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 مقدمة

ٓ ررة من عمرة  بل ررة   ا ىلمقا ٚرر رين ٙ يعررة ىلسرمٙة و  رين ىلمنسسرراٌ و  ة  جّلي ر تفتر٘ٓ ذْر م ان
ة، مي هنهرا ىلسياسري   –ة ومن ىلمنسسراٌ صروًٓ ىلحيراً ىالجتما ي رّولة،  ومي   مجتمع   في مي  ىلحكم، 

ٔي رر ٓمٕ ىلمررال ىالجتمررا ي    رن ىلتع يٓر ىلعممرري   ٓم ً  ةوىألخبل ي ر ةة، ىلعقافي ررومضرامين  ىل  ،  مررق  ا رّر
ٓمسمال ماّي   ة  ومالي   ة  ى تصاّي   ،  مرق  يتفق مصحاي ىلفكٓ ىلمنسسي  . و قمتحق   معٙاً، مو  ىلجّيّر

ٓىتهم ومناذجهم،  مق نقٙتين:   ىختبلف منٚو
ٓىءىٌ ىلتشغيل ىلقياسي   .ىلسياسة ل  ىلمنسساٌ تشك  "ولق من ىأل ج ل ة ىلتي تشك  فإن  وى ّ وى 

ٓك  صماتها  مق ىلنتائج ىلسياسي   ٓيق تشكيل ىلسرموك ىلسياسري  ىلمنسساٌ تت . وال يمكرن ة،  ن ٙ
ٔىل ىلنترررائج   سررراٙة   ٓىّ، مو هلرررق تقررراٙع ىلقرررو  ىالجتما ي ررر ىخترر ٓيضرررة، هلرررق ىلتفا رررل  رررين ىألفرر ة ىلع

ٓىتيجيتهمىلفا مينل ذوية ٌ تنعٓ في ىلنتائج، ألنها تشك  فالمنسسا ست  ."، وسمٙتهم وى 
ٓ ىلمنسساٌ يشك  "لعانية من وى ٓيخ، مهما كانٌ ىلعوىمل ىألخ ىلتي تنعٓ في شكل  ،مها ىلتا

ٓيخي رررفهرري تجس ررر ىلمنسسرراٌ  ٓىٌ ىلتا ٓىّ منسسررراتهم،  ...ل ة ونقرراٙ ىلتحرررو  ّ ىلمسررا ٓ مررا يخترررآ ىألفرر
ٚرل  تولكرنهم ال يخ ٓونهرا فري  ٓوف   ا  . فراألّىء ىلعممرري  (1)مرن صررنعهم،  رل مرن صرنع مرن سر قوذم ٚر

 ىلْي تعمل في . ىلسياق ىالجتما ي  ل في لممنسساٌ يتشك  
ٓق   ٌ   نشرٙة   سرم  موىٙنرة  يت   مّني    ين مجتمع   فعمة ف ٌ   وموىٙنرا ٓى ٓين  غيرو ومروىٙنين غيرو

رر  مررق ٓيررةة ة، و بل ررراٌ سياسرري  ىلمصرررمحة ىلعام  مررن ىلعقرررة  ىلمسررراوىً، ونسرريج ىجتمرررا ي  و   وىمهرررا ىلح
ٓمسي   مصاي   وىلتعاون، و ين مجتمع   ٌ ىل نيان ىل ٌ ْى ك سم  التفك  ة تت  ىجتما ي   وحياً    معنة ىلسياسا

ٔلة وعقافة  م نجاحر  ٓ ىلنجراُ ىلمنسسري  ، ذْى ىالخرتبلف ذرو مرا يفس رمن  ّم ىلعقةوىلع فري . مو  ّر
ٓسرم ٓق سنتناول ىلمنسسراٌ ىل ٔي ري  ضوء ذْى ىلف ٓك ىء  المنسسرة ىلتري نفتر٘ٓ منهرا ىلنروىً ىلم ة ة ى تّر

 لمسمٙة ونٚام ىلحكم.
ٓمٕ ىلمرال ىالجتمرا ي   فإن ٔىوية  ٓياوىلعقرافي   ما يمفٌ ىلنٚٓ، من  ٚرًو ىلتري ، فري سرو ، ىلح

ٓي، تتمتع  ها منسساٌ ىلعنف مرن ىلمسرتقٙ اٌ وىلمسرتقٙ ين  مرق  وىسعة   لّ  ّوىئٓ   وعقافة ىلح
ٔىٛ،  ٓي ىلنرررر ٓيا "، و مررررق ّوٓ  محرررو ٓىٛ " سرررك ٓذرررران  مررررق حسرررم ىلصرررر  سياسرررري    رررل  مررررق محررراوٓا، وىل

ٓمٔ ىلسياًّ ىلوٙني  ىلمسم   لمجما اٌ ة مو موئل ىلحاكمية، وتقا مها ذشاشة ىلفعالياٌ حة،  مق منها 
ني  ة وىلمنٚماٌ ىألذمي  ة وىلسياسي  ة وىلعقافي  ىالجتما ي   وتنٚيماتر . تترىتق  ة وىنتٚامراٌ ىلمجتمرع ىلمّر

ٓنية   ٓ ة مساسا  من  ٓن ىلحرق   ذْا ىلمفا م ىلغم رة، وتقر ٓيخ تقروم  مرق م ّر ٓيرة، وتضرفي  لمترا  رالقًو ىلعا

                                                                 
1 -   ٍ ح نُشش عفد، اندًعُح انًصشَ  اط َُإفٍ إَطانُا انحذَثح، ذشخًح  سوتشخ تىذُاو، كُف ذُدح انذًَقشاطُح، ذقانُذ انًدرًع انًذَ

 .9، ص 2006انًعشفح وانثقافح، انقاهشج، 
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ٓ ي   ٙرا ع ىلشرر  ًٓ ا ىألخيرر ٓجررة ىلتنرا ٘ ىلمٙمررق،  مرق ذْر ٓيررة هلرق ّ ة، وت ا ّر مررا  رين ىلمسراوىً وىلح
ًٓ ىلعّىلة. و ّ تجم   ٓي  ق ْلك وى عيا  في ذيمنرة ىلمنسسرة فتنفي م ّم ىلموىٙنة وفك ة ىألمني ر –ة ىلعسرك

ٓجحرررة فررري ، 1663، منررْر  ررام ة ذيمنرررة شرر   مٙمقرررة   مررق ىلحيررراً ىلسياسرري   ٌ ىلقررًو ىلم  رررل منرْر غررّر
ٓى اٌ ىلسياسرري   ٓي  ررام  ىنقرربلي  ة، مرررع مول ىلصرر مررا ذرررو   مررق كرررل   ، وفرري ىسرررتعبلئها1646 سرررك

ٓذا فوق ىلنقّ وىلمساءلة.  مّني   ٔىٌ، وى ت ا ٓذا  االمتيا ٓىئ ،  بلًو  مق ىستئعا ّٔ  وى
ى كم ر ٓكرة ىلسياسري  و ّر ىنعكرٕ ذرْر ٓي رة و      مررق ىلح ة، سرروىء ة وىلتنٚيمي رة وىلسياسرري  ناذررا ىلفك

ٓي رر ٌ منررراذج  تمررك ىلتررري ت ن ررر ىفا  هصررربلحي   ة  عو ٓي ررر ة  تقميّي ررر ٌ منررراذج  ، مم ىلتررري ت ن ررة  ومذررّر ىفا  عو ة، ومذررّر
ٓي ررر ٓويتغيي ٚرررريم (2)ة، وفرررق مرررا الحررررٚ   ررّر ى  ىلعررر ، فررررإْ مالرررٌ ىألولرررق هلررررق ىلموىّ رررة ومشررركال ىلتن
ٙروي  مير  مرن "ىلٙميعي ر ٓكري ومرا تن ٙرا ع ىل ٙ ٙرة ْىٌ ىل ٔيتهرا ىلمفٓ ٓك ٓغم مرن م ،  مرق ىلر ٓخرًو ة" ىل
ي   ة م ضائها، مالٌ ىلعانية، هلق نوٛ  إلنساني   وذّٓ    نف   ٚريم ىلحّيّر " وىلٙميعرة ىلمقاتمرة"، من "ىلتن

ٔىل  رين منسسرتين  نفي   ة، ويمكرن من ترين مو نرو ين مرن ىلمنسسراٌ ىلعنفي رفكان ىالستقٙاي، وال ي
 .منهما هلق نقي٘ ما ذي  مي  ت عا  لمسياق ىلسياسي   ل كل  تتحو  

ٓ مكان، حول ىلمنسساٌ ٓحٌٙ   مسئمة   عمة ٓ تها، في غي ٌ مقا ، فبل ٌ مفتوحة  وٚم  ، وجٓ
ّ   رىٕ مررن ٙ ٓى٘ تشرا    مررا  ررين ّى ، ٓحهررا مجرر ٓلمانرراٌ ىألشرركال ىلمنسسرري   مررق ىفترر ة ىلحّيعررة، كال 

ًٓ ىألمروىل وىلحكوماٌ وىلمحاكم وىلجيروٖ ومنسسراٌ ىلج ايرة ّى ر وى  ما من سري  ، والة ..وىألشرغال ىلعام 
ا ىلمنسسرراٌ  رّر ش ررر ٓنسرري  ك  نررو  ذرْر ىي ىلف ٓيا فرري  هرّر ىالنتررّر ٓىٓ ىلمنسسررراٌ مٌ فرري سررو ،  مررق غرر

ٓسرررررمي  ف ىلحّيعرررررة. ْى كيرررررف ترررررنعٓ ىلمنسسرررررراٌ ىل ٓسرررررة ىلسياسررررررة وىلحكرررررم  وى   مرررررا مصررررررمحٌة فررررري مما
ٓذرررا  ذررررل يتو رررف مّىء منسسرررة   ٓسرررة مع ة مررررا  مرررق ىل يئرررة ىالجتما ي رررر ىلمنسسررراٌ فهرررل تقتفرررري ىلمما

ٙرررة  هرراة وىلعقافي ررال تصرراّي  وى ْى نقمنررا ىلمنسسررراٌ هلررق  يئرررة   ،ة ىلمحي ٓ  ذررل تنمرررو فرري ىل يئرررة  وى  مخرر
ٚرام ىلحكررم  مرق نو يررة ىلمرروىٙنين،  ً كمررا نمرٌ فرري ىل يئرة ىلقّيمررة  مم ذررل تتو رف نو يررة ن ىلجّيّر

. في ضوء ذْا ىألسرئمة ومذميرة ىلتفكيٓر (3) مق ىلحكومة ىلتي يستحقها  شعي    حيٍ يحصل كل  
ُٓ ىل حررٍ مسررئمة   ٙرر ًٓ   فيهررا ي ٓو ىلمنسسرراٌ حررول ىألّىء ىلمنسسرري   م اشررر ة وىلمنٚمررراٌ ىلحكومي رر ّو

ٓذرا مو فري لجمهرا وكف  الٌ ىالجتما ي  في تعميق ىلتحو   ةىلمّني   ٓيع وتائ ل هلرق هرا،  حيرٍ تتحرو  ة وتسر
  ٌ ٓى ٌ  ميّيولوجي رر تروت ٔى را ٓ ىلٙا راٌ وىإلمكانيرراٌ   عي رر ة ون ة، معمنرة وغيرٓر معمنرة، تفضرري هلرق ذرّر

.  وتفويٌ ىلفٗٓ

                                                                 
 .8، ص 2006، 5ط ، انًشكض انثقافٍ انعشتٍ، انذاس انثُضاء وتُشوخ، انعشب وانفكش انراسَخٍعثذ هللا انعشوٌ،  -  2

3  -  ،ًٓ ٓفرررة وىلعقافرررة ىلعالميرررة، ىلقرررراذ ٓية لنشررٓر ىلمع ، ىلجمعيرررة ىلمصررر ٓجمرررة هينرررإ  فررٌر ٓىٙيرررة، ت ٌٓ  ّ.  وتنرررام، كيرررف ترررنجة ىلّيمق ٓو يررر
2006 ٗ ،3. 
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ٚرام ىالمتير ٔىٌ مول ذْا ىألسئمة ومذمها: مرا معٓر ن ٔيرعا ة، فري ة وىلمعنوي رىلغنرائم، ىلماّي ر وتو
ٓي ر ٓتها  مرق ىلقيرام مّىء ىلمنسسراٌ وكفاءتهرا ىإلّى ٚرائف ذري هراف وٚائة و ّر ا ىلو ،  مرق ى ت رآ ذْر

ًٓ   منسسرررة   مها مو تشررركيمها  ْلرررك ألن مي  ىلغايرررة ىلمتوخررراً مرررن تشرررك   ٚررررام  ًٓ  مصرررغ   ذررري صرررو  رررن ىلن
ل  مررن وجوذررر ،  مو  رررن وجررر   ، وىألخبل ررري   وىلعقررافي   وىلسياسررري   ىال تصررراّي   – ىالجتمررا ي    مرررق  تررّر
  ّ ٓجرة تمرر ّٔذررآ ىلحيراً ىإلنسرراني  ّ ماَ ىالجتمرا ي  ن ىلمجتمرع وى  يىلمنذ رر ة فير ، و مررق مسرتو  ىالنرّر

ىلتي يكشف  نها ذْى ىلسنىل ذي معٓ  ةىلضمني   ىإلشكالية .ىٙنة ىلحّيعة، ىلْي  مغ  ىلمجتمعلممو 
ٓسرة ىلتقميّي ر ًٓو ومصرآّ ىلقررًو وىالحتكررآ ىلفع رة ىلمما ًق  ت  فري ال لمسررمٙة وىلعر ىلمنسسراٌ ىلحّيعررة  مرّر

  ّ ٓتها  مرررق تىّيرررة وٚائفهرررا ىالجتما ي ررر وىلحررر ّٔذررررآ تحو  ىلحيمولرررة ّون ، و ةمرررن  ررّر ٓوىفرررع ال لهرررا هلرررق 
 .م ىلمجتمع وتقّ  

ي يتول ر ٔيرع ىلغنرائم وىلسرنىل ىلعراني ىلْر ٔىٌ وتو ٚرام ىالمتيرا فري لليراٌ ّ مرن ىألول: مرا معٓر ن
ًٓ فرري ىلمجتمرع كم ر ىالصرٙفاء وىلتهمريٖ فرري ىلمنسسراٌ ىلمعنيرة، ومررن عرم   ٓو  ، وفرري  مميرة مو سرري

ية ة وىلش كي  (، وحمول ىلعبل اٌ ىألفقي  )ىلٙ قي   ىلت نين ىالجتما ي    ة محل ىلعبل اٌ ىلعمّو
ٓيٓ م اّو ىلحق   ٔيع ىلغنائم في تق ٔىٌ وتو وىألخبلق،  وىلسنىل ىلعالٍ: ما معٓ نٚام ىالمتيا

 وم اّو ىلموىٙنة وىلعّىلة 

 (األيديولوجيا والعنف)المعرفة والسمطة 

ا ىألسرررئمة ومرررا يمكرررن من يتفررررٓ   ٓي   ٛ منهرررا، تنٙمرررق مرررن سررررنىل  ذررْر ٓوف محرررو ٚرررر : مرررا ذررري ىل
  ٌ ى ىلسرنىل وصرف ومسرتجي ة فع    ويرة   ىلموىتيرة لخمرق منسسرا الرة وممع مرة  تقتضري ىإلجا رة  رن ذْر

ىء  ىلقائمرة، ذنرا وى،ن،ة ة وىلسياسرري  ة وىلعقافي رىال تصراّي   –ة ىل نرق ىالجتما ي ر ذا، ى ترّر وتحميمهرا ونقّر
ًٓ ىألكعٓ تعقيّى   ٓتها ىألخي ٔوال  و  ،من صو ٓجو ا   ن ٓذا ىل سيٙة. مو   هلق  ناص

 ّ ٔياء ىلسمٙة"ميشيل فوكو  ي  العناصٓ ىل سيٙة ما يسم  نقص ٓوفي ، مي  بل اٌ ىلقًو "ميك
ٓىّ وىلجما رراٌمررن ىلعبل رراٌ ىلمت اّلرة ىلترري تنشرى  ة،ىألولي ر ونقاٙهررا ىلم عوعرة فرري ىلجسررم  ، ررين ىألفر

ٓفررررة، مي ىلم ررررراّو ىألولي ررررينوج، مررررن جهرررررة  ، ىالجتمررررا ي   منمرررراٙ ىلتفكيررررٓر  لة ىلترررري تشرررررك  الوجيررررا ىلمع
ا وتمررررك، ومنٚومررراٌ ىلقرررريم،  ٓي  رررين ذرررْر ٓو ٔم ىلضرررر ٓفررررة مررررن ىلجهرررة ىلمقا مررررة   ررررالتبل هْ ىلسررررمٙة مع

ٓفرة مموضرعة،  ّ  ال مع ًٓ  مير  ميضرا . تتحرر ٓىًّ ىلسرريٙ ٓىًّّ  ٙ يعرة موضرو ها فقررٙ،  رل  رإ ا ىإل ، ذرْر
ٓىًّ ىلسررمٙة، ًٓ مو ه ٓىًّ ىلسريٙ ٓق،  ه ٓفررةوال فرر  نهررا، لكرري  وتن عررق منهررا، فتسررتقل   ،مكنونررة فرري ىلمع

  ّ ٓك   تعير ا ىلعبل رة ىلم نتراَ ْىتهررا فيهرا. ذرْر ٓفررة وىلسرمٙة ذرري  الضر ٙ ىلعبل ررة هنتاجهررا وى   ررة  رين ىلمع
ٓك   ًٓىلم ٓو ٓية وىلض ٓيرة وتن عرق منهرا، فتسرتقل   ة  ين ىلح ًٓ مكنونة فري ىلح ٓو  نهرا لكري تعيّر    ىلض
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نتاَ ْىتها فيها مٓ   ٓي  ًتمو مٓ   ً  هنتاجها وى  ٓو ٓية   ة  . ىلسمٙة ضر ٓو ال فربل  ومقاومتهرا ضر ٓ نفسر ، وى   القّر
ٓٙ مقاومتها. م.ن وال تقّ  تحس   ًٓ ىلسمٙة ذو ش ٓو  و ي ض

ٓفرررة تنررررتج ى ّ  مٙة، عررررم تعيرررّر ىلسررررمٙة هنتاجهرررالسررررىلمع ٔيررررع ّ حقولهررررا، وتررررتحك  ، وتحرررر م فرررري تو
ٓفررررة تقتضررري كررررل  . "محصرررولها ٓ ، فرررربل توجررّر سررررمٙة   ىلسرررمٙة وىلمع ٕ   منهمرررا ىألخررر  مرررن ّون تىسرررري
ٓفة ال تفت٘ٓ وال تق مناسي   ٓفة، وال توجّ مع المنسساٌ، من ذْا ف .(4)يم  بل اٌ سمٙةلحقل مع

ٔىوية، تعي   ٌ  ىل ٌ   نا ٓفة مو تموضعا ٓيخي  ىلسمٙة في توىشجهما وىشت اكهما وتحو   – لممع  ة.التهما ىلتا
ٓفرررة وىلسررررمٙة  ٓينا تليسررررىلمع ٚرررام ىلحكررررم،  ررررل  ينمسررررتقم   مٚهرررر ّ  لن ٓىن مو حرررر ىن ذمررررا  نصرررر

ٓك ررر ٓضرران فرري م لي   ي  متعا ، ٓ تررا ع ومتغي رر  ْىتررر  مسررتقل   ٓ  منهمرررا متغي رر كررل   ،جرّر فرري ىلو رررٌ لآلخررٓر
لي  نفسر  ٓكرري جرّر ٚررل  مررن حّ   ل كرل  يتحررو   ، مي م ، فربل ت  سررمٙة   ،وال تكررون ،ىلسررمٙة يرر  هلررق ى،خرٓر

ٚرل   ٓفرة محضرة، وال ت ٓفرة   ،وال تكررون ،ىلمع ٓفررة  خالصرة. مع ٓكري مرن ىلمع ى ىلم وىلمنسسراٌ ذرري ذْر
ٓفرررررة، ذنرررررا،  مرررررل   ٓفرررررة ىلسرررررمٙة  مو فعرررررل   وىلسرررررمٙة. وىلمع ٓفرررررة  الفعرررررل، فرررررإن مع ، وىلعمرررررل مع  رررررالقًو

ًٓ   مفعرال  ل هلررق وممفوٚاتهرا ذري ىلترري تتحرو   ٓى  م اشر ٓك لعرا ًٓ وخافيرة فرري مجسراّ ىلمحكررومين  تترر ٚرراذ
ٓيخها  مق مجسراّ ىلمحكرومين وفري نفوسرهم، فتشرك   ا ونفوسهم. ىلسمٙة تنقٖ ْىتها وتكتي تا ل ذْر

ٓذا و ممها  . (5)وتمك وتف٘ٓ  ميها منماٙ تفكي
ٚرررام"، ال يعنررري ّىئمرررا  تغييررٓر  وى ررّر ىلسرررمٙة  هن تغييررٓر ىلسرررمٙة مو هسرررقاٙها مو "تغييررٓر ىلن

ٓ  ونٚام  آخٓ،  مق ىلقوى ّر ْىتهرا وىلم راّو ْىتهرا،  وم اّو ىلنٚام،  ل يعني ىست ّىل سمٙة    ىخ
ٓىٌ،  ٓٓ ْلك  ْلكم ذو ىلسٓ  ولكن مع تغييٓ ىلشعا ىلْي يجعل ىلسياسة ال تنتج هال مسوخا . لقّ تك

 ٓٓ ٓفة ىلتي توسوف يتك  نتج ىلسمٙة.هْى لم تْذي  ممية ىلتغييٓ هلق ىلجْٓ، مي هلق ىلمع
ٕ ىأل ٓيا، ال يمكن تجاذل ىلت ا ومعٓ وغم ة ىألولق  مق ىلعانية ّيولوجيا وىلسياسة، يفي سو

ى ىاللت رإ ا ىلغم رة ذْر ٓسررة ىلسياسري   وذرْر ٙبل ر  مررن مي   ةفري ىلمما مو   ررانوي    يرّ   ومىسسررة ىلعنرف وى 
ٔىل تسررتهّف تشررركيل مجسررراّ ىلمحكررومينىلسياسرررة كانررٌ فقررّر  .مخبل رري   ًٓ ىلشرررعي، مي  وال تررر وجمهررر

ٓميررٔر ىلعنررفتحويمرر  هلررق جمرراذيٓ ٓي ررروتغميفرر   ال بلغررة ، وت ٓا ّفا ررا   ررن ىلمكتسرر اٌ ىلعو ة ،  ا ت رررا
ٓىكي   ووسيمة   ٓية وىالشت ٓىعهالتحقيق مذّىف ىألمة في ىلوحًّ وىلح ٓ ٙ   ىمجاّ ىألمة وت ومن . (6)ة، و

ٔيررراء ىلسرررمٙة  عرررم، فرررإن "تحميرررل ىلتوٚيرررف ىلسياسررري   ٓوفي ٔم ىأليّيولوجيررررة  يفتررر٘ٓلمجسرررّر وميك تررربل
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أَرى أَها انفالعفح ذكرثىٌ عهً انىسق، "قاند اإليثشاطىسج كاذشَُا: ٍ انزاكشج، إرا نى ذخُ  فٍ حىاسها يع انفُهغىف انفشَغٍ فىنرُش،  - 5

 ."أيا َحٍ فُكرة عهً خهىد انثشش
فٍ  ، انرٍ ذصف "يدضسج خًاعُح"انطائٍ فٍ يذَح انًعرصى تاهلل َرغًُ انًعهًىٌ وانطالب وانقاسئاخ وانقشاء تقصُذج أتٍ ذًاو - 6

 ، إر َقىل:عًىسَح

ًً يٍ أتهًيا ستع يُح يعًىساً َطىف ته         غُالٌ   ستعها انخشب ست

 وال انخذود وقذ أديٍُ يٍ خدم       أشهً إنً َاظشٌ يٍ خذها انرشب

 ذغعىٌ أنفاً كآعاد انششي َضدد     خهىدهى قثم َضح انرٍُ وانعُـــة
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و لنرررا . (7)وىلعنرررف" لك ت رررّر ٓفرررة ىلمقاومررررة لسرررمٙة  لررْر ًٓ مرررن ىلسررررمٙة ذررري ىلمع ٓفرررة ىلمتحرررٓر   ائمررررة   ىلمع
يولوجيا، وىلمتحررررٓ   الفعرررل،  ا ًٓ مرررن ىأليرررّر ٓفررررة ذررْر ً  ىلمع ٓفرررة ىلسررررمٙة وعقافتهررررا  موجررررّو ٔىء مع ّومرررا   ررررإ

ٓسرتها.ا ومشركو وى ّذا وللياٌ ىشتغاله ٓذرا ممكنرين، ىلمنسسراٌ وتٙو   ن نمرو  لروال ْلرك مرا كرا ال مما
  .مو ىستعاّتها هلق ىلمجتمعهصبلحها ممكنا  وال كان 

ٓسمي   ،  ة جميعها  مق صرعيّ  ولكن، ال يجٔو وضع ىلمنسساٌ ىل ال مرن حيرٍ  ناذرا وىحّر
ٌ  حيٍ وٚائفها   وال من ٓ  سياسي   ة  سياّي   فعمة منسسا ٓي  ومخ ٓى عة خّمي  ة وعالعة هّى ة وخامسرة ة و
ٌ  ةة وساّسررررة هنتاجي ررررتنفيْي رررر ٓ وي رررر ، وعمررررة منسسررررا ٌ  وعقافي رررر ة  وتعميمي رررر ة  ت ماليررررة، وعمررررة  ة، ومنسسررررا

ٓي   ٓىكٔ لمسمٙة تمتّ  ة وممنية .. هلخ، كم  منسساٌ  سك خيوٙها وتنتشٓ  نك وتيرا  فري ىلفضراء  ها م
ى  منر  ، وتمتقرري كم  ىالجتمرا ي   ٓئيٕ. و رّر  راٌ منكرّر ٓكٔر ىلسررمٙة ىلر سررعٌ مررا ىت  كم  هرا مررن فروق فرري م

ٓيرة. ٚرام   لكرن لكرل   مساحة ىلسمٙة تضيق مسراحة ىلح ٔي ر ن ٓك ٓا  سرماتها. نروىً م ة تسرم جميرع  ناصر
ٓي  نذْا ىل ٓيا ذي ىلمنسسة ىلعسك ٓي.ة ىألمني  وىً في سو  ة مو منسسة ىلح

 ة لمسمطةالنواة المركزي  

ٓي  ف ٚرام   في غيٓ مناسر ة   قّ وصفنا ىلنٚام ىلسو هلرق كونر  نٚامرا   هضرافة، (8)ذجرين  ىنر  ن
ٓك   ٓىٙي رررررررم ي وجوذرررررررا  مختمفررررررة: ّيمق ٓي ررررررة شررررررع ي   ررررررا ، ي رررررّر كتاتو ٓىكي  ة ّو ٓىلي ررررررة، ىشرررررررت  ةٓىّيكالي رررررررة، ة ولي 
ٓىغ ٔي   انوني  ، ةماتي  و  فري هخفراء  نيتر   هراكم   ضرافٓت.. تة ة وتعّّي روىحّي ر ةة وٙائفي  ،  مماني  ةة وىمتيا

ٚررررائف ة، ىلتررري تسرررم جميرررع منسسرررات ، مرررن حيرررٍ ىلتسرررمٙي   وٚائفهرررا ىلفعميرررة، ىلتررري لرررم تكرررن  رررٙ و
ٓ مرررا كانرررٌ ميّيولوجيرررة  ةىجتما ي رر ّٔذرررآ ىلمجتمرررع وتقّمررر ،  قرّر ة، تسرررتهّف سياسررري   –تسرررتهّف ى

ٓضري٘ ىلمجتمررع  ٓوترر  ت ّٓا ونهرري ع ًٓ  مررق مرروى خضررا  وىسررتعمآ  ررًو  ممرر  وىلسرريٙ لنررٛو مررن  وى 
ى كم رىالنضر اٙ ٓى . ويمكرن تكعيرف جميرع   ممكنرا  ، يجعرل ذْر ٚرام ومنسسرات ويسري فرري  خصرائٗ ىلن

ٓى  ة وىلمعا  ة" ٔمتين لبلست ّ "ىلم . ة،  مق مٓ  ىّ وىحتكآ ىلقم  ىلمبل  ىلعصٓو
ٔي ر ة  وضروُ  بل تنجمي خصائٗ ىلنٚام ىلتسمٙي  ف ٓك ة ىلصرم ة، نعنري هال  تحميرل نوىتر  ىلم

ٓي   ٔىئ ، ة،ىألمني   –ة ىلمنسسة ىلعسك ٓك جميع مج ٓكتها وفقا  لمصالة ىلقم   ىلتي تح ٙ هيقاٛ ح  ةوتض 
وي  ىلحاكمة ٔىٌىالمْو ٓى٘  لررروال وفقرا  ، "ىأل ميرةوفقا  لمصرالة "، ال تيا "تحرالف ىأل ميراٌ"،  مرق ىفتر
٘  همكاني   ٓى ٓىسرة  ، ال يمكرنم  ومرن ع ر .مرن ىلو رائع ٙويمرة   تكْ ر  سمسرمة   ة ْلك، وذو ىفت من تفضري ّ

ٓسررمي   ٓيا هلررقىلمنسسراٌ ىل ٔىويرة خضررو ها لمنرروىً  صررحيحة   نترائج   ة فري سررو ٚٓر هليهررا مررن  هْى لررم ين
ٔي   ٓك نتراَ ىلكائنراٌ ىلتسرمٙي  ىلم ٓىمية هلق تحقيق ىالنضر اٙ ىلمٙمروي وى  ة ة ىلصم ة وللياٌ  ممها ىل
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انعشتٍ نألتحاز ودساعح انغُاعاخ، خاد انكشَى اندثاعٍ، انثُُح انرغهطُح نهُظاو انغىسٌ، خهفُاخ انغُاعح، كراب يشرشك، انًشكض  - 8

 .2014تُشوخ، 
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ٓ ايراو  نتراَ ىل و ىلهيكرل ىألساسري  مو "ىلجمراذيٓ" ى   لممجتمرع ذرو نفسر  ىلهيكرل ىألساسرري   ،  حيرٍ يغّر
ّٓوى  ميها ذم ىأل ّىءّون  مق ذْا ىلوضعي  تمٓ  لبلست ّىّ، ويغّو ىلم  ىلفعميون ة ومن يمكن من يتم

ٓيالي روىلمحتممرون ٓىئيلة وال ىلصرهيوني  ، ال ىإلم  ولررة هسر ٓجعي ر ة ّو ٓي رروال ىل )ّّو  .ةة وىلجما راٌ ىلتكفي
ٓى  ة  ، لْلك ال  ّ  ((9)ىلخل من  وفي   .(10)وتشّيّ ىلعقايوتكعيف ىالستخ آ من تشّيّ ىلم
ٓي  ٓ ٙنرا  ٓي  "ة فري صريغة ة وىألمني رر رين ىلمنسسرتين ىلعسرك ، ال "ةىألمني رر – ةىلمنسسرة ىلعسرك

ٓي   ٓىٌ ىلعسرررررك ٓىٌ، كالمخرررررا  ًٔ ىلمخرررررا  ٓىٌ ىلجوي رررررألن مجهررررر رررررة وىلمخرررررا  ٓىٌ ىلعام  ة )ىألمررررررن ة وىلمخرررررا 
ىخمي   ٓذررررا (ىلررّر ًٔ  سررررك وغي ٙررررا ع ٓي  مجهرررر ًٓ هلررررق ىل ٓ رررري  ة فقررررٙ،  ررررل لئلشررررا ا  ىلح ًٔ لعبل ررررة ذرررْر ىألجهرررر

فاٛ  رررن ىلررروٙن وحمايرررة ىلوٚيفرررة ىألساسررري    رررالمجتمع. ٓي، لرررم تكرررن ىلررّر ة لمجررريٖ مو منسسرررة ىلحررر
ٓذا، ومررن عرررم   ٓى ٓذا وىسرررتم ٓى فاٛ  رررن ىلسررمٙة وضرررمان ىسرررتق نيين،  رررل ىلررّر ٓ ررري  فرررإن  ىلمرّر ٙرررا ع ىلح  ىل

ًٔ ىألمني ررر ل  ة،  اسررررتعناء ىألمرررن ىلسياسررري  لؤلجهررر ّٓين  مررررق   مرررق من غيررٓر ىلمنضرررر ٙين ، يرررّر وىلمتمررر
ٓي رر وي رىلٓ  ، مررن عررم   ةة مو ىلجماذي ىء ىلروٙن"، ويفسرٓر ٓسراٌ ،ذررم "م رّر ًٔىالنتقامي رر ىلمما ا ىألجهرر  ة لهرْر

ٓى  ررة هلررق  .ة وىل  عّيرة ىلترري تقروم  هرراوىلحمربلٌ ىالسررت ا ي   َٓ لليرراٌ  ممهرا مررن ىالسرتخ آ وىلم وتتّر
ٓى   االسررتّ اء وىال تقررال  ٓو ٓىف وىلمحاكمررة وىلىلقترل، مرر ٔىٛ ىال ترر ، هضررافة هلررق سررجنوىلتحقيررق وىنتر

ٗ   .ىالغتيرررال ىلسياسرررري   ا ىلمنسسررررة  ضرررانذا ىلخررررا رررر ولهررْر ررررومحاكمهرررا ىلخاص  ة، ة وسرررجونها ىلخاص 
 ومحاكم  و ضات  وسجون  وسجاني .  وسمٙتها  مق ىلقضاء ىلمّني  

ًٔ ىألمني   ًٔ  ال يكفي وصف ىألجه ًٓ مو ىلتعّّ،  ل ذي هضافة هلرق ْلرك مجهر ٓك   ة  الكع ،  رة  م
ّٓ   منها، وكل   كل   ٓى  ي، ومعاِ ي ومعا  ي ) كسٓر ىلقراف وفتحهرا(، متسرم   ف ٓىِ ي وم ٓىّذا، م ٙ من مف

ذررا  فهرري ىلجهررأ ىلعصرر ي  ومتسررم ٙ  ميرر  ّو لسرررمٙتها ونفْو ّو لوٚائفهررا، وال حرّر  ،سرررمٙةلم ، ال حرّر
ر مررن منسسرات ،  مررا  مرن م ضررائ  مو منسسرة    ضررو   كرل  و  ىلسياسرري   - ي ىلجسررم ىالجتمرا ي  يعص 

ٖ ذي ىلتي تحّّ ىلنوىً ىلصم ة  نفس ، فيها ىلجيٖ ٌ ىالصٙفاء وىلتهمي ٌ ولليا ٔى ألن نٚام ىالمتيا
ررلمسررمٙة ى مم   مميرراٌ ىالنشررقاق ىلتررري ة ذامشرري  ا يفسرٓر ، فرري ىلجرريٖ، وفرري سررائٓ ىلمنسسرراٌ، وذررْر

ٓىٌ  عّر  ررام  عٌ فري ىلجرريٖ وىلمخرا  ٚررام  فمريٕ مرن م الغررة   .2011حّر ٚررام  فري وصرف ىلن   ىنر  ن
ٚرام ممنري   ٔينري لمّولرة  ىنهرا "ّولرة  ىلممفراٌ ىألمني ر مو "ن  ة  ممني رر ة"، وال م الغرة فري وصرف ىلٙيري ىلتي

                                                                 

ىن، فري حررين يجري ىلتو رف  نرّر  - 9 ٓجين  مرق "ىلنٚرام"  ررىنهم ّيّر ٓيرة لمخررا ى ىلقرول ىلسرائٓ هال  نرّر ىلصرفة ىلتحقي ّّٓون ذرْر ال يتو رف مرن ير
ٓا ىلمختمرف ىلخل ىلعقيم وىلمعق   ٓىعيم ىلحياً. يّل ذْى ىلقرول ّاللرة وىضرحة  مرق كر ٓا ىالخرتبلف.م، ىلْي يقتل ج ى ىلمو رف  مرق  وكر ينٙ رق ذْر

ٓضة في  بل اتها ىلّىخمية ميضا  من يوىلون ىلسمٙة ومن يخضعون لها خضو ا  غيٓ مشٓوٙ  .، وتست ٙن  ىلمعا
ي كشرف فيرر   رن معٓر ىلمنسسراٌ ىلعقا يرة فرري  - 10 ٓى  رة وىلمعا  رة"، ىلْر ٓ رة مرن  مررل ميشريل فوكرو ىل راذٓ فري كتا رر  "ىلم ا ىلمقا تسرتفيّ ذْر

ررر ذا وتقص  ٓىف وىلقررروىنين،  غيرررة نقررّر ٓى ررري ىأل ررر ٓق  رررن ٓنيرررة فوكرررو لمنسسررراٌ ىلعقررراي، ىلتررري ت ٓىجها فررري  نيررة ىلمجتمرررع. ولكنهرررا تفتررر ي ىنررّر
ٓسرة ىلعمميرة لمسرر ٓىف وال ىلقروىنين وال ىلقريم ىالجتما يررة وىإلنسرانيةىلمما ٓى ري ال ىأل رر ٓيا ال ت ٓسررتها مٙة، ألن منسسراٌ ىلعقراي فرري سرو ، فمما

ٓضرون من  ٓي"، وفرق مرن يفت و ٓذاي منها هلرق "ىلعنرف ىلضٓر ٓي هلق ىإل ٓي   ا   نفرعمرة م  و ٓا ىلّولرةا  ضٓر م مقومراٌ  .، تحتكر وألن نٚرام ىل عٍر ذّر
 لخًْ  التشكل، وحو ٓ منسساتها وحولها  ن وٚائفها ىالجتما ية. ىلّولة ىلوٙنية، ىلتي كانٌ
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ّٓ   كل   ذا صراح ة ىلسرياًّ  مرق ىلمجتمرع و مرق كرل   فيها مّىن   ف ًٔ وحّر ا ىألجهر  وتحرٌ ىلٙمري". ذْر
  ّٓ ا ىال فرر ماغهرررا. ذرْر ٓمٕ ىلسرررمٙة ّو ليل لرر ٓىّا، وذرري ىلع ررّر ىلررْر ٓي  مرررن مفررر ٓو ًٓ ضررر ٓمٕ ة  سرررتعا ، ألن لررر

ما ٔيىلسمٙة ّو ٓم ٓ را  فري  ٔيرا  مغ ٓم ٔيتر  فري ىنتشرآ صروٓا وتماعيمر  تتجم ر تر .غها ٙا عا   ٓم وم وىلر  ق 
ٔذرا فرري ىلجسررم ىالجتمرا ي   ٓى ٔىيررا، ىلتري تنسرري لرر  وذالررة وعقافترر  ىلسياسرري   وىنغ ، وفري ىلصررفاٌ وىلم

 .(11)من يتصل    وما يتصل    ، وتقّيٕ كل  ة ىلتي تحيٙ   ىلقّىسة وىلمعصومي  
ٓمررررؤ   ي   ىلمنسسررراٌ  ٓذا  لموى ررررع، تضررررع ممررررام ىلفكررٓر ىلنقرررّر مهمررررة تفكيكهررررا،  كشررررف  ناصرررر

 متمفصمة  مق محاوٓا ونصوص  وو ائعر   ة وتمفصبلتها، وذْا ذي ْىتها  ناصٓ ىلوى عىألساسي  
ٓسرررة وىلمشررررفق وىلمصرررنع وىلسررررجن ًٓ وىلمحكمررررة  )وىلمعتقرررل( فالمّ ٔى ٓلمرررران وىلرررو ٓكرررٔر وىل مّيرررة وىل  وىلم

رررىلعقرررافي  ٔن فرررري  نيتهرررا ومنٚمتهرررا ّالالٌ ىجتما ي رررة وىلمكت رررة ىلعام  ة ة وعقافي ررررى تصررراّي   –ة .. تختررر
ٓيخي ررة ومخبل ي رررة و انوني رروسياسرري   ّ   ،ةة تا ٓتها  مررق ىلقيرررام تتعررر ٓوٙ كفايتهررا و ررّر   لليرراٌ  ممهررا وشررر

ا غيٓر مسررتقم   ن تكرن ذرْر الالٌ ة   وٚائفهرا، وى  ٓيخ  . رن تمررك ىلّر تفكيررك ىلمنسسراٌ يعنرري جعرل ىلتررا
م لنررا ٚررام يكشررف  رن كوىمنرر  وخفايراا)، ةي  حيمر  ىلسررٓ   يقّر  ىلسررمٙة ف موى ررع. فمكرري نتعرٓ  (وجعرل ىلن

ٓي   وتموضررعاتها ٚررر ٌ   ال يكفررري ىلتىمررل ىلن ٌ   ّلرريبل  هليهرررا،  رررل يجرري ىلقررر ٘  مررق تم سرررا  ومصررراّفا
  ٌ ٙررا ا ىلشرر كاٌ ىلّ يقرررة ىلموغمرررة فرري ىلصرررحقيقي ررر وتٓو مرررن  تعشرررقتها كرررل  ة ىلترري غٓ وىلهامشررري  ة لهررْر

ٓفة وىلسمٙة، م   .(12)ي ىشت كتا  ها وىشت كتا فيما  ينهماىلمع
ٓ  ن ذْا ىلتموضرعاٌ وىلتم سراٌ ىلّ يقرة شرهاّىٌ مرن ترىْوى مرن ىالسرتخ آ، مي مرن تع   

يي وىلمحاكمرررراٌ ىلشررركمي   ٓى  ررررة وىالسرررتّ اء وىال تقررررال وىلتعررْر ٓين، ومرررن ىلم ٓيٓ ىلمخ رررر ومحرررروىل  ةتقرررا
ٓيٓ ىلمنٚمرررراٌ ىلحقو ي رررررل معيموذرررررا مو م نانذررررا تِررررىألسرررٓر ىلتررررري     ، وتقرررررا ٔيرررٓر ة .. ومّي ىلسرررررجون ىلغ

ٓسرمي   ة ىلتا عررة ومنٚمراٌ حقروق ىإلنسرران وىلمجران ىلمتخصصررة  ىوضراٛ ىلسررجناء، فري ىلسررجون ىل
ًٓ ىلّىخمي   ٔى ٓىئم ىلتي  و  وى  ميها.لو   ة،  مق ىختبلف ىلجناياٌ وىلج

ٓى  ة وىلمعا  ة م ٓ  ٔ  نوىنين لحضٓو ىلسمٙة في جميع عنايا ىلمجتمع وتفاصيل ىلحياً ىلم
ٓ ية" مو تىّييوتصنيف وتنميٙ تنٚيم   ة،  صفتها سمٙةة وىلعام  ىلخاص   يكفي لمتّليل  مق  .، و"ت

ىٌ ىألمني ررر ٓٛو وىلشررررعي وىلوحررّر ٙررررة لتوضرررع ىلفررر ٓي ٓسرررم خ ىٌ، ْلرررك  ن وىلحوىضررٓر وىل مرررّر ة فرررري ىلمررّر
ررة فرري وتوضررع ىلمجرران ىألمني رر ٓىٌ ىلعام  ٙرررة ىلمنسسررراٌ وىإلّى ٓي ٓو هررا وم سررامها وشررع ها .. وخ ة وف

ٓىضررري   ٓين، وفرررتة سررررجلة لتررررؤ  ىفت ٓين ىلمررررىجو ٙرررراف  لحررراالٌ ىالسررررتّ اء وىال تقرررال ٛ ىلمخ ررر وىالخت
ٓي   ا ىلحرراالٌ جميعررا   1664ة، منْر  ررام وىإلخفراء وىلقتررل وىلحمربلٌ ىلعسررك ٔيرّر ذْر هلرق ىليرروم، فقّر ت

                                                                 

ٓيةساخعع/ٌ، نُععضا وادَععٍ، انغععُطشج انغايضعح، انغُاعععح، انخطععاب وانشيععىص فعٍ  - 11 انًعاصعشج، ذشخًععح َدُععة انغضععثاٌ، سَععا   سررو

 .2010انشَظ نهكرة وانُشش، 

12  -  ، ٓكٔ ىإلنماء ىلقومي،  يٌٓو ٓجمة  مي مقمّ، م ٓى  ة وىلمعا  ة، والًّ ىلسجن ت ٓف. .32، ٗ 1660ميشيل فوكو، ىلم   تص



 مركز دراسات الجمهوري ة الديمقراطي ة                                            لمسمطة المركزيَّة النواة - العامَّة المؤس سات في السياسي   واقتصادها الحرب أثر

 10 
 

ٓ ررام   مررق مئرراٌ ى،الف، هن لررم ت ٔذرررا هلررق م ٌ   تجاو ل   خانرراٌ. مرررن سرر ىٌ  كمررا تررّر  مررق ْلررك ىلوحررّر
ٓي   لك ىلقرروىنين ىالسررتعنائي  ة ىلترري م  ة وىألمني ررىلعسرك فاٛ  ررن ىلعرروًٓ"، وكْر ف "ىلرّر ة وىلمحرراكم نشررئٌ  هّر
ٔىي ىلسياسرري   ة.ىالسرتعنائي   ٓىّ وىلجما راٌ وىلمنسسرراٌ وىألحر ٓى  ررة ال تقتصٓر  مررق ىألفر ة .. لكرن ىلم

ٓ ا ة   ل ذي، في ىل م   مق ىألحّىٍ وىلو ائع وىلعمل هم   و ٌ نفس   ا  مق تىويمها ا  مق هخفائها، وى 
ين  ٓذا وتعمريم ذرْر ًٔ ىألة وسرائل ىإل رربلم فقرٙ،  ررل  وسراٙة ، ال  وسراٙىلتىويرل وىلتفسرريٓوتفسري جهرر

ًٓ فيىألمني   ٓيمة   مختمف   مو تفسيٓ   تىويل   ،  حيٍ يغّو مي  ىلجسم ىالجتما ي   ة وش كاتها ىلمنتش  ج
و ىلحيرراً ىلسياسرري   ة  سياسرري   لك تغرّر ٓا ة لممجتمررع تسررتحق ىلعقرراي  ميهررا. لرْر محفوفرررة  ة  ي  سررٓ   حيرراً   ىسرر

ٙرررٓر ىنكشررررافها ىٍ وىلو ررررائع سررررٓ   خ ىول ىألحرررّر ٓي ترررّر ى   ررررين ىألصرررّر اء ىلموعرررروق  هررررم، لكرررررن ، هْ يجرررر
ٓى راٌ ىألمني ر ٓىّ وىلجما راٌ، ىالخت يم جسرٓو ىلعقرة  رين ىألفر ٓىٓ  مرق تهّر  مررا ة  ممرٌ وتعمرل  اسرتم

 . فيها جما اٌ ىألصّ اء وىلصّيقاٌ
ٓىٌ ىلسررمٙة،  مررين  مررق من ىلخيرآ ىألمنرري  ويتفرق جميررع ىلمحم   ي يحكرم جميررع خيررا ذررو ىلرْر

ّ   وىلهراجٕ ىألمنرري   ٙرربلٕ"ىلعمرراّ مول  ٓو . ّ  بل اتهرا  ررالمحكومينذرو مررا يحرر حررين  "،مصرٙفق 
فاٛ، ٓى  لمرّر ٔيرر ي يترا ع ىلموىضرريع ىألمنيررة ّىخررل  كران و ٓئيٕ ىألسرّر كرران ىلشرخٗ ىلوحيرّر ىلرْر من "ىلر

ٓىيا ىلّفاٛ(، ْلك من ىلعميّ  965ىلوحًّ   نّما كان يستشعٓ من محّ ض اٙ ىألمرن فري  "ٓفعٌ")س
  َ ٓىٌ كان ئر ٗ   وحّت  يتعامل مع شع ة ىلمخا  ً وال يعرّو   ر  فري ىلسرجن ىلخرا ٓف  الوحّر محّر يعر

ٓئيٕ ( خاص  غيتو ن  شيئا ، لْلك مص حٌ ىلوحًّ ) ى فقّر كران لمقائّر ىلر ا  يصعي ىنتهاكر . مرع ذْر
ٔو   "حافٚ ىألسّ" ٌ   ع٘ ىلض اٙ ّىخل ىلوحًّ ي ٓذا ىلخاصة   ٓر  نروى ٓية   ّون   ىخ ا لمغايرة لرم  سر

ٓئيٕ ىألسّر كران  "ٓفعرٌ ىألسّر"يسرتٙع حترق  ٙربلٕ من ىلر نفسر  من يحريٙ  هرا". ويضريف ىلعمراّ 
ٓئيٕ" في  ٓ  مق ْذن ىل ٙ ونقمهم. "وكان ىلهاجٕ ىألمني ىلمسيٙ ٓىٓ في تعيين ىلض ا صاحي ىلق

ٓت ة ىلعانية ٓت ة ىألولق، وىلكفاءً في ىلم ٓفيع يىتي في ىلم  .(13)"ىلتعيين وىلنقل وىلت
ٓي  ة" كان من مولق "ىل ياناٌ ىلعممي ر ٔىء ىلمجتمرع ىألمني ر -ة الخت رآ  رًو ىلمنسسرة ىلعسرك ة ه

ٌ ىلشع ي   ٓضيض  مو كسٓ شوكت  موىجهتها لبلحتجاجا ٓتها  مق ت مشق و ّ ة في حماً وحمٗ ّو
ٓية وىلعنف ىلمسم   وى تحرام جرامع خالّر  1664ة، وذّم جامع ىلسرمٙان فري حمراً، نيسران  القًو ىلعا

ٓي  1664ىلوليررّر فرري حمرررٗ، صرريف   ررن فررري ّمشرررق،  ، وىلجرررامع ىألمررروي وسرروق ىلحميّيرررة ىلتجررا
ًٓ مّينة ىلسرويّىء. 1665كانون ىلعاني  ٓى    قصرفها الّر ا اٌ وىلتهّيّر  ومحاص هعٓر محاولرة  وجروى    ر

 . وفررري م قرراي كرررل  ًٓ سرررميم حرراٙوم"ي "مررنىم، مو مررا سرررم  1666ة، نيسررران ىالنقبل ي رر "سررميم حررراٙوم"
ً مرررن  ٓىٌ تشرررن  وىحرّر ا ىلموىجهررراٌ كانرررٌ ىلمخرررا  ٌ   ذررْر ْىق منهرررا ىلمعتقمرررون  وىسرررعة   حممرررة ى تقررراال

                                                                 
َُغاٌ أتشَم  16انعًاد أول يصطفً طالط، يشآج حُاذٍ، يزكشاخ َششخ فٍ خشَذج انشأٌ انعاو انكىَرُح، َىيُاً تٍُ َىيٍ  - 13

 ً.، انحهقح األون2005أَاس  5و  2005
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ووذم ىألمٓ   فري حمراً وحمري  "حرافٚ ىألسّر"ىلموىجهراٌ وحمربلٌ ىال تقرال فري  هّر  ٌٓوتكٓ  ين. ْو
ٓحرقٓىُ ضرو ( 1692وجسٓ ىلشغٓو ) ٓىٌ لالف ىلقتمرق وىلج مٓ  حيتها  شر ًٓ تّر وىلمعرو ين، ومجٔر

ٓىُ ضحيتها مئاٌ ىلمعتقمين  ٌ  يني  ىلسياسىلتي  ٓية معريبل   . وت عتها حممة ى تقراال لرم تشرهّ لهرا سرو
ٓىٌ لالفٙالررررٌ  ٓجرررررال وىلنسرررراء وىلشررررر اي وى  شررررر ما سررررري  لشرررررا اٌ، مررررن مختمرررررف ىالتجاذررررراٌ، والىل

ٓي   ٔخٓ مّي ىلسجون ىلسو ٓىٌ ىلمعتقمرين  (14)ىلمحسو ين  مق جما ة ىألخوىن ىلمسممين. وي ومْك
ٓوىيررراتهم  صرررروٓ   ي   و يي ىلجسرررّر ٔيرررّر  مرررق كررررل  تفررروق ىلتصررررو   وىلنفسرررري   مررررن ىلتعررْر ررررشخ  مررررا  ٓ وت   ص 

ٔي"  .(15)من مٚاذٓ "ذّٓ ىإلنسان" "مصٙفق حجا
ٔي  فرإلق جانرري ىال تقررال ىلسياسرري   ٓى ٓمي وىلمو ررف، وىال تقررال ىالحترر وىال تقررال  ،  سرر ي ىلر

ي   مررق ىلشررر هة،  وىال تقررال ىلتعسرررفي   ىالنتقررامي   وىفع  ال يخمررو من يكرررون ىال تقررال كيررّر  ة  شخصررري   ا   رّر
ًٓ: "فوىٔ حّىّ"كتي خالصة.  ٓٛ هلق ّىخل ىلسريا ٓٛ، ّفع   ناصٓ ىلف ، عرم "ى تقل ىلشاي من ىلشا

ٓفسة ٓٛ، و ٓىئّ لم يستجو  ، ىلتهمة عا تة. موسرع   ٓفسوا هلق ّىخل ىلف ٓفة ىلتحقيق. ىل ٓ  هلق غ مخ
ٓفسرررا ، وكم   ى ىلشررراي ىلملكمرررا  و كٓ من ذررْر ٓ  ، تررْر ٓىُ مرررن ضررر ٔم فتررراً ُٓو  مرررق ىألٙرررمرررا ىسرررت ٘ٓ ال
ا من جّيّ. محبلم  في ىلكافتي ٓم ل كآّيا، فيعاّو ٓمس  من يقتم   ف ٓٓ في  ٌ ىلحاّعة تتك ٙ ما كان فٓ
ٓىم، وتفاذرة ىلشراي.  ٚام  ولحم ، ً ىلغر ّ   مخْتر  شّر ما ذر ر نّر ٓ راّا  قص  ِٓ  ئي     المنشرآ ىلكه صر

ٓىئّ من  ٓىف  انتسرا   هلرق  لكي يكون صالحا  لمنشٓ ال  ّ   ىلمسكين، تْكٓ ىل ٓغام   مرق ىال تر من ه
 .(16)ىألخوىن ىلمسممين"

 التعذيب

ٓسرات  كم   ي تتقراٙع فيرر  وحولر   مومرر  ومما ن "جسّر ىإلنسرران ذرو ىلمكرران ىلوحيّر ىلرْر هررا. وى 
ينا  ممرا  ماّي ر ٓيخ ىلجسّر يمكرن من يضرع  رين ميّر ٓكيولوجيرا ىلمنشرىً  ا  تت رع ترا ٔمرةفري م  ةلجّلي ر ىلمبل

ٓفة وىلسمٙةى َ   ،لمع ٓا  ًو هنتا ٓحمة ىلجسّ  ا ت ا    ٓ ش كاٌ تمفصبلتها ىلمتتا عة ىلمعقًّ. فمن م
ٓٔ فحسري، هلررق ىلجسّر ىلمسري   مراّي   مو  رًو  مرل   ي ين غرري ضر ٙ  ى تصراّيا  وىجتما يرا ، ي رر ٕ ىلْر

  ْ ٓي٘  مررق ذامشررر  ىلجسررّر ىلمعررر َ  وىلمجنرررون وىلمسرررجون، وكم  ي وىلمررر تكشرررف مرررا  ً  مضررراّ   هرررا نمررراْ
ٓيخي ر ٓسررات "يقا مهرا مرن منسسراٌ ىلجسّر ىلمنضر ٙ وتا الالتر  ومسرالي   ومما ٓىحرل ىلضر ٙ ّو  .17ة م

ٓكيررٔ   ٓكيرٔر  مرررق ىلجسررّر ذرررو ت ّٓ ىلررروى عي   ىلت ا ىلمررراّي   مرررق ىلفررر ، فررري كينونتررر   ، فررري وجررّو ىلم اشررٓر
ي ال يمكررررن  ٓت   ىلجسرررّر ىلرررْر ٓو ٓفرررر من وصرررري هال مررررن خرررربلل مو عرررر  مو تمو عرررر  وتموضررررع  فررررري  تع

                                                                 
 ساخع كراتاخ سوصا َاعٍُ حغٍ ويصطفً خهُفح وحغُثح عثذ انشحًٍ وَاعٍُ انحاج صانح وغُشهى كثُش. - 14

 .2005ساخع/ٌ، يصطفً حداصٌ، اإلَغاٌ انًهذوس، انًشكض انثقافٍ انعشتٍ، انذاس انثُضاء وتُشوخ،  - 15

 .119، ص 2014فىاص حذاد، انغىسَىٌ األعذاء، سواَح، داس انشَظ، تُشوخ ،  - 16

 34فوكو،  - 17
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ٌ مشرررركاال  ىلمنسسرررة / ى ٓجرررر  مررررع ْىترررر  وتموضررررعاٌ  مختمفرررةلمنسسرررراٌ، ىلترررري غرررّر ٓى رررر  وتخا الغت
ًٓ فررري ىلسرررمٙة. ا ىألخيرررر ٓفررر ، وضرررياٛ ذررْر ٓيا ذمرررا ىلصررروًٓ ىلسررررم ية  معا ىلمعتقررررل وىلسرررجين فررري سررررو

لج وىلمنض ٙ ٓي ىلمّن ذنيا   )نيكاتيف( لمكائن ىلتوتاليتا ٓمج جسّيا  ْو نفسيا  وفقا  لٙ يعرة  –مو ىلم 
ي  ترررل فيررر  شخصررر  ىلقرررانوني   وموضرررو ا  ة ٙلمسرررمل هلرررق مررراًّ ، فتحرررو  عرررم ىألخبل ررري   ىلسررمٙة، وىلررْر

، ىلسياسري   –  ل هن ىلسجين وىلسجان، مو ىلجبلّ وىلضرحية، وجهران لمكرائن ىالجتمرا ي  لممتسمٙ. 
يولوجي   ٓى . ، نفسرررر ، يمكرررررن من  ررررل ىأليرررّر ٓى ٍ ْلررررك مرررر يي ىلنفسررررري  يت رررراّال ىلموى ررررع، و رررّر حررررّر  وىلتعرررْر

ي   )نيكراتيف( لعبل رة ىلسرمٙة  مررن   ىشركال  ىلمختمفرة، ومنهرا ىلتجويرع، ذرو ىلمعراّل ىلسرم ي   وىلجسّر
ٓجررة   ٓسررة ىلسرمٙة خا ٓيّر من نقررول " بل رة ىلسررمٙة  الشرعي"، ألن مما ٕٓ  مرريهم، ال ن   ررن مي   تمرا

ٌ    بل ة   ة، هْ ال تعّو كونهامعقولي    ا ل لمتشركيل،  ْي  وىم صمصالي    موضٛو ذامّ ٙة  متسم   ْى
ىتي   ى ذررو معنررق ىلتسررم  وممنررٛو مررن ىلتشررك ل ىلرْر ة. مخبل ي رر  يمررة   وألي   ة  معقولي رر ٙ ىلمنررا ٘ ألي  . ذرْر

  ٌ ىٌ وٚيفررة  سياسرري   وفقررا  لهنّسرة   مشررك مة   ومنسسراٌ ىلسررمٙة منسسررا  ة، وفقررا  لهنّسررة  تشرركيمي   ة، ْو
نتاَة. )تعميم م ّم ىلوشاية ة ومخبل ي  وعقافي   ة  ىجتما ي   ٓين،  مق س يل ىلمعال، ذو ذنّسة   وى   ىلمخ 
ّٓ وىلمجتمع  وىمها ىلكيّ وىالنتقام( ة  مخبل ي     لمف

ررر ٓسررة هلرررق ىلسررجن هلرررق حتررق ىألمكنررة، "ممكنرررة ىلمنسسرراٌ ىلعام  ة مررن ىلمستشررفق هلرررق ىلمّ
ٓي   وىلجيٖ ة هلق عكناٌ ىل وليٕىلّوىئٓ ىلحكومي   ّٓ م نيرة   ة ..هلق ىأل  ية وىلسجون ىلس  ليسرٌ مجر

ٓئي   ة،  ل ذي مشغولة  حياّي   ٓسراٌ(،   الممفوٚ وىلم ٓىءىٌ وىلمما ٓسرم معا ) رالقوىنين وىلمروىئة وىإلجر ت
ًٓ   كل   ٓىكٔر وذري كم  ، ووج  ىلسمٙة. ىلسياسي   – ىلنٚام ىالجتما ي   منها  ىسمو ها ىلخاٗ صو هرا م

ٓيي   ٔياتها  ىحٍّ ىلعموم من ٙي   وتىذيل   تّ وحقوق وسياسة  ونفسي   جسّي   وتنميٙ. تشتغل جاذ
ٚرررل  وىجتمرراٛ و ررانون هلررخ .. لكن   نتاجهرررا  هرررا مررع ْلررك ت ٓق تشررغيمها وى  ٙرر لهررا ىسررتقبلليتها مررن حيرررٍ 

ٓفي ررررلمجسررّر ىلمرررنم   ٗ  ٙ حسرررري ىلموىصرررفاٌ ىلمع ا ىأل نيرررة غيرررٓر  نرررروٛ    هرررا كرررل   ة ىلتررري يخررررت مرررن ذرررْر
ٓياضيا  خالصا ، وال فن   فالهنّسة  ة. ىلحياّي   ى اٌ مجٓ   ا  ليسٌ  مما   ٓف وىإل ّر ا ىلمعرا ّى ،  ل ذري ذْر
  ٚ ٙ وحسي ىلتشكيل ىلفضائي  ىلمو ّٓ في ٚل   فة في خّمة مفاذيم ىالنض ا ىلحّىعة  ىلمسمُو    لمف

ٓىًّ ىلتنٚيم وىلتصنيف فإْى كان ذْى كم   .18ة"ة ىلكمياني  و قمنتها ىلتشميمي   نميٙ، ىلتي وىلت  ين ع من ه
ٓىكررٔ   خاصررةل ىلمستشررفياٌ ىلعجرري من تتحررو  ي م جرروسررمٌ ىلحّىعررة، فررإن  يي و تررل  هلررق م لمتعرْر
ٓضررررين. فقرررّر وع   ٓي  ىلمعا يي وىلقتررررل فررررري  ة لحقرررروق ىإلنسررررانقررررٌ ىلشررررر كة ىلسررررو مئررررراٌ حرررراالٌ ىلتعرررْر
ٓي   ٓا ّمشررقفري ( 601) ىلمستشرفق ىلعسررك ٌ  ، وكشررفٌ، مرن خرربلل شرمررن ىلمشرافي وغير ، ة  حي رر هاّى

ٓيٓ ىلٙ ي  مم ن مساليي ىلتعْيي و   .(19)م لعائبلٌ ىلضحاياة ىلتي تسم  ياٌ ىلقتل وىلتقا
                                                                 

 .36فوكو،  - 18
ٓيةدساعععح حعىل صععىس  عحاَا انرعععزَة انًغععشتح يعٍ انًشععافٍ  انشعثكح انغععىسَح نحقعىق اإلَغععاٌ، - 19 انغععىسَح، لانهىنىكىعععد  ىلعسرك

 .2015أَهىل  21، انًصىس(
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ٓيا  رررن ىلمعرررتقبلٌ وىلسرررجون ي   كتررري ىلكعيررٓر فررري سرررو يي ومشررركال  ىلجسرررّر  ةومسررراليي ىلتعررْر
ًٓ، ىلتري لرم يهرتم ة وىلمشاذّىٌ ىلحسري  جّى  من ىلشهاّىٌ ىلحي   ٙويمة   ، فعمة  ائمة  ةوىلنفسي   ة ىلم اشر

ي ت ٓ ىلسياسررري  هررا ىلفكررر  ٓوى ٙ  ةحقيقررر فلتعررٓ  سرررتحق ىالذتمرررام ىلررْر ىلسرررمٙة ومنسسررراتها وكشرررف ىلررر
هرررا فرري يررّر ىلمنسسرررة ىلسرررجن، وىلترري تجتمرررع كم   –ىلخافيررة وىلخيررروٙ ىلترري تصرررمها جميعرررا   المعتقررل 

ً  رين ىألمني   ٓذا(. فمرا ىلعبل رة ىلمنكّر ٌٓ منسسة ىلمنسساٌ، ) فتة ىلسين ىألولق وكسر ة، و ّ صا
ٓسة  ٓي  مميرة ىلرتحك  ىلمّ م  جسّر ىإلنسران وضر ٙ هيقا ر  وىلمعتقل،  مق س يل ىلمعال، وكيف تج
ٓجي   ىلّىخمي   ٓذرا   مق هيقاٛ ىلسمٙة  ما ّٓو ٙبلئع ىل عٍ وش ي ة ىلعروًٓ وىتحراّ ىلٙم رة وىلخا وغي

ٓمجرة هْى شررئتم سررةة" وىلنقا راٌ ىلمسي  مرن "ىلمنٚمراٌ ىلشررع ي   ، فري  مميررة /  مميراٌ ىلضرر ٙ مو ىل 
ٓمجة ىلجيني   وذل من معٓ   ٓمجة في ىل   ْو معٓ   وىلجسّي   ذل ىلتعْيي ىلنفسي   ة ة وىلعص ي  لهْا ىل 

ى ىلمعرررا٘ٓ مو ْىك   ررا ٓ   ف ذرْر َٓو مررن ىلمعتقررل مو ىلسررجن  مرررا معنررق من ي عررٓ  يتبلشررق  عرّر ىلخررر
ٓٙة  ةمذمي ر لريٕ م رل    عّّ ىلسنين ىلتي  ضاذا في ىلمعتقل مو في ىلسجن  وىلسجن ىلجنرائي   وىلشر

  .(20)وحشية ة ليسٌ م ل  ىلجنائي  
ٕٓ  مق مجساّ  ٌ وىلسجون، وتمك ىلتي تما ٕٓ  مق ىلجسّ في ىلمعتقبل ىألفعال ىلتي تما

ٓذا ٙ يعة ىلسمٙة وٙ يعة ىلمنسساٌ  ،ةخاص   و مق مجساّ ىلنساءشين م  ىلمه ٓ من غي تكشف مكع
ٔٛ ىلحجاي  ن وٚائفها ىلفعمي   ٌ  ة ة وغاياتها ىلفعمي  وتن  ة  ووٙني ر ة   ومي ر ىلمغم فة  ما شئتم من خٙا ا

ٓي   سررتو رر ة ..و انوني ررة ّو ٓص  ًٓ  ت و  وىلم رٓر ٕ   ّ ىلعرّر ا ىألفعررال يفسرٓر  رربلًّ ىلحررر ٓىترر . تحميررل ذرْر  ومنىم
ٔىءذررا ٓك ه م ىلم رراالً  ىفعررال  ،ىلمشرت ٓى  ررة وىالسرتّ اءىالسرتخ آ و و ّر  وىال تقررال مو ىإلخفرراء (21)ىلم

ٓي   ٚرامين ىلقضرائي   مق وىلسكوٌ وىلتعْيي وىلقتل  ىلقس ٙرىىين ىلمْر وىلٙ ري   ىلن ٔييرف ن يتوى  مرق ت
ٓضر٘ ىلو ائع ٕٓ  مريهم مو تميتهرا فقرٙ،  رل ت ٓىّ ىلْين تمرا ٓض٘ مجساّ ىألف . ذْا ىألفعال ال ت

َ  كم   ىلجسّ ىالجتما ي   ّٓ مّوىٌ هنترا ٓىّا هلرق مجر ٓي مرا يكونرون هلرق   يرّ     وتميت ،  تحويل مف  م ر
ٛ  موسومين  ميسم ىلسمٙة فربل "ىلوٙن"، ، لممكان وذنّسة   لمفضاء ىالجتما ي   من ذنّسة   . فهي نو

ًٓ  ميرر  ..  رررن  يمكررن فصررل تجويرررع ىلمعتقررل مو ىلسرررجين وتعْي رر  وىلتنكيررل  ررر  وتٙويعرر  وىلسررريٙ

                                                                 

ٓا ويسرررتجو هم ويقررروم  - 20 خيل وغيررر ٓ٘ سرررميٓ ىلررّر ٓو ذرررو مرررن يسرررتّ ي ىلمعرررا ٓٙة ىلمررٓر ٓٛ شررر ٓئررريٕ فررر ، كررران  ٓو فرري محافٚرررة ّيررٓر ىلررٔر
  تعْي هم.

ٓٛ ىألمرن ىلسياسرري  -  21 ٓئريٕ فرر ٓيرفىسرتّ اني      ًٔ ٓكرٔر ىلعقرافي فرري ىلمر ٓي ىلم  "معمرٌر  رين يّيرر "ّمشررق. وحرين مّينرة ّمشرق، ىلكررائن  ر
ٕ منيٓر ىلخٙيري، فقرال لري كربل ليسٌر لمنيٓر ىلخٙيري ًٓ ىلتي جئٌر  هرا  فىج تر  لؤلسرتاْ ىلمهنّر ٓني  السنىل: لمن ىلسيا ٌ لر  منهرا  اّ ، فىكّر

. عررم سررىلني: مرن ىلسرريًّ ىلترري كانرٌر معكمررا، فقمرٌر لرر  هنهررا  ًٓ لررم تسررجل  اسررم   عرّر ٓف مكعرٓر منررك، ىلسريا لمنيٓر ىلخٙيرري، مجررا ني: منررا م رر
، عرم سررىلني مرن ىلنسرراء ىلرعبلٍ ىلبلترري مترين هلررق  يترك  صٓر ممررٕ  فقمٌر لرر ٔوجرة ىألسرتاْ م ٓى  رونني  مررق  :نيرٓر ٓيرّر من تقرول هنكررم ت ذرل ت

ٓين صررحيحة،  ٓيٓ ىلمخ رر ون من تقررا ٓى  ررة ممرروىال  ٙائمررة   رال:  مررق.  مرٌر وذررل تعتقّر ا ىلم : مال تكمررف معررل ذْر ىٓ ىلسررا ة،  ررال مجرل.  مرٌر مّر
ٓي ٓى حين. عم  ّم ىلتحقيق ال: ال، ولكن هْى كان ذناك تق ٓيٓ، نكون نحن ىل  وكان نا ما . ... ٓ وىحّ صحية من  ين ملف تق
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ٓىتيجية تجويع ىأل ّىء ىلمحتممين وتعْي هم وىلتنكيل  هم وتٙويعهم ًٓ  ميهم هست ، وذنالء ذم وىلسيٙ
ٓية ىلمجتمعتمة ك  . ىلمحكومين ومكع

ٓك ىلمحققرون وىلجربل   ٓك ىلقضرراً يّر ٓٛو ىألمرن وفري ىلسرجون، كمرا يّر ّون وىلسرجانون فري فر
ٓضةفي ىلمحاكم ىالستعنائي   ٓئيٕ"  ضّ      موج    ّوىني   سممية كانٌ مم مسمحة،  مل   ،ة من ىلمعا "ىل

ٌ ىلقضاً في ىلمحاكم ىلمّني   ٓ ما  ا ًٓ، و ٓيمة ليسٌ هذانة  م اش ٓكون من ىلج لممجتمع وىلقانون  ة يّ
ٓئيٕ شخصيا ، وذْا ال يمكن ىلصفة  نها. كتي وىلنٚام ىلعام   في  "مصٙفق خميفة"،  ل هذانة لم

ٓخة  ٓوىيت  "ىلقو عة": " ٔم ص ِٓ ىلمبل ٓخة  حيوىني   ص فٔ ىلمسرا ّ مكعٓر فرىكعٓ، ... ىست   كالعوىء ة، ص
ٔم،  ىلمسرا ّ  مي ىلمربل ٓٙة يوىصرمون  ممهرم  مرق  ّر ٔم  ىسرفل ىل روٙ،  ناصٓر ىلشر سحق فم ىلمبل

ٓي  يوىصرررل  ممررر  سرررحقا   ٓكررراٌ ذسرررتي ًٓ ... ح ٓفسررراٌ  مرررق ىلخاصررر ٓ، ىلررر ٙن...  ٓمٕ، ىلصررّر ة ، ىلررر
ٓىخا   ِٓ ص   الكاّ يفهم: لممسا ّ وذو يص

ٓين .." ٓصررراٌ ... والك حقيررر ٓئيٕ  .. رررم تشررر والك   ٓئيٕ والك  تغموى ضررّر ىلررر ىك سررررو  ىلررر
ٔم  رالجيٖ .. ا   و تشرر ٔلمرة .. سرروىك مرربل .. والك  يررا جوىسرريٕ  .. والك يرا  مرربلء .. تغل ضرّر

ٓئيٕ خبلنا نش ع خ ٔ ٓيكرا وذمق جايين منتو يا كبلي تشتغموى ضّا   ... يا .. ىل ...   مربلء مم
ٓىئيل ... يرررا والهيررا  مررربلء  ٓموٙة ... ذمرررق  رررمسرر ٓجرروى    ّ ىلشرر ٓا كنترروى  ررراممين حرررالكن  ... تت  ررر

ِٓ والك حقيٓر  ٓحرق، ىلسرمٙة، ىلتري . (22)".. ٓجال .. يا ج ناء .. ذمرق  رم تصر ٓئيٕ محرٓو ىل ىلر
ٔذم موىلين  ٓضين، مصّ اءتٙحن ىلنإ وتفٓ ، " مّو ىل يٌفي نٚٓ ىلموىلين "، وذو وم ّىء ومعا
ٔ  مي  "سقف ىلوٙن" ٓتك  ن ىلتعْيي  التجويع: خميفة وكتي . ىأل ّىٓ، وولي ىلنعم ومقّٓ ىلْي ي

ٓي سجين يوميا   كان لكل  " ٓغيف وىحّ لكل   ،ٓغيفان من ىلخ ٔ ىلعسك ٓ عة سجناء ى،ن  تي ، حصم
ٓ ررع   ٓي كرلررعبلٍ وج رراٌ ٓغيررف   ىليوميرة  ٙررو ٔيتررون ذرري كامررل حصررتي، ىليرروم ف ، ان عرربلٍ ح رراٌ 

ٓ ق  مق ىلعشاءم ًٓ من ىلم ، عبلعة سجناء  يضرة مسرمو ة فمكل    يضا   فٙآىإلْى كان ه، معقة صغي
ٓمي  شٓ ىل ي٘، يسحقون  ويىكمون  لمتعوي٘  ن ىلكمٕ" و ّ  .(23)"نصة ىألٙ اء ىلجميع  عّم 

ىّ"الحرٚ  ٓية"من  "فروىٔ حّر يي ىلهسرتي ٓىوي( حفربلٌ ىلتعْر ٙرع هال يومي ر )فري ىلسرجن ىلصرح ة، ال تنق
ٓق  ين ح   ّٓ  ال ي   ٓ  لمتوىصل، ال ف ٓىٌ من لم ينل ىلتعْيي من  في محتمل: ال ي   ٙاق و    ية ىلمخا 

يي لررريٕ لكتمانررر  معمومررراٌ  ٓف، ممرررا ذنرررا فالتعرْر مٓ. ذنرراك كرررانوى يعْ ونررر  لكررري يعترر نالررٌ منررر  تررّر
ل هلرق مرا ، هنسران لريٕ  إنسران، ولقّر تحرو  لخرٓ   يعتقّون من  يمنعها  نهم،  ل لتحويم  هلق هنسان  

ٓف  من   ل،  بل كيش ه ،  ٓجل مسٙول، ذْى مفضل ما حصل ٓىمة هلق هنسان لم يع وال هحسإ، 
ًٓ هلق ٓ  .24ل " ٔى ياسرين، وذريوال  ّ من ىإلشا ٓو ٓوىيرة ،وىية "نيكاتيف" لر ، وتكراّ ة  حي ر شرهاًّ   ،مي ىل

                                                                 
 .20يصطفً خهُفح، انقىقعح، َشش خاص، تال ذاسَخ، ص  -  22
 .52خهُفح، ص  -  23
 .167حذاد، انًصذس َفغه، ص  - 24
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ي هن  من تكرون وعيقرة   وسرجنهن. مرن ّون ْلرك ال تكتمررل  مرق ى تقررال ىلناشرٙاٌ مرن ىلنسراء وتعرْر
خضرا  . ٓمً ىلمعت ةىلسياسري   ىلصرروًٓ  مميرة تنمريٙ ىلمجتمررع وى  ٓمً ىلمقا مرة لممرر قمرة وىلسررجينة ذري ىلمرر

ًٓ، وىلناشررٙة ممنيرررا  فرري ىالتحررراّ ىلنسررائي   ٓا مرررن "ىلمنٚمرراٌ ىلشرررع ي  ىلمخ رر ة" وفرري ىلمنسسررراٌ ، وغيرر
ٓسمي   ٓمً ىجتما يا  وتنميٙ  سياسيا  ة، وفي ىلمنسساٌ ىلّيني  ىل ة ميضا . ذنا يتقاٙع تنميٙ جسّ ىلم

ٓىف ىل ٓا  تشركيبل  وشاية ليٕ  ي ا  مخبل يا  فقٙ،  رل ويتكامبلن. ىحت ًٓ وىلمخ ٓر وىسرتعما لجسّر ىلمخ ر
 "سياسيا ".

 خالصة

ٓٙ همكانها و ذو  ىلسمٙة موضٛو  موضو هاتها و ماّ  ال تقوم سمٙة هال   ٓٙ وجّوش . ذاش
ٓيخ،  ً،  مرق مرٓ  موضرٛو ىلسرمٙة ىلمسرت ّ  و  و  ىلترا و  ذررو "ىلعّر و  ىألمرة  "،  ّر ّونرر  ال ى  .. مرن  و ّر

و   .تسررررتٙيع من تحكرررررم   ضررررتها  مرررررق ىلمحكررررومين ّ  "ىلعررررّر ً ىلمسرررررت ّ  ّ  نيررررة ىلسرررررمٙة " ذرررررو مررررن يحررررر
ٓىتيجيتهاولوجيوميّي ست ٓنيتها وى  ٓجي   . ىلعّو  تها و ٓي ىلخا ٕ موضو ا  لمسمٙة هال في مو اٌ ىلح ، لي

  ٛ ٓجي   فهررو موضرررو ّذا  خرررا ي يحررّر ٓئيٕ ىلررْر ٓي ومو ررراٌ ىلسرررمم، لكرررن ىلموضرررٛو ىلررر فررري مو ررراٌ ىلحررر
ىخمي   ىلتحّيّ ىألخيٓ ذو ىلعّو   و  ىلّر ٔىئهرا"، ىلموجرّو ىلموضرو ي   ، "ىلعّر و  ،  إ . ىلعّر   الفعرل مو  رالقًو

ٓىّا جميعرررا  وفررق  نيرررة ىلسرررمٙة لمسرررمٙة ىلمسررت ّ   ىلموضررو ي   ٓمجررة مفررر ي تجررري   ً ذرررو ىلشرررعي، ىلرْر
ما منسسررراٌ سررري  ، والق لهرررا ْلرررك هال  وسرراٙة ىلمنسسررراٌ ومرررن خبللهرراهرررا، وال يتررىت  ووٚائفهررا وغايات
مة  سرررائٓ منسسررراٌ ىلسرررمٙة موعرررق ىتصرررال. فهررري ىلتررري تهيكرررل ىلمنسسررراٌ وتعيررّر ىلعقرراي ىلمتصررر

ًٓ  مررررررق ىلمحكرررررومين وىلهيمنررررررة  مرررررق  قررررررولهم  ذيكمتهرررررا مو ذنّسرررررتها، وفقررررررا  لنجا تهرررررا فرررررري ىلسررررريٙ
ٓذم ٓىمحسرررري ى، وضرررمائ ًٓ وىلهيمنررررة، لتحّيررّر ىلغ هلررررق  ي  تحويرررل ىلمنسسرررراٌ جميعهرررامشرررري لمسررريٙ

ٓى  ة   ٓيع وىلقضاء تا،  ما فيها منسسومعا  ة   منسساٌ م   .(25)ىلتش
ا كم   محكروم   حاكم   كل   هرا  مرن يحكمهرم،   رل ىنحكامر   رىّوىٌ ىلحكرم ووسرائم  ومسرالي  ، فهْر

ًٓ  مرريهم ّ وفقررا  ألوضرراٛ ىلمحكررومين ومقتضررياٌ ىلسرريٙ  إمكرران سررمٙة ىل عررٍ من . فمررم يكررن تتحّر
ٓي وتعميق  ٓية هال  تقوية منسساٌ ىلح ٓيين، ىلْين تنسموى  عضا  من ذوىء ىلح ٓ  مق ىلسو تسيٙ

ٓ رررري   ٙرررا ع ىلح ًٓ ىلحيررراً ىلسياسرررري  لمسياسرررة، مو مررررا سرررم   ىل م ىلجرررريٖ ة"، ال مرررن خرررربلل تحك ررري " سررررك
ٓىٌ في ىلحياً ىلسياسي   ٌ  وىلمخا  ٓ ري   ة فقٙ،  ل من خبلل ى تكآ منسسا ٙرا ع ح ٕٓ ْىٌ  ، كرالح

                                                                 

ًٔ وىلمجنّين  ّّ ىلعاممين  - 25 ٓية وممحقاتهرا وفري مجهر ٓينفي ىلمنسسرة ىلعسرك ٓين ىلمرىجو ّ ىلمخ ر ىخمي، و ّر ٓىٌ و رو  ىألمرن ىلّر  ىلمخرا 
ٓيررة وىلسياسررية وىإلنتاجيررة وىلخّميررة، مضررعافا  مضررا فة. ْلررك وم ضراء ىلميميشررياٌ ىّ ىلعرراممين فرري  قيررة منسسرراٌ ىلّولررة، ىإلّى ، يفرروق م رّر

ٓا وتحّيع  وىإلغّىق  مي . ألن  بل ة ىلسمٙة  المحكومين تقتضي تنمية "ىلجهأ"  وتٙوي
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ٓ يررة  وىلجريٖ ىلشرع ي   ىلقرومي   وٓىٌ ىلصرا قة وىلمٚميرين لمشر اي وىلشرا اٌ، وىلت وكتائري ىل عرٍ ّو
ٓي   ٕٓ ىلعانوي  ىلعسك ٓونة  العقافة ىلقومي   ة وىلمعاذّ وىلجامعاٌة في ىلمّى  ة.مق
ٓمررة  و  ٓىكعرررة وى ىلسررمٙة، معررل ى ، مغ سررة، ىلمنحنيررة، ىل  ٓذ رررة  خوفررا  و لسرراجًّ  األجسررراّ ىلمقو 

جبلْل  وم   ٓىما  وى  ذانة ىلجسّة )= ىحت ذانرة  لمسمٙة، ذما هْالل   ْىتي   ىست ٙان   ال (. هْالل ىلنفٕ وى  وى 
يررة ىلٙو ي رنْىتيران وٙو يرا ٕٓ  مرريهم. ، كالع ّو الن  مررق نجراُ ىلسررمٙة فري تنمريٙ مررن ت مرا ة، يّر

ًٓ منهرا وىلخافيرة. منشئهاىست ٙان ىلسمٙة وجهل  يرة ىلسراف ٓٔ  مرل ىلع ّو ٓذا مرن م ر  وتقّيٕ مصاّ
ٓضة، هال  مق ذْا ىلخمفية.ال يمكن فهم موى ف ىلكائناٌ ىلسمٙوي    ة، ىلموىلية منها وىلمعا

ٓىّ كم  و  ٓىيررا ىلسررمٙانهررم وىلمنسسرراٌ كم  ىألفر ٓذررا  ،هررا م ٓوترر  ولعا ٓ  فيهررا تجميرراٌ  وترر  وج  ير
ًٓ، فكل   ر مو  ول    مل   ىلم اش ّٓ ذرو هم  ٚريم  يصّٓ  ن ىلفر جربلل لمسرمٙان يسرتحقان ىلمكافرىً ا تع  ،وى 
مرررا هذانرررة   ّ   ذنررراىلعقررراي  .لعٚمتررر  وجبللررر  تسرررتحق ىلعقررراي وى  ، وىألخبل رررري     مفهومررر  ىلقرررانوني  يتعررر

لق ىنتقام يتماشقوميّيولوجي   ة  سياسي     وٚيفت  ىالجتما ية، ىإلصبلحية، هلق وٚيفة  ويتعّ   مع  ة، وى 
 ة.ة ومنماٙ ىلسموك ىلكيّي  ىلعبل اٌ ىلكيّي  

ٓي   وىلمعتقبلٌيكشف مّي ىلسجون  ٓيا في ىلسجن ىلك يٓ ىلمسرم  ة، وى ع ىلحياً ىلسو ق "سرو
ْى كان فري ىألّي  ناصٓر تخ ة ىلتري ة ذري مرن صرمي ٙ يعتر ، فرإن ىلشرهاّىٌ ىلحي رييمي رىألسّ"  وى 

ٓمناذا  ى بلم  عضهمسمعناذا  ٓىٌ ىألّي اٌ وىألّ اء وتخيبلتهم. تفوق تصو   من ضحايا ىلتعْيي و 
ٓي   لْىٓ  15 شرررررية  ىلمعتقررررل وىلسررررجن وجهرررران سررررم يان لمصرررروًٓ ىلترررري كرررران  ميهررررا ىلمجتمررررع ىلسررررو

يي ىلنفسرري  2011 ي   ، و مميراٌ تشرركيل مجسراّ ىلمعتقمررين وىلسررجناء،  التعْر ، ذرري ىلصرروًٓ وىلجسّر
ٓ ىلسم ي   ٓيرة، وتهمريٖ كتمرة ىلمجتمرع وذّر ة لعممياٌ تشكيل مجساّ ىلجماذيٓ مو ىلكائناٌ ىلتوتاليتا
ٓىّذا.هنساني     ة مف

ٓىئم   ٓتك يهرررا محاكمررررة   ذنالرررك جررر  ال يمكرررن نسررريانها، وال يمكرررن ىلصرررفة  نهرررا هال  محاكمرررة م
ٓٓ ىلمرراّي    اّلررة   وي ىلضرررحايا خاصرررة وىلمعنررروي   ومعرررا  تهم، وج ررٓر ىلضررر ي لحرررق  رْر و الجسرررم  ىلررْر

َٓ من ىلسجن وليٕ في ْذن  "ولكن  .شاممة ة  وٙني   ، في سياق مصالحة  ة ام   ىالجتما ي   من يخ
ٓ ت  شيئا ".سو  ىالنتقام من سجان  ال يكون  ّ تعم    م من تج

 


