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مقدمة
تفترٓ٘ ذرْا ىلمقآ ررة من عمرة بل ررة جّليرة رين ىلمنسسرراٌ و رين  ٙيعررة ىلسرمٙة ون ٚرام

ىلحكم ،في مي مجتمع ومي ّولة ،ومن ىلمنسسراٌ صروًٓ ىلحيراً ىالجتما يرة – ىلسياسرية ،مي هنهرا

ىلتع يرٓ ىلعممرري رن ٓمٕ ىلمررال ىالجتمررا ي ومضرامين ىلٓمٔي رة ،ىلعقافي رة وىألخبل يرة ،مررق ا ررًّ

ى تصاّية ومالية معٙاً ،مو ٓمسمال ماّي متحقق .ويتفق مصحاي ىلفكٓ ىلمنسسي ىلجّيرّ ،مرق
ىختبلف منٚوٓىتهم ومناذجهم ،مق نقٙتين:

ىألولق من "ىلمنسساٌ تشكل ىلسياسة .فإن وى ّ وىجٓىءىٌ ىلتشغيل ىلقياسية ىلتي تشكل

ىلمنسساٌ تتٓك صماتها مق ىلنتائج ىلسياسية ،ن ٓٙيق تشكيل ىلسرموك ىلسياسري .وال يمكرن

ىخت رٔىل ىلنت ررائج س رراٙة هل ررق ىلتفا ررل ررين ىألف رٓىّ ،مو هل ررق تق رراٙع ىلق ررو ىالجتما ير رة ىلعٓيض ررة،

فالمنسسا ٌ تنعٓ في ىلنتائج ،ألنها تشكل ذوية ىلفا مين ،وسمٙتهم وىستٓىتيجيتهم".

وىلعانية من "ىلمنسساٌ يشكمها ىلتآيخ ،مهما كانٌ ىلعوىمل ىألخٓ  ،ىلتي تنعٓ في شكل

ىلمنسسرراٌ فهرري تجسر رّ ىلمسررآىٌ ىلتآيخير رة ونقررا ٙىلتح ررول  ٓ ...مررا يخت ررآ ىألف رٓىّ منسس رراتهم،

ولكرنهم ال يختآونهرا فري ٚرل ٚرٓوف مرن صررنعهم ،رل مرن صرنع مرن سر قوذم(  .)1فراألّىء ىلعممرري
لممنسساٌ يتشكل في ىلسياق ىالجتما ي ىلْي تعمل في .

فعمة فٓق ين مجتمع مّني يتسرم موىٙنرة نشرٙة وموىٙنراٌ غيروٓىٌ ومروىٙنين غيروٓين

مررق ىلمص ررمحة ىلعام رة ،و بل رراٌ سياسررية وىمه ررا ىلحٓيررة وىلمس رراوىً ،ونسرريج ىجتم ررا ي مررن ىلعق ررة

وىلتعاون ،و ين مجتمع مصاي معنة ىلسياساٌ ْىٌ ىل نيان ىلٓمسي وحياً ىجتما ية تتسم التفكك

وىلعٔلة وعقافة من ّم ىلعقة ،ذْى ىالخرتبلف ذرو مرا يفسرٓ ىلنجراُ ىلمنسسري مو رّم نجاحر  .فري

ضوء ذْى ىلفٓق سنتناول ىلمنسسراٌ ىلٓسرمية ى ترّىء المنسسرة ىلتري نفترٓ٘ منهرا ىلنروىً ىلمٓكٔيرة

لمسمٙة ونٚام ىلحكم.

فإن ما يمفٌ ىلن ،ٓٚمن ٔىوية ٓمٕ ىلمرال ىالجتمرا ي وىلعقرافي ،فري سروٓيا ،ىلحٚروً ىلتري

تتمتع ها منسساٌ ىلعنف وعقافة ىلحٓي ،لّ ّوىئٓ وىسعة مرن ىلمسرتق ٙاٌ وىلمسرتق ٙين مرق

مح رروٓي ىلن ر رٔى ،ٛررل مر ررق مح رراوٓا ،وىلٓذر رران مر ررق حس ررم ىلص ر رٓى " ٛس رركٓيا" ،و مر ررق ّوٓ سياسر رري
لمجما اٌ ىلمسمحة ،مق منها ٓمٔ ىلسياًّ ىلوٙنية مو موئل ىلحاكمية ،وتقا مها ذشاشة ىلفعالياٌ

ىالجتما ية وىلعقافية وىلسياسية وىلمنٚماٌ ىألذمية وىنتٚامراٌ ىلمجتمرع ىلمرّني وتنٚيماتر  .تترىتق
ذْا ىلمفآ ة مساسا من ٓنية لمترآيخ تقروم مرق م رّم ىلغم رة ،وتقرٓن ىلحرق رالقوً ىلعآيرة ،وتضرفي

 - 1سوتشخ تىذُاو ،كُف ذُدح انذًَقشاطُح ،ذقانُذ انًدرًع انًذٍَ فٍ إَطانُا انحذَثح ،ذشخًح إَُاط عفد ،اندًعُح انًصشَح نُشش
انًعشفح وانثقافح ،انقاهشج ،2006 ،ص .9
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مرق ذرْا ىألخي رًٓ ٙرا ع ىلشررٓ ي ة ،وت ا رّ مررا رين ىلمسراوىً وىلحٓيررة هلرق ّٓجررة ىلتنرا ٘ ىلمٙمررق،

فتنفي م ّم ىلموىٙنة وفكًٓ ىلعّىلة .و ّ تجمق ْلك وى عيا في ذيمنرة ىلمنسسرة ىلعسركٓية – ىألمنيرة
مررق ىلحي رراً ىلسياسررية ذيمن ررة ش ر مٙمق ررة ،من ررْ ررام  ،1663ررل منررْ غ ررٌّ ىلقرروً ىلمٓجح ررة ف رري

ىلص ر ىٓ اٌ ىلسياسررية ،م ررع مول ىنقرربلي س رركٓي ررام  ،1646وفرري ىس ررتعبلئها مررق ك ررل مررا ذ ررو

مّني وىّٔٓىئ  ،بلوً مق ىستئعآذا االمتيأىٌ ،وى ت آذا فوق ىلنقّ وىلمساءلة.
و رّ ىنعكرٕ ذررْى كمر

مررق ىلحٓكرة ىلسياسرية و ناذررا ىلفكٓيرة وىلسياسررية وىلتنٚيميرة ،س روىء

تمررك ىلت رري ت نر رٌ من رراذج عوٓي رة ومذ ررّىفا هص رربلحية ،مم ىلت رري ت ن رٌ من رراذج تقميّير رة ومذ ررّىفا عوٓير رة،

تغييٓير رة ،وف ررق م ررا الحر ررٚ

ررّ ى ىلع ررٓوي(  ،)2فر ررإْ مال ررٌ ىألول ررق هلر ررق ىلموىّ ررة ومش رركال ىلتنٚر رريم

"ىلٙميعير ة" ىلٓخروً ،مرق ىلرٓغم مرن مٓكٔيتهرا ىلمفٓٙرة ْىٌ ىلٙرا ع ىل ٓٙكري ومرا تنٙروي مير مرن
نف وذّٓ إلنسانية م ضائها ،مالٌ ىلعانية ،هلق نو ٛمن "ىلتنٚريم ىلحّيرّي" وىلٙميعرة ىلمقاتمرة"،

فكان ىالستقٙاي ،وال ئىل رين منسسرتين نفي ترين مو نرو ين مرن ىلمنسسراٌ ىلعنفيرة ،ويمكرن من
تتحول كل منهما هلق نقي٘ ما ذي مي ت عا لمسياق ىلسياسي.

عمة مسئمة ٓٙحٌ حول ىلمنسساٌ ،وجٌٓ مقآ تها ،في غيٓ مكان ،وٚمٌ مفتوحة ،فبل

رىٕ مررن ٓٙحهررا مجررّّى ،مررق ىفت رٓى٘ تشرا مررا ررين ىألشرركال ىلمنسسررية ىلحّيعررة ،كال ٓلمانرراٌ

وىلحكوماٌ وىلمحاكم وىلجيروٖ ومنسسراٌ ىلج ايرة وىّىًٓ ىألمروىل وىألشرغال ىلعامرة  ،..والسريما من
نررو ذررْا ىلمنسسرراٌ ررّ شر ركمٌ فرري سرروٓيا فرري هررّ ىالنت ررّىي ىلفٓنسرري ،مررق غ رٓىٓ ىلمنسس رراٌ

ىلحّيع ر ررة .فكي ر ررف ت ر ررنعٓ ىلمنسسر ر رراٌ ىلٓس ر ررمية ف ر رري ممآس ر ررة ىلسياسر ر ررة وىلحك ر ررم وىْى م ر ررا مصر ر ررمحٌ

ىلمنسس رراٌ فه ررل تقتفر رري ىلممآس ررة معٓذ ررا ذر ررل يتو ررف مّىء منسس ررة مر ررا م ررق ىل يئ ررة ىالجتما ي ر رة

وىال تصرراّية وىلعقافي رة ىلمحي ٙررة هررا ،وىْى نقمنررا ىلمنسس رراٌ هلررق يئ ررة مخررٓ ذررل تنم ررو فرري ىل يئ ررة
ىلجّيرًّ كمررا نمرٌ فرري ىل يئرة ىلقّيمررة مم ذررل تتو رف نو يررة نٚرام ىلحكررم مرق نو يررة ىلم روىٙنين،
حيٍ يحصل كل شعي مق ىلحكومة ىلتي يستحقها (  .)3في ضوء ذْا ىألسرئمة ومذميرة ىلتفكيرٓ

فيهررا يٙررُٓ ىل حررٍ مسررئمة م اشر رًٓ حررول ىألّىء ىلمنسسرري وّوٓ ىلمنسسرراٌ ىلحكومي رة وىلمنٚم رراٌ
ىلمّنية في تعميق ىلتحوالٌ ىالجتما ية وتسرٓيع وتائٓذرا مو فري لجمهرا وكفهرا ،حيرٍ تتحرول هلرق
تروتٓىٌ ميّيولوجي رة ون ىٔ راٌ

وتفويٌ ىلفٓٗ.

عي رة ،معمنرة وغيررٓ معمنرة ،تفضرري هلرق ذررّٓ ىلٙا راٌ وىإلمكانيرراٌ

 - 2عثذ هللا انعشوٌ ،انعشب وانفكش انراسَخٍ ،انًشكض انثقافٍ انعشتٍ ،انذاس انثُضاء وتُشوخ ،ط  ،2006 ،5ص .8
ٓ - 3و ي ررٌٓ ّ .وتن ررام ،كي ررف ت ررنجة ىلّيمقٓىٙي ررة ،تٓجم ررة هين ررإ ف ررٌ ،ىلجمعي ررة ىلمصر رٓية لنش ررٓ ىلمعٓف ررة وىلعقاف ررة ىلعالمي ررة ،ىلقر رراذًٓ،
.3 ٗ ،2006
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مول ذْا ىألسئمة ومذمها :مرا معرٓ نٚرام ىالمتيرأىٌ وتؤيرع ىلغنرائم ،ىلماّيرة وىلمعنويرة ،فري

مّىء ىلمنسسراٌ وكفاءتهرا ىإلّىٓيرة و رّٓتها مرق ىلقيرام وٚائفهرا ،مرق ى ت رآ ذرْا ىلوٚرائف ذري
ىلغاي ررة ىلمتوخ رراً م ررن تش رركمها مو تش رركيمها ْل ررك ألن مي منسس ررة ذ رري ص رروًٓ مص ررغًٓ ررن ىلنٚر ررام

ىالجتمررا ي – ىال تص رراّي وىلسياس رري وىلعقررافي وىألخبل رري ،مو ررن وجر ر مررن وجوذر ر  ،ت ررّل م ررق

ّٓجرة تمررّن ىلمجتمرع وىّٔذررآ ىلحيراً ىإلنسررانية فير  ،و مررق مسرتو ىالنررّماَ ىالجتمرا ي ىلمنذ ري
لمموىٙنة ىلحّيعة ،ىلْي مغ ىلمجتمع .ىإلشكالية ىلضمنية ىلتي يكشف نها ذْى ىلسنىل ذي معٓ
ىلممآسرة ىلتقميّيرة وىالحتكررآ ىلفعرال لمسررمٙة وىلعرٓوً ومصرآّ ىلقرروً فري تقمررًّ ىلمنسسراٌ ىلحّيعررة

وىلح ررّ م ررن ررّٓتها م ررق تىّي ررة وٚائفه ررا ىالجتما ير رة ،وىلحيمول ررة ّون تحوله ررا هل ررق ٓوىف ررع الّٔذر ررآ
ىلمجتمع وتقّم .

وىلسرنىل ىلعراني ىلرْي يتولرّ مرن ىألول :مرا معرٓ نٚرام ىالمتيرأىٌ وتؤيرع ىلغنرائم فري لليراٌ

ىالصرٙفاء وىلتهمريٖ فرري ىلمنسسراٌ ىلمعنيرة ،ومررن عرم فرري ىلمجتمرع كمر  ،وفرري مميرة مو سرريٓو ًٓ

ىلت نين ىالجتما ي (ىل ٙقي) ،وحمول ىلعبل اٌ ىألفقية وىلش كية محل ىلعبل اٌ ىلعموّية

وىلسنىل ىلعالٍ :ما معٓ نٚام ىالمتيأىٌ وتؤيع ىلغنائم في تقٓيٓ م اّو ىلحق وىألخبلق،

وم اّو ىلموىٙنة وىلعّىلة

المعرفة والسمطة (األيديولوجيا والعنف)
ذ ررْا ىألس ررئمة وم ررا يمك ررن من يتفر ررٓ ٛمنه ررا ،تنٙم ررق م ررن س ر رنىل مح رروٓي :م ررا ذ رري ىلٚر ررٓوف

ىلموىتيرة لخمرق منسسراٌ ويرة ومسرتجي ة فعالرة وممعمرة تقتضري ىإلجا رة رن ذرْى ىلسرنىل وصرف

ىل نرق ىالجتما يرة – ىال تصراّية وىلعقافيرة وىلسياسررية ىلقائمرة ،ذنرا وى،ن ،وتحميمهرا ونقرّذا ،ى تررّىء

من صوٓتها ىألخيًٓ ىألكعٓ تعقيّى ،ونٔوال مو ٓجو ا هلق ناصٓذا ىل سيٙة.

نقصّ العناصٓ ىل سيٙة ما يسمي ميشيل فوكو "ميكٓوفئياء ىلسمٙة" ،مي بل اٌ ىلقوً

ىألوليرة ،ىلترري تنشرى مررن ىلعبل رراٌ ىلمت اّلرة ررين ىألفرٓىّ وىلجما رراٌ ،ونقاٙهررا ىلم عوعرة فرري ىلجسررم
ىالجتمر ررا ي ،مر ررن جه ر ررة ،وجنيالوجير ررا ىلمعٓفر ررة ،مي ىلم ر رراّو ىألولي ر رة ىلتر رري تش ر رركل منمر ررا ٙىلتفكي ر ررٓ

ومنٚوم رراٌ ىلقر رريم ،ر ررالتبلٔم ىلضر ررٓوٓي ررين ذر ررْا وتمر ررك ،مر ررن ىلجه ررة ىلمقا مر ررة هْ ىلسر ررمٙة معٓفر ررة

مموضرعة ،معٓفرة ال تتحررّّ  ٙيعرة موضرو ها فقرر ،ٙرل رإٓىًّ ىلسرري ًٓٙمير ميضرا .ذررْا ىإلٓىًّ،
هٓىًّ ىلسري ًٓ ٙمو هٓىًّ ىلسررمٙة ،وال فررٓق ،مكنونررة فرري ىلمعٓفررة ،وتن عررق منهررا ،فتسررتقل نهررا ،لكرري

تعيرّ هنتاجهررا وىنتراَ ْىتهررا فيهرا .ذررْا ىلعبل رة ىلمٓك ررة رين ىلمعٓفررة وىلسرمٙة ذرري الضر  ٙىلعبل ررة

ىلمٓك ة ين ىلحٓية وىلضٓوًٓ ىلضٓوًٓ مكنونة فري ىلحٓيرة وتن عرق منهرا ،فتسرتقل نهرا لكري تعيرّ
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هنتاجها وىنتاَ ْىتها فيها مًٓ تمو مًٓ .ىلسمٙة ضرٓوٓية ومقاومتهرا ضرٓوٓية القرّٓ نفسر  ،وىال فربل
تحسن وال تقّم .و ي ضٓوًٓ ىلسمٙة ذو شٓ ٙمقاومتها.

ىلمعٓف ررة تنر ررتج ىلس ر رمٙة ،عر ررم تعير ررّ ىلسر ررمٙة هنتاجه ررا ،وتحر ررّّ حقولهر ررا ،وتر ررتحكم فر رري تؤير ررع

محص ررولها" .ىلس ررمٙة وىلمعٓفر ررة تقتض رري كر ررل منهم ررا ىألخ ررٓ  ،فر رربل توج ررّ سر ررمٙة م ررن ّون تىسر رريٕ
مناسي لحقل معٓفة ،وال توجّ معٓفة ال تفتٓ٘ وال تقيم بل اٌ سمٙة(  .)4فالمنسساٌ ،من ذْا
ىلٔىوية ،تعيناٌ مو تموضعاٌ لممعٓفة – ىلسمٙة في توىشجهما وىشت اكهما وتحوالتهما ىلتآيخية.

ىلمعٓف ررة وىلسر ررمٙة ليس ر رتا مٚهر ررٓين مسر ررتقمين لن ٚررام ىلحكر ررم ،ر ررل ذمر ررا نص ر رٓىن مو حر ررّىن

متعآضرران فرري مٓكر ري جررّلي ،كررل منهم ررا متغي رٓ مسررتقل ْىتر ر ومتغي رٓ تررا ع لآلخ ررٓ ،فرري ىلو ررٌ

نفسر  ،مي مٓكرري جررّلي يتحررول كرل مررن حّي ر هلررق ى،خررٓ ،فربل تٚررل ىلسررمٙة ،وال تكررون ،سررمٙة

محضرة ،وال تٚرل ىلمعٓفرة ،وال تكررون ،معٓفرة خالصرة .وىلمنسسراٌ ذرري ذرْى ىلمٓكري مرن ىلمعٓفررة
وىلس ر ررمٙة .وىلمعٓف ر ررة ،ذن ر ررا ،م ر ررل مو فع ر ررل ر ررالقوً ،وىلعم ر ررل معٓف ر ررة الفع ر ررل ،ف ر ررإن معٓف ر ررة ىلس ر ررمٙة

وممفوٚاتهرا ذري ىلترري تتحرول هلررق مفعرال تتررٓك لعرا ىٓ م اشرًٓ ٚرراذ ًٓ وخافيرة فرري مجسراّ ىلمحكررومين
ونفوسهم .ىلسمٙة تنقٖ ْىتها وتكتي تآيخها مق مجسراّ ىلمحكرومين وفري نفوسرهم ،فتشركل ذرْا

وتمك وتفٓ٘ ميها منما ٙتفكيٓذا و ممها( .)5

هن تغيي ررٓ ىلس ررمٙة مو هس ررقاٙها مو "تغيي ررٓ ىلن ٚررام" ،ال يعن رري ّىئم ررا تغيي ررٓ وى ررّ ىلس ررمٙة

وم اّو ىلنٚام ،ل يعني ىست ّىل سمٙة ىخٓ ونٚام آخٓ ،مق ىلقوى رّ ْىتهرا وىلم راّو ْىتهرا،

ولكن مع تغييٓ ىلشعآىٌْ ،لكم ذو ىلسٓ ىلْي يجعل ىلسياسة ال تنتج هال مسوخا .لقّ تكٓٓ ْلك

وسوف يتكٓٓ هْى لم تْذي ممية ىلتغييٓ هلق ىلجْٓ ،مي هلق ىلمعٓفة ىلتي تنتج ىلسمٙة.

في سوٓيا ،ال يمكن تجاذل ىلت إ ىأليّيولوجيا وىلسياسة ،وغم ة ىألولق مق ىلعانية ومعٓ

ذرْى ىاللت رإ وذررْا ىلغم رة فري ىلممآسررة ىلسياسرية ومىسسررة ىلعنرف وىٙبل ر مررن مي يرّ ررانوي مو

مخبل رري .فق ررّ كانررٌ ىلسياس ررة وال تر رٔىل تسررتهّف تش رركيل مجس رراّ ىلمحكررومين وجمهر ر ًٓ ىلش ررعي ،مي

تحويم ر هلررق جمرراذيٓ ،وتٓمي ررٔ ىلعنررف وتغميف ر ال بلغررة ،ا ت ررآا ّفا ررا ررن ىلمكتس ر اٌ ىلعوٓير رة

ووسيمة لتحقيق مذّىف ىألمة في ىلوحًّ وىلحٓية وىالشتٓىكية ،وٓ  ٙىمجاّ ىألمة وتٓىعها(  .)6ومن
ع ررم ،ف ررإن "تحمي ررل ىلتوٚي ررف ىلسياس رري لمجسر ررّ وميكٓوفئي رراء ىلس ررمٙة يفت ررٓ٘ ت رربلٔم ىأليّيولوجير ررة

 - 4فىكى ،ص  .65ترصشف.
 - 5فٍ حىاسها يع انفُهغىف انفشَغٍ فىنرُش ،إرا نى ذخُ ٍ انزاكشج ،قاند اإليثشاطىسج كاذشَُا " :أَرى أَها انفالعفح ذكرثىٌ عهً انىسق،
أيا َحٍ فُكرة عهً خهىد انثشش ".
َ - 6رغًُ انًعهًىٌ وانطالب وانقاسئاخ وانقشاء تقصُذج أتٍ ذًاو انطائٍ فٍ يذَح انًعرصى تاهلل ،انرٍ ذصف "يدضسج خًاعُح" فٍ
عًىسَح ،إر َقىل:
ً يٍ ستعها انخشب
يا ستع يُح يعًىسا ً َطىف ته
غُالٌ أتهً ست ً
أشهً إنً َاظشٌ يٍ خذها انرشب
وال انخذود وقذ أديٍُ يٍ خدم
ذغعىٌ أنفا ً كآعاد انششي َضدد خهىدهى قثم َضح انرٍُ وانعُـــة
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وىلعن ررف"(  .)7ل ررْلك ت ر ررّو لن ررا ىلمعٓف ررة ىلمتحر ررًٓٓ م ررن ىلسر ررمٙة ذ رري ىلمعٓف ررة ىلمقاومر ررة لس ررمٙة ائمر ررة

الفع ررل ،وىلمتحر ررٓ ًٓ م ررن ىألير ررّيولوجيا ،ذ ررْا ىلمعٓفر ررة موجر رروًّ ّوم ررا ر ررإٔىء معٓف ررة ىلسر ررمٙة وعقافتهر ررا

و وى ّذا وللياٌ ىشتغالها ومشركال ممآسرتها .لروال ْلرك مرا كران نمرو ىلمنسسراٌ وتٙوٓذرا ممكنرين،

وال كان ممكنا هصبلحها مو ىستعاّتها هلق ىلمجتمع.

ولكن ،ال يجؤ وضع ىلمنسساٌ ىلٓسمية جميعها مق صرعيّ وىحرّ ،ال مرن حيرٍ ناذرا

وال من حيٍ وٚائفها فعمة منسساٌ سياّية ومخٓ سياسية وعالعة هّىٓية و ىٓ عة خّمية وخامسرة
تنفيْي ر رة وساّسر ررة هنتاجي ر رة ،وعمر ررة منسسر رراٌ تٓ وي ر رة وتعميمي ر رة وعقافي ر رة ،ومنسسر رراٌ مالير ررة ،وعمر ررة

منسساٌ سكٓية وممنية  ..هلخ ،كمها مٓىكٔ لمسمٙة تمتّ خيوٙها وتنتشٓ نك وتيرا فري ىلفضراء
ىالجتمرا ي ،وتمتقرري كمهرا مررن فروق فرري مٓكرٔ ىلسررمٙة ىلرٓئيٕ .و ررّ راٌ منكررّى منر كممررا ىتسررعٌ

مساحة ىلسمٙة تضيق مسراحة ىلحٓيرة .لكرن لكرل نٚرام نروىً مٓكٔيرة تسرم جميرع ناصر آ سرماتها.
ذْا ىلنوىً في سوٓيا ذي ىلمنسسة ىلعسكٓية ىألمنية مو منسسة ىلحٓي.

النواة المركزية لمسمطة
فقّ وصفنا ىلنٚام ىلسوٓي في غيٓ مناسر ة ىنر نٚرام ذجرين(  ،)8هضرافة هلرق كونر نٚامرا

مٓك ر ر ررا ،ي ر ر ررّي وجوذ ر ر ررا مختمفر ر ررةّ :يمقٓىٙير ر ر رة شر ر ررع ية وّكتاتوٓي ر ر رة ،ىش ر ر ررتٓىكية ولي ٓىلي ر ر رةٓ ،ىّيكالير ر ر رة
و ٓىغماتية ،انونية وىمتيأية ،ممانية وٙائفية وىحّيرة وتعّّيرة  ..تتضرافٓ كمهرا فري هخفراء نيتر

ىلتس ررمٙية ،ىلت رري تس ررم جمي ررع منسس ررات  ،م ررن حي ررٍ وٚائفه ررا ىلفعمي ررة ،ىلت رري ل ررم تك ررن رر ٙوٚر ررائف
ىجتما ي رة تس ررتهّف ىّٔذ ررآ ىلمجتم ررع وتقّمر ر  ،قررّٓ م ررا كان ررٌ ميّيولوجي ررة – سياس ررية ،تس ررتهّف
تٓضري٘ ىلمجتمررع وىسررتعمآ رروً مم ر وىلسرري ًٓ ٙمررق م روىّٓا ونهرري عٓوت ر وىخضررا

لنررو ٛمررن

ىالنضر ا ،ٙيجعرل ذرْى كمر ممكنرا ويسري ىٓ .ويمكرن تكعيرف جميرع خصرائٗ ىلنٚرام ومنسسرات فرري

"ىلم ىٓ ة وىلمعا ة" ىلمبلٔمتين لبلست ّىّ وىحتكآ ىلقمة ،مق مٓ ىلعصوٓ.

فبل تنجمي خصائٗ ىلنٚام ىلتسمٙية وضروُ هال تحميرل نوىتر ىلمٓكٔيرة ىلصرم ة ،نعنري

ىلمنسسة ىلعسكٓية – ىألمنية ،ىلتي تحٓك جميع مجٔىئ  ،وتض  ٙهيقا ٛحٓكتها وفقا لمصالة ىلقم ة

ىلحاكمة وْوي ىالمتيأىٌ ،ال وفقا لمصرالة "ىأل ميرة" ،وال وفقرا لر ر "تحرالف ىأل ميراٌ" ،مرق ىفترٓى٘

همكانية ْلك ،وذو ىفتٓى٘ تكْ ر سمسرمة ٙويمرة مرن ىلو رائع .ومرن عرم ،ال يمكرن من تفضري ّ ىٓسرة
ىلمنسسراٌ ىلٓسررمية فري سرروٓيا هلررق نترائج صررحيحة هْى لررم ينٚرٓ هليهررا مررن ٔىويرة خضررو ها لمن روىً

ىلمٓكٔية ىلصم ة وللياٌ ممها ىلٓىمية هلق تحقيق ىالنضر ا ٙىلمٙمروي وىنتراَ ىلكائنراٌ ىلتسرمٙية
 - 7فىكى ،ص  ،65ترصشف.
 - 8خاد انكشَى اندثاعٍ ،انثُُح انرغهطُح نهُظاو انغىسٌ ،خهفُاخ انغُاعح ،كراب يشرشك ،انًشكض انعشتٍ نألتحاز ودساعح انغُاعاخ،
تُشوخ.2014 ،
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وىنتراَ ىلٓ ايرا مو "ىلجمراذيٓ" ،حيرٍ يغرّو ىلهيكرل ىألساسري لممجتمرع ذرو نفسر ىلهيكرل ىألساسرري
لبلست ّىّ ،ويغّو ىلمتمّٓون مق ذْا ىلوضعية ومن يمكن من يتمّٓوى ميها ذم ىأل ّىء ىلفعميون

وىلمحتممرون ،ال ىإلم ٓياليرة وال ىلصرهيونية وّولررة هسرٓىئيل وال ىلٓجعيرة وىلجما راٌ ىلتكفيٓي رةّ( .وّ
ىلخل من وفي (  ،))9لْلك ال ّ من تشّيّ ىلم ىٓ ة وتكعيف ىالستخ آ وتشّيّ ىلعقاي( .)10

ٓ ٙنرا رين ىلمنسسرتين ىلعسركٓية وىألمني رة فري صريغة "ىلمنسسرة ىلعسركٓية – ىألمني رة" ،ال

ألن مجهر ر رًٔ ىلمخ ر ررا ٓىٌ ،كالمخ ر ررا ٓىٌ ىلعس ر رركٓية وىلمخ ر ررا ٓىٌ ىلجوير ر رة وىلمخ ر ررا ٓىٌ ىلعامر ر رة (ىألمر ر ررن

ىل ررّىخمي) وغيٓذر ررا مجه ر ر ًٔ سر رركٓية فقر رر ،ٙر ررل لئلشر ررا ًٓ هلر ررق ىلٙر ررا ع ىلحٓ ر رري لعبل ر ررة ذر ررْا ىألجه ر ر ًٔ
ررالمجتمع .ىلوٚيف ررة ىألساس ررية لمج رريٖ مو منسس ررة ىلح ررٓي ،ل ررم تك ررن ىل ررّفا ٛررن ىل رروٙن وحماي ررة

ىلمررّنيين ،ررل ىل ررّفا ٛررن ىلسررمٙة وض ررمان ىس ررتقٓىٓذا وىس ررتمٓىٓذا ،ومررن ع ررم ف ررإن ىل ٙررا ع ىلحٓ رري

لؤلجهر رًٔ ىألمنير رة ،اسر ررتعناء ىألم ررن ىلسياس رري ،ير ررّل م ررق من غي ررٓ ىلمنض ر ر ٙين وىلمتم ررّٓين مر ررق

ىلٓ ويرة مو ىلجماذيٓي رة ذررم "م ررّىء ىلروٙن" ،ويفسررٓ ،مررن عررم ،ىلممآسراٌ ىالنتقامي رة لهررْا ىألجه رًٔ

وىلحمربلٌ ىالسررت ا ية وىل عّيرة ىلترري تقروم هررا .وتترَّٓ لليرراٌ ممهرا مررن ىالسرتخ آ وىلم ىٓ ررة هلررق
ىلقترل ،مررٓو ىٓ االسررتّ اء وىال تقررال وىلتحقيررق وىنترٔى ٛىال ت رٓىف وىلمحاكمررة وىلسررجن ،هضررافة هلررق

ىالغتي ررال ىلسياسر رري .وله ررْا ىلمنسسر ررة ض ررانذا ىلخر رراٗ ومحاكمه ررا ىلخاص ر رة وس ررجونها ىلخاص ر رة،

وسمٙتها مق ىلقضاء ىلمّني ومحاكم و ضات وسجون وسجاني .

ال يكفي وصف ىألجهًٔ ىألمنية الكعًٓ مو ىلتعّّ ،ل ذي هضافة هلرق ْلرك مجهرًٔ مٓك رة،
كل منها ،وكل فّٓ من مفٓىّذا ،م ىِٓ ي وم ىٓ ي ،ومعاِ ي ومعا ي ( كسرٓ ىلقراف وفتحهرا) ،متسرمٙ
ومتسررم ٙمي ر  ،ال حررّوّ لوٚائفهررا ،وال حررّوّ لس ررمٙتها ونفوْذررا فهرري ىلجهررأ ىلعص ر ي لمس ررمٙة،
يعصر ي ىلجسررم ىالجتمرا ي  -ىلسياسرري وكرل ضررو مرن م ضررائ مو منسسرة مررن منسسرات  ،مررا

فيها ىلجيٖ نفس  ،ألن نٚام ىالمتيأىٌ وللياٌ ىالصٙفاء وىلتهميٖ ذي ىلتي تحّّ ىلنوىً ىلصم ة
لمسررمٙة ،فرري ىلجرريٖ ،وفرري سررائٓ ىلمنسسرراٌ ،وذ ررْى مم را يفسررٓ ذامشررية مميرراٌ ىالنشررقاق ىلت رري

حرّعٌ فري ىلجرريٖ وىلمخرا ٓىٌ عرّ ررام  .2011فمريٕ مرن م الغررة فري وصرف ىلنٚررام ىنر نٚررام

ممنري مو "نٚرام ىلممفراٌ ىألمنيرة" ،وال م الغرة فري وصرف ىلٙيري ىلتئينري لمّولرة ىنهرا "ّولرة ممني رة
 - 9ال يتو رف مرن يرّّٓون ذررْى ىلقرول ىلسرائٓ هال نررّ ىلصرفة ىلتحقيٓيرة لمخررآجين مرق "ىلن ٚرام" ررىنهم ّيرّىن ،فري حررين يجري ىلتو رف نررّ
ىلخل ىلعقيم وىلمعقم ،ىلْي يقتل جٓىعيم ىلحياً .يّل ذْى ىلقرول ّاللرة وىضرحة مرق كرٓا ىلمختمرف وكرٓا ىالخرتبلف .ين ٙرق ذرْى ىلمو رف مرق
من يوىلون ىلسمٙة ومن يخضعون لها خضو ا غيٓ مشٓو ،ٙوتست ٙن ىلمعآضة في بل اتها ىلّىخمية ميضا.
 - 10تسرتفيّ ذرْا ىلمقآ رة مرن مررل ميشريل فوكرو ىل راذٓ فري كتا ر "ىلمٓى رة وىلمعا رة" ،ىلرْي كشرف في ر

رن معرٓ ىلمنسسراٌ ىلعقا يرة فرري

نيررة ىلمجتم ررع .ولكنه ررا تفت ررٓق ررن ٓني ررة فوك ررو لمنسس رراٌ ىلعق رراي ،ىلت رري تٓى رري ىأل ر رٓىف وىلقر روىنين ،غي ررة نق ررّذا وتقصر ر ي ىن ررّٓىجها ف رري
ىلممآسرة ىلعمميرة لمس ر مٙة ،ألن منسسراٌ ىلعقراي فرري سروٓيا ال تٓى ري ال ىأل رٓىف وال ىلقروىنين وال ىلقريم ىالجتما يررة وىإلنسرانية ،فممآسررتها
م ٓي هلق ىإلٓذاي منها هلرق "ىلعنرف ىلضرٓوٓي" ،وفرق مرن يفتٓضرون من عمرة نفرا ضرٓوٓيا ،تحتكرٓا ىلّولرة .وألن ن ٚرام ىل عرٍ ذرّم مقومراٌ
ىلّولة ىلوٙنية ،ىلتي كانٌ لخًْ التشكل ،وحوٓ منسساتها وحولها ن وٚائفها ىالجتما ية.
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كل فّٓ فيها مّىن وتحرٌ ىلٙمري" .ذرْا ىألجهرًٔ وحرّذا صراح ة ىلسرياًّ مرق ىلمجتمرع و مرق كرل
فررّٓ م ررن مفر رٓىّا ،وذرري ىلع ررّ ىل ررْليل ل رٓمٕ ىلس ررمٙة وّماغه ررا .ذررْا ىالس ررتعآً ض ررٓوٓية ،ألن لر رٓمٕ
ىلسمٙة وّماغها ٙا عا ٓمٔيرا مغٓ را فري ٓمٔيتر  .تتجمرق ٓمٔيتر فري ىنتشرآ صرو آ وتماعيمر وم وىلر

وىنغٓىٔذرا فرري ىلجسررم ىالجتمرا ي ىلسياسرري وعقافت ر  ،وفري ىلصررفاٌ وىلم ىٔيررا ،ىلتري تنسرري ل ر وذالررة
ىلقّىسة وىلمعصومية ىلتي تحي ، ٙوتقّيٕ كل من يتصل

وما يتصل ( .)11

ىلمنسس رراٌ ٓمر ررؤ لموى ر ررع ،تضر ررع ممر ررام ىلفك ررٓ ىلنقر ررّي مهمر ررة تفكيكهر ررا ،كشر ررف ناصر ررٓذا

ىألساسية وتمفصبلتها ،وذْا ذي ْىتها ناصٓ ىلوى ع متمفصمة مق محاو آ ونصوص وو ائعر

فالمّٓس ررة وىلمشر ررفق وىلمص ررنع وىلسر ررجن (وىلمعتق ررل) وىل ٓلمر رران وىل ررو ىٔ ًٓ وىلمحكمر ررة وىل مّي ررة وىلمٓكر ررٔ

ىلعق ررافي وىلمكت ررة ىلعامر رة  ..تخت ررٔن فر رري نيته ررا ومنٚمته ررا ّالالٌ ىجتما ير رة – ى تص رراّية وعقافي ر رة

وسياسررية و انوني رة ومخبل ير رة تآيخي رة ،تتع ررّ لليرراٌ ممهررا وش ررٓو ٙكفايتهررا و ررّٓتها مررق ىلقي ررام
وٚائفهرا ،وىن تكرن ذررْا غيرٓ مسررتقمة رن تمررك ىلرّالالٌ .تفكيررك ىلمنسسراٌ يعنرري جعرل ىلتررآيخ

يقرّم لنررا حيمر ىلسررٓية( ،وجعرل ىلنٚررام يكشررف رن كوىمن ر وخفايراا) .فمكرري نتعرٓف موى ررع ىلسررمٙة

وتموضررعاتها ال يكف رري ىلتىمررل ىلن ٚررٓي ّلرريبل هليه ررا ،ررل يجرري ىلقر ر ٘ مررق تم س رراٌ ومص رراّفاٌ

وتوٓٙرراٌ حقيقير رة له ررْا ىلش ر كاٌ ىلّ يق ررة ىلموغم ررة فرري ىلصر رغٓ وىلهامش ررية ىلترري تعش ررقتها ك ررل م ررن
ىلمعٓفة وىلسمٙة ،مي ىشت كتا ها وىشت كتا فيما ينهما( .)12

تع ٓ ن ذْا ىلتموضرعاٌ وىلتم سراٌ ىلّ يقرة شرهاّىٌ مرن ترىْوى مرن ىالسرتخ آ ،مي مرن

تق ررآيٓ ىلمخ ر ررٓين ،وم ررن ىلم ىٓ ر ررة وىالس ررتّ اء وىال تقر ررال وىلتع ررْيي وىلمحاكمر رراٌ ىلش رركمية ومح ر روىل
ىألسر ررٓ ىلت ر رري تِ ر رل معيموذ ر ررا مو م نانذر ررا  ..ومّي ىلس ر ررجون ىلغٔير ررٓ ،وتق ر ررآيٓ ىلمنٚمر رراٌ ىلحقو ير ر رة
ومنٚمراٌ حقروق ىإلنسرران وىلمجران ىلمتخصصررة ىوضرا ٛىلسررجناء ،فري ىلسررجون ىلٓسرمية ىلتا عررة

لو ىًٔٓ ىلّىخمية ،مق ىختبلف ىلجناياٌ وىلجٓىئم ىلتي و وى ميها.

ىلم ىٓ ة وىلمعا ة م ٓٔ نوىنين لحضوٓ ىلسمٙة في جميع عنايا ىلمجتمع وتفاصيل ىلحياً

ىلخاصة وىلعامة ،صفتها سمٙة تنٚيم وتصنيف وتنمي ،ٙو"تٓ ية" مو تىّيي .يكفي لمتّليل مق

ْل ررك ٓس ررم خٓيٙر ررة لتوض ررع ىلف ررٓو ٛوىلشر ررعي وىلوح ررّىٌ ىألمنير رة فر رري ىلم ررّن وىلحوىض ررٓ وىل مر ررّىٌ،

وتوضررع ىلمجرران ىألمني رة فرري ىلمنسس رراٌ وىإلّىٓىٌ ىلعام رة وفٓو هررا وم سررامها وشررع ها  ..وخٓي ٙررة
ىفت ىٓض ررية لتر ررؤ ٛىلمخ ررٓين ىلمر ررىجوٓين ،وف ررتة سر ررجل لح رراالٌ ىالسر ررتّ اء وىال تق ررال وىالختٙر رراف

وىإلخفراء وىلقتررل وىلحمربلٌ ىلعسرركٓية ،منرْ ررام  1664هلرق ىليرروم ،فقرّ تٔيررّ ذرْا ىلحرراالٌ جميعررا
 - 11ساخعع ،ٌ/نُععضا وادَععٍ ،انغععُطشج انغايضعح ،انغُاعععح ،انخطععاب وانشيععىص فعٍ سرروٓية انًعاصعشج ،ذشخًععح َدُععة انغضععثاٌ ،سَععا
انشَظ نهكرة وانُشش.2010 ،
 - 12ميشيل فوكو ،ىلمٓى ة وىلمعا ة ،والًّ ىلسجن تٓجمة مي مقمّ ،مٓكٔ ىإلنماء ىلقومي ،يٓوٌ .32 ٗ ،1660 ،تصٓف.
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مررق مئرراٌ ى،الف ،هن لررم تتجاؤذ ررا هلررق مٓ ررام م ررن سررٌ خانرراٌ .كمررا ت ررّل مررق ْلررك ىلوح ررّىٌ

ىلعسركٓية وىألمني رة ىلترري م نشررئٌ هرّف "ىلررّفا ٛررن ىلعرروًٓ" ،وكرْلك ىلق روىنين ىالسررتعنائية وىلمحرراكم
ىالسرتعنائية .لكرن ىلم ىٓ ررة ال تقتصرٓ مررق ىألفرٓىّ وىلجما راٌ وىلمنسسرراٌ وىألحرٔىي ىلسياسررية ..
ل ذي ،في ىلو ٌ نفس ٓ ا ة مق ىألحّىٍ وىلو ائع وىلعمل هما مق هخفائها ،وىما مق تىويمها

وتفسريٓذا وتعمريم ذررْين ىلتىويرل وىلتفسرريٓ ،ال وسراٙة وسرائل ىإل رربلم فقر ،ٙررل وسراٙة ىألجه ر ًٔ
ىألمنية وش كاتها ىلمنتش ًٓ في ىلجسم ىالجتما ي ،حيٍ يغّو مي تىويل مو تفسيٓ مختمف جٓيمة

سياسررية تسررتحق ىلعقرراي ميهررا .لررْلك تغررّو ىلحيرراً ىلسياسررية لممجتمررع ىس ر آ حيرراً سررٓية محفوف ررة

رٓ ر ررين ىألصر ررّ اء ىلموعر رروق هر ررم ،لك ر ررن
خٙر ررٓ ىنكشر ررافها ،هْ يجر ررٓي تر ررّىول ىألحر ررّىٍ وىلو ر ررائع سر ر ى

ىالخت ىٓ راٌ ىألمنير ة ممرٌ وتعمرل اسرتمٓىٓ مرق تهرّيم جسروٓ ىلعقرة رين ىألفرٓىّ وىلجما راٌ ،مررا
فيها جما اٌ ىألصّ اء وىلصّيقاٌ.

ويتفرق جميررع ىلمحممررين مررق من ىلخيرآ ىألمنرري ذررو ىلررْي يحكرم جميررع خيررآىٌ ىلسررمٙة،

وىلهراجٕ ىألمنرري ذرو مررا يحررّّ بل اتهرا ررالمحكومينٓ .و ىلعمرراّ مول "مصرٙفق ٙرربلٕ" ،حررين

كران ؤي ر ىٓ لمررّفا ،ٛمن "ىلرٓئيٕ ىألسررّ كرران ىلشرخٗ ىلوحيررّ ىلررْي يترا ع ىلموىضرريع ىألمنيررة ّىخررل
ىلوحًّ

965

(سٓىيا ىلّفاْ ،)ٛلك من ىلعميّ "ٓفعٌ" نّما كان يستشعٓ من محّ ض ا ٙىألمرن فري

وحّت يتعامل مع شع ة ىلمخا ٓىٌ كان يرَٔ ر فري ىلسرجن ىلخراٗ الوحرًّ وال يعروّ محرّ يعرٓف

ن شيئا ،لْلك مص حٌ ىلوحًّ (غيتو) خاصا يصعي ىنتهاكر  .مرع ذرْى فقرّ كران لمقائرّ ىلرٓئيٕ

"حاف ٚىألسّ" ع٘ ىلض اّ ٙىخل ىلوحًّ ئوّون ىخ آذا ىلخاصة

رٓ نروىٌ سرٓية لمغايرة لرم

يسرتٙع حترق "ٓفعرٌ ىألسرّ" نفسر من يحري ٙهرا" .ويضريف ىلعمراّ ٙربلٕ من ىلرٓئيٕ ىألسرّ كران
صاحي ىلقٓىٓ في تعيين ىلض ا ٙونقمهم" .وكان ىلهاجٕ ىألمني ىلمسي ٓٙمق ْذن ىلٓئيٕ" في
ىلتعيين وىلنقل وىلتٓفيع يىتي في ىلمٓت ة ىألولق ،وىلكفاءً في ىلمٓت ة ىلعانية"( .)13

كان من مولق "ىل ياناٌ ىلعمميرة" الخت رآ روً ىلمنسسرة ىلعسركٓية  -ىألمنيرة هٔىء ىلمجتمرع

و ّٓتها مق تٓضيض مو كسٓ شوكت موىجهتها لبلحتجاجاٌ ىلشع ية في حماً وحمٗ وّمشق
القوً ىلعآية وىلعنف ىلمسمة ،وذّم جامع ىلسرمٙان فري حمراً ،نيسران  1664وى تحرام جرامع خالرّ

ررن ىلولي ررّ فرري حم ررٗ ،صرريف  ،1664وىلج ررامع ىألم رروي وسرروق ىلحميّي ررة ىلتجررآي ف رري ّمش ررق،

كانون ىلعاني  .1665ومحاص ًٓ مّينة ىلسرويّىء الرّ ا اٌ وىلتهّيرّ قصرفها ر ىٓ وجروى هعرٓ محاولرة

"سررميم ح رراٙوم" ىالنقبل ي رة ،نيس رران  ،1666مو مررا س ررمي "م رنىم ًٓ س ررميم حرراٙوم" .وف رري م قرراي ك ررل
وىحررًّ م ررن ذ ررْا ىلموىجه رراٌ كان ررٌ ىلمخ ررا ٓىٌ تش ررن حمم ررة ى تق رراالٌ وىس ررعة ْىق منه ررا ىلمعتقم ررون
 - 13انعًاد أول يصطفً طالط ،يشآج حُاذٍ ،يزكشاخ َششخ فٍ خشَذج انشأٌ انعاو انكىَرُحَ ،ىيُا ً تٍُ َىيٍ َُ 16غاٌ أتشَم
 2005و  5أَاس  ،2005انحهقح األونً.
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وْووذم ىألمٓين .وتكٌٓٓ ىلموىجهراٌ وحمربلٌ ىال تقرال فري هرّ "حراف ٚىألسرّ" فري حمراً وحمري
وجسٓ ىلشغوٓ ( )1692وٓىُ ضرحيتها شرٓىٌ لالف ىلقتمرق وىلجٓحرق وىلمعرو ين ،ومجرٔ ًٓ ترّمٓ

ىلتي ٓىُ ضحيتها مئاٌ ىلمعتقمين ىلسياسيين .وت عتها حممة ى تقراالٌ لرم تشرهّ لهرا سروٓية معريبل

ٙالر ررٌ شر ر رٓىٌ لالف ىلٓج ر ررال وىلنسر رراء وىلشر ر ر اي وىلش ر ررا اٌ ،مر ررن مختم ر ررف ىالتجاذ ر رراٌ ،والس ر رريما
ىلمحسو ين مق جما ة ىألخوىن ىلمسممين .وئخٓ مّي ىلسجون ىلسوٓي

( )14

ومْكٓىٌ ىلمعتقمرين

وٓوىي رراتهم صر رروٓ مر ررن ىلتع ررْيي ىلجسر ررّي وىلنفسر رري تف رروق ىلتصر رروٓ وتٔير ررّ م ررق كر ررل مر ررا شخص ر ر

"مصٙفق حجأي" من مٚاذٓ "ذّٓ ىإلنسان"( .)15

فرإلق جانرري ىال تقررال ىلسياسرري ،س ر ي ىلرٓمي وىلمو ررف ،وىال تقررال ىالحت رٓىٔي وىال تقررال

ىالنتقررامي وىال تقررال ىلتعس ررفي مررق ىلشر ر هة ،ال يخمررو من يك ررون ىال تقررال كي ررّيا ررّوىفع شخص ررية

خالصة .كتي "فوىٔ حّىّ"" :ى تقل ىلشاي من ىلشآّ ،ٛفع

ناصٓ ىلفٓ ٛهلق ّىخل ىلسريآً ،عرم

ٓفسوا هلق ّىخل ىلفٓ ،ٛوٓفسة مخٓ هلق غٓفة ىلتحقيق .ىلٓىئّ لم يستجو  ،ىلتهمة عا تة .موسرع

لكم ررا وٓفس ررا ،وكمم ررا ىس ررتٓىُ م ررن ض ررٓ  ،ت ررْكٓ من ذ ررْى ىلش رراي ىلمٙر رٓوُ م ررق ىألٓ٘ الٔم فت رراً
محبلم في ىلكافتيٓيا ،فيعاوّا من جّيّ .كاّ ل فٓ ٙما كانٌ ىلحاّعة تتكٓٓ في ٓمس من يقتم فٓم
ٚام ولحم  ،مخْتر شرًّ ىلغرٓىم ،وتفاذرة ىلشراي .نرّما ذرّّا قصر المنشرآ ىلكهٓ رائي صرِٓ

ىلمسكين ،تْكٓ ىلٓىئّ من لكي يكون صالحا لمنشٓ ال ّ من هٓغام

ىألخوىن ىلمسممين"( .)16

مرق ىال ترٓىف انتسرا هلرق

التعذيب
"جسرّ ىإلنسرران ذرو ىلمكرران ىلوحيرّ ىلررْي تتقراٙع في ر وحولر

موم ر وممآسرات كمهررا .وىن

تت رع ترآيخ ىلجسرّ يمكرن من يضرع رين ميرّينا ممرا ماّيرا فري مٓكيولوجيرا ىلمنشرىً ىلمبلٔمرة لجّليرة

ىلمعٓفة وىلسمٙة،

ٓ ش كاٌ تمفصبلتها ىلمتتا عة ىلمعقًّ .فمن مٓحمة ىلجسّ ا ت آا وً هنتاَ

مو روً مرل مراّي فحسري ،هلررق ىلجسرّ ىلمسري ٕ ىلرْي ين غرري ضر  ٙى تصراّيا وىجتما يرا ،ي ررٓٔ
مررق ذامشر ر ىلجس ررّ ىلمع ررْي وىلم ررٓي٘ وىلمجن ررون وىلمس ررجون ،وكمه ررا نم رراَْ مض رراًّ تكش ررف م ررا

يقا مهرا مرن منسسراٌ ىلجسرّ ىلمنضر  ٙوتآيخيرة م ىٓحرل ىلضر  ٙوّالالتر ومسرالي وممآسررات " .17

ىلتٓكيررٔ م ررق ىلجس ررّ ذ ررو تٓكيررٔ م ررق ىلف ررّٓ ىلر روى عي ،ف رري وجرروّا ىلم رراّي ىلم اش ررٓ ،ف رري كينونتر ر

وصر رريٓوٓت

ىلجسر ررّ ىلر ررْي ال يمكر ررن من تعٓف ر ر هال مر ررن خر رربلل مو ع ر ر مو تمو ع ر ر وتموضر ررع ف ر رري

 - 14ساخع كراتاخ سوصا َاعٍُ حغٍ ويصطفً خهُفح وحغُثح عثذ انشحًٍ وَاعٍُ انحاج صانح وغُشهى كثُش.
 - 15ساخع ،ٌ/يصطفً حداصٌ ،اإلَغاٌ انًهذوس ،انًشكض انثقافٍ انعشتٍ ،انذاس انثُضاء وتُشوخ.2005 ،
 - 16فىاص حذاد ،انغىسَىٌ األعذاء ،سواَح ،داس انشَظ ،تُشوخ  ،2014 ،ص .119
 - 17فوكو34 ،
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ىلمنسس ررة  /ىلمنسسر رراٌ ،ىلتر رري غر ررٌّ مشر رركاال مختمف ررة الغت ىٓ ر ر وتخآج ر ر مر ررع ْىت ر ر وتموضر ررعاٌ

معآفر ر  ،وض رريا ٛذ ررْا ىألخي ر ر ًٓ ف رري ىلس ررمٙة .ىلمعتقر ررل وىلس ررجين ف رري سر رروٓيا ذم ررا ىلص ررو ًٓ ىلسر ررم ية

(نيكاتيف) لمكائن ىلتوتاليتآي ىلمنّلج وىلمنض  ٙمو ىلم ٓمج جسّيا وْذنيا – نفسيا وفقا ل ٙيعرة

ىلسررمٙة ،وىل ررْي ت ررل فير ر شخصر ر ىلق ررانوني ع ررم ىألخبل رري ،فتح ررول هل ررق م رراًّ لمس ررمٙة وموض ررو ا

لممتسم .ٙل هن ىلسجين وىلسجان ،مو ىلجبلّ وىلضرحية ،وجهران لمكرائن ىالجتمرا ي – ىلسياسري،
ر ررل ىألير ررّيولوجي ،نفس ر ر  ،يمك ر ررن من يت ر رراّال ىلموى ر ررع ،و ر ررّ ح ر ررٍّ ْلر ررك م ر ر ىٓ ىٓ .وىلتعر ررْيي ىلنفس ر رري

وىلجسرّي ىشركال ىلمختمفرة ،ومنهرا ىلتجويرع ،ذرو ىلمعراّل ىلسرم ي (نيكراتيف) لعبل رة ىلسرمٙة مررن

تمرإٓ مرريهم ،ال نٓيرّ من نقررول " بل رة ىلسررمٙة الشرعي" ،ألن ممآسررة ىلسرمٙة خآجررة ررن مي

معقولية ،هْ ال تعّو كونها بل ة ْىٌ متسمٙة موضو ٛذامّ ْي وىم صمصالي ا ل لمتشركيل،
وممنررو ٛمررن ىلتشرركل ىلررْىتي .ذررْى ذررو معنررق ىلتسررم ٙىلمنررا ٘ ألي معقولي رة وألي يمررة مخبل ي رة.

ومنسسراٌ ىلسررمٙة منسسرراٌ مشرركمة وفقررا لهنّسرة سياسررية ،وْىٌ وٚيفررة تشرركيمية ،وفقررا لهنّسررة
ىجتما ية وعقافية ومخبل ية( .تعميم م ّم ىلوشاية وىنتاَ ىلمخ ٓين ،مق س يل ىلمعال ،ذو ذنّسة
مخبل ية لمفّٓ وىلمجتمع وىمها ىلكيّ وىالنتقام)

حتررق ىألمكنررة" ،ممكن ررة ىلمنسسرراٌ ىلعامر رة مررن ىلمستشررفق هل ررق ىلمّٓسررة هل ررق ىلسررجن هل ررق

ىلّوىئٓ ىلحكومية هلق عكناٌ ىل وليٕ وىلجيٖ هلق ىأل ية وىلسجون ىلسٓية  ..ليسرٌ مجرّٓ م نيرة

حياّية ،ل ذي مشغولة الممفو ٚوىلمٓئي معا( رالقوىنين وىلمروىئة وىإلجرٓىءىٌ وىلممآسراٌ) ،تٓسرم

كل منها ىسمو ها ىلخاٗ صوًٓ ىلنٚام ىالجتما ي – ىلسياسي ،ووج ىلسمٙة .وذري كمهرا م ىٓكرٔ
تّٓيي وتىذيل وتنمي .ٙتشتغل جاذٔياتها ىحٍّ ىلعموم من ٙي جسّي ونفسي وحقوق وسياسة

وىجتمررا ٛو ررانون هلررخ  ..لكنه ررا مررع ْلررك ت ٚررل لهررا ىسررتقبلليتها مررن حي ررٍ ٙررٓق تشررغيمها وىنتاجه ررا
لمجس ررّ ىلم ررنم ٙحسر رري ىلموىص ررفاٌ ىلمعٓفي ر رة ىلت رري يخر ررتٗ ه ررا ك ررل نر ررو ٛم ررن ذر ررْا ىأل ني ررة غير ررٓ

ىلحياّية .فالهنّسة ليسٌ مما ٓياضيا خالصا ،وال فنا مجّٓى ،ل ذري ذرْا ىلمعرآف وىإل رّى اٌ

ىلموٚفة في خّمة مفاذيم ىالنض ا ٙوحسي ىلتشكيل ىلفضائي ىلمسموُ

لمفّٓ في ٚل ىلحّىعة

و قمنتها ىلتشميمية ىلكميانية"  .18فإْى كان ذْى كم ين ع من هٓىًّ ىلتنٚيم وىلتصنيف وىلتنمي ،ٙىلتي
وسررمٌ ىلحّىعررة ،فررإن م ج ري ىلعجرري من تتحررول ىلمستشررفياٌ خاصررة هلررق م ىٓكررٔ لمتعررْيي و تررل
ىلمعآضر ررين .فقر ررّ وعقر ررٌ ىلشر ر ر كة ىلسر رروٓية لحقر رروق ىإلنسر رران مئ ر رراٌ حر رراالٌ ىلتعر ررْيي وىلقتر ررل ف ر رري

ىلمستشرفق ىلعسرركٓي ( )601فري ّمشررق وغيرٓا مررن ىلمشرافي ،وكشررفٌ ،مرن خرربلل شرهاّىٌ حي رة،
ن مساليي ىلتعْيي و ممياٌ ىلقتل وىلتقآيٓ ىل ٙية ىلتي تسمم لعائبلٌ ىلضحايا( .)19

 - 18فوكو.36 ،
 - 19انشعثكح انغععىسَح نحقعىق اإلَغععاٌ ،دساعععح حعىل صععىس
انًصىس) 21 ،أَهىل .2015

عحاَا انرعععزَة انًغععشتح يعٍ انًشععافٍ ىلعسركٓية انغععىسَح ،لانهىنىكىعععد
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كت رري ىلكعي ررٓ ف رري س رروٓيا ررن ىلمع ررتقبلٌ وىلس ررجون ومس رراليي ىلتع ررْيي ومش رركال ىلجسر ررّية

وىلنفسية ،فعمة ائمة ٙويمة جّى من ىلشهاّىٌ ىلحية وىلمشاذّىٌ ىلحسرية ىلم اشرًٓ ،ىلتري لرم يهرتم
هررا ىلفكر رٓ ىلسياس رري ىالذتم ررام ىل ررْي تس ررتحق لتعررٓف حقيقر رة ىلس ررمٙة ومنسس رراتها وكش ررف ىل ررٓوى ٙ

ىلخافيررة وىلخي ررو ٙىلترري تص ررمها جميع ررا المعتقررل – ىلس ررجن ،وىلترري تجتم ررع كمه ررا فرري ي ررّ ىلمنسس ررة

ىألمني ة ،و ّ صآٌ منسسة ىلمنسساٌ ( ،فتة ىلسين ىألولق وكسرٓذا) .فمرا ىلعبل رة ىلمنكرًّ رين
ىلمّٓسة وىلمعتقل ،مق س يل ىلمعال ،وكيف تجٓي مميرة ىلرتحكم جسرّ ىإلنسران وضر  ٙهيقا ر

ىلّىخمي وىلخآجي مق هيقا ٛىلسمٙة ما ّوٓ ٙبلئع ىل عٍ وش ي ة ىلعرو ًٓ وىتحراّ ىلٙم رة وغيٓذرا

مرن "ىلمنٚمراٌ ىلشررع ية" وىلنقا راٌ ىلمسيسررة فري مميررة  /مميراٌ ىلض ر  ٙمو ىل ٓمجرة هْى شررئتم،
وذل من معٓ لهْا ىل ٓمجة في ىل ٓمجة ىلجينية وىلعص ية ذل ىلتعْيي ىلنفسي وىلجسّي ْو معٓ

ررا ٓ يتبلشررق عررّ ىلخ ررٓوَ مررن ىلمعتقررل مو ىلسررجن م ررا معنررق من يعررٓف ذررْى ىلمع ررآ٘ مو ْىك

عّّ ىلسنين ىلتي ضاذا في ىلمعتقل مو في ىلسجن وىلسجن ىلجنرائي لريٕ م رل مذميرة وىلشرٓٙة

ىلجنائية ليسٌ م ل وحشية( .)20

ىألفعال ىلتي تمإٓ مق ىلجسّ في ىلمعتقبلٌ وىلسجون ،وتمك ىلتي تمإٓ مق مجساّ

ىلمهمشين و مق مجساّ ىلنساء خاصة ،تكشف مكعٓ من غيٓذا  ٙيعة ىلسمٙة و ٙيعة ىلمنسساٌ

وتنٔ ٛىلحجاي ن وٚائفها ىلفعمية وغاياتها ىلفعمية ىلمغمفة ما شئتم من خٙا اٌ وميرة ووٙنيرة

وّسررتوٓية و انوني رة  ..وىلم ررًٓٓ تٓص رّ ىلعررّو ومنىم ىٓت ر  .تحميررل ذررْا ىألفعررال يفسررٓ رربلًّ ىلح ررٕ
ىلمشرتٓك هٔىءذررا ،و رّم ىلم رراالً ىفعررال ىالسرتخ آ وىلم ىٓ ررة وىالسرتّ اء

( )21

وىال تقررال مو ىإلخفرراء

ىلقسٓي وىلتعْيي وىلقتل وىلسكوٌ مق ىلنٚرامين ىلقضرائي وىل ٙري ىلمرْين يتوىٙرىىن مرق تٔييرف
ىلو ائع  .ذْا ىألفعال ال تٓض٘ مجساّ ىألفٓىّ ىلْين تمرإٓ مريهم مو تميتهرا فقر ،ٙرل تٓضر٘
ىلجسّ ىالجتما ي كم وتميت  ،تحويل مفٓىّا هلرق مجرّٓ مّوىٌ هنتراَ م رٓي مرا يكونرون هلرق

يرّ

موسومين ميسم ىلسمٙة .فهي نو ٛمن ذنّسة لمفضاء ىالجتما ي وذنّسة لممكان" ،ىلوٙن" ،فربل
يمكررن فصررل تجوي ررع ىلمعتقررل مو ىلس ررجين وتعْي ر وىلتنكيررل ر ر وتٙويع ر وىلس رري ًٓ ٙمي ر  ..ررن

 - 20فرري محاف  ٚررة ّي ررٓ ىل ررٔوٓ ،ك رران ٓئ رريٕ ف ررٓ ٛش ررٓٙة ىلم ررٓوٓ ذ ررو م ررن يس ررتّ ي ىلمع ررآ٘ س ررميٓ ىل ررّخيل وغير رٓا ويس ررتجو هم ويق رروم
تعْي هم.
 - 21ىسرتّ اني ٓئريٕ فررٓ ٛىألمرن ىلسياسرري ٓيرف ّمشرق ،ىلكررائن رٓي ىلمٓكررٔ ىلعقرافي فرري ىلمرًٔ مّينرة ّمشررق .وحرين "معمررٌ رين يّي ر "
آّني السنىل :لمن ىلسيآً ىلتي جئرٌ هرا فىج تر لؤلسرتاْ ىلمهنرّٕ منيرٓ ىلخٙيري ،فقرال لري كربل ليسرٌ لمنيرٓ ىلخٙيري ،فىكرٌّ لر منهرا
لمنيرٓ ىلخٙيرري ،مجررا ني :منررا م ررٓف مكعررٓ منررك ،ىلسريآً لررم تسررجل اسررم عررّ .عررم سررىلني :مرن ىلسرريًّ ىلترري كانررٌ معكمررا ،فقمررٌ ل ر هنهررا
ٔوجرة ىألسرتاْ م نيررٓ ،عرم سررىلني مرن ىلنسرراء ىلرعبلٍ ىلبلترري مترين هلررق يترك صرٓ ممررٕ فقمرٌ ل ر  :ذرل تٓيررّ من تقرول هنكررم تٓى رونني مررق
مرّىٓ ىلسررا ة ،ررال مجرل .مررٌ :مال تكمررف معررل ذرْا ىلمٓى ررة مم روىال ٙائمررة رال :مررق .مررٌ وذررل تعتقرّون من تقررآيٓ ىلمخ رٓين صررحيحة،
ال :ال ،ولكن هْى كان ذناك تقٓيٓ وىحّ صحية من ين ملف تقٓيٓ ،نكون نحن ىلٓى حين .عم ّم ىلتحقيق  ...وكان نا ما.
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هستٓىتيجية تجويع ىأل ّىء ىلمحتممين وتعْي هم وىلتنكيل هم وتٙويعهم وىلسي ًٓ ٙميهم ،وذنالء ذم

كتمة ىلمحكومين ومكعٓية ىلمجتمع.

يرّٓك ىلمحققرون وىلجربلّون وىلسرجانون فري فرٓو ٛىألمرن وفري ىلسرجون ،كمرا يرّٓك ىلقضرراً

في ىلمحاكم ىالستعنائية من ىلمعآضة ،سممية كانٌ مم مسمحة ،مل ّوىني موج ضّ "ىلٓئيٕ"

م اشًٓ ،وٓ ما اٌ ىلقضاً في ىلمحاكم ىلمّنية يّٓكون من ىلجٓيمة ليسٌ هذانة لممجتمع وىلقانون
وىلنٚام ىلعام ،ل هذانة لمٓئيٕ شخصيا ،وذْا ال يمكن ىلصفة نها .كتي "مصٙفق خميفة" في
ٓوىيت "ىلقو عة"" :صِٓ ىلمبلٔم صٓخة حيوىنية ،صٓخة كالعوىء  ...ىستفٔ ىلمسرا ّ مكعرٓ فرىكعٓ،
سحق فم ىلمبلٔم ىسرفل ىل رو ،ٙناصرٓ ىلشرٓٙة يوىصرمون ممهرم مرق رّمي ىلمربلٔم ،ىلمسرا ّ

يوىص ررل ممر ر س ررحقا ،ىلر رٓمٕ ،ىلص ررّٓ ،ىلر ر ٙنٓ ...فس رراٌ م ررق ىلخاصر رًٓ  ...حٓك رراٌ ذس ررتيٓية

لممسا ّ وذو يصِٓ صٓىخا الكاّ يفهم:

"والك ٓص رراٌ  ...والك حقي ررٓين  ..ررم تشر رتغموى ض ررّ ىل ررٓئيٕ  ..والك ىل ررٓئيٕ سر رروىك

ٔلمرة  ..س روىك مرربلٔم رالجيٖ  ..و تش رتغل ضررّا

 ..والك يرا مرربلء  ..يررا جوىسرريٕ  ..والك

ىلٓئيٕ خبلنا نش ع خ ٔ  ..وذمق جايين منتو يا كبلي تشتغموى ضّا  ...يا مربلء ممٓيكرا ...
يررا م رربلء هس رٓىئيل  ...ي ررا والّ ىلشررٓموٙة  ...ذم ررق ررم تتٓج روى

 ...ر ر آ كنت روى رراممين ح ررالكن

ٓجال  ..يا ج ناء  ..ذمرق رم تصرِٓ والك حقيرٓ  .)22 ("..ىلرٓئيٕ محروٓ ىلٓحرق ،ىلسرمٙة ،ىلتري

تٙحن ىلنإ وتفٓٔذم موىلين ومعآضين ،مصّ اء وم ّىء ،وذو في ن ٓٚىلموىلين " موّ ىل يٌ"،

ىلْي يٓتكٔ مي "سقف ىلوٙن" ،وولي ىلنعم ومقّٓ ىأل ّىٓ .وكتي خميفة ن ىلتعْيي التجويع:

"كان لكل سجين يوميا ٓغيفان من ىلخ ٔ ىلعسكٓي ،ى،ن ٓغيف وىحّ لكل مٓ عة سجناء ،حصتي

ىليوميرة ٓ ررع ٓغيررف لررعبلٍ وج رراٌ ،ىليرروم فٙرروٓي كران عرربلٍ ح رراٌ ٔيتررون ذرري كامررل حصررتي،

ممعقة صغي ًٓ من ىلمٓ ق مق ىلعشاء ،هْى كان ىإلفٙآ يضا فمكل عبلعة سجناء يضرة مسرمو ة،
"نصة ىأل ٙاء ىلجميع عّم ٓمي شٓ ىل ي٘ ،يسحقون ويىكمون لمتعوي٘ ن ىلكمٕ"(  .)23و ّ

الحر" ٚفروىٔ حرّىّ" من "حفربلٌ ىلتعرْيي ىلهسرتيٓية (فري ىلسرجن ىلصرحٓىوي) يوميرة ،ال تنقٙرع هال
لمتوىصل ،ال فٓق ين حٓ ال يٙاق و ّٓ ال يحتمل :من لم ينل ىلتعْيي من في م ية ىلمخا ٓىٌ
نالررٌ منر ر ت ررّمٓ .ذنرراك ك ررانوى يعْ ونر ر لك رري يعتررٓف ،مم ررا ذن ررا فالتعررْيي ل رريٕ لكتمانر ر معموم رراٌ

يعتقّون من يمنعها نهم ،ل لتحويم هلق هنسان لخرٓ ،هنسران لريٕ إنسران ،ولقرّ تحرول هلرق مرا

يش ه  ،هلق هنسان لم يعٓف من ل ،بل كٓىمة وال هحسإٓ ،جل مسٙول ،ذْى مفضل ما حصل

ل "  .24وال ّ من ىإلشا ًٓ هلق ٓوىية "نيكاتيف" لرٓو ىٔ ياسرين ،وذري ،مي ىلٓوىيرة ،شرهاًّ حيرة ،وتكراّ
 - 22يصطفً خهُفح ،انقىقعحَ ،شش خاص ،تال ذاسَخ ،ص .20
 - 23خهُفح ،ص .52
 - 24حذاد ،انًصذس َفغه ،ص .167
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من تكرون وعيقرة مرق ى تقررال ىلناشرٙاٌ مرن ىلنسراء وتعررْي هن وسرجنهن .مرن ّون ْلرك ال تكتمررل
مميرة تنمري ٙىلمجتمررع وىخضرا  .ىلصرروًٓ ىلسياسرية ىلمقا مرة لمم رٓمً ىلمعتقمرة وىلسررجينة ذري ىلم رٓمً

ىلمخ رًٓ ،وىلناشررٙة ممني ررا فرري ىالتح رراّ ىلنسررائي ،وغي رٓا م ررن "ىلمنٚمرراٌ ىلش ررع ية" وفرري ىلمنسس رراٌ

ىلٓسمية ،وفي ىلمنسساٌ ىلّينية ميضا .ذنا يتقاٙع تنمي ٙجسّ ىلمٓمً ىجتما يا وتنمي ٙسياسيا

ويتكامبلن .ىحتٓىف ىلوشاية ليٕ ي ا مخبل يا فق ،ٙرل تشركيبل لجسرّ ىلمخ ر ًٓ وىلمخ رٓ وىسرتعما آ

"سياسيا".
خالصة

ال تقوم سمٙة هال ماّتها وموضو ها موضو ٛىلسمٙة ذو شٓ ٙهمكانها وشٓ ٙوجوّذا.

وموضرو ٛىلسرمٙة ىلمسرت ًّ ،مرق مرٓ ىلترآيخ ،ذررو "ىلعرّو" ،رّو ىألمرة و رّو ى  ..مرن ّون ر ال

تسر ررتٙيع من تحك ر ررم ضر ررتها م ر ررق ىلمحكر ررومين" .ىلع ر ررّو" ذ ر ررو مر ررن يح ر ررّّ نير ررة ىلس ر ررمٙة ىلمس ر ررت ًّ

وميّيولوجيتها وٓنيتها وىستٓىتيجيتها .ىلعّو ىلخآجي ليٕ موضو ا لمسمٙة هال في مو اٌ ىلحٓي،
فهررو موض ررو ٛخ ررآجي ف رري مو رراٌ ىلح ررٓي ومو رراٌ ىلس ررمم ،لك ررن ىلموض ررو ٛىل ررٓئيٕ ىل ررْي يح ررّّذا

ىلتحّيّ ىألخيٓ ذو ىلعّو ىلرّىخمي" ،ىلعرّو ىلموضرو ي" ،ىلموجروّ إٔىئهرا ،الفعرل مو رالقوً .ىلعرّو

ىلموضررو ي لمس ررمٙة ىلمسررت ًّ ذ ررو ىلش ررعي ،ىلررْي تج رري ٓمجررة مفر رٓىّا جميع ررا وفررق ني ررة ىلس ررمٙة

ووٚائفهررا وغاياته ررا ،وال يتررىتق له ررا ْل ررك هال وسرراٙة ىلمنسس رراٌ وم ررن خبللهررا ،والس رريما منسس رراٌ
ىلعقرراي ىلمتصر ر مة س ررائٓ منسس رراٌ ىلس ررمٙة موع ررق ىتص ررال .فه رري ىلت رري تهيك ررل ىلمنسس رراٌ وتعي ررّ

ذيكمته ر ررا مو ذنّس ر ررتها ،وفقر ر ررا لنجا ته ر ررا فر ر رري ىلس ر رري ًٓٙمر ر ررق ىلمحك ر ررومين وىلهيمنر ر ررة م ر ررق قر ر ررولهم

وض ررمائٓذم ،حسر رري ىلتحّي ررّ ىلغٓىمشر رري لمس رري ًٓ ٙوىلهيمنر ررة ،مي تحوي ررل ىلمنسسر رراٌ جميعه ررا هلر ررق

منسساٌ م ىٓ ة ومعا ة ،ما فيها منسستا ىلتشٓيع وىلقضاء( .)25

كل حاكم محكروم مرن يحكمهرم ،رل ىنحكامر رىّوىٌ ىلحكرم ووسرائم ومسرالي  ،فهرْا كمهرا

تتحرّّ وفقررا ألوضررا ٛىلمحكررومين ومقتضررياٌ ىلسرري ًٓٙمرريهم .فمررم يكررن إمكرران سررمٙة ىل عررٍ من

تسي ٓٙمق ىلسوٓيين ،ىلْين تنسموى عضا من ذوىء ىلحٓية هال تقوية منسساٌ ىلحٓي وتعميق

ىل ٙررا ع ىلحٓ ر رري لمسياس ررة ،مو مر ررا س ررمي " سر رركًٓ ىلحي رراً ىلسياسر ررية" ،ال م ررن خر رربلل تحكر رم ىلجر رريٖ

وىلمخا ٓىٌ في ىلحياً ىلسياسية فق ،ٙل من خبلل ى تكآ منسساٌ ْىٌ ٙرا ع حٓ ري ،كرالحٕٓ

 ّّ - 25ىلعاممين وىلمجنّين في ىلمنسسرة ىلعسركٓية وممحقاتهرا وفري مجهرًٔ ىلمخرا ٓىٌ و رو ىألمرن ىلرّىخمي ،و رّّ ىلمخ رٓين ىلمرىجوٓين
وم ضراء ىلميميشررياٌ  ،يفرروق م ررّىّ ىلعرراممين فرري قيررة منسسرراٌ ىلّولررة ،ىإلّىٓيررة وىلسياسررية وىإلنتاجيررة وىلخّميررة ،مضررعافا مضررا فةْ .لررك
ألن بل ة ىلسمٙة المحكومين تقتضي تنمية "ىلجهأ" وتٙويٓا وتحّيع وىإلغّىق مي .
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ىلقرومي وىلجريٖ ىلشرع ي وكتائري ىل عرٍ وّوٓىٌ ىلصرا قة وىلمٚميرين لمشر اي وىلشرا اٌ ،وىلتٓ يررة
ىلعسكٓية في ىلمّىٕٓ ىلعانوية وىلمعاذّ وىلجامعاٌ مقٓونة العقافة ىلقومية.

وىلسررمٙة ،معررل ى  ،مغٓمررة األجس رراّ ىلمقوسررة ،ىلمنحنيررة ،ىلٓىكع ررة وىلسرراجًّ خوفررا وٓذ ررة

ومْلة (= ىحتٓىما وىجبلال) .هْالل ىلنفٕ وىذانة ىلجسّ ىست ٙان ْىتي لمسمٙة ،ذما هْالل وىذانرة

ْىتيران وٙو يران ،كالع وّيررة ىلٙو يرة ،يرّالن مررق نجراُ ىلسررمٙة فري تنمري ٙمررن تمرإٓ مرريهم.
ىست ٙان ىلسمٙة وجهل منشئها وتقّيٕ مصآّذا مرن م رٓٔ مرل ىلع وّيرة ىلسراف ًٓ منهرا وىلخافيرة.

ال يمكن فهم موى ف ىلكائناٌ ىلسمٙوية ،ىلموىلية منها وىلمعآضة ،هال مق ذْا ىلخمفية.

وىألفرٓىّ كمهررم وىلمنسسرراٌ كمهررا م ىٓيررا ىلسررمٙان ،يرٓ فيهررا تجميرراٌ وت ر وج ٓوت ر ولعآذررا

ىلم اشًٓ ،فكل مل مو ول يصّٓ ن ىلفرّٓ ذرو همرا تعٚريم وىجربلل لمسرمٙان يسرتحقان ىلمكافرىً،

وىم ررا هذان ررة لعٚمتر ر وجبللر ر تس ررتحق ىلعق رراي .ىلعق رراي ذن ررا يتع ررّ مفهومر ر ىلق ررانوني وىألخبل ر رري،

ويتعّ وٚيفت ىالجتما ية ،ىإلصبلحية ،هلق وٚيفة سياسية وميّيولوجية ،وىلق ىنتقام يتماشق مع
ىلعبل اٌ ىلكيّية ومنما ٙىلسموك ىلكيّية.

يكشف مّي ىلسجون وىلمعتقبلٌ وى ع ىلحياً ىلسوٓية ،في ىلسجن ىلك يٓ ىلمسرمق "سروٓيا

ىألسّ" وىْى كان فري ىألّي ناصرٓ تخييميرة ذري مرن صرمي  ٙيعتر  ،فرإن ىلشرهاّىٌ ىلحيرة ىلتري

سمعناذا من ضحايا ىلتعْيي و ٓمناذا ى بلم عضهم تفوق تصوٓىٌ ىألّي اٌ وىألّ اء وتخيبلتهم.
ىلمعتقر ررل وىلسر ررجن وجهر رران سر ررم يان لمصر رروًٓ ىلتر رري كر رران ميهر ررا ىلمجتمر ررع ىلسر رروٓي ش ر ررية  15لْىٓ

 ،2011و مميراٌ تشرركيل مجسراّ ىلمعتقمررين وىلسررجناء ،التعرْيي ىلنفسرري وىلجسرّي ،ذرري ىلصررو ًٓ
ىلسم ي ة لعممياٌ تشكيل مجساّ ىلجماذيٓ مو ىلكائناٌ ىلتوتاليتآيرة ،وتهمريٖ كتمرة ىلمجتمرع وذرّٓ
هنسانية مفٓىّذا.

ذنال ررك جر رٓىئم ال يمك ررن نس رريانها ،وال يمك ررن ىلص ررفة نه ررا هال محاكم ررة مٓتك يه ررا محاكمر ررة

اّلررة ومع ررا تهم ،وج ررٓ ىلض ررٓٓ ىلمرراّي وىلمعن رروي ىل ررْي لح ررق ررْوي ىلض ررحايا خاص ررة و الجس ررم

ىالجتما ي امة ،في سياق مصالحة وٙنية شاممة .ولكن "من يخَٓ من ىلسجن وليٕ في ْذن
سو ىالنتقام من سجان ال يكون ّ تعمم من تجٓ ت شيئا".
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