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الت�صدير
اأود يف البداية اأن اأ�ستميحك عذًرا، اأيها القارئ عما �ستجده يف هذا 
كم�ؤلف  م�سئ�ليته  من  ا�ستقال  م�ؤلًفا  قراأت  فيما  اأعلم  ال  واأنا  الكتاب، 
الذي  العمل  هذا  كتابة  بداأت  فلقد  االآن.  اأفعل  مثلما  عمله،  قبل �سدور 
بداية  اأحت�س�س  كنت  عندما  عاًما،  ع�رشين  من  يقرب  ما  منذ  يديك  بني 
طريق البحث والدرا�سة يف جمال التخ�س�س، وما زلت اأذكر رهبة البداية 
داخل  يف  �س�اء  فيها،  لل�رشوع  ال�ساذجة  العديدة  واملحاوالت  وم�سقتها 
�رشوف  على  وَتقلَّبت  البلدان  يف  تقلبُت  ذلك  وبعد  خارجها.  اأو  م�رش 
فاإذا �سمري املتكلم الذي يظهر من بني �سط�ر الكتاب يدل  للدهر �ستى، 
املتكلم  اأعرفه. و�ستان بني �سمري  بل ال  اأتبينه  اأكاد  اآخر، ال  على �سخ�س 
الذي يخاطبك يف هذا الت�سدير اأيها القارئ و�سمري املتكلم يف منت هذا 
احلما�س  ملأه  وقد  فقط،  الزمان  ترتيب  يف  املتقدم  االأول  فاإذا  الكتاب؛ 
واالأمل، يندفع فيما يق�ل، ويجزم اأو يكاد - رغم قلة ب�ساعته العلمية - 
اأنه حاز العلم اأو العلم كله، ويدبج ال�سط�ر بلهجة �سديدة الثقة، وه� لقلة 
ورعه العلمي غزير الكتابة �سيال القلم. اأما االآخر املتاأخر زماًنا، فبعد اأن 
مرت به خط�ب وخط�ب اأجده قد فرت حما�سه وبردت م�ساعره وهداأت 
ورعه  ولفرط  يجدها،  يكاد  فل  االأوىل  اندفاعته  عن  يبحث  وه�  اآماله، 

العلمي ي�ستحي من الكتابة فه� يتاأنى ويتمهل، رمبا باأكرث من اللزم.  

ورغم اأن االأول ال يعرف االآخر، واأّنى له هذا! اإذ ه� ينتمي اإىل زمن 
م�سى، وما كان ملا م�سى اأن ي�ست�رشف ما �سيقبل، فاإن االآخر، ه� االآخر، 
ال يعرف االأول، اأو لنقل ال يتذكره اأو حتى ال يرغب يف تذكره، اإنه خجل 
اأ�سد اخلجل. لكن �ساحبينا �سيلتقيان  منه ومن اندفاعه ومن ثقته املفرطة 
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اأمامك اأيها القارئ بني دفتي هذا الكتاب؛ لي�س فقط الأن اأحدهما �سيكتب 
ا الأن االآخر اأو االأخري �سيرتجم  الت�سدير للمنت الذي كتبه االآخر، بل اأي�سً
ما كتبه االأول منذ قرابة عقدين. ولن ت�ستطيع اأن تعلم اأيها القارئ كم منع 
املرتجم نف�سه من اأن يروغ باليمني وال�سمال يف ن�س امل�ؤلف، واإن كان قد 
اأخفق يف اأن يكبح جماح نف�سه عن ذلك يف العديد من االأحيان. ورغم 
يعتقد يف  كان  واإن  اإليه،  �سين�سب  مما ال حمالة  يحمر خجًل  ف�جهه  ذلك 

قرارة نف�سه اأنه ينت�سب اإىل اآخر ال يعرفه، بل رمبا ي�ستحي من معرفته. 



املقدمة
مظلة  كعلم  وهي  ال�سيا�سة،  لعلم  املرتكز  هي  ال�سيا�سية  النظرية  تعترب 
علم  فروع  لبقية  واأدواتها  ومفاهيمها  واقرتاباتها  تقاليدها  ت�سدر  اإمنا 
من  يتم  التي  الطريقة  باأنها  ال�سيا�سية  النظرية  تعريف  وميكن  ال�سيا�سة. 
اأي  دالة عليه  اإىل م�سطلحات  ال�سيا�سي وترجمته  ال�ج�د  اإدراك  خللها 
حت�يله اإىل مفاهيم. ووفًقا لذلك، تعد الق�ة مفه�ًما مركزيًّا بالن�سبة للنظرية 
ال�سيا�سية للدرجة التي معها مت تعريف النظرية ال�سيا�سية خطاأً باأنها نظرية 
على  �سيطر  الذي  ه�  للق�ة  واحد  ت�س�ر  هناك  كان  ال�اقع،  ويف  الق�ة. 
 - القان�ين  الت�س�ر  احتكر  لقد  ال�سيا�سي.  والتحليل  ال�سيا�سية  النظرية 
القمعي للق�ة النظرية ال�سيا�سية، ونتيجة لذلك، وقع التحليل ال�سيا�سي يف 
زالت ثلث: املارك�سية؛ حيث الق�ة هي البنية الف�قية لعلقات وو�سائل 
االإنتاج، ووظيفتها ال�حيدة هي احلفاظ بالقهر على منط االإنتاج ال�سائد؛ 
والبني�ية – ال�ظيفية؛ حيث الق�ة جمرد ميكانيزم قمعي يق�م بدور وظيفي 
للحفاظ على بقاء وعمل النظام القائم؛ والنخب�ية؛ حيث الق�ة هي جمرد 
اأداة يف يد النخبة احلاكمة ال�ستمرار حكمها وللحفاظ على مركزيتها بني 
كافة النخب امل�سادة. يف تلك احلاالت ال�سابقة، كان هناك ت�س�ر للق�ة 
ي�س�رها على اأنها دائًما ما ت�ستخدم الق�ة املادية، ودائًما ما تق�ل ال من 
اإىل االإبداع اإال يف تقنيات ومهارات  خلل الت�رشيعات، ودائًما ما تفتقر 
القمع والتعذيب. ولهذا مل ت�ستطع تلك احلاالت اأن تفهم اأو تف�رش طبيعة 
امل�ؤ�س�سات احلديثة، الأنها تبداأ من امل��سع اخلطاأ اأو ت�سري يف االجتاه اخلطاأ. 
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ويف هذا العمل، �س�ف اأجادل باأن مي�سيل ف�ك� يقدم ت�س�ًرا مفاهيميًّا 
ال�سيا�سي  والتحليل  ال�سيا�سية  النظرية  الق�ة و�سيخل�س  ال�س�ء على  ي�سلط 
من مثالب الت�س�ر القان�ين - القمعي للق�ة. وميكن تق�سيم هذا الفر�س 
الرئي�سي اإىل ثلثة فرو�س فرعية. اأولها، اأن ت�س�ر ف�ك� للق�ة كان نتاًجا 
مل�سلماته النظرية والفل�سفية التي تت�سم بالعداء للمذهب االإن�ساين. ثانيها، 
اأن ف�ك� قدم ت�س�ًرا خلًقا لعلقات الق�ة؛ بحيث ال ميكن اختزالها اإىل 
علقات االإنتاج. ثالثها، اأن ت�س�ره للق�ة جرى اإدخال تعديلت وا�سحة 
عليه بعد معاي�سته وحتليله للث�رة االإيرانية، مبا اأدى اإىل فتح ثغرة للمقاومة 

يف هذا الت�س�ر، عن طريق ا�ستيعاب العامل الروحاين. 

ب�سياقه  يتمتع  كخطاب  ذاتها  ف�ك�  اأعمال  بتناول  اأق�م  و�س�ف 
يف  االآن  لها  �ساأ�سري  واإ�سرتاتيجياته،  وم��س�عاته  ومفاهيمه  واإ�سكاالته 
الف�ك�يل،  للخطاب  ثلثة  عنا�رش  يتعرف على  اأن  للقارئ  عجالة. ميكن 
وهي  الذات،  وتكنيكات  املعرفة  وتكنيكات  الق�ة  تكنيكات  هي: 
تخرتق  التي  الكربى  االإ�سكالية  اإىل  تق�د  خمتلفة  �سبًل  تك�ن  اأن  تعدو  ال 
ن�سيج اخلطاب الف�ك�يل، اأال وهي جينال�جية الذات احلديثة. وامل��س�ع 
الرئي�سي للخطاب ه� البنية �س�اء جت�سدت يف �سكل بنى معرفية اأو ترتيبات 
للق�ة. وبا�ستطاعة املرء اأن يتعرف على عمارة من املفاهيم الداعمة بع�سها 
ا يف ذلك اخلطاب؛ مثل الق�ة واملعرفة واللذة والعقل واخلطاب. ولعل  بع�سً
االإ�سرتاتيجية التي يطبقها اخلطاب لربط عنا�رشه هي مركب االأركي�ل�جيا - 
مفه�م  ت�سكني  طريق  عن  واإنني  با�ستمرار.  ذاته  يعدل  الذي  اجلينال�جيا 
اخلطاب يف  ذلك  الف�ك�يل وعن طريق و�سع  اخلطاب  لف�ك� يف  الق�ة 

�سياقه الفل�سفي النظري، اأك�ن قد قمت بتفكيكه.
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�سيتناول  ف�س�ل،  خم�سة  اإىل  العمل  هذا  �سينق�سم  ذلك،  اأجل  ومن 
الف�سل االأول ال�سياق النظري للخطاب الف�ك�يل وكذلك مك�ناته التي 
الثاين على حتليلت ف�ك� لتكنيكات  جرى االإملاح لها. و�سريكز الف�سل 
يف  الدولة  م��سع  اإىل  االإ�سارة  يحاول  ف�س�ف  الثالث  الف�سل  اأما  الق�ة. 
ف�ك�  حتليل  عن  الرابع  الف�سل  يك�سف  بينما  لف�ك�.  ال�سيا�سي  التحليل 
للحدث الث�ري االإيراين والدور الذي لعبه العامل الروحاين يف املقاومة. 
واأخرًيا، ي�سعى الف�سل اخلام�س الإعادة بناء عنا�رش مفه�م الق�ة الف�ك�يل 
ول�ي�س  جرام�سي  اأنط�ني�  هما  الق�ة؛  مفكري  من  باثنني  مقارنته  مع 

األت��سري. 





الفصل األول
خطاب فوكو: ال�صياق والأبعاد





الذي  الفل�سفي،  �سياقه  يف  ف�ك�  خطاب  ت�سكني  �ساأحاول  اأوًل: 
يتك�سف يف االإجابة التي قدمها كانط عن �س�ؤال: )ما التن�ير؟( فاإذا اتخذنا 
اإجابة كانط كنقطة بداية، ن�ستطيع منها اأن مند خطني، اأولهما باجتاه نيت�سه، 
عن  االإجابة  يف  خمتلفني  طريقني  �سلكا  اللذين  هابرما�س،  باجتاه  وثانيهما 
ذات ال�س�ؤال. و�س�ف ي�سكل هذا املثلث ال�سياق النظري خلطاب مي�سيل 

ف�ك�.

الذي  ال�س�ؤال  للرد على  مقااًل  اإميان�يل كانط  يف عام 1784، كتب 
طرحته الدورية ال�سهرية لربلني )Berlinische Monatsschrift( )ما التن�ير؟( 
ويف ذلك املقال عرف كانط التن�ير باعتباره: »خروج االإن�سان من حالة 
عدم الن�سج التي فر�سها على ذاته )اأي( عدم القدرة على ا�ستخدام عقله 
دون اإر�ساد وت�جيه من االآخرين... لذلك ف�سعار التن�ير �سي�سري: فلتكن 
لديك ال�سجاعة ال�ستخدام عقلك«)1(. ويجادل كانط باأنه �ستك�ن هناك 
فر�س اأكرب لتن�ير اجلمه�ر باأكمله يف حالة احلرية، حينما تق�م القلة التي 
االحرتام  روح  وبن�رش  الن�سج  عدم  حالة  من  نف�سها  بتحرير  بذاتها  تفكر 
العقلين ملهمة التفكري كفر�س عني. ويعترب كانط اأن التقدم باجتاه التن�ير 
ميكن اأن يتحقق، حينما تكفل احلرية لل�ستخدام العام للعقل، وذلك حينما 

 Immanuel Kant, “What Is Enlightenment?”, in The Politics of Truth, edited by  )1(
 Sylvère Lotringer and Lysa Hochroth, Semiotext(e) Foreign Agents Series )New
York: Semiotext(e), 1997): 101-134.
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مقابل  باأكمله. ويف  القراء  عقله يف خماطبة جمه�ر  با�ستخدام  املرء  يق�م 
ذلك، يج�ز تقييد اال�ستخدام اخلا�س للعقل دون اإعاقة ال�سري نح� التن�ير، 
وذلك حينما يق�م املرء با�ستخدام عقله اأثناء عمله يف وظيفة جمتمعية حمددة 

كاأن يك�ن �سابًطا يف اجلي�س اأو ق�سي�ًسا يف كني�سة اأو حم�سًل لل�رشائب. 

ويق�م هذا الف�سل بني العام واخلا�س يف ا�ستخدام العقل على »اتفاق 
م�سطنع« يق�سي مبنح ذلك الفرد الذي يعترب نف�سه ع�سً�ا يف الك�من�لث اأو 
حتى يف املجتمع العاملي، ومن ثم يعد دار�ًسا يق�م باخلطاب اإىل اجلمه�ر، 
احلق يف اأن يفكر ويجادل دون االإ�رشار ب�سئ�ن املجتمع الذي ينتمي اإليه. 
ويف مقابل ذلك، فاإنه يتعني على هذا الفرد ذاته اأن يتحلى بالطاعة وين�ساع 
للأوامر، باعتباره جزًءا من اآلة احلكم. ومييز كانط بني هذا االتفاق والق�سم 
الذي تاأخذه جمم�عة من رجال الدين على نف�سها باحرتام معتقدات ثابتة 
ال تتغري؛ اإذ يدين كانط هذا الق�سم؛ الأنه ي�سد عن �سبيل التن�ير من خلل 
فر�س و�ساية دائمة على تلك املجم�عة من رجال الدين، وب��سايتهم على 
ال�سعب باأكمله. ومن هنا، ي�ؤكد اأنه يحق للأجيال القادمة اأن ت�سف هذا 
االتفاق باعتباره عمًل اإجراميًّا؛ الأنه ي�سادر على مرحلة كاملة من مراحل 
اأما حينما  القادمة)1(.  للأجيال  بالن�سبة  عقيمة  ويجعلها  االإن�ساين،  التقدم 
اآثارها  وتطبع  االإن�سانية  الطبيعية  عليها  تتغذى  التي  احلرية  جرث�مة  تنم� 
ف�س�ف  بحرية،  الت�رشف  اإىل  اأكرث  �سيجنح�ن  الذين  النا�س،  عق�ل  على 
تتاأثر حتًما بذلك اأ�س�ل احلكم ودعائم ال�سلطة، التي �ستجد من م�سلحتها 

اأن تعامل االإن�سان على اأ�سا�س كرامته، ولي�س باعتباره اآلة))(.

Ibid.: 12-13.  )1(

Ibid.: 18-19.  )((
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الفيل�س�ف  اأعلن  الأخته،  نيت�سه  فريدريك  اأر�سله  ق�سري  خطاب  يف 
االأملاين االرتداد عن عقيدته، وقد ذكر لها مت�سائًل: »ل� اأننا اآمنا منذ ال�سغر 
اأمل نكن  اآخر غري ي�س�ع، كمحمد مثًل،  �سياأتي من �سخ�س  اأن اخلل�س 
�سن�سعر بنف�س ال�سكينة؟ اإنها العقيدة التي جتعلنا ن�سعر باالرتياح، ولي�ست 
احلقيقة امل��س�عية التي تقف وراءها، فالدين ال يقدم اأبًدا اأقل برهان على 
اتخذت  نيت�سه  خربة  اأن  يف  �سك  من  هناك  لي�س  امل��س�عي)1(.  ال�اقع 
كانط،  لدى  مثلما  اجلامدة  الدينية  العقيدة  نري  من  التحرر  لها  كافتتاحية 
بيد اأنها حظيت بفاجعة امل�ت مثلما يف الرتاجيديا الي�نانية. اأم يكن اأمًرا 
مثرًيا للده�سة والعجب بالن�سبة لنيت�سه، اأن الرجل العج�ز مل ي�سمع بعد اأن 

»االإله قد مات«))(.

اأ�سكال  من  �سكل  اأي  نيت�سه  بها  احتفل  التي  االإله  وفاة  عن  ينجم  مل 
الدوجماتية، بل قاده ذلك اإىل »ال�ل�ج يف بحر ال�سك دون مر�سد اأو حتى 
ب��سلة«))(. وقد عني ذلك اأن نيت�سه تقم�س دور »حمطم االأوثان«، الذي 
�سياأخذ على عاتقه اأن ي�سن حرًبا بل ه�ادة ل�سحق كافة االآلهة امل�سطنعة 
الفراغ  مللء  �ساعية  امليت،  االإله  مرقد  من  �ستق�م  التي  الزائفة  واالأبطال 
الناجم عن وفاته. اأطلق نيت�سه ما يف جعبته من �سهام النقد على االأ�سكال 

 R.J. Hollingdale, Nietzsche: The Man and His Philosophy (London: Routledge and  )1(
Kegan Paul, 1965): 39.

 Friedrich Wilhelm Nietzsche, “Thus Spoke Zarathustra”, in The Portable Nietzsche,  )((
edited and translated by Walter Kaufmann (New York: Penguin Books, 1982): 129.

Hollingdale, Nietzsche: 30.  )((
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اإىل عبادة االإله وانعكا�ًسا  اأدانها باعتبارها ردة  التي  املختلفة لعبادة البطل 
لتقدي�س املل�ك واالأمراء. ويف ذات ال�قت، كان يل�ح على اأفق امل�رشوع 
وعاطفة  للمجد  �سه�ة  لتاأ�سي�س  الدوؤوب  ال�سعي  ذلك  لنيت�سه  الفكري 

حياله يف ذلك العامل الذي مت تطهريه من االآلهة)1(.

مل يكن من الغريب اإذن اأن يعلن نيت�سه اأن »االإن�سان لي�س �س�ى �سيء 
يتحتم جتاوزه«، ويت�ساءل: »لقد خلقت كافة الكائنات حتى االآن ما ه� 
اإىل  تع�دوا  واأن  البحر(  )يف  كاجلزر  تك�ن  اأن  اأتريدون  ذاتها،  من  اأبعد 
بالن�سبة للإن�سان االأعلى«))(. وهكذا �سيخرج  القرد  الت�ح�س؟ ماذا كان 
يكن  فلم  االأعلى،  االإن�سان  نيت�سه:  بطل  امليت  للإله  املحرتق  الرماد  من 
االإن�سان �س�ى حبل بني ال�ح�س واالإن�سان االأعلى معرب ولي�س غاية، ه� 
به  ميتد  اأال  اأجل  من  �سيعي�س  اإنه  اإذ  م��سيقية،  مقط�عة  يف  افتتاحية  جمرد 
و�سيد  ح�ا�سه  واأمري  ذاته  على  »املنت�رش  ه�  االأعلى  فاالإن�سان  العمر))(. 
ح�ا�سه، اإنه لن يلد نف�سه، بل �سيلد �سيًئا اأعلى«)4( لي�س هدف البطل عند 
نيت�سه �س�ى اأن يجعل من نف�سه عمًل فنيًّا اأو م�رشوًعا جماليًّا عرب خ��س 
البط�لة عند  الباطني. و�ست�سبح  نف�سه يف عامله  غمار معركة �سارية �سد 
نيت�سه اإذن جن�ح االإن�سان الذي ي�سارع من اأجل ال��س�ل اإىل غاية، اإنها لي�ست 
�س�ى اإرادة تدمري الذات، اإذ اإن التدمري واخللق ال ينف�سلن يف ديناميات جتاوز 

 Leslie Paul Thiele, “The Agony of Politics: The Nietzschean Roots of Foucault’s  )1(
Thought”, American Political Science Review 84, No. 3 (September 1990): 907-925.

Nietzsche, “Thus Spoke Zarathustra”: 124.  )((

Ibid.: 126-127.  )((

Ibid.: 181.  )4(
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الذات. اإن االإن�سان االأعلى ه� فاٍن ي�سعى اإىل اخلل�د، واإن�سان يرغب يف 
وال��سائل  ال�سماوية  الغاية  تلك  بني  املفارقة  اأن  �سك  وال  اإلًها.  ي�سبح  اأن 

االأر�سية �ستق�ده اإىل م�سريه املفجع)1(.

كانط  لدى  العقل  نقد  مفه�م  تعميق  اإىل  فرانكف�رت  مدر�سة  دعت 
الكتاب  ففي  للعقل.  والثقافية  االجتماعية  االأ�س�ل  اأثر  اقتفاء  خلل  من 
اإدورن�  تي�دور  املدر�سة؛  هذه  رائدا  يجادل  التن�ير(  )ديالكتيك  العمدة 
اأ�سكااًل عقلنية  واأنتج  نقي�سه،  اإىل  انقلب  العقل  اأن  وماك�س ه� ركامير، 
جديدة لل�سيطرة االجتماعية. فقد قام مركب العقلنية االأداتية والراأ�سمالية 
عقلين   – بريوقراطي  وجهاز  اجلماهريي،  االت�سال  من  اأمناط  بت�ظيف 
للدولة، وكذلك العلم والتكن�ل�جيا، وه� ما من �ساأنه اأن يق�د اإىل »نهاية 
ى كافة البدائل وو�سع  الفرد«. وهكذا �سار العقل التن�يري �سم�ليًّا و�سفَّ
اإىل ال  التن�ير  انقلبت عقلنية  ثم  وال�س�اب. ومن  احلقيقة  احتكاًرا على 
عقلنية وخداع؛ حيث حت�لت احلرية والتقدم، كاأ�ساطري م�ستبكة بالتن�ير 
اإىل �سيطرة ورجعية اأعادت اإنتاج منط الطاعة العمياء وعبادة الق�ة، الذي 
يطيحا  اإدورن� وه� ركامير مل  اأن  الدين))(. على  اإىل  قبل  من  ين�سب  كان 
التبجيل  انتقدا  واإمنا  اأيدي�ل�جيًّا،  وهًما  باعتباره  كلية  يرف�ساه  اأو  بالعقل 
الزائد عن احلد والتقدي�س للعقل، وطالبا باإعادة تاأ�سي�س ذاتية نقدية تت�سم 

بالتفكر يف الذات))(.

Ibid.: 13-14.  )1(

 Steven Best and Douglas Kellner, Postmodern Theory: Critical Interrogations  )((
(London: Macmillan, 1991): 218-219.

Ibid.: 232-233.  )((
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االأملاين ي�رجني هابرما�س  الفيل�س�ف  وا�ستكمااًل لهذا اخلط، حاول 
�سرب غ�ر طبيعية احلداثة وم�ساراتها وقابليتها التحريرية. فاحلداثة اجلمالية، 
�ستقهر  التي  الطليعة  �س�رة  من خلل  نف�سها  عن  تعرب  التي  اإليه،  بالن�سبة 
امل�ستقبل املجه�ل، تدل على تبجيل اللحظة احلا�رشة التي هي بدورها عدة 
احلا�رش  اإىل  التطلع  احلداثة  ت�سكل  لذا  جديدة.  ما�سي(  )جمع  ما�سيات 
مت�سل  لقطع  الف��س�ية«  »الن�ايا  تلك  وتعد  والكامل.  واخلالد  احلقيقي 
الذي  اجلمايل  »ال�عي  لذلك  الهادمة  للق�ة  االآخر  اجلانب  هي  الزمان 
ويف  والق�اعد«)1(.  املعايري  ت�رشع  التي  ومنجزاتها  التقاليد  على  يتمرد 
مقابل ذلك، يعزو التحديث االجتماعي، الذي ي�سرت�سد مبعايري العقلنية 
الثقايف،  كاالإ�سعاع  االجتماعية  املجاالت  خمتلف  واالإدارية،  االقت�سادية 
الر�سا  بعدم  ال�سع�ر  هابرما�س  ويعزو  والتعليم.  االجتماعي  واالندماج 
اأحادي  التحديث  ذلك  ت�سارع  اإىل  احلداثة  بعد  ما  اأن�سار  عنه  يعرب  الذي 
اجلانب بداًل من اندماج احلداثة الثقافية. وبالرغم من ذلك، فه� يعرتف 
اأن احلداثة الثقافية تنتج تناق�ساتها الداخلية، اإذ قاد انق�سام العقل اإىل ثلثة 
جماالت )العلم والفن واالأخلق( وماأ�س�سة تلك املجاالت كنظم للخربة، 
منها، بحيث  بداخل كلٍّ  واإطلق طاقات معرفية  بينها  امل�سافة  تباعد  اإىل 
اأ�سبح للتنظيم العقلين ال�سيطرة على العلقات االجتماعية. كان املفرت�س، 
وفًقا للم�رشوع االأ�سلي للحداثة، اأن ت�سري الدوائر الثلث برفقة بع�سها))(. 

 Jürgen Habermas, “Modernity: An Unfinished Project”, in Habermas and the  )1(
 Unfinished Project of Modernity: Critical Essays on the Philosophical Discourse of
 Modernity, edited by Maurizio Passerin d’Entrèves and Seyla Benhabib (London:
Polity Press, 1996): 40-41.

 Ibid.: 44-45.  )((
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ويع�ل هابرما�س على اجلانب اجلمايل كي يعيد الت�ازن الداخلي للم�رشوع 
احلداثي، لذا لي�س من الغريب اأن ي�سف احلداثة باأنها م�رشوع غري مكتمل.

بعد مّد اأ�سلع املثلث، �سي�سبح من املمكن االآن اأن نق�م بتثبيت اأن 
كانط  لروؤية  ف�فًقا  والذات.  والتحرر  والعقل  بالق�ة  اإال  يتعلق  ال  التن�ير 
للتن�ير، ميكننا اأن نرى خيطني مت�سابكني، االأول تط�ري، والثاين نقدي. 
فمن خلل تاأ�سي�س �سلطة العقل، كان كانط ي�ستبدل مبداأ اخلل�س املرتبط 
العقلية يف  بالعناية  املرتبط  التحرر  مببداأ  الدينية  العقيدة  االإلهية يف  بالعناية 
مذهب التن�ير، من اأجل اإر�ساء دعائم تقاليد التن�ير املرتبط بغاية م�ستقبلية. 
من ناحية اأخرى، اأ�س�س كانط تقاليد النقد، حينما اأخذت االإن�سانية تفكر 
يف اللحظة احلا�رشة من اأجل حتديد ال�رشوط ال�رشورية لل�ستخدام ال�رشعي 
للعقل، حتى ال ي�سقط يف الدوجما)1(. من اأجل هذا ظهر كانط مرتني يف 
الفل�سفة  االأنرثوب�ل�جي »يف  الن�م  رائد  باعتباره  االأوىل:  ف�ك�:  خطاب 

والثانية: باعتباره م�ؤ�س�س تقليد احلداثة امل�سمى »باأنط�ل�جيا اخلا�س«.

اإذا كان النقد ه� �سلح العقل املا�سي، فاإن هذا ال�سلح ذو حدين، 
التفكري  اإىل  لي�سري  كانط  ي�ستخدمها  التي  االأملانية  الكلمة  ذلك  على  يدل 
)Rasanieren( وهي تعني التعقل من اأجل العقل ذاته. فل� �سار العقل منغلًقا 

من كل قيد لينقذ نف�سه من ال�سق�ط يف الدوجماتية، ف�س�ف يعني ذلك اأن 
التعقل �سيحطم كل قاعدة �سلبة ميكن الأية معرفة اأن تقف عليها. وي�ستتبع 
اإىل  العلم  اآخر، و�سيتح�ل  اإ�سعار  اأن كل �سيء �سي�سبح �س�اًبا حتى  ذلك 

 “What Is Enlightenment?”, in The Foucault Reader, edited by Paul Rabinow  )1(
(London: Penguin Books, 1991).
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ماأ�س�سة ال�سك، يف هذه املنطقة على وجه التحديد؛ حيث ال ي�ستطيع العقل 
م�رشوعه  نيت�سه  �سيطلق  نف�سه،  العقل  با�سم  اإال  ل�سلطته  �رشعية  ي�ؤ�س�س  اأن 

الفكري الذي ال حمالة �سيلتقي بذاك اخلا�س بكانط.

العقل  ثغرات  على  الغيب  حجب  من  يطلع  اأن  من  نيت�سه  متكن  لقد 
مبجرد اإزاحة النقاب عن االفرتا�سات اخلطية للتن�ير، اأي من داخل احلدود 
ال�رشعية للعقل)1(. كانت دائرية العقل اإذن هي ما كَنّى عنه نيت�سه با�ستخدام 
االأوامر  بثقل  ين�ء  �ستتح�ل من جمل  فالروح  للروح،  الثلثة  التج�الت 
)يجب عليك اأن .....( اإىل اأ�سد يقهر ال�سحراء ويزاأر )اأريد اأن....(، ثم 
اإىل طفل تدل براءته ون�سيانه على البداية اجلديدة))(. وكان رد نيت�سه على 
اإجمالية  للعقل ه�  التن�ير  ي�ؤديه  الزائد عن احلد الذي  التبجيل والتمجيد 
واحدة  مرة  يلغي  الذي  االأمر  فني،  عمل  اإىل  الذات  اأي حت�يل  ال�ج�د، 
وللأبد كل ذات. هذا الف�ساء الفل�سفي اجلديد، حيث تذوب الذات )�س�اء 
املكان  �سي�سبح  اإليه،  ال�سبيل  نيت�سه  فتح  الذي  االإن�سان(،  اأو  االإله  كانت 

الذي يحب� فيه خطاب ف�ك�.

بدوره  انتقد  الذي  هابرما�س  ناظري  للعقل عن  نيت�سه  نقد  يغيب  لن 
ات�سم  اإذا  ذاته،  النقد  �سيدمر  لهابرما�س  ف�فًقا  للنقد،  نيت�سه  مفه�م 
و�سيلب�س  قدميه،  حتت  من  حتى  اأر�سية  اأية  �سيحطم  حيث  بال�سم�لية، 

 Anthony Giddens, The Consequences of Modernity, 6th ed. (London: Polity Press,  )1(
1996): 47.

Nietzsche, “Thus Spoke Zarathustra”: 136-139.  )((
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العقل بالق�ة، وحينئذ �سريتد اإىل اخللف اإىل عامل ال�رشاع بني ق�ى ال ميكن 
الإر�ساء  ذاته  جتاوز  على  العقل  بقدرة  هابرما�س  يعرتف  بينها)1(.  الت�فيق 
اأن  نيت�سه  خلف  على  هابرما�س  وي�ؤكد  االتفاق))(.  حاالت  يف  اللغة 
العن�رش اجلمايل ال ميكن ت�ظيفه كاأ�سا�س ملنظ�ر نقدي يدعي لنف�سه مقام 
احلياد وعدم االرتباط؛ اإذ يقت�رش دور اجلمايل على رفع وعي العقل بتلك 
االأم�ر التي مل يتم تعقلها بعد اأو مل يتم ا�ستيعابها يف اأي اإطار ثقايف))(. بناًء 
على ذلك، �سيك�ن من غري املمكن اأن يلتقي ف�ك� وهابرما�س عند مفرتق 
الطرق ال�سابق، دون اأن يتبادال اأية نظرات. فبينما �سيدخل هابرما�س ف�ك� 
يف زمرة النيت�سيني ال�سغار الذين �سي�جه لهم �سهام نقده، �سيخ��س ف�ك� 
وجهة  من  هابرما�س،  به  يق�م  الذي  احلداثة«  »ابتزاز  �سد  �رش�سة  معركة 

نظره.

اإطاره  يف  يتحرك  الذي  النظري  الف�ساء  بتعيني  قمت  اأن  بعد  ثانيًا: 
خطاب ف�ك�، �ساأ�رشع يف حتديد اأبعاده. بناًء على روؤية ف�ك� ذاته ملا اأجنزه، 
فقد ذكر اأن امل��س�ع الرئي�سي الأعماله ه� جينا ل�جيه الذات احلديث، 
ذاًتا  الب�رشي  الكائن  ب�ا�سطتها جعل  مت  التي  املختلفة  للأمناط  التاأريخ  اأي 

 Habermas, The Philosophical Discourse of Modernity: Twelve Lectures, translated by  )1(
Frederick Lawrence (Cambridge: MIT Press Cambridge, 1990): 125-127.

 David Owen, “Foucault, Habermas and the Claims of Reason”, History of the  )((
 Human Sciences 9, No. 2 (1996): 121.

 Stephen K. White, “Foucault’s Challenge to Critical Theory”, The American  )((
Political Science Review 80, No. 2 (June 1986): 427.
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احلقيقة  عن  باالإخبار  املفردة  الذوات  تق�م  كيف  بب�ساطة  اأو  فردية)1(. 
تغطيتها:  ف�ك�  خطاب  حاول  للت�سي�ؤ  اأمناط  ثلثة  فهناك  بها))(.  املتعلقة 
املعرفة اأو اأمناط اكت�ساب املعل�مات التي متنح نف�سها مرتبة العل�م؛ حيث 
اأو ممار�سات  الق�ة  اإىل م��س�عات للدرا�سة؛  يتم حت�يل الذوات اخلطابية 
التق�سيم؛ حيث يتم ف�سل الذات التي ميار�س عليها ال�سلطة عن االآخرين اأو 
تق�سيمها من الداخل، االأخلق اأو تكنيكات الذات؛ حيث يق�م الكائن 
الب�رشي بنف�سه اإىل حت�يل نف�سه اإىل ذات))(. ميكننا اأن جند الطرق الثلث 
يف  متفاوتة  بدرجات  الرئي�سي،  م��س�عه  اأثر  القتفاء  ف�ك�  اتبعها  التي 

الثنايا املختلفة خلطابه.

يف م�اجهة التيارات الفكرية املختلفة ال�سائدة يف فرن�سا قبل عام 1968، 
حدد خطاب ف�ك� لنف�سه مهمة ا�ستكمال ما قام به نيت�سه من ذبح الذات، 
واإن مت ذلك على م�ست�يات خمتلفة. فكان على رءو�س ثلثة اأن تتدحرج 
اأمام خطاب ف�ك� حتى يطارد الذات القدمية و�رشكاءها؛  لتمهيد الطريق 

االإن�سان والتاريخ وامللك.

 Foucault, “Afterword: The Subject and Power”, in Michel Foucault: Beyond  )1(
 Structuralism and Hermeneutics, edited by Hubert L. Dreyfus and Paul Rabinow,
2nd ed. (Chicago: University of Chicago Press, 1983): 208.

 Foucault, “The Minimalist Self”, in Politics, Philosophy, Culture: Interviews and  )((
 Other Writings, 1977-1984, edited by Lawrence D. Kritzman (New York: Routledge,
 1988): 30.

Foucault, “The Subject and Power”: 208.  )((
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»قد تك�ن�ن قتلتم االإله حتت وطاأة كل ما قلتم�ه، ولكن ال تتخيل�ا 
اأنكم ب�ا�سطة كل ما قلتم�ه ت�ستطيع�ن خلق اإن�سان �سيعمر اأط�ل منه«)1(. 
الإعلن  مكمًل  باعتباره  عالًيا  االإن�سان«  »وفاة  �سعار  ف�ك�  خطاب  رفع 
نيت�سه ال�سابق عن »وفاة االإله«، لكن ال ينبغي اأن تفهم وفاة االإله باعتبارها 
ذلك  نهاية  مبعنى  واإمنا  االإله،  وج�د  بعدم  يق�سي  نهائيًّا  تاريخيًّا  حكًما 
ي�سع احلدود على وج�دنا. وتعني  الذي  تاريخي  الل  نهائي  الل  الكيان 
لن  وج�دنا  على  اخلارجي  حمدود  الل  الكيان  ذلك  اأن  ا  اأي�سً االإله  وفاة 
ي�جد يف امل�ستقبل، ولكن ذلك لن يحدث من خلل بناء عامل حمدود من 
النمط ال��سعي، واإمنا عن طريق ال��سع والرفع اللذين ال ينتهيان للحدود 
التي تعني وج�دنا، اأي حالة دائمة من التجاوز حلدود اأنف�سنا))(، وبنف�س 
خلق  الذي  االآخر  تاريخي  الل  الكيان  اإزالة  االإن�سان  وفاة  تعني  املنطق، 
على  احلفاظ  يف  ف�سلت  التي  االإن�سانية،  العل�م  يف  للمعرفة  كم��س�ع 
وعدها بالك�سف عن اجل�هر االإن�ساين، واإمنا خلقت بداًل من ذلك »ذاتية« 
ال تثبت على حال. فمن خلل اأ�ساليب الق�ة املختلفة مل يت�قف الب�رش اأبًدا 
عن ت�سكيل اأنف�سهم يف �سل�سلة ال تنتهي من الذاتيات التي ال تق�د اإىل حمطة 
نهائية االإن�سان. فلقد كان االإن�سان جمرد حي�ان جتارب يف عمليات تغري ال 

تنتهي، قامت بت�سكيله وت�س�يهه كذات حية))(.

 Foucault, The Archaeology of Knowledge and the Discourse on Language, translated by  )1(
A.M. Sheridan Smith (London: Tavistock, 1972): 211.

 Foucault, “A Preface to Transgression”, in Language, Counter-Memory, Practice:  )((
 Selected Essays and Interviews, edited by Donald F. Bouchard, translated by Donald
F. Bouchard and Sherry Simon (New York: Cornell University Press, 1977): 32.

 Foucault, “Adorno, Horkheimer, and Marcuse: Who Is a ‘Negator’ of History?”, in  )((
 Remarks on Marx: Conversations with Duccio Trombadori, translated by R. Goldstein
 and James Cascaito, Semiotext(e) Foreign Agents Series (New York: Semiotext(e),
1991): 123-124.
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يعد التاريخ رفيق االإن�سان امللزم له، ج�ن فكاك، وه� ي�سمن له اأن 
تتجمع االأحداث املتناثرة من ح�له يف وحدة متكاملة، لذا ميثل التحليل 
التاريخي خطاب اال�ستمرارية واالت�سال، نتيجة لهيمنة االإن�سان؛ الفاعل 
االأ�سلي يف كافة التط�رات التاريخية)1( ومن الناحية املنطقية ي�ستتبع م�ت 
االإن�سان م�ت التاريخ، فحينما اأعلن ف�ك� اأن مهمته تنح�رش يف التخل�س 
لها وجمااًل  واأ�سله« مرجًعا  »االإن�سان  اتخاذ  اإىل  االإن�سانية  العل�م  ميل  من 
اأ�سل  يف  البحث  يف  االأنرثوب�ل�جيا  لهدف  املماثل  امليل  )ذلك  للدرا�سة 
االأجنا�س( وه� ما يطلق ف�ك� عليه اآخر القي�د االأنرثوب�ل�جية، فقد كان 
يفتتح جمااًل جديًدا، اأعطاه ا�سم »التاريخ الفعال«. ويف ذلك املجال اجلديد 
للتاريخ  النهائية  الغاية  ح�ل  الت�ساوؤالت  اإثارة  �ستتم  التاريخية،  للدرا�سة 
باعتبارها  التاريخية  للأحداث  ال�سم�لية  النظرة  وكذلك  )التلي�ل�جيا( 

ت�سكل حركة جممعة.

واالنقطاعات  الت�ستتات  وجه  على  بالتاأكيد  الفعال  التاريخ  �سيق�م 
واالأخطاء. و�سيتناول االأحداث ال�سائعة، التي ال حت�سى، يف التاريخ، يف 
اإطار الطابع اخلا�س واملميز لكل منها، دون غاية نهائية ت�سعها يف ت�سل�سل 
امل�ؤرخ  مهمة  و�ستغدو  كليًّا.  معًنى  وتعطيها  ت�سبطها  جامعة  وحدة  اأو 
بهذا املعنى مماثلة ل�ظيفة الطبيب، حينما ينظر ويدقق عن قرب يف ج�سد 
املجردة  االأفكار  عن  بحًثا  البعيد  االأفق  يف  يحملق  اإن  من  بداًل  املري�س، 

 Foucault, “On Popular Justice: A Discussion with Maoists”, in Power/Knowledge:  )1(
 Selected Interviews and Other Writings, 1972-1977, edited and translated by Colin
Gordon (New York: Pantheon Books, 1981): 12.
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اأو الع�س�ر الزاهرة)1(. ولكن يف مقابل ذلك، ن�ستطيع الق�ل اإن خطاب 
ف�ك� ي�سعنا يف م�اجهة تاريخ معك��س يعر�س لنا »�سع�د الهيمنة وفقدان 
– الي�ت�بي«  الطابع »عك�س  التاريخية ذات  الروايات  احلرية«، و�ستغدو 
)Dystopian( على نف�س الدرجة من اخلطاأ مثل الي�ت�بيات التي ت�سعى تلك 

الروايات اإىل حتطيم م�سداقيتها))(.

اأخرًيا ولي�س اآخًرا، �سيظهر امللك باعتباره الت�سحية االأكرث اأهمية التي 
هذا  يف  »امللك«  لفظ  ي�سري  املفاهيم.  مذبح  اإىل  ف�ك�  خطاب  �سي�س�قها 
ال�سياق اإىل ال�سكل القان�ين للق�ة الذي يتمتع بخ�سائ�س معينة: فهي ق�ة 
�سالبة حيث ال تق�م ب�سيء �س�ى ق�ل »ال تفعل«، كما تبدو فعاليتها يف 
فريمز  قان�نية،  ق�ة  وهي  اخل�سارة،  وفر�س  ال�سالبة  احلدود  و�سع  �سكل 
ب��سع  �سلطتها  متار�س  اأنها  كما  �س�رها،  اأنقى  يف  الق�ة  لتلك  امل�رشع 
الق�انني التي تف�سل بني القان�ين وغري القان�ين، وهي ق�ة حترميية، الأنها ال 
ت�ظف اأداة غري قان�ن املنع والتحرمي من خلل التهديد بالعقاب، وهي ق�ة 
منطية ال تغري من �سمتها، فهي تعمل بنف�س الطريقة على كافة امل�ست�يات؛ 
اإذ اإنها ت�ستخدم القان�ن والرقابة على اجلميع ابتداًء من االأب حتى االأمري، 
ت�ؤدي  للإبادة))(.  تعر�س  واإال  والطاعة  اخل�س�ع  عليه  متار�س  من  وعلى 

 Ibid.: 15-16; Michel Foucault, “Nietzsche, Genealogy, History”, in The Foucault  )1(
Reader, edited by Paul Rabinow (London: Penguin Books, 1991): 88-90.

 David Couzens Hoy (ed.), “Introduction”, in Foucault: A Critical Reader (Oxford:  )((
Basil Blackwell, 1986): 17.

 Foucault, The History of Sexuality, translated by Robert Hurley, 4th ed., vol. 1, An  )((
Introduction (London: Penguin Books, 1990): 83-85.



28

تفكيك مفهوم القوة عند ميشيل فوكو

اأو »�ساحب  »امللك«  باعتبارها  للق�ة  الفهم  لهذا  التاريخية  اال�ستمرارية 
ال�سيادة«، اإىل نتيجتني يف غاية االأهمية بالن�سبة للتحليل ال�سيا�سي.

اأولهما: يجعل هذا النم�ذج القان�ين للق�ة التحليل ال�سيا�سي عاجًزا 
عن اإدراك كنه علقات ال�سيطرة وتف�سريها، الأنه يهدر جهده يف البحث 
حمايدين  اأفراد  وج�د  يفرت�س  اأنه  عن  ف�سًل  وتاأ�سي�سها،  الق�ة  �رشعية  عن 

وحق�ق مطلقة متجاوزة للزمان واملكان تربر �سلطة �ساحب ال�سيادة.

اإىل  ال�سيا�سي  التحليل  للق�ة  القان�ين  النم�ذج  هذا  ي�س�ق  ثانيهما: 
االرتداد �س�ب �سكلني من اأ�سكال احلقبة االقت�سادية )Economism( التي 
الق�ة  اإىل  الليربالي�ن  فينظر  االقت�ساد.  وق�انني  الق�ة  علقات  بني  متاثل 
كب�ساعة ميكن �رشاوؤها وبيعها ب�ا�سطة العقد الذي ُيعدُّ اأعلى اأ�سكال الق�ة 

ال�رشعية.

ينظر  خمتلف،  ب�سكل  كان  واإن  االقت�سادية،  الزاوية  نف�س  ومن 
علقات  وا�ستمرار  بقاء  ت�سمن  التي  املنعة  باعتبارها  للق�ة  املارك�سي�ن 
ال�سيا�سي،  التحليل  من  بامللك  يطاح  وحينما  املجتمع)1(.  يف  االإنتاج 
�سريافقه اإىل قربه عدد من املفاهيم كال�رشعية واالأيدي�ل�جية واحلرية. ففي 
ال�اقع، �سيتم حتمل ال�سلطة طاملا بقيت اآلياتها خفية، بحيث تك�ن ال�رشية، 
بهذا املعنى، جزًءا ال ميكن اال�ستغناء عنه، من كيفية ممار�سة ال�سلطة، بالن�سبة 
ملن متار�س عليهم. وطاملا ظهرت ال�سلطة باعتبارها تبداأ على احلرية التي ال 
اآلياتها التي متار�س يف اخلفاء، بعيًدا  ميكن امل�سا�س بها، دون الك�سف عن 

 Diego Venturino, “À la politique comme à la guerre ? À propos des cours de Michel  )1(
Foucault au Collège de France (1976)”, Storia Della Storiografia 23 (1993): 137.
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عن االأعني، ف�سيك�ن هذا املظهر لل�سلطة، كقيد، ال�سكل العام الإمكانية 
تقبلها اأو فلنقل ل�رشعية ممار�ستها)1(.

بهذه املجازر املفاهيمية، يك�ن خطاب ف�ك� قد خلق فج�ة يف داخله 
حت�ل دون اإمكانية اإر�ساء اأية اأر�سية اأخلقية ملمار�سة النقد. من اأجل هذا 
على جت�سيد  الف�ك�يل  اخلطاب  التي وظفها  املنهاجية  االقرتابات  �ستعمل 
تلك الفج�ة القدمية بداخله، وكذلك جعل امل�سارات التاريخية والفل�سفية 
التي �سلكها ممكنة ومقب�لة يف الف�ساء اخلايل من الذات الل تاريخية الذي 
يتحرك فيه اخلطاب. يذهب الراأي ال�سائد اإىل اأن املنهج االأركي�ل�جي اأو 
االأركي�ل�جيا يغلب عليها الت�جه النظري، حيث يهدف اإىل التنقيب عن 
اأ�سا�ًسا  بدورها  تقدم  التي  اخلطابية،  للممار�سات  احلاكمة  العامة  الق�اعد 
لفهم تاريخ العل�م االجتماعية. اأما املنهج اجلينال�جي اأو اجلينال�جيا فينظر 
اإليها على اأنه يغلب عليها الت�جه العملي، حيث يهدف اإىل ت�سخي�س وفهم 
االأركي�ل�جي  املنهج  غ�س  التي  واآثارها،  االجتماعية  املمار�سات  اأهمية 
الطرف عنها، لذلك مت تف�سري انتقال اخلطاب الف�ك�يل من االأركي�ل�جيا 
اإىل اجلينال�جيا على اأنه �سعي للتغلب على اأوجه الق�س�ر يف االأركي�ل�جيا، 
مت  قد  كانت  التي  االجتماعية  املمار�سات  تلك  على  الرتكيز  خلل  من 

جتاهلها))(.

Foucault, The History of Sexuality: 86.  )1(

 Hubert L. Dreyfus and Paul Rabinow (eds)., Michel Foucault: Beyond Structuralism  )((
and Hermeneutics, 2nd ed. (Chicago: University of Chicago Press, 1983): 102-103.
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غري اأننا ال ن�ستطيع ال��س�ل اإىل نتيجة حا�سمة يف اأمر تلك النقلة من 
حماولة  باعتبارها  الف�ك�يل،  اخلطاب  يف  اجلينال�جيا  اإىل  االأركي�ل�جيا 
عرب  امل��س�عات  نف�س  من  للقرتاب  اأو  ب�ؤرته  لتبديل  اخلطاب  ذلك  من 
بني  العلقة  لتلك  باالإملاع  قمنا  اإذا  اإال  متقاطعة،  كانت  واإن  متباينة  �سبل 
النظرية واملمار�سة، التي يعتمدها خطاب ف�ك�. فلدى ف�ك� تخرب النظرية 
�س�ى  �سلف،  فيما  املمار�سة،  تكن  مل  فبينما  جديدة،  علقة  واملمار�سة 
مل  اجلديدة،  و�سياغاتها  للنظرية  اإلهام  م�سدر  بالعك�س  اأو  للنظرية  تطبيق 
اأحدهما  ا�ستيعاب  مبعنى  �سم�لية  احلايل،  ال�قت  يف  بينهما  العلقة  تعد 
العلقة جزئية ومنق�سمة  للآخر بالكامل والتاأثري عليه كلية، واإمنا �سارت 
فل ت�ستطيع نظرية ما اأن تنم� وتتط�ر دون م�اجهة عقبة ما تق�م املمار�سة 
باخرتاقها اأو بتجاوزها. »فاملمار�سة هي كمجم�عة من العدائني يف �سباق 
من  التتابع  عداء  هي  فالنظرية  وباملثل  اأخرى،  اإىل  نظرية  نقطة  من  تتابع 

ممار�سة فعلية اإىل اأخرى«)1(.

هي  النظرية  بل  املمار�سة،  ترتجم  اأو  تعرب  ال  »فالنظرية  املعنى،  بهذا 
املمار�سة«، كذلك فالنظرية متثل »نظاًما حمدوًدا ل�رشاع الق�ة« فهي ن�ساط 
يف حد ذاتها للح�س�ل على الق�ة، ميار�س اإىل ج�ار اأولئك امل�ساركني يف 
�رشاع الق�ة. ولي�س ذلك بغر�س اإيقاظ وعي ه�ؤالء املت�سارعني اأو تن�يرهم 

 Foucault, “Intellectuals and Power: A Conversation between Michel Foucault and  )1(
 Gilles Deleuze”, in Language, Counter-Memory, Practice: Selected Essays and
 Interviews, edited by Donald F. Bouchard (New York: Cornell University Press,
1977): 205-206.
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من على البعد، واإمنا تعترب النظرية اخلطاب – امل�ساد الذي يطلقه من متار�س 
ولي�ست  امل�سيطرة.  الق�ة  عليهم( �سد  امل�سيطر  )الأولئك  ال�سيطرة  عليهم 
تنظرًيا عنهم اأو على حالتهم)1(. وبذلك مل يعد دور النظرية �سياغة واحدة 
الق�ة  ميكانيزمات  بتحليل  القيام  بل  املمنهجة،  الكربى  االأ�ساطري  من 
النظرية  �ستغدو  وهكذا  ف�سيًئا«.  �سيًئا  اال�سرتاتيجية  املعرفة  »بناء  وكذلك 
بناوؤها خط�ة خط�ة من خلل  يتم  الق�ة وال�رشاع عليها،  اأداة لعلقات 
النظرية  متار�سه  الذي  النقد  �سي�سري  الراهن))( وكذلك  ال��سع  التفكري يف 
منها،  والتخل�س  الذات  من  التحرر  على  يعمل  الذي  الع�سيان  يف  فنًّا 
احلقيقة«))(. »�سيا�سات  اإطار  يف  وفر�سها  ت�سكيلها  مت  التي  الذات  تلك 

املفرو�سة  النقد والت�ساوؤل ح�ل احلدود  يثري  الذي  الفل�سفي  امل�قف  هذا 
عليها وي�سعى لتجربة انتهاكها �سيق�م خطاب ف�ك� برتجمته اإىل درا�سات 
تاريخية، ي�سمن هذا امل�قف االت�ساق والتما�سك بني املناهج االأركي�ل�جية 
عليها  فر�ست  التي  احلدود  عن  التاريخية  الدرا�سات  لتلك  واجلينال�جية 

خللق ذواتنا وال�سيطرة عليها)4(.

Ibid.: 208-209.  )1(

 Foucault, “The Eye of  Power”, in Power/Knowledge: Selected Interviews and  )((
 Other Writings, 1972-1977, edited and translated by Colin Gordon (New York:
Pantheon Books, 1981): 145.

 Foucault, “What Is Critique?”, in The Politics of Truth, edited by Sylvère Lotringer  )((
 and Lysa Hochroth, Semiotext(e) Foreign Agents Series (New York: Semiotext(e),
1997): 23-82.

Kant, “What Is Enlightenment?”: 132-133.  )4(
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املنهاجني  بني  امل�سرتكة  الق�ا�سم  روؤية  ن�ستطيع  ذلك  على  وبناًء 
ذلك  نف�س  من  ن�سختني  �س�ى  لي�سا  اللذين  واجلينال�جي،  االأركي�ل�جي 
ين�ساب  اخلطاب  اأن  االأركي�ل�جيا  افرتا�سات  اأهم  يعد  النقدي.  امل�قف 
كنهر جاٍر بل نهاية، ي�ستطيع االآخرون اأن يقفزوا فيه، ومن تياراته تخرج 
دائًما حتت  تقع  فاالأنا اخلطابية  فاعل مبدئ.  اأو  بداية  نقطة  احلقائق دون 
ولذلك  املحتمل«)1(.  »االختفاء  وكذلك  بال�سدفة«  »الظه�ر  رحمة 
�ستك�ن مهمة االأركي�ل�جيا حترير املمار�سة اخلطابية والتك�ينات اخلطابية 
من �سلطة الفاعل االأ�سلي اأو الذات))(. وباملثل �ستطرد اجلينال�جيا م�ساألة 
من  ينبع  ميتافيزيقي  امتداد  من  اأكرث  لي�ست  باعتبارها  البداية،  اأو  االأ�سل 
االإميان بج�هر اأبدي اأزيل، رغم اأن ذلك اجل�هر االأ�سلي مت تخليقه على 
مراحل تدريجية. ونتيجة لذلك، لن ت�سعى اجلينال�جيا اإىل اقتفاء اأثر االأ�سل 
اأو البداية االأوىل، بل اإىل ا�سرتجاع التفا�سيل واالأحداث التي �ساحبتا خلق 
كل بداية مفتعلة))(. و�ست�سبح مهمة اجلينال�جيا اإجراء التحليل التاريخي 
ذاته، دون  التاريخي  ال�سياق  الذات من داخل  يف�رش عملية تك�ين  الذي 

اللج�ء اإىل اإ�سارات مرجعية لذات متعالية تتنامى عرب م�سار التاريخ)4(.

 Foucault, “The Order of Discourse”, in Language and Politics, edited by Michael  )1(
 Shapiro, Readings in Social and Political Theory (Oxford: Basil Blackwell, 1984):
108-109.

Foucault, The Archaeology of Knowledge: 30.  )((

Foucault, “Nietzsche, Genealogy, History”: 78-80.  )((

 Foucault, “Truth and Power”, in Power/Knowledge: Selected Interviews and Other  )4(
 Writings, 1972-1977, edited and translated by Colin Gordon (New York: Pantheon
Books, 1981): 117.



33

الفصل األول: خطاب فوكو: السياق واألبعاد

التي حددتها  واملهمة  للأركي�ل�جيا  املح�ري  االفرتا�س  اأ�سا�س  على 
التي  االآليات واالإجراءات  التعرف على  اإىل  املنهج  �سي�سعى هذا  لنف�سها، 
وت�زيعها  وتنظيمها  وبانتقادها  اخلطاب  اإنتاج  عملية  يف  بالتحكم  تق�م 
يف املجتمع، و�سيق�د ذلك الك�سف اإىل اإزاحة �سلطة اخلطاب، و�سيحاول 
ا�ستعادة ال�سيطرة على مك�نات اخلطاب)1(. لكن االأمر فيما يق�م به املنهج 
االأركي�ل�جي ال يتعلق با�ستخراج ق�اعد اأو اأ�س�س قبلية �سابقة على اإنتاج 
اخلطاب وتتحكم يف مق�الت اخلطاب، وال يرتبط االأمر كذلك بكيفية 
حتكم تلك املق�الت يف بع�سها، ح�سب منط م�سبق، الإنتاج ممار�سة خطابية 
ميكن احلكم عليها بال�س�اب اأو اخلطاأ باتباع االإجراءات العملية الزمنية. بل 
يت�سل االأمر فيما يق�م به املنهج االأركي�ل�جي مبا يتعرف على اآثار علقات 
التي ت�سيع بني مق�الت اخلطاب وداخل كل منها، وكيفية ت�سكل  الق�ة 
نظام لعلقات الق�ة بينها اأو ما ميكن ت�سميته »نظام اخلطاب«، وما يخربه 
وتغريات  تعديلت  من  واخلطاأ  ال�سحة  معايري  يحدد  الذي  احلقيقة  نظام 
اخلطابية  املق�الت  اإنتاج  اأثر  واأخرًيا  اللحظات،  بع�س  كلية يف  اأو  جزئية 
املنهج  �سعي  اإطار  ويف  وخارجه))(.  اخلطاب  داخل  الق�ة  علقات  على 
االأركي�ل�جي لتتبع كافة ما �سبق، فه� ال ي�سعى لعزل املق�الت اخلطابية 
اخلطابية  املمار�سات  بني  العلقات  �سبكة  اإطار  يف  عنها  للك�سف  ولكن 
والعمليات  ال�سيا�سية  واالأحداث  كامل�ؤ�س�سات  اخلطابية؛  غري  واملجاالت 

االقت�سادية))(.

Foucault, “The Order of Discourse”: 109.  )1(

Foucault, “Truth and Power”: 109-133.  )((

 Foucault, “Body/Power”, in Power/Knowledge: Selected Interviews and Other  )((
 Writings, 1972-1977, edited and translated by Colin Gordon (New York: Pantheon
Books, 1981): 55-62.
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وباملثل، فعلى اأ�سا�س ذات االفرتا�س املح�ري للجينال�جيا واملهمة التي 
مهارات  على  باالأ�سا�س  ين�سب  اجلينال�جي  التحليل  جند  لنف�سها  حددتها 
امل�ست�يات واملجاالت يف  لتغطي كافة  التي �ستمتد  الق�ة  اخللق وعمليات 
بحيث  واحلرب،  ال�رشاع  مفردات  خلل  من  الق�ة  حتليل  فيتم  املجتمع. 
تك�ن الق�ة حرًبا للجميع �سد اجلميع، حيث ال ت�جد ذوات ثابتة وحمددة 
تقاتل وت�سارع بع�سها. واأعمق من ذلك �سيء ما بداخلنا يقاتل ويت�سارع مع 
�سيء اآخر؛ لي�س فقط االأفراد هم الذين يتقاتل�ن ولكن حتى املك�نات الفرعية 
للأفراد )Sub-individuals( تتقاتل)1(. من هذا املنطلق �سيتم حتليل امل�ؤ�س�سات 
االجتماعية والهياكل االقت�سادية واالأبنية اللغ�ية والفكرية باعتبارها �ساحات 
خمتلفة ل�رشاع الق�ة الذي ال ينتهي))(. و�سي�سكل اجل�سد م��سع الب�ؤرة يف 
املا�سية  للخربات  وعاًء  لك�نه  نظًرا  اجلينال�جي،  للمنهج  بالن�سبة  الدرا�سة 
ومكمًنا للرغبات واالأحا�سي�س واالأخطاء واالإخفاقات. ويعد اجل�سد كذلك 
تتاآلف  قد  التي  الق�ة  وا�سرتاتيجيات  تكتيكات  لتدخلت  مفت�حة  �ساحة 
وتت�سافر مع بع�سها داخل اجل�سد اأو ت�ستبك يف اقتتاالت و�رشاعات على 
مناطق ال�سيطرة فيه. و�سيعيد اجلينال�جي كتابة تاريخ اجل�سد بالك�سف عن 
التي  الق�ة  لها وعلقات وتكنيكات  التي خ�سع  املختلفة  ال�سيطرة  اأنظمة 

قامت بغزوه واإعادة هيكلته بل وخلقه خلًقا))(.

 Foucault, “Confession of the Flesh”, in Power/Knowledge: Selected Interviews  )1(
 and Other Writings, 1972-1977, edited and translated by Colin Gordon (New York:
Pantheon Books, 1981): 208.

 Foucault, “Two Lectures”, in Power/Knowledge: Selected Interviews and Other  )((
 Writings, 1972-1977, edited and translated by Colin Gordon (New York: Pantheon
Books, 1981): 91.

Foucault, “Nietzsche, Genealogy, History”: 83, 87.  )((
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االأركي�ل�جيا  بني  امل�سرتكة  الق�ا�سم  لتلك  ال�سابق  العر�س  من 
واجلينال�جيا، ميكن اخلروج ببع�س امللحظات، اأهمها:

هي  اجلينال�جيا  مثلما  اخلطاب،  جينال�جيا  هي  االأركي�ل�جيا  اأن 
اأركي�ل�جيا علقات الق�ة. فيدر�س املنهج االأركي�ل�جي اخلطاب كحرب 
باالأ�سلحة  وتزودهم  فاعليها،  اخلطاب  مق�الت  يخلق  حيث  خطابية، 

املا�سية، وحتدد لهم مكان وزمان املعارك، واأخرًيا تدمرهم وت�سقطهم.

اأجل ت�حيد ق�اهم ملتابعة  اأن االأركي�ل�جيا متد يدها للجينال�جيا من 
الطريق وراء �سيدهم الثمني )الك�سف عن احلدود املفرو�سة علينا من قبل 
اأنظمة ال�سيطرة املختلفة اخلطابية وغري اخلطابية(. ويت�سح ذلك يف اأبرز �س�رة 
عرب املماثلة الداللية بني لفظي )Episteme( اأي نظام املعرفة و)Apparatus( اأي 
جهاز ال�سلطة. فجهاز ال�سلطة، وفًقا ال�ستخدام ف�ك� للفظ، ي�سم جمًعا من 
امل�ؤ�س�سات واملمار�سات واخلطابات والق�انني واالإجراءات، ومن ثم يرتبط 
ب�سكل وا�سح بكلٍّ من اأمناط املعرفة وتاأثريات الق�ة. اأي اأنه ي�سم عنا�رش من 
اخلطاب وعنا�رش من خارج اخلطاب )م�ؤ�س�سية اجتماعية( بينما يقت�رش نظام 
املعرفة على ك�نه جهاز ال�سلطة داخل اخلطاب وميار�س تلك ال�سلطة على 

التك�ينات اخلطابية فح�سب)1(.

 Foucault, “The History of Sexuality”, in Power/Knowledge: Selected Interviews  )1(
 and Other Writings, 1972-1977, edited and translated by Colin Gordon (New York:
Pantheon Books, 1981): 190-197.



36

تفكيك مفهوم القوة عند ميشيل فوكو

بنية مفاهيمية، تعد مفاهيمها  الف�ك�يل ب�ساط  يفرت�س ن�سيج اخلطاب 
املعرفة  مفه�م  ويلعب  واللذة.  واخلطاب،  والعقل،  املعرفة،  هي  املف�سلية 
ي�سريان  اللذين   ،)Savoir(و  )Connaissance( حم�ريًّا  دوًرا  ال�سياق  هذا  يف 
تدل  التي   ،)Connaissance( كلمة  تعرف  ناحية  فمن  متباينني.  معنيني  اإىل 
على حقل معريف متخ�س�س اأو حيز من املعرفة كاالقت�ساد اأو االأحياء، على 
ك�نها العلقة بني الذات العارمة وم��س�ع املعرفة، والق�اعد احلاكمة لتلك 
العلقة. ومن ناحية اأخرى تدل كلمة )Savoir(، التي ت�سري اإىل املعرفة على 
وجه العم�م دون حتديد ملجال اأو تخ�س�س، على ال�رشوط التي ت�سمح بظه�ر 

الذات العارمة وم��س�ع املعرفة وكذلك املق�الت يف حقل معريف ما)1(.

يف ظل هذا التمييز ال�سابق، يرمي لفظ املعرفة يف اإطار علقة الق�ة – 
املعرفة اإىل م�ست�ى التحليل اخلا�س بتلك ال�رشوط اللزمة لظه�ر الذوات 
املعرفة  اأخرى،  بعبارة  املعرفية.  واملق�الت  املعرفة  وم��س�عات  العارفة 
املق�س�دة يف مركب الق�ة – املعرفة الذي يرد با�ستمرار يف خطاب ف�ك� 
الق�ة  اإ�سكالية علقة  تتعلق  )Connaissance(. ال  )Savoir( ولي�س  اإىل  ت�سري 
باملعرفة باأن الق�ة تخ�سع املعرفة لتخدم م�سالح الق�ة اأو اأنها تفر�س على 
يف�س  الذي ال  باال�ستباك  االأمر  يتعلق  واإمنا  االأيدي�ل�جي،  املعرفة حمت�اها 
ميكن  معرفة  من  هناك  فلي�س  ال�سلطة.  ممار�سة  واأمناط  املعرفة  اأ�سكال  بني 
باملعل�مات  اخلا�س  والرتاكم  والت�سجيل  للت�سال  نظام  دون  تت�سكل  اأن 
واملعارف، وهذا النظام يف ذاته ه� نظام للق�ة يرتبط يف وج�ده وممار�سته 

Foucault, The Archaeology of Knowledge: 15.  )1(
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لتاأثريه باأنظمة الق�ة االأخرى. كذلك االأمر بالن�سبة للق�ة، فل ميكن للق�ة 
�سنجد  ولذلك  املعرفة،  وت�زيع  وا�ستح�اذ  ا�ستخل�س  دون  متار�س  اأن 
التحقيقات  مثل  – املعرفة  الق�ة  ملركب  الي�مية  اأ�سكااًل خمتلفة يف حياتنا 

اجلنائية واالمتحانات الدرا�سية)1(.

ال ن�ستطيع ت�سكني م�ساألة الذات/ الفاعل يف مكان خري من ال�رشطة 
باعتبارها  فاملعرفة  املنطلق،  هذا  من  املعرفة.   – الق�ة  مركب  يف  الرابطة 
)Savoir( هي العملية التي يتم عن طريقها يحدث تغري للذات الفاعلة من 

خلل العمل واملجه�د املبذول بغر�س حت�سيل املعرفة اأو على وجه التحديد 
 )Connaissance( تك�ين م��س�ع للمعرفة. اأما اإذا فهمت املعرفة باعتبارها
ف�سيك�ن الرتكيز فيها على ال�سماح بت�ليد اأو اإنتاج �ستى م��س�عات املعرفة 
على عدم تغري وثبات الذات الفاعلة))(. وينجم عن ذلك اأن �سبكة علقات 
وا�سرتاتيجيات الق�ة – املعرفة اأو الق�ى – املعارف هي التي تخلق كلًّ من 
الذات العارفة وم��س�عات املعرفة. بعبارة اأخرى، فاإن مركب الق�ى – 
املعارف ينفخ يف اجل�سد. ذلك املبداأ النظري املجرد امل�سمى بالروح الذي 

يتم ب�ا�سطته التلعب باجل�سد وت�سكيله وخلقه خلًقا))(. 

 Foucault, Résumé des cours : 1970-1982, Conférences, essais et leçons du Collège  )1(
 de France (Paris: Julliard, 1989): 19-20.

Foucault, “What Is Critique?”: 69-70.  )((

 Karlis Racevskis, Michel Foucault and the Subversion of the Intellect (New York:  )((
Cornell University Press, 1983): 97-98.



38

تفكيك مفهوم القوة عند ميشيل فوكو

اخلطر«  »ال�سخ�س  مفه�م  من  لذلك  اأو�سح  مثال  من  هناك  لي�س 
اأدى  مما  العق�بات،  لنظام  الطبي  النف�س  علم  الخرتاق  نتيجة  ظهر  الذي 
نف�سه  للمجرم  العقاب؛ بحيث �سارت م�جهة  و�سائل  وتنقية  اإىل حت�سن 
بح�سبانه م�ؤلف فعل اأو حدث، ولي�س للجرمية املقرتفة)1(. ففيما م�سى مل 
يكن املجرم �س�ى ذلك ال�سخ�س الذي تن�سب اإليه اجلرمية، ومن ثم كان 
العقاب م�جًها للجرم ذاته. ولكن الي�م، مل تعد اجلرمية غري حدث ي�سري 
اإىل وج�د عن�رش خطر )ال�سخ�س اخلطر( يف اجل�سد االجتماعي، ولذلك 

اأ�سبح العقاب م�جًها اإىل ذلك ال�سخ�س اخلطر))(.

تعترب اللذة مفه�ًما حم�ريًّا اآخر يف البنية املفاهيمية للخطاب الف�ك�يل، 
رغم �سع�بة تعريفه اأو حتى االإم�ساك به. ففي حديث خا�س ذكر ف�ك� 
اأن اللذة احلقيقية تخلف يف املرء اإح�سا�ًسا مكثًفا وهائًل وغالًبا له، فيق�ده 
اإىل م�ت حمقق ال ي�ستطيع االإفلت من قب�سته. اأما املتع الب�سيطة واللذات 
اآثار  من  تخلفه  ما  ت�ستطيع  له، وال  بالن�سبة  �سيًئا  تعني  فل  املعتادة  الي�مية 
حمدودة اأن تفر�س ترتيًبا معيًنا على حياة االإن�سان، بحيث ينف�سح لها مكان 
يف تلك احلياة. ومع ذلك، يبدو ملفه�م اللذة يف خطاب ف�ك� اأهمية ال 
�سك فيها، اإذ ترتبط بعلقات �سديدة التعقيد مع الق�ة التي حتاول تكنيكاتها 
خمتلفة االأ�سكال )الرف�س/ االإقرار/ اال�ستثارة/ التكثيف( اخرتاق االإح�سا�س 

 Foucault, “The Dangerous Individual”, in Politics, Philosophy, Culture: Interviews  )1(
 and Other Writings, 1977-1984, edited by Lawrence D. Kritzman (New York:
Routledge, 1988): 137.

Ibid.: 128.  )((
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باللذة والتحكم فيه، من اأجل خلق اأب�سط اأمناط ال�سل�ك الفردي)1(. وميكن 
تنتهي.  ال  حلزونات  هيئة  يف  اأنها  على  الق�ة–اللذة  علقة  �سكل  ت�س�ر 
فقد اقت�سى التعامل الطبي مع امل�ساألة اجلن�سية، على �سبيل املثال، االت�سال 
واالحتكاك باالأج�ساد والنظر العميق لها من حتت اجللد، بحيث �سم ذلك 
التعامل  منط  اأف�سى  ولقد  ذراعيها.  بني  بالكامل  اجلن�سي  اجل�سد  التعامل 
ال�سيطرة  وعمق  فعالية  ازدياد  اإىل  ناحية،  من  للق�ة،  اال�ستمتاعي  احل�سي 
ممار�ستها  اأثناء  الق�ة  منح  اأخرى،  ناحية  ومن  ال�سيطرة.  املجال حمل  على 
فتح  جمالها.  وت��سع  الق�ة  ممار�سة  تكافئ  مت�لدة،  وم�ساعر  دافعة  بطاقة 
�سغط االعرتاف الكن�سي، ي�ست�سعر املعرتف يف اإجابته عن االأ�سئلة باللذة، 

بينما جتتذب الق�ة تلك االأ�رشار املط�ية التي كانت تراقبها من قبل.

ويف نف�س ال�قت، فاإن الق�ة الدافعة للعرتاف جتتذب ال�سع�ر باللذة 
الذي ت�سعى مهاجمته والذي ت�لده ق�ة املمانعة لدى املعرتف اأثناء اإزاحته 
النقاب عن تلك اللذائذ. وهكذا تت�سح الهيئة احللزونية للعلقة بني اللذة 
الدفع  طاقة  ميكانيزم  خلل  من  الق�ة  عمل  ف�ك�  ي�سميه  فيما  والق�ة، 
الق�ة  ممار�سة  عن  املت�لدة  اللذة  تلك  هناك  اللذة،  ناحية  فمن  املزدوجة. 
تقابلها اللذة املت�لدة عن حماولة التهرب من الق�ة وخداعها. ومن ناحية 
الق�ة، هناك الق�ة التي يغمرها ال�سع�ر باللذة التي كانت الق�ة تتبعها ابتداًء 
يف مقابل الق�ة التي ت�ؤ�س�س وج�دها من خلل لذة املقاومة اأو التباهي))(.

Foucault, The History of Sexuality: 11.  )1(

Ibid.: 44-45.  )((
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 – اللذة  حلزون  ت�سكل  التي  واملمانعة  لل�ستثارة  الدائرية  العلقة  اإن 
الق�ة  بني  متبادلني  وتق�ية  تفعيل  ب�ج�د  االأوىل  لل�هلة  ت�حي  قد  الق�ة 
واللذة، ي�ؤديان اإىل تراكم الق�ة. بيد اأن النظرة املعمقة تدل على اأن ال�سكل 
احللزوين للعلقة مبا فيه من ا�ستثارات وممانعات ال يعني �س�ى اأن العلقة 
بني الق�ة واللذة هي يف حقيقة االأمر علقة غري متكافئة. فحينما ت�ستبك 
ممار�سة الق�ة باالإح�سا�س بلذة املمار�سة، ال ينتج عن حلزون اللذة – الق�ة 
بال�رشورة تراكم يف الق�ة وال�سيطرة، وتت�سح تلك امل�ساألة، ح�سب ف�ك� 
اأكرث ما تت�سح يف من�ذج ال�سادو – مازو�سية، وه� من�ذج لل�سيطرة ترتبط 
اإىل  عدنا  اإذا   .)Eroticization( اجلن�سية  الرغبة  با�ستثارة  فيه  الق�ة  علقات 
التحليل النف�سي ل�سيجم�ند فرويد، للتعرف على مق�س�د ف�ك�، ل�جدناه 
يعرف ال�سادو – مازو�سية باأنها ا�ستعادة متاأخرة لعقدة اأوديب، غري اأن اأبرز 
ما مييزها يف هذه احلالة لي�س العداء جتاه االأب وحب اال�ستح�اذ وال�سيطرة 
اإقامة علقة جن�سية �سلبية مع االأب  على االأم، بقدر ما ترتبط بالرغبة يف 
فرويد،  يرى  العقدة، ح�سبما  هذه  وينجم عن حل  ال�سلطة.  مع  وبالتايل 
تك�ين االأنا االأعلى الذك�ري امل�سيطر وكذلك الذات/ الفاعل الذك�ري 
الذات،  بداخل  االأب  �سلطة  ا�ستيطان  خلل  من  ذلك  ويتاأتى  الطبيعي. 
اأو  باجلن�س  ارتباطها  الق�ة مع االأب من  واالأهم من ذلك تخلي�س علقة 

.)De-sexualization( الرغبة اجلن�سية

اأما ف�ك�، فه� ال ي�سلم لفرويد راأيه من حيث اإمكانية حل تلك العقدة 
وتك�ين الذات الذك�رية امل�حدة، الأن ت�س�ره للعلقة احللزونية بني الق�ة 
اجلن�سية،  والرغبة  الق�ة  علقات  بني  االرتباط  فك  دون  يح�ل  واللذة 
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يزداد  بل  اجلن�سي،  تتخل�س من طابعها  اأن  الق�ة  لعلقة  ثم ال ميكن  ومن 
االرتباط بينهما، على عك�س ما ت�قع فرويد. يق�د االرتباط الذي ال ينفك 
لعلقات  الدائم  التقلب  اإىل  اجلن�سية  الرغبة  وا�ستثارة  الق�ة  علقات  بني 
االأعلى  االأنا  بني  الرتاتبية  فالعلقة  ولذلك  احل�سي،  الطابع  ذات  الق�ة 
واالأنا واله� يف منتهى �سع�بة املنال. بعبارة اأخرى، فالذات امل�حدة عند 
فرويد �سي�ستبدلها ف�ك� ب�سبكة معقدة من العلقات النف�سية واالجتماعية 
والثقافية التي تت�سارع با�ستمرار فيما بينها، لتنتج جمًعا هائًل من الذاتيات 

امل�ستتة واملنق�سمة على نف�سها)1(.

الف�ك�يل،  للخطاب  املفاهيمية  البنية  يف  الرحى  قطب  العقل  ميثل 
فه� ال يرتبط بال�سياق الفل�سفي للتن�ير فح�سب، بل ي�سكل اأق�ى اأ�سباب 
وج�د امل�رشوع الفكري لف�ك� ذاته. فحينما كان خطاب ف�ك� يتفح�س 
اجلن�ن كم��س�ع للدرا�سة، و�سف ف�ك� مهمته على اأنها حماولة »كتابة 
امل�ؤامرة  حلظة  ولتعيني  العقل(...  )اأي  للجن�ن  االأخرى  االأ�سكال  تاريخ 
مهمة  من  الغر�س  كان  احلقيقة«.  دائمة يف جمال  ب�س�رة  تتاأ�س�س  اأن  قبل 
درا�سة اجلن�ن اإذن، حتديد الفعل االأ�سلي والتاأ�سي�سي للتق�سيم الذي ف�سل 
العقل والل عقل واإخ�ساع الثاين للأول، بحيث تك�ن تلك درا�سة كتابة 
على  غطى  الذي  العقل  م�ن�ل�ج  ا�ستعادة  ولي�س  اجلن�ن  �سمت  لتاريخ 
به، ح�سبما يرى حال دريدا  القيام  اإن ما حاول ف�ك�  ال�سمت))(.  ذلك 
ه� حماولة الهروب من ذلك ال�سكل للعقل الذي �سكل العامل احلديث من 

 Suzanne Gearhart, “The Taming of Michel Foucault: New Historicism,  )1(
 Psychoanalysis, and the Subversion of Power”, New Literary History 28, No. 3
(1997): 463-466.

 Foucault, Madness and Civilization: A History of Insanity in the Age of Reason,  )((
translated by Richard Howard (New York: Vintage Books, 1973): IX.
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اأجل ال��س�ل اإىل �سكل اأعلى للعقل ي�ستطيع الت�سامي ف�ق ذلك الف�سل 
بني العقل والل عقل)1(.

»اأوكريل�جيا  باأن  بالت�رشيح،  نظره  وجهة  على  دريدا  ويدلل 
يف  ق�ية  رغبة  على  ناحية  من  ت�سهد  ف�ك�  اإليها  اأ�سار  التي  ال�سمت« 
والظرفية  التع�سفية  الطبيعة  تبيان  عرب  العقل  من  اأبعد  ما  اإىل  الذهاب 
للف�سل بني العقل والل عقل، ومن ناحية ت�حي مبطمح اإىل ك�رش م�ؤامرة 
اجلن�ن(.  )اأي  اإ�سكاته  مت  الذي  االآخر  اجلانب  بلغة  والتحدث  ال�سمت 
االأداة  امل�ستحيل؛ الأن  بالن�سبة لدريدا يف حكم  تبدو  لكن تلك املحاولة 
التي ي�ستخدمها ف�ك� ال�ستعادة �س�ت الل عقل هي نف�سها التي حجبت 
�س�ته، اأال وهي لغة العقل ذاتها))(. وميكننا الرد على ذلك باأن خطاب 
لغة  ا�ستخدام  من  دريدا  اإليه  اأ�سار  الذي  الفخ  يف  نف�سه  ي�قع  مل  ف�ك� 
العقل التي اأخر�ست الل عقل حتى متنحه �س�ته مرة اأخرى. ويدل على 
ما  ال�اقع  يف  نعرف  نعد  »مل  اأننا  على  تاأكيد  من  ف�ك�  اأورده  ما  ذلك 
بفك  لنا  ي�سمح  ال  مبا  نف�سه،  على  فلقد ط�ى وجهه  اجلن�ن،  عليه  كان 
�سفرة ما خلفه من اآثار؛ الأن تلك مل تعد اأي �سيء �س�ى معامل �س�داء«))(. 
االإن�سانية  املجتمعات  تبداأ  بل  �سيء،  كل  تبيح  ثقافة  ت�جد  ال  اأنه  طاملا 
يف كافة االأح�ال من التجديد والتحرمي ف�ستربز درا�سة م��س�ع اجلن�ن 
اإ�سكالية اخلارج  العقل والل عقل  ال�سلط�ي بني  الف�سل  الذي ت�لد عن 
على  يقع  ما  ي�سم  ما  يك�ن  ما  اأيًّا  اأن  مبعنى   .)Enigma of Exteriority(

 Roy Boyne, Foucault and Derrida: The Other Side of Reason (London: Unwin  )1(
Hyman, 1990): 48.

Ibid.: 53-56.  )((

Foucault, Madness and Civilization: 290.  )((
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بنف�س  نحن  ي�سمنا  اأن  ي�ستطيع  فاإنه  خارجي،  باأنه  للحد  االآخر  اجلانب 
ا)1(. اأي�سً ال��سمة يف امل�ستقبل، وبنف�س الطريقة 

ومييز ف�ك� بني العقل الديالكتيكي الذي يتاأ�س�س عن طريق ر�سم �س�رة 
للجانب االآخر له )النقي�س( ومنها ي�ستقي �س�رة لذاته )نقي�س النقي�س(، 
مع احلفاظ على امل�سافة الفا�سلة بني النقي�سني، من ناحية، وبني الل�ج��س 
االإغريقي الذي لي�س له نقي�س يزوده بعمقه. ويتنباأ ف�ك� مب�ت ذلك العقل 
الديالكتيكي ومفه�م االإن�سان املرتبط به والذي يعرب عن نف�سه يف �س�رة 
ال�ج�د الزمايل الذي يفنى ويع�د، واحلي�ان الذي يفقد احلقيقة ليجدها 

مرة اأخرى، والذات التي تغرتب عن نف�سها ثم تع�د لذاتها يف النهاية))(.

للعقل،  عقلين  نقد  مل�رشوع  الف�ك�يل  اخلطاب  ي�ؤخر  املعنى،  بهذا 
ينطلق من امل�ساعات التالية:

 لقد خلق العقل نف�سه، فلم يكن هناك فعل خلق اأ�سلي من اخلارج ( 1)
ميكن اكت�سافه اأو الرج�ع اإليه، اأي اأن العقل قدمي.

مع ( )) وتت�سارع  بع�سها  من  تت�الد  للعقلنية  خمتلفة  اأ�سكال  هناك   
بع�سها وتقتفي اأثر بع�سها، ولي�س هناك منط واحد للعقلنية.

اأو ( )) العقل  باأنه يحتكر  العقلنية االدعاء  اأ�سكال  اأحد  ي�ستطيع   ال 
حتى ميثله، بل ال متلك كافة اأ�سكال العقلنية اأن تتماهى بالكامل 

مع العقل، فالعقل اأو�سع منها جميًعا ويتجاوزها كلها.

Ibid.: 291.  )1(

 Foucault, Peter Stastny and Deniz Sengel, “Madness, the Absence of Work”, Critical  )((
Inquiry 21, No. 2 (Winter 1995): 292; Foucault, Madness and Civilization: XI.
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وتغريات، ( 4) تبدالت  ت�سهد  للعقلنية  املختلفة  االأ�سكال  اأن  طاملا   
فعلى خلف ما يذهب اإليه اأن�سار ما بعد احلداثة، فاأننا ال ن�سهد 
للأ�سكال  املت�ا�سل  االإحلل  ذلك  بل  نهايته،  اأو  العقل  انهيار 

القدمية للعقلنية باأ�سكال اأخرى)1(.

طريق  عن  الف�ك�يل،  اخلطاب  �سيق�م  ال�سابق،  االإطار  هذا  يف 
ا�ستق�ساء امل��س�عات البحثية املختلفة عن تاريخ اجلن�ن والعبادة والعل�م 
كّلٌ  يقدم  التي  للعقلنية،  املختلفة  االأ�سكال  بعزل  واجلنائية،  االجتماعية 
ويتاأ�س�س  للعقل.  وال�حيد  املهيمن  ال�سكل  اأنه  اأ�سا�س  على  نف�سه  منها 
نهائي واالإنتاج  الل  الت�الد  ف�ك� على فكرة  يجريه  الذي  العقلين  النقد 
العقل  لتلم�س حدود  باأن حماولته  ي�سلم  نف�سه  للعقل. لكن ف�ك�  املتعددة 
لن ت�ستطيع باأي �سبيل ا�ستيعاب اجلانب االآخر للعقل )الل عقل( عن طريق 
امليتافيزيقا، اأي التعرف على ج�هر الل عقل. ومع ذلك فيما اأن )غريية( 
اجلانب االآخر للعقل تتاأ�س�س على اال�ستبعاد امليتافيزيقي ولذلك ال�سيا�سي 
اإمكانية �سرب غ�ر اال�ستبعاد  اأمام  من حدود العقل، فاإن ذلك يفتح الباب 
من الناحية ال�سيا�سية، وكذلك ا�ستيعاب الل عقل يف املجال ال�سيا�سي، اأي 
اإدماج اأ�سكال التعبري ال�سيا�سي للجانب االآخر للعقل يف العملية ال�سيا�سية. 
احلدود  من  يخل�  ال�سيا�سية  للممار�سة  جديد  �سكل  قيام  ذلك  ويتطلب 

الثابتة واالأ�سكال اجلامدة واحلل�ل املطلقة))(.

 Foucault, “Critical Theory/Intellectual History”, in Politics, Philosophy, Culture:  )1(
 Interviews and Other Writings, 1977-1984, edited by Lawrence D. Kritzman (New
York: Routledge, 1988): 27-28, 35.

Boyne, Foucault and Derrida: 85-86.  )((
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لي�س هناك غرابة اإذن اأن ي�رشح خطاب ف�ك� باأن االأ�سكال املختلفة 
املعرفة  اأ�سكال  تداعب  التي  الق�ة  ممار�سة  اأمناط  عن  تنف�سل  ال  للعقلنية 
واخلطابات املختلفة، على اأن �سبكة علقات التبادل والتداخل والتح�ل 
بني العقل والق�ة، ال تعني باأية حال من االأح�ال اأن هناك متاهًيا اأو حتى 
متاثًل يف ال�سكل )Isomorphism( بني كلٍّ من العقل والق�ة)1(. وحني اأثار 
اخلطاب الف�ك�يل بدرا�ساته املختلفة ذلك ال�س�ؤال عن امل�سئ�لية التاريخية 
للعقل عن جتاوزات ممار�سة الق�ة التي مل يكن من املمكن جتنبها، وقدم لها 
عرب  التن�ير،  اإ�سكالية  م��س�ع/  يعالج  كان  فقد  منطقية،  تربيرات  العقل 

ك�سف اجلذور الدقيقة للعلقة بني العقل والق�ة والتحرر))(.

خلطاب  املفاهيمية  البنية  دعائم  اأهم  كاأحد  »اخلطاب«  مفه�م  يربز 
مع  ا�ستبك  وقد  اإال  ف�ك�  اأعمال  يج�ب  مفه�م  هناك  لي�س  اإذ  ف�ك�، 
يف  ف�ك�  جتديد  كان  وملا  وتاأثًرا،  تاأثرًيا  معه  وتفاعل  اخلطاب  مفه�م 
مفه�م اخلطاب الذي ن�ساأ يف علم االأن�سبة وانتقل منه اإىل جمال الدرا�سات 
وملا  قدمها.  التي  النظرية  االإ�سهامات  اأهم  ومن  واالجتماعية،  التاريخية 
العل�م  جمال  يف  درا�سات  الإجراء  املفه�م  هذا  واإمكانات  قابليات  كانت 
االجتماعية وال�سيا�سية على قدر كبري من االأهمية، بحيث ال يت�سع املجال 
ملناق�سة كل ذلك، فاإن كاتب هذه ال�سط�ر راأى �رشورة اإرجاء التعاطي مع 
فهم ف�ك� للخطاب وما يثريه من اإ�سكاالت اإىل عمل قادم يتم التعر�س فيه 

للم�ساألة بكافة حزافريها وتف�سيلتها.

Foucault, “Critical Theory/Intellectual History”: 17-46.  )1(

 Foucault, “What Is Critique?”: 37-38.  )((





الفصل الثاني
حتليل فوكو لأ�ساليب التحكم وال�سيطرة

)الت�رشيح ال�سيا�سي للج�سد(





يف الف�سل ال�سابق، حاولت ت�سكني خطاب فوكو يف �سياقه النظري، 
ف�ساًل عن و�سع ت�سور لطوبوغرافيته املفاهيمية، بحيث يت�سنى يل حتديد 
موقع مفهومه اخلا�ص بالقوة. اأما يف هذا الف�سل، ف�ساأ�سري باجتاه ا�ستك�ساف 
الأجزاء املختلفة ملاكينة القوة التي قام خطابه بو�سفها عن طريق التعامل 
ثالث  ف�ساأخطو  ولذلك  املختلفة،  والفكرية  الجتماعية  املجالت  مع 
املدقق  النظر  وثانيها:  املاكينة،  واأجزاء هذه  ترو�ص  اأولها: فك  خطوات؛ 
والختباري لرتكيب كل جزء وكيفية عمله على حدة، وثالثها: اإعادة بناء 

املاكينة بتجميع قطعها حتى نرى كيف تعمل املاكينة ككل متكامل.

اإن �سحايانا يعرفوننا من خالل ندوبهم وقيودهم، واإن ذلك هو الذي 
يدلنا على ما فعلنا بهم حتى ندرك باأنف�سنا))) لو فهمنا فحوى تلك ال�سورة 
املثلى  الطريقة  فاإن  فيها،  ت�سبب  من  على  ت�سهد  ندبة  كل  اأن  الدرامية، 
اإىل  بالنظر  القوة والتعرف عليها �ستكون  لتفكيك ترو�ص وروابط ماكينة 

الندوب واجلراحات اأي الآثار التي خلفتها يف اخلام الذي عملت عليه.

لي�ص الزمان بكيان حمايد عابر لالأماكن املختلفة، بل يرتبك باملحددات 
الجتماعية والبيئية التي متنحه جوهره، فلقد اأفرغ اخرتاع ال�ساعة و�سيوعها 
الزمان من حمتواه الجتماعي والقيمي، واأك�سبه بعًدا كميًّا موحًدا، ي�سمح 
بالتحديد الدقيق لأجزاء اليوم. وحلق باإفراغ الزمان من حمتواه الجتماعي 

 Jean-Paul Sartre, “Preface”, in The Wretched of the Earth, written by Frantz Fanon,  (((
translated by Constance Farrington, 3rd ed. (London: Penguin Books, 1990): 12.
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اإفراغ املكان الذي متت مبادلة طبيعته املحلية، وجتده يف البيئة الجتماعية، 
وعالقات الوجه بالوجه املت�سلة به، باملقيا�ص املوحد لتق�سيمات املكان، مما 
اأدى اإىل متزيق القيود وتقريب العالقات الجتماعية التي كانت فيما م�سى 

تعد نائبة اأو غري موجودة))).

ميكانيزمات  اإحدى  هي  واملكان  الزمان  خلق  اإعادة  كانت  فاإذا 
كيفية  للت�ساوؤل عن  بالقطع  يدعو  فذلك  للحداثة،  الجتماعي  النخالع 

ن�ساأة تلك العالقة املت�سابكة بني الزمان واملكان.

بادي ذي بدء، كان �سبط الزمان من اأبرز املكونات املتممة للعقاب، 
له  وت�سري  يوظف  اأن  ميكن  حتى  نهاية،  له  معني  بزمان  يتحدد  لن  الذي 

جدوى.

املفرو�سة  للقيود  زمان  حتديد  هناك  يكن  مل  لو  اأي  ذلك،  وبخالف 
على املدان ف�سي�سري عقابه لوًنا من األوان التعذيب، و�سي�سبح مكلًفا للغاية 
ومثرًيا ملتاعب جمة بالن�سبة للمجتمع. من هنا، لبد من احتواء الزمان يف 
اقت�ساد اجلزاء حتى ت�سهل »الن�ساط ال�سائب« للعقاب. فينبغي اأن يت�ساءل 
التعامل  عليه من خالل  املحكوم  له  يتعر�ص  الذي  املوؤمل،  احلرمان  حجم 
بحر�ص �سديد مع م�ساعره ولي�ص من خالل التعذيب ال�سديد جل�سده، طاملا 
يحدث ذلك احلرمان اآثاًرا فعالة))). كما جند اجلدول الزماين قد انت�رش من 

Giddens, The Consequences of Modernity: 17-19.  (((

 Foucault, Discipline and Punish: The Birth of Prison, translated by Alan Sheridan,  (((
 4th ed. (London: Penguin Books, 1997).
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الأمر  يقت�رش  ومل  وامل�ست�سفيات  واملعامل  املدار�ص  اإىل  والكنائ�ص  الأديرة 
على ذلك، بل ازدادت الأ�ساليب الثالثة لتنظيم الوقت املرتبطة به )تنميط 
زيادة  بف�سل  وفعالية  دقة  املنتظم)  التكرار  الواجبات،  حتديد  احلركة، 
تق�سيم الوقت اإىل وحدات اأ�سغر، كاأرباع ال�ساعة والدقائق والثواين. اأما 
يف اجلي�ص ويف امل�سنع، فلم يتم تق�سيم الوقت من ناحية احلكم ب�سكل يف 
غاية الدقة والتف�سيل فح�سب، واإمنا مت حت�سني نوعية الوقت امل�ستخدم من 
ناحية الكيف، عن طريق املراقبني الذين ت�سمن �سلطتهم اإزالة اأي تعطيل اأو 

ت�ستيت لعملية ال�ستفادة الكاملة من الوقت.

وبذلك �سار كلٌّ من الدقة والنفع ف�سائل الزمان الن�سباطي. واأكرث 
ل و�سع اأطر لالأن�سطة واحلركات املوؤداة )يزودنا فوكو باأمثلة  من ذلك �سكَّ
الطالب ودخول  ا�ستيقاظ  ت�سف  التي  املدار�ص  بجداول  عديدة ومطولة 
ا، ف�ساًل عن الأنواع املختلفة  املعلمني لقاعة الدر�ص ودخول التالميذ اأي�سً
للخطوات الع�سكرية امل�سحوبة بدقات الطبول وكذلك احلركات املكونة 
لكلٍّ منها وتق�سيمات الزمن اخلا�سة بكل حركة) خطوة يف غاية الأهمية 
تلك  مع  اجل�سد  تكييف  وكذلك  للوقت،  الدقيق  التق�سيم  طريق  على 
مبثابة رقم جماعي  الزمني  الربنامج  اإذا كان  الزمنية.  الأن�سطة واحلركات 
اإلزامي يوؤلف احلركة ويتحكم يف تطورها وتدرجها من الداخل، اأو فلنقل 
اإنه جدول ت�رشيحي زماين )Anatamo-chronological) ي�ستطيع الزمان عربه 
اأو على ظهره كافة  اأغوار اجل�سد، حاماًل معه  واأبعد  اأدق دقائق  يغزو  اأن 

اأ�ساليب ال�سبط والتحكم وال�سيطرة التف�سيلية لل�سلطة.
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ت�سميته  ن�ستطيع  ملا  مبداأ  للج�سد  الزماين  الت�رشيح  هذا  ويحكم 
املنفعة  بني  تنحل  ل  رابطة  ين�سج  والذي  للزمان«،  الإيجابي  »القت�ساد 
املتعاظمة اأبًدا وال�ستخدام املكثف وامل�سني لأ�سغر حلظة حتى لأجزائها. 
كل  ومن  الزمان،  من  اللحظات  من  املزيد  ا�ستخال�ص  عرب  ذلك  ويتم 
حلظة املزيد من الطاقات املفيدة والفعالة، »فكلما مت تق�سيم الوقت اأكرث، 
اأو عملية معينة.  اأداء ن�ساط ما  ت�ساعفت هذه الأجزاء املق�سمة، وت�سارع 
اأو اأمكن تنظيمها وفًقا ل�رشعة مثلى«. اإنه كما لو اأن الزمان ر�سيد ل ينفد، 
اأو اأن هناك نقطة مثلى تتعانق فيها ال�رشعة الق�سوى والكفاءة الق�سوى))). 
ويف مقابل ذلك، فالزمان واأجزاء الزمان الذي مت تق�سيمه اإىل ما ل نهاية 
يتم جتميعها مرة اأخرى من خالل نظمها يف �سورة مراحل زمانية متتالية، 
ترتب تتابع عنا�رش الن�ساط اأو العملية املراد القيام بها، وجتمعها مًعا وفًقا 
لزيادة درجة التعقد )اأي من الأب�سط اإىل الأكرث تركيًبا)، وتر�سم �سل�سلة من 
التتابعات التي حتدد لكل فرد الأن�سطة والعمليات التي يتعني عليه القيام بها 
ح�سب م�ستواه واأقدميته ومرتبته. هذا الت�سل�سل لالأن�سطة والعمليات يف 
كل مرحلة من املراحل التي يتعني على الفرد اجتيازها، مثلما يف اجلي�ص اأو 
املدر�سة، ل تقت�رش فائدته على زيادة ربحية الوقت، بل يقود اجتيازها اإىل 
زيادة التحكم وال�سيطرة يف الفرتات الزمنية املحددة، تلك ال�سيطرة التي 
بدونها يت�رشب الوقت وي�سيع َهباًء. ويبنى على ذلك كله، اأن تكنيكات 
تق�سيم وجتميع الزمان تك�سف عن ت�سور تطوري للزمان اأي فهم للزمان 
ا مت�ساعًدا تتحرك اأجزاء الزمان �سوب نقطة نهاية عليا. ومن  باعتباره خطًّ
خالل اأدوات ال�سيطرة الإدارية والقت�سادية، �سيغزو ذلك الت�سور اخلطي 

Ibid.: 149-152, 154.  (((
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 ،)Genesis( الأ�سل  للفرد فكرة  ليخلق  الفردي،  امل�ستوى  للزمان  املتطور 
فكرة  للمجتمع  ليخلق  اجلمعي،  امل�ستوى  على  �سي�سطر  ال�سكل  ونف�ص 
للزمان  التطوري  الفهم  يكن  مل  �رشيحة،  وبعبارة   .)Progress( التقدم 
ملمار�سة  اآثار منط  من  اأثر  �سوى  املجتمع  الفرد و»تقدم«  »اأ�سل«  وفكرتا 
ال�سلطة، كما اأ�سلفنا، يدمج البعد الزماين )تق�سيًما وجتميًعا وت�سل�ساًل) اأو 

ال�ستمراري اأو الرتاكمي يف عملية التحكم وال�سيطرة))).

ملمار�سة  مو�سوع  كاأثر  التقدم   – الأ�سل  الزماين  املت�سل  برز  وكما 
 – الف�ساء  املكاين  للمت�سل  بالن�سبة  الأمر  فكذلك  الن�سباطية،  القوة 
وانعكا�ص  اأثر  بل  يوتوبية،  ت�سميمات  واملعمار  الف�ساء  فلي�ص  املعمار))). 
من  خا�ص  نوع  تطور  ع�رش  الثامن  القرن  فمنذ  القوة.  لعالقات  وقناة 
للحاجة  وا�ستجاب  وال�سكان،  ال�سحة  مب�سكالت  ارتبط  املعمار،  اأنواع 
ل�ستخدام وترتيب امل�ساحة من اأجل حتقيق غايات اقت�سادية و�سيا�سية. فلم 
داخلية  �سيطرة  حتقيق  واإمنا  الإظهار،  اأو  العر�ص  املعمار  من  الغر�ص  يعد 
يت�سمون  �ساكنيه  جعل  اإىل  يهدف  معماري  فن  اإنه  وتف�سيلية،  ووا�سحة 
اأخلى  )Docile and Knowable(. فلقد  بالليونة وبالقابلية لالفرتاق املعريف 
يف  يتحكم  الذي  والوظيفي  املحدد  للف�ساء  ال�سبيل  املحدود  غري  الف�ساء 
املمرات  وكذلك  واملمتلئة،  اخلالية  الغرف  وعدد  الفتحات،  ح�ساب 
املعماري  الفن  اإدماج  على  فوكو  ويعلق  ال�سفافة.  واحلواجز  املرئية  غري 
الف�ساءات.  تاريخ  نف�سه  هو  القوة  ممار�سة  تاريخ  باأن  ال�سيطرة  عملية  يف 

Ibid.: 157-160.  (((

 Ibid.: 161.  (((
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حيث يخفي فن املعمار الن�سباطي اآلة كاملة للتحكم تخلق حول الرجل 
اأجهزة املراقبة والت�سجيل والتدريب والعقاب. فعلى �سبيل املثال، �سيجعل 
الت�سميم املعماري الدائري من املمكن لنظرة واحدة اأو عني ل تخطيء، 
الف�ساء نقطة مركزية تكون مبثابة م�سدر معيد لل�سوء الذي  اأن تن�سئ يف 
يظهر كل �سيء، وكذلك مكمن للمعرفة عن كل �سيء، يف ذات الوقت))).

الثاقبة لكارل  النظرة  التحديد، مل يفت  الأمر على وجه   ولعل ذلك 
جعلها  امل�سانع  يف  الإنتاج  ماكينة  حجم  زيادة  اأن  لحظ  الذي  مارك�ص 
تتم من داخل عمليات  املراقبة واملالحظة،  اإىل نوع جديد من  يف حاجة 
الإنتاج ذاتها، وت�رشف على مهارة العمال وان�سباطهم يف العمل وحتم�سهم 
واملراقبة  التوجيه  عمليات  اأن  مارك�ص  ا�ستخل�ص  وقد  اأن�سطتهم،  اأداء  يف 
وال�سبط قد اأ�سيفت اإىل وظائف راأ�ص املال التي مل تعد تقت�رش على الإنتاج. 
املراقبة وال�سيطرة الذي جعله فن املعمار  اأن تكنيك  ومن هنا يرى فوكو 
وتكنيكات  الإنتاج  ماكينة  بني  نقطة  هو  ا  اأي�سً ومي�رًشا  ممكًنا  الن�سباطي 

القوة الن�سباطية))).

ل ن�ستطيع اأن جند، ح�سب فوكو، �سيا�سة الف�ساء )Space Police( يف 
امل�سمى  بتنام  جريمي  اخرتاع  لنا  يج�سده  الذي  ذلك  من  اأو�سح  �سكل 
املف�سل  النموذج  البانوبتيكون  �سار  فقد   .)Panopticon( »البانوبتيكون« 
والثكنات  وال�سجون،  وامل�ست�سفيات،  للمدار�ص،  املعماري  للت�سميم 
الع�سكرية، وهو يف احلقيقة لي�ص اأكرث من �سكل / ت�سميم معماري مقام، 

Foucault, “The Eye of Power”: 148-149; Foucault, Discipline and Punish: 172-173.  (((

 Ibid.: 174-175.  (((
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املبداأ التايل: يف املركز، يوجد برج �سخم تخرتقه نوافذ كبرية احلجم تطل 
احللقة  تلك  املحيط  ويف  بالربج،  املحيطة  للحلقة  الداخلي  اجلانب  على 
املحيطة بالربج على هيئة بناء دائري ال�سكل مق�سم اإىل غرف، ميتد كلٌّ منها 
بعر�ص البناء الدائري من املركز للمحيط، ولكلٍّ منها نافذتان، اإحداهما 
تطل على نوافذ الربج ال�سخمة وثانيتهما مفتوحة على اخلارج يف ت�سميح 
باأكملها  الغرفة كلها. ويجعل اجتياز ال�سوء للغرفة  لأ�سعة ال�سوء باجتياز 
ا، اإذ ي�ستطيع  من الظهور، اأو بتعبري اأدق القابلية للظهور )Versatility(، فخًّ
املراقب اأو الناظر من الربج اأن يرى �سهولة كل حركة و�سكنة يف الغرفة. 
�سواء يف ذلك اأكان �ساكن الغرفة املجنون اأو املري�ص اأو العامل اأو التلميذ 

اأو ال�سجني.

مرئيًّا  الغرفة  �ساكن  يجعل  مبا  املكان،  وحدات  يرتب  فالبانوبتيكون 
اأو ظاهًرا ب�سكل دائم للناظر من الربج، والذي �سيظل غري مرئي اأو خافًيا 
بالن�سبة لنزلء الغرف، الذين ل ي�ستطيعون الت�سال بع�سهم ب�سبب احلوائط 
ا عدة اأو  القائمة بني الغرف. ومن الربج ي�ستطيع الرائي اأن ي�ساهد اأقفا�سً
عدة م�سارح �سغرية، يقف يف كلٍّ منها ممثل واحد، ومنفرد، ومعزول، 
اأن  �ساكنها  ي�ستطيع  فال  الغرفة،  من  اأما  ظاهر.  اأو  مرئي  �سيء  كل  وقبل 
يعرف ما اإذا كان مراقًبا يف حلظة، ومن ثم �سي�سعر دائًما باأنه مراقب يف 

كل حلظة))).

فيما يت�سل بالف�ساء الذي ي�سكل املعمار الن�سباطي اأو الذي يخلقه هذا 
املعمار الن�سباطي، يرى فوكو اأن تكنيكات القوة تخلق اأنواًعا مركبة يف 
الف�ساء، فهي ف�ساءات معمارية اأو هند�سية، ووظيفية، وهرياركية اأو ترابية، 

Foucault, “The Eye of Power”: 147; Foucault, Discipline and Punish: 200-201.  (((
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يف نف�ص الوقت. فالف�ساءات التي تخلقها القوة ت�سمح بتكوين مواقع ثابتة 
وكذلك ت�سمح بالدائرية، فهي ف�ساءات خمتلفة: واقعية لأنها موؤ�س�سة فوق 
ترتيب لالأبنية والغرف والأثاث، وكذلك افرتا�سية اأو مثالية لأنها من�سوبة 

فوق ترتيب لالأو�ساف والتقييمات والدرجات.

وي�سف فوكو باإ�سهاب تكنيكات القوة التي توظف املعمار وتخلق منها 
تلك الف�ساءات املركبة، ونورد منها يف هذا املقام على �سبيل املثال))):

الإغالق: حيث يتم تخ�سي�ص مكان ما، كامل�سنع، خمتلف عن غريه، 
ا للقوة الن�سباطية فتمار�ص �سلطتها لتعظيم  ومغلق على ذاته، ليكن جماًل حرًّ
العمال حتت �سقف واحد، وحتت  فيوؤدي جتميع  العيوب.  املزايا وتقلي�ص 
مراقبة �سخ�ص ما، اإىل زيادة درجة التحكم يف قوة العمل، فتنخف�ص ال�رشقات 

واإهدار الأوقات واأية اإزعاجات للعملية الإنتاجية.

التق�سيم: حيث يتم ترتيب املكان ب�سورة مرنة ومف�سلة، في�سغل كل 
يتم  وكذلك  حمددين،  ا  اأ�سخا�سً مكان  كل  وي�سم  ا،  خا�سًّ مكاًنا  �سخ�ص 
من  يجعل  مما  للعدد،  قابلة  وحدات  اإىل  التجمعات  اأو  الكليات  تفكيك 
املمكن معرفة احل�سور والغياب، وحتديد مواقع الأ�سخا�ص، واإقامة اأنواع 
معينة الت�سالت )كالأوامر وال�ستجابة لها) وتعطيل اأخرى )اللغو والتهدر 
بني العاملني)، ف�ساًل عن تقييم مهارات الأفراد واحلكم على اأدائهم وح�ساب 

اأخطائهم.

Ibid.: 141-148.  (((
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الت�سميم  تركها  التي  الأماكن  تعيني  يتم  حيت  الوظيفي:  الو�سع 
اأو وظائف حمددة، مبا  املعماري مفتوحة لأكرث من ا�ستخدام، لأداء وظيفة 
يحقق ا�ستخداًما نافًعا واأمثل للمكان. فعلى �سبيل املثال، يتم تق�سيم ف�ساء 
امل�سنع اإىل موا�سع وظيفية، يتم يف كلٍّ منها اأداء عملية ما اأو ن�ساط ما على 
وجه التحديد، دون غريه، وي�سمم كل مو�سع وظيفي ب�سكل يجعل جمرد 
كافة،  للعمال  واملراقبة  باملالحظة  القيام  من  الناظر  مركزه ميكن  ال�سري يف 
ولكل عامل على وجه اخل�سو�ص )مالحظة �رشعة ومهارة الأداء لكل عامل 

ومقارنة ذلك بني خمتلف العمال).

التدرج )اإن�ساء الدرجات): فالدرجة هي املكان الذي ي�سغله املرء يف 
عملية الت�سنيف اأو املرحلة الزمنية التي يوجد بها يف �سل�سلة املراحل، التي 
عليه اأن مير بها. ملا كانت كافة العنا�رش التي ت�سغل املكان حتتل مواقع غري 
ثابتة، فالوحدة الأ�سا�سية هي الدرجة، ففي املدر�سة ميثل كل تلميذ درجة من 
درجات يف نهاية كل مهمة واختبار، اأو كل �سهر وعام، بحيث يتم توزيع 
التالميذ يف الف�ساء الذي ي�سغله نظام التعليم. وحتدد الدرجات التي ي�سغلها 
كل تلميذ، ح�سب مرحلته العمرية واأدائه الدرا�سي و�سلوكه الأخالقي، املكان 
الدرا�سة املختلفة.  بينها يف مراحل  التي �سيتواجد فيها وينتقل  اأو الأماكن 
وبذلك يهب التدريج الفردي لالأج�ساد من خالل توزيعهم وتدويرهم يف 
اإطار �سبكة عالقات القوة، املن�سوبة يف املكان الذي متار�ص فيه عملية الرقابة 

وال�سيطرة والتقييم والعقاب، ولي�ص عرب ت�سكينهم يف موا�سع ثابتة.

زاوية  من  الأوروبية،  للمجتمعات  النظر  اأن  اإىل  فوكو  ويخل�ص 
امل�رشح  لأن  تعتقد،  مما  اأغريقيتها  يف  اأقل  اأنها  اإىل  ي�سري  الف�ساء،  �سيا�سة 
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تقدم  بالدولة،  الدين  ا�ستبدلت  ما  فبعد  ال�سائد.  املعماري  منوذجها  لي�ص 
املجتمعات الأوروبية املثال الأول حل�سارة الرقابة اخلفية، باملقارنة بح�سارة 
املك�سوف«  »امل�رشح  يف  لي�ست  املجتمعات  فتلك  الظاهرة،  النظارة 
)Amphitheater)، ول حتى على خ�سبة امل�رشح املغطى، ولكنها )مقربة) يف 

ماكينة البانوبتيكون))).

 – الف�ساء  ومت�سل  التقدم   - الأ�سل  مت�سل  بني  التقاطع  نقطة  وعند 
املعمار �سيولد الإن�سان الفرد )Individual( مع رفيقته: اجل�سد والروح. اأما 
اجل�سد فيتكون من قوى وطاقات قد تتجمع وتتوحد فيه وتتخذ منه و�سيلة 
يقبله اجل�سم، وي�سبح  ت�ستبك مع بع�سها يف �رشاع ل  للتعبري عنها، وقد 
اأن  ميكن  ثابت  من  اجل�سد  يف  ولي�ص  له،  وجائزة  لل�رشاع  �ساحة  اجل�سد 
يتخذ كاأ�سا�ص للتعرف على الذات، اأو لفهم الآخرين، بل يق�سم اإىل ك�سور 
بوا�سطة اأرقام العمل والراحة والعطالت، وي�سمم بوا�سطة الطعام والقيم 
اأي بالأكل والقوانني الأخالقية. بكلمة واحدة، ت�سب اجل�سد يف قوالب 
يف  الأهمية  مكمن  عليه))).  املعي�سية  النظم  من  العديد  ممار�سات  بوا�سطة 
الأمر هو قوى وطاقات اجل�سد، اإذ تتوقف ليونة اجل�سد ومنفعته وخ�سوعه 
اإخ�ساعه،  عملية  خالل  من  للعمل  قوة  اأو  لالإنتاج  كقوة  هيكلته  على 
نافعة ومفيدة)3)  فطاملا كان اجل�سد منتًجا وخا�سًعا �ستكون قواه وطاقاته 
لي�ست  )Plebian( وهي  الإخ�ساع يف اجل�سد على اخل�سونة  وتركز عملية 

Foucault, Résumé des cours: 44; Foucault, Discipline and Punish: 217.  (((

Foucault, “Nietzsche, Genealogy, History”: 83-87.  (((

Foucault, Discipline and Punish: 25-26.  (3(
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»عادة اأولية �سلبية« واإمنا »حركة طرد مركزي، طاقة معكو�سة، �سحنة«. 
فاخل�سونة لي�ست �سيًئا واإمنا خا�سية اأو �سنعة))). ونتيجة لهذا، تقوم عملية 
الإخ�ساع )Subjection( با�ستبدال »اجل�سد امليكانيكي« ذي الكتل ال�سلبة 
والطاقات  القوى  ذي  الطبيعي«  »باجل�سد  املحدودة  غري  والتحركات 
و�رشوطها  ومراحلها  نظامها  لها  حمددة،  بعمليات  الإتيان  على  القادرة 
وعنا�رشها الأ�سا�سية))). واإنتاج الأج�سام اللينة )Docile Bodies(، كنتيجة 
منفعتها  زاوية  من  اجل�سد،  طاقات  زيادة  اإىل  يهدف  الإخ�ساع،  لعملية 
القت�سادية، وخف�ص ذات الطاقات، من زاوية الطاعة ال�سيا�سية. فالطاقات 
املتولدة يف اجل�سد من خالل عملية الإخ�ساع يتم ف�سلها عنها )اأي اجل�سد) 
عن طريق توجيه �سحنات الطاقة ذاتها، يف الجتاه العك�سي نحو املزيد من 
اإخ�ساع اجل�سد. اأو فلنقل اإن هناك رابًطا يجري عقدة بداخل اجل�سد بني 

زيادة قدراته وزيادة خ�سوعه وال�سيطرة عليه)3).

الروح.  هي  ال�سابقة  الأهداف  حتقيق  يف  فاعلية  الو�سائل  اأكرث  ولعل 
و»الروح  ال�سيا�سي،  للت�رشيح  واأداة  ناجت  فالروح  ال�سهري،  فوكو  وبتعبري 
اأو خدعة  وهم  اأنها  ال�سياق،  هذا  فوكو، يف  يعتقد  فال  للج�سد«.  �سجن 
ممار�سة  النمط من  بني ذلك  تف�سل  نقطة  اإنها  واقع،  بل هي  اأيديولوجية، 
القوة الذي ينتج ج�سًدا من املعرفة، وذلك النمط للمعرفة الذي ميد ويو�سع 

 Foucault, “Power and Strategies”, in Power/Knowledge: Selected Interviews and  (((
 Other Writings, 1972-1977, edited and translated by Colin Gordon (New York:
Pantheon Books, 1981): 137-138.

Foucault, Discipline and Punish: 153.  (((

 Ibid.: 138.  (3(
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من  اجل�سد  وبداخل«  وعلى  »حول  اإنتاجها  يتم  فالروح  القوة.  تاأثريات 
هي  واإمنا  اجل�سد،  حبي�سة  فلي�ست  وبذلك  عليه)))،  القوة  ممار�سة  خالل 
اجل�سد  ف�ساء  ي�ستبك  حيث  حرب  منطقة  اإنها  فلنقل  اجل�سد،  يغلق  جمال 
والف�ساء املحيط باجل�سد يف �رشاع تكتيكي. ففي ف�ساء البانوبتيكون، ل 
ت�سغل الروح مو�سًعا داخل اجل�سد اأو داخل غرف البناء الدائري، ولكنها 

تتاأرجح بطول ذلك الف�ساء بني الربج ال�ساق وغرف البناء الدائري.

داخلي وخارجي يف  ذاته،  متناق�ص يف  ف�ساء  فالروح  املعنى،  وبهذا 
نف�ص الوقت فبينما تولد الروح يف الف�ساء الواقع خارج اجل�سد عرب العالقة 
فاإنها  املراقبة،  برج  من  اخلارجية  والنظرة  الغرفة  يف  املراقب  اجل�سد  بني 
تقوم بوظيفتها/ تعمل كميكانيزم داخلي يفر�ص على اجل�سد من الداخل 
اأن ي�سبط قواه و�سلوكه))). فاإذا جاز القول اإن املجنون قد اكت�سف اأو خلق 
داخل اأ�سوار العزل باعتباره فاعاًل )يقوم بتمثيل القوة التي تفر�ص العزل، 
الأ�سوار)،  خلف  املعزولني  بني  والفزع  الرعب  تثري  لها  اإ�سافية  كقوة 
الطابع  الوقت  نف�ص  ويف  معقولية  بتربير  )يقوم  مو�سوًعا  اأو  به  ومفعوًل 
التحكمي للعزل ذاته))3)، نقول اإذا جاز ذلك، فاإنه من ال�سائغ القول عن 
الإن�سان احلديث اأنه مت اكت�سافه اأو خلقه بداخل �سجن الروح، الذي يقطن 
الإن�سان احلديث بداخله، حيث اأوجد �سجن الروح الإن�سان احلديث عن 
وطاقاته،  بقواه  للج�سد،  الن�سباطية  القوة  ميكانيزمات  توظيف  طريق 

Ibid.: 29.  (((

 Christopher Bracken, “Coercive Spaces and Spatial Coercions: Althusser and  (((
Foucault”, Philosophy and Social Criticism 17, No. 3 (1991): 235-238.

Foucault, Madness and Civilization: 224-227.  (3(
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ف�ساًء  باعتبارها  الروح،  فتلعب  وال�سيطرة.  التحكم  عالقات  �سبكة  يف 
عملية  يف  به  ي�ستهان  ل  دوًرا  واحلب�ص،  العزل  مثل  والتحكم  لل�سيطرة 
الإخ�ساع )Subjection( باملعنى املزدوج للكلمة. فالكلمة الإجنليزية تلك 
خلق  وكذلك  وال�سيطرة،  التحكم  حتت  وجعله  ال�سيء  اإخ�ساع  تعني 
ذوات، يف اآٍن واحد. ويعلق فوكو على ذلك �ساخًرا اأن »الإن�سان... الذي 
ندعي حتريره، هو قبل ذلك يف حد ذاته اأثر )اأو انعكا�ص) لعملية اإخ�ساع 

اأكرث عمًقا بكثري من وجوده هو نف�سه«))).

الت�رشيحية  العنا�رش  جتمع  م�سطنعة  وحدة  الإن�سان  مفهوم  ويخلق 
والوظائف البيولوجية والأحا�سي�ص وم�ساعر الذل، وتوظف تلك الوحدة 
مفهوم  حتت  تندرج  التي  املتفرقة  العنا�رش  بني  املتوهمة  اأو  امل�سطنعة 
والتحقق  لكت�سافها  ال�سعي  يتم  اأ�سيلة،  طبيعة  اأو  عام  كمعنى  الإن�سان، 
منها يف كل حدب و�سوب))). وكان ذيوع ذلك املفهوم لالإن�سان باعتباره 
واأهميته  �رشورته  ب�سبب  للخطاب  حمتماًل  وم�سدًرا  لأفعاله  اأ�سليًّا  موؤلًفا 
لعمل ميكانيزمات القوة)3). فهو يف الواقع يقدم ت�سوًرا مقلوًبا للعالقة بني 
اأ�سلي، موجود  ال�سلطة والفرد، حيث يظهر ذلك الأخري كفاعل  القوة/ 
ب�سكل �سابق على عالقة القوة، وحتاول ال�سلطة التحكم فيه بغر�ص القيود 
املفهوم  اإرادته وحركته وحريته. وبالتايل ففي قلب ذلك  واحلواجز على 
لالإن�سان، هناك ت�سور �سالب لعالقة القوة باعتباره قيًدا اأو حترميًا اأو تابوًها، 

Foucault, Discipline and Punish: 30.  (((

Foucault, The History of Sexuality: 154.  (((

Foucault, “The Dangerous Individual”: 150-151.  (3(
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التي مت  للقوة،  الإيجابية  العالقة  للقوة على  ال�سالب  الت�سور  ويغطي هذا 
�رشحها من قبل بالتف�سيل، تلك العالقة اخلالقة لقدرات الكينونة الإن�سانية 

وامل�ستثمرة لقواه وطاقاته.

وجتدر الإ�سارة اإىل اأن ذلك املفهوم اخلا�ص بالإن�سان والت�سور ال�سالب 
لعالقة القوة املرافق له يثري يف اأنف�سنا الرغبة يف القرتاب من ذلك، كذلك 
الكيان املتخيل لالإن�سان للولوج واكت�سافه والتعبري عنه يف �سكل حقيقي 
وحريته  لإرادته  املقيدة  القوة  من  وحتريره  خطاب  �سورة  يف  و�سياغته 
�سبكة عالقات  مقيدون يف  الأمر  اأننا يف حقيقة  وحقوقه. كل هذا رغم 
نرى  الذي  ال�رشاب  ذلك  فلنقل  اأو  وهم،  اأنف�سنا  يف  خلقت  التي  القوة 

�سورتنا فيه))).

ل يظهر الكيان املتخيل لالإن�سان، الذي ميثل نقطة التقاطع بني اأ�ساليب 
م�سطلح  يف  جند  مما  اأو�سح  ب�سكل  املعرفة،  خلق  واأمناط  ال�سلطة  ممار�سة 
ا نقطة التقاطع بني اإثبات علم الطب  )الفرد اخلطر)، الذي ميثل بدوره اأي�سً
النظام  اعتماد  وبني  ناحية،  من  اخلطورة،  منتهى  يف  اجلنون  حقيقة  اأن 
التغلب على عدم قدرته على  اأجل  القانوين على فكرة دوافع املجرم من 
الطب  توظيف  جعل  ولقد  املختلفة.  للجرائم  منا�سبة  عقوبات  حتديد 
العقاب  توظيف  وكذلك   ،)Public Hygiene( العامة  للوقاية  كاأ�سلوب 
القانوين كتكتيك لإعادة تاأهيل الفرد، من »الفرد اخلطر« والثغرة التي اأتى 
اأ�سدها يف النظام القانوين، فمن املنا�سب الإملاح للحالة التاريخية للعدالة 

 Foucault, The History of Sexuality: 155-156.  (((
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القانونية قبل القرن الثامن ع�رش. ففي ذلك الوقت مل يكن املجرم موؤلف 
اجلرمية اأو الذات التي ي�سدر عنها ذلك ال�سلوك املجرم، بل مل يكن اأكرث من 
�سخ�ص تن�سب اإليه اجلرمية. وحينما اأمتت الإ�سالحات القانونية يف القرن 
جرمية  لكل  ي�سع  ممنهج،  ب�سكل  القانونية  الن�سو�ص  و�سع  ع�رش  الثامن 
وذلك  العقوبات.  نظام  وا�سح يف  بدا وجود خلل  لها،  املنا�سبة  العقوبة 
الذي  »من  التايل:  ال�سوؤال  عن  بالإجابة  يت�سل  فيما  التحديد،  وجه  على 
نعاقبه« يف حقيقة الأمر؟ اأو بعبارة اأو�سح على من يقع العقاب املو�سوع 
القانوين  النظام  ا�سترياد  وكان  منه؟  الهدف  وما  معينة؟  جرمية  لرتكاب 
مبفهوم اخلطر من جمال علم النف�ص، قد مت لتدعيم النظام العقابي، بحيث 
يحدد على وجه الدقة من الذي يقع عليه العقاب، فاجلرمية ما هي اإل حدث 
يدل على وجود عن�رش خطر )الفرد اخلطر) يف اجل�سد الجتماعي. وهذا 
العقوبة  ولي�ست  معاقبته،  �ستتم  الذي  هو  اجلرمية،  موؤلف  اخلطر،  العن�رش 
اخلطر/  العن�رش  لذلك  تاأهيل وعالج  اإعادة  بل  ما،  انتقاًما من جرمية  اإذن 

املري�ص))).

امل�رشح  على  لل�سكان  اجلمعي  املفهوم  ظهور  اتخذ  فقد  وباملثل، 
ال�سيا�سي م�ساًرا م�سابًها، ويف بع�ص الأحيان، نف�ص امل�سار. ففي املرا�سم 
تلك  اأ�سا�سيًّا يف جريان  ال�سعب عن�رًشا  العلني، �سكل  الحتفالية لالإعدام 
وعدم  ا�سطرابها  الرئي�سي يف  العامل  كان  الوقت  نف�ص  الحتفالية، ويف 
لأن  العلني،  الإعدام  طقو�ص  حل�سور  يدعى  ال�سعب  كان  فقد  انتظامها. 

Ibid.: 128.  (((
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العامة.  بني  بالرعب  ال�سعور  بث  هو  العملية  تلك  من  الأ�سا�سي  الغر�ص 
حني ي�ساهدون منظر ال�سلطة تطلق قوتها الغا�سبة على املحكوم عليه. كان 
ال�سعب يدعى مل�ساهدة ذلك الأمر ويوؤدي اخلدمة التي يدين بها ل�ساحب 
به  يقوم  اأعدائه من خالل ما  األ وهي م�ساعدته يف النتقام من  ال�سيادة، 
اأثناء  للمحكوم عليهم  اإهانات  يوجهونه من  ما  و  اعتداءات  احل�سور من 
عملية الإعدام. ويف اأثناء ذلك، كان �ساحب ال�سيادة يتحمل ب�سورة موؤقتة 
تلك ال�سلطة التي ميار�سها ال�سعب باعتبارها عالمة على الولء والطاعة. 
امللك  ا فر�سة للمحكوم عليه حتى ي�سب  اأي�سً العلني مثل  ولكن الإعدام 
والكني�سة على روؤو�ص الأ�سهاد، وبذلك كان يتحول اإىل بطل يلتف حوله 
ال�سعب  الأحيان من تدخل  ال�سعب. ويف�رش ذلك ما حدث يف كثري من 
لوقف الإعدام وتهريب املحكوم عليه وتخلي�سه، بل والعتداء على ممثلي 
لالإعدام  العلنية  الطقو�ص  اأتاحت  الإعدام. وهكذا  ينفذون  الذين  ال�سلطة 

»رفاهية تلك الحتفالت العامة املوؤقتة«))).

ال�سكان يف  اأعداد  ت�ساعًدا يف  ع�رش  الثامن  القرن  �سهد  ذلك،  وبعد 
غرب اأوروبا، مما ا�ستدعى احلاجة اإىل ا�ستيعاب جهاز الإنتاج لتلك الزيادة، 
وكذلك اإىل ال�سيطرة عليها بوا�سطة اأ�ساليب القوة اأكرث تهذيًبا. وجنم عن 
ذلك ظهور مفهوم ال�سكان كق�سية وكمو�سوع للمراقبة والتدخل واإعادة 
التاأهيل. فمن ناحية، جند اأن مفهوم ال�سحة العامة �سهد ات�ساًعا يف نطاق 
تطبيقه، فقد حتول من جمرد قواعد اإر�سادية خا�سة بال�سحة و�سكل للطب 
الوقائي اإىل نظام جماعي ي�سمل كافة ال�سكان. اإذ اخرتق التدخل الطبي 

Foucault, Discipline and Punish: 59-60.  (((
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املوبوءة كال�سجون وامل�سانع وال�سفن حتى  املناطق  العديد من  ال�سلطوي 
خالف  من  بالكامل  احل�رشية  البيئة  الطبي  التدخل  وغطى  امل�ست�سفيات. 
نظام  واإن�ساء  للمدينة،  تهوية  نظام  وعمل  العامة،  امليادين  تنظيم  اإعادة 
للم�سارف واملجاري. وهكذا، بف�سل التعامل الطبي مع البيئة احل�رشية، 
قبل.  من  عنها  تناأى  كانت  وجمالت  مناطق  اإىل  ال�سلطة  �رشايني  امتدت 
ونتج عن تلك الأ�ساليب اجلديدة لل�سلطة )التدخل الطبي) ظهور العديد 
متغريات  اأو  كخ�سائ�ص  ال�سكان  مبفهوم  األ�سقت  التي  امل�سطلحات  من 
الوفيات،  ومعدل  املتوقع،  والعمر  ال�سن،  مثل  وال�سيطرة،  التعرف  تتيح 
التدريب  ودرجة  التعليم،  وم�ستوى  الزواج،  ومعدل  الرثوة،  وم�ستوى 
املهني، و�سارت تلك املتغريات خ�سائ�ص بيولوجية لل�سكان، يتم توظيفها 
يف جهاز ال�سلطة بغر�ص ال�سيطرة على ال�سكان و�سمان املنفعة القت�سادية 

لها))).

 Populationori( »ومن ناحية اأخرى، يك�سف م�سطلح »ثروة ال�سكان
Chissemant( عن اأن هناك عالقة بني ال�سكان واملوارد، خ�سعت لتف�سريات 

هذا  ظهر  بدء،  ذي  بادئ  القت�سادي.  الفكر  مدار�ص  قبل  من  خمتلفة 
الرثوة  اأن من خالل  يرى  التي  املركنتيلية،  املدر�سة  اأن�سار  لدى  امل�سطلح 
الناجتة عن التجارة، هناك اإمكانية لزيادة عدد ال�سكان وقوة العمل، وزيادة 

معدلت الإنتاج والت�سدير، ومن ثم تكوين جيو�ص �سخمة وقوية.

 Foucault, “The Politics of Health in the 18th Century”, in Power/Knowledge: Selected  (((
 Interviews and Other Writings, 1972-1977, edited and translated by Colin Gordon
(New York: Pantheon Books, 1981): 171-176.
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ولذلك فتعظيم عدد ال�سكان هو الو�سيلة املثلى لتحقيق الرثوة. وعلى 
خالف ذلك، يرى اأن�سار مدر�سة الفزيوقراط اأن حتقيق الرثوة ل يتم بزيادة 
عد  فلي�ص  بذلك.  يخت�ص  اإداري  نظام  ت�سييد  خالل  من  ال�سكان  عدد 
تغيريه  املتغريات، ومن ثم ميكن  يتاأثر بغريه من  تابع  ال�سكان �سوى متغري 
القت�سادي  الفكر  مدار�ص  بني  النقا�سات  ومن  ب�سهولة.  ت�سكيله  واإعادة 
ال�سكان  مفهوم  ت�سكل  وال�سكان،  الرثوة  بني  العالقة  حول  املختلفة 
باعتباره جمًعا من العنا�رش املرتبطة بالف�ساء الب�رشي، من جهة، وباعتباره 
وعادات  املعي�سة  اأمناط  لتغيري  املبا�رشة  التدخالت  ثمار  فيه  تظهر  جماًل 

ال�سلوك، من جهة اأخرى))).

اأمام ظهور علوم  الطريق  مهد  ال�سكان  ملفهوم  النظري  التكوين  هذا 
العنا�رش  و�سبط  وتطوير  لتحليل  كفن   )Polizeiwissenschaft( ال�رشطة 
املختلفة املكونة لل�سكان وامل�ساكل القت�سادية والجتماعية املرتبطة بها، 
وهكذا  الأمور.  يف  حتكمها  ودرجة  الدولة  قوة  من  تزيد  التي  بال�سورة 
اكتمل حق الكائن املتخيل »ال�سكان« كمو�سوع جلهاز ال�رشطة، باعتباره 
جلن�ص  املنتمني  الأفراد  لكافة  ما  ال�سمات  من  لهم  الأفراد،  من  جمموعة 

واحد ويعي�سون بجوار بع�سهم))).

Foucault, Résumé des cours: 103-104.  (((

 Foucault, “Politics and Reason”, in Politics, Philosophy, Culture: Interviews and  (((
 Other Writings, 1977-1984, edited by Lawrence D. Kritzman (New York: Routledge,
1988): 80-83.
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كل  تفح�ص  اأحاول  �سوف  ال�سلطة،  لآلة  املختلفة  الأجزاء  حل  بعد 
نعترب  اأن  وميكننا  حدة.  على  منها  كلٌّ  يعمل  كيف  لرنى  قرب  عن  جزء 
ال�سلطة،  جلهاز  املختلفة  الأجزاء  تكون  التي  للقوة،  املختلفة  الأ�ساليب 
ف�سوًل متتالية يف كتاب الت�رشيح ال�سيا�سي، الذي قلب لنا فوكو �سفحاته 
يف اأعماله املختلفة. لي�ص الت�رشيح ال�سيا�سي هو درا�سة الدولة كج�سد، بل 
درا�سة اجل�سد ال�سيا�سي باأكمله كمجموعة من العنا�رش والتكنيكات، التي 
تقوم على عالقات القوة- املعرفة. ولذلك تقوم بتوظيف الأج�ساد اخلا�سة 
هنا  ومن  للمعرفة.  ملو�سوعات  حتويلها  عرب  واإخ�ساعها  باملحكومني 
نالحظ اأن املو�سوع الرئي�سي يف كتاب الت�رشيح ال�سيا�سي هو التكنولوجيا 
عمل  على  تقت�رش  ل  باجل�سد  معرفة  �سقان:  لها  والتي  للج�سد،  ال�سيا�سية 
غزو  جمرد  على  تزيد  اجل�سد  قوى  على  و�سيادة  املختلفة،  وطاقاته  قواه 
ن�سميه  اأن  ميكن  مما  للج�سد  ال�سيا�سية  التكنولوجيا  تت�سمن  القوى.  تلك 
التي تعمل وتتحرك   )Micro-physics of Power( للقوة  الدقيقة  الطبيعيات 
يف الف�ساء القائم بني الأجهزة واملوؤ�س�سات املختلفة، التي ا�ستوردت هذه 
الأ�ساليب يف ممار�سة ال�سلطة، والكيان املادي والقوى احليوية للج�سد))).

يعد الت�رشيح ال�سيا�سي للج�سد، الذي يتناوله فوكو بال�رشح والتحليل، 
عقب،  على  راأ�ًسا  مليكافيللي،  الأمري  كتاب  منذ  ال�سيا�سية،  للنظرية  قلًبا 
فالنظرية ال�سيا�سية التي افتتحها »الأمري« كانت نظرية للملكية، لأنها قد 
و�سعت يف بوؤرتها ج�سد امللك. بعبارة اأخرى، ركزت النظرية ال�سيا�سية 
على درا�سة امليكانيزمات القانونية التي ميزت بني �سخ�ص امللك ومتطلبات 
العر�ص. بينما يقف يف الركن املظلم، اأو فلنقل يف اأظلم ركن، من امل�رشح 

Foucault, Discipline and Punish: 26, 28.  (((
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لنا  ويقدم  املحكوم.  اأي  امللك«  �سخ�ص  مقلوب  اأو  »املكافئ  ال�سيا�سي 
الت�رشيح ال�سيا�سي رد الفعل العك�سي متاًما على ذلك التجاهل والإغفال، 
حيث يطيح براأ�ص امللك من التحليل ال�سيا�سي، وينقل بوؤرة الرتكيز باجتاه 
ال�سيا�سي.  التحليل  نتيجة لذلك يف قلب  �سي�سبح  الذي  ج�سد املحكوم، 
وهو يقدم لنا �سورة عن كيفية تكوين هذا اجل�سد كج�سد منتج وخا�سع 

يف نف�ص الوقت))).

�سفحاته  يف  والتقليد  ال�سيا�سي  الت�رشيح  كتاب  فتح  اإعادة  متثل  اإذن 
حماولة من قبل فوكو لكتابة تاريخ اجل�سد. فاإذا كان تاريخ اجل�سد قد دون يف 
جمالت عدة، كعلم ال�سكان وعلم وظائف الأع�ساء، وعلم الأمرا�ص وعلم 
الأحياء، فقد ا�ستقر جتاهله يف جمال التحليل ال�سيا�سي، ومل يتم تدوينه، ومن 
هنا تبدو اأهمية ما يقوم به فوكو، فالطرح الرئي�سي للت�رشيح ال�سيا�سي هو 
كتابة تاريخ العالقات بني ال�سلطة ال�سيا�سية واجل�سد، اأي ج�سد املحكومني 
بالطبع. اإنه تاريخ قهر و�سبط واإخ�ساع اجل�سد، وكذلك الكيفية التي مت 
ب�سكل  ال�سيا�سية،  ال�سلطة  قبل  من  اجل�سد  وتطويع  وتوظيف  تثبيت  بها 
مبا�رش اأو غري مبا�رش. بكلمة واحدة، اإنه التاريخ اخلا�ص بطبيعيات القوة))).

والآن بعد اأن علمنا ماهية الت�رشيح ال�سيا�سي، يحق لنا اأن نعر�ص لثالثة 
الدقيقة  بالطبيعيات  تت�سل  ال�سيا�سي،  الت�رشيح  كتاب  يف  منف�سلة  ف�سول 
للقوة. وكل ف�سل من هذه الف�سول يجمع بني عمليتني متناق�ستني، هما 
اأو خلق اجلماعات  )Individualization( والتجمع  الأفراد  اأو خلق  الأفراد 

.)Collectivization(

Ibid.: 28-29.  (((

Foucault, Résumé des cours: 48-49.  (((
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)Micro Optical Power( الطبيعيات الدقيقة للقوة الب�رشية )1(

الهائل  »بالعنف  للج�سد  ال�سيا�سية  التكنولوجيا  من  النوع  يتعلق هذا 
ا نهائيًّا ململكة الظالم  لل�سوء، الذي هو يف حد ذاته متعاظم، وي�سع حدًّ
الالحمدودة  الإمرباطورية  ويوؤ�س�ص  املتميزة،  اأو  اخلا�سة  باملعرفة  اخلا�سة 
للنظرة«. ل توجد و�سيلة للتعرف على ما يق�سده فوكو بتلك الإمرباطورية 
 Las( الو�سيفات  لوجه  ذاته  هو  بتحليله  ال�ستعانة  من  خري  الالحمدودة 
Meninas( للر�سام الإ�سباين فيال�سكي�ص، ذلك التحليل الذي �سدر به �سفره 

ال�سخم )الكلمات والأ�سياء). اأما لوجه الو�سيفات فرنى فيها الر�سام وقد 
وقف اإىل اخللف قلياًل من اللوحة الزيتية التي ير�سمها هو، لي�سغل مكاًنا، 
لي�ص يف منت�سف اللوحة ذاتها، واإمنا يف اأحد جوانبها. ويبدو الر�سام يف 
منتهى الو�سوح يف تلك اللحظة التي خرج فيها من وراء لوحته التي نرى 
اأخذ الر�سام خطوة  ظهورها، ول ن�ستطيع روؤية ما هو مر�سوم فيها. ولو 
اأن  حينئذ  �سي�ستطيع  التي  لوحته،  اأمام  بالكامل  لوقف  لليمني،  واحدة 
يراها وحده، ولن ن�ستطيع نحن اأن نراه. اإذ �سيزيح نف�سه من جمال نظرتنا. 
ولذلك فموقع الر�سام يف اللوحة التي اأمامنا هو نقطة التقابل بني نظرتني: 
نظرته ونظرتنا. وحينما نركز على ما يحدق الر�سام فيه، فاإنه ياأخذ بناظرنا 
لها مو�سوًعا  نعني  اأن  ن�ستطيع  التي  اللوحة،  النقطة، يف خارج  تلك  اإىل 
للروؤية، و�سوف جند اأننا نحن لأننا جند الزمن يقف عند تلك النقطة على 

وجه التحديد.
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بالكامل  الأي�رش  اجلانب  الر�سام  ير�سمها  التي  اللوحة  ظهر  وي�سغل 
اأمامنا، اإن عدم ظهور ما هو مر�سوم على لوحة الر�سام،  من اللوحة التي 
بالن�سبة لنا، يحول دون اأي تثبيت للتبادل الذي ل ينتهي للنظرات بيننا وبني 
الر�سام. فنحن ل ن�ستطيع اأن نعلم من ينظر اإىل من. هل ننظر نحن للر�سام 
باجتاهنا، ونحن ن�سغل موقع املو�سوع الذي ير�سمه، ن�سري ظاهرين للر�سام 
ت�ستبعدنا  الر�سام  نظرة  فاإن  بالعك�ص،  ولكن،  اإلينا.  ينظر  من  وي�سبح هو 
من جمال روؤيته با�ستبدالنا بتلك املوديالت )النماذج) املوجودة يف اللوحة 
الر�سام  اأنه حينما تقب�ص عيون  اأمامها. غري  اأن نقف  قبل  اأمامنا، من  التي 
على الناظر اإىل اللوحة، اأي نحن، فاإنها جتربه على الدخول يف ال�سورة، 
وحتدد لها مكاًنا معيًنا فيما تقوم بتمثيله. وهنا يجرب الناظر نف�سه فيما ي�سبه 
مرئيًّا  ظاهًرا/  نف�سه  يجد  فالناظر   :)Marginal Trap( الهام�سية«  »امل�سيدة 
بالن�سبة للر�سام، ويجد ظهوره قد انتزع من مكانه ونقل اإىل مكان اآخر، 
يف  املر�سومة  النافذة  من  ال�سوء  يدخل  وعندما  لالأبد.  عليه  خافًيا  �سيظل 
ويجعل  باأكمله  املنظر  على  يفي�ص  فاإنه  الر�سام،  خلف  تقع  التي  اللوحة، 
الر�سام ظاهًرا بالن�سبة لنا وكذلك املوديالت )النماذج الب�رشية) التي تقف 
اأمامه وبقية مكونات الغرفة املر�سومة يف اللوحة، كل ذلك يحمله في�ص 

اأ�سعة ال�سوء اإلينا، اأدى اإىل الناظر.

ا يجري باجتاهنا ول ن�ستطيع  ا ينطلق من عيني الر�سام، خطًّ غري اأن خطًّ
الذي  املكان  اإىل  لي�سل  �سطحها  اللوحة، ويخرج من  فهو يخرتق  جتنبه، 
ن�ساهد  اإننا  اللوحة.  اإىل  الناظرين  اأي  نحن،  ي�ساهدنا  الر�سام  منه  نرى 
اأن  لنا  تتيح  التي  ال�سوء  اأ�سعة  نف�ص  بوا�سطة  الر�سام  من  م�ساهدين  اأنف�سنا 
نراه. وهكذا حينما يدخل الر�سام والناظر اإىل اللوحة يف تبادل ل ينتهي 
للنظرات، حيث ل توجد نظرة ثابتة اأو م�ستقرة، تنعك�ص الأدوار ب�سكل 
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ل نهائي، في�سبح امل�ساهد م�ساهًدا، اأي الذات مو�سوًعا هناك »ل نعلم من 
نحن اأو ماذا نفعل. اأن�ساِهد اأم ن�ساَهد؟«))).

لل�سوء«  الهائل  »العنف  معنى  ملعرفة  املطول  ال�ستطراد  هذا  بعد 
و»الإمرباطورية الالحمدودة للنظرة« فاإن ما تهدف اإليه الطبيعيات الدقيقة 
اإليها بالتكنيكات الب�رشية، هو ال�سعي لوقف  للقوة الب�رشية، التي �سي�سار 
بني  الأدوار  تبادل  انعكا�ص/  ومنع  للمنظرات  الالنهائي  التبادل  ذلك 
ففي  الو�سيفات.  لوجه  فوكو  حتليل  من  تبني  مثلما  واملو�سوع،  الذات 
التكافوؤ  بع�ص احلالت، حتاول تكنيكات القوة الب�رشية فر�ص حالة عدم 
لطريف  الفر�سة  اإتاحة  خالل  من  القوة  عالقات  على   )Asymmetrical(

العالقة يف الظهور املتبادل )Reciprocal Visibility(. فامللك اأو العقل يحتم 
على كلٍّ منهما اأن يظهر وجهه من اأجل الق�ساء على اأية حماولة لنهر �سلطته، 
واإن كانت الو�سيلة )الظهور) ل تقود بال�رشورة اإىل الغاية )اإقرار ال�سلطة). 
ي�ستثري  فهو  القوة،  عالقة  يف  املهيمن  امل�سيطر/  الطرف  ينظر  فحينما 
املحاولت ال�ساعية اإىل قلب اأو حتكيم اأو جتميد طقو�ص الظهور ال�ساعية 
نقول يف طقو�ص  ما  يت�سح  القوة.  على عالقة  التكافوؤ  لفر�ص حالة عدم 
الإعدام العلني، حيث تبتغي املرا�سم العلنية لالإعدام التي يقوم عليها ممثلو 
امللك،  �سلطة  يف  الهتزاز  اأو  القوة  عالقة  يف  اخللل  معاجلة  اإىل  ال�سلطة 
الذي ت�سبب فيه ارتكاب اجلرمية، باعتباره اعتداًء على امللك ذاته. وتكون 
بوا�سطة  ال�سلطة،  اإجراءات  تفعيل  باإعادة  ال�سلطة  اهتزاز  خلل  معاجلة 

 Foucault, The Order of Things: An Archaeology of Human Sciences, World of Man  (((
(London: Tavistock, 1974): 3-8.
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العلني،  الإعدام  يعطي  واإمنا  الإعدام.  عليها، من خالل طقو�ص  القائمني 
ال�ساعي لرد العتبار للملك وتاأكيد �سلطته، الفر�سة للجماهري لاللتفاف 
حول املحكوم عليه، الذي ي�سمو اإىل م�ستوى الأبطال، حينما ي�سب علًنا 
والعتداء  حتريره،  وحماولة  له  بالهتاف  اجلماهري  فتقوم  والكني�سة.  امللك 

على ممثلي ال�سلطة واإهانتهم.

والتبادل  الذهبية  ال�سوء  اأ�سعة  مع  الهادئ  التعامل  على  كان  ولقد 
الالحمدودة  الإمرباطورية  يف  الأدوار،  وانعكا�ص  للنظرات  الالنهائي 
للنظرات، كان على ذلك اأن ينتظر حتى اخرتاع البانوبتيكون، فيتم فر�ص 
يعد  الب�رشية،  الناحية  ومن  تام.  ب�سكل  القوة  على عالقات  التكافوؤ  عدم 
ا، لأنه يعك�ص املبداأ الأ�سا�سي الذي يقوم عليها  الظهور يف البانوبتيكون فخًّ
القبو اأو الزنزانات ال�سفلية، اأي الظلمة. فاملبداأ الأ�سا�سي للبانوبتيكون هو 
ال�سخ�ص  تاأ�رش  املراقب  ومن  الظهور)  اإىل  توؤدي  )التي  ال�ساملة  الإ�ساءة 
املرئي اأف�سل من الظلمة )وهو ما يجعل الظهور اأو قابلية ال�سيء اأن يرى 
للبانوبتيكون  الت�سميم املعماري  ا له). ويتحقق هذا من خالل فر�ص  فخًّ
على نزلء الغرف ظهوًرا حموريًّا )Axial Visibility(، من اجتاه برج املراقبة، 
ويف نف�ص الوقت خفاًء جانبيًّا )Lateral Invisibility(، من زاوية عزل نزلء 
القوة  تكنيك  عليها  يقوم  التي  الأ�سا�سية  فالفكرة  بع�سهم.  عن  الغرف 
الب�رشية يف البانوبتيكون هي اأن القوة يجب اأن تكون ظاهرة )فنزيل الغرفة 
يرى برج املراقبة دائًما يتج�س�ص عليه) وغري موؤكدة )فالنزيل ل ي�ستطيع اأن 

يتحقق ما اإذا كان املراقب يف الربج حا�رًشا اأم غائًبا)))).

Foucault, Discipline and Punish: 200-202.  (((
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ويالحظ على ميكانيزمات القوة يف البانوبتيكون اأنها متار�ص التحكم 
التكنيكات  اأن  اأخرى  اأو بعبارة  املراقبة واملالحظة،  وال�سيطرة من خالل 
التي جتعل الأ�سياء ظاهرة ومرئية تخلق اأو تولد تاأثريات القوة اأي ال�سيطرة. 
ي�ساف اإىل ذلك اأن قوة الإب�سار اأو النظرة التي تعتمد عليها تلك التكنيكات 
ت�ستطيع ب�سهولة اأن ت�ساعف م�ستويات ال�سيطرة، وتوزع تلك امل�ستويات 
منه  تخلق  بحيث  عليه،  والإ�رشاف  مراقبته  املراد  ال�سطح  اأو  الف�ساء  على 
ال�سيطرة  مل�ستويات  الهرمي  ال�سكل  هذا  هرميًّا.  �سكاًل  امل�ستويات  تلك 
القائمة على النظرة واملالحظة من ال�سهولة مبكان اأن يتم ا�ستيعابه وتوظيفه 
يف اأجهزة وموؤ�س�سات ال�سيطرة، وكذلك يف اأجهزة وموؤ�س�سات الإنتاج)))، فاإذا 
كان الت�سميم املعماري الدائري للبانوبتيك ي�سمح ب�سعود هيمنة نظرة عليا 
هي مكمن القوة ويف نف�ص الوقت مو�سع املعرفة، فتلك النظرة العليا يف 
اإىل ال�سكل الهند�سي الهرمي، حتى تت�ساعف م�ستويات �سلطتها،  حاجة 

وت�ستمر يف عملها بتوا�سل، دون انقطاع.

للمراقبة،  هرياركي  كجهاز  يت�سكل  اأن  للبانوبتيكون  يت�سنى  وبذلك 
ا على الإ�رشاف على ميكانيزماته من الداخل. فمن برج املراقبة،  قادر اأي�سً
ي�ستطيع املدير/ الرئي�ص اأن يتج�س�ص على العاملني/ املروؤو�سني )املمر�سات، 
ويالحظون  يراقبون  بدورهم  الذين  اإلخ)  احلرا�ص...  املدر�سني،  الأطباء، 
اإلخ)، وي�سهل،  نزلء الغرف )املر�سى، الطالب، امل�ساجني، املجانني... 
بالإ�سافة اإىل ذلك، على اأي مراقب يقوم بتفتي�ص مفاجئ على البانوبتيكون 

اأن يعلم، من خالل نظرة خاطفة من املركز، كيف تعمل هذه الآلة))).

 Ibid.: 171-175.  (((

Ibid.: 206.  (((
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وي�ساف اإىل ذلك اأن تكنيكات القوة الب�رشية، مبا تت�سم به من خوا�ص 
تت�سم  البانوبتيكون،  من  ذلك  يت�سح  كما  ال�سلطة،  ممار�سة  جتعل  �سالفة، 
بالكفاءة العالية وكذلك انخفا�ص التكلفة القت�سادية. تظهر كفاءة ممار�سة 
ال�سلطة ب�سكل جلي يف البانوبتيكون من عدة اأوجه، منها: اإمكانية خف�ص 
عدد من يقومون مبمار�سة ال�سلطة مع ما ي�سحب ذلك من زيادة يف عدد 
من متار�ص عليهم ال�سلطة، واإمكانية التدخل يف اأية حلظة لتعديل �سلوك من 
متار�ص عليهم ال�سلطة حتى قبل اأن ي�سدر عنهم اأي �سلوك خمل اأو جرمية، 
ودون  بهدوء  ال�سلطة  وممار�سة  واملكثفة،  امل�ستمرة  املراقبة  �سغط  ب�سبب 
اأدنى �سخب اأثناء تتايل تاأثرياتها من طرف لآخر، والقابلية العالية ملمار�سة 
التفا�سيل))).  اأدق  مع  تتنا�سب  الدقة حتى  مبنتهى  تعديلها  يتم  اأن  ال�سلطة 
وتقود الكفاءة العالية يف ممار�سة ال�سلطة اإىل انخفا�ص التكلفة القت�سادية 
لها، وميكن التعرف على ذلك اجلانب، الذي �سكل اأهمية ق�سوى لبنتام 
خمرتع البانوبتيكون من خالل التعر�ص ملا ي�سميه فوكو اقت�ساد القوة: اأي 

تكلفة ممار�سة ال�سلطة وعائد ممار�سة ال�سلطة.

بف�سل  ال�سلطة،  اأجهزة ممار�سة  تتخل�ص  ف�سوف  التكلفة،  زاوية  فمن 
�سال�سل  هناك  تكون  فلن  املادي.  ثقلها  من  الب�رشية،  التكنيكات  كفاءة 
واأقفال وق�سبان، لأن كل ما نحتاجه هو هند�سة للمكان ودخول ال�سوء 
�ستتمكن  املادي،  ثقلها  ل  القوة،  عيون  خالل  ومن  للفتحات.  وترتيب 
ملمار�سة  امل�ستويات  متعددة  دعائم  �ستت�سكل  مهيمنة  عليا  واحدة  نظرة 

Ibid.  (((
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ال�سلطة على نزلئه وعلى اآلياته الداخلية، عن طريق املالحظة واملراقبة))). 
فبينما  ال�سلطة.  ملمار�سة  ال�سيا�سية  التكلفة  يف  انخفا�ص  ذلك  ي�ساحب 
لحتياجها  فقط  لي�ص  ال�سيا�سية،  التكلفة  بارتفاع  امللكية  القوة  ات�سمت 
ل�ستثارتها  بل  ال�سلطة،  ممثلي  من  هائلة  واأعداد  �سخمة  جيو�ص  اإىل 
وقد  والنقطاع.  ال�سطراب  من  عانت  هنا  ومن  والع�سيان،  للتمرد 
ا�ستدعى �سحق التمردات وغريها من اأ�سكال القالقل ا�ستخدام املزيد من 
اخلناق  ت�سييق  من  املزيد  عن  ف�ساًل  ال�سيطرة،  بغر�ص  القت�سادية  املوارد 
قبلهم.  من  واملقاومة  الحتكاكات  تولد  كانت  الذين  املحكومني،  على 
تلك  طريق  عن  اأنه  هو  البانوبتيكون،  اأي  بنتام،  اخرتاع  عبقرية  وكانت 
النظرة العلوية املهيمنة والفاح�سة واملدققة ي�ستطيع خف�ص كلٍّ من التكلفة 

القت�سادية وال�سيا�سية ملمار�سة ال�سلطة))).

ومن جانب العائد، فيوؤ�س�ص البانوبتيكون اقت�ساًدا اإيجابيًّا فيما يت�سل 
اإذ عن طريق املعمار والهند�سة تتاأكد �سلطة العقل على  مبمار�سة ال�سلطة، 
عقل اآخر. فتن�سئ التكنيكات الب�رشية، قاعدة الأ�سا�ص يف ممار�سة ال�سلطة 
داخل البانوبتيكون، عالقة متنا�سبة بني فائ�ص القوة وفائق الإنتاج. ذلك 
على  يعتمد  ال�سلطة  ميار�ص  من  جتعل  التي  بال�سورة  ترتتب  الأ�سياء  اأن 
مواردها الداخلية فقط، وترفع من خالل عملها كفاءة ذلك الذي متار�ص 
متار�ص  وما  ال�سلطة  بني  الت�سال  نقاط  من  تزيد  وكذلك  �سيطرتها،  عليه 

Ibid.: 202-203.  (((

Foucault, “The Eye of Power”: 154-155.  (((
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عليه فتزداد �سيطرتها. يعد البانوبتيكون، من هذه الزاوية اأي زاوية العائد 
من ممار�سة ال�سلطة، تبادًل ل ينتهي بني القوة واملنفعة. فتنتج زيادة القوة 
ت�سل  اإىل م�ستويات مل تكن  القوة  املنفعة  زيادة  املنفعة، وحتمل  املزيد من 

اإليها))).

تتولد  الب�رشية،  التكنيكات  اأي  للقوة،  اخلفيفة  للتكنيكات  وكنتيجة 
اإىل  القوة  »ف�ستنتقل  �سورة.  واأب�سط  اأو�سح  يف  م�ستمرة  اإخ�ساع  عملية 
اجلانب الآخر اأي ال�سطح الذي متار�ص عليه. لذلك فمن ي�سلط عليه جمال 
الإم�ساك   – بنف�سه   – يتوىل  ذلك،  ويعلم   ،)Field of Visibility( الظهور 
بقيود ال�سيطرة على نف�سه، ويجعلها تلعب على نف�سه )اأي متار�ص تاأثريها 
وعملها عليه) ب�سورة تلقائية... فهو يحفر بداخله عالقة القوة التي يلعب 

فيها كال الدورين، فهو ي�سبح العامل الرئي�سي يف اإخ�ساع ذاته«))).

)Mechanical Micro-physics of Power( الطبيعيات الدقيقة للقوة امليكانيكية )2(

وقواه  اجل�سد  مع  مبا�رش  ب�سكل  امليكانيكية  التكنيكات  هذه  تتعامل 
يولد  واجل�سد  ال�سلطة  بني هذه  اللقاء  يتحقق  وقدراته، وعندما  وحركاته 
قط  الربجوازي  املجتمع  يف  ال�سلطة  تتنكر  ال�سيكولوجي)3)مل  الفاعل 
حلقيقة اجل�سد يف مقابل ال�سمري، بل على العك�ص من ذلك مل يكن هناك ما 

Foucault, Discipline and Punish: 207.  (((

Ibid.: 202-203.  (((

Foucault, Résumé des cours: 49.  (3(
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هو اأكرث مادية وطبيعية وج�سدية يف ذلك املجتمع من ممار�سة ال�سلطة))). غري 
اأن اأحًدا، على الرغم من ذلك مل يكن يلم�ص اجل�سد اأو يعبث فيه، واإن حدث 
ذلك فباأقل قدر ممكن وحتى ي�سل اإىل �سيء غري اجل�سد، لقد كان اجل�سد، اإذن 
مم�سوًكا بوا�سطة نظام �سامل من اللتزامات والتحرميات واحلرمانات. ومن 
 Economy of Suspended( خالل اإدارة ما ي�سميه فوكو اقت�ساد احلقوق املعلقة
Rights) كان يتم التالعب باجل�سد عن بعد، دون اأن مي�ص، وبغر�ص حتقيق 

فوكو  تو�سيف  على  جريهارت  �سوزان  الباحثة  تعلق  امل�سمى))).  غاية 
اأو اللذة اجلن�سية  اأنه يت�سمن بعًدا يتعلق بال�ستثارة  للتكنيكات امليكانيكية 
)Eroticism( التي تقود اإىل انعكا�ص عالقات القوة وتبادل الأدوار بني احلاكم 

الإعدام  طقو�ص  يف  امللك  ج�سد  وجود  اأن  جريهارت  فرتى  واملحكوم. 
العلني، كان يحيل املنظر اإىل م�سهد جن�سي، حيث اإن احتكاك ج�سد امللك 
بلذة  ال�سعور  يولد  املحت�سدة  واجلماهري  عليه  املحكوم  بج�سد  )ال�سلطة) 
يف ممار�سة ال�سلطة ولذة يف املقاومة. ومن هنا ميكن تف�سري ما كان يتخلل 
عمليات الإعدام العلني من �سب للملك والكني�سة من قبل املحكوم عليه، 
ومن اعتداء اجلماهري على ممثلي ال�سلطة وحتريرهم للمحكوم عليه)3). ومن 
ا ن�ستطيع اأن نفهم ملاذا جتنبت تكنيكات القوة امليكانيكية، ب�سكل  هنا اأي�سً
اأو�سح، مل�ص اجل�سد اأثناء �سيطرتها عليه، لأنها جتهد من اأجل عدم ا�ستثارة لذة 

املقاومة فيه التي توؤدي اإىل انعكا�ص عالقات القوة.

Foucault, “Body/Power”: 57-58.  (((

Foucault, Discipline and Punish: 17.  (((

Gearhart, “The Taming of Michel Foucault”: 467-468.  (3(
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يف  فنًّا  امليكانيكية،  التكنيكات  اأبرز   )Discipline( الن�سباط  ميثل 
اأو  اجل�سد،  مهارات  تنمية  اإىل  فح�سب  يهدف  ل  اجل�سد،  مع  التعامل 
حتى تكثيف خ�سوعه، بل يرمي اإىل �سياغة عالقة دائرية، داخل اجل�سد، 
ازداد  كلما  وطاعة،  اأكرث خ�سوًعا  اجل�سد  على جعل  ميكانيزماتها  تعمل 
املتبادلة عن  العالقة  تركيب هذه  ويتم  بالعك�ص.  والعك�ص  نفًعا ومهارًة، 
مبجرد  ترتيبها،  واإعادة  وحدات،  اإىل  وتق�سيمه  اجل�سد،  اكت�ساف  طريق 
دخول اجل�سد اإىل ماكينة الن�سباط لي�ص فقط حتى يوؤدي اجل�سد ما يناط 
الأداء.  يف  املطلوبة  والدقة  والكفاءة  بال�رشعة  ا  اأي�سً ولكن  مهام،  من  به 
ومن هذه الزاوية، ميكن القول اإن الن�سباط هو الت�رشيح ال�سيا�سي اخلا�ص 
يحول  التدقيق  و�سديدة  الغام�سة  التكنيكات  طريق  فعن  بالتفا�سيل: 
الن�سباط كل �سيء اإىل ك�سف ح�ساب، وعن طريق تعليمات تبدو يف غاية 
الب�ساطة بل والرباءة، ولكنها يف حقيقتها يف غاية النتباه والت�سكك يتمتع 
الن�سباط بقدرة هائلة على اخرتاق اجل�سد واإقامة ترتيبات �سديدة الدقة. 
ويتم ت�سكني تلك التفا�سيل متناهية ال�سغر لي�ص على م�ستوى كفاءة الأداء 
اأو الوظيفية، واإمنا على امل�ستوى التكتيكي ملمار�سة ال�سيطرة والتحكم يف 

اجل�سد))).

وي�سمل التحكم الن�سباطي )Lateral Invisibility( يف اجل�سد، �سمن 
اأ�سياء عدة، فر�ص اأف�سل عالقة ممكنة بني حركة جزء ما من اجل�سد والو�سع 
الكلي للج�سد، مبا يجعل اجل�سد �رشيًعا وكفًئا لأق�سى درجة ممكنة. فعلى 
�سبيل املثال، حينما يتم ا�ستعمال اأو توظيف اجل�سد بال�سكل ال�سحيح، يف 

Foucault, Discipline and Punish: 137-139.  (((
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تدريبات اجلنود يف اجلي�ص اأو مترينات اأطفال املدار�ص على حت�سني خطوط 
الكتابة، ل يتم اإهمال اأ�سغر التفا�سيل، ول يبقى اأي جزء يف اجل�سد معطاًل 
اأو خاماًل. بل على العك�ص من ذلك متاًما، يتم توظيف كل جزء يف اجل�سد 
ليدعم وي�ساند احلركة املراد اأداوؤها. فان�سباط اجل�سد هو الو�سط الإجرائي 
اأو العملياتي املنا�سب لالأداء اجليد للحركة املطلوبة. كذلك ي�سمل التحكم 
الن�سباطي يف اجل�سد اإقامة اأف�سل عالقة ممكنة بني اجل�سد )اأو ذلك اجلزء 
من اجل�سد الذي يقوم باحلركة) والأداة التي ي�ستخدمها اجل�سد للقيام بتلك 
احلركة. مثل القلم يف يد التلميذ اأو البندقية يف يد اجلندي وغري ذلك من 

الأدوات امل�ستخدمة يف التدريبات.

الأدائي  »التكويد  والأداة  اجل�سد  بني  العالقة  اإقامة  عملية  وت�سمى 
احلركة  تق�سم  حيث   ،)Instrumental Coding of the Body( للج�سد« 
اجل�سد  اأجزاء  حركات  �سل�سلة  متوازيتني:  �سل�سلتني  اإىل  اأداوؤها  املطلوبة 
املوؤدية اأو الداعمة للحركة املطلوب يف موازاة �سل�سلة حركات اأجزاء الأداة 
امل�ستخدمة لأداء احلركة املطلوبة. بعد ذلك يتم الربط بني كل حركة جزئية 
من حركات اأجزاء اجل�سد مع احلركة اجلزئية املقابلة لها من حركات اأجزاء 
الأداة امل�ستخدمة، لتكوين حركات جزئية ب�سيطة جتتمع بني هذين النوعني 
من احلركات. ويتلو ذلك اأخرًيا و�سع ترتيب اأو ت�سل�سل ثابت للحركات 
احلركة  اأداء  يتم  حتى  الأداة،  واأجزاء  اجل�سد  اأجزاء  بني  اجلامعة  اجلزئية 
املدر�سة،  مترينات  اأو  اجلي�ص،  تدريبات  يف  �سواء  املطلوبة،  املركبة  الكلية 
للحركة  النظام  هذا  امل�سنع.  يف  الإنتاج  اأن�سطة  اأو  ال�سجن،  عقوبات  اأو 
املفرو�ص على اجل�سد ل يوؤدي فقط اإىل خلق مركب اجل�سد – الأداة، بل 
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ا القانون الذي يتحرك اجل�سد وفًقا له))). لي�ص هذا  ميثل يف الوقت ذاته اأي�سً
فح�سب، واإمنا يذهب فوكو اإىل اأن املراقبة املدققة للتفا�سيل والتحكم يف 
ا هائاًل من طرق ال�سيطرة على اجل�سد  تلك الأمور متناهية ال�سغر اأنتج كمًّ
وكذلك املعارف املتعلقة باأدق اأجزائه، ف�ساًل عن املعلومات والتو�سيفات 
واخلطط املرتبطة بعمليات ا�ستك�ساف اجل�سد وال�سيطرة عليه. »ومن مثل 

هذه الرتهات... ولد اإن�سان املذهب الإن�ساين احلديث«))).

)Physiological Micro-physics of Power( الطبيعيات الدقيقة للقوة الف�سيولوجية )3(

تتعلق هذه التكنيكات الف�سيولوجية مبا يطلق عليه فوكو و�سع املعايري 
)Normalization(، فكما يت�سح من ال�سم تقوم ميكانيزمات القوة بتاأ�سي�ص 

اأمناط ومعايري ثابتة، يتم وفًقا لها اإقرار ما يتفق معها اأو رف�ص وا�ستبعاد ما ل 
يخ�سع لتلك املعايري. وتتم عملية و�سع املعايري عن طريق التدخالت التقوميية 
يف املوؤ�س�سات اأو الأجهزة املختلفة، تلك التدخالت التي حتمل طابًعا عقابيًّا 
وعالجيًّا يف اآن واحد)3). ففي قلب امليكانيزمات واملمار�سات الن�سباطية، 
تربز ميكانيزمات عقابية ب�سيطة، لها قوانينها وجرائمها واأحكامها اخلا�سة، 
املحاكم  ت�سدرها  التي   ،)Infra-penalties( ال�سفلية  العقوبات  تلك  وت�سد 
امل�سغرة )Mini-courts( بداخل املوؤ�س�سات الن�سباطية، الثغرات التي خلفتها 
اأنواع  من  العديد  وقمع  بتعريف  تقوم  فهي  وراءها.  والت�رشيعات  القوانني 
ال�سلوك التي اأفلتت من يد النظام القانوين لت�ساع وعمومية الن�سو�ص القانونية.

Foucault, Discipline and Punish: 152-153.  (((

Ibid.: 141.  (((

Foucault, Résumé des cours: 49.  (3(
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وتت�سمن امليكانيزمات العقابية الب�سيطة جمموعة كاملة من الإجراءات، 
التي جتعل من كل �سيء مو�سوًعا للعقاب، ومن كل �سخ�ص قاباًل للعقاب، 
ال�سلوك  عن  والنحراف  املخالفة  اأ�سكال  اأب�سط  التقاط  ي�سهل  وبذلك 
يتعني  حمدد،  اإطار  يف  ال�سورة  ولو�سع  للعقاب.  حمالًّ  وجعلها  املعياري، 
على الطالب يف املدر�سة اأن يوؤدي املهام املنوطة به وفًقا لتعليمات املدر�سة، 
مثل املدة الزمنية الواجب اجتيازها وجمموعة الدرجات الواجب احل�سول 

عليها، حتى ينتقل الطالب من مرحلة اإىل اأخرى.

مت  الذي  الغا�سب  القانون  انتقام  العقاب  يعد  مل  ال�سياق،  هذا  يف 
انتهاكه، بل اأ�سبح العقاب متطابًقا يف �سكله متاًما مع الواجب اأو التكليف 
الذي حدث النحراف عنه، اأي مع تكرار هذا التكليف والإ�رشار على 
اأدائه، مبا يتفق واملعايري املعينة لأدائه. لقد اتخذ العقاب اإذن �سورة م�ساعفة 
وتكثيف وتكرار الأ�سكال املختلفة للتدريب على اأداء ال�سلوك ال�سحيح اأو 
القومي. وهكذا �سار العقاب مكافًئا للقيام بالتدريب وتكراره. »واأحدث 
ذلك ا�ستبداًل للت�سنيف الثنائي لالأفعال اإىل مباح وحمرم، بو�سع خط مت�سل 
املختلفة  ال�سلوك  اأنواع  ت�سكني  بينهما  يتم  �سالب وموجب،  بني قطبني، 
على املت�سل، ومينح كلُّ نوع منها درجة معينة، يرتتب على ذلك اإمكانية 
عمل ك�سف ح�ساب لكل فرد عن طريق جمع النقاط ال�سالبة واملوجبة، 
وهو ما ي�سمح بدوره بو�سع تراتيبة هرياركية لالأفراد، من حيث طبيعة كلٍّ 

منهم، وقابليته وم�ستواه وقيمته.
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للديون  امل�سغر  القت�ساد  ذلك  خالل  من  الأفراد،  ترتيب  يوؤدي  ل 
واملكافاآت، اإىل متييز الأفراد املختلفني عن بع�سهم بعالمات فقط، واإمنا يوؤدي 
ا. فيح�سل الأفراد، بب�ساطة على  اإىل عقابهم ومكافاآتهم يف ذات الوقت اأي�سً
يف  مرتفع  مكان  اإىل  ترتجم  التي  املرتفعة  الدرجات  طريق  عن  املكافاآت 
الرتتيب، وبالعك�ص يح�سل الأفراد على العقاب عن طريق الدرجات املتدنية 
التي ترتجم اإىل مكان متدنٍّ يف الرتتيب. ويعمل ترتيب الأفراد عن طريق 
الأفراد،  متييز  على  الوقت،  ذات  يف  والعقاب  للمكافاأة  كاأداة  العالمات، 
من خالل قيا�ص الفروق بينهم يف القدرات وال�سلوك، ويفر�ص عليهم يف 
نف�ص الوقت التجان�ص الذي ي�سفي الفوارق والختالفات فيما بينهم، من 
خالل ممار�سة ال�سغط عليهم للخ�سوع لنف�ص النموذج. وبكلمة واحدة، 
يقوم التكنيك الف�سيولوجي اخلا�ص بو�سع املعايري )Normalization( باملقارنة 
و�سع  تكنيك  وي�سل  وال�ستبعاد))).  الت�ساق  وفر�ص  والرتتيب  والتمييز 
املعايري اإىل القمة حينما ي�سبح هو ذاته خا�سًعا ملعايري تفر�ص عليه لتنظيمه 
و�سبطه. فممار�سة و�سع معايري ل�سلوك الأفراد اخلطرين اأو غري املن�سبطني 
تخ�سع هي ذاتها ملعايري من خالل التطور التقني والتفكري العقالين، اللذين 
ومدار�سه  مناهجه  ملد  العملية،  للدرا�سة  جماًل  املمار�سة  تلك  من  يجعالن 
واجتاهاته))). فقد ارتبط فن و�سع املعايري بحقلي الطب وعلم النف�ص اللذين 
اأ�سفيا على ذلك الفن الطابع العملي، كما دعم اجلهاز الق�سائي هذا الفن 

وبالتايل ك�ساه بال�سفة القانونية)3).

Foucault, Discipline and Punish: 177-183.  (((

Foucault, Résumé des cours: 58.  (((

Foucault, Discipline and Punish: 295.  (3(
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ال�سطح، كاأنه قوة منع  املعايري، من على  يبدو تكنيك و�سع  واأخرًيا، 
ا  وحترمي، جتهد لإزالة النحراف اأو املخالفة لل�سلوك ال�سحيح، وتبدو اأي�سً
كاأنها تف�سل متاًما، وحتتاج من ثم لأن تبداأ من جديد. ولكن، يف العمق، 
ياأخذ  بينما  وتاأثرياتها،  م�ستوياتها  وت�ساعف  قدًما،  ت�سري  ال�سلطة  كانت 
الهدف الذي ت�سعى نحوه يف الت�ساع والنق�سام والت�سعب. باخت�سار، 
ظهرت عملية و�سع املعايري كنظام للمحدود، بينما هي يف احلقيقة خطوط 

غري حمددة لخرتاق ال�سلطة))).

�ساأ�رشع الآن يف جتميع الأجزاء من اأجل اإعادة بناء النموذج ال�سرتاتيجي 
قبل  ال�سلطة. ولكن  اآلة جهاز  بغر�ص فهم كيفية عمل  الفوكو،  لعالقات 
ذلك هناك خطوتان لبد من اتخاذهما حتى ي�سري هذا النموذج مفهوًما.

اأوًل: ل بد من عك�ص اجتاه مقولة كالو�سفيت�ص ال�سهرية: اأن )احلرب 
ا�ستمرار لل�سيا�سة ولكن بو�سائل اأخرى) لت�سري )ال�سيا�سة ا�ستمراًرا للحرب) 
الع�سكري. ويدل قلب مقولة كالو�ستفي�ص على  للنموذج  اأو على الأقل 
معان ثالثة: اأولها اأن عالقات القوة تتكئ على عالقات اإكراه حمددة مثلت 
ال�سيا�سة  اإنهاء  اأن  ثانيها  الدائرة،  احلرب  يف  معينة  تاريخية  للحظة  نتاًجا 
حلالة احلرب ل يعني باأية حال حتييد اآثار املعركة النهائية اأو توازن القوى 
الناجتة  القوة  ال�سيا�سة عالقات  اأنتجت  الناجم عن احلرب بوجه عام، بل 
واللغة  القت�سادية  والفوارق  الجتماعية  املوؤ�س�سات  باأحقية  املعركة  عن 
والأج�ساد، فت�سري املعارك ال�سيا�سية �سكاًل من اأ�سكال احلرب غري املعلنة، 
لل�سالح،  بالعودة  �سوى  يحدث  ل  ال�سالفة  املعركة  نتائج  ن�سخ  اأن  ثالثها 

Foucault, The History of Sexuality: 43.  (((
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فوحده ن�سوب املعركة من جديد ي�ستطيع و�سع حد لآثار املعركة ال�سابقة 
اأي ينهي ال�سيا�سة كا�ستمرار للحرب))).

باعتبارها  القوة  عالقات  طبيعة  العتبار  يف  الأخذ  من  بد  ل  ثانًيا: 
فاإمكانية   .)Intentional and Non-subjective( م�سخ�سة«  وغري  »عمرية 
الأهداف  بح�سابات  م�سبعة  اأنها  حقيقة  من  تنبع  القوة  لعالقات  منهما 
واملقا�سة، لكن دون اأن يعني ذلك اأن القوة نتاج لختيار اأو قرار فردي))). 
عالقات  لفهم  عنه  غنى  ل  الذي  الظاهر،  التناق�ص  ذلك  تف�سري  وميكن 
التكنيكات  فهناك  القوة.  لعالقات  م�ستويني  بوجود  فوكو،  عن  القوة 
وت�ستجيب  واملقا�سد  الأهداف  نتاج ح�ساب  فهي  بالعمدية،  تت�سم  التي 
تت�سابك  حينما  ولكن  اجلميع.  �سد  اجلميع  حرب  يف  الفرقاء  مل�سالح 
لل�سلطة،  واأجهزة  ا�سرتاتيجيات  لتكون  بع�سها  مع  التكنيكات  هذه 
لحتياجات  بل  �سخ�سية،  اأو  فردية  لحتياجات  ا�ستجابة  ميثل  ل  فذلك 
ا�سرتاتيجية. فالفاعلون )الطبقات اأو اجلماعات اأو الأفراد) يختارون عن 
لأنف�سهم،  التي حددوها  الغايات  اإىل  للو�سول  الالزمة  التكتيكات  عمد 
ولكن ال�رشورة ال�سرتاتيجية التي حتدد الأهداف الكربى للفاعلني تفر�ص 

ا�سرتاتيجية عليها بتجاوزهم)3). 

Foucault, “Two Lectures”: 90-91.  (((

Foucault, The History of Sexuality: 95.  (((

 Guy Laforest, “Regards généalogiques sur la modernité : Michel Foucault et la  (3(
 philosophie politique”, Canadian Journal of Political Science 18, No. 1 (March
 1985): 80-81; Leslie Paul Thiele, “Foucault’s Triple Murder and the Modern
 Development of Power”, Canadian Journal of Political Science 19, No. 2 (June
1986): 256.
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حتدد  التي  الفقرة  تلك  من  مطول  ب�سكل  نقتب�ص  اأن  فيمكننا 
ال�سرتاتيجية العليا، بغاياتها وت�ساعدها املتجاوز لالأ�سخا�ص، مليكانيزمات 
لتلك  ال�سيا�سي  ال�ستمرار  الإ�سالح...  كان  لقد  الن�سباطية:  العقاب 
ال�سرتاتيجية... التي كانت غاياتها الأ�سا�سية: لي�ص بدرجة اأقل، بل ب�سورة 
اأف�سل، لي�ص املق�سود تقييد العقاب بل جعله اأكرث عمومية و�رشورية حتى 

نغر�ص القدرة على العقاب ب�سورة اأعمق يف اجل�سد الجتماعي))).

�سياق عالقات القوة: ل تظهر عالقات القوة اأو تت�سكل يف فراغ، - )
�رشورات  من  فيه  تنبع  الذي  ال�سياق  ي�سكل  مبا  حماطة  هي  بل 
ما  بقدر  القوة  عالقات  ي�سوغ  الذي  ال�سياق  ذلك  ومتطلبات، 

ت�ساهم هي الأخرى بدورها يف �سياغته.

تتقاطع مع  ال�سلطة ل  اأن عالقات  اإىل  يف هذا الإطار، جتدر الإ�سارة 
هي  القوة  لعالقات  احل�رشية  الوظيفة  ت�سري  بحيث  ال�ستغالل،  عالقات 
اإعادة اإنتاج �سكل معني من اأ�سكال عالقات الإنتاج. بل على العك�ص من 
وتتقاطع  الإنتاج  ال�ستغالل/  ودوائر  القوة  عالقات  تتفاعل  متاًما،  ذلك 
يف  القوة  عالقات  اختزال  املمكن  من  معه  يغدو  ل  مبا  بع�سها،  وتدعم 
ال�ست�سهاد  ميكن  ذلك  على  وكمثال  العك�ص))).  اأو  ال�ستغالل  دوائر 
الراأ�سمايل  الإنتاج  منط  يف  مدجمة  هي  اإذ   ،)Discipline( الن�سباط  باآليات 
ف�ساًء  با�ستمرار  تغطي  ال�سلطة،  ملمار�سة  ميكانيزمات  اأوًل،  باعتبارها: 

Foucault, Discipline and Punish: 82.  (((

 Foucault, “Questions on Geography”, in Power/Knowledge: Selected Interviews  (((
 and Other Writings, 1972-1977, edited and translated by Colin Gordon (New York:
Pantheon Books, 1981): 72.
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وا�سًعا، وت�ستطيع اأن ت�ساعف م�ستويات ال�سيطرة، واإعادة ترتيبها، وثانًيا، 
من  ترفع  اإذ  الإنتاجية،  العملية  يف  هائلة  اأهمية  لها  اقت�سادية،  م�سغالت 

اإنتاجية ممار�سات الرقابة وال�سيطرة ))).

ون�ستدل من ذلك على اأن قوة الطبقة الربجوازية كان لها ن�سيب هائل 
من العبقرية، التي تت�سح يف قيامها برتكيب جهاز ملمار�سة ال�سلطة، قادر 
تقوم  التي  والأرباح،  املكا�سب  با�ستخال�ص  وي�سمح  ذاته،  ت�سخيم  على 
ب�سورة  دواليك  وهكذا  ال�سلطة،  جهاز  تطوير  وكذلك  بدعم  بدورها 

ديناميكية ودائرية))).

جهاز  على  الأو�سع  ال�سياق  تاأثري  يكون  اأن  بال�رشورة  لي�ص  ولكن 
مثلما يف  املتبادل،  الدعم  �سكل  اأي على  الجتاه  اأحادي  ال�سلطة،  ممار�سة 
ال�سياق  تاأثريات  واإمنا قد تكون  الراأ�سمايل.  الإنتاج  حالة الن�سباط ومنط 
القت�سادي الأو�سع يف ذات الجتاهات: فمع اعتبار العمل اأ�سا�ص القيمة، 
بالو�سع  مبا�رشة  ترتبط  قوة  باعتبارهم  لل�سكان  اجلديد  الت�سور  ظل  ويف 
القت�سادي واإنتاج الرثوة يف املجتمع، ظهر الرجل الفقري يف �سوء خمتلف، 
اقت�ساديًّا، لأنه عطل  )Confinement( خطًئا  العزل  اأو  بحيث �سار احلب�ص 
املثري  اأن  غري  اإليها)3).  حاجة  هناك  كانت  حيث  الإن�سان  وطاقات  قوى 
كافة  غطت  �سبكة  �سورة  يف  وانت�ساره  احلب�ص  ا�ستمرار  هو  للده�سة، 
التي مل   ،)Public Hospital( العام  امل�ست�سفى  اأ�سبحت  فلقد  فرن�سا،  اأنحاء 

Foucault, Discipline and Punish: 174-175.  (((

Foucault, “The Eye of Power”: 160.  (((

Foucault, Madness and Civilization: 230-233.  (3(
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نطاق  خارج  اإدارية  ل�سلطات  ق�سائي،  �سبه  كيان  واإمنا  طبية،  هيئة  تكن 
كافة  يف  احلب�ص  ملوؤ�س�سات  منوذًجا  التنفيذية،  وال�سلطة  والق�ساة  املحاكم 
املدن الفرن�سية. بل انت�رشت موؤ�س�سات احلب�ص يف اأنحاء اأوروبا، يف اإجنلرتا 
واأملانيا واإيطاليا واإ�سبانيا، وتف�سري ذلك التناق�ص هو اأن احلب�ص كان رد فعل 
حل�سا�سية متعددة الأبعاد وم�سرتكة يف العديد من البلدان الأوروبية. ففي 
القرن ال�سابع ع�رش، ب�سبب احلروب وال�سطرابات وما جنم عن ذلك من 
فلعبت  بارزة،  م�سكلة  العمل  ق�سية  �سارت  اقت�سادية،  واأزمات  فو�سى 

موؤ�س�سات احلب�ص دوًرا مزدوًجا لتنظيم �سوق العمل.

ففي فرتات الت�سغيل الكامل وارتفاع الأجور، مثلت م�ستودًعا لقوة 
العمل الب�رشي الرخي�سة. ويف فرتات البطالة، كانت متت�ص العنا�رش العاطلة 
تلعب  مل  القت�سادية  احل�سا�سية  لكن  الجتماعي.  ال�ستقرار  وت�سمن 
ف�سلت  الأخرية  لأن  احلب�ص،  موؤ�س�سات  وا�ستمرار  دعم  الأبرز يف  الدور 
لعبت  واإمنا  ال�سالف ذكره.  املزدوج،  الدور  اأداء  الوظيفية يف  الناحية  من 
على  التغطية  يف  ا  مهمًّ دوًرا  الأخالقية،  احل�سا�سية  هي  اأخرى،  ح�سا�سية 
فمن  العمل.  م�سكلة  عالج  يف  احلب�ص  ملوؤ�س�سات  القت�سادي  الف�سل 
خالل توظيفها ب�سكل من الأ�سكال لقوة العمل، منعت موؤ�س�سات احلب�ص 
التعطل، الذي اعتربه املفكرون الكاثوليك لوًنا من التمرد على اهلل، وكان 
اإن�ساء  مرا�سيم  يف  اأ�سباب  من  ذكر  ما  اأبرز  من  التحديد  وجه  على  ذلك 
والأخالقية  القت�سادية  احل�سا�سية  مكنت  وهكذا  احلب�ص.  موؤ�س�سات 
موؤ�س�سات احلب�ص يف احللول حمل مالجئ اإيواء املجذومني يف الإند�سكيب 
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ت�سكل  اإن  القول،  خال�سة  �سواء))).  حدٍّ  على  والأخالقي  اجلغرايف 
املجالت  يف  املمتدة  التاريخية  العمليات  من  بعدد  يرتبط  ميكانيزمات 

القت�سادية وال�سيا�سية والعلمية والأخالقية))).

يف - ) النقاط  كافة  بني  القوة  عالقات  ت�سل  القوة:  عالقات  طبيعة 
اجل�سد الجتماعي، بني الرجل واملراأة، وبني الأب والبن، وبني 
املعلم والطالب)3). وتت�سف عالقات القوة باأنها يف حالة ن�ساط 
الدائمة)4).  احلرب  كنموذج  احلالة  تلك  وتتخذ  دائمني،  وتوتر 
وي�ستتبع ذلك اأن عالقات القوة قابلة دائًما لالنقالب راأ�ًسا على 
عقب، بحيث يتم تبادل الأدوار يف اللحظة الأخرية. فاأثناء الإعدام 
العلني الذي يكافئ اجلرمية ب�ساعة ووح�سية، يتحول املدان الذي 
بل  لل�سفقة  مو�سوع  اإىل  التعذيب  اأدوات  ج�سده  على  جرت 
قتلة وجمرمني  النا�ص  والحرتام، وي�سري منفذو الأحكام يف نظر 
الطبيعية  تلك  وتبني  عليهم.  والعتداء  لإهانتهم  مهاجمتهم  تتم 
النموذج  جمهر  حتت  القوة  لعالقات  والديناميكية  النت�سارية 
الع�سكري اأو ال�سرتاتيجي، الذي يدر�ص عالقات القوة، لي�ص من 
ال�سيادة والقانون واحلق، واإمنا عرب مفردات  خالل م�سطلحات 
احلرب وال�رشاع واملعركة وال�سرتاتيجية والتكنيك. ويعالج هذا 
مناق�سة  فرغم  املارك�سي،  التحليل  ق�سور  اأوجه  اأحد  النموذج 

Ibid.: 40-60.  (((

Foucault, Discipline and Punish: 218.  (((

Foucault, “The History of Sexuality”: 187.  (3(

Foucault, Discipline and Punish: 26.  (4(
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اأيًّا  فاإن  الجتاهات املارك�سية املختلفة ملو�سوع ال�رشاع الطبقي، 
اأهو مواجهة  ال�رشاع.  �سوؤاله عن معنى  اإجابة عند  يقدم  منها ل 
النموذج  هذا  ففي  اأم حرب؟  اقت�سادية؟  معركة  اأم  ديالكتيكية؟ 
يعترب ال�رشاع »حرب اجلميع �سد اجلميع«، بحيث ل توجد اأية 
مواقع ثابتة اأو كيانات معطاة كالربجوازية اأو الربوليتاريا، بل »اإننا 
جميًعا نتقابل، وهناك دائًما �سيء بداخل كل واحد منا يتقاتل مع 

�سيء اآخر. بعبارة اأخرى، »اأفراد وكيانات حتت – فردية«))).

ولذلك فمفهوم احلرب، الذي ميثل بوؤرة هذا النموذج ال�سرتاتيجي، 
التي  القوة  ال�سالم الظاهري عقب املعركة ير�سي عالقات  اأن  لنا  يك�سف 
تقوم ب�سياغة احلقوق والقت�ساد وموؤ�س�سات ال�سلطة وطرق تنظيم اجل�سد، 
مبا ير�سخ هذه العالقات. وبذلك ي�سمح مفهوم احلرب بروؤية ال�رشاعات 
بعد  والطبقات،  واجلماعات  الأفراد  كافة  بني  واملواجهات  والعداوات 
ا�ستعمال عد�سة  )Venturing(. وهكذا ميكننا  القتال، على حقيقتها  انتهاء 
احلرب لروؤية عالقات القوة من روؤية عمليات تكوين و�سياغة ميكانيزمات 
وموؤ�س�سات ال�سلطة كمجموع من ال�رشاعات ال�سغرية التي تخا�ص على 

امل�ستوى املحلي.

فران�ص  دو  كوليج  يف  درا�سيًّا  مقرًرا  فوكو  قدم  املنطلق،  هذا  ومن 
)Collège de France( تناول فيه التاريخ الفرن�سي، باعتباره تاريخ احلرب بني 

العن�رش الفرانكي والغازي والعن�رش الغايل – الروماين املغزو. وكان مدار 
التاريخ حماولة قلب عالقات القوة التي جنمت عن الغزو الفرانكي،  هذا 
ولذلك مل يكن مب�ستغرب اأن يظهر، اأثناء الثورة التي اعتربت مترًدا من قبل 

Foucault, “The Subject and Power”: 123.  (((
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العن�رش الغايل املهزوم على �سيطرة الأر�ستقراطية الفرانكية الغازية، اقرتاح 
بتغيري ا�سم فرن�سا، امل�ستمد من العن�رش الفرانكي))).

الأولية - 3 الأ�سكال  التكنيكات  تعد  القوة:  عالقات  م�ستويات 
لل�رشاعات ولرتكيبات القوة – املعرفة، التي تخدم بو�سوح غايات 
حمددة، على ذلك امل�ستوى املحدود الذي تتواجد فيه))). وت�سعى 
الأن�سطة  وتنظيم  الأج�ساد  توظيف  خالل  من  التكنيكات، 
من  ترفع  لل�سيطرة،  ميكانيزمات  بناء  اإىل  الطاقات،  وتدريب 
اإنتاجية القوى املختلفة حمل ال�سيطرة بالتجميع املح�سوب لتلك 
وجه  على  التكنيكات  فبوا�سطة  ال�سيطرة.  حمل  املختلفة  القوى 
التحديد كانت تتم ممار�سة ال�سيطرة على الأج�ساد وطاقات الأفراد 
لل�سيطرة،  ميكانيزمات  تقوم  و�سوف  املحلي)3).  امل�ستوى  على 
اأكرث عمومية و�سموًل، بتوظيف وجتميع واإعادة ت�سكيل واإعادة 
املتباعدة،  املحلية  البيئات  املتفرقة يف  التكنيكات  نقل  اأو  توطيد 
�ستتحول  وبذلك  املتباينة.  واملقا�سد  املختلفة  الأ�سكال  وذات 
هذه التكنيكات اإىل مواقع متقدمة اأو اأذرع طويلة اأو نقاط تطبيق 
ال�سيطرة الأكرث عمومية والأو�سع نطاًقا)4).  متفرقة مليكانيزمات 
طبيعتها،  ب�سبب  �ستى  اإ�سكالت  تيار  فهي  ال�سرتاتيجيات  اأما 
جمرد  على  يدل  لال�سرتاتيجية  الأول  فالوجه  الأوجه.  متعددة 

Ibid.: 141-143.  (((

Foucault, “The History of Sexuality”: 95.  (((

Foucault, Discipline and Punish: 167-168.  (3(

Foucault, Résumé des cours: 43.  (4(
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و�سيلة ت�ستخدم لتحقيق هدف معني. لكن الوجه الثاين لها ي�سري 
اإىل الطريقة التي يتبعها اأحد الالعبني يف لعبة معينة، وتتحدد يف 
�سوء ما يعتقده عن حتركات الالعبني الآخرين، وكذلك يف ظل 
الثالث والأخري  الوجه  اأما  يعتقده الآخرون عن حتركاته هو.  ما 
فيعني جمموعة الإجراءات التي يتم اتخاذها يف موقف املواجهة 
عليها  يعتمد  التي  القتال  اأدوات  من  اخل�سم  حرمان  اأجل  من 
ودفعه لال�ست�سالم. وتت�سافر الأوجه الثالثة لال�سرتاتيجية يف حالة 
ال�رشاع واملواجهة بني خ�سمني، فلما كانت عالقات القوة تت�سم 
اأو النقالب،  بالديناميكية والتغري والقابلية امل�ستمرة لالنعكا�ص 
املواجهة، حيث  الهدف املحقق لال�سرتاتيجية يف حالة  �سي�سبح 
عالقات  اأمام  مانًعا  اأو  ا  حدًّ ت�سع  اأن  الثالثة،  اأوجهها  تت�سافر 
القوة، اأو على وجه الدقة ديناميكيتها وقابليتها لالنعكا�ص. ويتم 
اأو  املت�سارعة  القوى  بني  احلر  التفاعل  ا�ستبدال  خالل  من  ذلك 
اأي  الآخرين،  على  لل�سيطرة  را�سخ  لنظام  مبيكانيزمات  املتعادية 
وهكذا  لالرتداد))).  قابلة  وغري  ثابتة  قوة  عالقة  واحدة  لكلمة 
املواجهة، جتميعات  اأو  ال�رشاع  اأعقاب  ت�سبح ال�سرتاتيجية، يف 
جمهولة )اأي ل ترتبط بقرار �سخ�ص معني) وغري معلنة )ل ميكن 
حتديد تواريخ معينة لبدء العمل بها) للتكنيكات املت�سلة ببع�سها 
لل�سيطرة،  اأكرث عمومية  اأنظمة  ت�سكيل  اإىل  يقود  مبا  واملت�سابكة، 
العالقة  طبيعة  حول  هنا  الت�ساوؤل  ويثور  �سابًقا))).  اإليها  امل�سار 
فوكو  يوؤكد  ال�سدد  وال�سرتاتيجيات، ويف هذا  التكتيكات  بني 

Foucault, “The Subject and Power”: 224-226.  (((

Foucault, The History of Sexuality: 95.  (((
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لعالقات  منف�سلني  م�ستويني  وجود  مبعنى  انقطاع  يوجد  ل  اأنه 
ال�سيطرة: ميكرو وماكرو.

والتكتيكات،  ال�سرتاتيجيات  بني  تطابق  اأو  جتان�ص  يوجد  ل  كما 
بحيث تكون الأوىل امتداًدا مكرًبا للثانية اأو تكون الثانية منوذًجا م�سغًرا 
لي�ست �سلطة الأب يف الأ�رشة منوذًجا م�سغًرا  املثال،  لالأوىل. فعلى �سبيل 
ل�سلطة  تكبرًيا  الأمري  �سلطة  ولي�ست  الأمري،  اأو  ال�سيادة  �ساحب  ل�سلطة 
وال�سرتاتيجيات،  التكتيكات  بني  متبادل  وتاأثري  تكامل  هناك  بل  الأب. 
اإذ لي�ص هناك تكتيك حملي لل�سيطرة ي�ستطيع اأن يوؤتي اآثاره ويحقق فاعلية 
ا�سرتاتيجية  ت�ستطيع  لن  اأعم. وباملثل  ا�سرتاتيجية  اأن يكون جزًءا من  دون 
ما اأن حتقق اأهدافها ومقا�سدها دون وجود تكتيكات وعالقات �سيطرة 
حملية، تكون لها لي�ص مبثابة نواجت اأو حم�سالت نهائية، بل مبثابة نقاط متا�ص 
يف الواقع املحلي. فموؤ�س�سة الأ�رشة، فعاًل، كميكانيزم حملي لل�سيطرة يت�سم 
بالنت�سار وتعدد الأ�سكال، مت توظيفها والإفادة منها لتحقيق ا�سرتاتيجية 
ا�سرتاتيجية  اخرتاق  الفاعلية  وكذلك  املواليد  معدلت  ل�سبط  مالتو�ص 

التدخل اأو ال�سيطرة الطبية يف جمال العالقات اجلن�سية))).

وللتغريات اأو النقالت يف تكنيكات وا�سرتاتيجيات ال�سيطرة منطقها 
اأو  الفاعلني  واأغرا�ص  اأهداف  عن  كبري  حد  اإىل  يناأى  الذي  اخلا�ص، 
اأو  ال�سيئ  القوة  التوازن لقت�ساد  باإعادة  يت�سل  املحليني؛ لأنه  الأ�سخا�ص 

املختل.

Ibid.: 99-100.  (((
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لكنهما  الظاهر،  يف  متناق�ستني  غايتني  حتقيق  اإىل  الأمر  هذا  ويوؤدي 
ال�سيطرة  تكنيكات  جلعل  منهج  تاأ�سي�ص  اأولهما  العمل،  يف  متكاملتني 
اأقل  معتدلة يف عملها بحيث تلغي من على كاهلها وزنها املادي وت�سري 
اإيالًما، ثانيهما �سبط ميكانيزمات ال�سيطرة بحيث توؤخر كافة اأن�سطة احلياة 
امل�سمى  الهائل من الأج�ساد  الكم  اليومية لالأفراد، وتتوىل م�سئولية ذلك 
�سديدة  بح�ساباته  للقوة،  اجليد  القت�ساد  هذا  على  اأطلق  وقد  بال�سكان. 
الدقة، ا�سم »الإن�سانية«))). وحتى ل يكون احلديث على درجة عالية من 
التجريد، فاملثال على القت�ساد ال�سيئ للقوة هو حينما تلغى مراكز ال�سلطة 

املتعددة اأوامر واآثار بع�سها وتعجز من ثم عن تغطية اجل�سد الجتماعي.

وقد متثل هذا الو�سع يف فرن�سا، وغريها من البلدان الأوروبية، حينما 
من  اأكرث  و�سلطات  ب�سالحيات  تتمتع  الدنيا  ال�سلطة  م�ستويات  كانت 
الدعاء  اأجهزة  كانت  وحينما  تع�سفية،  واأحكاًما  اأوامر  فت�سدر  الالزم، 
)Prosecutors( ذات �سلطات غري حمدودة يف متابعة التحقيقات والتفتي�سات 

وال�ستجوابات والتهامات، وحينما كان الق�ساة اأنف�سهم ميلكون حرية 
هذا  اإن  الأحكام.  ومنفذي  اجلرائم  وحتديد  العقوبات  اختيار  يف  وا�سعة 
التعرف عليه وروؤيته يف منط احلكم امللكي،  القت�ساد ال�سيئ للقوة ميكن 
 .)Monarchical Super-power(العظمى القوة  �سالحيات  للملك  حيث 
فلديه حق غري حمدود يف توقيع العقوبات على اأي �سخ�ص، وله �سالحيات 
ن�ص  فيما  يده  كانت يف  التي  القانونية،  املنا�سب  ببيع  يت�سل  فيما  وا�سعة 
اإىل القائمني على تنفيذ الأحكام، الذين �ساروا ميتلكون منا�سبهم. وكان 

Foucault, Discipline and Punish: 77, 90.  (((
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امللك يقوم بخلق منا�سب جديدة ذات �سلطات اإ�سافية، ليتمكن من جني 
ال�سلطة  ممار�سة  وم�ساعفة  بل  زيادة  اإىل  اأدى  مما  بيعها،  وراء  من  الأرباح 
وزيادة درجة وحجم ال�رشاعات فيما بينها. ولذلك كان الهدف الأ�سا�سي 
الذي و�سعته حركات الإ�سالح املوؤ�س�سي هو جتاوز هذا القت�ساد ال�سيئ 
مركزة  غري  فيه  ال�سلطات  تكون  للقوة،  جديد  اقت�ساد  وخلق  للقوة، 
اإقامة دوائر متجان�سة لل�سيطرة ميكنها اأن متد  ا. واإمنا تتم  اأي�سً وغري مبعرثة 
اأعماق اجل�سد الجتماعي، كما هو  �سالحياتها لكل الأركان واأن تغزو 
للقوة  الدقيقة  الطبيعيات  من  به  يت�سل  وما  ال�سيا�سي،  الت�رشيح  يف  احلال 
�سهدتها  التي  التغريات  كانت  وقد  وامليكانيكية.  والف�سيولوجية  الب�رشية 
الإ�سالح،  عمليات  خالل  من  القوة،  وا�سرتاتيجيات  تكنيكات  خمتلفة 
التكلفة  يخت�رش  الذي  للقوة،  اجلديد  القت�ساد  ت�سييد  يف  الزاوية  اأحجار 
)الطاقة)  ال�سيا�سية  اآثارها  من  ويعظم  للقوة  والقت�سادية  ال�سيا�سية 

والقت�سادية )الإنتاجية)))).

انت�سار تكنيكات القوة: لي�ست تكنيكات القوة املكونة للف�سول - 4
من  مركبة  جمموعات  �سوى  ال�سيا�سي  الت�رشيح  لكتاب  املكونة 
عمليات �سيطرة وحتكم حمدودة تتقاطع وتكرر وت�ساند بع�سها، 
حتى واإن متيزت عن بع�سها. ومن ت�سافر تلك العمليات املحدودة 
وما نتج عنها من تكنيكات القوة �ستت�سكل مناذج لآليات الهيمنة 
وا�سرتاتيجيات القوة التي �ستخرتق امل�ساحة التقليدية كامل�ست�سفى 

Ibid.: 77-81.  (((
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واجلي�ص واملدر�سة. ويف بع�ص الأحيان �سيكون انتقال تكنيكات 
اأخرى  واأحياًنا  املدار�ص)،  اإىل  اجلي�ص  )من  �رشيع  ب�سكل  القوة 
ا )من اجلي�ص اإىل ور�ص العمل).  �سيكون النتقال بطيًئا و�رشيًّا اأي�سً
ولكن يف كل الأحيان �سيكون انت�سار تكنيكات القوة ا�ستجابة 
انت�سار  اأو  ال�سناعة  جمال  يف  كالبتكارات  خا�سة،  لحتياجات 
الأوبئة اأو انت�سارات اجلي�ص الرو�سي))). هذا النت�سار لتكنيكات 
التي  الن�سباطية،  للموؤ�س�سات  اخل�سو�ص  وجه  وعلى  القوة، 
الأوروبية،  املجتمعات  يف  وا�سعة  م�ساحات  �سبكتها  �ستغطي 
يعد مبثابة الوجه الظاهر لعمليات حتول عميقة يف بنية ووظائف 
وال�سيطرة،  التحكم  وا�سرتاتيجيات  الهيمنة  اآليات  وخ�سائ�ص 
من  فبدًل  الن�سباطية،  للميكانيزمات  الوظيفي  النقالب  اأوًل: 
اأ�سبحت  الأخطار،  على  بالق�ساء  يتعلق  �سلبيًّا،  دوًرا  متار�ص  اأن 

تلعب دوًرا اإيجابيًّا، يت�سل برفع م�ستوى كفاءة ونفع الأفراد.

فلقد مكنت امليكانيزمات الن�سباطية اجليو�ص من موا�سلة وجودها، 
كوحدة  واإمنا  النا�ص،  من  متجان�سة  غري  حل�سود  جتميًعا  باعتبارها  لي�ص 
وزيادة  اأفرادها،  مهارات  رفع  عرب  قوتها،  يف  الزيادة  ذاتها  من  ت�ستقي 
قدرتهم  وزيادة  املكت�سبة،  مهاراتهم  تكامل  وحتقيق  حركاتهم،  �رشعة 
الن�سباطية  املوؤ�س�سات  تقدمت  هذا  اأجل  من  وال�سمود.  املقاومة  على 
قلب  يف  وجتذرت  الدينية،  املوؤ�س�سات  يعني  كرد  الهام�سي  موقعها  من 

Ibid.: 138.  (((
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الن�سباطية،  امليكانيزمات  تكاثر  ثانًيا:  البارزة.  الإنتاجية  القطاعات 
الن�سباطية  املوؤ�س�سات  عدد  يف  هائلة  زيادة  ع�رش  الثامن  القرن  �سهد  اإذ 
وكذلك اخرتاق امليكانيزمات الن�سباطية لالأجهزة واملوؤ�س�سات القائمة. 
اإىل  املركبة تفكك  امليكانيزمات الن�سباطية  ففي بع�ص احلالت، كانت 
عملية  اإحلاق  عرب  وحتويرها  تعديلها  ويجري  املرنة.  الب�سيطة  مكوناتها 

مراقبة خارجة لآليات عملها الداخلية.

بل  الأطفال،  تدريب  على  تقت�رش  مثاًل  امل�سيحية،  املدار�ص  تعد  فلم 
�سيمتد عملها لي�سمل الإ�رشاف على اآباء التالميذ، وجمع املعلومات عن 
منط حياتهم ومواردهم املالية واأخالقياتهم ودرجة تدينهم. ويف حالت 
مغلقة  املوؤ�س�سات  عن  تنف�سل  الن�سباطية  الإجراءات  كانت  اأخرى، 
جنبات  يف  مثبوتة  واملالحظة  للمراقبة  كمراكز  بحرية  وتخلق  اجلي�ص 
اإىل  بتق�سيم جمالت عملها  قامت  الدينية واخلريية  فاملوؤ�س�سات  املجتمع. 
قطاعات متميزة، يتوزع عليها اأع�ساء تلك املوؤ�س�سات من اأجل م�ساعدة 
الهرياركي/  التنظيم  ثالًثا:  ا))).  اأي�سً عنهم  املعلومات  وجمع  الفقراء، 
القوة  حتولت  تقدم  ما  على  فبناًء  الن�سباطية،  للميكانيزمات  الهرمي 
الن�سباطية اإىل نظام متكامل يرتبط من الداخل بالقت�ساد وميكانيزماته. 
ومتعددة  واآلية  جمهولة  كقوة  مرئيًّا  الن�سباطية  للقوة  النظام  هذا  وكان 

امل�ستويات.

Ibid.: 201-212.  (((
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وهو يتحرك ك�سبكة من عالقات القوة من اأ�سفل لأعلى، ومن اأعلى 
تعمل  واأ�سبحت  هرياراكية  اأو  تراتيبية  ال�سلطة  �سارت  لقد  لأ�سفل. 
اآلة ال�سلطة راأ�ًسا، لكن جهاز  كقطعة من اآلة. ومينح هذا التنظيم الهرمي 
ويوؤرخهم  الأفراد  يخلق  الذي  هو  الراأ�ص)  ذلك  )ولي�ص  ككل  ال�سلطة 
ويعيد توزيع اأماكنهم يف جمال ممار�سة ال�سلطة. وتت�سم البنية الهرمية للقوة 
بل  مراقبة،  دون  مظلمة  م�ساحة  اأية  ترتك  ل  فهي  بالعالنية،  الن�سباطية 
هي يف غاية الرتقب، ويف الوقت ذاته تت�سم تلك النية بال�رشية، فهي تعمل 
يف اخلفاء ويف �سمت كامل. فعلى �سبيل املثال، تتم ممار�سة ال�سيطرة على 
وبالعتماد  ال�سلطة  داخل جهاز  من  ال�سيطرة،  تلك  وتدعيم  الأج�ساد، 
واخلطوط  بالف�ساء  التالعب  نف�سه، عن طريق  اجلهاز  ميكانيزمات  على 

واأ�سعة ال�سوء والنوافذ، دون اللجوء اإىل العنف الزائد))).

الذي  الن�سباطي  املجتمع  ن�ستطيع احلديث عن  النهاية،  وهكذا يف 
ميكانيزم  اإنه   ،)Social Quarantine( الجتماعي  العزل  من  نوع  هو 
فالقوة الن�سباطية يف هذا املجتمع  التعميم بال حدود.  يقبل  للبانوبتيك 
اأ�سكال القوة الأخرى، واإمنا اخرتقتها، ويف بع�ص الأحيان  مل متنح كافة 
القوة  اأ�سكال  )اأي  اآثارها  ببع�سها ومدت  هدمتها. فوق ذلك، و�سلتها 
توزيًعا  حتقق  حتى  املجتمع)  )يف  العنا�رش  واأدق  اأبعد  اإىل  الأخرى) 
نظام  اإل  اإذن  الن�سباطي  املجتمع  لي�ص  القوة))).  لعالقات  الدقة  متناهي 
اخلطاب  اأنواع  �ستى  من  يتاألف  �سخم  ومركب  احلجم،  هائل  اعتقال 

Ibid.: 177.  (((

Ibid.: 216.  (((
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الجتماعية  والآثار  العلمية،  والفرو�ص  التحكم  وقواعد  واملعمار، 
الطبيعية  العنا�رش غري  الواقعية والأحالم والبوتوبية، واأخرًيا برامج تقومي 

)Abnormal( وامليكانيزمات التي ت�ستثريها))).

املعايري  ت�سبح ممار�سة و�سع  الن�سباطي  املجتمع  اأخرى، يف  وبعبارة 
جعل  طريق  عن  معايري،  له  اأمًرا  ذاتها   )Practice of Nominalization(

 ،)Scientific Discipline( من�سبًطا  علمًيّا  ا  تخ�س�سً الن�سباطية  املمار�سات 
مدار�ص  تاأ�سي�ص  طريق  عن  ا  اأي�سً ذلك  ويتم  النف�ص.  علم  اأو  الطب  �سواء 
تتخ�س�ص يف املمار�سة املعيارية، اأي تلك املدار�ص التي �سيكون امللتحقون 
تكاثرت  الن�سباطية، وهكذا  املوؤ�س�سات  للعمل يف  م�ستقبلية  بها كوادر 
وجماًل،  عدًدا  اأجهزتها  وزادت  املعيارية،  ملمار�سات  املوؤ�س�سية  الدعائم 
التي تقدمها يف امل�ست�سفيات واملدار�ص وامل�رشوعات  وتزايدت اخلدمات 
وجنم  العلمي.  والتخ�س�ص  والقوة  العدد  يف  كوادرها  ومنت  اخلا�سة، 
الق�سائي  والعقاب  احلب�ص  بني  الفا�سلة  احلدود  ذوبان  �سلف  ما  كل  عن 
 )Carceral Continuum( واملوؤ�س�سات الن�سباطية، وتاأ�س�ص مت�سل اعتقايل 
ل نهاية له ول بداية. لقد كان اأرخبيل العتقال عبارة عن �سبكة اعتقال 
وقد  ومتميزة.  ذائعة  واأ�ساليب  حمكمة  موؤ�س�سات  ذات  ومتدرجة  دقيقة 
لتغطي  العقابية  املوؤ�س�سات  من  الن�سباط  تكنيكات  ال�سبكة  تلك  نقلت 

اجل�سد الجتماعي باأكمله.

يرتتب على كل ما �سبق، اأنه اإذا كانت املعرفة النف�سية حتمل يف طياتها 
ال�سجن،  منوذج  حتتوي  الن�سباطية  واملعرفة  للم�سلحة،  املغلق  الف�ساء 

Ibid.: 271.  (((
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ي�ستبطن  ال�سيا�سي  والقت�ساد  امل�ست�سفى،  يت�سمن  الإكلينيكي  والطب 
هي  حتمل  اجلغرافية  املعرفة  كانت  اإذا  عما  ليثور  الت�ساوؤل  فاإن  امل�سنع، 
الأخرى بني طياتها ف�ساء الإقليم ذي احلدود املر�سومة اأو املعنية. وات�ساًقا 
مع املنطق ال�سابق، ميكن اأن ن�سيف اإىل النزلء ال�سابقني ملوؤ�س�سات احلب�ص 
جديًدا  نزياًل  الأجري)  والعامل –  والطالب  واملري�ص  واملجرم  )املجنون 
للحب�ص القومي )الذي هو ف�ساء اأكرث ات�ساًعا واأقل انعزالية)، وذلك النزيل 
هو املواطن اجلندي. فاخلطاب اجلغرايف اأي القومية ت�سفي ال�رشعية على 
حدود الف�ساء القومي الذي يظهر فيه هذا النزيل اجلديد اأي الرجل القومي 
ا لقد دارت الدوائر؛ فالفرد الذي اأنتجته عالقات  )National Man())). حقًّ

ال�سيطرة التي مور�ست على الأج�ساد واجلماعات والرغبات والطاقات، 
الأيديولوجي  للتمثيل  الآن على قمة مدينة العتقال، كنواة تخيلية  يقف 
للمجتمع، الذي ينظر اإليه كرابطة تعاقدية بني اأ�سخا�ص قانونيني اأحرار))).

القوة/  و�سف  ندع  باأن  يو�سينا  فوكو  فاإن  كذلك،  ذلك  كان  اإذا 
ال�سلطة كاإكراه �سلبي، ي�سفي ويقهر ويعيق ويخفي. اإذ يجب الآن اأن ننظر 
الواقع، جمال  تنتج  فهي  منتجة.  باعتبارها  اإيجابية  ب�سورة  ال�سلطة  للقوة/ 
احلقيقة واملو�سوعات والفرد واملجتمع والزمان واملكان واملعرفة املكت�سبة 

عن كل هوؤلء، لي�سوا �سوى منتجات لتلك املاكينة الهائلة.

Foucault, “Questions on Geography”: 73.  (((

Foucault, Discipline and Punish: 194.  (((





الفصل الثالث
الدولة يف التحليل ال�سيا�سي لفوكو





لعل ال�سوؤال الذي تتحتم اإثارته يف هذا املقام هو: اأين الدولة يف هذا 
با�سرتاتيجيتها  القوة،  عالقات  �سبكة  يف  التفاعالت  من  الهائل  اخل�سم 
وتكنيكاتها وميكانيزماتها؟ اأو بعبارة اأخرى، ما و�سع الدولة يف التحليل 
طريق  على  اأبعد  »خطوة  قوله  حد  على  يذهب  الذي  لفوكو،  ال�سيا�سي 
)Person of the Prince(، وفك �سفرة ميكانيزمات  ا�ستبعاد �سخ�ص الأمري 

ال�سلطة«؟))).

وهناك عدة مقدمات اإذا ما مت ترتيبها، ف�ستجعل النتيجة املوؤ�س�سة عليها 
ا. الت�ساوؤل ال�سابق اأكرث اأهمية بل واإثارة اأي�سً

فوكو  اأفا�ص  التي  ال�سلطة  ميكانيزمات  باأحد  تت�سل  الأوىل  املقدمة 
ال�سيطاين  البعد  عليه  يطلق  ما  وحتديًدا  البانوبتيكون،  وهو  حتليلها،  يف 
ل  البانوبتيكون  اأن  يف  ذلك  يتمثل  للبانوبتيكون.   .)Diabolic Aspect(

اأ�سابعه. فهو، بطريقة  اأو يديره بني  به  اأن يتالعب  ميكن ل�سخ�ص واحد 
مبمار�سة  يقومون  من  �سواء  اجلميع،  تبتلع  �سخمة  ماكينة  الآلية،  عمله 
متناهية  ال�سلطة  تعد  مل  اإذن  عليهم.  ال�سلطة  ممار�سة  تتم  من  اأو  ال�سلطة 
مع �سخ�ص واحد )اأو حتى يرتبط عملها به) ميار�ص �سلطاته بحق املولد، 
فوكو  يوؤكد  ذلك،  من  اأكرث  الذاتية))).  ا�ستقالليتها  لها  اآلة  �سارت  واإمنا 
ت�سميم  من  ال�سادرة   )Unifying Gaze( املوحدة  املحيطة  النظرة  تلك  اأن 

Foucault, The History of Sexuality: 150.  (((

Foucault, “The History of Sexuality”: 156.  (((
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قلب  يحتل  من  متكن  التي  النظرة  )تلك  �رشحه  �سلف  الذي  البانوبتيون 
يجعل  مبا  ال�سلطة،  ممار�سة  وم�ستويات  عمليات  كافة  مراقبة  يف  اجلهاز 
اجلهاز يبتلع كل الأ�سخا�ص يف جوفه) مل تكن لدى جريمي بنتام، م�سمم 
فوكو  ويعتقد  بها.  اإليه  يعهد  اأن  ينبغي  عميقة  وا�سحة  فكرة  اأية  اجلهاز 
اإىل  الب�رشية،  ال�سلطة  فلن�سمها  اأو  النظرة،  بتلك  يعهد  مل  بنتام  اأن  يقيًنا 
كم�سدر  القدمي،  النظام  يف  بدوره  القيام  ي�ستطيع  عاد  ما  الذي  امللك 

والعدالة))). لل�سلطة 

الت�رشيح  تقنيات  كاأحد  بالن�سباط  تت�سل  التي  الثانية،  املقدمة  اأما 
جتعل  ل  التقنيات  تلك  اأن  فهي  الأوىل،  املقدمة  على  واملرتتبة  ال�سيا�سي، 
(Micro- من �سيادة امللك غايتها. بل تعمل تلك الطبيعيات الدقيقة للقوة 
(physics of Power على اإزاحة امللك من واجهة امل�رشح ال�سيا�سي، وو�سع 

ج�سده يف الركن الق�سي املظلم منه. فمن خالل غزوها للج�سد الجتماعي 
واخرتاقها لأعماقه، ا�ستطاعت ميكانيزمات ال�سيطرة الن�سباطية من جعل 
ممار�سة التحكم ذات تكلفة �سيا�سية اأقل، وعائد �سيا�سي واقت�سادي اأعلى. 
وب�سبب ذلك، ا�ستطاعت ال�ستغناء عن امللك، فلم يعد وجوده احلقيقي اأو 

التخلي مائاًل اأمام عيون القوة(2).

Ibid.: 157.  (((

Foucault, Discipline and Punish: 208.  (((
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تت�سل  فهي  ال�سابقتني،  املقدمتني  مع  تتعا�سد  التي  الثالثة  املقدمة  اأما 
فوكو  و�سفها  التي  املواجهة،  ل�سرتاتيجيات  الأهمية  يف  غاية  ب�سمتني 
التحديد  وهما  األ  القوة،  لعالقات  )الع�سكر)  ال�سرتاتيجي  النموذج  يف 
ال�سرتاتيجي  والتعقد   (Functional Overdetermination) الزائد  الوظيفي 

.(Strategic Elaboration)

ي�سري التحديد الوظيفي الزائد اإىل دخول الآثار الإيجابية اأو ال�سلبية، 
مع  معقدة  تفاعالت  يف  القوة  ل�سرتاتيجيات  املتعمدة،  غري  اأو  املتعمدة 
بع�سها، مبا يقود با�ستمرار اإىل اإعادة �سبط واإعادة ت�سكيل العنا�رش املتباينة 
التعقد  اأما  وميكانيزماتها.  ال�سلطة  لأجهزة  املكونة  املتجان�سة،  وغري 
ال�سلطة، ي�سدر عنها  القوة واأجهزة  ا�سرتاتيجيات  اأن  فيعني  ال�سرتاتيجي 
من الآثار غري املتخيلة، ما يتخطى الأغرا�ص ال�سرتاتيجية لوا�سعي تلك 
اأ�ساليب  اإ�سالح  قاد  فمثاًل،  الأجهزة.  تلك  م�سممي  اأو  ال�سرتاتيجيات 
يف  الن�سباطية  التكنيكات  تطبيق  طريق  عن  ال�سجون،  يف  العقاب 
الأحداث  جلرائم  جمال  خلق  وهو  متوقع،  غري  اأثر  اإىل  املوؤ�س�سات،  تلك 
مدربني.  وجمرمني  منظمة  ع�سابات  بذلك  يرتبط  وما   ،(Delinquency)

لقد اأنتج ال�سجن جهاًزا يقوم بخلق املجرمني املحرتفني. ويزودهم كذلك 
بو�سائط لالت�سال. هذا الأثر غري املتوقع لإ�سالح ال�سجون �سيتم ال�ستفادة 
املجال  هذا  غزو  اإىل  تهدف  جديدة،  ا�سرتاتيجية  بوا�سطة  وتوظيفه  منه 
اجلديد )جرائم احلدث) وال�سيطرة عليه. حيث �سيتم توظيف هذا املجال 
املجرمون  �سيتحول  ناحية  فمن  واقت�سادية،  �سيا�سية  لأغرا�ص  الإجرامي 
اإىل  عنا�رشهم  بع�ص  و�سين�سم  بل  بع�سهم،  على  يتج�س�سون  خمربين،  اإىل 
ومن  نهاية عمرهم.  مهني حمرتف حتى  ب�سكل  ال�رشطة  اخلدمة يف جهاز 



(06

تفكيك مفهوم القوة عند ميشيل فوكو

ناحية اأخرى، �سي�ستخدم املجرمون من قبل ال�سلطات واأ�سحاب امل�سانع 
لخرتاق التنظيمات العمالية، وكذلك ف�ص التظاهرات وال�سطرابات التي 

يقوم بها العمال))).

يرتتب على املقدمات الثالثة نتيجة ل يبدو اأنها مو�سع �سك، األ وهي اأن 
حتليل فوكو لعالقات القوة يطيح براأ�ص امللك اأي النموذج القانوين لل�سلطة 
من التحليل ال�سيا�سي. فلم يعد اإذن هناك مكان للدولة يف حتليله، ولعل ما 
اأكرث  لي�ست  الدولة  باأن  فوكو  ت�رشيح  ال�ستنتاج هو  ت�سديق هذا  اإىل  يدفع 
اأ�سطورة  اإىل  حتول  جمرد  وت�سور   (Composite Reality) مركب  »واقع  من 
(Mythicized Venality)«، واأن للدولة اأهمية حمدودة فهي ل تتمتع ل بالوحدة 

ول بالتفرد ول حتى بالكفاءة الوظيفية ))).

لكن املثري للده�سة هو تاأكيد فوكو يف الوقت نف�سه اأنه ل يقلل من اأهمية 
الدولة، واإمنا هو يرى عالقات القوة ميتد جمالها وراء حدود الدولة. فلي�ست 
الدولة فقط ل ت�ستطيع اأن تعمل اإل على قاعدة من عالقات القوة املوجودة 
اأي الدولة، التي تتمتع   ،(Metapower) اإن تلك القوة املبادراتية م�سبًقا، بل 
ا بعالقات حتديد وتاأثري متبادلة مع �سبكة  بوظائف جتريبية هائلة، ترتبط اأي�سً
املنع  يف  �سلطتها  ملمار�سة  اأقدام  مبواطئ  الدولة  تزود  التي  القوة،  عالقات 

والتحرمي))).

  Foucault, “Confession of the Flesh”: 195-196.  (((

 Foucault, “Governmentality”, in The Foucault Effect: Studies in  Governmentality,  (((
edited by Graham Burchell (London: Harvester Wheatsheaf, 1991): 103-104.

Foucault, “Confession of the Flesh”: 122.  (((



(07

الفصل الثالث: الدولة يف التحليل السياسي لفوكو

لفوكو  ال�سيا�سي  التحليل  الدولة يف  موقع  اأن  اإىل  ذلك  من  ونخل�ص 
يتخطى ما قد يتبادر للذهن للوهلة الأوىل مواقف )ا�ستبعاد الدولة ل�سالح 
ا�سرتاتيجيات ال�سيطرة مقابل اختزال ا�سرتاتيجيات ال�سيطرة يف الدولة)، 
وي�سي بتعقد من موقف فوكو من الدولة، بل وبح�سا�سية حتليله ال�سيا�سي 
�سياق  يف  اأورده  ما  القوة،  وعالقات  الدولة  بني  للعالقة  املعقدة  للطبيعة 
العامل  اأن  اإىل  فوكو  في�سري  احلداثة.  طبيعة  عن  حديثه  �سياق  متاًما،  اآخر 
اأو ب�سط هيمنة الدولة على  احلا�سم بالن�سبة للحداثة الغربية مل يكن دولته 
الت�سيريي  الطابع  اإ�سفاء  (State Control of Society) بقدر ما هو  املجتمع 
الت�سيري  لقد كان ذلك   .(Governmentalization of the State) الدولة  على 
من  الدولة  مكن  الذي  هو  فوكو،  يرى  ح�سبما   ،(Governmentality)

اإليه  اآلت  الذي  ال�سكل  باتخاذ  لها  الع�سور، بل و�سمح  ال�سمود على مر 
يف الوقت احلا�رش ))). 

على  الت�سيريي  الطابع  لإ�سفاء  فوكو  تو�سيف  خالل  فمن  وهكذا 
الدولة، �سيت�سنى لنا اأن ن�سل اإىل مفهومه عن الدولة وعالقتها بامليكانيزمات 
بل  الت�سيري،  عملية  قوام  �سكلت  ثالثة  عوامل  وهناك  لل�سيطرة.  املختلفة 
وجعلتها ممكنة، يف املقام الأول، مثلما يذهب فوكو يف ا�ستق�سائه لتاريخ 

الدولة.

Foucault, “Governmentality”: 103-104.  (((
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)1( التكنيكات االن�سباطية

 (Judicial State Apparatus) بادئ ذي بدء، ولد جهاز الدولة القانونية
حكم  اإىل  البالط  حتكيم  من  نقلة  حدثت  حيث  الو�سطى؛  القرون  يف 
الق�ساء. ففي بالطات امللوك والأمراء، كان يتم التحكيم بني املتخا�سمني 
فيما يحمل اإىل �ساحب البالط من منازعات، وذلك على اأ�سا�ص الرتا�سي 
بني هوؤلء املتخا�سمني. ومن ثم مل يتاأ�س�ص يف ذلك البالط، ما ميكن اعتباره 
م�ستودًعا ثابًتا لل�سلطة. وعلى اخلالف من ذلك، تاأ�س�ص حكم الق�ساء على 
جمموعة حمددة بدقة من املوؤ�س�سات، التي لها �سلطة التدخل يف املنازعات 
تلك  ترافقت  وقد  ال�سيا�سية.  ال�سلطة  من  على حتويل  بناًء  فيها،  والف�سل 

النقلة مع حدوث عمليتني متداخلتني يف تلك الآونة.

الغرامات  خالل  من  الق�سائي  للجهاز  املايل  الخرتاق  اأولهما: 
اأمًرا  التقا�سي  اإجراءات  عمل  من  جعلت  التي  والهبات  وامل�سادرات 
ويف  ال�سيطرة  لفر�ص  و�سيلة  بذلك،  الق�سائي،  اجلهاز  واأ�سبح  مربًحا. 
ذلك الوقت م�سدًرا لتوليد الدخل، بالإ�سافة اإىل قيمة الإيجار التي يح�سل 
عليها الإقطاعيون، كما �سارت وظيفة القا�سي �سكاًل من اأ�سكال الرثوة 
ا مربًحا، ملن يخول لهم احل�سول  التي تبادل وتباع وتورث واأ�سبحت حقًّ

عليها وممار�ستها، وكذلك التزاًما مكلًفا، ملن يتعني عليهم اخل�سوع له.

ثانيهما: زيادة ال�سالت بني اجلهاز الق�سائي والقوة امل�سلحة، فلكي 
يفر�ص مثل هذا النظام، الذي ي�سمن ويوؤمن ويزيد الأرباح املالية، فكان 
لبد من توافر القوة. فالنبيل القطاعي الذي يحظر بقدر كاٍف من القوة 
امل�سلحة لتحقيق الأمن، كان ي�ستطيع فر�ص التزامات مالية واأحكام ق�سائية 
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على اإقطاعيته. ولكن حينما ن�سبت ثورات ومتردات المتنان يف مواجهة 
ال�سادة الإقطاعيني، جلاأ هوؤلء الآخرون اإىل احل�سول على م�ساندة ال�سلطة 
الأمر  حقيقة  يف  ذلك  وكان  ا.  اأي�سً املركزين  ونظام  بجي�سها  املركزية، 
به  والتالعب  اخلارج  من  بفر�سه  الإقطاعيون  الق�ساة  قام  جنينيًّا،  جهاًزا 
وبتكرار اإجراءاته، مما �سمح لهم بال�ستمرار يف ممار�سة وظيفتهم الق�سائية. 
الإرادة  عن  التعبري  بثوب  واكت�سى  القانونية  الدولة  جهاز  ولد  وهكذا 
حقيقة  يف  خرج،  لكنه  �سلطة.  و�ساحب  حمايًدا  حكًما  باعتباره  العامة، 
اأمره، من رحم ال�رشاعات الجتماعية والخرتاق املايل للعقوبات وتركيز 

القوة امل�سلحة، على امل�ستوى املحلي))).

الواجهة  باعتبارها  برملاين،  متثيلي  كنظام  القانونية،  الدولة  ن�ساأت 
امل�سيطرة،  الطبقة  خالل  من  الربجوازية  اأ�سبحت  التي  التاريخية  للعملية 
تطور  كان  فقد  لذلك،  املظلم  اجلانب  اأما  ع�رش.  الثامن  القرن  يف 
هو  احلريات  ك�سف  الذي  فالتنوير  وتعميمها،  الن�سباطية  امليكانيزمات 
اجل�سدي  الن�سباط  ميكانيزمات  وكانت  الن�سباط.  اخرتع  الذي  ذاته 
الق�سائية  الهياكل  واخرتقت  القانونية،  للحريات  القاعدة  �سكلت  التي 
الظروف  تبيان  ال�سابق  الإقطاعية،  املوؤ�س�سة  – التي منت من قلب  للدولة 
التي مرت بها – هي التي مكنت اأجهزتها واأع�ساءها من اأن تكون موؤثرة 
اكت�سبته  الذي  القانونية  الواجهة،  فلنقل  اأو  الإطار،  وفعالة، على خالف 
الق�سائية  الأنظمة  تقم  ما هو مفرت�ص، مل  فعلى خالف  الهياكل))).  تلك 

Foucault, “On Popular Justice”: 5-6.  (((

Foucault, Discipline and Punish: 222.  (((
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بو�سع حدود ملمار�سة التكنيكات الن�سباطية لل�سيطرة، بل اأ�س�ست تلك 
وحتى  مب�ساندة  تقوم  لل�سيطرة،  الدقة  غاية  هائلة ويف  ماكينة  التكنيكات 
 ،(Asymmetry of Power) م�ساعفة عدم التكافوؤ بني اأطراف عالقات القوة
ال�سلطة.  ملمار�سة  القانون  ي�سعها  التي  احلدود  هدوء  يف  تهدم  وبالتايل 
اأجهزة �سخمة  البانوبتيكون �سغرية احلجم مل ت�سكل  اأجهزة  واإذا كانت 
فلقد مت  القانون)))  ال�سيا�سي لدولة  املعادل  ال�سلطة، لكنها مثلت  ملمار�سة 
ا�ستخدام اأجهزة البانوبتيكون �سغرية يف البداية، على امل�ستوى املحلي، يف 
معينة، وخا�سة  الع�سكرية. ويف حلظة  والثكنات  وامل�ست�سفيات  املدار�ص 
ذلك  ولكن  البانوبتيكون،  جهاز  تعميم  مت  النابليونية،  الإدارة  عهد  يف 
انت�سار  طريق  عن  نف�سه  تلقاء  من  حدث  واإمنا  الدولة،  به  تقم  مل  التعميم 
ال�سغري وتبعرثها يف املجالت املختلفة  البانوبتيكون ذات احلجم  اأجهزة 

ويف كافة الأقاليم))).

للميكانيزمات  املختلفة  امل�ستويات  بني  التقاطع  نقاط  وتظهر 
اأن  اأخرى،  جهة  من  القانونية،  الدولة  وجهاز  جهة،  من  الن�سباطية، 
كليهما اأجزاء متكاملة يف ميكانيزم اأعم واأ�سمل لل�سلطة يف املجتمع. غري 
اأن وجود ن�سو�ص قانونية مركزية وفر�سها ب�سكل منظم على امليكانيزمات 
احلقوق  ممار�سة  واجهة  وراء  احلقيقية،  عملها  اآليات  يخفي  الن�سباطية 
نظرية  ظهرت  )وهكذا،  الدولة.  �سيادة  على  املبنية  املوحدة  القانونية 

ال�سيادة على م�ستوى اجلهاز القانوين ون�سو�سه املنظمة)))).

Ibid.: 223.  (((

Foucault, “Questions on Geography”: 72.  (((

Ibid.: 104, 108.  (((
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امليكانيزمات  )اأي  ال�سابق  التناق�ص  جانبي  بني  الفجوة  يغطي  ما  اإن 
الن�سباطية يف املجتمع والواجهة القانونية – ال�سيادية للدولة) هو عملية 
 .(Governmentalization of the State) اإ�سفاء الطابع الت�سيريي على الدولة
تلك العملية التي قامت بتوظيف ال�سلطة الرعوية (Pastoral Power) القدمية 
�سيدخل  الذي  احلديث،  ال�رشطة  جهاز  لت�سبح  وعدلتها  الكني�سة  لرجال 
بدوره يف زواج م�سلحة مع جهاز الدولة، ليولد لنا عقالنية الدولة احلديثة. 
لنا فهم تلك العملية املعقدة واخلفية بالتف�سيل، يجدر تتبع  وحتى يت�سنى 

�سريورتها التاريخية.

والرومانية  اليونانية  املجتمعات  يف  ال�سلطة  ممار�سة  اأن  فوكو  يرى 
عن  عبارة  هو  الذي  النا�ص؛  ت�سيري  عليه  يطلق  ما  تت�سمن  تكن  مل  القدمية 
مر�سد  �سلطة  حتت  وي�سعهم  حياتهم  طوال  الأفراد  توجيه  يتوىل  »ن�ساط 
م�سئول عما ياأتونه من اأفعال وكذلك ما يفعل فيهم«))). وكان على تلك 
فقط  لي�ص  اأوروبا،  يف  وانت�سارها  امل�سيحية  ظهور  تنتظر  اأن  املجتمعات 
حتى يرافق الدين اجلديد قواعد اأخالقية خمتلفة جذريًّا عن اأخالق اليونان 
ا حتى ينت�رش مع الدين اجلديد عالقات قوة جديدة يف اأنحاء  القدمية، بل اأي�سً
العامل القدمي، وهنا يجمل القول اأن امل�سيحية كانت الديانة الوحيدة التي 
نظمت نف�سها يف �سورة كني�سة، اأي فر�ست قيام جمموعة من الأفراد بدور 

الراعي (Pastor) للمجتمع، بف�سل املوؤهالت الدينية لهوؤلء الأفراد))).

Foucault, Résumé des cours: 99.  (((

Foucault, “The Subject and Power”: 214.  (((
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 (Pastoral Modality) بالرغم من ذلك، ت�رشب جذور النموذج الرعوي
ال�رشقية  املجتمعات  من  الآتي  الراعي   – امللك   – الإله  مركب  يف  للقوة 
والغريب على الإغريق والرومان. فالفرعون هو الراعي امل�رشي، والراعي 
امللك  ارتباط  بابل، والإله هو الآخر راغ. ولذلك كان  كان لقب ملوك 
– الراعي يراقب  بالإله منطقيًّا، حيث يقوم كالهما بنف�ص الدور: امللك 
ويتعار�ص  – الراعي.  الإله  من خلق  الوقت  نف�ص  هو يف  الذي  القطيع، 
ذلك  و�سيظهر  امل�سيحية.  الدينية  واملوؤ�س�سات  امل�سيحي  ال�سيا�سي  الفكر 

التعار�ص يف عدة نقاط، اأبرزها:

بينما ميار�ص الراعي �سلطته على القطيع ولي�ص على الأر�ص، اإذ يعد ) ))
الأر�ص،  متلك  اليونان  اآلهة  جند  بالأر�ص،  قطيعه  الراعي   – الإله 

و�ستحدد تلك امللكية الأولية طبيعة العالقة بينهم وبني الب�رش.

يف حني اأن احل�سور املبا�رش املراعي ون�ساطه هو الذي يوجد القطيع، ) ))
حيث يت�سبب اختفاوؤه يف تفرق القطيع، جند العك�ص متاًما يف حالة 
امل�رشوع يف بالد اليونان، الذي يخلف وراءه جمموعة من القوانني 

متكن املدينة من العي�ص يف غيابه.

بتاأمني ) )) املتعلق  الدور  اليونان يف  امل�سيحي مع  الراعي  ا�سرتاك  رغم 
�سبل  يف  اختلفا  اأنهما  اإل  اأيديهم،  حتت  ملن   )Salvation( اخلال�ص 
فرد  وكل  كله  القطيع  با�ستمرار  �سيتوىل  فالراعي  اخلال�ص.  حتقيق 

من اأفراده.
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اأجل ) 4) من  القرارات  واتخذوا  ال�سلطة  اليونان  القادة  مار�ص  بينما 
جمدهم  وراء  ي�سعون  احلقيقة  يف  كانوا  فاإنهم  اجلميع،  م�سلحة 
ال�سخ�سي. اأما الراعي فقد كان يحر�ص على م�سلحة قطيعه ب�سورة 
اأفراد القطيع �سيظل الراعي �ساهًرا ملراقبتهم،  ينام  متفانية، فحينما 
وتعني املراقبة هنا اأن يذهب الراعي نف�سه من اأجل القطيع، وكذلك 
اأن يتفح�ص القطيع ويعلم كل �سيء عن كل فرد من اأفراد القطيع، مبا 

يف ذلك اأخ�ص احتياجاتهم))).

اأو البتكار  ولنموذج الراعي امل�سيحي عدة جوانب تت�سم بالتجديد 
يف ممار�سة ال�سلطة، يذكر منها النقاط التالية:

فيما يتعلق بامل�سئولية، �سيحمل الراعي م�سئولية القطيع كله، وكل ) ))
ما�سيته فيه، بل اأكرث من ذلك تقدم امل�سيحية ت�سوًرا مركًبا لتبادلية 
خالل  فمن  والراعي.  املا�سية  بني  واحل�سنات  اخلطايا  ودورية 
م�ساعدة الراعي ملا�سية القطيع يف حتقيق اخلال�ص، ي�ستطيع الراعي 
بفقدان  ويخاطر  ذاته  يفني  اأن  ي�ستلزم  الذي  خلال�سه،  الو�سول 
الراعي  اأخرى، حينما ي�سل  اأجل الآخرين، ومن ناحية  نف�سه من 
والتبعرث  التفرق  للخطر، وهو  الأكرب  القطيع  ف�سيعر�ص  امل�سيحي، 

اأي ال�سياع. كذلك، فاإن خطيئة اإحدى املا�سية �ستلحق بالراعي.

فيما يت�سل بالطاعة، فعالقة الراعي – املا�سية هي عالقة تبعية كاملة، ) ))
ب�سبب اأن الرتباط بالراعي هو خ�سوع �سخ�سي وفردي له، واأن 

 Foucault, “Politics and Reason”: 60-62.  (((
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اإرادته نافذة لأنها على وجه التحديد اإرادته هو، ويف هذا ال�سياق، 
ت�سبح الطاعة ف�سيلة وحالة دائمة، تت�سم بخ�سوع املا�سية للراعي 

وعي�سه وفًقا لأوامره.

من ) )) نوًعا   – املا�سية   – الراعي  عالقة  ت�ستتبع  باملعرفة،  يرتبط  فيما 
اأبرزت  حيث   .)Individualized Knowledge( املفردة  املعرفة 
وبهم  قطيعه  اأفراد  من  فرد  بكل  الراعي  معرفة  �رشورة  امل�سيحية 
الحتياجات  الراعي  يعرف  اأن  اأولها:  اأوجه.  عدة  من  جميًعا، 
املادية لكل ما�سية ويزودها مبا ي�سبعها. ثانيها: اأن يعرف ما تقوم به 
تلك املا�سية من اأفعال اأي اخلطايا العامة. ثالثها واأكرثها اأهمية: اأن 
يعرف ما يجري بداخل روح كل ما�سية اأي اخلطايا اخلا�سة والتقدم 
على طريق حتقيق اخلال�ص. وحتى ت�ستطيع امل�سيحية التو�سل لهذه 
تكنيكني، كانا م�ستخدمني يف عامل  ا�ستعارت  فقد  املفردة  املعرفة 
 –  )Self Examination( الذاتي  الختبار  وهما:  اليونانية،  احل�سارة 
اأن  دون  لي�ص  ولكن   ،)Conscientious Guidance(ال�سمري واإر�ساد 
التكنيكني  هذين  ربط  مت  فقد  التكنيكني.  هذين  امل�سيحية  تبدل 
رباًطا  ال�سمري  اإر�ساد  �سار  ناحية،  فمن  مميز،  ب�سكل  ببع�سهما 
دائًما، يف كل حلظة و�سكنة، اإذا اأفلت الإن�سان منه ف�سوف ي�سيع. 
ومن ناحية اأخرى، مل ي�ستهدف الختيار – الذاتي حتقيق التحكم 
املر�سد،  لذلك  كلية  الذات  فتح  واإمنا   ،)Self Mastery( الذات  يف 
يف  امل�سيحية  اأن�ساأت  وبذلك  اأمامه.  الروح  اأ�رشار  اأعمق  وك�سف 
التامة ومعرفة  الطاعة  ارتباط بني  – الروماين عالقة  اليوناين  العامل 

الذات والعرتاف اأمام �سخ�ص اآخر.
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كالعرتاف ) 4) امل�سيحية،  التكنيكات  ت�ستهدف  بالغاية،  يرتبط  فيما 
 Self( اأنف�سهم  اإدانة  على  للعمل  الأفراد  والطاعة، حث  والإر�ساد 
نبذ  واإمنا  املوت،  لي�ست  املقام،  الأمانة، يف هذا  اأن  اإل   .)Mastery

واإنكار )Renunciation( اأنف�سهم والعامل كذلك، اإنها موت يتكرر 
كل يوم من اأجل العي�ص يف احلياة الآخرة. وتعدو الأمانة امل�سيحية 
عالقة بني الذات ونف�سها، وتعد مكوًنا موؤ�س�ًسا الهوية امل�سيحية))). 

بذلك يكون ت�سيري الروح (Government of Souls Ecclesiastical) هو 
�سكاًل  الكن�سية)  )الرعاية  امل�سيحية، واتخذ من  اأفرزته  الذي  ال�سلطة  منط 
الأرواح  ت�سيري  من  اأن جتعل  عاتقها  على  الكني�سة  اأخذت  فقد  موؤ�س�سيًّا. 
ممار�سة حمورية، ونابعة من معرفة را�سخة وعميقة، ول غنى عنها من اأجل 
خال�ص املجتمع وكل فرد على حدة. لكن الرعاية الكن�سية تعر�ست لأزمة 
جديد  ولنمط  الروحي  لالإر�ساد  اآخر  منوذج  عن  تبحث  جعلتها  عامة، 
للعالقة بني الراعي والقطيع. وقد كان ذلك يف نهاية ع�رش الإقطاع الذي 
وهياكل  والقت�سادية،  الجتماعية  للعالقات  جديدة  اأ�سكال  ميالد  �سهد 
الع�سور  خالل  عارمة  رغبة  هناك  كان  فلقد  ا))).  اأي�سً جديدة  �سيا�سية 
الو�سطى يف اإعادة ترتيب العالقة الرعوية بني النا�ص، وقد اأثر هذا التطلع 
على املد ال�سويف واحللم الألفي بعودة امل�سيح الثانية))). لكن علينا اأن منيز 
بني بعدين اأو جانبني للقوة الرعوية: فهناك املوؤ�س�سة الكن�سية التي ن�سب 

Ibid.: 68-70.  (((

 Foucault, Résumé des cours: 100-107.  (((

 Foucault, “Politics and Reason”: 73.  (((
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انت�رشت  التي  الراعي  وظيفة  وهناك  جهة،  من  حيويتها  وفقدت  معينها 
الراعي تلك، هي  الكن�سية))). وكانت وظيفة  املوؤ�س�سة  وتكاثرت خارج 
التي قدمت للمجتمعات الغربية لعبة جديدة، مل يعرفها اليونان ول حتى 
واحلقيقة  واملوت  احلياة  عدة؛  بعنا�رش  ترتبط  التي  اللعبة  تلك  الرومان، 

والطاعة والهوية – الذاتية.

ونتيجة لذلك، ثبت اأن املجتمعات الأوروبية �سيطانية (Demonic)، فهي 
 .((((City–citizen) جتمع بني لعبة الراعي – القطيع ولعبة املدينة – املواطن
بعبارة اأخرى، مل تكن الدولة احلديثة �سوى ال�سكل اجلديد للقوة الرعوية اأو 

منط �سلطة الراعي امل�سيحي))).

مثَّل الأ�سا�ص العقالين للدولة، ب�سقيه مبداأ عقل الدولة ونظرية ال�رشطة 
وجهازها، القوة الرعوية اجلديدة اأو النموذج اجلديد ل�سلطة الراعي امل�سيحي، 
وذلك على وجه التحديد هو ما ق�سده فوكو باقتناء الطابع الت�سيريي على 
الدولة (Governmentalization of the State). بالن�سبة ملبداأ عقل الدولة، فهو 
يحدد كيف تختلف املبادئ والأ�ساليب حلكم الدولة عن الطريقة التي يحكم 
بها اهلل العامل اأو الأ�سلوب الذي يت�رشف به الأب يف الأ�رشة. ويت�سل ذلك 
الختالف باأن مبادئ واأ�ساليب حكم الدولة تت�سف بالعقالنية، ول ميكن 

.(Self Mastery) اأن تتبع من القوانني الطبيعية اأو الإلهية، على وجه احل�رش

Foucault, “The Subject and Power”: 214.  (((

 Foucault, “Politics and Reason”: 71.  (((

 Foucault, “The Subject and Power”: 215.  (((
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ميكن حتديد الدولة يف اأربعة مالمح اأ�سا�سية:

))) عقل الدولة فن للحكم يخ�سع لقواعد معينة م�ستقاة من املعرفة 
العقالنية.

معني  فهو  الدولة،  من  املنطقي  اأ�سا�سه  للحكم  الفن  هذا  ي�ستمد   (((
باحلكم الفعلي على الأر�ص ولي�ص بنموذج الإله يف حكم خملوقاته، فعقالنية 

فن احلكم نابعة من مراعاته لطبيعة ما يحكم اأية دولة.

))) هدف هذا الفن للحكم لي�ص تقوية �سلطة الأمري، واإمنا تدعيم الدولة 
ذاتها، لذا فهو يتعار�ص بالكلية مع التحليل ال�سيا�سي مليكافيلي.

)4) اإن ال�سكل العقالين للحكم، الذي ي�ستطيع زيادة قوة الدولة، لبد 
الدولة و�سبل  املعرفة عن طاقات  �سلًفا تكوين نوع خا�ص من  يفرت�ص  اأن 
تو�سيعها. وينتج عن ذلك اأن املعرفة بقوة الدولة وطاقاتها �ستتطور لت�سبح 
ما ميكن ت�سميته باحل�ساب ال�سيا�سي (Foliate Mathematics) اأو ح�ساب القوة 

للدول املختلفة))).

العقالين  الفن  اأو  الدولة  عقل  نظرية  جتليات  اأحد  فهي  ال�رشطة  اأما 
للحكم، اإذ هي لي�ست موؤ�س�سة اأو ميكانيزًما يعمل من داخل الدولة، واإمنا 
تكنولوجيا للحكم ت�سم جمالت واأ�ساليب واأهداف تدخل الدولة. فقد كان 
العنوان الذي  اأي علم ال�رشطة هو   (Polizeiwissenschaft) امل�سطلح الأملاين
در�ص تتمة علم الإدارة  (Science of Administration) يف اأملانيا. ويف اإحدى 
 ،(Delamere Compendium) »الفرن�سية، بعنوان »خمت�رش دالمار الن�سو�ص 

 Foucault, “Politics and Reason”: 73-77.  (((
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ورد اأن ال�رشطة يتعني عليها اأن تتوىل اأحد ع�رش �ساأًنا، هي: الدين والأخالق، 
والتجارة،  والفنون،  العامة،  وال�سالمة  والطرق،  والإمدادات،  وال�سحة، 
وامل�سانع، والعمال، والفقراء. وميكن تف�سري ات�ساع نطاق ال�سئون التي تولت 
ال�رشطة اأمرها، باأنها ت�سكل كافة املجالت التي ميكن لل�سلطة املركزية اأن 
تتدخل فيها، بعد اأن ا�ستطاعت هزمية اأمراء الإقطاع بوا�سطة القوة امل�سلحة 

والنظام الق�سائي ونظام ال�رشائب.

اأن تتعهد احلياة،  وكان املنطق وراء تدخل ال�رشطة يف تلك املجالت 
مبعنى اأن احلياة بذاتها �سكلت مو�سوع تدخل ال�رشطة، التي وجب عليها 
ال�سياق، �سكل كتاب  البقاء والعي�ص حياة كاملة. يف هذا  للنا�ص  توؤمن  اأن 
)عنا�رش ال�رشطة) للموؤلف فون يو�ستي عالمة بارزة يف علم الإدارة باأملانيا، 
حيث و�سع فون يو�ستي يده على التناق�ص الرئي�سي املتعلق بال�رشطة. فمن 
ناحية، عليها اأن تزيد من قوة الدولة واأن تبذل اأق�سى ما يف و�سعها، لكنها من 
ناحية اأخرى يجب اأن توؤمن ال�سعادة اأو البقاء وا�ستمرار احلياة. ويوؤلف فون 
يو�ستي لتجاوز ذلك التناق�ص مركًبا، يفرت�ص فيه اأن يقوم بتعريف الأهداف 
ت�سكيل  خالل  من  ذلك  ويكون  للحكم.  احلديث  الفن  اإليها  ي�سعى  التي 
العنا�رش املكونة حلياة الأفراد بال�سورة التي تدعم قوة الدولة. ومن اأجل هذا، 
�ست�سبح مهمة ال�سيا�سة (Self Mastery)، عند فون يو�ستي ومعا�رشيه �سلبية، 
اإذ تنح�رش يف قتال الدولة لأعدائها يف الداخل واخلارج. بينما �ستكون مهمة 
اإىل دعم  �ست�سعى  اإيجابية، لأنها  يو�ستي،  (Die Polizei)، عند فون  ال�رشطة 
الدولة وكذلك حياة مواطنيها. مل يقت�رش كتاب فون يو�ستي على فن  قوة 
احلكم احلديث، بل ت�سمن منهًجا لتحليل املعرفة عن ال�سكان املقيمني يف 
اإقليم ما، ومن ثم يجمع الكتاب الإح�ساء ال�سيا�سي (Political Statistics) مع 
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فن احلكم))). ويت�سح من ذلك اأن الت�سيري اأو العقالنية ال�سيا�سية، التي منت 
يف تربة املجتمعات الغربية وفر�ست نف�سها عليها، اقتدت بنموذج �سلطة 

الراعي امل�سيحي وتاأ�س�ست على نظرية عقل الدولة))).

لكن �سلطة الدولة احلديثة اأو القوة الرعوية اجلديدة اختلفت عن منوذج 
�سلطة الراعي امل�سيحي يف عدة اأوجه، اأبرزها:

تاأمني ) )) اإىل  تهدف  ل  اجلديدة)  الرعوية  )القوة  احلديثة  ال�سلطة  اأن 
ت�سعى خلال�سهم يف هذا  واإمنا  الآخر،  العامل  لرعاياها يف  اخلال�ص 
حلت  فلقد  احلوادث.  من  واحلماية  والأمن  الرفاهية  مبعنى  العامل، 
لأن  الأخروية،  الدينية/  الأهداف  حمل  ب�سهولة  الدنيوية  الأهداف 
�سبيل  فعلى  احلالت،  بع�ص  الأوىل يف  عرب  تتحقق  كانت  الأخرية 
الرعاية  بتاأمني  والربوت�ستانتية  الكاثوليكية  الكنائ�ص  قامت  املثال، 

الطبية والرفاهية الجتماعية لفرتة طويلة من الزمن.
يف اإطار ال�سلطة احلديثة، زاد عدد الرعاة زيادة هائلة، فلم يعد هوؤلء ) ))

يقت�رشون على رجال الدين والإكلريو�ص. ورغم اأن م�سئويل ال�رشطة 
مار�ست  فاإن جهات عدة  اجلديدة،  الرعوية  لل�سلطة  ممثلني  �ساروا 
وهيئات  اخلريية  واجلمعيات  اخلا�سة  كامل�رشوعات  ال�سلطة،  تلك 

الإح�سان.
على ) )) تقت�رش  مل  اجلديدة،  الرعوية  القوة  ممار�سة  من  املتولدة  املعرفة 

واإمنا  امل�سيحي،  الراعي  �سلطة  حالة  يف  الأمر  كان  مثلما  الأفراد، 
امتدت بني قطبني؛ الفرد وال�سكان))).

Ibid.: 80-83.  (((

Ibid.: 85.  (((

Foucault, “The Subject and Power”: 215.  (((





الفصل الرابع
اإعادة فتح امللف الإيراين  





�إىل  نف�سه  �لفوكويل  �مل�رشوع  ��ستدرج  هل  �لدو�ئر.  د�رت  لقد  ا  حقًّ
�ل�سلطة  ملاكينة  قوية  �سورة  برتكيب  فاز  حينما  يخ�رش«،  »�لفائز  منطق 
�جلهنمية �لتي تبتلع كل �سيء بد�خلها، ولكنه خ�رش فى ذ�ت �لوقت، لأن 
�لقارئ �أ�سبح ل حول له ول قوة، لأن �أمام تلك �ملاكينة �جلهنمية لل�سلطة 
�أي نوع من �لتمرد و�لع�سيان عدمي �جلدوى))) �أم قام فوكو يف حقيقة �لأمر 
با�ستبد�ل �أحد �لأ�سكال �خلا�سة بتف�سري »�ليد �خلفية« ب�سكل �آخر ، ل يرتك 

�أي جمال للحرية �أو �ملقاومة)))؟

�جل�سد   (Carceral Archipelago( �ملعتقالت  �أرخبيل  يغطي  فطاملا 
و�لتجميع  �لإفر�د  ��سرت�تيجيات  طريق  عن  باأكمله  �لجتماعي 
�أية  �إبد�ء  علينا  يتعني  »ملاذ�   ،(Collectivization and Individualization(
مقاومة جتاه تلك �لقوة �ملتوغلة يف كافة �لأرجاء ، تلك �لقوة �لتي تدور يف 
جمرى �لدم جل�سد �ملجتمع �حلديث، بدًل من �أن نو�ئم �أنف�سنا معها؟ وملاذ� 
�ل�سيطرة؟«  مقاومة  ينبغي  وملاذ�  �خل�سوع؟  على  مف�ساًل  �ل�رش�ع  يكون 
ويجيب هابرما�س عن كافة هذه �لت�ساوؤلت باأن وجود �لأ�سا�س قيمي هو 
�لذي ميكننا وحده من ك�سف مكمن �خلطاأ يف �لقوة �لن�سباطية، ويبني لنا 

 David Couzens Hoy, (ed.), “Power, Repression, Progress: Foucault, Lukes, and the  (((
 Frankfurt School”, in Foucault: A Critical Reader (Oxford: Basil Blackwell, 1986):
11.

 Charles Taylor, “Foucault on Freedom and Truth”, in Foucault: A Critical Reader,  (((
 edited by David Couzens Hoy (Oxford: Basil Blackwell, 1986): 90-91.



((4

تفكيك مفهوم القوة عند ميشيل فوكو

�أن �لعرت��س  لذلك  فريزر  نان�سي  ملاذ� جتب علينا مقاومتها))). وت�سيف 
�لذي يرفع يف وجه �ملجتمع، لأنه يقوم بالتحكم من خالل فر�س �ملعايري 
�إمنا هو يف �لو�قع دعوة وند�ء موجهني لقيمة �لأ�سالة،   (Normalization(
�لتي هي مبثابة �لوجه �لآخر للتحرر �لذ�تي )Autonomy). فدون �أن نقدر 
على ملء �لفر�غ �لقيمي - تتابع نان�سي فريزز - بو��سطة مثال �ل�ستقالل 
�لذ�تي لن يكون هناك �سبب يربر معار�ستنا للمجتمع �لذي �أعيدت هيكلته 

على �ساكلة �لبانوبتيكون �ل�سخم))).

رفعها  �لتي  �لت�ساوؤلت،  تلك  كافة  عن  لالإجابة  �لف�سل  هذ�  ي�سعى 
�أعمال فوكو  نقاد فوكو يف وجهه، وذلك من خالل جت�سيد �لفجوة بني 
�ملن�سورة ككتب، و�لتي �سلف لنا ��ستخر�ج مفهوم �لقوة لديه منها، وما 
نطلق عليه يف هذ� �لبحث �مللف �لإير�ين. ويتكون هذ� �مللف من جمموعة 
�ملقالت �لتي كتبها فوكو وقت زيارته لإير�ن �أثناء �لثورة، �سمن جمموعة 
يف  و�ملقالت  �إيطالية.  جريدة  من  بتكليف  و�ل�سحفيني،  �لباحثني  من 
يف  موجودة  �لفرن�سية  ترجمتها  لكن  �لإيطالية،  باللغة  مكتوبة  �لأ�سل 
و�سي�سار   .(Dits et écrits( و�لكتابات  �ملقولت  لكتاب  �لثالث  �ملجلد 

لتلك �ملقالت من �لآن ف�ساعًد� بامللف �لإير�ين.

Habermas, The Philosophical Discourse of Modernity: 283-284.  (((

 Nancy Fraser, Unruly Practices: Power, Discourses and Gender in Contemporary  (((
Social Theory (London: Polity Press, 1989): 53, 57.
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�ساأقوم  �لإير�ين،  و�مللف  فوكو  �أعمال  بني  �لفجوة  جت�سيد  �سياق  يف 
بخطوتني متالزمتني. �أولهما: ��ستيعاب �مللف �لإير�ين يف �لأ�س�س �لفل�سفية 
تولية  يف  �لفل�سفية  �لأ�س�س  تلك  �أثر  تو�سيح  خالل  من  فوكو،  لأعمال 
مد�خل  ��ستلهام  ثانيهما:  �لإير�ين.  �حلدث  �سوب  حتليلية  كوجهة  فوكو 
�لإير�ين،  �مللف  �إىل  للعبور  كباري  روؤو�س  مبثابة  تكون  فوكو  �أعمال  من 

وت�ساعد يف ذ�ت �لوقت على تركيب روؤية وفهم فوكو مل�ساألة �ملقاومة.

�لتنوير؟«،  »ما  كانط  �سوؤ�ل  �إىل  �لعودة  يتعني  �لأوىل  باخلطوة  للقيام 
وهنالك ميكن ت�سكني �مللف �لإير�ين يف �جلذور �لفل�سفية خلطاب فوكو. 
فعقب عودة فوكو من �لزيارة �لأوىل لإير�ن قدم �سيمناًر� علميًّا ، �أعاد فيه 
قر�ءة مقال كانط �لذي يحمل عنو�نه �سيغة هذ� �ل�سوؤ�ل. ويف تلك �لقر�ءة، 
يرى فوكو �أن �حلد�ثة ل يجب �أن تفهم كمرحلة تاريخية �أو حقبة زمنية 
تتميز عن �حلقبة �ل�سابقة للحد�ثة و�حلقبة �لتالية لها. �إن �حلد�ثة - ح�سبما 
يذكر فوكو - ليجدر فهمها كموقف �أو طبيعة )Ethos) وهي كلمة م�ستقاة 
�لتي  �إىل �لطبيعة و�ملمار�سات �لعتيادية  من �لأ�سل �لإغريقي �لذي ي�سري 
لنمط  �إر�دي  �ختيار  �إذن  فاحلد�ثة  ا.  �أي�سً عنها  وتعرب  �لطبيعة  تلك  تقوي 
لل�سلوك  و�ل�سعور،  للتفكري  طريقة  �إنها  �حلايل،  بالو�قع  �لتعلق  �أمناط  من 
نف�سها  وتقدم  �لنتماء،  من عالقات  �لطريقة عالقة  تلك  ومتيز  و�حلركة، 

.(Baudelaire( كمهمة وو�جب. ووفًقا لل�ساعر �لفرن�سي بودلري

تنق�سم �حلد�ثة كموقف �أو )Ethos) �إىل �سقني:

هناك تلك �لعالقة مع �لزمان �لتي يطلق عليها فوكو �لت�سور �لبطويل )))  
للزمن �حلا�رش )Heroization of the Present). فاإذ� كانت �حلد�ثة تتميز 
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بالوعي �ملتقطع للزمان، و�ل�سعور باجلديد، و�لقطيعة مع �لتقاليد، فاإن 
�لوجود �حلد�ثي ي�سري �إىل تبني موقف خا�س جتاه هذه �حلركة، موقف 
يقب�س على �جلانب �لبطويل/ �ملجيد يف �حلا�رش، موقف ميكنه �لو�سول 
�أبدي، ل يوجد فيما هو خلف �للحظة �حلا�رشة ول فيما  �إىل �سيء 
هو متجاوز لها، بل يوجد بد�خل تلك �للحظة �حلا�رشة حتديًد�. ول 
يعني �لتمثل �لبطويل للحا�رش، رغم ذلك، �لتعامل مع �للحظة �حلا�رشة 
باعتبارها مقد�ًسا يجب تخليده. »فال تنف�سل �لقيمة �لعليا للحا�رش عن 
�لرغبة �لبائ�سة يف تخيله، �أي يف تخيله ب�سكل مغاير ...، وحتويره لي�س 
عن طريق تدمريه، ولكن بالإم�ساك باحلا�رش مثلما يوجد فعاًل«. و�إن 
كانت �إعادة ت�سكيل �حلا�رش ل تعني �إلغاء �لو�قع، و�إمنا هي �لتاأثري �ملتبادل 
بني �لنتباه �لكامل ملا هو موجود يف �لو�قع، من جهة، وممار�سة �حلرية 

�لتي حترتم ذلك �لو�قع وتنتهكه يف �آن و�حد.

)Dandysme(، فال ))) �لتاأنق  �لتي ت�سمى  �لذ�ت  �لعالقة مع  ا  �أي�سً هناك   
ميكن ف�سل �ملوقف �حلد�ثي عن �لن�سباط �لذ�تي )Asceticism(، فاأن 
يكون �ملرء حد�ثيًّا يعني »�أن يتخذ نف�سه كمو�سوع لعملية ت�سميم 
�إىل  يهدف  من  لي�س  �حلديث  و�لإن�سان  ومعقدة«.  �سعبة  وترتيب 
�كت�سافه نف�سه �أو ��ستجالء حقيقته �ملخفية، ولكنه ذلك �لذي يحاول 
�خرت�ع نف�سه. فاحلد�ثة ل حترر �لإن�سان من وجوده �لب�رشي، و�إمنا 

ترغمه على �لقيام مبهمة �إنتاج/ �إبد�ع نف�سه كعمل فني))).

Kant, “What Is Enlightenment?”: 113-118.  (((
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�لفرن�سي  �ل�ساعر  �مل�ستقر من  كتاأنق،  للحد�ثة  �ملتميز  �لفهم  كان هذ� 
�ل�سهري بودلري، هو �لذي وظفه فوكو كمدخل لقر�ءة ن�س كانط �خلا�س 
ما  لب  ميثل  للتنوير  كانط  تعريف  �أن  فوكو  فيذهب  �لتنوير.  هو  مبا 
ب�سكل  يرتبط  �لذي  �ملوقف  ذلك  للحد�ثة،  �لنقدي  باملوقف  هو  ي�سميه 
ت�سكني  ميكن  حيث  �لغربية.  للمجتمعات  �لتاريخي  بال�سياق  خم�سو�س 
�ملجتمعي  للت�سيري  �ل�سخمة  �لعملية  �إطار  يف  للحد�ثة  �لنقدي  �ملوقف 
)Governmentalization of Society) �لتي مرت بها �ملجتمعات �لأوروبية 
يف �لقرن �ل�ساد�س ع�رش. تلك �لعملية �لتي يتم من خاللها �إخ�ساع �لأفر�د 
بو��سطة ميكانيزمات �لقوة �خلالقة للحقيقة، �أي �لتي حتكم من يخ�سعون 
ثار  �ملجتمعية،  �لعملية  لهذه  فعل  وكرد  ذ�تياتهم.  خلق  طريق  عن  لها 
�لت�ساوؤل »كيف ميكننا �أل ُنحكم بهذه �لطريقة، ومن �أجل تلك �لأهد�ف، 

وبو��سطة هوؤلء �لنا�س؟«.

بعبارة �أخرى، ظهر كرد فعل لعملية �لت�سيري، فن �لع�سيان �لذي يحد 
من فنون �حلكم ويهرب منها ويعيد ت�سكيلها، ولكنه ب�سورة غري متوقعة 
�لنقد  روؤية  ميكن   ، وبالتايل  ا.  �أي�سً �حلكم  فنون  وتطوير  تنمية  �إىل  يوؤدي 
و�سيا�سيًّا،  و�أخالقيًّا  فكريًّا  موقًفا  باعتباره   - �ل�سياق  هذ�  يف   - �حلد�ثي 
�إن  كبرية«.  بدرجة  حمكومني  نظل  باأل  �ملتعلق  و»�لفن  للتفكري  وطريقة 
فى  �حلق  نف�سه  �لذ�ت  �لفاعل/  مينح  �لتي  �حلركة  تلك  هو  كذلك  �لنقد 
م�ساءلة »�حلقيقة« عما تنتجه من �آثار على عالقات �لقوة، وكذلك م�ساءلة 
ي�سعى  و�حدة،  وبكلمة  �حلقيقة.  عن  خطابات  من  تنتجه  عما  »�لقوة« 
�لنقد �إىل �إز�لة خ�سوع �لذ�ت )Desubjugation of Subject) يف �سياق ميكن 
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ت�سميته ب�سيا�سات �حلقيقة))). ومن �أجل ذلك يتطلب �لنقد من وجهة نظر 
فوكو »�لعمل على حدود ذو�تنا، �أي �ل�سغل �لدوؤوب �ل�سبور �لذي مينح 

�سكاًل لتطلعنا غري �ل�سبور للحرية«))).

�سلبية من حيث هي  �لنقد عند كانط مهمة  �إذ� كانت مهمة  وهكذ�، 
و�سع حدود ل ميكن �جتيازها للمعرفة، فاإنها �ستتحول على يد فوكو - فيما 
ي�سميه �ملوقف �لنقدي للحد�ثة - �إىل مهمة �إيجابية. من حيث �إنه �سيربهن 
على �أن ما هو معطى لنا، باعتباره عامليًّا وجوهريًّا و�إلز�ميًّا ، هو يف و�قعه �أمر 
فردي وعر�سي ونتاج لقيود تع�سفية. لن يكون �لنقد و�سًعا للحدود، و�إمنا 
�سياأخذ �سكل �نتهاك للحدود )Transgression)، حينما �سيف�سل وي�ستخل�س 
من عر�سية وجودنا )�أو ما نحن عليه من حال) �إمكانية �أل نكون �أو نفعل 
�أو نفكر كذلك )�أو مثلما نحن عليه من حال). »و�سي�سعى �لنقد ملنح �لعمل 
غري �ملحدد للحرية �أو�سع و�أبعد ما يكون من طاقة و�قعة«. ولذلك �سياأخذ 
�لتي ل  للحرية  �لرغبة  �سي�رشف  �لذي  �ل�سبور على حدود ذو�تنا،  �ل�سغل 
لكي  قادتنا  �لتي  �لأحد�ث  يف  �لتاريخي  »�لتحقيق  �سكل  �ل�سرب،  تعرف 
و�أقو�لنا«.  و�أفكارنا  لأفعالنا  فاعلة  كذو�ت  عليها  ونتعرف  �أنف�سنا  ن  نكوِّ
وير�فق �لتحقيق �لتاريخي عمل جتريبي ي�سع نف�سه يف حمك �ختبار �لو�قع، 
وي�سعى ذلك �لعمل �لتجريبي �إىل �لتعرف على نقاط �لتغيري �ملمكن و�ملرجتى 
وحتديد �ل�سكل �لالزم للتغيري. بهذ� �ملعنى مل تعد �ملهمة �لنقدية �أمًر� متجاوًز� 
للزمان و�ملكان، بل �سارت مهمة عملية تفتح �لطريق �أمام حتولت جزئية 

Foucault, “What Is Critique?”: 28-29, 32.  (((

Ibid.: 133.  (((
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حمددة، تتابع ب�سورة تدريجية يف مناطق عدة تت�سل بوجودنا وتفكرينا. ومل 
يعد �لأمر يف �سورة م�رشوعات كونية ر�ديكالية تقفز فوق �لو�قع وتهرب من 

�حلقائق لتوؤ�س�س روؤية كاملة ملجتمع �آخر))).

�أو  �حلا�رش؟«  �أنطولوجيا  »ما  �آخر  �سوؤ�ل  �لتنوير  عن  بال�سوؤ�ل  ويرتبط 
ما �لعن�رش يف �حلا�رش �لذي ميكن �لتعرف عليه ومتييزه وفك �سفرته من بني 
كافة �لعنا�رش �لأخرى؟ ماذ� ينتج على وجه �لتحديد يف �حلا�رش �ملعاين �لتي 
تكون مادة للتفكري �لفل�سفي �لذي هو يف حد ذ�ته جزء من �حلا�رش. ويربر 
فوكو �لقول بذلك �لرتباط بني �ل�سوؤ�لني باأن ن�س كانط يت�سمن �سوؤ�ًل عن 
�إليه �لفيل�سوف �لذي يتحدث عنه. �أي �أن  �حلا�رش كحدث فل�سفي ينتمي 
�إ�سكالية  �لفكري  �خلطابي/  �مل�ستوى  على  حا�رشه  من  يجعل  كانط  ن�س 
للتفكري �لفل�سفي؛ فهو ي�ستجوب حا�رشه كحدث له معنى وقيمة يعمل على 
تاأ�سي�س مربر وجوده و�رشعية ما يقوله عنهما؛  �إىل  ��ستخر�جهما، وي�سعى 
�أي �أن �لفيل�سوف ليت�ساءل عن كيفية �نتمائه �إىل تلك �لـ »نحن« �لتي تعد 
�لفل�سفي للحد�ثة من  كلية ثقافية متيز ع�رشه. بهذ� �ملعنى، فلي�س �خلطاب 
�سيء �سوى �لتنوير يطلق على نف�سه �لتنوير: »�إنها عملية ثقافية فريدة تت�سم 
باأنها تعي ذ�تها، فهي ت�سع ��سًما لذ�تها، وت�سع نف�سها يف �إطار عالقتها مع 
ما�سيها وحا�رشها، وت�سع لنف�سها �لعمليات �لتي يتعني عليها �لقيام بها يف 

ظل حا�رشها«))).

 Foucault, “Christianity and Confession”, in The Politics of Truth, edited by Sylvère  (((
 Lotringer and Lysa Hochroth, Semiotext(e) Foreign Agents Series (New York:
Semiotext(e), 1997).

Foucault, “Politics and Reason”: 78-79.  (((
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�لتنوير  ماهية  �ل�سابق عن  للن�س  �إ�سافة  يف عام 798)، كتب كانط 
�لذي ينتمي �إليه باعتباره �للحظة �لزمنية �حلا�رشة �آنذ�ك، وقد �أجاب �لن�س 
»ما  وهو:  �أل  وقتئٍذ،  كانط  �حلا�رش  به  و�جه  جديد،  �سوؤ�ل  عن  �جلديد 
�لثورة؟«. و�إذ يربط فوكو بني كال �لن�سني، فهو يوؤكد �أن هذين �ل�سوؤ�لني 
عن �لتنوير وعن �لثورة كانا �سكلني لت�ساوؤل و�حد لكانط ذ�ته عن �أنطوجليا 
يتق�سى  �لذي  لكانط،  �لنقدي  �لفكر  هذ�  عن  ويتحدد  �حلا�رش.  �لزمن 
ويبحث يف �خلرب�ت �ملمكنة يف �حلا�رش �لذي عاي�سه، تقاليد نقدية ي�سميها 
فوكو »�أنطولوجيا ذو�ت �أنف�سنا« �أو �أنطولوجيا �حلا�رش))). وتت�سابك كافة 
تلك �لرو�بط �ملاور�ئية، ح�سب فوكو، لفكر كانط �لنقدي يف مقولة �لثورة 
كم�سهد )Revolution as a Spectacle). في�سري فوكو �أنه لفهم طبيعة �للحظة 
�حلا�رشة، وهو ما يتعلق به ذلك �لبحث �جلديد للحد�ثة �لغربية، ينبغي للمرء 
�أن يتخذ عالمة للتاأثري�ت �ملمكنة �أو لإمكانية حدوث تاأثري�ت يف موقف 
معني. وبناًء على ذلك، يتعني عزل حدث ما يتمتع بقيمة �لعالمة، مبعنى �أنه 
�أن  �إىل  يعر�س بو�سوح  و�إي�ساحي، و��ست�رش�قي. تذكاري لأنه  تذكاري، 
�لأ�سياء كانت د�ئًما كذلك فيما م�سى؛ و�إي�ساحي لأنه يعر�س بو�سوح �إىل 
�أن �لأ�سياء هي على ما هي عليه د�ئًما؛ و��ست�سهادي لأنه يعر�س بو�سوح 

�إىل �لأ�سياء �ستكون د�ئًما كذلك فيما هو �آت.

ويذهب فوكو �أن �أول ما يخطر بالبال هو �أن �لثورة هي �حلدث �لذي 
عقب  على  ر�أ�ًسا  �لأمور  تقلب  �لتي  هي  �أفلي�ست  �لعالقة،  بقيمة  يحظى 

 Foucault, “What Revolution?”, in The Politics of Truth, edited by Sylvère Michel  (((
 Lotringer and Lysa Hochroth, Semiotext(e) Foreign Agents Series (New York:
Semiotext(e), 1997): 99-100.
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وتبتلع �لهياكل �ل�سلبة للدولة و�ملجتمع! لكنه يدفع باأن �لدر�ما �لثورية ل 
متثل ذلك �حلدث �لعالمة، فما يح�سب هو كيف تتحول �لثورة �إىل �مل�سهد 
�أو �لطريقة �لتي ي�ستقبل بها �مل�ساهدون �لثورة. وهم �أولئك �لذين ي�ساهدون 
م�سهد �لثورة عن بعد ول ي�ساركون فيها، ولكنهم يرتكون �أنف�سهم تن�ساب 
معها. ويربر فوكو ذلك بعدم �إمكانية �عتبار جناح �أو �إخفاق �لثورة عالمة 
على �سيء، و�إمنا هو �لتطلع �حلما�سي �لذي يلعب بروؤو�س �أولئك �لذين مل 
يكونو� �لفاعلني �لرئي�سيني للثورة هو �لذي يجعل منها عالمة د�لة على �لبنية 
�إليها. فالثورة كم�سهد، وكم�ستودع  �لتي تنتمي  �ملعنوية للحظة �حلا�رشة 
�إنها تذكارية  حلما�سة م�ساهديها يجعلها عالمة على �حلا�رشة، من حيث 
)فهي تدل على �أن �لبنية �ملعنوية �أ�سيلة يف �لوجود)، و�إي�ساحية )فهي تدل 
على �أن تلك �لبنية �ملعنوية حبلى بالنتائج و�لآثار يف �حلا�رش)، ��سرت�سادية 

)فهي تدل على �أن تلك �لبنية �ملعنوية �ستتجلى من خاللها)))).

�إن تلك �مليول �لكامنة يف خطاب فوكو هي �لتي �ستجذبه �إىل �حلدث 
�لإير�ين، ومن خالل �أنطولوجيا ذو�ت �أنف�سنا �أو �أنطولوجيا �حلا�رش �لذي 
�لإير�ين يف  �سيتعدى »جمال« �حلدث  له  �لثورة كم�سهد عالمة  �ستكون 
ملف مقالت فوكو عن �لثورة �لإير�نية �أو �مللف �لإير�ين. وجتدر �لإ�سارة 
يف هذ� �ل�سياق، �إىل �أن �إ�سافة �جلمال للحدث �لإير�ين هو من عمل فوكو، 
مما يدل على �إدر�كه للحدث على �مل�ستوى �جلمايل، �أو كنوع من �جلمال، 
معاي�سة  تتم  وفيه  بالتاريخ،  �لب�رشي  �لوجود  عالقة  يف  �لتفكري  يعاد  فيه 

�لوجود بطريقة خمتلفة.

Ibid.: 90-95.  (((
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�أما �خلطوة �لثانية على طريق جت�سيد �لفجوة بني �أعمال فوكو و�مللف 
عليها  �لعبور  يتم  �لأعمال  تلك  من  مد�خل  ��ستخال�س  فهي  �لإير�ين، 
�ملقاومة.  ملفهوم  فوكولية  روؤية  تكوين  يتم  بحيث  �لإير�ين،  للملف 
و�ستكون نقطة �لبد�ية هنا حماولة �لإجابة عن �ل�سوؤ�ل �ملتعلق مبا �إذ� كان 
با�ستق�سائه،  فوكو  قام  �لذي  �لعتقال،  �أرخبيل  �أو  �لن�سباطي  �لنظام 
مطلًقا بحيث ل يرتك جماًل للمقاومة. ومن على ظهر هذه �لإجابة ميكن 
�لعبور �إىل �مللف �لإير�ين لتفح�س عملية �نت�سار �مليكانيزمات �لن�سباطية 
�أو و�سع �ملعايري يف �ملجتمع �لإير�ين، تلك �لعملية �لتي هي مبثابة �جلانب 

�ل�سفلي لعملية �لتحديث يف �إير�ن.

عرب  يت�سكل  مل  �أنه  �لن�سباطي  �ملجتمع  عن  حديثه  يف  فوكو  يقرر 
عملية  خالل  من  و�إمنا  ما،  مركز  من  متو��سل  �نت�سار  �أو  �متد�د  عملية 
و�ل�ستخد�م  ممار�ستها،  �أ�سكال  يف  وتنويع  �ل�سلطة،  ملر�كز  وتبعرث  تفرق 
ففي  �ملر�كز))).  تلك  ت�سل بني  �لتي  �لعالقات  �ل�سبكة من  لهذه  �ملركب 
�لأ�سكال  يف  نف�سها  عن  عربت  �حلكم  يف  �أزمة  هناك  كانت  �لأ�سل، 
فمنذ  �ليومية.  و�مل�سائل  �لعامة  �لأمور  يف  و�لع�سيان  للمقاومة  �ملتباينة 
�أزمة  �سفري  على  نف�سها  �لغربية  �ملجتمعات  �خلام�س ع�رش وجدت  �لقرن 
هائلة و�إعادة تقييم على نطاق و��سع لأ�ساليب �حلكم يف كافة �ملجالت 
�لر�حة  بعدم  ي�سعرون  �لنا�س  �إلخ... وكان  و�لتعليم  و�ل�سحة  كالإد�رة، 

Foucault, The History of Sexuality: 34.  (((
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دلت  وقد  بها))).  يحكمون  كانو�  �لتي  للطريقة  وبال�سعوبة  وبال�سيق 
�إىل  و�سلت  لل�سعب  �حلياة  ملنح  �مل�سممة  �ملاكينة  �أن  �حلكم  �أزمة  ظاهرة 
فيها عر�سة  �حلياة  ت�سكيلها، �سارت  تاريخ  نقطة حا�سمة يف  �أو  مرحلة 
للعديد  �ل�سحية  توفري �خلدمات  للمخاطرة. مثل عدم قدرة �حلكم على 
و�قت�سادية.  تقنية  لأ�سباب  �لأمر��س  بع�س  مو�جهة  على  �أو  �ملناطق  من 
حق  على  و�أخالقية  �سيا�سية  �سكوًكا  �لعجز  ذلك  �أثار  وبالتايل  ولذلك، 
طلب �ملوت من �لأفر�د، ذلك �حلق �لذي مت �إدماجه من خالل تطور�ت 
من  تطلب  كانت  �لدول  �أن  ذلك  �ل�سعوب.  وعي  يف  طويلة  تاريخية 
�جلنود  و�فق  وقد  �حلرب،  يف  �لقتال  �أثناء  باأنف�سهم  ي�سحو�  �أن  �لأفر�د 

على �أن ُيقتلو� وو�سعو� حياتهم مبناأى عن �أية حماية))).

�ل�سفلي حلق  �جلانب  كان  فلقد  �أخرى،  ز�وية  من  لالأمر  نظرنا  و�إذ� 
�حلاكم يف تعري�س �سعب باأكمله للموت هو �لقوة �لتي توؤمن �حلياة لفرد 
و�حد �أي �مللك. ومع وفاة �مللك �أي ظهور �ل�سلطة �حلديثة �لقائمة على 
�حلق  ��ستدل  �إذ  متاًما.  �لعالقة  تلك  �نعك�ست  �لن�سباطية،  �مليكانيزمات 
و�ملانعة  للحياة  �لد�عمة  بالقوة  )�ملوت)  �حلياة  �نتز�ع  �أو  �أخذ  �لقدمي يف 
للموت؛ و�سارت �ل�سلطة توؤ�س�س وليتها على �حلياة ل �ملوت. وبذلك 

 Foucault, “Subjectivity and Truth”, in The Politics of Truth, edited by Sylvère  (((
 Lotringer and Lysa Hochroth, Semiotext(e) Foreign Agents Series (New York:
Semiotext(e), 1997): 171-198.

 Foucault, “Social Security”, in Politics, Philosophy, Culture: Interviews and Other  (((
 Writings, 1977-1984, edited by Lawrence D. Kritzman (New York: Routledge,
1988): 171-172.
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� على ممار�سة �ل�سلطة، و�للحظة  �نقلبت �لأمور؛ بحيث �أ�سبح �ملوت حدًّ
�لتي يفر فيها �ملرء من قب�سة �ل�سلطة، �أي �أ�سبح �ملوت �أكرث �أبعاد �لوجود 
�لتي  �ل�سلطة  لده�سة  مثرًي�  �لنتحار  كان  هنا  ومن  وخ�سو�سية.  �رشية 
�ملوت.  يف  �حلق  وخ�سو�سية  فردية  على  ي�سهد  لأنه  �حلياة،  على  متار�س 
فوق  �ل�سلطة  تنظيم  )�أي   (Biopower( �حليوية   - �ل�سلطة  هذه  تاأ�س�ست 
�حلياة ل �ملوت) على �سبكة من �لعالقات تربط بني نوعية قطبني من �أنو�ع 
 Anatomo-politics( ل�سلطة، هما: �ل�سيا�سات �لت�رشيحية للج�سد �لب�رشي�
 Bio-politics of the( و�ل�سيا�سات �حليوية لل�سكان (of the Human Body

Population) فبينما تركز �لأوىل على �جل�سد كاآلة، تركز �لثانية على �جل�سد 

كجن�س مزود بعمليات حيوية.

وت�ستخل�س  قابلياته  وتعظم  �جل�سد  ت�سبط  �لت�رشيحية  فال�سيا�سات 
�لتحكم  نظم  يف  ت�ستوعبه  و�أخرًي�  ومرونته،  ليونة  من  وتزيد  طاقاته 
�لقت�سادي. �أما �ل�سيا�سات �حليوية، فهي ت�رشف على �جل�سد وتر�قبه من 
خالل �سل�سلة من �لتدخالت يف �مليالد و�لوفاة، ويف م�ستوى �ل�سحة، ويف 
�لعمر �ملتوقع وطوله))). وقد تولد عن �لتجميعات �ملختلفة لهذين �لنوعني 
للج�سد،  �لت�رشيحية  �ل�سيا�سات  جهة  فمن  بارز�ن.  �أثر�ن  �حليوية  لل�سلطة 
كان هدف ممار�سة �ل�سلطة هو جعل �جل�سد ليًنا )Docile)، مبعنى ��ستبد�ل 
�حلركات �جلامدة وغري �ملق�سودة مطردة على �لقيام بعمليات حمددة، لها 
ترتيبها ومر�حلها و�رشعتها، ويتم ذلك �ل�ستبد�ل من خالل ف�سل �جل�سد 
يف  �لطاقة  تلك  وتوظيف  عليه،  �ل�سلطة  ممار�سة  عن  �ملتولدة  �لطاقة  عن 

Foucault, The History of Sexuality: 138-139.  (((
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عالقة �لقوة �لتي تهدف �إىل �إخ�ساع �جل�سد))). و�سيكون �لأثر �ملتولد عن 
هذ� منط من ممار�سة �ل�سلطة على �جل�سد »زيادة وعي �ملرء بج�سده وت�سيده 
لل�سيطرة  ممار�ستها  يف  قوة  �أكرث  �ل�سلطة  يجعل  ما  فاإن  ولذلك  عليه«. 
ليونة �جل�سد وقدرته  ��ستثماره يف �جل�سد ذ�ته )وهو  يتم  على �جل�سد وما 
على �حلركة) يجد نف�سه مو�سًعا لهجوم م�ساد يف نف�س �جل�سد. وهكذ� 
تن�سحب �ل�سلطة وتعيد تنظيم قو�تها وتعاود هجومها يف مكان �آخر يف 

�جل�سد، وت�ستمر �ملعركة))).

ومن جهة �ل�سيا�سات �حليوية لل�سكان، �لتي تهدف من �لإ�رش�ف على 
�جل�سد ومر�قبته عن طريق تدخالت يف عملياته �حليوية �إىل خلقه كجن�س 
لل�سكان يف �لإقليم، جند هناك ��ستثارة باأ�سكال متعددة لإنتاج �خلطاب، 
ب�سبب �نت�سار مر�كز �ل�سلطة يف �جل�سد �لجتماعي. تلك �ملر�كز �لتي تنتج 
ببع�سها.  وتربطها  لأغر��سها  وتوظفها  وتنوعها  �خلطابات  �أنو�ع  �ستى 
وي�ستخل�س فوكو من در��ساته �لتاريخية �أنه قد �نت�رشت �أجهزة على نطاق 
و��سع من �أجل �إنتاج �خلطابات �ملتنوعة عن �لذ�ت، ومن �أجل ��ست�سارتها 
�لنمو يف  هذ�  وتوزيع  وتدوين  ت�سجيل  �أجل  ومن  نف�سها،  عن  للحديث 
ل  �لتي  �ملهمة  عاتقه  على  �أخذ  قد  �خلطابي  �لختمار  هذ�  �خلطابات)3). 
بالتفاعالت  يتعلق  قد  �سيء  كل  و�لآخرين  �ملرء  باإخبار  و�ملت�سلة  تنتهي 
�مل�ستمرة بني �لإح�سا�سات و�لرغبات. وبذلك �أ�سبح �إدخال كل ما يت�سل 

Foucault, Discipline and Punish: 138, 153.  (((

Foucault, “Body/Power”: 56.  (((

Foucault, The History of  Sexuality: 34.  (3(



(36

تفكيك مفهوم القوة عند ميشيل فوكو

بعبارة  �أو  �للغة،  طاحونة  دور�ت  يف  وم�ساعرها  و�أحا�سي�سها  بالذ�ت 
�أخرى حتويل �لذ�ت ورغباتها �إىل خطاب، هو �لقاعدة �لعامة لكل جهة 

�أو موؤ�س�سة �أو جهاز))). 

�إنتاج �حلقيقة من خالل �خلطاب، بل وتكثيف  مع �زدياد وت�ساعف 
وتعميق تلك �حلقيقة، �سار لهذه �لعملية لذتها �خلا�سة؛ �أي مت �خرت�ع نوع 
جديد من �للذة، هي لذة �إنتاج �حلقيقة عن �للذة؛ �أو لذة معرفة و�كت�ساف 
وتعرية تلك �حلقيقة، �أو �لولع بالنظر �إليها و�لتحدث عنها و�أ�رش �لآخرين 
�زدياد  من  كالًّ  �أدجمت  �لتي  هي  �للذة  عن  �خلطاب  لذة  كانت  لقد  بها. 
�جلن�سية  �ل�ستثارة  فن  ي�سبه  ما  ليخلقا  مًعا،  �حلقيقة  و�إنتاج  �للذة  درجة 
)Erotic Art) �لذي يتم ن�رشه با�ستمر�ر وب�رشية يف �ملجتمع))). و�سيقود هذ� 
�لرتباط بني زيادة درجة ممار�سة �ل�سلطة وزيادة و�نت�سار �إنتاج �خلطابات 
�إىل �زدياد درجة وعي �لنا�س باأنف�سهم، مما خلق لديهم حافًز� للحديث عن 
�أنف�سهم. وقد مت ��ستيعاب ذلك يف �سبكة من �خلطابات �لتي توجه �أحياًنا 
متى  �أو  بهم  �ملت�سلة  �ملعرفة  تن�رش  �أو  تتحدث عنهم  �أو  �لنا�س  �إىل  �حلديث 

ت�ستخدمهم لإنتاج �ملعرفة عن ذو�ت �أنف�سهم)3).

بل  �ملقاومة،  وتفاعالتها  �ل�سلطة  ممار�سات  ولدت  لذلك،  ونتيجة 
ا. ونقطة �لبد�ية يف توليد تلك �ملقاومة �سد ممار�سات  وكانت ت�ستثريها �أي�سً
�أل وهو �جل�سد. ومن هنا  �ل�سلطة عليه،  �ل�سلطة هي ذ�تها ما تتم ممار�سة 
ذ�ت  يف  م�ساد  لهجوم  �ل�سلطة  بتعر�س  فوكو  ق�سده  ما  نفهم  �أن  ميكن 

Ibid.: 1-20.  (((

Ibid.: 71.  (((

Ibid.: 29-31.  (3(
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مو�سع �سيطرتها. وحتى نفهم �أكرث كيفية تولُّد مقاومة �ل�سلطة يف �جل�سد، 
يغدو من �لالزم �لتعر�س بالتحليل ملفهوم فوكو للج�سد.

�أوًل: يرى فوكو �جل�سد ككيان مركب من طاقات ورغبات وتتمتع 
تلك  بتنويع  تقوم  �لتي  �ل�سلطة،  للقوة/  مو�سوًعا  جتعله  �لتي  بالقدر�ت 
�أن �ل�سلطة  �إليه))). ذلك  �أ�سكال للذ�تية �مل�سافة  �لقدر�ت �جل�سدية وخلق 
�لقوة  يتم »حترير عالقة  �ل�ستيطان، حينما  متار�س على �جل�سد عن طريق 
متار�س عليه، وي�سبح من يخ�سع  �لذي  �ل�سطح  لذلك  �لآخر  �لطرف  �إىل 
�لقيود  تلك  تفر�سها ويجعل  �لتي  �لقيود  عاتقه  على  وياأخذ  ويعرفها  لها 
كال  فيها  يلعب  �لتي  �لقوة  عالقة  بد�خله  فهويحفر  عليه،  بتلقائية  تلعب 
�أد�ة رئي�سية يف  �آن و�حد، وي�سبح  �لدورين )�مل�سيطر و�مل�سيطر عليه) يف 
عملية �إخ�ساعه«))). وينتج كاأثر عن عملية �لإخ�ساع �لذ�تي تكوين �سمري 
م�ستقل، �لذي هو يف �حلقيقة �لقدرة �لذ�تية على �لتحكم يف �حلركات. 
تتولد  �لتحديد،  وجه  على  �ل�ستقاللية،  �أو  �لوعي  �أو  �ل�سمري  هذ�  ومن 

�ملقاومة)3).

ثانًيا: ينظر فوكو للج�سد لكونه م�ستودًعا للذ�ئذ و�لرغبات باعتباره 
جماًل ت�ستعر�س فيه �لعالقة �حللزونية بني �لقوة و�للذة نف�سها. فما �لذ�تية 
وتكملتها،  وترتيبها  �جل�سد  لقدر�ت  ت�سنيف  �سوى  لل�سلطة  كنمط 
�لطبيعة  ذي  للج�سد  �إ�سافتها  تتم  معينة،  باأعمال  �لإتيان  من  ميكنها  مبا 

 Paul Patton, “Foucault’s Subject of Power”, Political Theory Newsletter 6, No. 1  (((
(1994): 61.

Foucault, Discipline and Punish: 202-203.  (((

Patton, “Foucault’s Subject of Power”: 67.  (3(
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�لذ�تية  ُتولد  �ملعنى،  بهذ�   .(Active Plebian Body( �ملتمردة  �لديناميكية 
�ملقاومة لأنها تعيق ��ستخد�م وتنمية بع�س �لأج�ساد لقدر�تها يف �جتاهات 
 .(Abnormal( معينة، ويو�سف هوؤلء �لأفر�د باأنهم غري طبيعيني �أو �سو�ذ
جن�سيًّا،  با�ستثارته  �ل�سلطة  تقوم  ومد�عبته،  باجل�سد  �لت�سال  طريق  فعن 

.((((Desecualization(وبذلك تعيق ��ستيطان عالقة �لقوة وت�سد عملية �لـ

مقولته  ينطق  �أن  لفوكو  يت�سنى  �سوف  للج�سد  �لنظرة  لهذه  ونتيجة 
وفعالة  حقيقية  مقاومات...  دون  للقوة  عالقات  توجد  »ل  �مل�سهورة: 
متار�س  �لتي  �لنقاط  تلك  بال�سبط يف  تت�سكل  �ملقاومات)  تلك  )�أي  لأنها 
�ل�سلطة  )بني  �ل�رش�ع  نقاط  تت�سم  ولذلك  عندها«))).  �لقوة  عالقات 
د�خل  حم�سورة  لي�ست  فهي   ،(Transversal( م�ستعر�سة  باأنها  و�ملقاومة) 
�لقريب  �لعدو  عن  تبحث  �إنها  حيث  فورية  �أنها  كما  ما؛  بلد  حدود 
�أنها ل ت�سعى لإيجاد حلول عن طريق  ولي�س �لعدو �لرئي�سي، ف�ساًل عن 
هوية  حول  ت�ساوؤلت  �لقائمة  �ل�رش�عات  وتثري  �ليوتوبية.  �مل�رشوعات 
�لأفر�د �ملحكومني بعالقات �لقوة، من خالل توجيه �لهجوم �سوب كل 
�أن  �ملقيدة لهم و�لتاأكيد على حقهم يف  بالهويات  �لأفر�د  ما يربط هوؤلء 
يكونو� خمتلفني. وبكلمة و�حدة »تدور )تلك �ل�رش�عات) حول �سوؤ�ل: 
�لكيانات  يف  تتوغل  �لتي  �ملقاومة  نقاط  تكاثر  ويجعل  نحن؟«)3).  من 
من  لها،  �حلاكمة  �لقوة  عالقات  ومنط  �لفردية،  و�لوحد�ت  �لجتماعية 

Gearhart, “The Taming of Michel Foucault”: 464.  (((

Foucault, “Power and Strategies”: 142.  (((

Foucault, “The Subject and Power”: 211-212.  (3(
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�لثورة �أمًر� ممكًنا))). فلي�ست �لثورة �سوى منط خمتلف لعالقات �لقوة عن 
ذلك �خلا�س بالدولة، لذ� فهناك �أنو�ع �ستى من �لثور�ت مبقد�ر �لتنويعات 

�ملمكنة لعالقات �لقوة �لقائمة))).

�إذ� �أخذنا يف �لعتبار �ملقدمات �لفل�سفية و�لنظرية �ل�سابقة للخطاب 
�مليكانيزمات  عمل  كيفية  عن  �ل�سوؤ�ل  �مل�رشوع  من  ف�سي�سري  �لفوكويل، 
حماولت  عرب  �إليها  نقلت  �لتي  تلك  �لإير�ين،  �ل�سياق  يف  �لن�سباطية 
�لتحديث �لعديدة يف �إير�ن. فبالن�سبة لفوكو، كان �لالفت للنظر �أو ب�سورة 
�أدق كان �ملثري للده�سة يف �إير�ن هو �أن �ل�رش�ع مل يكن بني عنا�رش خمتلفة. 
»فما يعطيه )�أي �حلدث �لثوري �لإير�ين) ذلك �جلمال، ويف نف�س �لوقت 
باأكمله  �ل�سعب  تلك �خلطورة، هو وجود مو�جهة و�حدة فح�سب: بني 
يتكرر يف  �ملنظر  باأ�سلحتها و�رشطتها«. وقد كان هذ�  �لتي تهدد  و�لدولة 
تتكرر  ثم  ؛  وحتا�رشهم  ت�سل  و�لدبابات  يتظاهرون  فالنا�س  مكان؛  كل 
 ،(Demonstration( تظاهرة  كانت  لقد  �لر�سا�سات.  وتنطلق  �لتظاهر�ت 
باملعنى �حلريف للكلمة، لإر�دة �ل�سعب ولفعل �سيا�سي وقانوين، يتم �لقيام 
�حلكم)3) على  �ل�سيادة عن  �إز�حة �ساحب  �أجل  من  ب�سورة جماعية،  به 
در�ما  يف  بو�سوح  ظهرت  �لتي  و�ملجتمع  �لدولة  بني  �ملو�جهة  تلك  �أن 
�لثورة، كانت خمتبئة يف خلفية �مل�رشح �لإير�ين. فقبل ذلك بع�رش �سنو�ت، 

Foucault, The History of Sexuality: 95-96.  (((

Foucault, “Truth and Power”: 122-123.  (((

 Foucault, “Iran: The Spirit of a World without Spirits”, in Politics, Philosophy,  (3(
 Culture: Interviews and Other Writings, 1977-1984, edited by Lawrence D.
Kritzman (New York: Routledge, 1988): 216.
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�أ�سار زلز�ل ثابا�س بو�سوح �إىل �أن �لكارثة �لو�حدة يف �إير�ن �ل�ساه حبلى 
متقابلتان  مدينتان  �ملدمرة  �لأر�س  نف�س  على  قامت  �إذ  مولود.  من  باأكرث 
ومتناف�ستان؛ فقد كان هناك �ملدينة �لإد�رية �خلا�سة باحلكومة و�لوجهاء، 
للخطط  �ملخالفة  مدينتهم  و�ل�سناع  �لفالحون  بنى  عنها  بعيد  ولكن غري 
�لر�سمية. لقد جمعو� �لأمو�ل و�سقو� �لأر�س وبنو� �ملباين باأيديهم، و�أقامو� 
�جلديدة،  �ملدينة  تلك  �لأخ�رش.  �لعلم  �لأوىل  للمرة  عليه  رفعو�  م�سجًد� 

�ملو�جهة ملدينة �حلكومة و�مل�سادة لها، �أطلق عليها ��سم »�إ�سالمية«))). 

لي�ست  �لإير�ين  �ملجتمع  حلم  يف  باأظفارها  �لنا�سبة  �لزدو�جية  هذه 
�سوى نتاج لعملية �لتحديث، �أو �لثقل �مليت للتحديث. فلم تكن �لق�سية يف 
�إير�ن تدور حول �ل�رش�ع بني �مللك �لتقدمي، �لذي ي�سعى لإز�حة �لتقاليد 
�لذي جمد حركته معتقد  �ملتخلف،  �ملهرتئة عن كاهل بالده، و�ملجتمع 
عتيق و�إكلريو�س رجعي. و�إمنا �ل�ساه نف�سه هو �لذي كان متاأخًر� مائة عام، 
و�لتحديث ذ�ته هو �لذي كان ثقاًل ميًتا. وتتلخ�س جرمية �ل�ساه مب�رشوعه 
�لتحديثي يف �سعيه لفر�س فرتة من �ملا�سي على �حلا�رش �لذي مل يعد ر�غًبا 
فيها �أكرث من ذلك. فمن �ملحقق �أن �لتحديث، كم�رشوع �سيا�سي وم�سدر 
للتغيري �لجتماعي يف �إير�ن، كان تخلًفا. ففي عام 1921، و�سل ر�سا خان 
�إىل �حلكم مبعاونة �لإجنليز وقدم نف�سه كمناف�س لكمال �أتاتورك، و��ستعار 
�لقومية و�لعلمنة  �ملكون من ثالثة جو�نب بحذ�فريها؛  �لكمايل  �لربنامج 
و�لتحديث. لكن حكم �آل بهلوي �أخفق يف �ملكونني �لأوليني. فمن ز�وية 
�أجربه  �إذ  قط،  �جليو�سيا�سية  �لعقبات  جتاوز  من  �ل�ساه  يتمكن  مل  �لقومية، 

 Foucault, “L’armée, quand la terre tremble”, in Dits et écrits : 1954-1988, vol. 3,  (((
Bibliothèque des Sciences Humaines (Paris: Gallimard, 1994): 664.
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�لإجنليز على �لتخلي عن �حلكم ملو�جهة �خلطر �لرو�سي، ومل يفلح �لبن 
�لذي خلف �أباه �سوى يف ��ستبد�ل �لوجود �لربيطاين و�لخرت�ق �ل�سوفيتي 

بال�سيطرة �لأمريكية �لأخطبوطية �ل�سيا�سية و�لقت�سادية و�لع�سكرية.

�لقومي  للوعي  �لأ�سا�سي  �مل�سدر  �لإ�سالم  �سكل  �لعلمنة،  ز�وية  ومن 
عند �لإير�نيني، وبالتايل عمل ر�سا �ساه على �إحياء �أ�سطورة �لأ�سل �لآري 
هو  �لتحديث  �أم�سى  وبذلك  �لوحيدة.  دعامته  �لأ�سل  ذلك  نقاء  ليكون 
�ملكون �لوحيد للربنامج �لكمايل �لذي تركته �لقوى �لدولية و�لد�خلية يف 
يد �أ�رشة بهلوي دون منازع. �إنه ميثل بقايا م�سهد بد�أ قبل ذلك ب�ستني عاًما، 
�لأوروبية،  �لطريقة  على  �لإ�سالمية  �لبلد�ن  �ل�رشوع يف حتديث  مت  حينما 
وهكذ� �سار �لتحديث �لذي متت جتربته ملرة �أخرى هو مقوم �لبقاء �لوحيد 
حلكم �ل�ساه. ويعلق فوكو على ذلك م�سرًي� �إىل �أنه من غري �ملعروف ما �إذ� 
كان �ل�ساه قد وجه ناظريه �سوب عام 2000، لكنه من �ملوؤكد �أن نظرته 
مع  م�سلحة  زو�ج  يف  �لتحديث  دخل  �لع�رشينيات))).  �إىل  تعود  �ل�سهرية 
ا ملركب �ل�ستبد�د - �لف�ساد؛  نظام حكم �أ�رشة بهلوي، ومنح �لوجود �أي�سً
ويدعم تو�أم �ل�ستبد�د و�لف�ساد بع�سهما. �إذ مل يكن �لف�ساد من �سوء �لطالع 
�لذي �سحى بالتنمية يف �إير�ن، ول حتى مثَّل نقطة �سعف حا�سمة للملكية 
�لإير�نية، بل �سكل �لف�ساد �لطق�س �مللكي ملمار�سة �ل�سلطة وتوزيع �لرثوة. 
لقد كان �لف�ساد هو �لذي �سم �لتحديث و�ل�ستبد�د مًعا يف ذلك �ملركب 
�لنظام«  �ل�سيا�سى، و�إمنا »كان هو  للنظام  ثالثي �لأبعاد؛ ومل يكن خطيئة 

.(Elle est le régime) 

 Foucault, “Le chah a cent ans de retard”, in Dits et écrits : 1954-1988, vol. 3,  (((
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مل يكن من غري �ملعقول �أن يولد م�رشوع �لتحديث نتائج كارثية �ستهيئ 
حمور  على  جز�أين  �إىل  مق�سمة  فطهر�ن  �لإمام.  ل�ستقبال  �لإير�ين  �مل�رشح 
�أفقي؛ فمن �ل�سمال ي�رشف �لق�رش �مللكي وفندق هلتون على �ملدينة �لغنية 
يف �لو�سط �لتي تتكون من فيالت هائلة وحد�ئق و��سعة وبو�بات مرتفعة 
باأ�سيجة معدنية وطرق �رشيعة، حتت �لإن�ساء، تقود �إىل �جلبال ومفتوحة على 
�لهو�ء �ملنع�س؛ ويف و�سط �ملدينة �لقدمية هناك �لباز�رة و�ل�سو�حي �لفقرية؛ 
�أما على �لأطر�ف فتوجد �لثكنات �لع�سكرية �ملنخف�سة. وتتك�سف حقيقة 
طهر�ن كقوقعة فارغة، حينما تظهر قطع �لن�سيج �لأحمر و�لأ�سود �ملكونة 

لع�س�س �لفقر�ء و�ملهم�سني.

لدى  �لإحباط  م�ساعر  تن�سم  �ل�سحر�ء  وتبد�أ  �ملدينة  تنتهي  وحيثما 
لدى  �لإحباط  مل�ساعر  �لزر�عي،  �لإ�سالح  �إخفاق  �إثر  على  �لفالحني، 
ظاهرة  تغطي  �إذ  �حل�رش.  �سكنى  معدلت  �رتفاع  �إثر  على  �حل�رشيني، 
�لتح�رش )�سكنى �حل�رش) �لالند�سكيب �لإير�ين باأكمله، ففي ع�رش �سنو�ت 
�إير�ين.  مليون   17 �إجمايل  من  ماليني   9 �إير�ن  يف  �ملدن  �سكان  فاق 
يف  هائاًل  �نقطاًعا  للفالحني  �لتقليدية  �حلياة  �سهدت  �أخرى،  ناحية  ومن 
ومل  ور�سهم،  ومن  زر�عاتهم  من  �نتزعتهم  �لتي  �لزر�عية،  �لثورة  �أعقاب 
�لطرق  قطاعات  يف  بالعمل  �إل  عليه  يح�سلو�  مل  ر�تب  �سوى  لهم  ترتك 
و�لإن�ساء�ت. �أي �أنهم كانو� معر�سني بالفعل للموت جوًعا ب�سكل د�ئم. 
ومل تلق �ملحاولت �لأخرى لتنمية �لقطاع �لزر�عي- �ل�سناعي، �أو خللق 
وبذلك  �أف�سل.  م�سرًي�  جديدة،  �إد�رية  نظم  لفر�س  �أو  �لت�سدير،  ثقافة 
�سابهت �إير�ن فى م�سريها مدينة معبد �لتي تكونت من 500 منزل متفرقة 
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بال  �ملدينة جغر�فيًّا  تلك  �أن  �لعقاري، يف  �ل�ستثمار  لالإد�ريني ولأغر��س 
ملاذ� وجدت، ولكنهم  يعلمون  �لذين ل  ب�سكانها  يهتم  �أحد  جذور. فال 
بالرغم من ذلك جمربون على �لعي�س فيها ب�سكل خمتلف، وعلى �لتو��سل 

مع بع�سهم بعالقات خمتلفة، وقد يتم �إز�لتهم عنها))).

بعد كل هذ� يثور �لت�ساوؤل عن كيفية عمل �ملوؤ�س�سات �لن�سباطية �لتي 
مت ��ستزر�عها يف �ملجتمع �لإير�ين، يف تلك �لرتبة �لغريبة وذلك �لوجود 
�ل�سيا�سية  �حلركات  ��ستطاعت  �لتبعية،  فرتة  ففي  بال�سيزوفرينيا.  �مل�ساب 
�لبقاء، لكنها مل متثل �أبًد� قوة حقيقية، لي�س ب�سبب �لقمع فح�سب، و�إمنا 
و�ملرتكز�ت  و�لو�سائل  �لأهد�ف  )�أي  خيار�تها  ب�سبب  ذلك  من  �لأهم 
�لفكرية و�لطبيعية �لتنظيمية). فاحلزب �ل�سيوعي، على �سبيل �ملثال، ربط 
�ستالني  �حتالل  مو�سوع  على  و�ساوم  �ل�سوفيتي،  �لحتاد  بعجلة  نف�سه 
مل�سدق.  �لقومية  �جلبهة  برجو�زية  م�ساندة  يف  تردد  �أذربيجان،  لإقليم 
�أما �جلبهة �لقومية ذ�تها فورثت تاريخ م�سدق ومري�ثه �ل�سيا�سي، لكنها 
�لتحرر،  يوم  ياأتي  �سيا�سي، حتى  �أكرث من 5) عاًما دون حترك  �نتظرت 
وباخت�سار،  �لأمريكيني.  مع  �تفاق  دون  بقدومه  توؤمن  تكن  مل  �لذي 
�إير�ن، منعت ديكتاتورية  بالرغم من عدم وجود حمتلني كولونيالييني يف 
�ل�سيا�سية  �لتنظيمات  قيام  �ل�رشطة،  وقوة  �جلي�س  بو��سطة  �لتابعة  �ل�ساه 
يف   (Decolonization( �لوطني  �لتحرر  عملية  قادت  �لتي  و�لع�سكرية 
�حلديثة  �ل�سيا�سية  �ملوؤ�س�سات  �ت�سمت  وهكذ�  �لعامل.  يف  �أخرى  �أماكن 

 Foucault, “Tehran : la foi contre le chah”, in Dits et écrits : 1954-1988, vol. 3,  (((
Bibliothèque des Sciences Humaines (Paris: Gallimard, 1994): 683-685.
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�أن  �أو  للمجتمع  متثيلها  تدعي  �أن  �أبًد�  ت�ستطع  ومل  بال�سطحية،  دوًما 
»تتظاهر بالإم�ساك به من ر�أ�سه«))).

�ملوؤ�س�سات حد�ثة  �أكرث  باعتباره  للجي�س،  بالنظر  فوكو  يتوجه  عندما 
و�خلو�ء،  �ل�سطحية  �أعر��س  من  �لتخل�س  ي�ستطع  مل  �أنه  وجد  و�ن�سباًطا، 
�ل�سعري.  غري  ميالدها  من  �لأخرى  �حلديثة  �ملوؤ�س�سات  ورثتها  �لتي 
لتلك  خ�س�س  وقد  �لعامل،  م�ستوى  على  �خلام�س  �جلي�س  �إير�ن  �متلكت 
لديها  يكن  مل  �إير�ن  �أن  غري  للبالد.  �لنفطية  �لعو�ئد  ثلث  �لغالية«  »�للعبة 

جي�س و�حد، ولكن جيو�س عدة هي:

))) �جلي�س �لتقليدي �مل�سئول عن مهام �لرقابة و�لإد�رة .

))) �حلر�س �لربيتوري �خلا�س بال�ساه و�لذي ي�سكل ج�سًد� ع�سكريًّا 
�رشكة  �أن�ساأتها  �لتي  وثكناته،  ومد�ر�سه  جتنيده  بنظم  نف�سه  على  مغلًقا 

فرن�سية.

)3) �جلي�س �ملقاتل �لذي بحوزته معد�ت �أكرث تعقًد� مما لدى �جلي�س 
�لأمريكي ذ�ته، وملحق به 30 �ألف خبري �أمريكي. ول�سك �أنه ميكن �لقول 
�إن تلك �جليو�س ت�سكل مًعا دولة �سخمة، فكل وحدة كربى بد�خل هذه 
�سابط  �أي  �أو عزل  تعيني  بحيث ل ميكن  بال�ساه،  مبا�رشة  تت�سل  �جليو�س 
يف �مل�ستويات �لعليا دون �ملو�فقة �ل�سخ�سية لل�ساه. لكن عاملني رئي�سيني، 
بالرغم من تلك �لبنية �ملركبة، عرقال �إن مل يكن �أحبطا عمل هذه �ملاكينة 

 Foucault, “Le chef mythique de la révolte de l’Iran”, in Dits et écrits : 1954-1988,  (((
 vol. 3, Bibliothèque des Sciences Humaines (Paris: Gallimard, 1994): 774-775.
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�لن�سباطية �لهائلة، حال دون �ن�سياب تاأثري�تها على �لو�سط �ملحيط. فمن 
ناحية، �فتقد �جلي�س بنية �قت�سادية - ع�سكرية �سلبة؛ فرغم لعب �جلي�س 
�إير�ن، �إذ �عتمد �جلي�س مباليينه �لأربعة )�أي 6)%  ا يف  �لإير�ين دوًر� هامًّ
من �ل�سكان) على �ملو�رد �لنفطية للبالد، فاإن ذلك مل مينح �جلي�س ل قاعدة 
�جتماعية متما�سكة ول دوًر� تنمويًّا. وكان �لدور �لوحيد للجي�س يف هذ� 
�أخرى،  ناحية  �حتياجاته من �خلارج. ومن  ��ستري�د  �لنفطي هو  �لقت�ساد 
يف  قط  �جلي�س  يلعب  مل  حيث  �أيديولوجي.  متا�سك  �أي  من  �جلي�س  خال 
كذلك  �سيا�سيًّا  م�رشوًعا  حتى  ول  �ل�سهر،  بوتقة  دور  �لإير�ين  �لتاريخ 
�أبًد�، بل  �أمريكا �لالتينية. فلم يكن �جلي�س متحرًر�  �ملوجود لدى جيو�س 
كان د�ئًما ممهوًر� باخلامت �لرو�سي ثم �لربيطاين ثم �لأمريكي. �أكرث من ذلك 
مل تتح للجي�س �لفر�سة للتماهي مع �إير�ن �أو لتكوين �لرغبة يف تويل زمام 
�لأمور يف �لبالد. لقد وفر �حلماية لأ�سياده ورفع حر��سه مل�ساف �لقو�ت 
�جلي�س  مثل  و�حدة،  وبكلمة  و�إقليمية))).  �سيا�سية  تنازلت  و�سط  �لغازية 
و�ملفرو�سة  �لتحديث  عمليات  عرب  �مل�ستوردة  �لن�سباطية  �مليكانيزمات 
على �جل�سد �لجتماعي، ومن ثم ظل جمرد تكتيكات و��سرت�تيجيات قوة 

جوفاء ودون جذور فى �لرتبة �لإير�نية.

مل تتعر�س �إير�ن من قبل لالحتالل �لكولونيايل، و�إمنا ق�سمت يف �لقرن 
�لع�رشين  �لقرن  نفوذ بني رو�سيا وبريطانيا، ويف  �إىل منطقتي  �لتا�سع ع�رش 
�إير�ن �لتبعية بدور�نها يف �لفلك �لأمريكي. ومن هنا مل تقم تلك  عرفت 
�لتبعية �لطويلة، دون �حتالل كولونيايل مبا�رش، بتحطيم �لهياكل �لتقليدية 

Foucault, “L’armée, quand la terre tremble”: 665-666.  (((
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ب�سورة ر�ديكالية. كما �أن عائد�ت �لنفط، �لتي و�إن كانت قد �أثرت �أع�ساء 
فاإنها  و�ملعد�ت،  بالأ�سلحة  �ملثقل  �جلي�س  �سك  و�أفادت دون  �ل�ساه  بالط 
جتار  ي�سب  ومل  �إير�ن.  يف  جديدة  �جتماعية  قوة  خلق  عن  متاًما  عجزت 
�لباز�ر و�ملجتمعات �لريفية �رشر �سوى من جر�ء �لثورة �لزر�عية، وكالهما 
قد جنا ليعاين بعد ذلك من �أو�ساع �لتبعية و�لتغري�ت �لناجمة عنها، ومن 
هنا ��ستمرت على معار�ستها للنظام �ل�سيا�سي �لذي كان م�سئوًل عن تلك 
�لظروف))). ومن هذه �لز�وية، ي�سري فوكو �إىل �أن �لنظام �لإير�ين مل يكن 
�سوى ع�سرية �سغرية من �ملنتفعني �لتي تتالعب مب�رشوعات �لتنمية �لقت�سادية 
بناًء على حقوق �لغازي )Rights of Conquerors). فطاملا كانت �حلكومة 
�لنفط كمهر جلهاز �رشطتها وجيو�سها، وطاملا  �لإير�نية تقوم بدفع عو�ئد 
كانت تعقد عقوًد� مربحة. وتفوق �خليال مع �لغرب، مل يكن من �لع�سري 
على �لفهم �أل يعترب �لإير�نيون حكومتهم �أكرث من جمرد نظام كولونيايل. 
ويف �حلقيقة كان �لنظام �لإير�ين يتمتع بنف�س �سكل �لأنظمة �لكولونيالية 
�لتي ��ستعبدت �إير�ن منذ بد�ية �لقرن �لع�رشين، مثلما كان يقرتب منها يف 
�لعمر. ولذلك ينفي فوكو �لقول باأن �لدر�ما �لإير�نية كانت �سوء �لطالع 
�أكرث من ذلك  بلد قدمي متخلف. بل  قابله ملك حتديثي متحرر يف  �لذي 
يذهب �إىل �أن »�ل�ساه هو من كان قدميًا للغاية؛ �إنه متخلف خم�سني عاًما 
�أو مائة عام. فهو يرجع �إىل زمن �حلكام �لقد�مى، ويحمل معه �حللم �لقدمي 
ونظامه  �ل�ستبد�دي  وجي�سه  �لتحديثي  م�رشوعه  �إن  و�لت�سنيع.  بالعلمنة 

�لفا�سد هو �ملتخلف. لقد كان نظامه هو �لقدم و�جلمود بعينهما«))).

 Foucault, “Le chef mythique de la révolte de l’Iran”: 714.  (((

Foucault, “Le chah a cent ans de retard”: 683.  (((
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كل  يف  �ملو�جهة،  ذ�ت  حتدث  �أن  �إذن  �ملربر  غري  من  يكن  مل  لذلك 
مكان �أثناء �لثورة، بني �لدولة مبيكانيزماتها �لن�سباطية و�ملجتمع �لأعزل، 
ولهذ� حملت در�ما �لثورة بني طياتها بع�س عنا�رش �لرت�جيديا �لإغريقية؛ 
و�لقدي�س.  �مللك  �لتقليديني،  �خل�سمني  بني  �لعظامية  �ملبارزة  تلك  فهناك 
ولو �أردنا �لتعبري عن تلك �ملو�جهة مبا يتفق مع �جلو �لديني �لإ�سالمي، لقلنا 
بخالف ما ذكره ما فوكو �أنها كانت بني �لنبي و�لفرعون. ويوؤكد فوكو 
�أن هذه �ل�سورة )�أي م�سهد �ملو�جهة) كان لها قوة �لإمتاع، ولكنها يف 
ذ�ت �لوقت ��سرتجعت حقيقة ممهورة بتوقيع ماليني �ل�سهد�ء«. ف�ساحب 
�ل�سيادة �ملت�سلط وقف بجي�سه ورجاله يف مو�جهة ذلك �ملنفى �لطريد �لذي 
��سطفت معه �لأيدي �لعزلء))). ويدلف فوكو �إىل �ملفارقة بني �لعتاد �لثقيل 
و�جلي�س، فرت�كم �لعتاد و�ل�سالح ل يقود �إىل بناء جي�س، ويف�رش بهذه �ملفارقة 
�ملوؤ�س�سات  �أبرز  �لتي هي  �لتحديد كيف وقفت قو�ت �جلي�س  على وجه 
�لن�سباطية يف �إير�ن، يف حالة عجز و�سلل كاملني. فلقد وجدت �لدولة 
�سعوبة  تنامي  مع  خا�سة  قو�تها،  تعبئة  لإعالن  م�سطرة  نف�سها  �لإير�نية 
�حلفاظ على �لأمن و�ل�ستقر�ر. ووجدت تلك �لقو�ت نف�سها بدورها غري 
معدة وعاجزة، خا�سة حينما �كت�سفت �أنها ل تقف يف مو�جهة �ل�سيوعية 
�لدولية، بل يف مو�جهة �لنا�س �لعاديني يف �ل�سارع، و�لتجار يف �لباز�ر، 
و�لعمال و�لعاطلني، وغريهم ممن كانو� هم �أنف�سهم �سيكونون مثلهم، لو 
�لقو�ت على  تلك  �لدولة  ي�سبحو� جنوًد�. ويف هذه �حلالة »قد حتمل  مل 
لن  �أنها  �ملوؤكد  من  ولكنها  و�حدة،  مرة  �إخو�نهم  على  �لر�سا�س  �إطالق 
ب�رشعة  و��ستبد�لها  �حلاميات  تغيري  مت  ولهذ�  �أخرى«.  مرة  ذلك  تفلح يف 

 Foucault, “À quoi rêvent les Iraniens ?”, in Dits et écrits : 1954-1988, vol. 3,  (((
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ب�سبب ت�ساعد م�ساعر �لتعاطف بني جنودها و�ملتظاهرين، وب�سبب �إطالق 
�جلنود �لر�سا�س على �سباطهم عندما �أ�سدرو� لهم �لأو�مر بفتح �لنار على 

�ملتظاهرين، وب�سبب �نتحار �لعديد من �جلنود. 

�لتي  �ل�سباط  وهويات  ذ�تيات  و�لتظاهر�ت  �لثورة  لهيب  �سهر  لقد 
�سكبت يف �ملد�ر�س و�لثكنات �لع�سكرية، و�كت�سف هوؤلء �ل�سباط �أن �سبب 
وجودهم �ملت�سل بحماية �لوطن �سيتهاوى يف حالة حدوث هجوم �سوفيتي، 
لأن هذ� �لهجوم �سيجعل �إير�ن باأكملها مقعدة يف غ�سون 8 دقائق. حينما 
�لإ�سالم،  ر�ية  تنامت حتت  �لتي  �ل�سعب  مو�جهة حركة  �جلي�س يف  وقف 
�لذي ينتمي �إليه �جلي�س نف�سه، ر�أى �أفر�د �جلي�س �سورتهم �حلقيقية يف مر�آة 
�لثورة. �كت�سف �جلي�س يف و�سط �ملعركة �أنه لي�س �أمام �أي عدو و�إمنا �أمام �سيد. 
ويت�ساءل فوكو عدة مر�ت: ماذ� ي�ستطيع �أي جي�س �أن يفعل حني يكت�سف 
على �أر�س �ملعركة �أنه بدًل من �لعدو يو�جه �سيده؟ �أي �سيء �سيكون مبقدور 
هذه �لقو�ت حينما تعلم �أن قوتها �ل�سخمة لي�ست �أكرث من �أد�ة قمع �سو�ء يف 
د�خل �إير�ن �أو للبلد�ن �لإ�سالمية يف �جلو�ر؟ وبكلمة و�حدة، يقرر فوكو �أن 
�جلي�س �لإير�ين �كت�سف يف حلظة و�حدة �أنه جي�س مزود بالعتاد �لأمريكي، 

ولكنه لي�س جي�ًسا متاأمرًكا باأقل درجة))).

قبل �خلو�س يف در�ما �لثورة، فلنقف قلياًل لنت�ساءل عما يورده فوكو 
فما  و�حد.  كحدث  �جلماهري  حركة  و��ستثارة  �جلي�س  هوية  �ن�سهار  عن 
منع �مليكانيزمات �لن�سباطية، يف مبد�أ �لأمر، من �لنت�سار يف ثنايا �جل�سد 
موؤ�س�سة  �أكرث  هو  �لذي  �جلي�س،  �أعاق  �سيء  �أي  بل  �لإير�ين؟  �لجتماعي 
حديثة ومن�سبطة يف �إير�ن، عن ت�سغيل �أجهزته و�أع�سائه و�أفر�ده، بل على 

 Foucault, “L’armée, quand la terre tremble”: 66-78.  (((
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�لعزل لدرجة  ��ستثار حركة �جلماهري  �لذي  ما  �لعك�س متاًما متزق و�نهار؟ 
�أنها دفعت �ل�سلطة �إىل تلك �للحظة �أو �حلافة )�أي �ملوت) �لتي متكنت فيها 
من �لنعتاق من �ل�سلطة، ويف �سقوطهم �ملدوي ��سطف �ملوتى مع �سحايا 
�جلي�س وك�سفو� للجي�س عن �سطحية وخو�ء �سلطته؟ كذلك �إذ� كان مركب 
�لتحديث - �لف�ساد - �ل�ستبد�د هو �لذي �سكل بنية �لنظام �لإير�ين، وولد 
�لفقر و�لبوؤ�س، ومل يخلف غري �لإخفاقات �لقت�سادية، فلماذ� ل نقول �إن 
در�ما �لثورة قد �أثارتها تلك �مل�ساعب �لقت�سادية؟ وملاذ� مل تكن �ل�سفر�ت 
ل�رش�ع  �لدين غري و�جهة  �ل�سياق وكذلك رجال  �ل�سوفية فى هذ�  �لدينية 
طبقى قادت قو�ه �لطاحنة قطيع �ملوؤمنني �إىل جنة �لدين؟ يعرت�س فوكو على 
ما �سلف موؤكًد� �أن هذ� �لتف�سري �ملارك�سي للحدث �لإير�ين هو عني ما كان 
مارك�س نف�سه �سي�رشخ منه ويعرت�س عليه. ويتابع قائاًل: »�إن �لنا�س د�ئًما ما 
ينقلون عن مارك�س عبارة �أفيون �ل�سعب، رغم �أن �جلملة �ل�سابقة على تلك 
�ملقولة مبا�رشة و�لتي ل يقتب�سها �أحد تقول �إن �لدين هو روح لعامل بال �أرو�ح. 
فلنقل �إذن �إن �لإ�سالم مل يكن �أفيون �ل�سعب؛ لأنه بالتحديد كان روًحا لعامل 

بال �أرو�ح))). و�إىل هذه �لروح لعامل بال �أرو�ح �سوف �أميم وجهي �لآن.

يف مار�س 1968، حينما كان فوكو يعمل يف جامعة تون�س �سهد حركة 
�لطالب �لتون�سيني �لتي �أثرت فيه �أكرث بكثري من حركة �لطالب �ل�سهرية يف 
مايو من نف�س �لعام يف باري�س. فعندما قارن فوكو �لذي كان �ساهد عيان 
لأحد�ث تون�س �لد�مية بني ما وقع فيها وحركة �لطالب يف باري�س، فقد 
ذكر �أنه كان ي�سعر باخلجل و�لعار. فربغم من �أن �أحد�ث باري�س �نطبعت 
بطابع �لعنف، فاإنها مل حتظ بنف�س كثافة درجة �لعنف ول نف�س �لت�سحيات 

Foucault, “Iran”: 218.  (((
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بني  مقارنة  هناك  لي�س  قوله:  حد  فعلى  �لتون�سيون،  �لطالب  قدمها  �لتي 
متاري�س �حلي �لالتيني و�ملخاطرة بق�ساء 15 عاًما يف �ل�سجن، مثلما كان 
�حلال يف تون�س«))). ومن هنا يقرر فوكو �أن تون�س قد �سهدت يف مار�س 
1968 جتربة �سيا�سية حقيقية على يد �لطلبة، �لذين قامو� بتنظيم �لإ�رش�بات 
ومقاطعة �لدر��سة، وتعر�سو� يف �سبيل ذلك للمالحقة و�حلب�س. فاقتحمت 
قو�ت �ل�رشطة �لتون�سية �جلامعة وهاجمت �لطالب و�ألقت �لقب�س عليهم، 
وتلقى هوؤلء �لطالب، ف�ساًل عن �جلروح �لناجمة عن �ل�ستباك مع قو�ت 
�لأمن، �أحكاًما بال�سجن ترت�وح من 8 �سنو�ت �إىل 14 �سنة. وكان �ملده�س 
و�ملثري بالن�سبة لفوكو �أن من �سارك يف هذه �ل�سطر�بات و�لتحركات من 
�لرجال و�لن�ساء خاطرو� بحياتهم و�أج�سادهم وحرياتهم من �أجل �أعمال يف 
غاية �لب�ساطة، ككتابة وتوزيع �ملن�سور�ت �أو دعوة �لآخرين للم�ساركة يف 
�لإ�رش�ب. لذلك ي�ستخل�س فوكو �أن �لوجود �ملادي ذ�ته ي�سري حمل ت�ساوؤل 

يف مثل هذ� �لنوع من �ل�رش�عات.

ا �إىل �أمر لي�س بقليل �لأهمية �أل وهو �جنذ�ب �لطلبة  وي�سري فوكو �أي�سً
�لعلمية  �لطبيعة  لكن  و�ندفاع،  وحما�سة  بعنف  للمارك�سية  �لتون�سيني 
للمارك�سية كمنهج لتحليل �لو�قع �حتلت مرتبة ثانوية بالن�سبة لهم. فبالن�سبة 
لهوؤلء �لطلبة، كانت �ملارك�سية قوة معنوية �أو عماًل وجوديًّا يرتك من ي�سهده 
يف ذهول. بالرغم من �أن �رشورة �ل�رش�ع كانت و��سحة، ب�سبب �لظروف 
�ل�سيا�سية و�لجتماعية و�لقت�سادية �ملتدهورة، فاإن �لإعد�د �لفكري لهوؤلء 
�لطلبة �ملارك�سيني مل يكن عميًقا، ول حتى متخ�س عن مناق�ساتهم حتليالت 
تف�سيلية للو�قع من �لوجهة �ملارك�سية. من �أجل ذلك يذهب فوكو فاإن ور�ء 

 Foucault, “Between ‘Words’ and ‘Things’ during May’68”, in Remarks on Marx:  (((
 Conversations with Duccio Trombadori, translated by R. Goldstein and James Cascaito,
Semiotext(e) Foreign Agents Series (New York: Semiotext(e), 1991): 138-139.



(5(

الفصل الرابع: إعادة فتح امللف اإليراني

تلك �لأحد�ث و�لتحركات »كان هناك بالكامل �سيء �آخر، فاأي �سيء على 
�خلا�سة  و�لإمكانية  و�لقدرة  �لرغبة  �لفرد  يف  يولد  �أن  ميكنه  �لأر�س  وجه 
بالت�سحية �لكاملة دون �أن نقدر على �ل�ستباه يف �أب�سط طموح �أو رغبة يف 

�ل�سلطة �أو �لربح«))).

هذ� �لحرت�م �خلفي للتجربة �لتون�سية �لذي حمل فوكو للحدث �لإير�ين 
هو رجع �سدى ملقولة مبكرة عند فوكو: »�إننا ل ن�ستطيع �أبًد� �أن نكون خارج 
�أننا وقعنا يف فخها وحمكوم علينا بالهزمية«))).  �لقوة )لكن ذلك) ل يعني 
من  �آخر  نوع  �ل�سيطرة  تكنيكات  بخالف  يوجد  �ملجتمعات،  كافة  ففي 
�أن يقوم، بو�سائله �خلا�سة، بعدد من �لإجر�ء�ت  �لتكنيكات ت�سمح للفرد 
عن روحه وج�سده وفكره و�سلوكه. وبالتايل ي�ستطيع �لفرد �أن يغري من نف�سه 
ويعمل �إىل م�ستوى معني من �لكمال �أو �ل�سعادة �أو �لنقاء �أو �لقوة �خلارقة 
�لذ�ت«  »تكنولوجيا  �لتكنيكات  من  �لنوع  هذ�  على  ويطلق  للطبيعة، 
 Modern( فالفاعل �حلديث  �ملنطلق  لهذ�  وفًقا   .(Technology of the Self(
Subject) ميكن ت�سكينه يف هذه �مل�ساحة؛ حيث تتقاطع تكنيكات �ل�سيطرة 

وتكنيكات �لذ�ت؛ فهناك نقاط تقاطع بني هذين �لنوعني من �لتكنيكات؛ 
حيث يتد�خل �أحدهما مع �لآخر �أو حيث يتم دمج وتوظيف تكنولوجيا 
�لذ�ت يف بنية �ل�سيطرة. فال يكون �حلكم، بهذ� �ملعنى، �إجبار �لنا�س على 
�لقيام مبا يرغب �لو�حد فيه، ولكنه تو�زن ه�س، يتخلله �لتكامل و�لتنازع، بني 
تكنيكات �ل�سيطرة وعمليات بناء �أو تعديل �لذ�ت �أي تكنيكات �لذ�ت)3). 
لكن ما يجعل من �ل�سعوبة مبكان حتليل تكنيكات �لذ�ت بع�س �لأمور، �أهمها، 

Ibid.: 133-137.  (((

Foucault, “Power and Strategies”: 141-142.  (((

Foucault, “Subjectivity and Truth”: 180-182.  (3(
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�أن تكنيكات �لذ�ت نف�سها غري مرئية، فهي ل تتطلب لعملها نف�س �لأدو�ت 
�أو خمبوءة حتت  �أنها خمتفية  �لتكنيكات �لأخرى. كما  �لتي ت�ستلزمها  �ملادية 
تكنيكات �ل�سيطرة على �لآخرين وتوجيههم، فعلى �سبيل �ملثال تعليم �لآخرين 
يف حقيقته هو توجيه �سلوكهم ويف ذ�ت �لوقت تعليمهم كيفية توجيه �أنف�سهم 
باأنف�سهم))). و�أ�سل �مل�ساألة �أن يف �أي جمتمع هناك م�سفوفة من �أربعة تكنيكات 
رئي�سية هي تكنيكات �لإنتاج، �لتي ت�سمح باإنتاج �لأ�سياء وحتويلها و�لتالعب 
بها �أو �إد�رتها؛ وتكنيكات �ملعرفة، �لتي ت�سمح با�ستخد�م �لإ�سار�ت و�ملعاين 
و�لرموز و�لدللت؛ وتكنيكات �لقوة، �لتي ت�سمح بتحديد وتوجيه �سلوك 
�لأفر�د �أو حتويلهم �إىل مو�سوعات لل�سيطرة؛ و�أخرًي� هناك تكنيكات �لذ�ت، 
�لتي ت�سمح لالأفر�د بالقيام بعدد من �لعمليات على �أنف�سهم، �سو�ء بو�سائلهم 
�لذ�تية �أو مب�ساعدة �لآخرين، خللق �أو تعديل �أو تغيري ذو�ت �أنف�سهم، من �أجل 
�لو�سول �إىل غاية معينة. وهذه �لتكنيكات �لأربعة يف تد�خل وتفاعل د�ئمني، 

رغم متيز كلٍّ منها بطبيعته �خلا�سة و�أدو�ته وو�سائل �ل�سيطرة �ملرتبطة به))).

فاإذ� �لتقطنا خيط تكنيكات �لذ�ت لوجدنا �أن �ملعنويات )Morals) توفر 
لها �سياًقا �أو�سع تبني فيه فاعلية وديناميكية �لعنا�رش �لدقيقة لتكنيكات �لذ�ت. 
فالأخالق مكونة من جانبني؛ هما: �لأفعال �لتي هي �ل�سلوك �حلقيقي للنا�س 
فيما يتعلق بالقاعدة �ملعنوية؛ و�لقاعدة �ملعنوية �لتي هي تو�سيات مبا ينبغي �أن 
ا فا�ساًل  يكون عليه ذلك �ل�سلوك �حلقيقي. ومع �أن �لقاعدة �ملعنوية تر�سم خطًّ

 Foucault, “On the Genealogy of Ethics: An Overview of Work in Progress”, in  (((
 Michel Foucault: Beyond Structuralism and Hermeneutics, edited by Hubert L.
 Dreyfus and Paul Rabinow, 2nd ed. (Chicago: University of Chicago Press, 1983):
250.

 Foucault, “Technologies of the Self”, in Technologies of the Self: A Seminar with  (((
 Michel Foucault, edited by Luther H. Martin, Huck Gutman and Patrick H. Hutton
(London: Tavistock, 1988): 18.
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يحدد �لأفعال �ملباحة و�ملحرمة، لكن لها يف ذ�ت �لوقت جانب �آخر غري 
�لتي  �لعالقة  بنوعية  تت�سل  �لتي  �أل وهو �لأخالقيات. تلك  متحدث عنه، 
ينبغي لالإن�سان �أن يتمتع بها مع ذ�ته من �أجل �أن يوؤ�س�س نف�سه كفاعل معنوي 
له �أفعاله �خلا�سة �أو �مل�ستقلة. وهكذ�، ففي هذ� �جلانب غري �ملرئي للمعنويات 
�أي �لأخالقيات �أو �لعالقة مع �لذ�ت ميكن ت�سكني تكنيكات �لذ�ت، حيث 

تت�سح �ملكونات �لدقيقة للعالقة مع �لذ�ت.

و�أول هذه �ملكونات هي �ملادة �لأخالقية، وهي ذلك �جلزء من �لذ�ت 
�أو �ملادة �لتي �سيعمل عليها �ل�سلوك �لأخالقي. ثاين مكون هو منط �لإخ�ساع  
�للتز�م  بذلك  �لنا�س  �عرت�ف  مب�سدر  ويت�سل   (Mode ďassujettissement)

�لأخالقي مثل �لقانون �ملقد�س �أو �لقانون �لطبيعي �أو �حلكم �لعقالين. �أما 
ثالث هذه �ملكونات وهو �لن�سباط �لذ�تي (Asceticism) فهو يتعلق بتكوين 
فاعلني  لن�سري  �أنف�سنا  تغيري  �أجل  من  ن�ستخدمها  �لتي  �لو�سائل  �أو  �لذ�ت 
�أخالقيني، مثل تخفيف حدة �أعمالنا �أو �إفناء رغائبنا و�سهو�تنا �أو فك رموز 
كينونتنا. و�أخرًي� �لغاية �ملثلى (Teleology) وتت�سل بذلك �لنوع من �لوجود 
�لذي نطمح �أن نكونه باتباع �لقاعدة �ملعنوية يف �سلوكنا كالطهر و�خللود 
و�حلرية و�ل�ستعالء �لذ�تي))). ويف هذ� �ل�سياق فاأبرز ما مييز تكنيكات �لذ�ت 
�خلا�سة باليونان �لقدمية هو �أن �لذ�ت لي�ست �سيًئا يتم �كت�سافه، و�إمنا يتم خلقه 
�أو تكوينه عرب قوة �حلقيقة �لتي تكمن يف قدرة �ملريد �أو �لتلميذ على �لتذكر 

وقدرة �ل�سيخ �أو �ملعلم على �لإقناع))). 

Foucault, “On the Genealogy of Ethics”.  (((

Foucault, “Subjectivity and Truth”: 197.  (((



(54

تفكيك مفهوم القوة عند ميشيل فوكو

�أما �مل�سيحية فقد طورت تكنيكات �أكرث تعقيًد� من تلك �خلا�سة باليونان 
�لقدمية، كما �أنها ذ�ت طابع تاأويلي )Hermeneutical)، �إذ تتعلق باكت�ساف 
�لوقت  نف�س  يف  ذلك  ويرتبط  �لتاأويل،  عملية  طريق  عن  �لذ�ت،  حقيقة 
بالت�سحية بهذه �لذ�ت. فال ميكن ف�سل �لك�سف عن حقيقة �لذ�ت بالن�سبة 
للخاطئ )�أي مرتكب �خلطيئة)، على �سبيل �ملثال، عن �للتز�م بالتربوؤ من 
تلك �لذ�ت �خلاطئة. »�إن علينا �أن ن�سحي بالذ�ت من �أجل �كت�ساف حقيقة 
�لذ�ت، فاحلقيقة و�لت�سحية يرتبطان ببع�س ب�سلة وثيقة وعميقة«))). من 
جتد  �أن  هو  �لغربية  بالثقافة  �خلا�سة  �مل�سكالت  �أكرب  فاإحدى  ذلك  �أجل 
�إمكانية لتاأ�سي�س تاأويل للذ�ت )�كت�ساف حقيقة �لذ�ت) يت�سم بالإيجابية، 
�أي يقود �إىل ظهور وتكوين �لذ�ت نظريًّا وعمليًّا، ولي�س �لت�سحية بها على 
�لغربية يف  �أخرى، تلخ�ست م�سكلة �ملجتمعات  �لنمط �مل�سيحى. بعبارة 
�لذ�ت ونتخل�س  بتاأويل  �أن نحتفظ  لنا  �لقرنني �لآخرين يف »كيف ميكن 
يف ذ�ت �لوقت من �للتز�م بالت�سحية بالذ�ت �لذي �رتبط بها )�أي بتاأويل 
�لذ�ت) منذ بد�ية �مل�سيحية«. ولكن يف هذه �للحظة، قد تكمن �مل�سكلة 
يف �لتخل�س من عملية �لتاأويل و�لذ�ت �لإيجابية، ويف �لكت�ساف �أن تلك 
�لذ�ت لي�ست �أكرث من رديف تاريخي لتكنيك ي�رشب بعمق يف �لتاريخ. 
�أو �أن �ل�سوؤ�ل هو كيف نتخل�س من تكنيكات �لذ�ت �ل�سالفة و�لت�سحية 
�ملرتبطة بها كليًة، وهذه �مل�سكلة �أخالقية و�سيا�سية يف عني �لوقت؛ فهي 
تتعلق ب�سيا�سة �لذ�ت))). ويف هذه �لنقطة على وجه �لتحديد �سيلعب �لدين 
�لإ�سالمي مبعتقد�ته وممار�ساته دوًر� حا�سًما كخربة �أخالقية و�سيا�سية، ومن 

Ibid.: 226.  (((

Ibid.: 229-231.  (((
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هذه �لز�وية بالذ�ت �سينجذب فوكو �إىل تلك �خلربة �ل�سيا�سية و�لأخالقية 
لالإ�سالم، �لتي مل تتبّد يف �أي مكان باأو�سح منها يف �إير�ن عام 1978.

يف  �ل�سوء  �إلقاء  يتوجب  فاإنه  لالإ�سالم،  فوكو  مي�سيل  تناول  ولتقييم 
عجالة على تناول �لأديب �سلمان ر�سدي للثورة �لإير�نية وكذلك لالإ�سالم 
�لعامل  يف  و�خلالف  �جلدل  تثري  تز�ل  ول  �أثارت  �لتي  رو�يته،  يف  ذ�ته 
�لإ�سالمي �إىل يومنا هذ�، �أل وهي »�آيات �سيطانية« (Satanic Verses) �لتي 
متخ�س عنها �سدور فتوى �خلوميني �ل�سهرية باإهد�ر دم ر�سدي و�عتباره 
خارًجا على �لإ�سالم. ويعد �سلمان ر�سدي �أحد �أبرز �لأدباء �ملعا�رشين يف 
�مل�ستوى  �إ�سكالية ل مثيل لها، �سو�ء على  �لغرب، وهو ميثل يف حد ذ�ته 
غري  �مل�سلمة  �أ�رشته  هاجرت  فلقد  �ل�سيا�سي.  �أو  �لعقيدي  �أو  �ل�سخ�سي 
روى  ما  وكثرًي�  طفولته،  �أثناء  بريطانيا  �إىل  بالهند  بومباي  من  �ملتدينة 
�سخرية زمالئه يف �لدر��سة باإجنلرت� منه لعدم قدرته على تناول �ل�ساملون يف 
�أنه هندي  �أن يبتلع �لأ�سو�ك. و�كت�سف ر�سدي يف بريطانيا  �لإفطار دون 
وت�سكلت هويته كرد فعل لروؤية �لآخر له ويف مر�آته �أو نظامه �لثقايف �ملليء 
بالتناق�سات و�لختالفات. و�سكل ذلك �لتكوين �ملركب للهوية يف عامل 
�لهجرة وما بعد �حلد�ثة، �ملحرك �لرئي�سي لالآيات �ل�سيطانية؛ فهي تعك�س 
�أخرى  �إىل  قارة  من  �لهجرة  يف  �لتقاليد  موروث  فيه  يذوب  عامل  �سورة 
عن  يتمخ�س  و�سوف  �ل�سناعية.  �لأقمار  و�إر�سال  �لإلكرتوين  و�لت�سال 
ذلك �خلليط من �ملوؤثر�ت �لثقافية �ملت�ساربة فرد جديد �أو هجني جديد. �إن 
�ل�سخ�سيات �ملهاجرة �سبه �للقيطة يف �لآيات �ل�سيطانية هي جت�سيد و��سح 

ومتعمد لذلك �جلن�س �جلديد))). 

 Gilles Kepel, Allah in the West, translated by Susan Miluer, Cambridge: Policy   (((
Press, 1st ed. (1997): 128.
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ويوؤكد ر�سدي يف و�سفه لنف�سه على �أنه مل تكن له عالقة ثابتة بالدين 
ينطقها  �لتي  و�لكلمات  �لأعياد  يفهمها يف  يكن  مل  �لتي  �لطقو�س  �سوى 
�لالتينية.  مع  �لكاثوليك  �لأطفال  يفعل  مثلما  يعرفها  ل  �لتي  بالعربية 
يف  فالعلمانية،  �لعلمانية.  بالهند  �ل�سارم  �لإميان  مبعنى  هندي  �أنه  ويوؤكد 
ر�سدي  يذكر  وبقاء.  حياة  و�إمنا �رشورة  نظر؛  لي�ست جمرد وجهة  �لهند، 
ولعه مبدينته بومباي ثم لندن بعد ذلك، فهو عا�سق للمدينة �ملرتوبولنية، 
على  ر�سدي  وي�سدد  كخيال.  �أو  كحقيقة  �أعماله  كل  قلب  يف  هي  �لتي 
فاإنها مل تكن  له،  بالن�سبة  �لإ�سالمية  �لثقافة  �أهمية  فرغم  م�سلًما.  لي�س  �أنه 
�أمًر� عبثيًّا عندما يو�سف  له  ليبدو  �ملكون ل�سخ�سيته، و�إنه  �لوحيد  �ملوؤثر 
هناك  يكون  �أن  ميكن  ل  �لإميان  يوجد  ل  »فحينما  �لردة.  �أو  بالهرطقة 
�أو  �ليقني  و�ختفاء  لل�سك  وتقبله  للحد�ثة  �نتماءه  يعلن  ر�سدي  �إن  كفر«. 
باحتياجات  ي�سعر  �أنه  �لوحيدة. ورغم  كامل�سلمة  بالتغري  �حلقيقة ور�ساءه 
�إىل  �للجوء  دون  �لحتياجات  تلك  �إ�سباع  مبحاولته  قانع  فاإنه  روحانية، 

فكرة �خلالق )�ملحرك �لأول) �أو �حلكم �ملطلق))).

�إن ر�سدي ميثل �ملرحلة �لعليا يف عملية �لتحديث �لتي قامت بها �لبلد�ن 
قوة  باأ�سباب  بالأخذ  �لذ�ت  تقوية  �لأ�سا�سي  د�فعها  و�لتي كان  �لإ�سالمية 
�لآخر، فاإذ� بها تنقلب لعنة على �لذ�ت وتنتج ذ�تيتها �خلا�سة �ملتماهية مع 
�لآخر، �لذي �سوف ي�سبح ذ�ًتا مكت�سبة بعد ت�سويه �لذ�ت �لأ�سلية. ويف 
هذ� �لإطار فاإن ر�سدي يقدم منوذًجا ل�ستبطان �ل�ست�رش�ق �أو �ل�ست�رش�ق 
يتم يف  ما  هو  و�إمنا  غريًبا؛  �سيًئا  لي�س  يفعله  ما  �أن  يعلن  وهو  �ل�ستبطاين، 
كل �ملجتمعات �لإ�سالمية من مترد على قو�عد عقيدة �لإ�سالم و�لتالعب 

 Salman Rushdie, Imaginary Homelands, London: Penguin (1991): 404-405.  (((
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بن�سو�سه. غري �أن ر�سدي قد �متلك �ل�سجاعة �أو �ل�ستهتار ليدفع �لأمور 
�إىل مد�ها وينهي حالة �لزدو�جية �ملر�سية �لتي يعي�سها �لعقل �مل�سلم باأن 

يختار �أل يكون م�سلًما مرة و�حدة ولالأبد. 

�لذي   (World View( �خلا�س  �لكوين  منظوره  لنا  ر�سدي  ويقدم 
حيث  �لإ�سالمي)))؛  بعد  ما  �ملنظور  ذلك  �سنعه  ما  مبقد�ر  ر�سدي  �سنعه 
�أن �حللم جزء ل يتجز�أ من جوهر �لإن�سان، و�إذ� �أخذنا يف �لعتبار  يرى 
ملكة �لوعي بالذ�ت، فاإننا ن�ستطيع �أن نحلم خمتلف �لأحالم �لتي ت�سكل 
��ستجابتنا  �إن  �لقدمية).  مقابل  �جلديدة يف  )�لذو�ت  لذو�تنا  �سوًر� خمتلفة 
للعامل بر�أيه هي ��ستجابة خيالية مبعنى خلق �ل�سور، فنحن نعي�س يف �سورنا 
و�أفكارنا بحرفية �لكلمة؛ �إذ �إننا يف �لبد�ية نخلق �سوًر� �ستى على �لعامل ثم 
نخطو د�خل تلك �لأطر. وما �لإله �سوى حجرة مليئة بالأحالم علينا �أن 
نعيد مالأها بعد �أن �أُفرغت من حمتو�ها �ملقد�س. و�إذ� كان �حللم ملكة وهبة 
ا عند ر�سدي خطوؤه �لفادح؛ لأننا غالًبا ما منزج �ل�سورة  لالإن�سان فهو �أي�سً
بالو�قع ون�ساوي بني �لثنني. و�إن �لدين و�ل�سيا�سة مل يكونا �سوى ن�سختني 
ي�سعى  �ل�سيا�سي  �لفكر  تعبريه. ويف  �حلاملة، على حد  متباينتني من ذو�تنا 
�لإن�سان للتعبري عن �أحالم �لإ�سالح و�لتطوير و�لتقدم، لي�س هذ� فح�سب، 
قادر  �أي  عليها  قادر  �أنه  ا  مفرت�سً �لروؤى  لهذه  �حلياة  منح  يحاول  �إنه  بل 
على �سنع �لتاريخ. وميثل �خلطاب �ل�سيا�سي �لذي ي�سع �لروح �لإن�سانية يف 
موقف قوة فوق �لأحد�ث، بر�أي ر�سدي، حلم �لقدرة، �أما �لأديان �لعاملية 

يرى ر�سدي �أن �لدين مل يعد مبقدوره �أن ي�سكل �أو ميثل حمور �لتمف�سل لأي جمتمع يف �لع�رش �حلديث، و�لدليل   (((
�أُ�س�ست على �لدين مل ت�ستطع �أن حتفظ  على ذلك باك�ستان وما تزخر به من �رش�عات قومية. فالدولة �لتي 
وحدتها – وتاأكد ذلك بانف�سال بنجالدي�س عنها – �أمام �لرياح �لقومية. و�إذ� كان هناك هدف ي�ستطيع �أن 
 Post يحفظ لباك�ستان وحدتها ويحقق ل�سعبها �لتما�سك �لقومي، فهو �أن تكون باك�ستان ما بعد �لإ�سالمية

.Islamic Pakistan
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فهي تطلب من �لإن�سان تقبل دونيته وخ�سوعه لكائن �أعلى قادر غري مادي 
وكذلك  و�خل�سوع،  �ل�ست�سالم  تعني  �إ�سالم  فكلمة  و�حلكم.  �خلالق  هو 
�خل�سوع  بهما  �ملوؤمنني  من  يطلبان  فهما  و�ليهودية،  �مل�سيحية  يف  �لأمر 
لإر�دة �لإله. وعلى هذ� �لنحو �خلا�سع، ي�سع �لدين �لإن�سان يف مكانه �أو 

يف �لأحد�ث و�لتاريخ، لذ� فهو ميثل عند ر�سدي حلم �لعجز))).

 ومن هنا يرى ر�سدي �أن �لإ�سالم و�مل�سيحية لي�سا �سوى ذلك �لنوع 
�أ�سباب  توجد  �لتي  �لقومية،  فوق  �لتجمعات  �أو  �ملتخيلة  �ملجتمعات  من 
وحدتها يف �أذهان �ملوؤمنني فح�سب. وما �ساعد على ��ستمر�ر تلك �لوحدة 
�ملتخيلة �سوى وجود لغات مقد�سة ت�ستطيع من خالل �لدين �أن تتو��سل 
مع �ل�سعوب ذ�ت �لأل�سنة �ملختلفة، غري �أن �ندثار قوة تلك �للغات �ملقد�سة 
وبزوغ جنم �لفكرة �لقومية قد غري من نظرة �لعامل للمعتقد �لديني ب�سورة 
يف  و�لدخول  للدين  �ملتخيلة  �ملجتمعات  عن  �لن�سالخ  ويعود  جذرية. 
فالزمان  �لزمن.  مفهوم  �إدر�ك  يف  �لتغري  �إىل  للقومية  �ملتخيلة  �ملجتمعات 
�مل�سيحي،  �لتخيلي  �مل�سيحاين )Messianic Time)، كما ظهر يف �ملجتمع 
جميع  ترى  �لإله  عني  �أن  مبعنى  و�لتز�من  �لنهاية  �قرت�ب  �إىل  ي�سري  كان 
�للحظات )�حلا�رش/ �ملا�سي/ �مل�ستقبل)؛ بحيث �إن )هنا و�لآن) جزء من 
�ل�ساعة،  دقات  فتج�سده   (Modern Time( �حلديث  �لزمان  �أما  �لأبدي، 
موؤثر�ت  �أي  متجان�سة خالية من  ب�سورة  �لأمام  �إىل  تتحرك عقاربها  �لتي 
لل�سياق �لجتماعي. ومن ثم يعزو ر�سدي �لتحول نحو �لفكرة �لقومية �إىل 
�لتحول �لذي مثله �لفهم �حلديث للزمن، ذلك �أن فكرة �لكيان �لجتماعي 
�لذي ي�سري وفق �جلدول �لزمني )Calendar) �إمنا هي م�سابهة لفكرة �لأمة. 

 Ibid.: 377- 378.  (((
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وحينما يعود �لدين �إىل �حلياة �ل�سيا�سية، مثلما ي�ساهد يف �لعامل �لإ�سالمي، 
�إىل  �حلديث  �لفهم  من  �رتد�ًد�  �أو  نقلة  ر�سدي  ت�سور  يف  ي�سكل  ل  فهو 
�لفهم �مل�سيحاين؛ و�إمنا يعترب ر�سدي ظهور �لدين مرة �أخرى جمرد حدث 
�أو نقطة على ذلك �لزمان �خلطي، فالدين عنده مكون من مكونات �لعامل 
�لإير�نية  �لثورة  ر�سدي  يعترب  ولذ�  �لقومية.  للفكرة  ا  رف�سً ولي�س  �لقومي 
قومية بالأ�سا�س، ويجد يف بزوغ جنم �خلوميني يف �إير�ن، و��ستقر�ر نظامه 
لفكرة  و�إمنا لأنه جت�سيد  �لرهبة منه؛  �أو  بقد��سته  �ل�سعور  نتيجة  لي�س فقط 
�لعبارة  كتلك  �إير�ن،  يف  �لإ�سالم  �سعار�ت  �أن  ورغم  �لإير�نية))).  �لأمة 
�لعودة  �إىل  حتن  �لتاريخ«،  �سد  »ثورة  هو  يحدث  ما  باأن  �رشيعتي  لعلي 
لالإح�سا�س �مل�سيحاين بالزمن بدًل من دقات �ل�ساعة و�لزمن �خلطي، فاإن 
ذلك �سيظل على م�ستوى �ل�سعار�ت فقط، بر�أي ر�سدي. ويعود ذلك من 
وجهة نظره �إىل �أن �لفكرة �لإ�سالمية �لآن، مثلما كانت يف ع�رش موؤ�س�س 
ذلك �لدين، تتحرك متاًما يف م�سار �سعود �لقومية يف �أوروبا على طريقة             
مع  لالأمام  �لد�ئم  �لتحرك  مبعنى  بالتقهقر  �لتقدم  �أو   ،((((Janus(جانو�س
�دعاء �ل�سري نحو �خللف. ففي �جلزيرة �لعربية يف �لقرن �ل�سابع �مليالدي، 
باأخالقيات  ��ستبد�لها  يتم  بد�أ  �لبدو وف�سائلهم مبكة قد  �أخالقيات  كانت 
له  ي�سمح  يتيم يف و�سع  �لدين وهو  �لتجارة و�لتمدن. وقد كان موؤ�س�س 
�ل�سعيف مثلما كانت  �لثقافة �ملكية ف�سلت يف رعاية  �أن  باأن ي�سعر كيف 
تق�سي �أخالقيات �لبدو. ولقد كان �لوحي �لذي تلقاه يف جزء منه ُيفهم 

 Ibid.: 381- 383.  (((

جانو�س Janus كما تذهب �لأ�ساطري �لرومانية هو �إله �لبد�ية و�لنهاية، ويتم متثيله بوجهني؛ �أحدهما ينظر   (((
�إىل �لأمام، و�لآخر ينظر �إىل �خللف. وحينما ينعت �سخ�س باأنه Janus-faced، فاإن ذلك يعني �أنه خمادع �أو 

ينظر �إىل �جتاهني؛ �ملا�سي و�مل�ستقبل.
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على �أنه ند�ء للعودة �إىل �أخالقيات �لبدو وف�سائلهم، لذ� فاإنه ميكن �لقول 
�إن �لقر�آن، بهذ� �ملعنى، كان ينظر للخلف يف حنني. ومن ثم يعتقد ر�سدي 
�أنه عندما يكرر �خلوميني ذلك ويتحدث عن �لثورة �سد �لتاريخ،  يغدو 
مبقدوره �لقول �إنه �أي �خلوميني ردد ك�سدى �ل�سوت تعاليم �لر�سول نف�سه 
�لذي كان وحيه مترًد� �سد �لزمان. غري �أنه يف كلتا �حلالتني حترك �لتاريخ 
ح�سبما يرى ر�سدي لالأمام ولي�س للخلف؛ »فاأخالق �لبدو �لرعاة مل تبعث 
من جديد، ول كان ذلك هدف حممد �حلقيقي«. و�إمنا متثل �لأمر يف ت�سور 
ا«))). ر�سدي �أن »ميالد �ل�سم �أ�رشف عليه �إلهان؛ هما �هلل، وجانو�س �أي�سً

ويجدر �لآن �لتعر�س ملنهاجية ر�سدي و�أدو�ته يف �لتعامل مع �لإ�سالم، 
كتاب  يف  هو  ذكره  وما  �ل�سيطانية«  »�لآيات  كتابه  من  يبني  ح�سبما 
»�لأوطان �ملتخيلة«. ويتعر�س ر�سدي لالإ�سالم وم�سكالت �مل�سلمني من 
�خليالية. وهو بحكم  �لرو�ية  �لأدب، وعلى وجه �خل�سو�س  خالل جمال 
تلك  بالأحالم  ميالأ  حتى  يكتب  قوله،  حد  على  �لر�ديكالية،  علمانيته 
للحلم.  حيز  �إل  هي  ما  عنده  �إله  ففكرة  بالإله،  �مل�سماة  �لفارغة  �حلجرة 
ولي�ست �لرو�يات بر�أيه جمرد �أعمال ثانوية، بل �إنها حتاول �لقيام مبا توحي 
به وت�رش عليه كلمة Novel )تعني رو�ية و�لأمر �جلديد) �أل وهو تقدمي روؤية 
جديدة للعامل. وقد �آمن ر�سدي بعملية �لتجديد �لأدبي، فحاول من خالل 
كتابه »�لآيات �ل�سيطانية« �أن يخلق لغة �أدبية و�أ�سكاًل �أدبية ت�ستطيع �أن تعرب 
�أقوى تعبري عن خرب�ت �ل�سعوب �لتي كانت م�ستعمرة وما ز�لت مقهورة. 
 (Disjuncture(جلذور� من  �لقتالع  و�قع  من  �لرو�ية  تلك  ُكتبت  ولقد 
�أو بطيًئا،  و�لتحور يف �ل�سكل )Metamorphosis)، �سو�ء كان ذلك �رشيًعا 

 Ibid.: 384- 385.  (((
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�أنه ي�ستطيع �أن ي�ستقي  �إنه و�قع �ملهاجر �لذي يرى ر�سدي  موؤملًا �أو ممتًعا، 
تقوم  �أن  هي  �لرو�ية  ومهمة  جمعاء))).  لالإن�سانية  و��ستعار�ت  خياًل  منه 
بنقد �لدين و�لت�ساوؤل عما �إذ� كانت �لقو�عد �لر��سية له �سوف تظل جامدة 
�إىل �لأبد، عما �إذ� كانت قو�نني ور�ثة و�سهادة �ملر�أة وحجابها وخروجها 
للعمل وحدوده )�لزنا و�ل�رشقة) �أبدية ل �سك يف �سحتها، خا�سة �أن ذلك 
�جلد�ل يدور يف �حلياة �ليومية للمجتمعات �لإ�سالمية . فلماذ� يحرم �لعمل 

�لأدبي من �لقيام بذلك)))؟

هي  حتقيقها  يف  لر�سدي  �خليايل  �لأدبي  �لعمل  �رشع  �لتي  �ملهمة  �إن 
�كت�ساف طبيعة �لتنزيل وقوة �ملعتقد �لديني، فتجربة �لتنزيل �لغام�سة تثري 
�إ�سكاليات �سخمة بالن�سبة للعقل �لب�رشي. فلو كان �لر�سول )�أي ر�سول) 
مير بالفعل بخربة تر�ن�سندنتالية/ متجاوزة من نوع ما، ول ي�ستطيع �مل�ساعد 
با�ستخد�م  ر�سدي  قام  وقد  يحدث؟  فماذ�  �لروحاين،  بالعامل  يوؤمن  �أن 
�أنه ل يزور �لتاريخ،  �خليال/ �خلر�فة، على حد قوله؛ حتى يو�سح لقارئه 
ثم  بد�ية  كنقطة  �لتاريخ  من  ويحلق  ينطلق  �خليال  يجعل  �أن  يحاول  و�إمنا 
يناأى عنه وي�رشع يف ��ستك�ساف همومه �حلقيقية �لتي هي حا�سمة بالن�سبة 
للتاريخ. �إذن كان �لغر�س �لأ�سا�سي من �لعمل �لأدبي هنا هو �ختبار حدث 
مع  �لروحاين  �ل�سعور  ذ�ت  �ل�سخ�سية  تتفاعل  وكيف  �لإن�ساين  �لوحي 
ذلك �حلدث �لروحاين)3). و�سوف يوؤثر ذلك �لقرت�ب من ن�سيج �لرو�ية، 
فال�سمة �لرئي�سية لذ�ك �لعمل �لأدبي هي �لحتفال باخللط و�لهجني �أو ما 
نقطة  هناك  لي�ست  �أنه  عاٍل  ب�سوت  و�لإعالن   ،(Hotchpotch( �لـ  ي�سميه 

 Ibid.: 393- 394.  (((

 Ibid.: 400.  (((

Ibid.: 408-409.  (3(
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بد�ية �أو �أ�سل ُيحاكى مثلما تق�سي به �أ�سول �لدر�ما عند �أر�سطو. ولهذ� 
فال�سخ�سيتان �لرئي�سيتان للرو�ية هما ممثالن ل يقومان باملحاكاة فح�سب؛ 
و�إمنا ي�سنعان ذ�تيتهما من خالل تلك �ملحاكاة؛ وهكذ� لي�س هناك وجه 
�أ�سلي؛ و�إمنا عدد ل نهائي من �لأقنعة. ويتك�رش �لزمان يف �لرو�ية عندما 
يف  �حلا�رش  ُيطاَرد  وعندما  حا�رشها،  يف  �ل�سخ�سيات  �ملا�سي  يطارد 
و�إمنا  �لق�سة؛  بطلي  بني  �ل�رش�ع  يدور  �لدر�مية، ل  �لناحية  �ملا�سي. ومن 
د�خل كلٍّ منهما؛ بحيث ل ميثالن �لأنا �لأعلى و�لهو لذ�ت و�حدة هي 
نقطة �لبد�ية كما جاء �أر�سطو، بل �إن هذين �لن�سفني ممزقان �إىل عدة �رش�ذم 
ا، ويت�سارع بع�سها مع بع�س. ومن خالل ذلك �ل�رش�ع  يطارد بع�سها بع�سً
�أو  �ل�سخ�سيات  وتن�ساأ ومتوت  �لأحد�ث،  تتك�سف  �جلميع  للجميع �سد 

�سبه �ل�سخ�سيات.

و�ملدلولت  �لدو�ل  بني  و�لعالقات  �لدليل  �لنظام  يكون  و�سوف 
هي خري �أد�ة يف يد ر�سدي �أو يف متناول ذلك �لن�سيج �لرو�ئي حتى ينفذ 
ر�سدي  وي�ستخدم  للرو�ية.  �لرئي�سي  �لغر�س  ويحقق  �لرئي�سية  �لكلمة 
�ل�ستعار�ت �لبالغية ��ستخد�ًما ع�سو�ئيًّا مدمًر�؛ �إذ ُيدخل على �ملدلولت 
ما لي�س فيها، ويربط �لدو�ل باألفاظ ومعاٍن �سوهاء، وي�سل ب�سورة عرجاء 
بني �أمور، ي�سعها على طريف نقي�س، ثم يك�سف متاثلها يف �جلوهر �أو يف 
�أمثلة على ذلك؛ لأنها  �أعطي ثالثة  �نعد�م �جلوهر. و�سوف  حقيقة �لأمر 
مفتاحية يف رو�ية »�لآيات �ل�سيطانية«)))؛ حيث تو�سح ما ير�ه ر�سدي من 

�لإ�سالم، �أو ما ميكن �أن ُيطلق عليه �لتالعب �لدليل.

Rushdie, The Satanic Verses, London: Viking, 1st ed. (1988).  (((
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على  للدللة  �ل�سم  هذ�  ر�سدي  ��ستخدم  )حممد)   :(Mahound(  -(
�سخ�سية �لر�سول يف رو�يته بدًل من )حممد)، وهو يعلم �أن ذلك هو �ل�سم 
�لغربية  �لو�سطى  �لع�سور  �لق�ساو�سة و�مل�ست�رشقون يف  �مل�ستعار �لذي كان 
للدللة  �لد�ل  ذلك  ��ستخد�م  على  �أ�رش  وقد  �لكرمي.  �لر�سول  به  يلقبون 
�أنه يرغب يف قلب  �لكرمي يف رو�يته، مربًر� ذلك  �لر�سول  على �سخ�سية 
�ملعنى �ملرتبط بذلك �ل�سم يف �لذهن �لأوروبي، مثلما فعل �لزنوج عندما 
��ستخدمو� كلمة )Black) لو�سف �أنف�سهم، فحولو� �لكلمة من د�ل على 
�لقبح �إىل د�ل على �جلمال يف ت�سورهم. و�ملثال �لذي يعطيه ر�سدي يف هذ� 
�ملقام هو كيف �أن تروت�سكي لي�س �ل�سم �حلقيقي لـ )ليف د�فيدوفيت�س) 
د�فيدوفيت�س  ليف  قام  عندما  ولكن  به،  �خلا�س  �ل�سجان  ��سم  هو  و�إمنا 
بال�ستيالء على هذ� �ل�سم وجعله ملًكا له، ��ستطاع �أن يدمر، من �لناحية 
�أنه  ر�سدي  يعلمه  نف�سه. وما ل  �رش�ح  يطلق  و�أن  �ل�سجان  �لرمزية، ذلك 
وفًقا خل�سائ�س �لنظام �لدليل يف �لإ�سالم؛ حيث �لكلمة �أبدية ل تنفد وهي 
تركب �لد�ل على �ملدلول، فاإن ما يفعله يجعله �أ�سرًي� �إىل �لأبد لذلك �لد�ل؛ 

عن طريق �سلب حريته يف حتطيم ذلك �لد�ل و�لق�ساء عليه.

��ستخدم ر�سدي �لآيات  �ل�سيطانية)  )- )Satanic Verses): )�لآيات 
�لقر�آن  �أن  �أن ذلك ل يحمل دللة  يرى  لرو�يته، وهو  �ل�سيطانية كعنو�ن 
�لآ�سيويني عندما  �لأطفال  متاًما مثل  يفعل  و�إمنا هو  �ل�سيطان،  كتاب كتبه 
يرتدون قبعات من �لقرون يف �لحتفالت للتاأكيد على هويتهم، ومن ثم 
�أنه يرد على  فهو يريد لكتابه �أن يرتدي �لقرون �ل�سيطانية. ويزعم بذلك 
�لغربيني �لذين ر�أو� يف �مل�سلمني �سياطني، فهو يقدم لهم ما يعتربونه روؤية 
�سياطني  جعلتموهم  �لذين  هوؤلء  خربة  من  هم)  )عاملهم  للعامل  �ل�سيطان 

مبجرد �أنهم ميثلون )�لآخر).
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�أن  ينفي  ر�سدي  �إن  �حلرمي)   - )�ملاخور   :(Brothel – Hariem)  -3
ت�سمية  من  رو�يته  يف  وقع  ما  ب�سبب  �لبيت  لآل  �لتعر�س  مرماه  يكون 
�لعاهر�ت لأنف�سهن باأ�سماء �أمهات �ملوؤمنني. وكان قد ذكر يف رو�يته �أن 
جاءت  و�إمنا  و�لحرت�م،  �حل�سمة  غاية  يف  �حلرمي  �سكن  �لر�سول  زوجات 
زبائنهن. ويحاول ر�سدي هنا  ��ستثارة  بق�سد  �لعاهر�ت  قبل  �لت�سمية من 
�أن يقيم مماثلة بني �ملاخور و�حلرمي حتى يدجمهما في�سري�ن نقي�سني مطلقني، 
مكان  هو  منهما  كالًّ  �إن  �إذ  و�حدة؛  لعملة  وجهان  �حلقيقة  يف  لكنهما 
حتتجز فيها �لن�ساء؛ يف �حلرمي حتى ل ير�هن �سوى �لزوج و�لأقارب، �أما 
يف �ملاخور فحتى ل ير�هن �سوى طالبي �لفجور. و�إمعاًنا يف �ملماثلة فقد 
خلق �سخ�سية �ساعر جاهلي يقيم يف ذلك �ملاخور �تخذته �لعاهر�ت زوًجا 
�ل�سطحية؛  �ملعاين  مع  بالتعامل  ر�سدي  �كتفى  ولقد  )بعل).  و�أ�سماه  لهن 
لأنه ل يرى �سوى بعيون �لآخر، بل لقد �أ�سبح هو ذ�ته �لآخر، و��ستبطنه 
حد�ثية؛  بعد  ما  �خلوميني  فتوى  كانت  فقد  ثم  ومن  ا.  تامًّ فناًء  فيه  وفني 
لأنها تعلن وفاة �ملوؤلف �مل�ستقاة من وفاة �لإن�سان، ذلك �ملبد�أ �لذي �أعلنه 
ر�سدي على ل�سان كل �سخ�سياته �مل�سوهة و�ملمزقة �لتي ذبحها هو بقلمه، 
بقدر ما كانت تلك �لفتوى �سهادة وفاة حقيقية لعقل م�سلم، �أبى �أن يكون 
م�سلًما، وفني �أو �أفنى نف�سه يف �لآخر. و�حلقيقة �أن ر�سدي تالعب بالد�ل 
و�ملدلول ب�سورة عنيفة، ظانًّا �أن ذلك �إبد�ع، ولكنه مل يكن ياأخذ �سوى 
باملعنى �ل�سطحي للفظ، ومل يدرك حتى ما �أدركه فوكو، �لذي مل ميكث يف 
�إير�ن �سوى فرتة وجيزة، �إن نظام �حلقيقة يف �لإ�سالم له ظاهر وباطن، كما 

�سياأتي بيانه يف هذ� �لف�سل.

وبعالقته  �ل�سعب  على  ب�سطوته  �لإ�سالم،  لعب  لقد  لفوكو  فوفًقا 
كفاح  دين  منه  يجعل  �لذي  �لعقيدي،  ومبحتو�ه  �ل�سيا�سية  بال�سلطة 
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�أيديولوجية  وت�سحية، دوًر� حا�سًما يف �حلدث �لإير�ين. مل يكن �لإ�سالم 
بني  مقد�ًسا  حلًفا  تعقد  �أو  �لطبقية  �لتناق�سات  على  �لدين  مب�سوح  تغطي 
�لإ�سالم هو »�ملفرد�ت و�لطقو�س �لحتفالية  �ملت�ساربة، بل كان  �مل�سالح 
�ألقى  �لذي  �لإير�ين  �ل�سعب  بدر�ما  �أحاطت  �لتي  �لالزمنية«  و�لدر�ما 
�ملتميز  �حلقيقة  فنظام  �ل�سيادة))).  �ساحب  وجود  �سد  بالكامل  بوجوده 
يف �لإ�سالم يجعل له »مظهًر� للعو�م وخمرًب� للخو��س«، فكل ما يقال يف 
بل  معيًبا،  ا  ذلك غمو�سً يعد  �آخر، ول  معنى  له  للقانون  �ل�رشيح  �ل�سكل 
معنى  �إىل  ي�سري  للغاية،  وثميًنا  �رشوريًّا  للمعنى،  �إ�سافيًّا  م�ستوى  ي�سكل 

�أعمق ل ميكن ��ستيعابه يف �سكل �ملالحظة �ملدققة))).

�ل�سلطة  وجه  يف  متو��سل  ب�سرب  به  �ملوؤمنني  �لإ�سالم  يزود  وهكذ� 
وين�سحهم بر�ئحة �سيا�سية، ويف ذ�ت �لوقت دينية. فمن ناحية �لعتقاد، 
يعد �لقر�آن عادًل؛ لأنه يعرب عن كلمة �هلل �لذي �أر�ده �أن يكون عادًل، وتلك 
�لعد�لة، �لتي ت�سنع �لقانون، ولي�س �لعك�س، ميكن قر�ءتها يف �لن�س �ملوحي 
من �هلل �إىل ر�سوله، وكذلك تقر�أ يف �سرية �لر�سول )�لكرمي) و�سحابته. ومن 
هذ� �ملنطلق، ل ينفي �لنتظار لعون �هلل، باأي �سكل من �لأ�سكال، �لدفاع 
 .(Mauvais pouvoir) عن حقوق جماعة �مل�سلمني يف وجه �ل�سلطة �لظاملة
ومن ناحية �لتنظيم، فال توجد �سلطة �أو هري�ركية دينية يف �ملجتمع �مل�سلم، 
و�إمنا يرتبط �لعلماء �ل�سغار يف �ملدن بالعلماء �لكبار، ومن هوؤلء ياأتي �لدعم 
�ملادي، ويت�سكل �لطلبة وينت�رش �لنفوذ و�لتاأثري. وحينما يقوم �آيات �هلل وحزبه 
مبو�جهة �ل�سلطة ويجعلون �لنا�س ينزلون �إىل �ل�سارع، فاإنهم يف حقيقة �لأمر 

Foucault, “Iran”: 214.  (((

Ibid.: 223.  (((
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�لوقت،  نف�س  ويف  �خلطابة.  منرب  ي�سعدون  بل  �ل�سلطة،  مقعد  يرتقون  ل 
يتعر�س �آيات �هلل لتحري�س مت�سل لإد�نة �لظلم و�نتقاد �لإد�رة و�لعرت��س 
على �لقر�ر�ت �لظاملة، �أي �أنهم يتم حتفيزهم لتوجيه �للوم و�قرت�ح �حللول. 
حيث �إنهم ميثلون »�للوح �حل�سا�س« �لذي يعلم درجة غ�سب �ملجتمع �مل�سلم 
� لرغبة �ل�سعب،  وتطلعاته يف نف�س �لوقت. ولو �أر�دو� �أن ي�سكلو� تياًر� م�سادًّ

لفقدو� �لقوة �لالزمة للعبة �حلديث و�ل�ستماع �لد�ئرة))).

وميكن �إدر�ك �لقابليات �لثورية لنظام �حلقيقة يف �لإ�سالم من �أنه ي�سكل 
�ملفرد�ت �لب�سيطة، �لتي يتعني على �لتطلعات و�لأو�مر �أن متر من خاللها، 
لأنها لن جتد كلمات �أخرى تعرب عنها. لقد كان نظام �حلقيقة يف �لإ�سالم، 
يف وقت �لثورة مثلما كان د�ئًما يف �ملا�سي، �ل�سكل �لذي �تخذته �ل�رش�عات 
و�ملاآ�سي  �لأحز�ن  من  يوؤلف  فهو  �جلماهري.  فيها  ُعبِّاأت  �لتي  �ل�سيا�سية، 
و�لإحباطات قوة �سيا�سية، لأنه �سكل للتعبري، ومنط للعالقات �لجتماعية، 
�أن  للمرء  يتيح  �سيء  �إنه  و�ل�ستماع.  للتحدث  و�سكل  �حلياة،  و�سلوك يف 
ين�ست لالآخرين و�أن يكون معهم يف نف�س زمانهم، ولذلك مل يكن من غري 
�ملربر �أن يعطى �لإ�سالم عرب �لقرون قوة ل تنتق�س ملن يعار�س �سلطة �لدولة))).

�ست�سبح  بالإ�سالم  �خلا�سة  �لذ�ت  تكنيكات  �أن  �سلف  ما  وي�ستتبع 
عجالت �لثورة و�ستقبع يف قاع �مليكانيزمات �لثورية. فلقد كانت �سلو�ت 
�جلماعة �أبرز تكنيكات �لثورة و�أكرثها تاأثرًي�؛ �إن كل �سيء كان يتوقف �أثناء 
�ملظاهر�ت عندما يبد�أ �ملتظاهرون يف �سالة �جلماعة، وما ي�سكلها من نظام 
كان  �لر�سا�س  طلقات  دوي  حتى  �لن�سباط.  غاية  يف  مقد�س،  �سعائري 

Foucault, “Tehran : la foi contre le chah”: 686-687.  (((

Ibid.: 207.  (((
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ي�سمت �أثناء �ل�سالة، لأن �لعقائد �لتي ترمز لها �أ�سمى من �لولء لل�ساه �أو 
عن  �جلي�س  �سباط  يعجز  وقتما  يذوب  �أنه  يبدو  �لزمان  كان  بل  للجي�س. 
�لإجابة عن هذ� �ل�سالح �لقوي، �لذي يفوق معد�تهم �حلديثة، �لتي ت�ستطيع 
�أن متزق �أي هجوم. كان كل �سيء ينهار؛ فلم يحرك �ل�سباط �ساكًنا، ملا خلع 
بع�س �جلنود �أحذيتهم �لع�سكرية و�ن�سمو� ل�سفوف �مل�سلني. لقد جمدت 
�لفرتة �لالزمنية لل�سالة �أي زمان، ومل يعد هناك من زمان �آخر �سوى �لتتابع 
�لطاغي حلركات �ل�سالة. ومع �أن �ملو�جهات كانت تبد�أ مرة �أخرى مبجرد 
�نتهاء �ل�سالة، فاإن ��ستثارة �ل�سلو�ت مل�ساعر �أعمق ودللت �أ�سمى عرت 
�ل�سباط وعك�ست �سورتهم لتعر�سها �أمام �أعينهم. لكم �سعر هوؤلء �ل�سباط 
باخلجل من عدم ��سرت�كهم يف �ل�سالة، لأنهم كانو� يوقنون �ألي�س لديهم �إميان 
�أو حتى قوة �إخو�نهم �لعزل، �لذين خرجو� رغم خلو �أيديهم من �ل�سالح 

ملعار�سة �ل�ساه على ح�ساب حياتهم«))).

عجلة  مثل  �ل�سحايا  �أو  �ل�سهد�ء  بذكرى  �لحتفال  �أن  فوكو  ويذكر 
و�أ�سدقاء  �ملنا�سبة زودت عائالت  تلك  �إن  �إذ  �لثورة؛  �أخرى من عجالت 
وجري�ن �ل�سهد�ء بالفر�سة لالجتماع برجال �لدين �أو �ملاليل، وللنقا�س �حلار 
حول م�سري �إير�ن، و�لأهم من ذلك �لتدبر يف �أمر �خلطوة �لتالية �لتي يجب 
�تخاذها. مل يكن هذ� �لحتفال فر�سة للوعظ و�ل�سالة و�لنقا�س فح�سب، بل 
فوق ذلك كان فر�سة للمدن باأكملها كي تظهر وتعر�س للعيان ت�سامنها من 
خالل ت�رشيف وتكرمي هوؤلء �ل�سهد�ء. ولعل �ل�سوؤ�ل �لذي يطرح نف�سه هو 
هل كان �مل�سجد غائًبا عن �مل�سهد �لثوري، ويجيب فوكو على ذلك بالنفي، 

Ibid.: 685.  (((



(68

تفكيك مفهوم القوة عند ميشيل فوكو

زودت  �إذ  كليهما؛  �لثوري  و�حلدث  �مل�سهد  قلب  يف  �مل�سجد  كان  فقد 
�مل�ساجد �أعمال �ملقاومة �ملبعرثة بجهاز ع�سبي ومقر للقيادة. ففي �مل�ساجد 
كان �لأئمة يدينون �ل�ساه و�لأمريكيني و�لغرب �ملادي على روؤو�س �لأ�سهاد، 
ويطالبون بخو�س �رش�ع �سد هذ� �لنظام با�سم �لإ�سالم؛ وكان رجال �لدين 
هوؤلء يلقون مو�عظهم باأل�سنتهم و�ل�سالح �إىل جانب �أيديهم. وحينما كانت 
�مل�ساجد متتلئ بالنا�س، كانت مكرب�ت �ل�سوت ت�ستخدم حتى ت�ستطيع �لقرية 

كلها �أو �جلو�ر �ل�ستماع ملا يلقى من خطب وكلمات))).

وهكذ� عادت حالة �لدعاية �مل�سادة للنظام، �لتي عطلتها �سنو�ت �لقهر 
زمن �ل�ساه، لتعمل من جديد وتبث ر�سائلها من �مل�ساجد. فاأخذت �أجهزة 
�لهاتف �لعتيقة �ملوجودة يف �مل�ساجد، و�لتي كانت تربطها ببع�سها وباملناطق 
�لنائية عنها، يف ن�رش ومترير و�إذ�عة ر�سائل �لدعاية �مل�سادة. و�سارت �أجهزة 
�لعتيقة يف �مل�ساجد �سبكة �ت�سالت حقيقية ل�ستقبال �لأنباء عن  �لتليفون 
تطور�ت �ملوقف يف �إير�ن )توقف �لعمل يف �لأهو�ز �أو مزيد من �ل�سهد�ء 
يف لهيمان)، وكذلك لإر�سال �لتوجيهات �ل�سانعة لالأحد�ث �لتي يف طور 
�لت�سكل )�قرت�ح لعقد موؤمتر �سحفي لبيان حقيقة �ملوقف يف �إير�ن كرد على 

�ملوؤمتر �ل�سحفي �لذي عقدته �ل�رشكة �لوطنية �لإير�نية للنفط)))).

�لدعاية  ميكانيزمات  �أكرث  �ل�سياق  هذ�  يف  �لكا�سيت  �رش�ئط  ومثلت 
�مل�سادة فعالية، لأنها نقلت خطب �أ�سهر �خلطباء و�لأئمة �إىل �لقرى �لنائية 
�لتي تعمها �لأمية. وكانت �ل�سورة من قم وم�سهد �إىل �أ�سفهان هي نف�سها، 
فال�سغار يجولون خالل دروب و�سو�رع �ملدينة حاملني باأيديهم مكرب�ت 

Ibid.: 685-686.  (((

 Foucault, “La révolte iranienne se propage sur les rubans des cassettes”, in Dits et écrits :  (((
1954-1988, vol. 3, Bibliothèque des Sciences Humaines (Paris: Gallimard, 1994): 712.



(69

الفصل الرابع: إعادة فتح امللف اإليراني

�ل�سوت �لتي تنقل كلمات �أكرث �لأ�سو�ت �سهرة يف �إير�ن، بينما توقف �لنا�س 
و�لتفو� حولهم لالإن�سات))).

ففي  وذيوًعا،  �سهرة  �لثورة  ميكانيزمات  �أكرث  �لتظاهر�ت  وكانت 
عليهم  يطلق  �جلي�س  وكان  يتظاهرون  �لنا�س  كان  مدينة  وكل  قرية  كل 
فرغم  مكان،  كل  يف  تقريًبا  متطابقة  كانت  �لتظاهر�ت  تلك  �لر�سا�س، 
�زدياد حدتها كل مرة، فاإن �سكلها وطبيعتها بقيا متماثلني كل مرة. ويرى 
فوكو �أن عنا�رش �لرت�جيديا �ليونانية كانت موجودة يف تلك �لتظاهر�ت، 
للمجتمع جنًبا  �لعامة  �ملبادئ  �لذ�كرة �جلمعية وتفعيل  تن�سيط  �سار  حيث 
نف�سها كرف�س  �لتظاهر�ت  �أظهرت  و�طر�دها،  تكر�رها  ففي  �إىل جنب. 
�لرف�س �ملظهر  �إطار هذ�  �ل�سيادة، ويف  باأكمله ل�سلطة �ساحب  للمجتمع 
ويف  �لعام))).  �حلق  عن  وبالتعبري  �لديني  بالطق�س  �جلماعي  �لعمل  �رتبط 
عجلة  �سوى  باأكمله  �لبلد  عمت  �لتي  �لإ�رش�بات  تكن  مل  �لوقت،  نف�س 
�أخرى من عجالت �لثورة: بيد �أن هذه �لإ�رش�بات مل تكن باأية حال من 
�لأحو�ل حركة حم�سوبة �سلًفا. فلقد قرر �لعمال �لإ�رش�ب فجاأة ودون �أية 
بالتن�سيق مع غريهم من �لعمال  �أعلى، وقامو�  �أو�مر من  �أو  خطط م�سبقة 
يف �ملدن �لأخرى ب�سورة حرة متاًما. ويف هذ� �ل�سياق، مل يعرب �لإ�رش�ب 
عن توقف لالإنتاج، لأن �لعمل ��ستمر �أثناء �لإ�رش�ب، لكن ما مت �لتعبري عنه 
خا�سة يف �إ�رش�ب عمال �لنفط هو ملكية �لنفط لالإير�نيني ولي�س لل�ساه �أو 

للغرب)3).

Ibid.: 713.  (((

Foucault, “Iran”: 216.  (((

Ibid.: 222.  (3(
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من  ذ�تها  �لثورة  حركة  عر�سها  �ل�سابق  �لثورة  ميكانيزمات  مكنت 
�لتغلب على ثالثة تناق�سات، بل و��ستثمار تلك �لتناق�سات ذ�تها يف ت�رشيع 
عجلة �لأحد�ث. �أما �لتناق�س �لأول فهو مو�جهة �ل�سعب �لأعزل لو�حد 
من �أكرث �لنظم �رش��سة وت�سلًحا يف �لعامل ملدة ع�رشة �أ�سهر. �إذ متكن �لأفر�د 
�إ�رش�رهم  بف�سل  �جلي�س  تعبئة  �مل�سلح من  �ل�رش�ع  �إىل  �للجوء  �لعزل دون 
و�سجاعتهم، ومب�سي �لوقت �سار �جلي�س �أكرث تردًد� يف فتح �لنار، لدرجة 
�أن مائة �ألف �سخ�س تظاهرو� �أمام �جلنود �لذين مل يحركو� �ساكًنا. وبذلك 
�مل�سلح.  �ل�رش�ع  �إىل  للجوء  �إمكانية  �أية  باأكمله  �ملجتمع  �نتفا�سة  و�أدت 
ت�رشذمات،  �أو  �ن�سقاقات  بحدوث  �لتوقع  خيبة  فهو  �لثاين  �لتناق�س  و�أما 
�لعنا�رش  تنوع  ب�سبب  للنظام،  �ملعار�سة  �إن مل يكن �رش�عات د�خل قوى 
�لتغربيون،  �ملارك�سيون  )�لطلبة  وتوجهاتها  ميولها  و�ختالف  �لثورة 
�ل�سيا�سيون �ملطلق �رش�حهم حديًثا،  ورجال �لدين �ملحافظون، و�ل�سجناء 
و�ملعار�سون �ل�سيا�سيون �لقد�مى، و�لعمال �لفقر�ء �مل�رشبون، وبرجو�زية 
�لباز�ر �ملرثية). بل على �لعك�س من ذلك �أعطى �لعمال �مل�رشبون �حلركة 
بعًد� دوليًّا، ف�ساًل عن  �لأزمة  �لنفط  �قت�ساديًّا، ومنح توقف تكرير  ذر�ًعا 
قطعه �ملو�رد �ملالية عن �حلكومة. و�أخرًي�، فالتناق�س �لثالث هو �أن غياب 
�أهد�ف بعيدة �ملدى مل ي�سكل نقطة �سعف يف حركة �لثورة، بل تبلورت 
وتكاد  وعنيدة  و��سحة  »�إر�دة  �لتحديد  وجه  على  �لغياب  هذ�  ب�سبب 

تكون �إجماعية« على خلع �ل�ساه وتغيري �لنظام �لقائم))).

 Foucault, “Une révolte à mains”, in Dits et écrits : 1954-1988, vol. 3, Bibliothèque  (((
des Sciences Humaines (Paris: Gallimard, 1994): 701-702.
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�لإ�سالم  يف  �حلقيقة  لنظام  فوكو  حتليل  من  ن�ستخل�س  �أن  وميكن 
وتكنيكات �لذ�ت �ملرتبطة به وقابلياتها �لثورية �سمتني و��سحتني ت�سهل 
من  �لدعوة  من  فبالرغم  �لإير�نية.  �لدر�ما  خالل  للمر�قب  م�ساهدتهما 
حني لآخر لالحتفال بالذكرى ولل�رش�ع، تلك �لدعوة �ملوجودة يف �لدين 
�لإ�سالمي، يوؤكد فوكو �أنه لي�س هناك من �نبهار�ت باملوت، فلي�س �ملوت 
�أو خوًفا �ساغاًل ي�سعى �لو�حد منهم  ا  لدى �لإير�نيني - كم�سلمني - همًّ
لتخلي�س حياته منه كما يفعل �لغربيون. فال ي�سعى �مل�سلمون لف�سل �ملوت 
عن حياتهم، لأن �ملوت على وجه �خل�سو�س هو من يربطهم باحلياة. �إذ 
�لد�ئم  �لو�جب  �أيديهم وي�سعون على عاتقهم  �مل�سلمني من  �ملوتى  ياأخذ 
بتحقيق �لعد�لة، كما يخاطب �ملوتى �لأحياء عن �حلق و�ل�رش�ع �لو�جب 
جلعل ذلك �حلق ينت�رش. ومن هنا يحتل �ل�سهيد مكانة لدى �لإير�نيني �أكرب 

من �لن�س ذ�ته))).

وتت�سل بال�سمة �ل�سابقة �سمة �أخرى عن �خلوف، �لذي هو �أحد �أهم 
تعمل  حتى  �خلوف  على  �عتمدت  �لتي  �لن�سباطية،  �لتكنيكات  �أبعاد 
ففي غمار   .(P/K: 47( لها  �لنا�س  تقبل  وحتافظ على وجودها من خالل 
�لتظاهر�ت، عرى �لإير�نيون �سدورهم للجنود �ملدججني بال�سالح حتى 
ملاذ�  �أخي،  يا  �جلندي،  »�أيها  ي�سيحون:  وهم  �لر�سا�س،  طلقات  يتلقو� 
�لإير�نيون  �لقر�آن«. كما غر�س  لننقذ  معنا  تعال  �أخيك؟  على  �لنار  تطلق 
و�لأزرق،  و�لأخ�رش  بالأحمر  و�أ�ساوؤوها  �أ�سجار  فروع  جيو�سهم  �أمام 

Foucault, “Tehran: la foi contre le chah”: 686.  (((
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�ل�سابقة))).  �لليلة  قتلو� يف  �لذين  لل�سهد�ء،  �لعر�س  فر��س)  كفر�س )جمع 
وقد �قتلعت �لأفرع و�لأ�سجار �ملتز�يدة و�ملتنامية لل�سهد�ء م�ساعر �خلوف 
يف  وكثافة  للخوف  غياب  هناك  �أ�سبح  ثم  ومن  �لإير�نيني،  قلوب  من 
قدر�تهم وعربو�  �لإير�نيون حدود  تخطى  ثورتهم،  �أثناء  ففي  �ل�سجاعة. 
و�جهتهم  �لتي  �لآلية،  �لأ�سلحة  مثلته  �لذي  و�خلطر،  �خلوف  حو�جز 

جميًعا))).

 ونتيجة لهاتني �ل�سمتني، �نقلبت لعبة �ملوت و�حلياة بالكامل؛ فالعي�س 
لتحقيق  بالذ�ت  و�لت�سحية  �ملوت،  هاوية  يف  �ل�سقوط  هو  �ل�سلطة  حتت 
�لتحرر هي �ل�سعود يف �جتاه �خللود. ففي ظالل فروع و�أ�سجار �ل�سهد�ء، 
موحدة  �إر�دة  منت  بثمن،  تقدر  ل  �لتي  �ل�سهد�ء  ت�سحيات  روتها  �لتي 

غطت �ملجتمع باأكمله.

حيِّز  �إىل  �أخرجت  �أنها  �لإير�نية  للثورة  �ل�ساعقة  �لآثار  �أحد  ولعل 
�لإر�دة  �أن  طويل  لوقت  �عتقد  �أنه  فوكو  ويذكر  جمعية.  �إر�دة  �لوجود 
�جلمعية �أ�سطورة �سيا�سية �أو �أد�ة نظرية من غري �ملمكن م�ساهدتها. ولذلك 
�لإر�دة  بتلك  �إير�ن  �سو�رع  كافة  ويف  طهر�ن  يف  �لتقى  �أنه  يوؤكد  فهو 
�جلمعية لل�سعب، �لتي كانت ت�سعى �سوب هدف و�حد، �أل وهو مغادرة 
�ل�ساه للبالد. ومدت تلك �لإر�دة �جلمعية �لتي �نبثقت ب�سكل مفاجئ يف 
تاريخ �لإير�نيني عن رف�س جذري لكل ما �سكل لقرون �مل�سري �ل�سيا�سي 

Ibid.: 686.  (((

Foucault, “Iran”: 220.  (((
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فاإنه مل يكن  �لرف�س مثل ظاهرة جمتمعية هائلة،  �أن هذ�  لبالدهم))). ومع 
تثري  بكفاءة  نف�سه  ن�رش  و�إمنا  بذ�ته،  �لوعي  قليل  �أو  م�سطنًعا  �أو  ا  غام�سً
�لغر�بة. ول ي�ستطيع �أي �رشب �أو �أيديولوجية �أو �سخ�س �أن يدعي �أنه كان 
ممثاًل يف تلك �للحظة �لنادرة لهذه �لإر�دة �جلمعية، �لتي مل جتد مقاباًل لها 

�أو تعبرًي� عنها يف �لنظام �ل�سيا�سي لل�ساه.

نف�س  كانت  �إذ  كامل،  ب�سكل  موحدة  باأنها  �لإر�دة  هذه  و�ت�سمت 
يف  �لدين  رجال  ومن  طهر�ن،  يف  �لأطباء  من  ت�سمع  �لحتجاجات 
�لطالبات حتت  �لربيد، وحتى من  �أو موظفي  �لنفط  �لأقاليم، ومن عمال 
�ل�سادور )�حلجاب). و�أ�سار �لحتجاج يف كل مكان �إىل �ل�سيء نف�سه، �إىل 
ا، رحيل �ل�ساه، ولكن هذ� �لهدف �ملميز  �سيء و�حد فح�سب وحمدد �أي�سً
و�لوحيد يف�سح عن كل �لأ�سياء بالن�سبة لالإير�نيني. »نهاية �لتبعية، و�ختفاء 
�لإ�سالم  و�تباع منط  �لنفط، و�إعادة تفعيل  �ل�رشطة، و�إعادة توزيع عو�ئد 
�ملوؤكد،  من  و�لغرب«.  �لعرب  مع  و�إن�ساء عالقات جديدة  للحياة،  �آخر 
�أن �لإير�نيني مل يرفعو� �سعار »منع �ملنع« �لذي رفعه  ح�سبما يرى فوكو، 
طالب �حلي �لالتيني يف عام 1968، �إل �أنهم رفعو� لو�ء �لع�سيان و�لتمرد 

على كل معامل �لهيمنة �لكونية يف بالدهم ويف حياتهم �ليومية))).

�إن فوكو كرجل غربي وباحث يف عالقات �ل�سلطة ��ستلفتت نظره تلك 
�لإر�دة �جلمعية، �لتي خالها من �أحالم رو�سو، و�لتقاها حية م�رشجة بالدماء 
�ستتقم�سه  �لذي  �لتج�سيد،  �أو  �ل�سكل  �سيت�ساءل عن  �سو�رع طهر�ن،  يف 

Ibid.: 215.  (((

Foucault, “Le chef mythique de la révolte de l’Iran”: 715.  (((
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تلك �لإر�دة �لعارية، �لتي ��ستمرت يف رف�س �سلطة �ساحب �ل�سيادة لفرتة 
ا عما �إذ�  طويلة، حتى �نتزعت منه تلك �ل�سلطة يف نهاية �لأمر. وي�ساأل �أي�سً
كانت تلك �لإر�دة �جلمعية ر�عية �أو حتى ملزمة باأن تخلي مكانها لل�سيا�سة 
)�أي لنمط جديد يف توزيع �لقوة). ويقرر فوكو �أن �لغرب لي�س مقدوره 
�أن ي�سدي ن�سًحا لالإير�نيني فيما يت�سل بتلك �ل�سعوبات �لنظرية و�لعملية، 

�لتي تقابلها كافة �لثور�ت و�لفل�سفات �ل�سيا�سية))). 

وقد لفت نظر فوكو �أثناء در�ما �لثورة وجود تيار غام�س لف �ل�سعب 
�لإير�ين باأكمله، و�أوحى للعديد من رجاله ون�سائه �أن يخرجو� لل�سو�رع 
يف مو�جهة �لأ�سلحة �لآلية و�لدبابات. كان هذ� �لتيار ين�ساب بني رجل 
طاعن يف �ل�سن، ُنفَي عن �إير�ن منذ 5) عاًما، و�ل�سعب �لذي يرنو �إليه. 
لل�ساه«  »�ملوت  نف�سه من خالل �سيحة  �لغام�س عن  �لتيار  يعرب هذ�  ول 
ا من خالل ند�ء »�لإ�سالم، �لإ�سالم، يا خوميني نحن  فح�سب، و�إمنا �أي�سً
�أتباعك«. ومل تلفظ كلمة �لثورة قط، و�إمنا �ساعت »�حلكومة �لإ�سالمية« 
على �لأل�سنة يف كل مكان))). �ستجعل �ل�سمات �خلا�سة بالدين �لإ�سالمي 
ا. ومن بني هذه �ل�سمات:  لالإر�دة للحكومة �لإ�سالمية لوًنا �أو طابًعا خا�سًّ
مر�سد  دور  لعبو�  �لذين  �لعلماء  و��ستقالل  دينية؛  هري�ركية  �أية  غياب 
�لإلهام،  ا  �أي�سً وهناك  و�آماله؛  مطالبه  �سدى  �لوقت  نف�س  ويف  �ل�سعب، 
�لذي يتغري با�ستمر�ر ويثبت با�ستمر�ر، حلياة �لر�سول )�لكرمي) و�سحابته 
با�ستنارة  �لإ�سالم  على  �ملبنية  �لقو�نني  تتمتع  لذلك،  ونتيجة  وتابعيهم. 

Foucault, “Une révolte à mains”: 704.  (((

Foucault, “À quoi rêvent les Iraniens ?”: 689-690.  (((
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د�خلية، ل حتافظ عليها فح�سب، ولكنها تنقل �لإح�سا�س �لروحي �لذي 
تخفيه لأزمان قادمة.

مل  �لثورة  �أثناء  رُفع  �لذي  �لإ�سالمية،  �حلكومة  �سعار  �أن  فوكو  ويرى 
يكن يعني به �أحد �إقامة نظام �سيا�سي يلعب فيه رجال �لدين �لدور �لقائد. 
ت�سمنه  �لإ�سالمي وما  �لد�ستور  �إقر�ر  بالفعل مع  �لذي حدث  �لأمر  وهو 
و�جلامع  �لإمام  نائب  �لدين  من رجل  �لتي جتعل  �لفقيه،  نظرية ولية  من 
هنا  حديثه  لكن  حدث.  عندما  ذلك  فوكو  �أد�ن  وقد  �ل�رش�ئع،  لأحكام 
ين�سب بالأ�سا�س على فرتة �لثورة �أو �حلدث �لثوري ذ�ته، قبل �إقامة �لنظام 
�لإ�سالمي. لقد �أ�سار م�سطلح »�حلكومة �لإ�سالمية« �أثناء در�ما �لثورة �إىل 
قدمية  قيمة  �أو  كمثال  �لإ�سالمية  باحلكومة  يرتبط  �لأول  لالأ�سياء.  نظامني 
�مل�ستقبل  يف  بفروعها  متتد  وحديثة  �لتاريخ  �أعماق  يف  بجذورها  ت�رشب 
�لبعيد. تعود �حلكومة �لإ�سالمية �إىل زمن �لر�سول )�لكرمي) وتخطو بعيًد� 
ل  �لإخال�س  �أ�سا�س  على  عالقات  �إقامة  ميكن  حيث  م�سيئة،  نقطة  نحو 
ولكنه  لالإ�سالم،  �خلالقة  بالقدرة  �لإميان  على  �ملثال  هذ�  ويعتمد  �لطاعة. 
�لتي مل  �مل�سائل،  لتو�سيح  �لدوؤوب للخرب�ء و�ملوؤمنني  ا �جلهد  �أي�سً يتطلب 
يزعم �لقر�آن �أن لديه �إجابة حمددة عنها. فهناك مبادئ عامة تنظم �حلياة؛ مثل 
رفع مكانة �لعمل وعدم حرمان �أحد من ثمرة عمله؛ و�إلغاء �لحتكار�ت، 
فال ميلك ما يحتاج �إليه �جلميع كاملاء و�لأر�س؛ و�حرت�م �حلريات �لتي ل 
ت�رش بالآخرين، كحقوق �لأقليات �لدينية يف �لعي�س، ب�رشط عدم �لإ�رش�ر 
على  �حلفاظ  مع  �حلقوق،  بالرجل يف  �ملر�أة  م�ساو�ة  �إلغاء عدم  بالأغلبية؛ 
�ملجال  يف  �لقر�ر�ت  و�أخذ  �لطبيعية؛  �لفو�رق  عن  �لناجتة  �لختالفات 
�ل�سعب.  �أمام  و�حلكام  �ملوظفني  م�سئولية  عن  ف�ساًل  بالأغلبية،  �ل�سيا�سي 
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�لثورة،  �أثناء  �لطلبة  مع  مناق�ساته  يف  �ملبادئ  لتلك  فوكو  ��ستمع  وعندما 
�لأ�سا�سية  �ملبادئ  �لإ�سالمية كمثال هي  تعريفات �حلكومة  �أن  ذكر عنهم 
�لغرب  يكف  »مل  �لتي  �لربجو�زية،  �أو  �لثورية  �سو�ء  �لغربية،  للدميقر�طية 
قادنا ذلك«.  �أين  �إىل  تعلمون  �لثامن ع�رش، و�أنتم  �لقرن  عن ترديدها منذ 
لكن ذلك �لعرت��س كان يقابل من �أي �سخ�س باأن »�لقر�آن قد �أعلن )هذه 
فقد معناها،  �ل�سناعي  �مل�سيحي  �لغرب  �أن  قبل فال�سفتكم، ولو  �ملبادئ) 

فالإ�سالم قادر على �حلفاظ على قيمتها وفعاليتها«))).

�لثورة؛ ما  �أثناء در�ما  �إليه م�سطلح �حلكومة �لإ�سالمية،  �أ�سار  ثاين ما 
�أولئك �لذين �سحو� بحياتهم من �أجل مثال  �لأمر �لذي كان يف روؤو�س 
للغاية،  منهم  قريب  و�قع  يف  يفكرون  كانو�  �إنهم  �لإ�سالمية.  �حلكومة 
�إر�دة �سيا�سية  �لفاعلون. لقد دلت �حلكومة �لإ�سالمية على  كانو� هم فيه 
وجت�سدت  �لرخي�سة،  مب�ساحلهم  و�ل�سيا�سيني  �لغربية  �لأبنية  حول  تلتف 
للمجتمع  �لتقليدية  �لهياكل  لإعطاء  ت�سعى  حركة  �سكل  يف  �لإر�دة  هذه 
�لإ�سالمية  �حلكومة  كانت  لقد  �ل�سيا�سية.  �حلياة  يف  ثابًتا  دوًر�  �لإ�سالمي 
�مل�ستعلة  �ل�سيا�سية  �ملو�قد  ن�ساط  �سيبقى على  �لذي  �لتنظيمي  �ل�سكل  هي 
�رتكاز  فقط كنقاط  لي�س  �لدينية،  �لهيئات و�جلماعات  �مل�ساجد ويف  يف 
ملقاومة نظام �ل�ساه، بل �لأهم من ذلك كم�سدر خللق كيان �سيا�سي جديد، 
يفتح �ملجال �ل�سيا�سي �أمام �لعامل �لروحي. فعلى �حلياة �ل�سيا�سية �أن تكف 
عن كونها عقبة يف �سبيل �لروحانية، لت�سري لها وقوًد� وحفاًل وميد�ًنا. ولعل 
�أكرث ما كان موؤثًر� يف تلك �لإر�دة �ل�سيا�سية بالن�سبة لفوكو هو حماولتها 
�لتي ل تكل لت�سيي�س �لهياكل �لدينية و�لجتماعية، وفتح �لباب �أمام ولوج 

Ibid.: 691-692.  (((
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�لعامل �لروحي يف �حلياة �ل�سيا�سية كا�ستجابة للم�سكالت �ليومية �لفعلية. 
و�سيتمتع �لعامل �لروحي مبوقع متميز يف �حلياة �ل�سيا�سة يف �مل�ستقبل، مثل 
�خلفي،  »�حلا�رش  ذلك  �أي  �لثورة،  در�ما  يف  �رشيعتي  بعلي  �خلا�س  ذلك 

و�لغائب �ملوجود د�ئًما«.

على  يق�س  �أن  من  يخجل  قد  �ملرء  باأن  �سلف  ما  على  فوكو  ويعلق 
�سي�رشعون  و�أنهم  �لإ�سالمية، خا�سة  مثال �حلكومة  لهم  �لغربيني وي�رشح 
تلك  �أن  �إل  �لروحي.  �لعامل  �أمامهم  يذكر  عندما  �ملتهكم  �ل�سحك  يف 
�لروحانية �ل�سيا�سية لالإ�سالم )Spiritualité politique) هي �لتي ي�سعى ور�ءها 
ويبحث ب�سوق ذلك �لإير�ين �لذي يدفع حياته ثمًنا لها. ويقرر فوكو �أن 
�لغربيني، �لذين ميثلون �لآخر بالن�سبة لهوؤلء �لإير�نيني، خمطئون متاًما عن 
ع�رش  منذ  �لو�قع  يف  حتققها  �إمكانية  ن�سو�  قد  فهم  �ل�سيا�سية،  �لروحانية 
�لنه�سة و�لأزمات �لكربى للم�سيحية))). من مناق�سة فوكو ملعنى �حلكومة 
�أنها  �لنتقاد  يثور  قد  �لإير�ين،  �لثوري  �حلدث  �أثناء  ودللتها  �لإ�سالمية 
تفتقر �إىل �لتجديد وينق�سها �أي برنامج مف�سل للحكم. و�لرد على ذلك 
�لإ�سالمية،  �إليه �حلكومة  ت�سري  �ملعنى للحكومة حتديًد� هو ما ل  باأن هذ� 
Self-( �لذ�ت  رعاية  ممار�سة  عليهما  تتاأ�س�س  وقيم  مبثال  ترتبط  �أنها  ذلك 
»�حلكومة  �لو�ردة يف  �حلكومة  لفظة  �لإطار،  هذ�  ت�سري، يف  ول   .(care

�إىل  ذلك  على خالف  بل  �لآخرين،  على  �ل�سلطة  ممار�سة  �إىل  �لإ�سالمية« 
�لنوع  هذ�  و�سي�ستمر  �لذ�ت،  �سيا�سة  من  ينبع  �حلكومة  من  خا�س  نوع 

�خلا�س للغاية من �حلكومة لي�سمل كافة جو�نب �حلياة �لفردية و�جلمعية.

Ibid.: 692-694.  (((
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�أي  �لت�ساوؤل لزًما عن  �لإير�ين، ي�سري  نهاية �حلديث عن �حلدث  يف 
باأقل  �آثارها  يف  �لثورة  تكن  فلم  �لإير�نية،  �لدر�ما  مثلته  �لثورة  من  نوع 
تابا�س، ذلك �لهتز�ز �لذي عرى ه�سا�سة  �أثناء زلز�ل  من �هتز�ز �لأر�س 
�لهياكل �ل�سيا�سية يف �لبالد، وحدد بو�سوح �خلط �لفا�سل بني �خل�سمني 
��سطفو� مع من  قد  تابا�س  زلز�ل  �إن �سحايا  تنتهي عد�وتهما.  �للذين ل 
�إىل  جنًبا  ليمار�سو�  �لأ�سود،  �جلمعة  يوم  مذبحة  يف  �ملتظاهرين  من  ماتو� 
�لذين  �لنا�س  �أيدي  ت�سابكت  كما  للنظام.  �ل�سيا�سية  �ملعار�سة  جنب 
يحفرون �لقبور لدفن موتاهم وكذلك �لذين كانو� يتظاهرون �سد �لنظام، 
�إن  �سدورهم))).  �إىل  موجهة  �لآلية  ر�سا�ساته  كانت  �لذي  للجي�س  حتديًا 
ا �أو بعبارة �أدق �إ�رش�ًبا  �إير�ن كان بالفعل �إ�رش�ًبا �سيا�سيًّا عامًّ ما حدث يف 
�لنظام  �أجل  مد  رف�س  فهو  �لأول  �أما  معنيان؛  فلالإ�رش�ب  �ل�سيا�سة،  عن 
و�قت�ساده.  و�إد�رته  �أجهزته  �إيقاف عمل  �سكل، وحماولة  �أي  �لقائم حتت 
�أما �لثاين فهو رف�س �إقامة معركة �سيا�سية على د�ستور �مل�ستقبل �أو �خليار�ت 
�لتي  �ل�سيا�سية  �لإر�دة  تلك  �أنه  �أي  �خلارجية،  �ل�سيا�سات  �أو  �لجتماعية 
ترف�س منح �أية جو�ئز لل�سيا�سة و�ألعيبها. لأن �ل�سيا�سة عادة لي�ست تعبرًي� 
�لإر�دة  تلك  ت�سبح  عندما  وتتنف�س  تنمو  هي  بل  �جلمعية،  �لإر�دة  عن 
د�ستور،  ملك ول  هناك  يكن  ا مل  مرتددة وه�سة ومبهمة وم�سطربة. حقًّ

غري �أنه كان هناك م�سهد و��سح حلياة �سيا�سية فعالة))).

Foucault, “L’armée, quand la terre tremble”: 664-665.  (((

Foucault, “Une révolte à mains”: 702-703.  (((
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�إن هذ� �لتو�سيف لطبيعة �حلدث �لإير�ين، مبا هو �إ�رش�ب عن �ل�سيا�سة 
وحماولة فتح منافذ �حلياة �ل�سيا�سية �مل�سدودة �أمام �لعن�رش �لروحاين، ليف�رش 
بالتعاطف  �لفعل  رد  يت�سم  فلم  �لإير�ين.  �حلدث  جتاه  �لغرب  فعل  رد  لنا 
�لفوري، و�إمنا �ت�سف بال�ستفز�ز و�لتوتر، �لذي كان يكمن ور�ءه �لتعجب 
�لعقلية  حتدى  �لذي  �لإير�ين  �حلدث  طبيعة  جتاه  �لرتياح  عدم  رمبا  �أو 
�ل�سيا�سية �لغربية. فبالن�سبة لتلك �لعقلية يثور �لت�ساوؤل: هل �سكل ما حدث 
يف �إير�ن ثورة؟ لأن �لثورة مبعناها �لكال�سيكي لها ديناميكيتان كي حتدث: 
�لأيديولوجية  ذو  �حلزب  �أو  �ملجتمعية؛  و�ملو�جهات  �لطبقي  �ل�رش�ع  �إما 
تلك  كانت  وملا  باأ�رشها.  �لأمة  �حلربة،  كر�أ�س  حتمل  �لتي  و�لطليعة 
�لديناميات، �لتي تعرف �لثورة للعقلية �ل�سيا�سية �لغربية، غائبة متاًما، لذ� مل 
تعرتف تلك �لعقلية، وفًقا لهذه �لتعريف �ل�سيق، بالطبيعة �لثورية للحدث 
بالثورة  باأن �حلدث �لإير�ين ميكن و�سفه  �لإير�ين. ويرد فوكو على ذلك 
�لكلمة،  معاين  فباأو�سع  �سو�ء.  حدٍّ  على  وباأخ�سها  �لكلمة  معاين  باأو�سع 
�لتي  �ل�سلطة  �سد  باأ�رشها  لأمة  �نتفا�سة  �سكل  لأنه  ثورة  حدث  ما  كان 
ثورة كال�سيكية،  �أنها مل تكن  للكلمة، رغم  �ملعاين  وباأخ�س  ت�سطهدها، 
فاإنها كانت »ع�سياًنا قام به رجال عزل �أر�دو� �لإطاحة بالثقل �لهائل �لذي 
ي�سع عبًئا على كل و�حد منا، ولكنه ي�سع عبًئا عليهم بالذ�ت، وعلى عمال 
�لنفط، وعلى �لفالحني عند تخوم �لإمرب�طوريات؛ �إنه ثقل �لنظام �لعاملي 
باأكمله«. �إن �حلدث �لإير�ين رمبا يعد �أول مترد هائل �سد �لنظام �لكوكبي 
خالل حركة ت�سيع يف ثناياها روح ذلك �لدين »�لذي يتحدث عن �لعامل 

�لآخر �أقل مما يتحدث عن تغيري هذ� �لعامل))).

 Foucault, “Iran”: 212-213; Foucault, “Le chef mythique de la révolte de l’Iran”:  (((
716.
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خالل �ل�سهور �لثني ع�رش للدر�ما �لإير�نية، تبدت وت�سكلت عنا�رش 
ي�سعب  �لتي  �لعنا�رش  تلك  متعددة،  قابليات  )�إ�سالمية) ذ�ت  دينية  حركة 
على �ملر�قب �لغربي �أن ي�سفها بالثورية؛ هي �لحتفالت �لدينية �لطويلة، 
وخروج ماليني �لإير�نيني لل�سارع هاتفني با�سم �هلل، و�إحالة رجال �لدين 
�خلطب  وتوزيع  �ل�سو�رع،  وللمتظاهرين يف  �ملقابر  �جلنازة يف  ل�سلو�ت 
حركة  �لعنا�رش  هذه  عن  ونتج  �لكا�سيت.  �أ�رشطة  على  �مل�سجلة  �لدينية 
ثورية، ندر وجودها متاًما يف �لقرن �لع�رشين، حركة يقوم بها �سعب �أعزل 
يحاول �إ�سقاط �سلطته �لقاهرة باأيديه �خلاوية. و�ستفتح هذه �حلركة �لطريق 
ومن  على عقب،  ر�أ�ًسا  �ملنطقة  �ل�سيا�سية يف  �ملعطيات  قلب  �إمكانية  �أمام 
كحركة  �لإير�ين  �حلدث  فر�دة  �ستغامر  �لكوين.  �ل�سرت�تيجي  �لتو�زن  ثم 
للتو�سع يف  مقدرته  ت�سبح  باأن  ما،  وقت  قوته يف  �سكلت  �لتي  �إ�سالمية، 
وقت �آخر. �إذ ت�ستطيع تلك �لقوة �أن ت�سعل �لنار يف �ملنطقة باأكملها وتطيح 
باأكرث �لأنظمة ثباًتا و�سالبة فيها، ف�ساًل عن تثوير كافة �لدول �لإ�سالمية من 
�لد�خل، وبعيًد� عن �لتقاليد �لعلمانية غري �ملتجذرة فيها. فقد ت�سم �لأردن 
�لبعيدة عن �إير�ن �لرو�ئح �لقادمة من )قم)، وقتما ت�سع تلك �حلركة حترير 
فل�سطني على قائمة �أهد�فها. و�إذ� ما ت�ساءل �ملرء عن م�سدر هذه �لقابليات 
�ملتفجرة للحدث �لإير�ين و�حلركة �لدينية �لناجمة عنه، ف�ستكون �لإجابة 
عن ذلك �أن يف عمق وجود مئات �ملاليني من �مل�سلمني هناك »�سندوق 
بارود عمالق ��سمه �لإ�سالم«. »فلي�س �لإ�سالم بب�ساطة جمرد دين، ولكنه 

منط حياة وولء لتاريخ وح�سارة«))).

 Foucault, “Une poudrière appelée islam”, in Dits et écrits : 1954-1988, vol. 3,  (((
Bibliothèque des Sciences Humaines (Paris: Gallimard, 1994):  759-761.
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�إن �لدر�ما �لإير�نية كانت عن تغيري �لنظام و�لإد�رة �لفا�سدة و�لتنظيم 
ولكنها  باأ�رشه.  و�لبلد  �خلارجية  و�ل�سيا�سة  �لقت�سادي  و�لنظام  �ل�سيا�سي 
فوق كل ذلك، كانت بالن�سبة لالإير�نيني �لذين خاطبهم فوكو عن »تغيري 
�أنف�سنا، وطريقتنا يف �لوجود، وعالقتنا مع �لآخرين ومع �لأ�سياء ومع �هلل، 
ول�سوف تكون هناك ثورة حقيقية عندما يتحقق هذ� �لتغيري �لر�ديكايل يف 
خربتنا«. ويرى فوكو �أن �لإير�نيني عندما عا�سو� �لدين �لإ�سالمي، �لذي 
كان يف �لأ�سل موجوًد� لديهم وكان مينحهم هويتهم مبمار�ساته ووعوده 
كان  لقد  �ل�سكلية.  �لقو�نني  طاعة  غري  �آخر  �سيء  هناك  كان  ومعتقد�ته، 
�خلربة  �إىل  �لرجوع  من خالل  بالكامل  �لرغبة يف جتديد وجودهم  هناك 
�لروحية �لعميقة لالإ�سالم. ومن ثم يختتم فوكو حديثه عن دور �لإ�سالم يف 
در�ما �لثورة �لإير�نية بقوله: »دعونا نقول �إذن �إن �لإ�سالم يف عام 978) 

مل يكن �أفيون �ل�سعب، لأنه كان حتديًد� �لروح لعامل بال �أرو�ح«))).

 Foucault, “Iran”: 217-218.  (((
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عرب  الفولوكي  اخلطاب  ملالحقة  اأ�سعى  واأنا  الدرا�سة  هذه  بداية  منذ 
ودروًبا،  ممرات  لنف�سه  ليفتح  يخو�سها  التي  �رساديبه،  وحتى  م�ساراته، 
فيذهب اإىل اآخر املدى مبتعًدا عن نف�سه لأق�سى درجة، بل درجة اأنه يفقد 
نف�سه ثم يعود ليجدها من جديد. واحلقيقة اأن فوكو مل يكن الوحيد الذي 
الدرا�سة مل  اأن ميحو مالمح وجهه، وخالل هذه  اأجل  الكتابة من  ميار�س 
اأحاول �سوؤاله من هو ول مطالبته باأن يبقى على ما هو عليه. واإمنا األزمت 
نف�سي باإعفائه من تلك التقاليد التي تثقل كاهل الكاتب، مبا تطلبه منه من 
القارئ يف كتاب  ا�ستمرارية وتوا�سل وات�ساق، مثلما طلب هو ذاته من 

»اأركيولوجيا املعرفة«.

ولكن يف هذه الدرا�سة، �سوف اأخل�س نف�سي من ذلك الإلزام ال�سابق، 
باأن اأحيل فوكو، بفعل �سلطوي من جانبي، اإىل موؤلف، لي�س ذلك باملعنى 
كتبه  يف  مت�سمًنا  خطاًبا  ينتج  ا  �سخ�سً املوؤلف  يت�سور  الذي  التقليدي، 
وحواراته وحما�رساته ومقالته. فاملوؤلف الذي �ساأحيل فوكو اإليه، �سيكون 
واأعاد  و�سوهها  بل  وغريها،  اخلطاب  اأنواع  اأحد  خلقها  لذات  تكبرًيا 
التي دوًما ل تكمن هناك  الأنا  لتلك  اأذين  �ساأمنح  اأجل ذلك  خلقها. من 
»حيث نقبع يف انتظارها، واإمنا هنا ت�سخر منا))). ولي�س مق�سدي من ذلك 
اأن اأفر�س على فوكو بنية فكرية يحاول هو حتطيمها، ول اأن اأ�سكنه على 

رقعة نظرية و�سيا�سية، بل اأ�سعى لت�سليط �سوء باهر يغمره ويفي�س عليه.

 Foucault, The Archaeology of Knowledge: 17.  (((
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قبل اإعادة بناء مفهوم فوكو للقوة، هناك م�ساألة ت�ستحق الت�سوية، بعد 
اأن تاأجلت كثرًيا، األ وهي العالقة بني الذات والقوة. فوفًقا لهابرما�س، ل 
ميكن لأب�ستمولوجية فوكو اأن جتد خمرًجا من فل�سفة الذات التي اأراد فوكو 
الهروب منها اأ�ساًل، بل يلعب مفهوم القوة عند فوكو دوًرا مزدوًجا، يثري 
التوتر، على حد و�سف هابرما�س. فمن ناحية، تلعب القوة دوًرا اإمربيقيًّا، 
توظف  التي  الظروف  الهيمنة  ال�سيطرة/  تكنيكات  ت�سلح  عندما  وذلك 

لتف�سري �سعود املعرفة العلمية والآثار الجتماعية لتلك املعرفة.

ومن ناحية اأخرى، ميار�س مفهوم القوة دوًرا تران�سندنتاليًّا )متجاوًزا)، 
وقتما ت�سبح تكنيكات ال�سيطرة ال�رسط الذي ي�سمح باإمكانية وجود معرفة 
علمية عن الإن�سان يف املقام الأول. وبذلك يجعل فوكو القوة تلعب نف�س 
الدور املزدوج الذي يلعبه مفهوم الذات، ذلك الدور الذي انتقده فوكو 

نف�سه.

ويخل�س هابرما�س من هذا اإىل اأنه حينما يعتقد فوكو اأن مفهومه للقوة 
قد ذبح الذات و�سار حتليله خالًيا من الذات، فاإنه يف احلقيقة يعيد جت�سيد 
هذه الذات يف �سورة عالقات القوة التي ت�سبح هي نف�سها ذاًتا فاعلة. مل 
اأعاد  اإذ  بالذات،  اأن يطيح  اإذن، من وجهة نظر هابرما�س،  ي�ستطع فوكو 

توظيف املكونات املاأخوذة من فل�سفة الذات يف مفهومه للقوة))).

يف  بالقوة؟  وعالقتها  الذات  من  فوكو  موقف  ما  احلقيقة  يف  ولكن 
�سفره ال�سخم »نظام الأ�سياء«، يرى فوكو اأن مفهوم الذات يقف على نقطة 

التقاطع اخلا�سة بثالثة من الأزواج املفاهيمية.

Habermas, The Philosophical Discourse of Modernity: 274.  (((
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مع  العارفة  الذات  تقاطع  عند  غام�س  و�سع  يف  الذات  يظهر  اأوًل: 
باعتبارها  نف�سها  اأمام  الذات  تلك  التي يك�سف حمتواها  املعرفة،  مو�سوع 

نهائية اأو حمدودة))).

ذات  يف  تران�سندنتاليًّا   – اأمربيقيًّا  مزدوًجا  دوًرا  الذات  تلعب  ثانًيا: 
الوقت، فهي الكائن الذي يجعل كل املعرفة ممكنة ويحدد اأ�سكالها، ويف 
نف�س الوقت يجعل املحتوى الإمربيقي لتلك املعرفة من الذات اأمًرا وا�سًحا 

وقاباًل للتف�سري))).

ثالًثا: تقف الذات بني الفكر )Cogito( والالفكر، فهو منط من الوجود 
يتم  الذي مل  الذات  الالفكر )ذلك اجلزء من  امل�ساحة بني  تلك  ي�سكن يف 
ت�سمنه يف الكوجيتو) وفعل التفكر الذي يحاول با�ستمرار ا�ستيعاب ذلك 
اجلزء، فالكوجيتو ل ي�ستوعب كل كيان الفكر، فحينما يلم�س الفكر الوجود 
فهو يخلق الذات والآخر له، الذات والالفكر متعا�رسان))). ولذلك يرى 
اأوليفيه اأنه بالن�سبة لفوكو ل يوجد ذات اأو نف�س اأو جوهر، وتدور اأعمال 
فوكو حول ما ي�سمى (Question Provenance) اأي �رسوط الوجود. وهو ذلك 
اأ�سيلة،  اأو �ساحب طبيعة  اأي �سيء معطى كجوهر  يعترب  الذي ل  املوقف 
ولذلك فهو يبحث اأعماله دائًما عن البدايات من اأجل التو�سل اإىل الظروف 

التي جعلت من املمكن اأن يطلق عليها الذات/ الأ�سلي/ ال�سيا�سي))).

Foucault, The Order of Things: 312-313.  (((

Ibid.: 318-319.  (((

Ibid.: 322-326.  (((

 Lawrence Olivier, “Michel Foucault, éthique et politique”, Politique et Sociétés 15,  (((
No. 29 (1996): 48-49.
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ويف مقابل ذلك، يجادل باتون باأن اأعمال فوكو تفرت�س مفهوًما رفيًعا 
ال�سلطة.  ال�سلطة وميار�س هو  اأو كائن ب�رسي ميار�س عليه  فاعل  اأو  لذات 
ن�سط مكون من قوى وطاقات وقدرات.  كيان  الب�رسية هي  املادة  وهذه 
هذا املفهوم للذات ينبغي يف ظل املعنى الأويل للفظ القوة كقدرة على فعل 
فهًما  الب�رسية  للمادة  املفهوم  هذا  ويعد  الأ�سياء.  اإىل  ال�سريورة  اأو  الأ�سياء 
دقيًقا لفاعل الفكر واحلركة كفاعل مكون من القوة. اإنه فاعل للقوة التي 
الذاتية. ولأن  اأ�سكال  واإنتاج  اجل�سدية  القدرات  تنويع  تتحقق من خالل 
هذه الذات اأو ذات احلد الأدنى (Minimalist Self) تقدم نف�سها يف اأ�سكال 
�ستى اأو متار�س �سلطتها ب�سبل �ستى ل نهائية، فهي ل ميكنها اأن تقدم اأ�سا�ًسا 
عامليًّا متجاوًزا لالأحكام القيمية اأي لي�ست ذاًتا متجاوزة للزمان واملكان 

على النمط الهيجلي.

ولعل ب�سبب هذا املفهوم الرفيع للذات ي�ستطيع فوكو اأن يف�رس مقاومة 
ال�سيطرة، التي �ست�سبح جزًءا من حتليله، دون اأن يكون له اأ�سا�س قيمي))). 
فوقتما تلعب عالقات القوة على ذلك اخلام الب�رسي تنتج ذاتية من خالل 
تعليم تلك املادة الب�رسية مراقبة اأفعالها، ونتيجة لذلك يكت�سب املرء القدرة 
املاورائية على ال�ستخدام امل�ستقل لقواه وتنميتها اأو طاقاته وقدراته. و�سوف 
اجتماعي،  �سياق  يف  بالديناميكية  املت�سمة  الذاتي  التكوين  عملية  ت�سكل 
يج�سد الو�سفات املختلفة من اأجل حتقيق المتياز وال�سيطرة على الذات 
من خالل العمل املبا�رس والعمدي والدوؤوب على اجل�سد واأن�سطته.))) لي�س 

Patton, “Foucault’s Subject of Power”: 61.  (((

 Phyllis Sutton Morris, “Self-Creating Selves: Sartre and Foucault”, American  (((
 Catholic Philosophical Quarterly 70, No. 4 (Autumn 1996): 549; Patton, “Foucault’s
Subject of Power”: 66.
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 :(Subject) الذات  اأن »هناك معنيني لكلمة  يوؤكد فوكو  اأن  اإذن  مب�ستغرب 
اخل�سوع ل�سخ�س اآخر عن طريق ال�سيطرة اأو التبعية؛ والتقيد بالهوية الذاتية 
عن طريق ال�سمري ومعرفة الذات. وكال املعنيني يوحي ب�سكل للقوة يوؤدي 

.(1)(Subjugates and Makes Subjects) »اإىل الإخ�ساع ويخلق الذوات

اأن  بناء ال�سياغة الفوكولية ملفهوم القوة، فعلي  اإعادة  اأمتكن من  حتى 
الآخر.  على  اأحدهما  واأ�سلط  الإيراين  وامللف  فوكو  خطاب  بني  اأزاوج 
غري  كونه  عن  ف�ساًل  الإيراين،  امللف  اأن  املقام  هذا  يف  الإ�سارة  وجتدر 
معروف، فاإنه يتم ا�ستبعاده من قبل دار�سي فوكو باعتبار املقالت الإيرانية 
حم�س مغامرة �سحفية، جاوز فيها نقد فوكو للحداثة حد املقبول اأو حتى 
املعقول بتاأييده للثورة الإيرانية والقوى الروحية لالإ�سالم. لدرجة اأن كتاب 
املقولت والكتابات )Dits et écrits( الذي ي�سم اأحاديث فوكو ومقالته 
ال�سحفية قد ا�ستبعد يف ترجمتيه الإجنليزية والأملانية هذه املقالت الإيرانية. 
و�ساأحاول فيما يلي الربهنة على اأن م�رسوع فوكو النقدي، وبوجه عام، 
اإىل فهمهما دون املرور  الو�سول  للقوة بوجه خا�س، ل ميكن  ومفهومه 

بامللف الإيراين.

و�ستجعل تلك املزاوجة بني اأعمال فوكو ومقالته الإيرانية من املمكن 
القيام باخلطوات الالزمة لإعادة بناء �سياغته ملفهوم القوة. و�ستكون اأوىل 
تلك اخلطوات هي حماولة فهم العالقة بني موقف فوكو من احلداثة، من 
جهة، وا�ستقباله احل�سن للبعد الروحي يف الإ�سالم. لقد كان فوكو يهدف 
خالل  من  احلداثة  ملرياث  ثقايف   – اجتماعي  نقد  تقدمي  اإىل  البداية  منذ 

Foucault, “The Subject and Power”: 212.  (((
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يرنو  النقد  اأ�سكال  من  �سكل  هي  اجلينالوجية  وكانت  املتعددة،  درا�ساته 
اإىل ال�ستقاللية عن طريق حتويل الأحكام العقلية التي اأ�سفت عليها الثقافة 
نوًعا من القدا�سة والتي بف�سل ذلك �سارت حتدد منط احلياة يف املجتمعات 
اإظهار طبيعتها  للبحث والدرا�سة، وعن طريق  اإ�سكالية  ق�سايا  اإىل  الغربية 

النف�سية واآثارها العملية.

التفكري يف  تعلقه بال�ستقاللية يف �سورة  املنهج اجلينالوجي  ويج�سد 
لنا،  بالن�سبة  كقيمة  ال�ستقاللية  ي�رسع  ل  ولكنه  احلا�رسة،  اللحظة  طبيعة 
لأن هذا املنهج ذاته يدرك اأنه ل توجد اأر�سية معنوية �سلبة اأو اآمنة بالقدر 
الكايف ملثل هذا العمل الت�رسيعي للقيم))). واحلقيقة اأن فوكو يزودنا بعدد 
املعرفية واملوؤ�س�سية  الهياكل  العميقة يف روؤيتها لالرتباط بني  من الأعمال 
وعالقات  وهياكل  جانب،  من  الغربية  املجتمعات  يف  احلديثة  للحياة 
ال�سلطة من جانب اآخر. ومن هنا �ستكون مهمة النقد هي جتاوز واخرتاق 
احلدود التي حددها العقل وفًقا لفهم كانط للتنوير، وذلك حتى ل نكون 
اأنف�سنا بعد ذلك. اأي نغري من اأنف�سنا، ويوؤمن فوكو، ح�سبما يرى بينيت، 
بوجود تعددية يف اأ�سكال العقالنية التي ل ي�ستطيع اأيٌّ منها ادعاء احتكار 
العقل، الذي يرتبط بدوره بعالقات وثيقة مع هياكل ال�سلطة. ورغم عدم 
ت�سليم فوكو بادعاء ما بعد احلداثة اأن العقل مل يكن �سوى اأ�سطورة كربى، 
فاإن دفع منطقه اإىل اآخر مداه �سوف يحطم م�سداقية العقل ذاته، با�ستدراجه 
اإىل منطقة ل ي�ستطيع العقل اأن يربر وجوده ذاته. ويوؤكد بنيتيت اأن فوكو 
يدعونا لكي »نفكر مليًّا يف العالقة بني العقالنية والهمجية«، عن طريق 

 David Owen, “Genealogy as Exemplary Critique: Reflections on Foucault and the  (((
Imagination of the Political”, Economy and Society 24, No. 4 (1995): 491-492.
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اإذ  اجلمايل)))،  للعن�رس  العقالين  املنظور  بافتقار  الت�سليم  اإىل  منتقديه  دفع 
كان التنوير مبذهبه الإن�ساين يربط تنمية الطاقات الب�رسية بتكثيف عالقات 
وممار�سات ال�سلطة، في�ستعمل النقد الذي ي�سطر املرء للنهو�س مبهمة اإنتاج 

ذاته وحياته كعمل فني على ف�سم تلك العالقة ال�سابقة))).

ومن هنا يعالج مبداأ فوكو اخلا�س باإ�سفاء الطابع اجلمايل على الوجود 
فتح  طريق  عن  التنوير  م�سكالت  من   (Aestheticization of Existence)

 (Pre-rational Otherness) العقل  ت�سكل  على  ال�سابق  الآخر  اأمام  ال�سبيل 
الذي اأو �سد ت�سكل الذاتية احلديثة الباب يف وجهه. وي�ستتبع ذلك اإعادة 
ويوؤ�سل  الرتاث))).  رعاية  اأخالقيات  خالل  من  اجلمايل  للفاعل  تاأ�سي�س 
الذي  عليها،  والتغلب  الذات  جتاوز  ن�ساط  التقط  فوكو  باأن  ذلك  اأوين 
التزم به نيت�سه، ثم قام بت�سيي�س ما كان يعد بالن�سبة لنيت�سه ن�ساًطا داخليًّا، 
يوجد ميدان املعركة اخلا�س به يف العامل الباطني. ول يعني ت�سيي�س التغلب 
على الذات، الذي هو ممار�سة اأخالقية، �سوى جتاوز واخرتاق املمار�سات 
ا�ستبدال  ف�ساًل عن  توؤ�س�سها،  التي  العقالنية  اأ�سكال  الجتماعية وكذلك 
ال�سيا�سية  باملفردات  الإن�ساين  للمذهب  العقالنية   – ال�سيا�سية  املفردات 

اجلمالية ملذهب ل اإن�ساين))).

 Jane Bennett, “How Is It, Then, That We Still Remain Barbarians?: Foucault,  (((
 Schiller, and the Aestheticization of Ethics”, Political Theory 24, No. 4 (November
1996): 667.

Owen, “Genealogy as Exemplary Critique”: 496.  (((

White, “Foucault’s Challenge to Critical Theory”: 424.  (((

 Owen, “Genealogy as Exemplary Critique”: 497.  (((
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الإ�سالم  فوكو  ا�ستقبل  للحداثة  الناقد  اجلمايل  امل�ستوى  هذا  وعلى 
الثورة  عن  كتاباته  خالل  من  جمالية،   – اأخالقية   – �سيا�سية  كخربة 
اللحظة  لأنطولوجية  وحتليله  للحداثة  فوكو  نقد  مع  وات�ساًقا  الإيرانية))). 
احلا�رسة وطبيعة الوجود الغربي، قام مبا ميكن ت�سميته »ا�ست�رساق اإيجابي«. 
فهو يعلن على املالأ، يف رده على ر�سالة ذات نربة �سديدة لالنتقاد من �سيدة 
م�سلمة تعي�س يف باري�س لكتاباته عن الثورة، رف�سه للموقف الغربي، الذي 
يزيد عمره عن الألف �سنة، ذلك املوقف الذي يجمع كافة ف�سائل الإ�سالم 
يف كتلة �سماء مت رف�سها كلية حتت مزاعم التطرف الإ�سالمي. لقد اأدرك 
اإىل كلماته من عامل ما بعد  اإدراكه حينما ننظر  ا يف  فوكو، وكم كان حمقًّ
احلادي ع�رس من �سبتمرب، اأن »الإ�سالم كقوة �سيا�سية ميثل م�سكلة جوهرية 
)اأي م�سكلة  ملعاجلتها  الأول  وال�رسط  القادمة.  ولل�سنوات  احلالية  للحقبة 
عن  يجيب  وحتى  بالكراهية))).  مواجهتها  يف  بالبدء  يكون  ل  الإ�سالم) 
�سوؤال )ما التنوير؟) حاول فوكو اختبار القوة الكامنة وراء الثورة الإيرانية، 
احلديثة.  ال�سيا�سية  الذاتية  ت�سكل  م�سار  يف  نقطة  اأعلى  هي  الثورة  لأن 
الروحي، غري  العامل  اإىل معادلة احلداثة  الإ�سالم  وبالن�سبة لفوكو ي�سيف 
الفل�سفية  باأزماتها  احلداثة،  �سياق  داخل  فمن  والتثبت.  للتف�سري  القابل 
وال�سيا�سية، �سيطلع فوكو على الإ�سالم كخربة تزلزل روحانيتها ال�سيا�سية 
الديناميكية الذاتية ال�سيا�سية احلديثة. �سيطلع فوكو يف تلك اخلربة وم�سة 

 Craig Keating, “Reflections on the Revolution in Iran: Foucault on Resistance”,   (((
Journal of European Studies 27, No. 2 (June 1997): 182.

 Foucault, “Réponse de Michel Foucault à une lectrice iranienne”, in Dits et écrits :  (((
 1954-1988, vol. 3, Bibliothèque des Sciences Humaines (Paris: Gallimard, 1994):
708.
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الإ�سالم  اإن  احلداثية.  اخلربة  يف  ال�سيا�سية  الروحانية  اختفاء  اإ�سكالية  حلل 
الغربي، من  ال�سيا�سي  ال�سائد لعملية الإخ�ساع  لل�سكل  مينح طريًقا بدياًل 
خالل تكوين فاعل روحي، بف�سل املمار�سات الدينية. ومن هنا كان فوكو 
يجري وراء ما وقر يف نف�سه اأنه الإطاحة بال�سيا�سة اخلالية من الروحانية، 
اأي نهاية ال�سيا�سة كمهنة وكم�سدر لإق�ساء ال�سعب عن احلكم وال�سلطة. 
تاأ�سي�س حياة  اأجل  اإىل بع�سها، من  ال�سيا�سة والروحانية  لقد قدم الإ�سالم 
وا�ستمراره  بقاءه  توؤمن  بل  الروحي،  البعد  اأمام  عائًقا  تقف  ل  �سيا�سية 

وازدهاره))).

اأكرث من ذلك دفعت اخلربة الإيرانية فوكو اإىل اللجوء اإىل فهم ال�ساعر 
بودلري للحداثة باعتبارها تاأنًقا )Dardysme(، حيث يذوب البعدان اجلمايل 
والأخالقي يف بع�سهما. وعلى حد تعبري اأرماندو �سالفاتوري كانت الثورة 
الإيرانية كما عاي�سها فوكو »عالمة على اإزاحة واإنقاذ تقاليد احلداثة«، بل 
لقد اأعادت الروحانية ال�سيا�سية لالإ�سالم ت�سكيل تعريفه للحداثة ذاتها))).

فوكو  بفهم  الإم�ساك  فهي حماولة  املناق�سة  الثانية يف هذه  اأما اخلطوة 
لل�سلطة/ القوة كو�سع ا�سرتاتيجي. فعندما ي�سف فوكو هدف تكنيكات 
الن�سباط باأنه زيادة طاقات اجل�سد )باملعنى القت�سادي) وخف�س نف�س هذه 
الطاقات )باملعنى ال�سيا�سي)، فهو يعني يف حقيقة الأمر اأن هدف ال�سلطة 
بالأ�سا�س  يتجه  واإمنا  يحيا وميوت،  الذي  للج�سد،  املادي  بالبعد  يتعلق  ل 

 Armando Salvatore, Islam and the Political Discourse of Modernity, International  (((
Politics of the Middle East Series 4 (London: Ithaca Press, 1997): 150.

Ibid.: 152.  (((
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على  ال�سلطة  تركز  اأي  للج�سد،  املحفزة  املركزي  الطرد  خا�سية  �سوب 
قوى اجل�سد وطاقاته وقدراته))). وما يطلق عليه فوكو )اخل�سونة، راجع ما 
�سبق) (Plebs)، الذي يعد الهدف الدائم واخلفي با�ستمرار لأجهزة ال�سلطة، 
هو تلك اخلا�سية املوجودة يف »كل مكان، ذات الأ�سكال والمتدادات 
املتنوعة، والطاقات والقدرات املتزايدة«. ويعني ذلك اأن تلك اخلا�سية، 
اأي (Plebs) »لي�ست بدرجة كبرية ما يقف خارج عالقات القوة، بل متثل 
لكل  ي�ستجيب  الذي  ذلك  فهي  لها؛  امل�سادة  والدفعة  وجانبها،  حدها، 

تقدم )حركة) من جانب القوة بحركة انف�سال )م�سادة).

د يف �سبكة عالقات القوة))).  ومن هنا، فهي مبثابة حا�رس لكل تطور ُجدِّ
اإ�سارة يف غاية الأهمية، وهي  الباحث مارك فيليب  يف هذا الإطار ي�سري 
م�ساعفة  ي�ستطيع  القوة كمجال كهرومغناطي�سي،  يت�سور  كان  فوكو  اأن 
م�ستوياته وت�سبيك عالقات تلك امل�ستويات. وكنتيجة لذلك، ميكن لهذا 
ي�سكل ويخرتق بل ويخلق حياتنا. لكن حقيقة ترجمة عبارة  اأن  املجال 
(Rapport de force) كعالقات القوة (Relations of Power) باللغة الإجنليزية، 

وذلك يف تعريفه للقوة كعالقات القوة ال�سائدة يف الدائرة التي تعمل بها 
وت�سكل تنظيمها«، جعل هذا التعريف، كما هو وا�سح، دائريًّا ومغلًقا. 
بعبارة اأخرى، �سار التعريف بهذه الطريقة ل ي�سري اإل اإىل اأن القوة تعني 
عالقات القوة، كما اأنه ل يقدم اأ�سا�ًسا للتمييز بني عالقات القوة وغريها 
من اأنواع العالقات. وهكذا، �ساع عمق وتعدد امل�ستويات بالن�سبة ملجال 

Keating, “Reflections on the Revolution in Iran”: 90.  (((

Foucault, “The Eye of Power”: 138.  (((
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مغلًقا.  دائريًّا  الرتجمة  �سوء  جعل  الذي  التعريف  هذا  طريق  عن  القوة 
و�ستمكننا ترجمة (Rapport de force) اإىل )عالقات الطاقة) من جتنب هذه 
كالتايل:  مركًبا  ا�سرتاتيجيًّا  موقًعا  باعتبارها  القوة  وفهم  ال�سابقة  الدائرية 
»ت�سري القوة اإىل جمموعة من عالقات اجلهد، واإن كانت ت�سري اإىل اأكرث من 
ا اإىل الأمناط التي تت�سكل  جمموعات تلك العالقات. كما اأن القوة ت�سري اأي�سً
من ارتباط جمموعات عالقات الطاقة ببع�سها، واأخرًيا اإىل الطريقة التي عن 
طريقها ت�سبح تلك الأمناط وظيفية لل�سيطرة بوا�سطة ا�سرتاتيجية معينة«))).

 (Owen: Power of Presence) اإذن يرجع فوكو وجود القوة يف كل مكان
اإىل الطبقات ال�سفلية املتحركة لعالقات الطاقة؛ فالقوة توجد يف كل مكان، 
لي�س لأنها ت�سيطر على كل �سيء، بل لأنها تاأتي من كل مكان، وهي »الأثر 
الكلي الذي يتولد عن عالقات الطاقة«. وبهذه الطريقة ت�سكل القوة جماًل 
ا�سرتاتيجيًّا مركًبا، من حيث اإنها اأثر لأمناط عالقات الطاقة املوجودة بداخل 
املتوازنة  املتجان�سة وغري  الطاقة، غري  �سال�سل عالقات  فمن  املجال.  هذا 
وغري امل�ستقرة واملتوترة، تت�سكل اأمناط لعالقات الطاقة تلك، وهذه الأمناط 
يتم دجمها اأو ا�ستيعابها يف تكنيكات وا�سرتاتيجيات القوة، مما يعطي القوة/ 
ال�سلطة مظهر املركزية. وتعد القوة هي تلك املحاولت الدائمة والدوؤوبة 
بف�سل  تقوم،  التي  الطاقة  عالقات  وتنقل  حركة  لوقف  لذاتها،  واملنتجة 
حركتها وتنقلها الدائمني، بتكييف اأو حتى اإلهاب نقاط معينة يف اجل�سد، 
وحلظات معينة يف احلياة، واأمناط معينة من ال�سلوك اأي املقاومة. وتت�سبب 
امل�ستمرين،  وتنقلها  حركتها  نتيجة  الطاقة،  عالقات  يف  التغريات  تلك 

 Mark Philip, “Foucault on Power: A Problem in Radical Translation?”, Political  (((
Theory 11, No. 1 (February 1983): 33-47.
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ال�سلطة،  للممار�سة  الكلي  النمط  يف  واإزاحات  تعديالت  اإحداث  يف 
التغريات، عندما حتكم  ت�ستطيع بدورها احليلولة دون حدوث هذه  التي 

�سيطرتها وتعبئتها لعالقات اجلهد))).

وهكذا �سي�سهل علينا فهم الت�رسيح ال�سالف لفوكو اأنه »حينما توجد 
تاأثرًيا  اأكرث  الأخرية  وهذه  مقاومات؛  فهناك  ال�سلطة،  القوة/  عالقات 
متار�س  التحديد، حيث  النقاط على وجه  تلك  تت�سكل يف  لأنها  وواقعية 
اآخر حتى تكون  املقاومة من مكان  تاأتي  اأن  يتعني  ال�سلطة؛ ول  عالقات 
ا كيف ميكنه، رغم عدم جلوئه  واقعية/ حقيقية«. و�سيغدو مفهوًما لنا اأي�سً
يكون  اأن  املرء  ي�ستطيع  »ل  يقول:  اأن  متجاوزة،  اأو  معنوية  مربرات  اإىل 
»خارج« القوة، ولكن ذلك ل يعني اأنه م�ستدرج للوقوع يف فخ اأو حمكوم 

عليه بالهزمية، برغم اأي �سيء«))).

فوكو  اأن  فيليب  يجادل  فوكو،  لدى  للقوة  الفهم  ذلك  على  وتعليًقا 
مل ياأل جهًدا يف تو�سيح معنى ما يق�سده بالقوة اأو ال�سلطة، لكنه مل يبذل 
جهًدا مماثاًل لتو�سيح ما عناه بعالقات الطاقة التي بقيت غري وا�سحة املعنى 
وحتى غري قابلة للتف�سري))). ولكن على النقي�س من هذا الراأي، جند كيتينج 
يقرر اأنه عندما عاد اإىل الكتابات الأوىل لفوكو، ا�ستطاع اأن ي�ست�سف من 
عالقات الطاقة بعًدا مفعًما بالن�ساط واأن يكت�سف فيها حيوية بدائية »التي 
انطلقت من تلك الليلة التي كان املرء فيها مع ما هو اأكرث عمًقا يف نف�سه ومع 

Ibid.: 31; Keating, “Reflections on the Revolution in Iran”: 181-197.  (((

Foucault, “Power and Strategies”: 141-142.  (((

Philip, “Foucault on Power”: 34.  (((
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 (Vital ما هو اأكرث عزلة )فيها)«. ويقدم فوكو تعريًفا لتلك الطاقة احليوية
احلياة،  يف  وجوده  اإمكانية  تكمن  الذي  اخلطاأ  على  القدرة  باأنها   Force)

خالل  من  واإمنا  عنها،  الطرف  غ�س  اأو  ما  حقيقة  تاأخري  طريق  عن  لي�س 
ملا كانت احلقيقة ل توجد خارج  ذاتها.  ت�سكيل احلياة  اأو  عملية تكوين 
من  للعديد  نتاج  اأو  كاأثر  تن�ساأ  واإمنا  القوة،  من  اأو حمرومة  القوة  عالقات 
القيود املفرو�سة، في�سبح اخلطاأ اإذن قدر الإن�سان وم�سريه الذي �سينجذب 

اإليه حتى يعار�س احلقيقة التي تنتج عن منط معني لل�سلطة وجت�سده))).

اأن ن�سري  ول يفوتنا يف �سياق تو�سيح مق�سود فوكو بعالقات الطاقة 
اإىل ت�سابك ذلك البعد احليوي، الذي اأملح اإليه كيتينج، مع جانبه امل�سترت، 
روؤية  لنا  يت�سنى  وحتى   )Sexual Arousal) اجلن�سية  بال�ستثارة  اخلا�س 
اأو التداخل بني �سبكة عالقة الطاقة  عالقات الت�سابك بني هذين اجلانبني 
احليوية و�سبكة عالقات اللذة، يتعني علينا التعر�س باإيجاز للجهد النقدي، 
اأن  �سوزان جريهارت  تقرر  النف�س. وهنا  فوكو يف جمال علم  بذله  الذي 
النظرة النقدية لفوكو يف جمال علم النف�س القائم على مبداأ التالزم احلتمي 
بني عالقات القوة والرغبة اجلن�سية (Power and Sexual Desire)، قد اأنقذ 
فرويد من نف�سه. اإذ اإن جتميد العالقة احللزونية بني القوة واملتعة لعملية فك 
 (Desexualization Process) اجلن�سية  والرغبة  القوة  بني عالقات  الرتباط 
ويفتح  وتر�سيخها،  ال�سلطة  عالقات  ا�ستبطان  عملية  �سك  دون  �سيعرقل 
الباب اأمام احتمال انقالب اأو انعكا�س عالقات القوة. لي�س هذا فح�سب، 
بل اإن فوكو قد اأو�سح من خالل درا�سته ل�سلطة �ساحب ال�سيادة اأن عملية 

Keating, “Reflections on the Revolution in Iran”: 192-193.  (((



(98

تفكيك مفهوم القوة عند ميشيل فوكو

ا�ستيطان ال�سلطة التي اعتقدها فوكو عملية داخلية وعامة، هي يف احلقيقة 
عدم  ذلك  عن  و�سينتج  والثقايف.  الجتماعي  بال�سياق  وترتبط  خارجية 
اإمكانية وجود ذات موحدة، واإمنا �سيكون لدينا منوذج معقد من الذاتيات 
بع�سها ويف داخل  دائًما �رساعات مع  التي تخو�س  واملن�سطرة  املنق�سمة 
اأن يعلن فوكو »ل  كل منها))). وبناًء على ما �سلف، لن يكون مب�ستغرب 
توجد يف ال�رساع اأية ذوات/ فاعلني، هي معطاة ب�سكل مبا�رس، اإمنا نحن 
جميًعا نت�سارع مع بع�سنا. وهناك دائًما بداخل كلٍّ منا �سيء يت�سارع مع 

�سيء اآخر«))).

اإن ت�سور فوكو للقوة كمجال ا�سرتاتيجي اأو كهرومغناطي�سي �سيزودنا 
املثالية  ال�سياغات املفاهيمية  التعامل مع  اإر�سادية، �ست�سهل علينا  بخطوط 
للقوة، التي تر�سع درا�ساته املختلفة. اأبرز هذه اخلطوط الإر�سادية ما يذكره 
جي لفوري�س من اأن فوكو قد ا�ستورد م�سطلح الحتكاك (Friction) من 
كالو�سفيتز، الذي عني به عدم التماثل بني اخلطة العملية للحرب وواقع 
املعركة على الأر�س. هذا امل�سطلح قام فوكو بتوظيفه للربهنة على ا�ستحالة 
للمعايري  عاملًا خا�سًعا  لي�سري  باأكمله  للمجتمع  القوة  ا�سرتاتيجيات  حتويل 
الإطار  ال�سلطة يف هذا  مقاومة  فتغدو  ال�سرتاتيجيات.  تلك  ت�سعها  التي 
جت�سيًدا اأو مظهًرا لالحتكاك اأو عدم التماثل بني اخلطة والواقع، كما عند 

كالو�سفتيز))).

Gearhart, “The Taming of Michel Foucault”: 463-467.  (((

Foucault, “Confession of the Flesh”: 208.  (((

Laforest, “Regards généalogiques sur la modernité”: 81-82.  (((
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خط اإر�سادي اآخر ي�سري اإليه اأوليفيه ولبيه هو مفهوم التقدم عند كانط 
الذي �سي�ستبك يف حتليل فوكو لل�سلطة. فوفًقا للنموذج ال�سرتاتيجي للقوة، 
ل  بالعك�س،  والعك�س  املقاومة،  اإىل عالقات  القوة  تقود عالقات  حيث 
يعني التقدم امل�سار اخلطي ال�ساعد املت�سل للتاريخ. بل على خالف ذلك، 
عالقات  انعكا�س  اأو  انقالب  ت�سم  التي  الالنهائية  الديناميكية  يعني  جنده 
ال�سلطة/ القوة واملقاومة))). على اأن اأبرز اخلطوط الإر�سادية، التي ن�ستطيع 
لفوكو  التحليلية  والأدوات  املفاهيم  تر�سانة  من  باأنف�سنا  ا�ستخراجها 
 (States of Dominance) الت�سلط  وحالت  القوة  عالقات  بني  تفرقته  هو 
للقوة/  عام  »هيكل  باأنه  الت�سلط  يعرف  لفوكو،  فبالن�سبة  تواجهها.  التي 
ال�سلطة ت�ستطيع اآثاره وتداعياته التغلغل يف اأدق األياف املجتمع. اإنه و�سع 
ا�سرتاتيجي يعترب م�سموًنا، بدرجة تزيد اأو تنق�س، ثم تاأمني وجوده بوا�سطة 
الت�سلط هي  اأبرز مالمح حالة  مواجهة طويلة الأمد بني اخل�سوم«. ولعل 
»تقييد عالقات القوة وا�سرتاتيجيات ال�سلطة ببع�سها«، اأي بعبارة اأخرى 
اأن يف حالة الت�سلط ت�سبح عالقات القوة، التي تت�سم بالديناميكية والتغيري 
القوة، يف حالة من  لتغيري عالقات  ا�سرتاتيجيات متعددة  للفاعلني  وتتيح 
ويجعلها غري  القوة  انعكا�س عالقات  يجمد  فالت�سلط  والت�سلب.  الثبات 
اإقامة عالقات  �سبل  تقيد وت�سيق لأق�سى درجة  اأو متحركة، فهي  متغرية 

قوية جديدة اأو حماولت التحرر))).

 Lawrence Olivier and Sylvain Labbé, “Foucault et l’Iran : À propos du désir de  (((
révolution”, Canadian Journal of Political Science 24, No. 2 (1991): 234.

 Foucault, “The Ethic of Care of the Self as a Practice of Freedom: An Interview with  (((
 Michel Foucault on January 20, 1984”, Philosophy and Social Criticism 12, No. 2
(July 1987): 114-115.
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هذه اخلطوط الإر�سادية تبني لنا، كيف ميكن لفوكو اأن يرد عن نف�سه 
اتهام نان�سي فريزر له »بتنا�سي وجود النظرية الجتماعية الفيربية بتفرقتها 
الدقيقة بني املفاهيم كال�سلطة والطاقة والعنف والت�سلط وال�رسعية«))). بل 
اأكرث من ذلك �سوف يت�سنى لفوكو اأن ي�سخر من تهمة اأخرى، يوجهها له 
هابرما�س، وتتعلق بعدم قدرته على الإجابة عن �سوؤايل »ملاذا يف�سل ال�رساع 
على ال�ست�سالم؟« و»ملاذا جتب مقاومة الت�سلط؟«، ما مل يكن هناك اأ�سا�س 
يت�سم  كهرومغناطي�سي،  كمجال  للقوة  فوكو  فت�سور  للتحليل))).  قيمي 
والقابلية  الدائمني،  والتنقل  واحلراك  امل�ستويات،  وتعدد  بالرتكيب، 
واحلرية،  وال�رساع  املقاومة  تف�سري  على  قادًرا  حتليله  �سيجعل  لالنعكا�س، 
باعتبارها �سياغة لنمط جديد من عالقات القوة، ولي�ست كيوتوبيا تنمحي 
فيها عالقات القوة وت�سود احلرية الكاملة. و�سيكون مب�ستطاع فوكو ذلك 
اأخالقية والذي  اإىل معايري  امل�ستند  اأي اهتزاز يف موقفه غري  التف�سري دون 
ونتيجة  اجلينالوجي.  املنهج  على  يعتمد  والذي  الذات  مفهوم  من  يخلو 
لهذه الثقة �سينعك�س ت�سور فوكو لعالقات القوة، كمجال كهرومغناطي�سي 
ديناميكي متحرك، ل حمالة على �سياغاته املتتالية ملفهوم القوة؛ الن�سباط، 

.(BioPower) والقوة – احليوية

ومع ذلك فهناك قفزات وانحناءات يف �سياغة فوكو ملفهوم القوة ل 
اإطار هذا الت�سور ال�سرتاتيجي للقوة؛ على �سبيل املثال  يت�سنى فهمها يف 
الإرادة اجلمعية املوحدة، وال�سهيد، والروحانية ال�سيا�سية، واإ�سفاء الطابع 
اجلمايل على الوجود، والت�سيد على الذات، وتكنولوجيا الذات، وت�سيي�س 

Fraser, Unruly Practices: 32.  (((

Habermas, The Philosophical Discourse of Modernity: 284.  (((
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الأخالق، واأخالقيات رعاية الذات. ومتثل هذه املنحنيات املفاهيمية معامل 
وا�سحة مل�سار جديد يف م�رسوع فوكو، الذي �سيت�سدى الآن لإعادة قراءة 
مكثفة لالأخالقيات الغربية )اليونانية وامل�سيحية) باعتبارها تكنولوجيا اأو 
التي  امل�سيحية  العدائية الأخالق  اأدان فوكو مبنتهى  لقد  الذات.  �سيا�سات 
لأخالق  باإعجاب  غمز  بينما   ،(Self-mortification) الذات.  اإماتة  �ستفرز 
الذات  تولد  �سوف  التي  اليونانية،   (Self-mastery) الذات  على  ال�سيادة 

الغنو�سية (Gnostic Self)، والتي يو�سي بها فوكو من طرف خفي.

هناك يف هذا ال�سياق - مثلما اعتقد - قطعة مفقودة ميكنها اأن تعدل 
ت�سور فوكو للقوة كمجال كهرومغناطي�سي، وتعيد توجيه م�سار م�رسوعه 
امل�ستقبلية  �سياغاته  على  �ستنعك�س  ثم  ومن  الأخالق،  �سوب  الفكري 
ملفهوم القوة، األ وهي الروحانية ال�سيا�سية لالإ�سالم. هذا الت�سور اجلديد 
باأية حال ب�سكل �رسيح على  للقوة، الذي �ساأعر�س له الآن، لن ينعك�س 
مفاهيم فوكو، واإمنا �سيرتك ب�سماته على تلك املحاولة غري املتما�سكة ب�سكل 
كامل ل�سياغته يف �سورة مفهوم. ولقد مت قمع هذه املحاولة غري املكتملة 
ال�سيا�سية  النور، ب�سبب احل�سا�سيات  اأن ترى  لها  ب�سكل كامل، ومل يقرر 
وناله  جيًدا،  فوكو  اأدركها  التي  احل�سا�سيات  تلك  الغرب.  يف  والفكرية 
الإيرانية.  والثورة  الإ�سالم  من  ال�سابق  موقفه  ب�سبب  الإيذاء؛  بع�س  منها 
يف  و�سين�سحب  للقوة،  املعدل  ت�سوره  معه  فوكو  �سيحمل  لهذا  ونتيجة 
الإيراين  امللف  ي�سقط  اأن  )بعد  الفكري  مل�رسوعه  بالن�سبة  متاًما  جيد  اجتاه 
باأكمله والتجربة التي عاي�سها هناك، كاأن مل تكن). هذا البعد اجلديد الذي 
�سي�سلكه امل�رسوع الفكري لفوكو هو الأخالق اأو عالقات القوة/ ال�سلطة 

التي متار�سها الذات على ذاتها.
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وبناًء على ما �سلف �ستحاول اخلطوة الثالثة لإعادة بناء �سياغة فوكو 
ت�سوره  على  فوكو  فهمه  ح�سبما  الإ�سالم،  تاأثر  غور  �سرب  القوة  ملفهوم 
امللف  يف  ا�سرتاتيجي.  كمجال  للقوة  اجلن�سي،  الطابع  ذي  احليوي، 
الإيراين، �سيجد القارئ ا�سطالحات جمازية، تنت�رس يف ثنايا هذه املقالت. 
لذلك �ساأحاول التقاطها ونظمها مًعا لبناء ت�سور فوكو للحدث الإيراين. 

ولهذا الت�سور دعائم اأربع رئي�سية ترى بو�سوح يف امللف الإيراين.

اأوًل: يذكر فوكو التيار الغام�س اخلفي الذي يحيط بالوجود باأكمله، 
الرجل  ذلك  بني  ت�سل  التي  الغريبة  العالقة  يف  م�ساهدته  ميكن  والذي 
العجوز يف منفاه وال�سعب، ذلك التيار الذي يلف البلد باأكمله))). هناك 
رائحة،  الإيرانيني)  )اأي  فيهم  »ينفخ  الذي  الدين  ذلك  اإىل  الإ�سارة  ا  اأي�سً
هي �سيا�سية ودينية«)))، تلك الإ�سارة التي ميكننا قرنها باإ�سارة اأخرى اإىل 
»الآلف من املواقد ال�سيا�سية امل�ستعلة يف امل�ساجد واجلمعيات الدينية«))). 
اخلربة  وكذلك  والإبهار  الإثارة  غاية  يف  كان  اخلفي  الغام�س  التيار  هذا 

بالن�سبة لفوكو.

يف  الطاغي،  التيار  هذا  روحانية  عن  املتولدة  زمانية،  الال  جند  ثانًيا: 
هذا ال�سيء »القدمي للغاية والبعيد للغاية يف امل�ستقبل« و»يرجع اإىل اإ�سالم 
بالن�سبة  الإ�سالم  كان  بعيدة«))).  م�سيئة  نقطة  نحو  يتقدم  ولكنه  الر�سول 

 Foucault, “À quoi rêvent les Iraniens ?”: 690.  (((

Foucault, “Tehran : la foi contre le chah”: 686.  (((

Foucault, “À quoi rêvent les Iraniens ?”: 692.  (((

Ibid.  (((
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ن  لفوكو، وفًقا لذلك، »الدراما الال زمانية التي ي�ستطيع الواحد اأن ُي�سكِّ
فيها هذه الدراما التاريخية«))).

باأكمله  الوجود  تخرتق  التي  للروؤية  والقابلية  النور  ذلك  هناك  ثالًثا: 
فعندما ي�سقط �سهيد جديد، تو�سع ملبات بي�ساء وحمراء على فروع الأ�سجار 
لت�سيء فرا�س العر�س ملن قتلوا يف الليلة املا�سية))). كذلك، يوجد هذا »النور 
)Lumière(، الذي يتغري دائًما، اإنه ذلك الذي ي�سمح بو�سوح وروؤية كل �سيء 

من الداخل«))).

رابًعا: ي�سري فوكو اإىل طاقة اأو حيوية »برميل البارود العمالق« الذي 
يدعي الإ�سالم، الذي ل يعد بب�ساطة جمرد دين على م�ستوى ماليني امل�سلمني، 

بل هو منط حياة))).

ويكون الإ�سالم هو الطاقة التي تخلق من الكراهية والياأ�س والبوؤ�س قوة، 
الجتماعية،  للعالقات  الوجود، ومنط  التحديد طريقة يف  على وجه  لأنه 
و�سكل للتعبري ميكن من الإن�سات لالآخرين ومن اإرادة العي�س معهم يف نف�س 
اأو ظروف ع�رسهم)5). ال�سعب الأعزل كي يثور »لي�س فقط �سد  زمانهم 

�ساحب ال�سيادة و�رسطته. ولكن �سد منط حياة �سامل وعامل باأكمله«)6).

Foucault, “Iran”: 214.  (((

Foucault, “Tehran : la foi contre le chah”: 686.  (((

 Foucault, “À quoi rêvent les Iraniens ?”: 691.  (((

Foucault, “Une poudrière appelée islam”: 761.  (((

Foucault, “Tehran : la foi contre le chah”: 688.  (5(

Foucault, “Une poudrière appelée islam”: 760.  (6(
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الال  الدراما  اأثناء  غلفته  قد  الكهرومغناطي�سي  املجال  اأن  وهكذا جند 
– حيوية، بل كان اللقاء بني ذلك املجال  اإيران طبقة روحانية  زمانية يف 
وتلك الطبقة وتقلبهما على بع�سهما هو حلمة الدراما الإيرانية. ولعل هذا 
ما جعل »الو�سع يف اإيران« من وجهة نظر فوكو »ي�سبه مبارزة �سخمة بني 

�سخ�سني؛ امللك والقدي�س«))).

الكهرومغناطي�سي  املجال  مع  الطاغي  الروحاين  التيار  و�سيتفاعل 
الالزمانية كطبقة  الروحانية  كثافة  �ستعمل  ناحية،  فمن  متعددة.  باأ�سكال 
عازلة على �سبكة التيارات الكهرومغناطي�سية املتداخلة، التي يقف عليها 
الفرد وكذلك اجلماعة يف اآن واحد. من اأجل ذلك، �ستتمكن الروحانية 
املخرتقة لكل واحد من اأفراد ال�سعب الأعزل من حتطيم قيود اخلوف من 
ال�سلطة، وتزودهم بدرجة عالية من اجلراأة ملواجهة اخلطر، ف�ساًل عن اأنها 
ت�سلهم مب�سدر متجاوز ميكنهم من خلق واقع خمتلف متاًما عن طريق تغيري 
اأنف�سهم، وذلك يحدث بدوره عن طريق املخاطرة بذات  اإعادة خلق  اأو 

تلك الأنف�س))).

لنهيار  نتاج  �سوى  لي�ستا  اجلمعية  والإرادة  ال�سهيد  فهوية  هنا  ومن 
العالقات الراأ�سية مع ال�سلطة وبناء عالقات روحانية اأفقية بني املتظاهرين 
اأن  ينبغي  )التي  التظاهرات  اأثناء  اجلنود،  اأمام  جليًّا  املنظر  هذا  و�سيتبدى 
ا واإظهاًرا  ُتفهم باملعنى احلريف، للكلمة (Demonstration) باعتبارها عر�سً

Foucault, “À quoi rêvent les Iraniens ?”: 689.  (((

 Foucault, “Lettre ouverte à Mehdi Bazargan”, in Dits et écrits : 1954-1988, vol. 3,  (((
Bibliothèque des Sciences Humaines (Paris: Gallimard, 1994): 781.
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لإ�رسار اإرادة ال�سعب) حينها �سيكت�سف هوؤلء اجلنود زيف ذاتيتهم كدرع 
لالأمة الآرية، تلك الذاتية التي خلقتها امليكانيزمات الن�سباطية لل�سلطة، 
الذين  النا�س  اأولئك  يقاتلون  اأنهم  ا  اأي�سً اجلنود  هوؤلء  �سيكت�سف  حينها 
لقد  جنوًدا.  ي�سريوا  مل  لو  �ساكلتهم،  على  اأنف�سهم  هم  اأو  اإخوتهم  كان 
ا، واإمنا  ذابت ذاتية هوؤلء اجلنود متاًما عندما اكت�سفوا اأنهم ل يقاتلون عدوًّ
الذاتي.  واخللق  الذات  لتحرر  املتميز  معلًما ومر�سًدا يف منوذجه  يقاتلون 
ومن ناحية اأخرى، زودت احليوية املتولدة من الطاقة الروحية ذلك املوؤمن 
الذي قر قراره بعدم تقييد نف�سه بتلك الذاتية، التي �سنعتها امليكانيزمات 
الن�سباطية، باجلراأة البدنية وال�سيا�سية لياأخذ بحقوقه يف يده وي�سيف قيمة 

اإليها))).

ذلك اأن الدين الذي يتحدث عن تغيري هذا العامل اأكرث من حديثه عن 
الدولة.  ملواجهة  م�ستمرة  متوا�سل وطاقة  ب�سرب  اأتباعه  يزود  الآخر  العامل 
اأ�رسق  مبثابة �سوء  الذي كان  الإ�سالم  الإيرانيون، من خالل  ا�ستطاع  لقد 
على كل واحد منها وغمرهم جميًعا، اأن يجدوا �سبياًل للطاقات الكامنة 
بداخلهم، والتي جعلت الثورة ممكنة من الأ�سل))). وتعك�س تلك احليوية 
اجتاه املجال الكهرومغناطي�سي، وقتما يكت�سف النا�س اأنهم عند نقطة معينة 
الروحانية  فاإن  لل�سلطة. وهكذا  الطاعة  قادرون على تف�سيل املوت على 
واحليوية امل�ساحبة لها، اإذا نظر اإليهما من زاوية العالقة بني املعتقد الديني 
والعمل الثوري، لن يقوما فح�سب بقلب اأو عك�س عالقات ال�سلطة، بل 

Ibid.: 780.  (((

 Keating, “Reflections on the Revolution in Iran”: 186.  (((
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ذلك  وفوق  والطاقة   (Plebeian Quality) الـ  �سيطلقان  ذلك  على  عالوة 
احلياة نف�سها من عقالها. من ناحية ثالثة، لن تكتفي الروحانية الال زمانية 
�سيا�سي  خللق  امل�سدر  �ستكون  بل  ال�سلطة،  ملقاومة  را�سخة  نقاط  باإر�ساء 
جديد. ذلك اخللق اجلديد هو يف حقيقة الأمر تلك املنطقة التي �سيلتقي 
اأن تكون  ال�سيا�سة عن  ببع�سهما، بحيث تكف  وال�سيا�سي  الروحي  فيها 

عقبة يف �سبيل الروحانية.

اإنها تلك املنطقة حيث �ستعتنق الإرادة ال�سيا�سية ذلك احلا�رس اخلفي 
والغائب املوجود دائًما))). اإن الإ�سالم يف اإيران �سيخلق ما ظلت العقوبة 
»الأ�سكال  اإيران  يف  اآخر  ع�رس  يف  �ساهدته  وما  دائًما  به  حتلم  الغربية 
اأن  فوكو  اأدرك  لقد  واحدة.  وبكلمة  ال�سيا�سة«)))  تربة  يف  الروحية 
روحانية الآخر الثقايف للغرب �ستتمكن من جمانبة القانون العام يف املجال 
املوؤ�س�سية.  وال�سلطة   (Plebs) بني  اجلدلية  العالقة  عن  الكهرومغناطي�سي 
و�ستتحول الروحانية اإىل �سكل اآخر من اأ�سكال الإخ�ساع الذاتي لل�سلطة 
يتجاوز  فهو  ثم  ومن  جينالوجية،  له  يكون  اأن  دون   (Subjectification)

�سبكة عالقات القوة.

فوكو  لدى  مكتملة  ن�سف  حماولة  وجود  هذا  كل  من  نلم�س  نكاد 
للتنظري لنوع جديد للثورة يف اأزمنة تفتقر للروحانية، و�سيكون ذلك النوع 
مبثابة منعطف جديد على طريق مركب ال�سلطة احللزوين. اإذ لي�ست تلك 

Foucault, “À quoi rêvent les Iraniens ?”: 691.  (((

 Foucault, “Inutile de se soulever ?”, in Dits et écrits : 1954-1988, vol. 3,  (((
Bibliothèque des Sciences Humaines (Paris: Gallimard, 1994): 792.



(07

الفصل اخلامس: إعادة بناء مفهوم فوكو للقوة

الثورة جمرد ذلك النقالب اأو النعكا�س لعالقات ال�سلطة، الذي و�سفه 
فوكو عندما كان يت�ساءل »عما اإذا كان من الأف�سل اأن يقوم ال�سجناء باإدارة 
جهاز البانوبتيكون اجللو�س يف الربج املركزي بدًل من احلرا�س؟«))). بل 
�ستكون تلك الثورة هي ما و�سفه عندما قال: »اإن علينا اأن نغري اأنف�سنا. 
يجب اأن يتغري وجودنا، وعالقاتنا بالآخرين، وبالأ�سياء، وبالأبدية، ومع 
اهلل ب�سكل كامل، ولن تكون هناك ثورة حقيقية، اإذا مل يتحقق هذا التغيري 
لعب يف  الإ�سالم  اأن  فوكو  اعتقد  ولقد  الراديكايل يف خربتنا ومعا�سنا«. 
فالدين  الإيرانيني)،  )اأي  حياتهم  بطريقة  يت�سل  فيما  »دوًرا  الثورة  هذه 
ذاتياتهم  تغيري  �سيء ميكنه  لوجود  وال�سمان  الوعد  مثل  لهم كان  بالن�سبة 

ب�سكل جذري«))).

وختام احلديث هنا، اأن من دون هذا الإدراك للقوة وتلك املحاولة غري 
النقلة يف  يفهم  اأن  اأحد  املكثفة ل�سياغتها مفاهيميًّا، فلن يكون مب�ستطاع 
مفهوم فوكو للقوة نحو تكنولوجيا الذات، واإ�سفاء الطابع اجلمايل على 
الوجود، وال�سيطرة على الذات اأو �سيادة الذات من خالل اأعمال التحرر.

وبناًء على ما تقدم �سرتتبط اخلطوة الرابعة على طريق اإعادة بناء مفهوم 
عن  فوكو  تخلي  واأ�سباب  كيفية  عن  الت�ساوؤل  عن  بالإجابة  للقوة  فوكو 
بالرغم  جديدة.  وجهة  �سوب  اأعماله  اجتاه  وحتويل  الإيراين،  م�رسوعه 
الإيرانية  اخلربة  عليه  اأدخلت  الذي  القوة،  ال�سلطة/  مبفهوم  احتفاظه  من 
تعر�س  لقد  ودرا�ساته.  اأبحاثه  عمق  يف  لها،  عر�سنا  التي  التعديالت 

 Foucault, “The Eye of Power”: 164-165.  (((

Foucault, “Iran”: 277-278.  (((
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الثورة  دفاعه عن  ب�سبب  امل�سئولية  بعدم  واتهم  وا�سع  ب�سكل  للنقد  فوكو 
عنف  مبعار�سة  التهامات  تلك  على  الرد  حاول  عندما  حتى  الإيرانية. 
لتاأييده  النظام القدمي. ونتيجة  النظام اجلديد بنف�س القوة التي عار�س بها 
للثورة التي ت�سرت�سد بالقراآن، اعترب حتليل فوكو م�سلاًل وغري حقيقي باملرة. 
املاليل،  حكومة  اإىل  الثورة  حتول  مع  فوكو  ن�سيب  من  الإحباط  وكان 
ف�ساًل عما حلق ب�سمعته من �رسر كنا�سط �سيا�سي وكباحث مرموق نتيجة 
ا))). ويرى �سنوث اأن ال�ستقبال البارد ملقالت فوكو والإهمال  لذلك اأي�سً
ال�سديد لها فيما بعد، كان ب�سبب ما �سعر به القراء البار�سيون من ا�سمئزاز 

بلغ حد الحتقار للتعاطف الذي اأبداه فوكو جتاه احلالة الإيرانية.

اأثر قوي على  اإيران من  ال�سحفية يف  ملغامرة فوكو  وبالرغم مما كان 
الإ�سالمية،  والدرا�سات  ال�ست�رساق  جمال  يف  والباحثني  الجتماع  علماء 
فقد �سعر فوكو بتهديد بالغ من جراء ال�ستقبال غري املرحب ملقالته وخيبة 
الأمل فيه �سخ�سيًّا لتعاطفه مع الثورة الإيرانية، لدرجة اأنه مل يعد للم�رسوع 
من  ال�سياق  هذا  يف  ال�ستفادة  ون�ستطيع   .(979 عام  بعد  قط  الإيراين 
املالحظة التي يبديها ت�سارلز تايلور على طريقة تعامل فوكو مع ما يوجه له 
من انتقادات. فوفًقا لـ تايلور، ي�سعر فوكو نقاده بعدم الرتياح ب�سبب ما 
ي�سفيه على مواقفه من غمو�س، ينجم عما تت�سم به كتاباته من مواربة يف 

بع�س الأحيان ومن مداراة يف كثري من الأحيان))).

Keating, “Reflections on the Revolution in Iran”: 187.  (((

 Charles Taylor, “Taylor and Foucault on Power and Freedom: A Reply”, Political  (((
Studies 37, No. 2 (June 1989): 277.
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نقده  �سهام  دريدا  جاك  الفيل�سوف  وجه  فحينما  لذلك،  وم�سداًقا 
لفوكو، ملحاولته التعبري عن الآخر )اأي اجلنون) با�ستخدام نف�س لغة العقل، 
التي اأخر�ست نف�س ذلك الآخر، ما كان من فوكو اإل اأنه ا�ستوعب الدر�س 
ومل يتطرق ملثل تلك املحاولة بعد ذلك. لكن املالحظ اأن فوكو يف غمار 
ذلك مل يعرف اأبًدا مبا انتقد من اأجله، واإمنا كان يقوم با�ستيعاب النتقادات 

املوجهة اإليه يف �سمت، ويدل م�سار م�رسوعه الفكري وفًقا لذلك))).

لي�س هناك من مو�سع ن�ستطيع فيه روؤية تلك العادة الفكرية لفوكو، 
على  تخفى  اأ�سياء  من  املاء  احلوت حتت  به  يقوم  مبا  ذاته  ي�سبهها هو  التي 
مع  تعامله  طريقة  من  خري  املاء،  �سطح  فوق  حركاته  ترى  التي  الأعني 
يعد  فلم  الإيراين.  مل�رسوعه  امل�ستعرة  والكراهية  اجلليدي  ال�ستقبال  ذلك 
الأ�سياء  ببع�س  قام  اأنه  بيد  اأبًدا،  اأعماله  يف  الإ�سالم  اأو  اإيران  يذكر  فوكو 
اأعلن عن  الإيرانية  امل�ساألة  اأنه يف و�سط  العالية. منها  الرمزية  الدللة  ذات 
يناير  العا�رس من  فران�س(Collège de France) يف  له يف كوليج دو  حما�رسة 

عام 979)، بعنوان ال�سيا�سة احليوية.

كما بداأ فوكو اإعادة قراءة اإجابة كانط عن »ما التنوير؟«، تلك القراءة 
التي تاأثر فيها فوكو بال�ساعر الفرن�سي بودلري مل تكن �سوى حماولة من جانبه 
لتعزيز مكانته يف التقاليد الكانطية، حتى يتمكن من اخلروج من الأزمة. 
رمبا يكون فوكو قد ا�ستخدم تلك القراءة ل�سوؤال كانط كنقطة ارتكاز ثابتة 
خالل  من  للحداثة  الفكرية  بالتقاليد  مت�سكه  ليوؤكد  النقد،  عا�سفة  و�سط 
الغربي).  التنوير  ملنابع  العودة  )اأي  املعتادة  التقليدية  الطريقة  اإىل  جلوئه 

Boyne, Foucault and Derrida: 647.  (((
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الإيراين  احلدث  على  املعمق  والتعليق  املتعاطفة  امل�ساهدة  يف  خربته  لكن 
اجلمايل  فيه  يتداخل  الذي  للحداثة  اخلا�س  تعريفه  اأن�سجت  التي  هي 
لفوكو  الإيرانية  امل�ساألة  انتهاء  فعقب  ذلك،  اإىل  بالإ�سافة  والأخالقي))). 
واأثناء اإقامته يف الوليات املتحدة، اأبدى فوكو اهتماًما متزايًدا باخل�سائ�س 
الغربية للروحانية الدينية كمو�سوع لدرا�ساته تكنولوجيا الذات وتاأويلها. 
وقد كان ذلك دون �سك من اأثر م�ساهدته لكيفية تقدمي روحانية الإ�سالم 
للعامل الروحي يف احلياة ال�سيا�سية ملجتمع �رسقي. ف�ساًل عن ذلك، ل ميكن 
لأحد اأن ينكر اأثر اخلربة الإيرانية على فوكو، عندما يذكر يف حديث له عن 
الروحانية اأنه من وجهة النظر الغربية هناك تكنيكات ثالثة لتغيري الذات؛ 
تعديل الذات، والرتداد عن الذات، والعودة للذات. ل يتحدث فوكو يف 
هذا املقام عن �سيء واإمنا عن عالقة الإن�سان بنف�سه وبغريه، اإنها تلك العالقة 

التي يكون وجود الإن�سان ذاته حمل ت�ساوؤل كامل.

يجب اأن يكون املرء اأعمى حتى ل يرى اأثر الدر�س الإيراين على فوكو 
كي يعدل جذريًّا من ت�سوره لعالقات القوة، وكي يقوم ب�سياغة املفاهيمية 
الآخر  ذلك  للغرب.  الثقايف  لالآخر  والكراهية  العداء  وطاأة  حتت  خفية، 
الذي ل ولن يرغب الغرب يف فهمه، والذي ارتكب فوكو ل�سوء طالعه 
خطيئة الت�سال العميق به، واأخفق يف اإقناع الآخرين بتوبته غري الن�سوح 

عن ذلك.

املفاهيمية  ال�سياغات  تناول  هي  النهائية  اخلطوة  �ستكون  واأخرًيا 
بفوكو  يعرف  ما  ت�سكل  التي  ال�سياغات  تلك  للقوة عند فوكو،  الأخرية 

Salvatore, Islam and the Political Discourse of Modernity: 147, 152.  (((
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النهائي. ففي ختام حياته، بداأ فوكو يف درا�سة التكنيكات الغربية للذات، 
نف�سه من خالله  ي�سكل  اأو  املرء  الذي يحكم  الأ�سلوب  باأنها  التي عرفها 
الذي  الأ�سلوب  الأخالقية، وكذلك  املمار�سات  بع�س  من خالل  كفرد، 
هذا  يف  اجتماعي))).  كيان  من  كجزء  اأو  كمجتمع  باأنف�سنا  به  نعرتف 
بني  م�سترت  ب�سكل  بالربط  فوكو  �سيقوم  التحديد  وجه  على  املو�سوع 
الدر�س ال�سيا�سي – الأخالقي الذي تعلمه يف اإيران من جهة، وبني ما كان 
ي�سميه من قبل التكنولوجيا ال�سيا�سية لالأفراد. واأثناء مقارنته من تكنولوجيا 
بالأخالقيات  خفيًّا  اإعجاًبا  نلحظ  امل�سيحية،  ونظرياتها  الإغريقية  الذات 
الإغريقية، التي �ستقود اإىل ت�سكيل الذات الغنو�سية اأو فلن�سمها ذات احلد 
الأدنى (Minimalist Self). ذلك اأن الذات الغنو�سية ل تكت�سف اأو تفك 
واإمنا  امل�سيحية،  للذات  بالن�سبة  احلال  هو  مثلما  غام�س،  كن�س  �سفرتها 
يتم ت�سكيلها اأو خلقها من جديد من خالل قوة احلقيقة الكامنة يف قدرة 
فنون  اأخرى  بعبارة  املعلم،  البالغي خلطاب  والطابع  التذكر  التلميذ على 
الذات  متار�سه  تدريب  �سوى  الذات  ممار�سات  وما  والإقناع))).  الذاكرة 
على نف�سها تقوم من خالله بتخليق وتغيري ذاتها، كي حتقق منًطا معيًنا من 
اأمناط الوجود. لكن ذلك ل يعد حتريًرا؛ لأن التحرير يفرت�س �سلًفا اأ�سا�س 
قاعدة اإن�ساين موجودة من الأ�سل، وحتتاج اإىل فك ما يقيدها من �سال�سل 
الوجه الآخر ملا ي�سمى  اإذن هو  فالتحرر  تت�سالح مع ذاتها.  القمع، حتى 
(Repressive Hypothesis)، وتلك امل�سلمات يرف�سها حتليل  القمع  فر�سية 

Foucault, “Technologies of the Self”: 146.  (((

Foucault, “Subjectivity and Truth”: 197.  (((
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فوكو كما اأ�سلفنا يف هذا البحث))). من اأجل هذا اإن املمار�سة للحرية متثل 
الأ�سا�س/ ال�رسط الوجود )الأنطولوجي) لالأخالق )اأي ممار�سات الذات)، 

فالأخالق هي ال�سكل الذي تتخذه احلرية عن ق�سد«.

العالقة  وكذلك   (Minimalist Self) الأدنى«  احلد  »ذات  مفهوم  اإن 
ال�سلطة/ القوة واملقاومة ل يجعالن من املمكن فهم ما يعنيه  اجلدلية بني 
ذكره  ما  وبني  بينها  التناق�س  حل  حتى  ول  ال�سابقة،  العبارة  يف  فوكو 
الذي  الذات،  اأو  املاهية  اأو  اجلوهر  مفاهيم  �سد  فوكو  فتحيز  قبلها. 
بالكلمات  ينطق  اأن  من  ميكنه  ل   (Nominalist) ا�سميًّا  مفكًرا  منه  يجعل 
النقد  اأن منط  اأنطولوجي لالأخالق. ف�ساًل عن  ال�سابقة عن احلرية ك�رسط 
اأو  اأ�سا�س  اأي  يحطم  اجلينالوجي)  وكذلك  )الأركيولوجي  ميار�سه  الذي 
الإيرانية  اأن اخلربة  ال�سطور  يوؤكد كاتب هذه  هنا  اأنطولوجية. من  قاعدة 
وحدها، التي احتفظ بها فوكو بعيًدا عن اأعني الرقباء، ميكنها فهم التناق�س 
يتاأ�س�س  اأو  ينتج  لالإ�سالم  الروحية  اخلربة  خالل  من  اأنه  ذلك  ال�سابق. 
دائًما  بالديناميكية )فهي  تت�سم  الب�رسي كفاعل روحي ذي ماهية  الكائن 
الذات يف  تزود تكنولوجيا  تتغري رغم ذلك). كما  ال�سيء، ودائًما  نف�س 
الإ�سالم، التي هي ممار�سات روحية – اأخالقية، الكائن الب�رسي بالأدوات 
بنف�سه  اأو اجلماعية)  الفردية  الالزمة لكت�ساف واإعادة خلق ذاتيته )�سواء 
دون و�ساطة اأو �سلطة، فت�سري تلك الذاتية �سوب الكمال على امل�ستويني 
الفردي واجلمعي. هذا هو ما ا�ستوعبه فوكو من الدراما الإيرانية وما �رسع 
يف البحث عنه يف املمار�سات الأخالقية الغربية، رغم اأنه مل يعرث فيها عليه. 

Foucault, “The Ethic of Care of the Self as a Practice of Freedom”: 113-114.  (((
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ومن اأجل ذلك على وجه التحديد اأدان الأخالقيات امل�سيحية، ومل ي�ستطع 
الإ�سادة ب�سكل كامل بالأخالقيات الإغريقية، رغم اأنه انقاد اإليها.

كانت اأخالقيات �سيادة الذات (Self-mastery) بالن�سبة لالإغريق �سكاًل 
اإنها  حمدًدا ملمار�سة احلرية؛ و�سيادة الذات تقع يف دائرة الأخالق، حيث 
على  امل�سيطر  ال�سيد  الذات  من  جتعل  التي  الذات  مع  العالقة  بتلك  تعني 
الذات  �سيادة  تقع  ثم  ومن  املطيع«.  »العبد  ولي�س  وال�سهوات  الرغائب 
ا، اإذ اإنها تفرت�س اإقامة �سلطة الذات على الآخرين  يف دائرة ال�سيا�سة اأي�سً
عن طريق ال�سيطرة على نف�س تلك الذات. فعلى �سبيل املثال، تعني رعاية 
الذات (Self-care) ممار�سة ال�سلوك القومي جتاه الزوجة والأطفال والعبيد، 
ح�سن  ا  اأي�سً وتعني  املدينة.  يف  مرموق  مركز  ل�سغل  ا  م�ستحقًّ املرء  ليغدو 
حقيقة  نحو  يوجهه  اإر�ساد  من  املرء  يحتاجه  ملا  املعلم  لتعاليم  الإ�سغاء 
للعبودية  اأي خطر  على  الذات  رعاية  اأخالقيات  تق�سي  وبالتايل،  نف�سه. 
الآخرين  على  و�سهواته  رغباته  يفر�س  من  لي�س  الطاغية  لأن  وال�سيطرة، 
ا عبد لتلك الرغبات وال�سهوات، التي تتيح ممار�سته  فح�سب، ولكنه اأي�سً
غري القومية لل�سلطة على الآخرين. اأما من يعت�سم باأخالقيات زعامة الذات 
اإ�ساءة  )ال�سيد امل�سيطر على رغباته) ف�سيقوم حتًما برعاية الآخرين وعدم 

ا�ستخدام ال�سلطة عليهم))).

واأخرًيا اأتى فوكو مب�سطلح جديد لف معماره املفاهيمي باأكمله ووارى 
الت�سيري  األ وهو  فيه،  الإيرانية  مغامرته  اأحدثتها  التي  والفوا�سل  ال�سقوق 

Ibid.: 117-119.  (((
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(Governmentality). وي�سري هذا املفهوم اإىل هيكلة املجال املحتمل لأفعال 

الآخرين، فال�سلطة هي منط من الأفعال ل تقع على الآخرين ب�سكل فوري 
اأي على  فعل،  يقع على  فعل  »اإنها  اأفعالهم.  تقع على  ولكنها  مبا�رس،  اأو 
اأفعال موجودة اأو على تلك الأفعال التي قد تن�ساأ يف احلا�رس اأو امل�ستقبل«. 
اأو  وال�سلطة يف هذا تختلف عن عالقات العنف التي تقع على الأج�ساد 
ومن  اإمكاناتها  كافة  وجتميد  وتدمريها  وحتطيمها  بثنيها  فتقوم  الأ�سياء، 
بهذا  الإجماع،  ال�سلبية. ومياثل  اأو  الأدنى  اإىل احلد  ثم تخف�س مقاومتها 
املعنى، عالقات العنف من حيث جتميد كافة اإمكانات الفعل اأو احلركة. 
املحتمل  املجال  ي�سيب  اأنه  يف  ال�سلطة  عن  الإجماع  يختلف  ولهذا 
لالأفعال وردود الأفعال بالت�سبع، ويعيق الديالكتيك الال نهائي بني ال�سلطة 
واملقاومة. وبالرغم من ذلك ل ت�ستغني ممار�سة ال�سلطة عن ا�ستخدام العنف 
اأو  اأدوات  الوقت، فهما  ا�ستخدام كليهما عادة يف ذات  اأو  الإجماع  اأو 
نتائج لل�سلطة ولي�سا من اأ�س�سها اأو مقومات طبيعتها. فلي�ست ال�سلطة هي 
العنف ول التوافق املتجدد، بل هي »الهيكل الكلي لالأفعال الذي يوؤتى به 
لينتج اأثره على الأفعال املمكنة، فهي تثري وتقنع وتغوي وت�سهل وت�سعب؛ 

ويف احلالت اجلدية تعيق ومتنع«.

من  الفاعلني  على  الفعل  ممار�سة  طريقة  دائًما  ال�سلطة  متثل  وهكذا 
�سلطة  عالقة  على  نح�سل  وحتى  الفعل.  على  قدرتهم  اأو  اأفعالهم  باب 
يتطلب ذلك وجود عن�رسين ل غنى عنهما؛ »الآخر« الذي متار�س عليه 
ال�ستجابات  وجمال  الأفعال،  اإتيان  على  قادًرا  يكون  اأن  ينبغي  ال�سلطة 
القوة.  اأن يظل مفتوًحا كاأثر لعالقة  الأفعال والخرتاعات يجب  وردود 
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لأن  بع�سهما؛  ي�ستبعدان  ل  واحلرية  ال�سلطة  اأن  فوكو  ي�ستخل�س  هنا  من 
اأكرث تعقيًدا مما هو ظاهر. »اإن احلرية هي ال�رسط  بينهما  التفاعل واللعب 
الالزم ملمار�سة ال�سلطة. لأن احلرية يجب اأن توجد حتى متار�س ال�سلطة؛ 
)واحلرية) هي الدعامة الثابتة )لل�سلطة)؛ لأنه بدون اإمكانية املمانعة ت�سري 
ال�سلطة مكافئة للحتم الذي متليه الطبيعة (Physical Determinism)«. وبناًء 
على ما �سلف لن يقت�رس احلكم على الأ�سكال ال�رسعية لالإخ�ساع ال�سيا�سي 
والقت�سادي، بل �سيمتد لي�سمل اأ�سكاًل اأخرى »كحكم الأطفال والنفو�س 

واملجتمعات والعائالت واملر�سى«))).

عندما تناول هذا البحث اأعمال فوكو كخطاب يحتاج ل�سرب غوره، 
اأو  قام بو�سعه يف ال�سياق الذي حدد مالحمه ال�سوؤال املغلق مباهية التنوير 
ال�سوؤال.  نف�س  عن  وهارما�س  ونيت�سه  كانط  اإجابات  دقة  اأكرث  نحو  على 
والآن بعد التاأ�سي�س ال�سلطوي لفوكو كموؤلف اأو كامتداد لالأنا اأو �سمري 
املتكلم املوجود يف خطابه، نحتاج اإىل ت�سكينه على م�ستوى اآخر، م�ستوى 
مفكري القوة. وبهذه الطريقة �سوف يت�سنى فهم املالمح املتميزة ملفهومه 
�سعوبات،  دون  من  ولي�س  ما  بدرجة  الإحاطة،  متت  اأن  بعد  لل�سلطة، 

بالإطار الأركيولوجي املحدد مل�رسوعه الفكري.

العام  الإطار  يف  قراءته  تتم  عندما  فوكو  م�رسوع  معنى  يت�سح 
والنتائج  لالفرتا�سات  راديكاليًّا  نقًدا  اأعماله  اعتبار  ميكن  اإذ  للمارك�سية، 
املنهاجية وال�سيا�سية ملارك�س، بالرغم من ذلك، فاإن اأعماله ت�سلط ال�سوء 

 Foucault, “The Subject and Power”: 220-221.  (((
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على منطقة تركت غري مكت�سفة داخل اإطار التحليل املارك�سي حيث يقدم 
الراأ�سمالية  املجتمعات  داخل  ال�سلطة  عالقات  لعمل  معمقة  نظرة  فوكو 
احلديثة، من خالل ك�سف النقاب عن التفاعل اخلالق بني عالقات ال�سلطة 
وعالقات ال�ستغالل، هذين النوعني من العالقات اللذين ل ميكن اختزال 
التحليل غري الختزايل  �سبق فوكو من  ما  الآخر. ويقرب كل  اأحدها يف 
(Non-reductionist) لل�سيا�سة وال�سلطة، الذي ميكن العثور عليه يف اأعمال 

اأنطونيو جرام�سي. اإذ توجد قراءات لفوكو تقدم حتليله ل�سيا�سات احلقيقة 
اأو حتى يخ�سع  – املعرفة، مبا يتفق  القوة  اأو عالقات   (Politics of Truth)

ملحاولة جرام�سي لإعادة بناء التحليل املارك�سي من خالل التنظري للهيمنة. 
بيد اأنه ميكن باملثل الدفع باأن حماولة ا�ستيعاب اأعمال فوكو داخل املنظور 
بناء  اإعادة  �رسورة  اأو�سحت  حيث  العك�سي،  بالأثر  اأتت  قد  اجلرام�سي 

مفهوم الهيمنة، وهو املو�سوع الذي يقع يف قلب حتليل جرام�سي))).

الطبقة  بني  العالقة  �سكل  جرام�سي  لدى  الهيمنة  مفهوم  ي�سف 
الجتماعية القائدة والطبقات الجتماعية اخلا�سعة، ويتاأ�س�س هيكل هذه 
نوًعا من  يعاين  الهيمنة  مفهوم  اأن  العنف. غري  ولي�س  الر�سا  العالقة على 
النزلق الدائم يف اأعمال جرام�سي ويجذب معه يف ذلك كافة املفاهيم 
عالقة  باأنها  الهيمنة  جرام�سي  يعرف  املوا�سع  بع�س  ففي  به.  املرتبطة 
اخلا�سة؛  املنظمات  بوا�سطة  تتحقق  التي  املدين  املجتمع  داخل  الرتا�سي 
كالكني�سة  واملدار�س والنقابات وغريها. ومييز بينها وبني عالقة ال�سيطرة 

التي تتحقق بوا�سطة الدولة عن طريق القوة املادية )العنف).

 Barry Smart, “The Politics of Truth and the Problem of Hegemony”, in Foucault:  (((
 A Critical Reader, edited by David Couzens Hoy (Oxford: Basil Blackwell, 1986):
158.
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ولكن يف موا�سع اأخرى، يوؤكد جرام�سي اأن كالًّ من الدولة واملجتمع 
ميار�سان الهيمنة التي تبدو حينئذ كنتاج اأو اأثر ل�ستخدام العنف والرتا�سي.
الهيمنة.  الدولة يف حتليل جرام�سي حتيط بجهاز احلكومة وجهاز  وتبدو 
ومن هنا ترتبط اأعمال فوكو ب�سورة وثيقة مب�سكلة جرام�سي للهيمنة، فال 
ي�سري م�سطلح )الجتماعي) اإىل جتريد عام للمجتمع، ولكن اإىل جمموعة من 
التكنيكات واملمار�سات وال�سرتاتيجيات، التي اأفرزت تفاعالتها ال�سكل 
حتليله  روؤية  وميكن  الجتماعي.  التالحم  التما�سك/  اأ�سكال  من  ذاك  اأو 
التي  واملركبة،  العديدة  الجتماعية  والأ�ساليب  للتكنيكات  فوكو)  )اأي 
اأنف�سنا كاأفراد وكاأع�ساء يف كيان جمعي معني،  من خاللها نتعرف على 
ال�سرتاتيجي  الرتكيب  عنها  يتولد  التي  املعقدة  العمليات  يعري  باعتباره 
للهيمنة))). بل ميكن الذهاب اأبعد من ذلك والقول اإن فوكو كان يحاول 
  (Over Simplification) املفرط  التب�سيط  من  للهيمنة  املعقد  الرتكيب  اإنقاذ 
لتحليل جرام�سي املارك�سي. ذلك اأن اإطار التحليل املرجعي جلرام�سي هو 
املارك�سي، ونتيجة لذلك تقع م�ساألة الهيمنة يف اإطار العالقة بني م�سكلة 
جهة،  من  التحتية،  البنية  حتكم  التي   (Economism) القت�سادية  احلتمية 
جرام�سي  اإدراك  ويبدو  الفوقية.  البنية  تبعية  اأي  لالأيديولوجية  والتنظري 
�سعيه  يف  وا�سًحا  املارك�سي  للتحليل  القت�سادية  احلتمية  وق�سور  حلدود 
بني  العالقة  �سياغة  يعيد  الذي  الهيمنة،  مفهوم  عرب  اإطاره  من  للخروج 

ال�سيا�سة والقت�ساد.

Ibid.: 160.  (((
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ا فيما يت�سل مب�سكلة احلتمية  وبالرغم من ذلك، ما يزال حتليله غام�سً
التي تت�سكل الهيمنة  القت�سادية، و�سامًتا فيما يرتبط بالعمليات املعقدة، 
وين�سج بناوؤها من خاللها. يف مقابل ذلك، ا�ستطاع فوكو اأن يناأى بنف�سه 
عن  بعيًدا  النقا�س  دفة  ويدير  واإ�سكالته،  املارك�سي  التحليل  ق�سور  عن 
مفهوم الأيديولوجية الذي يلفه الغمو�س، ويعيد �سياغة مفهوم جرام�سي 
اتخذ خطوتني،  الأهداف  تلك  من حتقيق  فوكو  يتمكن  للهيمنة. وحتى 
حتليل  تعميق  وكذلك  كم�سطلح  الهيمنة  مرجعية  تغيري  �ساأنهما  من  كان 

البناء املعقد للهيمنة.

اأوًل: زود فوكو اأعماله بالبعد التاريخي الذي قام فيه بت�سكني العملية 
املعقدة لن�سج خيوط الهيمنة، فلقد �سدد فوكو على اأهمية النقلة التاريخية 
التي مرت بها مع ظهور الراأ�سمالية ال�سناعية. حيث نقل الرتكيز من اأولوية 
�ساحب ال�سيادة اإىل تكنيكات ال�سلطة املعقدة والإيجابية واملنتجة، تلك 
التي �سنعها فوكو نوعني: ميكانيزمات الن�سباط التي تن�سب على اجل�سد؛ 
وال�سيا�سات احليوية (Biopolitics) التي تن�سب على ال�سكان كنوع. لكن 
العنف  لدرجة  ا  اإنقا�سً باعتبارها  النقلة  تلك  تو�سيف  اإىل  يعمد  مل  فوكو 
جديدة  لتكنيكات  ظهوًرا  يح�سبها  واإمنا  الرتا�سي،  درجة  يف  وارتفاًعا 
لل�سلطة ا�ستهدفت الأفراد وال�سعوب، وترافق معها تبلور اأ�سكال جديدة 

للعقالنية ال�سيا�سية.

باأن  بعًدا حتليليًّا متميًزا، وقد كان مغرًما  للهيمنة  اأ�ساف فوكو  ثانًيا: 
من  الدولة  اإ�سكالية  اأزاح  اأنه  ذلك   ،(Cleaning) التطهري  ا�سم  عليه  يطلق 
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مركز التحليل وا�ستبدل ثنائية الدولة واملجتمع ببوؤرة حتليلية جديدة، هي 
 (Governmentalization of ال�سلطة  عالقات  على  ال�سيريي  الطابع  »اإ�سفاء 
 (Monolithic Entity) فال متثل الدولة احلديثة كياًنا موحًدا Power Relations)

يواجه الأفراد من اأعلى، واإمنا هناك م�سفوفة من تكنيكات الأفراد والتجميع 
)Individually( التي حتكم وت�سكل وتخلق عرب �سكل جديد لل�سلطة الرعوية. 

ول يجوز اختزال هذه التكنيكات اإىل العنف اأو الرتاخي، لأنها ت�سم جماًل 
هائاًل من الإجراءات التي توجه ال�سحة، والرفاه، والأمن، وحماية الأفراد 
واملجتمع. كما اأزاح فوكو م�سطلح الأيديولوجية وما ي�سوبه من غمو�س من 
خالل تعرية العالقة بني ال�سلطة واحلقيقة، التي هي عالقة اأكرث عمًقا واأ�سد 
تعقيًدا بكثري من جمرد اإخ�ساع ال�سلطة للمعرفة خلدمة اأغرا�سها وم�ساحلها اأو 

فر�س ال�سلطة حمتوى معيًنا اأو حدوًدا اأيديولوجية على املعرفة.

 .(Politics of Truth) ومناط الأمر، فيما يطلق عليه فوكو ب�سيا�سات احلقيقة
هو اأنه ما من معرفة تت�سكل دون نظام لالت�سالت والت�سجيل والرتاكم، الذي 
هو يف ذاته نظام لل�سلطة يت�سل يف وجوده واأدائه لوظائفه باأنظمة ال�سلطة 
الأخرى. ف�ساًل عن اأنه ل ميكن اأن متار�س ال�سلطة دون جمع وا�ستخال�س 
وتوزيع املعرفة. ومن هذا املنطلق �سعت اأعمال فوكو اإىل ك�سف العالقة بني 
 (Objectify and Subjectify Practices) املمار�سات اخلالقة للذات واملو�سوع
من جهة، وحماولت اخلطاب اإ�سفاء العقلنة على اأمناط معينة من الأفعال )�سواء 
تلك املتعلقة بالنف�س اأو بالآخرين). اإذن �سيعيد مفهوم »نظام احلقيقة« لدى 
فوكو �سياغة م�سكلة الهيمنة عند جرام�سي باإدارة دفتها بعيًدا عن مرتكزات 
املذهب الإن�ساين لدى الأخري. ولعل املثال الأبرز على امل�سكالت ال�سيا�سية 
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املرتبطة باحلقيقة، والذي اأو�سحه فوكو، هو الهرياركية العلمية للمعرفة ذات 
التاأثري املزدوج. فهي من ناحية ت�سقط اأ�سكال املعرفة ال�سعبية واملتدنية، ومن 

ناحية اأخرى ترفع عالًيا الن�ساط الفكري الذي يرمز له م�سطلح الطليعة))).

ما كان لفوكو اأن يخو�س غمار م�رسوعه الفكري و�سريته ال�سخ�سية 
الذي مل  األتو�سري،  لوي  مارك�سي حمدد هو  ب�سخ�س مفكر  يلتقي  اأن  دون 
اأن املارك�سية »هي فل�سفة ع�رسنا التي ل ميكن  اأبًدا، ك�سارتر،  يدر بخلده 
جتاوزها«))). بل فكر يف املارك�سية وحللها بطريقته اخلا�سة، التي مل ت�سابه 
طريقة مارك�س ذاته. كانت مهمة األتو�سري، فيما يت�سل مبا و�سفه بن�سو�س 
مارك�س »الغام�سة دائًما واملتناق�سة، اأن يجعلها مفهومة بذاتها واأن »يجعل 
نظريته«. ويف  فهم  يرغب يف  من  لكل  ومتما�سًكا  وا�سًحا  مارك�س  فكر 
اأثناء ذلك اخرتع األتو�سري وجهة نظره اخلا�سة يف مارك�س و»ن�سخة متخيلة 
للمارك�سية تبتعد كثرًيا عن مارك�س احلقيقي«))). ولذلك ادعى األتو�سري اأنه 
اإطار عر�س جديد  بالتفكري يف  باإيجاد منظور جديد ي�سمح لالآخرين  قام 
ملارك�س يت�سم بالو�سوح والتما�سك. بعبارة اأخرى، كان على األتو�سري حتى 
النظرية  اإطار  يف  حمدودة  فكرية  بثورة  وللقيام  لنا  معا�رًسا  مارك�س  جعل 

املارك�سية اأن ي�سري متمكًنا من اأفكار مارك�س اأكرث من مارك�س ذاته))).

 Ibid.: 161-164.  (((

 Louis Althusser and Olivier Corpet, The Future Lasts a Long Time (London: Chatto  (((
& Windus, 1993): 174.

 Ibid.: 221.  (((

Ibid.: 222.  (((
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الإن�ساين لدى  للمذهب  امل�سادة  املرتكزات  يربز  اأن  األتو�سري  يفت  مل 
مارك�س من خالل الدعاء اأن مارك�س اأر�سى اأفكاره على رف�س اأية قاعدة 
هو  األتو�سري،  يت�ساءل  كما  مارك�س،  يكن  اأمل  الإن�سانية.  للطبيعة  فل�سفية 
تاريخية  الإن�سان ولكن يف مرحلة  اأبداأ )حتليلي) من  »اإنني ل  من كتب: 
اإن  قال:  القت�سادي حينما  الإن�سان  مفهوم  مارك�س  رف�س  لقد  حمددة«. 
اأدلة  األتو�سري  قدم  كما  عالقات))).  من  واإمنا  اأفراد  من  يتكون  ل  املجتمع 
ي�ستبعد م�سبًقا اأي تف�سري غائي ملارك�س يت�سل بفهم تطوري للتاريخ عنده. 
ت�رسيح  يف�رس  »ل  األتو�سري:  يخربنا  كما  القائل،  هو  مارك�س  كان  حيث 
الفرد ذلك اخلا�س بالإن�سان، بل يت�سمن ت�رسيح الإن�سان مفتاًحا لت�رسيح 

الفرد«))).

وللتف�سري  الإن�ساين  للمذهب  امل�ساد  الطابع  ذي  امل�ستوى  هذا  على 
الغائي للتاريخ �سوف يقابل األتو�سري تلميذه القدمي مي�سيل فوكو، اإذ بالرغم 
با�ستفراغ جهدهما لإزاحة  الفيل�سوفني  قام كال  بينهما،  من الختالفات 
الفاعلية الإن�سانية ب�سكل منهاجي منظم من التحليل. �سواء اتخذت �سكل 
الحتياجات الإن�سانية الثابتة، اأو اخلربة اليومية كاأ�سا�س للفكر الإن�ساين، 
وقدم  والأخالق))).  للمعنويات  وحيد  كاأ�سا�س  املحدودة  غري  احلرية  اأو 
كال الفيل�سوفني حتلياًل عن الهيمنة، التي اتفقا على اأنها ت�ستهدف اجل�سد، 
عن طريق ت�سكينه يف اأنواع معينة من الف�ساء وربطه بها. فاإذا كان تاريخ 

 Ibid.: 185-186.  (((

Ibid.: 208.  (((

 Warren Montage, “The Soul Is the Prison of the Body: Althusser and Foucault,  (((
1970-1975”, Yale French Studies 88 (1995): 55.
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ا تاريخ الف�ساء واملكان، فلقد �سعى كلٌّ من  ال�سلطة، بح�سب فوكو، هو اأي�سً
فوكو واألتو�سري اإىل كتابة هذا النوع من التاريخ. اأي اأنهما ا�ستعر�سا كيفية 
الف�ساء  القوى اخلارجية، مبجرد و�سعه يف  ال�سيطرة على اجل�سد من قبل 

املوؤ�س�سي، الذي يعمل بكفاءة هائلة يف املجتمعات الغربية احلديثة))).

يف  ال�سلطة  عمل  كيفية  بفهم  الأيديولوجية  مفهوم  األتو�سري  وظف 
ذاًتا  م�سبًقا  يفرت�س  الذي  امل�سطلح،  ذلك  ويت�سمن  احلديثة،  املجتمعات 
ا لي�س من ال�سهل  اإن�سانية ذات وعي، حتاول ال�سلطة ال�سيطرة عليه، تناق�سً
جتاوزه. ذلك اأن الأيديولوجيا ت�ستدعي تلك الثنائيات اخلا�سة بالوعي يف 
فوكو  رف�س  من  وبالرغم  احلقيقي.  مقابل  يف  املتخيل  اأو  الأفكار  مقابل 
املبكر لهذا امل�سطلح، ب�سبب ارتباطه الذي ل ينف�سم بال�سكل املثلي غري 
املادي للخربة، فاإن األتو�سري عمد اإىل توظيف هذا التناق�س ذاته للم�سطلح 
لإبراز دور الأجهزة الأيديولوجية))). يف حني رف�س األتو�سري الزدواجية 
يف  واملعتقدات  الأفكار  عامل  للهيمنة:  جرام�سي  �سياغات  يف  الكامنة 
مواجهة عامل القوة والعنف، اإذ متحو مقولة األتو�سري )اإننا نفكر باأج�سادنا) 
التفرقة بني العنف والأيديولوجية، باعتبارها تفرقة بني ال�سيطرة اخلارجية 
التي متار�س على الأج�ساد، وال�سيطرة الداخلية، التي متار�س على العقول. 
»العمل  على  ال�سوء  احلديثة  الراأ�سمالية  للدولة  األتو�سري  تعريف  ويلقى 

املزدوج« اأو »التعا�سد« بني العنف والإقناع.

Bracken, “Coercive Spaces and Spatial Coercions”: 230.  (((

 Montage, “The Soul Is the Prison of the Body”: 59.  (((
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بالن�سبة لألتو�سري، تعد الدولة الراأ�سمالية احلديثة اآلة �سخمة مكونة من 
جمموعة من الأجهزة، امل�سممة بغر�س ا�ستخال�س قوة العمل من اأج�ساد 
املوظفني. اإذ توؤثر الأجهزة القمعية للدولة )كاحلكومة وال�رسطة واجلي�س) 
على الأج�ساد من اخلارج لتجربها على اأخذ مواقعها داخل ف�ساء الإنتاج. 
يف مقابل ذلك، توؤثر الأجهزة الأيديولوجية للدولة )كاملدر�سة والكني�سة 
والأ�رسة) على الأج�ساد من الداخل بحقن العمال بالرغبة يف امل�ساركة يف 

عملية ا�ستغاللهم.

القمعية  الأجهزة  بني  مطلق  متييز  وجود  بعدم  يقر  األتو�سري  اأن  اإل 
والأجهزة الأيديولوجية للدولة، فكل جهاز يت�سم بتوظيفه للعنف والإقناع 
يبدو  كما  للدولة،  اخلال�سة  الأيديولوجية  الأجهزة  حتى  واحد.  اآن  يف 
ظاهًرا، مثل املدار�س والكنائ�س ت�ستعمل اأ�ساليب العقاب والطرد والنتقاء 
لت�سبط امل�سيطرين وامل�سيطر عليهم))). وتعد الأجهزة الأيديولوجية للدولة 
العنف  ت�ستخدم  اأيديولوجية  ت�سمى  ق�رسية  قوى  حتتلها  ف�ساءات  مبثابة 
بذلك  ويظل  تلم�سه  اأن  دون  اجل�سد  ترتك  لكنها  الإن�سانية،  الذاتيات  مع 
اأكرث  املدر�سة  متثل  احلديثة،  الراأ�سمالية  الدولة  ويف  ُي�ستغل.  لأن  ا  م�ستعدًّ
يف  للدخول  الأج�ساد  تعد  ففيه  �سيطرة،  للدولة  الأيديولوجية  الأجهزة 
عملية ال�ستغالل. ويكت�سب الأطفال من كافة الطبقات، بف�سل الأ�ساليب 
التعليمية القدمية واحلديثة، قدًرا من املعرفة التطبيقية (Know-how) ممزوًجا 
باأيديولوجية الطبقة احلاكمة، التي جتعلهم راغبني يف العمل يف وظائفهم. 

 Ibid.: 69.  (((
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الأفراد،  واأعمال  باأن�سطة  تتالعب  التي  الأيديولوجية  اأن  األتو�سري  ويرى 
جت�سد العالقة التخيلية بني الأفراد وظروف وجودهم، لكن ذلك ل يعني 
ملا  النا�س  روؤية  دون  يحول  زائف  وعي  اأو  خيال  حم�س  الأيديولوجية  اأن 

يجري يف حياتهم.

من  نطاق  واإمنا  الأفكار  من  جمموعة  لي�ست  الأيديولوجية  لأن 
الأيديولوجي.  اجلهاز  داخل  بها  القيام  يجري  التي  املحددة  املمار�سات 
وتعمل الأيديولوجية عرب خلق عالقة بني ف�ساء اجل�سد والف�ساء املحيط به، 
من اأجل �سب اجل�سد يف قالب وجعله مالئًما لالأجهزة املوجودة بالفعل. 
لالخرتاق  قابل  اجل�سد  اأن  حقيقة  قالب  يف  اجل�سد  �سب  عملية  وي�سهل 
الداخلي  الف�ساء  يف  تتوغل  التي  الأيديولوجية  قبل  من  طبيعي  ب�سكل 
فر�س  بغر�س  ترتيبه،  وتعيد  النف�س)  اأو  الذاتية  اأو  الروح  )اأي  لالأفراد 
�سلوك معني على اجل�سد وقواه اأو طاقاته. وبناًء على ذلك، يخ�سع العمال 
يتماهون  احلاكمة، حيث  الطبقة  اأيديولوجية  من  امل�ستقاة  لالأوامر  بحرية 
فيهم وجتعلهم  تعي�س  ثم  اأنف�سهم من خاللها، ومن  ويتعرفون على  معها 
مكينة  دوران  على  حتافظ  التي  الأعمال  بتلك  اإرادي  ب�سكل  يقومون 
الإنتاج. والفر�س الأ�سا�سي لألتو�سري يف ذلك هو اأن الأيديولوجية تعمل 
يف الف�ساءات املحدودة بو�سوح، فهناك بداخل الف�ساء الداخلي للج�سد 
دائًما متمو�سًعا  الفرد  الروح)، وهو ما يجعل  لالأيديولوجية )وهو  منفذ 
داخل اجلهاز. ويجعل ف�ساء اجلهاز وكذلك ف�ساء اجل�سد دوران اأو عمل 
اأن يكون هناك ف�ساء ق�رسي  األتو�سري يجب  الأيديولوجية ممكًنا، فح�سب 
ابتداًء حتى ميكن التحكم يف الأج�ساد. ويعد ذلك عك�س اأطروحة فوكو 
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تخلق  الأج�ساد  يف  تتحكم  التي  ال�سرتاتيجيات  من  م�ستقيم  خط  على 
الف�ساء الق�رسي املحيط بها))).

اأيديولوجيات معينة  تن�ساأ  األتو�سري كيف  لنا  يف�رس  بالرغم من ذلك ل 
ال�سيطرة  اأ�سكال  تظهر  لأطروحته  وفًقا  لأن  حتتلها،  التي  والف�ساءات 
العمل  لقوة  الدائم  التوافر  توؤمن  حتى  احلقيقية  الأحداث  قبل  اخلال�سة 
اأما بالن�سبة لفوكو، الذي ل ي�سكل اجلوهر بالن�سبة له �سوى  لال�ستغالل. 
الفتحة  ذات  الذات  تلك  بخالف  تدريجي،  ب�سكل  ا�سطناعها  مت  ذاتية 
مف�ساًل  و�سًفا  تقدم  اأن  اجلينالوجية  منهاجيته  ت�ستطيع  األتو�سري،  عند 
التاريخية،  الأحداث  من  �سل�سلة  عرب  القوة  لتكنيكات  التلقائي  للرتاكم 
األتو�سري،  ميتافيزيقا  وب�سبب  الن�سباطي.  الف�ساء  ت�سكيل  عنها  ينتج  التي 
فلقد ا�ستطاع ربط ممار�سة ال�سلطة بطرق معينة لتنظيم الف�ساء الجتماعي، 
لكن افتقاره لقابليات املنهاجية اجلينالوجية لفوكو جعلته يعجز عن تقدمي 
و�سف تف�سيلي، مثل فوكو، الطريقة التي جتعل �سلطة النا�س تعمل. بل مل 
ي�ستطع اأن يقدم قراءة للتاريخ تتبع الأحداث التي اأنتجت تلك الف�ساءات 

حيث يحدث التحكم يف الأج�ساد وال�سيطرة عليها وا�ستغاللها))).

Bracken, “Coercive Spaces and Spatial Coercions”: 231-232.  (((

Ibid.: 238-239.  (((
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ماذا كنت اأحاول عمله طوال هذه الدرا�سة؟ وملاذا قدمت على ذلك؟ 
ملا كانت النظرية ال�سيا�سية هي طريقة اإدراك احلقيقة ال�سيا�سية والتعبري عن 
فاإن عملية  ال�سيا�سية،  الظاهرة  اإىل  ت�سري  مفاهيم  الإدراك يف �سورة  ذلك 
بناء املفاهيم و�سياغتها تقع يف قلب النظرية ال�سيا�سية. ويف هذه الدرا�سة، 
لل�سلطة/  ملفهومه  فوكو  الفرن�سي  الفيل�سوف  بناء  كيفية  اختبار  حاولت 
اإدراك معني  اإىل  اأنتج ذلك عدًدا من املفاهيم ي�سري كل منها  القوة وكيف 
لظاهرة ال�سلطة. ومتى اأمتكن من الإحاطة بعملية بناء املفاهيم لدى فوكو، 
كان علي اأن اأ�سرب غور مقدماته الفل�سفية واأن اأ�ستعر�ض معماره النظري، 
الذي ي�سكل �سدى وحلمة خطابه الذي يلف عملية بناء و�سياغة املفاهيم 

لديه.

من  نوًعا  اأفرزت  التي  ال�سلطة  لتكنيكات  حتليله  تتبع  وحاولت 
اأجل  تنتج احلقيقة، من  التي  املعرفة  ال�سيطرة، له عالقة دائرية بتكنيكات 
ا�ستعرا�ض الآفاق التحليلية التي يك�سفها ربط ال�سلطة باملعرفة. ثم و�سعت 
اأثناء  اأن�ساأه  الذي  الفل�سفية لفوكو  ال�سحافة  كل هذا يف مواجهة م�رشوع 
معاي�سته للحدث الثوري الإيراين، وقد اأو�سحت اأن النقالت التي خربها 
م�رشوعه وكذلك اإنتاج مفاهيم ال�سلطة ودورانها فيه، كل ذلك يف�رش فهمه 
دون الولوج من املدخل الإيراين. بعبارة اأخرى ل ي�سهل فهم ما �سبق دون 
اأن ناأخذ يف العتبار اإعجاب فوكو البالغ الروحانية ال�سيا�سية لالإ�سالم التي 
�سبه متما�سكة وغري مكتملة لو�سع �سياغة مفاهيمية  تراكمت يف حماولة 
اإحياء  اأو  الثقايف للغرب،  التمرد الأعزل لالآخر  اأو  الثورة الروحية،  لتلك 
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يهيمن  التي  الكونية  واملعرفية  القوة  اأنظمة  مواجهة  يف  املكبوتة  املعارف 
عليها الغرب.

ولعل ال�سوؤال الذي جتدر اإثارته هو ما قيمة هذا التمرين النظري؟ وما 
م�سداقيته؟ اإذ ل ميتلك فوكو ول ي�ستطيع اأن ميتلك نظرية لل�سلطة، بل ل 
يجيب حتليل ال�سلطة يف اأعماله عن ال�سوؤال اخلا�ض )مبن ميار�ض ال�سلطة؟(، 

فهو يعني )بكيف متار�ض ال�سلطة؟( فح�سب.

و�ساأحاول يف النقاط الثالث التالية الرد على كافة تلك الت�ساوؤلت.

اأوًل: يرى فوكو اأن القوة منتجة وجمددة وعقالنية وما وراء الأخالق 
الإدراك  املوت وموجودة يف كل مكان. ويجعل هذا  احلياة ل  وتفر�ض 
ي�سمى بفر�ض  بنف�سه عما  يناأى  اأن  ال�سيا�سي  الالزم على حتليله  للقوة من 
باأدوات  جديدة  مناطق  وي�ستك�سف   ،(Repressive Hypothesis) القمع 
يفتح  الطريقة  وبهذه  ال�سلطة.  ظاهرة  لدرا�سة  مناهجية جديدة  واأ�ساليب 
الروحية ف�ساًل عن مناهجيته اجلينالوجية  لل�سلطة واملقاومة  مفهوم فوكو 
ا  اآفاًقا جديدة للتحليل ال�سيا�سي. و�سوف ميكن ذلك التحليل ال�سيا�سي اأي�سً
من اأن يجدد نف�سه كليًة، ويت�سلح برت�سانة من الأدوات والدرا�سات ت�سكل 

معامل بارزة يف هذا الطريق اجلديد.

املنف�سلتني ظاهريًّا  املنطقتني  ثانًيا: ملا كان فوكو قد و�سل بني هاتني 
لها  امل�ساحب  والتحليل  ال�سيا�سية  النظرية  تعود  لن  واملعرفة،  ال�سلطة  اأي 
التي تعيد توظيف مفهوم الذات  لتخدعنا بادعاءات احلياد واملو�سوعية، 
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ال�سيا�سية  النظرية  �ست�سري  بل  للتاريخ.  واملتجاوزة  والال�سيا�سية  املحايدة 
والتي  ال�ستغالل،  بعالقات  املتداخلة  ال�سلطة  بعالقات  الوعي  منتهى  يف 
ذاتها.  النظرية  املمار�سة  فيه  توظف  الذي  احلقيقة  ونظام  �سياقها  ت�سكل 
بعمق  متجذرة  ممار�سة  باعتبارها  نف�سها  ال�سيا�سية  النظرية  �سرتى  ولذلك 
يف ال�رشاع ال�سيا�سي املنتج لها، كما اأنها �سُتعزى من قبل �رشاعات �سيا�سية 
املمار�سات  لتكمل  اخلطابية  اأو  النظرية  التكوينات  �ستوظف  التي  اأخرى 
�ستزعم  لذلك،  نتيجة  )الفعلية(.  اخلطابية  غري  املناطق  يف  املكتملة  غري 
النظرية ال�سيا�سية لنف�سها القيام بدور نقدي، عن طريق اإعادة و�سل نف�سها 
ال�سيا�سي.  لل�رشاع  مواز  و�رشاع  كممار�سة  وواقعها،  �سياقها  مب�سكالت 
و�ست�سع لنف�سها يف ظل الدور النقدي هدفني: ف�سم العالقة الع�سوية بني 
عينها  التي  القيود  اأو  احلدود  وجتاوز  ال�سيطرة،  وزيادة  القدرات  زيادة 

ال�سياق املجتمعي لتحديد نقاط التغيري.

ثالًثا: اأهم ما يكون هو املثقف اأو الباحث اأو الدار�ض الذي تتدىل راأ�سه 
دائًما يف النظرية ال�سيا�سية، وترمز ا�ستعارة الطليعة ملكانة املثقف كحامل 
التقدم،  اجلاهلة على طريق  الذي عليه مهمة دفع اجلماهري  التنوير،  للواء 
عليها  يفر�ض  واأن  املتخلف،  على وجودها  اأعينها  فتح  على  يجربها  باأن 
خطة كربى �ستعيد اإليها اإن�سانيتها، هذا الدور املتكرب وغري اجلوهري على 
الإطالق للمثقف، وكذلك عملية الهند�سة الجتماعية اليوتوبية املرتبطة 

بها ثبت اأن نتائجها كارثية.
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ففي التحليل ال�سيا�سي، تكمن امل�سكلة يف اأن راأ�ض مثل هذا املثقف مل 
تخر بعد، ولن ت�ستطيع النظرية ال�سيا�سية اأن تخل�ض نف�سها من م�سكالتها 
النظرية وال�سيا�سية، ما مل تر�سل هذا املثقف اإىل الإعدام. يتعني على النظرية 
تنتج درا�سات  واإمنا  الواقع،  تقفز فوق  تعر�ض خطًطا كربى  األ  ال�سيا�سية 
نابعة من الواقع وم�سكالته، وبالتايل �ستفتح ال�سبل اأمام تغريات تدريجية 
التي جتعل  املوؤخرة  الطليعة بل يف  األ يكون يف  املثقف  اإن على  حمدودة. 

امل�سلمات اإ�سكاليات للدرا�سة وتنظر عن النا�ض ولي�ض للنا�ض.

وفوق ذلك، فعلى الدار�ض اأن ي�سعى خللق نف�سه كعمل فني واأن يدع 
وتعيد  تخلقه  ت�سكيلها ويرتكها  فيعيد  معها،  الدرا�سة حتمله  الظاهرة حمل 
خلقه. ويف الدرا�سات التي �سيقوم بها، عليه اأن ميار�ض تكنيكات الذات 
اخلا�سة به، التي �ستمكنه من اإنتاج ذاته مع وعيه الكامل بالقوى الأخرى 
التي توؤطر ذاتيته املتغرية اأبًدا. اإن عليه اأن يكتب ليتجاوز ذاته وي�سبح بال 
وجه، وعلى حد تعبري نيت�سه عليه اأن يكون الإن�سان الأعلى، الهازم لذاته، 
الذي يخو�ض معركة �سارية �سد نف�سه حتى يعي�ض وحتى ل يعي�ض اأكرث 

من ذلك.

انتهت
6 فرباير 2009
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