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في اوفلسفة اوسياسية دنقد اوزأسماوية :ز دولسز

  اوفلسفة، جامعة مستغانم،شعبةحملم لخضز.ز 

 

غ 1968حؽحر الذساظاث بلى ؤن ؤخذار ماًى  واهذ  (زىسة الؼالب) باَس

ت بما فحها  ت والتربٍى طذ الجمىد الزي ػبع ألاهظمت الاحخماعُت وختى الفىٍش

واهذ طذ كُم الشؤظمالُت والعلؼت اللُبرالُت اللائمت على و البرامج الخعلُمُت، 

الاهظباغ واإلاشاكبت وكُم الاظتهالن والعلع، التي سغم ما جذعُه مً الخدشس فلذ 

لزا اظدثمش دولىص . ؤباهذ عً فاؼُت ال جلل عً وخؽُت الىظام الؽُىعي

 مً خالٌ هلذ 68البعذ الثىسي ألخذار ماًى  (طذ ؤودًب)وغُخاسي في هخابهما 

 وصاسم لؤلوطاع العائذة التي بُيذ فؽل اإلااسهعُت والخدلُل الىفس ي 

ش بعذ الحشب  توحمُع الفلعفاث ألاخشي، في فهم ما آلذ بلُه ؤوسوبا الخىٍى البيٍُى

، هى هخاب ؤخالقي هما ًشي فىوى، حاء مً (طذ ؤودًب)العاإلاُت، لزلً فىخاب 

آلالت )ؤحل كلب الفشوٍذًت مً خالٌ جدلُل الشغبت وعالكتها بالىاكع وباإلهخاج 

وهُف حعمل الشغبت هىا وهىان في اليعُج الاحخماعي وله، ؤي هُف  (الشؤظمالُت

. جذمج الشغبت في الفىش وفي الخؼاب واإلاماسظت 

ما الزي هفعله وي ... مذخل للحُاة غحر الفاؼُت"بن طذ ؤودًب خعب فىوى هى 

هُف هخلص .ال هصبذ فاؼُحن ختى عىذما وعخلذ ؤهىا مىاطلىن زىسٍىن ؟

خؼابىا وؤفعالىا وكلىبىا ولزواجىا مً الفاؼُت ؟، بن دولىص وغىجاسي ًترصذان 

ؤدق آزاس الفاؼُت في الجعذ، بل ول ؤؼيالها، ابخذاء مً جلً ألاؼياٌ الهائلت التي 

ش في  جدُؽ بىا وحسحلىا بما فحها ألاؼياٌ الذكُلت التي جصىع الاظدبذاد اإلاٍش

. (1)"خُاجىا الُىمُت 

في نقد اونظام اوزأسمالي   -1

طذ الخدلُل الىفس ي والعلذة  (Schizophrénie) جدلُل الفصام علىًاهذ دولىص 

ت في الشغبت واؼخغالها داخل  الاودًبُت، خُث ٌعمل الخدلُل الفصامي هىظٍش

الالؼعىس، هؼاكت عظُمت، زىسٍت، وبالخالي جيسحب على ألافشاد واإلاجخمع 

والذولت، فالخدلُل الفصامي هى طذ ول وعم، طذ اللىالب الجاهضة، 

ؤن جدلُل عالكت الشغبت بالىاكع وباآللت الشؤظمالُت ال يهخم " رلً ،واإلافشوطت

بعبب ألاؼُاء بلذس ما يهمه هُفُتها، هُف هذمج الشغبت في الفىش وفي الخؼاب 
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واإلاماسظت؟ هُف ًمىً للشغبت ؤن جبزٌ حهىدها في دائشة العُاس ي وؤن جخىثف 

جدالف الخدلُاللىفس ي مع العلؼت للذ .)2("في صحروسة كلب الىظام اللائم 

الشؤظمالُت هخدالفالياهً،اإلاؽشعمعالؼاغُت، وجىاػإ معالىظام اللائم، للذ وان 

بمثابت ماظعت حعهش على كمع 

وخصُالؼاكاجىالهزًاهاث،إلاىعخذفلالشغبتفُالحلالالحخماعي، هإهه ًلٌى 

ىخىا الىزحرة، لىً الشغبت،  دعاإلاجخمعُعمل،ؤماالشغبتفىخىفلبها هدً على ؤٍس

خعب 

دولىص،بخذفلهاظتهزًلِسحىلىشاهُتألابىعؽلاألم،وبهماخىالإلاالىالعلؼتوألاعشاكىا

لؽعىب،هخؼىغ هشوب واهفالث جمىً اإلاجخمع مً فً ؤظشه مً كُىد 

هىزا جيىن الشغبت هي اللغم اليامً في كلب الشؤظمالُت وجيىن "الشؤظمالُت، 

يُا وظُلت جفجحر هزا اللغم  ظُيىن هزا في ؼيلهزًاهاث اهفصامُت، (3)"الؽحزوفٍش

جخيلمعىالحلمىاللعبىالفً،حؽىؼعلىالىظامالشؤظمالي،و لً ٌعخؼُع الخدلُل 

 .الىفس ي الخعامل معها

للذ فصاللىظامالشؤظمالُالشغبتعىاإلاجخمع، والثىسةعجرغبتالىاط، هما 

عضالكخصادالشغبتعىاكخصادؤلاهخاج،وعضاللالؼعىسعىاإلاصىع، وحعل مجاٌ الشغبت 

ألاظشة ومجاٌ ؤلاهخاج اإلاجخمع، 

تاإلااسهعُتوبفشاغهمامىاإلاعنى" ماًجعال.ماظهلمىاظخعادةجمليالخدلُاللىفعُىالىظٍش

بلىاألبذ،فهىمداًثلىطعاإلوعاهاالحذ
ً
لبعظِىظشبلىهزاالىظامالشؤظمالُبيىنهمدخىما

خىنهاًخه،جلياألصمتالخُاسحعمخعلىؽيلجهاًت  .(4)"ماعُىةوعان،وهىحىهشالخاٍس

طذ (Micro-Politique)لزلً فةن الفلعفت لذي دولىص هي مُىشوظُاظت 

( Rhizome)الخصىس الؽمىلي للعلؼت اإلادلي، الهامص ي طذ اإلاشهضي، هي حزمىس 

ؤي الفىشهؽبىت ًدُذ الخلاء حمُع الخؼىغ وجداًثها، طذ مىؼم الصجشة 

، هي هزلً الفىش ألافلي هجغشافُا، الفىش هخشائؼُت  والفىش الباخث عً ألاصٌى

(Cartographie) ،وىظؽ خُىي مداًث، هصحروسة، طذ الفىش العمىدي ،

خ بىصفه جلذما معخمشا، فلعفت ظُاظُت للىثرة،  التراجبي، اإلاخعالي طذ الخاٍس

للخعذد طذ الىاخذ والؽمىلي، الىلي، ههشوب، الهشوب هى سظم خؽ بهخاج واكع 

.  وببذاع خُاة، ؤو خشائؼُت خُث جمىً مً هؽف عىالم حذًذة
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مفهىم الجزمىس هى طذ البدث عً الجزوس ؤو العىدة بلى ألاصٌى 

خ )والجهاًاث  ، وهزلً ٌؽحر بلى الخخلص مً الىلع (نهاًت الفلعفت، نهاًت الخاٍس

، الجزمىس ٌعني ( البزسة–الثمشة )بالىصٌى بلى الجهاًاث وجدلُم الغاًاث 

ت والخعذدًت، فهى بالخالي ٌعمل في الفىش هما في العُاظت، بؽيل  الاجصاٌ والغحًر

ألهه ًدلم اإلاداًثت طذ .التراجبي والهشمي والعمىدي الىمؽ ؤفلي وؼبيي طذ 

الخعالي، بهه الىظؽ الزي جىؼلم مىه الجهىد الفشدًت بؽيل مخظامً في ؼيل 

وىهىا مثل الجزمىس، بل "ًلٌى دولىص .زىساث حضئُت ؤكلُت ولِعذ ولُت 

" حزمىساث، وال جيىهىا حزوسا، بن الصجشة وعب ؤما الجزمىس فهى خلف 
،فالجزمىس ٌعمل دائما على بعادة مىطعت الؼشق اإلاعذودة في الخاسػت، وعبر (5)

ممىىت،لخجىب وؽىء باس ( Lignes de fuite)رلً فخدها على خؼىغ هشوب 

. اللمع والدعلؽ،والبحروكشاػُاث، والعُادة وألاهظمت الفاؼُت

خ، لىىه دائما خعب دولىص مً وحهت هظش اإلالُمحن  ىخب الخاٍس ًُ

خا، (اإلاخىػىحن) ، وباظم حهاص الذولت الؽمىلي الخىخُذي، بن ما ًىلصىا لِغ جاٍس

هىزا ًخىحه "، ( علم بذاوة ؤو جشخاٌ Nomadologie)بل بالعىغ هىمادولىحُا 

فىش دولىص طذ مشاهض اللىة والجمىد والعُؼشة اإلاىلذة للمع الخدىالث والثىسة، 

ولهزا ال ًمىً لفىش ًظع الخدٌى في مشهض اهخمامه ألاٌو بال ؤن ًيىن فىشا 

مخدىال باظخمشاس، فىشا جشخالُا، حعذدًا ًدىىع بدىىع الظىاهش وجدىلها، فىش ال 

ًخيىن مً وخذاث ولىً مً ؤبعاد، لِغ فُه مىطىعاث وال مىاطعاث، فىش 

عاث عبر هؽفه لخؼىغ الهشوب وظُىالتها وجذفلاتها، وللهظباث  ٌعمل بدىَى

لذم الترجِباث لخدلُلها والترغُب في  ألاظاظُت اإلايىهت لخدىالث اإلاجخمع، ٍو

( 6).هلذها، وببذاع ما ًمىً مً اظدثماسها بعُذا عً اللعىة والعىف والفاؼُت

زاوترحال دالجذملر  :زألا ب الانجليزي  -2

ىُىكبلهاألدباالهجلحزي،همااللزاوعبراعىاإلاعىىالجزمىسي  للفىش،عىغ .بهاألدباألمٍش

يي "ألادب الفشوس ي، فلذعشفاهُفُتالخدشهبِىاألؼُاء،خُث  هجذ لذي ألادب ألامٍش

ت)والاهجلحزي مىؼم ٌععى بلى كلب ألاهؼىلىحُا،وهبزفىشة ألاظاط  ، وبلغاء (الهٍى

خ )جللُذ الجهاًتوالبذاًت  ، بهه مىؼلاإلطافت، خُث الىظؽ ال ٌعني (الخاٍس

 .اإلاخىظؽ، بل هىاإلاياهالزًخدعاسعفحهاألؼُاء

ألاؼُاءبلىعالكتجبادلُت،بلدؽحربلىىحهتمخعذدةوبلىدشهتعشطُتججش"بحن"والحؽحر
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امياهُت للحُاة، ٌؽيل " فخلم.(7)" ف معها هزا وران، هجهش بل بذاًت وال نهاًت 

. 8"الهذف الجهائي لؤلدب

يي، خعب لىساوغ   Herbert)فاإلاىطىع ألاظمي في ألادب الاهجلحزي وألامٍش

Lawrence) هى الشخُل والهشوب واختراق ألافم والذخٌى في خُاة ؤخشي، ؤي ،

خؼىغ الهشوب همغادسة مىػىُت ؤي جشخاٌ، الهشوب هيؽاغ وال ش يء ؤهثر 

با  وؽاػا مً الهشوب، بهه هلُع الخُاٌ، بر هى تهٍشب لص يء ما ولِغ تهٍش

ت، ٌعدؽهذ دولىص،  ً، تهٍشب اليعم وجفجحره على ؤفاق حذًذة ؤهثر خٍُى لآلخٍش

مً اإلامىً ؤن  " **(George A. Jackson)في هزا اإلاظماس، بلٌى حىسج حاهعىن 

، ورلً عىغ الفشوعُحن الزًً (9)"ؤهشب، غحر ؤهني ؤبدث ػىاٌ هشوبي عً ظالح

يهشبىن مثل حمُع الىاط ولىجهم ٌعخلذون بإن الهشوب هى خشوج مً العالم 

ظىاء وان صىفُا ؤو فىُا ؤو جخارال وحبىا، ؤو ههشوب مً اإلاعاولُاث والالتزاماث 

اث الىخابت ومليء غني فاألدب الفشوس ي "  هزلً  بالبُاهاث وؤلاًذًىلىحُا وهظٍش

. (10)"بالجزاعاث الصخصُت 

لزلً وله، فالهشوب مً وحهت هظش دولىص هى سظم خؽ إلهخاج واكع 

ول ش يء في هزا . وببذاع خُاة، ؤو خشائؼُت خُث جمىً مً هؽف عىالم حذًذة

يي والاهيلحزي هى اهؼالكت وصحروسة ومشوس وكفض وكىة خاسكت وعالكـت  ألادب ألامٍش

" باألسض، بالخاسج، بنهم ًبذعىن ؤسطا حذًذة، عبر صحروسة الترخاٌ والخمىػً، 

خ لم ًفهم خُاة الشخل،  خا، رلً ؤن الخاٍس فالصحروسة لذيهم حغشافُا ولِغ جاٍس

بنها خؼىغ حغشافُت جخعذي الحذود .(11)" وال  معخلبل لهم ماض ال ألن 

خي،  وجدؼمها، رلً ؤن الفشوعُحن ًبالغىن في الاهخمام بالجاهب ؤلاوعاوي والخاٍس

باإلاعخلبل وباإلااض ي، دون البدث عً خؽ للصحروسة والاهذساج فحها، ختى 

فهم ال ٌعشفىن سظم " باليعبت للثىسة ال ًفىشون في صحروستها بل في معخلبلها، 

، بن اهخاحاث ألادب الفشوس ي، (12)"بالجزوس وألاشجاس مخعللىن بهه . الخؼىغ

مذدها في الحم  بمثابت وعم ٌعمل على بًلاف جذفم الخؼىغ عىض ؤن ًدبعها ٍو

.   الاحخماعي

ٌسحب دولىص هزه اإلاالخظت على اإلالىن، خُث ًشي ؤن الفشوعُحن 

ُملىهم كائم على العائلت وألاسض والحُل والخذاع، ؤما الاهجلحز فهى كائم على 

خشهت اإلاغادسة اإلاىػىُت والخُه والترخاٌ خُث ًىفشون فشصت الهؼالق ظُىالث 
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الشؤظمالُت، بِىما ٌعمل الفشوعُىن على خصشها وطبؼها، مً خالٌ حهاص 

م العفش الفشوس ي .العلؼت البرحىاصي 
ْ
ال ًخعلم فعل الهشوب بالعفش والخدشن ِوف

خي والخىظُمي والثلافي بل الترخاٌ باإلاعنى الجغشافي، فالّشخل هما  ري الؼابع الخاٍس

ىبي  ً، بل هم الزًً ال (ArnoldToynbee)سؤي جٍى ً وال بمعافٍش  لِعىا بمهاحٍش

بثىن بالعهب والصحاسي، عبر خؽ هشوبي مالصم للميان الىاخذ، 
ّ

دؽ ًخدشوىن ٍو

هم مبخىشون هباس لؤلظلحت الجذًذة؛ ؤي آلافاق الجذًذة، خُث ال جبلى الحُاة 

الشخل كذ لفخىا "وبرا وان . ؤمشا شخصُا هما هى الحاٌ في ألادب الفشوس ي

اهخمامىا بلى هزا الحذ، فزلً ألنهم ٌؽيلىن صحروسة ولِغ مجشد حضء مً 

خ ًلصحهم لىجهم ٌعىدون للظهىس مً حذًذ على هدى مخخلف،  خ، فالخاٍس الخاٍس

وطمً ؤؼىــاٌ غحر مىخظشة عبر  خؼىغ الهشوب والافالث اإلاخىاحذة بالحلل 

 .13"الاحخماعي

زخطلط اإلاقادمة:زخطلط اوهزدب -3

ًشي دولىص ؤن الحلل الاحخماعي ميىن مً خؼىغ، فاألفشاد والجماعاث وألاؼُاء 

والحُىاهاث حمُعها مخيىهت مً خؼىغ ورلً طذ الخصىس الشؤظمالي واإلااسهس ي 

اللائم على الخىظُم الهشمي والتراجبي ووحىد الؼبلاث الاحخماعُت، ًلٌى دولىص 

، وال ٌعشفىن بالظبؽ فىق ؤي ":
ً
ألاؼُاء والىاط عباسة عً خؼىغ مخىىعت حذا

خؽ مً خؼىػهم ًىحذون، هىان باخخصاس حغشافُا بإظشها داخل الىاط، 

. ( 14)"بخؼىغ صلبت وؤخشي لُىتو ؤخشي هشوبُت 

 ووعخخلص مً هالم دولىص وحىد زالزت ؤهىاع مً الخؼىغ التي جيىن ألافشاد 

 :والجماعاث، هي 

جخترق الجعذ الاحخماعي وجلؼعه بلى هُاهاث : خؼىغ ظمُىت صلبت وجلؼُعُت-ؤ

 (ػالب، عامل)ؤو العمل (سحل، امشؤة)الجيغ )وفم هظام زىائي كائم ومخعاسض 

 . (الخ...(حىذي، مخلاعذ)

حعمل على سظم الخدىالث : خؼىغ لُىت وسكُلت، حضئُت ومخدشهت مشهت- ب

ؼفاء، - غنى، مشض- فلش)والالخىاءاث والعلؼاث التي حعتري ألافشاد والجماعاث 

ت مثل الخؼىغ العابلت بل راث (فؽل - هجاح ، وهي لِعذ راث ػبُعت هخلٍى

ت كادسة على سظم صحروساث اإلاعخلبل . ظُىالث حضئُت مخىاهُت الصغش ورٍس
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ؤو اهفالث هدى اججاهاث غحر مخىكعت وغحر مشظىمت ظلفا، : خؼىغ هشوب- ج

، (الخؼىغ اللُىت)وعبر عخباتهم  (الخؼىغ الصلبت)ججشف ألافشاد عبر جلؼُعاتهم 

وسغم بعاػتها فهي ؤهثر حعلُذا وبلخىاًءا، بنها خؼىغ والعشعت والدعاسع 

والاهدذاساث والاهفالث مً سجً الثىائُاث اإلاخعاسطت واإلاخلابلت واللُم واللىاهحن 

الجاهضة هلىالب حامذة وظجن الشؤظمالُت، لترظم ؤفلا للخدشس والاوعخاق وفم 

. عالكاث حذًذة 

و جخعشض مخخلف هزه الخؼىغ بلى مخاػش وهاجه ألاخحرة هي مىطىع الخدلُل 

: الفصامي، هزهش مجها 

ال جخعلم مخاػش هزا الخؽ بعالكت العلؼت  :(الصلب)مخاػش الخؽ ألاٌو -ؤ

باإلفشاد فلؽ بل هزلً بمىظىمت اللىاهحن واإلاىع وؤلاهشاه واللعش والاهظباغ 

التي جماسظها علحهم، والثىائُاث الخلؼُعُت باآللت اإلاجشدة التي جظاعف اللىاهحن 

لخىا في ؤلادسان والفعل وؤلاخعاط وؤهظمت عالمخىا،  وجىثفها، بل ختى بؼٍش

ودولىص ًفشق بحن الذولت الىػىُت في ؼلحها الشؤظمالي الزي ال ٌعمل ظىي هجهاص 

ىفز آلالت اإلاجشدة والؽم الؽمىلي الزي ًخخلؽ بها، وسغم صالبت هزه  ًىحه ٍو

اللؼع الخؼُت التي جختركىا وحؽعشها باألمان لىً في هفغ الىكذ ججعل مىا 

خُث ال ."اإلاخلىكاث ألاهثر خىفا وهزلً ألاهثر ؼشاسة وألاهثر مشاسة 

 هزه الخؼىغ الهخماءؤهفعىا هظشا رلً ٌعني جدؼُم جفجحرها، ألنوعخؼُع

.  (15 "جىالؽشوػدُا

اللحن وما ًمحزه هى ؤهه ًلىم بةهخاج مخاػشه ومىاحهتها : مخاػش الخؽ الثاوي- ب

الزي ٌعلؽ فُه الخؽ اللحن وهى طمً . (16)"ظاهشة الثلب ألاظىد"بىفعه بنها 

خشهت حعذد وجىثف واوعشاع وسظم عخباث حذًذة، ًخجلى رلً في خشواث 

حن الصغاس والفاؼُاث الصغشي التي جدبع لجهاص الذولت،  فهم "اإلاهمؽحن والعىصٍش

ال ًبذعىن  هزه الخؼىغ ولىجهم ٌعخلشون فىكها وما ًلبثىن ؤن ٌؽيلىا خؼشا، 

ل هخاحا احخماعُا إلاجخمع مفشِغ في الخىظُم  ِ
ّ
، وؽإ عً مؼابلت (17)" بهه ما ٌؽي

دولت العالم اإلاؼلم والشفاهُت التي حؽيل خؼشا ؤهبر .بحن آلالت اإلاجشدة والذولت 

فجهاص الذولت جيعُم ًىجض آلت مظاعفت الدؽفحر . مما حؽيله الحشوب الؽاملت

(Surcodage)   إلاجخمع ما، لِعذ هزه آلالت هي الذولت، بل هي آلالت اإلاجشدة والتي

جىظم اإلالفىظاث اإلاهُمىت وألافعاٌ وألافياس العائذة والخؼىغ اإلاهُمىت على 
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ل والخغحر اإلاخخلف، وجىظم  الخؼىغ ألاخشي، وجظمً ججاوعها وكابلُتها للخدٍى

لُت هألت مجشدة جىظم  خشواتها في ول الاججاهاث، ًزهش هىا دولىص الهىذظت ؤلاغٍش

اإلاجاٌ الاحخماعي في ظل ظلؼت دولت اإلاذًىت، ؤما الُىم فخخمظهش آلالت اإلاجشدة في 

ظل الذولت الحذًثت مً خالٌ ؤلاعالمُاث وعلىم ؤلاوعان، ال هعلىم للذولت بل 

ًجب ؤن همحز فىق الخؼىغ الصلبت "هأالث مجشدة في عالكت وػُذة مع الذولت، 

ججهحزاث العلؼت التي حؽفش اللؼع الخؼُت اإلاخىىعت، وآلالت اإلاجشدة التي 

. (18)"جظاعف ؼفشاتها وجىظم عالكاتها، زم حهاص الذولت الزي ًىجض آلالت

ال ًمىً الاهفالث مً هزه اإلاخاػش العابلت بااللخجاء : مخاػش خؼىغ الهشوب-ج

بلى خؼىغ الهشوب التي هي ؤًظا لها مخاػشها الخاصت والتي هي سبما ألافظع، 

لِغ ألنها كذ جلع في خؼش الخلؼُع والثلب ألاظىد، بل جخعشض لخؼش الاهذزاس 

والخدٌى بلى خؼىغ صواٌ وهذم، هزه ألاخؼاس لِعذ هدُجت الخؼحن العابلحن 

اهخداس ولِعذ، هىلذسلحن )و لِعذ خُالُت بل واكعُت .بل ما جفشصه هي بالزاث

فيل ببذاع ًيخهي به ...بنها اهتزاع خذر خالص في وكخه وفىق معخىاه  " (وحىىهه

هزا ما ًفعش خظىس حعبحر اظخعاسة الحشب . (19)" الزي ًىخشه مىز البذاًتفىائه

باظخمشاس فىق خؼىغ الهشوب مً خُث هي واكعُت، بْن على اإلاعخىي الزاحي، 

ما هجذه عىذ هىلذسلحن وخلل اإلاعشهت، وآلت الحشب طذ )الفشدي ؤو الجماعي 

، فالحُاة والعمل ؤلابذاعي ًشجبؼان بخؽ الهشوب الزي (حهاص الذولت لذي ولِعذ

لت، في " ًجعل مجهما كؼعا آللت خشب واخذة، للذ جىكفذ الحُاة مىز مذة ػٍى

.  (20)." ظل هزه الؽشوغ عً ؤن جيىن شخصُت

(ز La Machine de Guerre)آلاوة الحزبية  -4

، حعمل على جدبع وسصذ  وجدذًذ (21)"علم الخعذد والفشدًاث "الفلعفت باعخباسها 

هزه الخؼىغ في معاساتها وجىحهاتها وحعشحاتها وجذفلاتها، مً ؤحل الىكىف علحها 

مها وبعادة جىححهها، فالخدلُل الفصامي، ومُىشو ظُاظت  وحصخُصها وجلٍى

والجزمىس والخشائؼُت، هى ما ًخخص بذساظت هزه الخؼىغ، بْن داخل 

الجماعاث ؤو داخل ؤفشاد، خُث لم حعخؼع ال اإلااسهعُت وال الخدلُل الىفس ي فهم 

ت وال خب الجماهحر لهما والشغبت في الهُمىت والاظخغالٌ اللخحن  الفاؼعدُت والىاٍص

الفاؼُت التي ججعلىا هدب العلؼت وهشغب في هزا الص يء هفعه الزي "جؼبعهما، 

عخغلىا  (22)".ٌعُؼش علُىا َو
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ال ٌعؼُىا دولىص ؤحىبت حاهضة وال وصفت عامت وال خلُلت ًلُيُت وخلىال معبلت 

بل، للذ كؼع مع ول اإلافاهُم الؽمىلُت، بل اإلافاهُم هي راتها ؤهُاث وؤخذار، 

، .اإلافاهُم مثل الشغبت ؤو آلالت ؤو الخيعُم، ال جإخز كُمتها بال مً خالٌ مخغحراتها

ً ؤن هفىش في اإلاعخدُل مادام هزا " ًلٌى دولىص  ًجب علُىا هدً اإلافىٍش

جإلُف هخاب في الحُاة ولِغ هإمل ...اإلاعخدُل ال ًجذ مبرس وحىده بال مً فىشها

فاإلاعإلت جىظُمُت ولِعذ بًذًىلىحُت، معإلت  .(23)"في اإلاداظبت واإلادىمت 

ت والصحروسة، فلذان الؽهُت ولِغ جضخمها، فلذان الؽهُت هعُىلت  الحٍُى

وظؽ ظُىالث ؤخشي، خُث ًلىم فاكذ الؽهُت بترهُب حعذ بذون ؤعظاء ال 

لئلفالث مً الخدذًذ الجهاصي  (العلؼت، العائلت)ًشفع الجعذ بل ًشفع الجهاص 

للجىع والىلص والعاعت اإلاُياهُىُت للىحبت، فلذان الؽهُت ظُاظت وظُاظت 

حضئُت، جفُذ ؤلافالث مً كىاهحن الاظتهالن، ختى ال ًيىن اإلاشء راجه مىطىعا 

لالظتهالن، فلذان الؽهُت ٌعنى الخُاهت والخدٌى اإلاضدوج، ًخىن اإلاشء الجىع ألهه 

خىن العائلت الن العائلت جخىهه بةخظاعه للىحبت  ًخىهه بةخظاعه للجهاص ٍو

خىن اإلاادة الغزائُت ألنها خائىت بما  الغزائُت العائلُت، وظُاظتها الاظتهالهُت، ٍو

ا  ه مً ظمىم وبىخحًر مىحىدا ؤو  (خؽ الهشوب)كذ ًيىن هزا الخؽ ألاخحر .جدخٍى

كذ ًبرص الخلا، ؤو كذ ًىفصل عً الخؼحن العابلحن، بل ًىحذ سبما ؤهاط ال 

ًخىفشون على هزا الخؽ، ومع رلً فهى مىحىد بؽيل مً ألاؼياٌ وبؼبُعت 

ً هما اللزان ًىفصالن عىه،  مغاًشة، وكذ ًيىن هى الخؽ ألاولي والخؼحن آلاخٍش

ؽبه دولىص  ومع رلً فةن الخؼىغ الثالر مخداًثت ومدؽابىت فُما بُجها، َو

الخؼىغ التي جخترق وعُج اإلاجخمع بالخؼىغ الُذ اإلادؽابىت لىً حعلُذ هزه 

. الخؼىغ ًخخلف عً حعلُذ خؼىغ الُذ 

هما ال ًمىىىا ؤن هفاطل بحن هزه الخؼىغ، هإن هزا هى ألاصلح وألاخش هى 

لىً ما هى اإلاعُاس الزي ًخم على ؤظاظه جلعُم . (24ألاظىؤ بالؼبُعت وبالظشوسة

وهي جخدٌى "بهه معُاس الحُاة . هزه الخؼىغ وجماًضها عً بعظها البعع ؟

وجخؼىس والحُاة هي دائما ؤهثر خُاة مً ري كبل مً خُث الخلها على ظابلها 

بنها اللذسة الياو اإلاؼلىبت إلخذار جيعُم معحن، بر ًيىن الاهفخاح الخالق، ...

 La)،و هى ما ٌعمُه دولىص آلالت الحشبُت (25"وهزلً هثافت الخعذد للخجاوس اإلامىً
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Machine de Guerre)26) ت وجبث هىا وهىان وجؼلم خؽ الحُاة ،التي جمخلئ خٍُى

ىفش هلاغ جالمغ وججاوس  . الىابع الزي ًدشس اإلاخعذد ٍو

 La)وآلالت الحشبُت  (La Machine Abstraire)ًفشق دولىص بحن آلالت اإلاجشدة

Machine de Guerre) فاألولى حعىد للذولت التي حعمل مً خاللها على بخيام ،

ظُؼشتها على الفشد واإلاجخمع بىاظؼت كىاهحن حعجها، ؤما آلالت الحشبُت فهي مً 

، فهي طذ اإلاىؼم الؽمىلي واليلُاوي لىظام (Les Nomades)اختراع الشخل 

.  الذولت وهى ما ًفعش الصشاع الذائم بُجهما

رلً ؤهه برا هىا خعب دولىص مشهبحن مً خؼىغ مخىىعت ومدؽابىت، 

هزه الخؼىغ ؤو ما  (territorialisation)فةن العلؼت حعمل دائما على جىػحن 

ٌعمى بااللخداكاث اإلاىػىُت، ؤي وطعها في هظام ؼمىلي ملجن ًمىجها مً مشاكبخا 

وجلُُذها، لىً الشخل هم الزًً ٌعخؼُعىن الخشوج مً هزا الىظام الؽمىلي 

وخشواث اإلاغادسة اإلاىػىُت مً خالٌ  (Déterritorialisation)عبر عملُت الترخُل 

خ هي . ببذاع خؼىغ الهشوب فمثال اإلاغامشاث الاظخىؽافُت الىبري في الخاٍس

خؼىغ هشوب ظىاء جمذ على ألاكذام ؤو على ظهىس ألاخصىت، ؤو على العفً هي 

خؼىغ هشوب وؤلابذاع، ًيبغي خعب دولىص العمل على الهشوب، ولىً البدث 

فاالخخالف في وحهاث الىظش هى ما ًشظم خؼىغ الهشوب "ؤزىاءه عً ظالح ما،

"27. 

فخؼىغ الهشوب جلىم على مضج خشواث اإلاغادسة اإلاىػىُت، ؤي خشواث 

الترخاٌ وحعاسعها ووطعها فىق معخىي الاحعاق، ؤما الخؼىغ اللُىت فخيىن 

الخىاصن )فحها اإلاغادساث اإلاىػىُت ملُذة بااللخداكاث اإلاىػىُت وجخظعها إلاىؼلها 

ؤما الخؽ الصلب الىخلي خُث جتراهم الالخداكاث اإلاىػىُت  .(والاظخلشاس والذوسان

خُث ًيىن ول ججهحز .وي ُجاظغ إلاعخىي الخىظُم وجصبذ آلت مظاعفت العجن

ال جلترب مً مىػني فإها الحاهم "للعلؼت عباسة عً مشهب مً ظجن مىػىُت، 

. (28)"هىا 

 آلالت الحشبُت هي ما حعمل على ؼم معالً للهشوب واختراق ألافم 

والذخٌى في خُاة ؤخشي، ؤي خؼىغ الهشوب همغادسة مىػىُت، الهشوب هيؽاغ 

وال ش يء ؤهثر وؽاػا مً الهشوب، بهه هلُع الخُاٌ وهى تهٍشب لص يء ما ولِغ 

ت، فالخؼىغ  ً، تهٍشب اليعم وجفجحره على ؤفاق حذًذة ؤهثر خٍُى با لآلخٍش تهٍش



 

150 
 

جصحر هزه الخؼىغ بمثابت آلت خشبُت "زالزت جخدٌى بلى خؼىغ مهاحشة وسخالت و

Machine de guerre" 29 .

ي هخلي 
ّ
بل همؽ حضئي  (Molaire)حعمل آلالت الحشبُت ال وفم همؽ ؼمىلي هل

َرِخل، جشظم فظاءا ؤملعا  (Moléculaire)هىوي رسي 
َ
مً ؤحل وطع ظُاظت للُمت

ألي " فُمىً.مخظامىا مع خؼىغ الهشوب هخؼىغ ؤلابذاع والابخياس والاهدؽاف 

، ؤن جيىن آلت خشبُت (بًذًىلىحُت )خشهت، ظىاء واهذ خشهت فىُت، ؤم علمُت ؤم 

ورلً عىذما جخىلى هزه الحشهت سظم معلً آخش ومذ خؽ هشوب مبذع، وبوؽاء 

 . (30)"فظاء ؤملغ، دائم الخدٌى 

آلالت الحشبُت لها ؤصل وػبُعت مغاًشة لجهاص الذولت حعىد بلى الُشعاة 

الُشخل، طذ اإلالُمحن ألاسظخلشاػُحن وهي بزلً معخللت عً حهاص الذولت، ال 

ًذوس وؽاػها خٌى الحشب وبهما ببذاع خؼىغ هشوب وبفالث مً ؤظش الثىائُاث 

 (اللشون الىظؼى)اإلاخعاسطت وؤؼياٌ العلؼت الؽمىلُت اللائمت على الخعزًب 

 ، واإلاشاكبت(عصش ألاهىاس) Discipline، والاهظباغ (عصش الجهظت)والعلاب 

Contrôle (الحلبت اإلاعاصشة) ، خعب دولىص للذ ُهظش بلى فىوى دوما على اهه

الفُلعىف الزي اهخم باالهظباغ وآلُاجه اإلاخعذدة مً اإلاعدؽفى واإلاعٌض بلى 

السجً واإلاذسظت والثىىاث واإلاصاوع، لىً دولىص ًشي ؤن فىوى هى مً ألاوائل 

الزًً كالىا بإن مجخمع الاهظباغ هى في ػىس الاطمدالٌ، لُدل مدله مجخمع 

م  اإلاشاكبت الزي ال ٌؽخعل هما وان ألامش في العابم على السجً، بل عً ػٍش

ت واإلاعلىماث  م الحىاظِب وألاهظمت البُىمتًر اإلاشاكبت والخىاصل وعً ػٍش

ول هزا ظُجعل مً ؤؼياٌ الحبغ والسجً ومجخمعاث .الصخصُت اإلاخضهت

ذ"الاهظباغ  مثال . لىً كذ ظهشث ؤؼياٌ اإلالاومت. و هإنها ماض لزًز ومٍش

اللشصىت ؤو فحروظاث الحاظىب والتي عىطذ ؤلاطشاباث واإلاظاهشاث 

ببذاع باس مً . للذ وان ؤلابذاع دوما ؼِئا آخش غحر الخىاصل.... والاخخجاحاث

 .31"الالجىاصل، اهلؼاعاث، خؼىغ هشوب لئلفالث مً اإلاشاكبت

لهزا ٌؽبه دولىص الىطعُت الشاهىت ظىاء في الذولت الشؤظمالُت ؤو 

بن الىظام العالمي .الىػىُت بإهه ًمثل ما كبل الذولت وما بعذ الذولت في آن واخذ 

الجذًذ وما ًدمله معه مً حغلغل للشؤظمالُت واهدعاح الؽشواث اإلاخعذدة 

الجيعُاث لجمُع هىاحي اإلاجخمع وخُاة ألافشاد، هى ما ٌؽيل آلت مجشدة 
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(Machine Abstraire)  حعمل على مظاعفت كىاهحن جذفم سؤط اإلااٌ الصىاعي

والخىىىلىجي وهى ما ًجعل وظائل اإلاشاكبت والحشاظت ؤهثر مهاسة وؤهثر اهدؽاسا 

هزا ًجعل الذولت غحر كادسة على ججىب ومىاحهت العىاكب الاحخماعُت . وفاعلُت

م وظائل كذًمت ؤزبدذ عجضها مثل سحاٌ الىظام والجُىػ  لآللت اإلاجشدة عً ػٍش

مثال ال )والبحروكشاػُت وال على الخجهحزاث الاحخماعُت، مثل اإلاذسظت والعائلت 

ًمىً مشاكبت اإلاخىاصلحن على ؼبىت الاهترهِذ وما ًخؼؼىن له مً باس مدلُت 

جإخز العىاكب الاحخماعُت هخؼىغ هشوب عذة مظاهش جمغ . (للملاومت

باألظاط مفهىم اإلاىاػىت الزي ًصبذ فظفاطا، وهزلً الخإػحر اللاهىوي 

للجمعُاث والىلاباث مثال، وهزلً حؽعب آلُاث الظغؽ الاكخصادي، وجبذٌ 

ػبُعت اإلاؼالب الاحخماعُت والتي ظترهض على الىُف ولً جبلى عىذ معخىي 

الىم، ظُاظغ ول هزا ما ٌعمُه دولىص الحم في الشغبت، وهزا ما ًفعش الؽيل 

ظهش في كظاًا مخعللت  الثىسي الجذًذ الزي ًخخلى عً ألاهماغ اللذًمت ٍو

باألكلُاث الازيُت واللعاهُت وؤلاكلُمُت والؽبابُت، هي ؤؼياٌ زىسٍت جظع الىظام 

اللائم وؤحهضجه والىظام الاكخصادي العالمي لآللت وجيعُلاث الذٌو الىػىُت 

.   مىطع الدعاٌئ رلً ألن الثىسٍحن مشغمىن دائما على حغُحر ؤؼياٌ جخؼُؼهم

ألاقلية كمسار ولثلرة داإلاقادمة دؤلابداع  -5

ًيخلذ دولىص الفلعفت العُاظُت اإلاىدذسة مً عصش ألاهىاس وفلعفت العلل، 

باإلالابل ًذعى بلى فلعفت ظُاظُت جلىض مىؼم الثىائُاث اإلاخعاسطت ومىؼم 

 (الزسي . الهامص ي، ألاكلُت)الجذٌ والعلب بل ؤلازباث، بزباث ول ما هى مخخلف 

بل ؤن العُاظت .فلعفت حعخمذ على الخعذد، والاخخالف هصحروسة ولِغ هغاًت

حؽيل مخاسحا للفلعفت مً خالٌ وطع الفىش في عالكت مع كىي الخاسج، بل 

بنها . 32"مً ؤكىي دواعي الفلعفت وما ًجعل مجها بالظشوسة فلعفت ظُاظُت"رلً 

ظُاظت اإلاشجدل، فاألمش لم ٌعذ مخعللا بفً الحىم والخعاكذ والعذالت بل 

 .ؤصبدذ ظُاظت اإلاترخل تهخم بما صغش وجظاءٌ مً ألامىس ولِغ بالىخلي

 الخاسج ٌعني ؤن هفخذ الفىش على ما ًلصُه مً دائشة الىُىىهت والعلالهُت، 

هفخده على الخجٍشب ختى ال ًبم سجحن اإلااهُاث، بل مخعللا بالحذر في حغحره 

خي، هى الفلعفت في اخخياهها مع  اإلاعخمش، الخجٍشب بؽيل فلعفي ولِغ جاٍس
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ل، هى ببذاع وملاومت، هى . الالفلعفي، فالخفىحر هى دوما ججٍشب ولِغ جإٍو

 .اهفخاح وججذًذ 

اث اإلاذهُت  و مً هىا ال ًلترن مفهىم الذولت لذًه بمفاهُم العلذ والحٍش

ع اللاهىوي اإلاعخمذة مً فلعفت ألاهىاس  . سوظى، هىبض)اإلاؽشوػت والدؽَش

، بل ًشي ؤن هزه اإلافاهُم هي هدُجت ولِعذ ظببا ليؽىء الذولت، فال (ظبِىىصا

ت ًصادسها الىظام الشؤظمالي باظم مىؼم الاظتهالن  ًصبذ ؤلاوعان )معنى للحٍش

ش الفلعفت هزلً "، (عبذا لشغباجه  ش الشغبت وجدٍش لزلً فذولىص كذ ظعى بلى جدٍش

ت جلخض ي 33"  لي، فالحٍش خ اإلاُخافٍض ش الفلعفت مً اليعم اإلاغلم، ومً الخاٍس جدٍش

ًذخل في خىاس مع " ففىش الاخخالف وخاصت مع دولىص . الخعذدًت والصحروسة

الفلعفت الىالظُىُت، بن ما ًإخزه علحها هى بكصاء آلاخش والاظخدىار علُه 

. 34"اهؼىلىحُا وظُاظُا

خ في جؼىس معخمش،    ًلؼع دولىص مع الخصىساث العابلت التي حعخبر الخاٍس

خ ألاخذار العظُمت والىبحرة، بل ألاخذار  خ خعبه لِغ هى جاٍس خُث ؤن الخاٍس

ت اإلاخىاهُت في الصغش التي لها امخذاد في عمم اإلاجخمع ووظؽ  الجضئُت الزٍس

خ، بن الزسي، اإلاخىاهي في الصغش هى " الجماهحر وهى ما ًدذر فعلُا في الخاٍس

خ  خ ما ًظل ٌعلؽ وال ًصل، هى جاٍس خ هى جاٍس الحذر في صحروسجه، والخاٍس

خ ال ًفشص ؼِئا ًيؽإ مىه  خ ما ٌعلؽ فُه، فالخاٍس ،فالخشوج (35)" العلؼاث، جاٍس

خ غحر ممىً  خُت، بل "مً الخاٍس بال عً ػٍشم صحروساث الخعذدًت التي لِعذ جاٍس

. 36"حغشافُت، خُث جخؽ وجشظم معاساث وجىحهاث الفىش 

  لزلً ٌعخيخج دولىص ؤن ال فشق بحن الىظام الاظدبذادي واللاهىوي رلً ؤنهما 

مخظامىان بلى خذ هبحر في ظبُل الغاًت الجهائُت وهي خذمت العُذ آلامش الىاهي 

والىمىرج الىاخذ، وما الخعاسض بُجهما ظىي في الظاهش، فما هجذه مً مفاهُم 

هجذ ما ًلابلها عىذ  (مىازُم، اجفاكُاث، علىد)لذي اإلاؽشع اللاهىوي مثل 

فاللاهىن ٌعخذعى اللبع والاعخلاٌ، .(37) (وزاق، خباٌ، ظالظل)الؼاغُت 

والحذًث عً الاظدبذاد ٌعخذعي اإلاُثاق، فىالهما مىذمج في آلاخش خُث ال ًمىً 

ؤن جيىن هىان اجفاكُاث وعلىد ملضمت بذون وزاق وظالظل  والعىغ 

هزا ما ًادي بذولىص بلى اللٌى ؤن الذولت وؽإث مشة واخذة مىخملت وال .صحُذ

معنى للىالم عً جؼىس الذولت، فالؽيل الحذًث واللذًم للذولت مخظاًفان 
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خي، بل ظهشث مشة  مخداًثان في جالصم وزُم، بن الذولت ال جيؽإ وفم التراهم الخاٍس

واخذة مىخملت  وؼمل ؼيلها حمُع ؤهداء العالم، ختى في الىظام البذائي ؤو 

لي  اللبلي، همؼلب داخلي وامً في راتها، هزا ما ًخعاسض مع اإلاىؼم اإلاُخافحًز

لابل بحن الثىائُاث  . (مخؼىس /خذًث، مخخلف / بذائي)اإلاخعالي الزي ٌعاسض ٍو

 رلً ؤن الذولت مهما خاولذ ؤن جشاكب اإلاجخمع وفم جشظاهت مً آلُاث اللمع 

لت ظُاظت اخخىاء اإلاعاسض واإلاىاهع، ظُظل هىان  والدعلؽ والخدىم وعً ػٍش

دائما ش يء ًفلذ، ويهشب مً آلالت اإلاجشدة الحاهمت، يهشب بلى مىافز جىفش له 

وإلاا وان اليؽاغ ؤلاوعاوي ال ًخىكف وال ًيل، . الخلم وؤلابذاع إلاعاساث حذًذة

ألن ما يهشب هى ما ًدذر دون غاًت مدذدة، ألهه في راجه صحروسة معخلبلُت، 

فالخدلُل الزسي لذي دولىص يهخم بالجضئي، باإلايس ي، باإلادلي، بباس ملاومت 

العلؼت مهما جىاهذ في الصغش، يهخم بخؼىغ ؤلافالث بذال عً الخىاكظاث، 

باألكلُاث بذال عً الؼبلاث، في ملابل ألاغلبُت، ألاكلُت بصفتها ؤهثر هجاعت 

وفاعلُت على الابخياس وؤلابذاع والخجذًذ وعلى الاهدشاف على الخؼىغ العمُىت 

صعب خصشها وجلُُذها، بنها عالكت  (حهاص العلؼت) فهي مبثىزت في اإلاجخمع ٍو

خ، في ججاوس وجداًث ال  ت، عالكت حغشافُـا ال عالفت جاٍس حزمىسٍت ولِعذ شجٍش

ال هفخلش بلى "في جشاجب وحعالي، ألاكلُت همعاس للثىسة واإلالاومت، وؤلابذاع ألهىا 

هفخلش بلى .الخىاصل بل على العىغ هخىفش على الىثحر مىه بل هفخلش بلى ؤلابذاع

.  (38"ملاومت الحاطش

 فىمؽ ألاكلُت الزسي هى الزي ًخعزس ؤن جلبع علُه الذولت ؤو ؤن 

خ ؤلاظالمي، دولت )جخخُل مذاه  ت مثال في الخاٍس اهلالب الذولت العباظُت على ألامٍى

، ألن الذولت حعمل وفم الخؼىغ الغلُظت (اإلاغٌى والخخاس، واإلاشابؼىن في اإلاغشب

.التي ال ًمىجها اللبع على الخؼىغ الشكُلت الهاسبت 
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