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 الشاكل علا  التعار  ناايهم   العرباي  الربيا  انتفاضاا  بعد لنا المناسب الدولة شكل عن البحث إطار في

ماه الذي التحليل وهو الشكل  لهذا تقديمه تم   تحليل أعمق طريق عن وذلك الغرب  في للدولة الحالي  ميشايل قد 

ا هااأن   إل  الغرب في للسلطة فوكو تحليال  أهمية وترج . فوكو  وهاو الحكام  فاي الليبرالاي الشاكل علا  زترك 

 الخطاباا  أهام   مان واحادا ليشاك   الليبرالاي الخطااب ألن   ونظرا  . الغرب في الدولة نموذج به تمي ز الذي الشكل

 السالطة  اختباار فاي السياساي اإلساالم خطااب هزيمة بعد خاصة الساحة عل  برز والذي بالدنا  في سياسي ةال

 .الغرب في لليبرالي ة فوكو قدمه الذي النقد ذلك عل  التعر  يهمنا فإن ه

اةال بالتياارا  علق  التي األوهام من الكثير عل  القضاء في يساهم لليبرالي ة فوكو نقد إن   اةال ليبرالي  . عربي 

اةال لنقد كثيرة محاوال  فوكو سبق  وقد رة ألياديولوجيا وتشاكيلها رأسامالي ةبال ارتباطهاا تبارز  ليبرالي   لهاا مبار 

 الشكل وفشل األزما  وق  في خاصة الدولة شإون إدارة عن وعجزها الشكلي طابعها تبرز أو  (ماركسي ةال)

اةل فوكاو نقاد لكان  (. الجدياد واليساار شمي  كارل) الحكم في البرلماني  أياديولوجيا باعتبارهاا يتناولهاا ال ليبرالي 

 األساس في هي ليبرالي ةال كون عن تكش  فوكو تحليال  إن   بل. ةصوري   ةشكلي   قواعد باعتبارها وال ة تبريري  

 وهاو فقاط  واحاد شاكل فاي إال ةالسالطوي   تهااجم وال الظااهر  فاي إال   الدولاة سالطة مان تضاع  ال للحكم  آلية

 جديادة ةسالطوي   وتخلاق  (الرعاياة دولاة أنظماة أو شاتراكي ةاال األنظماة فاي سواء) المخطط باالقتصاد المرتبط

 .والحقيقة الطبيعة باسم

ا األفكاار علياه تهيمن والذي العربي عالمنا في السابد الليبرالي الخطاب إن   ا ةالحقوقي   والمواجاه ةوالتعاقدي 

اةال تطاور مراحال مان ماضية مرحلة ليمث   كان تهاسلطوي   ةبحج   ذاتها حد في الدولة لسلطة  الغارب  فاي ليبرالي 

 الذي التاريخي التخل  إن  . عشر الثامن القرن عند أيديولوجيا   نق  فنحن ولذلك الحالية  المرحلة ليمث   يعد ولم

 نحان  قهانطب   أن قبل الغرب في وتتضح مساوبها تظهر سياسي ة تجارب نشهد أن علينا يفرض الذي هو نعيشه

اةال مصاابر علا   التعار   إلا  تهاد  الدراساة وهذه. بالدنا في ليبرالي ةال حال هو وهذا  أي الغارب  فاي ليبرالي 

 . عندنا غربي ةال بالطريقة طب ق  ما إذا ليبرالي ةال السياسا  إليه تإدي أن يمكن ما مستقبل عل 

*************** 

اا  العصاار ماان الساالطة ال تحااو   درساا  التااي سياسااي ةال فوكااو ميشاايل أبحاااث علاا  الدراسااة هااذه زترك 

 التاي الثالثاة الادروس فاي لاةالمتمث   األبحااث تلاك الحداثة  بعد ما عصر وحت  الحداثة عصر وعبر الكالسيكي

 واإلقلايم األمان"و  (;><6" )المجتم  عن الدفاع يجب: "السبعينيا  أواخر فرانس دو الكوليج في فوكو ألقاها



 

  

 

 فاي فوكاو رصاده الاذي التحاول ذلاك الدراسة وتتناول ؛(<><6" )ةالحيوي   السلطة مولد"و  (=><6)" والسكان

 هذه. الدولة إقليم داخل للسكان ةالحيوي   البيبة إدارة ميكانزما  إل  والرقابة الضبط آليا  من السلطة ممارسا 

 الحديثاة  الدولاة فاي السالطة لطبيعاة السياساي ة وتحليالتاه أفكااره كال فوكو فيها وض  التي هي الثالثة الدروس

تااه ووضاا  ااة فااي الخاصااة نظري  اا أيااديولوجيا مجاارد هاااأن   علاا  إليهااا ينظاار لاام التااي الجدياادة  الليبرالي   ةتبريري 

 هاأن   عل  بل  ليبرالي ةل قديم شكل إحياء تعيد جديدة واجتماعي ة اقتصادي ة سياسا  دمجر   أو اقتصادي ة إلجراءا 

اا السياسااة لممارسااة العااام اإلطااار  السياسااة بعااد نشااؤ السياسااة ماان جديااد نااوع وهااو  Bio-politics ةالحيوي 

ا ةاالنضاباطي   اا السياساة هااذه. 1الكالسايكي العصار فااي ةوالعقابي   باعتبااارهم لهاا الخاضااعين علا  تشاتغل ةالحيوي 

 الحاجاة خاالل مان بشاري ةال الحياة تفاصيل ألدق   إدارة إل  بذلك السلطة لوتتحو   األساس  في ةبيولوجي   كابنا 

 . والمصلحة والرغبة

اةال الحوكماة تشاتغل للسلطة الجديد التحول هذا وفي . والحقيقاة الطبيعاة عان جدياد بمفهاوم الجديادة ليبرالي 

ااةال الحوكمااة إطااار فااي فااالطبيعي  السااوق آليااا  فااي بالكاماال اسااتيعابه تاام   الااذي البيولااوجي هااو الجدياادة ليبرالي 

اة اساتجابة صاورة فاي اآلليا  هذه عن يعب ر ما كل   هو والحقيقي عنه  رةالمعب   باعتبارها  تنظيار أو لهاا حكومي 

ل. سياسي اقتصاد صورة في لها علمي  أي خارجهاا  مان تاؤتي ذاتهاا للدولاة شارعي ة مان بذلك شرعي ةال وتتحو 

ااةال ارساا مللم شارعي ة إلاا  اجتمااعي  وعقاد طبيعااي حاق مان  اسااتجابتها طرياق عان داخلهااا مان تاؤتي حكومي 

 األخار،  هاي داخلي ة السلطة عل  الحكم معايير وتصير. قتصادي ةاال وحقيقته السوق طبيعة والحقيقة  للطبيعة

 الساتيعاب نظارا   نفساها للسالطة خاضعة أصبح  التي المعايير تلك الكفاءة  وعدم الكفاءة والفشل  النجاح مثل

 إليه الوصول ووسيلة السلطة وض  من هو الهد  يكون فعندما. واألهدا  الوسابل لطرفي ليبرالي ةال الحوكمة

 هذه أن   صحيح .لنهايةا إل  البداية من السلطة يد في السلطة عل  الحكم معايير تكون أيضا   السلطة وض  من

 للطبيعاة مساتجيبة كانا  طالماا ناجحة السلطة إجراءا  تكون أي والحقيقي  الطبيعي محك   ل إ تستند المعايير

 العلمي التعبير هي الحقيقة وصار  البيولوجي  هو صار الطبيعي أن   إال   مستجيبة  تكن لم إذا فاشلة والحقيقة 

 . ةحيوي   سياسا  تمارس ةحيوي   سلطة هابؤن   الجديدة ليبرالي ةال للدولة فوكو وص  يؤتي هنا ومن عنه  والسياسي

اا فااي البحااث هااو الدراسااة هااذه ماان والهااد   العصاار ماان والحقيقااي الطبيعااي ال لتحااو   فوكااو رصااد ةكيفي 

 السلطة بين العالقة في فوكو نظرية إطار في تمفصلهما عن والكش  الجديدة  ليبرالي ةال عصر إل  الكالسيكي
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ااةال الحوكمااة لعناصاار النيااوليبرالي الحيااوي بااالمعن  والحقيقااي الطبيعااي تشااكيل وتوضاايح والمعرفااة   ليبرالي 

 . الجديدة

م اةال للنزعاا  مضاادة باعتبارهاا للسالطة تحليالتاه فوكاو قد  االتقد   تاريخي  ا وللنزعاا  ة مي  ا ةالجدلي   ةالهيجلي 

ن  تحليالتاه أن   أم هاو  أراد كماا بالفعال النزعاا  هاذه من االنفال  فوكو استطاع هل لكن. ماركسي ةوال  تضام 

 أساماه لماا فوكاو تحلايال  أن   إلا  الدراسة هذه لتتوص   ة المنهجي   هاتهوتوج   فوكو نوايا عن رغما   جدليا    منطقا  

 يمكن ال  ككل   ليبرالي ةال ولموضوع Micro-power الصغر، والقو، Micro-politics الصغر، السياسا 

اا الااذي الماركسااي الجاادلي باإلطااار باالسااتعانة إال والكاماال الصااحيح الفهاام فهمهااا  دروسااه أن   الدراسااة حستوض 

 . فوكو من مقصودة غير بطريقة إليه جهتت   األخيرة

******************* 

  

ا الحداثاة عصار فاي السالطة ألشاكال تحليلاه في فوكو ينطلق اةال للممارساا  تحليال مان ةاألوروبي   حكومي 

Governmental Practices  مان الناوع هاذا وفاي. 2للدولة واإلداري السياسي للهيكل ةتقليدي   دراسة من ال 

ااةوال والشااعب الساايادة صاااحب مثاال ساالفا   معطاااة موضااوعا  فوكااو يتناااول ال التحلياال  والمجتماا  والدولااة رعي 

اةاال للعلاوم ةالتقليدي ا صاا التخص   تدرساها التاي الموضاوعا  تلك المدني   تانعكس كيا  سايتناول بال  جتماعي 

ا أي نفساها  علا  حكومي ةال الممارسا   الدولاة مثال لثنابياا  يمكان كاان وكيا  ذاتهاا  وتعقلان نفساها فاي رتفك 

ااةوال والساايادة الماادني  والمجتماا   منهجيااة هااي هااذه فوكااو منهجيااة أن   والمالحااظ. األصاال ماان تنشااؤ أن  رعي 

 كيا : نفساه يساؤل هاو إذ  Conditions of Possibility اإلمكان شروط عن السإال تتضمن هاألن    3كانطية

 علياه ظهار  الاذي األسااس هو وما اآلن  عليه هي ما عل  صار  وكي  تنشؤ  أن الحديثة للدولة يمكن كان

 لكن 4الدولة  وفي الحكومة في الليبرالي والشكل الليبرالي الحكم ظهر أساس أي وعل  والمجتم   الدولة ثنابية

ا الشاروط عان الكاانطي اإلمكاان ساإال يبحث بينما  المعرفياة الملكاا  فاي ويضاعها المشاروعة للمعرفاة ةالقبلي 
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- Michel Foucault, Secutiry, Territory, Population. Lectures at the College de France. Edited by Michel Senellart, 

translated by Graham Burchell (New York: Palgrave Macmillan, 2007), pp. 108-        -    

3
 ظِزد لراطبد كث٘زح رز ف ُذا الفبثع لوٌِ ٘خ فْكْد ًذكز هٌِب:  -

Djaballah, Marc, Kant, Foucault, and Forms of Experience (New York/London: Routledge, 2008), pp.160ff, 212ff; 

Koopman, Colin, Genealogy and Critique: Foucault and the Problems of Modernity (Bloomington/ Indianapolis: 

Indiana University Press, 2013), pp. 108-    
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- Michel Foucault, The Birth of Biopolitics. Lectures at the College de France 1978-1979. Trans. by Graham Burchell 

(Basingstoke & New York: Palgrave Macmillan, 2008), pp. 2-  



 

  

 

 األشاكال إمكاان شاروط عان يبحاث فوكاو عناد اإلمكاان ساإال فاإن   قبلياة  معرفياة مقاوال  مان فياه وماا للعقل

 . االجتماعي والعقد الطبيعي الحق أفكار في ال ذاتها  حكومي ةال الممارسا  في سياسي ةال

اةال الممارساا  برصد إذن فوكو يبدأ اا  مان اساتنباطها ال  حكومي  ا مان كلي   والسايادة والعقاد الحاق ةنوعي 

اا  هاذه ظهاور ةكيفي   عن تحليله سياق في ويكش  والمجتم    ليسا  إذن طريقتاه. الممارساا  تلاك عبار الكلي 

 الممارساا  تحليال عنادها يبادأ وأساس ومنطلقاا  مبادئ هاأن   عل  الكلي ا  إل  تنظر ال  5محايثة بل ةاستنباطي  

 وبذلك الكليا   تلك ظهور عن سياقه في سيكش  الذي هو ذاتها حكومي ةال الممارسا  تحليل إن   بل  حكومي ةال

اا  تلاك باؤن   العلم وم . جينيالوجيتها أو نهاتكو   عن يكش   أن يارفض فوكاو فاإن   المعرفاة  لمجاال تنتماي الكلي 

 عالقاة فاي ويظاالن األولا   اللحظاة مناذ معاا   يتشاكالن عناده االثنين إن   بل السلطة  عل  سابقة المعرفة تكون

 .ذلك بعد وتمفصل وتضافر تشابك

 الكنيساة مثال منهاا  وأكبار أعلا  لكياناا  تابعاا   ا  سياساي   كياناا   الوسط  العصور في الدولة كان  حين في

 كان  هاأن   هو األوروبية الحداثة عصر في الدولة يميز ما فإن   المقدسة  الرومانية اإلمبراطورية أو الكاثوليكية

 هاي الدولاة ألن   هاي  سالطتها من أعل  سلطة تطي  وال ذاتها  خالل ومن لذاتها توجد هي إذ فقط  لذاتها دولة

ر تجد وال بها  الخاص قانونها  تعبار التاي  Raison d’état عباارة معن  هو وهذا. ذاتها من إال   وجودها مبر 

 عان يكشا  هناا فوكاو وتحليال 6.ةدولتي   عقالني ة جديد  نوع من عقالني ة إال هي ما فالدولة الدولة  عقالني ة عن

. أيضاا   المادني والمجتما  الكنيساة عان ومنفصاال   بذاتاه را  ومسي   مستقال   وجعله الدولة لمجال حدث الذي التمايز

ا النهضاة عصار وحتا  الوسط  العصور في الدولة يميز كان فما اة قياود هنااك كانا  هأن  ا قانوني   علا  ةخارجي 

ا الذي االجتماعي العقد ومعه الطبيعي والقانون الكنسي  أو اإللهي القانون في تتمثل سلطتها   لحظاة فاي ستؤس 

 أو الدولة  خروج إن   بحيث الذاتي  مجالها إل  تنتمي وال الدولة خارج كان  القيود هذه. البعيد الماضي في ما

ااةال الممارسااا  باألصااح  ساالطتها وعلاا  عليهااا للخااروج الكااافي رالمباار   ميقااد   والحاادود القيااود تلااك عاان  حكومي 

 . والثورة العصيان ثم ومن الطاعة  ورفض
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ا مباررة ثام البداياة  في إلهيا   رةمبر   والقيود الحدود هذه كان   ثام ذلاك بعاد( الطبيعاي للحاق نسابة) ا  طبيعي 

 عنهاا خرجا  إذا التاي العاماة اإلرادة إلا  باالنظر أي اجتماعياا   وأخيارا    (االجتمااعي لعقدا إل  نسبة) ا  تعاقدي  

 عشار  السااب  للقرن الكالسيكية ليبرالي ةال أن   التحليل هذا ومعن . عليها الخروج المجتم  حق من يكون الدولة

 باعتبارهما والكنسي اإللهي القانون محل   االجتماعي والعقد الطبيعي القانون  أحل   ولوك  هوبز ليبرالي ة أعني

 القيااد مباادأ حسااب يساايران كانااا فقااد الصاافة وبهااذه الخاااص  مجالهااا إلاا  تنتمااي وال الدولااة ساالطة خااارج قيااودا  

 يساتطي  حتا  الدولاة خاارج يكاون أن هاو القياد هذا يحكم كان ما ألن   ذلك. 7الدولة سلطة عل  هنفس الخارجي

 فاي الدولاة قياود علياه صاار  ماا عكاس وهاذا التصاور  هاذا وفق ا  خارجي   يكون أن يجب فالقيد سلطتها  تقييد

 عشر الثامن القرن في ينتهي سو  للدولة الخارجي القيد ومبدأ. داخليا   القيد صار إذ بعدها؛ وما الحداثة عصر

 . نفعي ةال الليبراليا  من تبعها وما  "يمر دعه يعمل  دعه" ليبرالي ة أي والمنفعة  السوق ليبراليا  نشؤة م 

ااة بااين الفاارق هااو وهااذا ااةو عشاار الساااب  القاارن فااي ولااوك هااوبز ليبرالي   واالقتصاااد الفيزيااوقراط ليبرالي 

 الشاكل خدماة فاي تعمال كانا  فااألخيرة عشار  والتاسا  عشار الثامن القرنين في نفعي ةوال الكالسيكي السياسي

ر. ذاتها من إال   تهاوشرعي   رهامبر   تجد ال التي المستقلة للدولة الجديد اةوال الدولاة وجاود فمبر  ار التاي عقالني   تعب 

اا وشؤنهم  الجمي  تترك كونها من آتية كان  الحداثة عصر في عنها  ل يعما دعاه" مبادأ وأعاقا  ل تادخ   إذا أم 

 لتتادخ   عنادما والدولاة. شارعي ةال عان خروجها يعني فهذا الرأسمالي  السوق ةطبيع عن يعب ر الذي  "يمر دعه

ا أكثر  عشار الثاامن القارنين ليبرالي ة من الجديدة ليبرالي ةال ورثته الذي المعن  هو وهذا. يتهاشرع   تفقد يجب مم 

 حالياا   تادويره وأعااد  القاديم المعنا  ذلاك بإحيااء قاما  الجديادة ليبرالي ةال أن   نالحظ أن ويجب. عشر والتاس 

 التاسا  القارن مان األخيار الربا  مناذ تاا  مإق   للحكام الليبرالاي الشاكل مسيرة ف توق   أن بعد عالمي  نطاق وعل 

ااةاال الرعايااة دولااة عصاار فااي أي العشاارين  القاارن أرباااع وثالثااة عشاار ااةاال والااديموقراطيا  جتماعي   جتماعي 

 عصاارين بااين انتقاليااة فتاارة سااو، يكاان لاام المخطااط االقتصاااد فااي العصاار هااذا وكااؤن   المخطااط  واالقتصاااد

  .8ليبراليين

ا تكاون لان أي خارجياة  غير قيودا   الحكومة عل  القيود تكون سو  عشر الثامن القرن من وابتداء  ا  نص 

ااة حقوقااا   أو إلهيااا    اا إرادا  أيضااا   تكااون ولاان  طبيعي  ااةال ماان ةطوعي   فااي الاادخول علاا  مااا لحظااة فااي فقاا ات   رعي 

د سو  القيود هذه. نفسه الحكم أهدا  في أي  داخلي ة قيودا   ستكون بل السياسي  النظام وتؤسيس المجتم   تحاد 

 تنعزل سو . يرشر   أو خيِّر فاسد  أو صالح أخالقي  غير أو أخالقي هو ما ال يجب  ال وما به القيام يجب ما
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8
 د الوقفهخ 2119لار رؤٗخ للٌ ز ّالزْسٗعد القبُزح  دتقصااديّتوأبؼادها اال فكزيّتالجديدة، جذورها ال ليبزاليّتالل  أشز  هٌصْر:  -



 

  

 

اا االعتبااارا  اا ةاألخالقي  ااةوال ةوالقيمي   الممارسااة أي الكفاااءة  هااو الحكاام معيااار ويصااير الحكاام  مجااال عاان ديني 

 شايء وال الحكام  هاي الخاصاة وأهادافها الخاصاة  أهدافها إل  للوصول وسابل من لها يتاح ما وفق حكومي ةال

 . غيره

ااةال الممارسااة أن   كمااا ااةال تقساايم علاا  تعماال لاان حكومي   ال وجاازء الحكااومي للفعاال يخضاا  جاازء إلاا  رعي 

ي ةبال ويتمت  يخض   الخضوع هذا كان سواء الخضوع  وعدم الخضوع بين حكومي ةال الممارسة زتمي   ولن  حر 

اةال أو النااس أو األفاراد باين يكاون لن فالتقسيم. ا  قهري   أو ا  إرادي   أو ا  طوعي   اةال الممارساة داخال بال  رعي   حكومي 

 عملاه يجاب ماا وباين بهاا  القياام يمكان ال التاي وتلاك بهاا  القياام يمكان التاي واإلجراءا  ا العملي   بين نفسها 

ااوالحر   الحقااوق تختفااي وبالتااالي. 9وسااابله تااوافر  لااو حتاا  عملااه  يجااب ال ومااا لعملااه المتاحااة والوسااابل  ا ي 

 عادم وسبب راعتها  ما إذا الحكومة شرعي ة مصدر كذلك وباعتبارها الحكومة  عل  قيودا   باعتبارها ةاألساسي  

اح التحليال هاذا وفاي. صاونها تساتط  لام أو خالفتهاا إذا عليها الثورة وبالتالي تهاشرعي    المباادئ أن   فوكاو يوض 

ا ليبرالي ةال  يعناي ال هاذا لكان. علياه شارعي ةال وإضافاء الحكام تبريار فاي القديماة بوظيفتهاا تقاوم تعاد لام ةالتقليدي 

ااةوال تشااريعي ةال الخطابااا  ماان اختفاءهااا اا قانوني   الااذي العصاار نفسااه هااو العصاار هااذا ألن   ذلااك ة؛واأليديولوجي 

اةل نقادا   هاذا وُيعاد  . عليهاا تعتماد لان نفساها والحوكماة الحكومة أن   يعني بل الخطابا ؛ هذه فيه ازدهر   ليبرالي 

ا اا خطاباا   أي أيااديولوجيا  مجاارد كانا  باعتبارهااا ةالتقليدي   ممارسااا  علاا  شارعي ةال إضاافاء فااي وشاكال   ا  تبريري 

  أيديولوجيا مجرد هاأن   عل  عصره في ليبرالي ةال عل  حكم عندما إذن حق   عل  ماركس كان لقد. نةمعي   حكومي ة

 10.الرأسمالي للمجتم  ةالتحتي   للبنية وانعكاس

 للحكومة الذاتي التقييد جعل الذي عقالني ةال شكل أو فكري ةال األداة هو يكن لم القانون أن   إل  فوكو ويذهب

 وخاصااة السياسااي  االقتصاااد هااو الاادور بهااذا يقااوم كااان مااا إن   باال عشاار  الثااامن القاارن منتصاا  منااذ ممكنااا  

  "يعماال دعااه" مباادأ ياااتبن   هماااألن   سااميث  آلدم الكالساايكي االقتصاااد ثاام ال  أو   الفيزيااوقراطي السياسااي االقتصاااد

. لشاؤنها تترك ثم تحترم أن يجب التي الخاصة قوانينه له طبيعي مجال هأن   عل  الحكم مجال إل  نظرا هماوألن  

 الحقاوق مثال أشاياء فاي التفكيار فاي ينشاغل لن" هأن   هو الدور بهذا للقيام مإهال   السياسي االقتصاد جعل والذي

اةال الممارساا  في سيفكر بل معين  مجتم  تاريخ في أو  بشري ةال الطبيعة في المتضمنة األولية  ذاتهاا  حكومي 

اا. مااا حقااوق إلاا  بااالنظر شاارعي ة غياار أو شاارعي ة كاناا  إذا فيمااا يبحااث لاان فيهااا تفكيااره وفااي  فااي ساايفكر هلكن 

 السايادة لصااحب يبارر الاذي ماا: يساؤل لان كماا. أصلها إل  بالنظر ال آثارها إل  بالنظر حكومي ةال الممارسا 
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- Foucault, The Birth of Biopolitics, pp. 11-   

10
- Marx, Grundrisse. Foundations of the Critique of Political Economy. Translated by Martin Nicolaus (London: 

Penguin, 1993), pp. 240-    



 

  

 

 السال   أو األشاخاص مان معيناة فباة علا  الضارابب رفعناا إذا سيحدث الذي ما: سيسؤل بل الضرابب؛ فرض

 كانا  إذا وماا الممارساة هاذه آثار هي ما هو المهم بل القانون  إل  بالنظر شرعيا   ذلك كان إذا ما ليس والمهم

 السياساي االقتصااد ما  شرعي ةفال. 11"شرعيتها عدم عل  دليال   سيكون فهذا السلبي األثر ثب  وإذا. ال أم سلبية

ة أصبح  اةال الممارساة علا  المترتباة اآلثاار مان مستمد   شارعي ة ال الاذاتي  للتقيياد تساع  التاي الجديادة حكومي 

ة  . أولية حقوق أو أصلي قانون من مستمد 

ااةال الممارسااة ماا  متناسابا   كااان فوكااو تحلاايال  حسااب السياسااي االقتصااد إن    تسااع  التااي الجدياادة حكومي 

 منطقياة درجة عل  تعتمد ال ما علم علمي ة أن   هذا ومعن . علما   باعتباره بسهولة قبوله تم   ولذلك الذاتي  للتقييد

تااه العلاام هااذا ااة معااايير ماا  اتفاقااه علاا  وال  ومعقولي   مناساابته هااو علمااا   العلاام يجعاال الااذي إن   باال مساابقة  علمي 

 مجارد ولايس القاوة م  متمفصل العلم أن   إل  باإلضافة هذا. 12بالفعل قابمة معينة وسلطوية سياسي ة لممارسا 

. نفساه الوقا  وفي معا   نشآ الذاتي للتقييد تسع  التي الجديدة حكومي ةال والممارسة السياسي فاالقتصاد لها  تاب 

 الساالطة تنااتج بحيااث  13والساالطة المعرفااة بااين التااوازي ماان نوعااا   هناااك أن   لنااا توضااح فوكااو تحلاايال  أن   إذ

د األقاال علاا  أو المعرفاة ا قبولااه شااروط هااي وماا المشااروع العلاام هااو ماا تحااد   االقتصاااد ماا  حاادث مثلمااا  اعلم 

 علياه ُتقااس أن يجاب الاذي العلمي المعرفي اإلطار بدوره السياسي االقتصاد ليشك   أخر، جهة ومن السياسي 

 .الجديدة حكومي ةال الممارسا 

م أن أردنا وإذا  مارتبط جدياد بمعنا  لكان نعام  للمعرفاة  سوسايولوجيا ُيعاد   فهل التحليل  لهذا توصيفا   ُنقد 

اد لد، المعرفة اجتماعيا  من قبله معروفا   كان بما مرتبطا   وليس وحده  بفوكو  فإذا. مانهايم مثل العلم هذا رو 

اةاال للعملياا  المعرفاة محايثة تعني المعرفة سوسيولوجيا كان   تعناي كانا  وإذا ساياقها  فاي وسايرها جتماعي 

 تشاكل التاي جتماعي ةاال للعمليا  انعكاس مجرد المعرفة أن   بمعن  ال والمجتم   المعرفة بين األصلي التوازي

 سوساايولوجيا إلاا  بالفعاال تنتمااي فوكااو تحلاايال  فااإن   لأليااديولوجيا  الماركسااي النقااد يااذهب كمااا التحتااي البناااء

 ماادي لواقا  أو تحتاي لبنااء الحقاا   أثارا   باعتبارهاا المعرفة تدرس التي االنعكاسية النظرية مقابل ففي. المعرفة

م فوكو تحليال  فإن   مكتمال   قبلها يوجد اةاال للعملياا  ومحايثاة مساوقة وهي المعرفة لنا تقد   السالطوية جتماعي 

ااةوال ااةاجتماع أو ماديااة لبنيااة ال  حكومي   المعرفااة بااين فوكااو عنااه كشاا  الااذي الجديااد التمفصاال هااذا. جاااهزة ي 

 . قبله من المعرفة سوسيولوجيا أدبيا  في معروفا   يكن لم والسلطة
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- Foucault, The Birth of Biopolitics, p     

12
- Gane  Nicholas: “The Governmentalities of Neo-Liberalism: Panopticism, Post-Panopticism  and Beyond”  The 

Sociological Review, vol.60 (2012), pp. 611-    

13
 ّهب ثعفُب  210د ص 0992لار الوعزفخ ال بهع٘خد اإلطكٌفرٗخد  دنظزيت المؼزفت والسلطت ػند ميشيل فوكول  هحوف للٖ الكزلٕ:  -



 

  

 

اة حقوقا   السياسي االقتصاد يكتش  ال: "فوكو يقول  يكتشا  هاو بال الحوكماة؛ ممارساة قبال توجاد طبيعي 

ااة ل سااو  الطبيعااة مفهااوم إن  . ذاتهااا الحكومااة بممارسااة خاصااة مااا  طبيعي  . السياسااي االقتصاااد بظهااور يتحااو 

اا   أصاليا   مجااال   ليسا  فالطبيعاة العلام  هاذا إل  وبالنسبة  مان خوفاا   علياه  تجاور أال   السالطة علا  يجاب ومحمي 

 السياساي االقتصااد أن   أي. 14"أدابها خالل ومن الحوكمة ممارسة تح  يجري شيء هي فالطبيعة. شرعي ةالال

 كاان والاذي البشار  طبيعة أو الخارجي العالم طبيعة يعني كان سواء التقليدي  الطبيعة مفهوم عن يبتعد سو 

 السااب  القارن في ةالكالسيكي   ليبرالي ةل األول العصر وهو االجتماعي  عقدوال طبيعي ةال الحقوق عصر في سابدا  

اةال الممارساة إزاء تقا  طبيعاة هنااك تعاد لام. ولاوك هاوبز عناه عب ار والذي عشر  أمامناا يكاون بحياث حكومي 

 ليس لكن الطبيعة  داخلها في تستوعب حكومة: فقط واحد شيء أمامنا يكون سو  بل وطبيعة  حكومة: شيبان

اا باعتبارهااا الطبيعااة باال البشااري  أو الكوزمولااوجي بااالمعن  الطبيعااة  صاافة قوانينهااا تت خااذ اقتصااادي ة ا عملي 

 اساتوعب  الحوكماة إن  . 15ذاتاي واكتفاء وتكامل وانسجام داخلي ة عقالني ةو ةوحتمي   ثبا  من  طبيعي ةال القوانين

 البيباة داخلاه فاي يساتوعب نظاماا   باعتبااره لالقتصااد الجديادة الطبيعة الخاص  المعن  بهذا الطبيعة داخلها في

ااة كابناا  باعتبااارهم والساكان  فااي اسااتيعابها تام   قااد الجدياد المعناا  بهااذا الطبيعاة وألن  . نفسااه الوقا  فااي طبيعي 

 دعاه يعمال  دعه" مبدأ أصل هو هذا. طبيعي ة وقوانينه طبيعي ألن ه لشؤنه  االقتصاد ُيترك أن فيجب االقتصاد 

 الطبيعاة لنفساه صن  باألحر، أو الطبيعة داخله في استوعب حت  رأسمالي ةال منطق  توس   هذا يعني أال". يمر

 16.له  المناسبة

 غيار للطبيعاة جدياد مفهاوم ما  يتعامال السياساي االقتصااد أن   مان يقصاده ماا علا  أمثلاة فوكو ويضرب

 الساكان حركاة ما  تعااملوا يناالقتصاادي   أن   منها  بشري ةال وبالطبيعة الطبيعي بالحق المرتبط الحقوقي المفهوم

اا قانونااا   باعتبارهااا األجااور فااي ارتفاعااا   تشااهد التااي المناااطق نحااو اا الرسااوم وأن   ا  طبيعي   تحمااي التااي ةالجمركي 

ا المعيشاة لوسابل المرتفعة األسعار  وساابل وطبيعاة الساكان حركاة فطبيعاة. مجاعاة لحادوث االحتماال منتتض 

 عان يختلا  هناا والطبيعاي. 17فيهاا لالتادخ   يتم   وال تحترم أن يجب طبيعي ة أشياء هي األسعار وحركة المعيشة
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- Foucault, The Birth of Biopolitics, pp. 15-   

15
- Michel Foucault, Secutiry, Territory, Population, pp. 349-    

16
لوْرفْلْج٘دب جفٗدفح ّلٗوْجزاف٘دب جفٗدفح رٌبطدت ُدففِب  زأطدوبلّ٘خخ ر دك٘ل الل٘ظدبرٕ لٗ ٘دف ُدبرفٖ لك٘ ّ٘دُّذا ُْ هب ُٗفخل فٖ الظد٘ب  هعبل دخ ال غزافدٖ ا -

 األطبطٖ ُّْ الززاكن الزأطوبلٖ  اً:ز فٖ ذلك:

Harvey, David, Spaces of Capital: Towards a Critical Geography (New York: Routledge, 2001), pp.237ff. 

17
- Foucault, The Birth of Biopolitics, p.    



 

  

 

 كابناا  باعتباارهم بالساكان المارتبط هاو الجدياد فاالطبيعي. بشاري ةال الطبيعة أو الطبيعي الحق بمعن  الطبيعي

  .لهم حاضنة ةحيوي   بيبة في تسكن بيولوجية

اة ممارساة أو حوكماة باعتبارهاا السالطة فياه ُتماارس الذي الجديد السياق هذا وفي  ال األمار فاإن    حكومي 

 حاد فاي وعدمها شرعي ةال لكن  . الكفاءة وعدم الكفاءة أو والفشل  بالنجاح بل  شرعي ةال عدم أو شرعي ةبال يتعل ق

 فياه نشاؤ  الذي هو أيضا   نفسه السياق وهذا. الكفاءة وعدم الفشل أو والكفاءة النجاح ل إ يستندان سو  ذاتهما

  18فوكاو تحلايال  فاي نجاده الاذي باالمعن  ا  سوسايولوجي   تفسيرا   هذا وُيعد  . Utilitarianism الوسلية الفلسفة

 هاي بال الزابا   الاوعي فاي شكال   أو ةتبريري   أيديولوجيا مجرد ليس  فوكو تحليل في فالوسلية. الوسلية لنشؤة

اةال الممارساة صاورة اتخاذ الاذي للسالطة الجدياد الشكل م  متمفصلة معرفة حكومي 
 فاي المتمثال الشاكل هاذا  19

م لإلدارة عناصر جعلها أي واألسعار  والموارد السكان حوكمة  .الحكومي والتحك 

 إلا  راجعا   الحكومة فشل يعود لن إذ للفشل  جديد معن  هناك يكون سو  ليبرالي ةال الحوكمة سياق وفي

 الطبيعة لقانون األمير طاعة عدم يعني لن كما القويم  الطريق أو ةاألخالقي   للوصايا اتباعه عدم أو األمير فساد

 أن يمكان الساياق هاذا فاي والحكوما . البداية منذ به الجهل أو الطبيعة قانون تجاهل دمجر   يعني بل الحقوقي 

اا فاساادة تكااون أن يمكاان ال هااالكن   خاطبااة تكاون  فاساادة تكااون أن يمكاان. اإللهااي للقااانون عاصااية أو مااثال   ا  أخالقي 

 معرفتهاا عادم نتيجاة تخطا أن يمكن فالحكومة. ا  وديني   ا  أخالقي   فاسدة ليس  لكن والسياسي االقتصادي بالمعن 

 وتشاكل السالطة ما  تتمفصال فهاي للمعرفاة  جدياد معنا  يبارز وهنا. بها وجهلها تحكمها التي األشياء بطبيعة

ل الذي النسيج في طخي باألحر، هاإن  . القوة عالقا  أساس عل  مقام فوقي بناء مجرد ال لها  محايثا   كيانا    يشك 

 .السلطة

ااةال الحوكمااة أن   رأينااا  والبيبااة السااكان باعتبارهااا الطبيعااة وهااو الطبيعااة  عاان جديااد بمفهااوم أتاا  ليبرالي 

ا معاه أتا  الجدياد المفهاوم هاذا. األساعار وحركة ةالحيوي    فاي الحاق كاان. Right الحاق معنا  فاي ماواز ربتغي 

ااةال  علاا  يساااعدها مااا كاال علاا  تحصاال أن فااي بشااري ةال بالطبيعااة مرتبطااا   ا  أصاالي   ا  حق اا يعنااي ةالكالساايكي   ليبرالي 
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اةال فاي الحاق   ظهار ولهاذا الوجاود  في االستمرار ا األساساي  الحاق   باعتبااره ملكي  اة بادون هألن   لان خاصاة ملكي 

ر هاذا مقابال وفاي. ذاتاه باه يحفظ الذي الخاص المجال ضمان اإلنسان يستطي    للحاق   القبلاي الحقاوقي التصاو 

 الحكوماة تتركاه أن يجب الذي الخالي المكان من تنشؤ أشياء هي ليبرالي ةال الحوكمة عصر في الحقوق صار 

اة لتشاك   صاار  التاي هاي العمال فاي والحاق   اإلعاشاة فاي والحاق   ملكي ةال حق   فمبادئ. 20خاليا    الحقاوق ليبرالي 

 ذاتية الحكومة أهدا  في البحث طريق عن الحقوق هذه ظهر  فقد. القديمة الطبيعي الحق ليبرالي ة ال الجديدة 

اد أن دبمجار   تلقابياا   تنشؤ وهي تنشؤ  أن الحقوق لهذه تسمح بحيث ذاتها الحكومة تقي د كي : هاووسابل التقييد  تقي 

 من النوع لهذا وحسب  والخطابي األيديولوجي المستو، عل  إحياء  هي إذن الجديدة ليبرالي ةال ذاتها  الحكومة

 تمسك أن إال   الحكومة عل  وما وجاهزة موجودة لإلنسان ةاألساسي   الحقوق أن   يعني الذي النوع ذلك  ليبرالي ةال

اةال الحقاوق لهاذه الفرصاة تتايح  حت   لالتدخ   عن يدها ا وتصاان تظهار أن طبيعي  ا. ا  تلقابي   فريادريك فلسافة لوتمث 

 والعقد الطبيعي الحق   ليبرالي ة عن يختل  الذي ليبرالي ةال من النوع لهذا المعاصر لإلحياء األبرز النموذج هايك

 21.االجتماعي

ا الطبيعة عن جديد بمفهوم العمل نتتضم   ليبرالي ةال الحوكمة أن   عن فوكو يكش   وهاو طبيعاي  هاو وعم 

. وتبادلهاا إنتاجهاا فاي الاداخلين واألفاراد والسال  إنتاجهاا ووساابل باالثروة المرتبط هأن   عل  الطبيعي يفهم الذي

 واالسااتهالك  والتبااادل اإلنتاااج لعمليااا  الطبيعااي بالسااير ياارتبط مااا كاال   هااو الجديااد السااياق هااذا فااي فااالطبيعي

اا بهااذه المرتبطااون البشاار هاام كااذلك والطبيعااي  لالحتياجااا  سااد هااي الساال  أن   باعتبااار طبيعااي بشااكل ةالعملي 

 موضاوعا  مان العمال سوق عل  عهموتوز   ونقصهم وزيادتهم السكان حركة تصير وبذلك. للسكان ةاألساسي  

 إدارة عملية فوكو يويسم  . طبيعي ة عناصر هاأن   عل  العناصر هذه م  تتعامل التي الجديدة حكومي ةال الممارسة

 22.ةالحيوي   للسياسا  العام اإلطار هابؤن   ليبرالي ةال ويص   Bio-Politics ةالحيوي   بالسياسة العناصر هذه

. معاه والمتناسابة له المصاحبة حكومي ةال اإلدارة ونشؤة الرأسمالي السوق نشؤة وبدقة هنا يص  فوكو إن  

 الساوق هاذا أنتجا  التاي هاي الجديادة حكومي ةال الممارسا  هل: اآلتي السإال هو فوكو إليه ينتبه لم الذي لكن  

 ظهاور علا  وجودهاا فاي تالياة الممارساا  هاذه أن   أم عليهاا  تشتغل التي موضوعاتها أنتج  أي الرأسمالي 

 الذي فكره منطق لكن. لديه إجابة نجد ال نافإن   السإال هذا يطرح لم ولكونه فوكو أن   الحقيقة الرأسمالي  السوق
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ااا السياساااة مولاااد" محاضااارا  فاااي اتضاااح ااا يقاااول" ةالحيوي  اااةال للممارساااة ةأسااابقي   هنااااك ليسااا  هإن   وال حكومي 

 الطار  ظهاور تحديد إل  ألحدهما المسبق الظهور ييإد   طرفان هناك ليس هوأن   الممارسة  هذه لموضوعا 

 هاذه عان أرضا  ال نايلكن  . نفساه الوقا  وفاي معاا   يظهاران عملهاا وموضاوعا  حكومي ةال فالممارسة اآلخر 

 أن يجاب العلام أن   إال   فوكاو  بفكار االنبهاار أسباب أهم   من وهي وجذابة جديدة هاأن   صحيح. النظر في الوجهة

ا علا  شايء كال   إلا  ينظار وال للعمال  مجااال   لهاا ويفاتح ةالساببي   مقولة عل  يشتغل  لبعضاها متوازياة آثاار هأن 

 كتاباه فاي ةالمنهجي ا صاورتها لهاا ووضا  ا  الساتين فاي أعمالاه في فوكو بها التزم التي ةالبنيوي   مثل البعض؛

اااةال الممارساااا  باااين العالقاااة أن   هاااو هناااا أقترحاااه الاااذي الحااال إن  ". المعرفاااة أركيولوجياااا" اااةال حكومي   ليبرالي 

 الاادور لكاان   متداخلاة  والسااكان واألساعار والسااوق والعمال والساال  الثاروة مثاال الممارساا  هااذه وموضاوعا 

. موضاوعها تخلاق التي هي القوة فإن   فوكو  تفكير منطق فحسب. حكومي ةال للممارسا  هو والحاسم األساسي

 الساالطة نمااط عليهااا تمااارس التااي المنضاابطة المطيعااة الااذوا  خلقاا  التااي هااي ةاالنضااباطي   الساالطة أن   فكمااا

ا السلطة فكذلك  23بها الخاص ا الموضاوعا  تناتج ةالحيوي  . 24وحكمهاا إلدارتهاا ذلاك بعاد تخضا  التاي ةالحيوي 

ا علا  الرأسامالي الساوق لحل ا وأن سابق الذي ماركس  عن كثيرا   فوكو يخرج ال وهنا  عالقاا  نتيجاة نشاؤ هأن 

 عان كثيارا   يخارج وال الكالسايكي  السياساي االقتصاد ادع  كما ا  وطبيعي   ا  وتلقابي   ا  طوعي   ينشؤ ولم نةمعي   هيمنة

 الرأسامالي الساوق لعمال ضاامنة باعتبارهاا الغارب فاي الدولاة نشاؤة لتحل ا التاي الجديادة ماركساي ةال جاها االت  

 وعاان السااوق عاان االسااتقالل الوظيفااة  بهااذه تقااوم كااي النساابي باالسااتقالل صاا تت   أن يجااب والتااي الحاار 

 هاي الرأسامالي للساوق فوكاو عنها يكش  التي الجديدة طبيعي ةال أن   والمالحظ. 25نفسه الوق  في البورجوازية

 .ةحقيقي   وليس  طبيعي ة ليس  كونها عن وكش  ماركس نقدها التي نفسها هي به المرتبطة الجديدة والحقيقة

 كاون ويعناي. عشار الثامن القرن في الليبرالي بالمعن  السوق لنشؤة فوكو تحليل عنه يكش  ما هو وهذا

  سياساي ةوالبيو قتصاادي ةاال الحقيقاة هاي جديد  نوع من حقيقة فيه تظهر الذي المكان هن  إ للحقيقة  موقعا   السوق

اار والتااي  السااوق أن   كمااا. لدراسااته موضااوعا   السياسااي االقتصاااد يتخااذها التااي قتصااادي ةاال القااوانين عنهااا تعب 

 يعمال فوكاو أن   المالحظ لكن. ظهورها موق  مجرد ال أيضا   إنتاجها موق  هو هأن   يعني للحقيقة موقعا   باعتباره

 أيضاا   والنيوكالسايكي الكالسايكي لالقتصااد نفساه النظاري التاراث وهاو فقاط واحد نظري تراث داخل من هنا
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 مجاال أي المصان  فاي ال التباادل  مجاال فاي أي الساوق  فاي تكمن هاأن   عل  االقتصاد حقيقة إل  ينظر والذي

 القاانون أن   يثبا  ساو  الاذي العلام هأن   عل  البداية منذ علمي ةال سمعته النيوكالسيكي االقتصاد بن  لقد. اإلنتاج

 ومجاال المصان  في ال التبادل مجال وفي السوق في يكمن هاكل   قتصادي ةاال ةللعملي   والحاكم الوحيد االقتصادي

 أن   الحقيقااة. نقاادهل هاادفا   وكاناا  أمامهااا يقاا  ماااركس كااان التااي هااي هااذه السااوق ديكتاتوريااة. المااادي اإلنتاااج

 فهاذه. مااركس تعامال مساتو، من أدن  مستو، في تعمل الليبرالي الرأسمالي وللسوق ليبرالي ةل فوكو تحليال 

 في ليبرالي ةال للدولة حكومي ةال والممارسا  السياسي االقتصاد علم بين المفصلية العالقة عل  تشتغل التحليال 

 تحاادثها التااي اآلثااار أساااس علاا  نشااؤ السياسااي االقتصاااد إن   وتقااول عشاار  والتاساا  عشاار الثااامن القاارنين

. الكلمة لهذه االقتصادي بالمعن  والسكان الرأسمالي السوق من المكون الجديد الواق  في حكومي ةال الممارسا 

اا  هااذه عليااه تشااتغل الااذي والواقاا  عليهااا يقااوم التااي الممارسااا  ومعااه العلاام هااذا نقااد درجااة إلاا  يصاال لاام هلكن 

 .ماركس فيه يعمل كان الذي لمستو،ا وهو الممارسا  

اه إل  فوكو يذهب  تساتخدمها ساو  التاي للحقيقاة جدياد موقا  ظهار عشار الثاامن القارن منتصا  مناذ أن 

 فاي الموجود الحقيقة نوع وليس  قتصادي ةاال ةالنظري   ليس الجديد الموق  وهذا. الحكومة عل  ذاتيا   قيدا   السلطة

ا الوساط  العصاور فاي الساوق كاان. 26نفساه الساوق هو الموق  هذا بل االقتصاد  علماء رإوس  القارن  وحت 

 مان المشاتري حماياة تاتم   وفياه ياة التوزيع   العدالاة حق اقتت ففياه الحكاومي  وللتادخل للعدالاة موقعاا   عشر الثامن

 فمنذ. عشر الثامن القرن منتص  في رتغي   ذلك وكل. ضرورياته شراء من الفقراء أفقر تمكين يتم   وفيه الباب  

ا مسابقة لعدالاة مكانا   كونه من للسوق لتحو   حدث التاريخ هذا  عان يكشا  مكاان إلا  خارجاه  مان علياه قُتطب 

اة  وحقيقتااه لشاؤنها  تتارك أن يجااب التاي الخاصاة وطبيعتاه الخاااص قانوناه لاه مجااال  وتلقابي تهاا األشاياء طبيعي 

 27.وأسعاره وقانونه طبيعته هي التي الخاصة

 بمبدأ عصفا   بذلك السوق يكن ولم. للحكومة الذاتي للقيد موضعا   صار الطريقة بهذه السوق ظهر وعندما

 هاو صاار الجدياد الساوق هاذا أن   اعتباار علا  لاه  تطاويرا   كاان بال  Raison d’Etat" العليا الدولة مصلحة"

 والدولاة األدنا  الحاد حكومة خالل من العليا المصلحة هذه ينظم الذي أيضا   وهو المصلحة  لهذه مالمنظ   المبدأ

 معيناا   نموذجا   وض  قد العليا الدولة بمصلحة ارتباطه في السياسي االقتصاد أن   بذلك فوكو يقصد ال. المحدودة

 أن   وال عنادهم  له الدعاية م ت   أن بعد السياسي االقتصاد صتخص   في إدخالهم تم   قد ينالسياسي   أن   وال للحكم 

 الساابق بتحليلاه فوكاو يعنياه ما كل. حكومي ةال للممارسة مالمنظ   المبدأ هو أصبح قد للسوق االقتصادي النموذج

                                                           
26

- Foucault, The Birth of Biopolitics, p     

27
- Foucault, The Birth of Biopolitics, p     



 

   

 

 معرفة ويجد السوق  في الحقيقة يجد جديد عصر الحقيقة  من معين بعصر ارتبط  قد حكومي ةال الممارسة أن  

 أن   دابماا   فوكاو يفتارض. ةالسالطوي   والممارساا  والمعرفة والسلطة  الحقيقة بين ارتباط هإن  . السوق في جديدة

ار التاي والمعرفاة الحقيقاة ناوع بين ما ارتباطا   عصر كل في هناك  والممارساا  والسالطة جهاة  مان عنهاا تعب 

 في وسلطة حقيقة واحدة  لعملة وجهان واالثنان نفسه  الوق  وفي معا   نشآ واالثنان أخر،  جهة من حكومي ةال

 .نفسه الوق  في وامتداد فكر هو يالذ سبينوزا جوهر طريقة عل  نفسه  الوق 

 بل األشياء  بين ةسببي   عالقا  أي   عن الكش  يريد ال فهو. فوكو تحليال  عيوب تكمن بالضبط هنا لكن

اةال والعالقاا  االرتباطا  عن الكش  مجرد يريد ا أخار، جهاة ومان. ماا وسالطة ماا معرفاة باين داخلي   ال هفإن 

 ناةمعي   معرفاة علا  قابمة السلطة يجعل والذي نفسه  الوق  في وسلطة معرفة هو الذي الشيء هذا عن يكش 

 أن   أي. ابتاداء   المعرفاة هذه موضوعا  تنتج التي السلطة شرعي ة تبرير في تساهم ومعرفة إنتاجها  في تساهم

 عان وال واآلثاار العالقاا  لهاذه الحامال الموضاوع عان يكش  ال هلكن   وآثار  عالقا  عن يكش  هوكؤن   فوكو

 والموضوع والذا  الجوهر ةمقول استبعد هألن   ذلك وكل   اآلثار  هذه وإحداث العالقا  هذه بنسج القابم الجوهر

 فوكو إن  . االستبعادا  هذه جراء من الكثير خسر هأن   وأعتقد. اإلنساني للعالم فلسفي ةال رإيته من آلثاره الحامل

ا تحليالتاه تاوحي غاباب لجاوهر آثار عن يكش  هأن   لو كما  تحليالتاه أن   صاحيح. األصال مان موجاود غيار هأن 

 تحليلاه فاي إال   سابينوزيا   لايس فوكاو أن   إال   واألحاوال  والصافا  الجاوهر فاي سابينوزا فلسافة من قليال   تقترب

ا  هوعالقات يدرسه الذي الموضوع آلثار ا ال هلكن   آثااره علا  ساابقا   باعتبااره الجاوهر فاي سابينوزا مقولاة  يتبن 

 .نفسه سبينوزا من أكثر لسبينوزا دولوز تؤويل م  فقيت   هأن   والحقيقة. مجتمعة

اه إلا  فوكو يذهب  ناوع مان حقيقاة فياه تظهار موقعاا   الساوق أصابح عشار الثاامن القارن منتصا  مناذ أن 

 أُخذ  الجديدة الحقيقة هذه. قتصادي ةاال الطبيعة الطبيعة؛ من جديد بنوع والمرتبطة ذاتها قوانينه حقيقة  28جديد

ااةال للممارسااة معيااارا   باعتبارهااا اا قياادا   وكااذلك  حكومي   الممارسااا  لتحقيااق موقعااا   السااوق وأصاابح. عليهااا ا  ذاتي 

 عنادما كفاإة باعتبارهاا بال العدالاة حق اقت عندما دةجي   باعتبارها ال للحكومة شارطا   وصار  هاوتكذيب حكومي ةال

 االقتصاااد يكاان لاام السااياق هااذا وفااي. 29عملهااا لوتسااه   باال لشااؤنها تتركهااا بااؤن وتطيعهااا السااوق  قااوانين تطياا 

 الممارسااة ماا  الجدياادة الحقيقااة فيااه تقاطعاا  الااذي الخطاااب باااألحر، كااان باال أيااديولوجيا  مجاارد السياسااي
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 فيه االقتصادي هو وهذا ناحية  من علمي خطاب صورة في الجديدة الحقيقة تلك عن معبرا   الجديدة  حكومي ةال

 ارساةمللم جديادا   دورا   واضاعا   أخار، ناحياة ومان  طبيعي ةال ةالتلقابي   وقوانينه السوق آليا  عن كاشفا   باعتباره

 الطبيعاة تقاط  إل  تشير ذاتها فالتسمية. السياسي باالقتصاد تسميته معن  هو وهذا سياسة  شكل في حكومي ةال

 . الجديدة حكومي ةال الممارسة وم  عنها  المعبرة الحقيقة م  هاوتمفصل للسوق الجديدة

 التحليال مان واحاد مساتو، عناد باالتوق  فيه اكتف  فوكو ألن   التحليل هذا عند قليال   نتوق  أن يجب لكن

ا التنظيار  مان تالية مرحلة إل  ينتقل ولم المباشر المستو، وهو  الاذي فالتسااإل. دابماا   التنظيار يكاره كاان هألن 

 فوكو يطرح لم ذلك  دالال  هي وما الحكومة  عل  اذاتي   اقيد   السوق تشكيل نتابج هي ما: هو هنا نفسه يطرح

 التنظيار مان أكثار أماماه القابمة للمعطيا  المباشر التحليل في منشغال   كان هألن   ربما األسبلة  من النوعية هذه

 .المدروسة للظاهرة فهمنا من تزيد هاألن   مهمة النظرية األسبلة لكن. لها

ا مجااال   باعتبااره الساوق لهشاك   الاذي الادور هاذا أن   هاو فوكاو إلياه ينتباه لام ماا أن   الحقيقة  وموقعاا   ا  طبيعي 

 الساوق يؤخاذ فوكاو إن  . وجاوده علا  ساابقة ةسلطوي   إجراءا  إنتاج من كان بل ذاته  إنتاج من يكن لم للحقيقة

ا أي عشار  الثاامن القارن مناذ الغارب فاي للسالطة الجدياد الشاكل أساساه عل  يفسر ثم معط  واقعا بوصفه  هأن 

اة األكثار السإال أن   حين في السوق  بوجود مسل   بؤن السياسي االقتصاد فيه وق  الذي نفسه الخطؤ ارتكب  علمي 

 إجاراءا  كانا  مااذا األصال  مان يظهار الساوق هاذا مثال جعلا  التاي األساباب هاي ماا: يكاون أن يجب كان

 لفوكاو  النظرياة التوجهاا  تتجااوز األسابلة هاذه أن   الحقيقاة التؤسايس  هذا في الدولة دور كان وماذا تؤسيسه 

 تحلايال  تكاون ساو  النقاد هاذا وبادون. السياساي لالقتصااد الماركساي النقاد أحضاان في أخر، مرة وترمينا

ا لا وتمث   البداياة  مناذ الساوق صاانعة هاي كانا  الغارب فاي الدولاة أن   الحقيقة. مكتملة غير فوكو  صان  ةعملي 

 وتسااييج الكنيسااة وأراضااي العامااة األراضااي مصااادرة حااد إلاا  وصاال  شااديدة ةساالطوي   إجااراءا  فااي السااوق

 كثياارة وإجااراءا  األشااجار  قطاا  تجااريم صااورة فااي الغابااا  ماان العامااة االسااتفادة وتجااريم البريااة المراعاا 

 فإن   أخر، جهة ومن. 30"المال رأس" كتابه في بالتفصيل ماركس تناوله الذي األصلي التراكم هو هذا. غيرها

اة عان تعبيارا   إال   لايس الحكوماة علا  ذاتاي قياد إل  السوق تحول  قوانيناه يفارض صاار الاذي الساوق دكتاتوري 

 خلاق وقد. المال رأس دكتاتوري ة هي السوق دكتاتوري ةو تطيعه  أن عليها ويفرض ذاتها الدولة عل  وشروطه

ا لام مااركس مان استخلصناها التي النتابج هذه. له المناسب الدولة شكل المال رأس  لسابب فوكاو  إليهاا ليتوص 

  فوكو أن   كما  ماركسي ةال م  قرابة أي   تحمل تحليالته في نتابج بؤي   يؤتي أن يرد لم هأن   وهو وجوهري  بسيط

 الظواهر إرجاع قصد عن تجن ب جوهراني  تفكير ولكل الجوهر لمقولة المعادي الفكري توجهه م  منه واتفاقا  
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 باعتباااره المااال رأس معالجااة إطااار فااي العماال هااو اإلرجاااع هااذا أن   إذ المااال  رأس مقولااة إلاا  يدرسااها التااي

 مارب   استبعد  فقد الجوهر  مقولة   فوكو لتجن ب فنظرا  . سياسي ةوال جتماعي ةاال الظواهر من لغيره شارطا   جوهرا  

 .جوهرا   باعتباره المال رأس قصد  دون أو قصد عن

اةل األساساي الساإال فوكو يض   العباارة فاي الجدياد الحكاومي والعقال الجديادة الحوكماة ساياق فاي ليبرالي 

. الاذوا  لتلاك الخاضاعة األخر، واألشياء الذوا  عل  سلطتها الحكومة تمارس لن الجديد عهدها في: "التالية

: هو ليبرالي ةل األساسي السإال إن  . للمصالح رةالظاه الجمهورية نسميه أن يمكن ما عل  تمارس اآلن الحكومة

 العبارة هذه. 31"األشياء قيمة التبادل فيه يحدد مجتم  في حكومي ةال األفعال ولكل للحكومة نفعي ةال القيمة هي ما

ا المصاطلحا  إلا  العباارة هاذه ترجماة أردناا فاإذا. ومااركس بكانط مباشرة المرتبطة بالدالال  مليبة  ةالكانطي 

  نفساه فوكاو فياه وضاعها الذي اإلطار ذلك من أوس  إطار في فوكو تحليال  لوض  محاولة في  ماركسي ةوال

 متعاملاة الحكوماة وتصاير الظاهر  مجال في بذلك فنكون التبادلية القيمة هي تكون عندما نفعي ةال القيمة إن   قلنا

 عالقاة ال والتاي لألشاياء  ةاالساتعمالي   القيماة هاي ذاتهاا فاي واألشاياء. ذاتها في األشياء م  ال الظاهر  هذا م 

 مستو، عل  عاملة بذلك تكون التبادلية بالقيمة ومحكومة موجهة قتصادي ةاال العملية تكون فعندما. بها للحكومة

 اإلبيستيمولوجيا  كان ولذلك. الممارسة في كانطية تكون أي لألشياء  الظاهري المستو، م  ومتعاملة الظاهر

 هاو هاذا كان وربما  سياسي ةو اقتصادي ة عمليا  من البورجوازي المجتم  في يجري عما تعبير خير الكانطية

اةال المعرفاة ةنظري   في السابد لالتجاه وتمثيلها نجاحها سبب غربي 
ة. 32  أن   كيا  فوكاو  ما  نكتشا  أخار، ومار 

ا الحاكمة هي باعتبارها التبادلية القيمة أن   الفرق كل واحدة؛ لعملة وجهان والسلطة المعرفة  قتصاادي ةاال ةللعملي 

اةال وللحوكمة  ساو  مااركس أن   والمالحاظ. المعرفاة فاي كاانط نظرياة فاي عنهاا الفلسافي التعبيار تجاد  ليبرالي 

سال الظاهري المستو، عل  قتصادي ةاال العملية م  التعامل يرفض  يلجؤ سو  وبالتالي التبادل  مجال في مإس 

 الظااهر باين األصالي الجادل فاي هيجال فلسفة وهي ة الكانطي   لإلبيستيولوجيا ومغايرة بديلة إبيستيمولوجيا إل 

ا مااركس أوضح السياسي  لالقتصاد نقده ففي. ذاته في والشيء ا ظااهر ما  يتعامال هأن   مان قتصاادي ةاال ةالعملي 

 المجال اإلنتاج  مجال إل  أي" ذاته في الشيء" إل  ماركس انتقل المقابل وفي ة التبادلي   والقيمة السوق منطلق

ة. السوق في مبادلتها تتم أن قبل قيمة كل فيه تنتج الذي األصلي  ليس  فوكو تحليال  أن   كي  نجد أخر، ومر 

 ُتارد  أن يجب التحليال  هذه وأن   الحديث  العصر في للسلطة ةالحقيقي   الطبيعة إفهامنا في ذاتها حد في كافية

                                                           
31

- Foucault, The Birth of Biopolitics, pp. 46-   

32
- Goldmann, Lucien, Immanuel Kant (London/ New York: Verso, 2011/ first published 1945), pp. 13, 33ff. 



 

   

 

 مان للغاياة منخفضاة درجاة فاي تعمال كانا  فوكاو تحليال  أن   ذلك في والسبب. الماركسي التفسيري بالجهاز

ا الفهم  في عنها غن  ال النظرية لكن. ذاته في للتنظير فوكو لكراهية نتيجة التنظير  رصاد فاي فوكو طريقة أم 

 .المدروس للموضوع علمي ة نظرة تكوين في أبدا   تكفي فال العالقا 

 لايس الادابم الساالم هاذا لدياه يضامن ماا أهام أن   ويكش " الدابم للسالم مشروع" كانط كتاب فوكو يناقش

 هااذه تطبقااه سااو  الااذي الاادولي القااانوني النظااام وال الاادابم  السااالم حااول واتفاااقهم إجماااعهم أو الاادول إرادا 

 الادول تارك فعناد. احترامهاا تام   ماا إذا المصاالح انساجام تضامن التاي للطبيعاة الادولي الخضوع هو بل الدول 

. األمام كال باين التعااون يساود وساو  حاروب أو صاراع هنااك يكاون لان الطبيعاي  فعلهاا تفعال كاي للطبيعة

اد أن يجب الدابم السالم أن   صحيح  باين وطاوعي إرادي اتفااق شاكل فاي ويظهار دولاي قاانوني نظاام فاي يتجس 

 الجياد التنظايم تضمن الفيزيوقراط لد، الطبيعة أن   كما تماما   الطبيعة  هو نفسه السالم يضمن ما أن   إال الدول 

م  متوازنة كانط عند الطبيعة. 33للسوق  واالختالفاا  فيهاا  القااطنين البشار باين بالتسااوي العيش وسابل وقس 

 التباادل أسااس وبالتاالي إقلايم كال سال  اخاتال  فاي السابب هاي والمناا  الترباة اختال  إل  ترج  التي ةالبيني  

 سياسي ةال الفلسفة مستو، عل  الطبيعة لمفهوم المتوازي الحضور من نوع عن بذلك فوكو ويكش . 34التجاري

 الساوق  فاي للتباادل التلقاابي التاوازن تضامن فالطبيعاة(. سميث آدم) السياسي االقتصاد مستو، وعل ( كانط)

 هي سياسي ةال كانط وفلسفة علمي  خطاب السياسي واالقتصاد. نفسه الوق  في الدول بين الدابم السالم وتضمن

 كش  ما هو الخطابين كال في نفسه للموق  الطبيعة واحتالل  علمي ةلل يسع  األقل عل  أو علمي  خطاب أيضا  

 عليها أطلق والتي الحداثة  عصر في اإلنسانية العلوم بنية يدرس كان عندما" واألشياء الكلما " في فوكو عنه

اةال الخطاباا  كال فاي معيناة لتيماا  المتاوازي الحضور عن كش  إذ ؛"اإلبيستيما "  عصار فاي الساابدة علمي 

ا علماي خطااب كال فاي نفساها بالوظيفاة وقياماه الطبيعاة لمفهاوم المتاوازي الحضور هذا أن   كما. 35ما  ماا ليمث 

 والخطاااب جديادة  حقيقاة لظهاور جدياد مجااال هاي التاي فالطبيعاة: والسالطة المعرفااة تقااط  مان فوكاو يقصاده

اةال للممارساة أساساا   النيشاك    (معرفاة) الجديادة الحقيقاة هاذه عان المعب ر  وأساساا   االقتصااد  مجاال فاي حكومي 

 (. سلطة) كذلك الدولي للقانون
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ا أوس   نظري إطار أي   في يضعها ال ثم قيِّمة بتحليال  يبدأ فوكو أن   نالحظ أخر، مرة لكن  يجعلهاا مم 

اةال للممارساة أساساا   تكاون ساو  التاي الطبيعاة هاذه هي فما. وناقصة مبتورة  الجدياد وللقاانون الجديادة حكومي 

 الجديادة؛ الطبيعاة ماهياة: الماهية حول سإال ألن ه فوكو يطرحه لم السإال هذا الدولي  والقانون الدابم وللسالم

اه بحجة والجوهراني  الماهوي التفكير عن ويبتعد هوي ةالما األسبلة قصد عن يتجن ب وفوكو  عالقاا  يرصاد أن 

 حاول التسااإل عان فوكاو توقا  لقاد. الكثيار أفقدتاه هاذه توجهاته لكن   ة التؤسيسي   للنزعة مضاد وبؤن ه وحسب 

 في عقالني ةال تر، كان  التي ةالبنيوي   مثلته الذي الجديد العلمي النموذج عل  يحافظ كي الجديدة الطبيعة طبيعة

ااةال العالقااا   بااالمعن  جااوهره أو الشاايء ماهيااة فااي وجودهااا ماان أكثاار مااا  نسااق عناصاار بااين الرابطااة داخلي 

 حقيقاة علا  لنتعار  فوكاو حملهاا التاي الحداثياة والمابعاد البنيوية النزعا  عن نخرج أن يجب لكننا. التقليدي

 هاي دقاة  أكثار بمعنا  أو الرأسامالي  الساوق ساو، ليسا  هذه الجديدة الطبيعة إن  . أيدينا بين الذي الموضوع

 التي هي رأسمالي ةال إن   القول هو هذا  الطبيعة مفهوم من وكانط سميث آدم يقصده كان ما إن  . ذاتها رأسمالي ةال

اا حكماا   تضامن اادة محادودة ودولااة منضابطا   ا  عقالني  ااةال تتايح مقي  ي   تااوازن تضامن سااو  التاي وهااي لألفاراد  حر 

اةاال والصاداما  للصاراعا  احتمال أي   عل  وتقضي المصالح  تضامن ساو  التاي وهاي  سياساي ةوال جتماعي 

 أن   كيا  يظهار هناا ومان. ذاتهاا رأسامالي ةال هاو بالطبيعاة  وكاانط ساميث يقصاده كان وما. الدابم السالم أيضا  

ال لام. الظااهري العلماي الساطح تح  الباطن  في أيديولوجيا   كان خطابهما  مان النتيجاة  هاذه إلا  فوكاو يتوص 

ا هو اعتقد لما بهتجن   جراء اه اعتقاد بماا تمساكه جاراء ومان أياديولوجي  تحليال هأن   ةوالموضاوعي   الدقاة مثاال أن 

ا حياد لكن  . والجينيالوجي البنيوي التحليل يوفره الذي العلمي والحياد ا مان يتحاول عنادما ةالبنيوي   منهجاي هتوج 

روال ةوالتنويري   نقدي ةال مزاياه من الكثير االجتماعي العلم يفقد نفسه  للواق  شاملة رإية إل  وتحليلي  . ةي  تحر 

ي ةلل فوكو نظرة ص تت   ا ةوتكتيكي   ةواستراتيجي   ةتفاعلي   هابؤن   حر  اةما ليسا  وهاي ة وعالبقي  ا هوي   ةجوهري 

ي ةال أن   نعتقد أن يجب ال: "ذلك في يقول. ةأصلي    يمار أو الزمان  عبر تدريجيا   حق قيت Universal كل هي حر 

اااكم   بتنويعاااا   يتخصاااص كاااال   ليسااا  هااااإن  . أهمياااة أقااال أو هاماااة مراحااال أو أقااال  أو أكبااار كانكماشاااا  ة ي 

Particularised ااةال... الجغرافيااا وفااي الزمااان فااي ي  اا عالقااة سااو، شاايء أي ليساا  حر   الحاااكمين بااين ةواقعي 

 بيضااء فراغا  تركي أن يمكنه الحوكمة في شكل إل  أشير ال فؤنا" ليبرالي" أقول فعندما ولذلك. والمحكومين

ي ةلل اةال الممارساة هاذه ألن   ال  أو   فاذلك" ليبرالاي" كلماة استخدم  إذا. آخر شيبا   أعني أنا. حر  ا فاي حكومي   ةعملي 

ي ةال هذه باحترام مكتفية ليس  نفسها تؤسيس  مستهلكة عمقا   أكثر بطريقة هاإن  . تلك أو هذه ضمان أو تلك  أو حر 

ي ةلل ي ةال أن   أي] حر   لكال الماال رأس منطاق هاو الاذي التسالي  منطاق غازو علا  دليل وهذا سلعة  أصبح  حر 

ي ةلل مستهلكة هاإن  [. شيء اة: مسابقا   الحرياا  مان عادد ُوجاد إذا إال   تعمال أن يمكان ال الاذي الماد، إل  حر  ي   حر 



 

   

 

ي ة السوق  ي ة والشراء  البي  حر  ي ة  ملكي ةال حقوق ممارسة حر  اةال النقااش  حر  ي  ... وهكاذا للتعبيار  الممكناة حر 

ي ةال يستهلك الجديد الحكم فن إن   ي ةلل إدارة هأن   عل  يظهر بالتالي وهو وينظمها  ينتجها أن عليه فيجب  حر    حر 

اةبال فااإللزام" اإللاازام" هاذا يحملاه الاذي المباشاار التنااقض ما " ا  حار   كاان" اإللزاماي القاول بمعنا  ال ي   يفقااد حر 

ي ةال ي ةبال إلزام هناك يكون فكي  معناها  حر  ي ةال فإن   ولذلك  حر  لها الذي السياق الجديد  السياق هذا في حر   حو 

 حسب السلعية تنويعاتها وخلق لها  المناسب السوق وخلق لها الطلب خلق ويتم وتستهلك  وتباع تنتج سلعة إل 

ي ةلل إدارة هناك تكون أن يستلزم أنواعها  ق وتاديرها تنظمها  حر   مهاام مان أن   كماا تماماا   وتحميهاا  لهاا وتساو 

اةال لوتحاو  . "وحمايتاه العاادي السالعي السوق سير ضمان ليبرالي ةال الدولة ي   منطاق تغلغال يعناي سالعة إلا  حر 

اةال وهو بداهة المنطق هذا من منفلتا   يكون أن يجب ما إل  المال رأس ي   داخال بالكامال اساتيعابها تام   قاد إذ  حر 

اا بااالطب   النتيجااة هااذه إلاا  فوكااو يتوصاال لاام. المنطااق هااذا اا بالمصااطلحا  التفكياار يريااد يكاان لاام هألن   ةالكلياني 

 . النتيجة هذه إل  يوصلنا تحليالته منطق لكن  "المال رأس" مثل ةالجوهري  

ي ةبال إلزاما   ليس  ليبرالي ةال هذه كان  وإذا: "قابال   فوكو ويستمر  الشاروط وتنظايم إدارة هاي ماا بقادر حر 

 والحادود القياود وض  يتضمن ليبرالي ةال من النوع هذا أن   الواضح فمن  "حرا  " يكون أن من المرء تمكن التي

ااةال بفقاادان تهاادد أن يمكاان التااي ي  ااةال: "حر  ااةال تنااتج أن يجااب ليبرالي  ي   تؤساايس يتضاامن نفسااه الفعاال هااذا لكاان  حر 

اةال ضامان إن  . 36"إلاخ التهديدا   عل  تعتمد التي واإللزاما  القسر وأشكال والضوابط الحدود ي   وحمايتهاا حر 

ي ةبال تعص  أن يمكن وحدود قيود وض  عل  ينطوي  . حر 

ي ةلل جدال   هذا يعني أال  مقولة وأهمها رعي ةالف مقوالته بكل الجدلي المنطق فوكو يرفض ألم لكن بل    حر 

ي ةبال للعص  تحليالته إن   لنقيضه  النقيض إنتاج  إنتااج لجادل العملاي التطبياق هاو وحمايتهاا ضاماناتها من حر 

اةلل جادل مجارد لايس هناا فوكاو عناه يكشا  ماا أن   الحقيقاة لكن. التام لنقيضه الشيء ي   عان كشا  هاو بال  حر 

ي ةال يجعل الذي األصل ي ةلل وحمايا  ضمانا  عل  تنطوي ليبرالي ةفال. نقيضها إل  تتحول حر   هي ما هاألن   حر 

ي ةال إلنتاج آلية إال ي ة هناك فليس . البداية منذ لها وتنظيم وإدارة حر   بهاا  للعصا  حمايتهاا إجاراءا  تاؤتي حر 

ي ةال أن   األمر حقيقة بل  ماهيقد   الاذي التفساير هاو هاذا. البداياة مان نفسها ليبرالي ةال السلطة إنتاج من وقيودها حر 

. التفساير هاذا وفاق الجاوهر منطاق مان االنفال  فوكو تحليل يستطي  ال لكن. الجدل منطق من لالنفال  فوكو

 يقدمها التي تحليالته لكن يتبناها  التي الرإية وفي يعلنها التي ةالمنهجي   في الجدلي المنطق من ينفل  أن يمكنه

ي ةال أن   إل  ذهابه ألن   الجدل  منطق من تنفل  أن يمكن ال  نفسها  ةالسلطوي   اآلليا  إنتاج من هما ونقيضها حر 
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 وفاي معاا   ونقيضاه الشايء يناتج الاذي هنفسا األول واألصل الجوهر بدور تقوم كان  لو كما اآلليا  هذه يجعل

 . سبينوزا فلسفة في الجوهر لدور مشابه وهو ه ذات الوق 

 للعالقة الشاملة العامة رإيته هو عنه  رغما   الجدلي المنطق عن فوكو تحليال  كش  عل  دليل وأوضح

ا إل  فوكو يذهب. وضوابطها ليبرالي ةال بين تاريخي ةال اةال تضامن التاي الضابط محااوال  يتاإد   عنادما هأن  ي   حر 

 الجدياد االتفااق مناذ أمريكاا فاي حدث كما االقتصاد  في الحكومي لالتدخ   ومن القيود من مزيد إل  قتصادي ةاال

 Welfare الرعاياة دولاة وأنظماة شاتراكي ةاال الحكوماا  ظال فاي أوروباا وفي  The New Deal لروزفل 

State وبالتاالي  اقتصاادي ة غيار تكاالي  وهاي الضابط  لهاذا عالياة تكالي  تظهر الثانية  ةالعالمي   الحرب بعد 

 الساتينا  فاي الكينزية االقتصاديا  أزمة هي هذه وكان . االقتصاد عل  عببا   لالقتصاد الزابدة الحماية تصبح

 ذاتاه حاد فاي لالتادخ   هاذا أن   بحجاة االقتصااد فاي الدولاة للتادخ   المهاجماة الخطاباة تظهار ومعهاا ا  والسبعين

اةبال وعصا  ةسلطوي   ي  اةال متهاقاد   التاي هاي ـا سياساي ةوال قتصاادي ةاال ـا الخطاباة وهاذه. حر   مناذ الجديادة ليبرالي 

 غياار العاليااة تكلفتااه بحجااة االقتصاااد فااي الحكااومي لالتاادخ   وإنهاااء الدولااة حمايااة رفاا  أجاال ماان ا الساابعين

 عاان والتخلااي الحكومااة انكماااش ضاارورة إلاا  الاادعوا  تظهاار وهنااا. تهوساالطوي   تهتنافسااي   وعاادم قتصااادي ةاال

لاة فوكو يقدمها التي والرإية. الخصخصة ثم الرفاهية  لدولة السابقة جتماعي ةاال ا المسإولي    لكان بالجادل محم 

 : هكذا تمثيله يمكن تاريخي خط عن كش  هأن   إذ. بذلك يعي أن دون

اةال عكاس وهاو االقتصااد  فاي لتادخ   إلا  ليتحاو   الضابط فاي التوس  ـ ل يبرالي ةل ضوابط ـ ليبرالي ة  ليبرالي 

ي ةال ضياع ـ تماما   اة أزماة ـا حر   تكاالي  ـا االقتصااد علا  الحكوماة وعابء حكاومي تضاخم عان ناتجاة حكومي 

ي ةلل عالية اقتصادي ة اةال لضامان لهاتادخ   ورفا  الحكومة تقييد إل  العودة ـ حر  ي  اةال عاودة أي  حر   بمعناهاا ليبرالي 

 . الجديدة ليبرالي ةال  مسم   تح  الكالسيكي

اةال جادل هااإن  : الحقيقاي باسمها يهايسم   ال هلكن   فوكو تحليال  عنه تكش  والذي حدث الذي هو هذا ي  . حر 

 بدأ التي هي كان  هاألن   الجديدة ليبرالي ةال صورة في أخر، مرة ليبرالي ةال عودة عند  توق   فوكو أن   والمالحظ

 هااو اآلن الحااادث لكاان  (<><6 – ;><6) األخياارة محاضااراته فيهااا يلقااي كااان التااي الساانوا  فااي ظهورهااا

ااةال لتاااريخ الجاادلي المنطااق فااي االسااتمرار ااةال سياسااا  تطبيااق ماان عقااود أربعااة فبعااد. ليبرالي   الجدياادة  ليبرالي 

اةال الادول دعا  التي نفسها المساوئ وهي ها بمساو ظهر   العقاود فاي ةالكالسايكي   صايغتها عان يللتخل ا غربي 

 عاودة إلا  اآلن الادعوا  تظهار وبالتاالي ط المخط   االقتصاد نحو واالتجاه العشرين القرن من األول  األربعة

 شاعبي ة رقابة أي   من اآلن المنفلتة رأسمالي ةال تقييد ضرورة وإل  الرأسمالي  السوق شتوح   من المجتم  حماية

ا دورة فاي نكاون وهكاذا أخار،  مارة المخطاط االقتصااد فياه يعاود عصارا   نشهد وربما. ةديموقراطي   أو  ةجدلي 



 

   

 

ا الادورة هذه. بامتياز  مارة يعاود الجادلي المنطاق لكان تماماا   للجادل المساتبعدة فوكاو رإياة عكاس هاي ةالجدلي 

  .عنه رغما   فوكو تحليال  عل  نفسه ليفرض أخر،

ِب ثبطوِب الحق٘قٖد إّى رلك الظلفخ الزٖ ك ف فْكْ لي خلقِب للفج٘عخ ّالحق٘قخ الوٌبطجخ لِبد ّالزٖ لن ٗظوّ 

ثعٌب زُب فٖ الحكند ّالزٖ ر عدل هدي الحكْهدخ ظدالً ربثعدبً  ل٘جزالّ٘خ  فبلظلفخ الزٖ روّف الحْكوخ الزأطوبلّ٘خُٖ ال

د ُّٖ أٗضبً الزٖ رخلدد اإلًظدبى الوٌبطدت لِدب ّللدٔ  دْررِب ُّدْ اإلًظدبى االةزصدبلٕ زأطوبلّ٘خللظْ  ُٖ ال

Homo Economicusإطدبر هبركظدٖ ٗوكدي أى ٗضدنّ   ًّ:دزاً ألّى فْكدْ كدبى ٗز ٌّد ّٕ إل٘دَ رحل٘الردَد فقدف  ت أ

ُذٍ الزحل٘الد ثفّى رؤٗخ أّطع ّأكثز شوْالً لفج٘عخ الظلفخ فٖ لصدز الحفاثدخ  إّى هدب الد:ٌدبٍ فدٖ ُدذٍ ظلذ 

 ثبالطزعبًخ ثبلزؤٗخ الوبركظّ٘خ  إالّ  ِبخ فِن رحل٘الد فْكْ للظلفخ ّاطز٘عبثالفراطخ ُْ لفم إهكبًّ٘ 

ّٕ  ّثظجت اطدزجعبل ّٕ إطدبر ً:دزٕ شدبهل ّأل أّطدعد فقدف  دبرد رحل٘الردَ لو٘قدخ  ربرٗخّ٘دخرؤٗدخ  فْكدْ أل

ّٕ هدي ال:دْاُز الزدٖ ّلٌّ٘٘د ّٕ دكدن ًِدبىٖ للدٔ هْضدْ. لراطدزَد ّثدفّى ر ظد٘ز طدججٖ أل خ للغبٗدخ لكدي ثدفّى أ

لرطِبد ً:زاً الطزجعبلٍ الوقصْل لوقْلخ الظجج٘خ  لدن ٗجحدث فْكدْ فدٖ أطدجبة رحدْ  الظدْ  فدٖ هٌزصدف القدزى 

زٖ ألد إلٔ اكزظبة الظدْ  لِدذٍ الخصدبىل ال فٗدفح غ٘دز الوظدْةخ فدٖ الثبهي ل ز ثبلذادد ّال فٖ األطجبة ال

 ٌدبخد لكدي ال ٗوكٌالزبرٗخد ّكّل ذلك هي جزاء ارجبلَ لوٌِ َ ال ٌ٘٘بلْجٖ الذٕ ال ٗع٘ز شعًبً كج٘دزاً لوقْلدخ الظدججّ٘ 

ي الز ظد٘ز  ٌُّدب خ لِذا الٌدْ. هداالطزغٌبء لي الز ظ٘ز الظججٖ فٖ إٔ ثحث للوٖد هِوب كبًذ االًزقبلاد ال ْكّْٗ 

ثبلضجظد إٔ لٌف ً عح الظْ  الزأطوبلٖ فٖ هٌزصف القزى الثدبهي ل دزد رظدع ٌب ّر ٘دفًب لراطدخ هدبركض أكثدز 

رحل٘الد هبركض كبًذ ًز٘ خ لالً صدب  ثد٘ي العودل ّألّاد العودلد ّثد٘ي  هي لراطخ فْكْ: ً عح ُذا الظْ  فٖ

زاكن األ لٖ  ّالوالدظ أّى الفّلخ هدع ُدذا الظدْ  ال فٗدف لدن خد أّ هب ٗعز  ثبلزالعوب  ّّطبىل إلبشزِن الزقل٘فّٗ 

َ فْكدْ ُدْ: ل٘درعف ثحبجخ ألى رحكن كث٘زاً أّ هجبشزحد ألّى الظْ   بر ُْ الحبكن  لكي الظؤا  الذٕ لدن ٗ دت ل

ال فٗدفح  حكْهّ٘دخَ ُدْ الدذٕ ألٓ إلدٔ ظِدْر الووبرطدبد الأم أًّد حكْهّ٘دخُل ُذا الظْ  ً ع ًز٘ خ الووبرطبد ال

َ طدؤا  لدي األ دل ّالٌ دعح األّلدٔ ؟ لقدف اطدزجعف فْكدْ ُدذا الظدؤا د أّالً ألًّدل٘جزالّ٘دخِب دْكوخ الزٖ ٗص ِب ثعًّ 

خ أٗضبًد ّلذلك أرٔ َ طؤا  لي الظجتد ُّْ ٗظزجعف هقْلخ الظججّ٘ خ هي األطئلخد ّثبً٘بً أًّ ّفْكْ ٗظزجعف ُذٍ الٌْلّ٘ 

بً ثل ه زل لالظدْ لد إخال دبً هٌدَ لوزاجعدَ القفٗودخ هدي أطوبلّ٘ ّ  َ لٌ عح الظْ  الزأطوبلٖد الذٕ لن ٗظّوَ ر

َ ّاةعدخ القزً٘ي الثبهي ل ز ّالزبطدع ل دز ّالزدٖ لدن رظدّوَ ثبلزأطدوبلٖد أةدْ  أردٔ ّ د َ لِدذا الظدْ  للدٔ أًّد

ظِزد ّدظتد ّٗعخذُب ثبلزجبرُب هعفبحد ال ٗجحث لي أ لِب أّ أطجبة ظِْرُبد ثل ٗظلن ثِب ثدن ٗجحدث لدي 



 

   

 

ِب ُٖ طزٗقدخ االةزصدبل الكالطد٘كٖ ً ظدَ فدٖ لراطدخ الظدْ  فدٖ لصدزٍ  الحق٘قدخ أّى هدفخل ّالع ٘ت أًّ  آثبرُب 

   للوّ٘خهبركض للوْضْ. ً ظَ أكثز 

ال فٗدفح إلدٔ  ظ٘بطّ٘خٌُّب ثبلضجظ ٗكْى رحل٘ل هبركض أكثز اكزوبالًد إذ أرجع ً عح الظْ  ًّ عح الظلفخ ال

خ فْكددْ د أّ لالو زوددعل فقددظ  إّى هٌِ ّ٘ددزبرٗخّ٘ددخال جزوبلّ٘ددخ ددك٘لخ االهددب ٗظددّوَ٘ الو زوددع الجْرجددْاسٕد أّ الز

د علوّ٘دخخ ّالوزرجفخ ثز٘بر هب ثعف الحفاثخد أفقفد رحل٘الرَ الكث٘ز هدي الفاللدخ الخ ّالالطججّ٘ ّالالجُْزّٗ  ربرٗخّ٘خالال

ا ُدْ الظدجت فدٖ جبذث٘زِدب خ ال دصز لِدبد ُّدذِب فٖ الْةذ ً ظَ جعلذ كزبثبرَ ه زْدخ للٔ ادزوبالد رعّٗلّ٘ لكٌّ 

لددخ لوددب ثددفأٍ فْكددْد ألّى هددب ثددفأٍد ّلكًْددَ ال ٗلزددشم للجددبدث٘ي ّةددفررِب ال بىقددخ للددٔ رْل٘ددف ًصددْص هْاسٗددخ ّهكوّ 

خ ّالظدجت ال بلدل ّالخدظ الزفدْرٕد فِدْ لِدذا الظدجت ٗ:دل ه زْددبً ّهعٌ٘دبً ال ٌٗضدت ثوقْالد ال ُْز ّالظدججّ٘ 

 للجبدث٘ي الذٗي ٗحبّ  كّل ّادف هٌِن أى ٗعخذ فكز فْكْ إلٔ الْجِخ الزٖ ٗزٗفُب  
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- --------------, The Birth of Biopolitics. Lectures at the College de France 1978-1979. Trans. by Graham 

Burchell (Basingstoke & New York: Palgrave Macmillan, 2008) 

هزاجعخ ّرقفٗن هفب.   فٕد هزكش اإلًوبء القْهٖد ث٘زّدد  د رزجوخ ل  للٖ هقلفدفوكو: المزاتقبت والمؼاتقبت. والدة السجن -

0991 

 0991الوزكش الثقبفٖ العزثٖد ث٘زّد/الفار الج٘ضبءد  درزجوخ طبلن ٗ ْد دحفزياث المؼزفت -

د رزجوخ ّرقفٗن ّرعل٘د ل  الشّإّ ثغْرحد لار 0911ذ فٖ الكْل٘ج لّ فزاًض لظٌخ د لرّص ألق٘يجب الدفاع ػن المجصمغ -

 2112الفل٘عخد ث٘زّدد 

 0991هزكش اإلًوبء القْهٖد ث٘زّدد  درزجوخ هفب.   فٕ ّآخزٗي دالكلماث واألشياء -

 ثانياً ـ المزاجغ:

- Djaballah, Marc, Kant, Foucault, and Forms of Experience (New York/London: Routledge, 2008) 

- Gane  Nicholas: “The Governmentalities of Neo-Liberalism: Panopticism, Post-Panopticism, and 

Beyond”  The Sociological Review, vol.60 (2012) 

- Goldmann, Lucien, Immanuel Kant (London/ New York: Verso, 2011/ first published       

- Harvey, David, Spaces of Capital: Towards a Critical Geography (New York: Routledge, 2001) 

- Hayek, Law, Legislation, and Liberty. 3 volumes (Chicago: University of Chicago Press, 1973, 1976, 

      

- Koopman, Colin, Genealogy and Critique: Foucault and the Problems of Modernity (Bloomington/ 

Indianapolis: Indiana University Press, 2013) 

- Marx, Capital, vol I. Translated by Ben Fowkes (London, Penguin, 1990) 

- Marx, Grundrisse. Foundations of the Critique of Political Economy. Translated by Martin Nicolaus 

(London: Penguin, 1993) 

- Meszaros, Istvan, The Power of Ideology (London & New York: Zed Books, 1989) 

- Poulantzas, Nicos, Political Power and Social Classes. Translation editor Timothy O’Hagan (London: 

New Left Books, 1975) 

- -, Classes in Contemporary Capitalism. Translated by David Fernbach (London: New Left Books, 

      

 0992د لار الوعزفخ ال بهع٘خد اإلطكٌفرٗخد نظزيت المؼزفت والسلطت ػند ميشيل فوكو دالكزلٕد هحوف للٖ -

 2119 دالقبُزحد لار رؤٗخ للٌ ز ّالزْسٗعد تقصااديّتوأبؼادها اال فكزيّتالجديدة، جذورها ال ليبزاليّتال دهٌصْرد أشز  -
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info@mominoun.com 

www.mominoun.com 

Mominoun @ Mominoun_sm MominounWithoutBorders 

mailto:info@mominoun.com
http://www.mominoun.com/
http://www.youtube.com/user/Mominoun
http://www.twitter.com/Mominoun_sm
http://www.facebook.com/MominounWithoutBorders

