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فوكو ودريدا  امعاصر   ،من كبار املفكرين الفرنسيينالذي فارق الحياة منذ أيام قليلة  "بول فريليو" ديع

وريكور. جاء إلى الحقل الثقافي والفكري من مجال التخطيط العمراني والفضاء الحضري فهو مهندس 

معماري؛ يجمع توجهه الفكري بين الفلسفة واالقتصاد والسياسة والعمران، أسس لحقل معرفي يتعلق 

بإشكاالت الزمن والتنقل السريع والتواصل الفوري، يرى أنه لفهم العالقة بين التكنولوجيا والسرعة يجب 

التركز على دراسة جوهر السرعة في الوقت الذي كان غيره من املفكرين يتناولون جوهر التكنولوجيا. لقد 

 و  1977رنسية في عام الفب؛ فكتابه الراهن صدر اأربعين عام  حوالى  اهتم بموضوع السرعة منذ
 
 اليس عبث

 يلقب بفيلسوف السرعة.

كونه يمتلك  ،األسرع هو األكثر سلطةف، الدورمولوجياتأتي أهمية الكتاب من تركيزه على مقولة 

ونها مرتكزات العالم واملجتمعات الحديثة. يتمحور كالوسائل واملعدات األسرع؛ فيزداد نفوذه وتزداد ثروته 

والتشرد في مجتمع املعلومات وما بعد  ،وفقدان املركز ،ر املدينة )البعد املفقود(هذا املؤلف حول انحسا

، وعن اشة في عالم التمثيالت املتولدة تكنولوجي  ي، وعن الخبرة املعةحاسم صورةالصناعة، وضياع الكائن ب

عن املركز بسبب صعود الضواحي، ومن ثم  افيريليو فإن املدينة تتزحزح بعيد  إلى أنماط الرؤية، وبالنسبة 

تناول  .بسبب االتصاالت السلكية والالسلكية، ومراكز العمل والتفاعل الجديدة في مجتمع ما بعد الصناعة

عن الدولة بأنها مركز إلدارة مرورية،  اجديد   اما يخلق تصور   ،سيما السياسية ال ،بالسلطة ةعالقة السرع

السلطة والسرعة والثورة تنشأ  هوماترعة؛ إذ من خالل التداخل بين مفوتكون الثورة أشبه بعلبة س

 الحرب.

من أبعاد املجتمع يتطور مع  اأصلي   الم يتناول فريليو الحرب من الزاوية التاريخية بل من كونها بعد       

اسية نقل تركز على الجانب التكتيكي؛ فإن ظهور املدينة والسلطة السي اتطوره. فإن كانت الحروب قديم  

الحرب من التكتيك إلى االستراتيجيا )مرحلة الفكر العسكري واإلعداد املسبق للمعارك(، ومع التطور 

وظهرت  ،املذهل لوسائل النقل واالتصال وظهور السالح النووي والبالستي انتهى التفكير االستراتيجي

فريليو الحرب هي املحرك  د  يعنتيجة لعلم السرعة وسلطة السرعة، وبذلك كله مرحلة اللوجستيك؛ ذلك 

صراع الطبقات هو األداة  د  بذلك ماركس الذي يع اللخطاب الكلياني؛ مخالف   االفعلي للتاريخ كونها مصدر  

 ،لذا فإن الحقوق كانت ترتبط باملكان ،سيما أن السياسة كانت ترتبط باملجال الترابي املحركة للتاريخ. ال

تجاوز الجغرافيا وإلغاء مفهوم الزمان كون من   جرى مع تطور السرعة فمن يمتلك املكان يمتلك السلطة، و 

وقوانين، وإنما  ايتحرك بسرعة يسيطر على من يتحرك بسرعة أقل، بذلك ال تكون األرض ملن يملك عقود  

 ملن يمتلك سلطة السرعة والحركة والتقدم التكنولوجي والتنقل والتداول. 

ة مقدمة للمترجم، وأربعة أقسام تضمنت فصول الكتاب تضمن هذه الكتاب بنسخته املترجم   

التسعة؛ إضافة إلى ثبت املصطلحات وقائمة املراجع. حاول املترجم في مقدمته أن يعرف باملفكر وبمفهوم 

كلما تزايدت سرعة وسائل النقل واالتصال تقلص املكان والزمان وتغير مفهوم  إذالسرعة وسلطة السرعة. 

 اوتحديد   ،وكل ما تعلق بهما؛ إال أن أهم مجال تأثر بتطور السرعة هو املجال السياس ي ،السفر والهجرة
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لذا أصبحت السرعة مولدة للسلطة، وعبر التاريخ األسرع هو األكثر سلطة. أما عن  ،السلطة السياسية

 ي:تأقسام الكتاب فقد كانت على النحو اآل

 

 ة السرعة القسم األول: الثورة الدروموقراطية أو سلط     

 Dromosاألول:  ؛يتألف من مقطعينالذي  Dromocratieقام فريليو بنحت مصطلح الدروموقراطية 

وتعني إله القوة والسلطة عند اإلغريق؛ لهذا فالدروموقراطية  Cratorويعني السباق أو السرعة، والثاني: 

ت الديمقراطية تعني سلطة هي سلطة السرعة التي تتحكم في املجتمعات املعاصرة والحديثة. فإن كان

 ، وقد احتوى هذا القسم على فصلين:1الشعب فإن الدروموقراطية هي سلطة السرعة

 

 الفصل األول: من الحق في الشارع إلى الحق في الدولة      

بأن )من يستطيع  ،وزير الدعاية السياسية في زمن هتلر ،ينطلق فيه من مقولة يطرحها جوزيف غوبلز

فريليو: هل يكون اإلسفلت هو ميدان  اءلشارع يسيطر في الوقت نفسه على الدولة(؛ ليتسالسيطرة على ال

رجوازية سلطتها في الشارع أم على الشارع؟ وهل تمتد هيمنتها إلى و العمل السياس ي؟ وهل تمارس الدولة الب

 األماكن ذات الكثافة الحركية وإلى طرق التنقل السريعة؟ 

اد القديم الذي يرى أن كل ثورة ال تقوم إال في املدينة يجب أال يدفع إلى املقابلة يؤكد فيريلو أن االعتق     

وإنما املقابلة بين "السكون والحركة"، ربما يصدق ذلك  على بعض البالد  ،التقليدية بين الريف واملدينة

طراف )األرياف الحراك الثوري من األ  أالعربية التي شهدت ما اصطلح عليه مفهوم الربيع العربي؛ إذ بد

 ربما لكثرة إشارات املرور. ،وليس املدن ،واملناطق التي تحيط بحزام املدينة(

يتحدد منه حجم الدفق االجتماعي.  ارجوازي في املدينة كما لو كان ميناء بحري  و يظهر السكن الب    

 
 

 ،ملشكلة العزل أو اإلقصاء فأحزمة املدن وأحياء الصفيح الفقيرة والتكايا والثكنات والسجون ليست حال

دور الكوابح التي تمنع تسارع اجتياح الجموع املهاجرة للمدينة. هكذا  تؤدية أماكن معتمة نزلوإنما هي بم

 ها وصفبنشأت الضواحي 
 

للتخلص من عبء  اأي مصب   ،خارج املدينة اوزمان   اومكان   ،إلنفاذ قوانين املنع مجاال

(، وكأن "الحق في السكن" ليس هو "الحق في املدينة" فحشود البروليتاريا هذه املادة االجتماعية )املهاجرة

، لذا ينظر إليها على أنها مستأنسة االهائجة فوضوية تشبه فصيل الحيوانات الوحشية التي تشكل تهديد  

ا رجوازية هنا ال تستمد سلطتهو تجتمع وتتناسل بالقرب من مساكن اآلدميين )املدينة( وتحت أنظارهم. والب

وإنما من تموقعها االستراتيجي الذي يمكنها من مقر ثابت  ،من التجارة والصناعة )أي ليس من االقتصاد(

يمكنها من الحق في أن تحتمي بأسوار املدن و ن املضاربة العقارية. مبوصفها قيمة )نقدية اجتماعية( ناتجة 

ال يوجد في املدينة سوى االستيطان  إذ ،املحصنة ومن الحق في األمن واملناعة وسط عالم املهاجرين الخطر

                                                           
 .الدروموقراطيةتوضيح كتبه المترجم لمفهوم 1
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. هذه الفكرة تتقاطع مع فكرة زيغموند باومان "فيلسوف السيولة" في نقده Circulation habitableالسائل 

حكمه سياسة الخوف اليومي، وهي سياسة شديدة الخطر على تأن عالم اليوم افترض عندما  لحداثةا

يسيطر على الشارع يبعد الناس عن فضاءات املجال العام؛ لهذا ذلك الخوف الذي ن أل  ،الثقافة العامة

ال من موضوعه وفكرته  ،فإن التقدم الحضري يستمد هويته من حدوده املنيعة، وحراسته الشديدة

 ورسالته.

لسلطة البرجوازية على أنها سلطة عسكرية بالدرجة األولى قبل أن تكون إلى اينظر فريليو  اعموم  

فر طرق اه سلطة الحصار الدائم وغير املرئي )سلطة القالع املحصنة(، فحيثما تتو اقتصادية، هي عند

مواصالت والتقاء الطرقات توجد أماكن سكانية، وحيثما توجد حركة مرورية يوجد تكتل سكاني حضري؛ 

ف ن التوقإ إذهمة، فالشروط التي هيأت لنشأة الحواضر الكبرى هي نفسها تصنع املراكز االستراتيجية امل

"سلطة طبقة تضطهد طبقة أخرى" ها وصفبعن الحركة يعني املوت. لذلك فإن سلطة الدولة السياسية 

ليست إال سلطة ثانوية؛ سلطة الدولة الفعلية هي سلطة حركة، والدولة ما هي إال شرطة مرور يتلخص 

ة )التي تشييدها الناس والبضائع واألفكار. لهذا فإن املساكن االجتماعي دورها في مراقبة حركة مرور

واألحياء امللحقة باملدينة ومقرات الشرطة غير البعيدة  ،كلهاالحكومة لذوي الدخل املحدود( في بقاع العالم 

بهدف املراقبة األساسية للجموع  -أي لفكرة الحصار القديمة-ن املدينة ما هي إال إحياء لروح القلعة م

رة القلعة عند فريليو فكرة الفئات الالتعاقدية أي تلك تشبه فك .البشرية عن طريق وسائل حماية املدينة

( ستشفياتاملخارج العقد االجتماعي عند ميشيل فوكو التي تسكن في الهامش )الشارع، السجون، هي التي 

يشير فوكو و حيث يمارس عليها نوع من العزل االجتماعي؛ هذا نوع من التأسيس للعالقة بين القوة والسلطة. 

سمح  من برج املراقبة ولكن اليكلهم  جونينالذي يسمح بمراقبة املس "جن البانبويتيالس"إلى تصميم 

لى انضباطه، إيؤدي ف ،ما يؤدي الى إحساس الفرد بأنه مراقب على الدوام ،بمراقبة الحارس جونينللمس

اكن  عند هذا التصميم يسحبه فوكو على املجتمع لكي تكون هناك مراقبة دائمة على األفراد، لكن هذه املس

فريليو نفي نحو املوت؛ فصعود األنظمة الشمولية مرتبط بتنامي قبضة الدولة على حركة الحشود؛ لذا 

فإن الجغرافيا البشرية ال يمكن أن تكون وليدة املصادفات بل وليدة تقنيات تنظيمية قادرة على التحكم 

اإلقامة  أوضاعمات املرور مع عقلنة في فضاءات شاسعة إلى حد ما؛ فتخطيط املدينة وشوارعها وتركيز عال 

 يجعل املدينة كلها تضحي شفافة في نظر الشرطة. 

إذ ليست السياسة  ،فإن الثورة هي الحركة، ومع أن الحركة ليست ثورة ،عندما يشهد املجتمع ثورة

تحويل للحركة  وليست الثورة سوى مضاعفة لهذه السرعة؛ فالثورة ما هي إال ،سوى علبة السرعة

ن بقاء جندي على قيد الحياة رهن بسرعته، وكل ش ي في الحرب الجديدة رهن إ إذاالجتماعية التقليدية، 

من  افاألسلحة البالستية الجديدة تجعل الهرب ضرب   ،ن "الخالص يكمن في الهجوم ال في الهرب"إالوقت؛ إذ 

 العبث فهي أسرع وأبعد مدى من الجندي. فالخالص الشامل ال
 

إال عندما تتحرك   يمكن أن يتأتى مستقبال

 ن القدرة على الحرب هي القدرة على الحركة.أل الجماهير بسرعة؛ 
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 في الفصل الثاني: من الحق في الطريق إلى الحق في الدولة 

استيالئها على السلطة بتوجيه العمال األملان نحو  حاليشير فريليو إلى ما قامت به الحكومة النازية 

بالرياضة والتنقل، فلم يعد هناك مجال للشغب، وال كثير من القمع؛ إذ يكفي إفراغ الشارع وجعل التمتع 

فاغن. وكذلك أميركا تجاوزت  سكالطريق هبة للجميع، ذلك هو الهدف "السياس ي" من تصنيع سيارة الفول

؛ إذ تجلت عبقرية ين من "غواية الشارع"يأزمة الثالثينيات االقتصادية، وعملت على شفاء جموع األميرك

ظاهرات، وعن الخطاب السياس ي؛ من خالل طاقة النقل التي تالسلطة في االستعاضة عن القمع املباشر لل

وفرتها األعداد الكبيرة من سيارات شركة فورد التي أحدثت ثورة اجتماعية غيرت نمط معيشة املواطنين 

ته. فالتغيرات املطردة التي شملت الشكل وإعادة تشكيل املجال برم ،كلهاعبر تجديد حاجات املستهلك 

وهيكلها املفرط في اإلثارة وأغطية إطارتها تشهد كلها بديمومة  ،ة فائقة السرعةياملرعب للسيارة األميرك

 ن(.ييالثورة االجتماعية )الترقي نحو طريقة عيش األميرك

 

 القسم الثاني: التطور الدرومولوجي أو تطور علم السرعة 

 ؛هذا القسم تضمن

 

 الفصل الثالث: من الحق في الفضاء إلى الحق في الدولة   

لقرن التاسع عشر يصور نابليون بونابرت إلى انكليزي يعود إينطلق املؤلف هنا من رسم كاريكاتيري 

شكل كرة أرضية؛ فكانت اليابسة من بووليام بت األصغر، وهما يتقاسمان بحد السيف قطعة من الحلوى 

نكليز بالبحر. تلك الطريقة القتسام العالم بأن يتوجه الخصمان إلى في حين استأثر اإل  ،نصيب الفرنسيين

واحدة تعمر البر واألخرى تعمر املحيطات، ومن ثم خلقا  ،نيابتداع صراع جغرافي طبيعي حيوي بين إنسانيت

فيه يعانق الشعب  ،حرال يمكن وطؤها باألقدام، إنه الب اليست من أمم األرض في ش يء، ومن ثمة أوطان   اأمم  

  ،شرط حرية الحركة
 
الحق في الفضاء  اما سيكون الحق   أن الحق في البحر هو اختراع غربي مثل ايبدو إذ

 الجوي.

ظهر في املحيطات صنف جديد من الحقوق  ،ان أصبح أسطول الردع البحري معطى أساسي  إوما 

، اأكثر من كونه عقالني   اوشاعري   اوجداني   االسياسية هو الحق في البحر، وهذا الحق كان في البدء إحساس  

وسرعان ما انقلب "الحق في البحر" إلى "الحق في الجريمة" ومن ثم تحول إلى عنف منفلت. لقد استحدث 

دون زمن من دون وجهة محددة و من لسطوة السرعة، وهي سرعة التنقل  اجديد   اأسطول الردع تصور  

عن التحطم في املواجهات الحربية،  ارة التبخر في الفضاء عوض  معلوم، وهو ما يؤسس لفكرة أصيلة، فك

وعليه فإن االنتصار في عالم بال معالم وبال حواجز، يقتض ي االستعاضة عن عدم تموقع العالم الغربي في 

أي موضع أرض ي بالتموقع على األقل في الزمن، أي ضمن التوقيت العاملي املنسق ولهذا السبب ظل اإلنكليز 



 
 7 

ن الزمن من أفضل صانعي الساعات، ذلك أن التحكم في البحر يتطلب التحكم في الوقت. السرعة م اح  رد

ان بروعة جديدة، وروعة السرعة، دوأن الكون از  ،من جهة كونها مجردة وبال مضمون قد نشأت في البحر

 
 

إلنسان الغربي شمولية. فا لقد أفض ى الحق في البحر إلى حق الدول الحديثة في الطريق وبذلك أضحت دوال

من النوع الذي تنتجه السرعة ستفقد  اقليل العدد متفوق ومهيمن ألنه أسرع. في اللحظة التي تحقق تطور  

اإلنسانية تنوعها، إذ تتجه إلى أن تنشطر إلى شطرين: الشعوب املتفائلة وهي املسموح لها بأن تأمل في 

واتخاذ  روعاتاملشة باب املمكن، أي إنجاز التي تفتح لها مدخراتها من السرع  ااملستقبل، وهي أيض  

القرارات، فالسرعة هي أمل الغرب. أما الشعوب املحيطة هي شعوب مشلولة الحركة بفعل تخلف معداتها 

التقنية ومحكوم عليها أن تعيش في عالم محدود. بذلك قد استبعد املنطق الذي يربط السلطة باملعرفة 

 لحركة.ليحل محله منطق آخر يربط السلطة با

 

 في الفصل الرابع: الحرب العملية      

 
 

في البحر ألن سطح  يتحدث فريليو هنا عن الحرب الشاملة بأنها حرب ذات نطاق واسع ودائم. تكون أوال

، هذا العالم الذي كلها أمام حركة املركبات فتجول بقاع العالم اثابت   االبحر أملس ال يشكل بطبيعته عائق  

ِّل 
مبراطوري بمعنى نحن موجودون في كل مكان إمن املوقع "الورشة" إلى املوقع "املخطط"، ثم إلى فضاء  ُحو 

يمكن تطبيق هذا النموذج من الحروب الشمولية )البحرية( على اليابسة و يقودنا إليه الواجب والنصر. 

عبر خلق موارد  ابشرط إقامة بنية تحتية تحتمله. فمع السرعة أصبحت ظاهرة الحرب تتغذى ذاتي  

إذ  ،رسم خريطة العالم أعيدكما حدث بعد حفر قناة السويس التي بسببها  ،صراعاتها الخاصة وتنميتها

"شحن الحرب" باتجاه املشرق إضافة إلى انفتاح الشركات االحتكارية الجديدة ذات  نتج هذا الطريقأ

 التكامل الرأس ي. 

حرب إفناء واستهالك )للرجال والعتاد واملدن(.  د  تعإن هذا النوع من حروب االستنزاف حرب شرسة 

اخوكان اتساعها في الزمن اإلنساني؛  ،اتسعت ،تلك الحروب لم تجد لها مساحات كافيةوألن  أن  صوص 

فهي التي ترفع معنويات الجيوش ووسائل النقل هي التي تجعل حروبها سهلة  ،السرعة هي أمل الغرب

 املراس؛ فبفضل السيارة املصفحة مث
 

تغير مفهوم املسافة الخطية القديمة الذي ارتبط بالطريق والسكة  ال

وأصبحت النجاة من املوت رهينة  ،الحديد، وبفعل انعدام املساحات امتدت حرب االستنزاف في الزمن

فكل ميدان هو  ،فالهجوم الذي ال تعجزه عقبات امليدان يوسع الحرب لتضحي بال ميدان ،الديمومة

جأة ظهر حق جديد، هو "الحق في األرض"، إنه حق شمولي شأن "الحق في البحر"، وهو ميدانها، هكذا وف

أي عداد السرعة في آلة  ،يفرض على الجماهير فينومينولوجيا جديدة للمصير؛ إن سرعة التنقل العسكري 

ستهلك كل ت ،الهجوم هو مقياس تلك الجماهير لبقائهم على قيد الحياة. فالحرب العملية ال تبقي وال تذر

 وتبيد كل ما يأتي في وجهها.        ء،ش ي
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 القسم الثالث: مجتمع السرعة       

 واشتمل على:

 

 الفصل الخامس: األجساد العاجزة      

الناتجة  كالتاملشبا بداية من القرن السابع عشر تفاقمت و في خضم مختلف الصراعات التي عرفتها أور 

 جرى لذلك فن جديد هو فن جراحة العظام؛ إذ  اين؛ فازدهر تبع  عن عدم األهلية البدنية لبعض العسكري

دمي الناجي من التفطن إلى إمكان اللجوء إلى الجراحة الترقيعية باستخدام آالت لتعويض أعضاء الجسد اآل 

 أعيدوأعفتهم من أداء الواجب العسكري إال أنه في أملانيا  ،املوت؛ فقامت فرنسا بإعادة تأهيل املعوقين

ذوي اإلعاقات الجسدية؛ إذ من املفارقات أن دكتاتورية الحركة هذه التي مارستها السلطة تشغيل 

العسكرية على الجمهور قد أدت إلى الرفع من األجساد املعطوبة. فالجسد اآلدمي القابع داخل القبة 

؛ امزدوج   از  بل هو جسد بروليتاري محارب يعاني عج ،الفوالذية ليس هو الجسد املحارب ال شأن له بالحرب

على إنجاز مهمته  افهو بطبيعته مسلوب اإلرداة، وهو في حاجة ماسة إلى مركوب آلي حتى يكون قادر  

فتلك  ،التاريخية؛ ولكن القوة الحركية الهائلة التي يتمتع بها اإلنسان املهووس بالحركة فقدت قيمتها فجأة

فلم تعد قوة محركة ومنتجة للسرعة في  ،حركةالحشود الهائلة تعامل بازدراء عندما تفقد قدرتها على ال

ومن  ،با، وعقل سلطة السرعة ال يتسلط على عدو عسكري معين بل هو انتصار متواصل على العالمو أور 

ثم على الطبيعة اإلنسانية، فالحرب االقتصادية التي تنخر األرض ما هي إلى انقضاض سريع وحاسم 

عسكرية سلطة طبقية؛ فما لم يتحقق بالسالح يتحقق بالحرب وحتمي، هذه الحرب هي التي تكرس القوة ال

 االقتصادية.

التوقف هو املوت، ذلك قانون كوني، والدولة/ الحصن سلطتها وقوانينها كلها كامنة في األماكن األكثر  

سيادة دولة السرعة على األرض هي في اآلن نفسه سيادة على أبعادها. فما الحركة  من ثمو كثافة مرورية، 

أما السرعة فهي سلطة ذلك التغيير على الزمان واملكان واألشخاص. يطرح فريليو ، ال تعبير عن التغييرإ

 
 

نه عندما غزت النخب إفيقول  ،لسرعة في هذا الكتابإلى افي كتابه عن عامله الغربي الذي ينظر  مثاال

التي تصنع القانون بل يصنعه الغزو با الغربية قادمة من جرمانيا لم تعد القوة هي و املتسلحة بالسرعة أور 

وسرعة الغزو؛ فسلطة اإلغارة التي تنشأ من مسارات الهجرة السائبة تنتهي إلى إمضاء اتفاقات هدنة 

فإنها لم تغير من طبيعة هيئتها  ،باو أرض أور  اوتقسيم، وعندما انتهت سلطة السرعة هذه إلى أن تتوطن ظلم  

ن مهمة اإلقطاعية هي مهمة إبانتظام فرقة زاحفة؛ إذ  اطاعي شبيه  قلذلك ظل نظام املجتمع اإل ،األصلية

 شبه استعمارية بما أنها تميز بين سيادة املحتل العسكري على األرض وملكية الساكن األصلي العقارية لها.

عني تمسكه بحقه املميز في االستيالء ي ،وضوح الرؤية البصرية أمام املحتل بفعل عملية تجديب األرض

طريقة  فبناء األبراج ما هو إال ،ألرض التي يروم االستقرار فوقها، أي تمسكه بقدرته على االختراقعلى ا

 بصرية تدرك من نقطة ثابتة، والتمييز  اأخرى ألجل السيطرة على األبعاد التي أضحت أفق  
 
وهندسة
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ة نزلاملد أي يرتكز على بالثروة أو املول ااالجتماعي يرتكز على وجهة النظر البصرية قبل أن يكون مرتبط

ومن ثم نرتبها في فضاء يتحكم في مسارات الحركة كالنهر والبحر والطريق والجسر؛  ،النسبية التي نتبوؤها

عند فوكو الذي ينمي  "سجن البانبيتكون "فامتالك األماكن املرتفعة وسيلة هيمنة اجتماعية دائمة كمفهوم 

 إ إذفي املجتمع،  حس املراقبة والسلطة الداخلية لدى األفراد
 
 اعسكري   ان حصار قلعة أو حصن ليس حدث

ن بين نمطي و وحسب، وإنما حدث اجتماعي؛ فالصراعات الناجمة عندما يجمع اإلقطاعي اوال حتى سياسي  

التملك الفضائي للمجال )السيادة والتملك( فيجردون األهالي من ممتلكاتهم ويعملون على تحويل نسلهم 

 محرومة من حقها في استعمال السالح للدفاع عن نفسها( إلى أقنان )يد عاملة

 

 2الفصل السادس: عقلنة األجساد الحية  

يرى فريليو أنه عندما فرض تطور علم السرعة فكرة وجود نوعين من األجسام بحسب وضعهما في 

أرواح ضعيفة متقلبة هشة ألنها سجينة أرضها،  ؛الفضاء فإنه فرض في اآلن نفسه فكرة نوعين من األرواح

 
 
لِّ القوة أي  اوأخرى مقتدرة ألنها حررت إراداتها من كل قيد بفضل عدم تأرضنها. إذ كِّ

َ
الحرب ال تخلو من ُمش

بين  اأزلي   اانشطار  ه وصفبتنفيذ مشيئة األقوى؛ فاألمر ال يتعلق بفن الحرب وإنما بفن "األجساد الحيوانية" 

ل على الحركة وعجز قطعان العمال النسبي عن أن يتحرروا من حركاتهم )هو مسألة التأسيس قدرة املحت

لحضور األجساد مسلوبة اإلرادة(. ظهرت على مدى الزمان واملكان كثرة من األجساد مسلوبة اإلرادة، وذلك 

ل الجموع البشرية إلى قطعان وطرائد للصيادين النهابي ن؛ تلك األجساد من خالل انتهاج اقتصاد حرب حو 

 
 

 ملونين وبروليتاريين، وهي الفئات األضعف. ساءون مسلوبة اإلرادة تضم أطفاال

ن، من شأنه يتقطيع فعلي للزمان واملكان اإلنساني مقابلملا كانت السياسة مسألة مجال ترابي فنحن 

سطى زوال سكن كان أن يضع نهاية ألمة السلم املدني. فقد اقتض ى إرساء املجتمع العسكري في القرون الو 

أي هو اختفاء الفضاء املدني، ومعنى ذلك االختفاء إلغاء حق الناس  ،اجماعي   اإلى ذلك الوقت يعد سكن  

وفي تكييفه، ولعل ذلك فيه إشارة في اللغة الجرمانية القديمة إن كان "الكائن هو  ،العاديين في الفضاء

حروم من فضاء خاص ومن هوية، يفضل املوت العاجل الساكن" فإن الالساكن يعني انعدام الكينونة أي امل

هم لتشتغل آلة الحرب، ولعل فكرة اإلقصاء والدمج األ فاإلقصاء االجتماعي املطرد هو  ،على املوت البطيء

باستفاضة في نظريته الناقدة للحداثة والحياة السائلة فإقصاء اآلخر  "باومان"إلى الالمكان تحدث عنها 

جنب الحاجة إلى التواصل والحوار املتبادل معه يؤدي إلى الشك في العالقات وت ،املختلف والغريب

االجتماعية ضعيفة الروابط والهشة، هذا الالمكان كفيل بتحويل الزمن إلى زمن بداوة عاملي تتصاعد فيه 

أن في  موجات العنف واإلزاحة من املكان لتتحول إلى غيتوات منتشرة في العالم، في الوقت الذي يرى فريليو

ذلك ذوبان للوقت واضمحالل للجغرافيا واملكان. ذلك ينطوي على قمع مقنن يدفع نحو الرحيل واملهجر أي 

ن تلك الفواصل البشرية في وعثاء طرق الهجرة يتحولون إلى إ إذفقدان األرض على غرار فقدان الهوية، 

                                                           
 وسائل نقل ومركوبات. تُستَعملمنح عقل أو روح لألجساد مسلوبة اإلرادة حتى 2
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لقلعة املحصنة يضربون بالسياط قوى مادية متحركة ال وجهة لها وال حصر ممنوعون من اإلقامة داخل ا

رموا.
ُ
 ويطردون، يمنع الحضر من استقبالهم في بيوتهم وإال غ

ظلت املطالب االجتماعية للبروليتاريا العسكرية مقتصرة مدة طويلة على ما يقيم أودها تركز على  

الشغب الشغل والتكفل بمعوقي حوادث الشغل وجرحاها، لذا اقتصرت أحداث  أحوالاألجور وسالمة 

يسعون لالستيالء على مكان  اوالتمرد التي قامت بها على سلسلة من اإلضرابات غير املؤثرة؛ إذ كانوا دائم  

محصن يرابطون به إلى أن يجبروا مستأجريهم على الخضوع فيمكنونهم من مستحقاتهم، وعندها يرحلون. 

ور السياس ي، ألن االستجابة ملطالبهم في التط امهم   ادور   -تهايعلى محدود-تمردات الجنود هذه  أدتلقد 

تطوير االلتزامات املادية للسكن الناشطين واملنتجين. في ساهمت في الدفع بأجهزة الدولة إلى أن تعجل 

فالفكرة التي ما زالت منتشرة إلى اليوم بخصوص األجساد الهائمة عديمة الهوية هي حتمية أن تتمكن منهم 

 . امسلوبي اإلرادة حق   تجعل منهم ،إرادات أخرى تسكنهم

 

 الفصل السابع: نهاية البروليتاريا

ال توجد نقطة التقاء بين تطور السرعة وما اتفق على تسميته التطور اإلنساني  هأن هيرى فريليو في  

والتكنولوجي، ولكن يوجد تزامن بينهما؛ فالبروليتاريا العمالية ليست سوى صيغة من العسكرة، ولكنها 

بفعل حروب الوقت، وإن سرعة اتخاذ  اناية ديكتاتورية البروليتاريا ونهاية التاريخ تتمقتة. فنهو صيغة م

القرار السياس ي مرهونة بمدى استحكام وسائل النقل العسكري: كيف ننقل القنبلة الذرية؟ وبأي سرعة؟ 

ا يجب على الثورة إنها بالتأكيد قنبلة سياسية لكونها أقص ى تمظهرات إدارة املراقبة املرورية العسكرية. لذ

عبر ثورات املؤسسة العسكرية )صلب الجهاز الدستوري للدولة؛  االبروليتارية أن تمر من هنا فصاعد  

ا  الساحة السياسية، بل تركت زمام املبادرة  فيلذلك لم تعد األحزاب السياسية هي الفاعل املهيمن تأكيد 

انفصلت الطبقة العسكرية عن شريكها  افشيئ   ابيد الجيش والنقابات، بما فيها النقابات العسكرية(، وشيئ  

ها القديمة من موضعيها الطبيعين: الشارع والطريق، لتشتغل "فتوة" تحمي اترجوازي وتخلت عن مهمو الب

 املؤسسات الصغرى واملتوسطة.

لقد كان للمحاوالت األولى لالختراق أو الغزو املستتر للجسم االجتماعي هدف محدد هو استغالل   

القوات العسكرية لطاقات األمة الخام، وما الحرب الشاملة إال حرب إبادة للحضارات الراسخة. 

  افالبروليتاري الذي نشأ عسكري  
 

ل بعضه من بعض يتناس ايمتلك حركة دائبة ال تفتر أبد   ثم أضحى عامال

بال هوادة وهو يمسك بمقود التاريخ الذي يسير به ويوجهه في املكان والزمان ويلهمه الحركة؛ هو إلى ذلك 

 قائد حربي.كله 

نتاجه على الدوام إنشيعه في الزمان واملكان ويفيد  امتجانس   امشروع  ها وصفب-إن ما يجعل الحرب 

  -لنفرضه متى أردنا على خصمنا
 
يخ ليس كونها أداة، بل كونها مصدر خطاب كلياني في التاريخ. للتار  امحرك

هذا الخطاب هو السعي املشترك بين الدول األوربية وبقية العالم نحو الجوهر املطلق للحرب الذي هو 
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السرعة، وبذلك يتخذ هذا السعي معنى السيطرة املطلقة للعقل العسكري الغربي على التاريخ الكوني. 

تاريخ الخالص سوى ترجمة للسبق امليداني االستراتيجي املحض لهذا العقل العسكري، وهكذا لن يكون ال

النتيجة ستنحصر قوة هذا التاريخ في الريادة واالنتصار على اآلخرين وستحول املؤرخ إلى قائد حرب في و

 الوقت.  

  

 األمن بضاعة مستهلكة  :الفصل الثامن   

لشعب، وسبب ذلك أن الثورات املزعومة في الغرب لم تكن املؤلف أن الثورة أسرع خطى من ا افترض

في الحقيقة من صنع الشعب، بل هي من صنع املؤسسة العسكرية. فليبرالية الغرب االقتصادية لم تكن 

ما عمد الغرب إلى مواجهة ثقل  اكثير  و سوى تعددية ليبرالية من جنس تعددية سرعة االختراق العسكري، 

يديولوجيا التعبئة الشاملة )الرقابة أاملعزولة والخطة األحادية املاحقة التي مزجتها وطأة نموذج البرجوازية 

يديولوجيا أالصريحة على املنقوالت من ممتلكات وأشخاص وأفكار( إلى التنويع في بيئته اللوجستية إلى 

رأسمالية  ،يةالثروة الوطنية التي تستثمر في شراء السيارات والرحالت ومشاهدة األفالم، أي الرأسمال

فالنجاح رهن بلوغ أقص ى مقدرة  الفئات فاحشة الثراء دائبة الحركة. هذا فائض من الوهم االجتماعي.

توفرها السرعة، وهو إلى ذلك يعني أن يتملكنا إحساس باإلفالت من حظيرة التدجين االجتماعي. فاليوم 

 ، وبالفعل أضحى الطريق مثله مثل الشارع. اانزاحت الحدود فأضحت داخل املدينة نفسه

لحاجاتنا  احفظ األمن الدائم أي وجود جسم اجتماعي منظم وفق  إلى إن األمن ال يتجزأ فالحاجة 

الحل األمثل ملجمل القضايا  ياألمنية، وتالعب السلطة بمتطلبات أمن املواطنين بطريقة إرهابية مكشوفة ه

حياء فكرة االتحاد إل راطيات الغربية. فلقد سعت الديمقراطيات الغربية غير املسبوقة التي واجهتها الديمق

وسائل اإلعالم الحاجة إلى  اعبر خلق حالة إجماع جديدة حول احتياجات املجتمع، فكلما خلفت سابق  

إلى خلق نوع جديد من  اما سيفض ي حتم   ،اآلن خلق شعور جماعي بانعدام األمن جري السيارة والثالجة ي

لة يقفزت هذه البضاعة إلى الصدارة وأصبحت حص ااالستهالكية هي بالتأكيد الحماية، وتدريجي  البضاعة 

بمالمح جديدة، فلم  ا. فإشاعة فكرة الحاجة إلى األمن من شأنها أن تخلق مواطن  كلها الدورة االستهالكية

ني األمة بما يستهلكه من بضائع بل هو ذاك الذي ي
ْ
بادر إلى استثمار أمواله يعد املواطن هو ذاك الذي ُيغ

فيوفر لها أفضل حماية، إنه في النهاية يشتري أمنه على حساب حاجاته االستهالكية  ،وجهده في تأمين نفسه

األخرى؛ ليس في ذلك تناقض فاملجتمع الرأسمالي قد دأب على الربط الوثيق بين السياسة وإظهار الخوف، 

على أن الوجه اآلخر لهذه الحركة اإلجبارية  اة. ولقد وقفنا سابق  واألمن االجتماعي ووفرة االستهالك والرفاهي

هو تقديم املساعدة، فمع حرب الحركة أضحى ألصحاب األجساد العاجزة حضور اجتماعي قوي، وذلك من 

إلى خلق استهالك بال حدود، ولكن  اخالل استحقاقات العمل العسكري. فقانون اإلنتاج نفسه يهدف دائم  

  هذا االستهالك
 
رجوازية السياسية ليس سوى تحقيق و لألمن كله. إن القضاء على حليف الب اأصبح استهالك
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دون الحاجة إلى من على الفكر العلمي والتكنولوجي )أمم معسكرة ولكن  الحلم استراتيجي مبني حصري  

 جيوش(.

 

 القسم الرابع: حالة الطوارئ 

حى تقلص املسافات حقيقة استراتيجية ذات يرى فريليو هنا أنه بما أن السرعة هي جوهر الحرب أض 

مكان إلى  انتائج اقتصادية وسياسية خطرة نظر  
 
اقترانه بنفي الفضاء، وقد اقتضت السرعة أن يكون لال

االستعاضة عن موضوع امتالك األرض بموضوع امتالك الوقت،  جرتقيمة استراتيجية بدل املكان؛ لذلك 

مفاده أن التمييز  بين القدرة التدميرية إلطالق  اوالحركة" معنى جديد   طالق النارإوبذلك تتخذ العالقة بين "

فحركة الناقالت املخترقة لجدار  ،النار والقدرة االختراقية للحركة وللمركبة العسكرية بدأ يفقد صالحيته

بفعل ن سرعة فعلها الفائقة عن بعد يصارعها اندحار العدو إالصوت هي في اآلن نفسه اختراق وتدمير، إذ 

 ه وصفباملفاجأة ويصارعها اندحار العالم 
 

 ومسافة ومادة. مجاال

علية وسائل اإن االختراق املباشر يعني التدمير الفوري للوسط الذي يعيش فيه اإلنسان  بما أن تطور ف 

السرعة( قد أفقدت اإلنسان املساحة/ الزمن عندما فقد املساحة/  -املدى -النقل العسكرية املتزايد )الدقة

الفضاء. من هنا فإن التسمية الثنائية إطالق النار/ الحركة ال يمكنها أن تستمر في الوجود إال بمعنى حركة 

انصف قرن تقلصت املساحات الجغرافية  مزدوجة )هي حركة االنبجار واالنفجار(. ففي أقل من  تقلص 

ات، يفإذا كانت العقدة هي وحدة قياس سرعة )قوة الردع( البحري في األربعين ،بسبب تزايد السرعة امطرد  

ات تقاس باملاخ أي سرعة آالف ينذاك، فإن هذه السرعة أصبحت بداية من الستينآوهو قوة تدميرية هائلة 

تصل في املستقبل إلى سرعة الضوء بفضل سالح الليزر؛ استراتيجية اليوم الكيلومترات في الساعة، وس

فضائية جديدة قوامها استعمال أصغر التقنيات وأجودها. فإذا كانت السرعة تبدو من التداعيات 

فإن "السياق الحالي نحو التسليح" ليس في النهاية سوى  ،األساسية األكيدة ألساليب الصراع والحرب

 ه وصفبمسافة أي ه وصفبفناء العالم إنحو تسليح للسباق 
 

للفعل. وما عملية نزع السالح اليوم إال  مجاال

تخفيض من السرعة. فالحرب اليوم ترتكز على التخلص من ضوابط املكان والزمان ولهذا حلت 

ألمر يتعلق نه في الحروب الحديثة لم يعد اإاالستراتيجية التقنية محل االستراتيجية التكتيكية امليدانية؛ إذ 

أي بفاعلية هذا الحامل، فإذا كانت مخلفات  ،بموضوع االنفجار بل بناقل )حامل( األسلحة النووية

مخلفات االنبجار )الوسائل الناقلة  ،االنفجار )الجزئية أو النووية( تجعل الفضاء غير صالح للحياة فإن

. فاالنبجار أسس ملا يسمى اذ القرار سياسي  وألخ اللسالح( هي التي تسعف املعنين بالوقت الكافي للرد عسكري  

 .كلها حرب الوقت والسرعة في وقتنا الراهن مرادفة للحرب، بل هي منتهى الحروب

عصر السرعة من مفهوم الحرب من حالة الحصار املرتبطة بحروب املكان إلى حالة الطوارئ غير 

محله الزمن الالسياس ي لجهاز الدولة،  املرتبطة بحرب الوقت، فتوارى الزمن السياس ي لرجل الدولة ليحل

ونحن هنا في مواجهة ظاهرة أكبر من أن تكون ظاهرة زمنية لهذا يعيش اإلنسان زمن تحسين غريب للفعل 
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اإلمكان  اوهذا الفعل اآللي هو الذي ينقل هذ ،ن إمكان الخطأ البشري ميسمى الفعل اآللي الذي هو بديل 

خر آن الفتوح التكنولوجية هي إكون الخطأ التقني في أقل حدوده. إذ من مرحلة الفعل إلى مرحلة املفهوم 

ما يؤدي إلى عمى سياس ي؛ االنتقال  ،فاختفى الفاصل بين السلم والحرب ،شكل من أشكال حرب الحركة

)التعايش السلمي( تحول مهم. فالسرعة العمياء  هممن زمن الحرب إلى حرب زمن السلم الذي يسميه بعض

ه وصفبلإلنسان من العبودية الجيوسياسية، بل إبادة للفضاء  ال التدميرية ليست تحرير  لوسائل االتصا

 مجال حرية الفعل السياس ي.

استنساخه  جري ما يحدث من حالة ترقب قلق الحتمال حدوث كارثة في حالة سائق سيارات السباق ي

سيما أن تقليص هامش األمان  إنجاز العمل في وقت حقيقي. ال وضاعاأل في امليدان السياس ي عندما تحتم 

السياس ي أدى إلى اإلشراف على حافة وضعية حرجة قد تبطل "دولة الطوارئ"  كل إمكان لفعل سياس ي 

ها وصفبفي األزمة، ومن ذلك هشاشة القدرة على التفكير  افوري   احقيقي. إن فورية املعلومة قد تكون سبب  

 ه وصفبن ظاهرة تقليص الفضاء ما نتيجة حتمية لعملية تقليص الفعل الناتجة بدوره
 

للفعل. ففي  مجاال

دولة الطوارئ تحرر من الجغرافيا بسبب تطور ناقالت السالح التدميري وتضاعف مداها، ولكي يستمر 

علية متجددة واالستعاضة االتهديد ويشرع الستراتيجية الردع ينبغي تطوير وسائل اتصال تدميرية ذات ف

من مرحلة الفعل إلى مرحلة  اتوحات التكنولوجية؛ بذلك مرت الحرب منطقي  عن الفتوحات الجغرافية بالف

 الفكر التي تميز مرحلة التشغيل اآللي للمعدات الحربية.

 

 خاتمة

يمكن إدراج الكتاب الراهن تحت عناوين نقد الحداثة وما بعدها التي تدرس العالقة بين مثلث )السرعة 

الخوف والحروب واالستغالل والتفاوت. ففي عالم املعلومات  والسلطة والبشر( في عالم أخذ ينتشر فيه

 فقداملتنامي والتكنولوجيا املتسارعة في التقدم، عالم السرعة لم يعد الناس يصدقون ما يرونه بأعينهم 

استطالت الرؤية من خالل األدوات التي تؤمن رؤية بال نظر. في و أصبحوا خاضعين ملجال الرؤية التقنية 

 اآللة وال يؤمن باملجال الطبيعي. بنتاج العمى املكثف الذي يؤمن هذا إعادة إ

معالم  اهي دولة الطوارئ، دولة ضاعت فيه ،سلمالحرب وال الدولة السرعة والتقنية والتكنولوجية ال 

الرغم من أن السرعة هي محرك على ختفى املكان وقيمته وزمنه، فوا االتاريخ تمام   ااإلنسان، وتالش ى فيه

خ إال أنها تمثل شيخوخة املجتمعات. رؤية فريليو للسرعة رؤية تحليلة نقدية النحسار املدينة التاري

أن هيمنة سلطة السرعة تدمر  الدكتاتورية الحركة مؤكد   اوتفكيكها بسبب السرعة ليصبح البشر جنود  

اجمة عن حركة ما يعرضه ملخاطر جمة ن ،اندماج اإلنسان في الفضاء الزماني واملكاني الذي يحيا فيه

 ش يء. ه ينكمش ليغدو التالسرعة  التي أزالت الحدود في العالم وجعل

نها نسخة صعبة كونها تمزج بين البحث األكاديمي أيعلق املترجم على نسخة الكتاب الفرنسية ب

مثلة التي ال يمكن فهمها أثناء سرد األ في واألسلوب الروائي والفلسفي إضافة إلى القفزات الزمانية واملكانية 
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 هوماتلتاريخ، واسترسال املؤلف في الكتابة مع قلة عناوين فرعية إضافة إلى عدد من املفإلى اإال بالعودة 

و أحقل معرفي معين  )كالتاريخ، أو الجغرافيا، أو علم النفس، إلى نها ال تنتمي في أوصعوبتها  ،التي قام بنحتها

. وإن ههوماتومفلعصور كلها تمر على عصر السرعة ولكل عصر مصطلحاته خاصة أن اوبعلم االجتماع...( 

وعباراته واضحة إال أن مالحظة املترجم يمكن تأكيدها عند قراءة الكتاب في  ،اكان أسلوب الترجمة جيد  

 مربكة للقارئ.  نها ألالنسخة العربية 

على العسكرة وانحسار الزمان  إن عالم فريليو الذي تجلى في السرعة والدروموقراطية يقوم اأخير  

واملكان، يتقاطع مع العالم الحديث السائل عند باومان، وعالم مجتمع املخاطر عند أولريش بك من جهة 

وعالم ميشيل فوكو الذي يفرض السلطة بالقوة عبر نظام املراقبة، إنها عوالم تتقاطع مع بعضها في أنه 

 .التحديث يتزايد توحشه وعدم انضباطه وال إنسانيتهألمام نحو الحداثة و إلى اكلما تقدم العالم 
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