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لعدالة حيال السلطة ا

 *حوار بين جشومسكي  وفوكو

 ** زين العسسرر :ثرجمة

في البداًت دعني أزحع ئلى مىغىع طبم وأن هاكشىاه ئذا وان _ : جشومسكي

صحيحا؛ وأها أؤمً بأهه هرلً، مفاده أن العىطس ألاطاس ي للؿبيعت 

ؤلاوظاهيت هى الحاحت  ئلى العمل ؤلابداعي،والبحث ؤلابداعي،ؤلابداع الخالي 

ت؛ هرا بالؿبع ًدبع  مً ول حعظف، والري ًحد مً دماز اإلاإطظاث اللظٍس

ادة ؤلامياهياث لخحليم هره اإلاحزة ؤلاوظاهيت ألاطاطيت وهرا ما  بػسوزة ٍش

. ًخؿلبه ول مجخمع الئم 

   هرا ٌعني اللػاء على ول عىاضس الصحس، اللمع،  الخدمحر،والػغـ 

خيت ئن الىظام   ،اإلاىحىدة في ول مجخمع،همجخمعىا مثال، هسواطب جاٍز

الفيدزالي الالمسهصي للجمعياث والخعاوهياث الاكخطادًت واإلاإطظاث 

بدو لي أن هرا هى _الاحخماعيت وان زاحعا ئلى العمل الىلابي الفىغىي، ٍو

الشيل اإلاىاطب للخىظيم الاحخماعي إلاجخمع مخلدم جىىىلىحيا، أًً ال ًخم 

ل البشس ئلى عىاضس آليت، ال جىحد أي حاحت  احخماعيت ججبر على أن  جحٍى

صة ؤلابداعيت هما  ٌعامل البشس هحللاث في طلظلت ؤلاهخاج، حيث أن الغٍس

أجطىز حعىد ئلى الؿبيعت ؤلاوظاهيت اللادزة على جحليم هفظها بىفظها 

لت التي طخلسزها، وال أعسف ول الؿسق التي جإدي ئليها . بشيل هلي وبالؿٍس

مىكفي أكل جلدما،فاها أذهب ئلى أكل بىثحر مما ًرهب ئليه الظيد :-فوكو

بمعنى أها أعترف أهني غحر كادز على شسح وال عً اكتراح همىذحا . حشىمظيي 

باإلالابل مً بحن . مثاليا للعمل الاحخماعي إلاجخمعىا العلمي أو الخىىىلىجي

اإلاهماث التي أزاها مظخعجلت ومباشسة كبل ول ش يء آخس هي الخاليت؛ للد 

حعىدها على ألاكل في مجخمعىا ألاوزوبي، ئلى الىظس على أن الظلؿت محطىزة 

في ًد الحيىمت والتي جمازض مً خالٌ عدد مً اإلاإطظاث اإلاخخطت بشيل 
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ووعلم أن هره اإلاإطظاث . حّيد واإلاخمثلت في ؤلادازة، الشسؾت، الجيش

وحدث مً أحل فسع ألاوامس، والعمل على جؿبيلها ومعاكبت ألاشخاص 

لىً أظً أن الظلؿت الظياطيت جمازض دائما، جمازض . الرًً ال ًؿيعىن 

باإلغافت، وباألهثر بىاطؿت عدد مً اإلاإطظاث التي جظهس برلً الشيل 

والتي ال حشترن مع الظلؿت الظياطيت في أي ش يء، وجظهس بأنها مظخللت عنها 

ولىنها ليظذ هرلً ؟ وعلم حّيدا أن الجامعت وبطفت عامت ول الىظام 

اإلادزس ي والري ًخظاهس بأهه وحد مً أحل جحليم اإلاعسفت بيل بظاؾت، 

وعلم بأن هرا الجهاش اإلادزس ي وحد مً أحل ئبلاء ؾبلت احخماعيت معيىت في 

م وطائل حظخخدمها  الظلؿت وئكطاء ؾبلت احخماعيت أخسي عً ؾٍس

ش يء مثل الؿب العللي الري هى آلاخس ًخظاهس بأهه مخجه لخحر . الظلؿت

ؤلاوظاهيت فلـ في ححن ًسي ألاؾباء العلليحن أن هرا الؿب العللي ما هى 

 وطيلت أهيدة لفسع طلؿت طياطيت على فئت احخماعيت
ّ
وألامس . بالىديجت ئال

ًبدو لي أن اإلاهمت الظياطيت الحاليت في مجخمع ... ذاجه باليظبت للعدالت، ئذن

همجخمعىا جخمثل في هلد لعبت اإلاإطظاث التي جظهس أهثر حيادًت 

لت جظهس العىف الظياس ي الري واهذ  واطخلالليت، هلدها ومهاحمتها بؿٍس

وئن لم هلم . جمازطه في الظابم بغمىع ليي وظخؿيع محازبتها (اإلاإطظاث)

بىلد ول أشياٌ العىف الظياس ي حّيدا التي جمازض في مجخمعىا فاهىا 

ا هصيهت  هخص ى أن جترهب مً حدًد حتى وئن ظهسث في أشياٌ هبيلت وظاهٍس

ت-هشيل الىلابت . الفىغٍى

ا، وئهما "-  جشومسكي وعم، أها بالخأهيد أوافم على هرا، ليع فلـ هظٍس

خان، ئحداهما هى ما أهاكشه والتي جىمً في . فعليا هرلً هىان مهمخان فىٍس

والثاهيت جىمً بىغىح في فهم . محاولت خلم زؤٍت إلاجخمع مظخلبلي عادٌ

وهرا .ؾبيعت اللىة، اللمع، السعب والخدمحر في مجخمعىا في حد ذاجه

ت ليل مجخمع  بالخأهيد ًخػمً اإلاإطظاث اإلاروىزة، مثل اإلاإطظاث اإلاسهٍص

ت خاضت في الفترة .  ضىاعي، أعني اإلاإطظاث الاكخطادًت، اإلااليت والخجاٍز

اإلالبلت، أًً جيىن الشساهت الىبري اإلاخعددة الجيظياث والتي ليظذ بعيدة 
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هره هي اإلاإطظاث ألاطاطيت لللمع، وؤلاهساه والحىم . عىا اليىم

:"  التي جظهس وهأنها حيادًت، بعد هرا ول ما جلىله (الاحخيازي )ألاوجىكساؾي 

".    هحً جابعىن لدًملساؾيت ألاطىاق

دا وفلظفت لسطم العالكت  أظً أهه عيب هبحر أن وظدبعد اإلافهىم ألاهثر ججٍس

ت، الىسامت وؤلابداع مع  بحن جطىز الؿبيعت ؤلاوظاهيت اإلافعمت بالحٍس

اإلامحزاث ؤلاوظاهيت ألاطاطيت،و زبـ هرا الخطىز بفىسة الترهيبت 

الاحخماعيت، حيث ًمىً جحليم هره الخطائظ وحيث ًطبح لحياة 

في الحليلت، ئذا فىسها في الخغيحر أو الثىزة الاحخماعيحن حتى . ؤلاوظان معنى

د  وئن هىا هسي أهه مً العبث أهه بامياهىا الشسح الخفطيلي للهدف الري هٍس

الىضىٌ ئليه، ًجب عليىا على ألاكل أن وعسف  أًً وعخلد أهىا ذاهبىن، 

ت ًمىً أن ًخبرها برلً .      وهرا الىىع مً الىظٍس

وعم، ولىً هىا أال جىحد مجاشفت؟ ئذا كلىا بأن هىان هىع مً :- فوكو

الؿبيعت ؤلاوظاهيت، وبأن هره الؿبيعت ؤلاوظاهيت لم جخحطل  في اإلاجخمع 

الحالي على الحلىق وعلى ؤلامياهياث التي حظخؿيع مً خاللها أن جخحلم،ئذا 

طلمىا بهرا أال هجاشف بخعٍسف الؿبيعت ؤلاوظاهيت بأنها مثاليت وواكعيت في 

فها بمطؿلحاث  الىكذ ذاجه، مخبأة وملمىعت لحد آلان،أال هجاشف بخعٍس

وظخعحرها مً مجخمعىا،مً حػازجىا،مً زلافخىا؟ مفهىم الؿبيعت 

ؤلاوظاهيت مً هرا اإلاىؿلم وهما طبم وان ئعترفذ في البداًت أهً ججهله أال 

جسي بأن هرا الخعٍسف ًجسها ئلى الخؿأ؟أهذ حعسف أن ماوحس ي جىوغ جحدر 

ت ؟ وفي جلدًسه  ت وؾبيعت ئوظاهيت بسوليخاٍز عً ؾبيعت ئوظاهيت بىزحىاٍش

.  أنهما ليع شيئا واحدا

حظً، أها أزي بأهه في اإلاجاٌ الفىسي للممازطت الظياطيت أًً :- جشومسكي

هحاٌو حشىيل زؤٍت إلاجخمع عادٌ وحس ئهؿالكا مً مجمىعت  مفاهيم 

للؿبيعت ؤلاوظاهيت، هطؿدم بىفع اإلاشيل الري هطادفه في اإلامازطت 

مثال، وبشيل ملمىض فاهني هسطذ الىثحر مً وشاؾي في .الظياطيت اإلاباشسة
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هجد في .حسب الفيدىام وئطخجزفذ الىثحر مً ؾاكتي في العطيان اإلادوي

ىيت اإلاخحدة أن العطيان اإلادوي ًمثل  فعل ذو أزاز معخبرة  الىالًاث ألامٍس

مثال،فهى فعل يهدد الىظام الاحخماعي . جحمل في ؾياتها الىثحر مً الشيىن

يا،  لت ًمىً أن جإدي ئلى الفاشيت وهرا طييىن أمس س ئ باليظبت ألمٍس بؿٍس

ئذن هىان خؿس في . الفيدىام، الدٌو ألاطيىهدوهافيت وول البلدان ألاخسي 

مً حهت أخسي، ئن لم هلم بهره اإلاجاشفت فان مجخمع الهىد .هره اإلامازطت

ىيت وإلاجابهت هره . الطيىيت جخم ججصئخه ئلى كؿع مً ؾسف اللىة ألامٍس

الشيىن ًجب اخخياز همىذحا للفعل، وهفع الص ئ باليظبت للمجاٌ الفىسي 

ب ئن جطىزها للؿبيعت ؤلاوظاهيت بالخأهيد محدود؛ . أًً هجد الىثحر مً الٍس

فهى مً حهت مشسوؽ احخماعيا، مً خالٌ أخؿائىا في الخعامل، وحدود 

ت التي وعيش فيها وفي هفع الىكذ ومً ألاهميت بميان أن .الثلافت الفىٍس

د الىضىٌ ئليها، ئذا هىا هأمل  هخعسف على ألاهداف اإلاظخحيلت التي هٍس

هرا ٌعني أهه ًجب عليىا أن هخحلى . الىضىٌ ئلى بعؼ ألاهداف اإلامىىت

اث الاحخماعيت اهؿالكا  بالجسأة اليافيت إلعؿاء الفسغياث واختراع الىظٍس

مً معسفت حصئيت، مع البلاء مىفخححن على ؤلامياهيت الىبري، وفي الحليلت 

على الاحخماليت الظاحلت للفشل الري ًتربظ بىا على ألاكل في بعؼ 

.                              اإلاجاالث

ًبدو لي في ول ألاحىاٌ أن حتى مفهىم العدٌ ٌعمل مً خالٌ :- فوكو

ساث الؿبلت  ؾبلاث اإلاجخمع ًظهس ذلً في مؿالب الؿبلت اإلاظخغلت وفي جبًر

.  اإلاظخغلت

...    ًلاؾعه، أها ال أجفم مع هرا:- جشومسكي

في مجخمع بدون ؾبلاث لظذ مخأهدا مً أهىا وظخؿيع اطخخدام  :- فوكو

.               مطؿلح العدٌ
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ئذا - حظً، هىا أها ال أوافم، أها أزي أهه جىحد كاعدة مؿللت:- جشومسكي

هىذ جطس،طأحد هفس ي في مىكف ضعب ألهني ال أطخؿيع أن أجىطع فيها 

هره اللاعدة جسجىص على  الخطائظ ؤلاوظاهيت ألاطاطيت والتي - بىغىح

م هظمىا . عليها ًبنى اإلافهىم الحليلي للعدٌ وأحىم أن هىان حظسع في جلٍى

اللػائيت الحاليت على أنها مجسد وطائل لللمع الؿبلي وأها أظً أنها ليظذ 

أزي أن هره الىظم ججّظد أشياٌ أخسي مً اللمع ولىنها جمثل . هرلً

هرلً البحث عً اإلافاهيم الحليليت للعدٌ، للشسف، للحب، للؿيبت 

.  والخعاؾف، التي حعد واكعيت حظب وحهت هظسي 

ال أطخؿيع أن أمىع هفس ي مً الخفىحر في عىع ما جساه حىٌ :-فوكو

الؿبيعت ؤلاوظاهيت، مفهىم الؿيبت، العدٌ،ماهيت ؤلاوظان، وجحلم اإلااهيت 

ول هرا عبازة عً مفاهيم ومطؿلحاث جيىهذ داخل حػازجىا، ... ؤلاوظاهيت

في هىع معسفخىا، في وظم فلظفخىا،وبالىديجت هرا ًيخمي هرلً ئلى هظام 

الؿبلاث عىدها ،ولألطف ال وظخؿيع ئغفاء كيمت لهاجه اإلافاهيم مً احل 

س زىزة والتي مً اإلافسوع أن جللب ول ألاطع اإلاىحىدة في  وضف أو جبًر

خيا. مجخمعىا .  وهىا ًىحد حعميم ال أحد له جفظحرا جاٍز

 باحثة من قسم الفلسفة ، جامعة وهران **
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