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 2[2] 1الطبيعة البشريّة: العدالة في مقابل القّوة

 نقاش بين نوام تشومسكي وميشال فوكو 

 أدار النقاش فونس إلدرز 

 حمّمد علّي جراديعلّي يوسف و ترمجة 

 السينديكالّية؛ الِلربالّية. قييد واحلرّيّة؛ املعرفة والسلطة؛ األناركّية؛ التخلّّلقّية؛ ا: الطبيعة البشريّة؛ التقّدم العلميّ المفردات المفتاحّية

 بؤرة فإنّ  وفوكو، تشومسكي بني البشريّة الطبيعة حول النقاش يف االنطّلق نقطة اخلطاب، أو اللغة، شّكلت لئن

 كلّ  على جيب هأنّ  تشومسكي يعترب إذ الطبيعة. هذه حول املختلفة للتصّورات السياسّية التداعيات كانت النقاش

 السياسّي، واالستبداد السيطرة عناصر على بالتغّلب البشريّة الطبيعة يف املتجّذرة اخلّّلقّية بنزعة ينهض أن جمتمع

 تكمن األوىل السياسّية املهّمة أنّ  فوكو يرى فيما تلك، اخلّّلقّية خاصّية ترعى لألفراد حرّة تشكيّلت تنظيم وبالتايل

 بفعل املسيطرة احلاكمة الطبقة سلطة على القضاء ذاك، إذ ليتّم، حياديًّة، تبدو اليت تصاديّةاالق املؤّسسات نقد يف

     املؤّسسات. هذه

 هو ،تشومسكي دسيّ  ،أعرفه أن أودّ  ما إذ  ،النقاش بداية يف عنه أسأل أن أودّ  الذي ووو امل رحط   :الجمهور

 الطبيعة تسمية تفروها اليت األّولّية القيود ما بطريقة يكون أن جيب ملا ابتدائّية منظومة وجود تفرتض أنت اآليت:

 بشكل تغّّيها املفرتض من أنّه تظنّ  هل تارخيّية؟ لتغّّيات حمكومة القيود هذه مثل أنّ  تظنّ  ىمدً  أيّ  إىلف ،البشريّة

 وبني املووو  هذا بني رابطًا تنشئ أن املمكن من هل احلالة تلك ويف شر؟ع السابع القرن فلنقل، منذ، جوهريّ 

 فوكو؟ دالسيّ  أفكار

حسًنا، أظّن أنّنا إن أردنا أن نتحّدث يف سياق الوقائع البيولوجّية واألنثروبولوجّية، فإّن طبيعة  :تشومسكي
عهد اإلنسان  ذأو على األرجح م ،عشر ، أقّله منذ القرن السابعقطًعا جوهريّ بشكل  مل تتغّّي  الذكاء البشريّ 
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، حيث ترجم النقاش الفلسفّي الذي دار بني الفيلسوف ني، أّما المحّجة جمّلة [ من27] ّول من املقابلة يف العدداجلزء األن شر  2
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 ،هي، بالتأكيد هلذه الليلة. ذلك أيّن أظّن أّن اخلاّصّيات املوجودة يف نطاق مبحثنا Cro-Magnum man الكروماينّ 
وووعته طفًّل يف جمتمع معاصر،  ،أخذت رجًّل من مخسة آالف سنة، بل حّّت من عشرين ألف سنةفإذا  .قدمية

عن  ه لن يكون خمتلًفا أنّ ، إاّل غّي ذلكأو  ،أو أمحًقا ،مه أبناء هذا العصر، وسيكون عبقريًّاا يتعلّ مم كّل فإنّه سيتعلّ 
 .أبناء هذا العصر كّل اختّلف

تلك الظروف اليت تسمح لإلنسان  ة.بالطبع، حبسب الظروف االجتماعيّ  ،نسبة املعرفة املكتسبةتتغّّي 
أشكال جديدة  حنو ر الذكاء البشريّ  هذه الظروف يتطوّ وبتغّّي  الومهّية رّّبا. وبكسر أغّلل القيود ،يّةبالتفكّي حبرّ 

أعّلق عليه  الذي أوّد أنو د إلدرز، املووو  ارتباطًا وثيًقا بالسؤال األخّي الذي طرحه السيّ يرتبط هذا من اإلبدا . 
 .ولو باقتضاب

 ، اليت يفروهاللسلوكّية ةة الرئيساخلاّصيّ  ، وفّكر فيه يف هذه السياقات. يبدو يل أنّ مثًّل  خذ علم السلوك
ة هو افرتاض ما حيّدد هويّة السلوكيّ فة تطوير نظريّة علمّية ما. الغريب، هي نفي إلمكانيّ  مصطلح "علم السلوك"

 ، وهو افرتاض مدّمر للذات.  ة ذات أمهّّيةابتدا  نظريّ أنّه ال جيوز لك 

 ،لكن التنجيم البابلّي إىل يومنا هذا.منارس  الز ن ال ّنالك  فلو أّن علم الفيزياء، مثًّل، يعتمد مثل هذا االفرتاض 
عائد إىل أسباب تارخيّية وهو  واهلجني، وًما مثل هذا االفرتاض السخيف يفرتض الفيزيائّيون يمل ،حلسن احلظّ و 

 السلوكّية. االذي تطّورت فيه ةمتعّلقة بكاّفة أشكال الوقائع التارخييّ  ،خاّصة

وع على رفض و  ة هي إصرار تعّسفيّ ة حبتة، سنجد أّن السلوكيّ نظرنا إىل املووو  من ناحية فكريّ  ما لكن إذا
وهو أمر مستحيل  ،مباشرًة ومع ما يتضايف معها مع الظواهرعلى املرء أن يتعامل  .نظريّة علمّية للسلوك البشريّ 

. وهبذا املعىن، ال أعترب نيالبشريّ  والسلوك استحالته، باعتقادي، يف جمايل  الذكاءوتكمن  .جمال آخر يف أيّ 
في ظّل بعض الظروف ف .د فوكو يناقشكان السيّ   امّ و  من قبل، ما ذكرت سنخالسلوكّية علًما. هذه حالة من 

 –ا املهّم رّبّ من حّّت ، بل فعًّل  كان من املثّي لّلهتمام  ،مثًّل التجرييّب التارخيّية، كتلك اليت طّورها علم النفس 
بناء نظريّة املسموح به لأن تفرض قيود شديدة الغرابة على النو   –ست بصدد احلديث عنه اآلن للسبب و 

 يف عامقيمتها  تبلغومهما  ذ ذلك احلني.قد أّّنا ووعت يف حّيز التنفيذ موأعت ."السلوكّيةـ"قيود عرفت بعلمّية،
ال يستفاد منها  ، باتوبالتايل .والتضييق عليه ،بحث العلميّ تكبيل ال سوى، فهي اليوم غّي ذات قيمة 1880

حركة  اختطاطكّل ما ميكنك فعله هو بل  ر نظريّة فيزيائّية، يو ال حيّق لك تط"يقول:  إاّل كما ي ستفاد من فيزيائيّ 
كذلك جيب و ، اثل هذه األقوال جانبً ّبعلى املرء أن يرمي األفّلك، وغّي ذلك".  مزيد من اكتشافو  ،الكواكب
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علم "قيود تّتضح، كما قلت سابًقا، من مصطلح  اليت حتّدد هويّة السلوكّية،الغريبة القيود  طرح كلّ عليه أن ي
 نفسه.  "السلوك

 ما علمتعريف  يف علم اإلنسان. لكنّ  األساسيشّكل املعطيات  ، ّبعناه العاّم،نّتفق على أّن السلوكلعّلنا 
أنا معيّن بعلم قراءة األمتار،  أجل، تعريف الفيزياء على أّّنا نظريّة قراءة األمتار. وإذا قال فيزيائّي:يشبه  ّبعطياته

أن يتكّلم عن  سيكون قادرًا على . فهو حيصد الكثّي من النجاحات أنّه لنب على ثقة فإنّنا نستطيع أن نكون
 . يوًما وما إىل ذلك، لكّنه لن يصل إىل نظريّة فيزيائّية ،روابط بينهاالوعن  ،األمتارقراءة 

أن نفهم السياق  علينا جيبعارًوا من عوارض املرض.  ،يف هذه احلالة ،، يصبح املصطلح نفسهوعليه
ونكمل حبثنا  ،نرميها جانًبانا نستطيع أن أعتقد أنّ  ،اها، وبفهمنا إيّ الغريبة خيّي الذي تطّورت فيه هذه القيودالتار 
لكّل املّياث التجرييّب الذي  ة، وكذلك،للسلوكيّ  ، بالتجاهل العامّ كّنا لنفعل يف أّي علم آخركما    ،ساناإلنعلم يف 

 نشأت منه.

اليت حتّدث عنها  "Grille"الشبكة  بنظريّة وانّيةال يبدو أّنك تربط نظريّتك حول القيود اجل ،إًذا :الجمهور
 ، يلغياه معنّي ة يف اجتّ إّن االنبثاق السريع للخّّلقيّ  د فوكو يقول. فالسيّ ما رابط ث م إذ قد يكون  ،فوكود السيّ 

هل ميكن، نظام متغّّي من القيود،  مثّة. فإذا "Grilles الشبكات"نظام من  وفق ،اه خمالفأّي معرفة يف اجتّ  ،تلقائيًّا
 نقطة التقاء.إذ ذاك، أن نتوافر على 

أنا وأقوهلا، جمّدًدا، استخدام هذا الوصف خمتلف. إىل  ]السّيد فوكو[ أّن السبب الذي دفع أظنّ  :تشومسكي
املباين  تلك . وحني جنّربالكثّي من العلوم املمكنة على الصعيد الفكريّ  منتلك . حننكّل تبسيط  أبّسط كّلمي

خذ مثًّل حقًّل من . فغريبة طفرات ل سنجدب، امرتاكمً  امنوًّ  جند من الوقائع، فإنّنا لن متبّدل الفكريّة يف عامل 
علًما جد تسحقول الظواهر اليت يطّبقها العلم بطريقة لطيفة، ّث وّسع نطاق هذه الظواهر بعض الشيء، وعندها 

  .متاًما آخر خمتلًفا 

ولكيّن أظّن أّن إلقائها جانًبا.  إىل وأ ،معّينة علمّية ، وهو يودي إىل نسيان حقولر العلميّ هذا هو التطوّ 
 نقاًشا النقاش كلّ   منجيعل ما  ،ولألسف، ال نعرفها ،اليت املبادئ تلك السلسلة من ذلك هووراء  الكامن السبب

 . شئتإذا  ،مكناملعميق العلم الإىل و  ،ماهّية البنية الفكريّة املمكنة وهذه املبادئ هي اليت تعرّفنا إىل، يف اجملّردات
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د فوكو عن أن أسأل السيّ  ،اًل أوّ  ،السياسة. أودّ إىل  النقاش، اآلن إىل اجلزء الثاين منحسًنا، لننتقل  :إلدرز
 أّن السياسة تستهويه أكثر من الفلسفة بكثّي.بسبب اهتمامه الشديد بالسياسة، فهو أخربين سابًقا 

 ولكن ال وّي يف ذلك ]واحًكا[. بالفلسفة. ،أبًدا ،مل أشغل نفسي:فوكو

ملاذا علّي  :بكّل بساطةسأقول، و  ،ولكي أجيبكبالسياسة إىل هذا احلّد؟  اميهتما أنت تسألين عن سبب
االهتمام  دون حولونسي ،أّي تصّلب أيديولوجيّ أو أّي صمم،  ، أوى؟ أّي عمً بالسياسة اأن ال أكون مهتمًّ 

املنظومة يف االقتصاديّة، و  ناعّلقاتيف ، و ياحن فيه اجملتمع الذييف أي  ؟وجودناصلب ملووو  األكثر تأثّيًا يف با
إّن جوهر حياتنا يتقّوم بنمط االشتغال السياسّي فعلى كّل حال، و  ما هو مباح وما هو منو .حتّدد احلاكمة اليت 

 فيه.حنن للمجتمع الذي نوجد 

 ؟هبا اك: ملاذا علّي أن ال أهتمّ سؤالك إاّل بسؤايل إيّ  نوإىل ذلك، فإيّن ال أستطيع اإلجابة ع

 إًذا، أنت جمرب على االهتمام بالسياسة، أليس كذلك؟: إلدرز

عدم االهتمام بالسياسة هو ف. سؤااًل أو إجابةً  غرابة تستحقّ  هكذا، ما من ،على األقلّ : حسًنا، فوكو
وبالتايل، يصبح  بالسياسة، طرحه على من ال يهتمّ ا من أن تطرح علّي هذا السؤال، املشكلة احلقيقّية. وبداًل 
: "كيف من ال يهتّم بالسياسة، قائًّل  وعند ذلك سيكون لك احلّق يف أن تصرخ يف وجه سؤالك حمكم األساس،

 ال يهّمك ذلك؟". 

 .ويضحك اجلمهور[ ون،]يضحك

قتها كّلنا متشّوقون إىل معرفة أهدافك السياسّية، وخصوًصا عّل  ،. سّيد تشومسكيك على حقّ لعلّ  :إلدرز
ما هي أهّم فربالّية. ، أو ما تسّميه االشرتاكّية اللِ [الّلسلطويّة النقابّية/األناركّية النقابّية]باألناركّية السينديكالّية 

 ربالّية؟أهداف اشرتاكّيتك اللِ 

 وسأجيب عن سؤالك هذا. ،إلجابة عن السؤال السابق ذي األمهّّية البالغةا توقي إىل سأقاوم :تشومسكي

فكرة أّن أحد العناصر  ، أعين بذلكمن قبل أستهّل كّلمي باإلشارة إىل مسألة سبق أن ناقشتها ّواًل أ دعين
هو احلاجة إىل العمل اخلّّلق،  –إذا كنت مصيًبا يف ذلك، وأعتقد أيّن مصيب  – يف الطبيعة البشريّة األساس

 .النافذة ساتتفروه املؤسّ  قد داحلّر املتفّلت من كّل أمر تعّسفّي مقيّ  بدا إىل اإل ،اخلّّلق لبحثإىل او 
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 أي عليه أن يتغّلب ،ةذه اخلاّصّية اإلنسانّية الرئيسينهض هبوعليه، تكون النتيجة أّن على أّي جمتمع راٍق أن 
 كمجتمعنا مثًّل.  ،يف أّي جمتمع ،واالوطهاد املوجودة، كبقايا تارخيّية ،والتدمّي ،والظلم ،على عناصر القمع

ّل ميكن تربير أّي شكل من أشكال االوطهاد والقمع، بل وأّي شكل من أشكال السيطرة االستبداديّة ف
احلياة اإلنسانّية مثًّل،  أو كتحّكم الدولة ببعض جوانب ،أحد جماالت الوجود، كامللكّية اخلاّصة لرأس املالعلى 

ال و . شابه مصّي مرعب أو ماأمام أو الدفا  عن النفس  ،أو النجاة ،أجل البقاء من  ذلكإاّل بلحاظ احلاجة إىل
 ميكن تربير هذه األمور ّبا هي هي، بل جيب التغّلب عليها وإزالتها.

إىل  ،وأرى أنّنا، على األقل يف اجملتمعات الغربّية املتقّدمة تكنولوجيًّا، يف موقع منتلك فيه القدرة على القضاء
ن حن .لسّكاناتاجه منها بني الذي حن توزيع القدر اهلامشيّ  ، وعلى عدمية اجلدوى أعمال السخرة على ،كبّي  حدّ 
إّما رأمسالّية القطا   ؤّسسات االقتصاديّة، وأعين بذلكيف موقع أصبح فيه التحّكم املركزّي االستبدادّي بامل اآلن

اليت تتواجد هنا وهناك، أشكال النظام الرأمسايّل أو بعض  ،أو النزعة الشمولّية للدولة )توتاليتاريّة الدولة( ،اخلاصّ 
 رة.ومن البقايا التارخيّية املدمّ  من

املشاركة املباشرة يف تشكيّلت بغية  يتوّجب علينا أن نرمي هبا بعيًدا لقد أصبحت كّل هذه األشكال بقايا
أن يشّكلوها بأنفسهم لتحقيق هدف  أو ما شاكل من تنظيمات حرّة ميكن لألفراد ،اجملالس العّمالّية مثلمن 

 وجودهم االجتماعّي وعمالتهم املنتجة.

ن األناركّية السينديكالّية هو النظام الفدرايّل الّّلمركزّي املكّون من تنظيمات حرّة تتضّمن موما أعنيه 
تمع متقّدم ماعّي جملللتنظيم االجت النظام مناسبهذا  وأحسب أنّ  .ومؤّسسات اجتماعّيةمؤّسسات اقتصاديّة 

 ال جيرب الناس فيه على أن يكونوا أدوات أو تروس آالت. ، جمتمعتكنولوجيًّا

ميكن و  .ان كعنصر آيّل يف عملّية اإلنتاجيعامل اإلنساليت تقتضي أن لقد انتفت كّل الضرورات االجتماعّية 
يسمح حبرّيّة التنظيم اليت ميكن من خّلهلا  ،جمتمع حرّ  يف ظلّ  ،ب عليهجيب التغلّ بل  ،ب على هذا املووو التغلّ 

 أن تتمظهر بالشكل الذي تراه مناسًبا. يّة،طبيعة البشر اليف متجّذرًة اليت أراها  ،لنزعة اخلّّلقّية

لبعض الناس أن يغفلوا عن االهتمام هبكذا  ال أستطيع أن أتصّور كيف أنّ  ،د فوكوكما قال السيّ   ،وجمّدًدا
  .مسألة
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 .]يضحك فوكو[

على جمتمعاتنا، بعد أن مسعت ما قاله  "قراطّيةو الدمي"بإمكانّية إطّلق صفة  ،د فوكوسيّ  ،هل تؤمن :إلدرز
 د تشومسكي؟السيّ 

 .]واحًكا[ قراطيّ و جمتمعنا دمي ال أعتقد مطلًقا أنّ  كّّل. :فوكو

تراتبيًّا يف  وغّي منتظمن قبل شعب غّي جمزّأ، قراطّية هي املمارسة الفعلّية للسلطة مو إذا اعتربنا أّن الدمي
عن ذلك. كما أنّه من الواوح متاًما أنّنا نعيش يف ظّل نظام كّل البعد طبقات، فمن الواوح متاًما أنّنا بعيدون  

سّية العنف مؤسّ ل هذا وسائ حّّت عندما تكون ،تفرض نفسها بالعنف سلطة طبقةأو ديكتاتوريّة طبقة، 
 قراطّية مطروحة. و مسألة الدميودستوريّة، وذلك لدرجة ال تعود معها 

هذا االهتمام أمرًا بديهيًّا. إذ بدا يل  عن سؤالك، رفضت اإلجابة ،دما سألتين ملاذا أهتّم بالسياسة، عنحسًنا
 هتّم بالسياسة؟أ كيفسؤالك:  ب لعّلك كنت تقصدولكن 

ا با  طويل فيه مقارنًة إيّن لست ذ، فإّنين سأقول لك فعلته بلحاظ ما سؤال، وهذا مالو طرحت علّي هذا ال
اقرتاح منوذج اشتغال اجتماعّي مثايّل جملتمعنا العلمّي أو غّي قادر على بأّنين  عرتفّنين أإد تشومسكي، أي السيّ ب

 التقيّن.

 ونربز كّل عّلقات السلطة السياسّية اليت أن نعنّي ، أرى أنّه جيدر بنا، وقبل أّي شيء آخر، على العكسو 
 عّي راهًنا، واليت تضغط عليه أو تكبته، حّّت عندما تكون هذه العّلقات غّي ظاهرة للعيان.تراقب اجلسم االجتما

يف يد ي  السلطة متمركزةً أن تعترب ، يف اجملتمع األورويّب على األقل، جرت العادة: ما أريد قوله هو اآليت
، إىل غّي وجهاز الدولة ،واجليشسات من مثل اإلدارة، وقوى األمن، س بفضل عدد من املؤسّ متار أن احلكومة، و 

سات مقامة من أجل صياغة عدد من القرارات املّتخذة باسم األّمة أو . ومن املعلوم أّن كّل هذه املؤسّ ذلك
. لكّنين أعتقد أّن السلطة السياسّية متارس أيًضا، بوساطة عدد عمل بهومعاقبة من ال يمن أجل إنفاذها، الدولة، و 
 ،يًّا عن تلك السلطةوكأّّنا عدمية العّلقة بالسلطة السياسّية، أي تبدو وكأّّنا مستقّلة كلّ  سات اليت تبدومن املؤسّ 

 .الواقع ما هي ليست كذلك يفيف
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، عرفةامل نشرسّي املقام، ظاهرًا، من أجل ادر كّل النظام ال  بل يفاجلامعة، يف و  خيترب الناس هذا األمر يف العائلة،
سائل السلطويّة عن أّي طبقة جتماعّية معّينة يف السلطة، وإبعاد الو اء طبقة ا من أجل احلفاظ على بقاوواقعً 

 .أخرى

، على اإلمساك بزمام مثًّل  كالطبّ   تلك اليت تعىن بالرعاية،و  بحثّية،وال العلمّية، ساتؤسّ وكذلك تساعد امل
 السلطة. وهذا بديهّي بدرجة فاوحة يف بعض حاالت الطّب النفسّي.

سات اليت تبدو املؤسّ  عملنقد تكمن يف ، يف جمتمع مثل جمتمعنا، أّن املهّمة السياسّية احلقيقّية يبدو يل
 وملكافحة هذا – الذي كان ميارس بصورة غامضة –العنف السياسّي  لكشف فضحهانقدها و  ،ومستقّلةً  حياديّةً 
 .إيّاه العنف

يف  ضرب، ألّن السلطة السياسّية تبدايةً أعتقد أّن هذا النقد وهذا الكفاح وروريّان جدًّا ألسباب خمتلفة. 
 وصّلبتها احلقيقّية متها احلقيقّيةمقاو  . أّمامواقع ونقاط ارتكاز خفّيةك فهي متتل قد يتوقّعه البعض،ا العمق أكثر مّ 

طبقة مسيطرة، بل  خلف احلكومة وخلف جهاز الدولة مثّة نبأيكفي القول ال د. أحع توقّ ال ي فتكمنان حيث
. سيطرهتاتلك الطبقة  ، وفيها،املواوع، واألشكال اليت متارس هباكما ،  زخم نشاط ]هذه الطبقة[ينبغي حتديد 

 وّبعىًن  .بل هي وسيلة هذا االستقّلل ّبفردات سياسّية، ا عن االستقّلل االقتصاديّ تعبّيً هذه السيطرة ليست 
إذا مل و تّم بالتمييز الواوح والشامل للثانية. ي إمّنا ، واإلطاحة باألوىل،الشرط الذي جيعل السيطرة مكنةً  آخر، هي

ننجح يف التعّرف إىل نقاط ارتكاز سلطة الطبقة، نغامر بأن نسمح هلا باالستمرار، وأن نراها تعيد تكوين نفسها، 
 عملّية ثوريّة موهومة. حّّت بعد

إذ  بل حّّت يف اإلطار العملّي. أنا أوافق على ذلك متاًما، ال يف اإلطار النظرّي فحسب، ،نعم :تشومسكي
أي  ،قبلّي عادلة جملتمع مستهي حماولة خلق رؤيو أناقش سابًقا، وهي اليت كنت  ،إحدامها ،نان فكريّتتامهمّ مثّة 

جوهر اإلنسان أو فهوم تصّور صارم وإنسايّن ملمبنّية، إذا أمكن، على  ،، نظريّة اجتماعّية إنسانّيةشئتخلق، إذا 
 ني.بيعة البشريّة. هذه إحدى املهّمتالط

، فهًما يف جمتمعنا حنن ،والدمار ،واإلرهاب ،واالوطهاد ،ةفهم طبيعة القوّ يف  تكمنا املهّمة األخرى فأمّ 
إىل املؤّسسات املركزيّة يف أّي جمتمع صناعّي،  إوافةً  ،ت  ر  املؤّسسات اليت ذك   ،بكّل تأكيد ،نهذا يتضمّ و . واوًحا
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ت، اتعّددة اجلنسيّ املالشركات و املؤّسسات االقتصاديّة والتجاريّة واملالّية، خصوًصا يف الفرتة القادمة،  ال سّيماو 
 [.فيليبس وإيندهوفن أي]وبعضها قريب مّنا هذه الليلة 

كّل   من رغمعلى ال ،الرئيسّية اليت تظهر ّبظهر احملايدهذه هي مؤّسسات االوطهاد واإلكراه واحلكم املستبّد 
قّوهتم املستبّدة، ومن  بلحاظ فهمه بدّقةأن ن راطّية السوق، وهذا ما جيبقو دميرهن حنن  . وبالتايل،ما تقول

  .عن السيطرة على قوى السوق يف جمتمع المساوايتّ  نجمومنها الشكل احملّدد من السيطرة املستبّدة الذي ي

 اشتغال خيصّ  ما يف ،الواقع يف ها.تاهبجيب علينا جمأن نفهم هذه الوقائع فحسب، بل  ،بالطبع جيدر بنا،ال 
. اجملال هذا يف نصبّ ي أن جيب االشتغال أنّ أجد  وجهوده، طاقاته معظمالفرد  يستهلك حيث بالسياسة، الفرد

 جهود أن وأعتقد هناك، تنصبّ  جهودي أنّ  املؤّكد من ولكن ،املووو  هلذا حمورًا نفسي من أجعل أن أريد ال
 .كذلك  فيه تنصبّ  اجلميع

الفلسفّية اجملّردة إىل حّد ما  املهام ،وبشكل كّليّ  نستبعد،من املؤسف أن  هأظّن أنّ أزال ال  ،لكن مع ذلك
 ،واخلّّلقّية ،والكرامة ،للحرّيّة كاملةً   ةً ياليت تعطي رؤ  ،فيما خيّص حماولة رسم روابط بني مفهوم الطبيعة البشريّة

إذ ميكن من خّلل استيعاب هذه  ،، وبني مفهوم اجتماعّي بنيوّي ماوغّيها من اخلصائص البشريّة الرئيسّية
 معىن.اخلصائص حتقيق حياة بشريّة ذات 

أن  من غّي املنطقيّ  هأنّ من رغم على الو ثورة اجتماعّية، بأو  بتحّول اجتماعيّ  حقًّايف الواقع، إذا كنا نفّكر 
اهها، نسّي باجتّ الوجهة اليت عن باحلّد األدىن أن منلك تصّورًا أّوليًّا  علينالكن  فنا املنشود،ل رسم تفاصيل هدحناو 

 مثل هذه النظريّة بذلك. ختربناقد و 

وأّن هذه الطبيعة مل حتظ يف  ،طبيعة بشريّة ما إنّه مثّة إذا قلتف؟ ما أجل، ولكن أال يوجد هنا خطر :فوكو
 ه، على ما أعتقد.ما قلت  ، هذا اجملتمع الراهن باحلقوق واإلمكانات اليت تسمح هلا بالتحّقق

 .نعم :تشومسكي

اليت هي يف الوقت نفسه مثالّية وواقعّية  –نغامر بتعريف هذه الطبيعة البشريّة  سناإذا قبلنا بذلك، ألف: فوكو
 وثقافتنا؟  ،تمعنا، وحضارتناّبصطلحات مستعارة من جم –
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كانت اشرتاكّية أواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين ترى أّن   . تبسيطيًّا إىل حد  ماسآخذ مثًّل 
، وأّن الطبيعة البشريّة كانت فعليًّا كّلها  ات النمّو والتحّققاإلنسان يف اجملتمعات الرأمسالّية مل يكن يتلّقى إمكانيّ 

 .متحّررة ، وكانت االشرتاكّية حتلم بطبيعة بشريّةيف النظام الرأمسايلّ  مستلبةً 

؟ ذلك النموذج، ها، وحتقيقها، وتصوير هاوتعميم الطبيعة البشريّة أّي منوذج كانت تستعمله االشرتاكّية، لفهمف
 كان، يف الواقع، النموذج البورجوازّي.

النموذج جمااًل، مثًّل، جلنسانّية الذي يعطي تمع اجملهو اجملتمع املستلب تعترب أّن  االشرتاكّية كانت
اد يف االحتّ فهذا ما حدث  فعًّل، حقيقيّ . وهذا ةالبورجوازيّ من مثل الطبقة مال جل، و ةالبورجوازّي، وألسرة بورجوازيّ 

جمتمع مستنسخ عن اجملتمع البورجوازّي للقرن التاسع عشر. ن يأعيد تكو  إذقراطّيات الشعبّية، و ويف الدمي السوفيايتّ 
 اليت أهلمت تكوين اجملتمع السوفيايّت. الطوىبعوملة النموذج البورجوازّي كان ف

هل يف ذلك غّي خطر جرِّنا  كم يصعب تعريف الطبيعة البشريّة.  كذلك،  ،والنتيجة، هي أّنكم أدركتم أنتم
وليتاريّة، الطبيعة البشريّة البورجوازيّة، والطبيعة البشريّة الرب عن  حّدثيت Mao Zedong ماوزيدونغكان إىل اخلطأ؟  

 عرّبان عن الشيء نفسه.توكان يرى أّّنما ال 

، وهو جمال حماولة بناء للعمل السياسيّ  يف اجملال الفكريّ  ،نواجه ناأنّ ا، كما ترى، أعتقد : حسنً تشومسكي
العمل  الطبيعة البشريّة، املشكلة ذاهتا اليت نواجهها يف من مثل فاهيماملجمتمع عادل وحّر على أساس بعض  رؤية

ا،بعمل ما يدفعنا إىل القيام على أرض الواقع السياسّي املباشر، وهي أّن ما جيري على  ، ألّن املشاكل كبّية جدًّ
ا معرفتنا من رغمال اعّية، وللحقائق اإلنسانّية للحقائق االجتم بأّن كّل ما نقوم به مبيّن على أساس فهم جزئّي جدًّ

 .احلالة يف هذا

 مسألة حرب فيتنام، كما أينّ  على ، تنصّب كثّي من نشاطايتألعطي منوذًجا ملموًساعلى سبيل املثال، و 
حدة هو إجراء والعصيان املدين يف الواليات املتّ   .العصيان املدينّ  من مثل مسائل علىطاقايت أصرف جزًءا من 

يهّدد النظام االجتماعّي،   ،على سبيل املثالفهو،  .عدم وووح النتائج اليت قد يودي إليها من رغمعلى الذ ينفّ 
إىل الواليات ا بالنسبة ئً بطرق قد تؤّدي إىل ظهور الفاشّية اليت سيكون ظهورها أمرًا سيّ  كما حياجج البعض،

 . ولكّل دولة أخرى وهلولندا، ، ولفيتنام،كّيةمّي املّتحدة األ
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كثّي من ظهور  إىل  سيؤّدي، فإّن ذلك حقًّا حدة لتصبح فاشيةً كالواليات املتّ   قّوة عظمى، إذا كانت حسًنا
  .امللموس العمل بذاك القيامخماطر املشاكل، وهذه إحدى 

حدة ستمّزق فإّن الواليات املتّ  عل، إذ إن مل تفعلهفهبذا ال القيام يف عدم كبّي  خطر مثّة من ناحية أخرىو 
 . حيّدد وجهة عملهعلى املرء أن  هذه الشكوك يف مواجهةو  .صيينّ  – اجملتمع اهلندوبقّوهتا 

 لطبيعة البشريّة. ففهمنا لالطرح حّقانّية هلا شكوك ءاملر  تواجهحيث  ،الفكريّ  واألمر نفسه ينطبق على اجملال
وحدود احلضارة الفكريّة اليت نعيش  ،فهو جبزء منه مؤقلم مع اجملتمع، ومقّيد ّبثالب شخصّيتنا .حمدود بكّل تأكيد

ا نأمل يف حتقيق بعض من األهداف احملتملة، ة ّبكان أن نعرف، إن كنّ يّ ه، يف الوقت نفسه، من األمهّ وإنّ  فيها.
اجتماعّية على أساس لق نظريّات خلو  ،علينا أن نكون جريئني ّبا يكفي للتفكّيف األهداف املستحيل حتقيقها.

انفتاح على إمكانّية، بل يف واقع األمر على أرجحّية، أنّنا ما زلنا  حني نبقى منفتحني كلّ  معرفتنا اجلزئّية، يف
 .يف بعض الوجوه ، على األقلّ املنشود بعيدين كّل البعد عن اهلدف

قد يكون أمرًا حمّتًما أن حنفر بشكل أعمق يف إشكالّية االسرتاتيجّية. أظّن أّن ما نسّميه العصيان  :إلدرز
 ؟ّلبرملانّيةالجراءات اإله ما نسّميه هو نفس املدينّ 

 ال، أعتقد أّن األمر يتجاوز ذلك. :تشومسكي

فهو أويق من كّل  أّما العصيان املدينّ  ،حاشدةً  قانونّيةً  تتضّمن اإلجراءات الّلبرملانّية، مثًّل، مظاهرةً 
 اإلجراءات الّلبرملانّية، إذ هو يعين املواجهة املباشرة لكّل ما تسّميه الدولة، زورًا برأيي، قانونًا.

كان هناك ما هو أشبه باالستفتاء الشعيّب. وكان الفرد ملزًما باإلجابة عن   ،مثًّل  ،إًذا، يف حالة هولندا :إلدرز
 ؟ألسئلة املطروحة عصيانًا مدنيًّاهل تسّمي رفض اإلجابة عن اأسئلة مكتوبة يف استمارات رمسّية. ف

علينا أن نكون حذرين بعض الشيء، ألّن الفرد، وهنا أحيلك إىل النقطة  ه: حسًنا. أظّن أنّ تشومسكي
 هو ما بتحديد للدولة يسمح ةبأنوهي أن الفرد غّي ملزم بالضرور د فوكو، ّية اليت طرحها السيّ شديدة األمهّ ال

، إاّل أّن القّوة ال تؤّدي إىل قانونّيةً  هي القدرة على فرض بعض املفاهيم اليت تعتربها ،بالطبع ،. للدولةقانوينّ 
 بتصنيفها هذا. عصيانًا مدنيًّا، وقد تكون خمطئةً ما  قد ترى الدولة يف أمرلذا  .وال حّّت إىل االستقامة ،العدالة
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 ،سّكته ومن إطار العصيان املدينّ  قطار ذخّية متوّجه إىل فيتنام عنحدة إخراج مثًّل، تصّنف الواليات املتّ 
. إّن كبح األفعال اجلرمّية اليت تقوم هبا القيام به وجيب ،وصحيح ،، ألّن هذا األمر قانوينّ ذلك خمطئة يف هيو 

 ما. قانون السّي ألجل منع حصول جرميةالدولة صائب صوابّية خمالفتك 

نار منع رجًّل من إطّلق ألكي، فلنقل،  ،محراء زالت الواإلشارة  ،محراء، ّث عربت  عند إشارة  إذا توقّفت  ف 
لن حيكم أّي قاٍض عاقل فعلي هذا خمالًفا للقانون، بل هو فعل صائب ومناسب، و  ال يعدّ على مجاعة من الناس، 

ّرمين أّي قاض .خبّلف ذلك  عاقل.  لن جي 

خمالف ألوامر  ،هو يف الواقع سلوك إلزامّي قانوينّ  ،هو يف الواقع غّي ذلك ا مدنيًّاا تعتربه الدولة عصيانً كثّي مّ و 
 أوامر قانونّية. ،أو ال تكون ،الدولة اليت قد تكون

 جزافًا. "غّي قانوينّ "لذا، جيب، على ما أظّن، أن ال نطلق مصطلح  

حدة، فهل أجل، ولكيّن أرغب بطرح سؤال عليكم. عندما تقومون بفعل غّي شرعّي يف الواليات املتّ  :فوكو
تربّرونه من منطلق عدالة مثالّية، أو شرعّية أمسى، أو ورورة صرا  الطبقات؟ هذه األسئلة أساسّية، يف اللحظة 

 ة املسيطرة؟الطبق لربوليتاريا يف صراعها ودّ إىل االنسبة التارخيّية الراهنة، ب

هنا أوّد أن آخذ حبكم احملكمة األمّيكّية العليا يف مثل هذه الظروف، وهو على األرجح رأي  :تشومسكي
 .تتبّناه باقي احملاكم، وهو أن حتاول حّل املشكلة على أويق أروّية مكنة

ما، هبدف توجيه صفعة سة القانونّية يف جمتمع أن تقف يف وجه املؤسّ  ،يف كثّي من األحيان ،إنّه ملن الصواب
 إىل مصادر السلطة واالوطهاد يف ذلك اجملتمع.

، إذا املوجودة القوانني تتيح  م جّيدة.، وهي قيحمّددةً  إىل حّد بعيد، قيًما إنسانّيةً لكّن القوانني املوجودة متّثل، 
استغّلل هذه املساحات يف  من املهمّ  ه. وإيّن أرى أنّ همّا تأمرك الدولة بأاّل تفعل اما فّسرت بشكل سليم، كثّيً 

لبعض أنظمة  من القانون تعطي شرعّيةً جوانب على  للهجوم مباشرةً  ،سليم أساس ووعت علىواليت القانون، 
 السلطة.

 فعًّل؟  شرعيّ عمًّل غّي ت  قرتفلكن ماذا لو ا :فوكو

 ما تراه الدولة فحسب؟ يسما أراه أنا غّي قانويّن، ل :تشومسكي
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 ]...[. . ما تعتربه الدولةالال.  :فوكو

 ]...[. ما تراه الدولة غّي قانوينّ  :تشومسكي

 تعتربه الدولة غّي شرعّي. :فوكو

 أجل. :تشومسكي 

؟ هل تستند إىل عدالة يفرض ذلك قيّ أو ألّن الصرا  الطب املثالّية؟ لعدالةا منبتأثّي نؤمن بذلك هل : فوكو
 مثالّية؟ هذا هو سؤايل.

 .قانونيًّا اأمرً  ه أناللقانون، أعترب  جمّدًدا، يف كثّي من األحيان، حني أقوم بعمل تعتربه الدولة خمالًفا ي:تشومسك
يف طرح هذه الفكرة،  كون واوًحاوأل. كّلها  احلاالت لكّن هذا ال ينطبق على يّن أرى أّن الدولة هي اجملرمة.إأي 

 .بعض الشيء وأسهل ،حيث الووع أووح ،اإلمربيالّية صرا الطبقات إىل  صرا  مثال من سأنتقل

أداة وعيفة للغاية، إاّل أّّنا حتمل مبادئ يف غاية األمهّّية.  ،كما نعرف  ،هو، مثًّل  ،القانون الدويلّ  خذ
 ، مل يسمح جلماهّيهإذ إبّان تطوير  ،هو بيد الدول ومثّليهافيف كثّي من وجوهه أداة بيد القوّي.  والقانون الدويلّ 

 الفّّلحني باملشاركة.

، إذ يسمح القانون الدويّل بفرض تدّخّلت قسريّة على نطاق جّد تعكس بنية القانون الدويّل هذا الواقع
فئات كبّية من  وذلك يف وجه مصاحل ،"الدولة" اسمواسع لدعم ب ىن القوى املوجودة اليت تعّرف عن نفسها ب

 .دوهلمل كانوا معارونيالشعوب ّمن  

 همن املربّر أن يعارض شخص ما هذا اجلانب من هوأنا أظّن أنّ  ،هذه شائبة أساسّية يف القانون الدويلّ  ،إًذا
للحفاظ أداة بيد القوّي  ،ببساطة ،املعطاة للملوك. إنّه املقّدسة باعتباره غّي ذي شرعّية، إذ شرعّيته ماثلة للشرعّية

 قّوته.على 

مفيدة. أخرى عناصر  ،حقيقةً  ،ففي القانون الدويلّ على هذه الشاكلة.  كّله، يف الواقع،  القانون الدويلّ  ليس
 ،يف الواقع ،مبادئ نومربج وميثاق األمم املتحدة، اليت تسمح، بل هذا القانون من تضّمنهيذلك ما مثال و 

أنّه رغم ذلك  . إاّل جرمّيةً  ،زورًا ،ةدولالتعتربها أن يقف يف وجه دولته بطرق على وحبسب ما أعتقد، تلزم املواطن 
ألّن القانون الدويّل مينع التهديد أو استخدام العنف يف الشؤون الدولّية، إاّل يف حاالت  ،يتصّرف بشكل قانوينّ 
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منها. هذا يعين أنّه يف حالة حرب فيتنام، اليت هتّمين أكثر من أّي شيء  حمّددة جدًّا، وحرب فيتنام ليست واحدةً 
وعندما يعترب اجملرم أّن  ومن حّق الناس أن مينعوا اجملرمني من القتل.. ة جرميًّاآخر، كان تصّرف الواليات املتحد

 .فعًّل غّي قانويّن  عملك فإّن هذا ال يعين أنّ عملك جرميًّا جملّرد أّنك حتاول أن متنعه من اقرتاف جرم ما، 

 .ها مجيًعاعنم مسعتم كأنّ  واليت أظنّ ، خّيةاأل أوراق البنتاغون قضّية وهمثال على ذلك وأووح 

ما حيدث هو أّن الدولة حتاول حماكمة أّن  لن أدخل يف تفاصيل هذا املووو  القانونّية، وسأقول باقتضاب
 .كّلها  أناس كشفوا جرائمها. هذه هي القضّية

أعتقد  ينّ أ. بل زد على ذلك، هلذا اهلراء أن ال يعّي أّي اهتمام كّل مّناجيب على  هذا أمر غّي معقول طبًعا، و 
 ،عندها ،علينا يكن كذلك، يتوّجب . وإذا ملسبب عدم معقولّيته ، بنفسه،أّن النظام القانويّن املوجود حاليًّا يفّسر

 يف وجهه. حنن أن نقف

 .ءً نقا باسم عدالة أكثر العدالةهذه تنتقدون منط اشتغال  كم، فإنّ اإذً  :فوكو

ا أو  .ها ]...[كلّ   يف الصراعات الطبقّية "العدالة" تربزأّن مسألة صحيح ف. وهنا تكمن مسألة مّهمة جدًّ
 ألكون أكثر دقًّة: تعّد مسألة الصرا  وّد عدالة الطبقة، أو قل ظلمها، جزًءا ال يتجزّأ من الصرا  االجتماعّي.

جزًءا من  هذلك كلّ  يعدّ  فتح السجون،و إلغاء اإلدانات ونتائجها اجلزائّية، و تغيّي احملاكم، و إقالة القضاة، ف
شّكل ي، حتديًدا الراهن، يف فرنسا عصرنايف و ولو حمدوًدا.  ،التحّوالت االجتماعّية ّبجّرد أن ترتدي طابًعا عنفيًّا

ولكن إذا أدخلت العدالة يف املعركة،  ،ني"ريّ "باليسامّن نسّميهم  كثّيهدفًا هلجوم   وعمل الشرطة لعدالةا اشتغال
 أاف، يكمن اجملتمعات أو غّيه ،أن يأيت، أخّيًا، يوم على هذا اجملتمعب  نأملال .من وسائل السلطة وسيلةً تصبح 

الصرا  االجتماعّي ّبصطلحات العدالة،  نبدل أن نتكّلم عو  .أخطائهم وفقجدارهتم، أو يعاقبون وفق فيه الناس 
 العدالة ّبصطلحات الصرا  الطبقّي. علينا أن نفهمينبغي 

أّنك تقاتل يف حرب بدور عادل، هو بأّن دورك يف احلرب  ،بكّل تأكيد ،حسًنا، ولكّنك تؤمن :تشومسكي
. إذ لو ظننت أّنك ختوض حربًا غّي عادلة ملا آخر. وهذا برأيي أمر مهمّ  مفهوًما من جمال فيها ، تستحضرةدلاع

 اتّبعت هذا النمط من الربهان.
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وعدالة  شرعّيةبني ال بل ،والعدالة املثالّية الشرعّيةه: يظهر يل أّن الفرق ليس بني أوّد أن أعيد صياغة ما قلت  
 قوم.أ

 إذجمتمع مثايّل يف أذهاننا.  ياغةعن صعجزنا  عادل. كما مثايلّ  عاجزون عن ووع نظامنّنا إ .شاطرك الرأيأ
ا ومتحّيزون جدًّا،ن و حمدودكما أنّنا منلك معرفًة كافيًة،  ال إنّنا   ّية ما،موقع لديناه . إاّل أنّ كثّيال ذلك وغّي، جدًّ

جمتمع  فيجب علينا أن نسعى إىل تشكيل ه املوقعّية اليت نشغل،مسؤولني يف هذجيب أن نتصّرف كأناس بالتايل و 
من  هذا النظام "األفضل" ، لن خيلوتحقيق هذا التصّور. بالطبعل ينا أن نسعىعلجيب و  أكثر عداًل، ونظام ،أفضل
، على ما جميكننا عندها أن حناجِ النظام "األمثل"، نعتربه  أندون من  ،بالنظام احلايلّ  هقارنّا ما إاّل أنّنا إذا ،عثرات
 :باآليت أعتقد،

وهو  ،أقوم عدالةً  القانون حيتويبقدر ما فباين ني. غّي مت مامفهوم العدالة، إاّل أّنّ عينه  القانون هومفهوم  ليس
با  القانون إىل جمتمع أفضل، حنن ملزمون باتّ  والذي يؤّدي ،فضل"أ"عدالة  احلديث عن مفهوم عند ما يقصد به

 ، كذلك،طاعته، وبإجبار الدولة على االلتزام به، كما وإجبار الشركات الكربى على االلتزام به، وإجبار الشرطةإو 
 القدرة على ذلك. كّنا منتلك  إذا ، بالطبععلى االلتزام به

ات االوطهاد اليت ن ظمت ومن أنظمة تقني كان جيّسد  أفضل، بل عدالةً  القانوينّ النظام ميّثل  ، إذا ملطبًعا 
على  إال يأخذ هبا، من حيث املبدأن يجب على اإلنسان العاقل أن يعارض هذه األنظمة و ف، فئويّةاستبداديّة 

 فعليًّا لسبب ما. هاقد ال يعاروإذ  ،األقلّ 

قوى  إّنك إذا مل تعترب املعركة اليت ختووها ودّ  قلت   ، إذمجلتك األوىل عن أريد، ببساطة، أن أجيب :فوكو
 . قطّ  ختووها ن، فإّنك لاألمن عادلةً 

ألّّنا  اكمةالطبقة احل سأجيب بعبارات أستعّيها من سبينوزا! سأقول لك إّن الربوليتاريا ال ختوض املعركة ودّ 
 .تعترب هذه املعركة عادلةً 

، وألّّنا تريد كمتريد أن متسك بزمام احلكانت   ألّّناألّول مرّة يف التاريخ،  ،الربوليتاريا هذه املعركةخاوت 
 .هذه عادلةً ك  اتعترب أّن حربً ال ألّّنا  اكمة،اإلجهاز على سلطة الطبقة احل

 أنا ال أوافقك الرأي. ،إًذا :تشومسكي
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 ألّّنا عادلة. ال، حتقيق النصر فيها هبدف عارك عادةً ختاض امل :فوكو

 .الرأي ال أوافقك ،شخصيًّا ،أنا :تشومسكي

أّن إمساك الربوليتاريا بزمام السلطة سيؤّدي إىل حتويلها إىل دولة بمثًّل،  ،قادًرا على إقنا  نفسي فلو كنت  
والعّلقات اإلنسانّية املبنّية على االحرتام، عندها لن أريد  ات،والكرام ات،يّ إرهابّية، حيث تسحق احلرّ عسكريّة 

للربوليتاريا أن متسك بزمام احلكم. وإذا أراد أّي شخص انتقال احلكم هبذه الطريقة، فذلك ألنّه يظّن يف الواقع، 
 .حكم كهذا نتقالامصيًبا كان أو خمطًئا، أّن بعض القيم اإلنسانّية الرئيسّية قابلة للتحّقق عرب 

 للتّو، الطبقات اليت انتصرت عليها ودّ  سلطتها ، حيتمل أن متارسكمعندما تستلم الربوليتاريا احل :فوكو
 .حّّت  دمويّةو كتاتوريّة، يسلطة عنيفة، ود

لتعّسفّية ماذا لو مارست الربوليتاريا هذه السلطة الدمويّة ا :وإذا سألتين أّن أحًدا يعارض ذلك. ال أرى
هذا ال ميكن أن حيدث إاّل إذا مل تكن الربوليتاريا هي اليت استولت  ك بأنّ ؟ عند ذلك سأجيبوالظاملة جتاه نفسها

،  نفسها ، وإمّنا طبقة من خارج الربوليتاريا، أو جمموعة من الناس من داخل الربوليتارياكمفعليًّا على احل
 بّيوقراطّية أو بقايا البورجوازيّة الصغّية.كال

. لكن إذا عّدة سباب تارخيّية وغّي تارخيّيةألحسًنا، أنا غّي راٍض متاًما عن نظريّة الثورة تلك  :تشومسكي
باعتماد  كماحلزمام  حكم هذه النظريّة بصوابّية استّلم الربوليتاريا من حقيقة سّلمت هبا جداًل، فإّن هذا لن يغّّي 

وأكثر ، أّن أفعاهلا تلك ستؤدي إىل جمتمع أقوم زورًا الّدعائها، ،أساليب العنف وإهراق الدماء بصورة غّي عادلة
املستقبلّي، لكان  وما شاكل. ولوال هذا التربير ،شاملةً كّلّيًة   وتصبح الربوليتاريا طبقةً  ،، حيث تزول الدولةعداًل 

ين . إاّل أنّ والديكتاتوريّة الدمويّة عند الربوليتاريا أمرًا غّي عادل بكّل تأكيد. وهذه قضّية أخرى مفهوم العنف
لني ، خصوًصا حني يعرّب عنها أناس عّينوا أنفسهم مثّ ةالربوليتاريّ والديكتاتوريّة الدمويّة  أشّكك كثّيًا يف فكرة العنف

احلّكام اجلدد هلذا  ،ببساطة ،أّّنم سيكونونبع مسبًقا حلزب رائد، ّمن متّكننا خربتنا التارخيّية من املعرفة والتوقّ 
 اجملتمع.

بذاهتا. أنت حمّق يف قولك غّي عادلة ميكن أن تصبح اليت نعم، ولكّنين مل أتكّلم عن سلطة للربوليتاريا  :فوكو
ا. أريد أن أقول إنّ ب وحربًا  ا،عنفً  ، يف حقبة ما، أن تتطّلبسلطة الربوليتاريال ه ميكنأّن ذلك قد يكون سهًّل جدًّ

 بصورة كّلّية.جتماعّية مل تتغّلب عليها بعد اطبقة  ودّ  طويلةً 
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لست معارًوا للحرب بشكل مطلق. وأنا ال  ،مثًّل  ،فأنا ]...[. مطلق حكم مثّةعترب أن أنا ال أ :تشومسكي
أّن استخدام العنف  من رغمعلى ال، واألوقات ظروفاليف كّل  أحكم بأّن استخدام العنف أمر خاطئ مطلًقا

 .النسبّية العدالة يقّدر على الفرد أن  هغّي عادل. أعتقد أنّ  ،يف وجه من وجوهه ،هو

وهو  – عاء والتقييم القائلاستخدام العنف والتسّبب بقدر من الّلعدالة على أساس االدّ  ميكن تربير لكن
حتقيق ترمي إىل  ّن مارسة العنف هذهبأ – تاّمة وبقدر كبّي من التشكيكّيةجبّديّة  ،دائًما ،أمر جيب أن يؤخذ

 إن مل تكن على هذه األروّية فهي، برأيي، غّي أخّلقّية البّتة.و  كثر عداًل،نتيجة أ

بقّية، ال أظّن أنّه يكفي يف ما يعود للهدف الذي تطرحه الربوليتاريا لنفسها عندما ختوض احلرب الط :فوكو
الطبقة اليت متسك إّن هذه احلرب هي بذاهتا من أعظم أشكال العدالة. ما تريد الربوليتاريا أن تفعله بطردها  القول

 ة.راهًنا، هو بالضبط القضاء على سلطة الطبقة بصورة عامّ  كمباحل

  .آخر تفسّي هذا ،حسًنا :تشومسكي

 ّبصطلحات العدالة. الّبصطلحات السلطة هو التفسّي نفسه، لكن هذا  :فوكو

 حبسب املفرتض. ستتحّقق عادلةً اليت ة النهايألّن  ،العدالة بالفعلهو ّبصطلحات بل  :تشومسكي

 رمين ، ومن ثّ حنن الربوليتاريا، منلك حّق استّلم السلطة ،قول: "إنّناعلى  ،أو غّيه ،ن جيرؤ أّي لينيينّ ل
 .بالطبع أمر غّي جائز ذافه كم،الربوليتاريا بزمام احلإمساك  ت هذه تداعياتيف احملرقة". إذ لو كاناآلخرين 

من العنف  مربّرة فرتة مثّة هي أن ،فيهاإىل التشكيك   إّّنا تدفعين قلت   اليت نفسها ولألسباب الفكرة،
، وهو هدف إذ يقضى عليهاألّن فيها حمق للطبقة املضطِهدة  ،الديكتاتورّي، بل حّّت العنف الدموّي الديكتاتوريّ 

كانت  أميكن تربير املشرو  برّمته. وسواء  األخّي هذا اهلدف وبسبب ،حتقيقهإىل اإلنسان يف حياته صائب يسعى 
  فهذا أمر آخر. [الدمويّة الديكتاتوريّة أي] الكذلك أم 

 عتابتد، يبدو يل أّن فكرة العدالة هي بذاهتا فكرة عبارة أخرىبو سأكون نيتشويًّا بعض الشيء. : فوكو
هذه السلطة.  يف وجهكأداة لسلطة سياسّية واقتصاديّة ما، أو كسّلح   اجملتمعات يف التداول يف خمتلف توووع

كاحتجاج من قبل الطبقة   داخل جمتمع طبقيّ  يشتغلالة نفسه العد هومفمولكن، يبدو يل، على كّل حال، أّن 
 .وكتربير من قبل املضطِهدين ،دةاملضطه  
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 .يف هذا ال أوافقك الرأي :تشومسكي

 ّي.طبقال يف جمتمع ث م حاجة الستعمال مفهوم العدالة هذا  ال أعتقد أن :فوكو

إذا وغطت و  ،نو  من األساس املطلق ث م  أعتقد أن .أبًدا يف هذه النقطةالرأي وافقك أنا ال أ: تشومسكي
اإلنسانّية ّصّيات كامن متاًما يف اخلا،  [املطلق األساس هذا أي] تصويرهيعصب علّي إذ  سأقع يف مأزق علّي كثّيًا
 مفهوم العدالة.وفقها بين  اليتة األساسيّ 

ال أعتقد وأنا  ببساطة. أنظمة اوطهاد بأّّنا احلالّية أنظمتنا العدلّيةعلى كم يف احل ال جيب أن نكون متهّورين
تتلّمس، كذلك، وعناصر أخرى من االوطهاد، لكّنها  ،أّّنا كذلك. أعتقد أّّنا جتّسد أنظمة االوطهاد الطبقيّ 

 وتعاطف، وهي، باعتقادي، مفاهيم حقيقّية. ،ولطف ،وحبّ  ،ولياقة ،من عدل ،املفاهيم اإلنسانّية القّيمة حقًّا

املفاهيم سنشهد، جمّدًدا، هذه أبًدا،  مستقبلّي، وهو لن يكون اجملتمع األمثل كذلك أعتقد أنّنا يف أّي جمتمع
ة، ومنها احلاجة إىل الوحدة احلاجات اإلنسانّية الرئيس  عن مسألة الدفا  أن تكون أقرب إىل احتواءبأمل اليت ن

وبعض عناصر  ،ستعكس بعض وجوه الّلمساواة ،على األرجح ،أّّنامن رغم على الوغّيها،  ،والتعاود
 االوطهاد املوجودة يف جمتمعاتنا احلالّية.

 .كّل اختّلفووع خمتلف   علىما تصفه يسري على كّل حال، أعتقد أّن 

حياول كّل منهما القضاء على  ،ناجمتمعاحلالة مثّة الوطيّن. ففي مثل هذه مسألة الصرا   مثًّل،، لنأخذف
: إىل أّي طرف الذي ي طرح هو بل السؤال الوحيد ويف مثل هذه احلالة ال تطرح مسألة العدالة، اآلخر.اجملتمع 

 وتقضي على اجملتمع اآلخر؟ أنت، ؟ هل ستدافع عن جمتمعكأنت تنتمي

أّن هذا ما واجهه اجلنود الذين كانوا  – من جمموعة من املشاكل التارخيّية مستخِلًصا –، إىل حّد ما نيهما أع
د القضاء على كانوا يقاتلون جملرّ   وىل. كانوا يقاتلون من غّي سبب.يف اخلنادق يف احلرب العاملّية األ تقاتلوني

 طرح.ويف مثل تلك الظروف ال سؤال حول العدالة ي   ،بعًضا بعضهم

مثًّل،  K Liebknecht ختكنككارل ليب  ،قابًعا يف السجنلكّن أغلبهم كان ، أناس عاقلون مثّةكان بالطبع  
اًل من اإذا أردنا أن نأخذ مث – B. Russell أو برنارد راسل ،إىل هذه النقطة وسجنوا ألجل ذلك مّن أشاروا

وحاولوا أن  ،حقاق العدالةإلأناس فهموا أن ال فائدة من تلك اجملازر املتبادلة مثّة ، كان وبالتايلالطرف اآلخر. 
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العقّلء هم وغّي ذلك، إاّل أّّنم كانوا فعليًّا  ،أو جمرمني ،أو محقى ،رب هؤالء جماننياعت  و يوقفوا تلك احلرب. 
 الوحيدين يف تلك الفرتة.

العدالة، بل جمّرد سؤال حول هويّة من سّيبح هذا ويف مثل تلك الظروف اليت وصفت ها، حيث ال سؤال حول 
 تاكلا يف  ال ترحبوه ،أوقفوا احلربأن ": ستكون رّدة الفعل اإلنسانّية السليمة الصرا  حّّت املوت، أعتقد أنّ 

 ء، أو حيدث لك شيعلى الفوربك يف السجن، أو تقتل  سيزجّ فذلك  قلت لو ،. وبالطبع"بل أوقفوها ني،احلالت  
 من هذا القبيل، حالك حال كثّي من العقّلء.

  يف الصرا احلال  هذا هو يف الشؤون اإلنسانّية، وال أعتقد أنّ األمثل إاّل أّنين ال أظّن أّن هذا هو الووع 
فحرّي  ذلكوإن مل يكن قادرًا على  وبرهانه، تهعلى املرء أن يقّدم حجّ جيب  ، حيثالطبقّي أو الثورة االجتماعّية

إىل إحقاق دف هتها يلإتثبت أّن الثورة االجتماعّية اليت تسعى  م حماججةً الصرا . قدِّ دائرة به أن خيرج نفسه من 
إيصال جمموعة أخرى إىل  إىلوال هتدف  ،ةقيق احلاجات اإلنسانّية الرئيسحت إىل دفهت ،يف ّناية املطاف العدالة

 .تريد ذلك إيّاها السلطة ألّن هذه اجملموعة

 وقت لإلجابة؟ زال لديّ ي الد، هل جيّ  :فوكو

 نعم. :إلدرز

 ين ]...[.؟ ألنّ هو الوقت املتاح يل كم  :فوكو

 .نادقيقت :إلدرز

 ]يضحك فوكو[.

 .ويف ذلك ظلم يل ،احسنً  :فوكو

 ]يضحك اجلميع[.

 بكّل تأكيد. :تشومسكي
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دما تطرح مسألة يف ّناية املطاف، عنإنّه، . سأقول ببساطة أن آخذ وقيت يف اإلجابة ريدأال، لكّنين  :فوكو
م بعضنا بعًضا يف ما يعود إىل هذه األسئلة بيننا، إذ يتفهّ  خّلفًابعبارات نظريّة، فإّّنا ال تثّي  الطبيعة البشريّة

 النظريّة.

ر به، ال السياسّية ظهرت اختّلفات بيننا. وبعكس ما تفكِّ  اكلا مسألة الطبيعة البشريّة واملشعندما ناقشن أّما
هي أفكار  ،اجلوهر اإلنساينّ وحتّقق أّن أفكارًا من مثل الطبيعة البشريّة، والعدالة، بتستطيع أن متنعين من االعتقاد 

شّكل جزًءا من ومفاهيم تشّكلت داخل حضارتنا، داخل منوذجنا املعريّف، داخل فلسفتنا، وأّّنا، بالتايل، ت
 ،أو تربير ،لوصف عترب هذه األفكار مّلئمةً ي، مهما كان ذلك مؤسًفا، أن أّي مّنا ستطيعيال  .منظومتنا الطبقّية

مربّر تارخيّي له،  مل أصل إىل إجياد يف ذلك استقطابو معنا ذاهتا. يف أسس جمت تطيحأن  ، يف املبدإ،معركة عليها
 .]...[ سألةهذه هي امل

 : أجل، وهي بّينة. تشومسكي

ن اجلنون ّبصطلح باثولوجّي، فأّي نو  م جمربًا على وصف جمتمعنا الفعليّ  لو كنت   ،د فوكوسيّ  :إلدرز
 ؟ستختار

 يف جمتمعنا املعاصر؟ :فوكو

 نعم. :إلدرز

 أتريد أن أقول من أّي مرض يعاين جمتمعنا أكثر؟ :فوكو

 .أجل:إلدرز

لو و اس من جمتمعنا، تعريف املرض واجلنون وتصنيف اجملانني أ قيم بطريقة يتّم معها نفي عدد من الن :فوكو
إلصّلح الداخلّي. ليس ل. يزعم جمتمعنا أنّه يقوم بذلك فسوف ينفي ذاته هوجمتمعنا نفسه بأنّه جمنون،  عّرف

إّّنا طريقة حاذقة  ،ملنا احلديث مصاب بالقلق والفصامّن عاإأكثر من أولئك الذين يقولون لك  هنالك حمافظون
 ات.يّ أو بعض السلوك ،لنفي بعض األشخاص

إّن جمتمعنا مصاب بالفصام أو  ، إاّل على سبيل التشبيه أو االستعارة،يّةباإلمكان القول جبدّ  هال أظّن أنّ 
 النفسّي. الكلمات من معناها املتداول يف الطبّ  نا هذهجّردإاّل إذا  ،هذيان العظمة
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يثّي الكثّي من  ،رقة، فسأقول إّن جمتمعنا مصاب ّبرض شديد املفالكن إذا طلبت ميّن أن أكون متطرّفًا
ة، وهو هذا املرض العقلّي ذو عارض مثّي للفضول بقوّ  .إىل اكتشاف امسه ،بعد ،الفضول حقًّا، ولكّننا مل نصل

 العارض نفسه الذي تسّبب باملرض العقلّي.

 ا أن نبدأ فورًا بالنقاش.نبإمكان همتاز، أعتقد أنّ  :إلدرز

يف خّلل نقاشك مصطلح بروليتاريا، استخدمت د تشومسكي، أوّد أن أسألك سؤااًل واحًدا. سيّ  :الجمهور
وبالتايل ال ميّثل احلالة  ،أعتقد أّن هذا املصطلح ماركسيّ  ،ا يف جمتمع متقّدم تكنولوجيًّافما الذي تعنيه بالربوليتاري

 .االجتماعّية قيد النقاش

، إيّن مشّكك قائًّل أحتّدث عن هذه املسألة  ما برحتذلك ل، و يف ذلك أعتقد أّنك حمقّ  حسًنا،: تشومسكي
تفسّيًا جديًدا  نسبغ عليهجيب أن  مفهوم الربوليتاريا ه إذا أردنا استخدامأنّ  بالفكرة بأسرها، أليّن أظنّ  وللغاية،

بدالالت تارخيّية  عنلغي املصطلح بأسره، ألنّه مشببأن  رغبحّّت أيّن أ .حلالة االجتماعّية القائمة فعًّل يناسب ا
أعتقد أّن هؤالء . املنتج يف اجملتمع ، اليدوّي أو الفكرّي،بالناس الذين يقومون بالعمل ،باملقابل ،معّينة، وأن أفّكر

 ،أهداف العمل وعلى حتديد، وشروطه الناس جيب أن يكونوا يف موقع القادر على تنظيم أووا  عملهم
  .بقدر ما يشمل اجلميع األمرأعتقد أّن هذا بسبب الطبيعة البشريّة واالستفادة اليت يرجوّنا منه، و 

د فوكو وأن وهنا جمّدًدا جيب أن أختلف مع السيّ  – جسديًّا أو ذهنيًّا أّن أّي إنسان غّي خمتلّ بأليّن أعتقد 
، ليس قادر – ى معنّي ه إىل مدً أقلّ  شاملةً  أعلن اعتقادي بأّن مفهوم املرض الذهيّن حيمل على األرجح خاصّيةً 

 .على ذلك  صرّ ي هوو  بل  – إذا أعطي الفرصة للقيام بذلك – على القيام بعمل منتج وخّّلق فحسب،

جيّرب أن أو  ،يتعّلم أمرًا جديًدا أن أو اللعب، مكّعباتمن ما  طفًّل ال يوّد أن يبين شيًئافأنا مل أر  يوًما 
 سات قمعهو أّّنم أرسلوا إىل مدارس ومؤسّ  البالغني غّي ذلكبب الوحيد لكون ة التالية. وأعتقد أّن الستمهمّ 

 هذه النزعة. منهم ماثلة أخرجت

أي أن تشمل كّل بين البشر  ،ميكن للربوليتاريا، أو مّسها ما شئت، أن تكون شاملةً  وإذا كان األمر كذلك 
 ني،استكشافيّ  وي أن يكونوا خّّلقني، أباحلاجة اإلنسانّية الفطريّة إىل أن يكونوا أنفسهم، أ ،باعتقادي ،املدفوعني

 أو منكّبني على البحث.
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 يف املاركسّية آخرهذا التصنيف الذي حيمل معىًن  إذا استخدمت  ف هل يل أن أقاطعك.لكن  :الجمهور
[....] 

 .]...[ املصطلحهذا أن نلغي  ،رّّبا ،علينا هألجل ذلك قلت إنّ و  :تشومسكي

هي  منمن األفضل لك استخدام مصطلح آخر؟ وهبذه املناسبة أوّد أن أسأل سؤااًل آخر:  يسأل :الجمهور
 باعتقادك؟ اجملموعات اليت ستنّفذ ثورةً 

 : أجل، هذا سؤال آخر.تشومسكي

إنّه ملن سخريّة القدر أّن املفّكرين اليافعني اليوم، اآلتني من طبقات متوّسطة أو راقية، يسّمون : الجمهور 
 .طبقيّ  ذوي وعي  ال أرى أّي بروليتارّينيأينّ  غّيعلينا أن ننضّم إىل الربوليتارّيني.  هويقولون إنّ  ،نيروليتاريّ أنفسهم ب

قوم ييف جمتمعنا ه ة. ليس صحيًحا أنّ للغاي ينّ وحمّدد، وهو سؤال عقّل واقعيّ أعتقد أّن سؤالك  :تشومسكي
من الواوح أّن هذا األمر بعيد كّل البعد عن على األقّل، و  بعمل مفيد ومنتج، أو عمل يرويهمالناس مجيًعا 

 .يّة فسيكون عملهم منتًجا ومروًياحرّ أو أّّنم لو عملوا يف ظّل ، الصّحة

 يف جمال إدارة نيالعامل على سبيل ،جمموعة كبّية من األشخاص العاملني يف أنوا  عمل أخرى مثّةبل 
ل صناعة آلّيات الدمار  يف جمانيتهّلك الصناعّي، أو العاملاالس يف جمال صناعة نياملاالستغّلل، أو الع

فكثّي من الناس مبعدون  ،مكان يف ظّل اقتصاد صناعّي راكد أو الناس الذين مل يعطوا ببساطة أيّ  ،واالوطهاد
 عن إمكانّية القيام بعمل منتج.

 أّن منّفذيها جيب أن يكونوا من فئة ، إاّل هاكلّ   ، جيب أن تكون باسم البشريّةوأعتقد أّن الثورة، إذا أحببت  
. اتأّما هويّة هؤالء فتختلف باختّلف اجملتمع ،فعًّل يف جمال العمل املنتج يف اجملتمع واسامه مّن حمّددة من الناس

من الناس بدًءا بالعّمال  ن طائفةً هي تتضّمن يف جمتمعنا، على ما أعتقد، العاملني يف جمال الفكر. كما تتضمّ و 
ا من احملرتفنيف ،إىل املهندسني والعلماء ،العّمال ذوي اخلربةف ،نياليدويّ  وأناس من العاملني يف ما  ،فئة كبّية جدًّ

وأعتقد أّن  ،حدة على األقلّ يف الواليات املتّ  فعًّل الغالبّية العظمى من الناسيسّمى باجملال اخلدمايّت الذي يضّم 
 ان يف املستقبل.الغالبّية العظمى من السكّ هؤالء  هنا، سيشّكلاألمر نفسه ينطبق 
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ار، إذا أردت، مصيبون جزئيًّا، أعين بذلك أّن كيفّية تعريف الفئة املثّقفة لنفسها ب الثوّ لذا، أعتقد أّن الطّّل 
أنفسهم كمدراء  إذا ما سيعرّفون عن أن نسأهلم من املهمّ و متقّدم صناعيًّا. و  ،أمر مهّم جدًّا يف جمتمع معاصر

سيعرّفون عن  ،املقابليف  ،أو أّّنم ،أو سلطة القطا  اخلاصّ  ،تكنوقراط، أو خّداًما لسلطة الدولةأو  ني،عيّ اجتما
 بعمل فكرّي. قامتجزء من القّوة العاملة اليت صادف أن على أّّنم أنفسهم 

االجتماعّية، أّما إذا أن يضطلعوا بدور فاعل يف تطّور الثورة  ،عليهمبل  ،إذا اختاروا اخليار الثاين فبإمكاّنمو 
 إىل الطبقة املضطِهدة.بذلك ينتمون ساختاروا األّول فهم 

 شكرًا جزيًّل لك. :الجمهور

 : تفّضل، أرجوك.تشومسكي

خلق مناذج جمتمعّية جديدة. إىل ّبا قلت ه حول احلاجة الفكريّة  د تشومسكي،لقد صدمتين، سيّ  :الجمهور
هي أنّنا  ،ختأوتر  هنا يف من الطلبة موعاتجم نا معيف أثناء عمل ،ذلكها يف تطبيق إحدى املشاكل اليت نواجهف
هي احلاجة إىل المركزيّة  ، بشكل أو بآخر،القيم. وإحدى القيم اليت ذكرهتا يف الوصول إىل اّتساق رمي إىلن

 يف صناعة القرار. جيب على الناس أن يشاركوا مباشرةً  السلطة.

 ، يلّح، أو يبدو كذلك،واملشاركة. لكن، وعلى املقلب اآلخر، حنن نعيش يف جمتمعهذه هي قيمة الّّلمركزيّة 
على توزيع أكثر مساواًة جلهة حتقيق العيش الكرمي  ،مثًّل  ،لكي حنصل عليه،و على صنع القرار على نطاق دويّل. 

ى رفيع. اكل على مستوً . جيب أن حتّل هذه املشأكثر فأكثر أن نزيد من املركزيّة وغّيه، قد يكون من الضروريّ 
 .حيال هذا األمر لو نسمع أفكارك التناقضات اليت وجدناها يف صناعة منوذجك للمجتمع، ونودّ  هذه إحدىو 

وهي: كيف تستطيع، مع كّل  – أوّد أن أبديها أو باألحرى مّلحظة  – لدّي إوافة صغّية على السؤال
 MIT للتكنولوجيا ماساتشوستسسلوكك الشجا  يف مناهضة احلرب على فيتنام، أن تصمد يف معهد مثل معهد 

 من الصانعني واملنّظرين هلذه احلرب. اوواحدً  ،يف جمال البحوث العسكريّة امهمًّ  ابكونه متعّهدً  ، هنا،املعروف

سؤالك سأجيب عن  ،البل ل. دعين أجيبك عن السؤال الثاين أّواًل، على أمل أاّل أنسى األوّ  :تشومسكي
 ذّكرين بالثاين إذا نسيت. ثّ  ،لاألوّ 
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 دفعين إىل تفضيلمبدًءا مطلًقا، لكّن السبب الذي يأجعله  عموًما، لكّنين ال أريد أن أنا مع الّلمركزيّة
ر أنّه يف العموم، يعمل النظام ذو السلطة املركزيّة للتخمني هنا، هو أّنين أتصوّ  عجمال واس مثّة هالّلمركزيّة، ولو أنّ 

 الّية خلدمة مصاحل أقوى عناصره.بفعّ 

 هااملشكلة اليت طرحت   وهي .ما مشكلةً  ،، بالطبعسيواجهفيّة التنظيم النظام الّلمركزّي أو نظام حرّ أّما 
 وما إىل ذلك. ،مناطق أغىن من غّيها ث مم ف ،الّلمساواة مشكلة ، بالتحديد

 من ،املشاعر اإلنسانّية األساس – تكون أمتىّن أن – نثق ّباعندما  نشعر ّبزيد من األمان أنّناين أظّن لكنّ 
 التنظيم. حرّيّةاليت قد تظهر مع وحبث عن العدالة،  تعاطف،

التقّدم  اعتمادنا من ،إذا اعتمدنا على التقّدم على أساس هذه الغرائز البشريّة أكثر أمانًا أعتقد أنّنا سنكون 
 ملصلحة أقوى مكّوناهتا. بالتأكيد،سات السلطة املركزيّة اليت باعتقادي، ستعمل على أساس مؤسّ 

ا، وال أريد أن أ هذا خمتصر بسيط وعامّ  أنّه مبدأ   أظنّ ين، لكنّ هاكلّ   ظروفالّدعي أنّه قاعدة تنطبق على جدًّ
 .هاثّي منفّعال يف ك

ة من ون يف الواليات املّتحدن االجتماعيّ و قراطيّ و ون الدميرباليّ مه اللِ أنا أفّضل ما يقدّ  على سبيل املثال،ف
تعّددة املجئني يف شرق باكستان أكثر من نظام سلطة مركزيّة يعمل أساًسا خلدمة الشركات مساعدات لّّل 

 أخرى. كثّية  مسائلات، وكما تعرف، أعتقد أّن هذا األمر ينطبق على اجلنسيّ 

 ، بعض التفكّي.على األقلّ  ، أعتقد أن هذا املبدأ يستحقّ ينلكنّ 

ومفادها بأن  – وهي فكرة يعرّب عنها باستمرار – يف سؤالك نةً ا، مبطّ أّما بالنسبة إىل الفكرة اليت كانت، رّبّ 
صناعة يف يف السلطة و  تستلزم مركزيّةً  اليت م تكنولوجيًّاخاصّية اجملتمع املتقدّ  وهيبعض الضرورات التقنّية،  مثّة

وأنا ال أرى يف مثل هذا الرأي ، R. McNamara ماكنامارامن روبرت بدًءا  ،ذلكبكثّي من الناس يقولون   ،القرار
 تدعمه. ةً سوى هراء، مل أر يوًما حجّ 

 ،صاالت وغّيها، تعطيكتكنولوجيا معاجلة البيانات أو تكنولوجيا االتّ يبدو يل أّن التكنولوجيا املعاصرة،  
ني أمام كما جتعلهما متاح    ،بسرعةاملناسبني م فهالو املعلومة  جتعلك تستحضراالنطباعات املناقضة. هي  ،قةبالدّ 

وبصناعة القرار. إًذا، ا هب احّكمو ليت يف أيدي جمموعات صغّية من املدراء مرّكزةً  بقى املعارفّل جيب أن تفجلميع. ا
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ّولت، كغّيها من األشياء، كنظام حتلقد  .، وهي متتلك هذه اخلاّصّيةرةميكن للتكنولوجيا، باعتقادي، أن تكون حمرِّ 
سواء يف  ّث أمر،ال أعتقد أن و . ، يف الواقع، موّزعة بشكل سّيءلسلطةا ألنّ العدل مثًّل، إىل أداة اوطهاد 

الواقع  إنّ  ي بنا إىل البعد عن المركزيّة السلطة، بليؤدّ  ،املعاصر التكنولوجيا املعاصرة أو يف اجملتمع التكنولوجيّ 
 عكس ذلك.

، يل ماساتشوستسل معهد مّ حت بكيفّيةاألّول يتعّلق الشّق : اثنني نيشقّ  ث مم ة، فلنقطة الثانيإىل اأّما بالنسبة  
 .ماساتشوستسلي ملعهد حتمّ والثاين حول كيفّية 

 ]يضحك اجلميع[.

يستغرق يف  ن العلى املرء أ هأنّ  ،اجمّددً  ،يل فأعتقد هنا ماساتشوستسمعهد  حتّمل كيفّيةإىل  بالنسبة حسًنا، 
إاّل أنّه جيّسد أيًضا قيًما  ،هد عظيم يف جمال البحوث احلربّيةهو مع ماساتشوستسصحيح أّن معهد االختطاط، 

العامل. هي ليست متجّذرة بالقدر  حلسن حظّ  كيّ ّي تقادي، متجّذرة يف اجملتمع األمة، وهي باعللغاي مهّمةً  ربالّيةً لِ 
 ني، لكّنها متجّذرة بالقدر الكايف ملنع كوارث أعظم بكثّي.الكايف إلنقاذ الفيتناميّ 

استقّلل،  مثّة، و مربيايلّ إ اعتداء مثّةإرهاب، و  فثّمةبعض الشيء.  منصًفايكون  على املرء أن هوأعتقد هنا أنّ 
 هذا القلق يتجّسد، على حقوق الفرد قلق فعليّ  مثّة إىل جانب تلك اآلفّات وغّي ذلك الكثّي. لكن ،عنصريّة مثّةو 

، بأّي شكل من األشكال جمّرد تعبّي عن الطبقة املضطِهدةل اليت ال تشكّ  ،بأمور من مثل شرعة حقوق اإلنسان
 لدفا  عن الفرد يف وجه سلطة الدولة.إىل اتعبّيًا عن احلاجة كذلك،   ،تشّكل هي بل

أو  حمض، دجيّ فما من ، ةطابسعلى هذا القدر من ال، واألمر ليس متتزج هذه األمور كّلها مع بعضها بعًضا
يف احلقيقة جيعل معهًدا يصّنع أسلحة حرب قادرًا على حتّمل، بل الذي وهذا التوازن بعينه هو  .ء حمضسيّ 

 .وّد احلرب شخص ينادي بالعصيان املدينّ  ،تشجيع

على  هنّ بأ مسألة أخرى، حياجج بعض الناس بالقول فهنا ،ماساتشوستسملعهد  حتّمليكيفّية إىل  أما بالنسبة 
سيودي  مثل هذا املنطق كانف. ، وهو منطق مل أفهمه قطّ سات القمعبنفسه عن مؤسّ  ينأىالراديكايّل أن 

شيء، فهو ميّثل  الذي، إذا مّثل أيّ  يدرس يف مكان من مثل املتحف الربيطاينّ  الن بشخص مثل كارل ماركس أل
 الثروات اليت غصبتها اإلمرباطوريّة من املستعمرات.كّل مع  أكثر اإلمربيالّيات لؤًما يف العامل، حيث جت  
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املتاحة، وواقًعا، من  ملوارد أعتقد أّن كارل ماركس كان حمقًّا يف دراسته هناك. كان حمقًّا يف استفادته من اينلكنّ 
على هذه  ملواجهة هذه احلضارة. وأعتقد أّن األمر ذاته ينطبق للحضارة اليت حاول التغّلب عليها ربالّيةالقيم اللِ 

 .احلالة

 قد يريح ومائرهم؟ ماساتشوستسوجودك يف معهد   ختشى أنّ الألكن  :الجمهور

خيدم  ماساتشوستسأعين، أعتقد أّن وجودي يف معهد  .كيف ميكن لذلك أن حيدث  علمال أ :تشومسكي
أن  ،على األقلّ  ،ا يقوم به املعهد. أمتىّن ات الطّلبّية يف وجه كثّي مّ جزئيًّا، وال أعرف إىل أّي قدر، يف زيادة الفّعاليّ 

 يكون لوجودي مثل هذا التأثّي.

 : هل ث م سؤال آخر؟إلدرز

إّن التكنولوجيا ال تتعارض مع الّلمركزيّة. لكّن املشكلة هي  املركزيّة. قلت   مسألةأوّد أن أعود إىل  :الجمهور
 تعتقد أنّه قد يكون من الضروريّ  أو تأثّياهتا، وما إىل ذلك؟ أال ،قد نفسهاأن تنتستطيع  أّن التكنولوجيا هل

كيف ميكن حتقيق ذلك يف   أتصّورة مركزيّة تستطيع نقد تأثّي التكنولوجيا على الكون بأسره؟ وال منظمّ تأسيس 
 صغّي. معهد تكنولوجيّ 

هذا السياق ال مشكلة يف ، و ةالتنظيمات الفدرالّية احلرّ  مع ليس عندي أّي مشكلة يف التفاعل: تشومسكي
م عنه هو . ما أتكلّ إذا أردت   ،أيًضا ،واجلدل وغّيها، بل والنقد ،واحملاججة ،صاالتواالتّ  ،والتفاعل ،يف املركزيّة

 .للقّوةإعطاء مركزيّة 

بالطبع، مثًّل، ملنع بعض املعاهد التكنولوجّية من تنفيذ أمور ال ختدم إاّل  أمر وروريّ  قّوةلكّن ال :الجمهور
 .نفسها الشركات

خذ سلطة مركزيّة القرار : إذا كنا خمّّيين بني أن نثق بأن تتّ اآليت هو ريد قولهما أ لكنّ و ، حسًنا :تشومسكي
اذه، فأنا أفّضل اخليار الثاين. ربالّية الختّ ة يف اجملتمعات اللِ الصائب يف هذا اجملال، وبني أن نثق بالتنظيمات احلرّ 

إىل  الغرائز اإلنسانّية احملرتمة، أّما نظام السلطة املركزيّة فهو مييل عادةً  تفعيلذلك أّن بإمكان هؤالء أن خيدموا يف 
وتدمّي  ،واالستحواذ عليها ،ةومراكمة القوّ  ،أعين بذلك اجلشع للتدمّيو سانّية، الغرائز اإلن إإحدى أسو تفعيل 
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قمع فيه نة، وأعتقد أّن ما نريده، هو خلق عامل ت  اآلخرين. هي غريزة تظهر فعليًّا وتعمل يف ظروف تارخيّية معيّ 
 ستبدل بغرائز أخرى أفضل.ت  ل ،هذه الغريزة

 أمتىّن أن تكون حمقًّا.: الجمهور

 هذا.  ة نقاشناديت، أعتقد أنّنا وصلنا إىل ّنايدايت ساسيّ : زإلدر 

ويف موطين، على هذا  ،عن اجلمهور هنا  ونيابةً عيّن  أصالةً  ،سّيد فوكوالد تشومسكي و سيّ ال أشكرأوّد أن  
 ، والسياسّية، والنظريّة. فلسفّيةالسائل امليف  املعّمقالنقاش 

 

 


