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غراسان يف هذه الدراسة إىل أنّ التقنية أم ٌر تتض ّمنه
يذهب الباحث والطبيب الفرنيس مارك
ّ

مرغوب فيه ،ألنّها
تطبيق للتقنية أم ٌر
أي
ٍ
ٌ
الحركة األوىل للبرش ّية ،إال أنّه ال ميكن القول بأنّ ّ
مل تكتف بتغيري الواقع املادي للوضع البرشي وإنّ ا أسهمت يف التأثري عىل واقعه الرمزي
واألنطولوجي .كام يسلّط الباحث الضوء عىل الفاعل ّية التقنية ونتائجها العمل ّية لناحية اإلعالء
من شأن الذات وبالتايل مركزيّتها ،وأنّ الحلم بتقني ٍة مركزيّ ٍة أنرتبولوج ّي ٍة وإنسانويّ ٍة تكون يف
يضمحل مبج ّرد فهم حقيقة الذات ّية التي تتبناها الليربال ّية املعارصة.
ّ
خدمة اإلنسان

المحرر
ّ

ميثّل القرن العرشون أكرث القرون تق ّدماً يف حقل التقنيات .برز ذلك يف ازدهار فعال ّيتها
جل يف حركة تح ّول املجتمعات إىل ح ّد بقي فيه
واالنتشار غري املحدود لِحقولها التطبيقية ،ما ع ّ
اإلنسان حائ ًرا لجهة قدرته عىل مرافقة واستباق ما يرتسم .فالقضية ليست إال نفسيّةً .إنّها تتمحور
حول تح ّول طبيعة التقنية نفسها ،التي ت ُحطّم وت ِ
َكس «الذي هو إىل ذلك الحني أنرتوبو-وجودي”
املرافق ُ
يف اإلنسان[[[ .إ ّن التقنية الحديثة ليست األداة التي تزيد يف امتداد القوة ،ال َب َدل ُ
واملس ّهل
ٌ
رض يف الصيدلة واألخالقيات الطب ّية  -فرنسا
*ـ
باحث يف الفلسفة ،وأسنا ٌذ محا ٌ

ـ املصدرRevue d’éthique et de théologie morale 2011/3 n 265 p. 75 - 89:
ـ العنوان األصيلTechnophilie et technophobie: quelle critique possible?:

ـ ترجمة :عامد أيوب.
[[[ -يف «التنكيد بواسطة اآلالت» ،يؤكّد سلوتردايك أن الجراح الرنجسية التي تؤدّي إليها التح ّوالت العميقة الناجمة عن املوقع املُ تنامي
ح ّل من خالل إعادة تهيئة نفس ّية .إننا نعيش «قلْ ًبا كوبرنيك ًيا» حقيق ًيا يفرض إعادة بلورة عميقة للتمثيالت
للتقنية واستخدام التكنولوجيا ال تُ َ
التي ما تزال تحكم وتضمن إمكانية ف ْهم العامل .يقرتح سلوتردايك عدم تقييد االنقالبات بالرأي الكوبرنييك الكالسييك الذي يقول مبركزية
خصوصا
الشمس وبنظرية داروين حول التط ّور وباكتشاف الالوعي .علينا االعرتاف بحاالت عدّ ة من «التنكيد» التي يتع ّرض لها اإلنسان،
ً
ما تُس ّببه «اآلالت» ،وذلك بغية تقييم اآلثار والنتائج.
P. SLOTERDIJK, L’Heure du crime et le Temps de l’oeuvre d’art, Paris, Hachette littératures, coll.
«Pluriel », 2001
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الخاص
ج للطبيعة ،بل هي العضو
لالنتامء إىل العامل .كام أنّها ليست أدا َة تحويلٍ وإعاد َة إنتا ٍ
ّ
بإعادة تشكيل الطبيعة بِ ا هي كذلك وإعادة تشكيل الوضع البرشي .من هنا فإنّها تَتَس ّبب يف
الكثري من القلق والحامسة[[[ .إ ّن التح ّوالت التي تَتَسبّب بها التقنيةُ ،والوسائل الجديدة التي
ت ِ
ُدخلها إىل العامل ،تجعل اإلنسان املعارص تائ ًها يتنازعه الذهول أمام محاسنها والرعب من
ريا يف الهوامش ،يرتك
ُحس بها ليست تح ّولً صغ ً
انزالقاتها .ذلك أ ّن الوسائل الجديدة التي ن ّ
وكل املعرفة التي اكتسبناها وصربنا عىل اكتسابها ،يرتكهام سليمني .إ ّن طبيعة التح ّول
العامل ّ
يل لسلط ٍة شبه كليّ ٍة عىل الطبيعة[[[ ،ومن جه ٍة أخرى ،فهو
مزدوجةٌ :من جه ٍة أوىل ،هو إقرا ٌر فع ٌّ
جى مثل الزمان
َ
يُعيد
رص أنرتوبولوجي ًة أساسي ًة كانت تبدو إىل ح ّد ذلك التاريخ يف من ً
تشكيل عنا َ
واملكان والرمزي واللغة[[[ .إنّنا َمدع ّوون إىل أن نأخ َذ عىل عاتقنا إعادة التفكري بطريق ٍة تقلبنا
رأسا عىل ع ِقب ،بِ ا يف ذلك إعادة التفكري يف األبعاد التي -إىل اآلن -ال يُؤث َّر فيها ،وثابتة،
ً
وأزليةٌ ،وبنيويةٌ .يتعلّق األم ُر ب ّ ٍ
ِتغي
حقيقي ،وليس هذا فحسب ،بل باختبا ٍر وتح ٍّد .إ ّن الوضع
ٍّ
ٍ
عم نعتقده بشأنه ،يُجرب عىل الدخول يف كونٍ
جديد ،يأخذ املر ُء فيه عىل
املعارص ،بِقطع النظر ّ
التعي القبيل لِام نحن عليه أو نعتقد أنّنا عليه .إنّه بالتأكيد ص ْدم ٌة لإلنسان الهزيل
عاتقه عدم
ّ
عندما يتعلّق األم ُر بِد ْمج الوسائل الجديدة ،ذلك الذي “ما يزال مل يُف َهم” ،لك ّن الصدمة أكرب
بالنسبة إىل الفكر نفسه ،الذي من أجل أن يكون وفيًا لِام هو عليه ،ال ميكنه أن يتفادى ما يجري
ريا للقلق وغامضً ا لِمصري اإلنسان ،يكون ُمضط ًّرا إىل
ويُوطَّد .وعندما يجد الفك ُر فيه تو ّ
ج ًها ُمث ً
نسبي.
إعادة توظيف املصطلحات والتمثيالت التي عرف االحتفاظ بها يك يُح ِر َز تق ّد ًما بصفا ٍء
ٍّ
كل األوجاع
مهم ورشيكًا لألنسنة أم مسؤول ًة عن ّ
يف بعض األحيان ،وسوا ًء أكانت التقنية عونًا ًّ
جبون عىل اختيار
التي نتجت عن نزع الطابع اإلنساين وعن تشْ يِيء العامل اإلنساين ،نعتقد أنّنا ُم َ
اعتدال ،الذين
ً
معي يف نظر التقنية له مع ًنى .إ ّن األكرث
ٍّ
فريقٍ ما ،كام لو أ ّن االنضامم إىل فريقٍ
يَقيسون ال َديْن الضخم الذي نَدين به للتقنية ويتذكّرون أنّها كانت -من خالل املزاوجة بينها وبني
[[[ -مل ن ِ
ٍ
تعريف للتقنية بوصفها مهار ًة يف ف ّن أو مهنة .تُصبح التقنية الحديثة ُمستقلّة متا ًما ،وتولّد ذات ًيا تط ّورها وعللها.
َصل إىل
األقل رمزيًا ،أنّنا وصلنا إىل الوضع الذي أصبحت فيه املُ راقبة
[[[ -وهذا ما يتناسب مع املرشوع الغريب الحديث .من املُ مكن القول ،عىل ّ
الحي تُثبت االتّساع الالفت لقدرة السيطرة .إنّ القدرة عىل الحياة
كلّية .إنّ ازدهار علم الوراثة الحديث والتكنولوجيات األحيائية للكائن
ّ
الطب ،القدرة عىل التصحيح واإلصالح ،وإنّ ا القدرة عىل الصناعة أو التأسيس .إنّ االعرتاض القائل بأنّ السيطرة فكرة
ال تُ ثّل ،يف حقل
ّ
محدودة ،وبأنّه يف الوقائع تُذكّر الطبيعة بضعف وهشاشة الواقع ،إنّ هذا االعرتاض ال مينع أن تكون فكرة السيطرة ُمثبتة ومدموجة ثقاف ًيا
[[[“ -امليزة األكرث إثار ًة لالنتباه يف الوضع الدويل الراهن ،يف مجال تاريخ الفكر والتقنية ،تتمثّل تحديدً ا يف أنّ الثقافة التكنولوجية تُنتج
أي يش ٍء مع تأويالته التقليد ّية من قبل الدين وامليتافيزيقا واإلنسانو ّية» P. SLOTERDIJK, La
ُركا ًما لغو ًيا ّ
ونص ًيا ال يشرتك يف ّ
Domestication de l’être, Paris, Mille et une nuits, 2000, p. 75
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العلوم -الحليف املوضوعي لإلنسانويّة والحداثة .يُك ّررون باإلجامع املبدأ القائل بأ ّن التقنية
ليست هي املشكلة ،بل املشكلة يف استعاملها .لذلك يدعون إىل تح ّمل املسؤولية يف استعامل
التقنية ،وإىل الوعي واألخالق من أجل تأطري اإلضافات الجوهريّة والتأثريات التي جاءت بها
العلوم والتقنيات عىل الوضع والحياة البرشينيُ ،م ِ
نتصين بذلك للتقنية البرشيّة[[[ .إ ّن املتشامئني
والقلِقني لديهم هذا اليشء العتيق والسخيفِ ،ب َق َدر ما يكون لل ّرفق بِاإلنسانية وق ٌع حس ٌن يف خطابهم،
كام لو أ ّن الن ّية والترصيح والكالم املفخّم تكفي لتأكيد عامل الغد .يعربون فوق القلق بسبب عدم
وضوح ما يحدث ،فيجدون يف التقنية كبش فدا ٍء يُج ّنبهم إيضاح األسباب الحقيقية لِتعزمياتهم
( )incantationsاملتشامئة ،كذلك أسباب فقدانهم بعض املواقع التي اكتسبوها ،ول َِحقَت بها
ريا ،فاملتفائلون و ُم ِ
ح ّبو التقنية امل ُعتادون عليها يُثريون
اإلهانة من ج ّراء إعادة تشكيل الوقائع .أخ ً
السخرية لدى البعض الذي ال يُبايل بالكارثة ،وقد أصابه العمى بعد أن قام -بشكلٍ
إرادي أو ال،
ٍّ
عىل ال ّدوام أو موقّتًا -بتخدير الجهد النقدي للفكرُ .م ِ
حبّو وكارِهو التقنيةُ ،متط ّرفون أو ُمتش ّددون،
ينض ّمون ويضعون أيديهم بأيدي بعضهم دون أن يبدو عليهم ذلك ،وذلك يك ال يأخذوا عىل
عاتقهم إىل النهاية تأثري البعد األنرتوبولوجي امل ُق ّوم للتقنية ،أي وجوب التفكري بحركة اإلنسان
«امل ُج َّدد» ( )innovéمن خالل هذا الجزء الف ّعال منه (التقنية).
ال مجال الختيار فريقٍ واالنضامم إليه .إنّنا نعيش وننتفع بالرسعة ذاتها من عرص التقنية ،وذلك
باالستفادة من هباتها السخ ّية عىل الرغم من الس ّيئات «الصغرية» ،التي رسعان ما يت ّم نسيانها عند
العودة إىل ميزان الربح والخطر[[[ .الهرب من التقنية وشيطنتها يقودنا إىل “معيش ٍة” ُمستحيل ٍة من
الناحية املوضوعيّة ،ف ُنضط ّر إىل االنسحاب من العامل أو االنفصال عنه .قد يرتت ّب عىل هكذا
انطوا ٍء كار ٍِه للتقنية تقهقر الرشوط املا ّديّة بحيث يصعب إدراكه ،ما دام االعرتاف بالذاتية الليربال ّية

[[[ -يبقى أن نعرف ما يعنيه ذلك وما إذا كان لذلك معنى .يؤكّد هوتوا  Hottoisأنّ التقنية ليست غري برشية ،ولك ّنها ال ُمبالية وتجهل اإلنسان،
وتجهل الجوهر اللوغويس-النظري وال ِخالقي لإلنسان .انظر G HOTTOIS, Le Signe et la Technique. La philosophie à
l’épreuve de la technique, Paris, Aubier, 1984
يتم التغايض عنها أو نسيانها) املنافع التي توفّرها .الجدير بالذكر أنّ ميزان ربح /
[[[ -إنّ مساوئ بعض الوسائل الجديدة تُع ّوضها (أي ّ
يتم احتسابه بالرضورة يف حقل التدخّل نفسهً .
مثل ،املشكالت اإلتيقية الناجمة عن البحث حول الجنني تُخفيها جزئ ًيا املنافع التي
خطر ال ّ
ٌ
ُ
ٌ
ٍ
وسيايس ُمرتبط بالقدرة املتّسعة للتقنية.
اجتامعي
اختالل
معي .يوجد
ميكن أن يوفّرها البحث املزعوم
ملرض ّ
ٌّ
ٌّ
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لصقًا بها[[[ .إ ّن التقنية واقع ٌة إنساني ٌة وجوهريّ ٌة كغريها من الوقائع األخرى للوضع البرشي .ال
ُم َ
يتعلّق األم ُر باختيار مجموع ٍة من التقنيات ،وإمنا بفتْح طريقٍ برشي ٍة ت َليق باإلنسان ،عرب االنفتاح
رشير الذي شقّته التقنية .يقول األقدمون أنّه انقىض زما ٌن مل تعرفه أوساط
( )Béanceالسعيد وال ّ
تقاس َمت فيه الكائنات والوجود والطبيعة والتقنية األدوار ،وق ّدموا أط ًرا مفهوم ّي ًة
الشباب ،زما ٌن سعي ٌد َ
موزّع ًة و ُمنظّمةً .إ ّن محاربة الفوىض يف العامل بدأت بالسعي إىل الفصل والتفريق والرتتيب .وجدتْ
التقنية إطارها ،وهو أن تكون يف خدمة أولية الكائن ،خاد ٌم يُتحكّم به ألجل غاي ٍة .إ ّن طريق العامل
وجميل،
ٌ
طويل
ٌ
ووجودي،
أنرتوبولوجي ()anthropocentriqueمركزي
خ
التقني نحو تحقيق تاري ٍ
ٍّ
ٍّ
ٍّ
ميكن أن يبدأ .إ ّن القدرة الضعيفة عىل إعادة تشكيل الوقائع املاديّة ،والبطء يف تسلسل التجديد
كل يش ٍء كان يحدث كام لو أ ّن التقنية مل تؤث ّر يف
التايل ،يُحافظان عىل األطر املفهوم ّية السليمةّ .
طبيعة اإلنسان .إ ّن التغيري الذي أدخلته التقنية مل يكن ُممك ًنا إال يف إطار استمراريّ ٍة صافي ٍة للتط ّور.

وألنّنا نستطيع تجريب ذلك ،علينا ُمالحظة أ ّن عرص الحركة امل ُستم ّرة ليس جل ًيا .فهو مل يكن
رص السعيد املزعوم حيث ظلّت الحدود باستمرا ٍر جز ًءا من اللّوغوس .وترتسم الحدو ُد من
الع َ
أشكال جديد ًة ومخط ٍ
ّطات للفكر ،وتُش ّوه أو تطمس ما ميكنه أو يجب عليه أن يُح ّدد
ً
جديد ،فرتسم
نسقًا ما .إ ّن النسق القديم للتوزيع امل ُح ّدد ُمسبَقًا بات وراءنا ،من دون أن يعني هذا أنه كذلك أو أنّه
ٍ
ٍ
نشيط وصانِعٍ،
لشخص
ماثل هنا ،يف هذه الحرية
ال يعلّمنا شيئًا عن أنفسنا .إ ّن التح ّدي الحديث ٌ
والتي تقع بني قوة االخرتاع -التي للعامل -وإرث التمثيالت والتوزيع التي سمحت لنا بالوصول إىل
هنا .يف الخامتة ،يتعلّق األمر بأن نأخذ عىل عاتقنا رضورة نقد العالقة بني التقنية واإلنسان بشكلٍ
غري قبيل.
الصديق األفضل لإلنسان ليس الكلب
عىل عكس الفكرة السابقة ،فالصديق األفضل لإلنسان ليس الكلب وإمنا التقنية .بالنسبة
إىل األفضل واألسوأ ،التقنية ت ُشبه الزواج ،فاألفضل ليس أكي ًدا ،وكذلك األسوأ .التقنية خلي ٌ
ط
ضطرب ينبغي عىل املرء باستمرار أن يُفاوضه ويأخذه عىل عاتقه .تُولَد املغامرة اإلنسان ّية من
ُم
ٌ
ٌ
[[[ -إنّنا نُوافق هنا عىل فرضية أن الرشوط املادّية وتنامي سيطرتها تُسهم يف تعزيز
مرتبط
ي للذاتية الليربالية .إنّ اإلقرار بالذاتية
مفهوم ُمع ٍ ّ
ٍ
ارتباطًا جزئ ًيا بالقدرة التقنية التي تؤ ّمن لها ،من خالل امل ُراقبة والسيطرة واالبتكار ،إمكانية الظهور مبظهر الحرية الذاتية .وهكذاُ ،ي ّهد
رضب من نزع طعم الذاتية ،ما يرتك قيم ًة أكرب
التح ّرر التقني الطريق إىل شكلٍ جدي ٍد من التعبري عن الذاتية الليربالية الحديثة التي هي
ٌ
للعوامل الخارجية من دون التمكّن من التحكّم بها .عن طريق التقنية ،تتغلّب طبيعة التوازن بني خضوع العامل ملا يكون ويصبح وبني أن
مم يفرتضه.
مل يتحكّم به أكرث ّ
يخضع املرء لِعا ٍ
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الحركة التقنية[[[ .إ ّن األنسنة ،كام يُذكّر ب .سلوتردايك ( )Sloterdijkيف كتاب “تدجني الكائن”
(ُ )Domestication de l’êtreمرتبِط ٌة بالتقنية[[[ .فهي تسمح بفعل يش ٍء آخر ،بطريق ٍة ُمختلف ٍة ،من
خالل تحويل الرشوط امل ُح ّددة للطبيعة والبيئة إىل إمكانيّة حرية .يولَد اإلنسان وهو يُدرك أ ّن
باإلمكان -واألدوات يف يده والتكنولوجيا بقلبه -تغيري الواقع« ،وإحداث الثغرات يف قفص البيئة[[[”.
التغي -بعي ًدا عن كونه مج ّرد وضْ ع ٍ
ٍ
تفتيش -يحمل اسم الحريّة .إ ّن البيئة التي
يد أو ملكي ٍة أو
إ ّن هذا
ّ
ننتمي إليها تُصبح عامل ًا ألنّه ميكن تقرير شكلها وأساسها .يُصبح العامل من خالل التقنية موضوع
تصنيعٍ ،يتح ّدث جيلربت هوتوا عن االصطناع املتنامي[[[ .أن يكون املرء يف العامل أو أن يكون
جز ًءا من عامله ،يعني تشكيل وإعادة تشكيل الواقع .فالطبيعة ،التي تعني ( ،)phusisوتعني الوضع
َس بل باتت الرهان والغرض للغزو ولسيطر ٍة أكرث
البرشي ،مل تعد هذه األرض املق ّدسة التي ال تُ ّ
فعال ّي ًة بقدر ما يتط ّور العلم والتقنية ويتعاونان .ليس من باب املبالغة القول أنّه ،من خالل التقنية،
الحرية تكرب بينام اإلنسان ينمو ويتط ّور .لك ّننا بذلك ال نقول أ ّن التقنية هي الرشط الوحيد للحرية،
ولك ّنها رش ٌ
رضوري .تطبيق التقنية عىل العامل أم ٌر ينطوي عىل تعريض طريق الحرية للخطر.
ط
ٌّ
وتأثري ذلك ال بد أن ينعكس عىل متثيل الطبيعة التي ال تعود قابل ًة للفهم بوصفها واق ًعا دامئًا ،أبديًا
و ُمق ّد ًسا .بل عىل العكس ،عندما ت ُصبِح الطبيعة منزوع َة القداسة لتكون يف ُمتناول اإلنسان ،فإنّها
ريب هو مصدر القلق املعارص .فاإلنسان
ُرسخ قيمة الحرية ،وت ُعطيها أشكالها وهدفها .ذلك بال ٍ
ت ّ
كل يشء ،حتى
الذي يتمتّع بقدرته التقنية يجد أمامه الوضع امل ُقلِق امل ُتمثّل يف أ ّن عليه أن يُق ّرر ّ
طبيعته ،وأن يأخذ عىل عاتقه حريته إىل النهاية ،وأن يصنع مساح ًة أكرب للراحة حيث ال يجب
سوى العيش .فاإلنسان ينتمي إىل الوجود الذي يأخذ عىل عاتقه الوجوب العميل امل ُتعلّق بتقرير
العامل والذات .واليوم يظهر ذلك للجميع لك ّنه -يف الواقع -يندرج منذ الحركة التقنية ،ومنذ الحركة
الحي أمتّت يف هذا الصدد إعالن
الخاصة بالكائن
البرشية األوىل .إ ّن التكنولوجيات األحيائ ّية
ّ
ّ
الحقيقة «البرشية» لإلنسان« ،البرشية» ج ًدا كام يقول البعض .التحكّم بالشيفرة الوراثية وتركيبها،
عب عن هذا
اصطناع الحيوان أو اإلنسان ،اإلنجاب االصطناعيّ ،
كل ذلك أيًا يكن ما نعتقده بشأنه يُ ّ
[[[ -إنّ هذا االفرتاض ال يستبعد أنّ اإلنسان يولَد ضمن وبواسطة الكلمة .يجب الدفاع عن فكرة أنّ التقنية والكلمة تستجيب إحداهام
يتغي ،وتخترب قدرتها عىل التمتّع بالحرية
لألخرى بوصفها التعبري الوحيد عن الحرية التي تستميل حريات أخرى مبا هو ثابت وال ّ
فيم تكون التقنية ما يسمح باالنتقال مام قبل اإلنساين إىل اإلنساين ،ما ُيح ّول البيئة إىل عامل برشي.
[[[ -من
املهم أن نفهم َ
ّ
يُنتج ما قبل اإلنسان الثغرات“ ” (p. 51)،ال يتحدّ ر اإلنسان من القرد وال من العالمة ،بل يتحدّ ر من الحجر ،من الوسيلة القاسية“ [3]-
”األوىل والشقوق يف حلقة البيئة بعد أن يصبح ،بعمله ومحاوالتهُ ،مخرتع تقنية الفعل عىل مسافة التي تج ّر عىل نفسها آثا ًرا رجعية غريبة
La Domestication de l’être, p. 50
[4]- G. HOTTOIS, Essais de philosophie bioéthique et de biopolitique, Paris, Vrin, coll. « Pour demain
», 1999, p 187 et ID., Le Signe et la Technique, p. 220
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ريا .تح ّدت الطبيعة قدرة اإلنسان .وبإحياء هذا التح ّدي،
الوضع البرشي الذي جرى إيضاحه أخ ً
جعل اإلنسان من هذه القدرة عالمة مصنعه .فاإلنسان هو الحيوان الوحيد الذي يفهم الطبيعة،
الحي أم ٌر تتض ّمنه الحركة األوىل ،فهو «طبيعي»
وكل ما له عالقة بها .إ ّن تطبيق التقنية عىل الكائن
ّ
ّ
مرغوب فيه،
أي تطبيقٍ للتقنية أم ٌر
و« ُمرتابطٌ» من ناحية خصوص ّية اإلنسان .لكننا بذلك ال نقول أ ّن ّ
ٌ
التغي البرشي والطبيعي «الصانِع»
وإنّ ا فقط أ ّن األمر املرغوب يتشكّل ويندرج وينفتح عىل هذا
ّ
و«امل ِ
ُسيطر» لجملة اإلنسان.
غيت أيضً ا واقعه الرمزي
تغي التكنولوجيا الواقع املا ّدي للوضع البرشي فقط ،وإنّ ا ّ
مل ّ
وغيت
غيت التكنولوجيا الطريقة التي يرتبط بها اإلنسا ُن بالعامل ،ويفهمهّ .
واألنطولوجي .لقد ّ

أقل من أربعني سنة ،مفهوم املوت ،ومفهوم الوالدة ،ومفهوم الحدود،
التكنولوجيا الطبية ،يف ّ
ٍ
رأسا عىل ع ِقب متثيل الجنني والعضو والصحة ،فم ّهدت لشكلٍ
جديد من املاديّة
وقلبت ً
( )corporéitéالبيولوج ّية والبرشيّة .إ ّن تكنولوجيات اإلعالم أوجدت عالق ًة جديد ًة باملكان ،ال
خاص ًة بقابل ّية ر ّد الفعل وقابل ّية
رش وبِال ذاكرة ،فط ّورت مناهج جديد ًة
ّ
ُمتناهية وبال مسافة ،لها زم ٌن مبا ٌ
ِ
الراحل وامل ُتقلّب ،بحسب أطروحة بيرت سلوتردايك
التكيّف مع األحداث ،ومع الوضع البرشي
( .[[[)Sloterdijkمع التقنية ت َرجح كفّة األنرتوبولوجيا يف ٍ
عامل تصنعه حريّ ٌة مفتوح ٌة عىل العنرص
املستندة إىل أداته والتي هي صديقه ُ
ُعي يف ما نعتزم إنتاجه[[[ .إ ّن حرية اإلنسانُ ،
املفضّ ل،
غري امل َّ
تحمل اسم السيطرة والقوة .ال يزال اإلنسان أقرب ما يكون من سوء التفاهم إزاء نفسه ،يستسلم
الخاصة مبا يكون
لذاته يف هذا «الفعل» العجيب والف ّعال الذي يكتشفه بال انقطاعٍ ،صان ًعا الرشوط
ّ
يتخل أيضً ا ،يف الوقت عينه ،عن هذا اليشء الصغري الذي يُقاومه ،وعن هذا الجزء
ّ
وما سيكون.
من العامل والحياة اللذين ال يلتقيان وال يؤوالن إىل الزوال إال ضمن عالق ٍة غري ُمسيطَ ٍر عليها ،غري
صانع ٍة ،غري محكوم ٍة إزاء إرادة تشكيلٍ ف ّعال ٍة.
تعزيز وقو ٌة
ٌ
ري املحدودة للتقنية الحديثة ت َكشف لإلنسان عن هذا امل َ ْيل امل ُتجذّر
إ ّن القدرة امل ّ
ُوسع ُة وغ ُ
[1]- P. SLOTERDIJK, La Mobilisation infinie, vers une critique de la cinétique politique, Paris, Éd. du
]Seuil, coll. « Points Essais », 2003 [1re éd. fse: Christian Bourgois, 2000
[[[ -يتحدّ ث مارك هونيادي يف هذا الصدد عن الطبيعة املقلوبة ،فالطبيعة ال تقول لنا ماذا نكون ،بل ما نكونه هو الذي يخربنا عن طبيعتنا:
انظرMark HUNYADI, Je est un clone, Paris, Éd. du Seuil, 2004, en particulier le chap. 1 « La nature :
renversée », p. 19-46
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فيه عميقًا للقوة والسيطرة والتحكّم بذاته .إ ّن التحكّم بالحياة والسيطرة عليها والتحكّم بِرشوطها
وامل ُم ِكنات التي يف خدمة اإلنسان ،تظهر عىل أنّها خيار التاريخ يف مواجهة قدر العامل ،وخيار
الظهور مبظهر مالِك العامل وسيّده .يُح ّدد بيرت سلوتردايك الحداثة بوصفها مرشوع التجريب الذايت
للذات .إ ّن الذات ،وهي تقرن الحفاظ عىل الذات بالتجريب امل ُتنامي ،ت ُفكّر يف أفق مرشوع تقوية
الذات[[[ .فام من ٍّ
شك يف أنّه يجوز إثبات أ ّن الفعال ّية التقنية ونتيجتها العملية تعمالن بوصفهام حا ِفزا ً
لتعجيل هذا امل َ ْيل للذات ،وهذا التمركز للذات من أجل الذات .يوجد يف الطابع غري املحدود
األقل غري املحدود يف الظا ِهر) للتقنية ُمح ّرك «رغبة» الذات التي ترتسم بوصفها َميْ ًل
ّ
(أو عىل
للق ّوة .إ ّن تقوية الذات ،أو بتعبريٍ آخر ،إ ّن هذه القوة التي تُحاول أن تجد مكانًا لها يف العامل ت ُصبِح
ِ
مرشو ًعا «أنطولوج ًيا» لِكائنٍ ال يتحقّق إال رشيطة أن يفعل ويُق ّرر ويُ ِ
وتكشف
سيطر[[[ .فالتقنية تبني
متثيل للذات يجعل من ُمستطاع الفعل التقني
ً
متثيل للعامل غري منطوقٍ به ،ليس هذا فحسب ،بل
ً
ُرسم الطريق عرب هذه القوة
طريقًا تؤ ّدي إىل السعادة البرشية الجامعية وإىل الحريّة الكاملة .هكذا ت َ
والخلقة حيث يتّحد الذكاء البرشي واملعرفة والتنظيم االجتامعي واالقتصاد ،ما يعني
ّ
امل ُخرتِعة
وفق سلوتردايك أ ّن الحداثة تتم ّيز بات ّحاد املعرفة والسلطة ،فينشأ خلي ٌ
جل هيمنة الفعل
ج ٌر يُع ّ
ط ُمتف ّ
كل طريق ٍة أخرى الحتالل مكانٍ يف العامل .إ ّن الحلم بتقني ٍة مركزيّ ٍة أنرتوبولوج ّي ٍة وإنسانَويّ ٍة ،يف
عىل ّ
ِ
املعاصة أكرث
يضمحل بقدر ما يت ّم ف ْهم الذاتيّة الليرباليّة
ّ
بخاصة،
وكل البرش
خدمة اإلنسان بعا ّمةّ ،
ّ
فأكرث بوصفها غائ ّي ًة وحيد ًة للوجود والنشاط .إ ّن هذا االنطواء عىل الذاتَ ،مقرونًا بالالمتايز التقني
ِ
القاطع للحداثة املعارصة ،الذي
إزاء اإلنسان الذي تح ّدث هوتوا ( [[[ )Hottoisعنه ،هو االنقالب
يضع العاملَ يف خدمة الذات أو -بتعبري ّ
أدق -يف خدمة أولئك الذين ميلكون القدرات والوسائل
للسيطرة عىل مجال التطبيق التقني امل ِ
خاصا
ُتعاظم يف العامل البرشي .إ ّن العامل امل َب ِن ّي يُصبح عال ًَم
ً
ببعض األشخاص ،الذي يتوفّر عىل فيزيولوجيا وعلم نفس ُمك ّيفني للعيش يف هذه الحركة التي هي
[[[ -إنّ الفهم الصحيح لتعريف الحداثة ال ُيق َرأ يف كتاب سلوتردايك  Sloterdijkإال بتقاطع النصوص .تشتمل أطروحات كل من كتبه
عىل األطروحات األخرى ،عىل الرغم من أنّه جرى التحدّ ث عنها بأشكال ُمختلفة وأل ِ
حقَت بالوصف .وهذا يُشكّل الحالة الستكامل التعبئة
غري املحدودة بساعة الجرمية ووقت العمل الف ّني
[[[ -استطعنا هنا أن نقرأ األطروحات النقدية للذاتية الليربالية عند جان-كلود ميشيا L’Empire du moindre mal. Essai sur
 la civilisation libérale, Paris, Flammarion, coll. « Climats », 2007وعند داين –روبرت دوفور Dany-Robert
 DUFOUR, La Cité perverse, libéralisme et pornographie, Paris, Denoël, 2009كالهام ،عىل طريقته ،يرسم
ويكشف القسم امل ُعتم من الذاتية الليربالية املعارصة والعالقة الوثيقة بني تعزيز الذات والهيمنة
[[[ -عندما تُستخدَ م التقنية يف أم ٍر آخر غري ال ِ
حفظ ،وهي وظيفة تُخالف جوهر التقنية البنيوي االبتكاري الخدّ اع ،فإنّها ت ُِربز أطر املركزية
البرشية ،وبالتايل ،تنمو خارج حقل األخالق» Le Signe et la Technique, p. 168
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قيد البناء .تلك هي األطروحة التي دافَ َع عنها كتاب ( ،)La Mobilisation infiniteوالتي ت ُؤكّد أ ّن
إتيقا الحداثة هي «يوطوبيا ح َرك ّية» ،أي القدرة عىل الحركة ،بل أيضً ا خيار الحركة ألجل الحركة،
من دون غائي ٍة أخرى غري خيار القيام بالحركة .إ ّن الحركة ألجل الحركة هو األمر «امل ُخيف» حقًّا
يف الحداثة ،ألنّه يقودنا إىل أن نعيش ،ال نهاية التاريخ ،وإمنا التاريخ بال نهاية للفعل وللصناعة،
أو ما تُس ّميه «زمن النهاية بال نهاية[[[” .وهذا ليس ُممك ًنا إال عىل أساس «القدرة عىل التق ّدم» ،فرط
ٍ
واجبات جديد ٍة تَفرِضها حركة هذه الطريقة الجديدة يف االرتباط بالعامل
النشاط ( )activismeأمام
وص ْنع املجتمع .فاملجتمع ال ميكنه إالّ أن ينقسم أو بتعبريٍ ّ
أدق أن يُربز الوحدة «امليتافيزيقية» يف
فئتني ،األهل وغري األهل ،القابِل للتك ّيف وغري امل ُك ّيف« ،الفائزين» و«الخارسين»  .متتاز البرشية
عىل أساس القدرة الفعلية عىل املشاركة الفا ِعلة والف ّعالة واملرسورة يف الحركة.
والحقيقة أنّنا نعلم أنّه عندما تتف ّوق التقنية وتحكم ،فإنّها تقود اإلنسان إىل خسارة هذا اليشء
الصغري «البرشي»« ،البرشي حتْ ًم» الذي هو الواجب ِ
الناظم للوشيجة .إ ّن بطل الحداثة ليس وسيطًاً
وأي شخص ّي ٍة أخرى يُشار إليها بوصفها حامل َة رسال ٍة ،أو أفقاً ح ًّيا
كام الكاهن والسيايس والوالد ّ
للجزء البرشي ،بل املهندس واملقاول[[[ .يف دراسة يف التسميم اإلرادي (Essai d’intoxication
رسول بال رسال ٍة ،فَ َق َد وظيفة الوساطة مع
ً
ُ )volontaireييّز سلوتردايك اإلنسان الحديث بوصفه
اآلخرين واملايض والتاريخ ،ومع املستقبل[[[ .فمن الجائز بال ّ
نفسها ضمن
شك أ ّن تُع ّرف الحداثة َ
بكل ما
عالق ٍة ُمتناقض ٍة و ُملتبس ٍة و ُمظلِم ٍة بني متلّك الذات إلقامة وتحديد العالقة ،وإلغاء االت ّصال ّ
بكل مستويات
ال يتناسب مع املطلب الذي تَفرضه الحاجة إىل تعميم وتوسيع هذه العالقة الصانعة ّ
اإلنسان .مث ّة يف اإلنسان الحديث ازدواجيّ ٌة ال ت ُخت َزل ،وهي إرادة أن يكون برشيًا (أي يف صميم
العالقة التي تجذبه إىل نفسها من خالل االمتحان عىل يد اآلخر –الذي هو أيضً ا امتحان الذات)
[[[ -انظر  L’Heure du crime ou le Temps de l’artتُحدّ د الحداثة الوحشية من خالل الطابع الروتيني للتمدّ د عىل كل مستويات
تجانسا»،
األرض واإلنسان« ،جريد ٌة يومي ٌة» هي يف الوقت عينه خروج من «منزل الكائن» .إنّ هذا املسخ الذي يجعل من األرض «شغو ًرا ُم
ً
اسا من شأنه أن
حس ً
هو يف الوقت عينه «تفكري يف السم ّو ضمن ما يصنعه الكائن البرشي» مام يجعل وضوح ما يهيئ نفسه ويتح ّول أم ًرا ّ
يجعل النقدَ بذيئًا.
[[[ -يزعم سلوتردايك ،يف "نقد العقل البذيء"  )Critique de la raison cynique (Paris, Christian Bourgois, 1987فقدان
يض ،يجب االعرتاف بِأنّنا فقدنا ،يف
الطابع الشهواين للعالقة بالحقيقة .رمبا معه ومع آخرين ،من دون االستغراق يف ُوطان َ nostalgieم َر ّ
حة امل ُتعلّقة بالفعالية ،هذه الحامسة بِال ُمربّر واملُتّقدة لِام وراء العامل وما وراء اإلنسان ،وهي حامسة سمحت إىل اآلن
هذه املشكلة املُلِ ّ
يل ،فريد يف ِ
باطن ما ال نستطيع أن نقوله أو نفعله.
لإلنسان باحتالل موقع اص ّ
[[[ -يؤكّد الكاتب عىل أه ّمية ال ِ
حرمان املُ ع ّمم من املزايا الطبيعية أو اإلنسانية ( ،)déshéritageفليس مثّ ة يشء يُنقَل إىل األجيال
الالحقةP. SLOTERDIJK, Essai d’intoxication volontaire, Paris, Hachette, coll. « Littératures », 2001 .
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ال ،يك ال نقول عمل ًيا ،أي مفي ًدا.
وأن يص َن َع هذه العالقة كام يُبنى غرض ما ،لجعله ف ّع ً

يف بحثه عن ٍ
نقد للحداثة يَليق بِحركة العامل ،يتع ّمق بيرت سلوتردايك يف هذا التوتّر القاتِم،
الذي يصعب عىل املرء تح ّملُه والسيطر ُة عليه .يتعلّق األم ُر بالسيطرة عىل «ما يُد ّربنا» عىل العامل
عب
البرشي ،البرشي حقًّا ،يف البادرات
ّ
الخاصة بإنتاج التقنية ويف هذا املايض الرمزي الذي يُ ّ
أيضً ا وبطريق ٍة ُمختلف ٍة عن وضع اإلنسان .باإلقامة يف مايض الطبيعة ،مايض اآللهة أو الله ،الذي
أي أسام ٍء أخرى ،يربز التح ّدي امل ُتمثّل يف إعادة انفتاح اإلنسان عىل
يتعلّق مبا نُس ّميه الخالق أو ّ
ح ّمى
ما كان مييل إىل تغطيته يف مسار ومرشوع تقويته .يقول سلوتردايك أ ّن الحداثة ت ُشبه «ال ُ
التي ت ُصيب الجميع» ،وهي مبثابة «ج ّو أكرث منها مرشو ٍع يُع ّرف نفسه مفهوم ًيا» .وت ُشكّل الحداثة

وصول إىل دفْع اإلنسان إىل
ً
امتدا ًدا للعالقة الفاعلة بالعامل ،بد ًءا بالطابع الال ُمتناهي لهذا االمتداد،
أن ينىس ماضيه وميتافيزيقيته وكل ما يصدر من أعامق ذاكرتهُ ،مبيّ ًنا له أ ّن طريقه هو أيضً ا الطريق
ٍ
الذي ينبني من خالل العالقة بالعامل ،الفاعلة بشكلٍ
مختلف .وباحثًا بني أحداث العامل املعارص
عن املعطى «األنرتوبو-أنطولوجي» املعارص ،ال يدعو ال إىل تقديس الجهد الصانع الف ّعال للعامل
التقني من العامل والحياة البرشية ليس هو الخطر
لصالح الخوف ،وال إىل تقديس النقد[[[ .إ ّن الجز َء
ّ
غض
عم ُيكّنه من الحصول عىل حريته .كام أ ّن ّ
الحقيقي .ال يكون إنقا ُذ اإلنسان برصف النظر ّ
النظر عن الحقيقة التي تُنشئ العامل وتؤث ّر فيه يعني أن نُخط َِّئ العد ّو بدل أن نُص ّدقه .إ ّن العد ّو
ُعب عنه الفكرة املظلمة وامل ُقلِقة القائلة بأ ّن التقنية
الحقيقي للجزء اإلنساين من العامل الذي نبنيه ت ّ
(تطبيق التقنية) تسمح بتج ّنب اللغة البرشية ،أو أ ّن بإمكانها التعويض عنها .عندما تتوقّف اللغة،
يختفي اإلنسان –ما يفرتض االعرتاف بأن العنرص البرشي يف اإلنسان يرتبط بإثبات جز ٍء أخالقي من
اإلنسان ال يُخت َزل ،-لكن لِ َم علينا بالرضورة االعتقاد بهذا الواقع الذي ينتمي إىل اللغة ،وبأه ّميته،
بل برضورته؟ إ ّن إمكانية االنخراط يف العامل تبدو متوقّف ًة عىل الفرط يف النشاط والقدرة عىل أن
نكون يف خدمة تحويل الحياة االجتامعية والبرشية إىل تقني ٍة إىل ح ّد أ ّن اللغة ال تبدو سوى معون ٍة
صغرى ،بل راد ًعا ،تبدو آتي ًة من قلب العصور حيث مل يكن الزمن محسوبًا من هذا العرص القديم
الذي مل يكن قد اكتشف بعد القدرة األسطورية للتقنية ليك توجد ،أي قدرة تحرير شكلٍ
خاص من
ٍّ
الوجود :القوة وإثبات الذات.
إ ّن قوة فرض التقنية ،امل ُرتبطة بفعاليتها العملية وبالقدرة العجيبة امل ُعطاة لإلنسان ،تطرد الكالم،
جة األسوأ يف ما يتعلّق بالتقنية هي تلك التي تُفيد بأنّه «لقد كان األفضل من قبل ،سيدي» ،كام لو أنّ العامل يتح ّمل عىل نح ٍو
[[[ -الح ّ
أفضل ثبات وصالبة املايض أكرث من التغيري.
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وت ُب ِعده إىل مرتبة النقاش التا ِفه .بالنسبة للتقنية الجاهزة للعمل ،تظهر ف ّعالية اللغة هشّ ةًُ ،مثري ًة
قليل عندما تربز هنا الحاجة إىل فعل يش ٍء .إ ّن صناعة العامل والسعي وراء مغامرته التقنية
للسخرية ً
خاصة عندما تتكاتف التكنولوجيا واالقتصاد من أجل أن يَ ِعدا اإلنسان ٍ
بغد أفضل.
ال ينتظران،
ّ
ج ًها
جه لإلنسان سوى الخطاب الدينء الذي يخدم التقنية ،ال يعود ُمو ّ
عندما ال يكون الخطاب املو ّ
عم يستطيع القيام به .مع
إىل اإلنسان .فجأ ًة ال يعود العامل يتح ّدث مع البرش يك يتح ّدث فقط ّ
بخاص ٍة عندما يرتافق مع القوة
الكون التقني ،يُف َرض املعنى ويُعطى كام تكون الصدمة ،وهذا
ّ
العظيمة للتسويق الثقايف والتجاري ،والخا ِدم للسيطرة عىل سوق التق ّدم التكنولوجي ،الذي هو
رضوري .يرتافق العامل البرشي الذي غزته التقنية مع خطر اختفاء اللغة باالستبدال واإلبدال ،أو
ٌّ
تفش الخطاب الذي له وظيف ٌة حقيقي ٌة وحيد ٌة هي جعل االستعامل التقني عمل ًيا من الناحيتني
ّ
استخدام للتقنية ُمالمئًا ومرشو ًعا،
أي
ٍ
االجتامعية والثقافية .يتعلّق األمر ﺑ «بلْع الح ّبة» ،أعني جعل ّ
عب
أساسيًا ،و َمرغوبًا به ورضوريًا ،ويف خدمة متثيل الكائن بوصفه تأكي ًدا للذات وقو ًة لها .إنّه ألم ٌر ُم ّ ٌ
خطاب حول االستعامل ،يُس ّمى «امل ُامرسات
أن يرتافق التنظيم االجتامعي املرتكز عىل التقنية مع
ٍ
ٍ
الج ّيدة» ،ويزيدان سنناً
ج مقبو ٍل» .وهذا يرتك املجال للمرء ليفه َم أ ّن اهتامم
وإجراءات تسمح ﺑ «د ْم ٍ
اإلنسان يُشكّل جوهر النشاط ،ويبقي غائيته ،ويكون ُمؤطّ ًرا عىل نح ٍو يكون فيه تطبيق التقنية
كامل وعمليًا واجتامعيًا من جهة ،ولغويًا وأخالقيًا من جه ٍة أخرى .إ ّن التقنية
ً
الحديثة عىل الحياة
ت ُشبِع (يك ال نقول تجتاح) الجسم االجتامعي بخطابها ونتيجتها ،وت ُشبع يف الوقت ذاته وجود
اإلنسان .بوج ٍه ما ،وال غرابة يف ذلك ،ترتكز التقنية عىل الخطاب .يبقى أن نعرف ما يُن ِتجه عامل
الخطاب بال ألفاظ .هل ما يزال عامل ًا برشيًا بالكامل؟ ذاك هو السؤال األخالقي الذي تطرحه علينا
التقنية اليوم .وبالتأكيد ليست التقنية بوصفها كذلك هي املشكلة ،بل خطر أن تؤ ّدي إىل «تاريخ بال
خ «بال إنسان».
ألفاظ» وبالتايل إىل تاري ٍ
ُ
السؤال
وأحس بها بشكلٍ عميقٍ  ،ومل ّا ق ّدم ثقل التقنية العون ،طُر َِح
الطب هذه الصعوبة
صا َد َف
ّ
ّ
عم ب ِق َي من اإلنسانوية الطبّية يف التسعينات ،و ُو ِج َد جوابه يف تصاعد م ّد األخالق الطبّية األحيائية
ّ
والرسيرية .وهذا ما كانت تتض ّمنه مطالبات املرىض بأن يُس َمعوا ويؤخذوا يف االعتبار .مل يكن
الكل حسناته ،بل حول الحاجة
ّ
الطب ،الذي يعلم
النقد يتمحور حول توظيف التكنولوجيا يف
ّ
ٍ
خطابات بال ر ٍّد .املطالبة
إىل تح ّمل املسؤولية يف «جوف الرابِط» ،يف ما ال ميكنه االقتصار عىل
برشي يف جوف لغ ٍة تعرتف وت ُوجِد اإلنسان املريض ال يختلف عن املطالبة الرصيحة وغري
بطب
ٍّ
ٍّ
بأي درج ٍة كانت حاجته -إىل
ُعب عن حاجة اإلنسان -سوا ًء امل ُح ّول إىل تقنية أم الّ ،
الرصيحة التي ت ّ
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لغ ٍة يستدعيها بواسطة الوشيجة واللقاء الف ّعال بني الكلامت امل ُتبادلة .إ ّن بيئة الرشكة ت ُصا ِدف هذه
األقل غري الكافية لجهة أن ليس عىل
ّ
املساءلة نفسها .من خالل تبيني النتائج الضا ّرة إنسان ًيا أو عىل
التزام بالوشيجة ،تشعر من دون
فاعل للمناهج التي ال تحتاج يف الحقيقة إىل
ً
املؤسسة إال أن تكون
ٍ
ّ
معرفة كيفية ذلك بالحاجة إىل ت َ ِت ّمة روح .وتعرف أ ّن اإلنسان يُطالِب أيضً ا بهذا الجزء الذي يحتاج
ٍ
محض.
يل
إىل يش ٍء آخر غري أن يكون الذراع امل ُسلّحة
ٍ
الهتامم عم ٍّ
خامتة
املسألة ليست :أين نحن من التقنية؟ بل :أين نحن من الكالم؟ إ ّن مسار تطبيق التقنية عىل
الحياة البرشية والبيولوجية واالجتامعية والسياسية يتعذّر اختزاله ،طب ًعا باستثناء أنّه ال توقفه أحداثٌ
أقوى ت ِ
ُجب عىل التغيري .من الصعب تخيّل أن اإلنسان ميكنه أن يُق ّرر شيئًا آخر بطريق ٍة ُمختلف ٍة ،ويف
ٍ
حدث ما ميكن أن يقع .مث ّة إمكان ّي ٌة أخرى ترتسم ،أكرث بط ًءا ،وأكرث
الوقت عينه من الصعب تخ ّي ُل

للإنسان ّية يف العيش مع
تجريب ّيةً ،وأكرث ظاهرات ّيةً .إنّها تتعلّق بالتجريب امللموس للصعوبة ،بل ّ
حرب ضاري ٌة ض ّد
هذا االختفاء للكالم .إ ّن اإلفناء والتوهني يف هذا السباق نحو الذات ،الذي هو
ٌ
قصد أم ٍر آخر .وهذا األمر اآلخر يتض ّمن كال َم اآلخر ،واآلخرين ،والهمس
اآلخر ،ميكن أن يقود إىل ْ
الذي ّ
يدل به أحد ما عىل هشاشة «اتّصاف الذات بالرصانة والج ّدية» .فجأة ،ميكن لإلنسان أن يعود
إىل االعتقاد بالفعال ّية البرشيّة للكالم ورضورته وأول ّيته ،عىل نح ٍو ما ،ال يختفي الكالم كلّ ًيا ،فاإلتيقا
رسمي
وكل وساط ٍة برشي ٍة ،ضمن أسلوبها
والدين والسياسة والف ّن ت ُبقيه ح ًياّ .
الخاص ،تعمل كناطقٍ
ّ
ٍّ
لِام يتعإلىويتخطّى قدرتنا عىل وصف وفهم العامل .وتتض ّمن -من باب التنبيه واملطلب -تعاليًا يُعيد
التعسف يف االعتقاد -لهذا السبب -بأ ّن التاريخ يبقى
إدخال اإلنسان يف العامل .ليس من قبيل
ّ
وسيبقى تاريخًا برشيًا ،يتجاوزه الر ّد عىل اإلنسان بأ ّن باستطاعته التح ّدث مع نفسه ألجل العمل.
لك ّننا يف الوقت عينه نتوقّع أن إبقاء الكالم محكو ٌم بالطريقة التي تنبني بها هذه الوساطات التي
ال ت ُفلِت من حركات العامل الخرتاع العامل .إ ّن هذه الوساطات يعرتضها القلق الذي يُخفيه البرش
الذين يقومون بها.
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