
الــتــرويــج للصور  فــي مستنقع  اإليــطــالــّيــن 
ــالـــم الـــعـــربـــي، مــــن خـــال  الــنــمــطــيــة عــــن الـــعـ
خـــيـــارات بــحــث وتــرجــمــة لــم تــبــعــث الــحــيــاة 
ــة فـــحـــســـب، بــل  ــيـ ــراقـ ــتـــشـ ــة االسـ ــ ــــدرسـ فــــي املـ
م خلطة  ًا استشراقيًا جديدًا يقدِّ

ّ
صنعت خط

اإلنسانية  ف 
ُ
التعاط خطابات  مــن  هجينة 

القديمة  للكليشيهات  والترويج  اليسارية 
لــآبــاء املــســتــشــرقــن، والــتــي يــطــغــى عليها 
والوحشية  والطغيان  العنف  على  التركيز 
العربية التي رسخت في املخيال األوروبي 
 
ً
ــاٍت غــيــر قــابــلــة لــلــتــزحــزح، مــصــّيــرة

ُّ
كــتــمــث

الــكــرة األرضية   على 
ً
اإلنــســان العربي عــالــة

فه من ورائه من حروب ومظالم 
ّ
بكل ما يخل

ــب الــعــربــي  ــ ـــرة األديــ
ّ

ال حــصــر لـــهـــا، وُمـــســـخ
»شاهد من أهلها« على حضارة موبوءة  كـ

م الحّر.
َ
غدت عبئًا على العال

 الـــكـــتـــاب الـــعـــربـــي في 
ّ
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن

إيطاليا ما زال ُيحسب، بلغة األيديولوجيا، 
ـــى مــعــســكــر الــيــســار  عــلــى دوائــــــر تــنــتــمــي إلـ
ــنــا رصــدنــا، عقب ثــورات 

ّ
 أن

ّ
الــراديــكــالــي، إال

الربيع العربي، إصــدارات لــدور نشر كبرى 
وصـــغـــيـــرة ومـــتـــوّســـطـــة تـــتـــنـــّوع مــشــارُبــهــا 
األيديولوجية من أقصى اليمن إلى أقصى 
لــثــورات   املــفــرزات الثقافية 

َّ
الــيــســار. ذلــك أن

الـــربـــيـــع الـــعـــربـــي مـــالـــت عــلــى مــيــل الــيــســار 
ــذا اليمن  املــعــتــدل املــنــحــاز صــهــيــونــيــًا، وكــ
الـــذي تــأّكــد مــن »وحــشــيــة« هــذه البقعة من 
ر االنتعاشة القوية في  العالم، وهو ما يفسِّ
الــســوق اإليــطــالــيــة للكتاب الــعــربــي، والــذي 
ــرًا خــطــابــات مستعربي 

َّ
انــدمــجــت فيه مــؤخ

الــيــســار الــراديــكــالــي مـــع خــطــابــات الــيــســار 
االستعمارية،  واالســتــشــراقــيــة  الصهيوني 
في داللة واضحة على أزمة وجودية عميقة 
يعرفها اليسار اإليطالي بمختلف تشّكاته، 
يًا البوصلة، ولم يتمّكن من 

ّ
وهو »من فقد كل

صنع هوية خاصة به بعد سقوط االتحاد 
السوفييتي«، كما يوضح غابرييلي غوزي 
)Gabriele Guzzi( وجيمينيلو بريتيروسي 

إصــدارهــمــا  فـــي    )Geminello Preterossi(
 مـــن أجــل 

ٌ
األخـــيـــر »فـــي وجـــه جـــالـــوت: بـــيـــان

الديمقراطية السيادية« )2020(.
االستعرابية  اإلصـــدارات  لكن، ضمن طوفان 
ــة بــصــيــرة،  ــ ــ ـــحـــة فـــكـــريـــًا واملـــفـــتـــقـــدة ألّي

ّ
املـــتـــرن

ــت علينا فــي الــســنــوات الــثــاث األخــيــرة 
ّ
أطــل

سلسلة كــتــب ســّجــلــت انــقــابــًا صــريــحــًا على 
ما  الــتــي  خلخلة 

ُ
امل األيــديــولــوجــيــة  البوصلة 

زال يــعــتــمــدهــا الــبــاحــث اإليــطــالــي لــلــتــرويــج 
مقاربة   

ً
معتمدة العربي،  العالم  عن  ألعماله 

ذكــيــة طــرحــت األيــديــولــوجــيــا جــانــبــًا ورّكـــزت 
على ملمح ثقافي جديد بدأ يتغلغل في الفكر 
منذ سنوات  والــنــخــبــوي  الشعبي  اإليــطــالــي 
سياسية،  اصــطــفــافــات  أّي  عــن  بعيدًا  قليلة، 
وهو ما من شأنه أن يفتح بابًا هاّمًا للكتاب 

العربي ضمن السوق اإليطالية.
أتــت سلسلة »رحــات  السلسلة،  ضمن هــذه 
 Centro Internazionale« عـــن  الـــشـــرق«  فـــي 
ن 

َ
باحث بتوقيع   »della Grafica di Venezia

الساحة  عرفتهم  الذين  املستعربن  أهــّم  من 
السبعينيات  سنوات  اإليطالية  األكاديمية 
ــانــــي كـــانـــوفـــا  ــوفــ ــات هــــمــــا: جــ ــيـ ــنـ ــيـ ــانـ ــمـ ــثـ والـ

أمل بوشارب

ــة فــي  ــيـ ــالـ ــــت املـــكـــتـــبـــات اإليـــطـ
َ
ــرف عــ

ــًا  ــ ــاعـ ــ ــفـ ــ الــــــســــــنــــــوات األخــــــــيــــــــرة ارتـ
قة 

ّ
محسوسًا في اإلصدارات املتعل

بــالــعــالــم الــعــربــي، والــتــي أتـــت بــالــتــزامــن مع 
ثــــــورات الـــربـــيـــع الـــعـــربـــي، ومــــا اكــتــنــفــهــا من 
 نــتــاج الكاتب 

َّ
اهــتــمــام إعــامــي؛ إذ ُيــعــَرف أن

يرتبط  عمومًا،  الغربية،  السوق  في  العربي 
باتها.

ُّ
بالجيوسياسة وتقل

ــّد فــتــرة  ــعـ ـ
ُ
وإن كـــانـــت حــقــبــة الــســبــعــيــنــيــات ت

ازدهــار ترجمة األدب العربي عامليًا، بالنظر 
ــــي مـــــن املــعــســكــر  ــــوجـ ــولـ ــ ــديـ ــ ــى الـــــدعـــــم األيـ ــ ــ إلـ
العربي محاطًا  الكتاب  كان  الشرقي، وحيث 
بــرعــايــة أيــديــولــوجــيــة خــاّصــة تــحــرص على 
 ســقــوط 

ّ
فــــــإن تــقــديــمــه كـــنـــتـــاج ألدٍب أمــــمــــّي، 

التسعينيات  مطلع  في  السوفييتي  االتحاد 
في  العربي  األدب  عــن  »الحماية«  رفــع غطاء 
سوق الترجمة العاملية وأعاده في العشرين 
ل االستعماري  سنة األخيرة إلى حقبة التغوُّ

وخطابات االستشراق الفّجة.
ــا عــلــى  ــيــ ــالــ ــطــ ـــــــاَحـــــــظ، فـــــي أوروبـــــــــــا وإيــ

ُ
وت

 قـــويـــة لــاســتــشــراق 
ٌ
ــه الــتــحــديــد، عـــــودة وجــ

والــتــرجــمــيــة، وهي  البحثية  نــة  املــدوَّ ضمن 
 ســقــط مــعــهــا الــكــثــيــر مـــن املــتــرِجــمــن 

ٌ
ــودة ــ عـ

شوقي بن حسن

مــن حــن إلــى آخــر، ينتشر خطاب إحباطّي 
 
ً
حــــول الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، يـــأتـــي عــــادة

كتبرير مسبق لخيارات أنظمة عربية تندفع 
نحو »سام« غير مشروط على خلفية عدم 
 
َّ
ــة االحـــتـــال. وهـــا إن تــكــافــؤ الـــقـــوى مـــع دولــ

ــة قد 
َّ
األحــــداث األخــيــرة فــي فلسطن املــحــتــل

ع بادعاء 
ّ
أثبتت خــواء هذا التوّجه، وإن تلف

الــعــقــانــيــة والــحــنــكــة الــســيــاســيــة، فـــي حن 
مصادر  للمقاومة   

َّ
أن أثبتت  قد  الوقائع   

َّ
أن

حياة كثيرة.
أفرز االجتياح اإلسرائيلي لبيروت في 1982، 
مة 

ّ
لقيادات »منظ انجّر عنه من ترحيل  ومــا 

التحرير الفلسطينية«، جّوًا مائمًا ملثل ذلك 
الخطاب االنهزامي، وهو ما دعا البعض إلى 
التفكير في صّد هذا النوع من االجتياح. في 
ذلك السياق، وضع إبراهيم صقر أبو عمشة 

كتاب »فاعلية الفلسطينين وتطّورهم« وقد 
صدر في 1982 عن »دار النهضة العربية« في 

بيروت.
وللكتاب طبعة تونسية صدرت بعد سنوات 
والنشر  للطباعة  بــوســامــة  »دار  عــن  قليلة 
والتوزيع«، تبدو وكأنها تتابع مسار قيادات 
إلى  لبنان  ــادروا  غــ الــتــحــريــر« حــن  مة 

ّ
»منظ

تونس. يرى أبو عمشة أن االستسام ملنطق 
الـــقـــوة الـــــذي تــفــرضــه »إســــرائــــيــــل« والــنــظــام 
العاملي با معنى متى عَرف  الجيوسياسي 
الــعــرب مــصــادر األمــــل فــي تــحــريــر فلسطن، 
العربية  للثقافة  التاريخي  االمــتــداُد  ل 

ّ
ويمث

اإلســـامـــيـــة، الـــتـــي تــنــتــمــي إلــيــهــا فــلــســطــن، 
الــركــيــزة األســاســيــة لــهــذا األفـــق النضالي ملا 
يزخر به التاريخ العربي من أمثاٍل حول صّد 

اعتداء الغزاة والقدرة على احتوائهم.
ــف مــن ســرد تاريخّي يعود إلى 

ِّ
املــؤل ينطلق 

جـــذور الــقــضــيــة، انــطــاقــًا مــن نــشــوء الحركة 
ــارج فــلــســطــن وبـــعـــيـــدًا عــن  ــ الــصــهــيــونــيــة خــ
التذكير  لهذا  للمنطقة.  الطبيعية  التفاعات 
ُبعٌد جدالّي فهو يــرّد على رأي مــتــداَول دون 
ما   

َّ
أن مــفــاده  العربية،  الثقافة  فــي  تمحيص 

العالَم العربي بعدسة إيطـالية

تقّدم هذه الزاوية 
كتبًا حول فلسطين. 

كتٌب ساهمت في شحن 
الضمير العربي والعالمي 

أحيانًا - بمفردات 
القضية وإضاءة الطريق 

نحو التحرير

في السنوات األخيرة، 
برزت في إيطاليا كتٌب عن 

المنطقة العربية تضع 
األيديولوجيا جانبًا وترّكز 
على المالمح الثقافية، 

بعيدًا عن االصطفافات 
السياسية، وِمن أبرزها 

سلسلٌة بعنوان »رحالت 
في الشرق« تضّمنت كتبًا 

للباحَثيْن والمستعربين 
اإليطاليّين

يخترع الِعلم الحديث 
أشياء كثيرة قد 

تكون ضارّة باإلنسان؛ 
فالتكنولوجيا التي كانت 

في البداية مشروعًا 
تحريريًا، تحّولت إلى 

عبء في عصرنا

فاعلية الفلسطينيين وتطّورهم ضّد التبريرات االنهزامية

تنبّؤات ماركس ونيتشه وهايدغر

جوفاني كانوفا  وإيروس بلديسيرا صَور مضاّدة لالستشراق

ُتظهر السلسلة أشكال 
العالقة الوثيقة للعربّي 

مع بيئته

يرى أن حقائق التاريخ 
والواقع كانت وال تزال في 

صّف الفلسطيني

تذهب الفلسفة بنا 
إلى الحياة بينما يأخذنا 

الِعلم إلى الفناء

رصانة وموضوعية 
الفتتان في غمرة كتابات 

المستشرقين الجدد

الصَور  بلديسيرا  وإيروس  كانوفا  جوفاني  كسر  األخيرة،  أعمالهما  في 
التقطاها  العربي بشكل عملّي، من خالل مشاهد  العالَم  النمطية عن 
عملهما  ــالل  خ بعدستيهما 
ــمــيــدانــي في  ــي وال ــم ــادي األك
يوميات  وُتظِهر  المنطقة، 
السلمّي  وتــعــايُــشــه  الــعــربــي 
وحشية  عن  بعيدًا  بيئته،  مع 
المرتبطة  اإلصــدارات  م  وتجهُّ
بالجيوسياسة، في رؤية مضاّدة 
الجديدة  االستشراقية  للصورة 
إلّا  العربي  فيها  يَظهر  ال  التي 
وكمشكلة  العالَم  على  كعالة 

سياسية ال أمل في شفائها.

القطع مع الجيوبوليتيك
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ثقافة

إضاءة

مكتبة فلسطين

إطاللة

فعاليات

وإيروس بلديسيرا؛ إذ صدر لألّول عن هذه 
السلسلة كتاب »اليمن ـ حياة القرى )1982 ـ 
1986(« في فبراير/ شباط 2019، ثّم صدر له 
ـ حياة القرى  في خريف العام نفسه »مصر 
أّمــا إيــروس بلديسيرا، فقد  ـ 1982(«.   1978(
ــع في آذار/ مــارس 2020 كتاب »ســوريــة ـ 

ّ
وق

ـ 1979(«، وفي  صور حقبة وذكريات )1971 

آلــــت إلـــيـــه فــلــســطــن هـــو نــتــيــجــة تــفــريــط في 
فو 

ّ
الحقوق، وهــي مقولة كــان يــرّوج لها مثق

بعض األنظمة االنبطاحية لتبرير تخاذلهم 
تجاه الدفاع عن حقوق الفلسطينّين. 

ــف أن لشعب 
ّ
عــلــى مــســتــوى آخـــر، يــؤّكــد املــؤل

مــتــراكــمــًا، فيضيء  مــقــاومــة  تــاريــخ  فلسطن 
ــد االنـــــتـــــداب الـــبـــريـــطـــانـــي ثــم  الــــنــــضــــاالت ضــ
الـــعـــصـــابـــات الــصــهــيــونــيــة األولــــــــى، قـــبـــل أن 
ــى مــــؤامــــرة دولـــيـــة  ــ ــتـــحـــّول تـــلـــك املــــعــــارك إلـ تـ
ســتــجــرف الــكــثــيــر مـــن الــفــلــســطــيــنــيــن خـــارج 

أرضهم.
يــقــف أبــــو عــمــشــة أيـــضـــًا عــنــد مـــحـــاولـــة فهم 
فــي  األرض،  ــى  ــلــ عــ ــنـــي  ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ الـ الـــــــواقـــــــع 
ة والشتات، ويرى 

ّ
املخّيمات وفي املدن املحتل

رات اليأس، 
ّ

رات األمل أعلى من مؤش
ّ

أن مؤش
 بعد جيل في 

ً
حيث نجح الفلسطينّيون جيا

املــقــاوم، كما نجحوا في بناء  توريث الحّس 
السياسات  أمـــام  سندهم 

ُ
وت تمّيزهم،  ثقافة 

االحتوائية لدولة االحتال. 
لــكــن مــصــدر املــقــاومــة األهــــم بالنسبة ألبــو 
 »حــقــائــق الــتــاريــخ والـــواقـــع« 

َّ
عمشة هــو أن

الفلسطيني في   
ّ

فــي صـــف تــــزال  كــانــت وال 
صــراعــه مــع االحــتــال، ولــكــن هــذه الحقائق 
املؤّرخن  قبل  من  تفعيل  إلــى   بحاجة 

ُّ
تظل

ــافـــّيـــن  ــحـ والــــــروائــــــّيــــــن والـــــشـــــعـــــراء والـــصـ
انن وغيرهم.

ّ
والفن

تشرين/ أكتوبر من العام نفسه كتاب »ُعمان 
التي عرفت« )1986 ـ 2001(. وعلى الرغم من 
 ثاثة من البلدان املدروسة في هذه الكتب 

َّ
أن

وعسكرية  سياسية  ألحـــداث  مسرحًا  كــانــت 
ــــوات األخـــــــيـــــــرة، تــمــكــن  ــنـ ــ ــــسـ مـــلـــتـــهـــبـــة فـــــي الـ
الباحثان اإليطاليان من تقديم هذه البلدان 
من خال عدسة أنثروبولوجية متفّردة من 
رات عن  الــتــصــوُّ مــن  الكثير  تقلب  أن  شأنها 
 تـــّم الــتــركــيــز 

ْ
الــعــالــم الــعــربــي فـــي الـــغـــرب، إن

عليها في السنوات املقبلة، وذلك ملامستها 
ــرًا  ــ

َّ
ــؤخ ــه مــ ــ ــزايــــد االهــــتــــمــــام بـ ــتــ ــًا يــ مــــوضــــوعــ

مـــع انــعــكــاســات واضـــحـــة عــلــى حــيــاة الــفــرد 
االستهاكية،  وخياراته  اليومية،  اإليطالي 
أال وهو  الفكرية واإلبداعية،  إنتاجاته  وكذا 

العودة إلى الطبيعة.
فــي رســالــة وّجــهــهــا إلـــى الـــروائـــي اإليــطــالــي 
 Paese« جــريــدة  ونشرتها  كالفينو  إيــتــالــو 
بــعــنــوان  يــولــيــو 1974  تــمــوز/  فــي 8   »Sera
ــة مــفــتــوحــة إلــــى إيـــتـــالـــو كــالــفــيــنــو«  ــالــ »رســ
شر في 1 فبراير/ شباط 1975 على 

ُ
ومقال ن

السلطة  »فـــراغ  بعنوان   »Corriere« جــريــدة 
في إيطاليا« تحّدث الشاعر اإليطالي بيير 

باولو بازوليني عن »انطفاء اليراعات« في 
إشارة إلى خبوِّ الروح الريفية في إيطاليا، 
الريفية«.  الحضارة  »غــروب  على  رًا  متحسِّ
 
ً
وقــــد أثــــار مــقــال بــازولــيــنــي حــيــنــهــا ضــّجــة

ؤ شاعر إيطاليا الرؤيوي  كبيرة، بسبب تنبُّ
ببدء االنحسار التدريجي والنهائي للهوية 

اإليطالية ودخول دّوامة العوملة.
الــــــرّدة عــلــى أســـلـــوب الــحــيــاة   مــعــالــم 

َّ
 أن

ّ
إال

بــدأت في  الــعــوملــة،  الــذي فرضته  الصناعي 
ِمن  ــرًا 

َّ
مــؤخ الغربية  اليوميات  فــي  الظهور 

خـــال تــغــيــيــر أنـــمـــاط االســتــهــاك الــغــذائــيــة 
ــــى املــنــتــجــات  ــة األولــــــــى واملــــيــــل إلــ ــالــــدرجــ بــ
إلى  السّباقة  إيطاليا  كانت  العضوية، وقد 
)الــوجــبــات   »Slow food« اســتــحــداث حــركــة
الــبــطــيــئــة( مــع كــارلــو بــيــتــريــنــي، فــي مقابل 
»Fast food« )الوجبات السريعة( في نهاية 

الثمانينيات. 
)كاتبة جزائرية مقيمة في إيطاليا(

القضيّة ومصادر األمل

الِعلم ال يفّكر

لوحة »البالون الهوائي« لـ بول كلي، 1926

)Getty( 2019 ،من تظاهرة احتجاجية في صفاقس على إعالن ترامب تحويل سفارة بالده إلى القدس

)Getty( كنيسة القّديس يوحنا الناسك في باليرمو بصقلّية

المفترسون عنوان ثاني معرض فردي للفنّانة التشكيلية والنّحاتة الجزائرية كنزة 
داود. تتناول أعمال المعرض، الُمقام حاليًا وحتى الثاني عشر من حزيران/ يونيو 
من  والشر،  الخير  بين  األبدي  الصراع  العاصمة،  بالجزائر  بلوم«  »رواق  في  الجاري، 

هٍة ومقطوعة األطراف. خالل مشاهد ألجساٍد بشرية مشوَّ

في »ساقية عبد المنعم الصاوي« بالقاهرة، ُتقيم فرقة شارموفرز أربع حفالت 
موسيقية يوَمي الخميس والجمعة، السابع عشر والثامن عشر من الشهر الجاري، 
ل حفَلين في اليوم )عند الرابعة والثامنة مساًء(. ُتقّدم الفرقة، التي تأّسست  بمعدَّ

في 2015، موسيقى شبابية. »انفصام« )2020( هو آخر ألبوماتها.

السادسة من مساء األحد  المتحف الفلسطيني عند  يبثُّ  الرقمية،  عبر منّصاته 
في  والتحرُّر  السيطرة  بين  الهندسية  الخرائط  بعنوان  مسّجلة  ندوًة  المقبل، 
إلى  الحاجة  عن  سعدي  ويارا  خليفة  أماني  فيها  تتحّدث  االستعماري،  السياق 
تعزيز الرواية الفلسطينيّة حول الجغرافيا المحلية، في ظّل سياسات السيطرة على 

مصادر المعرفة والمحو والتغييب الُممنهج للخطاب الفلسطيني.

الجاري  الشهر  من  والعشرين  السادس  حتى  يتواصل  بالرباط،  ضفاف«  »رواق  في 
يضّم  بوحيوي.  حميد  الكندي  المغربي  للتشكيلي  لة  متحوِّ أشكال  معرض 
المعرض الذي افتتح في 27 أيار/ مايو الماضي أعماًال أنجزها بويحيوي باألكريليك 

واأللوان المائية خالل فترة الحجر الصّحي، ويتناول في مجملها الوجه األنثوي.

فّواز حداد

الفيلسوف  الخاف عّمن هو  كــان  بينما 
هــل هو  العدمّية،  فكرة  األملــانــي صاحب 
ــإذا بها  ــ هـــايـــدغـــر، أم أســـتـــاذه نــيــتــشــه، فـ
 مـــن الــفــرنــســي بـــول بــورجــيــه، 

ٌ
مــســتــعــارة

وهــــو روائــــــيٌّ غــيــر مـــعـــروف فـــي أوســــاط 
مـــا تفلسف  كــثــيــرًا  ــان  كــ الــفــاســفــة، وإن 
فــي روايــاتــه، وكــان معروفًا أيضًا كناقد 
أدبي في الربع األخير من القرن التاسع 
عـــشـــر، اشــتــهــر بـــروايـــتـــه »جـــريـــمـــة حــب« 
ثــم تتالت روايــاتــه، وأكــثــر مــا يعتني به 
رجم بعضها 

ُ
ت النفسية.  الحاالت  وصف 

بــشــكــل مــبــكــر لــلــعــربــيــة، مــثــل »الــتــلــمــيــذ« 
التي صدرت تحت عنوان »املريد« لسليم 
ســعــدة، فــي أوائــــل الــقــرن املـــاضـــي، كذلك 
رواية »الطاق« ترجمها ولي الدين يكن، 
رجمت روايات عّدة 

ُ
نحو عام 1920. كما ت

غيرها إلى العربية.
ــهــا املــرض 

ّ
يــصــف بــورجــيــه الــعــدمــيــة بــأن

ــبـــدو فــــي مــعــانــاة  الـــعـــصـــري ألوروبـــــــــا. تـ
الروحية،  والهشاشة  النفسي،  اإلرهـــاق 
ــم اإلنــهــاك الــجــســدي، والــتــوق إلــى  وتــوهُّ
ما 

ّ
تدمير الذات، والرغبة في املوت، وكأن

بل  الــعــدم،  مــن  مستمّدة  ليست  العدمية 
ــدام، تقود إلــى إعـــدام املــرء لذاته،  مــن اإلعـ
العدمي شخص  نفسها.  الحياة  وإعــدام 
لم يعد يؤمن بشيء، ويبلغ اعتقاده حد 
 الــعــدم هــو الـــوجـــود الــحــق، 

ّ
اإليـــمـــان بــــأن

والاشيء أفضل من الوجود. تؤّدي هذه 
 األمثل؛ أن يضع حّدًا 

ّ
السلسلة إلى الحل

لحياته عن طريق االنتحار. 
أراد  ــر،  آخـ بمعنى  املــفــهــوم  نيتشه  طــّبــق 
ــائـــدة فـــي عــصــره،   الــقــيــم الـــسـ

ّ
إعــــــدام كــــل

املـــوروثـــة مــن الــديــن والــتــقــالــيــد، مــن أجــل 
املعنى،  بهذا  ها. 

ّ
قيم جديدة محل إحــال 

تبدو عدميته إيجابية ال سلبية، فالدين 
ــاّد لـــقـــيـــم الـــحـــيـــاة  ــ حـــســـب نـــيـــتـــشـــه، مـــــضـ
والــــعــــالــــم األرضـــــــــي الـــــــذي نـــعـــيـــش فـــيـــه، 
ــف والــرهــبــنــة 

ُّ
لــتــمــحــورهــا حــــول الــتــقــش

لــتــقــالــيــد املجتمع،  والـــزهـــد، والــخــضــوع 
بــيــنــمــا عــلــيــنــا أن نـــحـــّب الـــحـــيـــاة الــدنــيــا 
ــا احـــتـــقـــار أو  ــمـ ونــعــيــشــهــا كــمــا هـــي دونـ
في  الـــحـــيـــاة  تــمــجــيــد  إلــــى  ودعـــــا  ازدراء. 

كتابه الشهير »هكذا تكلم زرادشت«.
ــر، نــظــرًا  ــ وأســـهـــم مـــاركـــس عــلــى نــحــو آخـ
البشرية  أ بمصير  العلم، وتنبَّ م  تقدُّ إلى 
ــة ســيــطــرة  ــ ــســيــطــر عــلــيــه اآللـ

ُ
فـــي عــصــر ت

كاملة. فلم يعد اإلنسان هو الذي يسيطر 
ــمــا اآللــة هي التي تسيطر 

ّ
على اآللــة، وإن

فـــي عــصــرنــا. تـــرديـــًدا لــهــذه الــفــكــرة، قــال 
 عود الثقاب الذي 

ّ
الفاسفة بما معناه أن

نفسه  الطعام هو  لطهو  النار  به  نشعل 
الـــــذي قـــد يــســتــخــدمــه املـــجـــرمـــون لــحــرق 
في  ستخدم 

ُ
ت قــد  فالتكنولوجيا  البيت! 

طريق الخير أو في طريق الشّر، ما أّدى 
إلى أن ُيصبح اإلنسان أكثر حــذرًا تجاه 
ضرورية  االختراعات   

ّ
كل فليست  العلم، 

ومفيدة، ومن أجل اإلنسان، بل قد تكون 
ــة واألســـلـــحـــة  ــ ــذريـ ــ إلفـــنـــائـــه كــالــقــنــبــلــة الـ
الــكــيــمــيــائــيــة والـــبـــيـــولـــوجـــيـــة وغـــيـــرهـــا.  

ــكـــن عـــبـــثـــًا قــــولــــة هـــايـــدغـــر  وهـــــكـــــذا، لــــم تـ
الفلسفة هي  يفّكر!«،  ال  »العلم  الشهيرة: 
الــتــي تــســتــطــيــع أن تــفــّكــر. فــهــي أهــــم من 
القادرة على  العلم وأعلى شأنًا. وحدها 
الـــخـــوض فـــي قــضــايــا الـــوجـــود، وتــذهــب 
ــيــــاة، بــيــنــمــا الــعــلــم  بــــاإلنــــســــان إلـــــى الــــحــ
يأخذه إلى الفناء. ما أورثته الحروب من 
مخاوف هو أن الدول الكبرى في عاملنا، 
ــــذي ســبــق،  تــتــنــافــس كــمــا فـــي الــعــصــر الـ
ــم، لــكــن مـــع قـــدرة  ــالـ ــعـ لــلــســيــطــرة عــلــى الـ
على التدمير غير مسبوقة، ما يسم هذا 
 الغرب 

َّ
العصر بالعدمية، وال غرابة في أن

ــوال، ال محالة  ــنـ املـ ــذا  إذا اســتــمــر عــلــى هـ
ســائــٌر نــحــو االنــحــطــاط الـــروحـــي، لولعه 
املهووس بالتكنولوجيا من دون تقدير 
للعقل،  املجال  إفساح  في  لكن  نتائجها، 
حسب الفيلسوف هوسرل، سيجد العلم 

أسسه ومرتكزاته في الفلسفة.
)روائي من سورية(

على اإلنــســان. بذلك، ربــط ماركس العلم 
ــفـــي املــجــتــمــع  ــــؤ، فـ ــيُّ ــتــــشــ بــــاالغــــتــــراب والــ
ل اإلنــســان  الــصــنــاعــي الــرأســمــالــي يــتــحــوَّ
الى آلة، وربما إلى ال شيء، يشابه العدم، 
وتصبح العاقات بن البشر غير صحية 
 بالربح، والخسارة، 

ّ
في مجتمع ال يفّكر إال

القيم معناها  فتفقد  املـــال،  وتــراكــم رأس 
اإلنساني، وال يعود هدف العلم تحقيق 
ــمــا تحقيق 

ّ
الــتــقــدم لصالح اإلنــســان، وإن

م لصالح التقدم. وسيعتبر هايدغر  التقدُّ
 
ّ
وأن األرض  اكتسحت  التكنولوجيا   

َّ
أن

الله وحده هو القادر على إنقاذنا.
ـــؤات مــــاركــــس ونــيــتــشــه وهـــايـــدغـــر،  تـــنـــبُّ
ــّد كــبــيــر؛ فــهــنــاك أشــيــاء  ــقــت إلــــى حــ

ّ
تــحــق

ــديـــث وال  ــحـ كـــثـــيـــرة يــخــتــرعــهــا الـــعـــلـــم الـ
حــاجــة لــإنــســان إلــيــهــا، قــد تــكــون ضـــاّرة 
بــــــه، فـــالـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الــــتــــي كــــانــــت فــي 
ــًا تـــحـــريـــريـــًا لــإنــســان  ــروعـ الــــبــــدايــــة مـــشـ
وتخفيف عنائه، تحّولت إلى عبء عليه 
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