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صر التكنولوجيا

إن عصر التكنولوجيا والكومبيوتر رفع مرتبة األثرياء إلى أنصاف اآللهة (أ ف ب)
ث��م ب �ق��درة ال��رأس �م��ال� ّ�ي��ة وص ��ل إل ��ى ح�ل��م ال �ث��راء،
م�ث��ل ف�ي�ل��م وي��ل س�م�ي��ث ب�ع�ن��وان «ال�س�ع��ي نحو
ال�س�ع��ادة» ،وغ�ي��ره م��ن األف�ل�ام املشابهةّ .
وقصة
ث��راء ستيف جوبز ال تختلف :ع��ن ّ رج��ل ق� ّ�رر أن
ّ
الجامعية ،وأن «يحقق حلمه» في
يترك الدراسة
تأسيس واح��دة من أول��ى شركات الكومبيوتر،
ّ
األميركيون.
والباقي «دخل التاريخ» ،كما يقول
ع �ن��دم��ا أن �ش��أ س�ت�ي��ف ج��وب��ز ش��رك��ة «أب � ��ل» مع
اث �ن�ي�ن م ��ن أص ��دق ��ائ ��ه ،ب� ��دأ ف ��ي م �س ��ار ل ��م ي�ح��د
ع �ن��ه :وه ��و االس �ت �غ�لال امل � � ّ
�ادي ح�ت��ى ل�لأق��رب�ين،
ّ
واحتكار الرصيد الفكري وامل ��ادي للمنتجات.
ح�ت��ى ش��ري�ك��ه ّ
األول ،امل�ه�ن��دس ستيف وزن�ي��اك
(امل� �ع ��روف ف��ي ع��ال��م ال�ك��وم�ب�ي��وت��ر االج�ت�م��اع��ي
ّ
باسم «ووز» ّ
تحببًا) ،استغله ول��م يلق قسطه
�ف ه��ذا
ص�ي��د لعمله واب �ت �ك��ارات��ه .ل��م ي �خ� ِ
م��ن ّال��ر ُ
الهيبي املتقاعد خيبته من شريكه السابق .لم
يكن جوبز يستطيع أن يكتب برامج كومبيوتر:
كل العمل العلمي الذي ّأسس لشركة «آبل» كان
م��ن ج�ه��د «ووز» .ول�ق��د ش��رح «ووز» ف��ي كتاب
إيزكسون سبب ال�ف��راق بني االث�ن�ين :ك��ان جوبز
ي�س�ع��ى وراء ال��رب��ح امل� � ّ
�ادي ال��وف �ي��ر ،أم ��ا «ووز»
ّ
فكان ي��وزع أسهمه على سائر العاملني الذين
أس�ق�ط�ه��م ج��وب��ز م��ن ح�س��اب��ه .ال�ع�م��ل ف��ي مجال
الكومبيوتر بالنسبة ل �ـ«ووز» ك��ان في تسهيل
ح �ي��اة ال� �ن ��اس وال �ت �س �ل �ي��ة واإلب � � ��داع واالب �ت �ك��ار
ّ
اإلنسانية على الطريقة ّ
ّ
الهبية ،بينما
واألخوة
ّ
ك��ان ل�ج��وب��ز ال��رب��ح وال�ط�م��ع وامل�ن��اف�س��ة ال �ح��ادة
واالقتناص واالحتكار.
وال� ��ذي� ��ن وال � �ل� ��وات� ��ي ي �ض �ع ��ون ص� � ��ورة س�ت�ي��ف
كصورتهم على «فايسبوك»
ج��وب��ز م��ن ال�ع��رب
ّ
ً
ي�ح�ت��اج��ون إل��ى أن ي��دق �ق��وا ق�ل�ي�لا أو ك�ث�ي�رًا في
ّ
احتكاريي جشع عصر
تاريخ الرجل ،وفي تاريخ
الكومبيوتر .هذا هو الجانب املخفي في صناعة
الكومبيوتر وأجهزة التكنولوجيا الحديثة :كما
ّ
التقليدية تخفي ع��رق ّ
العمال
ك��ان��ت الصناعة
ودم��اء ه��م وج �ه��وده��م ،وت�خ�ف��ي ش�ظ��ف العيش
ال��ذي ي��رزح��ون تحته ،ف��إن أج�ه��زة الكومبيوتر

ُ
ّ
والعمال املفتقرين
تخفي عرق األطفال والنساء
ّ
إلى أدن��ى حقوق ّ
األساسية في مصانع
العمال
ال رق��اب��ة عليها ف��ي مناطق نائية م��ن العالم ال
ت��زوره��ا ك��ام �ي��رات ال �ب��رام��ج ال�ت�ل�ف��زي��ون� ّ�ي��ة .كما
أن األج�ه��زة تلك تخفي السرقة املوصوفة التي
تلجأ إليها ال�ش��رك��ات العمالقة م��ن أج��ل زي��ادة
ّ
ّ
الشخصية لجوبز،
دوريًا .وفي الحياة
أرباحها
وه��ي ي�ج��ب أن ت�ك��ون ملكًا ل��ه وح ��ده ،لكنه هو
أخ��رج�ه��ا للعلن عندما ق��ذف ّأم ابنته ّ
وعيرها
في وسائل اإلعالم حني أعلمته بلطف أن ابنتها
ه��ي اب�ن�ت��ه (وك� ��ان م��رت�ب�ط��ًا ب�ه��ا ل �س �ن��وات) .ق��ال
الرجل لوسائل اإلع�لام إن احتمال أب� ّ�وة الطفلة
يتشارك فيها اآلالف من الرجال في كاليفورنيا.
فقط عندما خضعت الطفلة لفحص الحمض
ال�ن��ووي ،قبل جوبز ب��األب� ّ�وة ُمرغمًا (ول��م تقطن
في منزله إال بعد سن الرابعة ع�ش��رة) .هل هذا
هو املثال ال��ذي ي� ّ
�ود البعض ،عن معرفة أو عن
ّ
جهل ،بثه للعلن؟
ّ
وخالفًا لبيل غيتس الذي أنشأ ّ
خيرية
مؤسسة
عمالقة وبمليارات ال ��دوالرات لم يكترث جوبز
ّ
يومًا للعمل الخيري ،وال حتى بعدما علم أنه
يعيش سنواته األخ�ي��رة (م��ع أن غيتس ه��ذا لم
يستفق للعمل الخيري إال بعدما رفعت وزارة
ال �ع��دل األم �ي��رك� ّ�ي��ة دع ��وى ش�ه�ي��رة ض � ّ�ده وض� ّ�د
ّ
االحتكارية التي كانت
شركته بسبب اإلجراءات
ت�ف��رض�ه��ا ل�ن�ش��ر ب��رام��ج «وي� �ن ��دوز» ف��ي أج�ه��زة
الكومبيوتر) .العمل الخيري بالنسبة ألصحاب
املليارات ّ
مطية للعمل السياسي أو عمل عالقات
ّ
ّ
عامة لتحسني صورة أو ألسباب ضرائبية (كما
ُ
في أميركا) أو ال��دخ��ول إل��ى س��وق كانت مغلقة
في دولة ما.
ّ
وف��ي تبجيل ستيف ج��وب��ز وب�ي��ل غيتس يظن
ال� �ش ��اب ال �ع��رب��ي أن ال��رج �ل�ي�ن ه �م��ا م �خ �ت��رع��ان
ُ
ّ
رأسمالية أكثر مما هي
ومبتكران ،لكن قدراتهما
ّ
علمية .إن الرجلني سبقا غيرهما في استشراف
املستقبل ع��ن ش�ي��وع ج�ه��از ال�ك��وم�ب�ي��وت��ر وع��ن
دخ��ول��ه إل��ى امل�ك��ات��ب وال �ش��رك��ات ،وع��ن تسهيله

ل�لأع�م��ال ول�ل�م�ع��ام�لات ب�ين ال�ب�ش��ر .ه��ي ال�ق��درة
ل�ي��س ف�ق��ط ع�ل��ى ق ��راءة ال �س��وق ،ب��ل ع�ل��ى تقرير
م�س��ار ال �س��وق .ع�ن��دم��ا ك��ان ج��وب��ز ي�ش� ُ�رف على
ّ
إنتاج جهاز ما كان يقول ملستشاريه املشككني
إن الناس سيشترون الجهاز «ألننا سنجعلهم»
يشعرون بأنهم يحتاجون إلى الجهاز .وبراعة

النصابون
حتى ّ
ّ
اللبنانيون
والمشعوذون
ّ
في العالم ينالون التقدير
اللبنانية
القومية
في إعالم
ّ
ّ
مارس جوبز االستغالل
المادي على األقربين
واحتكار الرصيد الفكري
والمادي للمنتجات
جوبز تكمن في التسويق والدعاية والترويج
وال �ت �ص �م �ي��م .ح �ت��ى ص �نّ��دوق ال� � �ـ«آي ف� ��ون» ك��ان
يخضع لتصميم من فن ّانني كي يكون الجهاز
ج ��زءًا م��ن رزم ��ة ف�ن� ّ�ي��ة ج��ذاب��ة .وح �م�لات اإلع�ل�ان
ال�ت��ي راف �ق��ت إط�ل�اق امل��رح�ل��ة ال�ث��ان�ي��ة م��ن شركة
ّ
«آب � ��ل» ب �ع��د ع� ��ودة ج��وب��ز إل �ي �ه��ا ك��ل �ف��ت م�لاي�ين
ال � � ��دوالرات ،م�ث��ل دخ ��ل ت�ص�م�ي��م دك��اك�ي�ن ش��رك��ة
«آب � � ��ل» ف ��ي امل �ج � ّ�م �ع ��ات ال� �ت� �ج � ّ
�اري ��ة ف ��ي ص�م�ي��م
ّ
ع �م ��ل ج ��وب ��ز ن �ف �س ��ه .ل �ي ��س ه� �ن ��اك ع� �ف ��وي ��ة ف��ي
ّ
عفوية في
االقتصاد الرأسمالي ،وليس هناك
ّ
ّ
األميركية.
الديموقراطية

ت �ح� ّ�دث ك� ��ارل م��ارك��س (رض� ��ي إن �غ �ل��ز ع �ن��ه) في
الفصل ّ
األول من كتاب «رأس امل��ال» عن مفهوم
«الولع بالسلع» ،كأن الرجل كان يستشرف لقرن
أو أك�ث��ر ب�ع��د زم �ن��ه .إن أج �ه��زة ال�ه��ات��ف وأل ��واح
ال �ك��وم �ب �ي��وت��ر امل �ح �م ��ول ،ب ��اإلض ��اف ��ة إل� ��ى كمية
ّ
اإللكترونية أصبحت لصيقة
هائلة من األلعاب
ّ
ّ
الرأسمالية تنتفع من سد حاجات
بالفرد .كانت
ّ
ّ
البشر إلى منتجات ّ
صناعية
غذائية أو
معينة،
ّ
ّ
اإللكترونية
الرأسمالية في عصر
أو غيرها .لكن
ال تأبه ّ
لسد الحاجات ،بل هل بلغت درج��ة من
ّ
الوقاحة والقدرة العجائبية تجعلها مستغرقة
في خلق حاجات لم تكن في بالنا قط ،من أجل
تراكم الثروة من ّ
سدها على نطاق واس��ع .كان
ال �ع��رب ي �ش��رب��ون ال �ق �ه��وة ق �ب��ل ال �ق��رن ال �س��ادس
عشر (وق��د ح��اول العلماء منعها آن��ذاك ،لكنهم
فشلوا) وب�ع��ض مصطلحات صنع القهوة في
ال �غ��رب م��أخ��وذة م��ن ال�ل�غ��ة ال�ع��رب� ّ�ي��ة (م�ث��ل كلمة
م��وك��ا امل� ��أخ� ��وذة م ��ن م��رف��أ «م� �خ ��ا» ف ��ي ال �ي �م��ن،
حيث نشأ تصدير ال�ق�ه��وة) ،ول��م يحتاجوا في
ّ
ّ
ّ
للذين يتمتعون ويتمتعن
التمتع
بالقهوة (ذلك ّ
ّ
ً
ب��ال�ق�ه��وة ف �ع�لا ،وه��ي ل ��ذة ل��م تصلني ق ��ط) إل��ى
مختلف أن��واع ُالقهوة ومشتقاتها م��ن مقاهي
ّ
العدو
«ستاربكس» (املدرجة على قوائم مقاطعة
�ارب �ك��س» خ�ل�ق��ت ودغ��دغ��ت
اإلس��رائ �ي ُ�ل��ي)« .س �ت� ُ
وش� � ّ�دت امل�س�ت�ه�ل��ك وامل�س�ت�ه�ل�ك��ة وأب�ق�ت�ه�م��ا في
شباكها عبر زي��ادة مفرطة ف��ي نسبة الكافيني
لضمان اإلدمان (وهذا ُمثبت في دراسات ّ
طبية
أجريت على قهوة «ستاربكس») .وقياسًا ،فإن
شركة «آبل» تقنعنا ،ال بل توهمنا بأننا نحتاج
إل��ى منتجاتها ،وه��ي تبقينا في حبائلها عبر
ّ
ّ
ثانوية
الثانوية واألقل
التجديدات والتحديثات
التي تدخلها على األجهزة من موسم إلى آخر،
ّ
الضرورية بدافع الربح والجشع.
أو التحديثات
ّ
ي�ت�ع��ل��م ال�ج�ي��ل ال �ع��رب��ي ال �ج��دي��د ع �ب��ادة ن�م��اذج
ّ
ّ
ّ
ُمستوردة من الرأسمالية األميركية املتوحشة.
وت �ت �ح� ّ�ول ال ��رم ��وز ال �ث� ّ
�وري��ة م �ث��ل ت �ش��ي غ�ي�ف��ارا
ُ
ّ
أو م��او تسي تونغ برسم آن��دي وره��ل ،مصمم
ع �ل �ب��ة ح� �س ��اء «ك ��ام� �ب ��ل» وم �ن �ت �ج��ات أم �ي��رك� ّ�ي��ة
أخ ��رى إل ��ى خ ��واء ت �ج��اري ُم �ف� ّ�رغ م��ن امل�ض�م��ون
ّ
ماركسيًا على يد
السياسي .لم يعد تشي غيفارا
ّ
العاملية للقمصان وامللصقات (جبران
التجارة
تويني ك��ان يضع ص��ورت��ه ف��ي مكتبه ،لكن من
امل �ش �ك��وك أن ��ه ك ��ان ي �ع��رف ع��ن ك �ت��اب��ات غ�ي�ف��ارا،
أو ك ��ان ي�ف�ق�ه�ه��ا ل��و أن ��ه ق ��رأه ��ا) .ت��رف��ع ال�ع��ومل��ة
ّ
ّ
االقتصادية،
الثقافية (ال��ذراع الضاربة للعوملة
ُ ّ
ّ
واملحضرة للعوملة الحربية املترافقة مع األنواع
األخرى) أصحاب املليارات إلى نماذج معبودة
ّ
اليسارية (أل��وي��ة الخبز
ح��ول العالم .واملنظمة
اإلح�ي��ائ� ّ�ي��ة) التي ترمي بكعكة ال�ـ«ت��ورت��ة» (من
ّ
ّ
ي��ذك��ر «ت��ورت��ة ال �ج� ّ�دة ب��ط��ة ف��ي «م �ج��ل��ة ميكي»
امل � �ص� � ّ
�ري� ��ة؟) ف� ��ي وج� � ��وه األث � ��ري � ��اء وامل �ش��اه �ي��ر
ك��ي ت�ن��زل�ه��م م��ن ع�ل�ي��ائ�ه��م (م ��ع أن ن �ض��ال رم��ي
يغير أو يصنع التاريخ) وكي ّ
الـ«تورتة» ال ّ
تغير
ّ
ّ
ص��وره��م امل�ن�ت�ش��رة ب � ��إرادة ت �ج��اري��ة ت�س��وي�ق��ي��ة
ُ
(سألت واحدة ناشطة في املنظمة املذكورة عن
طريقة إع��داد الكعكة .سألتها هل تكون قديمة
أو عفنة؟ أجابت منفعلة :على العكس من ذلك.
ن �ح��ن ن�خ�ب��زه��ا ف��ي ال �ي��وم ن �ف �س��ه ،مستخدمني
أف�ض��ل م��ا ل��دي�ن��ا م��ن ع�ن��اص��ر ،وال نستعمل إال
الفواكه الطازجة).
إن شركات التكنولوجيا الحديثة شركات ظاملة
ُ ّ
ومتسلطة .هي أيضًا ،كما علمنا أخيرًا،
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ّ
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ّ
ّ
سكان املعمورة .كان بوب رايت ُيعتبر فذًا ألنه
أدخ��ل أس�ل��وب ال�ط��رد القسري ألكثر م��ن  10في
ّ
املئة من موظفي شركة «جنرال إلكتريك» فقط
«للترشيق» .وستيف جوبز كان يرفض مواجهة
من يطرد من الشركة أو حتى تعويضهمّ .
مرة
ّ
قرر طرد نحو  3000من موظفي الشركة من دون
ّ
(القصة واردة في كتاب
سبب ومن دون تعويض
إيزكسون) .رف��ض أن يمنحهم مهلة أسبوعني.
وع�ن��دم��ا واج�ه��ه م�س�ت�ش��اروه بالنسبة للمهلة،
ّ
(بجدية) :اصدروا القرار بمفعول رجعي
قال لهم
قبل أس�ب��وع�ين .وش��رك��ة «أم� ��ازون» (وصاحبها
ابتاع أخيرًا شركة الـ«واشنطن بوست») تفرض
ّ
للتفوق
ط��ردًا مل��ن ال يقع ف��ي داخ��ل رس��م بياني
ّ
ً
ُي ّ
عد من قبل كل مدير لخمسني موظفًا وعامال
أو أكثر .هذه الجوانب ملاذا ال تظهر في التقارير
ّ
التبجيلية للشركات تلك؟
م�لاح �ظ��ة :ي �ع �ت��رف ال �ك��ات��ب ب��أن��ه م �ث��ل ك�ث�ي��ري��ن
وك �ث �ي��رات وق ��ع ض �ح� ّ�ي��ة ل �ل �ت��روي��ج ال��رأس �م��ال��ي
الصفيق ،ويعترف بأنه مثل كثيرين وكثيرات
ّ
بات شديد التعلق بجهاز ال �ـ«آي ف��ون» وال� ّـ«آي
ّ
اإللكترونية الجذابة.
باد» وغيرهما من األجهزة
ّ
تبًا ليّ ،
ّ
وتبًا لكم ولكن.
* كاتب عربي (موقعه على اإلنترنت:
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