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مجتمع وإقتصاد
تكنولوجيا

اإلنسان يخترع نفسه بواسطة التقنيات
انتشر مفهوم
«شيوعية الرفاهية»
في السنوات األخيرة،
وتحديدًا بعد انفجار
األزمة المالية
العالمية عام 2008
التي لم تتمكن
الرأسمالية حتى اليوم
من التعافي منها.
هذا المفهوم بني
على فكرة أن التطور
التقني (التطور
التكنولوجي ومجال
المهارات واآلليات
المرتبطة به) يمكن
ّ
أن يشكل أداة تحرر
للبشرية من أغالل
رأس المال ،إذا لم
ّ
يسخر لمراكمة الربح،
إذ يفضي تدريجًا
إلى استبدال القوة
العاملة البشرية باآلالت
واألنظمة الخوارزمية،
ويعيش البشر في
نعمة ما تنتجه اآلالت
تطور التكنولوجيا
أسرع من الثقافة التي
من المفترض أن تنتمي
إليها (غالف رواية «نحن»
ليفغيني زامياتن)

ناصر األمين
ت ـتــراكــم أمـثـلــة بـسـيـطــة عـ ّـمــا سـيـكــون
عـ ـلـ ـي ــه املـ ـسـ ـتـ ـقـ ـب ــل ف ـ ــي ظ ـ ــل الـ ـتـ ـط ــور
التقني .تتزايد نسبة املشتريات عبر
اإلنترنت .ولم تعد صــورة املتعاملني
ال ـغــاض ـبــن ف ــي أسـ ـ ــواق األسـ ـه ــم هي
الـ ـس ــائ ــدة ،ف ــالـ ـتـ ـب ــادالت تـ ـج ــرى عـبــر
ب ــرام ــج خ ــوارزم ـي ــة .الـصـحــافــة أيـضــا
ّ
تتغير ،هناك برامج خوارزمية أخرى
تكتب عن تبادالت أسواق األسهم في
ً
مجلة "فوربز" (مثال) وتقوم بتغطية
م ـب ــاراة ل ـكــرة ال ـق ــدم .مـشـهــد الـطــرقــات
سـيـتـغـ ّـيــر أي ـض ــا ،إذ ي ـجــري اسـتـبــدال
ال ـق ـطــارات وال ـس ـيــارات بــأخــرى ذاتـيــة
الـقـيــادة ،والـطــائــرات ب ــدون طـيــار هي
ال ـتــي س ـت ـقــوم بــأع ـمــال "ال ــدل ـي ـف ــري"...
إلـ ــخ .ف ـفــي إطـ ــار ال ـن ـظــام االق ـت ـصــادي
واالجتماعي الـقــائــم ،ومــع مــا يسميه
مؤرخ التكنولوجيا الفرنسي ،بيرنارد
غ ـيــل" ،ح ــال ــة االب ـت ـكــار امل ـس ـت ـمــرة" في
التكنولوجيا ،يستمر التطور ويتسع
ّ
ب ـ ــاط ـ ــراد .وق ــريـ ـب ــا س ـت ـح ــال أغ ـل ـب ـيــة
الـبـشــريــة إل ــى مــا يسميه الفيلسوف
الـسـلــوفـيـنــي ســافــوي جـيـجــك "حـيــاة
ّ
يـمـكــن الـتـخــلــص مـنـهــا" .ال م ـكــان لها
في عملية اإلنتاج ،وبالتالي ال معنى
لـ ــوجـ ــودهـ ــا ،الـ ـ ــذي يـ ـع ـ ّـد ع ـب ـئ ــا عـلــى
النظام.
مــن مـنـظــور مـخـتـلــف ،يـطــرح البعض
م ـخــاطــر ال ـت ـطــور الـتـكـنــولــوجــي على
أن ـهــا وج ــودي ــة بــام ـت ـيــاز ،حـيــث ي ــرى،
ع ـل ــى س ـب ـيــل امل ـ ـثـ ــال ،ع ــال ــم ال ـف ـيــزيــاء
النظرية ،ستيفن هوكنغ ،أن البشرية
عـلـيـهــا أن تـتـنـبــه لـلـخـطــر الـ ــذي بــات
ّ
ي ـش ــك ـل ــه ال ـ ــذك ـ ــاء االصـ ـطـ ـن ــاع ــي عـلــى
وجــودهــا .وفــي حــن تـبــدو تحذيرات
هوكنغ كأنها تأتي من أفــام الخيال
ّ
الـعـلـمــي ،إل أن ع ــام  ،2016كـمــا كتب
أليكس هيرن في جريدة "ذا غارديان"
مـنــذ شـهــر ،ك ــان بمثابة نقطة تـحـ ّـول
فــي مجال الــذكــاء االصطناعي ،حيث
أصبح يستخدم الــذكــاء االصطناعي
في تطبيقات وبرامج عديدة تنتجها
شــركــات كــآبــل وغــوغــل وأمـ ــازون إلــخ.
كما أن العام املاضي شهد اختبارات
عديدة مع روبوتات أظهرت أنواعًا من

تقرير

أكبر هبة في تاريخ الـ  AUBمن مؤسسة سمعان
تلقت الجامعة األميركية في بيروت
أكبر هبة منذ تأسيسها من "مؤسسة
سمعان" إلطــاق اســم مــارون سمعان
ع ـل ــى ك ـل ـيــة ال ـه ـن ــدس ــة والـ ـعـ ـم ــارة فــي
الجامعة وتحويلها إلى "كلية مارون
سمعان للهندسة والعمارة".
وأع ـل ــن رئ ـي ــس ال ـجــام ـعــة ف ــي ب ـيــروت
ف ـض ـل ــو خ ـ ـ ــوري عـ ــن ال ـه ـب ــة الـ ـت ــي لــم
ُ
تــذكــر قيمتها خ ــال إط ــاق ال ـ ـ AUB
حملة "بـكــل ج ــرأة :سعيًا إلــى الــريــادة
واالب ـت ـك ــار وال ـخ ــدم ــة" ،وه ــي الحملة
األض ـ ـ ـخـ ـ ــم مـ ـ ــن نـ ــوع ـ ـهـ ــا فـ ـ ــي تـ ــاريـ ــخ
ال ـج ــام ـع ــة وأي م ــؤس ـس ــة أخـ ـ ــرى فــي
امل ـن ـط ـق ــة .وتـ ـه ــدف ال ـح ـم ـل ــة ،بـحـســب
خـ ــوري ،إل ــى تــأمــن الـتـعـلـيــم "ألعـ ــداد
أكـبــر مــن أي وق ــت مـضــى مــن الـطــاب
الجديرين الذين ال يستطيعون ّ
تحمل
نفقات التعليم لدينا ،وحتى نتمكن
م ــن تـلـبـيــة ح ــاج ــة مـجـتـمـعـنــا امل ـ ّ
ـاس ــة
إل ــى االب ـت ـك ــار وريـ ـ ــادة األعـ ـم ــال الـتــي
تـشـتــد الـحــاجــة إلـيـهــا م ــرة أخ ــرى في
مجتمعنا ،وحـتــى نتمكن مــن خدمة
أع ــداد أكبر مــن مواطنينا املحتاجني
وغير املقتدرين".
بـعــد االف ـت ـت ــاح ،أع ـلــن رئ ـيــس مجلس
األمناء فيليب خــوري موافقة األمناء
عـ ـل ــى رف ـ ــع ه ـ ــدف ال ـح ـم ـل ــة م ـ ــن 500

مليون دوالر إلى  650مليونًا بنتيجة
ال ـح ـص ــول ع ـل ــى ه ـب ـتــن رئ ـي ـس ـي ـتــن:
الجامعة من
الهبة األكـبــر فــي تــاريــخ ُ
"مــؤسـســة سـمـعــان" ،وهـبــة أخ ــرى من
متبرع رئيسي آخر لم يذكر اسمه.
وتخللت االحـتـفــال كلمة ألقتها نور

م ـ ــارون س ـم ـعــان ،ن ـيــابــة ع ــن وال ــده ــا،
ع ـ ّـب ــرت فـيـهــا ع ــن أم ـل ـهــا بـ ــأن تخطط
"الجامعة التي تخرج منها ،والكلية
ال ـتــي منحته شـهــادتـهــا ،بمناهجها
ومـ ـش ــاريـ ـعـ ـه ــا امل ـس ـت ـق ـب ـل ـيــة مل ــواك ـب ــة
العصر ،لقرن آخر من العطاء وتخريج

أج ـي ــال ت ـعــزز م ــا ي ـح ـتــاج إل ـيــه لـبـنــان
والشرق األوسط ...واألمل بأن تتوقف
قوافل عقول لبنان الشابة عن الترحال
في شتى أنحاء األرض".
الهبة الجديدة تضاف إلى هبة بقيمة
عشرة ماليني دوالر ّ
قدمتها «مؤسسة

سمعان» إلــى الجامعة األميركية في
ب ـ ـيـ ــروت ،ف ــي ك ــان ــون األول امل ــاض ــي،
إلطالق اسم الراحلني طانيوس وثريا
سمعان على مركز جــراحــة العيادات
ال ـخــارج ـيــة ف ــي امل ــرك ــز الـطـبــي الـتــابــع
للجامعة.
ومارون سمعان ،عضو مجلس أمناء
الـجــامـعــة األمـيــركـيــة فــي ب ـيــروت ،من
ع ـمــال ـقــة ص ـنــاعــة ال ـن ـفــط ف ــي ال ـعــالــم.
ب ــدأت رحلته مــع الـنـجــاح منذ سنني
الدراسة حني حاز املرتبة األولى على
مستوى لبنان في شهادة البكالوريا
ع ــن ف ـئــة ال ــري ــاض ـي ــات وال ـع ـل ــوم عــام
 .1973درس ال ـه ـنــدســة املـيـكــانـيـكـيــة
في الجامعة األميركية وتخرج منها
عـ ــام  .1977ع ـم ــل م ــع ش ــرك ــة ات ـح ــاد
املقاولني العاملية ملــدة  13عامًا ،وفي
أوائل التسعينيات من القرن املاضي
أســس وشــريـكــه أيـمــن أصـفــري شركة
"ب ـ ـتـ ــروفـ ــاك" ،امل ـ ـ ــزود ال ـع ــامل ــي مل ــراف ــق
خــدمــات الـنـفــط وال ـغ ــاز وال ـتــي تمتد
أعـ ـم ــالـ ـه ــا مـ ــن م ـ ـشـ ــارق األرض إل ــى
مغاربها وتوظف اآلالف.
وه ـ ـ ــو أس ـ ـ ــس ع ـ ـ ــام " 2010م ــؤس ـس ــة
سمعان" لدعم األنشطة الخيرية في
م ـج ــال الـتـعـلـيــم وال ــرع ــاي ــة الـصـحـيــة
واالجتماعية.

