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مجتمع وإقتصاد
"الوعي الذاتي" أو "الوعي البسيط".
في الواقع ،ليس هذا النقاش بجديد،
إذ كتبت نظريات وروايات عدة ،خالل
القرن املاضي ،تعالج مسألة "التقنية"
وت ـط ــوره ــا ،وتــأث ـيــر ذل ــك ع ـلــى حـيــاة
البشر ومستقبلهم .وكتب الفيلسوف
األملـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــي ،ه ـ ـيـ ــربـ ــرت مـ ـ ـ ــاركـ ـ ـ ــوز ،فــي
أربعينيات القرن املاضي ،عما وصفه
ب ــ"م ـبــادئ ال ــواق ــع" الـتــي تـحــدد املـســار
الـ ــذي ي ـت ـخــذه ال ـت ـطــور الـتـكـنــولــوجــي
ف ــي ظ ــل ال ــرأس ـم ــال ـي ــة ،أي ال ـ ّت ـنــافــس
واإلنتاج ومراكمة األرباح ،لكنه اعتبر
أن بــإمـكــانـنــا تـصــور "م ـب ــادئ جــديــدة
للواقع" تعيد هندسة بنية العالم في
إطار ّ
يغير مسار التطور التكنولوجي
ومهمته بشكل جذري.
ّ
لعل أشهر الروايات التي تتطرق إلى
هذه املسألة هي "عالم جديد شجاع"
للكاتب البريطاني ،ألدوس هاكسلي،
الـتــي نـشــرت عــام  ،1932حيث يتوقع
ّ
هاكسلي عاملًا مستقبليًا تتحكم فيه
الــدولــة بالبشر عـبــر تقنيات إنـجــاب
وتالعب سيكولوجي وترفيه معقدة،
لصناعة مجتمع استهالكي إنتاجي
"سعيد" منفصل عــن "الحقائق" التي
ّ
تعد متناقضة مع السعادة .وتتشابه
روايـ ـ ــة هــاك ـس ـلــي ،م ــع أخ ـ ــرى اسـمـهــا
"نـ ـح ــن" ن ـش ــرت عـ ــام  ،1924لـلـمــؤلــف
ال ــروس ــي يـفـغـيـنــي زامـ ـي ــات ــن ،تصف
عــاملــا ي ــدار باملنطق وتقنيات تنظيم
ب ـيــولــوج ـيــة ون ـف ـس ـيــة وإل ـك ـت ــرون ـي ــة،
تعتبر الفن أمرًا بدائيًا والحرية مرضًا
قــد تخطاه املجتمع .يعيش الجميع
مبان (من زجاج) منكشفة بعضها
في
ٍ
ّ
ع ـلــى ب ـعــض ،ت ـنــظــم جـمـيــع تـفــاصـيــل
ال ـح ـيــاة م ــن الـعـمــل إل ــى الـجـنــس عبر
أنظمة خوارزمية وحسابات منطقية
تـ ـق ــوم ب ـه ــا "ال ـ ــدول ـ ــة ال ـ ــواح ـ ــدة" ال ـتــي
وص ـل ــت إلـ ــى ال ـح ـك ــم ع ـب ــر ث ـ ــورة قـبــل
ألــف ع ــام ،ومـبــدأ هــذا املجتمع هــو أن
السعادة والحرية في تناقض .واملثير
لــاه ـت ـمــام ف ــي رواي ـ ــة زام ـيــاتــن أن ــه ال
ً
انقسام طبقيًا ،ما يطرح تساؤال حول
الـحــاكــم ،هــل هــي الــدولــة أم التقنيات
واأليديولوجية املنبثقة عنها؟
ه ــذه ال ــرواي ــات ل ــم تـكــن تـصــف واقـعــا
تـ ـتـ ـص ــوره م ـس ـت ـق ـب ـل ـيــا فـ ـحـ ـس ــب ،بــل
أي ـ ـضـ ــا ع ـك ـس ــت (بـ ـشـ ـك ــل فـ ـ ــج) آلـ ـي ــات
الـ ـحـ ـك ــم وديـ ـن ــامـ ـيـ ـكـ ـي ــات الـ ـ ـق ـ ــوة فــي
ال ـ ــدول ـ ــة امل ـ ـعـ ــاصـ ــرة ،أي مـ ــا يـسـمـيــه
مـيـشــال فــوكــو "تـقـنـيــات ال ـقـ ّـوة" والـتــي
تتضمن سـيــاســات تــأديـبـيــة تقليدية
و"السياسة الحيوية" ،ال تتعلق فقط
ب ـض ـب ــط امل ـج ـت ـم ــع ع ـب ــر رس ـ ــم حـ ــدود
وقــوالــب أخالقية وقانونية ،بل أيضًا

ع ـب ــر "ص ـن ــاع ــة ال ـح ـي ــاة واملـ ـ ـ ـ ــوت" ،أي
ّ
تتحول
صناعة "ذوات" البشر ،بحيث
أدوات ال ـض ـب ــط وال ـت ـن ـظ ـي ــم م ــن ق ــوة
خارجية آتية من سلطة ّ
معينة تفرض
واقـ ّعــا مــا بالعنف والقمع ،إلــى شبكة
معقدة مــن الـعــاقــات الـتــي تخط على
جسد املجتمع ،وبالتالي على أجساد
األف ــراد شيفرة هوية وهــدفــا ورغبات
ومـخــاوف ،أي تنتج مضمون الــذوات
البشرية وتعيد إنتاجها منذ الــوالدة
حـتــى املـ ــوت ،كـمــا ي ـحــدث فــي رواي ـتــي
هــاك ـس ـلــي وزامـ ـي ــات ــن .واألم ـث ـل ــة على
هذه التقنيات كثيرة ،من حبوب منع
ال ـح ـب ــل ،وال ــواق ــي ال ــذك ــري ،إل ــى ربــط
م ـف ـه ــوم ال ـص ـح ــة (ال ـ ـطـ ـ ّـبـ ــي) بــامل ـجــال
السيكولوجي ،إلــى تقنيات التعذيب
والسجن إلخ.
امل ـس ــأل ــة ل ـي ـســت م ــؤام ــرة قــائ ـمــة على
مسبق ،بــل هــي نتاج لسيرورة
اتـفــاق
ّ
ّ
معينة سخرت ما يسميه الفيلسوف
الـفــرنـســي ،بــرونــو الت ــور" ،األشـخــاص
الناطقة ،وأخواتهم من الكائنات غير
الـعـضــويــة" (أدوات يعتبرها متصلة
ت ـمــامــا بــال ـب ـشــر) ،ل ـخــدمــة رأس امل ــال.
ويعتبر التــور التكنولوجيا مجموع
أدوات وآل ـ ـيـ ــات ،ي ـس ـم ـي ـهــا ،أج ـســامــا
ثـقــافـيــة ،عــاقـتـهــا بــالـبـشــر اجتماعية
بامتياز ،وال يمكن فهم البشر خــارج
إطــار عالقتهم بها ،وال فهمها خــارج
إط ــار عالقتها بــالـبـشــر .بمعنى آخــر،
ليس هناك مجموعة مــن األشـخــاص،
ي ـ ـتـ ــآمـ ــرون عـ ـل ــى الـ ـبـ ـش ــر وي ـع ـم ـل ــون

ّ
تتحول أدوات
التنظيم إلى
شبكة عالقات
تنتج مضمون
الذوات البشرية
منذ الوالدة
حتى الموت
(ريم كولهاس
)1972

عـلــى مـحــو وعـيـهــم ال ــذات ــي ،ب ــل هـنــاك
مجتمع ذو بنية ّ
معينة تتخذ األشياء
واألشخاص واملجموعات (الخ) أدوارًا
ّ
معينة في عالقات اإلنتاج الخاصة به.
ي ـظ ـه ــر م ـ ــا سـ ـب ــق تـ ـعـ ـقـ ـي ــدات م ـســألــة
عالقة البشر بالتكنولوجيا وآلياتها،
بحيث تصبح النظريتني ،األولى التي
تــدعــو إل ــى تـحــريــر الـبـشــر عـبــر إع ــادة
تصويب التكنولوجيا لتعمل ملصلحة
الجميع من دون أن تأخذ بالحسبان
ك ـيــف ت ـص ـنــع ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا ال ـب ـشــر،
ّ
املتخوفة من تبعات تطورها
والثانية
املتسارع ،وكأنها عمياء أو محدودة

شهد العام الماضي
اختبار روبوتات تظهر
أنواعًا من «الوعي الذاتي»
أو «الوعي البسيط»
بحكم أن االثنتني تعتبران أنــه يمكن
ّ
تجنب "الخطر الــوجــودي" الناجم عن
ال ـت ـطــور ال ـت ـك ـنــولــوجــي وال ـت ـق ـنــي ،أي
أن مــن املـمـكــن تسخير التكنولوجيا
ل ـخ ــدم ــة ال ـب ـش ــر م ــن دون فـ ـق ــدان تـلــك
امل ـس ــاف ــة ال ـت ــي ت ـج ـعــل األخـ ـي ــر مـحــور
التاريخ واألولى أداته.
يـ ــرى ال ـف ـي ـل ـســوف ال ـف ــرن ـس ــي ،ب ــرن ــارد
ستيغلر ،أن هذه املسافة لم تكن يومًا
ً
موجودة أصــا ،وأن تاريخ البشر هو
بحد ذاته تاريخ تقني ،معتبرًا األجسام

التقنية كائنات منظمة غير عضوية،
ذات دي ـنــام ـيــة خ ـ ّ
ـاص ــة ب ـهــا ال يـمـكــن
اختزالها بالفيزياء أو البيولوجيا ،أي
أنها ليست كائنات ميكانيكية بحتة
وال عضوية .ويعتبر أن هذه الكائنات
ّ
غ ـي ــر ال ـع ـض ــوي ــة ب ـت ـن ـظ ـي ـم ـهــا ت ـشــكــل
املـجــالــن الــزمــانــي واملـكــانــي لإلنسان.
أي أنــه لم يكن ليتطور الوعي الذاتي
ال ـب ـشــري م ــن دون وج ــود تـقـنـيــات ما
(م ــن أدوات ال ـص ـيــد إل ــى ال ـحــاســوب،
وامل ـه ــارات واآلل ـي ــات الـتــي تنبثق عن
عالقة اإلنسان بها) ،ألنها تحدد بنية
هذا الوعي ،عبر تحديد املجال الزمني
التي يختبرها .ويشير بــرونــو التــور
إلــى أنــه كلما اكتشف اإلن ـســان عالقة
اجتماعية مستقرة جــديــدة ،ال تكون
ال ـعــاقــة ،وال االس ـت ـقــرار املــؤقــت الــذي
ّ
تتمتع بــه ،إل عبر إدخ ــال "بـعــض من
الكائنات غير البشرية" على املعادلة،
ّ
وال يتم نفي الـعــاقــة أو زعزعتها إل
عـبــر تخطيها بـغـيــرهــا مــن الـكــائـنــات
غ ـي ــر ال ـب ـش ــري ــة (ال ـ ـتـ ــي ت ـن ـت ــج آل ـي ــات
وتقنيات جديدة).
مثال محلي على ذلك ،تقنني الكهرباء
وامل ـ ـ ـ ــاء فـ ــي لـ ـبـ ـن ــان ،ي ـع ـط ــي ال ـص ـيــف
وال ـش ـت ــاء ،وال ـس ــت س ــاع ــات ،وال ـثــاث
ساعات ،والعشر ساعات (مدة انقطاع
الكهرباء أو العكس) ،والساعة الثانية
ظ ـه ـرًا ،وال ـس ــادس ــة ص ـبــاحــا وم ـس ـ ً
ـاء،
والعاشرة ،والثانية عشرة ،معاني لم
تـكــن تتضمنها لــو تــوفــرت الـكـهــربــاء
دومــا .تصبح هــذه الفصول واألوقــات

ّ
األطر الزمانية التي ينظم من خاللها
املــواطـنــون أمــورهــم الـيــومـيــة ،وتحدد
طـبـيـعــة اخ ـت ـبــارهــم ل ـلــزمــن وبــالـتــالــي
للحياة.
مثال آخر هو اإلنترنت واألجهزة التي
ً
تتصل به من خاللها ،التي تفتح مجاال
زمنيًا ومكانيًا مــاديــا وافتراضيًا في
آن ،يـتـ ّـبــع قــوانــن تختلف عــن قــوانــن
الحياة املادية ،منبثقة عنها ومستقلة
في آن .وآخر أجهزة الواقع االفتراضي
(نـ ـ ـظ ـ ــارات وس ـ ـمـ ــاعـ ــات) ت ـض ـع ـنــا فــي
م ــواق ــع وأزمـ ـ ــان اف ـت ــراض ـي ــة م ــن دون
أن ن ـفــارق الـكـنـبــة .أم ــا عـلــى املـسـتــوى
الـ ـحـ ـي ــوي ،ف ـي ـم ـكــن اع ـت ـب ــار ك ــل ش ــيء
م ــن األع ـ ـضـ ــاء االص ـط ـن ــاع ـي ــة ،وال ـت ــي
يـتــم زرع ـهــا أو نـمــوهــا فــي مختبرات،
أو املـ ـ ـ ــواد ال ـك ـي ـم ـي ــاوي ــة الـ ـت ــي ت ـغـ ّـيــر
الكينونة الهرمونية والفسيولوجية
ً
ل ــأش ـخ ــاص ،ت ــدخ ــا تـقـنـيــا م ـبــاش ـرًا
يغير "األجساد ّ
ّ
الحية" أيضًا.
مــن هنا يـقــول ستيغلر ،إن التقنيات
ت ـخ ـتــرع اإلنـ ـس ــان ،واإلنـ ـس ــان يـخـتــرع
ن ـف ـس ــه ب ــواسـ ـط ــة الـ ـتـ ـقـ ـنـ ـي ــات .ويـ ــرى
برنارد غيل أن التطور من نظام تقني
ما إلى نظام آخر ،يحدث عندما يصل
األول إل ــى حـ ــدوده ،وي ـقــول إن مـسـ ّـرع
ه ــذه العملية الـتـطــوريــة هــو االبـتـكــار
التكنولوجي .ولـكــن يـشــدد غيل على
أن مـ ــن امل ـس ـت ـح ـي ــل ال ـت ـن ـب ــؤ بـ ـم ــا قــد
تنتجه هــذه العملية ،وخــاصــة اليوم،
إذ أصبح التطور التكنولوجي "أسرع
مــن ال ــزم ــن" ،أي أن ــه يـتـطــور أس ــرع من
الثقافة الـتــي مــن املـفـتــرض أن تنتمي
إليه.
م ــن ه ــذا امل ـن ـط ـلــق ،ل ــم ي ـعــد بــإمـكــانـنــا
حصر موضوع التاريخ باإلنسان ،بل
يصبح تــاريــخ الجدلية بــن اإلنـســان
ّ
والتقنية ،التي لكل منها ديناميكيات
تطورها الخاصة .أي أنــه يصبح من
املستحيل تـصــور مــرحـلــة "شيوعية
الرفاهية" دائمة ،أو أي سياسات يمكن
اتخاذها إلنقاذ الجنس البشري من
خطر التطور التكنولوجي .فاإلنسان
بحد ذاتــه (كما التقنية) يصبح هنا
مرحلة انتقالية ،وال سبيل ملقاومة
ع ـم ـل ـيــة ت ـخ ـط ـي ــه .وه ـ ـ ــذا ل ـي ــس ن ـق ـدًا
ملفهوم "شيوعية الــرفــاهـيــة" باملبدأ،
ب ــل وضـعـهــا ف ــي إط ــار ن ـظــري ال يقع
في طوباوية ميثولوجية أو أخالقية
تعتبر أنــه يمكننا (أو علينا) إنقاذ
البشرية (كما نعرفها على األقل) من
خطر التطور التكنولوجي ،أو تطويع
األخـ ـي ــر ،ع ـبــر تـغـيـيــر "مـ ـب ــدأ ال ــواق ــع"
كـمــا يـقــول م ــارك ــوز ،أو بنية عــاقــات
اإلنتاج.

قطاع خاص
كيلومترًا عبر تطبيق "أرضي" للهواتف الذكية من الند روڤر،
نحو مدينة البترون حيث اختبروا أداء سيارة ديسكڤري
سبورت على جميع التضاريس ،وعبر طرقات مختلفة في
لبنان ،من الطريق السريع وحتى الطرق املتداخلة.

نمو في مصادر الطاقة
المتجددة في المنطقة

مغامرة نهاية األسبوع مع الند روڤر
ضمن سلسلة أفالم "ديسكڤري سبورت #مغامرة_نهاية_
األسبوع" ،كشفت شركة الند روڤر الشرق األوسط وشمال
أفريقيا عــن فيلمها الخامس فــي إطــار منصة النــد روڤــر
التواصلية اإلقليمية املبتكرة "أرضي ."MYLAND
يصور الفيلم مجموعة من الشباب اللبنانيني من عشاق
املغامرة في رحلتهم عبر املشاهد الخالبة في لبنان على
منت سيارتهم من طراز ديسكڤري سبورت من الند روڤر.
انطالقًا من بيروت ،يوثق املغامرون رحلتهم على امتداد 55

م ــن امل ـتــوقــع أن تـضـيــف أس ـ ــواق مـنـطـقــة ال ـش ــرق األوس ــط
وجـنــوب آسـيــا أكـثــر مــن  200غـيـغــاواط مــن ق ــدرات إنـتــاج
ال ـك ـهــربــاء عـلــى م ــدى ال ـس ـنــوات الـعـشــر املـقـبـلــة .وبحسب
املشاركني في القمة العاملية لطاقة املستقبل ومعرض الطاقة
الشمسية املصاحب لها ،فــي أبــوظـبــي ،تبرز حلول توليد
ّ
الكهرباء من وحــدات الطاقة الشمسية املركبة على أسطح
املباني كمساعد على ّ
تحرك قطاع الطاقة املتجددة في هذه
األسواق قدمًا نحو املرحلة املقبلة من التنمية.
ً
وتــوقــع امل ـشــاركــون أن يـشـهــدوا تـقــدمــا مـمــاثــا فــي مجال
ّ
وحدات الطاقة الشمسية املركبة على أسطح املباني .في هذا
ّ
اإلطار ،يتمثل أحد املشاريع بتركيب  88,000لوح شمسي
ـان تابعة ملــوانــئ دبــي العاملية ،لتنتج مــا يكفي من
على مـبـ ٍ
الكهرباء لتشغيل حوالى  3,000منزل .في السياق عينه،
قامت شركة "إنفايرومينا" بتشييد  42مشروعًا للطاقة
الشمسية في تسعة بلدان بجميع أنحاء املنطقة.
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لوحة قيادة فورد ...GT
لقيادة أكثر أمانًا
بهدف زيــادة تركيز السائق وانتباهه ،عمدت شركة فورد
الى تزويد لوحة القيادة في سيارة فورد  GTالجديدة كليًا
بشاشة عدادات رقمية بالكامل ،كما هي الحال في القمرات
الزجاجية للطائرات وسيارات السباق.
تمتاز الشاشة بحجمها الكبير بقياس  10إنشات ،حيث
تعرض املعلومات أمــام السائق بسهولة وســرعــة اعتمادًا
عـلــى  5أن ـمــاط خــاصــة لـلـقـيــادة .وزي ـ ــادة فــي ال ـســامــة ،تم
تصميم مخطط الشاشة اعتمادًا على مدى أهمية البيانات
وتوقيت عرضها وكيفية إظهار املعلومات بطريقة تناسب
معالجة السائق.

