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مجتمع وإقتصاد
ّ
ّ
السرطانية ر.ج ،.وموظفون
األمــراض
ّ
ّ
الصحة» ،وقد استمرت هذه
في وزارة
ّ
العملية لفترة غير معروفة ،وتاليًا لم
ّ
املتضررين وماذا
ُيعرف عدد املرضى
ّ
حــل بـهــم ،علمًا أن ق ــرار الهيئة يشير
ُ
ب ــوض ــوح إلـ ــى أن ـه ــم «حـ ــرمـ ــوا فــرصــة
ّ
وسبب وفاتهم» ،وهــذا أخطر
الشفاء
ما في القرار.
يـنـفــي وزيـ ــر ال ـصـ ّـحــة األس ـب ــق محمد
جــواد خليفة أن تكون ل ـلــوزارة عالقة
ب ـهــذا امل ـلــف ال ــذي فـتــح خ ــال والي ـتــه،
ّ
مشككًا بــراويــة بعلبكي ،ويـشــرح أنه
أحـ ــال امل ـل ــف ع ـلــى الـتـفـتـيــش امل ــرك ــزي
ـامــة منذ س ـنــوات« ،بـنـ ً
والـنـيــابــة الـعـ ّ
ـاء
ع ـل ــى ط ـل ــب امل ـس ـت ـش ـف ــى ،ف ـه ــي كــانــت
ُّ
تــرســل امل ــرض ــى لـتـســلــم أدوي ـت ـه ــم من
الـ ــوزارة ،ومــن ثــم تـقــوم بإدخالها إلى
صيدلية املستشفى قبل التالعب بها.
وتاليًا ما قامت به ال يستوجب تواطؤ
أحد من الــوزارة ،لكونه يحصل داخل
املستشفى ،كذلك فإنه قد يكون حصل
م ــع م ــرض ــى ل ـج ـه ــات ض ــام ـن ــة أخ ــرى
ك ــال ـض ـم ــان االجـ ـتـ ـم ــاع ــي وت ـع ــاون ـي ــة
ّ
موظفي الدولة».

جرائم بعلبكي

يـ ـع ـ ّـدد الـ ـق ــرار ج ــرائ ــم بـعـلـبـكــي ب ـ ــ«-1
ب ـي ــع أدوي ـ ـ ــة م ــن ص ـي ــدل ــة املـسـتـشـفــى
إلـ ــى م ــرض ــى مـقـيـمــن وغ ـي ــر مقيمني
فـ ــي امل ـس ـت ـش ـف ــى ،مـ ــن خ ـ ـ ــارج ال ـن ـظ ــام
املحاسبي املعمول به ودون إيصاالت
ّ
رسمية ،أو من داخــل النظام بموجب
إيـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــاالت تـ ـ ـص ـ ــدر م ـ ـ ـبـ ـ ــاشـ ـ ــرة ع ــن
ُ
ّ
ّ
وتسدد لديها وتلغى الحقًا
الصيدلية
َ
ُ
وي ـح ـت ــفــط بـ ــاألمـ ــوال ال ـنــات ـجــة مـنـهــا.
 -2اسـتـعـمــال وب ـيــع أدويـ ــة بــديـلــة من
األدويـ ــة األص ـلـ ّـيــة ،دون إجـ ــراء تقييم
فني لها ،ودون علم األطباء املعالجني،
وال سيما أن أحدها ( )Vincristineقد
ّ
املسجل
استبدل ب ـ ــ( )Cytocristinغير
فـ ــي وزارة الـ ـص ـ ّـح ــة ال ـ ـعـ ـ ّ
ـامـ ــة وغ ـي ــر
امل ـق ـ ّـيــم م ــن لـجـنــة ال ـص ـيــدلــة وال ـع ــاج
فــي املستشفى وغـيــر املـعـتــرف بــه من
الجهات الضامنة -3 .بيع واستخدام
ّ
الصالحية بعد إجــراء
أدوي ــة منتهية
تعديل على تاريخ انتهاء صالحيتها
ف ــي ن ـظــام إدارة املـ ـخ ــزون -4 .تنظيم
ّ
وهمية الستيفاء
فواتير شــراء أدويــة
ثمن أدويــة ُفائضة عن حاجة املرضى
ّ
الصحة
من األدوية املستلمة من وزارة
وق ـ ـبـ ــض قـ ـيـ ـم ــة هـ ـ ــذه ال ـ ـفـ ــوات ـ ـيـ ــر مــن
صناديق املستشفى واالحتفاظ بها.
ّ
املجانية التي
 -5عــدم إدخ ــال األدوي ــة
تمنحها الشركات املوردة للمستشفى
أو الباقية مــن التشريك بــن املرضى
إلــى امل ـخــزون ،واالحـتـفــاظ بها بهدف
إعادة بيعها وقبض ثمنها لحسابها
الشخصي -6 .شراء دواء ()Cytocristin
ً
األرخــص ثمنًا بدال من (،)Vincristine

ّ
مسجل في الــوزارة وصرفه
وهــو غير
وب ـي ـع ــه ع ـل ــى أنـ ــه الـ ـ ـ ــدواء الـ ـث ــان ــي-7 .
إخ ـف ــاء مـعـلــومــات ع ــن  116ع ـبــوة من
دواء ( )Vincristineأودع ــت على أنها
إع ــارة فيما ّ
تبي أنها ناقصة وجــرت
تغطيتها بشراء بديل منها ،وتحوير
في فواتير لشركات دواء بهدف تغطية
إعـ ــادة إدخـ ــال أدويـ ــة مـشــركــة فائضة
بهدف االحتفاظ بالدواء إلعادة بيعه

أين القضاء؟

ّ
ّ
الصحة غسان حاصباني،
تحرك وزير
أمـ ــس ،وأصـ ــدر قـ ــرارًا يـقـضــي بسحب
إذن مزاولة املهنة من بعلبكي .ويشير
امل ـ ـسـ ــؤول اإلعـ ــامـ ــي ل ـ ـلـ ــوزارة ج ــورج
ع ــاق ــوري إل ــى أن ه ـن ــاك سـعـيــا جـ ّ
ـديــا
مــن الــوزيــر «لتفعيل عمل القضاء في
ّ
ّ
أولوية في
الصحية ،وسيكون
امللفات
عمل الوزارة ،إذ من غير املقبول مرور
 8س ـن ــوات إلص ـ ــدار قـ ــرار غـيــر نـهــائــي
فــي مـلــف مـشــابــه ،بــانـتـظــار استكمال
ال ـت ـح ـق ـي ـق ــات» .وك ــذل ــك ف ـع ـلــت نـقــابــة
الصيادلة انسجامًا مــع امل ــادة  92من
ق ــان ــون ال ـن ـقــابــة ،ال ـتــي ت ـنـ ّـص عـلــى أن
«حكم محوره جنحة يؤدي إلى شطب
ال ـص ـي ــدل ــي م ــن ال ـ ـجـ ــدول وم ـن ـع ــه مــن
ممارسة املهنة طوال حياته» ،بحسب
نقيب الصيادلة جورج صيلي.
ّ
إل أن ه ـ ــذه ال ـج ــري ـم ــة ت ـك ـش ــف م ــدى
ارتهان القضاء للتدخالت في أعماله،
وال ــدل ـي ــل م ـك ــوث امل ـل ــف م ـنــذ أك ـث ــر من
ث ـمــانــي س ـن ــوات ف ــي ال ـن ـيــابــة ال ـعـ ّ
ـامــة
ّ
التمييزية مــن دون أن تـحـ ّـرك ساكنًا،
فـيـمــا بــاتــت املـتـهـمــة ب ـهــذه الـعـمـلـ ّـيــات
خارج البالد ،وما زال املتورطون معها
يمارسون أعمالهم ووظائفهمّ ،
وربما
مستمرون بإيذاء املرضى.
تـ ـق ــول م ـ ـصـ ــادر م ـت ــاب ـع ــة ل ـل ـم ـل ــف إن
املـطـلــوب هــو «ت ـح ـ ّـرك الـنـيــابــة الـعـ ّ
ـامــة
الـ ـتـ ـمـ ـيـ ـي ـ ّ
ـزي ــة والـ ـتـ ـفـ ـتـ ـي ــش امل ـ ــرك ـ ــزي
ّ
الستكمال التحقيقات والتوسع فيها
ّ
املتورطني اآلخرين فيها
والكشف عن
واالق ـت ـص ــاص مـنـهــم .إذ يـتــرتــب على
الـقـضــاء إي ـقــاف بعلبكي ومالحقتها
ّ
بعملية بيع أدويــة
جــزائـيــا لتورطها
فـ ــاسـ ــدة و«ال ـ ـق ـ ـتـ ــل» ب ـح ـس ــب مـ ــا ورد
فــي ق ــرار الـهـيـئــة ،والـتـحـقــق مــن ّ
كمية
ّ
واملزورة التي وصلت
األدوية الفاسدة
ّ
م ــن ال ـه ـنــد وغ ـيــر امل ـســج ـلــة ف ــي وزارة
الـ ـص ـ ّـح ــة ،ومـ ـع ــرف ــة ك ـي ـف ـ ّـيــة دخــول ـهــا
واملـ ـت ـ ّ
ـورط ــن ب ـهــا ف ــي ال ـج ـم ــارك ومــن
بــن الـتـ ّـجــار واألط ـبــاء واملستشفيات،
ّ
ّ
املتورطني
إضافة إلى إحالة املوظفني
معها والذين لم يحلهم التفتيش على
الهيئة العليا للتأديب حتى اليوم رغم
ذكر أسمائهم في التحقيقات».
يمكن اإلطالع على نص قرار الهيئة
العليا للتأديب على موقع «األخبار»

ــدل استثمار  225ألف م2
 15سنة ،انتهت بتاريخ .1979/9/26
إال أنه منذ ذلك الوقت ،في ظل الحرب
األهلية وبعدها ،عمد مجلس الــوزراء
ال ــى ت ـمــديــد ال ـع ـقــد رضــائ ـيــا م ــع إدارة
الـ ـ ـن ـ ــادي ،وجـ ـ ــرى آخ ـ ــر ت ـم ــدي ــد ملـ ـ ـ ّـدة 7
سنوات تنتهي في .2017/9/26
وك ــان ــت اإلدارة امل ـع ـن ـيــة ف ــي الـ ـ ــوزارة
ق ــد أع ـ ـ ّـدت دراس ـ ــة لـلـمـلــف ،تـشـيــر إلــى
أن أس ــاس الـعـقــد ،أي الـتـلــزيــم مل ـ ّـدة 15
س ـنــة وم ــا ت ــاه ــا م ــن ت ـمــديــد مـتـكــرر،
هو مخالف للقوانني املرعية اإلجــراء،
وال سيما لألحكام القانونية املتعلقة
ب ــإشـ ـغ ــال األم ـ ـ ـ ــاك الـ ـع ــام ــة ال ـت ــاب ـع ــة
للمطار ولغايات استثمارية ،وألحكام
املـ ــادة  60م ــن ال ـق ــرار الـتـشــريـعــي 275
وألحـكــام امل ــادة  30مــن قــانــون مــوازنــة
 1990ول ـقــرار مجلس الـ ــوزراء رقــم 21
بتاريخ .1990

ُ
خيارات لم تدرس

ط ــرح ــت ال ـ ـ ـ ــوزارة هـ ــذه الـ ــدراسـ ــة عـلــى
م ـج ـلــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء فـ ــي ع ـ ــام  ،1999إال
أن املـجـلــس ق ــرر يــومـهــا تـمــديــد العقد

ب ـ ـصـ ــورة م ــؤق ـت ــة ل ـب ـح ــث طـ ـ ــرق ع ــاج
امل ـش ـك ـل ــة ال ـن ــاش ـئ ــة عـ ــن ه ـ ــذا ال ــوض ــع
القانوني ،واستمر في التمديد لبحث
ّ
ط ــرق الـ ـع ــاج ،عـلـمــا ب ــأن ــه ك ــلــف لجنة
ّ
القـتــراح الحلول ،إال أن الضغوط أدت
إلى استقالة رئيسها واعتذاره عن عدم
قبول املهمة املوكلة إليه ،ليصدر الحقًا
تقرير عن اللجنة يشير إلى أن العالقة
بني الـنــادي وال ــوزارة هي عالقة التزام
أش ـغــال عــامــة تستوجب الـبـحــث فــي 3
خيارات:
 1ـ ـ اسـتـمــرار إش ـغــال ال ـنــادي لـقــاء رسم
واالستمرار في تنفيذ التزاماته تجاه
األراضي املشغولة منه.
2ـ ـ الترخيص للنادي لقاء رســم رمزي
إذا اع ـت ـبــر الـ ـغ ــرض م ــن اإلشـ ـغ ــال هو
للمنفعة العامة.
3ـ ـ ـ اع ـت ـبــاره م ـشــروعــا سـيــاحـيــا ّ
تطبق
عليه القوانني املرعية في هذا املجال.
الالفت في هذا السياق أنه ّ
تبي لوزارة
ش ـغــال أن ــه «لـيــس هـنــاك أي مــرســوم
األ ّ
ي ـ ــرخ ـ ــص لـ ـ ـن ـ ــادي الـ ـغ ــول ــف ب ــإش ـغ ــال
األراضي املذكورة».
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ماركس ضد سبنسر

ماركس في وادي السيليكون:
همسات حول نهاية الرأسمالية
غسان ديبة
«استغربت ألنه كان ّ
لدي موعد معه في اليوم التالي هناك»
الموت في سمرقند

في مقابلة مع أريك وينشتاين ،الرياضي واالقتصادي ومدير
شركة ثايل كابيتل ( ،)Thiel Capitalقــال" :يعتقد الناس أن
الرأسمالية هــي فــي صــراع أيديولوجي مــع االشتراكية ،لكننا
لــم نــر أبـ ـدًا أن الــرأسـمــالـيــة قــد تـهــزم بــواسـطــة ولـيــدهــا نفسه ـ
التكنولوجيا" ،وأضــاف" :بسبب تطور التكنولوجيا ،ما نحتاج
إليه هــو نـمــوذج مركب فــي املستقبل ،وهــو سيكون للمفارقة
أكثر رأسمالية من رأسماليتنا اليوم ولربما أكثر اشتراكية من
شيوعية األمس".
على الرغم من التناقض الظاهر في أفكاره ،وحقيقة أن ماركس
ك ــان ق ــد رأى ت ـطــور الـتـكـنــولــوجـيــا وال ـق ــوى املـنـتـجــة كمسبب
لالنتقال من نظام اقتصادي الى آخر ،إال أن هذا التصريح لم
يكن يتصوره أحد أن يأتي من أوساط أكثر املستفيدين ماديًا
من التحوالت التي حصلت في االقتصاد العاملي منذ انتهاء
تجربة "شيوعية األمس" في  .1991فهل وينشتاين "انغماسي
ماركسي"؟ أم "عميل أحمر" أو على األقل "مرافق في السفر"؟
أم أن هناك تطورات تكنولوجية حقيقية في الرأسمالية تجعل
م ــدي ـرًا أمـيــركـيــا لــرأس ـمــال اس ـت ـث ـمــاري ي ـطــرح إشـكــالـيــة حــول
الرأسمالية واالشتراكية والشيوعية تتعدى في طياتها ما يظنه
الكثيرون أن االشتراكية هي نموذج طوباوي للعدالة غير ممكن
التحقيق؟
ربما من املهم وضع حاشية هنا حول العالقة الوثيقة والحتمية
بــن الشيوعية والـتـقــدم الـتـكـنــولــوجــي؛ فــا شيوعية مــن دون
تـقــدم هــائــل فــي الـتـكـنــولــوجـيــا .ولـلــذيــن ال يـعــرفــون ،حـتــى بني
االشـتــراكـيــن الـيــوم ،فــإن االتـحــاد السوفياتي سعى دوم ــا الى
إقامة مجتمع تكنولوجي متقدم ،وكان العلم بحد ذاته من أهم
القيم املجتمعية .فمن أدب الخيال العلمي ،الــى العلوم نفسها
في الرياضيات والفيزياء ،الــى إنـجــازات سبوتنيك وأول رجل
ً
وأول امــرأة في الفضاء ،وصــوال الــى تمثيل التقدم العلمي في
الـعـمــارة ...كانت العلوم الهاجس والحلم األكبر للسوفياتيني.
وأخيرًا ،اكتشف فيلم صنع في  1960حول كيف ستكون حياة
صبي سوفياتي يدعى إيـغــور فــي  ،2017فــي الــذكــرى املئوية
للثورة البلشفية ،ومن بينها ّ
تنبؤات بتكنولوجيات حديثة مثل
ّ
 Skypeو Scanningوالسيارات املسيرة ذاتيًا.
االتجاهات الثالثة
بالعودة الــى السيليكون فالي ،فبني ثمانينيات القرن املاضي
وب ــداي ــة ال ـق ــرن ال ــواح ــد وال ـع ـشــريــن الـتـقــت ع ــدة ات ـجــاهــات في
تـطــور الــرأسـمــالـيــة فــي ه ــذه املـســاحــة الـجـغــرافـيــة فــي الــواليــات
املتحدة .سمي كــذلــك ،ألن هــذا ال ــوادي ابـتــدأ كمركز للشركات
واألفــراد الذين يعملون على تطوير جيل التكنولوجيا املعتمد
عـلــى الــرقــاقــة اإللـكـتــرونـيــة (مـصـنـعــة مــن م ــادة الـسـيـلـيـكــون)،
الحجر األس ــاس ل ــآالت الحاسبة .إال أنــه أصـبــح الـيــوم املركز
األســاســي فــي الــواليــات املـتـحــدة والـعــالــم للتكنولوجيا العالية
والــريــادة التكنولوجية .املنحى األول كــان تجذر النيوليبرالية
فــي العالم الرأسمالي وانهيار التجربة االشتراكية فــي شرق
أوروبـ ــا وتــزامـنـهــا (بــالـصــدفــة) مــع الـتـســارع التكنولوجي في
مجاالت الكومبيوتر واملعلوماتية واإلنترنت ،ما أعطى الوادي
شبه احتكار حقيقي ومعنوي لهذه التطورات وربطها بتطور
األس ــواق الـحــرة وانتصارها على عــدوهــا الـلــدود :االشتراكية.
أم ــا املـنـحــى ال ـثــانــي ،ف ـكــان تـ ــزاوج وادي الـسـيـلـيـكــون م ــع وال
سـتــريــت ،تلك املـســاحــة الجغرافية الثانية الـتــي يعرفها حتى
ضحيلي املعرفة بالواليات املتحدة؛ واملنحى الثالث ،ظهور طبقة
ميروقراطية ( - meritocracyمن جــدارة) تعمل في املجاالت
التكنولوجية الجديدة ،لم يرتبط دخلها العالي بالرأسمال القديم
أو االحتكاري أو الرأسمال امل ــوروث ،بل ارتبط بتراكم الثروة
ومداخيلها العالية جدًا نسبة إلى املعدل العام عبر جدارتها أو
عملها ،فأصبحنا نرى الفروقات العالية بني املداخيل حتى تلك
املتأتية من العمل ،كما ّبي أيضًا توماس بيكيتي في "الرأسمال
في القرن الواحد والعشرين".
هل للرأسمالية مستقبل؟
كانت هــذه االتـجــاهــات الثالثة مترابطة أيضًا وتــدعــم بعضها
البعض ،فكانت الثروات املحققة "ميروقراطيًا" تتضاعف عبر
استثمارها في األسواق املالية الحرة ،وكانت الفقاعة "دوت كوم"،
التي امتدت بني  1997و 2001املحرك األساسي ّلهذا التراكم
الهائل للثروة في الوادي؛ كما أن النيوليبرالية بشقيها العوملي

وخفض الضرائب على الرأسمال جعلت هؤالء امليروقراطيني،
بــاإلضــافــة الــى الـشــركــات الكبرى العاملة فــي ال ــوادي (حتى ال
يتولد انطباع بأنه فقط مكان للرياديني األبطال األفراد) ،يبقون
على حصص أكبر وأكـبــر مــن عــوائــدهــم .فــي النقطة األخـيــرة،
برهنت دراسة نشرت نتائجها أخيرًا في مجلة اإليكونوميست
أنه في الدول االسكندينافية أغنى  %1يتهربون من  %10من
ضرائبهم ،بينما يتهرب أغنى  %0.01من  .%30هذا في الدول
االسكندينافية ،فكيف فــي أنـحــاء ال ــدول الرأسمالية األخــرى؟
بالتأكيد ،الرقم أعلى بكثير.
كــل هــذا أدى الــى انـتـشــار فـكــرة انـتـصــار الــرأسـمــالـيــة النهائي
وبــريـقـهــا ح ــول الـعــالــم ،وأص ـبــح أب ـطــال "وال سـتــريــت" وأبـطــال
"السيليكون فالي" األمثوالت األعلى التي يحتذى بها من قبل
األجيال الجديدة والقديمة أيضًا .لكن سريعًا ،حصل ما اعتقدت
األكثرية أنه لن يحصل ،وخصوصًا أن التسعينيات كانت أطول
فترة انتعاش اقتصادية في تاريخ الواليات املتحدة األميركية
امتدت عشر سنوات بالكامل ،وبالتالي تــرى أنــه ُوجــدت فيها
أخـيـرًا الـكــأس املقدسة للنمو األب ــدي .كانت االنتكاسة األولــى
االنفجار
في انفجار فقاعة "دوت كوم" في  ،2001ومن ثم أتى
ُ
الكبير في  2008ليعلن نهاية مرحلة انتصار الرأسمالية ،وطرح
السؤال القديم مرة أخرى :هل للرأسمالية مستقبل؟
"عندما تمطر تطوف"
ال ـي ــوم ،األمـ ــور تـتـجــه ال ــى الـجــانــب املـظـلــم أك ـثــر وأك ـث ــر ،فــاألمــر
بالنسبة إل ــى مستقبل الــرأسـمــالـيــة لــم يـتــوقــف عـنــد األزم ــات
املــالـيــة وال ــرك ــود .إذ إن الــرأسـمــالـيــة الـتــي كــانــت تـتــرنــح ،مــا إن
بــدأت تستعيد أنفاسها ،أتت التطورات التكنولوجية من أتمتة
واقتصاد املعلومات ،الى الذكاء االصطناعي ليطرق باب هذه
الرأسمالية بشكل لم يسبق له مثيل.
مثاالن اليوم من مئات األمثلة حول هذه التطورات التي تتسارع:
منذ أيــام أطفأ علماء فايسبوك روبــوتــات قامت باختراع لغة
جديدة للتواصل في ما بينها! ما يعطينا ملحة عن الخطر الكامن
الذي رأيناه قبل خمسني عامًا في فيلم "ملحمة الفضاء،"2001 :
وما يحذر منه حاليًا ستيفن هوكنغ حول قيام "فصيلة" جديدة
تقضي على البشرية .أيضًا ،في اآلونة األخيرة ،أعلنت شركة
ماكدونالدز تحت عنوان مبتذل (كعادة ماكدونالدز) "تجربة
املستقبل" عن وضع كيوسكات إلكترونية في الخدمة تستبدل
عمال صناديق النقد في  2500متجرًا لها .هذا املثال يمتد في
جميع القطاعات ،وهــذا االستبدال التكنولوجي يدفعه تنافس
الــرأسـمــالـيــن فــي ال ـســوق سعيًا لـلــربــح ،فـيـهــربــون ال ــى األتمتة
ليتفوق الــواحــد منهم على اآلخــرّ .
لكن تفوق رأسمالي واحــد،
أو عدة رأسماليني ،سيدفع الرأسمالية ككل الى شفير الهاوية.
فمن املتوقع في العشرين الى الثالثني سنة املقبلة استبدال كم
هائل من الوظائف من قبل الــروبــوتــات الذكية ،وتشمل أيضًا
األعمال العالية املهارة .ماذا سيحدث بعد ذلك؟ كيف ستكون
عليها البطالة؟ من أين سيأتي الدخل الذي سيؤمن الطلب على
العرض الهائل من السلع؟ من سيملك الروبوتات؟ وما تأثير
هذا التغيير على عدم املساواة في الدخل والثروة؟ واألهــم من
ذلــك مــا ستكون عليه عــاقــة اإلن ـســان بالعمل وبخلق الـثــروة
والسيطرة عليها؟ هــل سيكون الحل فقط بمشاريع "الدخل
األساسي العام" ،التي يدعمها الكثيرون من التكنولوجيني مثل
ً
إيلون ماسك ،والتي تعطي كل فرد في املجتمع دخــا ،بمعزل
عما إذا كان يعمل أو ال؟
التكنولوجيا تحفر قبر الرأسمالية
كل هذه األسئلة يطرحها الكثيرون اليوم ،ومن بينهم قد يكون
أكثرهم من الذين يرون كل يوم مباشرة األثر الحالي والكامن
للتكنولوجيا وليد الرأسمالية املتمرد .يقول وينشتاين "لقد
اختبرت شخصيًا التغير على املستوى الشخصي للعديد من
املفكرين بني التكنولوجيني ،حيث وصلوا الى اقتناع يحفزهم
على التفكير مليًا بتبعات عملهم .فالقليل منهم يــريــدون أن
ُيــذكــروا كقاتلني للوظائف الــذيــن دم ــروا كــل املكتسبات التي
تراكمت منذ الـثــورة الصناعية" .فــي "الجزيئات حــول اآلالت"،
بعيد هذه الثورة الصناعية ،كتب كارل ماركس في عمله غير
املكتمل  Grundrisseأن التكنولوجيا والعلوم عندما تصبح
أصل خلق الثروة "يصبح تطور الفرد االجتماعي أصل الثروة
واإلن ـتــاج» .وهــذا التطور هو أســاس االشتراكية القادمة ،فهنا
تنتهي الرأسمالية وتلتقي "حفار قبرها" التكنولوجيا كيفما
ذهبت ،كما التقى ذلك اإلنسان مالك املوت في السوق وأرعبه،
فهرب بعيدًا الى سمرقند ،لكنه لم يكن يعلم أن لديه هناك موعدًا
معه في اليوم التالي.

