
111 مقاالت

انت�شار نزعة التقدم التكنولوجي مع 

في القرن الحادي والع�شرين، 

والتي تتجلى في انفجار الثورة 

المعلوماتية، والخوارزميات الرقمية،

والذكاء ال�شطناعي، والتعلم الآلي، اأ�شبح 

الغزو الرقمي لعالمنا اأحد المالمح الجوهرية 

التي ت�شكل نمط الحياة اليومية، و�شكل 

العالقات الإن�شانية. كما اأ�شبحت �شيطرة 

الأعداد المهولة لتطبيقات الهواتف الذكية، مع 

وتيرة الت�شارع الإلكتروني الحالي، والهو�س 

ـ ''نتفلك�س''، واله�شتيريا باألعاب الفيديو،  ب

والبيوت المبنية بوا�شطة تقنية ثالثية الأبعاد 

)3D(، ونمو ال�شركات الريادية الإلكترونية، 

جميعها اأ�شبه بـ ''فرانكن�شتاين''1 رقمي يحتل 

حياتنا مثل رقاقات اإلكترونية تخترق جلدنا، 

كنا كدمى 
ّ
وتجتاح حم�شنا النووي، ثم تحر

خر�شاء ا�شت�شلمت ل�شانعها. ومع ن�شوء 

روبوتات الويب، مثل ''األيك�شا'' و''�شيري''، 

راً في روتين حياتنا اليومي 
ّ
والتي اأحدثت تغي

وكيفية اختبارنا للعالم من حولنا، واأ�شحت 

تخبرنا اأب�شط الأمور مثل ''كم عدد الغرامات 

المتوفرة في كوب واحد من الحليب''، اأ�شبح 

رمي �رشيدة*

 احَلْجر املنزيل بني الفاعلية الإن�سانية

و''الإلقاء'' الرقمي

�سهد الحجر المنزلي و''التباعد الجتماعي'' اللذان فر�ستهما جائحة كورونا اعتماداً 

وا�سعًا على اإنجاز الأعمال من خالل تكنولوجيا المعلوماتية، عبر تطبيقات �سبكات 

والخا�سة،  ال�سخ�سية  ال�سوؤون  اأو  بالوظيفة،  تتعلق  التي  الأعمال  �سواء  الإنترنت؛ 

وهذه  الكمبيوتر.  األعاب  عبر  المنزل  جدران  بين  الطويل  الوقت  تم�سية  لمجرد  اأو 

المقالة تبحث في ماهية عالقة الأج�ساد بالعالم الخارجي، واأثر الَحْجر في الفاعلية 

الإن�سانية للفرد، وفي تغير عالقته مع العالم الرقمي، ارتباطًا بتاأمالت الفيل�سوف 

الألماني مارتن هايديغر.

* كاتبة فل�شطينية من القد�س.
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الأ�شياء تت�شم بـ ''الن�شاط الوجودي''، وهو ما 

يعني اأن العالم لي�س نظامًا قائمًا ب�شكل 

مجرد، واإنما ي�شمل مجموعة )اأو �شبكة( من 

التدخالت يمكن الإ�شارة اإليها بـ ''�شمولية 

 Wheeler( التدخالت'' مثلما و�شفها هايديغر

2018(. وقد قدم هايديغر مثال المطرقة ل�شرح 
مق�شده في كتاب ''الكينونة والزمان'' 

)Temporality and Temporalizing(، مو�شحًا 

ع 
ّ
اأن المطرقة تنخرط في فعل ''الطرق''، فت�شر

وظيفية ال�شيء الذي تطرقه، وبالنتيجة ت�شاهم 

في تقديم خدمة ما، وهي حماية الإن�شان من 

الطق�س ال�شيىء مثاًل، من خالل م�شاعدته في 

عملية بناء ملجاأ ما.

ي�شتطرد مي�شال ويلر في �شرحه لفل�شفة 

هايديغر، باأن هذه العملية التي توؤدي بها 

المطرقة وظيفتها هي اأ�شبه بـ ''ال�شبكة''، 

ع م�شار �شبكة 
ّ
فعندما ''يبداأ ال�شخ�س بتتب

التدخالت، فاإنه �شي�شطدم ب�شكل حتمي 

بتدخالت اأُخرى كثيرة.'' بكلمات اأُخرى، يمكن 

القول اإن هذه العملية ت�شبه التفاعل الت�شل�شلي 

في تاأثير الدومينو )domino effect(، اإذ اإن 

التدخالت في عملية واحدة توؤدي بال�شرورة 

اإلى مجموعة اأُخرى من التدخالت، وبالتالي 

فاإن دفع اأول حجر من اأحجار الدومينو 

الم�شطفة بع�شها اإلى جانب بع�س، �شيوؤدي 

بطبيعة الحال اإلى دفع بقية الأحجار 

ق ل 
ْ
ر وانهيارها. وبالتالي، فاإن عملية الطَّ

ُتختزل في فعل الطرق وحده، بل اإنها اأو�شع 

من ذلك، وت�شمل اأفعاًل اأُخرى، مثل: اإزالة 

الم�شامير، وتفكيك الخزائن، وربما ت�شتدعي 

النقل اإلى مكان �شكن جديد. يلخ�س ويلر 

نتيجة هذه التدخالت باأنها ''�شبكة متكاملة 

وا�شعة النطاق ذات اأهمية مقترنة ومترابطة.''

وال�شوؤال المهم هنا هو: ماذا لو اأردنا 

التوجه نحو الحتمية التكنولوجية، واأثرها في 

اإحداث تغيير جوهري في حياتنا، يتخذ 

�شدقية و�شيوعًا متزايَدين. اإن الزمن الذي 

نعي�شه حاليًا، هو الزمن الذي يتزايد فيه 

التطور التكنولوجي باطراد لمتناٍه، حتى 

يكاد ي�شبح غير قابل للتحكم فيه، وهو ما 

عرف بنظرية ''التفرد'' )singularity( في 
ُ
ي

ال�شطالح العلمي. وبالتالي، اأ�شبحت 

الفاعلية الإن�شانية )human agency( مهددة 

و�شط الإيمان المتزايد ب�شيناريو اقترابنا اإلى 

ع�شر ما بعد الإن�شانية - والمق�شود بمفهوم 

الفاعلية الإن�شانية هنا، هو قدرتنا كاأفراد 

على التحكم وال�شيطرة على حياتنا واتخاذ 

ية.
ّ
القرارت بحر

ومع النت�شار العالمي لوباء كورونا، 

وتطبيق �شيا�شة الحجر المنزلي في معظم مدن 

العالم، اأُدخلنا في الف�شاء الرقمي 

''الالمحدود''، بعد اأن اأ�شبحنا مجبرين على 

ح�شر اأج�شادنا داخل المنازل، واإم�شاء �شاعات 

يومنا كلها بين العمل، والتعلم والترفيه 

''اأونالين''.

اأج�سادنا ونظرية هايديغر عن 

''الوجود يف العامل''

ر اأج�شادنا داخل الأماكن التي 
ْ
اإن حج

ن�شكنها، ي�شتدعي ا�شترجاع تاأمالت هايديغر 

ب�شاأن ماهية الوجود في العالم، الأمر الذي 

�شيقدم لنا فهمًا اأف�شل لنخراط اأج�شادنا في 

العالم الخارجي، عالوة على تو�شيح اأثر هذا 

الإجراء في الفاعلية الإن�شانية للفرد، وفي 

تغير عالقتنا مع العالم الرقمي. اإن تاأمالت 

هايديغر عن الوجود في العالم، ل تختزل 

ال�شيء بوجوده اأو عدمه فح�شب، بل تذهب 

اأيـ�شـًا اإلى خطوة اأبعد، لت�شرح اأن كينونة 
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ينت�شر به وباء كورونا، وهو نمط ذو طابع 

جماعي اأي�شًا، اإذ يمكن ل�شخ�س اأن ينقل 

العدوى اإلى �شخ�س اآخر ربما ينقل بدوره اإلى 

�شخ�س اآخر مرتبط به، وهذا الأخير قد ينقل 

اً. ولعل 
ّ
 جر

ّ
العدوى اإلى �شخ�س اآخر، وهلم

نموذج المري�شة رقم 31 في كوريا الجنوبية 

هو اأف�شل مثال لتقريب فكرة نقل العدوى.

''املري�سة رقم 31''

ن�شر موقع رويترز غرافيك�س في 20 اآذار/

ح فيها كيف انت�شر  مار�س 2020 مقالة يو�شّ

اًل كيف 
ّ

الفيرو�س في كوريا الجنوبية، مف�ش

و�شل عدد الم�شابين اإلى 5000 م�شاب. 

ن 
ّ
وعند تتبع م�شار وتحركات المواطنين، تبي

اأن الفيرو�س انت�شر بوا�شطة مري�شة واحدة، 

هي المري�شة رقم 31. وفي هذه المقالة 

ف المري�شة رقم 31 في كوريا الجنوبية 
َّ
ُتعر

باأنها الم�شوؤولة عن اإ�شابة اأغلبية حالت 

الكورونا في البلد.

لكن كيف انت�شرت العدوى؟

ذهبت المري�شة اإلى الكني�شة، ثم ذهب 

اأع�شاء الكني�شة اإلى ح�شور جنازة، ثم عاد 

اأع�شاء الكني�شة اإلى منازلهم. واأكثر من %80 

من حالت الفيرو�س في البلد ُتعزى اليوم اإلى 

هذه المري�شة.

اإذا ما اأردنا التغا�شي عن الجانب ال�شيىء 

لنمط النت�شار هذا، والذي يتج�شد في عدوى 

الآخرين ب�شهولة و�شرعة �شديدتين، فاإن هذا 

النمط ي�شير اإلى الطريقة ال�شيقة التي يعمل بها 

الفيرو�س. فقد �شافر الفيرو�س من المنزل، اإلى 

الكني�شة، اإلى الجنازة، ثم عاد اإلى المنزل، 

فت�شخم اأثر النت�شار، كاأثر الدوائر التي تت�شكل 

في الماء عند اإلقاء حجر في البحيرة، الأمر 

الذي يو�شح بجالء �شبكة التدخالت هنا. 

تطبيق فكرة �شبكة التدخالت على كيفية 

وجود اأج�شادنا في العالم، والتمعن لحقًا في 

معنى هذا الوجود في زمن كورونا؟ لنتخيل 

مثاًل اأن ثمة فتاة ا�شمها ''عبير''، ولنحاول 

ر�شم �شيناريو لأن�شطتها اليومية في الحالة 

 ،
ّ
الطبيعية قبل انت�شار الوباء. عبير هذه، اأم

اأنهت عملها، وتحتاج اإلى الرجوع اإلى منزلها، 

ومن اأجل التحرك من مكان عملها اإلى مكان 

�شكنها، تغادر مكان العمل، ثم تتوقف عند 

 لبع�س 
ّ
ال�شراف الآلي ل�شحب النقود. تمر

الوقت في و�شط ال�شوق ل�شراء الأكل لعائلتها، 

ثم ت�شتخدم الموا�شالت العامة، واأخيراً تم�شي 

ع هذا 
ّ
نحو المنزل. ي�شتطيع الفرد عند تتب

الم�شار، مالحظة تتابع فعل واحد بفعل اآخر، 

لي�شكل �شبكة حتمية من التدخالت. ومن 

الجدير مالحظته هنا، اأنه ومن اأجل العمل 

ب�شكل طبيعي في هذه الف�شاءات، فاإن ن�شاط 

وجود عبير فيها هو ن�شاط ذو طبيعة 

''جماعية''، اأي اأن انخراطها الج�شدي مع العالم 

الخارجي، يت�شمن بال�شرورة ال�شطدام 

بح�شود جماعية، كنتيجة حتمية لتحركاتها، 

وذلك �شواء في الموا�شالت العامة، اأو في 

مكان العمل، اأو في ال�شوق، اأو قريبًا من البنك. 

وبالتالي، ت�شبح �شبكة التدخالت لدى عبير 

حتمية، لأنها ت�شتلزم التوجه نحو م�شار من 

�شاأنه اأن ي�شكل �شل�شلة من الأحداث المتتالية 

بحيث اإن التحرك من ''اأ'' اإلى ''د'' ي�شتلزم 

ًا مع ''ب'' و''ج''.
ّ
ت�شابكًا حتمي

ا الآن وبعد معرفة كيفية عمل الن�شاط 
ّ
اأم

الج�شدي لالإن�شان، يتوجب علينا اأن نعرف 

عالقة ذلك بانت�شار وباء الكورونا. ولالأ�شف، 

فاإن هذا النمط ال�شائد للن�شاط الإن�شاني، 

والذي ياأخذ �شكله من خالل التجمعات 

المحت�شدة، يتطابق مع النمط نف�شه الذي 
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بهذا التجاوب مع الأزمة، لن تنقذنا هذه 

المرة ال�شركات العالمية، كما لن تنقذنا اأرباح 

اأغنياء العالم. لن تنقذنا �شيا�شات الفاي�شبوك، 

ول قوانين غوغل، ول تطبيقات �شام�شونغ. 

�شينقذنا قرار الب�شر فيما �شيفعلون 

باأج�شادهم، و�شتنقذنا قدرة النا�س على 

ال�شيطرة على اأن�شطتهم وتحركاتهم وقراراتهم. 

في هذه الأزمة، �شيتذكر الب�شر لأول مرة منذ 

فترة بعيدة، وربما منذ اأن اأُ�شقطت كلمة 

''ذكاء'' من الب�شر، وُن�شبت اإلى الهواتف 

والماكينات! اأنهم فاعلون ن�شيطون في 

مواجهة م�شكلة ما.

نعم، ن�شبح نحن الب�شر منقذي الب�شرية، 

ن�شبح الأبطال! ومع اأن ذلك بدا غير واقعي 

قبل انت�شار الوباء حين كانت الراأ�شمالية هي 

الآمر والناهي، اإّل اإن الأمر لم يعد هكذا الآن، 

كما لم تعد كذلك اأي�شًا ال�شيكولوجيا 

النيوليبرالية التي تقوم بالحكم على قيمة 

الفرد ب�شعارات اأنانية مثل ''المال هو الأهم''، 

ا 
ّ
اأو ''الفرد بال قيمة اإذا لم يكن لديه وظيفة''. اأم

الآن، فاإن هذا الوباء يغير من غطر�شة المنطق 

الراأ�شمالي، ويقول للفرد ب�شكل مبا�شر: ''اأنت 

تمتلك قيمة لأنك اإذا تحركت من منزلك، فاإنك 

�شتنقل العدوى اإلى الجميع. وبالتالي، مهما 

تعتقد اأنك بال قيمة، فاإنك ل�شت كذلك، لأنك اإذا 

بقيت داخل منزلك، ف�شيكون لديك قيمة تكفي 

لوقف انت�شار الفيرو�س عند الرقم 31. بهذا 

القدر اأنت ذو قيمة، وبهذا القدر اأنت ذو قرار، 

وبهذا القدر اأنت بطل.''

العالقة املرّكبة بني العامل املادي 

والرقمي

اأظهرت هذه الأزمة اأن انخراط الب�شر ما 

بين العالم المادي والرقمي، هو انخراط معقد 

وبالتالي، اإذا ما اأردنا التفكير في منطق هذا 

العمل ب�شكل معكو�س لحماية الأفراد من 

الإ�شابة، فاإن الأمر ي�شتلزم اأن يبقى الفرد 

بعيداً عن هذه ال�شبكة من التدخالت، اأي اأن 

ي�شبح منعزًل عنها؛ فاإذا لم تخرج المري�شة 

من المنزل، فاإنها لن تت�شبب بنقل العدوى اإلى 

الأ�شخا�س الذين ذهبوا اإلى الكني�شة، والذين 

بدورهم لن ينقلوا العدوى اإلى الأ�شخا�س 

الموجودين في الجنازة، وهوؤلء بدورهم لن 

ينقلوها اإلى عائالتهم عندما يعودوا اإلى 

منازلهم في اآخر النهار، وبالتالي يتم احتواء 

الفيرو�س!

الفاعلية الإن�سانية و�سط اأزمة 

الوباء

اإن نمط انت�شار وباء كورونا، يعني اأن على 

النا�س اأن يذهبوا عك�س نهج وجودهم الطبيعي 

في العالم، واأن يحتجزوا اأج�شادهم داخل 

منازلهم، من اأجل البقاء في قيد الحياة واإنقاذ 

حياتهم وحياة الآخرين. وبالتالي، امتالأت 

و�شائل الإعالم كلها باأو�شاف ت�شير اإلى نوع 

من التحديد، مثل: ''احتواء'' النت�شار، اأو 

''تقلي�س'' الن�شاط، اأو ''تقليل'' وتيرة العمل، في 

حقبة من الزمان تراهن على لمحدودية ت�شارع 

التقدم التكنولوجي في تغيير العالم من حولنا. 

طلب 
ُ
لكننا اأ�شبحنا الآن نعي�س في زمن وباء ي

فيه من النا�س المكوث في المنزل. اإنه الزمان 

الذي يقدم فيه اأجدادنا ن�شائحهم من تجاربهم 

في اأزمات ما�شية، والذي يعود فيه العلماء اإلى 

كتب التاريخ، ليبحثوا في مرجعيات اأوبئة 

قديمة. فعلى الرغم من جميع التطور الذي 

عتبر فيه 
ُ
و�شلنا اإليه، فاإنه زمن ما زال ي

الما�شي مرجعًا، كاأنها دعوة اإلى التذاكي على 

اآلة الزمن، والتباطوؤ في وتيرة حياتنا.
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عاد الإميان بالفاعلية الإن�سانية، 

لكن ن�ساأ نوع جديد من ''الإلقاء'' 

الرقمي

اإن النقلة ال�شطرارية و''الكلية'' من العالم 

المادي الخارجي اإلى ال�شا�شات الرقمية، هي 

نقلة اأف�شل ما يمكن و�شفها باأنها غط�شة في 

العالم الرقمي، اإذ اإننا نجد اأنف�شنا في هذا 

العـزل كـاأنـنا اأُلقينا ب�شكل مباغت في ف�شاء 

الإنترنت. وهذا التغيير المفاجىء ي�شتدعي 

العودة مجدداً اإلى توجه هايديغر ب�شاأن الوجود 

thrown� )في العالم، ومراجعة مفهوم ''الإلقاء'' 

ness( الذي اأ�شار اإليه في فل�شفة الوجود. ي�شرح 
هايديغر في هذا الطرح اأنه تم اإلقاء الإن�شان 

في العالم من غير موافقته، فقد ''جئنا اإلى 

الوجود من دون قبولنا ور�شانا، كما اأننا لم 

نت�شبب بوجودنا، ولم ن�شع اأ�ش�س قدومنا اإلى 

العالم، ول نمتلك �شلطانًا على وجودنا.'' 

بالتالي، يخل�س هايديغر اإلى اأن الب�شر وجدوا 

اأنف�شهم ''مقذوفين اإلى الحياة''، وهو حدث جرى 

في الما�شي ب�شكل حتمي، وتم تحديده قبل 

.)Withy 2011, p. 17( مجيئهم

تقوم اأماندا لغركف�شت في مقالتها 

''الإعالم الوجودي: نحو تنظير الإلقاء الرقمي'' 

باإ�شقاط مفهوم هذا ''الإلقاء'' على الحيز 

الرقمي. وعلى الأرجح، فاإن مفهوم ''الإلقاء 

الرقمي'' كان قد حدث قبل الأزمة الحالية، 

نظراً اإلى عدم قدرتنا على ف�شل التجربة 

الرقمية عن حياتنا في القرن الحادي 

والع�شرين، اإذ تو�شح لغركف�شت كيف اأننا 

مقذوفون بالقوة اإلى العالم الرقمي. واإذا كان 

هناك فترة اأكثر اإلحاحًا للحديث عن هذا 

الإلقاء، فاإنها �شتكون الآن في زمن كورونا، 

فاإن كان لدينا قليل من الخيار ال�شخ�شي 

المتبقي للتحكم في حياتنا الرقمية قبل 

ن يقف على نا�شية حبل رفيع 
َ
رّكب ي�شبه م

ُ
وم

على حدود ف�شاء مف�شلي. اإن اإنقاذ كوكبنا 

ب�شيطرتنا على اأج�شادنا، ل يعني اأن انخراطنا 

الرقمي في العالم لم يكن ي�شيطر على حياتنا 

من قبل، بل اإن درجات انغما�شنا في الف�شاء 

الرقمي كانت قد و�شلت اإلى ذروات ق�شوى، 

قبل اأن تذّكرنا هذه الأزمة بحتمية ماديتنا، 

لنا الممنهج اإلى 
ّ
كفاعلين نا�شطين نتحدى تحو

فاعلين رقميين في عالم محكوم بنزعة 

''الت�شارع'' كمعيار للتطور الب�شري.

في الوقت نف�شه، وللمفارقة، وبما اأننا الآن 

محتجزون اإلى اأجل غير م�شمى، فاإننا عدنا 

اإلى ف�شائنا الرقمي، لكن هذه المرة ''ب�شكل 

متوا�شل''. فمنذ اإعالن الحجر، تدفقت من 

�شندوق ''باندورا''2 كميات مهولة من 

من�شورات ال�شحة وال�شالمة والدورات 

المجانية عبر الإنترنت، ومن الفيديوهات 

 التعليمية والنقا�شات عبر ''الويبينار''

)webinar( والموارد التثقيفية والكتب 
والم�شرحيات المجانية، والتي ل ت�شتطيع اأي 

قدرة ت�شفح عادية ا�شتيعابها. بالمخت�شر، 

نحن الآن مرغمون على اأن نتحول اإلى 

جهابذة ومتحاذقين في عالم الإنترنت، فنرى 

الآن معلمين ل يكادون يعرفون كيف 

ي�شتخدمون اأجهزة هواتفهم، وقد ا�شطروا اإلى 

تعّلم تطبيقات معينة، من اأجل تقديم 

المحا�شرة في الف�شاء الرقمي. كذلك نرى 

اأ�شدقاء يعيدون تفعيل ح�شاباتهم في 

الفاي�شبوك، كما نالحظ اأن الأ�شدقاء غير 

الفاعلين اأي�شًا، اأ�شبحوا ي�شخون �شفحات 

و�شائل التوا�شل الجتماعي باأخبار 

وتحديثات ب�شكل م�شتمر. نحن اإذاً مرميون في 

ف�شاء رقمي رحب، ف�شاء تحول اإلى ملعبنا 

الجديد، اأو بالأحرى اإلى ''بيتنا الجديد''.
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في هذا ''البيت الجديد''، نحاول اأن ن�شنع 

معنى لالأزمة، واأن نفهمها، ونقوم بطرح اأ�شئلة 

عديدة في الف�شاء الرقمي: هل هذه الأزمة هي 

الو�شع القائم؟ هل �شتكون هذه الأزمة 

''الو�شع القائم الجديد''؟ هل كنا اأ�شاًل نعي�س 

في اأزمة من دون اأن ندرك ذلك؟ هل جلبناها 

لأنف�شنا اأم وجدنا اأنف�شنا فيها وقد تم اإلقاوؤنا 

اإليها؟

يو�شح هايديغر عند الإ�شهاب في الحديث 

عن مفهوم الإلقاء، اأن فكرة الإلقاء تحمل 

situated� )معها نوعًا من الظرفية اأو الو�شعية 

لقى، فهذا يعني اأنك 
ُ
ness(، فعندما تكون م

 Withy( ''ملقى في ظرف اأو و�شع معين''

2011(، اأي اأننا في الحجر القائم نجد اأنف�شنا 
في و�شع من الظرفية اأُلقيت فيه الب�شرية كلها 

في اأزمة الوباء. لكن هايديغر لم يناق�س 

الظرفية بمعزل عن عملية ''فهم المعنى'' ب�شكل 

منطقي )sense making(، فالظرفية تكون 

م�شحوبة بعملية فهم المعنى من الظرف، اأي 

اأن الإن�شان يفهم المعنى من اأمر ما، وهو في 

�شياق اأو ظرف ما. انطالقًا من هذا الرتباط 

بين الظرفية وفهم المعنى في فل�شفة الإلقاء، 

�شاع العديد من التوجهات التي حاولت اأن 

ت�شكل فهمًا منطقيًا لهذا الظرف الطارىء الذي 

وجدنا اأنف�شنا فيه: فرجال الدين ارتاأوا اأن 

هذه الأزمة هي دعوة للب�شر اإلى مرحلة من 

تطهير النف�س من الذنوب في رحلة الإن�شان 

ا نا�شطو التغيير الجتماعي، 
ّ
على الأر�س، اأم

فوجدوا في هذه الأزمة فر�شة للتاأمل الفردي 

والجماعي، مطالبين با�شتغاللها لإحداث 

تغييرات جذرية في النظام الراأ�شمالي القائم، 

بينما راأى فيها نا�شطو التغيير المناخي، دعوة 

كي ي�شبح فعل ''الثورة'' هو ال�شيا�شة المعتمدة 

التي ترتكز عليها ا�شتراتيجيات حمالتهم. 

الأزمة، فاإننا �شنجد اأنف�شنا الآن من دون اأي 

خيارات، ذلك باأن مجرد الحاجة الأ�شا�شية 

اإلى ال�شتمرار في ك�شب قوت رزقنا، يتطلب 

وجودنا على الإنترنت با�شتمرار من اأجل 

البقاء في قيد الحياة. اإذاً نحن في هذه الأزمة 

نغرق اأكثر واأكثر في الف�شاء الرقمي، 

للتعوي�س عن الغياب المادي في حياتنا، 

وبالتالي فاإننا نتحول اإلى ''اأج�شاد اآلية'' 

)device bodies( بح�شب تعبير لغركف�شت 

)Lagerkvist 2017(، ونوؤدي دورنا في تقديم 

ذواتنا على الإنترنت.

تو�شح لغركف�شت كيف اأننا نقوم باتخاذ 

الم�شوؤولية عن حياتنا في الف�شاء الرقمي في 

اأوقات الأزمة: ''في حالت الإلقاء التام، وهي 

ما و�شفها كارل جا�شبرز في الظروف 

المحدودة مثل الموت الفجائي، والفقد، 

وال�شراع، والمعاناة وال�شعور بالذنب، يقوم 

الفرد بتحمل م�شوؤولية حياته واإعطائها �شكاًل 

ما'' )Lagerkvist 2017, p. 6(. وهذا الأمر يعني 

اء هذه الأزمة، 
ّ
اأنه مع الإلقاء الرقمي التام جر

ل الإنترنت اإلى حيز ُنظهر من خالله 
ّ
تحو

م�شوؤوليتنا في التعامل مع هكذا اأزمة، اإذ 

اأ�شبح الإنترنت الحيز الذي ُتعقد فيه 

اجتماعات الموظفين على تطبيق زووم 

)Zoom(، ويقدم فيه المعلمون ح�ش�شهم، كما 

يتم تقديم جميع و�شائل الترفيه على م�شتوى 

عاٍل، مثل تقديم ح�ش�س المو�شيقى، واللياقة 

البدنية، ودورات الم�شرح عبر من�شات و�شائل 

التوا�شل الجتماعي التي هي المكان الذي 

ُتعقد فيه النقا�شات والور�شات، وُتطَلق فيه 

اأن�شطة الت�شامن والحمالت. اأخيراً، يتحول هذا 

الحيز اإلى مكان ل�شنع المعنى و�شط الأزمة، 

فهو المكان الذي نفكر ونتاأمل فيه عن 

وجودنا في اأزمة مفاجئة وغير م�شبوقة.
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بالوحدة في عالم الإنترنت. بالتالي، ربما 

يمكن قراءة هذا التغير في كونه تعزيزاً لفكرة 

''الخال�س الجماعي''، ولالأيديولوجيا 

ال�شتراكية في الوجود الجماعي.

اإىل متى ميكننا احتمال هذا 

''الغو�ص الرقمي''؟

على الرغم من الأثر البّناء والمفيد لهذه 

الممار�شات الرقمية، والتي يمكن القول اإنها 

�شاهمت في تعزيز مفهوم ''الحتمية 

التكنولوجية'' لالإنترنت، فاإن ثمة اأ�شئلة تبرز، 

ل فكرة 
ّ
مثل: اإلى متى ي�شتطيع النا�س تحم

انتزاعهم من اأ�شلوب وجودهم الطبيعي في 

الحياة؟ اإلى اأي مدى يمكن للرقمي ''اأن 

�س'' عن المادي؟ اإلى اأي مدى يمكننا 
ّ
يعو

ال�شتمرار في هذا النهج المعي�شي؟ اإلى اأي 

ل ان�شالخنا عن انخراط 
ّ
مدى ن�شتطيع تحم

اأج�شادنا المعتاد في العالم... وبالمخت�شر، 

اإلى اأي مدى ن�شتطيع العي�س من دون �شبكة 

من التدخالت؟

اأعتقد اأن التناق�س في هذا الإلقاء اإلى 

العالم الرقمي، هو اأنه على الرغم من رحابته، 

فاإنه محدود. وفي تو�شيحها لفل�شفة هايديغر 

في الوجود، تقول ويثي: ''اأن تكون اإن�شانًا 

tran� )يعني اأن تكون حراً، تلقائيًا، متجاوزاً 

scendent( ، ومحدوداً في الوقت نف�شه'' 
)Withy 2011, p. 2(. وفي هذا ال�شاأن، اأعتقد اأن 

الو�شف ينطبق اأي�شًا على الف�شاء الرقمي 

الذي على الرغم من اأنه ''يبدو'' من دون حدود، 

ولمتناهيًا )Lagerkvist 2017(، فاإنه ل يزال 

محدوداً. فاإذا كانت اأغلبية الأن�شطة الإن�شانية 

اليومية قابلة لأن تتحول اإلى الحيز الرقمي، 

اإّل اإنه ل يمكن لكل �شيء اأن يتحول في هذا 

التجاه، وهذا ل يتعلق فقط بالجانب التقني 

واأخيراً راأى العديد من الأفراد ونا�شطي 

المجتمع المدني في هذا الظرف دعوة اإلى اأن 

نكون اأكثر رعاية وحنانًا تجاه بع�شنا البع�س 

عبر اإطالق مبادرات �شغيرة من التكاتف 

والت�شامن المجتمعي.

في المح�شلة، كّثفت هذه الأزمة من مفهوم 

networked individual� )''الفردية ال�شبكية'' 

ism(، وهو الم�شطلح الذي تطور مع غزو 
و�شائل التوا�شل الرقمي وثورة المعلومات 

لحياتنا، والذي ي�شير اإلى تغير �شكل تنظيم 

المجتمع من مجموعات منت�شبة اإلى انتماءات 

معينة )كالعائلة اأو الموؤ�ش�شة(، اإلى مجتمع 

نية مفككة 
ُ
مترابط عبر اأفراد في �شبكات ذات ب

ومتوزعة في عدة اأماكن من العالم. ومع 

انت�شار من�شات التوا�شل الجتماعي، اأ�شبح 

الفرد مت�شاًل بالعالم اأكثر من اأي وقت م�شى، 

من خالل ما اأتاحته هذه المن�شات للفرد من 

اإمكان التوا�شل عبر تطبيقات كثيرة، مثل 

الوات�شاب، والفاي�شبوك، والما�شنجر، 

لت انخراطه في ع�شرات 
ّ
والإن�شتغرام، والتي �شه

المجموعات وال�شفحات ال�شيا�شية 

والجتماعية والترفيهية، وان�شمامه اإلى 

م�شاحة للنقا�س والتوا�شل. وفي الوقت ذاته، 

يجد الفرد نف�شه مع �شبكة ل يعرفها تمامًا، 

وي�شعر معها بنوع من الغتراب وعدم 

التوا�شل ''الحقيقي'' مع الجماعة، الأمر الذي 

ز 
ّ
اأدى اإلى تعميق �شعوره بالوحدة في الحي

الرقمي، لكن الفرق هو اأننا جميعنا ن�شعر بها 

في الوقت نف�شه، لذلك كثير ما يرافق هذا 

المفهوم فكرة اأننا ''وحيدون معًا''. اإّل اإن 

المفارقة تكمن في اأن النقلة المف�شلية في 

اء الأزمة، �شلطت ال�شوء على 
ّ
نظام العالم جر

فكرة ال�شبكة اأكثر من الفردية، وعلى فكرة اأننا 

معًا في هذه المحنة، اأكثر من فكرة �شعورنا 
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''الحرية''، و''التلقائية''، و''التجاوز''، اإّل اإنها 

محدودة في اأنها ل ت�شتطيع تقديم ''حيوية'' 

الحقيقي. وفي النهاية، فاإن فائ�س الحياة 

نهك لذة 
ُ
الذي يحدث في الف�شاء الرقمي، ي

الحياة الحقيقية، وهذا الفائ�س المهول بداأ 

يتحول اإلى عبء �شعب الحتمال!  

عزى اأي�شًا اإلى 
ُ
لإمكان تطبيق الن�شاط، بل ي

، وهو انعدام ''الحيوية''. فاإذا كانت 
ّ
�شبب اأهم

اجتماعات الأ�شدقاء على برنامج ''زووم''، 

والعرو�س المنفردة والجماعية للفنانين، 

والفيديوهات اليومية للطبخ وممار�شة 

الريا�شة والرق�س، جميعها توفر نوعًا من 

املصادر

فرانكن�ستاين هي رواية تتحدث عن عاِلم �ساب �سنع مخلوقًا غريبًا في تجربة علمية غير تقليدية لكنه   1

تحول لحقًا اإلى وح�ص جلب الماأ�ساة اإلى حياته. وقد اقترن ا�سم المخلوق الوح�ص بالعاِلم الذي �سنعه 

حتى اأ�سبح ا�سم ''فرانكن�ستاين'' ُي�ستخدم في كثير من الأحيان لالإ�سارة اإلى الوح�ص نف�سه.

بح�سب رواية الميثولوجيا اليونانية، فاإن باندورا هي امراأة اقتادها ف�سولها اإلى فتح �سندوق لم يكن   2

من المفتر�ص فتحه، الأمر الذي ت�سبب لحقًا بخروج جميع �سرور الدنيا منه. وفي رواية لحقة، يقول 

الب�سر، لكن ف�سولهم لفتح  للب�سرية ما لم يخطىء  النعم  ال�سندوق كان مليئًا بكثير من  اإن  البع�ص 

ال�سندوق قتلهم.
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