
نقد الوسائطية الميديائية
مخاطر تحويل اإلنسان إىل كائن افرتاضي

[[[

جميل قاسم]*[

تحت هذا العنوان: "نقد الوسائطية امليديائية" يتناول الباحث جميل قاسم مفهوم الوسائطية 

يف اإلعالم املعارص من وجهة نظر الفلسفة النقدية.

هذا  وتأثري  الرمزي  الفضاء  يسميه عرص  ما  املفهوم ضمن  تشكّالت  إىل  الباحث  يعرض 

العرص يف قيم اإلنسان قيم اإلنسان األخالقية املعرفية ومخاطر تحويل الكائن اإلنساين إىل 

كائن افرتايض كسائر الكائنات الفرتاضية.

المحرر

قبل عرص الفضاء الرمزي )الرقمي( مل يكن لزاماً عىل القراء واملستمعي واملشاهدين أن يكونوا 

سلبيي عند مشاهدة الصور والكتب والسلع أما يف عرص الحاسوب واإلنرتنت والتلفاز والفضائيات، 

فقد دخلنا يف عامل »الواقع االفرتايض« وزمن »اللغة العربية الجديدة« التي تنبأ بها جورج أورويل 

الفضاء  فيها  يتداخل  لغة  984] من دون معرفة فحواها وماهيتها األخرية! وهي  الشهرية  يف روايته 

الداخيل بالفضاء الخارجي بحيث يصبح املجتمع »مجتمعاً افرتاضياً« وبتداخل العالوم )الكومبيوتر( 

بالشخصية اإلنسانية متعددة األبعاد يف تحويل اإلنسان إىل إنسان افرتايض ذي بعد واحد.

وعندما تتحول الثقافة، والحب )اإليروس( واالقتصاد، والحقوق، وحتى الرياضة إىل وسائل 

مسألة  تصبح  رمزي  )إيروتيكا(  رمزية. وجنس  وتجارة  رمزية  رمزي، وسياسة  مجتمع  »مدارة« يف 

األلينة واألمتتة  اإلنسان من  تحرير  مندوحة عنها إلعادة  والوسائط مسألة مصريية ال  اآللة  أنسنة 

)Automatisation( االفرتاضية.

*ـ أستاذ الفلسفة وعلم الجامل يف الجامعة اللبنانية.
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مثل  ما يحدث مع رشكات  الرياضة عىل اإلنرتنت؟ هذا  اإلنسان مزاولة  يتخيل  أن  هل ميكن 

الرمزية  الرياضة  فيه  وتزاول   .[998 العام  ريايض أسس يف  موقع  عبارة عن  sportal  وهو  رشكة 

بأشكال متعددة، من سباق السيارات، إىل كرة القدم، إىل كرة املرضب، إلخ...

ماذا عن آدابية االتصال الجديد يف عرص الوسائطية املعممة؟ ماذا عن الثقافة يف عرص الكتابة 

الوسائط  والوسط؟ وليس مبقدور  بالبيئة واملجال  اإلنسان  ماذا عن عالقة  اإللكرتونية؟  والقراءة 

– حتى لو دمرت بلداً كالعراق بوسيلة افرتاضية – من دون حرب – كام الحظ جان بودريار – أن 

تتجاهل الطبيعة بسبب تغيريات املناخ، والكوارث الطبيعية الناتجة من التلوث الصناعي، وتفتت 

األوزون، وبسبب الزراعة االصطناعية والنباتات اإللكرتونية.

مل يلحظ مارتن هيدغر أن التكنولوجيا ستتعدى كونها وسيطاً بي اإلنسان والطبيعة الخام بتحول 

الطبيعة عينها إىل طبيعة إفرتاضية يف عامل الوسائطية املاروايئ، ومل ير هيدغر يف تطرقه ملسألة 

التقنية، أن ماهية التقنية تقنية بحتة، فالتقنية باألحرى، هي وسيلة لبعض الغايات والفعاليات اآللية 

واإلنسانية.

التقنية  غاية  عن  التساؤل  ينبغي  ولذا  ماهيتها،  عن  يكشف  ال  للتقنية  األدايئ  والتوصيف 

 CAUSA املادي  السبب  وهي  األربعة  األرسطية  األسباب  فيه  تندرج  للتقنية  غائباً  سبباً  بوصفها 

MATERIALS )عىل سبيل املثال املادة التي يصنع منها قدح الفضة(.

الكتاب، اإلنسان،  الوعاء،  فيه املادة،  الذي تدخل  causa formalis الشكل  السبب الصوري 

الشجرة(.

السبب الغايئ )القطع للسكي، القربان للقدح، املواصالت لعربات النقل، االتصال للوسائط... الخ(. 

والكرتالت،  والدولة،  والرشكة  اإلنسان،  املنجز،  )الفاعل،   causa efficiens الفّعال:  السبب 

والرتوستات املتعددة الجنسيات... الخ( ههنا، تصبح السببية أكرث تعقيداً يف تحديد ماهية التقمية 

عىل صعيد السؤال والجواب واملعرفة النقدية. وتكون الغاية أو الهدف الذي يجمع األسباب األربعة 

pro- بصورة افرتاضية، هي غاية التقنية الكربى، والفعلية، والحقيقية، ليس يف حيز الفعل، واإلنتاج

ducation فقط وإمنا يف حالة اإلمكان االفرتايض، واإلنتاج االفرتايض hyper-ducation فلعبة 

البورصة والتسوق االلكرتوين تقوم عىل هذا النمط من اإلنتاج االفرتايض الذي يحول الرأسامل 

السلعي – إىل رأسامل فريض مل يتوقعه ماركس يف نظريته لفائض القيمة، وال ليني يف الرأساملية، 
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التي تدمج االقتصاد املايل باالقتصاد الصناعي، أما االمربيالية – التكنوترونية فهي اآلن إمربيالية – 

افرتاضية، ناعمة ميديائية )وسائطية(.

ال تهدد التقنية التكنوقراطية القامئة عىل مصادرة وعي اإلنسان وماهيته، كجمعية للعقل والروح 

والجسد يف صلته بذاته وبوجوده وحسب، وإمنا مبصريه الحيوي.

التقنية يف السؤال – الفن والسؤال – باعتبار  وقد وجد هيدغر – الخالص من إشكالية الهيئة 

السؤال تقوى الفكر، ومناط الخالص اإلنساين ولكن عندها أسس ريجيس دوبريه علم امليديولوجيا 

)la medioligie( رأى أن الفن عينه، أصبح مجرد أداة من أدوات التعمية امليديائية )الوسائطية(: 

ملاذا كانت الصورة بالنسبة لإلنسان، ملقاومة العدم وجعل الوجود يستمر مدة أطول؟ ملاذا تعد 

الصورة أكرث عدوى من الكتابة؟ )ملاذا التلفاز أخطر من الكتاب بكلمة أخرى(. 

يذكر دوبريه الواقعة األسطورية عن أحد أباطرة الصي الذي طلب من رسام بالطه أن يزيل صورة 

الشالل الذي رسمه عىل جدار قرصه ألن صوت املاء مينعه من النوم! هذه القصة هي تعبري عن قوة 

الصورة، التي تخلق حولها حياة املتعددة اإلحساس والحواس.

املذياع،  )كالصحافة،  املرئية واملسموعة  اإلعالم  التقني وسائل  باملعنى  »ميديا«  كلمة  تعني 

مثل  املعلومات  لنرش  أصالً  معدة  غري  أخرى  مجاالت  مثة  ولكن  اإلعالن(.  السينام،  التلفاز، 

»املأدبة« واملقهى، ومنرب الخطابة يف الكنيسة )والجامع( وقاعة املكتبة، والبار، والربملان، تنرش 

الرأي والحدث والحداثة، هذه السلطة  أيديولوجيات »ميديالوجية« )إعالمية( تقوم عليهام سلطة 

هي التي يعدها دوبريه سلطة وسائطية ال تقترص فيها التقنية عىل كونها آليات تقنية وإمنا منظومات 

تقنية – ثقافية، هل مثة وجود إلجتامع إنساين يف مجتمع افرتايض؟

أو  أو املجتمع واإلنسانية؟ هل مجتمع األمم واقع اجتامعي  أو جمهرة  للحزب مؤسسة  هل 

مؤسسة ميديائية؟ هل الفاتيكان مرجعية روحية، أو واسطة روحية – ميديائية؟؟ إلخ 

لقد أنتج الناس السلع وتبادلوها خالل آلف السني من دون أن يحتاجوا لالستعانة بعلم خاص 

مثل االقتصاد السيايس – فالعمل – القيمة كان موجوداً قبل ريكاردو، ولكن مفهوم العمل املجرد، 

قيمة التبادل، كانت تتطلب تقسيم العمل إىل عمل ذهني وعمل يدوي، قامت عليها القسمة الجديدة 

للعمل ورأس املال، هو الذي جعل من العمل قيمة افرتاضية، قام عىل أساسها الرتاكم الرأساميل 

الالنهايئ. إن عدم التمييز ما بي العمل، وقيمة العمل، الحاجة والرغبة، هو الذي قام عىل أساسه 
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تسوغ  )ميديائية(  وسائطية  إيديولوجيات  أساس  عىل  املجتمعات،  يف  لإلنسان  اإلنسان  استثامر 

قيمة العمل القامئة.

إن عقالنية العلم والتقنية إمنا هي محايدة يف عقلنة التحكم وعقلنة السيطرة – كام يقول هابرماز 

للتقنية مجاالً خالصياً يف بعض – كثري – من  يف كتابه »العلم والتقنية كإيديولوجياً« ال ريب أن 

افرتاضية  تجارية  لغايات   واستثامره  استخدامه  عدم  كالطب رشيطة  والعملية  العلمية  املجاالت 

أيضاً، ولكن العلم والتقنية يتطلبان أنسنة – جديدة من دونهام قد يقودنا العلم إىل تدمري اإلنسان 

والبيئة واملجال الحيوي.

العودة  عىل  تقوم  االنفصام،  من  حالة  عىل  الحديث  الغرب  يف  النظام  مع  القطعية  قامت 

الالطبعنة    أو  الطبيعة  عىل  الخروج  وعىل  واملصدر،  واملوئل،  املنهل  باعتبارها  الطبيعة،  إىل 

Desnaturalisation يف آن.

ترتب عىل القطعية الرايكالية بي الجديد والقديم )القائم عىل مفهوم عقيل مركزي( »لوغوقراطي« 

الفردية  فقامت  االجتامعية،  للبنى  الفردية  والتذرية  االجتامعي،  الحيوي  البيئي  بالتوازن  اإلخالل 

يف املجتمعات الحديثة عىل عقالنية مدارة، وجرى استثامر املجال الحيوي مبا يخدم حاجات 

الرتاكم الرأساميل الالمتناهية.

الطبيعة االصطناعية  لنا استعامل تعبري مارسيل غوشيه حلت  إذا جاز  الباهتة  الحداثة  يف هذه 

اقتصادي،  إنسان  إىل  اإلنسان  الحديثة  الرأساملية  املجتمعات  إذ حولت  األصلية،  الطبيعة  محل 

أبعاد  القيمة واملنظور واملثال، يف نظام يدمج يف كنفه كل  استهاليك، ذي بعد واحد يفتقر إىل 

عىل  القائم  »النظام«  يف  واملصالح  القوى  كل  امتثال  عىل  ويرتتب  والعامة،  الخاصة  الكينونة 

الحياة  Sur Value تحويل  القيمة والحاجة  الفائضة عىل  االستهالك والربحية، وإشباع الحاجات 

الحديثة إىل موضة حياة معممة يتحول فيها االستهالك إىل أخالقية استهالكية، تهدد أسس التوازن 

بي اللوغوس وامليثوس، الحاجة والرغبة، الروح واملادة، الطبيعة واملجال، وتحول اإلنسان إىل 

»إنسان امتثايل« »إنسان خري« )بتعبري نيتشه(.

التفريد  لعملية  نتيجة  والكوين،  والجامعي،  الطبيعي،  بعده  عن  اإلنسان  الحداثة  فصلت  لقد 

األنانية املركزية، وأدى عرص األنوار )عىل الرغم من إيجابيات العودة إىل الطبيعة واإلنسان كمعايري 

للوجود والحقيقة( إىل بروز فلسفات وأيديولوجيات تاريخوية، ووضعية وتطورية تقوم عىل سيادة 

الوضعية،  الطبيعية  الظواهر  عىل  الطبيعي  النقد  معايري  وتطبيق  القوة،  ومنطق  املركزي،  العقل 
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واألخالقية، والروحية وامليتافيزيقية عىل حد سواء.

من الكوكلة إىل الكوكبة )العوملة(

ما اآلليات امليديائية – الوسائطية الكربى، التي تؤثر يف الذات البرشية يف عرص العوملة؟ 

آلية االستحواذ: استهدف الفنان البدايئ – يف معنى ما، بالرسم عىل الكهوف – إىل االستحواذ 

عىل موضوعاته األخرى )كالثور( بنوع من الفن السحري، الذي يجعل من »الفن« أداة للسسيطرة 

والهيمنة عىل »املوضوع«.

بواسطة  والالوعي  الوعي  عىل  السيطرة  عىل  تقوم  الحديث،  العرص  يف  االستحواذ،  وعملية 

امليدياء، من الكوكلة )الكوكاكوال( إىل الُدرجة )املوضة( بأشكالها وإشكالياتها، وحتى مفاهيم، 

»الدميقراطية« وحقوق االنسان، والحرية والحداثة.

وتقّدم وسائل اإلعالم مفاهيم منطية، كونية – خصوصية، ال تأخذ بعي االعتبار الخصوصيات 

الفردية والجامعية األخرى. 

السوق،  منطق  عىل  يقوم  عاملي،  واستهالك  إنتاج  لنمط  الدعاية  عىل  وتقوم  الهيمنة:  آلية 

والبورصة، والعملة، واملؤسسات الدولية، باعتبارها مؤسسات كونية universal، بغض النظر عن 

الالتكافؤ يف االنتاج والتوزيع واالستهالك عىل الصعيد العاملي.

آلية املحاكاة: تقدم امليديا اإلعالمية مناذج منطية سلوكية، يف الزي، واللغة، والفنون، وأمناط 

العيش املركزية، باعتبارها مناذج كونية، بغض النظر عن األمناط األنرتبولوجية للثقافات األخرى.

آلية االستعامر الذايت: وهي تقوم عىل القابلية لالستعامر colonialisty، يف الفكر، والسلوك، 

والُدرجة )املوضة( والعادات االستهالكية. 

ال ريب أن للوسائطية امليديائية مناقبها، وهي ليست كلها من املثالب، من حيث التواصل بي 

األفراد واألمم والشعوب، عىل صعيد كوكبي، وعاملي. ولكن منطق الهيمنة الرأساملية هو الذي 

يوّجه »عرص الشاشة« من منطلق االمتثالية »للنظام« العاملي، ويغدو، باملحصلة إرسال املعلومة 

بالصورة  مناطة  أموراً  بالالمريئ  املريئ  عالقة  يف  والذهنية،  املادية  و"السلع«  وتواترها،  وتناقلها 

املركزية، وأساس وظيفتها، بي أفراد املجموعة البرشية. 

واملحاميل  بالدالالت  مثقلة  مجردة«  »صورة  وإمنا  صورة،  مجرد  ليست  والحال،  والصورة، 
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للعقل  وسيلة  إنها  والسيميائية.  واالنرتبولوجية  والداللية،  والجاملية،  املنطقية،  واملفاهيم 

اللوغوقراطي )-العقالطي( يف تسخري الطبيعة لالنسان، واإلنسان لإلنسان اآلخر، باعتبار الطبيعة 

معيار الوجود والكينونة، فاإلنسان كائن طبيعي، والحق والخري والجامل مقوالت »طبيعية«.

للتأليه، الخلق االلهي، أي إن االنسان بعيد  وعىل الصعيد امليتافيزيقي، تغدو الصورة وسيلة 

خلق الخالق، عىل صورته اإلنسية، النفعية، والغائيّة.

وإذا لنا يف نظام إمربيايل، فال بد أن يتصف الله باإلمربيالية والهيمنة والسيطرة عىل املسكونة 

باسم نظريات كنهاية التاريخ وصدام الحضارات، و"حدود الدم«!

ويف النظام اإلمربيايل، تكون إيديولوجية الغالب، وزيه، ولغته، ومنطقه هي األساس، بل ميارس 

لعبة التسمية عىل اآلخرين باسم الحرية، والدميقراطية وحقوق االنسان، ويقسم الدول »األخرى« 

القيمة يف  القيمة«. وما  القيمة و«حكم  الخليط بي  إىل دول فاضلة ودول »مارقة« يف عملية من 

النظام االمربيايل؟ إنها قيمة إمربيالية، مديوقراطية، تخلط يف »مركزية الصورة« الفكر واللغة والتقنية 

وتسمية  عامل،  يف  إحساسنا  منارس  حيث  باملحسوس،  باالحساس  الحس  عالقة  يف  والداللة، 

االشياء يف عامل آخر.

وماذا يصبح اسم امريكا لو قمنا مثالً بعكس املوقف من وجهة التسمية املضادة؟ تصبح أمريكا 

)الواليات املتحدة( »دولة لوفياتان« )تنيناً( أسطورياً يضخ حممه عىل العامل واملعمورة، فهي دولة 

دميوإمربيالية، من منظور دميقراطي، وسيايس، وسوريالية فانتازية، من منظور فني جاميل، تقّدم 

فضالتها يف معلبات، والفوىض والعنرصية والالأخالقية يف الدادائية – الجديدة، يف مبولة ديشامب، 

وفنون العري املجانية performance، حيث يصبح الجسد قيمة بال قيمة، وفن الكاريكاتور كفن 

واقعي وافرتايض )هوليوقراطية( هو الفن. 

»قراطية«  دميو  دولة  مبقتضاه  آمريي  تصبح  أال  الحضارية،   – الجسد  أخالقية  عن  وماذا 

Fuckcraty؟ وماذا عن الفضيلة وفضالتها؟ أال تكون أمريكا مبقتضاها »سوقراطية« وسلعة قراطية، 

وبرغرقراطية، وبيتزاقراطية )Hut( وكوالقراطية؟!

ولوبيات  واملاسونية،  الدويل،  والبنك  البورصة،  ومؤسسات  والدولرة،  االقتصاد،  عن  وماذا 

الضغط، واملال )رأس مال( الناطق أال يحول اإلنسان إىل حيوان مايل ناطق، ويحّول أو يسعى إىل 

تحويل العامل إىل »دميوالرية«؟ من دون معادل ذهبي؟!

نقد الوسائطية الميديائية
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وماذا عن الدميقراطية األمريكية، أال تكون مبقتىض اسرتاتيجيات »حدود الدم« و«الكاوس« و«نهاية 

التاريخ« وصدام الحضارات »دمقراطية« ودمى قراطية، وبرتو قراطية وموز قراطية )دميقراطيات املوز 

ورشكات الفواكه املتحدة(؟ وماذا عن رشكات النفط املتحدة التي تخاض الحروب باسمها، من أجل 

 ،Desenchanté تعميم النموذج الدميقراطي عىل العامل وا ملعمورة؟! من أجل »عامل جديد« باهت

يجمع الصورة باملعلومة بالسياسة بالتواصل االفرتايض خارج الداللة، وبال داللة؟ يف سحر الصورة 

املتعالية، املخصوصة، يف عملية الفرجة، بال تفريج catharsis، خارج الزمان واملكان والتاريخ يف 

حياة الصورة وموتها – بحسب تعبري ريجيس دوبريه-؟
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