
أعقاب  يف  مستحيل"  تبادل  نحو  مالحظات  احلياة:  "قياس  برنامج  وضع  مت 
واملداخالت  واملشهادات  األدائية،  العروض  من  سلسلة  يستحضر  وهو  اجلائحة، 
الفنية... إلخ، التي تفّكك نظم القيم املضّمنة يف اخلطابات املهيمنة حول احلياة 
املفردات  توظيف  على  كمثال  االقتصاد"  "صحة  تعبير  إلى  ننظر  واالقتصاد. 
اخلاصة بجسد االنسان يف وصف حالة االقتصاد، وبالتالي تصويره كمادة عضوية 
يف مقابل التعبير عن احلياة ككيان قابل للحوسبة، أو اختزالها إلى مشكلة مالية 
أشيل مبيمبي. يف  تعبير  اآللي" على حد  والتفكير  التجريد  "أنظمة  ودمجها يف 
سياق طرح السؤال حول ما متثله القيمة، يتطّرق املشروع إلى العنف الذي تنتجه 
جماليات  توِجد  للقياس  جديدة  طرق  لتخيل  ويسعى  السائدة،  التمثيل  أنظمة 
احلياة. قوى  على  تؤكد  راديكالية  وممارسات  مختلفة 
Measuring Life: Notes Toward an Impossible Exchange features 
a series of invocations (performances, screenings, 
interventions, etc.) that interrogate systems of value 
embedded in hegemonic representations of life and the 
economy. We look at the 'anthropomorphisation' of the 
economy in public discourse-the construction of the economy 
as organic matter- versus the constitution of life itself as a 
computable object, its reduction to a �inancial problem, or 
alas Mbembe, the ways in which life and matter are 
incorporated into “systems of abstraction and machinic 
reasoning.” Addressing the question of what value stands for, 
the project unravels the violent workings of dominant 
systems of representation/signi�ication, seeking to imagine 
new modes of measuring that bring into being a different 
aesthetics and a radical praxis af�irming the powers of life.
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Act I

We are fast approaching the end of any outside.  
All matter, including life itself, is being construed 
as calculable, computable; subject to commodi�i-
cation and exchange. The proliferation of graphs, 
statistics and curves representing lives saved and 
lives lost, in real time, discloses the signifying 
order of a capitalist totality, wherein the Econo-
my has replaced the world in its entirety, every-
thing is written ‘inside’, and all that is inside is 
reduced to a  �inancial problem.1

In contrast, albeit by way of the same logic, the 
Economy �igures in mainstream public discourse 
as living matter, a human body. Of�icial state rheto-
ric locates ‘economic health’ at its center; which 
alas Butler, is a “life-taking �iguration”, insofar as 
protecting the health of the economy has relied 
on sacri�icing/rendering expendable human 
l i v e s . 2  

Or to be more accurate, those lives that have been 
historically constructed as nonhuman. Black 
lives. Brown lives. Working class lives. Lives at the 
frontlines.

Underpinning calls to “go back to normal” and 
restart the world/Economy is therefore a nec-
ropolitical grammar, informed by the very 
same epistemology driving computational 
escalation. Both rely on a ‘knowledge program’ 
or signifying order that renders everything as 
measurable, and deploys measurement and 
classi�ication to establish ‘truth’ and assign 
value. The reference point for this procedure 
of measurement is a Universal that af�irms its 
own author as ‘human’, of ‘intrinsic value’; the 
White/European. As it unfolds through a social 
and spatial con�iguration that entangles colo-
nialism, capitalism and patriarchy, this 
modern syntax produces a ‘scene of value’, that 
is essentially a ‘scene of obliteration’.3  Against 
a backdrop of scarcity and excess, a distribu-
tion of resources via these vectors of power 
morphs into a distribution of total violence, or 
‘sacri�icial possibilities.’4 In its overt forms, it 
manifests through the ‘life-taking’ instruments 
of the carceral state and capitalist expropria-
tion. In its more fugitive forms, it operates via 
healthcare systems and economies that ‘let 
die’.5

إّننا نقترب بسرعة من نهاية أي 'خارج'. إن كَلّ املواد، مبا يف ذلك 
واحلوسبة،  للحساب  قابلة  كيانات  إلى  يتم حتويلها  نفسها  احلياة 
البيانية  الرسوم  انتشار  يكشف  والتبادل.  للتسليع  خاضعًة 
واإلحصاءات واملنحنيات التي متثل -يف الوقت الفعلي- أرواحاً مت 
إنقاَذها وأخرى فقدت، عن نظام دالالت لشمولّيٍة رأسمالية، حيث 
يَستبدل االقتصاد العالم بأكمله، ويُكتب كل شيء يف 'الداخل'، وكل 

ما هو يف الداخل يحّول إلى مشكلة مالية.

يف املقابل، وبنفس املنطق، فإن االقتصاد يظهر يف اخلطاب العام 
'صحة  الرسمي  اخلطاب  يضع  بشري.  جسٌم  حية،  كمادة  السائد 
"استعارة  بتلر،  جودث  تعبير  حد  على  وهي  املركز.  يف  االقتصاد' 
على  االقتصاد  صحة  حماية  تعتمد  حيث  باألرواح"،  تودي  لغوية 
التضحية بحياة البشر.  أو لنكن أكثر دقة، حياة تلك األجساد التي 
مت تصنيفها تاريخًيا على أنها غير بشرية. حياة السود، حياة ذوي 
اخلطوط  يف  هؤالء  حياة  العاملة،  الطبقة  حياة  السمراء،  البشرة 

األمامية.

تشغيل  وإعادة  الطبيعي"  الوضع  إلى  "العودة  دعوات  فإن  وبالتالي 
العالم / االقتصاد تعكس سياسة نكروّية (سياسة موت) تقوم على 
كالهما  احلوسبة.  نحو  التصعيد  تقود  التي  اإلبستمولوجيا  نفس 
قابًال  شيء  كل  يجعل  داللة  نظام  أو  معريف  برنامج  على  يعتمد 
وحتديد  'احلقائق'  لتثبيت  والتصنيف  القياس  ويوّظف  للقياس، 
بشرية  تؤكد  'عاملّية'  القياس هي  املرجعية إلجراء  النقطة  القيمة. 
مؤلفها وبالتالي 'قيمته اجلوهرية'؛ أي اإلنسان األبيض / األوروبي. 
يُنتج هذا التركيب احلداثوي يف النسيج االجتماعي- حيث تشتبك 
بنى االستعمار والرأسمالية والنظام األبوي-  'مشهَد  قيمْة' هو يف 
اقتصادية  خلفية  مقابل  يف  ومحْو.   وإزالٍة  إبادٍة  مشهَد  األساس 
قائمة على الندرة واإلفراط، يتحول توزيع املوارد يف ظل هذه البنى 
العلنية  أشكاله  يف  الكلي.  للعنف  توزيع  عملية  إلى  السياسية 
والظاهرة يتجلى هذا العنف يف ممارسات الدولة األمنية واملصادرة 
الرأسمالية التي تودي باألرواح. وأما يف أشكاله األكثر خفاًء، فإنه 
يعمل عبر أنظمة الرعاية الصحية واالقتصادات التي تترك األرواح 

لتموت.

يف مواجهة هذا التوظيف للعنف الكلّي، كيف ميكننا 'استعادة القيمة 
الكلّية'.

ما دمنا نتعامل مع االقتصاد الرأسمالي كقوة شمولّية، فإننا ندرك 
نزاع، مبا يف ذلك  الشموّلية هو موضع  بأن كل ما هو داخل هذه 
تتطلبه  ما  نعرفه.  كما  العالم  تنتج  التي  والقياس  احلساب  أدوات 
ال  وما  ما ميكن  لكل  تعريف جذري  إعادة  هو  إذاً  الراهنة  احلالة 
املجال ألسلوب  ابستمولوجيا مضادة تفسح  ميكن حسابَه، وكذلك 
ويهّمش  'األشياء'،  قدسّية  ينزع  للقيمة  ومفهوم  للقياس  جديد 

االقتصاد، ويؤكد ُقوى احلياة.
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Against this deployment of total violence, how 
to bring about the restoration of total value.6

To the extent that we engage with the capitalist 
economy as a totalizing force, we acknowledge 
that all that is within this totality is a site of con-
testation, including the very tools of calcula-
tion and measurement that produce the world 
as we know it. What the state of things then 
demands is a radical rede�inition of the calcula-
ble/incalculable and a counter epistemology 
that makes possible a new mode of measure-
ment and a conception of value that desacraliz-
es things, peripheralizes The Economy and 
af�irms the powers of life.



Act IIاملشهد ٢

Market supply and demand under the capitalist 
mode of production is based on the exploitation 
of two of its very essential components: the value 
of labour and natural ‘resources’, both denoting 
lives that are excluded from the equation of pro-
duction, growth and pro�it.  The commodi�ication 
of life and nature was and continues to be a prod-
uct of colonial practices based on othering and 
exploitation in a market society that subjects 
human lives, natural resources, and ecosystems 
to its logic.
 
The development of the computer resonates with 
this rationalist approach that reduces the world 
into numbers. The stronger the computer, the 
bigger the storage, the higher its capacity to turn 
objects into digits. The design of today’s undersea 
�iber-optic cables- the very architecture of the 
Internet- is based on colonial trade routes. They 
function in a similar but more sophisticated 
manner. These submarine cables have given way 
to Big Data, a systematic mode of complex 
extraction and transportation of information.

This technology has been leveraged to reproduce 
in�initely a neoliberal world view through an ide-
ology of Solutionism – or the usage of algorithms 
and technology to �ix/solve real world problems. 
From Bacteria to Unions, Solutionism is under-
mining life intelligence, as it converts life to an 
in�inite equation backed by Big Data, providing 
solutions to everything –sometimes before a prob-
lem is even identi�ied:
 
Refugees, here is an app 
Genocide, here is an app
Famine, here is an app
Pandemic, here is an app
Climate catastrophe, here is an app

This arrogant ideology of the tech industry 
implies that any human problem can be solved 
technologically: be it social, ecological, economic 
or political.  Human Rights Industry to Disaster 
Management.. Solutions are offered by those who 
created the problems in the �irst place. They 
reproduce one another in an interminable loop.

الرأسمالي  العرض والطلب يف السوق يف ظل منط اإلنتاج  يعتمد 
و"املوارد"  العمل  قيمة  هما:  أساسيني  عنصرين  استغالل  على 
الطبيعية. كالهما يدّالن على حيوات مستبعدة من معادلة اإلنتاج 
والنمو والربح. كان تسليع احلياة و'الطبيعة' وال يزال نتاج ملمارسات 
اقتصاد  ظل  يف  واالستغالل  'اآلخر'  إنتاج  على  قائمة  استعمارية 
البيئية  والنظم  الطبيعية  واملوارد  البشر  الذي يُخضع حياة  السوق 

ملنطقه.

إن تطوير الكمبيوتر يتفق مع هذا النهج العقالني الذي يحّول العالم 
إلى أرقام. كلما كان الكمبيوتر أقوى، وسعة تخزينه أعلى، ازدادت 
قدرته على حتويل األشياء إلى أرقام.  إّن كابالت األلياف الضوئية 
لإلنترنت املوجودة اليوم حتت سطح البحر حتاكي خطوط التجارة 
فقد  تعقيًدا.  أكثر  كانت  وإن  مماثلة  بطريقة  وتعمل  االستعمارية، 
داتا"، وهو منط منهجي معّقد  بال"بيغ  افسحت املجال ملا يوصف 

لالستخراج ونقل املعلومات.

مت توظيف هذه التكنولوجيا إلعادة إنتاج  النهائي ملنظور نيوليبرالي 
للعالم من خالل أيديولوجيا احلل أو "السلوشنزم" - حيث تُستخدم 
احلقيقي.  العالم  مشاكل  إلصالح/حل  والتكنولوجيا  اخلوارزميات 
تقويض  على  األيديولوجيا  هذه  تعمل  النقابات،  إلى  البكتيريا  من 
ذكاء احلياة، حيث حتّول احلياة إلى معادلة ال نهائية مدعومة بالبيغ 
من  كثيٍر  يف  املشكلة  قبل حتديد  و  شيء،  لكل  حلوًال  وتوّفر  داتا، 

األحيان:

الجئون، ها هو التطبيق
إبادة جماعية، ها هو التطبيق

مجاعة، ها هو التطبيق
جائحة، ها هو التطبيق

كارثة مناخية، ها هو التطبيق

هذه األيديولوجيا املتعالية لقطاع التكنولوجيا تشير إلى إمكانية حل 
أي مشكلة بشرية باستخدام التقنية: سواء كانت اجتماعية أو بيئية 
إدارة  إلى  اإلنسان  حقوق  صناعة  من  سياسية.  أو  اقتصادية  أو 
الكوارث. يتم تقدمي احللول من قبل أولئك الذين خلقوا املشاكل يف 

املقام األول. إنهم يعيدون إنتاج املشكالت يف حلقة ال نهائية.

يرّكز على  بالسيارات  تلفزيوني خاص  برنامج  أيار ٢٠٢٠، ويف  يف 
أن  "نريد  إيلون ماسك  تراك اجلديدة، صّرح  تيسال سايبر  سيارة 
نكون الشركة الرائدة يف مجال تكنولوجيا نهاية العالم".  وبعد عدة 
أشهر ويف متوز ٢٠٢٠  قامت دولة اإلمارات بإطالق مهمة مسبار 
األمل الذي يعتبر جزء ال يتجزأ من خطة التنمية االقتصادية طويلة 
األمر  "يتعلق  املشروع  مدير  شرف  عمران  وبحسب  للبالد.  األمد 
مبستقبل اإلمارات وببقائنا"،  حيث صّرح يف لقاء تيد Tedx بعنوان 
(ملاذا يجب أن نذهب إلى املريخ) "إن االجابة بسيطة للغاية. لم ينته 
العصر احلجري ألن احلجر قد نفذ، انتهى العصر احلجري بسبب 
التقدم. ولن ينتهي عصر النفط ألن النفط سوف ينفذ، بل سينتهي 

بسبب التقدم. كل هذا يتعلق مبستقبل البالد…إنها مسألة بقاء". 

٧

٨

٩



In May 2020, in a car TV show focusing on Tesla’s 
upcoming Cybertruck, Elon Musk stated "We 
want to be the leader in apocalypse technology”. 7 
A few months later, in July 2020, the Emirates 
launched its Hope Mars Mission, which according 
to the project manager, Omran Sharaf, is seen as 
integral to the country’s long-term economic 
development. “It is about the future of the UAE 
and our survival,” Sharaf said.8 In a TEDx talk 
titled “Why we should go to Mars” Sharaf elabo-
rates: “It's a very simple answer. The Stone Age 
didn’t end because we ran out of stone. The Stone 
Age ended because of progress. And the Oil Age 
will not end because we ran out of oil. It will end 
because of progress. It's about the future of the 
country… It’s about survival.” 9

These survival narratives and fake futures are sell-
ing out the world before it ends, they predict a 
problem that they engendered. But as the ongo-
ing ecological crisis and current pandemic have 
shown us: smart systems, deep learning, machin-
ic thinking, arti�icial intelligence…are all systems 
of abstraction. They cannot and do not want to 
deal with meaning.

Life outside the totality of the screen is unex-
changeable. It is a futile exchange.

إن سرديات البقاء هذه واملستقبالت املزيفة تقوم ببيع العالم قبل أن 
ينتهي: إنها تتنبأ مبشكلة قامت هي بصنعها. ولكن كما أظهرت لنا 
األنظمة  إن  احلالي):  الوباء  ذلك  (مبا يف  املستمرة  البيئية  األزمة 
الذكية والتعلّم العميق والتفكير اآللي والذكاء االصطناعي ... كلها 
املعنى.  مع  بالتعامل  ترغب  وال  ميكنها  ال  جتريد،  أنظمة 

تبادل  إنه  للتبديل.  قابلة  غير  الشاشة  شمولّية  خارج  احلياة 
مستحيل.



Act IIIاملشهد ٣

With the infrastructures of a liveable life on the 
verge of total collapse

Perpetually failing to meet their most basic 
requirements

And [human] and [non-human] life forcefully 
devaluated, privatised and militarised 

Increasingly vulnerable and precarious

Can we rethink this mode of being in the world in 
grasping with the state of life itself? Taking it as a 
point of departure to pursue other ways of living 
that are grounded in our common existence, and 
the politics of a shared condition where the Body 
tends to reaf�irm its existence with and through 
other bodies/beings. Bodies that need, desire and 
depend on each other in order to survive. 

Vulnerability and precarity are reappropriated as 
a site of recon�iguration, toward a political frame-
work premised on the concept of collective 
exchange. Where cooperation is a mode of 
living/resisting, and new modes of collective 
agency and Radical [Co] belonging germinate 
around concepts of mutuality and reciprocity. 
Imagining different forms of a life ‘in common’ 
that enable an interdependence that expresses 
our communal will and collective thought.  

Against an understanding of vulnerability and 
resistance as mutually contradictory, we move in 
pursuit of a narrative sequence where: 

“We are �irst vulnerable and then overcome that 
vulnerability, at least provisionally, through acts 
of resistance”.10

يف ظل بنى حتتية موشكة على االنهيار

وفشل دائم  يف تلبية املتطلبات األساسية حلياة قابلة للعيش

وحتطيم  البشرية]  و[غير  [البشرية]  احلياة  وعسكرة  وخصخصة 
قيمتها

إننا نعيش حياة تتسم بعدم االستقرار وتتقدمها حالة من الهشاشة 

كيف ميكننا إعادة التفكير يف هذا النمط من الوجود يف العالم يف 
كنقطة  نأخذه  أن  بإمكاننا  هل  نفسها؟  احلياة  حلالة  إدراكنا  ظل 
انطالق لتحقيق حياة تقوم على أساس وجودنا املشترك، مع األخذ 
السياسية حلالة مشتركة حيث مييل اجلسد  التداعيات  باالعتبار 
املخلوقات   / األجساد  خالل  ومن  مع  وجوده  تأكيد  إعادة  إلى 
األخرى. أجساد حتتاج وترغب وتعتمد على بعضها البعض من أجل 

البقاء.

سياسي  إطار  نحو  التشكيل،  إلعادة  موقًعا  الهشاشة  حالة  تصبح 
أسلوبا  التعاون  يكون  بحيث  اجلماعي.  التبادل  مفهوم  على  قائم 
للعيش/ املقاومة، وتنبت أشكال جديدة للفاعلية واالنتماء اجلماعي 
تتيح  التي  "املشتركة"   مختلفة من احلياة  الراديكالي تتخيل طرقاً 

نوًعا من التكافل   الذي يعبر عن إرادتنا وفكرنا اجلماعي.

ونسعى  متناقضني،  باعتبارهما  واملقاومة  للهشاشة  فهم  نبتعد من 
باجتاه تسلسل سردي مختلف:

"نحن يف البداية نعاني من الهشاشة ومن ثم نتغلب عليها، على األقل 
١٠مؤقًتا، من خالل أعمال مقاومة".
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