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وتقدير وشكر مقدمة

اعتماًدا مصريُها ويتحدَّد تَنبثِق التي الظواهر من مذهلة تشكيلٍة عن مقدمة الكتاب هذا
الرقمية البيئات عىل الُكتَّاب اهتمام وينصبُّ اإللكرتونية. الثقافات ى تُسمَّ التكنولوجيا، عىل
الخلوية، الهواتف من املعارصة؛ حيواتنا مالمح من الكثري تُشكِّل التي بينها، فيما املتصلة
تكنولوجيا أوجدْت لقد اإللكرتوني. والربيد الفوري الرتاُسل إىل الالعبني، املتعدِّدة األلعاب إىل
والعالقات والُهويَّة واملحادثة األجساد فيها تعرَّضْت املادي، عاملنا داخل عوالَم االتصاالت
تغيري إىل جميًعا السياسية واملشاركة املعلومات َجْمع وعملية األُرسية والِبنى االجتماعية

جذري.
يف هنا طبُعها ويُعاد متنوِّعٍة، أماكَن يف أسبَق أشكاٍل يف الكتاب هذا من أقساٌم نَُرشت

املحرِّرين. من كريٍم بترصيٍح حة منقَّ صورة
الفنون الجديد: «الوحيش بعنوان مقال هيئة يف الثاني الفصل من أجزاءٌ ظهرت
الثاني العدد الرابع، املجلد «نبيوال» مجلة يف والجماليات» الجينومية، والفنون الرقمية،

.www.nobleworld.biz املوقع عىل (٢٠٠٧)؛
التخيُّيل «الرسد بعنوان مقال هيئة يف والثالث الثاني الفصلني من أجزاءٌ وظهرت
إف يس «آي مجلة يف البرشية» بعد ما األجساد وأيديولوجيات ايرببَنك السَّ الرطب: للعتاد

.٣٠–٤٠ :(٢٠٠٨) الثاني العدد الثالث، املجلد ستديز»، إنجليش أف جورنال آي إيه
عىل الجنيس» «اإلنرتنت بعنوان مقاٍل هيئِة يف الخامس الفصل من أجزاءٌ وظهرت
www.esocialsciences.com/Articles/) بيربز» ووركينج ساينسز سوشال «إي موقع
«أجساد وكذلك (٢٠٠٨ فرباير ٢١ بتاريخ displayArticles.asp?Article_ID=1391
الخامس املجلد «إن-بتوين»، مجلة يف اإللكرتونية»، يف/والثقافة النساء قراءة وفضاءات:

.٣–٢١ :(٢٠٠٦) األول العدد عرش،

www.nobleworld.biz
www.esocialsciences.com/Articles/displayArticles.asp?Article_ID=1391
www.esocialsciences.com/Articles/displayArticles.asp?Article_ID=1391


اإللكرتونية والثقافات الجديدة اإلعالم وسائل إىل مقدمة

الرقمية النصية الجديدة، اإلعالم «وسائل بعنوان مقال هيئة السادسيف الفصل وظهر
الرابع، املجلد ِتِكْست»، «بوستكولونيال مجلة يف «« «السايربموهاالَّ قراءة العام: والفضاء
journals.sfu.ca/pocol/index.php/pct/article/view/786/ (٢٠٠٨)؛ األول العدد

.521
ما ِحقبة إىل الساعية اإللكرتونية «الثقافة بعنوان مقال هيئة يف السابع الفصل وظهر
املجلد «ليتكريت»، مجلة يف النقدية» اإلنرتنت ودراسات واإلثنية الِعرق، االستعمارية: بعد

.٣–١٥ :(٢٠٠٨) األول العدد والثالثني، الرابع
آباد أحمد مدينة يف لالتصاالت، مودرا معهد يف محارضات هيئة يف أجزاء ُقدِّمت كما
معهد إىل لدعوتي تاندان وأتول كوثري لريتا ممتنٌّ وأنا ،٢٠٠٨ يونيو-يوليو يف بالهند،

لالتصاالت. مودرا
استجابت التي وهي واييل-بالكويل، مؤسسة من فارجونويل لجني األكرب وَديْني
وأَدين كتابنَْي. إلصدار مرشوًعا أصبح ما نت ودشَّ أخرى، سلسلة بشأن موجز الستفسار
زة امُلرمَّ اإللكرتونية رسائلها عليه تدلُّ (الذي املْلِهم وحماسها السخي لتشجيعها كبري بفضل

املبتسمة). والوجوه املتنوعة، والخطوط باأللوان،
هذا وأصبح رْحب، بصدر بالتفاصيل فاعتنت واييل-بالكويل يف مورس مارجوت أما

إسهامها. بفضل أحسن الكتاب
الحصيف وتوزيعها بالتفاصيل، كوريان آنا صديقتي لعناية غامر بامتناٍن أشعر كما

لها. حدوَد ال التي ة واملودَّ الزمالة، وروح الكتاب، ملواد
للنص. واملثابر الصابر تحريرها عىل الجزيل الشكر ه أُوجِّ ميسنجر يل ولربيدجيت

أشكر أن ويُرشفني القاعدة. هذه عن يشذُّ ال الكتاب وهذا الِفَعال، لكريم تاريخ الكتاب
وشاركوني املواد، إىل الوصول يف ساعدوني الذين واألصدقاء املكتبات، وأمناء الباحثني،
سوشال «إي مجلة من براقاش بادما ومنهم: املرشوع، هذا يف بسخاء وأسهموا كتاباتهم،
أمدَّتني التي واييل-بالكويل، يف املجالت عمالء خدمة إدارة من باجريا وجيان ساينسز»؛
يف األمريكي املعلومات مصادر مركز جاجاديشمن وميسور املهمة؛ املجالت ببعضمقاالت
جامعة يف رامنارايان وأخيال إلباسو؛ يف تكساس جامعة من يوثرز وبرايان بالهند؛ شيناي
اإللكرتونية الثقافات عن بدراستها إيلَّ أرسلت التي ليدز، جامعة يف بيتمان وثيا ديتون؛
فصوًال لتقرأ البحثي عملها أثناء الوقَت وجَدِت التي سوندرمان ونرياجا الالتينية؛ األمريكية

«الفظاعات»). أو األهوال من الكثري فيها تجد (ولم عليها وتُعلِّق مختارة
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وتقدير وشكر مقدمة

النقدية والفنون اإلعالم وَمْدرسة هاريسون، كولني إىل: خاص شكر توجيه وعيلَّ
أستاذ بصفة دعوتي عىل املتحدة باململكة مورس جون ليفربول جامعة يف واإلبداعية
وجو جراهام، وإلسبيث آشبالنت، تيموثي هناك: الجدد األصدقاء وإىل ،٢٠٠٨ عام زائر
تريفيدي) هاريش (وخصوًصا الهند سة ومؤسَّ أندرسون إيمي وإىل آدمز؛ وبيل موران،
سبتمرب-أكتوبر يف أوهايو، يف ديتون، جامعة يف زائًرا أستاذًا بصفتي استضافتي عىل
عىل املتحدة الواليات يف اإلنجليزية اللغة إدارة من رامنارايان أخيال وإىل ٢٠٠٨؛
وإىل الرحلة؛ دعم عىل الثقافية، للعالقات الهندي املجلس وإىل ومساندتها؛ صداقتها
تكنولوجي إنفورميشن فور و«جورنال تكنولوجيز»، «رايتينج ملجالت التحريرية الهيئات
من أقسام فيها ظهرت التي املجالت من كثري يف وامُلَحكِِّمني امُلحرِِّرين وإىل بوليتيكس»؛ آند
و«رايتينج ستديز»، إنجليش أف جورنال آي إيه إف يس و«آي «إن-بتوين»، الكتاب: هذا

سوشالساينسز». و«إي ِتِكْست»، و«بوستكولونيال تكنولوجيز»،
والنسخة البحثي امُلقرتَح من (لكلٍّ ا جدٍّ دقيقة قراءة من وافٍر بقْدٍر الكتاب هذا استفاد
مقرتَحات وقدَّموا النصح، أجزلوا الذين واييل-بالكويل، مراجعي من كثرٍي جانِب من األولية)

شكري. إليهم ه فأوجِّ حارٍّا. ثناءً قليلة حاالت يف وأبَدْوا بنَّاءة،
عىل — وبراناف ونانديني، وآي-بابا، ، والَديَّ — ألرستي امتناني أُزجي وكدأبي،
ولوال غريهم). وكثريين (هم الكتاب هذا كتابة خالل الدائمة ومودتهم مهم، وتفهُّ ِحْلمهم،

اإلطالق. عىل ألكتب كنُت ملا الحال، بطبيعة نانديني، عناية
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اإللكرتونية والثقافات الجديدة اإلعالم وسائل إىل مقدمة

اإللكرتونية: الثقافة دراسات •

اإللكرتوني للفضاء اإلثنوجرافية األبعاد -
األباراتجايست نظرية -
الثقافية الدراسات -

املتوسط. البحر مياه تحت ممتدَّة كابالت سفينٍة مرساُة قطعْت ،٢٠٠٨ يناير ٣١ يف
أكتب كنُت التي الهند، وعانت العالم. عْرب واالتصاالت اإلنرتنت خدمات بشدة رت ترضَّ
،٢٠٠٨ نوفمرب ويف .(٢٠٠٨ جويش (إس التعهيد عىل القائمة عملياتها يف اضطرابًا فيها،
الثانية الحياة «غرام وهو ُموٍح عنواٍن ذو اآلسيوية الهندية األنباء وكالة من تقرير حكى
عالقة بسبب الطالق بصدد كانا بريطانيِّني زوجني قصة األوىل»؛ الحياة زواج يُكلِّف
االفرتايض: العالم يف ثانية) (حياة اليف» «سكند موقع يف يخوضها الزوج كان غرامية
وهمي» عاَلم يف َغراًما املطاف نهاية يف «كان األمر بأن عذره تقبل أن الزوجة رفضت
اإللكرتوني، الفضاء أن الكتاب: هذا فرضية الحادثتان ر تُصوِّ .(indianinfo.com)
مادية ظروف يف بعمق خًة مرتسِّ تبقى كلها االفرتايض؛ والواقع اإللكرتونية، والثقافة

للغاية.
وينتبه ماديٍّا. بُعًدا االفرتاضية والعوالم اإللكرتونية للثقافات أن إىل الكتاب هذا يذهب
إىل باستمرار يُنبِّه بينما عنها، أو اإللكرتونية الثقافات من الصادرة والخطابات للخطابة
واملشاعر، والكابالت، والخرسانة، واملدن، األجساد، من — الصلب» «العتاد ِبنى أنَّ حقيقة
الِعْرق، آلليات خاضعٌة اإللكرتونية الثقافات عليها تقوم التي — والعمال العمل، وأماكن

والظلم. والُحكم، االجتماعية، والتفاوتات والنوع، والطبقة،

اإللكرتونية بالثقافات تعريف (1)

ثقافات لتشمل مختًرصا؛ مصطلًحا بوصفها اإللكرتونية»، «الثقافات عبارة تُستخَدم
بينها. فيما واملتصلة واإللكرتونية، امُلتشابكة، العرشين القرن من األخرية الثالثة العقود
الجديدة، اإلعالم وسائل ودراسات اإلنرتنت، دراسات املستخَدمة: األخرى املصطلحات ومن
الشبكية، الثقافة ودراسات الرقمية، الثقافة ودراسات الرقمية، اإلعالم وسائل ودراسات
املصطلحات كثرة وتدلُّ املعارصة. اإلعالم وسائل ودراسات املعلومات، مجتمع ودراسات

صات. للتخصُّ العاِبرة الحقل طبيعة عىل بينها من لالختيار املتاحة
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اإللكرتونية الثقافات «قراءة»

اإللكرتوني الفضاء

الرقمية. واالتصاالت املعلومات تكنولوجيات عن الناشئة واملجاالت العوالم اإللكرتوني الفضاء يَصف
اإللكرتونية. األجهزة فضاء داخل واألفعال العالقات من منظومة أنه عىل الكتاب هذا يف إليه ويُنَظر

التكنولوجي» «الفضاء أو املعلومات» «فضاء أيًضا اإللكرتوني الفضاء ى يسمَّ ما غالبًا
تكنولوجيات تُغذِّيها التي الجديدة االجتماعية «الفضاءات بأنه ويُعرَّف .(١١ :٢٠٠١ (َمنْت
وتُشري .(٢١٦ :٢٠٠٨ (هاكن الكمبيوتر» عْرب واملتاحة اْلُمَؤتَْمتة واالتصاالت املعلومات
«الثقافات إىل الجديدة»، اإلعالم وسائل «موسوعة به تُعرِّفها ما َوفق اإللكرتونية، الثقافة

.(٢٠٠٧ (كندال بها» املرتبطة أو اإلنرتنت عىل االجتماعية الفضاءات يف املَشكَّلة
ومعالجة جمع عمليات واالتصاالت املعلومات تكنولوجيات تَشمل الفنية، الناحية من
ألغراض ورسوم، وصوت وفيديو نصٍّ صورة يف املعلومات ونقل واسرتجاع وتخزين
والدول. سات واملؤسَّ والجماعات األفراد بني وسياسية وعلمية وثقافية واجتماعية اقتصادية
حيث التالقي؛ متزايدة تكنولوجيات خالل من وتُنَقل رقمية، صيغة إىل املعلومات ل تُحوَّ
من متكاملة صورة املتعددة والوسائط واإلنرتنت، والهاتف، الشخيص، الكمبيوتر م يقدِّ

االتصال. صور

اإللكرتونية الثقافة

الفيديو، ألعاب اإلعالم؛ ووسائل التكنولوجيات من متنوعة أشكال فيها تَتالقى التي اإللكرتونية البيئة
االتصال وتكنولوجيات اإلنرتنت، عىل والدردشات التعريفية، والصفحات اإللكرتوني، والربيد واإلنرتنت
والتكنولوجيات املحمولة، واملعلومات الرتفيه وتكنولوجيات الخلوية)، الهواتف (مثل الشخيص

الحيوية. والطبِّية الحيوية املعلوماتية

الهاتف مثل املتعدِّدة؛ الوسائط تطبيقات خالل من أيًضا اإللكرتوني الفضاء يُنتَج
وإذ الكامريات. باستخدام بُعد عن االجتماعات وعقد اإللكرتونية، واملراقبة املحمول،
الخلوية الهواتف تشيع وإذ فون، آي هواتف خالل من اإلنرتنت الناس من املزيد ح يتصفَّ
كانت إذا نفسه. اإللكرتوني» «الفضاء تعريف إعادة الواجب فمن العالم، عْرب مكان كل يف
فهي اإللكرتونية، للثقافة األكاديمية الدراسات لدى شائًعا االفرتايضموضوًعا الواقع بيئات
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التكنولوجيا مستخدمي خربة معظَم ، بحقٍّ (٢٠٠٦) ناكامورا ليزا ح تُوضِّ كما تُشكِّل، ال
ق، والتسوُّ االجتماعي، والتواصل التعريفية، والصفحات واأللعاب، املدوَّنات، الرقمية.
ما وإذا واليومية. املشرتكة باألمور يتعلق فيما أهمُّ ذلك كل اإلنرتنت، عىل والدردشة
يف املستقرة — الثقافية الدراسات أُُطر من تستلهم أن اإللكرتونية الثقافة دراسات َلت أمَّ
َمعاِمل يف الشاذة البيئات إىل ال الشعبي، اإلنرتنت إىل تلتفت أن فعليها — اليومية الحياة
اإللكرتونية الثقافة أن إىل فبالنظر «واحدة»؛ إلكرتونية ثقافة هناك ليس االفرتايض. الواقع
الواقع يف فهناك اليومية، حيواتنا يف ومستأنسة لة، ومعدَّ ومطوَّعة، للغاية، مطبَّعة أصبحت
وهواتف املحمولة الهواتف مع شيوًعا. أكثرها هو اإلنرتنت لعلَّ كثرية، إلكرتونية ثقافات
ومن االفرتايض. العالم إىل ومنفذ أيادينا، راحات يف إلكرتونية ثقافات لدينا الثالث، الجيل
من كثري عن ناتًجا «تشكيًال» باعتبارها اإللكرتونية الثقافات مع الكتاب هذا يتعامل ثَمَّ،
واملعلومات، السيايس، االقتصاد املتصاحبة: واأليديولوجيات واألفكار، واألدوات، الِبنى،
والشاشات، واألسالك، الكوابل وتراكيب السوق، ومنطق والرأسمالية، العاملي، والتمويل
من والتطبيقات، املواقع من وفرة عىل اإللكرتونية الثقافات وتَشتِمل إم. آي اإلس وبطاقات
ذلك ومع اإلدمان. أشكال إىل الرتفيه ومن السياسة، إىل اإلباحية ومن التعبئة، إىل التطبيب
نقاط يف اإللكرتونية الثقافات بها ترتبط التي فاملعلومات — املوضوع لب هو وهذا —
وتُمدِّدها، وتُكرِّرها، الواقعية، للحياة «املادية» بالظروف متصلٌة مختلفة، وبطرق متنوعة

مها. وتُضخِّ
إىل املحمولة االتصاالت أنظمة «فضاء» من — اإللكرتوني الفضاء بيئة تُعاَمل ال
«امتداًدا» باعتبارها ولكن مواٍز، عاَلم مجرَّد باعتبارها الكتاب هذا خالل — األلعاب عوالم
الفضاء يف اإلنرتنت) عىل (ُهوية «أفاتار» هيئة يف فاإلنسان اليومي. للعالم و«تضخيًما»
بقْدر ًدا» مجدَّ «ُمشكَّل وكأنه منتًرشا يكون ال وُمتعدِّدة، مختلفة ُهويات ذي اإللكرتوني،
لة معدَّ نسخة ولكنه مذهًال، جديًدا شكًال البرشي بعد ما وليس ًدا. ُمتمدِّ إنسانًا يكون ما

نعرفه. ظَللنا كما اإلنسان من

األفاتار

ويُمكن افرتاضية، بيئة يف للُمستخِدم رسوميٍّا تمثيًال يكون ما وعادة اإلنرتنت، عىل ُهوية هو األفاتار
بيئة يف حركاٍت يُؤدِّي جعله أيًضا ويمكن املستخِدم، فيه يرغب يشء أي يُشبه وجعله تعديله
اآللهة تجسيد إعادات إىل يرمز حيث الهندوسية؛ امليثولوجيا من بالصدفة املصطلح يأتي اإلنرتنت.
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عىل «هابيتات» لعبة يف األول استخدامه كان وربما األرض). عىل (مظاهرها األرضية تجلياتها أو
العرشين. القرن ثمانينيات إىل تاريخها ويرجع لوكاسفليمز، رشكة أنتجتها التي اإلنرتنت،

فيها. وُمدمج املادية والظروف بالسياقات متصل «تشكيل» اإللكرتونية الثقافات
وإنتاجه، طبيعته، تحكم بل باملعلومات، ه وتُمدُّ اإللكرتوني، الفضاء تُنِْتج الظروف هذه
عملية أي مثل اإللكرتونية الثقافات نرى أن إىل بحاجة أننا هذا ويعني وتطبيقه. عه، وتََوسُّ
الجنيس، وامليل والنوع، والطبقة، الِعْرق، موضع تُحدِّد أخرى، ثقافية ِبنيًَة «مناسبة»
دراسات ع توسِّ مميزة. بطرق فيها وتؤثِّر عليها، نفوذها وتمارس وتُمثِّلها، والُهوية،
يف اإللكرتونية الثقافات بوضع الثقافية والدراسات الثقايف النقد عمل اإللكرتونية الثقافة

بها. وتتأثَّر لألفراد، الفعلية الُهويات هذه يف تؤثِّر أنها اعتبار عىل موقعها
«مطبَّعة»، اإللكرتونية والثقافات الرقمية اإلعالم ووسائل اإلنرتنت يُصِبح وبينما
التي الطريقة فْهم إىل نحتاج واملنظمات، لألفراد اليومية الحياة يف ومدَمجة ومستأنَسة،
الطبيعة) (أو الدرجَة املجتمع أقسام كل تمتلك هل اليومية. الحياة تلك يف بها تؤثِّر
الثقافات هل العوالم؟ هذه يف والتمثيالت االفرتاضية العوالم يف التحكُّم من ذاتها،
ألنهما مهمان؛ السؤاالن هذان لألفراد؟ اليومية الحيوات يف النوع عىل َسة مؤسَّ اإللكرتونية
الثقافات االجتماعية. املمارسات من منظومًة اإللكرتونية الثقافات كون عن يكشفان
الثقافية سياستها لها ثقافيٌة تشكيالٌت الرياضة، أو التليفزيون أو كالفيلم اإللكرتونية،
الثقافات الكتاب هذا يُحلل النوع). أو الطبقة، أو االقتصاد، أو بالِعْرق، (املتصلة الخاصة

لها. منِتجة أو لها، مغلِّفة أو القوة، صور يف ُمدَمَجة بوصفها اإللكرتونية
«ثقافة» أنها اعتبار عىل إليها ننظر أن إىل نحتاج اإللكرتونية، الثقافات «نقرأ» وحتى
بوصفه ولكن ، مستقالٍّ ِكيانًا بوصفه اإللكرتوني الفضاء الكتاب هذا يعامل ال تكنولوجية.
الثقافات د تُحدِّ وبينما الحارضة. وهمومه مشكالته بكل املادي، بالعالم متصًال كيانًا
ليست الثقافات. تُشكِّل بدورها التكنولوجيات فهذه ر، تتطوَّ التكنولوجيا من أشكال أي
تحدِّد فهي «كالهما»؛ ولكنها للثقافة، سبب أو ناتج مجرد أخرى، بعبارة التكنولوجيا،
يتغذيان معينة تكنولوجيا ألي ومنطق روح ثمة بفعلها. وتَتَحدَّد فيها، ر تتطوَّ التي الثقافة
«داخل» تكنولوجيا أي يضع أن املرء عىل أخرى، بعبارة ويغذيانهما. والثقافة املجتمع من
بسياق. محكومة القراءة، هذه حسب جميعها، التكنولوجيا دة. املحدَّ «املادية» سياقاتها
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ومندمجة حيواتنا، من أسايس جزء هي بل وحسب، موجوًدا شيئًا التكنولوجيات ليست
يف وهي، ،(١٩٩٦ وهادون (سيلفرستون «مستأنسة» التكنولوجيات إن اليومي. الشأن يف
امتالك إىل وباإلضافة حولها». «من اليومية حيواتنا بها ندير التي الطريقة ه تُوجِّ املقابل،
واألمان، الوجاهة، من — ثقافية قيًما أيًضا تمتلك فهي ذرائعية، قيمًة التكنولوجيات

رها. وتَطوُّ التكنولوجية األجهزة تصميم باطراٍد ه تُوجِّ — االجتماعي والتآلف
مفكرة بمنزلة يكون أن يجب إذ هاتف؛ من أكثر يكون أن املحمول للهاتف بد ال
إىل مون امُلصمِّ يحتاج ولذا للمكانة. ورمز ترفيه، جهاز أو صحي، ومؤرشِّ شخصية،
تلك يدمجوا وأن ما، ثقافٍة يف مرغوبة وُجِعلت مهمة صارت التي القيم لتلك التنبُّه
فهو أكرب؛ أبعاٌد «اليشء» لذلك يُصِبح السبب ولهذا مونه. يُصمِّ الذي «اليشء» يف القيم
األبحاث (بيَّنت والشعور الثقافية، والقيم الحياة، أسلوب وخيارات التطلعات، يمثِّل
٢٠٠٧؛ وهيوز بالن انظر الخلوية. بهواتفهم «عاطفيٍّا» متعلِّقون الناس أن مثًال التجريبية
تُعربِّ إذ وجذابًا؛ كفًؤا الخلوي الهاتف يكون أن بد ال الوظيفية. والقيم ،(٢٠٠٦ رسيفاستافا
و«ثقافية». «رمزية» قيمة عن واألخرى و«ذرائعية»، «إنتاجية» قيمة عن األوىل الصفة
.(www.coolhotmail.com) هوتميل» «كول خدمة هوتميل أطلق ،٢٠٠٧ أكتوبر يف
ُهويات يختاروا أن للمستخدمني وتُتيح اجتماعية، كلها األساسية «سماتها» خدمة وهي

شخصية:

لإلقامة!» إثباتًا بوصفها اإللكرتوني للربيد تعريفية ُهويات عىل «احصل
هنا!» شخصيتك تصُف اإللكرتوني للربيد تعريفية ُهوية «ِجد

املناسبات. لكل تعريفية ُهويات املتعة! من وكثري ورشاب، وطعام، «رياضة،
عليها؟» حصلت اإللكرتوني للربيد املبتكرة التعريفية الُهويات هذه من كم

إقناًعا: األكثر الحجة وأخريًا،

يف أنت، بكونك يتعلَّق كله األمر مفتاحك. هي الفردية بك، خاصة طبقة يف أنت
اإللكرتوني! لربيدك التعريفية بالُهوية يتعلَّق األمر الخاص. فضائك

هنا ومن شكلهما. اإللكرتوني والربيد املكتب سطح تصميم الفردية أيديولوجية تمنح
من معينة طبقًة يخدم بأنه ثَمَّ من موحية أوفيس، إس إم برامجها مايكروسوفت ي تُسمِّ
فنية، تفصيالت هذه ليست مثًال). البستنة أو البناء يف ال املكاتب، يف يعملون (الذين الناس
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يُمنَح حيث واقعية؛ مادية سياقات يف متجذر الربنامج اسم وثقافية. اجتماعية قيم ولكنها
باطراٍد — (٢٠٠٤ ليو (إيه املعرفة» مجال يف «العمل أو — املكتبيان والخدمات العمل

املعلوماتي. االقتصاد يف األخرى العمل ألشكال يُمنَح مما أكرب قيمًة
مثل تكنولوجية؛ ليست بعوامل محكومة البيانات قواعد إعداد تكنولوجيات وباملثل،
رأس أو الخصوصية، مسائل أو األمنية، االعتبارات أو الحدود، عْرب املعلومات إىل النفاذ
الدول بني التعاونية والسياسات والسوق، املال، عوامل وتُؤثِّر الرصاعات. أو البرشي، املال
السجالت إدارة أو الدولة سيطرت بينما البيانات. لقواعد التشغيلية اآلليات يف أيًضا
وسجالت والسكان، الجنائية، والسجالت الرضائب، (تفاصيل املعلومات عىل مىض فيما
لفاعلني السجالت حفظ إمكانيات الرقمية التكنولوجيا استخدام يُتيح والوفيات)، املواليد

اجتماعيٍّا. يكون ما غالبًا التكنولوجيا فمنطق ولذا، ُمتنوِّعني.
التكنولوجيا يستخدمون والنساء الرجال كان إن عما نسأل أن إىل أيًضا نحتاج
العالم يف الُهويات جوهريٍّا الرقمية الثقافة تُبدِّل هل ال. أم نفسها بالطريقة الرقمية
تتمحور ال رئيسية؟ تمييزية عالمات والنوع والطبقة واإلثنية الِعْرق يزال ال حيث الواقعي
األلعاب عوالم أو اإللكرتونية املجتمعات أو االفرتاضية العوالم عن النوع هذا من التساؤالت

العالم. أنحاء يف يَعيشونها التي البرش خربات عن ولكنها الرقمية،
الناس يف وتؤثِّر والقوة، بالربح ُمتعلِّقة مادية اعتباراٌت اإللكرتونيَة الثقافاِت تُحرِّك
اعتبار عىل دائًما التكنولوجيا إىل النظر يجب كيف هذا كل ويُظِهر الواقعية. حيواتهم يف
والقيم، املعاني، فيها تقرتن تكنولوجية ثقافة أنها اعتبار عىل ومعاملتها سياقية، أنها
متصلتان. ولكنهما منفصلتنَي، ليستا والتكنولوجيا فالثقافة وهكذا؛ باملوضوع. والوظائف
للثقافات وتَماُزج واسع، نطاق للناسعىل حركات سياق يف اإللكرتونية الثقافات تنشأ
«تدفقات» أهمية، أكثر نحو وعىل اإلنتاج، من ُمنترشة وأشكال هجينة، أشكال إىل يؤدِّي
إنتاج يف التحكُّم نحو املتزايدة املال رأس اتجاهات تَستلزم االنتشار. الواسعة املال رأس
(سرتاتون أيًضا متزايدة ضوابط مع ولكن أكرب، تواصليًة واستهالكها، وتداولها، َلع، السِّ

.(١٩٩٧
تغريات إلحداث سعيها يف منترشة، مواقع مع وترتابط الحكومية غري املنظمات تبحث
السليكون، وادي آسيا) من (وخصوًصا املهاجرون العمال بَنى العالم. عْرب املجتمعات يف
اإلنرتنت وانبثق الكمبيوتر. ثورة إىل التِّجاريَة والجوانَب األبحاَث املطاف نهاية يف قاد الذي
ما بقْدر االنتشار يف الرتفيه صناعة ورغبت املتحدة. الواليات يف الدفاع لوزارة مرشوٍع من
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تنوًُّعا، وأكثر ، وُمستمرٍّ أعظَم، ترفيٍه عىل الطلب وكان والعمق، االتساع حيث من يمكنها
أثناء والرتفيه األفالم، لعرض املحمولة والتكنولوجيات الووكمان، أجهزة إلنتاج دافًعا
وضوًحا األكثر االجتماعي/السيايس/الثقايف الجانب إنها يُقال التي العوملة أما ل. التنقُّ

واالتصاالت. املعلومات تكنولوجيات لوال لتتسنَّى تكن فلم العرشين، القرن لثقافة
االفرتاضية والعوالم شبكيٍّا املتصلة اإلنرتنت ثقافات عىل الِكتاب هذا اهتمام ينصبُّ
رئيسيٍّا. دوًرا االتصاالت وأنظمة الرقمية والتكنولوجيات الكمبيوترات فيها تلعب التي
تظهر فهي اإلنرتنت، لثقافات وُعقًدا َطرفيًة محطاٍت باطِّراد املحمولة الهواتف تصري بينما

الكتاب: هذا ويفحص الشبكية. الثقافات هذه ملثل امتدادات صورة يف هنا

اإللكرتونية. الثقافات من الشعبية األشكال •
اإللكرتونية. التكنولوجيات تنتجها التي والُعْمري) والعام، (الخاص، الفضاءات •

الجديدة. الثقافات لهذه والطبقة والِعْرق النوع عىل سة املؤسَّ الطبيعة •

املعلومات مجتمع بمعايري اإللكرتونية الثقافة سياقات (١) : سأُبنيِّ الفصل، هذا بقية يف
املختارة املقاربات (٣) اإللكرتونية. الثقافة دراسات يف األساسية املسائل (٢) والعوملة.

اإللكرتونية. الثقافات لدراسة

املعلومات مجتمع (2)

نظام بأنه (٢٠٠٣ طبعة ويبسرت، قاموس (حسب املعلومات» «مجتمع تعريف يُمكن
فيه: يوجد

الحياة يف الكمبيوتر واستخدام والالسلكية السلكية لالتصاالت متزايد تالٍق •
والسياسة. واالستهالك، واإلنتاج، اليومية،

املعرفة. إلنتاج متزايدة أهمية •
الزراعي البدني العمل (مقابل املعلوماتي بالعمل املشتغلني من التزايد دائم عدد •

الصناعي). أو
شبكات خالل (من املعلومات قات تدفُّ عْرب والفضاءات املدن بني شبَكي ربط •

والالسلكية). السلكية االتصال
وصوت. وُصَور نصٍّ شكل يف املعلومات «تبادل» من ُمتزايد قْدر •
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بعد «ما مجتمع حالة إىل الشهرية، (١٩٧٣) ِبل دانييل لفرضية وفًقا العالم، انتقل
صناعة يف مواٍز ع وتوسُّ الصناعية، العمالة يف بانخفاض موسوم االنتقال وهذا صناعي».
«مهنيون»؛ لدينا والعمال، اليدويِّني العمال من وبدًال معلومات». و«مجتمع الخدمات
املعلومات. إىل الصناعي بعد ما املجتمع حاجات إشباع يف ترغب جديدة» ثقافية «نخبة
اآلتية: بالسمات العوملة وتتميز بالعوملة. وثيًقا ارتباًطا املعلومات مجتمع يرتبط

املال. رأس وحركة التجاري التبادل عالقات بمعايري التجارة ع توسُّ •
والعاملية. القومية عْرب االتصال شبكات تطور •

اإلقليمي. فضائها داخل حتى القومية، للدولة املقلَّص الدور •
صندوق (مثل القومية عْرب والسياسية واالقتصادية الثقافية الشبكات صعود •

الدولية). العفو ومنظمة األخرض، السالم وحركة الدويل، النقد
إىل ليفيز (من الغربية الثقافية واألدوات االستهالكية للمنتجات املتزايد الحضور •
مطاعم سلسلة إىل (نسبًة العالم «مكدلة» غالبًا ى يُسمَّ ما أو مايكروسوفت)،

ماكدونالدز).

عرص يف والالسلكية، السلكية االتصال شبكات لته سهَّ للعمل، جديد تقسيم للعيان يتَّضح
خارجية، مصادر إىل به املعهود والعمل والخارجي، العاَلمي التمويل ويتسنَّى العوملة.
تكنولوجيات بفعل الثقافية قات والتدفُّ وامُلتشظية، املتعدِّدة واالستهالك اإلنتاج ومواقع

واالتصاالت. املعلومات
عاَلميٍّا مرتابط عاَلم يف وتوزيعها ومعالجتها املعلومات جمع عىل املتزايد االعتماد أدَّى
املعلومات قات» «تدفُّ فيه تحظى معلوماتي» «نظام بأنه كاستلز مانويل يصفه ما إىل

.(١٩٩٦ (كاستلز معلومات قات تدفُّ األمر واقع يف هي النقد قات فتدفُّ فائقة؛ بأهميٍة

املعلومات مجتمع

خالل واالتصاالت املعلومات تكنولوجيات يف الهائل ع التوسُّ عرص لوصف املصطلح هذا يُستخَدم
واألموال، البيانات، اإللكرتوني/ربط التبادل عىل املتزايد واالعتماد العرشين، القرن من األخرية العقود

واألسواق.
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اإللكرتونية الثقافة دراسات يف األساسية املسائل (3)

هذا من كثري اإللكرتونية. الثقافة دراسات يف األساسية االهتمامات القسم هذا يوجز
إىل لتؤرش بالتحديد هنا نة متضمَّ وهي التالية، الفصول يف أكرب بتفصيٍل مدروسة املسائل

اإللكرتونية. الثقافة دراسات يف الكامنة اإلمكانيات

اإللكرتونية والثقافات التكنولوجية، والرأسمالية العوملة، (1-3)

باطِّراد الرأسمالية وتميل الرسعة. عالية االتصاالت اخرتاع بفضل ُممكنة العوَلمة صارت
واالستهالك والتسويق لإلنتاج املوزَّعة الطبيعة ألن تكنولوجية»؛ «رأسمالية تكون أن إىل
مانويل عمل بنيَّ اليوم. مدار عىل ُمتواصلة واتصاالت وتزامنية، تكنولوجية صالت تَستلزم
هذا يف فائقة أولوية املعلومات قات تدفُّ تكتسب مًدى أي إىل سابًقا، ذكرنا كما كاستلز،
األساسية الرتكيز بؤرَة يُصبح ما هي املالية قات والتدفُّ املعلومات قات تدفُّ وإدارة السياق.

امُلَعْوَلمة. التكنولوجية الرأسمالية يف
أمازون املعلوماتية. عرص يف قات التدفُّ لهذه مثاًال بوصفها كوم دوت أمازون ل تأمَّ
من نجاتها وبعد الراهن. الوقت يف كوم» «دوت رشكة أنجح يُقال، كما هي، كوم دوت
إنشائها، منذ فلكيٍّا ًعا توسُّ عت توسَّ ،٢٠٠٠-٢٠٠١ عاَمي يف كوم» «الدوت فقاعة انفجار

والتجارة. والتكنولوجيا العوملة بني ما للرتابط األشهر النموذج لتصبح
البيئات مع نفسها بها تُكيِّف التي الطريقة بسبب فريدة رشكة هي كوم دوت أمازون
التي الشاشة جغرافيا فإن تجاريٍّا، اسًما اإلنرتنت عىل وعنوانها اسمها كان وإذا املحلية.
هي الشاشة ،(٢٠٠٤) دودج، مارتن يوضح كما — باملرونة تتَّسم الرشكة تستخدمها
الشخصية. العنارص وحتى املحلية، الثقافة دمج من يمكِّنها نحٍو عىل — رة مصغَّ جغرافيا
ألن الشارع؛ يف القديم بالبقال أشبه شيئًا للُمستخدمني، «محلية» رشكة يجعلها وهذا
املوقع أن حد إىل ِقبَله، ومن الفرد، امُلستخِدم أجل من م مصمَّ كوم دوت أمازون موقع
عْرب رشكة ولكنها سياتل، مقرها رشكة كوم دوت أمازون املحلية. باللغة هو بأكمله
أمازون أن مع حتى وأخريًا، الناتج. وتوزيع للتمويل عاَلمية وشبكات قات تدفُّ لها قومية،
موقعها. تدعم هائلة تحتية ِبنية «ركيزة» تمتلك فهي ماديٍّا، متجًرا تَمتِلك ال كوم دوت

سماٌت تجذب واالتصاالت، املعلومات تكنولوجيات وعوملة التجارة موضوع إىل إضافة
للمجتمع بأهميٍة تحظى ال التي واألقاليم والطبقات فالناس املقام؛ هذا يف انتباهنا أخرى
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واملصابون األفريقية، والشعوب السن، كبار املرتابط؛ العالم من باطِّراد تُستبَعد الدويل،
تكنولوجيات لحركة هامشيون أولئك كل املدن، أعماق يف الكامنة وامَلعازل عقلية، بأمراض
املال رأس تراكم بمنطق مدفوعة الرأسمالية كانت ومثلما امُلتعولِمة. واالتصاالت املعلومات
التعاظم دائمة كميات امتالك إىل بالحاجة مدفوع العالية التكنولوجيا فعرص واإلنتاج،
السباق. من يُطَردون املعلومات) (فقراء هذا إىل يَفتقرون الذين وأولئك املعلومات، من
يَفرتض وكما أيًضا. امُلستَجد الوضع لهذا األهمية بالغة البرشي العمل فقوة ذلك، ومع
عرص يف امليكنة تُناِظر والعمالة املعلومات وجْمع فاألتمتة ،(١٩٩٩) كلنر دوجالس
من املعلومات فقراء يسقط الجديد، الرأسمايل النظام هذا مثل يف األسبق. الرأسمالية

الفجوة. خالل
التي الظروف هي وهذه — الفقر إىل األرباح من — جلية مادية عواقب للعوملة
املعلومات وتكنولوجيات املعلوماتي، واالقتصاد اإللكرتونية، الثقافية األشكال فيها توجد
اإللكرتونية الثقافة دراسات أن الكتاب هذا يرى ثَمَّ من وظائفها. وتؤدِّي واالتصاالت،

نفسها. العوملة دراسات من أساسيٍّا جانبًا تشكل

والبدنية املادية (2-3)

،(١٩٩٤) رينجولد هوارد أعدَّها التي تلك مثل اإللكرتونية، الثقافات دراسات تحتفي
يُفرتض، وكما والجسد. الجغرافيا تجاُوز من املستخدم لتمكينها االفرتاضية بالعوالم
الخالَصنْي. والتفكري الرشادة لصالح الجسد قيود عىل التغلُّب هو الجسد من فالتجرُّد
فإن (ص١١٦)، هالم» «محض بأنه الجسد (١٩٨٨) مورافك هانز يصُف وحينما
الجسد من أهم والعقل والتفكري، املعلومات، أن هو الوصف هذا يف األسايس االفرتاض
القدرات ذات لألجسام الرُّؤى هذه ملثل انتقاديَّة تكون ما دائًما السايرببنك ثقافة أن (ولو
يُشكِّل املعلومات»). إىل ل «التحوُّ بشأن ثقافيًة هواجَس تُمثِّل ما غالبًا التي التكنولوجية،
اإللكرتونيِّني الفنانني عمل أساَس أيًضا الجسدي والتجاُوز الجسد من التجرُّد موضوع
واالنتكاس، املرض، — الجسد قيود عىل التغلُّب يُمكن ستيالرك. أمثال من والرقميِّني
جسد هو لدينا ما ويكون التكنولوجية. األعضاء زراعة خالل من — والشيخوخة

البرشي. بعد ما م»: «مضخَّ
البرشية بعد ما الحالة يف الذاتية تكون الجسد. يف متجذرتنَْي والُهوية الذاتية تعود ال
املعلومات إدماج يوحي .(٢٧ :١٩٩٩ (هيليس اإللكرتوني» التحكُّم دوائر عْرب «موزَّعة
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أو االفرتايض الواقع خالل من أخرى فضاءات إىل الوعي وتمديد الجسد يف الخارج من
تجاُوز كان فإذا ذلك، ومع بالجسد. يتقيَّد أال يَنبغي الوعي بأن اإللكرتوني، التحكُّم دوائر
— والشيخوخة االنتكاس الجوانب، بعض من يتفادى، ألنه — جذَّابًا أمًرا الجسد حدود
فتجاُوز دة»، «متجسِّ أموًرا تظل والتحرُّر والسياسة، املعاناة، وألن مشكالته. يفرض فإنه
اجتماعيٍّا، شني واملهمَّ واألقليات، النساء، يخص وفيما هذا، جانب وإىل يُفيد. ال الجسد
امُلتجرِّد الخالص، «الوعي» يف ال «الجسد»، يف متجذرة بالعدالة املطالبات تبقى أن يجب

املجرَّد. الجسد، من
جهد خالل من إال بناؤها يُمكن ال البدني للتجاُوز تكنولوجيا أي أن أيًضا مهمٌّ
ُمتدنية. أجور مقابل الشاق، للعمل ورش يف غالبًا تعمل تماًما، ماديٌة أجساٌد يه تُؤدِّ دءوب،
ويف األعضاء زراعات يف املستجدة التطورات ن تُحسِّ أن يُمكن إيجابية، األكثر الجانب وعىل
املادية الحياة ن تحسِّ ثَمَّ ومن ملموًسا؛ تحسينًا الوظائَف الكمبيوتر، عىل امُلعتمَديْن الدواء

واملرىض. واملسنني، الخاصة، االحتياجات ذوي لألشخاص
واالتصاالت، املعلومات تكنولوجيات تأثري اإللكرتونية الثقافات دراسات تَستكِشف
واملادية واالقتصادية، والثقافية، االجتماعية، األوضاع عىل وتجلياتها، وسياقها، وعواقبها،
األجساد حياة طبيعة يف التحوُّالت ص وتُمحِّ الواقعية، لألجساد والدم)، اللحم ذات (أي
املعني الفصل يف الجديدة. اإلعالم ووسائل واالتصاالت املعلومات تكنولوجيات عْرب املادية

وغريها. البدنية املوضوعات هذه إىل نعود الثالث)، (الفصل اإللكرتونية باألجساد

الرقمي االنقسام (3-3)

وصعود ودوله. العالم شعوب بني بالتساوي موزَّعتنَي ليستا والقوة املوارد أن بديهي
التفاوت من مماثٍل لوضٍع يَخضعان الرسيع عها وتوسُّ واالتصاالت املعلومات تكنولوجيات
رقمي». «انقسام إىل يُفيض نحٍو عىل االتصال، عىل القدرة يف مثًال، وأوروبا، أفريقيا بني
النقطة بوصفه اإلنرتنت، إىل النفاذ عىل األول املقام يف بالرتكيز نوريس، بيبا تفرتض
«االنقسام الطبقات: ثالثي انقساًما هناك أن الشبكة، عىل القائمة الثقافة يف املحورية
النامية؛ والدول املتقدمة الدول بني اإلنرتنت إىل النفاذ يف التباين إىل يشري الذي العاَلمي»
استخدامها ويف اإلنرتنت، إىل النفاذ يف التباين إىل يشري الذي االجتماعي» و«االنقسام
املعلومات» «أغنياء تسميتِه عىل يُصطَلح (الذي معنيَّ مجتمع يف واألقسام الطبقات بني
طبيعة/جودة يف الفْرق إىل يشري الذي الديمقراطي» و«االنقسام املعلومات»)؛ و«فقراء
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هذا أمثلة من .(٤ :٢٠٠١ (نوريس املستخدمني بني الرقمية واملصادر اإلنرتنت استخدام
معدل ،(٢٠٠٧ العاملية اإلنرتنت (إحصائيات ٢٠٠٧ سبتمرب يف املبنيَّ الرقمي، االنقسام

السكاني: والتغلغل اإلنرتنت استخدام

إجمايل من املائة يف ٣٫٥ وتُشكِّل العالم، سكان من املائة يف ١٤٫٧ أفريقيا لدى •
اإلنرتنت استخدام يف ع توسُّ أكرب تُظِهر كانت (وإن العالم يف اإلنرتنت استخدام

و٢٠٠٧). ٢٠٠٠ بني املائة يف ٨٧٤٫٦ —
استخدام من املائة يف ٢٧٫٢ وتُشكِّل العالم، سكان من املائة يف ١٢٫٣ أوروبا لدى •

العالم. يف اإلنرتنت
الرغم عىل اإلنرتنت تغلغل حيث من املائة يف ٦٩ بنسبة الشمالية أمريكا تحظى •

العالم. سكان من فقط املائة يف ٥٫١ إال لديها يوجد ال أنه من
آسيا، يف املستخدمني مجموع من املائة يف ٠٫١ أفغانستان تُشكِّل آسيا، داخل •
املائة يف ١٣٫١ الهند وتمثِّل باإلنرتنت. اتصال عىل سكانها من املائة يف و٢٫٠
اتصال عىل سكانها من املائة يف و٥٫٣ آسيا، يف اإلنرتنت مستخدمي مجموع من
اليابان ويف باإلنرتنت، متصلون كونج هونج سكان من املائة يف و٦٨٫٢ باإلنرتنت.

املائة. يف ٦٨

الفارق هذا داللة أن غري اإلحصائيات، من واضح اإلنرتنت وتغلغل املستخدمني بني الفارق
حيث من هنا يهمنا ما هي الرقمي االنقسام وطبيعة األوىل، للوهلة للغاية واضحة ليست

والُهوية. القوة ومسائل والقدرة، الفاعلية،

الرقمي االنقسام

باإلنرتنت، االتصال وجودة باإلنرتنت، لالتصال املتفاوتة الطبيعة لوصف املصطلح هذا يُستخَدم
الرقمية الثقافات يف الفرق األول املقام يف ويظهر عموًما. اإللكرتونية والثقافات اإللكرتوني، واالتصال
«االنقسام» كان وإن الثالث، والعالم األول العالم شعوب بني — واستخدامها وانتشارها، إنتاجها، —

نفسها. للقاعدة وفًقا أيًضا باطِّراد يُوصف األول العالم داخل

متزايد. نحٍو عىل ومرتابًطا شبكيٍّا، ومتصًال «معلوماتيٍّا»، طابًعا األول العالم يتَّخذ
من معينة رشائح إىل بالنسبة الحاالت، هذه مثل يف الرقمي العرص يعني ربما
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الصحية، الرعاية يف العاملني (شبكات الصحية الخدمات إىل النفاذ» من «املزيد املجتمع،
املالية واملعامالت املعلومات)، إىل والوصول بُعد، عن (التعلُّم والتعليم وخربتها)، وبياناتها،
عْرب العامة والنقاشات اإلنرتنت، عْرب (التصويت األهلية واملشاركة اإللكرتونية)، (التجارة
أو الفرد دور واألرخص األرسع االتصال وطبيعة الشخيص الكمبيوتر يُغريِّ اإلنرتنت).
ثَمَّ ومن املعلومات؛ إىل النفاذ من واملجتمعات األفراد يُمكِّنان إذ العام؛ املجال يف املجتمع

ظروفهم. أو معيشتهم أساليب تحسني
املصادر إىل الوصول يف وطبقية ِعرقية تفاوتات يشهد األول العالم أن غري
انقسام ويوجد والتشيكانو، السود يخص فيما ُمتفاِوت نفاذ يوجد واستخدامها؛ الرقمية
واملؤسسة، الدولة، مستوى عىل دراسته يستلزم الرقمي فاالنقسام ولذا، ريفي-حرضي.
كمبيوترات يَملكون ال الذين البيض للطالب يُمكن .(١٤-١٥ :٢٠٠١ (نوريس والفرد
غري الطالب ذلك يستطيع مما أكثر أخرى، أماكن من باإلنرتنت يتصلوا أن منازلهم يف
مواقع عن بحثًا اإلنرتنت حون يتصفَّ القوقازيني األطفال أن الدراسات وأظهرت البيض.
املجموعة من أفريقية أصول إىل املنتمون األمريكيون األطفال يبحث بينما والرتفيه، املرح
كان وإن الغالب، يف للِعْرق املساندة واألنشطة والتعليم، املعلومات، عن ذاتها العمرية
وزمالؤه (جاكسون األطفال بني عرقيٍّا انقساًما يُظهر أنه يبدو ال الشعبي اإلنرتنت

.(٢٠٠٧
أو الشخيص الكمبيوتر ر توفُّ مسألة يف ينحرص ال الرقمي فاالنقسام ذلك، ومع
فيما مثًال، اإلنجليزية، معرفة إىل (االفتقار اللغة مثل األخرى الثقافية فالعوامل اإلنرتنت؛
الرفاه عن معلومات إيجاد إىل يَحتاجون قد الذين املتحدة الواليات يف املهاجرين بني
«القوة» سؤال إىل هذا ويُعيدنا املستخدمني. عدد تحدِّد أن يمكن القوانني) أو االجتماعي
نخبويٍّا، انتقائيٍّا تشكيًال بصفته اإلنرتنت صعد الرقمي. بالعرص املتصلة النقاشات يف
عوامل تُحدِّد املال. رأس أساس عىل محدَّدة كاملة، نخبوية-تكنولوجية نزعة إىل ع وتوسَّ
الوقت قضاء عىل األفراد قدرَة بالتمايز، كلها تتسم التي والتكاليف، التحتية والبنية النفاذ
بما السلطة، عن التساؤالت وتستمر اإلنرتنت. عىل املجتمعات تشكيل أو اإلنرتنت، عىل
صنع عىل والقدرة باالحرتام، والتمتُّع املوارد، عىل والسيطرة األقران، مراجعة من تَشمله
اإللكرتونية. الثقافات توجيه يف — الدقة وجه عىل العوامل هذه «أصول» أو — السياسة
الثقافات فيها تُظِهر التي املجاالت بالضبط وهي األمر، نهاية يف القوة عن أسئلة هذه

«فاعليتَها». امُلخِرتقني، مثل الفرعية،
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املعلومات لتكنولوجيات السيايس االقتصاد عىل اإللكرتونية الثقافة دراسات تركيز إن
والعواقب االجتماعية، واألجندة والعدالة، القوة مسائل إىل اهتمامه يُويل واالتصاالت
اإللكرتونية الثقافات دراسات وتَستدعي واالتصاالت. املعلومات لتكنولوجيات السياسية
املعلومات»، «ثورة بها تتسم التي والطبقة، والنوع الِعْرق إىل امُلستندة الطبيعة إىل االنتباه
مسار تُحدِّد التي القوة ومسألة املختلفة، املجتمع قطاعات عىل الثورة هذه وتأثريات

الثورة.

الفاعلية

والفاعلية الخيارات. هذه وتطبيق حيواتهم، َمسار لتغيري خيارات صنع عىل األفراد قدرة هي الفاعلية
بأن املطالبة هي بالحقوق امُلطالبة تكون حيث والحقوق؛ الُهوية أساس هي االجتماعية النظرية يف

إعاقة. بال وأهدافهم وطموحاتهم، غاياتهم، لتحقيق السعي عىل قادرين األفراد يكون

اإللكرتوني الحكم (4-3)

يفرتض الرقمي. االنقسام حول النقاش يف األساسية العنارص أحد هو اإللكرتوني الحكم
املشاركة سيعزِّز الرقمية واملصادر اإلنرتنت ع تَوسُّ أنَّ الرقمية للديمقراطية امُلتحمسون
الحكم ويَشتمل للمجتمع. الدولة واستجابة والدولة، املواطنني بني واالتصاالت األهلية،
استجابات إىل للمجتمع الصحية الرعاية من ع تتنوَّ ُمتزايدة، عامة خدمات عىل اإللكرتوني
لوجه وجًها االجتماعات تتسم فبينما املحلية؛ االستشارات لطلبات املدنيِّني املوظَّفني
التفاُعالت هذه مثل إتاحَة شبكيٍّا املتصلة الثقافات تَستطيع التكاليف، وارتفاع بالصعوبة
اإلنرتنت عىل العامة والخدمات الحكومة مواقع تُقدِّم اإللكرتوني. الفضاء يف ُمثمٍر نحٍو عىل
بيانات البحثية املؤسسات جمعت األحيان. أغلب يف مجانًا الرسمية العمليات عن معلومات
عدد أعىل تَمتلكان املتحدة والواليات املتحدة اململكة أن ووجدت مختلفة، بلدان من
.(٢٠٠١ جروب ريسريش بولييس (سيابرسبيس اإلنرتنت عىل املبيَّنة الحكومية للعمليات
املعلوماتية» «الشفافية هما اإللكرتوني الحكم قضايا يف الرئيسيان وامَلبدآن الهدفان
املعلومات مقدار األوىل تصف .(١١٩-١٢٠ :٢٠٠١ (نوريس االتصالية» و«التفاعلية
املواطنني. وبني الدولة هيئات بني التفاعالت الثانية تصف بينما الحكومة، تُقدِّمها التي
اإلنرتنت عىل السياسة، صنع وعمليات اإلدارية، والقرارات الرسمية، التقارير لنرش ويُمكن
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السياسات وفْهم للدولة، بياناتهم وصياغة التصويت، يف املواطنني يُساعد أن وإتاحتها
عملية إن القول يُمكن الخاصة. التهم بتدخُّ القيام حتى وربما التنظيمية، والترشيعات
ومع واملواطن. الحكومة بني االتصال وتعزيز الشفافية زيادة تَنُشد اإللكرتوني الحكم
موثوقيتها. أو املزوَّدة املعلومات جودة ذاتها بحد تَضمن» «ال املعلومات إتاحة فإن ذلك
يف واالتصاالت املعلومات تكنولوجيات بدور اإللكرتونية الثقافة دراسات تُعنَى
من وانطالًقا السياسية. املشاركة مجال يف الجديدة التكنولوجيات وتأثري الترشيع،
الثقافة دراسات تتصدَّى واالتصاالت، املعلومات السيايسلتكنولوجيات باالقتصاد اهتمامها
السياسية االستخدامات) (وإساءة واالستخدامات والرقابة، التمكني، ملسائل اإللكرتونية
السياسة يف املواطنني ملشاركة الجديدة والطرق القومية، والهويات الجديدة، للتكنولوجيات

والحكم.

املدني املجتمع (5-3)

داخل سواء التواصل زيادة عىل قدرة من تحتويه بما الرقمية، التكنولوجيات أن ُفِهم طاَلما
الحكومية، غري املنظمات تمتلك املدني. املجتمع تُعزِّز والدولة، املجتمع بني أو املجتمع
من مًعا للرتابُط أكرب وفرًصا املعلومات، إىل أكرب منفذًا العام والجمهور والخرباء، والنشطاء،
التقى سياتل، يف العاَلمية التجارة منظمة اجتماع خالل ،١٩٩٩ يف الضغط. ممارسة أجل
ليتظاَهُروا. الُعمالية والنقابات للعوملة، املناهضون ون واملحتجُّ والنشطاء، البيئة، أنصار
تقارير — التظاهرات عن ساعة، كل تقريًرا اإلنرتنت عىل الدويل املدني املجتمع موقع ر ووفَّ
األمثلة تلك وتَُرضب العالم. عْرب الحكومية غري املنظمات من ملئات تليفزيونيٍّا ُوزِّعت/بُثَّت

الجماهريي. النشاط قوة تعاظم إىل لإلشارة
والدعاية، لالتصال، وسيًطا بوصفها لإلنرتنت استخداًما االجتماعية الحركات تزداد
للدولة، الراجعة التغذية وآليات املواطنني، منتديات وتستخدم السياسية. والتعبئة
واستجاباتها، التحتية، بنياتها لتقوية الرقمية واملصادر اإلنرتنت الحكومية غري واملنظمات

العامة. وواجهاتها
العنرصية، ومناهضة البيئة، — تركيزها بؤر اختالف عىل االجتماعية الحركات التفتَت
فضاءً بوصفه اإلنرتنت إىل — النساء وتمكني العوملة، ومناهضة واملثليات، املثليِّني وحقوق
واملناشدات الربيدية، القوائم والتمست وتقويتها. التضاُمن من صور اصطناع فيه يُمكن
يف أحجموا، الذين أما السيايس. والدعَم التمويَل اإللكرتوني الربيد ورسائل اإلنرتنت، عىل
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فيزيدون السياسية، اآلراء عن املماثلة التعبريات عن أو الشوارع احتجاجات عن املقابل،
بطرٍق اإلنرتنت فاستخدموا السياسيون املحتجون وأما اإلنرتنت. عىل امللتمسني جماهري
جذب أجل من — مثًال تشويهها، أو الحكومية املواقع لحجب — «إرضاًرا» أكثر أخرى
إلرسائيل منارصة أمريكية مواقع لفلسطني منارصين ُمخِرتقني تشويه هذا (مثال االنتباه
بني القومية عْرب الصالت ألن ذاتها؛ الحركة لعوملة إمكانية َة ثمَّ أن واألهم .(٢٠٠٠ عام
من الجماهريي االنتشار ذات وبرامجها عملياتها يف املساعدة تلقى والجماعات املنظمات
ومعتقداتها أيديولوجياتها بثُّ واالجتماعية االحتجاجية الحركات بوسع الوسيط. خالل
يفرتض وقت. أي يف لها متاًحا كان مما أوسع أقاليم وعىل الناس من أكرب عدد إىل وقيَِمها
السيايس الحزب مثل التقليدية، السياسية للتَّشكيالت البطيء التاليش أن كاستلز مانويل
العفوية والحراكات الغرض، حسب والتجمعات الرخوة، التحالفات مكَّن املهنية، والنقابة

.(١٤٠-١٤١ :٢٠٠١ (كاستلز تنظيًما واألكثر الدائمة الِبنى محل» «تحلَّ أن من
ولألفراد للمجتمع أعظم فرًصا تُقدِّم أن واملدن البلدات يف املواطنني شبكات تستطيع
وشبكات الجامعية، الشبكات تمتدُّ كما تعنيهم. التي املسائل عن النقاشات يف للمشاركة
من أكرب أعداد إىل املساعدة والجماعات السن كبار للمواطنني صة املخصَّ املحيل املجتمع
الراجعة، التغذية وآليات املساعدة، وخطوط اإلنرتنت، عىل مواقعها يف امُلتمثِّل الوسيط خالل
واآلراء، الراجعة، (التغذية الديموقراطية العمليات هذه اإلنرتنت. عىل النقاش ومنتديات
يُِربز نحٍو عىل الجديدة، واالتصاالت املعلومات تكنولوجيات ها تُيرسِّ الديمقراطي) والنقاش
والثقافية واالجتماعية السياسية الفاعلية ن ويُحسِّ املدني، للمجتمع بالكامل جديدة حقبة

السيايس. الفعل إىل اآلراء نرش من —
قد اإلنرتنت عىل السيايس النشاط هذا مثل أن أيًضا االعتبار يف األخذ يجب أنه غري
نظام عىل أو العاملية، التجارة منظمة عىل املحتجون يُغريِّ (لم «مادي» تأثري له يكون ال
اإللكرتوني الثقايف النشاط أو املقاومة تبقى أن خطر ة ثمَّ األحداث). مسار مثًال، ميانمار،
يظهر اإلطالق. عىل أثر ال أو الواقعي، العالم يف قليل أثر مع االفرتايض، املستوى عىل
ال — اإلنرتنت عىل السيايس النشاط يف االجتماعيَّنْي والتمكني بااللتزام زائف إحساس
موظَّف عىل الطريق وسد اإلنرتنت عىل اْلتماٍس عىل اإللكرتوني توقيعه امرئ وضع يستوي
أدركنا لو أيًضا صنًعا وسنحسن املطالب. عن تعبريًا املرور إلعاقة الطريق قطع أو مدني،
من «انسحاب» إىل يؤدي أن يُمكن اإلنرتنت عىل االلتماسات تقديم أن يف الكامنة املفارقة

والفعل. االنتباه يجتذب الذي املادي السيايس التظاُهر
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والثقافات املعلومات لتكنولوجيا املادية واألسس السيايس باالقتصاد باهتمامها
املنظمات، بها طوَّعت التي الطرق اإللكرتونية الثقافات دراسات تستكشف الرقمية،
قاومتها. أو واالتصاالت املعلومات تكنولوجيات عموًما املدني واملجتمع والحمالت، واألفراد،

اإللكرتوني الفضاء حكم (6-3)

تكنولوجيا خالل من والدولة املواطن بني ن محسَّ بتفاعٍل ت برشَّ الرقمية الحقبة كانت إذا
اإللكرتونية الثقافة فإن الصناعية، بعد ما املجتمعات يف ولو للديمقراطية، قة محقِّ
التمحيص اإللكرتوني الفضاء «حرية» تستلزم والتنظيم. للحكم تَخضعان والشبكات

اإلنرتنت». «ثقافة دي ُممجِّ مواجهة يف الدقيق
امللحقة األجهزة أو املحركات، أو الكوابل، من الصلب بالعتاد الُحكم يُعنى ال
خالل من البيانات نقل أنماط بتبعة أيًضا يُعنى ولكنه وحسب، الراوترات، أو بالكمبيوتر،
بالنقل/بروتوكول التحكُّم (بروتوكول الربوتوكوالت الربوتوكوالت. أو الرمزية األنظمة
تنظيمها. ويمكن اإلنرتنت، توزيع لنظام املادية الركيزة هي الحقل) اسم ونظام اإلنرتنت،
النظم بني والعالقات الشبكة، فضاء وتدير ق، التدفُّ تُنظِّم «لغة بأنه الربوتوكول يُعرَّف

.(٧٤ :٢٠٠٤ (جالوي الحياة» صور بني وتربط الرمزية،
السلطة. هو — امَلِرن العتاد قواعد — الربوتوكول موضوع

الربوتوكول

والخوادم. النطاقات وأسماء اإلنرتنت عناوين تخصيص تُحدِّد التي القواعد مجموعة هو

،١٩٩٨ عام األبيض الكتاب بشأن الدويل واملنتدى فريجينيا يف رستون، مؤتمر مع
صة املخصَّ واألرقام لألسماء اإلنرتنت مؤسسة ورغبت «الجذر». لتنظيم آليات إرساء بدأ
«حكم أطلق تنظيميٍّا نظاًما الواقع يف كانت ولكنها الفنية»، «اإلدارة أسمته ما إنشاء يف
هي صة، املخصَّ واألرقام لألسماء اإلنرتنت فمؤسسة مويلر، ميلتون يؤكِّد وكما اإلنرتنت».
بتنظيم الفني التنسيق فيه يُربَط اإلنرتنت، استخدام أساس عىل مشكَّل جديد دويل نظام

.(٢١٧-٢١٨ :٢٠٠٢ (مويلر الصناعة
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عىل أيًضا كيدز) دوت مثل كذا، دوت (أي وفئاتها النطاقات أسماء تخصيص يَنطوي
التي املواقع كانت إذا ما يقرِّر َمن مويلر. ح يوضِّ كما الجذر، مدير بُسلطة تتعلَّق مسائل
العنوان مساحة تخصيص يخضع لألطفال؟ ا حقٍّ مالئمة كيدز دوت عنوان تحت تُصنَّف
استهالك وكفاءة املعرِّفات، فرادة مثل «السياسة»؛ ومسائل واقتصادية»، «فنية ملسائل

.(٢٩ :٢٠٠٢ (مويلر األسماء تخصيص عمليات بني التنازع وحاالت املوارد،
الحكم وتشكِّل تدفع مايكروسوفت أو أُول لرشكة التجارية فاملصالح وأخريًا،
األمن واعتبارات النطاقات، وأسماء النسخ، حقوق لقوانني ويُمكن لإلنرتنت. «املؤسيس»
واملوزع السيطرة عىل الَعِيصِّ اإلنرتنت تنظيم عن الربوتوكوالت، عْرب تُسِفَر، أن القومي،
قبيل من الرشكات مصالح وتخدم سياستها، لها البحث، محركات حتى بطبيعته.
«محايدة» بحث ماكينات ال إعالنية، نطاقات إىل ل تُحوَّ حينما ياهو! أو مايكروسوفت

.(٢٠٠٨ وزيمر سبينك ٢٠٠٠؛ ونيسنباوم (إنرتونا

الُهوية (7-3)

املتماسكة، املوحدة املستقرة الُهوية فكرة املعارصة والنقدية االجتماعية النظرية ترفض
املفاوضات، من ملجموعة الرتاكمي األثر أنها عىل لذلك، خالًفا الُهوية، إىل ناظرة
اإللكرتوني الفضاء يف الُهويات .(٢٠٠٠ هال ١٩٩٠؛ (بتلر والخطابات واالختالفات،
الرئيسية، والصفحات اإلنرتنت)، عىل (الُهويات فاألفاتارات قبل. من تكن لم كما طيِّعة
التمثيل بني واالنفصال بطبعها. ُمستقرَّة غري كلها واألجساد اإللكرتوني، الربيد وُهويات
ال التعريف، بحكم هو، «الواقعي») العالم يف للُهوية رئيسيٍّا مصدًرا يَزال ال (الذي والجسد
يتنكَّر، وأن ُهوية، يَختار أن للمرء اإللكرتوني الفضاء يُتيح اإللكرتوني. الفضاء يف نهائي
عاَلم يف آخر. شخص وكأنه العالم مع ويتفاعل الجسدية الُهويات يتجاوز وأن يُقلِّد، وأن
العالم، مع التفاعل يف عقبات الجنيس وامليل والنوع والطبقة الِعْرق فيه يُصِبح أن يمكن
أو االجتماعي بنوعه عالقة لها تكون ال قد ُهوية «يختار» أن للمرء اإللكرتوني الفضاء يتيح
للمثيل يسمح .(١٩٩٥ (تركل تمكينيٍّا الوضع هذا النقاد ويرى الواقعية». «الحياة يف ِعْرقه
السيايس للنقاش األنثوي» «غري الفضاء يف امرأة إرشاك يُمكن كما ُهويته، بتأكيد املسترت
جميلة هيئة يف الدميم الجسد تقديم ويُمكن نسبي. بأماٍن رجٍل هيئة يف تنكُّرها خالل من
برشتهم، لون باختيار لألفراد تسمح الكمبيوتر برامج ألن اإللكرتوني؛ الفضاء يف وجذابة
ألنه يختارونه؛ دور أي يلعبوا أن ويُمكنهم َشكِلهم. تغيري وكذلك وأعينهم، وشعرهم،
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حالٍة يف الفرد ذاتية تكون اإلكرتوني.1 الفضاء يف املقدَّمة الُهوية من التثبُّت الصعب من
.(٧٢ :١٩٩٩ (هيليز البرشة أو الجسد هي الذات حدود تبقى ال حيث موزَّعة؛

متنوعة مجموعة من إضافات بعمل اإللكرتوني الفضاء يف الُهوية «تضخيم» يمكن
اإللكرتوني الفضاء يف املستقرة غري الطيِّعة املتحولة الُهوية فهذه ثَمَّ، ومن الخيارات؛ من
دراسات اهتمام يكمن أخرى، ومرة «سائلة». ُهوية بوصفها األحوال أغلب يف تُعاَمل

وتطويعها. الجديدة التكنولوجيات عواقب يف اإللكرتوني الفضاء
الِعرقية، الُهوية؛ من محدَّدة أنواع إىل أكرب بقْدر الُهوية مسائل اختزال من بدَّ ال
ويشتمل الخامس، الفصل موضوع هو األخري والشكل االجتماعية. والنوعية والطبقية،

الجنسية. الُهويات عىل

الِعْرق (8-3)

وجهها تحجب ويدها الهند جنوب من امرأًة «وايرد» مجلة غالف أظهر ،٢٠٠٤ فرباير يف
تقليدي شكل وهو بالحناء، منقوًشا يدها كف كان عرس. ِحلية أنه بدا ما مرتدية جزئيٍّا،
شفرة نص الواقع يف الحناء نقوش كانت الهند. من كثرية مناطق يف الُعرس زينة من
الجديد «الوجه بعنوان بينك دانييل كتبها التي الغالف قصة أما كمبيوترية. وتعليمات
وكيف التعهيد، موضوع فتناولت املرئية، الصورة بهذه احتَفت والتي السليكون»، لعرص

العالية. التكنولوجيا وظائف عىل استولت الهند أن
سكان يشكِّل الديمغرافية: العوامل اتجاه تعكس كانت ما بقدِر دقيقة الصورة كانت
عىل القائم الِعرقي والتفسري الكمبيوتر. صناعة يف املربمجني من كبرية كتلة الهند جنوب
يكتفي ال فهو بالطبع؛ إشكايلٌّ التكنولوجي، وللمشهد للعمالة «وايرد» قدَّمته الذي النوع،
باملصادر لالستعانة التكنولوجية السياقات عىل اجتماعي نوعي أو ِعْرقي طابع بإضفاء
يكتب الهند: يف املتدنية األجور عىل األول املقام يف (القائمة األعمال تسيري يف الخارجية
ألف سبعني عنها تتقاىض التي وظيفتك تؤدي أن يُمكنها الهندية امُلربِمجة «إن بينك
طابًعا يُضفي ولكنه بل»)، تاكو «مطاعم يف العاملني بية الصِّ أجور مقابل السنة يف دوالر
يُعربِّ بينما والطاقة، باألمل مفعمة بُهويٍة العرس زينُة تيش «العاملة». عىل غريبًا أجنبيٍّا
«سبب هم بأنهم بينك ِقبَل ِمن الهنود املربمجون (يُوصف وقلٍق بيِّنٍة عداوٍة عن املكتوب
كما ولكن، لصالحهم، وظائفهم يفقدون األمريكيني ألن فقط ليس واالشمئزاز»، الخوف
ولهذا الربمجيات). مجال يف الهنود العاملني هؤالء تدريب إىل مضطرُّون ألنهم يُضيف،
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الوظائف حماية إىل الساعية املنظَّمات منظورة؛ وسياسية واجتماعية ثقافية عواقب القلق
األمريكي العامل أجل من التحالف (مثل انطَلَقت التي التعهيد، خطر من األمريكية
فرض عىل الكونجرس يحثُّون الذين والناس ،(www.americanworker.org املستقبيل
،٢٠٠٤ عام انتخابات يف الرئايس املرشح كريي، جون (كان للتعهيد ُمناِهضة غرامة

النوع). هذا من َحنْي مرشَّ فلوريدا من إمونز ومايك
«تجاوز» من النوع لهذا أن غري ُمستَِرتة. أو ُمستعارة ُهويات بناء اإلنرتنت ل يُسهِّ ربما

البسيطة. «البديلة» الُهويات قضية من إشكالية أكثر جانبنَي الُهوية

الِعْرق، منظومة تجاوز شون واملهمَّ وامُلستضعفون، األقليات، تُريد هل الفاعلية: (١)
ذلك. فعل يَستطيعون فهل ذلك، يف يَرغبون كانوا وإذا الحاسمة، والنوع واملجتمع،

ًدا مجدَّ هذا يرتبط العاَلمية؟ العنكبوتية الشبكة عىل الِعْرق يُمثَّل كيف التمثيل: (٢)
أن بما اإلنرتنت؟ عىل الِعْرق «ترميز» ه توجِّ أيديولوجياٍت أي والفاعلية. القوة مسألتي مع
وظيفة يف بالتأكيد عنها غنى ال كالِعْرق الثقافية فالعوامل اجتماعية، عملية هو اإلنرتنت

واستخدامها. وشكلها التكنولوجيا هذه

النموذج مع تماًما يتناسب اإللكرتونية، الثقافات قلب يف جوهري تناُقض يوجد
األساسية املكوِّنات من ُمكوِّننَْي واملادية البدنية تكون حيث الثقافية؛ للدراسات املعريف

والقوة. للُهوية
من التجرُّد يكون حيث الِعْرق»؛ عىل س «مؤسَّ وسط هو اإللكرتوني الفضاء أوًال:
حينما .(٢٠٠٢ (ناكامورا األبيض الِعْرق نصيب من السائلة والُهويات والتجاوز، الجسد،
التكوين، معادة الواقعي، من نَُسخ من مكوَّنًا بأكمله اإللكرتوني الفضاء عاَلم يكون
«األصل» بني الفْرق يكون وحيث شك؛ محلَّ الُهويات كل تكون حيث مادية؛ وغري ومقلَّدة،
زمن يف أنه هذا معنى األصالة. بشأن مصاحب ثقايف قلق ثمة يكون غائًما، و«الصورة»
الذين «األصالء» املستقرين البلد» «أهل عن النمطية األفكار تنترش املؤكدة، غري الُهويات
بحث يوجد املعدل املضطرب، البرشي بعد ما سياق يف الِعْرقي. «اآلخر» أو ون، يَتغريَّ ال
أغلب يف هو عليه التعرُّف يُمكن الذي اآلخر هذا عليه. التعرُّف يُمكن الذي اآلخر عن متزامن
مختلفة ُهويات يَعتنقون الذين الناس يلجأ ما غالبًا األسود. الشخص أو املرأة الحاالت
١٤)؛ :٢٠٠٢ (ناكامورا والِعْرق النوع عن نمطية صور إنشاء إىل اإللكرتوني الفضاء يف
يُشكِّلون ألنهم األسود؛ الشخص أو املرأة، أو البلد، ابن يسلِّعون أو يُشيِّئون فهم ولذلك
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بعد ما تبديالتهم مواجهته يف يُمارسوا أن للبيض يمكن الذي ، يتغريَّ ال الذي «اآلخر»
ما بمنزلة السايبورج يكون (١٩٩١ب)، هاراواي دونا صياغة وباقتباس للُهوية. البرشية
ما أو — مناسب نحٍو عىل مالئمة نمطية صوًرا هناك ألن فقط املالئم، غري البرشي بعد

إلكرتونية». «أنماًطا (٢٠٠٢) ناكامورا تُسميه
من والتجرُّد واألفاتارات، السائلة، الُهويات خطابات يف للقلق األدعى وهو ثانيًا:
فممارسات د؛ التجسُّ إنكار ،(١٩٩٥ (تركل الرقمي العرص د تمجِّ التي األعمال يف الجسد
الجسد يف املتجذِّرة الطب وعلم والقانون، املواَطنة، ومسائل وخرباتها، الواقعية، الحياة
أساس عىل الفردية «األجساد» يُصنِّف/يسجن والقانون فردي، «جسد» هو (املواطن
تجاُوز للغاية. ومادية بدنية بكونها تتَّسم املريضة)، «األجساد» يعالج والطب أفعالها،
الِعْرق أساس عىل املعرَّف — الجسد إىل ة ماسَّ بحاجة هم الذين ألولئك خياًرا ليس الجسد
من — املحدَّد عليه، للتعرُّف القابل الصلب، الجسد الجنيس؛ امليل أو النوع أو الطبقة أو
من «الحرمان ل إضافيٍّا تكنولوجيٍّا رأسماليٍّا أسلوبًا الجسد من التجرُّد يصري الُهوية. أجل
ألناٍس اإلطالق عىل شيئًا السائلة املتغرية التعددية الُهويات خطابات تعني ال الفاعلية».
إىل يحتاج ما هو دهم تجسُّ ألن املختلفة؛ القدرات ذوي أو النساء، أو األقليات، قبيل من
أو تمحو ال فهي متقنة، أو جذابة اإلنرتنت أفاتارات تكن ومهما وتمكينه. به االعرتاف

املساواة. إىل يفتقر مجتمع يف اإلنرتنت خارج الجسد مشكالت تلطِّف
تذكُّر يجب واسًعا. «ماديٍّا» سياًقا له ولكنَّ الجسد، عند الِعْرق أمر ينتهي ال وأخريًا،
يف أنتجه الذي البدني العمل من األصل يف نَمْت واالتصاالت، املعلومات تكنولوجيات أن
األعمال، تسيري يف التعهيد أعمال تعتمد السليكون. وادي يف البيض غري العمال الغالب
(الهند تقريبًا بالكامل اآلسيوية العمالة عىل الشبكات، عْرب العاملي الرتابط من مكَّنت التي
أعلن جيتس بيل أن ذُكر األعمال). تسيري يف التعهيد لصناعة مركز هي منها أكتب التي
أن قبل إنتاجية، رشكته مراكز أكثر من واحد هو بكني يف مايكروسوفت أبحاث مركز أن
أسماء منهم لتسعٍة «كانت رشكته، يف إنتاجية موظَّفني عرشة أكثر قابل حينما أنه يُضيف
القوة تعمل كيف نرى أن مهم النقطة، هذه يف .(٢٠٠٦ (ويرب نطقها» من أتمكَّن لم

التكنولوجيَّني:2 واالبتكار التطوير داخل

السليكون وادي يف اآلسيويني جهود ر وتُسخِّ البحث يف مايكروسوفت تتحكَّم كيف •
العاملية؟ ومكاتبها

ملايكروسوفت؟ «مملوك» منها وكم «حر»، السمراء أو السوداء الفاعلية من كم •
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الِعْرق». إىل «املستندة القوة معادالت إىل التساؤالن ينتمي
والتطوير، البحث يتبعه الذي واملسار املواد، وحيازة املوظَّفني، حيوات الرشكات تنظم
القوة تشمل فيها. ويُؤثِّر امُلستهِلك أفعال أيًضا اإلعالني ذراعها ويوجه املنتجات. وتسويق
يف ولو واملستهِلك، املوظَّف فاعلية ه تُوجَّ حيث والسياسية؛ واالجتماعية املالية القوة هنا
القوة سؤال فيدور الِعْرق، حيث من أما الدولة. أو الرشكة جانب من وتُراَقب الخفاء،
أبيض/غري قبيل من للتصنيفات اإللكرتونية التكنولوجيات بني توجد التي الفوارق عن

ثالث. أول/عاَلم عاَلم أو أبيض،
بنًى هي جميًعا املتفاوتة املؤسسية والبنى األرباح، ومشاركة العمل، ومزايا األجور
العتاد برامج تشكِّل و«املواد». والُهوية، بالقوة، متعلِّقة مسائل وهذه الِعْرق». عىل «قائمة
تأشريات نصف أُصِدر ،١٩٩٦ عام (بحلول السليكون وادي يف آسيويون كتبها التي املرن
تسيري يف التعهيد ووحدات لهنود)، العالية، التكنولوجيا لعمال املؤقتة األمريكية الحكومة
القرارات تُتَخذ حيث األول؛ العالم دول يف املالية واملراكز الهندية، املدن يف األعمال
اإللكرتوني الفضاء سياقات الرشكات؛ عىل واالستحواذ النسخ، وحقوق بالربامج، املتعلقة

الِعْرق».3 عىل «املبنية واملادية والثقافية االجتماعية
— أدناه) (انظر الجهاز روح أي — «األباراتجايست» هو الجسد «تضخيم» كان إذا
قائمة بنًى يف ُمتجذِّر التضخيم فهذا الرقمي، والعرص واالتصاالت املعلومات لتكنولوجيات
وتداولها وأبحاثها واالتصاالت املعلومات تكنولوجيات تصميم تحكم والطبقة، العرق عىل
لالقتصاد والطبقية الِعرقية الطبيعة لهذه تنبهنا اإللكرتونية الثقافة ودراسات وتسويقها.

املعلوماتي.

الطبقة (9-3)

أموٍر إىل االهتمام بؤرَة التكنولوجية والنخبوية والطبقة، االتصال، عىل القدرة مسائل تَنُقل
حرية عن مناقشات عىل اإللكرتونية القوة تشتمل اإللكرتونية. القوة قبيل من مادية أكثر
الرقمي والنطاق اإلنرتنت، عىل والسيطرة النفاذ)، سياسة ثَمَّ (ومن املعلومات إىل النفاذ
الفضاء تُنِتج التي التحتية والِبنية النطاق، اسم يف والتحكم الحكم، مسألة ثَمَّ (ومن

والنخبوية. الخصوصية، وحقوق اإللكرتوني)،
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يوجد وال العالم، يف برصية بألياف املتصلة للمباني تركٍُّز أكرب سيتي نيويورك لدى
أنجلوس لوس يف منها أيٌّ يوجد ال كما املباني؛ هذه من واحد مبنًى سوى هارلم حي يف
.(٦٠ :١٩٩٩ (ساسن التسعينيات) يف الِعرقية االضطرابات (موقع الوسطى الجنوبية
أو وسنغافورة الصحراء جنوب أفريقيا يف االتصالية والقدرة الرقمية املوارد يف التباين
الصحية الرعاية مثل حاسمة، مجاالت أن وخصوًصا ا، جدٍّ ومقِلٌق ا، جدٍّ واقعيٌّ فنلندا
للبيانات الرسيع والنقل املحسنة االتصالية القدرة خالل من إدارتها تزداد والتمويل،

واملصادر.
تمييز فهناك الزوال، يف آخذة التحتية الِبنى يف التباينات هذه أن من الرغم وعىل
طبقة تتحكَّم املوصولني. وغري املوصولِني بني وقومي وعرقي، وطبقي، ديمغرايف، كبري
وموقع والراوتر، املحمول، والهاتف لإلنرتنت، والِبنية والتشغيل التوزيع يف تكنولوجية
العالية التكنولوجيا مجال يزال وال العادي. الشخص يستخدمه الذي كوم» «دوت ال
املال رأس بمعايري والذكور. البيض عليها يغلب التي التكنولوجية، النُّخبة قبضة يف
االتصالية، والقدرة األدوات، شأن من تعيل العالم يف امُلستهلكني مجتمعات االجتماعي،
بعض املكانة تُعزز كما مًعا. الثالثة يَملكون الذين ألولئك أعىل مكانًة بذلك مانحًة والرسعة،
راتسكي ٢٠٠١؛ جراي ١٩٩٩؛ وفَلْستي (دير التكنولوجية النخبوية خالل من اليشء

.(١٩٩٩

الجنسية وامليول النوع (10-3)

السهولة هذه عواقب فما اإللكرتوني، الفضاء يف الُهويات اخرتاع إعادة باإلمكان كان إذا
لحيازة واالتصاالت املعلومات تكنولوجيات النساء تستخدم كيف النوع؟ يخصُّ فيما
تستخدم كيف النساء؟ املعلومات لتكنولوجيا الجديدة البيئات ر تُصوِّ وكيف التمكني؟
ومنازلهن هنَّ بأَُرسِ اتصاٍل عىل البقاء أجل من يَستخدمنها هل املحمولة؟ الهواتف النساء
واالستمتاع الرتفيه أجل من النساء ح تتصفَّ هل والعمل؟ لالستمتاع يستخدمنها مما أكثر
يف منفصلة ُمتنكِّرة بهويات النساء تحتفظ هل وحدها؟ املعلومات تحصيل من أكثر
العالم يف االجتماعي ونوعهن أجسادهنَّ قيود من باإلفالت لهن تسمح اإللكرتوني الفضاء

الواقعي؟
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العالم إىل النفاذ يستطعن النساء من كم األساسية. «النفاذ» مشكلة هناك بدايًة،
إىل باالنتباه والتعديل، التحسني من َمزيد إىل السؤال هذا يحتاج إلكرتونيٍّا؟ املرتابط

منفذًا. يَملكن ال أو يَملْكن الالئي للنساء والِعرقية الطبقية الخلفيات
لالبتكار أدوات وبوصفهنَّ التكنولوجيا صنع يف النساء» «دور وهي ثانية مشكلة ثمة
ال األمر أن (١٩٩٣ وايكمان (مثل النسويون التكنولوجيا اد نُقَّ أوضح والتغيري. الفني
ولكنهن العالية، التكنولوجيا إىل متساويٍة نفاٍذ بحقوق يَحَظنْيَ «ال» النساء أن عىل يقترص
أنصار ويفرتض التكنولوجيا. يخلقان اللذَين والبحث التصميم يف أيًضا يَُرشكن ما نادًرا
العمالة دور يؤدين قد النساء أن (١٩٩٥ بيكر أمثال (من االجتماعي البناء نظريات
التصميم، إنجاز طريقة يف محدود تأثريهن ولكن املختربات، أو املصانع يف «الرخيصة»

التكنولوجيا. استخدام وطريقة
الثقافة مصطلحات كانت فإذا «التمثيل». مشكلة هي الثالثة األساسية املشكلة
تعني التي «ماتر» الالتينية الكلمة من (مشتقة (املاتريكس) «املصفوفة» مثل اإللكرتونية
املهم من فيُصبح النوع، بلغة بوضوٍح زة ُمرمَّ باإليالج»، و«التوصيل األم، واللوحات «األم»)،
بوصفهن النساء تمثيالت تعزِّز بالنوع. مصطبًغا اإللكرتوني الفضاء يصبح كيف التساؤل
القوة معادالت سلبيات، ومستخدمات جنيس، طابع ذات وكائنات تكنولوجيٍّا»، «متخلفات
الصور أن النسوية القراءات استنتجت الواقعي. العالم من امُلستَمدة النوع عىل القائمة
باستمرار، عليه وتُخيِّم تطغى حتى بل اإلنرتنت، تعمُّ الواقعي العالم من املستعارة النمطية

الواقعي. العالم مثل مثله النوع عىل قائم اإللكرتوني الفضاء حتى بأن موحية
من نسويٍّا طابًعا اإللكرتوني الفضاء منح يف اإللكرتونيون النسويون يَرغب ولذا
اإلخالل يف اإللكرتونيون النسويون يرغب الستخدامهم. التكنولوجيا مواءمة ضمان خالل
يف الرغبة خالل ومن اإللكرتوني، الفضاء يف أنفسهم تَمثيل خالل من القوة برتاتبيات
وتيش الجنسية. بهوياتهم الصدارة يف يكونوا وأن اإلنرتنت، عىل هوياتهم يف التحكُّم
الثقايف املجال داخل باختالل — والعدوى والفريوسات، التلوث، — الشعبية مصطلحاتهم
١٩٩٥؛ بالنت ١٩٩١أ/١٩٨٥؛ هاراواي ٢٠٠٣؛ جاجاال ٢٠٠٢؛ (فالناجان اإللكرتوني

.(١٩٩٩ صوفيا
العام واملجال اإللكرتونية، الجنسية الُهويات تدرس التي الفصول تُبنيِّ وكما
فقط، االتصال عىل القدرة بمعيار ال بالنوع، مصطبغ اإللكرتوني فالفضاء اإللكرتوني،

اإللكرتونية. الفضاءات النساءُ بها ع تُطوِّ التي الطُّرق بمعيار أيًضا ولكن
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والجغرافيا الفضاء (11-3)

اإللكرتونية الثقافات أن عجب وال بالفضاء. مهووسة العرشين للقرن النقدية النظرية ظلَّت
أرًضا قدَّمت واملوقع باملكان خربتنا وتُغريِّ افرتاضية، وعوالم جديدة فضاءات تَخلُق التي
خطاب املكانية االستعارات من هائل عدد دخل الفضاء. وداريس للجغرافيِّني خصبة
و«الرحالة» اإللكرتوني، و«الجوار» للمعلومات، الرسيع» «الطريق مثل: اإللكرتوني؛ الفضاء

اإلنرتنت. و«مواقع» العاملية، الشبكة «يجوبون» الذين االفرتاضيِّني
وغرابة. سحًرا عليه يضفي للحدود الظاهر اإللكرتوني الفضاء افتقار أن واضح
وحتَّمت اإلقليم. بشئون بإحكاٍم املرتبطة القومية، الدولة عن أفكارنا ت تغريَّ وهكذا
والتمويل املعرفة، وشبكات والتليفزيون، العاَلمية، األسواق مثل للقومية، العابرة األنشطة

الفضاء. باعتباره نفهمه ما نُعدِّل أن علينا األسف)، مع اإلرهاب ذلك (ومن
بطرٍق املعيشة البيئة عن مختلف اإللكرتوني التحكُّم فضاء أو اإللكرتوني الفضاء
قبيل من وأدواٍت بنًى عىل االجتماعي الفضاء أو املعيشة، البيئة تشتمل بينما متميزة.
ن يتكوَّ االجتماعية؛ للعالقات املكان ر تُوفِّ التي واملستشفيات واملصانع، واملنازل، املدارس،
االجتماعية العالقات تمكِّن ونصية وَسمعية، صورية، أدوات من اإللكرتوني الفضاء
اإللكرتونية، الت الصِّ من هائل عدد من مكوَّنة شبكة اإللكرتوني الفضاء طها. وتتوسَّ
نظام اإللكرتوني؛ الفضاء «منطق» هو هذا املعلومات. وتَشاُطر والتفاُعالت، والروابط،
والثقافية، االجتماعية القيم نتاج نفسها هي التي املحسوبة، أو العشوائية الروابط من
االتصاالت تكنولوجيات تمكِّننا تناقضاته. له فضاء أيًضا وهو والحاجات. واملعتقدات،
ذاته الوقت يف وهناك هنا نكون أن يُمكن — واملساحات الحدود تجاوز من واملعلومات
موقعنا عن املواقع) تحديد أنظمة خالل (من دقيقة بمعلومات «بالتزامن» نا تُمدُّ بينما —
حينما االفرتاضية والحياة االفرتاضية للفضاءات ميزة منْح بوضوح، الصعب، من املحدَّد.
والتهديد املراقبة مركز هما الجسديتان املاديتان الواقعيتان والحياة الفضاءات تظلُّ

شيئًا. وليس عملية هو االجتماعية، للعالقات موقع هو اإللكرتوني الفضاء املحتمل.
شبكات أو ،(٢٠٠٥ (ساسن السوق شبكات هي تكون أن الشبكات لهذه يُمكن
األساس حيث من ولكنها ،(٢٠٠٥ وستارك (باش املعرفة تَشاُرك أو االجتماعي، التآلف
الذي (٢٠٠٥ وساسن (الثام الرقمي» «التشكيل مصطلح فإن هنا ومن تفاُعل». «فضاءات
املنِتجَة السمَة بوصفه اجتماعي، ثقايف نحٍو عىل املشكَّل/املتأثر التفاعيل البُعد هذا يف يلوح
اإللكرتوني الفضاء أن هذا ويعني اإللكرتوني. الفضاء لوصف مالئًما يبدو للفضاءات،
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وكوابح، ضغوط، من «الواقعي» االجتماعي الفضاء له يتعرَّض ملا ُعرضة يكون أن يمكن
االجتماعي. الفضاء يف مدَمج ألنه وتالعب؛

اإلحساس يكون أن بليغ، نحو عىل (٢٠٠٥) كوان افرتضدوجالس كما املمكن، ومن
ونتخيَّل نعتقد فنحن املرئي؛ تمثيله نتيجة باألساس هو آخر مكان اإللكرتوني الفضاء بأن
التي — للتبويب والقابلية التسوق. مركز «يشبه» ألنه االفرتايض التسوق مركز يف أننا
صفحات عىل املرئية القرائن عىل األول املقام يف سة مؤسَّ — األماكن بني خاللها من نُميِّز
عات والتوقُّ الخربات أساس عىل اإلنرتنت عىل أجلنا من منظَّمة واألماكن والصور. اإلنرتنت
الفعل هذا املحتَمل. الفعل موقع هو املكان يكون حيث املكان؛ ذلك يف من/الكامنة النابعة

ما. مجتمٍع تشكُِّل منصَة أيًضا يكون أن يُمكن املحتَمل
لالتصاالت التحتية (البنية الفنية» «جغرافيته جغرافيا؛ نفُسه اإلنرتنت يمتلك
الصلب والعتاد البرصية، األلياف كوابل وشبكات والراوترات، والالسلكية، السلكية
اإلحصائيات يف املستخدمني ع توزُّ يف تتجىلَّ (كما مستخدمه» و«جغرافية للبث)،
–٢٠٨ :٢٠٠١ (كاستلز اإلنرتنت إلنتاج االقتصادية» «الجغرافيا وأخريًا القومية/اإلقليمية)،
واالندماجات، التجارية، وباملجازفات الرشكات، بمقارِّ محكومة األوىل كانت إذا .(٢٢٤
املولَّدة، األرباح توجهها والثالثة املستخدمني، ع تَوزُّ ُهها يُوجِّ فالثانية واالستحواذات؛
وإريكسون، ومايكروسوفت، إل، أوه إيه التكنولوجية. والرأسمالية اإللكرتونية، والتجارة
من واألهم والراوترات، املرن والعتاد الصلب العتاد عىل بسيطرتها إم، بي وآي نوكيا،
(وخزائن) أيدي يف واالتصاالت املعلومات تكنولوجيات تركز العاملة، القوة آخر، يشء أي
العالم سيطرة بالتحديد، فهي، لإلنرتنت االقتصادية الجغرافيا أما والرشكات. التكتُّالت
وناس، إنتاجية، ووحدات واسعة، مسافات عىل هذه االنتقائية املرتوبوليتانية املشرتكة األول
وهال (كاستلز بعناية مة ومصمَّ منظمة رأسمالية تدفقات خالل من إعالمية وخدمات

.(٢٠٠٠ وزمالؤه ويلر ١٩٩٤؛
الفصل يف اإللكرتوني، الفضاء جغرافيا موضوع هذا، عن الحديث نعاود سوف

السادس.

الخطر (12-3)

ضد اآلن ن محصَّ كمبيوتري أن لديَّ ويندوز تشغيل نظام ركن يف صغرية أيقونة تعلن
أنه يقلقني اليومي؟ عميل منصة عن املعلومة هذه أعرف أن ني يُهمُّ ملاذا فريوس. ألف ٩١٤
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إصابة ألف ٩١٤ لتمكنْت للفريوسات س/املضاد للتجسُّ الناري/املضاد الحائط هذا لوال
وعتادي الصلب، عتادي أن خطر مع أعيش يوميٍّا، كمبيوتري. رضب من وكارثة وغزو
أنها اإلنرتنت مواقع يل تؤكِّد للغزو. نتعرض أن يمكن (أنا)، الرطب عتادي ثَمَّ ومن املرن؛

قلق. بال املالية معامالتي إجراء باستطاعتي وأن «آمنة»
اإللكرتونية الثقافات تُنِتج الخطر. م تُضخِّ واألرسع الجديدة التكنولوجيات أن يبدو
اخرتاق اإللكرتوني، الجنس إدمان الكمبيوتر، أعطال الخطر؛ من الخاصة أشكالها
أولريش صياغة عىل بناءً األخطار. من وغريها والتحرُّش، املايل، واالحتيال الخصوصية،
نعيش أننا (٢٠٠٢) لون فان يوست يفرتض املخاطر»، «مجتمع ل الشهرية (١٩٩٢) بك
واقع» إىل ل «التحوُّ أو الحدوث، بانتظار دائًما «كامن»، دائًما الخطر الخطر. ع توقُّ حالة يف
مًعا آٍن يف وكشفها املتضمنة املخاطر إخفاء إىل مدعو التكنولوجي والِعلم ،(١٣٠ :٢٠٠٢)

.(١٥٦ :٢٠٠٢)
من عملية خالل من وتُبنى اإللكرتوني» «الفضاء بيئة ن تتكوَّ الرقمي، العرص يف
واملؤسسة اإلعالم، ووسائل والقانون، التجارة، بني فيما الرمزي والتحويل التدفقات
كلها. العنارص هذه مًعا تُضاف حينما فقط «واقعيٍّا» االفرتايض ويصري العسكرية.
التحكُّم (فضاء والبيئة الرطب)، العتاد املرن، العتاد الصلب، (العتاد النظام ن ويُكوِّ
جدل هو وهذا بينهما. الحدود تمييز باطِّراد يصعب حيث اآلخر؛ منهما كلٌّ اإللكرتوني)،

والواقعي. االفرتايض
اإلملام مجرد من تعقيًدا أكثر الخطر تجنُّب ُخلُق يكون اإللكرتونية، الثقافات حالة يف
مبارش غري خطر ويتطوَّر األنظمة. عىل خطًرا كمبيوتر فريوس ظهور يفرض بالخطر.
الرسائل عرشات واملستخدمون، املواقع، إدارة وأنظمة الربامج، وترسل اإلدراك؛ هذا من
النظام. عىل العبء إىل بذلك ُمضيفني الكامن، الخطر هذا من الناس محذرًة اإللكرتونية
من الذاتي النسخ بأسلوب يَنتِرش ما هو — الفريوس — الخطر عنرص فقط ليس ولذا،

الخطر. وإدارة الخطر من التحذير عملية أيًضا ولكن الوسيط، خالل
املتعلقة الحوادث وفيات دراسته خالل من ،(١٩٩٨) ماكينزي دونالد وجد
برشي-كمبيوتري تفاعل عىل انطوت تكون ربما الكارثية الحوادث معظم أن بالكمبيوتر،
بأن ماكينزي ويوحي خالصة. كمبيوترية «إخفاقات» عىل انطوائها من أكثر خاطئ،
تكنولوجيا أي أو الكمبيوتر (مع السابقة األدلة عىل تأسيسها يمكن ال املتضمنة املخاطر
نحتاج ما أن ويقرتح الكمبيوتر. عىل االعتماد يف والتعقيد الحدوث تزايد بسبب أخرى)
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أيًضا ولكن الفنية، الكمبيوتر لجوانب فقط نتصدَّى أال هو املخاطر لتقويم إليه
.(٢١٠–٢١٢ :١٩٩٨) الواقعي» «العالم يف لتشغيلها والتنظيمية اإلدراكية للجوانب
«ُطُرًزا» الطبية اإللكرتونية الثقافات ويف الطبية املعلوماتية العلوم يف التطورات خلقت
الواليات يف النانوية التكنولوجيا جسيمات بشأن والجدل وحَدها. ها تخصُّ املخاطر من
الكتابة تُِربز حيث «الوصم»؛ تسميتِه عىل يُصَطلح ملا مثال هو املتحدة واململكة املتحدة
املعنونة روايته وخصوًصا كريتون، مايكل (روايات التخيُّلية والقصص الشعبية العلمية
التكنولوجيا تمثل النانوية. التكنولوجيا مخاطَر دالة) حالة ،٢٠٠٠ عام «الفريسة»،
حجم بسبب خفيٍّا وخطًرا التقدم، البالغة والهندسية الطبية التكنولوجيا من كالٍّ النانوية
إمكانات يف األمل من خليًطا مثًال، املتحدة، اململكة يف الصحفية التغطية وقدَّمت األجسام.
وأثبت .(٢٠٠٧ وزمالؤه (ويلكنسون الجانبية آثارها من والقلق الجديدة، التكنولوجيا
السياسة حول األول املقام يف تدور الخطر بشأن املناقشات أن كيف وزمالؤه ويلكنسون
حيث املخاطر؛ ثقافة يف األساسية اللحظة هي هذه للتكنولوجيا. اإلعالمية والتغطية العامة

العلمي. ن املكوِّ جانب إىل الصدارة موقع تكنولوجيا ألي االجتماعية التداعيات تشغل

«اآلخر» وفضاء الوسائطية املدينة (13-3)

دائرة وإىل الغرباء، وإىل العالم، من بعيدة أجزاء إىل خالله من نَِصُل وسيط اإلنرتنت
ر لتصوُّ ووفًقا ا. مهمٍّ وسياسيٍّا اجتماعيٍّا غرًضا يخدم وهو املبارشة. وأقاربنا أصدقائنا
.(٢٥–٥٥ :٢٠٠٧) ظهور» «فضاء فهو الجماهريية، اإلعالم لوسائط سيلفرستون روجر
االختالف رؤية من يُمكِّننا ما شاشاتنا. عىل إال لنا معلوًما لنا يظهر الذي اآلخر يُصِبح ال
العالم، يَظهر فيه الوسائط، خالل من ظهور «فضاء هي الوسائطية» «املدينة وبينه. بيننا
مثلنا» — ليسوا أو — هم الذين أولئك نَكتِشف خالله ومن ظهوره، يف العالم يُشكَّل وفيه
نفسه الوسيط كون مع حتى لنا، العالم اإلعالم ووسائل الشاشة تبني .(٣١ :٢٠٠٧)

العالم. قبل» «من مبنيٍّا
عىل تظهر العالم أو اآلخر من «نَُسخ» أي نسأل: أن إىل بحاجة أننا هذا يعني
من املجموعة هذه العالم؟ نحو هنا توجُّ ويُشكِّل لنا العالم اإلنرتنت ه يُوجِّ كيف شاشاتنا؟

أنه: وذلك األخالق؛ مجال إىل سيلفرستون، يُبني كما بنا، تفيض األسئلة

األمر بحكم فهي، اآلخر، لظهور … األطر … ر تُوفِّ اإلعالم وسائل أن بسبب
الوقت يف وتدعو لنا، اآلخر فيه يظهر الذي األخالقي الفضاء تُعرِّف الواقع،
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بوصفنا الجمهور، نحن منَّا، مناسبة أخالقية استجابة إىل وتُقيِّد) (تطالب، ذاته
.(٧ :٢٠٠٧) فعليني أو محتملني مواطنني

حيث ممكنة؛ عاملية مواَطنة مسألة إىل التمثيل مسألة األخالقية» «االستجابة هذه تُحوِّل
والظلم. واالستغالل، املعاناة، لصور معينة بطرٍق االستجابة إىل املرء يُدعى

إطاٍر إرساء عىل للتعبري فرصة إيجاد من تتمكَّن التي البديلة واألصوات األقليُة تساعد
سيطرة تحت اإلعالم وسائل تكون بينما حتى سيلفرستون، ملقولة وفًقا العوملة، لثقافة
العالم» «ُمواطني — كوزموبوليتانيني يكونوا أن من الناس تُمكِّن وربما العاملي. املال رأس
الغريب، أمامنا يظهر وهكذا العالم. يف امُلتزايَدين االتصال عىل والقدرة التشارك مع —

جميًعا. و«اآلخر» والجار،
ويدلُّ واألحكام. القرارات فيه تُصنَع الذي املرسَح الوسائط عْرب الظهور فضاء ر يوفِّ
مرادًفا ليصبح افرتايض، مدني مجتمع أو — جديٍد مدنيٍّ مجتمٍع ظهور إمكانية عىل هذا

نفهمه. أن ونأمل عليه، التعرُّف يُمكننا شخًصا «اآلخر» يكون حيث — له
واستهالك والتمثُّالت، األخالقيات، مسألة تكون اإللكرتونية، الثقافة دراسات داخل

أساسيًة. مسألًة املعلومات خالل ومن شاشاتنا عىل «اآلخر»

الجماليات (14-3)

قسم يف يُعرض التاريخ يف كمبيوتر أوَل أبل رشكة صنع من كيوب الكمبيوتر كان
يتمتع فني غرض إىل آلة من هذا حوَّله الحديثة. للفنون نيويورك متحف يف «التصميم»
وريتشارد بولرت جي وديفيد ،(١٩٩٨) كابيت سني من كلٌّ ركَّز جماليتنَي. وقيم بجاذبية
واألشكال الكمبيوتر تصميم عىل (٢٠٠٣) جروماال وديان وبولرت ،(١٩٩٩) جروسني

الجديدة. اإلعالم وسائل تكنولوجيات طوَّعت التي املعيَّنة الفنية
«االستخدام إمكانيات ص تتفحَّ التي املقاالت من مختارات ظهرت ،٢٠٠٦ عام يف
جديد «مرشوع» بدايات يكون قد ما مميزة ،(٢٠٠٦ (فيشويك للكمبيوتر» الجمايل
الجمايل االستخدام والفن. الجمال، وعلم الكمبيوتر، تكنولوجيا بني التفاعل مجال يف
(فيشويك، الكمبيوتر» استخدام مجال عىل وممارسته الفن نظرية «تطبيق هو للكمبيوتر
الكمبيوتر، الستخدام والرِّياضياتية الداخلية الِبنيات يف النظر عىل ويشتمل .(٦ :٢٠٠٦
الواجهة فن أو املرن»)، العتاد «فن يُسمى ما (غالبًا الفن إلنتاج الربامج واستخدام
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بني التفاعل مثل محدَّدة مجاالت عىل للكمبيوتر الجمايل االستخدام ويُركِّز التفاعلية.
ِعلم يف النظر عىل أيًضا وتشتمل املنفصلة. البنى أو التخيل، أو والكمبيوتر، اإلنسان

الصلب. العتاد ترتيب أو املكتب، سطح وتصميم موقع مثل الكمبيوتر؛ عالمات
الفن. من مختلًفا نسًقا الكمبيوتر فن يُقدِّم والكمبيوترات، الجمال علم منظور من
أن بما نفسها. الفن «طبيعة» عن أوسع فلسفية أسئلًة بالكمبيوتر املدعوم الفن يُنتج
الفرد؟ «املبدع» دور فما تجاريٍّا، رة مطوَّ برامج يستخدمون الكمبيوتر فناني معظم
ع ويوسِّ الوظائف، من متنوعة مجموعة يؤدي ألنه للفنان؛ أداة محض الكمبيوتر ليس
للفنان إبداعي رشيك أنه عىل معه التعامل لذلك وينبغي والعقلية. الجسدية الفنان قدرات

.(٢٢–٢٤ :٢٠٠٣ (همفريس
للكمبيوترات املبارش الدمج من القليل أو الكثري يتضمن الكمبيوتر فن أن يبدو وبينما
يف يتبدَّى الذي الفن وهو عموًما، مالحظة أقل بُعد ة فثمَّ الفن، أشكال إنتاج يف واستخدامها
استخدام يف ومبارشًة ظهوًرا األكثر البُعد — التفاعلية فالواجهة نفسه؛ الكمبيوتر تصميم
والعالمات، «العالمات». من مجموعة اعتبارها يمكن — العادي املستخدم لدى الكمبيوتر
غري برمجيات نتاج هي َمرئية، رسوم من التفاعلية الواجهة ن تتكوَّ «ثقافية». نعرف، كما
،(٦٢-٦٣ :٢٠٠٦) وجرابوسكي نيك يؤكد كما أيًضا، هي التفاعلية الواجهة وهذه مرئية.
أو شاشتنا عىل تظهر التي األشياء هذه نُدرك فنحن الجسدي؛ بوجودنا الصلة وثيقة
بها ل نُشغِّ التي الطريقة تغريُّ مع التفاعلية الواجهة تتغريَّ ما وغالبًا اعاتنا. سمَّ من تنبثق
للواجهة والفن التصميم جهة، من هناك، إن أي املؤرش. أو الفأرة أجسادنا باستخدام
للواجهة امُلتغريِّ «املنظر» األخرى الجهة ومن شاشتنا، عىل تظهر التي «األساسية» التفاعلية

والنقرات. املؤرش خالل من معه نتعامل كما التفاعلية
يف نراه الذي — الخارجي الفضاء إىل الخلية بيولوجيا من — التخيُّل أيضا وهناك
الكمبيوتر، استخدام من الكثري التخيل أساليب ن تتضمَّ شاشاتنا. وعىل اإلخبارية التقارير

املعلومات». «فنون (٢٠٠٢) ولسن ستيفن اه سمَّ ما وتُشكِّل
الرقمي التصميم يف النظر عىل للكمبيوتر الجمايل االستخدام يَشتِمل أخريًا،
عىل الرقمية املواد تشكيل يجب أنه (٢٠٠٦) لوفجرن يوناس يَفرتض للتفاعل.
الرقمية املواد «تشكيل هو التفاعل تصميم «جيدة». يرْونَها املستخدمني يجعل نحٍو
كيفية ١٩ لوفجرن يُحدِّد .(٣٨٤ :٢٠٠٦ (لوفجرن الجيد» لالستخدام ظروف لخلق
واملفاجأة، والفائدة، واإلغوائية، للتشغيل، القابلية تشمل: الرقمية، للتصميمات استخدام
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االعتبار يف أخذها يَجُدر مالمح هذه والصلة. واألناقة، السالسة، يف والتحكُّم/االستقاللية
التفاعلية الواجهة استخدام من املستخدم تمكني أجل من التصميم لحظة يف ودمجها

بهما. واالرتباط والربنامج

اإللكرتونية الثقافة دراسات (4)

هو وما فني، هو وما اقتصادي، هو مما توليفة هي اإللكرتونية الثقافات أن الجيلِّ من
السيايس والضبط واملال، العمل مسائل اإللكرتونية الثقافات وتَشمل اجتماعي. ثقايف
لكل تتصدَّى أن اإللكرتونية للثقافات دراسة أي عىل ويجب واملجتمع. والفرد والقوة،
املواقع، ومتعدِّدة تجميعية، املقاربة تكون أن يجب ذلك، ولعمل املعلومات. مجتمع جوانب
معظم منها. بأيٍّ التضحية دون اإللكرتونية الثقافات من متعدِّدة جوانب مع تتعامل

للمقاربات. تَجميع هي املقدمة، هذه مثل املقدمات ومنها الدراسات،
الثقافات أو اإلنرتنت، ثقافات إىل اإللكرتونية الثقافات اختزال إىل نَنجذب وبينما لذا،
أساس ذات رؤيٍة عىل يحث التكنولوجية األشكال بني امُلتزايد التالقي فإن الرقمية،
تستقطب اإللكرتونية، الثقافات ملقاربة عديدة إبداعية ونماذج قراءات ُطرحت أشمل.
االجتماع، وعلم الثقافية، والدراسات واالتصال، اإلعالم وسائل دراسات يف الدارسني انتباه

اإلنسانية. والعلوم

اإللكرتوني للفضاء اإلثنوجرافية األبعاد (1-4)

األدوات شأن شأنه إذًا، هذا عىل ويرتتب اجتماعية، عملية أو اجتماعي تشكيل هو اإلنرتنت
هاين لكريستني وتبًعا إثنوجرافية. دراسة دراسته امُلمكن من أن والثقافية، االجتماعية
االنتقال إثنوجرافيٍّا؛ تمييزها يُمِكن اإلنرتنت لدراسة أساسية مجاالت ثالثة ثمة ،(٢٠٠٠)
اإلثنوجرافية. األشياء وصنع واالنعكاسية، والتكنولوجيا، والنص، لوجه، وجًها والتفاعل
مجموعة هو اإلنرتنت لوجه. وجًها التفاعل يعنيه ما تعريف إعادة إىل األول املجال يدعو
املمارسات هذه تُنتجها التي املعاني فْهم هي اإلثنوجرايف الباحث ومهمة النصوص، من
والسياقات بالعالقات متصلة ثقافية أداة أنه عىل اإلنرتنت يُعاَمل أن يجب وأخريًا، النصية.
اآلخر. أحدهما ل يكمِّ كيف وُرؤية أوسع سياقات داخل لوضعها اإلنرتنت؛ عن املنفصلة

إسكوبار أرتورو يَفرتض كما اإللكرتونية، للثقافة اإلثنوجرافية األبعاد تحتاج
وتُستخَدم، والتطبيقات الربمجيات خاللها من م تُصمَّ التي الطُّرق يف النظر إىل ،(١٩٩٦)
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التكنولوجيات لهذه الشعبية الثقافية واألشكال اإلنرتنت، عىل والشبكات املجتمعات وإنشاء
الفضاءات يف تظهر التي الثقافية والُهويات الكمبيوتر)، ألعاب إىل السايرببنك (من
بني العالقة (وخصوًصا اإللكرتونية للثقافة السيايس واالقتصاد الجديدة، التكنولوجية
مرشوُع اإلثنوجرافيا من النوع هذا أمثلة ومن والقوة). العاملي، واالقتصاد الرأسمالية،
استخدام يَدُرس الذي للشباب، الجديدة اإلعالم وسائل حول لالقتصاد لندن مدرسة
الجديدة، الفراغ وقت وأشكال هذا، من الناتج و«التفريد» اإلعالمية، للوسائط الشباب

.(٢٠٠٣ ليفينجستون (انظر االجتماعي والتآلُف باألساسيات، واإلملام
السيايس، االقتصاد عْرب ًال ُمتنقِّ املجاالت، هذه كل من بعًضا الكتاب هذا يُغطي
كل ويف الشعبية. الثقافية واألشكال األخرى، والُهويات والنوع، العام، املجال ومسائل
مستخدمي من بكلٍّ املتعلقة والُهوية والفاعلية، القوة، مسائل بسط إىل يسعى حالة،

و«مبدعيها». اإللكرتونية الثقافة

األباراتجايست نظرية (2-4)

منطق عن للتعبري األباراتجايست نظرية (٢٠٠٢) آخوس ومارك كاتس جيمس استحدث
كلمة من منحوتة كلمة وهي — «األباراتجايست» وُروحها. الجديدة االتصاالت تكنولوجيا
«جايست» األملانية والكلمة و«اآللة») ما» لغرٍض الالزمة «املواد تعني (التي «أباراتوس»
أي يف والدافع واالتجاه، الحركة، بمعنى تظهر — «العقل») أو «الرُّوح» تعني (التي
التداخل تفرتض بينما االجتماعي، للسلوك والجمعية الفردية الجوانب ر وتُصوِّ تكنولوجيا.
(يدرس االتصال تكنولوجيا «أباراتجايست» القائمة. والتكنولوجيا الثقايف الوضع بني
يف هذا أخذ ويجب الشخصية، االتصاالت وتكنولوجيات املحمولة الهواتف وآخوس كاتس
ويحكم وروحها، منطقها هو الدائم االتصال الدائم». «االتصال أباراتجايست هي االعتبار)
منطق ويصف واستخدامها. وتطويرها، الشخصية، االتصاالت تكنولوجيات تصميم فلسفة
باستخدام شخص بحث إذا املثال، سبيل عىل مثًال. وورد» إس «إم برنامج يف ذاتها اللغة
له: فسيظهر وورد»، إس «إم برنامج عىل «يتَّصل» كلمة مرادفات عن للفأرة األيمن الزر

ب صلة عىل يصبح
ب صلة ينشئ

يستدعي
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يهاتف
إىل يتحدَّث
إىل يكتب

إىل وجيزة رسالة يكتب

وورد» إس «إم برنامج إدراك وفق املمكنة، االتصال أنماط مدى املرتادفات هذه تُغطي
لالتصال. فيه املدمج وقاموسه

الناس يَملك الدائم. لالتصال اجتماعيٍّا منطًقا ثمة أن وآخوس كاتس يفرتض
اآلخرون، يُدركهم (كيف ُمسترتة وأخرى والتكاليف) والوظيفة، (الشكل، واضحة أسبابًا
.(٣٠٩-٣١٠ :٢٠٠٢) معينة وتصميمات نماذج الختيار املالءمة) النفع، بشأن املعتقدات
والِعْرقية، االجتماعية، استالنوعية الدائم االتصال «أباراتجايست» استخدام يمِكن

ألنه: اإللكرتونية؛ للثقافات مقاربة لصياغة مثمًرا والفرديةخداًما

االجتماعي. التفاُعل عالم يف التكنولوجيا يضع •
التكنولوجيا. داخل والثقافية الفردية العوامل يضع •

لتكنولوجيات واالجتماعية/الالشخصية العاطفية/الذاتية الجوانب يف يتبدى •
املتعة وحتى الشعبية، االتصال ونظريات الشخصية، القيم بتقديم االتصال

البدنية.
والِبنى واألدوار، الطبقة، ملسائل اهتماٍم بإيالء للتكنولوجيا الرمزية الجوانب يُؤكِّد •

األرسة. مثل االجتماعية
املرن والعتاد الصلب العتاد بعنارص االجتماعية والعوالم واملادة، الفرد، يربط •

التكنولوجيا. يف الكائنة

منطق أن بافرتاضها للتكنولوجيا االجتماعي األساس إىل األخرية النقطة هذه تُعيدنا
ثَمَّ وِمن والِبنى؛ االجتماعية، التشكيالت يف ل متأصِّ اجتماعي منطق هو الدائم االتصال
يُوحيان (٢٠٠٢) وآخوس كاتس أن إىل اإلشارة من بد ال أنه غري والسياسة. األيديولوجيات
أشياء من تركيبة هي اإللكرتونية» «الثقافات نعلم، وكما هنا. «واحد» منطق أو «ُروح» ب
عالمة وهي وذاكرة. حفظ وأداة (٢٠٠٢ (راسموسن عاَلمي اتصال وسيط فهي كثرية؛
ميزاتها وتشمل .(٢٠٠٧ (سيلفرستون النقاد لبعض وفًقا الوسائطية» «املدينة بداية عىل
الذي واإلنرتنت، ٢٠٠٠٤ب). (ثاكر االتصال عىل والقدرة والجمعية، املشاركة، الرئيسية
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العمرية، الجغرافيا عىل قائم الشعبية، اإللكرتونية الثقافات مكونات أبرز يكون ربما
للرأسمالية نافعة أداة بمنزلة أيًضا يكون أن ويمكن ديمقراطية. يكون أن ويفرتض

البيانات. وبنوك املراقبة خالل من التكنولوجية
أي وجود يُمكن ال أنه الكثرية وأشكالها املتأصل اإللكرتونية الثقافات تعقيد يعني
االتصال «أباراتجايست» إىل باإلضافة أقرتح، ولذا فيه؛ وتُؤثِّر املجال ه تُوجِّ واحدة روح

«التضخيم». أباراتجايست وهو آخر، أباراتجايست الدائم،
تصميم عىل «الروح» هذه تنطبق واضحة. تضخيم حالَة اإللكرتونية الثقافات تُشكِّل
إىل االستقبال، «تحسني» يف تَرغب التي فون اآلي هواتف من اإللكرتونية؛ الثقافية األجهزة
«األرسع». الكمبيوترات إىل و«أكفأ»، «أرسع» بحث عمليات تُجري التي البحث محرِّكات
األساسية الكلمات هي «األنجع» الطبية والتكنولوجيات «املعزز»، واألمن «األكرب»، التخزين
املشاركة من «املزيد» يدفع الجديدة. التكنولوجيات تدعمها التي التضخيم» «ثقافة يف
بَقْدر الشاشات عىل اآلخر وظهور — الناس من «أكرب» عدد بني االتصال عىل والقدرة
والتكتُّل الدولة ترغب بينما اتصال، وسيَط بوصفه اإلنرتنت — مىض وقت أي من أكرب
داخل امُلتناِقضة الحركة هي (وهذه الوسيط يف التحكُّم من مزيد يف التكنولوجي الرأسمايل
األخرى، الجهة ومن أعظم؛ وحرية أوسع نرش باتجاه الدفع جهة، من التضخيم: ثقافة
لة واملعدَّ املوصولة األجساد حاالت وترغب والتنظيم). الضبط من مزيد أجل من التحرُّك

برشية. بعد ما حالة إىل الطريق يف اإلنسان «تضخيم» يف
ومنطقها. املعارصة اإللكرتونية الثقافات ُروح و«التضخيم» الدائم» «االتصال يُدِرك

الثقافية الدراسات (3-4)

الثقافية. الدراسات عدسات خالل من األمثل» النحو «عىل اإللكرتونية الثقافات تُقَرأ ربما
نقطة يكون أن وزمالؤه نلسون كريي قدَّمه الذي الثقافية الدراسات تعريف ويصلح
ما، مجتمٍع فنون من الكامل املدى بدراسة «معنية الثقافية الدراسات هنا: بداية
ما مجتمٍع ثقافة تُفَهم .(٤ :١٩٩٢) االتصالية» وممارساته ساته، ومؤسَّ وُمعتقداته،
تخضع التي القوة وِبنى واملؤسسات، املمارسات، منظومة وكذلك الحياة، طريقة أنها عىل
املعاني، بعض واإلقصاء، اإلدراج عمليات خالل من ن تُثمَّ حيث باستمرار؛ للنقاش
«سياسية» قراءة الثقافية الدراسات وتشمل غريها. حساب عىل و«النصوص» والجماعات،
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ر تُسخِّ والتي ما، ثقافٍة يف تحدِّده، ما وغالبًا املعنى، إنتاج يف تؤثِّر التي القوة لبنى
امُلستضعفة الجماعات عىل الضوء وتسلط غاياتها، لصالح اآلالت) (ومنهم اآلخرين فاعلية
القصائد، يف (الكامنة باملعاني الثقافية الدراسات تهتم ولذلك، الثقافية. املمارسات يف
الوسط «األدب»، (الحكومة، املعاني فيها تظهر التي وبالِبنى والسياسة)، واملعمار،
اليومية الحياة يف املعنى إنتاج طريقة عىل األهم، هو وهذا وتُركِّز، الصناعة). األكاديمي،
والتفاُعل الطهي) وبرامج واملدوَّنات، (األفالم، الجماهريية الثقافة أشكال خالل من

الراقية. الثقافة يف مما أكثر االجتماعي
والُهوية األصل، ودراسة الفاعلية، أساسية؛ موضوعات أربعة الثقافية الدراسات تُِربز

.(١٤٣ :٢٠٠٦ ووايز (سالك البدنية والطبيعة االجتماعي واملجال والقوة،
إرادتهم تأكيد عىل األشياء أو واملجتمعات األفراد قدرة مسائل فتشمل «الفاعلية» أما

تغيريات. وإحداث
تواريخ، داخل معنيَّ ثقايف ابتكار أو تكنولوجيا موقع فتَعني األصل»، «دراسة وأما
القوة وِبنى واملشاعر، الحاجة، مسائل عىل وتشتمل معيَّنة. قوة ورصاعات وخطابات،
ظهرت سبق، فيما رأينا وكما الرمزية. والقوة املالية، واملنافع الطب، أو القانون مثل
وليس بأصولها، تمدُّها متعدِّدة سياقات يف اإللكرتونية والثقافات الجديدة اإلعالم وسائل
دفاع اسرتاتيجيِة هيئة يف حياته اإلنرتنت بدأ «للتقدم». بسيطة خطية طريقة خالل من
ولذلك نووية؛ حرب نشوب احتمالية ظلِّ يف األمريكية الحكومة ِقبَل ِمن ومبنية مة مصمَّ
يف للديمقراطية النارشة التكنولوجيا ى يُسمَّ ما قلب يف باستمرار السيطرة مسائل تبقى
نرش إىل واملراقبة والرقابة، البيانات، نقل بروتوكوالت تسعى حيث اإللكرتونية؛ الثقافة

حرية. أنظمة ال ضبط، أنظمة بصفته اإلنرتنت
للعالقات نتاًجا تَُعد ما بقْدر جوهرية أو أساسية «ذاتًا» تَُعدُّ فال «الُهوية» وأما
أكثَر «ِبنياٍت» بوصفها الُهويات تُرى متعدِّدة. خطابات تقاطع يف الكائنة االجتماعية
تكون ال الرؤية، هذه وفق الربهان. عن غنيَّة منها أكثر نقاش محل وهي باطنًا. منها
تكون وهكذا، الُهوية. عن سياسية تساؤالت عىل تَنطوي ألنها أبًدا؛ محايدة التكنولوجيا
يساعد كيف هي: الثقافية، الدراسات نظر وجهة من التكنولوجية، الثقافة تساؤالت
املجتمعات ظهور عىل التكنولوجيا تُؤثِّر هل ُهوية؟ بناء يف اإلنرتنت أو املحمول الهاتف

ُهويتها؟ إقرار ثَمَّ وِمن للعيان؛
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فاعل أنها عىل التكنولوجيا مع الثقافية الدراسات إىل تنتمي ُمقاربة أي تتعامل وأخريًا،
الفضاء: من أنواع لثالثة التصدي هذا يشمل الفضاء. استخدام يف يُؤثِّر ظريف اجتماعي
للفضاء املتزايدة املراقبة تُغريِّ الجسد. وفضاء االجتماعي، والفضاء العام، «املبني» الفضاء
الفضاء ويشمل واألمن. النفاذ حقوق مسائل وتشمل الفضاء، بذلك الخربة من العام
اعتبار عىل العالم هذا فْهم من بد ال اإللكرتونية، الثقافات ويف السياسة؛ عاَلم االجتماعي
الراجعة التغذية وآليات الرأي، عن والتعبري اإللكرتوني، التصويت مسائل يشمل أنه
املنظمات تستخدم السيايس. والشأن االجتماعي الشأن يف منها كلٌّ يُسهم التي الرسمية،
يف هادمة معينة، قضايا لنرصة واالتصاالت املعلومات تكنولوجيات والنشطاء الحكومية غري
للثقافة أداة إىل اإللكرتوني الفضاء بذلك ُمحوِّلة السائدة، الرسمية للسياسة الحاالت أغلب
الطريقَة الرقمية واألجهزة اإلنرتنت تكنولوجيات استخدام ويُغريِّ ة. املضادَّ السياسية
معينة بطرٍق ويتجاوز مها، ويُضخِّ جذريٍّا، تغيريًا أجسادهم البرش بها يستخدم التي
املستخدمني تُمكِّن نها وتُحسِّ القدرات م تضخِّ التي فاألجهزة ونقائصه؛ الجسد مشكالت
والزرعات االخرتاقية، األشعة وفحوصات الجسد. خالل من أعظم فاعليٍة ممارسة من
من وإليه، الجسد من البيانات نقل عىل تعتمد التي الجراحية والتدخالت العصبية،
ولذا الفاعلية؛ تُعزِّز عوامل أيًضا هي النووي، الحمض مستوى إىل البرشة مستوى

الرقمي. العرص يف التكنولوجيا ثقافات تحليل يف حاسٌم بُعٌد هو البدني فالفضاء
رابًطا الثقافية، الدراسات نظر وجهة من اإللكرتونية»، «الثقافات تكون هكذا
وشبكات والكمبيوترات، (املاكينات، الصلب العتاد مهمة؛ فواعل أو عنارص ثالثة بني
عْرب الفرضية هذه وبَمدِّ (البرش). الرطب والعتاد (الربامج)، امَلِرن والعتاد الكوابل)،
أيًضا هي الكتاب هذا ثنايا يف «اإللكرتونية» الثقافات تكون الثقافية، الدراسات مقاربة
الرمزية واألشكال والِعْرق، النوع، قبيل؛ من وغريها، الثالثة، العنارص هذه بني املفصل
الفصل الرقمية. الثقافة «بيئة» أخرى، بعبارة والُهوية؛ والسياسة، واالقتصاد، والثقافية،
ل التحوُّ بأن الحاسمة للحقيقة إغفال بمنزلة هو املادي) (لنُقل: الرقمي وغري الرقمي بني
والثقافية االجتماعية بالجوانب له انفصام ال ارتباًطا مرتبط الرقمية التكنولوجيا إىل
بمصطلح الرقمي ل التحوُّ عملية ساسن وساسكيا الثان روبرت وصف هنا ومن واملادية.
ما « «اجتماعيٍّ مجاٍل يف وتواريخها األنشطة ل تُحوَّ حيث االجتماعي»؛ الرقمي ل «التحوُّ
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الرقمي ل التحوُّ د يُمدِّ .(١٦–١٨ ،٣ :٢٠٠٥ وساسن (الثام بيانات وقواعد شفرات إىل
فَمنطق ولذا الرقمي؛ العالم إىل العمل مكان أو األرسة مستوى عىل التفاعل االجتماعي
مسائل الثقافية، الدراسات نظر وجهة من ن، سيتضمَّ الذي — االجتماعية التشكيالت
رقمي» «تشكيل أي طبيعة يُميِّز — وُممارساتها القوة وعالقات والنوع والِعْرق الطبقة

أيًضا. وشكله
هناك ولكن اإللكرتونية، الثقافة شبكة يف «واقعية» مادية فواعل أو عنارص توجد
اإلنرتنت)، (غراميات املشاعر قبيل من القياس، عىل واستعصاءً سيولة أكثَر عنارص أيًضا
والسياسة شبكيٍّا)، املوصولة املجتمعات يف حتى النفاذ عىل القدرة (اختالف واالقتصاد
الثقافة الصارمة). النسخ حقوق قوانني خالل من الربامج أو النطاقات يف (التحكُّم
وثالثتهم الرطب، والعتاد املرن، والعتاد الصلب، العتاد بني الرابط هي اإللكرتونية

والتاريخي». االجتماعي التكنولوجيا سياق يف بعمق «مدَمجون
الهاتف ثقافَة الخصوص وجه عىل تشمل التي — اإللكرتونية الثقافات تشكِّل
والدولة للرشكات الرقمية والشبكات الحيوية، الطبية والثقافات اإلنرتنت، وثقافة املحمول،
ُهويَة — والرتفيه العسكرية واالستخدامات املالية، قات والتدفُّ الحكومية، غري واملنظمات
من الجسد وتُغريِّ الدولة، من السياسية واالستجابات املنافع د وتُحدِّ املجتمعات، أو األفراد

وأفضل. مختلف حياة أسلوب أجل
تتواصل لتدفقات «تجميع» إنها أي «جذورية»؛ هي هنا اإللكرتونية فالثقافات ولهذا،
االجتماعية السياقات يف مدَمج منها وكلٌّ وموزَّعة، َعَرضية بُطرٍق متعدِّدة عنارص فيها
السلكية االتصاالت شبكات يف واملادية الثقافية السياقات تُؤثِّر للتكنولوجيا. والتاريخية
التكراري» «التفاعل من نوٍع يف صحيح، والعكس اإللكرتونية، والفضاءات والالسلكية
اإللكرتونية الثقافات مع املرء يتعامل أن يمكن ال أنه هذا يعني .(١٧٤ :١٩٩٨ (جراهام
يف التدفقات هذه وضع دون قات، تدفُّ بوصفها الجديدة واالتصاالت املعلومات لتكنولوجيات
هي الرقمية فالتشكيالت أخرى، وبعبارة الفعلية. واالجتماعية والثقافية، املادية، الظروف
االجتماعية. السياقات ومن الكمبيوتر، عىل سة املؤسَّ الشبكية التكنولوجيات من توليفات
اإللكرتوني التحكُّم لفضاء مناقشتنا يف الرقمي للتشكيل املميزة الطبيعة هذه إىل سنرجع

الحًقا.
هذه «صالت» ولكن انتباهنا، بؤرة يف يقع ما هو محدَّد عنرص أو التكنولوجيا ليست
باختصار، والعنارص. التكنولوجيات من غريه) (وداخل بغريه العنرص هذا أو التكنولوجيا
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واتصاالت معلومات تكنولوجيات مجرَّد أنها عىل اإللكرتونية الثقافات إىل ننظر أن يُمكن ال
بشأن: التساؤالت إىل إشارة دون

والفاعلية). والثقافية، والسياسية، (املالية، القوة •
والجنسية). والفردية/املجتمعية، والِعْرقية، االجتماعية، (النوعية الُهوية •

التكنولوجية). (الرأسمالية األيديولوجية •
واأللعاب). والرياضة، (الفن، الثقافة •

الثقافات تدرس وهي التساؤالت هذه االعتبار بَعني اإللكرتونية الثقافة دراسات تأخذ
ولكنه الشائعة، اإلنرتنت بدراسات يتقيَّد» «ال الكتاب فهذا ذلك، ومع اليومية. الرقمية
السيايس واالقتصاد اإللكرتوني، الفضاء حكم قبيل من الكلية املسائل يف أيًضا يَنظر
مثل أن يَفرتض فهو تَُحل، ال ربما التساؤالت هذه بأن يعرتف وبينما الرقمية. للتشكيالت
شأنها الكتاب، هذا مسارات تكون أن أيًضا املمكن ومن تمحيصها. ينبغي املسائل هذه

ومتعددة. وحائرة، ومتغرية، عَرضية، يَستكِشُفها، التي الجذور شأن
الدراسات مقاربة يف واملعنى التمثيل وسياسة االجتماعية الفاعلية عىل الرتكيز يعني
أو منفصل، ِكيان أنه عىل االفرتايض العالم نعامل ال أننا اإللكرتونية للثقافات الثقافية
ُمتجذِّران اإللكرتونية والثقافة اإللكرتوني فالفضاء منفصل؛ فضاء أنها عىل الرقمية الشبكة
اجتماعية، اإللكرتونية الثقافات تكنولوجيات إن والصلب. والدم، اللحم املادي؛ يف دائًما
والتفاعالت العمليات من سلسلة من مصنوع املادي، الفضاء مثل اإللكرتوني، والفضاء

االجتماعية.
هو ما بكل تكراريٍّا ارتباًطا مرتبطة الكتاب، هذا يفرتض كما اإللكرتونية، الثقافات
الفاعلية، مشكالت وتنعكس وتعكسه. وتُكرِّره، إليه، وتعود فيه، دائًما ومتجذِّرة مادي،
والثقافات اإللكرتوني الفضاء يف أيًضا اليومية املادية الحياة مجاالت من والقوة والُهوية،
هذا ثنايا يف تظهر الشواغل هذه ستظل ثَمَّ، ومن ههما؛ وتُوجِّ إليهما، وتمتدُّ اإللكرتونية،

اإللكرتونية! املواقع عىل امُلنبثقة اإلعالنية النوافذ تلك يُشبه فيما الكتاب،
أو اإلنرتنت، عىل االتصاالت أو الكمبيوتر، ألعاب إىل ننظر أن إىل نحتاج هكذا،
دائًما وتعود تدور أنها عىل الجسد معلومات بيانات قواعد أو اإللكرتوني، التصويت
بها. وتحسُّ «الالمادية» «االفرتاضية» الفضاءات هذه تصنع التي باألجساد وتَرتِبط
مًعا. وتبعاته إنشائه عن السياسية الصفة بنزع يُغاِمر املادي من االفرتايض فصل إن
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الجديدة، اإلعالم وسائل إلنتاج الثقافية السياسية لألبعاد فقط ليس نَنتبه، أن هذا ويعني
وقوَّضوها. األشكال هذه بها الناس استخدم التي للطرق أيًضا ولكن ونرشها، وتصميمها،
اإللكرتونية، الثقافات إنتاج يف نة متضمَّ (ومنفعة) سياسة توجد بينما أنه هذا ومعنى
املعلومات تكنولوجيات تستخدم التي االحتجاج حركات استهالكها. يف سياسة أيًضا فثمة
ألعاب يف االخرتاق ووصالت النسوي، والسايرببنك التكتيكية، اإلعالم ووسائل واالتصاالت،
عالقات كانت إذا الرقمية. للثقافات قصدية غري مواءمات األحوال أغلب يف هي الكمبيوتر؛
واإلنتاج، البحث، وتمويل التصميم، حيث (من اإللكرتونية الثقافات إنتاج تحكم القوة
املستخِدمون يمتلكه يشء أيًضا هي إذًا فالقوة االحتكارية)؛ والسيطرة النسخ، وحقوق
تبقى الالحقة، الفصول يف سنرى، وكما اإللكرتونية. للثقافات تطويعهم يف وينرشونه
الثقافات ألن اإللكرتونية؛ الثقافة دراسات يف التحليل عنارص أهم واأليديولوجية القوة
واقتصادية، (ثقافية، قوة مسألة دائًما هو التأثري وألن الناس؛ حيوات يف تُؤثِّر اإللكرتونية

واجتماعية). وسياسية،
لهذا النظرية املقاربات ب تتشعَّ املذهل، اإللكرتونية الثقافات ع تنوُّ مع واتساًقا
ودراسات والخطابات، لألجساد البنيوية بعد وما النسوية النظريات تشمل وهي الكتاب.

وغريها.4 االتصال، ونظرية السيايس، االقتصاد ودراسات الشعبية، الثقافة
هو الذي — واإلنرتنت «تشكيًال»، بوصفها اإللكرتونية الثقافات الكتاب هذا يعاِمل
بها؛ وتَتشكَّل متعدِّدة سياقات تُشكِّل ثقافية أداًة بوصفه — اإللكرتونية الثقافة قلب
بينما الحيوية، واألخالقيات التحرُّر، وخطابات الشعبي، والفن السيايس، االقتصاد مثل
يبحث وهو األسبق. واألرشفة والرقابة، االجتماعي، والتآلف االتصال، أشكال بعض ع تُوسِّ
الشخصية، الكمبيوترات منها كلٌّ يستخدم — املواقع» من «كثرة يف اإلنرتنت ثقافات
الصفحات بينها من — مختلفة وبطرٍق متفاوتة بدرجات واإلنرتنت والوصالت، والربامج،
اإلعالم، وسائل وتقارير اإللكرتوني، الفضاء عن التخيُّلية والروايات واملدوَّنات، التعريفية،

الكمبيوترات. مع تتعامل التي الفنون وأشكال املكتب)، سطح قبيل (من والتصميم
الثقافة دراسات يف األساسية واملقاربات واملصطلحات السياقات الفصل هذا ح وضَّ
وهناك كثرية، ولكنها واحدة، ليست اإللكرتونية الثقافة أن وافرتض وإزاءها. اإللكرتونية
ِكيانًا ليست فهي ثَمَّ وِمن وتطبيقاتها؛ وتصميماتها، اإللكرتونية، الثقافة مواقع من كثري
والِبنى. واملحادثات، والتطبيقات، واالستخدامات، العمليات، من سلسلة ولكنها متماسًكا،

إلكرتونية. ثقافات ولكن إلكرتونية، ثقافة توجد ال أنه افرتضنا ولذا

50



اإللكرتونية الثقافات «قراءة»

التعامل يُمكن ال اإللكرتونية الثقافات بأن القائلة الكتاب فرضية الفصل هذا عرَض
باعتبارها ولكن الكمبيوترات، باستخدام ُمنشأة افرتاضية عوالم محض باعتبارها معها
هو التشكيل هذا فيه. ومؤثًرا به، ومتأثًرا فيه، ومتجذًرا والواقعي، باملادي ُمرتبًطا تشكيًال
واالجتماعي، والسيايس، والقانوني، (االقتصادي، واألنظمة واألدوات، الِبنى، من كثرٍي نتاج
والتمويل واملعلومات، السيايس، االقتصاد امُلجتِمعة؛ واأليديولوجيات واألفكار، والثقايف)،
وبطاقات والشاشات، واألسالك، الكوابل وبنى السوق، ومنطق والرأسمالية، العاَلمي،
العالم يف ُمدَمجة أنها عىل تُعاَمل أن يجب اإللكرتونية الثقافات أن وافرتض إم. آي اإلس
الِعْرق/الطبقة/النوع، وُهويَّات االقتصاد، مسائل تكون حيث به؛ ومتصلة واملادي الواقعي

حاسمة. مسائل والقوة والسياسة،
وقدَّم والعوملة. املعلومات مجتمع سياق يف اإللكرتونية الثقافات الفصل هذا ووضَع
والرأسمالية العوملة اإللكرتونية؛ الثقافة دراسات يف األساسية للمسائل موجًزا مخطًطا
املدني، واملجتمع اإللكرتوني، والحكم الرقمي، واالنقسام والبدنية، واملادية التكنولوجية،
والفضاء الجنيس، وامليل والنوع، والطبقة، والِعْرق، والُهويَّة، اإللكرتوني، الفضاء وحكم
عَرَض وأخريًا، والجماليات. «اآلخر»، وفضاء الوسائطية واملدينة والخطر، والجغرافيا،
للفضاء اإلثنوجرافية األبعاد اإللكرتونية؛ الثقافات لدراسة األساسية املقاربات بإيجاٍز

الثقافية. والدراسات «األباراتجايست»، ونظرية اإللكرتوني،

هوامش

الزمن إىل اإلنرتنت عىل والُهويَّات العالقات تنتقل حينما مختلف موقف يربز (1)
أشخاًصا كونهم عن اإللكرتوني الفضاء يف أدواًرا يؤدُّون الذين الناس يكشف الواقعي.
قلق، مصدر وهو لالنتقادات تعرَّض اإللكرتوني الفضاء مالمح من امللمح هذا آخرين.
ومقابلة آخرين، أناٍس هيئة يف واملغتصبني جنسيٍّا األطفال مستغيلِّ ي تخفِّ وخصوًصا

اإلنرتنت. خارج املحتَملني الضحايا
بوصفها عالئقية، أنها عىل هنا القوة مع أتعامل ،(١٩٧٩) جيدنز بأنتوني اقتداءً (2)
والحيوان، البرش، — اآلخرين فاعلية استخدام عىل لفرد/جماعة/مؤسسة التغيريية القدرة

املرء. غايات لخدمة — واآللة
محرومون، أنهم عىل آسيوية أصول من األمريكيني معاملة يُمكن ال باملصادفة، (3)
املعتمدة للتجارة أسواًقا بوصفهم ومستهَدفني للشبكة، مميَّزين ُمستخِدمني يبدون هم بل
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عىل ال «للتجارة» أهداف أنهم عىل يُعاملون — تفاوت يوجد هنا، حتى لكن اإلنرتنت. عىل
.(٢٠٠٥ (ناكامورا ُمَمكَّنة ُمجتَمعات أنهم

اإللكرتونية» الثقافة «قارئ كتابه من الثانية للطبعة مقدمته يف بيل، يحرصديفيد (4)
اإللكرتونية. الثقافات نقرأ أن أساسها عىل يُمكن معياًرا ١٩ (٣-٤ :٢٠٠٧)
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الثاني الفصل

الشعبية الثقافاتاإللكرتونية

الفصل خطة

الشعبية: اإللكرتونية للثقافات األساسية املالمح •

التالقي -
الوساطة إعادة -

االستهالك -
التفاعلية -

السايرببنك: •

الحدود تشويش -
الجسد -
التناسل -

والفضاء الزمن -
البيئة -

املعلومات -
السايبورج -

النسوية واالستجابة للسايرببنك السياسية األبعاد -
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األلعاب: •

الجديد االجتماعي التآلف -
واأللعاب واملسئولية املهارات -

الرسد -
األدوار تأدية -

وسياستها األلعاب عوالم -

الجديدة: اإلعالم وسائل فن •

الرقمية النصية -
النشط الجمهور فن -

الوساطة إعادة -
الحيوية -

عْرب والبث والتسجيل بود اآلي وأجهزة الشخصية االتصاالت تكنولوجيات •
اإلنرتنت.

والبيوميديا: الجينومية الفنون •

العرض -
واملسخ الوحيش -

املعلوماتية األجساد -
التحكم -

االجتماعي: التواصل •

التعريفية والنبذات الخصوصية مسائل -
العالقات تضخيم -

االجتماعي التواصل ومواقع الشباب ثقافة -

ستيالرك الفنان أوصل الخارجي. الفضاء يف غرباء وجود إمكانية العلمي الخيال يقرتح
فيستخدمون بوتر بهاري املعجبون أما سهل، «منفذ» عىل آخرون ليَحُصل باإلنرتنت جسده
مواقع بإنشاء لها ومودتهم الشهرية بشخصيتهم إعجابهم ليُظهروا الكمبيوتر برامج
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املجال يف املعقدة التكنولوجيا تَُروج ما ودائًما «شعبية»، إلكرتونية ثقافات هذه ُمعجبني.
التكنولوجيات وليست الرتفيه. أو الرتويح من الشعبية األشكال هذه مثل خالل من العام
وشعبيٍة ٍع بتنوُّ اإللكرتونية الثقافات تتمتَّع التطويع. هذا من استثناءً اإللكرتونية الثقافية
اآلي أو املحمول األلعاب جهاز وراء الكامن التكنولوجيات تعقيد تنايف بطرٍق مدهَشنْي،
هو اإللكرتونية الثقافة من الشعبية األشكال داخل للتكنولوجيا «االستئناس» وهذا بود.

الفصل. هذا موضوع
(وشعبية) جديدة وأشكاًال تكنولوجيات ذكره، سبق كما اإللكرتونية، الثقافة تَشمل
أواخر يف بكثرة لقيناه مصطلح وهو الجديدة، اإلعالم وسائل ثقافات ع وتُوسِّ متنوعة.
تكنولوجيات مثل أخرى وتُدِمج اإلنرتنت، مثل إلكرتونية، ثقافية أشكاًال التسعينيات،
للصوت املجال تُفِسح النص عىل امَلبنية األقدم اإلنرتنت صفحات إن املحمولة. الهواتف
مع ترفيه أساليب إىل املحمول، الهاتف مثل االتصال، تكنولوجيات ل تتحوَّ بينما والفيديو،
يف جميًعا والصوتيات واملرئيات، املطبوعات، وتُدَمج واأللعاب. واملوسيقى األفالم تنزيالت

املحمول. الهاتف شاشة أو املكتب سطح عىل شعبية ثقافية أشكال
تكنولوجيات عن الشعبية للتعبريات األساسية املالمح البداية يف الفصل هذا يُدرس
داخل دٍة محدَّ أصناٍف أو أشكاٍل مناقشة إىل هذا من ويتقدَّم واالتصاالت. املعلومات
والتواصل واأللعاب، امُلعجبني، وأعمال الشعبي، األدب الشعبية؛ اإللكرتونية الثقافات
خاصة عناية الفصل يُعنَى كما اإللكرتوني. الفن من الجديدة واألشكال االجتماعي،

التكنولوجيات. هذه تضافر خالل من اليومية الحياة يف التبدُّالت عن بتساؤالٍت

وتمثلها؟ دة املعقَّ التكنولوجيات الشعبية الثقافة ع تُطوِّ كيف •
سياسية، تبعات لها إن أم محايدة البحث محركات قبيل من التكنولوجيات هل •

املثال؟ سبيل عىل التجارية اإلعالنات استخدام خالل من
املادية؟ العوالم عن مفصولة االفرتاضية العوالم هل •

ُسنَّة سنِّ إىل البرشية بعد ما األجساد أو للسايبورج السايرببنك تمجيد يؤدي هل •
املعدلة؟ األجساد من جديدة

وهل مربَّرة، األلعاب) عوالم (يف التفاعيل بالطابع امُلحيطة الدعائية الهالة هل •
التفاعلية؟ من النوع هذا ا حقٍّ املستخِدمون «يَمتلك»

هل أو الفردية، من جديد شكل إىل وامُلعَجبني األلعاب ثقافات ظهور يؤدي هل •
االجتماعي؟ التآلف تشكيل يُعيد
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الحيوية، واملعلوماتية الوراثية، الهندسة عرص يف تنشأ الفن أشكال أي •
البرشي؟ للُمستقبل ُرؤاها هي وما واالتصاالت، املعلومات وتكنولوجيات

يف االجتماعي، التواصل مواقع مثل رصاحة؛ االجتماعية التكنولوجيات تُؤثِّر كيف •
واملجتمع؟ والُهويَّة والفرادة الخصوصية

الشعبية اإللكرتونية للثقافات األساسية املالمح (1)

واالجتماعية، الفنية، السياقات تقاطع يف يظهر «تشكيل» اإللكرتونية الثقافات
واستهالكه، إنتاجه يف السياقات هذه إىل «التشكيل» هذا ويستند والسياسية. واالقتصادية،
باألمور املتعلِّقة اإللكرتونية الثقافات حالة يف وخصوًصا السياقات، وهذه فيها. يُؤثِّر بينما
الرقمية والثقافات الشخيص، االتصال وتكنولوجيات الشعبي، اإلنرتنت مثل: اليومية؛
بأربع موسومة الجديدة؛ اإلعالم لوسائل الرتفيهية املعلوماتية والثقافات العمل، ألماكن

أساسية: سمات

التالقي (1-1)

وسائل من مختلفة صور التقاء هو (٢٠٠٦ب)، جنكينز هنري روََّجه مصطلح «التالقي»،
اإلنرتنت، واجهة وظيفة التليفزيون يؤدِّي مشرتكة. تفاعلية واجهة أو منصة عىل اإلعالم
وصنْع الشبكة، ح تصفُّ عىل املحمولة والهواتف الشخصية الرقمية املسانَدة أجهزة وتساعد

الرقميَّني). والبث (التسجيل والبث األفالم،

التالقي

تفاعلية واجهة أو منصة عىل املتعددة الوسائط أشكال عْرب مختلفة تطبيقات التقاء هو التالقي
املوسيقى، وتسجيل الهاتفية، املكاملات وإجراء اإلنرتنت، صفحات رؤية للمستخدم تتيح مشرتكة

املواد. وإذاعة

الوساطة إعادة (2-1)

يف الكامنة القدرة الجديدة اإلعالم وسائل أشكال تُمدِّد كيف (١٩٩٩) وجروسني بولرت يُبنيِّ
والتليفزيون. األفالم عمل اإلنرتنت ع يُوسِّ وهكذا عها. وتُوسِّ وبنياتها، األقدم اإلعالم وسائل
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أو «املباَرشة» إىل تسعى جهة، من فهي، مزدوج؛ منطق عىل الوساطة» «إعادة تقوم
تدخل؛ أي دون من هناك وكأنه يشعر الجمهور جْعل التكنولوجيا تُحاِول حيث الحيوية؛
«العملية» محو يف ترغب أنها هذا ويعني الوسيط/التكنولوجيا. وساطة دون من أي
كلها اإلعالم وسائل أشكال تجذب األخرى، الجهة ومن ذاتها. الوساطة من والتكنولوجيا
أو للمتابعة، الجمهور يلتقطها كامريا زاوية أيُّ الوساطة؛ الفائق السياق إىل االهتمام
(مثل «حيٍّا» بثٍّا يُبث الذي الربنامج يف معينة شخصية عىل للتعرُّف عليه يُنقر رابط أيُّ
والصوت والرسوميات، املنقسمة، فالشاشات وهكذا؛ براذر)). (بيج األكرب» «األخ برنامج
كلها األخبار؛ ونصوص الصوتية، واملؤثِّرات رة، املصوَّ املقاطع وبث للعرض، املصاحب
املنطق هذا الوسائط. عىل بشدة تَعتِمد حي أو واقعي هو بما خربتنا أن حقيقة تؤكِّد
(١٩ :١٩٩٩) وجروسني بولرت عنه عربَّ ما هو الفائقة والوساطة املباَرشة بني ما املتناقض

والعتامة. الشفافية بني بالتذبذب

الوساطة إعادة

تمحو أن اإلعالم وسائل تكنولوجيا فيه تنشد الذي واملتناقض، امُلزدَوج املنطق هي الوساطة إعادة
األشكال بفعل األقدم اإلعالم وسائل أشكال توسيط» «يُعاد الوساطة. عملية نفسه الوقت يف تُِربز وأن
العنكبوتية والشبكة والسينما التليفزيون بني ما يجمع اإلنرتنت تليفزيون أن ذلك ومثال األحدث،
الوساطة، عملية خالله من تبدو (الذي «املباَرشة» منطق منطَقنْي؛ العملية هذه وتشمل العاَلمية.
يَتضاعف (حيث الفائقة» «الوساطة ومنطق مرئيَّني)، غري — الكمبيوتر وليكن — نفسه والوسيط

نفسه). للموضوع املتاحة الوسائط مقدار

االستهالك (3-1)

اإلعالم وسائل تكنولوجيات عن الناجمة االستهالكية الثقافة إىل «االستهالك» يُشري
العاملية. االستهالكية السوق مكوِّنات أكرب أحد اإللكرتونية األجهزة تشكِّل الجديدة.
األفالم تؤدِّي االستهالكية. بالثقافة له انفصام ال ارتباًطا ُمرتبطة اإللكرتونية والثقافة
ُمعجبني، مواقع الكمبيوتر ألعاب وتُنتج حبكتها، عىل قائمة الكمبيوتر ألعاب تصميم إىل
أو األخرى، الصيغة ر يُحوِّ ُمعرب، وسيٌط اآلن هو وسيط وكل وألعابًا. أفالم، وحبكات
يف «تضخيمه» يجري الوسائط أشكال من شكل كل أن وأرى يحاكيها. أو منها، يستعري
لألفالم، وكامريا اإللكرتوني، للربيد جهاز عمل الهاتف يعمل حيث االستهالكية؛ الثقافة
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وبوصلة الجماعة، لتشكيل وأداة شخصية، ومفكرة لأللعاب، ومنصة املؤتمرات، لبثِّ وأداة
الجغرافية. األماكن لتحديد أداة أو

التكنولوجيا أن لتضمن م تُصمَّ املنتجات أن الفرد عىل املستهلك ثقافة تركيز يعني
الشخيص االتصال وتكنولوجيات املحمولة الهواتف ربط يُمكن وهكذا، «شخصية». كلها
إىل االستهالكية الثقافة وتسعى الشخصية. املفكرة أو بود، اآلي أو بالووكمان، األخرى
«التشخيص» عملك. ومكان وأحبائك، الشخصية، ببياناتك باستمرار متصل أنك ضمان
إىل اإلنرتنت وصفحات األفاتار من يشء، كل حيث االستهالكية؛ الثقافة يف أساسية كلمة

ُهويتك. تعكس أن املفرتض من املتصل وُهويات املحمول الهاتف رنَّات
االستهالكية الثقافة تلعب هائلة، بكميات املنتجة واملنتجات الكمبيوتر عرصبرامج يف
االستهالكية، الثقافات كل مثل اإللكرتونية، الثقافة تعمل الفردية. النزعة إىل الحاجة عىل
إىل السعي هناك املقابل ويف للَمعايري، متزايد توحيد فهناك االستهالكي؛ التناقض مع
املستهلك ثقافة تزدهر املستخدمني. جمهور عن املرء وتميز الشخصية، السمات إضفاء
تبيع لكي واألمن؛ االتصالية، واملقدرة الفردية، والنزعة األرسة، مثل رئيسية موضوعات عىل
الشخصية. الكمبيوترات أو الربامج، أو املحمول، الهاتف مثل إلكرتونية ثقافية منتجات
«وايرد» مجلة أو ًدا.» مجدَّ شخيص «الكمبيوتر بمقولتها باكارد هيوليت عن النظر بغض
سيلفرستون استخدمه مصطلح (وهو املنتَج» «فضاء يقوم املصقولة، متصل) تعني: (التي
(٥٣ :١٩٩٦ املنتَج؛ فيها يُباع التي الفضاءات من وغريه الثقايف الفضاء لوصف وهادون
واألمن؛ االتصال، وسهولة والسالمة، والخصوصية، البيت، عن محدَّدة أيديولوجيات عىل
.(٢٠٠٦ (رسيفاستافا ا جدٍّ وشخصية عاطفية استجابات املحمولة الهواتف أثارت ولذا
األقمار عْرب االتصاالت أو الفوتوشوب، أو الرقمية، التكنولوجيا تُمكِّن أخرى، حاالت ويف
نرى األمثلة هذه من كلٍّ ويف وآلهتهم. بمعبوداتهم «االتصال» من املتديِّنني االصطناعية
وهو التكنولوجية، والثقافة والثقايف االجتماعي السياَقني تالقي التالقي؛ من آَخر نوًعا

األمثل. النحو عىل اإللكرتونية الثقافة تستغله تالٍق
وتسجيالت الكمبيوتر، ألعاب — متنوعة منتجات كذلك االستهالكية الثقافة ق تُسوِّ
يركِّز ما وغالبًا مًعا. — االسرتيو وأجهزة املحمولة، والهواتف الكمبيوتر، وبرامج الفيديو،
من املعلومات، تكنولوجيا عىل التجاري الطابع إضفاء عىل القصيص السايرببنك أدب
إضافة الكمبيوتر، برامج من املتقدمة النُّسخ إىل الشخصية الكمبيوترات نماذج أحدث
والرقمية املدمجة املوسيقى/األفالم وأقراص الربمجيات يف مة املتضخِّ السوداء السوق إىل

املقرصنة. املرئية
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اإللكرتونية الثقافة مجاالت عىل ومايكروسوفت وماكينتوش سوني تُسيِطر
يُمثِّل حيث لالستغالل جديدة سوًقا اإللكرتوني الفضاء الرأسمالية وتجُد االستهالكية.
الرشكات وتستهدف والربامج. واأللعاب لألجهزة االتساع متسارعة سوًقا مثًال، الشباب،
تسميتهم عىل وجراهام أوريجي يَصطِلح (ما الطبقة هذه أفراد الكبرية الرأسمالية

باالقتصاد). تتحكم التي الرقمية» «النخبة مقابل الرقميني» «املتسوقني
للمستهلكني املتنامية املراقبة االستهالكية اإلنرتنت بثقافة املتصلة األبعاد ومن
ومايكروسوفت، جوجل، مثل البحث، محركات استحوذت اإلنرتنت. عىل البحث وعمليات
َدِبلكليك، جوجل (اشرتت ٢٠٠٧ عام يف اإلنرتنت عىل إعالنية حمالت عىل جميًعا وياهو!
شميدت، إريك إن بل ميديا). رايت ياهو واشرتت كوانتيف، إيه مايكروسوفت واشرتت
املقام يف إعالن نظام «بصفتها منذئٍذ تعمل قد جوجل أن أعلن لجوجل، التنفيذي املدير
اإلنرتنت يخص فيما لالهتمام مثري تحوُّل عىل هذا ويدلُّ .(٢٠٠٧ (فوجلستاين األول»

خصوًصا. االستهالكية التسويق وثقافة كله،
تستغل اإلعالم وسائل تكتالت كانت إذا أيًضا. معارضتها تقوِّي التكنولوجيا أن غري
حول الرابع الفصل (انظر التكتيكية اإلعالم فوسائل اإلعالنات، أجل من التكنولوجيا
وهي الهدامة»؛ «اإلعالنات تُنِتج الراديكالية والجماعات اإللكرتونية) الفرعية الثقافات
٢٠٠٢ يف جوردان تيم اها (سمَّ الثقايف» «التشويش غالبًا عليه يُطَلق اإلعالن من نوع
إكسون لرشكة املناهض شعارها جرينبيس منظمة ابتدعت حينما السيميائي»). «اإلرهاب
موبيل» إكسون ترعاه الذي العاملي االحرتار املتطرف: «الجفاف يعلن الذي موبيل،
وأساليبها إكسون، أعمال عن سياسية اقتصادية رسالة حمل هداًما، إعالنًا مارست
التالعبات هذه مثل يف رائدة (www.adbusters.org) أْدباسرتز وظلَّت للبيئة. املعادية

اإلعالمية. بالعالمات الراديكالية

الهدامة اإلعالنات

اسرتاتيجيات عن سياسية رسالة تحمل ما غالبًا باإلعالنات، فكاهية تالعبات أو تهكُّمات هذه
الحكومي. الَقمع عن أو واستغاللها، الرشكات،

املستعِرضات يف «الروتينية» للمحركات تطوير ص—وهي املخصَّ البحث محرِّكات أما
البيانات من به بأس ال مقداًرا يولِّد امُلستخِدم، ألسئلة سجالٍّ ترتك ما فغالبًا — األقدم
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من البيانات هذه مثل من كاٍف مقدار يتجمع وحينما املخصصة. املستخدم تفضيالت عن
بأكملها. لجموع توصيف حينئٍذ التسويق أقسام لدى يكون امُلستخِدمني، من كبرية أعداد
ف، توصَّ التي هي السكانية املجموعة أو الجمع ولكن الفرد، امُلستخِدم فليس ولذا،
الشخيص، والبحث املراقبة، بني الجمع هذا وطلبه. املستخدم بسلوك للتنبؤ وتُستخَدم
والتسويق اإلنرتنت عىل «البحث بني الدمج (٢٠٠٧) رول ثيو تحليل يف هو والتسويق
خيار ى يُسمَّ ما أن ببساطة هذا يعني واحد». واقتصادي فني نظام يف اإلنرتنت عىل
وثيق هو محدَّدة) أشياء عن البحث أو االستعراض يف (سواء االختيار وقوة امُلستهِلك
حك/مشرتياتك تصفُّ تَتتبع التي التسويق (وكاالت الخصوصية مسائل (١) ب: الصلة
وتنظيم الفقاعية، اإلعالنات عْرب للمنتجات الخفي البيع (٢) وتفضيالتك). ذوقك، لتصنف
البيانات رسقة و(٣) البحث. محركات عىل إل) آر (اليو املوحدة املصادر محدِّدات ملفات
أن أيًضا املخصص البحث ملحرِّكات ويُمكن االئتمان. بطاقات رسقات شكل تتَّخذ التي

الشخصية. املراقبة آليات بمنزلة تكون
وخصوًصا الواقعي، العالم يف االفرتاضية العوالم لوضع أيًضا اإلنرتنت ألعاب تعمل
افرتايض، «اللعب فإن املعلِّقني، أحد ذلك عن عربَّ وكما االستهالكية-االقتصادية. باملعايري
امللكية حقوق اليف» «سكند منحت ،٢٠٠٣ عام يف .(٢٠٠٥ (ووليس واقعي» واملكسب
وزمالؤه كالين وبنيَّ الواقعي. املجال ويف االفرتايض املجال يف مبتَدعة ملنتجات الفكرية
(الالعبني، الثقافية» «العملية إىل باإلضافة أنه كيف (٢٠٠٦ وزمالئه، هرمان عن (نقًال
والالعبني، الربامج، بني (التفاعل التكنولوجية» و«العملية وفاعليتهم) و«أدوارهم»،
استخدام يُنِتج «التسويق». عملية وهي — ثالثة عملية األلعاب د تُجسِّ والكمبيوترات)،
املتواصل، اللعب املقابل يف يضمنان ومتعة، إشباًعا اللعبة وموقف للربامج ما العٍب
ل تشغِّ (التي البس ليندن أحالت حينما تكرارية. عالقة يف املنتَج وتطوير واالستهالك،
أو افرتاضية أدوات إنتاج يف الالعبون يعمل حيث — عمل إىل اللعب اليف») «سكند
التكرارية. العالقة هذه يستغلون كانوا — لهم فكريٍّا «ِملًكا» األدوات وتكون «ابتداعها»،
هما ما بَقْدر االفرتايض للعالم مركزيان أمران والتجارة التسويق أن اليف» «سكند ح تُوضِّ

الواقعي: للعالم كذلك

الشهرية. املعاَمالت يف األمريكية الدوالرات ماليني الراهن الوقت يف السوق تدعم
الذي ليندن، دوالر العالم، هذا يف التجارة وحدة باستخدام التجارة هذه وتُدار
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لدوالر عديدة فورية مزدهرة مبادالت يف أمريكية دوالرات إىل تحويله يُمكن
(٢٠٠٧ اليف» («سكند اإلنرتنت. شبكة عىل تتمُّ ليندن

يف للغاية ملموسة تغيريات يُحِدث اليف» «سكند قبيل من االفرتايض العالم أن هذا يعني
االفرتايض أن الكتاب: لهذا األساسية الفرضية إىل هذا يُعيدنا أخرى، ومرًة املادي. العالم
الواقعي. العالم يف ومادية خطرة تأثريات له ولكن معزوًال، افرتاضيٍّا اإلطالق، عىل ليس،

التفاعلية (4-1)

الجماهري تَُعد لم واملشاهدين. واملستمعني للجمهور امُلتغريِّ الدور إىل «التفاعلية» تُشري
األداة تركيب يف وثيق نحٍو عىل مشاركني يكونون ما غالبًا ولكن سلبيِّني، مستهلكني
للربامج «املنتجني» دور تؤدي الجماهري أن باطِّراد يتجىلَّ وقصتها. وشكلها الثقافية
وحتى االستطالعات، يف ومشاركتهم وأفكارهم، آراءهم، تلتمس التي التليفزيونية
وجماهري اإلنرتنت، وتليفزيون العاملية، العنكبوتية والشبكة التليفزيون يَندمج النصوص.

ومصوِّتني. ومعلِّقني، العبني، بوصفهم للمشاركة َمدعوُّون التليفزيون
أن يمكن لها. حرص ال بطرٍق العاَلمية العنكبوتية الشبكة مع التليفزيون يندمج
والقوائم الصحف، من نرشها امُلعاد التليفزيونية الربامج مراجعات خالل من هذا يكون
بالثقافة أيًضا متصلة (واألخرية التليفزيونية للربامج الرسمية واملواقع التليفزيونية،
الربنامج عن/من سلع تبيع الرسمية املواقع من الكثري ألن حريف؛ بمعنًى االستهالكية
ومواقع الربامج لهذه الرسمية غري اإلنرتنت مواقع من كبرية أعداد توجد كذلك، أيًضا).
املبتذلة، االجتماعية املسلسالت من الخاصة نَُسخها املواقع هذه ر تُطوِّ وربما املعجبني.
طائفة لها نصوص عىل القائمة الدرامية واألعمال القصص تلتمس التي املعجبني ومجالت
الدماء» مصايص قاتلة «بايف أو وورز) (ستار النجوم» «حرب قبيل من املعجبني؛ من
«إنتاج عىل ونُموذَج اإللكرتونية الثقافة من يتجزأ ال جزء وهي سالير)، فامباير ذي (بَفي
هي األكرب» «األخ مثل الناجحة التليفزيونية العروض وصلت .(١٩٩٢ (فيسك املعَجبني»
مثل محدَّد. لجمهور انقطاع بال اإلنرتنت عىل بثها انتشار بفعل أوسع جماهري إىل أيًضا
(ديري «امتداد» أو «عمق» عالقة عىل يدلَّ أن يُمكن اإلنرتنت عىل والنشاط الحضور هذا
شكل الجمهور يقرِّر حينما «عميقة» نفسها التفاُعلية تكون وقد .(١٦٦-١٦٧ :٢٠٠٣

مثًال. التصويت خالل من — العرض
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للنصوص الرائدة املنظِّرة تذكر حسبما يشمل، الذي — التفاعيل القصص َحْكي
الكمبيوتر، ألعاب بقْدر متنوعة وأنواًعا أشياءَ ،(٢٠٠٥) ريان ماري-لور التشعبية
والرسوم م، املضخَّ الواقع وَلِعب الذكية، والدُّمى التفاعلية، واألفالم التفاعيل، والتليفزيون
هو — التفاعيل التخيُّيل والرسد التشعبية، التخيُّيل الرسد ونصوص التفاعلية، املتحرِّكة
مسلسل يف القصة «مؤلف» املستهلك. متعة يخصُّ فيما الربامج محرتيف من أخرى رؤية
أو و«التلميحات» الربنامج مساَعدة يستخدم الذي القارئ-امُلستخِدم هو مغامرتك» «اخرت

قصته. لتطوير سلًفا لة املحمَّ املوضوعات
طبقة إىل طبقة من يختلفان ومستواها التفاعلية درجة أن ريان ماري-لور تفرتض
قبل القصة توجد حيث القصة؛ تقديم حول التفاُعلية تدور األوىل، الطبقة يف القصة. يف
الشخصية املستخِدم بمشاركة التفاعلية تختص طة املتوسِّ الطبقات ويف الربنامج. تشغيل
القصة تُْخَلق األعمق الطبقات يف وأخريًا، سلًفا. محكومة تزل ملا الحبكة ولكن القصة، يف
دراما وهي — «الواجهة» تطلب والنظام. املستخدم بني التفاعل خالل من ديناميكيٍّا
من — (www.interactivestory.net) سرتن وأندريو ماتيس مايكل ابتدعها تفاُعلية
عمريهما من الثالثينيات منتصف يف زوَجني زواج الحبكة. تطوير يف يساعد أن امُلشاهد
الزوجان لها يستجيب الحوار من أسطًرا امُلستخِدم يكتب مسائية. محادثة أثناء ينهار
من البيانات قاعدة تخلو النهاية ويف واالتهامات. واالفرتاء، لالستغالل، ُمطرٍد تزايٍد مع
املستوى إىل بذلك مشريًا يغادر، أن «الزائر» عىل ويكون امُلمكنة، الحوارية التوليفات

البيانات. قاعدة إىل بالنظر املمكنة، التفاعلية من امَلحدود
ألن عليه؛ نزاع ال أمًرا األلعاب عالم برواية «التفاعلية» هذه تقيُّد يظلُّ هذا ومع

املؤسسة. أو الرشكة بيد يَبقى وأرباحها وسوقها اللعبة بشكل الكيل التحكُّم
تتشكل والتفاُعلية، واالستهالك، الوساطة، وإعادة التالقي، األربعة: املالمح هذه
الفصل هذا وبقية أشكالها. أو الشعبية الرقمية الثقافات «صنوف» يف ُمتباينة بطرائق

املتباينة. األشكال هذه تستعرض

السايرببنك (2)

والسياسية، والثقافية، االجتماعية، العوامل من غريها جانب إىل التكنولوجيا، تُؤثِّر
طها. تتوسَّ أي العالم؛ عْرب الكربى املدن يف الناس «أغلب» حياة طريقة يف واالقتصادية
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اليومية الحياة جوانب كل يف تتدخل الكمبيوتر برامج «غَدت ثريفت، نايجل وبعبارة
الجنس هو السايرببنك .(١٥٣ :٢٠٠٥) بها» امُلسلَّم خلفيَّتها يف تغوص وبدأت تقريبًا،
كثري يقيض حيث العلمي؛ الخيال قصص يف الحيوات من النوع هذا يتناول الذي األدبي

آَخر. بعالٍم متصلني حيواتهم من كبرية أقساًما الناس من

سايرببنك

موضوعات األول املقام يف ويعالج العرشين، القرن ثمانينيات يف نشأ العلمي الخيال أدب من ِصنٌف
سياق يف فرعية ثقافات تُعرض ما وغالبًا االفرتايض، الواقع املثال سبيل عىل اإللكرتونية، التكنولوجيا

الرأسمايل. التكنولوجية الرشكات عاَلم

عام يف نرشتها التي «سايرببنك» القصرية بقصته املصطلح بيثكي بروس سك
العدد والخمسون، السابع (املجلد ستوريز» فيكشن ساينس «أميزينج مجلة ١٩٨٣
ُمصطَلح وحظَي (project.cyberpunk.ru/lib/cyberpunk/ عىل: متاحة وهي الرابع،
«نيورومانرس» جيبسون ويليام رواية بعد الشعبية الكتابة يف كربى نوعية بمكانٍة بيثكي
أعمال مع التسعينيات َعقد يف ذروته السايرببنك صنف وبلغ .١٩٨٤ عام نُِرشت التي
ستيفنسون، ونيل سكوت، ومليسا كاديجان، وبات جيبسون، وويليام سرتلينج، بروس
بعنوان السايرببنك ُمقتطفات من مجموعة أول محرِّر سرتلينج، بروس أجمل وغريهم.

يأتي: فيما السايرببنك يف األساسية املوضوعات ،(١٩٨٦) عاكسة» «نظارات

سرتلينج األحشاء»: «يف (التكنولوجيا االصطناعية األطراف خالل من الجسد غزو •
١٩٨٨أ).

الوراثي. التغيري و/أو التعديل •
املزروعة. الدارات •

التجميلية. الجراحات •

عنارص إضافة مع العلمي، التخيُّيل الرسد اهتمامات ع وسَّ السايرببنك أن سرتلينج افرتض
موضوعني، بوصفهما اإللكرتوني واالخرتاق الروك موسيقى فيديوهات مثل مضادَّة، ثقافية
مضادة ثقافة من كلٍّ عن األدبي التعبري هو والسايرببنك ١٩٨٨أ). (سرتلينج املزيج إىل
البرشية. بعد ملا ذلك) ل تفضِّ كنت إن فلسفة، (أو وُخلُق تكنولوجي، (وتسيري) فْكر ذات
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عمليٍّا، ويرفض، اليومية. الحياة يف مدَمجة أنها عىل التكنولوجيا السايرببنك يُعامل
هو األسايس املوضوع مضادة.1 ثقافية حركة يُصبح ولذلك التكنولوجية»؛ «النخبوية
املخرتقون يمتلك حيث العالية؛ للتكنولوجيا الجماهريي واالستهالك الشعبي الطابع
ويستخدمونها ما، وقٍت يف العمالقة الرشكات عىل حكًرا كانت معقدة برمجيات والبائعون

ويوزعونها.
والقصة الكالسيكي، العلمي التخيُّيل الرسد األدبية؛ األجناس السايرببنك يَمزج
الراقية الثقافتنَي بني الحدود بذلك مشوًشا والرومانسية، الجامح والخيال البوليسية،

والجماهريية.
قيود بأن ينارصالرؤية ألنه البرشية؛ بعد ما فلسفة عن األدبي التعبري هو السايرببنك
مظاهر أن السايرببنك يرى التربيد، وهندسة ستيالرك عمل ومثل تجاوزها. يمكن الجسد
التكنولوجية. الوسائل باستخدام تختفي العجز أو الوهن، أو الكَرب، مثل البرشية الحياة

السايرببنك.2 أعمال كل يف وشيًكا الجسد بُطالن يبدو

البرشية بعد ما

واملرض، السن، — البرشي الجسد قيود بأن واعتقاد وأيديولوجيا نظر، وجهة هي البرشية بعد ما
والقوة، والذكاء، املظهر، — قدراته تضخيم باإلمكان وأن عليها، التغلُّب يمكن — واإلعاقة واملظهر،

التكنولوجي. التدخل خالل من — املرض ومقاومة

الحدود تشويش (1-2)

األبد. إىل السايبورج وجود مقِرتًحا للبرش، جديد تصنيف نرش عىل السايرببنك يعمل
حدود تسقط حيث البرش؛ من جديدة فرعية أنواًعا السايرببنك يقرتح
الفضاء يف الوجود أثناء األقل (عىل الجسد يُتجاوز وحيث البرش/اآللة/الحيوان؛
يف كيس شخصية منهم األوَّيل النموذج يُمثِّل الذين السايرببنك أبطال اإللكرتوني).
التكنولوجيا، يف ماهرون متمرِّدون، رعاع الغالب يف هم «نيورومانرس» جيبسون رواية
األسالك، وموصلون اإللكرتونية، الدارات مع بسهولة ُمندمجون الجلدية، املالبس يرتدون

األحوال. أغلب يف العقاقري تناول عن ون يَُكفُّ وال
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فغري والصنعة؛ «الطبيعة» قبيل من مفاهيم تعريف إعادة السايبورج يستلزم
يؤكد بينما البرشي، اإلطار يف اآلن مدمج — والتكنولوجيا اآلالت عالم — الطبيعي
«الطبيعي» وبني و«الصورة»، «األصل» بني التمييز سقوط األعضاء وزرع االستنساخ
بطريقٍة اصطناعية أعضاء ذوو البرش كل السايرببنك، يف الطبيعي/االصطناعي. وغري
املصابة األجساد يخصُّ فيما مادي واقعي، مغًزى لها فالسايبورجات ولذا، بأخرى؛ أو

الجراحية. والتدابري الجنود)، (ومنها املخاطر العالية والوظائف والعاجزة،

السايبورج

حيٍّا كائنًا — ١٩٦٠ عام كالين وناتان كاليْنس مانفريد نَحتَه ُمصطَلح وهو — السايبورج يعني
األنظمة وبني العقل، وأحيانًا البرشي، الجسد بني فيه يُجَمع برشي-آيل نظام إىل ويُشري آيل. شبه

الكمبيوتر). فيها (بما التكنولوجية

املثال، سبيل عىل أخرى. أخالقية مسائل والسايبورج البرشي بعد ما ظهور وتتبع
مثل نفسها الحقوق يستأهلون هل البرش؟ بعد ما حالة يف اإلنسان حقوق مصري ما
السايبورج» حقوق «ميثاق املعنون جراي، هيبلز كريس كتاب يقرتح املعدَّلني؟ غري البرش
أما البرشية. بعد ما لألجساد لة املعدَّ الخصائص ملواءمة التعديالت من سلسلًة ،(٢٠٠١)
«علم أن — اإلنسان وحقوق الجذعية الخلية أبحاث عن يكتب إذ — فيعتقد لوريتزن، بول
وإما ِميَا أندي ح ويُوضِّ .(٢٨ :٢٠٠٥) القائمة» األخالقية التزاماتنا د يُهدِّ الجديد األحياء
الجماعات اهتمامات «مخاطبة أجل من السايبورج بمفهوم يَستعني جراي بيان أن ريتش
.(١١٣ :٢٠٠٨) الكامل» القانوني أو األخالقي االعرتاف لبرشيتها يُعطى ال التي الهامشية
عرص يف اإلنسان وحقوق السياسية، واملسئولية بالعدالة، متعلقة مسائل جميعها هذه
ُمعرَّف، فيه اإلنسان رسديٍّ تقليٍد عىل تعتمد اإلنسان حقوق كانت إذا البرشية. بعد ما
البرش بعد وما السايبورج يطالب حيث بالفعل ُمطبَّق التقليد هذا مثل أن أفرتض فأنا
بعنوان شييل ماري رواية قبيل من والنصوص السايرببنك، اتجاه يف ويتمثَّل بالحقوق،

٢٠٠٨إ). (نايار السايبورج وأفالم ،(١٨١٨) «فرانكنشتاين»
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الجسد (2-2)

الطريقة: بهذه البرشي الجسد صوغ يُعاد صفر» «الحصيلة جيبسون ويليام رواية يف

الكوالجني من رشائح عىل ْوه ونَمَّ أجله، من الجلد من مربًعا استنَسخوا
التناسلية واألعضاء العينني اشرتوا املتعددة. القرش غضاريف وسكريدات

.(٩ :١٩٨٦/  ١٩٩٤) املفتوحة. السوق من

والوعي، العقل عىل الرتكيز ويُربط السايرببنك. يف سْجٌن وكأنه الجسد يظهر ما غالبًا
يجب املحدود». «الجسد بموضوع أخرى، زمنية ومناطق عوالم إىل مدُّهما يمكن اللذَين
أو بيولوجيٍّا الجسد يصبح هنا ومن الكامل. باألداء للعقل يسمح لكي الجسد ى يُرقَّ أن

فأكرب. أكرب بقْدر وإلكرتونيٍّا وبالستيكيٍّا، وتخليقيٍّا، فأقل، أقل بقْدر أصيًال

التناسل (3-2)

جديدة فرعية أنواًعا يتضمن الذي — للبرشية الجديد التصنيف يَفرتض الحال بطبيعة
الخيال أدب افتُتن ما دائًما بالكامل. جديدة حياة طريقة ظهور إمكانيَة — وناشئة
مراًرا ناجًما اإلنسانية تهديد ويكون والغرباء، البرش من لكلٍّ التناسل، بموضوع العلمي
بروس مخاوف «فرانكنشتاين»). شييل ماري رواية استهلَّتْه (الذي الغرباء استيالد من
«النار رواية يف (كما واالستمرارية بالشيخوخة املتعلِّقة امُلتواصلة الخيالية األدبية سرتلينج
بمسألة نفسه هو املتصل املوت، ملوضوع امتداد هي املثال) سبيل عىل ،(١٩٩٧) املقدسة»

التناسل.
(«الفجر» األصل النسل اختالف حول تدور التي بتلر أوكتافيا ثالثية يف الغرباء تكاثر
أتوود مارجاريت وكتاب (١٩٨٩))؛ «إيماجو» (١٩٩٨)؛ املراهقة» «طقوس (١٩٨٧)؛
ذلك كل االستنساخ؛ عن نفسه السايرببنك وموضوع (٢٠٠٣)؛ وكريك» «أوريكس بعنوان

باآلالت. املعزَّز التناسل خالل من املوت عىل التغلُّب إمكانيات مع يتعامل
البرش، من الجديدة األشكال بشأن فقط ليس واضًحا، ثقافيٍّا قلًقا السايرببنك يبدي
البرشية لألنواع االنقراضامُلمكن بشأن أيًضا ولكن التكنولوجية، األفعال خالل من الناشئة
البرش محيلة البرشية، محل وتُحل الوحوش من الساللة هذه ستَتناسل هل نعرفها. كما

أسوأ؟ هو ما إىل أو عبيد إىل
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والفضاء الزمن (4-2)

الزمن تحت الحقيقي الزمن ينزلق والفضاء. الزمن عن التقليدية األفكار السايرببنك يفكك
ل املسجَّ البث مع للتفاعل رسيالية وطبيعة عة، مرسَّ وحركات إبطاءات، مع اإللكرتوني،
الوقت أغلب يف متحري جيبسون رواية يف كايس للرسائل/الصور/املحادثات. املؤجل سلًفا
واملكان الزمن يف اللَّحمي» «جسده كان بينما اإللكرتوني؛ الفضاء يف املؤقتة إقامته بعد
أن ياليَّنْي الرسُّ والفضاء الزمن موضوع يؤكد آخر. مكانًا يجوب وعيُه كان الفعليَّني،
مع السمة هذه السايرببنك ويتشارك يتهاوى. الواقعي وغري الواقعي العاَلَمني بني التمييز
الواقع فيه يَندِمج الذي بينشن، وتوماس بوروز لويليام الحداثي بعد ما التخيُّيل الرسد

للواقع. آخر «نسق» مع مرتبًكا اندماًجا واملكان الساعة بزمن ويُنَظَّم يُعرَّف كما

البيئة (5-2)

رنَّر) (باليد النصل» حدِّ عىل «الراكض قبيل من واألفالم السايرببنك يف يايل الرسُّ الجو
نهاية بعد ما مناخ بالكامل: جديد مناخ عن املسئول هو ماتريكس) (ذا «املصفوفة» أو
برامج وسيطرة القوية، الرشكات ومصالح القانون، انعدام من عليه يَنطوي بما العالم
أن واإللكرتونية الواقعية العوالم بني الحدود تاليش يعني املقاومة. من ويشء الكمبيوتر،
البرش البيئة تدخل بينما حتى بيئة، يف مندمج البرش أيًضا. تَتهاوى الداخل/الخارج مسألة
ُمصطَلح وهو («ميتافرس»، أعىل» «كونًا الجسد يشغل اإللكرتونية. الشبكات خالل من
هذيانيٍّا. ُرسياليٍّا، إلكرتونيٍّا كونًا ،(١٩٩٣ ثلجي»، «انهيار رواية من ستيفنسون لنَيل يعود
السمات بذلك ُمظهًرا كثرية، اتجاهات يف استثنائيٍّا ًعا توسُّ ع ويتوسَّ الكون هذا يتضاعف
املنتَجة والخرائط اإللكرتونية، البيانات السايرببنك يمزج حي. كائن بها يتميز التي
بل هناك، هي وال هنا هي ال عوالم تشغل سمات بوصفها البرشية واملكانية بالكمبيوتر،

واحد. آٍن يف وهناك هنا

املعلومات (6-2)

ويبدو ونرشها. بها، والتحكُّم جمعها، كله؛ للسايرببنك األهمية بالغ املعلومات موضوع
أو ثمينًا البيانات من الصحيح النوع يكون حيث عرصمعلوماتي؛ يف طبيعيٍّا املوضوع هذا
تتعرَّض املادي املوقع أو االئتمان بطاقة تفاصيل قبيل من الشخصية، فاملعلومات خِطًرا؛
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مستًوى يف املالية األرسار مع والعسكرية الصناعية األرسار تقع والرسقة. لالنتهاك باطِّراد
يف ما لحظٍة يف تخضع املعلومات ألن املحتَمل؛ لالخرتاق بالطبع معرَّض يشء وكل واحد،
ما هو استغاللها إساءة وبني املعلومات حفظ بني االرتباط هذا للَحوَسبة. وبثِّها تَرتيبها

السايرببنك. اهتمام يُثري
وبنوك الكمبيوترات عىل والسيطرة السايرببنك. عنارص أهم الكمبيوترات تَُعدُّ لذا،
التالعب يُمكن املعلومات ألن السايرببنك؛ أدب من كثري يف األساس املوضوع هي بياناتها
الُهويَّات تغيري إمكانية وتعني ذلك. «نتيجة» الواقعي الزمن يف بها واإلحساس بها
يحس أن يُمِكن الواقعي العالم يف البرشي الجسد أن اإللكرتوني الفضاء يف التعريفية
تتبدَّل تَُرسق، أو البيانات بنك يف أو اإلنرتنت عىل ُهويته تُبدَّل حاَلما — مختلف بواقع
السايرببنك، يفرتض كما الكمبيوتر، استخدام يف ع التوسُّ ويُثري الواقعية. حياته ُهوية

البيانات. تغيري خالل من الواقع تغيري خطر

السايبورج (7-2)

وقادرة االثنني، سمات يف تشرتك أنها يبدو ثالثة، فئة السايرببنك يكتشف واآللة، البرش بني
السايبورج. وهي أال تخطيهما؛ عىل

افتتان محل واألفالم؛ الكمبيوتر، وألعاب للسايرببنك، التخيُّيل الرسد يف السايبورج
العبو فحتى واآللة، اإلنسان من توليفة هو السايبورج كان إذا الحقيقة، (يف مًعا. وقلق
آيل، تحكُّم دائرة خالل من موصولون، أنهم بما سايبورج، برش هم الكمبيوتر ألعاب
البرشي، الجسم حدود تجاوز السايبورج جسد فألن االفتتان، أما اللعب.) وبيئة باآللة
الرا جسم أو (تريمناتر)، «املبيد» فيلم يف حديدية بعضالت املزود شوارزينجر سواء
القلق، وأما باسمها. املسماة الكمبيوتر لعبة يف الجنسية مالمحه إبراز يف املباَلغ كروفت
وبينما شك. محل يبقى بالشبكة أو بالرقاقة البرشي التحكُّم ألن السايبورج فيستثريه
واآلالت. البرش بني التمييز استحالة بشأن السايرببنك يقلق شيوًعا، السايبورجات تزداد
للَمَلكات تفتقر قاسية، جافة آلة أنه عىل السايبورج تصوير يف القلق هذا يُؤكَّد
فال — بربمجته مقيَّد السايبورج أن القلق هذا يعزِّز ومما «املشاعر». مثل البرشية
السايبورجات تُحرِّك ذلك. أراد لو حتى ُمنشئه يُحطِّم أن املثال سبيل عىل يستطيع
تعبريات تقليد يستطيعون قد وبينما أجنداتهم، ليؤدوا ورقاقاتهم اإللكرتونية دوائُرهم
يفرتض فارغة. تعبريات فهذه عاطفية، «مسجلة» رسائل ويَُصوغون العاطفية، البرش
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بالطبع، هذا، إىل وإضافة برشيِّني. غري يجعلهم ما هو للمشاعر افتقارهم أن السايرببنك
املتزايدة األنسنة تذكُّر (يجدر عاطفي كائن بأنه البرش يُعرِّف أن السايرببنك يحاول
السايرببنك يُعنى وإجماًال، «املبيد»). فيلم من والثالث الثاني الجزأين يف للسايبورج
بًرشا؟ يجعلنا الذي ما تُثريه: الذي الفلسفي السؤال حيث من الراهنة بالتكنولوجيا
(باسِتثناء العقل من قليل مع خالصة أجساًدا السايبورجات تبدو املشاعر؟ التفكري؟
الجسدي التجاُوز موضوع يهدم هذا أن واملفارقة «روح». وبال سلًفا)، املربمجة الرقاقة

.(١٩٩٨ (هوالند
بانتصار ينتهي السايبورج أفالم معظم أن األزمنة من الثقايف القلق عالمات ومن
«الراكض يف امُلستخَدم (اللفظ «إقالتها» أو البرشي غري أو اآللة إخضاع يجب «البرش».
يف .«٢ «املبيد إىل «١ «املبيد من التغريُّ مالحظة لالهتمام امُلثري من ولذا النصل»). حدِّ عىل
١٩٩١ عام إىل بالعودة (٢٠٢٩ عام (يف كونر قائده جانب من ٢ تي يُؤمر الثاني الجزء
عىل البرش، حماية بواجب للسايبورج فيُعَهد اإلبادة؛ ِمن االحتماء «كونر» يستطيع حتى

البرشي. للجنس خادمة بأنها أخرى مرة اآللة أو السايبورج يَِسم نحٍو

النسوية واالستجابة للسايرببنك السياسية األبعاد (8-2)

والتكنولوجيا، الدولة، بني ورشيرة ماكرة برابطة السايرببنك نصوص معظم ييش
السايرببنك؛ يف الجديد للعرص الرأسمايل باالقتصاد ذاتها املعلومات وتُربَط والرأسمالية.
الكمبيوتر وتكنولوجيا املعلومات بني الوصل حلقة يُفِسد الذي االخرتاق، يَحظى ولذلك
يُمِكن الذي فاالخرتاق ولذلك السايرببنك؛ يف القوة ملوضوع بالغة بأهمية والرأسمالية،
الكمبيوتر، برامج أو املعرفة عىل السيطرة تقاوم التي املفتوح املصدر بحركة أيًضا ربطه

السايرببنك. يف رئييس سيايس موضوع هو
العالمات عىل الرتكيز محاَفظة. أكثر بسياسة للسايرببنك أخرى أبعاد تَيش هذا، ومع
بأيديولوجية يوحي — املظاهر إىل املفاتيح لوحات من — االستهالكية واملنتجات التجارية،
جليٍّا. املحافظ الفكر معظم فيه يُصِبح ما هو النوع عالم فإن أخريًا، «رأسمايل». استهالك
فوكس سينثيا (مثل النسويات الناقدات وتفرتض فحًال. سايبورج السايرببنك يُنشئ
البرشي التناسل قضايا حول معيَّنة ذكورية» «هسرتيا د يُجسِّ السايرببنك أن (٢٠٠٣
السايرببنك، يف الدنيا الطبقَة والنساء واألقليات امللوَّنون يُشكِّل ما غالبًا الذكورية. والُهوية
نحٍو عىل تَْربُز التكنولوجية وغرابتها اليابان أن ذكره يجدر ومما التكنولوجيا. من املحرومَة
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التكنولوجيا تَصري األورو-أمريكي. للبطل خسيس ند هيئة يف غالبًا السايرببنك، يف مهيمن
تنشد موقًفا النسوي السايرببنك ويحتل الِعْرقي، وحتى االجتماعي لالختالف ُمميِّزة عالمة
هذا كون النسوي النقد ويكشف بقائهن. أجل من التكنولوجيا عىل السيطرة النساء فيه
الجنس، أساس عىل للتَحيُّز الواقعية االجتماعية الظروف عن أدبيٍّا تعبريًا األدبي الجنس
٢٠٠٢؛ فالنجان ١٩٩٥؛ (كادورا النسويون الُكتَّاب يعتقد والظُّلم. واالستغالل، واألبوية،
االجتماعية الثقافية املسبقة األحكام يُظهر السايرببنك أن (١٩٩٥ هاربر ١٩٨٥؛ هاراواي

جديدة. تكنولوجية ِبدٍَع صورة يف واأليديولوجيات القائمة
والرأسمالية التكنولوجيا تاريخيٍّا خربن النساء أن النسوي السايرببنك يفرتض
السايرببنك يف تعبريًا تَلَق لم الخربة هذه وأن الرجال، عن مختلفة جد بطريقٍة والحرب
بالتكنولوجيا النساء خربة يِربز جديًدا أدبيٍّا ِجنًسا هذا ويستلزم «الذكوري». السائد
امُلستندة القائمة التفاوتات يعزِّز السايرببنك أن بافرتاض النسوي السايرببنك يبدأ العالية.
الواقعي للعالم املادية الظروف يف التكنولوجيا األدبي الجنس هذا ويربز النوع. إىل
أغراض وتخدم والرأسمالية، الذكورية األيدي يف التكنولوجيا عىل السيطرة فيه ترتكَّز الذي
النسائي السايرببنك يكون ال حينما اجتماعية. ونوعية عنرصية أسٍس عىل القائم االستغالل
الحًقا)؛ املوضوع هذا إىل (سأعود الغريب «اآلخر» ل رمًزا يُصبح الدنيا، الطبقة من جزءًا
هذه النسوي السايرببنك يعكس تهديد. مصدَر بوصفها الخارج يف دوًما املرأة تَبقى حيث
التي الذكورية الهسرتيا من نسخة الواقع يف هو «آخر» املرأة جعل أن مفرتًضا الثنائية،
األنثى السايبورج أو الروبوت النسوي السايرببنك يَضع الِعرقي. «اآلخر» من فيها يُخَىش
األبيض، واألبيض/غري املحيل/األجنبي، قبيل من الثنائيات هذه مثل خارج تقع فئٍة يف

والذكر/األنثى.
لالهتمام، مثرٍي نحٍو عىل سكوت ومليسا روزنباوم، وماري كاديجان، بات تَْقِلب
الفصل (انظر املوزَّعة وبالذاتية الجسد، من بالتجرُّد امُلتمثِّل التقليدي السايرببنك موضوَع
أن افرتاض من انطالًقا الجسد، تأكيد النسوي السايرببنك ويعيد الجسد). عن الثالث
وخاضًعا. وملونًا، هامشيٍّا، جسًدا بوصفه إال جسدها، املرأة عىل ينكران والتجرُّد التجزُّؤ
«ذكر أنه عىل األلعاب» منصات يف البقر «راعي الذكوري السايرببنك يُعرِّف ما ناِدًرا
النسوي السايرببنك أما األصل. هي البيضاء الذكرية األجساد أن يُفرتَض ألنه أبيض»؛

بالتكنولوجيا. املرأة خربة اسِتكشاف أجل من املركز يف املرأة جسد فيضع
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— خيالية بصبغة وصبغه املحافظ السايرببنك افرتضه كما — الذات تشتُّت يُنِكر
املادي؛ جسمه أو برشته لون يتجاوز أن للمرء يمكن ال ذاتًا. بصفتها «فاعليتها» املرأة عىل
تكرار هو إليه نحتاج ما الواقعي. العالم يف والتمييز االستغالل محلَّ هما يظالن ألنهما
يستلزم وهو دتنَي. مجسَّ وفاعلية ذاتية إىل يسعى تكرار ولكنه األُنثوي، أو األسود الجسد

ألغراضها. التكنولوجيا املرأة فيها ع تُطوِّ بالتكنولوجيا، مختلفة عالقة

األلعاب (3)

ذات امُلتعدِّدين لالعبني اإلنرتنت عىل األدوار تأدية ألعاب إىل (١٩٦٢) وور» «سبيس من
عىل الرقمية للتكنولوجيا تطبيق أشهر هي الكمبيوتر لعبة الحالية، الجماهريي الطابع
مليار ٢٠ قيمتها تبلغ التي املنزيل الفيديو صناعة تفوق األلعاب صناعة إن بل اإلطالق،
يف دوالر مليون ١٠٠ حصدت ،٢٠٠٤ نوفمرب يف «٢ «هالو لعبة أُطِلقت حينما دوالر.
وزمالؤه (نيكوالس دوالر) مليون ٤٠ «٢ مان «سبايدر لعبة (وحصدت وحده األول اليوم
فعالية إقامة يُربِّر بما اآلن كبريان الشعبي واستخدامها األلعاب صناعة .(٥ :٢٠٠٦

دولة. مائة من أكثر من مشاركون فيها يُشارك العاَلمية اإللكرتونية لأللعاب
املقبولة: اللعب «أصناف» هو يأتي ما

كوسرت «رولر إيرث»، ميدل فور «باتل وور»، توتال («روم: االسرتاتيجية •
تايكون»).

وولفنستاين»). كاسل تو «ريرتن ،«٢ («هالو الالعب منظور من التصويب •
«ريمان»). («ماريو»، ات املنصَّ ألعاب •

(فيفا). الرياضة •
فنرشز). فاليت إس (إف املحاكاة •

أوتو). ثيفت (جراند القيادة •
ريدر»). «تومب كروفت»: («الرا الحركة/املغامرة •
ووركرافت). أوف (وورلد األدوار تأدية ألعاب •

.(٢ سيمز (ذي اإلدارة •
كومبات). (مورتال اْلُمَربِّح الرضب •

71



اإللكرتونية والثقافات الجديدة اإلعالم وسائل إىل مقدمة

صت (وخصَّ و«بارلور») («أركيد» إلكرتونية ألعاب منصات صور يف فيديو ألعاب نشأت
الالعبون وكان منصوبة، التحكُّم لوحات كانت حيث العامة؛ املساحات يف ُمنفِصلة مناطق
يف جذريٍّا اللعبة ثقافة و«نينتاندو»، «سيجا» األلعاب، منصتا ت وغريَّ اللعب»). «يُمارسون
املعارك ألعاب أكانت سواء البيت. إىل العام الفضاء من اللعب انتقل حينما التسعينيات،
وامُلسلسالت األطفال كتب من املختارة كيدز» إس بي «بي ألعاب أم الحالية، باملعايري
بالفعل، اليوم. الرقمية الثقافة من يتجزَّأ ال جزء فاللعب وجريي»؛ «توم التليفزيونية
الثقافة من األسايس الجزء ذلك «املحاكاة»؛ من فرعي صنف أنه عىل معه التعامل يمكن

نفسها. اإللكرتونية،
العوائق، وتخطِّي املتنوعة، واملطاردات القدم، وكرة املعارك، محاكاة ألعاب
إىل وباإلضافة استمراريتها. أثبتت روايات، من املقتبسة األلعاب وحتى واألحجيات،
الكمبيوتر وألعاب التليفزيون)، شاشات عىل تُلَعب التي األلعاب (منصات الفيديو ألعاب
(املنصوبة األركيد ألعاب أيًضا نجد العاملية)، الشبكة من املنزَّلة أو املدمجة (األسطوانات
واأللعاب العامة)، الفضاءات من وغريها السينمائية، عات واملجمَّ املتاجر، من أقسام يف
اللعب جعل يف الروَّاد هم الخصوص وجه عىل الذكور الشباب كان وطاَلما املحمولة.

.(٢٠٠٦ وزمالؤه (نيكولز اإللكرتونية للثقافات مهمة واجهة
الثقافة مكونات من أساسيٍّا ُمكوِّنًا باعتبارها اآلن تماًما راسخة اللعب ظاهرة
الدوريات بدء مع األلعاب دراسات إىل التَفتُوا اإلعالم وسائل داريس إن حتى الجماهريية،
هي األلعاب أن والواقع عليها. الِعلم مكانة إسباغ يف ستاديز» «جيم مثل صة املتخصِّ
جانز انظر إحصاءات، عىل (للحصول فائقة تجارية استهالكية ربحية ذات منتجات

.(٢٠٠٦ وزمالؤه نيكولز ٢٠٠٥؛ ومارتنز
املحمول؛ والهاتف التليفزيون، وجهاز املكتبي، الكمبيوتر هذه األلعاب ثقافة ت غريَّ
الثقايف «الشكل يمرُّ ولذا، للُمستخِدم. الطرفية» «املحطات هذه من كلٍّ يف ُمتاحة فاأللعاب

أيًضا. للعب تفاُعلية واجهة التليفزيون يُصِبح حينما ملموس، بتغيري للتليفزيون»
اليومية؛ الحياة عالم عن منفصل عالم إىل األلعاب نفي يُمكن ال اجتماعية. األلعاب
وثقافية» واجتماعية، «مادية، تبعات لها ألنَّ اليومية؛ الحياة يف األهمية بالغة األلعاب
الالعب باهتمام وتَحظى القيمة، تَمتِلك فهي ذلك، إىل باإلضافة .(٢٠٠٧ (ماالبي خطرة

أخرى. أو بدرجة مألوفة لوقائع تمثيالت ألنها
األلعاب؛ بها تتميَّز التي التفاُعلية العالية للطبيعة اإللكرتونية الثقافة شعبية ترجع
التفاُعلية هذه أن من الرغم وعىل الالعب. من فعاًال دوًرا اللعبة موقف يستلزم حيث
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نفسها اللعبة يف ُمدَمجة والنُُّظم القواعد وأن ،(٢٠٠٢ (نيومان بإحكام وموزَّعة مبنية
الخاصة القوات يف عضًوا وإما إرهابيٍّا يكون أن إما للمرء يُمِكن سرتايك» «كاونرت يف —
الجمهور أدوار عىل تقدًما باعتبارها تُميزِّها األلعاب هذه مثل نها تضمَّ التي فالحرية —

الحاالت. من غريها يف السلبية
التمثيل أو التفاعلية واجهة بمعايري األلعاب وثقافة األلعاب مع نتعامل أن يمكننا ال
من أخرى أنواٍع حول تدور ،(٢٠٠٤) آرسث إسبن ح يُوضِّ كما فاأللعاب، فقط؛ املرئي
حركات تحديد يُمِكن توي، آي جهاز باستخدام وإدراكية. ووظيفية، حركية، الخربة؛
حركات الالعبون ينسخ الطريقة وبهذه األلعاب. لعالم استجابة الحقيقي الزمن يف الالعب
املصنوعة الرقص— سجادة وباستخدام والتفادي). واالتِّقاء، األعداء، (تجنُّب الشاشة عىل
الشاشة عىل الحركات يعرض ألعاب بجهاز وموصولة للضغط حساسة مربعات تسعة من
نرى حالة، كل ويف الرقصة. خطوات يتعلَّم وبذلك بقدمه؛ العالمات الراقص يتبع —
سبيل عىل ولذا، محاكاة. لبيئة استجابة واإلدراكية الحركية األفعال من جديدة أشكاًال
التحديق عن مختلًفا ،(٢٠٠٦) أتكينز باري يسميه كما اللعبة»، يف «تحديقنا يكون املثال،
نتفاعل حينما إال يظهر ولن بعُد»، يأِت «ملا يشء هو نظرنا عليه نثبِّت ما ألن السينمائي؛
تَنُشد ولكنها تحديقنا، املرئية رغبتنا تُحرِّك التفاُعلية. الواجهة مع الصحيح» النحو «عىل

«مستحيل». تحديق الشاشة؛ عىل ليظهر دوره ينتظر شيئًا دوًما
(من البيت إىل األطفال انسحاب بشأن القلق من لأللعاب، االستجابات تنوعت
أو الفردي، اللعب أجل من املثال) سبيل عىل املتنزَّهات يف أو املنزل خارج الرياضة
تفرتض التي أكاديميًة األكثر الدراسات إىل «املجنونة»، األلعاب لصالح القراءة هجرهم
االتحاد اعتمد .(٢٠٠٣ (فروم يشء أي فعل عدم من بديل الحاالت أغلب يف هو اللعب أن
عام من تصنيف نظام لألطفال، املوجهة األلعاب يف العنف مقدار من ُمنزعًجا األوروبي،
عليه أرشف الفيديو)، أللعاب اختياري عمري تصنيف بالفعل يوجد كان أنه (رغم ٢٠٠٣
جي!» بي آر ماساكار «كولومبني قبيل من ألعابًا ألوروبا،3 التفاعلية الربمجيات اتحاد
يُِربز أخرى، مرة .(٢٠٠٧ (جيورن للقلق مربًرا وأعطت الشاشة، عىل عنف ثقافة تُمثِّل
«أحداث» العنف «شاشات» تصري حيث املادي؛ والعالم اإلنرتنت عوالم بني الصلَة األمر هذا

عنف.
اللعبة، وبنية اللعبة، لعب — (٢٠٠٦) آرسث عَرضها التي الثالث النظر وجهات من
منهجية تشتمل الثقافية. الدراسات ملقاربة مالءمة أكثر األخرية تبدو — اللعبة وعالم
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واستخدام والتاريخ، (الرسوميات)، الفنية واألشكال الجماليات، يف النظر عىل اللعبة عالم
لأللعاب. الوسائط

الجديد االجتماعي التآلف (1-3)

«اجتماعيٍّا»، فضاءً «إفركويست»، أو أرينا» «كويك مثل الالعبني، املتعددة األلعاب تُشكِّل
فأعضاء األخرى، األشكال خالف وعىل الرياضات. ملعب أو املرسح عن يختلف ال
مشاركون أيًضا هم اإلنرتنت) عىل (امُلتاحة املفتوح املصدر ذات األلعاب يف الكبري الجمهور

«متواصلون».
وألعاب (MMORPGs) اإلنرتنت عىل الالعبني متعددة األدوار تأدية ألعاب تَشتِمل
األفاتار، بوساطة البدني الفعل عىل (LARPs) الحية الحركة عىل القائمة األدوار تأدية
العب بني الكثيف والتفاُعل تحرًُّرا، األكثر الرسدي والتحكُّم الالعبني، من الكبرية واألعداد
التفاُعل أنواع من ُمتميًزا نوًعا اللعب من يجعل ما .(٢٠٠٦ وزمالؤه (تيشسن والعب
(٢٠٠٦) مورتنسن يه يُسمِّ ما أو والُهوية، والثقافة، املجتمع، من ثَمَّ ومن االجتماعي؛
قابلية ويُنِتج الزمنية، املناطق عْرب ممكن الواقعي الزمن يف التفاعل االجتماعي». «اللعب
والزمن الرسد يف املتأملني (٢٠٠١ جول (مثل املعلِّقني بعض كان وإن جديدة، اجتماعية
الزمن عىل تَشتمل (التي التفاُعلية من بكلٍّ يحظى أن املرء يسع ال أنه إىل ذهبوا األلعاب يف

الحكي). وزمن الحبكة عىل يَشتِمل (الذي والرسد التزامني)
واأللعاب الكمبيوترات استخدام عىل تَربَّى الذي األصغر فالجيل العائالت، داخل أما
البحث، أظهره كما الرقمي»، «االنقسام من الشكل وهذا عالية. مهارات ذوو العبون هم
وأجدادهم آلبائهم امُلراِهقون ح يُوضِّ حينما ما، عائلٍة داخل االجتماعي التآلف عىل ع يُشجِّ
وِصالت جديًدا اجتماعيٍّا تآلًفا بهذا خالقني ،(٢٠٠٧ (آرساند اللعب أساسيات ويُعلِّمونهم

العائالت. داخل جديدة
جديد شكل ظهور عىل عالمًة بوصفها الكمبيوتر ألعاب مع نتعامل أن يَلزم ولذا،
الحركة عىل القائمة األدوار تأدية ألعاب وخصوًصا اللعب، يُربز واالتصال. املجتمع من
ويَستدعي مًعا. الشعبية» «الثقافة ومن االجتماعي، التآلف من جديد شكل ظهور الحية،
هو «الشعبي» يكون أن يُمِكن حيث الشعبية»؛ «الثقافة ملفهوم جذرية تعريٍف إعادة هذا
أنحاء من الالعبني من مجتمٍع مع ُمشتبكني ولكن بيوتهم حرم يف يَجلسون الذين الناس

ألعاب. عاَلم يف العالم
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األصل يف «تفاعيل» كلمة كانت الشائع. «تفاعيل» ملصطلح الكامل املدى يَتجىلَّ هنا
لكن جمعي. «تفاعل» أي ما؛ جماعٍة بنشاط توحي وكانت املتبادل»، «التأثري تعني
الفني. العمل أو الحدث أو امَلوقف بيئة — السياقات مع االشتباك أيًضا هي التفاُعلية
اتصال أو عمل أو لعب (١) للتفاعلية: املفهومني هذَين من كلٍّ مع األلعاب ثقافة تعمل
«مجتمعات بأن املعلِّقون ويَعتِقد الوسيط/الفن. سياقات مع اشتباك و(٢) جمعي.
يف الرياضة أو السيارات مثل املشرتكة؛ املصالح عىل سة املؤسَّ املشرتكة» االهتمامات
جد «واقعية» حيوات يَخوضون املشاركون كان لو حتى ستظهر، االفرتاضية، البيئات

.(٤٨ :٢٠٠٦ وآخرين (نيكولز األلعاب عاَلم خارج مختلفة

واأللعاب واملسئولية املهارات (2-3)

بأكملها. ثقافة أو إمرباطورية الالعبون يبني «سيفياليزيشن»، مثل «التشييد» ألعاب يف
هذه أن كيف رؤية هو والكمبيوتر الفيديو لعبة ثقافة مع التعاُمل أنماط أحد أن والواقع
حياة و«محاكاة والبناء، األدوار، أداء مثل األقدم اللعب نماذج جوهرها، يف هي، األلعاب

.(٢٠٠٧ (لوويرت وهكذا واملطاَردة، األرسة»،
القراءة خ تُرسِّ قد بينما أنه (٢٠٠٦ جونسون (مثل الشعبية الثقافة أنصار أوضح
اللعب) (مثل األدبية غري الشعبية الثقافة فحتى رسدي؛ تتابُع قراءة عىل والقدرة الرتكيز
هنري يفرتض اليدوي. واإلتقان املرئية، الذاكرة تشمل مختلفة، ذهنية مهارات تشحذ
بوسائل اإلملام مرشوع لصالح يعمل رئييس ومحقق بارز إعالمي ُمنَظِّر وهو جنكينز،
اللعب أساسية: مناطق أربع تنمية خالل من األطفال يُساِعد اللعب أن الجديدة، اإلعالم
ُمحتوى (إبداع والتعبري مختلفة)، (لُهويات واألداء والتجريب)، االستكشاف خالل (من
مجتمع (داخل والتآزر اللعبة)، محتوى مدريسإىل منهج محتوى األطفال فيه يرتجم جديد
مفرتًضا التعليم، يف األدوات هذه ملثل أكرب استخداٍم إىل (٢٠٠٦أ) جنكينز ويدعو اللعبة).
العالم، األلعاب ر تُصوِّ كيف و«يحكموا» لوا يتأمَّ بأن األطفال مطالبة خالل من يُمكننا، أنه
بوصفهم ثَمَّ وِمن ما؛ للعبٍة العبني بوصفهم االختيارات بصنع يتعلَّق خلًقا فيهم نغرس أن
املوت مثل الكبرية املسائل عن األطفال تُعلِّم األلعاب بأن آخر ُمعلِّق ويوحي مواطنني.
.(١٠٣ :٢٠٠٦ (ليالند «انتهت» امُلعيَّنة «الحياة» بأن املرء تُذكِّر اللعبة فنهاية والفناء؛

والخيارات) واملسئولية، األخالقيات، عن التساؤالت (إثارة الهدف هذا فمثل يُقال، وكما
األليفة فالحيوانات االفرتاضية؛ األليفة الحيوانات ألعاب يف واضح األلعاب يخصُّ فيما

75



اإللكرتونية والثقافات الجديدة اإلعالم وسائل إىل مقدمة

األطفال تُمكِّن — ١٩٩٧ عام اليابانية تاماجوجو لعبة بها ت برشَّ التي — االفرتاضية
وحياتها وأداءها اإللكرتونية األليفة حيواناتهم لعب يراقبون متفرجني، يكونوا أن من
قبيل من اآلباء وظائف يؤدون حينما فعالني العبني كذلك يكونوا وأن أيام»، «بضعة ل

اإلنرتنت: عىل لأللعاب موقع وهو بتس، مارا موقع ذلك عن عربَّ وكما العناية.

الفراش يف وتضعه يجوع، حينما بانتظام األليف حيوانك تغذية إىل ستحتاج
الحيوانات تلتقط أن يمكن بامللل. يشعر حينما وتُالعبه يَتَعب، حينما لينام
األليف الحيوان أُهِمل إذا املعالجة. إىل وتحتاج واالعتالالت األمراض األليفة

(www.marapets.com/pets.php) فسيموت. جوعاَن أو مريًضا وتُِرك

وليميش (بلوش الرتبوي» «موضوعها بفعل باملسئولية حسٍّ تنميَة األلعاب تلك تستلزم
يف معهود غري االفرتايض) األليف الحيوان (مع بالحميمية إحساًسا ي تُنمِّ وهي .(١٩٩٩

األخرى. األلعاب أنواع

الرسد (3-3)

(جول والسينما الروايات مثل «رسًدا» بصفتها الكمبيوتر ألعاب مع التعامل يُمكن ال
باملوضوع القارئ املشاهد وعالقة األلعاب، يف مختلفة بطريقٍة يَُحس فالزمن ٢٠٠١)؛

والالعب. الجمهور يندمج حيث األلعاب؛ حالة يف جذريٍّا مختلفة
هي الالعب ومهمة أساسية، متتابعة حبكة ِبنْية م يُقدِّ األلعاب من كثريًا أن غري
عاتقه عىل يأخذ (الذي الالعب مهمة الفيلم؛ عن اللعبة تختلف وهنا الرسد، من جزء
السالمة حالة إىل الكوكب ويُعيد الغرباء، يُصارع أن «القصة») هذه يف ما شخصيٍة دور
لعبة يف فالالعب تقريبًا، «متفرًِّجا» امللعب، أو السينما حالة يف الجمهور، كان إذا واالتزان.
السمات من مجموعة «الشخصية» تكون حيث تُلَعب؛ التي اللعبة يف شخصية هو الفيديو
الخيارات أن أيًضا هذا يعني د. الواقعي/املتجسِّ املتحكِّم، الالعب خالل من تُستخَدم آلة أو
فعله للشخصية-الالعب يمكن ما تحدِّد أو تقيِّد لشخصيته «الواقعي» الالعب يتَّخذها التي
متبًعا فريدمان، تيد يقوُد العبًا «بوصفه» للجمهور «اإلدماجي» الطابع هذا اللعبة». «يف
«هوليوود بأنها الكمبيوتر ألعاب وصف إىل هوكينز، تريب اإللكرتونية، الفنون مسئول
فريدمان نظر وجهة من الكمبيوتر ألعاب تشكل .(٧٧ :١٩٩٥ (فريدمان الجديدة»

البطل.4 دور الالعب فيها يؤدِّي تفاعلية» «سينما
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املستقبلية األحداث تُحدَّد ال ومواقفها. التفاعلية اللعبة أحداث «زمن» يف الالعب يتحكَّم
حركات خالل من ولكن مناورة)، تنفيذ يستطيع ال الالعب كان إذا (إال الرسدي باملنطق
لعبة يف ممكنة فقط واحدة حركة ثمة ،(٢٠٠١) إسكلينني ماركو رأي وَوفَق الالعب.
التوليفات الالعب يختار أن عىل بالكامل ف تتوقَّ كانت وإن الفوز، إىل البداية من الكمبيوتر؛
تستلزم معركة لعبة كانت إذا ولذلك، اللعبة. تدير بشفرات محكومة هنا التفاعلية العديدة.
الالعب يَنجح مقتل. يف العدو إصابة إال االنتصار يُشكِّل ال فحينئٍذ مقتل، يف العدو إصابة
فريدمان (تي أرسار» «كشف هو «الفوز» باختصار، اللعبة. آليات تعمل كيف يتعلَّم حينما
ويتعلَّمون حركة، كل تَبعات الالعبون يتعلَّم اللعبة. تبني التي الربامج عمليات (١٩٩٩
.(١٠-١١ ٢٠٠٥أ: (جارلتس لها وفًقا ثَمَّ من ويستجيبوا الكمبيوتر؛ استجابة يتوقعوا أن
عملها. «كيفية» ب نسبيٍّا املرء جهل بقْدر تستمر اللعبة إثارة أن افرتاض يُمكن أنه والواقع
الالعبون يستطيع ،(١٩٩١) «سيفياليزيشن» مثل الدينامية البيئات ذات األلعاب يف
تستلزم الالعبني. بني العالقات تبديل ثَمَّ ومن ذاته؛ اللعبة ِبنية/فضاء توسعة
من اللعبة عالم يف التغيري قبل القرار صنع من معينًا قْدًرا مثًال، «سيفياليزيشن»،
يبنيه (الذي املدينة موقع واختيار الخصوم، مع مفاوضات هذه تكون قد الالعب. جانب
الالعبني اليف» «سكند مثل ألعاب وتَُمكِّن وهكذا. البناء، أو والزراعة ذلك)، بعد الالعب

للمهنة. لوازم أو مساًرا أو تكنولوجيا أفاتاراتهم ليمنحوا «بنائني» يكونوا أن من
واأللعاب اللعبة، عىل امُلرتِكزة القصص اإللكرتونية؛ األلعاب من أساسيان نَمطان ثمة
لعبة القصة. اللعبة أنشطة تشكِّل األول النمط يف .(٢٠٠٦ (أنسورث القصة عىل املرتكزة
األطفال من مجموعة قصة هي لألغراضالتعليمية) حاليٍّا (متاحة بييس«سبايووتش» بي
«أركني» بروس ورنر لعبة ويف بلدتهم. يف وتَتَبُّعه جاسوس عن التحرِّي يف يُساعدون
يَجُدوا أن الالعبني عىل يَجب ،(www2.warnerbros.com/web/arcane/home.jsp)
www.boardgamecentral) «كلوز» لعبة ويف الحجرية». «الدائرة أُحجية ويحلُّوا دالئل
ستُساِعُدهم دالئل إليجاد روابط الالعبون ح يتصفَّ أن يجب ،(.com/games/clue.html
«تُنِتج» التي اللعبة أنشطة عىل هي هنا األساسية الرتكيز بؤرة اللغز. وحل التقدُّم، عىل

القصة. رسد
فتوجد القصة، إىل امُلرتِكَزة اللعبة وهو اإللكرتونية، األلعاب من اآلخر النمط يف أما
(من بوتر» «هاري وهكذا، القصة. هذه عىل مبنية اللعبة وتكون آخر، مكاٍن يف قصة
رينجز» ذي أوف لورد «ذي أو (harrypotter.ea.com جروب، آرت إلكرتونيك ذي
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يف املنشورة القصة حبكة ورسداهما مغامراتهما تتبع لعبتان هما آرتس) (إلكرتونيك
العبون يَلعبُهما خياليَّني عاَلمني عىل سان مؤسَّ افرتاضيان عاَلمان وهما الواقعي. العالم

واقعيون.

األدوار تأدية (4-3)

األلعاب، هذه مثل يف املهني» «الجانب األحيان من كثري يف الدارسون يتجاهل
تأدية ألعاب لنا تسمح ما غالبًا «لعب». مجرد باعتبارها معها التعامل مفضلني
جاالكسيز» وورز «ستار يف فيه. «نجتهد» أن علينا يجب ثم دور، باختيار األدوار
من واسعة تشكيلة املثال سبيل عىل توجد (starwarsgalaxies.station.sony.com)
والتسويق الحيوية التكنولوجيا إىل األزياء تصميم من — بينها من لالختيار امِلَهن
أن أو أعمال، صاحب أو أراٍض، مالك دور «تلعب» أن يمكنك اليف» «سكند ويف الصيديل.
يشء ألف ٣٨٠ تداول جرى وحده، ٢٠٠٦ يوليو شهر (يف عقارات أو أرًضا تبيع أو تحوز
التنافسية، األلعاب هذه تُعلِّم .(١٧٨٧ :٢٠٠٦ وكراويل ماير-تشونربجر اليف»؛ «سكند يف
األطفال لعبة مثل الفرد، عب لالَّ أخرى ألعاٍب ويف االقتصاد. ومبادئ واإلدارة، والتخطيط،
ويجني يزرع، أن الطفل يتعلَّم ،(www.alicegreenfingers.com) جرينفينجرز» «أليس
هذه اإلنتاج.5 وبيْع الحصاد إىل الغرس من متنوعة، زراعية ألنشطٍة ويخطِّط أرباًحا،
«العمل»؛ وتستلزم عها؛ وتُوسِّ املادية أدوارنا من تنطلق أدواًرا فيها نلَعب عوالم األلعاب
«سكند ع تُشجِّ .(٢٠٠٦ (يي الحاالت بعض يف اإلنهاك يف وتتسبب ُمتطلِّبة، لذلك وهي
الناس كان ،٢٠٠١ عام وبحلول والتشغيل. والبناء والرشاء، البيع عىل الالعبني اليف»
نقود مقابل وياهو! إيباي موقَعْي عىل االفرتاضية وعمالتهم االفرتاضية أسلحتهم يَبيعون
بني تراوحت أثماٍن مقابل باملزايدة، «إفركويست» للعبة أفاتارات تُباع وكانت حقيقية.
بأن فرضيتي هذا يعزِّز .(٢٠٠١ (كاسرتونوفا أمريكي دوالر و١٠٠٠ أمريكي دوالر ٥٠٠
عالم فكل أفرتض، وكما الواقعي. بالعالم تكراريٍّا ارتباًطا مرتبًطا يظل االفرتايض العالم

اآلخر. قبل من م» و«مضخَّ ع» «موسَّ
والرمز «الواقعي» البرشي الالعب تفاعل نتاج هي اللعبة يف فالشخصية ولذلك،

بالكامل. ُمستقلَّة وليست الشاشة، عىل بالكمبيوتر املتشكِّل
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وسياستها األلعاب عوالم (5-3)

الناس حيوات يف (األخري واستهالكها إنتاجها حيث من معيَّنة، بطريقة األلعاب تُصاُغ
حالة يف (٢٠٠٧) شط كيفني افرتض كما األلعاب، هذه يف «التاريخ» س ويؤسَّ اليومية).
والقومية. والِعرق، النوع، عن النمطية الصور عىل الغالب يف وور»، توتال «روم: لعبة
حضارة .(٢٠٠٥) سورد» ذي بيوند :٤ «سيفياليزيشن لعبة املثال، سبيل عىل لنأخذ،
أنها عىل إدراكها يُمكن قليلة بعنارص املستهلك/الالعب لخدمة «مميَّزة» فيها «الهند»
ونبذ السالم رسول بأنه العالم عْرب جيًدا املعروف غاندي، املهاتما هو أحدها «هندية»:
العنف، عن بحقٍّ دامية معركة بعد تخىلَّ الذي أسوكا اإلمرباطور هو واآلخر العنف،
يجدر ما هو هذا — الهند عنف ال عىل يرتكز للعبة «امُلشكِّل» الرسد البوذية. واعتنق
نووية. دولة إىل ل التحوُّ أو الهندية، التكنولوجية التنمية وليس واستهالكه، له االنتباه
رائجة؛ وخرافات معتقدات، منظومة عىل َمبنيَّة بجالء، «ثقافية» ممارسة هو هنا اللعب
الَقَلنُْسَوة ذو «اإلرهابي» أما معيَّنة. «حضارات» عن عليها، للتعرُّف قابلة تكون ثَمَّ ومن
اللعبة أن أي اإلرهاب؛ من اآلن معروفة «صور» إىل فيَنتِمي سرتايك» «كاونرت لعبة يف
الخرافات هذه تصديق يف الناس ليستمر ، معنيَّ إطاٍر يف ما حضارًة تضع الشعبية
أما والتعدين!) الروحانية الهند: داخل مساَرين يف» آي «سيفياليزيشن (تُقدِّم نفسها
تذكر وال «اإلنتاج». زيادة خالل من األرباح خلق اسرتاتيجية فتعلِّم جرينفينجرز» «أليس
امَلتجر، يف — عليها اإلنفاق أي — السلع برشاء «الالعب» تغري ذلك، من وبدًال االدخار.

االستهالك. إىل األرباح إىل اإلنتاجي العمل من مباًرشا خطٍّا وتشكل
صورة يف غالبًا االستهالكية الثقافة فتَتجىلَّ األخرى، األلعاب عوالم حالة يف أما
كروفت الرا أصبَحت حينما الرتويجية. الخطابة من خفية وصور والتأييدات، اإلعالنات،
يُظِهر لم نفسه األلعاب عاَلم أن من الرغم (عىل ١٩٩٩ عام لوكوزيد بمرشوب مقرتنة
املنتَج عن إعالنات يف اللعبة شخصية ظهرت الغازي)، املرشوب تَُعبُّ أبًدا كروفت الرا
االستهالكية الثقافة بني ما مقرِّبة الرازيد)، باسم لفرتٍة معروًفا أصبح املنتَج إن (حتى
.(٢٨–٣١ :٢٠٠٦ وآخرين نيكولز (انظر لوكوزيد مبيعات ومعززة اإللكرتونية، والثقافة
الحالة هذه يف األرباح — املادي العالم يف تؤثِّر إلكرتونية ثقافية ظاهرة نشهد أخرى، مرة
اإلنرتنت عىل اإلعالنات وسيميائيات اإلعالن رشيط حجم يف البحث تقدُّم مع حتى —

.(٢٠٠٧ وآخرين روبنسون ٢٠٠٧؛ وجرين موري-دنهام (انظر برسعة
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األلعاب عالم

قواعده بمجموعة يعمل وهو الكمبيوتر. برامج تُنشئها التي االفرتاضية العوالم إىل األلعاب عالم يشري
معادية. وحدة لهدم أم حضارة، لتشييد االسرتاتيجي التخطيط أكانت سواء الرسدية، وأعرافه

من اإللكرتونية الثقافة أنشطة تضع جديدة اسرتاتيجية هو األلعاب يف «اإلعالن»
«جيب اإلنرتنت لعبَة كرايسلر رشكة استخدمت الرتويجية. الثقافة إطار يف األلعاب قبيل
مشٍرت ٥٠٠ وكان روبيكون، طراز من الجيب سيارتها لرتويج اليف» أوف تريل :٤ × ٤
قبل الجيب لسيارة افرتاضية قيادة أجَرْوا قد روبيكون لجيب ُمشٍرت ١٥٠٠ أول من
سبيل عىل اللعبة. داخل من اإلعالن هيمنة تتزايَد .(٣٢ :٢٠٠٦ وزمالؤه (نيكولز الرشاء
عالم فضاء يخدم ولذا، «مكدونالدز». عالمة بوضوح أونالين» «سيمز لعبة أظهرت املثال
باعتباره (٢٠٠٦) وزمالؤه نيكولز ديفيد يراه ما هذا آخر. فضاء أي مثل الرتويج األلعاب

األلعاب. عوالم يف التجارية العالمات اللعب؛ مستقبل
أردت إذا ولذا املدن؛ ع توسُّ مع تأتي القوة أن الالعبني «سيمسيتي» لعبة تُعلِّم
يف املدينة أن هو لالهتمام امُلثري تكرب. مدينتك أن تُؤكِّد أن فيجب املحافظ، تُصبح أن
:٢٠٠٧ لوويرت ١٩٩٩؛ فريدمان (تي «األمريكية» املدن نموذج َوفق مة مصمَّ «سيمسيتي»

.(١٩٨
مرصية مدائن وا» «يُكربِّ لكي لالعبني األسايسالفرصة «سيفياليزيشن» برنامج يُعطي
من سحاب بناطحات يُسمح وال الثقافات. هذه عن سلًفا ُمدَركة أفكاٍر عىل ِبناءً هندية، أو
للمدن «ثقايف» سياق هو هنا نراه فما لذا، الهندية. أو املرصية املدينة يف األمريكي النوع

الدور. وتأدية املحاكاة
الشعبية الثقافية األشكال هذه مثل تمتلك األلعاب، عالم تحليل حيث ومن
أو «سيفياليزيشن»، مثل لعبة أيًضا. مهمة تربوية قيمًة اإللكرتونية الثقافات من
تاريخية، ِحقب و«ممارسة» لرشح فقط استخدامها يُمكن ال نجاًحا، األقل «كولونايزيشن»
العمارة أو اإلبحار، أو التجارة، أو الحرب، أو الدبلوماسية، من معيَّنة مواقف أيًضا ولكن
www.libbyhathorn.com/lh/) كابورد» ويشينج «ذي لعبة يف .(٢٠٠٢ (سكواير
فيتنام. من أمه عودة فيتنامي، صبي وهو تان، ينتظر ،(Washing/Default.htm
واحًدا الخزانة أبواب فتح هي: اللعبة العب ة مهمَّ التَّمني. خزانة له تفتح جدتُه، ولِتُسلِّيه
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اليشء. هذا داللة لتَرشح الجدة ذلك بعد وتظهر فيتنامي. ِعْرقي، يشء خزانة يف اآلخر، بعد
الالعب، يستمرُّ حينما ذلك، وبعد يانع». «أخرض بوذا عن الخزائن إحدى تكشف هكذا،
و«الالعبني» تان تعليم يف الجدة تستمر حينئٍذ جدتي؟» يا ديننا «ما تان: استفساَر نجد
واألساطري الفيتنامية، للهياكل ا، جدٍّ بليًغا يكن وإن تفصييل، وصٌف هذا ويُصاحب البوذية.
املختلفة، الثقافات تُظَهر حيث ؛ معنيَّ تربوي مقصد اللعبة هذه يف البوذية. واملوضوعات
املبنية األلعاب هذه من الكثري يُساعد الالعب. جانب من وفْهمها إليها، الوصول ويُتاح
«أليس يف املثال، سبيل عىل قة. منسَّ أنشطة وعمل التفكري عىل الطفَل الالعَب القصة عىل
من سلسلة عْرب أليس، إرشاد يجب ،(٢٠٠٠ إنرتاكتيف، (جوريكو وندرالند» إن أدفنرشز

والنجاح. السالمة إىل الخادعة، املواقف
العسكري التكنولوجي العلم يف الحاسوبية املحاكاة دور استحضار يجب الحقيقة ويف
إىل ننظر حينما الذهن يف — (٧٦ :٢٠٠٦ (كروجان الرقمي الكمبيوتر أوَجَد الذي —

الشخيص. الكمبيوتر عىل والعسكرية الحربية األلعاب إنتاج
يف النقدية للدراسة موضوًعا الثقافية وتحيُّزاته اللعبة ُمبدع أيديولوجيات أصبحت
كينيدي هيلني مثل نسويات ناقدات أوضحت العرشين. القرن من التسعينيات أواخر
املعارك ألعاب عن تحوُّل عىل تدلُّ ربما ريدر» تومب كروفت: «الرا مثل لعبة أن (٢٠٠٢)
اللعبة أن هو إنكاره يُمكن ال ما لكن املركزية، الشخصية موضع املرأة وضع يف التقليدية،
«بطالت» مع هنا (املقارنة الجنسية» «الُهوية من عالية ودرجة مادية قوة بني تجمع
الرغبة من كالٍّ تُعزِّز اللعبة تكون أن امُلمِكن وِمن سالير). فامباير ذي بَِفي مثل أخريات،
للجسد بالنوع ُمزدوًجا» و«وعيًا هنا)، (كروفت األنثوي الجسد عىل السيطرة يف الذكورية
الكمال من القريب كروفت الرا جسد يَضمن .(٢٠٠٢ (فالناجان لالعب والنوع اإللكرتوني،
وأداتُه، التالعب، وسيلة هو اإللكرتوني املرأة وجسد الوقت، طوال ألنوثتها الالعبة إدراك

الجنسية.6 بالصبغة املصبوغ وغرضه
عليهن وتأثريها والبنات النساء حول تدور التي األلعاب استخدام دراسات أثمرت
املنزل، يف تنصيبها أمكن التي األجهزة إىل األركيد ألعاب من للتحوُّل وكان ة. مهمَّ نتائج
مناطق أساسها يف كانت األركيد ألعاب ألن بالنوع؛ ُمرتِبطة األلعاب، استهالك يف آثار
ناعمات وهن األلعاب لعب من البنات من املزيد املنزلية األجهزة ومكَّنَت «األوالد»، ألعاب
ل تحوُّ عىل عالمة هذا كان إذا ما .(٢٠٠٤ (جوين منازلهن/غرفهن يف والراحة باألمان
املراهقني من كثري مع األركيد ألعاب فضاء (مشاركة الرتفيه من نسبيٍّا عام نمط من
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الراحة بأسباب (محاطات فردية أكثر نمط إىل اللعب) يف املنغمسني املتعرِّقني الصارخني
الحركة عىل القائمة األدوار تأدية وألعاب اإلنرتنت ألعاب ألن جدلية؛ نقطة هو املنزل) يف

بالفعل. والجمعية االجتماعية اللعب خربة د تُجسِّ الحية
من أخرى أشكاٍل محل حلَّت نفسها الفيديو ألعاب أن التجريبية الدراسات وتظهر
هذه يف النساء «تمثيالت» عىل الدراسات هذه ركَّزت .(٢٠٠٥ (سلوكومب للرجال الرتفيه
اللعب قدَّم البالغات، النساء يخصُّ وفيما «الالعبات». عىل أو أعاله) رأينا (كما األلعاب
بوصفها وظَّْفنها إذ اليومية؛ حيواتهنَّ يف األلعاب النساء أدمجت الفرص. من أخرى أنواًعا
واالنتصارات الخائبة، واملناَفسات املخاضة، املخاطر وأسهمت أنفسهن. لتعريف أساليَب
فئة — القوة» «العبات تستمتع وهكذا بالذات. إحساسهن يف كبريًا إسهاًما املكتسبة
واملناَفسة، املضافة، باملهارات — وُمتمكِّنات ُمنتِظمات العبات هن الالتي النساء من
هي، فاأللعاب (٢٠٠٧)؛ وزمالؤه رويز يُبنيِّ وكما الذكر. (لعبة) مناطق و«اقتحام»
األلعاب ثقافة يف انهماِكهن يُظِهر حيث النوع»؛ عىل القائمة للذات «تكنولوجيات بوضوح،
األلعاب ساحة يف فاالنتصارات مهمة؛ بطرٍق «الواقعية» حيواتهنَّ عىل تأثريات أيًضا
يف ُهويتها يف اختالًفا هذا ويُحِدث ذاتها، وبقيمة بذاتها الالعبة إحساس تُغريِّ وُمغامرتها
كلٍّ حيث من — اللعب مجال عنرصية سياسة اجتاحت معه. ومساوماتها الواقعي العالم
مسح قبيل من — املعارصة السوق دراسات بيَّنت االفرتايض. األلعاب وعالم الالعبني من
والالتينيِّني السود الالعبني أن — النَِّشطني الالِعبني عن ٢٠٠٥ عام إنرتتينمنت نيلسن
تدريب معسكر أُقيم وحينما .(٢٠٠٥ نيوزواير آر (بي لأللعاب ناشئة سوًقا يَُعدُّون
العاصمة، بواشنطن مدرسة يف الفيديو) لأللعاب الحرضية (األكاديمية الفيديو لالعبي
األفريقية، األصول ذوي األمريكيِّني من األغلبية كانت لالهتمام، ُمثرية اإلحصائيات كانت

.(٢٠٠٥ (فارجاس البنات من تقريبًا الثلث وكان الالتينيني، من والبقية
الظهور، يف بدأت وحينما األلعاب. يف قليلة السوداء الشخصيات ظلَّت طويل، لوقٍت
أجل من وإبعادهم اعتقالُهم يجب كان الذين «األرشار» تُمثِّل الحاالت أغلب يف كانت
األلعاب يف السوداء الشخصيات طبيعة أن الدراسات وكشفت االجتماعي. النظام سالمة
تعرًُّضا أكثر أفريقية أصول من األمريكيات اإلناث كانت ُشوِّهت؛ األطفال إىل هة املوجَّ
العنف مع التسامح من بمزيد بذلك موحيات ألٍم، يف األنني إىل يَِملن كنَّ ما ونادًرا للعنف،
تتحدَّث الفيديو ألعاب عن النَّقدية الخطابة وحتى .(٢٠٠٥ كيلمان ٢٠٠١؛ ناو (تشيلدرن

82



الشعبية اإللكرتونية الثقافات

له كان (الذي االستعمار خطاب يف والحدود الجديدة، والغزوات النهائية»، «الجبهات عن
.(١٩٩٨ جنكينز املثال سبيل عىل (انظر بالتأكيد) ِعرقي أساس

أو مريا» «ديف مثل املتطرِّفة الرياضات ألعاب يف غائبة السوداء الشخصيات كانت
الشخصيات طت نُمِّ إكس»، إم و«بي إكس» إس «إس مثل أخرى، ألعاٍب ويف «آمبد»،
تضع التي الالتينية واملرأة الفاتنة، اآلسيوية املرأة األسود، هوب الهيب راقص امللوَّنة:
عىل انتقادات ُمماثلة ألسباب (١٩٩٧) وورير» «شادو مثل ألعاب ت تلقَّ حربية. وشوًما
الذكورية تتَّفق إذ ٥٤)؛ :٢٠٠٠ (أو اآلسيوي» الشخص عىل إرهابية صبغة «إضفائها
هذه مثل يف واختيالها االجتماعية، القواعد عن وانحرافها الذكرية، للشخصيات الطافحة
السود فضاءات فحتى ذلك، عىل وعالوة .(٢٠٠٥ (ليونارد الشائعة الصورة مع األلعاب

.(١١٨ :٢٠٠٥ (ليونارد األلعاب هذه من كثري يف مكرَّسة — امَلعازل —

الجديدة الوسائط فن (4)

اإلنرتنت، عىل واملوسيقى املكتبية، الكمبيوترات عىل واملرئيات املحمولة، الهواتف عىل األفالم
جديدة صور كلها القصرية؛ النصية الرسائل بِصيَغ األدبية والنصوص اإلنرتنت، وهاتف
هي وهذه اإللكرتوني. الثقايف ل التحوُّ تُشكِّل واللَّمسية والنَّصية والسمعية املرئية من
هنري يها يُسمِّ كما التالقي»، «ثقافة تَمنح الغالب. يف امُلستخِدم» «يُنتجها أشكال أيًضا
ليصمم للُمستخِدم القدرة من هائًال قْدًرا اإللكرتونية الثقافات داخل (٢٠٠٦ب)، جنكينز

الكمبيوتر. عالم داخل والتعديالت والجماليات، التفاعلية، الواجهات
املستخِدم، ينتجها التي األدوات هذه ملثل ا مهمٍّ تَجليًا الجديدة اإلعالم وسائل فن أصبح

التكنولوجيا. وتُشكِّلها
يف نشعر أن يمكننا و«النص». الجمهور جوهر الجديدة اإلعالم وسائل فن يُبدِّل
املرئي، امَلشهد مع االفرتايض الواقع عروض يف تتمثَّل شاملة؛ بلغة التشعبية النصوص
كتبه الذي ذلك مثل املرئي، عر الشِّ ويَستغلُّ والرقصة. والنص، واألُغنية، واملوسيقى،
خربتنا يف يؤثِّر ثَمَّ ومن الشاشة؛ عىل للكلمات والجغرافية املكانية الرتتيبات كاييل، جون
إيجنت» إمربناننس «ذي مثل — بالفن املتعلِّقة الكمبيوتر برامج وتَمنح «القراءة». ب
كامًال جديًدا بُعًدا — مخصصة فنية أعماًال ليُنشئ للويب املستخدم ح تصفُّ راقب الذي
وحس املركز، امَلنزوع والنص القارئ، وحرية الزوال، رسعة والتأليف. النص لفكرة
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:١٩٩٩ (ريان التشعبي للنص املتقطعة والحركة السائلة، والقراءة والعشوائية، اللعب
املؤلِّف. من نابًعا عمًال باعتباره لألدب األسايس ر التصوُّ يف يُشكِّك ذلك كل (١٠١-١٠٢
قواعد عىل مبنية الجديدة الوسائط فلغة املبدع، (٢٠٠١) مانوفيتش ليف عمل بنيَّ وكما
السبب-األثر)، عالقة عىل قائم برتتيب يُوحي ما (وهو الرسد عىل منها أكثر البيانات

أخرى. إىل صيغة من املستخِدم الت وتنقُّ

الرقمية النصية (1-4)

الوسائط يف املرئية الداللية والنُّظم والسجالت، الصيغ، ُمجَمل إىل الرقمية» «النصية تُشري
خالل من فقط ليس جديًدا، ا نصٍّ الجديدة اإلعالم وسائل تكنولوجيات تَبني الجديدة.
النصوص كلية دمج خالل من أيًضا ولكن األخرى، للنصوص والتحويل «االستيعاب
النصية تُعاِمل .(٧ :٢٠٠٣ (إفريت جديد» هو فيما بسهولة والرقمية) (التناُظرية األخرى
والسمعية، املرئية، النصوص؛ «أشكال» من لكثري تفاعلية واجهة بوصفه نصٍّ كلَّ الرقمية
م تُقسَّ الواجهة من نوٍع نحو نقلًة الرسومية التفاعلية امُلستخِدم واجهة كانت واملتحرِّكة.
مع واآلن، املستقل. للتفاعل ُممكن مصدر منها كلٌّ ة، عدَّ نوافذ إىل الكمبيوتر شاشات فيه
شكل يف أخرى مرة املكتب، سطح عىل أيًضا ُمتاَحنْي الفيديو وبث الصوت مدخل كون

«رسم». مجرد من أكثر التفاعلية املستخِدم واجهة تكون نوافذ،
كل يجمع حيث عدة؛ أشكاًال الجديدة أو الرقمية الوسائط فن يتخذ أن يُمكن

الوسائط. من عدة أشكاًال بعينه فني» «موضوع

الرقمية النصية

يف النفاذ يُمكن حيث الرقمي؛ العرص يف الوسائط من عديدة أشكال تالقي إىل الرقمية النصية تُشري
واحد كمبيوتر برنامج خالل من وتشغيلها والرسوم، والفيديو، والصوت، املطبوعات، إىل واحد وقٍت

مشرتك.

من كثرية أنواع اجتماع رأينا، كما يَعني، الذي للتالقي مثال هي الرقمية والنصية
،(١٠٠ :٢٠٠٣) وجروماال بولرت يُشري كما ذلك، ومع مشرتكة. ة منصَّ عىل الوسائط
التكنولوجيات ترتافق حيث التالقيات؛ من مجموعة ولكنه واحًدا تالقيًا ليس لدينا فما
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والكمبيوترات الرقمية، املرئية األقراص ل يُشغِّ الذي املحمول (الكمبيوتر مؤقتًا ترافًقا
عمل تعمل التي بود اآلي وأجهزة وساعات، حاسبة، وآالت مفكرات، بها التي ية الَكفِّ
هو التالقي يف نراه ما األفالم). عرض أجهزة عمل تعمل التي املحمولة والهواتف الراديو،
الواجهة تتمكَّن أن لدرجة أصغَر كثرية تكنولوجية أشكال تصبح حيث للتصغري؛ نزعة

فأكثر. أكثر وظائف استيعاب من الشخيص التفاعلية/الكمبيوتر
أخرى، مواضع يف ة امُلتبرصِّ مناقشتهما يف وجروماال بولرت أغَفَلها التي النقاط من
فجسد البرشي». الجسد «داخل التكنولوجيا تالقي عىل أيًضا يشتمل التالقي أن
تفاعلهم خالل من الفن املشاهدون يبني التكنولوجيا. تأثري محلُّ هو الزائر/املشاهد
جسد داخل إىل وتَنتِقل الخارج إىل الفني املوضوع حدود وتتمدَّد التكنولوجيا. مع
املشاهد أفعال تقرِّر حينما وامُلشاهد، املوضوع بني الفاصل الخط ويتصدَّع املشاهد.

املوضوع. طبيعة وسلوكه

النشط الجمهور فن (2-4)

الرقمية والتكنولوجيا وامُلستشعرات، الكمبيوترات، تضمن املعارصة، الفنية األشكال يف
مختلًفا نسًقا األشكال هذه مثل تُقدِّم امُلشاِهد. وبني الفني املوضوع بني إسهامية عالقة
واألعمال الفردية، عرص يف التشظِّي. ُمتزايدة عوالم يف االجتماعي التفاعل ومن املجتمع من
والفنان. الفن مع لالهتمام مثريًا اجتماعيٍّا تفاعًال الفنية األشكال هذه مثل تُقدِّم االنفرادية،
الثالثية األحرف كانت (١٩٨٨–١٩٩١) سيتي» ليجيبل «ذي املركَّب الفني العمل يف
ثابتة. دراجة عىل افرتاضيًة مدينًة املستخِدم يجوب بينما والجمل، الكلمات تُشكِّل األبعاد
معمار باستخدام املادي املعمار م ُضخِّ لوزانو-هيمر، لرفائيل الرشيد» «املعمار ويف
تشكيل إلعادة م املصمَّ ،(١٩٩٧) إمربورز» «ديسبليسد امُلعنَون عمله ركَّب بينما افرتايض،
يف الكويتزل ريش من املصنوع تاجها ُحفظ (التي األزتيك إمرباطوريَة كاسل، لينتس
املتتبَّعة الزوار، تحرُّكات أن وبدا املكسيكية. اإلمرباطورية عىل فيينا) يف اإلثنولوجي املتحف
عىل حينئٍذ منعكسة كانت التي الداخلية األجزاء يف تغلغلت الحركة، ُمستشعرات باستخدام
أزراٍر خالل من املريش الرأس غطاء استحضار من أيًضا الجمهور وتمكَّن القلعة. بناء
جلربت، لجيس (١٩٩٧–٢٠٠١) «أدريفت» عمل أما املختلفة. البناء منصات عىل موضوعة
مثل وافرتاضية. واقعية فضاءات فمزج وغريهم، ولتشاك، ومارك ثورينجتون، وهيلني
النشط». الجمهور «فن بأنها وصفها أمكن ثَمَّ ومن الجمهور؛ تُنِعش الفنية األشكال هذه
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الجامدة، األجسام من استجابات الكمبيوترات تُثري الرتكيب فن من معينٍة أنواٍع يف
(٢٠٠٠) «أوتوبويسيس» تركيب يف تحرُّكاته. أو الجمهور بحضور محكومة استجابات
راقبت السقف. من باألذرع شبيهة هياكل ذات منحوتة ١٥ أُْدِليَْت رينالدو، لكينيث
الهياكل تواصَلت كما لها. وفًقا واستجابت الزائرين، حركَة األذرع داخل امُلستشعراُت
مثل عمل بأكمله الهيكل إنَّ حتى املركز يف موضوع كمبيوتر خالل من بينها فيما أيًضا

للبيئة. ُمستجيبًا حي، كائن
امُلشاهد جسد بني التفاعل عىل (٢٠٠٠) بَنى فقد الفني رين» «تكست عمل أما
وصورتها وجَهها الفيديو كامريات تَلتِقط بينما الشاشة، أمام الزائرة تقف واملعروض.
امللوَّنة، الحروف من دْفق هذا ويَصحب والسوداء. البيضاء الشاشة عىل وتُسَقط الظلية
عن توقفت املشاهدة، صورة الحروف مَلست وكلما الشاشة. أعىل من كاملطر تسقط
تشكيل إىل املشاهدين املعروض يدعو امُلشاهدة. تتحرَّك حينما إال تتحرَّك ولم السقوط،

الحركة. خالل من الحروف من أشكال
خالل من الفني العمل يخلق «ُمستخِدم» فهو سلبيٍّا؛ امُلشاِهد أو الجمهور يَُعد لم
«الجمهور ل مقاَربة إىل بحاجة فنحن ،(٢٠٠٤) مارشال ديفيد يفرتض وكما االستخدام.
فاملقاَربة بالفعل، لحظنا وكما الوسائط. الستهالك اإلنتاجية السمات نميِّز لكي النشط»
ومحتواه الفني املوضوع شكل أن تعني املعارص الجديدة الوسائط فن يف التفاعلية
الوسائط كل سلبيٍّا. مستهلًكا منه أكثر نشًطا منتًجا بذلك يكون الذي املستخِدم يُحدِّدهما
مع (اشتباك الجمهور لوجود حساس الفني املوضوع أن معنى عىل تفاعلية، الجديدة

الفني. املوضوع من معينًا شكًال الجمهور يبني بينما حتى السياق)،
الربنامج، نظام حدود داخل أفرتض؛ كما «شخيص» كله الجديدة الوسائط ففن ولذا،
الهواتف بني التمييز يسقط وهنا جزئيٍّا. ولو منتج-فنان األقل عىل هو ُمستخِدم كل
الكتساب «قابلة فكلها «متاح»؛ فني موضوع وأي الشخصية، الرنَّات نغمات أو املحمولة،

السواء. عىل الشخيص» الطابع

الوساطة إعادة (3-4)

وجروماال (بولرت الوساطة إلعادة جيدة أمثلة رين» «تكست قبيل من الراهنة الفنية األعمال
بني رين» «تكست يمزج القديمة. من الجديدة الوسائط رأينا، كما تَنبثِق، حيث ٢٠٠٣)؛
الصور يرافق الفيديو نرى أعاله، ناَقشناه الذي الرتكيب فن ويف واملادي. االفرتايض
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عىل نقرٌة تُغريِّ ال الجمهور. حركات خالل من ويُعدَّل منها كلٌّ ل ويُفعَّ َلنْي، املسجَّ والصوت
الشكل سيولة نفسه. املوضوع «شكل» أيًضا ولكن فقط، املحتوى الزائر يد حركة أو فأرة
«الجمهور»؛ من نابعة وساطة إعادة ولكنها أيًضا، وساطة إعادة هي املعارص الفن يف
إىل يصل الذي املغني حالة يف (كما الجمهور-املؤدي تفاعل من أقَدم أشكاًال تُحيي ألنها
ويف الرتبوية، لألغراض وخصوًصا بنفسه، املرء يصنعها التي األشياء متاحف أو الجمع،

األطفال). متاحف

الحيوية (4-4)

«٧ / ٢٤ «إمباير فيلم مثل فنية أعمال مع للتساؤل نفسها «الحي» العرض طبيعة تخضع
تلتقط ستيت األمباير ملبنى فوتوغرافية صورة عن عبارة وهو ستيل. لوولفجانج (٢٠٠١)
بول، كريستني ح تُوضِّ وكما اليوم. َمدار عىل والظل الضوء يف تغيريات من عليه يطرأ ما
(بوساطة منقولة األخرى الناحية ومن «حية»، ناحية من هي الفيلم يُقدِّمها التي الصورة
يف مركزية أمور هي والوساطة الجمالية الصبغة وإضفاء املعالجة من وكلٌّ الكامريات).
مرة نراه أن أبًدا يمكننا ال ألننا حيٍّا؛ هذا مع يظل املشهد ولكن للَمبنى. نراه الذي املشهد

.(١٠٢–١٠٤ :٢٠٠٣ (بول تسجيل هيئة يف إال أخرى
تليفزيون يف كما التنبؤ؛ عىل القدرة غياب من معنيَّ بقْدر يتَّسم أداء أيًضا هي الحيوية
(رسفيفور). «الناجي» برنامج قبيل من والدراما، املغاَمرة بني يجمع الذي الَهجني الواقع
الطبيعة يف يشاركون فهم األكرب»، «األخ برنامج يف العب إلخراج الجماهري تُصوِّت وحينما
األداة تُحرِّك ما بقْدر األداة، الجمهور يحرِّك رين»، «تكست حالة ويف للربنامج. الحية

التكنولوجيا. ه تُيرسِّ «حي» فن إنه الجمهور.
بها تعمل التي الطريقة بتغيري جمالية، أكثر نفسها اإلنرتنت ُمتصفحات تُصبح
مع التواؤم ناحية من «الحيوية» مفهوم أيًضا د تُجسِّ ظاهرة وتلك التفاُعلية. الواجهة
برنامج باستخدام املتصفح، فن يتيح ر. التطوُّ أجل من وتفضيالته املستخِدم حركات
عىل املختلفة املواقع أو املصادر من تشكيلة بناء للمستخدم املثال، سبيل عىل «وبستوكر»،
مصدر وحتى وتنسيقه التقليدي املتصفح صفحة «نتومات» برنامج ويتجاهل اإلنرتنت.
النص، تُقدَّم ثم العاملية، الشبكة يف املحتوى عن البحث عْرب ما لسؤاٍل فيستجب املادة،

املادة. مصدر لتنسيق اعتبار دون املستخدم، شاشة عىل بالتزامن والصوت والصور،
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بالعاَلم وثيًقا اتصاًال موصولة أنها أي األداة؛ «تكرارية» الجديدة الوسائط فن يُِربز
الوسائط فن ويَرُفض وأفعالهم. هم، وحواسِّ وإدراكاتهم، الجمهور، أجساد عْرب الواقعي
فن يفعله ما أن والواقع يُشاِهدها. الذي الجمهور عن األداة فصل املعارص الجديدة

«بيئة». جعلها إىل منظر أو مشهد مجرد كونها من األداة نقل هو الجديدة الوسائط
حركة بفعل األداة-البيئة وتتشكَّل خاللها، من الجمهور يتحرَّك التي البيئة هي األداة
خربة وتَشكُّل الجمهور، يف األداة تَجذُّر املتباَدلة؛ الرابطة هذه هي و«التفاُعلية» الجمهور.
أخرى مرًة اإللكرتونية الثقافات عىل تعتمد التي الفن أشكال وتُِربز األداة. بفعل الجمهور

واملادي. الواقعي عن بمعزل اإللكرتونية الثقافة دراسة يمكن ال أنه حقيقة

بود، واآلي الشخصية، االتصاالت تكنولوجيات (5)
اإلنرتنت عْرب والبث والتسجيل

الفردي الطابع وإضفاء اإلعالم بتخصيصوسائط سوني رشكة من ووكمان أجهزة ْت َ برشَّ
الشعبية، الثقافة وبمعايري .(١٩٩٧ وزمالءه جاي دو (انظر جذرية جديدة بطريقة عليها
القابلية وتُميِّز دوًما. االستهالكية املنتجات أكثر أنها املحمولة صة املخصَّ املوسيقى أثبتت
املوسيقى وأنظمة بود اآلي أجهزة الفردي الطابع وإضفاء للنقل، والقابلية للنسخ،

املحمولة.
عْرب والبث التسجيل يُتيح اإلنرتنت. عْرب والبث التسجيل ظاهرة بذلك ويتصل
وتستخدمه أخرى. ترفيهية/معلوماتية ملفات أي أو املوسيقى ع يُوزِّ أن فرد ألي اإلنرتنت
الصلوات لتوزيع العبادة وأماكن الكنائس وحتى بكثافة، والعامة التعليمية املؤسسات
احتياجاتهما. أو املؤسسة أو الفرد ذوق حسب املذاعة املواد تخصيص ويمكن والخدمات.
«التخصيص»، هي اإلنرتنت عْرب والبث والتسجيل بود اآلي ألجهزة األساسية السمات
عاَمال اللذَين الديسكام، أو الووكمان أجهزة خالف وعىل و«التوزيع». و«التضخيم»،
إىل املستهلك اإلنرتنت عْرب والبث التسجيل ل يُحوِّ سلبي، مستهلك مجرد أنه عىل املستِمَع
الوسائط ملفات لتوزيع املناسب الربنامج مؤسسة أو فرد ألي التكنولوجيا تتيح منتج.
دورها كان ُمستهلكني. محض ال اإلنتاج، جانب من جزءًا ثَمَّ من وجعلهم اإلعالمية،
لوا ليُسجِّ البداية يف اإلنرتنت عىل الصوتية التسجيالت الطالب استخدم إذ التعليم؛ يف األكرب
يُنِتجون بدءوا ما رسعان لكنهم .(٢٠٠٧ وآخرون (يل فقط التوجيهية واملواد املحارضات
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اإلنرتنت عْرب والبث التسجيل تكنولوجيا أن هو هذا به ييش وما األقران. بني للنرش موادَّهم
سات. املؤسَّ عىل ُمعتِمد غري نمط وبثها»، املعرفة خلق من جديد «نمط إلنشاء طريقة تصري
نموذج إىل االستحواذ عىل القائم التعليم نموذج من اإلنرتنت عْرب والبث التسجيل يَنتِقل
صون ويُمحِّ ،(٩-١٠ :٢٠٠٧ وزمالؤه (يل موادهم املستخدمون يُنِتج حيث املشاركة؛
لألقران. و«مساعدتهم» توضيحاتهم ويُقدِّمون نقديٍّا، تمحيًصا التوجيهية النصوص
سيكون أنه املتنوعة باملؤسسات وخربتهم التكنولوجيا، يف الطالب تحكم من املزيد ويعني

املعرفة. إنتاج يف أهم دور لهم
خاصة صوتية بتسجيالت فيحَظْون والطبية الصحية الرعاية اختصاصيو أما
وتَستخِدم تحرُّكهم. أثناء البحث ومواد الدوريات مقاالت إىل االستماع من تُمكِّنهم بمجالهم،
content.nejm.org/) مديسني» أوف جورنال إنجالند «نيو مثل مرموقة دورياٌت
هذه www.medicine.net نت مديسني. قبيل من وجماعاٌت (misc/podcast.shtml

الطب. يف هات والتوجُّ والبحوث، الصحية، األخبار لبث بكثافة التكنولوجيا

والبيومديا الجينومية الفنون (6)

التكنولوجية الثقافة يف لها املعارصة التطورات التسعينيات يف الفن أشكال طوَّعت
لتكامل مثال وأفضل والوراثيات. والطب، البيولوجيا، مجاالت يف وخصوًصا لتها، وجمَّ
— املشهد الوراثية الفنون تدخل أن قبل حتى — واإللكرتونيات والكمبيوترات البيولوجيا
«و» الخوف من» «كلٍّ عن أفرتض، كما الفن، من األشكال هذه تكشف ستيالرك. عمل هو

ب: االفتتان

الوراثية. الهندسة إمكانات •
باألجساد. اإللكرتوني التحكُّم •

واآللة. واإلنسان، الحيوان، من «الوحيش» املزيج •

الثالث الفصل (انظر واإلنرتنت اآلالت مع بجسده أركاديو) (ستيليوس ستيالرك يتفاعل
التفاُعلية (١٩٩٤) «إبيزو» تجربة سمحت كما املوضوع). لهذا مناقشة عىل لالطالع
ما هذا باطل»، «الجسد الفنان. بجسد بالتالعب للجماهري أيًضا روكا أنتونيس ملارسيليل

.(www.stelarc.va.com.au/) موقعه عىل ستيالرك يعلنه
الهندسة ع ويطوِّ والجسد، الكمبيوتر تكنولوجيا بني ما البرشي بعد ما الفن يجمع
يف األقل عىل الشعبي، لالستهالك الوسائط عْرب الوراثيات تُنَقل للفن. ومفاهيمها الوراثية

89

content.nejm.org/misc/podcast.shtml
content.nejm.org/misc/podcast.shtml
www.stelarc.va.com.au/


اإللكرتونية والثقافات الجديدة اإلعالم وسائل إىل مقدمة

طابع إضفاء عملية خالل ومن املرئيات، صنع يف املتقدمة األساليب باستخدام الغرب،
علميٍّا» «فنيٍّا برنامًجا — علمية تمويل مؤسسة وهو — ويلكم صندوق نظَّم جمايل.
ذات الجيونمي الفن مرشوعات َست وأُسِّ والعلماء. الفنانني بني التشاُركي العمل لتشجيع
آند كالترش (تيشو وفنها األنسجة وثقافة إيه» «سيمبيوتيك قبيل من امُلستقبَيل ه التوجُّ
عاِلمة بفضل أسرتاليا غرب لجامعة التابعة البرشية والبيولوجيا الترشيح مدرسة يف آرت)
أورون والفنان بَنت، ستيوارت األعصاب، وعاِلم جراوندز، مرياندا الخلوية، البيولوجيا

.(www.symbiotica.uwa.edu.au) كاتس
سومرر، وكريستا ،(١٩٩١ الوراثية»، («الصور سيمز كارل مثل فنانون استخدم وقد
جراند وستيف ،(٢٠٠١ وسومرر ميجنُناو انظر ١٩٩٤؛ («إيه-فولف»، ميجنناو ولورنت
ويف الرتكيبية. فنونهم يف افرتاضية حياة أو اصطناعية أشكاًال (١٩٩٦ («املخلوقات»،
اإللكرتوني الربيد برنامج كوربوريشن نتورك كوميونيكيشن سوني أَطلقت ،١٩٩٧ عام
حيوانات بامتالك للُمستخِدمني سمح الذي «بوستبيت» االصطناعية الحياة عىل القائم
عام سباسيز» «اليف أيًضا وميجنناو سومرر وابتكر رسائلهم. ل تُوصِّ كانت رقمية أليفة
وبعد أسطر. بضعة بكتابة تركيبهم معرض لزائري يسمح كان برنامج وهو ،١٩٩٧
يَرعى أن الزائر بوسع وكان االفرتايض، العالم يف حياة» «صورة يف النص هذا يُنتَج ذلك
فرة الشَّ هو املقام هذا يف امُلدَخل والنص التزاُوج). إىل اإلطعام (من األليف» «الحيوان

االصطناعية. الحياة للمخلوق/صيغة الوراثية
التحكُّم لعلم الفنية اإلمكانات نيويورك يف جالريي آرت إجزيت أبرز ،٢٠٠٠ عام يف
عمل صور البيولوجية). والعلوم الكمبيوتر تكنولوجيا بني (الجمع البيولوجي اإللكرتوني
يُمكن وحيوانات نباتات يضمُّ صويا فول حقل روكمان ألليكسيس (٢٠٠٠) «املزرعة»
وراثيٍّا»، رة «محوَّ الفنية األشكال كانت إذ املستقبل؛ يف تبدو أن يُمكن كيف ع وتوقَّ تمييزها،
يشء إىل األجساد هذه شفرات ناقلة والخرضوات، والحيوان، اإلنسان، بني الحدود تمحو
أو كائننَي من وأنسجة خاليا من مصنوعة كائنات — خيامر إىل تحوَّلوا لقد كليٍّا. آخر
.(١٩٦٨ عام املعمل ظروف يف األنواع تعابُر لوصف مرة ألول املصطلح (استُخدم أكثر
الكائنات بني الحدود تمحو ألنها وحشية؛ تقليديٍّا اعتُربت الخيامر أن نلحظ أن املهم ومن
وراثيٍّا، ر محوَّ معمل فأر أول إىل كروكيت لربايان «األنكوماوس» ويرمز والتصنيفات.
التبغ جينات بني أو ديفيد الوراثيات عالم جمع ١٩٨٦ عام يف اخرتاع. برباءة ل ومسجَّ
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أريجون مركز خلَّق ٢٠٠٠ عام ويف الظالم. يف ج تتوهَّ نباتات إلنتاج املضيئة والخناِفس
الفلورسينتي (الربوتني بي إف جي لربوتني حامًال ريسوس قرد للرئيسيات اإلقليمي
الذي «١٩٩٩ «جنيسيس تركيب ويُوَصف حيويٍّا. ًجا ُمتوهِّ قرًدا ثَمَّ ِمن وكان األخرض)؛
من الوراثي ل التحوُّ يُِربز باإلنرتنت»، ُمرتِبط وراثيٍّا ر ُمتحوِّ «فن بأنه كاك إدواردو أنشأه
عمل ويوحي ج. ُمتوهِّ «ألبا» ى امُلسمَّ كاك أرنب فريدة. حية كائنات يُنِتج بما آخر إىل نوع
ُمبتسمة. أوجه ذات وخرضوات فواكه نُنتج قد بأننا شتاين للورا الباسمة» «الطماطم
واملحاكاة بالنمذجة للرسطان الوراثي للهيكل الطبيعي بالحجم جونز رونالد نحت ويُعنى
األشكال هذه مثل (www.artn.com (عىل باور إنث ذي تو آرت منظمة وتصف الطب. يف
فنانًا ١١ صور الجينومي، الرتخيص شهرة باب من ميلر، الري ركَّب الفن. من املتنوعة

النووية. أحماضهم من عينات جانب إىل خطي ترتيب يف حيٍّا

العرض (1-6)

بصيغة ومحفوظة رة، مصوَّ ُسمًكا، ملِّيمرت من أقل رشيحة (يف ما لجسٍد الطبية الصورة
حرفيٍّا، — الخارج إىل الداخل من الجسد تقلب وهي الداخيل. للجسد معرض هي رقمية)
فيما .(www.bodyworlds.com) الجسد» «عوالم هاجنز فون جونرت معرض يف كما
أما مرئية. ُمتعٍة يف اإلنسان مكوِّنات أصغر م يُضخَّ والكروموسومات، بالجينات يتعلَّق
لعمليات وخالصات عروض الجينومي، الفن حالة يف فهي، لة، املعدَّ والنباتات الحيوانات
صور ُصنْع إال الصور هذه بصنع يُقارن وال «الطبيعية». واالضمحالل والنمو التطور
يَصحبُها ما غالبًا الفَلكية الظواهر أو للنباتات الصور هذه الصحف. يف املنشورة الفضاء
املبثوثة الرقمية البيانات الفنان استخدم حيث الفنان»؛ «انطباع يقول أسفلها تعليق

صورة. ليُقدِّم
تماًما. الخفية البرشي الجسد عمليات عىل جمالية ملسة بإضفاء الجينومي الفن يُعنى
االحتماالت. لعرض محاوالت الجينومي الفن يف املقدَّمة امُلتَقنة األشكال أو التشويه ويُمثِّل
سياق يف البرشيَّنْي وامُلستقبَل الشكل مع شديدة بجدية يتعامل إلكرتوني ثقايف فنٌّ إنه
إبراز أجل من معيَّنة جمالية أشكال إىل ويلجأ التكنولوجيا. عىل بشدة امُلعتِمدة البيئات

التكنولوجيات. خالل من للواقعي/الجسدي امُلمكن ل التحوُّ
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الوحيشواملسخي (2-6)

هو الحيوي والفن الجينومي الفن هذا مثل جماليات عىل تُطلق التي األوصاف من
بني املساحة يَشغالن أنهما بمعنى «وحشيان» وهما ٢٠٠٧أ). (نايار الجديد» «الوحيش
تكون قد التي بالكمبيوتر) الفن/البيولوجيا/العضوي/املنتَج (الفاعل/اليشء، األصناف

تماًما. ُمستقبلية
يعني الذي الالتيني، «مونسرتم» بلفظ الكلمة أصل ناحية من «الوحيش» كلمة ترتبط
أيًضا تُشري فهي ذلك، ومع «يُنذر». يَعني الذي «مونري» ولفظ العالمة، أو النذير أو الفأل
بدايات يف أوروبا يف نذيًرا تَُعد مشوَّه إنسان أو حيوان والدة (كانت املسخ وإىل امُلشوَّه، إىل
يف و«مستقبلية» «كاشفة» حتمية ثمة ولذا، الكلمة). استخدام بدأ حينما الحديث العرص

ذاتها. الكلمة
— ستيالرك أو روكمان أعمال يف الرتكيبات أو العروض أو الصور به تُخِربنا ما
«امُلستقبلية». حياتنا تتَّخذه قد الذي املسار هو — الطبيب لنا يرشحها أن بعد وخصوًصا

الجانب. هذا إىل االنتباه وينجز» بيج «ذي مرشوع يسرتعي

نتساءل الجديدة البيولوجية التكنولوجيات بتطور امُلحيطة الخطابة تجعلنا
من الخنازير تمكَّنت لو ما. يوًما تَطري أن من ستَتمكَّن الخنازير كانت إن عما
الخنازير أجنحة مرشوع يُقدِّم أجنحتها؟ ستتَّخذه الذي الشكل فما الطريان،
الشكل، مجنَّحة حية، شبه أشياء إلنشاء الحية الخنازير ألنسجة استخدام أول

(www.tca.uwa.edu.au/pig/pig_main.html) وتطويرها.

وحشية، روكمان وألكسيس كاك، وإدواردو كروكيت، بريان أعمال يف لة املعدَّ الحيوانات
بانتظار محتملة، أنها الواقع يف افرتاضية كلمة (تعني «ُمحتَملة» أشكال أنها معنى عىل
وهي الجسماني). ق» «التحقُّ بانتظار حياة هي االفرتاضية فالحياة ثَمَّ وِمن ق؛ التحقُّ
والتالعب االستنساخ خالل من ُممكن هو بما تُنبئ أنها معنى عىل ُمستقبيل، ه توجُّ ذات

الوراثي.
املستقبل، نحو انتباهنا ه يُوجِّ رمز هو الجينومي والفن الطبي التصوير يف «الوحيش»
بأس ال األشكال. هذه إىل تُفَيض أن «يُمكن» التي الداخلية العمليات للعني يكشف وهو
كاثرين دفع نحٍو عىل ملتبسة، بطريقة والحياة املوت بني يجمع كان وإن بالرضورة، بهذا
من نَشهده فيما بالشبحية إحساس ثمة الرقمي». «الخارق لتسميتِه (١٩٩٧) وولدبي
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الوحيش أن هذا ويعني إدراكها. يُمكننا ال وعنارصأخرى إدراكه، يُمكننا يشء فنية، أدوات
حيث األقدم؛ العقالنية تصدُّع تَعِكس جديدة، عقالنية لخلق ُمحاَولة هو املعارص الفن يف
قلًقا — للوحيش الحقيقي الرتاث يف — يمثِّل كما أهميَّتها. والُهويات الحدود مسائل تفقد
ُمنذر، ما يشء عرض ع-التمدُّد، التوسُّ جمالية هو الوحيش «البرش». هو ما بشأن ثقافيٍّا
،١٩٩٣ عام إىل يرجع «تايم» ملجلة غالف به يُوحي كما القادمة، األشياء بشكل نذير
من منتَخبة بالكمبيوتر منتَجة صورة عن عبارة وهو — الجديد» أمريكا «وجه يُظِهر
ألشكال ن التحسُّ الدائم النسخ خالل ِمن ما لعاَلٍم الحي التصوير إنه كثرية. ِعرقية أنواع

الحياة.
والفئات األنظمة أن تذكُّر يجُب التصنيفات. هدم الوراثية العلوم باستخدام يُمِكن
األنواع» «اختالط بفعل املثال، سبيل عىل املسخ، (يَزدهر للجماليات عنها ِغنى ال التصنيفية
األجساد/الحدود تحلُّل .(١٩٨٢ عام هارفام جالت جيفري أوضح كما التصنيفات، وانهيار
الجسد يُميِّز بارني) (ماثيو «٤ «كريماسرت أو «املزرعة»، أو «األنكوماوس»، أعمال يف
عرضة واإلنسان والنبات الحيوان بني الحدود تُصِبح الجينومي، الفن يف مختلفة. بطريقة
ملمحه. أو وظيفته، أو كليٍّا، الغريب «اآلخر» شكل حتى يتخذ أن منهم كلٍّ بوسع لالخرتاق؛
والتصنيفات، الحدود تعريف السايبورج، شأن شأنه الجينومي، الفن يف الوحيش يُعيد
ثقايف بقلق أيًضا يُوحي أنه غري جديدة. بايوموروفية واحتماالٍت أشكاٍل عن ُرًؤى ُمنشئًا
:٢٠٠٤ ونيلكني (أنكر والجيني املعميل التجريب وبشأن البرشي، الجنس «نقاء» بشأن

.(١٠٩

املعلوماتية األجساد (3-6)

إىل البيولوجيا ل تحوُّ أي ثقافية؛ نقلة يُمثِّل الجينومي الفن أن كاك إدواردو افرتض
مجهولة» حالة «نقل ى املسمَّ كاك تركيب ن تكوَّ .(٢١٨ ٢٠٠٥أ: (كاك معلومات علم
ويستطيع الظالم. حالكة غرفة يف طني، فيها قاِعدة عىل واحدة بذرة من (١٩٩٤–١٩٩٦)
من الضوء يُرسلوا أن للبذرة، ومواجه أعىل من ُمعلَّق فيديو عارض باستخدام األفراد،

والنمو. الضوئي التمثيل من البذرة ليُمكِّنوا اإلنرتنت؛ خالل
بأنها واملعلومات البيولوجيا علوم يف الجديدة الجسد أشكال ثاكر يوجني يصُف
٢٠٠٤أ: (ثاكر كاك «أجساد» األمثل النحو عىل يَصف أنه يبدو ُمصطَلح — «بيوميديا»
الجسد من تمييزها يُمكن ال نفسها والوسائط وسيط، هو البيوميديا يف الجسد .(١٣
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وميجنُناو سومرر عمل يف شهدناه الذي الفن نوع أيًضا املصطلح ويُدرك البيولوجي.
الجسد فْهم ينبغي شفرة؛ عىل بناءً د» «ُمجسَّ االفرتايض املخلوق جسد سباسيز»؛ «اليف
جسًدا بصفته «و» وجزيئي، بيولوجي كائن جسد بصفته بطريقتنَي؛ هنا للشفرات العابر
لتكنولوجيا كاك تطويع البيانات. ومنظومات والنمذجة، التخيُّل، من أنماط خالل من ُمؤلًَّفا
جمايل استخدام هو الفن إلنتاج امليكانيكية واألجهزة البيولوجية، والعمليات املعلومات،
يستكشف بينما والطبيعة، الفن بني الحدود يَهدم اإللكرتونية، والثقافة البيولوجيا من لكلٍّ
النووي الحمض فيها ويُنِتج السياقات، إىل تَفتِقر بيانات قاعدة إىل الجسد اختزال عواقب
الفن يتصدَّى ،(٢٠٠٢) توماسوال ستيف يَفرتض وكما الجسد. سلوك من معيَّنة أشكاًال
االحتماالت بكشف األخالقية أبعاده يُناِقش بينما املجتمع، يف التغريُّ ملسائل الجينومي

الطبيعي). (ال االصطناعي التغريُّ داخل

التحكُّم (4-6)

الواجهة حدود ع ويُوسِّ البرشيَّنْي. والوعي الشكل قيود اإللكرتوني التحكُّم فن يستكشف
جديدة وأصناًفا أشكاًال ويطرح القلق. بعض مع ولو والتكنولوجيا، البرش بني التفاُعلية
وانتشارها. عملها يخصُّ فيما الثقافية السياقات عىل العلوم تَعتِمد كيف يكشف بينما
البرشي، الجينوم مرشوع (يف املعلومات مواءمة عن ُمزعجة أسئلة بطرح املسئولية ويُعلِّم
الغرض هنا الفن يفيد املعمل). يف جديدة أنواع خلق (مثل الوراثية والهندسة مثًال)،
الجانبية آثارها بكشف بشأنها التساؤالت وإثارة الحديثة، التكنولوجيا لرتويج املزدوج

املرغوبة. غري
الراهن؛ التكنولوجي العلم يف أخرى رغبٍة إىل هنا إليهم املشار الفنانون يُشري كما
«الطبيعية»، للعمليات والتكيُّف االرتقاء تْرك من فبدًال املستقبل. يف التحكُّم يف الرغبة
نايار (انظر املستقبل هذا الفنانون ر يتصوَّ بينما حتى بذلك، االضطالع يف العلم يَرغب

٢٠٠٧أ).
إىل البرشي النزوع ذروة هو الحالية الفن أشكال يف يظهر كما البَرشي بعد ما

نفسه. الَقَدر ة بمهمَّ االضطالع
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وأشكالها البرشية بعد ما النزعة إمكانيات عن هنا ها نُوردها التي األخرية الكلمات
كاك: وإدواردو ستيالرك، للفناننَْي هي الفنية

معمار بناء اإللكرتوني الفضاء يُعيد … ممدَّدة ووظائفه ن، محسَّ الجسد شكل
(١٩٩١ (ستيالرك العملية. إمكاناته ويُضاعف الجسد

املفلَور] األخرض الربوتني ذي األرنب إىل كاك [يُشري الوراثي التحوير فن يشيد
يف فصًال بوصفه طبيعيٍّا، عنًرصا بوصفه األرانب تطور يف البرشي بالدور
ذات خربة دائًما هو االستئناس ألن واألرانب؛ البرش من لكلٍّ الطبيعي التاريخ
واالتصالية العالقية املسائل دور إدراك عىل العلم يُساعد [وهو] … اتجاَهني
االعتقاد قناع بكشف الثقافة يساعد أن ويُمكن الحية. الكائنات ر تطوُّ يف
الضوء تسليط خالل من املهيمن»، «الجزيء هو النووي الحمض بأن الشائع
التحوير فن يسهم أن يمكن وأخريًا، (السياق). والبيئة كله الحي الكائن عىل
بوصفه للفن، الجديد والرمزي النفعي البُعد بكشف الجماليات حقل يف الوراثي

(٢٧٦ ،٢٧٢ ٢٠٠٥ب: (كاك حرفيٍّا. عنها واملسئولية الحياة إبداع

االجتماعي التواصل (7)

املحمولة، والهواتف اإللكرتوني، والربيد القصرية، الرسائل وخدمات الفوري، اإلرسال
كذلك وهي العالقات. وبناء العالقات لصنع أساليب كلها هي اآلن االجتماعي والتواُصل
وزمالؤه (كيم الجديدة اإلعالم وسائل دراسات يف بجالء برزوا الذين خصوًصا للشباب،
وبيبو، سبيس، ماي مثل االجتماعي، التواصل مواقع .(٢٠٠٣ ليفينجستون ٢٠٠٧؛
فيها. الوقت لتَمِضيَة الجديدة االجتماعية الفضاءات هي وساورلد، وأوركت، وفيسبوك،

عام أُطلق الذي كوم دوت سيكسِدْجريز االجتماعي التواصل ملواقع املبكِّرة األمثلة من
تقريبًا. ٢٠٠٣ عام منذ كانت واقعيٍّا االجتماعي التواصل مواقع انطالقة ولكن ،١٩٩٧
أن (١) لألفراد تُتيح اإلنرتنت عىل «خدمات بأنها االجتماعي التواصل مواقع تُعرَّف
قائمة يُكوِّنوا أن (٢) محدد. نظام داخل عامة شبه أو عامة شخصية نبذة يُنشئوا
قائمة ويستعرضوا يشاهدوا أن (٣) معهم. صلة يتشاركون اآلخرين املستخِدمني من
ما وغالبًا .(٢٠٠٧ وإليسون (بويد النظام» داخل اآلخرين اتصاالت وقوائم اتصاالتهم
نبذًا األعضاء وبإنشاء االستخدام، سهلة بتكنولوجيا االجتماعي التواصل مواقع تتسم
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التواصل مواقع تُقدِّم والردود.7 املوجزة» «املعلومات خالل منتظم وبتفاعل شخصية،
وهي املحمول، بالهاتف االتصال وإمكانية الفيديو، أو الصور يف التشارك االجتماعي
التواصل مواقع مزايا باستخدام التدوين خدمات عت وسَّ كما وتباُدل. اتصال فضاءات

ُمستخدميها. قاعدة من وفوكس واليفجورنال، زيونجا، يف االجتماعي

االجتماعي التواصل مواقع

ومواقع والتواصل. والدردشة، الشخصية، النُّبَذ إضافة فيها لألفراد يُمكن اإلنرتنت عىل خدمات
االجتماعي. العام الفضاء من نوع االجتماعي التواصل

الشبكة مواقع وبني االجتماعي التواصل بني وإليسون بويد يُميِّز ذلك، ومع
ويف غرباء. بني عالقة بإنشاء وإليسون، لبويد وفًقا «التواصل»، يوحي االجتماعية.
املمارسة «ليس» لكنه ُممكنًا، التواصل يكون بينما االجتماعي، التواصل مواقع حالة
عىل االجتماعي، الشبكي» «التواصل مصطلح ٢٠٠٨ بري ل (يُفضِّ منها كثري عىل الرئيسة
الجديدة األشكال هذه لوصف واسًعا ُمصطَلًحا باعتباره ٢٫٠ الويب يُقدِّم أنه من الرغم

اإلنرتنت). عىل الثقافات من
يُنتجه «الذي املحتوى االجتماعي التواصل ملواقع املهمة املزايا من كان طاَلما
اإلعالم وسائل وصارت املحتوى، هذا استثمار يف الويب مواقع سارعت املستخدم».
والست. الفيديو)، (تشارك ويوتيوب الصور)، (تُشارك فليكر هذا أمثلة ومن اجتماعية.
املوسيقية الِفَرق بني العالقة يف التغلغل من سبيس ماي وتمكَّن املوسيقى). (تشارك إم إف
القادمة، األلبومات عن خالله من يعلنون أو فيه، يلتقون فضاء إنشاء خالل من واملعَجبني

ويُعزِّزوه. إعجابهم يظهرون أو
يصب منهما كالٍّ ألن والخاص؛ العام بني التمييز االجتماعي التواصل مواقع تمحو
اإلنرتنت. عىل «التصادق» خالل من وتُعزَّز وتُبدَّل، قائمة، اجتماعية عالقة تتأثَّر اآلخر. يف
خارج وعالقات لقاءات إىل اإلنرتنت عىل التفاعل يقود حيث نفسه؛ بالقْدر والعكسصحيح
تُشكِّل االجتماعي التواصل فمواقع ثَمَّ، ومن املواعدة. خدمات عنه كشفت مثلما اإلنرتنت،
وخارجها؛ اإلنرتنت عىل والعالقات الُهويات فيه تَمتزج والخاص، العام بني ثالثًا» «فضاءً
بناء يعني شخيص، ل مفضَّ كتاب أو فيلم ووصف يوتيوب، عىل منزيل فيديو فمشاركة

اجتماعية. عالقة إىل تؤدي أن يمكن العام، لالستخدام نبذة
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التعريفية والنبذات الخصوصية مسائل (1-7)

استحث أخرى. تبعات األطفال وحتى الشباب بني االجتماعي التواصل مواقع لشعبية كان
تحرًُّكا الضاري، السلوك من وغريهما واملالَحقة، الجنيس، التحرُّش يف سبيس ماي دور
الثقافة أشكال نشهد أخرى ومرًة .(٢٠٠٦ أفريز (كونسيومر معنويٍّا ذعًرا وأثار قانونيٍّا،

«املادي».8 العالم يف تُؤثِّر اإللكرتونية
«األصدقاء» قائمة يف األفراد كان إذا ما االجتماعي التواصل يف الحاسمة العوامل من
فاملعلومات ال. أم بالخصوصية ذاته اإلحساس يَتشاركون االجتماعي التواصل مواقع عىل
يراها أو ب» «تُرسَّ أن يمكن الشخصية والنبذ القصرية التعليقات يف املتضمنة الشخصية
واألمور املادية، بالعناوين يتعلق ما سيما وال الخصوصية، مسائل أن والواقع الغرباء.
ارتباط هو هنا نشهده ما بالسالمة. متعلِّقة مسائل هي الجسماني املظهر وحتى املالية،
اإلنرتنت. خارج الحقيقية السالمة مسائل وبني اإلنرتنت، عىل والتواُصل التفاصيل بني وثيق
ُهوياتهم، املستخدمون يكشف حينما دائم، تهديد هي اإلنرتنت عىل الُهوية رسقات
أن بوملان، فيليب الشهري، املؤلِّف عىل كان حديثة، حالة يف شخصية. نبذات ينشئون أو
أن سبق َشخًصا أن اكتشف أن بعد تراسل، قائمة إىل تحذيرية إلكرتونية رسالة يُرسل
(مقتبَس الشقي» وأخنق شخصيٍّا أذهب لو «أودُّ بوملان: كتب فيسبوك. عىل له نبذة أنشأ
بعنوان بوملان بثالثية للُمعَجبني موقع وهو ،BridgeToTheStars.Net2008 موقع عىل
عىل الحياتنَي كلتا إىل ينتميان أمران هما الُهوية ورسقات التصيُّد القاتمة»).9 «مواده
العلنية الطبيعة أن ،(٢٠٠٨) ونابمان فوجت ح يُوضِّ كما والواقع، وخارجه. اإلنرتنت
هذه مثل إىل أفضت التي هي هذه الشخصية الويب فضاءات بها تتَّسم التي ذاتها

التعقيدات.
االجتماعي، التواُصل مَلواقع أساسيتنَي ِسَمتني بَوصِفهما والخصوصية الحرصية ترتدُّ
تواُصًال ورلد سمول وإيه ملايكروسوفت، التابع سبيسز اليف قبيل من مواقع وتُقدِّم
(فوجت التقارير أحد يشري كما ومحميٍّا، الدعوة، خالل من فقط مفتوًحا خصوصيٍّا،
لكن املتحدة. واململكة األمريكية املتحدة الواليات يف أثرياء أناس ِقبَل من ،(٢٠٠٨ ونابمان
وخصوصية، حرصية، من املعازل، رشوط الشبكي االنفتاح يَستنسخ أن للسخرية امُلثري

الواقعية. الحياة يف وحراسة
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العالقات تضخيم (2-7)

القائمة االجتماعية للعالقات (تضخيًما) امتداًدا تكون أن االجتماعي التواُصل ملواقع يمكن
جديدة عالقات إنشاء تسهيل يُمكنها أو االفرتايض، الفضاء يف األصدقاء يَتالقى حينما
«أصدقاء» عن ما فرٍد «إعالن» أن كما مشرتكة. اهتمامات عىل بناءً الغرباء ع يَتجمَّ حينما

بعينه. الفرد ذلك شبكة استعراض من املشاهدين يُمكِّن التعريفية صفحته عىل
بعبارة أو داخله. ومن اإلنرتنت خارج من عالقات التقاء هو اإلنرتنت عىل «التصادق»
التفاعالت خالل من وتكنولوجية وسائطية، صبغة باطراد الصداقات تكتسب مختلفة،
يُمكن ال أنه يف — وإليسون بويد مع أتفق وال — بري ديفيد مع (أتفق اإلنرتنت عىل
.(٥٢١ :٢٠٠٨ بري الوسائط؛ عْرب يَُمران «ال» اجتماعيَّنْي موقًفا أو ِبنية يتخيَّل أن للمرء
اإلنرتنت خارج العالقات تُشكِّل وخارجه. اإلنرتنت عىل العالقات بني «تكرارية» عالقة ثمة
املرء «كون بني الفارق تصنع التكنولوجيا ألن صحيح؛ والعكس اإلنرتنت، عىل العالقات
يزال ال املرء يكون حينما ما» شخٍص مع ليس «كونه أو ما» مكاٍن يف ما شخٍص مع

(إلكرتونيٍّا). متصًال
يف راسخة فهي فرضيَّتنَي؛ فعليٍّا االجتماعي التواصل مواقع تعزِّز ذلك، عىل وبناءً
الواقعي العالم يف بالفعل بعًضا بعُضهم يعرف الذين الناس تساعد ألنها «املادي»؛ العالم
الحياة يُشكِّل الذي الدائم» «االتصال جانب وإىل تقريبًا. باستمرار يَتواَصلُوا أن عىل
االجتماعي؛ التواصل َمواقع منطق هو «التضخيم» الراهن، الوقت يف للعالقات اليومية

ماديٍّا. ُمنفصلني كنا لو حتى ما شخٍص مع «كوننا» يف نستمر حيث
إذا أساسه. عىل ويتشكَّل اإلنرتنت خارج بالعالقة رهنٌي اإلنرتنت عىل التواُصل مدى
املنطق أو الروح أساس عىل قائم أيًضا فهو دائًما»، «اتصاًال يُتيح سبيس ماي موقع كان
التضخيم. وهو أال التمهيدي؛ الفصل يف اقرتحتُه الذي اإللكرتونية للثقافات املصاحب
سبيس، ماي موقع عىل والفرقة امُلعَجب بني العالقة حالة يف فعاًال املنطق هذا ونرى
لفرٍق عروٍض عن للموسيقى املحلية املتاجر تُعلن سبيس، ماي عىل ذْكرها. سبَق التي
جانبهم من فيُضفون املعجبون أما املعجبون. يحوزها كي مجانية تذاِكر وعن موسيقية
يف االجتماعي التواُصل مواقع يف تضخيمه يتمُّ ما أن والنتيجة انتماءاتهم. عىل شعبية صفًة
ال املوسيقية. والفرقة املعجب بني ا جدٍّ قوية «واقعية» عالقة تعزيز هو اإللكرتوني الفضاء
التواُصل عىل بالفعل املوجودين املعجبني «يساعد ولكنه ُمعَجبني، دائًما سبيس ماي يُنتج

أفضل». نحٍو عىل
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للفرد. االجتماعي» املال «رأس يف تُسهم االجتماعي التواصل فمواقع املعنى؛ وبهذا
أحد من العون ي لتلقِّ احتماًال أكثر هم الشبكات عْرب املتواصلني األفراد أن البحث وأثبت
كيف أخرى دراسات وتُِربز .(٢٠٠٦ وآخرون، (بوز اإلنرتنت عىل «دائرتهم» يف األعضاء
(أْي وطيدة عالقات فيه لهم كانت الذي الجغرايف موقعهم من أناس رحيل بعد حتى أنه
من الدعم عىل الحصول من االجتماعي التواصل مواقع مكَّنتهم اجتماعي)، مال رأس
بمجتمع صلٍة عىل البقاء عىل قادرين كانوا الناس أن هذا ويعني «السابق». مجتمعهم
من أيٌّ تَلحظه ال ما .(٢٠٠٧ وآخرون، (إليسون جسديٍّا عنه انفصالهم بعد حتى أسبق،
االجتماعي، التواصل مواقع عىل القائم هذا، االجتماعي املال رأس أن هو الدراسات هذه
االجتماعي املال لرأس أن ذلك من واألهم وجوًدا. أسبق اجتماعي لرأسمال تضخيم هو

األفراد. عىل تماًما «مادية» عواقَب هذا
وثقافية إثنية بعالقات والثقايف االجتماعي املال لرأس «التضخيم» هذا يرتبط قد
بالِنت وبالك ِجنت، ومي أفنيو، آشيان قبيل من األسبق املجتمعات فمواقع معيَّنة؛
قابليتها من بذلك ية منمِّ و٢٠٠٦، ٢٠٠٥ عاَمي بني اجتماعي تواصل مواقع إىل ارتقت
مواقع «تُضاِعف» الحالة، هذه ويف املعنية.10 مجتمعاتها ِقبَل من واالستخدام للتوظيف
ويظلُّ الواقعي. العالم يف املوجودة االجتماعي التفاعل رشوط من االجتماعي التواصل
تستخدم التي الحمالت ظلَّت أيًضا. االفرتايض للتفاعل أساسيٍّا املجتمعية الروابط خلق
الرامية الحمالت أن إىل دراسة (تشري معينة جامعاٍت يف تُجرى سبيس وماي فيسبوك
الجنس من الزواج يُبيح ترشيٍع سنِّ إىل والرامية الخمر لرشب القانونية السن لتخفيض
.(٢٠٠٧ وبارنِت-إليس شارنيجو فيسبوك؛ ُمستخدمي بني شيوًعا األكثر هي كانت نفسه
(إحساس مكاٍن «بال» بمجتمٍع إحساًسا القبيل هذ من االجتماعي التواُصل مواقع تخلق
للتعبري مكانية ومفردات استعارات تستخدم أن امُلمكن من كان وإن باملجتمع)، نفيس
التواصل مواقع يف باملجتمع اإلحساس بشأن (لدراسة اإللكرتوني الفضاء يف «اللقاء» عن
راباكي شون لوصف منطق يوجد وهكذا، .(٢٠٠٧ وآخرين، جودينجز انظر االجتماعي،
:٢٠٠٧) افرتاضية» «مشاعات بأنها االجتماعي التواصل مواقع من وغريه سبيس ملاي
فعاليات يف الطالب إلرشاك وبارنِت-إليس شارنيجو يقول كما وسائل صارت لقد .(٢٩
عدة بفئات أفضل نحٍو عىل االتصال من املكتبات أمناء تمكِّن ألنها وخدماتها؛ املكتبة
هذا تشكيالت عن مختلفة نظر وجهة عىل (لالطالع منطقتهم يف الشباب السكان من

.(٢٠٠٧ برين انظر «املجتمع»،

99



اإللكرتونية والثقافات الجديدة اإلعالم وسائل إىل مقدمة

االجتماعي التواصل ومواقع الشباب ثقافة (3-7)

يف أسايس ن ُمكوِّ اآلن وهي الشباب، مع تناُغًما أكثر االجتماعي التواصل مواقع كانت
لدراسة وفًقا املتحدة، اململكة يف يَتغريَّ ه التوجُّ هذا كان وإن العالم، عْرب الشباب ثقافات
من باملائة ٤٠) ٢٠٠٨ أبريل يف االجتماعي التواصل بشأن أفكوم هيئة أجرتها َمسحية
نسبة وهي بانتظام، االجتماعي التواصل مواقع يستخدمون املتحدة اململكة يف البالغني
لون مسجَّ باملائة و٦٢ اليابان، أو األمريكية املتحدة الواليات يف نظريتها من أعىل إجمالية
تقريبًا، ٢٠٠٤ عام منذ سبيس ماي عىل املراهقون تواَفد (٢٠٠٨ (وايتسايد فيسبوك) يف
ويف باالنضمام. أيًضا للصغار لتسمح سياستها االجتماعي التواصل مواقع ت غريَّ ثم
وإليسون لبويد ووفًقا الثانوية. املدارس تالميذ بانضمام يسمح فيسبوك بدأ ٢٠٠٥ عام
ثالثة شيوًعا) االجتماعي التواصل مواقع أكثر أنه يُفرتَض (الذي سبيس ماي لدى (٢٠٠٧)
الحرضي االجتماعي والجمهور واملراهقني، املوسيقيني/الفنانني، متمايزة: «مجتمعات»

الكليات. خريجي من
نظرهم وجهة من يُصبح االجتماعي فالتواُصل (وغريهم)، الشباب املستخدمون أما
ويمكن الشخصية، نبذاتهم «ُمشاهدي» مجتمع ع يُوسِّ وهو والظهور. الذات تمثيل من نوًعا
الُهوية» «احتياجات وكذلك االجتماعي، التفاعل أنواع من ا مهمٍّ نوًعا باعتباره إليه النظر
والسلوك فالتفاعل مؤخًرا. (٤٠٠ :٢٠٠٨) ليفينجستون سونيا تعبري حدِّ عىل لديهم
الشخصية النبذة وتصبح لها. والرتويج وإدارتها، الذات، تمثيل عىل يُبنَيان االجتماعيان
عىل الفوري التحديث خاصية باستخدام ذلك. فعِل وسيلَة االجتماعي التواصل مواقع عىل
افرتض (كما الصلة كانت لو حتى متصلة، دائًما وتكون الدوام، عىل للذات ج يُروَّ تويرت
وغري فارغ اتصال عىل تدلُّ — محض مجامل طابع ذات (٢٠٠٨ ميلر فينسنت مؤخًرا

واقعية. وليست — للمعلومات حقيقي تباُدل أي من وخاٍل محدَّد،
ُمكوِّنان هما االجتماعي التواصل مواقع عىل الذات وتمثيل الشخصية النبذة إدارة
هذه تسمية عىل اصطلح فقط. اإلنرتنت عىل الُهوية هذه تكن وإن االجتماعية، للُهوية
وتصبح .(٢٠٠٧ ليو (إتش اإلنرتنت» عىل للذات نصيٍّا «استعراًضا التمثيالت من الشاكلة
املوسيقى، يف تفضيالتهم األفراد ل يُفصِّ حينما الذائقة، إىل ات مؤرشِّ الشخصية النبذات
.(٢٠٠٧ (ليو الذائقة» عن و«بيانات ثقافية» «عالمات هذه والكتب. واأللعاب، واملالبس،
ولهذا اإلنرتنت. عىل االجتماعية الفرد حياة الشاكلة هذه من الذائقة بيانات تُشكِّل
النبذات من نوًعا دوا ويتعهَّ روا يُطوِّ أن األفراد نظر وجهة من الواجب من يُصبح السبب،
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من كالٍّ يضمنوا حتى الواقعية، الحياة يف يفعلونه وما يتَّسق اإلنرتنت عىل الشخصية
فمسألة (٢٠٠٧ وآخرون دواير (مثل الدارسون أثبت وكما املستدامة. والشعبية الصدقية

اإلنرتنت. عىل االجتماعية التفاعالت يف األهمية بالغة الثقة
ع تُوسَّ حينما االجتماعي املال رأس كسب أداة هي البيانات هذه تصبح أن ويُمكن
الذائقة بيانات عىل ُمعتمدًة اإلنرتنت، عىل حياًة أن هو امُلهم اإلنرتنت. عىل املرء شبكة
واألذواق السلوك ه يُوجِّ كما تماًما الواقعي، العالم عىل تفيض الشخصية، النبذة وإدارة
(من فكريٍّا امُلشاِبهني األشخاص عن اإلنرتنت عىل البحث عمليات الواقعية الحياة يف
ولذا، والعالقات. الصداقات، وعن االجتماعي)، التواُصل مواقع عىل االهتمام عالمات خالل
قائمة اجتماعية عالقات يعكس يوتيوب عىل الفيديو مشاركة اختيار أن عن دراسة كشفت
عنرص اآلن هي اإلنرتنت عىل الشخصية النبذة إدارة إن القول يُمِكن وهكذا .(٢٠٠٧ (النج
وخارج الشبكة عىل باطراد يَلتقون الناس ألن أيًضا؛ الواقعية الحياة ُهويات يف أسايس
وتفاعل سلوك من قائم هو ما اإلعالم وسائل ممارسات وتَعكس السواء، عىل الشبكة

فيه. وتُؤثِّر اجتماعية، وعالقات
التواصل مواقع فضاءات من وغريه فيسبوك ملستخدمي الشخصية النبذات تصري
تماًما تالئم االجتماعي التواُصل فمواقع تجاريٍّا، لالستخدام قابلة مادة االجتماعي
«رأسمالية تستخدم والعرشين. الحادي القرن يف (٢٠٠٥ (ثريفت املعرفة» «رأسمالية
مواقع لوال التي والثرثرة) املجامالت أحاديث مثال ثريفت (يَدُرس املعلومات املعرفة»
التجارية األعمال لقطاع — مهمة اعتُربت وملا — متاحة كانت ملا االجتماعي التواصل
مواقع بشأن حاسمة فكرًة ثريفت، بحث عىل بناءً بري، ديفيد يُِربز أجندته. ترويج ألجل
املعلومات من الهائل والكم املجامالت أحاديث أن يفرتض حينما االجتماعي التواُصل
(بري التجارية لألعمال قيمًة مصادَر األمر حقيقة يف تُصبح أن يُمكن ظاهريٍّا الباهتة
كامل سجل هو االجتماعي، التواصل مواقع باستخدام متاح، هو ما .(٥٢٢-٥٢٣ :٢٠٠٨
املعرفة»، «رأسمالية تستطيع إليها. النفاذ الرشكات تستطيع التي املستهلك لتفضيالت
االجتماعي التواصل مواقع أُدِرج التي — املعلومات جمع من الجديدة باألشكال مقرتنة
عن الناس يقوله ما عىل تبني أن — الشخصية والنبذات املوجزة، واملعلومات ضمنها،
عىل املستخدمني وتستهدف ج وتروِّ تعلن لكي والتفضيالت واألساليب، التجارية، العالمات

االجتماعي. التواُصل مواقع
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بري حجَج املرء َقِبل إذا هائلة تجارية قيمًة االجتماعي التواصل ملواقع أن واضح
أو سبيس ماي عىل املتاحة امُلستهِلكني أذواق عن املعلومات ثروة أن شكَّ ال أفعل). (مثلما

امُلستقبليِّني. امُلشرتين نصح يف تُفيد ما بقْدر البيع غرض تخدم فيسبوك
الشهرة، لتوليد االجتماعي التواُصل مواقع إىل الراهن الوقت يف الرشكات التفتَت
التواصل ومواقع التدوين، إن .(٢٠٠٧ (نيوبورن بامُلستهلكني العالقات وتطوير
القاعدة لتوسيع أساليب هي اليف» «سكند لعبة يف ثانية» «حياة ب والتمتُّع االجتماعي،

وللدعاية. السوق ألبحاث الجديد املجال هي الشبكية وامُلجتَمعات االستهالكية.
الجديدة اإلعالم وسائل وثقافات الشعبية اإللكرتونية الثقافة أشكال أن واضح
األيديولوجية حموالتها تَحمل وهي السكان. من جديدة رشائح إىل وتصل تتضاَعف،
اإللكرتونية الثقافية التشكيالت هذه تظل حالة كل ويف الفصل. هذا بنيَّ مثلما والسياسية
والثقافية والسياسية واالقتصادية االجتماعية بالسياقات عرضية، كانت مهما صلة، ذات
يومي هو فيما اإللكرتونية الثقافية األشكال اندماج فقط يتَّضح وال الواقعية. الحياة يف
عْرب اليومي الشأن عىل يُضفى الذي امُلتزايد الوسائطي الطابع أيًضا يتَّضح ولكن ومادي،

وباستخدامها. التكنولوجيات هذه

هوامش

العرشين القرن من الستينيات َعقد يف ُسكَّ مصطلٌح — املضادة الثقافة تُشكك (1)
سياسة أو األوبرا، تصبح ولذا، وأعرافها. السائدة الثقافات قيم يف — الهيبي حركة لوصف
موضوعات تستخدم التي «البانك» جماعة ثقافة موضوع هي العسكري، والشأن الحرب

املتحرِّرة. واألساليب والشارع، الحرب، مناهضة
الجراحية، الت التدخُّ ودرجة طبيعة إىل نظرنا إذا بأكمله، خياًال هذا ليس (2)
األمراض من العالج أجل من كمبيوتر إىل البرشي الجسد وتحويل الوراثية، والتعديالت
القدرات وذوي السن، كبار للمواطنني اليومية الحياة تغيري ونشهد وامُلوِهنة. امُلؤلِمة
االصطناعية األطراف بني ترتاوح التي التكنولوجية التدخالت خالل واملرىضمن املختلفة،

الكمبيوتر. رقاقات وزراعة
بارتي شبكة دخلت اإلنرتنت. عىل للعب ة املهمَّ األشكال من أيًضا القمار أصبح (3)
يف املالية لألوراق لندن سوق املتحدة) اململكة يف بوكر بارتي موقع تملك (التي جيمينج
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قيمة وهي — إسرتليني جنيه مليارات ٥ وهي ُمذهلة، مبدئية بقيمة ،٢٠٠٥ عام منتصف
مًعا! آي إم وإي إيرويز، بريتيش رشكتَْي عن تزيد

لْعب ارتباط األمريكية املتحدة والواليات أوروبا يف التجريبية الدراسات أثبتَت (4)
التي األلعاب من أصناف ثالثة أبرز وكانت .(٢٠٠٥ ومارتنز (جانز بالنوع األلعاب
أصناف فاخرتَن النساء أما واملحاكاة. والحركة/املغامرة، الرياضة، هي الرجال يُمارسها
رويز يف مقتبس ،٢٠٠٢ وتريت (كونسالفو والرياضة واملنصات، األحجيات، حلِّ ألعاب

.(٥٥٧ :٢٠٠٧ وآخرين
خربة معي ومشاركتها اللعبة هذه إىل انتباهي لجذب كوريان آلنا ممتنٌّ إنني (5)

بها. ابنها
الفضاء يف أنثويٍّا «شكًال» يجرِّبوا أن الشباب الذكور لالعبني تُتيح فهي ذلك، مع (6)

.(٢٠٠١ شالينر (انظر النوع إىل املستِند اللعبة طابع من بذلك دين ُمعقِّ اإللكرتوني،
عىل بناءً االجتماعي، التواصل مواقع عىل الشخصية النُّبَذ ظهور درجات تتفاوت (7)
أحد ألي مرئية نت وترايب. فريندسرت، موقَعْي عىل الشخصية فالنُّبَذ املواقع. هذه من كلٍّ
ما عىل بناءً امُلشاِهدون يراه قد فيما لينكدإن تتحكَّم بينما البحث، محركات خالل من
باختيار للمستخدمني سبيس ماي ويسمح ال، أم مادي بمقابل حسابًا يملكون كانوا إن
ويف فقط»، «لألصدقاء أم للعامة الشخصية نبذاتهم تظهر أن يف يرغبون كانوا إن ما
التعريفية النبذة رؤية نفسها «الشبكة» إىل يَنتمون الذين املستخدمون يستطيع فيسبوك

بذلك. لهم الترصيح رفض النبذة صاحب يُقرِّر لم ما منهم، لكلٍّ
ملواقع املتنامي النشاط تنظيم محاولة يف دور وللحكومات العمل ألرباب كان (8)
ماي استخدام الجنود عىل األمريكية العسكرية املؤسسة حظرت ولذا االجتماعي. التواصل
(بنزي فيسبوك استخدام املوظفني عىل الكندية الحكومة وحظرت (فروش٢٠٠٧)، سبيس
قبل االجتماعي التواصل مواقع عىل للطالب الشخصية النُّبَذَ العمل أرباب وفحَص .(٢٠٠٧
فيسبوك عىل الرسائل محتوى عىل بناءً عمل عروض وأُلغيت وظائف، عليهم يعرضوا أن

.(٢٠٠٨ وكارل بيلوشيت (انظر
الحادثة. لهذه لتنبيهي كوريان آلنا ممتنٌّ أنا (9)

أيًضا. االجتماعي التواصل مواقع استخدام يف إقليمي تباين هناك كان طاملا (10)

هولندا. يف ل املفضَّ فهو هايفز أما اليابان، يف ل املفضَّ االجتماعي التواصل موقع هو ميكيس
االجتماعي التواصل مواقع أكرب من كيوكيو، الصني، يف الفوري الرتاسل خدمة وأصبحت
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لجوجل، التابعة االجتماعي التواصل مواقع من أوركت كون من الرغم وعىل العالم. يف
االجتماعي التواصل موقع أصبح ولكنه األمريكية، املتحدة الواليات يف رواًجا ق يُحقِّ فلم
١٤–٤٥ العمرية الفئة من البالغني اإلنرتنت مستخدمي من باملائة ٨٩) الربازيل يف ل املفضَّ
الراهن الوقت يف الهند ويف (٢٠٠٨ ونابمان لفوجت وفًقا أوركت، عىل مسجلون عاًما
الواليات خارج رواًجا أكثر فهو ملايكروسوفت التابع سبيسز اليف أما .(٢٠٠٧ (مادهافان

داخلها. هو مما املتَّحدة
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الثالث الفصل

األجساد

الفصل خطة

البرشية: بعد ما األجساد •

التجميل -
واملعلوماتي الرقمي التحويل -

البرشية وراء ما وفلسفة الربودة فيزياء -
امُلستهلكة التكنولوجية األجساد -

املتصلة األجساد •
د التجسُّ إعادة والتجرُّد، د، التجسُّ •

السايبورج: وسياسة الُهوية •

املواطنة -

«يُفِلت املعتَقد، بمنزلة أصبحت التي ،(١٩٨٤) «نيوروماسنر» جيبسون، ويليام رواية يف
جيبسون يستهلُّ اإللكرتوني. الفضاء بدخول البرشي جسده من كيس ى املسمَّ البطل»
وهو التخيُّلية، السايرببنك قصص يف بقاءً املوضوعات أطول يكون قد ما الصورة بهذه

منه. والهروب ودم لحم من املكوَّن الجسد تجاوز
للتكنولوجيا «مصدر» الجسد بالتكنولوجيا. متغرية عالقة البرشية لألجساد كانت
شكل التعويضية األجهزة ت غريَّ إذ ٢٠٠٥)؛ (شيلينج للتكنولوجيا «موقع» هو ما بقْدر
والنار، العجلة األدوات، أوىل استخدام منذ أنه والواقع ومظهره. وقْدرته ووظيفته الجسد
البرش بها استخدم التي والطرق د، بالتجسُّ وثيًقا ارتباًطا مرتبطة التكنولوجيا أضحت
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رات تطوُّ اليوم القائمة اإللكرتونية الزرعات وال النانونية الحيوية فليست ولذا، أجسادهم.
األجساد أجل من الدوام عىل تفعله التكنولوجيا ظلَّت ما عان تُوسِّ وإنما بالكامل، جذرية

وبها. البرشية
لتعزيز أجهزة باعتبارها — البرشي الجسد عىل غريبة أي خارجية؛ اآلالت كانت إذا
أن للجسد كان ولو الجسد؟ داخل اآللة تُدَمج حينما إذًا، يَحُدث، الذي فما — وظائفنا
اآللة؟ من ُمتميًِّزا «جسدنا» سيكون فهل االفرتايض، الواقع أو اإللكرتوني الفضاء يف يُدَخل

«الطبيعي»؟ جسدنا من جزءًا (اآللة) الغريب «الجسد» أيصبح
والتكنولوجيا والطبيعة األجساد عن فلسفية تساؤالت تُثري التي اإلشكالية املواقف هذه

الكمبيوترات. زمن يف حدة أكثر

الوجود؟ علم منظور من السايبورج وضع ما •
خالل من إشكاليٍّا طابًعا تُكَسب أو وذاتياتها األجساد ُهويات تكوين يُعاد كيف •

سايبورجات؟ إىل تحويلها عملية
معلومات، سجالت وإىل سايبورجات، إىل األجساد تحويل عمليات تُغريِّ كيف •

للسايبورج؟ االجتماعية التفاعالت
لوجود — املثال سبيل عىل املواطنة حيث من — السياسية التداعيات ما •

السايبورج؟
السايبورج؟ مع االستهالكية الثقافة تتقاَطع كيف •

اإلثنيني؟ واألفراد الجماعات كل عىل البرشي الجسد/الشكل تجاوز يَنطِبق هل •

وهذه متعدِّدة، وفضاءات زمنية مناطق بالشبكات املوصولة البرشية األجساد تشغل
أجسادهم «يُخلِّفون» اإللكرتوني الفضاء بعوالم األفراد يتصل حينما طبيعية». «غري حالة
«االستغراق» خربة ع توسِّ خربة وهي — أخرى مناطق يستكشفون بينما املقعد عىل وراءهم

فيلم. أو رواية عالم يف
جبارة، سياسية قدرة ذا كائنًا السايبورج (١٩٩١أ/١٩٨٥) هاراواي دونا ترى
وبني املادي، وغري املادي وبني والحيوان، اإلنسان بني الفاصلة التصنيفية الحواجز يخرتق
فهذه والثقافات؛ الُهويات تثبيت إىل يستند تجميع أي يقاوم بذلك وهو واآللة. الحي الكائن
إمكانية إىل ترمز فهي ثَمَّ ومن وللمضاَعفة، للتغيري دائًما تتعرَّض والثقافات الُهويات
الُهوية قيود من محرًَّرا السايبورج يكون حينما نفسه. االجتماعي الشأن تكوين إعادة
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و«السود»، «النساء»، والحدود: للُهويات امَلبنية الطبيعة إىل أيًضا يشري فهو (الجسدية)،
اآلخر». الجنس إىل يَنجِذبون و«الذين

بالِعْرق، خصائصمتصلة لها فاألجساد وحسب؛ جسد «أي» ليس فالجسد ذلك، ومع
ثَمَّ وِمن مميَّزة. وثقافية واقتصادية اجتماعية سياقات يف موضوعة وهي والطبقة، والنوع،
االختالفات هذه األجساد. «بني» تماًما واقعية اختالفات إزالة يعني «الجسد» عن فالحديث
الت والتدخُّ والطعام واللباس االقتصاد قبيل من املادية الظروف إن حيث وخطابية؛ مادية
القانون خطابات تُنشئ ما بقْدر األجساد بني االختالفات وتُعزِّز وتبني تُنِتج الطبية
األجساد تكون أن ويُمكن خطابية. بطريقة األجساد بني اختالفات والطِّباع والدين
خالل من اإللكرتونية بالفضاءات ل» «تُوصَّ أجساًدا (١) تكنولوجيٍّا املعزَّزة املعارصة
لة معدَّ أجساًدا (٢) أو املرئي، البث أو املحمول، الهاتف أو العاملية، العنكبوتية الشبكة
اإللكرتونية األجساد وكيميائية). (إلكرتونية، عضوية غري مواد إضافة/إدماج خالل من
وصالت خالل من اآلالت، مع تفاعلية واجهات ذات برشية أجساد هي التكنولوجية أو
تعديالت بإجراء اآلالت مع التفاعل يُهيَّأ حيث األغلب؛ عىل كمبيوتر وشبكات إلكرتونية
أجساد وثمة البرشي. الجسد هي التي العضوية املادة عىل إلكرتونية أو طبية أو جراحية
إلكرتونية». «األجساد هي هذه قدراتها. لتَحسني أو اإلعاقة، عىل التغلُّب من لتمكينها تُعدَّل
أنها يبدو بالشبكات، متصلة أو تكنولوجيٍّا، لة معدَّ أجساد هي اإللكرتونية األجساد
يف «تكون» أن عىل باقتدارها املبارشة، املادية الجغرافية مواقعها لُربهة، ولو تَتجاوز،

أخرى. بوسائل األشياء «تفعل» أن أو أخرى، أماكن
د التجسُّ و«إعادة الجسد»، من «التجرُّد من شكًال األمر هذا يُصبح أزعم، وكما
والدم) (اللحم الرطب» «العتاد فيها يندمج برشية، بعد ما أجساد هذه املتزامنة».

(الشفرة). املرن والعتاد اآللة) أو (الكمبيوتر الصلب العتاد مع ويتفاعل
وراء الخارج»، «إىل السايبورج د يتمدَّ ذاته؛ الوقت يف اتجاهني يف السايبورج يعمل
«إىل العالم يجلب أن السايبورج يستطيع كما والعظم؛ للجلد املبارشة املادية الحدود
االستثارة أو العصبية املحاكاة تُزوَّد االفرتايض، الواقع بيئات يف مبارشة. العقل داخل»
أو أعني من أجسادنا عليه تشتمل بما األخرى الحاالت يف نستوعبها قد التي الحسية،
لتناسب لها تُعدِّ أو الحواس ن تُحسِّ أن يُمكنها التي بالتكنولوجيات أنوف، أو آذان أو جلد
الفضاء يف املرء بقاء طوال واقعيٍّا (يكون بالكامل جديًدا «واقًعا» بذلك خالقًة الفرد،
العقل اسرتاحة فرتات يف املختَربة فاألحاسيس ثَمَّ وِمن االفرتايض)؛ الواقع أو اإللكرتوني
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مساحة يف ُمكيَّف، جوٍّ يف جالًسا تكون أن يُمِكن للجسد: اآلني باملوقع متصلة «ليست»
االفرتايض الواقع بيئات خالل من الريف يف األحراج رائحة تشم ذلك ومع معقمة، مكتبية

ووعيك. جسدك داخل مبارشة لة املحمَّ
«مجرَّدة حالة هو لدينا ما — الداخل وإىل الخارج إىل — الحركتني هاتنَي كلتا يف
آَخر فضاءٍ إىل تمديده أو للجسد، املكاني املوقف عىل التغلُّب فيها جرى الجسد»، من
أسميها ما هي هذه د التجسُّ إعادة الجسد. من آخر نوع فيها بُنِي د» تجسُّ و«إعادة كليٍّا،
«اندماج» عىل يدل منحوت مصطلح وهو ،e-mergence اإللكرتوني» االندماجي «النشوء
من جديد نوع «نشوء» وكذلك اإللكرتونيات)، (أو املرن والعتاد (العضوي) الرطب العتاد

البرش.
التجرُّد ل تُسهِّ اإللكرتونية الثقافة أن أو للجسد، تجاوز حدث قد أنه يكفي فال ولذا
رؤيته عىل درجنا ما محل املشكَّل الجسد نوع يف النظر إعادة إىل نَحتاج بل الجسد، من

البرش. باعتباره
ُهويات نخرتع بأن فيها نعيش التي تلك قبيل من اإللكرتونية الثقافات لنا تسمح
املتعلقة والتفضيالت والهيئات، والنوع، العمر، تغيري يُمكننا بالكامل، وتخيُّلية جديدة
أن أحد يَملك ال اليف»، «سكند يف أو سبيس» «ماي يف واملكان. واألمة، واللغة، باملأكل،
أنه الكمبيوترية/الرقمية الشخصية نبذتُك تُخرب َمن أنك من اليقني من درجة بأي ق يتحقَّ
الوجوه «إعداد بأنه األدوار لعب من الحديث الوضع إليوت إس تي الشاعر وصف أنت.
عىل والُهويات اإللكرتونية واألدوار .(١٤ :[١٩١٧] ١٩٩٣) نلقاها» التي الوجوه للقاء
الحضارية العمليات ظلت آَخر. بُعٍد إىل الوجوه «إعداد» عملية تَُمد (األفاتارات) اإلنرتنت
والسلوك. املظاهر بتهذيب تُعنى اإلنساني، التاريخ عْرب (٢٠٠٠ إلياس نوربرت بنيَّ (كما

السلوكية. وأعرافهما معايريهما يطوران االجتماعي والتواصل اإلنرتنت وآداب
اإلنرتنت عىل يكون حينما حتى — معيَّنة اجتماعية منظومات وسط موجود الجسد
معينة معاني جميًعا والدولة، واألرسة، والدين، والقانون، الطب، يستخدم وخطابات. —

معينة. بطرق الجسد مع يتعامل وكلها للجسد،

ويُِدر معيَّنة ولوازم مالبس له نبيع أن يُمكن مرشوًعا الجسد األزياء صناعة ترى •
أرباًحا. بذلك

شفرات فك يجب والفيزيائية الترشيحية السمات من مجموعة الجسد الطب يرى •
بسالسة. العمل عىل ومساعدتها — الزمة فاملعرفة — الدقيقة أعمالها
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ثَمَّ ومن التصنيع، عىل تساعد أدوات العمال أجساد فريى الصناعة رجل أما •
إنتاجيتها. حسب األجساد ويصنِّف لألرباح، مصادر

بالصالة الخطيئة من التحلُّل إىل ومحتاًجا خطَّاءً الجسد الدين يرى ما وغالبًا •
من الحرمان خالل من الجسد إىل مبارشة موجًها الصوم كون (مع والصوم

الغذاء).
— العالقات من معيَّنة أنواع سوى تحتمل ال عالقات، وحدة فهي األرسة أما •

األجساد. بني — الجنسية وخصوًصا
يف أجسادهم بسجن «املجرمني» ويعاقب األجساد، حركات فيضبط القانون وأما •

الزنازين.

واملعرفيَّنْي، والسياسيَّنْي، االقتصاديَّنْي، والضبط للمراقبة موضوع األجساد أن الواضح
لألجساد البرشية بعد ما الثقافُة هذا عن تشذُّ وال والعلميَّنْي-التكنولوجيَّنْي. واأليديولوجيَّنْي،

إلكرتونيٍّا. لة واملعدَّ املوصولة

البرشية بعد ما األجساد (1)

وتضخيٍم بتقدٍُّم أيًضا ييش ولكنه بعد)، (ما محًضا زمنيٍّا وسًما البرشي بعد ما ليس
«نشوء هو البرشي بعد ما ورقمية. وطبية، وجراحية، تكنولوجية، وسائل خالل من للبرش
شكل يف يتسبب العضوي، والجسد التكنولوجيا بني للتالقي ونتاج إلكرتوني»، اندماجي

األسبق. للنموذج تحسينًا يبدوان برشيَّنْي، وأداء
الثقافات، كل يف باستمرار تُعدَّل األجساد ظلت بل قط، «طبيعية» األجساد تكن لم
الوشم، املثال. سبيل عىل األسنان، لتقويم بحارصتنَْي أو مصاب، لجندي تعويضية بذراع
والزرعات، واليوجا، الغذائية، واألنظمة والجراحة، والتخريم، واملالبس، واألزياء، والحيل،
قائمة يُشكِّل الجسد «ل» ُفِعلت التي األشياء عدد … والرتقيعات وامِلشية، الهيئة وتقويم

ُمرِهقة.

البرشي بعد ما

جراحية تدخالت خالل من العضوية األجساد تُعدَّل حيث السايبورج؛ لوصف آخر مصطلح
أو تضخيم أو استعادة أجل من الصلب، والعتاد املرن بالعتاد ل وتُوصَّ وتكنولوجية، وكيميائية
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تجميع إلكرتوني»، «اندماجي نشوء هو البرشي بعد ما «الطبيعية». وأوضاعها قدراتها تعديل
التعويضية، (األجهزة الصلب والعتاد الكمبيوتر)، (شفرات املرن والعتاد (العضوي)، الرطب للعتاد
وساطة خالل من خربته أو العالم مع تفاُعله يكون الكمبيوتر)، ورقاقات اإللكرتونية، والزرعات

التكنولوجيا.

والتكنولوجيا؛ الثقافة بني ثنائيٍّا ا تضادٍّ باعتبارها إليها النظر يُمكن ال ذاتها والطبيعة
الوسائط، عىل تَعتِمد بالطبيعة والخربة الوسائط، عىل وُمعتِمدة تكنولوجيٍّا لة معدَّ فالطبيعة

املدَركة. والبيئة امُلدِرك الفاعل بني ما الحدود انهارت التكنولوجيا. خالل من وتُتاح
والتغيري والتنديب، الوشم خالل من التجميل إجراءات عىل الجسد تعديل يشتمل
حالة ويف ووظيفته. الجسد شكل يف التكنولوجي ل والتدخُّ وطبيٍّا، جراحيٍّا املستحدث
دائًما األجساد وتكون عالية، تكنولوجيا الجسد تعديل يُصبح املثال، سبيل عىل السايرببنك

تكنولوجية». «أجساًدا
املتزايد االستخدام مع مختلف. بمعنًى سايبورجات هي التكنولوجية األجساد
يشوش ما شيئًا أيًضا السايبورج يكون الحيوانات، أعضاء وزرع الوراثية للهندسة
واآللة. اإلنسان بني الفاصل الحد فقط وليس والحيوان، اإلنسان بني الفاصل الحد
للحديث ذاتها «األنواع» فكرَة القرينة» «األنواع بشأن (٢٠٠٦) هاراواي دونا بحث ع يُوسِّ
يف ر التطوُّ جانب إىل «أنواع»)، لكلمة االشتقاقية (الجذور و«االستجابة» «االحرتام» عن
األخرى؛ الحياة أشكال باتجاه ،(٢٠٠٨ ،٢٠٠٧ وولف (كريي البرشية» بعد «ما الدراسات
من الجديدة لألشكال دقيقة صورة ليست إنسانًا-آلة بوصفه السايبورج فكرة فإن ولذا

الجديدة. األلفية يف األجساد

التجميل (1-1)

من الحد وأنظمة السليكون، زرعات اإلنسانية. ِقَدم قديم بالجسد التجمييل التالعب
عىل الحفاظ جميعها تُؤكِّد املنوَّعة التجميل» و«عمليات البدنية، اللياقة وتمرينات السمنة،
الجسد عن اجتماعيٍّا قبولها يُمكن التي الفكرة مع التالؤم إىل يسعى شكل — معنيَّ شكٍل
نوعية تحسني نحو األحوال أغلب يف موجًها للجسد الجراحي التعديل كان «الجميل».
الزرعات أما آخر. نوع أيَّ أو حركيًة إعاقًة يُعانون الذين أولئك وخصوًصا الناس، حياة
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الجسد. بقاء لتحسني ُمساِعدة وسائل فهي االصطناعية واألطراف التعويضية واألجهزة
تستخدم قد للُهوية. عالمات األغلب عىل فهي الجسد تمييز عالمات من وغريه الوشم وأما
ويُمكن عضويتها. إىل لإلشارة ُمميِّزة عالمات االجتماعية والجماعات والقبائل املجتمعات
يجعله بما — الفرعية الثقافية الجماعات يف التمرُّد عىل عالمًة الجسد تعديل يكون أن

سافر. نحٍو عىل سياسيٍّا تحرًُّكا
البرشي، الجسد دور تعريف ينشد ألنه اجتماعي»؛ «سيايس فعل الجسد تعديل

الجسد. يف السيايس الشأن يُريس وهو حتى و«فاعليته»، وُهويته، وقدرته،
بعض وأرجع العرشين، القرن تسعينيات يف ذيوًعا أكثر األجساد تعديل نزعة صارت
.(٢٠٠٠ ميلو (دو أسبق ِحقبة يف سائدة كانت التي الوشم ثقافة إىل جذورها الباحثني
القرن سبعينيات يف «البانك» جماعة نشأة مع فرعيًة ثقافيًة حركًة الجسد تعديل وصار
الراسخة األعراف عن التساؤالت وتُثري املتماسك، الجسد فكرة تزلزل وهي العرشين.
األجساد جماعات تُشكِّل السياسية، الناحية ومن الجسد. عليه يكون أن «ينبغي» ما بشأن

راديكالية. فرعيًة ثقافًة لة املعدَّ
التجميلية، فالجراحة كبري؛ جدال محلَّ الجسد تعديل كان طاملا النساء، حالة ويف
من تزيد (١٩٩١ مورجان بي كي ١٩٩٥؛ (ديفيز النسوية النظريات أنصار يزعم كما
بإقبالها أنها، أورالن مثل فنانات تدَّعي ذلك، ومع جنسيٍّا. جسًما باعتبارها املرأة تسليع

املرأة. جمال بشأن السائدة األعراف تقلب جسدها، تعديل عىل إرادتها بمحض
نفسه الجسد فيجعل جنسيٍّا وامُلتحوِّلني وامِلثليات املثليِّني ِقبَل من الجسد تعديل أما
مثل فإن «السائدة»، الثقافة هوامش عىل حال أيِّ عىل ُهوياتهم تقع أفراد وألنهم شاذٍّا.
الجسد رغبات باستعراض يُثريون، وهم راديكالية. جنسية سياسة تُِربز امُلمارسات هذه

الجنيس. السلوك معايري بشأن التساؤالت والخضوع)، االستعباد (مثل املوصومة
غسل جهاز من — واآللة الجسد بني التفاعلية الواجهات التكنولوجية، الثقافة يف
البرشية. بعد ما لألجساد أمثلة هي — املزروعة الرقاقات إىل القلب رضبات ومنظِّم الُكىل
خالل من الجسد تشكيل تُعيد التي البرشية بعد ما للفنون الشهرية النماذج ومن
جوردون إيزا السايمبيوت وفريق وأورالن، ستيالرك، قدَّمه ما والتكنولوجيا، الجراحة
العاَلمية العنكبوتية بالشبكة جسده ستيالرك األسرتايل الفنان ل وصَّ فقد جاريل. وجيس
أماكن من الكمبيوتر مفاتيح لوحة باستخدام أوامر يُصِدرون أناًسا، مكَّن نحٍو عىل
فهي أورالن األدائية الفنانة وأما .(www.stelarc.va.com.au) جسده تحريك من أخرى،
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ا مبارشٍّ بثٍّا العمليات وتُبَث — وجسدها وجهها لتغيري متعددة تجميلية عمليات تخوض
«تقمُّص املرشوع ت سمَّ وقد .(www.orlan.net (انظر العاملية العنكبوتية الشبكة عىل
تهدف كهربية ودوائر ومطاًطا سليكون فرتتدي جوردون إيزا وأما أورالن». القديسة
عىل بالكامل غريب ولكن عضوي هجني، حي كائن إىل بالكامل الفنانة «تحويل إىل منها
بالكامل» مدمجة تحكُّم بأجهزة مزوَّد واآللة اإلنسان بني يجمع َمسٍخ إىل إغوائي، نحٍو

.(www.psymbiote.org)
يف الجسد تحكُّم حدود جذريٍّا تغيريًا يُغريِّ آليٍّا-جسمانيٍّا اندماًجا ستيالرك يقرتح
داخله: نعيش الذي األول الحد فتطمس أورالن أما الجسد». حدود «آفاق ويُمدِّد نفسه،
نكتسب أن يمكننا املبنية: طبيعته بكشف التساؤل موضع الحد هذا أورالن تضع ِجلدنا.
والشكل، الجلد، ولون السحنات بتغيري الجسد. «نضبط» أن ويُمكننا والسحنات، الجمال

منه. واستقبالنا العالم مع تفاعلنا ثَمَّ وِمن العالم، مع نا حدَّ نُغريِّ
البدائية والطقوس التكنولوجيا عىل تَعتِمد التي األخرى التجميلية املرشوعات تَشمل
لتعديل اإللكرتونية (املجلة إزين» موديفكاشن «بدي مجلة ُمجتمع التعديل أو التنديب مثل
الفنية، ألعمالهم صوًرا املجلة هذه يف األفراد يَعرض .(www.bmezine.com) الجسد)
العمل هذا يؤدُّون أناًسا اإلنرتنت عىل تصدر التي املجلة وتجمع اقرتاحات. ويُقدِّمون
ثقافة مجتمع ليُشكِّلوا والسياسية الجغرافية الحدود األحيان من كثري يف ُمتجاِوزين

فرعية.
التي امُلتطرفة الفردية والتعديل، التجميل من الشاكلة لهذه الرئيسية الجوانب من

بيتس: فيكتوريا تقول وكما «الفنانون». بها يتَّسم

نكون أال ينبغي الفردية: ُخلُق ويُعظِّم الطبيعة من الجسد يُجرِّد … الخطاب هذا
التي الجسدية التعديالت نقترصعىل وأال ثقافتنا، إلمالءات االمتثال عىل ُمجربين

(١٦٩ :٢٠٠٣) بالفعل. اخرتاعها سبق

الشخصية. والحرية والفردية، التخصيص، عىل ليربايل تركيز فثمة بيتس، تَقرتح وكما
بيتس تَفِرتض الفرعية، الجسد تعديل لثقافات االستجابات معظم غرار فعىل ذلك، ومع
تعديل إىل فالنظر الطبيعية. صفته من بعُد فيما يُجرَّد «طبيعي» جسد وجود أيًضا مسبًقا
الحدود «ماهية» بشأن املعايري بعض لدينا يكون أن يستلزم جائر فعل أنه عىل الجسد

انتهاكها. جرى التي السحنات) أو الوظيفة، أو الشكل، (أو
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التعديل أو التضخيم هذا مثل يعمل كيف نرى أن هي اعتقادي يف األهم واملسألة
طقوٍس من مبارشة مستلَهم التعديالت (معظم البدائية الثقافات مع مثًال ليتالءم اإلبداعي
الجسد»). لتعديل اإللكرتونية «املجلة موقع عىل نَشهُده كما غربية، غري ثقافات إىل تنتمي

النمط: هذا من تساؤالت وهاُكم

تُصبح حينما الغربية، غري الثالث العالم ثقافات «تسليع» ل يَعنيه الذي ما •
كثري (ويف هائلة ميتافيزيقية أو دينية أو عاطفية داللة تحمل التي املمارسات
إثني؟ ذوق لها عاملية صناعة من جزءًا الثالث) الدالالت هذه كل الحاالت من

مكافئ «أصله» ل إثني ذوق تسويق حرية الشخصية الفاعلية ن تتضمَّ هل •
أخرى؟ ثقافة يف مختلف

الذي ما جديدين؟ تصويتية ُهوية أو رفاًها امُلعدَّل الجسد يتطلب/يستلزم هل •
واألعراق؟ االجتماعية األنواع يف التعديل يُؤثِّر وكيف الطبي؟ للعالج هذا يَعنيه

التكنولوجيات من كثري يف يتمثَّالن كما — الُهويات تخصيص إىل السعي وهذا الفردية هذه
كذلك. تكن لم أم لة معدَّ أكانت سواء األجساد، لكل االجتماعي املوقع يُنكران — اإللكرتونية
والسياسة، الطعام، اقتصاديات من بنصيب وتطالب اجتماعية، سياقات يف األجساد تعيش
«جمعية، مسائل ولكنها وحدهم، لألفراد مرتوكة مسائل ليست وهذه الجنيس. واالنتماء

واملنافع. والقوة، الفاعلية، تخص مسائل واجتماعية». ومجتمعية،

واملعلوماتي الرقمي التحويل (2-1)

الزرعات وتثري اإللكرتونية. األجساد بناء يف حاسًما دوًرا الطبية التكنولوجيا لعبت
تساؤالٍت وراثيٍّا، املعدلة واألجساد الكيميائية، والتعديالت التعويضية، واألجهزة الجراحية

نفسه. «الطبيعي» الجسد مفهوم بشأن
أو املرئي» اإلنسان «مرشوع يف نراها التي تلك قبيل من الرقمية، األجساد تُساعد
شاشة عىل الجسد بناء إعادة من دة معقَّ عمليات إجراء عىل املرئية»، ستانفورد «أنثى
يف وتُحفظ أفالم، عىل تُصوَّر ثم رقيقة، رشائح إىل يُحوَّل أو الجسد يُختَزل الكمبيوتر.
البرشي الجسد ترجمة من أيًضا كلورادو يف البرشية املحاكاة مركز تمكَّن رقمية. صورة
ومرشوعات الطبي التصوير وتكنولوجيا .(www.uchsc.edu/sm/chs) رقمية صيغة إىل
وحينما «الصور». حول تدور أنها أي وتمثيله؛ الجسد إلدراك أساليب هي الرقمي اإلنسان
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حيث — ترشيًحا «تُنِتج» كي آخر مكاٍن يف بناؤها ويُعاد وتُبَث، رقمية، صيغة إىل تُحوَّل
تضيع. هذه الصور تحويل خطوات فإن — والخاليا األنسجة األرقام تُمثِّل

مانوفيتش أخرى؛ صيغة إىل يشء تحويل (عملية الرمزي» «التحويل ل أمثلة هذه
رموز إىل الحالة هذه يف رمزيٍّا الجسد ل يُحوَّ ٢٠٠٤أ). ثاكر أيًضا وانظر ٦٤؛ :٢٠٠١
معلومات وعلم رقميون، بَرشٌ لدينا يكون أن ذلك عىل ويرتتَّب والكمبيوترات، الوراثة بلغة

جينومي. فن آِخًرا، وليس كمبيوترية، وبيولوجيا حيوية،
بيولوجي لكائن جسًدا بصفته — بطريقتني فْهمه ينبغي رمزيٍّا املحوَّل الجسد هذا
البيانات. وقواعد والنمذجة، التصوير، من أشكال عْرب مؤلًَّفا جسًدا بصفته «و» وجزيئي،
وفًقا يَتشكَّل وتمكينية، وحتمية، فنية، املكاني، السياق من انتزاع لعملية خاضع جسد إنه
أهمية تَنبع هنا من .(٢٠٠٦ (هانسن الفنية» األساليب «بصحبة ده تجسُّ يُدَرك جسد لها؛

باملساَعدة. التلقيح وتكنولوجيات الوراثية، والهندسة النانوي، الطب

الرمزي التحويل

“.GIF” بامتداد صور من — امللف تغيري ببساطة الرمزي التحويل يعني صة، املتخصِّ الناحية من
االنتقال يُمثِّل أنه عىل الثقافية النظرية يف ويُفَهم مطبوعة. أو صوتية، ملفات أو مرئي، مقطع إىل

الكمبيوترية. و«الطبقة» الثقافية «الطبقة» بني

من كثري يف يتحكَّم النووي الحمض دام ما أنه افرتاض عىل الوراثي العالج يقوم
الحمض تغيري فسيكون للمرض، تعرُّضنا وحتى ومالمحنا، واستعداداتنا، سلوكياتنا،
خالل من وتُبَث الجسدية العمليات ل تُسجَّ املرض. ملكافحة ودائمة الة فعَّ طريقًة النووي
أو الدماغ نشاط سجالت تكون بحيث البيولوجية، املايكروية الكهروميكانيكية النُُّظم

الطوارئ. حالة يف ليطبعها للمعالج بسهولة متاحة القلب

النانوي والطب النانوية التكنولوجيا

النانوية التكنولوجيا وتسعى تقريبًا. كربون ذرات بعرضست املرت، من مليار عىل واحد هو «النانو»
الطبي التطبيق هو النانوي والطب الذرَّة. مستوى عىل بها والتالعب والعمليات املادة هندسة إىل
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من الجزيئات وحتى الخاليا، مستوى عىل الجسم أعضاء إصالح عىل ويشتمل النانوية. للتكنولوجيا
الربوتني. قبيل

أصغر أقساًما الجسد تحيل وهي والجزيء. الخلية مستوى عىل طبية الت تدخُّ هذه
ما يربط الذي الطب من الشكل وهذا والتعديل. للتدخل وكذلك التحليل، ألغراض فأصغر

املعلوماتي. الطب هو الطبية والبيولوجيا املعلومات تكنولوجيا بني
وخصوًصا مختلفة، بطريقة بالعالم اإلحساس من الجسد الوراثية الربمجة تمكِّن
جسدية. أمراض أو مشكالت بسبب قبُل من ذلك عن عجز قد الجسد ذلك يكون حينما
إحساس مان يُضخِّ جسديَّنْي أسلوبنَْي سوى ليسا الوراثي والتعديل التعويضية واألجهزة

بالعالم. الجسد
الحياة؛ لشفرة تجليٍّا باعتباره الجسَد الوراثي، العالج شأن شأنه االستنساخ، يعالج
الحمض يُفَهم حيث معلومات؛ إىل الحياة لتحويل آخر مثال أنه إال النووي. الحمض أي
بشأن مثري تناُقض ثمة البرشية. الحياة جوهر باعتبارهما الوراثية والشفرة النووي
ويَستعريُه رقميٍّا، يصبح حينما شفرة إىل الجسد «يُرتَجم» إذ معلومات؛ إىل الجسد تحويل
إىل يُنَظر الحياة»). «كتاب باعتباره النووي (الحامض ا» «نصٍّ باعتباره البيولوجيا علماء
باعتباره للجسد املعنى لهذا مقابل أيًضا ويوجد مصدرية. شفرة أنه عىل النووي الحمض
قاعدة تُساِعد إذ الوراثية؛ الهندسة يف املادي الجسد من آخر شكل اآلن يُشَهد حيث شفرة.
من — فعلية مادية أجسام إنتاج عىل الوراثية) الشفرة («نص» املعلومات أو البيانات
معلومات، إىل ل ُمحوَّ جسٌد جهٍة من لدينا ثَمَّ، ومن العقاقري. إىل البكترييا إىل دويل النعجة

فعلية. مادية أجساد إنتاج عىل تساعد معلوماٌت املقابلة الجهة ومن
عىل الجسد ومع البيولوجيا مع البيولوجية والتكنولوجيا الجزيئية البيولوجيا تتعامل
وباعتباره اقتصاديٍّا، جسًدا باعتباره الجسد يعمل الجسد. فيها يَكدح تكنولوجيا، أنهما
بوصفه الجسد عن الفكرة لهذه تجسيد هو الجينوم اكتشاف براءة (تسجيل ِملكية
والطبية البيولوجية للقيمة متواِصل «تحويل» ثمة ثاكر، يوجني لتعبري ووفًقا ملكية).
.(٤٧ :٢٠٠٥) حيويٍّا» ماديٍّا «جهًدا يمتلك الجسد أن يُعتقد حيث اقتصادية؛ قيمة إىل
النووية، أحماضهم أي البرشية، الكائنات تصنيف عىل الوراثية املعلومات تنظيم يُساعد
كما ثقايف ولكنه وحسب، بيولوجيٍّا أو طبيٍّا ليس التصنيفي النظام وهذا بيانات. قواعد يف
تداعيات معلومات إىل الجسد لتحويل يكون حيث ُمقِنع؛ نحٍو عىل (٢٠٠٥) ثاكر افرتض
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هل االخرتاع: براءات بشأن جدل مثار وراثيٍّا املهندسة الحية الكائنات كانت طاملا أخرى.
االخرتاع براءات ملنْح قابلة غري فهي ثَمَّ (ومن «طبيعية» معمليٍّا املخلَّقة الحية الكائنات
الرباءات)؟ لقواعد قابلة فهي ثَمَّ (ومن «مخرتَعة» أم األمريكية)، الرباءات لقوانني وفًقا
اخرتاع براءة منح بإمكان ١٩٨٠ عام يف املتحدة الواليات يف العليا املحكمة حكمت حينما
الجسد بشأن كامَلني ونقاًشا جداًال أطلقت املعمل، يف املربَّاة شاكرابارتي أناند بكترييا عن
الخط أن مور ادَّعى حينما — آخر مثال ١٩٧٦ لعام مور جون وقضية «ملكية». باعتباره
له. ِمْلك بالرسطان امُلصاب عظامه نخاع من املنتَج الخلوي) «مو» خط ى (املسمَّ الخلوي
حالة ويف البيولوجية. مواده يَمِلك يكن لم مور بأن كالفورنيا يف العليا املحكمة حكَمت
الوراثية املواد جمع يُمكن إذ أعظم؛ أهمية النقاش هذا يكتسب البيوتكنولوجية الصناعة
الجينوم مرشوع يف (كما لها بيانات قواعد وعمل بأكملها، وأعراق وقبائل ملجتمعات
األجساد أي نسأل: البيوتكنولوجي املجال يف تكوينها امُلعاد األجسام تجعلنا البرشي).

٢٠٠٥)؟ (باون قيمة ذات

البرشية وراء ما وفلسفة الربودة فيزياء (3-1)

حركة هي وتجاوزه البرشي الجسد بمدِّ تؤمن التي الفرعية الثقافية الحركات إحدى
التفاُعلية الواجهة الِعلميون التفاؤليون يمجد .(www.extropy.org) العلميني التفاؤليني
الجسد ُمتجاوًزا اإلنسان فيها يعيش برشية» وراء «ما حالة ُمفرتضني واآللة، اإلنسان بني
إعالن يف مبنيَّ هو كما البرشية، وراء ما حركة تسعى بيولوجيٍّا. املعَطى والزمن والعمليات
شامًال البرشي، الظرف تصميم» ««إعادة إىل (٢٠٠٢) البرشي وراء ما العاملي االتحاد
البرشية الفكرية املهارات عىل املفروضة والقيود الشيخوخة، حتمية قبيل من محدَّدات

األرض.» بكوكب وتقيُّدنا وامُلعاناة، املفروضة، والسيكولوجيا واالصطناعية،
عملية لتغيري يسعون أنهم بسبب وليس بالفعل، مزعجة العلميني التفاؤليِّني سياسة
تعريفهم يفتح الطبيعية). العمليات يف قرون َطوال لوا تدخَّ البرش أن (نعلم «طبيعية»
وفكرية سيكولوجية نوعية من «أشخاص سياستهم: بشأن النقاَش البرش وراء ملا ذاته
وغري للخلود، وقابلون ذاتي، وتعريف ذاتية، بربمجة يتسمون أفراد مسبوقة، غري وجسدية
يمتلكون الذين أولئك — فقط األفراد من معينة أنواًعا أن التفاؤليون يفرتض محدودين.»
والشيخوخة. األمراض من التحرُّر أو الخلود يف سريغبون — عاليًا املذكورة الخصائص
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هي: األساسية األسئلة ستكون

واألقليات، اإلثنية، والجماعات األعراق، كل عىل املتقدمة األجساد خيار ينطبق هل •
املختلفة؟ القدرات وذوي والنساء،

اختيار اآلن، تُميل كما تُميل، ربما التي والثقافية االجتماعية األعراف عن ماذا •
واألشكال؟ األجساد

الكثريون يستطيع ال الذي الُعرف هي تكون أن املحسنة القابليات شأن من هل •
إليه؟ االنضمام لوا) يتحمَّ (أن

عىل تقريبًا بالكامل قائًما اإلنرتنت عىل البرشيني وراء وما التفاؤليِّني حضور يبدو
عىل الجسد وتعديل البرشي وراء ما الوجود بانقسام هذا يوحي هل القوقازية. األعراق

ِعرقي؟ أساٍس

املستهِلكة التكنولوجية األجساد (4-1)

تكون ما وغالبًا اليابان. يف مصنوعة السايرببنك ثقافة يف اإللكرتوني الفضاء ات» «منصَّ
أجساد دوًما هي التكنولوجية األجساد صينية.1 جيبسون ويليام أعمال يف «الفريوسات»
جوردون أيزا ترتدي أو أحشاءه، ر يُصوِّ لكي كامريا ستيالرك يبتلع حينما «ُمستهِلكة».
الثقافة يف بقوة راسَخني يبقيان فهما التيتانيوم، من مصنوعة رأس وسماَعتي قفازين

باملادة. تزوَّد التي والصناعة االستهالكية
بعد ما حياة أسلوب يُمثِّل الشباب استهالك أن االجتماع علم منظِّرو افرتض
.(٢٠٠٠ (مايلز الثالث العالم شعوب لدى الحَرضية واملراكز الغربية املدن يف حداثيٍّ
الجديدة الوسائط تكنولوجيا استهالك جماعات كربى من واحدة أيًضا الشباب ويُشكِّل
واألنواع الطبقات بني ة ُمهمَّ اختالفات وجود من الرغم عىل ،(٢٠٠٣ (ليفينجستون
مايلز، نظر وجهة من .(٢٠٠٧ وبيدروزو (ويلسكا املهارات ويف االستهالك يف االجتماعية
يف والسلع فالبضائع الشباب. ُهوية بعيد مًدى إىل تُحدِّد الحياة، ألسلوب اختيارات هذه
بأداته، العاطفي املرء وتعلُّق والتخصيص، الفرد. تُشكِّل املعارصة االستهالكية الثقافة
بالفرد، وربطها املحلية، للظروف التكنولوجيا لتطويع عمليات هي ، معنيَّ أسلوب وتبنِّي

املرء. ُهوية عنارص من عنًرصا تصري تجعلها بطرٍق
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عالم يف لالستقرار وسيلة تُصبح االستهالكية الُهويات أن االجتماع علم ُمنظِّرو يُؤمن
فتبنيِّ (١٩٨٧ (ملر املادية الثقافة دراسات أما .(٢٠٠٠ (مايلز الرسيعة ات للتغريُّ مرتوك
خالف عىل ولكنها، ما، فرٍد بُهوية ملحقة «إضافات» ليست َلع والسِّ البضائع أن كيف
«تشكيل» هو ما بقْدر الُهوية تجزؤ األمر ليس وثيقة. عالقة يف الُهوية هذه «تُشكِّل» ذلك،

للُهوية. مختلف
دور موضع تحديد الجديدة والوسائط االستهالكية الثقافة فْهم ُطُرق وِمن
إىل بحاجة أننا أفرتض اإلبداعية، (٢٠٠٤) مارشال ديفيد قراءة باتباع املستخدمني.
أن مارشال يقرتح مستهِلكني». «ُمنتجيم أو «ُمنِتِجني» باعتبارهم امُلستهِلكني نرى أن
الناشئ الجديدة الوسائط وموضوع الثقايف. اإلنتاج «عملية» جوهر يف منخرطون العامة
من أيٌّ بدورها تحسم التي والقرارات االختيارات من سلسلة نتاج هو ما أداٍة استخدام يف
تُلهم فحينما نظره. وجهة تداعيات مارشال يرى ال ذلك، ومع الشعبي. هو األلعاب ِصيَغ
أو للتكنولوجيا أو التفاعلية للواجهة إضافيٍّا تطويًرا املتكرِّر استخدامه أو املستهلك آراء
به نعرتف أن يجب فما مثًال)، تنقيحات، شكل عىل الكمبيوتر، ألعاب (يف اللعبة لصيغة
يُمكن ال نحٍو عىل الشامَلني والربح القوة بقاء مع (حتى للتكنولوجيا املشرتك» «البناء هو
االستهالكي املجتمع هذا مثل يف نراه فما الرأسمايل). االحتكاري امُلصنِّع بأيدي إنكاره
الواجهة تكون حيث الجديدة؛ الوسائط ثقافات لكل املتكرِّرة الطبيعة هو التكنولوجي

االستخدام. ونمط املادي باملستخِدم مرتبطة التكنولوجيا أو التفاعلية

املتصلة األجساد (2)

بود اآلي جهاز عىل املفضلة موسيقاك إىل تستمع بينما كمبيوترك عىل تعمل حينما
يعمل الذي هاتفك عىل الخفاء يف الجوية رحلتك معلومات تحديث يَجري بينما خاصتك،
العملية يف الناس يَنهِمك خفية. األجهزة هذه تجعل فأنت شخصيٍّا، رقميٍّا مساعًدا أيًضا
ويُصبح شفاًفا. الوسيط جعل مع حتى واملعلومات) واملوسيقى، اإللكرتوني، (الربيد
عىل الرقمي العرص يف األجساد تعمل .(١٩٩٨ (لبتون املستخِدم لجسد امتداًدا الجهاز
يكون نفسه الجسد أن لدرجة الوساطة عىل قائمة كونها من (١) املستويني: هذين
للغاية شخصيٍّا ارتباًطا الجسد يطور و(٢) التكنولوجي، الجهاز ويختفي الوسيط هو

بالجهاز.
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(هو بيولوجي «قلب» ثمة أنا++. هي املوفقة ميتشل ويليام استعارة يف اآلن األجساد
مع تفاعلية واجهة له ُجِعلت آخر) مكاٍن يف بياناته وُحِفظت معلومات، إىل ل ُحوِّ نفسه
مع أجسادنا تفاعل أن هذا ويعني بها. توصيله وتم واألنظمة، واملجتمعات الشبكات
أو مغلقة، أجساد هناك تَُعد لم الرقمي. العرص يف بشدة ٌل ومعدَّ متأثٌِّر مادي فضاء أي
تتغلغل بينها. فيما نشط تفاعل يف موصولة فضاءات توجد وإنما محدودة، سكنية أحياء
الجسد مادية تَمتزج ما بقْدر قبُل، من يحدث لم كما اإلدراكي الجسد نظام يف املدينة
بالجسد املحيط فالفضاء وبالعكس، االتصاالت. أنظمة من قة املتدفِّ بالبيانات وتتشكَّل
أجهزة تتَّصل حني املعلومات، ق تدفُّ الجسد يغريِّ به. ويتأثَّر الجسد حضور إىل يُعدَّل
بالشبكات، األجهزة من وغريها الشخيص الرقمي واملساعد بود واآلي املحمول الهاتف
والجغرافيات الطعام تناول أماكن وتستكشف واملواصالت، الطقس معلومات وتستنزل
أن يمكن املرء ألن باألقاليم؛ واألماكن األجساد الرتباط مسبوق غري فكٌّ هذا «األخرى».
الهاتف باستخدام اإلنرتنت عىل يتسوق أيًضا آخر مكان يف وهو معني مكان يف يكون
خربة هي هذه افرتايض. َمتجر أو أخرى، مدينة يف «واقع» تجاري مركز يف مثًال، املحمول

واحد. وقت يف متعدِّدة بأماكن االتصال
يرتاسلون الذين فاألفراد املراقبة؛ من نوًعا بصفته أيًضا باإلقليم االرتباط فك يعمل
نقاط إىل إرشادهم ويمكن مختلفة، أماكن من تحركاتهم ينسقوا أن يُمكنهم نصيٍّا
يكون ألن داعَي فال ثَمَّ ومن املحمول؛ الهاتف عىل املستمر االتصال خالل من التقائهم،

مألوًفا. املكان تجعل املعلومات أصداء ألن بالكامل؛ جديًدا مكان أي
ت غريَّ كيف املعارص البحث أثبت إذ بالزمن؛ إحساس أيًضا هو باملكان اإلحساس
(جرين والزمن املكان من بكلٍّ الناس إحساس املحمولة األجهزة باستخدام االتصاالت

.(٢٠٠٢
يشأ، ووقتما» «أينما املرء يستخدمه شخصيٍّا، جهاًزا باعتباره املحمول، الهاتف
العشاء مائدة عىل عمل رسالة ي تلقِّ من — العائلة ووقت والفراغ، العمل، إيقاع يغريِّ
«الزمني» للتنظيم تحدث التي التغيريات هي هذه العمل. أثناء الشخصية املحادثات إىل
الشخيص، الرقمي واملساعد املحمول، الكمبيوتر — املحمولة األجهزة تستطيع املعتاد.
أو العائلة أو الفراغ وقت إىل تمتد العمل ساعات أن تضمن أن — ي الَكفِّ والكمبيوتر
يف العديدة للفضاءات دائمان ودمج ترتيب إعادة هو الدائم االتصال االجتماعي. النشاط

واالتصاالت. املعلومات بتكنولوجيا املعزَّز الجسد هذا
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وزمالئنا بأحبائنا متصلني» «نبقى أن املحمولة للهواتف الخدمة مزودو منَّا يطلب
التي «متصلني» كلمة استعارة هو بالتأكيد للُمفارقة وامُلثري املحمول. الهاتف خالل من
لحدوث بد وال «بالقرب»، إحساس هو «االتصال» االتصال: تكنولوجيات كل تستخدمها
بإلغاء مستمر بهوس االستعارة تكرار ويَيش مادي». فضاء يف «التشارك من «االتصال»
التواصل، ليعني «االتصال» ل املناسب «املعنى» مالءمة هو التكنولوجيا تفعله ما املسافة.

االتصال. عىل والقدرة والرتاسل،
العامة الفضاءات بني التمييز أن أيًضا شبكيٍّا املتصلة والفضاءات األجساد تعني
االجتماعي التفاعل طبيعة يُغريِّ «االجتماعي» الفضاء من جديًدا نوًعا وأن ، ُغريِّ والخاصة

ُشكِّل. قد نفسها
وبني الخاص البيت بني ثالث» «فضاء بأنه املحمول الهاتف كوبوما تيمو يصف
املرء يكون حينما الخاص أو العام املجال من امُلشتق االفرتايض الفضاء العمل. مكان
العمل، يف يكون حينما الثالث» «فضائه إىل املرء يَنسِحب ثالث». «فضاء هو الهاتف، عىل

.(٢٠٠٤ (كوبوما، الطعام مائدة عىل أو آخرين، أصدقاء وسط يكون وحينما
الجسد خربة تُغريِّ التكنولوجيات تلك وأن معاشة، فضاءات هي األماكن أن وبما
يَشهدان الخارجيان والفضاء العمارة الفضاء. ذلك قات تدفُّ أيًضا تُغريِّ فهي «العيش»، ب
واآلالت األجساد تتتبَّع التي والكامريات الزائرين لحركات اسان حسَّ وكأنهما تغيريات
قاعدة إىل بدورها املعلومات وتُعيد — فائقة رؤية فضاءي لذلك منهما جاعلة — املادية

البيانات.
منهما كلٌّ ويجعل اآلخر، يف كالهما يَتغلغل الخارجي والفضاء األجساد أن هذا يَعني
سايبورج، املادي الجسد تجعل اآلتية املعلومات كانت إذا اآلخر. من جزءًا نفسه من

إنسانية. ِصبغة واملكان العمارة عىل يُضِفيان وأفعاله الجسد فحركة
حالة ذلك مثال لالهتمام. ُمثرية تبعات املوصول الجسد لهذا الثقافية، الناحية من
للبقاء األطفال الكمبيوتر وألعاب التليفزيون دفع بينما الشخيص. االتصال تكنولوجيات
«القابلة الشخيص االتصال وتكنولوجيات املحمولة الهواتف لهم تُتيح البيت، داخل
جديدة فضاءات الستكشاف الفرصة للشباب تُقدِّم وهي الخارج». «يف يكونوا أن لالرتداء»
بهم االتصال واألمهات اآلباء بإمكان ألن — داٍع بال َقِلقني وأمهاتهم آباؤهم يكون أن دون
بخروجهم. دراية عىل حتى أو — املواقع تحديد أجهزة خالل من مواقعهم تحديد و/أو
بما يَكربوا حتى القيادة يَستطيعون ال ألنهم — حركتهم لتَقيُّد خضوًعا األكثر فاألطفال
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نجد وهكذا االجتماعي. اإليالف من جديًدا نوًعا املحمول الهاتف يف يجدون — يكفي
.(٢٠٠٣ وآخرين، جونز (انظر الظهور يف آخذة للطفولة جديدة جغرافيا

إن حيث جديًدا؛ مسافاٍت ِعلَم لالرتداء» «القابلة واألجهزة املحمولة الهواتف تُنِتج
كاتز جيمس يفرتض مختلفة. بطريقة الفضاء يُنظم املحمولة لألجهزة الحامل الجسد
(الرأس بالكامل جديدة جسد «حركات» ويخلق يتطلَّب املحمول الهاتف أن (٢٠٠٦أ)
األجساد من الشاكلة هذه تعني الجسد). وأوضاع أفضل، بطريقة االستماع أجل من امُلمالة
االجتماعية الجماعة تتغري ما. اجتماعيٍة جماعة ِقبَل من الفضاءات تداول تَغريُّ املوصولة
ويتحدَّث مًعا، ويجلسون مًعا، يَمشون — عادًة «ُمتزامنة» تكون «األجساد» فيها التي
املحمول، الهاتف عىل مكاملة عىل للردِّ ويذهب أحدهم ينهض حينما — اآلخر إىل أحدهم
الناس يتشاَركها التي املذاعة املواد أو املوسيقى وتُغريِّ رسالة. شخص يشارك حينما أو

الفضاء. تداول ثَمَّ ومن األجساد؛ ترتيَب صوت مكرب أو سماعة عْرب
األجساد م تضخِّ الفضاءات وأن الفضاءات، م تُضخِّ املوصولة األجساد أن الواضح من

تتداولها. التي
قراءة يف َجنْكل ديفيد يفرتض خالله. ومن االتصال من السايبورج أجسام تُشكَّل
ُمنْشأًة حركتها، يف مستقلة ذاتًا ليس ألنه الذاتية؛ عن أفكارنا يُنبِّه السايبورج أن إبداعية
تتدفق خاللها من التي اإللكرتوني التحكُّم دورة تكون وربما االتصال. يف تشرتك سلًفا
بشأن للتفكري طريقة أيرس هي االستجابات وتَخلُق النظام داخل إىل جديد من املعلومات
الجسد بني ما مكاٍن يف السايبورج جسد يقع اتصال. حالة يف ذاتًا باعتباره السايبورج
جهاًزا هنا التكنولوجيا ليست املعلومات. تدفقات خالل من املبني والفرد البيولوجي
م، املضخَّ الجسد هو هذا الفاعل. إنشاء عىل تساعد ولكنها «األصيل»، الجسد عن تعويضيٍّا
تنقل أن هي إذًا، اإللكرتونية، الثقافة مهمة البرشية. بعد ما مرحلِة يف املوصول الجسد
التي واملادية االجتماعية «الظروف إىل باملحادثات يُبادر الذي الفرد من االهتمام بؤرة

وممكنة». مرئية للفرد املختلفة األوضاع فيها تُصبح

د التجسُّ وإعادة الجسد، من والتجرُّد د، التجسُّ (3)

املثالية الحالة جديدة، ديكارتية خربة باعتبارها تُرى البرشية بعد ما الخربة كانت طاملا
تم الجسد، من التجرُّد ثَمَّ ومن الجسد، جسد. ِمن وما خالص عقل فيها يوجد التي

تجاُوزهما.
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والنفسية. والُهوية، الذاتية، محلَّ باعتباره املركز يف الجسد وضع د» «التجسُّ يعني
التفاعل وخربة العالم. مع الجسد تفاُعل من تَنطِلق ألنها ما خربٍة أو ما ُهويٍة د وتُجسَّ

لها. وتعدِّ الراهنة الرقمية التكنولوجيات طها تتوسَّ التي هي هذه
إعادة أو االختزال رقميٍّا، صار الذي البرشي الجسد فهو الجسد» من «التجرُّد أما
الشفرات من مجموعة ليصبح وسلوكه ووظيفته، وشكِله، البرش، لشخصية التكوين
من سلسلة إىل برشيٍّا جسًدا املرئي» اإلنسان «مرشوع يُحوِّل بيانات. قاعدة إىل املدخلة
اختزال عملية العام. االستهالك أجل من بينها واالنتقال والبحث، للتنزيل، القابلة الصور
وضعها يمكن صيغٍة إىل الجسد ل تُحوِّ امَلرشوع هذا يف رقمية صيغة إىل البرشي الجسد
«الحقيقيون» البرش أخرى. ملفات إىل إضافتها أو اإلنرتنت، عْرب وبثِّها املكتب، سطح عىل
تخزينُها، يُمكن التي األرقام من مجموعة إىل تحويلهم يُمكن ودم، لحم من املصنوعون
عىل عنه البحث يُمكن شيئًا أو صورة لتُصبح آخر مكاٍن يف «تجميعها» إعادة ثم وبثُّها،
الجسد لجعل مثاَلنْي البيولوجية واملعلومات البرشي الجينوم مرشوع يَُعد وهكذا شاشة.

رقميٍّا. البرشي
بلقائه بالرضورة ليس اآلخر، شخصية «استحضار» الجسد من التجرُّد لنا يُتيح
الجسد خربة أيًضا هو الجسد من والتجرُّد البيانات. قاعدة خالل من ولكن لوجه، وجًها
سنرى، كما (ولكنها، املوصولة التكنولوجيات خالل من — مة املضخَّ — املمددة الحسية

اإللكرتوني). بالفضاء الخربة مع يَحُدث ملا كافيًا تفسريًا ليست
عن املرء بتخيل متعلِّقة ليست البرشية بعد ما الثقافة أن هيالز كاثرين ترى
تكن لم عالية، بدرجة ومادية وموضعية، محدَّدة، بطرق د املجسَّ الوعي «مد ولكن جسده،
صورة أراه ما وهذا .(٢٩٠-٢٩١ :١٩٩٩) اإللكرتونية» التعويضية األجهزة لوال لتُتاح
قدراتنا يُقيِّد «اللحمي» الجسد أن هيلز تَقرتح جهٍة، من د». التجسُّ «إعادة من جديدة
ومن الجسد»). من «التجرُّد (أي القيد هذا «تجاوز» إىل نَحتاج وأننا وغريها، الحسية
عىل تُبقي وغريها إلكرتونية عمليات خالل من الجسد قدرات أن تفرتض األخرى، الجهة
التكنولوجيا بني تالٍق هي د التجسُّ إعادة د»). تجسُّ «إعادة هذا (سيكون فارق مع د التجسُّ
«إعادة يُت َسمَّ لحًما. يزال ال وهو حتى أخرى، أبعاد يف الجسد د تمدُّ ل يُسهِّ والجسد
الجسد اندماج اإللكرتوني»: االندماجي «النشوء التكنولوجيا يف هذه الجسماني د» تجسُّ

بالشبكة. موصول جديد برشي شكل وظهور اإللكرتونية، والتكنولوجيات
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للجسد إبراز ولكنها الجسد، من هروبًا بالرضورة «ليست» البرشية بعد ما الُهوية
االندماجي النشوء هو البرشي بعد ما آخر، بتعبري للتكنولوجيا. الجديدة الرشوط داخل
ويعني التكنولوجيا. عْرب معه وتفاعله بالعالم إحساسه فيه يمرُّ الذي للبرش، اإللكرتوني
حالة يف توجد وُهوية وذاتًا، جسًدا، باعتباره البرش مفهوم صوغ إعادة من بد ال أنه هذا
الجسم داخل بعضها أُدمج وقد التكنولوجيا، أشكال من وغريها املاكينات مع وثيق تحالف
ومن العضوية)، (املواد الرطب العتاد من «تجميع» أنه عىل البرش نرى أن بد ال البرشي.

الصلب. العتاد ومن املرن، العتاد
دائرية عالقة يف بالجهاز ومتصًال ُمدمًجا اإلنسان يكون البرشية، بعد ما الحالة يف
للتغذية آللية وفًقا لإلنسان «تستجيب» واآللة لآللة، «يستجيب» فاإلنسان ُمتباَدلة.
ثَمَّ ومن بينهما. فيما مستمر «اتصال» يف العضوي وغري الُعضوي يكون حيث الراجعة؛

اتصال. نظام هو البرشي بعد فما
التكنولوجيا تكون ال حيث التكنولوجيا؛ مع تكافلية عالقة يف البرشي بعد ما يوجد
نفسها. البرشية بعد ما الُهوية مكونات من مكوِّنًا ولكن وظيفي/ذرائعي جهاز محض
(الجسد الرطب والعتاد الصلب، والعتاد املرن، العتاد من «تركيبة» هو البرشي بعد ما
املضخم البرش هذا فمثل ذلك، ومع م. املضخَّ البرشي الجسد هو البرشي بعد ما العضوي).

سنرى. كما ا عامٍّ ِصنًفا «ليس»
بأن (١٩٩٥ توركل ١٩٩٤؛ (رينجولد اإللكرتوني الفضاء عن املثايل الخطاب ييش
األوروبية التنوير أيديولوجية تأليه — التجاوز وهذا بشدة. يُبتَغى أمر هو الجسد تجاوز
لبتون يبنيِّ كما املجرَّد، املفكر الرشيد العقل من املادي الدنيوي الجسد بفصل املتصلة
تجاوز أن أي األجساد. لكل محبَّذًا (٢) أو رضوريٍّا، (١) يكون ال ربما — (١٩٩٨)
األفريقي الجسد نظر وجهة من نفسه هو ليس األبيض الِعرق نظر وجهة من الجسد
تجاوز يعني ال وباملثل، الجسد. عىل ورفاهه وامتيازاته حقوقه تَعتِمد الذي اآلسيوي أو

وللرجال. للنساء نفسها األشياء الجسد
ذوي أو وللغرباء، لألقلية، املادي الجسد بأن عاليًا إليها امُلشار األمثلة من كلٌّ يَيش
بينما للُهوية «الجسمانية» بالوسوم ويحتفظ واحد، مكان يف سيبقى املختلفة، الُقدرات
«إعادة وهذا التكنولوجيا. عْرب الواقع من مختلف بنظام اإلحساس عىل قادًرا يكون

له. تجاوًزا منه أكثر للبرشي تشكيل»
الثقافة دورة ومع السايبورج. البرش، بعد ما هي هذه الجسد تشكيل إعادة
ذلك (من وتفاُعله وبنيَّته اإلنسان لشكل والتعديل واالسرتجاع التخزين يُمكننا اإللكرتونية،
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بالشخص «متصلني» نكون أن لنا تُتيح التي اإللكرتوني الربيد قبيل من املتزامنة االتصاالت
ولذا قبل. من يحدث لم كما النص) خالل من عنا ًا وُمَعربَّ لوجه، وجًها ليس لكن اآلخر،
العضوي-التكنولوجي. التفاُعل عملية ذروة سوى ليست سايبورج إىل الجسد تحويل فإن

متنوعة: لتكنولوجيات وسيط نفسه هو اإللكرتوني» االندماجي «الناشئ الجسد إن

بيولوجي. جسد •
باألشعة). الفحص وعمليات السينية، (األشعة بالتصوير مركَّب جسد •

مرشوع أو البرشية، املحاكاة (مركز والنمذجة املحاكاة خالل من مركَّب جسد •
املرئي). اإلنسان

البرشي). الجينوم (مرشوع البيانات قواعد يف اإلدراج خالل من مركَّب جسد •

مارك يه يُسمِّ ما هو — العضوي-التكنولوجي التفاعل محل — البرشية بعد ما جسد
البيانات» من املصنوع والدم «اللحم نفسه هو وليسهذا ًرا». مشفَّ «جسًدا (٢٠٠٦) هانسن
يَتشكَّل بجسد يَيش ولكنه معلوماتيٍّا. جسًدا أو ،(١٦ :١٩٨٤) جيبسون رواية يف الشهري
ممدَّدة األساسية واإلبداعية البناءة الجسد قوة بالتكنولوجيات. اتصاله من ده تجسُّ جوهر
والواقع الرقمية اإلعالم وسائل تُتيحها التي الجديدة التفاُعلية اإلمكانات خالل من
فنية محاكاوات محض االفرتايض الواقع فضاءات تكون ال الرؤية، هذه يف االصطناعي.
«مجرَّد االفرتايض العالم يكون حيث مزيج»؛ «واقع ولكنها التكنولوجيا، بفضل مهندسة

د.» املجسَّ اإلدراك خالل من إليها النفاذ يُمكن أخرى عوالم بني من إضايف عالم

املزيج الواقع

مونيكا الفنانان املصطلَح (نحَت هانسن مارك عرَّفه كما املزيج» «الواقع ل املعريف النموذج يَرُفض
أن النموذج هذا يَفرتض االفرتاضية. الواقعات يف الجسدي التجاوز شرتاوس) وولفجانج فاليشمان
واملادي. االفرتايض العاَلَمنْي تقاُطعات يف حاسًما دوًرا العبًا لالفرتايض، التفاُعلية الواجهة هو الجسد

املركز. يف الجسد وضع يُعيد بذلك وهو

إنه د/التجرُّد. التجسُّ ثنائية يَرفض ألنه جذاب املزيج» «الواقع ل املعريف النموذج
إىل النفاذ وسيلة بمعاملة امُلتجرِّد-املحاكاة، وبني د-الواقعي، املجسَّ بني التضاد يرفض
إىل نحتاج الجسد. يف التفكري إعادة يف جوهرية أنها عىل (االفرتاضية) األخرى العوالم
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يؤدي ًدا، ممدَّ تشغيليٍّا نظاًما «يَبني أن يجب جسد البرشي؛ للجسد الحايل التشكيل ُرؤية
:٢٠٠٢ (ستيالرك يَسُكنه» الذي املوضعي الفضاء ووراء الجسد، بيولوجيا وراء وظائفه

.(١٢٢
«واقع ل معريف نموذج ممدَّد»، تشغييل «نظام ببساطة هو د التجسُّ إعادة أدعوه ما
أنها تأكيد من بد ال التي — دة) (املجسَّ ووسائله اإلدراك أنماط تكون حيث مزيج»؛
وبيئات اإللكرتونية الفضاءات محتويات من أهم — اجتماعي أساس عىل أيًضا ُمَشكَّلة
الجسد، إىل اإللكرتوني االندماجي والنشوء د التجسُّ إعادة من كلٌّ يُعيدنا االفرتايض. الواقع
م، املضخَّ اإلدراك التكنولوجيا مع تالقيه ل يُسهِّ الذي بالتكنولوجيات، املزود الجسد ولكن
والُهوية الجسد يشطر ال املزيج» «الواقع أو د التجسُّ إعادة نموذج الجسد. يرفض ال ولكنه
من االفرتايض يخترب ذلك من بدًال ولكنه افرتاضية. وذات واقعية مادية ذاٍت بني ما
التشكيل هو هذا االفرتايض. خالل من الواقعي-املادي عن يُعربِّ ما بقْدر الواقعي، خالل

اإللكرتونية. الثقافات لُهوية «التكراري»
نحو به وتميل الجسد، تجاوز عىل القائم املعريف النموذج تعالج الرؤية هذه أن أرى
اإللكرتوني. الفضاء يف حتى االجتماعي، الثقايف االقتصادي، الشهواني، الجسد عىل الحفاظ
البرشي؛ الجينوم مرشوع تأمل رقميٍّا، ُجِعل الذي للجسد التكراري املوقع هذا ولتوضيح

بأكمله. البرشي للجينوم خريطة رسم مرشوع
املعلنة وأهدافه األمريكية. الحكومة يف الطاقة وزارُة البرشي الجينوم مرشوع تُموِّل
من البرشي، النووي الحمض يف ألًفا و٢٥ ألًفا ٢٠ بني ترتاوح التي الجينات تعريف هي
الحمض تشكِّل التي الكيميائية القواعد من زوج مليارات ثالثة تسلسالت تحديد أجل

بيانات. قواعد يف املعلومات هذه وحفظ البرشي، النووي
يف املادي، وغري املادي بني البرش/اآللة، وغري البرش بني االلتقاء هذا هو الجسد
الرصف الرتجمة ليس البيانات قواعد يف التخزين فهذا ذلك، ومع صة. مشخَّ صورة
ليست األجساد أن الحسبان يف األخذ الرضوري فِمن وشفرة. أرقام إىل عضوي لجسد
والطبقة الِعرق حيث من ثقافيٍّا ز» و«تُرمَّ تُصنَّف فهي محايدة: معلومات جذاذات
آخر موضع يف أرشت كما البرشي، الجينوم مرشوع قبيل من فمرشوع ولذا، والنوع.
الجينوم مرشوع خطاب أن الواقع — االحتالل من نوع بمنزلة هو ٢٠٠٦أ)، (نايار
تعبريات يَستخدم (www.ornl.gov/sci/techresources/Human_Genome) البرشي
«لم» مىض. فيما االستعمار لغة كلها شكَّلت التي امَلجازية والغزو واالستكشاف البحث
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ولم البرشية. لألعراق الجينومي املسح يف مشمولني أفريقي أصل من األمريكيون يكن
األفارقة األمريكيني من النَّووي الحمض من عينات ُشِملت أن ة ُمِلحَّ مطالب بعد إال يحدث
اعتقاد عىل األوَّيل االستبعاد يدلُّ هل هو: السؤال زال (وما «البرشي» الجينوم ضمن أيًضا
هو مَلن الوراثي التكوين مسألة إن البرشية؟) من جزءًا «ليست» األفريقية األعراق بأن
ستتخذه والطبية الصحية األبحاث ألن حاسمة؛ مسألة معياًرا، أو أساًسا سيُستخَدم ما
الوراثي)، للتكوين وفًقا األدوية ستَُعد (حيث الوراثية الصيدلة مثل مجاالت يف نموذًجا.
ولذا، أفريقية. أصول من لألمريكيِّني الوراثية للبصمة مة مصمَّ أدوية هناك تكون لن
أجل من مة مصمَّ تكون لن الوراثية البصمات أساس عىل امَلبنية التجارية فالعقاقري
الذي زيندر نورتون ذكر مكسيكي. أصل من األمريكيِّني أو أفريقي، أصل من األمريكيِّني
«امتالك أن مفادها اجتماعية، َمخاوف البرشي الجينوم ملرشوع االستشارية اللجنة رأس
من الوراثي للتمييز لها حرص ال جديدة أسبابًا ر يُوفِّ ربما البرشي الجينوم من نسخة
بالنازية» شبيهة عنرصية بإجراءات يُوحي ربما بل التأمني؛ ورشكات العمل، أرباب ِقبَل
أماني انظر البرشي، الجينوم ملرشوع نقد عىل ولالطالع ٧٧؛ :١٩٩٣ ويلكي يف (موثَّق
يف امُلخزَّنة األجسام ليست .(٢٠٠١ ،١٩٩٩ جاكسون إف ٢٠٠١؛ كروس ٢٠٠٥؛ وكومب
تجاهلها حال يف تؤدِّي أن يُمكن «خصائص» تمتلك إنها أرقام: محض البيانات قواعد
التي الرشكة تختار قد والطبية. والصحية األخالقية املجاالت بمعايري مزعجة، تأثريات إىل
أصل من أمريكيِّني أو (أقلية، «أخرى» أجساًدا فيها تُدَرج أال البيانات قاعدة يف تتحكَّم
والثقافية والِعرقية اإلثنية الرشوط ضمن الجسد وضع بمكان األهمية فمن ولهذا أفريقي).

اإللكرتوني. الفضاء يف حتى املحدَّدة واملادية

به املتعلقة والسياسات السايبورج هوية (4)

بادمينجتون انظر نموذجي، نقد عىل (لالطالع البرشية بعد ما نظرية يف الرئيس السؤال
واملادة العقل بني املقسوم — الديكارتي الفاعل «عقل»؟ أم «جسد» نحن هل هو: (٢٠٠٤
املادة من كلٌّ فيها يتصل التي الراهنة؛ التفاعلية الواجهة تكنولوجيات تعقيًدا زادته —
والعقل الجسد كان إذا (الكمبيوتر). بُمفَرِده التفكري يُمارس «خارجي» ِكيان يف والعقل
يف «الواقعي» البرش أين البرش؟ «جوهر» فأين التكنولوجيا، بفعل تشكيلهما يُعاد كالهما
ملحوظات ثالث إبداء يُمكن شبكيٍّا؟ املوصول رقميٍّا، صار الذي املعدَّل، العقل-الجسد هذا

هنا.
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الشخيص الكمبيوتر أو اإللكرتوني الفضاء حالة يف البرشية-اآللية الرابطة أوًال:
ال ألننا بالتحديد السايبورج» «ُهوية تنشأ بسيطة. برشي برشي/غري ثنائية «ليست»
نحسُّ أننا غري مختلًفا. ِكيانًا باعتباره الشخيص الكمبيوتر أو املحمول بهاتفنا نحسُّ
أنه عىل هاتف، خالل من اتصالنا وبفعل اإللكرتوني، وبالفضاء الشخيص، بالكمبيوتر
سياق هو لدينا فما ولذا الهاتف). عىل أتحدَّث «أنا» (هذا وذواتنا ألجسادنا امتداد
فيه ل يُكمِّ مركَّب، ِكيان يف االفرتاضية والفضاءات األجساد فيه تندمج مزيج»، «واقع
(لبتون الجديدة النفسية» «الطوبوغرافيا هي هذه تكافلية. عالقة يف اآلخر منهما كلٌّ
النفسية الفضاءات تجتاز حيث البرشية؛ لألجساد (١٩ :١٩٩٢ سللتزر ٩٨-٩٩؛ :١٩٩٨
والخارجية. الداخلية الحالتان تَندمج وحيث والتكنولوجية، الطبيعية الحدود والجغرافية
اإللكرتوني الفضاء بني الحدود فيها ُشوِّشت مات، مضخَّ وخربة وجسد، نفس، هذه

. حوايسِّ وبني املحمول هاتفي من الناتج والرتفيه االتصال فضاء بني و«نفيس»،
«عْرب» أبعادها د تتحدَّ أو البرشي بعد ما العرص يف الُهوية تستند سبق، ملا تبًعا ثانيًا،
يفرتض إلكرتونية. وكيانات ذوات وأدوات، أجساد عضوية، غري وآالت عضوية أجساد
الُهوية أن البرش بعد ملا اإللكرتوني االندماجي والنشوء املزيج» «الواقع ل املعريف النموذج

به. مقيدة أو الجسد يف قارَّة تَُعد لم
وتَنعِزل اإللكرتوني الفضاء إىل األجساد فيها تنسحب التي ذاتها اللحظة يف وأخريًا،
يُصبح اإللكرتونية)، االتصاالت خالل من (إال االجتماعي التفاُعل وعن املجتمعات عن
من املزدوج التحرُّك هذا مىض. وقٍت أي من أكثر موصوًال أيًضا الخاص الجسد

الرقمي. للعرص ُمميِّز َملَمح هو والتعميم/االتصال التخصيص/االختفاء
ارتباًطا ُمرتبطة — الكتاب لهذا األساسية الفرضية إىل عودة — اإللكرتونية الُهويات
يفرتض ولكنه آخر، عىل واقًعا املزيج» «الواقع نموذج يحبذ وال واقعي. هو بما تكراريٍّا

اآلخر. وساطة عْرب يمرُّ ما دائًما الواقع أشكال أحد إىل النفاذ أن
النوع أو الجنس أو الِعرق إىل املستندة الُهويات زوال اإللكرتونية الذاتية تضمن ال
مثل العنرصية، التنظيمات أو الجديدة، النازية مثل الرجعية، فالحركات املادي، العاَلم يف
وجدت اإللكرتوني. الفضاء إىل املادي العاَلم من أيديولوجياتها تنقل القومي، التحالف
اإلنرتنت عىل النوع أداء بقي االفرتاضية، املدن يف حتى أنه مثًال (١٩٩٧) باسيت كارين
الجسد. بشأن السائدة لألفكار االمتثال من ملموسة درجة وأظهر النوع، ملعايري وفيٍّا
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أجسادها، أساس عىل وامتيازات حقوق إىل سعت التي واألقليات النساء نظر وجهة من
وجهة من املادي الجسد أن هو الذي البسيط للسبب نعمة، منه أكثر نقمة الجسد تجاُوز
املميزة، والُهوية والقدرة، اللون، أساس عىل يُبنى حيث «سيايس»؛ جسد هو هؤالء نظر
طبية وخدمات وتوظيف اجتماعية رفاه من للفرد يُتاح ما املادي، للجسد اإلثنية والُهوية
مادي. جسد دون من ُممكنة االفرتاضية» «املواَطنة تكون فال ومواَطنة. تصويت وحقوق
لكن، واألجساد، «الواقعية» الُهويات مؤقتًا اإلنرتنت عىل التفاعل يَتجاوز ربما كذلك،
(بولدر يوزنت وشبكة الكمبيوتر، بوساطة تتمُّ التي االتصاالت دراسات أظهرت كما
عىل خرباتهم لفْهم الواقعية حياتهم خربات الناس «يستخدم ،(١٩٩٩ بوركالرت ٢٠٠٧؛
الناس فيه يَتنكَّر الذي — اإلنرتنت عىل التفاعل يعمل لها.» واالستجابة وتقييمها اإلنرتنت
بطريقة األحيان أغلب يف — الجنس أو الِعرق، أو النوع، عىل القائمة ُهوياتهم حيث من
كانوا كما ليسوا الناس أن التنكُّر، يكتشفون حينما بالخديعة امُلستخِدمون معها يشعر

يدَّعون.
اإللكرتونية الثقافة مع التعامل يمكن ال (١) أنه إىل نخلص أن اآلن يُمكننا أنه بما
مجتمع يف نعيش أننا (٢) «واقعي». هو بما صلة أي من مجرَّد مستقل، ِكيان أنها عىل
سايبورجات إىل ل التحوُّ يُؤثِّر كيف رؤية إىل حاجة بنا تكون أن منطقيٍّا يبدو سايبورجي،
من بآخر أو بنوع عالقتنا أن وذلك املادي. االجتماعي العاَلم يف السياسة ويف الُهويات يف
يُؤثِّر األفراد، من كثري املجتمع. يف أداءنا تُغريِّ — الكمبيوتر إىل التليفزيون من — اآلالت
أمور ويُقرِّر أدائهم، نوعية عىل الجراحية والتدخالت التعويضية واألجهزة الجسد تعديل

االجتماعية. وحياتهم سكناهم، ومكان توظيفهم،
ليست والُهويات األول. املقام يف دة» «املجسَّ الُهويات هو السياسة موضوع إن
ومتغرية لة متنقِّ ولكنها مستقرة، ِكيانات الُهويات ليست اجتماعية. ولكنها متأصلة،
االجتماعي للنوع املتعددة السياقات يف موقعها ويُحدَّد بانتظام، االصطفاف إلعادة وقابلة
املمارسات تُشكِّلها اجتماعية، ممارسة دائًما الُهوية الجنيس. واالنتماء واإلثنية والِعْرق
هي سايبورجات إىل ل التحوُّ خالل من املستمدة الُهويات فطبيعة ولذا، األخرى. االجتماعية
سأفحص األخري، الجزء هذا يف املمكنة. السياسة نوع ع) توقُّ (أو تحديد يف حاسم عامل

البرشي. بعد ما العرص يف الجسدية الُهويات من منتقاة مجموعة
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والقابلية واالتصاالت، الحياة، إيقاع يف اختالف إىل السن يف التقدُّم يؤدي ما غالبًا
ومع املسنَّة. األجساد بني واإلعاقة واملرض، الوهن، ويشيع املجتمعي. والتفاُعل لالجتماع،
بالحد األفراد يستطيع اإللكرتوني، بالفضاء واالتصالية الكمبيوترات من الجديدة األشكال
أن مثًال، مة امُلضخَّ واألطراف الحواس تستطيع يتواَصلوا. أن الحيس الحراك من األدنى
والشبكات والربامج، الكمبيوتر، ط يتوسَّ حيث واالتصال؛ الحركة عىل الفرد قدرات ن تُحسِّ
من املعاقة األجساد التكنولوجيا تُمكِّن العاَلم. وبني واألضعف) (األبطأ الجسد بني ما
افرتاضية). عوالم (يف الجسد من اإلفالت عىل تساعدهم «وكذلك» املعتادة، بامَلهام االضطالع
تعمل أنها باعتبار السايبورجات نرى أن نحتاج والُهوية، الشيخوخة حالة ففي ولذا،
و«امتدادي» األساسية، واألفعال الوظائف تسهيل يُمكن حيث «اسرتجاعي» مستوينَي: عىل
يتيح املسنني، حالة يف افرتاضية. عوالم يف األبطأ امُلِسن الجسد من اإلفالت يمكن حيث

نفسها. الُهوية من مختلفة منزلة سايبورجات إىل ل التحوُّ
جسد يُصوَّر اإللكرتونية. الثقافة عرص يف السايبورجات من معينة أنواع «ُجرِّمت»
ويُعاَمل الفائدة، القليلة واألغذية للخمول ونهم مرتهل، أنه عىل مثًال، الكمبيوتر، مخرتق
.(٢٠٠٢ توماس دي (انظر الشعبية الثقافة يف البرشي للشكل ساخرة محاكاة أنه عىل
بأن الكمبيوتر مخرتقي أو الدءوبني الطالب تمثيالت من الشاكلة هذه تيش ما وغالبًا
البرشي؛ املجتمع من بدًال اإللكرتوني، بالفضاء لهوسهم عزوها يمكن الجسدية سماتهم
النشاط من بدًال الشخصية) كمبيوتراتهم أمام املقعد يف (مسرتخني الهامدة لهيئتهم
التواُصل من بدًال فقط، والنصوص اإللكرتوني الربيد خالل من واالتصال الحاد؛ الجسدي
.(١٠٢-١٠٣ :١٩٩٨ (لبتون أجسادهم عىل للسيطرة يفتقرون أفراد إنهم لوجه. وجًها

بقْدر اإلعالم وسائل واستخدام األَُرس، يف والنساء للرجال املتغرية األدوار تسبَّبت
الذين املعدَّلون فالبرش املنزيل. للفضاء جديدة تشكيالت يف املنزلية، الحياة يف ُمتزايد
والنساء (الرجال املثال سبيل عىل جنسية جراحة خالل من كاملة جديدة ُهويات اكتسبوا
ومع سايبورجات. يُشكِّلون املقابل) النوع إىل ل للتحوُّ جراحية عمليات لهم أُجريت الذين
مفهوم أصبح للقوميات، العابر والتبنِّي واالستنساخ، باملساعدة، التلقيح تكنولوجيات
إىل بحاجة الجنيس، اإلنجاب خالل من عائلة شجرة من تفرًُّعا باعتبارها ذاته، األرسة
بشأن التساؤل التكنولوجيات هذه مثل تُثري جراي، كريس أوضح وكما نظر. إعادة
األرس عرَّفت طاَلما التي الدم) عىل (القائمة والقرابية الزواجية، (الجنسية) العالقات

.(١٤٤ :٢٠٠١) تقليديٍّا
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بشأن ثَمَّ وِمن واألمومة؛ واألبوة األطفال بشأن مهمة أسئلة التكنولوجيات هذه تُثري
األَُرس:

دوًرا الجذعية الخاليا حصد لغرض «مخلَّق» طفل أو ُمستنسخ «أخ» يَملك هل •
األرسة؟ يف مختلًفا مركًزا أو

املتحوِّلني من زوج أو ِمثلية أم أو مثيلٍّ ألٍب املعمل يف مصنوع طفل يكتسب هل •
مختلًفا؟ تكافًؤا جنسيٍّا

رهينة اإلنجابية «وظيفتهما» مثليتان، أو مثليان زوجان «أرسًة» يُشكِّل هل •
بوساطتها؟ وتُؤدَّى بالتكنولوجيا

٢٠٠٢)؟ (بتلر فقط ُمتغايرين جنَسني عالقة دائًما األرسية العالقة تكون هل •

الداخيل الفضاء ذلك يف سواء باطراد، التكنولوجيا وساطة عىل تعتمد األَُرس أن الواضح من
اإلنجابية. الوظائف أو األرسة، أعضاء بني االتصاالت أو للبيت،

ذوي من يكونون ما غالبًا الذين العالم، عْرب العمال آالُف اإللكرتوني الفضاءَ يُنِتج
التي السائلة بالُهويات االنتفاع أو بالحريات للتمتُّع القليلة والفرص امُلنخفضة، األجور
التعهيد، أو الُعمالء عىل الرد مجال يف العمل أدَّى وقد اإللكرتوني. الفضاء رها يُوفِّ
تغيري إىل هها، ويُوجِّ وغريها اإللكرتونية االقتصادية املعامالت من كثري عىل يعتمد الذي
العمل يكتسب وأخريًا، الزمنية. وجداولهما آسيا، يف العاملة لألجساد البيولوجية الساعات
هو الرقمي االنقسام املعرفة. اقتصاد يف اليدوي العمل قيمة من أعىل قيمة املعلوماتي
املعلوماتي، املجتمع بشأن بحثه يف (٢٠٠٠ ،١٩٨٩) كاستلز يُشري وكما حقيقي، انقسام
السلطة تداول طريقة يف اآلن تؤثِّر التكنولوجيا عىل القائمة املعلوماتية الثقافات فإن

والسياسية. االقتصادية
التكنولوجيا ُمخلِّقو هم اإلنرتنت مجال يف العاملون ،(٢٠٠٢) داوني جريج بتعبري
عمل عىل س مؤسَّ الرقمي» و«االقتصاد تكنولوجيات. أنفسهم هم ولكنهم (الرقمية)،
الذين امُلستهلكون حتى .(١٩٩٧ (باربروك الرقميِّني» و«العمال الجديدة، التكنولوجيات
يه تُسمِّ ملا مثاًال ثقافيٍّا»، «عمًال يؤدُّون ره وتطوُّ الرقمي االقتصاد ع توسُّ يف يُسهمون
أنشطة إىل يُرتَجم [الذي] الواعي الثقافة «استهالك املجاني»، «الجهد تريانوفا تيزيانا
حتى .(٣٧ :٢٠٠٠) ذاته» الوقت يف خجل بال وتُستَغل خاطر، طيب عن تُماَرس إنتاجية
تُستوَعب — الالعبون رها يُطوِّ التي والتنقيحات «نابترس»، — الفرعية الثقافية امُلمارسات
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الثقايف «العمل» يرتبط كيف بذلك مبيِّنة الرأسمالية، التجارية األعمال ممارسات داخل
من األنشطة تُشكِّل الرقمي». «االقتصاد مع تطوعية، أنشطة أو استهالًكا باعتباره ، املتوىلَّ
«االقتصاد تُساعد التي والذوق واألزياء، الثقافية، الفنية املعايري وتثبيت العام، الرأي قبيل
،(٤٠-٤١ :٢٠٠٠ يتريانوفا يف ،١٩٩٦ الزاراتو (موريتسيو مادي» غري «جهًدا الرقمي»

الواقعيني. والناس األجساد جهد هي ذلك مع لكنها
الطبقة فيها ر تَُصوَّ التي األقدم األيديولوجية تأسيس الجسدي التجاوز خرافة تعيد
عىل الثالث العالم من العاملة/املهاجرون والطبقة خالص، عقٌل أنها عىل الغربية/العليا
االفرتايض من خليط هو الجسدي، التجاوز أو االفرتايض، للواقع املعريف والنموذج مادة. أنها
للمال، االفرتاضية فالعوالم البعد. هذا فْهم دون اإللكرتوني الفضاء نقد يُمكن وال واملادي،
املواد، يف راسخة العاَلمية، دة امُلعقَّ واألسلحة اإللكرتوني، والحكم العالية، والتكنولوجيا
تكاُفلية. عالقة يف عليها، ومعتمدة قبلها، من ومصانة منها، وُمستَمدة واألجساد، والعمل،
والحقوق والرفاه السياسة ستَستلزم اإللكرتونية، املندمجة الناشئة األجساد مع حتى

ماديٍّا. جسًدا
الصناعات، من وغريها الكمبيوتر برامج صناعة مع الثقافية الصناعة تتداَخل وبذا،
الثقافة الرابطة هذه تضع واملعرفة. الثقافة مجال يف العاِملني «عمل» ب يُعرتَف لم ولو
الثقافيون العمال هؤالء مثل يسهم هل أخرى. مرة واملادي الواقعي السياق يف اإللكرتونية

املحض؟ االستهالكي فعلهم يف «يُنتجون» ما عىل السيطرة يَملكون وهل «العمل»؟ يف
نفسه اإلنرتنت بالحرب. صلٌة كله، التكنولوجي ر التطوُّ مثل اإللكرتونية، للثقافة كانت
وقوع حال يف األمريكية الدفاع وزارة ِقبَل من ًما ُمصمَّ النجاة من نوًعا باعتباره حياته، بدأ
الخليج. حرب مع املوقع» «يف الكامريات أعنُي عْرب الحرب ُمشاَهدة خربة بدأت حرب.
محاكاة بأجهزة الجندي جسد «تحسني» إىل النانوية التكنولوجيات تطورات وتسعى
خالل من النصح وتقديم الطيار، إجهاد لقياس باألساس)، افرتايض (واقع الطريان
واملحارب الزرعات. خالل من الكفاءة وتحسني السلوك ولضبط الطائرة، عىل الشاشات
املوجهة الذكية النانوية األسلحة تستطيع .(١٩٩٧ (جراي سايبورجي» «محارب اليوم
أجساد عىل تشتمل ال ألنها ممتازة؛ قتل آالت تكون أن الروبوتيون واملحاربون بُعد، من
املعلومات. حرب اآلن: ظاهر الرصاع من نوع وثمة املهاِجمة. القوات جانب عىل برشية
عىل الهجمات وشن االخرتاق عىل يَشتِمل الدماء، من خاٍل رصاع عادة املعلومات وحرب
إىل الدعاية اخرتاق االخرتاق تجاوز فقد ذلك ومع الحيوية. البيانات وقواعد الشبكات
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حرب بوصفه يبدأ لهجوم يمكن حيث الرابع)؛ الفصل (انظر اإللكرتوني «اإلرهاب» عاَلم
أحدث عليه قام الذي (األساس املوت ويف بالغ واقعي/مادي رضر يف يتسبب أن معلومات
الجزء قاٍس «موٌت وهو ويليز، بروس للممثل هارد) (داي قاٍس» «موٌت سلسلة من فيلم

.((٤ هارد (داي الرابع»

املواَطنة (1-4)

يكون أن يجب فرٍد أي أن هذا ويتضمن يُحَكم. أن عىل الفرد مواَفقة عىل املواطنة س تؤسَّ
إىل املؤدية «املعرفة» عىل الرشيد القرار يعتمد حيث رشيدة؛ قرارات صنع عىل «قادًرا»
دين».2 «امُلتجسِّ األفراد حول السياسية الحقوق أو املواَطنة مسألة وتدور «الواعية». املوافقة
والتحيُّز كالعنرصية، تماًما الجسد؛ عىل دائًما مرتكزة والواجبات واالمتيازات، فالحقوق،

الجسد. تنتهك، ما أول تنتهك، التي الخطابات تلك من وغريها الجنس، أساس عىل
والوكاالت الرشكات لصالح باضطراد سلطاتها للمواطنة، الضامن الدولة، تخرس
خلل عىل يدلُّ الدولة وغياب الدولة، بسلطان تُمنَح املواَطنة لكن القومية. عابرة والقرارات

السياسية. اآللة يف معنيَّ
هل وأحبته؟ وشخصيته، حياته، عن بيانات قاعدة تُمثله هل الفرد، يخص فيما
الكامل باملعنى فرًدا كمبيوتر، برنامج جزئيٍّا، ولو عقَله، ل يُشغِّ الذي السايبورج، يكون

فرًدا؟ السايرببنك يف يرى ما غرار عىل الجسد من مجرَّد ذكاءٌ يُشكِّل هل للكلمة؟
األفراد، ِقبَل من الواعية املوافقة عىل سنْي مؤسَّ والحكم الديمقراطية كانت إذا وأخريًا،
َمن للجميع. متاحتنَْي عليها تحتوي التي واملعلومات البيانات قاعدة تكون أن بد فال
الجديدة التكنولوجيا إىل الوصول هل رشكة؟ أم الدولة، هذه: البيانات قاعدة يف يتحكَّم
تَبقى إنها أم االجتماعية؟ الطبقات عْرب املشاع عىل أصبح بها التحكُّم أو بها واملعرفة
العنرصية من جديدة أشكاًال املعارصة التكنولوجية العلوم تُنِتج هل قلة؟ سيطرة تحت
األقليات أو أفريقي أصل من األمريكيون املواطنون فيها يَفقد التي التمييز لحظات أو
الخاصة الرشكات لصالح معلومات إىل أجسادهم ل تُحوِّ التي البيانات قاعدة عىل السيطرة

٢٠٠٦أ)؟ (نايار
أفعاله) مسار تحديد عىل املرء (قدرة الفاعلية بامتالك د ويُحدَّ يُعرَّف «الفرد» كان إذا

الزمن. هذا يف العضوية غري اآلالت فيه تؤثِّر بل له، تُسهِّ فاعليتنا، من جزءًا فإن
كثريًا تتكرَّر حاالت ويف السايبورج حالة يف وحْسمها املواَطنة تعريف يُفرتَض كيف

القومية؟ الدولة خارج منظمات يف السلطة فيها وتستقر
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وللمواَطنة. للفرد جديد تعريف هو اآلن املطلوب
فكرة جوهر يصبح واملتغريات، املتعدِّدة املكانية واملواقع املتحوِّلة الفضاءات عرص يف
الفضاء أن فرضية عىل وبناءً داللة. بال اإلقليمية، بالدولة مرتبطة باعتبارها املواَطنة،
واألجساد السياسية، واملمارسات املادية، باألوضاع تكراريٍّا ارتباًطا مرتبط اإللكرتوني

املواَطنة. مفهوم يف النظر نعيد أن يُمكننا الجسمانية،
أوسع خطابات يف نة ُمتضمَّ املحيل الطابع ذات الحقوق فإن ذلك، مع وبالتزامن
مىض فيما كانت التي واالستحقاقات فاملطالب اإلنسان. حقوق أجل من عاَلمية وحركات
املهاجرة السكانية الجماعات تشارك الدولة. وراء فيما اآلن تُصنَع املواَطنة سمات من
«اإلنسان»). حقوق أجل من بمطالب اآلن لها يُرَمز (التي بالحقوق املطالب هذه يف
رأس قات وتدفُّ لها، حدود ال التي السوق وأوضاع لها، حدود ال املهاجرين للعمال برامج
مدنية حقوًقا يملكون أنهم اد النُّقَّ يَزعم الذين — مختلفًة مكانًة العمال تَمنح كلها املال
(١٩٩٩) أونج إيوا مقولة يف .(١٩٩٤ (سويسال مواطنني يكونوا لم إن حتى محدودة
إىل وتؤدِّي االستقرار، عىل لة مفضَّ سمات هي املكان وتغيريات والهجرة امُلرونة الشهرية،
(٢٠٠٦) أونج يَقرتح هذا، املرنة» «املواطنة مفهوم عىل وبناءً املرنة». «املواطنة ى يُسمَّ ما
التي والثقافة العاَلمية الرأسمالية سياق يف ظهرت التي النيوليربالية الحكم نظريات يف أنه
فرد. كل بحكم ًة ُمهتمَّ الحكومات تَُعد لم واالتصاالت، املعلومات تكنولوجيات عليها تُهيِمن
امُلباِدرون فاألفراد الفرد، عىل والفاعلية واألمن التنمية عبء النيوليربالية النظرية هذه تلقي
االقتصادية واإلنتاجية والحركة باملرونة أيًضا يتَّسُمون الذين — ذاتيٍّا واملسئولون ذاتيٍّا،
كي مة املصمَّ الرفاه آليات من امُلتزايد الدولة انسحاب وكان الحقيقيون. امُلواِطنون هم —
يف .(٥٠٢ :٢٠٠٦ (أونج صحيحة أونج نظرية بأن يُوحي األفراد جميع باحتياجات تَفي
فيه يُماَرس الذي الفضاء هو أونج، يفرتض كما اإللكرتوني، الفضاء يصبح كهذا، سياق

املواطنة. ونشاط السيايس النشاط
تَعني ثقافية». «مواَطنة املرنة»: «املواطنة أشكال من معينًا شكًال اإلنرتنت ل يُسهِّ
بالدولة. العالقة وتنظيم لتعريف الثقافية واملمارسات األدوات استخدام الثقافية املواطنة
ومع .(١٩٩٣ ميلر (تي إخضاع عالقة هي العالقة هذه املفكِّرين، بعض نظر وجهة ومن
بالكامل شمولية ليست للتنظيم، خاضعة وهي حتى والدولة، املواطن بني فالعالقة ذلك،
هريمس ١٩٨٩؛ (فيسك الثقافية امَلجاالت يف الخصوص وجه عىل كذلك وليَست أبًدا،
يَُحس الذي املجال هما واستهالكها الجماهريية اإلعالم وسائل وانتشار .(٣٠٢ :٢٠٠٦

للغاية. فعالة بطرق الرقمي العرص فيه
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املبتذلة، االجتماعية املسلسالت صنوف ومنها الجماهريية، اإلعالم وسائل تُساعد
وتخلق الُهويات، تبني فهي املجتمعات؛ وبناء األفكار نرش يف اإلخبارية، والتقارير
اإلنرتنت، عىل الشعبي الرتفيه عرص يف العاطفية. الروابط وتُساعد وتُزيلها، االختالفات
عىل الحصول اآلن يُمكن كليٍّا. مختلف ُمستًوى عىل املواطنني من الواعية» «املوافقة تحدث
الظهور» «فضاء هي والشاشة واالختالفات. والُهويات والخربات باألنشطة أكرب معرفة
ع وتوسِّ تبني فالوسائط ولذا، لنا. مرئيٍّا «اآلخر» فيه يُصبح الذي ،(٢٠٠٧ (سيلفرستون
ثقافية مواَطنة هذا يُتيح «هنا». أيًضا اآلخر والشخص اآلخر املكان يُصِبح حيث مخيلتنا؛

سهولة. والخربات الُهويات نرش فيها يزداد
مواطنني خلق بصدد نكون ال ربما أننا هو هريمس، متبعني افرتاضه، يمكننا ما
أكرب مشاركة خالل من املواطنة» ممارسة من جديدة «أشكاًال نصنع أننا ما بقْدر جدد،
— سايبورجات أصبحوا الذين املواطنون ى يتلقَّ الثقافية. واملمارسات «املواجهات» يف
اليوم، مدار عىل واملعلومات والرتفيه، األخبار، — االتصال عىل بالقدرة امُلتميزون أولئك
وأنشطتها العالم، عْرب منثورة واملجتمعات الشبكات العالم. يف مكان أي يف لهم، تنقُّ وأثناء
مرتبة إىل هذا ويؤدِّي العاملية. العنكبوتية الشبكة عْرب الوقت طوال ألعضائها متاحة
«املدينة ل املعنى وبهذا مواطنيها. جانب من الواعية» «املوافقة من ُمختلفتنَْي ونوعية
استمالة البوسنة يف أو غريب أبو يف «اآلخر» فيها يستطيع التي الجديدة، الوسائطية»

ثقافية. مواَطنة تُشكَّل العالم، عْرب واملجتمعات الشعوب
عابرة سكانية مجتمعات حول أيًضا تدور الثقافية املواَطنة من الشاكلة هذه
املهاجرين أو الجاليات فمجتمعات ُمتزايد. نحٍو عىل الوسائط عىل وُمعتمدة القومية
لوسائل التحتية والِبنية اإللكرتوني، والربيد اإلنرتنت، عْرب املزدوجة «ارتباطاتها» تستبقي
العالم؛ عْرب والثقافية الوطنية الُهوية ملواقع تعدُّدي ترتيب هو أيًضا يحدث ما االتصاالت.
يَنرشون ثَمَّ ومن األول، العاَلم أرجاء يف بالهنود الهند مثل دولة من املهاجرون يتصل حيث
املجلد نتوركس»، «جلوبال مجلة انظر الشأن هذا عن (لدراسة عامليٍّا «الَهنَْودة» من نوًعا

.((٢٠٠٦) الثاني العدد السادس،
أضحوا الذين املواطنني تخص التي االحتماالت نُقدِّر ونحن حتى ذلك، ومع
ينطبق هل اإللكرتونية. املواَطنة من اآلخر للجانب ننتبه أن من بد فال سايبورجات،
دراسات كشفت العالم؟ يف السكانية املجتمعات فئات كل عىل سايبورجات إىل ل التحوُّ
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(انظر اإلنرتنت ثقافات داخل املتأصلة االنقسامات عن املثال سبيل عىل العربية» «اإلنرتنت
ويهمل تكنولوجيٍّا للمحظوظني ثماره العالم سيعطي هل .(٢٠٠٧ وفينسنت وورف
مواَطنة — تستلزم أو — أيًضا اإلثنية األقليات ستكسب هل تكنولوجيٍّا؟ املحرومني
خالف عىل معنيَّان، ولكنهما التكنولوجيا، بخصوص السؤاالن هذان ليس سايبورجية؟

والثقافة. السيايس باالقتصاد ذلك،
من كبرية أقساًما باستبعادها «تمييزية»، املتقدمة التكنولوجيات تصبح أن يُمكن
التي واملنظمات الهيئات تختار قد السياسية. والحقوق والرفاه الدواء منافع من الناس
األجساد أما مناقشته. سبقت كما األقلية، أجساد إىل تنحاز أن البيانات قواعد يف تتحكَّم
من جديد نوع خلق خطر فتُثري األثرياء، إال اكتسابها عىل يقدر ال التي البرشية، بعد ما
ثاكر يوجني مقولة إىل (عودة معلوماتية أجساد محض اإللكرتونية األجساد ليست العزل.
إىل ل فالتحوُّ ولذا العضوية. املادة من كبري ن بُمكوِّ يحتفظون فهم سبق): فيما املقتبسة
لهما ولكن معلومات، إىل األجساد برتجمة فقط يختصان ال الوراثي والتالعب سايبورج،
تصحيًحا باعتباره الفكر بهذا ك التمسُّ إىل نحتاج املادية. األجساد عىل قاسية تداعيات

اإللكرتونية. للثقافات املتحمسة للروايات رضوريٍّا

هوامش

رسد يف البرشية بعد ما األجسام من املتنوعة األشكاَل سابق، موضع يف لُت، فصَّ (1)
٢٠٠٨ب). (ناريار التخيُّيل جيبسون ويليام

حيث املتحدة؛ للواليات جديًدا حقوق» «ميثاق لهذا جراي هابلز كريس يقرتح (2)
كذلك تكون ولن أفراًدا، أو مواطنني ليست األخرى والبريوقراطيات التجارية «الرشكات إن

.(٢٧ :٢٠٠١) أبًدا»
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اإللكرتونية الكراهية •
اإللكرتونية: النسوية •

النسوي السايرببنك -
اإللكرتوني النسوي الفن -

أجل من التكنولوجيا يف التحكُّم إىل عرص، كل يف املسيطرة، والجماعات الطبقات تسعى
التكنولوجيا أيًضا شة واملهمَّ الخاضعة الجماعات ع تُطوِّ ذلك، ومع مصالحها. تعزيز
الجديدة االتصاالت وتكنولوجيات اإلنرتنت يشذ ال والتخريب. السياسية املقاومة ألغراض

اإللكرتوني. الفضاء يف الفرعية الثقافات ممارسات ازدهرت فقد ذلك؛ عن
أو مرءوسة، أو «خاضعة، ثقافة هي ثورنتون، سارة تُعرِّفها كما الفرعية، الثقافة
دائًما؛ ليس ولكن — الفرعية الثقافات تكون األحيان من كثري يف .(١ :١٩٩٧) مغمورة»
باتباع الخاصة الساحات (مثل سائد مجتمع «داخل» تَشكيٌل هناك يكون أن يمكن حيث
املقموعة، أو شة، املهمَّ بالجماعات خاصة — «البانك») جماعة ثقافة داخل القوط ثقافة
كما «البانك»، جماعة مشرتكة. ثقافية ممارسات أو أيديولوجية تتشارك التي املحظورة أو
مالبس كانت حيث الفرعية؛ للثقافة مثال أفضل هي ،(١٩٧٩) هيبديج ديك بحث بنيَّ
املتمثلة السائد التيار ثقافات مع حاد تناقض يف هاتهم وتوجُّ وموسيقاهم «البانك» جماعة
الفرعية الثقافية املمارسات تستفز ما وغالبًا امَلتحفية. والفنون الرسمي، واللباس باألوبرا،
والدولة؛ السائدة الثقافات جانب من قمعية إجراءات وحتى وهواجس، أخالقية مخاوف
واالعرتاف العضوية فإن وأخريًا وضارة. للمجتمع، ومعادية امة، هدَّ أنها عىل إليها يُنَظر إذ

للُهوية. ضامنًا يُشكِّالن الفرعية الثقافية الجماعات يف األقران بني املتباَدل
ثقافية وسمات أشكاًال تنرش أو تمتلك اجتماعية جماعات هي الفرعية الثقافات
الثقافة ملعارضة السياسية لألغراض األشكال/السمات هذه تُستخَدم حيث محدَّدة؛

املسيطرة. أو امُلتفوقة

الفرعية الثقافة

عىل مواجهتها، ويف السائدة، الثقافة هوامش عىل تحدث التي املمارسات من مجموعة العادة يف هي
معينة. موسيقية أذواق أو أزياء، أو سياسية، أفكار شكل الثقافات هذه تتخذ وقد ُمتكرِّر. نحٍو
املؤسسة أو الدولة قوة من اإلفالت إىل تسعى رسمية، غري ثقافية تشكيالت الفرعية الثقافات
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املعلومات تكنولوجيات مجيء ومع مماثلة. تكنولوجيات استخدام خالل من عادة هدمها، أو
كرس عىل تعمل التي اإلنرتنت عىل واملجتمعات بالحيوات تعنى الفرعية الثقافات أخذت واالتصاالت،

الثقافية. واملعاني الكمبيوتر، وبرامج املعلومات، عىل سة املؤسَّ قبضة

والثقافات الفرعية، الثقافات — انتشار بل — وجود اإللكرتوني الفضاء يدعم
مختلف استخدام هي اإللكرتونية والثقافات سياسيٍّا. امُلتطرفة الثقافية والحركات املضادة،
ويُصنفانها واملجتمع الدولة تدركها ألغراض الجديدة، واالتصاالت املعلومات لتكنولوجيات

للمجتمع. معادية أو مرشوعة غري أنها عىل
امُلمارسات من مجموعة األساس حيث من هي اإللكرتونية الشبكية الثقافات
الشبكات تُصبح حيث الرقمية؛ والتكنولوجيا الكمبيوترات تستخدم التي «االجتماعية»
من يستخدمونها التي األغراض — بها الناس يفعله ما والتكنولوجيات والكمبيوترات
النظر إعادة إىل نحتاج أننا هذا ويعني ذلك. إىل وما االستخدام، وأنماط والعواقب أجلها،
وهيئته لها، الناس استخدام شكل تتخذ فعل، حالة يف تكنولوجيا بوصِفها التكنولوجيا يف
مع فالتعامل ذلك، عىل عالوة تحرُّري. أو «إرهابي»، أو هدام، أو «رشعي»، ووظيفته:
كيف رؤية عىل أيًضا يساعدنا اجتماعية ممارسات نظام باعتبارها املعلومات تكنولوجيات
أو «الهدام»، أو االخرتاقي، أو اإللكرتوني، اإلجرامي االستخدام قبيل من تصنيفات أن
«إجرامي» هو ما أن هذا ويعني اجتماعيٍّا». «َمبنية تصنيفات هي «الرشعي»، االستخدام
الفعل، يف كامنة ما اجتماعيٍّ لفعل اإلجرامية الطبيعة تكون ال حيث اجتماعي؛ ِصنف هو

والثقافة. والقانون األعراف بموجب إليه تُنَسب ولكنَّها
رؤية نطاق خارج للتكنولوجيات الفرعية الثقافية االستخدامات تكون ما غالبًا
هامش عىل موضعها ويكون للتنظيم، ُمفتقرة تكون ما وغالبًا والحكومات، الرشكات
النطاق ع يُوسِّ فرعية» «ثقافات يه أُسمِّ ما التكنولوجيات. لهذه السائد التيار استخدام
للثقافة مضادة تكون ال التي االجتماعية املمارسات ليشمل ُمهم بقْدر للكلمة الداليل
«وسائل ى يُسمَّ ما تستخدم وقد وُمهدِّدة. رشعية غري أيًضا تَُعد ولكنها وحسب، السائدة
قبيل من والدولة»، السوق اقتصاديات قوى خارج «منتجة وسائط وهي البديلة»، اإلعالم
(أتون امُلعَجبون وحتى السياسيون، واملنشقون االحتجاج، جماعات تستخدمها التي تلك
هذا أجندة تقلب ثَمَّ ومن ألغراضها، السائد» «التيار وسائط تستخدم ربما أو .(٣ :٢٠٠٤
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كان ما َل تحوُّ نرى أن أيًضا الشائع فِمن ذلك، (ومع السوق عىل القائمة الدوالنية التيار
اعتيادية). ظاهرة إىل ما وقٍت يف فرعيٍّا ثقافيٍّا

واالحتيال الكراهية خطاب بني تَرتاوح التي — اإللكرتونية الجريمة تكون ثَمَّ، ومن
ع تُطوَّ حيث فرعية؛ ثقافية ممارسة أيًضا هي — االئتمانية البطاقات باستخدام
الرشكات رأسمالية وبنى واملجتمع، الحكومات، تَُعدُّها لغايات السائدة التكنولوجيا
«الثقافية» واملمارسة الجريمة يُعامل للُمصطَلح التوسيع هذا أن يبدو قد وبينما َمحظورًة.
الثقافية و«املمارسة «الجريمة» من كالٍّ ألن ُمربَّر؛ أنه أعتقد فأنا ُمتماثلتان، وكأنهما الهدامة
مختلفة، وثقافات مناطق يف الثقافية فامُلماَرسات اجتماعيٍّا. َمبنيتان فئتان هما الهدامة»
السيايس للتدخل نفسها تُعرِّض ولذا لالعرتاض؛ وُمثريًة محريًة لآلخرين تبدو ما غالبًا
ألنَّ — لذلك أمثلة التاريخ خالل االجتماعي اإلصالح وحركات اإلنسان، حقوق حمالت —

سيايس. فعٍل إىل عادة يُرتَجم السيايس االختالف
اإلنرتنت عىل بحضور تحظى التي الهامشية والتنظيمات الرسية املجتمعات تَجتذب
اللذان املعلومات وتبادُل الدعاية بثُّ يسهل حيث أوسع؛ جغرايف إقليم عْرب أكرب عضوية
بسهولة الثقافية وممارساتها املذهبية، ومعتقداتها التآمرية، نظرياتها عليهما تعتمد
www) املتحدة الواليات يف املعبد لفرسان الكبري املعسكر أن ذلك أمثلة من أكرب.
دان رواية نرش بعد صيتها ذاع فرعية ثقافية جماعة وهي — (.knightstemplar.org/
األمريكية املركزية االستخبارات مع الفضاء تتشاطر — (٢٠٠٣) دافنيش» «شفرة براون
www.theinsider) موقع عىل رسية») «خدمة هي األمريكية املركزية االستخبارات أن (بما
الرسية. املجتمعات عن معلومات يُقدِّم إلكرتوني موقع وهو ،(.org/resources/orgs/
متاحة ظلَّت مواده أن من الرغم عىل ،٢٠٠٦ عام يف الِعلميني التفاؤليِّني معهد وأُغِلق
بفيزياء إيمانه تعريف وتمَّ الكتاب. هذا تأليف وقت (www.extropy.org) اإلنرتنت عىل
project موقع عىل فرعية ثقافة باعتبارها برصاحة البرشية بعد ما والحياة الربودة

..cyberpunk.ru/idb/extropians.html
تكنولوجيات فيه ترشع بلد يف خصوًصا — الجمعية الفرعية الثقافات أشكال تشمل
للدولة، املناهضة االحتجاجات — االجتماعية الحياة تغيري يف واالتصاالت املعلومات
أندوالن، باشاو نارمادا الهند، يف للسدود املناهضة الحركة وتُشكِّل النشطاء. وجماعات
عىل (مستضافة نارمادا نهر أصدقاء حركة تُعرِّف الفرعية. الثقافات هذه أشكال أحد
بأنها نفسها أندوالن) باشاو نارمادا من جزءًا ليست ولكنَّها www.narmada.org موقع

غالبًا)». هندية أصول (من وأفراد منظَّمات من دويل «ائتالف
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البديلة. التنمية أشكال مجموعة الفرعي الثقايف املرشوع لهذا األساسية األمور من
متالزمة بدائل بشأن الشخصية والتعليقات واآلراء، العلمية، والدراسات التقارير، تُشكِّل
التجاهات املعارضني ألولئك ثريٍّا مصدًرا املوقع، هذا عىل املحفوظة الضخمة، السدود
أو الفرعية الثقافية الجماعات بني االرتباط ِمن النوع هذا الهند. يف القائمة التنمية
يف ة مهمَّ ظاهرة لذلك وهو واالتصال، املعلومات تكنولوجيات لته سهَّ املضادة الثقافية

اإللكرتونية. الهند ثقافة
www.moveon (مثل العراق يف للحرب املناهضة العاَلمية االئتالفات تكون أن ويُمكن
ضد ألنها الخالص؛ الفني باملعنى فرعيًة ثقافيًة (.org; www.unitedforpeace.org
عىل ليست بأنها الواسعة وعضوياتها شعبيتها، تَيش وللمفارقة، ذلك، ومع الدولة.
منظمة وتهتم عاَلمية. سياسية ثقافة من جزء كبري بقْدر ولكنَّها السائد، املجتمع هوامش
املناهضة بالحركات www.oneworld.org/ ورلد» «َون وهي اإلنرتنت، عىل أخرى عاملية
منظمة). ١٦٠٠ (من العالم عْرب الفقر تخفيف وجهود اإلنسان، حقوق وحمالت للعوَلمة،
للتكنولوجيا مقصودة وغري عادية استخدامات الفرعية الثقافية األشكال تكون أن يمكن
تكون أن ويُمكن عاَلمية. أو مجتمعية، أو فردية، نزعة ذات تكون أن ويُمكن العالية.
سية. املؤسَّ للِبنى كربى تهديدات تكون أن أو وحسب، ما لفرٍد اليومية بالحياة معنية
النقاش يف «أخطر» أشكال إىل نسبيٍّا «الربيئة» الفرعية الثقافية األشكال من وسنَنتُقل

التايل.

املدوَّنات (1)

واستخدامها وأعضائها، الواضح، تبايُنها إىل بالنظر فرعية، ثقافية املدوَّنات تَُعد لم ربما
أنها الهائالن وانتشارها شعبيتها ح تُرجِّ حيث العاَلمية؛ العنكبوتية الشبكة عىل امُلتزايد

.(٥ :٢٠٠٧ ِبل يف ،٢٠٠٦ (بريلز الشعبية الثقافة أشكال أحد صاَرت
ِسرَي اإلنرتنت. عىل الحياة شئون عن الكتابة أشكال من شكل جوهرها يف املدوَّنات
شخصية وبناء ذاته، عن املرء إعالن من تقليدية أشكال هي الشخصية واملقاالت الحياة،
«نصية» عنارص من املدوَّنة ن تتكوَّ ِبنيويٍّا، للعامة. معنيَّ وجٍه وتقديم العالم، يَستهلكها
«رسومية وعنارص مفضلة)، إنرتنت ومواقع واقتباسات، وهوايات، يومية، (تدوينات
اإلنرتنت، عىل (مناقشات «تفاعلية» وعنارص إنرتنت)، وروابط وأيقونات، (صور، برصية»
عىل أو الذات عىل منصبٍّا التدوينات اهتمام يكون أن ويُمكن إلكرتوني). بريد وُهويات

.(٢٠٠٤ (هيفرن اآلخر
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يشري وروحه. الدائم» «التغريُّ منطق فهما للمدوَّنات، و«ُروح» منطق هناك كان إذا
استهالك أجل من الخاصة للذات الالنهائيَّنْي البناء وإعادة البناء إىل هنا الدائم» «التغريُّ
بسبب ًما» «مضخَّ اتصاًال أيًضا املدوَّنات تُمثِّل ذلك، عىل عالوة حدود. بال يكون قد عام
«ُروح» هي هذه املحتَمل. العاملي واالنتشار التفاعلية من عالية درجة من به تتَّسم ما
واالنتباه الظهور من مزيد أجل (من العرض برامج تُغريِّ كيف تؤكِّد إنها التدوين؛

اآلخرين. ُمدوَّنات عىل بها نحكم التي والطريقَة بها، نكتب التي الطريقَة والجاذبية)
نتيجة أبًدا. تكتمل ال الحياة عن كتابة نشًطا، عضويٍّا شكًال بوصفها املدوَّنات، تُمثِّل
لالستهالك الذات لبناء وسيلٌة املدوَّنات ومبهمة. ناقصة ما، بنيٌة للُمدوَّنة توجد لذلك،
(كيتزمان بذاته» الواعي بالفاعل «احتفاءً املدوَّنة تكون الحياة، ِسرَي يخصُّ وفيما العام.
ذلك وأن بذاته، «واٍع» الفاعل أن الحياة، عن الكتابة مثل التدوين، يفرتض .(٥٢ :٢٠٠٣
من البناء هذا يُمكِّن وهو حتى الذات، يَبني التدوين لكن يُعرف. أن يَستِحقُّ الفاعل
يعني حيث والعام؛ للخاص مهم تفاعل هو فالتدوين ثَمَّ، ومن مجتمعية؛ رابطة صنع
من جزء وأنه وطنه، يف الدائرة األحداث تسجيل أو ورغباته وَمخاوفه، أفكاره، املرء إعالن

الخاص. الفضاء يف التشاُرك هذا خالل من مبني املجتمع أن والواقع املجتمع.

التدوين

شخصية، ويب صفحات عىل الغالب يف تحتوي مدوَّنات أو اإلنرتنت عىل يوميات إنشاء هو التدوين
بتسلسل تدوينات «كتابة بأنه يُعرَّف التدوين وأصبح لها. ويستجيبوا ليَقرءوها، للعامة ُمتاحة
تشعبية، نصوص روابط توفري إمكانية عىل تشتمل فرديٍّا، تأليًفا مؤلَّفة موادَّ عن معكوس زمني
.(٢-٣ :٢٠٠٦ وجيكوب (بَرنْز القراء» جانب من بالتعليق باالستجابة األحيان من كثري يف وتسمح

الذات، لقاء إىل امُلشاهد داعيًة الشخصية، التعريفية الصفحات املدوَّنات «تَُمدِّد»
عن باألحرى أو الذات، عن تعلن التعريفية. الصفحة هي العامة واجهتها تكون التي
معظم أن الدراسات (أظهرت عنها. اإلعالن يف الفرد يرغب التي الذات من الجوانب تلك
كيلوران انظر مطلًقا؛ املؤلِّف شخصية عن بالرضورة تكشف ال التعريفية الصفحات
— امُلدوِّنني أن ،٢٠٠٧ عام وسكوت شن دراسة مثل تجريبية، دراسات حت ورجَّ .٢٠٠٣
ولذا، مدوَّناتهم.) يف أنفسهم عن يَكشفوا أن احتماًال أكثر — اإلنرتنت خارج وخصوًصا
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ال وقد برصي)، (خفاء املؤلِّف تخصُّ معلومات أو تمثيالت أي املدوَّنات تحمل ال فقد
خطابي). (خفاء رضورية أنها املؤلِّف يظنُّ مما أكثر شخصية النصوصتفصيالت تعطي
يف عقدة ذات/مؤلِّف كل تكون حيث تشعبية»؛ روابط ذات «ذاتًا املدوَّنات تنتج
املدوَّنات/الذوات من كامل كون االنتشار؛ وُمتسارعة خطية، غري مجزَّأة، جذورية شبكة

املرتابطة. الشخصية
وبياناتهم. لُخَطبهم لة مكمِّ باعتبارها اإلنرتنت حيوات إىل باطراد الساسة اتجه
لم أو صحفهم تَنْرشها لم التي األخبار تلك لينرشوا املدوَّنات الصحافيون ويستخدم
يُمكن لكنها للطباعة، فرصة األكاديمية والنقاشات املناظرات تجد ال ربما نرشها. تستطع
للجدل امُلثرية كول خوان مدوَّنة كانت وربما املدوَّنات. يف اإلنرتنت عىل بوضوح تظهر أن
ذريعة العراق يف للحرب املناهضة بآرائها (www.juancole.com/) الواعي» «التعليق
شئون عن للكتابة العامة السياسية التبعات بذلك ُمظِهرة — تعيينه من ييل جامعة المتناع
أبعاد أحد إىل ما، سيايسٍّ مدوَّنة أو كول، مدوَّنة مثل السياسية، املدوَّنات تُشري الحياة.
أصبح .(٢٠٠٥) جوملان ستيفن قال كما الديمقراطي، ل التحوُّ تشجيع وهو التدوين،
تُشكِّل أوًال: للمدوَّنات. أساسية مالمح ثالثة خالل من ميسوًرا الديمقراطي ل التحوُّ هذا
والترصيحات الخطب خالف عىل ثانيًا: واملدني. الشخيص الفضاءَين بني جًرسا املدوَّنات
للجميع املدوَّنات تُتيح وأخريًا، ُمكتملة. غري ومعاٍن أفكار صياغة املدوَّنات تُتيح الرسمية،
والعاَلمية. والوطنية املحلية املناَقشات إىل الوصوَل — الشخيصمتاًحا الكمبيوتر دام ما —
فيها الحديث رشعية يف تتحكَّم التي الخاصة، املنتديات أو الربملانات يف للنقاشات وخالًفا
وبْلَورتها. سياسية آراء اعتناق أحد، ولكل أحد، ألي املدوَّنات تتيح اآلراء، ال املؤهالت،
لتصاعد «االستماع» من واألحزاب الساسة تُمكِّن املدوَّنات أن كوملان، يرى كما واألهم،
عىل بالتعليق املدوَّنات لهم فتسمح األكاديميِّني، عن أما سياسيٍّا.1 مهمة لكنها ذاتية آراء
وذائعة ُمطَِّلعة نقاشات تُثري ذلك مع ولكنها امُلبارشة، خربتهم مجاالت خارج خربة مجاالت

.(٢٠٠٣ (جِلن املجاالت هذه بشأن
كبري بقْدر مختلف التدوين يف العام االستهالك أجل من الذات عن التعبري مجال
يُمكن أنه للتدوين: الدافعان والروح امَلنطق هما هذان االتصال. من آخر نوع أي عن
«يُحتَمل» عدد يوجد ما بقْدر ذاته، عن املرء لتعبري حدود بال حرية هناك تكون أن
التي املعلومات بنرش امُلدوَّنات تَسمح كما القراء/امُلستِمعني. من حدود بال يكون أن
«ميلبلوجرز» قبيل من العسكرية املدوَّنات ر توفِّ مثًال، السائد. التيار وسائط عنها تتخىلَّ
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«بلوجِلْفت» وتُقدِّم العالم. من مختلفة أجزاء يف األمريكي الجيش ألنشطة لة مفصَّ روايات
بوش إلدارة نقدية رًؤى (www.gseis.ucla.edu/courses/ed253a/blogger.php)
أحد ُمطَّلبي سينا الصحايف كان إيران، ويف الحربية. «سياساتها» وخصوًصا السابقة،
(كان أمنية» أنشطة خالل من القومي األمن «تقويض بتهم اعتُقلوا الذين األوائل املدوِّنني
ح وتُوضِّ الحكومة. لدى املدوَّنات تسجيل عىل الصني أرصت كما .(٥٢٨ :٢٠٠٧ وكلنر
مع فرد فيها يتحاور اجتماعية، إعالم وسائل باعتبارها املدوَّنات قوة جميًعا األمثلة هذه
ربما أناس بني املحادثة كانت لو حتى الواقعي، العالم يف تحدث واقعيٍة أموٍر عن العالم

قط. يلتقوا لم
التدوين يتضمن التقليدية، الحياة ِسرَي كتابة فبخالف بطبعه». حواري «التدوين
الستجابة «استجابًة ويكتب «اآلخر»، ل يَستجيب العالم، مع محادثة هو واستجابات. آراءً
(يتعلَّق العام التلقي/االستماع «ُروح» ب مشبعة خاصة ترصيحات املدوَّنات «اآلخر»».
هذا ويجعلها استجابة، ع» «تتوقَّ وهي املدوَّنة تُكتَب امَلحمولة). الهواتف بحالة االستماع
فيها تخدم مجاِملة» «ثقافٍة ل مثاًال التدوين يُصبح أن أيًضا املمكن فمن ذلك، ومع حوارية.
ميلر (يف الحوارية أو اإلعالمية النية دون ولكن االجتماعي، التواصل غرض «املحادثات»
يُخَضع التي الوسائطية، الثقافة حاالت من حاالت التدوين يُصبح املعنى، بهذا .(٢٠٠٨
وال ذاته، يف غاية ويُصبح وحسب. الشبكة عىل الحفاظ ولغرض لجهد كبري محتًوى فيها

«االتصال». نطاق كامل يُشكِّل
من سائًدا تياًرا اآلن تُشكِّل ألنها بالرضورة؛ ا حقٍّ فرعية» «ثقافية املدوَّنات ليست
عىل املدوَّنات تساعد ذلك، ومع واالتصاالت. املعلومات وتكنولوجيات اإلنرتنت استخدام
لم تفاصيل وهي — اإلنرتنت عىل شخصية يوميات صورة يف الحميمية التفاصيل توسيع
االعرتافية اليوميات تصُل السائدة. الثقافات من كثري يف الطباعة إىل طريقها لتجد تكن
معيَّنة، حاالت ويف ومجانية. اإلنرتنت عىل ألنَّها الناس؛ من كثري إىل املدوَّنة تتيحها التي
املجال يُحَجب حينما السائدة، الثقافة يف فرعيٍّا ثقافيٍّا شكًال الحميمية املدوَّنة تشكِّل
اليوم» «حسناء رواية كانت املثال، سبيل عىل العام. النظر عن دينية ألسباب الحميمي
مدوَّنة من يُفرتَض، ما عىل ُمقتبَسة، ،١٩٩٩ عام اسم دون نُرشت التي جور) دو (ِبل
هندية صحافية نرشتها مدوَّنة جعلت كما حينها. يف ضجة وأثارت لندنية، عاهرة
.(thecompulsiveconfessor.blogspot.com) العام لالستهالك مادة الجنسية حياتها
اليوم يف مشاَهدة ٤٠٠ من أكثر املتعدِّدة الجنسية بممارساتها اعرتافاتها واجتذبَت
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«تليجراف» صحيفة عنها تنرش لكي يَكفي بما وشهرية جدل مثار املدوَّنة (أصبحت
الشاكلة هذه كانت الهندي، السياق يف .(٢٠٠٧ ديلون انظر مطوًَّال؛ تقريًرا الربيطانية
عىل الجنيس، امليل الثنائي ن املدوِّ مثل لغريها، اإللهام (قدَّمت فرعية ثقافة املدوَّنات من
رفضت يشء فعل تحاول كانت ألنها (closetconfessions.wordpress.com مدوَّنة
عام. مستنَد إىل الحميمية الحياة تحويل الهند: يف السائد التيار وثقافات املطبوعات فعله
األجهزة عىل املدوَّنات تَُعد اإللكرتونية، الثقافات من الجديدة األشكال بني ومن
واالتصاالت. الربامج تكنولوجيات تطبيقات من الشيوع متزايد تطبيًقا (املوبلوج)، املحمولة
برنامجها نوكيا (تمتلك مذهًال اآلن بالرشعية يَحظى الذي «الربنامج» هذا يجعل ما
لم أنه هو (www.rofay.com مثل مخصصة منصات وهناك املثال، سبيل عىل «اليفبلوج»
الكمبيوتر برامج مجتمع أنشأه ولكن والتطوير، البحوث أو التكنولوجيا معامل من ينبثق
ثَمَّ وِمن العاَلمية؛ العنكبوتية الشبكة عىل املوجودون العاديُّون وامُلستخِدمون االجتماعية

التكنولوجيا. ُمستخِدمي جانب من تقريبًا بالكامل مخلوق عاَلم هو التدوين فمجال
احتكار بذلك وتكرس ديمقراطية، األخبار جعل يف املحمولة األجهزة مدونات تُسهم
األفالم، ويصنعوا الصور يلتقطوا أن األفراد يستطيع إذ والدولة؛ اإلعالم وسائل رشكات
املتزايدان والتشابُك االتصال ل ويُحوِّ العاَلم. يف مكان أي من اإلنرتنت عْرب األحداث ويبثوا
ساوث جامعة وزَّعت ،٢٠٠٤ عام يف .(٢٠٠٢ (رينجولد ذكية» «غوغاء إىل والعوام الجمهور
ُمزوِّدة لالنتخابات، مراقبني وعيَّنتهم هواة، بكامرياتعىلصحافيِّني مزوَّدة هواتف كارولينا
www.wec-) الالسلكية» االنتخاب لوصلة املحمولة األجهزة «مدونات هي ة، بمنصَّ إياهم
ا. ُمهمٍّ تغيريًا الطالبي املجتمع ودور االنتخابات، طبيعة بذلك ة ُمغريِّ (textamerica.com
عام العنرصية التعليقات بعض لوت تِرنت األمريكي الرسمي امُلتحدِّث أبدى وحينما
هو التدوين مجتمع وكان عنها. اليسري النَّزر سوى الرئيسية الصحف تنرش لم ،٢٠٠٣

إزاحته. إىل النهاية يف أدَّت عام وعي حملة وخلق التفاصيل، نرش الذي
ال حيث «االجتماعية»؛ اإلعالم وسائل من جزء املحمولة األجهزة مدوَّنات فإن وبذا
واملدوَّنات الروابط، خالل من يُصنَع ولكنَّه واحد، شخص جانب من دوًما املحتوى يُنتَج
من جمهوًرا تبني مجتمعية، منصة بَمنزلة أيًضا فهي هذا، ويف القراء. وتعليقات األخرى،

م». «املضخَّ االتصال خالل من وامُلشاِهدين القراء
(انظر سياسية أو شخصية، أو موضوعية، املحمولة األجهزة مدوَّنات تكون قد
طرًقا أو االجتماعي، للتواُصل أدوات بمنزلة تكون وقد .(٢٠٠٦ وجندولف دورينج
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اليومية للحيوات سجالت الحاالت، أغلب يف لكنها، وجادة. سياسيٍّا مهمة آراء عن للتعبري
اليومية املدوَّنات أشهر من واحدة أن نذكر أن املهم من ولذا، االعتيادية. والشئون
جنود جانب من محدَّثة سجالت وهي ،٢٠٠٤ يوليو يف العراق من جاءت الشخصية
موقع عىل و«كراْشذيسوْلْديَر» www.yafro.com موقع عىل (ثم هناك نُِرشت أمريكيِّني
و«الفاعلية». الجماهريية اإلعالم وسائل عن هو هنا والسؤال .(www.blueherenow.com
يُسجلوها وأن — لبيئتهم — االجتماعية لألوضاع ُمنتِبهني األفراد يكون أن اآلن يُمكن

سية. املؤسَّ اإلعالم وسائل ُدور من مساعدة بال أو قليلة بمساعدٍة
الوحيدة الكلمة تشكل تَُعد لم واألفالم للمنتَجات الصحافيِّني مراجعات أن ذلك مثال
بشدة تتعاَرض قد التي باستجاباتهم املوضوعات هذه يف يَكتبون فامُلدوِّنون املوضوع. عن
نفسها «الحقيقة» ملوضوع جديًدا بُعًدا التدوين يضيف ولذا العام. املجال يف ُطِبع ما مع
ويجب العام. باملجال املتعلقة والنقاشات الوثائق يف األخطاء وتصويب الفراغات، بملء
فهو ثَمَّ ومن منها، وبديل السائدة العامة للخطابات امتداد أنه عىل التدوين يُعاَمل أن

فرعية. ثقافة يُشكِّل
أن والواقع كبريًا. نجاًحا ولقيت معيَّنة، ِمَهٍن بشأن املعلومات العمل مدوَّنات تتشاطر
امُلدوَّنات مستخدمًة الربح، إىل املدوَّنات تحويل إىل املرحلة هذه يف تسعى الرشكات هيئات

.(٢٠٠٦ (باور الجديدة املنتجات عن معلومات لبث الشهرية

والنساء الويب كامريات (2)

تبث مصاِحبة، مرئيات مع املرء ذات لبثِّ وسيلة بأنها الويب كامريات اشتُهرت
«مرئيني». ليكونوا الفرصة ر وتُوفِّ العاديني، لألفراد واملعتادة اليومية الحياة تليفزيونيٍّا
إلكرتوني ثقايف شكل وهي العام»، االستهالك أجل من الذات «تمثيل ل تكنولوجيات هذه
الحياة، وِسرَي واملرسح، املنزيل)، (الفيديو الفيديو مقاطع تصوير يف الهواة عمل بني يجمع

والفرجة.
متسببًا عه، ويوسِّ امُلشاهد دور يُمدِّد التمثيل من الشكل هذا مثل أن املعلِّقون افرتض
أكرب إن .(١٠ :٢٠٠٣ وايت يف مقتبس ،٢٠٠٠ دفوراك (جون مفرطة تطفلية نزعة يف
اليوم مدار عىل التليفزيوني البث الويب كامريات تستطيع إذ «حيويته»؛ هي رواجه عوامل
دون اإلمكان بقْدر الواقع من قريبًا امُلشاهد الويب كامريات تجعل ولذا، األسبوع. طوال

التكنولوجيا. من ظاهَريْن وساطة أو ل تدخُّ
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الويب كامريا واقعية تُوازي بينما حتى الحياة، بِسرَي عموًما الويب كامريات تُربَط
الثقافات من نسخ هي األكرب»، «األخ قبيل من الواقع، تليفزيون فربامج الوثائقية. األفالم

اإلعالم. وسائل بواسطة منقولة الويب لكامريات الفرعية
ُفرجة. إىل اليومي الشأن تحويل ِمن فرعي ثقايف شكل هو الويب كامريات تُمثِّله ما
ال كانت (وإن اإلنرتنت عىل نفَسيهما وضع عىل بالقدرة العاديَّنْي والرجل املرأة تمدُّ وهي
يجده ال قد ما تسجيل يف رغبتِهم تحقيق يف أحراًرا األفراد يكون املشاَهدة). لهما تضمن
واملسلسالت، اليومية، الشئون يف الحوارية الربامج خالف وعىل بالتسجيل. جديًرا غريهم
بالعالم مختلفة بعالقة الويب كامريات تَحظى الوسائط، مجَمل من الفيلمية والوثائقيات
امُلعتادة التفاصيل ل وتحوِّ أبطاًال. جميًعا منَّا الويب كامريات تَصنع للفرد. اليومي املادي
وتُخرجها اليومية، بالشئون امَلعنية االجتماعية للمسلسالت موضوع إىل اليومية لحيواتنا
وتدعونا مرسح، إىل اليومية حياتنا بتحويل لنا تَسمح أخرى، بعبارة الناس. لرياها للنور
عرض يف إضافية خطوة تتقدَّم أنها هي الواقعي بالعالم وِصَلتها «ُمؤدِّين»، نكون ألن
كما (أو، العام لالستهالك دراما إىل اليومي شأننا تحوِّل فهي الوسائط؛ خالل من العالم
مثل شخصيٍّا فعًال تُحوِّل الشعبية، اإللكرتونية الثقافة بشأن الثاني الفصل يف افرتضُت
الخدمات، ومقدمو البحث، محرِّكات تُراقبه عرٍض إىل ح التصفُّ أو اإلنرتنت عىل التسوق

وغريهم).
شعبية لقَي فرعيٍّا، ثقافيٍّا شكًال النساء تشغلها التي الويب كامريات مواقع تُمثِّل
الُهوية، بني ًدا معقَّ تفاعًال النساء ويب كامريات مواقع تُقدِّم األخرية. السنوات يف واسعة
الجاهز اليشء موضع املرأة صورة الكامريا تضع حينما والُفرجة. والنوع، الذات، وتَمثيل
كامريات تسمح ال «خالص». يشء إىل السينما تُحوِّلها مثلما ذلك يكون فال لالستهالك،
يف أنه هو هنا الفرق الخاص.2 النساء مجال إىل (الذكور) للُمتفرِّجني حرٍّ بدخوٍل الويب
الويب كامريات مواقع ُمعَظم تمثيلها.3 يف املرأة تتحكَّم النساء، ويب كامريات مواقع حالة
فتيات أن وهي امُلهيمنة، النظرة عن النظر برصف أنها، يف واضحة نساء تشغلها التي
بهذه املشاهدين خدمة تقصد «ال» إباحية، و/أو خالعية موادَّ تُعرْضَن الويب كامريات
ويف التكنولوجيا، يف تحكُّمهن النساء تدَّعي الطريقة، بهذه .(١٦ :٢٠٠٣ (وايت الطريقة
نوًعا الفرعي الثقايف الشكل هذا يصري ولذا، األهم. هو وهذا املشاهدين ويف ذواتهن، تمثيل

املرأة. تَمكني ويف التكنولوجي العالم يف النوع عىل القائمة القوة معادلة تغيري من
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واالخرتاق اإللكرتونية الجريمة (3)

للتكنولوجيات آمن شبه فرعيٍّا ثقافيٍّا استخداًما تُمثِّل الويب وكامريات امُلدوَّنات كانت إذا
شك. وال «أخطر» شكًال يمثالن واالخرتاق اإللكرتونية فالجريمة اإللكرتونية؛ الثقافية
أنتجت كلها الجديدة املعلومات وتكنولوجيات اإللكرتونية، والشبكات واإلنرتنت، الكمبيوتر،

القومية. وللدول وللمؤسسات، للفرد، ة ُمستجدَّ تهديدات

إىل تُسلَّم أو وتُباع الشخيص، كمبيوترك من الشخصية التفاصيل تَُرسق قد •
ثالثة. أطراف

النرش خالل من الصلب قرصك تخريب عن اإللكرتوني الربيد رسائل تُسِفُر قد •
للفريوسات. د املتعمَّ

للحكومات اإللكرتونية املواقع عىل للسمعة املسيئة واملعلومات الرسائل تُوضع قد •
الرشكات. أو

الويب) خادم (مثل ما كمبيوتٍر َمصدِر إغراق الخدمات تعطيل جرائم تَشمل •
ثَمَّ ومن الخادم، تعطُّل إىل هذا ويؤدِّي معها. التعامل يستطيع مما أكثر بطَلبات

يُقدِّمها. التي الخدمة من الرشعيِّني امُلستخِدمني حرمان
أن الرس، كلمة رسقة خالل من ما، لشخٍص يُمِكن حيث ُمتكرِّرة؛ ظاهرة التنكُّر •

بكاملها. ُهوية يَِرسق
واقعة إىل يؤدِّي قد سبيلها واعرتاض إلكرتونية مالية معامالت موقع تحديد •

حقيقية. رسقة
حيث باألطفال؛ الجنيس الولع من شهرية حاالت إىل اإللكرتوني التحرُّش أدَّى •
مع األرض عىل للقاءات تَمهيًدا اإلنرتنت، عىل التفاُعل خالل من األطفال «يُهيَّأ»

عليهم. امُلعتدين
حمالت املتطرف اليميني الجناح وجماعات الِبيض العنرصي ق التفوُّ دعاة يُطِلق •

اإللكرتونية»). «الكراهية ى تُسمَّ ما (عادة الشبكة باستخدام الكراهية

القرن من األخرية العقود يف ذيوًعا األكثر اإللكرتونية الجريمة أشكال بعض هذه
والدراسات الحكومات، وبيانات الصحف، يف للقلق ُمثري بتكرار عنها يُعَلن التي العرشين،
بدأ ،(٢٠٠٣ (وبسرت املعلوماتي» «العرص تقدُّم مع .(١٩٩٩ وآخرين، (دوالند املسحية
التسعينيات َعقد خالل يُكَشف واإلنرتنت اإللكرتونية الشبكات من قتامة األكثر الجانب
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القومي، ولألمن ألرباحها، تهديدات والحكومات الرشكات توثِّق العرشين. القرن من
جديدة داللة سبتمرب ١١ بعد ما فرتة يف اإللكرتوني اإلرهاب واكتسب االجتماعية. وللِبنى
التهديدات إن إنرتنت». «ُمحرتفو الراهن الوقت يف أيًضا هم اإلرهابيِّني أن اكتشاف مع
بالثقافات باطِّراد مرتبطة كلها القومية، والدولة واألرباح، واألطفال، األرسة، إىل هة املوجَّ
وصوغ اإلنرتنت، وتنظيم األمن، لتشديد بدعوات وَمصحوبة الرقمي، للعرص اإللكرتونية

اإللكرتونية. بالجريمة املتعلِّقة القوانني
األنشطة كل ليس ألنه و«االنحراف»؛ «الجريمة» بني التمييز نلحظ أن هنا امُلهم من
قْدر بأي للتصنيف قابًال الكمبيوترات، استخدام أو العاَلمية، العنكبوتية الشبكة عىل
بحكم املحظورة األفعال من مجموعة «الجريمة» تصف «إجرامي». أنه عىل اليقني، من
الدولة. جانب من العقوبات وتستأهل تمييزها، يُمِكن انتهاكات بذلك وتُشكِّل «القانون»،
األعراف مع عدائية عالقة يف تكون أو وتتعارض، تتناىف أفعاًال فيشمل «االنحراف» أما
الرسمية؛ غري الثقافية واملمارسات الراسخة، األخالقية والقيم «االجتماعية»، املعايري أو
األمم لدى أنَّ هي اإللكرتونية الجريمة مشكلة بالرضورة. القانون يُنظمها ال التي أي

انحراًفا. أو جريمًة يُشكِّل ما بشأِن مختلفة ورًؤى تعريفات
امُلجرمني. من جديد شكل واالتصاالت املعلومات تكنولوجيات صعود مع برز
تُشكِّل التي الشبكي والتواُصل الكمبيوتر بوساطة االتصال قبيل من فالتكنولوجيات
أساليب وللمفارقة، أيًضا، هي القوميات املتعدِّدة الرشكات عجالت يف الحيوية الرتوس
أيًضا؛ الحدود تجتاز أن للجريمة لإلنرتنت العاملية الطبيعة تُتيح اإللكرتونية. الجريمة

نفسه. الجغرايف الفضاء يف واملعتدون الضحايا يتشارك أن يَلزم ال حيث
أو مرشوعة، غري إما الكمبيوتر، بوساطة «أنشطة بأنها اإللكرتونية الجريمة تُعرَّف
اإللكرتونية الشبكات خالل من تُماَرس أن ويُمكن محدَّدة، أطراف ِقبَل من محظورة تَُعد
إجرامية أنها عىل تُصنَّف «املحظورة» األفعال هذه .(٣ :٢٠٠٠ ولودر (توماس العاملية»
« «تيرسِّ اإللكرتونية فالثقافات ثَمَّ ومن مختلفة. ودول ثقافات يف «القانون» بموجب
(التواصل االجتماعي» التفاعل من معينة أنواع من «تُمكِّن ألنها الجريمة؛ من معينة أنواًعا
وتشتُّت الالمكانية، واملوقعية الفوري، واالتصال والتخفي، الجماعي، والحديث الجماهريي،
بذاتها ليست والتحرُّش— والرسقة، العنف، — األفعال أن من الرغم وعىل «املستخِدمني»).
اكتسبت فإنها األسبق، األشكال به تتَّسم مما أكرب بقْدر صادمة ليست أو جديدة، جرائم
يف االتصاالت تكنولوجيا تلعبه الذي التيسريي الدور بسبب بالتحديد جديدة أهمية
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هو فالجديد جديَديْن، نفسيهما العنف أو الرسقة تكون ال بينما أنه ذلك معنى تنفيذها.
التي املتزايدة التحقيق وقابلية الرضر، ودرجة يبلغانه، الذي واملدى ارتكابهما، أساليب

الجديدة. التكنولوجيات تُسهلها
وإباحية الخصوصية، انتهاك عىل اإللكرتونية الجريمة تشتمل الفردي، املستوى عىل
الرصيحة واملواد واإلغواء، اإلباحية، املرصفية. البطاقات باستخدام واالحتيال األطفال،
قانونيٍّا حظرها إىل بالرضورة تحتاج ال شفائهم، من امليئوس قتل إىل الدعوة أو جنسيٍّا،
أن شأنها فمن ثَمَّ ومن اجتماعيٍّا، مستنكرة تَُعد قد أفعال هذه ولكن محدَّدة، ثقافات يف

«جريمة». ال «انحراًفا»، تُمثِّل
اخرتاق عىل اإللكرتونية الجريمة تشتمل والعاملي، القومي األوسع، املستوينَْي وعىل
الدولة. عمليات تعوق التي واألنشطة والتضليل، واملرصفية، العسكرية املعلومات بنوك
شائعًة اإللكرتونية الجريمة أضحت العرشين، القرن من التسعينيات َعقد بحلول بالفعل،
بجرائم املعنية الوطنية الوحدة — املتحدة اململكة يف منفصلة خلية لتفويض يكفي بما
بالجريمة املعنية الوكالة مع بعد فيما اندمجت التي — العالية الكمبيوتر تكنولوجيا

الخطرة. املنظمة
االسرتاتيجية الدراسات مركز عن الصادر الوطني الدفاع مرشوع «تقرير حدَّد
لتكنولوجيات الجديدة» «البيئة يف التهديدات من التالية األنماط ٢٠٠١ مايو يف والدولية»

املعوملة: واالتصاالت املعلومات

الطاقة وشبكات االقتصادية، واملعامالت االتصال، قات تدفُّ بإرباك التهديد •
السياسية. واملفاوضات الكهربائية،

املصنَّفة. أو اململوكة، أو الحساسة، املعلومات باستغالل التهديد •
أو عسكرية أو اقتصادية أو سياسية ألغراض باملعلومات بالتالعب التهديد •

تحريضية.
وآخرين (بورشجريف الحساسة التحتية الِبنى أو املعلومات، بإتالف التهديد •

.(٢٠٠١

اإللكرتونية. للجريمة جيًدا تصنيًفا وول ديفيد ويقدِّم

بالرضر والتسبُّب آخرين، أناس بيانات ملكية/قاعدة اقتحام اإللكرتوني: التعدِّي (١)
واالخرتاق). اإللكرتونية، املواقع وطمس الفريوسات، ذلك (ومن
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امللكية وانتهاكات املمتلكات أو األموال رسقة والرسقات: اإللكرتونية املخادعات (٢)
االئتمانية). البطاقات احتياالت ذلك (ومن الفكرية

باإلباحية. املتعلِّقة والقوانني األعراف انتهاك اإللكرتونية: اإلباحية (٣)
(ومن للشخص — الجسدي و/أو النفيس — بالعنف التسبُّب اإللكرتوني: العنف (٤)

.(٣–٧ :٢٠٠١) الكراهية) ورسائل والتحرُّش، اإللكرتوني، االغتصاب ذلك

أشهر هو الربامج مهندس املخِرتق أو الدءوب الثانوية املدرسة تلميذ يكون ربما
السياسيون واملنشقون املتطرفة الجماعات تستخدم كما املعلوماتي. العرص مجرمي
اإللكرتونية الجريمة أشكال أكثر هو االخرتاق يكون ربما لكن ألغراضهم. اإلنرتنت

«جاذبية».

االخرتاق

الوقت يف يُعاَمل وإذ غرض. ألي ما كمبيوتٍر بيانات لقاعدة به ح املرصَّ غري الدخول هو االخرتاق
عىل املخِرتق، تمجيد إىل أيًضا االخرتاق أدَّى الجريمة، أشكال من جديًدا شكًال باعتباره الراهن
أما الكمبيوتر. أنظمة يَخرتق حينما األمنية القواعد يكرس — ذكر أنه دائًما يفرتض — أنه اعتبار
إحداث أجل من سياسيٍة لغاياٍت الكمبيوترية مهاراته يستخدم ُمخِرتق فهو االخرتاقي» «الناشط

سيايس. تغيري

امُلخِرتق يُعاِمل أحدهما الثقافية. االستجابات من مختلَفنْي جد نوَعني االخرتاق أثار
عىل قادًرا بطًال امُلخِرتق يرى واآلخر بيانات. وسارق ومجرًما، اجتماعيٍّا، شاذٍّا باعتباره
العمل عىل أرباحها تُبنى التي ة، املتجربِّ االستغاللية الرشكات أمن أنظمة وتعطيل تخريب

هنا. الرؤيتني كلتا ص وسنتفحَّ ية. ِّ والرسِّ االستغاليل
والرشكة الدولة أن تضمن امُلخرتقني وشيطنة جريمة، أنه عىل االخرتاق تصنيف يؤكِّد
وامُلراقبة السيطرة تربير مع الكمبيوتر، بوساطة االتصاالت يف «السواء» تعريف يف تتحكَّمان
تكون ،(٢٠٠٤) يَفرتضنيسنباوم كما الحاالت، من كثري ويف أيًضا. ذاته الوقت يف والعقاب
الرقمية. والوسائط املعلومات يف سية) (مؤسَّ راسخة بمصالح ُمرتبَطنْي والتجريم الشيطنة
حينما وتسعينياته العرشين القرن ثمانينيات يف اجتماعي وجود اإللكرتونية للجريمة نشأ
املوقع، مديري — االجتماعيِّني والفاِعلني االجتماعية سات املؤسَّ من متنوعة مجموعة ُعرِّفت
أدوار هذه اإللكرتونية. الجريمة واختصاصيي الخدمات، ومزودي املواقع، حي وُمتصفِّ
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ثَمَّ ومن املعرَّفة املجاالت هذه ضمن ليست أدوارهم فاعلني، أيًضا هناك ولكنَّ «محدَّدة».
القانون، ومجافاة الالسلطوية، يمثِّلون وهم املخرتقون. هم الفاعلني هؤالء مثل املرشوعة.
— النسخ) بحقوق املحمية (الربامج الخاصة «امللكية» تجاه وخصوًصا — واملقاَومة
االجتماعية سياقاتهما يف واالخرتاق املخرتقني نيسنباوم مقولة تضع املركزية. وتفكيك
العمل أن كيف بذلك وتُظهر الجرميَّة، والطبيعة واألرباح، سات، واملؤسَّ بالقوانني، املتعلِّقة
هذا ويصري لهما. ويستجيب ومادي واقعي هو بما األمر نهاية يف يتَّصل اإلنرتنت عىل
«جسد» واسع: نطاق عىل متلفزة إخبارية تقارير يف املخِرتق يُعتَقل حينما بالطبع أوضح
(بخصوص والسجون املحاكم إىل يُنتَزع افرتايض، عاَلم يف كلها أمىضحياته الذي املخِرتق،

.(٢٠٠٢ توماس دي انظر املخرتق، جسد
— العملية من املايل للربح يسعى قد أنه رغم — الربح من أكثر املخِرتق يُحرِّك ما
تدفع التي هي ذاتها التكنولوجيا األمنية. واإلعدادات الكمبيوتر تكنولوجيا تعقيدات هو
نرش يف «األرشار» امُلخرتقون يرشع ذلك، ومع بالتكنولوجيا. امَلهووس أو «الربيء» املخِرتق
الثقافية للمقاومة رموًزا امُلخرتقون ويُصبح الشبكات). وإفساد املعلومات (انتزاع الرضر

به». ح املرصَّ «غري للدخول التعريف، يوحي كما يَرمزون، ألنهم للتكنولوجيا
بيع أجل من البيانات ليرسقوا والشبكات األنظمة يقتحمون الذين امُلخرتقون
وخصوًصا، يس، تجسُّ االخرتاق من النوع هذا كليٍّا. مختلفة طبقٍة إىل يَنتمون املعلومات
اإللكرتونية، الُهويات رسقة أموال. إىل املعلومات تُرتَجم حيث الرشكات؛ عىل س التجسُّ
عمل يُشكِّل هذا كل التجاريِّني، للُمناِفسني املعلومات بيع و/أو املحظور، املايل والتحويل

املعلومات». «مرتزقة
الكمبيوترات، يَستخدمون الذين معها، واملتعاطفون السياسية الجماعات هناك أخريًا،
السياسية األنشطة السياسية. غاياتهم لخدمة املعلومات ومعالجة اإللكرتونية، والشبكات
االجتماعية والحركات االنفصاليِّني، ِقبَل من األموال وجمع الكراهية، وحمالت املحظورة،
ذلك، دون أو الفعيل، الزمن يف عسكرية عمليات بمصاحبة الدولة، تُخرِّب التي املشابهة
املعلوماتي واإلرهاب اإللكرتوني والتمرُّد عملها. واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا لها تُيرسِّ
(٢٠٠٠) دينينج دوروثي تُعرِّفه الذي اإللكرتوني، اإلرهاب باسم الغالب يف املعروف —
نفسها الدولة شبكات يُطوِّعان كالهما — اإللكرتوني» والفضاء اإلرهاب «التقاء بأنه

الهدامة. السياسية الغايات لتشجيع وبنياتها
املريضمن فالخوف بالتكنولوجيا. مهووسني محضمجرمني ليسوا امُلخِرتقني أن غري
خوًفا يُخفيان بالغة، بدقة (٢٠٠٠) توماس دوجالس ح يُوضِّ كما واحتقارهم، امُلخرتقني
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تحكم وثقافتها. ية ِّ الرسِّ منطق عىل مبنية املعارصة فالتكنولوجيا ذاتها. التكنولوجيا من
يُمكن ما فكثريًا توماس، يُبنيِّ وكما والشفرات. املرور، كلمات اإللكرتوني الفضاء مجال
امتالك يعني حيث والشفرات؛ املرورية الكلمات هذه مثل امتالكه ملجرد امُلخِرتق اعتقال
املستخدم تُعرِّف التي ا، رسٍّ تكون أن يُفرتَض التي املرور كلمة االخرتاق. فعل أداء الشفرة
وخالل محظورة. بطريقة األنظمة لدخول وتُستخَدم تَُرسق رشعيٍّا، مستخدًما باعتباره
يدخل إذ رشعيٍّا؛ املرور كلمة يمتلك شخص أي يُصبح هذه، الُهوية من ق التحقُّ عملية
كلمة امتالك يعني أخرى، بعبارة الواقع. يف يكون ن عمَّ النظر برصف النظام إىل املخِرتق
برصف البيانات قاعدة أو اإللكرتونية الشبكة إىل بالنسبة افرتاضية ُهوية امتالك املرور
للجسد الفصل هذا عىل مبني واالخرتاق الواقعية. الحياة يف املخِرتق ُهوية تكونه عما النظر

اإللكرتونية. والجريمة لالخرتاق ُمميزتنَْي ِسمتنَْي إىل هذا ويقودنا املخِرتق. ُهوية من
محليٍّا، ومكانًا جسًدا، الجريمة تستلزم القانون، إنفاذ هيئات يخص فيما أوًال:
محلها اإللكرتونية الجرائم فإن (١٨ :٢٠٠٦) يار مجيد ح يُوضِّ وكما مكانيٍّا. وتحديًدا
— طيٍّا ُرشَ وضبطها بالجريمة امُلغرية السمات ذات املواقع تعريف مكانية»: غري «بيئة
مجال فال ذلك، عىل وعالوة ُمستحيل. — القانون إنفاذ من املعتادة األشكال يف يُفَعل كما
ومرسح الجاني يشرتك أن يلزم ال سابًقا، ذكرنا كما ألنه الجريمة؟» وقعت «أين لسؤال:

نفسه. الجغرايف الفضاء يف الجريمة
بقْدر مزودون أناس هنا فاملعتدون «التقليدية»؛ الجريمة يف األمر خالف عىل ثانيًا:
املتوسطة الطبقات ويشغلون والتعليم، واالمتيازات، والدخل، االتصال، عىل القدرة من أكرب
الخلفيات — اإلجرامي السلوك من امُلعتادة األنماط أما االجتماعي. النظام من العليا حتى أو
املتوسط من األدنى والتعليم للموارد، واالفتقار والحرمان، األفقر، االجتماعية االقتصادية

.(١٩ :٢٠٠٦ (يار املخرتقني عىل تَنطبق فال —
(١٩٨٣ جيمز (وور الحرب» «ألعاب قبيل من أفالم تُقدِّمهم كما املخرتقون، يحظى
العقد أواسط من عادًة، ا جدٍّ صغار هم معينة: ِبِسمات ،(١٩٩٥ (هاكرز و«املخرتقون»
األخرى، املجاالت يف اإلنجاز وقليلو وذكور، العمر، من الثالث العقد أواخر إىل الثاني
ومفتونون األشخاص، من غريهم مع التعامل ومهارات االجتماعية للمهارات ويَفتقرون
املجال «تشظِّي ل رمًزا باعتبارها الفرعية، الثقافات بشأن املخاوف تُرتَجم بالتكنولوجيا.
الفرعية)، الثقافة عن ٢٠٠٥ جنْْكس كريس ملؤلَّف الفرعي العنوان غرار (عىل االجتماعي»
االجتماعية مسئوليتهم أخالقيِّني، غري ولكنهم أذكياء، نابهني أفراٍد بشأن مخاوف إىل
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الدولة سلطة مقاومة أو الرشكات معلومات بنوك اخرتاق يُرى وهنا غيابها. بسبب واضحة
ربما واستغاليل. متسلط لنظام مقاَومة منهما أكثر االجتماعي للمجال انهياًرا باعتبارهما
يُثري أيًضا امُلخِرتق لكن للكثريين، تهديد مصدر التكنولوجيا استخدام يف الرباعة تبدو

.(٧٢٠ :١٩٩٩ وآخرين (دوالند الفريدة قدراته بسبب معِجبة استجابة
بيئة ففي و«التَّنكُّر»؛ «املرور» أشكال من شكًال بوصفه االخرتاق مع التعامل يُمكن
عمد. عن عدة وُهويات وجوًها املخِرتق يدَّعي والغموض، الحر بالطفو الُهويات فيها تتَّسم
الُهويات خلق عىل ع تُشجِّ بيئة يف وللمفارقة، للمجتمع، معاديًا باعتباره االخرتاق إىل يُنَظر

منها. ق التحقُّ يُمكن ال التي و/أو الزائفة
بطريقة البيانات قواعد إىل النفاذ عىل القدرة مسألة يف تنحرص ال القدرات هذه
شفرات يكتبون ألنهم الكمبيوتر؛ ثورة مقدمة يف املخرتقون كان فلطاملا مرشوعة؛ غري
الناس تُمكِّن التي الكمبيوتر فربامج ولذا «مرشوعة». شفرة أي بقْدر تماًما جيدة
مايكروسوفت برامج تشبه شفرات، أيًضا هي الرشكة أو الحكومة مواقع دخول من
«إنرتنت تشغيل عن ُمختلفة جد الربامج هذه استخدام عواقب لكن املثال، سبيل عىل
انظر BO2K, L0phtCrack, Floodnet;) معقدة برامج امُلخرتقون ر طوَّ إكسبلورر».
كلمات ورسقة الخدمة» «تعطيل هجمات تُساعد (١٧٨–١٨١ ،١٢٣ ،١١٩ :٢٠٠٢ فرنل
شفرات يُطوِّر الرشعي الربنامج كاتب كان إذا «التصيُّد»). فنيٍّا ى تُسمَّ (التي املرور
أجل من رها يُطوِّ فامُلخِرتق اجتماعيٍّا بالقبول جديرين استخدامات/مستخدمني أجل من
عن النظر برصف امُلخرتقني، أن حقيقة من هذا ينتقص ال ومحظور. مختلف غرض
االجتماعي فاإلدراك ُقدًما؛ الربامج أو الكمبيوتر تكنولوجيا يدفعون املحظور، استخدامهم

مرشوعة». «غري ابتكاراتهم يجعل ما هو لعملهم
دوم، أوف (ليجن وتسعينياته العرشين القرن ثمانينيات يف امُلخِرتقني جماعات مثَّلت
ومعزًَّزا جديًدا» اجتماعيٍّا «تشكيًال كَلْب) كمبيوتر وكايوس ديسبشن، أوف وماسرتز
جديًدا؛ شكًال نشهد للمجتمع، املعادي امُلنعِزل امُلخِرتق نظرة من بدًال وهنا، بالتكنولوجيا.
«البانك» ِفَرق ومثل األمن. أنظمة ويَنتهكون السلطة يقاومون الذين املخرتقني من جماعة
مستخدمي مستوى عىل دنيا سياسًة امُلخرتقني جماعات تُشكِّل الفرعية، والثقافات
من «مرشوع» شكل أي مثل املوهوبني، األفراد هؤالء االخرتاق مؤتمرات تجمع الكمبيوتر.

االجتماعي. التآلف أشكال
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عنوان تحت مرة ألول نُرش (الذي امُلخرتقني» «بيان وفق األقل عىل امُلخِرتقون، يزعم
www.phrack.org/ عىل (متاح بالنكنشيب لويد كتبه الذي (١٩٨٦ عام مخِرتق»، «ضمري
يف تتحكَّم أن يَنبغي ال االحتكارية الرأسمالية الرشكات أن ،(archives/7/P07-03
ولكن مجرًما، بوصفه امُلخِرتَق البياُن م يُقدِّ وال والهاتف. اإلنرتنت قبيل من خدمات
ويخرتقه. املرتبِّحون الرأسماليون يوجهه الذي النظام يتحدَّى فكريٍّا مستكشًفا بوصفه
املعرفة عىل السيطرة إىل يسعى الذي «النظام» د يهدِّ موهوب فرد بأنه املخِرتَق البيان ر يُصوِّ
والعدالة االجتماعية القضايا يف يسهمون املخرتقني أن أيًضا البيان يرى وأخريًا، والبيانات.
واملناهضة للعنرصية املناهضة االحتجاجات من جزء األحوال أغلب يف ألنهم العاملية؛

للحرب.
أخرى. ألسباب الربمجيات وباحثي املفكرين انتباه من كبريًا قْدًرا املخِرتقون نال
ابتدع البيانات، بنوك إىل إجرامي نفاذ أنه عىل ببساطة االخرتاق مع التعامل فربفضهم
مصطلح (وهو املخِرتق» «ُخلُق املثال سبيل عىل للتكنولوجيا ماساتشوسيتس معهد باحثو
دافع .(١٩٨٤ الكمبيوتر»، ثورة أبطال «امُلخِرتقون: كتابه يف ليفي ستيفن وروجه ه اشتقَّ

وهي: االخرتاق، يف أساسية مبادئ ستة عن املخِرتق» «ُخلق

وشامًال. وحرٍّا، مجانيٍّا، الكمبيوترات إىل الوصول يكون أن يجب •
مجانية. املعلومات تكون أن يجب •

السلطوية. عىل الالمركزية تفضيل يجب •
املهني. مسارهم أو التعليمية مؤهالتهم وفق املخِرتقني تعريف يُمكن ال •

عظيَمنْي. وفن جمال مصدر الكمبيوترات تكون أن يُمكن •
حياتكم. تحسني الكمبيوترات تستطيع •

التكنولوجيا؛ إدراك تشكيل هذا يعيد أفضل. حياٍة لعاَلم مصدًرا نفسه الكمبيوتر يَصري هنا،
االجتماعي واإليالف والبهجة لألمن مصدران هما العاملية العنكبوتية والشبكة فالكمبيوتر

والجمعي. الفردي املستوينَْي عىل
أن الفرعية، الثقافات تشكيالت أفكار عىل بناءً االجتماعية، العلوم ُمنظِّرو ويَفرتض
فجماعات االجتماعي. السياق يف موقعه األحداث، جنوح من شكل أي شأن شأنه االخرتاق،
الربامج، بشأن املتباَدلة وامُلقايضات االعرتاف، إىل والحاجة الجماعات، وضغوط األقران،
.(٢٠٠٠ (روجرز الفرعية امُلخرتقني ثقافة وسط والسلوك التفاُعل من ُمستدامة أشكال هي
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إىل بالنظر د متعمَّ املذكر الغائب (ضمري وثقافته للُمخِرتق دينينج دوروثي وْصف أما
:٢٠٠٦ يار مثًال، انظر، املخِرتقني؛ ثقافات يف الرجال غلبة عن كشفت الدراسات أن حقيقة

لالخرتاق: االجتماعي األساس ر فيُصوِّ (٣٥-٣٦

واملتعة واإلثارة، التحدِّي، أجل من [االخرتاق] يفعلونه املخِرتقني معظم
غري شخص هي للُمخِرتق الشائعة النمطية الصورة أن ورغم االجتماعية.
املخرتقني أن فاألرجح الكمبيوترات، لصالح الناس ويتحاىش اجتماعيٍّا متكيف
عىل اآلخرين مع التفاعل يودون االجتماعية. الجوانب أجل من ذلك يف ينهمكون
يتشاركون شخصية. وبطريقة اإللكرتوني، الربيد خالل ومن النرشات، لوحات
مًعا؛ مرشوعات عىل ويعملون واملعلومات؛ واآلراء، والشائعات، القصص،
عىل بعضهم ويتعرَّف مؤتمرات يف ويلتقون سنٍّا، األصغر املخرتقني ويُعلِّمون
االعرتاف أيًضا املخرتقون يكتسب يعرفونها، التي األرسار وبتشاُطر … بعض

.(١٩٩١ (دينينج الحرصية املخِرتقني جماعات إىل واملدخل أقرانهم، من

تشكيًال يكن وإن ثقايف، تشكيٍل يف يساهمون أنهم عىل أنفسهم إىل امُلخِرتقون يَنُظر وهكذا،
ثقافة أنها عىل امُلخِرتقني ثقافة تصنيف يمكن السبب، لهذا مقبول. غري أو ص مرخَّ غري
والقوانني، القواعد، بهدم االجتماعية، والعالقات التكنولوجيا تشكيل تعيد ألنها فرعية؛
التنظيم من الضد عىل تعمل إنها التكنولوجيا. استخدام يخصُّ فيما االجتماعية واألعراف

الجديدة. للتكنولوجيات االحتكاريَّنْي الرأسماليَّنْي الرسميَّنْي واإلدراك

اإللكرتوني واإلرهاب االخرتاقي، والنشاط التكتيكية، اإلعالم وسائل (4)

ع يُطوِّ حيث السيايس؛ االخرتاق من متطرِّفة صورة بأنه اإللكرتوني اإلرهاب وصف يُمكن
أو العنف ألغراض املعلومات وتكنولوجيات الكمبيوتر والنشطاء واإلرهابيون املتطرفون
دول أو مسيطرة وجماعات ومنظمات أشخاص ضد هة املوجَّ االحتجاج، أو التخريب
ه نَُعدَّ أن إىل نحتاج السيايس، االخرتاق من شكًال اإللكرتوني اإلرهاب نرى ولكي معيَّنة.

سيأتي). ما انظر النشطاء، يقرتفه اخرتاًقا (أو hactivism اخرتاقيٍّا» «نشاًطا
من ا مهمٍّ ُمكوِّنًا تُشكِّل ولكنَّها «إجرامية»، األخرى التكنولوجي النشاط أشكال ليست
الربمجيات استخدام هو الشبكي والنشاط اإللكرتونية. للثقافات السيايس العالم مكوِّنات

واالحتجاج. والحمالت، الدعاية، لنرش واإلنرتنت
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املعلومات وحرب التكتيكية اإلعالم وسائل (1-4)

«التليفزيون وهو منه، أسبق مصطلٍح إىل التكتيكية» اإلعالم «وسائل مصطلح يستند
أمسرتدام يف القادمة» الخمس «الدقائق مؤتمر خالل ُسكَّ مصطلح وهو التكتيكي»،
اإللكرتونية لألجهزة التكتيكية اإلمكانية استكشاف هي الفكرة كانت .١٩٩٣ عام
االجتماعية. للتعبئة وسيلة بوصفها الفيديو، تسجيل كامريات وخصوًصا االستهالكية،
الوسائط «طاقم روما يف اإلعالم وسائل نشطاء من جماعة شكَّلت ١٩٩٦ عام ويف
ونعوم والساباتيستا، التشياباس أخبار ملتابعة (www.tmcrew.org) التكتيكية» اإلعالمية

الحرة. واإلذاعة النسوية، والحركة تشومسكي،

التكتيكية اإلعالم وسائل

أشكال يستخدم آني حدٌث أو آنيَّة مسألة تُثريها مؤقتة تحالُفات عىل التكتيكية اإلعالم وسائل تُبنى
أو للحكومة مناهضة أغراض أجل من اآلراء وتنظيم والحمالت، االحتجاج، أجل من اإلعالم وسائل

للرشكة. مناهضة

إعالم «وسائل باألساس هي لوفينك، جريت يكتب كما التكتيكية، اإلعالم وسائل
اإلعالم ووسائل .(٢٥٥ :٢٠٠٢) العريض» األساس ذات االجتماعية الحركات ال الحمالت،

هي: إنسامبل، آرت كريتيكال تُعرِّفها كما التكتيكية،

وسائل أشكال كلَّ يوظف اإلعالم، وسائل ملمارسات وتنظريي نقدي استخدام
متنوعة مجموعة إنجاز أجل من واملعقدة، البسيطة والجديدة، القديمة اإلعالم
التي السياسية املسائل أنواع كل وتشجيع املحدَّدة، التجارية غري األهداف من

.(٥ :٢٠٠١) هدامة تكون أن يُحتَمل

املعادية التنظيمية والترشيعات الزائفة، والدعاية التضليلية، التكتيكات عىل تشتمل وهي
كريتيكال أصدرته الذي الرقمية»، «املقاومة كتاب (يَحمل منها الخالية أو النرش لحقوق
النسخ، حقوق «ضد عبارة النسخ، حقوق ن تتضمَّ التي صفحته عىل إنسامبل، آرت
التكتيكية: اإلعالم وسائل من اآلتية النماذج لوفنيك يُحيص إنسامبل»). آرت كريتيكال
يف و«االختفاء الكهرباء، [شبكات] واخرتاق واملوارد، والشبكات، املباني، إىل الوصول
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منظَّمة. وغري ومتحوِّلة، مؤقتة، التكتيكية اإلعالم وسائل .(٢٦٠ :٢٠٠٢) املناسب» الوقت

.١٩٩٩ عام سياتل يف العاملية التجارة ملنظمة املناهضة االحتجاجات الجيدة األمثلة ومن
(وإن انرصفت ثم حملتها، وبدأت املناسبة، تلك أجل من املستقلة اإلعالم وسائل التَقت
جمعية ابتَكرت .(www.indymedia.org.uk انظر بعدها؛ من املناَشدة أعمال استمرت
َمن كلِّ بإمكان وكان ويب. صفحة يف نًا متضمَّ برنامًجا (إيهيبيز) اإللكرتونية الهيبي
الشبكة من صفحات تكراًرا يُنزِّل كان الذي — الربنامج هذا تنزيل الصفحة يزور
كان الربنامج، الناس من كاٍف عدٌد نزَّل حينما وهكذا، العاملية. التجارة ملنظمة الرسمية
ظهر ببساطة. فتتعطل بالطلبات، العاملية التجارة منظمة شبكة إغراق ذلك شأن من
www مواقع عىل (حاليٍّا ولوفتهانزا ،(www.mcspotlight.org) ماكدونالد ضد النشطاء
وسائل مواقع ونشأت (.noborder.org/archive/www.deportation-alliance.com

العالم). عْرب محلية نسخ (مع www.indymedia.org مثل مستقلة إعالم
عمليات أو منعزلة االفرتاضية االحتجاجات هذه تكون ال الحاالت من كثري يف
االحتجاجات الجماهريي» االفرتايض املبارش «الفعل من التوليفات هذه تصاحب محاكاة.
اإللكرتونية امُلكاِفئات إنها االفرتايضواملادي. املجالني بني الدمج عىل بذلك دالًة الشوارع، يف
هو فهدفها بالستني، فور نتسرتايك حركة تعبري وحسب الشوارع. يف املحتجة لألجساد
عْرب الشوارع إىل هني امُلتوجِّ للناس املادية األجساد حضور إىل االفرتاضية أجسادنا «إضافة

.(www.geocities.com/netstrike4palestine) اإلرسائييل» االحتالل إلدانة العالم
املذكورة العاملية التجارة منظمة حالة يف (كما للشبكة الرئيس اإلطار تعطُّل يؤدِّي
بني الربط من حالًة بوصفه معه التعامل ويُمكن جسيمة، مالية خسائر إىل أعاله)

واملادي. االفرتايض
لوصف اإللكرتوني» املدني «العصيان مصطلح إنسامبل آرت كريتيكال جماعة سكَّت
وسائل دعاية رؤية من بد وال اإللكرتوني. العرص يف التكتيكية اإلعالم لوسائل استخدامها
إنسامبل آرت كريتيكال (استشهدت املادية الظروف لتغيري القوة امتالك باعتبارها اإلعالم
«حرب ويلز جي إتش لقصة ويلز» «أورسن بها قام التي اإلذاعية الدرامية املعالجة بمثال
يشتمل .(١٩ :٢٠٠١ إنسامبل آرت كريتيكال حقيقيٍّا؛ اجتماعيٍّا هلًعا أثارت التي العوالم»

املعلومات». «حرب حاليٍّا ى يُسمَّ ما عىل عادًة اإللكرتوني املدني العصيان
معنويات من للحط يهدف للغاية قديم تكتيك هي الحرب وقت يف الزائفة الدعاية
الفضاء جديد؛ عالم إىل التضليل فتأخذ واالتصاالت املعلومات تكنولوجيات أما العدو.
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إىل ُمصيبًا (٣٠٨ :٢٠٠٢) لوفينك جريت يُشري اإللكرتونية. واالتصاالت اإللكرتوني
،(١٩٩١ (عام األوىل الخليج حرب خالل العسكري» اإللكرتوني «املجمع صعود
حرب تشمل العاملية. اإلعالم وسائل داخل املقاِومة (التكتيكية) «الفريوسية» بدعايته
املحمية االحتكارية الربامج خالف (عىل املصدر مفتوحة برامج استخدام املعلومات
باعتبارها لينوكس لوفينك ويُدرج الالمركزية. واألنظمة العام، والنفاذ النسخ)، بحقوق
ملوقع ويُمكن .(٣٠٩ :٢٠٠٢) مايكروسوفت ضد إيجابية» معلومات حرب «اسرتاتيجية
يكون أن عليك» للكذب تتعرَّض «أنت قبيل من نصوًصا يحمل www.disinfo.com مثل
من (١٩٩٥ عام أُنشئت (التي نتسرتايك إيتاليان طلبت املعلومات. لحرب ممتاًزا مثاًال
رمز عىل باستمرار ويضغطوا يَستهدفونه، الذي اإلنرتنت عنوان يُدرجوا أن امُلستخدمني
حمالت نتسرتايك تشن واآلن باملطالب. العنوان اختناق يف يتسبَّب ما وهو التحميل، إعادة
الخوادم، لتعطيل اإلرسائيلية للحكومة مطالب بإرسال لفلسطني اإلرسائييل االحتالل ضد
www.india.indymedia.org/en/) الناتو يعقده الذي األمنية السياسة مؤتمر وضد
الخدمة» «تعطيل وهجمات للرقابة، املضادة والحمالت .(2004/02/209036.shtml
أساس عىل املجتمعات وبناء البديلة، التفاُعلية والواجهات مجانية، برامج تَنُرش التي
و«اإلعالنات الربيدية، والقوائم األقران، وشبكات البديلة، البحث ومحركات سياسية، قضايا
إىل وتُمثِّل، املعلومات، حرب من جزء كلها املفتوحة، املصادر ذات والحركات الهدامة»،
العاملية، التكنولوجية الرأسمالية حركة يف الرئيسية امُلعوِّقات االخرتاقي، النشاط جانب
الثقافات أن التكتيكية اإلعالم ووسائل الشبكي النشاط ح يُرجِّ وامُلهيمنة. الطغيانية
متجذِّرة مختلفة وتطبيقات ممارسات فيها تُعَرض عليها، متناَزع منطقة هي اإللكرتونية

الواقعية. الحياة يف مختلفة وثقافية واجتماعية سياسية وأولويات أيديولوجيات يف

االخرتاقي النشاط (2-4)

اجتماعي، تغيري إحداث إىل الهادف النشاط أشكال من شكل هو االخرتاقي النشاط
املدني العصيان أيًضا ى يُسمَّ وإذ الغرض. لهذا اإللكرتونية والشبكات الكمبيوترات ع يُطوِّ

السياسية. الغايات إىل يُعزى االخرتاقي فالنشاط اإللكرتوني،
من ١٩٩٨ عام السيايس واالخرتاق االخرتاقي للنشاط املبكِّرة األمثلة أحد جاء
دعت نت»، «فَلْد ى امُلسمَّ برنامجها باستخدام اإللكرتوني». االضطراب «مرسح فرقة
مساندة أجل من إلكرتوني فضاء يف لالجتماع وامُلفكِّرين العاديِّني، واألفراد الفنانني،
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واملواقع الحكومة مغرقني افرتاضيٍّا، اعتصاًما فعلوه ما كان املكسيكيِّني. الساباتيستيني
يف التعطُّل. حد إىل طاقتها، من بأكثر ثَمَّ من الخوادم لني ومحمَّ املكسيكية، الرسمية
رسالة و١٠٠٠ إلكرتونية رسالة ٨٠٠ بني ما التاميل االنفصاليون أرسل نفسه، العام
اإللكرتونية. ومواقعها الرسيالنكية الحكومة مكاتب إىل أسابيع بضعة مدى عىل يوميٍّا
مستمرٍّ نحٍو عىل اإلنرتنت عىل تُصنَع العراق يف الحرب ضد االحتجاجات كانت كما
إيران عىل محتملة لحرب اإلنرتنت عىل معارضة هناك زالت وما ،٢٠٠٣ عام منذ
االخرتاقي النشاط أن الواضح ومن ،(www.stopwaroniran.org/petition.shtml)

سيستمر.

االخرتاقي النشاط

يف ويتسبَّب الرئيسية، األطر ويخرتق البيانات، قواعد يُفكِّك إلكرتوني نشاط هو االخرتاقي النشاط
سياسية. أغراض أجل من االضطراب

واإلرضابات، (املسريات، العام االحتجاج بني واقع سيايس فعٌل االخرتاقي النشاط
من وبمزيد الكمبيوتر. بوساطة واالتصال العام) املجال يف امُلماثلة األفعال من وغريها
بوساطة االتصال استخدام خالل من اإللكرتوني الفضاء يف ا عامٍّ مجاًال ينتج هو الدقة،
بوساطة االتصاالت من كالٍّ تستخدم اإلدارية واألجهزة الحكومات كانت إذا الكمبيوتر.
نفسها عن لإلعالن أو املواطنني، استجابات تَستثري لكي اإللكرتوني والفضاء الكمبيوتر
االخرتاقي النشاط تَقدَّم لالحتجاج. يستخدمونهما فالنشطاء السادس)؛ الفصل (انظر
ولم التحدي. سبيل عىل والشبكات األنظمة املخرتقون اقتحم حينما األسبق املرحلة عىل
إال األفعال أو القدرات هذه ملثل والسياسية والثقافية االجتماعية التداعيات استغالل يبدأ

وتسعينياته. العرشين القرن ثمانينيات يف
الرقمية املرشوعات عىل اإللكرتونية للثقافة االستعمارية بعد ما املقاربات وتشتمل
هي كما الغربية األساليب وتُقاوم للمعرفة املحلية التقاليد مع شديد بحرٍص تتعامل التي
فكرة عىل العوملة مع االستعماري بعد ما التعاُمل ويشتمل التقليدية. املوسوعات يف الحال

ذاتها. املعرفة عىل املحيل الطابع إضفاء
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االخرتاقي النشاط ينطوي األمريكية، املتحدة الواليات مثل الديمقراطية البلدان يف
يؤدي ما وهو العام، املجال توسعة عىل الكمبيوتر بوساطة االتصال عىل القائم والنقاش
للحكومة، املواطنني من املزيد يستجيب أن يُمكن حيث الديمقراطية؛ انتشار من املزيد إىل
لتحقيق وسيلة باعتبارها األفعال هذه إىل النظر ويمكن يستجوبوها. حتى أو يطالبوها، أو
تواصلية عملية حدوَث اإلنرتنت عىل العمل فيها ل يُسهِّ أكرب، بقْدر تشاركية سياسية بيئة

والدولة. املواطنني بني
ونشطاء للعوملة، املناهضون والنشطاء األصلية، الجماعات تحتجُّ العاملية، باملعايري
الحربية، والجهود الجديدة، اإلمربيالية عىل اخرتاقيِّني، نشطاء «بوصفهم» السالم،
نفسها التكنولوجيا البيئية الجماعات وتستخدم املتحدة. للواليات االقتصادية والسياسات
الكلوروفلوروكربون، ومنتجات البحار، أعماق يف والصيد التعدين، ألخطار االنتباه لجذب
النشاط يكون الحاالت، هذه مثل ويف األول. العالم يف السائدة الحياة أساليب من وغريها
األخرية العقود يف ظهرت التي الجديدة االجتماعية الحركات جانب إىل ا مصطفٍّ االخرتاقي

العرشين. القرن من
النشطاء أن هي الجديدة االتصال تكنولوجيات تها يَرسَّ التي املزايا أعظم إحدى
اعتصام أداء ويمكن ما، قضيٍة أجل من يلتقوا أن يمكنهم الفضاءات عْرب املوزَّعني
تستلزم كانت التي األسبق النشاط أشكال خالف وعىل املرء. موقع يكن مهما افرتايض
يمنع ال النشطاء، لتجمع — املدن يف العامة الفضاءات تفضيل مع — معينة فضاءات
ثقافة/فضاء من بعيد موقع يف أنه ملجرد االحتجاج من أحًدا اإللكرتوني الفضاء يف النشاط

االحتجاج.

اإللكرتوني اإلرهاب (3-4)

وأن سيما ال الحكومات، يشلَّ أن واالتصاالت الكمبيوتر شبكات ضد ق املنسَّ للفعل يُمكن
أن من الرغم وعىل للبيانات. اإللكرتوني البث عىل اآلن يعتمد املالية املعامالت من الكثري
النشاط لوصف الغالب يف يُستخدم فهو شافيًا، تعريًفا يُعرَّف لم نفسه «اإلرهاب» ُمصطَلح
هو اإللكرتوني واإلرهاب والفضاءات. واألمم، األشخاص، يستهدف الذي العنيف اإلجرامي
الِبنية وتدمري لتخريب الكمبيوتر شبكات باستخدام الناس من جماعة تَفعله الذي الفعل
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تقدِّم سيايس. غرض أجل من ما، جماعٍة أو لدولٍة واملادية واملالية اإللكرتونية التحتية
بأنه: اإللكرتوني لإلرهاب ًال مفصَّ تعريًفا املوضوع، يف رائدة خبرية وهي دينينج، دوروثي

والشبكات الكمبيوترات ضد القانونية غري بالهجمات، والتهديدات الهجمات
ما حكومٍة إجبار أو تخويف أجل من تُفَعل حينما فيها املحفوظة واملعلومات

(٢٠٠٠ (دينينج اجتماعية. أو سياسية ألهداف تأييًدا شعبها، أو

يف: اإللكرتونية اإلرهابية الهجمات تتسبَّب أن ويُمكن

الكوارث. إدارة وشبكات واملواصالت، الكهربائية، الطاقة شبكات انهيار •
وانهيار املالية، األوراق سوق يف أزمات إىل يؤدي بما املالية املعامالت انهيار •

اقتصادي.
القومي. واألمن الدفاع أجهزة اخرتاق •

خطة فأعدَّت اإللكرتوني، اإلرهاب عن الناجم التهديد املتحدة الواليات حكومة أدركت
القومية الخطة ألمريكا: اإللكرتوني الفضاء عن «الدفاع بعنوان ٢٠٠٠ عام يف شاملة
لتأمني صة املخصَّ األول العالم دول ميزانيات أغلب وزادت املعلومات». أنظمة لحماية

سبتمرب. ١١ منذ فَلكية زيادات املعلومات أنظمة
وُمعتمدة ُمنتِرشة كونها — اليوم الرشكة أو للدولة اإللكرتونية الشبكات ِبنية
اإلرهاب أمام منكشفة تجعلها — واسع نطاق عىل ممتدة اتصال ونقاط وصالت عىل
شبكة إبقاء ألن ببساطة؛ مهاجمته أو للخطر تعريضه يُمكن منها وأي اإللكرتوني.
وهكذا، ممركزة. حصينة غرفة أو مبنًى تأمني من وطأة أثقل هو املراقبة تحت واسعة
تُوهن ورسعة، سعًة املالية واملعامالت والحكم االتصاالت زادت التي نفسها فالتكنولوجيات

املمكنة. للهجمات عرضة وتجعلها أمنَها
تحديدهم صعوبة من بذلك يَزيدوا وأن بُعد، من يعملوا أن اإلرهابيون يستطيع
يكون ال حينما إشكالية أشد األمنية بالوكاالت باالستعانة املراقبة وتكون واعتقالهم.
واالتصاالت املعلومات تكنولوجيات تقدِّمه الذي الكامل فالخفاء قريبة. مسافة عىل الُجناة
ويُساعد تعقيًدا. أشد الُهوية من األمنية الوكاالت ق تحقُّ ويُصبح اإلرهابي، موقف يقوي
فرصضبطها تقليل مع أنشطتها، تنسيق عىل اإلرهابية واألفرع الجماعات أيًضا اإلنرتنت
زة املرمَّ الرسائل إفالت عىل التشفري تكنولوجيا وتساعد الخطط. أو الرسائل بتباُدل متلبِّسة
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أو حكومة أي عىل مستحيلة ة املهمَّ الهائل التبادل حجم ويجعل املراقبة، من املارقني بني
وكالة.

املعلومات تكنولوجيات خالل من إنجاًزا أسهل الدعاية أو األموال جْمع ويكون
مناطق يف الناس من أكرب عدد إىل الوصول اإلرهابية الجماعات فتستطيع واالتصاالت؛
دون البيانات، قواعد من وغريها الربيدية القوائم إىل النفاذ خالل من متنوعة جغرافية
رأينا كما والواقع، مخاطرة). من يَصحبه (وما الشخيص االلتماس أو الظهور رضورة
املجال يف حتى الُهوية، إخفاء خالل من يُمارس اإلنرتنت عىل النشاط من كثريًا أن سابًقا،

أبًدا. يلتقون ال الزمالء النشطاء ألن العام؛
عىل اإلرهابيني من صغرية جماعة حتى واالتصاالت املعلومات تكنولوجيات تساعد
لبضعة يُمكن املناسبة، الشبكات وتكنولوجيا الكمبيوترات فباستخدام أقىصرضر؛ تحقيق
ومجنَّدين. تحتية ِبنيًة يستلزم الذي التقليدي، اإلرهاب من الضد عىل — دمار تحقيق أفراد
— بعض عىل بعضها ومعتمدة ُمرتابطة كونها — ذاتها بحد الشبكات طبيعة فإن كذلك،
اإللكرتوني اإلرهابي يساعد تدمريها أو ما شبكٍة فاخرتاق ُمتواتر؛ أو تراكمي أثر إىل تؤدي

الرضر. من مضاَعف مستًوى توليد عىل
الحكومات تستطيع وبينما تقريبًا. بالكامل منظَّمة غري اإللكرتوني الفضاء بيئة
املراقبة تُصبح املراقبة، تحت اإلرهابية للجماعات واملالية املادية املصادر عىل اإلبقاء
اإللكرتوني. الفضاء حكم يستحيل ألنه كثريًا؛ أصعب الجماعات هذه ملثل اإللكرتونية
ال اإللكرتوني الفضاء يف اإلرهابيني للُمنحرفني املتعدِّدة واملواقع الالمركزية، فالشبكات
مراقبتها وتستلزم واحدة، حكومة أو منظمة أي ِقبَل من املراقبة تحت إبقاؤها يمكن

كثرية. أطرف من شامًال تعاونيٍّا جهًدا
تحكُّم من املزيد هي اإللكرتوني اإلرهاب عن الناجم للتهديد العديدة العواقب إحدى
اإللكرتوني الربيد عىل للرقابة تنظيمية ترشيعات اقُرتِحت لإلنرتنت. وتنظيمها الدولة
.(٢٠٠٢ فيغ (انظر القومي» «األمن بذريعة قوانني أُصِدرت حتى بل الخاصة، والشبكات

املعجبني ومجتمعات املعجبون (5)

هم املعجبون ما. بنجٍم الجمعي إعجابهم عىل تقوم فرعية ثقافة مجتمًعا، املعجبون يُشكِّل
املعجبني ثقافة وتُشكِّل «النجوم». يصنع الذي اإلعالم وسائل عىل امُلعتِمد للنظام استجابة

يكون. ال أو «رشعيٍّا» يكون قد الذي للمعنى إنتاج عملية كونها بفضل فرعية ثقافة
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يمكن يشءٌ النص-املعجب، هو هذا للنص-النجم. الخاصة معانيهم امُلعَجبون يُنِتج
ِبنْية بالرضورة ليس لكنه إنجازه، أو دوره أو النجم، شخصية من ا ُمشتقٍّ يكون أن
كذلك ترتبط التي ،fan «معجب» كلمة كانت بالنجم. املحيطة اإلعالم وسائل صناعة
الحماسة ُمفرط رجل إىل األصل يف تشري ،fancy و«ولع» ،fanatic «متعصب» بكلمتي
ييش ثَمَّ، ومن الجوائز. عىل القتال رعاة إىل لإلشارة «ولع» كلمة واستُخدمت املعبد. يف
وقبل بالجمعية. وشعور معينة، ُمعتَقدات أو برموز عاطفي تعلُّق من بكلٍّ املصطلح
باستخدام املعجبون تواَصل طويل، بزمن اليومية الحياة من جزءًا الويب يُصبح أن
نجومها. عن امللحوظات وتبادلت منتظم، نحٍو عىل امُلعَجبني نوادي واجتمعت املطبوعات،
الجغرافيا. عن مستقالٍّ املعجبني توزيع جعل هو العاَلمية العنكبوتية الشبكة فعلته وما
«يتصل» قد حيث بحق؛ عاَلمي اآلن هو املعجبني بني فيما الشبكة عْرب االجتماعي فالتواصل

كندا. يف بآخر الهند يف مقيم معجب
متمايزة عالقة ظلِّ يف تعمل ألنها الفرعية؛ الثقافات أشكال من شكل املعجبني مواقع
(قاتلة بَِفي أو بإكس-ِمني فاملعجبون معها. متعارضة حتى أو السائدة الثقافة عن
باملسلسل االرتباط وثيقة ُهوياتهم أناًسا باعتبارهم أنفسهم إىل ينظرون الدماء) مصايص
كانت وإن حتى دهم، يُوحِّ ما هو للمسلسل املشرتك وحبُّهم بالشخصيات. أو التليفزيوني
النصوصالتي الخاصمن معناهم املعجبون يُنتج مصطنعة. أو مفرطة تبدو العالقة هذه
عىل القائمة حبكاتهم فيها يبدعون التي ومجالتهم املعجبني، فروايات ثَمَّ ومن ينتجونها.
(fanfiction.mugglenet.com يف للُمعَجبني التخيُّيل الرسد (انظر بوتر هاري روايات
الطائفة مكانَة بأنفسهم معجبوه ق حقَّ الذي ترك) (ستار النجوم» إىل «رحلة مسلسل أو
أقل أفالٍم محاكاة عىل أيًضا نصوصهم وتَشتِمل ِكيِّني»، ِ «الرتِّ اسم أنفسهم عىل وأطلقوا
النجوم: إىل و«رحلة ،(١٩٩٢–٢٠٠٥) الفنلندي فِرك) (ستار النجوم» «حطام مثل شهرة
فرعيٍّا، ثقافيٍّا مجتمًعا تُشكِّل (١٩٨٩)؛ جينريشن) بيبيس تريك: (ستار البيبيس» جيل
تَكتسب قد التي الخاصة معانيهم إلنتاج االلتقاء عىل الناس الطائفة نص فيه يُساعد
التخيُّيل الرسد ألن فرعية ثقافية وهي تكتسبها. ال أو «األصيل» املعنى من الرشعية
باعتباره االجتماعي أو الثقايف أو املايل املال رأس من نفسه النوع يحقق ال قد للمعجبني

الطائفة. نص
عىل س مؤسَّ للمعجبني، التخيُّيل د الرسَّ من (صنف املثيل التخيُّيل د الرسَّ حالة يف
يف بَعُد تُشكَّل أخرى مساحة نجد الذكور)، من شخصيات بني املثلية الجنسية العالقات
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نجد املثلية، اإلباحية يف لالنزالق مستقل نزوع يوجد وبينما الفرعية. املعجبني ثقافات
ترك» «ستار ملسلسل املثيل التخيُّيل د الرسَّ أن ذلك أمثلة ومن — املثيل التخيُّيل د الرسَّ أن
ويُضيف «األصيل»، القصة نهج يَهِدم — وكريك سبوك بني ممكنة عالقة حول يدور
أو www.fanfiction.net انظر للموضوع أرشيف (ملطالعة الجنيس الشأن من عنارص
يف املعَجبني إبداعات تُسهم كيف (١٩٩٢) جنكينز هنري بنيَّ 4.(slashfiction.com

املجتمع. بناء أنماط من نمط أنها عىل إليها النظر ويمكن املشاهري ُهويات

واملجتمع الفرد (1-5)

التفاعل أنماط من نمط لذلك وهي شهري، رمز يَرِبطها مجتمعات هي املعجبني مواقع
قيودهم عىل التغلُّب يف املعجبني اإلنرتنت عىل املعجبني مجتمعات وتُساِعد االجتماعي.
لذلك وهي أنفسهم. املشاهري مع حتى أو الزمالء املعجبني مع والتفاعل والزمانية، املكانية

بالُهوية. الجمعي الشعور أي االجتماعية؛ العضوية من معنيَّ بقْدر عليهم تجود
التباُعد عن النظر برصف ثقافية» «أُلفة ل مثال هي اإلنرتنت عىل املعجبني مجتمعات

والزمني. الجغرايف
بحريٍة العاملية العنكبوتية الشبكة لهن فتسمح الخصوص، وجه عىل املعجبات أما
(٢٠٠٢) كلريك سوزان ح تُوضِّ املعجبات. من غريهن مع صالت وتأسيس لالتصال أكرب
يقمن الالتي هن النساء بأن يُوحي هذا وأن نساء، كتبتْه التخيُّيل املعجبني رسد معظم أن
املعارصة التكنولوجيا تُمكِّن هنا، واستدامته. املجتمع تشكيل أجل من التواصل بجهد
لكسب حافز يوجد فقلما املنزيل، باملجال رهينات النساء معظم أن بما حيث النساء،
صديقاتهن. «لقاء» عىل تُساعدهنَّ لم ما الويب، روابط أو املوادم باستخدام املعرفة
إنشاء عىل عالمة وتُشكِّل بينهن، فيما التواصل عىل النساء تساعد املعجبني فمواقع ولذا

النساء. من مجتمعات
محادثات خالقًة املعجبني، بني االتصال فضاء اإلنرتنت عىل املعجبني مجتمعات تفتح
املعجبون كان وبينما .(٢٠٠٠ (بولني املختارة الشهرية شخصيتهم حول تدور وتباُدالت
أتاح الوقت؛ طوال املختارة الشهرية شخصيتهم عن والشائعات والصور األخبار يَتبادلون
مجتمعات خلق يتيح الذي هو الهائل اإلنرتنت ونطاق للنرش. أكرب مًدى اإللكرتوني الفضاء
ترك»). «ستار ملعجبي موقع ١٢٠٠ األقل عىل يوجد أنه بولني (تُقدِّر اإلنرتنت عىل معجبني
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املعلوماتي الفضاء (2-5)

مصدر وهي املشاهري، عن الشخصية املعلومات من كبرية كميات املعجبني مواقع تُقدِّم
الخاصة املعلومات تكون حيث رسمية؛ غري كانت وإن حتى عنهم، مواٍز معلومات
من «معلومات هذه للمعجبني. «رضوريٍّا» عنًرصا املشهور الشخص عن والشخصية
رسمي، بإقرار تحظى ال املعلومات هذه ألن ولكن ة، مهمَّ غري ألنها ليس الثانية»، املرتبة
يف حقيقية تكون أن املفرتض من معلومات هي أخرى بعبارة نفيًا. وال تأكيًدا تلقى وال

املعجبني. موقع عىل دليل أي غياب
التي (الشخصيات أيقوناتهم بانني انجذابهم، موضوَع مكان كل يف املعجبون يُسلِّع
للمعرفة، قابلة لكن غامضة واقعية، لكن راٍق أسلوب ذات باعتبارها دائًما لونها) يبجِّ
اإلنرتنت. عىل املعجبني مجتمعات يف متعدِّدة مواقع األيقونة وتشغل حميمة. لكن بعيدة
www) األوروبي الحر االرتجال موقع قبيل من املعجبني، مواقع إىل يُنَظر قد
التقدُّمية» الروك ملوسيقى الجديدة طارق جبل «موسوعة أو (.efi.group.shef.ac.uk
املرجعية األعمال نطاق خارج معلومات ن تتضمَّ موسوعات أنها عىل ،(www.gepr.net)
تمثِّل فهي لذا، .(١٤٩-١٥٠ :٢٠٠٤ (أتون جانبها من شة مهمَّ أو «املعيارية» التجارية
اقتصاد عىل القائمة وفضاءاتها املعرفة مواقع تهدم فهي هنا، ومن بديًال، معرفة مخزن
جمع يخص فيما واالتصاالت املعلومات لتكنولوجيات بوضوح مدين الشكل هذا السوق.

ونرشها. وتصنيفها، املعلومات،
غري (أي دارجة أم كانت رسمية معلوماتية، فضاءات املعجبني مواقع فإن ولذا،

معينة. شهرية شخصية عىل سة مؤسَّ رسمية)،

الخاصوالعام (3-5)

يعزِّز فهو والعام. الخاص من عجيب خليط اإلنرتنت عىل املعجبني مجتمع فإن ثَمَّ ومن
التطلُّعات فيه يصوغ أن يمكنه فضاءً وينشئ جمعية، ُهوية بناء خالل من املعجب
الخصوص وجه عىل األخري العامل ل يُسهِّ ومما النجم. عن الشخصية واملشاعر والرغبات
معجبني يكونوا أن األفراد يستطيع اإلنرتنت. عىل ما أفاتاٍر بنية تمنحها التي الخفاء درجة

الحقيقية. ُهوياتهم عن يعلنوا أن دون موَلهني
بمنزلة املعجبني مجتمع يكون املثليِّني، قبيل من شة، املهمَّ املجتمعات حالة ويف
املتشابه). الفكر ألصحاب فضاء من جزءًا (باعتباره ذاته الوقت يف وعام خاص فضاء
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درجة وجود إىل املثليات، امُلعَجبات مُلجتَمع دراستها يف ،(٢٠٠٦) فرانكو جوديث تشري
املعجبات تتبادل حيث املجتمع؛ بناء من امُلبكِّرة املراحل يف واالنهماك الحميمية من عالية
شخصية. وتفصيالت ثقافية، ُهوية أو صور، مجموعة هيئة يف الشخصية املعلومات
السياسية خلفياتهم تجاوز من األفراد من كثريًا اإلنرتنت عىل اإلعجاب ظاهرة وتُمكِّن
مشرتك تركيز خالل من موحًدا، مجتمًعا باعتبارهم ليَلتقوا أيًضا، والثقافية واالجتماعية

«الحقيقي». مجتمعهم إىل بِصلٍة يَُمتُّ ال قد الذي العشق عىل
الثقافة عىل تتمرَّد ألنها بديلة»؛ «مجتمعات أنها عىل املعجبني مجتمعات إىل نُظر طاملا
للمعجبني، املناهضة واألعمال الشائعات، .(٢٠٠٠ بولني ٢٠٠١؛ (بل السائدتنَْي واملعايري
الذي — املعجبني «عمل» يُشكِّل ذلك كل املحرجة، وأحيانًا الزائدة الشخصية واملعلومات

املعجبني. مجتمع حولها من يدور التي الشهرية الشخصية رسميٍّا تُقرُّه ال قد

والسياسة املعجبني ظاهرة (4-5)

السياسية، الثقافات كل مثل ن، تتضمَّ أنها سيما وال محدَّدة، سياسيٌة أبعاٌد املعجبني لثقافة
وعملها. الجمعية الُهويات صنع

االستهالكية النزعة (أ)

(الفضاء جديد عالم إىل للمشاهري االستهالكية الثقافة «تَبُسط» املعجبني مجتمعات
من جديدة أشكاًال اإلنرتنت عىل املعجبني مجتمعات تُمثِّل هذا، وبفعلها اإللكرتوني).
اإلعالم وسائل خالل من املعنى إنتاج فعل يُنَجز اإللكرتوني، الفضاء يف القديمة. األنشطة
األرض. عىل «االعتيادي» املعجبني عمل عن أساسه يف مختلًفا يكون ال ولكنه الجديدة،

الُهوية (ب)

ليكونوا واملرتدِّدين شني واملهمَّ للخجولني أكرب حريًة إخفائها وخيار الُهوية سيولة تضمن
مشاعرهم. عن وا وليُعربِّ املختارة، أيقونتهم وليعشقوا املعجبني، مجتمع من جزءًا
آرائهن/رغباتهن عن التعبري يف أو قبولهن يف صعوبة يجدن ربما الالتي فاملعجبات
تفتح ولذا، اإللكرتوني. الفضاء يف ذلك فعل يُمكنهم الشهرية الشخصية نص تجاه عالنية
النهاية يف تؤدِّي وربما لإلفصاح، العام الفضاء املعجبات أمام اإللكرتوني اإلعجاب ثقافة
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جماعات بدور ا جدٍّ جيدة بطريقة تقوم أن حينئٍذ يمكن أصغر، شخصية شبكات إىل
.(٢٠٠٢ (كلريك النساء أجل من املساندة

الفاعلية (ج)

التقوا كيف املعجبون يصف املوقع. عىل يُنَرش أو يُكتَب أن يُمكن ما املعجبني مواقع تُنظِّم
ويمكن ُمعجبني». «بوصفهم سمعتهم/مكانتهم تحسني إىل يَْسَعون وبذلك معبودهم،
فاعلية يُشكِّل وهو الفرد. فاعلية باعتباره املعجبني جانب من اإلنتاج هذا مثل مع التعامل
الواضح من به. مسموح أو ُمجاز هو ما املعجبني كتابة تتجاَوز حينما فرعية ثقافية
يف الشخصيات) وبناء (الحبكات، روايات تعاوني نحو عىل تبني املعجبني مجالت أن
مستهلك دور مجرَّد من أكثر بيشء املعجب عىل تجود فهي ثَمَّ ومن التخيُّيل؛ رسدها
عن موازية روايات (www.tintinologist.com (مثل املعجبني مجتمعات تبني سلبي.
«األصيل عن املعريف النموذج ملموس نحٍو عىل تُغريِّ وبذلك األثرية، قصصها شخصيات
عىل سة مؤسَّ أصلية حبكات إنتاج يستطيعون املعجبون كان إن ألنه املشتق»؛ مقابل

ثانوية؟ الحبكات هذه يجعل الذي فما «أصلية» شخصيات
رسد أو عر الشِّ مثل معجبني إنتاجات اإلنرتنت عىل الشخصية املنشورات تشمل
بعض ويف «الترصيحي»). املعجبني إنتاج ١٩٩٢ فيسك جون يسميه (ما التخيُّيل املعجبني
إىل اإلنرتنت عالم من امُلعَجبُون يَخرج ،(٢٠٠٦) فرانكو جوديث بينت كما األحيان،
الشهرية. شخصيتهم تُؤدِّيه الذي العرض يف املقاعد أفضل يشرتون حينما الواقعي، العالم
لتعديل أداة بمنزلة االفرتايض املعجبني مجتمع عىل امُلرتكزة والقوة الصالت تكون وهنا
مرة العاَلمني بني الصلة يُثِبت نحٍو عىل املادي، العالم يف االجتماعية-العامة الرتتيبات

أخرى.

اإللكرتونية الكراهية (6)

من الراديكالية والجماعات املتطرف، اليميني والجناح الِعرقي، ق التفوُّ دعاة اكتسب
املعلومات تكنولوجيات بوسائل كراهيتهم وحمالت أليديولوجياتهم أكرب ظهوًرا البيض
٤٠ منهم توجد (الذين كالن كلكس والكو الجدد، النازيني من كلٌّ يبني واالتصاالت.
الجنسية، املثلية وُرهابيِّي الِعرقية، والجماعات الراهن)، الوقت يف األقل عىل جماعة

168

www.tintinologist.com


الفرعية الثقافات

حاليٍّا األفراد يستطيع العاملية. العنكبوتية الشبكة عىل السهولة من بمزيد مجتمعات
وجماعات الربيدية، القوائم خالل من األمان من أكرب أو أقل بقْدر معتقداتهم تشاُطر
— املواد هذه مثل إىل النفاذ صار العامة». «األماكن إىل بالرضورة الذهاب دون الرتاسل،

ورفاهيته. املنزل خصوصية ومن أسهل، — االتصال خالل من املجتمع بناء أساس
كما األساس معتقَده املتحدة الواليات مقرُّها منظمة وهو القومي، التحالف أعلن

يأتي:

ولدينا … األوروبي) (أو اآلري الِعرق يف عضو منَّا واحد كل تراتبي. عاملنا
الطبيعة هذَّبت وقد التقدُّم. عوامل من جمعيٍّا عامًال باعتباره ِعرقنا تجاه التزام
قدرة أفضل نكون بحيث وشحذَتْها، اآلري الِعرق يف املتأصلة الخاصة امللكات

(٢٠٠٧ القومي (التحالف … علينا امللقاة ة املهمَّ إنجاز عىل

الحدود عىل العراق يف املوجودة القوات نرش يف فيها، أكتب التي اللحظة يف التحالف، يرغب
«العفو» متناقض نحٍو عىل ى املسمَّ املؤرَّخ) (غري التعريفي ويفرتضمنشورهم املكسيكية.
من ال املكسيكيني، من يأتي األمريكية املتحدة الواليات تواجهه الذي األكرب التهديد أن

تاريخ). بال القومي، (التحالف السود
معظم يخص وفيما — العرقي الطابع ذات — العنيفة الصور ترويج املوقع يُيرس
.(٢٤٠-٢٤١ :٢٠٠٢ (زيكموند بالحرب الولع من نوًعا يُظِهر والجماعات، التنظيمات هذه
إليها املشار القومي التحالُف رواية قبيل من — للجدل القابل والتاريخ الخرافة إىل اللجوء
الخرافة. حول من املجتمع لتكتُّل الالزمة األيقنة ر يُوفِّ — وتطوُّره اآلري الِعرق م تقدُّ عن
امللونة، واألعراق اليهود، يُصبح الشاكلة، هذه من اإللكرتونية الكراهية خطابات يف
َمْعلًما أضحى الذي للمهاجرين املعادي بالشعور األمر هذا ويَرتبط «اآلخر». واملثليون
غريها). كثري من واحدة القومي التحالُف (خطابة األورو-أمريكية للمجتمعات مميًَّزا

األبيض. الِعرق تعاسة ومصدر والتآُمر، التلوث مصدر منزلة أيًضا «اآلخر» ويُنَزل
يف ملحوظة زيادة «زاد كالن كلكس الكو نشاط فإن األقل، عىل واحد لتقرير وفًقا
املثليِّني، زواج من أمريكا يف املخاوف استغالل الكالن جماعات حاولت إذ ٢٠٠٦؛ عام
مناهضة (رابطة الهجرة» وخصوًصا والجريمة، املسيحية، عىل رة امُلتصوَّ و«االعتداءات»
اآلتية املصادر روايته يف بوضوح التقرير هذا ويدرج تاريخ). بال السمعة، تشويه
املطبوعة، واملنشورات الجماهريية، «املراسالت للمنظمة: اإلعالم» عنرص«وسائل باعتبارها

واإلنرتنت».
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أيًضا تفسح فهي للنشاط، فضاءات اإللكرتونية الثقافية التكنولوجيات تتيح وبينما
املؤسفة، الحاالت من كثري ويف بالِعرق. املرتبطة واالعتداءات الكراهية لجريمة فضاءات
بينها من — أصيلة اجتماعية وتوتُّرات ملشكالت عاكسة أيًضا اإللكرتونية الجريمة تكون
ولذا، باألطفال. الجنيس والولع واالستغالل، الجنس، أساس عىل والتحيُّز العنرصية،
عىل وخيمة وجسدية مادية عواقب لها تكون أن يُمكن اإللكرتونية الكراهية فخطابات

ضحاياها.

اإللكرتونية النسوية (7)

النوع مسائل (سأناقش محدَّدة بُطُرٍق النساء «تَُشكِّل» اإللكرتونية الثقافة خطابات إن
تُنَظِّر التايل). الفصل يف التفصيل من بمزيد اإللكرتونية الثقافة يف الجنيس والشأن
للتكنولوجيا النِّسوي عنارصالنقد أحد وهي اإللكرتونية، للثقافة النَِّسوية النقدية الدراسات

اإللكرتونية. التكنولوجيا عرص يف للنساء مختلف لدور ذاتها،
عالقة يف النظر (إعادة «النظرية» هي: أساسية، جوانب ثالثة اإللكرتونية للنسوية
األجندات ذوو (الفنانون الفني» و«العمل اإللكرتوني/الرقمية)، التحكُّم وثقافات النساء
و«العمل واالتصاالت)، املعلومات تكنولوجيات يستخدمون الذين الواضحة النسوية
النظري الجانب سأناقش والحركات). والدعاية، والسيايس، االجتماعي (الفعل النشاطي»
ع تُطوِّ التي بالطُّرق ُمهتمٌّ فأنا الفصل هذا يف أما الخامس. الفصل يف اإللكرتونية للنسوية
وتعيد اإللكرتونية الثقافَة نسوية سياسة تَمتِلك التي اإللكرتونية الثقافية األشكال بها

نرشها.
مالءمًة نسيًجا باعتباره للويب اآلن، كالسيكيًَّة صارت التي بالنت، سادي صيغة تُقدِّم
دايل ماري أعدته الذي األسبق النسوي العمل عىل بناءً الرقمي. للعرص مختلَفنْي وتمثيًال
أن (١٩٩٥) املستقبلية» «األنوال املعنون مقالها يف بالنت تفرتض ،(١٩٩٠ / ١٩٧٨)
واملادة، اإلنسان بني التفاعلية الواجهة عند النساء بني ما «يصل للنسج، محاكاة الكمبيوتر
بالنت، نظر وجهة ومن (ص٦٣). واالفرتايض» الثقايف والصفر، الواحد واالختالف، الُهوية
فرتى قليلة، بسنوات بالنت قبل تكتب كانت التي هاراواي دونا أما نسائي. نسج الربمجة
التواصل مواجهة يف مقاَومة فعل املعاِرض»، «السايبورج أجل من اسرتاتيجية النسج أن
يف النسج .(١٧٠ (١٩٩١أ/١٩٨٥: الرأسمالية املؤسسية الهيئات به تقوم الذي الشبكي

النسائي. لإلبداع رمزي نظام هو التأويالت هذه مثل
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اإللكرتوني النسوي الثقايف العمل اإللكرتونية، للثقافات العديدة األشكال بني من
هما: ُمهيِمنان، اإللكرتونية النسوية الثقافات من شكالن وثمة يُقال. كما األروع، هو

اإللكرتوني. النسوي والفن النسوي، السايرببنك

النسوي السايرببنك (1-7)

اإللكرتونية للتكنولوجيات تطويًعا السايرببنك يُمثِّل الثاني، الفصل يف بالفعل لحظنا كما
طبيعته عن النظر برصف السايرببنك، من السائد التيار أن غري مضاد. ثقايف بطابع يتَّسم
التخيُّيل د للرسَّ األبوية وباأليديولوجيات بالنوع، املتصلة بالتحيزات يحتفظ املعارضة،
بيرييس ومارج كاديجان بات مثل النسويات الكاتبات تعيد ولذا والتكنولوجيات. العلمي

نسوية. زاوية من السايرببنك كتابة
الكمبيوتر عرص معاملة رفض هذه، الكتابة إلعادة الرئيسية املالمح ومن
بني أصيلة رابطة النسوي السايرببنك يرى فحسب. تحريريَّنْي أنهما عىل وتكنولوجياته
اإللكرتونية الثقافة أن هذا ويعني واألبوية. والرأسمالية، والتكنولوجيا، اإللكرتونية، الثقافة
وتنميط وعمل، وتكنولوجيا، تمويٍل، نظام نتاج هي النسوي السايرببنك نظر وجهة من

حيث: بالتفاوت؛ يتسم ثقايف

قيمتها. تُبخس أو النساء إسهامات تُتجاهل •
للتكنولوجيا العاطفية االستجابات العلمي والطابع العقل عىل الرتكيز يَتجاهل •

بها. والعالقات
الذكري. لالستهالك جنيس موضوع أنه عىل ر يُصوَّ األنثوي الجسد زال ما •

أبًدا. رئيسية عالقة أنها عىل بالتكنولوجيا النساء عالقة تُرى ال •

من الحاسمة الجوانب هذه يتجاهل السايرببنك من السائد فالتيار يعتقدن؛ وكما
وتْرك االخرتاق عىل املفرط الرتكيز أن ويفرتضن واالتصاالت. املعلومات تكنولوجيات
اإللكرتونية الدوائر خالل من املرة وهذه والسيطرة، القوة يف الذكرية الرغبة يُمثِّل العمل
وتطويعها النساء إسهامات تهيئة النسوي السايرببنك يَنُشد ولذا، والكمبيوترات.

واالتصاالت. املعلومات لتكنولوجيات
السكانية. أبعاده حيث من شموًال أكثر يكون أن يف النسوي السايرببنك يرغب أوًال:
الشواذ من واملزيد املختلفة، القدرات ذوي من واملزيد امللونني، من املزيد فهناك ولذلك،
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السايرببنك يرى ثانيًا: السائد. السايرببنك تيار يف ش تُهمَّ ظلَّت يَُقلن، كما فئات، وهي —
تكنولوجيات تنشأ د. محدَّ وثقايف اجتماعي سياق يف متجذِّرة التكنولوجيا النسوي
فالعالم املالية. قات والتدفُّ للقوميات، العابر والعمل العوملة، عرص يف واالتصاالت املعلومات
هذه مثل إىل امللوَّنني وصول ويبقى األول». «العالم األغلب، عىل هو، بالشبكات» «املتصل

األول. العالم يف حتى ُمنخِفًضا، التكنولوجيات
تَشمل وهي «استخدامها». حسب التكنولوجيا تعريف النسوي السايرببنك يُعيد ثالثًا:
تحظى التكنولوجيا لتطويع وصوًرا استجابات باعتبارها والعواطف والرُّوحانية، السحر،
الفضاء يرتجم املثال، سبيل عىل التخيُّيل، كاديجان بات رسد األهمية. من ُمتساٍو بَقْدر

صويف. شبه ِسحري فضاء إىل له املالزمة ومالمحه اإللكرتوني
الشائع «الغريب» موضوع عىل إشكاليٍّا طابًعا النسوي السايرببنك يُضفي رابًعا:
النِّسوية، النظرية عمل عىل بناءً السائد. السايرببنك وتيار العلمي التخيُّيل الرسد يف للغاية
ويَنطِبق الغريب. «اآلخر» دائًما باعتبارهم والشاذ ن، وامُللوَّ املرأة، النسوي السايرببنك يرى
ويف األدبي املجال يف يفرتضن، كما السائد، السايرببنك يف واألجنبي الغريب خطاب
عىل دوًما غريبة الفئات هذه تكون حيث اليومية؛ الحياة «حقائق» مثل اإللكرتوني الفضاء
الطبيعة إىل النسوي السايرببنك يف السايبورج ينبه نظرها. وجهة من أو البيضاء الثقافات
والحقائق الخطابات أن ويُفرتض واآلالت. والحيوان، البرش، فئات بها تتَّسم التي امَلبنية
وتبني وامُلهيمن، السائد التيار باعتبارها معينة فئات وتعزِّز تبني والثقافية االجتماعية
الشخصيات من السايبورج ُهوية تُعاَمل ولذا، وخاضعة. سلبية باعتبارها األخرى الفئات
التصنيفات. من للتحرُّر مصدًرا باعتبارها لإلثنية، أو للِعرق، أو االجتماعي، للنوع العابرة
التجاوز موضوَع سكوت وميليسا وبيرييس، كاديجان، مثل كاتبات تُعترب خامًسا:
«أو» (البيضاء املرأة نظر وجهة فمن مهربًا. السايرببنك يف تماًما امِلحَوري الجسدي
الجسد تجاوز يُميِّز أخرى، ومرة والحرية. االستغالل لبنى مركزيٍّا الجسد يبقى امللونة)،
الحديث العرص بدايات منذ النوع عىل س مؤسَّ نمطي، ر تصوُّ وهو — املادة عىل العقل
خيال هو الجسد من فالفرار ثَمَّ، وِمن املادة). باعتبارها واألنثى العقل، باعتباره (الذكر
املرأة نظر وجهة من الجسد يكون بينما «الخالص»، الوعي عالم عن البحث «ذكري»،
الكمبيوترات، النسوي السايرببنك يرى هنا، ومن واالنعتاق. الُهوية عن البحث مركز هو
اإللكرتوني والفضاء الجسد، تعديل وتكنولوجيات واالتصاالت، املعلومات وتكنولوجيات
بد ال للجسد. إرساء وإعادة تضخيم هي ما بقْدر د التجسُّ من للهروب كوسيلة ليس
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الجسد إنكار أما االعتبار. يف الجسد أخذ من بد ال الجسد، من يتقدَّم أن لالنعتاق
واألمر الجسد. خالل من تحيا املادية الحيوات لكون د املتعمَّ التجاهل فيَعني العقل لصالح
عرقيٍّا طابًعا الجسد يكسب حيث امللوَّنات؛ النساء حالة يف الخصوص وجه عىل هكذا
السوداء، املرأة يخص ففيما ثم ومن الجسد. «من» كلها الذاتية وتَنبثق اجتماعيٍّا، ونوعيٍّا
اإلحساس من بد وال التكنولوجيا». يف األسود الجسد ذاتية اإللكرتوني الفضاء «يريس

أسود. أنثوي جسد خالل من أو أسود، أنثويٍّا جسًدا باعتبارها نفسها، بالتكنولوجيا

اإللكرتوني النسوي الفن (2-7)

— النسوية بالنظرية امُلتأثِّر املعارص، والرقمي النسوي اإللكرتوني الفن تَجيلِّ بدأ
إن يف جماعة صورة يف اإلنرتنت عىل — سيزو وهيلني إريجاري لويس وخصوًصا
ستارز، جوزفني هم: أسرتاليا، يف مقيمات فنانات أربع من جماعة وهي ماتريكس، إس
إس إن «يف ال أجندة وكانت بارات. وفريجينيا بيريس، وجوليان ريميني، دو وفرانسيسكا

يأتي: كما وشعارها» وسياستها ماتريكس

الحديث، الَفْرج نحن
إيجابيات، للعقل مناهضات

متسامحات، غري مقيَّدات، غري محدودات، غري
بَفْرجنا، الفن ونصنع بَفْرجنا، الفن نرى

عر. والشِّ والقداسة، والجنون، باملتعة، نؤمن
الجديد، العاملي الالنظام فريوس نحن

الداخل، من الرمزي نكرس
األبوي. اإلطار مخرِّبات

املصفوفة إىل مبارش طريق البظر
ماتريكس، إس إن يف

األخالقية، النُُّظم ُمنِهيات
النجاسة، مرتزقة

الحقارة، هيكل حواجز عىل ننزل
باأللسن، نتحدَّث السحيق، املعبد نسرب وإذ
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ُمنتِرشات، ُمرِبكات، متسلالت،
للخطاب، ُمفِسدات

امُلستقبيل. الَفْرج نحن

(١٩٩١ ماتريكس إس إن (يف

النسوي تطويعهم لقيَه الذي الحمايس الدعم مع حتى صدمة، إحداث هي الفكرة كانت
ماتريكس إس إن يف سطر استخدمت (التي بالنت سادي مثل ُمنظِّرين من للتكنولوجيا
عام مقالتها به استهلَّت الذي االقتباس سبيل عىل املصفوفة» إىل مبارش طريق «البظر
والُهوية، الجنيس، االختالف االفرتايض»). والواقع النساء عن تأمالت «النَّْسونة: ١٩٩٦
التكنولوجي الفن أشكال يف أُشيع ذلك كل وشبكاتهن، النساء، «نسجات» عن والتساؤل
التكنولوجيا من االرتحال عىل عالمة مثَّل فقد ولذا ماتريكس، إس إن يف جانب من هنا

الذكورية. الرأسمالية
الثقافية األشكال من مزيد ظهر اإللكرتوني، للفضاء النسوية املالءمة هذه عىل وبناءً
الطموح» «الكلبة نرشت املثال، سبيل عىل العرشين. القرن تسعينيات خالل الفرعية
(١٩٩٦) ليوليا ماريتا أبدعته مدمجة أسطوانة عىل فني عمٌل وهي — ِبتش) (أمبيشس
بعنوان األحدث هاراواي دونا عمل (وضع املركزية الصورة باعتبارها الكلبة صورة —
إن يف عادت ،١٩٩٤ عام ويف السايبور). محل الكلب ،٢٠٠٣ املتصاحبة»، األنواع «بيان
جن) نيو (أول كليٍّا» جديد اجتماعي «جيل/نوع بعنوان مدمجة، بأسطوانة ماتريكس إس
جديدة مرة الساخرة املحاكاة هذه وركَّزت العلمي، التخيُّيل د بالرسَّ الفيديو لعبة مازجة
يُفَهم (التي «جن» بكلمة تالعب مع اإللكرتونيات»)، «العاهرات حاليٍّا ى (تُسمَّ العاهرة عىل
صوًرا واستخدمت اجتماعية)، أنواع أي و«جندرز» جيل، أي «جنرييشن» من كلٌّ منها
أن األقل عىل أو — محل تُحلَّ أن الفكرة هذه شأن من كان األنثوية. لألعضاء مكثَّفة
الفضاء، يغزون (جنود محضة ذكورية كانت التي الكمبيوتر ألعاب — ل بديًال تُقدِّم

الذكوريِّني). واالخرتاق للغزو وصور مدن، وبناة رجال، وُمستكشفني
دور اإللكرتونية الثقافة إىل النِّسوي «االلتفات» يف الجوهرية األمور من كان
مواقعهنَّ (عىل اإللكرتوني الفضاء يف النساء عنها كتبت التي واألدوار املصطلحات،
«كلبات» أو «عاهرات» كونهن عىل الرتكيز من كلٌّ وَضِمن مجموعات). يف اإللكرتونية،
والترشيحية الجنسية والطبيعة اإللكرتونية)، النسوية الكتابة تقاليد يف اعتيادي (مصطلح
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تُختَزل أن من بدًال ولذا، واضحة. نسائية طبيعة ذات كانت األدبية أشكال أن املبارشة
النسويات أحالت الذكر، التكنولوجيا مستخِدم ِقبَل ِمن وموصوف معرَّف جنيس يشء إىل
كانت وبينما املرتدِّدة. غري الحاسمة لألنثى عاَلًما اإللكرتوني الفضاء اإللكرتونيات
تصنيفات باعتبارها الرجال جانب من تُستخدم «عاهرات» قبيل من النابية األلفاظ
امُلصَطلحات هذه اإللكرتوني النسوي األدب كاتبات اسرتدَّت والتهميش، لالحتقار
بالشبكة: السايبورجات/املتصالت النساء لوصف «إيجابية» ُهوية تصنيفات إىل وحوَّلتها
الشكل «الكلبات» مواقع وتُربز ذاتي». «تعريف كلمة «العاهرة» أو «الكلبة» تُصبح
باعتبارها املصطلحات هذه مثل مع املمارسات هذه تتعامل الجنسية: والُهوية األنثوي
وجماعاتهن النسويات األديبات مواقع تُثري الحاالت، بعض ويف التمكني. عىل عالمات
من «كلبة موقع يستخدم املثال، سبيل عىل خرافية. شبه أو صوفية روًحا حتى
وموريجان، وليليث، وهيكيت، كايل مثل إلهات (www.yoni.com/bitch.shtml) جهنم»
للمرأة النمطية الصورة ًما متمِّ املوقع، ويُعلن للنسوية. رموًزا باعتبارها وإريشيكجال

وكلبة: شكَّاءة بوصفها

يف تُقَمع أنها ومع األنثوية. للقوة الهائل املخزن يقع امُلعتمات اإللهات طاقة يف
قاسية، بانتقادات وسخرية، عداوة يف النهاية يف ب فستترسَّ تُنكر أو األحيان أغلب

(www.yoni.com/bitch.shtml) ماكرة. واستهانات ونميمة، وشكاية،

منها: األسئلة، من مجموعة اإلنرتنت عىل آخر إلكرتوني نسوي مرشوع ويسأل

… قلبك؟ «… ا حقٍّ أحببتني أنك «لو الكلمات: د تُجمِّ هل
ليَجذبن فقط «العاجزات» دور يلعبن الالتي النساء «تُصفعي» أن تُريدين هل

… الذكورية؟ األنوات ويُدغدغن الذكور انتباه
مما أكثر الصوت «عالية بأنك يُخربونك الذين الناس سئمت هل
ينبغي»؟ مما أكثر برأيك أو«ُمعتدَّة ينبغي»، مما أكثر و«حازمة ينبغي»،

(www.heartlessbitches.com)

لغة بنَت التي وسيزو) (إريجاري، الفرنسية والنظرية النسوية من الثانية امَلوجة مثل
النسوي الفن ع طوَّ ونفسيَّتها، — النسوية» «الكتابة ى يُسمَّ ما — املرأة لجسد كاملة

انطالقه. نقطة بوصفهما واستعاراته، الجسد اإللكرتوني
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نحٍو عىل جديًدا يكن لم ذاته، ومن ذاته، يف اإللكرتوني النسوي فالعمل ذلك، ومع
طاملا النسوية املرئية الفنون وأشكال فاألفالم أجندته. أو أيديولوجيته يف للدهشة ُمثرٍي
أنشأت املايض. القرن سبعينيات منذ الفرعية والثقافية املضادة الحركات من جزءًا كانت
الفرعية، الثقافية األشكال يف حتى مالئمة، نسوية بيئة األنثوي والبَنك جرل، َريوت فرقتا:
الحظ، ولسوء الشعبي. التمثيل يف «الوديعة» للمرأة النمطية الصورة ضد باحتجاجهما
القديم: املعريف النموذج بتعزيز يغامر فهو ثَمَّ ومن أيًضا، الجسد يميِّز األدبي الشكل فإن

املادة/الجسد. = املرأة
األسبق. النموذج من النساء يُحرِّر ال وحده الجسد داخل واملقاومة النظرية وضع
أكثر النسوي املرشوع جعل غرض والروحانية الصوفية الرموز تطويع يخدم فبينما
مقلق اتجاه إىل املاركسية أو البنيوية بعد ما داخل النسوية وضع يؤدِّي ما غالبًا انفتاًحا،
يُثري امَلرشوعات هذه من لكثري العنرصي الطابع فإن وأخريًا، الروحانية. إىل امليالني ألولئك
معينة مرشوعات تقف وبينما اإللكرتوني. الفضاء داخل الِعرقي االنقسام بشأن التساؤل
املناهض موقفها جانب (إىل حاسًما للعنرصية مناهًضا موقًفا (٢٠٠٢ إز، جرل (َريوت

الِبيض. حول يدور النسوية املرشوعات ِمن فكثري الجنس)، أساس عىل للتحيُّز
بإظهار املادي والعالم العالية التكنولوجيا بني ما اإللكرتوني النسوي الفن يصُل
ويب كامريات ومثل هدمها. وإمكانات النساء، أدوار ُمسبًقا تُقرِّر التكنولوجيا أن كيف
يؤكد «أبوية»، مؤسسات من ل تدخُّ بال النساء لتُمثِّل التكنولوجيا تستخدم التي النساء
لتمكني النساء ِقبَل من تطويعها يمكن التكنولوجيا أن كيف اإللكرتوني النسوي الفن
الذكرية التكنولوجيا نموذج عكس أجل من بأنه اإللكرتوني النسوي الفن وييش أنفسهن.
واستعمالها. التكنولوجيا تصميم تشكيل إىل النساء تحتاج التكنولوجية، غري املرأة مقابل
آخر، مجاٍل إىل تمتد فهي جذريٍّا، جديدة اإللكرتونية الفرعية الثقافات ليست
وامُلمارسات واملعتقدات، التفكري، وأنظمة والظهور، ع، والتجمُّ التواُصل، من أعىل وبدرجة
التخيُّيل، امُلعجبني رسد قبيل من الفرعية الثقافية األنواع وتُشكِّل طويل. لزمن ُوجدت التي
تطويعها يف اإلجرام، أو االنحراف، أو االستحواذ، من نوًعا اإللكرتونية، الجريمة أو
حاجة هناك تزال فال األنواع لهذه الحقيقية األهمية نفهم فلكي ذلك، ومع للتكنولوجيا.

لة. مفصَّ إثنوجرافية دراسات إلجراء
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هوامش

التدوين وحمالت الساسة ومدوَّنات السياسية املدوَّنات ليست ذلك، ومع (1)
الحمالت تلك مثل يف حتى تَبقى املراقبة أن كيف الدراسات أظهرت بالكامل. ديمقراطيًة

.(٢٠٠٦ جاناك (انظر الحملة أجندة النقاشات تُالئم حتى املزعومة
«الخفية» فالكامريات الجانب. هذا عىل الويب كامريات إباحية تزدهر ذلك، مع (2)
الكامريا، عني خالل من إليها «النفاذ» للمشاهدين تُتيح اليومية حياتها يف امرأة تتبع التي

لالستهالك. املرأة تتيح أنها ويظهر
خالل من ،١٩٩٦ عام الحياة كامريا اتجاه إطالقها رينجيل جنيفر إىل يُنَسب (3)
www.arttech.ab.ca/ يف (موثَّق ٢٠٠٣ عام حتى استمر الذي جنيكام، مرشوعها

.(pbrown/jenni/jenni.html
وثروبكايو ،(٢٠٠٤) وشيف ،(٢٠٠٤) يونج انظر الجنس، املثيل د للرسَّ لدراسات (4)

.(٢٠٠٥) وووليدج ،(٢٠٠٣)
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الخامس الفصل

واُهلوياتاجلنسية النوع

الفصل خطة

اإللكرتوني: والفضاء النساء •

والتكنولوجيا والنوع، د، التجسُّ -
النوع عىل سة املؤسَّ اإللكرتونية الفضاءات -

الجنيس: اإلنرتنت •

اإللكرتوني الجنس -
والثقافة والرأسمالية، اإلباحية، -

اإللكرتوني الفضاء تشذيذ •

من متعدِّدة، بحٍث مناطق اإللكرتونية الفضاءات يف الجنسية والُهويات النوع يَشمل
املحمولة الهواتف استخدام إىل اإللكرتوني، الفضاء يف جنسية بصبغة املصبوغ الجسد

النوع. َوفق
تكنولوجيات بشأن محدَّدة ألسئلة اإللكرتونية» والثقافة «النوع موضوع يتصدَّى

الشخيص. الكمبيوتر وتكنولوجيات واالتصاالت، املعلومات

والنساء الرجال بها ع يطوِّ التي الطرق يف جوهرية اختالفات توجد هل •
التكنولوجيا؟ بها تطوعهم أو التكنولوجيا

والوظيفة التصميم حيث من النوع عىل قائم تكنولوجي ُمنَجز يُوجد هل •
واالستخدام؟
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يف يُستغل أو ما اجتماعيٌّ نوٌع بها ش يُهمَّ التي اآلليات فما كذلك، األمر كان إذا •
واستهالكها؟ وإنتاجها، التكنولوجيا، تصميم سياق

املقموعة؟ الجنسية الُهويات الرقمية التكنولوجيا ل تُسهِّ كيف •
والرأسمالية؟ والتكنولوجيا الجنسية الُهوية بني الصلة ما •

شة؟ املهمَّ الجنسية الُهويات لتلك فضاءات الرقمية التكنولوجيا ر تُوفِّ هل وأخريًا، •

االجتماعية والِبنى بالعالقات بة مترشِّ وتكون اجتماعي، سياق يف تكنولوجيا أي تظهر
ويكمان ١٩٨٥؛ كوكربن مثًال، (ومنها للتكنولوجيا النسوية الدراسات بيَّنت وكما املعارصة.
الدراسات وتُظِهر النساء. مجال لتقييد تاريخيٍّا التكنولوجية التطورات استُخدمت ،(١٩٩٣
نُعرِّفه ما وتصميم تطوير يف ا مهمٍّ دوًرا لعبَت التكنولوجيا أن كيف للتكنولوجيا االجتماعية
للعمل تقسيًما فقط التكنولوجيات هذه تؤكد ال .(١٩٩٥ (بيكر الشائعة التكنولوجيا بأنه
بوصفها املنزل/البيت) (فضاءات معينة فضاءات أيًضا د تُحدِّ ولكنها النوع، أساس عىل
فالدور ولذا 1.(١٩٨٥ (كوكربن الفضاء بهذا النساء حركات وتُقيِّد املرأة»، «فضاء
املنَجز تطوير استدعيا املعنيَّ التكنولوجي املنَجز ذلك استخدام يف و«الحقيقي» ع» «املتوقَّ

معينة. بطرٍق
ورمز استعارة أقوى إنه القول يمكن (الذي السايبورج م، املضخَّ اإلنسان َعنى
النساء. نظر وجهة من االختالف شديدة أشياء اإللكرتونية)، والتكنولوجيا الرقمي للعرص
القرن ثمانينيات يف االشرتاكية والنسوية والتكنولوجيا العلوم السايبورج: «بيان مقال يف
دالة استعارة بصفته السايبورج مع (١٩٩١أ/١٩٨٥) هاراواي دونا تعاملت العرشين»،
تحيُّزات عن األقدم األفكار هاراواي وعارضت جديدة. سياسية وائتالفات تحالُفات عىل
ذلك، من وبدًال النوع. تفاوتات تعزيز سوى تفعل لم التي الذكور إىل التكنولوجيا
عمل يعمل أن امُلبَهمة البرشية-اآللية بصورته يستطيع ربما السايبورج أن افرتضت
للبرش املتاحة الثنائية التصنيفات بسهولة يالئم لم تصنيفي نظام بذاته، تصنيفي نظام
كثرية؛ صنوف عىل يَحتوي ألنه التصنيفات؛ السايبورج يربك واآللة. الطبيعة أو واآللة،
ولذا، ِبيض. ِبيض/غري برش/آلة، ذكر/أنثى، كثرية: ُهويات «يشمل» ألنه الُهويات ويربك
أكثر سياسة — للسياسة جديد شكل يُتاح حيث سياسيٍّا؛ قادرة صورة هو فالسايبورج
إىل وتسعى الرضورة، مبدأ أنصار بها يؤمن التي الُهوية ثنائيات قبول ترفض اشتماًال،
بالتبعية الرجل (بينما الجسد/املادة إىل تقليديٍّا تُختَزل كانت املرأة وألن متعدِّدة. ُهويات
السايبورج ويكرس ذاتها. النساء فئة يُجزِّئ للسايبورج الجديد فالجسد «العقل»)، هو
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نقلة السايبورج يُمثِّل (اآللة). «اآلخر» وبني العاطفي) (البرش الذات بني الحاجز أيًضا
تنطلق واستعارتها، النظرية هاراواي فكرة من الُهوية. وحتمية االجتماعي للنوع جديدة

النوع. إىل باالستناد اإللكرتونية، والتكنولوجيا اإللكرتوني الفضاء قراءة
دايل ماري استخدمت النسيج. استعارة هي القراءة هذه يف ثانية مهمة استعارة
اإلبداع وتُعرِّف لتصَف النسج صورَة مرة ألول (١٩٧٨) «الجني/إيكولوجيا» كتابها يف
أنفسهن. بني التواصل شبكات يَنسجن والنساء العناكب أن دايل وافرتضت األنثوي.
عىل ُموٍح نصٍّ يف دايل تكتب الشبكات. خالل من متَّصالت أنفسهن والطبيعة والنساء

مميز: نحو

أي قة؛ امللفَّ التوليفات وبني اإلبداعي العجائز نسج بني حاسم فارق ة ثمَّ
والتكنولوجيا، الذكوري، الفن «عبقرية» هو الذي لألشياء العضوي غري التجميع
للُعَقد اإلبداعي التفكيك بني التباين عن أيًضا التحدُّث يمكن وال واالحرتافية.
الطبيعة لشبكات الخبيث/الفحويل والتمزيق االنتهاك وبني العجائز، تفعله الذي

.(٤٠٠-٤٠١ :١٩٩٠ / ١٩٧٨)

وإبداع بديل، وإبستمولوجي بديل، أنثوي تفكري بنمط النسج يَيش دايل، نظر وجهة من
بديل.

«نسيًجا» بوصفه اإللكرتوني الفضاء قراءة بالنت سادي استهلَّت دايل، عمل عىل بناءً
الذي ،(١٩٩٥) اإللكرتوني» والتحكُّم الناسجات النساء امُلستقبلية: «األنوال امُلهم مقالها يف

عدة. غاياٍت النسج استعارة فيه ق تُحقِّ
WWW االختصارات العاملية»: العنكبوتية ««الشبكة» بصورة بعناية ترتبط أنها أوًال:
التقليدية النمطية الصورة عىل تنبني أنها ثانيًا: شبكيٍّا. متصلة نقاط مجموعة باعتبارها
الُهوية بشأن التساؤل مع بالفعل دائًما النسج («يتداخل «املرأة» عمل باعتباره للنسج
االتصال لتَشمل تُمدَّد اإللكرتونية، الثقافات يف هنا، ولكنها ،(٥٦ :١٩٩٥ بالنت األنثوية»،
«الفاعلية»؛ أفعال من فعًال باعتبارها منسوجة بشبكة وتَيش النساء. بني املجتمع وبناء

والُهوية. للذاتية تأكيًدا وعي عن النساء «تتصل» حيث
يُصوَّر الذي اإللكرتوني، للفضاء األبوية الذكرية الرؤى مع حادٍّ تبايٍن يف ثالثًا:
استكشافه بانتظار جديًدا و«إقليًما» غزوها، بانتظار جديدة «جبهة» أنه عىل مجازيٍّا
«البكر»)، الطبيعي للمشهد الذكوريَّنْي والسيطرة للغزو تقليدية صورة أخرى، (مرة
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النسج، يدل واملجتمع. امُلتباَدل، واالعتماد بالربط، تُوحي النسوية «النسج» استعارة فإن
تضخيًما الشبكة تكون حيث التباُدلية؛ عىل النساء، إىل بالنسبة فطرية اسرتاتيجية باعتباره

الذكوري. لالستكشاف تضخيًما منها أكثر للمجتمع
التحكُّم وتكنولوجيات اليدوية الِحَرف بني ما بموازاة النسج يوحي وأخريًا:
اإللكرتوني التحكُّم شبكات إىل املنسوجة اليدوية النساء ِحَرف شاعرية من اإللكرتوني.
الفن بني تحالًفا الصورة تفرتض بينهن، والواصلة النساء ِقبَل من املؤلَّفة الرسعة عالية
«فاعلية» يُتيح فني أسلوب ولكنه للكلمة، الحقيقي باملعنى فنيٍّا» «أسلوبًا والتكنولوجيا،

النساء.
بفاعلية معنيتان اإللكرتونية للتكنولوجيا وبالنت هاراواي ُرؤيتَي أن الواضح من
الدراسات تَستكشف والفاعلية، والُهوية، القوة، عىل وبرتكيزها وتمكينهن. النساء
(التمثيالت)، و«الرمزي» «الواقعي»)، (أو «املادي» العوالم اإللكرتوني للفضاء النسوية
املادية الظروف فتَحايش اآلخر. عىل ألحدها تمييز دون اإللكرتوني) (الفضاء و«االفرتايض»
النوع، أساس عىل العمل تقسيم — الجديدة التكنولوجيات مع النساء فيها تعمل التي
السائلة الُهويات نشوة لصالح — مثًال الثالث العالم يف املستغلة الصناعية املؤسسات أو
عىل العمل عن النظر برصف أنه الحاسمة: الفكرة تفويَت يعني اإللكرتوني الفضاء يف

وظاملة. استغاللية ظروف يف العيش يف النساء تستمر اإلنرتنت،
س يُؤسَّ حدٍّ أي إىل ويستكشف اإلنرتنت. عىل الجنسية الُهويات يف الفصل هذا يبحث

اإللكرتوني. الفضاء وتشذيذ الجنيس»، «اإلنرتنت وظاهرة النوع، عىل اإلنرتنت

اإللكرتوني والفضاء النساء (1)

رائدات دور من النوع.2 عىل قائمة تكنولوجيات أيًضا واالتصاالت املعلومات تكنولوجيات
إىل املستندة اإللكرتوني الفضاء ُمصطلحات إىل الربمجيات هندسة يف النساء األعمال
وتصميم «األم») تعني التي «ماتر» الالتينية الكلمة من ة مشتقَّ «ماتريكس» (كلمة النوع
تُقدِّم «البيت»)، أو «املطبخ» وليس («املكتب» الويندوز نظام يف التفاعلية الواجهات

الجديدة. للتكنولوجيات آخر بُعًدا الرقمي للعرص املعارصة النسوية القراءات
الرقمية، الثورة قدَّمتها التي النظر بوجهات منبهرة النسوية الثقافية النظرية ظلَّت
واألمل املجتمع، بناء وإمكانية واملكان، الزمان تغيري نفسه. الوقت يف منها ومرفوضة
التحرُّش وتهديد والرقابة، للُهوية الجديدة واألشكال اإللكرتوني، الفضاء «حريات» يف
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يخص فيما ملموسة مادية تَبعات لها الجديدة للتكنولوجيا مالمح كلها هي واالستغالل
النساء.

النوع، عىل اإللكرتوني الفضاء لتأسيس ان مهمَّ بُعدان القسم هذا يف انتباهنا يَسرتعي
سة املؤسَّ اإللكرتوني الفضاء وطبيعة النساء، أجساد وهما: األنثوي؛ النوع عىل تركيز مع
بشأن التساؤالت تُشكِّلها العناوين هذه حول النقاشات فإن العادة، جرت وكما النوع. عىل

والفاعلية. والُهوية، القوة،

والتكنولوجيا والنوع، د، التجسُّ (1-1)

ُهويات اتخاذ إمكانية تعني هل أجسادهن؟ من النساء اإللكرتوني الفضاء يُحرِّر هل
واالستغالل، والتحرُّش، القمع، — الواقعية الحياة يف د التجسُّ مشكالت أن ومختلفة متعددة
اإللكرتونية الثقافة تقديس كتابات تحتفي بينما اإللكرتوني؟ الفضاء يف تَُحل — واأللم
يَرين الالتي النساء فإن َمهربًا، باعتباره اإللكرتوني الفضاء يف الجسد من بالتجرُّد
االلتجاء هذا يَرين الكلمة، بمعنى دة» «مجسَّ والُهوية واألمن، املتساوية، والحقوق االنعتاق،

بشدة. إشكاليٍّا «الرقمية» والُهويات «االفرتاضية» األجساد إىل
بالتناُقضات حافلة اإللكرتونية الثقافات يف د والتجسُّ الجنيس، وامليل النوع، تمثيالت
إنتاجها، وإعادة وُهوياتها، املعزَّزة، األجساد بمسائل باالفتتان أساسها يف تتَّصل التي
وسيلًة باعتبارها التكنولوجيا العلمي التخيُّيل الرسد يُميِّز املسائل. هذه من والنفور
— أيًضا التكنولوجيا بشأن هواجس توجد ذلك ومع منه. مهربًا أو الجسد لتضخيم
األمومة وهما التوءمني، املوضوعني وخصوًصا املرأة، إىل ل تُرحَّ ما غالبًا الهواجس وهذه
باعتبارهما والتكنولوجيا اإللكرتونية للثقافات «تمثيالت» مع هنا نتعامل فنحن والتناسل.

النوع. عىل ستني مؤسَّ
لم السُّ مع التكيُّف سواء تكنولوجي، منجز أي مع للتفاعل األوىل النقاط هي األجساد
الجسد. مع الُهويات بدأت اإللكرتونية. األلعاب يف التحكُّم جهاز تشغيل تعلُّم أو الكهربي،
تتفاعل التي بالطريقة تبدأ أن من بد ال للتكنولوجيا وأثر دور أي دراسة أن هذا ويعني
والثقايف واملادي، االجتماعي، السياقات ل تُحوَّ حينما التكنولوجية. األداة مع األجساد بها

مهمة. بطرق أيًضا السياقات هذه يف املدمجة األجساد تُعدَّل حينئٍذ رقمية، صيغة إىل
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(١٩٧٩ («آْلنَي» «الغريب» قبيل من املعجبني طوائف تجذب التي األفالم تُظِهر
قبيل من التخيُّيل والرسد هي ،(١٩٨٢ رانر» («بليد النصل» حد عىل و«الراكض
البرشي الجنس تناُسل بشأن هاجًسا ،(١٨١٨) «فرانكنشتاين» شييل ماري رواية
البرشي الجنس استمرار يضمن ما هو التناسل أن وبما التكنولوجية. و«البدائل»
إكثار أو «الغريب») فيلم يف (كما العملية هذه عىل غريٍب استيالء فإن والتاريخ،
حد عىل و«الراكض («فرانكنشتاين» الوحوش/امُلستنَسخات/والسايبورج/والكمبيوترات
ملثل إبداعية قراءة يف ذاته. البرشي التاريخ بنهاية يُوحي «ونيوروماسنر») النَّصل»
حول باألساس تدور املوضوعات هذه أن (١٩٩٩) دوين آن ماري تَفرتض األفالم، هذه
يقوم الذي املعمل يف — املرأة عىل امُلعتمد غري بالتناسل فاالفِتتان اآللة-املرأة. هاجس
امرأة اآللة أو املعمل يُمثِّل مًعا. منها وهلع األمومة إىل حنني إىل يُؤرشِّ — الرحم مقام
واآللة البرش بني التمييز يَعقد البرش، عنارصمن عىل يحتوي الذي والسايبورج ُمصطنعة،
سربينجر كلوديا افرتضت ذكورة. أزمة القلق هذا وتصحب هذا. الحرج التناُسل مجال يف
الروبوت» و«الرشطي (ترمينيتور) «املبيد» فيلَمي يف الذكورة الفائق الجسد أن (١٩٩٩)
الذكر البرش لجسد ومعاَلجة تحسني هو السايبورج الذكورة: عىل قلق من يَنتُج (روبوَكب)
ناقص ولكن فائًقا، ذكًرا باعتباره م املضخَّ السايبورج أيًضا الروايات وتُعاِمل «الطبيعي».
— األخرية «املبيد» أفالم يف أنسنته ومحاولة — املربمجة السايبورج طبيعة وتَيش العقل.
بالكامل فاعليته يف تتحكَّم الذي الذكورة، الفائق جسديٍّا، القوي السايبورج يف التوتُّر بهذا

«الطبيعي». والبرش اآللة/الربنامج
شهوي. واخرتاق تعدٍّ عنرص يشوبها مة» «املضخَّ األمومة بشأن القلق تمثيالت أنَّ غري
الجسد من بمهرب يَِعدان ألنهما «مغويان»؛ االفرتايض د والتجسُّ التفاعلية فالواجهة
صوفيا زوي تَفرتض كما التمثيالت، هذه مثل ويف الرغبة. إطالق إىل باإلضافة وقيوده،
واالخرتاق، والكشف، االستكشاف، ينشد مؤنث، نفسه اإللكرتوني الفضاء يكون ،(١٩٩٩)
جزئيٍّا، ولو وهذه، الذكر. الشفرة/الغازي الربمجيات/كاتب ُمهندس جانب من والسيطرة
بالذكورة. موسومة سية ومؤسَّ عسكرية قطاعات يف — اإللكرتونية الثقافات نشأة تبعة

لحظة إىل أيًضا النوع عىل سة املؤسَّ والتكنولوجيا د التجسُّ بشأن الجدل يأخذنا
اإللكرتوني. الفضاء يف الذاتي والتمثيل الُهوية اإللكرتونية: الثقافات دراسة يف حاسمة
فإن تكراًرا، معيَّنة اعتيادية أفعال فيه تُماَرس د ُمتجسِّ لوجوٍد بفضاء «البيت» يُوحي بينما
التعريفية الصفحات الفكرة. هذه د تُعقِّ باإلنجليزية) «البيت» (صفحة التعريفية الصفحة

184



الجنسية والُهويات النوع

يخرج الذاتي، للتمثيل مواقع هي اإلنرتنت) مجتمعات عضويات (ومنها اإلنرتنت وُهويات
من ُمختِلف نوع امتالك من الفرد التعريفية الصفحات تُمكِّن العالم. ويُقابل الفرد منها

د. والتجسُّ املكان
بالنوع املرتبطة واألدوار الُهويات وتبديل اآلخر، الجنس مالبس ارتداء يُساعد
اإللكرتوني، الفضاء يف امِلثلية الرغبات «تمثيل» عىل امُلغاير الجنس إىل امليل ذوات النساء
األشكال هذه مشكلة النمطية. األدوار وتبديل اآلخر، بالجنس التشبُّه يف واملشاركة
تكون لكي تحتاج، أنها هي (١٩٩٦) كندال لوري حها تُوضِّ كما د التجسُّ من الجديدة
وكما الراسخة. النمطية والصور األعراف مع تتالءم أن إىل باالعرتاف، وتحظى مقبولة
افتقاًرا هناك وأن د، والتجسُّ للُهوية بالكامل جديد نظام تحقيق يُمكن فال كندال، تُشري
وما اإللكرتوني الفضاء يف املؤدَّى «الدور» بني أنفسهم املستخدمون به يَعرتف للتواُفق

«الواقعية»). الحياة خربات عىل س املؤسَّ (وهو معه دوا يتوحَّ يصدقوه/أو أن يُمكنهم
الجنديات تصويرات تعتمد الرقمي. العرص يف حتى للُهوية مركزيٍّا د التجسُّ يَبقى
حتى املرأة، جسد عن نمطية صور عىل كروفت، الرا قبيل من الكمبيوتر، ألعاب يف
:٢٠٠٢ (فالناجان «األنثوي» الجسد هذا عىل فاعليتهم امُلستخدمون/الالعبون يؤكد حينما
األنثوية األجساد أيًضا هي تبني «الواقعية»، العوالم شأن شأنها االفرتاضية، العوالم .(٤٣٣
مستًوى لدينا يصبح املعادلة، إىل الِعرق موضوع وبإضافة والتالعب. السيطرة ألغراض

اإللكرتونية.3 التكنولوجيات يف الِعرق عىل س املؤسَّ النوع تجسيد التعقيد: من جديٌد
العضوي، للجسد والسياسية) واالقتصادية (االجتماعية املركزية من السياق هذا يف
التبجيل تحليل إىل نحتاج والطبقة، الجنيس، وامليل والنوع واإلثنية الِعرق من بخصائصه

الجسد. لتجاوز املمنوح
العقل بشأن إلكرتونية ثقافية مجازية عبارات يف ز امُلرمَّ الرصف بالتفكري االحتفاء
عىل س مؤسَّ االنتقال وهذا والُهوية. للذاتية محالٍّ الجسد كون يرفض الجسد، من املتجرِّد
عقًال/رشًدا الرجل يَُعد بينما والجسد، باملادة تُساوى تقليديٍّا ظلَّت املرأة أن بما النوع،
منطق وهو النوع، عىل س مؤسَّ املعلومات، عرص يف للُهوية جديد منطق هذا كامًال.
الناقدات تُعاِرض السبب ولهذا بالذكر/اإلثني. لها ز امُلرمَّ العقل/الجسد ثنائية عىل يُبقي

الجسد». «تجاوز استعارة مثًال) ،١٩٩٦ (بالسامو اإللكرتونية للتكنولوجيا النسويات
،(١٩٨٨) مورافيك هانز لدى الجسد من بالتجرُّد للوعي االنتصارية الخطابة تُعزِّز
املقدسة السرية كتَّاب من وغريه جسدك»، وتجاَوز وعيك «نزِّل لربنامج الرائد الداعية
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يكتب الذكري. والعقل األنثوي الجسد بني ما التمييز هذا اإللكرتونية، للتكنولوجيا
مورافيك:

الجسد منها يُصنع التي باملادة شخص يُعرَّف أن الُهوية-الجسد تَفرتض
أنا ولنقل الشخص»، «جوهر تُعرِّف ذلك، فعكس الُهوية-النمط، أما … البرشي
تدعم التي اآللة «وليس رأيسوجسدي، يف يمضيان وعملية نمًطا بوصفه نفيس،
(مورافيك محض. ُهالم والباقي أُحَفظ. فأنا العملية، ُحفظت إذا العملية». تلك

مضاف) والتشديد ،١١٦ :١٩٨٨

عىل للعقل تمييز هو «الهالم» حساب عىل حفظه يجب شيئًا باعتباره التفكري عىل الرتكيز
الثقافية الخطابة تُميِّز العقل. فيها ينمو التي السياقات التمييز هذا ويتجاَهل الجسد.
عرص يف حتى عليه، املميَّز موضع يف املرأة بوضوح، هذا، ويضع العقل. عملية اإللكرتونية
املعلومات وضع يعني جسد/هالم! سوى ليست حال أي عىل ألنها الرقمية؛ التكنولوجيات
يُنِتجن الالتي املصانع يف النساء — العمل ظروف أن ضمان املادة مقابل يف والرشادة
وما — الوعي بتنزيل ورشكائه ملورافيك تسمح التي والرقاقات املعلومات حفظ أجهزة
الِعرق، إىل ومستندة مادية، تِكدُّ التي األجساد هذه «خفيًة». تظل استغالالت من يُصاحبها
برشتها، لون عىل سة مؤسَّ وأجورها الطبية، وخدماتها رفاهتها، النوع. عىل سة ومؤسَّ
األجساد عن فصله يُمكن ال الوعي أن وبما التنظيمي. الرتاتب يف وموقعها ومهاراتها،
يُمكن ال النساء. يساعدان ال الرصف والوعي االفرتاضية فالعوالم الواقعي، العالم يف املادية
والفاعلية، الُهوية، ألن ٢٠٠٦ب)؛ (نايار آخر موضٍع يف افرتضُت كما الجسد، تجاوز

الجسد. عىل مرتكزة جميًعا تظل والعدالة والسياسة،
«ينبع ستون، روزان ألوكري وبتعبري د. التجسُّ من التخلُّص يمكن ال أخرى، بعبارة
الفاعل عرص يف حتى … إليه يعود أن من مفرَّ وال املادي، من االفرتايض املجتمع
والتون أيًضا وانظر ٥٢٥؛ :٢٠٠٢ (ستون األجساد» خالل من الحياة تُعاش التكنولوجي،
الظروف يُغريِّ ال متجاوًزا، سياسيٍّا «أداءً» باعتباره السايبورج ترميز إعادة .(٢٠٠٤
إال األساس من تعمل ال التي — التمثيل تغريات تُبدِّل وال واملادية. والقانونية االقتصادية

كبري. حدٍّ إىل الواقع عالم يف السيايس النساء مستقبل — الرمزي النطاق يف
التكنولوجيات داخل النوع إىل املستندة األجساد نضع أن هو عمله يُمكننا ما أن غري
القوة، وهياكل والثقافة، سات، املؤسَّ داخل الجسد وضع بطرق شبيهة بُطُرق الجديدة
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نظاًما بوصفه ال الجسد، مع نتعامل أن هذ يستلزم املؤسسات. من وغريها واالقتصاد،
بد ال والخطابية. والرمزية املادية الِبنى تقاطع يف موضوًعا بوصفه ولكن بذاته، ُمكتفيًا

مختلفة. بطرق النوع عىل اإللكرتونية الفضاءات تأسيس من

النوع عىل سة املؤسَّ اإللكرتونية الفضاءات (2-1)

(جاجاال شكَلني النوع عىل اإللكرتوني الفضاء تأسيس وانتقادات أبحاث تتخذ ما غالبًا
واالتصاالت، املعلومات تكنولوجيات نمو محلًال التطور، جوانب عىل أحدهما يُركِّز .(٢٠٠٣
اإلعالمية، والوسائطية الثقافية الدراسات من الثاني ويأتي النساء. حيوات يف ودورها
للصفحات «الكالمية»، نُسميه أن يُمكن وما والخطابية، التمثيلية، األبعاد عىل ويُركِّز
من أيٍّا أن والواضح الخلوية. والهواتف واالتصاالت، املعلومات وتكنولوجيات التعريفية،
مسائل أن وهو نفسه البسيط للسبب لألخرى، إخضاعها يمكن ال املقاربتنَي هاتني
للخطابات مركزية كلها الديمغرافية، واملسائل البنيوية، والتفاوتات االتصال، عىل القدرة

واالستخدامات. والتمثيالت
يف إرشاكهن إىل فقط يحتْجَن ال النساء أن الفضاء ِبنية إىل النَِّسويني نظرة افرتضت
املصلحة الجديدة التكنولوجيات تشجع أن ضمان أيًضا ولكن اإللكرتونية، الثقافات «بناء»
(أريزبي وتفاوتات وظلم، قوة، عالقات من قائم هو ما تُعزِّز أن ال البرشيَّنْي، والسواء
(تطويًعا وسياستها النسوية أفكار لنرش اإلنرتنت استخدام فقط هذا يَعني وال .(١٩٩٩
أن يُفَرتَض الالتي النساء أجل من ذاته الوسيط تشكيل إعادة أيًضا ولكن «خطابيٍّا»)،

«ماديٍّا»). (تطويًعا يستخدمنه
السؤال املهم فمن ونرشها، وتوليفها املعلومات جْمع عىل قائمة التكنولوجيا أن وبما

والنساء. الرجال عىل بالتساوي يَنطِبق قوة» «املعلومة شعار كان إذا عما
التواصل عىل النساء يُساِعدان اإلنرتنت عىل واالتصاالت اإللكرتوني الفضاء كان إذا
وحتى محزنًا، الفضاء يجعالن اإللكرتونية واإلباحية اإللكرتوني، فالتحرُّش ُهوية؛ وبناء
األبوية والِبنى الربمجيات، صناعة يف لألجور امُلتفاوت التوزيع .(١٩٩٢ (روجرات تهديديٍّا
لألبعاد مفصًال إحصائيٍّا رشًحا (ُمستلزًما النوع أساس عىل للعمل وتقسيم للصناعة،
رائدات بوصفهن أدنى، برمجة مستويات يف بالصناعة، املشتغالت للنساء الديمغرافية
سربتوس (درسها الكمبيوتر علوم يف الطالبات وعدد رشكات)، رئيسات وبوصفهنَّ أعمال،
اإلضاءة خافتة بعيدة أقسام يف (مثًال، الكمبيوتر ألجهزة املادي املوقع وحتى ،(١٩٩١
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ينبغي «مادية» عوامل ذلك كل (١٩٩٥ اليت يف مقتبس ،١٩٩٠ بريل الجامعة؛ حرم من
ال للنساء. ُمواٍت مواتيًا/غري باعتباره اإللكرتوني الفضاء تصنيف قبل االعتبار يف أخذها
للنساء؛ أكرب حريًة تُقدِّم أنها عىل االفرتاضية واملجتمعات البيئات إىل فقط نَنُظر أن يكفي
النساء. فيها تعيش التي املادية الفعلية املمارسات يف وضعها من بد ال البيئات فهذه
الواقعي؛ العالم يف الظروف يبدل ال ألنه تَمكيني؛ افرتايض عاَلم رؤية املقاربة هذه ترفض

وحده. االفرتايض بالعالم محدودة الفاعلية وألن
اإلنرتنت»، «ثورة من مبكرة مرحلة يف تكتب (١٩٩٥) اليت جنيفر كانت حينما
واالتصاالت املجتمعات، وروابط اإلنرتنت، عىل والنرشات الرتاسل قوائم أن افرتضْت
ولذا، بالنساء. الكمبيوتر عالقة عن التقليدية الفكرة تشكيل تعيد الكمبيوتر بوساطة
هي: الجديدة للتكنولوجيات واستخدامهن النساء تطبيق تخصُّ التي الرئيسية فاألسئلة

عىل سة املؤسَّ العمل وظروف العمل تقسيمات الجديدة التكنولوجيا تُعزِّز هل •
النوع؟

تكنولوجيات باعتبارها واالتصاالت املعلومات تكنولوجيات النساء تستخدم هل •
(كانت األنثوية؟ أم الذكورية العوالم الشخيصيف الكمبيوتر «أُدِمج» هل للحرية؟
البينبول ألعاب منصات يف مدمجة ،١٩٩٣ وايكمان بنيَّ كما الفيديو، ألعاب

مذكَّرة). أصبحت ولذلك الذكرية،

عىل س املؤسَّ واالتصاالت املعلومات تكنولوجيات استخدام بشأن املعارص البحث ركَّز
األسئلة. هذه مثل عىل النوع

استخدمن النساء من كثريًا أن (١٩٩٣) ونافارو راكو اكتشفت املثال، سبيل عىل
وأَرسهن. أطفالهن أفعال ملراقبة بُعد» من األمومية «املراقبة ألغراض الخلوية الهواتف
فضاءهن النساء فيه تأخذ الذي للعمل التقليدي التقسيم إنتاج املحمول الهاتف يُعيد وبهذا
أن عىل أخرى دراسات وبرهنت العام/العميل. فضائهن يف معهن وواجباتهن الخاص
جديدة؛ لُهوية وسيلة لهن ر يُوفِّ املحمول الهاتف أن يَرين سنٍّا، األحدث وخصوًصا النساء،
االجتماعي، للتفاعل والقابلية بحيواتهن، والتحكُّم االستقاللية، من املزيد لهنَّ يُتيح إذ
املحمول الهاتف يَمنح .(٢٠٠٦ وبوشل (دورينج األقارب أو العمل، أو بالبيت، والصالت
إىل ُمقيَّدة غري ومنافذ العامة، الفضاءات مع للتواُصل الالزمة الثقة من املزيد النساء
االجتماعية بالفضاءات يَِصلهن ولذلك غريبة، مناطق يف منفردات وهن حتى أصدقائهن
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ما املحمول الهاتف ل يُحوِّ النساء. إىل بالنسبة تماًما مادية تبعات هذه املألوفة. واملادية
مع الثرثرة فيه يمكنهن خاص فضاء إىل لواله مخيًفا ا عامٍّ فضاءً يكون أن يُمكن كان
(فويل ًدا/جديًدا مناوئًا/مهدِّ (ماديٍّا) فضاءً يشغلن حينما افرتايض) (فضاء أصدقائهن

.(٢٠٠٧ وآخرون
يف شهدنا (كما إلكرتوني» «تحكُّم فضاء ُمتزايد نحٍو عىل هو اإللكرتوني الفضاء
النسويون، يزعم وكما شبكيٍّا». متصلة «مدن إىل املدن ل تحوُّ مع حتى األول)، الفصل
التكنولوجيا من خياليٍّا عامًلا بوصفه ال اإللكرتوني، الفضاء تَرين أن إىل النساء تحتاج
لحيواتهن مركزيٍّا عاَلًما بوصفه ولكن يدخلنه، أو يفهمنه ال ربما ساحر، نحو عىل العالية
الكمبيوترات بناء يُعاد بحيث للتكنولوجيا، إبداعيٍّا استخداًما هذا يتطلب «الواقعية».
مثل أن الواضح ومن ويَُمكِّناهن. النساء ليناسبا تشكيلهما ويُعاد اإللكرتوني والفضاء
والذاتية للفاعلية سني مؤسِّ باعتبارهما اإلبداعي» و«الفعل «اإلبداع» تُِربز املقاربة هذه
أن كيف باحثة ذكرت الدراسات، إحدى ويف .(٢٠٠٠ ماكناي درَستْه (موضوع األنثوية
وأنهم بالتصميم، أُعجبوا أنهم املستخدمون كتب حينما عن تََشجَّ النساء مواقع مات ُمصمِّ
من مجتمًعا ليشكلوا املواقع بني الربط وعرضوا أخرى، مرة املوقع يزورا أن يف يرغبون
عىل مات امُلصمِّ هذا ع شجَّ النساء. أجل من أو النساء ِقبَل من مة املصمَّ النساء مواقع
.(٢٠٠٠ كينيدي (تي مواقعهن يف الرشوع عىل واألخريات الكمبيوترية، مهاراتهن تحسني
بأساسيات فاإلملام ولذا، العام. املجال إىل النساء لدخول وسيلًة النساء شبكات تُشكِّل
سابق وقٍت يف التقليدي التعليم فعل مثلما — للنساء يُقدِّم الشبكي والتواصل الكمبيوتر
دراسة أثبتت (كما الهاتف كان إذا العالم. إىل املحدود البيت فضاء «مغادرة» ل وسيلًة —
االجتماعي والتواصل اإللكرتوني فالربيد سابق، وقت يف الغرض هذا خدم (١٩٨٨ فيرش
يف الليرباليون، اإللكرتونيون النسويون رأى السبب، لهذا اليوم. الغاية هذه قان يُحقِّ
الرقمي والعرص تمكينيٍّا، اإللكرتوني الفضاء اإللكرتونية، بالثقافات اإليجابي ترحيبهم
جمعية من هاركورت وندي تتعامل هكذا للنساء. الحرية من جديدة بأشكال واعًدا
من كلٍّ عن تُعربِّ أنها يبدو إذ فريًدا؛ «وسيًطا باعتباره اإلنرتنت مع الدولية، التنمية

.(١٩٩٩ هاركورت أيًضا وانظر ٦٩٣؛ :٢٠٠٠ (هاركورت والسيايس» الشخيص
ال ألنها مؤسف؛ نحٍو عىل ناقصة اإللكرتوني الفضاء يف للنساء القراءة هذه أن غري
العنرصي الطابع ذات والسياسة االتصال، عىل القدرة يف لالختالفات كافيًا اهتماًما تويل

الرقمي. العرص يف للفاعلية
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الهندية الُهوية فكرة أن (٢٠٠٣ جاجاال يف (مقتبس ماالبراجادا مادهايف تلحظ
من الهندويس «الذكر» باعتبارها زة وُمرمَّ مة معمَّ الهندية الجاليات مواقع عىل نفسها
يف اإللكرتوني الفضاء إىل النمطية النوع صور تُحَمل عمليٍّا، العليا. الوسطى الطبقة
و«التحديث» الهندية، والجاليات للعوَلمة، تماًما االجتماعية واالقتصادية املادية السياقات
الربامج مجال يف الهندي للعامل الذكرية الصورة إىل أيًضا ماالبراجاد وتنظر التكنولوجي.
األقدم االستعمارية النمطية للصورة جهة من تتصدى أنها اعتبار عىل السليكون، وادي يف
النوعية الطبيعة عن تتعامى التي للمهارة األخرى الجهة ومن املخنَّث، اآلسيوي للذكر
املؤسسات يف تعملن اللواتي للنساء واالتصاالت؛ املعلومات تكنولوجيات لتطور االجتماعية

الصناعة. يف األدنى واملراتب املتدني، األجر ذوات املستغلة
يعني وتسعينياته العرشين القرن ثمانينيات يف الجديد االقتصاد يف التعهيد كانت
األدنى النساء لصالح وظائفهم يَفقدون كانوا األول العالم بلدان يف البيض الرجال أن
ألَُرسهن.4 األسايس العائل بدورهن أصبحن الالتي رشقها، وجنوب آسيا جنوب يف أجًرا
وطبقات أعراق من النساء تَشعر والتكنولوجيات. النساء بني جديدة عالقة هذا وبنى
يف العمالء عىل الرد عاملة تختلف مختلف. نحٍو عىل اإللكرتونية بالتكنولوجيا مختلفة
اللصاقات تضع التي املصنع وعاملة األول، العالم من عمالء مع تتعامل التي الهند
بالفضاء اإلحساس يف كبريًا اختالًفا كاليفورنيا؛ يف األعمال ورائدة الكمبيوتر، رقائق عىل
العمالء، عىل والرد األعمال، لتسيري التعهيد عرص يف بالفعل، الزعم ويُمكن اإللكرتوني.
نساء يخص فيما ثورة ا حقٍّ ليست الرقمية الثورة بأن امُلستِغلة، الصناعية واملؤسسات
معيشتهن وظروف وعملهن الخاضعة مكانتهن فقط وُعزِّزت ثُبِّتت الالتي الثالث العالم
ال «الواقع-الفائق :(١٩٩٦) بريدوتي روزي وبعبارة الجديد. الدويل باالقتصاد القهريان

يُكثِّفها». إنما الطبقية، العالقات يمحو
املتصلة التناُقضات سبق، فيما ناَقشناه الذي النقاد، وعمُل بريدوتي ترصيُح ح يُوضِّ
والثقافات واالتصاالت املعلومات تكنولوجيات قلب يف الكامنة والطبقة والِعرق بالنوع
ُهويات ذا ونسويٍّا ا مضادٍّ ا عامٍّ إلكرتونيٍّا مجاًال بوصفه اإللكرتوني الفضاء اإللكرتونية:
(لن أبًدا يَملكن لن الالئي العامالت النساء أتاحتها وفاعلية ُمضخمة، وحراكات وحريات
النسوية ترى قد حني يف والفاعلية. والحراكات والحريات الهويات هذه مثل يبلغن)
هذا يتجاهلون فإنهم للمرأة، ُممكنًا باعتباره اإللكرتوني الفضاء الليربالية اإللكرتونية
مثَّلها كما الناقدة، اإللكرتونية النسوية تضع والجوهري. للغاية املادي الِعرقي االختالف
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والتمكني الفاعلية (٢٠٠٦ ،٢٠٠٥ ،٢٠٠٢) وناكامورا (٢٠٠٣) اال جاجَّ من كلٍّ عمل
املعلومات تكنولوجيات لعوملة الُعليا واالجتماعية واالقتصادية الجغرافية السياقات داخل

واالتصال.5
رؤيًة اإللكرتوني» والتحكُّم الناسجات «النساء عن بالنت رؤية تَُعد بينما ولذا،
مشكالت، بذاتها تثري النوع إىل مستندة خرافات عىل تَعتِمد (١) فإنها لالهتمام، مثريًة
املؤسسية والِبنى اإللكرتوني الفضاء تَِسُم التي الِعرق عىل سة املؤسَّ الطبيعة تهمل و(٢)
ُمتشابهان، اإللكرتوني التحكُّم وتكنولوجيا النسج أن بافرتاض السيايس. واقتصادها
عىل فرضه تم حتى ربما — اعتيادي عمٍل عىل وطبيعيٍّا رومانسيٍّا طابًعا بالنت تضفي
ولذا، .(١٩٩٨ وايلدينج فيث بالنت إىل هته وجَّ انتقاد (وهو التكنولوجيا وعىل — النساء
عىل والفنانات والعامالت املربمجات تُجَرب حينما إشكالية ذاتها الفاعلية مسألة تكون
خلق يف املرأة بدور االعرتاف عىل الرتكيز يكون وبينما للرشكات. وبرامج منَجزات نسج
مسألة هي حرٍّا فاعًال املرأة كانت إذا ما مسألة فإن ترحيب، محلَّ الجديدة الوسائط
اليدوي النسج بشأن بالنت استعارة تهمل ذلك، عىل عالوة وايلدينج. تُشري كما جدلية

للغاية: منطقية مادية تَمايُزات الكمبيوترية والربمجة

«و» املحلية، املحدودة، السوق ذات الفردي، الطابع ذات اليدوية «الصناعة» •
التي النسخ، بحقوق املحمية واالتصال، املعلومات وتكنولوجيا الربمجة صناعة

باملليارات. سوقها يُقدِّر
الجامعات يف النساء «و» نظامي تقليديٍّا/غري تعليًما املتعلمات النساجات •

واالتصال. املعلومات تكنولوجيا ومهن صة امُلتخصِّ
«األصيلة» املحلية والحرف التقاليد عن االسترشاقي/االستعماري البحث •
الثالث العالم وعمل السليكون وادي أوضاع «و» االستغاليل، وتسويقها

الِعرقي. الطابع ذات االستغاللية
وعتاده «الرياضية» الكمبيوتر لغة بني لالنتقاص القابل غري الشاسع الفارق •
النساء كتابة «و» بالنت)، تذكر كما واآلحاد، األصفار ونسج (الشفرات، املرن

األنثوية). (الكتابة الشخصية الذاتية

فسيبعد «الرشيد»، النقاش موقع هو هابرماس نظَّره كما العام، الفضاء كان إذا
للفضاء هابرماس إلدراك النقد هذا (أطلَقْت والعاطفة الشعور تلقائي نحٍو عىل حينئٍذ
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صياغة يف يرغبن الالتي النساء أن هذا ويعني .(١٩٩٢ فريزر نانيس «الرشيد» العام
مرة للعاطفة! يسمح ال بطبيعته العام النقاش ألن ذلك؛ لفعل الفضاء يجْدَن لن مشاعرهنَّ
والشعور. النساء ش يُهمِّ بينما منطقيٍّا رشيًدا، ذكوريٍّا، الفضاءَ األمر هذا يجعل أخرى،
مثل عىل امَلبنية املضادة العموميات بتشكيل اإللكرتوني للفضاء النسوية املالءمات تسمح
شأن من أن واألهم .(٢٠٠٣ (تريفرز كاملشاعر الرشيدة أو «املرفوضة» الجوانب تلك
العمل سياسة بإدراج تَسمح أن نفسه و«عمومي» «سيايس» هو ما معنى تشكيل إعادة
ذا النوع إىل مستنًدا إلكرتونيٍّا فضاءً هذا ويُصبح الخاص. الشأن ومسألة واألرسة، املنزيل،

نسوية. سياسية ميزة
فهو جيًدا، أمًرا الجسد من التجرُّد يكون قد بينما أنه هو السابقة املناقشة من يَنتج ما
أو املختلفة، القدرات ذوي أو األطفال، أو الشيوخ، (أو النساء نظر وجهة من هكذا ليس
ومشكلة املادية، العمل وأوضاع اإللكرتونية، بالتكنولوجيات املختلفة فالخربات األقليات).
وتبقى واالتصاالت. املعلومات تكنولوجيات تأثريات لفْهم األهمية بالغة االتصال عىل القدرة
واالتصاالت املعلومات بتكنولوجيات النساء خربة تُقرِّر التي املتفاوتة القوة هياكل مسألة

النسوية. الدراسات تركيز بؤرة يف الفاعلية تشكيل إعادة وإمكان الرقمية والعوالم

الجنيس اإلنرتنت (2)

اليوم، املعلومات عىل للعثور طريقة أرسع هو اإلنرتنت كان إذا رائجة. بضاعة الجنس
(جريفيثس تجريبية دراسات أثبتَت كما تكراًرا، األكثر البحث موضوع هو فالجنس
أكثر بتعبرٍي اإللكرتوني، الجنس أو — اإلنرتنت عىل الجنسية واألنشطة .(٣٣٣ :٢٠٠١
٢٠٠ أنفقوا األمريكيني أن املحلِّلني بعض ذكر — بشدة مربح مجال أيًضا هي — شعبية
بمليار تُقدَّر عائداتها أن بعضهم ويَذكر الدفع، عىل قائمة للبالغني مواقع عىل دوالر مليون
اإلنرتنت عىل الجنسية السياحة صناعة تُقدَّر .(٣٨٥ :٢٠٠٣ فريي يف (مقتبس دوالر
الظواهر ومن عام. كل تتضاَعف التي الصناعات من واحدة وهي الدوالرات، بماليني
مثل للمشاهري، الرسمية املواقع تعتمد اإلغراء. يف الجنسية األبعاد استغالل بذلك املتصلة
الشخصية جاذبية لزيادة الجنيس الجانب تربز صور عىل ،(٢٠٠٣) المبيازي جاكلني
جاذبية وتعتمد اإلغراء، إىل االستفزازية واألوضاع اإليحائي، اللباس يُضيف الشهرية.

بالجنس. املصبوغة البرصية املادة هذه عىل اليشء، بعض ولو الشهرية، الشخصية
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ما وهو ح، يُوضَّ لم نفسها جنسيٍّا» رصيح «محتوى عبارة تعريف فإن ذلك، ومع
اإلنرتنت» «إباحية أو اإلنرتنت» عىل الجنسية «األنشطة ل االجتماعي القانوني املجال يرتك

تقدير. أفضل عىل ضبابية
إىل نحتاج والرأسمالية، الجنيس، واالنتماء والنوع اإللكرتوني، الفضاء ثالثية ملناقشة
شكًال باعتباره (اإليروتيكا)، الجنيس الفن أما واإلباحية. الجنيس الفن بني أوًال التمييز
تصوير فهو عمليٍّا، ثقافة كل يف القديمة العصور إىل تاريخه يعود الفن من محرتًما
بالكرامة، حاطة فهي اإلباحية وأما الرشكاء. قْدر من يحطُّ ال الذي الرضائي الجنس
العنيفة»؛ «اإلباحية لإلباحية الفرعية التصنيفات ومن النساء. وخصوًصا الناس، وتهني
النساء إىل األحيان أغلب يف الرجال هه يُوجِّ جنيس، عنٌف امَلهانة إىل باإلضافة يوجد حيث
رابًطا هناك أن االجتماعي النفس علم دراسات وبيَّنت .(٣١٣ :٢٠٠١ وباراك (فيرش
وباراك (فيش الجنيس والسلوك الجنيس، واالهتياج جنسيٍّا، الرصيح املحتوى بني واضًحا

.(٢٠٠١

اإللكرتوني الجنس (1-2)

بالنشاط مرتبط اإلنرتنت عىل املنَفق املال نصف من أكثر أن داتامونيتور رشكة ذكرت
الجنس فقط يعني ال الجنيس» و«اإلنرتنت .(٣٣٣ :٢٠٠١ جريفيثس يف (مقتبس الجنيس
أحد ويَشمل بالجنس، املتصلة األنشطة من عديدة أشكاًال ل يُسهِّ فاإلنرتنت اإللكرتوني؛
عمليات قبيل من التجارية واألنشطة التعليمية، لألغراض مادٍة عن البحث األنشطة أشكال
والعالجات الرتفيه، أجل من ومواد اإلنرتنت، عىل الجنس متاجر من للبضائع والرشاء البيع
بالجنس ُمرتِبطة أخرى أنشطة وتشمل اإلنرتنت. عىل الجنسية العالقات وأخريًا الجنسية،
منها اإلباحية، املجالت من اإلنرتنتية والنسخ الرشكاء، تبادل وأساليب الدعارة، خدمات
املكرَّسة النقاش وجماعات الرصيحة، اإلباحية واألنواع «باليبوي») (مثل الشائعة النسخ
سواء الفيديو، ضمنها (ومن الصور ومكتبات والغريبة، الشخصية واألدوات للفيتيشات
وتَشمل الويب). كامريات باستخدام اإلباحية (ومنها الحية والعروض والتجاري)، املجاني
اإلنرتنت، عىل باألطفال والولع اإللكرتوني، التحرُّش لالنزعاج واألدعى األعنف االستخدامات
ووضعها املشاهري وجوه صور تزوير تشمل (التي املشاهري وإباحية األطفال، وإباحية

غريهم). أجساد عىل
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اإللكرتونية فالعالقات الجنيس؛ األدوار لعب من معيَّنة أشكاًال اإلنرتنت « «يُيرسِّ
«الجاذبية» لغرض اإلنرتنت عىل األدوار لعب من النوع لذلك مثاالن اإللكرتوني والجنس
الجنس عىل دائًما يشتمل ال اإلنرتنت الجنسعىل ألن تحسني؛ إىل املصطلح (يحتاج الجنسية
نجاح يف تسهم عوامل ثالثة (١٩٩٩) كوبر آل د حدَّ االستمنائية). املواقف يف إال الجسدي،
جنسية، (ألعاب املحتَملة» و«التكلُفة الساعة، مدار عىل «اإلتاحة» وهي الجنيس»، «اإلنرتنت
(الُهويات و«الخفاء» منخفضة)، بتكلفة إباحية مواقع استضافة وأدوات واشرتاكات،
بنوع أيًضا يسمح اإللكرتوني الجنس أن هو هنا املفقود واألمر اإلنرتنت). عىل املتنكِّرة
.(٢٠٠٠ وآخرون، (كوبر املادي العنرص غياب يف حتى «العاطفي»، االرتباط من غريب
الجنسية اإلمكانات عن املعلومات من وافًرا قْدًرا اإلنرتنت عىل الجنس يُقدِّم أن يُمكن
الجنسية. باللذة «بارتباطه» معلومات مصدر إىل بذلك اإلنرتنت ُمحيًال فرد، ألي املتاحة

إىل األحوال أغلب يف النفسية واللذة واإلثارة، العاطفية، التعلُّقات تؤدي أن يمكن
عىل الجنسية الخربة «تقرِّب» ثَمَّ ومن اشرتاكات، أو االفرتاضية، الجنس مَلتاجر زيارات
وعنرص ودراسة، بحث إىل يحتاج «نفيس» عنرص له اإللكرتوني فالجنس ولذا اإلنرتنت؛

مؤكَّد. «أيديولوجي»
األغلب يف وتُستدام تُنشأ جنسية عالقات فهي اإللكرتونية الجنسية العالقات أما
عىل العالقات من مختلفة أنماط وهناك اإلنرتنت. بيئات يف بالرضورة) فقط ليس (ولكن

:(١٩٩٩ (جريفيثس اإلنرتنت

(عالقات أبًدا يلتقوا «لن» أفراٍد بني حًرصا، اإللكرتوني الفضاء عىل تقوم التي تلك •
اإلنرتنت). عىل افرتاضية

املودة، تزايد مع يرغبون، ولكنهم اإلنرتنت، عىل عالقات يف يَرشعون الذين أولئك •
اإلنرتنت). عىل رية التطوُّ (العالقات أيًضا اإلنرتنت خارج ينقلوها أن يف

افرتاضية بيئات إىل عالقاتهم ينقلون ثم اإلنرتنت خارج أوًال يلتقون الذين أولئك •
اإلنرتنت). عىل العالقات عىل (الحفاظ «الواقعية» للبيئة امتدادات بوصفها

الخياالت مع األغلب عىل تتعامل التي جنسيٍّا، املثرية النصية والرسائل الحوارات تشكِّل
من برامج تُمكِّن اإللكرتوني». «الجنس شعبيٍّا ى يُسمَّ ما االستمناء، ويَصحبها الجنسية،
الجسدية، خصائصهم وتغيري األدوار، ص» «تقمُّ من امُلستخِدمني اليف» «سكند قبيل
شكًال بوصفه اإللكرتوني الجنس إىل النظر من بد وال اإللكرتوني. بالجنس واالستمتاع
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أن والواقع الرقمية. التكنولوجيا لته سهَّ الذي واإلنساني االجتماعي التفاعل من جديًدا
التخاطب خالل من إيروتيكية «تفاعالت كان اإللكرتوني للجنس املبكرة التعريفات أحد
نشاط «إقامة الحق: تعريف وشاع .(٣٤٢ :٢٠٠٥ روز يف ،١٩٩٨ (بلري اإللكرتوني»
الجنيس، االهتياج بمصاحبة ل، املفصَّ الوصف خالل من الكمبيوتر وساطة عْرب جنيس

.(٣٤٢ :٢٠٠٥ روس يف ،٢٠٠٠ وكوث (روس األحيان» أغلب يف االنتعاظ وحتى
حيث االفرتايض»؛ الواقع عىل ًسا «مؤسَّ جنًسا اإللكرتوني الجنس يكون أن يمكن
أو وملسية، وسمعية برصية بمحفزات مزوَّدة مالبس باستعمال املستخدمون، ينهمك
ُمستخِدمني مع الجنس يف الكمبيوتر، بوساطة بُعد من التحكُّم بأجهزة تُدار جنسية ألعاب
الطَرفية، األدوات الغالب يف يُسمى الذي الشكل هذا نفسها. األداة يَستخِدمون آخرين
انتشاًرا أكثر شكل ة وثمَّ الفعيل. استخدامه بشأن معلومات توجد تكاد وال ُمستقبليٍّا، يزال ال
التي الكامريات، أمام املستخدمون يَتعرَّى الفيديو»؛ عىل س «املؤسَّ اإللكرتوني الجنس هو
بربامج باالستعانة ويَستْمنُون، اآلخرين، الرشكاء» أو «الرشيك إىل الفيديو أو الصور تنقل
الحوار عىل واالعتماد ص، التلصُّ من أكرب بقْدر النوع هذا ويتَّسم مي». «كيو-يس مثل
الجنس هناك ثم واالستعراض. الحي)، البث خالل من مًعا التحدُّث الرشكاء (يستطيع
ممارسة قلب يف وهو تقريبًا، بالكامل لفظي النوع هذا النص»؛ عىل س «املؤسَّ االفرتايض

الدردشة.
اإللكرتوني». الفضاء عْرب الُهوية «خفاء بسيط: سياق عىل االفرتايض الجنس يُبنى
الرصيح السلوك ويضخم القيود»، من «ُمحرِّر بمنزلة الدردشة غرف يف الُهوية خفاء يكون
السبب لهذا اإلنرتنت عىل أرسع نحٍو عىل الحميمية ر تتطوَّ الباحثون، لحظ وكما جنسيٍّا.
أنا أسميه وما (٣٤٦ :٢٠٠٥) عة» املَرسَّ «الحميمية روس مايكل يَِصُفه ما بالتحديد:
اإللكرتونية الثقافات تصميم يف لني متأصِّ أجدهما اللذان واملنطق الروح — «التضخيم»
اإللكرتوني والجنس الفجور عىل ع تشجِّ التي الصلة ذات السياقات وتشتمل وِبنيَتِها.
التي األمراض انتقال من والخلو الدليل، وغياب مكان)، وأي وقت أي (يف «اإلتاحة» عىل
أن افرتضنا إذا وااللتزامات. واإلكراهات املطالب من «اإلفالت» وفرص بالجنس، تنتقل
طبيعة جذريٍّا يبدل اإللكرتوني فالجنس و«التفاعل»، «اإليالف» أشكال من شكٌل الجماع
فالجنس ولذا، «آثار»؛ من عنه ينجم وما لوجه، وجًها للقاء الكامل بالغياب التفاعل هذا

.(٣٤٣ :٢٠٠٥ (روس نفسه االجتماعي» الجنيس «النشاط من يتخلَّص اإللكرتوني
اجتماعيٍّا امُلستهجنة الجنسية والتفضيالت املقموعة، للخياالت العوامل هذه تسمح
األفراد يُشِبع أن األرجح ومن اإللكرتوني. الفضاء يف وتُشبَع السطح عىل تطفو بأن
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لهم تتيح للُهوية امُلشوِّشة وِبنيته اإللكرتوني الجنس ُهوية خفاء ألن وتجربتهم؛ خياالتهم
ذلك. يفعلوا أن

هم وأولئك جنسيني. قهريني مستخدمني بعضهم يصري املستخدمني، هؤالء مثل من
استعدادهم بسبب الجنسية، ألنشطتهم منتًدى بوصفه اإلنرتنت يستخدمون الذين األفراد
مثل يُبَحث)، (لم جديل مجال إنه .(٣٣٦ :٢٠٠١ (جريفيثس امَلَريض الجنيس للتعبري
املعلومات أم الُهوية)، (خفاء «الِبنية» أم (اإلنرتنت)، «الوسيط» عىل اإلدمان كان إذا ما
واأللعاب، (القصص، «النشاط» أنماط أم الفتيشات)، أو الرصيحة، (اإلباحية اإلثارة و/أو
تكون التي الثقافات يف .(٣٣٧ :٢٠٠١ (جريفيثس ذلك كل من مزيج أم واملبادلة)،
الجنيس امليل عن امُلفِرطة التعبريات حتى أو والفتيشات والفوىض، الجنسية، امِلثلية فيها

معقول. بقْدر التكاليف ُمحتَملَة ساحة لألفراد الجنيس» «اإلنرتنت يُقدِّم محظورة،
والرسوم والفيديو، والصوت، النص، — نفسها الكمبيوتر عْرب االتصال طبيعة ل تُسهِّ
بها يُعربَّ التي اللغة هو «النص» إن قبل. من يحدث لم كما بالجنس امُلصطِبغ التعبري —
إبداعية قراءة يف الخياالت. فيه «تُمثَّل» الذي الوسيط هو واإلنرتنت والخياالت، الرغبة عن
«خطوة هو اإلنرتنت أن (٣٤٤ :٢٠٠٥) روس مايكل افرتض االجتماعي، البُعد تُربز
شخصية، الخياالت تكون بينما الفعيل». السلوك وبني الشخيص الخيال بني وسيطة
األمنية «فعل» أبعد: خطوة ويأخذها عنها، اإلفصاح من اإلنرتنت يُمكِّن منفردة، وأموًرا

الواقع.6 يف فعلها دون اإلنرتنت عىل الخيالية
عىل الجنيس النشاط يُدِمنوا أن احتماًال النساء من أكثر الرجال أن الدراسات تكشف
النساء تتَّجه بالنوع. املتعلِّقة ات امُلتغريِّ من أخرى أنواًعا هناك أن يبدو ذلك، ومع اإلنرتنت.
ات» «مهتمَّ كونهن وصمة من الهروب من يُمكِّنهن ألنه اإلنرتنت؛ عىل الجنيس النشاط إىل
و٤٠ الرجال من باملائة ٣٥ أن ٢٠٠٢ عام إىل ترجع سويدية دراسة (أظهرت جنسيٍّا.
اإلنرتنت، عىل األمر أول يف الواقع عالم يف الجنسيني رشكاءهم التقوا النساء من باملائة
(.٢٠٠٧ وآخرين دينباك انظر مرات. ست من أكثر ذلك حدوث باملائة ١٠ إعالن مع
عما إفصاًحا أكثر يكنَّ أن بفرصة ويزودهن للكبت، تعرًُّضا أقل يُكنَّ أن أيًضا لهم ويُتيح
فيه يكونون فضاء ألنه اإلنرتنت؛ عىل الجنيس النشاط إىل فيتَّجهون الرجال أما يُحِببْنه.
الجنيس أدائهم من القلق أو الوظيفي، االختالل سمات من وُمتحرِّرين «كاملني»، رجاًال

.(٣٣٧-٣٣٨ :٢٠٠١ جريفيثس يف موثقة (الدراسات
جماعات فإن الخفية، املتع هذه مثل تُقدِّمها التي املزايا عن النظر وبرصف ذلك، مع
الفضاء يف بعمق ومدفونة مقيدة اليف» «سكند مثل موقع عىل اإلنرتنت عىل الجنس
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فت ُخفِّ وقد .(٢٠٠٦ (بيفر «مالئمة» مقدمات دون دخولها املرء يَستطيع وال اإللكرتوني.
األلعاب ملواقع ٢٠٠٠ عام منذ املنترشة اإلتاحة خالل من ما حدٍّ إىل ة املهمَّ الدخول مشكلة
.(www.naughtyamerica.com) أمريكا» «نوتي قبيل من املستخدمني املتعدِّدة الجنسية
اإلنرتنت وخارج اإلنرتنت عىل املواعدة من لالهتمام ُمثري مزيج هو األخري املوقع وهذا
الفضاء يف ويَلتقون الشخصية، بياناتهم املستخدمون يُدِخل اإللكرتوني. الجنس ومن
الجنس يكون هنا الجنس. أجل من الواقع يف يَلتقوا أن حينئٍذ ويستطيعون اإللكرتوني،
الجسدي «الجنس» عالم من الجنس ينقل ولذا األلعاب، بلعب وثيًقا ارتباًطا مرتبًطا
إباحيٍّا «ترفيًها بوصفه نفسه عن أمريكا» «نوتي (يعلن الرتفيه مستوى إىل امَلحض
الوقت يف إتاحته مع اإلطالق»)، عىل بالكرامة ماس «غري وبوصفه جيًدا»، شامًال أمريكيٍّا

ودم. لحم من جسدي أمر إىل الرتفيه ل تحوُّ إمكانية نفسه
يصبح األلعاب. عوالم موضوع إىل وترفيه ألعاب لعب إىل الجنس تحويل بنا يعود
وهو تفاعلية. سينما االختيار، حسب معيَّنة بيئات يف «آرسة» أفاتارات شكل يف الجنس،
يف الجماعة عىل القائم الرتفيه وخصوًصا الرتفيه، مجال إىل الجنيس النشاط مجال ينقل
والخصوصية للحميمية جديدة تعريفات إىل هذا ويدعو املستخدمني. املتعددة العوالم حالة
عناوين يتتبَّع بأنه األخرى، الشبيهة املواقع من كثري مثل أمريكا» «نوتي موقع (يعرتف
أوضح قط تكن لم للبيع قابلة سلعة كان طاملا الجنس أن حقيقة اإلنرتنت). بروتوكوالت
الخفاء جاذبية تُولِّد حيث األلعاب؛ هذه قبيل من اإلنرتنت ألعاب اخرتاع مع هي مما
يف التكنولوجي الجنيس النشاط ويتصل أكثر. أرباًحا ثَمَّ، ومن أكرب؛ مشاَركة واإلتاحة
جديد بنوع معقًدا اتصاًال اليف» «سكند أو أمريكا» «نوتي قبيل من األلعاب عوالم
الرأسمالية غرض تخدم عناية ولكنها الحرية، فضاءات بمعايري بالنفس» «العناية من

التكنولوجية.
الجنس إىل أحدهما ينظر نمطني. اإللكرتوني للجنس النسويِّني استجابة اتخذت
األعراف ضوابط اإللكرتوني الفضاء يف تَنتفي حيث للنساء؛ تحريريٌّ أنه عىل اإللكرتوني
يحَظني الالتي النساء تستطيع الجسدية. واملخاطر السلوكية، واألعراف االجتماعية،
أنهن اعتبار عىل للرفض تعرَّضن الالتي أو «الواقعية»، الحياة يف النجاح من قليل بنصيب
يف يتمنَّني ما بقْدر جميالت ويكنَّ أجسادهنَّ نواقص يتجاهلن أن الجاذبية، إىل يَفتقرن
هو جاذبية العوامل أكثر لكن مثاليات. نساء هن اإللكرتوني الفضاء يف اإللكرتوني: الفضاء
الجنسية. وميولهن ورغباتهن، أجسادهن، عىل يمتلكنها أن للنساء يُمكن التي السيطرة
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الذكور عالم مثل واستغالليٍّا، تهديديٍّا اإللكرتوني الجنس فريى الثاني االستجابة نمط وأما
اإللكرتوني الفضاء يف حتى ضحية، املرأة جعل يف تستمر التي الجنس الغريية واملمارسات
الشبكة عىل الذكري والحضور الغريي الجنيس امليل ذوي هيمنة توحي .(٢٠٠٠ (دورينج

االجتماعي. للنوع وفًقا ذاته اإلنرتنت عىل الجنيس النشاط بهيكلة
واللقاءات الكاملة، األجساد أوهام األوهام؛ من مجموعة اإللكرتوني الجنس يجلب
الجنس أن النفسية الدراسات افرتضت الشخصية. غري والحميمية املضطربة، غري الجنسية
عىل معاملتهن، أُسيئت الالتي النساء الفواجع. لضحايا والنجاة العالج نمط هو اإللكرتوني
أن األسهل من يجدن واقعية، حميمة عالقات تشكيل يف صعوبة يجدن الالتي املثال، سبيل
االجتماعية» «غري الطبيعة هذه بسبب اإللكرتوني والجنس اإلنرتنت عىل الغرام يف يدخلن
«لعبًا» وتكنولوجياته اإللكرتوني الفضاء يُتيح 7.(١٢٩–١٣١ :٢٠٠٠ وسذرن (شفارتس
كما الحاالت، بعض ويف الواقعية، الحيوات يف آمنًا أو ُممكنًا يكون قد مما أعظم وتخيًُّال

عالجية. قيمة لهما تكون قد ،(٢٠٠٣) كار وأدريان ويتي مونيكا تفرتض

والثقافة والرأسمالية، اإلباحية، (2-2)

واالحتياجات الخياالت ر تُصوِّ التي للموادِّ واالستهالك والرتويج اإلنتاج هي اإلباحية
تماًما قائًما خطابًا باعتبارها فقط تُرى ال ولذلك قها. تُحقِّ أو تدعمها أو للناس الجنسية
املثال سبيل عىل بالسياحة شبيهني منتًَجا أو خدمة باعتبارها ولكن والِعرق، النوع عىل

أيًضا.
ولكن وحسب، خطابًا باعتبارها ال اإلباحية، عىل الجزء هذا يف االهتمام ينَصبُّ
فهي ا: جدٍّ بسيٌط مادي، نقٍد يف اإللكرتونية اإلباحية تجذير يف والسبب «صناعة». باعتبارها
عنارصصناعة من فقط واحًدا عنًرصا تكن وإن الرقمي، للعرص الكربى الصناعات إحدى

الدوالرات). بمليارات تقدَّر التي الجنسية السياحة عىل تشتمل (التي العاملية الجنس
مؤسسة قدَّرت مذهلة. اإللكرتونية اإلباحية تدرها التي العائدات مقدار أن والواقع
تبلغ أن عت وتوقَّ ،٢٠٠٤ عام دوالر مليون ٥٠٠ بنحو العائدات هذه لألبحاث جونيرب
األلفاظ أن ٢٠٠٥ عام يف «ووردتراكر» ملوقع تقرير ووجد .٢٠٠٩ عام دوالر مليار ٢٫١
لفًظا عرشين أعىل من األوىل والعرشة البحث، يف املستخدمة األلفاظ أعىل من األوىل الستة
.(٤ :٢٠٠٦ (كوبرسميث إباحية طبيعة ذات كانت الشبكة عىل البحث محركات أغلبية يف
إباحي ترفيه رشكة أول ،(www.prvt.com) جروب ميديا برايفت مثل رشكات وتُِدر
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(كانت سنويٍّا باملليارات تُقدَّر أرباًحا ميديا، فرونتري ونيو ناسداك، بورصة يف تُدَرج
٢٠٠٧ سبتمرب يف امُلنتهي للربع جروب ميديا برايفيت تخصُّ التي اإلنرتنت مبيعات
وسائل مبيعات إجمايل ل وسجَّ باملائة، ١٢ بنسبة بزيادة يورو، مليون ١.٤ بنحو تُقدَّر
جروب ميديا برايفت انظر يورو؛ مليون ٤٫٥ بالغة باملائة ٨ بنسبة زيادة الجديدة اإلعالم
والعائد، املستخدمون حيث من اإللكرتونية، واإلباحية اإللكرتوني فالجنس ولذلك، .(٢٠٠٧
الرقمية التكنولوجيا استخدامات أكثر يكونان ربما أنهما اعتبار عىل بالدراسة جديران

التجاريَّة. الناحية من وربحية انتشاًرا
مما أكثر أناس يستطيع إذ امُلستخدمني؛ قاعدة والرقمية اإللكرتونية اإلباحية ع تُوسِّ
وهم وحسب، إنرتنت وصلة باستخدام اإلباحية املواقع إىل الوصول سابق زمن أي يف كان
تهوي حيث ممتازة؛ مجازفة هي االقتصاد، ناحية ومن منازلهم. يف بالخصوصية يَنعمون
إىل» «الوصول تكاليف تهوي وباملثْل، املجال. هذا يف واالستهالك اإلنتاج تكاليف بشدة
اقتصاد ز حفَّ الناس. من املزيد أمام اإللكرتوني الجنس فضاءَ ثَمَّ من فاتحة اإلباحية،
سبق إْن شهوي «اقتصاد» ل جديد معنًى وهو — النمو امُلتسارع اإللكرتوني، الجنس
الفيديو محتوى بث من التحتية؛ الِبنية يف رات تطوُّ — كهذا اقتصاد هناك كان أن
التواُصل إىل العريض)، النطاق باستخدام اإلنرتنت عىل امَلبثوث الطلب حسب (الفيديو
الفيديو أقراص إىل الخلوية، الهواتف باستخدام اإللكرتوني الجنس إىل التفاُعيل، املرئي
الجنسية واألدوات اإلعالن، مساحات بيع لة امُلكمِّ التطورات وتَشمل الدقة. عالية املدمجة
والخدمات املتعدِّدة، الوسائط وأجهزة وبرامج االئتمان، وبطاقات اإلنرتنت، عىل تُباع التي
اإلباحي؛ موقعك تَبني كيف عن اإلرشاديان والنصح الربامج (ومنها بالتصوير املرتبطة

.(www.hosts4porn.com انظر
والجنس والرتفيه، اإلنرتنت، عىل اإلباحية الرأسمالية بني ما الجنسية السياحة ط تتوسَّ
العملية، والخطوات النصح، اإلنرتنت عىل الجنسية السياحة مواقع تُقدِّم اإللكرتوني.
الخطوات هي وتُصِبح العالم. من مختلفة أجزاء يف الخيالية األمنيات تحقيق وإمكانيات
تَعتِمد الواقعية. الحياة يف تجارية بصبغة اصطبَغت التي الجنسية للقاءات التمهيدية
الجنس يف العاملني عن وخرافات نمطية صور عىل اإلنرتنت عىل الجنسية السياحة مواقع
وهكذا). «السمراء»، واملرأة «الرشقية»، (املرأة ِعرقية بِصبغة مصبوغة نمطية صور —

.(٢٠٠٦ (شو-وايت الجائرة الجنسية امليول تجريب أيًضا ل تُسهِّ وهي
كوبرسميث وجوناثان (٢٠٠١) ديفنبورت وإليزابيث كرونني بليز من كلٌّ يضع
التسويق، سياق داخل اإللكرتونية لإلباحية الهائل النمو مفيد، نحٍو عىل ،(٢٠٠٦)
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اإلباحية من يُميِّزها الذي املهم الفرق املستهلك. عىل القائم والتطوير الفني، واالبتكار
أحد ألي تتيح بنفسه، املرء يصنعها أن يُمكن تكنولوجيا وأنها أرخص، أنها هو القديمة
اإلباحية. عىل الديمقراطية» «إضفاء كوبرسميث يُسميه ما وذلك اإلباحية، املواد ينتج أن
جريفيثس مارك افرتض إدمان. إىل ل التحوُّ إمكانية معه اإلنرتنت عىل الجنس يَحمل
حقيقة ولكن اإلنرتنت، عىل إدمانًا بذاتها ليست املسألة أن (٢٠٠١ ٢٠٠٠ب، (٢٠٠٠أ،
يستطيع إدماناتهم. يف لينغمسوا للناس آمن فضاء أنه يُفَرتَض ما ر يُوفِّ اإلنرتنت أن
إىل الجنيس فعلهم وتحويل اإلنرتنت، إىل الحميمة لحظاتهم رفع الحايل الوقت يف األفراد
اإلباحية مُلنتجي الوسيلة هذه بالتحديد الويب كامريات مواقع وتُقدِّم عام. إباحي ُمحتًوى
من االمتناع خيار هناك ظل وإن الخاصة، األفعال فكرة جوهر هذا ويغريِّ وُمستهلكيها.
للُمشاِهدين يُسَمح حيث العامة؛ والفرجة الخاصة اللحظة بني الحدود ُشوِّشت الرفع.
الفصل يف الويب وكامريات النساء حالة يف ذكرنا وكما يوميٍّا. الفرد «يتتبَّعوا» بأن حتى

«فرجة». إىل اليومي الشأن ل يُحوِّ فهذا الرابع،
غري نحو عىل الخاص الشأن تعميم خيار الويب كامريات باستخدام التواصل ر يُوفِّ
ر طوَّ ،٢٠٠١ عام يف أنه نلحظ أن يدهشنا ال لذا، تجارية. أرباح إىل يحوِّله وربما مسبوق،
وديفنبورت (كرونني الصناعة «خارج» من أفراٌد اإلباحية املواقع من باملائة ٧٠ من أكثَر
واستخداماتهم ونزعاتهم، امُلستهلكني، حياة أنماط بفعل هنا التكنولوجيا تُشكَّل .(٢٠٠١
األساليب هذه تطوير بذلك وتغذي أفضل، وفيديو وصوت رسوم عىل الطلب ع تُشجِّ التي

الفنية.
مجلة تُظِهر الرقمية. التكنولوجيات بمساعدة تجريبية وأشكال تنويعاٌت نَمت
يُمكن التي اإلباحية من األخرية األشكال املثال سبيل عىل (fleshpot.com) «فليشبوت»

التكنولوجيا. يف ة املتغريِّ االبتكارات تنتجها أن
تُشكِّله و«منتَج» «خدمة» أنها عىل الرقمي العالم يف اإلباحية مع التعامل من بد وال
االجتماعية القيم تُكوِّنه رقمي تشكيل هي اإللكرتونية اإلباحية أن أي اجتماعية. سياقات
وبث الشبكي، (البث التكنولوجيات بقْدر بالفحش) امُلتعلِّقة والقوانني األعراف (شاملة
:٢٠٠١) وديفنبورت كرونني اقرتحه الذي النظري اإلطار مالءمة وتفرتض الفيديو).

باعتبارها: اإللكرتونية اإلباحية مع نتعامل أن ،(٣٥

التقليدية األسواق يف موصومة ظلت التي لألفعال/السلوكيات والتطبيع التتجري •
رسية). سلعة صورة يف لإلباحية ازدهار إىل األخرية (أدَّت
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يُمِكن (ما الجماعي واإلقرار املحرَّر، الذاتي بالتعبري ُمرتبطة ناشئة ظاهرة •
التعبريية»). الجنسانية «تضخيم تسميتُه

(التي الراجعة التغذية دورات تُشكِّل وفيها واملستهلك، املنتج بني جديدة عالقة •
مستقبليني. ومحتوى فنية أساليب املستهلك») يُريده «ما ب لها يُرَمز

حياة. لنمط وخياًرا وتعليًما، ترفيًها، بوصفها ذاتها اإلباحية تعريف إعادة •

بوصفها اإلباحية متناوًال مستًوى، كل يف املستخدم-املستهلك دور أعاله املذكور اإلطار يُِربز
املستهلك يَطلب حينما باستقالل. مصنوًعا منتًجا منها أكثر بالتشارك، «مبنيٍّا» ُمنتًَجا
يف يُسهم فإنه اإللكرتونية، اإلباحية يف جنسيٍّا تفاعًال أو معينة، خدمة أو معينًا، ُمنتًجا
«االستهالك هذا ويُنبئ للبيع. قابل ثَمَّ وِمن مرغوب؛ هو بما امُلنِتج لدى املعريف األساس
املستقبل. يف تُقدَّم التي واملنتَجات بالخدمات (٣٦ :٢٠٠١ وديفنبورت (كرونني البنَّاء»
اإلنرتنت. عىل واإلباحية اإلباحية للمواقع التجاري النجاح يَكُمن االجتماعي الرتقيم هذا ويف
عون ويُشجِّ امُلستهلكون يُنتج كما تماًما أخرى. تَبعات أيًضا االجتماعي للرتقيم
أشكال لكل تماًما املتاح الحضور يَعني اإلنرتنت، عىل اإلباحية يف والشكل املحتوى
لهذه الرشعية منح من مزيًدا العام»، «املجال يف ثَمَّ وِمن اإلنرتنت؛ عىل الجنسية امليول
األسهل من أن املحدَّدة، الجنسية امليول ذات املصالح جماعات تجد وإقرارها. األشكال
الطبيعة وتضمن امُلستخِدمني. من مجتمع يُبنى وهكذا اإلنرتنت، عىل وتتواَصل ترتابط أن
املتعدِّدة اإلباحية واملواقع التفاعلية، الدردشة — اإللكرتونية اإلباحية من للكثري «التفاُعلية»
التي املطبوعة اإلباحية من العكس (عىل الحية والكامريات األلعاب، ومواقع املستخدمني،
«مجتمًعا» اإللكرتونية اإلباحية تُصبح أن كذلك — األحوال) أغلب يف معزل يف تُستخَدم
اإلباحية تُصبح واآلن الشبكة. خارج التالقي إمكانية دوًما يَملكون الذين املستخدمني من
الغرائز تُغذي صناعة تجاُهل يَصُعب وديفنبورت، كرونني وبتعبري سائًدا. تياًرا اإللكرتونية

.(٤٢ :٢٠٠١) العائد هذا كل وتدرُّ األساسية البرشية
لها كان طاَلما امُلستهِلك وعىل الربح عىل القائمة اإللكرتونية اإلباحية السوق أن غري
دردشته غرف من كثري إغالق إىل «ياهو!» اضطرَّ قوية. فعل ردود وأثارت امُلظِلم، جانبها
استخدامها يف الشكوك ثارت حينما ،٢٠٠٥ عام يف املستخدمون، يُشكِّلها التي اإلباحية
،٢٠٠١ عام أسبق، وقٍت ويف باألطفال. وامُلولِعني ُمغتصبيهم للقاء الصغار الستدراج
أبدى حينما وإباحية جنسية مواد تُظِهر التي اإلعالنات كل بإزالة قراًرا «ياهو!» اتَّخذ
تتعامل 8.(٢٠٠١ (أنون قوية احتجاجات املنظَّمات من وغريه األمريكية األرس اتحاد
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قائمة لالستغالل وُممارسة جنيس، تمييز أنها عىل اإلباحية مع لإلباحية املناهضة الحركة
املدني التفاوت رضر يُرتَجم حيث ولكن باستمرار، النساء تَستهِدف الجنس، أساس عىل
وفًقا ولكنه، جنسيٍّا، رصيحة مادة الجنيس الفن الجنس. يف اختالف إىل الجنسني بني
:١٩٨٧ (ماككينون منه ينبثق وال النساء، «إخضاع» يُنِتج ال ماككينون، كاثرين لرأي
أو السمعة، وتشويه واإلجبار، القهر، توازي التعريف، بهذا فاإلباحية، ولذا، .(١٦٣–١٩٧
يسرتعي الذي التمييز، هذا ضحية». بوصفها «املرأة حول ُمتمحِور ذلك وجميع — االعتداء
تسانده، حتى وربما اإلباحية، تستغله الذي للنساء والثقايف االجتماعي اإلخضاع إىل االنتباه
عىل باألطفال امُلوَلعة واألنشطة اإللكرتونية، لإلباحية االستجابات طبيعة لفْهم األهمية بالغ

اإللكرتوني. والتحرُّش اإلنرتنت،
األطفال، وخطف التحرُّش بشأن األخالقية الذعر وحاالت امُلتعاِظمة املخاوف مع
اإلباحي امُلحتوى إىل األطفال ولوصول اإلنرتنت عىل لإلباحية االجتماعي الشجب صار
أغلب سعى عام»؛ «إدراك نقاشات ى يُسمَّ ما إىل اإلباحية بشأن النقاشات وتحوَّلت شائًعا.

.(٢٠٠٧ (واطسون «املشرتكة» األفكار من مجموعة إىل للوصول فيها املواطنني
موقع ٥٨٠٠ ِقبَل من األطفال إباحية ضد اإلباحية املواقع تكتل ُشكِّل ١٩٩٦ عام يف
بخصوص رسمية تحذيرات اإلباحية املواقع وقدَّمت قانونية، إجراءات استُحِدثت إباحي.
سلوك ميثاق الخدمات ومقدِّمو الخلوية الهواتف مشغلو تبنَّى ،٢٠٠٤ عام ويف محتواها.
العمل يف اإلباحية املواقع تَستمر بينما وهكذا، اإلباحي. املحتوى بخصوص ترشيعهم من
اإلباحية من معيَّنة أشكال ضد أعظم وسيايس اجتماعي فعل أيًضا ظهر األرباح، وجنْي

العرشين. القرن تسعينيات يف وخصوًصا
نظر وجهة من اإلباحية، تبقى اإلنرتنت، عىل لإلباحية املايل النجاح قصة عن بمعزل
مجتمعات أو أعراق أو أفراد قْدر من يحطُّ الذي الجنيس النشاط تَمثيل هي أيديولوجية،
يعمل اجتماعي برتقيم موسومة الرقمية الثقافة كانت إذا النساء. من أغلبها بعينها،
امليول تُشكِّل واألبوية املتفاوتة النوع فعالقات اليومية، للحيوات املادية البنى إطار يف
العمل أماكن يف والتحرُّش والتحرُّش، للنساء، اإلباحية تَْشييء أيًضا. اإللكرتونية الجنسية
والعالقات للحياة سمات أيًضا هي — «الواقعي» العالم يف اليومية للحياة سمات وهي —
م تُضخَّ حتى ربما جنسيٍّا املسيئة والسلوكيات األفعال هذه مثل أن والواقع اإلنرتنت. عىل
اختبار جماعات مع البحث أن الغريب ومن والدردشة. اإللكرتوني الربيد ر توفُّ بفعل
الفضاء يف نسبيٍّا املتهاونة السلوك معايري بشأن عات التوقُّ خالف عىل أنه، أظهر محدودة
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تحرًُّشا يُشكِّل بما يتعلَّق فيما ًدا تشدُّ أكثر بمعايري والرجال النساء ك تمسَّ اإللكرتوني،
حاالت عن وأُبلِغ .(٢٠٠٤ وآخرين بويس ٢٠٠٢؛ وآخرين (بيرب اإلنرتنت عىل جنسيٍّا
من وغريها االستخدامات، املتعدِّدة الفضاءات ُمستخِدمات ِقبَل من االفرتاضية االغتصاب

.(٨٦٩–٨٧١ :٢٠٠٠ دورينج ١٩٩٣؛ (ديبل اإلنرتنت عىل اإلباحية التفاُعلية املواقع
مواقع دراسات اكتشفت إذ اإلنرتنت؛ عىل باإلباحية يتعلَّق فيما آخر بُعٌد هناك يبقى
َمبنية تكون ما غالبًا صة املخصَّ اإلنرتنت مواقع عىل االغتصاب تمثيالت أن االغتصاب
بينما إثنيته، أو امُلغتِصب، طبقة أو االغتصاب، مكان اكتشاف يتعذَّر بحيث قة ومنسَّ
تكون ما تقريبًا ودائًما وهكذا). صينية، أو (يابانية بوضوح محدَّدة «الضحية» تكون
االغتصاب بأن فقط يوحي ال بما مجهوًال، امُلغتِصب ظل وإن متاحة، الضحية عن املعلومات
الرجال كل بأن أيًضا ولكن املكان)، ُهوية إخفاء ثَمَّ (ومن مكان أي يف يحدث أن يُمكن
أو العنيفة اإلباحية مواقع من الشاكلة هذه أن أيًضا ومهمٌّ ُمحتَملون. ُمغتِصبون هم
موضوًعا اإلثني االغتصاب كون مع بوضوح، الِعرق» عىل س «مؤسَّ طابع لها االغتصاب
واالنتشار الجنيس، العنف بني ما بارتباط هذا يَيش .(٢٠٠٢ وبرين (جوسيت شائًعا
«مواقع» عىل العثور السهل (من االتصال عىل والقدرة التمثيل، لتكنولوجيات األوسع

والِعرق. االغتصاب)، عن إباحية «مطبوعة» عىل العثور هو األصعب لكن لالغتصاب،
الالتي املواقع مات ُمصمِّ ت تلقَّ ،(٢٠٠٠ (كينيدي أعاله املوثَّقة الحالة دراسة يف
مراًرا عملهن بخصوص سلبية استجابات ألغراضهنَّ اإللكرتوني الفضاء استخَدْمن
خصوًصا صحيًحا ذلك وكان واالخرتاق). الجسدي، بالعنف والتهديدات اإلساءة، (تتضمن
تهديدي أنه عىل إليه نُِظر فعل وهو ِنَسوي؛ محتًوى ذات مواقع من صمَّ الالتي للنساء
الالتي النساء صارت اإللكرتوني. والفضاء االجتماعي الفضاء من كلٍّ عىل األبوية للسيطرة
مثًال ذلك ومن للدراسات. وفًقا أخرى، أو نقطة يف ضحايا اإلنرتنت، مصادر يَستخِدْمن
كثريًا اإلنرتنت عىل الصحية املسائل بخصوص والنصح العون نَشْدن الالتي النساء أن
واملضايقة، الدقيقة، غري واملعلومات الخصوصية، فقدان أذى عاننَي إذ ضحايا؛ رصن ما
الصفحات اختطاف يُحيل قد اإلنرتنت. عىل الالئق غري السلوك أو اإلنرتنت، عىل والتحرُّش
فني تُشري وكما إباحية. مادة إىل الذهنية الصحة عن موقع من معلومات تَطلُب زائرًة
الهجمات — السلبية التأثريات لهذه للتعرُّض احتماًال أكثر فالنساء (٢٠٠٠) وباناش
ويعني ذاته. األوسع املجتمع يف السائدة الحالة هي هذه ألن — اإلنرتنت عىل والتهديدات

وسيطرتهم. الخيالية وأمنياتهم الجنسية الذكور رغبات ضحايا يَظَلْلن النساء أن هذا
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«اإلنرتنت ل ُمحرِّك إىل املدنية الجنسية التفاوتات عن التساؤل ل تحوُّ إىل باإلضافة
أحد وهي الجنس، متاجر تَبيع صلة. ذات أخرى أيديولوجية مسائل تَربُز الجنيس»،
تبيع ال ولكنها الجنسية، األدوات سابق، موضع يف ذكرنا كما الجنيس» «اإلنرتنت ُمقوِّمات
غريها. أو طبية أمان» «وسائل أي دون لكن املتعة، تَعرض وهي الحمل. منع وسائل
ال ولكنها الجنيس النشاط تبيع املوافقني. الرشكاء بالرضورة ليس ولكن الرشكاء، وتبيع
الدعم وال االستقرار، تبيع ال ولكنها تكاثريٍّا، ال جنًسا تبيع فهي وأخريًا، أخالقياته. تبيع
وباراك (فيرش باألطفال يتعلَّق ما وخصوًصا — األرسية التوتُّرات حتى وال العاطفي،
بوبكورنكيو ومنها — النشطاء ألغراض لإلباحية أخرى استخدامات وتكشف .(٢٠٠٠
،(www.planetout.com/popcornq والسحاقية؛ اللواطية اإلباحية ينتج نشاطي (موقع
الثقافات؛ بني جنيس فن لعمل يابانية دمى يستخدم (الذي كيس وورلد ذي ومرشوع
من فة املتعفِّ أو الخجولة الفئات ع يشجِّ (الذي نيكيدنردز وموقع ،(www.kiss-wkp.com
(www.nakkidners.com عرضأجسادهم؛ عىل الدراسة عىل املنكبِّني أو الطالب، جمهور
املحض التجاري االستغالل يُقاوم الجنيس، وللفن لإلباحية إبداعي استخدام عن —

الجنيس».9 و«اإلنرتنت واالتصاالت املعلومات لتكنولوجيات
مواقف من الجنيس» و«اإلنرتنت اإللكرتوني الجنس مقاربة من بد ال أنه الواضح من
«اإلنرتنت ولذلك، وسياسية–أيديولوجية. واقتصادية، وثقافية)، وجماعية، (فردية، نفسية
(نايار وَشهِويَّة وسياسية، تجارية، عديدة؛ اهتمامات فيه تتقاطع فضاء هو الجنيس»

٢٠٠٨ج).

اإللكرتوني الفضاء تشذيذ (3)

االتجاه تمثِّل ال التي الجنسية امليول اإللكرتوني الفضاء يف الجنيس النشاط يشمل هل
«اآلخَر» الرقمي العرص يَسُع هل «املنحرفة»؟ غالبًا ى تُسمَّ التي الهامشية، السائد،
وجغرافيات الغريي، للجنس فضاءات وجود والشذوذ النسوية جغرافيو لحظ الجنيس؟
هل لكن الحرضية. الفضاءات يف (١٩٩٥ روثنربج ١٩٩٥؛ (بيني األخرى الجنسية للميول

الجنسية؟ للميول جديدة جغرافية اإللكرتوني» «الفضاء د يُجسِّ
يمكنهم فضاءٍ إيجاد عىل واملثليات املثليني اإللكرتوني الفضاء يف الُهويات خفاء يُساعد
اإلنرتنت يتيح «االنكشاف». أو التمييز يخشوا أن دون مجتمع، وتشكيل التواصل فيه
فضاء فهو ولهذا ُهويته. أو للمعلن املادي العنوان كشف دون الشخصية التفضيالت رواج
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اإللكرتونيني: الشواذ فضاءات من أنواع بضعة (٢٠٠٢) ويكفورد نينا د تُحدِّ أيًضا. للجوء
الويب. ومواقع الدردشة، وغرف األخبار، جماعات

اإلنرتنت إىل الوصول فمع والتعبري. لإلفصاح فضاءات شة املهمَّ الجنسية امليول تجد
عن اإلفصاح فيها يمكنهم مواقع إىل التطلُّع واملثليني للمثليات يُمكن والكمبيوترات،
املهم ومن السياسية. لالهتمامات والتصدِّي الشعر)، أو (الفن أعمالهم ونرش ُمشكالتهم،
الحياة يف أكرب حركات يف ُمدَمجة واملثليِّني املثليات حركات تكون ما كثريًا أنه نلحظ أن
اإللكرتوني الفضاء يف الشواذ فنشاط ثَمَّ، ومن للمجتمعات. االجتماعي السياق ويف الواقعية

.(٢٠٠٧ فريدمان إليزابيث (انظر الواقعية الفضاءات يف االجتماعي النشاط ل يُكمِّ
الغريي اإللكرتوني للفضاء مقاومة» «فضاءات بمنزلة املواقع هذه تكون أن ويمكن
اإللكرتوني. الفضاء تمثيالت طبيعة من تُغريِّ أن الشذوذي الفن لجيوب يُمكن حيث الجنس؛
امليل لذوي «الواقعية» الفضاءات فيه أنكرت سياق يف الُهوية» لتشكيل «فضاءات وهي
أن يمكن — ُهوياتهم الشواذ عىل التكنولوجيني والرأسماليِّني واألبويِّني، الغريي، الجنيس

اإللكرتوني. الفضاء يف األقل) (عىل الُهوية استعراض الشواذ يبدأ
لإلفصاح مواقع مجرَّد اإللكرتوني الفضاء يف املشكَّلة الشواذ مجتمعات ليست
التي والنصح، املساعدة جماعات خالل من للدعم مصادر تُصبح أن يُمكنها بل والتعبري،
ألمور ة مهمَّ فضاءات بمنزلة تكون أن ويمكنها الوصم. من خوف بال األفراد فيها يتحرَّك
بولدينج انظر محدَّدة؛ سياقات يف مكثَّفة دراسة ُدِرس موضوع (وهو واملشورة الصحة

.(٢٠٠٥ وآخرين بون ٢٠٠٤؛ وآخرين،
بمعمار يُوحي الشواذ مواقع يف املكانية لالستعارات الكثيف االستخدام أن يبدو
آمنة فضاءات فهي ذلك، عىل عالوة .(٢٠٠٢ (وودالند االفرتايض العالم يف شاذ مكاني

خوف. بال الشواذ جمهور اللتقاء
ولعب األدوار تكرار وتتطلَّب (١٩٩٣ ،١٩٩٠ (بتلر استعراضية الُهوية كانت إذا
أنظمة من املفروضة الفنية القيود حدود يف يَسمح، اإللكرتوني فالفضاء األدوار،
من بَفصلها اإللكرتونية، الُهوية أن يبدو الشواذ. ُهوية باستعراض الكمبيوتر/الربامج،
واالفتقار ل، والتحوُّ الهامشية، دائمة — الشاذة الُهويات تالئم الطبيعة، يف وتسييلها الجسد
عىل الالزم من أكثر (تماًما تماًما — الغريي الجنيس امليل ذي العالم يف االستقرار إىل
التي الشخصية اإلعالنات تُمثِّل كثرية، حاالت يف .(٤١٢ :٢٠٠٢ ويكفورد تعبري حدِّ
هي الشخصية اإلعالنات أن الدراسات أظهرت األدوار. هذه مثل واملثليات املثليون ينرشها
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أيًضا ولكنها الذاتية، الُهوية عن تعبريات فقط ليست خيالية؛ روايات األحوال أغلب يف
مهيئون هم ما ليكونوا يتخذوها أن املعلنون يريد التي الحياة لخيارات «استكشافات
صورة يف رجل فيه يتنكَّر الجنيس، امليل غرييِّ عالم يف .(٥٩٥ :٢٠٠٠ بريك (إس ليكونوه»
لوجه، وجًها اللقاء هي اإلعالنات هذه ملعظم النهائية الغاية كانت اإلنرتنت، عىل امرأة

الجنيس. امليل وطبيعة النوع بشأن الخداع هذا مثل من للتقليل
تقع التي والنوع الجنس من الفئات تلك لتشمل «التشذيذ» فكرة توسيع يمكننا
بتلر جوديث حجة بتحوير الجنس. مزدوجي األفراد أي الذكر/األنثى؛ نموذج خارج
يُمكن اجتماعيٍّا، مقبولة أدوار داخل إال أهمية لها تكون ال األجساد إن القائلة (١٩٩٣)
حتى وتعديل، طبي لتدخل الخضوع إىل يحتاجون الجنس مزدوجي األفراد بأن الزعم
تدافع النموذج. هذا خارج البقاء يُمكنهم ال بهما، املعرتف االجتماعيَّنْي النوعني أحد يناسبوا
عن الشمالية) أمريكا يف الجنس مزدوجي جمعية صدارتها (ويف الجنس ُمزدَوجي حركة
وُمتجاوًزا الذكر/األنثى ثنائية خارج ثالثًا»، «جنًسا باعتبارهم الجنس بُمزدوجي االعرتاف
وشعبية دفع قوة الحركة وتكتسب .(١٩٩٩ ترينر (انظر بذاته قائًما اجتماعيٍّا ونوًعا لها،
للفضاء الخطابية الِبنى بذلك ُمحوِّلة اإلنرتنت، عىل ُمناَرصتها وآليات التماساتها خالل من
ُهويات مع الحال هي وكما .(www.isna.org (انظر أكرب بقْدر تَمثييل يشء إىل اإللكرتوني
اجتماعيٍّا. شت ُهمِّ التي للُهويات فضاء بناء هو اإلنرتنت عىل الجنس املزدَوجي عمُل الشواذ،
هذه مثل إىل النَّفاذ فحتى ،(٣٤٠ :١٩٩٥) إلني-كيس سو ح تُوضِّ وكما ذلك، ومع
(أو للمرأة مكانيٍّا موقًعا يَستلزم الشواذ أو مقالها) (موضوع للِمثليات التحريرية املواقع
وهذا التعليم. من وقْدًرا والوصالت، الكمبيوترات ر تُوفِّ أن يُمكنها سات مؤسَّ داخل الشواذ)
اإلنرتنت إىل ننظر حينما تجاهله يَسُعنا ال يشء هو اإللكرتوني الفضاء لتشذيذ املادي البُعد

شني. للُمهمَّ تَمكينيٍّا واإلفصاح، للتمثيل فضاءً بوصفه

هوامش

من الغسل حوَّلت الغسالة أن كيف (١٩٨٢) سرتارس أوضح مبهرة، دراسة يف (1)
املالبس غسل عىل النساء فإقدام فردي. نشاط إىل كبري بقْدر مجتمعي أساس ذي نشاط
حتى أنه يعني كان الغسيل، أحبال عْرب األخبار وتباُدل الخلفية، حدائقهنَّ يف العراء يف
فأخذت الة الغسَّ أما االجتماعي. اإليالف من نوع عىل يُساعد كان الشاق اليدوي العمل

األنثوي. املجتمع إمكانية بذلك ومَحت املنزل، فضاء إىل العمل
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عىل الفصل هذا يف االهتمام جل ينصبُّ فقط، «األنثى» «النوع» يعني ال بينما (2)
األنثوي. النوع

الفضاء يف املجرَّب الدور بأن واعياٍت النساء تكون حينما فحتى ذلك، مع (3)
واالتصاالت)، املعلومات تكنولوجيات ُمستخدمي كل (مثل «واقعيٍّا» يكون ال قد اإللكرتوني

واقعيني». «أشخاًصا يقابلن «وكأنهن» يترصفن فهن
األوروبية، البلدان يف الجديد االقتصاد يف بالنوع امُلتعلِّقة الجوانب عن لدراسة (4)

.(٢٠٠٧) ٤ العدد ،١٤ املجلد أورجانايزيشن» أند وورك «جندر، دورية انظر
أعده الذي والتنمية الحكومية غري املنظمات عن الحديث العمل يسعى ولهذا (5)
ناسجات لصالح اإللكرتونية التجارة تسخري إىل الهند يف آباد حيدر يف وماميديبودي جاجاال
عىل العمل هذا مثل يدلُّ استقالليتها. خسارة دون الناسجة يُمكِّن ما وهو اليدوية، األنوال
واالقتصادية الثقافية للِبنى امُلتنبِّه — الرقمية التشكيالت — اإللكرتونية الفضاءات بناء
املعلومات وتكنولوجيات القومية عابرة الشبكات (توطني) تطويع أثناء املحلية واالجتماعية

.(٢٠٠٢ ،١٩٩٩) وماميديبودي جاجاال انظر واالتصال.
جنًسا اإللكرتوني الجنس يُشكِّل هل أخرى: أسئلة إىل بالطبع هذا ويؤدِّي (6)
هل السؤال: ذلك، ويتبع الكتاب.) هذا بداية يف إليها امُلشار الحادثة (انظر «واقعيٍّا»؟
خيالية أُمنية عن التعبري يستوي هل خيانًة؟ اإللكرتوني الجنس أفعال من فعٌل يُشكِّل
األسئلة من الشاكلة هذه تستلزم والجماع؟ الدردشة) ذلك (ومن الكمبيوتر عىل بالكتابة
أولئك وخصوًصا النساء، ترى جنسيٍّا. فعًال يُشكِّل فيما ل املفصَّ التفكُّر من مزيًدا
أكثر اإلنرتنت عىل الجنسية والعالقات امُلمارسات الدراسات، لبعض وفًقا املتزوجات،

.(٢٠٠٣) ووامبلر وباركر (٢٠٠١) وزمالءها ماكينا انظر الرجال. يراها مما خطًرا
للجنس قهريِّني ُمستخدمني يُصبحوا بأن األفراد هؤالء يُخاِطر ذلك ومع (7)
(يف لآلخرين األلم يف التسبُّب حتى أو أدوار، ولعب مفكَّكة، حيوات وعيش اإللكرتوني،

.(١٣٠-١٣١ :٢٠٠٠ وسذرن (شفارتس املؤلِّفان ح يُوضِّ كما اإللكرتوني)، الفضاء
املتَّحدة الواليات يف «ياهو!» مواقع يف فقط مطبَّقة الحركة هذه كانت باملصادفة، (8)

الرقمي. االنقسام من آخر نوٍع يف لالهتمام مثرية رؤية يَُعد ما وهو فقط،
الويب. فضاءات من الشاكلة لهذه لقراءة (٢٠٠٤) جيكوبس كاتريني انظر (9)
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نتاج أيًضا هو اإللكرتوني الفضاء أن هو ذلك يَتبع فما فيه، تحدث التي األفعال بفعل
ومتأصًال والسياسة، الُهوية من الخاصة أشكاله ُمنِتًجا االجتماعية، والعالقات التفاُعالت
املجال بناء إىل الفصل هذا يف نَلتَِفت والعاَلمية. والتاريخية املحلية الثقافات/السياقات يف
وقبل خالله. ومن اإللكرتوني الفضاء يف — االجتماعي والفعل للمجتمع فضاء — العام
اإللكرتوني الفضاء وضع إىل نحتاج الشبكي، والرتابُط والحكم املجتمع مسائل إىل التقدُّم

العرشين. القرن أواخر إىل تَرِجع التي األوسع الجغرافيات داخل ذاته
آخر عالٍم يف وتمدُّد القائمة، العامة الفضاءات تضخيم هو اإللكرتوني العام الفضاء
الواقعي. العام املجال يف تُوَجد التي والفاعلية السيايس، الفعل ومواقع املجتمعات من
الفضاء أن الفرعية، الثقافات بشأن الرابع الفصل يف توضيحه تمَّ كما أيًضا، هذا ويعني
املصالح بني أيديولوجية معارك فيها تُدار برشاسة، عليها ُمتناَزع منطقة هو اإللكرتوني
وأنصار التجارية واألعمال والراديكاليني، الجدد واملحافظني العدالة، وحركات التجارية
يف الهدامة والحركات الراديكالية الحركات مع حتى املدني. وامُلجتمع والدولة البيئة،
هذه تحث بينما وحتى التجارية. املصالح ِقبَل من السيطرة تُماَرس اإللكرتوني، الفضاء
الترشيع، من البديلة اإلعالم وسائل تُفلت لإلنرتنت، الدولة حكم عىل التجارية املصالح

السائد. للتيار التكنولوجية للرأسمالية االستغاللية الرواية امُلخِرتقون ويُفِسد
مثل: أسئلة، إىل اإللكرتوني العام الفضاء موضوع تفكيك يمكن

والفضاء العاَلمية، السياسية والجغرافيا العاملية، البناء إعادة بني الصلة ما •
اإللكرتوني؟

اإللكرتوني؟ الفضاء خريطة رسم يُمكن كيف •
خالل من العام والفضاء والعمل، اليومية، والحياة البيت، فضاء يَتأثَّر كيف •

الشخصية؟ االتصاالت وتكنولوجيات واالتصاالت املعلومات تكنولوجيات
واملشاَركة املقاَومة، ملموس، نحٍو عىل واالتصاالت، املعلومات تكنولوجيا تُغريِّ هل •

االجتماعية؟ والحركات والديمقراطية، السياسية،
العابرة اإللكرتونية بالروابط واملنطقة الدولة مثل األوسع «األقاليم» تتأثَّر هل •

والعاَلمية؟ للقوميات
واالتصاالت؟ املعلومات تكنولوجيات وتيرسها توجد والرقابة السيطرة أشكال أي •
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العامة الفضاءات

اإللكرتوني الفضاء (1)

فضاء بني تَرتاوح التي — العاملية االتصاالت تكنولوجيا نتاج هو اإللكرتوني الفضاء
الفضاء فْهم ويُمِكن — الكمبيوتر أللعاب االفرتايض الواقع بيئات وبني هاتفية، محادثة
فضاءاته االفرتايضإىل الواقع لنظام املكاني املوقع من متنوِّعة، «مستويات» عىل اإللكرتوني
معلوماتية مدٍن إىل امُلغَلقة، التليفزيونية الدوائر عىل الرقابة فضاءات ومن الداخلية،

بأكملها.
(١٩٩٥ نيجروبونتي (مثل اإللكرتونية للتكنولوجيات سون املتحمِّ يتحدث وبينما
يَجُدر فمما ُموازية، وعوالم افرتاضية أكوان خلق خالل من الفضاء تجاوز عن بحماس
مع باملشاركة ر يتطوَّ اإللكرتوني الفضاء أن (١٩٩٨ جراهام ستيفن يفعل (كما ذكره
الكوابل، مد لتناسب متزايد نحٍو عىل املدن تُبنى ولذا، املحضة. التقليدية املادية الفضاءات
اإللكرتونية. الفضاءات بدورها تُنِتج التي واملواصالت البث، وأبراج سلكيٍّا، لة املوصَّ واألجزاء
يستمرون فهم لوجه، وجًها جسدي تفاعل وبال الفضاءات عْرب الناس يتواصل بينما وحتى

واقعية. ومؤسسات مباٍن ُسكنى يف

العاملية الثقافية الفضاءات (1-1)

الفضاءات د توحِّ التي العاملية االتصال بشبكات العرشين القرن من األخرية العقود تميَّزت
تجعل إذ معرفته»)؛ يُمكن «ما األقل عىل (أو املعلوم عالم إىل باملجهول وتأتي الشاسعة،

قريبًا. البعيد العاَلمية واالتصاالت اإلعالم وسائل
عْرب ومجتمعاتها وعائالتها، «أوطانها»، ب االتصال الجاليات مجتمعات تستطيع
واحد، وقت ويف وفكريٍّا، وعاطفيٍّا ثقافيٍّا تبقى، وبذلك واالتصاالت، املعلومات تكنولوجيات
واالتصاالت املعلومات تكنولوجيات تسهل وراءها. تركتْها التي تلك ويف املتبناة، ثقافاتها يف
عىل (البقاء التأقلم وإعادة أوطانهم)، (فْقد اإلقليم من الفكاك هما ُمتزامنتنَي، عمليتنَي

مختلفة). آليات خالل من بأوطانهم صلة
مع ُمتزايد، نحٍو عىل أمريكي هو اإللكرتوني للفضاء الثقايف فالنسيج ذلك، ومع
التي بالخدمات امُلزوِّدة والرشكات والتوظيف الربامج وهيمنة اإلنجليزية، اللغة هيمنة
أوضح وكما إل). أوه وإيه مايكروسوفت، (مثل األمريكية الرشكات استثمارات عىل تعتمد

ُمؤمَرك. اإللكرتوني فالفضاء ،(٢٠٠٢ رسدار (مثل النقاد
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كل يف الدين، أخذ الدين. الثقافية، للفضاءات العوملة هذه ملثل األخرى األنماط ومن
يف أوروبا يف مرة ألول الطباعة ظهرت حينما الجديدة. التكنولوجيات مع يتفاَعل مكان،
للكتاب األرخص الطباعة خالل من هائل بقْدر املسيحية استفادت الحديث، العرص أوائل
ة ُمغريِّ قبل، من يَحُدث لم كما الدينية الخطابات وانتقلت .(١٩٧٩ (آيزنشتاين املقدَّس
«املعلمني مع — الرقمية والتكنولوجيا الكمبيوتر شبكات عرص ويف ذاتها. اإليمان طبيعة
ابتكرت مختلفة. بأشكال اإليمان يعود — وصوفيِّيه وشاماناته، للكمبيوتر، امُللهمني»
تصل بأن الرشكة وتَِعد ،«٨٠٠ «آي وهو إسالميٍّا»، «هاتًفا دبي يف القائمة «الكون» رشكة
ُمنتقاة معابد وتسمح .(www.ilkonetel.com) كانوا أينما وُمعتَقداتهم املؤمنني بني ما
ييد بايلوت أما قصرية. نصية رسائل صورة يف الصلوات بإرسال للمؤمنني الهند يف
عىل الصلوات تنزيل للمستخدمني تُتيح اليهودية، عىل قائمة خدمة فهي (pilotyid.com)
(بيدلكومب يده» راحة يف «املزامري ق موفَّ نحٍو عىل الخدمة ى وتُسمَّ املحمولة؛ أجهزتهم

.(٢٠٠٤
الديانات ترغب مثلما ُحَججها، لتقديم الكمبيوتر شبكات أيًضا الطوائف تستخدم
مخصصة، اجتماعات» «غرف يف افرتاضية تجمعات وتوجد نطاقها. مد يف السائدة
الطقوس اعتبار املمكن من أن (١٩٩٦) أولريي ستيفن ويَزعم مختلفة. ومعتقداٍت ألدياٍن
جانب من الراهن الوقت يف ُملبَّاة غري أصيلة ُروحية حاجات لتحقيق «محاوالت االفرتاضية
عقول بني التكامل تعيد أنها ويَستنِتج (ص٨٠٣). الدينية» املذاهب يف الرئيسة املؤسسات

العام. للفضاء رئييس جديد بُْعد ذلك وأن — وعواطفهم املشاركني
إعالنات وسيَط بوصفه اإلنرتنت نما التجارة. فضاء أيًضا الثقافية» «الفضاءات تَشمل
امُلتزايدة واإلعالنات والصورة، الصوت وبث امُلنبثقة، والنوافذ الالفتات، مضاعًفا. نموٍّا
أن الدراسات أظهرت وقد لالستهالك».1 جديد «فضاء إىل اإلنرتنت حوَّلت كلها الحركية،
املتحدة الواليات يف اإلعالم وسائل يف الدعائية النفقات من باملائة ٢ نحو يُشكِّل اإلنرتنت
اإلعالن ألن الثقايف؛ للفضاء جديد تشكيل عىل أيًضا يَنطوي وهو .(١١ :٢٠٠٥ (ليكنبي
االستهالكي.2 االتصال من بالكامل جديد شكل هو الشبكي») «اإلعالن (أو اإلنرتنت عىل
(عرب ويتابع وينتقي، يَبحث، امُلستهِلك أن اإلنرتنت عىل لإلعالن التفاُعيل النموذج يعني
الذي هو املستهلك ألن االتصال؛ عملية مركز يف امُلستهِلك يضع وهو النقرات). من سلسلة
استحقَّ لالستهالك، الثقايف الفضاء يف رئييسٌّ تحوُّل وهذا اإلعالن، مع التفاعل درجة يُقرِّر

ره. تطوُّ لدراسة أدفرتايزينج») إنرتاكتيف أوف («جورنال بكاملها دورية تخصيص
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العامة الفضاءات

العاملية الرتكيب إعادة (2-1)

تركيب خاللها من يُعيد التي الطرق هو اإللكرتوني الفضاء بشأن مكًرا األكثر األمر
واألسواق، والعمل، الهندسة، قبيل من املركَّبات ألن اإللكرتوني الفضاء يوجد املادي. العالم
طبيعته من اإللكرتوني الفضاء توسيع ينبثق ال الوجود. عىل تساعده التكنولوجية والِبنى
لتساعد املدن تنظيم يُعاد الرتاكيب. هذه انتشار خالل من ولكن فقط، فيه املتأصلة
املختلفة الرواتب وتُغريِّ الظهور، عىل الجديدة سية املؤسَّ والكيانات الجديدة التكنولوجيات

االجتماعية. والعالقات العقارات، وسوق واإليجارات، االستهالكية، األنماط
املعلومات تكنولوجيات خالل من بالعالم ُمرتبطة حوارض هي الشبكية املدن
عْرب واستهالكها امُلنتجات إنتاج واالتصاالت املعلومات تكنولوجيات وتنرش واالتصاالت.
واالستهالكية، واالتصالية، الربامجية، اإللكرتوني الفضاء «أبعاد» هذا ويشمل العالم.
املدن معظم فيه تتشابه التجانس، من نوٍع إىل النرش هذا يؤدِّي األهم. وهي والثقافية
ألنها املرنة»؛ «املدن ١٩٩٤ وهول كاستلز (يسميها املحيل تميزها تفقد ثَمَّ ومن املتصلة،

باملكان). الفريد إحساسها فقدت
الجغرافيا هذه من جزءًا يصبح العالم من جزء «كل» فليس ذلك، ومع
املعلوماتية الشبكات من ُمستبَعدة العالم من أجزاء تبقى العاملية». «املدن ل الجديدة
فاالستخدام ولذا، الجيوسياسية؛ والعوامل الرديئة، والتكنولوجيا املتفاوت، النفاذ بفعل
األشكال من شكل بأي يُقاَرن ال واالتصاالت املعلومات لتكنولوجيات األوروبي-األمريكي
نفاذًا دائًما الرتكيب إعادة تضمن وال األفريقي. الداخل أو الجنوبية أمريكا يف باالستخدام
«االنقسام ب املتعلِّق الجزء يف األول الفصل يف لحظنا كما التكنولوجيات، إىل أرخص أو أكرب
املعلومات تكنولوجيات خالل من العالم تركيب إعادة من جزء هي الهند مثل دول الرقمي».
الصدد هذا يف الهند وتُسَحب للمساندة. خلفي مكتب توفري غرض تخدم ألنها واالتصال؛
بوصفها ولكن السياسة، بشأن يُقرِّر ُمساويًا العبًا بصفتها ليس املعلومات، مجتمع إىل
العاملون يُمنَح الِعرق، من سلخ عملية ويف مهارة. األقل وربما الرخيصة، بالعمالة ُمزوًِّدا
— أمريكية لُكنة يكتسبوا أن عليهم ويكون «غربية»، أسماء املكاملات عىل الرد مجال يف
وأن — االستعمار من ا مهمٍّ جانبًا كانت الغازي-األجنبي لغة فرض أن تذكُّر من بدَّ ال
شوم (انظر األمريكية» «الثقافة يف أسابيع ٦–٨ مدى عىل صارمة تدريبية بدورة يمرُّوا
واحد اتجاه ذات استغاللية وصلة باعتبارها هنا الرتكيب إعادة تُرتَجم ما وغالبًا .(٢٠٠٦

املعلوماتي. االقتصاد إىل
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العاملية املدن

التقاء مراكز بوصفها غالبًا تعمل واألفكار، والبيانات املال قات بتدفُّ متصلة مدٌن العاملية املدن
العتاد ُمركَّبات عىل وتحتوي املحيل، الطابع منزوعة حرضية عمارة وتَمتِلك قات، التدفُّ هذه النتقال

أخرى. مدينة أي مثل الكروم/الزجاج من املصنوعة نفسها الصلب

ليست املعلوماتي للمجتمع الرئيسية الُعمالية فاملسألة كاستلز، مانويل يُشري وكما
املنخفض األجر ذات األطفال عمالة حتى تُدَرج إذ العمال»؛ «أوضاع ولكنَّها العمل غاية
يَرتَِبط وما هذه، االستغاللية العالم تركيب إعادة .(١٥٣ :٢٠٠٠ (كاستلز العمل قوة يف
الرأسمالية يف السوداء «الثقوب — اجتماعيٍّا واستبعادها عزلها يتزايد عمل قوة من بها
يف تُؤخذ مسألة هي قليل، لعدد األرباح لتوليد — (١٦٥ :٢٠٠٠ (كاستلز املعلوماتية»
العاملية الرتكيب إعادة فْهم يُمكن ال نيجروبونتي. أعمال من عمل قراءة عند االعتبار
«داخل» واالتصاالت املعلومات تكنولوجيات تُحِدثها التي التغيريات أنواع عن بمعزل
املجتمع استعانة من كثريًا ربحت التي الجنوبية وأمريكا الهند يف فاملدن ُمتنوِّعة؛ مدن
النقل أنظمة من يشء، كل التوترات. من معينة أنواًعا تُبدي الخارجية باملصادر املعلوماتي
لخدمة ر يُسخَّ رة، املسوَّ واملجتمعات األعمال، عات مجمَّ وإقامة والتمويل، الصريفة إىل
حياة وأساليب اإليجارات يف التغريات وتضمن آخر. نظام أي وليس املعلوماتي االقتصاد
املختلفة، والثقافات العمل مناهج وباملثل املعلومات، تكنولوجيا مجال يف الشباب املحرتفني
مة السِّ هما وهيمنتها اإلنجليزية اللغة تكون (حيث املدن لهذه االجتماعي املجال اضطراب
حيث املحزن؛ املوقف بانجالور ملدينة هايتسمان جيمس دراسة وتُجمل بروًزا). األكثر
جواره: وإىل بشدة، واملحطَّم الفقري «الواقعي» العالم عىل الجميلة االفرتاضية العوالم تُبنى

يَغِسلون الذين الحفاة األوالد عن الحرضية للجيوب امِلْسِخي التباُعد يف هنا ربما
بني الشبه ذلك العاملي، عالمة نرى أن يُمكننا الشاي، أكشاك وراء األطباق

.(٢٠٩ :٢٠٠٤) العالم مدن من وغريها بنجالور

والتمويل االفرتاضية الفضاءات عالم فيها يكون تركيب إعادة تركيب»، «إعادة أيًضا هذه
ًال ومبدِّ املدن، هذه ملثل الواقعي العالم طبيعة يف حاالٍّ بقوة، املؤثر ولكن الخفي، العاَلمي

لها.
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الجماعات بني جديدة صالت اختالق عىل أيًضا تنطوي الرتكيب فإعادة ذلك، ومع
فالربط ولذا، للقومية». عابرة وجماهري «طبقات خالقة املصالح، وجماعات السياسية
خالل من العالم، مستوى عىل اإلنسان حقوق منظمات أو الحكومية غري املنظمات بني
الفضاء يف جديدة سياسية فضاءات إنشاء إىل يُشري واالتصاالت، املعلومات تكنولوجيات
فعل ونطاقات واصطفافات سياسية انتماءات هذه الرتكيب إعادة وتتيح اإللكرتوني.
التي النشاطية والدعاية املعلومات، وشبكات الحمالت، وإطالق السيايس فالحراك أحدث.
باملكان، رهينة تبقى لن السياسة أن إىل تشري الراهن، الوقت يف عامليٍّا منها كلٌّ ينترش
للشأن واضح تضخيم — محلية آثار له تكون قد ا، ُمنتِرشً تركيبًا تكتسب سوف ولكنها

السيايس.

الشبكي املجتمع

الشبكية املدن العالم. عْرب واملجتمعات للمدن املوصولة الطبيعة لوصف استخداًما يزداد مصطلح
أو متَّصلة، مدن هذه السياسة. وحتى االستهالكية، والثقافة للتجارة، العاملية قات بالتدفُّ مربوطة
والتجارة، والحكم، والفراغ، األساسية، والخدمات السياسية، النقاشات فيها تُماَرس الرتابط، فائقة

واإلنرتنت. والكمبيوترات الربامج باستخدام التكنولوجيا، بوساطة كلها

الرقابة فضاءات (3-1)

الرقمية، املسارات وتتبُّع اإللكرتوني، والتتبُّع الويب، وكامريات املغلقة، التليفزيونية الدوائر
والحميمة، الشخصية التفصيالت تتبُّع الحايل الوقت يف ويُمكن رقابة. تكنولوجيات كلها
ا خاصٍّ الخاص يَُعد لم آخر. شخص إليها ليَنُفذ بيانات قواعد يف وتصنيفها وتسجيلها،
التليفزيونية والدوائر للموظفني، اإللكرتوني الربيد إىل يَنُفذون العمل فأرباب بالكامل؛
مرشوع ويرسم املتنزَّهات. أو التجارية املراكز يف األفراد أجساد حركة تتتبَّع املغلقة
اتجه املراقبة من النوع هذا املجتمعات. لكل النووي للحمض خرائط البرشي الجينوم
األنسولني، مستويات لقياس البرشية، األجساد داخل املسابري تثبيت مع أيًضا، الداخل إىل
واالتصاالت املعلومات تكنولوجيات تُمثِّل وهكذا املعينة. الجسد أحوال يف ات والتغريُّ والدواء،
«الضبط غرض وتخدم الرقابة. من الجديدة والدرجات الجديدة األشكال عىل عالمة

الكثيف». االجتماعي
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فكلمات املتزايدة. الرقابة هذه وبني الُهوية» «رسقة بشأن املخاوف بني الربط ويمكن
كلها النارية، والجدران األمنية، والشفرات اإلنرتنت، بروتوكوالت عناوين وتتبُّع املرور،
عىل البحث عمليات وتصبح املستخِدم. وُهوية البيانات حماية إىل تسعى أمنية تدابري
بشأن زيمر مارتن بحث يُحذِّرنا للرقابة. فضاءات أيًضا العاملية العنكبوتية الشبكة
يف الشخصية البيانات (استخدام البيانات» عىل «الرقابة ل تكنولوجيا بصفته جوجل،
البحث. عمليات استخدام إساءة إمكان من مراقبتهم)، أو أكثر أو شخص عن التحرِّي
بالبحث املتعلقة الخصوصية مشكالت دراسة ع نُوسِّ أن يجب أننا (٢٠٠٨) زيمر يفرتض
من اآلخرين الناس عن عليها العثور يمكن التي الشخصية املعلومات بشأن «املخاوف من
التي الرسمية غري الشخصية للبيانات النقدي االستكشاف لتشمل البحث، محركات خالل
أنشطة أجل من البحث محركات عىل املستخدمون يعتمد حينما اعتيادية، بطريقة تُجمع
معلومات جامع هو زيمر نظر وجهة من جوجل .(٨٣ :٢٠٠٨) املعلومات» عن بحثهم
للرقابة أوسع تحتية «بنية إىل يُسَحبون مستخدميه فكل الكمال؛ إىل أقرب مستخدميه من
ماكرة. بطرق تمدَّد الرقابة مجتمع أن كيف بذلك ُمظهًرا ،(٩٣ :٢٠٠٨) البيانات» عىل

حاسمان عنرصان الُهوية» و«رسقات االئتمانية البطاقات خالل من االحتيال عمليات
املرء: بذات أيًضا الرقابة تُعنى ولذا، لألمن؛ أعظم وافتقار تكنولوجي قلٌق قوامها ثقافٍة يف

كمبيوتري/بيتي؟3 من تخرج التي املعلومات ما

اإللكرتوني الفضاء خريطة رسم (2)

فال وداخلها، واملادية، االجتماعية الفضاءات باستخدام مصاًغا اإللكرتوني الفضاء دام ما
املادي. بالفضاء ربطه دون جديدة جغرافيا أنه اعتبار عىل قراءته يُمكن

األخرى. الفضاءات بفعل مشكَّل أنه اعتبار عىل اإللكرتوني الفضاء «نقرأ» أن يُمكن
النطاق (مثل لإلنرتنت التحتية الِبنية فضاءات هي الفضاءات هذه تكون أن ويمكن
تباُدل فضاءات تشمل (التي املعلومات فضاءات أو املستخدمني)، حركة أو العريض
الفضاءات هذه إىل وباإلضافة الدردشة). أو اإللكرتوني، الربيد قبيل من املعلومات
من جديدة أشكاًال واالتصاالت املعلومات تكنولوجيات تُنِتج املادي، بالفضاء املوصولة
أو املثال، سبيل عىل واملجتمع البيت معاني تُغريِّ فهي املادي. الفضاء داخل الفضاءات

مها. تُضخِّ
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التحتية البنية فضاءات (1-2)

كيتشن وروب دودج مارتن اقرتحه اإللكرتوني الفضاء مع للتعامل املفيدة األنماط أحد
املحلية. أو اإلقليمية أو العاملية التحتية، اإلنرتنت لِبنية خرائط رسم هذا ن يتضمَّ .(٢٠٠١)
عىل (تليجيوجرايف بريمرتيكا مثل رشكات أعدَّتها التي العاملية اإلعالم وسائل أطالس ترسم
ع للتوزُّ خرائط (www.telegeography.com/products/map_internet/index.php
محدَّدة، إقليمية معلومات باستخدام االستخدام، ومالمح لإلنرتنت التحتية البنية وانتشار
البيانات ق وتدفُّ االستضافة، وكثافة اإلنرتنت، برتوكوالت وعناوين النطاق، سعة عن
(١٩٩٧–٢٠٠٤) اإللكرتوني الجغرايف للبحث دودج مارتن موقع ويشتمل اإلنرتنت. عْرب
وخرائط االصطناعية، واألقمار للكوابل، خرائط يَرُسم اإللكرتوني للفضاء أطلس عىل
والعوالم املستخدمني، املتعددة والنطاقات املستخدم، ملسار وخرائط الويب، ملواقع
هذه تكون أن ويمكن .(www.cybergeography.org/atlas/atlas.html) االفرتاضية
وانتشاره، لإلنرتنت، الفقري العمود تركيب فحص من ما مستخدًما تمكِّن تفاعلية خرائط
ِنت». «ماب وهي واالتصاالت، املعلومات تكنولوجيات خرائط رسم أداة خالل من وتركزه،
مراقبة من الويب مستخدمي «باالنتري»، مثل اإلنرتنت، أنشطة خرائط رسم أدوات وتُمكِّن

الزمن. من فرتة عْرب أو متعددة مواقع من البيانات ق تدفُّ
اإللكرتوني للفضاء املادية التحتية البنية خرائط رسم يف جهود باألساس هذه
أي مع الخريطة تتوافق ال وربما «طوبولوجية»، خرائط تكون ما وغالبًا واستخدامه.
يتعلَّق املعلومات، من آخر نوع عن تكشف الخرائط هذه أن أي د؛ محدَّ جغرايف فضاء
كما الجغرافية بالفضاءات عالقة له تكون ال قد التحتية، والِبنية واالنتشار، باالستخدام،

نعرفها.

املعلومات فضاءات (2-2)

والربيد الرتاسل، قوائم تُشكِّل املعلومات. لتباُدل فضاءات هي املعلومات فضاءات
املواقع عىل املواقع خرائط حتى للمعلومات. فضاءات األخبار؛ وجماعات اإللكرتوني،
عشوائية، بطريقة تبحث تدُعك أو د، محدَّ مسار عْرب تقوُدك التي للرشكات، اإللكرتونية
حول يدور االتصال دام ما االجتماعية، للعمليات فضاءات وهذه معلومات. فضاءات هي

االجتماعي. التفاُعل
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وكان استخداًما، الرقمية التكنولوجيا جوانب أكثر هو اإللكرتوني الربيد أن شكَّ ال
االتصال، أشكال كل مثل اإللكرتوني، والربيد .(١٩٧٠ عام استخدامه (بدأ تطبيقاتها أول
ال حيث تزامنيٍّا؛ ال اتصاًال اإللكرتوني الربيد ويُشكِّل تفاُعل. وأسلوب اجتماعية، عملية هو
الخطابات عىل الرد فيمكن نفسه، الوقت يف اإلنرتنت عىل حاِرضين الناس يكون أن يلزم
رخيص ألنه االتصال من اإللكرتوني الربيد غريَّ إرسالها. من طويل وقت بعد والرسائل
واحدة. بنقرة كثريين ني متلقِّ إىل يتجه أن ويمكن حفظه، ويمكن ال، وفعَّ اني)، مجَّ (بل
فون، آي هواتف باستخدام تحركاتهم، أثناء التواُصل متزايد نحٍو عىل الناس ويستطيع
اللغوية املهارات من اإللكرتوني الربيد وغريَّ املحمولة. األجهزة عىل اإلنرتنت وتكنولوجيا

الوسيط. مع الناشئة الجديدة الصياغة وأشكال التعبريية الوجوه خالل من

التعبريية الوجوه

من تَنبثق وإذ العاطفية. الحاالت عن التعبري بها يُقَصد وجوه، رسوم هي التعبريية الوجوه
واالتصاالت اإللكرتونية الثقافات مع تطوَّرت جديدة، لغة تمثِّل فهي والعاطفة، الصورة بني الجمع

القصرية. النصية الرسائل باستخدام

املعلومات تباُدل من أشكال فهي اإللكرتوني؛ الربيد اتصال مجال الرتاُسل قوائم ع تُوسِّ
وتحكم محدَّدة. عناوين بشأن املعلومات األخبار جماعات وتُقدِّم الكثرة. إىل الواحد من
مرشوع قدَّم أنفسهم. املستخدمون يُحدِّدها ما وعادة الفضاء، هذا استخدام الربوتوكوالت
إحصائيات ،٢٠٠٧ مايو ٣١ حتى يُحدَّث ظل الذي مايكروسوفت، مؤسسة يف سكان» «نت
قاعدة بذلك وبنى املختلفة، اإلخبارية املجموعات يف واملقاالت، الرسائل، مرسيل عدد عن
عمومية فيه تجمع اجتماعي، فضاء اإلخبارية الجماعات الشعبية. األخبار لجماعات بيانات

الجغرايف. توزُّعهم عن النظر برصف اإلنرتنت، عىل الناَس واملصالح اآلراء
«الدردشة»، إىل ببساطة تُختَرص ما عادة التي اإلنرتنت»، عىل املعتمدة «الدردشة أما
بني أو وشخص، شخص بني تكون أن ويمكن اإلنرتنت. عىل ُمتزامن اتصال فهي
املرتاسلون يُعرَّف ال الشاشة. عىل نصٍّ صورة يف الناس ردود وتظهر وأشخاص، شخص
أثناء الواقعية الحياة يف ُهوياتهم إعالن اإلطالق عىل يلزم وال املستخِدم، باسم إال
اإلفصاح للمرء فيه يُمكن رئيس، ُحرية فضاء أنها عىل الدردشة إىل يُنظر ولذا، الدردشة.
الحياة خزي نفسه عىل يجلب أن دون والغرائب، والفتيشات وامَلخاوف الرغبات عن
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alumni.media.mit.edu/~fviegas/projects/) الدردشة دوائر تستخدم الواقعية.
،١٩٩٩ عام دونانث وجوديث فييجاس فريناندا رها طوَّ التي (chatcircles/index.htm
ما وبقْدر — املشاركني لكل ملوَّنة دوائر وتمنح للدردشة، الرسومية التفاعلية الواجهات
االنضمام يَستطيعون املستخدمني أن هذا ويعني أنصع! الدائرة تصبح املشارك «يتكلَّم»
الدردشة أشكال عىل تقدُّم (وهو هناك الناس عدَد فورهم من ويَعرفون الدردشة، غرفة إىل
فقط يراقبون كانوا الذين ني بامُلندسِّ دراية عىل فيها امُلستخِدمون يكن لم التي األسبق
وماي وأوركت، فيسبوك، مثل االجتماعي، التواصل مواقع أما الدردشة). يف يُشاركون وال

جديد.4 بُعد إىل الدردشة فتُمد سبيس،
املستخدمني. املتعدِّدة النطاقات االجتماعية املعلومات فضاءات إمكانية ع يُوسِّ ومما
املستخدمني املتعددة النطاقات األدوار. أداء يف الالعبون فيها ينهمك متوازية، عوالم وهذه
والطرق التجول، ومسارات الغرف، من مختلف نوع لها للمالحة، قابلة فضاءات هي
ولذا، املستخدمني. املتعددة النطاقات عاَلم خالل حرفيٍّا، املستخدمون، يتحرَّك الرابطة.
عىل تُنَشأ اإلنرتنت عىل املستخدمني املتعددة النطاقات فضاءات رؤية لالهتمام امُلثري فِمن
اإلنرتنت لعبة الشهرية األمثلة وتشمل الروايات. يف التخيُّلية الرسدية األعمال خطوط امتداد
،(discworld.atuin.net/lpc/) براتشيت تريي رواية عىل امَلبنية دي»، يو إم «ديسكوورلد
www.lordotrings.com/) األرض» وسط يف املتعدِّدون «املستخدمون إي إم يو إم أو
(lotro.turbine.com) أونالين» رينجز ذي أوف و«لورد ،(artmedia/mume.asp

رينجز». ذي أوف لورد «ذي تولكيني آر جي رواية عىل املبنية
جماهريي، طابع وذات الالعبني، متعدِّدة اإلنرتنت، عىل أدوار تأدية ألعاب لدينا واآلن،
لأللعاب االفرتاضية العوالم كاملة. وعوالم «سيفياليزيشنز») لعبة (يف وحضارات بمدن
الناس يستطيع تجارية، مرشوعات هي (www.secondlife.com) اليف» «سكند مثل
يَجُدر وما االجتماعي. والتفاعل وبيعها، املمتلكات ورشاء ع، والتجمُّ أفاتاراتهم، إنشاء فيها
من فضاءات تُنِشئ ال «اجتماعية»، عوالم هي هذه االفرتايض الواقع عوالم كل أن ذكره
االجتماعي. التفاُعل خالل من أيًضا ولكن التجول، ومسارات الغرف «وصالت» خالل
معلومات فضاء تُشكِّل التفصيالت وتباُدالت النقاشات، وتكتُّالت املحاَدثات، مسارات
مشاركة خالل من اإلنرتنت عىل وفضاءات وغرًفا مجتمعات امُلستخدمون يَبني اجتماعيٍّا.
الفضاء، ُمنظِّرو افرتض وكما ذلك. لفعل املتاحة القوالب يستخدمون كانوا وإن املعلومات،

االجتماعي. التفاُعل خالل» «من الفضاء يُصنع ،(٢٠٠٠) ليفيبفر هنري مثل
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الخامس، الفصل يف ذكرنا كما االفرتاضية، والعوالم اإللكرتوني الفضاء أن غري
االفرتايض. العالم إىل املادي العالم من القوة وتفاوتات النوع دان يُمدِّ وهما بالنوع. ُمتأثِّران
سة املؤسَّ اإللكرتوني الفضاء طبيعة أن (٢٠٠٣ ترافريس (مثل ِنَسويات ناقدات اقرتحت
الفضاء استبعد ومثلما املستخِدمات. ِقبَل من جوهريٍّا تعديًال تعديلها يُمكن النوع عىل
هامشيات. أنهنَّ عىل النساء معاملة يف اإللكرتونية الفضاءات تَستمر تقليديٍّا، النساء العام
د، التجسُّ من هروبًا أرحب ا، عامٍّ فضاءً ليكون اإللكرتوني، الفضاء إصالح يستدعي وال

د. التجسُّ إىل عودة ولكن
العواطف تُوكل واملوضوعية. والعقالنية، الحياد، عىل يحث نفسه العام الفضاء
(األرسة، النساء اهتمامات تلقائيٍّا هذا ويستبعد اليشء. بعض الخاص املجال إىل والقرابة
الفضاء يَستبِعد وباملثل، العام. للفضاء مالئمة غري أنها باعتبار والعواطف)، واألوارص،
يعمل حينما «األنثوية» الجوانب من الشاكلة هذه اجتماعيٍّا فضاءً بوصفه اإللكرتوني،
اإلنرتنت، عىل املسانَدة وَجماعات امُلتزايدة، امُلستخِدمات أعداد وتُغريِّ العام. الفضاء عمل
نسويٍّا ا مضادٍّ ا عامٍّ فضاءً باعتباره العام، الفضاء طبيعة من امُلتنامي السيايس والنشاط
فريزر، نانيس مثل ُمنظِّرات صاغتها الهابرمايس، العام للمجال ة مضادَّ حجة (وهي
وسياقات جماعات يف النساء ليالئم أكرب، بقْدر األمر هذا تحسني بالطبع ويُمكن .(١٩٩٢

معينة. وِعرقية وإثنية إقليمية
الجاليات، وجماعات البيت، أخرى: «فضاءات» عىل أيًضا اإللكرتوني الفضاء يرتكَّز
مسائل إىل باإلضافة اإللكرتوني، الفضاء يف العام الفضاء مسألة وتَنطوي واملجتمعات.
اإللكرتوني. والحكم الشبكية، الديمقراطية مسائل عىل واملجتمعات، الجاليات، جماعات

اإللكرتوني والفضاء البيت (3-2)

املتصلة البيوت (أ)

عىل امُلستخِدمني تُساِعد العملية فالكمبيوترات باطراد. للتغيري البيت فضاء يتعرَّض
الشأن حول املناَظرات وتُناَقش البيت، من ق التسوُّ ويُمكن العمل. بمكان االرتباط
مع التواُصل عىل املستخدمني املحمولة الهواتف وتُساعد اإللكرتوني. الربيد عْرب امُلجتمعي
املواقع، تحديد أنظمة خالل من واألمهات، اآلباء ويستطيع البيت. خارج من أطفالهم
املدينة. يف أكبادهم فلذات تحرُّكات عىل االطالَع املحمولة، أطفالهم هواتف ومراقبة
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تشكيل إلعادة «عائليٍّا» أو «شخصيٍّا» يعترب الذي الفضاء املنزل من العاملون ويَستخدم
دائًما الحارضة الشبكات، خالل من املرتبطة املتصلة، «الذكية»، املنازل أما الفضاء. هذا
مثلما تماًما الواقع، يف مغادرته دون البيت «مغادرة» من األبناء فتُمكِّن اإلنرتنت، عىل
تتسبَّب أن االجتماعي التواُصل مواقع خالل من البيت من تخرج التي املعلومات تستطيع
مرغوبة، غري معلومات البيت تدخل قد الغرباء. جانب من البيت لفضاء محتَمٍل غزٍو يف
بمعنى يو» سيك «آي (وتُنَطق كيو يس آي برامج تَستِند خطرية. معلومات منه تخرج وقد
هذا مثل أن قصد و/أو أمل عىل الذات، عن اإلفصاح عىل اإلنرتنت عىل للدردشة «أريدك»)
أن من خطًرا ة ثمَّ لكن ،(٢٠٠٢ (ليونج عالقة إنشاء عىل يُساعد أن شأنه من اإلفصاح

الواقعي. العالم يف مخاطر يُنِتج أن يُمكن يَنبغي مما أكثر معلومات كشف
جوهريٍّا مختلًفا تركيبه، وحتى به، واإلحساس املنزيل، الفضاء تنظيم يُصبح وهكذا

واالتصاالت. املعلومات تكنولوجيات استخدام نتيجة
مشاركة قبيل ِمن مسائل من العائيل الفضاء جغرافيات تتشكَّل املوصولة، البيوت يف
غريَّ الذي التليفزيون، مثل الشخيص، الكمبيوتر يَصري هل الشخيص. الكمبيوتر وقت
هي األرسة؟ حياة أسلوب من جزءًا جذريٍّا، تغيريًا األسبق الجيل يف املعيشة غرفة فضاء
عىل هذا يتوقَّف املكتب؟ أو املكتب غرفة مثل مخصوًصا حيًزا الشخيص الكمبيوتر يَشغل
(١٩٩٦ وهادون سيلفرستون ُمصطَلح الشخيص(باقتباس الكمبيوتر «استئناس» طريقة
إىل امليزانيات، إعداد من امُلمكنة، االستئناس أساليب وتتعدَّد العائلة. أعضاء جانب من

.(٣٠١ :٢٠٠٣ وآخرين فروليش (انظر االتصاالت إجراء إىل الُهوايات، ُممارسة
بُطرٍق اليوميَة الحياَة الشخيص والكمبيوتر اإلنرتنت ل» «تطفُّ غريَّ النساء، يخصُّ فيما
يف بوظائف يَُقمن حيث النساء؛ تَشغله أن يُفَرتَض جديد فضاء املنزيل» «املكتب ة. مهمَّ
يَستدعي حينما حيواتهن، ًدا ُمعقِّ الكمبيوتر، بوساطة — العمل ومكان البيت — عاملني
بشأن التساؤالت تزال وال .(٢٠٠٠ ماكجريتي ٢٠٠١؛ (يسبريك مًعا الدوَرين تحقيق األمر
كما االتصال عىل القدرة وبشأن الوقت، وبشأن التكنولوجيا، يف النوع عىل القائم التحكُّم
انتشار بشأن حاسمة أيديولوجية نقطة إىل هذا ويقودنا الحاالت. معظم يف تَغريُّ بال هي
املعلومات تكنولوجيات استخدام دراسة من بد ال واالتصال. املعلومات تكنولوجيات
التي االفرتاضية فالعوالم اإلنرتنت. وخارج اإلنرتنت عىل تأثرياتها يخصُّ فيما واالتِّصاالت
االجتماعي العالم يف بإحكام مدمجًة تبقى واالتصاالت املعلومات تكنولوجيات أنتجتها
والوجود لالهتمام تمديدات/تضخيمات هي اإلنرتنت عىل والوُجود واالهتمامات واملادي.
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اإلنرتنت استخدام دام وما ولهذا، أبًدا. محلهما ن يُحالَّ ال ولكنهما الواقعيَّنْي، أو «اللحميَّنْي»
الحياة عىل معتمَديْن واألطفال) والنساء الرجال إىل (بالنسبة اإلنرتنت عىل الحياة وخربة
ُمنفصًال شكًال اإللكرتونية للتكنولوجيا االفرتاضية العوالم اعتبار فإن اإلنرتنت، خارج
اإلنرتنت عىل العمل كل االستخدام. سياقات محو يعني املادية الظروف عن ومستقالٍّ
الحياة تشكل قد ما بقْدر تماًما اإلنرتنت، خارج املعاشة بالخربات ما بدرجٍة موصول
مقدِّمات بوصفهن أدوارهن، تتحكَّم مثًال، النساء، حالة ويف الواقعية. الحياة اإلنرتنت عىل
طبيعة وحتى اإلنرتنت، عىل يَقضينه الذي الوقت مقدار يف زوجات، أو أمهات، أو للرعاية،
الصحية األمور الشخصية؟ الهوايات أَم لألبناء املنزلية الواجبات اإلنرتنت؛ عىل يفعلنه ما

الفنية؟ االهتمامات أَم

الجاليات وفضاء الوطن (ب)

يخص فيما «الوطن» وهو أال «البيت»، من آخر نوٍع تشكيَل أيًضا اإلنرتنت يُعيد
الجالية. فرد/مجتمع

تتشارك اإللكرتوني الفضاء دراسات أن (٢٠٠٦) ماالبراجادا مادهايف تفرتض
الحدود، واجتياز الحدود الجاليات؛ جماعات دراسات مثل نفسها االهتمامات مجموعة
األفراد يُعيد كيف نرى أن بمكان األهمية فِمن ولذا الوطن. عن والتساؤالت املكاني، املوقع
كما هذا، بنا يفيض اإللكرتوني. الفضاء يف والوطن الخاص املجال تشكيَل واملجتمعات

األسئلة: من مجموعة إىل أفرتض،

املفيدة ميرتا أماندا (دراسة اإللكرتوني؟ الفضاء يف الوطن أو املجتمع يُتخيَّل كيف •
الخصوص.) وجه عىل هنا مهمة ٢٠٠٠ عام الصادرة

والعام؟ التعريفية/املدوَّنة) (البيت/الصفحة الخاص بني الرابط ما •
املجتمع أو البيت داخل النوع) (وخصوًصا تُبَدَّل أو العالقات إنتاج يُعاد كيف •

اإللكرتوني؟ الفضاء أوطان يف
أَم للوطن نقل هو االفرتايض الواقع بيئات يف افرتايض فضاء يف وطن بناء هل •

له؟ امتداٌد

هذا ويعني اإلنرتنت؟ وسيط خالل من القومية الحدود اآلن «الوطن» صور تجتاز
يَصحبُه الوطن/األرض)، (من املادي الفعيل النزوح بمعايري الوطن، إقليم من االنفكاك أن
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يُعرِّف كيف اإللكرتوني. الفضاء يف أقلمته وإعادة الوطن إلحاح من ُمتزامنتان عمليتان
«شكل» إىل وتفتقر حدود، بال األصل، حيث من هي بيئة، يف «الوطن» فضاء نازح مجتمع

محدَّد؟
أن العاملية العنكبوتية الشبكة عىل الجاليات مجتمعات مع العاملون الباحثون أثبت
باملجتمع ُمشَرتك إحساس خالل من اإللكرتوني الفضاء يف ُهويتها تدَّعي اإلثنية املجتمعات
ُهوياتها عن هذه الجاليات جماعات تعلن .(٢٠٠٦ إجناسيو ٢٠٠٤؛ (فرانكلني والتاريخ
العاملي النظام لُرؤية جديدة طرًقا النقاش إىل أيًضا وتجلب «الوطن»، ب وإحساسها اإلثنية

الجديد.
هي للُمهاجرين املفتوحة الجديدة األقاليم اإللكرتوني، والفضاء السياسة حيث من
الثقافات هذه أن يبدو وبينما للتعبري. فضاءات شون املهمَّ فيه يجد أن يمكن موقع
عىل «الرد» من بدًال بعض»، إىل «بعضها تتحدَّث الرقمية العوملة يف النُّخبوية غري
ظاهرة. الثقافة إلبقاء مهمة وسيلة ذلك مع يَبقى هذا فإن السائدة، البيضاء الثقافات
اإلنرتنت عىل واالحتجاج العصيان صدارة يف الجاليات مجتمعات تكون كثرية، حاالت ويف
ح يُوضِّ كما اإلنرتنت، عىل التفاُعل .(٢٠٠٣ ليربمان ١٠٦–١٣٥؛ :٢٠٠٤ (فرانكلني
«تُحيا» حيث الجالياتية؛ وخربتهم الوطنية ُهويتهم ن يُكوِّ ما هو (٧٥ :٢٠٠٣) ليربمان
أن ،(٢٠٠٣) الل فيناي بنيَّ كما والواقع، و«تُعزَّز». مجدًدا»، و«تُناَقش الوطن، ثقافة
الدينية الدعاية تيسري يف أسهمت الجديدة واالتصاالت املعلومات وتكنولوجيات اإلنرتنت
املوضوع). لهذا االجتماعية النوعية الزاوية بخصوص ٢٠٠٣ فارغيز أيًضا (انظر الرجعية
بينما املحادثات، موضوع باعتبارها وجودها خالل من الوطنية الثقافة م تُضخَّ وباختصار،
لو ٢٠٠٤؛ (فرانكلني «وطنها» يف املشرتكة باملصالح موصوًال مجتمًعا املحادثات تُنِتج
خالل من للقومية العابرة اإللكرتونية املهاجرين جماهري وتُشكَّل .(٢٠٠٠ ميرتا ٢٠٠٣؛
يف اإللكرتونية الجماهري هذه وتوجد اإلنرتنت، عىل االتصال ممارسات من الشاكلة هذه

الواقعية. الفضاءات مع تكافلية عالقة

اليومية الحياة (4-2)

أو للمعلومات، طلبًا الناس حه يَتصفَّ حينما اليومية الحياة يف اإلنرتنت «يُستأنَس»
املمارسات وليست للتواصل. يستخدمونه أو الفراغ، وتزجية األلعاب يف يستخدمونه
الربامج ُمزوِّد يقصده كان ما دائًما هي ،(١٩٨٨) سريتو دو ميشال أوضح كما اليومية،
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اليومية فالحياة به. فعله يمكن ما إمكانيات يف يتحكَّم الربنامج كان وإن حتى يس، املؤسَّ
اليومية، والحياة وعاداتهم. العاديني الناس استخدامات خالل من وتُخرتَع ظرفية،
باالتصال يتعلق وفيما عالية. بدرجة ومحلية وُمتعدِّدة، ُمتغايرة، لة، املتأصِّ بطبيعتها
يظل االجتماعي. للتفاعل وسيلًة بوصفه اإلنرتنت يُستخَدم اليوميَّنْي، االجتماعي والتفاعل
أكثر إنه يُقال (الذي اإللكرتوني الربيد عْرب وأصدقائهم وأقاربهم هم بأَُرسِ متصلني الناس

استخداًما). واالتصاالت املعلومات تكنولوجيات مكوِّنات
الواليات يف ٢٠٠٢ وآخرين هوارد (مثل لة املفصَّ اإلثنوجرافية الدراسات وأنتجت
ظلوا (الذين اإلنرتنت» «مواطني للمستخدمني: تصنيًفا املستخدمني أنماط عن املتحدة)
وبريدهم أموالهم ليُديروا يوم كل الشبكة ويدخلون سنوات، بضع اإلنرتنت عىل موجودين
أقل ُمستخِدمون هم (الذين و«النفعيِّني» االجتماعية)، عالقاتهم روا ليُطوِّ أو اإللكرتوني،
اإلنرتنت يستخدمون (الذين و«التجريبيِّني» أداة)، مجرَّد باعتباره اإلنرتنت ويرون ًسا، تحمُّ
يتعلَّمون زالوا ما (الذين و«املستجدين» للمتعة)، أو املعلومات الستخراج األحوال أغلب يف
التي املختلفة األشياء يف نون» و«يتمعَّ لإلنرتنت، الشاسعة الفضاءات يف يُبحرون كيف
عىل تَشتِمل التي الحاالت معظم ويف واالتصاالت).5 املعلومات تكنولوجيات تَعرضها
عالقاتهم «بشدة» غريَّ اإلنرتنت أن الدراسة وجدت املستجدِّين، وحتى الشبكة مواطني
اإلمكانية وتعني االتصال. نمط به يُتاح الذي املنخفضة) (والتكلفة اليُرس بسبب االجتماعية
األمان قبيل من — والهواجس «املشكالت» من آخر نوًعا البيت من لالتصال امُلتزايدة
ووجدت فلكية. بصورة ارتفعا املثال، سبيل عىل واملقامرة، اإلنرتنت، فإدمان والخصوصية.
عىل املقامرة أن (٢٠٠٦) الشباب يخص فيما للمخاطر املسحية أننبريج معهد دراسة
(مركز ٢٠٠٥ عام من تضاعَفت سنة ١٨–٢٢ العمرية الفئة يف الذكور بني اإلنرتنت
باملائة ٤٠ نسبة أن نفسه للمركز آخر مسح ووَجد ٢٠٠٦ب). العامة للسياسة أننبريج
اتصل سبيس، ماي مثل االجتماعي، التواُصل ملواقع املراهقني امُلستخِدمني من األقل عىل
اجتماعي قلق النتائج هذه ويرافق ٢٠٠٦أ). العامة للسياسة أننبريج (مركز غرباء بها
هي املعلومات وخصوصية اإلنرتنت، عىل أطفالها يفعله «ما» بشأن اآلن األُرس تقلق أكرب.

.(٢٠٠٢ ونري (تورو الرئيسية الهواجس أحد اآلن
املعلومات، تشارك مجرَّد من أكثر هو ما هناك اليومية، الحياة حيث من أنه، غري
الذين أولئك (أو العائالت داخل الناس يطلب ما فغالبًا العائيل. والتواصل والتعليم،
األوقات خالل الدعم ينشدون وقد العواطف، عن للتعبري فضاءً عائالت) لهم ليست
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والنصح الصدمة، يف للتشاُرك ووسيًطا فضاءً أيًضا اإلنرتنت يُقدِّم خصوًصا. املضنية
كليم ١٩٩٩ عام يف صاغه الذي اإللكرتونية» «املواساة ُمصَطلح يُشري معها. التعامل بشأن
اإلنرتنت يُقدِّم العاطفية. واملساندة والعناية، املواساة، هذه مثل إىل (٢٠٠٥ (بدر وزمالؤه
ويدل واملفجعة. والضاغطة، املضنية، املواقف من متنوعة ألنواع التفاُعيل الدعم إمكانية

العام. املجال من جديد نوع ظهور عىل املختلفة االجتماعية املساندة جماعات صعود
العاطفية» جرينتش «خريطة قبيل من العاطفة، خرائط رسم مرشوعات تَستخِدم
املعلومات تكنولوجيات ،(٢٠٠١) باركس ليزا وعمل ،(٢٠٠٥) نولد كريستيان أعدَّها التي
ومرًة عاطفية. فضاءات باعتبارها اليومية الحياة فضاءات رسم إلعادة واالتصاالت
أنَّ الكتاب: لهذا األساسية الفرضية النوع لهذا الوجدانية الجغرافيات تؤكِّد أخرى،
محورية العواطف املادي-الواقعي. بالفضاء تكراري نحٍو عىل ُمرتبط اإللكرتوني الفضاء
ثريفت ٢٠٠٥؛ ثيني ٢٠٠٧؛ (كوان الجغرافيا علماء أثبت كما الفضاء، بشأن ملناقشاتنا
يعمل كيف ونسجل نرى أن من اإللكرتونية الثقافية التكنولوجيات وتُمكِّننا .(٢٠٠٤
باركس، ليزا لحظت بديلة. لجغرافيا خرائط نرسم وأن املدينة، عْرب سات واملؤسَّ الناس
انتقاالتها، خريطة إىل وبالنظر بعُد، وفيما لحركاتها. املواقع تحديد نظام تتبُّع مثًال،
هذا للمنطقة. ذاتية خريطة أنتجت ثَمَّ وِمن محدَّدة؛ مواضَع تجاه مشاعَرها اسرتجعت
رسٍم يف ولكن التقليدي، الخرائطي الفضاء يف ر مصوَّ غري الشخصية لتحركاتها السجل

الوجدانية». «الجغرافيا يَه نُسمِّ أن يُمكن ما — للخرائط جديد

الجديد الحرضي الفضاء (5-2)

الجغرافية، املعلومات نظام شأن شأنها واالتصاالت، املعلومات تكنولوجيات ت غريَّ
للفضاء االجتماعية والخربات العمليات من الالسلكي، واإلنرتنت املحمولة، والهواتف

العالم. عْرب الكربى املدن يف وخصوًصا الحرضي،
الرئيسة، الحرضية املراكز من الخارج إىل املالية والشبكات العاملي االتصال يُِشعُّ
للرشكات عاٍل تركُّز يمتلك املدن، «داخل» ويف عاملي. امتداد لها يكون أن بعينها ملدٍن ُمتيًحا
من كبري وقْدر األعمال، لتسيري التعهيد ومكاتب األبحاث، ومراكز الجنسيات، املتعددة
االجتماعية» «الفضاءات يف فيه مراءَ ال تأثريًا الثقافات واملتعدِّدي الرئيسيِّني السكان
الفضاءات خْلق تكنولوجيات من الشاكلة هذه أن هو فْهمه يُهمنا ما أن بيد للمدينة.
وهي ذكرنا)، (كما ومادية «صلبة» تحتية بنية عىل يعتمد فاإلنرتنت فراغ؛ يف تحُدث ال
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يمكننا فما ذلك، ومع حدود. بال فضاء إنتاج أجل من واملكانية، الجغرافية التحتية البنية
باطراد يعتمدان بها والخربة ما ملدينٍة املادية الفضاءات مع التعامل أن هو افرتاضه،
ويُستخدم واإللكرتونية. الالسلكية والشبكات املحمولة، الهواتف خالل من الوسائط، عىل
فيها تتشابَك التي املوصولة املدينة من النوع هذا لوصف اإللكرتونية» «املدينة مصطلح

.(١٩٩٦ (بوير مًعا والتكنولوجيا اإلنسانية، والحركات االجتماعية، العالقات
املادية. غري والكيانات اإللكرتوني الفضاء من موازيًا كونًا اإللكرتونية املدينة ليست
اإللكرتونية، التكنولوجيا فيها تكون «هجينة» مدينة اإللكرتونية املدينة العكس، عىل
املادية بالحياة متصلة االفرتاضية للبيئات التحتية والبنية الجديدة، اإلعالم ووسائل
ط تتوسَّ وبينما عنها. فصلُها يُمكن وال املدينة، لتلك والثقافية واالقتصادية واالجتماعية
بالزمن (وخصوًصا باملدينة الفرد خربة الرقمية والتكنولوجيا الجديدة اإلعالم وسائل
خالل من وتَتشكَّل تتمُّ بدورها فهي م)، املضخَّ والحراك الدائم االتصال بفعل والفضاء
اإللكرتونية فاملدن املجتمع. أو للمكان الثقافية واملالمح املستخدمني أجسام وساطة
والتكنولوجي، االجتماعي واالفرتايض، الواقعي من املادي، وغري املادي من «تقاطعات»
مثال هي ما، جامعيٍّ حرٍم يف الداخلية الشبكة أو الرتاسل قائمة مسبوقة. غري بطرٍق
شبكيٍّا. بها ويتصل اإللكرتونية، بالفضاءات املادي املكان بها يُغطَّى التي للطريقة
واالفرتايض.6 املادي بني ما «جَدلية» طبيعة ذو إحساس هو اإللكرتونية باملدينة واإلحساس
بيان من تشمله ما مع — املحمولة والهواتف االفرتاضية، الفضاءات الناس يستخدم
من املواقع تحديد نظام أو — يف» «أنا أو أنت؟» «أين عن سؤال أو املكان»، د «ُمحدِّ افتتاحي
االصطناعية األقمار باستخدام املالحة أنظمة وتحكم الواقعية. الفضاءات يف التجوُّل أجل
املواقع، عىل املرئية الدالئل تسجيل عىل القدرة باطراد نفقد حيث القيادة؛ يف خرباتنا
واقعي هو بما الخربة بني الفصل ممكنًا يَُعد لم عنها. لتخربنا الشاشة عىل كليٍّا ُمعتِمدين
ميتشل جيه دبليو يوضح وكما متداخالن. ألنهما ُمتمايَزيْن؛ عامَلنْي يف افرتايض هو وما
للمرجعية األساسية األنماط ت تغريَّ والتتبُّع، املواقع، تحديد نظام فمع ،(١٢٠ :٢٠٠٣)
الفضاءات يف للمالحة املعرفية، مهاراتنا عىل نعتمد مما أكثر الشاشات عىل نعتمد لدينا.
يف املالحة فإن ولذلك، جغرافيٍّا». زة «ُمرمَّ جميًعا هي التي والشوارع، واملدن واملباني
تُستخَدم حيث واملادية؛ الرقمية املجاالت بني ما تصل شبكيٍّا املتصلة املدينة فضاءات
املرشوبات ماكينة من يشء، كل مكان لتحديد الكامريا أو املواقع تحديد نظام شاشة
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مة»: املضخَّ «الفضاءات يساعد فهذا أعتقد، وكما الرسيع. الطريق َمخرج إىل الغازية
تسجيًال ومسجلة مصورة، (متصلة، فقط تعقيًدا أكثر كونها بمعيار مة مضخَّ ليست
الفضاءات ليست بالفضاء. الذاتية خربتنا بمعيار أيًضا ولكن ومرقمة)، زة، ومرمَّ مرئيٍّا،
فنحن به؛ لإلحساس أخرى طريقة ولكنها الواقعي، الصلب الفضاء من بدائل مة املضخَّ
الخريطة أو املواقع، تحديد نظام شاشة خالل من بالطريق أو باملبنى أوًال «نحس»

ماديٍّا. مواجهته قبل التفاعلية
املدينة كانت إذا الحرضي. الفضاء يف جديًدا معرفيٍّا نموذًجا اإللكرتونية املدن تُشكِّل
فبإمكان و«القوة»، و«الضوء»، «الرسعة»، بجغرافيات اتَّسمت قد عرش التاسع القرن يف
أن بدقة، (١٩٩٦) ثريفت نايجل ذكر كما والعرشين، الحادي القرن يف اإللكرتونية املدينة
اآليل» «التعقيد يَشمل الجديدة.7 الجغرافيا يف ًدا ُمحدِّ عنًرصا بوصفه «االتصال»، تضيف
الدائم» «االتصال والعرشين الحادي القرن يف الحرضي ظرف يف ثريفت يُحدِّده الذي
ُمهاتَفة أو البيت، من العمل بمكان االتصال أكان سواء — بالفضاء خربتنا يُغريِّ الذي

العمل. مكان من البيت
(بي قيادة مراكز أو مسيِطرة مراكز إما شبكيٍّا املتصلة املدن تكون أن ويمكن
غريها: من أعىل خدمية قيمة ذات مدن فهي املسيطرة املراكز أما .(٢٠٠٤ تيلور جيه
تستضيف التي املدن فهي القيادة مراكز وأما ونيويورك. لندن الجانب هذا يف وتربز
١٠٠ مقرات تستضيف مدينة ٢١ أن تيلور ويلحظ العاملية. الخدمات رشكات مقرات
القيادة فمراكز ذلك، ومع أخرى. مرة ونيويورك لندن رأسها وعىل عاملية، خدمات رشكة
أن تيلور تحليل ويُظهر قومي. عْرب نحٍو عىل موزَّعة الضخمة األعمال لهذه اإلقليمية

تماًما. غربية تزال ال شبكيٍّا املتصلة املدن عْرب العوملة
(الدوائر املراقبة كامريات رقابة. فضاءات أيًضا الجديدة الحرضية الفضاءات
الهاتف استخدام خالل (من واألشياء لألشخاص اإللكرتوني والتتبُّع املغلقة)، التليفزيونية
يف شائعة مالمح هي بُعد، عن االتصال وأنظمة الحركة، ومستشعرات والوسم)، املحمول،
العامة. والفضاءات واملالعب، العرض، ُدور عات ومجمَّ التجارية، للمراكز الراهن الوقت
وُمراَقبني َمحُصورين األقدم العصور يف مراقبتهم املراد واألماكن الناس كان وبينما
فالرقابة املراقبة)، يتوىلَّ برشيٍّا جسًدا مسبًقا يَفرتض (الذي «الجسدي» بالنظر غالبًا
مثل املفتوحة؛ الواسعة الفضاءات ومنها الفضاءات، كل الحرص: فكرة تَُجبُّ الراهنة
«العني» ل تخضع أن يُمكن األلعاب، ومناطق واملتنزهات، املرورية، والتقاطعات الطرق،
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امُلتنكِّرة الرقابة البيانات. بنك إىل البرصية املادة إرسال تعيد التي للكامريا، اإللكرتونية،
رأس من دة معقَّ ِبنية يف املتجذِّرة «القوة» صور من مقنَّعة صورة هي أمن، صورة يف
(الفاعلية) الحركات د تُحدِّ صورة االجتماعي، والسلوك وحمايتها، وامِللكية (األرباح)، املال
رقابة» «مجتمعات إىل الحرضية املجتمعات ُمحوِّلة الفضاء، ذلك بمستخدم الخاصة

.(٢٠٠٤ (ديلوز
ويُشكِّله، اآلخر عىل طرف كل فيه يَُردُّ الذي واالفرتايض، الواقعي بني الجدل يؤدي
التحكُّم وفضاء اإللكرتوني». التحكُّم «فضاء (٢٠٠١) وشفارتس ميرتا يسميه ما إىل
أنا عرَّفتُه ما أو الفضاءين، «بني» املتباَدلة االستجابة آلية من الناتج األثر هو اإللكرتوني
االجتماعية العوامل تُكوِّنه رقمي» «تشكيل هو اإللكرتوني» التحكُّم «فضاء «الجدل». ب
حرفيٍّا يَعني (سايربسبيس) اإللكرتوني الفضاء كان إذا ذاته. بالقْدر التكنولوجية والعوامل
فالتكنولوجيا «املالح»)، تعني يونانية كلمة cyber «سايرب» (كلمة للمالحة» قابًال «فضاء

الواقعي. الفضاء يف املالحة من تُمكِّننا اإللكرتونية
أخرى أسئلة طرح اإللكرتوني» التحكُّم «فضاء طبيعة عن التساؤل يشمل وهكذا،
ورسعة والشبكة، اإللكرتوني، املوقع د تُحدِّ التي والثقافية واملالية االجتماعية العوامل عن
التعامل يُِربز الثقافية، الدراسات نظر وجهة من التنظيمي. والنسق العريض، النطاق
ثَمَّ ومن والرقابة، القوة، مسائل إلكرتوني» تحكُّم «فضاء أنه عىل اإللكرتوني الفضاء مع
فيما متصلة اإللكرتوني التحكُّم لفضاء والتكنولوجية والثقافية، املادية، فالركائز الفاعلية.
الفرعية الثقافات جانب من ذلك، مع هدمها، يُمكن التي والتنظيم، القوة بنى داخل بينها

الفاعلية. وأشكال
وبدأ نولد. كريستيان عمل يف الظهور يف الحرضية للجغرافيا جديد نموذج بدأ
ومي ،(٢٠٠٥) ثيني وديبورا ،(٢٠٠٤) ثريفت نايجل مثل امُلعاِرصون، جغرافيا علماء
عىل ُمركِّزين ،(٤٥١ :٢٠٠٥ (ثيني الوجدان» «جغرافيات عن يُنظِّرون (٢٠٠٧) كوان بو
العام. الفضاء مع التعامل وأفعال ق، التسوُّ ومناطق الطرق، ألحوال الناس استجابات
الواقعي، العالم االفرتايضعىل العالم خرائط يُريس الجغرافيا من جديد نوع هي والنتيجة
أن الكتاب: هذا يف األساسية الفرضية إىل العاطفة خرائط ترجعنا صحيح. والعكس
الفضاء يف ُمتجذِّر ألنه الواقعي؛ الفضاء إىل دائًما يَرجع أن يجب اإللكرتوني الفضاء
املجسدة املمارسات من ومنظومة الخربة أشكال من شكًال العاطفة كانت إذا الواقعي.
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للفضاء لالهتمام ُمثرية عواقب يف تتسبب العاطفية فالجغرافيات ظاهًرا؛ سلوًكا تُنتج التي
اإللكرتوني.

أيًضا هي كاترينا، إعصار أو ٢٠٠٤ عام لتسونامي املكرَّسة الكوارث مواقع
بدرجة عاطفية واقعية أحداث عىل تُبنى اإللكرتوني، الفضاء من/يف عاطفية جغرافيات
برسم اإللكرتوني الفضاء يف العالم جغرافيا تشكيل املواقع من النوعية هذه تُعيد عالية.
استجابة. أفعال وتنتج — الكوارث — العالية العاطفية الشحنات بمعايري لألقاليم خرائط
هذه مثل عىل املبنية النشطة الت التدخُّ باتجاه هنا اإللكرتونية الثقافة تعمل أن ويُمكن

العاطفية. للخرائط االستجابة

الشبكية والديمقراطية واملجتمع، الشبكي، املجتمع (6-2)

(١٩٩٨ (جرهام تكراري» «تفاعل يف ُمرتبطان االفرتاضية والعوالم اإللكرتوني، الفضاء
إذا اجتماعيٍّا». رقميٍّا «تحوًال الرقمية يَغ الصِّ إىل ل التحوُّ يكون ما ودائًما املادي. العالم مع
امُلمكنة العواقب فما فيه، وُمتجذِّرة «الواقعي» بالعالم موصولة االفرتاضية العوالم كانت
يف العواقب صوغ يمكن (املجتمع)؟ السيايس والفعل والسياسة، العام، املجال عىل حينئٍذ

محددة: أسئلة صورة

وفعل املجتمع، بناء عملية اإلنرتنت عىل املسانَدة جماعات وجود م» «يُضخِّ هل •
املجتمع؟ «فاعلية» ثَمَّ وِمن املجتمع؛

الديمقراطية؟ القضيَة يدفع هل •
السيايس؟ الشأن نطاق يُمدِّد هل •

، ثَمَّ ومن «اآلخر». عن املعلومات تزايُد عىل االجتماعي والتفاعل باملجتمع الوعي س يُؤسَّ
واملشاركة العام الوعي يزداد هل يشء، أي عن بل العالم، عن املعلومات من املزيد فمع

الجديدة؟8 اإلعالم ووسائل اإلنرتنت باستخدام االجتماعية
،(١٩٩٥) والحداثة» اإلعالم «وسائل بعنوان الشهرية دراسته يف طومسون جون زعم
العالم يف والتفاعل الفعل، من جديدة أشكال خلق يشمل االتصال وسائط «استخدام أن
باآلخرين االرتباط من جديدة وطرق االجتماعية، العالقات من جديدة وأنواع االجتماعي،
أكرب تفاعًال يخلق طومسون، يفرتض كما االتصال، من املزيد كان إذا (ص٤). وبالذات»
املشرتكة املصالح خالل ومن «االتصال»، خالل من مبنيٍّا املجتمع كان وإذا «اآلخر»، مع
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ثمانينيات عقدي يف واالتصاالت املعلومات تكنولوجيات ثورة هذا لت سهَّ فقد والتبادل،
من أحدث أشكاًال أن ،(١٩٩٩) وَجليا وملان بنيَّ كما والواقع، وتسعينياته. العرشين القرن
فضاءات (حتى) عْرب املصالح يف التشارك خالل من بالقرب اإلحساس ع تُشجِّ االتصال

الغرباء. مع التواصل إرادة وتُغذِّي شاسًعا، انفصاًال منفصلة
الكمبيوتر، بيانات لوحة نظام مثل — املجتمع تكنولوجيا مبادرات ركَّزت ما دائًما
(١٩٧٩)؛ بريكيل مدينة يف املجتمع ذاكرة ومرشوع (١٩٧٨)؛ وشيكاجو كروز سانتا يف
واملجتمع العام، الفضاء عىل — (١٩٨٩) مونيكا سانتا يف الشعبية، اإللكرتونية والشبكة
االتصال أنظمة خالل من العام املجال تشكيل إعادة عىل األمثلة هذه من كلٌّ ويدلُّ املدني.
شئون إدارة يف الكمبيوتر عىل االعتماد وشبكات املجتمع، تكنولوجيا ومراكز نة. املحسَّ
إلكرتونيٍّا. املتصلة واملدن املجتمعات يف الجديد العام للمجال ا جدٍّ شعبية أمثلة هي املجتمع،
توسيع إىل وتسعى املحلية، البيانات وتجمع والتدريب، باألساسيات، املعرفة ر تُوفِّ وهي
عىل مبادرات صورة يف للغاية، محلية تكون وقد الشبكي). (املواطن املواطن مشاركة
الجديدة، التكنولوجيات إىل النفاذ فيه يُمكن ا عامٍّ مجاًال تُمثِّل ولكنها الحي، مستوى
البيت يف الكمبيوترات إىل الوصول تستطيع ال سكانية مجتمعات ِقبَل من وخصوًصا
تمتُّع إىل الحكومية غري املنظمات تسعى السبب ولهذا .(٦٨ :٢٠٠٢ (سفرون العمل أو
كاٍف عدد يكون قد حيث القرار؛ صنع يف أعظم ودور أكرب، اتصالية بقدرة املواطنني
إذا ما عليها امُلختِلف املسائل من (بالطبع، العامة السياسة تغيري عىل قاِدًرا املواطنني من

أكرب). مشاركة تضمن األكرب االتصالية القدرة كانت
كان إذا العام. واملجال العام الفضاء من جديًدا نظاًما الشبكية املجتمعات تُنِتج
أقسام كل بني التواُصل عىل يُبنى ،(١٩٨٩ / ١٩٦٢) هابرماس له نظَّر كما العام، املجال
بني ما ط ويتوسَّ االتصال)، وسائل إىل منفذًا الجمهور أقسام كل امتالك (مثل الجمهور
املجتمع يف ينشأ كما والربط، التواصل من املزيد يُنِتج أن بد فال واملؤسسات، الناس
املعلومات تكنولوجيات كانت إذا ما مسألة وتخضع حيوية. أكثر ا عامٍّ مجاًال الشبكي،
لنقاش اإلنرتنت، مع حتى العام، املجال «عمومية» ودرجة النشوء، هذا ل تُسهِّ واالتصاالت

كثري.
االفرتاضية املجتمعات (١٩٩٤ رينجولد (مثل اإللكرتونية للثقافة سون املتحمِّ يرى
الرجوع يُمكن وربما الحديث. العرص يف العام الشأن اضمحالل أنه عىل يُدَرك ما عىل ا ردٍّ
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ويف االفرتايض، املجال فضاءات يف االجتماعية واملخاَلطة املشرتكة، والقيم التشارك، إىل
االعرتاف من بد فال ذلك، ومع العاَلمي. املدني املجتمع بناء (إعادة) مساعدة النهاية
إىل تُرتَجم والتزاماتها ومقوالتها، اإلنرتنت، مناقشات كانت إذا ما بشأن قوية شكوٍك ببقاء
الثقافة بخصوص الثاني الفصل يف به استشهدنا كما — ذلك مثال األرض. عىل تغيريات
مثل أن عن كشفت االجتماعي التواصل ومواقع اإلثنية املواقع دراسات أن — الشعبية
أخرى، وبعبارة الخطابي. املستوى تتجاَوز ما نادًرا املجتمعية أو املدنية املشاركة هذه

!(٢٠٠٧ برين (انظر الفعل إىل الحديث من تنتقل ال فهي
دراستي قبيل من األمريكية املتحدة الواليات يف الشبكي املجتمع دراسات تفرتض
املستوى عىل الحراك يُيَرسَّ بينما أنه (٢٠٠٤) سيلفر وديفيد (٢٠٠٤) بويد-باريت أوليفر
اإلقصائي الطابع يُغريِّ ال فإنه واالتصاالت، املعلومات تكنولوجيات بفعل الجماهريي
واالحتكارات الربوتوكول فضوابط سنرى، وكما اإللكرتوني. الفضاء به يتَّسم الذي
تتحكَّم ثَمَّ ومن واستخدامه، ونصوصه، اإللكرتوني، الفضاء مجال يف تتحكَّم الرشكاتية
بالنظر ،(٢٠٠٢) ولوفينك ،(٢٠٠٤) شابمان جراي مثل آخرون، ويرى االتصال. يف
ُمقاومة أي أن املضادة، والحركات التكتيكية، اإلعالم ووسائل الثقافية، الحركات إىل
العابرة املقاومة شبكات يف ا مهمٍّ عنًرصا تَُعد التكنولوجية» «العوملة ل املحيل املستوى عىل
صدوجالس ويُلخِّ واالتصاالت. املعلومات لتكنولوجيات ال الفعَّ التسخري خالل من للقومية
مجتمعات [يف واملعرفة املعلومات ر «تسخَّ يأتي: كما الرؤية (٢٠٠٤) داي وبيرت شولر
تحقيق خالله من يُمكن الذي التواصيل للفعل رئيسة مصادر باعتبارها املعلومات]
مستوى عىل والفاعلية والفعل، املنارصة، شبكات تبني (ص٣٥٤). االجتماعية» األهداف
مجتمًعا بذلك خالقًة والعاَلمي، القومي امُلستوينَْي عىل وتغذِّيها أوسع، شبكاٍت عىل املجتمع،

والثقافية. الجغرافية الحدود عْرب مدنيٍّا
يَحَظون ال الذين الناس إىل اإلنديميديا) (أو املستقلة اإلعالم وسائل مراكز تتطلَّع
من بذلك عة ُموسِّ املفتوح، والنرش األخبار، قنوات عىل فضاءً وتَمنحهم كاٍف، بتمثيل
حركات مع قريب نحٍو عىل وبالتوازي ديمقراطية. ِصبغة عليه وُمضِفيَة املدني املجتمع
املجانية، الكمبيوتر وبرامج الراديكالية، والديمقراطية اإلعالمي، والنشاط العاَلمية، العدالة
إعادة يف أساسيَّنْي عنرصين وديمقراطيتها املستقلة اإلعالم وسائل مراكز ع تنوُّ يُشكِّل

.(٢٠٠٤ موريس (انظر الرقمي العرص يف املدني املجتمع تشكيل
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خالل من العام واملجال املدني املجتمع مساندة مسألة تتوقَّف ذلك، من الرغم وعىل
عىل: واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا

والرسعة). واإلتاحة، (التكاليف، املنفذ •
وتقويماته). اإللكرتونية الجمهور رسائل تجاه سات املؤسَّ (من االستجابات •

(االتصال). نوعيات •

فالتفاوتات بحق. ا» «عامٍّ ا» عامٍّ «مجاًال ذاتها حد يف التواُصل وسيط إتاحة تضَمن ال
أن تَعني االتصال عىل القدرة يف واإلقليمية االجتماعية، والنوعية واالقتصادية، الِعرقية،
بقْدر (التكنولوجية)، النخبة ِقبَل من مبني مجال هو اإللكرتوني الفضاء يف العام املجال
أو الِعرقية/اإلثنية األقليات من يكونون ما غالبًا (الذين شون املهمَّ يبقى بينما أكرب،
بالفعل امُلتمكِّنة الفئات واالتصاالت املعلومات تكنولوجيات ساعدت الهامش. عىل النساء)

الهوامش. عىل املحرومون يزال ال بينما القوة، من مزيد كسب عىل
هو املجتمع تمجيد أن للمجتمع، نقدها يف (١٩٩٠) ينج ماريون آيريس تفرتض
محٍو إىل يفيض تجانس يحدث حينما إال املجتمعات تشكيل يمكن فال لالختالف؛ نفي
سائلة، اإللكرتوني الفضاء يف الُهويات تكون ينج، مخاوف وبمد .(٢٢٩ :١٩٩٠) لالختالف
اإللكرتوني الفضاء أن هذا ويعني «الواقعية». بالُهويات ُمرتبطة غري وحتى واعتباطية،
وحدة توجد ال حينما حتى األفراد، بني وباملجتمع بالوحدة زائًفا شعوًرا ل ويُسهِّ ع يُشجِّ
مالمح ذلك كل التماثل، وغياب والفوىض، فاالختالف، ذلك، ومع الواقعي. العالم يف كهذه
عالم الواقعي، العالم من الجانب هذا إغفال ويَعني نسكنه. الذي الواقعي للعالم ثابتة
اإللكرتوني الفضاء يف بالتجانس موسوم وهمي مجتمع لصالح نشغله، الذي والدم اللحم

الواقعي. بالفضاء مرتبط غري ا عامٍّ فضاء نَخلُق أننا
النقاش أو الرشيد الخطاب خالل من «فقط» ن مكوَّ أنه عىل العام املجال رؤية تعني
والنفاذ العام املجال طبيعة تبني معايري منظومة إعداد هابرماس) يفرتض (كما العقالني
العقالني؟ النقاش من فقط ُمشكًَّال املثال سبيل عىل العام املجال يكون أن يجب ملاذا إليه.
واإلحساس، والشعور، العواطف، مثل أخرى، أبعاًدا ن تتضمَّ اإلنسانية الحياة كانت إذا
هل وحدها؟ والرشيدة القانونية العمل أطر يف منصبٍّا النقاش يكون أن يجب فلماذا
املثال، سبيل عىل فواجعهم، تداُرك أو العدالة إىل الساعني واملجتمعات األفراد أن هذا يعني
هل العام»؟ «املجال يف يُسَمعوا لكي العقالني النقاش أو القانون لغة إىل يلجئوا أن يجب

العام؟ املجال هذا يف األهلية من ُمنتِقص عنرص «الخاصة» املشاعر عن التعبريات
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تشكيله. فعل أهمية بقْدر مهمة الشبكات خالل من امُلشكَّل العام املجال نوعية لهذا،
اإلنرتنت، عىل املحتوى طبيعة قبيل من الحاسمة، والهواجس لألسئلة التصدِّي هذا سيَشمل
يف الوظائف إيجاد عىل امَلحرومني الناس تدريب يُمكن وكيف املحتوى، هذا و«ضوابط»
التي املهارات كسب عىل األطفال ملساعدة درايس منهج تطوير وكيفية املعرفة، اقتصاد
اإللكرتوني الفضاء يف العام املجال طبيعة ترجع ولذلك، املعلومات. لعرص إليها يَحتاجون

املادي. الفضاء يف العام املجال طبيعة إىل أخرى مرة
مواقع تُشكِّل املحتوى. وتنظيم العام اإللكرتوني للفضاء ممتاز مثال الويكي مواقع
تنظيمها يُعدِّل أو يحذف أو يُحرِّر أن يف حر شخص (كل «املفتوحة» بطبيعتها الويكي،
البيانات قواعد عمل من بالكامل مختلًفا نظاًما إلكرتونية)، روابط من ذلك يشمله بما
هي امُلسبَقة، الربمجة من بقليل الويكي، مواقع تكون وربما العام. والفضاء املعرفية،
أُنشئت التي «ويكيبيديا»، تكون وربما ديمقراطية. نفسها املعرفة جعل يف التالية النقلة
السيطرة غياب يتسبَّب وربما اإلطالق. عىل نموٍّا وأرسعها البيانات قواعد أكرب ،٢٠٠١ عام
تُمثِّل ولكنها األكاديمي، العمل اضطراب يف «ويكيبيديا» عىل املنشورة املادة عىل االحتكارية
ساتيني، املؤسَّ امُلحرتفني باملعرفة العاملني أيدي من املعلومات تحرير يف التالية الخطوة
التواُصل عىل َمبني العام املجال بأن هابرماس حجة قِبلنا لو التجارية. املصالح ومن
شخص كل وصول حرية عىل الحفاظ من حينئٍذ بد فال الرشيد، الجدال وعىل املستنري،
وتَشاُطر املفتوح، واملصدر الويكي، مواقع أن هذا ويعني «امُلستنري». الجدل مصادر إىل
املوثوق املعلومات إىل والكامل املالئم الوصول لضمان رئيسية سمات كل هي املعرفة
املصدر وحركات الويكي، ومواقع األقران، فشبكات ولذا متميِّز. عام مجال لتشكيل بها،
العام للمجال اإلنشاء هذا حاسمة عوامل كلها هي اإللكرتونية الثقافات داخل املفتوح

وتوسيعه.
تُشكِّل أن األرجح فمن املادي، الشأن يف األمر نهاية يف كامنة الرقمية الثقافة كانت وملا
تُشكِّل التي ذاتها (املتفاوتة) العوامل بها تتحكَّم حتى أو الرقمي، العام املجال طبيعَة
اإللكرتوني الفضاء يف مدنيٍّا مجتمًعا أو ا عامٍّ مجاًال نرى أن املثايل ومن املادية. الوقائع
الهادف الشبكي التواُصل من الشاكلة هذه رؤية هو يُمكننا ما أن إال بذاته. غاية أنه عىل
ا عامٍّ ومجاًال املادي، العالم يف االجتماعية العدلة أجل من للتحرُّكات تضخيًما بوصفها
الوقائع يف يؤثِّر املعلومات قات تدفُّ من وفضاءً املادي، العام املجال نسيج يُعدِّل رقميٍّا
العام املجال هذا يؤثر، لم ما أو يؤثِّر، أن وإىل عدالة. أكثر عاَلًما س يُؤسِّ لكي املادية
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الضوابط تحرير هذا يعني وقد — الناس من أكرب لعدد املادية الوقائع يف شبكيٍّا املتصل
(باملعنى «افرتاضيٍّا» يظلُّ فهو — واالتصاالت املعلومات تكنولوجيات ظلِّها يف تعمل التي

الفعيل). وليس الكامن
تكنولوجيات عْرب وتمكينه االتصال تقوية فيها يمكن محددة مناطق املنظَّمات شكَّلت

:(٢٠٠٧) لينك بولييس منظمة وتَقِرتح واالتصاالت، املعلومات

املعلومات. جمع عىل تُساعد األحياء، عن معلومات نظم •
السياسة. صنْع أجل من إلكرتونية منارصة •
اإلنرتنت. عىل الصغرية للمرشوعات مساندة •

للتدريب. رقمي إدماج مبادرات •

املواطنني تُساعد ولكنها الدولة، — تشمل ال أو — تَشمل قد مدنية مبادرات كلها هذه
الخاصة. املحلية منافعهم لتحقيق املعلوماتي االقتصاد استخدام عىل

لألرقام جديد نظام فرض ضد حملة لشن اإلنرتنت عىل احتجاج أُطِلق ١٩٩٩ عام يف
من الغربية املناطق يف محلية) مكاملة إلجراء رقًما ١١ عىل الضغط فيه (يفرتض الهاتفية
استخدمت شعبية»، «انتفاضة بأنها اإلخبارية اإلعالم وسائل وصفتها وإذ أنجلوس. لوس
مكثًَّفا استخداًما واإلنرتنت واالتصاالت املعلومات تكنولوجيات أُوَفرِالي» «ستوب حملة
اإللكرتونية الديمقراطية ،(٢٠٠٢) وون-يينج دتون ويليام رأي وفق تُمثِّل، حالة يف —
اإلعالمية القنوات كل الويب ل يُكمِّ اإللكرتونية، الديمقراطية يف اإللكرتونية. واملناَرصة
احتجاجات حالة يف (كما ويجمع التقليديني البوابات» «حراس كل ويَتخطَّى األخرى.
جغرافيٍّا، املشتَّتني امُلنظِّمني بني (١٩٩٩ عام يف العاَلمية التجارة منظمة ضد سياتل
يف ا مهمٍّ دوًرا واالتصاالت املعلومات تكنولوجيات تلعب كما املحلية. املسائل عىل لريكزوا
من االتصال شبكات تشكيل تُعيد أنها واألهم وتعبئتها. الشعبية املسانَدة تنظيم مسرية
بني ما أرخص) نفاذ (بتَكلفة تربط وهي َمن. وإىل ماذا، وعن يتحدَّث، َمن يف التأثري خالل
صانعي إىل التحدُّث عىل منهم كالٍّ ُمساِعدة والباعة، والطالب، البيوت، وربات امُلفكِّرين،

املحليِّني. املسئولني أو السياسة
مجرد من أكثر الشبكية والديمقراطية املدني املجتمع يكون أن يُمكن كيف نرى حتى
عرص يف الديمقراطية تُمكِّن كيف النوع. إىل املستندة طبيعتها نتأمل دعونا مثايل، أمر
القرار، صنع يف النساء دور م» «تُضخِّ هل النساء؟ واالتصاالت املعلومات تكنولوجيات
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الدويل البنك د يُحدِّ الخاص؟ املجال يف حياتهن ونوعية العام، املجال يف ومشاركتهن
والتعليم، والتوظيف، واملحتوى، واالستخدام، النفاذ تشمل التي املعايري من مجموعة
عىل امُلعتِمد االستخدام لقياس أخرى معايري بني من القرار، صنْع يف واملشاركة والسياسة،

تاريخ). بال الدويل، (البنك واالتصاالت املعلومات لتكنولوجيات النوع
للتكنولوجيات النوع عىل القائَمنْي واالستخدام بالطبيعة املتعلِّقة الدراسات ركَّزت
للنشاط اإلنرتنت الهند يف النساء تستخدم العالم. عْرب معيَّنة مناطق عىل اإللكرتونية
عىل واالتصاالت املعلومات تكنولوجيات استخدامهن ويعتمد االحرتايف، للعمل ال الشخيص،
لإلنرتنت النساء استخدام بأن عجب، وال وييشهذا، املنزلية. والرتتيبات العائلية املسئوليات
ويف .(٢٠٠٦ الهند يف املحمولة واألجهزة اإلنرتنت (اتحاد سياقهن يف مدمجان عليها وعملهن
تكنولوجيات عىل التطوعية واملنظمات الحكومية غري املنظمات اعتمدت األماكن، من كثري
أو تمتلكها التي اإللكرتونية التجارية املرشوعات نمت كبري. بقْدر واالتصاالت املعلومات
وتجمع .(١١٤ :٢٠٠٢ (ساسن العرشين القرن من التسعينيات أواخر منذ نساء تُديرها
،(www.womensenews.org) إينيوز» «ِوِمنز موقع قبيل من النسائية، األخبار جماعات

يوم. كل وتَنُرشها األخبار من هائلة كميات
االتصال هو واالتصاالت املعلومات تكنولوجيات تُمثِّله الذي «االبتكار» كان إذا
يف النساء تُمكِّن ظلَّت اإللكرتونية التكنولوجيات أن لو كما فيبدو الدائمان، والتضخيم
بينما األقل. عىل العرشين القرن من التسعينيات عقد أواخر منذ املجتمع من معيَّنة رشائح
(من ع التوسُّ فيه يحدث أن يُمكن الذي الرئيس املجال هو االتصال وسائط إىل النَّفاذ ال
النساء. مشاركة من أعظم درجة هناك أن بالتأكيد يبدو والنفقات)، التحتية الِبنية حيث
عىل يدلُّ ولكنه ريفيٍّا، منه أكثر بالطبع حرضي التضخيم هذا النامية، الدول حالة يف

املعلومات. إىل الوصول عىل السابق الجيل قدرة يفوق محسوم ن تحسُّ

اإللكرتوني الفضاء حكم (3)

ا. حقٍّ حكمها يُمكن وال حرة أنها هي اإللكرتونية الفضاءات عن انتشاًرا األوسع الخرافة
اإلطالق. عىل ديمقراطية العامة املجاالت أكثر تُمثِّل الصفة، بهذه وإنها،

ثقافات إنشاء عىل يُساعد اإلنرتنت بأن (٢٠٠٦) بوسرت مارك أمثال أكاديميون يؤمن
جهة، من وسنغافورة). الصني عن خصوًصا بوسرت (يكتب جديدة سياسية وشبكات
السياسية. املشاركة يخص فيما اإلنرتنت يُقدِّمها التي الحريات إىل إشارته يف ُمحقٌّ بوسرت
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تُمارسه الذي الضبط من األوسع األشكال أخرى، جهة من يتجاَهل، فهو ذلك، ومع
عن لدراسة ٢٠٠٣ كاالثيل (انظر اإلنرتنت استخدام عىل نفسها الدول هذه حكومات
الشخصية االتصاالت تعمل البورمي). السياق بخصوص ٢٠٠٧ وتران واإلنرتنت، الصني
عن التساؤل بذلك مثريًة شبكة، من جزء هي ُمشرتكة بروتوكوالت خالل من الناس بني
يُراقب أهمية، أقل ليس ولكنه أصغر، نطاق وعىل جوهرها. يف الشخيص» «التواصل فكرة
مرة ُمثْبتني — ملوظفيهم اإللكرتوني الربيد واتصاالت اإلنرتنت استخدام العمل أرباب

املتخيَّل. الحرَّ الفضاء ليس اإلنرتنت أن أخرى
كاالثيل وشانيس ،(٢٠٠٢) مولر ملتون من لكلٍّ الحديثة األعمال وكَشفت درست كما
يُركز حريَّة. اإلنرتنت أن خرافة (٢٠٠٤) جالوي وألكسندر ،(٢٠٠٣) بواس يس وتيلور
اإلنرتنت. بروتوكول وعناوين النطاقات، أسماء نظام جذر مراقبة محاوالت عىل مولر
قواعد يُشكِّل ناشئًا دوليٍّا نظاًما صة املخصَّ واألرقام لألسماء اإلنرتنت مؤسسة ي ويُسمِّ
،٢١٢ :٢٠٠٢ (مولر القومية الحدود عْرب عاَلمي ملصدر التنظيمية واملشكالت الحكم إدارة

.(٢١٧
وتنظِّم الشبكة، فضاء ه وتوجِّ فنيٍّا، معياًرا تُحدِّد التي القواعد منظومة ى تُسمَّ
بكونه يتَّسم املوزَّعة، لإلدارة نظام وهو .(٧٤ :٢٠٠٤ (جالوي «بروتوكوًال» قات التدفُّ
من نوع هو الطوارئ. مع يتالءم أن ويُمكن ومرنًا، املركز، من ومجرًَّدا للسلطة، ا مضادٍّ
وكما .(١٢٢ :٢٠٠٤) والرشكة والحكومة، املؤسسة، سلطة خارج املنطقي التشغيل ضبط
فالربوتوكول، املركز، من ومجرَّدة موزَّعة شبكة اإلنرتنت كون مع حتى جالوي، يُشري
تجنُّب تكلفة ألن للضبط؛ آلية عمل يَعمل الرشكات، أجهزة أو املؤسسات ِقبَل من بوضعه

.(١٤٧ :٢٠٠٤ (جالوي تُطاق ال الربوتوكويل» «املجتمع يف الدخول
الفن أشكال وبعض والتكتيكية، املستقلة اإلعالم ووسائل فامُلخِرتقون، ذلك، ومع
هدًما يُشكِّلون إنسامبل) آرت كريتيكال من اإللكرتوني النسوي الفن (مثل اإلنرتنت عىل
من الربامج) (ومنها البيانات تحرير يف راغبني املجتمع، داخل من يعملون وهم لألعراف.
الربوتوكول نظام التكتيكية اإلعالم ووسائل املخرتقون يزعج نوعه. يكن مهما التنظيم
«داخل» قات التدفُّ باستغالل الكارثي أثرها تُحِدث التي والتعطيالت الفريوسات خالل من

نفسه. الكمبيوتر نظام
ُسنَّ وحينما الرقمي. العرص يف القانونيِّني امُلفكِّرين النسخ حقوق مسائل أزعجت
حماية لضمان محاولة كان ،١٩٩٨ عام يف الرقمية» الوسائط نسخ حقوق «قانون
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نابسرت بشأن املجاَدالت وكانت الرقمية.9 واملنتجات الربامج يخص فيما النسخ حقوق
النسخ، حق يَمتِلك أن يُمِكن الذي َمن ثقافية: نقاشات املوسيقى نسخ وتكنولوجيات
االستخدام، مراقبة يف الحكومة وحق االحتكاري، التحكُّم من والتكنولوجيا املعرفة وتحرير

ذلك. وغري

ثري بي إم

حجمها ُعرش إىل املوسيقية امللفات ضغط عىل تساعد املوسيقى، ِلتَشاُرك تكنولوجيا ثري»، بي «إم
عام يف املصدر مفتوحة التكنولوجية هذه وُجعلت السهولة. من بمزيد نقلها يمكن حتى الفعيل
القرن من التسعينيات ومنذ إس-إيه). آي (إف املتكاملة للدوائر فراونهوفر معهد يد عىل ١٩٨٩
لذلك نتيجة وأصبحت املوسيقية، امللفات «نسخ» من املستخدمني التكنولوجيا مكَّنت العرشين،

٢٠٠٧ب). (فيذريل املوسيقى لَقرصنة مرادفة

— املعرفة تَشاُرك مسألة ثَمَّ ومن — النسخ حق مسألة عن مفيدة حجة وتأتي
(٢٠٠٦) بوسرت مارك يَقرتح الثقافية. النظرية يف القانون حقل إىل تَنتمي ال رؤيٍة من
يسعى تقريبًا. تكلفة بال ع وتوزَّ تُنَسخ ألنها السوق؛ تَحكمها ال الرقمية األشياء أن
بإحكام ُمرتِبطة املمارسات ولكن الرقمية، التكنولوجيا ُممارسات ضبط إىل النسخ حق

نفسها. بالتكنولوجيات
والسالمة األمن ضمان ة ُمهمَّ كانت إذا عما نتساءل أن الخالصة يف الصواب وِمن
والرشكات، للتكتُّالت امتياًزا الراهن الوقت يف االتصال) إمكانية (يف واملساواة والخصوصية
واألرقام لألسماء اإلنرتنت سة مؤسَّ تُقرِّر املعوملة، التكنولوجيات عرص يف للدولة. ال
باستخدام واالتصاالت اإلنرتنت استخدام األخرى «الهيئات» من شاكلها وما املخصصة
تكون ولكنها الدولة لسيطرة تخضع ال الكيانات هذه مثل أن والغالب املحمولة. األجهزة
االتصال إمكانية يف املساواة ضمان يف الدولة دور ما وأجهزتها. القومية الدولة خارج
املعلومات تكنولوجيات فْهم يف ِمحَوري السؤال هذا أن أعتقد الحاالت؟ هذه مثل يف

اإللكرتونية. والثقافات واالتصاالت
للفضاءات تضخيًما تُمثِّل اإللكرتونية الفضاءات أن افرتاض من الفصل هذا انبثق
املجال يف توجد التي والفاعلية السيايس الفعل ومواقع مجتمعات وتُمدِّد القائمة، العامة
وتغيري الجديدة، العامة الفضاءات تشكيل واستكشف آخر. عاَلم إىل الواقعي العام
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الفضاء مع متعامًال اإللكرتونية، الثقافية التكنولوجيات بفعل الحرضية الفضاءات
الطبيعة خريطة ورَسم والسياسة. االجتماعية املمارسات من عاَلم أنه عىل اإللكرتوني
الجديدة األشكال ظهور استكشف كما والوطن. والبيت، واملدينة، العمل، ملكان املتغرية
تحرير/تقييد يف املؤسسات ودور الشبكية)، (الديمقراطية املدني املجتمع مشاركة من
إىل دوًما تعود االفرتاضية الفضاءات أن وافرتض ومحتواه. اإللكرتوني الفضاء طبيعة
التي بالطرق إال قياسه يُمكن ال التأثري) من خلوها (أو أثرها ألنَّ الواقعية؛ الفضاءات
والتنموية والتنظيمية، اإلعتاقية، الجوانب درس ولذا املادية. الناس حيوات يف بها تؤثِّر

اإللكرتونية. للثقافات والتتجريية املجتمعية،

هوامش

بخصوص إرشادات يصدر ١٩٩٤ عام س أُسِّ الذي اإلنرتنت عىل اإلعالن مكتب بدأ (1)
.١٩٩٦ عام اإلعالنية الالفتات أحجام

شرتين باربارا انظر اإلنرتنت، عىل اإلعالن يف الصورة دراسات بخصوص (2)
وباروايز بريالدو انظر املحمولة، األجهزة عىل اإلعالن وبخصوص (٢٠٠٥)؛ وآخرين
وآخرين نيكوالس انظر الكمبيوتر، ألعاب يف واإلعالن املاركات وبخصوص (٢٠٠٥)؛

.(٢٠٠٦)
عن تحوُّل عىل ذاتها بحد تدل الُهوية» «رسقة فكرة أن بوسرت مارك افرتض (3)
وحسب رسقتها. تُْمكن التي «املادية» باألشياء مقرتنًا أمًرا الرسقة كانت سابقة. ِحقبة
أشياء إىل األمن فقدان نطاق تُمدِّد السبب، لهذا الرقمية، «الشبكات فإن بوسرت، تعبري
رسقته. يُمِكن شيئًا الُهوية تكون وبهذا، .(١٠١ :٢٠٠٦) مىض» فيما نسبيٍّا آمنة ظلَّت

االجتماعي والتفاُعل االجتماعي التواُصل من الشاكلة هذه كانت إن ما مسألة (4)
عىل االجتماعي الهنود تفاعل حالة يف جدل. محل الفروقات عىل للتغلب وسائل االفرتايض
كان االجتماعي التواصل أن كيف ياهو! موقع أعلن مثًال، الدولية، العنكبوتية الشبكة
أساس عىل ع تتجمَّ أوركت مجموعات أن الواِضح، ومن الطائفية. الطبقة عىل أيًضا ًسا مؤسَّ
الشبكي الفضاء يف الطائفي الطبقي الوعي انفجار «إن ياهو: وتكتب الطائفية، الطبقة

.(٢٠٠٨ (أنون مسبوق» غري
.(٢٠٠٢) وترييس أندرسون انظر املتحدة: اململكة عن مماثلة دراسات أُنِجزت (5)
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التي النوافذ نحو الناس ينجذب مفارقاتها. من اإللكرتونية املدينة تخلو ال (6)
الشواحن عن ويبحثون املحمولة، هواتفهم إىل أفضل نحٍو عىل االستماع من تُمكِّنهم
كمبيوتراتهم أجل من الكهربائية النقاط عن ويبحثون املحمولة، هواتفهم بطاريات لشحن
وكما أفضل. نحٍو عىل الالسلكية الوصالت فيها تعمل فضاءات عن يبحثون أو املحمولة،
لكي محدَّدة مادية وفضاءات ِبنى عن الناس يبحث ،(٢٠٠١) وشفارتس ميرتا ح يُوضِّ

االفرتاضية! الفضاءات «يدخلوا»
مكاملة يف الحال هو (كما «تزامنيٍّا» يكون أن يمكن ذاته فاالتصال ذلك، ومع (7)
يُقلِّل الهاتف). عىل أو اإللكرتوني بالربيد رسالة يف (كالحال تزامنيٍّا» «ال أو هاتفية)
والرد واسرتجاعها، نقلها، يُمكن الرسالة أن (بما الحضور إىل الحاجة الالتزاُمني التواصل

املتعددة. األنشطة ل ويُسهِّ النقل، نفقات ض ويُخفِّ الحًقا)، عليها
ن تتحسَّ لم العامة بالشئون العادي األمريكي معرفة أن مسحية دراسات وجدت (8)
اليوم، مدار عىل بالكوابل العاملة التليفزيونية القنوات من األخبار ق تدفُّ مع واضًحا تحسنًا
أسماء بالكاد يعرفون اليوم «مواطني أن مسحية دراسة ووجدت اإلنرتنت. انتشار ومع
عاًما» عرشين منذ تقريبًا الجمهور كان كما األخبار، أحداث بأبرز بالكاد ويَدُرون قادتهم،

.(٢٠٠٧ لألبحاث، بيو (مركز
ومحاوالت الربامج شفرات كرس الرقمية» الوسائط نسخ حقوق «قانون جرَّم (9)
املدنية الحقوق نشطاء غضب القانون واستثار القرصنة. مكافحة برامج عىل التحايل

٢٠٠٧أ). (فيذريل العادل االستخدام مبدأ وُمناِرصي
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اإللكرتوني والفضاء الحقوق •
اإلنرتنت عرص يف البيئة منارصة •
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نحتاج أننا ذلك عىل يرتتب فما والقيم»، التفكري وأنماط هات، والتوجُّ واملمارسات، …
العاطفية، واالستجابات السياسية، واأليديولوجيات املادية، التحتية الِبنية إىل النظر إىل
االرتباط الكتاب هذا بنيَّ اإللكرتونية. للثقافة االستغاللية واإلمكانية الهدامة، والتطويعات
األيديولوجيات، إطار يف التكنولوجية والعمليات «األجهزة» واضًعا الثالثة، «األعتدة» بني ما
سياسية واالتصاالت املعلومات تكنولوجيات أن وُمبيِّنًا والسياسة، االقتصادية، والسياسيات
كتلٍة عىل مبارشة تؤثِّر أنها تعني عوملتَها ألن أكثر؛ تكن لم إن أخرى، تكنولوجيا أي مثل
عىل الفصل هذا يف سأُركِّز األخرى. التكنولوجيات عليه تؤثِّر مما أكرب الناس من وتنويعٍة
فهذا وبرصاحة، اإللكرتونية. الثقافة سياسة يف النظر إعادة عىل تساعدنا محدَّدة مسائَل

للتكنولوجيا. حادٌّ تْسييس
مُلعظمها املسائل، من كبرية بتشكيلة اإللكرتونية للثقافة النقدية الدراسات تُعنى
وحقوق الِعْرق، دراسات املسائل: هذه أبرز وِمن خطرية. سياسية وتبعات أجندات

البيئة. ومناَرصة اإلنسان،
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اإللكرتوني والفضاء اإللكرتوني/الِعْرق الفضاء يف الِعْرق (1)

عمليات كثرية وأمريكية أوروبية رشكات أطلقت العرشين، القرن تسعينيات أواسط يف
وشيناي، بانجالور، مدن يف وباألساس الهند، يف املعامالت تسيري وخدمات العمالء خدمة
عىل والرد التعهيد مجال يف العمل ازداد التكلفة، خْفض منطق من وانطالًقا آباد. وحيدر
وفًقا باملائة، ٢٠–٣٠ بنسبة النفقات يف توفريًا الرشكات (أعلنت منذئٍذ هائلًة زيادًة العمالء
الهندية العاملة القوة قدرة ذلك عىل ساعدت كما .(٢٠٠٧ ريفيو اسرتاتيجيك لناسكوم

باإلنجليزية. التحدُّث عىل
أو الواحدة يف تبدأ رة، متأخِّ ليلية وردية (ومنها ليًال رة متأخِّ ساعات العمل يشمل
حتى الورديات وتستمر واألمريكي)، األوروبي التوقيت لتُناِسب الليل منتصف بعد الثانية
تتَّسم الفرتة. هذه خالل مكاملة ١٥٠ من أكثر عىل الرد يلزم ما وغالبًا ساعات، ثماني
والساعات املكاملات، يف املكرَّر الحديث ضغوط بسبب وإنهاكهم العاملني باستنزاف املهنة
أعراض أول هي العليلة الصحة وكانت ومنه. العمل إىل الطويلة واالنتقاالت رة، املتأخِّ
مسئوليات أيًضا لَن يَتحمَّ الالئي أولئك وخصوًصا النساء، ر تترضَّ هذه. العمل أنماط
مع األمريكية، باإلنجليزية التحدُّث عىل املوظفني معظم يُدرَّب أكرب. بقْدر وعائلية، منزلية
الهنود العمالء عىل الردِّ خدمة موظفو يعمل ما وكثريًا اللهجة، عىل التدريب عىل الرتكيز
من بدًال وتُستخدم تقريبًا، إطالًقا الهندي االسم يُستخدم ال — ُمستعارة بأسماء أيًضا
يفيض األداء، أجل من مرتفع ضغط أيًضا وهناك «نيك». أو «سارة» قبيل من أسماء ذلك

والقلق. اإلجهاد إىل األحوال أغلب يف
املعلوماتي، لالقتصاد جيَديْن مثاَلنْي والتعهيُد العمالءِ عىل بالردِّ العمل يُقدِّم
الجديدة. قات» التدفُّ و«فضاءات العوملة، عملية عليه تَشتمل الذي املكان-الزمان وانضغاط
والصناعية االقتصادية للحاجات الهنود من هائلة أعداد إخضاع أيًضا يَِسمان ولكنهما
وربما الغربية، للصناعة واعًدا يكون ربما املقام هذا يف العمل تَكلفة يف فالفارق الغربية.
يَستدِمج ولكنه الهند)، يف الرواتب بهياكل (باملقارنة الهنود للعاملني أعىل أجًرا ر يُوفِّ حتى
الُهوية مسائل وتُقدِّم سابًقا. إليها امُلشار تلك مثل تنظيمية ومسائَل ا جادٍّ عمًال أيًضا
زاوية أيًضا — ُمستعارة أسماء واستخدام اللهجة اكتساب عىل التدريب خالل من —
الطابع بإضفاء واملرتبط واملعنوي املكثَّف الضغط يُفاقم العمالء. عىل الردِّ ملسألة نفسية
،(٢٠٠٥) بني وبيرت تيلور فيل أوضح وكما املوظَّفني. إجهاد ُمستويات عليهم الغربي
اإللكرتونية الثقافة عليه تَنطوي ما بالفعل. وعنرصية جديدة إمربيالية ممارسات فهذه
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العمل ممارسات من الشاكلة لهذه ِبنية، بل عاقبة، هو قات وتدفُّ املكان-الزمان ضغط من
اللتنَي والتكنولوجيا اإللكرتونية الثقافة أن والجيل .(٢٠٠٦ (شوم العنرصي الطابع ذات
منذ ِعرقي». نحٍو «عىل منظمتان العاَلميِّني، البرشيِّني الفاعلني عىل كثيًفا اعتماًدا تَعتمدان
الفضاء «بنية» إىل ُمتنبئًا ليوك تيموثي أشار العمالء، عىل الردِّ ثقافة بداية يف تقريبًا، عقد

بقوله: هذه اإللكرتوني

تُوظِّف بأن العاملية الكمبيوتر لشبكات اإللكرتونية الفضائية املوارد تسمح
والفلبني، وموريشيوس، جامايكا، يف الفقريات النساء آالف االفرتاضية املرشوعاُت
لصالح الكلمات معالجة أو البيانات إلدخال مملَّة وظائف يف زهيدة، بأجور
لرواد اإللكرتوني الفضاء ويُتيح دييجو. سان أو باريس أو لندن يف الرشكات
من رشائَح االفرتايضعىل الطابع يُضُفوا بأن الرسعة عىل القائم االقتصاد أعمال
(٢٠٠٢ داوني انظر ٣٧؛ :١٩٩٩) الهامشية. األماكن هذه يف الجوهري العمل

املركز بني انقسام من اإللكرتونية الثقافة عليه تنطوي ما إىل االقتباس هذا يف ليوك يُشري
االستعمارية. عرش التاسع القرن ِبنية إىل يرجع انقسام — والهوامش

فالُهويات أيًضا؛ ثقايف هو بل حرصيٍّا، اقتصاديٍّا ظرًفا االنقسام هذا اعتبار يَنبغي ال
األدوات ونوع اإللكرتوني، الفضاء يف والصياغات اإللكرتونية، الثقافات لغة تُقرِّر الِعْرقية
والثقافات اإلنجليزية اللغة فهيمنة ولذا، اإللكرتونية؛ الثقافات لها ج وتروِّ عها تُشجِّ التي
من كلٍّ حضور حساب عىل هي العاَلمية العنكبوتية الشبكة عىل البيضاء األورو-أمريكية
يجوز ال «َمن عليهم يُطَلق (الذين الداليت أو اليوروبا، أو الشيكانو، مثل األخرى، الثقافات
كما واضًحا، يكون أن ينبغي ما الهند). يف الخاضعة الدنيا الطائفية الطبقات أو ملسهم»،
وثقافيٍّا». ماديٍّا ِعرقية، أُسٍس عىل «قائًما بوصفه اإللكرتوني الفضاء نرى أن هو أفرتض،
عىل يرتتَّب فما اجتماعية، ِبنيًة كونه من أقل بقْدر بيولوجيًة فئًة الِعْرق كان إذا
الِعرقية. الُهويات وتُبدِّل وتُشكِّل تُقرِّر التكنولوجيا، ومنها االجتماعية، الِبنى أن هو ذلك
هنا ومن البيولوجيا؛ من ال — التكنولوجيا شاملًة — الثقافة من تُشتَق الِعرق فوسوم
رمزي. نظام إىل الِعرق ل تُحوِّ التكنولوجية الثقافات أن كيف نرى أن رضوريٍّا يُصبح

املعلومات وتكنولوجيات واالتصال، املعلومات عنارصتكنولوجيات عنرصمن اإلنرتنت
الجديد، االستعمار جانب إىل وثيًقا اصطفاًفا املصطفة العوملة لعملية محورية واالتصاالت
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امُلتساوية غري القوة وعالقات والثقافية، االقتصادية اإلمربيالية من األحدث واألشكال
تنتج التي واالتصاالت املعلومات وتكنولوجيات الثالث. والعالم األول العالم ى يُسمَّ ما بني
الصلب (العتاد املادية األدوات خالل من «الواقعي» العالم يف مدمجًة اإللكرتونية الفضاءات
وكثري الربامج)، ومهنديس البناء، (عمال الفعليِّني األشخاص أو العمل خالل ومن واملباني)
لكن البيض، غري العمال جهود خالل من اإللكرتوني الفضاء يُبنى ربما ِبيٍض. غريُ منهم
والشبكة العاملية اإلعالم فوسائل بأيديهم؛ يكونان ما ناِدًرا اإلدارية والسيطرة العوائد
أن ذلك، من واألكثر األول. العالم بلدان يف رشكات وتديرهما تَملكهما العاَلمية العنكبوتية

طويل. عنرصي تاريخ لها دول يف موقعها والرشكات التكتُّالت هذه من كثريًا
الُهويات كانت إذا هو: اإللكرتونية الفضاءات يف الِعرق يخصُّ فيما األسايس السؤال
املرء كون يُؤثِّر فكيف بالفعل، كذلك إنها أو وخفية، ُمتنكِّرة تكون أن يمكن اإلنرتنت عىل
الكتاب: هذا ثنايا يف جلية السؤال هذا عن اإلجابة أصبحت أسمر؟ أم أبيض أم أسود
بناءً وُمشكَّل ُمتكرِّر، نحٍو عىل به وُمرتِبط املادي، الفضاء يف ُمتجذِّر اإللكرتوني الفضاء

عليه.
وخرباتنا واستجاباتنا هاتنا توجُّ تُشكِّل الواقعية الحياة يف ُهوياتنا فإن ثَمَّ ومن
هذا أستخدم — التلوُّث» من «تنقيته يُمكن ال اإلنرتنت عىل وحضورنا اإللكرتوني. بالفضاء
أسبق استعمارية ِحقب إىل ترجع التي الِعرقي التلويث محظورات ألستثري عمد، عن التعبري
اإللكرتوني الفضاء مع «تعاملنا» ألن الواقعية؛ الحياة يف الِعرقية ُهوياتنا عن الناجم —
عىل س املؤسَّ املادي العالم من امُلستمدَّة واملعرفة والخربات، اإلدراكية، القدرات عىل مبني
أبيض، رجًال بصفتها اإلنرتنت عىل وجودها بعد سوداء، امرأة أن واألهم، والِعرق. النوع
الذي األفاتار بوصفها ال سوداء»، «امرأة بوصفها فيه تعيش وتظلُّ املادي، العالم إىل تعود

اإلنرتنت. عىل به ظهرت
الِعرقية: الُهويات تَِسم طيفية طبيعة هو اإللكرتونية الثقافة تُحِدثه ما آخر، بتعبرٍي
خربتك وتسرتجع أفاتارك، أو اليف» «سكند يف شبح وكأنها الِعرقية ُهويتك معك تحمل
اإللكرتوني: الفضاء يف الِعرق طيفية هي هذه الواقعية. حياتك يف مجتَث أفاتار كأنك
كأنها الواقعي، العالم من بالعودة تبدأ ُهوية هي اإللكرتوني الفضاء يف الِعرقية الُهوية

شبح.
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اإلنرتنت فضاءات االجتماعية) والنوعية واإلثنية، (الِعرقية، الواقعية الُهوية تدخل
متنوعة: بوسائل

الُهويات عن الباحثون، بنيَّ كما اإلنرتنت، عىل االتصال يف املستخدمة اللغة تكشف •
.(٢٠٠٠ فارشاور ٢٠٠٠؛ (لوكارد الِعرقية

للفضاء الشعبية والتمثيالت اإللكرتوني الفضاء يف ج وتُروَّ الِعرقية الُهويات تُسلَّع •
األخرى. اإلعالم وسائل يف تماًما يحدث كما مثًال)، األفالم (يف اإللكرتوني

والثقافات الِعرق وضع يف واألقلية، والشيكانو، لألفارقة، صة املخصَّ املواقع ترغب •
عىل مجتمع تشكيل إىل كثرية حاالت يف ساعية اإللكرتوني، الفضاء يف املعينة

.(٢٠٠٤ فرانكلني ِقبَل من ُدِرست كما مثًال، الجاليات، (جماعات اإلنرتنت

الُهوية صور لوصف اإللكرتونية» «األنماط مصطلح (٢٠٠٢) ناكامورا ليزا سكَّت
ويُعزِّز اإلنرتنت ج يُروِّ بالنوع. ُمصطبغة الجديدة االتصال تكنولوجيا جعلتْها التي الِعرقية
«ما خطابة أيًضا اإللكرتوني التنميط ويشمل الِعرقية. النمطية الصور من قديمة أشكاًال
من واألقليات والنساء الرجال فيها يُحرَّر التي ،(٥ :٢٠٠٢ (ناكامورا الجسد» بعد
أغلب يف الرائج «النمط» ويبقى النوع. أو املرض، أو بالِعرق، املوسومة امُلستبدة أجسادهم
يحفظ األبيض. الجسد هو — االفرتاضية للعوالم «القيايس» الجسد — بوضوح األحيان
وحاملا الِعرق. إىل مستنًدا أي محليٍّا: بقي املحيل دام ما فقط محيل، هو ما «عبق» اإلنرتنت
أصيل» «غري باعتباره يُرَفض فإنه مائعة، أو بيضاء ُهويات تبنِّي يف املحيل اإلنسان يبدأ
الرقمية الفنية األعمال يف د تُجسَّ كما املستقبلية، الذوات وحتى .(٦ :٢٠٠٢ (ناكامورا
التي (digbody.atlant.ru/undina) ميتينيف كوستيا «أندينا» قبيل من االفرتاضية أو
وأبطال سمر أو سود غرباء عن نمطية صور إىل تَستند األجساد، تجميع عىل تُساعدنا
أن عىل يُستدل حيث «كاونرت-سرتايك»؛ العنرصية باللغة اللعبة يف أيًضا (تتجىلَّ دمويِّني
الجسد تُعامل أيًضا اإللكرتونية األنماط هذه رءوسهم). أغطية من مسلمون اإلرهابيني
اللغة، (السوداء): األجساد تحوي التي األخرى الِبنى من ُمنفِصل أنه عىل الِعرق د املحدَّ
أجل من الوسوم كل تُزال ،(٢٠٠٠) جونزاليس جنيفر ح تُوضِّ وكما والطبقة. واالقتصاد،
(التأكيد عة» املجمَّ «الجسد» مكوِّنات من ُمستخَلص ««فاعل» وهو الهجني، الجسد خلق

املؤلفة). من
املتعددة الُهويات جهٍة من ع تُشجِّ اإللكرتونية الثقافات أن هو االهتمام يُثري ما
تعريف واملنظرين واملرشوعات للرشكات رضوريٍّا يصبح املقابلة الجهة ومن واملائعة،
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الُهويات أن ثَمَّ، من والواقع، الِعرقية. بُهوياتهم وموضوعاتهم وتمثيالتهم، موظفيهم،
وأجسادهم ُهوياتهم استعادة إىل يحتاجون الذين للمحليِّني ليست الجسدية» بعد «ما
الُهويات استبقاء اإللكرتونية الثقافات يف ع التنوُّ إىل السعي يتطلب السوداء/السمراء.

الفاعلني. لبعض السمراء أو السوداء
حداثيٍّا بعد ما كان ما دائًما األسود الِعرق أن افرتاضها هو ناكامورا تنظري يف واألهم
األسود، فالِعرق وتجزئتها، الذات، مركزية إلغاء هي الحداثة بعد ما كانت إذا وافرتاضيٍّا.
أن الثقافة يف اإللكرتوني االنعطاف ويعني ومجزَّأً. وهامشيٍّا، املركز، خارج دوًما كان إذًا،

ناكامورا: وبعبارة اإللكرتوني. الفضاء داخل إىل يُنقل املركزية من املجرَّد موقعهم

يف امللونون فالناس مشتَّتًا، اإللكرتوني الفضاء يف شخص كل يكون بينما
ومتشظِّني، بالفعل، شني مهمَّ الحالة، بهذه الوسيط إىل يأتون اإللكرتوني الفضاء
تكون ما وكثريًا متعدِّدة، بطرق تُشكِّلهم التي الداللة أنظمة يف ومرتاكبني،

(٢٠٠٢) متناقضة.

بعُد: فيما قوة اإللكرتونية للثقافة نقدها ويستجمع

الحداثة بعد بما نفسه الوقت يف يتغنَّى الذي السائلة» «الذات تمجيد ينحو
الجوانب عن الطرف غضِّ إىل كامن، تحريري طابع ذات للعالم رؤية بوصفها
اإلنرتنت خارج بالفعل توجد التي شة املهمَّ السائلة الذوات يف إزعاًجا األكثر
الرومانسية. تلك إىل تصُل ال صيغة وهي حقيقيِّني، شني مهمَّ أناس صورة يف

(٢٠٠٢)

اإللكرتوني الفضاء ُهويات تحتفظ ال الواقعي، العالم يف شني املهمَّ الناس نظر وجهة من
يُغريِّ ال ولكنه مؤقتة، إثارة اإللكرتوني الفضاء يف «التحرُّر» يُقدِّم قد سحر. بأي السائلة

الهامشية. املادية وقائعهم
تركل وشريي (١٩٩٤) رينجولد هوارد من كلٌّ يَراها كما االفرتاضية، الُهويات
االجتماعية املمارسات ويف ُهوية. «يختار» أن املرء بإمكان ألن تحريرية: ،(١٩٩٥)
اإللكرتونيني العمال عىل االفرتاضية الُهويات تُفَرض العالم، عْرب والُعمالية واالقتصادية
نفسها تُعرِّف التي (الهند) بنجالور يف العمالء عىل الرد «مسئولة» فإن ولذا البيض. غري
كان أقدم، عنرصي طابع ذات ِبنية ضحية السقوط يف تستمر «جني» أو «سارة» بأنها
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قبول عىل يَحُصلوا حتى اإلمكان بقْدر بيًضا يكونوا أن هو املحليني السكان هدف فيها
القديم الفعيل التهميش تعزيز سوى جديدة بُهوية الغرام يفعل ال االستعماريِّني. السادة
أكثر أو أبيض يَصري أن هو ش املهمَّ الِعرق طموح يكون حيث البيضاء؛ غري لألعراق
العاملني. بني ُمتشاَرًكا غراًما اإللكرتوني بالفضاء الغرام يكون ال أخرى، حاالت ويف بياًضا.
تريانوفا ٢٠٠٢؛ داوني (مثل الجديد املعلوماتي لالقتصاد املادية النزعة ذات فاالنتقادات
الُهوية ى تبقَّ ملن الواقعي، العمل يُخفي «االفرتايض» ى يُسمَّ ما أن كيف أظهرت (٢٠٠٠

امللموسة. األوضاع يف ومندمجة وحالَّة دة ُمتجسِّ لهم
الجماعات ونشأت اإلنرتنت. إىل باطراد الِعرقية «األنماط» من وغريها األقليات لجأت
بصفتها اإلنرتنت تعقيد إىل تَنحو وكلها — الجاليات مجتمعات وُشكِّلت الهامشية، الثقافية
حكومية غري منظمة هي (www.rolo.org) اليف» أوف «ريذم منظَّمة بيضاء. ظاهرة
العمال لفقراء الوظائف عىل والتدريب الكمبيوتر مهارات من كالٍّ ر لتُوفِّ األموال تلتمس
أفرو ذي جمعية وتُقدِّم فرانسيسكو. سان خليج منطقة يف السود من العاملة والطبقة
عمل أن كيف حول لنقاش إيضاح مركز (www.afrofuturism.net) فيوترشيست
— يتقاطع أن يُمكن األفريقية والجاليات أفريقي، أصل من األمريكيِّني وامُلفكِّرين الفنانني

التكنولوجيا. يف اإلنجازات أحدث مع — بالفعل ويتقاطع
تَحتفي والقوة، الكمبيوتر بأساسيات اإلملام من درجًة األعراق هذه تكتسب بينما حتى
حضور يف الهيسبانيون أو السود يرغب حينما فقط الجسد. بنهاية اإللكرتونية الثقافات
مربزين ِعرقيني، أشخاًصا بوصفهم — له سوا ويُؤسِّ العاَلمية العنكبوتية الشبكة عىل
عىل قائمة وغري تجزيئية سياسة اإللكرتونية الثقافة ج تُروِّ — البرشة ولون الِعرقية الُهوية
إذا البيضاء. غري الُهويات تهميش يف الغربي/األبيض اسرتاتيجية هذا ويُواصل الُهوية.
باعتبارهم البيض) (غري األصليني» «السكان رفض قد االستعمار) (خالل ما وقٍت يف كان
أجل من املعركة أن وبما ِعرق. بال أنهم باعتبار األصلية الشعوب يرفض اآلن فهو همًجا،
لون األساس يف يحكمه االستغالل أن وبما الِعرق، حول تدور ظلت والديمقراطية املساواة
الهيسبانيني. أو السود لفاعلية فرصة أي رفض تَعني اآلن الِعرقية الُهوية فإزالة البرشة،
الُهوية، تغيريات ضمنها ومن — اإللكرتوني الفضاء حريات بشأن املباَلغة تسرتجع
مقرتنًا الِحراك كان حينما االستعمارية، الِحقبة استعارات — والالمحدودية ح، والتصفُّ
إىل األسلس واملداخل الويب، إىل النفاذ يف املختلفة الرسعات وتعني األبيض. بالرجل دائًما
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العالم حوارض يف (حتى األعراق بني ذاتها يس املؤسَّ النفاذ وبنية اإللكرتونية، النطاقات
ِعرقي. طابع لها االفرتايض العالم داخل االنتقاالت أن األول)،

غالبيتها يف البيضاء الرشكات جانب من العاَلمية اإلعالم وسائل شبكات استعمار
هذه أن ذلك، من واألكثر املعلومات». «ثورة بها تتَّسم التي الِعرقية للطبيعة مثال هو
صناعة تحاول ناكامورا، افرتضت وكما األعراق. ُمتعدِّدي أناس عمل عىل مبنية الثورة
الِعرقية املشكالت تُستبَعد حيث ٢١)؛ :٢٠٠٢) تجميلية» ثقافية «تعددية خلق التكنولوجيا
فاإلحصائيات ذلك ومع التكنولوجية. للديمقراطية تمثيل لصالح تماًما أمريكا داخل
الرأسمالية للمؤسسات العليا املستويات يف أفريقية أصول من األمريكيني بشأن العمالية

مختلفة. بقصة تُخربنا التكنولوجية

االستعمارية بعد ما اإللكرتونية الثقافة (2)

(إيبو اإللكرتونية للثقافة واالستعمارية اإلمرباطورية املخيلة عن الحديثة املؤلفات تدرس
من القلق فهذا ذلك ومع النامية. الدول يف املتفاوت اإللكرتونية التكنولوجيا أثَر (٢٠٠١
وإن التغريب، من جديدة موجًة باعتبارها اإللكرتونية الثقافات رؤية من النُّقاد جانب
وألعاب اإلنرتنت لغة باعتبارها اإلنجليزية اللغة (سيطرة التربير بعض من تخلو ال كانت
محلية لغة أو محيل طابع إلضفاء واسًعا مجاًال يفسح ال القلق)، هذا مثل تُعزِّز الكمبيوتر

اإللكرتونية. الثقافات عىل — استعماري» بعد ما طابع «إضفاء يه أُسمِّ ما أو —
واملمارسة للفكر نقٌد باألساس هي أراها، كما االستعمارية»، بعد ما «الدراسات
بعد «ما واالقتصادي. والسيايس، واألدبي-الثقايف، املعريف، الحقول: يف — املركز أوروبيَّي
واالستعمار القمع تاريخ مع نقديٍّا اشتباًكا تَشتِبك مقاربة/أدب/ثقافة هو االستعماري»
الهيمنية، األشكال يف وتجلياته الِعرق عىل النقد اهتمام ينصبُّ ولذا، والظلم. والعنرصية
إدوارد كتاب وهو «التأسييس»، ها نصِّ صدور ومنذ الثقافة. من والقمعية وامُلسيِطرة،
التصدي جانب إىل االستعمارية، بعد ما الدراسات نت تضمَّ ،(١٩٧٨) «االسترشاق» سعيد
واملعيارية لألبوية انتقادات الِعرق، عىل القائمة والثقافية املركز أوروبية للتشكيالت
دراسات إىل التفتَت التسعينيات ويف والشواذ. النساء دراسات خالل من الجنس، امُلتغايرة
(لدراسات واإلمربيالية االستعمار، من األسبق لألشكال امتداد العوملة أن رأت إذ العوملة؛
.(٢٠٠٤ برينان انظر العوَلمة، ونظرية االستعمار بعد ما دراسات بني الصلة عن
والُهويات واألقليات، اإلثنيات وحقوق القومية، والُهويات القومية بشأن ألسئلة وتصدَّت
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أنها اعتبار عىل العاَلمية، االستهالكية والثقافة التنمية، وسياسات واملهاجرة، الهجينة
االستعماري. العرص مع ُمقلقة تماثُالت تُظِهر

تتصدَّى أن بالرضورة االستعمارية بعد ما الدراسات عىل أن أرى فأنا وألغرايضهنا،
املعلومات تكنولوجيا :(١٩٩١ جيدنز ١٩٩٦؛ ،١٩٨٩ (كاستلز فاعلية العوَلمة أدوات ألكثر
املركزية وعىل الِعرق عىل منصبٍّا االستعمارية بعد ما الدراسات تركيز إبقاء إنَّ وممارساتها.
املعلومات، لعرص الِعرقية الطبيعة تناول عىل اإللكرتونية الثقافة دراسات يُساعد األوروبية
للمعلومات والنوع) الِعرق أساس عىل (امَلبنية املساواة إىل امُلفتقَرة االجتماعية وللحياة
البيضاء، غري األعراق حيوات يف األورو-أمريكية «املواقع» تتحكَّم حيث وتكنولوجياتها؛
العوالم يف اإللكرتونية» «األنماط تزدهر وحيث العالم، عْرب وُهوياتها، العاملة، وقواها

االفرتاضية.
(العمل، الثالث العالم موارد استغالل عىل أسبق، موضٍع يف رأينا كما العوملة، تَزدهر
استعمار مالمح أحد وهو األول، العالم ِقبَل من واألسواق) الطبيعية، واملواد والذكاء،
السليكون، وادي وآسيا) الهند من (وخصوًصا املهاجرون العمال بنى عرش. التاسع القرن
أعمال وتعتمد الكمبيوتر. لثورة والتجارية البحثية الجوانب مقر النهاية يف أصبح الذي
تقريبًا. بالكامل اآلسيوية العمالة عىل الشبكي االتصال تمكِّن التي األعمال لتسيري التعهيد
اإللكرتوني) (للفضاء والتطويع التفسري عملية إىل االستعمارية» بعد ما «الثقافة تُشري
املعلومات تكنولوجيات لعمالة ِعرقيٍّا املحدَّدة االستغاللية األوضاع إىل فقط ليس امُلتنبهة
عىل وتشتمل اإللكرتونية. للثقافات التحريرية لإلمكانية أيًضا ولكن املعوملة، واالتصاالت
أغراض لخدمة العاَلمية التكنولوجيات تُخَضع حيث محليٍّا»؛ «ُمعوملة رقمية ثقافات
من للغاية املحلية الرقمية املمارسات تنمية وتتضمن االجتماعية. واألفعال املحيل التوثيق
هيمنة اللُّغوية السجالت تهدم حيث نيودلهي؛ يف اإللكرتونية) (املحلة « «السايربموهاالَّ قبيل
املوطَّنتنَي والسياسة االحتياجات لخدمة الرقمية التكنولوجيا ر وتُسخَّ اإلنجليزية، اللغة
املعلومات تكنولوجيات أهمية وضع ٢٠٠٨د)، (نايار افرتضُت كما تَشمل، وهي جغرافيٍّا.
ودراسات شة، املهمَّ والثَّقافات اليومية، الحياة سياق يف ذلك ودراسة وأثرها واالتصاالت

الجاليات. مجتمعات
الرقمي ل التحوُّ أيًضا اإللكرتونية للثقافة االستعمارية بعد ما املقاربات تُناِقش
مرشوع قبيل من مرشوعات يف السكانية واملجتمعات للمعلومات البيانات قواعد ووضع
السكانية الجماعات من البيانات البرشي الجينوم مرشوع سيُخزِّن البرشي. الجينوم
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املعلومات: تلك وراء من امُلتحكِّمة للسلطة ذكٍر ِمن ما ولكن العالم. يف والِعرقية اإلثنية
قواعد لصنع عيناتها تُؤخذ ظلَّت التي السكانية للمجتمعات سيكون وهل سيَمِلُكها؟ َمن
نرش يف بالبتِّ لهم سيُسمح وهل إليها؟ منفذٌ ملجتمعاتهم/قبائلهم النووي للحمض بيانات

املعلومات؟
الناس مواقع معرفة إىل الحاجة من ُمنبثقة السكانية الجماعات دراسات كانت طاملا
الدولة لتمكني «تُتتبَّع» والبدوية املرتحلة القبائل وظلَّت وسلوكهم. وحركاتهم، املكانية،
أما .(٢٠٠٤ هيجز ١٩٨٥؛ (باير «اضطراب» بأي وتتنبَّأ املحدَّد موقعهم تعرف أن من
تَنطوي مواقعهم؛ أو الناس، أعداد من كثريًا أكثر هو ما عىل فتنطوي الجينومية املرشوعات
حيث من . معنيَّ بَرشيٍّ جسٍد لدى معيَّنٍة ألمراٍض واالستعدادات السلوكية األنماط عىل
للجنس الجينومي املسح يف ُمدَرجني أفريقية أصول من األمريكيون يكن «لم» األصل،
من األمريكيِّني من العينات أخذ عمليات أيًضا أُدرجت ة، ملحَّ مطالبات وبعد البرشي.
يُعتَد يكن لم حينما االستعماري، العرص إىل عودة هو االستبعاد هذا أفريقية. أصول
من وكان بالحيوان. وأشبه بدائية كائنات بوصفهم إال البرشية، عن يُكتَب فيما باألفارقة
من ضئيل ِقسٍم من ُمستَمدَّة معيارية، برشية جينية شفرة يعني أن عمليٍّا ذلك شأن

البرش. لكل «ممثًِّال» باعتباره السكان،
معياًرا؛ أو أساًسا الوراثي تكوينهم سيُستخدم الذين َمن مسألة بمكاٍن امُلهم من
العلوم مثل مجاالت ويف نموذًجا. ستَستخدمه البحوث من وغريهما والصحة الطب ألن
من أدوية م تُصمَّ لن الجيني)، للتكوين وفًقا األدوية ز ستُجهَّ (حيث الصيدالنية الوراثية
موادَّ الجينومية املرشوعات تجمع أفريقية. أصول من لألمريكيِّني الوراثية البصمة أجل
املصالح تَستبِعد أن املحتمل من ولكن الثالث، العالم ومجتمعات األقليات من وراثيًة
عىل الحصول من االقتصادية، الناحية من األضعف الوراثي» «الوعاء هذا التجارية
٢٠٠٦أ). نايار ٢٠٠١؛ ،١٩٩٩ جاكسون (انظر الوراثي لتكوينِهم املناسبة العقاقري
واآلليات الحاملة، األيديولوجيات املرشوعات، هذه ملثل استعمارية بعد ما مقاربة أي تُحدِّد
املرشوعات هذه مثل وتربط املعارص، التكنولوجي الِعلم إطار يف املستخدمة االستغاللية
والدراسات السكانية، والدراسات الخرائط، صنْع مثل األقدم االستعمارية باملرشوعات

اإلثنية.
تُجَمع املعرفة. مسألة اإللكرتونية للثقافات املقاربة هذه ملثل امِلحَورية األمور من
االستعماريني بعد ما النُّقاد افرتض (كما الغرب يف عنها ويُنَظَّر الهوامش، من املعرفة
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الغربية. املعرفية العلوم تُقرِّرها التفسري أنماط كانت ما ودائًما سعيد)، إدوارد من ابتداءً
هذه تاريخ يف أخرى لحظًة البرشي، الجينوم مرشوع قبيل من البيانات، قواعد تشكِّل
وكوز فيذرستون مايك من كلٌّ افرتض كما الرقمي، ل فالتحوُّ املعرفة؛ جْمع من الشاكلة
وتفسريه، األول العالم «نظرية» بني األقدم االنقسامات برتسيخ يخاطر (٢٠٠٦) فني
املتاحة البديلة الفكرية والشبكات املعرفة جْمع أنماط ما الثالث». «العالم ومعلومات
يف املعرفة/التفسري استقرار تهزَّ أن شأنها من التي الغربيِّني غري وامُلنظِّرين لألكاديميني
(القائم الجديدة املعارف دائرة مرشوع مناقشتهما يف وفني، فيذرستون يلحظ الغرب؟
الهند، جنوب حالة يف أُهِملت وتقاليدها املحلية املعرفة أشكال أن (٢٠٠١ عام منذ
الهند جنوب يف بنجالور إىل ينتمون للمفارقة، املعرفة، خرباء معظم أن من الرغم عىل
بيانات قواعد وضع من للمعرفة عاملي أرشيف ألي بد ال أنه ويفرتضان .(٤-٥ :٢٠٠٦)
التصنيف نظم استقرار زعزعة عىل حينئٍذ تُساعد قد التي األخرى املعرفية التقاليد عن
أنماط تزعج محلية لغة وفني فيذرستون يقرتح باختصار، األورو-أمريكية. والتفسري
هو كما مقرونة عملية وهي — الغربية الفكرية واألنساق التفكري، وأنظمة املعريف، العمل

االستعمارية. بعد ما الدراسات داخل املحلية بالنزعة شائع
«يَحمل الجديدة املعارف دائرة مرشوع فإن الرقمية، بالتكنولوجيا تمكينه ومع
وإزالتها وأشيائه العالم معارف لتصنيف ذاته الوقت يف وأداة أرشيًفا يكون أن إمكانية
لتقديم محايًدا «نظاًما اإلنرتنت ليس 1.(٥ :٢٠٠٦ وفني (فيذرستون التصانيف» من
النفاذ ومسألة الوسيط، طبيعة بشأن نقلق أن علينا أن هذا ويعني (ص١٠)، املعرفة»
العاملي األرشيف يف أُدمجت التي املعرفة وتقاليد فيه، املستخَدم التصنيفي والنظام إليه،
وحذر واٍع تحرير هو إليه نحتاج ما املعرفة. وتسليع الجديدة، املعارف دائرة ملرشوع
«دائرة مصطلح وفني فيذرستون يفرتض ولذلك املعارف. ودائرة األرشيف بني ما للفضاء
(الذي املعريف العنرص من املرشوع يُحرِّر ُمصطلح وهو (إنسيكلوميديا): اإلعالم» وسائل
إىل يشري بينما املعارف») «دائرة أي «إنسيكلوبيديا» كلمة يف «بيديا» لفظة عليه تدلُّ
تعني (ص١٥). والربط والدوران الدائرية بصفات يتَّسم الذي العاَلمية املعارف تركيب
الرقميَّني والبث اإلبداع يف املستخَدمة بود اآلي (أجهزة والبث الحفظ من األحدث األشكال
تزعزع جذرية، وأكثر أحدث جديدة وصالت تشكيل يُمكن أنه التعليمية) سات املؤسَّ يف
الوعي إىل اإلعالم» وسائل «دائرة تدعونا التقليدية. املعارف لدوائر الرتاتبية الِبنى استقرار

املعرفة. تشكيل بعملية
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تشمل أن املمكن من اإللكرتونية الثقافة مع للتعاطي االستعمارية بعد ما املقاربات
الغربية األساليب وتقاوم للمعرفة املحلية األعراف مع عمد عن تتعامل رقمية مرشوعات
العوملة مع االستعماري بعد ما والتعاطي التقليدية. املوسوعات بها تصورها التي بالحالة

ذاتها. املعرفة عىل املحيل الطابع إضفاء يشمل أن يمكن
َعقد منذ الظهور يف اإللكرتونية للثقافة االستعمارية بعد ما املقاربات بدأت
املجتمع صعوَد االستعمارية بعد ما الحقبة وشهدت العرشين. القرن من التسعينيات
متعدِّدة، عاَلمية مواقع عىل واألقلية واللغوية اإلثنية الُهويات تُؤكَّد واآلن العاملي. املدني
بني املصنوع التضامن ويعيد القومية). الدولة (مثل إقليم (بالرضورة) لها يكون أن دون
جوهر تشكيل آسيوية) أصول من األمريكيني ِقبَل (من وأمريكا آسيا يف اإلثنية الُهويات
باطراد ها تيرسِّ التضامنات هذه مثل االثنتني. بني والعالقات و«أمريكا»، «آسيا» مالمح
الحكومية، غري املنظمات وترتابط العاملية. والالسلكية السلكية االتصاالت تكنولوجيات
التكنولوجيات. هذه خالل من الكوكب عْرب والنشطاء للحكومات، العابرة واملنظَّمات
مدني ملجتمع مصدًرا تكون أن الشبكات هذه ملثل يُمِكن استعماري، بعد ما عالم يف
من غريها مع التضامنات تَبني التي املحلية فاملجتمعات ومقاوم. وتدخيل، ديمقراطي،
أنها بمعنى استعمارية، بعد ما كثرية حاالت يف تُصبح الفكر، يف لها الشبيهة املجتمعات
ملنظمة املناهضة املسريات إىل النظر يُمكن وهكذا، العواصم. داخل من اإلمربيالية تقاوم

للعوملة. ومقاَومة انتقادات باعتبارها ١٩٩٩ عام سياتل يف العاَلمية التجارة
واالستيعاب املقاومة من أنماط بمنزلة الثقافية واملحلية الوطن مفاهيم تكون أن يُمكن
جماعات (تحت ٢٠٠٠ عام الهندية للجاليات بوابة أُطلقت حينما امُلعوَلمة. الثقافات داخل
groups.google.co.in/) الهندية» للجاليات إلكرتوني «وطن بأنه اإلطالق ُوصف جوجل)
التباينات دون من املرة هذه الوطني، الفضاء تشكيل إعادة إىل الوصف يُومئ .(group
«تعمل فالبوابة املثال؛ سبيل عىل وبنجالور جواهاتي بني املادية وحتى واللغوية اإلقليمية

أنها: لتقرر وتستمر العاملي». الهندية الجاليات ملجتمع رابًطا بصفتها

رعاية إىل الوطن، إىل الحنني من — الهندية بالجاليات صلة ذات مسائل تتناَول
آخر، يشء أي من وأكثر الجديدة. الثقافات مع التعامل إىل الخارج، يف األطفال
الهندية؛ الجاليات الجتماع منصًة اإلنرتنت عىل الهندية الجاليات بوابة تُقدِّم

فيهم. تُؤثِّر التي املسائل يُناِقشوا أن يُمكنهم حيث
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الحكومة يف التأثري إىل أيًضا تهدف اإلنرتنت عىل الهندية «الجاليات بوابة إن بالقول وتختتم
ويشتمل الخارج.» يف الهند بصورة االرتقاء إىل باإلضافة تغيريات، إحداث أجل من الهندية
والتقارير الحرصية، واألمور الشعر، لُركن روابط عىل www.nriol.com الفعيل املوقع
وُمستجدات الهندية، الجاليات لتساؤالت فرعية روابط مع «مجتمع»، ورابط اإلخبارية،
وثائق عن املواقع من ومجموعة مطبخي، وناٍد الهندية، املواليد وأسماء الهندية، الجاليات
الهندية، «اللغات فتشمل: إعالنه) حسب (شعبية الشعبية صفحاته أما والتأمني. اإلقامة
محلية، بنزعة الخطاب ويوحي الهندية». والسياحة الهندية، واملعابد الهندية، واآلثار
ما كان وإذا واالتصال. املعلومات تكنولوجيات عْرب والثقافية والوطنية للُهوية واستعادة
هذا يكون ما (بقْدر األصليني العبيد/الثقافات إنقاذ بمحاولة يَتميِّز االستعماري بعد
استعمارية. بعد ما مالءمًة تشكِّل اإللكرتوني الفضاء يف «األوطان» فهذه وممكنًا)، مرغوبًا
االستعمارية بعد ما املقاربات إىل وينحاز الِعرق، أموَر الجدد الباحثني عمُل يُِربز وإذ
أصبح فقد الجنسية/النوع، الُهوية ومسألة والذاتيات، والتضارب، الهجينة، للُهويات

مذهلة. جديدة بُطُرق اإللكرتونية الثقافة دراسات إتاحة يف مساعًدا عامًال
الفضاء أنَّ (١٩٩٧) أودين جيرشي قبيل من التشعبية النصوص نقاد افرتض
بعد ما هو خطي، غري و«ترتيب» األصوات، يف تعدُّد من به يتَّسم بما اإللكرتوني،
املوقف ويبدو الهيمنة. يَرُفض االستعماري، بعد ما مثل ألنه مثايل؛ نحٍو عىل استعماري
— نفسه اإللكرتوني الفضاء للغات كتابة إعادة الحاالت هذه مثل يف االستعماري بعد ما
االستقالل حديثة الشعوب يخصُّ فيما (١٩٨٩) وزمالؤه أشكروفت عرَّفها ظاهرة وهي

وثقافاتهم. السابقني االستعماريني مستعبديها مواجهة يف األدبية-اللغوية وحركاتها
www) جوميس-بينا الالتيني األمريكي االستعرايض الفنان عمل من كلٌّ يُشكِّل
بعد ما طابع إلضفاء محاولة (www.sarai.net) والسايربموهاالَّ (.pochanostra.com
ويَميض نفسه.2 اإللكرتوني الفضاء تطويع خالل من اإللكرتونية الثقافة عىل استعماري
النوع استحضار يف أبعد خطوًة (www.critical-art.net/) إنسامبل آرت كريتيكال عمل
يف أبيض يَبقى أنه من الرغم عىل حتى للتكنولوجيا، «تشذيذهما» إىل الجنيس وامليل
أعقاب يف الغرب» من الثقافية «املخاوف جوميس-بينا يه يُسمِّ ما عىل وبناءً معظمه.
ويقرتح اإلثنيِّني. والسايبورج الجدد»، «الهمج تعبريات جوميس-بينا يصوغ سبتمرب، ١١
ما و«تقوى امُلنذرة»، الجيشا «فتاة مثل فوتوغرافية فنية أعمال باستخدام جوميس-بينا
والرعب العنف صور تستخدم التي الهجينة األجساد صور من وغريهما استعمارية»، بعد
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لألزتيك». العالية «التكنولوجيا يُسميه ما — لإلنرتنت جذريٍّا مختلًفا استخداًما والحرب،
يجب حيث — دادجار عيل اإليراني الفنان مع الهزيل عمله يف للُهويات د املتعمَّ املزيج يشري
— العرقي/الثقايف بوصفهم باالستعانة واالسم، الشخصية بني ما «املشاهدون» يوائم أن
األربع «الوصايا عمله وينتقد سبتمرب. ١١ أعقاب يف الِعرقي التصنيف إىل مبارشًة إشارًة
الحدود عْرب التعدُّديات إىل ويدعو الجوهرية، واملذاهب والهيمنة، البيوريتانية، عرشة»
يف افرتضُت كما ، السايربموهاالَّ أما جمهوًرا. التابعون يُشكِّل حيث والِعرقية؛ القومية
تكنولوجيات عْرب استعماري بعد ما فضاء وخلق املحلية، شديد تحوًال فيُقدِّم آخر، موضع

٢٠٠٨أ). ٢٠٠٧ب، (نايار واالتصاالت املعلومات
بالهجنة، وتَحتفي اإللكرتونية، األنماط تقاوم ألنها استعمارية بعد ما األعمال هذه
والسيطرة واإلمربيالية الحرب اسرتاتيجيات تنتقد ما ودائًما الهيمنة، ال التعدُّديات وتَنُشد
بعد ما مقاَومة أفعال إىل تتمدَّد أن ويُمكن األول. العالم إىل تَنتمي التي والتنميط
عىل والحمالت الصفحات، ورسقة االخرتاق، ر يُحوَّ حيث راديكايل، نحٍو عىل استعمارية
نحٍو عىل اإللكرتوني») «اإلرهاب الغالب يف ى تُسمَّ (التي األفعال من وغريها اإلنرتنت،
مثل أنها، واألهم، األورو-أمريكية. األول، العالم وسياسة سياسات وتَستهِدف ِعرقي،
والُهويات املحلية الُهويات عن للتعبري املجال تفسح عموًما، االستعمارية بعد ما املؤلَّفات
مجتمعات تَبني وهي حتى اإللكرتوني، الفضاء عىل محلية» لغة «تُضفي إنها البديلة.
اإلنجليزية اللغة ُطوِّعت مثلما تماًما ومقاومتها. بالسيطرة الوعي تُثري اإلنرتنت عىل أوسع
فلُغة عرش، التاسع القرن يف لالستعمار املناهضة الحركات ِقبَل من اإلنجليزي والكتاب

البيضاء. غري الثقافات ِقبَل من تطويعها يجري وتنظيمه وعمارته اإللكرتوني الفضاء
بد ال املقاِوم، والثقايف الفني العمل هذا مثل بإمكانات اعرتافنا مع فحتى ذلك، ومع
أشكال يف العيوب يكشف أنه صحيح التمثيل. مستوى يف يبقى بأنه أيًضا نعرتف أن
لكن تحريًرا، أكثر بديلة أشكاًال ويقرتح والنوع)، الِعرق إىل (امُلستندة السائدة التمثيل
يف والعمل للعمال املادية الظروف يف ل التدخُّ يف هذه التمثيل أفعال تبلُغه الذي املدى
األسف) (مع يبقى األكرب االقتصادية التحوُّالت أو واالتصال، املعلومات تكنولوجيات مجال
«التكتيكية» تدخالتها لكن الدعم، عىل للحصول تُستخَدم األعمال هذه ظلت نقاش. محل
(باستخدام السائدة «االسرتاتيجيات» ل ا مضادٍّ باعتبارها الرتسيخ إىل بحاجة تزل لم
من األعمال، هذه مثل رؤية تُثرينا بينما أنه، هذا ويعني .(١٩٨٨ سريتو مصطلحات
تمثيل» «سياسة تمتلك إنسامبل، آرت كريتيكال أعمال أو جوميس-بينا أعمال قبيل
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التغيريية قوتها بعُد نَر ملا فإننا قوية، التسعينيات!) يف شائعة العبارة هذه كانت (كم
من نفسها الفن أشكال تصري أن خطر أيًضا وهناك للسياسة. الواقعي املستوى عىل
صوًرا ُمقدِّمة ،(٢٠٠١ (هاجان االستعماري» بعد ما «الغريب ل أيقونات الشاكلة هذه

األول. العالم جماهري الستهالك
التمثيل، مستوى يف موغلة تزل لم االستعمارية بعد ما اإللكرتونية فالثقافة ولذلك،
به. يُستهان ال إنجاز وهذا — لآلخر الشاشة فضاء تَفتح تفاؤًال) أكثر نكون (حتى ولكنها
جوميس-بينا، لجيريمو (٢٠٠٧) ثورنتون نيام دراسة إىل سيلفرستون روجر مقولة وبضمِّ

تشمل: أن اإللكرتونية للثقافة مقاَربة أي شأن فمن

الفضاءات يف الثقافية) التمثيالت (مثل اإللكرتونية األنماط لرتويج انتباًها •
اإللكرتونية.

الفضاء تنتج التي املعرفة) وعمال (العمل، الِعرق عىل القائمة املادية األوضاع •
اإللكرتوني.

وتشكيل معلوماتية نزعات لها التي االستعمارية) بعد (ما القومية الدول تورط •
أورو-أمريكي. أساس ذوا عاَلميان معريف

واملحيل. ي للعامِّ املمكنة البديلة التعبري أنماط •
التي اإللكرتونية الثقافة يف األعراق بني املتكافئة غري القوة عالقات فحص •
مثًال، لألقليات، الكمبيوتر تعليم حيث (من واألعتدة الربامج تكنولوجيات تربطها

بالنوع. بلُغاتها) النفاذ أو
اآلخر فضاء هي حرفيٍّا الشاشة تكون حيث الثقايف؛ لالختالف الشاشة إتاحة •

أخالقية. استجابة إىل يَحتاج الذي

االتصال. وأنظمة اإلنرتنت استخدام خالل من األرض عىل العمل من املزيد أيًضا وتشمل
عن بعيدة تزل لم اإللكرتونية الثقافة أبحاث أن مقنع نحٍو عىل ِمهرا بهارات يفرتض
:٢٠٠٦) صالحة» اجتماعية «معرفة وخلق الديمقراطي» االجتماعي «التغيري أسئلة تناول
الجماعات إلفادة اإللكرتونية، القوة مجال يف الفعل» «بحوث إىل يَدعو فهو ولذا .(٢٠٦
النساء، وسط تشاُرًكا أكثر تحالفات عىل يشتمل الفعل، بحوث من النوع هذا شة. املهمَّ
الخرباء مع العمل إىل ويَسعى االمتيازات. من املحرومة الجماعات من وغريها واألقليات،
ل التدخُّ وبرامج األفكار تُنظِّم اإلنرتنت عىل املجتمعات هذه مثل «املحلية». املستويات عىل
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هذا يُؤدِّي وال الحسبان. يف املحلية والحاجات املصالح وإبقاء املحلية، املعرفة باستخدام
سيايس ل تدخُّ وهو أيًضا، اإلدارة عن ولكن وحدها، املعرفة عن املركزي الطابع نزع إىل

االجتماعية. الرتاكيب يف ال فعَّ
املعلومات تكنولوجيات خالل من النامية الدول يف االجتماعية التضامنات بناء يُمكن
ل سجَّ العاملية، التجارة منظمة ضد سياتل تظاُهرات خالل املثال، سبيل عىل واالتصال.
شبكة عىل ُمتفوًِّقا ملواقعه، زيارة مليون ونصف مليونًا املستقلة اإلعالم وسائل مركز
الربيد باستخدام ٢٠٠٣ عام الدولية السالم مسريات تنظيم وجرى إن». إن «يس
التكنولوجيات خالل من بوضوح العام/املدني واملجتمع األرس روابط ل وتُسهَّ اإللكرتوني.
ديمقراطية. وأكثر أحدث العام املجال من شكل توليد عىل تساعد أن ويُمكن الجديدة،

التي التبادالت إىل إشارة «مثاَقفة» حالة واالتصاالت املعلومات تكنولوجيات ل تُسهِّ
الجماعات أو األفراد يؤديها التي الثقافات، بني التبادالت إىل املثاَقفة وتشري العوَلمة. تُمكِّنها
العنكبوتية والشبكة (٥ :٢٠٠١ (بهاروشا القومية للحدود الخضوع دون الرسمية، غري
املجتمعات بني التضاُمنات بناء عىل تساعد أن ويمكن التبادالت، لهذه مهم وسيط العاملية
أسرتاليا]، [يف واألبوريجينيني الهند]، [يف الداليت بني الرابطة (مثًال، شة واملهمَّ الخاضعة

املتحدة]). الواليات [يف والسود
اإللكرتوني الفضاء ر تصوُّ إعادة هو استعمارية بعد ما مقاربة أي إليه تدعو ما
وبوصفه جبهة، (بوصفه اإللكرتوني الفضاء الستعارات تنبهنا أعاله. رأيناه كما نفسه،
مقرتنة — الرسيع» اإلنرتنت «طريق ل»، «التجوُّ مصطلحات يف يظهر كما — سفر فضاءات
(مثل جديدة مجازية عبارات تُقدِّم وهي حتى األمريكية)، ثم األوروبية بالثقافات تقليديٍّا
تيلور كلري تفرتض كما االستعماريتني، بعد ما واملالءمة للمقاربة ويمكن .( السايربموهاالَّ
اإلمربيايل» للذوق مة مصمَّ مدوَّنات أو إلكرتونية ثقافة تقديم «ترفضا أن بيتمان وثي

.(٢٦٥ (٢٠٠٧أ:

اإللكرتوني والفضاء الحقوق (3)

تُعرَّف أن يجب جديدة سياقات هناك أن التكنولوجية للعوملة الجديدة السياقات تعني
وتُحمى. وتُضمن، وتُحدَّد، اإلنسان، حقوق فيها

واالتصاالت لالفرتاضيات، الجديدة الفضاءات اإلنسان حقوق يُناقشخطاب كيف •
اإللكرتونية؟
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إنساني؟ حق مناقشة الصواب أَِمن •
إنسان؟ حقوق النفاذ حقوق هل •

تكنولوجيات استخدام عىل الجديد املعلوماتي النظام بشأن املناقشات ركَّزت ما غالبًا
الدول ومحاوالت اإلنسان، حقوق بانتهاكات العاَلمي الوعي لزيادة واالتصاالت املعلومات
أكثر هو ما هناك لكن .(٥-٦ :٢٠٠٦ ويورجنسن (دريك اإلنرتنت لتنظيم والحكومات

املعلوماتي. العرص يف اإلنسان بحقوق يتعلَّق فيما املسألتني هاتني من كثريًا
ودعت .٢٠٠٢ عام اإلنسان لحقوق مؤتمًرا املعلومات ملجتمع العاَلمية القمة أنشأت
أيًضا التأكُّد مع الدويل، املستوى عىل باملوافقة حظيَت التي الحقوق حرصكل إىل الحكومات
واالتصال، املعلومات تكنولوجيات وتنظيم البث، موجات إدارة مثل األخرى، البنود كون من
دعا ،٢٠٠٣ عام ويف العاملية. اإلنسان حقوق اتفاقيات مع تماًما متَّسقة العمال، وحقوق
مجتمعات تشكيل إىل املعلومات ملجتمع العاملية القمة عن الصادر املدني املجتمع إعالن
مجتمع «تبني لكي الدول تجتمع أن مقرتًحا اإلنسانية، الحاجات أجل من معلومات
أن شخص كل فيه ويستطيع التنمية، نحو ًها وموجَّ إدراجيٍّا، الشعوب، عىل يُركِّز معلومات
www.itu.int/) ويتشاركهما» منهما، ويستفيد إليهما، ويصل واملعرفة، املعلومات ينشئ
حقوق من لكلٍّ مركزية باعتبارها واملعلومات االتصال حقوق اإلعالن هذا أطلق .(wsis
إىل فدعا واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا عمل فريق أما املعلومات. ومجتمع اإلنسان،
«التنمية تضمن أن شأنها من التي الرقمية» «الفرصة بتعزيز الرقمي» «االنقسام تجسري
والقدرة القدرات، وبناء التعليم، مثل العملية، األمور عىل الدعوة هذه وركَّزت للجميع».
،٢٠٠٢ عام ويف .(www.itu.int/wsis/docs/geneva/official/dop.html) االتصالية
الصادر األلفية» يف والثقافية واالجتماعية االقتصادية والحقوق التنمية «أهداف بيان ربط
نْي الخاصَّ وامُلقرَِّريْن والثقافية، واالجتماعية االقتصادية للحقوق املتحدة األمم لجنة عن
املتحدة األمم ملفوضية التابَعنْي والثقافية، واالجتماعية االقتصادية بالحقوق املعنيَّنْي

اإلنسان. وحقوق التنمية حقوق بني ما اإلنسان، لحقوق
(www.internetrights.org.uk/) اإلنرتنت حقوق منظمة قبيل من املنظمات وتَُعد
يف القانونية والتدابري للحقوق، حقائق صحائف ر تُوفِّ ألنها املجال؛ هذا يف أساسية فواعل
ملرشوع العميل امللخص ويربز القانونيَّنْي. واملراقبة الضبط وأنماط املدركة، املخالفات حالة
اإللكرتوني املوقع عىل (متاح نت جرين ملنظمة التابع املدني للمجتمع اإلنرتنت حقوق
مكان يف اإللكرتونية «الحقوق قبيل من تحديًدا األكثر املشكالت اإلنرتنت) حقوق ملنظمة

.(٢٠٠٢ (موبس العمل»
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الداخلية املناطق أو الهند، من الريفية األجزاء مثل مناطق يف املنفذ إىل االفتقار
العالم مدن يف لألقليات) (ومعظمها املعوزة املعزولة املناطق داخل وكذلك أفريقيا، يف
خدمة مقدمي وتنظيم اإلنرتنت، عىل للمحتوى املقيِّدة والرقابة والخصخصة، األول،
واالتصال. املعلومات لتكنولوجيات األكمل واالستخدام النفاذ من يمنع ذلك كل اإلنرتنت؛
آسيا يف وتطويرها التحتية اإلنرتنت لِبنية الحاكمة السياسات (٢٠٠٦) كولكو ِبث درست
املتعلِّقة األكرب واملسائل النفاذ يف الحقوق بني ما يربط ألنه األهمية؛ بالغ وعملها الوسطى.
الفضاء يضع أخرى ومرة التحتية، والبنية التنمية، وسياسات وبالتمويل، الدولة، برقابة

واالقتصادي. املادي الفضاء داخل اإللكرتوني
الوطنية التنظيمات امتثال لضمان تدابري فتقرتح (٢٠٠٦) يورجنسن ريكه أما
املقررات خالل من واالتصاالت املعلومات بتكنولوجيات الوعي ونرش التعبري، حرية ملعايري
املستمرة التنمية لضمان مالئمة وآليات التكلفة منخفضة إنرتنت منافذ وإنشاء املدرسية،
لتعبري مواتيًا سياًقا يورجنسن تفرتض كما التدابري هذه ستخلق عام. معلومات ملجال

حرية. أكثر واتصال
مسائل العاملي املعلومات مجتمع يف ال الفعَّ و«إنفاذها» اإلنسان حقوق ن تتضمَّ
(٢٠٠٦) جروس روبني اه سمَّ ما هذه وتشمل وثقافية. واجتماعية، وسياسية، اقتصادية،
واملبادئ اإلنسان. حقوق عنارص من مهمٌّ عنرص أنها ر تصوَّ التي االتصال»، «حقوق

هي: االتصال لحقوق الشاملة

الداخلية. املعلومات سياسات عىل الوطنية السيادة •
الفكرية. «املشرتكات» حماية •

اإلبداع. تُعزِّز أن يَنبغي التي الفكرية امللكية حقوق •
املفتوح. املصدر ذات الربامج تعزيز •

الفكرية. الحرية •

من كثري يلحظ كما الفكرية، امللكية وحقوق الخصوصية، يف الحق مثل حقوق تتعارض
من الشاكلة هذه مع األحوال أغلب يف ،(٢٠٠٦ هوزين ٢٠٠٦؛ جروس (مثل املفكرين

االتصال. حقوق
حيث اشتقاقي؛ نحٍو (وعىل ل متأصِّ نحٍو عىل باملجتمع بالطبع مرتبط «االتصال» إن
الجذر). نفس يف community «مجتمع» وكلمة communication «اتصال» كلمة تشرتك
اإللكرتوني بالربيد الجماهريي الرتاُسل عْرب وخصوًصا االتصال، يف الحق استُخدم وقد

258



الجديدة التشكيالت اإللكرتونية: الثقافات

ويف واملقاومة. والحمالت، املساندة، لتنظيم التسعينيات منذ اإلنرتنت، عىل الربيد وقوائم
عىل والحمالت اإلنرتنت مواقع جنَّدت (٢٠٠٥) كاترينا وإعصار ،٢٠٠٤ تسونامي أعقاب
اإلنرتنت املساَعدة وكاالت استخدمت إذ واالجتماعي؛ واالقتصادي السيايس الدعم اإلنرتنت
املعلومات تكنولوجيات أبدلت فقد يُقال، وكما الجماهريي. االتصال أساليب أرسع بوصفه
حقوق حمالت أن هذا ويعني واملنظمات. األفراد يخص فيما ع التجمُّ فضاءات واالتصاالت

جديدة. ع تجمُّ فضاءات الراهن الوقت يف تجد اإلنسان
بالنساء املتعلقة اإلنسان حقوق تقوية باإلمكان أن (٢٠٠٦) ينسن هايكه افرتضت
تلحظ الجنوب، نساء إىل وبالنظر واالتصال. املعلومات تكنولوجيات استخدام خالل من
بناء حيث من إمكانات من واالتصاالت املعلومات تكنولوجيات عليه تنطوي ما ينسن
بريجيت تَنُظر ذلك، من قريب وبأسلوب املعلومات. ونرش التوظيف، وفرص املجتمع،
تتقدَّم العاَلمي. املعلومات ومجتمع األقليات حقوق بني التفاُعل إىل (٢٠٠٦) أولسن كوفود
وتدعو األقلية، لحماية عادة)، الدولة من وامُلنبثَِقة (القانونية التقليدية الِبنى من بريجيت

تضمن: تنظيمية آليات إىل بقوة

النفاذ. حقوق •
اإلثنية. األقليات عن املعلومات جمع يف الشفافية •

يف سبق فيما عالجناه (موضوع اإللكرتوني الفضاء يف لألقليات الثقافية الحقوق •
اإللكرتوني). والفضاء االستعمار بعد ما مناقشة

ضبًطا أيًضا اجتذب ولكنه هنا، االتصال يف الحق إىل بالفعل ع التجمُّ يف الحق ب ترسَّ
اإلنرتنت، أنشطة لرصد اإليرانية الحكومة جهود (مثل الدولة جانب من هائَلنْي ومراقبة

املتحدة). الواليات يف آكت» «باتريوت وقانون للمدوَّنات، الصني ومراقبة
خالل من امُلفكِّرون وهؤالء النصوص هذه درستها كما السياسية التنمية تُقاس
والشفافية الخصوصية، وحماية املعلومات، إىل والنفاذ التعبري، حرية مثل مؤرشات
www.socialwatch) ووتش سوشال قبيل من فجماعات ولذا القرار. صنع يف واملشاركة

املجاالت. هذه يف االنتهاكات لرصد األهمية بالغة (.org
وتُرَىس والتوصيات اإلعالنات هذه فيه تُطبَّق الذي الوقت ذلك فحتى ذلك، ومع
أن الضبابية) التنبؤات عن النظر (برصف املهم خطابية. نقالت محض تظل قد قانونيٍّا،
مىض. وقٍت أي يف كان مما أرسع القانونية واملعالجات املعلومات عىل للعثور طرًقا هناك
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مساًرا يخوضان قد إنجازان هما املسئولة األفراد) (أو الهيئات إىل والنفاذ والشفافية
اإلنسان. حقوق مبادرات يف ذلك مع طويًال

مرشوع مثل مبادرة الحقوق، عوملة خطابات اتجاه يف األساسية رات التطوُّ ومن
الرابطة يف اإلنسان، وحقوق العلوم لربنامج التابع اإلنسان، وحقوق املكانية التكنولوجيات
ونظام الجغرافية، املعلومات نظام يُستخَدم .(٢٠٠٧ إس (إيه العلوم م لتقدُّ األمريكية
للكوارث جغرايف وتوزيع بيانات قواعد إلعداد األساليب من وغريهما املواقع، تحديد
األقمار صور أكَّدت ،٢٠٠٤ عام يف بفعالية مرة ألول نَِرشها وبعد واألمراض. البيئية،
الدولية للتنمية املتحدة الواليات وكالة جانب من الدقة عالية التجارية االصطناعية
www.usaid.gov/locations/) دارفور يف العرقي التطهري األمريكية الخارجية ووزارة
يف االستماع جلسات وخالل .(sub-saharan_africa/sudan/satelliteimages.html
اإلثيوبي السلوك سوء عىل دليًال إريرتيا قدَّمت اإلريرتية-اإلثيوبية، املزاعم لجنة يف الهاي
العامة، واملباني للمنازل، الشديد الدمار أثبتت ضوئية وصور الدقة عالية صور باستخدام
www.pca-cpa.org/ الرابط عىل للتحكيم الدائمة املحكمة سجالت (انظر والحقول
الدقة عالية ووتشصوًرا رايتس هيومان واستخدمت .(showpage.asp?pag_id=1151
العراق» حرية «عملية خالل املدنيِّني وفيات لتوثيق أخرى مكانية جغرافية وبيانات
إيرث»، «جوجل برنامج باستخدام ،٢٠٠٧ أبريل ويف .(٢٠٠٣ ووتش رايتس (هيومان
لتوثيق دارفور» يف «األزمة بيانات قاعدة للهولوكوست التذكاري األمريكي املتحف قدَّم
.(www.ushmm.org/conscience (انظر املنطقة من اإلنسان حقوق انتهاكات ونرش

عرصاإلنرتنت يف البيئة مناَرصة (4)

أن بديهي الطبيعي؟ واملشهد املجتمع يف الجديدة والنقل االتصاالت شبكات تؤثِّر كيف
فبإمكانها ذلك، ومع البيئة. يف إفسادي تأثري لها يكون أن يمكن الجديدة التكنولوجيات

بالبيئة. واملجتمعية الفردية العالقات تُغريِّ أن أيًضا
من تخيُّله يُمكن كما واالتصال، املعلومات لتكنولوجيات الواضح االستخدام يكون قد
من املعلومات ونرش والدعاية، املناَرصة، للبيئة. املنارصة الحمالت هو السابقة، املناقشات
املعلومات تكنولوجيات كثريًا لتها سهَّ أمور هي األحيائي، ع التنوُّ بيانات قواعد تواُفر خالل
وِمن الراهن، الوقت يف إليها النفاذ يُمكن البعيدة األماكن عن املعلومات وحتى واالتصال.
املطاِلبة الحملة لجأت حينما الضغط. وجماعات النشطاء وسط اهتماًما تخلق فهي ثَمَّ
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إىل املكسيك، يف الجون إجناسيو سان يف متسوبييش) صنْع (من امللح ملعالجة منشأة بمنع
الحفاظ مناَرصة يف تاريخية للحظة عالمة بذلك وضعت ،١٩٩٥ عام من ابتداءً اإلنرتنت

.(٢٠٠٢ (ِرش اإلنرتنت إىل استناًدا البيئة عىل
ويعني التنمية. أنماط ثَمَّ ومن املستوطنات؛ تركُّز من والنقل االتصاالت أنظمة تُحدُّ
باعتبارها أيًضا الكربى للمدن املتاخمة النائية املناطق تنميَة السلسان واالنتقال االتصال
للمكاتب مواقع إيجاد يف املرونة من أعىل درجة هناك أن املتنامي الحراك ويعني «توابع».
للعمال املرونة من أعىل درجة بينها فيما املتصلة والبيئات البيوت وتعني اإلسكان. أو
تجميع» و«إعادة «تجزئة» عمليات هذه العمل. أماكن تركُّز من وتُحدُّ باملثل، واملوظَّفني

.(٥٣ :٢٠٠٠ ميتشل جيه (دبليو
شبكيٍّا املتصل العرص يف للمحافظة احتماالت بضعة (٥٨-٥٩ :٢٠٠٠) ميتشل يُقدِّم

الجديد:

واملركبات، بالكهرباء، لإلمداد أكفا أنظمٍة لخلق ع وموزَّ رخيص ذكاء استخدام •
األبنية. وخدمات

الِبنية وْصل إحيائها: وإعادة األقدم الحرضية الِبنى من الغرض تحديد إعادة •
تناسب جعلها ويُمكن بها، يَرضُّ ال عظيم معماري بطابع تتمتَّع التي األقدم
جزءًا بذاتها العمارة تُصبح حيث االقتصادي؛ والنشاط العمل من جديدة أشكاًال

التاريخية. األحياء عىل والحفاظ املعمارية الحماية إىل مؤدية الجذب، من
عىل بسكاٍن مأهولًة ستكون األماكن من املزيد أن يعني األساسية الوحدات ربط •
اليوم: من طويلة لفرتة املدينة يُخيل الذي املتقطِّع اإلسكان من بدًال اليوم، مدار
موصولة وهي املكان، يف ممزوجة محلية خدمات املحلية األحياء ر تُطوِّ أن ويُمكن

األوسع. بالعالم

ل يُفضِّ حني الرئيسية، الحرضية غري األماكن إىل النزوح إىل أيًضا األحياء ربط يُؤدِّي وقد
ِبنْد تَنمو وهكذا ماديٍّا. جذابة ومناطق أفضل «طبيعية» جماليات ذات أماكن الناس
وتُظهر يُهاجرون، الناس ألن وكروك؛ ديشوتس مقاطعتَي يف واملجتمعات وأوريجون
عرَّفوا الذين أولئك وسط ُمرتِفع األماكن هذه يف اإلنرتنت تَغلُغل أنَّ التجريبية الدراسات
السكان جانب من الراحة بدافع الهجرة املحافظة. جماعات يف أعضاء بوصفهم أنفسهم
وبيتكني (ليافيت املكان يف األرض استخدام ومعالم الثقافة تُغريِّ التكنولوجيا محرتيف

.(١٠٥ ،١٠١-١٠٢ :٢٠٠٢

261



اإللكرتونية والثقافات الجديدة اإلعالم وسائل إىل مقدمة

وقواعد أنظمة لخلق مسًعى يف رئيسية بُطُرٍق اإلنرتنت إىل والنشطاء البيئة أنصار اتجه
إىل يَعمل جديد حقل هي األحيائي ع التنوُّ بشأن املعلوماتية والعلوم عاَلمية. بيئية بيانات
األمريكية، املتحدة الواليات ويف الربامج. وهندسة الكمبيوترية، والعلوم األرض، علوم جانب
فيما العليا باألولوية تَحظى الحيوية املعلوماتية العلوم أن الوطنية العلوم مؤسسة أكَّدت
من األحيائي ع التنوُّ بيانات إعداد ويَجري البيولوجية. العلوم يف املعلومات إنشاء يخصُّ
وِمن الجينومية؛ واملجاالت والكائنات، املناطق، بخصوص الطبيعي، التاريخ مؤسسات
من والتدريس، البحث سات مؤسَّ جانب من اآلن لالستخدام قابلة املخزَّنة فالبيانات ثَمَّ
قواعد يطلب أن من ُمستخِدم أي يُمكِّن (برنامج أناليست» «سبيسيس برنامج خالل
والتنبُّؤ الكائنات شئون بنمذجة للُمستخِدمني يَسمح بما نفسه)، الوقت يف عديدة بيانات
النشطاء — الخرضاء اإلنرتنت — البيانات قواعد من الشاكلة هذه تُساعد وتحليلها. بها
خرائط ورسم األحيائي، ع للتنوُّ الحفاظ/الحماية باتجاه السعي عىل املحافظة وأنصار
اآلفات أنواع تحليل خالل من الزراعية امَلشاهد تَصميم إعادة حتى بل الكائنات، لتحرُّكات

.(٢٠٠٢ وآخرون (كريشتالكا
حقوق وانتهاكات البيئية، والحوادث الكوارث، ملواقع اإللكرتوني الوصل يُشكِّل

واالتصال. املعلومات تكنولوجيات ها تُيرسِّ للعالم» بديلة «رؤية اإلنسان
ظهور» «فضاء هي الجماهريية اإلعالم وسائل أن سيلفرستون روجر يَفِرتض
والعالم شاشاتنا. عىل فقط لنا، معروًفا ويُصبح اآلخر، لنا يَظهر .(٢٥–٥٥ :٢٠٠٧)
نَختم أن املالئم ومن الشاشة. تُظهره الذي االختالف باعتباره ظهوره يف ويُشكَّل يَظهر
البيئة، ومنارصة اإلنسان، بحقوق املعنية املبادرات املقولة. هذه من لة مفصَّ بنسخة
الفضاء يف وهنا، الظهور». «فضاءات من الشاكلة هذه هي اإلنرتنت عىل الِعرق ودراسات
حينما لها: نستجيب أن «و» اآلخر معاناة رؤية نستطيع أن إمكانية توجد االفرتايض،

العون. نُقدِّم أن يُمكننا واألندامان، ورواندا، دارفور، من امُلعاني اآلخر بنا يَستنِجد
لالستعمار املناِهضني اإلنجليز ألعمال الخالقة (٢٠٠٦) غاندي ليال قراءة توحي
يف أنه غاندي تفرتض املجتمعات. هذه بتَشكُّل الهنود مع الصداقة» «سياسة وصوغهم
مصالحهم األفراد «خان» عرش، التاسع القرن خالل أوروبا يف ني امُلنشقِّ من الكثري حالة
فورسرت، إم وإي أندروز، إف يس ساقته الذي املثال ن (يتضمَّ القومية وأيديولوجياتهم
ما عىل األخرى والثقافات الهنود مع صداقتهم شأن من أعلوا ألنهم النباتيني) وحركة
االختالف» نحو بإرصار ُمنجِذبة راغبة لذاٍت األخالقية السياسية «املمارسة هذه سواها.
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مقولتَي بني وبالربط .(١٧ :٢٠٠٦) وجدانية» كونية «نزعة عن أسفرت غاندي، تكتب كما
مرشوعات قبيل من اإللكرتونية الثقافية االفرتاضية املبادرات أن أرى وسيلفرستون، غاندي

نفسها. وللبرشية للعالم وجدانية» «جغرافيا تُتيح العلوم، لتقدُّم األمريكية الرابطة
العالم، صياغَة للمعاناة املكانية الجغرافيا والخرائط البيانات، وقاعدة الشاشة، تُعيد
يتيح واأللم. والحرمان للفظاعة مواقع باعتباره ولكن ويابسة، محيطات باعتباره ال
باإلمكان يكون حيث الوجدانية»؛ «املجتمعات من الشاكلة هذه خلق االفرتايض العالم
املرء مواقع عن النظر برصف املشرتك، االهتمام عىل قائمة بالكامل، جديدة سياسة ظهور
من الكوكبية التشكيلة هذه مثل «الواقعية». النوع إىل املستندة أو الِعرقية أو الجغرافية
املعلومات تكنولوجيات باستخدام إال بالتأكيد تحدث أن يُمكن ال الوجدانية املجتمعات

ب: نعرتف أن األخالقي الواجب ومن واالتصال.

االختالف. (١)
املعاناة. (٢)

التجاذب. إمكانية (٣)

«ثقافات سميتُها ما اإللكرتونية. الثقافات مستقبل يقود أن بد وال «سيايس»، الواجب هذا
البيئة ومنارصة اإلنسان، وحقوق الِعرق، عىل برتكيزها استعمارية» بعد ما إلكرتونية
عىل افرتاضيٍّا أوًال تظهر املادي للعالم تماًما، جديدة وجدانية جغرافية باتجاه نقلة هي
واللجوء، املساعدة، حيث من امللموس باتجاه ونَنتِقل اإلنرتنت، عىل نَبدأ إذ لكننا شاشاتنا.

فعليٍّا. «افرتايض» هو ما لجعل بفرصٍة نَحظى والوجدان، والفْهم،

هوامش

تُقوَّض لالستقرار مزعِزًعا مرشوًعا تُمثِّل ويكيبيديا أن وفني فيذرستون ح يُوضِّ (1)
العام، املجال بشأن السادس، الفصل يف أرشنا وكما .(١٠ :٢٠٠٦) الخرباء طائفة فيه
لضمان ة مهمَّ وسيلًة والتدوين، املفتوح، املصدر حركة جانب إىل الويكي، مواقع تُشكِّل

بحق. ا» «عامٍّ ا عامٍّ مجاًال بذلك ضامنة الحر، قها وتدفُّ املعلومات إتاحة
تعني منحوتة كلمة هي pocha nostra نوسرتا» «بوشا لجوميس-بينا، وفًقا (2)
.(١١٣ :٢٠٠٧ ثورنتون إن يف (مقتبَس الثقافيني» الرعاع «اتحاد حتى أو «دناساتنا»

نفسه. الكلمة نحت يف منعكس والُهْجنة بالدنس االستعماري بعد ما الهوس
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فرضية عىل بالرتكيز املتنوعة، وأبعاده املعلوماتي العرص تجليات الكتاب هذا استعرض
تكراريٍّا ارتباًطا ُمرتِبطة أنها اعتبار عىل اإللكرتونية الثقافات مع التعامل من بد ال أنه
العوالم أن الكتاب افرتض كما بفعله. وُمشكَّلة فيه، وُمتجذِّرة الواقعي، املادي بالعالم
االجتماعية والِبنى املادية، باألجساد ما نقطٍة يف «تتَّصل» اإلنرتنت وثقافات االفرتاضية
والسياسة. السيايس االقتصاد وظروف الثقافية، وامُلعتقدات والنوع، الِعرق عىل القائمة

للكتاب: األساسية الفرضية اإللكرتونية»، الثقافات «قراءة بعنوان األول، الفصل َم قدَّ
للعوالم الصلب» «العتاد «مادي». بُعد لها االفرتاضية والعوالم اإللكرتونية الثقافات أن
ومشاعر، وكوابل، وخرسانة، ومدن، أجساد، من مصنوع الرقمية واأللعاب االفرتاضية
والتفاوتات والنوع، والطبقة، الِعرق لديناميات جميًعا يخضعون وعمال، عمل، وفضاءات
عاَلم يف املعلومات» «مجتمع عن ُمختَرص بَرسٍد الفصل بدأ والظلم. والحكم، االقتصادية،
يف موضوعات من نُوقش ما أول هما التكنولوجية والرأسمالية العوملة كانت ُمعوَلم.
يُناقش القسم هذا أخذ اإللكرتونية». الثقافة دراسات يف األساسية «املسائل املعنون القسم
وجود يف ن وتمعَّ الرقمية). الثقافات يف املادي الجسد موضوع (أي والجسمانية املادية
والجودة، االتصال، عىل القدرة يف التفاوت — الرقمي» «االنقسام من عديدة أشكال
الحكم مسألة أيًضا املوضع هذا يف ُدِرست كما الرقمية. والثقافات التكنولوجيات ع وتوسُّ
الثقافية للتكنولوجيات السياسيَّنْي والتطبيق الجانب يف ة مهمَّ مسألة وهي اإللكرتوني،
الرقمية، الثقافات عرص يف املدني واملجتمع الُهوية، مسألة القسم هذا أبرَز اإللكرتونية.
وكان والجماليات. الوسائطية، واملدينة واملخاطر، والجغرافيا، والفضاء والِعرق، والطبقة،
يف بعُد فيما أوسع تفصيل إىل مقدِّمات بمنزلة املوضع هذا يف املناقشات هذه من كلٌّ

الكتاب.
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األبعاد أما اإللكرتونية. الثقافات إىل «مقاربات» ثالث ص بتفحُّ الفصل واختُِتم
امُلستخِدم إسهام دراسة عىل تشتمل أن شأنها فمن اإللكرتوني للفضاء اإلثنوجرافية
اإلنرتنت، عىل والشبكات املجتمعات وإنشاء وتطبيقاتها، الربامج تصميم يف النهائي
يف تَظهر التي الثقافية والُهويات التكنولوجيات، هذه ملثل الشعبية الثقافية واألشكال
نظرية وأما اإللكرتونية. للثقافة السيايس واالقتصاد الجديدة، التكنولوجية الفضاءات
األجهزة باستخدام االتصاالت سياق يف األمر بداية يف صيغت التي «األباراتجايست»
أن األول الفصل وافرتض و«منطقها». اإللكرتونية الثقافات «روح» فتَتناول املحمولة،
يفرتض (كما الدائم» «االتصال تشمل: مزدوجة، اإللكرتونية الثقافات «أباراتجايست»
مقاربٍة شأن ومن والتضخيم. املحمولة) الهواتف يخصُّ فيما ٢٠٠٢ وأخوس كاتس
وأما والُهوية. والقوة، الفاعلية، مسائل تتناول أن الثقافية الدراسات حقل إىل تَنتمي
الثقافة يُعاِمل أنه فيعني الثقافية، الدراسات إىل تنتمي مقاربة الكتاب هذا استخدام
الصلب» «العتاد الفاعلني: من حاسمة عنارص ثالثة وسط صيغًة بوصفها اإللكرتونية
الرطب» و«العتاد (الربامج)، املرن» و«العتاد الكوابل)، وشبكات والكمبيوترات، (اآلالت،
والتاريخية االجتماعية السياقات يف بعمق مدمجة الثالثة العنارص تكون حيث (البرش)؛
والِعرق النوع قبيل من األخرى، العوامل أو «العنارص» أيًضا ثَمَّ ومن للتكنولوجيا؛
يُمكن ال أنه الكتاب يفرتض والُهوية. والسياسة، واالقتصاد والثقافية، الرمزية واألشكال
دون واتصال، معلومات تكنولوجيات محض أنها عىل اإللكرتونية الثقافات إىل ننظر أن
إيالء هذا ويعني والثقافة. واأليديولوجية، والُهوية، بالقوة، املتعلِّقة التساؤالت إىل إشارة
الثقافات إنتاج يف نة متضمَّ (وربح) سياسة هناك كانت إذا السياسة: ملسائل اهتماٍم

استهالكها. يف سياسة أيًضا فهناك اإللكرتونية،
مالمح أربعة بوصف الشعبية»، اإللكرتونية «الثقافات بعنوان الثاني، الفصل بدأ
و«االستهالك»، الوساطة»، و«إعادة «التالقي»، الشعبية: اإللكرتونية للثقافات رئيسة
ُمتنوِّعة تطبيقات اجتماع فهو ،(٢٠٠٦) جنكينز هنري بتعبري التالقي، أما و«التفاعلية».
إعادة وأما مشرتكة. تفاعلية واجهة أو ة منصَّ عىل الوسائط، من متعدِّدة أشكال عْرب
تحاول الذي التناُقض فهي ،(١٩٩٩) وجروسني بولرت األمر أول رشحها كما الوساطة،
دون املشهد، يف بالفعل هناك وكأنه يشعر الجمهور جْعل جهٍة من التكنولوجيا فيه
الوسيط إىل االنتباه جذْب األخرى، الجهة ومن (املباَرشة)، وسيطة تكنولوجيا أي
تُنتجها التي االستهالكية الثقافة إىل فيشري االستهالك وأما الفائقة). (الوساطة نفسه
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وأما املنتَجات. إىل ص املخصَّ البحث محرِّكات من — الجديدة اإلعالم وسائل تكنولوجيات
يجرِّب حيث الجديدة؛ اإلعالم وسائل ثقافات فتُميِّز واملنتَج واملنِتج الجمهور بني التفاعلية

الوسيط. أو التكنولوجيا تكوين يف يشارك بل الخيارات، الجمهور/املستخِدم
الثقافات من متنوعة «أجناًسا» الفصل َص تفحَّ األساسية، املفاهيم هذه وبتقديم
إلكرتونيٍّا، موصول عالم يف الحياة يُمثِّل الذي األدبي الجنس «السايرببنك»، اإللكرتونية.
قيود بأن البرشية» بعد «ما تؤمن السايبورج. باستخدام برشية» بعد «ما فلسفة ويقدِّم
قدراته وأن عليها، التغلُّب يُمكن — واإلعاقة واملظهر، واملرض، السن، — البرشي الجسد
ل التدخُّ خالل من تضخيمها يُمكن — األمراض ومقاومة والقوة، والذكاء، األشكال، —
أو بيانات، إىل ترجمته تتزايَد (الذي الجسد عىل السايرببنك مناقشة ركزت التكنولوجي.
والزمان االستنساخ)، بخصوص ثقافيٍّا قلًقا (منتجة والنسل سايبورج)، هيئة يف يُعدَّل
وأفالمه)، التخيُّيل السايرببنك رسد معظم يف العالم هالك بعد ما (عالم والبيئة واملكان،
مندمجة التكنولوجيا يرى الذي للسايرببنك، النسوي النقد الفصل عرض كما واملعلومات.

جوهرها. يف وظاملة استغاللية فهي ثَمَّ ومن والرأسمالية؛ األبوية يف
القسم هذا بدأ انتشاًرا. اإللكرتونية الثقافات صور أرسع الكمبيوتر ألعاب تُمثِّل
االجتماعي «التفاعل ل تأمُّ وجرى التفاُعيل. وعنرصها لأللعاب االجتماعية للطبيعة بمناقشة
األدوار أداء َلِعب نوع من وخصوًصا اللعب، أن استنتاج مع اللعب، مع ينشأ الذي الجديد»
ثم العامة. والثقافة االجتماعي، التآلُف من جديد شكل ظهور عىل عالمًة يُمثِّل املبارش،
وتأدية لأللعاب، الرسدية و«الِبنية» الجديدة، القدرات تطوير يف النظر إىل النقاش انتقل
افرتاض مع النوع»، عىل سة «املؤسَّ «الِعرقية» األلعاب، عالم سياسة وأخريًا، األدوار،
«الواقعي» البرشي لالعب التفاُعلية الواجهة يف تُشكَّل اللعبة يف املوجودة الشخصية أن
األلعاب عوالم بالكامل. مستقلَّة ليست فهي ولذا الشاشة، عىل بالكمبيوتر املنتَج والشكل
مبنية األحوال أغلب يف وهي واستهالكها، إنتاجها من كلٍّ عىل بناءً خاصة، بطرٍق ُمشكَّلة

والقومية. والِعرق النوع عن النمطية الصور عىل
فاتحادات اإللكرتوني. للفضاء ا مهمٍّ شعبيٍّا ثقافيٍّا تجليٍّا اإلنرتنت عىل املعجبون يُشكِّل
األفراد من وغريهم األفراد بني الصلة لتحقيق تان مهمَّ وسيلتان ونصوصهم امُلعَجبني
اإلنرتنت عىل املعجبني ومجتمعاُت مجتمع. تشكيل ثَمَّ ومن الفكر، يف معهم املتشابهني
ومواقع والزمنية. الجغرافية املسافات من الرغم عىل تنشأ التي الثقافية لألُلفة مثاٌل
املختارة، الشهرية شخصيتها عن التفاصيل من هائلة كميات تُوثِّق أراشيف، هي امُلعَجبني
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شخصية حول تدور رسمية)، غري (أي دارجة أو رسمية معلوماتية، فضاءات كذلك وهي
خلفياتهم يتجاوزوا أن األفراد من لكثري اإلنرتنت عىل اإلعجاب يُتيح معيَّنة. شهرية
اإلعجاب، عىل الرتكيز ده يوحِّ مجتمًعا بوصفهم ليلتقوا والثقافية واالجتماعية السياسية
اإلنرتنت، عىل املعجبون يتجاوز ما وغالبًا «الحقيقي». مجتمعهم إىل بصلة يمتُّ ال قد
املعتقدات، ونظم واملكان والِعرق الُهوية عىل القائمة األخرى «االنتماءات» يتجاهلون، أو
الجزء، هذا افرتض وكما مشرتك. تفضيل أو ذوق أساس عىل مبنيٍّا مجتمًعا ليُشكلوا
تساؤالت من بها يرتبط وما االستهالكية الثقافة لسياسة أيًضا تخضع املعجبني فسياسة
من يُفيضون املعجبني واتحادات امُلعَجبني أن الجزء هذا وافرتض والُهوية. الفاعلية بشأن
املعجبني مجتمع عىل املرتكزتنَْي والقوة الصالت وأن الواقعي، العالم عىل االفرتايض العالم

املادي. العالم يف االجتماعية-العامة الرتتيبات تغيري يف ُمفيدتان االفرتايض
النصوص وإبداعات االفرتايض، الواقع عروض الجديدة اإلعالمية الوسائط فن يَشمل
عىل واملرئيات املحمولة، الهواتف عىل األفالم التفاعلية. الفنية والرتكيبات التشعبية،
والنصوص الويب، عْرب الهاتفية واالتصاالت الويب، عىل واملوسيقى امَلكتبية، الكمبيوترات
والسماعية الرؤيوية األنشطة من أشكال اآلن هي القصرية، الرسائل خدمة بصيغة الَحْرفية
القوة من هائًال قْدًرا االفرتايض الفضاء داخل التالقي ثقافة وتمنَح واللمسية. ية والنَّصِّ
الكمبيوتر. عالم داخل والتعديالت والجماليات التفاعلية، الواجهات م ليُصمِّ للُمستخِدم
أشكال (تالقي الرقمية» «النصية الجديدة اإلعالمية الوسائط بفن املعني الجزء استكشف
والصوتيات، املطبوعات، إىل النفاذ يُمكن حيث الرقمي؛ العرص يف اإلعالم وسائل من عديدة
افرتض وكما ُمشرتَك). واحد برامجي تطبيق خالل من ومعالجتها والرسوم واملرئيات،
الوسائط فن البرشي. الجسد دخل التكنولوجيا تالقي أيًضا يشمل فالتالقي الجزء، هذا
يُعيد ترين») «تكست مثل عروض يف نراه (الذي الجمهور يُِرشك الذي الجديدة اإلعالمية
كثرية صور د وتجسِّ النشط. الجمهور فن بأنه وصفه يُمكن ثَمَّ ومن الجمهور، تحريك
األشكال من اإلعالمية الوسائط من جديدة أشكاٌل تنشأ حيث الوساطة»؛ «إعادة مبدأ أيًضا
الفني العمل فصل الجزء، هذا يزعم كما الجديدة، اإلعالمية الوسائط فن يرفض القديمة.
كونه إىل منظر أو ُفرجة محض كونه من الفني العمل ُمحوًِّال يُشاِهده، الذي الجمهور عن

بيئة.
يمكن شعبيًة تكنولوجياٍت بوصِفها بود اآلي وأجهزة الرقميان والبث التسجيل ظهر
ملمَحنْي الرقمي للبث أن الجزء هذا يف وافرتضُت والتعليم. واملعلومات للرتفيه استخدامها
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تعامل الذي الديسكمان، أو للووكمان خالًفا م». املضخَّ و«التوزيع «التخصيص» أساسيَّنْي:
إىل امُلستهِلَك الرقميان والبث التسجيل ل يُحوِّ سلبي، ُمستهِلك أنه عىل ببساطة املستِمع مع
وسيلًة الرقميان والبث التسجيل يصبح والجامعة، التعليم يف دورهما إىل وبالنظر ُمنِتج.

سات. املؤسَّ عىل يعتمد ال وبثها، املعرفة إلنشاء جديد أسلوب لخلق
باستخدام األورو-أمريكي. الفني املشهد عىل نزعة أحدث فهو الجينومي الفن أما
األشكال هذه تَرغب الحيوية، الكيميائية والعلوم الوراثية، الهندسة من وأفكار مفاهيم
من — والربامج الكمبيوترات باستخدام الجسد وتعديالت االفرتاضية، الرتكيبات — الفنية
الجزء، هذا وافرتض للبرش. امُلمكن ر التطوُّ تَمثيل يف وغريها كاك، وإدواردو ستيالرك،
إمكانات ويعرض يَستكشف أنه برشي»، بعد ما «فن أنه عىل الفن هذا مثل بمعاملة
وخلق واملسخي، الوحيش قبيل من معينة، جمالية أنماًطا هذا يَشمل البرشي. الشكل
ثاكر يوجني اه سمَّ (ما ُمتماهينَْي والجسد الوسيط يكون حيث املعلوماتية؛ «األجساد»
عىل تَنطوي البرشي، بعد ما الفن أنواع من الشاكلة فهذه ذلك، ومع «البيوميديا». ٢٠٠٤أ
نفسه. القَدر مسئولية لتويل البرشية النزعة رأيي، يف تُمثِّل، ألنها أيًضا؛ السياسية أبعادها
اآلن. الشائعة االجتماعي، التواصل ظاهرة تناولُت الفصل، هذا من األخري القسم ويف
أو (الخاصة، التعريفية النبذات بناء عىل تُساعد التي االجتماعي التواصل مواقع أضحت
وكما الكربى. املدن عْرب الشباب بني وخصوًصا الرائجة، النزعة هي العامة) شبه أو العامة،
جرى كما الخاصوالعام. بني التمييز يُشوِّش االجتماعي التواُصل فإن القسم، افرتضهذا
ثقافية مخاوف مثار أيًضا وهو — االجتماعي التواُصل يف الخصوصية موضوع تناول
تُكرِّران ومراقبتها االجتماعي التواصل مواقع حرصية أن افرتاض مع — كربى ووالدية
تُساعد كذلك، الواقعية. الحياة يف والحراسة والخصوصية، بالحرصية، الخاصة األوضاع
عىل الصداقات اعتماد يَتزايد االجتماعية. العالقات تضخيم عىل االجتماعي التواصل مواقع
هي االجتماعي التواصل ومواقع اإلنرتنت، عىل التفاعالت خالل من والتكنولوجيا الوسائط
حيازة بمعيار الفرد االجتماعي التواصل يُمكِّن كذلك، «الصداقات». إلنتاج رئييس أسلوب
للتمثيل أسلوب هو االجتماعي التواصل الشباب، يخصُّ وفيما اجتماعي». مال «رأس
يعكس حيث اإلنرتنت؛ عىل التعريفية النبذات إدارة تصبح ثَمَّ وِمن والظهور؛ الذاتي
«االجتماعية» الُهوية إلنتاج األهمية بالغ أسلوبًا الحسن، «بذوقهم» شعوًرا املستخدمون
وصداقات عالقات إىل غالبًا يُؤدِّي الذي اإلنرتنت، عىل الشبكي الرتابط ويحظى وإشهارها.
هي اإلنرتنت عىل التعريفية النبذة فإدارة ولذا، رئيسية. «مادية» بعالقات اإلنرتنت، خارج
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عىل التقاء يزدادون الناس ألنَّ الواقعية؛ الحياة يف للُهويات الراهن الوقت يف أسايس ن ُمكوِّ
مًعا. وخارجها اإلنرتنت

البرشية األجساد من جديدة أشكال ظهور «األجساد»، بعنوان الثالث، الفصل درس
لهذا االفتتاحي القسم يف لة. واملعدَّ إلكرتونيٍّا، واملرتابطة واملتصلة، بالشبكات، املوصولة
الذي املعدَّل، بالشبكات، املتصل البرشي الجسد هذا هو البرشي بعد ما أن ذكرُت الفصل،
ثم جسديته، من الجسد «يُجرَّد» اآللة. أو البرش تعريف مع دقيق شكل بأي يتناسب ال
اندماج يتسبَّب حيث اإللكرتوني»؛ االندماجي «النشوء سميتُها عملية يف تجسيده» «يُعاد
جديد شكل ظهور يف اإللكرتونية) (الدوائر املرن والعتاد العضوي) (الجسد الرطب العتاد
البرشي بعد ما اإللكرتوني» االندماجي «النشوء هذا يحدث أن ويُمكن نفسه. البرش من
صيغة إىل والرتجمة العالية)، بالتكنولوجيا الجسد تعديل يشمل (الذي التجميل خالل من
أكثر تشكيل إعادة وعمليات للجسد البيانات قواعد وضع يَشمل (الذي ومعلوماتية رقمية
هذا افرتض كما ذلك، ومع البرشية). وراء ما وفلسفة الربودة فيزياء قبيل من جذرية،

آخر. استهالكيٍّا جسًدا يُصبح هذا البرشي بعد فما القسم،
بوسائط الجسد يُزوَّد حيث «املوصول»؛ الجسد درسُت الفصل هذا من التايل القسم يف
املوصول الجسد أن وافرتضُت للجسد. امتداًدا نفسها التكنولوجيا وتُصبح التكنولوجيا،
وجلده. الجسد وراء نفسها الُهوية امتداد مع حتى واحد، وقٍت يف عديدة فضاءات يشغل
«النشوء أسميتُه (ما تجسيد وإعادة الجسد من تجريد خربة هي البرشية بعد ما الخربة
غري بيانات، قاعدة إىل ل يحوَّ حينما جسديته من الجسد «يُجرَّد» اإللكرتوني»). االندماجي
التحكُّم دارة داخل إىل الجسد من الخارج إىل الذاتية بانتقال أيًضا، تجسيده يُعاد أنه
«عالقة يف البرش بعد ما فيها يُوَجد ظاهرة اإللكرتوني االندماجي النشوء اإللكرتوني.
ولكنها ذرائعية، أو وظيفية أداة مجرد التكنولوجيا فيها تظل ال التكنولوجيا، مع تكافلية»
أيًضا املوضع هذا يف وافرتضُت نفسها. البرشية بعد ما الُهوية مكوِّنات من «مكوِّنًا» تكون
— الوسائط عىل قائًما كله الواقع يصبح التكنولوجيا، عىل الجسد اعتماد تزايد مع أنه
د التجسُّ إعادة من كلٌّ يُعيدنا املختلط». «الواقع نموذج (٢٠٠٦) هانسن مارك اه سمَّ ما
تالقيه ل يُسهِّ الذي التقنيات» يف «الجسد ولكن الجسد، إىل اإللكرتوني االندماجي والنشوء

مضخًما. إدراًكا التكنولوجيا مع
النشوء لهذا السياسية التبعات استكشفُت الثالث الفصل من األخري القسم يف
ألننا السايبورج»؛ «ُهوية عرص يف أننا افرتضُت البرشي. بعد ملا اإللكرتوني االندماجي
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«ذواتنا». بأنها نحس ولكننا مختلفة، كيانات كمبيوتراتنا أو املحمولة هواتفنا بأن نُحسُّ ال
جسد يف» «ُمسكَّنة تَُعد لم الُهوية بأن البرشي بعد ملا اإللكرتوني االندماجي النشوء يوحي
يُمكن عٍرص يف اإللكرتونية: الثقافات قلب يف ذلك مع تناقض يوجد أنه إال به. «مقيدة» أو
يحكموا أو ويلعبوا ويعملوا يتسوَّقوا أن للناس فيه ويُمكن فرديٍّا يشء كل جعل فيه
يُمكن — الجسد و«اختفاء» للخصخصة متطرِّف مثال — منازلهم خارج يَْخطوا أن دون
من املزدوجة الحركة هذه اليوم. مدار عىل بالعالم موصوًال نظريٍّا، الفرد، يكون أن
عىل أعرتض الرقمي. للعرص ُمميِّزة سمة هي واإلشهار/االتصال الخصخصة/االختفاء
الفصل، هذا يف بيَّنُت كما الجسد، تجاوز ألن بالكامل؛ االفرتايض املواطن الشخص فكرة
هو أجسادهم، إىل املستندة واملزايا بالحقوق طالبوا الذين واألقليات النساء يخص فيما
نظرهم؛ وجهة من «سيايس» املادي الجسد أن هو الذي البسيط للسبب نعمة، وليس نقمة
أساس عىل للفرد تُتاح واملواطنة التصويت، وحقوق الطبية، والخدمات والتوظيف، فالرِّفاه،
هناك تكون أن يُمكن ال مادي، جسد ودون اإلثنية. وُهويته وقْدرته، «املادي»، الجسد لون
واألرسة، للشيخوخة، ة املتغريِّ التشكيالت أيًضا القسم هذا يف صُت تفحَّ افرتاضية». «مواَطنة
تُبنى االفرتاضية العوالم أن كيف ألبنيِّ الكتاب؛ فرضية إىل وُعدُت «اإلجرامي». والجسد
عىل قائمة تظل أن يجب السياسة أن مفرتًضا والنوع، بالِعرق املوسومة العاملة باألجساد
السياسة، أن افرتضُت اإللكرتونية، االندماجية الناشئة األجساد مع حتى الواقعية. األجساد
موضوع يف نُت تمعَّ حيث األخري؛ القسم ويف ماديٍّا. جسًدا تستلزم والحقوق والرفاه،
تكون عٍرص يف أننا، افرتضت والحقوق. املواَطنة قلب يف تكمن الفاعلية أن رأيت املواَطنة،
املغروسة أو بأجسادنا امللحقة العضوية غري املادة نتاج هي جزئيٍّا، ولو الفاعلية، فيه
ممارسات من جديدة أشكاًال ننشئ ما بقْدر ُجُدد مواطنني إنشاء يف نأخذ ال قد فيها،
والجالياتية، القومية، عْرب — الثقافية «املواجهات» يف أكرب مشاَركٍة خالل من املواَطنة
ملحوظة وأعلنُت واالتصال. املعلومات تكنولوجيات ها تيرسِّ التي — الثقافات واملتعدِّدة
«لألجسام». الجديد املعيار تصبح أن يُمكن السايبورجات أن افرتضُت حينما احرتازية

خاللها من نشأت التي الطرق الفرعية»، «الثقافات بعنوان الرابع، الفصل استكشف
ممارسات الفرعية الثقافات اإللكرتوني. الفضاء يف والهدامة والبديلة، الهامشية، الثقافات
كان إذا سة. املؤسَّ ثقافة أو السائد التيار دولة نظر يف قانونية غري تَُعد أو بها، معَرتف غري
املمارسات هذه تصبح فحينئٍذ، االجتماعية، املمارسات من منظومة اإللكرتوني الفضاء
الثقافة يف هامشية ممارسة بوصفه التدوين بدأ فرعيًة. ثقافاٍت القبول تجد ال التي
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املدوَّنات أن الجزء هذا وافرتض السائد». «التيار مكانة اآلن اكتسب ولكنه اإللكرتونية،
ذاتًا خالقة الجديدة، اإلعالم وسائل عرص يف الالنهائيَّنْي الذات وتمثيل الذات بناء تمثل
واملجال العالم. مع للحوار وسيلة التدوين يصبح العام. االستهالك أجل من اتصالية
املعلومات تكنولوجيات نرش خالل من املستخِدمني جانب من مبني عالم هو التدويني

املجتمع. تشكيل أساس يصري أن ويُمكن واالتصال،
النساء فاستخدام أفرتض، وكما الويب. كامريات الذاتي التمثيل تكنولوجيات تشمل
تمثيله، يف املرء لتحكُّم أسلوبًا وتصبح فرجة، إىل اليومي الشأن ل يُحوِّ الويب لكامريات
العالم. يراه مؤديًا يصري أن من العادي الفرد تُمكِّن وهي املرأة. لتمكني وسيلة ثَمَّ ومن

الجريمة مناقشة إىل الفصُل انتقل نسبيٍّا، «اآلمنة» هذه اإللكرتونية الثقافة أشكال من
الرسقة. من جديدة أشكاًال واالتصاالت املعلومات تكنولوجيات تُنِتج واالخرتاق. اإللكرتونية
املخرتقني أن موضًحا اإللكرتونية، الجريمة من املتنوعة لألشكال تصنيًفا القسم هذا فحَص
الرسقة. بغرض ال التحدي، سبيل عىل الرئيسية األطر يقتحمون أفراد األغلب، عىل هم،
«غري للنفاذ يرمزون حيث اإللكرتونية»؛ الثقافية «املقاَومة ل رموًزا املخرتقون يصبح ولذا،
حيث التنكُّر؛ أو املرور أشكال من شكل أنه عىل االخرتاق إىل النظر ويُمكن ص». املرخَّ
الضوابط. تجاوز عىل املخرتقني اإلنرتنت مثل مائع وسيط يف الزائفة الُهويات تساعد
القواعد، بهدم االجتماعية والعالقات التكنولوجيا تشكيل يُعيد ألنه فرعية؛ ثقافة واالخرتاق

التكنولوجيا. استخدام بخصوص االجتماعية واألعراف والقوانني،
واإلرهاب التكتيكية، اإلعالم ووسائل االخرتاقي، النشاط الفصل بحث ذلك، بعد
األحوال أغلب يف فيُستخَدم سياسية، بدوافع االخرتاق أو االخرتاقي، النشاط أما اإللكرتوني.
ًدا ُممدِّ عليه، متناَزًعا ا عامٍّ مجاًال اإللكرتوني الفضاء ويُحيل الدعاية. من شكًال بوصفه
ونشاطه. وسياسته، الواقعية، الحياة يف العام الفضاء اهتمامات اإللكرتوني الفضاء داخل
العرشين. القرن يف الجديدة االجتماعية بالحركات متَّصل االخرتاقي النشاط أن وافرتضُت
أو سية املؤسَّ اإلعالم وسائل أشكال عىل ا ردٍّ فظهرت التكتيكية اإلعالم وسائل أما
التكتيكية اإلعالم وسائل تستخدم الرأي. ع تنوُّ عىل القضاء يف ترغب التي للدولة، التابعة
تنرش وهي املصدر». و«مفتوحة مؤقتة، بأنها وتتَّسم اإلعالمية، الوسائط أشكال كل
أو الدولة معلومات شبكات وتُخرِّب االعتصامات، وترتب التضليل، وتتتبع التضليل،

سة. املؤسَّ
تمارسه الذي الفعل هو اإللكرتوني اإلرهاب اإللكرتوني. اإلرهاب إىل التفتُّ وأخريًا،
التحتية الِبنية تدمري أو لتخريب الكمبيوتر شبكات باستخدام الناس من مجموعة
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رقابة ازدياد ومع سيايس. غرض أجل من جماعة أو لدولة املادية أو املالية أو اإللكرتونية
املسار املالية املعامالت اتخاذ تعاُظم ومع اإللكرتوني، الفضاء عىل سة املؤسَّ أو الدولة

مفيدة. التكنولوجيا هذه أن اإللكرتونيون اإلرهابيون يجد اإللكرتوني،
اإلنرتنت. عىل اإلعجاب هو اإللكرتونية الثقافة داخل درستُه الذي التايل الصنف كان
يف املتماثلني الناس تساعد املجتمع، تشكيل صور من جديدة صورة اإلعجاب هذا يُشكِّل
عن النظر برصف اإللكرتوني، الفضاء يف االلتقاء عىل بها يعجبون التي واألشياء األذواق
د الرسَّ مثل وفنونهم، امُلعجبني كتابات تعمل أن ا جدٍّ ويَكثُر والجغرافية. املادية مواقعهم

السائدة. املعجبني ثقافة أو السائد التيار مشاهري من الضد عىل للمثليِّني، اإلبداعي
نظر اإللكرتونية. الكراهية هو اإلنرتنت عىل املعجبني لثقافات الجوهري املضاد
يف الظاهرة الفتاكة والجنس، الِعرق، إىل املستندة اإللكرتونية الثقافات يف القسم هذا
وتماًما اإللكرتوني. الفضاء يف أيديولوجياتها اليميني الجناح مواقع تبسط الراهن. الوقت
حمالتهم لنرش واالتصاالت املعلومات تكنولوجيات االخرتاقيون النشطون يستخدم كما
جماعات تستطيع الوعي، لنرش البيئة أنصار جماعات تستخدمها كما أو للدولة، املناهضة

الكراهية. لنرش استخدامها الراديكالية اليمني
الستخدام واالتصاالت املعلومات تكنولوجيات تطويع اإللكرتونية النسوية تَنُشد
الذكورية، األيديولوجية مقاومتها يف اإللكرتونية، النسوية وتسعى وتحريرهن. النساء
الفضاء تحرير إىل واالتصال، املعلومات تكنولوجيات بها تتَّسم التي األبوية ثَمَّ ومن
شيطانية رابطة هناك بأن تؤمن فرعية ثقافية حركة النسوي السايرببنك اإللكرتوني.
مثل كاتبات ترى واألبوية. والرأسمالية، والتكنولوجيا، اإللكرتونية، الثقافة بني جوهرية
س املؤسَّ القمع وقائع من مهربًا الجسد تجاُوز موضوع كاديجان وبات بيرييس مارج
الرسد يف للغاية املألوف «الغريب» موضوع حول التساؤالت ويُثِرن والنوع. الِعرق عىل
تعريف النسوي السايرببنك كاتبات تعيد السايرببنك. يف السائد والتيار العلمي اإلبداعي
باعتبارها والعواطف والروحانية، السحر، ويُدرجن استخدامها، حيث من التكنولوجيا
األهمية. من نفسه بالقْدر واالتصال، املعلومات لتكنولوجيات لتطويع وأساليب استجابات
محدَّد. وثقايف اجتماعي سياق يف متجذِّرة التكنولوجيا النسوي السايرببنك ويرى كذلك،
اهتمامات ماتريكس، إس إن يف مثل جماعات من اإللكرتوني النسوي الفن د يمدِّ وإذ
النساء عن للجنس واملتحيزة األبوية واملجازات الخطابة ل يُحوِّ فهو اإللكرتونية، النسوية
من فاقعة صبغة اإللكرتوني النسوي الفن أشكال وتصبغ الذاتي. للتمثيل أساليب إىل
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تطويع يمكن كيف الفن من النمط هذا يؤكد األجساد. عىل والسيطرة الجنسية األنشطة
أنفسهن. لتقوية النساء جانب من التكنولوجيا

أعظم وبدرجة آخر، عالٍم يف تتمدَّد اإللكرتونية الثقافات أن إىل الفصل هذا خلص وقد
بالفعل موجودة وممارسات ومعتقدات تفكري وأشكال والظهور، واالجتماع التواصل من

ومقاِومة.
التي للطريقة بوصٍف الجنسية»، والُهويات «النوع املعنون الخامس، الفصل بدأ
النسوية لالنتقادات استعراضرسيع خالل من فيها وتُؤثِّر بالتكنولوجيا النساء بها تتأثَّر
ص تفحَّ وإذ اإللكرتوني. والفضاء النساء مسألة ملناقشة انتقل ثم التكنولوجية. للعلوم
تقليديٍّا يَُعد الذي — «البيت» مكانة حدَّد فقد والتكنولوجيا، د التجسُّ مسألة األول الجزء
عىل اعتيادية أنشطة فيه تُماَرس د املجسَّ للوجود فضاءً باعتباره — «أنثويٍّا» فضاءً
يُنشنئ الالتي النساء تخترب واالتصال، املعلومات تكنولوجيات خالل فمن متكرِّر. نحٍو
الويب كامريات فاستخدام افرتضُت، وكما د. التجسُّ من مختلًفا نوًعا التعريفية صفحاتهن

جديدة. ُهويات وإنشاء ُهوياتهن من اإلفالت عىل النساء يساعد واملدوَّنات
أشياء أنهن عىل للنساء املستمر اإللكرتوني الفضاء تصوير يف أيًضا الجزء هذا بحث
سون املتحمِّ به يحتفي الذي «تجاُوزه» أو الجسد من «الهروب» أن ُمفِرتًضا للتالعب،
املبيَّنة املقولة مناقشة يف واستمراًرا األقلية. للنساء مرغوبًا هدًفا ليس اإللكرتونية للثقافة
والفاعلية الُهوية ألن تجاُوزه؛ يمكن ال الجسد أن الجزء هذا كرَّر الثالث، الفصل يف

املادي. الجسد إىل تُسند تزال ال والعدالة والسياسة،
إىل امُلستِندة اإللكرتوني الفضاء استخدامات يف التدبُّر إىل الفصل انتقل ذلك، بعد
عىل القائم الجديدة والبيئات اإلعالم وسائل تطويع د تُجسِّ مثًال، النساء، فشبكات النوع؛
يف النساء عن التقليدية األبوية الخطابات تتواَصل وبينما مًعا. والخطابي املادي — النوع
مة املضخَّ األنثوية للمشاركة ُممكنًا مصدًرا ذلك مع املجال يزال فال اإللكرتوني، الفضاء
اإللكرتونية للثقافات املمكنة االستخدامات أن القسم هذا افرتض اإللكرتوني. الفضاء يف
ويف واالتصاالت املعلومات تكنولوجيات استخدام يف فاالختالف النساء. كل عىل تنطبق ال
املثال، سبيل عىل آسيويني، رشق والجنوب واألفارقة البيض العمال بني فيما إليها، النفاذ
بوصفه اإللكرتوني، الفضاء أن يف املتمثِّل فالتناقض ثَمَّ ومن األساسية. املسائل من يبقيان
مة، مضخَّ وفاعلية وحراكات، وحريات، ُهويات، ذا ونسويٍّا، ا مضادٍّ إلكرتونيٍّا ا عامٍّ مجاًال
الِحراكات، أو الحريات، أو الُهويات، هذه مثل إىل) (النفاذ أبًدا لهن يُتاح لن عامالت تُتيحه

الفاعلية. أو
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واملجال العام الفضاء تشكيل اإللكرتوني الفضاء يُعيد الحاالت، بعض ففي ذلك، ومع
مقيدًة ليست اآلراء، وصياغة والتعبري، النقاش، من جديدة بأشكال يَسمح ألنه العام؛

و«العقل». «الرشادة» بمعايري
للشبكة استعراًضا ًما مقدِّ الجنيس»، «اإلنرتنت موضوع إىل التفتُّ الثالث، القسم يف
باعتباره اإللكرتوني، الجنس غلبة وبدراسة الجنيس. الطابع ذات العاملية العنكبوتية
حرية القسم هذا وضع واالتصال، املعلومات وتكنولوجيات لإلنرتنت تجاريٍّا ًرا تطوُّ
مختلفة وأشكال اإللكرتوني، الَغَزل صعود يف مؤثًِّرا عامًال باعتبارها اإللكرتوني الفضاء
أيًضا). متنوِّعني ودراسات نقاد من نموذجيٍّا تصنيًفا (قدمُت اإللكرتوني الجنس من
النِّسويني بعض يرى الجنيس. لإلنرتنت النسوية االستجابات أيًضا القسم هذا فحص
يراها بينما الواقعية، الحياة من النمطية للصور وتعزيًزا تمديًدا اإللكرتونية الثقافة
القسم، افرتض وكما بديلة. جنسية وتفضيالت نزعات ليستكشفن للنساء محرِّرة آخرون
من باملزيد العميل تفضيالت تعود حيث تكراري؛ نحٍو عىل اإلنرتنت عىل اإلباحية تعمل

اإلنرتنت. عىل الجنس صناعة عىل والتطويرات التنويعات
للنزعات موقًعا باعتباره اإللكرتوني الفضاء إىل الفصل التفَت األخري، القسم ويف
وجماعات املثليِّني، جانب من اإللكرتوني الفضاء تطويعات مع وتعامل البديلة. الجنسية
والغرام، املواساة، فرص ع ويوسِّ املخاطرة، من الُهوية خفاء يُقلِّل حيث الجنس؛ مزدوجي

مجتمع. وإقامة والنصح،
العام الفضاء عىل اهتمامه فانصبَّ العامة»، «الفضاءات بعنوان السادس، الفصل أما
املعلومات تكنولوجيات انتشار خالل من محوََّلنْي فضاءَين باعتبارهما العام واملجال
العام الفضاء أن افرتاض يمكن ال بينما أنه هي األساسية فكرته وكانت واالتصال.
وعىل القائمة، العامة الفضاءات تضخيم عىل يدل فهو بالكامل، جديد فضاءٌ اإللكرتوني
يف توجد التي والفاعلية السيايس، النشاط ومواقع املجتمعات، من آخر عاَلم يف امتداد
من للمراقبة فضاءات أيًضا هي العامة فالفضاءات افرتضُت، وكما الواقعي. العام املجال

العرض. وشاشات امُلغلقة التليفزيونية الدوائر استخدام خالل
العاملية. الثقافية بالفضاءات بادئًا نفسها، اإللكرتوني» «الفضاء طبيعة يف أوًال تمعنُت
للفضاء الحاد والتتجري الجاليات، مجتمعات أنشأتها التي اإلنرتنت فضاءات هذه وتشمل
التكنولوجيات خالل من وامُلعتَقدات الدين وانتشار اإلعالنات، خالل من اإللكرتوني

اإللكرتونية.
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املدن أن واالتصاالت املعلومات تكنولوجيات خالل من العاملية الرتكيب إعادة َعنَْت
يف الُعَقد عمل وتعمل شبكيٍّا، مرتابطة عاَلمية، مدن أو مرنة» «مدن اآلن هي الكربى
ألنها دوًما؛ متساوية ليست هذه الرتكيب إعادة أن افرتضُت ذلك، ومع املال. قات تدفُّ

واملناطق. املدن بني استغاللية عالقة عىل الحاالت، من كثري يف تَنطوي،
اإلنرتنت، استخدام خالل من اإللكرتوني، الفضاء خرائط رسم مناهج اختربُت ثم
تُغريِّ وهي اآلن، السائدة هي املتصلة البيوت والجاليات. والبيت، املعلومات، وفضاء
مجتمعاُت وتُعيد الشخيص/العائيل. بالفضاء اإلحساس طريقة من ملموس نحٍو عىل
التكنولوجيا وتؤثِّر اإللكرتوني. الفضاء يف بااللتقاء الجغرايف النزوح تشكيَل الجاليات
التقسيم يسقط كما واملكتب، البيت بني التمييزات تُسِقط حينما اليومية الحيوات يف أيًضا
وتكنولوجيات العاَلمية العنكبوتية للشبكة العاديون املستخدمون والعام. الخاص بني ما
استخدام خالل من أيًضا، مختلف نحٍو عىل املدن خرائط» «يرسمون واالتصاالت املعلومات

املعلومات. منافذ خالل من أو املواقع تحديد أنظمة
اإلنرتنت، عىل املناقشات وتُطِلق الجوار، ملشكالت تتصدَّى املحلية املجتمعات بدأت
الشبكي» «املجتمع يُنِتج املحيل. ل والتدخُّ االجتماعي التفاُعل من جديد شكل عىل بذلك دالَّة
حتى العام النقاش يف املشاركة بإتاحة العام، املجال يف العام الفضاء من جديًدا نسًقا
جمهور ويُمكِّن املحلية، الحاكمة الهيئة نطاق يُمدِّد وهو بيوتهم. الالزِمني والنساء للرجال
عىل العام املجال وطبيعة الفضاء هذا من كبري جانب يعتمد وبينما االتصال. من املواطنني
يُتيحان فهما السلطات)، جانب (من والردود االتصال، جودة وعىل االتصال، عىل القدرة
أقل تكون ربما التي الويكي) مواقع (مثل املعرفة من جديدة أشكال إىل النفاذ أيًضا

للضبط». «قابلية
التأثري عىل القدرة تملك اإللكرتوني الفضاء يف االجتماعية الحركات أن الفصل افرتض
تضخيم حدوث إمكانية العام واملجال اإللكرتوني العام الفضاء يُقدِّم الواقعية. الحيوات يف
رقميٍّا ا عامٍّ مجاًال بتقديمهما املادي، العاَلم يف االجتماعية العدالة إىل الساعية للحركات

املادي. العام املجال طبيعة من يغريِّ
العاملية العنكبوتية الشبكة إبقاء محاوالت من الرغم عىل أنه إىل الفصل ويَخلُص
مسألة اإللكرتوني الفضاء حكم أن ذلك ويعني تتزايد. الضبط أشكال فإن «مفتوحة»،
يف القوة من عظيًما قْدًرا تفرض والرشكات، القومية، والدول سات، املؤسَّ وأن نزاعية،

العام». «الفضاء هذا تنظيم
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ما مقاربة الجديدة»، التشكيالت اإللكرتونية: «الثقافات بعنوان السابع، الفصل قدَّم
ص وتفحَّ كله. الكتاب تدعم املقاربة هذه أن اعتبار املمكن من كان وإن استعمارية، بعد
اإللكرتونية، للثقافة السيايس االقتصاد يف وخصوًصا اإللكرتوني، للفضاء الِعرقية الطبيعة
واللغة الِبيض)، وغري اآلسيويِّني (العمال والعمال األعمال، تسيري يف التعهيد سياق يف
و«التجاُوز» بالسيولة (املوسومة البرشية بعد ما والُهويات اإلنجليزية)، اللغة (هيمنة
بعد «ما طابع إضفاء وأيَّد األلعاب). (يف الِعرقي الطابع ذات والتمثيالت الجسدي)،
ال اإللكرتوني)، (للفضاء وتطويع تأويل عملية — اإللكرتوني الفضاء عىل استعماري»
تكنولوجيا عمال يعيشها التي الِعرق أساس عىل املحدَّدة االستغاللية لألوضاع فقط تتنبه
اإللكرتونية الثقافات عليها تنطوي التي التحريرية لإلمكانية ولكن واالتصال، املعلومات
العلوم يف الة الفعَّ األساسية االستغاللية واآلليات األيديولوجيات تحديد هذا يشمل أيًضا.
إضفاء يشمل أن شأنه من العوملة، مع استعماريٍّا بعد ما وتعامًال املعارصة، التكنولوجية
األقليات تبذلها التي املحاوالت الفصل دَرس ولهذا، ذاتها. املعرفة عىل محيل طابع
مقاربة أي أن وافرتض ألغراضها. الرقمية العوالم تطويع أجل من الجاليات، ومجتمعات

عىل: تشتمل أن شأنها من اإللكرتونية للثقافات استعمارية بعد ما

الفضاء يف الرائجة الثقافية) التمثيالت (مثل اإللكرتونية لألنماط انتباه •
اإللكرتوني.

التي املعرفة) مجال يف والعاملني (العمل، الِعرق إىل املستندة املادية األوضاع •
اإللكرتوني. الفضاء تنتج

املعرفة وتشكيل املعلوماتية مع االستعمارية) بعد (ما القومية الدول تكاُمل •
األورو-أمريكي. املنشأ ذََوي العامليَّنْي

واملحيل. ي للعامِّ املمكنة البديلة التعبري أنماط •
التي اإللكرتونية، الثقافة يف األعراق بني املتكافئة غري القوة لعالقات فحًصا •
تعليم حيث (من النوع عىل الصلب والعتاد املرن العتاد تكنولوجيات سها تؤسِّ

بلغاتهم). إليها النفاذ أو مثًال، لألقليات، الكمبيوتر
«اآلخر» فضاء هي حرفيٍّا الشاشة تكون حيث الثقايف؛ لالختالف الشاشة فتح •

أخالقية. استجابة يستدعي الذي

هل املعلوماتي. العرص يف اإلنسان حقوق يف التفكُّر إىل الفصل انتقل ذلك بعد
الفصل ركَّز إنسانيٍّا؟ ا حقٍّ اإللكرتوني والفضاء االتصال إىل النفاذ يف الحق يشكل
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اإللكرتوني، الفضاء يف األقلية وحقوق االتصال»، «حقوق عىل املسألة هذه دراسته يف
العرص يف الثقافية والحقوق النساء، وحقوق ع، التجمُّ لحقوق والحماية التوثيق وأسلوب
مناَرصة يف الرقمية التكنولوجيات دور الختامي قسمه يف الفصل واستكشف اإللكرتوني.
الرقمية التكنولوجيات مكَّنت حالة، دراسات بضع استخدام بعد واستنتج، البيئة.
اإلسهامات أحد هو أخرض» «إنرتنت وجود أن األحيائي، ع التنوُّ مبادرات تعزيز فيها
املعلومات تكنولوجيات أن إىل الخاتمة وذهبت واالتصال. املعلومات لتكنولوجيات األساسية
والغريب، اآلخر، فيها يستطيع للعالم، بديلة رؤية إنتاج عىل تساعد أن تستطيع واالتصاالت
الذي الفضاء هو االفرتايض الفضاء يكون قد استجابة. يستثريوا وأن يظهروا أن وامُلعاني
يتيح اآلخر. عىل منفتحني الشاشة تجعلنا بينما للعالم، عاطفية جغرافيا نشوء فيه يمكن
مشرتك اهتمام سياسة تُتاح حيث العاطفية»؛ «املجتمعات هذه مثل إنشاء االفرتايض
النوعية أو الِعرقية أو الجغرافية الواقعية: املرء مواقع من الرغم عىل بالكامل، جديدة
بعد ما حالة إىل الساعية اإللكرتونية «الثقافات إن بالقول الفصل واختتم االجتماعية.
باتجاه نقلة هي البيئة، ومناَرصة اإلنسان، وحقوق الِعرق، عىل الرتكيز مع استعمارية»،
شاشتنا. عىل األمر أول يف افرتاضيٍّا تظهر املادي للعالم بالكامل جديدة عاطفية جغرافيا
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املصطلحات مرسد

التالقي

واجهة أو منصة عىل املتعددة الوسائط أشكال عْرب مختلفة تطبيقات التقاء هو التالقي
الهاتفية، املكاملات وإجراء اإلنرتنت، صفحات رؤية للمستخدم تتيح مشرتكة تفاعلية

املواد. وإذاعة املوسيقى، وتسجيل

االخرتاق

يف يَعاَمل وإذ غرض. ألي ما كمبيوتٍر بيانات لقاعدة به ح املرصَّ غري الدخول هو االخرتاق
تمجيد إىل أيًضا االخرتاق أدَّى الجريمة، أشكال من جديًدا شكًال باعتباره الراهن الوقت
يخرتق حينما األمنية القواعد يكرس — ذكر أنه دائًما يفرتض — أنه اعتبار عىل املخِرتق،
الكمبيوترية مهاراته يستخدم مخِرتق فهو االخرتاقي» «الناشط أما الكمبيوتر. أنظمة

سيايس. تغيري إحداث أجل من سياسية لغاياٍت

الوساطة إعادة

اإلعالم وسائل تكنولوجيا فيه تنشد الذي واملتناقض، امُلزدَوج املنطق هي الوساطة إعادة
وسائل أشكال توسيط» «يُعاد الوساطة. عملية نفسه الوقت يف تُِربز وأن تمحو أن
بني ما يجمع اإلنرتنت تليفزيون أن ذلك ومثال األحدث، األشكال بفعل األقدم اإلعالم
منطق منطَقنْي؛ العملية هذه وتشمل العاملية. العنكبوتية والشبكة والسينما التليفزيون
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— الكمبيوتر وليكن — نفسه والوسيط الوساطة، عملية خالله من تبدو (الذي «املباَرشة»
املتاحة الوسائط مقدار يتضاَعف (حيث الفائقة» «الوساطة ومنطق مرئيَّني)؛ غري

نفسه). للموضوع

الهدامة اإلعالنات

عن سياسية رسالة تحمل ما غالبًا باإلعالنات، فكاهية تالعبات أو تهكُّمات هذه
الحكومي. القمع عن أو واستغاللها، الرشكات، اسرتاتيجيات

األفاتار

بيئة يف للمستخِدم رسوميٍّا تمثيًال يكون ما وعادة اإلنرتنت. عىل ُهوية هو األفاتار
جعله أيًضا ويمكن املستخِدم، فيه يرغب يشء أي يشبه وجعله تعديله ويمكن افرتاضية.
حيث الهندوسية؛ امليثولوجيا من بالصدفة املصطلح يأتي اإلنرتنت. بيئة يف حركاٍت يؤدي
كان وربما األرض). عىل (مظاهرها األرضية تجلياتها أو اآللهة تجسيد إعادات إىل يرمز
ويرجع لوكاسفليمز، رشكة أنتجتها التي اإلنرتنت، عىل «هابيتات» لعبة يف األول استخدامه

العرشين. القرن ثمانينيات إىل تاريخها

ثري بي إم

الفعيل حجمها ُعرش إىل املوسيقية امللفات ضغط عىل تساعد املوسيقى، لتشارك تكنولوجيا
عام يف املصدر مفتوحة التكنولوجيا هذه وُجعلت السهولة. من بمزيد نقلها يمكن حتى
من التسعينيات ومنذ إس-إيه). آي (إف املتكاملة للدوائر فراونهوفر معهد يد عىل ١٩٨٩
وأصبحت املوسيقية، امللفات «نسخ» من املستخدمني التكنولوجيا مكَّنت العرشين، القرن

٢٠٠٧ب). (فيذريل املوسيقى لقرصنة مرادفة لذلك نتيجة

الرقمي االنقسام

االتصال وجودة باإلنرتنت، لالتصال املتفاوتة الطبيعة لوصف املصطلح هذا يُستخَدم
يف األول املقام يف ويظهر عموًما. اإللكرتونية والثقافات اإللكرتوني، واالتصال باإلنرتنت،
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العالم شعوب بني — واالستخدام واالنتشار، اإلنتاج، شاملة — الرقمية الثقافات يف الفْرق
للقاعدة وفًقا أيًضا باطراد يُوصف األول داخل «االنقسام» كان وإن الثالث، والعالم األول

نفسها.

الربوتوكول

والخوادم. النطاقات وأسماء اإلنرتنت عناوين تخصيص تحدد التي القواعد مجموعة هو

الرمزي التحويل

“.GIF” بامتداد صور من امللف تغيري ببساطة الرمزي التحويل يعني الفنية، الناحية من
يُمثِّل أنه عىل الثقافية النظرية يف ويُفَهم مطبوعة. أو صوتية، ملفات أو مرئي، مقطع إىل

الكمبيوترية. و«الطبقة» الثقافية «الطبقة» بني االنتقال

التدوين

صفحات عىل الغالب يف تحتوي مدوَّنات أو اإلنرتنت عىل يوميات إنشاء هو التدوين
بأنه يُعرَّف التدوين وأصبح لها. ويستجيبوا ليقرءوها، للعامة متاحة شخصية، ويب
إمكانية عىل تشتمل فرديٍّا، تأليًفا مؤلَّفة مواد عن معكوس زمني بتسلسل تدوينات «كتابة
جانب من بالتعليق باالستجابة األحيان من كثري يف وتسمح نصوصتشعبية، روابط توفري

.(٢-٣ :٢٠٠٦ وجيكوب (بَرنْز القراء»

النانوي والطب النانوية التكنولوجيا

وتسعى تقريبًا. كربون ذرات ست بعرض املادة، من مليار عىل واحد هو «النانو»
والطب الذرة. مستوى عىل بها والتالعب والعمليات املادة هندسة إىل النانوية التكنولوجيا
عىل الجسم أعضاء إصالح عىل ويشتمل النانوية. للتكنولوجيا الطبي التطبيق هو النانوي

الربوتني. قبيل من الجزيئات وحتى الخاليا، مستوى
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اإللكرتونية الثقافة

اإلعالمية: والوسائط التكنولوجيات من متنوعة أشكال فيها تتالقى التي اإللكرتونية البيئة
عىل والدردشات التعريفية، والصفحات اإللكرتوني، والربيد واإلنرتنت الفيديو، ألعاب
الرتفيه وتكنولوجيات الخلوية)، الهواتف (مثل الشخيص االتصال وتكنولوجيات اإلنرتنت،

الحيوية. والطبية الحيوية املعلوماتية والتكنولوجيات املحمولة، واملعلومات

الفرعية الثقافة

ويف السائدة، الثقافة هوامش عىل تحدث التي املمارسات من مجموعة العادة يف هي
أو أزياء، أو سياسية، أفكار شكل الثقافات هذه تتخذ وقد ُمتكرِّر. نحٍو عىل مواجهتها،
اإلفالت إىل تسعى رسمية، غري ثقافية تشكيالت الفرعية الثقافات معينة. موسيقية أذواق
مماثلة. تكنولوجيات استخدام خالل من عادة هدمها، أو سة املؤسَّ أو الدولة قوة من
بالحيوات تعنى الفرعية الثقافات أخذت واالتصاالت، املعلومات تكنولوجيات مجيء ومع
وبرامج املعلومات، عىل املؤسسة قبضة كرس عىل تعمل التي اإلنرتنت عىل واملجتمعات

الثقافية. واملعاني الكمبيوتر،

سايرببنك

األول املقام يف ويعالج العرشين، القرن ثمانينيات يف نشأ العلمي الخيال أدب من ِصنٌف
تعرض ما وغالبًا االفرتايض، الواقع املثال سبيل عىل اإللكرتونية، التكنولوجيا موضوعات

الرأسمايل. التكنولوجية الرشكات عالم سياق يف فرعية ثقافات

السايبورج

— ١٩٦٠ عام كالين وناتان كاليْنس مانفريد نحته مصطلح وهو — السايبورج يعني
وأحيانًا البرشي، الجسد بني فيه يُجَمع برشي-آيل نظام إىل ويشري آيل. شبه حيٍّا كائنًا

الكمبيوتر). فيها (بما التكنولوجية األنظمة وبني العقل،
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األلعاب عالم

يعمل وهو الكمبيوتر. برامج تنشئها التي االفرتاضية العوالم إىل األلعاب عالم يشري
حضارة، لتشييد االسرتاتيجي التخطيط أكانت سواء الرسدية، وأعرافه قواعده بمجموعة

معادية. وحدة لهدم أم

الفاعلية

هذه وتطبيق حيواتهم، مسار لتغيري خيارات صنع عىل األفراد قدرة هي الفاعلية
تكون حيث والحقوق؛ الُهوية أساس هي االجتماعية النظرية يف والفاعلية الخيارات.
غاياتهم، لتحقيق السعي عىل قادرين األفراد يكون بأن املطالبة هي بالحقوق املطالبة

إعاقة. بال وأهدافهم وطموحاتهم،

اإللكرتوني الفضاء

واالتصاالت املعلومات تكنولوجيات من الناجمة واملجاالت العوالم اإللكرتوني الفضاء يصف
الفضاء يف واألفعال العالقات من منظومة أنها عىل الكتاب هذا يف إليها ويُنظر الرقمية.

اإللكرتوني.

البرشي بعد ما

تدخالت خالل من العضوية األجساد تُعدَّل حيث السايبورجات؛ لوصف آخر ُمصطلح
استعادة أجل من الصلب، والعتاد املرن بالعتاد ل وتُوصَّ وتكنولوجية، وكيميائية جراحية
اندماجي نشوء هو البرشي بعد ما «الطبيعية». وأوضاعها قدراتها تعديل أو تضخيم أو
والعتاد الكمبيوتر)، (شفرات املرن والعتاد (العضوي)، الرطب للعتاد تجميع إلكرتوني،
تفاعله يكون الكمبيوتر)، ورقاقات اإللكرتونية، والزرعات التعويضية، (األجهزة الصلب

التكنولوجيا. وساطة خالل من خربته أو العالم مع
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البرشية بعد ما

السن، — البرشي الجسد قيود بأن واعتقاد وأيديولوجيا نظر، وجهة هي البرشية بعد ما
— قدراته تضخيم باإلمكان وأن عليها، التغلُّب يُمكن — واإلعاقة واملظهر، واملرض،

التكنولوجي. التدخل خالل من — املرض ومقاومة والقوة، والذكاء، املظهر،

الشبكي املجتمع

املدن العالم. عْرب واملجتمعات للمدن املوصولة الطبيعة لوصف استخداًما يزداد ُمصطلح
هذه السياسة. وحتى االستهالكية، والثقافة للتجارة، العاملية قات بالتدفُّ مربوطة الشبكية
األساسية، والخدمات السياسية، النقاشات فيها تُمارس الرتابط، فائقة أو متصلة، مدن
والكمبيوترات الربامج باستخدام التكنولوجيا، بوساطة كلها والتجارة، والحكم، والفراغ،

واإلنرتنت.

املعلومات مجتمع

واالتصاالت املعلومات تكنولوجيات يف الهائل ع التوسُّ عرص لوصف املصطلح هذا يُستخَدم
اإللكرتوني/ربط التبادل عىل املتزايد واالعتماد العرشين، القرن من األخرية العقود خالل

واألسواق. واألموال، البيانات،

العاملية املدن

مراكز بوصفها غالبًا تعمل واألفكار، والبيانات املال قات بتدفُّ متصلة مدن العاملية املدن
عىل وتحتوي املحيل، الطابع منزوعة حرضية عمارة وتمتلك قات، التدفُّ هذه النتقال التقاء

أخرى. مدينة أي مثل الكروم/الزجاج من املصنوعة نفسها الصلب العتاد ُمركَّبات

االجتماعي التواصل مواقع

والتواُصل. والدردشة، الشخصية، النُّبَذ إضافة فيها لألفراد يُمكن اإلنرتنت عىل خدمات
االجتماعي. العام الفضاء من نوع االجتماعي التواصل ومواقع
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االخرتاقي النشاط

الرئيسية، األُُطر ويخرتق البيانات، قواعد يُفكِّك إلكرتوني نشاط هو االخرتاقي النشاط
سياسية. أغراض أجل من االضطراب يف ويتسبَّب

الرقمية النَّصية

يمكن حيث الرقمي؛ العرص يف الوسائط من عديدة أشكال تالقي إىل الرقمية النَّصية تشري
خالل من وتشغيلها والرسوم، والفيديو، والصوت، املطبوعات، إىل واحد وقت يف النفاذ

مشرتك. واحد كمبيوتر برنامج

املزيج الواقع

الفنانان املصطلَح (نحَت هانسن مارك عرَّفه كما املزيج» «الواقع ل املعريف النموذج يَرفض
االفرتاضية. الواقعات يف الجسدي التجاُوز فكرة شرتاوس) وولفجانج فاليشمان مونيكا
يف حاسًما دوًرا العبًا لالفرتايض، التفاعلية الواجهة هو الجسد أن النموذج هذا ويفرتض

املركز. يف الجسد وضع يعيد بذلك وهو واملادي. االفرتايض العامَلنْي تقاطعات

التعبريية الوجوه

تنبثق وإذ العاطفية. الحاالت عن التعبري بها يُقصد وجوه، رسوم هي التعبريية الوجوه
اإللكرتونية الثقافات مع تطوَّرت جديدة، لغة تمثِّل فهي والعاطفة، الصورة بني الجمع من

القصرية. النصية الرسائل باستخدام واالتصاالت

التكتيكية اإلعالم وسائل

آني حدث أو آنيَّة مسألة تثريها مؤقتة تحالفات عىل التكتيكية اإلعالم وسائل تُبنى
أجل من اآلراء وتنظيم والحمالت، االحتجاج، أجل من اإلعالم وسائل أشكال يستخدم

للرشكة. مناهضة أو للحكومة مناهضة أغراض
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