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دربي: ورشيكة الحبيبة زوجتي إىل الكتاب هذا أهدي
سيل» أيلني «نانيس

عىل فيها عكفُت عدة سنوات مدار عىل الفراق من طواًال ساعاٍت لت تحمَّ التي
مساعينا إلنجاح املتوقع من أكثَر َقْت َحقَّ لقد الكتاب. هذا من الخطية النسخة
ما ألرستنا. دافئة منزلية بيئة فيه وفرت الذي الوقت يف واإلبداعية، األكاديمية

يل. دعمها لوال الكتاب هذا من ألنتهي كنُت

للكون ثاقب بفهم تمتَّعا وإنسانويَّنْي عاِلَمنْي إىل كذلك الكتاب هذا أهدي
وكنت مستقبلية رؤية صاحب كالهما كان ا؛ جدٍّ مختلفتني زاويتني من الرقمي

معهما: العمل يل تسنَّى لو أتمنى
ليكاليدر» روبنيت كارل «جوزيف

(١٩١٥–١٩٩٠)
البرشي. العقل تعزيز مجال يف مستقبلية رؤية وصاحب بالحاسوب عالم

بوستمان» «ونيل
(١٩٣١–٢٠٠٣)

للتكنولوجيا. ثاقب وناقد األلفاظ دالالت بعلم خبري





وتقدير شكر

سويزي؛ إليزابيث يل َمتْه قدَّ الذي املستمر الدعم لوال الكتاب هذا من ألنتهي كنُت ما
وما املوضوع، بأهمية آمنت لقد واييل-بالكويل. بمؤسسة كتابي عن املسئولة املحررة
قدَّمت عميل. لتسليم النهائية املواعيد من العديد تفويتي من الرغم عىل تشجعني برحت
امللكية حقوق بشأن يل النصَح كوستكا، وآليسون كريك جوليا بوسطن؛ مرشوع محرِّرتا
الحصول من مكَّنهما ما املثابرة من تمتلكان وكانتا استخدامها، وتصاريح للصور الفكرية
تحريًرا الكتاب بتحرير املتحدة اململكة يف موث جانيت اضطلعت املطلوبة. األذون عىل

الكتاب. إىل إضافًة املقرتحة مراجعاتها مثلت ما ودائًما ثاقبًا،
سابقة؛ كتب تأليف يف ورشيكي عمري صديق النصمن عىل مفيدة تعليقات يُْت تلقَّ
من كلٌّ َم وقدَّ كارولينا. ساوث جامعة من «أوجي»، ب الشهري جرانت، إي أوجست د.
ساعدتني املرشوع. من مبكر وقت يف يل والتوجيه اإلرشاَد والدمان وهيلني سافو بول
بالغ بامتنان وأشعر الفصول، مراجعة يف آندرسون-راينهارت وكارول رايتس آمي
ُمندانيوم مرشوع عمل فريق مع بالفرنسية املراسالت براش نيكول ترجَمْت لتعقيباتهما.
من زيمرمان دون األستاذ وساعدني أوتليه. بول صور بخصوص ببلجيكا، مونز يف
واالتصال الكتابة تكنولوجيات أبحاث مركز من العون توفري يف كولورادو والية جامعة
أن كذلك أود متقن. بفهرست راتس جوهانا وساهمت كولورادو. والية لجامعة التابع
الذين العامة والعالقات التكنولوجيا ص بتخصُّ العليا الدراسات طلبة إىل بالشكر ه أتوجَّ
سيما ال النص؛ عىل الثاقبة لتعليقاتهم بُْعد عن االتصاالت عن الدراسية بحلقتي اشرتكوا

تيمونز. وريتشيل جومرمان ليزا
ساعدني كما بالكتاب، إلدراجها لوالدها صور عن البحث يف هيليج ماريان ساعدتني
من سكرباال ولورين ميرت، مؤسسة ديسربيسمن جورج من كلٌّ الكتاب هذا صوِر جمِع يف



الرقمي الكون

كاليفورنيا جامعة من كالينروك وليونارد إسبانيا، بنك من ألبارو وآنجيال راند، مؤسسة
وماري إنجلبارت وكريستني لألبحاث، ستانفورد معهد من باسني ودينا أنجلوس، لوس
ووكر وجان نيويورك، جامعة من بريك وجني إنجلبارت، دوج معهد من كوبرنول
جامعة من زاكري وكلود مانكني وإيريك املتطورة، الدفاع أبحاث مشاريع وكالة من
األوروبية املنظمة من تيساوري وصويف إن، إن يس من دارنل وشانا كاليفورنيا، جنوب
وجري فرتيك، وآيرين ترود-شاستنيه، باتريك رون: املصوِّ ساعدني كما النووية، لألبحاث
السيارة. قيادة أثناء نصية رسالٍة كتابَة تحاكي بصورة سيل جيه بيرت ساعدني ماكفادن.
اإلبداعي، املشاع مؤسسة خالل من املصورون رها وفَّ التي الصور من كثرٍي عىل وحصلُت

العالم. حول واملعلمني للمؤلفني معنٍي مصدٍر خريَ أصبَحْت التي
أيديكم، بني الكتاب من االنتهاء حتى رحلتي طوال املعنوي الدعَم عائلتي منحتني
وكني كريستن، وسيندي نوالن، كيفني وأصدقائي أونجراليدر، ديربا أختي بالذكر وأخصُّ
… طويًال وقتًا تطلََّب الذي الضخم املرشوع هذا يف املساعدة يد يل قدَّموا كثريون بريي.

جميًعا! أشكركم
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متهيد

وآثاَرها الكمبيوتر عىل القائمة واالتصاالت املعلومات تكنولوجيات الكتاب هذا يتناول
مكان، كل يف الرقميَة الشاشاِت تجد ًما، تقدُّ األكثر الدول يف املعارصة. الحياة عىل الضخمة
السينما. بدور العمالقة العرض شاشات حتى املحمولة بالهواتف الصغرية الشاشات من
ثم الرقمية، التكنولوجيا يف مستغرًقا يوَمه يقيض املعلومات عرص يف التقليدي املوظف إن
املعلومات ومعالجة التواصل أجل من الرقمية األجهزة من أخرى ملجموعة منزله إىل يرجع
الناس بني التواُصِل أدوات من له نظريَ ال نطاًقا للمجتمعات التكنولوجيات وفرت والرتفيه.
— محموًال هاتًفا يملك العالم يف شخص أي إىل الوصول فبإمكانك األجهزة. بني والربِط
مليارات سبعة عددهم البالغ األرض كوكب سكان بني من مليارات خمسة حاليٍّا وهم
املشرتكني هؤالء من متزايدة لِنَسب سيُتاح كما املفاتيح. لوحة عىل نقرات ببضع — نسمة
الرابع، والجيل الثالث الجيل شبكة خدمات إىل برتقيتهم كاملة إنرتنت خدمة عىل الحصوُل
َمن بني الرقمي الصدع لرأِْب جذريٍّا حالٍّ الحجم الضئيلُة املحمولة هواتُفهم ستكون وربما

الكوكب. هذا ظهر عىل منها واملحرومني املعلومات يملكون
تعزيًزا ١٩٤٠ عام بعد ُولِدوا الذين شهد اإلنسانية. ر تطوُّ يف مسبوق غري عرص إنه
مجموع إىل اإلنرتنت، شبكة باستخدام الوصول، إمكانية عرب البرشي للعقل مدهًشا
االتصال تعوق التي البرشية اللغات اختالف حواجُز تضاءَلْت املخزَّنة. العاَلم معلومات
وال القرن. هذا يف دقتُها ن ستتحسَّ والتي اإلنرتنت، عرب الرتجمة بفعل الكوكب أجزاء بني
األدواُت لدينا تتوافر أن فيجب املعلومات؛ من الفيض هذا إىل الوصوُل كمجتمع، يكفينا،
استغالًال الستغاللها واملجتمعي الفردي املستوينَْي عىل والحكمُة كلها، الستيعابها الفكرية
بعُد تستطع لم لكنها املعارف، إىل وصولنا من الرقمية األجهزُة نَِت حسَّ وقد رشيًدا.

الحكمة. إكسابَنا



الرقمي الكون

يف وقوعها وقَت الحقيقي الزمن يف األحداث بثِّ عىل التليفزيون قدرَة حياتي يف شهدُت
يف الوسائط وإنتاج التعليم تكنولوجيا مجال يف املهنية حياتي بدأُْت الكوكب. عىل مكان أي
وقد العمل. بأماكن املكاتب عىل الشخصية الكمبيوتر أجهزة أوائل ظهوَر شهد الذي الوقت
مرتبطٍة الكمبيوتر عىل تدريبيٍة برامَج لتقديم الفيديو تسجيِل بأجهزِة الكمبيوتراِت أوصلنا
القرن تسعينيات أوائل يف الدكتوراه، رسالَة إعدادي أثناء وأتذكر صلة. ذات فيديو بربامج
عىل يجري جديًدا أمًرا ألشاهد الكمبيوتر معامل أحد إىل اصطحبني صديًقا أن العرشين،
أي لدينا تكن لم الوقت، ذاك يف العاملية. العنكبوتية الشبكة عليها يُطَلق متصلٍة شبكٍة
يف اإلنرتنت عىل شخيص موقٍع إنشاءُ شخٍص ألي فيه سيتسنَّى يوٌم سيحل أنه عن فكرة
وإنَّ جوجل. أو ويكس أو ويبيل مواقع عىل متاحة قوالب باستخدام دقيقة، ٣٠ من أقل
من مشرتك مليون ٨٠٠ من أكثر سيضم اجتماعية عالقات لتكوين اإلنرتنت عىل موقًعا
فأزور اليوَم أما ١٩٩٥؛ عام يف للضحك مثرية فكرًة سيصبح كان العالم؛ أنحاء مختلف
يف نعيش إننا الجديدة. أصدقائي منشورات عن بحثًا يوميٍّا فيسبوك موقع عىل صفحتي
إىل تستدعي واالتصاالت، املعلومات يف ُمدِهشة تكنولوجيات إىل الوصول فيه متاح عٍرص
تمييزها يتعذَّر الكفاية فيه بما متقدِّمة تكنولوجيا «أيُّ كالرك: يس آرثر مالحظَة الذهن

ْحر.» السِّ عن
بعُض املجتمع. عىل وآثارها التكنولوجيات لهذه العاملي االستخدام حوَل الكتاب يدور
نفًعا أقل اآلخر والبعُض البرش، بني والتفاهم التواصل تحسني يف بالنفع يعود اآلثار هذه
التكنولوجيا. عىل واالتكال الكسولة الحياة أنماط تبنِّي عىل متزايدة بوترية يحضُّ ألنه
بالشكل لتصبح واالتصاالت املعلومات تكنولوجيات تطوَّرت تعرضكيف التي والقصص
يفوتنا لن الكتاب. هذا من معتربًا جزءًا وتشكِّل مثرية قصٌص هي اليوم؛ عليه هي الذي
وسنُفِرد الشخيصوالجمعي، ذكائنا من نعزِّز ونحن التكنولوجيات هذه مستقبل يف ل التأمُّ
عىل املوضوعات لهذه تناويل عكم يشجِّ أن آمل الكتاب. فصول يف مساحًة املوضوع لهذا
البرش حياَة ن تحسِّ أن يمكن وكيف اليوم، نستخدمها التي التكنولوجيات يف الناقد التفكري

منها. تنتقص أو املستقبل يف
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األول الجزء

وإطاللة مقدمة





األول الفصل

مقدمةرسيعة الرقمي: الكون

من أنه لدرجِة بامليزات، وغنيًة التعقيد بالغَة االستهالكية اإللكرتونية املنتجات أصبحت
ُكتيب يصحب الرسيع» «للتشغيل موجًزا دليًال أو توضيحيٍّا ملصًقا تجد أن اليوَم املألوف
كمبيوتر أو رقمي تليفزيون لجهاز صفحة، ١٠٠ نحو من ن املكوَّ االستخدام، إرشادات
هذا (ويشمل الصرب النافد املستهلك أن املصنِّعون يعي جديد. محمول هاتف أو شخيص
تُِعينه ال ميزٌة تُعِجزه حتى أوًال اإلرشادات ُكتيب قراءَة يتجاهل ما عادًة أغلبنا) الوصف
بدًال للمساعدة التماًسا الفني الدعم برقم سيتصل أنه األرجح ومن فهمها؛ عىل البديهُة
ألدلة العالم. حول االتصاالت مراكز موظفي حنق يثري ما اإلرشادات؛ ُكتيب استشارة من
يمكنك بحيث الكافية األساسية املعلومات توفر فهي اإليجابية، جوانبُها الرسيع التشغيل

برسعٍة. استخدامه يف والبدءُ بنجاٍح الجهاز تشغيل أو الربنامج تثبيُت
ال الذي أيديكم، بني للكتاب الرسيع» «التشغيل كدليل هي املوجزة املقدمة هذه
وظائفنا أداء أجل من عملية نصائح يقدِّم ا نصٍّ أو االستخدام إلرشادات ُكتيبًا يُعتَرب
ويتتبَّع الرقمي، الكون يف جولة يف يصحبك كتاب هو بل الرقمي. عاملنا يف بفاعلية
«الكون اليوَم.1 فيها نعيش التي املفصلية الحقبة حتى بدايته من املعلومات عرص تطوُّر
الالسلكية (تتبوأ الذكية باألجهزة مشبعة عاَلمية برشية بيئًة يصف مصطلح الرقمي»
ونرشها. ومعالجتها املعلومات جمع عىل قدرتنا من تعزِّز متزايد) نحو عىل الصدارة منها
تكنولوجيات ذيوِع يف الناقد التفكري عىل القراء حثُّ هو رئييس هدٌف الكتاب هذا وراءَ



الرقمي الكون

إن اليومية. حياتنا عىل تأثريها وكيفيِة املعارصة، املجتمعات يف واالتصاالت املعلومات
وسعة التكنولوجيا ر تطوُّ مع تعقيًدا يزداد ينفك وال د معقَّ نسكنه الذي الرقمي الكون
هذا خالل كثريًا سأستخدمه رئييس مصطلح االنتشار» و«سعة قبل. ذي عن انتشارها
كجزء يُستخَدم ما وغالبًا الوجود»، «كليَة أو مكاٍن كل يف الحضوَر يعني وهو الكتاب؛
يصف الذي االنتشار»، واسعة «الحوسبة وهو استخدامه يشيع تكنولوجي مصطلح من
البرش بيئة ملستقبل وصف وهو مكان؛ كل يف الذكية واألجهزة الحواسب فيها توجد بيئة

العالم. حول املجتمعات يف
تكنولوجيات انتشار نتيجَة البرشي التطور من لالهتمام مثرية حقبة يف نعيش إننا
املرتبطة والتطورات اآلالت، مساعدة عىل القائم االتصال ومستقبُل واالتصاالت. املعلومات
— البرش لرفاهية عظيمة بآمال تُمنِّينا كلها االصطناعي، والذكاء املعلومات معالجة يف به
تواُصل وقِت يف مركزيٍّا دوًرا املعلومات تكنولوجيات تلعب ممكنة. بمخاطر تنذرنا وكذا
يف مركزيتها وستزداد حدوثه، وكيفيِة التواُصل هذا حدوث ومكاِن بعٍض، مع بعضنا
الحدوَد غشيَت وقد وباملنزل، بالعمل حياتنا يف اآلن متغلغلة التكنولوجيات وهذه املستقبل.
الرقميون واملواطنون بينهما. التمييز يتعذَّر ما كثريًا أنه لدرجِة املساحتني هاتني بني
ما األسبوع. أيام وطواَل اليوم ساعات طواَل إلكرتونيٍّا» و«متواصلون متَِّصلون اليوَم
عادًة واسع نطاق عىل مستخدمة تكنولوجيا أي أن مامفورد لويس بمالحظة يذكِّرنا
أجهزة أصبحت املجازي.2 باملعني لكن للكلمة، الحريف باملعنى ليس «خفية»؛ تكون ما
الدراسة حجرات يف وجودها أن لدرجِة االنتشار، واسعَة الكمبيوتر وشاشات التليفزيون
بحرم يبدو أحيانًا للنظر. الفتًا أمًرا يَُعْد لم العمل أماكن يف وبالطبع والحانات واملطارات
رسالة إرسال أو صديٍق مهاتَفة يف ومنهمك محموًال هاتًفا يحمل الجميع أن الجامعة
االنتشار من بلغ اليوَم لكنه ،١٩٩٥ عام لالنتباه ُملِفتًا سيبدو املشهد هذا كان له. نصية
ليتصورها كان ما لدرجة بُعد عن التواصل بأجهزة محاطون نحن سيلحظونه. قليلني أن
القرن يف ومنافعها قدراتها زيادة مع ذيوًعا أيًضا ستزداد بل العرشين، القرن يف أحد

والعرشين.3 الحادي
أدوات من مزيًدا الكتاب لهذا مطالعتك خالل تكتسب أن القارئ، عزيزي آمل،
تقيِّم وأن واالتصاالت، املعلومات لتكنولوجيات االجتماعي لالستخدام مالحظتك يف النقد
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ستضيف القراءة أثناء جديدًة رًؤى ن تكوِّ وأن الستخدامها، والسلبية اإليجابية النتائَج
البرشيَّنْي. والذكاء بالتواُصل ملعرفتك وعمًقا ثراءً

الرقمية للمعرفة أنواع ثالثة

بالكمبيوتر. للمعرفة الثالثة األنواع :1-1 جدول

الهدف األفراد* موقف االستعاري االستخدام الفئة

ال الفعَّ التوظيف كمستخدمني األفراد
للتكنولوجيا

كأدوات الكمبيوتر أجهزة الوظيفية املعرفة

املستنري النقد لألسئلة كطارحني األفراد
التكنولوجيا حول

كمنتجات الكمبيوتر أجهزة
ثقافية

الناقدة املعرفة

لية التأمُّ املمارسة كمنتجني األفراد
اإلنرتنت عىل للمحتوى

كوسائط الكمبيوتر أجهزة
فائًقا ا نصٍّ تنقل

التأثريية املعرفة

جامعة مطبعة إلينوي، (كاربونديل، الرقمي» العرص يف املتعددة «املعارف سيلرب إيه إس كتاب عن ف بترصُّ نقًال املصدر: *
.(٢٠٠٤ إلينوي، جنوب

تطبيقه بوسعنا بالكمبيوتر، املعرفة يتناول مفيًدا نموذًجا سيلرب ستيوارت يقدِّم
(انظر بالكمبيوتر للمعرفة مختلفة أنواع ثالثة َد حدَّ وقد الرقمي. للكون دراستنا عىل
وظيفية» «معرفة ب بُْعٍد عن املتصل العاَلم يف املرء يتمتع أن ينبغي أولها: 4.(1-1 الجدول
الصحافة قسم يف اليومية. الحياة يف تُستخَدم أدواٍت بوصفها والربمجيات بالكمبيوتر
مستخدمني مطوًال وقتًا نكرِّس الحاسوب، بمساعدة االتصاَل أُدرِّس حيث بالجامعة
ومتواِصِيل صحفيِّي لتعليم نسخة) آِخر حتى محدَّثة (وبرمجيات الثمن باهظَة أجهزًة
عليه نطلق مما كثريًا إن الواقع، ويف الرقمية. األدوات هذه يستخدمون كيف املستقبل
الربمجيات. واستخدام املادية املكونات تدريس عىل يركِّز العالم حول الكمبيوتر تعليم
جانب سوى يوفر ال التعليم من النوع هذا أن يرى حيث ثاقبة؛ مالحظة لستيوارت لكن
حافٍل عاَلٍم يف وظائفه يؤدي أن أجل من املرء يحتاجها التي املعرفة من فقط واحد
واملعرفة الناقدة باملعرفة يتمتَّعوا أن الرقميني للمواطنني فينبغي الرقمية؛ بالتكنولوجيات

التأثريية.
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الناقدة باملعرفة التمتع

االجتماعي الرسوخ الفئة وتفرتضهذه الناقدة. املعرفة هي سيلرب نموذج من الثانية الفئة
عىل الضوء تُلِقي كذلك العالم، حول بشبكات املتصلة املجتمعات جميع يف للتكنولوجيا
باملعرفة املتمتعون املستخِدمون الستخدامها. والسياسية واالقتصادية الثقافية املضامني
املضامني من كالٍّ ويستقصون وتطبيقاتها، التكنولوجيا» حول أسئلًة «يطرحون الناقدة
وجانٌب الكتاب، هذا يف رئييس موضوٌع وهذا التكنولوجيا؛ الستخدام والسلبية اإليجابية

بالتكنولوجيا. ا ُمِلمٍّ مستخِدًما املرء كون من أسايس
مكان؛ كل يف حارضة واالتصاالت املعلومات تكنولوجيات عىل اإليجابية الرباهني إن
االستهالكية اإللكرتونية األجهزة وتجاُر الربمجيات ومنتجو املادية املكونات فمصنِّعو
هذه تؤكِّد والخدمات؛ املنتجات لهذه ج تروِّ التي التسويقية التحتية والبنيُة بالتجزئة
يف مبتكرة تكنولوجيا تُطرح عندما اإليجابية. بخصائصها واعون أننا كلها املصادر
حملة من كجزءٍ التكنولوجيا مليزات النطاق واسعُة دعايٌة تبدأ االتصاالت، أو املعلومات
أو بُْعٍد، عن االتصال رسعة تحسنِي عىل مركزًة الخصائُص تكون ما وغالبًا التسويق.
اقتناء ومع وذاك. هذا من مزيٍج أو املعلومات، معالجة مهمة عىل أعىل كفاءٍة إضفاءِ

بطيئة. بوترية إال السلبية التبعاُت تظهر ال غالبًا املنتجات، لهذه املستهلك
اللذان واالتصاالت، املعلومات لتكنولوجيا الثقايف واملنظور النقدي املنظور يركز
املنظورين ولهذين املجتمع. يف املهيمنة القوة عالقات تحرِّي عىل سيلرب، يطرحهما
الحصول لهم يُتاح َمن بني الرقمية الفجوات عواقب دراسة منطلق من خاصًة ثقلُهما،
دراسة يف نفعهما والسيايس االقتصادي وللمنظوَريْن ذلك. لهم يُتاح ال وَمن املعلومات عىل
أنني إال الرئيسية. السياساتية القضايا من غريها بني من التكنولوجيا، تقنني قرارات
والسيايس االقتصادي املنظورين يتجاوز ملا النقدي منظورهم نطاق ببَْسط القرَّاء أويص
معه؛ األتمتة تقنيات واستخدام البرشي االتصال مسألة يف الجوهرية القضايا لتحرِّي
عىل االتصال) عملية يف آلة (إدخال التواصل يف الوساطة تؤثِّر كيف املثال: سبيل عىل
الشفهي التواصل تقليد من رئيسيٍّا جانبًا اآلن البرش فقد هل البرشي؟ والحوار التعبري
الجانب هذا توظيُف أُِعيَد أم كبريًة؛ قيمًة إينيس هارولد غرار عىل باحثون أواله الذي
عىل االتصال تكنولوجيات أثَّرت كيف الفيديو؟ تسجيل وكامريات املحمولة الهواتف بفعل
النقدي ن املكوِّ يركِّز ثَمَّ، من نحكيها؟ التي القصص القصصوعىل حكي البرشيف تقاليد
إنه واالتصاالت. املعلومات تكنولوجيا الستخدام االجتماعية اآلثار عىل الرقمية املعرفة من
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السياسية والعلوم البرشي النفس وعلم املستهلك سلوك عىل يشتمل ثَِريٌّ دراسٍة ميداُن
االجتماع علماءُ يستقيص والكمبيوتر. اإلنسان بني والتفاعل واالقتصاد والفلسفة واللغة
البرش استخدام بشأن لالهتمام إثارًة األسئلة أكثر من بعًضا املجاالت هذه يف والكمبيوتر
للتكنولوجيا املنتقدين املالحظني رؤى سنتحرَّى أيديكم بني الذي الكتاب يف للتكنولوجيا.
وبيل ماكلوان، ومارشال إيلول، وجاك مامفورد، ولويس إينيس، هارولد فيهم بَمن

ماكيبن.
الراحل هو للتكنولوجيا االجتماعي االستخدام مجال يف استبصاًرا اد النقَّ أكثر أحد
تحظى الذي االجتماعي والناقد الداللة وعالم نيويورك بجامعة األستاذ بوستمان، نيل د.
التكنولوجي»، «االحتكار كتاب صاحب بوستمان ونيل القرَّاء. من عريضة بقاعدة أعمالُه
املعلومات مجتمعات يف التكنولوجيا تلعبه الذي للدور َفِطن نقد بمنزلة كان الذي
التي الرئيسية النقاط بعض لكن الحقة، فصول يف النقدية رؤاه سنتناول املتقدمة.5
املعرفة أن الناقدين من منهجه وأبناء بوستمان يرى إذ هنا؛ بحديثنا صلة ذات تناولها
املستقبيل التطور بمسار التنبُّؤ للمرء يتسنَّى ال رضوريٌة. التكنولوجيا ر تطوُّ بتاريخ
وتاريُخ حارضها، حتى نشأتها مراحل فْهِم دون اتصاالت أو معلومات تكنولوجيا أليِّ
الوقت، بمرور «الحواسيب» ر تطوَّ كيفية عن مدهشة بقصص حافٌل الحوسبة تكنولوجيا
الذكية. األجهزة مليارات يف املوجودة الرقائق البرشحتى يمتهنها املايضمهنًة يف كان ا ممَّ
التلغراف من واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا لنشأة شامًال تأريًخا ليس الكتاب هذا
لهذه االجتماعي السياق الستيعاب الرضورية بالخلفية ه نصَّ ْمُت طعَّ لكني اليوم، حتى
حقٌل واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا ر تطوُّ تاريخ دارسة إن وآثارها. التكنولوجيات
ر تطوُّ فقصُص املفارقة؛ قبيل من هذا وليس األساس، يف اإلنسانية العلوم حقول من
واإليثار اإلبداع فلك يف جوهرها يف تدور واإلنرتنت والتليفزيون واملهاتفة التلغراف
حاجٌة، لها كانت أينما التاريخية بالخلفية طرحي م سأطعِّ البرشي. والطموح والجشع

اإلنرتنت. عىل املعلومات عن البحث يف تألفها أنك املرجح من خطيٍة ال بطريقٍة وذلك

التأثريية املعرفة

السياق، هذا يف التأثريية. املعرفة هو سيلرب إليه أشار الذي الرقمية املعرفة من الثالث النوع
«منتجني األفراد ويُعتَرب الفائق»، النص «لوسائط قنواٍت الرقمية التكنولوجيات تكون
(٢٫٠ (الويب اإلنرتنت خدمات من الثاني الجيل عاَلَم الرؤية هذه تصف للتكنولوجيا».
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النص بسيطرة نسلِّم إننا القريب. املستقبل يف (٣٫٠ (الويب الثالث الجيل وعاَلَم اليوَم،
املتصلة البيئات جميع يف الوسائط هذه فيه توجد عاَلٍم يف الفائقة والوسائط الفائق
اإلنرتنت عىل املتصل للمحتوى والسهل ِلس السَّ الربط عىل القدرُة غريت وقد بشبكات.

إياها. ونرشهم للمعلومات البرش معالجة من
شبكاٍت وبناء املعلومات ربِط فكرَة أوتليه بول البلجيكي الببليوجرافيا عاِلُم تبنَّى
مطلع يف بروكسل يف سه أسَّ الذي مندانيوم مرشوع يف الفكرة وأدمج املعارف، من
لكن السادس؛ الفصل يف وأفكاره أوتليه حول إضافيًة تفاصيَل ستجد العرشين.6 القرن
سجلٍّ إنشاء يروم أوتليه كان التأثريية. املعرفة سياق يف أفكاره عىل اإلطالل ينبغي
وسيلة باستخدام إليه الوصول يتيح ثم اإلبداعية، واألعمال البرشية املعارف بكل ضخم
إىل استفساره توجيه سيتمُّ موضوع أي عن مستخِدٌم يستفرس وعندما كهربائية؛ اتصال
بطاقات ماليني العمل فريُق يُولِج حيث الهاتف، أو الربق طريق عن بروكسل يف مندانيوم
اإلجابة وتُرَسل اإلجابة، عىل للعثور الحني) ذلك يف املكتبات بطاقات كثريًا (تشبه الفهرسة
باالستعانة العرشين القرن ثالثينيات يف يحلم أوتليه كان هاتفيٍّا. أو برقيٍّا املستفرس إىل
البرصية (بالعنارص املعلومات اللتقاط آنذاك، جديدًة كانت التي املرئي، البث بتكنولوجيا
اليوَم موجوٌد أوتليه له طمح الذي الحالم املرشوُع املستفرس. إىل وإرسالها بها) املرتبطة

كلها. اإلنرتنت وشبكة وجوجل ويكيبيديا مواقع صورة يف
فكرَة أوتليه طرحها التي املندانيوم فكرة إىل ١٩٤٥ عام بوش فانيفار أضاف
مرشوعه يف مًعا) والبرصية النصية (املعلومات املعلومات لربط ميكانيكي كهربائي نظاٍم
التخزين وسيط عىل ويخزِّنها املعلوماِت امليمكس ل يسجِّ أن املزمع من كان ميمكس.7
بوش جهاز يف نوعها من الفريدة الفكرة لكن آنذاك، حديثة تقنيًة كان الذي امليكروفيلم،
أشكال مختلف بني أُنِشئت التي االرتباطات حول معلوماٍت ل تسجِّ مفاتيح منظومَة كانت
وكانت الرتابطية»، «السجالت االرتباطات هذه عىل وأُطِلق ببعٍض؛ بعضه املتصل املحتوى
فكرة اعرتى الذي النقص لكن اإلنرتنت. عىل الفائق بالنص اليوَم يُعَرف ملا َمْهًدا الفكرة
بالوصول يسمح أن شأنه من أوتليه، ملنظومة مشاِبه جامٍع فهرسٍة نظاِم غياَب كان بوش
«أتالنتيك بمجلتَْي بوش ملقال كان عنها. املستخِدم يبحث التي املعلومات إىل العشوائي
لبلوغ الطامحة األحالم تشكيل يف التأثري بالُغ نطمح» قد «كما ب املعنون و«اليف» منثيل»

العرشين.8 القرن منتصف يف الكمبيوتر علماء من جيًال راوَدْت التي املعلومات،
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الفائق» «النص مصطلح سكَّ الذي نيلسون تيد املعلومات عاِلُم مدرستهم إىل انتمى
بني النصية الروابط واستجابة» ب «تشعُّ لوصف كوسيلٍة العرشين القرن ستينيات يف
لكلِّ كافة اإلنسانية املعلومات إلتاحة زانادو10 مرشوعه من وكجزءٍ املتصلة.9 املعلومات
يقترص ال مرتبط محتًوى وهي الفائقة»، «الوسائط أيًضا وَصَف البسيطة، يقطنون َمن
مطلع ويف املتعددة». «الوسائط باسم الحارض الوقت يف نعرفه ما أو فقط، النصوص عىل
الفائق للنص الجوهرية باألفكار برينرز-يل تيم استعان العرشين، القرن تسعينيات
متصلة مستنداٍت مجموعِة من املؤلَّفة «املتداخلة» منظومته إلنشاء الفائقة والوسائط

العاملية.11 العنكبوتية الشبكة إىل َرْت تطوَّ
للوسائط سلبيني منزِّلني مجرد الرقمي الكون مواطنو ليس ،٢٫٠ الويب حقبة يف
فيديو محتوى فأيُّ جديد؛ ملحتوى النشط إنتاجهم وترية تزداد بل اإلنرتنت، من الرقمية
إىل وتحميلُه رقميٍة صيغٍة إىل تحويلُه يمكن صوتي أو فني أو موسيقي أو نيص أو
شبكة عىل املستخِدُم يُنِتجه محتًوى إنشاءَ إن مرتبطة. فائقٍة وسائَط صورِة يف اإلنرتنت
اإلنرتنت رو ومطوِّ الكمبيوتر علماءُ عليه يهمني الذي الرقمي الكوَن َل حوَّ ونْقَله، اإلنرتنت
تُِجيزه يشءٍ أيِّ يشءٍ؛ أيِّ نْرشُ فيه شخٍص كلِّ بوسع عامليٍّ مجتمٍع إىل ص، التخصُّ دقيقو

الحكومة.

السيربانية

املصطلحات مصدر شفرة فك هو الرقمية املعرفة من آَخر حيوي جانٌب ثمة
«اتصال» لكلمة املهجور املعنى كان واالتصاالت. املعلومات بتكنولوجيا املتعلقة الرئيسية
يفعل كان كما آلَخر، شخٍص من بيد يًدا رسالٍة تسليم هو communication باإلنجليزية
والتليفزيون الراديو عىل مقصوٌر «البث» أن املرء يظن ربما اإلغريق. بالد يف املرسال
«يغرس». بمعنى زراعي مصطلح من مشتق اإلنجليزية اللفظة أصل أن حني يف فحسب،
و«يغرسون» حقولهم عرب يمشون املزارعون كان امليكانيكية، الزراعة آالت اخرتاع قبل
«ينثر» واليوَم باليد. scattering نَثِْرها طريق عن الجديد املحصول بذوَر broadcast
املمدودة البرصية األلياف كابالت عرب اإللكرتونية الرسائَل والتليفزيون والراديو الهاتُف

الهواء. عرب املجتمع قطاعات شتَّى إىل وبحًرا برٍّا
cybernetic؛ «السيربانية» مصطلح الرقمية املعرفة يف الرئيسية املصطلحات ومن
أو الدفة قائد أو الطيار ويعني ،kybernetes اإلغريقي املصطلح من مشتق وهو
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تتيح تعقيٍب آلياِت ن تتضمَّ سيربانية كلمة بأن الحديث االشتقاق ويفيد الحاكم.12
األنظمة فهم عىل السيرباني املنظور يساعد املغلقة. األنظمة يف والتحكُّم القيادة وظائَف
النظام أداءَ تنظِّم تعقيٍب حلقاِت تشكِّل دائرية سببية سالسل ن تتضمَّ التي دة املعقَّ
هذا يف الرتكيز لكن املتنوعة، التخصصات من بكثرٍي السيربانية دراسة وترتبط لوظائفه.

واالتصاالت. املعلومات بنُُظم عالقتها عىل سينصبُّ الكتاب
استخدامها يشيع التي الكلمات من كثرٍي يف ل متأصِّ cyber اإلنجليزية الكلمة وجذُْر
Cyberspace السيرباني» «الفضاء مثل: واالتصاالت، املعلومات تكنولوجيات مجال يف
ما أدبي أسلوب وهو Cyberpunk السيرباني» العلمي و«الخيال الرقمي)، الكون (أي
يتمتع واآللة اإلنسان من هجينًا يصف الذي Cyborg السيرباني» و«الكائن حداثي، بعد
القائمة النُُّظم عىل فقط تنطبق أنها عىل السيربانية فهم ينبغي وال ميكانيكية. بأعضاء
أجل من أجسامنا يف سيربانية تعقيٍب حلقاِت عىل يعتمدون كافة فالبُرش اآلالت؛ عىل
اآلخرين. مع التواُصل سيما وال الدموية؛ والدورة س التنفُّ مثل الحيوية العمليات إدارة
التعقيب حلقات خالل من جديدة رقمية ومهارات معارف اكتساَب نتعلَّم إننا
تجرِّب عندما املثال: سبيل فعىل الرسمية؛ التعليمات ومع واألرسة األصدقاء مع دة املعقَّ
ى تتلقَّ قد اإلنرتنت، عىل أصدقائك مع مشاركتها ثم األوىل للمرة رقمية صور التقاَط
معالجتك ومهارات للصور التقاطك طريقَة تعديلك إىل يؤدِّي صورك حول مفيًدا تعقيبًا
فوريًة التعقيب حلقاُت تكون ربما ٢٫٠ الويب إصداُر يحكمه كوٍن يف له. وفًقا لها
من املايض؛ األسبوع نهاية حفل يف يل التقطتَها التي صورتي تعجبني («ال وشخصيًة
رقمية كامريا عىل املزايَدة (مثل شخصيٍة وغريَ بعيدًة تكون ربما أو احِذْفها!»)، فضلك
القائمة املرتبطة التكنولوجيات جوهر هي املتفاعلة اآلليات وهذه باي). إي موقع عىل
من وغريها االجتماعي التواصل مواقع ومع ويكيبيديا. موقع مثل ٢٫٠ الويب إصدار عىل
معارف الكتساب واستخدامها التعقيب خيارات زيادة بوسعك ،٢٫٠ الويب إصدار أدوات
سيوفر الجديدة. بُْعٍد عن االتصاالت بتكنولوجيات املتعلِّقة تلك سيما ال جديدة، ومهارات
التفكري عىل سيحثُّك ثم التكنولوجيات، هذه ر تطوُّ لفهم املنشودة الخلفيَة الكتاُب هذا لك

املستقبل. ويف الحارض يف البرش حياة عىل بها تؤثِّر التي الكيفية يف الناقد
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الكتاب فصول د لتفقُّ دليلك

رئيسية: أجزاء خمسة إىل الكتاب هذا ينقسم
والثالث. والثاني األول الفصول وإطاللة؛ مقدمة األول: الجزء

والسادس. والخامس الرابع الفصول والويب؛ اإلنرتنت تاريخ الثاني: الجزء
والثامن. السابع الفصالن الوسائط؛ بني والتقاُرب بُْعٍد عن االتصاالت الثالث: الجزء

الفصول الديستوبية؛ والرؤى السيربانية والثقافة اإلنرتنت عىل السيطرة الرابع: الجزء
عرش. والحادي والعارش التاسع

عرش الثاني الفصول واملستقبل؛ الجديدة االتصاالت تكنولوجيات الخامس: الجزء
عرش. والرابع عرش والثالث

قراءة يمكن ولذا بالرتتيب؛ الفصول قراءة بهدف الكتاب هذا يُكتَب لم أعاله، أرشنا كما
فصَيلْ قراءة هو منهٍج أفضُل ربما لكن ذلك. القارئ ارتأى إِن ترتيٍب دون الفصول
التي األساسية املفاهيم ألن أوًال؛ والثالث) الثاني (الفصالن النقدية والرؤى مور قانون
الالحقة. الفصول يف رشوحي عليها سأبني التي األسس تمثل الفصلني بهذين أطرحها
السادس) إىل الرابع من (الفصول التاريخية الخلفية تتناول التي الفصول أن كما

بالتتابع. ُقرئَت إن أفضل بصورة بعض مع بعضها ستتالحم
الرقمي. الكون تكنولوجيات قلب يف موقعه ويرشح مور قانوَن الثاني الفصُل يعرِّف
االنتشار واسعة والحوسبِة بُْعٍد عن االتصاِل إىل بالنسبة مضامينَه بالرشح وسأتناول
أفكاٍر بمجموعِة الفصل ينتهي اليومية. الحياة عىل آثارها إطار يف الذكية، واألجهزِة
النقدي التحليَل الثالث الفصل يعرض القرن. هذا يف مور قانون تماسك فرص عن
رؤى سأتحرَّى التكنولوجية. للمعرفة نموذجه يف سيلرب إليه أمَلَح كما الرقمي للكون
تكنولوجيات عىل تطبيقها إطار يف بوستمان، ونيل إيلول جاك مثل التكنولوجيا، منتقدي
عرص يف العيش عىل املرتتبة واملرضية االجتماعية اآلثار وسأناقش واالتصاالت. املعلومات
تكنولوجيات تبنِّي يف والكفاءة الرسعة تلعبه الذي الدور عىل تأكيدي مع املعلومات،

الجديدة. االتصاالت
فيستعِرض العاملية؛ العنكبوتية والشبكة اإلنرتنت ابتكار عىل الثاني الجزء يركز
عاِلُم لعبه الذي املؤثِّر والدوَر الباردة، الحرب إىل يعود الذي اإلنرتنت َ منشأ الرابع الفصل
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الدفاع وزارُة لعبَتْه الذي املركزي الدوُر يُلِقي تطويره. يف ليكاليدر آر يس جيه الكمبيوتر
عىل الضوء أربانت؛ ومرشوعها (أربا) املتطورة األبحاث مشاريع وكالة إنشاء يف األمريكية
الفصل ويحلِّل بأرسها. األمة تغطي بيانات شبكة أول إنشاء وراء الباعث حول الجدل
مساهمات وسأناقش و١٩٩٠. ١٩٨٠ بني اإلنرتنت شبكة إىل أربانت َر تطوُّ الخامس
التحكُّم بروتوكول (إنشاء خان وروبرت سريف فينتون أمثال من املبتكرين كبار
نيلسون وتيد األساسية)، الشبكات بروتوكوالت من وغريه اإلنرتنت باإلرسال/بروتوكول
وذلك الواجهة)؛ تكنولوجيات (إنشاء إنجلبارت ودوج ربٍط)، كأداِة الفائق النص (فكرة
وابتكاِره أوتليه بول عىل السادس الفصل يطلُّ العاملية. اإلنرتنت شبكة ابتكار سياق يف
قبل العاملية العنكبوتية الشبكة نواَة كان الذي و١٩٣٤، ١٩١٠ بني بلجيكا يف املندانيوم
دْمِج مفهوِم وْضِع يف برينرز-يل تيم اه أدَّ الذي الدوَر وسأتناول ابتكارها. من عاًما ٦٠
النطاقات أسماء ونظام اإلنرتنت باإلرسال/بروتوكول التحكُّم وبروتوكول الفائق النص
اليوَم العاَلُم يعرفها (التي «ميش» اسم عليها أُطِلق املستندات لولوج جامعٍة منظومٍة يف
الويب إصداَر عليه نُطِلق ملا بتحليٍل الفصَل اختتْمُت العاملية). العنكبوتية الشبكة باسم

.٣٫٠ الويب إصدار إىل املقبل العقد يف ر يتطوَّ أن يمكن وكيف ،٢٫٠
االتصال نُُظم ر تطوُّ يستعرض الذي السابع بالفصل الكتاب من الثالث الجزء يبدأ
التي البحر، تحت الكابالت طريق عن وربطها الشمالية وأمريكا أوروبا يف التلغرافية
األسالك ل تحوُّ ومع سلكيٍّا». املتصل «العالم مفهوم إىل وقادتنا الكوكَب طوََّقِت ما رسعان
— الوصالت هذه أتاَحْت املاضية، عاًما العرشين يف البرصية األلياف إىل النحاس من
املسطح» «العاَلم إن العاملية. اإلنرتنت شبكِة وجوَد — باالهتمام غالبًا تحظى ال التي
الدور مساهمة وكيفية مالمَحه الوصالُت هذه تحدِّد فريدمان توماس عنه يتحدَّث الذي
العمل ِفَرق تكوين ويف خارجيٍّا، الرقمي العمل تعهيد يف بُْعد عن االتصال يؤديه الذي
التقاُرب عىل الثامن الفصل يركز والخاصة. الحكومية املنظماُت بها تساِهم التي العاملية
التي املنافَع وسأتناول الرقمية، الوسائط إىل التناظرية الوسائط من ل التحوُّ يف الرقمي
الصحِف مثل املوجودة الوسائط عىل السلبية آثارها جانب إىل الوسائط، تقاُرب من تعود

والتليفزيون. الراديو وبثِّ
السيطرة حول الدائرة املعارَك يتناول الذي التاسع، بالفصل الرابع الجزء يبدأ
هذا سياق يف اإللكرتونية التجارة دوَر وسأعرض اإلنرتنت، عىل والخاصة الحكومية
العارش الفصل يف وسأتحرَّى األخرية. عاًما العرشين مدار عىل السيطرة أجل من الرصاع
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الثقافة هذه ركائِز تعزيِز يف بُْعٍد عن الرقمي االتصال ودوَر العاملية السيربانية الثقافَة
ماكلوان مارشال الجماهريية واالتصال اإلعالم وسائِل ناقِد رؤى كذلك سأتناول الجديدة.
الفجوة قضايا وسأتناول إلكرتونيٍّا، املتصلة العاملية» «القرية عليه أطلق ما ضوء يف
بقاع شتَّى يف الرقمية الخدمات هذه إىل الوصول يف التفاوت أوجه منطلق من الرقمية
الروَّاُد كوَّنَها التي الروابط محصلُة هو العاملية االجتماعية الشبكات ظهوُر إن العالم.
بعض من محاوالٌت توجد لكن والزمان. املكان حواجز تخطَّْت والتي اإلنرتنت، عىل األوائل
األولويات سياق يف املحاوالت هذه وسأتناول اإلنرتنت، إىل الحر الوصول لتقييد الحكومات
ويعرج للمعلومات. الحر ق التدفُّ أمام دولية حواجز وإقامة الرقابة تؤيد التي الوطنية
الخصوصية قضايا فيتناول اإلنرتنت، شبكة من املظلم» «الجانب عرشعىل الحادي الفصل
Bot البوت وبرامج والفريوسات اإلنرتنت قراصنُة يشكِّلها التي والتهديدات اإلنرتنت، عىل
موجزة خطواٍت بمجموعِة وأختتمه البيانات. وأمن املرء لخصوصية الويب عىل التلقائية
اإلفشاء من الشخصية املعلومات ووقاية اإلنرتنت عىل الخصوصية لحماية اتِّباعها بوسعنا

فيه. املرغوب غري
االتصال تكنولوجيات نشوء عىل الخامس، الجزء الكتاب، من األخري القسم يركِّز
العقود يف العاملية املجتمعات عىل ستؤثِّر التي الجديدة الرقمية والتكنولوجيات بُْعٍد عن
االتصاالت تكنولوجيات من املؤلَّف املختلط الكوَن عرش الثاني الفصل فيتحرَّى املقِبلة؛
تكنولوجيا إىل سلكية ال بثٍّ تكنولوجيا من التليفزيون َل تحوَّ فقد والالسلكية؛ السلكية
اإلنرتنت عرب للمحتوى الحي البث ومع املدفوع التليفزيون خدمات طريق عن سلكية،
مشاَهدٍة أجهزُة اآلن والهواتف يف). تي بي (آي اإلنرتنت بروتوكول تليفزيون باستخدام
بلوغه املشاهد بوسع أو اإلنرتنت، من مباَرشًة املحتوى يُبَثُّ حيث للتليفزيون لة متنقِّ
مفعلة للتواصل، وسائَل املحمولة الهواتف تتيح املحلية. البث نقل رشكات من سلكيٍّا ال
لن أنك تعني الخدمات هذه نْقِل وسهولُة واألصدقاء؛ العائلة مع دائًما، وسانحة دائًما
االجتماعية العواقَب الفصُل يحلِّل ثم واالتصاالت. املعلومات تكنولوجيات عن أبًدا تبتعد
االفرتاضية العوالم خْلِق عمليَة عرش الثالث الفصل يتناول بالشبكة. املستمر لالتصال
بلَغْت لقد اإلنرتنت. عىل األلعاب يف االشرتاك خالل من يعمروها أن للبرش يمكن التي
الواقعية من ُمبِهًرا مستًوى َقْت وحقَّ املنرصمني، العقدين يف ِرها تطوُّ أْوَج الكمبيوتر ألعاُب
الجديدة التطبيقاِت الفصُل سيتحرَّى كما فيها. النَِّشطة املشاركة مقاَومُة معه يصعب
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فوق الكمبيوتر َمها صمَّ صور تُركَّب حيُث املبهرة؛ امُلعزَّز» «الواقع تقنية تستخدم التي
الواقع. عاَلم يف متصلة َمشاِهد

الكون مستقبل حول رًؤى عدة يطرح الذي عرش الرابع بالفصل الكتاَب أختتم
الرقمية األدوات كلفة من مور قانوُن ض سيخفِّ حيث باهٌر؛ القريب املستقبل إن الرقمي.
الفجوة تقلص ومع عليها. الحصول يف وُفَرصنا قدرتها من كثريًا ن سيحسِّ الذي الوقت يف
معهم. ويعملوا باآلَخرين ليتصلوا البرش من أكرب لعدٍد األدوات هذه ستُتاح الرقمية،
البرش إن أي يوتوبية؛ املستقبلية واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا سيناريوهات بعض
وذاكرة ذكاء من الجوانب أفضَل وسيتبنَّْون التكنولوجيا، مع جنب إىل جنبًا سيتطوَّرون
اإلنسان، ذكاءَ النهاية يف اآللة ذكاءِ تخطِّي حول تدور ديستوبية؛ اآلَخر والبعُض اآللية.
السيرباني. العاَلم خدمة عىل القائم الصيانة فريَق سيكون ربما املستقبل يف دورنا وأن
لنا ينبغي ِلَم املتناقضتني. الرؤيتني هاتني بني ما نقطٍة يف سيكون الواقع أن املرجح من
هذا يف حياتَه سيقيض منكم كالٍّ ألن املستقبلني؟ هذين يف للتفكري وقتنا من نقتطع أن
أن أتمنَّى آفاقنا. من ع يوسِّ ربما السيناريوهني هذين يف الناقد فالتفكري ثَمَّ ومن الزمان،
افرتاضيًة طريٍق خريطَة بوصفه الكتاب هذا يف الرقمي الكون عرب برحلتكم تستمتعوا

تنتظرنا. التي العقود يف والتكنولوجيا باإلنرتنت املتصلة للحياة

هوامش

(1) By “we,” I am referring to citizens of the planet Earth who use
information and communication technologies. This would include most
of the 90 percent of the world’s population that will have mobile phone
access (but not necessarily possess one) by 2020.

(2) L. Mumford, Technics and Civilization (New York: Harcourt, 1934).
(3) “Telematics” is another term used to describe information and

communication technologies.
(4) S. A. Selber,Multiliteracies for a Digital Age (Carbondale, IL: South-

ern Illinois University Press, 2004).
(5) N. Postman, Technopoly: The Surrender of Culture to Technology

(New York: Vintage, 1992). Neil Postman died in 2003 at the age of 72,
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a loss to his community at New York University and to all who value his
perceptive contributions to education, the study of semantics, and critical
views of technology.

(6) P. Otlet, International Organisation and Dissemination of

Knowledge: Selected Essays of Paul Otlet, ed. W. B. Rayward (London:
Elsevier, 1990).

(7) V. Bush, “As We May Think,” Atlantic Monthly (July 1945), 101–8.
“Memex” is a portmanteau of memory and index.

(8) Ibid. The article was republished with illustrations in the Septem-
ber 10, 1945 issue of Life magazine.

(9) T. H. Nelson, Literary Machines: The Report on, and of, Project

Xanadu Concerning Word Processing, Electronic Publishing, Hypertext,

Thinkertoys, Tomorrow’s Intellectual Revolution, and Certain Other Topics

Including Knowledge, Education and Freedom (Sausalito, CA: Mindful
Press, 1981).

(10) Ibid.
(11) T. Berners-Lee, Weaving the Web: The Original Design and

Ultimate Destiny of the World Wide Web by its Inventor (New York: Harper-
One, 1999).

(12) The Greek word kybernan is also the source of the English word
“govern.”
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الثاني الفصل

مور لقانون لية تأمُّ نظرة

املعلومات تكنولوجيا عىل عميق بتأثرٍي الرقمي الكون ظواهر من قليلة قلة تتمتَّع
بطريقتني: بإيجاٍز القانون هذا صياغة ويمكن مور. قانوِن تأثريَ يعادل واالتصاالت

تقريبًا.» عامني كلَّ املدمجة الدوائر عىل الرتانزستور عدُد «يتضاعف •
إنتل1 رشكة

كلَّ باملائة ٥٠ بنسبة مدمجة دائرٍة رشيحِة عىل ترانزستور كلِّ حجم «سيقل •
شهًرا.» وعرشين أربعة

كرزويل2 ريموند

سنة منذ عامني كلَّ للحاسوب املركزية املعالجة وحدة تخزين وسعة رسعة تضاُعُف
التضاُعف هذا الرقمية. التكنولوجيا صنوف من صنٍف كلِّ عىل جذريٍّا تأثريًا أثََّر ١٩٥٨
مدهًشا أمًرا يجعله ما والتخزين، الحوسبة سعة يف التصاعدي النمو معدَل للعيان يُِربز
تستخدمه جهاٍز أيَّ ْل تأمَّ .(2-2 الشكل (انظر قرن نصف من ألكثر ثباته لطول نظًرا
موسيقى ل مشغِّ أو محمول، هاتف تخزين: رشيحة به أو رقمي بمعالج ويتمتع يوميٍّا
يمكنه آَخر جهاز أي أو تليفزيون، جهاز أو لوحي، كمبيوتر أو رقمية، كامريا أو محمول،
بالزيادة املصحوب الرتانزستور حجِم تقلَُّص إن الرقمية. املعلومات تخزين أو معالجة
َل مشغِّ يَْحِوي أن املحمول للهاتف يتيح املعالجة؛ عىل الرشائح هذه قدرة يف التصاعدية
العاملي املواقع تحديد بنظام املواقع د ومحدِّ فيديو وكامريا إنرتنت ومستعِرَض موسيقى



الرقمي الكون

كجهاٍز قدرتَه ْل تأمَّ املحمول، هاتفك فيها تستخدم التي املقبلة املرة يف إس). بي (جي
معروًضا. شاَهَده إْن بيل جراهام ألكسندر فعِل ردِّ يف وفكِّْر املعلومات ملعالجة

يف مور قانوَن أوستن، يف تكساس بجامعة الكمبيوتر عاِلم بات، ييل د. يتناول
الحضور: عىل التايل السؤال بطرح محارضاته

مور؟ قانون موضوع هو ما

الفيزياء؟ (أ)
الكمبيوتر؟ معالجة تكنولوجيا (ب)
للكمبيوتر؟ الدقيقة املعمارية (ج)

النفس؟ علم (د)

مور قانون أن عىل رأيه يقوم النفس.3 علم (د) هي بات د. بحسب الصحيحة اإلجابة
َقه تحقُّ وينتظرون كثريون يعتقده اعتقاًدا (أِي نفسها تلقاء من ق تتحقَّ نبوءة أصبح
وهيتايش إنتل برشكات (ومديروهم) املدمجة الدوائر مو فمصمِّ يحدث). ما إليه وينسبون
جديد جيٌل سيوجد أنه ع توقُّ مع نفسيٍّا تأقلموا الرشائح مصنِّعي من وغريها دي إم وإيه
تطرح لم وإْن السابقة. اإلصدارات سعة بِضْعف يتمتع شهًرا، ١٨–٢٤ كل الرشائح من
رشكة أن يُدِركون التنفيذيني مسئوليها فإن نة؛ محسَّ بسعة جديدًة رقاقاٍت إنتل رشكُة

جديدًة. رقاقاٍت سيطرحون املنافسني من غريها أو دي إم إيه
التضاُعف عىل الحفاُظ بوسعه الطبيعية األنظمة من قليل النمو، أنماط من كنمٍط
الطبيعية القيود من غريهما أو البيئي التدهور أو املوارد فندرة طويلة؛ ملدة التصاعدي
غريُ مور قانوَن بأن القول إىل طويل ألمٍد النقاَد القيوُد هذه دفعت وقد النمو. تثبط
عىل بناءً اإلنسان خَلَقها تكنولوجيا عن هنا الحديث أن أغفلوا لكنهم الدوام، مضموِن
لقانون التكنولوجية والتبعاُت عضوية. ظاهرة عن وليس الجوهرية، السليكون خواص
اليوَم يساوي عامني من اشرتيتَه الذي الكمبيوتر فجهاز ومقبولة؛ إيجابية كلها ليست مور
رشائه؛ يف سريغب َمن ستجد أنك افرتاِض عىل مقابَله؛ دفعتُه الذي املبلغ نصف من أقلَّ
يوجد مكوناته. تدويِر إعادُة أو به التربُُّع هي غريَها تملك ال التي الواقعية والخياراُت
الرشائح مي ملصمِّ طيبة أخباًرا يحمل ما وهو مور؛ بقانون مرتبط مخطط فني تقاُدم
للمستهلكني. الطيبة باألخبار ليست لكنها الربمجيات، ومنتجي الكمبيوترات ومصنِّعي
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الكثريَ تحوي هائلٍة، بنسبٍة ة ومكربَّ معروضة سليكون رقاقة أمام مور جوردون :1-2 شكل
تضاُعٍف نموذَج السيارات قطاُع اتَّبَع إِن أنه مور َر قدَّ املرات إحدى «يف املدمجة. الدوائر من
وقود بجالون ميل ألف ١٠٠ ستسري اليوم سيارات فإن املدمجة؛ الدوائر تتَِّبعه ِلَما مشاِبًها
أن لدرجِة ثمنُها وسريُخص الواحدة، الساعة يف األميال ماليني تبلغ برسعاٍت وستسري واحد،
األصدقاء أحد أن إال ليوٍم. املدينة بوسط َرْكنها رسوم من أقلَّ ستكلِّفك رولزرويس سيارة
ربع عن وارتفاعها بوصة، نصف عن طولها يزيد «لن قائًال: الحالة هذه يف السيارة إىل أشار
الصورة: .(٢٠٠٥ كانيلوس، (مايكل األبعاد» بهذه كبري نفع ذات تكون لن ثَمَّ ومن بوصة.»

.٢٠٠٥ إنتل، لرشكة محفوظة والنرش التأليف حقوق
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(١) سبارك تي ٣ ١٦-نواة 
(١٢) زيون ويستم*-إي إكس ١٠-نواة

(١٣) باور ٧ ثماني النواة

(١٤) زي ١٩٦ رباعي النواة

(١٥) إيتانيوم تكويال رباعي النواة

(١٦) زيون نهيالم-إي إكس ثماني النواة

(١٧) أوبرتون ٢٤٠٠ سدايس النواة

(١٨) كور آي سيفن (رباعي النواة)

(١٩) كور تو ديو

(٢٠) سيل

(٢١) إيه إم دي كيه ٨

(٢٣) بارتون

(٢٥) بنتيوم ٣
(٢٦) بنتيوم ٢

(٢٧) إيه إم دي كيه ٥

(٢٨) بنتيوم

(١١) إيه إم دي كيه ٦

(١٠) بنتيوم ٤

(٢٢) أتوم
(٢) كور آي سيفن سدايس النواة

(٣) زيون ٧٤٠٠ سدايس النواة

(٤) دوال كور إيتانيوم ٢

(٥) إيه إم دي كيه ١٠

(٦) باور ٦

(٧) إيتانيوم ٢ مزوَّد بذاكرٍة
       سعتها ٩ ميجابايت

(٩) إيتانيوم ٢

(٨) إيه إم دي كيه ١٠ 

  إيه إم دي كيه ٧
(٢٤)     إيه إم دي كيه ٦-٣

ور
ست

نز
رتا

 ال
ت

حدا
 و

دد
ع

تاريخ الطرح

عدد وحدات الرتانزستور باUعاِلج الدقيق من ١٩٧١ إىل ٢٠١١ وقانون مور

١٩٧١ ١٩٨٠ ١٩٩٠ ٢٠٠٠ ٢٠١١

(١)
(١٢)

(١٣)

(١٤)

(١٥)

(١٦)

(١٧)

(١٨)

(٢٠)(٢١)

(٢٣)
(٢٤)

(٢٥)

(٢٦)(٢٧)(٢٨)
٨٠٤٨٦

٨٠٣٨٦

٨٠٢٨٦

٨٠١٨٦
٦٨٠٠٠

٨٠٨٨٨٠٨٦
٨٠٨٥

٦٨٠٠٨٠٨٠

٨٠٠٨
٤٠٠٤

٦٨٠٩
زي ٨٠

إم أو إس ٦٥٠٢
آر يس إيه ١٨٠٢

(١١)

(١٠) (٢٢)

(١٩)

(٢)
(٣)(٤)

(٥)

(٦)
(٧)

(٩)

(٨)

يُظِهر اUنحنى أنَّ عدد 
وحدات الرتانزستور 
.Zيتضاَعُف كلَّ عام

٢٦٠٠٠٠٠٠٠٠
١٠٠٠٠٠٠٠٠٠

١٠٠٠٠٠٠٠٠

١٠٠٠٠٠٠٠

١٠٠٠٠٠٠

١٠٠٠٠٠

١٠٠٠٠

٢٣٠٠

وجسايمون. إعداد من مور قانون مخطَّط ًقا. متحقِّ مور قانون يزال ال :2-2 شكل
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منطلق من ل بالتأمُّ جديٌر جانٌب لكنه ييل، فيما مور قانون من الجانب هذا إىل سنعود
التمهيدي. الفصل يف ناقشناها التي الناقدة املعرفة َمَلكة اكتساب

التنبُّؤ

لرشكة التنفيذي الرئيس منصب آنذاك يشغل كان الذي — مور نرشجوردون ،١٩٦٥ عام
«إلكرتونيكس» مجلة من أبريل شهر بإصدار قصريًا مقاًال — سيميكونداكتور فريتشايلد
بأنه املقال هذا يف مور َ تنبَّأ املدمجة».4 الدوائر عىل املكونات من مزيٍد «حشد بعنوان
السليكون رشائح تكنولوجيا ستتيح (١٩٧٥ عام (بحلول الزمان من عقد غضون يف
الواحدة. الرشيحة عىل ترانزستور وحدة ألف ٦٥ تحمل مدمجة دوائر صنَْع الناشئة
أن إىل آنذاك املدهش تنبُّؤه أملح ،١٩٦٥ عام املدمجة الدوائر صناعة حال إىل وبالنظر
١٩٦٥ من املمتد العقد يف عام كلَّ سيتضاعف الرشيحة عىل الرتانزستور وحدات عدد
هذا يوضح لوغاريتميٍّا مقياًسا يبنيِّ (3-2 الشكل (انظر جدوًال مور أرفق .١٩٧٥ إىل
البياني مخططه بسط ثم ،١٩٦٥ إىل ١٩٦٢ من الرشيحة عىل للمكونات التضاعف
3-2 بالشكل النسخة يف والصادي السيني املحورين موضَع عكْسُت وقد املستقبل. إىل
عىل قائمٌة الحسابات هذه أن الِحْظ التوضيح. بهدف الزمَن) الصادي املحوُر يمثِّل (حيث
الجرأة بالَغ نًا تكهُّ وكانت ،(١٩٦٥ حتى ١٩٦٢ (من فحسب مؤكَّدة بيانية نقاط أربع
اإلنجاز بهذا مور تنبُّؤ أن ثبت ذلك، مع سنوية. بمعدالت املكونات تضاُعف اعتباِر عىل
التضاُعف بني الزمنية الفواصل أصبَحِت إْن حتى باملستقبل، بصري املبهر التكنولوجي

.٢٤ من بدًال شهًرا ١٨ إىل أقرب
والتطوير األبحاث ملعامل كمديٍر منصبَه مور تَرَك سنوات، ثالث ميض بعد
كان جروف. وأندرو نويس روبرت مع بالرشاكة جديدة رشكًة ليفتح بفريتشايلد
الزمني اإلطاَر مور راَجَع ،١٩٧٥ عام يف كوربوريشن. إنتل رشكة يُنَىس؛ ال قصريًا اسمها
الكهرباء مهنديس جمعية أمام ألقاها خطبٍة يف عامني إىل واحد عام من الرشائح ر لتطوُّ
وتُنَسب اسَمه، القانون يحمل أن َرشَف تواُضٍع يف رفضمور عقود لعدة واإللكرتونيات.5
كان للتقنية.6 كاليفورنيا بمعهد الكمبيوتر عاِلم ميد، كارفر إىل باسمه القانون تسميُة
يف التصاعدي النمو يقود املستقبل، عىل مطَِّلًعا مرجعيٍّا منهًجا يكون أن للقانون املقدَّر
كذلك التضاُعف ظاهرُة تنطبق الالحقة. عاًما األربعني مدار عىل املدمجة الدوائر قدرة
القانوُن وأثبََت الفالش)،7 (ذاكرة املحمول األقراص محرك مثل الذاكرة رشائح عىل
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١٩٥٨
١٩٦٠
١٩٦٢
١٩٦٤
١٩٦٦
١٩٦٨
١٩٧٠
١٩٧٢
١٩٧٤
١٩٧٦

من
لز

ا

١٨١٦١٤١٢١٠٨
لوغاريتم ثنائي لعدد ا1كونات لكل وحدة مدمجة

٦٤٢٠

املنشور األصل من ف بترصُّ منقول املصدر: مور. قانون ملخطط رسم إعادة :3-2 شكل
.(١٩٦٥ أبريل، ١٩) ٣٨ / ٨ «إلكرتونيكس»، بمجلة

يفهم الشخصية. الكمبيوتر أجهزة كل يف األساسية الدقيقة املعالجات صعيد عىل دقتَه
رشائح يف املعالجة رسعة عىل دخلت التي التحسينات ويلمسون الكمبيوتر مستخِدمو
توجد املنرصمني. العقدين يف ابتُِكرت التي الرشائح سيما ال املركزية، املعالجة وحدات
الوضوح؛ من نفسه بالقدر نراها ال واالتصاالت املعلومات لتكنولوجيا أخرى استخداماٌت
الوظائف تحكم التي الكمبيوتر رشائح من عدٌد املثال، سبيل عىل اليوم، فبسيارات
التزامن تحقيق بمقدورها التي واإللكرتونيات األمان وميزات الوقود حقن مثل اسة الحسَّ
نظاًما الطرازات من كثريٌ يحوي لليدين. حرٍّ استخداٍم أجل من محموٍل هاتٍف مع
الرقمية التكنولوجيا عىل يعتمد مفتاٍح دون من املحرك وتشغيل السيارة لدخول سلكيٍّا ال
رسقات معدالت فيها ترتفع التي املدينة مناطق يف وتشغيلها. املركبة بولوج تسمح التي
املضافة؛ الُكْلفة من الرغم عىل للمستهلكني، مهمة ميزًة امليزة هذه تصبح السيارات،
ب تعقُّ من الرشطَة تمكِّن أن بها املخبَّأة اإللكرتونية األجهزة فبوسع سيارتك، قت ُرسِ فإْن
التكنولوجيا تلك تداِعب لم نبوءتَه، مور فيه َم قدَّ الذي الزمن يف واستعادتها. سيارتك

بوند. جيمس أفالم يف إال أحدهم مخيلَة
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الرقمي والكون الحوسبة عىل التبعات

حافل عاَلٍم لوصف االنتشار» واسعة «الحوسبة مصطلح عامًة الكمبيوتر علماء يستخدم
باالنخفاضالحاد مصحوبًة املدمجة، الدوائر وقدرة رسعة يف فالزيادُة «الذكية»؛ باألجهزة
بالكهرباء يعمل جهاٍز أو أداٍة كل يف قوية رشائح زْرَع أتاَحْت الواحد، الرتانزستور سعر يف
الوظائف من مدهش لحدٍّ متنوعة مجموعٍة إضافَة أتاَحْت املدمجة األجهزُة وهذه تقريبًا.
فما ذلك؛ عىل نموذجي مثاٌل والهاتُف «غبيًة». ومعداٍت أدواٍت املايض يف كانت ملا الذكية
يطلب ثم أذنه، إىل سماعته رفع بمجرد املرء يستخدمه البساطة بالَغ املايضجهاًزا يف كان
بمراحل. تعقيًدا أكثر أداًة اليوَم أصبح مفاتيح؛ لوحِة أو دوَّار بقرٍص باالستعانة الرقم
ل كمشغِّ كذلك يعمل الذي الرباعي، اإلرسال ووضع بكامريا املزوَّد املحمول، فهاتفي
مستخدمو يضطر ربما صفحة. ٧٩ من تعليماٍت بكتيِب مصحوبًا جاء رقمي؛ فيديو
حتى الهواتف ميزات برمجة عن موجزة دورٍة حضوِر إىل املستقبل يف املحمولة الهواتف
فضًال هاتفهم/حاسوبهم/كامريتهم، بها املزوَّد الوظائف كل استخدام كيفيَة يتعلَّموا

للتنزيل. القابلة املتاحة التطبيقات آالف عن
من يَُزْره لم شخٍص منزل يدخل أن املرء بوسع كان املاضية األزمان من زمٍن يف

كغْيلِ بسيطًة مهمًة ويؤدِّي التليفزيون، ل ويشغِّ هاتفية، مكاَلمًة بسالسٍة ويُجِري قبُل
يقل ال أمٌر تشغيلها وتعلُُّم هائلة، قدرات ذات بمعدات نَْحتَكُّ واليوَم املياه. من إبريٍق
للمعدات التطوري التصميم يف االتجاه هذا يصف مصطلًحا أقرتح أن وأود تعقيًدا. عنها
استعماالٍت املستقبُل سيشهد التعقيد». «إضفاء مىض: فيما التشغيل بسيطَة كانت التي
لكن املستخدمني، كاهل عن اإلجهاد لتخفيف املنتجات تصميم يف االصطناعي للذكاء أكربَ
الذي التحدي سيكون التعقيد.» بانتظاِر باهٌر مستقبٌل «ثمة املأثور: القول جرى كما
بقدرٍة تتمتَّع أجهزة ابتكار هو القادمة العقود يف املنتجات مي ومصمِّ املهندسني سيواجه

أيًضا. استخدامها يسهل لكن عظيمة، تشغيلية
املتفوقة الرقمية التكنولوجيا ستستخدم التي األمم مواطني عىل مور قانون آثار إن
من باملائة ٢٥ لنسبة متاٌح اإلنرتنت عىل الولوج إن وحيث املستقبل. يف ضخمًة ستكون
من بقليٍل ليس قاسم فهذا نسمة، مليارات ٧ عىل عددهم يربو الذين الكوكب، سكان
األجهزة، أسعار انخفاُض فيه سيستمر الذي الوقت يف الرشائح أداءُ سيزيد البرشية.8
األجهزة بوسع أنه التكلفة رخص من الرشائح عىل الرقمي املحتوى تخزيُن بلغ وقد
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ستدخل والكامريات. الهواتف سيما ال هائلة، تخزيٍن بسعِة التمتُُّع اليوَم اإللكرتونية
الذكاء. من مدهشة بمستويات ستتمتَّع التي املنتجات من كبرية مجموعة يف الرشائُح
األجهزة هذه كانت إْن املستهِلكون وسيَُرسُّ مطرد، بوقٍع التليماتي العاَلم تعقيُد سيزيد

كذلك. تكن لم إْن وسيستاءون والصيانة، االستخدام سهلَة
سيصبح الرقمي الكون هذا يف الخصوصية تضاُؤل حيال القلُق التعقيد، جانب إىل
ونُُظِم محمول هاتف بكل املدمجة الكامريات فمع العالم؛ أمم من كثرٍي لدى خطرية قضيًة
بشأن الصيت ذائعة مخاوف فعليٍّا توجد تجارية، معاَملٍة كلَّ تقريبًا تراِقب التي الرصد
املتحدة الواليات يف الصحية النوادي من كثريٌ منع األفراد. خصوصية عىل السلبي األثر
صوًرا الضمري املعدومي األعضاء بعُض فيها التقط حاالٍت ذيوع بعد املحمولة الهواتَف
الخصوصية وقضايا املخاوف هذه سنتناول اإلنرتنت. عىل ونرشوها املالبس خلع ُغَرف يف

عرش. الحادي الفصل يف بها املرتبطة الرقمية

التكنولوجية الحتمية

وبنيته تاريخه تحدِّد املجتمع تكنولوجيا بأن تقول نظر وجهة التكنولوجية الحتمية
يعتربون َمن النتقاِد استُخِدم سلبي، مدلول ذو مصطلح إنه الثقافية. وِقيَمه االجتماعية
أشخاًصا بوصفهم والثقايف، االجتماعي التغريُّ خلف تكمن مركزية حاكمًة قوًة التكنولوجيا
كتابه يف إرادته بمحض فريدمان توماس الكاتب يعرتف مفرًطا. اختزاليٍّا منهًجا يتَِّبعون
«اإلمكانيات كتب: وقد التكنولوجية، بالحتمية املؤمنني من بأنه (٢٠٠٥) مسطح» «العاَلم
نحيا التي الكيفية تشكيل يف التكنولوجيا تلعبه الذي الدور يخص فيما النيِّات» تخلق
وتكنولوجيات العاملية اإللكرتونية للتجارة اإلنرتنت تيسري هي يسوقها التي واألمثلة بها.9
الخارجي والتعهيد األجنبي التعهيد أتاحت التي اإلنرتنت) (وشبكة العمل َسرْي تنظيم

فريدمان: فيقول العالم. حول املجزَّأة للمهام

بوسعك كان إْن وتكراًرا: مراًرا الدرَس هذا االقتصادي التطور تاريُخ يعلِّمنا
عدٌد ثمة … مناِفسوك فسينجزها وإال بها، تقوم أن بد فال املهمة، هذه إنجاُز
ولزاًما بها، القياُم واألفراد والبلدان الرشكات بوسع التي املهام من له حَرص ال

مسطح.10 عاَلم يف النجاح أجل من بها القيام عليهم
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الصدد، هذا يف رسمي بترصيٍح لإلدالء ا مستِعدٍّ املعارصة للحياة مراِقبًا تجد أن يندر
جديٌر ومنظوُره بذلك. قيامه يف فريدمان توماس بشجاعِة هنا إعجابي ل أسجِّ وأنا
عىل تؤثر التي العوامل من كبرية مجموعة توجد أنه الواضح من االعتبار. يف باألخذ
أخرى، عوامل جملة بني من والسياسة واالقتصاد الثقافة فيها بما االجتماعي، التغريُّ
بسبب متميٍِّز وضٍع إىل التكنولوجيا مكانة من فريدمان توماس يُعِيل ذلك من الرغم عىل
النيات.» تخلق «اإلمكانيات رأيه: يف مصيب وهو املعارصة. الحياة يف انتشارها سعة
لم فعندما للتحليل؛ مواٍت مثاٌل املوسيقى مللفات ثري» بي «إم الضغط صيغة وابتكاُر
املوسيقى نَْسخ خياراُت كانت الفينيل، أسطوانات عىل إال متاحًة لة املسجَّ املوسيقى تكن
أسطوانة، من كاسيت رشيط نْسُخ للمرء تسنَّى التكنولوجيا، ر تطوُّ ومع قليلًة. املتاحة
إرجاعه أو للرشيط رسيع تقديم إجراء عليه وكان رديئًة، النسخة جودُة كانت لكن
املوسيقى مجيء مع الرقمية التكنولوجيا ظهَرِت أن وبمجرد ينشدها. التي األغنية إليجاد
الصلبة األقراص إىل املفردة األغاني نْسُخ املستخِدم بوسع أصبح املدمجة، األقراص عىل

رقميٍة. كملفاٍت
حينَها؛ القلُق ها يعَرتِ لم الفنية التسجيالت كرشكات والنرش التأليف حقوق أصحاُب
الواسع االنتشار مع لكن املوسيقى. لنسخ األسطوانة رشاء املستخدمني عىل كان إذ
ضخمًة موسيقيًة مكتباٍت التكنولوجيا هذه مستخِدمو أنشأ ثري11 بي إم امللفات لصيغة
— نابسرت تُدَعى — الرشكات إحدى طرحت حتى طويل وقٌت يمر ولم الصيغة، بهذه
حواسبهم إىل املوسيقى ملفات نَْسخ من خدمتها مستخِدمي تمكِّن فريدًة تكنولوجيا
جهازه إىل نسخها آَخر ملستخِدم يتسنَّى ثم املنشودة، األغاني لديه آَخر مستخِدٍم من
من وغريها هي إلغالقها نابسرت خدمَة الفنية التسجيالت رشكات قاضت وعندما وهكذا.
الرقمية امللفات صيغة استخدام انتشاُر ولوال العزل. السيف سبق قد كان الخدمات،
خادم دون مباَرشًة األجهزة بني الناجحة امللفات مشاَركة تكنولوجيا وابتكاُر ثري، بي إم

والسهولة. البساطة بهذه لتكون املوسيقى عىل القرصنُة كانت ما بري)، تو (بري
املستجيب دوِر سوى تؤدِّي ال الصلة ذات الحكومية والترشيعات القانوني النظاُم
التكنولوجيا صناعاُت تطرح التكنولوجية. االبتكارات أمام تقريبًا كله العاَلم مستوى عىل
طريَقها القانونية النُُّظم وتشقُّ مور، قانون مستوى عىل برسعاٍت ابتكاراٍت الرقمية
من الرغم وعىل بالنجاح. ذلك يُكلَّل أن دون نفسها الرسعة عىل تكون كي بصعوبٍة
يتقاىض نموذًجا طبََّقْت (حتى نابسرت خدمة بإغالق املحكمة من الصادرة األحكام
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دون مباَرشًة األجهزة بني امللفات مشاركة خدمات من وغريها املوسيقى) مقابل رسوًما
مليار ١٤٫٥ لتبلغ املتحدة الواليات يف املوسيقى صناعة مبيعات بشدة ارتفَعْت خادم،
12.٢٠٠٨ عام دوالر مليارات ١٠ لتبلغ ا حادٍّ انخفاًضا شهدت ثم ،١٩٩٩ عام دوالر
إىل املتحدة بالواليات املوسيقى صناعة عائد يف الكيل االنخفاض من جزءٌ يُعَزى أن يمكن
الرقمية التنزيالت أن من الرغم عىل للملفات، املوسيقى مستِمِعي مشاركة انتشار استمرار
املوسيقى، مبيعات عىل بالسلب يؤثِّر آَخر اتجاٌه وثمة .٢٠٠٥ عام منذ زادت قد املدفوعة
ميم.13 وآي وسبوتيفاي باندورا مثل اإلنرتنت مواقع عىل للموسيقى الحي البث وهو
مختلف من مئاٍت إىل االستماع بوسعك كان إْن املوسيقى أقراص رشاء إىل الحاجة فما

اإلنرتنت؟ عىل مجانًا املوسيقى صنوف
والقرصنة املدمجة الدوائر تصنيع يف بالتكنولوجيا املدفوعة األنماط من الرغم عىل
تبنِّيها. تحتِّم ذاتها حد يف التكنولوجيا بأن القائلة الرؤية يف مشكالت ثمة املوسيقى، عىل
«تحدِّد املجتمعات من بمجتمٍع التكنولوجيا بأن تفيد فلسفٍة تبنِّي من الرئييس الخوف إن
الفلسفة. تلك يف الكامنة االختزالية من ينبع وتاريَخه»؛ االجتماعية وبنيتَه الثقافية ِقيََمه
الجهة يف يكون أن ينبغي الحتمية مسار إن االجتماعية العلوم يص متخصِّ بعض سيقول
التي هي والتاريخ االقتصادية والنُُّظم االجتماعية والبنى الثقافية الِقيَم إن أْي املعاكسة؛
شموًال، أكثر كونها من الرغم عىل الرؤيُة، وهذه واملتبنَّاة. املبتكرة التكنولوجيات د تحدِّ
لم الجديدة. التكنولوجيات لذيوع املنظورة غري للتبعات األهمية من كافيًا قدًرا تُوِيل ال
من سنواٍت بعد إال يُطَرح لم منها فكثريٌ اجتماعي؛ فراٍغ يف التكنولوجيات هذه تُبتَكر
من األزمُة تنشأ املمكنة. لألسواق ل مفصَّ اقتصادٍي بتحليٍل املدفوعة واألبحاث التطوير
عجزنا يف املفارقة وتكمن جديدة، خدمة أو منتج أو أداة الستخدام املقصودة غري التبعات
القصري املدى عىل مخطَّط وجود عدم مع املنظورة، غري التبعات هذه ماهيِة معرفِة عن
التكنولوجيات إحدى — النانو تكنولوجيا أثاَرْت الزمن. عرب السفر تكنولوجيا لتطوير
الرشائح مىضعىل وقٍت أي من أقوى مركزية معاَلجة وحداِت ابتكاَر تيرسِّ التي الرئيسية
الهندسة يف املحَرزة الجذرية التقدُّمات مع تجتمع عندما أمانها مدى حول أسئلًة —
عرش الرابع الفصل يف بالتحليل الشواغل هذه سنتناول الحيوية.14 والتكنولوجية الجينية

الرقمي. الكون مستقبل حول يدور الذي
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مور قانون ومستقبل النانو تكنولوجيا ظهور

الفيزياء قوانني أمام القانون سيصمد مًدى أي إىل املستقبل؟ يف مور قانون ينتظر ماذا
الوشيكة بالنهاية السابقة عاًما العرشين مدار عىل العلماء من كثري تنبَّأ األساسية؟
التي الصغرية الدوائر عدد أمام جوهرية فيزيائية قيود بوجود حوا ورصَّ مور، لقانون
الحرارة (وتراُكم التيار ب ترسُّ يتسبَّب أن قبل الواحدة الرشيحة عىل ضغطها يمكن
بهذه مور جوردون أَقرَّ وقد ألدائها. مة املصمَّ الوظيفة أداء يف إخفاقها يف به) املرتبط

:٢٠٠٥ عام القيود

الذرات، حجم من نقرتب أننا مالحظة يمكنكم الرتانزستور، حجم حيث من
قبل أجيال ثالثة أو جيالن أماَمنا يزال ال لكْن جوهريٍّا، حاجًزا يُعتَرب ما وهو
أمامنا يزال ال به. التنبؤ نستطيع حدٍّ أقىص هذا أن إال املرحلة؛ هذه نبلغ أن
حينَها الجوهري؛ الحد هذا لبلوغ أخرى عاًما عرشين إىل أعوام عرشة من
الرتانزستور وحدات أعداُد وستبلغ أكرب، رشائح صنع من الرشكات ستتمكَّن

املليارات.15

وذلك مور، قانون ُعْمر من النانو تكنولوجيا طرح أطال الراهن، الوقت يف
تتمثل النانو تكنولوجيا مىض. وقٍت أي من أصغر دوائر البتكار طرًقا باستحداثها
تُقاس البرشي. اإلدراك عىل يستعيص بمقياٍس (وأنظمة) أجهزٍة وإنتاُج تصميُم يف
وبهذا ذرات؛ عرش إىل ثماني من يكاِفئ الواحد والنانومرت النانومرت؛ بوحدة األبعاد
وضعت تقريبًا. نانومرت ٨٠٠٠٠ إىل ٧٠٠٠٠ من البرشية الشعرة ُسْمك يبلغ املقياس،
ييل: كما النانو لتكنولوجيا تعريًفا املتحدة الواليات يف الوطنية النانو تكنولوجيا مبادرة
تقريبًا؛ نانومرت ١٠٠ إىل ١ تبلغ بأبعاٍد بها والتحكم املادة فهم هي النانو «تكنولوجيا

جديدًة.»16 تطبيقاٍت الفريدة الظواهر تتيح حيث
أصغر كهربية دوائر تصنيَع قة الخالَّ الكهربية والهندسة النانو تكنولوجيا أتاَحْت
يف نجَحْت أنها الرشائح لتصنيع إنتل رشكُة أعلنَْت ،٢٠٠٧ عام مستهل يف قبُل. ذي من
إنتاج تسِهلُّ جديدة معدنية بسبائك يستعني املدمجة الدوائر من ُمبتَكٍر نوٍع استحداث
نانومرتًا ٩٠ الدوائر أبعاُد بلغت الوقت، ذلك إبَّان الرشيحة.17 عىل الدقة بالغة دوائر
لعرض مكافئ ذلك أن سنجد الحسابات، (بإجراء الرشائح صناعة يف تطوُّر أحدث بحسب
٢٠١١ عام ستُتاح نانومرتًا ٢٢ أبعادها ستبلغ التي الدوائر أن إنتل وأعلنَْت ذرَّة). ٩٠٠

39



الرقمي الكون

بأجهزة املركزية املعالجة وحدات يف واملستخدمة الرشكة، تنتجها التي الرشائح يف
أفضُل؛ األصغر الحجَم لكنَّ اللوحي.18 والكمبيوتر املحمولة والحواسب املكتبية الكمبيوتر
١٥ أبعادها تبلغ دوائر تضمُّ رشيحٍة من أوليٍّا نموذًجا توشيبا رشكُة ابتكَرْت ثَمَّ ومن
منخفضة محمولة أقراص محركاُت عنه ستنجم النمنمة من املستوى وهذا نانومرتًا؛
إم بي آي رشكة َرتْها طوَّ جديدة تكنولوجيات وابتكاُر جيجابايت. ١٠٠ بسعة التكلفة
ُسْمَك ُسْمكها يبلغ التي «الجرافني» كربون شبكات مثل — املدمجة الدوائر تصميم يف
من له — الرشيحة عىل رأسيٍّا املوضوعة السليكون من املصنوعة النانو» و«أسالك الذرَّة،
املستقبل يف ضخمًة زيادًة الرشيحة عىل الدوائر عدِد زيادِة إىل يُفِيض قد ما اإلمكانيات

القريب.19
بزواله. الخرباء من كثرٍي تنبُّؤ من طويل وقت بعد صامًدا مور قانون يزال ال
قدرَة أن إىل يشري الرشائح عىل الرتانزستور وحدات لعدِد عامني كلَّ املستمر والتضاُعُف
مصنِّعو يُنِتج أيًضا. التضاُعف يف ستستمران الرشائح لهذه التخزين وسعَة املعالجة
ولتحسني الحرارية لتخفيضاألحمال متعددة بمعالجات مركزية معاَلجٍة وحداِت الرشائح
املدير راتنر، جاستن ويتنبَّأ الرقمية. األجهزة من وغريها الكمبيوترات يف املعالجة رسعات
وحدات رشائح تصميماُت ستتضاعف املقبلة سنوات العرش يف بأنه إنتل، برشكة التقني
أكثر.20 أو النواة مئوية تصميمات إىل النواة ورباعية النواة ثنائية من املركزية املعالجة
تشغيٍل أنظمِة ابتكاِر عن الكمبيوتر ومهنديس علماء أمام التصميم إشكالية ض تتمخَّ
ومع القوية. الرشائح لهذه الجبَّارة املوازية املعالجة قدرة استغالل بوسعها وبرامج
للكمبيوتر األساسية املكونات فإن والربمجة؛ التصميم يف اإلشكاليات لهذه لحلٍّ الوصول
التليفزيون وشاشات املوسيقى، ل الفيديو/مشغِّ املحمول/كامريا والهاتف اللوحي،
بصورة الرقمية املعالجة قدرَة نَْت حسَّ قد ستكون األبعاد؛ الثالثية العريضة الرقمية
منتج كل يف مدمجة جبَّارة رشائَح سنشهد القريب باملستقبل الرقمي الكون يف هائلة.

أيًضا. نحن فينا وربما ره، تصوُّ يمكن إلكرتوني
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الثالث الفصل

نقدية آراء

املقاطعات وعرص اإللكرتوني الربيد

مىض وقت أي من أقوى معلوماٍت ومعاَلجِة اتصاالت أجهزة ابتكاِر عىل مور قانون آثاُر
يف األدوات هذه استخدام يف الضخم ع التوسُّ إىل ْت أدَّ املنرصم؛ القرن نصف مدار عىل
الحياة ر تصوُّ بوسعهم الرقمي الكون يف ويعملون يعيشون ْن ممَّ قليلون اليومية. الحياة
املحمولة الكمبيوتر أجهزة أو ثري، بي إم الت مشغِّ أو محمولة، هواتف دون من اليومية
حولنا، مكان كل يف األجهزة هذه أصبحت اللوحي. الكمبيوتر أو بوك)، (نت رة املصغَّ
أحدهم اصطدم إذا إال ملستخدميها؛ كثريًا نكرتث ال أننا االعتيادية من اليوَم وبلَغِت
يسري الذي املنفرد الشخص أن نفرتض نَُعْد لم مثًال. نصية رسالًة يكتب بينما بنا
شخٌص مرئي؛ غري آَخر شخٍص مع عاٍل بصوٍت حديثًا ويُجِري الفراغ، يف ًقا محدِّ وحيًدا
السلكية. رأس بسماعة املزوَّد املحمول هاتَفه يستخدم أنه األمر يف ما كل عقليٍّا؛ مريض
األماكن يف املستخَدمة املحمولة للهواتف نسبيٍّا الرسيع الذيوع هو للنظر الالفت األمر
تكنولوجيات عدد يف الهائلة الزيادة بأن التكنولوجيا خرباءُ ن ويتكهَّ ،٢٠٠١ منذ العامة

القرن. هذا يف بقوة ستتواصل املحمولة االتصاالت
من أكثر للعيان ظاهرٌة بُْعد عن لالتصال املحمولة األجهزة تلك أن من الرغم وعىل
مساٍو تأثريٌ لها الرقمية بُْعٍد عن االتصال تكنولوجيات من غريها أنَّ إىل سأذهب غريها،
برسعِة قليلٌة تكنولوجياٌت حظيَْت لقد بشبكات. املرتبطة املجتمعات عىل أكربُ تأثريٌ أو
اإللكرتوني كالربيد املعلوماتية؛ املجتمعات يف ذاته االنتشار بذيوع أو نفسها ر التطوُّ
التواصل بوسائل باالستعانة والتغريد النصية الرسائل كإرسال عليه الالحقة والتقنيات
وسيلٌة النصية الرسائل إرساَل أن عىل العادة جَرِت أنه من الرغم وعىل االجتماعي.1
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الرسائل يستخدمون اليوَم األعمار كل من فالراشدون التواُصل، يف املراهقون لها يفضِّ
مستخدمي من كثريٌ يعترب اإللكرتوني. الربيد إرسال أو الهاتفية املكاملات من بدًال النصية
لعنٌة نفسه الوقت ويف استثنائية، اتصاٍل أداُة أنه بينهم) من (وأنا اإللكرتوني الربيد
واحدة زرٍّ بضغطة مهمة إلكرتونية رسالة إرسال يمكن اإليجابي، الجانب فعىل يومية.
الجانب عىل أما واحدة. مرًة أيًضا األشخاص ماليني بل آالف أو مئات تضمُّ قائمٍة إىل
تضم قوائم إىل واحدة زرٍّ بضغطة واحدة عشوائية دعائية رسالة إرسال يمكن السلبي،
بُْعد عن املتصلون فاألشخاُص واحدة؛ مرًة أيًضا األشخاص ماليني بل آالف أو مئات
غري العشوائية والرسائل املهمة الرسائل من تعلو أمواجه تنفك ال بحٍر يف يوميٍّا يغرقون
الربيد استخدام نسبة من باملائة ٨٠ أن للربمجيات سيمانتك رشكة قدََّرْت وقد املهمة.
الواضح من املزعج.2 العشوائي الربيد شغلها ٢٠٠٧ عام املتحدة بالواليات اإللكرتوني
العشوائي، الربيد تصفية برامَج تبيع ألنها السوق؛ هذه يف ُكربى مصلحًة للرشكة أن
لعبة إىل َل تحوَّ قد اإللكرتوني الربيد استخدام أن إىل سيشري املعتدل التقدير حتى لكن

العالم. مستوى عىل العشوائي الربيد مرسيل عىل التغلُّب ملحاَولة كبرية مطاَردة
من النصية الرسالة أو اإللكرتوني الربيد رسالة وحدها الهاتفية املكاملة تضاهي قد
لة املفضَّ االتصال وسيلُة بالتأكيد هو اإللكرتوني الربيد لكن االتصال، وكفاءة رسعة حيث
متلقٍّ من أكثر وجود حالة يف أو االتصال، بعملية مكتوب سجل إنشاء إىل الحاجة عند
من أُميض ما عادًة بالرسالة. رقمي مستند إرفاق إىل حاجة ثمة كانت إْن أو للرسالة،
والرد اإللكرتونية الربيد رسائل كتابة يف عميل أيام من يوٍم كل يف ساعات لثالث ساعتني
تدعوني التي العشوائي الربيد رسائل حذف يف أستغرقه طويًال وقتًا ن يتضمَّ وهذا عليها؛
تمويل قْرض استبدال أو نيجرييا، يف املالية العمليات من الدوالرات ماليني َجنْي إىل
قضايا يف املساهمة أو للمشاهري، فاضحة صور مشاهدة أو قديم، بقرٍض جديد عقاري
وحذفها، اة املصفَّ غري العشوائية الرسائل مراجعة إىل وأُضطر لها؛ حَرص ال اجتماعية
برسائل الضخمة القائمة مطاَلعة عن فت توقَّ وقد مهمة. رسالة عن أغفل أن خشيَة
مؤسسات؛ من عشوائي بريد صورة يف يوميٍّا إيلَّ تُرَسل التي اة املصفَّ اإللكرتوني الربيد
املهمة الرسائل بعض من أتخلَّص أالَّ يف األمل سوى يسعني وال طولها. غلبني قائمة إنها

العشوائي. الربيد مع
استخدامه. ذيوع إىل جزئيٍّا اإللكرتوني الربيد يلعبه الذي املتناقض الدور هذا يرجع
هو اإللكرتوني الربيُد أبحاثي، وأجري أُدرِّس حيث الجامعات مثل الكربى املؤسسات يف
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شخصية بريٍد رسالِة أيَّ أن أيًضا يعني وهذا املتزاِمن؛ غري للتواصل األساسية الوسيلة
أجهزة (وهي للجامعة التابعة اإللكرتوني الربيد خوادم عىل ستتكدَّس مقروءة غري
التي األمور أكثر من تُحذَف. أو تُقَرأ حتى عالية) تخزين بسعة تتمتع قوية كمبيوتر
يف سيرتاكم الذي فيها املرغوب غري الربيد رسائل تلُّ هو طويلة إجازة أخذ عن تَثِْنيني
لتصنيف بيوم مبكًرا إجازتي من أعود أن يستلزم الرتاكمات هذه مع والتعاُمل غيابي،
الكمبيوتر أو املحمول الكمبيوتر معي أصطحب أن هو اآلَخر خياري الهامة. الرسائل
إجازًة أقيض بينما عليه والرد اإللكرتوني الربيد قراءة يل يتسنَّى بحيث املصغر املحمول
صوت هو بريٌد يَِردنا عندما نسمعه الذي الخافت الطنني صوت ولعل املكتب. عن بعيًدا
عىل اعرتاضه يعلن — الطبيعة إىل بالعودة نادى الذي الفيلسوف — ثورو هنري ديفيد

حالنا. إليه آَل ما
الوقت هو اإللكرتوني الربيد بها يتميَّز التي والكفاءة والراحة للرسعة املقابل إن
إىل اإلحصاءات تشري عليها. والرد الرسائل من طويلة قائمة قراءة يف يوم كلَّ املستغَرق
وقتهم من باملائة ٤٠ يقضون املتحدة بالواليات والخاص العام القطاعني موظفي أن
املهنيني ماليني عىل الرقم هذا تطبِّق أن ولك وإرساله،3 اإللكرتوني الربيد قراءة يف بالعمل
االتصال يف عامليٍّا املستغَرق الوقت هذا أن وستكتشف العالم، حول بشبكات املرتبطني
وهو اإللكرتوني، الربيد من آَخر سلبي جانب ثمة مدهًشا. ا حدٍّ يبلغ الكمبيوتر عرب
منك استغرَقْت الرسائل، كمُّ زاد فكلما أمامك؛ املوجود بالكمِّ ستفعل فيما القرار اتخاذ
عىل أُبِقي فأنا القديمة، بمقتنياتي االحتفاظ عادتي من وألن أطول. وقتًا القراراُت هذه
رسالٍة أيِّ اسرتجاِع إىل أحتاج فربما تقريبًا؛ كلها العشوائية غري اإللكرتونية الربيد رسائل
تخزين ملفات يف املتصلة الرسائل تصنيف إىل أُضطر ما غالبًا لذا املستقبل؛ يف مهمة
بالغ ألنه اإللكرتوني؛ الربيد دون بكفاءة بعميل القيام بوسعي أنه يف وأشك مخصوصة.4
العاملني وطاقم والطالب التدريس هيئة أعضاء بني والفاعل الرسيع التواصل يف األهمية
التدريس هيئة أعضاء إلبالغ عليه يُعوَّل سبيًال لهم ر يوفِّ الطالب، إىل فبالنسبة واإلداريني.
غري النقاط إحدى والدرجات. النهائية واملواعيد الدراسية الدورة فروض حول بأسئلة
الطالب أن هي اإللكرتوني الربيد وكفاءة برسعة يتعلق فيما لالنتباه املثرية املعهودة
ْون يتلقَّ ال عندما يتضايقون ما أحيانًا الفورية بالرسائل حافلٍة يوميٍة حياٍة عىل املعتادين
متزامٍن نحٍو عىل استخدامه يمكن اإللكرتوني الربيد ألن وذلك رسالتهم؛ عىل آنيٍّا ا ردٍّ
رسعة ازدياِد من كبريًا سلبيٍّا جانبًا يعكس ما الهاتفية؛ املكاملات عن كثريًا يختلف ال
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برسعة إنجازها يمكن املهمة إن فحيث مور؛ بقانون املرتبطة وبثِّها املعلومات معاَلجة
استيفاؤه. يُنتظر ٍع توقُّ إىل برسعٍة إنجازها يتحول الرقمية، التكنولوجيا باستخدام

دائًما؛ متاحون األفراد حيث بالشبكات املتصلة البيئة لهذه آَخر سلبي جانب ثمة
«عرص الزمن من الحقبة هذه عىل فريدمان توماس املؤلف يطلق املقاطعات. وهو
أن حت وضَّ التي بميكروسوفت، السابقة التنفيذية ستون، بليندا ويستشهد املقاطعات»،
الخاطر هذا له خطر املستمر».5 الجزئي «االنتباه يسودها بيئًة تخلق املقاطعات هذه
أربعة ملدة اتصاله وانقطع ،٢٠٠٦ عام بالربازيل األمازون أدغال يف مسافًرا كان عندما
ومؤلف كصحايف حياته يعيش شخًصا فبوصفه اإلنرتنت؛ وشبكة املحمول هاتفه عن أيام
هذه أن اكتشف األسبوع، أيام وطوال اليوم ساعات طوال بالعالم متصًال يكون ما عادًة
متعددة مهام أداء اعتاد كرجل وهو عجيب. نحٍو عىل له منعشٌة االنقطاع من الفرتة
لبيئته ينتبه يكن لم أنه أدرك نيويورك، يف واملعلومات باالتصاالت مشبعة عمل بيئة يف
التي االتصاالت دون — الدغل أعماق يف غاص وعندما مستمر». جزئي «انتباه سوى

املدينة. يف انتباهه عليه أصبح الذي التشظِّي مدى أدرك — الوسائط له توفرها
يتعرَّض بالشبكات متصلة عمل بيئة يف الكمبيوتر مربمج أن إىل اإلحصاءات تذهب
يتعرَّض وعندما الواردة. املكاملات أو الرسائل طريق عن دقيقة ١١ كل ملقاطعات
يقول قد بها.6 مضطلًعا كان التي للمهمة يعود كي دقيقة ٢٥ تلزمه ربما للمقاطعة،
التساؤل باملرء يجدر لكن الحديث، العمل عاَلم من جزء هي املقاطعات هذه إن البعض
،٢٠٠٩ يف األمريكية الرشكات عىل أُجِري استطالٍع يف بالعمل. املتصلة املقاطعات عدد عن
بسبب الرشكة أجهزة من الشبيهة) (واملواقع فيسبوك موقع حْجَب قرََّر نصفها أن ُوِجد
العمل.7 بمكان اإلنتاجية عىل امللموسة السلبية وآثاره اجتماعي تواصل كموقع جاذبيته
رسالٌة إليه تُرَسل املرءُ، بها املشِرتك اإلنرتنت مواقع إىل جديد محتًوى أُِضيف فمتى
ملطالعتها. تدعوه التي لالنتباه املشتِّتة التنبيه صافرة ومعها فورية رسالة أو إلكرتونية
قانون عىل نموذجي مثال وهي نيٍة، سوءِ أي عن بعيدًة هذا كلِّ بدايُة كانت
لإلنرتنت، البارع هافنر وكاتي ليون ماثيو تأريخ يف املقصودة.8 غري للنتائج مريتون
من كجزء ١٩٦٤ يف أُرِسلت رسالة وهي اإللكرتوني، الربيد رسائل أوىل قصَة يرويان
املركزية الكمبيوترات لربط للبنتاجون التابعة املتطورة األبحاث مشاريع وكالة مبادرة
لشبكة الرسمية البداية عىل سنوات خمس قبل ذلك كان الُكربى.9 البحثية الجامعات يف
التاريخ وهو — ١٩٦٩ عام من سبتمرب ٢ يف أنجلوس، لوس كاليفورنيا، بجامعة أربانت
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بهدف أربانت شبكة مت ُصمِّ اإلنرتنت. تدشني تاريَخ املؤرخني من كثريٌ يعتربه الذي
اكتشف ما رسعان لكن الشخصية، الرسائل إرسال ال الكمبيوتر عىل الزمنية املشاركة
بالربيد اليوَم نعرفه ملا متاٍح النظام عىل الرتددي النطاق من فائٍض وجوَد املستخدمون
فيهم بَمن أربانت، شبكة مستخدمي من العديد كان ،١٩٧١ عام وبحلول اإللكرتوني.
إلكرتونية رسائل إرسال تجربَة بدءوا قد لألبحاث، ستانفورد بمعهد واطسون ريتشارد

الربيد».10 «صندوق بروتوكول باستخدام
إىل ١٩٧١ يف بشبكٍة مرتبٍط اإللكرتوني للربيد برنامٍج أول إنشاء يف الفضل ويعود
إن) بي (بي نيومان آند برانيك بولت، املقاوالت برشكة الكمبيوتر مربِمج توملينسون، راي
للربيد منظومًة راي ابتكر أربانت. مرشوع لحساب تعمل كانت التي بوسطن، يف
تضمني طريق عن الكمبيوترات أنواع مختلف بني التواصل عىل القدرة لها اإللكرتوني
العنونة ونظام املضيف.11 وعنوان املستخِدم اسم بني @ اآلن الصيت الذائع الرمز
البلد رمز اآلن يشمل إذ اإللكرتوني؛ الربيد لعناوين تقريبًا الالنهائي ع التوسُّ يتيح هذا
توملينسون راي ابتكاِر بعد املتحدة.12 الواليات خارج االستضافة أنظمة بكل الخاص
ما رسعان االتصال، بروتوكوالت عىل تعديالت وإدخاِله للعنونة الشاملة املنظومة لهذه
وكان أربانت، شبكة عىل شعبيًة التطبيقات أكثر من واحد إىل اإللكرتوني الربيد َل تحوَّ
فيسبوك مثل املعارصة االجتماعي التواصل تكنولوجيات ستنالها التي بالشعبية بشريًا

وتويرت.
هنا اإلشارة تجدر لكن والخامس، الرابع الفصلني يف اإلنرتنت شبكة إنشاء سأتناول
نجاُح كان اإلنرتنت. ابتكاَر تسبق اآلخرين مع إلكرتونيٍّا التواصل يف البرشية الرغبة أن إىل
يف الفعيل. الوقت يف الصوتي الحوار تيسري عىل قدرته عىل ًفا متوقِّ اتصاٍل كأداِة الهاتف
اختيار يف للموظفني كبرية مساحٌة عادًة تُتاح ال املتصل، اليوم عالم يف الُكربى املؤسسات
داخل التواصل يف رئيسية أداة اإللكرتوني والربيد سيستخدمونها. التي االتصال أنماط
للموظف تَِرُد التي الرسائل وتجاُهُل خارَجها، بالعمالء االتصال ويف الواحدة املؤسسة
والعمالء. الزمالء من غاضبة هاتفيًة مكاملاٍت يه تلقِّ إىل سيؤدِّي واحد، يوم عىل تزيد لفرتٍة
معاَملته، خسارة إىل يؤدِّي أن يمكن عميٍل من استفساٍر عىل برسعٍة املوظف رد وعدُم
بعض تضع الربيد، عىل الرسيعة االستجابة ولضمان املوظف. عمل عقد َفْسخ وربما

اإللكرتونية. العمالء رسائل عىل املوظفني لردِّ ُدنيا زمنيًة حدوًدا الرشكات
لدى الشخصية العمل وأخالقياِت املؤسسِة من كلٍّ (من الزمني الضغط وهذا
يضيف املتزايد؛ اإللكرتونية املقاطعات بعدد مصحوبًا الرسائل، عىل للرد املوظف)
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من كثرٍي إىل وبالنسبة االعتيادي. العمل يوم يف اإلجهاد مصادر إىل جديًدا مصدًرا
املوازنة كيفية حول مطروح جوهري سؤاٌل ثمة بشبكاٍت، املرتبط العاَلم هذا يف املوظفني
الوقت تخصيص نفسه الوقت ويف بالعمل املتعلِّقة اليومية املهام إنجاز إىل الحاجة بني
اإلنرتنت عرب بُْعد عن واالجتماعات الصوتي والربيد اإللكرتوني الربيد مع للتعامل الالزم
املتصل العالم هذا يف هنا: املطروح الجوهري والسؤال التقليدية. املكتوبة واملراسالت
هي أنها أم التكنولوجيات، هذه يف نتحكم هل املتعددة، االتصال أنماط ذي بُْعد عن
خادمون بأنهم اليوَم يشعرون ما كثريًا املعلومات قطاع يف العاملون فينا؟ تتحكَّم التي
املالحظة وهذه تخدمهم. التي هي االتصاالت تكنولوجيا وليس االتصاالت لتكنولوجيا
التكنولوجيا لدور البارزين النقاد أعمال استعراض املفيد من وسيكون بالجديدة، ليست
أي من أكثر اليوَم لالستعماِل مواتية مفيدة رًؤى اكتساب أجل من املعارصة، الحياة يف

آخر. وقت

للتكنولوجيا إيلول جاك نقد

وكان فرنسيٍّا، وفيلسوًفا اجتماع وعاِلم الهوت عاِلم (١٩١٢–١٩٩٤) إيلول جاك كان
الحياة يف التكنولوجيا تلعبه الذي الدور بشأن املالحظة دقيَق وناقًدا اإلنتاج غزير كاتبًا
بينها من التكنولوجيا، تأثريات تناولت التي الكتب من العديد صاحب وهو الحديثة؛
الكتاب نُِرش غريها.13 من أكثر عنها يُنقل التي أعماله أحد وهو التكنولوجي»، «املجتمع
طلب عىل بناءً ١٩٦٤ يف اإلنجليزية الرتجمة وصدرت ،١٩٥٤ يف مرة أول فرنسا يف
ح تُلقَّ عمًال إيلول كتاَب اعترب والذي رائع»، جديد «عالم رواية صاحب َهكسيل، ألدوس
عنوان الكتاب من الفرنسية الطبعة حملت املجتمع. يف التكنولوجيا دور حول األذهان به
الطرائق «جملة بوصفها «التقنية» إيلول عرََّف الكتاب متن ويف العرص». خطر «التقنية:
كل يف التطور) من معينة مرحلة (يف مطلقة بكفاءة وتتمتَّع عقالنيٍّا، إليها ْلنا توصَّ التي

البرشي.»14 النشاط مجاالت من مجاٍل
مجرد باعتبارها للتكنولوجيا املبسطة الرؤية يتجاوز املانع الجامع التعريف هذا
إيلول عليه يطلق مما جانٍب كلَّ يشمل كثريًا أرحب تعريٍف إىل مادية، ومكونات أدوات
كرة ولعب كالطهي، األنشطة مختلف فإن املنظور؛ هذا ومن «العقالني». البرشي السعي
وإرسال النوم)، عىل املساعدة واألدوية األرسة مراتب بتكنولوجيا (متأثًِّرا والنوم السلة،
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ترود-شاستنيه. باتريك تصوير إيلول. جاك :1-3 شكل

بل والبستنة، للجامعة، درايس برنامج وتدريس املحمول، الهاتف عىل النصية الرسائل
من رومانسية موسيقى تشغيل أو الحمل منع وسائل استخدام (أعني أيًضا الجنس حتى
العقالنية وجانُب إيلول. عرََّفها كما «التقنية» استخدام ستتضمن ثري)؛ بي إم ل مشغِّ
النشاط مجاالت من مجاٍل أي يف التقنية بأن رؤيتَه يعكس ألنه إيلول؛ عند أهميته له
«الكفاءة نحو التقنية ُر وتطوُّ كفاءًة. استخداماتها أكثر نحو الزمن بمرور ر تتطوَّ البرشي
الذي الخيط وهو التكنولوجيا، حول إيلول كتابات يف محوري موضوٌع هو املطلقة»
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بوستمان. نيل :2-3 شكل

بوستمان. نيل مثل عليه؛ الالحقون املعارصة الحياة يف التكنولوجيا دوِر نقاُد التَقَطه
إيلول: فلسفة عن إيلول، ِفْكَر درس الذي الباحُث فاشينج، داريل وكتب

القوَة أصبَحِت الحضارة، يف شاملة ظاهرًة أصبحت الحديثة التكنولوجيا
رضورة بل خياًرا، الكفاءُة تَُعِد لم حيث جديٍد اجتماعيٍّ لنظاٍم املحددة

البرشي.15 النشاط مناحي جميع عىل مفروضة

قال فقد املعارصة، التكنولوجيات تقدِّمها التي باملنافع إيلول إقرار من الرغم وعىل
ابتكاٍر كل أن إيلول فيعتقد تبنِّيها؛ مقابل سداده املجتمع عىل ينبغي ثمٌن دوًما يوجد إنه
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«عناُرص القوى هذه أن ويرى املحبَّبة».16 اآلثار عن لفصلها سبيَل ال مؤذيًة «آثاًرا يخلِّف
للتكنولوجيا املجتمع تبنَِّي أن مضيًفا َفْصلُها»، معه يتعذَّر نحٍو عىل دوًما متصلة متضادة
وأن يحلها»، التي املشكالت من أكثر مشكالت «يطرح عرََّفه) الذي لها الشامل (باملعنى

الرئيسية: النقاط لهذه وإجماًال منظورة». غري نتائج عىل تنطوي تقنيٍة «كلَّ

السلبية. آثارها عن تنفصل» «ال للتكنولوجيا املحبَّبة اآلثار •
فصلها». «يتعذَّر متضادة» «عوامل اآلثار هذه •

يَُحل». مما أكثر املشكالت من «يطرح للتكنولوجيا املجتمع تبنِّي •
منظورة».17 غري «نتائج يخلِّف التكنولوجيا تبنِّي •

املجتمع يشهده الذي التطور يف ضالعًة الجماهريية اإلعالم وسائَل إيلول اعترب كذلك
التكنولوجي:

الدعاية تقنيات استخدام يتيح ما هو الجماهريية اإلعالم وسائل ظهور إن
بيئٍة خلق بهدف والتليفزيون والراديو الصحافة وتنظيُم مجتمعي. نطاق عىل
غريَ الدعاية تأثريُ يكون أن إىل النهاية يف يؤدِّي وكليٍة ومستديمٍة متواِصلٍة
اإلعالم وسائل تقوم ثابتة. بيئة يخلِّف ذلك أن إال لسبب ال تقريبًا، ملموس

التكنولوجي.18 املجتمع ومتطلبات الفرد بني الرابط مقاَم الجماهريية

التكنولوجي الوضع إدامة يف الدعاية تؤديه الذي الدور عن باستفاضٍة إيلول كتب
يف وأملح نرشه. يف محوريٍّا دوًرا تؤدِّي الجماهريية اإلعالم وسائل أن واعترب الحديث،
حيث ثابتة» «بيئة خلق يف االتصال تكنولوجيا انتشار سعُة لعبته الذي الدور إىل اقتباسه
اإلعالم وسائل حول املالحظات هذه إيلول أبدى اإلعالم. وسائل رسائُل يوميٍّا علينا تنهال
إلتاحة نقده نتخيَّل أن سوى يسعنا وال املنيَّة)، وافته (حني ١٩٩٤ قبل الجماهريية
الهواتف عرب األسبوع أيام وطوال اليوم ساعات طوال املعارص الزمن يف اإلعالم وسائل

واإلنرتنت. املحمولة
بوصفها للتكنولوجيا نقده سيما ال السلبية؛ مفرطة للتكنولوجيا إيلول رؤية هل
حسبت األوىل، للمرة إيلول لكتابات مطالعتي عند تَُحل»؟ مما أكثر املشكالت من «تطرح
املجتمع عىل تعود التي الخاصة املنافع اعتبار عند خصوًصا التطرف، يف مغاليًا موقفه
الطبية، التكنولوجيا يف املحَرزة والتقدمات واملصانع، املنازل إىل الكهرباء توصيل من
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يدفع أن يمكن كيف أخرى. أشياء جملة بني من بُعد، عن للتواصل جديدة أدوات وابتكار
عىل وتبنِّيها التكنولوجيات هذه استحداث من جمة استفادة يستفد لم املجتمع بأن املرء

واسع؟ نطاق
العمَل تخيَِّل الحديثة. الحياة من العمل وأماكن املنازل يف الكهرباء إتاحة ت غريَّ لقد
عىل كان الكهرباء؛ توصيل عىل السابقة األيام يف املنزل يف مطلوبًا كان الذي الشاق
خطوُط ُمدَّْت حتى يدويٍّا، أشخاص عرشة من مكوَّنة أرسة مالبس تغسل أن جدتي
دون حديثًا مصنًعا ْر تصوَّ العرشين. القرن ثالثينيات يف أوهايو يف مزرعتهم إىل الكهرباء
الرغم عىل للهواء. تكييف نظاِم أو مصاعَد دون سحاب ناطحَة أو كهربائية، محركات
بيئية فاتورة دفع إىل تضطر ربما بالعالم املجتمعات أن إىل الجديدة األدلُة تشري ذلك من
استخدام من املسبوقة غري املستويات جرَّاء من الحراري؛ االحتباس صورة يف باهظة
مباَرشًة الحراري االحتباس ربط يمكن كما الطاقة. تلك توليد عن الناتج والتلوث الطاقة
تُنِتجها التكنولوجيات هذه كانت إْن خاصًة اإللكرتونية، للتكنولوجيا استخدامنا بمستوى
أغلب يف الحال هو كما الحفري، الوقود صور من غريه أو الفحَم تحرق طاقٍة محطاُت
ثاني مستويات يف إضافية زيادات أي إنتاج عن ْفنا توقَّ إْن الصني. يف الطاقة محطات

أخرى.19 عام ملائة قياسية معدالت عند ستظل مستوياته فإن غًدا؛ الكربون أكسيد
للعالقة الفلسفي تحليله من كجزءٍ فريدًة مستبرصًة أفكاًرا كذلك إيلول عرض
التكنولوجيا؛ «يعبد» املعارص املجتمع بأن رؤيته تفيد الالهوت. وعلم التكنولوجيا بني
بالكتب العلم اصطدام مع باإلله، شبيهًة أصبَحْت أو اإلله مرتبَة بلغت التكنولوجيا وأن
األنواع» «أصل داروين كتاب نرش مع بدأ الذي التطور نظرية حول الخالف إن املقدسة.
يف البديلة الذكي» «التصميم فكرة تدريس حول بمعارك مصحوبًا واستمر ،١٨٥٩ يف
اليوَم التكنولوجيا مستخدمي من كثريٌ الصدام. هذا عىل واحٍد مثاٍل سوى ليس املدارس،
مثل األيام من يوٍم يف بسيطًة كانت مهامُّ عليه أصبحت الذي د» «التعقُّ عىل يأسفون
يشء. يف العبادة قبيل من ليس ٍد معقَّ «ذكي» جهاٍز عىل اللعنات وإنزاُل الهاتف. استخدام
شمل ،٢٠٠٦ يف املحمولة األجهزة بتجربة النهوض منتدى أجراه رأٍْي استطالِع يف
بني شيوًعا الشكاوى أكثر كانت بلًدا، ٣٧ يف املحمولة الهواتف مستهلكي من ١٥٠٠٠
«يوجد أنه املنتدى مدير موراي ديف ح رصَّ وقد التشغيل».20 «إنهاك هي املستخدمني
يستخدمونها كيف يعرفون ال أو املستهلكون يستخدمها ال التي امليزات من فيه ُمبالغ عدٌد
امليزات عدد تقليل من بدًال أنه موراي ويقرتح باإلحباط.»21 يُِصيبهم وهذا املنتج، يف
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أن التجزئة ار لتجَّ يُستحَسن األدنى، الحد إىل املحمولة الهواتف د تعقُّ لتقليص املتاحة
هواتفهم. عىل امليزات من له حَرص ال الذي بالعدد الالزمة املعرفَة للمستهلكني يقدِّموا
القابلة التطبيقات من آالف اآلن يوجد إذ ذلك؛ بحدوث كبريًا أمًال يحمل ال املستقبل لكن
املحمولة. للهواتف الرابع الجيل شبكات ملستخدمي واملتاحة التعقيد املتنوعة للتنزيل

عنه نقلها التكنولوجيا عىل اإلله بمكانة شبيهة مكانة إضفاء حول إيلول وُرَؤى
تأثريٌ لفلسفته وكان باملجتمع، التكنولوجيا يه تؤدِّ الذي الدوَر ينتقدون آخرون باحثون
«االحتكار العالمة كتابه يف َ بنيَّ كما بوستمان نيل التكنولوجيا ناقد تفكري عىل مباِرشٌ

بأنه: التكنولوجي االحتكار بوستمان يعرِّف التكنولوجي».22

أن يعني ما التكنولوجيا، تأليه عىل يقوم إنه عقلية. حالة أنه كما ثقافية. حالة
التكنولوجيا، يف إشباعها صوَر وتجد التكنولوجيا، يف رخصتها تلتمس الثقافة
االجتماعي، النظام من جديٍد نوٍع نشوء يستلزم وهذا التكنولوجيا. بأمر وتأتمر
باملعتقدات يرتبط مما لكثرٍي الرسيع التحلُّل إىل يؤدِّي الرضورة من جديد ونوٍع

التقليدية.23

بما التكنولوجيا، عىل املثايل الحديث الرمَز الكمبيوتر يمثِّل بوستمان، رؤية بحسب
املعارصة. حياتنا جوانب من جانب كل عىل يؤثِّر للتكنولوجيا متغلغل استخدام من يمثِّله
بوستمان اعتربهما عنرصان وهما والكفاءة، للرسعة خاصة أهميًة تويل الحوسبة إن
رئييس كمثاٍل اإللكرتوني الربيد سأستخدم التكنولوجي. لالحتكار مميِّزتني خصيصتني
إىل وخلُص إيلول، عىل الفكرة هذه يف بوستمان استفاض الكمبيوتر. تكنولوجيا عىل
معلوماتية، «تخمة إىل سيُفِيض الكمبيوتر لتكنولوجيا االنتشار الواسع االستخدام أن
االنتشار الواسع واالستخدام تحكُّم».24 آلياِت دون معلوماٍت معنًى، دون معلوماٍت
مالحظتها بوستمان بوسع كان تخمة معلوماتية، تخمة إىل أدَّى قد اإللكرتوني للربيد
هذه كل الستيعاب يوميٍّا نشقى إننا 25.(٧٢ ناهز عمر عن ٢٠٠٣ يف بوستمان (تويف
الرسائل أو الهاتف أو اإللكرتوني الربيد طريق عن تصلنا التي اإللكرتونية الرسائل
حفظها نريد التي الرسائل وتنظيم تصنيف يف وقتًا نستغرق ثم التغريدات، أو النصية
العشوائي الربيد مصايف وهي مرتبطة حاسوبية تكنولوجيا عىل ونعتمد بينها. من
يف علينا ينهال الذي الدخيل الربيد عن الحقيقية الرسائل فصل إىل االضطرار لتجنبنا
تفضيالتنا ستفهم ذكية رقمية أجهزٌة العاجل القريب يف لنا وستُتاح اليومية. الرسائل
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اإللكرتونية الرسائل عىل تردُّ وربما بل األساس، هذا عىل بريَدنا وتصنِّف االتصاالت، يف
إلينا. الواردة

كمجتمٍع أننا وهو للتكنولوجيا؛ األخرى إيلول نقد أوجه بأحد الظاهرة هذه ترتبط
أخرى. تقنية حلول بابتداع التكنولوجيا تسبِّبها التي املشكالت عالج إىل نسعى عاملي
لحلها. مت ُصمِّ التي املشكلة من أسوأ تكون ما غالبًا التقنية الحلول هذه أن إيلول فريى
اللحظات يف التقنية الحلوُل تفشل ما كثريًا جيًدا، مفهومة دة معقَّ نُُظم استخدام مع حتى
الثاقب كتابه يف دة املعقَّ الحرضية النُُّظم بخصوص توماس لويس كتب وكما الَحِرجة.
— السليم املنطق عىل بناءً — فعله تنتوي ما كان «أيٍّا والقوقعة»: «امليدوسا البصرية
الربيد ومصايف أفضل.»26 ال أسوأ حاٍل إىل تقريبًا األحول جميع يف باألمور سيُفِيض
إمكانية تعميم (وهي التكنولوجيا سبَّبَتْها ملشكلٍة تقنيٍّ حلٍّ عىل ممتاز مثاٌل اإللكرتوني
حكايًة لنا يقدِّم الذي التكنولوجيا، من الجانب هذا إيلول استوَعَب اإلنرتنت)، عىل الدخول
واعتمادنا حياتنا، من شٍرب كلَّ اإللكرتونية االتصاالت نُُظم تغزو بينما وعربًة مغًزى ذات

العالم. أنحاء مختلف يف َحِرجة وظائف ألداء عليها متزايٍد بشكٍل

واليانج الني الرقمية: التكنولوجيا عرص يف القويم املنهاج

أكرب فهٍم بلوَغ الطاويَّة العقيدة منظور من الرقمية التكنولوجيا إىل النظر ييرسِّ ربما
وعنَرصي التاجيتو برمز االستعانة ويمكننا والتكنولوجيا. املجتمع بني املعقدة للعالقات
النَِّشط اليانج عنرص هي التكنولوجيا الغرض. لهذا بالطاوية املرتبطة واليانج الني
ها بارع تناظٌر يوجد بالنار. اليانج إىل يُرَمز الصني ويف التاجيتو، رمز من اللون الفاتح
األوىل االستخدامات أحد كان النار اكتشاف أن بما النار عنَرص التكنولوجيا تمثِّل إذ هنا؛
الرقمية بُعد عن االتصاالت وسائل عىل التشبيه هذا وبتطبيق أسالفنا. يد عىل للتكنولوجيا
عرب اإلنرتنت عىل املعلوماُت تُتداَول بينما الليزر نبضاِت (اليانج) النار تصبح الحديثة،
شاشة أو التليكمبيوتر شاشة من الوهج ينبعث وبينما البرصية، األلياف كابالت ماليني
املجتمع. يمثِّل املاء، يمثِّله والذي لونًا األدكن السلبي النصف الني؛ وعنرص الهاتف.
متفاعًال. وكذلك ناشًطا بوصفه املجتمع يف التفكري املفيد من سيكون املنطلق، هذا ومن
فقد الوقت. بمرور الحال بطبيعة ستختلف برشية، باحتياجات للوفاء التكنولوجيا تنشأ
ماليني سبَّبَْت التي املعدية واألمراض البكترييا آثار لعالج الحيوية املضادات استُحدثت
تسبِّبها ألمراض عالجاٍت الطبية العلوُم ابتكَرِت قرون. مدار عىل البرش بني الوفيات
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املسبِّبة تلك مثل بكترييا أن اكتشفنا عندما أملنا خيبة كانت ثم األنفلونزا، مثل فريوساٌت
للعقاقري. مقاومة سالالت إىل َرْت تطوَّ قد السيطرة) تحت أنها نظن كنا (التي للسل

لتهذيب مفيٌد واليانج الني بعنَرصي واملجتمع التكنولوجيا بني العالقة تشبيُه
نفسه الوقت ويف فريدمان، توماس أمثال بها يجهر التي التكنولوجية الحتمية فلسفة
والعكس املجتمع. عىل بالفعل تؤثِّر التكنولوجية التطورات بأن القائل للرأي املجاَل يتيح
والذي البرشي، الجنس يخلقه الذي املجتمع من يتجزأ ال جزء فالتكنولوجيا يستقيم؛ أيًضا
واملعتقدات األنشطة من كبرية ومجموعة والسياسة االقتصاد بفعل نَِشًطا تأثًُّرا يتأثَّر
تشبيٌه واليانج الني بعنَرصِي واملجتمع التكنولوجيا بني العالقة وتشبيُه األخرى. البرشية
بأن تعرتف الرقمي للكون الرؤية فهذه سيربانية؛ تعقيب حلقات عىل ينطوي ديناميكي
تحثُّنا إنها كما فريدمان؛ توماس ذكر كما النيات» فعليٍّا تشكِّل التكنولوجية «القدرات
كثريًا أرحب فكرة «التقنية» بأن القائل إيلول منظور يف نفسه الوقت يف التفكري عىل كذلك
اإلنسان حياة جوانب من جانب كل يف مرتسخٌة فالتكنولوجيا وآالت؛ أدوات مجرد من
الرقمية التكنولوجيا إن املتخيَّلة. وكذلك الحقيقية الحتياجاتنا، استجابة وهي املعارصة،
واستخدامنا ابتكارنا مع أعىل، ٍخ ترسُّ مستوى إىل و«التقنية» املجتمع بني باالندماج تصل
التطوُّر بلغ وتتوقعها. احتياجاتنا تستوعب أن بوسعها ومضغوطة محمولًة تكنولوجياٍت
مًعا باجتماعهما لكن وليدة، مرحلًة الذكي الوكيل وتكنولوجيا االصطناعي الذكاء يف
جديٍد مستًوى إىل املجتمع يف الرقمية التكنولوجيا به حظيت الذي خ بالرتسُّ سيبلغان

للبعض. بالخطر ُمنِذٍر مستًوى القرن، هذا يف استثنائي

مظلم؟ مستقبل الرقمي املستقبل هل

يحتاجنا ال «ِلَم بعنوان مقاًال «وايرد» مجلة نرشت ،٢٠٠٠ عام من أبريل يف
صن برشكة العلماء كبري منصَب آنذاك يشغل كان الذي جوي، بيل كتبه املستقبل؟»
الجينات علم ملستقبل الديستوبية الرؤى عىل باتكاله — جوي خلص مايكروسيستمز.27
قد مستقبٌل علينا يحل أن املمكن من أنه إىل — النانو وتكنولوجيا الروبوتات وعلم
بإرادتنا ذلك أكان (سواء العاملية األنظمة كلِّ إدارِة عىل الروبوتات أنظمُة فيه تستحِوذ
العاَلم شئون إلدارة مطلقة فرصٌة لها أُتيحت إْن بشبكاٍت، املرتبطة فاألنظمة ضدها)؛ أم
بوسعها العاَلم موارد عىل مناِفسون أننا تقرِّر ربما البرش، من العالم سكان عن نيابًة
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الذكاء بمنظومة الفكرُة هذه ذكََّرتْك إْن البرشي. الجنس عىل فتقيض منهم، التخلُّص
فأنت (ترمنياتور)، «املبيد» العلمي الخيال أفالم سلسلة يف القاتلة «سكاينت» االصطناعي
مثاًال بوصفه كثريون عنه ونَقَل واسع بانتشار جوي بيل مقال حظي بمخطئ. لسَت
ديستوبي عاَلم إىل يُفِيض نحٍو عىل املتقدِّمة التكنولوجيا بها ر تتطوَّ قد التي الصورة عىل

عليها. قيوًدا العالم حكوماُت تفرض أن دون والعرشين، الحادي القرن خالل
(أعداء الجدد» «اللوديني من بأنه وُوِصف مقاله، نرشه بعد جوي بيل ُهوِجم
مجموعًة اللوديون كان الحديث. التكنولوجي التغري يناهضون الذين التكنولوجيا)
يف بإنجلرتا ميدالندز يف حديثًا املركَّبة النسج آالت هاجموا الذي النسيج ال عمَّ من
كان وملا بالنجاح.28 تُكلَّل لم جهودهم لكن امليكنة، اتجاه لتعطيل كوسيلٍة ١٨١١؛
بروتوكول ابتكار عىل وساَعَد مايكروسيستمز، صن رشكة مؤسيس أحد جوي بيل
الخطأ فمن لإلنرتنت؛ األسايس االتصال بروتوكول اإلنرتنت، باإلرسال/بروتوكول التحكم
اشرتََك الكمبيوتر يف كعاِلم صيته بسبب الواقع، ففي للتكنولوجيا؛ عدو بأنه بيل وصف
الديستوبية املستقبل سيناريوهات بشأن رؤيته عىل الناس اطََّلع اإلنرتنت، ابتكار يف
يف الفحم مناجم ال عمَّ اصطحب عرش، التاسع القرن يف االعتبار. بعني وأخذوها املمكنة،
من لتحذيرهم السحيقة املناجم إىل معهم الكناري طيور أقفاَص ويلز وإمارة إنجلرتا
املمكنة املخاطر من مماِثًال مسبًقا تحذيًرا ه يوجِّ جوي وبيل الَخِطرة.29 املناجم غازات

الحضارة. عىل والعرشين الحادي القرن لتكنولوجيات
رضورية (فهي النانو تكنولوجيا بتطور جوهريٍّا ارتباًطا الرقمي الكون يرتبط
للتسلسالت الحاسوبي والتحليل املقبلني) العقدين حتى مور قانون استمرار أجل من
االصطناعي الذكاء ر تطوُّ يف بالغًة أهميًة املعلومات لتكنولوجيا أن كما املعقدة. الجينية
َر التطوُّ تدعم التي ذاتها الرقمية التكنولوجيات أن آمل ذلك، مع الروبوتات. أنظمة يف
عىل بها التنبؤ بوسعنا التي التبعات املحتملة، بالتبعات اإلخطاَر ستيرسِّ املجاالت هذه يف
بسهولة عليه االطالع (ويمكن اإلنرتنت عىل «وايرد» بمجلة جوي مقال انتشار ذاع األقل.
املنطقية أسسه حول اإلنرتنت عىل محتدم جدل إىل وأدَّى للمجلة)30 اإللكرتوني املوقع عىل

عليها. القائم
الجوانب هذه إىل يفيض أن يمكن الذي الرقمي الكون أن املفارقة قبيل ومن
التي املنظومة نفسه هو واالتصاالت؛ املعلومات تكنولوجيا لتغلُغل املحتملة الديستوبية
يف الكناري وطيوُر املطلق، التطوير مخاطر من البرشي الجنس تحذِّر أن بوسعها
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األصل يف نشأت اإلنرتنت شبكة أن عجب ال املعلومات. هي الحديث العرص «مناجم»
عمل َ تيرسَّ ولقد التكنولوجيا. لتطور املحتملة اآلثار حول رئيسية تواُصل كوسيلِة
املدى) البعيد التفكري عىل عملها تركِّز (التي فاونديشن ناو لونج مثل املعنية املنظمات
النصَح يقدِّمون الذين العلماء من مؤثِّر إدارة بمجلس تحظى (التي فاونديشن واليفبوت
اإللكرتوني الربيد ويؤدِّي اإلنرتنت، بفعل النانو) وتكنولوجيا الحيوية التكنولوجيا بشأن

اتصاالتهما. يف محوريٍّا دوًرا الواقع يف

الحديثة الحياة يف التكنولوجيا دور عىل التفاُوض

حياتنا؛ يف التكنولوجيا تؤديه الذي الدور عىل التفاوض — معني حد حتى — يمكن
استخدامه بشأن واسعة خياراٌت أمامه بشبكاٍت، املرتبطة املعارصة املجتمعات يف فاملرء
بشأن يومية قرارات نتخذ كلنا النفس. عن والرتويح التواصل أجل من للتكنولوجيات
كمبيوتر أو لوحي كمبيوتر أو رقمي موسيقى ل مشغِّ أو محمول هاتف اصطحاب
العمل عالم صعيد وعىل املحمولة. اإللكرتونية األجهزة من غريها أو مصغر محمول
املوظفني العمل أصحاِب مطاَلبة وتريُة تزداد إذ كلها؛ الخيارات هذه لنا تتوافر ال ربما
من مطلب وهذا األسبوع؛ أيام وطوال اليوم ساعات طوال إلكرتونيٍّا بالرشكة باالتصال
إننا وبوسطن. برلني إىل وبكني بنجالور من العالم، أنحاء مختلف يف كافة العاملني
عن العمال ف توقُّ منذ مرسوًما كان الذي والعمل، املنزل بني الفاصل الحد وضوَح نفقد
رها توفِّ التي املساكن يف العيش وعن لحسابها، يعملون التي الرشكة َمتاِجر يف ق التسوُّ
من العمل خيار كان عرش. التاسع القرن يف بالتعدين العاملة القرى يف الرشكة لهم
باملنزل يرعون الذين اآلباء سيما ال لكثريين، نعمًة بُْعد» عن «العمل طريق عن املنزل
هو بُْعٍد عن العاملون منه يعاني الذي السلبي األثر باملدرسة. بعُد يلتحقوا لم أطفاًال
اليوم ساعات طواَل فاإلتاحُة واملنزل؛ العمل بني الفاصل الخط يرسمون أين معرفة
ساعات يتخطَّى أن يمكن العمل صاحب لحساب العمل أن يعني األسبوع أيام وطوال

ساعة. ٤٠ البالغة باألسبوع التقليدية العمل
تكنولوجيا استعمال توقيت حول وأَُرسنا أنفسنا مع نتفاوض العمل، عن فضًال
املراهق ابنهم منح مسألة حيال األبوان ينزعج بها. ستُستخَدم التي والكيفية جديدة،
الغالب يف اجتماعيٍّا سيكون استخدامه بأن علم عىل وهم السالمة، ألغراض محموًال هاتًفا
وزمالءُ األصدقاءُ يعترب أن يمكن الراشدين، إىل وبالنسبة النصية. الرسائل تباُدل يف
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الرد عدم وكذا املجتمع، لسلوكيات مخاِلًفا فعًال املحمول لهاتفه أحدهم إغالَق العمل
— االتصال تكنولوجيا استخدام عىل التفاوض بوسعنا يوم. خالل إلكرتوني بريد عىل
عىل التفاوض عملية سأتناول االجتماعية. املعايري تأثري يزداد حيث — معني حد حتى
جانٌب فهي القادمة؛ الفصول يف واملنظمات األفراد من كلٍّ ِقبَل من التكنولوجيا استخدام
واالتصاالت. املعلومات تكنولوجيا كوِن الرقمي، الكوِن يف ر يتطوَّ ينفك وال األوجه متعدِّد
مكاملًة ى يتلقَّ الذي األحمق الشخص من االندهاش سوى املرء يََسع ال أخرى، ناحيٍة من
حبكة وصف يف يبدأ ثم الفيلم، عرض أثناء مزدحمة سينما بقاعة املحمول هاتفه عىل
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األوىل الركائز

مثال وهي تماًما، مختلف بهدف بدأْت اليوَم نعرفها كما العاملية اإلنرتنت شبكة إن
ابتكارها ركيزُة كانت الثالث. الفصل يف ناقشناه الذي املقصودة غري النتائج قانون عىل
مدار نحو ١ سبوتنك الصناعي للقمر االشرتاكية السوفيتية الجمهوريات اتحاِد إطالَق
تدور السلة كرة حجم يف آلًة أن للعجب املثري من .١٩٥٧ عام من أكتوبر ٤ يوم األرض
الباردة الحرب عىل العظيم التأثري هذا مثل لها كان دقيقة ٩٨ كل األرض كوكب حول
السوفيت واملهندسون العلماء أطلق واحد، بشهر بعدها بُْعد.1 عن االتصاالت ومستقبل
كان الحني ذاك يف كلبة. الراكب وكان راكب، متنه وعىل ٢ سبوتنك الصناعي القمَر

الفضاء. لغزو العاملي السباق يف بوضوٍح السبق للسوفييت
بعَد ُولِدوا َمن عىل الصعب من كان ،١٩٩١ يف السوفيتي االتحاد انهيار مع
األمريكيني نفوس يف سبوتنك القمر إطالق أنزله الذي الخوف استيعاُب التاريخ هذا
الحرب بعد الجمود من حالًة الباردة الحرب بلغت العرشين. القرن خمسينيات إبَّان
الواليات فوق األرض حول تدور ضئيلة فضائية ملركبة السوفيت وإطالُق الكورية،
نَْرشِ برسعِة العرص اتسم األمريكيني. من كثرٍي نظر يف مريًعا ًرا تطوُّ كان املتحدة
برءوس مسلحة للقارات عابرة بالستية لصواريخ السوفيتي واالتحاد املتحدة الواليات
باستخدام حرب نشوب وإمكانية التدمريية. قوتها استيعاب يتعذَّر حرارية نووية
السابق) (الجنرال أيزنهاور دوايت الرئيس َمْضَجع ْت أَقضَّ الكارثية التكنولوجيات هذه
الحال لتحسني ضخم وطني جهد تضاُفر إىل سبوتنك إطالق أدَّى األمريكي. والكونجرس
جوانب أحد كافة. املستويات عىل املتحدة بالواليات والتعليم والتكنولوجيا العلم عليه الذي
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واملختربات الجامعات تُجِريها التي لألبحاث التمويل زيادة كان الوطنية املبادرة هذه
وكالة أيزنهاور الرئيس أنشأ الدفاع. وزارة برعاية كان األبحاث هذه من وكثري الوطنية؛
فرباير يف الكونجرس من بدعٍم الثالث، الفصل يف املذكورة املتطورة،2 األبحاث مشاريع

سبوتنك.3 الصناعي القمر إطالق عىل أشهر ٦ من أقل ميض بعَد أْي ،١٩٥٨
الشخصية مالحظته من أدَرَك بالجيش، سابًقا ضابًطا أيزنهاور الرئيس كان وملا
كما العسكري؛ الجناح أفرع بني التنافس عىل املرتتبة السلبية اآلثاَر الحافلة حياته خالل
يف استخدمه الذي املصطلح وهو بالبلد، الصناعي» العسكري «املجمع من محرتًزا كان
البحثية أَذُْرعها املسلحة للقوات كان 4.١٩٦١ يف لألمة َهها وجَّ التي الرئاسة وداعه خطبة
كمبيوتر أول تطوير موَّلت التي األمريكية البحرية أبحاث هيئة مثل الخاصة، والتطويرية
وتولت هارفرد. بجامعة البحثي وفريقه إكان هاورد يد عىل ،١ مارك تلقائي، رقمي
موَّل الثانية، العاملية الحرب إبَّان 5.١٩٤٤ يف هارفرد إىل وسلََّمتْه تصنيعه إم بي آي
كمبيوتر أول وهو «إينياك»، تطويَر األمريكي للجيش التابع املقذوفات أبحاث مخترب
لحساب ١٩٤٦ يف مرة أول استُخِدم بنسلفانيا؛ بجامعة العالم، يف للربمجة قابل إلكرتوني
إبَّان جديدة مدافع استحداث أدى املدافع.6 إطالق لجداول البالستية املقذوفات مسارات
بدقٍة املدفع طلقات تصويب أجل من سالح بكل خاصة جداول إىل الحاجِة إىل الحرب
عىل املساعدة يف الحديث اإللكرتوني للكمبيوتر عميل تطبيٍق أول كان وبذلك الهدف؛ عىل

دقًة. أكثَر — املدفع — نسبيٍّا قديم سالٍح جعل
موََّلِت ،١٩٥١ يف للتكنولوجيا ماساتشوستس معهد يف حديثًا املشيَّد لينكولن بمخترب
«ويرلويند» الكمبيوتر تطويَر األمريكية الجوية القوات بعدها ومن األمريكية البحرية
للدفاع «سيدج» منظومة إىل ذلك بعد الكمبيوتر َل وتحوَّ الجوي. الدفاع تنسيق بهدف
هاتني أن من الرغم وعىل 7.(2-4 (شكل أيًضا لينكولن مختربُ َرها طوَّ التي الجوي
َل موَّ فقد الكمبيوتر، تكنولوجيا تطور يف رئيسيٍّا دوًرا لعبتا الرائدتني املنظومتني
عىل دليل وهو منفصل؛ بشكٍل الجوية والقوات واألسطول الجيش من كلٌّ تطويَرهما
الدفاع وزارة أفرع بني الصلة) ذات املالية (واملخصصات الحاسوبية املوارد عىل املنافسة
تمويل عىل العسكري الجناح أفرع بني الرشسة املنافسة من البيئة هذه يف األساسية.
املجتمع (من العلمية األمة خربات عىل لالعتماد أربا وكالة أُنِشئت األسلحة، أنظمة أبحاث
كانت واألساسية. التطبيقية األبحاث من كلٍّ عىل الرتكيز أجل من باألساس)، األكاديمي
البنتاجون يف مدنيني إىل موكلة كانت إدارتها إن حيث من تقليدية غري الجديدة الوكالة
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الرئيس أكد وقد بعينه.8 عسكري ذراع إىل ال مباَرشًة، الدفاع وزير إىل تقاريرهم يرفعون
منصب توليه مع البنتاجون، يف القيادة تسلسل قمة عىل املدنيني أن عىل مراًرا أيزنهاور

األعىل. القائد

داربا بوكالة املعلومات معاَلجة تكنولوجيا هيئة

عىل: ينص الذي األصيل، بيانها عن الحايل داربا وكالة أهداف بيان يختلف ال

دون والحيلولة األمريكية املسلحة للقوات التكنولوجي التفوق عىل الحفاظ
األبحاث رعاية طريق عن القومي بأَْمِننا األذى التكنولوجية املباغتة إلحاق
الجوهرية االكتشافات بني الصدَْع ترأب التي املردود، العالية الثورية

العسكري.9 واستخدامها

،١٩٥٨ عام منذ َرْت تطوَّ قد ترعاها التي والربامج الوكالة قيادة أن من الرغم عىل
املشابهة املباغتات (أي التكنولوجية املباغتات تجنُّب عىل عْزَمها أهدافها بياُن ح يوضِّ
داربا تهدف العسكرية. األجنحة لدعم التكنولوجي االبتكار واستغالل سبوتنك)، إلطالق
حدة عىل عسكري جناح كلِّ مباَرشة مع األجل، الطويل والتطوير األبحاث عىل الرتكيز إىل
داربا وكالة لدى الرئيسية االهتمام نقاط إحدى األجل. قصرية باحتياجات املعِنيَّة لألبحاث
تكنولوجيا هيئة أُنِشئت املعلومات. وتكنولوجيا علوم كانت العرشين القرن ستينيات منذ
حتى مستمرٍّا البحثي عملها يزال وال ،١٩٦٠ يف داربا لوكالة التابعة املعلومات معالجة
فيها تتنافس التي الكربى داربا مسابقة فاعليات فيها بما السطور، هذه كتابة تاريخ
أبحاثًا (إيبتو) املعلومات معالجة تكنولوجيا هيئُة موََّلْت كما القيادة.10 ذاتية مركبات
باستمرار ستسمح التي MRAM للمغنطة املقاِومة العشوائي الوصول ذاكرة عىل حديثة

القرن.11 بهذا بعيٍد أمٍد حتى مور قانون
الكمبيوتر علوم أبحاث عىل املعلومات معاَلجة تكنولوجيا هيئة مرشوعاُت اعتمَدْت
للدفاع سيدج منظومة يف وتتحكم واسع، نطاق عىل موزَّعة نظًما تربط التي املبتكرة
َمتْها صمَّ ضخًما مركزيٍّا كمبيوتر ٣٠ استخدمت ،١٩٦٣ عام املنظومة نرش ومع الجوي.
ماساتشوستس معهد َمه صمَّ الذي الرائد ويرلويند كمبيوتر عىل (بناءً إم بي آي رشكة
منظومِة أول كانت األمريكية.12 الجوي الدفاع منظومات تنسيق بهدف للتكنولوجيا)
الحقيقي. الزمن يف تعمل العالم يف الكمبيوتر عىل قائمة النطاق واسعِة وتحكٍم قيادٍة
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وقواعد الرادار ومنشآت التحكم بمراكز لالتصال الهاتف خطوَط املنظومة استخدمت
الجوي املجال تخرتق قد التي املعادية الطائرات وإسقاط العرتاض الجوي الدفاع
وطرحت ،(١٩٦٣–١٩٨٣) عاًما عرشين من ألكثر بالخدمة املنظومة عملت األمريكي.
نطاق عىل اليوَم تُستخَدم تكنولوجيات إىل تحوَّلت الكمبيوتر علوم يف االبتكارات من عدًدا
والكمبيوترات. البرش بني للتفاُعل الرسومية املستخِدم واجهات استخدام سيما ال كبري،
بتقنية تعمل كبرية دائريٍة شاشاٍت عىل الطائرات أثر سيدج منظومة لو مشغِّ اقتفى
معلومات الستدعاء شاشاٍت عىل ضوئية مسدسات واستخدموا الكاثود، أشعة أنابيب
أدوات أول إىل الشاشات هذه َرْت وتطوَّ 13.(2-4 (شكل املعادية الطائرة حول إضافية
الطائرات ب تعقُّ أنظمة يف املستخدم النموذج وأصبحت الكمبيوتر، ألجهزة عرضرسومية
املكتبي الكمبيوتر شاشات سلف بمنزلة الشاشات هذه كانت الفيدرالية. الطريان بإدارة
واجهِة بمثابة الضوئية املسدساُت وكانت حاليٍّا، نستخدمها التي املحمول والكمبيوتر
إىل سيدج منظومة عرض شاشات تطوُّر مع والكمبيوتر، اإلنسان بني أولية تفاُعٍل
«سكيتش تكنولوجيا ابتكاره يف سذرالند إيفان بها استعان التي الضوئية األقالم استخدام
.١٩٦٣ عام للتكنولوجيا ماساتشوستس معهد يف رها طوَّ التي للكمبيوتر، الرسومية باد»
تطوير أثناء الكمبيوتر، وبرمجة الربمجيات تطوير هندسة جديدتان؛ مهنتان نشأت
أصل ب تعقُّ وباستطاعتنا باملنظومة. ٢ ويرلويند كمبيوترات يف املستخدمة التحكم برامج
الوحدوي، والتصميم املغناطيسية، النواة ذاكرة مثل الكمبيوتر هندسة يف األخرى الطفرات
ذلك، عىل وعالوًة ويرلويند. كمبيوتر تطوير إىل وصوًال اإلنرتنت، عىل البيانات وقواعد
الوقت يف متعددين مستخدمني استيعاب عىل القدرة مثل الربمجيات؛ يف االبتكارات فإن
سيدج.14 منظومة تطوير رحم من خرجت متقدمة، بيانات نُُظم ِبنَى واستخدام ذاته،

األبحاث وتاريَخ واالتصاالت، املعلومات تكنولوجيا تاريَخ أن هي املحورية النقطة
الثانية. العاملية الحرب منذ وثيًقا ارتباًطا ارتبطا األمريكية، الدفاع بمنظومة والتطوير
وكمبيوترات الوطنية بُْعد عن االتصاالت شبكة بني للجمع منصًة سيدج منظومة وفرت
الحقيقي الزمن يف املعلومات معالجة عىل قدرٍة إلتاحة إم بي آي ابتكرتها التي ويرلويند
الكمبيوتر نُُظِم وفاعليَة قدرَة سيدج منظومُة بيَّنت البرشية. تاريخ يف مثيل لها يسبق لم
ودون بأرسها. قارٍة نطاق عىل العسكرية والتحكم القيادة أغراض لخدمة املخصصة
سيتسنَّى كان ما ضخمة، بُْعد عن اتصاالت ونظم عمالقة مركزية كمبيوتر أجهزة
بأجهزة الكمبيوتر أجهزة وبربط الحقيقي. الزمن يف هذه والتحكُّم القيادة وظيفِة ابتكاُر
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نُُظم عىل ضوئية مسدسات الجوي للدفاع سيدج منظومة لو مشغِّ استخَدَم :2-4 شكل
ميرت. مؤسسة من إهداء الصورة املصدر: تكتيكية. عرٍض

الواردة البيانات من ضخٍم كمٍّ معاَلجة الكمبيوتر أجهزة بوسع بُْعد، عن االستشعار
معالجة عن اإلنسان تخيلِّ ر تطوُّ بدأ وبذلك يضاهيه؛ أن إنسان أي عىل يستعيص بمعدٍل

النطاق. الواسعة األنظمة يف بها الكمبيوترات وتوكيله املعلومات

املستدامة االتصاالت وشبكة باران بول

األمريكي الجو سالح لصالح وتنموية بحثية كمنظمة ١٩٤٦ يف راند15 مؤسسة َسْت تأسَّ
عىل أبحاثَه باران بول الكمبيوتر مهندس ركََّز راند وبمؤسسة الدفاع. أجهزة من وغريه
حرب نشوب حال يف التدمري من النجاة بإمكانها والتحكم للقيادة اتصال شبكة تصميم
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مصادر مجموعة استلزمت الجوي. للدفاع سيدج منظومة يدعم مركزي كمبيوتر :3-4 شكل
برسعة. الواردة البيانات لتصنيف وضخمًة قويًة كمبيوترات التنوع الواسعُة املعلومات

ميرت. مؤسسة من إهداء الصورة املصدر:

عقب سبوتنك القمَر السوفيتي االتحاد إطالق بعد ما عاَلم يف أنه تَنَْس ال ثالثة. عاملية
مع نووية حرب من النجاة هي األمريكية الدفاع ملؤسسة األساسية املهمة كانت ،١٩٥٧
نهاية بعد «منترصين» أي سيوجد كان لو (كما فيها» و«االنتصار السوفيتي االتحاد
نقاط من شبكة إنشاء واقرتََح راند بمؤسسة الكمبيوتر علوم بقسم بول عمل العالم).
بمنظومة الُكربى العيوب أحد كان هاتفية. خطوط عدُة بينها تصل مرتابطة اتصال
عرضٌة منها بالقرب أو الُكربى باملدن الواقعة املكاملات تحويل مراكز أن هو سيدج
محصنة مناطق يف بالشبكة الجديدة االتصال نقاط إنشاء بول فاقرتح عليها؛ للهجوم
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نووية. حرب نشوب حال يف النجاة عىل قدرتها لتعزيز الُكربى؛ الحرضية املراكز خارج
رقمية مقاطع إىل الرسالة بتقسيم يقوم الرسائل» «لتبديل جديًدا نظاًما اقرتح كما
وقد وجهاتها.16 إىل الشبكة عرب مختلفة طرق عرب يرسلها ثم مقطع، بكل عنوانًا ويرفق

ييل: بما باران بول ح رصَّ

أغلب سيظل فنظريٍّا السمك، مصيدة شكل عىل شبكٌة مت ُصمِّ إْن أنه اكتشفُت
وتحقيق األخرى. الناجية بالعنارص اتصاٍل عىل الهجوم من الناجية العنارص
األدنى الحد أمثال ثالثة حوايل يتطلب كان بالشبكة الصالبة من املستوى هذا

تقليدية.17 شبكة لتشييد الالزمة العنارص من

يف الهاتف شبكات استخدمته الذي الدوائر» «تبديل نظام عن جذريٍّا تحوًُّال ذلك كان
لكل مركزية تبديٍل نقطَة استلزمت مسافة أي من الواردة الهاتفية فاملكاملة العرص؛ ذاك
دوام أجل من الشبكة عىل نقطتني بني كاملة دائرة وجود استمرارية عىل واإلبقاءَ مكاملة،
يف موجودًة املتحدة الواليات هواتف لشبكة الرئيسية التبديل مراكز كانت ما عادًة املكاملة.
مخططات لنا ح توضِّ وكما نووي. لهجوم بشدة معرَّضًة كانت ثمَّ ومن املدن؛ أكرب وسط
تدمرِي لخطِر بكثري عرضًة أقلُّ املوزَّعة الشبكُة ،(4-4 (الشكل ١٩٦٤ عام باران بول
يف مؤيِّدين تي آند تي إيه رشكة مهندسو يكن لم املركزية. الشبكة من الربط نقاط
تنجح لن الرسائل تبديل فكرة أن وظنوا موزَّعة، شبكة لتصميم بول لفكرة الوقت ذاك
ل تحوُّ مع باران بول أُنِصف واليوَم الرشكة.18 لشبكة بخريطٍة تزويده رفضوا بل أبًدا؛
اإلنرتنت، وتستغلُّ البيانات حزم تبديل عىل تقوم نماذج إىل الوطنية الهاتف شبكات

املستخدمني. عىل كثريًا أقل تكاليف مقابل للشبكة أكرب كفاءة تقديم وبوسعها
يف املتحدة باململكة مشابهة أفكار إىل ديفيز دونالد اإلنجليزي الفيزيائي ل توصَّ
مختلًفا كان التبديلية الشبكة من النوع هذا اقرتاح خلف داِفَعه لكنَّ نفسه، الوقت
عىل الوقت ذاك يف تركِّز البحثية دونالد مجموعة كانت باران. بول داِفع عن تماًما
ابتكار يف ورغبَْت املتحدة، اململكة يف والنادرة الباهظة الحاسوبية املوارد مشاركة
متعهدي عىل االتكال إىل يُضطروا وأالَّ وطنَها، املتحدة اململكُة تكون حاسوبية تكنولوجيا
هذا عليه وأُطِلق البيانات، ِحَزِم بثِّ ملفهوم ر تصوُّ فُوِضع األمريكيني.19 التكنولوجيا
البيانات لبثِّ املستخَدم النموذج أصبَحت البيانات، حزم تبديل عىل تعتمد شبكٍة يف االسم

أربانت. ومرشوع املتحدة اململكة يف
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(ج)(ب)(أ)

شبكة مركزية

محطة

رابط

شبكة موزَّعةشبكة ال مركزية

طة

رابط

لعام تعود التي املخططات هذه توضح الشبكات. لتصميمات باران بول مقاَرنة :4-4 شكل
اليمني)، (أقىص الدوائر تبديل تستخِدم التي املركزية الهاتف شبكات هشاشة مدى ١٩٦٤
التطور عىل إطاللًة تُعتَرب التي اليسار) إىل (ج، املوزَّعة األسماك مصائد بشبكات مقاَرنًة
جمعية َمحارض املوزَّعة»، االتصاالت شبكات «عن باران، بي املصدر: لإلنرتنت. املستقبيل

.١–٩ ،(١٩٦٤) ١٩ واإللكرتونيات الكهرباء مهنديس

أربانت مرشوع تدشني

غريي وثَّق فقد أربانت؛ مرشوع لتدشني ل مفصَّ عرضتأريخ الفصل هذا من القصد ليس
باملعرفة يتمتع مواطنًا املرء يكون كي لكن دقيقة.20 بتفاصيل القصة هذه املؤلفني من
وببعض اإلنرتنت شبكة بمنشأ اإلحاطَة ذلك منه يستلزم الرقمي، الكون يف الناقدة
إىل اآلن نعرفها كما اإلنرتنت شبكة أصول تعود رها. تطوُّ مع نشأت التي الخالفات
ب، ْ الرسِّ خارج املغرِّدين الكمبيوتر علماء من مجموعٌة ابتكَرتْها ذلك مع الباردة، الحرب
العرشين. القرن وسبعينيات ستينيات يف املعاِكسة الثقافة من جزءًا منهم كثري وكان
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الصورة: ،١٩٩٩ يف البس كيبل اتحاد بمؤتمر الصورة له التُِقطت باران، بول :5-4 شكل
البوراتوريز. تيليفيجن كيبل اتحاد

باألخص) والتجارة الدفاع (وزارتَِي وأجهزتها األمريكية الحكومة بني الثقافات وخالُف
أخرى؛ جهة من الجديدة الشبكة عىل العاِملني بالجامعات املستقلني والعلماء جهٍة، من
عام ومنذ اإلنرتنت. شبكة إىل أربانت مرشوُع فيه َل تحوَّ الذي الوقت يف رصاٍع إىل أدَّى
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لعبته الذي املهيمن والدوِر اإلنرتنت عىل السيطرِة حول جديدة نزاعات ظهرت ،٢٠٠١
األمريكية. املتحدة الواليات يف القائمة الهيئات

يف إنشائها. وراء السبب عن التساؤَل يطرح اإلنرتنت شبكة َر تطوُّ يتناول نقاش أيُّ
اإلنرتنت شبكة ابتكار وراء املنطق أن اإلعالم وسائل أوردت إطالقها، تلت التي العقود
مختلف بني االتصال روابط عىل للحفاظ مت ُصمِّ الشبكة إن أْي القومي؛ األمن كان
القيادة أنظمة إىل وبالنظر نووي. هجوٍم جرَّاء من بعضها ر ُدمِّ إْن حتى العديدة، نقاطها
يف نت ُدشِّ التي سيدج مثل بشبكات واملرتبطة الكمبيوتر عىل القائمة الدفاعية والتحكم
إْن خاصًة منطقيٍّا؛ االفرتاض هذا يبدو العرشين، القرن ستينيات وأوائل خمسينيات
(يف العرشين القرن ستينيات نهاية يف أربانت مرشوع تدشني توقيُت االعتبار يف ُوِضع
مع الحال هو فكما فحسب؛ جزئيٍّا صحيح التفسري هذا أن إال فيتنام). يف الحرب ذروة

تعقيًدا. أكثَر الحقيقية القصة تكون الجديدة، التكنولوجيات أغلب استحداث

أربا يف روبرتس حتى تايلور إىل ليكاليدر من

عىل وشارَفْت املديرين من مجموعة عليها تعاَقبَْت ،١٩٥٨ يف أربا وكالة إنشاء بعد
الربامج أجل من تمويلها من كثري عىل ناسا وكالُة استحوذَْت أن بعد واإلغالق اإلفالس
التي األساسية، األبحاث عىل جديٍد تركيٍز مع شتاتها الوكالة جمعت بالفضاء.21 املتعلقة
إدارة إبَّان املناخ هذا ظل ويف األسلحة.22 أنظمة يف آني استخداٌم منها لكثرٍي يكن لم
وزير رئاسة تحت أربا وكالة مدير منصَب روينا جاك العاِلُم توىلَّ ،١٩٦١ يف كينيدي
١٩٦٢ ويف األساسية، األبحاث عىل الرتكيَز روينا جاك واَصَل ماكنمارا. روبرت الدفاع
للتكنولوجيا، ماساتشوستس معهد من النفس عاِلم ليكاليدر، آر يس بجوزيف استعان
ذلك وكان الدفاع.23 لوزارة تاِبٍع السلوكية العلوم يف جديد بحثي برنامٍج عىل ليرشف
إىل أدَّى ما املناسب؛ الوقت يف املناسب املكان يف املناسب الرجل اختيار عىل آَخر مثاًال

اإلنرتنت. لشبكة الالحق االبتكار
ويف أربا؛ بوكالة املعلومات معالجة تقنيات إدارة لتويل بليكاليدر االستعانة جَرت
املثايل الشخَص كان فقد الكمبيوتر، شبكات عىل املنَصبِّ الجديد ليكاليدر تركيز ضوء
بااللتفات لكْن فحسب، لعامني بالوكالة ليكاليدر عمل الوقت. ذاك يف عملياتها إلدارة
كان أربانت. مرشوع إىل بالنسبة مهمة تشكيلية مرحلًة كانت لها، وتأمُّ الفرتة تلك إىل
ض تُخفَّ كانت ما عادًة ألنه املنصب؛ يف قصرية فرتات الوكالة مديرو يقيض أن املعتاد
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بعد املؤسسية أو األكاديمية الوظائف إىل يعودون ثم للحكومة، خدماتهم نظري رواتبهم
األجل القصرية الخدمة بثقافة الوكالة تفرََّدت باملنصب. أعوام أربعة إىل عامني قضاء
إبَّان إنشائها منذ الوكالة إىل التكنولوجيا مجال يف العقول أملع من بعًضا جذبَْت التي

الباردة.24 الحرب
للجامعات زائًرا أمريكا أنحاء مختلف إىل ليكاليدر سافر ،١٩٦٢ عام خريف يف
أجل من املعلومات معالجة تكنولوجيا هيئة من تمويٍل عىل حصلت التي واملختربات
ماساتشوستس معهِد عىل ضغوطه ممارسة يف ليكاليدر نشط الكمبيوتر. منشآت
تطوير ومؤسسِة بيتسربج، يف للتكنولوجيا كارنيجي ومعهِد بوسطن، يف للتكنولوجيا
لألبحاث ستانفورد ومعهِد ستانفورد وجامعِة أنجلوس، لوس يف راند ومؤسسِة النظم
التماس أجل من فرانسيسكو؛ سان خليج منطقة يف ببريكيل كاليفورنيا وجامعِة
تأسيسيٍّا تمويًال َمْت قدَّ قد أربا وكالة كانت وملا الزمنية. املشاركة أبحاث يف مشاركتهم
عىل معتربة بقدرة ليكاليدر تمتََّع املختربات، هذه من كثري إىل الدوالرات ماليني بقيمة
دوٌر للمهمة املثالية بالشخصية لتمتُّعه وكان باملشاركة.25 «طلبه» يف ها استحَرضَ التأثري
وبصفته مستقل. بشكل للعمل مختٍرب كلِّ احتياَج وأدَرَك نفٍس عالم كان فقد اٌل؛ فعَّ
االختيار حرية من قدٍر توفرِي ورضورَة األكاديمي البحث بيئَة َم تفهَّ سابًقا، جامعيٍّا أستاذًا
أفكاًرا الرجل يف ملسوا الحاسوبية. أبحاثهم يف استخداَمها يقرتحون التي الطرائق يف

الدفاع. وزارة يف الحاسوبية لألبحاث استثنائيٍّا نصريًا فيه ووجدوا كأفكارهم،
اآلن مشهورة مذكرًة الرئيسيني باحثيه كبار إىل أرسل ،١٩٦٣ عام من أبريل يف
فيها هم حضَّ إليها»، واملنتسبني املجرات بني الرابطة الحاسوب شبكة «أعضاء إىل هًة موجَّ
مًعا.26 إلكرتونيٍّا الحاسوبية أنظمتهم شتَّى ربط وعىل الجغرافية، الحدود تجاُوز عىل
املمكنة. وتطبيقاتها الكمبيوتر عىل البيانات معالجَة تناوَلْت لًة ومفصَّ طويلًة مذكرًة كانت
واحتياجات الجيش احتياجات بني التواُزن لتحقيق بمناشدٍة مذكرته ليكاليدر اختتم

الكمبيوتر: علوم يف األساسية األبحاث

التفاُعل يف والتحكم القيادة صعيد عىل أربا وكالة اهتمامات استعراَض اعتزمُت
… الكمبيوتر شبكات ويف الزمنية املشاركة ويف والكمبيوتر، اإلنسان بني املعزز
أو لكثري حلوٍل إىل ماسة حاجٍة يف الجيش أن هي أمامي تتجىلَّ كما والحقيقُة
البناء َطْوِر يف التي املنشآت استغالَل حاَوْلنا إْن ستنشأ التي املشكالت ملعظم

اآلن.
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يكفي بما واضحة أسبقيٌة الفردية، جهودنا إطار يف لنا، تكون أن وآمل
ومن مشكالتنا؛ حلِّ إىل يقودنا بما التشاُركيَّنْي والتشغيل الربمجة مجاَيل يف
السياق يف املشكالت تتجىلَّ عندما الجيش. يحتاجها التي التكنولوجيا توفري ثَمَّ
لعالج إجراءاٍت تتَِّخذ أْن أربا فلوكالة البحثي، السياق يف تظهر وال العسكري
املشكالت من كثريٌ يكون أن آمل ذلك، مع الظروف. تُمِليه ملا وفًقا املشكالت تلك
السياق يف أهميته قدر بنفس البحثي السياق يف األساس يف ا مهمٍّ ستظهر التي

العسكري.27

دعم كان أربا وكالة تمويل من الهدف أن املذكرة يف بوضوح ليكاليدر ح يرصِّ
أْن بمقدوره وأنه والتحكم، القيادة نُُظم يف العسكرية املعلومات معالجة احتياجات
الكمبيوتر. عىل الزمنية املشاركة بتكنولوجيا ستنهض املجال هذا يف األبحاث أن يسترشف
لتحقيق سنويٍّا) دوالر ماليني ١٠ (مبدئيٍّا بالوكالة ضخمة ميزانية فه ترصُّ تحت كان
الوقت يف زمنيٍّا.28 واملتشاركة املرتبطة الحاسوب نظم من وطنية منظومة بتدشني رؤيته
للتكنولوجيا، ماساتشوستس معهد إىل ليعود ١٩٦٤ يف أربا وكالة ليكاليدر فيه غادر الذي

أربانت. سيصبح الذي للكيان األساَس أرىس قد كان
كان الناشئ. الكمبيوتر علوم حقل يف العاملني عىل األثر بالغ ليكاليدر ملنشورات كان
ليكاليدر ورقة قرأ عندما ،١٩٦٠ يف ناسا بوكالة البحثية للمرشوعات مديًرا تايلور روبرت
(جمعية الراديو مهنديس معهد محارض يف والكمبيوتر» اإلنسان بني «التكافل البحثية
أثناء الكالم!»29 يكون هكذا «نعم، تعليقه: فكان حاليٍّا)؛ واإللكرتونيات الكهرباء مهنديس
إىل أربا) وكالة من ِمنٍَح جانِب (إىل الرضوري التمويل َم قدَّ ناسا، بوكالة تايلور وجود
حول ستانفورد جامعة يف املبتكرة ألبحاثه لألبحاث ستانفورد بمعهد إنجلبارت دوجالس
١٩٦٦ يف والكمبيوتر.30 اإلنسان بني والتفاعل بالكمبيوتر املعزز الذكاء تكنولوجيات
تقلََّده الذي املعلومات، معالجة تكنولوجيا بهيئة اإلدارة ملنصب تايلور انتقل عندما
الوكالة مرشوُع إليه انتقل ،(١٩٦٥ يف أربا وكالة إىل تايلور (انضم قبله من ليكاليدر

للتشبيك.
إذ املعلومات؛ معالجة تكنولوجيا هيئة رأس عىل لليكاليدر املثايل الخلف تايلور كان
عملية مسائل أمامه كانت بشبكات. املرتبطة للنُُّظم املمكنة للقدرة مشاِبهًة رؤيًة شاَرَكه
أجهزة ثالثة بالبنتاجون الوكالة بشئون الخاص تايلور مكتب حوى معالجتها. تستلزم
سليكرتيك إم بي آي طراز من معدلة كاتبة آلة الكمبيوتر: بجهاز متصلة إلكرتونية
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متصلة كاتبة وُمْربِقة بوسطن، يف للتكنولوجيا ماساتشوستس معهد يف بكمبيوتر متصلة
متصلة طرفية وحدة كانت للتحكُّم ثانية وُمْربِقة ببريكيل، كاليفورنيا جامعة يف بكمبيوتر
النُُّظم تطوير مؤسسة يف إم بي آي تصنيع من الضخم كيو-٣٢ بكمبيوتر بُْعد عن
تشغيلها ونظاُم برمجتها لغُة حيث من منظومة كلُّ تفرََّدْت كاليفورنيا. يف مونيكا بسانتا
إبَّان للكمبيوترات املشرتين أكرب أحد الدفاع وزارة كانت عليها.31 الدخول تسجيل وإجراءُ
االتصاُل مختلفون منتجون صنَّعها التي الكمبيوترات بوسع يكن ولم الباردة، الحرب
للحصول املعلومات معالجة تكنولوجيا هيئة بِمنَح استفاد َمن كلُّ سعى ببعض. بعضها
التشتُّت إشكالية حلَّ تايلور وحاَوَل إضافية. كمبيوتر أجهزة لرشاء الوكالة أموال عىل
فكرته كانت بالكمبيوتر. املختصة األكاديمية األبحاث دوائر يف للموارد املستنِزفة هذه
الكمبيوتر رسومات مع الحال هو (كما للتميز مراكز يف الحاسوبية املوارد تركيز هي
تتسنَّى بحيث مًعا أربا وكالُة تموِّلها التي املنظومات جميع ربط ثم يوتا)، بجامعة
مع الزمنية، املشاركة حول ليكاليدر أفكار عىل إضافًة فكرته كانت املوارد. مشاركة
ِمنَح من املستفيدين بني الخربات ومشاركة النفقات توفري يف املتمثِّلة اإلضافية امليزة
درجًة سيتيح املرتبط النظام هذا أن الوكالة، مدير هرتسفيلد، تشارلز ورأى الوكالة.

الحًقا: هرتسفيلد أشار وكما الشبكة.32 يف فائضة روابط بتوفري املوثوقية من أعىل

إمكانية فيها (بما املمكنة العسكرية االستخدامات بالفعل اعتبارنا يف نضع كنا
كان الواقع يف األوىل. مسئوليتنا تكن لم لكنها قوية)، اتصاالت شبكة إنشاء
والتحكم للقيادة مكرَّس الجوية بالقوات خاص ضخم برنامج بالفعل هناك

الربنامج.33 هذا مظلة تحت أُجِريت املرتبطة العمل ومهامُّ االسرتاتيجيَّنْي،

لحماية م يُصمَّ لم أربانت مرشوع أن عىل وليون هافنر إىل ترصيحه يف تايلور َد شدَّ
اإلنرتنت، تاريخ من الجانب هذا فْهَم أساءَْت اإلعالم وسائل أن تايلور شعر القومي. األمن
البلد عرب الكمبيوتر أجهزة لربط ِسْلمية ألغراض م ُصمِّ أربانت مرشوع بأن ح ورصَّ
إنشاء من املقصد بوصفه الرتكيز هذا هرتسفيلد وأكََّد الزمنية.34 املشاركة ألغراض
النظرة «قوية». اتصال شبكاِت ببناء ْت اهتمَّ الدفاع وزارة أن عىل َد شدَّ لكنه أربانت،
َرها تصوَّ كما الزمنية املشاركة منفعة لتوضيح أربانت تصميم جرى إنه تقول القارصة
املرتبطة الكمبيوتر أنظمة بأن فيفيد األوسع املنظور أما وتايلور؛ ليكاليدر من كلٌّ
النطاق واسعة أمريكية دفاعية وتحكٍُّم قيادٍة منظومِة أيِّ أجل من رضوريًة ستكون
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الرغم وعىل .١٩٦٠ عام املنشور مقاله يف ليكاليدر َرها تصوَّ كما الحقيقي، الزمن يف
خلفها داربا وكالة (وواَصَلْت البحثية املرشوعات من الكثري موَّلت أربا وكالة أن من
كان املستقبلية)؛ التطبيقات (أبحاث الزرقاء» «السماء أبحاث باسم املعروفة تمويَلها)،
ترأب التي املردود العالية الثورية «األبحاث رعاية هو أهدافهم بيان يف النهائي الهدف

العسكري».35 واستخدامها الجوهرية االكتشافات بني الصدع
الذكاء تكنولوجيا (استخدام اآليل التحكم ففكرة الهينة؛ باملسألة هذه ليست
ذكر فكما االحتمال. بعيدة ليست الرئيسية الوطنية الدفاع بمنظومات االصطناعي)
متعددٍة تهديداٍت دراسِة من هذه والتحكم القيادة منظومات تتمكَّن أن بد ال ليكاليدر،
عىل الالحقة اإلضافة يدرسوها. كي القادة عىل خيارات وعْرِض الحقيقي، الزمن يف
أدب محتوى هو وهذا الكمبيوترات؛ إىل العسكري القرار صنع إيكال هي الفكرة هذه
مثل العرشين، القرن ثمانينيات منذ األفالُم تتناوله رئييس وموضوٌع العلمي، الخيال
الفضائي الجوي الدفاع بقيادة كمبيوتر ر يصوِّ الذي جايمز) (وور «مناورات» فيلم
املتحدة. الواليات عىل حقيقي هجوٌم حربية محاكاٍة لعبَة أن ظنَّ الشمالية36 ألمريكا
سكاينت، تحوََّلْت حيث «املبيد»؛ أفالم سلسلة حبكة أساس هو السيناريوهات أسوأ وكان
استحوذَْت واعية شبكة إىل االصطناعي، الذكاء عىل القائمة األمريكية الدفاع منظومة
ينبغي ال البرشي. الجنس إبادة يف وبدأت أشكالها، بكافة العسكرية التكنولوجيا عىل
ر التطوُّ عن السلبية بالغَة صوًرا رسمت فقد املجتمع؛ عىل األفالم هذه تأثري إسقاط لنا
ُمشاِهدي مخيلَة تسكن الصوُر هذه تزال وال والكمبيوتر، البرش بني للتكاُفل املحتمل
الديستوبية واآلثار اآللة ذكاء يف البرش يف ٍل متأصِّ شكٍّ دعم يف تساِهم إنها األفالم. هذه
الذكاء ألحادية الرئيسية الفكرة وسأناقش املستقبل. يف االصطناعي الذكاء «ألحادية»

عرش. الرابع الفصل يف أعمق بتفصيٍل االصطناعي

أربانت شبكة إنشاء

وكالة مدير هرتسفيلد، تشارلز من إضافيٍّا دوالر مليون مبلغ تايلور ى تلقَّ ،١٩٦٦ يف
وطنية منظومة إىل الكمبيوتر عىل الزمنية املشاركة عن ليكاليدر فكرة لتحويل أربا،
إلدارة داهية كمبيوتر عاِلم إىل حاجٍة يف كان بشبكات. املرتبطة الكمبيوتر مراكز من
بمعهد لينكولن بمخترب باحث وهو روبرتس، الري أثر فاقتفى الجديد، التشبيك مرشوع
الكمبيوتر لربط رائدة أبحاثًا أجرى قد روبرتس كان للتكنولوجيا. ماساتشوستس
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النظم تطوير بمؤسسة كيو-٣٢ بالكمبيوتر بوسطن يف لينكولن مخترب يف إكس-٠ تي
عاِلًما أربا بوكالة الرفيع املنصب هذا متقلُِّد يكون أن يجب وكان أنجلوس.37 لوس يف
الرقمي الكمبيوتر ر تطوُّ عىل الضوءَ يُلِقي ما اإللكرتونية، االتصاالت يف وخبريًا بالكمبيوتر
وهو جبَّارة، اتصاٍل أداِة إىل دة املعقَّ الحسابية العملياُت عليها تُجَرى حاسبة آلة من
كان .١٩٦٠ يف والكمبيوتر اإلنسان بني التكافل عن مقاله يف ليكاليدر به تنبَّأ الذي الدور
لالنتقال تايلور عرض ورفض لينكولن، بمخترب البحثي عمله عن تماًما راضيًا روبرتس
املثايل الشخص هو روبرتس بأن مقتنًعا فكان تايلور أما واشنطن؛ يف أربا وكالة إىل
مخترب إدارة لدى ل التدخُّ هرتسفيلد من طَلَب أمله خيبِة وإثَر التشبيك، مرشوع لقيادة
مالية اعتمادات صورة يف الدوالرات ماليني للمخترب َمْت قدَّ قد أربا وكالة كانت لينكولن.
سماَحه بأن تفيد مقنعة حجًجا املخترب مدير أماَم هرتسفيلد وعرض فيدرالية، بحثية
املدى عىل املخترب مصلحة يف أمٌر املرشوع هذا أجل من الوكالة إىل روبرتس بانضماِم

الوكالة.38 يف املنصب روبرتس َقِبل بأسبوعني، بعدها البعيد.
الكتساب يسعى متسائل عقٍل بني جمع فقد ليكاليدر، من الشبه قريَب روبرتس كان
بقدرة تمتََّع املجاالت. من التنوع واسعِة مجموعٍة يف املشكالت حلِّ عىل وقدرٍة املعرفة
مشكلٌة لديه كانت إْن الليل حتى طوال لساعات يعمل أن واعتاد ل، التحمُّ عىل عظيمة
الوطني التشبيك مرشوع إدارة يف روبرتس نجح لها. حلٍّ عن ويبحث اهتمامه أثارت
مدير منصَب روبرتس توىلَّ ١٩٦٧ يف الوكالَة تايلور غاَدَر أن وبعد أربا، وكالة لصالح
نيومان آند برانيك بولت، املقاوالت رشكة مع وتعاَقَد املعلومات، معالجة تكنولوجيا هيئة
دائرٍة عىل مغلقًة التمويلية العالقات هذه بََدْت إْن الشبكة. لتشييد بوسطن يف إن) بي (بي
تُعتَرب املقاوالت رشكة وكانت أربا، بوكالة ليعمل إن بي بي من ليكاليدر (أتى بعينها
لم الوقت ذلك ففي للتكنولوجيا)؛ ماساتشوستس معهد لخريجي فنية تدريٍب» «حلقَة
الخواص دائرة ضمن كانوا وقد الكمبيوتر، علماء من نسبيٍّا صغرية مجموعة سوى يوجد
ماساتشوستس معهد يف املعلومات ُمعاَلجة تكنولوجيا هيئة ِمنَح من املستفيدين من
يوتا وجامعة لألبحاث ستانفورد ومعهد نيومان آند برانيك بولت، ورشكة للتكنولوجيا

أنجلوس. بلوس كاليفورنيا وجامعة
بجامعة كمبيوتر عاِلم وهو هذه، الخواص دائرة أعضاء أحد كالرك ويسيل كان
األفكار بأحد ساَهَم وقد فيها)، ليكاليدر ج تخرَّ التي (الجامعة لويس سانت يف واشنطن
التابع لينكولن مخترب يف التقنية. الناحية من ممكنًا أربانت مرشوع جعَلْت التي الجوهرية
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معالجات الرسائل
يف الواجهة

إس دي إس
٩٤٠

رقم ٢ معهد
ستانفورد
لألبحاث

رقم ٤
جامعة يوتا

بي دي بي ١٠
من إنتاج ديجيتال

إكويبمنت
كوربوريشن

خطوط هاتف
مؤجرة تربط

نقاط االتصال األربع

رقم ١ جامعة
كاليفورنيا

بلوس أنجلوس

سيجما ٧

رقم ٣ جامعة
كاليفورنيا

بسانتا باربرا

آي بي إم
٣٦٠

اتصاٍل نقاِط أربِع ألول بياني تمثيل املخطط هذا لإلنرتنت. األولية الصورة :6-4 شكل
يف الرسائل معالجات من الفرعية الشبكُة تتألَّف .١٩٦٩ ديسمرب يف أربانت شبكة عىل
كمبيوتر فيوجد بالشبكة؛ املتصلة الكمبيوترات نوع إىل األسماء وتشري موقع، بكل الواجهة
إم بي آي وكمبيوتر أنجلوس، بلوس كاليفورنيا بجامعة ٧ سيجما إس دي إس طراز من
داتا ساينتفك إنتاج من ٩٤٠ إس دي إس وكمبيوتر باربرا، بسانتا كاليفورنيا بجامعة ٣٦٠
إكويبمنت ديجيتال إنتاج من ١٠ بي دي بي وكمبيوتر لألبحاث، ستانفورد بمعهد سيستمز
خالله من يمكن سبيٍل إيجاَد كان األساسية املشكلة من جزء يوتا. بجامعة كوربوريشن
محوريٍّا جانبًا الواجهة يف الرسائل معالجات كانت مًعا. الكمبيوترات من مختلفة أنواٍع ربُْط
الحواسب، أنواع شتَّى من كثرٍي بني البيانات مشاركَة َلْت سهَّ إنها حيث من املنظومة من
املخطط املصدر: اإلنرتنت. من األولية النسخة يف الرضورية الرتجمة أجهزة الواقع يف كانت

ماكنزي. أليكس املصدر املؤلف، إعداد من

بتلقني كالرك قام العرشين، القرن خمسينيات أواخر يف للتكنولوجيا ماساتشوستس ملعهد
عرض إىل استمع قد وكان إكس-٢.39 تي نظام عىل الكمبيوتر برمجِة أساسياِت ليكاليدر
الجوهرية املشكلَة وَصَف املقرتحة، الشبكة حول ١٩٦٨ يف روبرتس الري ألقاه تقديمي
برمجٍة ولغاِت تشغيل نُُظِم من بها ما اختالِف عىل الكمبيوتر أنظمة ربط يف املتمثلة

81



الرقمي الكون

تكنولوجيا هيئة بمكاتب الفريدة الثالث الطرفية الوحدات يف يتضح (كما واجهة وأجهزة
وكانت عبقريٍّا؛ مقرتًحا سنجده له، وتأمُّ كالرك مقرتح إىل وبااللتفات املعلومات). معالجة
ال ِلَم النظام، مستوى عىل الجوهرية التواُفق عدم مشكالت مع التعاُمل من بدًال أنه فكرته
به املقرتن املركزي الكمبيوتر من الشبكة اتصاالت إدارة يتوىلَّ ًصا متخصِّ كمبيوتًرا م نصمِّ
أنَّ الحلُّ هذا يعني وكان الواجهة»، يف الرسائل «معالج عليه يُطَلق أن املقرَّر وكان وإليه؟
الرسائل «معاِلِج بكمبيوتر االتصال سوى يحتاج لن بالشبكة متصل كمبيوتر جهاز كلَّ
الشبكي. لالتصال املطلوبة الربمجَة ط يبسِّ أن شأنه من وهذا له؛ ص املخصَّ الواجهة» يف
الرسائل «معالج بكمبيوتر لالتصال مؤسسة بكل مضيف كمبيوتر كل برمجة ستجري
مضيف كل توصيُل استلَزَم الشبكة. عىل كمبيوتر كل من بدًال به؛ الخاص الواجهة» يف
مستوى عىل حلوًال اقتَضْت عملية وهي العمل؛ من هائًال ا كمٍّ الواجهة يف الرسائل بمعالج
إلنجازها.40 شهًرا ١٢ إىل يصل ما واستغرقت الربمجيات، مستوى وعىل املادية املكونات
الفرعية» «الشبكة باسم سيُعَرف ما الواجهة يف الرسائل معالجاُت تشكِّل أن املزمع كان

الشبكة. عىل االتصال نقاِط كلَّ تربط التي
ِحَزم تبديل تكنولوجيا ستستخدم أنها باملنظومة األخرى الرئيسية السمة كانت
اململكة يف ديفيز ودونالد راند مؤسسة يف مستقل بشكل باران بول رها طوَّ التي البيانات
الدوالرات ماليني بقيمة محسوبًة مخاَطرًة كانت أنها أربانت بشبكة لالنتباه املثري املتحدة.
ِحَزم تبديل إنجاح يمكن كان إْن العمل مستهل يف أحٌد يعرف لم بفاعلية. العمل لها َر ُقدِّ
تي آند تي إيه برشكة املهندسني أن تَنَْس وال الضخامة. بالغة وطنية شبكة يف البيانات
القراَر تايلور بوب اتخذ اتصاالت. شبكة يف أبًدا تنجح لن التكنولوجيا هذه إن قالوا
الهدف هذا لتحقيق روبرتس الري وانضمَّ البيانات، ِحَزم تبديل تكنولوجيا باستخدام

الطموح.
كمبيوتر عاِلم وهو الخواص، بدائرة اآلخرين األعضاء من كالينروك ليونارد كان
يف الدكتوراه درجة لنيل رسالتَه كالينروك أَعدَّ أنجلوس. بلوس كاليفورنيا بجامعة
البيانات ِحَزم لتبديل الرياضية النظريات عن للتكنولوجيا ماساتشوستس بمعهد ١٩٦٢
ِحَزم تبديل مرشوع يف العملية الجوانب إىل الحًقا رها طوَّ التي وهي البيانات؛ شبكات يف
جامعة حصول إىل أدَّى البيانات نقل مجال يف الرائد وعمله أربانت.41 لشبكة البيانات
لها روبرتس الري واختيار أربا، وكالة من ضخٍم تمويٍل عىل أنجلوس بلوس كاليفورنيا
االتصال نقطَة ليكون الواجهة» يف الرسائل معالج «الكمبيوتر تتسلم مؤسسٍة أول لتكون
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الواجهة يف الرسائل ملعالج عتيٍق طراٍز جانب إىل كالينروك ليونارد الدكتور :7-4 شكل
أربانت شبكة عىل واحد رقم االتصال نقطة صار والذي أنجلوس، بلوس كاليفورنيا بجامعة

كالينروك. ليونارد من إهداء الصورة: .١٩٦٩ يف

األستاذ أرشف ،١٩٦٩ أكتوبر ٢٩ ويف التطوير. َطْور يف تزال ال التي الشبكة عىل األوىل
بجامعة ٧ سيجما إس دي إس كمبيوتر من الشبكة عرب رسالة أول إرسال عىل كالينروك
إنجلبارت دوجالس مخترب يف ٩٤٠ إس دي إس كمبيوتر إىل أنجلوس، بلوس كاليفورنيا
متصلًة األوىل األربع االتصال نقاط أصبحت ألتو.42 بالو يف لألبحاث ستانفورد بمعهد

العمل. حيَز اإلنرتنت شبكة من األول اإلصدار ودخل ،١٩٦٩ ديسمرب ٥ يف بالشبكة
بها مؤسسة ١٥ اتصال مع برسعة، الشبكُة نََمِت الالحقة سنوات األربع مدار عىل
هذه أغلب كان .(8-4 (الشكل ١٩٧٣ بحلول مؤسسة ٣٧ من وأكثر ،١٩٧١ بحلول
الحكومية املختربات من عدٌد ثمة كان لكن بجامعات، الكمبيوتر لعلوم أقساًما املؤسسات
لورانس ومنشأتَْي للتكنولوجيا، ماساتشوستس معهد يف لينكولن مخترب مثل املشرتكة،
تطويُر سمح فرانسيسكو. سان خليج منطقة يف البحثيتني لناسا التابعة وإيمز ليفرمور
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(ب) (أ)

أربانت شبكة َع توسُّ يرسم اليسار إىل املخطط أربانت. لشبكة الرسيع التوسع :8-4 شكل
الواجهة)، يف الرسائل معالجات عدد (بحساب ١٩٧١ أبريل يف مشاِركة مؤسسة ١٥ من
١٩٧٣ بحلول أنه الِحْظ اليمني. إىل 4-8أ الشكل يف ١٩٧٣ سبتمرب يف ٣٧ عىل يربو ما إىل
اليمني عىل املخطط يف (تظهر جديدًة طرفيًة الواجهة يف رسائل معالجات استخداُم سَمَح
إىل حاجٍة يف (أو ُمِضيفة كمبيوترات تملك ال التي للمؤسسات بي) آي تي باالختصار
املصدر: أرسع. بصورٍة الشبكة َع توسُّ االبتكار هذا أتاح بالشبكة. باالتصال متعددة) روابط

داربا. وكالة محفوظات

التي (أو مضيفة كمبيوترات تملك ال التي للمؤسسات الواجهة يف الطرفية املعالجات
والجدير برسعة. ع تتوسَّ تنفك ال التي بالشبكة باالتصال متعددة) روابط إىل تحتاج
العسكريني، واملتعهدين املنشآت من العديد بها يظهر ١٩٧٣ عام خريطة أن باملالحظة
ووحدة فرجينيا، يف ميرت ومؤسسة بلفوار وفورت كاليفورنيا، يف راند مؤسسة فيها بما
من بدءًا كاملًة دورًة الحوسبة تاريخ يدور وهكذا مريالند. يف للجيش التابعة أبردين
وانتهاءً ،١٩٤٦ يف الخدمَة إينياك الكمبيوتر أبردين بوحدة املدفعية سالح قيادة إدخال

.١٩٧٣ يف أربانت بشبكة املوقع بربط

العروض43 عرض

برمجي عروضملنتج عقد وهي املتقدمة، التكنولوجيا بقطاعات تَْحُدث معتادة فعاليٌة ثمة
إعطاء بسلطتهم الذين بالرشكة، التنفيذيني املسئولني كبار أمام جديد إلكرتوني جهاز أو
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تضع إذ كبرية؛ مخاطرة عىل الفعاليات هذه تنطوي إلغاؤه. أو ملرشوع األخرض الضوء
(ديمو) Demo باالختصار أو بالعروض اآلن وتُعَرف املحك، عىل املهنية م املصمِّ مسريَة
إْن أما للجمهور؛ وتسويقه املنتج باستكمال يسمح العرض، نجح إن اإلنجليزية. باللغة
أخرى.44 مرًة الثقة يحوذوا حتى الفشل تبعات التصميم فريق فسيقايس العرض، فشل
قليلة وقلة هذه، الفشل بمرحلة مرُّوا املتقدمة التكنولوجيا برشكات املهندسني كلُّ تقريبًا
جيتس بيل أمام ُعِقدت التي العروض صيت ذاع التجربة. تكرار يف يرغبون منهم
لطرح آلبل، السابق التنفيذي املدير جوبز وستيف مليكروسوفت، السابق التنفيذي املدير
يكن لم منتًجا طرَحْت التي العروض شهرُة عليها زادت بل بالرشكتني؛ ناجحة منتجات
جوبز. أو جيتس من الالذع النقد ل تحمُّ املهندسني عىل وكان لتسويقه، بعُد جاهًزا
تقنيَة إنجلبارت دوجالس فيها عرض التي األسطورية الفعالية العروض» «عرض كان
مبتِكِري عن يَِغْب ولم ،١٩٦٨ عام فرانسيسكو سان يف الشبكة عىل املعلومات معالجِة
تكنولوجيا مجال يف املنخرطني صفوة بني خلفته الذي الهائل التأثريُ أربانت شبكة

واالتصاالت. املعلومات
املعلومات معالجة تكنولوجيا هيئة مدير روبرتس، الري ح رصَّ ،١٩٧١ عام خريف يف
عام من أكتوبر يف واشنطن العاصمة يف سيُعَقد الكمبيوترية لالتصاالت الدويل املؤتمر بأن
فرصًة سيكون املؤتمر هذا أن قرََّر باملؤتمر، الربنامج مسئوَل روبرتس كان وملا .١٩٧٢
خان، روبرت مساعدَة روبرتس التَمَس الناشئة.45 أربانت شبكة إمكانات لعرض ذهبية
العرض لتخطيط إن)، بي (بي نيومان آند برانيك بولت، املقاوالت برشكة مهندس وهو
الالحقة شهًرا عرش االثني مدار وعىل الكمبيوترية. لالتصاالت الدويل باملؤتمر الخاص
للتكنولوجيا ماساتشوستس بمعهد فيزا ألربت التخطيط يف رشيكه بصحبة خان ساَفَر
الدراسات وطالِب أربا، بشبكة الكمبيوتر علماءِ من الدعَم ُملتِمًسا البلد، أنحاء مختلف إىل
النُُّظم إلمكانات ضخم عميل عرض إقامة أجل من أيديهم؛ عىل يدرسون الذين العليا
فيديو أرشطة عىل تسجيلها ينبغي العروض أن إىل البعض ذهب الشبكة. عىل املرتبطة
أثناء بالشبكة املتصلة الكمبيوتر أجهزُة تعطََّلْت حال يف باملؤتمر الحًقا لعرضها مسبًقا

التقديم.
تثبت بحيث األمر وفيزا خان رتََّب واشنطن، هيلتون بفندق املؤتمر عرض ألغراض
بقاعة أربانت شبكة عىل الواجهة يف طريف معالج عىل اتصال نقطة إن بي بي رشكة
٦٣ إىل يصل ما مع التعاُمل الواجهة يف الطريف املعالج بوسع كان بالفندق. االجتماعات
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ص مخصَّ هاتف خط طريق عن أربانت بشبكة مرتبًطا وكان متصلة، طرفية وحدة
بلغ ،١٩٧٢ عام من أكتوبر يف العرض إقامة وقت يف تي. آند تي إيه رشكة ثبَّتَتْه
من الكثري هناك كان ثَمَّ ومن نقطة؛ ٢٩ أربانت شبكة عىل االتصال نقاِط مجموع
عرشات لتوصيل محموًما جهًدا كان عرضها.46 ينبغي التي بها الخاصة والربامج املواقع
استعداًدا بها؛ األخطاء وتصحيح الواجهة، يف الطريف املعالج إىل املختلفة الطرفية الوحدات
جاهًزا العرض كان ذلك ومع املؤتمر، بدء قبل األحد يوم الضيوف كبار استقبال لفعالية

املوضوع. الجدول بحسب للتقديم
اكتظَِّت حيث أربا؛ ووكالة وفيزا وخان روبرتس من لكلٍّ باهًرا نجاًحا العرض َق حقَّ
ومهنديس العليا، الدراسات وطالب بالجامعات، الكمبيوتر علماء من ألف من بأكثر القاعُة
كان الالحقة. أيام الثالثة مدار عىل الحكوميني، واملسئولني باملجال، العاملني االتصاالت
آالف بينها تفصل التي الكمبيوتر نُُظم مختِلف ربِْط يف واإلتقان الرباعة عن ينمُّ عرًضا
التفاعيل، الشطرنج لعب املؤتمر حضور بإمكان كان بباريس). موقع فيها (بما األميال
بريس أسوشيتيد خدمة وقراءة الجنوبية، أمريكا جغرافيا عن معلومات عىل والحصول
اليوَم)، نعرفها كما اإلنرتنت عىل األخبار مواقع عىل السابقة (وهي الشبكة عىل اإلخبارية
عىل أُِتيحت أخرى خرباٍت بني من الجوية، املالحة حركة ملراقبة نظاٍم مع والتفاعل
كان واالتصاالت، املعلومات لتكنولوجيا املبكر التاريخ من املرحلة هذه يف الشبكة.47
وباستخدام بشبكة. املرتبطة املتفاعلة للتكنولوجيات مثريًا عمليٍّا عرًضا العرض هذا
كان أربانت شبكة عرض إن القول يمكننا آنذاك، شاعت التي االصطالحية التعبريات
ِحَزم تبديل تبنِّي يف رئيسيٍّا عامًال وكان فيه، شاركوا مَلن األذهان» تخطف «تجربًة
الهاتف برشكات التكنولوجيا رافيض ألَجَم ما بُْعد؛ عن االتصاالت أجل من البيانات
عظيُم للمؤتمر كان ذلك، إىل إضافًة أبًدا.48 تنجح لن التكنولوجيا هذه إن قالوا الذين
يبلغ كان بطيءٍ نموٍّ معدل من قفزت التي أربانت، شبكة عىل البيانات حركة عىل األثر
واستمرَّ ،١٩٧٢ أكتوبر يف باملائة ٦٧ قْدُرها زيادٍة إىل الشهر، يف بسيطة مئويًة نسبًة
العرُض أبرز آماله، روبرتس الري عقد وكما الالحقة.49 األشهر يف املدهش النمو هذا
يف املشاركة عىل األخرى املؤسسات من كثرٍي مواَفقة إىل وأدَّى صيتها، وذاَع أربانت شبكَة

الجديدة.50 الشبكة
النُُّظم مئات إضافة مع أربانت، لشبكة الرسيع ع للتوسُّ مهيَّأة الساحة أصبحت
هو التطور وهذا اليوَم. نَِلجها التي اإلنرتنت شبكة إىل التدريجي رها وتطوُّ املضيفة،

الخامس. الفصل موضوع
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اإلنرتنت شبكة ر تطوُّ

اإلنرتنت إىل أربانت من األول: الطور

مراَقبة قاعَة املشهُد يُشِبه اإلنرتنت. لشبكة اإلضاءة خافتة ضخمة تحكٍُّم غرفَة تخيَّْل
البيانات حركَة العرشاُت يراِقب كثريًا. أكرب نطاٍق عىل لكْن ناسا، بوكالة الفضائية البعثات
لة وموصَّ السائلة البلورات بتقنية تعمل صغرية شخصية شاشات عىل العاملية الشبكة عىل
الشاشُة تعرض الغرفة. حوائط أحد تَْشَغل عرضضخمة شاشات وعىل طرفية، بوحدات
الشبكة يف الرئيسية هات) (املوجِّ الراوتر وأجهزَة القارات بني البيانات حركَة األكرب
بحسب اإلنرتنت عىل البيانات لحركة صوًرا تعرض أصغر شاشاٌت جانبها إىل العاملية.
الرئيسية، البيانات مسارات اتصاالت إىل تشري السعة متنوِّعِة ملوَّنٍة ِحَزٍم مع القارة،
جيه كان الشبكات. تلك عىل الرئيسية االتصال نقاط بني البرصية األلياف طريق عن
والتحكم القيادة لنُُظِم رئيسيٍّا مكونًا بوصفها الصورة، هذه سيتخيَّل ليكاليدر آر يس
التوِّ يف كبرية شبكة عىل يحدث ما مراَقبة لكثريين سيتيح مكوِّنًا اإلنرتنت، عىل القائمِة
لها! وجوَد ال أنه هي الرئيسية التحكم لغرفة املتخيَّلة الصورة هذه يف املشكلة واللحظة.1
حول حكومات أو مستقلة رشكاٌت تُِديرها االتصاالت لشبكات تحكُّم ُغَرُف توجد فبينما
شبكة بضخامِة لشبكٍة يمكن كيف اإلنرتنت. لشبكة رئيسية تحكٍُّم غرفُة توجد ال العالم،
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اإلنرتنت، مفهوم جوهر يف تكمن اإلجابة ما؟ كياٌن يُِديرها أن دون وظائفها أداءُ اإلنرتنت
يف نجروبونتي، نيكوالس عقد .١٩٦٩ عام منذ االستثنائي نموِّها يف أسايس عنرص وهو

لالهتمام:2 مثرية مقاَرنًة «الرقمية»، كتابه

ومنترشة ضخمة عاملية شبكة ألنها ليس لالهتمام، مثرية شبكة اإلنرتنت
يحاِفظ ما واضح؛ مسئول م مصمِّ دون َر تطوَّ يشء عىل مثاٌل ألنها بل فحسب،
يحتلُّ أحَد ال (الطائر). البط من ب ِرسْ وتشكيل شكلها بني الكبري الشبه عىل
اإلعجاب. يثري نحٍو عىل ألعىل يحلِّقون األعضاء وجميُع ب، ْ الرسِّ قائد منصَب

ناسا. الصورة: لإلنرتنت؟ رئيسية تحكٍُّم غرفُة هذه هل :1-5 شكل

اإلنرتنت مستخِدمو كان ،١٩٩٥ يف ذلك نجروبونتي نيكوالس كتب عندما أنه الِحْظ
مستخِدم مليار ٢٫١ العالم حول ٢٠١١ يف املستخدمني عدد بلغ بينما فقط،3 مليونًا ٣٠
يثري نحٍو عىل ألعىل «تحلِّق اإلنرتنت شبكُة تزال وال العاَلم).4 سكان عدد من باملائة ٣٠)

املنرصمة. عاًما الثالثني مدار عىل مذهل نموٍّ بمعدِل اإلعجاب»
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الصورة: املهاجرة؟ الطيور من محلًِّقا بًا ِرسْ اإلنرتنت شبكُة تشبه ِلَم أُْحِجيَّة: :2-5 شكل
بنسون. جون

اإلنرتنت باإلرسال/بروتوكول التحكُّم بروتوكول ابتكار

اإلنرتنت، بشبكة اآلن نعرفه ما إىل أربانت شبكة تحوُّل مع العرشين، القرن سبعينيات يف
كان منها قليًال لكنَّ النمو، هذا عزَّزت التي التكنولوجية االبتكارات من الكثري هناك كان
االتصاَل َال سهَّ اللذين اإلنرتنت وبروتوكول باإلرسال التحكم بروتوكول ابتكار بأهمية
من مجموعة لت توصَّ ١٩٧٠ يف البيانات. ِحَزِم تبديِل تقنيَة تستخدم موزَّعة شبكة يف
ِحَزم لتبديل النظري منقطعِة طريقٍة إىل أبرامسون نورمان بقيادة هاواي يف الباحثني
البحر سطح تحت الهاتف خطوط استخدام من (بدًال الراديو موجات باستخدام البيانات
الجزر.5 عىل الكمبيوتر منشآت بني السلكيٍّا البيانات بثَّ مكَّنَْت التي التكلفة)، الباهظة
ُعِرفت الُجُزر بني راديو شبكة إىل التكنولوجيا هذه َرْت تطوَّ أربا، وكالة تمويل وباستغالل
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عرب ممكٌن البيانات ِحَزم تبديل أن عىل عمليٍّا بيانًا ألوهانت شبكة كانت ألوهانت. باسم
بأسالك. لة املوصَّ الشبكات غري شبكاٍت

ماساتشوستس بمعهد الكهربية الهندسة أستاذ منصَب السابق يف خان بوب شَغَل
كباحٍث، إن) بي (بي نيومان آند برانيك بولت، املقاوالت رشكة إىل انتقل وقد للتكنولوجيا،
يف الكمبيوترية لالتصاالت الدويل باملؤتمر الشهري أربانت عرض تحضري يف ساَعَد ثم
ذاك من الحق وقٍت يف أربا وكالة إىل بعدها وانتَقَل ،١٩٧٢ من أكتوبر يف واشنطن
للتكنولوجيا ماساتشوستس معهد من — مألوًفا الوظيفي املسار هذا لك بدا إْن العام.6
الذي للمسار ُمطاِبًقا كان فقد — أربا وكالة حتى نيومان، آند برانيك بولت، رشكة إىل
وقد إن. بي بي يف لخان زميًال كان إذ سنوات؛ ببضع قبَله ليكاليدر آر يس جيه اتخذه
اهتمامه أبدى أربا، وبوكالة إن. بي بي يف البيانات ِحَزم تبديل يف رائدًة أبحاثًا كان أجرى
يُدَعى ستانفورد بجامعة أستاذ من تمويلية بجهود الطليعي ألوهانت مرشوع ببناء
برنامج يف سريف تخرََّج الرقمية. االتصال شبكات أنواع شتَّى لربط سريف، فينتون
نقطة أول إنشاء عىل عكف حيث أنجلوس؛ بلوس كاليفورنيا بجامعة الكمبيوتر علوم

.١٩٦٩ يف أربانت شبكة عىل اتصاٍل
الراديو موجاِت تستخِدم شبكٍة تشييد أجل من أربا وكالة تمويَل خان استغلَّ
ربطت فرانسيسكو. سان خليج منطقة يف ِنت آر بي باسم ُعِرفت البيانات، ِحَزم لحْمِل
موجات يات مقوِّ باستخدام هوسيه، وسان ألتو وبالو وبريكيل فرانسيسكو سان الشبكة
وبيَّنَْت ،١٩٧٥ يف العمل حيز ودخلت الخليج، منطقة أنحاء يف مرتفعٍة ِقَمٍم عىل الراديو
تطبيٌق وهو محموًال، يكون أن يمكن الراديو موجات طريق عن البيانات ِحَزم بثَّ أنَّ
رسائل بثُّ التكنولوجيا هذه بوسع إنه حيث املمكنة؛ العسكرية لالستخدامات مهم
العاملية الحرب إبَّان التقليدية.7 الراديو رسائل من أمانًا أكثر ستكون رة مشفَّ رقمية
من الشفرات» «بمتحدثي الهادئ املحيط يف األمريكي الجيش وحدات استعانت الثانية،
عرب األمريكية الراديو اتصاالت العرتاض اليابانيني مساعي أربكوا الذين النافاجو، قبيلة
ال بحيث الرقمي املْزِج مع الراديو ِحَزم رسائل تكييف ويمكن الفريدة. بلغتهم تحدُّثهم

ي. املتلقِّ سوى تجميعها إعادة خوارزميات يعلم
بحيث فرانسيسكو سان خليج منطقة يف الراديو ِحَزم شبكَة وفريقه كان َم صمَّ
مكان أي يف العسكري لالستخدام نرشها أجل من يكفي بما وقويًة للنقل قابلًة تكون
إىل لتوجيهها حاجٌة هناك تكن لم االتجاهات لجميع بهوائياٍت الشبكة تميََّزِت بالعالم.
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مت ُصمِّ كما املتحركة. املركبات يف االستقبال اختربَت لة متنقِّ وبشاحنٍة التقوية، أبراج
وظائفها أداء يف االستمرار من وتتمكَّن النظام، يف العنارص كلَّ تلقائيٍّا تتَِّبع كي الشبكة
تكنولوجيات أن ِنت آر بي شبكة بيَّنت َرْت.8 ُدمِّ أو بالشبكة العناُرص تعطََّلِت إْن حتى

العسكرية. االتصاالت يف ملموسة تطبيقاٌت ولها للنقل، وقاِبلٌة قويٌة الراديو ِحَزم
الصوت نُِقل الصناعية. األقمار طريق عن البيانات ِحَزِم بثَّ تدرس أربا وكالة كانت
عام من يوليو يف وأوروبا املتحدة الواليات بني مرة ألول والبيانات التليفزيونية والصور
أوهايو، يف باملدرسة طالبًا حينها كنُت تلستار.9 الرائد الصناعي القمر بواسطة ١٩٦٢
شاهدناها التي أوروبا، من املنقولة املشوَّشة األبيضواألسود صور أمام مشدوًها وجلسُت
كانت التجربة أن وأعتقد لألبد، داَم انطباًعا بي التجربة ترَكت التليفزيون. عىل مباَرشًة
الحديدية السكك بمحطات للتلغراف استخدام أول شهدوا عندما الغربيني فْعِل لردِّ مماثلة
إيذانًا الضغط زرُّ كان عرش. التاسع القرن ستينيات يف وايومنج يف القارات عرب للبثِّ
كذلك استوعبها معجزة وهي فرانسيسكو؛ سان إىل نيويورك من للرسائل اآلني بالبثِّ
عىل برشيًة يًدا أن وأدركوا صوته وسمعوا يتحرك، وهو التلغراف مفتاح شاهدوا َمن
يعني الصناعي القمر عرب االتصاالت نجاح كان ذلك. يف تتسبَّب كانت األميال آالف بُْعِد
مختلف من مباَرشًة التليفزيون برامج من وغريها األخبار مشاَهدَة األمريكيني بوسع أن
أثناءَ تتالحق وأنفاُسهم الشبكة عىل املعلِّقون أبَرَزها التي النقطة وهي العالم، أنحاء

مباَرشًة.10 أوروبا من املنقولة التليفزيونية الصوَر مشاهدتنا
باستخدام الصناعي القمر عرب البيانات بثِّ إمكانية دراسَة خان روبرت أراد
محطات من املتحدة الواليات إىل بيانات ببثِّ أربا وكالة ْت اهتمَّ البيانات. ِحَزم تكنولوجيا
اختبارات حول بياناٍت تجمع املحطات هذه كانت إسكندنافيا. يف الزلزايل النشاط رصد
األرض يف االهتزازات بتقييم حجَمها تقيس حيث النووية؛ للقنابل السوفيتي االتحاد
كان وأراد البيانات، من ضخمًة كمياٍت املحطاُت جمعت الزلزايل. للنشاط مقياٍس عىل
عرب املتحدة الواليات إىل بثِّها ترسيُع البيانات ِحَزم تكنولوجيا بوسع كان إْن معرفة
لوكالة التابعة املعلومات معاَلجة تكنولوجيا هيئُة موََّلْت ،١٩٧٣ يف الصناعي. القمر
أربانت. بشبكة الجامعية لندن وكلية ألوهانت) شبكة (منشئة هاواي جامعة ربَْط أربا
الربيد وهيئة أربا، وكالة برعاية ساتنت مرشوع إىل األوىل االرتباطات هذه تحوََّلْت
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املتحدة بالواليات موقعني ربطت التي النرويجية بُْعد عن االتصاالت وهيئة الربيطانية،
ِحَزم بثِّ تقنيِة الختبار ساتنت شبكة استُخِدمت بالنرويج. وآَخر املتحدة باململكة وموقع
البلدان يف النووية لالختبارات الزلزايل النشاط بيانات لبثِّ الصناعي القمر عرب البيانات

اإلسكندنافية.11
الشبكات شتَّى ربِْط يف املتمثِّلة الكامنة الجوهرية املشكلة لفهم رضورية الخلفية هذه
ساتنت وشبكة ِنت آر بي شبكة من كالٍّ أنَّ األساسية املشكلة كانت أربانت. بشبكة
مثَّل مشرتكة شبكة يف مًعا وجْمُعها مختلفة، تكنولوجيات استخدَمْت أربانت وشبكة
باإلرسال التحكم بروتوكول (مبتكر سريف فينتون بخدمات خان استعان كبريًا. تحديًا
دولية مجموعٍة مع املشكلة هذه حلِّ عىل وعمَال املرشوع، ألغراض أربانت) لشبكة الحايل
أن ينبغي ال لكْن اإلنرتنت»، «أبَوِي وسريف خان كثريون يعترب بالشبكات. خرباء ْت ضمَّ
حلِّ يف استشاراها التي كذلك الدولية املجموعة إىل وإنما وحدهما، لهما الفضُل يعود

الشبكات.12 ربِْط مشكلِة
صدد يف أربانت شبكة عن مختلًفا الفريق اقرتحه الذي املفتوحة املعمارية حل كان
عن املسئولية — نفسها الشبكة ال — املضيفة الكمبيوتر أجهزة تولَّْت إذ األهمية: بالغ
الشبكة لقواعد كلها املضيفة األجهزة امتثلت إِن أنه يعني ذلك كان الشبكة. موثوقية كامل
إْن ممكنًا يكن لم نحٍو عىل حجًما الزيادة النظام فبإمكان — الربوتوكول — املفروضة
إضافة بوسعها موسيقية بفرقة الشبكة تشبيه يمكن رئييس. تحكٍُّم مركُز املسئوَل كان
وسيكون مشرتكة، سيمفونية فيه تعزف الذي الوقت يف املوسيقيني من محدود غري عدد
املوسيقية؛ الفرقة باقي مع التزاُمن عىل املحاَفظة عن مسئوًال حديثًا ينضم عازف كل
التحكَُّم شِهَد عٍرص يف ثورية فكرة تلك كانت أوركسرتا. قائد وجود إىل الحاجَة ينفي ما
أتاحت لكنها بيانات)، أم تليفزيون أم هاتف شبكات أكانت (سواء بالشبكات املركزي
،١٩٧٤ من مايو يف متصلة. شبكات من مكوَّنة محدودة ال ضخامًة ضخمة شبكٍة َر تصوُّ
التحكم بروتوكول استخدام يمكن كيف وصَفْت األثر بالغَة ورقًة وخان سريف نرش
واقرتحوا مضيف.13 إىل مضيف من الشبكة عرب البيانات ق تدفُّ كيفيِة لتحديِد باإلرسال
ْوها سمَّ الشبكة عىل صة متخصِّ كمبيوتر أجهزة استحداث وهو آَخر، رئيسيٍّا عنًرصا كذلك
عليها يُطَلق هذه الحيوية االتصال ونقاط البيانات. لحركة كموجهات تعمل «بوابات»

العاملية. اإلنرتنت شبكة من يتجزَّأ ال جزء وهي الراوتر»، «أجهزة اليوَم
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يف بحثيًة ورقًة ستانفورد بجامعة صنشاين وكارل دالل ويوجني سريف نرش
من املشتقة ،Internet «إنرتنت» لكلمة استخدام أول حوت ١٩٧٤ عام من ديسمرب
بني االتصال عن الفكرة هذه لوصف البيني»، «التوصيل ويعني internetting املصطلح
رسميٍّا.14 اسًما شبكاٍت من املؤلَّفة العاملية شبه الشبكُة هذه حملت وبهذا الشبكات.
تحديد يف اإلنرتنت وبروتوكول باإلرسال التحكم بروتوكول أهمية 1-5 الجدول ح يوضِّ
يف املضيفة لألنظمة الرئييس والدور الشبكة، عرب وتوجيهها الرسائل معالجة كيفية
باإلرسال التحكم بربوتوكول لالستعانة وكان عليه. االعتماد يمكن اتصاٍل عىل الحفاظ
مختلف يف اليوَم انتشارها وسعة اإلنرتنت شبكة نمو يف كبرية أهمية اإلنرتنت وبروتوكول

العالم. أنحاء

اإلنرتنت شبكة تعمل كيف جراال، بي (املصدر: بُعد. عن االتصال طبقات :1-5 جدول
(١٣ ،(١٩٩٩ للنرش، كيو إنديانا: والية بوليس، (إنديانا

بروتوكول أو ،FTP امللفات نقل بروتوكول أو ،HTTP الفائق النص نقل (بروتوكول التطبيق :٥ الطبقة
.(VoIP اإلنرتنت بروتوكول عرب الصوت

باإلرسال). التحكم (بروتوكول النقل :٤ الطبقة
اإلنرتنت). (بروتوكول الشبكة/اإلنرتنت :٣ الطبقة

.(٨٠٢٫١١ الالسلكية الشبكات بروتوكول أو إيثرنت محلية (شبكة املعطيات ربط :٢ الطبقة
بالشبكة). الكمبيوتر أجهزة تربط التي (الكابالت املادية املكونات :١ الطبقة

طبقات نموذج هو اإلنرتنت وبروتوكول باإلرسال التحكم بروتوكول بني العالقة يمثِّل ما أفضل
عنواَن تحمل التي الويب صفحات مثل اإلنرتنت عىل القائمة التطبيقات بُعد. عن االتصال بروتوكوالت
باإلرسال التحكم بروتوكول طبقتَْي عىل تعتمد ،(HTTP بربوتوكول مسبوًقا URL) د املوحَّ املورد محدِد
املستخِدم. كمبيوتر إىل صحيح بشكل وتوصيله املنشود الويب موقع طلب أجل من اإلنرتنت، وبروتوكول
(العميلة) الكمبيوتر وأجهزة املضيف بني البيانات بِحَزم االتصاَل باإلرسال التحكم بروتوكول يدير
صحيحة بصورة البيانات ِحَزم لفيض العاملي التسيريَ اإلنرتنت بروتوكول ويدير البيانات. تطلب التي
بروتوكول عنوان اإلنرتنت بشبكة ملحق كمبيوتر ولكل املسارات. مختلف من الكثري خالل اإلنرتنت عرب

اإلنرتنت. إىل املستخِدم كمبيوتر من االتصاَل و٢ ١ الطبقتان تتيح فريد. إنرتنت
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موَّلتها التي الصغرية البحثية الشبكَة أربانت شبكة نموُّ تجاَوَز ،١٩٧٥ عام بحلول
التخيل الوكالة أرادت .١٩٦٩ يف املشاركني الستقدام األوىل ليكاليدر مساعي منذ أربا وكالة
املرشوعات وتمويل تطوير يف األساسية مهمتها عىل تركِّز حتى الشبكة مسئولية عن
بتنفيذيِّي أربانت، شبكة يف املشاركان فرانك، وهاورد روبرتس الري التقى البحثية.
الجديدة الشبكة بتشغيل مهتمة الضخمة الرشكة كانت إْن لدراسة تي آند تي إيه رشكة
تي آند تي إيه رشكة تقسيم عىل سابًقا ذلك كان ال.15 أم البيانات ِحَزم تبديل عىل القائمة
الرشكة كانت وفرانك روبرتس مع االجتماع وقت ويف ،١٩٨٤ يف محكمة حكم عىل بناءً
تشغيل تبنِّي الرشكة رفَضِت العالم. يف االتصاالت قطاع محتكري أضخم من واحدًة
عىل القائمة الوطنية الهواتف شبكة يف بكثافة تستثمر تزال ال ألنها أربانت شبكة
َطْور يف تزال ال صغرية منظومة تشغيل من ماديٍّا عائًدا تسترشف ولم الدوائر، تبديل

التجارب.16
تشغيَل أربا وكالة أوكَلْت املرشوع، تبنِّي عن املدني االتصاالت قطاع عزوف مع
معلومات نُُظم وكالة باسم حاليٍّا (املعروفة الدفاع اتصاالت وكالة إىل أربانت شبكة
العسكريني املديرين بني الخالفات بعض هناك كانت .١٩٧٥ عام من يوليو يف الدفاع)
اإلدارة اعتربَتْه ما حول خاصًة أربانت، شبكة يف واملشاركني الدفاع اتصاالت وكالة يف
حرُب وضعت بها. األعضاء الجامعات يف الشبكة إىل الوصول ضوابط تساُهَل الجديدة
من بكثرٍي حاًرضا يزال ال الجيش نحو ج املتأجِّ العداء وكان ،١٩٧٥ عام أوزاَرها فيتنام
بتشغيل الدفاع اتصاالِت وكالُة اضطلعت أن وبمجرد املتحدة. الواليات جامعات أحرام
القيادة ألغراض الشبكة استخدام يف الجيش قطاعات بني االهتماُم َد تجدَّ أربانت، شبكة
وزارة قدرة هي الشبكَة العسكرية الوكالة لتويلِّ الرئيسية املزايا إحدى كانت والتحكم.17
التحكم بروتوكوَيلِ الستخداِم أربانت شبكة يف املشاركني لكلِّ األمر توجيه عىل الدفاع
تطوير من بأرسها املنظومة مستوى عىل الربوتوكولني تبنِّي َع رسَّ واإلنرتنت. باإلرسال
الدفاع اتصاالت وكالة لت شغَّ للمنظومة. الكلية املوثوقية درجة من ن وحسَّ الشبكة،
الدفاعية املنشآت فصل بهدف نت إل آي إم شبكة أُنِشئت عندما ،١٩٨٣ حتى الشبكَة
نقطَة ٨٦ من الجديدة املدنية الشبكة تألََّفِت املدنية. الشبكة عن الدفاع وزارة ومختربات
شبكة من جزءًا اتصاٍل نقطَة ٤٥ وأصبحت اإلنرتنت، شبكة اسم عليها وأُطِلق اتصاٍل،

الجديدة.18 نت إل آي إم
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الشخيص الكمبيوتر ظهور

الحوسبة عاَلم عىل الضخمة املركزية الكمبيوترات أنظمُة هيمنَْت ،١٩٧٥ عام حتى
من مؤلَّفة ِفَرٌق األنظمَة هذه ل يشغِّ وكان وأوروبا، آسيا ورشق املتحدة الواليات يف
لألبد َْت تغريَّ لكن الهواء. مكيَّفة خاصة غرًفا واقتَضْت البيانات، معالجة متخصيص
مع ،١٩٧٥ عام من يناير يف ومركزية ضخمة تكون أن يجب الكمبيوترات أن فكرة
بوبيوالر مجلة غالف عىل ٨٨٠٠ ألتري إس تي آي إم الجديد الشخيص الكمبيوتر ظهور
تصنِّع بنيومكسيكو ألباكركي يف رشكة إس تي آي إم كانت .(4-5 (شكل إلكرتونيكس
ألتري كان ،٨٠٨٠ إنتل طراز من بدائي معاِلج باستخدام للهواة. اإللكرتونية األجهزة
وباَعِت واسٍع نطاٍق عىل املنتج نجح املتناول. يف وسعره مضغوًطا متوسًطا كمبيوتًرا
الكمبيوتر.19 هواة إىل العام من األوىل األشهر يف دوالًرا ٣٩٧ بمبلغ األجهزة آالَف الرشكة

«اخرتاع أبات، جيه (املصادر: أربانت. شبكة َرِحم من اإلنرتنت شبكة تطوُّر :2-5 جدول
٢٠٠٢)؛ للتكنولوجيا، ماساتشوستس معهد مطبعة ماساتشوستس: (كمربيدج، اإلنرتنت»
شخصية» الحوسبة جعلت التي والثورة ليكاليدر آر يس جيه األحالم: «آلة والدروب، إم إم

((٢٠٠١ بنجوين، (نيويورك،

الفاعلة األطراف الحدث التاريخ*

أنجلوس، بلوس كاليفورنيا جامعة
لألبحاث. ستانفورد ومعهد

عىل االتصال نقاط بني اتصال أول
أربانت. شبكة

١٩٦٩ أكتوبر ٢٩

أنجلوس، بلوس كاليفورنيا جامعة
وجامعة لألبحاث، ستانفورد ومعهد
وجامعة باربرا، بسانتا كاليفورنيا

يوتا.

أربانت عىل اتصال نقاط أربع أول
بالشبكة. متصلة

١٩٦٩ ديسمرب

شبكة عىل املضيفة املؤسسات
يف إن بي بي رشكة مع أربانت

تثبِّت تي آند تي إيه رشكة بوسطن.
٥٦ برسعة عمل الذي الرابط

الثانية. يف كيلوبت

تحكُّم بروتوكول أول استخدام
أول ملضيف. مضيف من بالشبكة
جامعة بني للقارات عابر رابط

ورشكة أنجلوس بلوس كاليفورنيا
أربانت. شبكة عىل إن بي بي

١٩٧٠
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الفاعلة األطراف الحدث التاريخ*

أنجلوس، بلوس كاليفورنيا جامعة
وجامعة لألبحاث، ستانفورد ومعهد
وجامعة باربرا، بسانتا كاليفورنيا
ومعهد إن، بي بي رشكة يوتا،
للتكنولوجيا، ماساتشوستس

تطوير ومؤسسة راند، ومؤسسة
ومخترب هارفرد، وجامعة النظم،
ستانفورد، وجامعة لينكولن،

كيس وجامعة إلينوي، وجامعة
كارنيجي وجامعة ريرسف، وسرتن

وناسا/إيمز. ميلون،

عىل مضيًفا و٢٣ اتصاٍل نقطَة ١٥
أربانت. شبكة

١٩٧١

لالتصاالت الدويل املؤتمر
أربا، ووكالة الكمبيوترية،

شبكة عىل املضيفة واملؤسسات
إن. بي بي ورشكة أربانت

الدويل باملؤتمر العروض» «عرض
يف ُعِقد الذي الكمبيوترية لالتصاالت

أكتوبر. يف واشنطن العاصمة
تومليسون راي برنامج استخدام

أربانت. شبكة عىل اإللكرتوني للربيد

١٩٧٢

مع أربانت عىل املضيفة املؤسسات
واملرصد الجامعية لندن كلية

للزالزل. النرويجي

مع دولية لشبكة تتحوَّل أربانت
لندن كلية مع اتصاٍل قنواِت
النرويجي واملرصد الجامعية

للزالزل.

١٩٧٣

ستانفورد)، (جامعة سريف فينتون
أربا). (وكالة خان وروبرت

تفاصيل ينرشان وخان سريف
باإلرسال. التحكم برنامج

١٩٧٤

ورشكة الكمبيوتر، هواة
(مصنِّعة وإنتل إس، تي آي إم

للكمبيوتر املركزية املعالجة وحدة
.(٨٠٨٠

رشكة من ٨٨٠٠ ألتري كمبيوتر
للبيع يُطَرح إس تي آي إم

أمريكا. يف للجمهور

١٩٧٥ يناير

وكالة مع أربانت يف املشاركون
الدفاع. اتصاالت

تتوىل الدفاع اتصاالت وكالة
أربانت. شبكة تشغيل مسئولية

١٩٧٥ يوليو
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الفاعلة األطراف الحدث التاريخ*

ستانفورد ومعهد أربا، وكالة
األطلسية. ساتنت وشبكة البحثي،

لربوتوكوالت الوسائط متعدد عرض
يف الراديو ِحَزم شبكة عىل اإلنرتنت
شبكتَْي ضمَّ فرانسيسكو، سان

وأربانت. ساتنت

١٩٧٧

وكالة تمويل يستغل خان روبرت
ستانفورد معهد توفري مع أربا
والتطويَر. التصميَم لألبحاث

حزم بث تعرض ِنت آر بي شبكة
باستخدام الراديو عرب البيانات
خليج منطقة يف متنقلة مركبات

فرانسيسكو. سان

١٩٧٩

أربانت عىل املضيفة املؤسسات
بالفريوس. تُصاب

يعطِّل الرسائل طريق عن فريوس
أكتوبر. ٢٧ يف أربانت شبكة

١٩٨٠

األمريكية الوطنية العلوم مؤسسة
رشكة به تقوم الذي التطوير ل تموِّ
وجامعة راند ومؤسسة إن بي بي

ديالوير وجامعتا بريدو،
وويسكونسن.

(شبكة نت إس يس شبكة تصميم
الكمبيوتر لعلماء الكمبيوتر) علوم

عىل للمؤسسات املنتسبني غري
أربانت.

١٩٨١

واملؤسسات الدفاع اتصاالت وكالة
أربانت. عىل املضيفة

تقيض الدفاع اتصاالت وكالة
التحكم بروتوكوَيلِ باستخدام

واإلنرتنت. باإلرسال

١٩٨٢

أربانت عىل املضيفة املؤسسات
اتصاالت ووكالة نت، إس ويس

األمريكية. الدفاع ووزارة الدفاع،

من املستخدمني جميع تحوُّل
إىل بالشبكة التحكم بروتوكول

التحكم بروتوكول
َربْط اإلنرتنت. باإلرسال/بروتوكول

وأربانت. نت إس يس شبكتَْي
عن نت إل آي إم شبكة انفصال

أربانت.

١٩٨٣
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الفاعلة األطراف الحدث التاريخ*

جامعة طالب من مجموعة
برنامًجا كتبوا ببريكيل كاليفورنيا

نظام أول عىل قائم يونيكس لنظام
١٩٨٣ يف ابتكره النطاقات ألسماء
جنوب جامعة من موكابرتيس بول

كاليفورنيا.

DNS النطاقات أسماء نظام طرح
e.g., edu, .com, املثال: سبيل عىل

.gov

١٩٨٤

األمريكية الوطنية العلوم مؤسسة
يف تموِّلها التي املراكز مع

وجامعة وبيتسربج برينستون
وجامعة دييجو بسان كاليفورنيا
وجامعة إربانا-شامبني، يف إلينوي

كورنيل.

األمريكية الوطنية العلوم مؤسسة
وتموِّل اإلنرتنت شبكة إدارة تتوىلَّ
الفائقة للحوسبة مراكز خمسة

نت. إف إس إن وشبكة

١٩٨٦

األمريكية الوطنية العلوم مؤسسة
البحثية املعلومات ومجموعة

(جامعات ميشيجان يف التعليمية
ميشيجان، ووالية ميشيجان،
ورشكة إم، بي آي ورشكة

كوميونيكيشنز). مايكروويف

البحثية املعلومات مجموعة
(مرييت) ميشيجان يف التعليمية

شبكة نطاق لتوسعة بعطاء تفوز
نت. إف إس إن

١٩٨٧

األمريكية الوطنية العلوم مؤسسة
تي. آند تي إيه ورشكة

الفقري» «العمود رسعة ترقية
١٫٥٤٤ إىل نت إف إس إن لشبكة

(تي١). الثانية يف ميجاِبت

١٩٨٨

ومؤسسات نت إف إس إن شبكة
دولية. مضيفة

يتجاوز املضيفة األنظمة من عدد
١٠٠٠٠٠

١٩٨٩

شبكة – أربانت شبكة نهاية
شبكة هي اآلن املتحدة الواليات

نت. إف إس إن

١٩٩٠

أن يمكنك هوبز. إعداد من الزمني اإلنرتنت إطار عىل اعتماًدا الزمني التسلسل عىل الفاعلة واألطراف التواريخ تأكيد تم *
.http://www.zakon.org/robert/internet/timeline/ عىل: املفيد املصدر هذا تجد
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طاِلب قرأ الناشئة. الكمبيوتر برمجيات دوائر عىل بالٌغ أثٌر ٨٨٠٠ أللتري كان
َزتْه وحفَّ إلكرتونيكس، بوبيوالر بمجلة املقاَل جيتس ويليام يُدَعى هارفرد بجامعة يدرس
العليا باملدرسة صديقه مع وبالتعاون الشخصية. الحوسبة يف َرها تصوَّ التي اإلمكاناُت
جيتس قرََّر بوسطن)، منطقة يف مربِمًجا آنذاك يعمل كان (الذي ألني بول سياتل يف
بنيومكسيكو، ألباكركي إىل انتقال ألتري. للكمبيوتر «بيزيك» الربمجة لغة من نسخٍة كتابَة
يَاها سمَّ برمجيات رشكَة وأنشآ ألتري، مصنِّعة إس، تي آي إم من مقربٍة عىل يكونا كي
الشخيص.20 الكمبيوتر ابتكار من األوائل املستفيدين من وألني جيتس كان ميكروسوفت.
عىل الشخيص الحاسوب ابتكاِر بتبعاِت ُن التكهُّ أحٍد بمقدور يكن لم الوقت، ذاك يف
نُُظم مستخدمي بني املوارد ملشاركة األساس يف أربانت شبكة مت ُصمِّ اإلنرتنت. ر تطوُّ
األفراد أن تخيُُّل الشبكة مي مصمِّ بوسع يكن ولم الضخمة، املركزية الكمبيوترات
بمقدورهم وسيكون الوظائف، بكامل تتمتَّع كمبيوتر أجهزَة األيام من يوٍم يف سيملكون
الشخصية الكمبيوترات الستحداث كان محمول. كمبيوتر أو مكتبي كمبيوتر إىل الجلوُس
بأمٍد ثمنُها ينخفض أن قبل واملؤسسات والحكومات الرشكات أوساط عىل عظيم مفعوٌل

املنزيل. لالستخدام أتاحها ما بعيٍد؛
يف تطويره جرى وقد ألتو، هو املتحدة الواليات يف شخيص كمبيوتر أول كان
كمبيوتًرا ألتو كان 21.١٩٧٣ عام كاليفورنيا يف لزيروكس التابع ألتو بالو أبحاث مركز
لم العرص. ذاك يف املتوسطة والكمبيوترات املركزية بالكمبيوترات مقاَرنًة ثوريٍّا شخصيٍّا
ألتو بالو أبحاث مركز يف واسع نطاق عىل استُخِدم لكنه تجاريٍّا، منتًجا الكمبيوتر يكن
سيستم» «أونالين بنظام ابتكاُره تأثََّر الجامعات. بعض واستخدمه لزيروكس التابع
كمبيوتر مثََّل لألبحاث. ستانفورد بمعهد إنجلبارت دوجالس استحدثه الذي إس) إل (إن
أجل من محلية بشبكة اتصال وأول تأشري، كأداة للفأرة تجاري استخداٍم أوَل ألتو
املكتب سطح بيئَة ن تتضمَّ التي الرسومية املستخِدم لواجهة استخدام وأول التخزين،
ماكنتوش كمبيوتر أول يف أساسيًة سماٍت بعُد فيما أصبحت التي للتطبيقات وأيقوناٍت

.١٩٨٤ يف أبل رشكة طرَحتْه
طراز من اقتنيتُه، مكتبي شخيص كمبيوتر أول الوضوح بمنتهى أتذكَّر زلُت ما
أجل من الشخيص الكمبيوتر إم بي آي ابتكَرْت .١٩٨٢ يف يس، بي ٥١٥٠ إم بي آي
كان بت ٨ بمعمارية ٨٠٨٨ إنتل بمعالج وتمتَّع ،١٩٨١ يف واملؤسيس العميل االستخدام
الكمبيوتر استخدمُت خاطفة.22 رسعًة حينها تُعتَرب كانت ميجاهرتز، ٥ برسعة يعمل
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فيو، ماونتن يف الكمبيوتر تاريخ بمتحف معروض ٨٨٠٠ ألتري كمبيوتر :3-5 شكل
هويل. مايكل الصورة: كاليفورنيا.

مع ملزامنته بعُد وفيما الربمجية، املتعددة الوسائط نصوص لكتابة الجديد الشخيص
بالفيديو. مدعومة الكمبيوتر عىل قائمة تدريبية برامج وتسليِم إلنتاِج فيديو ل مسجِّ
بمرحلة البيزيك بلغة الربامج كتابة تعلُِّم من تتكوَّن بالكمبيوتر السابقة خربتي كانت
مركز إىل مثقوبة بطاقات عىل البحثية البيانات من أكواٍم واصطحاِب العليا، الدراسات
إكس إيه يف طراز من املتوسط كمبيوترهم باستخدام ملعالجتها بالجامعة الكمبيوتر
التكنولوجيا استغرقته الذي الزمن أدهشني كوربوريشن. إكويبمنت ديجيتال إنتاج من
الحواسب إىل إكس، إيه يف نظام مثل الثمن الباهظة املتوسطة الكمبيوترات من ر لتتطوَّ
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بوبيوالر مجلة من ١٩٧٥ يناير إصدار غالف عىل ٨٨٠٠ ألتري الكمبيوتر ظهر :4-5 شكل
ديفيز. زيف رشكة من إهداء الصورة: إلكرتونيكس.

لقانون العميل التطبيق ذلك كان سنوات. ٤ من أقلَّ استغرَقْت إذ املكتبية؛ الشخصية
الكمبيوتر يف املستخَدم ترانزستور) ٢٩٠٠٠ حمل (الذي ٨٠٨٨ إنتل ومعالج مور،
حساب يف املستخَدم الخطي اللوغاريتمي املخطَّط من جزءًا إم؛ بي آي من الشخيص

القانون.23
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املكاتب أسطح عىل الشخصية للحواسب الرسيع باالنتشار املتعلقة الظواهر إحدى
أعمال/مؤسسية. شبكات يف مًعا ربطها إىل الحاجَة كانت العرشين؛ القرن ثمانينيات يف
املعلومات تكنولوجيا ألقسام جديًدا دوًرا خَلَق املؤسسية الشبكات هذه وتشغيل تصميم
والكمبيوترات املركزية الكمبيوترات أنظمة محلَّ الشخصية الكمبيوتر أجهزة إحالل مع
شبكة يف املوزَّعة الشخصية الحواسب أنظمَة اإليثرنت تكنولوجيا ربَطْت املتوسطة.
شبكُة فيه خلقت الذي الوقت يف مفردة. منشأة أو مؤسسة عىل عادًة اقتَرصْت محلية
املحلية الشبكات آالف كانت العرشين، القرن ثمانينيات يف النطاق واسعَة شبكًة أربانت
الحاسبات سيما ال الحاسوبية، مواردها لربط واملؤسسات الرشكات يف التدشني بصدد
التي الشخيص، الكمبيوتر ابتكار تبعات إحدى املكاتب. أسطح عىل الجديدة الشخصية
بدورها الشبكات وهذه مًعا، محلية شبكات يف ربطها إىل الحاجَة كانت تُغَفل، ما غالبًا
التي الشبكات شبكة نموِّ خطى تسارَعْت أكرب. النطاق واسعِة شبكاٍت يف ربُْطها أمكن
املستوى عىل مًعا ربطها أمكن التي األصغر املحلية الشبكات آالف بفعل اإلنرتنت أصبحت
مور قانون يتحرَّى عاملية. وأخريًا ووطنية إقليمية شبكات يف والحًقا األعمايل/املؤسيس،
الشخيص الكمبيوتر ابتكاِر إىل أدَّى ما الرشيحة؛ عىل الرتانزستور لوحدات املطرد النمو

املكتبية. األنظمة هذه تربط التي للشبكات الالحق املطرد والنمو
ثمانينيات يف استُخِدمت املكتبية الشخصية الكمبيوترات أن من الرغم عىل
حزمة تُطَرح (لم والحسابات النصوص معالجة مثل معينة لوظائف العرشين القرن
مؤسسية بشبكات اتصالها َل سهَّ فقد ،(١٩٨٩ عام حتى للتطبيقات أوفيس ميكروسوفت
استخداُم برسعٍة نما تواُصل. كوسيلِة اإللكرتوني للربيد التنظيمي االستخداَم أكرب
الشخيص الكمبيوتر مستخدمي اكتشاف مع واملؤسسات الرشكات يف اإللكرتوني الربيد
مشاركة عىل والقدرة املكاتب، بني واملراسالت املرشوعات تحديثات أجل من منفعتَه
التبنِّي قبل املعلومات تكنولوجيا باسم معروًفا كان ما برسعة. الزمالء مع النكات
تكنولوجيا إىل لذلك نتيجًة َل تحوَّ فاعلة، تواُصل كأداِة اإللكرتوني للربيد النطاق الواسع
بأن إيلول مالحظَة يعكس وذلك العرشين؛ القرن ثمانينيات يف واالتصاالت املعلومات
اإللكرتوني للربيد الرسيع والتبنِّي تبنِّيها، عند منظورة غري تبعات لها التكنولوجيات كل
الشخيص الكمبيوتر أجهزِة رو مطوِّ عها يتوقَّ لم التي للتابعة مثالية حالٍة دراسَة يشكِّل

مًعا. ربطتها التي والشبكات
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العرشين القرن ثمانينيات يف اإلنرتنت نمو

مضيفات أربانت شبكة أضاَفْت العرشين القرن ثمانينيات وأوائل سبعينيات نهاية خالل
إىل العسكريني املستخدمني ل تحوُّ بعد الرسيع النمو من النمط هذه واستمرَّ جديدة؛
حاجٍة يف اإلنرتنت اسَم حديثًا حمَلْت التي الشبكة كانت .١٩٨٣ يف نت إل آي إم شبكة
الوطنية العلوم مؤسسُة وكانت عنها. انفصالها بعد أربا وكالِة محلَّ ليحلَّ ُموِرسٍ راٍع إىل
العلوم، يف التقدُّم «تعزيز منها والهدُف األمريكية، الحكومُة تموِّلها وكالًة األمريكية
الوطنية».24 الدفاع شبكة وتأمني الوطنية، والرفاهة واالزدهار الصحة والنهوضبمعدالت
ألبحاث الفيدرالية لالعتمادات رئيسيٍّا مصدًرا الوكالة كانت العرشين القرن ثمانينيات يف
التي األمريكية، بالجامعات الكمبيوتر علوم أقساُم استغلَّْت ،١٩٨١ ويف الكمبيوتر. علوم
شبكة لتدشني األمريكية الوطنية العلوم مؤسسة ِمنَح أربانت، شبكة يف طرًفا تكن لم
التحكم بروتوكوَيل تبنَّْت الكمبيوتر)، علوم (شبكة نت» إس «يس عليها أطلقوا جديدة
بوابٌة أُنِشئت ،١٩٨٣ ويف اإلنرتنت.25 بشبكة اتصالها أمكن ثَمَّ ومن واإلنرتنت؛ باإلرسال
كانتا اللتان الشبكتان أصبحت وبذلك أربانت، بشبكة نت إس يس جامعات تربط

واحدًة. شبكًة منفصلتني
وراء الرئيسية املحركات أحد أن وهي وجيهة، مالحظًة والدروب ميتشيل أبدى
الذين الفيزيائيني كان نت) إف إس إن شبكة (والحًقا نت إس يس شبكة يف التوسع
الفلكية الفيزياء دارسة يف الجديد استكشاف أجل من ضخمًة حوسبٍة طاقَة استلزموا
التمس ولذا الدوالرات، ماليني الحقبة تلك يف الفائق الكمبيوتر تكلف الكم.26 وميكانيكا
باإلمكان فائقة حاسوبية موارد إنشاء األمريكية الوطنية العلوم مؤسسة من الفيزيائيون
الستخدام وقتًا يحجزون الفلك علماء كان مثلما نت، إس يس مثل شبكة عرب مشاركاتها
مثريٌ املوارد مشاركة أجل من االلتماس وهذا املتاحة. القليلة الضخمة التلسكوبات
املشاركة وهو أربانت؛ شبكة إنشاء وراء املبدئي املنطق عَكَس إنه حيث من لالهتمام
استرشاًفا ذلك كان الثمن. الباهظة الحاسوبية املوارد إىل الوصول إلمكانية الزمنية
العاملية العنكبوتية الشبكَة ١٩٨٩–١٩٩١ يف برينرز-يل تيم ابتَكَر حيث للمستقبل؛

أبحاثهم. بمشاركة للفيزيائيني للسماح كوسيلٍة
كمبيوتراٍت تَْحِوي مراكَز موََّلْت أْن األمريكية الوطنية العلوم مؤسسِة فعِل ردُّ كان
حديثًا أنشأتها شبكة يف مًعا ربطتها بعام وبعدها ،١٩٨٥ يف جامعات بخمس فائقًة
إلينوي وجامعة كورنيل، جامعة يف املراكز كانت نت. إف إس إن عليها أطلقت
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برينستون، وجامعة ميلون، كارنيجي وجامعة بيتسربج، وجامعة إربانا-شامبني، يف
للمستخدمني نت إف إس إن شبكة مت ُصمِّ دييجو.27 بسان كاليفورنيا وجامعة
رسعِة ضعَف ٢٥ رسعتها (تبلغ الرسعة عاليِة اتصاالٍت إىل احتاجوا الذين األكاديميني
رسعًة آنذاك كانت التي الثانية يف كيلوبت ٥٦ رسعة عىل وعملوا نت)، إس يس شبكة
(رسعة ميجابت ١٫٥ من نت إف إس إن لشبكة الفقري العمود رسعة زادت فائقة.
سعٍة إىل حاجة هناك كانت 28.١٩٩١ يف (تي٣) ميجابت ٤٥ إىل ١٩٨٨ يف تي١)
شملت الشبكة. عىل البيانات لحركة االستثنائي النمو مع للتعاُمل الفقري للعمود إضافيٍة
املشاركني من متزايدة وأعداًدا وحكوميني أكاديميني مشاركني الشبكة مضيفي مجموعُة
التحكم بروتوكويل استخدام شيوع من نت إف إس إن شبكة استفادت التجاريني.
الشبكات شبكة إىل ل التحوُّ بصدد وكانت املضيفة، األنظمة كل لدى باإلرسال/اإلنرتنت
بشبكة شبكة ٦٠٠٠ عىل يزيد ما ارتبط ،١٩٩٢ عام بحلول وخان. سريف رها تصوَّ التي
مثريًا آخر اتجاًها يعكس وهذا املتحدة.29 الواليات خارج ثلثها كان نت، إف إس إن
حول متمحورًة اإلنرتنت شبكة تَُعْد لم نت، إل آي إم شبكة استقلَّْت أِن فبمجرد لالنتباه؛
وزمالؤه سريف ابتكر الجنسيات. املتعددة صبغتها وزادت كانت، كما املتحدة الواليات
هذه إبَّان لكن مًعا، املتصلة الشبكات من شبكًة ليقصدوا «إنرتنت» االسَم املؤلفني من

كذلك. دوليًة شبكًة أصبَحْت الفرتة
العلوم مؤسسُة سعت إذ متزايد؛ بوقع تجاريٍّا طابًعا الوليدة اإلنرتنت شبكُة اكتسبَْت
لتهيئة هدفها من كجزءٍ ١٩٨٦ يف الخاص القطاع إرشاك إىل بقوٍة األمريكية الوطنية
١٩٨٧ يف للمقرتحات طلبًا فأطلَقْت نفسها؛ نت إف إس إن شبكة تدعم كي الظروف
اختلَفْت اإلنرتنت.30 بشبكة لالرتقاء املؤسسة جهود يف التجارية للمشاركة الباَب فتََح
الرئيس إدارة إبَّان حَدَث ذلك أن سيالحظون املؤرخني لكنَّ القرار، حيال األفعال ردوُد
الصناعات من عدد عن الحكومي اإلرشاف رفع الذي ،(١٩٨١–١٩٨٩) ريجان رونالد
يف الفيدرالية الحكومة دور تقليص هي ريجان إدارة فلسفة كانت عهده. إبَّان األمريكية
بالشاحنات والنقل الحديدية والسكك التجاري الطريان مثل التجارية، األنشطة تنظيم
إن شبكة عن املسئول املرشوعات مديَر وولف ستيفن كان بُْعد. عن االتصاالت سيما وال

ذلك: عن وكتب الوقت، ذاك يف نت إف إس

ق منسَّ بشكل ذلك حدوث عدم أن الواضح من كان إذ حتميٍّا؛ ذلك حدوث كان
عن بمعزل العلمي املجتمع وسيظل عشوائي، بشكل حدوثه إىل سيؤدي كان
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شبكٍة من بدًال أخرى مرًة متعددة شبكات فوجوُد الهامش. عىل األحداث،
يف للمساعدة تجاري نشاط وجود من بُد ال كان خاطئ. نموذٌج واحدة بينيٍة
التكلفَة ض يخفِّ وهذا الشبكة؛ عىل الكثافة زيادة يف واملساعدة التشبيك، دعم
بمؤسسة املفرتض الوظيفة وهي األكاديمية، الدوائر ذلك يف بما الجميع، عىل

تؤديها.31 أن األمريكية الوطنية العلوم

١٩٨٧ يف نت إف إس إن لشبكة الفقري للعمود التعاونية اإلدارة بعطاء فازت
والية شكََّلتْه اتحاد وهي (مرييت)، ميشيجان يف التعليمية البحثية املعلومات مجموعُة
ورشكة ميشيجان)، جامعة (تقودها ميشيجان والية جامعات من والعديد ميشيجان،
رشكة وهي يسآي) (إم كوميونيكيشنز مايكروويف ورشكة الكمبيوتر، لتصنيع إم بي آي
عملها وطاقم ورشكائها، ميشيجان جامعة صنيَع مرييت كانت بُْعد.32 عن لالتصاالت
االتصاالت يف خرباتها كوميونيكيشنز مايكروويف رشكة استغلَّْت الجامعة. موظفي من
إم بي آي َرْت وفَّ حني يف نت، إف إس إن لشبكة الفقري العمود سعة لتمديد بُْعٍد عن
يسآي وإم إم بي آي رشكتَْي مشاركة إزاء األكاديميني من كثريٌ انزَعَج للشبكة. الربمجيات
لها تشغِّ شبكٍة من الجوهري ل التحوُّ هذا عن بالحديث أصواتهم وعَلْت العام، االتحاد يف
مركزية، أدواًرا تتقلَّد للربح تهدف خاصة رشكاٍت تضمُّ اآلن أصبَحِت شبكٍة إىل الحكومة
العلوم مؤسسة َفْت توقَّ ،١٩٩٥ عام من أبريل ويف بها.33 ضخمة مساهمة ورشكات
الحكومة تَُعِد ولم نت، إف إس إن لشبكة الفقري العمود استخدام عن األمريكية الوطنية
وتشغيله للربح الهادف اإلنرتنت تشغيل بني االنفصال اكتمل وهكذا اإلنرتنت؛ ل تشغِّ

للربح. يهدف ال الذي
الحكومة لعبته الذي املركزي الدور اعتبار عىل حتمية؟ اإلنرتنت خصخصة كانت هل
لها؛ الالحقة األمريكية الوطنية العلوم مؤسسة ورعاية أربانت شبكة إنشاء يف األمريكية
آي) يس وإم إم بي آي املثال، سبيل (عىل الضخمة املساهمة الرشكات إرشاِك قراُر تأثََّر
منتصف يف ريجان إدارة عىل خيََّم الذي الحكومي اإلرشاف رفع بمناخ تشغيلها يف
قراًرا الرشكات من وأعضائه مرييت اتحاد إرشاك قرار وكان العرشين. القرن ثمانينيات
السيطرة حيال بالجامعة وزمالئه بوستل جون تمرُّد إىل الحق وقت يف وأدَّى للجدل، مثريًا
ستجد اإلنرتنت. شبكة عىل اإلنرتنت بروتوكول أرقام وتخصيص الرئييس، الفهرس عىل
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وروبرت اليسار) (إىل سريف فينتون يقلِّد بوش دبليو جورج األمريكي الرئيس :5-5 شكل
بروتوكول ذلك يف بما اإلنرتنت، ابتكار يف لدورهما ٢٠٠٥ يف الرئاسية الحرية ميدالية خان

اإلنرتنت. باإلرسال/بروتوكول التحكم

لكْن والخاصة. العامة اإلنرتنت شبكة يتناول الذي التاسع، الفصل يف املعركة تفاصيل
واالبتكاِر نت، إف إس إن إىل أربانت من التطوِر فْهُم الرضوري من الرصاع هذا الستيعاب

عاملية. اتصاٍل كوسيلِة اإلنرتنت لشبكة النهائي
النَِّشط اإلرشاك أن منطلق من رضورية، خطوة كانت اإلنرتنت خصخصة أن أرى
للتكنولوجيا أرسع انتشاٍر إىل أدَّى العاملية واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا لرشكات
الوطنية العلوم مؤسسُة أدرَكْت فقط. الحكومية الوكالة دعم حال يف سيتاح كان ا عمَّ
يف كرشكاء آي يس وإم إم بي آي رشكتَْي بإرشاك وطالبَْت ،١٩٨٦ يف ذلك األمريكية
فلقد إزاءها؛ القرارات اتخاذ يسهل بمسألة هذه وليست للشبكة. الفقري العمود تمديد
كيانات عليها تسيطر والخاص، العام القطاعني بني رشاكًة ليصبح اليوَم اإلنرتنت َر تطوَّ
الحكومية واملدارس الوكاالت آالف تربط تزال ال لكنها اإلنرتنت، خدمة ومقدمو مؤسسية
مقصوًرا كان فيسبوك االجتماعي التواصل موقع اشرتاك أنَّ تَنَْس ال العالم. حول البالد يف
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عاَمْي بني (edu. بالنطاق تنتهي (التي التعليمية اإللكرتوني الربيد عناوين أصحاب عىل
أتاحوا عندما حدث باملوقع املشرتكني قاعدة يف الضخم النمو لكنَّ و٢٠٠٦، ٢٠٠٤

.٢٠٠٦ عام من سبتمرب يف عرشة) الثالثة سن (فوق للجميع الشبكَة
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الويب

معلومات شبكة أول

علوم مجال يف وراِئد سالم وناِشط بالببليوجرافيا بلجيكي عاِلم — أوتليه بول ابتكر
عىل القائم العام العرشي التصنيف نظاَم ١٩٠٤ يف الفونتني هنري وزميله — املعلومات
لتبنِّي بقوٍة أوتليه ج روَّ العرشي.1 ديوي تصنيف من املستَقى األمريكي التبويب نظام
عن الببليوجرافية املعلومات من أكثر هو ما بتبويِب أوروبا يف العام العرشي التصنيف
الوسائط ليشمل العام العرشي التصنيف نظام نطاق بسط إىل سعى إذ واملقاالت؛ الكتب
الفهرسة بطاقات من ورقيٍّا نظاًما األصل يف كان واألفالم. والرسومات الصور مثل األخرى
ولوجها ويمكن تصنيفها جرى الوسائط، د متعدِّ قيٍد مليوَن ١٤ عن معلومات حَوْت التي
الرتافقي التبويب إن حيث من فريًدا النظام هذا كان العام. العرشي التصنيف باستخدام
يف اليوَم.2 اإلنرتنت بمواقع املوجودة الفائقة النصوص لروابط التناظري السلف كان به
املعلومات؛ هذه إىل العام الوصول تحسني عن ثورية فكرٌة رأسه يف اختمرت ،١٩٣٤
شأنه من العام»، للتوثيق الدولية «الشبكة عليه أطلق إلكرتوني نظاٍم بناءَ فاقرتح
منظومة ابتكر بأرسه».3 الكون ل تأمُّ من بالتمكُّن بمقعده «الجالس للمستخدم السماح
بالبحث بها األرشيف مختصو سيقوم مكتبة مهاتَفة أو برقية إرساَل للمستخدم تتيح
اسم املكتبة عىل أوتليه أطلق إلكرتونيٍّا. العميل عىل يردُّون ثم املطلوبة، املعلومات عن
العميل بني والعملية اإللكرتونية املعلومات إىل النفاذ نُُظم أوائل أحد ومثََّلْت مندانيوم،
الورقية، الفهرسة بطاقات كانت املعلومات تخزين وسيلة أن من الرغم عىل واملضيف،

آنذاك.4 صيحة أحدث كانت التي
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قيٍد، مليوَن ١٤ ب الخاصة الفهرسة بطاقات عىل يطَِّلعون األرشيف مختصو :1-6 شكل
مندانيوم. من إهداء الصورة: بروكسل. يف أوتليه بول مندانيوم يف املبوبة

لدى تليفزيونية عرض بشاشة مرتبطة ضخمة وسائط مكتبات بإنشاء أوتليه تنبَّأ
جميع ربُْط فيه يمكن مستقبًال واسترشف والربق. الهاتف خطوط طريق عن املستخدم
باالستعانة طلبها حال إليها النفاذ ويمكن مفتاحية، كلمات طريق عن ترافقيٍّا املعلومات

قائًال: أوتليه ح رصَّ وقد اإللكرتونية. بالوسائط

عن بديلًة تُعتَرب التي األدوات هذه والهاتف، والتليفزيون والراديو الصور
البرشي؛ الفكر لنرش ابتكاٍر وأعظم الجديد، الكتاب هي ستكون الكتاب،

املتلفز.5 والكتاب ة امُلِشعَّ املكتبة ستكون

وهو كثريًا سيَُرس كان أنه ع أتوقَّ هذا، يومنا حتى العيش ألوتليه ُكِتب قد كان إْن
بوصفه يده يف إلكرتوني بقارئ ُممِسك وهو أو اللوحي، الكمبيوتر عىل اإلنرتنت ح يتصفَّ
كان ما معلوماتي ملستقبل رؤيًة أوتليه حمل املايض. القرن ثالثينيات يف ألحالمه تجسيًدا
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لكل عامليٍّا للنفاذ املتاحة الببليوجرافيا ابتكار فكرة صاحب الحالم، أوتليه بول :2-6 شكل
مندانيوم. من إهداء املصدر: قة. الخالَّ وأعمالها البرشية املعارف

يف ثمارها آتت رؤيًة مشكالت؛ دون تدعمها أن عرصه يف والهاتف الراديو لتكنولوجيا
املصطلحات استخدام يف رائًدا أوتليه كان .١٩٧٣ عام بعد الشخيص الكمبيوتر عرص
واألفالم الصور وربط الفائق»)، «النص باسم بعُد فيما ُعِرف (ما ترافقيٍّا املعلومات لربط
والعمل مندانيوم من كبريًا قاسًما أن واملأساة املتعددة. بالوسائط اآلن يُعَرف فيما بالنص
بروكسل؛ يف للمندانيوم) السابق (االسم العاملي» «القرص يف حياته أوتليه له كرََّس الذي
تزال ال التي والنماذج الثانية. العاملية الحرب خالل لبلجيكا األملاني االحتالل إبَّان َر ُدمِّ
بلجيكا، يف مونس يف موجودٌة الشخصية، األدوات من وغريه البطاقات فهرس من باقيًة

قة.6 الخالَّ أوتليه وعبقرية للمندانيوم ص مخصَّ متحف يف
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سيستم أونالين ونظام بزانادو نيلسون تيد حلم
إنجلبارت دوجالس ابتكره الذي

باالعتماد إليها والنفاذ املعلومات ربط طرائق دراسَة املعلومات، عالم نيلسون، تيد بدأ
يف هارفرد بجامعة العليا للدراسات األوىل بالسنة طالبًا كان عندما الكمبيوتر عىل
املعلومات لعالقات «سجالت» تكوين وهي أََال — بوش فانيفار فكرة عىل بالبناء 7.١٩٦٠
عام الفائق» «النص مصطلَح نيلسون تيد سكَّ — املقرتحة ميمكس تكنولوجيا باستخدام
م ُصمِّ صلة.8 ذات أخرى معلومات إىل القارئ سيقود بمستنٍد نصٍّ إىل لإلشارة ،١٩٦٥
باستخدام عاملي أساس عىل للمعلومات للنفاذ كوسيلٍة زانادو ى املسمَّ نيلسون مرشوُع
كان كتبوه.9 ما عىل القرَّاء اطِّالع لقاء املؤلِّفني إىل بسيط عائد دفع مع الفائق، النص
بني الربط إمكانية نحَو متطلًِّعا الفائق النصَّ تخطَّى أنه منطلق من فريًدا نيلسون حلم
اليوَم يُستخَدم ال مصطلح وهو الفائقة»، «الوسائط عليه أطلق ما خالل من الوسائط كل
من املدمجة اإلنرتنت روابط عىل ينقر لإلنرتنت مستخِدم أيُّ يألفه لكن واسع، نطاق عىل
فكرته إيضاَح نيلسون وحاَوَل الفيديو. مقاطع أو املوسيقى أو الصور عىل االطِّالع أجل

:١٩٩٢ عام له إصدار يف

واستجابة» ب «تشعُّ لتوصيف عامًة مقبولًة فائق» «نص كلمة أصبَحْت حاليٍّا
معقدًة مجموعاٍت تعني التي الفائقة» «الوسائط املناظرة الكلمة لكن النص،
املتشعبة — النصوص إىل إضافًة — واألصوات واألفالم الرسومات من
الناُس يستخدم ذلك عن وعوًضا بكثري. استخداًما أقلَّ أصبَحْت واملستجيبة؛
يعربِّ وال أطول مصطلح وهو التفاعلية»، املتعددة «الوسائط الغريب املصطلَح

الفائق.10 النص فكرة يف التوسع عن

يف الربمجية التكرارات من سلسلة خالل من تطوَّر زانادو مرشوع أن من الرغم عىل
وفشل النطاق، واسِع استخداٍم بلوغ يف فشل فقد وتسعينياته، العرشين القرن ثمانينيات
اليوَم، اإلنرتنت شبكة ملستخدمي مألوف اسٌم الفائق النص التجاري.11 املستوى عىل
اإلنرتنت. عناوين أغلب تستهل التي http://www… البادئَة أغلبُهم يألف وبالتأكيد
كلها العاملية اإلنرتنت وعناوين الفائق، النص نقل لربوتوكول اختصار هي http والبادئة
العرشين. القرن ستينيات يف الفائق للنص وابتكاره نيلسون لتيد وتقدير عرفان هي
يف خلق العرشين القرن تسعينيات أوائل يف العاملية العنكبوتية الشبكة انتشار وذيوع
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وفانيفار أوتليه بول به تنبَّأ الذي الفائقة، بالنصوص املرتبط املعلوماتي الكوَن النهاية
نيلسون. وتيد بوش

جيز. دانييل الصورة: .٢٠١١ يف باليابان كيئو بجامعة كلمًة يُلِقي نيلسون تيد :3-6 شكل

،١٩٦٢ يف بالبنتاجون أربا وكالة لحساب للعمل ليكاليدر آر يس جيه َه توجَّ عندما
من إنجلبارت دوجالس الكمبيوتر علوم تمويل عىل للحصول املتقدِّمني أوائل من كان
رادار، كفنيِّ الثانية العاملية بالحرب إنجلبارت خدمة إبَّان لألبحاث.12 ستانفورد معهد
«اليف»، مجلة من ١٩٤٥ يوليو إصدار يف نطمح» قد «كما بوش فانيفار مقاَل قرأ قد كان
إلكرتونية، رسومية عرٍض نُُظم عىل يوميٍّا عمل رادار، وكَفِنيِّ عليه.13 األثر أبلغ له وكان

121



الرقمي الكون

فأرة من أوليٍّا نموذًجا اليرسى بيده ُممِسًكا ١٩٨٤ يف إنجلبارت دوجالس :4-6 شكل
إنجلبارت كان لألبحاث. ستانفورد بمعهد التعزيز ألبحاث مركزه تصنيع من الكمبيوتر،
كريستينا املصدر: والكمبيوتر. اإلنسان بني التفاُعل حقل يف رائَديْن التعزيز أبحاث ومركز

إنجلبارت.

كان بينما ،١٩٥٠ يف تطورها. من املبكرة املرحلة تلك يف بدائيًة كانت أنها من الرغم عىل
حيث خاطٌر؛ له تجىلَّ بكاليفورنيا، فيو ماونتن يف إيمز أبحاث بمركز يعمل إنجلبارت
تعرض أن بإمكانها الكاثود، أشعة أنابيب بتقنية تعمل شاشة إىل جالًسا نفسه رأى
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من ره تصوَّ الذي النظام أن الحق وقٍت يف ذكر وقد إلكرتونيٍّا.14 وتعالجها املعلومات
بوش فانيفار تصميم (بحسب املعلومات لتخزين كوسيلة امليكروفيلم يستبدل أن شأنه
وسيشمل الكمبيوتر.15 باستخدام واملعالجة التخزين وسيكون ميمكس)، مرشوعه يف
لربط إلكرتونية بوش) عليها أطلق (كما ترابطية» «سجالت تكوين عىل القدرَة ذلك
راينجولد: هاورد املحاور إىل الحًقا إنجلبارت ترصيح وبحسب مًعا. املتصلة املعلومات

الشاشة، عىل رموًزا الكمبيوتر فيه لك يرسم لنظاٍم مخطًطا أضع بدأُت
باستخدام مختلفة نطاقات بني ينتقل بحيث النظام زمام تويلِّ وبوسعك
يف ترغب قد التي املهام أنواع جميَع م أصمِّ كنُت ومحوِّالت. ورافعات مقابض
باملرسح، شبيهة بيئة إىل النظام ع تُوسِّ كيف … النظام هذا امتلكَت إِن فعلها
ْل تأمَّ للعجب! يا املعلومات. وتتبادال لك زميٍل مع تجلس أن يمكنك حيث مثًال،

املشكالت.16 حل يف والفاعلية االستقاللية لك سيتيح ذلك كان كيف

القدرة سيجمع الكمبيوتر عىل قائم لنظام فكرٍة إىل رؤيته من إنجلبارت ر طوَّ
طبِّْق البرشي. العقل من سيعزِّز نحٍو عىل إلكرتونيٍّا والصور النصوص معالجة عىل
بواجهات تتمتَّع املتصلة الكمبيوترات من عاَلًما وسرتى الحايل العرص عىل الفكرة هذه
خمسينيات يف إنجلبارت رها تصوَّ التي الوظيفَة بالضبط تؤدِّي رسومية مستخِدم
الرشطة ق محقِّ تخيُّل بوسعك وسيكون املستقبل عىل الفكرَة طبِِّق العرشين. القرن
(مينورتي األقلية» «تقرير فيلم يف كروز) توم دها جسَّ التي (الشخصية أندرتون جون
كانت الهواء. يف تطفو أنها يبدو األبعاد، ثالثية كمبيوتر واجهة يستخدم ريبورت)
تكنولوجيا عىل سابقًة كانت هذه الفريدة رؤيته أنَّ هي ١٩٥٠ عام يف إنجلبارت مشكلة

العرص. ذاك يف الحوسبة
ص تخصُّ يف ببريكيل كاليفورنيا بجامعة العليا للدراسات برنامج يف إنجلبارت َل سجَّ
من أكتوبر يف حديثًا خريًجا كان وملا الكمبيوترات. عىل تركيزه مع الكهربية الهندسة
أبحاثه باكورَة وأجرى ألتو، بالو يف لألبحاث ستانفورد معهد به استعان ،١٩٥٧ عام
التفاعل تعزيز حول أفكاره عىل العمَل إنجلبارت قرََّر املغناطيسية. املنطقية األجهزة عىل
أن من باملعهد عمله بداية مع أحدهم حذَّره إذ ١٩٥٩؛ عام حتى والكمبيوتر اإلنسان بني
األبحاث هيئة من بالتمويِل وباالستعانة هناك.17 ترحيبًا األرجح عىل تَْلَقى لن األفكار تلك
معهد يف رؤسائه من حديثًا ناله الذي والدعِم األمريكي، الجو لسالح التابعة العلمية
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عىل األسايس تركيزه وكان التعزيز، أبحاث مركَز إنجلبارت أنشأ لألبحاث؛ ستانفورد
والكمبيوتر البرشية الحواس بني املشرتكة الواجهة أي — والكمبيوتر اإلنسان بني التفاعل
اإلنسان بني «التكافل املستقبلية الرؤية ذي ليكاليدر ملقال الرئييس املوضوَع كان الذي —
لتخزين مت ُصمِّ املبكرة الكمبيوتر تكنولوجيا أن من الرغم وعىل 18.١٩٦٠ يف والكمبيوتر»
«الحدس» منهَجي استخدام يف تفوَّقوا البرش أن عىل إنجلبارت أكَّد البيانات، ومعالجة
قدرَة يعزِّز أن يمكنه اآللة ذكاء أن شعر وقد املشكالت.19 حل يف والخطأ» و«املحاولة
تواجهها التي املشكالت حلِّ بغرِض املتنامي املعرفة طوفان مع التعاُمل عىل البرش
إنجلبارت من كلٍّ إىل بوش وفانيفار أوتليه بول من مباَرشًة األفكاُر هذه بَْت ترسَّ البرشية.

وليكاليدر.
«أونالين منظومَة التعزيز أبحاث بمركز وفريقه إنجلبارت ابتَكَر الغرض، لهذا
الرقمية األنظمة قدرة استغالَل للمستخدم تتيح كي مت ُصمِّ التي إس) إل (إن سيستم»
online لكلمة املعاِرص االستخداُم يصف ومراجعتها. وتخزينها املستندات إنشاء يف
ويعود اإلنرتنت، سيما ال رقمية، تفاعلية بشبكة االتصال أثناء يتم نشاٍط أيَّ «أونالين»
النصالفائق بمفهوم املنظومة ارتَقِت التعزيز.20 أبحاث ومركز إنجلبارت إىل الكلمة أصُل
وقواعد املستندات بني املفتاحية الكلمات ربِْط عرب ا جدٍّ عملية بطرق جديدة مستوياٍت إىل
عىل انصبَّ (واآلن) آنذاك االهتمام من كبريًا قدًرا أن من الرغم وعىل الصلة. ذات البيانات
بخط املكتوب والنص الرقمية الفأرة مثل الواجهة ألدوات التعزيز أبحاث مركز تطويِر
الفائق للنص العميل التطبيِق رؤيُة تُغَفل ما فكثريًا البيضاء، العرض شاشات عىل أسود
لألبحاث ستانفورد بمعهد وفريقه إنجلبارت يد عىل البرشي، الذكاء تعزيز وهو أََال —

واالتصاالت. املعلومات تكنولوجيا تاريخ يف األمام إىل جبَّارة خطوة أنه عىل —
سان يف املؤتمرات بمركز ُعِقد الذي الخريف يف املشرتك الكمبيوتر مؤتمر يف
التعزيز أبحاث مركز فريق وأعضاءُ إنجلبارت نظَّم ،١٩٦٨ ديسمرب ٩ يف فرانسيسكو
متصًال عرًضا لألبحاث) ستانفورد ومعهد املؤتمرات بقاعة مراكزهم اتخذوا (الذين
بهم امتألَْت شخٍص ١٠٠٠ من غفري حضور أمام سيستم» «أونالين ملنظومة بشبكٍة
معروضًة الكمبيوتر شاشة كانت العرض، لريوي رأٍس سماعتَْي إنجلبارت ارتدى القاعُة.
العرض أجزاء بعض أن من الرغم وعىل القاعة.21 مقدمة يف ضخمة عرٍض شاشِة عىل
الربمجية؛ املشكالت بعض مع التعاُمل إىل واضطر أحيانًا، وامللل البطء من بيشء اتسمت
النصوص ومعالجة الحوسبة مستقبَل يشهدون كانوا للحضور. مذهًال كان العرض فإن
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فيها يتعرضون التي الحضور من لكثرٍي األوىل املرة كانت الفائق. للنص املبتكر والتطبيق
وعقد اإللكرتوني، والربيد النصوص، ومعالجة الرسومية، والعروض الفأرة، الستخدام
وذاعت الثاني»، العروض «عرض باسم العرض ُعِرف الحني ذاك منذ بُْعد. عن اجتماٍع

فرانسيسكو.22 سان خليج منطقة يف الحوسبة دوائر لدى إنجلبارت شهرة
تحري حاَوَل ثم املعلومات، وعرض معالجة عىل الكمبيوتر قدرَة إنجلبارت بنيَّ
لكبار باجتماٍع ،١٩٦٧ عام من أبريل يف بشبكة. املرتبطة األنظمة هذه تشبيك كيفية
َع تطوُّ إنجلبارت طرح بميشيجان، آربر آن يف تايلور روبرت استضافه أربا وكالة باحثي
أربانت.23 لشبكة يس) آي (إن الشبكات معلومات مركز الستضافة التعزيز أبحاث مركِز
لألبحاث ستانفورد معهد كان أربا، لوكالة التابعة الرئيسية البحثية املنشأة وبوصفه
وطاقُم إنجلبارت لعب الجديدة. الوطنية بالشبكة ربطها جرى التي املواقع أوائل من
ليكون الشبكات معلومات مركز تطوير يف محوريٍّا دوًرا التعزيز أبحاث مركز عمل
حني يف اليومية. وعملياتها الشبكة حول للبيانات (أونالين) شبكة عىل متاًحا مستودًعا
شبكة عىل مضيٍف نظاٍم أوَل كْونِها رشَف نالت أنجلوس بلوس كاليفورنيا جامعة أن
وقد لألبحاث. ستانفورد بمعهد كانت األخرى االتصال نقطَة أن كثريون يغفل أربانت،
إنجلبارت ابتكار أن واإلنرتنت، باإلرسال التحكم بروتوكوَيلِ مبتكر سريف، فينتون ح رصَّ
أربانت، شبكة تشييد يف حيويٍّا عامًال كان الشبكات معلومات ومركز سيستم ألونالين

اإلنرتنت.24 ابتكار يف املحوري لدوره مكافئًا رشًفا ينال أن ينبغي وأنه
كأداٍة الفأرة «مخرتَع» بوصفه اليوَم ذائٌع إنجلبارت صيت أن من الرغم وعىل
الضيقة النظرُة هذه تغفل والكمبيوتر، اإلنسان بني للتفاعل عريض نطاق عىل مستخَدمة
عاًما ٥٠ بعد الفائق. النص سيما ال والكمبيوتر، اإلنسان بني التفاعل يف مساهماته
األوىل األيام إىل تعود لغرابتها، اإلعجاب تثري أثرية تحفًة الفأرة ستُعتَرب ربما اآلن، من
أنظمة باستخدام السلكي تواصل عىل فيه سنكون الذي الوقت يف الشخصية للحوسبة
أمخاخنا. موجات تقرأ نلحظها نكاد ال رأس عصابات ونرتدي االنتشار، واسعة رقمية
التي بعينها األدوات عىل املعلومات تكنولوجيا تاريخ طالُب كثريًا يركِّز لن املستقبل يف
املحوري الدور عىل أكثر وسريكِّزون التعزيز، أبحاث مركز يف وفريقه إنجلبارت اخرتعها
سواء البرش؛ مشكالت لحل استخدامها يف كثريًا أيرس أداًة الكمبيوتر جعل يف لعبوه الذي
ات التغريُّ فهم محاولة أم شهرية، منزيل استهالك فاتورة دفع مثل تقليديًة املهمة أكانت
وفانيفار أوتليه بول بتنبُّؤات ارتَقْت البرشي الذكاء تعزيز حول وأفكاره الكوكب. مناخ يف
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البتكار الساحة تمهيد عىل وساعَدْت عميق، مستًوى عىل ليكاليدر آر يس وجيه بوش
العاملية. العنكبوتية والشبكة اإلنرتنت

الويب ابتكار

عىل اتصال (نقطة إلينوي بجامعة الفيزيائيون تمكََّن أربانت، لشبكة األوىل األيام يف
األوروبية املنظمة أبحاث بمركز الفيزيائيني بدوائر خلسًة االتصال من أربانت) شبكة
شبكة من جزءًا تكن لم التي بسويرسا، جينيف من بالقرب الكائن النووية لألبحاث
عىل ويتعاونون ببعض، بعضها لصيقة للفيزيائيني الدولية والدوائر بدايتها. يف أربانت
االتصال شبكات ألن رسيٍّا االتصال يكون أن بُد ال كان األبحاث. مرشوعات يف منتظم نحٍو
العلماء بني مباَرشًة البيانات ِحَزم تبديل بتقنية اتصاٍل إجراءَ حظرت أوروبا يف العامة
وامللفات الرسائل أُرِسلت النووية.25 لألبحاث األوروبية املنظمة يف والعلماء إلينوي يف
عىل اتصال (نقطة املتحدة اململكة يف كمربيدج بجامعة رذرفورد مخترب إىل إلينوي من
النووية. لألبحاث األوروبية املنظمة إىل رذرفورد من إرسالها أُِعيد ثم أربانت)، شبكة
جينيف يف العمل فريق وتتبع أربانت، لشبكة رسمي غري امتداًدا باملنظمة العلماء أصبح
العرشين. القرن سبعينيات يف الشبكة ع توسُّ مع املتحدة الواليات يف الحادثة التطورات
جامعة من الفيزياء يف درجة عىل حاصل شاب عاِلٌم الفريق أعضاء أحَد كان
األنظمة يف الفائق النص استخدام إمكانيات باستكشاف كبريًا شغًفا ويحمل أكسفورد،
تخرُّجه عقب املتحدة اململكة يف للكمبيوتر مربمًجا برينرز-يل تيم عمل بشبكات. املرتبطة
يف أشهر ٦ ملدة النووية لألبحاث األوروبية املنظمة لدى بالعمل التحق وبعدها ،١٩٧٦ يف
اسأل) (بمعنى «إنكواير» عليه أطلق برمجيٍّا نظاًما ابتَكَر متعاقد. كمبيوتر كعاِلم ١٩٨٠
إىل يعود دليًال الكتاب كان يشء».26 كل عن «َسْل طفولته: من إليه محبَّب بكتاٍب نًا تيمُّ
البقع إزالة من الرضورية، املعارف أشكال كل حول الفيكتوري العرص يف ١٨٩٠ عام
من الرغم (عىل املوسوعي الكتاب تركيَز برينرز-يل أَحبَّ املالية. االستثمارات إىل باألقمشة
املعلومات».27 من عالٍم عىل تطلُّ سحرية «بوابة ب وشبَّهه الوقت)، ذاك يف بدائيٍّا كان أنه
من األويل النموذج إىل الحًقا برينرز-يل رها طوَّ التي املفاهيم بعَض «إنكواير» نظاُم ضمَّ
لم لكنها املعلومات، قاعدة داخل لإلبحار الفائقة الروابط استخدام ذلك يف بما الويب،

للجمهور. متاحة تكنولوجيا تكن
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ماركوفسكي. فيني الصورة: .٢٠٠٩ عام بكاليفورنيا تيد بمؤتمر برينرز-يل تيم :5-6 شكل

برينرز-يل عاد و١٩٨٤، ١٩٨٠ عاَمْي بني كمبيوتر كعاِلم املتحدة باململكة العمل بعد
الشبكة أصبحت التي األفكار لتطوير النووية لألبحاث األوروبية باملنظمة العمل إىل
البلجيكي زميله مع باالشرتاك برينرز-يل، قدَّم ،١٩٩٠ مايو ويف (الويب). العنكبوتية
نظاٍم إنشاء أجل من األوروبية املنظمة يف املديرين إىل مراَجًعا مقرتًحا كاييل، روبرت
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واشرتى ،١٩٩٠ يف املقرتح عىل ُووِفق «ميش».28 عليه أطَلَقا املستندات ملشاركة عامليٍّ
رته طوَّ «نيكست»، اسمه صيحٍة، أحدَث الوقت ذلك بمعايري كان كمبيوتًرا برينرز-يل
«نيكست تشغيل نظام وباستخدام أبل). رشكة سمعة (لها جوبز ستيف يقودها رشكة
عليه أطلق ملا نصوص ومحرِّر ح متصفِّ إلنشاء HTML لغة كود برينرز-يل كتب ستيب»،
أصبح كما 29.١٩٩٠ ديسمرب ٢٥ يف العمل مرشوعه وبدأ العاملية، العنكبوتية الشبكة
أول تطوير جرى كما الجديدة. العنكبوتية الشبكة عىل خادم أول «نيكست» الكمبيوتر
به العمل وبدأ النووية لألبحاث األوروبية املنظمة أجل من خصيًصا ُمنشأ للويب موقع

.١٩٩١ أغسطس يف
بتواُضٍع: قال الويب، تطوير يف مساهماته إجماُل برينرز-يل من ُطِلب عندما

بروتوكول وفكرتي الفائق النص فكرة بني الربط عيلَّ كان أنه األمر يف ما كلُّ
العاملية.30 العنكبوتية الشبكة كانت … ثم النطاق؛ واسم باإلرسال التحكم

العنكبوتية الشبكة وابتكار سبقوهم، َمن اكتشافات عىل الواقع يف يبنون املخرتعون
بوش وفانيفار أوتليه لبول السابقة واملساهمات األفكار عىل قائًما كان العاملية
الكمبيوتر، علماء من مئات وغريهم جوبز وستيف إنجلبارت ودوجالس نيلسون وتيد
لألبحاث األوروبية باملنظمة له نصري وأشد برينرز-يل رشيك كاييل، روبرت عن فضًال
النموذج زيف كثرية أحيان يف الحداثيني بعد ما الباحثون يكشف وبينما النووية.
أن افرتاض عىل تقوم (نظرية العظيم» «الرجل نظرية عىل القائم لالبتكار التاريخي
طريق عن َقْت تحقَّ إنما اإلنسانية املجتمعات حياة عىل طرأت التي الجوهرية التغريات
عىل كثريين أناس يف تتكرَّر ال والقدرات املواهب هذه وأن فذَّة، بمواهب ُولِدوا أفراد
املخرتع عىل السابقون قدَّمها التي الكبرية املساهمات إىل االنتباه الفتني التاريخ)، مر
ِقبَل من املجتمع عىل يقع الذي الدرامي التأثري بريق من يخفت ذلك فإن وأقرانه؛
(ويف املواتي الوقت يف السديدة الفكرة ويمتلك املناسبة باملهارات يتمتع وحيد شخص
برينرز-يل تيم أجل من كلها العوامل هذه اجتمَعْت ذلك). لتحقيق املالئمة األدوات جعبته
الٍة فعَّ كوسيلٍة بالويب العالم حول الفيزيائيون استعان ما ورسعان األوروبية، باملنظمة
مختلف عىل التكنولوجي االبتكار هذا عمل التشعبية. الروابط ذات املستندات ملشاركة
األساسية الربوتوكوالت يستخدم املستخدم دام ما التشغيل، ونُُظم الكمبيوتر منصات
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مؤتمرات
حاسوبية

مقرتح:
منظومة
«ميش»

تصف

هذه الوثيقة

تش3 إىل
َكتََب

تيم ب3نرز-يل

قسم

مجموعة مجموعة

قطاع
يصف

يصف

اDنظمة األوروبية
لألبحاث النووية

يوحد

إنكواير

البطاقة
الفائقة

عىل سبيل اDثال

معلومات متصلة

يشمل

يشمل

النص الفائق

الوسائط الفائقة إلخ

فاكس
/نوتس

آي بي إم
جروب توك

يو يو يس
بي نيوز

عىل سبيل اDثال

أنظمة هرمية

عىل سبيل اDثال
وثائق اDنظمة

األوروبية
لألبحاث
النووية

يصف

يشمل

مجلة «كومينيكاشنز

أوف ذي إيه يس إم»

باملنظمة املستندات ملشاركة «ميش» ملنظومة برينرز-يل تيم أَعدَّه تمثييل مخطط :6-6 شكل
إىل اإلحاالت الِحظ العاملية. العنكبوتية الشبكة أصبَحِت التي النووية، لألبحاث األوروبية
لألبحاث األوروبية املنظمة املصدر: اليسار. إىل السحب يف الفائقة والوسائط الفائق النص

النووية.

يف الويب كانت للمستخدمني. املستندات ولعرض HTML كود باستخدام صفحات إلنشاء
متعددَة منصًة أصبحت الزمن مرور مع لكن النصية، املستندات ملشاركة نظاًما البداية

املتحركة. والوسائط والرسومات الصور عرض عىل قادرًة الوسائط
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الويب وازدهار أونالين أمريكا وخدمة موزايك متصفح

من استخداٍم بترصيِح اإلنرتنت مضيف بيانات (املصدر: اإلنرتنت. مضيفات :1-6 جدول
للمؤلف) تعود بالداكن املميزة النقاط كونسورتيوم. سيستمز إنرتنت رشكة

٢١٣ ١٩٨١
٢٣٥ ١٩٨٢
٥٦٢ ١٩٨٣
١٠٢٤ ١٩٨٤
١٩٦١ ١٩٨٥
٢٣٠٨ ١٩٨٦
٥٠٨٩ ١٩٨٧
٢٨١٧٤ ١٩٨٨
٨٠٠٠٠ ١٩٨٩

لألبحاث األوروبية باملنظمة «ميش» برينرز-يل تيم (ابتَكَر ٣١٣٠٠٠
النووية.)

١٩٩٠

بالشبكة يتصل العاملية العنكبوتية الشبكة عىل موقع (أول ٥٣٥٠٠٠
النووية.) لألبحاث األوروبية باملنظمة

١٩٩١

٧٢٧٠٠٠ ١٩٩٢
للويندوز، ١٫٠ إل) أو (إيه أونالين أمريكا إصداَرْي (إطالق ١٣١٣٠٠٠

الفائقة الحوسبة لتطبيقات الوطني واملركز يناير، يف للماكنتوش و٢٫٠
فرباير.) يف موزايك املتصفح يطرح

١٩٩٣

٢٢١٧٠٠٠ ١٩٩٤
٤٨٥٢٠٠٠ ١٩٩٥

دوالًرا ٢٠ قدره ثابتًا شهريٍّا رسًما أونالين أمريكا (تقايض ٩٤٧٢٠٠٠
االستخدام.) مقابل

١٩٩٦

١٦١٤٦٠٠٠ ١٩٩٧
٢٩٦٧٠٠٠٠ ١٩٩٨
٤٣٢٣٠٠٠٠ ١٩٩٩
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*٧٢٣٩٨١٠٠ ٢٠٠٠
*١٠٩٥٧٤٥٠٠ ٢٠٠١

أمريكي)* مشرتٍك مليوَن ٢٧ يبلغ أونالين أمريكا (إصدار ١٦٢١٢٨٥٠٠ ٢٠٠٢
*١٧١٦٣٨٣٠٠ ٢٠٠٣
*٢٣٣١٠١٠٠٠ ٢٠٠٤
*٣١٧٦٤٦١٠٠ ٢٠٠٥
*٣٩٤٩٩١٦٠٠ ٢٠٠٦
*٤٣٣١٩٣٢٠٠ ٢٠٠٧
*٥٤١٦٧٧٤٠٠ ٢٠٠٨
*٦٢٥٢٢٦٥٠٠ ٢٠٠٩
*٧٣٢٧٤٠٤٠٠ ٢٠١٠
٨١٨٣٧٤٢٦٩ ٢٠١١

مائة. أقرب إىل بالتقريب *

لتبنِّيه)، املواتية الصورة ليبلغ الزمان من عقًدا استغرق (الذي اإلنرتنت عكس عىل
1-6 الجدول يف الِحْظ الرسعة.31 بالَغ العاملية العنكبوتية الشبكة تبنِّي منحنى كان
حتى ١٩٩٢ عام من .١٩٩٠ يف الويب ابتكار بعد املضيفات أنظمة يف الضخمة الزيادَة
متصفح ع اخُرتِ عام. كلَّ املضيفة الكمبيوتر أجهزة لعدد تضاُعٍف شبُه حدث ١٩٩٧
بجامعة الفائقة الحوسبة لتطبيقات الوطني باملركز فريٍق يد عىل ١٩٩٢ يف موزايك
العليا، الدراسات طالب أندريسن، مارك قيادة تحت كانوا بإربانا-شامبني.32 إلينوي
الستطالع اإلخبارية املجموعات أندريسن استغل الذي الوقت يف بينا. إيريك الفريق وعضو
الكوَد بينا كتب ن، محسَّ إنرتنت متصفح يف ينشدونه ما حول الويب مستخدمي رأي
الفائقة الحوسبة لتطبيقات الوطني املركز أطلق عندما الوظائف. هذه لتفعيل الرضوري
االستخدام، حيث من فوريٍّا نجاًحا َق حقَّ ،١٩٩٣ فرباير يف الشبكة عىل موزايك متصفح

برينرز-يل: تيم قال ما وبحسب
مشكالت أواِجه لم النووية. لألبحاث األوروبية املنظمة يف ذلك تحقيَق حاولُت
أتمكَّن أن قبل التعلُّم من بسيٍط قدٍر سوى أحتَْج ولم والتثبيت، التنزيل يف
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السمات لهذه ونظًرا والنقر. التأشري بواجهة باالستعانة الويب إىل النفاذ من
أي من أرسع باستخدامه املستخدمون باَدَر موزايك، متصفح بها حظي التي
املتصفح.33 يف املنتظرة السمات من بأكثر موزايك متصفح تمتََّع آَخر. متصفح

بعد مليون، من ألكثر ١٩٩٣ يف الكمبيوتر مضيفات عدد يف الضخمة الزيادَة الِحِظ
املتصفحات وانتشاُر قوية أداًة الويب كانت .١٩٩٢ يف ألًفا ٧٢٧ يتجاوز ال كان أن

الحاسم. العام ذاك يف املضيفة األنظمة تضاُعَف أذكى موزايك مثل نة املحسَّ
يف العاملية العنكبوتية للشبكة الرسيع االزدهار عىل أثَّر آَخر حيوي ابتكار ثمة
أُطِلق التي ،١٩٩٣ يف الجديدة الهاتفي الطلب إنرتنت خدمة طرح وهو املتحدة، الواليات
من مغلقة» «منصة بأنه معروف موقع وهي إل).34 أو (إيه أونالين» «أمريكا عليها
الذين لعمالئه الحرصية) الدردشة (ُغَرف فريدًة اتصاٍل وخدماِت محتًوى يوفر إنه حيث
التسعينيات يف مرة ألول اإلنرتنت مستخدمي إىل بالنسبة الخدمة كانت الرسوم. يسدِّدون
خدمات من متنوعة واسعة مجموعة من االستفادة إمكانية رت وفَّ مساعدٍة بوسيلِة أشبَه
وأنظمة الدردشة غرف إىل الدخوَل الخدمُة سهلت واحدة. بنقرة اإلنرتنت عىل املعلومات
وتميََّزْت العرشين، القرن ثمانينيات نهاية يف شعبيًة اكتسبَْت التي النرشات لوحات
دفعت التي الرئيسية امليزات إحدى كانت االستخدام، سهلة رسومية مستخِدم بواجهة
واحدًة كانت الرشكة ألن ونتيجًة العرص. ذاك يف واسٍع نطاٍق عىل اختياره إىل العمالءَ
جانب (إىل اإلنرتنت الستخدام الجماهريي التسويق مجال دخلت التي الرشكات أوىل من
رسيًعا ازدهاًرا أونالين أمريكا خدمُة شهدت أخرى)، رشكات وبضع كمبيوسريف رشكة
الستخدام شهريٍّا دوالًرا ٢٠ مقداره ثابٍت رسٍم تطبيِق إىل َلْت تحوَّ عندما ،١٩٩٦ بعد
منصًة بوصفها — تشديدها وهو أََال أونالين، أمريكا خدمة عىل كبري مأَْخذٌ ثمة اإلنرتنت.
ارتفع اإلنرتنت. شبكة بقية إىل الوصول وحظرها امللكية املسجلة خدماتها عىل — مغلقًة
إىل مطرد بشكل وانخفض ،٢٠٠٢ يف مليونًا ٢٧ إىل كبريًا ارتفاًعا بها املشرتكني عدد
بسهولٍة، متاحًة املتصلة خدماتها من وآالٌف الويب أصبحت 35.٢٠١١ يف مليون ٤٫١
مع العَرص تواِكب ال أصبَحْت أونالين أمريكا مثل املغلقة املنصات خدمات أن لدرجِة

والعرشين. الحادي القرن مطلع
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املشاركة ومعمارية ٢٫٠ الويب إصدار

بالويب (املعروف للويب األول اإلصدار عالم تمثِّل أونالين أمريكا مثل الرشكات كانت إن
املتشكِّلة الطبيعة تحديد عىل تساعد املبتكرة الخدمات من ضخمًة مجموعًة فإن ١٫٠)؛

الجديد. القرن يف للويب
عالقة عىل قائمة ساكنٍة بيئٍة من الويب َر تطوُّ يصف ٢٫٠ الويب إصدار مصطلح
أطراف عالقة عىل قائم تفاُعيل تشاُركي متصل كوٍن إىل متعددة، بأطراف طرٍف
«معمارية بعنوان ٢٠٠٤ يف نرشه مقاٍل يف الفكرة هذه من أورييل تيم َع وسَّ بأطراف.36
مجتمًعا الويب جعلت HTML لغة لتكويد النسبية البساطة أن فيه كتب املشاركة»،
بلغ لقد محتًوى.37 إضافة باللغة ُمِلمٍّ شخٍص ألي يمكن حيث باألساس؛ املصدر مفتوَح
الجاهزة والنماذَج القوالَب إن إذ مطلوبًا؛ فيها التكويُد يَُعِد لم مرحلًة اآلن التقدُّم بنا
يزال وال اإلنرتنت. عىل للمساهمني اعتياديًة أدواٍت اآلن أصبَحِت التحميل وأزراَر للملء
ال لكن املتصفح، نافذة عىل بنقرٍة عليه الحصول املستخدمني بإمكان موجوًدا الكود
محتًوى إضافة أو الويب مواقع إلنشاء XHTMLأو HTML لغة تكويد ملعرفة بهم حاجَة

اإلنرتنت. عىل
اإلنرتنت من املحتوى عىل املستخدمني بحصول اتََّسم ١٫٠ الويب إصدار إن وحيث
يتصفحون فاملستخدمون باألساس؛ تفاُعليًة أكثر ٢٫٠ الويب إصدار عاَلم فإن بصعوبٍة؛
بل اإللكرتوني، الربيد وقراءة األفالم عرض مواعيد عىل لالطِّالع روتيني بشكٍل الويب
نرش كان االجتماعي. التواصل مواقع عىل التعليقات وينرشون الصوَر أيًضا لون يُحمِّ
إلضافة الرضوري الكود كتابة ثم ص، متخصِّ موقع إنشاء يتطلَّب املايض يف املحتوى
املراد امللفات تختار أنك السهولة من بَلَغ جديٍد محتًوى فنَْرشُ اآلن أما جديد؛ محتًوى
طريق عن للجميع اإلنرتنت إتاحُة تعزََّزْت عليها. التعليقات بعض تكتب وربما تحميلها

ذلك. تيرسِّ التي والتكنولوجيا واحدة بنقرة التحميل
الفيديو محتوى عرض من ٢٫٠ الويب إصدار عىل القائمة يوتيوب خدمُة َْت غريَّ
الجماهري، من عريضة قطاعات إىل املتحركة الوسائط تقديَم يوتيوب أتاح اإلنرتنت. عىل
توزيع وشبكات األفالم إنتاج الستوديوهات الحرصي االختصاَص سبق فيما كان ما وهو
عىل محتًوى يبثَّ أن اليوَم بإمكانه تسجيل كامريا يمتلك شخص أيُّ التليفزيون. خدمات
الفيديو مقاطَع مشاِهًدا املوقع عىل دقائق بضع من أكثر يقيض الذي وامُلشاِهد الويب.
ضغطة سوى السخيفة واألخرى راقيًا محتًوى تقدِّم التي املقاطع عن يفصله ال أنه يعلم

133



الرقمي الكون

دام ما تقريبًا يشء أيَّ ينرش أن شخص أي فبوسع املوقع؛ نجاح من جزء وهذا . زرٍّ
يوتيوب فإن كذلك والنرش. التأليف بحقوق محمي أو فاحٍش، أو خليٍع غريَ املحتوى
مثل مىض، فيما للنسيان قابًال كان الذي الجماهريية الوسائط ملحتوى بارز مستودع
— اإللكرتوني اإلعالم ملحتوى املؤقت الطابع إن املصورة. واألغاني التليفزيون إعالنات
مثل اإلنرتنت عىل املواقع إن حيث جديًدا؛ مساًرا اتخذ — إينيس هارولد شجبه الذي
وبوصفي للنسيان». «القابلة الشعبية الثقافة ملحتوى ضخمة أرشيفات أصبَحْت يوتيوب
الكالسيكية، رول آند الروك موسيقى سيما ال باملوسيقى، حياتي طوال مغرًما شخًصا
أن من الرغم وعىل يوتيوب. عىل املصورة األغاني من الدفني بالكنز بالغة سعادة سعدُت
لم الفيديوهات تلك فإن متدنِّيًة؛ الصوت جودُة تكون ما وغالبًا منخفضة، الصور دقة
اإلنرتنت عىل الفيديوهات هذه إتاحة إن يوتيوب. إنشاء قبل عادًة للجماهري متاحًة تكن
جذوَة ستُذِكي ع أتوقَّ فكما التسجيل، رشكات جانب من حصيفة اسرتاتيجية خطوة
املشاهدين من جديدة أجياٍل لدى القديمة الرائجة املوسيقى صنوف من بالكثري االهتمام

واملستمعني.
١٫٠ الويب إصدار من التطور جوهر يف اتصاٍل كوسيلِة الويب استخدام كان
هو ضخًما نموٍّا شِهَد مجاٌل وثمة .(٣٫٠ الويب إصدار (وحتى ٢٫٠ الويب إصدار إىل
فيسبوك مثل ملواقع االستثنائية النمو معدالت إن االجتماعي. للتواصل الويب استخدام
بوصفها املواقع لهذه الشديدة الجاذبية ح توضِّ ،٢٠٠٥ عام منذ إن ولينكد أدناه) (انظر
التي الرؤية الفيديو. ومقاطع والصور الشخصية واالهتمامات املعلومات ملشاركة محفًال
التجارة يف ال َقْت، تحقَّ قد الفائقة للوسائط كمنتًدى لإلنرتنت نيلسون تيد َرها تصوَّ
الشخصية الوسائط شكل يف وإنما فحسب، الجماهريية اإلعالم ووسائل اإللكرتونية
املتصلة البلدان من ببلد عمره من الثالثني دون شخًصا تجد أن يَنُدر أيًضا. امُلشاِركة
والنصوص بالصور حافًال االجتماعي للتواصل موقع عىل حسابًا يملك وال باإلنرتنت

الفيديو. ومقاطع

فيسبوك حالة: دراسة

فيسبوك موقع يربز االجتماعي التواصل ملواقع االستثنائي االستخدام معدل تحليل عند
بالعام الطالب زوكربريج، مارك يد عىل ٢٠٠٤ يف املوقع بدأ لالهتمام. مثريًا مثاًال بصفته
كان موسكوفيتز.38 وداستن هيوز كريس بالغرفة؛ وزميَليْه هارفرد بجامعة الثاني
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اإلعدادية مدرسته يف مارك طاَلَعها مطبوعة من إلكرتونية نسخًة يكون أن منه الغرض
مارك تسلََّل ،٢٠٠٣ نوفمرب يف هارفرد ويف التالميذ.39 جميع وصور أسماء تضمُّ كانت
امللحق الطالب بمهجع امُلِقيمني الطالب صوَر تضمُّ التي الجامعة بيانات قاعدة إىل
فكرته كانت «فيسماش».40 اه وسمَّ أنشأه موقٍع عىل الصور من أزواًجا ونرش بالجامعة،
إىل املوقع عنوان أرسل الطالب. من جاذبيًة األكثر الزوج الختيار سيصوِّتون الطالب أن
زار واحد يوم يف للجامعة. إلكرتونية بريدية قوائم عدة إىل أرسله ثم أصدقائه، بعض
بني املوقع راج الذي الوقت يف الصور.41 عىل مرة ٢٢٠٠٠ صوَّتوا طالبًا ٤٥٠ املوقع
دخول من هارفرد جامعة إداريو انزَعَج آَخرين)، كثريين غضَب (وأثار الطالب هؤالء
عىل املوقع بإيقاف أمٌر صدر الجامعة. صور بيانات قاعدة إىل به ح املرصَّ غري مارك
تأديبي إجراءٍ التخاذ هارفرد جامعة إدارة مجلس أمام مارك واستُدِعي اإلنرتنت، شبكة

معه.
كريس مع وقرََّر ،٢٠٠٤ يف الربيع فصل يف هارفرد إىل بالعودة ملارك ُسِمح
بعد املوقع انطلق االجتماعي. للتواصل موقًعا ليكون فيسماش فكرة توسعَة وداستن
ملونة صوًرا وضم فيسبوك»، «ذا اسم وحمل ،٢٠٠٤ فرباير ٤ يف مرة أول التعديل
وحالته الدرايس صه تخصُّ عن معلومات ومعها مشرتك طالب كلُّ َمها قدَّ مرسوقة) (غري
االجتماعية» «الشبكة الفيلم ر صوَّ وكما به.42 االتصال ومعلومات واهتماماته االجتماعية
املستخِدم يهتم لشخص االجتماعية الحالة مطالعُة كانت بوضوٍح، ِنتورك) سوشيال (ذا
األسايس التصميم ظل املوقع. إىل املستخدمني جذبت التي الرئيسية العوامل أحَد هي ألمره
عىل نصية مربعات لتضمني دقيقة تعديالت عليه دخلت لكن تغيري، دون هو كما للموقع

الحالية. أفكارك أو أنشطتك حول معلوماٍت لنرش تويرت موقع غرار
والجامعات الكليات إىل انترش ما ورسعان هارفرد، يف فوريٍّا نجاًحا املوقع َق حقَّ
ويف .edu ب ينتهي أْي جامعي؛ إلكرتونيٍّ بريٍد بعنوان التسجيل يلزم كان إذ األخرى؛
إلكرتونيٍّا، بريًدا ويملك عرشة الثالثة تجاَوَز شخص ألي االشرتاك املوقع فتح ٢٠٠٦
مقتًرصا املوقع يظل أن يف رغبوا الذين األعضاء من كثريٌ عاَرَضها التي الخطوة وهي
املشرتكني قاعدة من زادت حيث اسرتاتيجية؛ خطوة كانت ذلك، مع الجامعة. طالب عىل

ضخمة. زيادًة
يضم حيث الويب؛ عىل املستويات) كل (عىل نموٍّا املواقع أرسع من فيسبوك موقع
43.٢٠٠٨ منذ مشرتك مليون ٧٠٠ تبلغ بزيادٍة مشرتك، مليون ٨٠٠ عىل يربو ما
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ببالٍد يُِقيمون منهم باملائة ٧٠ املتحدة؛ الواليات من املستخدمني هؤالء أغلب يَُعْد لم
لغات.44 بعدة فيسبوك موقع عىل الدخول صفحة بإتاحة تأثََّرْت إحصائية وهي أخرى،
الرئيسية الوسيلَة بوصفه أفريقيا شمال يف فيسبوك موقع عىل الدخول إىل بالبنان يُشار
يناير يف ومرص تونس يف القمعية الحكم بأنظمة اإلطاحة يف الشعبي االحتجاج لتعبئة
فيسبوك مستخِدمي من األكرب الرقم تمثِّل ١٨–٢٥ العمرية الفئة أن حني ويف 45.٢٠١١
مارج الخالة 46.٢٥ سن فوق املستخدمون هو نموٍّا األرسع القطاع فإن األمريكيني،
وإحصاءات آرثر. والجد إيما الجدة وكذا فيسبوك، عىل حسابات يُنِشئون جورج والعم
تشري بل تنوًُّعا، وأكثَر سنٍّا أكربَ كونهم اتجاه يف فحسب تميل ال املوقع مستخِدِمي توزيع
٤٫٥ املتوسط فيسبوك مستخِدم يقيض املوقع. عىل أطول وقتًا اآلن يقضون أنهم إىل
عىل ساعة و٢٫٧٥ ياهو، موقع عىل ساعات ٣ بقضائه مقاَرنًة املوقع، عىل شهريٍّا ساعات

جوجل.47 عىل ساعة و٢٫٥ أونالين، أمريكا
ما مشابه. موقع أو فيسبوك عىل يوميٍّا ساعات ٤٫٥ يقيض شخًصا تعرف لعلك
البرش أن أحٍد عىل يغيب ال خاصًة؟ وفيسبوك عامًة، االجتماعي التواصل مواقع يف الجاذبية
عن وعائالتنا بأصدقائنا االتصاَل نحب إننا بعٍض. مع بعضهم بالتواصل يستمتعون
االجتماعي. التواصل مواقع باستخدام واآلن اإللكرتوني، والربيد املحمولة الهواتف طريق
تعليقاٍت وإبداءَ يوٍم، كلَّ أصدقاؤنا به يقوم ما ومطالعَة الصور مشاركَة لنا تتيح إنها
هدُف الدراسة. وزمالء األصدقاء بقدامى الصلة أوارص وتجديَد يفعلون، ما عىل لطيفٍة
الروابط وتعزيز يوميًة، عادًة املوقع زيارة جعل عىل املستخدمني تشجيُع هو فيسبوك
مشرتكي عدد يف الرسيع النمو إن مرتفعة. زيارة بمعدالت تحظى التي األخرى باملواقع
متزايدًة عائداٍت أَدرَّ املوقع)، عىل املستغَرق (الوقت املوقع «لزوجة» ب ُمقرتنًا فيسبوك،
والخسائر، األرباح إحصاءات تنرش ال خاصة ملكية اململوكة الرشكات إن األم. للرشكة
املوقع أرباح وستزيد دوالر.48 مليار ٢ تجاوَزْت ٢٠١٠ يف عائداتها أن املحلِّلون يقدِّر لكن
إن اإلعالنات. من جديٍد إليراٍد الرتافقية الروابط تحالُفات َجنْي مع املستقبل يف أكثر
يمكن والتسويق اإلعالن ألغراض العالم حول مشرتك مليون ٨٠٠ إىل الوصول حقِّ بيع
مع حدث كما األعضاء، هؤالء بخسارة املجاَزفة حساب عىل لكن ضخًما، عائًدا يدر أن
الشواغل هذه التفصييل بالتحليل وسأتناول .٢٠٠٧ يف لفيسبوك التابع بيكون مرشوع
عرش. الحادي بالفصل االجتماعي التواصل مواقع عىل الخصوصية شواغل من وغريها
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املعلومات إىل للنفاذ عاملية إلكرتونية بمنظومة أوتليه بول حلم من الزمنية الفرتَة إن
القرن تسعينيات يف العاملية العنكبوتية الشبكة صورة يف ِقه تحقُّ حتى ،١٩٣٤ يف
البرشيُة خَطِت الستة العقود هذه يف عاًما. ٦٠ واحد؛ جيل من أقل استغرقت العرشين؛
كمبيوترات إنتاج يلزم وكان واالتصاالت. املعلومات تكنولوجيا مجال يف شاسعة خطوات
أن يلزم وكان وبكفاءة، برسعة البيانات من ضخمة كميات معالجة بإمكانها إلكرتونية
إىل العرشين القرن خمسينيات يف املفرغة الصمامات من اإللكرتونية التكنولوجيا ر تتطوَّ
يف املدمجة الرتانزستور وحدات من ماليني إىل ثم مفردة، كمكونات الرتانزستور وحدات
حجم من مور قانون بحسب الرشائح سعِة تضاُعُف َض خفَّ الذي الوقت ويف الرشائح.
تضاعَفْت الذي الوقت ويف عامني. كلَّ النصف إىل ثمنها من كذلك ض خفَّ الرقيمة، األنظمة
من جزءٌ الباردة الحرب ولعل لربطها. شبكات إنشاء يلزم كان األجهزة، وقدرة رسعة
مشاركة يف رغبة األساس يف الباعث كان لكن املتحدة، الواليات يف إنشائها عىل الباعث
االتصاالت إضافُة الويب. ثم لإلنرتنت الرسيع النمو إىل ْت أدَّ الحاسوبية واملوارد املعلومات
الفائقة الوسائط شكل يف واآلن اإللكرتوني الربيد شكل يف بدايًة املعلومات، تكنولوجيا إىل
االجتماعية الوسائط يف ضخٍم نموٍّ إىل ْت أدَّ األغراض؛ كل تخدم التي املحمولة والهواتف
الرقمي الكون هذا أن يف املفاَرقُة وتكمن القرن. هذا يف التوسع يف يستمر أن شأنه من
بالكابالت الكوكب وارتباُط الكوكب؛ حول تلفُّ الكابالت من شبكٍة عىل قائٌم الالسلكي
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والتقاُرببنيالوسائط ُبْعد االتصاالتعن





السابع الفصل

«املسطح» العامل يف ُبْعد االتصاالتعن

هللا!» ُصنْع أبدع «ما

ميًال ٣٤ مسافة لتقطع املقدس الكتاب من املقتبسة باملشاعر املفعمة الرسالة هذه بُثَّْت
يف بمريالند بالتيمور يف الحديد السكة محطة إىل واشنطن يف العليا املحكمة مبنى من
الكونجرس أعضاء أمام للتلغراف عرٍض من جزءًا الرسالة كانت .١٨٤٤ عام مايو ٢٤
تعجبية جملة الرسالة أن الِحْظ جديدة.1 اتصال تكنولوجيا آنذاك كان الذي األمريكي،
للتساؤل، الجديدة التكنولوجيا بهذه اإللهي االرتباط تطرح ال فهي استفهامية؛ وليست
هذه بأن أفاد والذي الحقبة، تلك حكم الذي املنظوَر الرسالة عكست به. تحتفي بل
التواصل يف للمساعدة قوية أداة كونها بفضل إلهي إلهاٌم مصدُرها الجديدة التكنولوجيا
تكنولوجياِت يف مغموس عاَلم يف اليوَم مألوفة غري هذه النظر وجهة تبدو قد البرش. بني
أنها اإللهية العناية إىل النظرُة كانت الوقت ذاك إبَّان لكْن دينيٍّا، طابًعا تحمل ال اتصاٍل
ِت َ وفرسَّ الهاتف. وبعده التلغراف أتاَحِت التي الغامضة القدرات خلف املحرِّكة القوة
االتصال يف املؤثِّرة الكهرومغناطيسيَة القوى العلم ساحة يف املحَرزة الالحقة التقدُّماُت
التاسع القرن يف أخرى، ناحية من غموض. من اكتنفها ما أزاَلْت وتدريجيٍّا الكهربي،
بها. الجماهري قبول التكنولوجيات لهذه املفرتضة اإللهية الجذور استحضاُر عزََّز عرش
البطاريات من فريدًة منظومًة فيل ألفريد ورشيُكه موريس بي إف صامويل ابتَكَر
عبارة كانت التي فيل منظومة واستخَدَم دوري، بشكل التلغراف إشارة تضخيم أجل من
تقديم أجل من به)، نًا تيمُّ مورس شفرة يت (ُسمِّ ورشطاٍت نقاٍط من مؤلَّفة شفرة عن
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ال تقريبًا. ١٨٦٦ يف الصورة برادي ماثيو التقط مورس، بي إف صامويل :1-7 شكل
استوديو يف التُِقطت أنها التصوير مورِّخو ج يرجِّ الصورة. التقاط تاريُخ تحديًدا يُعَرف
إليه يُشار اًما رسَّ مورس كان .١٨٧٢ يف مورس وفاة وقبل ١٨٦٥ عام بعد بواشنطن برادي
مجال يف رشع ثم باريس، يف داجري لويس يد عىل ودرس التصوير، يف رائًدا كان كما بالبنان،

األمريكية. الكونجرس مكتبة املصدر: عودته. حال املتحدة الواليات يف البورتريه تصوير

فاعلًة وسيلًة يكون أن التلغراف بوسع أن يوضح الكونجرس من جمهور أمام عرٍض
العرض ُمشاِهدو انبَهَر وقد «آني»، وصف هو هنا األسايس املصطلح اآلني. لالتصال
عىل مورس يد بفعل النقر زرِّ بحركِة بالتيمور يف كلري ماونت حديد سكك محطة يف
بفعل لقرون قائمًة ظلت التي الحواجز إن ذاتها. اللحظة يف واشنطن يف اإلرسال زرِّ
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ُسكَّْت كلمة وهي التلغراف، باخرتاع تهاَوْت البرش بني التواصل سبيل واعرتضت املسافة
القرن مطلع يف العالم حول التلغراف أسالك مدِّ مع بُْعد. عن الكتابة تعني اليونانية من
وعرجوا املواطنون تجرأ الجديدة؛ الحديدية السكك خطوط لتشييد مصاحبًا عرش التاسع
شائع مشهد وهذا ينقر. وهو التلغراف زرِّ ملشاهدة املحلية الحديدية السكك محطات إىل
أداة يُعتَرب التلغراف كان آنذاك لكن اليوَم، الزمان من الحقبة تلك تتناول التي األفالم يف
قد الفكرة، حيث ومن األميال. آالف أو مئات بُْعد عىل مرئية غري يٌد تحرِّكها سحرية
الكفاية فيه بما متقدِّمة تكنولوجيا «أيُّ الشهرية كالرك يس آرثر مالحظة ل تأمُّ يفيدنا
العرص ذاك يف املشاهدين استجابة كانت كيف نتخيَّل لكي السحر!» عن تمييزها يتعذَّر

الجديدة.2 التلغراف لوسيلة

العليا املحكمة بمبنى ١٨٤٤ عام عرض يف مورس استخدمه الذي التلغراف زر :2-7 شكل
الذي األمريكي، للتاريخ الوطني سميثسونيان بمتحف معروٌض والزرُّ واشنطن. العاصمة يف
املصدر: العليا. املحكمة بمبنى ١٨٤٤ عام أقيم الذي العرض موقِع غرِب إىل ميًال يبُعد

األمريكي. للتاريخ الوطني املتحف سميثسونيان، مؤسسة
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تلغراف زرِّ مشاَهدة واشنطن يف األمريكي للتاريخ الوطني املتحف زائري بوسع
«يخرتع» لم مورس أن نغفل أالَّ املهم ومن .١٨٤٤ عام عرض يف استُخِدم الذي مورس
آَخرون ابتكرها التي التصميمات عىل تحسينات إدخال يف الفضل إليه يعود بل التلغراف،
سيمافور إشارات تستخِدم التي البرصي التلغراف تقنيُة انتَرشْت وبينما عليه. سابقون
ل ُمشغَّ تلغراف أول ابتُِكر عرش، الثامن القرن مطلع يف أوروبا من كثرية أنحاء يف
وويتستون كوك يد وعىل ،١٨٣٣ يف بأملانيا وفيرب جاوس يد عىل أوروبا يف كهربائيٍّا
عة املجمَّ املعلومات جودة لتحسني اإلنجليزي النظام م ُصمِّ .١٨٣٧ يف العظمى بربيطانيا
رشكة َلتْه شغَّ الذي املفرد، الحديدية السكك خط طول عىل العاملة القطارات حول
مقاطعة يف درايتون ويست إىل لندن يف بادينجتون محطة من ريلواي ويسرتن جريت
سكك إىل القطارات لتحويل آنية اتصال ملنظومة رضورة هناك كانت هيلنجدون.3
للقيادة منظومًة كانت املتقابلة. القطارات بني تصاُدم حوادث وقوع لتجنُّب جانبية
هذه يف ميًال ١٣) طويلًة مسافاٍت لتغطِّي الحقيقي الزمن يف للتشغيل مت ُصمِّ والتحكُّم
نسخته وطرح وأوروبا، املتحدة الواليات يف تجاريٍّا التلغراف مورس أنجح الحالة).
لهذا النطاق الواسع االنتشار إىل حاجٌة فيه ظهَرْت وقٍت يف نة املحسَّ الكهرومغناطيسية

االخرتاع.
بروديل فرنان الفرنيس املؤرخ فكرة إىل وينستون بريان االتصاالت مؤرخ أضاف
نموذج تصميم إىل تهدف التي التكنولوجيا، تاريخ يف والتسارع الكبح عوامل حول
يف بعضها وفشل االخرتاعات بعض نجاح وراء األسباب يُحلِّل (3-7 (الشكل ناجح
التي التكنولوجيات أن يف تمثََّل وينستون اتخذه رئييس مبدأ ثمة املجتمع.4 يف االنتشار
عليه أطلق فيما مدمجة باألساس هي االتصال، تكنولوجيات ذلك يف بما البرش، ابتكرها
يف محور طول عىل الجديدة االخرتاعات ابتكاَر وينستون يضع االجتماعية». «الدائرة
محوًرا ويحدد (األداء)، والتكنولوجيا الكفاءة) تمثِّل (التي العلوم بني االجتماعية الدائرة
ض تتمخَّ التي األفكار ر تتطوَّ نموذجه، وبحسب و«املستقبل». «املايض» لتمثيل جانبيٍّا
ثم اختبارها يجري حيث األويل؛ النموذج تصميم مرحلِة إىل العلوم من اخرتاعاٍت عن
تصميم بني حيويًة مرحلًة وينستون يصف مبتكريها. يد عىل عليها التعديالت إدخال
القول من واقتباًسا طارئة.5 اجتماعية رضورة تستلزم بأنها واالخرتاع، األويل النموذج
لعدٍد تأريًخا يسوق إذ الفكرة؛ هذه عىل وينستون يزيد االخرتاع»، أم «الحاجة املأثور
التلغراف نقل إىل دفعت التي الطارئة» االجتماعية «الرضورة كأمثلة. التكنولوجيات من
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يف الحديدية السكك خطوط أماِن ضماَن كانَْت وينستون تحليل يف االخرتاع مرحلة إىل
األسهم (أسعار والصحافة األعمال استخداماُت محلَّها حلَّْت ما رسعان أنه إال األساس،
اإلعالم، لوسائل والناقد املؤرخ إينيس، هارولد أبرز كما برًقا). املرسلة األخبار ونرشات
عنه نَجَم والذي ،١٨٥٠ عام بعد األخبار نرش يف التلغراف اه أدَّ الذي الحيوي الدوَر

السلع:6 حول واملعلومات األخبار آِخر ملشاَركة الصحف تعاونيات تكويُن

الدائرة االجتماعية
األداء

ا,ستقبل

ا,ايض

الكفاءة

التكنولوجيا

الرضورة
االجتماعية

الطارئة
كبح القانون

لإلمكانات ا,تطرفة

نماذج أولية االخرتاع النرش (اإلنتاج)

منتجات متكررة
ابتكارات منبثقة

تكوين األفكار

العلم

«تكنولوجيا وينستون، بي املصدر: بُْعد. عن االتصال النتشار وينستون نموذج :3-7 شكل
.(١٩٩٨) واملجتمع» اإلعالم وسائل

الجديدة،7 االتصاالت تكنولوجيا انتشار عىل تؤثر متمايزة جوانب ٤ وينستون يحدد
التكنولوجيا: النتشار عات مرسِّ و/أو مكابح عىل جانب كل وينطوي

السكك رشكاُت استغلَّْت بالتلغراف، اإلرسال حالة يف الرشكات»: «احتياجات (١)
األمان ألغراض القطارات مواقع لتتبُّع وسيلًة بوصفها الجديدة التكنولوجيا الحديدية
عوامل بضعة كذلك ظهرت التكنولوجيا. انتشار من عًة مرسِّ عوامَل هذه وكانت واإلدارة.
االتصال لتكنولوجيا واسع نطاق عىل استخدام أوَل ذلك كان إذ مثبطة؛ أو كابحة

الكهربي.
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يد عىل بالتلغراف اإلرسال نظاِم نجاُح كان األخرى»: التكنولوجيات «اشرتاطات (٢)
دفقات صورة يف بثه يمكن مورس)، (شفرة ق متفوِّ تشفري نظام عىل ًفا متوقِّ مورس
وُحْسن الذكاء من وفيل مورس وكان رشطات). أو (نقاط التيار من طويلة أو قصرية
الحروف تكرار إىل استناًدا األمثل التشفري نظاِم لتحديد الطباعة متجَر زاَرا بحيث اإلدراك
الدولية مورس شفرة باستخدام SOSاملألوف االستغاثة نداءُ يُرَسل وعليه، باملطبوعات.8
بحيث ،S نقطة-نقطة-نقطة O؛ رشطة-رشطة-رشطة S؛ نقطة-نقطة-نقطة بالصيغة
من مجموعات ثالث باستخدام طارئ أمر وقوع حال برسعة الرسالة هذه إرسال يمكن

بالتتابُع.9 التلغراف زرُّ يطبعها مألوفة عالمات ثالث
اإلرسال تطويَر األمريكية الحكومة دعَمِت وقانونية»: تنظيمية «إجراءات (٣)
ذكرُت وكما .١٨٤٤ يف بالتيمور إىل واشنطن من القصري الخط بتمويلها بالتلغراف
األمريكي، الكونجرس من أعضاء إىل ًما مقدَّ ملنظومته العام مورس عرُض كان آنًفا،
بريطانيا يف االنتشار أما التايل.10 العالم يف منظومتَه األمريكية الربيد هيئُة وتبنَّْت
الستحداث األوىل املحاوالِت الربيطانية األدمريالية رفَضِت إذ تعقيًدا؛ أكثر فكان العظمى
َرها طوَّ (التي ١٨١٦ ويف ودجوود)، َرها طوَّ (التي ١٨١٤ يف الكهربية التلغراف خدمة
اإلشارات إلرسال سيمافور وإشاراِت األعالَم البحر بعرض السفُن استخدَمِت رينالدز).11
املعتمدة العملية غري التكنولوجيا لهذه رضورًة األدمريالية تجد ولم بعض، إىل بعضها
ر طوَّ فعندما عدائيًة؛ أكثَر نحٍو عىل التكنولوجيا أخرى بلدان واستقبلت األسالك. عىل
بطرسربج، سان يف ١٨٣٢ يف فاعلة منظومة من األويل النموذَج شيلينج بافيل الدبلومايس
صنِْع من ليَسْت أنها أحٍد عىل يخفى (وال تخريبية أداًة األول نيكوالي اإلمرباطور اعتربها

روسيا.12 يف انتشاَرها وحَظَر هللا)،
من الثاني النصف يف الصناعية الثورة ر تفجُّ مع العامة»: االجتماعية «القوى (٤)
مختلف يف املدن لربط الحديدية السكك قضبان من األميال آالف ُمدَّت عرش، التاسع القرن
للقيادة منظومًة لتكون الحديدية السكك قضباَن التلغراف عواميُد وتتبََّعْت العالم. أنحاء
االستعماالت عىل استوَلْت ما رسيًعا اآلني لالتصال األخرى االستخدامات لكن والتحكم،
استخدام أمكن األخبار. ونرشات األسهم أسعار بثِّ عرب الحديدية بالسكك الخاصة
ووسائل األعمال ألغراض — النهاية يف والقارات — الدول لربط بالتلغراف اإلرسال

العسكرية. واألهداف الجماهريية اإلعالم
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لألطليس العابر التلغراف كابل

الطبيعة. به بَْت ورحَّ املرشوع؛ َق تحقَّ
الشقيقة. األمم بني يُفرِّق ما هناك يَُعْد ولم

يحتفلون. مًعا العالم حول والناس
يحتفون. وبإنجازهم اإلثارة تغمرهم

التلغراف. خطَّ يا انطِلق انطِلق
األرض. هذه سكان بني املحبَة وانُرشِ
الشمس. تحت األمم كلُّ تصبح حتى

واحد. بيت يف ُولِدوا كَمن إخوًة

١٨٥٨ يف نُِظمت صاِحبُها مجهوٌل قصيدٌة
لألطليس13 العابر التلغراف خط من االنتهاء حال
رأيه موريس صامويل أبدى واشنطن) يف الناجح العرض من عام (قبل ١٨٤٣ عام يف
من مجموعة أنشأت ١٨٥٦ ويف للتنفيذ.14 قابٌل لألطليس العابر التلغراف خطِّ مدَّ بأنَّ
َمْت قدَّ رشكًة نيويورك، من التاجر فيلد، دبليو سايروس بقيادة األمريكان األعمال روَّاد
بريطانيا من جزءًا آنذاك كانت التي أيرلندا، بجنوب وكندا املتحدة الواليات بربط مقرتًحا
يقطعها أن املزمع املسافُة كانت حيث الحدود؛ ألبعد َطموحًة فكرًة كانت العظمى.15
كان األحيان. أغلب يف العاصف األطليس املحيط شمال عرب تقريبًا ميل ٢٠٠٠ الخطُّ
تحت ميلني عمق عىل الشديدة الضغط ظروف ل تحمُّ بإمكانه الطول بهذا كابل تصنيع
التقنية الناحية من مستحيًال بََدا أمًرا املالح؛ املاء بفعل للتآُكل ومعرَّض البحر سطح
األهلية الحرب قبل العرص ذاك يف األسالك وعزل املعادن علم إليه وصل ما اعتبار عىل
ذاك يف مائية أسطح تحت الكابالت مد جرى أنه من الرغم وعىل مباَرشًة. األمريكية
التي املسافاُت كانت ،(١٨٥١ يف وفرنسا بريطانيا بني اإلنجليزي القنال فيها (بما الوقت
مقاَرنًة ضحلًة األعماق وكانت القنال)، تحت بحريٍّا ميًال ٢٥) نسبيٍّا قصريًة قطَعتْها

األطليس. املحيط بُعْمق
يف رشًقا التلغراف خطوُط ُمدَّْت عرش، التاسع القرن خمسينيات منتصف بحلول
األيرلندي البحر تحت لندن من وغربًا البعيدة، كندا رشق جزر حتى الشمالية أمريكا
نيويورك، رشكة املستثمرين من ورفاقه فيلد سايروس َس أسَّ أيرلندا. ساحل غرب حتى
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تحت ومدها الكابالت من ميل ٢٠٠٠ لرشاء كومباني تليجراف لندن آند نيوفاوندالند،
حكومتَِي دْعِم التماس يف ونجح املسعى، هذا اتجاه يف بقوة فيلد دفع األطليس.16 شمال
مسعى كان التقنية، الصعوبات اعتبار وعىل العظمى.17 وبريطانيا املتحدة الواليات
التقنية، الناحية من مستحيًال املقرتح الكابل املتشكِّكون واعترب جمة. بمخاطر محفوًفا

املتهورين. املستثمرين جيوب مللء مشبوهة خطًة كانت أنها كثريون وظنَّ

،١٨٦٦ يف لألطليس العابر التلغراف كابل مد من االنتهاء بنجاح يحتفي ملصق :4-7 شكل
إىل األمريكي والنرس املنتصف، يف نبتون البحر وإله اليسار، إىل اإلنجليزي األسد ر يصوِّ
عجيبُة بأنه بامللصق وأوروبا الشمالية أمريكا بني الجديد التلغراف خطُّ ُوِصف اليمني.

األمريكية. الكونجرس مكتبة املصدر: الثامنة. العالم

٢٠٠٠ طوله يبلغ كابل فتصنيع املشهد؛ عىل نفسها التقنية الصعوباُت فرَضِت
كان البحر، سطح تحت قدم ١٤٠٠٠ ُعْمق عىل الشديد الضغط ل تحمُّ وبوسعه ميل
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إشارة (لتوصيل نحايس داخيل بقلب َمِرن كابل وتصنيع الهمم. لتثبط كافية فكرًة
كانت آَخر. يًا تحدِّ كان البحر؛ ماء يف يصدأ لن الحديد من واٍق خارجي وغالف التلغراف)
حديثًا؛ مكتشفة مادًة تستخِدم الحقبة تلك يف البحر سطح تحت املمتدة األخرى الكابالت
الدائرة قرص إىل به يؤدي قد الذي البحر ماء من وحمايته الداخيل القلب لعزل ، الطَّْربَِخيَّ
عن عبارة والطربخي الدائرة). ف توقُّ عنه ينجم ما مقصود، غري مسار يف التيار (مرور
بشبه واملوجودة نفسه االسم تحمل التي الشجرة من مستخرجة بيضاء لبنية ُعصارة
أعجوبًة، املادة هذه تُعتَرب كانت وآنذاك آسيا. رشق بجنوب حاليٍّا) (ماليزيا مااليا جزيرة
يف غمرها عند وتشكيلها تليينها يمكن الطَّْلق، الهواء يف جافًة تكون أنها من الرغم فعىل
املثايل العازل لتكون صالبًة ستكتسب األطليس لشمال الباردة األغوار ويف الساخن. املاء
يُغطَّى كي بإنجلرتا املصانع إىل مااليا من ضخمٍة بكمياٍت الطربخي مادة ُشِحنت للكابل.
أسالك من خارج بغالف تغليفه يجري كان ثم للكابل، الداخيل النحايس القلُب بها
يف السفن مرايس بفعل للتلف التعرُّض من وحمايته الكابل لتعزيز الحلزونية الحديد

الكابل. طرَيف عند الضحلة املياه
مدِّ بمهام ُوكِّلت أمريكية حربية سفينة وهي نياجرا، إس إس يو السفينة انطلَقِت
،١٨٥٧ عام من أغسطس يف أيرلندا قبالة فالينشيا جزيرة من املرشوع، ألغراض الكابل
يف ُعَقٍد أربع برسعة بطيئًة تُبِحر السفينة كانت ميل. ١٨٠٠ بطول كابل متنها وعىل
ولم مؤخرتها، من تدريجيٍّا تمدُّه أخذَْت الذي الكابل عىل ضغٍط يف التسبُّب لتجنُّب الساعة
الكابل من ميًال ٣٣٥ وفقدت الكابل انفصل عندما بالبحر أيام ٣ سوى السفينُة تَْقِض
كان األطليس، كابل ملدِّ سنوات تسع طاَلْت كفاٍح رحلِة بدايَة تلك كانت املحيط. أغوار يف

املرشوع. يف املشرتكني واملستثمرين والعلماء املهندسني تمتحن أن مقدًرا
وبدأت ،١٨٥٧ شتاء طوال بريطانيا يف الكابل من املتبقي بالجزء الرشكة احتفظت
منتصف يف بدءوا املرة وهذا .١٨٥٨ عام من يونيو يف سفن بأسطول الكابل مد مجدًدا
نيوفاوندالند، تجاه غربًا مجموعٌة أبحَرْت ثم مًعا، الكابل نصَفِي وصل طريق األطليسعن
أن بعد لكن الكابل، َقْطع لتجنُّب ببطءٍ املجموعتان َمِت تقدَّ أيرلندا. تجاه رشًقا وأخرى
الخط مدُّ فشل الرشق، تجاه الكابل من ميًال ٢٥٥ أجاممنون الربيطانية السفينُة مدت
املحيط. عرض يف أخرى مرًة بدأت ثم باملؤن، للتزوُّد إيرلندا إىل األسطول أبحر مجدًدا.
خليج وبلغت بسالسة، الكابل ملد شديٍد بحرٍص نياجرا إس إس يو السفينة أبحَرِت
قبالة مرساتها أجاممنون السفينُة وألَقِت أغسطس، ٥ يف نيوفاوندالند يف باي ترينيتي
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بشبكتَي َال وُوصِّ الشاطئ إىل الكابل طرَيف معديتان نقلت نفسه. اليوم يف فالينشيا جزيرة
البالغ الكابل عرب رسالًة الرشكة مهندسو وأرسل وأوروبا، الشمالية أمريكا يف التلغراف
مرسلة رسالة أول كانت بنجاح. أيرلندا إىل األطليس شمال تحت املمتد ميًال ١٩٥٠ طوله
الناس ويف السالم، األرض وعىل األعايل؛ يف هلل «املجد االختبارية: الرسالة غري بالكابل
املتشكِّكني.18 كلِّ شكوك مدحًضا لألطليس العابر التلغراف كابل نجح وهكذا املرسة.»

لألطليس العابر التلغراف كابل مد من االنتهاء نجاح لخرب املواِكُب الفعل ردُّ كان
عن آنذاك الجماهري فعِل ردُّ يقلَّ لم باملشاعر. ُمفَعًما ١٨٥٨ عام من أغسطس ٥ يف
عاًما ١١١ بعد القمر عىل البرش هبوط مع العاَلم دول بني فاَضْت التي الطيبة النوايا
نيويورك، إىل التلغراف بكابل االتصال أخباُر وصَلْت عندما .١٩٦٩ عام من يوليو يف
ِت ودقَّ كومون بحديقة مدفع ١٠٠ أُطِلق بوسطن، يف بالشوارع. عفوية احتفاالٌت انطلَقِت
الكابل عرب موجزة تهنئٍة رسالَة فيكتوريا امللكة أرسَلِت ساعة. ملدة أجراَسها الكنائُس
القديم العاملني بني وذهابًا جيئًة الرسائل مئاُت َقْت تدفَّ بيوكانان.19 جيمس الرئيس إىل

املمتد. الكابل خط عرب والجديد
عام من سبتمرب ١ يف مواطنوها فيه شاَرَك رسميٍّا احتفاًال نيويورك مدينة أقاَمْت
لألطليس، العابر التلغراف كابل مرشوع ومستثمري فيلد، سايروس لتكريم ١٨٥٨
اضطلعوا الذين واملهندسني العلماء وطاقم الكابل، تَا مدَّ اللتني السفينتني وقبطانَِي
مدينة بوسط اآلن يُعَرف ما شمال باتري، من مهيب احتفايل موكٌب َم تقدَّ باملرشوع.
واملفارقة باملدينة. اإلطفاء رجاُل نظََّمها املشاعل بأضواء بمسريٍة اليوُم واختُِتم مانهاتن،
عن تعطََّل االحتفاالت له أُِقيمت الذي لألطليس العابر التلغراف كابل أن للحزن، املثرية
ما موضٍع يف الطربخي عازل عرب نَفذَ للتآُكل املسبِّب املالح فاملاء ذاته؛ اليوم يف العمل

ل. املوصِّ دائرة ِقَرص يف تسبََّب ما هائٍل؛ ضغٍط تحت ميل ٢٠٠٠ طول عىل
عند األمل بفقدان شعوٍر إىل فه توقُّ وأدَّى واحد، ويوم أسابيع أربعة ملدة الكابل عمل
للمفهوم موجًزا) كان (وإْن ناجًحا إثباتًا كان املرشوع لكن كليهما، األطليس املحيط طرَيف
أكثر جديد كابل ملد خطًة فيلد سايروس وضع الفور وعىل استبداله. عىل الجهود َع شجَّ
االنتهاء تأخري شأنه من كان املتحدة الواليات يف األهلية الحرب اندالع أن إال ًال، تحمُّ
واإلنشاء التصميم أخطاء حلُّ الجديد الكابل تصميم يف ُروِعي سنوات. سبع لقرابة منه
بغالٍف وتمتََّع الطربخي، مادة باستخدام أفضل بشكٍل فُعِزل األول؛ املوصل واجَهِت التي

الصلب. أسالك من أقوى
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الوقت، ذاك يف العالم يف سفينة أكرب إيسرتن، جريت أبحَرْت ،١٨٦٥ عام من يوليو يف
سوى سفينة ألي كان ما متنها. عىل ًال محمَّ ميٍل ٢٠٠٠ بطول كابًال لتمدَّ أيرلندا من غربًا
األطنان آالف وزنه بلغ الذي ن، املحسَّ الكابل تحمل أن إيسرتن جريت بضخامة سفينٍة
الخط، انفَصَل الكابل من ميًال ١٢١٦ مد بعد أغسطس، ٢ ويف ميل). لكل باوند ٣٥٠٠)
عمق عىل البحر قاع إىل غاص الكابل، طرف اللتقاط الفورية الجهود من الرغم وعىل
فحسب سيستسلمون األوهن العزيمة أصحاَب أن املرء ع سيتوقَّ حدث ما بعد ميلني.
ويف بسهولة. عزيمته تلني شخًصا يكن لم فيلد سايروس أن إال املرشوع؛ عن ويتخلَّْون
وأبحرت ُفِقد، ما الستبدال بريطاني مصنع يف جديد كابل ُصنِّع العام، ذاك من الحق وقت
بسالسة الكابل ملد جديدة آلة ابتُِكرت أيرلندا. من ١٨٦٦ صيف يف مجدًدا إيسرتن جريت
إىل التدريجي هبوطه لتيسري الطَّْفو عىل أكرب بقدرٍة الجديد الكابل وتمتََّع ،(3-7 (صورة
ألَقْت ١٨٦٦ عام من يوليو ٢٨ يف البحر، عرض يف يوًما ٢٠ قضاء بعد األطليس. عمق
نيوفاوندالند، يف الصغرية كونتينت هارتس قرية قبالة مرساتها إيسرتن جريت سفينة
مشكالت دون وظيفتَه الكابل هذا أدى هناك.20 التلغراف محطة إىل الكابل طرف وُحِمل

للمحيطات. العابرة التلغراف كابالت من كثرٍي بمدِّ املبرشِّ وكان لسنواٍت،
إىل األمريكتني من الكوَن البحرية الكابالت طوََّقِت ،١٩٠٠ يف القرن بانقضاء
وإندونيسيا الهند وحتى وأفريقيا، األوسط الرشق إىل املتوسط البحر وعرب أوروبا،
التلغراف كابل ومد صنع يف بُِذلت التي املضنية التقنية الجهود وأسرتاليا.21 والصني
العالم قارات كل بني الكوكب مستوى عىل التوصيل خطوِط مدَّ ْت َ يرسَّ لألطليس العابر
العابر التلغراف كابل عىل وينستون نموذج تطبيق يمكن اإلفادة باب من املأهولة.
الحاجة هي الطارئة االجتماعية الرضورة كانت نوعه. من األول الكابل بوصفه لألطليس
انزَوْت ولندن. نيويورك العالم: يف العظميني للقوتني االقتصاديتني العاصمتني ربط إىل
النَِّشطة التجارة حركُة محلَّها وحلَّْت ١٨١٢ عام حرب خلََّفتْها التي العداء مشاعر بقايا
أسعار حول املجمعة املعلومات مشاركة إىل الحاجة عىل التجارة اعتمَدِت األمتني. بني
بني بالتواُصل يسمح أن التلغراف خط شأن من باالستثمار. املتعلقة واملعلومات السلع
األطليس ليعرب تقريبًا أسبوعني الربيد يستغرق كان وقٍت يف الحقيقي، الزمن يف القارات
يف لينكولن أبراهام اغتيال خربُ استغرق ،١٨٦٥ عام من أبريل ففي السفن؛ متن عىل
من (اقتباًسا النسبي والتفوق بحًرا.22 لندن يبلغ كي يوًما ١٢ الشهر، من عرش الرابع
جزءًا وكان عظيًما، كان بحًرا املنقول الربيد عىل التلغراف كابل به تمتََّع الذي روجرز)
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قلََّلْت .١٨٦٦ يف إيسرتن جريت السفينة متن عىل كانت التي الكابل مدِّ آلُة :5-7 شكل
مكتبة املصدر: األطليس. أعماق إىل مدِّه أثناء الكابل عىل الضغط من نة املحسَّ التلقيم آليُة

األمريكية. الكونجرس

تطبيق ييل فيما .١٨٥٨ عام القارتني كلتا يف األجل القصري االحتفال خلف السبب من
لألطليس: العابر التلغراف كابل عىل لالنتشار وينستون نموذج

رشكة وجود علة هو لألطليس العابر التلغراف كابل كان الرشكات»: «احتياجات (١)
الرشكة فنجاح فيلد؛ سها أسَّ التي كومباني تليجراف لندن آند نيوفاوندالند، نيويورك،
الرسائل بث عىل القدرة لتوفري متني كابل مد عىل القدرة إىل مباِرش بشكل راجًعا كان
بديل هناك يكن لم اقتصاديٍّا. مواتية الخدمة لجعل الالزم للبث الرتددي النطاق أو
تكن (لم الوقت ذاك يف للمحيطات العابر اآلني التواصل أجل من بالتلغراف لإلرسال
ضئيًال جزءًا الربيد وشكََّل .(١٩٦٢ عام حتى مطروًحا خياًرا الصناعية االتصال أقماُر

الكابل. مدَّ الشحن تُعاِرضرشكاُت لم وعليه للمحيطات، العابرة التجارة من ا جدٍّ
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لألطليس العابر التلغراف كابل نجاُح َف توقَّ األخرى»: التكنولوجيات «اشرتاطات (٢)
املواد وعلم املحيطات، علم متمايزة: مجاالت ثالثة يف املحَرزة التقنية التقدُّمات عىل
البحرية سالَحا أجرى الكابالت. مد وتكنولوجيا املعادن)، وعلم الطربخي (استخدام
القرن خمسينيات يف األطليس املحيط لقاع َمْسحية دراسات عدَة والربيطاني األمريكي
املالِزم مجاله يف الرائد املحيطات عاِلم َد حدَّ للكابل. املخطط املسار طول عرشعىل التاسع
العابر التلغراف لكابل املثايل املسار بوصفها البحر تحت مستقرًة» «بقعًة موري ماثيو
يف حيويٍّا عنًرصا باملطاط شبيهٍة عازلٍة كمادٍة الطربخي استخدام وكان للمحيطات.23
وصبِّها الشجر عصارة ملعالجة طرٍق استحداُث ولزم العميقة. املياه يف الكابل حماية
عازٍل غالٍف لفُّ بوسعها آلٍة وابتكاُر لإلشارات. الحامل الداخيل النحايس السلك حول
يلزم كان وأخريًا، ل. املوصِّ «تصفيح» يف كذلك ا مهمٍّ كان الكابل حول الصلب السلك من
دون سفينٍة من بسالسٍة مدُّه يمكن بحيث العميقة املياه يف الكابل وْضِع حرفية إتقان

الكابل. من السابقة النَُّسخ قَطَع الذي املرغوب غري الضغط يف التسبُّب
أمريكا حكومتَْي من كلٌّ دعَم آنًفا، ذكرنا كما والقانونية»: التنظيمية «اإلجراءات (٣)
املتكبدة املخاِطَر الحكومي الدعُم َض وخفَّ باملخاطر، املحفوَف املسعى بقوٍة وبريطانيا
بريطانيا حكومُة َدْت تعهَّ كومباني. تليجراف أتالنتيك لرشكة وِمنٍَح دعٍم برامج بتوفري
املخطط للمسار املسحية الدراسات إلجراء امللكية البحرية سفِن باستخداِم العظمى
جنيه ١٤٠٠٠ بدفع الربيطانية الحكومة َدِت تعهَّ ذلك، عىل عالوًة التلغراف. كابل وملد
سينخفض حينها باملائة، ٦ ربحها صايف يتجاوز حتى سنويٍّا الرشكة إىل إسرتليني
اعتَمَد ،١٨٥٧ يف الالحقة.24 عاًما والعرشين للخمسة إسرتليني جنيه ١٠٠٠٠ إىل الدعم
البداية، يف سنويٍّا دوالر ٧٠٠٠٠ بلَغْت مكافئٍة بقيمٍة مشاِبًها دعًما األمريكي الكونجرس
البحرية َرِت وفَّ كما باملائة.25 ٦ عتبة الربح صايف يتجاوز بعدما سنويٍّا دوالر ٥٠٠٠٠ ثم
وسفينة الجديدة، نياجرا إس إس يو سفينة ١٨٥٧؛ يف الكابالت ملد سفينتني األمريكية
.١٨١٢ عام يف تناَحَرتا تني أمَّ بني نوعها من فريدة رشاكة كانت سسكويهانا. إس إس يو
التلغراف بكابل محموًما اهتماًما الجماهري ِت اهتمَّ العامة»: االجتماعية «القوى (٤)
من بكلٍّ ١٨٥٨ يف ألوانها السابقة االحتفاالت إبَّان تجسد ما وهو لألطليس، العابر
الذي اآلني االتصال آثاَر األمتني كلتا مواطنو ملس املتحدة. والواليات العظمى بريطانيا
تغلغلت التي الحديدية السكك قضبان طول عىل التكنولوجيا انتشار مع التلغراف َره وفَّ
االتصاالت أصبحت وستينياته. عرش التاسع القرن خمسينيات يف العنكبوت كشبكة
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بد ال دونها. عاَلٍم تخيُّل يصعب إنه حتى اليوَم، اعتياديٍّا أمًرا للقارات العابرة اإللكرتونية
للُمواِطن كثريًا أضخم يبدو كان لألطليس العابر التلغراف كابل مد عىل السابق العاَلم أن
بنجاح منه االنتهاء بعد العالم بقاع مختلف بني للمسافات بإدراكه مقاَرنًة العادي،
العابرة التلغراف خطوط يف متمثًِّال املسافات» «تاليش ب الجماهري وشعوُر .١٨٦٦ يف
العالم مستوى عىل الهاتف خطوِط مدِّ بفعل الحق وقت يف كبرية زيادًة زاد للمحيطات

البحار.26 أسطح وتحت القارات عرب

إينيس وهارولد واإلمرباطورية االتصاالت

أَْوُجَه ودرس االتصاالت، مجال يف مؤثًرا كنديٍّا باحثًا (١٨٩٤–١٩٥٢) إينيس هارولد كان
لنيل رسالته كانت وسقوطها.27 اإلمرباطوريات وصعود والنقل، االتصاالت بني الربط
الحديدية، للسكك ريلرود باسيفيك كناديان رشكة تاريخ عن االقتصاد يف الدكتوراه درجة
خاصًة الكنديني، حياة عىل األثر بالَغ عرش التاسع القرن ثمانينيات يف إنشاؤها أثََّر وكيف
تأثري ذات اتصاٍل وسيلَة الشمالية أمريكا يف الحديدية السكك خطوط كانت الغرب.28 يف
طالعنا، وكما قضبانها، طول عىل الغربية الثقافة نقلت إذ عرش؛ التاسع القرن يف مجازي
السكك قضباَن التلغراف خطوُط تتبََّعْت حيث الحريف باملعنى اتصاٍل وسيلَة كانت
االقتصادية لدراساته العاَلم مستوى عىل ثم أوًال كندا يف إينيس صيت ذاع الحديدية.
يف األخشاب، ومنتجات والفراء السمك مثل الطبيعية، السلع لعبته الذي الدور عن
الكالم ر تطوُّ تاريَخ درس العملية حياته من الحق وقت ويف بكندا.29 الوطنية التنمية
الوسائط تعريِف إىل باالتصال اهتماُمه به وأدَّى القديمة. اإلمرباطوريات يف والكتابة
لتمييز َدهما حدَّ مصطلحان وهما باملكان؛ مرتبطة وإما بالزمان مرتبطة إما أنها عىل
املرصية اآلثار يف الحجرية األعمدة عىل املنقوشة املعمرة فالرسائل االتصاالت.30 يف التحيُّز
داَمْت باستمراريٍة وتمتََّعْت إينيس، وصف بحسب بالزمان»، «مرتبطًة كانت واإلغريقية
بوصفها والتليفزيون والراديو الصحف مثل األحدث الوسائَط إينيس وعرَّف لقرون.31

زواًال. وأرسُع دواًما أقلُّ باألساس وأنها باملكان»، «مرتبطًة
ألن للمستمع؛ متناقًضا باملكان» «املرتبطة اإللكرتونية الوسائط مصطلح يبدو
الكرة «تسطيح» عىل تعمل الحديثة الوسائط أن هو الفصل هذا موضوعات أحد
كرينكروس فرانسيس إليها تشري عمليٍة يف والزمان، املكان من كلٍّ بتقليص األرضية
ظهَرْت التي «املميكنة» املعارصة اإلعالم وسائَل إينيس وينتقد املسافات».32 «تاليش ب
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بالوسائط مقاَرنًة املؤقت لطابعها والتليفزيون، والراديو الصحف مثل الحرب، بعد
دعائية أجندة أغراَض خدَمْت باملكان املرتبطة والوسائُط الكتب. مثل بالزمان» «املرتبطة
ساهَمْت باملكان املرتبطة الزائلة الوسائط أن استشعر كما إينيس. ازدراها واستهالكية
التوازن غياب أن وارتأى كندا.33 يف خاصًة الثقافات، كل يف الشفاهي الرتاث نضوب يف
تعليم يف إليه االلتفات ينبغي بالزمان املرتبطة والوسائط باملكان املرتبطة الوسائط بني

الجامعية. املرحلة يف باألخص الشباب،
الثقايف التعليم عىل عكسيٍّا تأثريًا يؤثران والتليفزيون الراديو أنَّ إينيس ظنَّ إْن
ل يتأمَّ وهو بالغًة صدمًة فسيُصَدم العرشين، القرن خمسينيات مطلع يف للشباب
فالشباب الراهن. الوقت يف باملكان املرتبطة الوسائَط كافًة األعمار من الطالب استخداَم
وإنما فحسب، اليوم ساعات أغلب أثناء املحمولة الهواتف باستخدام يتواصلون ال
إلكرتونيٍّا بريًدا أحدهم يطبع أن فيَنُدر تماًما؛ الزوال رسيعة إلكرتونية رسائل يرسلون
ومعروف محفوًظا. املطاف بها ينتهي النصية الرسائل من ا جدٍّ قليل وعدٌد ورٍق، عىل
كبري بمعدل ذلك ويحدث يدومان، ال ومقرها تصميمها أن اإلنرتنت عىل الويب مواقع عن
تغيري املايض يف جرى التي املواقع مظهر عىل لإلبقاء أرشيفات إنشاء يجري أنه لدرجة

عديدة.34 مرات تصميمها
يف الكتاب، هذا من أخرى مواضع يف إليه أرشُت كما املفارقة، أَْوُجه أحد يكمن
الراديو محتوى إىل النفاذَ الواقع يف جعَال العاملية العنكبوتية والشبكة اإلنرتنت أن
باملكان املرتبطة الوسائط فهذه إينيس؛ أيام عليه كان ا عمَّ أيَرس والصحف والتليفزيون
واألرشيفات البحث محركات خالل من محتواها عىل االطِّالع حيث من زواًال أقلُّ اآلن هي
والتليفزيون الراديو محطات إىل الوصوُل اإلنرتنت مستخدمي بوسع الشبكة. عىل الرقمية
اإلعالم رشكات وأغلب املباِرش؛ الحي البث فقرات ويشاهدون يسمعون وهم العالم حول
يشاء متى ثانية مرًة تشغيلها أجل من السابقَة الحي البث فقراِت أرشيفاٍت يف تخزِّن
قضاء وإما النارش زيارة إما يعني مىض فيما الصحف أرشيف إىل الوصول كان أحدهم.
املكتبات. من مكتبٍة يف الصحف ألرشيفات امليكروفيلم بكرات وتشغيل تثبيت يف ساعات
محتواها يعود اإلنرتنت عىل رقمية أرشيفاٌت لديها واملجالت الصحف كربيات أغلُب واليوَم

كثريًا. وأبسط أرسع املحتوى إىل الوصول وصار سابقة، عقود إىل
حجرات يف املتعددة للوسائط والطالب املدرسني استخدام من إينيس سيُذَهل وكذا
ومقاطع املعروضة الصور إضافة يف جهًدا ِخْر أدَّ لم فأنا حديثًا؛ بالجامعات الدراسة
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ِت َ يرسَّ اإلنرتنت. عىل املناهج وإىل ي صفِّ محارضات إىل املباِرشة الويب وروابط الفيديو
لم التي «املحارضات» هذه إىل وعمًقا ثراءً وأضافت املحتوى، هذا عىل االطِّالع الويب
اإلنرتنت عىل حواراٍت يف املشاركة طالبي من أطلب الزمان. من عقد منذ ممكنة تكن
ألنني وذلك الدراسة؛ حجرات بنقاش الخاصة الويب مواقع عىل الدورة محتوى حول
كبريٍة محارضاٍت قاعِة يف الحديث عن يعزفون الذين الطالب من كثريًا أنَّ اكتشفُت
بعُض ويجرِّب اإلنرتنت. عىل املنتديات هذه يف كثريًا أكرب بدرجٍة آرائهم عن ون يعربِّ
املحاَرضَة الطالب بعض يحرض حيث املختلطة؛ الدراسة حجراِت التدريس هيئة أعضاء
املادي الحضوَر الطالب بعض ل يفضِّ بُْعد. عن البقية يشارك بينما الدراسة، بحجرِة
متطلباٍت بسبب بالعمل أو باملنزل املحارضة ي تلقِّ آَخرون يحبِّذ بينما الدراسة، بحجرة
فصوًال يعقدون حيث الفكرة؛ هذه عىل التدريس هيئة أعضاء بعض زاد عمليٍة. أو أرسيٍة
الدرايس الربنامَج اآلَخرون ى ويتلقَّ ما بموقٍع الطالب بعُض فيها يكون دوليٍّا، مختلطة

املسطَّح». «العاَلم مفهوم هي ذلك حدوَث تتيح التي والفكرُة أخرى. قاراٍت من

املسطَّح العاَلم نشأة

كابل تشغيل فنجاُح حديثًة؛ ظاهرًة البحرية الكابالت عرب العالم ربط يكن لم طالعنا، كما
يف لألطليس العابر التلغراف لكابل النهائي والنجاُح ،١٨٥١ يف اإلنجليزي القنال تلغراف
الكابل خطوط ملد والخاص العام القطاعني بني كثرية رشاكات تكوين إىل يَا أدَّ ١٨٦٦؛
جميع بني كابل مدُّ أمكن ١٨٩١ عام وبحلول العالم. محيطات وتحت القارات عرب
الُكربى العالم مدن أغلب بني التلغراف أسالُك وربَطْت الست، املأهولة العالم قارات
البحرية الهاتف كابالت لتشمل بعُد فيما املسارات هذه عت ُوسِّ .(6-7 الشكل (انظر

األخرى. هي العالم قارات وصَلْت التي
األصول يف والتحكم القيادة ألغراض هذه االتصال خطوط أهمية إغفال ينبغي ال
الكابُل عزََّز العالم. عىل املهيمنة العظمى القوى ِقبَل من البحار وراء فيما االستعمارية
املستعمرات حكومات عىل العظمى بريطانيا سيطرَة الهاتفية االتصال وخطوُط البحري
األوروبية القوى واعتمَدِت ونيوزيلندا. وأسرتاليا أفريقيا ورشق والهند كندا يف لها التابعة
واألمريكتني أفريقيا يف ذاته الغرض أجل من هذه بُْعد عن االتصال خطوط عىل األخرى
التنفيذيون واملديرون بالوطن املالية ووزراء الخارجية وزارة وكالء يَُعْد لم وآسيا.
طوال؛ بأسابيع إرسالها بعد بالسفينة لتصل التجارية التقارير انتظار إىل مضطرين
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بآسيا. أوروبا وربطت األمريكيتني للقارات العابرة التلغراف خطوُط عربَْت :6-7 شكل
عرب وامتدَّْت أفريقيا وطوََّقْت بأوروبا، الغربي األرضية الكرة نصَف البحرية الكابالت وصَلِت
وأسرتاليا آسيا رشق جنوب حتى امتداَدها وواصَلِت الهندي، املحيط حتى املتوسط البحر
خطوط املصدر: العرشين. القرن مطلع بحلول إلكرتونيٍّا متصًال العاَلم كان ونيوزيلندا.
مركاتور. بإسقاط العالم أطلس ،٥ رشيحة ،(١٨٩١) امليرسَّ ستيلرز أطلس التلغراف،

اإلبداعي. املشاع مؤسسة

املستعمرات. لدى نظرائهم من بالهاتف) (والحًقا بالتلغراف اليومية التقارير وصلت إذ
القرن يف العالم إمرباطوريات تنمية من الحقيقي الزمن يف املحصلة املعلوماُت عزََّزِت

العرشين. القرن يف بقائها استمرار عىل وساعَدْت عرش، التاسع
سبعينيات حتى نحاسية أسالك من قوالب من البحرية الكابالت تصنيع تألََّف
أْن أجل من الزجاجية البرصية األلياف موصالت استحداث بدأ عندما العرشين، القرن
بكثرٍي وزنًا أخفُّ البرصية األسالك كابالت واملكلفة. الثقيلة النحاسية الكابالت محلَّ تحلَّ
رشكُة بنجاح أطلَقْت ،١٩٦٧ يف عديدة. بمرات النحاس تفوق تحميلية بطاقة وتتمتَّع
تيلستار قمَر األوروبيني بُْعد عن االتصال خدمات مقدِّمي من اتحاٍد مع تي آند تي إيه
االتصاالت ألغراض البحرية الكابالت عن بديًال الصناعية األقمار َرِت وفَّ لالتصاالت.35
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توجد والتشغيل. واإلطالق التصنيع حيث من التكلفة باهُظ بديٌل لكنها العاملية، بُْعٍد عن
والخطر الدقيقة، والنيازك الكوني، اإلشعاع تهديدات بسبب تشغيلها يف خطورة كذلك
وعادًة اإلنسان.36 صنع من الفضائي بالحطام لالصطدام التعرُّض يف املتمثِّل املتزايد
املياه؛ من األقدام آالف تحت العميقة املحيطات يف محميًة البحرية الكابالت تكون ما
البحرية والزالزل الصيد وشبكات السفن مرايس من تأتي لعملها الرئيسية والتهديدات

العرضية.
،١٩٩٠ عام منذ مهولة زيادًة البرصية األلياف لكابالت التحميلية الطاقة زاَدِت
اإلشارات بتحويل الكابالت تعمل متعددة. بألوان م امُلضمَّ الضوء استخدام مع خاصًة
وتنطفئ تومض ضوئية نبضات إىل والهواتف الكمبيوترات مثل األجهزة من الكهربية
بحيث اللون؛ بحسب ع تتنوَّ الضوئية النبضات وهذه الواحدة. الثانية يف املرات ماليني
من اآلَخر الطرف وعند البرصية، األلياف كابل داخل مستقلة كقناٍة لوٍن درجِة كلُّ تعمل
مرًة ويحوِّله األلوان املتعددة الضوئية الدفقات تيار استقباِل جهاُز ذلك يرتجم الكابل،
خادم من الويب فموقع ترجمتها؛ الهاتف أو الكمبيوتر بوسع كهربية نبضات إىل أخرى
صورة يف بحرية كابالت عرب يُبَثُّ باريس يف محمول هاتف عىل يُعَرض كونج هونج يف

الضوئية. النبضات ماليني
قانون عىل املوافقة أن ،٢٠٠٥ يف مسطح» «العالم كتابه يف فريدمان توماس ذكر
من األميال آالف تركيب إىل ْت أدَّ املتحدة؛ الواليات يف ١٩٩٦ لعام بُْعد عن االتصاالت
كربى عن التنظيَم القانوِن وبرفع العالم.37 حول الجديدة البرصية األلياف كابالت
بني املنافسة احتدام إىل القانون أدَّى املتحدة، الواليات يف بُْعد عن االتصاالت رشكات
الجديدة. األلياف من كثيفة شبكات تثبيت حول الخارج) يف (ورشكائها الرشكات هذه
القرن تسعينيات يف االزدهار فرتة إبَّان شهدته الذي الرسيع النمو أن الرشكات َعِت توقَّ
يف اإلنرتنت يف العاملة الرشكات سوق انهارت عندما النهاية. ما إىل سيستمر العرشين
ع التوسُّ يف أفرطت التي بُْعد عن االتصاالت مؤسسات من كثريٌ أغلق ،٢٠٠٠ عام ربيع
من كثريًا بأقل البرصية األلياف من التحتية بنيتَها الناجية الرشكات واشرتَِت أبوابَه،
إىل بُْعد عن االتصاالت يف املنخفض والطلب املفرط العرض قوى أدَّْت الفعلية.38 قيمتها
املكاملات تكاليُف انخفَضْت فريدمان، أشار وكما املدى. البعيد البث أسعار انخفاض
البيانات نقل كلفة وانخفَضْت سنتات، ١٠ إىل للدقيقة دوالرين من املدى البعيدة الهاتفية
أنه من الرغم عىل — اإلنرتنت رشكات سوِق انهياَر أنَّ واملفارقة تقريبًا.39 الصفر إىل
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عىل انطوى — األوىل اإلنرتنت خدمات من كثرٍي يف ُكربى تغيريات مجموعة حدوث إىل أدى
يف تُستخَدم لم لكْن تثبيتها، جرى التي الداكنة» «األلياف يف تمثََّلْت عظيمة أمٍل بارقِة
وهذه املثبتة، البرصية األلياف كابالت من كثرٍي توصيل أُِعيد ٢٠٠٠ عام ومنذ الحني. ذاك
جديدة لخدمات االستثنائي النمو يف ساهَمْت العالم حول التحميلية الطاقة يف الزيادة
الرتدُّدي. النطاق عرض يف ع التوسُّ من استفاَدْت وفيسبوك، يوتيوب مثل اإلنرتنت، عىل

تتأثَّر وكيف العاملية التجارة تبعات فريدمان يتحرَّى مسطح»، «العالم كتابه يف
ضوء برسعِة تعمل التي بُْعد عن االتصال بمنظومات مرتبط بعالم الدولية العالقات
اإلنرتنت، سيما ال هذه، الربط قنوات أن يف فريدمان طرح يتمثَّل البرصية.40 األلياف
عوامل عرشَة يَُسوق وهو العالم. حول املعلومات معالجة وموضِع كيفيِة من َْت غريَّ

األرضية:41 الكرة «تسطيح» عىل عملت رئيسية

تحوُّالت من تبعه وما برلني حائط سقوط تاريخ هو «١٩٨٩ نوفمرب ٩» (١)
والجمهوريات السوفيتي االتحاد انهيار أنَّ فريدمان ويرى العالم. هزت جيوسياسية
للمعلومات الحر ق والتدفُّ الرأسمالية للمجتمعات نًرصا كان أوروبا رشق يف له التابعة

األمم. بني والتجارة
العام. لالكتتاب أَْسُهَمها نتسكيب رشكِة طْرِح تاريخ هو «١٩٩٥ أغسطس ٩» (٢)
إيذانًا كان الرشكة َرتْه طوَّ الذي للمتصفح األجل القصري النجاح أن فريدمان ويرى
جرى املعلومات وبث لالتصاالت كوسيلٍة العرشين القرن تسعينيات يف اإلنرتنت بصعود

واسع. نطاق عىل تبنِّيها
معالجتها يمكن بحيث املعلومات رقمنَة العمل» ق تدفُّ «برمجيات تطويُر ذلََّل (٣)
يف تُنتَج التي املتحركة الرسوم بأفالم فريدمان واستعان بالعالم. مكان أي يف وتحليلها
منزل من بالقرب الصوت وتسجيُل الهند، يف الخاليا تحريُك يتمُّ حيث كمثاٍل؛ كاليفورنيا

كاليفورنيا. يف النهائي والتحريُر ممثٍل، كلِّ
ِقبَل من اإلنرتنت ومحتوى الكمبيوتر أكواد إنشاء هي املفتوحة» «املصدرية (٤)
مفتوحة أباتيش برمجيات تشمل امَلُسوقة واألمثلة التنظيم». ذاتية تعاونية «تجمعات
فيها يساهم املصدر مفتوحة عاملية كموسوعة ويكيبيديا وموقع الويب لخادمات املصدر

اللغات. بشتَّى اآلالف
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فريدمان ويسوق املنظمة. أو الرشكة خارَج تفويضمهامَّ هو الخارجي» «التعهيد (٥)
.٢٠٠٠ عام مستهل يف األنظمة تعطُّل لتجنُّب الكمبيوتر أكواد تصحيح مهمِة تعهيَد
الكود كتابة بإعادة لعمالئها ٢٠٠٠ عام Y2K مشكلة الهند يف الربمجيات رشكات حلَّت

بالتعهيد. مشاِبهٍة برمجيٍة مهامَّ تويلِّ بإمكانها أنه وأثبتَْت املعيب،
ِم مقدِّ أو تكلفًة األقل العاملي املصنِِّع إىل اإلنتاج تحويل هو األجنبي» «التعهيد (٦)
للسلع تنافسيٍّا منِتًجا بوصفها الصني صعوَد فريدمان ويسوق كلفًة. األدنى الخدمة
ملضاهاته. املنافسون يسعى الذي املحك باعتباره الصيني» «السعر خ وترسُّ املصنَّعة،

والخدمات السلع وتسليم رشاء أجل من شامل نظام تصميم هي التوريد» «سلسلة (٧)
التي وول-مارت لدى املحوسبة التوريد سلسلَة فريدمان يحلِّل العميل. إىل املورِّد من

متاجرها. من رشائها أثناء املورِّدين من املنتجات طلب بإعادة تباِدر
خدمات لتقديم خدمٍة مقدَِّم لها وفًقا الرشكة تدعو عملية هو الداخيل» «التعهيد (٨)
ملجموعة سريفيس بارسيل يونايتيد رشكة فريدمان ويسوق املنظمة. داخل حيوية

الطرود. تسليم مجرد تخطَّْت والتي لعمالئها، رها توفِّ التي اللوجيستية الخدمات
ويستشهد الخدمة. هذه ومقدِّمي البحث ملحركات فريدمان وصف هو «اإلْطالع» (٩)
من املجتمع عىل تعود التي التبعات ويتحرى املجال، هذا يف القمة إىل جوجل بصعود

للجميع. كلها العاَلم معلومات إتاحة جرَّاء
الرقمي العامل أعاله: املذكورة االتجاهات تعزِّز عوامل أربعة هي «املنشطات» (١٠)
إىل ل التحوُّ بصدد التناظرية واملعلومات فالوسائط واالفرتايض؛ والشخيص واملحمول
األجهزة من وغريها املحمولة والهواتُف برسعٍة. وبثُّها إليها النفاذ يمكن رقميٍة صيٍغ
املطوَّرة والتطبيقاُت بأسالك. االتصال إىل الحاجة دون للجميع املحتوى تتيح الالسلكية
األمثلة من الرقمي، املحتوى من وغريها الوسائط تخصيَص مستخِدم لكلِّ تتيح حديثًا
املستخدمني أن يعني السحابية الحوسبة وطرح فيسبوك. موقع عىل الحساُب ذلك عىل
ملفاٍت إىل املستخِدمون سينُفذ يتنقلون. عندما الرقمية ملفاتهم لحْمِل بحاجٍة يكونوا لن
ونرش ملعالجة مشرتكة برمجيات ويستخدمون بعيدة، خادمات عىل مخزَّنة افرتاضيٍة

املعلومات.
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«التقارب عليه يطلق بما العالم «تسطيح» عىل تعمل التي العوامل هذه فريدمان يربط ثم
الثالثي»:

الويب عىل عاملي مضماٍر َخْلق الثالثي التقاُرب لهذا النهائية املحصلة كانت
الزمن يف — والعمل املعرفة مشاركة — التعاون من متعددة أشكاًال يتيح
املستقبل يف اللغة حتى أو املسافة أو الجغرايف للموقع اعتبار دون الحقيقي،
هذا أو املنصة، هذه إىل بعُد النفاذ للجميع يتسنَّى ال إنه أقول والحق القريب.
أكثر، وأيام أماكن يف األشخاص من أكرب عدٍد أماَم اليوَم مفتوح لكنه املضمار،
وهذا العالم. تاريخ من مىض وقت أي يف له نظرٍي أي من رحابًة أكثر بطرٍق
للعوامل م املتمِّ التقاُرب إن «مسطًحا». أصبح العالم إن أقول عندما مقصدي
أجل من الجديد، العاملي املضماَر هذا يخلق ما هو للعاَلم «املسطحة» العرشة

التعاون.42 من متعددة أشكال

يعتمد فريدمان، ساقها والتي العالم تسطيح عىل تعمل التي عوامل العرشة بني من
التي الكابالت سيما ال بُعد، عن االتصال تكنولوجيا عىل مباًرشا اعتماًدا منها العديد
أيٍّا — البرصية األلياف من الوصالت وهذه العاملية. اإلنرتنت شبكة وتتيح العالم ق تطوِّ
والتعهيد األجنبي والتعهيد الخارجي والتعهيد املفتوحة املصدرية تتيح — تبعاتها كانت
عىل فٌة متوقِّ املحمولية وحتى ساقها. التي طة املنشِّ العوامل من وكالٍّ واإلْطالع الداخيل،
وبحسب أسالك. بواسطة ببعض بعضها متصلة عاملية بشبكة املحمولة األجهزة اتصال
هذه إن حيث الشخيص؛ التمكني هي املسطح العالم من األوىل املنفعة فإن فريدمان،
خدمات واستحداث املعلومات تجميع بالشبكة يتصلون َمن لجميع تتيح التكنولوجيات

فاعليًة.43 أكثر بشكل والتواصل التعاون من البَرش تمكِّن جديدة
الهادفة غري واملنظمات واملؤسسات للحكومات التكنولوجيات هذه تسمح كذلك
التغري قضايا حل يف التضافر (مثل املشكالت حل أجل من عاملية ِفَرق بتشكيل للربح
تتنافسكربيات واليوَم والتحكم. وأغراضالقيادة وتسويقها، املنتجات وتطوير املناخي)،
املنافسَة تيرسِّ التي ذاتها والتكنولوجياُت العاملية. اإلنرتنت شبكة استخدام يف الرشكات
يف كلفًة العمالة أسواق أقل إىل العمل لتصدير تُستخَدم أن أيًضا شأنها من العاملية،
محلَّه وحلَّ أعىل، أجوًرا تدفع التي الدول من بدولٍة وظيفته فقد َمن وبوسع العالم.
فريدمان لتوماس صورًة يحمل قطنيٍّا قميًصا يشرتي أن أجنبي؛ بلٍد يف معلوماتي موظٌف
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عموِد كاتُب يُْلِق ولم الهند، من شخٌص محيل وحلَّ وظيفتي «خرسُت عليها: مكتوبًا
ملأساتي!» باًال تايمز نيويورك ذا بجريدة الشهري الخارجية الشئون

مثالية حالًة لنا يقدِّم اإلنرتنت بفعل العالم تسطيح فإن إيلول، نظر وجهة بتبنِّي
لفصلها سبيَل ال للتكنولوجيا املحمودة اآلثار ،١٩٦٢ عام إيلول بيان وبحسب للدراسة.
إيلول يََر لم منه».44 فكاَك ال اتصاًال متصلة املتناقضة «العوامل وهذه املذمومة، آثارها عن
منظورنا سيصطبغ املجتمع. يف محايدة قوة التكنولوجيا اعتبار وجوب يعني ذلك أن
من اإليجابية الجوانَب تؤكِّد قوًة يراها املرء كان إذا بما واالتصاالت املعلومات لتكنولوجيا
بحسب تختلف املنظورات وهذه املرء. حياة جودة تدنِّي إىل أدَّى شيئًا يراها أم الحياة،
تستمتع لكنك بالعمل، اإلنرتنت استخدام عىل اإلدارة رقابة من تستاء فربما كذلك؛ املوقف
عليه تتواجد االجتماعي للتواصل موقٍع عىل العائلة صور أو الشخصية صورك بتحميل

األصدقاء. من كبرية دائرٌة
دولة أي يف الرقمي العمل إلنجاز الوسائَل واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا ر توفِّ
عاملية ِفَرًقا واملنظمات الرشكات ع تجمِّ التعليم. من عاٍل قدٍر عىل عاملة قًوى تمتلك
وعرب الفريدة. الثقافية وباالحتياجات اإلقليمية باألسواق املجموعة أفراد خربات وتستغلُّ
عىل وفاعليٍة برسعٍة املعلومات معالجة تجري القارات، بني التوقيت فروق من االنتفاع
للمرىض الرقمية السينية األشعة تقاريَر يحلِّل الهند يف األشعة فاختصايص الساعة؛ مدار

التايل.45 الصباح قبل املتحدة الواليات إىل النتائج ويرسل الليل، أثناء األمريكيني
ًما تقدُّ األكثر الدول يف املعلوماتية موظفي من ضخمة أعداٌد فقَدْت ،٢٠٠٠ عام منذ
إىل مؤخًرا ثُْت تحدَّ أدنى. أجور مستويات ذات بدوٍل موظفون محلَّهم وحلَّ وظائَفهم،
تدريُب فعليٍّا منه ُطِلب كولورادو، يف املتقدمة التكنولوجيا رشكات من برشكة زميٍل
الحصول له يتسنى حتى ذلك يفعل وكان الخارج، يف محلَّه سيحلُّ الذي األجنبي املوظف
خفض أْي «الرتشيد»؛ ب األعمال لغة يف معروفٌة العملية هذه الخدمة. نهاية مكافأة عىل
املشابهة املناصب يف ٍع توسُّ مقابل يف األعىل األجور مستويات ذات بالبلدان العاملة القوى
للثروة أعدل توزيع وهي ِحكمة، أيًضا هذا يف أن البعض يدفع قد ثراءً. األقل البلدان يف
يرون ال قد االتجاه لهذا نتيجًة املهنية وحياتهم وظائفهم فقدوا َمن لكن العالم، حول
توماس تنتقد التي القطني القميص عىل املكتوبة الجملة عنه ت عربَّ كما املنطق، هذا
االتصال (مراكز املعلومات وتوفري بمعالجة املرتبطة الوظائف تصديُر عزََّز وقد فريدمان.
وأدى املطلوب، التدريب توفري عىل القادرة النامية الدول اقتصادات املساعدة) وخطوط
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برمجة مثل مجاالٍت يف وظائف يف ًما تقدُّ األكثر بالدول الشباب نظر إعادة إىل كذلك
العمل فرُص تهاِجر قد وظيفٍة يف االستثمار عن راغبون هم وجيهة فألسباب الكمبيوتر.
احتماالُت تقلُّ أنه إىل االنتباَه فريدمان ويلفت بها. عملهم أثناء أجنبية بلداٍن إىل بها
املهارات أو املعارف بسبب والفنون والعلوم الهندسة يف اإلبداعية الوظائف تصديِر
أنحاء مختلف يف الفني التعليم ن تحسُّ مع أنه إال تستلزمها. التي ص التخصُّ البالغة
يف أقرانهم مع املعلوماتية وظائف بمختلف العاملون — ويتنافس — سيتعاون العالم،
العابر التلغراف وكابل التلغراف جهاِز مبتكرو ذََكر ما وبحسب األخرى. املتقدِّمة الدول
مستوى عىل التواصَل أعاَقِت التي املسافة حواجز أن هي املستفادة املنفعة فإن لألطليس،
فجأًة، املرء وظيفُة فيه تختفي أن يمكن عاَلم يف اآلن نعيش لكننا سقطت، قد الكوكب

«الرتشيد». أجل من بالخارج أجنبي شخٌص ويتقلَّدها
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الثامن الفصل

الرقمية الوسائط تقاُرب

التقارب

بُْعد عن االتصال ووسائل الحوسبة ع «تجمُّ أنه عىل التقاُرب وماكنتوش بافليك يعرِّف
رئيسية:1 مناٍح أربعة يف تأثريًا للتقارب إن ويقوالن رقمية.» بيئة يف والوسائط

االتصال. محتوى •
وجمهورها. اإلعالمية املؤسسات بني العالقات •

االتصاالت. منظمات هيكل •
عملهم. االتصاالت اختصاصيي أداء كيفية •

مفكرًة يحمل صحافيٍّا تجد أن اليوَم يندر .1-8 الصورة يف مرشوٌح النقاط هذه من عدٌد
إن إن يس بشبكة ليتلتون فيليب للصحايف التالية والصورة مهمته. أدائه أثناء فحسب
عام الربازيل يف تصوير بموقع الفنادق أحد بغرفة فيديو مقطع يحرر وهو تُظِهره
الكامريا من امليداني الفيديو الصحايف يُنزِّل .°٣٦٠ كوبر أندرسون لربنامج تابع ٢٠٠٧
خطي زمني رشيط عىل اللقطات يرتِّب ثم لقطٍة كلَّ يعدِّل حيث املحمول؛ الكمبيوتر عىل
يُرِسلها أْن إما اإلخبارية، القصَة يحرِّر أْن وبمجرد التصويرية. املوسيقى إضافة مع
كوبر أندرسون بربنامج حي بثٍّ يف يُدِرجها أْن وإما إن، إن يس شبكة إىل إلكرتونيٍّا
القصة كتابَة املنِتج أو الصحايف يعيد ذلك بعد الصناعية. باألقمار متصلة شاحنة من
يُنتَظر ربما فراشه، إىل الصحايف يأوي أن وقبل إن. إن يس موقع عىل لنرشها اإلخبارية
برنامج أو أخبار صلنرشة مخصَّ موقع عىل تدوينة صورة يف يوميٍّا منشوًرا يكتب أن منه
عىل املعتمدة الثالثية املهمة هذه وإلنجاز باشرتاٍك. تليفزيونية قناة عىل يُبَثُّ إخباري
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املشاهد لتصوير فيديو َر ومصوِّ ُمراِسًال، الصحايف يكون أن يجب املتعددة،2 الوسائط
ثانية، ٩٠ مدتها إخبارية قصة يف وجمعها املشاهد لتقطيع فيديو ومحرَِّر املطلوبة،
هذا يستلزم يُقال ما أقل ماهًرا. مدوِّنًا آِخًرا، وليس وأخريًا اإلنرتنت، عىل لألخبار وكاتبًا

واملهارات. املواهب متعدِّدي يصبحوا أن اإللكرتونيني الصحافيني من

ويحرِّر ليكتب الرقمية األخبار جمع أدوات يستخدم ليتلتون فيليب املراسل :1-8 شكل
الصورة: الربازيل. يف تصوير بموقع °٣٦٠ كوبر أندرسون لربنامج فيديو مقطَع إلكرتونيٍّا

إن. إن يس لشبكة إيميجز جيتي إعداد من صحفي تحقيق – هاتشينز جيف

«الخفة» ب التمتع عىل الوسائط املتعدد الصحايف بقدرة املنقول املحتوى يتأثر
.(٢٠٠٠ عام قبل أشخاص أربعة أو ثالثة من املكون التليفزيون أخبار بطاقم (مقاَرنًة
تقاُرب لفكرة املطبق األخبار تجميع يف «الفردي» للنموذج واضحة ومثالب مناقب ثمة
الصحايف اغتنمه فما املتحدة؛ الواليات يف املحلية التليفزيون محطات من بكثرٍي الوسائط
عليه حصل هاميش فيديو مقطع أو صوتي مقطع يف يُفَقد قد تلقائي محتًوى التقاط يف
عىل التقارب يؤثر الصوت. ومختص الفيديو ر ومصوِّ املنتج وظيفَة اآلن يؤدِّي مراِسٌل
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الذي الوقت يف الجماهريية، قطاعاتها مع اإلعالمية املنظمات بها تتواصل التي الكيفية
أقل بعدد اإلخبارية لألحداث عاملية تغطية توفري إىل هوادة بال الرشكات هذه فيه تسعي
بنرشة محرَّرة فيديوهات حزمة َعْرض التنافسية البيئة هذه يف يكفي وال املراسلني. من
مباَرشًة اإلخبارية القصة يعرض مراسل وجود فينبغي مساءً؛ السادسة الساعة أخبار
القناة موقع عىل تُنَرش فربما عاجلة، أخباًرا تربز القصة كانت وإْن الحدث. موقع من

أوًال. موقعها عىل منافسة شبكٌة تنرشها أن خشيَة إذاعتها، قبل اإللكرتوني
جعلت الرقمية والتكنولوجيا أخرى، أهميٍة أيَّ تفوق أهميٌة له الرسعة عىل التوكيد
التليفزيون مشاهدين ماليني طاَلَع روتينيٍّا. أمًرا وقوعها حال تليفزيونيٍّا األخبار نقل من
يف (والبنتاجون نيويورك يف العاملي التجارة مركز عىل اإلرهابيَة الهجماِت العالم حول
املشاهدين ووَجِع رْعِب من كبريٌ قدٌر .٢٠٠١ سبتمرب ١١ يف وقوعها وقت واشنطن)
الربجني فيه يشاهدون الذي الوقت يف يموتون أُناًسا بأن معرفتهم من ا مستَمدٍّ كان
هاربر بريل عىل اليابانيني الطيارين هجوم دفع يحرتق. البنتاجون ومبنى ينهاران
العاملية الحرب خوض أجل من قوتها حشد إىل املتحدة الواليات ١٩٤١ ديسمرب ٧ يف
األثري، عرب بساعاٍت بعدها الحدث هذا مسامعهم إىل تناهى األمريكيني أغلب لكن الثانية،
أسابيع. عدة انقضاء حتى السينما بدور اإلخبارية باألفالم الحدث مشاهد تُعَرض ولم
حال باألخبار بالعرض جديرًة أحداثًا روتينية بصورٍة اإلعالمية املنظماُت تبثُّ واليوَم
الذي «املسطح» فريدمان توماس عالم يف بذلك. قياَمها تُواِصل أن ع ويُتوقَّ حدوثها،
الضوء، برسعة الكوكب أرجاء مختلف إىل األخبار تسافر السابع، الفصل يف عليه أطللنا
الرعب حالة تعظيم أجل من العامل هذا عىل تعتمد اإلرهابية املجموعات أن من قلق وثمة

درجة. ألقىص هجماتها فيه املتسبِّبة العاملي
فحسب، وظائَفهم اإلعالم مختصو بها يؤدي التي الكيفية عىل التقاُرب يؤثر ال
يستغني األمريكية التليفزيون محطات من كثري رشكاتهم. هيكل من أيًضا يغريِّ إنه بل
ملصلحة الصوتية، الرشائط ومحرر الفيديو ر مصوِّ مثل متخصصة، ِمَهن عن تدريجيٍّا
والذين الوسائط، تقاُرب فكرَة يطبِّقون الذين كافة» املنصات عىل «العاملني الصحافيني
لهم. تنقُّ أثناء وغالبًا اإلخبارية، لقصصهم واملحرِّر ر واملصوِّ املراِسل وظائف أداءُ بوسعهم
يف املتمثِّلة املزدوجة باالنتكاسة عكسيٍّا تأثًُّرا العالم أنحاء مختلف يف الصحُف وتأثََّرِت
واإلعالن الدعاية وأهل القرَّاء ل تحوُّ مع اإلعالنات عائد وتدهور القرَّاء، جمهور عدد تراُجع
صفاحاتها وتقليصعدد العمل َفْرِق تقليَص هو ذلك ملواجهة إجراؤها وكان اإلنرتنت. إىل
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مصادر عىل تأثريُه الوسائط لتقاُرب السلبية الجوانب أمثلة ومن الخارجية. املكاتب وغلق
رائًعا يكون لن لكنه الويب، مواقع عىل مجانًا األخبار قراءة الرائع من التقليدية. األخبار
القريب، املستقبل يف األخبار. نقل عىل املدرَّبون الصحافيون وقلَّ األخبار مصادُر قلَّْت إْن
وقائعيًة أخطاءً يحوي الجودة رديءِ بمحتًوى القبول إىل اإلنرتنت عىل القرَّاء يضطر قد
أَعدَّه جودًة أرقى محتًوى إىل للنفاذ اشرتاٍك دْفِع إىل يضطر أو هواة، مراِسلون كتَبَه

صون. متخصِّ صحافيون
ينقل شخص كل عىل بل وحدهم الصحافيني عىل ال جديدة، مطالَب يطرح والتقاُرب
وال الرشكات من برشكٍة يُقدَّم تقديمي عرض يوجد أن يندر مهنته. من كجزء املعلومات
ومؤثراٍت صوًرا تضم وإنما فحسب ا نصٍّ تضم ال العرض بجهاز مقدمة كلمٌة تصحبه
املشابهة العرض تقنيات من وغريه باوربوينت وبرنامج أيًضا. فيديو ومقطَع صوتيًة
تنتهي ال بمجموعٍة تعذيبهم أو الوسائط، املتعدد باملحتوى الجمهور ألباب خْلَب تتيح
باملوضوع لها صلَة ال وصوٍر التحرير رديئِة بنصوٍص حوافها حتى الحافلة الرشائح من
ينبغي أنه إىل — الجدية من تخلو ال بفكاهة — وسأذهب سخيفة.3 متحركة ورسوٍم
رخصٍة يفرضاستخراج مثًال) الرقمية، التقديمية العروض (مكتب حكومي جهاز وجود
باوربوينت برنامج ملستخدم يُسَمح أن فقبَل رقمي؛ تقديمي عرض تنفيذ يعتزم مَلن
التصميم مبادئ حول دورٍة خوض عليه أشخاص، ثالثة من أكرب مجموعة أمام بالحديث
التقنية استخداَم باستطاعته أن يلني ال ممتِحن أماَم يُثِبت ثم الفاعل، والتواُصل الراقي
األعمال مجال يف والتواصل التعليم من الفكرُة هذه تغريِّ أن يمكن كيف تخيَّْل بفاعليٍة.

العالم. مستوى عىل

الرقمي إىل التناُظري من

سماع أو مشاهدة نستطيع ال أننا بمعنى التناظرية، اإلشارات تستوعب كائناٌت البرش
حواسنا. طريق عن معالجتها بوسعنا تناظرية صيغة إىل نحوِّلها لم إْن الرقمية الوسائط
الشبكية إىل اللونية وتردداته الضوء لنقل وجسيمات موجات عىل إبصارنا حاسُة تعتمد
املولَّدة األصوات بحسب السمعية القناة يف الضئيلة والعظاُم األذن طبلُة وتهتزُّ بالعني،
األيرس ومن السنني، آالف مدار عىل البرشية الحواسُّ َرِت تطوَّ مباَرشًة. الحسية بيئتنا يف
عن البرشية واللمس والسمع اإلبصار حواس مع االتصال تكنولوجيات تكييف كثريًا

أجسادنا. هندسة إعادة
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ألتو بالو أبحاث مركز يف تايلور روبرت فريق ره طوَّ الذي ألتو كمبيوتر :2-8 شكل
أوائل من الكمبيوتر هذا كان املستندات. لتحرير الرأسية الشاشَة الِحِظ لزيروكس. التابع
مؤسسة الصورة: العرص. ذاك يف املتقدِّمة التقنيات من بعدٍد وتمتََّع الشخصية الكمبيوترات

اإلبداعي. املشاع

هي البرصية فالعروض ثَمَّ ومن باألساس؛ برصية مخلوقات نحن بدء، ذي بادئ
بأغلب السماعاُت ل تُوصَّ الرقمية. واألجهزة البرش بني شيوًعا األكثر البينية الواجهة
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رشكة يف وفريقهما وزنياك وستيف جوبز ستيف طوَّره الذي ماكنتوش كمبيوتر :3-8 شكل
والنقر اإلشارة خاصيَة للمستخِدم الشاشة عىل املكتب» «سطح عىل األيقونات أتاحت أبل.
اإلبداعي. املشاع مؤسسة الصورة: األكواد. من أسطر كتابة من بدًال التطبيقات إىل للنفاذ

من تتبٍُّع أداُة وتسمح الرقمي، للمحتوى السمعي الرابط لتوفري اإللكرتونية الشاشات
املحتوى عىل والنقر باإلشارة للمستخِدم االفرتاضية، األزرار أو الفأرة مثل ما، نوٍع
مامفورد، لويس أشار كما لكن القدرة، هذه نلحظ ال غالبًا نحن الشاشة. عىل املنشود
العرضية. املالحظة أعني عىل خافية تصبح واسع نطاق عىل تبنِّيها يجري تقنية أيُّ
ما وسيلٍة أو الفأرة عن فورنا من نبحث الرقمية، العرض شاشة إىل نلتفت عندما
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متسارعة بخًطى العملية هذه ستعتمد املستقبل ويف الشاشة، عىل الصور مع للتفاُعل
الرقمية والتكنولوجيات املطاف). نهاية يف (وعقليٍّا صوتيٍّا الشاشة تنشيط إمكانية عىل
لهذا أمثلٌة هي املوسيقى إىل والنفاذ املحمول للهاتف اليدين الحر لالستخدام مة املصمَّ

الواجهات. من الرضب
نهاية يف لكن معها. التفاعل التكنولوجيا تحاول أن يندر برشية حاسٌة والشم
كي مة مصمَّ الشخصية للكمبيوترات طرفية أجهزة ابتُِكرت العرشين القرن تسعينيات
املرء يزور عندما املثال: سبيل عىل يُطِلقها؛ أن ويب ملوقع رابط بوسع روائح تنفث
املوقع. يتصفح وهو الورود يشم أن فعليٍّا بوسعه الورود، لتنسيق اإلنرتنت عىل متجًرا
مشابهة. روائح سيُطِلق الجهاز فإن املنزل، إىل البيتزا يسلِّم موقٍع إىل املرءُ ه يتوجَّ وعندما
امُلَعدَّة املحاكاة فإن كبرية، بصورة شخصية حاسة البرش عند الشم حاسة ألن ذلك، مع
كريهًة آَخر مستخِدٌم يجدها ربما لذيذًة، ما مستخِدٌم سيجدها التي البيتزا لرائحة رقميٍّا
من مزيٍد إىل حاجٍة يف تزال ال روائح تطلق التي الواجهة مع التعامل وأجهزة ومنفرة.
هذا يف ضخمة إبداعيًة إمكاناٍت ثمة أن إال واسع. نطاق عىل تُستخَدم أن قبل التحسني
أيًضا استجابتنا عىل وأيًضا ق، التذوُّ حاسة عىل بقوة تؤثر لدينا الشم حاسة ألن املجال؛
من مليارات بعدة قيمتُه تُقدَّر الذي العطور صناعة وقطاُع األشخاص. من غرينا إىل

الجذَّابة. الروائح فتنة عىل شاِهد الدوالرات

لزيروكس التابع ألتو بالو أبحاث مركز

الوسيط دوَر لتؤدِّي الواجهة مع للتعامل أجهزة إىل نحتاج تناظريًة، مخلوقاٍت بوصفنا
الكمبيوتر علوم مجال يف األبحاث من ضخم عدد ُكرِّس الرقمية. وأدواتنا حواسنا بني
ليكاليدر آر يس جيه وكرَّس وستينياته. العرشين القرن خمسينيات منذ الصدد لهذا
١٩٦٠ عام والكمبيوتر»4 اإلنسان بني «التكافل الكالسيكي مقاله من كبرية مساحًة
دعا والكمبيوتر. البرش بني التفاُعل لواجهات جديدة تكنولوجيات بابتكار للمناشدات
رسومية لوحية وأجهزة الكالم، عىل للتعرف رقمية أنظمة بتطوير مقاله يف ليكاليدر
ر طوَّ وقد السعة؛ وافرة تخزين وتقنيات الشاشة، كبرية رقمية عرٍض ونُُظِم تفاعلية،
ملستقبٍل ليكاليدر رؤية من اإللهام مستمدين كلها التقنيات هذه الحًقا الكمبيوتر علماء
العاديني األشخاص استخدام أن إىل انتبهوا فقد الرقمية؛ املتعددة الوسائط به تنترش

179



الرقمي الكون

من أسطر طباعة تستلزم ال تعقيًدا أقل برشية واجهات بإنشاء رهن الكمبيوتر ألجهزة
خام. معطيات تفسري أو األكواد

لألبحاث ستانفورد بمعهد التعزيز أبحاث بمركز وفريقه إنجلبارت دوجالس أجرى
والكمبيوتر اإلنسان بني التفاعل حول معتربة رائدة أبحاثًا بكاليفورنيا ألتو بالو يف
التعزيز أبحاث ملركز الدفاع وزارة تمويل انخفض أن بعد السادس). الفصل يف (املذكور
الرئيسيني العمل فريق أعضاء من العديد انتقل العرشين، القرن ستينيات نهاية يف
املركز َس تأسَّ ألتو. بالو يف القريب البحثي بمركزها زيروكس رشكة ملصلحة للعمل
جولدمان جاك البارز العالم يد عىل ١٩٧٠ يف — اآلن أسطوريٍّا يُعتَرب الذي — البحثي
مؤسسات تبيع بينما الوافرة األرباح تجني زيروكس كانت بيك.5 جورج والفيزيائي
إنشاء يف تُسِهم كي تنتجها؛ التي املستندات نَْسخ ماكينات من اآلالف العالم حول األعمال
األوراق». من الخايل «املكتب ب — املفارقة د تعمُّ دون — الحًقا زيروكس وصفته ما
إىل املستندات ناسخات يتجاوز فيما التوسع إىل الرشكة سعت املستقبل، مكتب وإلنشاء
بالو يف نسخة بتأسيس وبيك جولدمان وكلفت الكمبيوتر، عىل املعتمدة املعلومات أنظمة
اخِتريَ واالتصاالت. املعلومات تكنولوجيا مجال عىل تُركز البس، بيل مختربات من ألتو
يف املتطورة برامجهم من لُقْربه ستانفورد جامعة من القريب الصناعي باملجمع املوقع
بجامعة البحثية املجموعات عن انبثَقْت التي الرشكات تضم والهندسة.6 الكمبيوتر علوم
والتي بدورها عنها انفصلت التي إنتل ورشكة سيميكونداكتور فريتشايلد ستانفورد
قد يكن لم الحني ذاك حتى مور. قانون إليه املنسوب مور، جوردون تأسيسها يف شاَرَك
بالفعل أُنشئت قد كانت ١٩٧٠ عام بحلول لكن اسمه، السليكون وادي عىل بعُد أُطِلق
منطقة وجنوب غرب الواقعة املناطق يف الجديدة اإللكرتونية الرشكات من حرجة كتلة

فرانسيسكو. سان خليج
استقطاب بهدف الكفاءات الصطياد بحثًا وبيك جولدمان نظَّم ،١٩٧٠ عام خريف يف
التابع ألتو بالو أبحاث مركز إىل املتحدة الواليات يف الكمبيوتر علوم يف العقول أفضل
وجامعة لألبحاث ستانفورد معهد من واملهندسني العلماء بخدمات فاستعانا لزيروكس؛
ماساتشوستس ومعهد ميلون، كارنيجي وجامعة يوتاه، وجامعة بريكيل، يف كاليفورنيا
رتَّبا أو نيويورك، بروشسرت، الرئييس الرشكة مقر يف زيروكس ومخترب للتكنولوجيا،
بروبرت وبيك جولدمان واستعان ألتو. بالو أبحاث مركز يف بحثية مراكز ليشغلوا نقلهم
سيستدعي وكما البحثي. باملركز الكمبيوتر أنظمة قسم إلدارة يوتاه جامعة من تايلور
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العرشين القرن ستينيات نهاية يف محوريٍّا دوًرا تايلور لعب الرابع، الفصل من القرَّاء
باَدُروا املتطورة.7 األبحاث مشاريع وكالة مديَر بوصفه األوىل أربانت شبكة إنشاء يف
عن الناتجة الكمبيوتر علوم بدوائر الوثيقة صالته بسبب باستقدامه البحثي املركز يف
شبكات بناء يف املتخصصني الباحثني سيما ال املتطورة، األبحاث مشاريع بوكالة عمله
يف كبرية أهمية ذي مقاٍل تأليف يف ليكاليدر آر يس جيه مع تايلور اشرتك الكمبيوتر.
وظيفًة سيكون االتصال بأن فيه تنبَّأ اتصال»، كوسيلة «الكمبيوتر العنوان حمل ،١٩٦٨
الزمان من عقدين من أكثر قبل نُِرش املقال هذا أن تَنَْس ال الكمبيوتر.8 ألجهزة رئيسيًة
الكمبيوترات فيه كانت وقٍت ويف باملؤسسات، واسع نطاق عىل اإللكرتوني الربيد تبنِّي من
املستقبلية الرؤى أصحاب بوسع كان املهيمنة. التكنولوجيا هي تزال ال الضخمة املركزية
سطح عىل الشخصية الكمبيوترات فيه تكون مستقبٍل استرشاف وليكاليدر تايلور مثل
العالم. حول أو بدولة أو برشكة األخرى الكمبيوتر بأجهزة شبكات يف ومتصلة مكتب، كل
يبتكرون ألتو بالو أبحاث بمركز العلماء رشع وتايلور، وبيك جولدمان قيادة وتحت

التكنولوجيا. هذه
هي وبيك جولدمان جمعها التي البحثية املجموعة أن نجد جرى، ما إىل بالنظر
سبعينيات يف السلة كرة يف األحالم» «فريق من واالتصاالت املعلومات علوم نسخة
درجة عىل حصل قد حينَها وكان كاي، أالن استُقِدَم يوتا جامعة فمن العرشين. القرن
ومن وتعلُّم. تدريس أداة بوصفها الشخصية بالكمبيوترات ا ومهتمٍّ لتوِّه، الدكتوراه
الكمبيوتر َر طوَّ وفريٌق المبسون وبتلر ثاكر تشاك جاء ببريكيل كاليفورنيا جامعة
نفس يف مستخِدم لخمسمائة البيانات معالجة بوسعه كان الذي ٥٠٠ يس يس بي
جاري كان فقد الخارج؛ من ُمستقَدمني كلهم البارزون الفريق أعضاء يكن لم الوقت.9
إىل وسعى بنيويورك، روشسرت يف القائم زيروكس أبحاث بمركز يعمل ستاركويزر
وعلم الفيزياء عن خلفيته وقادته الجديدة، ألتو بالو أبحاث مركز منشأِة إىل االنتقال
تقنية من بكثافٍة املركَّز الضوء شعاع استخدام حول مستبرصة أفكار إىل البرصيات
ألتو بالو أبحاث بمركز العمل من وأفىضعامان املستندات. لطباعة حديثًا املخرتع الليزر
لألبحاث ستانفورد معهد يف التعزيز أبحاث مركز ومن عملية. ليزر طابعة أول اخرتاع إىل
إنجليش بيل املهندسني كبريَ البحثي املركز فريق استقطب إنجلبارت، دوج إدارة تحت
مبتكرة أجهزة تطويَر خلفيتهم شملت التعزيز. أبحاث مركز أعضاء أرفع من وغريه
نصوًصا تعرض التي والشاشات الكمبيوتر فأرة مثل والكمبيوتر، اإلنسان بني للتفاعل
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الرقمية الشاشات أغلب يعرض لم فحينذاك رمادية؛ أو بيضاء خلفيات عىل سوداء
مجال يف ابتكارات كذلك ظهرت سوداء. خلفية عىل خرضاء أو بيضاء حروف سوى
واجهة أنشأت جولدمان وأديل كاي آالن قيادة تحت البحثية فاملجموعة الربمجيات؛
التطبيقات إىل للنفاذ متداخلة نوافذ فتح إمكانية ميزاتها من سمولتوك، عليها أطلَقْت
برنامًجا ثاكر تشاك فريق ر طوَّ الشاشة. عىل وأيقونات الفأرة، تحركه ومؤرش فوًرا،
يف أفىض ما والهنديس، املعماري للتصميم رسومية عنارص بربط للمستخدمني سمح
المبسون بتلر بقيادة فريق ابتكر .CAD الحاسوب بمساعدة التصميم برامج إىل النهاية
ما هو تراه «ما فئة من نصوص محرر برنامج وهو برافو، برنامج سيموني وتشارلز
بتعديل وسمح طباعتها عند عليه ستبدو الذي بالشكل الخطوط يعرض عليه»10 تحصل
زيروكس رشكَة سيموني غاَدَر والحًقا واللصق. القص أسلوب عرب بسهولة النصوص
بالغ منتج إىل هذه الكلمات معالجة تكنولوجيا ل حوَّ حيث ميكروسوفت، إىل وانتقل

وورد.11 ميكروسوفت عليه أطلقوا النجاح
كلِّ سطح عىل موجودة ألتو بالو أبحاث مركز يف ابتكروه مما املتطورة النَُّسخ إن
االتصاالت وباحثو الكمبيوتر علماء ابتَكَر محمول. وهاتف محمول كمبيوتر وبكل مكتب
املستخدم يضطر ال بحيث الكمبيوتر، ألجهزة رسومية مستخِدم واجهاِت البحثي باملركز
اللمس شاشة و«مفاتيح» واستخدامها. التطبيقات إىل للنفاذ األكواد من أسطر كتابة إىل
املبارش السليل هي الرابع؛ الجيل اتصاالت شبكة عىل تعمل التي املحمولة الهواتف عىل
اليوم. عنها االستغناء يمكن ال التي والكمبيوتر اإلنسان بني التفاعلية الواجهة لهذه
كلٍّ أسس أرىس الذي العميل-الخادم حوسبة بعلم ألتو بالو أبحاث مركز باحثو ونهض
النطاق الواسعة والشبكات املحلية الشبكات حول أبحاثهم أفضت والويب. اإلنرتنت من
بشبكاٍت، املتصل العالم إن وإجماًال، ميتكالف. روبرت يد عىل اإليثرنت تقنية ابتكار إىل
الِفَرق إىل بالكثري يَِديُن والرتفيه، والرسائل األخبار إىل للنفاذ يوم كلَّ به نستعني الذي

لزيروكس.12 التابع ألتو بالو أبحاث بمركز البحثية
اتخاذ سوء أنَّ إال البحثي، باملركز العمل طاقُم أبداه الذي اإلبداع من الرغم عىل
تُدرَّس تحذيرية حالٍة دراسَة أصبح الوقت ذاك يف بزيروكس العليا اإلدارة ِقبَل من القرار
مع خرقاء بطريقة اإلدارة تعاملت الزمان، من عقد من فألكثر األعمال. إدارة بكليات
يف زيروكس كانت السوق. إىل املخترب من املبتكرة باملنتجات لالنتقال املتعددة الجهود
املعنيني االستثمار خرباء من مجموعة قيادة تحت العرشين القرن سبعينيات منتصف
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ناسخات سوق عىل هيمنتهم عىل باملحافظة واملنشغلني الخسارة، أو الربح بهامش
وأجهزتها بشبكات املتصلة الكمبيوتر أجهزة إمكانات يستوعبوا لم والذين املستندات،
ومحرر سمولتوك الرسومية املستخدم وواجهة ألتو كمبيوتر مثل واالبتكارات الطرفية.13
منافسيها زيروكس بها سبقت التي التكنولوجيات عىل كأمثلة تُساق برافو؛ النصوص
زيروكس أن والدروب يُِربز أخرى، ناحيٍة من استغاللها. يف فشلت لكنها بسنواٍت،
الطباعة ابتكار بإتقانها ألتو بالو أبحاث مركز مخترب يف استثمرته ا عمَّ يزيد ما اسرتدت
االبتكار لهذا االخرتاع وبراءاُت للكمبيوتر.14 رضوريٍّا إخراج جهاَز بوصفها بالليزر
سوق من املستقبيل الدْخَل الطابعات هذه سحبَْت حيث لزيروكس؛ املاليني جنت وحده
تأثريه فكان ألتو بالو أبحاث مركز تركه الذي األكرب اإلرث أما املستندات. ناسخات
ديسمرب يف املجال. هذا يف األعمال وروَّاد الكمبيوتر مهنديس من جديٍد جيٍل ظهوِر عىل
وُقدِّم البحثي، املركز كمبيوتر أبل رشكة من وفريٌق جوبز ستيف زار ،١٩٧٩ عام من
قد كانت أبل أن من الرغم وعىل البحثي؛ املركز رها طوَّ التي لالبتكارات عرضان لهم
الرسومية املستخِدم واجهة تكنولوجيات من وغريها الشاشة عىل النوافذَ بالفعل أدمَجْت
كان البحثي باملركز العرضني يف وفريقه جوبز شاَهَده ما فإنَّ ليزا، الجديد كمبيوترها يف

الشخصية.15 الحوسبة مستقبَل يمثِّل
(انظر ماكنتوش الشخيص أبل كمبيوتر نجاح من كبري قاسم يف الفضل يعود
يألفه ملشهٍد ُمطاِبقة نسخة هي رسومية مستخِدم لواجهة تبنِّيه إىل (3-8 الصورة
أغلب شاَهَده ما بالضبط هذا كان الواقع، يف املكتب. سطح وهو أََال املستخدمون،
هذه إدماج يف أبل نجحت املكتب. سطح عىل مستقر كمبيوتر أمامهم؛ املستخدمني
وأتذكر الجماهري. متناول يف كانت التي الكمبيوترات يف آنذاك فريدة كانت التي الواجهة
فكرة كانت الشاشة، عىل األيقونات من واندهايش امتلكته ماكنتوش كمبيوتر ألول رؤيتي
األخرى الكمبيوتر أجهزة عىل انطبق الذي األمر األكواد، من أسطر بكتابة مقاَرنًة رائعة
إىل سحبها وأمكن امللفات، لتخزين افرتاضية مجلدات إنشاء يمكن كان الوقت. ذاك يف
قدرات أبل مهندسو ر سخَّ لقد منها. للتخلص هناك وإسقاطها املهمالت سلة أيقونة
أَِلَفه ما حاَكى رسومي مكتٍب سطِح افرتايضعىل عاَلم خلق أجل من الكمبيوتر تكنولوجيا
املهندسون يستغل فحاليٍّا مستمرٍّا، االتجاه هذا يزال وال الواقعي. العاَلم يف املستخِدمون
مجدًدا)، مور (قانون كافة األجهزة يف الحوسبة قدرة يف الضخمة القفزات املبدعون
واجهات لتقديم األبعاد، الثالثية الرقمية العرض شاشات حتى املحمولة الهواتف من

وواقعيًة. طبيعيًة أكثَر املستخِدم يجدها والكمبيوتر اإلنسان بني تفاعل
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الرتجمَة تستلزم لألكواد ترجمة عملية هو تناظري عاَلم يف الرقمي املحتوى وابتكار
الثنائي) للرقم Bit  (اختصار الِبت بوحدة الثنائي الكود عن ويُعربَّ املستقِبل. الطرف عند
الرقمي الكون مفتوحة). (الدائرة ٠ أو مغلقة) (الدائرة ١ من املكونة Binary Digit
الفولتية وتدنِّي واألبيض، واألسود وانفتاحها، الدائرة انغالق من الثنائية هذه عىل قائٌم
حافل عاَلٍم إىل تماًما ثنائيٍّا عاَلًما حوَّلت قد التكنولوجيا أن ذلك يف واملعجزة وارتفاعها،
الوسائط معالجة يف ُع والتوسُّ مور قانوُن األخاذة. الرقمية والصورة البديعة باملوسيقى
األبعاد ثالثية صور يف األلوان ماليني من رقمية ألوان لوحَة لنا َرا وفَّ التخزين وسعات
سماعات عرب آذاننا إىل تصل ساحرة بأصوات مصحوبة املثال)، سبيل عىل أفاتار، (فيلم
هو العملية هذه ومفتاُح سماعات. عدة من املكوَّنة املحيط الصوت أنظمة أو رأس
العملية وهذه ِبتات، ثم أرقاٍم إىل ل التحوُّ من تناظرية موجة أيَّ تمكِّن والتي التجزئة،

.4-8 الشكل يف حة موضَّ

الرقمنة منافع – الِبت مقابل يف الذرَّة

صيغة إىل الوسائط محتوى تحويل منافع حول حيوية نقطًة نجروبونتي نيكوالس يُِربز
أقل نرشه سيكون رقمية، صيغة إىل التناظري املحتوى تحويل يجري أن فبمجرد رقمية؛
أو البيانات شحن كلفة من ضئيل جزء مقابل إلكرتونيٍّا البتات إرسال يمكن بكثري. كلفًة
التكاليف تصبح املحتوى، يُنشأ أن بمجرد كذرات).16 (أو مطبوعة صورة يف النصوص
مقابَل يدفع املستخِدم كان إْن (خاصًة الدنيا الحدود عند اإلنرتنت عىل للنرش اإلضافية
هو كما املستخِدم إنشاء من املحتوى كان إْن أما اإلنرتنت). عىل املحتوى إىل النفاذ
وهيكلها: ملحتواها التشاُركي التحريَر للمستخدمني تتيح (مواقع ويكي مواقع مع الحال
مندوَب طفولتي يف وأتذكر مجانيٍّا. املحتوى عىل االطالع يكون ما فعادة مثًال)، ويكيبيديا
بوصفها الربيطانية املوسوعة من جديدة طبعة لرشاء والَديَّ يستجدي وهو مبيعاٍت
وأملح دوالر. ١٠٠٠ يتجاوز كان سعرها أن إال املنزيل، التعليم يف أساسية مساعدة وسيلة
ناقًصا سيصبح وشقيقتي شقيقي وتعليم تعليمي فإن املوسوعَة يشرتوا لم إْن أنهم إىل
باستخدام متعلمني راشدين أشخاًصا أصبحنا بأخرى أو بطريقٍة لكْن شديًدا. نقصانًا
بأن إدراًكا واكتسبنا ورثناها. قد سنة ٢٠ عمرها يبلغ املوسوعة من عتيقة نسخة
مستدامة، غري األقدم املوسوعات يف والجغرافيا والتكنولوجيا بالعلوم املتعلقة املعلومات
هذه أن وثبت أحدث. معلومات مصدر إيجاد إىل حاجٍة يف نكون متى نحدِّد أن وتعلَّمنا
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منتظمة، زمنية فرتات عىل الضوء أو الصوت موجة تجزئة تجري التجزئة: :4-8 شكل
وحفظها ثنائية كأرقام القيمة تكويد يجري ثم الزمنية، الفرتات لتلك عددية قيمة وتتحدد
املطابقة دقُة زادت معينة، زمنية فرتة يف األجزاء عدد زاد وكلما رقمي، ملف من كجزءٍ
وتُحوَّل الوسائُط تُرتَجم رقمي، جهاز يف الوسائط تشغيل يُعاد وعندما األصيل. للمحتوى
املشاع مؤسسة املصدر: مشاهدتها. أو سماعها البرش بوسع تناُظرية صيغة إىل أخرى مرًة

اإلبداعي.

تكن لم إْن خاصًة اإلنرتنت، عىل املصادر مستخدمو يكتسبها ال قد اإلفادة غاية يف مهارة
دًة. محدَّ املراجعة تواريخ أو املصادر

الُكربى املراجعات إنَّ حيث برسعٍة؛ يتقادم املطبوعة املوسوعة محتوى كان ما عادًة
املوسوعة ُكِتبت فحسب. سنة ١٠–١٥ كلِّ سوى تُجرى ال كانت املوسوعات لتلك
يف البرشية املعرفة حول به يُحتَجُّ الذي املصدر لتكون العرشين القرن يف الربيطانية
عىل االتصاالت ظهور مع السوق يف لالستمرار صعوبًة واجَهْت لكنها والعلوم، الفنون
عرب املوسوعة محتوى عىل اإلنرتنت عرب االطِّالَع تُصِدرها التي الرشكة تتيح اإلنرتنت.
دوالًرا.17 ١٣٩٥ سعرها يبلغ الورقية النسخة أن حني يف بالسنة، دوالًرا ٧٠ بقيمة اشرتاٍك
«البت» ونسخة املوسوعة، من الورقية «الذرَّة» نسخة بني التكلفة يف التبايُن يبنيِّ وهذا
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بالسوق لتظل الرشكة خاَضتْه الذي الرصاع هو هنا ها يتضح ال ما لكن اإلنرتنت، عىل
الرشكُة ق تُسوِّ شديًدا. انخفاًضا الورقية النَُّسخ مبيعات انخفاض مع ٢٠٠٠ عام منذ
أقرب أن حني يف دوالًرا، ٥٠ مقابل مدمجة أسطوانة عىل الربيطانية املوسوعة من نسخًة
٤٥ بالتجزئة سعرها يبلغ التي ميكروسوفت، من إنكارتا موسوعة هو لها رقمي منافس
إنتاجهما يمكن الرقمية والنسخة اإلنرتنت عىل النسخة أن هنا املحورية والنقطة دوالًرا.

املجلدات. املتعددة الورقية الطبعات كلفة من كثريًا أقل بكلفة ونرشهما وتحديثهما
بفضل صيته ذاع الذي اإللكرتونية، الكتب قارِئ اخرتاِع يف تمثََّل حديث ابتكاٌر ثمة
التجزئة متجر ويبيعه باألسواق يُطَرح نوعه من جهاٍز أوَل يَُعدُّ الذي كيندل قارئ
مثل تبدو كي اإللكرتونية الكتب تعرض التي الشاشات م تُصمَّ أمازون. اإللكرتوني
بيضاء صفحات عىل األسود باللون النص ويظهر االفرتايض، الكتاب الكتاب؛ صفحات
نرش ويمكن الجهاز. جانب يف أزرار باستخدام االفرتاضية صفحاته وتُقلب رمادية، أو
كثريًا أقل بتكلفة — اإللكرتونية كاملوسوعات — املطبوعة اإلصدارات من وغريها الروايات
عن السلكيٍّا، جديدة نصوٍص ي تلقِّ كيندل جهاز مثل القارئات وبوسع إلكرتوني. شكل يف
رشكة باعت املحمولة. بالهواتف النقل عرب أو باإلنرتنت، الالسلكي االتصال بؤر طريق
نَُسًخا باعت ٢٠٠٩ يف اإلجازات موسم وإبَّان ،٢٠٠٩ يف كيندل جهاز ٥٠٠٠٠٠ أمازون
الورقية الطبعات عىل تزيد متاح) إلكرتوني عنوان ٣٩٠٠٠٠ (من الكتب من إلكرتونية
باملدرسة الدراسية الكتب أسواق يف ثورًة اإللكرتونية الكتب وستُحِدث باعتها.18 التي
الطبعات تأجري إىل الجامعات وطالب التعليمية املناطق لجوء مع الجامعية، واملرحلة
بالية ستُصبح التي الورقية النسخ مقابل باهظة أثمان دفع من بدًال الكتب من الحديثة
كبريًا تحسنًا اإللكرتونية الكتُب تعد والبيئية، اللوجيستية النظر وجهتَِي من قريب. ا عمَّ
الغابات وأشجار الورق من األطنان ماليني توفري يمكن إنه حيث من الورقية النسخ عن
ذرات. من بدًال ِبتات صورة يف الكتب نرش طريق عن منها، الورق تصنيع يجري التي
تلك أدرجُت (وقد اإلنرتنت إىل مباِرشة روابَط اإللكرتونية النصوص تضم أن ويمكن
هارولد نظر وجهة من الكتاب). هذا من اإللكرتونية بالنسخة االستشهادات يف الروابط
إينيس اعترب فقد للكتب؛ زائفة محاكاٌة اإللكرتوني الكتاُب العرشين، للقرن املنتمية إينيس
باملكان» «املرتبطة الوسائُط بها تتمتَّع لم باستمراريٍة وتمتََّعْت بالزمان»، «مرتبطة الكتب
بت وحدات صورَة تتَِّخذ التي بنصوصه اإللكرتوني والكتاب والتليفزيون. الراديو مثل
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تختفي لن اإللكرتونية. الجماهريية بالوسائط شبًها وأكثر زواًال أرسع الكتب تجعل
اإلمساك يف رغبوا إْن أكرب مبالغ دفع إىل القرَّاء سيضطر لكْن قريب، ا عمَّ الورقية الكتُب

أيديهم. بني ورقي بكتاٍب

رقمية سمات خمس

تؤثر رئيسية سمات خمس يعوا أن الرقمي الكون يف ويعملون يعيشون مَلن املعني ِمَن
ونقلها: وتخزينها الرقمية الوسائط إنتاج عىل

الرقمية الوسائط ملستخدم تسمح رائعة رقمية سمة هي الحجم»: تغيري «قابلية (١)
من أصغر. بأحجام ملفات إنشاء مقابل الصورة أو الصوت جودة يف تنازالت بإجراء
قريب أو صديق من صورة تسلَّموا قد الرقمية الصور يتبادلون الذين القرَّاء أن املحتمل
ال أنه لدرجِة الحجم كبريَة يجدها الصورة املشاهد يفتح عندما تحجيمها. إعادُة تُْجَر لم
الصورة. ملتسلِّم ُمفاجأًة تكون قد نتيجة وهي بالصورة، الشخص أذن أو عني سوى يرى
فوتوشوب® مثل الصور تحرير بربمجيات االستعانة عند الحل سهلة تصبح مشكلة إنها
أي إىل عرًضا بكسل ٢٥٠٠ من األفقية الصور تحجيم تعيد حيث بي؛ إم آي جي أو
بسهولة الصورة إرسال ويمكن لذلك، تبًعا امللف حجم يتقلَّص منشود. أصغر حجم
جودة تغيري يمكن اإللكرتوني. بريده صندوق إزحام دون باألرسة فرد أو صديق إىل
أو تخزينها لتسهيل — الفيديو أو الصور أو املوسيقى — الرقمية الوسائط أنواع كل
اإلنرتنت عىل الوسائط نرش يف رئيسية سمة وهذه حفظها؛ أو اإللكرتوني بالربيد إرسالها
األيام تلك بعيد أمد منذ اإلنرتنت مستخدمو وسيتذكر برسعة. الصفحات ل تُحمَّ بحيث
ل تُحمَّ أو ألسفل، أعىل من ل تُحمَّ الصور كانت عندما النطاق، العريضة االتصاالت قبل
تمنح الحجم تغيري قابلية يطالعها. واملشاهد متداخلة تفاصيل إليها تضاف ثم مشوشة
بناءً املنشود، املستوى حتى الوسائط حجم تغيري عىل محدودة ال قدرًة الوسائط ُمنِشئ

التخزين. وسعة الشبكة نطاق عرض عىل
استخدام وتتضمن الحجم، تغيري قابلية تتيح التي التكنولوجيا هو الرقمي والضغط
األذن أو العني تلحظها أن ينبغي ال بطرٍق امللفات أحجام لتقليص معقدة خوارزميات
مواطنو غريهم من أكثَر يعرفها التي التقنية السحرية املمارسات من رضب إنه البرشية.
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املوسيقى مشغالت أو املحمولة هواتفهم عىل موسيقى ينزِّلون الذين الرقمي، العاَلم
من باملائة ٩٠ إىل يصل مما يتخلص ثري بي إم امللفات ضغط وتنسيُق املحمولة.
يف باع له شخٍص وبوسع املدمجة.19 األسطوانات عىل املوسيقى ملفات من البيانات
بني املوسيقى جودة يف الفرَق بسهولٍة يميِّز أن الدقة العايل الصوتي باإلنتاج االهتمام
من املزيد بتواُفر املستخدمني أغلب سعادَة لكنَّ املضغوطة؛ وغري املضغوطة النسختني
ويُستخدم الصوتية. الجودة مسألة من شكواهم عىل تطغى التهم مشغِّ عىل األغاني
مساحًة يتيح ثَمَّ ومن حجًما؛ أصغر امللفات لجعل الرقمية الوسائط أنواع كل مع الضغط

تخزين. وسيط أي عىل أكرب لبيانات
نة ومحسَّ جديدة نَُسٍخ إنتاج عىل الربمجيات منتجي قدرة هي االمتداد»: «قابلية (٢)
النسخ مستخدمي بوسع بالية. برمجيات إىل األسبق النسخ تحويل دون الربمجيات من
وهذه جديدة؛ نسخة كل طرح مع الرتقية إىل الحاجة دون استخدامها مواصلة األقدم
عىل العمالء من قاعدتهم عىل للحفاظ الربمجيات منتجي ِقبَل من الذكاء غاية يف خطوٌة
النَُّسخ مع التوافق عىل والحفاُظ للربمجيات. عدة ترقيات مدار وعىل طوال، سنني مدار
لكن جديدة، ميزات يضيفون عندما الربمجيات مطوِّري عمل إىل تعقيًدا يضيف األقدم
أو عام كلَّ الربمجيات من تماًما جديدة نَُسخ رشاء إىل اضطرارهم عدم يقدِّرون العمالء
جديًدا، تشغيٍل نظاَم ميكروسوفت مثل رشكٌة تطرح عندما كبرية مشكلٌة تنشأ عامني.
تشغيل بنظام املستخدمني من كثريٌ َك تمسَّ األقدم. الربمجيات تقاُدم إىل يؤدِّي فيستا، مثل

.٧ ويندوز إىل الرتقية قبل فيستا يف ملسوها التي األخطاء بسبب بي إكس
األصل طبق النَُّسخ من محدود ال عدٍد صنع عىل القدرة هي النَّْسخ»: «قابلية (٣)
األصيل. كامللف نفسها املعلومات ببتات تتمتَّع األلف النسخة فحتى الرقمي؛ امللف من
تنخفض ما رسيًعا النَُّسَخ أن هي التناظرية الوسائط من نَُسخ إعداد يف املشكالت إحدى
إتش يف فيديو رشيِط بنَْسخ قام شخٍص أي بوسع تُصنع. نسخة كل مع الجودة يف
فالصورة ة؛ امُلَعدَّ النسخة يف املرئية الجودة يف التدنِّي من قدًرا يلحظ أن تناُظري إس
أيِّ دون وتكراًرا مراًرا الرقمية الفيديو ملفات نسخ يمكن تُشوش. واأللوان تضُعف
من السمات أنفع إحدى هي النَّْسخ قابليُة مضغوطًة. امللفات تكن لم إْن الجودة يف تدنٍّ
بإبداعية ة امُلَعدَّ النسخة وتغيري الرقمية الصورة نَْسُخ فيمكن كافة؛ الرقمية السمات بني
تعديالت إدخال دون األصيل الرقمي امللف ويُحَفظ بالصور، التالُعب برمجيات باستخدام
امللف من األصل طبق نَُسٍخ إعداد ويمكن املستقبلية. لة املعدَّ للنَُّسخ مصدًرا ليكون عليه
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لهذه املميزة الخاصية تكمن املستخدم. يرى كيفما النَُّسخ عىل التعديل يمكن أو األصيل،
يُذَكر. تغيري أي ودون مساس دون األصيل امللف يف البيانات كل عىل الحفاظ يف السمة
اختصار (أو النَّْسخ هو الرقمي بالكون يعمل شخص ألي األوامر أهم أحُد ثَمَّ، ومن
النَُّسخ من نهائي ال عدد إعداد عىل القدرُة .(CTRL+C املفاتيح لوحة عىل النَّْسخ أمر
البيانات؛ ِحَزم أو وسائطية ملفات أو رقمية مستندات عىل يعمل شخص ألي قوية أداٌة
فيلم أو صورة أو أغنية من األصل طبق رقمية نسخة إعداَد شخص ألي أيًضا وتتيح
الوسائط عىل الرقمية القرصنة يف ضخٍم نموٍّ إىل هذا أدى قد ونرش. تأليف حقوق له
غري التبعات إن للرقمنة. مقصودة غري نتيجة يُعترب ما وهو والنرش، التأليف حقوق ذات
نَْقد عىل أخرى مرًة بالضوء تُلِقي رقمية ِصيَغ إىل التناظرية الوسائط لتحويل املقصودة
السلبية، آثاره عن لفصلها سبيل ال التكنولوجيا لتبنِّي اإليجابية اآلثار بأن القائل إيلول

والخاصة. العامة اإلنرتنت شبكتَِي حول املقبل الفصل يف املوضوع هذا وسأتناول
الظروف يف اسمها. عليها الدال الوظيفة تؤدي سمة هي البيني»: التشغيل «قابلية (٤)
ما وعادًة بسالسة، مًعا تعمل والربمجيات املادية املكونات السمة هذه تجعل املثالية،
هذا يف غريهم عىل الربمجيات ومطوِّري املصنِّعني بعض يتفوق الوظيفة. هذه تؤدِّي
ألجهزة املادية واملكونات تشغيلها أنظمة قابلية حيال طيبة بسمعة أبل تتمتع الصدد.
نجاح من كبريٌ قدٌر يعود البيني. للتشغيل التطبيقات وبرمجيات تصنِّعها التي الكمبيوتر
املكونات بني الواجهة جعل يف أبل مهارة إىل فون وآي باد وآي بود وآي ماك آي أجهزة

اإلمكان. قدَر سلسًة النهائي واملستخدم والربمجيات املادية
البيني التشغيل قابلية مالحظة إىل واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا مستخدمو ينزع
املادية املكونات منتجي عجلة خضم يف توافرها. حال لها مالحظتهم من أكثر غيابها، عند
املستخدمني عىل كليٍّا املنتج يختربون ال فإنهم بالسوق، منتج لطرح الربمجيات ومطوِّري
خدمٍة أو تجريبي ملنتٍج مختربين إىل الفعليون املستخدمون ل يتحوَّ وعندها املحتملني؛
ويستشيط أخطاء، من به ما تصحيح أجل من منهم، رغبة ودون علٍم دون تجريبية،
له. الدعاية يف كما املنتج استخدام من يتمكَّنون ال عندما باإلحباط ويَُصابون غضبهم
ومع الثاني. الفصل يف عليها أطللنا التي «التعقيد» بظاهرة املسألة هذه من جزءٌ ويتعلَّق
نفسه املنتج يف كليٍّا اختبارها صعوبُة تصاعديٍّا تزداد األجهزة، إىل جديدة ميزات إضافة
فيما التجريبي املخترب هو املستخِدم أصبح ثَمَّ ومن األخرى؛ الخدمات مع تفاعلها يف أو
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وهي عليه؛ املثبتة الربمجيات أو بالجهاز املادية باملكونات العيوب عن بالكشف يتعلق
من الالحقة النَُّسخ يف إصالًحا أو تصحيحيٍّا برنامًجا لها املصنِّع يُصِدر التي املشكالت
تكنولوجيا وخدماِت سلِع رو موفِّ دام ما الحدوث يف املشكلة هذه وستستمر الربنامج.

أوًال. كليٍّا اختبارها دون املستهلكني إىل يبيعونها واالتصاالت املعلومات
بيانات حرفيٍّا وتعني الرقمية، للوسائط أخرى رئيسية سمة الوصفية»: «البيانات (٥)
املوسيقى مع يتعامل شخص أي لكن مجرًدا، مفهوًما هذا يبدو قد البيانات. تصف
بث عىل أغنية إىل املستخدم يستمع فعندما سيألفها؛ اإلنرتنت عىل الرقمية الصور أو
املغني اسم مشاهدة بوسعه موسيقى، ل مشغِّ أي عىل أو الصناعية األقمار عرب الراديو
السمات أجمل من واحدة هذه رأيي يف لأللبوم. صورة وعادًة األلبوم واسم األغنية واسم
مذيع يعرِّفنا أن نأمل كنا املظلمة، التناظرية العصور مايض ففي الرقمية؛ للوسائط
يحبها أغنيٍة إىل يستمع أن املرء حنق يثري كان للتو. لوها شغَّ التي باألغنية الراديو
إىل وبالنسبة ذلك. عن املذيُع يعلن أن دون إعالٍن إىل فجأًة الفقرة مسئول يتحوَّل ثم
ووقت تاريخ حول أساسية بيانات عىل صورًة ملف كلُّ يَْحِوي الرقميني، رين املصوِّ
التعريض وإعدادات املستخدمة الكامريا بشأن وصفية بيانات جانب إىل الصورة، التقاط
عىل تحتوي املتطورة الرقمية الكامريات تلتقطها التي املعالجة غري امللفاُت األساسية.
سطوعها. وشدة وألوانها الصورة تباين يف الحًقا بالتالعب وتسمح للصور، أكثر بيانات
برمجيات باستخدام نهائية ال بتعديالت تسمح بيانات يضم معالج غري صورة ملف وكلُّ

بالصور. التالعب

لت وسهَّ ونرشها، ومعالجتها الرقمية الوسائط اقتناء من الخمس السمات هذه ت غريَّ
بالوسائط؛ مشبَّع عالم خلق يف حيوية عوامل أيًضا وهي الوسائط، تقاُرب من كذلك
ويشاركه رقميٍّا محتًوى يُنِتج أن بشبكٍة متصٍل شخٍص ألي افرتاضيٍّا يمكن حيث
مواتية الرقمية الصوت وملفات الفيديو ومقاطع والصور النصوص وبجعل اآلَخرين.
لدرجة غالبًا إليها للوصول األجهزة استخدام عىل ع تشجِّ الرقمنة فإن لالستعمال، أكثر
األجهزة هذه أصبحت لقد دونها. من واملكان بالزمان اإلحساس بفقدان نشعر قد أننا
مزيًدا التطبيقات اكتساب مع استخدامها وسيزداد لحواسنا، امتدادات ومحتواها الرقمية
استرشفه الذي (برشي) تناُظري هو وما رقمي هو ما بني التكافل إن القدرات. من
يف اعتياديٍّا شيئًا اآلن أصبح مىض؛ قرن نصف من أكثر منذ ليكاليدر آر يس جيه
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يف عاملي نطاٍق عىل تغلغًال أكثر أيًضا سيصبح بل تكنولوجيٍّا، املتقدمة املجتمعات
عاملية. رقمية سمة إىل الوسائط تقاُرب ل تحوُّ مع املستقبل
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الرابع الجزء

السيربانية اإلنرتنتوالثقافة عىل السيطرة
الديستوبية والرؤى





التاسع الفصل

واخلاصة العامة اإلنرتنت شبكتا

بمقابل تكون أن للمعلومات ينبغي كما مجانية؛ تكون أن للمعلومات ينبغي
ينتهيا. لن املتعارضان املوقفان وهذان … مكلِّف

1١٩٨٧ ومحرر، وكاتب فيلسوف براند، ستيوارت

كجزء ستيوارت عن املنقول االقتباس من األوىل بالجملة واسع نطاق عىل يُستشَهد
ينبغي لكن بها، يُستشهد ما فنادًرا الثانية الجملة أما األسايس؛ اإلنرتنت شعار من
الرشكات لدى واقتصادية اسرتاتيجية قيمة لها التي فاملعلومات يٍّا؛ جدِّ لها االنتباه
ميزًة تعطي ما وغالبًا الثمن، باهظ عليها الحصول يكون أن يمكن والدول، واملؤسسات
املطلوبة املعلومات هو ذلك عىل يَُرضب الذي الكالسيكي واملثال لصاحبها. تناُفسية
املتحدة الواليات حكومة بذلتها التي العظيمة الجهوِد جانب إىل ذرية، قنبلة أول لتصميم
لرسقة السوفيتي االتحاد جانب من الالحقة واملحاوالِت املعلومات، رسية عىل للحفاظ
أجهزة مبيعات حول بياناٍت سنويٍّا ع أُجمِّ أحدث، مثاًال وإليكم السالح. تصنيع تفاصيل
انتشار حول بحثي من كجزء األخرى والدول املتحدة الواليات يف الرقمية التليفزيون
االستهالكية اإللكرتونيات اتحاُد ع يجمِّ العالم. مستوى عىل الرقمية التليفزيون أجهزة
حول السنوية التقارير وبيُعه املجال، هذا يف املتحدة بالواليات الخاصة األساسيَة البياناِت
بعض أن حني ويف لديه. للدخل كبريًا مصدًرا يمثِّل لإللكرتونيات املستهلكني استخدام
من الكاملة فالقائمُة الصحفية؛ البيانات يف تُعَلن العامة اإللكرتونيات مبيعات أرقام
هذا من التسويق بيانات أغلُب دوالر.2 ٢٠٠٠ نظري االتحاد أعضاء لغري متاحٌة البيانات
التي للمنظمات العمالت من وغريها الدوالرات ماليني بيعها ويدرُّ ملكيتها، مسجلٌة النوع
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أن املعلومات لبعض ينبغي ستيورات تعبرِي حدِّ فعىل وتسوِّقها؛ وتحلِّلها البيانات ع تجمِّ
مكلِّفة. تكون

ركائز من أساسية ركيزة تفيد املوضوع، لهذا لالهتمام ومثرية مختلفة رؤية يف
نيوز رشكة لكنَّ مجانية، تكون أن ينبغي املعلومات أن السيرباني العلمي الخيال فلسفة
وول جريدُة فرَضْت آَخر. منظوٌر لها مردوخ روبرت اإلعالم لحوت اململوكة كوربوريشن
املشرتكني غري عىل — ٢٠٠٧ يف عليها كوربوريشن نيوز استحواذ قبل — جورنال سرتيت
املشرتكون (تمتَّع اإلنرتنت عىل محتواها إىل النفاذ مقابل مبلٍغ دْفَع الورقية نسختها يف
دفع» «نظام بسط بصدد اآلن ومردوخ اإللكرتونية). النسخة عىل املجاني االطِّالع بميزة
دْفَع يستلزم أن شأنه من الوسائط، من األخرى كوربوريشن نيوز ملكيات حول مشابه
تايمز نيويورك تحوَّلت فقد حذَْوه؛ منافسوه ويحذو املعلومات. عىل االطالع مقابل مبلٍغ
كلَّ مقاًال ٢٠ بتنزيل تسمح حيث ،٢٠١١ يف أعدادها عىل االطالع مقابل رسم فرض إىل
تتجاوز التي املقاالت عىل االطالع مقابل دوالًرا ١٥ بقيمة شهريٍّا تفرضاشرتاًكا ثم شهر،
إليها النفاذ سيصبح السابق، يف مجانية كانت التي اإللكرتونية فالوسائط العتبة.3 هذه
املؤسسات إن حيث املستخدمني؛ عىل املفاجأة وْقُع لذلك يكون أن ينبغي ال رسٍم. مقابَل
يف التشغيل وتكاليف واملحرِّرين املراسلني نفقات تغطية يف صعوباٍت تواِجه اإلعالمية

مجانًا. اإللكرتونية نَُسِخها عىل االطالَع عادًة يتيح عٍرص
ثالثة ثمة «الرتبُّح». وهو اإلنرتنت، وسائط اقتصاديات لفهم حيوي مصطلح ثمة

اإلنرتنت: عىل املحتوى من للرتبُّح أساسية نماذج

إىل املستخدم انتباَه ه توجِّ والتي نفقاتها»، اإلعالنات تسد التي املجانية «املواقع (١)
يف تقليدي اقتصادي نموذج (وهذا الجمهور لهذا املنتجات تسويق إىل الساعني املعِلنني

والتليفزيوني). اإلذاعي البث
مقابل سنويٍّا أو شهريٍّا مبلًغا املستخدم يدفع حيث املتميزة»، العضوية «نموذج (٢)

اإلعالنات. إلغاء مع «املجانية» املواقع عىل الدخول
إليه. ينفذ ما مقابل سوى املستخِدُم يدفع ال وفيه االطالع»، مقابل الدفع «نموذج (٣)

من الفريدة املعلومات إىل النفاذ مقابَل املستقبل يف رسوٍم فْرِض وتريُة ستزداد
يف املتمثِّل األسايس املوضوع جانب إىل للقارئ. أهميًة تحمل التي اإلنرتنت عىل نوعها
تتعلَّق مهمة أخرى مسألٌة ثمة اإلنرتنت، عىل الوسائط محتوى إىل النفاذ مقابل الدفع
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ربما إليه. الوسائط أشكال جميع انتقال مع اإلنرتنت، إىل النفاذ عىل يسيطر الذي بالكيان
يف شتَّى مصالح لها اإلعالم ومؤسسات الدول لكن مجانيًة، تكون أن للمعلومات ينبغي
مؤسسية. أرباح لتحقيق وسعيٍّا وطنية، سياسية أجندات أساس عىل إليها النفاذ تقييد

وحوكمته اإلنرتنت إدارة

تتعلَّق املنرصمة الثالثة العقود مدار عىل للنزاع إثارًة اإلنرتنت قضايا أكثر إحدى
أسماء تخصيص مثل الجوهرية القضايا بشأن القرارات يتخذ َمْن أْي بالسيطرة؛
الثالثة املستوى الرفيعة الرئيسية الخوادم بهذا ونعني الجذر؛ عىل والسيطرة النطاقات
تؤديه أن ينبغي الذي الدور ما الشبكة؟ عىل البيانات مرور حركة تحكم التي عرش
ينبغي هل إليه؟ النفاذ مواطنيها بوسع الذي اإلنرتنت محتوى تقرير يف الحكومات
اإلرهابية واملنظمات الكراهية بثِّ مجموعاُت تنرشها التي املواقع إىل النفاذ تقييد للدول
االتصاالت لرشكات ينبغي الذي الدور ما الصني؟ يف جونج فالون مثل الدينية والجماعات
املعارُك تزال ال اإلنرتنت؟ إىل عمالئها نفاذ إمكانية يف املتحكمة بوصفها تقلُّده بُْعد عن
بني الرصاع احتدام مع هذا يومنا حتى اإلنرتنت عىل السيطرة حول تدور الدولية
من املتزايدة والطلبات الجذر)، عىل تُِرشف تزال ال (التي املتحدة الواليات حكومة
الدولية السيطرة من أكرب بقدٍر املتحدة الواليات خارج واألفراد واملنظمات الحكومات
قدرة حول بالكونجرس نقاٌش حاليٍّا فيدور املتحدة، الواليات داخل أما اإلنرتنت. عىل
ملستهلكيها النطاق عريض النفاذ إمكانية يف التحكُّم عىل بُْعد عن االتصاالت مؤسسات
عىل السيطرة انتقال ومع اإلنرتنت. محتوى حيادية حول الخالف هو وهذا الشبكة؛ إىل
وزارة إىل ثم األمريكية، الوطنية العلوم مؤسسة إىل األمريكية الدفاع وزارة من اإلنرتنت
من متزايدة ضغوٌط ثمة اليوَم)، الجذر عىل املطلقة السيطرة (حيث األمريكية التجارة
االتجاَه األمريكية الحكومُة ودعمت حوكمتها. تدويل وكذلك عملياتها خصخصة أجل
الحوكمة حول رصاعاٍت من به اتصل وما َر التطوُّ هذا الفصُل ويتحرَّى الثاني. ال األول،

الراهن. الوقت حتى مستمرًة تزال ال
الواليات يف الفيدرايل املستوى عىل القطاعات من قطاٍع تنظيِم درجُة تتأرجح ما عادًة
املتويل السيايس الحزب بحسب التنظيم، وتشديد التنظيم تخفيف بني كالبندول املتحدة
رونالد الرئيس إدارة إبَّان السلطة مقاليَد املحافظون الجمهوريون توىلَّ عندما املقاليد.
فإبَّان التنظيم؛ رفع عىل عظيم تركيز هناك كان و١٩٨٩، ١٩٨١ عاَمْي بني ريجان
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ُخفِّض ،(١٩٩٣ إىل ١٩٨٩ من األب بوش جورج َخَلِفه إدارِة ظلِّ يف (وبعدها إدارته
بُْعد. عن واالتصاالت والتمويل النقل مثل كربى لقطاعاٍت الفيدرايل الحكومي التنظيُم
القطاع إىل الفيدرالية الحكومة من املزدهرة اإلنرتنت شبكة إدارة يف التدريجي ُل والتحوُّ
ظل يف السيايس السياق هذا داخل له نتأمَّ أن يجب و١٩٩٥، ١٩٨٧ عاَمْي بني الخاص

محافظني. جمهوريني رئيسني إدارة
العلمية الحوسبة هيئَة األمريكية الوطنية العلوم مؤسسُة نَْت دشَّ ،١٩٨٤ عام يف
سان يف الفائقة الكمبيوتر أجهزَة تستخِدم بحثية مراكز إنشاء موَّلت التي املتقدمة،
هذه ولربط بنيوجرييس.4 وبرينستون وبيتسربج، إلينوي، يف وإربانا-شامبني دييجو،
الوطنية العلوم مؤسسُة اقرتَحْت القائمة، املحلية الكمبيوتر منشآت مع الجديدة املراكز
هذه وإنشاء نت. إف إس إن شبكة جديد؛ وطني رقمي فقري عمود إنشاء األمريكية
عاًما ١٥ العمر من البالغة أربانت شبكَة جَعَل الرسعة الفائقة الجديدة الوطنية الشبكة
الفقري بالعمود ربطها املزمع من كان التي اإلقليمية الشبكات إحدى وعتيقًة. بطيئًة تبدو
اخِتري (مرييت). ميشيجان يف التعليمية البحثية املعلومات مجموعَة كانت الرسعة الفائق
لرتقية لخمسسنوات عقٌد وُمِنح املؤسسُة، نظََّمتْه تناُفيس عطاء يف ١٩٨٧ عام االتحاد هذا
كان مرييت اتحاد أن من الرغم وعىل النمو.5 الرسيعة نت إف إس إن شبكة وتشغيل
رشكة املؤسسيون رشكاؤه ضم ميشيجان، والية جامعات من للربح هادف غري اتحاًدا
آي)، يس (إم كوميونيكيشنز مايكروويف ورشكة الكمبيوتر أجهزة صانعة إم بي آي

بُْعد.6 عن لالتصاالت رشكة وهي
سياسة يف تمثََّلْت ُكربى مشكلٌة األمريكية الوطنية العلوم مؤسسة مديري واجَهْت
إن لشبكة التجاري االستخداَم حظرت والتي الوكالة، وضعتها التي املقبول االستخدام
مديرو سعى املجانيَّنْي».7 والتعليم «للبحث ًصا ُمخصَّ كان الفقري فالعمود نت؛ إف إس
خصخصة إىل الحكومي) التنظيم رْفَع انتهَجْت التي ريجان إدارة (بمباركة املؤسسة
إن شبكة خصخصة كانت املقبول. االستخدام سياسة حول لاللتفاف كسبيٍل الشبكة
تقديم إىل التجارية املصالح أصحاب من متزايدة أعداٌد سَعْت حيث حتميًة؛ نت إف إس
مرييت: اتحاِد رشيَكي الرشكاُت هذه ْت ضمَّ رسعًة. األعىل الجديدة الشبكة عىل خدمات
شمال يف نت آي إس بي مثل املحليني الخدمة ِمي مقدِّ إىل إضافًة آي، يس وإم إم بي آي

فريجينيا.
لكنها الناشئة، اإلنرتنت شبكة ع توسُّ احتضان يف بالًغا نجاًحا أربانت شبكُة نجَحْت
االنتباَه أباتيه جانيت تَْلِفُت .١٩٩٠ عام من فرباير ٢٨ يف رسميٍّا الخدمة من خرجت
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من الفيدرالية الحكومة داخل للمسئوليات» «تمرير مجرد من أكثر كان حدث ما أن إىل
السيطرة نهايَة النقلُة تلك مثََّلْت بل األمريكية؛ الوطنية العلوم مؤسسة إىل أربا وكالة
من بعقدين بعَدها أنه النقلة هذه يف املفارقُة العاملية.8 الشبكة عىل األمريكية العسكرية
إنشاءِ عمليِة من كجزءٍ ٢٠٠٩ يف دوالر مليون ١٠٠ األمريكية الدفاع وزارُة أنفَقْت الزمان
القدرات تحسنُي هو الجديدة القيادة من الغرُض (سايربكوم). جديدة سيربانية قيادة
دفاعية نارية ُجُدر بناء نفسه الوقت ويف أخرى، دول ضد سيربانيٍة حرٍب يف الهجومية
األمريكية.9 الرقمية والشبكات املؤسسات عىل ذاتها القوى هذه هجوِم دون للحيلولة
حول يدور الذي عرش الرابع الفصل يف العاملية السيربانية الحرب موضوع إىل وسنعود

اإلنرتنت. مستقبل

العرشين القرن تسعينيات يف األمريكي اإلنرتنت خصخصة

اإلنرتنت بروتوكول عناوين تخصيُص اإلنرتنت شبكة تشغيل يف الحيوية املهام إحدى
بروتوكول رقم يمثِّل العاملية. الشبكات لشبكة انضمامهم حال الجدد للمستخدمني IP
صورة يف املستخدم يراه ما ومنه.10 النظام هذا إىل البيانات لتوجيه مميًزا عنوانًا اإلنرتنت
طولها يبلغ األرقام من سلسلة الواقع يف هو (mysite.net (مثًال: الشخيص موقعه اسم
تعيني حقُّ كان ١٩٩٠ حتى للبحث. القابل اإلنرتنت بروتوكول عنوان وهو بت، ١٢٨
قيادة تحت وكانت املخصصة، اإلنرتنت أرقام هيئة سلطة من اإلنرتنت بروتوكول عناوين
ألداء ع تطوَّ وقد كاليفورنيا. جنوب بجامعة املعلومات علوم بمعهد بوستل جون الدكتور
مع قويٌّ دوٌر أنه النهاية يف اتضح لكن ،١٩٨٨ يف الكثري منها يجني لن التي املهمة هذه

العرشين. القرن ثمانينيات نهاية يف مهولة زيادًة اإلنرتنت استخدام زيادة
البلدان أكواد وكل .com .edu .gov) النطاقات أسماء نظام إنشاء يف بوستل ساعد
النطاق هو «الجذر» كان لإلنرتنت. مستخدم كل يألفه الذي املتحدة) الواليات خارج
أرقام هيئة يد يف النطاقات أسماء نظام جذر عىل السيطرة وكانت املستوى، الرفيع
نظام جذر عىل املطلقة السيطرة كانت الخصخصة، عملية إطار ويف املخصصة. اإلنرتنت
١٩٩٠ عام زخًما اإلنرتنت خصخصُة اكتسبَْت ُمزاِيد.11 ألعىل متاحًة النطاقات أسماء
أسماء تخصيص بحقِّ — سوليوشنز نتوورك رشكة — حكومي غريُ كياٌن فاز عندما
جوفرنمنت رشكة مع الباطن من متعاِقًدا بوصفها اإلنرتنت بروتوكول وأرقام اإلنرتنت
جهود إطار ويف نت. إف إس إن شبكة لتشغيل فيدرايل بمزاد فازت التي سيستمز،
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الرشكات إرشاك إىل سعوا الخصخصة، إىل األمريكية الوطنية العلوم بمؤسسة املسئولني
الجميع من استحسانًا يَْلَق لم ٌر تطوُّ وهو الوطنية، الشبكة وتشغيل إدارة يف الحكومية غري
كان إْن رضوريٍّا ًرا تطوُّ ذلك كان الحايل، منظورنا من األمر ل وبتأمُّ كافة. الدوائر يف
واألجهزة الجامعية الكمبيوتر ألنظمة شبكًة كونها تتخطَّى أن اإلنرتنت شبكة من املنتَظر
نت إف آر إي ويس نت آي إس بي الشبكاُت أنشأَِت ،١٩٩١ عام صيف ويف الحكومية.
التجارية املصالح أصحاب استخدام لتيسري اإلنرتنت عىل التجاري التباُدل نقطَة وألرتنت

النمو. الرسيعة اإلنرتنت لشبكة
اتصال كشبكة اإلنرتنت استخدام باكتشاف العرشين القرن تسعينيات بداية اتسمت
أجهزة أو جامعات إىل املنتسبني غري الجدد املستخدمني آالف ِقبَل من للمعلومات وتبادل
لوحات أنظمة عليها أُطِلق التي الجديدة اإلنرتنت خدمات صعوَد الفرتُة شهدت حكومية.
ملقابل املسدِّدين للمشرتكني الهاتفي الطلب عرب النفاذ بإتاحة تميََّزْت والتي النرشات،
من الشبكة عىل الدخول تسجيُل النرشات لوحات أنظمة مستخدمي بوسع كان الخدمة.
صورة يف املشرتكني من غريهم مع الرسائل وتباُدُل باملكتب، أو باملنزل شخيص كمبيوتر
هذه أوائل أحد كان والربمجيات. األخبار ومشاركة الدردشة ُغَرف يف أو إلكرتوني، بريد
فرانسيسكو سان خليج منطقة يف تأسس الذي العاملي) اإللكرتوني (الرابط «ويل» النُُّظم
بدأ بريليانت.12 والري الفصل) هذا صدر يف االقتباس (صاحب براند ستيوارت يد عىل
مقدٍِّم إىل َل تَحوَّ ثم الهاتفي، الطلب طريق عن إليها النفاذ يمكن نرشات كلوحة النظام
عىل منتًدى ليكون مجدًدا هيئتُه َْت ُغريِّ ثم الهاتفي، الطلب طريق عن اإلنرتنت لخدمة
بشبكة النرشات لوحات أنظمة ربُْط جرى .salon.com موقع يديره للمشرتكني اإلنرتنت
بوصفها اإلنرتنت لشبكة األكرب البنية تحاكي كانت فيدونت باسم معروفة عاملية فوقية

لشبكات.13 شبكة
لكون (مواٍز مواٍز» «كوٌن نشأ العرشين، القرن تسعينيات منتصف بحلول
ذلك كان التجاريني. اإلنرتنت خدمات مقدِّمي من مؤلَّف الحكومات) من املستخدمني
شبكِة نموِّ من التجاريني اإلنرتنت خدمات مقدِّمي صعوُد مكََّن حيث مفيًدا؛ ًرا تطوُّ
الحكومة احتفَظِت إِن منتظًرا كان ا ممَّ أرسع بصورٍة املتحدة الواليات يف الشبكات
ُمحكمٍة بسيطرٍة األمريكية) الوطنية العلوم مؤسسة وإما الدفاع وزارة (إما الفيدرالية
تعلََّق متصاعدة، مشكالت سبََّب التوسع الرسيعة الشبكة نجاح أن املشكلة كانت عليها.
سوليوشنز ِنتوورك رشكة حصلت ،١٩٩٥ يف اإلنرتنت. خدمات من بالرتبح بعضها
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السياسة يف ًا تغريُّ ذلك وكان اإلنرتنت، نطاقات أسماء مقابل رسم تحصيل حق عىل
ِنتوورك أن البعض وإحساَس الخصخصة، بآثار املعنيِّني املستخدمني بني غضبًا سبََّب
النطاق اسم لتسجيل دوالر ١٠٠ فرض يف الرشكة بدأت املستخدمني. تبتزُّ سوليوشنز
زهيًدا مبلًغا كان ذلك أن من الرغم عىل ذلك.14 بعد عام كلَّ دوالًرا ٥٠ َلْت حصَّ ثم لعامني،
بدأ فيها. مباَلٌغ الرسوم أن شخصيٍة ألغراٍض املستخدمني بعض شعر التجارية، للمواقع
يف حقهم عن وداَفُعوا األعمال روَّاُد فيه َع» «تجمَّ الذي الوقت يف اإلنرتنت عىل التهافت آنذاك
.flowers.com ،business.com ،toys.com مثل القيِّمة العامة النطاقات أسماء تملُّك
برسعة، سوليوشنز ِنتوورك َدْخل تنامي إىل النطاقات أسماء تسجيل يف املهول النمو أدى
١٩٩٩ سنة يف التسجيل رسوم من دوالر مليون ٢٠٠ عىل يربو ما الرشكة لت فحصَّ
رشكًة سوليوشنز ِنتوورك يَعتربون إيثاًرا األكثر اإلنرتنت يس مؤسِّ من كثريٌ كان وحدها.
من أكثر التسجيل طلبات من تجمعها التي الفاحشة أرباحها بتعظيم تهتم َجِشعًة

خدماتها.15 نطاِق ببَْسط اهتمامها
العرشين، القرن تسعينيات يف لإلنرتنت الحكومي غري االستخدام نطاق اتساع مع
وكذا والوسائط واآلراء لألفكار الحر للتباُدل بالحياة نابًضا منتًدى الشبكة أصبحت
ص املخصَّ املحتوى ذات النرشات لوحات مواقع من عدد أُنِشئ الراشدين. محتوى
تدرَّ أن يمكن اإلنرتنت مواقع أن اإلباحية املواد تقديم يف املشتغلون أدَرَك حيث للراشدين؛
ومستهِلكوها اإلباحية املواد منتجو كان ما ودائًما نسبيٍّا. منخفضة بتكلفة خرافيٍّا عائًدا
اسطوانات إىل الفيديو الت مسجِّ من الجديدة، الوسائط لتكنولوجيات املستخدمني» «أوَل
شك ال ومما اإلنرتنت. عىل الدقة العايل الفيديو محتوى واآلن دي، يف والدي دي اليس
والرباعية األبعاد الثالثية التكنولوجيات وتبنِّي تطوير يف الطريق سيقودون أنهم فيه
للراشدين مسموح أنه من الرغم وعىل القريب.16 املستقبل يف والهولوجرافية األبعاد
النَِّشطون املحليون القضائية املالَحقة مسئولو تخىلَّ (وقد املحتوى هذا إىل بحريٍة النفاذُ
العرشين)؛ القرن تسعينيات يف اإلنرتنت إىل اإلباحية املواد إنتاج ل تحوُّ مع ُمالَحقِتهم عن
املواد مشاهدة من األطفال منع إىل تسعى العالم مستوى عىل املجتمعات معظم فإن
هذا ويف أطفال. بها يظهر التي اإلباحية املواد تجريم عىل إجماٍع شبُه وثمة اإلباحية،
عن اإلنرتنت عىل الراشدين محتوى حجب إىل األمريكيون القوانني عو مرشِّ سعى السياق،
العرشين. القرن تسعينيات يف اإلنرتنت عىل االنتشار يف اإلباحية املواقع بدء مع األطفال
عن االتصاالت قانون كلينتون بيل الرئيس أصدر ،١٩٩٦ عام من فرباير ٨ يف
بني املنافسة تشجيع القانون هدف كان الكونجرس.17 مكتبة يف ١٩٩٦ لعام بُْعد
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الخدمات تقديم حظرت التي املنظمة القوانني برفع األمريكية بُْعد عن االتصاالت رشكات
تقدِّمها التي العريض النطاق خدمات (مثل ُمشاِبهًة بثٍّ نُُظَم تستخدم التي الجديدة
كان الرشكات، هذه عن الحكومي التنظيم وبرفع والهاتف). املدفوع التليفزيون رشكاُت
بُْعد عن االتصاالت خدماِت ِن تحسُّ إىل سيُفِيض ما املنافسة؛ زيادة هو الكونجرس هدف
للقانون األسايس الرتكيز أن حني ويف املثايل. الوضع يف للمستهلكني، األسعار وانخفاِض
إثارًة القانون أجزاء أكثر فإن بُْعد؛ عن االتصاالت عن الحكومي التنظيم رفع عىل كان
وسائل آداب قانون الخامس، قسمه يف اإلباحية للمواد مناِهًضا ترشيًعا َن تضمَّ للخالف
خليًعا» أو «فاحًشا يُعتَرب محتًوى ألي اإلنرتنت عىل العرَض الترشيُع هذا جرََّم االتصال.

املتحدة.18 الواليات يف العرشة الثامنة سن دون شخٍص أي عىل
تضمني سيما (وال ١٩٩٦ لعام بُْعد عن االتصاالت قانون عىل املواَفقة إزاء فعٍل ردِّ يف
استقالِل «إعالَن اإلنرتنت عىل بارلو بريي جون الكاتب نرش االتصال)، وسائل آداب قانون
الجبهة مؤسسة مؤسيس أحَد بارلو كان فرباير.19 ٩ التايل، اليوم يف السيرباني» الفضاء
للربمجيات)، لوتس لرشكة التنفيذي (الرئيس كابور ميتش مع ١٩٩٠ يف اإللكرتونية
رشكة ُمنِْشئي وأحد مايكروسيستمز صن يف ٥ املوظف رقم يحمل (الذي جيلمور وجون

ييل: بما بارلو ح رصَّ اإلعالن، يف سوليوشنز).20 سيجناس

إليكم آتي وفوالذ، لحم من بَاِلنَي عمالقًة يا الصناعي، العالم حكومات يا
من يا أسألكم املستقبل، باسم للعقل. الجديد املوطن اإللكرتوني، الفضاء من
سلطان وال سهًال؛ نزلتم وال أهًال حللتم ال وشأننا؛ تدعونا أن للمايض تنتمون
ومن وعالقات، معامالت من اإللكرتوني الفضاء يتكون … نجتمع حيث لكم
موجود عاملنا اتصاالتنا. شبكة يف ناتئة كموجة مصفوفة وكلها ذاته، الفكر
نحن األجساد. تعيش حيث ليس لكنه ذاته، اآلن يف الالمكان ويف مكان كل يف
عرقهم، عىل مسبق حكم وبال ميزة، بال يدخلوه أن للجميع يمكن عامًلا نخلق
نخلق نحن ميالدهم. محل عىل أو العسكرية، أو االقتصادية قدرتهم عىل أو
النظر بغضِّ رأيها، أو رأيه عن التعبري مكان أي يف كان أليٍّ فيه يمكن عامًلا
االمتثال. عىل أو الصمت عىل يُكَره أن من خوف بال الرأي، هذا تََفرُّد قدر عن
تنطبق ال والسياق والحراك والهوية والتعبري امللكية عن القانونية مفاهيمكم

هنا.21 مادَة وال املادة، عىل مبنية فكلها علينا؛
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أمريكي منظور وهذا متناهيًا، ال جديًدا حقًال بوصفه لإلنرتنت يوتوبية رؤية كانت
بشمال األطراف مرتامية بمزرعة تربَّى رجل من نابٌع أنه عجَب وال النظري، منقطع
أمثال من وغريه بارلو داخل مستقرة الغرب عمروا الذين الروَّاد روح إن وايومنج. غرب
كمنتًدى مشابهة منطلقات من اإلنرتنت لهم تراءى الذين جيلمور، وجون براند ستيوارت
الستثمارات رضورَة ال وحيث الغالب، العنُرص هي التعبري حريُة حيث إليه؛ النفاذ يسهل

:١٩٩١ عام نُِرش مقاٍل يف بارلو ح رصَّ وكما إذاعيٍّا. أو ناًرشا تكون كي ضخمة

تخيَّْل نهاية. ال ما إىل تمتد األطراف مرتامية شاسعة قارة اكتشاَف تخيَِّل
وبُفَرٍص املستقبيل، طمعنا يستنزف قد مما أكثر بموارد يزخر جديًدا عامًلا
التي األمالك من فريٍد وبنوٍع زمان، أي يف األعمال روَّاُد سيستغل مما أكثر
أثًرا، وراءَهم املعتدون يخلِّف ال حيث مكانًا تخيَّْل التنمية. مع رقعتها تتسع
مالكها حوزة يف ذلك مع وتظل نهائية ال مرات البضائع رسقة يمكن حيث
شئونك تاريَخ تمتلك أن قبُل من عنها تسمع لم لرشكة يمكن حيث األصيل،

الشخصية.22

تصطدم األفكار، عن الحر للتعبري متناٍه ال كمنتًدى السيرباني للفضاء الرؤية هذه كانت
أطفال حماية (باسم محتواه عىل الرقابة فرض إىل سعت التي الرؤى بتلك بالًغا صداًما
األدبية األعمال بعض أن الرصامة من بلَغْت بلغٍة ُكِتب أنه الترشيع يف الزلل كان أمريكا).
املناطق بعض يف تُفرسَّ قد اإلنرتنت عىل الطبية والرسومات الصحية واملعلومات والفنية
األمريكي االتحاد رفع خليعة». أو «فاحشة أنها عىل املتحدة الواليات يف محافظًة األكثر
ودفع رينو، جانيت العام والنائب األمريكية العدل وزارة ضد قضيًة املدنية للحريات
القضائي النظام رصيد إىل يُضاف ومما دستوري، غري االتصال وسائل آداب قانون بأن
املدنية، للحريات األمريكي االتحاد موقَف أيََّدتَا الدنيا املحاكم من محكمتني أن األمريكي

العليا.23 املتحدة الواليات محكمة أمام حكَمهما استأنَفْت الفيدرالية الحكومة أن إال
يف بُعد عن االتصاالت بخصوص األمريكية القضائية األحكام أهم من واحد يف
يونيو من ٢٦ يف اثنني مقابل قضاة ٧ بأغلبية العليا املحكمة قضت الحديث، العرص
آداب قانوَن بأن املدنية؛ للحريات األمريكي االتحاد ضد رينو قضية يف ،١٩٩٧ لعام
واضح» بشكل «خاِدٌش مصطلح أن األغلبية وجَدت فقد دستوري؛ غريُ االتصال وسائل
حقوَق خاَلَف القانون وأن فيه، ُمبالغ نحٍو عىل غامًضا كان القانون عليه ينص الذي
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إيتو. جويتيش الصورة: بارلو. بريي جون :1-9 شكل

التمكُّن ألطفالهم ينبغي ما بتحديد والخاصة للدستور، األول بالتعديل الواردة الوالدين
ينص التي املتحدة الواليات يف الراشدين حقوَق الحكُم دعم اإلنرتنت. عىل عليه االطالع من
للحكم كان اإلنرتنت. عىل الرقابة من للمجتمع أعىل أولويًة بوصفها األول التعديل عليها
اإلنرتنت. محتوى عىل الرقابة فْرَض الكونجرس محاوالت تجاوَزْت األثر بعيدُة تداعياٌت
اإلنرتنت إن قال األغلبية، قرار من كجزءٍ املوجزة ستيفنز بول جون القايض كلمة ويف
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جغرايف موقٌع لها ليس — السيرباني بالفضاء مستخِدموها يعرفها — فريدة «وسيلة
بعينها جهة تسيطر «ال زاد: ثم بالعاَلم.»24 مكان أي يف شخٍص أليِّ متاحة بل محدَّد،
أو الخدمات حجب منها يمكن مركزية نقطٌة توجد ال أنه كما الويب، إىل االنضمام عىل
يف نظريٍّا ا ُمِحقٍّ كان ستيفنز القايض أن من الرغم عىل الويب.»25 من الفردية املواقع
السيطرة منطلق من الجميع تفوق تزال ال املتحدة الواليات أن سنجد فإننا األوىل، نقطته
بعينها حاالٍت سنتحرَّى الثانية، نقطته وبخصوص الجذر. مستوى عىل اإلنرتنت بنية عىل
أو السيايس للنظام دًة مهدِّ تعتربها التي املواقع إىل النفاذ حجَب الدوُل انتهَجِت حيث

قانونية. غري

اإلنرتنت حوكمة حول الدويل الرصاع

كبديٍل لإلنرتنت الدولية للحوكمة جديد هيكل لبناء مجموعات عدة سعت ،١٩٩٧ عام يف
سريف، لفينتون كان النطاقات. أسماء نظام عىل سوليوشنز ِنتوورك رشكة لسيطرة
دوٌر اإلنرتنت، باإلرسال/بروتوكول التحكم لربوتوكول املشارك واملبتكر اإلنرتنت رائد
يف تخطو املتحدة الواليات كانت وحني 26.١٩٩٢ يف اإلنرتنت جمعية إنشاء يف حيوي
حديثًا املنشأة اإلنرتنت وجمعية سريف كان اإلنرتنت، خصخصة نحو ١٩٩١-١٩٩٢
مؤسيس ومقر منظِّم هيكل «طرح أجل من بديًال دوليٍّا خصخصٍة نظاَم يلتمسان
أعم»، بوجه األمريكية الحكومة وعن األمريكية الدفاع وزارة عن مستقل للتمويل ومصدر
يف سريف، بينهم من اإلنرتنت، مؤسيس من كثري اشرتك ووو.27 جولدسميث أشار كما
شبكة تنظِّم دولية منظمة وجود فكرة لوا فضَّ أنهم الواضح ومن اإلنرتنت، جمعية إنشاء
الوطنية العلوم مؤسسة مثل للربح تهدف أمريكية مؤسسة من بدًال امُلخصخصة اإلنرتنت

األمريكية.
املخصصة» الدولية «اللجنة ١٩٩٨ يف اإلنرتنت جمعية شكَّلت القصد، هذا ولخدمة
اإلنرتنت سياسة يف شتَّى اهتماماٌت لها قوية منظمات من امُلشكَّلة املستوى الرفيعة
ممثَِّلنْي ْت وضمَّ اإلنرتنت، لجمعية التنفيذي الرئيس هيث، دون ََّسها وترأ وحوكمته.
أرقام هيئة توىلَّ الذي بوستل جون عيَّنَهما اإلنرتنت بهندسة املعنية العمل فرقة من
والجمعية الفكرية للملكية العاملية املنظمة عن ممثِّلني ْت ضمَّ كما املخصصة. اإلنرتنت
والعالمات والنرش التأليف حقوق بمراقبة مهتمٌّ الكيانني وكال التجارية، للعالمات الدولية
املمثل كان املخصصة، الدولية للجنة العرش األحد األعضاء بني ومن اإلنرتنت. عىل التجارية
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األمريكية، الوطنية العلوم مؤسسة من سرتون جورج هو األمريكية للحكومة الوحيد
آنذاك.28 الجذر عىل األمريكية بالسيطرة املكلفة

يف الُكربى التغيريات أجملت األهمية بالغَة وثيقًة املخصصة الدولية اللجنُة أصدَرِت
املستوى».29 الرفيعة العامة النطاقات تفاهم «مذكرة العنوان وحملت اإلنرتنت، حوكمة
واملؤسسات املنظمات ِقبَل من به حظيت الذي الفاتر باالستقبال نبوءة املعقد اسمها كان
من معترب قدٍر نْقَل املذكرة اقرتحت دويل. كيان إىل اإلنرتنت حوكمة لنقل املعاِرضة
كور منظمة — حكومية غري سويرسية منظمة إىل اإلنرتنت حوكمة عىل السيطرة
وبذلك اإلنرتنت؛ وجمعية — التسجيل) ألمناء الدويل املجلس باسم رسميٍّا (املعروفة
من الجذر عىل والسيطرَة سوليوشنز ِنتوورك رشكة من النطاقات تسجيَل ستسلب
رفيعة جديدة عامة نطاقات سبعة إضافَة املذكرُة اقرتَحِت كذلك األمريكية. الحكومة
جينيف يف ومقره بُْعد، عن لالتصاالت الدويل االتحاد وكان .shopو .web مثل املستوى
االتصاالت بُْعد عن لالتصاالت الدويل االتحاد وينظم للمذكرة. آَخر رئيسيٍّا داعًما بسويرسا،
االتصاالت أقمار ومدارات الراديو لرتددات الدويل التخصيص ذلك يف بما الوطنية، عرب

بُْعد.30 عن
كانت إذا عما هيث، دون اإلنرتنت؛ لجمعية التنفيذي الرئيس مراسل سأل عندما
«ال بأنه أجاب مقرتحها، يف ُقدًما للميضِّ املتحدة الواليات موافقة إىل ستحتاج الجمعية
طوًعا ستذعن األمريكية الحكومة بأن الثقة وهذه الفيدرالية.31 الحكومة أمام خياَر»
منظمة ٥٧ لتوقيع التايل اليوم ففي فادًحا؛ ً خطأ كانت دويل كيان إىل السيطرة نقل إىل
(عىل أمريكي حكومي مسئول ح رصَّ ،١٩٩٧ عام من مايو ١ يف جينيف يف املذكرة عىل
بما نيوز نت يس موقع إىل األبيض) بالبيت اإلنرتنت سياسة خبري ماجازينر، إيرا األرجح

ييل:

فال الحايل؛ بشكلها امُلخصصة اللجنة خطَة ندعم لن إننا وضوح بكل نقول إننا
االتحاد مثل املتحدة، األمم منظماُت ستتقلَّده الذي الدوَر كامل بشكل يتضح
حيال بالقلق نشعر لكننا الفكرية، للملكية العاملية واملنظمة لالتصاالت الدويل
العملية أن عليه يرتتب ما العملية؛ يف ضخم لدور املنظمات هذه تقلُّد احتمال
بشأن األخرى الشواغل بعض ثمة أن كما الخاص. القطاع يد يف تكون لن
تنظيمات بإصدار عادًة اختصَّ محفٍل يف باإلنرتنت متعلقة قضية تناُول

لالتصاالت.32 الدويل االتحاد مثل بُْعد، عن لالتصاالت
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املمكنة الخسارة عارضت األمريكية الحكومة بأن ح يرصِّ لم املسئول أن من الرغم وعىل
انتقال املزمع كان معارضتها. وراء الُكربى األسباب أحد ذلك كان الجذر، عىل لسيطرتها
،١٩٩٨ عام من يناير ١ يف اإلنرتنت مجتمع بقيادة دويل اتحاد يد يف لتكون السيطرة
سياساتيًة مقرتحاٍت تضمُّ الحكومة تُْصِدرها (وثيقة خرضاء وثيقة ويف يتم. لم ذلك لكن
املقرتحات تضم التي البيضاء الوثيقة عن وتختلف قانون، لسنِّ بالربملان للنقاش تُطَرح
قانون بسنِّ كإشعاٍر يناير ٢٨ يف صدَرْت القانون) مرشوِع سنِّ إىل املفضية النهائية
عن لالتصاالت الوطنية الوكالة اعرتَضِت املعنية، األطراف من تعليقات لطلب مقرتح
أرقام إدارة نقل واقرتحت الجذر، عىل للسيطرة املحتمل الفقدان عىل واملعلومات بُْعد
النطاقات تفاُهم ملذكرة مباًرشا رفًضا ذلك كان خاصة. منظمة إىل املخصصة اإلنرتنت
الدويل واملجلس اإلنرتنت جمعية إىل املقرتح السيطرة ونقل املستوى، الرفيعة العامة
بوستل، جون سيما ال املتحدة، الواليات يف املذكرة مؤيدي عزيمُة وهنَْت التسجيل. ألمناء

اإلنرتنت. حوكمة لتدويل لجهودهم الرفض بهذا البارزين، املرشوع مهنديس أحد

.١٩٨٤–١٩٩٩ العرشين، القرن يف اإلنرتنت حوكمة يف الرئيسية األحداث :1-9 جدول
للتكنولوجيا، ماساتشوستس معهد مطبعة (كمربيدج: اإلنرتنت» «ابتكار أباتيه، جيه (املصدر:
حدود» بال عالم أوهام اإلنرتنت؟ عىل يسيطر «َمن وو، وتي جولسميث جيه ١٩٩٩)؛
اإلنرتنت: صنعوا «عباقرة ليون، وإم هافنر كيه ٢٠٠٦)؛ أكسفورد، جامعة مطبعة (أكسفورد:
من لإلنرتنت الزمني التسلسل ١٩٩٦)؛ تاتشستون، (نيويورك: العنكبوتية» الشبكة تاريخ
مطبعة ماساتشوستس، (كمربيدج، بالجذر» «التحكم ميولر، إل إم (٢٠١٠)؛ هوبز إعداد

((٢٠٠٢ للتكنولوجيا، ماساتشوستس معهد

الرئيسيون الفاعلون الحدث التاريخ

كاليفورنيا، جنوب وجامعة بوستل، جون
وشبكة نت، إل آي إم وشبكة أربانت، وشبكة
ومضيِّفات موكابرتيس، وبول نت، إس يس

نت. إي إس يو شبكة ومستخدمو

الرفيعة النطاقات أسماء نظام طرح
.edu .com .gov املستوى

١٩٨٤

اتصاالت ووكالة املعلومات، علوم معهد
وجون كاليفورنيا، جنوب وجامعة الدفاع،

بوستل.

بمسئولية تعهد الدفاع اتصاالت وكالة
إىل النطاقات أسماء نظام جذر إدارة
جنوب بجامعة املعلومات علوم معهد

بوستل. جون الدكتور واملدير كاليفورنيا،

١٩٨٥
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أنشطة مجلس يد عىل الفرقة تشكََّلِت
مجلس يد عىل بدوره تشكَّل الذي اإلنرتنت،

اإلنرتنت. تشكيل عىل الرقابة

بهندسة املعنية العمل فرقة تشكيل
عىل نافذ تأثري للفرقة كان اإلنرتنت.
والتكنولوجيا اإلنرتنت سياسة صياغة

والتآُزر. اإلجماع طريق عن

١٩٨٦

واتحاد األمريكية، الوطنية العلوم مؤسسة
مرييت.

يف التعليمية البحثية املعلومات مجموعة
للرشاكة بعقٍد تفوز (مرييت) ميشيجان

نت. إف إس إن شبكة إدارة يف

١٩٨٧

جنوب بجامعة املعلومات علوم معهد
لألبحاث. ستانفورد ومعهد كاليفورنيا،

املخصصة اإلنرتنت أرقام هيئة إنشاء
جون تعيني كاليفورنيا. جنوب بجامعة

لها. مديًرا بوستل

ديسمرب
١٩٨٨

األوروبيني. اإلنرتنت ِمي مقدِّ شبكات مجتمع األوروبيون اإلنرتنت خدمة مقدِّمو
اإلنرتنت ِمي مقدِّ شبكات مجتمَع يُنِشئون
ِمي مقدِّ من شبكتهم لتنسيق األوروبيني

اإلنرتنت.

١٩٨٩

ورشكة سوليوشنز، ِنتوورك رشكة
العلوم ومؤسسة سيستمز، جوفرنمنت

األمريكية. الوطنية

يف بالحق سوليوشنز ِنتوورك رشكة فوز
وأرقام اإلنرتنت أسماء تخصيص

الباطن من د كمتعهِّ اإلنرتنت بروتوكوالت
صاحبة سيستمز جوفرنمنت لرشكة

الفائز. العطاء

مايو
١٩٩٠

وميتش جيلمور، وجون بارلو، بريي جون
كابور.

اإللكرتونية. الحدود مؤسسة تشكيل يوليو
١٩٩٠

نت، إف آر إي ويس نت، آي إس بي شبكة
وألنرتنت.

عىل التجاري التبادل نقطة إنشاء
استخدام إمكانية إلتاحة اإلنرتنت
التجاريني. للمستخدمني اإلنرتنت

يوليو
١٩٩١

الوطنية العلوم ومؤسسة ِنتووركس، مرييت
األمريكية.

العموَد تُوِقف ِنتووركس مرييت رشكة
أنهى «ما نت؛ إف إس إن لشبكة الفقري

املتحدة الواليات حكومة ملكيَة عمليٍّا
لإلنرتنت.»* التحتية للبنية

أبريل ٣٠
١٩٩٥
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الرئيسيون الفاعلون الحدث التاريخ

األمريكية. الوطنية العلوم مؤسسة مقابَل سنويٍّ كرسٍم دوالًرا ٥٠ فرض
كانت التي النطاقات أسماء تسجيِل
العلوم مؤسسة سبق. فيما مجانيًة

لتسجيل بعقد تفوز األمريكية الوطنية
األسماء.

١٤
سبتمرب
١٩٩٥

والكونجرس كلينتون، جيه ويليام الرئيس
األمريكي.

الذي بُْعد، عن االتصاالت قانون إصدار
آداب قانوَن الخامس قسمه يف َن تضمَّ

االتصال. وسائل

فرباير ٨
١٩٩٦

الحدود ومؤسسة بارلو، بريي جون
اإللكرتونية.

السيرباني الفضاء استقالل إعالن نرش
اإلنرتنت. عىل

فرباير ٩
١٩٩٦

اإلنرتنت، وجمعية املخصصة، الدولية اللجنة
بُْعد. عن لالتصاالت الدويل واالتحاد

العامة النطاقات تفاُهم مذكرة توقيع
بسويرسا، جينيف يف املستوى الرفيعة
دولية حوكمٍة منظومَة اقرتَحْت التي

اإلنرتنت. إلدارة

مايو ١
١٩٩٧

الفيدرالية العمل وفرقة ماجازينر، إيرا
حكومية. أجهزة من املشكَّلة

أنهم األمريكية الحكومة مسئولو َح رصَّ
النطاقات تفاُهِم مذكرَة يدعموا لن

املستوى. الرفيعة العامة

مايو ٢
١٩٩٧

العدل، ووزارة األمريكية، العليا املحكمة
ومؤسسة املدنية، للحريات األمريكي واالتحاد

اإللكرتونية. الحدود

٧ بأغلبية األمريكية العليا املحكمُة قَضِت
ضد رينو قضية يف اثنني مقابَل قضاة
بأن املدنية للحريات األمريكي االتحاد

غري االتصال وسائل آداب قانون
دستوري.

يونيو ٢٦
١٩٩٧

ألمناء الدويل واملجلس اإلنرتنت، جمعية
واالتحاد املتحدة، الواليات وحكومة التسجيل،

بُْعد. عن لالتصاالت الدويل

عىل السيطرة لنقل املرتب التاريخ
واملجلس اإلنرتنت جمعية إىل اإلنرتنت
جينيف. يف التسجيل ألمناء الدويل

هذا عىل تعرتض املتحدة الواليات حكومة
حدوثه. عدم عليه ترتََّب ما النقل؛

يناير ١
١٩٩٨
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مناطق ٨ عن الجذر ومسئولو بوستل، جون
املتحدة. بالواليات

من أقسام توجيه يعيد بوستل جون
العلوم مؤسسة من الجذر نطاقات ملف
اإلنرتنت أرقام هيئة إىل األمريكية الوطنية
كاليفورنيا. جنوب بجامعة املخصصة

يناير ٢٨
١٩٩٨

بُعد عن لالتصاالت الوطنية الوكالة
األمريكية. التجارة لوزارة التابعة واملعلومات

بُعد عن لالتصاالت الوطنية الوكالة
قانون بسنِّ إشعاًرا تُْصِدر واملعلومات
للتوكيد خرضاء بوثيقة مشفوًعا مقرتح
املتحدة الواليات سيطرة استمرار عىل

الجذر. عىل

يناير ٣٠
١٩٩٨

جامعة وإدارة ماجازينر، وإيرا بوستل، جون
الوطنية العلوم ومؤسسة كاليفورنيا، جنوب

األمريكية.

دليل عىل السيطرة مقاليد يعيد بوستل
الوطنية العلوم مؤسسة إىل الجذر

إيرا مع الخالفات تسويِة بعَد األمريكية،
جنوب جامعة ومسئويل ماجازينر

كاليفورنيا.

فرباير ٤
١٩٩٨

اإلنرتنت أرقام وهيئة اإلنرتنت، جمعية
ونقطة األمريكية، والحكومة املخصصة،
وجمعية اإلنرتنت، عىل التجاري التبادل
ومايكروويف إم، بي وآي إيديوكوز،

وسيسكو. كوميونيكيشنز،

تطبيق يقرتح بيضاء وثيقٍة لبْحِث مؤتمر
خالل من اإلنرتنت عىل دولية حوكمة

واألرقام لألسماء اإلنرتنت «مؤسسة إنشاء
املخصصة».

يوليو
١٩٩٨

املخصصة، واألرقام لألسماء اإلنرتنت مؤسسة
األمريكية. التجارة ووزارة

واألرقام لألسماء اإلنرتنت مؤسسة إنشاء
وزارة مع بعقٍد والتزامها املخصصة

األمريكية. التجارة

١٩
سبتمرب
١٩٩٨

املخصصة، واألرقام لألسماء اإلنرتنت مؤسسة
ومعهد املخصصة، اإلنرتنت أرقام وهيئة

كاليفورنيا. جنوب وجامعة املعلومات، علوم

اإلنرتنت أرقام هيئة دور انتقال
العامة النطاقات عىل كقيِّم املخصصة
اإلنرتنت مؤسسة إىل املستوى الرفيعة

املخصصة. واألرقام لألسماء

يناير ١
١٩٩٩

.١٩٩ اإلنرتنت»، «ابتكار أباتيه، *
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املستوى الرفيعة النطاقات عىل بوستل جون سيطر يوم

زميله مع بالتعاون بدأ اإلنرتنت، روَّاد من رائًدا (١٩٤٣–١٩٩٨) بوستل جوناثان كان
عقدة أول عىل العمل يف كالينروك ليونارد واألستاذ سريف فينتون العليا بالدراسات
عمل ثم الرابع)، الفصل (راجع أنجلوس بلوس كاليفورنيا بجامعة أربانت شبكة عىل
وبموجب أنجلوس.33 لوس يف كاليفورنيا جنوب بجامعة املعلومات علوم بمعهد الحًقا
فور «ريكويست لسلسلة املحرر منصب بوستل شغل لألبحاث، ستانفورد معهد من عقٍد
التقنية العمليات بتوثيق ُعِنيَت والتي كاليفورنيا، جنوب جامعة عن الصادرة كومنتس»
ولعب الضخمة، الدولية للشبكة اليومي العمَل السلسلة إصداراُت تنظِّم اإلنرتنت. لشبكة
لإلنرتنت، رئيسية تحكُّم غرفة توجد ال وفاته. ُقبَيْل العمليات هذه يف محوريٍّا دوًرا بوستل
جون سيكون عنها الرئييس التقني املسئول فإن ١٩٩٨؛ عام قبل موجودة كانت إْن لكْن
بوستل كان غالبًا، التقاليد عىل متمرِّدين الكمبيوتر علماء من كثري كان عٍرص يف بوستل.
لحيته، ويطلق شعره يطيل وكان واألفكار، الرؤى يف عنك اختالًفا فيه تلمس ال شخًصا
لكن ورقيًقا عطوًفا إنسانًا كان وصندًال. جينز بنطلون مرتديًا للعمل الذهاَب واعتاد
عند بوستل شخصية عىل اإلطاللة هذه من بُد ال تمسه.34 التي املسائل يف املراس صعب
.١٩٩٨ عام من يناير ٢٨ يف اإلنرتنت عىل السيطرة عىل الجزئي استحواذه سبب تحليل
جنوب بجامعة بمقرها املخصصة اإلنرتنت أرقام هيئة مديَر بوستل كان وملا
أسماء نظام بشأن القرارات صنِْع يف السيطرة من عظيم بقدر تمتَّع كاليفورنيا،
الكمبيوتر أجهزة إىل الفريدة اإلنرتنت بروتوكوالت عناوين تخصيص وكيفية النطاقات،
حكومي جهاٍز أو اإلنرتنت لخدمة ٍم مقدِّ أو رشكٍة أو جامعٍة فأي باإلنرتنت.35 املرتبطة
املخصصة اإلنرتنت أرقام بهيئة االستعانة عليه كان باإلنرتنت، االتصال يريد العاَلم يف
اإلنرتنت بروتوكوالت عناوين سيحدِّد بدوره وهذا سيستخدمه، جذري خادم أي لتحديد
الجهة كانت الهيئة إن وحيث شبكته. يف الكمبيوتر أجهزة إىل ص ستُخصَّ التي الفريدة
النطاقات هيكل عىل بحوكمٍة تمتَّعت فقد الكوكب، مستوى عىل العناوين تعيني بها املنوط
عنوان تخصيص يف التسمية بسلطِة كذلك وحظيت .edu .com .gov املستوى الرفيعة

باإلنرتنت. متصل كمبيوتر جهاز لكلِّ فريد إنرتنت بروتوكول
عام يف نت إف إس إن لشبكة األمريكية الوطنية العلوم مؤسسة إدارة انتهاء بعد
املخصصة اإلنرتنت أرقام هيئة كانت للخدمة، كمقدم مرييت اتحاد واختيار ،١٩٨٧
أنه إال اإلنرتنت. بروتوكوالت عناوين وتخصيصات الجذر عىل بالسيطرة تتمتع تزال ال
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توىلَّ كاليفورنيا جنوب لجامعة التابع املعلومات علوم معهد من بوستل جون :2-9 شكل
املنيَّة واَفتْه حتى ١٩٦٩ من اإلنرتنت بروتوكوالت عناوين تخصيص سياسات عىل اإلرشاف
حقوق اإلخبارية، كاليفورنيا جنوب جامعة خدمة فرتيك، آيرين الصورة: .١٩٩٨ عام يف

كاليفورنيا. جنوب جامعة ،١٩٩٤ لعام محفوظة والنرش التأليف

من أوكلت ،١٩٩٠ عام يف الشبكة إدارة بعقد سيستمز جوفرنمنت رشكة فازت عندما
ما عىل بوستل تهكََّم سوليوشنز. ِنتوورك رشكة إىل النطاقات أسماء حقوَق الباطن
أنه املؤكد من الحكومة. بمواَفقة احتكاريٍّا كيانًا شكَّلوا إذ منهم؛ استعالئيٍّا موقًفا اعتربه
ماليني يجنون كونهم حياَل املشرتكة الحوكمة مؤيدي طليعة يف بوصفه غضبًا استشاط
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منصَب يتقلد كان حني إياها. ُمحتِكرين عام كلَّ النطاقات تسجيل عمليات من الدوالرات
بمقتضاها جرى شفافة عملية إدارَة يتوىلَّ كان املخصصة، اإلنرتنت أرقام هيئة مدير
ِنتوورك رشكة إىل آل كله التسجيل ريع أن إال اإلنرتنت، بروتوكوالت عناوين تخصيص
والجامعة) الثانوية باملدرسة زميله سريف، فينتون جانب (إىل بوستل أصبح سوليوشنز.
النطاقات تفاهم مذكرة صياغة يف وشاركها اإلنرتنت جمعية مؤيدي كبار من واحًدا

دوليٍّا. حكوميٍّا وجهاًزا رشكة ٥٧ بمشاركة ،١٩٩٧ عام يف املستوى الرفيعة العامة
التي املواقف حول يشء بلغه أنه بد وال ذاته، والقطاع الحكومة لدى مصادره لبوستل
الخرضاء وثيقتها حياَل اتخاذَها واملعلومات بُْعد عن لالتصاالت الوطنية الوكالُة اعتزَمِت
يف الوطنية الوكالة عن الصادر مقرتٍح، قانوٍن بسنِّ اإلشعاُر بوضوٍح َ بنيَّ الوشيكة.
جمعية إىل الشبكة حوكمة لنقل األمريكية الحكومة معاَرضَة ،١٩٩٨ عام من يناير ٣٠
بذل التي املستوى، الرفيعة العامة النطاقات تفاُهم مذكرة عىل عمليٍّا قىض ما اإلنرتنت،
يناير، ٢٨ يوم عرص من مساءً الخامسة يف الساعات. آالَف االتحاد من األفراد مئاُت فيها
إىل أنجلوس بلوس املخصصة اإلنرتنت أرقام هيئة من إلكرتونية رسائل بوستل أرسل
ويف مناطقهم. يف الثانوية الجذرية اإلنرتنت بخوادم يتحكَّمون كانوا أشخاص ثمانية
برشكة أ الجذر من خوادمهم توجيه بإعادة إليهم أوعز لإلعجاب، مثري جريء عمل
املخصصة. اإلنرتنت أرقام هيئة يف به يتحكَّم كمبيوتر جهاِز إىل سوليوشنز، ِنتوورك
ومؤسسة ناسا يف األمريكية للحكومة تابعة جذرية خوادم أربعة توجيه إعادُة تجِر لم
ووالئهم بوستل يف ثقتهم إىل إشارٍة ويف عسكريتني.36 وشبكتني األمريكية الوطنية العلوم
كيه، الخادم مدير فيكيس، بول أن من الرغم عىل ألوامره الثمانية لون املشغِّ استجاب له،
أن من الرغم وعىل عليه.37 أقَدَم ما جرَّاء من السجن يف به يَُزجُّ قد أنه عىل أرستَه أَْطَلَع
أن أراد إْن بوسعه كان كلهم، ثانويٍّا جذريٍّا خادًما عرش االثني عىل يسيطر لم بوستل
النطاقات تفاُهم مذكرُة تناوَلتْها التي الجديدة السبعة النطاقات أسماء اعتباطيٍّا يُِضيف
أن يف شك «ال أنه إىل اإلنرتنت، باحث ميولر، ميلتون ويشري املستوى.38 الرفيعة العامة
يف ميولر أجراها مقابَلٍة ويف األمريكية.»39 للحكومة ا مباِرشً تحديًا كانت التوجيه إعادة
تلك «كانت قال: الخطوات، تلك التخاذه بوستل دوافع حول فيكيس بول مع ٢٠٠٠ عام
مفادها سوليوشنز نيتووك رشكة إىل رسالة منها يرسل بوستل، أطلقها تحذيرية طلقة

عنه.»40 االستغناء لها يتسنَّى ال مقوماتها من الرغم عىل أنها
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بالبيت الصحية والسياسات بُْعد عن االتصاالت سياسات خبري ماجازينر، إيرا :3-9 شكل
إيتو. جويتيش الصورة: .٢٠٠٧ عام يف خطابًا يُلِقي كلينتون، إدارة إبَّان األبيض

مسئوِيل لكنَّ الشبكة، عمل يف تغيرٍي أيَّ يلحظوا لم آنذاك اإلنرتنت مستخِدِمي أغلب
خبري ماجازينر، إيرا كان تغيريًا. لحظوا املتحدة الواليات حكومة يف القومي األمن
بسويرسا دافوس يف العاملي االقتصادي املنتدى يحرض كلينتون بإدارة اإلنرتنت سياسات
معه تباَدَل حيث ببوستل؛ معرفٍة عىل ماجازينر كان التوجيه. إعادة أمر بلغه عندما
الرفيعة العامة النطاقات تفاُهِم ملذكرة املتحدة الواليات معاَرضة بشأن قبُل من اآلراءَ
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جنوب بجامعة املعلومات) علوم بمعهد (ومرشفه الفور عىل ببوستل فاتصل املستوى.
اختبار، مجرد كان حدث ما أن بوستل ادََّعى يفعله. كان ا عمَّ لالستفسار كاليفورنيا
الخوادم توجيه بإعادة بوستل وَعَده التوضيح، هذا من ذُْعِره عن مرشفه أعَرَب وعندما
الوثيقة صدرت وعندما سوليوشنز.41 ِنتوورك رشكة إىل أخرى مرًة الثانوية الثمانية
سيكون الجذر لهيكل به ح مرصَّ غري تغيرٍي أيَّ أنَّ إليها أُِضيف بيومني، بعدها الخرضاء

املتحدة. الواليات يف فيدراليًة جريمًة فصاعًدا الحني ذاك من
— الفيدرالية الحكومة أن يوضح بوستل عليه أقَدَم الذي األسطوري «التمرُّد» إن
أن املسئولون رأى متى حاسمًة تدابريَ تتخذ أن يمكن — الَحِرجة اللحظات تحني عندما
رشكة فيه ضغطت الذي الوقت ويف للخطر. معرَّضان االقتصادية واملسائل القومي األمن
االحتكارية سيطرتها لحماية واإلدارة الكونجرس أعضاء عىل بقوٍة سوليوشنز ِنتوورك
باألمن األمريكية بالحكومة آَخرون مسئولون انشغل النطاقات، أسماء تسجيل عىل
مقولة ثمة بُْعد. عن لالتصاالت جبَّارة عامليٍة وسيلٍة إىل اإلنرتنت ِل تحوُّ مع السيرباني
املوقَف ماجازينر إيرا أوجز امللكية». أعشار تسعة «الحيازة بأن: تفيد شائعة قانونية
الشبكة وأنَّ اإلنرتنت، شبكة مقابَل دفَعْت املتحدة «الواليات بأن: مقابلة يف بترصيحه
ِنتوورك ورشكُة بوستل جون عليه أقَدَم إجراء أي ذلك، وفوق رعايتها، تحت أُنِشئت

حكومية.»42 عقود بموجب كان سوليوشنز

وسيط كمساٍر املخصصة واألرقام لألسماء اإلنرتنت مؤسسة

الثانوية الجذرية اإلنرتنت خوادم عىل للسيطرة امُلحبَطة ورشكائه بوستل محاولة بعد
سياسات خبري ماجازينر، إيرا (بقيادة كلينتون إدارُة اقرتَحْت ،١٩٩٨ عام بداية يف
هذه ُطِرحت النطاقات. أسماء منح إلدارة دولية منظمٍة إنشاءَ بُْعد) عن االتصاالت
يف فريجينيا بواشنطن، ِرستون ضاحية يف أُِقيم بيضاء وثيقٍة لنقاِش بمؤتمٍر الفكرة
واألرقام لألسماء اإلنرتنت «مؤسسة إنشاءَ اقرتَحْت اإلدارة أن ومع .١٩٩٨ عام من يوليو
يف املتحدة الواليات ترغب لم دوليٍّا، ُمشكًَّال مديِرين مجلَس يرأسها وأن املخصصة»،

املؤسسة. إىل الجذر عىل قبضتها عن التخيلِّ
رسميٍّا، امُلخصصة واألرقام لألسماء اإلنرتنت مؤسسُة أُنِشئت ١٩٩٨ عام سبتمرب يف
يف إقليمية مكاتب إىل إضافًة بكاليفورنيا، ري ديل بمارينا كائنًا الرئييس مقرها وكان
أسرتاليا.43 يف وسيدني بلجيكا، يف وبروكسل العاصمة، وواشنطن بكاليفورنيا، ألتو بالو
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خمس ملدة ٢٠٠٦ يف تمديدها وجرى سنوات، خمس املؤسسة بإنشاء الترصيح مدة بلغت
بُْعد عن لالتصاالت الوطنية الوكالة (عرب األمريكية التجارة وزارة أن إال أخرى؛ سنوات
لها خطَط «ال الحكومة أن فيه بيَّنَْت اإلنرتنت مؤسسة إىل خطابًا أرسَلْت واملعلومات)
واألرقام لألسماء اإلنرتنت مؤسسة إىل لسلطتها التابعة الجذر نطاقات ملف إدارة لنْقِل
للحكومة املدى) بعيدة (أو فورية مصلحة توجد ال أنه الواضح من صة.»44 امُلخصَّ
جهٍة أي أو اإلنرتنت مؤسسة إىل الجذر عىل املطلقة السيطرة عن التخيلِّ يف األمريكية

حكومية. غري أخرى

الديمقراطية لنرش كوسيلة اإلنرتنت

املوافق الجمعة يوم من األوىل الساعات ويف القاهرة، بتوقيت مباَرشًة الليل منتصف بعد
املستوى عىل اإلنرتنت إىل النفاذَ املرصية الحكومُة حجبَِت ،٢٠١١ عام من يناير ٢٨
بلد وإىل من باملائة ٩٠ بنسبة اإلنرتنت عىل البيانات حركُة انهاَرْت الفور وعىل الوطني.
وائل قيادة تحت للحكومة، املناِوئون ون املحتجُّ استخَدَم نسمة.45 مليون ٨٠ تعداده يبلغ
السابق األسبوع مدار عىل وتويرت فيسبوك موقَعْي بجوجل، إقليمي تنفيذي مسئول ُغنيم،
عىل صفحًة غنيم وائل أنشأ القاهرة. فيها بما مرصية، مدن عدة يف الحشود لتنظيم
الرشطة يد عىل ُقِتل الذي الشاب السكندري التاجر سعيد، خالد لذكرى إحياءً فيسبوك
التي لإلصابات مروِّعة صوًرا ونرشت سعيد»، خالد «كلنا اسم الصفحة حملت املحلية.
حسني املستبدِّ عىل املواطنني لتمرُّد قبلًة الصفحة أصبحت ما رسعان بخالد. لحقت
املرصية الرسية الرشطة أن لدرجة الزمان، من لَرَدٍح الحكم بسدة قبع الذي مبارك،
ملدة الخارجي العاَلم عن بمعزل واحتجَزتْه ُغنيم وائل الصفحة منشئ عىل القبَض ألَقِت
االحتجاجات عبَّئوا فيسبوك، عىل مستخِدم ٣٥٠٠٠٠ الصفحُة جذبَِت حينَها يوًما. ١٨
يف مرص رئاسة عن ُمبارك ى تنحَّ وائل.46 عىل القبض إلقاء بعد استمرت التي بالشوارع
ْت تمَّ الذين مواِطنوه به يطيح أفريقيا شمال دول من مستبدٍّ ثاني بذلك وهو فرباير، ١١

وتويرت. فيسبوك موقَعْي طريق عن تعبئتهم
الجهود حول االلتفاف يف كبريًة فاعليًة اإلنرتنت عرب االتصال تكنولوجيات أثبتَْت
التونيس املستبدِّ سقوط بعد الجماهريية اإلعالم وسائط عىل للرقابة الحكومية
أن ويتضح اإلنرتنت. عرب تعبئتها ْت تمَّ احتجاجاٌت إليه أدَّت الذي عيل، بن العابدين زين
مثل الوطني املستوى عىل اإلنرتنت إىل النفاذ حجب عىل بالقدرة تمتعت املرصية الحكومة
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أظهرت املحمولة).47 للهواتف فودافون رشكة تغطية أغلب (وكذا كهربائي مصباح إطفاء
يفهمون الرئيسمبارك أمثال املستبدِّين أن إزاءها الحكومة فعل االحتجاجاتيفمرصورد
وسيتخذون استبدادي، حكم ضد التمرد لتأجيج الجديدة االتصال تكنولوجيات مفعوَل
الحكومات لكن حرة، تكون أن للمعلومات ينبغي إليها. الجماهري نفاذ ملنع خطوات

لألفكار. الحر التدفق منع أجل من جهًدا تألوا لن القمعية
جاك يتحرى ،(٢٠٠٦) باإلنرتنت؟» يتحكم «َمن للمستقبل املسترشف الكتاب يف
بصدد إنها يقوالن التي اإلنرتنت، وشبكة الجغرافيا بني العالقة وو وتيم جولدسميث
توماس فكرة مع املفهوم هذا ويتعارض حدوٌد».48 ها تحفُّ «شبكة إىل ل والتحوُّ التفكك
الحدوَد اإلنرتنت عرب االرتباطاُت عامليٍّا تتخطى حيث املسطَّح»؛ «العاَلم عن فريدمان
عن الجماهري صورة بأن يدفعان حيث هنا؛ ُمقِنعة حجًة وجولدسميث وو يُِقيم الوطنية.
ويقوالن: وهم. محض هي الوطنية؛ الحدوَد تتجاوز لها حدوَد ال حرة كشبكة اإلنرتنت
بمختلف الشعوب بني ومهمة حقيقيًة اختالفاٍت املحدودة اإلنرتنت شبكُة «تستوعب
وتؤكد لذلك.»49 نتيجة ومنفعًة فاعليًة أكثر اتصاٍل وسيلَة اإلنرتنت من وتجعل البقاع،
عىل للتشجيع كأداة اإلنرتنت مفعوَل األوسط والرشق أفريقيا شمال يف الشعبية االنتفاضة
التحكم إىل تسعى القمعية الحكومات أن وراء السبَب وتبنيِّ الديمقراطي، التواصل نرش
أن يتخيَّل كان َمن وتويرت. فيسبوك مثل الرأي عن التعبري حرية تطبيقات إىل النفاذ يف
األحداث لكن حكومات؟ تُسِقط أن القوة من لها يكون أن يمكن حرًفا ١٤٠ من رسالة

لالحتجاج. كوسيلة اإلنرتنت مفعوَل أظهرت وتونس مرص يف األخرية
«هل املتحدة: بالواليات املدونات من كثرٍي عىل سؤاًال لإلنرتنت مرص حجب طرح
شبكة أن طمأنوهم الخرباء لكن عمومي؟» إيقاٍف زرَّ املتحدة الواليات حكومة تملك
بحجبها قمعي نظام أو ملستبدٍّ تسمح ال ب التشعُّ من بدرجٍة املتحدة الواليات يف اإلنرتنت
أو املتحدة الواليات إىل املتدفقة املعلومات ملنع مركزية مرور نقطة توجد فال بسهولة.
اإلنرتنت، جذر يف املتحكم الكيان أن إال البحرية. الكابالت مئات عرب تتحرك وهي منها،
الشبكة إىل بالنفاذ السماح سلطة له ،١٩٩٨ عام من يناير ٢٨ يف بوستل جون بنيَّ كما
عن التنازل عىل األمريكية الحكومة اعرتاض وراء السبب هو هذا يكون وربما حجبه؛ أو

امُلخصصة. واألرقام لألسماء اإلنرتنت ومؤسسة الجذر عىل السيطرة
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لإلنرتنت االجتماعي الرسوخ

األلياف خطوط من معظمها يف مرئية غري عاملية شبكة أنه عىل اإلنرتنت البعض يعرِّف
وجهة أن حني يف املتصلة. الكمبيوتر أجهزة وماليني الرقمية الراوتر وأجهزة البرصية
الحريف املنطلق هذا من املسألة إىل النظر فإن الوقائعي؛ املستوى عىل صحيحة هذه النظر
معركٍة ساحَة اإلنرتنت أصبح الفصل، هذا يبنيِّ فكما واضح؛ بشكل التبسيط يف مغاالٌة فيه
عىل األمريكية الحكومة أكَّدت وقد وحوكمته. وتشغيله هيكله عىل السيطرة يتوىلَّ َمن عىل
ينبغي فإنه األوىل؛ الشبكة تطوير ومراحل اإلنرتنت إنشاء موَّلت َمن هي داَمْت ما أنه
حول املعارك وتُلِقي حوكمتها. بشأن األساسية القرارات اتخاذ يف األولوية لها تكون أن
جامعة عاملية اتصاٍل كشبكِة لإلنرتنت االجتماعي الرسوخ عىل بالضوء اإلنرتنت حوكمة
بعُض تبذلها التي الصلة ذات الجهوَد تُظِهر كما الوطنية، والحدود الثقافات تتخطى
تكون أن للمعلومات ينبغي للمعلومات. الحر ق التدفُّ عىل وطنية لفرضحدوٍد الحكومات

االستبدادية. األنظمة بعض مضاجَع تقضُّ الفلسفة وهذه حرًة،
يف القومي باألمن مرتبطة وجيهة أسبابًا ترى األمريكية الحكومة أن الواضح من
املصالُح هذه وتتجاوز الجذر، مستوى عىل اإلنرتنت خوادم عىل بالسيطرة االحتفاظ
هذه الحوكمة فسياساُت األمريكية، الرشكات تُْجِريها التي العاملية اإللكرتونية التجارَة
بيكسرتوم، رود أن يعلم حني القارئ يندهش ولن جوهرية. سيطرة بمسائل تتعلَّق
يف شغل لها، التنفيذي واملدير امُلخصصة واألرقام لألسماء اإلنرتنت مؤسسة رئيس
الداخيل األمن وزارة من جزء وهو القومي، السيرباني األمن مركز مدير منصب السابق
االحتجاجاِت كثٍب عن العاَلم بقاع شتَّى يف الحكوماُت تابَعِت لقد املتحدة.50 بالواليات
إيران يف كاملوجودة القمعية األنظمة وترى ومرص، تونس يف اإلنرتنت شبكُة َجتْها أجَّ التي
النفاذ تتيح التي الدول أن حني يف لرشعيتها، تهديد اإلنرتنت إىل الحر النفاذ أن والصني
تشعر حيث بلد بأيِّ شعبوية انتفاضٌة تندلع أن يمكن باالستقرار. تنعم ال للنت الحر
وسيلِة إىل النفاذ وبوسعها املواطنة، حقوق من بحرمانهم املواطنني من كبرية مجموعاٌت
الباحث بول، سوال دي إيثيل كتب لقد عليها. السيطرة للحكومات يتسنَّى ال اتصاٍل
اإلنرتنت، مثل الجديدة، االتصال وسائط استخدام عن ١٩٨٣ عام يف االتصاالت، يف
لإلنرتنت الشعبوي االستخدام لرؤية إيثيل سيسعد كان وَلَكْم للحرية»؛ «تكنولوجيات ک

وتونس.51 مرص يف
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العارش الفصل

العاملية السيربانية والثقافة الرقابة

حولها. وتلتفُّ لها تخريبًا الرقابَة الشبكُة تَعترب
1١٩٩٣ اإللكرتونية، الحدود ملؤسسة املشاِرك س املؤسِّ جيلمور، جون

لها؛ حدوَد ال حرة عاملية كشبكة لإلنرتنت وهميًة صورًة النت مواِطِني من كثري يحمل
تتيح روابط من عاملية شبكة اإلنرتنت يُعتَرب الصورة. تلك الشهرية جيلمور مقولة وتعزِّز
البوليسية، الدوُل تُِقيمها حواجز أية حول ملتفة متعددة مسارات يف ق التدفُّ للمعلومات
إىل موظفيها نفاذ تقييد إىل تسعى التي والرشكاُت اإلباحية، للمواد املناِهضون والرقباءُ
النت، عن الشعبية املعتقدات من كثري مع الحال هو وكما االجتماعي. التواصل شبكات

االختزالية. من الكبري القدر بهذا ليس الواقع فإن

اإلنرتنت. عىل الرقابة مستويات :1-10 جدول

أمثلة النطاق املستوى

أطفاًال ن تتضمَّ التي اإلباحية املواد
عاملية. الحكومية اإلدانة –

عىل محجوٌب املحتوى إىل النفاذُ
و/أو تقريبًا، العاملي املستوى

قانونيٍّا. خلفه يسعى َمن يُالحق

الدويل
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أمثلة النطاق املستوى

بسبب ياهو لرشكة فرنسا مالحقة
تذكارات تعرض التي مواقعها
التام شبه مرص حجب نازية.
عىل اإلنرتنت إىل النفاذ إلمكانية

كردٍّ ٢٠١١ عام الوطني املستوى
املواطنني. احتجاجات عىل

بحسب املحتوى بعض يُحَجب
و/أو الوطنية السياسية املعايري

األخالقية.

الوطني

روسيا يف واألقاليم املدن تحجب
وإنرتنت يوتيوب مثل مواقَع

أركايف.

املعايري عىل بناءً املحتوى حجب
اإلقليمية.

اإلقليم أو الوالية

مثل التكنولوجيات استخدام
ملراقبة املفتاحية الكلمات حاجبات

إىل املوظفني نفاذ منع و/أو
أجهزتهم. عىل اإلنرتنت

بعينه محتوى إىل النفاذ حجب
أو االجتماعي التواصل (شبكات

اإلباحية) املواقع أو املقامرة مواقع
املنظمة. أو الرشكة معايري عىل بناءً

املستوى أو الرشكة
املحدود

املحمية الحجب برمجيات تثبيت
املنزل. أجهزة عىل مرور بكلمات
املواد أو املقاَمرة مواقع تجنُّب

العمل. أماكن يف اإلباحية

باملنزل اآلباء يفرضها التي الرقابة
بناءً الذاتية الرقابة أطفالهم. عىل

املؤسسية أو االجتماعية املعايري عىل
الدينية. أو

الشخيص

وو وتيم جولدسميث جاك اإلنرتنت باحثا ساق التاسع، الفصل يف استعرضنا وكما
سياسيٍّا القامعة الدول يد عىل اإلنرتنت محتوى عىل ناجحة رقابٍة عملياِت عىل عدة أمثلًة
يلفتان وهما فرنسا.2 مثل أيًضا الديمقراطية الدول يف بل املثال)، سبيل عىل (الصني،
هو املواقع من كثرٍي عىل الجديد املستخِدم من يُطَلب يشء أول أن إىل كذلك االنتباَه
الربيدي). الرمز طريق عن البلد داخل (أو بالبلدان قائمة من باالختيار جنسيته تحديد
جنسية بحسب لًة مفصَّ معلوماٍت املوقُع له يعرض الخطوة، هذه املستخِدم م يتمِّ إْن وما
املعلومات يجعل ما غالبًا هذا إن َووو جولدسميث ويقول جماعته. أو لغته أو املستخِدم
عادًة املحلية الطقس فمعلوماُت اآلنيَّة؛ املستخِدم احتياجات وْفَق بتقييدها نفًعا أكثر
خطوة فأوُل ثَمَّ، ومن رقعًة؛ األوسع البلدان يف خاصًة الوطنية، البيانات من نفًعا أكثر
ما تقييد — اإلنرتنت عىل الرقابة بني التمييز هي اإلنرتنت إىل العاملي النفاذ تحليل يف
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لبلوغ البحث معطيات لتضييق مستقلة عملية وهي املحتوى؛ وَفْلَرتة — مشاهدته بوسعك
اإلنرتنت عىل الرقابة وراء املنطقية واألسُس وحدها. املرء عنها يبحث التي املعلومات
بحسب ع وتتنوَّ بٌة متشعِّ املعلومات) إىل الحر املوظف أو املواطن لنفاذ د املتعمَّ (التقييد

.(1-10 الجدول (انظر التقييد ونطاق مستوى

اإلنرتنت عىل الرقابة فرض

تجري حيث العالم، أنحاء جميع يف اإلدانة تنال ألطفال تعرضصوًرا التي اإلباحية املواد
ملالَحقِة املنطقي األساَس ر يوفِّ ما الصور؛ هذه لصنع واستغاللهم األطفال معاملة إساءة
أيًضا، املحتوى هذا يحوزون َمن وُمالَحقة اإلباحية، املواد من النوع هذا يصنعون َمن
واستهالِك إلنتاِج القانونية املعايري أن من الرغم وعىل القضائية. الدوائر من كثرٍي يف
باململكة مقاَرنًة (هولندا لدولة دولٍة من شديًدا تبايُنًا تتباين اإلباحية للمواد البالغني
إدانًة ينال اإلباحية املواد يف األطفال استغالل فإن املثال)؛ سبيل عىل السعودية العربية
خاصية أن هي أطفاًال تعرض التي اإلباحية املواد نِرش حْجِب محاَولِة يف واملشكلُة عاملية.
حدوٌد تحدُّها ال التي املشرتكة االهتمامات مجموعات تكوين عىل تساعد التي اإلنرتنت
من جنسيٍّا األطفاِل مشتَِهي شبكاِت تمكِّن التي ذاتها هي الكوكب؛ مستوى عىل جغرافية
الفصل (راجع «التقنية» إيلول، جاك كتاَب تذكَّْر أخالقيٍّا. املجرَّم املحتوى هذا مشاَركة
الوقت يف تقع التكنولوجيا النتشار واملذمومة املحمودة اآلثار إن يقول حيث الثالث)،
من التعبئة من املجموعات تمكِّن التي ذاتها فالتكنولوجيا فصلها؛ إىل سبيل وال نفسه
كذلك تتيح مثًال)، مرص (يف للسلطة الحكومة استخدام إساءة مظاهر عىل االحتجاج أجل
ملجموعات تتيح أو أطفاًال، تعرض التي اإلباحية املواد مشاَركَة جنسيٍّا األطفال ملشتِهي

العنف. عىل التحريض الكراهية
اإلنرتنت، عىل للبحث ياهو رشكَة فرنسية محكمٌة أدانَْت ،٢٠٠٠ عام من أبريل يف
املواطنني إىل نازية تذكارات بيع يحظر الذي القانون بانتهاك السليكون، بوادي الكائنة
معاداة ومكاَفحِة العنرصية مناَهضِة عصبة الدعوى، محركي أحد اكتشف الفرنسيني.
معسكرات من صوًرا تضم ياهو تستضيفه موقٍع عىل املباعة التذكارات أن السامية،
إلعدام استُخِدمت التي بي زيكلون غاز عبوات من مقلَّدة ونَُسًخا نازية، وأعالًما االعتقال،
ياهو رشكة ضد دعوى املنظمة رفعت املوت. معسكرات يف الغاز بغرف املحتجزين
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نُصب الفرنسية املدن من وغريها بباريس يوجد موقعها.3 لحجب فرنسية محكمة أمام
إبَّان النازية االعتقال معسكرات يف ُقِتلوا الذين فرنيس يهوديٍّ ألَف للتسعني تذكارية

فرنسا.4 يف أصيلة مسألٌة الهولوكوست فقضيُة الثانية، العاملية الحرب
لها ليست الفرنسية املحاكم أن (١) جوهرية: نقاط ثالث إىل ياهو دفاع استند
وأن (٢) املتحدة. بالواليات خوادم عىل املحمول اإلنرتنت محتوى عىل قضائية صالحية
من وذلك األمريكي، للدستور األول التعديل بموجب حقوقهم من سيُحَرمون األمريكيني
أنه واألهم (٣) أخرى. لدول الداخلية القانونية املعايري باستيفاء املحتوى إلزام خالل
مشاهدته.5 الفرنسيني للمواطنني يتسنَّى ال بحيث اإلنرتنت محتوى َفْلَرتة تقنيٍّا سيستحيل
لَفْلَرتة تكنولوجيا وجوُد جوميز جاك القايضجان علم بلغ باريس، يف الدعوى نظر أثناء
خدمة ومقدِّم للمستخِدم، اإلنرتنت بروتوكول عنوان عىل بناءً الويب الشبكة محتوى
ستوكهولم يف فعليٍّا كائنة ياهو خوادم أن أيًضا املحكمة علم وبلغ معه. املتعاقد اإلنرتنت
من لجنًة القايض شكََّل فحسب. املوقع محتويات ينسخ كاليفورنيا موقع وأن بالسويد،
يستحيل بأنه الزعم يف للتحقيق سريف) فينتون اإلنرتنت رائَد ْت (ضمَّ تقنيني خرباء ثالثة
إىل انتهوا الخرباء لكنَّ املستخِدم. جنسية عىل بناءً املحتوى َفْلَرتة من ياهو تتمكَّن أن

ذلك. عكس
مشاهدة من الفرنسيني املستخِدمني من باملائة ٩٠ إىل يصل ما منع ياهو بوسع كان
ياهو عىل بأنه ٢٠٠٠ عام من نوفمرب ٢٠ يف املحكمة فحكَمِت املحظور؛ اإلنرتنت محتوى
لياهو.6 الفرنسيني املستخِدِمني عن النازية املواقع لحجب معقول جهد» «أفضل تبذل أن
«استحالة» عىل الفرنسية املحكمة أمام األساس دفاعها من جزءًا ياهو أقامت أن بعد
القيام بوسعها أنه عن الرشكة كشَفِت الجغرايف، املوقع عىل بناءً النت مستخِدِمي حجب
املحاكم أمام االستئناف من سنوات ذلك أعَقَب اإلعالنات».7 توجيه «ألغراض بذلك
النازية التذكارات مواقَع وحجبَْت املسألة، هذه يف النهاية يف أزعنَْت ياهو لكن األمريكية،
لشبكة العرشين القرن تسعينيات رؤية أن هو هنا املستفاد األسايس الدرُس فرنسا. يف
نظرة هي اإلقليمية؛ والعادات والقوانني الوطنية الحدود من املتحرِّرة العاملية اإلنرتنت
الذي اإلنرتنت، محتوى إىل النفاذ لتقييد ٢٠٠٠ عام منذ الدول جهود تتجاهل مبسطة

للفتنة. إثارته أو ُفحشه أو قانونيته بعدم محاكمها تقيض
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إيران يف اإلنرتنت عىل الرقابة

الحكومة حاولت ،٢٠٠٩ عام من يونيو يف إيران يف للجدل املثرية الوطنية االنتخابات عقب
االحتجاجات صور إذاعة أو نرش ملنِْع العالم بقية إىل اإلنرتنت عرب النفاذ حْجَب الدينية
(التي االنتخابات نتائج إعالن تال الذي اليوم يف االحتجاجات تصاُعد ومع بالشوارع.
ومنها إيران إىل اإلنرتنت عرب النفاذ ُحِجب رًة)، مزوَّ انتخاباٍت املحايدون املراِقبون اعتربها
خارج املتدفقة املعلومات يف التحكُّم بصعوبة الحكومة محاولة ومع دقيقة.8 ٣٠ ملدة
بديلة وسائل إىل النشطاء َل تحوَّ اإلنرتنت، عىل البيانات حركة مراَقبة طريق عن البلد،
املتمثِّلة التقليدية االتصال أنماط من فتحوَّلوا الخارجي؛ العاَلم إىل االحتجاجات لتبليغ
أو ُحِجبت (التي اإللكرتوني والربيد والتليفزيون األرضية الهاتف خطوط استخدام يف
تكن لم التي تويرت تغريدات أو املحمولة الهواتف استخدام إىل رقابة)، عليها ُفِرضت

محجوبًة.
طهران بوسط صديقاتها من ثالٍث بصحبة سيارتها تقود سلطان أغا ندا كانت
ركنَْت ثم للحكومة، املناِهضة االحتجاجات يف للمشاركة ٢٠٠٩ عام من يونيو ٢٠ يف
الغناء مادة مدرَس عاًما ٢٧ العمر من البالغُة املوسيقى طاِلبُة ندا اصطحبَْت سيارتها.
صدرها يف رصاص بطلقة أصيبَْت سيارتها من َلْت ترجَّ أن وبمجرد العرص، ذاك معها
الذي الوقت يف األرض عىل رصيعًة ندى خرَّْت قريب. سطح عىل متمركز قناٌص أطلقها
ندا يُظِهر انتشاًرا املقاطع أكثر ع.9 املروِّ للمشهد فيديو مقاطع ثالثَة شهود عدة َل سجَّ
وأنفها، فمها من الدُم ينبثق ثم صدمٍة، يف حولها فيَمن تطوف وعيناها األرض عىل ملقاًة
يرصخون واملارُة رأسها، حول األرض عىل الدماء من بركٌة ع وتتجمَّ وجَهها ويغطي
التعبئة (قوات الباسيج ميلشيا من مسلَّح رجٌل بَرَز بدقائق بعدها النجدَة. ويطلبون
بالحشد املتظاِهرون واحتجزه قريٍب، منزٍل من اإليراني) الثوري للحرس التابعة الشعبية
ليغادر رساَحه الحشُد أطَلَق ثم ندا. عىل الرصاص أطَلَق أنه اعرتف أن بعد َره صوَّ الذي
الحشد استوىل التي هويته بطاقة طريق عن بعُد فيما عليه تعرَّفوا لكنهم األحداث، موقَع
ما ربما إيران، حوَل الحكومة رقباءُ أقامه الذي الرقمي الناري الجدار وبفضل عليها.
سوى بوفاتها ليُفَجع كان وما البلد، خارَج املواطنني لتبلغ املأساة هذه أخبار كانت

فقط. وأصدقائها أرستها
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ُقِتلت عاًما، ٢٧ العمر من تبلغ موسيقى وطالبة إيرانية مغنية سلطان، أغا ندا :1-10 شكل
أبَقْت التي ٢٠٠٩ عام انتخابات نتائج ضد بالشارع احتجاجات يف املشاركة أثناء طهران يف

بالسلطة. نجاد أحمدي محمود الرئيس عىل

اإلعالمية التغطية صوِر كلِّ عىل للرقابة املبذولة الحكومية الجهود من الرغم وعىل
موقع وعىل اإلنرتنت عىل محموٍل بهاتٍف ر املصوَّ الفيديو انترش ما رسعان للمتظاهرين،
إيران داخَل ،(#neda بالهاشتاج (املصحوبة تويرت تغريدات لفتَْت النهاية. يف يوتيوب
الفيديو. عليها املنشور املواقع إىل قرَّاءَها وأحاَلْت القصة إىل االنتباَه البلد، خارج وكذلك
للقوى رمٍز إىل ندا مقتُل َل وتحوَّ الفيديو العالم حول املاليني شاَهَد واحٍد يوٍم غضون يف
نجاد. أحمدي محمود الرئيس انتخاب إعادة عىل تحتجُّ التي بالديمقراطية املطاِلبة
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ميلشيا قنَّاُص عليها أطلقه صدرها، يف ناري بَطْلق سلطان أغا ندا أُِصيبت :2-10 شكل
َله حمَّ ثم املحمول، بهاتفه مرصعها فيديو املارة أحُد التَقَط املتظاهرين. هاَجَم الذي الباسيج

اإلنرتنت. عىل بعُد فيما

قصارى اإليرانية الحكومة بذل من الرغم عىل أنه اإلنرتنت عىل الفيديو نْرشُ أوضح
عن اتصاالٍت وسائُل استُخِدمت االحتجاجات، إبَّان اإلنرتنت إىل النفاذ لحجب جهدها
دوًال أن من الرغم وعىل الرقابة. حواجز لتخطِّي املحمولة) الهواتف (عرب أخرى بُْعد
يمكن فإنه وتنظيمه؛ اإلنرتنت إىل النفاذ عىل للسيطرة وسائَل َرْت طوَّ والصني إيران مثل

تُستخَدم. وسوف الحواجز، هذه لتخطِّي أخرى اتصاٍل أنماِط استخدام
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العظيم الناري الصني سور

إىل للنفاِذ الرسيع للنمو كاستجابٍة ١٩٩٨ عام الرقابي الناري جداَرها الصني أنشأَِت
للنقاش كمنتًدى النت الستخدام الصينيني املواطنني وجهوِد البلد، ذاك يف اإلنرتنت
اَس الحسَّ املحتوى اإلنرتنت عىل املحجوبة املواد شملت الحكومة. وانتقاد املفتوح السيايس
لتايوان، الصيني القومي والحكم املحظورة، الدينية جونج فالون بجماعة املتعلِّق سياسيٍّا
من وجهوده الما الداالي حول واملحتوى إباحيًة، الصينية الحكومُة تعتربُها التي واملوادَّ
ساحة ملذبحة ِذْكٍر وأيَّ مستقلًة، دولًة واعتباره أخرى مرًة التبت إقليم انفصال أجل
املايض: يف دوري بشكل ُحِجبت التي املواقع بني ومن السماوي). (السالم تيانانمن
الصني سوُر حَجَب وويكيبيديا. نيوز، يس بي وبي تيانانمن)، مذبحة (بعد إن إن يس
يف الحجب ُرِفع ثم ،٢٠٠٥ عام من أكتوبر يف تماًما اإللكرتونية املوسوعَة العظيم الناري
جونج فالون جماعة حول التي واملقاالت الصينية النسخة عدا ،٢٠٠٦ عام من أكتوبر
اإللكرتوني املحتوى عىل الصينيني رقابة عىل آَخر مثاٌل هذا تيانانمن.10 ساحة وتظاهرات
متظاِهٍر و٨٠٠ ٤٠٠ بني ما مرصع حول التفاصيل سيما ال مشكًال، يعتربونه الذي
ببكني.11 تيانانمن ساحة يف الصيني الجيش يد عىل ١٩٨٩ يف بالديمقراطية ينادي شابٍّ
.٢٠٠٧ يف للموقع الصينية النسخة نرش أُِعيد املوقع، من املخالف املحتوى حذف بعد
الصيني، الدولة مجلس معلومات مكتب مدير نائُب مينجشاو؛ كاي ٢٠٠٨ يف والتََقى
غرِي محتًوى لتوفرِي اإللكرتونية املوسوعة جهوِد لنقاِش ويكيبيديا َس مؤسِّ ويلز بجيمي

لغًة.12 ٢٧٩ ب اآلن يُنَرش موقعها، عىل ُمراَقب
اإللكرتوني املحتوى وحجب لفلرتة طرق عدة العظيم الناري الصني سوُر يستخدم
إشكاليًة هذه تبدو وقد الداخيل. املستوى وعىل الخارج من املتدفقة املعلومات مستوى عىل
سبتمرب من فاعتباًرا اإلنرتنت؛ لتكنولوجيا تبنِّيًا العاَلم شعوب أرسع أحَد تضمُّ بدولٍة
مليوَن ٤٨٥ لإلنرتنت املستخِدمني الشعبية الصني جمهورية مواطني عدُد بلغ ،٢٠١١
ذلك من واألبرز نسمة. مليار ١٫٣٣ البالغ سكانها تعداد من باملائة ٣٦ أْي مواطن؛
الشعبية الصني جمهورية مواطني عدد زاد فقد املنرصم؛ العقد يف النمو معدل هو

13.٢٠٠٠ عام منذ مليونًا ٤٦٢ لإلنرتنت املستخِدمني
عناوين فلرتَة ن تتضمَّ التي الكمبيوتر تكنولوجيا الصينية الحكومة تستخدم
اإلنرتنت، بروتوكوالت عناوين حجب إىل إضافًة املفتاحية، والكلمات الويب صفحات
باستخدام مت ُصمِّ التكنولوجيا أن جانب فإىل املتحدة؛ الواليات يف ابتُِكرت تقنية وهي

234



العاملية السيربانية والثقافة الرقابة

اإللكرتوني البحث ورشكات املحتوى ِمي مقدِّ باستعداِد فاعليتُها تزداد أمريكية، خربات
بالحجب أشبه (األمر الصينيني املواطنني عىل املحظور املحتوى لحْجِب املتحدة بالواليات
والحجب الفلرتة تكنولوجيا ابتُِكرت الفرنسيني). املواطنني عن املواد لبعض االنتقائي
يُطاِلعه ما بمراَقبة للمؤسسات للسماح املتحدة بالواليات العرشين القرن تسعينيات يف
الشبكة عىل برنامٍج تثبيت فيجري اإللكرتوني؛ بالربيد يكتبونه وما اإلنرتنت عىل موظَّفوها
وفتيات الورق ألعاب مثل مفتاحيٍة كلماٍت عن البحث أجل من املؤسسة، لدى الداخلية
يجري وربما العمل). ساعات أثناء اإللكرتوني ق التسوُّ (ملنع باي إي وموقع فاتنات
القدرَة كانت الرئيسية الخاصية لكن مشابهة، كلمات عن بحثًا اإللكرتوني الربيد فحص
الرشكة. خارَج شخٍص أيِّ إىل إفشاؤها املحظور الرسية املرشوعات أسماء عن البحث عىل
جلسٍة عقد إىل تؤدِّي قد باملؤسسات الخاصة اإلنرتنت إىل النفاذ سياساِت ومخالفاُت
املخاَلفُة كانت إْن عمِله عقِد فْسَخ األمر يبلغ قد أو مديره، بمكتب املخاِلف مع مشورة
املحدود العدَد كان العظيم الناري الصني سور تشييَد َل سهَّ وما الكفاية. فيه بما صارخًة
الحكومة ركَّبَِت كذلك بالصني. الداخلية بُْعد عن االتصاالت شبكات إىل الوصول لنقاط
تيليكوم. تشاينا مثل الُكربى الرشكات يف الحجب بخاصية تتمتَّع سيسكو راوتر أجهزَة
رْصٍد وسيلُة أيًضا هي فالتكنولوجيا الحجب؛ من أكثر هو بما الناري الجداُر ويقوم
تُالِحقهم ثَمَّ ومن للفتنة؛ مثريًا الصينية الحكومُة تعتربه محتًوى ينرشون بَمن لإليقاع

قضائيٍّا.

العظيم الناري الصني سور تخطِّي

التي اإلعالمية التقارير إلسكات الصينية الحكومة جهوَد تُِربز مشاِبهة مأساوية قصة ثمة
القانونية؛ املساءلة فوَق أَُرسهم أو املستوى الرفيعي املسئولني أن عىل تدلل أو تتملقها ال
رياضَة تمارسان خبي بجامعة طالبتان ثمة كانت ٢٠١٠ عام من أكتوبر ١٦ مساء ففي
سيارة صدمتهما عندما باودينج بمدينة الجامعة بحرم كبرٍي متجٍر ُقْرَب الباتيناج
وعندما مخموًرا، عاًما ٢٢ العمر من البالغ شمينج، يل السيارة، قائد كان ُمِرسعة.14
جانج!»15 يل أبي إنَّ تجرأتم. إْن «قاضوني فيهم: صاح النهاية يف الحرم رشطُة استوقَفتْه
فينج شاو تشني األخرى، أما ساقها، ُكِرست لكن الحادث من الطالبتني إحدى نَجْت
جرَّاء من محيلٍّ بمستشًفى التايل اليوَم نحبها فقَضْت عاًما، ٢٠ العمر من البالغة
القصَص الدولة إعالم رقيِب مقصُّ يحذف ما غالبًا بالصني، الراهن الوقت يف إصاباتها.
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الحزب مسئويل ِقبَل من السلطة استخداِم إساءِة أو فساٍد بتَُهم املتعلِّقة السلبية اإلخبارية
تايمز، نيويورك صحيفة مراسل واينز، مايكل خبي بجامعة طالٌب أطلع وقد الحاكم.

ييل: ما عىل

طوى ثم اإلذاعية، الجامعة قناة عىل استحياءٍ عىل الحادث ِذْكر ورد البداية، يف
هذا تغطية ملنع الصحافة يف بشدة ظننا خاب لقد بعَدها. الحادَث الكتماُن

الخطري.16 الخرب

أنَّ ادِّعائه يف الجاني وصِلَف صارٍخ، بشكٍل واضحة الحقائق كانت الحالة، هذه يف
دْهٍس جريمة من اإلفالت يخوِّله الرشطة رئيس إىل انتسابه بحكم املكتَسب ه حقَّ
من الرغم عىل انترش، ما رسعان الخرب أن لدرجة بالغًة، صدمًة أحَدَث قتٍْل إىل أفَضْت
األنباء وكالة مثل الدولة إعالم وسائُل الخربَ تجاهَلِت إلسكاته. الحكومة مسئويل جهود
فيها للمساهمني أتاَحْت اإلنرتنت عىل مدوَّنٌة ظهرت حتى شينخوا، الرسمية، الحكومية
يل أبي «إن االتهام: من التربُّؤ بجملة متبوعة ساِخٍر، قالٍب يف للقانون انتهاكاٍت عاءَ ادِّ
أي عند يُستخَدم البلد مستوى عىل تهكميٍّ َعذْر إىل الجملُة َلِت تحوَّ ما رسعان جانج.»
إلساءة الفاشلة املحاولة هذه إزاء الشعبي الغضب مواجهة ويف طفيفة. اجتماعية مخاَلفة
من ٢٧ يف أيام بعرشة بعدها الخربَ اإللكرتوني شينخوا موقع نَرشَ السلطة، استعمال
األسايس املبدأ عن «يحيدون املستوى الرفيعي املسئولني أبناء إن الخرب وقال أكتوبر،
خدمة عىل َهر السَّ وهو الحزُب، تبنَّاه الذي الجماهري خطِّ نْهِج عىل رْي السَّ يف املتمثِّل

الشعب.»
واالعتذار بصديقتها، لحقت التي واإلصابات تشني لآلنسة املأساوية الوفاة عن بعيًدا
السلطة؛ استعماِل إساءِة من االبن اقرتفه ملا جانج يل واألب شمينج يل االبن من النادم
الحكومية الرقابة إنهاء يف الصيني الشعب رغبة عن الكثري عىل الحادثة هذه تُطِلعنا
مدوَّنة واستخداُم الدولة. لسيطرة الخاضع اإلعالم يف السلطة تتملَّق ال التي األخبار عىل
واسٍع نطاٍق عىل باالنتشار للخرب سَمَح الحقيقة»، «وزارة الساخر العنواَن حمَلِت صينية،
نَْت تضمَّ مشابهة حوادث من املكظوم املواطنني غضَب ًرا مسخِّ البلد، أنحاء مختلف يف
الديمقراطية بالدول الحرة الصحافة دور إنَّ املثايل، الوقع يف السلطة. استعمال إساءَة
زجاجية» بيوت يف يعيشون «َمن لكن الصني، يف الحقيقة» «وزارة ل مكافئًة وظيفًة يؤدِّي
امُلزري املايل الوضع اعتبار (عىل الصني إىل االنتقادات بتوجيه يبادروا أن لهم ينبغي ال
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وهو بسيارته شمينج يل صَدَمها التي خبي جامعة طالبة فينج. شاو تشني :3-10 شكل
وفاتها. إىل أدَّى ما مخمور؛

هل الصحافية). االستقصاءات مليزانيات الالحقة والتقليصات األمريكية الصحف ألغلب
الرقابَة تتخطَّى الشبيهة املواقع من وغريها االنتقادية املدونات بأن الحادثُة هذه توحي
جداًرا الصني شيََّدِت آنًفا، ذكرنا كما ال! األرجح عىل حاليٍّا، منتظمة؟ بوترية الصني يف
املرغوب بالشكل فاعًال يكن لم الجدار هذا أن إال الدولة؛ حول الفاعلية بالَغ رقميٍّا ناريٍّا
تبنِّي ُخَطى تتسارع حيث بلد، أنحاء يف برسعٍة االنتشار من داخليٍّا خربًا يمنع الذي فيه
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عىل باكيًا علنيٍّا اعتذاًرا يقدِّم اليسار) (إىل باودينج رشطة رئيس جانج يل :4-10 شكل
بعد باملثل يقوم اليمني) (إىل شمينج يل وابنه يف)، تي يس (يس املركزي الصيني التليفزيون

فينج. شاو تشني وفاة يف بالتسبُّب اتُّهم أن

يف كبريًا شوًطا قطَعْت التي بالدول الشائعة املتطورة الرقمية االتصال أدوات مواطنيه
التقدُّم.

وويكيليكس األمريكية الحكومة

عىل للرقابة الكونجرس جهوَد األمريكية املحاكُم رفَضِت التاسع، الفصل يف طالعنا كما
الدستور من األول التعديل يكفلها التي التعبري لحرية انتهاكاٍت واعتربتها اإلنرتنت،
وسائل آداب قانوَن املتحدة للواليات العليا املحكمة رفَضِت ،١٩٩٧ عام يف األمريكي.
يًا تعدِّ واعتربَتْه ،١٩٩٦ لعام بُْعد عن االتصاالت قانون من الخامس القسَم االتصال،
حمايَة مجدًدا الكونجرس أعضاء حاَوَل املعلومات.17 إىل النفاذ يف الراشدين حقوق عىل
حماية قانون عىل باملوافقة اإلنرتنت، عىل اإلباحية املواد مشاهدة من األمريكيني األطفال
هذا مرشوَع املدنية للحريات األمريكي االتحاُد عاَرَض .١٩٩٨ عام اإلنرتنت عىل الطفل
مرشوع وُرِفض التعبري. يف الراشدين بحقوق مساًسا اآلَخر هو واعتربه أيًضا، القانون

238



العاملية السيربانية والثقافة الرقابة

من وُحْكَمنْي الدنيا املحاكم أمام التقايض من تقريبًا سنوات عرش بعد هذا القانون
ثم ،٢٠٠٤ عام التنفيذ موضع القانون وْضُع ُعلِّق البدء ففي األمريكية، العليا املحكمة

18.٢٠٠٩ عام نهائيٍّا ُرِفض
املحتوى من األطفال لحماية الكونجرس ألعضاء الطيبة النوايا من الرغم عىل
تقييٍد أيِّ برْفِض قَضْت ما دائًما األمريكية القضائية السلطة فإن اإلنرتنت؛ عىل اإلباحي
تثبيِت لفرض عني املرشِّ مساعي وُرِفضت يَّة. بحرِّ املعلومات إىل النفاذ يف البالغني لحقوق
االئتمانية البطاقة معلومات تقديم وفرض العامة، باملكتبات املواقع حْجِب برمجياِت
الترشيعات من النوع بهذا الكربى الثغرات إحدى اإلنرتنت. عىل الراشدين محتوى ملطاَلعة
الراشدين محتوى مقدِِّمي عىل إال ليرسي كان ما اإلنرتنت عىل الطفل حماية قانون أن هي
خارَج رشكاٌت تنتجها التي اإلباحية فاملواد املتحدة؛ بالواليات الكائنني تجاريٍة، ألغراٍض
عىل للرقابة الدول مساعي تصطدم ما وعادًة القانون. بهذا تتأثَّر لن املتحدة الواليات
الذي املحتوى وأن ٌد، معقَّ دويل كياٌن اإلنرتنت أن يف املتمثِّل بالواقع اإلنرتنت محتوى

أخرى. يف قانونيٍّا يُعتَرب قد دولٌة تحظره
جديًرا مثاًال يَُعدُّ رسيٍة أمريكيٍة وثيقٍة ألف ٢٥١ اإللكرتونية ويكيليكس منظمِة نَْرشُ
عالقات عن الوثائق لهذه اإلخبارية املؤسسات نرش كان بموضوعنا. صلة ذا بالتأمل
كبرٍي إحراٍج يف (وتسبََّب األمريكية للحكومة شديٍد إزعاٍج مصدَر رسية وأجنبية عسكرية
منظمُة حصَلْت األجانب).19 القادة لبعض الصادقة الخارجية وزارة تقييماِت جرَّاء من
الوثائق عىل باالطِّالع له ح ُمرصَّ األمريكي بالجيش جندي من الوثائق عىل ويكيليكس
للجيش تابعة لهليكوبرت رسيٍّا فيديو سابق وقٍت يف لهم َب رسَّ قد وكان للغاية، الرسية
بََدا الرسية، الوثائق حالة يف 20.٢٠٠٧ عام بغداد يف رويرتز لوكالة إخباريٍّا فريًقا تهاِجم
الواليات مع املتعاِونني األفراد أسماء عن الكشف بأن مكِرتثة غري ويكيليكس منظمة أن
أخرى، حاالت ويف اغتيالهم. إىل سيؤدي ربما حذفها دون وأفغانستان العراق يف املتحدة
لكنهم املتحدة، الواليات سياساِت علنًا رفضوا األجانب القادة بعض أن عن الوثائُق كشَفِت
محاَولَة هو للوثائق الجلل االفتضاح هذا إزاءَ األمريكية الحكومة فعل ردُّ كان ا! رسٍّ أيَّدوها
عمليات إقرار من االئتمانية البطاقات رشكات منع يف ونجاَحها ويكيليكس، مواقع حْجِب
ويكيليكس، مؤسس أسانج، جوليان لتسليم السويد مسعى وَدْعَم للمنظمة، التربع
ويكيليكس ملنظمة املعلن الهدُف جنسية. جرائم يف اتهامه بدعوى املتحدة اململكة من
أخالقي» غري «سلوًكا املنظمة تعتربه ما عىل املسدل الرسية ستار رْفُع هو ومؤسسيها
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تمسُّ التي القضايا عىل شفافة إلكرتونية نافذٍة وتوفريُ واملؤسسات، الحكومات من
من املتضافرة الجهود إن حيث العمليَة؛ هذه اإلنرتنت شبكُة وتيرسِّ الجماهري.21
ويكيليكس. عن تنقل التي املواقع حْجِب من تتمكَّن لم وحلفائها األمريكية الحكومة
البنوك يف الرسية الحسابات ستتناول القادمة الفرتة يف ستفضحها التي القادمة والوثائُق
ثروات من املرتبِّحني املستبدِّين من كثرٍي حفيظَة أثار ما غالبًا الذي األمر السويرسية؛

العالم.22 حول الرضائب سداد من واملتهرِّبني بالدهم،

االتصاالت تكنولوجيا واستخدام العاملية املعلومات

السيطرة يف الجنسيات املتعددة الرشكات أدوار تحرِّي عىل الباحثون يركِّز حني يف
النامية الدول زيارة ا جدٍّ املفيد من الوسائط، ومحتوى التكنولوجيا إىل النفاذ عىل
الحرضية املناطق يف واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا الستخدام الشخصية واملالحظة
العالم حول تُبِْحر وهي إكسبلورر يف إم السفينة متن عىل بذلك قمنا الصغرية. والقرى
طالبًا ٣٥ من طلبُت .٢٠٠٦ عام ربيع يف بالبحر» درايس «فصل برنامج من كجزءٍ
املعلومات تكنولوجيا استخداِم مالحظَة املتصل» والعالم االتصال «تكنولوجيا بدورة
هيئة وأعضاءُ الطالُب انقَسَم ميناء كل ويف السفينة، زاَرتْها موانئ ٩ يف واالتصاالت
صغرية ريفية وُقًرى مخططة غري مدٍن بدخول وغاَمْرنا صغرية، مجموعاٍت إىل التدريس
والصني وفيتنام وميانمار والهند وموريشيوس أفريقيا وجنوب والربازيل بورتوريكو يف
الحظوه الذي االستخداَم يوثِّق شخيصٍّ سجلٍّ إعداد بالدورة الطالب من ُطِلب واليابان.
وعندما شاهدوه. ملا رقمية صوٍر والتقاط ميناء، إىل زيارة كل يف بُْعد عن لالتصاالت
أنا كنُت التايل، امليناء إىل السفينة فيه تُبِحر الذي الوقت يف أخرى مرًة الفصُل يجتمع
الطالب دوَّنَها التي واملالحظاُت املوانئ إىل الزياراُت الحظناه. ما حول نتناقش والطالب
داخَل تحقيُقه يصعب نحٍو عىل حيويًة الدورة عىل أضَفْت الشخيص احتكاكهم خالل من

جدران. أربعة بني محصور درايس فصل
مجموعٌة تفاجأَْت بالغًة. إفادًة لنا مفيًدا كان مجموعات ويف ُفرادى الحظناه ما
لسماعها ماناوس، مدينة قبالَة الربازيل يف األمازون نهر منبع تجاه تُبِحر كانَْت صغرية
النهر. من بالقرب أوتاد عىل منصوب صغري خشبي منزل خارج كهربائي مولِّد صوَت
تمكََّن املفتوح، املنزل بجانب القارب مرَّ وعندما املنطقة، عىل بأستاره يُلِقي الظالم كان
صغري تليفزيون جهاز عىل الكارتون يشاهدون األطفال من مجموعة رؤية من الطالُب
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فيديو رشيَط الربنامج مصدُر كان إْن لهم يتَِّضح لم املنزل. جدران عىل أزرٍق بوهٍج يُلِقي
كانوا بما األطفال عىل االبتهاج أماراُت كانت لكْن هوائيٍّا، بثٍّا أم دي يف دي أسطوانة أم
األرض. أقايص يف حتى االنتشار واسعُة تكنولوجيا التليفزيون إن واضحًة. يشاهدونه

(ب)(أ)

(د)(ج  )

(ب)(أ)

الهند. (أ) العالم: حول الصناعية األقمار عرب التليفزيوني البث التقاط أطباق :5-10 شكل
الصني النكفورد؛ بول الهند: الصورة: موريشيوس. (د) الربازيل. (ج) الصني. (ب)

املؤلف. والربازيل: وموريشيوس

وهي الطالب، التقطها التي بالصور موجودة االنتشار واسعة أخرى أيقونة ثمة
كل يف موجودة وهي (الدش)، الصناعية األقمار عرب التليفزيوني البث التقاِط أطباُق
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التي املفتوحة الشبكات ذات طراًزا األقدم الهوائيات من وأشكالها أحجاُمها ع وتتنوَّ بلد
األقمار إىل وتنفذ البيتزا طبق حجم يف الصغرية األطباق إىل باند، يس حزمَة تستخدم
موقٍع كل يف االلتقاط أطباُق لُوِحظت مباَرشًة. التليفزيوني البث تنقل التي الصناعية
أسطح عىل ومثبتة جانريو، دي ريو يف الفقرية األحياء بلكونات يف مثبتة ره؛ تصوُّ يمكن
املسقفة األكواخ خارج أوتاد عىل ومثبتة أفريقيا، بجنوب الزنوج أحياء يف الصفيح بيوت
كونج. هونج يف الجديدة الشاهقة السكنية البنايات جوانب إىل ومثبتة الهند، يف بالقش
بالكهرباء، املتصلني املواطنني كل إىل تليفزيونيًة برامَج الصناعية األقمار تكنولوجيا تقدِّم

العالم. أنحاء مختلف يف الريف، يف أم الحرض يف فقراء، أم أغنياء أكانوا سواء
وجودها. الحظنا االنتشار واسعة تكنولوجيا األخرى هي املحمولة الهواتف كانت
كافة واالقتصادية االجتماعية الطبقاِت استخداَم الحظنا التليفزيون، مع الحال هو وكما
وتليفزيون املحمولة الهواتف بني األسايس والفارُق النامية. وكذا املتقدمة الدول لدى لها
الحظناها ثَمَّ ومن الخدمة؛ لتشغيل األبراج من شبكًة تستلزم أنها هو الصناعية األقمار
املتحدة، الواليات من بقاٍع يف الحال هو وكما الحرضية. املناطق يف رئييس بشكٍل
أحد أفريقيا جنوب وكانت املحمولة. الهواتف خدمِة إىل والريفية النائية املناطُق تفتقر
بالبلد األطراف املرتامية الداخلية الصحراء عرب قيادتنا فأثناء لالنتباه؛ املثرية االستثناءات
رؤية أدهشتنا املحمولة. الهواتف خدمَة نلتقط أن ع نتوقَّ لم كارو صحراء باسم املعروفة
هذه يف الرسيع الطريق طول عىل أميال ١٠ كل الشمسية بالطاقة تعمل التي األبراج
موريشيوس وبدولة املسري. طول عىل املحمولة الهواتف خدمَة َر وفَّ ما الشاسعة؛ املنطقة
املحمولة الهواتف شبكات أبراَج وجدنا الهندي املحيط بجنوب الواقعة النائية الُجزرية
برٌج انتباَهنا لفت تنقطع. ال خدمٍة لضمان منتظمة مسافات عىل موزَّعًة الشكل التقليدية
(شكل النخل طبيعة يجايف نحٍو عىل مستقيمة نخلة شكل عىل م مصمَّ للصفوة بمنتجٍع
البقاع بعض يف حتى املحمولة، هواتفهم يف يتحدثون أُناًسا وجدنا ذهبنا أينما .(6-10
املحمول هاتفها عرب تتحدَّث وهي السياحية مرشدتَها الطالبات إحدى َرْت وصوَّ القصيَّة.
رؤيُة فاجأتنا اليابان ويف فيتنام. بجنوب ميكونج دلتا بإقليم قاِرٍب متن عىل رحلٍة أثناء
أبريل يف املزهرة الكرز أزهار ألشجار البديع املشهد رون يصوِّ املحليني السكان مئات
العالية الثابتة الكامريات بتصنيع معروف بلد ويف .(7-10 (شكل املحمولة بهواتفهم
كامريات وتضمنُي ككامريات. تُستخَدم املحمولة الهواتف من كثرٍي رؤية أدهشتنا الجودة،
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موريشيوس بدولة نخلة شكل عىل م ُمصمَّ املحمولة الهواتف أبراج من برج :6-10 شكل
الضغوط تزداد واسع نطاق عىل األبراج هذه انتشار فمع الهندي؛ املحيط بجنوب الُجزرية

املؤلف. الصورة: إلخفائها. االجتماعية

املحمولة. بالهواتف الوسائط عىل الحصول أدواِت تقاُرب عىل داللٌة أعىل جودة ذات رقمية
جولتنا أثناء بال. عىل لنا تخطر لم أماكن يف أخرى رقمية تكنولوجيات عىل عثرنا
باسم االستعمارية الحقبة أيام (املعروفة تشيناي يف بالهند سينمائي تصوير باستوديو
الحاسوبية العمل بمحطات حافلة ضخمة حديثة بناية إىل املرشُد اصطَحبَنا مدراس)،
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الربيع فصل يف املزهرة الكرز أزهار ألشجار صوًرا يتلقطون يابانيون سياح :7-10 شكل
الهواتف كامريات عىل رسيعة تحسيناٌت حاليٍّا تدخل املحمولة. هواتفهم مستخِدمني بكيوتو،

املؤلف. الصورة: وامليزات. الجودة حيث من املحمولة

األفالم عىل تحسينات إدخال يتبادالن اثنني بموظَفنْي مزوَّدة محطة وكل .(8-10 (شكل
تطبيٍق باستخدام هوليوود. كالسيكيات من منها كثريٌ كان وقد رقمية، بتقنيات القديمة
باألفالم علق ما مْحِو يف يُمِعنان كانا فوتوشوب، أدوبي لتطبيق مشاِبٍه الجودة لتحسني
يمكن املعدل، وبهذا فيلم. بكل وذاك إطار، كل عىل عاملني خدوش، من بها لحق وما
العمل محطات من العديد أن بََدا لكْن أسابيع، دقيقة ٩٠ مدته فيلم ترميم يستغرق أن
الرتميم من النوع هذا بتعهيد والقياُم العملية. وقت لترسيع ذاته الفيلم عىل تعمل كانت
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أفالم لكالسيكيات رقمية للجودة) (تحسني «ريماسرت» عملية يُْجِريان موظفان :8-10 شكل
أقل الكلفة ستكون بالهند. تشيناي يف سينمائي استوديو يف إطار كل عىل عاملني هوليوود،
اإلنتاج تعهيد عىل آَخر مثال وهذا هوليوود، من بدًال بالهند العمل هذا تعهيد عند كثريًا

شري. جون املصدر: آسيا. إىل الرقمي

مسطَّح».23 «العاَلم كتابه يف توماسفريدمان املؤلف طرحها التي األفكار عىل دالٌّ الرقمي
برسعة تعمل التي اإلنرتنت واتصاالت البحرية البرصية األلياف كابالت تربطه عاَلم يف
الكون إن ماهرة. عاملة قوة به توجد مكان أي يف الرقمي العمل إنجاُز يمكن الضوء،
ماليني تجذب التي الرقمية والتكنولوجيات اإلنرتنت بفضل بأرسه، الكوكب يشمل الرقمي

رزقهم. لكسب يوميٍّا األدوات هذه يستخدمون الذين رقميٍّا املثقفني
لألفراد ميزًة يوفر اإلنرتنت عىل والوسائط املعلومات إىل النفاذ أن أحد عىل يخفى ال
لذلك شاِرح مثال وثمة يستطيعون. ال بَمن مقاَرنًة سبيًال، لذلك يستطيعون الذين
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ميكونج. دلتا إقليم يف املحمول هاتفها تستخدم فيتنام يف سياحية مرشدة :9-10 شكل
لدى الرقمي دْع الصَّ لرأِْب سبيًال تكون وربما كافة، النامية الدول يف املحمولة الهواتف توجد

جوفرو. إليس الصورة: البلدان. هذه

العاج ساحل بدولة البن زارعو كان ورلد): موبيل (إيه محمول» «عاَلم الوثائقي بالفيلم
بموقع مقاَرنًة التسويق حلقة يف موقعهم بسبب محاصيلهم، بيع عند الخسائر يتكبَّدون
السوق، يف املحمصة غري البن حبوب بسعر ِعْلٍم عىل املشرتون كان إذ البن؛ مشرتي
مع لكْن جيوبهم. يف الفارق يضعون ثم مخفًضا سعًرا املزارع عىل يعرضون وكانوا
ولندن، نيويورك يف السلع أسواق إىل الفوري النفاذ تتيح التي اإلنرتنت تكنولوجيا مجيء
اليوَم، ذاك بالسوق املتداَول البن سعر من ق التحقُّ املنتجة بالدول املزارعني بوسع أصبح

. عامليٍّ اقتصاٍد ظل يف خاصًة قوة، املعرفة له. وفًقا للبنِّ بيعهم سعر وتعديل
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عرش الحادي الفصل

اجلانباملظلم

األمر. هذا تقبَّلوا خصوصية، أية لديكم يَُعْد لم
1١٩٩٩ مايكروسيستمز، صن لرشكة املشارك املؤسس ماكنييل، سكوت

الرقمي والكون الخصوصية

أثناء والصحافيني السوق محلِّيل من مجموعة أمام السابق بتعليقه ماكنييل سكوت أدىل
يعلِّق كان جديد. حاسوبي نظام إلطالق صن رشكة رعاية تحت ١٩٩٩ يف أُِقيمت فعالية
لكْن الذائعة، التهديدات من الكثري ظل يف اإلنرتنت عىل الخصوصية مسألة عىل تحديًدا
ا َكمٍّ العابر التعليق هذا القى التعليق. أعقب الذي الهرج خضم يف النقطة هذه غابَْت
تداعياته بسبب آنذاك املستهلكني بحقوق املعِنيَّة املجموعات من االنتقادات من ضخًما
اليوَم. النقد هذا مثل سيثري أنه أشك لكني الشخصية، الخصوصية حماية بشأن السلبية
الخصوصية حماية بشأن متشكِّكني املواطنون أصبح التعليق، هذا ماكنييل أبدى أن ومنذ
املتزايدة املراقبة مستويات بسبب — بشبكة االتصال دون أو بشبكة االتصال حال —
محكمة، حمايًة املحمية املعلوماُت حتى البيانات. استخراج مجال يف املحَرزة والتقدُّمات
تهتمَّ لم فإذا املرور. كلمات إىل يَنُْفذون َمن يُْفِشيها قد ألحدهم، الطبي التاريخ عن

وخيمًة. العواقُب تكون أن يمكن املتحدة، بالواليات االجتماعي ضمانك رْقِم برسيِة
أريزونا بوالية رشكة وهي — اليفلوك لرشكة التنفيذي الرئيس ديفيز، تود أَعدَّ
اإلعالنات من سلسلًة — ُهويتهم بيانات رسقة من املستخدمني حماية يف متخصصة
االجتماعي ضمانه رقم بالخلفية بارز موضع يف عرض حيث ٢٠٠٨؛ يف التليفزيونية
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يف املتخصصة اليفلوك لرشكة التنفيذي الرئيس ديفيز، تود اليفلوك. تحدي :1-11 شكل
االجتماعي ضمانه رْقَم عاِرًضا ٢٠٠٨ يف تليفزيوني بإعالٍن يظهر الهوية، بيانات رسقة منع
اثنتي من أكثَر ُهِويَّته بيانات رسقة يف اللصوص نجح الخلفية. يف إعالنات لوحة عىل بجالءٍ

املتحدة. الواليات أنحاء مختلف يف اإلعالنات بث بعد مرة عرشة

حتى الرسقة، من هويته ستحمي رشكته برمجيات أن زاعًما ،(1-11 الصورة (انظر
ُهِويَّة بيانات ستحمي رشكته أن كذلك زعم االجتماعي. ضمانه رْقَم املجرمون علم إْن
بضماٍن ووعد الشهر، يف فقط دوالًرا ١٥ مقابَل ُهِويَّته تحمي كما الرسقة من عميلها
أو لالفتضاح هويته بياناُت تتعرَّض عميٍل ألي التعويض سبيل عىل دوالر مليون يبلغ
محاولة ١٣ وقعت حيث الجد؛ محمل عىل تحدِّيه أخذوا املجرمني أن الواضح من الرسقة.
٢٫٣٩٠ وأضافوا دوالر، ٥٠٠ يبلغ مزيَّف بدين كاهله وأثقلوا هويته، لرسقة ناجحة
الدوالرات مئات عن فضًال تي، آند تي إيه رشكة لها تحصِّ التي هاتفه فاتورة إىل دوالًرا
ضمانه برقم ومسجلة ديفيز باسم كلها وكانت االئتمانية، بطاقاته من خرسها التي
جماعية دعوى هويتهم بيانات قت ُرسِ الذين اليفلوك عمالء من املئات رفع االجتماعي.2
قاضت ذلك، عىل وعالوًة لجربها. سبيَل ال املادية خسائرهم بأن دافعني الرشكة، ضد
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لجنُة ووافَقْت املزيَّفة، الدعاية بسبب ديفيز رشكَة إكسربيان االئتماني التقييم رشكة
وقد .٢٠١٠ يف دوالر مليون ١٢ ديفيز رشكة وغرمت الدعوى، عىل الفيدرالية التجارة
عام.3 كلَّ هوياتهم بيانات لرسقة يتعرَّضون أمريكي ماليني ٨ أن اللجنة مسئولو َح رصَّ
السيد عجرفة عىل املرتتِّب املايل، العبء أن هي اليفلوك رشكة قصة يف واملفارقة
عن الناجمة الخسائَر تكبََّدِت التي الرشكات تستوعبه أن يجب املحسوبة، غري ديفيز
باستخدام اللصوص رسقها التي والخدمات املنتجات تقدِّم فهي ُهِويَّته؛ بيانات رسقة
بيانات رسقة كلفة ل بتحمُّ كافة باملستهلكني الحال وينتهي االجتماعي. ضمانه رقم

االئتمان. بطاقات ومصاريف أعىل أسعاٍر صورة يف الهوية

والشعوب الخصوصية

وضعه كما وشأنك»، تُرتَك أن يف «الحق هو للخصوصية الكالسيكية التعريفات أحد
املؤلف أصبح 4.١٨٩٠ يف ريفيو لو هارفرد بدورية نُِرش مقال يف وبرانديس وارين
حماية ترشيعات عن وداَفَع العليا، باملحكمة قاضيًا بعُد فيما برانديس لويس املشارك
تعريفهما يزال وال الفردية.5 الرأي عن التعبري حرية وحقوق الشخصية الخصوصية
جانب من التطفالت ردِْع إىل الساعني الخصوصية، لنشطاء استنفاٍر صيحَة للخصوصية
الخصوصية كانت الشخصية. حياتهم عىل الجريان حتى أو املؤسسات أو الحكومات
كانت عندما األمريكي الغرب إىل ع التوسُّ حقبة من األوىل األيام يف كثريًا أبسط فكرًة
إال جاَره يلتقي ال املرء كان ما وعادًة بعض، عن بعضها أميال مسافة تبعد املنازل
الشخصية الخصوصية مسألُة اكتسبَْت قريبة. ببلدة املتنوعة للسلع بمتجٍر أو بالكنيسة
تشهد تنفك ال ظروٍف مع التعامل إىل واضطراِرهم املدن، إىل املواطنني انتقاِل مع أهميًة
باملناطق مزدحمة سكنية مآٍو يف بهم يَُزجُّ حديثًا الواِصلون املهاجرون كان ازدحاًما.
الهروب من النهاية يف يتمكَّنون وعندما نادرًة. عملًة الخصوصية كانت حيث الحرضية
يف األرض كلفة ارتفاع فمع لهم؛ شاغًال تمثِّل الخصوصية تنفك ال خاص، منزل إىل
«أسوار وأُِقيمت متقاِربًة، املنازل بُنِيت بالحرض، السكانية الكثافة فيه زادت الذي الوقت
غالبًا املنازُل عليها تُبنَى التي اليوَم األرض وِقَطُع الخلفية. الباحات ق لتطوِّ الخصوصية»
فقط)، قدًما ١٠–١٥ املنازل بني الفاصلة املسافة تبلغ (حيث املساحة صغرية تكون ما
أسوار وتتخذ الرشاء. سعر من كجزءٍ مشمولًة اآلن أصبحت الخصوصية أسوار إن حتى
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أحياءً ق لتطوِّ حوائط تُبنَى حيث ر»، املسوَّ «املجتمع صورة يف شكلها مبلغ الخصوصية
الحرضي. التماُسك حساب عىل والخصوصية، األمان من أكرب قدٍر لتوفري بأكملها

٩ عىل يزيد أن ع املتوقَّ ومن ،٢٠١١ يف نسمة مليارات ٧ العالم سكان عدد بلغ
املزدحم، الكوكب هذا عىل املتحدة.6 األمم تقديرات وفق ،٢٠٥٠ عام بحلول نسمة مليارات
باهظة)؛ (وغالبًا قيِّمة عملًة الشخصية الخصوصية ستصبح الُكربى، املدن يف خاصًة
بوقٍع السكان كثيفَة ستُصِبح البرش من األعظم السواُد يقطن حيث الحرضية فاملناطُق
عظيمة تداعياٌت املكتظ العالم هذا يف الخصوصية من مزيٍد يف للرغبة وستكون متساِرٍع،
الحرضية باملناطق البرش واحتشاُد اإلنرتنت. عىل حياتنا يف الخصوصية إىل بالنسبة
مالحظة يمكن املزدحمَة. البيئاِت هذه نجوُب ونحن الوسائط» داخل «التقوقع من سيزيد
املرتو فمستِقلُّو طوكيو؛ أو شنغهاي أو موسكو أو لندن أو نيويورك يف يوميٍّا ذلك
ما سنٍّا األحدُث يقرأ حني يف جرائدهم، يف رءوَسهم ون يدسُّ سنٍّا األكربُ الحافالت أو
مهما اآلخرين مع العيون التقاءَ املرء يتجنَّب عليها). يكتبون (أو املحمولة هواتفهم يف
البيئات هذه يف الوسائط استخداُم فيخلق الوسائط؛ قوقعة يف استغراقه أثناء األمر كلََّفه
املرغوب غري الحديث (أو االقرتاب ممنوع عليه مكتوبًا افرتاضيٍّا خصوصيٍة» «حائَط
النظارات مثل البديلة العرض أجهزة استخداُم باملستقبل العامة الحياة يف وسيزيد فيه).
باألذن تُثبَّت ضئيلة سماعات (مع ا جدٍّ الرفيعة األوليد تقنية شاشات أو الشفافة شبه
املناطق يف خاصة مساحاٍت خْلِق إىل فيه سنسعى الذي الوقت يف الصوت)، لتوصيل

السكان.7 الكثيفة الحرضية

الخصوصية مسألة عن الجمهور أفكار تغيري

معناها يختلف حيث دقيًقا؛ تحديًدا تحديدها يصعب الشخصية الخصوصية فكرة
الشواغل أن إىل سأذهب ذلك، عىل عالوة والثقافات. األفراد باختالف شاسًعا اختالًفا
امُلتاح بالدول العمرية الفئات بني كبريًا تنوًعا تتنوع الشخصية الخصوصية حيال
مواقع عىل حساباٍت يملكون الذين الجامعة فطالب للجميع؛ اإلنرتنت إىل النفاذ بها
من الشخصية، الخصوصية مسألة بشأن بكثرٍي انشغاًال أقلَّ يَبُْدون االجتماعي التواصل
األعداء» «الئحَة يتذكرون والذين الخمسني، سن تجاوزوا الذين املتحدة الواليات مواطني
العرشين. القرن سبعينيات يف نيكسون إدارة أثناء الفيدرايل التحقيقات مكتب وانتهاكات
كانوا ما معلومٌة تنكشف أو تنفضح حتى الخصوصية بمسألة كثريون يكرتث ال ربما
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األقل تقييًدا
أمثلة عىل شواغل الخصوصية

تقدِّم بريَدك اإللكرتوني عندما تشرتك
يف خدمة مجانية عىل اإلنرتنت. ربما

يبيع القائمون عىل الخدمة عنواَن
بريدك اإللكرتوني إىل آَخرين.

تبعات مزعجة؛ ستمأل الرسائُل العشوائية
غHُ اGرغوب فيها صندوَق بريدك،

وستحتاج إىل وقٍت إضايفٍّ كي تصنِّف
رسائَل الربيد اإللكرتوني التي تتجاوز

فالتر الربيد العشوائي.
تبعات متوسطة: كثHٌ من هذه اGعلومات
متاٌح بأدلة عناوين اإلنرتنت عىل الشبكة
أو لدى رشكات االتصاالت. يكمن القلق

يف ربطها بقواعد بيانات أخرى
(حتى إْن كانت غH مؤذية).

ثمة خطورة محتملة: ما تشرتيه عىل
اإلنرتنت يكشف الكثH عنك وعن نمط حياتك

(وله أهمية كربى ألصحاب اGصالح
التجارية). هل تعبأ بَمن يعرف نوعيَة الكتب

التي تقرؤها أو ما تشاهده عىل اإلنرتنت؟

يمكن أن تقع تبعات خطHة عند سعي
أحدهم للحصول عىل وظيفة؛ ستكتشف

أنك بمجرد أن تنرش صورًة لك عىل
اإلنرتنت وينسخها اآلَخرون، ستصبح

محاوالُت مْحِوها مستحيلًة تقريبًا.

تقدِّم اسَمك بالكامل وعنواَن مراسلتك
أو بريَدك اإللكرتوني وأرقاَم هاتفك إىل

شخٍص أو منظمٍة أو خدمٍة أو رشكٍة
عىل اإلنرتنت.

تفيش رشكة عىل اإلنرتنت معلومات 
حسابك الشخيص، بما يف ذلك
تفضيالتك يف رشاء اGنتجات،
إىل رشكة أخرى، ربما نتيجة

لرشاء الثانية كلَّ أَْسُهم األوىل.

ف تنرش صوًرا طريفة لك وأنت تترصَّ
بجموح بإحدى الحفالت عىل موقع

للتواصل االجتماعي، ثم ينزِّلها آَخرون
ويحفظونها عىل أجهزتهم. بمجرد أن

يجري نَْسخ أي يشء عىل اإلنرتنت، 
ال يكون ممكنًا بعدها محوه تماًما.

تردُّ عىل رسالة إلكرتونية مزيفة من
البنك الذي تتعاَمل معه (لكنها يف

الحقيقة رسالة ينتحل بها اGجرمون
صفَة البنك) وتكتب بها معلوماتك اGالية

الشخصية: أرقام حساباتك البنكية،
وبيانات بطاقة ائتمانك، وكلمة مرورك

أو رقم التعريف الشخيص.

تبعات يمكن أن تكون وخيمة: فباستخدام
أرقام حسابك أو كلمة مرورك يمكن سلب

حساباتك البنكية؛ فبياناُت بطاقتك
االئتمانية (مع رمز الحماية) تتيح ِللُّصوص

إضافَة نفقاٍت إىل بطاقتك. باإلضافة إىل
التعرُّض Gحاوالت احتياٍل من خالل

الخطابات التي تَِعُدك بثروٍة مقابَل إرسال
بياناتك الشخصية (الخطاب النيجHي).

يقع خطأ من باب اإلضافة أو النقصان
يتسبَّب يف افتضاح معلوماتك الشخصية

الصحية والطبية. انظْر حالَة مركز
جامعة كاليفورنيا الطبي

بلوس أنجلوس اGُتناَولة
يف هذا الفصل.

تبعات يمكن أن تكون وخيمة وتفوق 
اإلحراج الشخيص؛ فإْن أُِتيح للجميع

االطِّالُع عىل تاريخك اGريض، يمكن أن
تُرَفض طلباتُك للحصول عىل تأمٍ{ صحي

أو تأمٍ{ عىل الحياة عندما تكون يف أَمسِّ
الحاجة إليها.

التبعات السلبية الفتضاح البيانات

األكثر تقييًدا

املؤلف. املصدر: الخصوصية. متسلسلة :2-11 شكل
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بمسألة يعبئون ال َمن نوعني: إىل النت مواطني تقسيم يمكن ا. رسٍّ تظل أن لون يفضِّ
بسبب شخيصٍّ إحراٍج من عانَوا أو مالية خسارًة تكبَّدوا وَمن اإلنرتنت، عىل الخصوصية
بسوء فيديوهات أو صور نرش أو شخصية، معلومات افتضاح أو الُهِويَّة، بيانات رسقة
اإلنرتنت، عىل خصوصيتهم بمسألة االكرتاث بعدم املعارصون النت مواطنو يكتفي ال نية.
والتغريدات الفيديو ومقاطع الصور من يتزايد يفتأ ال عدٍد بنرش منشغلون إنهم بل
حول التقليدية املفاهيم تعريف إعادة ينبغي اليومية. حياتهم وأنشطة أنفسهم حول
يف حياتهم أيام من يوم كل من كبريًا قدًرا املواطنون بها يكرِّس بيئٍة يف الخصوصية
الربيد وإرسال النصية الرسائل إرسال فبنَي اإلنرتنت؛ عرب اآلخرين مع والتواُصل التفاُعل
مع وقتًا بشبكاٍت املتصلون النت مواطنو يميض اإلنرتنت، عىل املحتوى ورفع اإللكرتوني

مىض. زمان أي يف أمَضوه مما أطوَل واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا أجهزة

اإلنرتنت عىل الخصوصية متسلسلة

التي القرارات وبعُض تقريبًا، يوم كلَّ اإلنرتنت عىل الخصوصية عىل نتفاوض نحن
نسخة يف لالشرتاك اإللكرتوني بريدينا وعنوان اسمنا منَّا يُطَلب عندما سهلٌة. نتَِّخذها
للنفاذ عادلة مقايَضًة لنا ذلك يبدو ذلك؛ عىل نواِفق الجرائد، من جريدة من إلكرتونية
الرشكات هذه ِقبَل من البيانات هذه بيع يشيع لكن اإلنرتنت. عىل املجانية األخبار إىل
تباُدل جرَّاء من العشوائي الربيد من َسيٌْل عليك وينهمر ِعْلمنا، دون أخرى رشكات إىل
عناوين مالينَي أو آالَف تضم قوائم عىل الحال بها ينتهي التي البسيطة، املعلومات هذه
تجوب التي العشوائي الربيد إرسال برامُج تعدُّها القوائم هذه بعُض اإللكرتوني. الربيد
عىل اإللكرتوني بريدك عنواَن تنرش وعندما ،@ بالرمز متصلة حروٍف عن بحثًا اإلنرتنت
عمل لعرقلة @ الرمز من بدًال at اإلنجليزي الجر حرَف تستخدم بأن يُنَصح املواقع، أحد

العشوائي. الربيد إرسال برامج
أمازون أو تيونز آي مثل الكمبيوتر رشكات إىل إضافية معلومات تقديَم نماِنع ال
شحن أجل من املنازل عناويَن يشمل وهذا وخدماٍت. منتجاٍت تقدِّم التي باي، إي أو
االئتمانية البطاقات أرقام الحاالت بعض ويف العمل، أو املنزل هواتف وأرقام املنتج،
أن نفرتض إننا الرسيع. الطلب أجل من الصالحية انتهاء وتواريخ الحماية ورموز
الرشكات وأن لنا، اإلنرتنت خدمة مقدِّمي ِقبَل من محِميٌّ الحساسة األرقام هذه إرسال
املستهلكني عىل األخبار تنزل أماٍن. يف عليها تُبِقي سوف بالخوادم تستعني التي العميلة
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بيانات قاعدة إىل تسلَّلوا اللصوص أن آلَخر آٍن من علمهم إىل يتنامى عندما كالصاعقة
من مايو ويف االئتمانية. البطاقات أرقام من اآلالف عىل واستولوا الرشكات من رشكة
أسماءهم أن اكتشاِف عىل جروب سيتي بنك لدى عميل ألف ٣٦٠ أفاق ،٢٠١١ عام
وأعلن للبيانات.8 ب ترسُّ حادثِة يف قت ُرسِ حساباتهم وأرقاَم اإللكرتوني بريدهم وعناويَن
التي الحسابات من حساب ٣٤٠٠ من قت ُرسِ دوالر مليون ٢٫٧ أن الحق وقت يف البنك
رشكة خوادُم تعرََّضْت الخسائر.9 هذه مسئولية ل تتحمَّ الرشكة وأن للتسلل، تعرََّضْت
مجهولة، مصادر ِقبَل من التسلُّل إىل والرتفيه ستيشن بالي لفرَعي صة املخصَّ سوني
ائتمان بطاقة ١٢٧٠٠ أرقام ذلك يف بما العمالء، حسابات ماليني بيانات فقدان ويُحتَمل
٢٨٨ بوقوع الهوية رسقة مكاَفحة معلومات مركز منظمُة وأفاَدْت مدينة.10 وبطاقة
املالية الخدمات برشكات عميل مليوَن ٨٣ بسجالت أرضَّ ما للبيانات؛ ب ترسُّ حادثَة

املنرصمة.11 سنوات الست يف املتحدة بالواليات
هذه عىل الحفاظ يف عليها عمالؤها يعقدها التي بالثقة علم عىل الرشكات إن
تشفري مثل — الرضورية الخطوات اتخاذ يف تقاعست لكنها الحيوية، املالية املعلومات

السجالت. هذه لحماية — الحسابات معلومات وتخزين إرسال أجل من البيانات
حيث االحتيالية؛ الُهِويَّة انتحال مكائد نَْسِج يف متقدِّمًة مهاراٍت املجرمون اكتَسَب
رسالُة تبدو معه. يتعامل الذي البنك من حقيقي إلكرتوني كربيد يبدو ما العميُل ى يتلقَّ
بالطريقة مة ومصمَّ ومكتوبة الرشكة شعاَر تحمل حيث للغاية؛ واقعيًة اإللكرتوني الربيد
العمالء حسابات معلومات بعض وأن أمنية، ثغرٍة وقوَع الرسالُة ِعي تدَّ تألفها. التي
رقم منه يُطَلب ال، أم وقع بما تأثَّر قد العميل حساُب كان إْن من وللتأكُّد ُكِشفت، ربما
لم العميل حساب بيانات أن من الرغم وعىل الشخيص. التعريف ورقم املدينة البطاقة
أي أو البنك يسألك لن الربيد. هذا عىل ردَّ إْن تَُرسق ما رسعان فإنها للرسقة؛ تتعرَّض
ارتاَب وإِن بطلبه؛ تباِدر لم إلكرتوني بريد يف معلوماتك عن أبًدا أخرى مالية مؤسسة
العمالت مختلف من املاليني رسقة تجري وسنويٍّا بالبنك. االتصال عليه يشء يف العميُل

تلك. الهوية انتحال مكائد عرب
التواصل مواقع من (وغريه فيسبوك ملوقع مستخِدم مليون ٨٠٠ يسعد الذي الوقت يف
يَْدُرون ال ربما واألرسة، األصدقاء مع ملشاركتها اإلنرتنت عىل صوٍر بنرش االجتماعي)
محوها. تقريبًا املستحيل فمن اآلَخرون، وينسخها تُنَرش أن بمجرد الصورة هذه أن
سينسخون أصدقائه أصدقاء أن يَْدِري ال ربما الصورة نارش أن األساسية واملشكلُة
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بزمن بعدها تطاردك ربما حذفتَها أنك افرتضَت التي والصوُر بها. املذكورين الصوَر
الصور يف األصدقاء وِذْكُر أمني. ترصيٍح أو وظيفٍة عىل للحصول تسعى وأنت بعيد،
مليون ١٠٠ يوميٍّا تُرَفع به. الشبيهة واملواقع فيسبوك عىل شائعة ممارسٌة اإلنرتنت عىل
سبق التي بالصور يوميٍّا مرة مليون ١٠٠ أصدقاء ويُذَكر فيسبوك، موقع عىل صورة
األصدقاء لِذْكر جديدة تكنولوجيا عن املوقع أعلن ،٢٠١٠ عام نهاية يف املوقع. عىل نرشها
عىل املنشورة الصور يف األصدقاء عىل للتعرُّف الوجوه عىل التعرُّف تقنيَة تستخدم
كوكس، كريس َح رصَّ وقد بالصور.12 التعرُّف بتقنية ِذْكرهم ثم الشخصية، الصفحات
األهمية و«بالغة باملوقع أساسية ميزٌة األصدقاء ِذْكر أن لفيسبوك، التنفيذي الرئيس
لك صورة وجود ذلك يعني صورة يف أحدهم يذكرك مرة كل ففي السيطرة؛ ألغراض
ِذْكرك حذف بوسعك بها، تعرف أن فبمجرد قبُل. من بشأنها تعلم لم اإلنرتنت عىل
بالصورة ذكرك َمن إىل الكتابة يمكنك أو بها، األصدقاء من مزيًدا تذكر أن لك أو منها،
عملية ألن اليشء بعض مخادع الترصيح هذا الصورة».»13 هذه تعجبني «ال له: وتقول
الخصوصية وضياع الهويات إفشاء إىل تؤدِّي قد ذاتها حد يف بالصور األصدقاء ِذْكر
يستخدم أن يمكن باسمك، وتُربط وجهك تحدِّد صورٍة يف تُذَكر أن فبمجرد الشخصية؛

خاطئ. بشكل وهويتك بالصورة ِذْكَرك األخالقيات املعدومة والرشكاُت األفراُد
الخصوصية شاغل هما الطبية وسجالته املريض املرء تاريخ يكون أن ينبغي
يف الصحي التأمني وقابلية مسئولية قانون عىل األمريكي الكونجرس واَفَق األكرب.
غري اإلفشاء عىل شديدة عقوبات عىل بالقانون الخصوصية قاعدُة ْت نصَّ 14.١٩٩٦
«املعلومات يُشكِّل ما القاعدة وتُعرِّف الخاصة. الطبية وامللفات للسجالت ح املرصَّ
الخدمات ِمي مقدِّ بني آمنة مشاَركًة مشاركتها كيفية وتُحدد الشخصية، املحمية» الصحية
طبية سجالت إنشاء عىل املتجدد التوكيَد أن هو الراهن الوقت يف والشاغل الصحية.15
ربما إفشائها. أو املعلومات ب لترسُّ أكرب ُفَرٍص إىل يؤدِّي قد وتوزيعها إلكرتونية
تُْرَفض أو للمرىض طبية تأمينية تغطية توفري يُرَفض فقد وخيمًة، العواقب تكون
يكون املشاهري، من املرىض إىل وبالنسبة الصحية. حالتهم ُفِضحت إْن توظيفهم طلباُت
إىل إلفشائها املستعد الطبي للطاقم سخية مالية قيمة الصحية حالتهم عن للمعلومات

اإلعالم. وسائل
كاليفورنيا جامعة بمركز العاملني طاقم أن تايمز أنجلوس لوس جريدة أورَدْت
للمطربة الرسية الطبية السجالت إىل مرشوع غري بشكٍل نَفذَ أنجلوس بلوس الطبي
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رشايفر.16 ماريا املميزة التليفزيونية والشخصية فاوست فرح واملمثلة سبريز بريتني
منهم كلٌّ يترضر أن يمكن وكان الطبيَة، سجالِته املركُز يحمي أن منهم كلٌّ َع توقَّ
السجالت هذه أْمِن مسئوليَة الطبي املركز يتحمل املعلومات. لهذه املرشوع غري بالترسيب
للكثريين تتيح الطبية السجالت أتمتة أن أوَضَح لكنه الفيدرايل، القانون بموجب
حيال متناميًا شاغًال يمثِّل التوجه وهذا املرور. كلمات باستخدام إليها النفاذ باملستشفى
الحيوية األدوات إحدى إن الفيدراليون املسئولون قال حيث القرن؛ هذا يف الخصوصية
السجالت رقمنة هي املتحدة الواليات يف املتضخمة الصحية الرعاية نفقات احتواء يف
إلكرتونيٍّا، ونقلها رقمنتها تجري التي السجالت عدد تزايد ومع إلكرتونيٍّا. ونقلها الطبية
وبذلك قانوني؛ غري بشكل غرضها غري يف واستغاللها نَْسِخها ُفَرُص بدورها ستزيد
الطبية السجالت رقمنة منافع إن حيث التكنولوجيا؛ ازدواجيِة فكرِة إىل مجدًدا نرجع

غرضها. غري يف واستغاللها نَْسِخها إمكانيُة ستقابلها

املراقبة مجتمع

األيرلندي الجمهوري الجيش من الرسمي غري الجناح ذَ نفَّ و٢٠٠١، ١٩٧٢ عاَمْي بني
الشمالية. أيرلندا يف الربيطاني الحكم عىل لالحتجاج إنجلرتا يف التفجريات من سلسلًة
أكثر ُقِتل الحرب، إبَّان قتيٍل ٢١٠٠ عددهم بلغ الذين الصفوف جميع يف القتىل بني ومن
٢٩ امتدت فرتٍة مدار عىل إنجلرتا يف ٢١٠٠ وأُِصيب ورشطيٍّا ومدنيٍّا جنديٍّا ١٢٥ من
إنشاء إىل ١٩٩٣ عام لندن قلب يف القاتلة التفجريات من سلسلة وقوع وأدى عاًما.17
املدينة. بقلب للرشطة مكثَّف وتواُجٍد أمنيٍة حواجَز من مؤلَّفة دفاعية حديدية» «حلقة
ثُبت إذ العاَلم؛ يف مراَقبًة املدن أكثر إحدى لندن أصبحت االضطرابات، حقبة وإبَّان
والسواري البنايات عىل (3-11 (شكل املغلقة التليفزيونية الدوائر كامريات من اآلالف
من وغريها القطارات ومحطات املرتو ومخارج الرئيسية الشوارع إىل هًة موجَّ العالية،
عىل تكون ربما التي املشبوهة األنشطة عىل للتعرُّف وسيلًة بوصفها العامة النقل وسائل
وقف اتفاق منذ مكانها يف املغلقة التليفزيونية الدوائر كامريات ظلت باإلرهاب. عالقة
املناطق يف أيًضا انتَرشْت بل ،٢٠٠٩ عام األيرلندي الجمهوري الجيش مع النار إطالق
فيه تلتقط لن لندن وسط يف مكانًا املرء يجد أن ويندر املتحدة. اململكة عرب الحرضية
ينعم مكانًا لندن أصبحت النار، إطالق وقف اتفاق ومنذ صورته. األقل عىل واحدة كامريا
إرهابيني، ٤ ذَه نفَّ العامة املواصالت عىل تفجريات عدة شمل هجوٍم باستثناءِ بالسالم
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بيمليكو مرتو محطة مدخل إىل هًة موجَّ برٍج عىل التليفزيونية املراقبة كامريات :3-11 شكل
التليفزيونية الدوائر كامريات تغطِّيها ال لندن بوسط أماكن بضعة سوى يوجد ال بلندن.

اإلبداعي. املشاع مؤسسة الصورة: املغلقة.

الدوائر كامريات استخدام يف املفارقُة .٢٠٠٥ عام من يوليو ٧ يف راكبًا ٥٦ بحياة وأودى
غالبًا أنها هي الجرائم؛ من وغريها اإلرهابية الهجمات دون للحيلولة املغلقة التليفزيونية
يف األربعة االنتحاريني حالة يف املهاجمني. عىل للتعرُّف الحادث وقوع بعد تُستخَدم ما
املراقبة كامريات صور من الحق وقٍت يف عليهم الرشطة تعرََّفِت ،٢٠٠٥ عام هجمات

لندن.18 إىل طريقهم يف لوتن قطاِر محطَة يدخلون وهم
نحو هة موجَّ املغلقة التليفزيونية الدوائر كامريات من اآلالف أيًضا نيويورك بمدينة
كامريات مناهيض مجموعُة بدأَْت ،٢٠٠١ عام يف الهامة. والبنايات الطرق تقاطعات
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خريطة بكام*ات ا(راقبة يف ميدان التايمز

إعالن خدمة عامة أُِعدَّ بواسطة
مجموعة مناهيض كام*ات ا(راقبة

http://www.notbored.org/the.scp.html

115

8

6

129

ا(جموع الجزئيمفتاح الخريطة

ا(جموع الكيل

كام*ات مراقبة مملوكة لألفراد P

كام*ات مراقبة مملوكة للمدينة C

كام*ات مراقبة متصلة باإلنرتنت يملكها األفراد W

سكوير تايمز ساحة يف كامريات ٦٠٤ عددها البالغ املراقبة لكامريات خريطة :4-11 شكل
باليرز)، كامريا (رسفيالنس املراقبة كامريات مناهيض مجموعة إعداد من نيويورك، مدينة يف
االنتباه ِلَلْفِت مفتوحة أماكن يف مرسحية عروًضا يقدِّمون مواطنني من مؤلَّفة مجموعة وهي
بسيارة اإلرهابي ٢٠١٠ عام هجوم اكتُِشف املواطنني. حياة يف املراقبة تلعبه الذي الدور إىل
من األيرس النصف بمنتصف واألربعني والخامس برودواي شارَعْي تقاطع عند مفخخة

.NotBored.com موقع عىل املراقبة كامريات مناهيض مجموعة املصدر: املخطط.
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مانهاتن.19 جزيرة بمناطق املغلقة التليفزيونية الدوائر لكامريات توثيٍق عمليَة املراقبة
بمنطقة كامريات ٦٠٤ بمواقع خريطة إعداد من املجموعة تمكَّنَِت ،٢٠٠٥ عام بحلول
.(4-11 (الشكل بنيويورك سكوير تايمز ساحة أنحاء يف سكنيٍّا مربًعا ٣٠ من مكوَّنة
فإن اآللية؛ الرصف ماكينات عىل مثبتة كامريات يضمُّ املواقع من كثريًا أن حني ويف
ووزارُة نيويورك رشطُة بتشغيلها تقوم األخرى املغلقة التليفزيونية الدوائر كامريات
والسفارات سكوير) تايمز بساحة التجنيد بوحدة الخاصة (الكامريات األمريكية الدفاع
يف املراَقبة املواقع أكثر أحد تكون ربما سكوير تايمز ساحة أن من الرغم وعىل األجنبية.
مفخخة سيارة بتفعيل يقوم إرهابي عىل الكامريات مئات تتعرَّف لم املتحدة، الواليات
قمصان بائع من تحذيًرا الرشطُة ِت تلقَّ .٢٠١٠ عام من مايو ١ يف باملنطقة ضخمة
قريبة سيارة من ينبعث دخانًا أن واألربعني والخامس برودواي شارَعْي بتقاُطع قطنية
شديدة بمواد لة محمَّ أنها اكتشَفْت كثب، عن السيارة الرشطة فحصت عندما مركونة.20

تفجريها. جرى إْن باملنطقة املئات بحياة تودي أن يمكن كان االنفجار
يف بالفعل الجرائم معدل من املغلقة التليفزيونية الدوائر كامريات ض تخفِّ ربما
وتدعم وجودها. عىل عالمات وجود مع للعيان، مرأًى عىل فيها تُثبَّت التي املناطق
اإلرهابية، الهجمات معدل تخفيض منها القصد كان إْن لكْن الفرضيَة، هذه الدراساُت
تستخِدم ما عادًة ونيويورك، لندن مدينتَْي حالتا توضح فكما املهمة؛ هذه يف فستفشل
املدُن املروِّعة. األحداث تحليل أجل من اإلرهابي الهجوم وقوِع بعَد الكامريات الرشطُة
بََدْت املواطنني، حياة من وواردة شاردة كلَّ ل تسجِّ التي املراقبة بكامريات الحافلة
عام «١٩٨٤» روايته أورويل جورج فيه كتب الذي الوقت يف الحدوث واردة غري نبوءًة
منذ املتنامية الظاهرة بهذه كبرية بصورة عابئة غري الجماهري تبدو ذلك، مع .١٩٤٨
التجارة مركز تفجري بعد نيويورك ويف ،١٩٧٠ عام بعد لندن يف اإلرهابية الهجمات بدء

.١٩٩٣ يف األول العاملي

الخفية البيانات قواعد

للخصوصية وضوًحا التهديدات أكثر أحد هي املغلقة التليفزيونية الدوائر كامريات إن
واملعلومات غالبًا. خفية ألنها مراوغًة أكثر التهديدات من غريها يكون ربما الشخصية؛
البيانات قواعد بآالف مخزنٌة بالشبكة املتصلة الدول يف النت ملواطني الشخصية
الحكومي واإلمساك االجتماعي التواصل وشبكات اإللكرتونية التجارة عمَل ل تسهِّ التي
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اإلنرتنت. شبكة ظهور منذ هذه البيانات قواعد تغلُغل مدى كثريون يُغفل للسجالت.
يُجِمل وفيه املجال، هذا يف األشهر هو البيانات» قواعد «أمة جارفينكل سيسمون وكتاب
البيانات وتكديُس تجميُع يشكِّلها التي للخصوصية، والفعلية املمكنة التهديدات املؤلف

جارفينكل: ويقول ضخمة. بكميات الشخصية

شئونه يف املرء تحكُّم بها املقصود بل األمور، إخفاء بالخصوصية املقصود ليس
الذي والعرشين الحادي القرن عاَلم ندلف ونحن وأحواله. واستقالليته الخاصة
األهمية البالغة املدنية الحقوق أحد الخصوصية ستكون الحوسبة، عليه تطغى
وإسدال بابه غْلِق يف املرء حق يعني ال الخصوصية يف الحق هذا لكْن لنا.
قانوني. غري أو مرشوع غري بنشاط القيام يريد ألنه ربما نافذته، عىل ستائره
يرغب حياته تفاصيل من أي تحديد يف املرء حق هو بالخصوصية املقصود

خارجه.21 تترسب أن أو منزله جنبات بني تظل أن

فقدنا فقد الحايل؛ العرص يف بالخصوصية املعنية الشواغل قلب يف الفكرة هذه
كثريٌ رسيتها. عىل اإلبقاء يف نرغب التي الشخصية معلوماتنا عىل الحفاظ عىل قدرتنا
والحكومية، املؤسسية البيانات قواعد يف تداُوله يجري الشخصية معلوماتنا من ا جدٍّ
كلِّ تتبُّع نستطيع ال إننا حتى الشخصية، واملواقع االجتماعي التواصل وسائل عن فضًال
بيانات بعض ق ُرسِ إذا أو خاطئًا املعلومات هذه بعض يكون وعندما املعلومات. هذه
يمكن وتصحيحها اآلَخرون تداَوَلها التي البيانات سلسلة إيجاد فإن افتُِضح؛ أو ُهويتنا
يف الحيوية بالُغ َألمٌر تشويٌه طالها سمعٍة إصالَح إن أعواًما. أو شهوًرا يستغرق أن
reputation.com ورشكة النمو. رسيعَة صناعًة أصبح أنه لدرجة الرقمي، العرص هذا
يسدِّدون الذين — عمالئها صورة إصالح يف املتخصصة العديدة الجديدة الرشكات إحدى
حذف طريق عن بذلك الرشكة تقوم عهدها. لسابق وإعادتها اإلنرتنت عىل — مقابًال
شخصية وصوٍر الجديدة، اإليجابية املعلومات من ضخم قدٍر ونرش السلبية، املنشورات
زواج صور (مثل زمنه وىلَّ الذي أو ر املنفِّ اإللكرتوني املحتوى تزيح أن شأنها من
استعالمات يف تظهر التي البعيدة الصفحات إىل قانونية)، مشكالت عن أخبار أو سابق
التي العامة العالقات مؤسساُت تولَّْت واملشاهري، الُكربى الرشكات إىل بالنسبة البحث.22
الخدمة هذه لكنَّ املنرصمة؛ عاًما العرشين طوال اإللكرتونية املهمَة هذه معها يتعاملون
تسبََّب التي الشخصية الخصوصية عىل الشديدة اآلثاَر وتعكس األفراد تستهدف جديدٌة
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reputation.com لرشكة التنفيذي الرئيس فرتيك، مايكل ح رصَّ وقد اإلنرتنت. فيها
املحتوى نرش يف واملبالغة اإلنرتنت عىل والتعليقات االجتماعي التواصل «شبكات بأن:
الناُس يحاِول واآلن وخصوصيته. شخص كل لسمعة تهديًدا كلها شكََّلْت الشخيص؛

حبَّاتُه.»23 انفرَطْت الذي العقد لوصل سبيٍل إيجاَد
موجودًة تزال ال الشخصية املعلومات تلك كل أن هي األساسية الخصوصية مشكلة
عنيَّ وقد برسعة. يبلغها أن دءوب مراسل أو باحث أي وبوسع عدة، بيانات بقواعد
بينها: من الشخصية؛ لخصوصيتنا كبريًة تهديداٍت يراها متصلة مناحي عدة جارفينكل

وراءنا نخلفها التي اليومية اإللكرتونية اآلثار اليومية: لألحداث املنهجي التسجيل
املحمولة. والهواتف اللوحية الكمبيوتر وأجهزة االئتمان بطاقات نستخدم ونحن

املغلقة التليفزيونية الدوائر لكامريات املنهجي االستخدام الخارجي: العاَلم مراقبة
يف املواطنني لتتبُّع التكنولوجيا الفائقة الدول يف الشبيهة بُْعد عن االستشعار وأجهزة

العامة. األماكن
إفشاءِ حادثة عرب النقطة هذه عىل مثاًال ُسْقنَا الطبية: السجالت استخدام إساءة
أنجلوس. بلوس الطبي كاليفورنيا جامعة بمركز باملشاهري الخاصة الطبية املعلومات
ألغراض وبيعها الشخصية املعلومات تجميع كسلعة: الشخصية للمعلومات النظر

تجارية.
تَْحِوي التي الضخمة البيانات قواعد مع االصطناعي الذكاء اندماج الذكية: الحوسبة

شخصية.24 معلومات
مطلع يف للخصوصية».25 األكرب «التهديد جارفينكل اعتربه ما هي األخرية والنقطة
عن واالستشعار املراقبة تكنولوجيا َر تطوُّ جارفينكل استرشف ،٢٠٠٠ عام يف القرن
الحاسوبية، القدرة يف الهائلة والزيادات االصطناعي، والذكاء الوجوه، عىل والتعرف بُْعد،
لنا ينبغي ربما الشخصية. الخصوصية حماية منظور من ديستوبيٍّا مستقبًال َع وتوقَّ
عام سكوت أملح كما األمر»، و«نتجاوز التكنولوجيات هذه أمام جميًعا نستسلم أن
عىل األشخاص سمعة وتشويِه الُهِويَّة بيانات رسقِة يف الحديثة االتجاهات أن إال .١٩٩٩
نتجاوز لن أننا إىل ح تلمِّ الرسية؛ الصحية للمعلومات به ح املرصَّ غري واإلفشاءِ اإلنرتنت
النت مواطني عدد زيادة مع اإلنرتنت عىل املرء خصوصية حماية أهمية فستزداد األمر.
العامة املنتديات عىل تُعَرض التي الشخصية املعلوماِت تحديِد رضورَة يستوعبون الذين
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إىل سنضطر رسيًة. تظلَّ أن يجب التي واملعلوماِت االجتماعي، التواصل شبكات مثل
ونشارك الخاصة، أنشطتنا عن وصوًرا تغريداٍت ننرش ونحن يوميٍّا القرارات هذه اتخاذ
القضايا إحدى اإلنرتنت عىل الشخصية الخصوصيُة ستصبح اإللكرتونية. التجارة يف

والعرشين. الحادي بالقرن بُْعد عن االتصال مجال يف املحورية

لإلنرتنت العاملية التهديدات

بها يتسبَّب التي الشخصية للخصوصية واملمكنة الفعلية التهديدات تحرِّي إىل إضافًة
وسيلَة بوصفه لإلنرتنت املمكنة املظلم» «الجانب تهديدات تحليل املفيد من اإلنرتنت،
مرتبطان، ومنفعته اإلنرتنت لسالمة األساسيان والتهديدان العالم. يف الرئيسية االتصال
الفريوسات الخبيثة الربمجيات أمثلة من السيربانية. والحرب الخبيثة الربمجيات وهما:
(الشكل س التجسُّ وبرمجيات الدعائية والربمجيات والديدان طروادة وأحصنة الرقمية
وشلِّ العدو ملهاجمِة األدوات هذه استخداَم ن فستتضمَّ سيربانية حرٌب نشبَْت إْن .(5-11

واالتصاالت. املعلومات تكنولوجيا عىل القائمة شبكاته استخدام عىل قدرته
املستخدمون يواجهها التي الخبيثة الربمجيات من نوع أشيع هو طروادة حصان
اإلغريقية تسميته وتوحي .5-11 الشكل يف ح موضَّ هو كما العالم، أنحاء كل يف
أن يمكن مؤذيًا كوًدا يَْحِوي لكنه الربمجيات، من مفيد نوٍع هيئة يف يتنكَّر إذ بوظيفته؛
الروبوت)، ملستنَسخ (اختصاًرا تلقائيٍّ Bot بوت برنامج إىل املستخِدم كمبيوتَر يحوِّل
الديدان مثل نفسها تنسخ ال طروادة وأحصنة األخرى. األنظمة مهاجمة يف يُستعَمل
دودة أن الباحثون ويعتقد شديًدا. رضًرا تُوِقع أن يمكن ذلك مع لكنها الفريوسات، أو
أرَسَل ثم العالم، حول الكمبيوتر أجهزة ماليني لتصيب ٢٠٠٨ عام استُخِدمت كونفيكر
يفيد املصابة، الكمبيوتر أجهزة أصحاب إىل اإللكرتوني الربيد عرب إخطاًرا صاِنعوها
الدودة من للتخلُّص دوالًرا) ١٢٩ النسخة (سعر خاص برنامج رشاء لهم ينبغي بأنه
كانت وإْن عبقريًة اسرتاتيجيًة كانت بها). الكمبيوتر أجهزة إصابة يف هم تسبَّبوا (التي
الشك يخامرهم لم الذين للمستخدمني بيع ثم ُصنْعهم، من بدودٍة األنظمة إصابة رشيرة:
إىل كمبيوترهم أجهزة ل سيحوِّ وإنما فحسب، الدودة بحذف يكتفي لن طروادة حصاَن
شبكة من جزءًا األجهزة هذه تصبح أن وبمجرد سيطرتهم.26 تحت تلقائية بوت برامج
الويب، مضيفات عىل شاملة الخدمة من حرماٍن هجماِت لشنِّ استخدامها يمكن بوت،
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برمجيات الباب الخلفي
الربمجيات١٫٨٩٪

الدعائية ٢٫٢٧٪

الديدان ٧٫٧٧٪

برمجيات التجسس
٪٠٫٠٨

برمجيات خبيثة أخرى
٪١٫١٨

أحصنة طروادة
٪٦٩٫٩٩

ف@وسات ١٦٫٨٢٪

املصدر: .٢٠١١ مارس من اعتباًرا الخبيثة للربمجيات العاملية التصنيفات :5-11 شكل
اإلبداعي. املشاع مؤسسة من برتخيص كيزار:
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طروادة حصان من النوع وهذا الفريوسات. مكافحة تعرض عشوائية رسائل إرسال أو
الرتويعية».27 «الربمجيات باسم معروٌف

ثم األنظمة، من نظاًما فيصيب البيولوجي، كالفريوس الكمبيوتر فريوس ينترش
الرقمي الفريوس يُرَفق أن وبمجرد باملضيف، تتصل التي األخرى األنظمة يصيب
تجتاح والفريوسات تنشيطه.28 املستخِدم من يستلزم فإنه مصاٍب؛ ملفٍّ أو بربنامٍج
املبكرة أربانت شبكة عىل «كريرب» فريوس عىل مرة ألول ُعِثر أن منذ الكمبيوتر أنظمَة
إْن الختباِر األوىل الفريوسات بعَض الكمبيوتر علماءُ ابتَكَر العرشين. القرن سبعينيات يف
األربعة مدار وعىل متصلة. كمبيوتر شبكات عرب ينترش أن نفَسه ينسخ نظاٍم بوسع كان
الرقمية الفريوسات نَِت تحسَّ مرة، ألول كريرب فريوس اكتشاف منذ انقَضْت التي عقود
وقد بها. الرضر إنزال عىل وقدرتها األنظمة، إصابة عىل قدرتها حيث من رهيبة برسعٍة
يف مزدهرة صناعًة تُخلِّفه الذي االقتصادي والرضُر الكمبيوتر فريوسات انتشاُر خَلَق
الجدد الكمبيوتر مستخِدمو ى يتلقَّ ما عادًة واليوَم الفريوسات. مكافحة برمجيات مجال
باإلنرتنت. اتصالهم قبل أنظمتهم عىل الفريوسات مكافحة برمجيات بتثبيت توصياٍت
أجهزة عن بحثًا اإلنرتنت تجوب املصابة الكمبيوتر أجهزة من التلقائية البوت وبرامج

تهاجمها. كي املحمية غري الكمبيوتر
أي دون االنتشار بوسعها ألن مراوغًة؛ الخبيثة الربمجيات أنواع أكثر هي الديدان
أذًى الديدان أكثر من كونفيكر ودودُة الكمبيوتر. مستخِدم جانب من واضٍح إجراءٍ
يف بدأت ما أول الشخصية الكمبيوتر أجهزة تصيب بدأت وقد اإلطالق، عىل وتهديًدا
وتكمن ويندوز. تشغيل نظام يف ثغرة استغالل طريق عن ،٢٠٠٨ عام من نوفمرب
رسالٍة يف تشغيلها نظاِم يف الثغرَة هذه أبرَزْت ميكروسوفت رشكة أن يف املفاَرقُة
وطرحت أسابيع. بثالثة لكونفيكر ظهوٍر أول قبل ويندوز مستخِدِمي إىل أرسَلتْها
يستعمله لم لكْن كونفيكر، دودة لحجب خصوًصا تصحيحيٍّا برنامًجا ميكروسوفت
نظام من مقرصنة نَُسًخا يستخدمون كانوا ربما منهم فكثريٌ كلهم، الكمبيوتر مستخِدمو

التصحيحي.29 الربنامج باستخدام العاجل اإلخطاَر ْوا يتلقَّ ولم ويندوز،
تشغيلها، أنظمة إىل تسلََّلْت العالم، حول الكمبيوتر أجهزة ماليني الدودة إصابة ومع
تعبئُة جَرْت صانعها. من األوامر ي تلقِّ وانتظرت إزالتها، أو حذفها محاوالت كلَّ ومنَعْت
لتدمريها ُسبٍُل واقرتاح كونفيكر، دودة لدراسة الكمبيوتر أمن خرباء من عامليٍّ فريٍق
استخدمت إزاءها. قلقهم زاد الدودة، عن معلوماتهم زادت وكلما عملها. تعطيل أو

267



الرقمي الكون

للتواصل SHA-2 خوارزمية عىل القائمة تلك وهي متاحة، تشفري منظومة أحدَث الدودة
لتحديثها املحدد التاريخ هو ٢٠٠٩ عام من أبريل من األول أن وبدا صانعيها، مع
كان وكما نظام.30 ماليني ٦٫٢ ب عددها وامُلقدَّر تئويها، التي األنظمة عىل وتنشيطها
نعهدها كما الحياة بنهاية تنبَّأت (التي ٢٠٠٠ عام مشكلة من الفزع موجة مع الحال
بأن متشائمة عات توقُّ هناك كانت ،(١٩٩٩ عام من ديسمرب ٣١ يوم ليل منتصف يف
حدث ما أبريل. من األول يف اإلنرتنت شبكة ستُوِقف تنشيطها حال كونفيكر دودة
«ماليديك» باسم يُعَرف خبيث برنامج انتشار هو ٢٠٠٩ عام من أبريل كذبة يوم
خبيث بربنامج مصابٌة أجهزتهم بأن املستخدمني تُْخِطر إلكرتوني بريد رسائل أرَسَل
من ردَّ عليه. للقضاء الفريوسات إلزالة وهميٍّا برنامًجا عليهم وتعرض الحقيقة)، (وهي
مليون ٧٢ قدره مبلغ إلدرار يكفي عدٌد اإللكرتونية الرسالة عىل الكمبيوتر مستخِدِمي
الرشقية. أوروبا يف والتفيا بأوكرانيا الكائنني السيربانيني املجرمني من ملجموعة دوالر
،٢٠١١ عام من يونيو يف التفيا يف املجرمني عصابة زعماء عىل النهاية يف القبض أُلِقي
برنامج وبيع ونرشها كونفيكر دودة لصنع املتحدة الواليات يف للمحاكمة وسيخضعون
وسيكون أحداثها، د يجسِّ فيلم بإنتاج جديرة مؤامرة إنها الفريوسات.31 ملكافحة وهمي
كانت إْن اإلنرتنت شبكَة تُوِقف أن يمكن كان الدودة بأن الخاص الجزء عدا مسليًا فيلًما
بيع من بدًال للشبكة، التحتية البنية ملهاجمة مت ُصمِّ قد التلقائية البوت برامج شبكة
السيربانيني املحاربني انتباَه الحكايُة لفتَِت وبالتأكيد الفريوسات. ملكافحة زائف برنامج
يف ممكنًة أسلحًة كونفيكر مثل الرقمية الديدان اعتربوا الذين الكوكب، أنحاء مختلف يف

باملستقبل. الدولية الرصاعات

السيربانية الحرب

الخيال أدب حبكات إحدى من مأخوذة السيربانية الحرب فكرة أن يظن َمن كلِّ إىل
الدويل، للرصاع ناشئ ميدان السيرباني الفضاء أخرى. مرًة فكِّروا املستقبيل، العلمي
الجو. ويف البحر ويف الرب عىل املحاربون خربها التي املايض بحروب مقاَرنًة جديد حقل
تمثاٍل رفع بعد ،٢٠٠٧ عام إستونيا يف النطاق واسع دويل سيرباني هجوم أول وقع
هجوم وقع الثانية. العاملية بالحرب سوفيتي بطل ذكرى يخلِّد كان تالني بالعاصمة
الكمبيوتر أجهزة شبكة إثخان طريق عن الخدمة من الحرمان هجمات من ساحق
اإلستونية الحكومة أجهزة مواقَع عطَّلت واحٍد، آٍن يف البيانات من ضخمة بكميات
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جزءًا السابق يف كانت التي إستونيا، نَْت دشَّ الُكربى.32 واملؤسسات والصحف والبنوك
يف ًرا تطوُّ الرقمية الشبكات أكثر من شبكًة االشرتاكية، السوفيتية الجمهوريات اتحاد من
خرباء َه وجَّ اإللكرتونية. الحكومة خدمات استخدام نرش يف رائدًة وكانت الرشقية، أوروبا
األعماَل واعتربوا روسيا، إىل االتهام أصابع الناتو بحلف السيرباني اإلرهاب مكافحة
بحلف السيربانية الحرب خرباءُ ى تلقَّ الرويس.33 التمثال إزالة من اقتصاًصا العدائية
اتصاِل لشلِّ استخدامها يمكن تكنولوجيات روا طوَّ قد الروس أن من تحذيراٍت الناتو
عىل يقيض أن الحايل العرص يف له الذي األمر بنجاح؛ اإلنرتنت بشبكة الدول من دولٍة

اإللكرتونية. والتجارة االتصال إمكانات
،٢٠٠٨ عام جورجيا بدولة الخدمة من الحرمان هجمات من شبيه هجوم وقع
إىل واالنضمام االنفصال إىل الرويس الجنوبية أوسيتيا إقليم يف مواطنون سعى عندما
هذا ألن الحيوية؛ الويب خدمات لتعطيل روسيا عىل أخرى مرة باللوم أُلقي جورجيا.34
الهجمات، بتحليل جورجيا. عىل العسكرية األرضية الهجمات مع بالتنسيق كان الهجوم
شبكات استغلُّوا روس سيربانيني مجرمني يد عىل الهجمات هذه ملثل وقوع أول كان
الحال كان كما املتحدة، بالواليات املصابة الكمبيوتر أجهزة آالف من املؤلفة الروبوتات
تحديد يَْصُعب ربما .٢٠٠٩ عام كونفيكر دودة استغلتها التي الكمبيوتر أجهزة مع
تدل أن ينبغي ال التنظيم البالغة الحمالت إن حيث السيرباني؛ للهجوم الفعيل املصدر
اإلنكار «حجة ب يُعَرف ما املعتدي البلد لدى سيتوافر ثَمَّ ومن األصيل؛ مصدرها عىل
والالتفيني األوكرانيني مني املصمِّ مثل مجرمني يد عىل بدأ الهجوم أن بََدا إْن املقنعة»

الشهرة. عن يبحثون هواة متسلِّلني يد عىل أو كونفيكر، لدودة
الواقعة املفارقُة الناتو وحلف املتحدة بالواليات السيربانية الحرب خرباء عن تَِغْب لم
نسبيٍّا الفجة الهجمات يف كبوتاٍت استُِغلَّت أمريكيون يملكها التي الكمبيوتر أجهزة أن يف
املستقبل يف سيربانية هجمات أجنبية وكاالٌت تشنَّ أن املمكن من وجورجيا. إستونيا يف
الكمبيوتر أجهزة باستخدام األمريكية، املؤسسات وشبكات األمريكية الدفاع شبكات عىل
هذا كان البوتات. شبكة من جزء لكنها أمريكيون، مواطنون الواقع يف يملكها التي
كوَّنَْت ألنها كونفيكر؛ دودة هجوَم صاَحَب الذي الشديد القلق أسباب أحد السيناريو
القول وبحسب العالم. أنحاء مختلف يف الكمبيوتر أجهزة ماليني من روبوتات شبكات
واجهنا «لقد كييل: والت ابتكرها التي بوجو الكرتونية الشخصية لسان عىل الشهري

أنفسنا.» أنه واكتشفنا العدو،
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الحرب مسألة إىل بالنسبة صعب موقف يف نفَسها املتحدة الواليات تجد اليوَم
عاملية إنرتنت شبكة إقامة عىل التشجيَع هي املتحدة الواليات سياسة كانت السيربانية.
لكن الدولية. االتصاالت عىل وطنية قيود بضعة يُفَرضسوى ال حيث قيٌد؛ يقيِّدها ال حرة
والهجمات و٢٠٠٨، ٢٠٠٧ عاَمْي يف أوروبا يف ُشنَّْت التي الخدمة من الحرمان هجمات
أفَضْت الرسية األمريكية واملخابراتية العسكرية البيانات قواعد عىل األخرية السيربانية
من مايو يف السيربانية. للحرب وهجوميٍة دفاعيٍة إمكانياٍت إىل للحاجة تقييٍم إعادة إىل
كجزء األوىل (سايربكوم) السيربانية قيادتها رسميٍّا املتحدة الواليات أنشأت ،٢٠١٠ عام
قيادتها ويتوىلَّ بمريالند ميد فورت يف مقرُّها ويقع األمريكية، االسرتاتيجية القيادة من
األمريكية املعلومات جمع وكاالت أكثر القومي، األمن وكالة مدير ألكساندر، كيث الجنرال

ييل: بما أهدافها بيان ويفيد ميد). فورت يف األخرى هي مقرُّها (يقع تكتًُّما

أنشطًة وتباِرش وتزاِمن وتُدِمج ق وتنسِّ األمريكية السيربانية القيادُة تخطِّط
عنها، والدفاع الدفاع بوزارة بعينها معلومات شبكات عمليات توجيه أجل: من
صدر إذا وتنفيذها السيرباني، الفضاء يف شاملة عسكرية لعمليات واإلعداد
حرية وضمان النطاقات، بكل إجراءات اتخاذ إتاحة أجل من بذلك، األمر
وحرمان السيرباني، الفضاء يف اإلجراءات اتخاذ يف وحلفائها املتحدة الواليات

منها.35 أعدائنا

والصني إيران سيربانية: حرب عمليات تخوض التي األخرى الدول قائمة تشمل
يُشتبَه الطموح بالغ برنامج الصني لدى الشمالية. وكوريا وإرسائيل العظمى وبريطانيا
تتواَن ولم واملؤسسية، األمنية املتحدة الواليات بيانات قواعد إىل التسلل محاولته يف
مستقبلية سيربانية حرب أي يف النرص هو هدفها بأن الترصيح عن الصينية الحكومة

تخوضها.36
ضوابَط لفرض بروتوكوالت العالم بلدان تضع كي الوقت حان إنه البعض يقول
صنع مع للتعاُمل استُحِدثت التي بتلك شبيهٍة لإلنرتنت، السيربانية األسلحة استخدام عىل
والتجارة العاملية لالتصاالت األهمية غاية يف اإلنرتنت أصبح النووية.37 األسلحة وانتشار
ق وسيتحقَّ العالم. دول كل عىل كارثيٌة تداعياٌت له ستكون تعطيَله أن لدرجة اإللكرتونية،
بروتوكوالت عىل االتفاق من حكوماتهم تمكَّنَْت إْن الكوكب مواطني صالح يف ما أفضُل
يف العاملية والشبكات الكمبيوتر أجهزَة أصاب لقد السيربانية. األسلحة استخدام تمنع
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طروادة وأحصنة والديدان الفريوسات بسبب الرضر من يكفي ما املنِرصَمنْي العقَديْن
الجديد التهديد احتساب دون وهذا سيربانيون، ومجرمون متسلِّلون َمها صمَّ التي الرقمية

الدول. برعاية السيرباني اإلرهاب يف املتمثِّل
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الخامس الجزء

واملستقبل تكنولوجياتاالتصاالتاجلديدة





عرش الثاني الفصل

والالسلكية السلكية التكنولوجيات

السلكيٍّا. سيُنقل سلكيٍّا يُنقل وما سلكيٍّا، سيُنقل السلكيٍّا يُنقل ما
الوسائط ملخترب السابق املدير نجروبونتي، نيكوالس
1١٩٩٥ للتكنولوجيا، ماساتشوستس بمعهد

اليوم أصبح املايض يف سلكيٍّا كان فما نجروبونتي»: «تحوُّل ب اليوَم الظاهرة هذه تُعَرف
(الذي املدفوع التليفزيوني البث ظهور مع النقلة بدأت صحيح.2 والعكس السلكيٍّا،
مع خطاها وتسارعت العرشين، القرن سبعينيات يف املحور) املتحدة الكابالت يستخدم
لشبكات الرسيع النمو مع مكاٍن كلَّ بلغت ثم و٢٠٠٠، ١٩٧٠ عاَمْي بني اإلنرتنت انتشار
بني السلكيٍّ بثٍّ كنظاِم التليفزيون نشأ .١٩٩٠ عام بعد العالم حول املحمولة الهواتف
أنظمة باستخدام تُقدَّم سلكية خدمة إىل رسيًعا يتحوَّل لكنه و١٩٧٠، ١٩٣٠ عاَمْي
اإلرسال كان اإلنرتنت). بروتوكول تليفزيون يف نرى كما اإلنرتنت عرب (واآلن الكابل
عرش التاسع القرن مطلع أواخر يف ابتكاره منذ املادية املكونات عىل قائمة خدمة الهاتفي
ل التحوُّ لكن الثانية. العاملية الحرب عقب املحمولة الراديو موجات هواتف ابتكار حتى
عن التليفزيون خدمات مثل النموذج عن شاذة حاالت هناك تزال ال حيث ا؛ عامٍّ ليس
الصوت تكنولوجيات باستخدام الهاتفية واملكاملات املباِرش، للبث الصناعي القمر طريق
تحويل يتم أن بمجرد أنه هي والفكرة وفوناج. سكايب مثل السلكية اإلنرتنت عرب
عرب وإما األسالك عرب إما بثُّه يمكن رقمية، صيغة إىل الوسائطي أو الصوتي املحتوى
يبلغ الصناعية األقمار عىل تعتمد ال التي الرقمية الالسلكية البث نطاقات وأغلُب الهواء.
انتقاالت كل وتقريبًا املحمولة)، للهواتف أميال ١٠ من (وأقل أقل أو ميًال ٦٠ مداها
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البرصية. األلياف بتقنية بحريًة كابالٍت تستخدم للقارات العابرة اإلنرتنت عىل البيانات
التي املسافة ألغلب كابالت عرب األرضية «الالسلكية» املحمولة الهواتف مكاملاُت وتنتقل

االتصال. يقطعها

بعُد السلكية التكنولوجيات تنتِه لم

القرن مطلع منتصف يف الكهربيُة بُْعد عن االتصاالُت بدأت السابع، الفصل يف طالعنا كما
نشأت وقد الضوء)، (برسعة آنية اتصال وسيلة كأول التلغراف ظهور مع العرشين
وسيلًة التلغراف كان حني ويف .١٨٧٦ عام بعد الهاتفي اإلرسال مع جنب إىل جنبًا
الهواتف كانت كبرية، برسعات مورس شفرة استخدام عىل املدرَّبون الخرباء يستخدمها
تخطَِّت لفئة الكهربية االتصاالت الهواتف أتاحت استخدامها.3 شخٍص أيِّ بوسع وسيلًة
وتنفيذيي املهنيني من للهواتف املستخدمني أوائل وكان مورس، بشفرة العارفة األقلية
خطوط ُركِّبت هاتف. خط لرتكيب الضخمة الكلفة تسويغ بوسعهم كان الذين األعمال
الحديث يف رغبته عن يعربِّ املتحدِّث وكان ملكتب، مكتب من عادًة كأزواج، األوىل الهاتف
الهواتف أنظمة كل كانت الوقت.4 طوال نَِشًطا الخط كان حيث السماعة، يف بالصفري
بخط محلية شبكة داخل هاتف كلُّ وتمتََّع املادية، املكونات عىل األساس يف معتمدة األوىل
الهواتف لو مشغِّ كان التلقائي، التبديل أنظمة طرح وحتى املركزي. للمكتب ُمخصص
للمد قابل سلٍك بتثبيِت اتصاٍل كل ينجزون وكانوا ضخمة، مفاتيح لوحات أمام يجلسون
الهاتف أعمدة من غاباٌت الهواتف من كبرية بأعداد الحافلة باملدن وكانت مقبس. يف
حيث املحيل؛ املركزي املكتب إىل واملكاتب املنازل بني الواصلة األسالك مئاُت منها تتدىلَّ

.(1-12 (شكل عملهم يؤدون لون املشغِّ كان
امتداد عىل أو الشوارع أسفل تَُمدُّ عندما مخفيًة تكون ما عادًة حاليٍّا واألسالك
هناك يزال وال ،(1-12 نيويورك من الصورة عكس (عىل الحديدية السكك قضبان
تحت املمدودة أو األرض يف املدفونة بُْعد عن االتصاالت كابالت يف ضخم عاملي استثمار
إضافة عىل القدرة لكن محدوٌد، الالسلكية التقنيات أمام املتاح النطاق إن البحر. سطح
تجري التي النقلة إن املتاح. املال رأس سوى يقيِّدها ال محدودة، غري عاملية سلكية سعة
العرشين: القرن ثمانينيات يف العالم محيطات يف حدث ما تعكس الراهن الوقت يف
فريدمان، توماس أبرز وكما البرصية. األلياف كابالت إىل النحاسية األسالك من التحوُّل
و٢٠٠١ ٢٠٠٠ عاَمْي يف العاملية اإلنرتنت رشكات بقطاع أَلمَّ الذي املايل اإلخفاُق انطوى
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كل استلزم املتحدة، الواليات يف الهاتف الستخدام األوىل الخمسني السنوات يف :1-12 شكل
الحرضية املناطق وشهدت املركزي. املكتب إىل املشرتك من منفصل خط إضافة جديد هاتف
نادي الصورة: املدينة. شوارع فوق ممتدة الهاتف خطوط من تكتُّالٍت نيويورك مدينة مثل

نيويورك. بمدينة كلوب بوستكارد ميرتوبولتيان

بالفعل متاحًة البرصية األلياف لكابالت الهائلة السعُة كانت فحينَها أمٍل؛ بارقِة عىل
سوق أن ثبت وعندما 5.٢٠٠٠ عام بعد العريض النطاق خدمات يف للنمو ارتقابًا
طويلة، زمنية لفرتة االستمرار له يمكن ال اإلنرتنت عرب الكالب طعام توصيل مثل سلع
قد املثبتة البرصية األلياف شبكة كانت حينذاك لكن اإلنرتنت، رشكات من كثري انهار
لم املثبتة البرصية األلياف من كبريًا قاسًما أن من الرغم وعىل مهولة. بمعدالت َعْت توسَّ
العاملي الطلب بفعل ٢٠١٠ عام بحلول السعُة هذه النهاية يف امتألَْت مستخدًما، يكن
إىل إضافًة للفيديو. الحي البث خدمة مثل اإلنرتنت عىل العريض النطاق خدمات عىل
زادت املحيطات، وتحت القارات بني املمدودة البرصية األلياف أميال من املزيد وجود
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الستقبال م ُمصمَّ العرشين، القرن ستينيات إىل طرازه يعود محمول تليفزيون :2-12 شكل
مؤسسة الصورة: الالسلكي. االستقبال أجل من مدمج بهوائي ومزوَّد الالسلكية، اإلشارات

اإلبداعي. املشاع

يف بالفعل. املثبتة البرصية األلياف خطوط استخدام كفاءة من الجديدة التكنولوجيا
اإلرسال ملْزِج البرصية األلياف تكنولوجيا واملهندسون العلماء َر طوَّ األخرية، العقود
األلوان متعدِّد ليزر ضوءَ التكنولوجيا هذه تستخدم الكمال، حد إىل املوجة طول بتقسيم
ومن اللون؛ األحادية الليزر أنظمة سعة من مرة ١٦٠ حتى البرصية األلياف سعِة ملدِّ
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الصوت تقنيَة تستخدم التي السويد إىل أسرتاليا من الهاتفية سكايب مكاملة فإن ثَمَّ
ألوان من متنوعة مجموعة عرب العالم محيطات سطح تحت املسافة تقطع اإلنرتنت، عرب

الضوء. عرب املنتقل الصوت إنه الضوء؛

أثناء املحمول كمبيوترها تستخدم سيدة الالسلكي: إىل السلكي من النقلة :3-12 شكل
البطاريات وتكنولوجيا الالسلكيُة بُعد عن االتصاالُت تذلِّل املحمول. هاتفها عرب التحدث

املؤلف. املصدر: مكان. كل يف االتصاالت أجهزة استخداَم

اآلثار حول إيلول جاك أطروحة عىل نموذجي مثاٌل العملية هذه يف الليزر دوُر
مايمان ثيودور يد عىل ١٩٦٠ عام ناجح ليزر أول ابتُِكر للتكنولوجيا. املنظورة غري
جولد جوردون بها قام سابقة أبحاث عىل بناءً كاليفورنيا، يف البحثية هيوز بمختربات
الخصائص لدراسة كوسيلة البداية يف الليزر واستُخِدم شاولو.6 وآرثر تاونز وتشارلز
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املحتوى من وغريه فيسبوك ه يوجِّ روكو جهاز السلكي: إىل الالسلكي من النقلة :4-12 شكل
اإلنرتنت؛ ومحتوى الكابل محتوى من كلٍّ عرض يمكنه رقمي تليفزيون جهاز إىل اإللكرتوني
الصورة: املاضية. الثالثة العقود يف املستقبلية الرؤى أصحاُب به تنبَّأ الذي «التليكمبيوتر» إنه

روكو. لرشكة محفوظة والنرش التأليف حقوق

منها كثرية، مفيدة تطبيقات له أن بعُد فيما اكتُِشف ثم املرتابط، للضوء الفيزيائية
بُْعد. عن االتصاالت تقنيات ويف الضوئية الوسائط وأجهزة اإلبصار تصحيح جراحة
مجهرية مسارات يف رة امُلشفَّ الوسائط بيانات قراءة يف األحمر الليزر ضوء ويُستخَدم
أقراص الت مشغِّ يف فيُستخَدم األزرُق الليزر أما دي، يف والدي دي اليس أسطوانات عىل
الذي االنتشار مدى مبتكريه بال عىل يخطر لم الليزر ع اخُرتِ عندما األحدث. البلوراي

اليومية. الحياة يف التكنولوجيا هذه عليه ستكون
من حال بأي تُقاِرُب بسعٍة تعمل أن اليوَم نعرفها كما اإلنرتنت لشبكة كان ما
البرصية األلياف كابالت ره توفِّ الذي الرسعة، العايل االتصال دون اليوَم سعتَها األحوال
من اإلضافية العاملية السعُة استُهِلكت لقد األلوان. املتعدد الليزر ضوءَ تستخدم التي
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العريض النطاق عىل العاملي والطلب اإلنرتنت، رشكات انهيار قبل املثبتة البرصية األلياف
االتصاالت وأجهزة اإلنرتنت عىل الفيديو محتوى يف املهولة الزيادة مع مستمرٍّ ازدياٍد يف
من شبكة إلنشاء خطتها عن ٢٠١٠ يف فايرب أاليد رشكة أعلنت األخرى. بُْعد عن
أجهزة لربط ميل، ١١٥٠٠ طولها ويبلغ البلد، عرب بعيدة ملسافات تمتد البرصية األلياف
ع وتتوقَّ السواحل.7 بطول املمتدة البحرية بالكابالت املتحدة الواليات يف بُعد عن االتصاالت
عاَمنْي كلَّ التضاُعف يف سيستمر لألطليس العابر العريض النطاق عىل الطلب أن الرشكُة
الحديدية السكك رشكات مع رشاكات تكويَن الرشكُة واعتزَمت 8.٢٠١٥ حتى ٢٠١٠ من
وبذلك األرض؛ تحت البرصية األلياف خطوط لدفن املرور يف حقوقها الستخدام األمريكية
السكك خطوط بطول التلغراف لخطوط األول املد منذ نفسه املتحدة الواليات تاريخ أعاد
تفاوض حتى حديثة، عرشصيحة التاسع القرن ستينيات يف آنذاك كانت التي الحديدية،
خطوط مد أجل من الحديدية سككهم بخطوط االنتفاع عىل املتحدة الواليات أبناء أحفاد
بالواليات بُعد عن االتصاالت شبكات لربط اإلنرتنت، لشبكة الجديدة البرصية األلياف

للمحيطات. العابرة بالكابالت املتحدة

العريض النطاق عرب اإلنرتنت إىل النفاذ انتشار

الالسلكية الخدمات عىل والهواتف املدفوع التليفزيون خدمات توفري رشكاُت كثريًا تتفوق
التلغراف أسالك من السلكية بُْعد عن االتصاالت تقدُّم ومع اإلنرتنت. إىل النفاذ توفري يف
سعة زاَدْت البرصية؛ األلياف كابالت إىل املحور، املتحدة األسالك إىل الهاتف، خطوط إىل
املتحدة والقناة التكنولوجيا. عىل يطرأ ن تحسُّ كل مع مهولة بمعدالت اإلشارات نقل
مقاَرنًة سميك» «أنبوب عن عبارة املدفوع التليفزيون رشكاُت تستخدمها التي املحور
أخرى، ناحية من الهواتف. لتوصيالت املستخدمة الرفيعة امللتفة» «املزدوجة باألسالك
للحصول تكنولوجية حيًال بتطبيقهم عظيمًة إنجازاٍت الهاتف رشكات مهندسو َق حقَّ
والعنُرص للمشرتكني. اإلنرتنت إىل النفاذ لتوفري الهاتف خطوط من إضافية نقل سعة عىل
والتليفزيون الهواتف رشكات من كلٌّ وتتسابق البرصية، األلياف كابالت هو املضاف
وقت أي من املشرتكني ملنازل أقرب لتكون البرصية األلياف خطوط تركيب عىل املدفوع

مىض.
منزل ٢٠٠–٥٠٠ من املكونة املحلية الدوائر إن حيث أهميتُه؛ الشبكة ولتصميم
التي الجماعي»، «الخط شبكة كثريًا تشبه املدفوع التليفزيون أنظمة تستخدمها التي
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خط يف منازل خمسة أو أربعة يشرتك إذ الريفية؛ باملناطق الهاتف شبكاُت تستخدمها
يف املحور املتحدة والقنوات البرصية األلياف من املؤلَّف الهجني التصميم ومع واحد.
مع ملحوٍظ بشكٍل اإلنرتنت إىل النفاذُ سيتباطأ املحيطة، باملنطقة الدوائر من سلسلٍة
الهاتف شبكات أن يف املفاَرقُة تكمن نفسه. الوقت يف الشبكة مستخِدِمي عدِد زيادة
«الخط ملشكلة ُعرضًة أقلُّ املركزي؛ املكتب إىل مباِرشٍ بنفاٍذ املشرتكني تزوِّد التي الحديثة
ل تحوُّ ومع العريض. النطاق عرب املدفوع التليفزيون مشرتكو يواجهها التي الجماعي»
ستَُحلُّ املنازل، إىل البرصية األلياف توصيل تكنولوجيا إىل املدفوع التليفزيون أنظمة

للشبكة. الرتددي النطاق عرض يف الكلية الزيادة بسبب االختناقات هذه مشكلة
األلياف هجني عليه يُطَلق ما هو املدفوع التليفزيون رشكات أمام املتاح الحل
الكابالت من ممكن عدٍد أكرب تحويَل يكتنف وهذا املحور، املتحدة القنوات مع البرصية
اقتصاديٍّا. مالئًما ذلك كان متى أليافبرصية خطوط إىل محلية شبكٍة بكلِّ املحور املتحدة
قد املتحدة بالواليات املحلية املدفوع التليفزيون أنظمة أغلب ،5-12 الشكل ح يوضِّ وكما
وتتجه االتصال نقاط عن تتحوَّل كما البرصية، األلياف إىل الرئيسية خطوَطها حوََّلْت
عىل التنفيذ بصدد العملية وهذه مشرتك. كل منزل بقرب البرصية األلياف تركيب إىل
ترقيات مقابل لسداد الالزم املال رأُس املدفوع التليفزيون لرشكات تواَفَر متى مراحل
مع حاليٍّا، السائدة هي االتصال» نقطة إىل األلياف و«شبكات .(6-12 (الشكل النظام
البرصية األلياف خطوط ومد الرصيف»، إىل «األلياف شبكات إىل ل للتحوُّ ترقيات إجراء
األسالك من مرتًا ٣٠ آِخر يكون ما (عادًة منزل كل إىل تمتد التي الشبكة» «نهاية إىل
عن االتصاالت تقنية مبلغ هي املنزل» إىل «األلياف وشبكة املحور). املتحدة الكابالت من

للمشرتكني. الرسعة فائَق النطاق عريَض اتصاًال ستتيح التي بُْعد،
املتحدة، بالواليات منزل ماليني ٦ من بأكثر املنزل» إىل «األلياف شبكات توجد
«ألياف شبكة كابل بها يمر التي املنازل من باملائة ١٨ ل حاليٍّا متاحة والخدمة
تبلغ اتصاٍل قدرَة املنزل» إىل «األلياف شبكة منظوماُت عادًة توفر املنزل».9 إىل
البرصية األلياف من الهجينة املنظومات اتصال بقدرة مقاَرنًة جيجابت/الثانية، ١
من املستوى هذا ُوِصف ميجابت/الثانية. ١٠–٢٠ تبلغ التي املحور املتحدة والكابالت
من بارتشافه مقاَرنًة اإلطفاء خرطوم من املاء ع بتجرُّ العريض النطاق إىل النفاذية
االتصال» نقطة إىل «األلياف شبكاُت رها توفِّ التي االتصال قدرِة إىل إشارٍة يف قصبٍة،
زيادة مع العريض النطاق من املزيد عىل الطلب وسريتفع الرصيف». إىل «األلياف أو
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(أ)

(أ)

(أ)

(ب)

(ب)

(ب)

املحلية، الهاتف شبكُة العليا بالصورة بُْعد: عن اتصاالت أنظمة ثالثة :5-12 شكل
بالخط االتصال نقاُط تحيط حيث محلية مدفوع تليفزيون منظومُة الوسطى وبالصورة
إىل (أ) النقطة من الهاتفية املكاملة اإلنرتنت. شبكُة السفىل وبالصورة املركزي، الرئييس
املدفوع التليفزيون منظومة وعرب العليا، بالصورة ل املحوِّ عرب توجيهها يتم (ب) النقطة
عرب الصوت تقنيَة تستخدم التي واملكاملة الوسطى. بالصورة وتوزِّعها اإلشارات تتلقى التي
بروتوكول عنوان إىل (أ) اإلنرتنت بروتوكول عنوان من الراوتر أجهزة عرب تُرَسل اإلنرتنت

أتكينز. جاري إعداد من مخطط املصدر: (ب). اإلنرتنت
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كابالت ألياف برصية كابالت معدنية

> ١٠٠٠ قدم (٣٠٠ مرت)

< ١٠٠٠ قدم (٣٠٠ مرت)

شبكة األلياف إىل
نقطة االتصال

شبكة األلياف
إىل الرصيف

شبكة األلياف
إىل البناية

شبكة األلياف
إىل ا@نزل

إىل املحور املتحدة النحاسية الكابالت من بُعد عن االتصاالت ل تحوُّ مراحل :6-12 شكل
جميع إىل القبو من املحور املتحد الكابل يمتد بالصورة الزجاجية. البرصية األلياف خطوط
املكتب أو باملنزل األجهزَة مباَرشًة تربط املنزل» إىل «األلياف شبكة أن حني يف الطوابق،

اإلبداعي. املشاع مؤسسة ريك. إعداد من مخطط املصدر: بالشبكة.
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الوسائط محتوى من وغريه الفيديو محتوى إىل ينفذون الذين اإلنرتنت مستخدمي عدد
تستهلك الطلب؟ من املستوى هذا تلبية اإلنرتنت شبكة بوسع هل اإلنرتنت. عىل املتعددة
وقت يف لإلنرتنت املتاح الرتددي النطاق عرض من باملائة ٢٠ وحدها نتفليكس رشكة
الزمن يف الرتفيه فئُة وتستهلك اإلنرتنت.10 عىل األفالم املشاهدون ل يشغِّ حيث الذروة؛
الذروة وقت يف الرتددي النطاق عرض من باملائة ٤٦ نتفليكس) تشمل (التي الحقيقي
من يعاني الذي الوحيد البلد ليست املتحدة والواليات البحثية، ساندفاين مؤسسة بحسب
استهلك نتفليكس خدمة تشغيل أن ساندفاين مؤسسة اكتشفت كندا، ففي املشكلة؛ هذه
يرتك ال وهذا الذروة.11 وقت يف لإلنرتنت املتاح الرتددي النطاق عرض من باملائة ٩٥
وهذا الوقت. ذاك يف اآلخرين اإلنرتنت مستخدمي لكل الرتددي النطاق عرض من الكثري
بشدة يؤثر بل الكابل، دائرة من األخري امليل عىل فحسب يؤثِّر ال الشبكة عىل الضغط

برصية. ألياف من املكون لإلنرتنت الفقري بالعمود البيانات نقل سعة عىل
من يزيد الحي البث بتقنية والتليفزيون األفالم محتوى عىل الطلب يف النمو هذا
التي البلدان من وغريها املتحدة الواليات يف الشبكة حيادية حول الدائر الجدل سخونة
برفع سينادي املرء أن يعني الشبكة حيادية تأييُد ممتدًة. عريٍض نطاٍق شبكاِت تحوي
االتصاالت رشكات من وغريها كومكاست (مثل اإلنرتنت خدمة مقدِّمو يفرضه تقييد أي
كما استهالكه. الشبكة مستخدم بوسع الذي الرتددي النطاق عرض مقدار عىل بُْعد) عن
بعينه محتًوى إىل النفاذ تقييد من قانونيٍّا سيُمنَعون اإلنرتنت خدمة مقدِّمي أن يفرتض
ينبغي بأنه اإلنرتنت خدمة مقدِّمو ويطالب الرتددي. النطاق عرض عىل بناءً اإلنرتنت عىل
البث محتوى مقابَل املزيَد يدفعوا أن مرتفعة بمعدالت الرتددي النطاق عرض ملستهلكي
االتصاالت ولجنِة األمريكي الكونجرس من كلٌّ حاليٍّا ويتناقش امُلنزَّل. واملحتوى الحي

الخالفية. املسألة هذه حول الفيدرالية

الالسلكي الهاتف ثورة

،١٩٩٠ عام بعد العالم حول األسالك مد يف الرسيع التوسع استمر الذي الوقت ويف
الهواتف إىل األرضية الخطوط من املشرتكني ل تحوُّ مع الهاتفي اإلرسال يف ثورة اندلعت
يف املشرتكني عدد عىل املحمولة الهواتف مستخدمي عدد زاد ،٢٠٠٢ عام يف املحمولة.
الهاتف يكون أن ينبغي كان وقع، ما وباستعراض العالم. حول األرضية الهاتف خطوط
بيل جراهام أللكسندر تُتَح لم الكمبيوتر تكنولوجيا لكن البداية، يف طرحه منذ محموًال
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بل جراهام بعد الهاتف اخرتاِع براءِة تسجيِل استمارَة َم قدَّ الذي جراي إليشا (أو
من الراديو إشارات استخدام طريق عن الخلوي الهاتف تكنولوجيا وتعمل بساعات).12
يف أخرى خلية إىل صغرية) جغرافية (منطقة خلية من تنتقل وهي املحمولة الهواتف
عىل تُثبت ما وعادًة أميال، ٥ منها كلٍّ بني يفصل أبراٌج اإلشارَة تلتقط معينة. منطقة
سلكية أرضية خطوط عرب املكاملات إرسال يُعاد .(7-12 (الشكل املرتفعة البنى أو التالل
ومكتُب املحمولة. الهواتف رشكة تملكه الذي املحمول الهاتف مكاملات تحويل مكتب إىل
وعىل اإللكرتونية! املعجزة فيه تحدث الذي املكان هو املحمول الهاتف مكاملات تحويل
الكمبيوتر أجهزُة تستشعر نفسه، الوقت يف ملكاملات املشرتكني مئات إجراء من الرغم
تشتدُّ عندما نفسها املكاملة تلتقط ثم املكاملات، من مكاملة إشارة تتضاءل متى باملكتب
أن لدرجة بسالسة، املناولة عمليُة تجري املتحدث. إليها ينتقل التي الخلية يف اإلشارة قوُة
املكاملة. إشارُة وُفِقدت الخاليا شبكة من املتحدث خرج إذا إال حدوثها؛ يدرك ال املتحدث
قدرة تتجاوز نفسه الوقت يف املحمول مكاملات آالف) (أو مئات وتحويل تتبُّع عملية إن
من كوبر مارتن الدكتور أجرى الكمبيوتر. عىل قائمٌة تحويٍل أنظمُة تتوالها وثَمَّ البرش؛
عىل تعتمد التكنولوجيا وكانت ،١٩٧٣ عام يف خلوية هاتفية مكاملة أوَل موتوروال رشكة
إنشاء عىل للمحمول الخلوية األنظمة ُع توسُّ اعتمد كما بالكمبيوتر. باالستعانة التحويل
املحمولة. الهواتف مكاملات تحويل ومكاتب الخلوية األبراج من وطنية شبكًة رشكٍة كلِّ
تزال وال ،١٩٩٠ عام يف إال بأرسها املتحدة الواليات تغطِّي خدمًة الرشكاُت هذه تقدِّم ولم

املحمولة. الهواتف خدمُة تغطِّيها ال بالبلد شاسعة مناطق هناك

.١٩٨٠–٢٠٢٠ سنوات، عرش كلَّ املحمولة الهواتف ر تطوُّ :1-12 جدول

أمثلة وامليزات املواصفات الزمني اإلطار الشبكة إصدار

مثل متنقلة تكنولوجيات
املحمول الهاتف نظام
الراديو وناقل ن، املحسَّ

املشرتك.

التناظرية» الراديو «هواتف
من صغري عدٌد يستخدمها
نطاًقا يشغلون املشرتكني

محدوًدا.

ثمانينيات إىل ١٩٤٦
يف العرشين القرن
املتحدة الواليات

٠ الجيل
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أمثلة وامليزات املواصفات الزمني اإلطار الشبكة إصدار

للهاتف املتقدِّم النظام
الواليات يف املحمول

الهاتف وشبكة املتحدة،
أملانيا، يف الراديوي
االتصاالت ومنظومة
يف الشاملة النفاذية
ومنظومة اليابان،
املحمولة الهواتف

إسكندنافيا، يف النوردية
يف ٢٠٠٠ كوم وراديو

ومنظومة فرنسا،
الشاملة النفاذية االتصال

املتحدة. اململكة يف

التناظرية الخلوية «الهواتف
النظام فقط.» الصوتية

الذي املحمول للهاتف املتقدم
يف املتحدة الواليات يف ُطِرح

.١٩٨٣

القرن ثمانينيات
العرشين

١ الجيل

عىل قائمة تكنولوجيا
بتقسيم املتعدد النفاذ
العاملي (النظام زمني
يف املتنقلة) لالتصاالت
عىل قائم بث أوروبا.
بتقسيم املتعدد النفاذ

أمريكا يف شفري
وآسيا. الشمالية

بني الرقمي» «البث طرح
نقل واألبراج. الهواتف

خدمة باستخدام البيانات
وتعزيز القصرية، الرسائل

كفاءة وتحسني الخصوصية،
النطاق.

القرن تسعينيات
العرشين

٢ الجيل

تتضمن اختيارية ميزات
فيديو، تسجيل كامريا
املرئية، واملؤتمرات

باستخدام املواقع ومحدد
املواقع تحديد نظام
وتليفزيون العاملي،

املوبايل.

القيايس* «اإلعداد
وتشمل تي-٢٠٠٠»، إم آي
اإلنرتنت إىل النفاذَ ميزاتُه

ثابتة. وكامريا

القرن من األول العقد
والعرشين الحادي

٣ الجيل
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أمثلة وامليزات املواصفات الزمني اإلطار الشبكة إصدار

النطاق مثل ميزات تشمل
عىل القائم العريض
اإلنرتنت، بروتوكول

وأجهزة تفاعلية، وألعاب
سبوت الهوت مودم
وخدمة املرتبطة،

نة محسَّ مرئية مؤتمرات
التليفزيون إىل والنفاذ
هواتف عرب الدقة العايل
وهواتف أبل من فون آي
تعمل التي الرابع الجيل

أندرويد. بنظام

اإلعداد عىل ذكية هواتف
إم «آي القيايس

نفاٍذ برسعِة تي-أدفانسيد»
ميجابت/الثانية ١٠٠ تبلغ
١ تبلغ نفاذ ورسعة ًال، تنقُّ
سريًا.† جيجابت/الثانية

خدمات تذلِّل األعىل الرسعات
النطاق عرب املتعددة الوسائط

العريض.

الوقت حتى ٢٠٠٩
الراهن

٤ الجيل

الجيل هواتف تكون ربما
لالرتداء، قابلة الخامس

بخاصية املكاملات وتُجري
الصوتي، التنشيط

عقد بإمكانية وتتمتع
مرئية مؤتمرات

رأس سماعات باستخدام
املعزز الواقع بخاصية

بدقة صوًرا تعرض التي
جانب إىل الوضوح، عالية

مواقع تتبُّع إمكانية
اختيارية.

للهواتف عاملي «إعداد
باستخدام املحمولة»

العريض النطاق تكنولوجيا
الذكي. للراديو املتنقل
االنتشار واسعة خدمات

ست يف النطاق بكفاءة تتميز
قارات.

ذلك قبل أو ٢٠٢٠
القفزات (سيحاكي
األجيال بني السابقة
١٠ استغرقت التي

سنوات.)

٥ الجيل

بشبكة املحمولة للهواتف الدويل القيايس املعيار الدولية-٢٠٠٠، املتنقلة بُعد عن لالتصاالت اختصار تي-٢٠٠٠ إم آي *
الثالث. الجيل

الجيل بشبكة تي-أدفانسيد إم آي املحمولة للهواتف الدويل القيايس املعيار عىل جيجابت/الثانية ١ البالغة التنزيل رسعات †
الراديوية. االتصاالت بُعد-قطاع عن لالتصاالت الدويل االتحاد حدَّدها كما الرابع

شبكة إىل 0G شبكة من متتابعة جديدة إصدارات عرب املحمولة الهواتف ر تطوُّ ومع
أن إال .(8-12 (شكل يتضاءل حجمها فتئ ما ،(1-12 (الجدول حاليٍّا املستخدمة 4G
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مكتب
تحويل مكا�ات
الهاتف ا�حمول خط أريض

للنفاذية

عميل متنقل

عميل متحرك

إىل صغرية) جغرافية (منطقة خلية من املحمول الهاتف مستخدم انتقال مع :7-12 شكل
مكاملتَه املحمول الهاتف مكاملات تحويل بمكتب كمبيوتر جهاُز تلقائيٍّا ل يحوِّ أخرى، خلية
إليها. ينتقل التي الخلية يغطِّي الذي الربج إىل يغادرها التي الخلية يغطِّي الذي الربج من
الشبكة إىل املكاملُة ه تتوجَّ املكتب ومن أرضية، خطوط باستخدام باملكتب األبراج تتصل
عىل املحمولة الهواتف خدمُة وتعتمد العالم. يف هاتف أي إىل ومنها املكاملات، لتحويل العامة
الهاتف مكاملاِت تحويِل بمكتب الشبكات من شبكة يف الخاليا تربط التي األرضية الخطوط
الوقت يف املكاملات ملئات التلقائي التحويل أجل من الكمبيوتر أجهزة عىل وكذا املحمول،

أتكينز. جاري إعداد من مخطط املصدر: موقع. بكل نفسه

تشمل التي التصميمات، من املزيد طرح مع اليشء بعَض الزيادة بصدد الهواتف أحجام
أكرب وشاشات اإللكرتوني الربيد ورسائل النصية الرسائل إلرسال منزلقة مفاتيح لوحَة
يرجع بالهاتف مفاتيح لوحة إدماج إىل الحاجة يف واملفاَرقة الفيديو. مقاطع ملشاهدة
بشبكاٍت، املتصلة بالدول املراهقني إىل فبالنسبة النصية؛ الرسائل إرسال ذيوع إىل سببه
وباملدارس باملدرسة. أو باملنزل لديهم ل املفضَّ التواصل سبيُل هو النصية الرسائل إرساُل
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موتوروال طرحته موديل أول من حجمها تقلََّص إذ املحمولة؛ الهواتف ر تطوُّ :8-12 شكل
الحلوى قالب من أقلَّ حجٍم حتى الصورة، يسار أعىل املوجود القرميد قالب بحجم كان الذي
يف وستُدَمج بالصوت املستقبلية املحمولة الهواتف ط ستُنشَّ الصورة. يمني أسفل املوجود

اإلبداعي. املشاع مؤسسة آندرز. الصورة: اليد. ساعات ويف النظارات إطارات
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يُرِسل أن الفصل بمؤخرة يجلس لطالٍب يمكن املحمولة، الهواتف استخدام يُحَظر حيث
بإصبع الكتابة مهارَة املراهقني بعُض اكتَسَب بل كتابًا؛ يقرأ بأنه يتظاهر وهو نصوًصا
والهاتف النصية الرسائل إرسال من يمكِّنهم ما رؤيتها، دون املفاتيح لوحة عىل اإلبهام
يعود املراهقني أعني يف النصية الرسائل إرسال جاذبية من جزءٌ البنطلون. بجيب مخبَّأ
القدرَة املراهقون يحب كما كالم. إىل تحتاج وال الرسائل إلرسال خاصة قناة أنها إىل
أن يمكن كما حرًفا.13 ١٤٠ من املكونة التغريدات كثريًا تشبه قصرية رسائل إرسال عىل
ستينيات يف الجوي للدفاع سيدج كمنظومة تنبيه شبكة بمثابة النصية الرسائل تكون
يخربونه بالفصل لهم لزميٍل عاجلًة رسائَل يرسلون الطالَب شاهدُت وقد العرشين؛ القرن
معدودة دقائق سوى تمر ولم الدراسية، الدورات بإحدى اآلن يجري مفاجئًا امتحانًا بأن

الباب. عرب يهرع ر املتأخِّ الطالَب شاهدُت حتى

العاملي الالسلكي الهاتفي اإلرسال

مليارات ٥٫٣ ب الخلوية الهواتف مشرتكي عدد بُعد عن لالتصاالت الدويل االتحاد قدَّر
ومع أفضل.14 بخدمة أو الثالث الجيل بشبكة ينتفعون مليونًا ٩٤٠ منهم ،٢٠١٠ يف
االتحاد أرقام تشري ،٢٠١٠ عام نهاية يف نسمة مليارات ٦٫٨ العالم سكان تعداد بلوغ
من باملائة ٧٣ أن إىل الالسلكية التكنولوجيات انتشار بشأن بُعد عن لالتصاالت الدويل
ينفذون اآلن العالم سكان من باملائة ٩٠ وأن السلكية، بخدمة يشرتكون العالم سكان
البلدان من بكثري محموًال).15 هاتًفا بالرضورة يملكون ال (لكنهم املتنقلة الخدمات إىل
وبحسب مادي. بمقابل محموًال هاتًفا بها تقطن التي باملنطقة البائُع لك ر سيوفِّ النامية
السكان عموم عن الريف سكان نفاذ يقل بُعد، عن لالتصاالت الدويل االتحاد إحصاءات
.٢٠٠٠ بعام مقاَرنًة كبريًا نًا تحسُّ الخدمة من املستوى هذا يُعتَرب لكن — باملائة ٨٠ —
(مع الثالث الجيل خدمات إىل الثاني الجيل خدمات من املشرتكني من أكرب عدٌد يتحوَّل
.٢٠٠٧ يف بلًدا ٩٥ ب مقاَرنًة ،٢٠١٠ يف بلًدا ١٤٣ ب وإتاحتها اإلنرتنت) إىل النفاذ تحسن
ووسط وشمال آسيا غرب يف باألساس هي الثاني الجيل بخدمة تحظى التي واملناطق
مًعا فالبلَداِن املحمولة؛ الهواتف استخدام يف مهوًال انتشاًرا والصني الهند تشهد أفريقيا.
لسد الحلول أحد هو املحمول الهاتف كان فإن .٢٠١٠ عام مشرتك مليون ٣٠٠ أضاَفا
األكثر الدول بسكان رسيًعا يلحقون النامية بالدول مستخِدميه فإن الرقمية؛ الفجوة

تقدًما.
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النرويج مقدمتها ويف اإلسكندنافية، بالدول الرابع الجيل خدمات إىل نقلة اآلن تجري
حاليٍّا النمو معدل يزيد أخرى، ناحية من وأوكرانيا.16 الشمالية أمريكا يف وكذا والسويد،
عىل باملائة؛ ١٠٠ اآلن املحمولة الهواتف انتشار يتجاوز حيث املتقدمة البلدان يف ببطء
مواطن كل أن يعني ما باملائة، ١٤٧ لوكسمبورج يف االنتشار معدل يبلغ املثال: سبيل
االقتناء يدفعها عدة رئيسية اتجاهات وثمة محمول.17 هاتف ١٫٥ املتوسط يف يملك
املتقدمة، البلدان من وغريها املتحدة الواليات ففي العالم؛ حول املحمولة للهواتف الرسيع
عن يتوقفون إذ فقط؛ الخلوية الهواتف استخدام إىل املنازل من متزايد عدد يتحول
تتمتَّع والرابع الثالث الجيلني هواتف أن مالحظتهم بعد األرضية الخدمات استخدام
كلَّ للهاتف فاتورتني أدفع فِلَم األريض؛ الهاتف ُطرز عىل تُتاح ال كثرية بتطبيقاٍت
يف منتظم؟ بشكل املحمول) (الهاتف فحسب واحًدا هاتًفا أستخدم أنني حني يف شهر
للحصول وحدها الالسلكية التقنيات عىل تعتمد املنازل من باملائة ١٨ املتحدة، الواليات
السنوية نفقاتها من وقلََّلْت ،(٢٠٠٥ يف باملائة ٦ من (ارتفاًعا الهاتف خدمات عىل
لرشكات سارة أخباًرا ليست وهذه دوالر.18 ٤٠٠–٥٠٠ بحوايل بُعد عن االتصاالت عىل
حيث الالسلكية)؛ الخدمات تواُفر شقيقة رشكاٌت تمتلك لم (إْن األرضية الخطوط هواتف
الهواتف إىل ل تتحوَّ التي املتحدة الواليات منازل عدد زيادة مع عام كلَّ عائداتها تنخفض

فقط. الخلوية
الرئيس آنذاك كان حيث ،١٩٩٥ عام الصادر املستقبل» «طريق جيتس بيل كتاب يف

اإلنرتنت: عرب املعلومات إىل النفاذ مستقبل عن كتب مليكروسوفت، التنفيذي

دليل إعالنات فيها بما معلومات، تعرض بشاشات املتطورة الهواتف ستتمتَّع
أجل من خصوًصا مة مصمَّ أجهزًة الرشكات من العديد ج وسريوِّ يلوبيدجز،
من أقوى اآليل االستدعاء وأجهزة الخلوية الهواتف وستصبح اإلنرتنت، ح تصفُّ
السوق يف مكانها الغرض املتخصصة األجهزة هذه بعض تحتل قبُل. ذي
لألجهزة املجال ستفسح تقريبًا كلها الطويل املدى عىل لكن سنوات، لبضع
غري أو مرئي بشكل املتصلة — الكمبيوتر أجهزة الغرض— املتعددة امُلربمجة

بالشبكة.19 مرئي

يف العالم رشكات أكرب من رشكًة يرتأَّس الحيلة واسَع تنفيذيٍّا آنذاك جيتس بيل كان
قانون بفكرة معلًَّقا يزال ال كان بيل تفكري لكن واالتصاالت، املعلومات تكنولوجيا مجال
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أسواق إحدى كانت قبُل. ذي من أصغر شخصية كمبيوتر أجهزة إىل املفيض مور
الكبرية الشخصية، الكمبيوتر ألجهزة ويندوز تشغيل نظاِم بيَع الرئيسية ميكروسوفت
«كمبيوتر كجهاز املحمول الهاتف ظهور أغفل أنه الواضح من لكن والصغرية. منها

بالشبكة. مرئي غري بشكل متصل األغراض» متعدد
إىل املدمجة الدوائر بنمنمة مور قانون يصل لم ١٩٩٥ عام يف جيتس، لبيل إنصاًفا
وظائف أداء عىل قادر محمول كمبيوتر إىل املحمول الهاتف ل بتحوُّ يسمح الذي الحد
عىل النصية البيانات عْرُض العرص ذاك يف الثاني الجيل هواتف بوسع كان متعددة.
كانت الهاتف عىل اإلنرتنت متصفح فكرة لكن ،(1-12 الجدول (انظر ضئيلة شاشات
أنه املستهلكون يستوعب لم الواقع، يف آنذاك. املختربات داخل التطوير قيَد تزال ال
طرَحْت حتى محمول هاتف عىل واملتنوعة املفيدة التطبيقات من الكثري تحميل يمكن
التنفيذي الرئيس جوبز، ستيف قدَّم .٢٠٠٧ عام من يناير ٩ يف فون آي هاتف أبل
الهاتف ولفت فرانسيسكو، سان يف السنوي وورلد ماك معرض يف فون آي أوَل ألبل،
رشكة متاجر أماَم املحتملني املشرتين من املئات اصطفَّ حيث عظيًما؛ اهتماًما فوره من
تمتُّع حيث من السابقة الهواتف عن التصميم يف ثورية نقلة كانت الهاتف.20 لطلب أبل
من فريد عرٍض بنظاِم تميََّز كذلك كواجهة، باأللوان غنية ساطعة ملس بشاشة الهاتف
صورِة يف الصوتي الربيد رسائُل ظهَرْت إصبع. بلمسة واملحتوى امليزات إىل للنفاذ نوعه
ترتيب بحسب الرسائل كل إىل االستماع إىل االضطرار من بدًال للتمرير قابلٍة قائمٍة
الذي الشخيص الكمبيوتر هو فون آي كان األخرى. الهواتف مع الحال هو كما استالمها
ل مشغِّ عىل واشتمل فريد، تشغيٍل بنظام يتمتع فكان ١٩٩٥؛ عام يف جيتس بيل َعه توقَّ
إمكانية وضمَّ بي/بلوتوث، إس فاي/يو واي عرب االتصال وخاصية وكامريا موسيقى
الخمسة يف هاتف ماليني ٦ من أكثَر أبل رشكُة باَعْت الوضع. الرباعي الالسلكي الهاتف

21.٢٠٠٧ عام منتصف يف للبيع الهاتف طرَح أعقبَْت التي شهًرا عرش
وهو ،٢٠٠٩ عام بحلول خصوًصا فون آلي تطبيق ألف ٢٥٠ من أكثر تطوير جرى
فون آي تكنولوجيا عىل سيطرتَها أبل أحكَمْت املبكر.22 نجاحه يف حيويٍّا عامًال كان ما
تطويَر َعْت شجَّ عندما جانبها من الذكاء غاية يف خطوٍة عىل أقدمت لكنها تشغيله، ونظام
متاجرها يف يُباع كي أبل بمواَفقِة يحظى أن تطبيٍق كل عىل (كان الثالث الطرف تطبيقات
بتكنولوجيا املقلَّدة التصميمات من كثرٍي ظهوِر إىل فون آي نجاُح أدَّى اإلنرتنت). وعىل
رشكُة نزَلْت بها. خاصة تطبيقاٍت برمجِة وخياِر ملٍس بشاشاِت تمتََّعْت التي الرابع الجيل

295



الرقمي الكون

والذي املحمولة، للهواتف ابتكرته الذي أندرويد التشغيل بنظام املنافسة ساحَة جوجل
املستمرة، مور قانون بآثار مقرتنة املنافسُة، ستدفع أبل. منافيس من كثريٌ يستخدمه
إْن سيتفاعلون املستهلكني أن فون آي طْرُح وأثبََت الرسعة. بالِغ بمعدٍل االبتكار مساَر
الداعمة التكنولوجيا تكن لم إْن ثورتهم ستثور كما التصميم، محكمَة املنتجاُت كانت
النطاق عرِض سعَة فون آي نجاُح ابتلع ما ورسعان لها. ج ُروِّ كما تعمل للمنتجات
الشكاوى من كثريًا سبََّب ما تي؛ آند تي إيه رشكة تدعمه، اتصاالت رشكة ألول الرتددي
الهواتف لعمالء كاٍف ترددي نطاٍق عرِض توفري إىل الحاجة ستستمر الخدمة. بشأن
يرغبون الذين املستخدمني عدد زيادة مع االتصاالت، رشكات أمام كشاغٍل املحمولة
تكنولوجيا بني التقارب م ويتقدَّ هواتفهم. عىل التليفزيون وعروض األفالم مشاهدة يف

الكوكب. مستوى عىل رسيٍع بوقٍع والهاتف التليفزيون

املحمول الهاتف الستخدام االجتماعية اآلثار

التشتيت، مسائل عىل املحمولة للهواتف االجتماعي االستخدام حول النقاُش ركََّز ما عادًة
املداولة. أثناء تُغَفل ما كثريًا التي االجتماعي، للشق املعززة النقاط من العديد ثمة لكْن
القصة صاحب أن بسبب أُنِقذت حيوات حول كثرية قصًصا ستسمع أنك من الرغم عىل
استخدامها إىل نفسها بالصورة يُلتَفت لم املساعدة، الستدعاء محمول هاتٌف معه كان
مرة ألول الحظُت مىض، عقٍد منذ وحده. املرء يكون عندما باألمان اإلحساس تعزيز يف
مرتامي جبيل متنزه يف وحَدهن َسرْيًا التنزُّه أثناء املحمولة هواتفهن يف ثَْن يتحدَّ سيداٍت
اعتبار عىل اليشء، بعض غريبًا السلوك هذا أن ظننُت البداية يف منزلنا. ُقْرَب األطراف
بعد يوفرهما. اللتني والسكينة للعزلة التماًسا املتنزه هذا يقصدون الناس معظم أن
يُْرِسلَن السيدات هؤالء أن ببطء أستوعب بدأُت عديدًة، مراٍت السلوك هذا مالحظتي
استدعاءُ ثه أحدِّ الذي الشخص بوسع عني! «ابتِعْد محتمل: معتٍَد أو متحرِّش ألي رسالًة
هاتًفا منهم يحمل ن عمَّ بفصويل الطالب أسأل عندما يل.» تعرَّْضَت إْن املتنزه رشطة
أمر هذا إن قلن الرصحاء) الرجال من (وكثري السيدات أغلب السالمة، ألغراض محموًال
إحداهن، سيارُة تعطََّلْت إْن عاجلة مساعدة بلوغ يتيح املحمول الهاتف فوجود اعتيادي؛
الطرق طول عىل الفتات ثمة كولورادو، يف الطوارئ. خدمات لطلب حاجة هناك كانت أو
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اآلخرين من العدائية القيادة سلوكيات عن اإلبالغ عىل السائقني تحثُّ الرئيسية الرسيعة
عدد حول بسيطة إحصاءات توجد هاتفهم. عىل كولورادو) رشطة (دورية ٢٧٧ بطلب
الرسيع الطريق بدورية يتصلون الذين السائقني تركيز تشتُّت عن نجمت التي الحوادث
أن من العدائيني السائقني يحذِّر فعليٍّا الربنامج لكن اآلخرين، السائقني عن للتبليغ

مخالفة. دفع إىل بهم يؤدي قد اآلخرين السائقني اعرتاض
متنامية مشكلة أنها ويبدو حقيقية، مسألة القيادة عن االنتباه تشتت مسألة إن
كيلوجرام، ٩٠٠ وزنها يبلغ ملركبٍة قيادتهم أثناء مهام عدة أداءَ السائقون يحاول حيث
عام قبل مت ُصمِّ التي السيارات يف الساعة. يف ميًال ٥٠ عىل تزيد برسعة يقودونها
ل مشغِّ أو الراديو تشغيل باستثناء األمامي باملقعد كثرية مشتتات هناك تكن لم ،٢٠٠٠
أجهزة املحمولة، الهواتف وافرة: فاملشتتات الحديثة السيارات يف أما الكاسيت؛ رشائط
الراديو/أسطوانات الت مشغِّ الخرائط، عىل املوقع لتحديد العاملي املواقع تحديد نظام
السيارات تتمتَّع .(9-12 (شكل املنبثقة الشاشات وأخريًا الرقمية، دي/املوسيقى يس
إرسال أو املحمول بالهاتف مكاملات إلجراء الصوت عىل للتعرُّف بتكنولوجيات األحدث
مستجيبة األنظمة هذه كل لجعل «سينك» تكنولوجيا فورد رشكة مت وصمَّ نصية. رسائل
تسبِّب أن يمكن اليدين الحر الوضع يف األنظمة أن أظهرت األبحاث لكن الصوتية، لألوامر
تتسبب الذي التشتت إن الواقع، يف التقليدي. الوضع يف كاألنظمة التشتيت من نفسه القدَر
٠٫٠٨ تبلغ الدم يف كحول بنسبة مخموًرا القيادة يعادل أن يمكن املحمولة الهواتف فيه
التشتت ملكافحة وطنية حملًة نَْت دشَّ بأن لذلك األمريكية النقل وزارُة استجابت باملائة.23

عام.24 كلَّ املتحدة الواليات يف شخص ٥٤٠٠ ب يُقدَّر ما يحصد الذي القيادة، أثناء
الطفلَة سيارٌة صدَمْت عندما ٢٠٠٨ عام من نوفمرب ٢٥ يف مأساوي حادث وقع
من منزلها إىل عائدًة دراجتها تقود وهي سنوات، تسع العمر من البالغة فورني إريكا
والثالثني الخامسة يف سيدة السيارة، قائدة كانت بكولورادو. كولينز فورت يف املدرسة
انحرفت أنها اعرتفت وقد ذاتها، املدرسة من طفلها الصطحاب سيارتها تقود عمرها، من
وعىل املحمول.25 الهاتف عىل مكاملة بفعل انتباهها تشتََّت أن بعد الدراجات حارة إىل
التشتت بسبب ٢٠٠٨ عام الوفيات آالف بني من واحدة كانت إريكا وفاة أن من الرغم
والدة وأصبحت بأرسها. واألمة الوالية يف الترشيعات عىل األثر بالغ لها كان القيادة، أثناء
الهواتف استخدام َحْظِر لترشيعات تأييًدا البلد مستوى عىل ثًة متحدِّ فورني، شييل إريكا،
مرشوع عىل باملوافقة إريكا لوفاة كولورادو عو مرشِّ واستجاب القيادة. أثناء املحمولة
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لوحة بمنتصف منبثقة دي يس إل شاشة لسيارٍة الداخيل بالتصميم تظهر :9-12 شكل
وكذا العاملي، املواقع تحديد بنظام باالستعانة خريطة بيانات تعرض أن يمكن القيادة
موقع ألي إيرث جوجل برنامج من الصناعي القمر صور مثل اإلنرتنت من محتًوى تعرض

املؤلف. الصورة: األرض. كوكب عىل

قائدي واستخداَم مركبة، قيادة أثناء النصية الرسائل إرساَل يحظر ٢٠٠٩ يف قانون
بالوالية.26 املحمولة الهواتَف املراهقني من املركبات

املقاطعات». «عرص هو هذا أن فريدمان توماس تعقيب الثالث الفصل يف ذكرت
تحظر التي الترشيعات اقرتاح لدرجة املتحدة الواليات يف مشكلًة أصبحت أنها ويبدو
عن كروجر كارل السيناتور اقرتح عام. بمكان السري أثناء اإللكرتونية األجهزة استخدام
موسيقيٍّ جهاٍز أو محمول هاتف استخدام أثناء عام طريق عبور جعل نيويورك والية
أن بعد ذلك حدث غرامًة). دوالر ١٠٠ دفع إمكانية إىل (إضافًة ُجنْحًة لالنتباه مشتِّت
تنبيَه يسمع لم إذ ٢٠١٠؛ عام ديسمرب يف نيويورك بمدينة املوت حتى شاب ُسِحق
كان (حيث مرتفع بصوٍت بود آي جهاز إىل استماعه أثناء للخلف ترجع كبرية شاحنة
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األمريكية الواليات من العديد حظر القيادة. أثناء النصية الرسائل إرسال :10-12 شكل
يف نصية رسائَل املراهقني من املركبات قادة إرسال ذلك يف بما لالنتباه، املشتت السلوك هذا

املؤلف. الصورة: كولورادو.

هذه مستخِدمو كثريًا يستغرق التنبيه).27 سماعه دون حاَلْت لألذن سماعات مرتديًا
أنهم لدرجة الرياضية األلعاب ونتائج النصية والرسائل املوسيقى يف اإللكرتونية األجهزة
عىل نُِرش ِتجاري، بمول مراقبة كامريا من فيديو ويُظِهر حولهم. من العالم عن يغفلون
نافورة يف سقطت أنها لدرجة النصية رسائلُها عليها استحوذت سيدًة يوتيوب، موقع

تجاري.28 بمركز الرئيسية بالباحة
يف سنستخدمها التي لالرتداء» «القابلة الكمبيوتر أجهزة هي املحمولة األجهزة
أمام التحدي سيكون املكتب. أو باملنزل نكون ال عندما املعلومات إىل للنفاذ املستقبل
انتباُهنا ينرصف أن دون إليها النفاذ يمكن مناسبة تكنولوجيا ابتكاَر هو ميها مصمِّ
نفاذنا أثناء الرصيف أو الطريق عن بعيًدا النظر إىل نضطر ال بحيث أمامنا، ا عمَّ
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املثريات من اإلضايف الفيض هذا مع تعاُملنا إطار يف أنه هي األكرب واملشكلة للمحتوى.
بما املعلومات ملعالجة التناظرية البرشية إمكاناتنا عىل نضغط والسمعية، البرصية
تنفك ال والتي العريض، بالنطاق تستعني التي االتصال أجهزة بسبب قدراتها، يتجاوز
أو الهاتف يف يتحدثون الذين للسائقني بها نهمس نصيحة أفضل ربما قدرًة. تزداد
الصدمات واقي عىل املوجودة الرسالَة يعوا أن هي القيادة؛ أثناء نصية رسائل يرسلون

لقيادتك!» وانتبه هاتَفك «أغِلْق تقول: التي
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ز االفرتايضواملعزَّ العاَملان

ال مفاهيم عىل للتعرف الفرصَة لنا تتيح رقمي بكمبيوتر املتصلة الشاشة
عىل نافذًة تكون أن الشاشة مهمُة كانت إْن … املادي العالم يف إلدراكها سبيَل
أكرب تخاطب أن فينبغي الكمبيوتر، ذاكرة يف املجمعة الرياضيات علم أعاجيب
شاشاِت بجديٍة أحدهم يطرح ال علمي، قدر فعىل الحواس. من ممكن عدد
لكن ممتازة، عرضصوتية شاشات توجد الطعم. أو الرائحة تعرض كمبيوتر

معنًى. ذات أصوات إنتاج لنا يتسنَّى ال لألسف
1١٩٦٥ سذرالند، إيفان

هيليج ومورتون سينسوراما نظام

خمسينيات نهاية يف املتحدة الواليات يف الوسائط متعدد افرتايض واقع نظام أول ابتُِكر
هيليج مورتون يد عىل (١٩٦٢ عام االخرتاع براءة عىل (وحصل العرشين القرن
قائًما النظام يكن لم 2.(1-13 (الشكل سينسوراما نظام يُدَعى وكان ،(١٩٢٥–١٩٩٧)
والصوت الصورة عرض عىل اشتمل بالكامل تناظريٍّا نظاًما كان بل الكمبيوتر، عىل
ثالثيَّ فيلًما ويشاهد مغلق، بصندوق بمقودين يُمِسك الجالس فالراكُب لراكبيه؛ والرائحة
بخارية دراجة عىل الحركة ملحاكاة املقعُد يهتزُّ الذي الوقت يف ثنائي عارض عرب األبعاد
لتصوير خاصة يدوية كامريا باستخدام األبعاد الثالثية األفالم ُصوِّرت سيارة. يف أو
املتعددة األبعاد الرباعية العنارص اشتملت .(2-13 (شكل هيليج تصميم من ٣٥مم أفالم
ومروحًة املشاِهد، رأس جانبَْي إىل سماعات عرب يخرج صوتًا بالصندوق األخرى الحواس
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القرن ستينيات يف هيليج مورتون تصميم من سينسوراما منظومة استخدام :1-13 شكل
عىل رحالت حاكت التي األبعاد الرباعية التكنولوجيا اخرتاِع براءَة مورتون سجل العرشين.
باستخدام تصويرها تم أنجلوس، ولوس نيويورك مدينة عرب والسيارة البخارية الدراجة
العاَلم، حول املالهي بحدائق األبعاد ثنائية شبيهة نُُظٌم اآلن وتُستخَدم األبعاد. ثالثية كامريا
إهداء الصورة: نفسه. الوقت يف حواس عدة تثري كانت التي هيليج لتكنولوجيا تفتقر لكنها

هيليج. وكاتالني ماريان من
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سيشمها بالتي شبيهًة روائَح يُطِلق باألنف ا خاصٍّ وجهاًزا بل وجهه، عىل بالهواء تدفع
أربع مخاطبة من نفسه الوقت يف سينسوراما منظومة تمكنت الطريق.3 عىل السائق
والشم؛ واللمس والسمع اإلبصار أرسطو: َدها عدَّ التي حواس الخمس من برشية حواس

معها. تتعاَط لم وحدها التذوُّق حاسة

يعرض االفرتايض، الواقع مجال يف والرائد السينمائي املصور هيليج، مورتون :2-13 شكل
القرن خمسينيات نهايات يف ابتكرها التي األبعاد الثالثية سينسوراما كامريا منظومة
أصغر عدستني فوق مثبتة الربيسكوب كعدسة كبرية رؤية بعدسة تمتعت والتي العرشين،
ماريان من إهداء الصورة: أسفَلها. جنٍب إىل جنبًا مركبتني ٣٥مم أفالم كامريتَْي لزوج

هيليج. وكاتالني
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واكتشف أنجلوس، لوس يف بمنزله ١٩٩٠ عام هيليج مورتون رينجولد هاورد زار
من الرغم وعىل مغطٍّى. بفناءٍ (تقريبًا) يعمل يزال ال سينسوراما بصندوق يحتفظ أنه
رينجولد قال والروائح، املروحة نظاما وتعطََّل ُصفرًة اكتَسَب األبعاد الثالثي الفيلم أن
بوجية عىل لرحلٍة األبعاد الثالثية تصويراته يف أخاذة بدرجٍة واقعيٍّا كان النظام إن
دراجة وعىل هليكوبرت طائرة يف ورحالت نيويورك، مدينة يف بخارية ودراجة صحراوية
شابة مع املكشوفة السيارة رحلة كانت أنجلوس.4 لوس يف مكشوفة سيارة ويف هوائية
مثريًة رقصاٍت ترقص رشقية راقصة أخرى، سيدة مع بمشهٍد وانتهت سابرينا تُدَعى
عىل رينجولد هيليج أطلع متناوبة. سماعات عرب ترنُّ بأصابعها نُوج والصُّ الكامريا أمام
برائحِة مصحوبًا كان ألنه الخصوص؛ وجه عىل املشهد بهذا أُعِجبوا مستثمريه بعض أن
من جزءًا سينسوراما لجهاز التقني التعقيد كان األصيل.5 سينسوراما صندوق يف عطٍر
بتقاطع َمَالٍه بحديقة نظام أول ُركِّب فقد واسع؛ نطاق عىل انتشاره عدم وراء السبب
نفسه. اليوم يف تعطََّل ما ورسعان نيويورك، يف وبرودواي والخمسني الثاني شارَعي
الحواس املتعددة التكنولوجيا تعقيد أن يبدو لكْن الصندوق، قدرة لتحسني جهوٌد بُِذلت

العرص.6 ذاك يف املتاح التكنولوجي َر التطوُّ فاَق
البتكار إلهامه استَمدَّ سينمائيٍّا، ومصوًرا الوثائقية لألفالم منتًجا هيليج كان وملا
يف لها ظهوٍر أول يف الشاشة العريض السينرياما عرض مشاهدته عقب السينسوراما
السينرياما» هي «هذه نفسه الفيلم مشاهدتي طفولتي يف وأتذكَّر 7.١٩٥٣ عام نيويورك
يف الفيلم ُعِرض أوهايو. والية يف لكْن نيويورك، يف هيليج ألهم الذي سينرياما) إذ (ذس
أقسام ثالثة إىل مة مقسَّ ضخمة شاشة عىل بأوهايو كولومبوس يف خاصة سينرياما دار
بسلسلة العرض بدأ منفصلة. قمرات داخل متزامنة عرٍض أجهزِة ثالثِة باستخدام
أفعواني؛ قطار بمقدمة مثبتًة الكامريا كانت حيث املشهد؛ يف املشارك منظور من لقطات
علم عىل حينَها أكن لم الصغرى. أختي فيهم بَمن يرصخون، املشاهدين بعض جعل ما
الشاشة العريضة السينرياما أفالم لكن «االستغراق»، أو بُْعد» عن «الحضور باملصطلحني
األفعواني القطار نستقل أننا لو كما نشعر جعلتنا رؤيتنا، مجال محيَط أشبَعْت التي
َوْحٍي بمثابة السينرياما أفالم تحاكيها التي األماكن يف باالستغراق الشعور كان فعليٍّا.
وعرض األبعاد الثالثية األفالم صنع عىل الالحق لعمله الحافَز وكان هيليج، عىل هبََط
االفرتايض، الواقع من أوَّليني شكَلنْي والسينرياما السينسوراما كانت املتعددة. الوسائط
الرقمية. املحاكاة تقنيات ابتكاِر انتظار يف كانت تعقيًدا األكثر االستغراق تطبيقات لكن
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الرقمي الواقع موقف

ينقلها التي وتلك وسيط) دون (من الفعلية البرشية الخربة بني الفاصل الحد يذوب
املعزَّز. الواقع مع خاصًة األخرية، التكنولوجية التطورات مع ذوبانه ويزداد وسيط،
الوسيطة الخربات عىل يطلق أن الرقمية، األلعاب خبري كاسرتونوفا، إدوارد ل يفضِّ
الجامع.8 املصطلح بهذا أيًضا أنا أستعني وسوف الرقمية»، «الوقائع واملعزَّزة االفرتاضية
للباحث ،5-13 الصورة (انظر «العلمي» االفرتايض الواقع بني كذلك كاسرتونوفا يميِّز
مثل ألعاٍب مماِرسو يعلمه الذي «العميل»، االفرتايض والواقع (١٩٦٥ يف سذرالند إيفان
الوقائع كْوِن من ع وسأوسِّ اإلنرتنت.9 عىل اليف» و«َسكند ووركرافت» أوف «وورلد
تيليربيزنس® مثل الدقة العالية املؤتمرات عقد تكنولوجيات ليشمل العملية االفرتاضية
املؤتمرات لعقد سيسكو نظام أن الِحْظ .4-13 بالصورة ح املوضَّ سيسكو، رشكة من
بالفرنسية حرفيٍّا (يعني ترمبلوي بتكنيك مرسومة مفاوضات طاولة يستخدم بُعد عن
بُْعد. عن املشاركني شاشات يف األخرى بالطاوالت بسالسٍة تمتزج إذ البرصي)؛ الخداع
لتعزيز مضيئة خلفية عىل تكون بحيث الدقة العالية الشاشات وأشكال أحجام تُضبط
«سلسلة أنه عىل بُْعد عن الحضور وجاكسون أوجدن يعرِّف بُْعد. عن الحضور انطباع
جغرافية»، مسافات تفصلهم من بني لوجه وجًها مقابالٍت تتيح التي التكنولوجيات من
البرصي الخداع وفكرُة الدقة.10 العاليِة الشاشة الضخمِة التكنولوجياِت مع خاصًة
بمساحة انطباع لخلق والرومان اإلغريق لفناني استخدامه يف السبق يعود مرئي تكنيٌك
التكنيك هذا الفنانون استخدم فحسب. ببُْعَديْن مرسومة األبعاد ثالثية أشياء أو أرحب
الُعمق انطباع تخلق التي املسارح وديكورات والقباب الجداريات عىل قرنًا ٢٠ من ألكثر
التي الصور بمشاهدة البرش ويستمتع .(3-13 الصورة (انظر األبعاد ثنائي إطار يف
بالتقنية واألفالم الفيديو مقاطع مشاهدة جاذبية من جزءًا هذا يكون وربما العني، تخدع

الراهن. الوقت يف األبعاد الثالثية
املرئية املؤتمرات عقد عن بُعد عن الحضور تقنية تمييز يف آَخر حيوي مفهوم ثمة
لدى املؤتمرات عقد منظومة مو مصمِّ يَأُْل لم «االستغراق».11 فكرة وهو التقليدية،
باالستغراق االنطباع لتعزيز الشاشات وحجم واملكان الطاولة تصميم يف جهًدا سيسكو
والصوِت الدقة، العاليِة املتعددة العرض بشاشاِت البيئُة تلك الوسيطة.12 البيئة هذه يف
عْرٍض نُُظم استخدام يكتنف وهو الوسائط.13 «ثراء» فكرة عىل مثاٌل الجودة؛ العايل
غري الدقيقة التلميحات مالحظَة تتيح تعقيًدا أكثر رسائل إيصال لتيسري الدقة عالية

307



الرقمي الكون

،١٨٧٤ عام إىل تعود البرصي الخداع بتكنيك لوحة هي النقد» من «الهروب :3-13 شكل
ثالث ببُْعد انطباٍع إضافَة يقصد كان الذي كاسو ديل بوريل بريى اإلسباني الفنان رسمها

مدريد. إسبانيا، بنك من إهداء املصدر: األبعاد. ثنائية صورة إىل (العمق)

العالية الشاشات إن الواقع، يف الحقيقي. الزمن يف تعقيٍب عىل الحصول مع اللفظية،
املباِرشَة املالحظَة يحاكي البرصي التفصيل من مستًوى تعرض الطبيعي بالحجم الدقة
يف نلمسها التي املراوغة) أو ْدق بالصِّ توحي أن يمكن التي الدقيقة (والتلميحات للسلوك

لوجه. وجًها اليومية مقابالتنا
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ويستخدم سيسكو، رشكة من املرئية املؤتمرات لعقد تيليربيزنس® نظام :4-13 شكل
املشاركني بأن انطباٍع لخلق املفاوضات غرفة طاولة من وجزءًا الدقة عاليَة شاشاٍت النظاُم
غرفٍة وكلُّ باملقدمة. كاملوجودين نفسها بالغرفة موجودون بالخلفية بُْعد عن االجتماع يف
ترددي نطاٍق عْرَض وتتطلَّب دوالر، ألف ٣٠٠ تتكلَّف الجودة العايل التليفزيون بنظام مزوَّدٍة
سيستمز. سيسكو لرشكة محفوظة والنرش التأليف حقوق الصورة: البث. لغرض معترب

بُْعد عن لالجتماعات ُغَرف توفري بوسعها الُكربى والرشكات املؤسسات أن حني يف
التكنولوجيا هذه يصادفون النت مواطني أغلب فإن الدوالرات؛ من اآلالف مئات تكلِّف
املكتبية، الكمبيوتر أجهزة شاشات أعىل املثبتة الصغرية الويب كامريات يستخدمون وهم
الحضور فكرة أن إىل سأذهب املحمولة. الهواتف أو املحمولة الكمبيوترات يف املدمجة أو
افتقارها من الرغم عىل دقًة، األقل التكنولوجيات لتشمل نطاقها توسيع ينبغي بُْعد عن
صورٍة من له تفتقر فما الدقة. العاليُة النُُّظُم به تتمتَّع الذي الوسائط لثراء النسبي
األصدقاء مع التواُصل يف بُْعد عن االنفعايل الحضوُر يعوِّضه صوٍت وجودِة مستغِرقٍة
رؤيته حاَل بعيٍد معركٍة ميداِن يف لجندي االنفعايل الفعل ردَّ نتخيَّل أن ولنا واألحباء.
باستخدام مكاملة عرب األميال آالف بُْعِد عىل يضحكون أصواتهم وسماع يبتسمون، أطفاَله
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باستخدام االنفعايل الثراء لتشمل الوسائط ثراء فكرة توسعة وينبغي الويب. كامريا
املعارصة. املحمولة والهواتف الويب كامريات عىل تنطبق الدقة منخفضة تكنولوجيات

تيليربيزنس® مثل الدقة العالية التكنولوجيات باستخدام بُْعد عن املؤتمرات عقد
سكايروم® مثل الدقة املنخفضة املكتبية الكمبيوتر أجهزة أنظمة أو سيسكو، رشكة من
مستخِدمون غالبًا سيصادفها التي الرقمي الواقع أنواع هي سكايب؛ أو بي إتش من
بسبب جوٍّا للسفر املتصاعدة والكلفة القريب. املستقبل يف األلعاب مماريس غري من
املرئية االجتماعات عقد تكنولوجيا استخدام زيادة إىل ستؤدي املرتفعة الوقود تكاليف
بكامريات واالستعانة الرتددي النطاق عرض زيادة ومع والشخصية. املهنية لألغراض
يف عاليٍة بدقٍة األبعاد الثالثية املؤتمرات عقد تكنولوجيا تطوير فإن الدقة؛ عالية مزدوجة
أخرى، ناحيٍة من املشاهد. عني يف أخاذة بواقعية تمتاز مدهشة صوًرا سيهيِّئ املستقبل،
مستًوى ر ستوفِّ سكايب مثل التكلفة املنخفضة املرئية االجتماعات عقد تكنولوجيات حتى

املحمولة. الهواتف وكامريات الويب كامريات يف للتطور نتيجًة الواقعية؛ من نًا محسَّ

الكمبيوتر ورسوميات باد سكيتش تكنولوجيا

القرن سبعينيات يف الكمبيوتر عىل القائمة االفرتايض الواقع تكنولوجيات َطْرُح كان
ستينيات يف الحاسوبية الرسومية التكنولوجيات ابتكار عىل معتِمًدا وثمانينياته؛ العرشين
حينها العليا الدراسات طالب سذرالند إليفان املجال هذا يف الريادة كانت القرن. ذاك
علماء من جيلني مع التعاوني العمَل املهنية حياتُه شملت الحًقا). الجامعي (واألستاذ
حني هذا. يومنا حتى مستمرٍّا املجال هذا يف عمله يزال وال الرسوميات، وفناني الكمبيوتر
طلبة من الكثري إىل بالنسبة طلباته تتوقَّف ال ًها موجِّ كان الجامعي، األستاذ منصب شغل
الكمبيوتر. وعلوم رسوميات يف مثمرة مهنية بحيوات اضطلعوا الذين العليا الدراسات
البدائي سايمون كمبيوتر عىل الرياضيات برامج كتابة كيفية نفسه سذرالند علََّم وقد
القرن خمسينيات أوائل يف بنرباسكا هيستينجز يف العليا باملدرسة طالبًا كان عندما
كانت اإللكرتونية الكمبيوترات أن اعتبار عىل الربمجة مجال يف أعجوبًة كان العرشين.
بكالوريوس عىل سذرالند حصل العرشين. القرن أربعينيات نهاية يف لتوِّها ابتُِكرت قد
ودرجة ،١٩٥٩ عام تيك كارنيجي جامعة من الكهربية الهندسة ص تخصُّ يف العلوم
دراسيتني منحتني عىل حصل حيث ،١٩٦٠ عام للتقنية كاليفورنيا معهد من املاجستري

الدرجتني. لنيل كاملتني
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َمه صمَّ الذي باد سكيتش برنامج يعرض سذرالند إيفان الدكتوراه طالب :5-13 شكل
يف للتكنولوجيا ماساتشوستس بمعهد لينكولن بمخترب إكس-٢ تي الكمبيوتر باستخدام
وصل ثم الشاشة، عىل النقاط لتحديِد والنقر للتأشري ضوئيٍّا قلًما إيفان استخدم .١٩٦٥

للتكنولوجيا. ماساتشوستس معهد الصورة: بخطوٍط. بينها

عام للتكنولوجيا ماساتشوستس بمعهد الدكتوراه درجة لنيل دراساته سذرالند بدأ
منظومة تطوير يف مستمرٍّا كان حيث باملعهد؛ الرسية البالغ لينكولن بمخترب ١٩٦٠
استعرضناها التي (سيدج) األوتوماتيكية شبه األرضية البيئة األمريكية: الجوي الدفاع
بتقنية تعمل مستديرة ضخمة بشاشة الجوي الدفاع ضباط استعان الرابع. الفصل يف
الحرب إبَّان 3-4 بالصورة ًحا موضَّ ضوئيٍّا مسدًسا واستخدموا الكاثود، أشعة أنابيب
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رئيسيني عنرصين واملسدس الشاشة وكانت املهاجمة، الروسية الطائرات ب لتعقُّ الباردة
الضوئية املسدسات وباستخدام سيدج. بمنظومة والكمبيوتر اإلنسان بني التفاعل يف
ينقرون األمريكي الجوي الدفاع ضباط كان شكلها)، َ تغريَّ إذ باألقالم الحًقا يت ُسمِّ (التي
الهدف، تحرُّك ومع به. لتعقُّ محتمًال هدًفا تمثِّل الرادار شاشة عىل مضيئة نقطة عىل
عىل مساره سرتسم الضوئي املسدس باستخدام املضيئة النقطة عىل ثانية نقرة فإن
توجيه سيجري ثم رسعته؛ أيًضا وستحسب الشاشة، عىل أبيض مستهَدف» «أثر هيئة
روسية قاذفًة الظن أغلب سيكون (الذي عليه وتتعرَّف الهدَف لتواِجه اعرتاضية طائرة
التسمية إىل قاد ما هي املتجه رسم وعملية الجوية).14 املتحدة الواليات دفاعات تخترب
إيه طراز من هائل مركزي كمبيوتر بالشاشات املتحكم كان متجهية».15 «رسوميات
عىل مبكًرا نموذًجا الشاشات وكانت إم، بي آي رشكة إنتاج من كيو-٧ إس إن/إف
وَعْرِضها الواردة، املعلومات من ضخمة كميات ُمعاَلجِة عىل الكمبيوتر أجهزة قدرة
عمله سذرالند بنى برسعة.16 له واالستجابة رؤيته البرشية للعني يمكن بتنسيٍق برصيٍّا
مخترب يف امُلنَجز السابق العمل عىل االفرتايض والواقع الكمبيوتر رسوميات يف الرائد
باستخدام واعرتاضها الطائرات ب تعقُّ يف للتكنولوجيا ماساتشوستس بمعهد لينكولن
واملسدسات الكاثود أشعة أنابيب بتقنية تعمل مستديرة وشاشاٍت مهولة، حاسوبيٍة قدرٍة
اإلنرتنت شبكة إنشاء بتمويل األمريكية الدفاع وزارة تكتِف لم متجهات. لرسم الضوئية
حقَيلْ ابتكاِر يف ساَعَد الجوي للدفاع سيدج منظومة تمويل إن بل أربانت، شبكة عرب

العرشين. القرن وسبعينيات ستينيات يف االفرتايض والواقع الكمبيوتر رسوميات
رسالة عىل املرشف للتكنولوجيا، ماساتشوستس بمعهد األستاذ شانون، كلود كان
الذي التناظري التفاضيل املحلل كمبيوتر عىل كلود عمل سذرالند. أَعدَّها التي الدكتوراه
الرائد الواضَع وكان ،١٩٣٦ عام العليا بالدراسات طالٌب وهو بوش فانيفار ابتكره
ذلك كان الصلة.17 ذي شانون-ويفر اتصال نموذج من املستمدة املعلومات لنظرية
بالغ وكان متحفًظا، شخًصا كلود كان فقد السابق، األكاديمي سذرالند سجلِّ عىل برهانًا

عليهم.18 يُِرشف الذين الدكتوراه لطالب االنتقاء
وهي الدكتوراه، درجة لنيل سذرالند رسالة موضوَع باد سكيتش تكنولوجيا كانت
َضْت تمخَّ التي املنتجات بني ومن اليوَم. املستخدمة الكمبيوتر رسوميات نُُظم كلِّ سلف
والربمجيات الفيديو، ومقاطع األفالم يف املستخدمة بالكمبيوتر املنشأة الصور عنها:
التصميم وعمليُة وإلسرتيتور.19 فوتوشوب أدوبي مثل واسٍع نطاٍق عىل املستخَدمة
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مخطط إلعداد رسٍم برنامَج قبُل من استخَدَم شخٍص أليِّ مألوفٌة الكمبيوتر بمساعدة
باستخدام الشاشة عىل نقطة فوق املستخدم ينقر باد، سكيتش برنامج يف بمستند. بياني
بكمبيوتر مفصليٍّا مفتاًحا ل املشغِّ واستخدم أخرى؛ نقطة إىل الخط يسحب ثم ضوئي، قلم
إعداد يجري أن فبمجرد 20.(5-13 (شكل النقاط لتحديد لينكولن بمخترب إكس-٢ تي
زوايا لرسم الهندسية الكمبيوتر خوارزميات استخدام ل املشغِّ بوسع يكون الرسم،
جعلها أو الطول بنفس الخطوط وجعل مثًال) درجة ٩٠ أو ٣٠ (بقياس متساوية

متوازية.
أداة استخدام عىل قدرتها هي باد سكيتش لتكنولوجيا الرئيسية امليزات إحدى كانت
كمبيوتر مستخدم ألي مألوًفا سيكون بدوره التكنيُك وهذا الرسم، حجم لتعديل قصٍّ
بمقياٍس تصغريها أو تكبريها أجل من البيانية املخططات أو الصور زاوية يسحب
وقَت الكمبيوتر عاَلم يف كبرية ضجًة باد سكيتش تكنولوجيا أحدثت جودتها. يضري ال
الحقيقي الزمن يف الكمبيوتر جهاز مع يتفاعل املستخدم مشاهدة لحظُة وكانت ابتكارها.
تلك يف أنه وأتذكر عليا). دراسات طالب منهم (كثريٌ التقنية عىل للمطَِّلعني ملهمة لحظًة
البطاقات من مجموعات إعداد من والكمبيوتر اإلنسان بني التفاعل معظم تألَّف الحقبة
سكيتش تكن لم الليل. طوال مهول مركزي كمبيوتر جهاز عىل تشغيلها يجري املثقوبة
يف ٍل تحوُّ نقطَة أيًضا كانت بل فحسب، الجرافيك تصميم مجال يف إلهام مصدَر باد
التي الكمبيوتر بمساعدة التصميم أدوات ابتكار إىل أدت فقد البرشية؛ املهارات تعزيز
وأيُّ العالم. حول واملخطِّطون املعماريون واملهندسون التقنيون املهندسون يستخدمها
كان (كما ١٩٨٠ عام قبل الوسطى باملدرسة امليكانيكي الرسَم قبُل من درس شخٍص
األقالم ومرباة البالستيكية واملثلثات T املسطرة استخدام يف مشقًة وواَجَه معي)، الحال
بسبب بالًغا تقديًرا الكمبيوتر بمساعدة التصميَم سيقدِّر التقنية، الرسم الرصاصوأقالم

األخطاء. تصحيح يف النسبية وسهولته استخدامه رسعة

االفرتايض الواقع

مع (بالتعاون ابتكر ،١٩٦٨ عام هارفرد بجامعة للهندسة أستاذًا سذرالند كان حينما
بشاشة مزوَّدٍة االفرتايض للواقع منظومٍة أوَل سربول) روبرت العليا الدراسات طالب
السقف، من متدلٍّ أنبوٍب عىل بها االحتفاظ لزم أن الثقل من الرأس شاشة بلغت للرأس.
مستشعرات X حرف شكل عىل الهيكل حوى .(7-13 (شكل استخدامها حني فصلها ثم
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معهد يف سذرالند إيفان رسالة عىل املرشف شانون كلود الدكتور كان :6-13 شكل
،١٩٤٨ عام نُِرشت بحثية ورقة يف املعلومات نظرية كلود رشح للتكنولوجيا. ماساتشوستس
مع ١٩٥٠ عام بالصورة كلود يظهر الثنائي». «الرقم من املشتق «الِبت» مصطلَح وسكَّ
كانت ذلك. أثناء وتتعلم املتاهة لتجتاز برمجها التي «ثيسيوس» الكهروميكانيكية الفأرة
محفوظة والنرش التأليف حقوق الصورة: االصطناعي. الذكاء عىل األوىل تجاربه إحدى الفأرة

تي. آند تي إيه شانون، ملخترب

يشاهدها التي البرصية الصور من تغريِّ ثم الفراغ، يف املستخدم رأس حركات تتتبَّع
أنه من الرغم (عىل رقميٍّا ُمخلق لعاَلم تطبيٍق أوَل ذلك كان حركته. بحسب املستخدم
يف بنفسه ل يتجوَّ وهو املستخدم يخربه أن يمكن هيكيل) مخطط مجرد البداية يف كان

األنحاء.
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نسخة يخترب االفرتايض، والواقع الكمبيوتر رسوميات رائد سذرالند، إيفان :7-13 شكل
املستشعُر يلتقط .١٩٦٨ عام للتكنولوجيا ماساتشوستس بمعهد الرأس شاشات من مبكرة
يف رأسه موضع ب تعقُّ طريق عن املستخِدم نظرة اتجاَه بالسقف املثبت X حرف شكل عىل

للتكنولوجيا. ماساتشوستس معهد الصورة: الفراغ.

البساطة بالغَة كانت الكمبيوتر بواسطة املنشأة التجسيمات أن من الرغم عىل
ثالثية معقدة أجسام إىل هيكلية رسوم من َرْت تطوَّ فقد اليوَم، الفيديو ألعاب بمعايري
الرأس أعىل تغطي خوذ إىل الرأس شاشات وتطورت مرئية. مضلعات من مشكَّلة األبعاد
بالواقعية اإلحساس ولتعزيز دقتها. ن تحسُّ مع بالتفاصيل نابضة ملونة وتعرضصوًرا
وجارون زيمرمان توماس االفرتايض، الواقع رائدا ابتكر املستخدم، بها يشعر التي
وتحريكها.21 االفرتاضية باألجسام اإلمساك بوسعه كان الذي البيانات» «قفاز النري،
ثالثية بيئات يف التفاعل للبرش يمكن حيث الحواس متعددة واجهات َخْلق الهدف كان
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َرْت وفَّ التي البيانات وقفازات الرأس شاشات باستخدام الكمبيوتر أجهزة تكوِّنها األبعاد
وملسيًة. وبرصيًة سمعيًة واجهاٍت

الذي ،٢٠٠٢ عام إنتاج من ريبورت) (مينورتي األقلية» «تقرير فيلم يف :8-13 شكل
َد جسَّ الذي أندرتون، جون الجرائم، استباق قسم ق محقِّ يرتدي املستقبل، يف أحداثه تدور
افرتايض عرض باستخدام املعلومات الستخراج البيانات قفاَزْي كروز، توم املمثل شخصيته
يكون ربما جريمٍة. ارتكاِب عىل املوِشكني بهم املشتبه عن بياناٍت قاعدة من األبعاد ثالثي
املرئي األثر لكن باألفكار، أو بالكالم ًها موجَّ املستقبل يف تلك املرئية البيانات قواعد استخدام
لإلنتاج فوكس سينتشوري تونتيث رشكة الصورة: ينىس. ال ذاك االفرتايض الواقَع ملشهد

جي. كيه إس ووركس دريم ورشكة السينمائي

إيرث جوجل إىل ماك آرك من

إنشاء إىل للتكنولوجيا ماساتشوستس بمعهد الكمبيوتر تجسيمات يف الرائد العمل أدى
تشتهر نجروبونتي. ونيكوالس بولت ريتشارد األستاذين يد عىل اآللية الهندسة مجموعة
معروفة وكانت اإلعالمي، للتكنولوجيا ماساتشوستس معهد مخترب باسم اليوَم املجموعُة
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جديد جيل عىل أثرها ترَكْت وقد املتداول، االختصار سبيل عىل ماك آرك باسم آنذاك
بالكهوف؛ الشبيهة الوسائط ُغرف فكرة طرحا لقد الكمبيوتر. رسوميات علماء من
جدران تُعَرضعىل الكمبيوتر بواسطة منشأٍة صوٍر مع التفاُعل للمستخدم يتسنَّى حيث
للتعرف تجريبية تكنولوجيات املتعددة الوسائط بيئة وشملت ُمغلقة. مساحة وسقف
بني التفاعل ألغراض التوجيه أوامر إيماءة عىل والتعرف العني، حركة وتتبُّع الصوت عىل

.١٩٦٠ عام مرة أول ليكاليدر َره تصوَّ كما والكمبيوتر اإلنسان
أجل من والخاص الحكومي الدعمني عىل الحصول يف أقرانه نجروبونتي فاق
(من األمريكية الدفاع وزارة رعت ماك. آرك يف تطويرها جرى التي املبتكرة املرشوعات
عىل أُطِلق الشخيص. املستوى عىل أتذكره الذي ماك آرك مرشوَع أربا) وكالة خالل
بمؤتمر الرئيسية الجلسة كان شاهدته الذي والعرض الفيلمية، أسبن خريطة املرشوع
ضخمة شاشة العرض ضمَّ العرشين. القرن ثمانينيات مطلع يف االتصاالت لتكنولوجيا
يتحكَّم — آنذاك حديثة كانت تكنولوجيا — البرصية الفيديو ألقراص لني مشغِّ تستخدم
مقصًدا تُعتَرب التي بكولورادو أسبن ملدينة بخريطة العرض بدأ صغري. كمبيوتر بهما
املدينة خريطة عىل والوجهة االنطالق نقطتَي ُل املشغِّ َد وحدَّ الجليد، عىل التزلج ملمارسة
ميزٌة هذه أن من الرغم عىل النقطتني. بني مثاليٍّا مساًرا الربنامج رسم ثم التفاعلية،
الحدود. ألبعد مبتكرًة فكرًة حينها كانت اليوَم، اإللكرتونية الخرائط برامج يف تقليدية
املركبة سائق منظور من مشهًدا طاَلْعنا التشغيل، زر عىل ل املشغِّ ضغط أن بمجرد
عىل باللمس تحكم أدوات وباستخدام الطريق. طول عىل االنطالق نقطة نغادر ونحن
املشهد حتى أو الجانبي املشهد إىل األمامي املشهد من َل التحوُّ ل للمشغِّ تسنَّى الشاشة،
أفالم مشاهدة تجربة يحاكي املرشوع كان اللحظة تلك حتى املتحركة. مركبتنا خلف
أفالم كامريات بتسع ملتقطة بصوٍر تميََّزْت التي الدائرية، الرؤية بتكنيك رة امُلصوَّ ديزني
دائرية شاشة عىل الند ديزني يف كبري بمرسح تُعَرض ثم سيارة، قمة عىل مثبتة ٣٥مم

درجة. ٣٦٠ بزاوية
األخرى، الدائرية الرؤية أفالم كسائر ليس الفيلم هذا بأن تفيد إشارة أوَل استوعبُْت
ثالثة. بني من طريق اتخاذ بوسعنا فكان الشاشة، عىل طرق تقاطع من اقرتبنا عندما
ننطلق ونحن املشهد واَصَل ثم الناصية، حول نلتفُّ ونحن ثانية ِميلِّ مقداَر الفيلم تخطَّى
ُل املشغِّ نَقَر عندما به حظينا جانبيٍّا مشهًدا التالية املفاجأة كانت التايل. الشارع طول عىل
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عرش، التاسع القرن ثمانينيات إىل تعود ثابتة بصورة مشابًها مشهًدا وطاَلْعنا بنايٍة، عىل
ألول نشاهد كنا املوقع. ذاك عن موجز وثائقي إىل املشهد فانتَقَل أخرى نقرًة نَقَر ثم
وأنا الحضور عىل الفيلم تأثريُ مسامعي إىل وتناهى بسالسة، متفاِعلة فائقًة وسائَط مرة
ملدينة مختًرصا استعراًضا الخريطة مو مصمِّ قدََّم ب. التعجُّ فرط من شهقاتهم أسمع
رة املصوَّ الشوارَع ضمَّ وقد املتعددة، والوسائط املتعددة بالطبقات باالستعانة أسبن
تقاُطع وكل سيارات)، عىل مثبتة ١٦مم سينمائية كامريات أربع (باستخدام بالفيلم
للبنايات أرشيفية وصوًرا األبعاد، ثالثيَة ومخططاٍت اتجاهات، عدة من بالفيلم ر ُمصوَّ
املرشوع، يف ما أبرز التنقل. خريطة عىل معلوماتية ورشيحًة ويلر، أوبرا دار مثل البارزة
والشتاء الخريف مشهدي بني ل املشغِّ انتقال كان يتعاىل، الحضور تصفيق جعل والذي
كبري قيادة تحت الب، آرك مجموعة صوَّرت الطريق. طول عىل يتقدمون واملشاهدون
مرًة َرتْها صوَّ ثم الخريف، فصل يف طرٍق وتقاُطع شارع كلَّ ليبمان، آندرو الباحثني
استخداَم األساسية التكنولوجيا واكتنفت الشتاء. فصل منتصف يف بالجليد مغطَّاة أخرى
امَلشاِهد، بني برسعة لالنتقال الكمبيوتر بها يتحكَّم التي الثنائية الفيديو أقراص الت مشغِّ

أسبن.22 شوارع عرب امُلشاِهد فيه يتقدَّم الذي الوقت يف
النابض العرض كان الحضور بني من االتصاالت تكنولوجيا خرباء إعجاَب أثار ما
األماكن ألحد البرشي االستيعاب لتعزيز للوسائط الت مشغِّ عدة الستخدام بالحياة
امُلشاِهد إعجاب من الفيلم إىل املضافة املعلوماتية املواد طبقاُت زاَدْت كما وتاريخه.
عىل للتزلج وكمدينٍة عرش، التاسع القرن ثمانينيات يف تعديٍن كبلدِة أسبن بتاريخ
األفالم دْمِج عرب املستقبيل، التليكمبيوتر عىل إطاللًة املرشوع كان .١٩٧٩ عام الجليد
املتعددة الوسائط معلومات من عدة طبقات إىل النفاذ أجل من والحوسبة والفيديو
باستخدام مشابهة الوسائط متعددة بيئة يخربوا أن النت مواطني بوسع وحاليٍّا املرتبطة.
وعىل اإلنرتنت. عرب إليها النفاذ يمكن التي إيرث، جوجل بربنامج فيو سرتيت تكنولوجيا
درجة ٣٦٠ بزاوية املشاَهدة املستخِدم فبوسع متحركة، غري ثابتٌة الصور أن من الرغم
ويف ألخرى. نقطٍة من معني بشارع افرتاضيٍّا االنتقال ويمكنه بالصورة، نقطٍة كلِّ من
حوله فيما النظر بمقدوره املستخدم إن حيث من املتحركة الوسائط من أفيد هذا الواقع
بصور إيرث جوجل مستخدمو يستبدل كذلك نقطة. كل يف لة مفصَّ َمشاِهد وُمطاَلعة
هذا تفعيل عند تظهر األبعاد ثالثية نَُسًخا للبنايات األبعاد الثنائية الصناعي القمر
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ثالثية؛ بأبعاد للكواكب الطبيعية املناظر إيرث جوجل برنامج عرض ما ودائًما الوضع.
األخرى. هي ثالثيٍة بأبعاٍد اإلنسان صنعها التي البنى تظهر واليوَم

افرتاضية كعوالم الفيديو ألعاب

معهد طالبا َم صمَّ تقريبًا. الرقمية الحوسبة ِقدم قديمة اإللكرتونية األلعاب
راسل، ستيفن قيادة تحت جريتس، إم وجيه ويتانن واين للتكنولوجيا؛ ماساتشوستس
الكمبيوتر. عىل القائمة الفيديو ألعاب أوىل إحدى وهي ،١٩٦١ يف وور سبيس لعبَة
متوسط كمبيوتر أول عىل تعمل البساطة، بالغة تحكُّم أدوات استخداَم اللعبة نَِت تضمَّ
لتوجيه بي-١) دي بي يس إي دي (طراز للتكنولوجيا ماساتشوستس معهد ابتكره
تقرتب أهداٍف عىل النار إطالق أثناء الفضاء عرب للطريان األبعاد ثنائية فضائية سفن
مارسوا الكمبيوتر علوم طالب مئات لكن ا، جدٍّ بدائيًة اللعبة تبدو اليوم، بمعايري منها.23
كمبيوتر. بأجهزة املتصلة الطرفية األجهزة أو الكمبيوتر أجهزة عىل الحقاتها أو اللعبة
يف له موجًزا أسوق ولذا عدة، كتٌب له تُفَرد الفيديو وألعاب الكمبيوتر تطور تاريخ إن

افرتاضية.24 كبيئات اإللكرتونية األلعاب ر تطوُّ سياق
األلعاب من املقياس حيث من تتنوع اإللكرتونية، األلعاب أصناف من الكثري ثمة
بعرض حائطية بالزما شاشات تُعَرضعىل التي األلعاب إىل املحمولة الهواتف عىل املثبتة
ومتوسطة. مركزية كمبيوترات عىل وور، سبيس مثل األوىل، األلعاب لت ُشغِّ بوصة. ٥٢
القرن سبعينيات يف املعدنية بالعمالت تعمل التي اإللكرتونية األلعاُب مرة ألول ظهرت
القرن تسعينيات مع تمتََّعْت، التي اإللكرتونية األجهزة أوائل بني من وكانت العرشين،
زالجات عىل الالعبون يجلس بينما معها، التماس مع تتفاعل ملسيٍة بواجهاٍت العرشين،
لالتصال مة امُلصمَّ املستقلة األلعاب أجهزة طرح مع كالحقيقية. مائية ودراجات جليد
أغلب يألفها املتحدة والواليات اليابان يف األلعاب من سلسلة أُنِتجت التليفزيون، بشاشات
ماريو سوبر كونج، دونكي باك-مان، و١٩٩٠: ١٩٦٠ عاَمْي بني املولودين النت مواطني
ليجيند توريزمو، جران دراجونز، آند دانجنز سيمز، ذا ميست، تريل، أوريجون براذرز،
صوُر تصطبغ ما غالبًا .(1-13 الجدول (انظر هالو أوتو، ثيفت جراند زيلدا، أوف
مع املرءُ يماِرسها التي اإللكرتونية لأللعاب حيٍة بذكرياٍت السنوات هذه إبَّان الطفولة

وأرسته. أصدقائه
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اإللكرتونية.* األلعاب تطور :1-13 جدول

األلعاب األنظمة واألصناف املنصات الطور

سبيس لالعبني، التنس ،X O
وور

يس، إيه إس دي إي
يس إي دي بروكهيفني،
(معهد بي-١ دي بي

ماساتشوستس
للتكنولوجيا.)

املركزي الكمبيوتر
والكمبيوترات

املتوسطة

النشوء:
١٩٦١–١٩٧٢

إنفيدرز، سبيس بونج،
دونكي باك-مان، أسرتويدز،
براذرز. ماريو سوبر كونج،

أتاري، ماجنافوكس،
سيجا. كومودور،

األلعاب أجهزة
األوىل، املستقلة

اإللكرتونية واأللعاب
بالعمالت تعمل التي

املعدنية.

األول: االزدهار
١٩٧٢–١٩٨٣

سيم ميست، تريل، أوريجون
دراجونز. آند دانجنز سيتي،

أبل، كومودور، أتاري،
الشخصية. الحاسبات كل

الكمبيوترات
الشخصية.

ألعاب
الكمبيوتر

من الشخيص:
ثمانينيات

العرشين القرن
الوقت حتى

الراهن.
الكائن تي: «إي لعبة عرض

إكسرتا ذي تي (إي الفضائي»
أوانه. قبل تريستال)

أتاري. األجهزة ألعاب
املستقلة.

االنتكاسة
الُكربى:
.١٩٨٤

أوف ليجيند توريزمو، جران
هالو، أوتو، ثيفت جراند زيلدا،
هريو. جيتار ديوتي، أوف كول

إن إس-إس إي إن جهاز
من يس إس-٦٤-جي إي
ستيشن بالي نينتندو،

إكس سوني، من ١-٢-٣
من ٣٦٠ بوكس
ميكروسوفت.

ألعاب أجهزة
أداءً. أعىل مستقلة

الذهبي: العرص
١٩٨٤ من
الوقت حتى

الراهن.
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األلعاب األنظمة واألصناف املنصات الطور

براذرز، ماريو سوبر نيو
بريدز. آنجري تيرتيس،

نينتندو – بوي جيم
من جري جيم إس، دي

سيجا.

وعىل محمولة ألعاب
املحمولة. الهواتف

األجهزة عرص
من املحمولة:
ثمانينيات

العرشين القرن
الوقت حتى

الراهن.
أوف وورلد إيفركويست،
اليف، َسكند ووركرافت،
(فيسبوك). فيل فارم

الشخصية: الكمبيوترات
املكتبية، الكمبيوتر أجهزة

الكمبيوتر أجهزة
أجهزة املحمولة،

املحمولة الكمبيوتر
الكمبيوترات املصغرة،

اللوحية.

ص تقمُّ ألعاب
الضخمة األدوار
الالعبني املتعددة
اإلنرتنت. عىل

تقمُّص ألعاب
املتعددة األدوار
عىل الالعبني
من اإلنرتنت:
حتى ٢٠٠٦

الراهن. الوقت

سنرتال، دانس بالي، وي
فيت. وي سبورتس، كنيكت

من وي ألعاب جهاز
،(٢٠٠٦) نينتندو رشكة

(إكس كنيكت نظام
.(٢٠١٠) (٣٦٠ بوكس

تفاعلية ألعاب
للحركة. مستشعرة

األلعاب
من الحركية:
حتى ٢٠٠٦

الراهن. الوقت
… التطوير قيد بليزارد، سوني، نينتندو،

أبل ميكروسوفت،
باد). وآي فون (آي

تشاركية ألعاب
ثالثية مستغِرقة

الدقة عالية األبعاد
الحركة. مستشعرة

وما ٢٠١٥ عام
بعده.

جيه نيلسن، إي إس ٢٠٠٧)؛ ماكميالن، بالجريف (نيويورك: االفرتايض» العالم إىل «الخروج كاسرتونوفا، إي املصادر: *
الفيديو»، «ألعاب فصل جيلري، بي ٢٠٠٨)؛ لوتليدج، (نيويورك: الفيديو» أللعاب فهم «نحو توسكا، بي إس سميث، إتش
عرشة الثانية الطبعة االتصاالت»، تكنولوجيا وأساسيات «تحديث (محرران)، ميدو إتش جيه جرانت، إي إيه كتاب يف

.(٢٠١٠ بريس، فوكال (بوسطن:

كان حيث آَخر؛ ازدهاٌر ثم انتكاسٌة أعقبَتْها ازدهار بفرتة الفيديو ألعاب مرت
ألعاب من األوىل لإلصدارات املستهلكني رشاء مع ١٩٨٣ إىل ١٩٧٢ من األول االزدهار
بسبب املستقلة األلعاب أجهزة مبيعات انهارت ،١٩٨٤ ويف املنزلية. املستقلة األجهزة
املستقلة األلعاب أجهزة من شاحناٍت ِمْلءِ نَْقِل إىل أتاري رشكة واضطرت اإلنتاج، فرط
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طْرُح وأثبََت هناك.25 ودفنها نيومكسيكو صحراء إىل املباعة غري األلعاب وخراطيش
أجهزة من أفضل ألعاب منصُة أنه نة، محسَّ رسومية ببطاقات املتمتع املنزيل، الكمبيوتر
الكمبيوتر ألعاب أمام هذه األلعاب لنُُظم قائمٌة تَُقْم ولم العرص. ذاك يف املستقلة األلعاب

.١٩٩٠ عام بعد أداءً األعىل املستقلة الفيديو ألعاب أجهزة مجيء حتى
األقوى املستقلة األلعاب أجهزة طرح مع اإللكرتونية لأللعاب الذهبي العرص بدأ
١٠ كل قفزات عىل التطور واستمر ،١٩٨٥ عام سيستم إنرتتينمينت نينتندو مثل أداءً
بوكس وإكس ،١٩٩٥ يف سوني من ستيشن بالي طرح مع عاًما ٢٠ مدار عىل سنوات
أصبحت املستقلة األلعاب أجهزة بعض أن حني ويف .٢٠٠٥ يف ميكروسوفت من ٣٦٠
باليد محمولة أنظمٍة ابتكاِر إىل ْت أدَّ مور بقانون املدفوعة النمنمة عملية فإن حجًما؛ أكرب
لعبة أوَل نينتندو رشكُة ابتكَرْت كذلك نينتندو. من إس ودي (١٩٨٩) بوي جيم مثل

.٢٠٠٦ عام وي وريموت ألعاب جهاَز طرحها مع للحركة مستشعرة تفاعلية

ووركرافت أوف ووورلد اليف َسكند لُْعبتا افرتاضيان: عاَلمان

الضخمة األدوار ص تقمُّ ألعاَب ووركرافت أوف ووورلد اليف َسكند لعبتَْي عىل يُطَلق
اليف َسكند تقريبًا؛ نفسه الوقت يف اللعبتني كلتا ُطِرحت اإلنرتنت. عىل الالعبني املتعددة
لالنتباه الفتة مقاَرنة عقد ويمكن 26.٢٠٠٤ عام ووركرافت أوف ووورلد ،٢٠٠٣ عام
إذ ازدياد؛ يف الثانية مشرتكي عدُد ينفكُّ ال بينما مشرتكيها عدُد يتضاءل فاألوىل بينهما؛
روزديل فيليب ابتَكَر مليونًا. ١٢ من أكثر ٢٠١٠ عام ووركرافت لعبة مشرتكي عدد بلغ
الرجل مهرجان أثناء إلهام لحظة عليه هبطت بعدما ١٩٩٩ عام اليف َسكند لعبة
رشكَة فيليب َس أسَّ الشمالية.27 نيفادا صحراء يف املنعقد فني) (احتفال السنوي املحرتق
اإلنرتنت؛ عىل عاَلٍم البتكار التكنولوجيا علماء من أساسية بمجموعة واستعان الب، ليندن
ثالثية رقمية (شخصيات أفاتار هيئة عىل اآلخرين مع التفاُعل للمستخِدم يمكن حيث
املستخدمني. تصميم من األبعاد ثالثية بيئات يف واألصوات املشاهد واستكشاف األبعاد)،
البحرية املناطق لتصميم ٢٫٠ الويب إصدار من مبكرة بتكنولوجيا الرشكة استعانَت
كلَّ االفرتايض العالم هذا مستخِدِمي مجتمُع أنشأ والحًقا االفرتايض، العاَلم يف والربية
٢٫٠ الويب إلصدار مميزة سمٌة املستخدم بواسطة املحتوى إنشاء إن تقريبًا. آخر يشء

الويب. من الالحقة للنُّسخ الخصيصة بهذه متمتًعا وسيظل
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الثانية) (الحياة اليف بَسكند اللعبة) مستخِدِمي عىل يُطَلق (كما القاِطِنني وقدرُة
إىل ْت أدَّ أيًضا؛ مظهرهم بل الطبيعية، واملناظر والهياكل األجسام تعديِل ثم إنشاءِ عىل
مركبات باستخدام أو طريانًا أو سريًا فيه االنتقال يمكن األوجه متعدد عاَلم ظهور
عاَمْي بني الوطني املستوى عىل اللعبة صيت ذاع اللعبة. قاطنو مها يصمِّ افرتاضية
١٠ بمقابل) أو مجانًا املشرتكني من (مزيج القاطنني عدُد تجاَوَز حيث و٢٠٠٨؛ ٢٠٠٦
وميجور إم بي وآي وسوني وتويوتا أديداس مثل ُكربى مؤسساٌت دخلت شخص. ماليني
يمكنهم حيث اليف؛ َسكند لعبة يف افرتاضية مساحات إلنشاء املنافسَة بيسبول ليج
ِلني مسجَّ مشرتٍك مليوَن ٢٣ أن الب ليندن رشكة وتزعم للقاطنني. منتجاتهم تسويق
يقضون الذين النَِّشطني املشرتكني عدد ُقدِّر ٢٠١٠ عام يف أنه إال باللعبة؛ كقاطنني حاليٍّا
الزائرين بوسع ألًفا.28 ٦٨٠ ب االفرتايض العالم بهذا األقل عىل شهريٍّا واحدة ساعًة
ع وأشجِّ االشرتاك)، يقتيض واملباني األرض تملُّك (لكنَّ مجانًا القاطنني دوَر يتقلَّدوا أن
َمها صمَّ التي اليف َسكند بلعبة الكثرية البديعة املساحات عىل نظرة إلقاء عىل القرَّاء
االفرتايض الواقع روَّاد من كثريين راَوَد حلًما اليف َسكند لعبة ق تحقِّ بها. املشرتكون
روايُة تنبَّأَْت الفوقية. باألكوان تُعَرف افرتاضية عوالم إنشاء العلمي: الخيال وكتَّاب
السيرباني العلمي الخيال ألدب تنتمي التي (١٩٨٤) «نيورومانرس» جيبسون ويليام
أفاتارات تسكنها افرتاضية عوالم بإنشاء (١٩٩٢) «تشويش» ستيفنسون نيل ورواية
استخدامه، عىل كبري عدٌد يُْقِبل فوقي كْوٍن أوَل اليف َسكند لعبة وتُعتَرب البرش. هها يوجِّ
املؤتمرات وعقد التعليم ألغراض املستقبل يف ستُستخَدم إذ آِخَرها؛ يكون لن وبالقطع

والرتفيه. بُْعد عن
اسم إيجاد حاَولُوا اللعبة، لطرح يخطط الب ليندن يف العمل فريق كان حينما
لعبة من اقتباًسا تو» «اليف االسم يف ووك هانرت الفريق عضو فكََّر لها. ومبتَكر جديد
أكثر كاسٍم اليف َسكند االسم اقرتح ثم براديل، ميلتون رشكة إنتاج من اليف» أوف «جيم
حاجٍة «يف الالعبني إن سيقولون املنتقدين إن قائلني الفريق أعضاءُ اعرتََض جاذبيًة.29
اللعبة. حول الخرباء من العديُد أبداه الذي الرأي ذات وهو أوًال»، أوىل حياة عيش إىل
اللعبة أنها اتضح تقريبًا نفسه الوقت يف تطويرها جرى أخرى لعبة أن يف املفارقة تكمن

املخلصني. الالعبني من كثرٍي فراِغ وقَت استهلكت التي
الضخمة األدوار ص تقمُّ ألعاِب أنجَح ووركرافت أوف وورلد لُعبة حاليٍّا تُعتَرب
من وِبيع شخص مليوَن ١٢ من أكثر بها يشرتك العالم. يف اإلنرتنت عىل الالعبني املتعددة
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للواليات األبعاد ثالثية طقٍس خريطَة يجوب اليف َسكند لعبة يف املؤلف أفاتار :9-13 شكل
تحديث يجري الخريطة. وسط يف كنساس بوالية االفرتاضية األمطار سقوَط الِحْظ املتحدة.
الوطنية اإلدارة تقدِّمها التي بالبيانات الحقيقي الزمن يف االفرتاضية بالخريطة الطقس

املؤلف. املصدر: املتحدة. بالواليات الجوي والغالف للمحيطات

يف نسخة لكل دوالًرا ٣٠ مقابل نسخة ماليني ٣ من أكثر كاتاكليزم، لها، الثالث اإلصدار
باللعبة الشهري االشرتاك يتكلَّف 30.٢٠١٠ عام من ديسمرب يف للبيع فيه ُطِرحت يوٍم أول
أكتيفيجن األم، الرشكة وربحت أشهر)، لستة االشرتاك مقابل دوالًرا ٧٨ (أو دوالًرا ١٥
ألعاب مع سابٍق بنجاٍح الرشكة حظيت .٢٠٠٩ عام مليارات ٤٫٢٨ إنرتتينمينت، بليزارد
أوف وورلد لعبة استعمال بمعدل منهما أيٌّ يُقاَرن ال لكْن وستاركرافت، ديابلو مثل
لالعبني يتسنَّى حيث التفاصيل بأدق مؤلَّف خيايل عالم يف اللعبة تجري ووركرافت.
نفسها. البيئة ضد اللعب أو بعض، ضد بعضهم أفاتار هيئة يف األدوار ص تقمُّ اختياُر
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وإما الهورد، فصيل من كجزءٍ الرتول أو األورك كائنات من إما يكونوا أن يختارون كما
ذهب ذلك يف بما اللعبة، يف الجوائَز الالعبون يحشد التحالُف. يف أقزاًما أو بًرشا يكونوا أن
َسكند يف ليندن دوالرات مع الحال هو كما اللعبة، خارج العالم يف بقيمٍة يتمتَّع افرتايض
أن يمكن الالعبني أن لدرجة نفسيٍّا، جذَّابٌة ووركرافت أوف وورلد لعبة وممارسُة اليف.
عىل ذلك يأتي وقد االفرتايض. العالم هذا يف مستغِرقني أياًما حتى أو ساعاٍت يقضوا
العالم يف عالقات إقامة أو الدراسية الفصول حضور أو النوم أو الطعام تناول حساب

ووركرافت. بأرامل يُعَرْفَن اللعبة يف أزواُجهن انغَمَس الالئي والزوجات الحقيقي.
اإلبصار حواس ترشك التي الخرباِت ليتجاَوَز «االستغراق» تعريف توسعة وينبغي
عىل األلعاب رو مطوِّ ابتَكَر وقد انفعاليٍّا. اآلِرسة اللعبة خربات لتشمل واللمس والسمع
عن استغراًقا أكثر األلعاب لجعل مسبوقة غري وسائَل املنرصمة عاًما العرشين مدار
املحيطي الصوت تقنية مع مجتمعة بالحياة، النابضة الواقعية فالرسوميات قبُل؛ ذي
املئات مع انفعاليٍّا الجاذبة والتفاعالت األحيان)، بعض يف أصلية بموسيقى (باالستعانة
يرفضون الالعبني أن االستغراق من تبلغ افرتاضيًة بيئًة تخلق اإلنرتنت؛ عىل الالعبني من
مثل األدوار ِص تقمُّ بألعاِب مقاَرنًة نسبيٍّا عتيقٌة سيتي» «سيم املدن بناء لعبة تركها.
أبني الساعات مئات قضيُت ِلَم تفسري حال بأي أستطيع ال لكني ووركرافت، أوف وورلد
تلف. من بها أَلمَّ ما أُْصِلح ثم الدخالء، وهجمات للزالزل إيَّاها معرًِّضا افرتاضية، مدنًا
تكنولوجيا بدورات طالبي من أطلب ما عادًة التدريس، هيئة أعضاء من زمالئي وبرفقة
يتسنَّى بحيث اليف؛ َسكند مثل مستغَرقة بيئات يف افرتاضيٍّا االلتقاءَ الجديدة الوسائط

الحقيقي). صوتهم مع (لكن أفاتار هيئة يف البرشي التفاُعل يخربوا أن لهم
العمر، من الثالثني دون هم َمن إىل التعليقات هذه ه أوجِّ أني القارئ يظن ال وكي
تخطَّْوا ن ممَّ مكوَّنني النَِّشطني الالعبني من باملائة ٢٥ سبق. فيما التفكري إعادة أرجو
مماريس فئات يف تحوًُّال يُعتَرب ما وهو ازدياٍد، يف السيدات أعداد تنفك وال عاًما، ٥٠ سن
لدى كبرٍي بنجاٍح اإلنرتنت عىل فيل فارم لعبة تمتعت املنرصم. العقد مدار عىل األلعاب
بوادي الكائنة زيجنا، رشكُة اللعبَة طوَّرت فون). آي (واآلن فيسبوك موقع مشرتكي
بمزارعهم افرتاضية محاصيل يزرعون نَِشط العٍب مليوَن ٨٠ ب اللعبة وتحظى السليكون،
سيدًة يكون فيل، فارم مثل اإلنرتنت، عىل االجتماعية لأللعاب التقليدي والالعب التخيُّلية.

عاًما.31 ٤٣ سن يف
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عقالنية؛ غري مسألٌة التصميم املحكمِة اإللكرتونية لأللعاِب املستغِرقة الجاذبية إن
ميوٌل لديهم تولََّدْت بالعبني حظيَْت كونج» «دونكي القديمة األلعاب صاالت لعبُة حتى
حيث من السحر، من بلغت ووركرافت أوف وورلد مثل األحدث واأللعاب قهرية.32
السلوك عىل تؤثِّر أن يمكن أنها الجوائز، لجمع والفرصة الخيايل األدوار ص تقمُّ تفاعل
العاَلَم ألصف «الحقيقي» العالم مصطلح أستخدم ال أنني الِحْظ اللعبة. خارَج العالم يف
يف املستغرقة تجاربهم يصفوا لن جديًة األلعاب العبي أكثر إن حيث اللعبة؛ خارج
كثريٌ سيشهد كما َخِطرة، مسألة الفيديو ألعاب إدمان إن حقيقية». «غري بأنها األلعاب
الجمعية من مشكَّلة لجنٌة أوَصْت وقد العالم. حول والجامعات العليا املدارس طالب من
ُمعِلنني النفسية، االضطرابات مؤرش إىل الفيديو ألعاب إدمان بإضافة األمريكية الطبية
أثََّر نحٍو عىل أدمنوها املتحدة بالواليات األلعاب العبي من باملائة ١٥ إىل يصل ما أن
أنه ُمعِلنًة ،٢٠١٢ عام حتى املسألة أرجأَِت املجموعة أن إال اليومية. حياتهم عىل بالسلب
ألعاب إدمان عىل أُجِريت الباحثني من األقران ِقبَل من مستعرضة كافية أبحاٌث توجد ال

الفيديو.33
التقنيِة اقرتان مع القادمة العقود يف استغراًقا أكثر األلعاب فيه تصبح الذي الوقت يف
والحضور الحواس املتعددِة التعقيب أنظمِة مع التجسيمي والتصويِر األبعاد الثالثيِة
مور)، بقانون املدعومة الرقمية التكنولوجيا يف املحَرزة بالتقدمات (مدفوعة بُْعد عن
أدلة وجود من الرغم وعىل مىض. وقت أي من جاذبيًة أكثر اإلنرتنت ألعاب ستصبح
الراهن؛ الوقت يف كبرية بمعدالت اإلدمان تسبِّب اإللكرتونية األلعاب أن عىل متزايدة
٣٦٠ بوكس إكس لجهاز كنيكت نظام ولعل بعُد؛ األثَر نشاهد لم أننا إىل سأذهب فإني
ثمنها يبلغ بوكس إكس لجهاز إضافة عن عبارة كنيكت املسألة. هذه عىل إطاللة يعطينا
الالعب، حركات الستيعاب الحمراء، تحت األشعة وخيوط كامريا وتستخدم دوالًرا، ١٥٠
اخرتق حتى طويل وقٌت يَنَْقِض لم الشاشة. عىل تجري التي اللعبة إىل تُرتَجم التي
لتصميم كنيكت مستشِعر حمايَة كريلوس أوليفر أمثاُل املبتِكرون الكمبيوتر علماءُ
والفنانون العلماء ويستخدم الشاشة.34 عىل لنفسه تجسيمية شبه األبعاد ثالثية صور
مع البرشيني لالعبني الحقيقي الزمن يف الفيديو صوِر دْمِج لدراسِة كنيكت مستشِعَر

االفرتاضية. اللعبة عوالم
املادية املكونات من مبيعاتها وتُقدَّر ترفيهية، ظاهرًة اإللكرتونية األلعاُب أصبَحِت
رقم أعىل من األلعاب عائداُت انخفَضْت .٢٠١٠ يف دوالر ملياَر ١٨٫٦ ب والربمجيات
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اإلكس مبيعات لكنَّ العاملي، الركود بسبب ٢٠٠٨ يف ملياًرا ٢١٫٤ بلغته مبيعات
مستقبُل يرتبط كذلك كنيكت.35 نظام طرح بسبب ٢٠١٠ يف ارتفَعْت ٣٦٠ بوكس
وبطاقات األلعاب رقاقات اكتساب فمع مور؛ بقانون وثيًقا ارتباًطا اإللكرتونية األلعاب
نَْت تحسَّ املنرصمة، عاًما الثالثني مدار عىل أكرب قدرًة املستقلة األلعاب وأجهزة الرسوميات
الرديئِة التصويراِت بمقارنِة النقطة هذه وستتضح ا. جمٍّ نًا تحسُّ األلعاب وميزاُت صوُر
يف لة املفصَّ الطبيعية باملناظر براذرز، ماريو ِللُعبة األبعاد الثنائية للنَُّسخ نسبيٍّا الجودة

معارصة. فيديو لعبة أي

املعزَّز الواقع

جيتسبريج معركة بمتنزه ريدج سيمرتي عند حقيقي حجري جدار أمام تقف أنك تخيَّْل
عام حار صيفي يوم يف الظهرية بعد ما فرتة أثناء بنسلفانيا، رشقي بجنوب الوطني
يف الحاسمة املعركة َرَحى دارت عندما ،١٨٦٣ عام من يوليو ٣ بيوم كثريًا أشبه ٢٠٢٥
يل إي روبرت الجنرال الكونفيدرالية جيش قائد أمر املوقع. بهذا األمريكية األهلية الحرب
ضد أمامي هجوم بشن لونجرسيت جيمس الجنرال قيادة تحت فرجينيا شمال جيَش
القائد بيكيت، جورج الجنرال اعترب الحجري. بالجدار املحتمية االتحاد جيش مواقع
عرب ميٍل مسافَة قواته تقطع أن يلزم كان إذ انتحارية؛ مهمًة األمَر فرجينيا، من لكتيبة
الصخري.36 املرتفع عىل منيًعا تحصينًا ن املحصَّ االتحاد قوات خط أمام مكشوفة حقول
الرشق نحو ريدج سميناري من الكونفيدرالية قوات من جندي ١٢٥٠٠ من أكثر انطلق
بلغ عندما املوقعني. كال من املدافع نريان من اللهب وألسنة الدخان أعمدة خضم يف
نتيجَة حتفهم لقوا قد منهم باملائة ٥٠ من أكثر كان الحجري، الجداَر لونجسرتيت رجال
الحائط عند الهجوم ترنََّح الجانبني. وكال املقدمة من االتحاد قوات من الكثيفة النريان
الحاسمة املعركة هذه يف يل الجنرال قوات هزيمُة أصبحت الناجون. وانسَحَب الحجري
الساكن املشهَد قوا يوفِّ أن املوقع زوَّار وعىل الكونفيدرالية». «ذروة ب معروفًة الحرب من
األجمات، َغيْضات عىل تنشد والطيور النسيم، أثر من تتمايل وأعشابها الخرضاء للمروج
سيمرتي عىل الكونفيدرالية هجوَم اعرتى الذي الوصف يفوق الذي بالعنف العلم مع

.١٨٦٣ عام ريدج
مشاهدة لك تتيح الوزن خفيفة األبعاد ثالثية خاصة نظارًة ترتدي أنك تخيَّْل ثم
الحائط غرب املكشوفة الحقول إىل لتنظر رأسك تُِدير أن بمجرد خاللها. املعركة موقع

327



الرقمي الكون

تدريجيٍّا وتبدأ رؤيتك، اتجاَه العاملي املواقع تحديد نظاِم مستشِعُر يلتقط الحجري،
بالنظارة. امللحقة األذن سماعات خالل ترتدَّد واملدافع البنادق نريان أصوات سماع يف
تُعَرض املتحركة الصور أن تدرك لكنك رؤيتك، مجال يف األبيض الدخان ُسُحُب تتصاعد
قشعريرة ظهرك يف ي تَْرسِ قليًال. النظارة وضعية من تعدل عندما النظارة عدسات عىل
الرمادي، زيَّها مرتدية بعيد من قادمة الكونفيدرالية جنود صفوف رؤية يف تبدأ عندما
القوات اقرتاب مع بالفرار اللوذ يف رغبتك تقاِوم الكثيف. الدخان عرب طريقها وتشق
أذنَيْك. يصمُّ يكاد رصاصها وصوت مباَرشًة، نحوك بنادقهم نريان إطالق يف وبَْدِئها
النريان تردُّ األزرق بزيها االفرتاضية االتحاد قوات فرتى يسارك وعن يمينك عن تنظر
واألصوات املروِّعة الصور تكون النريان. وابِل إثَر الكونفيدرالية جنود بعض ويسقط
يعرض الذي الفيلم عرب ترى أن باستطاعتك إذ بالحلم؛ أشبَه املعركة عن الناجمة املدوية
هي هذه الراهن. الوقت يف باملروج املشمسة الحقوَل بالدخان املفعمة املعركة ساحة
هذه املعزَّزة السمعية-البرصية التكنولوجيات أن من الرغم وعىل املعزَّز. الواقع إمكانيات
افرتاضية تمثيٍل إعادِة يشهدوا أن من أطفالنا يتمكَّن فربما حاليٍّا، معملية تجارب تزال ال

املستقبل. يف جيتسبريج مثل مواقَع يزورون عندما تاريخية ألحداث
بيئات يف وتطبيقها املبتكرة، املعزَّز الواقع تطبيقات من الكثري تطويُر حاليٍّا يجري
تكنولوجيا الفارهة، السيارات صانعة دبليو، إم بي رشكة تستخدم الحقيقي. العاَلم
نظاراٍت يرتدون حيث السيارات؛ إصالح يف جديدًة تقنياٍت فنيِّيها لتعليم املعزَّز الواقع
روتينيٍة صيانٍة ملهام متحركة صوًرا تعرض وميكروفونات) بسماعات (مزوَّدة خاصًة
بمجرد العملية من خطوة كل إىل العامل م يتقدَّ عليها. يعملون التي الفعلية األجزاء عىل
الصيانة.37 عمليِة تعليماِت أنثويٌّ صوٌت فيه يقرأ الذي الوقت يف التالية» «الخطوة قوله
الصيانة لفنيِّ فوقية رأسية عرٍض بأداِة املعزَّز الواقع تكنولوجيا استخداُم ويسمح
عن عبارة اإلصالحات ودليُل الالزمة. اإلصالحات إجراء يف االثنتني يَديْه باستعماِل
السيارة صيانة جوانب جميَع ح توضِّ التي املتحركة األبعاد الثالثية الصور من سلسلة
من مشابهة معزٍَّز واقٍع تكنولوجيات تطويُر حاليٍّا ويجري الصيانة. فنيِّ منظوِر من
باالستعانة الجراحات وإجراء الوطنية، باملتنزهات االفرتاضية اإلرشادية الُكتَيِّبات أجل
الحقيقي. والعاَلم االفرتاضية العوالم بني تجمع التي الفيديو ألعاب وملمارسة بالروبوتات،
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رباعية بأبعاد العاَلم محاكاة

معلومات توفري أن افرتاضها يف األبعاد الرباعية بالتكنولوجيا املرتبطة العجرفة تتجىلَّ
محلَّ يحلَّ أن الراهن الوقت يف يمكن مليس)، تنبيه إضافة (وربما كافية وسمعية برصية
يوسيمتي متنزه إىل قريبة زيارة خالَل العالَم. البُرش بها يَْخرب التي األوجه املتعددة بل السُّ
دافئ، مشمس صيفيٍّ يوٍم يف الساحر فرينال شالِل أدنى وقفُت كاليفورنيا، يف الوطني
(شكل أمامي الصخور عىل مرسيد نهر ماءُ يتساقط بينما البارد املاء رذاذُ يغمرني
أعماقي يف الشعوُر بوسعي كان بل فحسب، أذنَيَّ الشالالت زمجرُة تبلغ لم .(10-13
النهر. قاَع تغطِّي التي الصخور بجالميد النهر ماء اصطداِم إثَر التصادمية باملوجات
منهم) استعدوا (َمن األمطار من الواقية أرديتهم يف حويل من األشخاص ببعض شعرُت
يرتدوا لم (َمن اآلَخر البعض صيحات وسمعت الكثري، الضباب عرب بجواري يمرون
قزح قوس ويظهر بلًال. يبللهم كالثلج البارد والرذاذ األمطار) من واقيًا معطًفا أو سرتًة
الضيق تريل ميست ممىش أتسلَّق وأنا الشالل مسقط عند الضباب وسَط باأللوان نابض

الشالل. قمة ألبلغ
وجهاِز الحجم، هائلة شاشٍة باستخدام الخربة هذه إنتاج إعادة محاولة يمكنني
ثالثية نظارات (مع دوالر ألف ٢٠٠ يكلف ماكس آي بتقنية رقمي فيديو عرض
دوًما ستكون لكنها وجهي، يف الرذاذ لرش ضخمة ومراوح املياه، رذاذ ومدافع األبعاد)،
مدتها جوية جولٍة استنساَخ ديزني رشكة حاوَلْت الفعلية. الخربة عن منقولًة نسخًة
الوسائط املتعددة كاليفورنيا» فوق «حلِّق رحلة خالل من الوالية، فوق دقائق خمس
عالية ٧٠مم ماكس آي كامريا ديزني استخدمت كاليفورنيا.38 أناهايم، يف ديزني بمتنزه
الطبيعية للمناظر صوٍر التقاط أجل من األمام إىل وتطل هليكوبرت، عىل مثبتة الدقة
الساحل قبالَة األمواج وراكبي يوسيمتي شالَل روا فصوَّ منخفض. ارتفاع من بكاليفورنيا
تجاه األبعاد ثالثيَة كرًة يرضب جولف والعب بالنهر واملجدفني بالجبال الجليد ومتزلجي
عىل الجالسني الحضور كل رفع طريق عن الطريان تأثري من ديزني نَْت حسَّ الجمهور.
ارتفاع ومع عمالقة. أرجوحة عىل كانوا لو كما أقدامهم تتدىلَّ بحيث كبري، معدني جرس
أنه امُلشاِهد عقل إلقناع نفَسها الحركاِت الجُرس يحاكي الهليكوبرت الطائرة وانخفاض
عىل يطلقون (كما ديزني مبتكرو أضاف الهواء. يف معلَّق وهو البرصية املثريات يَْخرب
األبعاد رباعيَة خربًة التجربة هذه لجعل أخرى ملساٍت لديهم) املالهي ألعاب مهنديس
يمكنهم بكاليفورنيا الربتقال بساتني فوق املشاهدين طريان أثناء الحواس. دَة متعدِّ
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يوسيمتي بمتنزه مرسيد نهر عىل مرتًا ٧٠ ارتفاعه يبلغ الذي فرينال شالل :10-13 شكل
اعتالء عىل يجرؤ شخٍص أيَّ الشالل مسقط عند املتناثر الرذاذُ يبلل كاليفورنيا. يف الوطني

اإلبداعي. املشاع مؤسسة الصورة: الشالل. قمة نحو القريب تريل ميست ممىش

وبدنوِّهم الصنوبر، أشجار رحيق عليهم يهف الغابات وفوق الربتقال، عبري استنشاق
إن امللح. رائحَة يحمل الذي الخفيف الضباب رذاذُ وجهوهم عىل يتناثر الساحل من
إضافة األبعاد؛ الثالثية التكنولوجيا بعد القادمة الخطوة هي األبعاد الرباعية التكنولوجيا

األبعاد. الثالثية املنقولة البرصية الخربة بانطباع إللحاقها ية وشمِّ ملسية مثريات
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الفيديو ألعاب مو ومصمِّ املالهي ألعاب ومهندسو األفالم صاِنعو أخريًا سيتمكَّن هل
يف للمشاهد الكامل االستغراق لتحقيق الحواس املتعددة البرشية التجارب استنساخ من
كويد دوجالس بإجازة أشبه افرتاضية إجازة يقضوا أن للبرش يمكن هل تخييل؟ عاَلم
«استدعاء فيلم يف املريخ عىل قضاها التي هذا) البطولة دوَر شوارزنيجر أرنولد (أدى
كويد دوجالس بها مر التي العصيبة الرحلة دون من (أكيد ريكول)؟ (توتال كامل»
وتجربة قطًعا؛ باإليجاب املستقبل يف السؤالني كال عىل اإلجابة ستكون املشهد.) ذلك يف
هذا يف املقطوعة الخطوات ضمن من خطوة إال هي ما ديزني توفرها التي التحليق
يف تقريبًا مكان بأي افرتاضية برصية جوالت يف االنطالق النت مواطني بوسع االتجاه.
صور إىل إضافًة إيرث، جوجل بربنامج فيو سرتيت تكنولوجيا باستخدام املتقدم العالم
يوتيوب موقع فيديوهات ومشاهدة املوقع، عىل املسافرون لها يحمِّ التي بانوراميو تطبيق
العقدين يف التكنولوجيا هذه ر تتطوَّ أن يمكن كيف تخيُّل سوى يسعك وال الصلة.39 ذات
مواطني إىل املعلومات لتوفري جديدة طرًقا مون املصمِّ يجد عندما القادمة عقود الثالثة أو
نفسها، األثناء يف والسمعية. البرصية املثريات يتجاوز ما الفيديو ألعاب والعبي النت
والتي فرينال، شالل جوار إىل النزهة مثل بالحياة، نابضة خربات عن البحث يف سنستمر
ربما أمامنا. نراه ما الستنساخ افرتاضية تكنولوجيات إىل الحاجة دون حواسنا كل تُرشك
واقعيَة املعزَّز والواقع االفرتايض الواقع تكنولوجياُت تضاهي أن يمكن قريب يوم ذات
أحد جانب إىل مضمار عىل التزحلق ممارسة أو أصدقائنا، مع نتناولها شهية وجبة
لألعصاب، ملطِّف دافئ مغطس يف االسرتخاء أو حولك، من تتناثر الجليد وذراُت الجبال

بالواقع. نكتفي أن علينا الراهن الوقت إىل بالنسبة لكْن
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التفكري يستهويني
فضلك!) من واللحظة، التو (يف

سيربانية غابة يف
اإللكرتونية واألجهزة الصنوبر بأشجار حافلة

معرتض سبيلها يعرتض ال الغزالن تطوف حيث
الكمبيوتر أجهزة جانب إىل

وروًدا كانت لو كما
النسيم. مع زهراتها تتمايل

1١٩٦٧ بروتيجان، ريتشارد

العرشين، القرن سبعينيات يف فرانسيسكو سان يف بالجامعة طالبًا كنت ما أثناء
— الرسب خارج واملغرد املحيل الكاتب — (١٩٣٥–١٩٨٤) بروتيجان ريتشارد كان
بالكيفية الوعُد أبهرهم ن ممَّ كثريين مع الحال هو وكما لني.2 املفضَّ شعرائي من
الجمالية بالصور استمتعُت اإلنسان، ذكاء من الرقمية التكنولوجيات بها ستعزِّز التي
الكمبيوتر، تكنولوجيا مع السلمي بالتعايش البرش يكتفي ال قد بروتيجان. بقصيدة
هنري أخطأ هل .١٩٦٠ عام ليكاليدر وصفه بما أشبه بينهما، تكافل سيوجد ربما بل
آالتنا مع جنب إىل جنبًا نعيش أن لنا ًرا مقدَّ كان ربما إليه؟ ذهب فيما ثورو ديفيد
كتاب غابات مثل حقيقية غابات يف (وليس افرتاضية سيربانية غابات يف وكمبيوتراتنا
راحتنا.» عىل تسهر امُلِحبة «واآلالت بروتيجان: ريتشارد كتب كما ثورو) لصاحبه والدن
من لوا ليشغِّ الجامعي بالحرم الدراسة حجرات بنايات خارج يتدفقون الطالب أراقب وأنا
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كمبيوتراتنا مع مؤخًرا اكتسبناه الذي التكافل مقداُر يدهشني املحمولة، هواتفهم فورهم
محظوٌر الجامعة بحرم الدراسية بالفصول استخدامها أن يف تكمن واملفارقة املتنقلة.
بالفصل املحمولة هواتَفهم الطالُب يُطِفئ وعندما الرنني. نغمات إزعاج بسبب عامًة
محتوى لتأكيد حتى أو املالحظات، لتدوين املحمولة أو اللوحية الكمبيوترات يستخدمون
بتلك مرَّ بينهم) من (أنا األساتذة من بالقليل ليس عدد الحقيقي.3 الزمن يف املحارضة
موضوع إىل الحقيقي الزمن يف تحديث إلضافة يده طالٌب يرفع عندما املزعجة التجربة

بمحارضة. جوهري خطأ لتصحيح حتى أو مناقشته، تجري
عالم يف «وعقولهم يسريون كأشخاٍص املستقبلية الرؤى أصحاُب ر يُصوَّ ما كثريًا
بالشارع السائر الشخص يُجري حيث املستقبل يف واقعة حقيقة هذا سيكون آخر».
عىل مشاَفهًة بحٍث طلباِت السينما) بصالة جوارك إىل الجالس الشخص يكون أال (وآمل
ذيوع ومع النظارات). أو اليد ساعة (أو يرتديها التي البلوتوث سماعة عرب اإلنرتنت
سيغري باإلنرتنت، باالتصال واملزوَّدة لالرتداء القابلة املعلومات إىل النفاذ أجهزة انتشار
املتقدمة الدول يف وليس الدول، بكل البرشية الحياة جوانب من جانب كلَّ استخداُمها
عىل املحمولة الشخصية الكمبيوترات هذه مع املستقبيل تعايُشنا سيكون هل فحسب.
أهم من هذا أن أعتقد قصيدته؟ يف بروتيجان وصفها التي الرومانسية من الدرجة تلك

والعرشين. الحادي القرن يف الوجودية األسئلة
َر تطوُّ تقود التي التكنولوجيَة االتجاهاِت الكتاب هذا من األوىل الفصول يف تناولُت
يضري لن لها خاطًفا موجًزا لكنَّ والكمبيوتر؛ اإلنسان بني والتكافل بُْعد عن االتصاالت
اإلنرتنت شبكة عرب ببعض بعضها مرتبٌط اليوَم بالعالم الكمبيوتر أجهزة أغلب يشء. يف
الشبكات شبكة يف نموٍّا األجزاء أرسع هي باإلنرتنت املتصلة املحمولة والهواتف العاملية،
العاملية الشبكة من جزءًا الشخيص وإبداعهم مستخدميها عقول اعتبار وينبغي هذه.
التكافل إن السائد. املعيار هي اإلنرتنت عىل املشاركة ستكون حيث متصل عالم يف
املنفعة تبادلية عالقة تحديًدا: يعني ليكاليدر به تنبَّأ الذي والكمبيوتر اإلنسان بني
تظهر وتخزينها. املعلومات معالجة عىل الكمبيوتر وقدرة اإلنسان عقل بني (حاليٍّا)
والربامج اإللكرتوني الربيد ورسائل اإلنرتنت مواقع صورة يف فورها من اإلنسان مشاركة
لكن املنشورة. املتعددة والوسائط والتغريدات االجتماعي التواصل وشبكات التجريبية
اإلنرتنت، حوكمة وسياسات البحث، بخوارزميات يتعلَّق فيما غالبًا خفيٌة املشاركة تلك
الرقابة وسياسات املستخدمني، وتتبُّع الرتدُّدي، النطاق عرض عىل املؤسسية والقيود
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بالشبكة االتصال بصدد الطبيعية الكوكب أنظمة أن كما الشبكات. عىل املتنوعة الوطنية
ومطمورة بل املحيطات، ويف الفضاء يف بُْعد عن االستشعار أنظمة هيئة يف متساِرٍع بوقٍع
كافة والتليفزيون الراديو بثِّ شبكاُت وترتبط الزالزل. كمستشعرات نفسها األرض يف
فالشبكة اإلنرتنت؛ بروتوكول تليفزيون نظام مثل الويب عىل الربط آليات عرب العاَلم يف
األرض يف ممدودة النحاسية والكابالت البرصية األلياف كابالت من مزيج هي العاملية
فاي والواي ماكس الواي شبكات من ضخم بعدد ومتصلة العالم، محيطات سطح وتحت
«الكمبيوتر كار نيكوالس عليه يُطِلق ما إنها املحلية. الالسلكية املحمول وشبكات

املفردة.4 بالصيغة العاملي»، العنكبوتي
واسع نطاق عىل به يُستشَهد مقاًال ٢٠٠٥ يف وايرد، مجلة محرِّر كييل، كيفني كتب
املميزة السمة بوصفه املستخِدم، طريق عن امُلنشأ اإللكرتوني املحتوى نمو تداعيات حول
االجتماعي التواصل ملواقع املتعاظم النمو قبل مقاله كيفني كتب 5.٢٫٠ الويب إلصدار
مثل ٢٫٠ اإلصدار من الويب مواقع ملحتوى املجاني التداول فيه وتناول فيسبوك، مثل
جعل بسيطة» ألعاجيب «تراكم بأنها املواقع تلك ووصف ويوتيوب، وويكيبيديا فليكر
املشاركني مليارات َم قدَّ وإجماًال، املذهلة». املعجزة «مجيء ب يشعرون ال النت مواطني
ال نحٍو عىل التقليدي البرش إسهاَم «تفوق للعالم دًة متعدِّ رًؤى الجديدة الويب شبكة يف
أي إىل بالنسبة اليشء».6 هذا داخل «سنحيا أننا إىل بالخلوص وانتهى به». التنبُّؤ يمكن
عىل يتفاعل أو اإلنرتنت، عىل لُعبًة يلعب ساعاٍت مؤخًرا قىض النت مواطني من مواطن
بعيدة له تبدو ال الرقمي للكون الرؤية هذه فإن االجتماعي؛ التواصل مواقع من موقٍع

واقعه. عن
الداعني الجدد الطبيعية ثورو ديفيد هنري فلسفة أتباع من األفراد أحُد كان إْن
له يتسنَّى فهل للتكنولوجيا؛ الرافضني الجدد اللوديني من أو الطبيعة، إىل العودة إىل
خيار هذا بالطبع بالشبكة؟ اتصاله َقْطع حيث من الرقمي» الكون عن «االنفصال خيار
العمل، من دراسيًة أو ترفيهيًة إجازًة يقضون مَلن ا جدٍّ به موًىص خيار هو بل متاح،
َقْطع سيكون املتقدِّمة التكنولوجيا أو املعلومات مجال يف العاملني أغلب إىل بالنسبة لكْن
الرغم وعىل وجيزة. زمنية لفرتات حتى املعتاد، يف مستحيلة مهمًة بالشبكة االتصال
بني االتصاالت عىل الراهن الوقت يف عادًة تقوم بالشبكة االتصال إىل الحاجة أن من
يف تنافيس منظور من رضوريٍّا سيكون الجمعية معارفها إىل النفاذ فإن األشخاص؛
النفاذُ والوطنية واملؤسسية الشخصية املستويات عىل املتنافسني بوسع كان إْن املستقبل.
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.٢٠٠٦ عام العمل بدأ الذي بأوريجون دالز يف املهول جوجل بيانات مركز :1-14 شكل
من ضخمًة كمياٍت ويستهلكان قدم، كرة ملعب حجَم البيانات مركَزِي من كلٍّ حجم يبلغ
مياه من هائلة بكميات ويستعينان عة، املجمَّ الكمبيوتر أجهزة من اآلالف تشغيل يف الكهرباء

ماكفادن. جاري الصورة: التربيد. يف كولومبيا نهر

موضع يف أنت ستكون فحينها إليها؛ النفاذ أنت تملك ال التي الشبكة، عىل املعلومات إىل
اليوَم والبيانات الهواتف شبكات عىل االعتماَد هذا الشباب يستوعب الضعيف. الطرف
منه؛ ق ُرسِ أو فقده إْن الرقمي هاتفه عىل الهاتف سجلَّ لفقدانه بالهلع أحدهم (يُصاب
الهاتف حْمَل أن يُدِركون ال ربما لكنهم اليوَم). الهواتف أرقاَم يتذكَّر أحٌد يَُعْد لم حيث
يفرضها مسألة بل شخصيٍّا، خياًرا يكون ال قد القريب املستقبل يف مكاٍن كل إىل املحمول

متصل. عاَلم يف النجاح يف رغبته أو املهنية لحياته اختياره أو بالعمل رئيُسه عليه
تَنَْس (ال الشبكات بني التقارب هذا تمكِّن التي املعينة التكنولوجيات حيث ومن
بمعنى interconnected networks ملصطلح اختصار هي internet إنرتنت كلمة أن
وتعزيُز االنتشار واسعة والحوسبُة االصطناعي الذكاءُ يلعب بَيْنيٍّا»)، املتصلة «الشبكات
غري يف للعلماء مألوف غري األخري املصطلح لعل مركزيٍّا. دوًرا السحابية والحوسبة الذكاء
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اإللكرتونية، البحث محركات النت مواطني أحد استخَدَم حاِل يف لكن الكمبيوتر، حقول
التواصل مواقع أو فيسبوك موقع عىل صوًرا ل وحمَّ ويكيبيديا، عىل معلومات عن وبحث

«السحابة». يف ذلك يؤدي فإنه الشبيهة؛ االجتماعي

السحابة مستقبل

دالز يف كولومبيا نهر جانب إىل األرض من فدانًا ٣٠ جوجل رشكُة اشرتَْت ٢٠٠٥ عام
ذات ديزاين رشكة يُدَعى كيانًا أن سوى املنطقة سكان يعلم لم البداية، يف بأوريجون.7
مصهر من بالقرب النهر، قبالة موقع عىل الحصول أجل تتفاوضمن املحدودة املسئولية
وراء جوجل أنَّ خرب َب ترسَّ ما رسعان لكن العمل. عن املتوقف مارييتا مارتن ألومنيوم
وقع باملوقع. العالم يف البيانات مراكز أكرب من مركز لبناء تخطط وأنها الرشاء، عملية
بمحطة املار النهر من مقربة عىل كان ألنه — األسباب من لسبٍب — املوقع عىل االختيار
بالجيش املهندسني سالُح لها يشغِّ التي واط ميجا ١٧٨٠ بطاقة الكهرومائية دالز طاقة
ركَّبتها التي املتصلة الكمبيوتر أجهزة عدد ُقدِّر ٢٠٠٦ عام املركز افتُِتح عندما األمريكي.
الخوادم من مهوٍل عدٍد وجود يعني مما الرئيسيني؛ املبنينَْي يف اآلالف بمئات جوجل
املنظومة هذه لتربيد الهواء تكييف ألغراض النهر من الباردة باملياه االستعانة يستدعى
أنوية من مليون ١٫٢٥ يحوي املركزين كال أن هاريس روبن الصحايف ويقدِّر الضخمة.
وستكتشف التقليدي الشخيص الكمبيوتر يف األربعة باألنوية العدد هذا قاِرْن املعالجات.
من جزءٍ يف املتعددة الوسائط أو النصوص عن جوجل عىل البحث إنجاز يمكن كيف

األرض.8 ظهر عىل تقريبًا بقعٍة أي من الثانية
إىل (إضافًة مركًزا ١٥ عىل عددها يزيد التي املتحدة بالواليات جوجل بيانات مراكز
السحابية الحوسبة تنامي عىل مثال إال هي ما املتحدة)؛ الواليات خارج آَخر مركًزا ١٦
جهودها يف دوالر مليار ٢ قدره إضافيٍّا مبلًغا ميكروسوفت استثمرت 9.٢٠٠٠ عام منذ
ويب أمازون أن كما السحابية.10 الحوسبة خدمات توفري يف جوجل نجاَح لتُضاِهي
عىل املعتمدة الخدمات مقدِّمي كبار من أمازون) رشكة أقسام من (قسم سريفيسز
نتفليكس تضم والتي املؤسسات، من العمالء من طويلة قائمة إىل كذلك انضم السحابة
أن لينش مرييل مؤسسة وتقدِّر تايمز. نيويورك جريدة من اإللكرتونية والنَُّسخ وتويرت
املستقبل.11 يف دوالٍر ملياَر ١٦٠ ستبلغ السحابية الحوسبة لخدمات السنوية العائدات
الكمبيوترات من الحوسبة تطور من جزءًا السحابية الحوسبة نموَّ كار نيكوالس ويرى
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األجهزة وحاليٍّا باإلنرتنت، املتصلة الكمبيوترات حتى الشخصية الكمبيوترات إىل املركزية
ِر التطوُّ بني مقاَرنة ويعقد اللوحية. واألجهزة املحمولة الهواتف مثل باإلنرتنت املتصلة
إنسول، وصامويل إديسون توماس يد عىل املتحدة الواليات يف الكهربية للمرافق التاريخي
حتى بالرشكات الخاصة املؤسسية املعلومات تكنولوجيا خدمات من الحوسبة نشوءِ وبني

.٢٠٠٠ عام منذ السحابية املعلومات خدمات ر تطوُّ

امُلعزَّز البرشي الذكاء

فما النت؛ مواطني لكل متاحة العصور عرب املتكدسة البرشية واملعارف اإلبداعات إن
يستجيب الصوتي للبحث بتطبيٍق آبل من فون آي يتمتع يطلبها. أن سوى املرء عىل
الذكاء بني الجمع يمكن أن ١٩٦٠؛ عام ليكاليدر حلم ذلك كان الشفهية. لالستعالمات
البرش. لدى املعلومات معالجِة قدرِة لتعزيز كواجهٍة الصوت عىل والتعرف االصطناعي
للفيلة»؟» «ماء رواية مؤلف «َمن مثل: البحث سؤاَل املحمول الهاتف مستخِدُم يلفظ
جروين» «سارة تقريبًا: آنية إجابة عىل ويحصل يرتديها، التي البلوتوث سماعة عرب
يف الرأس. عىل تُرتَدى سماعة عرب أو يد سماعة عىل بينج، أو جوجل البحث محرك من
وحده، ليكاليدر حلم ال الجمعي، املعلومات تعزيز أحالم من قرنًا ْقنا حقَّ ثواٍن غضون
وتيم نيلسون وتيد إنجلبارت ودوجالس بوش وفانيفار أوتليه بول أحالم كذلك بل
أكثر االستجابة ودقُة رسعُة فاَقْت برينرز-يل، عدا جميًعا، إليهم وبالنسبة برينرز-يل.

وتوصيلها. املعلومات عن البحث بشأن جموًحا أحالمهم
ببليوجرافيا، إعداد مندانيوم مرشوع هدف كان بلجيكا، يف أوتليه بول ِذْكر عىل
واألعمال النصوص ذلك يف بما اإلبداعية، البرش أعمال بكل إلكرتونيٍّا، عليها االطِّالع يمكن
بطاقات (فهرس البحث أداة وباستخدام السادس). الفصل (راجع واملوسيقية الفنية
استغرقت العرشين، القرن ملطلع تعود التي والتلغراف) (الهاتف االتصال وأجهزة ضخم)
أوتليه أفكار سبقت املعلومات. طالب إىل بالرد والعودة إلنجازها األقل عىل يوًما العملية
حلم كان عاًما. بخمسني البحث عملية أتمتة شأنها من التي الرقمية الشبكات ابتكار
تربط ترابطية» «سجالت إنشاءَ ابتكرها التي ميمكس منظومُة تيرسِّ أن بوش فانيفار
سلسلٌة َلْت وسجَّ ميكروفيلم، عىل املعلومات تخزين يجري وكان مًعا. املتصلة املعلومات
عىل منظومتُه ق تتحقَّ لم املستخِدم. يُْجِريها التي االرتباطاِت اإللكرتونية املفاتيح من
َز حفَّ وربطها املعلومات عن البحث حول ١٩٤٥ عام أفكاره نرشه لكن الواقع، أرض
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أنشأ تيلسون. وتيد إنجلبارت دوجالس الجيل هذا أبناء من الكمبيوتر، علماء من جيًال
ابتكروا الذين العلماء من جديًدا جيًال ودرََّب ستانفورد يف التعزيز مختربَ إنجلبارت
َر طوَّ لزيروكس. التابع ألتو بالو أبحاث مركز يف الشخصية الكمبيوتر أجهزة أول الحًقا
التي الرتابطية» «السجالت فكرة لتتجاوز املرتبطة املعلومات مفاهيم من نيلسون تيد
برينرز-يل تيم جمع الفائقة. والوسائط الفائق النص عليها وأطلق بوش، فانيفار طرحها
لغة يستخدم بسيط تكويٍد ونظاِم االزدهار الرسيعة اإلنرتنت شبكِة مع الفائق النصَّ
البحث لطلبات الفوري التوجيه آليَة ر توفِّ التي العاملية، العنكبوتية الشبكة إلنشاء HTML
غري نظاًما برين وسريجي بيدج الري وابتكر املعلومات. خادم إىل املعلومات عميل من
الجديدة رشكتهما عىل وأطلقا السابقة، الزيارات عىل بناءً البحث نتائج لتصنيف مسبوق
البحث نتائج إرسال يف مندانيوم عمل طاقم بدء من املنقيض الوقت وإجمايلُّ جوجل.
عام اإلنرتنت عىل نفسها العملية جوجل البحث محرك أداء إىل ،١٩٣٠ عام التلغراف عرب
يف فاصل حدٌث أراها، كما والنتيجة، سنة. ٦٨ واحد؛ برشي جيل من أقل يبلغ ١٩٩٨؛
لكلِّ متاحٍة الحقيقي الزمن يف للذكاء معززة شبكٍة إنشاءُ وهو أََال البرشي؛ التطور تاريخ

باإلنرتنت. املتصلني الكوكب مواطني
املتحدة بالواليات الكمبيوتر علوم يف منفصل دراسٍة كمجاِل االصطناعي الذكاء نشأ
مينسكي مارفن الصيت الذائِعي الباِحِثني يد عىل العرشين القرن خمسينيات منتصف يف
مكارثي وجون بيل، مختربات من شانون وكلود للتكنولوجيا، ماساتشوستس معهد من
وهندسة «ِعْلم بأنه عرَّفه الذي املصطلَح األخري العاِلم سكَّ دارتموث.12 جامعة من
الكاتب ليفي، ستيفن يلفت الذكية».13 الكمبيوتر برامج سيما ال الذكية، اآلالت صنع
ق يتحقَّ لم االصطناعي الذكاء إىل ل بالتوصُّ املبكر الوعد أن إىل االنتباَه وايرد، بمجلة
خمسينيات يف املنطق عىل القائم البرشي التفكري استنساخ حاولوا الكمبيوتر علماء ألن
يحاولون كانوا إنهم حيث املحاوالت؛ لهذه النجاُح يُكتَب لم العرشين. القرن وستينيات
يف املفارقة وتكمن عام. بشكل لغًزا تزال ال التي البرشي باملخ التفكري عمليات تقليد
ليفي ستيفن عليه أطلق ما اكتنفت االصطناعي الذكاء مجال يف املتحققة الطفرات أن
وابتكر البرشي».14 بالذكاء األحوال من حاٍل بأي تتأىسَّ ال جديدة «تكنولوجيات خلق
كميات من مضمونًا اإلنساِن استخالص كيفية مضاهاة بمقدورها خوارزميات الباحثون
البرش، فيها يتفوق التي األنماط عىل التعرف عملية هي وهذه البيانات؛ من ضخمة
يف العملية هذه بمضاهاة الكمبيوتر ألجهزة تعليمات العلماءُ أعطى ليكاليدر. أشار كما
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ورفَضِت أكرب، فاعليًة أثبََت الذي بالكود استعانت تلقائية، وخطأ محاولة عملية إطار
البِرش تعلُّم كيفيَة تقلِّد آلية محاكاٍة عمليَة كانت والنتيجُة لذلك. يَُرْق لم الذي الكوَد
الفائق الكمبيوتر إم بي آي رشكة علماء برَمَج الطريقة بهذه إتقانها. ثم جديدًة مهمًة
متفوًقا ،٢٠١١ عام التليفزيونية جوباردي بلعبة للفوز الرشكة أنتجته الذي «واطسون»
كيف واطسون تعليم الكمبيوتر علماء عىل كان للفوز. طريقه يف برشيني بطلني عىل
مزوًَّدا واطسون كان اللعبة. عليه تنطوي الذي باأللفاظ التالعب تفسري عند السياق يفهم
الكمبيوتر أنظمُة بايت.15 تريا ١٦ بقدرة عشوائي وصول وذاكرة معالج، نواة ٢٨٨٠ ب
واطسون كمبيوتر بها يستعني التي األنظمة (مثل ضخمة بأعداد التوازي عىل املتصلة
برسعات الخوارزميات هذه إجراءَ تتيح جوجل) معلومات مراكز يف الكمبيوتر وأجهزة
نسبيٍّا. األبطأ اإلدراك أصحاب البرش نحن لنا مشكالت يسبِّب أن يمكن ما مسبوقة؛ غري

الديستوبية القصص من وغريه الخاطف االنهيار

عىل قائمة خدمة وهي لكسيكون، خدمًة جونز داو رشكة أطلَقْت ٢٠١٠ عام ربيع يف
إىل النتائج إرساَل وتُِعيد يوميٍّا، األعمال أخبار مصادر من لآلالف مسًحا تُجِري اإلنرتنت
امللخص تلقيمات يستخدم شخص أليِّ مألوٌف األخبار تجميع من النوع وهذا عمالئها.
التقليدي غري األمُر إرسالها. وإعادة انتباَهه تلفت التي املقاالت النتقاء للمواقع املكثَّف
بالبحث رسيًعا تقوم أخرى كمبيوتر أجهزة كانوا عمالئها من كثريًا أنَّ هو لكسيكون يف
البحث خوارزميات يف ُمربَمجٍة وعباراٍت مفتاحيٍة كلماٍت عن املنتقاة املقاالت آالف يف
بالبحث سرتيت، وول لرشكات التابعة تلك، الكمبيوتر أجهزة تقوم ثم بها.16 الخاصة
يف مفيدة بمعلومات تعود قد التي اإلخبارية، البيانات من املهول الكمِّ يف أنماط عن
قدرَة كثريًا تتجاوز برسعٍة والرشاء بالبيع أوامَر هذه الكمبيوتر أجهزة ذ تنفِّ ثم التداول؛
منذ املالية األوراق سوق يف موجوٌد التلقائي التداُول من النوع هذا أن ومع اإلنسان.
البيانات مقدار من كثريًا زادت قد لكسيكون مثل األخبار مسح خدمات فإن سنوات؛
ومن الناجحة. الخوارزميات عىل بناءً التداول قرارات اتخاذ عند مسحها يمكن التي
إجمايل من تقريبًا باملائة ٧٠ اآلن يشكِّل الكمبيوتر بمساعدة الكثيف التداُول أن امُلقدَّر

سرتيت.17 وول يف التداول حجم
الرسعة، الفائقة الكمبيوتر أجهزة إىل التداول قرارات معظم إسناد عملية إطار ويف
أدَّْت ٢٠١٠ عام مايو من ٦ ففي ذلك؛ أثناء العشوائي الخلل حوادث بعض يحدث
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هيئة وإجراء بشأنها، جلساٍت األمريكي الكونجرس عقد إىل هذه الخلل حوادث إحدى
يتتبع (الذي الصناعي جونز داو مؤرش كان حولها. تحقيًقا والبورصات املالية األوراق
٣٠٠ انخفض أن سبق قد نيويورك) سوق يف رئيسيٍّا سهًما لثالثني اليومية الحركَة
مساءً ٢:٤٢ الساعة يف اليونان. يف املايل التزعزع من املخاوف بسبب اليوم ذاك نقطة
الخرباء ُصِدم دقائق. خمس يف نقطة ٥٧٣ فَقَد إذ الصناعي؛ جونز داو مؤُرش هوى
واضح منطقي سبٍب أيِّ وغياِب السوق انهياِر رسعِة جرَّاء من العالم حول املاليون
والسبعني الثماني يف عثرتها من نهَضْت ما رسعان السوق أن إال االنهيار. لجسامة
بنفس نقطة ٦٠٠ الصناعي جونز داو مؤُرش واستعاد التداول، يوِم من املتبقية دقيقة
املالية األوراق هيئُة أجَرتْه شهوًرا دام مكثٍَّف تحقيٍق بعد بها. انهار التي تقريبًا الرسعة
صناديق رشكُة أصدَرْت نيويورك) (بتوقيت مساءً ٢:٣٢ يف أنه اكتُِشف والبورصات،
عقوٍد صورة يف دوالر ماليني ٤٫١ بقيمة بيٍع أمَر كانساس مدينة يف مشرتكة استثمارية
ذت نُفِّ التي والرسعُة البيع عملية حجُم أدَّى تلقائي.18 تداول برنامج باستخدام آجلٍة،
ما سرتيت؛ بوول الكمبيوتر أجهزة مئات يف األخرى التلقائية الربامج تفعيل إىل بها
عمليَة ذ ينفِّ واحٌد كمبيوتر جهاُز منخفض. بثمن ضخمة جماعية بيٍع عملياُت عنه نجم
السبَب كان التلقائية؛ الربامج من سوق يف األسهم من ضخٍم لعدٍد الرسعة بالغة بيع
أخرى، أصغر خلٍل حوادُث وقَعْت ٢٠١٠ عام من الحٍق وقٍت يف الخاطف». «االنهيار يف
مراِفق رشكُة شِهَدْت سبتمرب، شهر ففي العشوائية؛ من نفسه القدر عىل كانت لكنها
كما وبرسعٍة، فجأًة عافيتها تستعيد أن قبل فجأًة باملائة ٩٠ تهوي أَْسُهَمها أمريكية
منطقي. تربير أي دون تقريبًا باملائة ٤ أبل رشكة أسهم انخفاَض نفسه الشهُر شِهَد
هذه العشوائية الخلل حوادث من للحد إجراءاٍت والبورصات املالية األوراق هيئُة اتخذت
التلقائي. بالتداول تستعني التي املالية األوراق سوق يف املستثمرين ثقَة تقوِّض التي
األساسية، والرشاء البيع قراراِت تتَِّخذ حاسوبية برامج أن يف الجوهرية املشكلة تكمن
يتسنَّى وال االصطناعي. بالذكاء مة مصمَّ دة معقَّ بخوارزميات تستعني الربامج هذه وأن
تبعات عالج إىل النهاية يف يضطرهم ما الربامج؛ هذه رسعِة مضاهاُة حاٍل بأي للبرش
لصالح السيطرة عن التخيلِّ من املظلم الجانب هو وهذا باألسواق. تلقائيٍّا وَقَع انهياٍر
مثل ع، متوقَّ غري لحدٍث يمكن حيث الشبكات؛ يف االصطناعي الذكاءَ تستخِدُم أنظمٍة
األحداث. من بها التنبُّؤ يمكن ال سلسلًة يطلق أن مايو، شهر يف الخاطفة البيع عملية
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التي املشكلة لهذه الواضح الحلُّ «التقنية»، حول مقالته يف بالضبط إيلول تنبَّأ ومثلما
الخاصة. عيوبه له تكنولوجيٌّ حلٌّ نفُسه هو التكنولوجيا فيها تتسبَّب

الفرتة يف املستثمرين لبعض خسائر يف تسبَّب ربما الخاطف االنهيار أن حني يف
التحكُّم إسناد تبعات فإن الطبيعية؛ الِقيَم استعادة قبل انقَضْت التي الوجيزة الزمنية
والدفاع. املرافق منظومات يف بكثرٍي خطورًة أكثر يكون قد القرار صنع خوارزميات إىل
هذا يف ١٩٨٣؛ عام جايمز) (وور «مناورات» العلمي الخيال فيلِم حبكَة هذه كانت
جوشوا عليه يُطَلق — الشمالية األمريكية الدفاع قيادة يف فائق كمبيوتر يتحكَّم الفيلم
هازلة لعبة يظنه فيما الكمبيوتر يشرتك الدفاعية. النووية املتحدة الواليات ترسانة يف —
ِصَغره)، يف برودريك ماثيو الدور َد (جسَّ مراهق متسلِّل مع عاملية» نووية «حرب اسمها
ليشنَّها. طلقًة أحٌد يطلق لم فنائه يف ستتسبَّب حرٍب إىل فيه العاَلَم يقود الذي الوقت يف
كتابتهم يف الحدود أبعد إىل البرش حذر وجوب بشأن تحذيرية خيالية قصة الفيلم كان
التي الخوارزميات سيما ال آيل، طيار لتشغيل مة امُلصمَّ املصريية الكمبيوتر لخوارزميات
«مناورات» فيلم أن حني ويف األرض. وجه عىل كثرية أجناس عىل موت أو حياة تبعات لها
التلقائية األنظمة عىل العالم أنحاء كلِّ يف الدول اعتماُد ينفكُّ ال الخيال، ثمرات من كان
التي واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا شبكة ولتشغيل الكهربية، الطاقة لتوفري يزداد
هو الدفاع منظومات مخططي لدى الرئييس والشاغل الصناعية. االتصاالت أقمار تشمل
القيادة قدرات عىل للقضاء محاوالٍت سيكون مشتعلة سيربانية حرب يف األول الهجوم أن
التي العدو كمبيوتر أنظمة إىل بالتسلُّل ذلك ق يتحقَّ أن يمكن للعدو. الرقمية والتحكُّم
هجمات من مكثفة هجمات وشنِّ لديه، الطاقة شبكة مثل الرئيسية الوظائف يف تتحكَّم
— الصناعية أقماره عىل والقضاء بشبكات، املرتبطة أنظمته عىل الخدمة من الحرمان

الحقيقي.19 الزمن يف عامليًة معلوماٍت توفر التي — البعض ينظِّر كما
للجمهور عنه يُكَشف وال األعني، عن بعيًدا يقع السبريانية الحربية الهجمات أغلُب
املركزي الطرد بأجهزة املتحكمة الكمبيوتر أجهزة أُِصيبت بعيد. بزمن وقوعه بعد إال
رقمية بدودة النووية القنبلة لصنع اإليراني الربنامج يف اليورانيوم تنقية عن املسئولة
أقراص محرك طريق عن الكمبيوتر شبكة إىل الدودُة نَفذَِت ستوكسنت.20 اسمها غامضة
انتجتها جهاًزا ٩٨٤ عددها البالغ بالشبكة املتصلة التحكم أجهزة إىل وانترشت محمول،
تدمريها إىل أدَّى ما بالغٍة؛ برسعٍة املركزي الطرد أجهزة دوران يف وتسبَّبَْت سيمنز، رشكة
من يرام ما عىل يشء كل بأن تفيد بياناٍت أرَسَل برنامٍج عىل الدودُة اشتمَلِت كما ذاتيٍّا.
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وقٍت يف ُكِشف الذاتي. الضبط آليات إلحباط االنهيار يف اآلخذة املركزي الطرد أجهزة
برنامج لتأخري ستوكسنت دودة َما صمَّ واإلرسائييل األمريكي املخابرات جهاَزي أن الحق
أن ينبغي اإليراني، النووي الطموح إحباط قصة جانب إىل النووية. القنبلة لصنع إيران
لألنظمة الحاسوبية التحكم أجهزَة يستخدم بلٍد أليِّ تحذيريًة ستوكسنت قصة تكون
والقائم للهجوم، امُلعرَّضة الدول ملواطني وينبغي والدفاع. الطاقة توليد مثل الحيوية
برمجياٍت تصديرهم قبل الحذَر يتوخوا أن بشبكاٍت، متصلة رقميٍة بنًى عىل هيكلها

اآلخرين. إىل خبيثًة

للبرش الفائق بالذكاء تنبؤات

كان فينج.21 فرينر العلمي الخيال وروائي الرياضيات أستاذ سكَّه مصطلح «األحادية»
١٩٦٥؛ عام جود جيه آي الرياضياتي هو اقرتحها َمن أوُل فكرٍة إىل يضيف فرينر
ذكاءاتي» «انفجار إىل سيؤدي والكمبيوتر اإلنسان بني التعايش َر تطوُّ بأن تنبأ حيث
فرينر سكَّه الذي األحادية مصطلح يصف بأشواط.22 البرشي العقل ستفوق التي لآلالت

أمثلتها: من البرش»، ذكاء يفوق بذكاءٍ تتمتَّع لكيانات الوشيك التكنولوجيا «ابتكاَر

البرش. ذكاءَ يفوق بذكاءٍ وتتمتع «واعية» كمبيوتر أجهزة ابتكار •
ذكاءً ذكية كيانات لتكون «وعيًا» الضخمة الكمبيوتر شبكات تكتسب ربما •

البرش. يفوق
يُعترب ربما أنه الحميمية من والبرش الكمبيوتر بني التفاعل واجهات تبلغ قد •

وجيهة. ألسباب البرش ذكاءَ يفوق بما أذكياء املستخدمون
الطبيعي.23 البرشي العقل عىل تحسينات إلدخال ُسبًال الحيوية العلوم تجد ربما •

عام عن تتأخر ولن ،٢٠٠٥ عام «قبل تحدث لن األحادية بأن ١٩٩٣ عام فرينر تنبَّأ
الرسعة، بالَغ التكنولوجي التغريُّ وْقُع سيُصبح األحادية حدوِث وقِت يف 24.«٢٠٣٠
ستحدُث طرحه قبل قرونًا استغرَقْت ربما التي االصطناعي الذكاء مجال يف والتطوراُت
عىل املركزة رؤيته إن للبرش. الفائق بالذكاء مدعومًة سنواٍت، أو أشهٍر غضون يف
التطوُر فيه سيفيض عاَلًما وتصف جوهرها، يف ديستوبية رؤية هي االصطناعي الذكاء
اآلالت يد عىل للبرشية املمكن الفناء إىل البرشية التنافسية بامليزة املتصل التكنولوجي
أبديتها عىل اآللة محافظة لتعزيز مٌة ُمصمَّ فخوارزميٌة ابتكرناها. التي الذكاء الفائقة
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بطبيعتها) واعيًة ستكون أنها (تذكَّْر اآللة إدراك إىل تؤدِّي قد لذكائها املتواصل والنمو
البرشية. الحياة ضد متطرًفا إجراءً اآللة وستتخذ تهديًدا، النمو هذا سيعتربون البرش أن
املصادفة. قبيل من ليس فهذا «املبيد»، أفالم بحبكة أشبَه السيناريو هذا لك بََدا إْن
املوزَّعة بُْعد عن االستشعار أجهزة من ماليني أن يفرتض آَخر ديستوبي سيناريو ثمة
أن منطقي بشكل الشبكة تفهم وقد بالبيانات، الواعية الويب شبكَة تزوِّد الكوكب حول
األنظمة عىل سيطرتها تستغل ثم إلصالحه، سبيَل ال بالكوكب بيئيٍّا رضًرا يُنِزلون البرش

الرضر. من التخفيف أشكال من كشكٍل البرش أعداد من رسيًعا لتقلِّل الحيوية
روائيِّي خياِل نتاج مجرد هي مستبَعدًة تبدو التي املستقبلية السيناريوهات هذه هل

كذلك25 ليست ال الخصِب؟ هوليوود أفالم وكاِتِبي العلمي الخيال
من زمرٌة ناقَشْت االصطناعي، بالذكاء النهوض رابطُة ٢٠٠٩ عام عقَدتْه اجتماٍع يف
وتصنيع تصميم عىل ذاتية قيوٍد فْرُض ينبغي كان إْن فكرة االصطناعي الذكاء باحثي
ليس أنه عىل واتفقوا ال.26 أم االصطناعي بالذكاء تستعني التي التحكم الذاتية األنظمة
َقِلقني كانوا لكنهم قريب، وقت أي يف الواعية اإلنرتنت شبكة عُرص يحل أن املرجح من
من طائراٍت املتحدة الواليات تطلق البرش. قتل عىل بالقدرة تتمتَّع روبوتات صنع من
طيارون هها يوجِّ من لكن معادية، قوات هاجَمْت واليمن وأفغانستان إيران يف طيار دون
أجنبية قوى أو مجرمون يصنِّع وربما التحكم.27 ذاتية وليست نيفادا والية يف برشيون
عظيموف، إسحاق وضعها التي الثالثة الروبوتات قوانني ستتجاهل متمردًة روبوتاٍت
هارفرد، بجامعة هورفيتس، إريك الدكتور َح رصَّ وقد باإلنسان. األذى إلحاق تحظر والتي
إىل الخمس يف حدث قد جديًدا «شيئًا أن االصطناعي، بالذكاء النهوض رابطة رئيس
من أفكاُرهم وتتَِّفق األديان، محلَّ يحلُّون التكنولوجيا وخرباءُ املاضية؛ سنوات الثماني
ه املوجَّ النقد هذا مثل األديان.»28 بها تبرشِّ كما بالجنة الفوز فكرة مع املناحي بعض
الصدمة تأتي لكْن بوستمان، نيل أو إيلول جاك من ٌع ُمتوقَّ دينًا باعتبارها للتكنولوجيا

االصطناعي. الذكاء مجال يف رائٍد باحٍث من الترصيح هذا مثل سماع عند
ويف لألحادية. ممكنني مسارين وجود ١٩٩٣ عام فرينر زَعَم أخرى، ناحية من
مسار فإن البرش؛ عىل سلبية نتائج إىل يُفِيض قد االصطناعي الذكاء مسار أن حني
لتحقيق كثريًا أيرس «سبيٌل بأنه فرينر ووصفه إيجابيًة، أكثر يكون ربما الذكاء تعزيز
املرشوعات تنفيذ إىل ودعا الخالص.»29 االصطناعي الذكاء طريق من الفائقة اإلنسانية
مع البرشي الفني اإلبداع تجمع والتي اآللة، ذكاء مع البرشي الحدس قوة تجمع التي
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امُلَعدَّة الكرتون أفالم كل يف موجودٌة األخرية النقطُة وهذه الرسومية. الكمبيوتر برامج
لُعبة» «حكاية الحاسوب، بمساعدة املنشأة الصور بتقنية ُمنتَج فيلم أول منذ رقميٍّا
دوجالس التعزيز ورائد ليكاليدر آر يس جيه ومثل .١٩٩٥ عام ستوري)، (توي
التعرُّف مهارات إىل تضيف واعدًة تكنولوجيا االصطناعي الذكاءَ فرينر يَعترب إنجلبارت،

العاملية. للمشكالت مبتكرة حلوٍل إيجاد يف البرش لدى واإلبداع األنماط عىل
إىل إضافًة باستنباطه األحادية حول فرينر أطروحة عىل كرزويل ريموند املخرتع زاد
االصطناعي الذكاء مجاَيل يف األخرية التطورات وبإدماجه ،٢٠١٠ عام بعد ملا مور قانون
رؤية من الديستوبية نظرتها يف وأقلُّ تفاؤًال أكثُر لألحادية ورؤيتُه الذكاء.30 وتعزيز

بأن: اليوتوبية كرزويل رؤية وتفيد فرينر.

مع البيولوجي ووجودنا تفكرينا الندماج النهائية املحصلَة ستمثِّل األحادية
فوق يسمو لكنه برشيٍّا يزال ال عالٍم عن لتتمخض ابتكرناها، التي التكنولوجيا
بني األحادية، بعد ما عاَلم يف اختالف، أي هناك يكون لن البيولوجية. جذورنا

واالفرتايض. املادي الواقع بني أو واآللة، اإلنسان

األحادية بأن كرزويل يتنبَّأ مور، قانون إىل اإلضافة يف األخرية التطورات إىل وبالنظر
تحميل األفراد بوسع سيكون املرحلة هذه عند ويقول تقريبًا. ٢٠٤٥ عام يف ستحدث
أن هي ٢٠٤٥ عام سيعيشون مَلن البُرشى أبدية. بحياة نظريٍّا والتمتع اآللة، عىل وعيهم
ربما سيتخذونه الذي الجديد الجسد أن فهو السيئ الخرب أما لألبد، يحيا ربما وعيهم
ربما أنهم أو وور)، (ستار النجوم» «حرب فيلم من بيو يس-ثري الروبوت جسد يشبه
دالز. يف للبيانات جوجل بمركز ٥٧٢ بالصف ١٦ بالكمبيوتر ٢٤٨ الرقاقة يف سيعيشون
علماء من كثرٍي من انتقاداٍت إىل وتوقيتها األحادية طبيعة حول كرزويل رؤى تعرََّضْت
وجون مور، جوردون بينهم ومن الوقوع، محتملة غري واعتربوها الكمبيوتر، تكنولوجيا

النري.31 وجارون هوالند،

نقدية آراء

ابتكار يف رائًدا بوصفه الكمبيوتر علماء دوائر بني الصيت الذائُع النري، جارون يعتقد
مرجحة ليست لكنها بعيد، زمني مقياس عىل ممكنة األحادية فكرة أنَّ االفرتايض، الواقع
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القائمة التشاركية التكنولوجيات نشوء هو األحدث الهام وشاغله القريب. املدى عىل
وهو الجمعي»، «العقل عىل سلبيٍّا مثاًال بوصفها ويكيبيديا، مثل ٢٫٠ الويب إصدار عىل
إن .١٩٩٥ عام «وايرد» بمجلة املنشور مقاله يف إيجابية سمًة كييل كيفني اعتربه ما
مقاطع أو صور هيئة يف شخصية بمعلوماٍت السحابة إثخاننا أثناء أنه هو النري شاغل
قدرة زيادة ومع الحياة. فيه تدبُّ كائنًا لآللة اعتبارنا يزداد شخصية، بيانات أو فيديو
االصطناعي)، الذكاء علماء تنبَّأ (كما العرص هذا يف املعلومات معالجة عىل رسيًعا اآلالت
البُرش ينسب ربما عليها، لناها حمَّ التي البيانات كل من التعلم عىل القدرة واكتسابها
التثقيف يف عليها يعتمدون أصبحوا التي الشبكات شبكة إىل اآللهة بصفات أشبه صفًة
تمتعت التي خرسناها، التي اإلسهامية الروح نقده يف النري يرثو والرتفيه. واالتصاالت
تخيُّلية كيانات بمركزية مختلف «إيمان ب استُبِدلت والتي الويب، من املبكرة النسخة بها
مخلوق إىل التحول يف آِخذة وهي الروح، فيها تدبُّ ككلٍّ اإلنرتنت شبكة أن فكرة توجزه
وارتقاء الكون نهاية عن الديني والطرح األحادية بني مقاَرنًة النري ويعقد للبرش».32 فائق
واحٍد؛ أمٍر يف «يشرتكان أنهما إىل ساخًرا االنتباه ويلفت الجنة، إىل فقط امُلنقذة األرواح

منهما.»33 ق التحقُّ أبًدا لألحياء يمكن ال أنه
تكنولوجيات تطوير أن من إيلول قلق إىل ويعود بجديٍد، ليس املنتقد الرأي وهذا
ويضيف تأليًها. عليها يعتمدون الذين البُرش يؤلَِّهها أن إىل يؤدي أن شأنه من قوية جديدة
يف عليه أطللنا الذي التكنولوجي لالحتكار وصفه يف املوضوع هذا إىل بوستمان نيل
«التكنولوجيا تكتسب حيث أبديتها عىل تحافظ منظومة بأنه فيصفه الثالث؛ الفصل
عىل بوستمان نيل ويزيد الوطنية».34 والروح االجتماعية املؤسسات عىل سلطانًا امُلؤلَّهة
حيوية نقطة وهذه لتبعاتها»، كثب عن تحريًا تستدعي «ال التكنولوجيا إن ويقول ذلك
عىل بالتأكيد للمجتمع تسويقها يجري الجديدة واالتصاالت املعلومات تكنولوجيات أن يف
أفراد من معتربة أعداٌد تستخدمها أن بعد إال السلبية اآلثار تتضح وال اإليجابية. سماتها
التلقائية. التداول لربامج املالية الرشكات كربى استخدام مع الحال هو كما املجتمع،

إىل بالنسبة ووجوبي مصريي سؤاٌل بَرَز العرشين، القرن من الثاني النصف يف
لها توصُّ بعد البقاء لها يُكتَب أن الكوكب عىل تنشأ لحضارٍة يمكن هل وهو: العالم، دول
بحسب نََعْم — الحظ لحسن — تاريخه حتى اإلجابة الحرارية؟ النووية لألسلحة
يف الصواريخ عىل لًة محمَّ النووية الحربية الرءوس آالف هناك تزال ال لكْن اآلراء، أغلب
والتحكُّم القيادة شبكاُت فيها وتتحكَّم العالم، بحار أسطح وتحت األرض تحت صوامع
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هل هو: ببقائنا املتعلق الجديد والسؤاُل اآلن. حتى حوادث أي وقوع دون الحاسوبية
عىل ذكاءً تزداد تنفكُّ ال التي آالته مع جنٍب إىل جنبًا التطور البرش مجتمع بمقدور
واإلبداع للعمالة التدريجي اآلالت إحالل ليتجاوز القلق ويمتد خطورًة؟ يشكِّل ال نحٍو
الرقمية األنظمة إىل حياتنا عىل السيطرة عن التخيل قرارات أن يف الخطر يكمن البرشيَّنْي.
البسيطة، القرارات من اآلالف مئات صورة يف ستُتَّخذ بل ديموقراطي؛ بشكل تُتَّخذ لن
التي املستقلة األنظمة إىل طويلة زمنيٍة فرتٍة عىل ٍج متدرِّ بشكٍل السيطرَة ستمنح التي

البرش. حياة عىل تؤثِّر التي االصطناعي الذكاء خوارزميات بها تتحكم
ذكاءات لتصميم الجمعية املعزَّزة عقولنا استغالَل نستطيع كبٍرش أننا آمل
قدرتنا حول التفاؤل يحدوني الحيوية. الحياة أشكال لكل وواقية نافعة اصطناعية
إْن بروتيجان. ريتشارد وصفها كما املحبة» «اآلالت جانب إىل العالم هذا صنع عىل
لكلِّ املدى الطويلة العافية تعزِّز ذكية أنظمًة م فسنصمِّ لذكائنا، مكافئة بحكمة تمتَّْعنا
لتحقيق السبيل عىل لتُتَّخذ حيوية أخالقياتية قراراٌت وثمة الكوكب. عىل الحياة صور
وستكون واعية. قرارات التخاذ عاملي كمجتمع الجمعية بالحكمة سنتحىلَّ أننا وآمل ذلك،
واتخاذ األنظمة هذه تصميم حول الكوكب مستوى عىل للتواصل مهمة تقنية الويب
هو «الوسيط ماكلوان مارشال لتعبري صياغٍة إعادة ويف تنفيذها؛ بشأن ذكية قرارات

للسالم. داعيًا املثايل الوضع يف الوسيُط سيكون الرسالة»،

إنسانوي رأي

سيكون — املعزَّز الذكاء عىل اعتمادنا ازدياد مع — املستقبل يف سيواجهنا تحدٍّ أكرب
اإلحسان مثل لإلعجاب مثري بعضها كبرش. تميِّزنا نوعها من فريدة بصفات االحتفاظ
املتأصلة العدوانية مثل سابقاتها، من لإلعجاب إثارًة أقل وبعضها اآلخرين، عىل والحنو
أن تظن ال وكي السنني. آلالف جنسنا نجاة إىل ْت أدَّ التي والقتل الصيد وغرائز البرش يف
من لعبًة يلعب مراِهًقا راِقْب الغرائز، هذه من هذَّبَْت قد االجتماعية والتنشئة الحضارة

لأللعاب. كمبيوتر جهاز عىل هالو مثل الالعب منظور من التصويب ألعاب
بأجهزة مقاَرنًة الرتددي النطاق محدودِة وإخراٍج إدخاٍل قدراِت ذات كائناٌت البُرش
املعلومات ملعالجة مذهلة عقلية بقدرات منا كلٌّ ويتمتَّع بشبكات. املتصلة الكمبيوتر
عىل احتواؤه يزداد عاَلم يف املتعددة امللهيات مع التعامل تعلُّم علينا سيتعنيَّ لكْن بإبداٍع،
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فْرِط تجنُّب إىل وعي عن البُرش سيحتاج املغرية. الرتفيه ودعوات والضوضاء الشاشات
طريقِة عن بصعوبٍة نتخيَّله أن يمكننا املتعددة، بالوسائط مشبَّع مستقبل يف التنبيه
عن التأقلم علينا سيتعنيَّ املعارصة. املزعجة البيئات عن الصادرة الضوضاء مضاَعفِة
بالتماِس انتقائي؛ بشكل الشبكة عن االنفصال عىل واعيًا تدريبًا أنفسنا تدريِب طريِق
واألصدقاء، األهل مع الحديث أطراف وبتجاذُِب ل، التأمُّ طريق عن مليٍّا للتفكري الوقِت
أن األخرية األبحاُث تُبِدي حقيقًة، الهادئة. األماكن يف ِكينة السَّ وبطَلِب املوسيقى، وبعْزِف
لعلَّ املعزَّز.35 للذكاء مة متمِّ بطرٍق وظائَفه البرشي املخ أداء من ن يُحسِّ قد اليومي َل التأمُّ
من ساعٍة قضاءَ باملعلومات؛ التشبُّع عرص يف الحياة جودِة تحسنِي عن البحث أمثلة من
وسط يف هاتفية مكاملٍة واستقباُل الوجبة. تناُول أثناء فيها نتضاحك األصدقاء مع الزمن
كلِّ من ا جدٍّ طويًال وقتًا سنميض الفظَّة. األعمال من عمًال يُعتَرب أن يجب الخربة هذه
عن لالنفصال يوٍم كلَّ وقٍت تخصيِص إىل سنحتاج ولعلنا الشبكة، عىل عاِكفني عمٍل يوِم
يُنتَظر الذي الوقت مقداَر بجالءٍ ح توضِّ عمٍل عقوِد تحرير إىل سنحتاج ولعلنا الشبكة.
بِمَهن العاملني األفراد بعض يفعل (كما العمل ألغراض بالشبكة متصلني نقضيه أن منَّا

حاليٍّا). واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا
ملدة والتليفزيون الكمبيوتر شاشات إىل النت مواطنو يجلس حيث متصل عاَلٍم يف
دون املعلومات مع للتفاعل ُسبٍُل إيجاد إىل سنُضطر يوميٍّا، ساعة ١٥ أو ١٢ أو ١٠ أو ٨
يتصف الذي االنغماس هذا أن الحديثة الدراساُت أظهرت وقد كسول. حياٍة بنمِط التقيُّد
أحادية أي من أرسع بوْقٍع املجتمع عىل إهالًكا أكثَر تأثريُه يكون ربما املنقول العاَلم به
اكتشفوا بأنهم يفيد ،٢٠١١ عام تقريًرا اإلنجليز الباحثني من مجموعٌة نَرشْت ديستوبية.
أمام جالسني يوميٍّا ساعات ٤ من أكثر ويقضون العمر منتصف يف الذين الرجال أن
بنسبة الدموية، واألوعية القلب اعتالِل جرَّاء من املبكرة وفاتهم احتماالت تزيد شاشة؛
ممارسة أن الخطرية االكتشافات وأحد الضابطة.36 باملجموعة الرجال عن باملائة ٥٠
بصورة صحتهم من ن تحسِّ لم قليًال، بدنيٍّا نشاًطا الكسول الحياة نمط صاحبة املجموعة
إال هي وما رجًال، ٤٥١٢ عىل وأُجِريت سنوات، ٤ الدراسة هذه استغرَقْت ملحوظة.
دون الجلوِس بني مباِرشة عالقًة تُِقيم التي التقارير من سلسلٍة يف األخرية الدراسة
الرياضية التمرينات ممارسة علينا يتحتَّم املؤذية. الصحية واآلثاِر الشاشة أمام نشاٍط
الذي املتزايد الوقت اعتبار عىل البدنية، واللياقة الذهن يقظة عىل للمحافظة يوم كلَّ
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اإلنسان بني التفاعل واجهات من املزيد تزويد سينبغي ربما بالشبكة. متصلني نقضيه
الساعات خالل بدنيٍّا نشاًطا لتستلزم الحركة؛ تستشعر التي وي بأجهزة والكمبيوتر

يوميٍّا. الشاشة أمام نقضيها التي
املعلومات لتكنولوجيات السلبية االجتماعية اآلثار رصد البرش يتحرى أن يجب
«االزدواجية مصطلح ويصف حياتهم. يف مىض وقٍت أي من أكثر املتغلغلة واالتصاالت
بالصفة أقصد املستقبل. يف التكنولوجيات هذه بها تروا أن آمل التي الصورَة املدروسة»
يف َقها تحقِّ أن للتكنولوجيات يمكن التي اإلمكانيات يدركوا أن ينبغي القرَّاء أن «مدروسة»
الكتاب)، هذا أغراض (أحد التكنولوجي التاريخ معرفِة رضورِة إىل إضافًة الراهن، الوقت
االزدواجيُة ر توفِّ واالتصاالت. املعلومات لتكنولوجيا املستقبلية التطبيقات يف والتفكرِي
التكنولوجيات. هذه الستخدام واملستقبلية الراهنة اآلثار يف الناقد للتفكري الالزم املنظوَر
اآلثار عىل يركِّز واقعي غرِي بمنظوٍر الجديدة التكنولوجيات تسويُق يجري ما دائًما
أن عىل معقوٌد وأََميل استخدامها. بعد إال السلبية آثاَرها نَِعي وال النافعة، االجتماعية
املعزَّزة لقدراتنا ًسا متحمِّ البرشي جنسنا مستقبل إىل سينظر الكتاب لهذا قارئ كلَّ
عاًما الخمسني يف امُلحَرز َم التقدُّ الكتاب هذا يف تحرَّيْنا لقد والتواُصل. املالحظة عىل
حقِل تقدُِّم مقداِر تخيُّل سوى يسعنا وال البرشي، الذكاء تحسني مجال يف املنرصمة
صلبًة أرًضا الرؤيُة هذه وستكتسب القادمة. عاًما الخمسني يف الصناعي الذكاء تعزيِز
والسعي واإلنسان، اآللة ذكاء بني الوشيك التكاُفل لتداعيات الناقد التحرِّي برضورة
الزمان. من القرن هذا يف جنٍب إىل جنبًا ر نتطوَّ ونحن امُلمِرضة اآلالت آثار من للتخفيف
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