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وتقدير شكر

يكتبان منفصلٍة، قارٍة يف منهما واحٍد كل اثنني، مؤلَِّفنْي أن السخرية لبعض يدعو ا ممَّ إن
رايل مدينة بني اآلَخر ل وتنقُّ بوسطن يف أحدهما فبوجود الجغرايف؛ املوقع أهمية عن كتابًا
أن يمكن التي التحديات الَقيَا بالدنمارك، كوبنهاجن ومدينة الشمالية كاروالينا بوالية
الفورية واملراسلة «تويرت» خالل من — مًعا عملنا فقد ذلك ومع الجغرايف. التباعد يفرضها
كتابة عىل — واملتنوعة املختلفة التكنولوجيات من وغريها و«سكايب»، اإللكرتوني والربيد
مرتابط عالم يف ومرونته الجغرايف املوقع لقوة واحٍد آٍن يف وشهادة تحليًال يمثِّل كتاٍب

شبكيٍّا.
التطور دائِم شأٍن عن كتاٍب كتابِة بتحدِّي تعقيًدا إال املادي التباعد تحدياُت تزَدْد ولم
اليومية الزمنية جداولنا بتماثُل ك التمسُّ فيه نحاول كنا الذي ذاته الوقت ففي ؛ والتغريُّ
املعتمدة والوسائط الجغرايف املوقع الربق. برسعة يتغري مبحث يف الرتكيز حاولنا للكتابة،
هذه كتابِة وقِت بني الفرتة يف أنه يقنٍي عىل أننا لدرجة كبريٍة، برسعٍة التطور يف آِخذان عليه
كتابة عند لذا، مختلًفا؛ عامًلا سنُطاِلع بالفعل الكتاب فيه سيُنَرش الذي الوقت وبني السطور
التغريات عىل الرتكيز بمقدورنا يكن لم أنه نعلم كنا املبحث، هذا عن كتاٍب بطوِل موضوٍع
هذه كلَّ ع تُجمِّ التي املنهجية املسائل عىل نركز أن علينا كان الوسائط. مجال يف اليومية
ولتخيُّل اليافع الوسائط مجاِل عىل لالطِّالع منظوًرا الكتاُب يقدِّم مًعا. الصغرية ات التغريُّ

القادمة. األعوام غضون يف حاله



الرقمية املكانية

قدٍر دوَن أنجزناه ما ننجز أن إمكاننا يف يكن لم املجال، هذا يف مرشوع أي ومثل
مع املناظرات إىل املحارضات قاعات يف بها قمنا التي املحاورات فمن املساندة؛ من عظيم
يستحقون األشخاص بعض أن إال الكتاب. هذا يف تأثريٌ كثرية نظٍر لوجهاِت كان الزمالء،
املسوَّدة تنقيح يف الدءوبة جهوده عىل شريا ستيف إىل الشكَر ه نوجِّ أن نود لذا ا؛ خاصٍّ ِذْكًرا
َم قدَّ ولكنه قليلًة مساعدًة طَلبْنا فلقد جوهرية، وتوجيهات مالحظات وتقديم النهائية
ه نتوجَّ أن ونريد الكتاب. إنتاج عملية مراحل جميع يف عظيًما وصديًقا ُمعاونًا كان الكثريَ؛
ومساعدتها الرَّْقِميَّة، للمكانية العاملي السياق يف رؤاها عىل وانج جني إىل بالشكر أيًضا
عىل فريث جوردان نشكر أن نودُّ كما الكتاب. وخاتمة السابع الفصل صياغة يف الهائلة
السادس، الفصل يف واملراقبة الجغرايف املوقع خصوصية عن األفكار من الكثري يف املساهمة
ذات التكنولوجيات خالل من العامة الفضاءات يف والتحكم التخصيص عن رؤاه كانت كما
عملها عىل نسيم أماني نشكر أن نريد وأخريًا الفصل. ذلك يف األثر عظيمَة املكاني اإلدراك
عىل الحصول يف عملها إىل باإلضافة املراجع، من الطويلة القائمة وتنسيق تنظيم يف الدقيق
التفاصيل، هذه يف التفاوُض صعٌب هو َكْم أيًضا ننىس ما وعادًة الكتاب، لصور التصاريح
العون. يَد لك ليمدوا منك بالقرب وأذكياء موهوبون أناٌس لديك يكون أن مهم هو وَكْم
بكوبنهاجن، املعلومات تكنولوجيا جامعة إليها: ننتمي التي مؤسساتنا نشكر أن أيًضا نريد
أثناء والهيكيل املايل الدعم تقديمها عىل إيمرسون، وكلية الشمالية، كاروالينا والية وجامعة

العملية. هذه
التي بالكويل واييل مؤسسة يف محررتنا سوايزي، إلليزابيث امتنان بكلمة وندين
لقد والرضاء، الرساء يف منارصته يف واستمرت بعيد، زمن منذ باملرشوع اهتماًما أبدت
َمْت وقدَّ للمسوَّدة، ق امُلدقِّ القارئ بدور وقامت الكثرية، تأخريه مرات أثناء صبورًة ظلَّْت

إليها. بحاجٍة كنَّا والخطاب األسلوب حول مالحظاٍت
يشاركوا لم أنهم من الرغم فعىل وأصدقائنا؛ أرستَيْنا إىل بالشكر ه نتوجَّ أن أيًضا ونريد
أن أدريانا) (أنا وأريد الدعم. من الكثريَ لنا قدَّموا فإنهم الكتاب، هذا إخراج يف مبارشة
عن أحاديثنا كانت لقد العملية، هذه أثناء ومساندته حبه عىل تشارلز جون زوجي أشكر
أن إريك) (أنا وأودُّ النهائية. النتيجة بشأن النصحاسمتنَْي حيال وإسهاماته الخصوصية
ألبيهما سماحهما عىل وأديلني إيليوت وطفَيلَّ ورؤاها، صربها عىل َجستنِي زوجتي أشكر

وجيزة. فرتة ملجرد غريهما آَخر يشءٌ عليه يستحوذ بأن
هذا كتابة يف جهوَدنا ندمج أن اقرتاحه عىل إريك أشكر أن أدريانا) (أنا أريد أخريًا،
عمل إنَّ حتى كتابته، عىل متلهَفنْي كنا ولكننا أبًدا، سهلًة ليست التعاُون فحاالت الكتاب؛
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وتقدير شكر

رؤاها عىل أدريانا أشكر أن إريك) (أنا وأود رسيًعا. مرَّ وكأنه ا حقٍّ بََدا املاضية السنة
هذا إن الحقيقي، التعاون من وبروٍح املرشوع. هذا يف بالتفاصيل واهتمامها الحاسمة

أحيانًا). ا جدٍّ (متحمسة متحمسة مداوالت عن نتَجْت لخرباتنا دمٍج عمليُة هو الكتاب

سيلفا إي سوزا دي وأدريانا جوردون إريك
٢٠١٠ سبتمرب
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مقدمة

يري غرباء. بأناس يعجُّ للمشاة رصيًفا يتشارك بشيكاجو، ميشيجان جادة يف يسري رجل
وآخرون يتحدثون، أشخاٌص كثرية؛ أمور تحدث األفق. يف تمتد والفتات سحاب ناطحات
مقًهى يشاهد ويبتسمون. سياراتهم ويقودون ويرصخون ويتشاجرون ويلعبون يسريون
املوقع عىل معتمدة اجتماعي تواُصل شبكة عىل دخوله ل ويسجِّ هاتفه، يُْخِرج انتباهه. يثري
يف األوىل فه توقُّ نقطَة ل ويسجِّ (الجغرايف) موقعه عن مالحظًة التطبيُق فيضع املكاني،
مواقع عن آخرون ذكره ما ويتصفح الربنامج، يف «التلميحات» تبويب عالمة يلمس اليوم.
وأسعاره املقهى ذلك يف الخدمة فظاظة من اشتكوا كثريين أن ويكتشف قريبة، أماكن
االجتماعية شبكته من ما فتاًة بأن الذكي هاتفه عىل تنبيٌه يصله ذلك يفعل وبينما املرتفعة.

بها. ليلتقي هناك إىل فيذهب نفسه، الشارع يف آخر بمقًهى تواُجَدها توٍّا َلْت سجَّ قد
عىل تحتوي بل للعني، جيلٌّ هو ما حدِّ عند الرجل هذا إىل بالنسبة املدينة تنتهي ال
التي األشخاصواألجهزة من شبكٍة من وتوجيهات ومعلومات وروابط، توضيحية تعليقات
هاتًفا تجد أن األيام هذه الصعب َلِمن إنه وحده. ليس وهو أمامه، يراه مما كثريًا أبعَد تمتد
باإلنرتنت، وتتصل نصية، رسائل ترسل الهواتف فمعظم فقط؛ الهاتف دور يؤدي محموًال
فيصبح إس)، بي (جي املواقع لتحديد العاملي للنظام ُمستقِبًال وتحوي تطبيقات، ل وتُشغِّ
العاملية العنكبوتية الشبكة عن نتحدَّث أن اعتدنا املادي. العالم يف موقعها تعيني ممكنًا
بَيَْد فيه، نحيا الذي العاَلم عن منفصل ولكنه مرتاِبط معلوماتي فضاءٌ أنها عىل (الويب)

بسهولة. بينهما الفصل ممكنًا يَُعْد لم والويب فيه نحيا الذي العالم أن
واألفكار، كالصور، — ببيانات يومية بصورة فيها نتفاعل التي الفضاءات تمتلئ
لالستخدام، وصالحة متاحة معلوماٍت يفصورِة عًة ُمجمَّ — التاريخي والتوثيق والتقويمات،
املستخدم. ملوقع تبًعا تُعَرض التي املعلومات من آالٍف عن رسيًعا «جوجل» بحث ويكشف



الرقمية املكانية

مستخِدمه، موقَع يحدِّد أن — التطبيقات من العديد خالل من — محمول لهاتف ويمكن
إىل للدخول نستخدمها التي فالتكنولوجيات به؛ الصلة وذات القريبة املعلومات يجد وأن
— اإلنرتنت عىل املتوافرة البيانات مقداُر وينمو مكاني. إدراك ذات تكنولوجيات هي الويب
الرسائل إىل و«تويرت»، «فيسبوك» مثل االجتماعي التواصل ومواقع اإللكرتونية، املواقع من
بإحداثياتها متزايد نحٍو عىل تقرتن البيانات وهذه ُمضاَعفة. بأضعاٍف — والصور النصية
أو املستخِدم ُهِويَّة حيث من فقط ليس تصنيفها يمكن إنه حتى والعرضية، الطولية
انخفَضْت وكلما كذلك. االستخدام «مكان» حيث من ولكن وقته، أو االستخدام طبيعة
الذين األشخاص عدُد ازداد العالم، دول من الكثري يف املكاني اإلدراك ذات الهواتف أسعاُر

ملحوًظا. ازدياًدا العاَلم إىل وينتجونها العاملية البيانات عىل يحصلون
املادية املواقَع تلك فتجعل البيانات، بمصادر فشيئًا شيئًا املادية املواقَع الويب تغذِّي
ويمكن مًعا، املتصلة املحمولة واألجهزة الكمبيوترات من املاليني وهناك الويب. من جزءًا
تواُجدنا ملكاِن لة مفصَّ شبه خريطًة يصنع ما وهو االصطناعية؛ األقمار بواسطة كشفها
ملوقعنا تحديِدنا أمَر األجهزة من العاملية شبكتنا جعَلْت لقد آخر. يشء كلِّ إىل بالنسبة
نرتك ودوًما أجهزتُنا، تتواجد حيثما نتواجد فنحن سهولًة؛ أكثَر ملوقعنا) اآلخرين (وتحديد
ظللنا بينما — ولذلك املادي؛ عاملنا يف الخريطة عىل للتَّتبُّع القابلة البيانات من آثاًرا خلفنا
يف ننغمس فعندما — بموقعنا إدراٍك عىل دائًما اآلخرون وظل باملكان، إدراٍك عىل دائًما

تماًما. جديدٌة دالالٌت املواقع إلدراك يصري املعلومات
املكانية عليها نطلق املكاني، اإلدراك من حديثًا ناشئًة صورًة الكتاب هذا يتناول
واملجتمعات لألفراد يحدث ما حول الكتاب يدور الرَّْقِميَّة). اْلَمَكاِنيَّة (أو شبكيٍّا املرتابطة
ذلك من واألهم املكاني. موقعه لتحديد قابًال أو املكان محدَّد فعليٍّا يشء كلُّ يصبح عندما
من املكاني؛ اإلدراك هذا تواُفر عند فعله واملجتمعات األفراد يستطيع ما حول يدور أنه

الجوار. يف ومصادر أصدقاء عن البحث إىل مرتجلة سياسية تظاُهرات تنظيِم

الرَّْقِميَّة اْلَمَكاِنيَّة (1)

فموقُع بحث؛ كل يف الجغرايف املوقع بيانات دمج يف «جوجل» بدأت ٢٠١٠ عام يناير يف
النظام إحداثيات أو مكتبي، الخاصبكمبيوتر بي) اآلي (عنوان اإلنرتنت بروتوكول عنوان
من العديد ويستعلم البحث. نتائج يف مؤثرًة عوامَل صارت ما، لهاتٍف املواقع لتحديد العاملي
فوري استخداٌم يوجد لم لو وحتى البدء، قبل موقعه عن املستخِدم من فون» «آي تطبيقات
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مقدمة

أن املجردة الحقيقُة لها. مستقبلية قيمٍة لوجوِد بًا تحسُّ تُجَمع البيانات فإن للموقع واضح
مجازية كانت التي الصلة ل تُحوِّ فهي وعملية؛ مفيدة محيل سياق يف املستخَدمة البيانات
تكون حيثما وتضعها اختالفها بكل الويب تأخذ إنها طبيعية. صلة إىل مىض فيما فحسب
هي هذه إليها. للوصول ما مكاٍن إىل الذهاب حتى أو الويب إىل للولوج حاجَة فال أنت؛
مقاَربة وهي الشبكية؛ املعلومات شيوع عىل الرَّْقِميَّة اْلَمَكاِنيَّة تنطوي الرَّْقِميَّة». «املكانية
املدَركة اليومية الحياة حقائق مع بحميميٍة تتناغم عندما املعلومات شبكة نحو ثقافية
جذَّاب، أمر وهذا مكان. كل يف حولنا صارت الويب ولكن الويب، إىل نَِلُج نَُعْد لم حسيٍّا.
املادي، عاَلمنا يف األسبوعية العمل نقيضأياَم حيث االزدواجية؛ مشكالت بتجاُوز يُمنِّي فهو

االفرتايض. العاَلم يف األسبوعية والعطالت
(الحكومية ملؤسساتنا هذا) يحدث حيث الفعلية (الفضاءات الرَّْقِميَّة األمكنة تعنيه ما
مراكز أو (مدننا وفضاءاتنا أصدقائنا)، أو السكنية (أحيائنا ومجتمعاتنا التعليمية)، أو
يف املحلية تعنيه ما سيبدِّل الذي ل التحوُّ فيه ونصف الكتاب. هذا موضوع هو تسوُّقنا)؛
التواُجد مع للمعلومات عاملية شبكة إىل الدخول إمكانيُة جوهريٍّا. تبديًال العوملة يف آخٍذ عاَلٍم
تعاُمل طريقة ترتيَب تُِعيد أن يمكن مدينة؛ أو بلدة، أو سكني، حي أو محيلٍّ، شارٍع يف
للشخص حسيٍّا امُلدَرك باألفق محدوًدا الشارع يَُعِد لم املستِخدم. خربة نطاق مع الفرد
تضيف محموٍل جهاٍز من إليها الدخول يمكن التي املعلومات شبكة إن إذ فيه؛ يسري الذي
تكون أن العالم، بقية عن جغرافيٍّا منعزلة صغرية، ريفية ملدينة املمكن ومن الكثري، إليه
بها أدَرَك التي التقليدية فالطريقة ذلك، وعىل بشوارعها. املعلومات دمج بسبب عامليًة
سالسًة، أكثَر الجغرافيا تجعل الرَّْقِميَّة املكانيُة دقيقًة. تَُعْد لم النطاق مفهوَم الجغرافيون
(كاويكليس، املايض القرن تسعينيات يف يُْخَىش كان مثلما أهميتَها، أبًدا تمحو أن دون

.(٢٠٠٧
تَنشأ أن تفاُعِلنا لفضاءات فيمكن للويب؛ التنظيمي املنطَق الجغرافيا تصبح وباملثل،
عىل معتمدة وتعليق بحث (خدمة «ِيلب» مثل فتطبيق ومتزامنة. متعددة نطاقات ضمن
معلوماتيٍة بشبكٍة منهم القريبة األشخاصواألشياء بني يربط — املثال سبيل —عىل املوقع)
قد مثلما — البحث نتائج يف للمكان أولويًة يعطي وبينما عامليًة. تكون أن يمكن ممتدة،
املستخِدم يَُمكِّن فهو — الويب عىل تقليديٍّ بحٍث إجراء عند للسعر أولويًة املرءُ يعطي
قريب متجٍر فإيجاُد نظريٍّا؛ قريب هو وما فعليٍّا قريب هو ما بني بسالسٍة الحركة من
من اآلخر الطرف يف للكعك متجٍر حول القراءة من واحدة نقرٍة بُْعِد عىل يقبع الكعك لبيع
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حضوِر إىل الويب، ح تصفُّ من الجبهات: من عدٍد يف للنطاق التصغري هذا يحدث العالم.
مئات فيه رسَت الذي الشارع لرؤية املعزَّز للواقع تطبيٍق استخدام حتى الحي، يف اجتماٍع

مىض. ا عمَّ اليشء بعض مختلفة بصورٍة املرات
ولكن ممكنًة، تجعلها التي التكنولوجية األدوات عىل عامٍّ بوجٍه الرَّْقِميَّة املكانيُة تعتمد
لتوجد املطرقة تكن لم املثال: سبيل فعيل شك؛ وال االجتماعية لالحتياجات نتاٌج األدوات
لتحديد العاملي النظام استُخِدم ذلك، غرار وعىل الخشب. يف املسامري دقِّ إىل الحاجة لوال
وتكنولوجيات فاي» «الواي عرب املواقع وتحديد الراديوية، باملوجات الُهِويَّة وتحديد املواقع،
االجتماعية الرغبة بسبب واسرتجاعها، اإلنرتنت املعلوماتعىل لتخزين األخرى املواقع تحديد
باحتماالِت تأتي األدوات، تُبتَكر عندما أنه املؤكَّد ومن املعلومات. إىل بالنسبة موقعنا لتحديد
لوال «فورسكوير»، مثل املوقع، عىل تعتمد لعبة تطوير املمكن من يكن فلم جديدة. استخداٍم
يتقدَّم املماثلة. واألجهزة الذكية، والهواتف اإلنرتنت، عرب والبحث إس»، بي «الجي وجود
هذه الستخدام ونتيجٌة سبٌب وهو تُِتيحه، التي التكنولوجيات مع بالتوازي املكاني اإلدراك

سواء. حدٍّ عىل التكنولوجيات

وسبيلبريج، وباركز ومولِن وكريتس (دوبون ريبورت» «َميْنوريتي فيلم من مشهد :1 شكل
لوحٌة وتحيِّيه «جاب»، متجر إىل دوره كروز توم يؤدِّي الذي الشخص يدخل عندما (٢٠٠٢

تسوُّقه. وتاريَخ اسَمه تعرف تفاعلية إعالنية

تستدعي فإنها الناس، غالبية بأذهان الرَّْقِميَّة اْلَمَكاِنيَّة فكرُة تَُجول فعندما ذلك، ومع
املفيدة التطورات صورة تستدعي ا ممَّ أكثر د والرتصُّ املراقبة من بائس عاَلٍم صورَة
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حيث (٢٠٠٢ وآخرين، (دوبون ريبورت» «َميْنوريتي فيلم من مشهًدا ْل تأمَّ للمجتمع.
إعالنية لوحٌة عليه فتتعرَّف «جاب»، متجَر دوره كروز توم يؤدي الذي الشخص يدخل
األسبوع اشرتاها التي بالقمصان استمتع قد كان إْن وتسأله باسمه، إليه وتشري تفاُعلية،
البحث عمليات إىل املستندة هة املوجَّ «جوجل» إعالنات تجاَه انزعاٍج أيَّ نُبِْدي قلََّما السابق.
يعكس فإنه املادي، العاَلم إىل املحيطة بالبيئة امُلِلم اإلعالُن هذا يُنَْقل حينما ولكْن السابقة،
خياًال تَُعْد لم املشهد هذا تفاصيل إن ر. الشخيصامُلتصوَّ لفضائنا ُمقِلًقا اخرتاًقا ما نحٍو عىل
التفاعلية اللوحات من النوع هذا ابتكار عىل القادرة فالتقنياُت واقًعا؛ صارت ولكنها علميٍّا،
املكاني إدراَكنا تخرق لكونها فقط النظري اإلطار يف محصورًة تظل ولكنها تماًما، متاحٌة
تعرتينا املوقع، ندرك بينما ولذلك، الرَّْقِميَّة. األمكنة بشيوع نَْقبَل أن منَّا وتطلب الحايل،
املادية، فضاءاتنا مع اإلنرتنت اندماج طريقَة نتناول الكتاب هذا يف الشأن. بهذا املخاوف

بيننا. وفيما العاَلم، مع اليومية تفاُعالتنا من ذلك يُغريِّ وكيف

الويب تنظيم (2)

إنرتنت مواقع استضافِة رشكَة ريزنر وجون بونيت ديفيد أنشأ ١٩٩٤ عام يف بحكايٍة. لنبدأ
لتنظيم السكنية األحياء أسماء استعمال وهي مبتكرة، بفكرٍة بدآ إنرتنت. هيلز بيفريل تُدَعى
العقارات ك «ُمالَّ عليهم يُطَلق كان كما أو فاملستخدمون، اإلنرتنت؛ صفحات وتصنيف
االفرتايض السكني الحي داخل مجانًا الويب عىل صفحاِتهم إقامة بمقدورهم كان السكنية»،
اسَم شمل فريًدا، إل) آر (يو إلكرتونيٍّا عنوانًا ويب صفحة كلُّ وأُعِطيَت يختارونه، الذي
و«هوليوود»، «كولسيوم»، مثل: أسماءً األوىل األحياء وحملت الشارع، وعنواَن السكني الحي
الفكرة كانت هوليوود». و«ويست و«وولسرتيت»، و«صنستسرتيب»، درايف»، و«روديو
نحٍو؛ أفضِل عىل اهتماماتهم يعكس الذي الحي اسم إىل املستخدمون ينجذب أن هي
اإللكرتوني واملوقع «هوليوود»، يف سيكون الرتفيهي اإللكرتوني املوقع املثال: سبيل فعىل
أن والواقع سرتيب». «صنسيت يف املوسيقي اإللكرتوني واملوقع سرتيت»، «وول يف املايل
الويب عىل مكاٍن إليجاد معاناتهم خالل للناس أهميٍة ذاَت تصبح بدأت «األحياء» تلك
حيٍّا، ١٤ إىل إنرتنت» هيلز «بيفريل رشكة َعْت توسَّ ،١٩٩٥ ديسمرب ويف الرئيسية. لصفحاتهم
«جيوسيتيز». ليصبح رسميٍّا اسمها َ وتغريَّ فايل»، و«سيليكون و«باريس» «طوكيو» شملت
أكرب من واحًدا صارت أن تلبث ولم «جيوسيتيز»، «ياهو» اشرتت ١٩٩٩ عام يف
أحياء صورة يف الويب تنظيم يمكن أنه ر فتَصوُّ العاَلم؛ يف اإلنرتنت مواقع استضافة مواقع
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بالرغبة عامرًة الويب بداياُت كانت «جيوسيتيز»، مثال يُظِهر وكما ا. جدٍّ اًال فعَّ كان مجازية
الرَّْقِميَّة، غري املعلومات لتنظيم مماثلة بطريقة دقيًقا تنظيًما الرَّْقِميَّة املعلومات تنظيم يف
املتفرقات» تصنيف تحت يشء «كل كتابه يف معينة. لتصنيفات تبًعا األشياء تنسيق وهي:
ترتيب أول طرق. ثالث بإحدى ترتيبها يمكن املعلومات إن واينربجر ديفيد يقول ،(٢٠٠٨)
سبيل عىل َكْومات، يف األشياء وْضُع حرفيٍّا هو — واينربجر يصفه كما الرتتيبات سيد أو —
وهذا آَخر، درٍج يف والقمصان درٍج، يف الجوارَب معظمنا يضع مالبسنا دواليب يف املثال:
من أكثر الجوارب من عدٌد لدينا يكون عندما يحدث ماذا ولكْن ع. متوقَّ غري نجاًحا ينجح
يكون قد مثاًال لنُعِط أو مختلف. ترتيب نظام إىل سنحتاج الحالة هذه يف درٌج؟ يحتويها أن
رفٌّ يسعها أن من أكثر الكتب من كبري عدد لدينا يكون عندما يحدث ماذا إيضاًحا: أكثر
نظاَم ونبتكر — باملوضوعات أيًضا وربما — واملؤلفني الكتب بأسماء سِجالٍّ نصنع واحد؟
الثانية للطريقة رئيسيٍّا مثاًال املكتبة بطاقة تَُعدُّ بسهولة. استعادتها من يَمكِّننا تصنيف
تصنيفاٍت يف الروابط فبوضع الطريقة؛ لهذه آَخر مثاًال أيًضا «جيوسيتيز» وتَُعدُّ للرتتيب،
من تحويه (بما اإللكرتونية املواقع هذه بدهي. معنًى له ترتيٍب نظاِم يف مثبتًة صاَرْت
نموذًجا َمْت قدَّ العائلية) اإلجازة وصوِر لقطط، وصوٍر لة، املفضَّ األغاني لكلمات روابط
،(٢٠٠٣) جونسون ستيفن قول حد وعىل .«١٫٠ «ويب باسم إليه يُشار صار للتفاعلية
يستطيع وآَخر رابٍط، إنشاء يستطيع واحد فرد لواحد: واحٍد لعالقِة واضًحا مثاًال هذا كان

ال.1 أم الرابط هذا عىل سينقر كان إذا ما يقرِّر أن
بني ترتاوح كانت التي — ١٩٩٥ عام يف البحث ملحركات املحدودة للكفاءة نظًرا
فيستا») («ألتا النفع عديمَة تكون تكاد التي واملحركات املواقع) (حلقات اليدوية املحركات
لم ما املستخدمون بها يويص التي املحدَّدة اإللكرتونية املواقع عناوين حفظ يجب كان —
القرن وبداية العرشين القرن تسعينيات نهاية ومع الشخصية. صفحاتهم عىل يضعوها
واستعادتهم وتشكيلهم الناس تنظيم طريقة يف يتغريَّ ما يشءٌ بدأ والعرشين، الحادي
(«٢٫٠ «ويب ب عادًة إليها يُشار (التي املعارصة الشبكُة فنُظَِّمت اإلنرتنت؛ عىل للمعلومات
تصنيفات عىل بتاتًا يعتمد ال الثالث الرتتيب نظاُم سابقه. من مرونًة أكثر ترتيب نظام وفق
كي املعلومات تحلِّل «جوجل»، مثل بحث محركاُت التناظرية البطاقاِت محلَّ فحلَّ ثابتة؛
سبيل فعىل البحث؛ خوارزميات عىل اعتماًدا ومؤقتًة، لالستخدام صالحًة نتائَج تخلق
حتى «هوليوود» تصنيف يف تُوَضع أن إىل تحتاج الرتفيهية الويب مواقُع تَُعْد لم املثال:
الفردية البحث مصطلحات عىل اعتماًدا عليها العثور يمكن بل عليها، العثور يمكن
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.١٩٩٦ أكتوبر يف مختلًفا حيٍّا ٢٩ «جيوسيتيز» امتلَكْت :2 شكل

الرَّْقِميَّة فاملعلوماُت واينربجر يقول وكما وتفضيالته. وحده باملستخدم الخاص والسياق
التصنيفات من محدوٍد عدٍد ضمن يُوَضع العادي اإللكرتوني املوقُع يَُعِد لم «متفرقاٌت».
ومنصات مصطلحات طريق عن اكتشافه يمكن بل املحتوى، إدارة يف خبريٌ يحدِّدها التي
الذكية. الهواتف وتطبيقات األخبار، تجميع وتطبيقات اإلنرتنت، متصفحات مثل متعددة،
املتاحة؛ البيانات من الضخمة الكمية هذه إنتاج إعادة يف اًال فعَّ دوًرا «جوجل» أدَّت
املعلومات من عملية غري بيانات قاعدة من الويب تحويل يف البحث محرُك ساَهَم حيث
يَُعْد لم فمثًال: بمرونة؛ تجميعها يمكن املتفرِّقة املعلومات من كومٍة إىل بعنايٍة، املصنفة
األغاني وكلمات للقطط صوًرا تحتوي التي الشخصية الويب صفحاُت تقبع أن رضوريٍّا
عن بالبحث عليها العثور باإلمكان أصبح ولكن فايل»، «سيليكون حي داخل لة املفضَّ
أمًرا متفرقاٍت املعلومات كْوَن «جوجل» جعَلْت ل. املفضَّ املوسيقي مؤلِّفك اسم أو «قطط»

منه. مناَص ال أمًرا للمعلومات التصنيف غياب جعلت إنها مقبوًال،
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تواُصل فزاد كبريًا؛ ًا تغريُّ الويب َت تغريَّ «جيوسيتيز»، تطوير منذ عاًما ١٥ مدى عىل
عىل املعلومات عن وبْحثُهم واألخبار، الرتفيهية املواد واستهالُكهم اجتماعيٍّا، األشخاص
ببساطة. نفسها الويب نزور رصنا بل فعليٍّا، اإللكرتونية املواقَع نزور نَُعْد لم اإلنرتنت.
اإللكرتونية املواقع وليس التفاُعل منصاِت صارت نفسها الويب أن إىل أوراييل تيم أشار
ونشارك وننتج لنستهلك االجتماعية الشبكات خدمات أو عات امُلَجمِّ نستخدم فنحن الفردية؛
ال — فالتدوينة الحالة.2 وتحديثات والتغريدات التدوينات مثل َغر الصِّ الشديد املحتوى
عىل نزورها التي «األماكن» ترتابط باختصاٍر، املهمة. التفاُعل وحدُة هي — ذاتها املدوَّنة
وبسبب اآللية. عاِتنا وُمجمِّ الشخصية اهتماماتنا من وتنبثق وثيًقا، ترابًُطا جميًعا الويب
مستخِدِمي بني تُفَهم (التي الويب بني نميز أن َّاءً بَن يَُعْد لم أنه نجد للويب، الكبري االنتشار
التحتية البنية وهي اإلنرتنت؛ وبني املتصفحات) داخل الكائن املحتوى أنها عىل عادة الويب
الربنامج يظل ومثلما الويب. هو سبق ما فجميع ممكنة. جميًعا تجعلها التي للشبكات
عتادها تجاَوَزت الويب فإن الويب، عىل ُعِرض إْن حتى تليفزيونيٍّا برنامًجا التليفزيوني

اتصالنا. ساحَة تسود التي املحتوى شبكة عىل تدل وأصبحت وبرمجياتها، املادي
يف أولية بياناٍت إدراِج فرصُة للناس تتاح عندما املادية. املواقع إىل اآلن الويب تمتد
اإلدراك ذات املحمولة هواتفهم من الويب إىل والدخول ،(٢٠١٠ يل، (برينرز عة مجمَّ خرائط
ببيانات مليئة قاحلٍة «أرٍض من املعلومات: تنظيم كيفية يف هائٌل تغيريٌ ُمجدًدا فثمة املكاني،
للمعلومات خريطٍة إىل الرقمي»، «الفضاء ب عادًة إليها يُشار (١٩٩٥ (ستول، حة» ُمنقَّ غري
املادي، املوقع عىل يعتمد صار للويب الجديد التنظيمي فاملنطق مادي. سياق يف موضوعٍة
عىل متزايد بقدر تعتمد الشبكة عىل إليها ونصل نجدها التي املعلومات أشكاُل وصاَرْت

مكاننا.
عىل املعلومات لتنظيم جديًدا منطًقا فقط يمثِّل ال املادية املواقع مع االرتباط هذا
«جيوسيتيز» مثََّلْت ذاتها. للويب فهمنا طريقِة يف جذريٍّا ًا تغريُّ أيًضا يمثِّل ولكن الشبكة،
الشهرية وبالصياغة املادي. العاَلم عن بمعزل املعلومات عاَلَم َوَضَع الويب يف للتفكري أسلوبًا
كان فما والِبتَّات»؛ الذرَّات «بني َجِيلٌّ اختالف يوجد كان ،(١٩٩٥) نيجروبونتي لنيكوالس
الذي املادي عاملنا يف ممكٌن هو ا عمَّ االختالف شديَد كان الخالصة املعلومات عاَلم يف ممكنًا
أيًضا ولكن املعلومات، فقط ليس تنظيمه يجري فما اآلن، أما الفيزياء. قوانني تحكمه

يحتويها. الذي املادي العاَلم
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الويب نطاق توسيع (1-2)

التي التقنيات عن ما حد إىل ناتًجا الِبتَّات عالم عن مختلف الذرات عالم بأن االعتقاُد كان
كان الويب إىل «للولوج» ثابت مكتبي كمبيوتر فاستخدام بالويب؛ لالتصال نستخدمها كنا
الكثري دون حاَل وضٌع وهو شاشٍة، أمام جالسني املستخدمون يكون أْن حتميَة عادًة يعني
كانت ما غالبًا الويب ح تصفُّ خربة فإن ذلك، إىل وإضافًة املادي. العالم يف األنشطة من
اآلخرين، مع اجتماعيٍّا االنخراط هو الويب دخول من الغرض كان لو وحتى فرديًة. خربًة
االعتقاد إىل الكثريين قاد اإلنرتنت، عىل املحادثات وغرف االفرتاضية العوالم انتشار فإن
ذلك قاد رقمية. فضاءات يف األول املقام يف بيننا فيما التواصل إىل الحال بنا ينتهي قد بأننا
توجد فلن ما»، مكاٍن يف «التواُجد إحساَس تعطينا أن الويب استطاعت لو بأنه االعتقاد إىل

لوجه. وجًها اآلخرين مع اجتماعيٍّا والتواُصل العامة للفضاءات الخروج إىل حاجٌة
«الزنزانة — اإلنرتنت عىل افرتايضٍّ عاَلٍم أول اخرتاع عىل سنوات خمس مرور بعد
وصَفْت — ترابشو وروي بارتل ريتشارد ابتَكَرها التي دي) يو (إم املستخدمني» املتعدِّدة
يُدَعى معلوماتيٍّا عاَلًما جيبسون لويليام (١٩٨٤) «نيورومانرس» العلمي الخيال روايُة
العاَلم، هذا يف فيهم. مزروعة عصبية رشائح بواسطة املستخدمون به ويتصل «املصفوفة»،
عن يتخلَّْوا وأن ألدمغتهم»، رقمية تنزيٍل عمليَة «يُْجُروا أْن حرفيٍّا األشخاص يستطيع
بداية يف عقابًا تنال «كيس» وهي الرواية هذه يف الرئيسية الشخصية املادية. أجسادهم
املادي. جسدها حبيَسة وتظل الرقمي، بالفضاء االتصال استطاعتها يف يعود فال القصة؛
وهي بياناٍت، من كليٍّا وتتكون نظِر، وجهَة سوى ليست «بوف» هي أخرى شخصيٌة وثمة
العرشين، القرن تسعينيات طوال التصور هذا استمر املادي. جسدها من تماًما متحررة
«ترون» مثل وأفالٍم ،(١٩٩٠) مورافيتش لهانز تشيلدرن» «مايند مثل كتٍب يف د وُجسِّ
وواتشوسكي، واتشوسكي (أوزبورن و«ماتريكس» ،(١٩٨٣ ليزبرجر، وستيفن (كوشنر
املراجع هذه وباقرتان .(١٩٩٩ وآخرين، (إيمرييش عرش» الثالث «الطابق وفيلم ،(١٩٩٩
الويب، بشأن للتفكري نموذًجا سا أسَّ اإلنرتنت لدراسات الناشئ األكاديمي املجال مع الروائية
الحقيقية»، «الحياة مع بالتوازي تميض الرَّْقِميَّة الشبكات أن مفهوم يف بشدٍة كامنًا كان

عنها.3 منفصلًة تظل ولكنها
األشخاصللقلق بعَض الشبكة طريق الناسعن مع اجتماعيٍّا التواصل إمكانية دفعت
ينجز أْن املرء استطاعة يف أنَّ فلو بالحياة؛ النابضة العامة الفضاءات اختفاء احتمالية من
— الطعام وطلب البنكية واملعامالت والتسوق كالعمل — اإلنرتنت طريق عن يشء كلَّ
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باإلنرتنت واالتصال املحمولة الهواتف استعمال أن شك وال املنزل؟ ملغادرة الداعي فما
أثناء بأنشطة وقيامهم الثابتة أعمالهم فضاءات من الناس تحرير يف ساَهَما خاللها من
يُنَظر كان ما كثريًا األسباب، لهذه اآلخرين. مع والتنسيق والتسوق، الحديث، مثل: الحركة
أنها ذلك من واألهم املادية، أماكنهم عن الناَس تفصل أنها عىل أيًضا املحمولة الهواتف إىل
باالنزعاج منَّا شخٍص كلُّ شعر ما مرحلٍة يف األماكن. تلك يف االجتماعي التفاعل عن تفصلهم
العامة. الفضاءات ويف العامة املواصالت ووسائل املطاعم يف املحمولة الهواتف استخدام من
تَُعِد فلم الويب؛ يف تفكرينا طريقَة ذلك َ غريَّ فقد اإلزعاج؛ مجرد يتعدَّى األمر ولكن
َِت وتغريَّ أيًضا، املوقع دَة ومحدَّ االنتشار واسعَة أصبحت ولكنها فقط، متفرقة البياناُت
الدراساُت عكست الحركية. إىل االفرتاضية من الويب؛ بشأن السائدة الرئيسية الفكرُة
االتصال، شبكة مع التفاُعَل املستخدمون بها يستطيع التي ة املتغريِّ الطرَق الجديدة
والوصول اآلخرين مع (كالتواُصل أشياء فعل عىل القدرة كون من وبالرغم بينهم. وفيما
فإنها املكاني، اإلدراك ذات الهواتف لرواج مباًرشا أثًرا ليَسْت الحركة أثناء للبيانات)
عليه أُطِلق ما الويب. ومفهوم املادية الفضاءات حالة عن القديمَة اِالفرتاضاِت ْت تحدَّ
عىل تركيزه ولكن وحده، بالويب يختصُّ ال (٢٠٠٦ وأوري، (شيلر الحركيات نموذُج
بشأن للتفكري جديدة طريقٍة أمام األجواءَ َ هيَّأ االتصال عىل والقدرة املادية الفضاءات
كان العرشين القرن تسعينيات خالل بالويب االتصال أن لو االفرتايض/املادي. ثنائية
يف السرْيَ متزايدة بصورٍة يعني االتصاُل صار فاليوَم ثابتة، شاشة يف التحديَق يعني
ما شخٍص إىل والتحدُّث مالبس، ورشاء مختلفة، إعالنية شاشات ومشاهدة عامة، فضاءات

محمول. هاتف عىل
الشبكة ُر تصوُّ جانبًا ى وتنحَّ ،٢٠٠٩ أكتوبر ٢٦ يف رسميٍّا أبوابها «جيوسيتيز» أغلَقْت
كلما املدينة. من «جزءًا» بوصفها الويب لواقعية الساحَة وتَرَك رمزية، مدينة بوصفها
رسعة وازدادت للبحث، والقابلية باملوقع االرتباط نحو طريَقها العاَلم معلومات واصلت
فَقَدت املحمولة؛ األجهزة «ذكاء» وارتفع الخلوية، العريضوالشبكات النطاق ذات الشبكات
املادية الفضاءات إىل اإلشاراُت تَُعِد «لم تصنيفه. إىل سعت الذي العاَلم عن انفصاَلها الويب
بل الرَّْقِميَّة، املعلومات إىل رمزيًة إشاراٍت فايل) وسيليكون هوليوود (مثل: الويب عىل
حياتنا عن الحديث بمقدورنا يَُعْد لم املعلومات.» هذه سياق هي املادية الفضاءات صارت
خاللها تتجمع التي البينية الواجهات عن الحديث فقط يمكننا الرَّْقِميَّة، وحياتنا «الحقيقية»
القصرية، النصية والرسائل اإللكرتونية، والرسائل لوجه، (وجًها املتعددة اتصالنا قنوات
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االفرتاضية» «املدينة فكرُة سيطَرْت العرشين القرن تسعينيات يف كثرية). أخرى ووسائل
مدينة توجد فال الحارض، وقتنا يف أما ،(١٩٩٥ ميتشيل، ١٩٩٧؛ (دوناث، الناس أخيلة عىل
الويب. دون مادية مدينة توجد ال الناس، غالبية إىل بالنسبة ذلك، من وبدال رقمية، ويب

املكاني اإلدراك (3)

الويب تكنولوجيات مجال يف نموٍّا األرسع القطاَع املوقع عىل املعتمدة الخدمات تَُشكِّل
دوالر مليار ١٣٫٣ إىل ،٢٠٠٧ عام يف دوالر مليون ٥١٥ من لألرباح ٍع متوقَّ نموٍّ مع
املعتمدة الخدمات بني ومن .(٢٠٠٩ لألبحاث، إنتليجانس بيزنيس (آاليد ٢٠١٣ عام يف
املوقع إىل الوصوَل للمستخِدمني تتيح خدمات (وهي الشخصية املالحُة تَُعدُّ املوقع، عىل
بيانات دمج أن عىل تدل املؤرشات وكل نموٍّا، األرسَع األصدقاء) مع ومشاركتهما والبيانات
٢٠٠٩ عام ديسمرب يف «تويرت» أعلن يتباطأ. لن والتجارية االجتماعية التطبيقات يف املوقع
سيبدأ أنه «فيسبوك» أعلن ٢٠١٠ عام مارس ويف التغريدات. مواقع بيانات سيتيح أنه
فيسبوك». «أماكن عليه يُطَلق كان ما خالل من الحالة بتحديثات املوقع بيانات إلحاق يف
االجتماعي، التواُصل شبكات بَرْكب ِللََّحاق «جوجل» محاولة يمثل الذي باز موقع وأُطِلق
تطبيقاٍت ظهور إىل املوقع بيانات تواُفر قاد املكاني. اإلدراك خاصية مع ٢٠١٠ عام يف
اإلحداثيات عىل يعتمد سياٍق يف التغريدات يضع الذي ماب» «تويرت أو تشريب» «جيو مثل:
يف الكامريا خاصية بني تمزج معزَّز واقع خريطة وهو أراوند»، «تويت أو الجغرافية،

باملوقع. املرتبطة والتغريدات الذكي الهاتف
يف نناقشها التي التطبيقات وكل التطبيقات هذه تتغري أن املرجح من أنه من وبالرغم
تَبَْق لم لو حتى لذلك، فعله؛ وطريقة التطبيقات هذه تفعله ما إىل ننبه أن نودُّ الكتاب، هذا
استخداُم يمكن النهائية، االختبارية مرحلتها يف تماًما َْت تغريَّ لو أو متاحًة، التطبيقاُت تلك

األشمل. وظيفتها لعرض األمثلة هذه
الثابتة، األجهزة عىل الويب ح ملتصفِّ البيانات لتجميع النفع متزايد شكٌل املكاني املوقع
خصائص من أن يف شك وال املحمولة. األجهزة تطبيقات إىل بالنسبة «أسايس» ولكنه
سياٍق ووضع الشخص مكان تحديد عىل قدرتها الرئيسية (الذكية) املحمولة الهواتف
املوقع، عىل املعتمدة االجتماعية الشبكات تتيح املثال: سبيل فعيل الويب؛4 مع لتعاُمله
شاشات عىل «أصدقائهم» تواُجد مكاِن رؤيَة للمستخدمني و«لوبت»، «فورسكوير» مثل
أينما رشائية قسائم إيصال املوقع عىل املعتِمد اإلعالَن يمكن وباملثل، املحمولة. هواتفهم
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رشكة إنتاج من www.geochirp.com. موقع عىل تشريب» «جيو تطبيق واجهة :3 شكل
املحدودة. الخاصة تكنولوجيز بلوكس كيو ٢٠١٠ املحدودة». الخاصة تكنولوجيز بلوكس «كيو

املحدودة. الخاصة تكنولوجيز بلوكس كيو من بترصيٍح نُِرشت محفوظة. الحقوق جميع

التي املحمولة األجهزة تطبيقات وتسمح بعينها،5 ملتاجر ٍد محدَّ نطاٍق يف املستخِدم كان
خرائط و«مازجات جرافيتي»، و«جيو مي»، «ويكي مثل — التوضيحية التعليقات تتيح
باستطاعة وألنه وتحميلها. باألماكن الخاصة املعلومات إىل بالوصول لألفراد — جوجل»
يرغبون األصدقاء من (أيٍّا معها التفاعل يف يرغبون التي املعلومات تخصيص املستخدمني
الوصول يف يرغبون بياناٍت وأيَّ عليها، الحصول يف يرغبون رشائية قسائم وأيَّ رؤيتهم، يف
خرباتهم عىل شخيصٍّ طابٍع إلضفاء األجهزة تلك استخداَم الناُس يستطيع فاآلن إليها)،
ويستطيع باملعلومات، ميلء املادي فالعالم الخربات؛ تلك يف والتحكم املادية الفضاءات مع

بها. يتواجدون قد التي األماكن يف املعلومات تلك تنظيَم الويب مستخدمو
بعض أمام الباَب التصوُر هذا يفتح وبينما مكان، كلِّ من بنا البيانات قاعدُة تحيط
تخيُّل صعبًا فليس بيننا، وفيما العالم مع التفاعل من جديدة لِصيَغ املشوِّقة االحتماالت
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زولنر. مايكل من بترصيٍح نُِرشت فون». «آي لهاتف أراوند» «تويت تطبيق واجهة :4 شكل

أنه هي واألشخاص األشياء موقع تحديد عىل املرء قدرة عواقب فإحدى املوازية؛ األخطار
التكنولوجيات من والخوف الشك نظرُة كثريًا تكرََّرْت وقد موقعك، تحديد نفسك أنت يمكنك
العليا واملراقبة الشخصية للخصوصية املحتملة التهديدات بدعوى املكاني اإلدراك ذات

الوشيكة. واملوازية
ومع املكانية، إحداثياتهم بتتبُّع ألجهزتهم السماح لفكرة الناس تَقبُّل ازدياد ومع
البحث، نتائج عىل بهم الخاص اإلنرتنت بروتوكول عنوان موقع تأثري عىل اعتيادهم تنامي
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املحيطة. البيئة عىل منفتحني أصبحوا باملوقع، مرتبطة إعالنات برؤية توقعاتهم ومع
من بُنا تتعقَّ املحيطة فالبيئاُت ، متخفٍّ رشطٍة وضابِط مخبَّأة كامريا مجرد من أكثر املراقبُة
مفهوَم (١٩٨٨) كالرك روجر قدََّم عندما طوًعا. نكشفها التي الشخصية البيانات خالل
خلسًة الشخصية البيانات ب تعقُّ إىل األغلب يف يشري كان ،١٩٨٨ عام يف البيانات رصد
املكاني اإلدراك ذات األجهزُة جعَلِت فقد الحارض، وقتنا يف أما مركزية، آالت باستخدام
فتَُعدُّ الويب. مع اليومية لتعامالتنا أيًضا رضوريٍّا مكوِّنًا بل طبيعيٍّا، أمًرا البيانات رْصَد

الويب. «استخدام» نحسن لكي رضوريٍّا أمًرا للبيانات مشاركتنا
وضع خاللها من يمكن التي التحتية البنيَة والناس للمعلومات خرائط رسم ر يوفِّ
املستخدِمني إن نقول ال ولكننا العالم. يف مكان كل من نسبية مسافة عىل املستخدم
أشار فقد الخرائط؛ يف املرسوم العالم إىل أقرَب صاروا قد بأنهم بالرضورة يشعرون
يقرِّب لم العرشين القرن خمسينيات يف الراديو أن إىل (١٩٧١) هايدجر مارتن الفيلسوف
بالغرفة لوكان كما القرب شديَد يبدو بينما املذيع، صوت إىل فاالستماع العاَلَم؛ أنجاء بني
الناس ل يَُشغِّ ما عادًة املسافة. النعدام الخاطئ الفهم سوى األمر واقع يف ليس ذاتها،
الصوت، ذلك إىل االستماع يف حميمية أي يوجد ال ولكن بالوحدة، يشعرون عندما الراديو

مصطنعة. منها كبرٍي جانٍب يف الحميمية وهذه حميميٍة، بوجوِد انطباٌع يوجد فقط
عىل متباينة تأثرياٌت وسيٍط، طريق عن والُقْرب املادي للُقْرب الفعلية، املمارسة يف
فإن ركاب، حافلة يف متجاورين يجلسان شخصني — مثًال — ْرنا تصوَّ فإذا الناس؛ سلوك
الراديو. عرب آَخر إىل يستمع شخٍص لدى موجودًة ليَسْت اآلخر تجاَه مسئوليًة منهما لكل
أما به، ا عمَّ األرجح عىل فستسأله جلوسه، أثناء ذراعه بجوارك الجالس الشخُص جرح فلو
تماًما املستبعد فمن مماثل، بيشءٍ إصابتَه الراديو يف إليه تستمع الذي الصوُت وَصَف لو
املوقع يف وجودنا نتذكر عندما املسافة تتضح حالته. عن لتسأل اإلذاعة بمحطة تتصل أن

املادي.
بها يدرك التي الطريقة وممارساته املكاني اإلدراك تكنولوجيات تغيري مع ولكن
اإلعالُم يصطنع املسافة. وانعدام الُقْرب بني الفارُق تدريجيٍّا يضيق املادي، موقعهم الناس
الغرفة يف معك موجوٌد الراديو مذيَع وكأنَّ يبدو األمر بجعل بالحميمية إحساًسا املسموع
الراديو مذيع أن فالراجح فقط؛ واحٍد طرٍف من يحدث األمر وهذا إليك، ويتحدَّث نفسها
يف نفَسه املرءُ يضع أن ولكْن نفسه. الشعوَر هذا برنامجه إىل يستمع َمن كلَّ يباِدَل لن
خالل من قريبًا يبدو ما بني الصارم للتمايُز يًا تحدِّ ذلك يف فإن العاَلم، ببقية يربطه موقٍع
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عىل ُمْدَرًجا املرء يصبح عندما .(٢٠٠٨ ومارخام، (كولدري ا حقٍّ قريب هو ما وبني وسيٍط
نوًعا يُوِجد ذلك فإن الخريطة، عىل محددة أشياء مع جغرافيٍة عالقٍة يف وموضوًعا خريطة،
ذلك مع يوجد ولكْن يشء، لكل عامليٍّا وصوًال هناك وكأنَّ املسافة، بانعدام اإلحساس من
املراقب. وبني بينه الفعلية باملسافة يُقاس يشء كلَّ فإنَّ الحالة هذه ويف بالقرب، شعوٌر

مدونة إىل تعليٍق إضافِة مثل املشاركة، من صورٍة مجرَد ملوقعه املرء تحديُد يَُعْد لم
ل تَُؤوَّ الذي السياَق ر ويوفِّ التفاعل ظروَف فعليٍّا يهيِّئ صار بل ِيلب، عىل تعقيٍب نِرش أو
الُهِويَّة صور لبقية مما أكرب أهميًة للموقع فإن ولذلك خالله؛ من وتُستخَدم املعلومات
١٩٩٥؛ (تريكل، الُهِويَة (األفاتار) إليه ترمز التي والصورة املستخدم اسُم يَبْني الشبكية.
يحدِّد فهو تتشكَّل؛ أن للُهِويَّة خالله من يمكن الذي اإلطار فيَبْني املوقع أما ،(١٩٩٧ دوناث
ولكن اإلنرتنت، عىل مجتمٍع يف عضًوا بوصفه فقط ليس ما، شبكٍة يف املستخدم موضَع
للمستخدمني املوقع املحددة للبيانات الجذري الوضوُح يخلق عموًما. بالشبكة عالقته يف
٢٠٠٨؛ ومارخام، (كولدري واألشخاص األشياء من مغًزى ذا ُقْربًا يختربوا أن «إمكانيَة»
— املسافة انعدام مجرد من الوسيط عرب االجتماعي التفاعل َل تحوُّ إن .(١٩٩٦ سكانيل،

ممارسة. مسألة هو الُقْرب إىل — هايدجر وصفه كما

الكتاب هذا قراءة (4)

يف كتصدٍُّع األمر يبدو ولكن حياتنا، مناحي من منًحى كلِّ إىل ا تامٍّ نفاذًا الويب تَنُْفذ لم
الجديدة التكنولوجيات وتستِحثُّ املادية. فضاءاتنا إىل الشبكية البيانات منه تفيض ، سدٍّ
التي التكنولوجيا كثريًا تسبق باملوقع املعلومات ربط يف فالرغبة ذلك ومع الفيضان؛ هذا

الحايل. الوقت يف نستخدمها
الكتابة من وبدًال املكاني. اإلدراك تيسري إىل تعَمد التي التقنيات أوىل هي الخرائط
الخرائط بصنع الخاصَة املمارساِت األول الفصل يف نتناول الخرائط، عمل تاريخ يف
صنع ممارسات تاريَخ فندرس جماعية؛ أهداف إلنجاز الخرائط استخدام أو االجتماعية،
نظام مع األوىل التجارب إىل لندن، يف الكولريا وباء تفيشِّ من بدءًا االجتماعية، الخرائط
ربِْط نشاَط جعل الذي الويب، عىل املعتمدة الخرائط وضع إىل الجغرافية، املعلومات
«خرائط تغيري طريقَة وندرس اليومية. الحياة يف طبيعيٍّا والناس باملعلومات الخرائط
املوقع أصبح لقد مالحة. كأداِة عملها إىل باإلضافة عامٍّ، بوجٍه اإلنرتنت عرب للبحث جوجل»
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بالنسبة أيًضا محوريٍّا صار لذلك ونتيجًة املعلومات؛ تصفح طريقة إىل بالنسبة محوريٍّا
نحن. تصفحنا بها يجري أن ع نتوقَّ التي الطريقة إىل

املكاني. املوقع إىل الوصول إمكانيَة لنا تتيح التي الرئيسية األداة هي املحمولة األجهزُة
املحمولة األجهزة تكنولوجيات من الخريطة عىل واملحددة املنتَجة البيانات من الكثريُ ويأتي
بأبراج املوقع تحديد وأنظمة إس بي الجي أنظمة استمرار ومع املكاني. اإلدراك ذات
وْضِع خاصيَة فإن املحمولة، األجهزة معظم يف املوقع بيانات تسجيل يف املحمولة الهواتف
«الذكية» للهواتف الكبري الدور من وبالرغم آليًة. أصبَحْت املادي الفضاء سياق يف املعلومات
اإلدراك ذات التكنولوجيات نرش يف «أندرويد»، نظام وهواتف فون» «آي مثل الحديثة،
والبحثية، الفنية املرشوعات من تاريٍخ إىل والثالث الثاني الفصلني يف نشري فإننا املكاني،
املوقع، عىل املعتمدة األلعاب إىل باملكان، املرتبطة التوضيحية التعليقات إضافة أدوات من
مرشوعات عىل الثاني الفصل يركِّز بينما املكاني. لإلدراك الحايل الوضع يف أثََّرْت التي
إرفاق عىل القدرة — التوضيحية التعليقات إضافَة تتيح التي املحمولة األجهزة تطبيقات
املوقع، عىل املعتمدة االجتماعية الشبكات َر تطوُّ الثالث الفصل يناقش — باملواقع املعلومات
املستخِدم. موقع عىل الرَّْقِميَّة األمكنة يف االجتماعية التفاعالت اعتماد تزايُد كيفيَة ح ويوضِّ
ليَسْت الرَّْقِميَّة اْلَمَكاِنيَّة أن ُمفاُدها التي نظِرنا وجهَة التجارب من الثري التاريُخ هذا يثبت
سياِق يف أنفسنا لوضع االجتماعية الحاجة من ظهَرْت ولكنها بعينها، تكنولوجياٍت نتاَج

متنامية. معلوماٍت شبكِة
وطريقَة املدن، يف يحدث ما الرابع الفصل يتناول املدن. عىل كبرية تداعيات األمر لهذا
فالفضاءات فيها. والتفاعالت العامة للفضاءات املمارسات وهذه األدوات هذه تغيرِي
تتألف أنها يعني ما ٢٠٠٦)؛ سيلفا، إي سوزا (دي هجينة لتصبح ل تتحوَّ الحرضية
الحرضية البيئُة تنشأ شخص، كل إىل فبالنسبة مًعا. والرَّْقِميَّة املادية املمارسات اندماج من
ما الرَّْقِميَّة اْلَمَكاِنيَّة خربُة وتَُرتِْجم القريبني، والبرش للمعلومات الحسية اإلدراكات خالل من
مكاِن إدراَك إن اآلخرين. لألشخاص املشرتك الوجود إدراك وطريقة قريٌب، أنه عىل ندركه
موقِع تحديثاِت متابَعَة أو املوقع، عىل تعتمد املحمولة لألجهزة لعبٍة يف ما شخٍص وجوِد
تركيب بشأن املرء إدراكات يغريِّ املوقع؛ عىل تعتمد اجتماعي تواُصل شبكة عىل ما شخٍص
العامة الفضاءات ظروف يف ات التغريُّ تلك كثريًا نمدح أال نحرصعىل وإذ وحدودها. البيئة
إدراكنا عن مختلًفا ويكون خالله، من ندرسها إطاٍر تأسيس بأهمية نعتقد الحرضية،

الجيدة». العامة «الفضاءات يصنع ملا التقليدي
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العام؟ املحيط ويف مجتمعاتنا يف بها نتفاعل التي الطريقة عىل إذًا، هذا، يؤثِّر كيف
ندرسيف الديناميكيات. تلك ضمَن العمل من املستخدمني املوقع بديناميكيات الوعي يُمكِّن
واملشاركة املحلية والسياسة املجتمعي التفاُعل الرَّْقِميَّة اْلَمَكاِنيَّة تَُغريِّ الخامسكيف الفصل
من قوائم إىل إلكرتوني بريد رسائل بإرسال الخاصة املجتمعية الخدمات من املدنية.
(كاملدن الصغرى باملجتمعات الخاصة املدونات إىل املتماثلة، االهتمامات ذوي األشخاص
مشهُد يتغريَّ الحكومة؛ ترعاها التي املشاركة» «أدوات إىل والقرى)، واألحياء الصغرية
له تبحث مفتوح، سؤال هو صفة؟ وبأي املشاركة، يمكنه الذي َمن املحلية. املشاركة
اإلدراك وليس إجابٍة. عن املدن وإداراُت املحليون، واملبدعون األهلية، الشعبية املنظماُت
األمكنُة تصبح بينما حقيقية مشكلٌة الرَّْقِميَّة فالفجوُة للجميع؛ متاًحا بالطبع املكاني

العامة. السياسة منصة هي الرَّْقِميَّة
إن بوضوح لنَُقْل الخاص. املحيط فكذلك العام، املحيط تنظيم يُعاد مثلما وتماًما
الخاصة الرشكاُت ع وتَُجمِّ مستخدميها، مواقع تتبُّع تستطيع بالشبكة املتصلة األجهزة
ويتتبَّع العامة، النَّْزعات أبرز متابَعِة من لتتمكَّن املوقع بيانات الحكومية والوكاالُت
النمُط هذا ويتحدَّى ويتابعوهم. معهم التواُصَل ليعزِّزوا «أصدقائهم» بياناِت املستخدمون
إعادة إىل حاجتنا إىل السادس الفصل يف ونشري التقليديَة. الخصوصيِة فكرَة املراقبة من
عىل املعتمدة الخدمات وتَُعدُّ الرَّْقِميَّة. اْلَمَكاِنيَّة ضوء يف وذلك الخصوصية، تعنيه فيما النظر
موقعهم عن الكشف حيال باالرتياح الناس شعور ألن نموٍّا؛ الويب قطاعات أرسَع املوقع
وضع هو اليشء وهذا الكشف، ذلك مقابل يف شيئًا يجنون بأنهم يشعرون داموا ما يزداد
مقبولة تضحية أنه عىل ذلك ر ويُصوَّ املمتدة، الرَّْقِميَّة الشبكة تلك ضمن سياٍق يف نفسه املرء
الذين ومن عنه، يكشف ما مدى يف التحكُّم يستطيع بأنه املستخدم شعوِر حالِة يف فقط
ببيانات الخدمة مقدِّمو يفعله ا عمَّ فكرٍة أية يمتلكون ال الناس معظم زال وما لهم. يُكَشف

يجمعونها. التي املوقع
املتحدة الواليات من األغلب يف مستقاة الكتاب هذا خالل نستخدمها التي األمثلة
كل يف الظاهرة هذه تطبيِق قابليِة إىل نشري أن الطموح يف مبالغًة يكون وقد الغربية، وأوروبا
ثقافيًة بيئاٍت لتشمل مناقشتنا توسيَع السابع الفصل يف نحاِول فإننا ثَمَّ ومن العالم؛ أنحاء
التي فاملمارساُت واليابان. الصني هما آسيويتني دولتني دراسِة خالل من تحديًدا أخرى،
ساريًة ليست حولها، املبنية السلوك ومعايريُ الغربية، وأوروبا املتحدة الواليات يف نذكرها
والعمومية، الخصوصية بشأن متفردة افرتاضاٌت لديها ثقافٍة فكلُّ العالم؛ أنحاء جميع يف
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تؤثِّر التي اإلدراك طرق يف الدقيقة الفروق إىل وبالنظر الحكم. وأسلوب االجتماعية والحياة
يف الرَّْقِميَّة املكانيات فْهُم خالله من يمكن إطاًرا نقرتح فإننا التكنولوجيا، استخدام يف
ولكن بلَديْن، عن مستفيضًة دراسًة يكون أن الفصل هذا من املقصود ليس عاملي. سياق
ولكن ا، حقٍّ عاملية ظاهرٌة الرَّْقِميَّة فاْلَمَكاِنيَّة إليه؛ نشري ما لعاملية معارضة ة ُحجَّ يكون أن
وتكييف للتكنولوجيا، بعينها ثقافٍة كل تخصيص فطريقُة محليٍّا؛ فيها التفكري من بد ال

املوقع. مدلول عىل ستؤثِّر ثقافية، مرجعيات وإنتاج االجتماعية، املمارسات
نحٍو عىل املكاني واإلدراك الرَّْقِميَّة اْلَمَكاِنيَّة مستقبَل نتناول الكتاب، خاتمة يف وأخريًا،
ذلك ويشمل العالم، أنحاء كل يف بناؤها يجري للتكنولوجيا األساسية فالبنية عموميًة؛ أكثر
مع الناس تعاُمل كيفيَة جذريٍّا تغيريًا ستغريِّ الخلوية الرابع الجيل لهواتف عامليًة شبكًة
هاتفك يعود لن األجهزة. بني االتصال استيعاب عىل وقادرٌة وأفضل أرسع فهي اإلنرتنت؛
وجهاَز تليفزيونك تشمل التي — فاألجهزة ضيقة؛ نطاقات يف محصوَريْن وكمبيوترك
وبالطبع االنتشار. وواسعة سياقها يف موضوعة لشبكة وصوٍل نقاَط ستصبح — ألعابك
التي التكنولوجيا قبُل، من ذكرنا وكما فمثًال: االتصال؛ من املستوى لهذا آثاٌر ستوجد
األماكن إىل يشري الذي املحمول جهازك إىل مباَرشًة لك صة مخصَّ إعالنات بإرسال تسمح
يمكن التي االجتماعية املعايري ولكن بالفعل. متاحٌة قبُل؛ من اشرتيتَه وما فيها تتواجد التي
وسنتمتع بعُد. لها وجوَد ال واسٍع نطاٍق عىل مقبولًة التكنولوجيات تلك جْعُل خاللها من
من منًحى كل عىل لتأثريها التكنولوجية الشبكات بَْسط مع املكاني اإلدراك من بمزيٍد
للخطر سيعرِّض اإلدراك هذا كان إذا ما حيال التساؤل يبقى حال، أية عىل حياتنا. مناحي

ومتشابك. د معقَّ عاَلم يف منهما سيُعِيل أنه أم الفعل، عىل وقدرتَنا الشخصية حريتَنا

هوامش

«١٩٩٥ عام يف الويب عرص «روح عىل استحَوذَ الذي التفاعلية فنوُع ذلك ومع (1)
التي املعلومات واستعادة لتنظيم األصلية النماذج عن بعيًدا كان (٢٠٠٣ (جونسون،
املؤثر مقاله يف يل. برينرز وتيم نيلسون وتيد بوش فانيفار العاملية الشبكة روَّاُد َرها تصوَّ
عمِل طريقَة اتبعت املعلومات، لتنظيم ثوريًة طريقًة (١٩٤٥) بوش اقرتََح نظن»، قد «كما
يكن لم بوش، نظر وجهة فمن الهرمي. التسلسل طريقة من بدًال الربط بواسطة تفكرينا:
يماِثل لم (ألنه فحسب ُمْجٍد غري املعارف، دائرة تفعل مثلما تصنيفات، يف األشياء وْضُع
من املتزايد القدر إىل الوصول عن أيًضا يعجز ولكن أفكارنا)، بني بها نربط التي الكيفيَة
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أفكاَر متَِّبًعا — (١٩٦٥) نيلسون تيد َم قدَّ عاًما، ٢٠ حوايل وبعد واستعادتها. املعلومات
الوثائق بني التسلسيل غري بالربط يسمح كان «زانادو»، سماه كمبيوتر نظاَم — بوش
طريق عن املعلومات بتنظيم الخاصة ونيلسون بوش رات تصوُّ عىل مستنًدا ثم اإللكرتونية.
للمرة العاملية العنكبوتية الشبكة (١٩٩٤ وآخرين، يل (برينرز يل برينرز تيم َم صمَّ الربط،

األوىل.
فبدايًة املعلومات؛ مشاركة يف ومرونًة سهولًة االجتماعية الشبكات مواقُع أتاَحْت (2)
١٢ بني أعمارهم (ترتاوح املتحدة الواليات مراهقي من ٪٥٥ من أكثر كان ،٢٠٠٩ عام من
مواقع يستخدمون عاًما) و٢٤ ١٨ بني أعمارهم (ترتاوح البالغني من و٧٥٪ عاًما)، و١٧
أخبارهم بعض عىل يحصلون كانوا األخبار ي متلقِّ من ٪٦٠ ونحو االجتماعية، الشبكات
اليف أمريكان آند إنرتنت «بيو من تقريٌر أشار أكثر، وبتفصيٍل اإلنرتنت. عرب كلها أو
ويتَِّسم ًصا مخصَّ وأصبح املحمولة، األجهزة «عرب أصبح األخبار ي تلقِّ أن إىل بروجكت»
أجهزتهم عرب األخبار عىل املحمولة األجهزة مالكي من ٪٣٣ حصول مع باملشاركة»،
لتوصيل بهم الخاصة البداية صفحاِت اإلنرتنت مستخدمي من وتخصيص٢٨٪ املحمولة،
تويرت أو فيسبوك عرب نرشها أو األخبار عىل اإلنرتنت مستخدمي من ٪٣٧ وتعليق األخبار،

.(٢٠١٠ وآخرين، (بورِسل
٢٠٠٠؛ كاستيلز، ١٩٩٥؛ تريكل، انظْر املوضوع، هذا حول أكثر لتفاصيل (3)

.١٩٩٥ نيجروبونتي،
سوزا دي ٢٠٠٧؛ َهمفريز، انظْر املفهوم، هذا حول تفصيًال أكثر لتحليٍل (4)

.٢٠٠٨ جوردون، ٢٠٠٩؛ وسوتكو، سيلفا إي سوزا دي ٢٠٠٩؛ ،٢٠٠٦ سيلفا، إي
الغرض لهذا خصوًصا ُمَعدٍّا فون» «آي لهاتف تطبيًقا «تارجت» محالت أصدَرْت (5)

.٢٠١٠ عام بدايات يف
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األول الفصل

اخلرائط

الذي «٢٫٠ «أين مؤتمر يف — «جوجل» رشكة جيوسريشيف إنتاج مدير — رون ليور أعلن
وأوضح جوجل»، «خرائط تطبيق يف التفكري عن نتوقف أن يجب أننا ٢٠٠٨ مايو يف ُعِقد
الخرائط. عىل «جوجل» باستخدام البحث يف التفكري إىل نحتاج ذلك من بدًال أننا بفخٍر
جديدة طريقة إىل محددة وظيفة له منفرد ويب تطبيق من االنتقال إىل العبارة هذه تشري
مكانها، لتحديد قابلة أو املكان محددة هي املعلومات فمعظم البحث؛ يف للتفكري تماًما
خاللها من التي العاملية الواجهة تصبح أن يمكن — رون قاله ملا وفًقا — والخريطة
لخرائط جديدة سمات ثالث عن باإلعالن فكرتَه أوضح وقد املعلومات. تلك إىل نصل
بتشغيل اإلخبارية. واملصادر والصور، «ويكيبيديا»، لعرضمقاالت روابط وهي: «جوجل»
هي هذه وكانت بحٍث. واجهِة إىل للمالحة أداة من فعليٍّا الخريطة ل تتحوَّ السمات، هذه
ملعلومات التلقائي اإلنتاج بازدياد أنه للحضور رون أعَلَن فقد الغيث؛ من قطرة أول فقط
غري املعلومات تصبح لن فاي»، «الواي أو إس»، بي «الجي تكنولوجيات بواسطة املواقع
الطول بإحداثيات موسومٌة الرَّْقِميَّة الصور معظم فإن وبالفعل القاعدة. هي املوقع محددة
وأحياء، بمدن مربوطٌة اإلخبارية واملقاالت و«بيكاسا»، «فليكر» مثل مواقع عىل والعرض
واملحتوى، التحميل مكانَا بها محدَّد والتدوينات معينة، سكنية بمربعات حتى مربوطة بل
ما (أو املحمولة األجهزة عرب التدوين أسلوَب تتبع التي املدونات معظم حال هي كما
م مصمِّ — (٢٠١٠) أركاس إي أجويرا بليز َم قدَّ األخرية، اآلونة ويف «موبلوج»). عليه يُطَلق
الخرائط ل يُحوِّ الخرائط لرسم تطبيًقا — «مايكروسوفت» برشكة الخاصة «بينج» خرائط
أما باملستخِدم. الخاص التكبري مستوى عىل اعتماًدا األبعاد ثالثيِة مشاهَد إىل اإللكرتونية
أي عىل بالحصول فقط للمستخدم تسمح ال أنها فهو «بينج» خرائط يف الحقيقي االبتكار
مع معتاد هو كما — الجغرايف) املوقع محددة (أْي جغرافيٍّا املوسومة البيانات من نوع
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الشوارع. كامريات من الحي البث إىل بالوصول أيًضا له تسمح ولكنها — «جوجل» خرائط
الداخلية الكامريات من حيٍّ بثٍّ إىل الوصوَل للمستخدمني أيًضا «بينج» خرائط تتيح كما
ولكن خرائط، لها تُرَسم التي هي فقط الخارجية الفضاءات تَُعِد لم ثَمَّ ومن املنازل؛ يف
املواقع، تحديد لتكنولوجيا التحتية البنية تطوير يتواصل وبينما الداخلية. األماكن أيًضا

العالم. بيانات عن للبحث عاملية وسيلًة املوقع يصبح
مؤتمر أُِقيم املعلومات. مواقع تحديد عملية حول تتمحور متنامية صناعة ثمة
رشكة برعاية ٢٠٠٥ عام يف — الصناعة هذه يف العاملني ُملتَقيات أهم أحد — «٢٫٠ «أين
التي الجديدة اإلمكانات وراء الصناعية الطاقات لحشد وسيلة ليكون ميديا»، «أوراييل
املوقع تحديد مجاُل كان عديدة، لعقوٍد والويب. املوقع تكنولوجيات التقاء نتيجَة انفتَحْت
السوق أبحاث أجل من ٍر متطوِّ جغرافية معلوماٍت نظاِم برنامِج تطوير عىل ُمَركًِّزا الجغرايف
«خرائط أُطِلقت عندما ولكن، العسكرية. األغراض أجل من وكذلك االجتماعية، واألبحاث
متاحًة بها الخاصة التطبيقات برمجة واجهُة وأصبَحْت ،٢٠٠٥ عام فرباير يف جوجل»
املعلومات نظام ملربمجي ص املتخصِّ النطاُق صار فقط، شهور ببضعة ذلك بعد للعامة
عن جودتشايلد مايكل الجغرايف وقال العاديني. املستخدمني لكل متوافًرا نطاًقا الجغرافية
سبعينيات يف الشخصية الكمبيوترات تأثريَ يشبه تأثريه «إن الجديد: «جوجل» برنامج
قليلة. نخبة إال الكمبيوتر مستخدمي من ذلك قبل يوجد يكن لم حيث العرشين؛ القرن
ستجعل تلك مثل أنظمًة فإن الكمبيوتر، استخداَم الشخيص الكمبيوتر أشاع مثلما وتماًما
الخرائط عىل املعلومات إدراُج وصار .(٢٠٠٦ (باتلر، شعبيٍّا» الجغرافية املعلومات نظام
اللحظة ومنذ معتاًدا. أمًرا — جوجل» خرائط «مازجات باسم اآلن معروًفا أصبح فيما —
تنترش الخرائُط بدأَِت بها، الخاصة التطبيقات برمجِة واجهَة «جوجل» فيها أطلَقْت التي
أن من وبالرغم الرتفيه. وحتى العقارات إىل الجريمة من يشءٍ، كل عن الويب أنحاء يف
تحفيز يف ناجحًة كانت فإنها اإللكرتونية، الخرائط مجال يدخل من أول تكن لم «جوجل»

الخرائط. إعداد ممارسات تعميم
صناعة إىل َل تحوَّ للهواة، ممارسًة بوصفه استمرَّ ثم مفيدة، أداًة بوصفه بدأ ما
خرائط رسِم أدواِت عىل السابق يف تركََّزْت التي — الجغرايف املوقع تحديد فصناعة ضخمة؛
تلقائيٍّا يقدِّمون املستخدمني تجعل أدواٍت إىل َلْت تحوَّ — فحسب ألغراضمحددة معلومات
أن يمكن بحيث — ذلك عىل تشجعهم أو — املعلومات كل حول موقعية وصفية بياناٍت
أن فرضية عىل مبنية الجديدة فالصناعة تنوًعا. أكثر مجاالت ذات وظيفة للخرائط تكون
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فرضية عىل قائٌم مستقبٌل باملكان؛ املرتبط البحث مستقبُل هو الويب عىل الخرائط رسم
امللفات. أسماء مثل مألوًفا شيئًا والعرض الطول إحداثيات تصبح أن

املكانية» الجغرافية «الويب الظاهرة: هذه لوصف عديدة مصطلحات اْستُخِدَمت
«صنع ،(٢٠٠٦ (ترينر، الجديدة» «الجغرافية ،(٢٠٠٧ وتوخرتمان، شارل ١٩٧٠؛ (كون،
املصطلحات هذه ولكن .(٢٠٠٨ وباركر، وسينجلتون (هاكالي «٢٫٠ الويب عىل الخرائط
العمليات لوصف ال الستخدامها، الفريدة األهداف أو التكنولوجيات لوصف عادًة تُستخَدم
«الويب مصطلُح يصف شبكيٍّا. مرتابطة فضاءات مع للتفاُعل والظواهرية االجتماعية
مصطلُح ويصف الويب، عىل الخرائط لصنع الالزمة األساسية البنيَة املكانية» الجغرافية
املشرتكة، الجغرافية الشبكَة ن تَُكوِّ التي املمارسات انتشار مدى الجديدة» «الجغرافية
آليات لتحديد األشياء هذه بني للجمع «٢٫٠ الويب عىل الخرائط «إعداد مصطلح ويسعى
الجديد السياق هذا أن كيف فهو يجب، كما يُتناَول لم ما أما ناشئة. أداة يف العرض
تغيرِي من أكثر هو ما يفعل الويب عىل الخرائط صنع خالل من الجغرافية املعرفة إلنتاج
املكانية توحي أكرب. نحٍو عىل االتصال يف تغيريًا يُحِدث فهو الخرائط؛ صنع ممارسات
مختلفٍة أداٍة عىل تقترص وال به، والخربة املكاني الفضاء ملعرفة مختلفة بطريقة الرَّْقِميَّة

إلظهاره.
كانت الشبكة، ضمن األماكن تدخل أن قبل فحتى جديًدا؛ شيئًا ليَسْت الخرائط لكن
الفيلسوف — بطليموس كتب املادية. الفضاءات يف املعلومات لفهم تُستخَدم الخرائط
األوىل السطور يف معلنًا — امليالدي الثاني القرن يف ظهر الذي اليوناني الرياضيات عالم
يحتوي وما امُلدَرك العاَلم ملجمل ر مصوَّ «تمثيٌل هي الخرائط أن «الجغرافيا» كتابه من
للفضاء، مسطَّحة رسوم مجرد الخرائط تكن لم .(١٩٩١ (بطليموس، ظواهر» من عليه
الخرائط امو رسَّ يمتلك لم بالطبع ولكْن مكانه. تحديد يمكن يشء لكل تمثيًال كانت بل
حد يف كان بدقٍة الجغرافية الحدود تمثيل وحتى ر. التصوُّ هذا إلدراك الرضوريَة األدواِت
استكشاٍف رحالِت وتتطلَّب العاملة، لأليدي مكثًفا استخداًما تستلزم صعبة عمليًة ذاته
العالقات أو للتجارة املتغري للواقع خرائط رسم وكان الناس. من كبرية وأعداًدا طويلة
التطورات فإن ذلك، ومع فعله. الخرائط تستطيع ما يفوق أمًرا أيًضا؛ البرش بني املتشابكة
الخرائط صنع دفَعْت قد املايض— القرن خالل وقعت التي تلك وخاصًة — التكنولوجية
املعلومات تنظيم إىل اضطرار دوًما يوجد كان وبينما اليومية. الحياة قلب إىل أقرب ليغدو
فحسب. األخرية اآلونة يف واضًحا تجسًدا َد تجسَّ قد األمر هذا فإن املادية، لألماكن وفًقا

35



الرقمية املكانية

التي املنطقية األُطر أكثر هي الخريطة أن نجد بالبيانات، محاطني رصنا أن بعد واآلن،
أدوات من الخرائط تغريُّ كيفية عن الفصل هذا يف سنتحدث البيانات. فهم خاللها من يمكن
املجتمع عرب الشخصية للمالحة الوظائف متعددة أدوات إىل واحدة، وظيفة ذات مالحية

والثقافة. والسياسة

االجتماعية املعلومات خرائط صنع (1)

الناس مئات كان الكولريا. لوباء جسامًة األكثر التفيش من لندن عانَْت ،١٨٥٤ عام يف
امللوَّث: الهواء نظرية سادت الهلع، وأثناء املدينة. أنحاء كل يف باألحياء ويموتون يمرضون
للعدوى الناس تعرَُّض يسبِّب املنتنة املصانع أو املجازر من ينبعث الذي امللوَّث الهواء كان
شكََّك سنو جون ى يُسمَّ طبيبًا أن إال املوبوء. للهواء مكاِفئًة الكريهة الروائح وكانت املعوية،
الكولريا. َ تفيشِّ تسبِّب كانت الرشب ماء يف جراثيَم أن ذلك من بدًال ِعيًا مدَّ النظرية، هذه يف
تحليله ولكن املجهرية، الجراثيم هذه عىل بالتعرُّف النظرية هذه يُثِبت أن البداية يف حاَوَل
الجرثومة نظريُة تَْحَظ لم مزاِعِمه، منطقيِة من الرغم وعىل حاسًما. يكن لم املجهر تحت
عن للتخيلِّ استعدادها الناس من قلة أبَدْت العلمي. املجتمع غالبية لدى كبريٍة بجاذبيٍة
أقَدَم إنه حتى الرشب، ماء السبَب أن ن التيقُّ شديَد كان سنو ولكن امللوَّث، الهواء نظرية
جانبه وإىل املوبوء» «الهواء يف بالدخول غاَمَر إذ نظريته؛ إلثبات مسبوق غري جهٍد عىل
عىل الناس منه حصل الذي املكان عن ليستعلم األبواَب وطَرَق وايتهيد، هنري ر املوقَّ القسُّ
عىل بياناتهم تسجيل يف وسنو وايتهيد رشع الحي، أرجاء يف الطواف وبعد رشبهم. مياه
شارع يف بٍرئ من مقربة عىل لحاالٍت ملحوظ تركُّز يوجد كان أنه الَحَظ للمدينة. خريطٍة
احتماُل كان رشبهم مياه عىل للحصول البرئَ هذه يستخدمون كانوا الذين األهايل برود.
دليٍل توفري وهو امِلجهر، فيه فشل فيما الخريطُة نجَحِت بكثري. أعىل للمرض تعرُّضهم
عن ثابتِني مدافِعني الوقت ذلك حتى أعضاؤه كان (الذي املحيل املجلَس هذا وأجرب حاسم،

منها. املاء الستخراج املستخدمة الذراع بإزالة البرئ تعطيل عىل امللوث) الهواء نظرية
من — االجتماعية للمعلومات املكاني املرئي التمثيل خالل من — ووايتهيد سنو تمكََّن
الخريطة ُدِفعت تماًما. مختلفة بطريقٍة بالتفكري متشككني علمي ومجتمٍع جمهوٍر إقناع
وأرىس الوليد، األوبئة علَم هذا ع وشجَّ االجتماعي، للتفاهم أداة بصفتها الضوء دائرة إىل
جدواها الخرائُط وأثبتَِت .(٢٠٠٦ وتيمريك، (مرييل الخرائط رسم لعلم جديًدا استخداًما
جغرافية، إحداثيات يف البيانات نت ُضمِّ االتجاهات. تحديد وليسمجرد العالقات، تحديد يف
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.١٨٥٤ عام للندن خريطة عىل بالكولريا اإلصابة لحاالت ووايتهيد سنو تمثيل :1-1 شكل
.١٨٥٥ الكولريا»، وباء تفيشِّ طريقة «عن سنو جون كتاب يف مرة ألول الخريطة نُِرشت

تحت رصٍف نظاِم وجود ومع وأخرى. نقطة بني التجاُوَر أوضَحِت حتى ُوِضَعْت إن وما
املصادر بني دائرية وصالت عىل يحتوي كان الذي لندن، يف الرصف نظام مثل األرضممتدٍّ
خريطة بَيَّنت بارًعا. عمًال برود شارع برئ إىل االتهام بإصبع اإلشارة كانت واآلبار، واألنابيب
برود شارع برئ من القرب وأن مختلفة، كثرية آباٍر بني ًما مقسَّ كان الحيَّ أن كيف سنو
سنو اكتشف للمرض. نتيجة بالوفيات يختصُّ فيما حاسًما يكن ولم تخمينيٍّا، أمًرا كان
سكنوا الذين هؤالء وحتى — بعضهم أن بيت إىل بيت من األهايل إىل بالتحدث ووايتهيد
ذلك كان إذا آَخر مكاٍن من مياَههم يجلبون كانوا ربما — برود شارع برئ من للغاية قريبًا
الخريطة جعل ما هو وحده الوفيات أماكن تحديد يكن فلم لألرسة. أو للعمل مالءَمًة أكثر
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بعنايٍة وُعِرضت ُجِمعت التي — االجتماعية للمعلومات خريطة رسم بل األهمية، شديدَة
.(١٩٩٧ (تافت، الخرائط رسم علم من جديدًة حقبًة أطلق ما هو —

شائعة مماَرسًة البيئية أو االجتماعية للمعلومات خرائط صنع صار سنو، ابتكار ومنذ
العمراني، والتخطيط الطبيعية، املناظر وتصميم األوبئة، كعلم ر؛ التطوُّ يف اآلِخذة املجاالت يف
تمثيل فوق البيانات تراُكُب أثبََت ببساطٍة والطبيعية. االجتماعية األبحاث من أخرى وصور
من عدًدا وتلبيته جدواه — الكعكة» «طبقات باسم معروًفا أصبح ما وهو — جغرايف
حينما الطبقات املتعددة الخرائط رسم يف االستثنائية اللحظات إحدى وكانت األغراض.
كيب منطقة يف السكانية للكثافات خرائط لرسم مركبة تعليقاٍت رايت كيه جون استخدم
جانب إىل التعداد بيانات بجمع — رايت استطاع .(١٩٣٦) ماساتشوستس بوالية كود
غري األرايض يف مالمح تحديَد — املتحدة بالواليات الجيولوجي املسح وكالة من بيانات
هذا واالجتماعية. البيئية انعكاساتها تحديد عىل تساعد أن شأنها من الكيب يف املأهولة
االجتماعية. واملعلومات الخرائط بني الجمع أهمية يف يفكِّر أن إىل رايت قاد األويل العمل
قائًال: الخرائطية» «الجيوسوفيا ى يُسمَّ ما رايت َعرََّف ،١٩٤٧ عام إىل ترجع مقالة يف
تقدِّم التي الخرائط صنَْع (الجيوسوفيا) الجغرافية الحكمة إىل الخرائطية املقاربة «تشمل
هذا يف شيئًا تخربنا خريطة كل أن الواضح من الجغرافية. املعرفة توزيع عن معلوماٍت
املفهوم كان الغرض.» لهذا تحديًدا مة مصمَّ خريطة هي الجيوسوفية فالخريطة الشأن؛
املعلومات عىل املكانية الصبغة إلضفاء أساسية بصفة أُنِْتجت الخرائط بعض بأن القائل
علم ر تطوُّ يف بعيد حدٍّ إىل ا مهمٍّ — املكاني الفضاء عن معلومات تقديم عن عوًضا —
الدْخِل توزيعاِت تحديِد أجل من خريطة عىل السكانية الكثافات فوْضُع الخرائط؛ رسم
يستخدم األول فالنوُع املائية؛ واملجاري األنهار مواضع وْضِع عن االختالف شديُد الفردي،
الجغرافيا. إلبراز البيانات يستخدم والثاني البيانات، مجموعة إلبراز الجغرافية العدسة
تقدِّم خريطة هي األوىل فئتني: إىل الخرائطية الجيوسوفيا دراسَة رايت َم قسَّ ذلك، بعد
يشء ذلك ومن — مختلفة جغرافية مناطق عن معلوًما كان ما أو معلوم هو عما املعلومات
وهذا الرأي، أبحاث حتى أو — آنًفا ذكرناه الذي السكانية للكثافة الجغرايف املسح مثل
نظرية، فكانت الثانية الفئة أما االجتماعية. للمعلومات خرائط رسم عليه نطلق ما هو
املستخدم بياناُت فيها تُستخَرج ال التي واالتجاهات، لآلراء الكيل الوْضَع تشمل وربما
الخرائط راسمي إىل بالنسبة أما بأنفسهم. املستخدمون ينتجها ولكن ص، متخصِّ بواسطة
التي بعُد، املعروفة غري املعلومات مع التفاعل يف يكمن فالفارق الخريطة، عىل واملرسوم
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«سواء أنه استنتََج رايت ولكن الخرائط. لرسم الجماعية العملية خالل من للوجود تظهر
الخرائط فإن ال، أم مرغوبًا أو مستطاًعا أمًرا تحديًدا الجيوسوفية الخريطة هذه أكانت
.(١٩٤٧) املعرفة» ونور الجهل ظلمة بني التبايَن بجالء تُظِهر عام بوجٍه الجيوسوفية
الظروَف أيًضا تقدِّم ولكنها بالفعل، نعرفه ما فقط ح توضِّ ال الخرائط أخرى، بعبارة
منتهية، وثيقة ليست الجيوسوفية الخرائط من الثانية الفئة هذه األسئلة. صياغة إلعادة
حول مستمرٍّ حواٍر يف الخريطة عىل واملرسوم الخرائط راِسُم فيها يدخل مرحلة ولكنها
للدخول الخرائط تطور توجيه يف أساسيٍّا املفهوم هذا كان جغرايف. بفضاء محدَّد موضوع
املركزية الكمبيوتر أجهزة قدرُة أعادت العرشين، القرن ستينيات ويف الحوسبة. بيئات يف

حرفيٍّا. الخريطة معنى تشكيَل البيانات معالجة عىل الهائلة

والكمبيوترات الخرائط مالقاة الجغرافية: املعلومات نظام (2)

كان خرائط رسام وهو — توملينسون روجر إىل أُِسندت العرشين، القرن ستينيات أوائل يف
رسم خدمات أتمتة مهمُة — الكندية الزراعي والتطوير االستصالح وزارة لحساب يعمل
تطوير يف — إم» بي «آي رشكة مع باالشرتاك — توملينسون ساَعَد بها. الخاصة الخرائط
«نظام الحايل وقتنا يف عليه يُطَلق ملا تنفيٍذ أول هذا كان الكندي. الجغرافية املعلومات نظام
للخرائط كان إذ بسيًطا؛ كهذا نظاٍم لتطوير توملينسون دافع كان الجغرافية». املعلومات
الوصفية البيانات من فقط معني قدٍر عْرِض إمكانية أولها كبرية، قصوٍر أوجه الورقية
محدود الورقية الخرائط بيانات «محتوى :(١٩٩٨) لتوملينسون وفًقا واحدة. خريطة عىل
ليظل البيانات من بند كل يحتاجه الذي وبالحيز املعلومات، عليها ل تُسجَّ التي الورقة بحجم
يف محدودة غري مرونًة يوفر إذ هذا: كل تغيري الكمبيوتر يستطيع .(٢٢ (صفحة مقروءًا»
وخط الطول خط معامَيلْ خالل من البيانات لتحليل بتشفريه الوقت نفس ويف العرض،
ويضيف إنسان. بواسطة وتُحلَّل الورقية الخريطة تُقَرأ أن يجب ذلك إىل باإلضافة العرض.
كبريًا عدًدا تنشئ أن يجب الخرائط، عىل البيانات من كبريًا مقداًرا تخزِّن «كي توملينسون:
مهمًة يمثل الخرائط من هائل عدٍد من مرئي نحٍو عىل املعلومات واستخراج الخرائط. من
يَُحلِّل أن للكمبيوتر يمكن .(٢٢ صفحة ،١٩٩٨) والقياس» بالقراءة يتعلَّق فيما صعبة
هائًال. توسيًعا لها خرائط رسم يمكن التي البيانات مجموعات نطاق ًعا موسِّ آليٍّا؛ البيانات
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الكمبيوترات بني التكامل إمكانيَة الكندي الجغرافية املعلومات نظاُم َم قدَّ بينما
هنا بالذكر ونخصُّ الجامعات. من نبع املجال هذا يف االبتكار من كبريًا قدًرا فإن والخرائط،
مهندًسا فيرش كان فعندما هذا؛ الدراسة مجال عىل الرشعيَة أضفى الذي فيرش هوارد عمَل
إلنتاج الكمبيوتر بعضمربمجي مع عمل العرشين، القرن ستينيات يف شيكاجو يف معماريٍّا
والخطوط النقاط استيعاب بإمكانه نظاٌم وهي (سايماب)، ترابطية خرائط رسِم أداِة
كبري مايل دعٍم عىل حصوله وبعد تفاعلية. خريطة وإنتاج ُمدَخالت، بوصفها واملساحات
كامربيدج إىل ١٩٦٥ عام يف انتقل مرشوعه، عىل العمل يف يستمر كي فورد مؤسسة من
للتصميم العليا الدراسات كلية يف الكمبيوتر رسوم معمَل لينشئ ماساتشوستس بوالية
وجود مع الكمبيوتر، باستخدام الخرائط لرسم مركًزا املركز هذا أصبح هارفرد. بجامعة
نظام كفاءة رفع عىل عملوا الذين التدريس هيئة وأعضاء العليا الدراسات طلبة من عرشات
هذا كان العرشين، القرن ستينيات وبنهاية أخرى. أنظمة تطوير جانب إىل «سايماب»،
القطاَعنْي يف واملؤسسات والجامعات املعاهد من العديد عىل واسٍع نطاٍق عىل موزًعا النظام
املتحدة واململكة الشمالية أمريكا أنحاء يف الجامعات كانت الوقت، ذلك ويف والخاص. العام
وجامعة أوريجون وجامعة للفنون امللكية بالكلية التجريبية الخرائط رسم وحدة ومنها —
التصويري املسح يف كبريًا ًما تقدُّ أتاَحْت جديدة أنظمٍة إنتاِج نحَو جهوَدها ه كانساس—توجِّ
ويشمل الكمية، للجغرافيا املنهجية الجوانب غرَسِت أنها عن فضًال الطوبوغرايف، والتحليل
تطوًرا متطوًرا الجغرافية املعلومات نظام كان الجغرايف. باإلحصاء معروًفا أصبح ما ذلك
حضور له يكون لكي البيانات استخراج ومنهجيات بتكنولوجيات يختصُّ فيما كافيًا
املعمارية، والهندسة األوبئة، وعلم العمراني، التخطيط مثل: املكانية، التخصصات يف قوي
حلول فمع األكاديمي؛ العمل عىل مقصوًرا يكن لم بالتأكيد ولكنه البيئة. وعلم والجغرافيا،
إىل والجيش السوق وباحثي البلدية املجالس احتياجات ِت أدَّ العرشين، القرن ثمانينيات
.(٢٠٠٣ وتسو، (بينج الدوالرات بمليارات صناعٍة إىل الجغرافية املعلومات نظام تحويل

الويب عىل الجغرافية املعلومات نظام (3)

املعلومات نظام أدواِت تقديم عىل القدرُة َِت غريَّ العرشين، القرن تسعينيات أواخر يف
أداًة يُْعتََرب كان فما الخرائط. لرسم االجتماعية الجدوى من الويب عرب منتجاته أو الجغرافية
ص، املتخصِّ التحليل بهدف باحرتافيٍة عة املجمَّ البيانات مجموعات ملعالجة لالختصاصيني
برنامج ُطِرح .(٢٠٠٣ وتسو، (بينج الويب عىل واسٍع نطاٍق عىل حينئذ ه نْرشُ ممكنًا صار
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خالل من املحلية الخرائط استخراَج وأتاح ،١٩٩٣ عام فيوَور» ماب بارك «زيروكس
القرن تسعينيات منتصف ويف الظهور، يف املتخصصة التطبيقاُت استمرَِّت تشعبية. روابط
الخرائط، رسم لتََواُفِقيَِّة قواِعَد كونسورتيوم» جيوسبيشال «أوبن منظمة أرست العرشين
البيانات مشاركة من الويب عىل الجغرافية املعلومات نظام مطوِّري مختلف يتمكَّن كي
— حديثًا املفتوحة البيانات مصادر مستِغلًَّة — «إيزري» مثل رشكاٌت وكانت الجغرافية.
استخدَمِت ما ورسعان الويب. عىل الجغرافية املعلومات لنظام الواسع االنتشار يف محوريًة
وتواجدت االنتخابية. ملجتمعاتها البيانات إلتاحة األدوات هذه والحكومات العامة املنظماُت
العامة، عىل التكنولوجيا هذه فرض بمنزلة األمر يكن فلم املكانية؛ للخدمات محدَّدة سوق
قواعُد ُفِتحت املثال: سبيل عىل األشياء. تواُجد مكاِن معرفَة أرادوا أنفسهم العامة إن بل
الستخدام املتحدة بالواليات كاليفورنيا ويف بكندا، أونتاريو يف بالبلديات الخاصة البيانات
مرافق ومسارات امِللكية لحدود الرسمية الخرائط إىل الوصول للناس ذلك فأتاح العامة،
كارولينا بوالية كاباروس بمقاطعة النسيج صناعة مدُن جعَلْت ١٩٩٧ عام ويف الخدمات.
املستخدمني باستطاعة فصار الويب؛ عىل متاحًة العامة األرايض سجالت كلَّ الشمالية
باإلضافة وتقسيماتها، ملكيتها تاريخ سجالت واستخراج أرض، قطعة أيِّ عن البحُث
األشياء إىل التقليديني املستخدمني وصوَل الويب عرب النُرش َ يَرسَّ الرضائب. سجالت إىل
هاردر كريستيان ذكر وكما الجغرافية. املعلومات نظام لعمليات امُلكوِّنة القيمة العالية
عىل ا وردٍّ املجتمع. عىل مهمة تداعيات له تكون قد االنتشار يف التحول هذا فإن ،(١٩٩٨)
وأنه الجغرافية، املعلومات لنظام األساسية السمَة تغريِّ ال الويب أن ُعون يدَّ الذين أولئك
آلة بأن القوَل «يماثل إنه: قائًال االدِّعاء هذا هاردر يفنِّد بالشبكة، متصلة فقط جعلها
أشكال كل (مثل الجغرافية املعلومات فقيمُة للكتاب؛ األساسية السمة تغريِّ ال الطباعة
متناسبتان املشكالت حل يف الجغرافية املعلومات نُُظم تطبيقات وقوُة الرَّْقِميَّة) املعلومات
واملكاتب املنازل يف للناس الويب أتاحت .(١ صفحة ،١٩٩٨) إليهما» الوصول إمكانية مع
وأحيائهم، ُمُدِنهم عىل للتعرُّف بالكمبيوتر ُمنتَجة خرائط إىل الوصوَل العالم أنحاء كل يف
وأيٍّا اجتماعيًة. شبكاٍت موا ليصمِّ أو سياراتهم، لقيادة الطرق إرشاداِت عىل الحصول أو
تُِعيد قد اإلنرتنت عرب للتوزيع الالمحدودة اإلمكانية فإن الخرائط، هذه محتوى كان ما
ال الوصول إمكانيُة أخرى. مرًة الجغرافية املعلومات نظام حول الدائر السجال صياغة
ترتبط ولكنها التكنولوجيا، من محدد نوع عىل يحصلون الذين الناس بعدد فقط تختصُّ
إىل وبالعودة املحلية. والثقافات االجتماعية للممارسات التكنولوجيا تغيري بكيفية أيًضا
املؤرخة تشري الحديثة، أوروبا يف الطباعة آالت ألثر املستفيضة دراستها ففي الكتاب، مثال
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بلغات الكتب من هائلٍة أعداٍد عن أسَفَرت النِرش سهولة أن إىل (١٩٧٩) آيزنشتاين إليزابيث
املحلية العامية املقاطعات من العديد اعتماد يف األمر نهاية يف أسَهَم ما وهذا الالتينية؛ غري
إىل هذا وأدى الناس، من أكرب لعدٍد القراءة تعليم ممكنًا صار لذلك، ونتيجًة رسمية. لغًة
إىل الوصول عىل للقدرة كان ذلك، إىل باإلضافة والكتابة. القراءة يعرفون َمن عدِد زيادِة
ثقافة ذلك (وتبع الحديثة العلوم ر تطوُّ يف أثٌر نفسها األعمال من (متعارضة) عدة نسخ
وعىل الربوتستانتي. اإلصالح إىل أخريًا ذلك وقاد والتجريب)، يشء كل يف الشك عىل تقوم
الويب طريق عن الجغرافية املعلومات نظام إىل الوصول سهولة ازدياد فإن نفسه، املنوال
املعلومات نظام طبيعَة َ غريَّ ولكنه الجغرافية، املعلومات لنظام فهمنا طبيعَة فقط يغريِّ لم
خاللها من نتفاعل جديدة طرًقا يُشكِّل ما وهذا تفاعلية، واجهة بوصفه ذاته الجغرافية

املكانية. البيانات مع
جيًدا شيئًا الجغرافية املعلومات لنظام النطاق الواسَع النَرش هذا الجميع يعترب لم
لرسم الكمبيوتري الشكل هذا من ينتج أن يف النقاد بعض شكَّك .(١٩٩٨ (فورسمان،
استخدام من الجغرافية املعلومات نُُظم مناِرصو أكثر وبينما معريف. نموٍّ أيُّ الخرائط
املستمر إيمانهم عىل ليدلِّلوا وديمقراطية، وتواُصل، وتمكني، وفرصة، حرية، مثل: تعبرياٍت
واستغالل، سيطرة، مثل: تعبريات املعارضون استخدم التكنولوجيا؛ لهذه الحسن بالدور
أنه من تنبع للنقد املركزية القوة كانت .(١٩٩٨ (كالرك، ونخبوي ومبهم بغيض وتقييد
البيانات أنتجت التي الذوات فإن الخرائط، عىل آليٍّا االجتماعية املعلومات إدراج خالل من
املعلومات نظام أن النقاُد َعى وادَّ بيانات. مجموعات مجرد إىل واْختُِزَلت ُشيِّئت قد األصلية
م؛ وتعمَّ لتعاَلج آلٍة داخل دة املعقَّ البرشية الذاتية اختزال طريق عن يعمل الجغرافية
االنعكاسات أن ومع الليربالية.1 للديمقراطية سة املؤسِّ الفرضيات تناهض فإنها ولهذا
الجغرافية املعلومات نظام صناعة عىل كبريًا تأثريًا تؤثِّر أنها يَبُْد لم النقد لهذا العملية
حول الجغرافية املعلومات نظام بشأن األكاديمي الجدال تأطري يف أفادت فإنها املزدهرة،
بيانات ع تَُجمَّ عندما املحك عىل يصري الذي ما اإلنسانية. والنزعة الديمقراطية مسألتَي
خرائط رسم املمكن من كان وإذا املكاني؟ للفضاء تمثيل صورة يف وتُْدَرج الشخصية املرء
بطرٍق — السياسية واملعتقدات املادي، والدخل كالِعْرق، — املرء بحياة الخاصة للمكونات
بياناته يجعل عندما املرءُ بها ي يضحِّ التي السلطة فما متباينة، نقاط إلثبات لها حَرص ال
الكمبيوترية؟ الخرائط صنع إمكانيِة نتيجَة الشخصية الفاعلية قوة تحطََّمْت هل متاحًة؟
الويب ولكن الخريطة؟ يف يُْدَرج ومن الخريطة يصنع من بني الفجوة من هذا يزيد هل
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مجموعة يَُحلِّل أن إىل حاجة هناك تَُعْد فلم املخاوف؛ هذه من الكثريَ د تبدِّ بأْن َدت تعهَّ
أن يمكنها بالكمبيوتر املنتجة الجغرافية املعلومات نظام فخريطُة ما، مستنًدا الخرباء من
وأزالت ثقافيٍّا، منطًقا وأصبحت علميًة وثيقًة كونها من فانتقَلْت واسع؛ مًدى عىل تتواصل

العامة. أيدي يف ووضَعتْه الخرباء نطاق من املوقَع
املعلومات نظام ر لتطوُّ رئيسية مراحل ثالث (٢٠٠٤) مالتشفسكي ياِسك يصف
العرشين. القرن وستينيات خمسينيات فرتة يف األولية األبحاث مرحلة هي األوىل: الجغرافية:
العامة لألغراض الجغرافية املعلومات نظام فيها ُوظَِّف التي االندماج مرحلة هي والثانية:
القرن من والثمانينيات السبعينيات عقدي يف ذلك وكان العلمية، السياقات من الكثري يف
معلومات نظام إىل ل التحوُّ يميِّزها التي االنتشار مرحلة هي الثالثة: واملرحلة العرشين.
وبالفعل، العرشين. القرن تسعينيات يف وذلك املستخِدم، إىل ه موجَّ الويب، عرب جغرافية
ما، رشكة موقِع تحديد أو الطرق، عىل القيادة اتجاهات عن البحث كان ،١٩٩٨ عام بحلول
(بيرتسون، الشبكي االتصال استخدام يف شيوًعا األشياء أكثر من الجوية؛ األحوال تتبُّع أو
ولكنها شاءوا، متى الجغرافية املعلومات عىل الحصوَل للمستخدمني الويب أتاحت .(١٩٩٩
مايكل اه سمَّ ما أو الجغرافية، املعلومات «تقديم» يف الرغبَة الحني ذلك حتى تطرح لم
املستخدمني أعداد ازدياد ومع طوًعا». املقدَّمة الجغرافية «املعلومات (٢٠٠٧) جودتشايلد
الجغرافية املعلومات لنظام الحقيقية اإلمكانات أن بجالءٍ اتضح الخرائط، مع املتفاعلني
الويب حولت وإذ املتخصصني. البيانات جامعي يف ال أنفسهم، املستخدمني يف تكمن
الجغرافية املعلومات نظام عاَلم أصبح املستخِدمون، يُنِشئُها التي املحتويات تجاه تركيَزها
رابعًة مرحلًة يمثِّل ما وهذا اإلنرتنت. عىل الخرائط لعرض العامة األُُطَر د يحدِّ الويب عىل
الخرائط رسُم فيه يتخطَّى سياٍق إىل ويؤدِّي الجغرافية، املعلومات نظام ر تطوُّ مراحل من
.(٢٠٠٦ (ميلر، الشبكي لالتصال مركزية تنظيمية أداًة ويصبح املرئي، للتمثيل كأداٍة دوَره
املعلومات مكان تحديد يمكنه يشءٍ من َ تغريَّ قد الخرائط صنع فإن تحديًدا، أكثر وبصورة
موقع يُحدَّد حاملا اجتماعيًة. املكانيَة املعلومات يجعل أن يمكنه يشءٍ إىل االجتماعية،

االجتماعي. للتفاُعل واملحتوى السياق هي تصري جغرافيٍّا، املعلومات

الرَّْقِميَّة اْلَمَكاِنيَّة (4)

محفًزا ٢٠٠٤ عام يف «كيهول» الرَّْقِميَّة الخرائط صنع خدمة رشكة «جوجل» رشاء كان
األقمار صور تركيب املمكن من أصبح الخرائط. رسم أساليب يف الحديث للتحول رئيسيٍّا
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تحريكها يسهل بحيث مًعا، «كيهول» بيانات قاعدُة تحويها كانت التي االصطناعية
الرسوم إىل وباإلضافة َمِرنة. ديناميكية وثائق إىل بفاعلية الثابتة الخرائط محوِّلة وتكبريها،
إحساًسا االصطناعية األقمار صور أضَفْت املعتادة، اإلنرتنت خريطة به تتسم التي املتجهية
«حالة ل سائلة تصوير إعادة وإنما منفرًدا، شيئًا الخريطُة تَبُْد فلم واالنسيابية؛ بالسالسة

األرض». كوكب
الحقيقي االبتكار ينشأ فلم مهمة، كانت التفاعلية «جوجل» واجهة انسيابية أن ومع
بعض قدمه مما ولكن الرشكة، موظفو َمها قدَّ التي التفاعلية الواجهة تصميمات من
املستخدمون بدأ جوجل»، «خرائط إصدار من قصري وقٍت بعَد امَلَهَرة. الشبكات مخرتقي
القائمة. البيانات مجموعات من مركَّبًة تطبيقاٍت لينتجوا الربمجية التطبيق واجهِة استخداَم
الجرائم إحصائيات — القدامى «جوجل» مستكشفي أحد وهو — هولوفاتي أدريان أضاف
مقدور يف كان املوقع، نشط وعندما «جوجل». خريطة إىل شيكاجو رشطة بإدارة الخاصة
أو الرشطة، قسم أو التاريخ، أو الشارع، أو النوع، وْفَق الجرائم يف البحُث املستخدمني
ك مالَّ وسَط شهريًا املوقع أضحى الفور وعىل الجغرايف. املوقع أو الحي، أو الربيدي، الرقم
األحياء أمان درجِة تحديَد أرادوا الذين املحتَملني العقارات مشرتي أو السكنية العقارات

السكنية.
الربمجية التطبيق واجهة إتاحَة «جوجل» قررت ،٢٠٠٥ عام من يوليو شهر وبحلول
خرائط «مازجات ب الويب اجتيحت لذلك، مباِرشة وكنتيجٍة يريدها. ملن بها الخاصة
إىل املدينة، يف الدراجات مسارات أفضل إىل الشخصية الصور من يشءٍ، كلِّ جوجل»؛
(٢٠٠٥-٢٠٠٦) بيج مايك أنشأ نفسه، العام ويف التليفزيونية. والربامج األفالم محتويات
وهذا املشاريع. هذه تتبُّع ملواصلة وسيلة لتكون مانيا» مابس «جوجل اها سمَّ مدوَّنًة
يف مرتبة الخرائط يوميٍّا. ويحدَّث الخرائط، آلالف مرجًعا يَُعدُّ الحايل الوقت يف املوقع
والطقس والعقارات، واإلسكان واملواصالت، االنتقال الجارية، األحداث مثل: تصنيفات

ذلك.2 آخر إىل واملشاهري، واألفالم، والتليفزيون، واملدونات، والنبيذ، والبرية واألرض،
بينما الجغرافية؟ املعلومات لنظام السابقة املرحلة من إذًا املرحلة هذه يميِّز الذي ما
لم فإنه املكانية، البيانات إىل متزايًدا وصوًال الويب عىل الجغرافية املعلومات نظام أتاح
القدرة بعَض َر وفَّ أنه ومع وإنتاجها. البيانات مجموعة الختياِر للمستخِدم املرونة ر يوفِّ
نظام من الرابعة املرحلة يف التفاعل. هذا أساس عىل يُبَْن لم فإنه البيانات، مع التفاعل عىل
واجهات هي بل لالستخدام، برصية وثائق مجرَد الخرائط تُعتَرب ال الجغرافية، املعلومات
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الوظيفُة كانت فإذا وينرشها. ها، ويُغريِّ الشبكة، عىل البيانات إىل املستخِدم خاللها من يصل
تظهر حيث الخرائط، مع البيانات قواعد َدْمج هي الجغرافية املعلومات لنظام الرئيسية
عىل الحالية املمارسات إدراك يف نبدأ أن فيمكننا الخريطة، عىل وتنعكس البيانات قاعدُة
الرابعة املرحلة هذه ودمج البيانات». قاعدة يف تنعكس «فالخريطة الفكرة؛ هذه عكس أنها
املستخدم نهَج َ غريَّ اإلنرتنت عرب البحث جوانب من العديد يف الجغرافية املعلومات نظام من

عام. نحٍو عىل البيانات حيال
تحوي إنها للمعلومات. شاسعة بيانات قاعدة نحو بوابًة «جوجل» خريطة تمثِّل
املثال: سبيل عىل للموقع. البرصي االستعراض إىل باإلضافة ، النَّيصِّ للبحث اختيارات
إلجراء واجهًة يجلب أنه ذلك من األهم ولكن خريطة، إيلينوي» «شيكاجو، عن البحُث يجلب
«ويكيبيديا»، ومقاالت «يوتيوب» من الفيديو ومقاطع الصور وتُمثَّل أخرى. بحث عمليات
املوضعية العالمات هذه عىل النقر ويتيح موضعية»، «عالمات ب األعمال قوائم إىل باإلضافة
من تنبثق حوارية نافذٍة خالل من الخارجية، واملصادر الوسائط إىل مباًرشا وصوًال
ية، النَّصِّ «جوجل» واجهة خالل من البيانات هذه إىل الوصول يمكن وبينما الخريطة.
واحدة، البياناُت النَّصية. البحث قائمة عن جوهريٍّا يختلف جغرافيٍّا تجميًعا الخريطة تتيح
لبيانات الهائل ُع التوسُّ اعتماد يتزايد معها، التفاعل يف املستخدمني استمرار مع ولكن
الفضاء ذلك بداخل للمستخدم النسبي واملوقع املادي للفضاء املجاِزي التمثيل عىل الويب

املجازي.
الخرائطية الربمجية تطبيقها لواجهة تخصيصاملستخدمني وعملية «جوجل» حظيت
فعل إىل ومدروسة متخصصة ممارسة من الخرائط رسم تحويل يف جوهري تأثري عىل
فإنها املجال، هذا يف الوحيدة هي جوجل» «خرائط تكن لم وبينما وضمني. عام ِمالحة
أخرى رشكة أي به أسهمت مما أكرب بدور «جوجل» أسهمت فقد األمور؛ مجريات َْت غريَّ
لجعل نتيجًة جزئيٍّا ذلك كان وبينما طبيعيٍّا. نشاًطا الخرائط رسم ممارسات جعل يف
بجهودها أوثق عالقة لألمر كان املصدر»، «مفتوحة لخرائطها الربمجية التطبيق واجهة
،٢٠٠٤ عام «كيهول» عىل «جوجل» استحواذ نتيجة عاملية. الجغرافية الربوتوكوالت لجعل
عن للتعبري ا عامٍّ مخطًطا ر توفِّ التي إل)، إم (كي كيهول» ترميز «لغَة الرشكة َسِت أسَّ
و«لغُة األبعاد. والثالثية الثنائية الخرائط لواجهات املرئي والتمثيل الجغرافية التعليقات
التي إل) إم (إكس عة» املوسَّ الرتميز «لغة من الجغرافية النسخة هي كيهول» ترميز
شخًصا أن لو املثال: سبيل عىل اآلَخر، إىل تطبيٍق من املنظَّمة البيانات جلب يف تُستخَدم
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ملٍف جلب إىل فقط َالحتاج برس»، «ورد موقع إىل «بلوجر» موقع من مدوَّنًة ينقل أن أراد
عن معلوماٍت عىل املوسعة الرتميز لغة ملف يحتوي الجديد. النظام إىل عة املوسَّ الرتميز بلغة
معلومات عىل يشتمل كيهول» ترميز «لغِة ب فملٌف وباملثل، واملستخِدمني. والروابط التنسيق
واملضلعات والصور، والعرض، الطول وإحداثيات املوضعية، العالمات مثل: عنارص عن
مختلفني؛ نظامني من خريطًة ينقل بأن شخص ألي تسمح وهي األبعاد. الثالثية والنماذج
كيهول». ترميز «لغة الستخدام مؤهل نظام أيِّ إىل جوجل» «خرائط نظام من فمثًال:
كي األخرى، الخرائطية املعلومات إىل تنسلَّ أن من جوجل» «خرائَط الخطوة هذه ومكَّنَْت
ترميز «لغة ب «تربعها» عن «جوجل» أعلنت ،٢٠٠٨ عام ويف بحثها. نتائج من ن تُحسِّ
كونسورتيوم». جيوسبيشال «أوبن ملنظمة — لها مملوًكا بروتوكوًال كانت التي — كيهول»
املكانية، الجغرافية البيانات ري مطوِّ مجتمع يف واسًعا استحسانًا الخطوة تلك الَقْت وبينما
خرييٍّا، دافعها يكن لم املصدر مفتوحَة كيهول» ترميز «لغة لجعل «جوجل» رغبة فإن
الجغرافية البيانات من أكرب ا كمٍّ كوَّنَْت الخرائط، رسم ممارسات لتطبيع َدْفعًة كانت بل
من املزيد صنع جانب إىل املكان، عىل املعتِمدة «جوجل» بحث واجهِة مع املتوافقة املكانية

املنافسة.
االبتكار كان بها، الخاصة الربمجية التطبيق واجهَة «جوجل» أطلَقْت عندما البداية، يف
لديهم الذين املستخدمني مقدور يف كان البيانات. مجموعات اختيار يف املرونة هو األوَّيل
خالل ويف خريطة. يف ويدرجوها بياناٍت مجموعِة أيَّ يأخذوا أْن بالرتميز قليلة معرفٌة
زر عىل النقر سهولة يف الخرائط صنَْع لتجعل واجهتَها «جوجل» نَْت حسَّ أعوام، بضعة
كانت هائلًة. زيادًة الويب عىل الوظيفة األحادية الخرائط أعداُد ازداَدْت وبهذا «خرائطي»؛
الطائرة األجسام مشاَهدات أو املطاعم، أو املناطق رموز أو العامة، الحمامات خرائُط
التي الجديدة املنصات من عدد انطَلَق ذاته، الوقت ويف شائعًة.3 ذلك؛ شابََه ما أو املجهولة،
خريطٌة تستطيع وبينما الخرائط. لصنع الوظائف املتعددة اإلمكانيات استغالل إىل سعت
فإن مسبًقا، مقيدة تكن لم ما مفردة، بيانات مجموعة تعرض أن جوجل» «خرائط من
و«فرابر» «بالتيال» مثل أنظمٌة مت وُصمِّ أيًضا، أخرى بيانات إىل للوصول مفتوحة الواجهة

للخرائط. املتعددة الوظائف إمكانيات من لالستفادة
منهم». القريبة األشخاصواألشياء الناسإىل «دليُل بأنه نفَسه «بالتيال» يعرِّفموقع
أماكن لتحديد سهلًة —طريقًة الربمجية جوجل تطبيِق واجهَة —مستخِدًما «بالتيال» يتيح
أو كيم» «ِليل ب ُمعَجبان يستطيع محددة. موضوعات حول الخرائط عىل واألشياء الناس

46



الخرائط

أو الشخصية» التعريف «ملفات بواسطة اآلَخر عىل أحدهما يعثر أن سنت» «فيفتي
لخيوط املفضلة املتاجر من املوضوعات وترتاوح املوضعية. بالعالمات امللحقة «الصيحات»
وكان املستخدمون. يَتواَصل خالله من الذي امُلنطَلق بمثابة وهي قهوة، أفضل إىل الغزل
املحلية. الزراعة إىل الخليج ساحل إحياء إعادة من جديًة، أكثر موضوعاٌت أيًضا هناك
املزارعني إدراج عىل نيويورك منطقة يف الناَس املزرعة» «إعانة بعنوان خريطٌة ع تشجِّ
الخريطة داَمِت ما الخريطة، هذه يف ويشارك ينضمَّ أن شخص أيُّ ويستطيع املحليني.
عىل «بالتيال» خرائط عىل االطِّالع ويمكن مفتوحًة. تكون كي ُمنِشِئها ِقبل من مًة ُمصمَّ
تطبيق أي أو «فيسبوك»، صفحات أو املدونات، يف تُدَمج أن يمكن أو «بالتيال»، موقع

كيهول». ترميز «لغة مع متواِفق آَخر خرائط
(٢٠٠٧ عام يف «بالتيال» موقع عليه استحَوذَ (الذي «فرابر» موقع يتيح وكذلك،
األخرى. التطبيقات يف مدمجًة أداًة ليكون األول املقام يف م مصمَّ ولكنه مشابهًة، وظيفًة
إليها، للدخول آَخرين مستخدمني ويدعو خريطة، يصنع أن شخٍص أيُّ يستطيع
ألنظمِة مثالني كالهما و«فرابر» «بالتيال» يَُعدُّ موجودة. اجتماعية شبكة يف ويدمجها
بتصفح املرتبطة االجتماعي التواصل إلمكانات أولويًة تعطي التي جوجل» «خرائط مْزِج
ليضع املادية للحالة املجازية الصورَة يستغلُّ فكالهما املرئي؛ وتمثيلها الجغرافية البيانات
عىل امُلْدَرج، اآلخرين املستخدمني موقع وأهمها البيانات، مجموعات ضمَن املستخدمني
ُعِرض الذي — «لوست» الشهري التليفزيوني املسلسل ملحبِّي موقٌع استضاف املثال: سبيل
أن من املسلسل محبو ليتمكن «فرابر» تطبيق من خريطًة — يس» بي «إيه قناة عىل
«ممثًال كان أنه بفخٍر — آيوا مدينة يف يعيش الذي — لوجان ادََّعى بعًضا. بعضهم يجد
عىل الحالة هذه يف الخريطة عمَلِت األوسط». الغرب منطقة يف «لوست» مسلسل عن
بمنتج املشرتك اإلعجاب خالل من باملجموعة املرتبط — العادي املستخدم توجيه إعادة
فإن متفرقًة، املجموعة تزال ال وبينما املادي. موقعه إىل — بمكاٍن مرتبط غري إعالمي
والفصول العمل أماكن يف جوجل» «خرائط تطبيق ويُنرش األماكن. ُد محدَّ املعجبني جمهوَر
البيانات من لعاَلم جغرايف سياق لتقديم املعجبني، وأوساط املهنية واملنظمات الدراسية،
املمارسة هذه تكون قد الحاالت، بعض يف بمكان. مرتبطة تكون أال يُحتمل التي الشبكية
مهمًة السياق من طبقًة أخرى حاالت يف توفر بينما إلكرتونية، ألداة جديٍد استخداٍم مجرد

.(٢٠٠٢ وروس، (كريشينباوم املجتمع لرتابُط
يف املستخدمني رغبة وتزداد الوظيفة. أحادية أدوات مجرد من أكثر الخرائط أضَحِت
— املثال سبيل —عىل لنتأمل بها. يشاركون بياناٍت أيمجموعِة ضمن مواقعهم الكشفعن
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الشخصية فيسبوك صفحة إىل التطبيق هذا إضافة تُمكِّن نيبورهودز». «فيسبوك تطبيَق
يف حدَّدوها التي السكنية أحيائهم نطاق يف آَخرين مستخدمني تجميع من املستخدمني
ومع املحلية، الجغرافية شبكتهم يف أشخاٍص إىل التعرَُّف املستخدمون ويستطيع التطبيق.
لألحياء الثقافية للتصنيفات أفضليًة يمنح فإنه واجهته، ضمن خريطًة يدمج ال التطبيق أن
من يتطلَّب التطبيق، هذا يعمل وكي املدينة. ملحيط املوضوعية التصنيفات عىل السكنية
يتضمن للنمو، وكاسرتاتيجيٍة صلة. ذي جغرايفٍّ نطاٍق ضمن موقعه تحديَد مستخدٍم كلِّ
دافًعا التطبيُق يمنح اآلخرين. املستخدمني مواقع لتحديد املستخدمني بني مسابقًة التطبيُق
لكل و٥٠ دعوة، لكل نقاط ٥) السكني» الحي «بنَّاء نقاط بتقديمه وذلك للمشاركة،
السكنية األحياء بنَّائي تضمُّ الرئيسية الشاشة من جانٍب عىل قائمٌة وتوجد مقبولة). دعوة
املحيل تأثريه إىل التطبيق يضيف عليها. حصلوا التي النقاط وبجوارهم ترتيبًا، األعىل
داخَل محليٍّا منظًِّما املرء يكون وعندما املجتمعي. التنظيم تشبه تنظيميًة اسرتاتيجياٍت

السكنية. األحياء سياسة يف تُرى ما نادًرا للفهم إمكانياٍت عىل يحصل عاملية شبكة
الروابط هو االتساع يف اآلِخذة الخرائط شبكة يف موقعه كشف عىل للمرء ز املحفِّ الدافع
إنه إال فقدانها. عىل الجغرافية املعلومات لنظام األوائل النقاد تَحرسَّ التي نفسها البرشية
يف يوجد فإنه الجغرافية، املعلومات نظام من األقدم اإلصدارات ضدَّ ُشنَّ الذي للنقد خالًفا
يف تماًما غائبًا كان امُلستخِدم تحكُّم وعن الشعبية النزعة عن حمايس خطاٌب الحايل وقتنا
مصدَر يكون أن بالفعل يمكن اآلَخرين ومواقع الجغرايف موقعك فتحديُد السابقة؛ األجيال
تجني التي القوية الرشكات من للعديد الواضح التجاري الهدَف أيًضا يمثِّل أنه كما تمكنٍي،
.(٢٠٠٩ تومبسون، ٢٠٠٧؛ (جوردون، املواقع تحديد فيه يتزايد الذي العالم من الكثري
جعل محاولتها خالل فمن للتحديد؛ قابًال يشء كل موقع لجعل كبريًا اهتماًما «جوجل» تويل
البحث عمليات مع فعَلْت مثلما — الضخمة البيانات ملجموعات شفافٍة واجهة خرائطها
للمعرفة البوابة حارس موضع يف نفسها تضع أن يمكنها — التصاعدية واألبجدية الرَّْقِميَّة

أيًضا. الجغرافية املعلومات إىل باإلضافة عموًما، الجغرافية

التمثيلية الخرائط (1-4)

شوارع نطاق يف الدخول حتى التقريُب أما يشءٌ، خريطٍة عىل املوضعية العالمات إىل النظُر
(سرتيت االفرتايض» ل «التجوُّ خاصيَة «جوجل» أطلَقْت تماًما. مختلف يشءٌ فذاك املدينة
يقرِّبوا أن للمستخدمني تسمح الخريطة يف أخرى خاصية وهي ،٢٠٠٧ مايو يف فيو)
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وبالنقر املتداخلة. البانورامية الفوتوغرافية الصور من سلسلٍة إىل الوصول حتى الصورة
ُقدِّمت محيطه. ورؤية الشارع يف رْيَ» «السَّ املستخدمون يستطيع االتجاهات، أَْسُهم عىل
فيجاس، والس نيويورك، مدن: لخمس بتغطيٍة البداية يف االفرتايض» «التجول خاصية
التغطية ِت امتدَّ العام، عىل قليًال يربو ما خالل ويف وميامي. ودنفر، فرانسيسكو، وسان
باإلضافة والضواحي املحيطة املدَن نَِت تضمَّ الحاالت بعض ويف مدينة، ٨٠ من أكثر إىل
تغطيَة تنوي أنها للرشكة الرسمي البياُن وذَكَر االستجمام، ومناطق العامة املتنزهات إىل

بأرسه. العاَلم

يف املحشوَّة الحيوانات ُدمى من لبيٍت االفرتايض» «التجول خاصية من صورة :2-1 شكل
«جوجل». ٢٠١٠ الطبع حقوق ميشيجان. بوالية ديرتويت بمدينة بليس وإلبا إيليوت ماونت

تتيحه الذي الطائر» عني «منظور من حميميًة أكثر االفرتايض» «التجول تجربة إن
يف الشارع أو املبنى شكل رؤية من املستخدمني تمكِّن فهي االصطناعية؛ األقمار صور
البيانات مجموعات ع تَُجمِّ التي — جوجل» «خرائط يف األخرى السمات وبخالف الواقع.
إجراءً االفرتايض» «التجول خاصية تستلزم — خريطة هيئة عىل واجهٍة يف فعليٍّا املتواجدة
آالَف تلتقط كامريات عليها مركَّب شاحناٌت أو سياراٌت تتجوَّل الرشكة. جانب من ا مباِرشً
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«التجول أن هو األهم واألمر بالخريطة. وتُربَط عاملي منظوٍر يف الحًقا تُدَمج التي الصور
يُوَصف أن يمكن االنغماس هذا الخريطة، داخل «باالنغماس» إحساًسا ل يوصِّ االفرتايض»
امُلدَركة املسافة من هذا يقلِّل .(١٩٩٨ وآخرين، (سميث املكان» يف «التواجد من حالة بأنه
أن املرجح ومن البيانات، تلك يخترب الذي املستخِدم وبني املوقع امُلحدَّدة البيانات بني
ربًطا الربط أجل من باالنغماس اإلحساس هذا عىل ستبني املستقبلية الخرائط تطبيقات

املحلية. املادية الفضاءات وبني بغزارٍة الويب عىل املتاحة املعلوماِت بني قويٍّا
اإلنرتنت؛ عرب السياحة من نوًعا أنتج أنه لدرجة كبريًا نجاًحا األسلوب هذا َق حقَّ
اإللكرتونية املواقع من العديد ظهر البداية، يف االفرتايض» «التجول خاصية أُطِلقت فعندما
اإلخباري «وايرد» موقع وأطلق بالعرض، الجديرة الصور إلبراز صة املخصَّ «السياحية»
يف والحًقا ونيويورك، فرانسيسكو بسان مبتِدئًا مشوِّقة؛ صوٍر لتقديم لقرَّائه مسابقًة
سان يف مبنًى يقتحم أنه يبدو رجل مدهشة: النتائج كانت دييجو. وسان أنجلوس لوس
كاليفورنيا، بوالية سايد أوشن مينيابوليسوفينيكسويف يف سيارات وحوادث فرانسيسكو،
لُدمى ومنزل فرانسيسكو، سان يف رياضية تمرينات تؤدي امرأٍة إىل بشبق يتطلَّع ورجل
الصور هذه معظم لويس. سان يف عليه يُقبَض ورجل ديرتويت، يف املحشوَّة الحيوانات
الخصوصية حيال شائكًة قضايا وأثاَر كبريًا، جدًال أشَعَل بعضها ولكن فضوٍل، محض

السادس. الفصل يف أشمل نحٍو عىل سنناقشه ما وذلك واملراقبة،
األمكنة تصبح عندما أمامنا. املهمة املسائل بعَض السياحية املمارساُت هذه تطرح
أدوات). بوصفها دورها بجانب (هذا الشبكات لتلك تمثيالٍت الخرائُط تَُعدُّ شبكيٍّا، موصولة
فقط وليس جديدة، أمكنًة يستكشف بأن للمستخِدم االفرتايض» «التجول خاصية تسمح
طوال للخرائط شائًعا استخداًما االستكشاف كان بينما القائمة. األمكنة مع التفاعل تيسري
الوقت يف أما فحسب، املادي االستكشاف تسهيَل السابق يف الخريطة دوُر كان قرون،

ذاته. حدِّ يف االستكشاَف يستِحقُّ موقٍع إىل ل تتحوَّ فالخريطة الحايل،
عن بودريار جان الحداثة بعد ما ُمنَظِّر قاله بما ظاهريٍّا السابق القول يُذكِّرنا
ففي الخرائط، تسبق الحدوُد تَُعِد «لم أنه أكد فقد «الحقيقي»؛ العالم عىل املحاكاة تأثريات
وباستخدام .(١ صفحة ،١٩٩٤ (بودريار، للحدود» سابقًة الخرائُط املعارصأضَحِت زمننا
صارت التمثيالت أن إىل أشار املعارصة، الثقافة يف التمثيالت عن حديثه يف املجازي األسلوب
الزائفة». «الصورة اسم الظاهرة هذه عىل وأطلق تمثِّلها، التي األشياء من أكثَر «حقيقيًة»
السياحي املقصد زيارة تجربة إىل الدافع هي السياحية الصورُة تكون قد لبودريار، فوفًقا
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الرقمي املقصُد يحلُّ ال الرَّْقِميَّة، اْلَمَكاِنيَّة يف أنه الواضح من ذلك، ومع العكس، وليس
قوًة. املادي املوقع ذلك مع الصلة يزيد ولكنه الخريطة، عىل يمثِّله الذي اليشء محلَّ بذاته
يف سنرى كما — املادي املوقع من جزءًا تصري أن الرَّْقِميَّة للمعلومات يمكن الحقيقة، يف
فيها، مرغوٌب ذاتها حدِّ يف الخريطُة محلَّه. تحلَّ أو ره تدمِّ أن عن عوًضا — التايل الفصل

ذاته. املادي بالعالم املعلومات عاَلَم تربط لكونها فقط ذلك ولكن
تطبيقات يف املتاحة للخريطة األبعاد الثالثي العرض لخاصية ننظر عندما ذلك يتجىل
الثالثي االفرتايض والتجول إيرث» «جوجل مثل أدواٌت تضيف إيرث». و«جوجل «بينج»
املستخدم ُقْرب من تزيد برصيًة مؤثراٍت «بينج»، خرائط يف الطائر عني بخاصية األبعاد
إضافيٍّا مكوِّنًا بصفته أو منفرًدا تطبيًقا بصفته إيرث» «جوجل تشغيل عند الخريطة. إىل
األبعاد ثالثية نماذج إىل برمتها األرضية للكرة صورٍة من نزوًال الكامريا تقرتب الويب، عىل

االصطناعية. األقمار من مرسلة الدقة عالية صور فوق موضوعة للشوارع،
الفيديو ومقاطع املعلومات إىل إيرث» «جوجل داخل يصلوا أن املستخدمني وبمقدور
للمباني، األبعاد ثالثية نماذج إىل الوصول أيًضا يمكنهم كما يضيفوها، وأن والصور
باستخدام مبنيٍّ نموذٍج ألي يمكن أب».4 سكيتش «جوجل تطبيق باستخدام وإضافتها
يمكن ا حقٍّ جيًدا كان وإْن باملستخدم، الخاصة الخرائط عرض يف يُوَضع أن أب» «سكيتش
«السجل من جزءًا ليصبح اختياُره يمكن حيث «جوجل»، يف النماذج» «مستودع إىل يُرَسل أن
جديدٌة مدٌن وتَظهر الطريقة، بهذه بالفعل العاملية املدن من ملئاٍت نماذُج ُصِنعت الرسمي».
«جوجل موقع عىل املوجود التطوير» قيد «مدن برنامُج ذلك وييرسِّ اإلنرتنت، عىل باستمراٍر
إتمام بعد آَخرين ملساهمني نداءاٍت هوا يوجِّ أن النماذج لصانعي يمكن اإللكرتوني. إيرث»
«جوجل» وتشري جغرافية. بإحداثيات وربطها صحيح، نحٍو عىل األقل عىل نموذًجا ١٢ بناء
طقٍس نماذَج أو محتًوى بنشاٍط يضيفون ل مسجَّ مستخِدم ألف ٥٠٠ من أكثر لديها أن إىل

ع. التوسُّ الرسيعة الرقمي العاَلم بيانات قاعدة إىل موضعيًة عالماٍت أو صوًرا أو
املجتمعي، التخطيط عملية يف للمساعدة النماذج هذه استخدام يف وبلدات مدن رشعت
يف املدينة مركز ببناء أمًرا ماساتشوستس بوالية أمريست مدينة أصدَرْت املثال: سبيل عىل
النماذج مستودع إىل النماذج تحميل وتم للمدينة، العام التخطيط عملية إطار يف ٢٠٠٧ عام
استخدَمْت إيرث». «جوجل خرائط من جزءًا الوقت ذلك منذ وأصبََحت األبعاد، الثالثية
املحلية املجتمعات إطالع بينها من متعدِّدة، بطرٍق األبعاد الثالثية النماذج أمريست مدينة
السياحية الجوالت تسهيل أو املستقبلية، التطورات عليها تبدو أن يُحتمل التي الصورة عىل
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كان عندما أبعاد» بثالثة «أمريست مرشوع وأطلق َم تزعَّ الذي الكور نيلس قال باملدينة.
املرشوع «هذا قه»، نحقِّ أن نرجو كنا ما بالضبط هو «هذا املدينة: يف املخططني رئيس
ما حول يتمحور الذي االقتصادي التطور مستقبل استرشاف من الناس لتمكني وسيلٌة

صغرٍي».5 تجاريٍّ مركٍز مثل يشءٍ مقابل يف ا، حقٍّ فيه يرغبون

الطبع حقوق إيرث». «جوجل يف ماساتشوستس بوالية أمريست مدينة صورة :3-1 شكل
«جوجل». ٢٠١٠

مع برشاكة — تينييس بوالية ماكمينفيل بَنَت مماثلة: جهود يف أخرى مدٌن ورشعت
هو ذلك من الرئييس الهدف وكان املدينة، وسط ملنطقة األبعاد ثالثي نموذًجا — «جوجل»
إن ماكمينفيل سرتيت مني ملؤسسة التنفيذي املدير ويلسون كريس وقال التنمية. تشجيع

ألنه: املرشوع لهذا سون متحمِّ الناس

ملرشوع فكرتهم ترويج باستطاعتهم يجعل ُمقِنع تمثيل تقديم مًعا يمكنهم
أن تستطيع وبهذا املألوف، عن وخارجة مبتكرة بطريقة صناعي أو تجاري
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وأوِضْح األبعاد، ثالثيَّ نموذًجا اصنْع ماكمينفيل. يف الفرص من الكثري تجد
ما كلَّ فعلَت أنك إليضاح طريقة إنها الواقع. أرض عىل العميل سرياه ما بدقٍة
صغرية.6 مدينة يف ناجٍح مرشوٍع صنع ديناميكيات تعرف أنك تفعله؛ أن ينبغي

رسم يمكن الذي العاَلم نطاُق يتسع وبها اإلنتاج، ووسائل أدوات كفاءة تزداد
آخرون وحاَوَل واملحيطات، للنجوم خرائط وْضِع عىل أقَدَمْت «جوجل» إن بل له. خريطة
القابل العالم ومن — فيه نحيا الذي العاَلُم يمتد وهكذا الداخلية، لألماكن خرائط رْسَم
مثريًا مثاًال «إفريسكيب» خدمة تمثل املباني. واجهات من ألبعد — خرائط يف للرسم
بإمكان كان بينما الداخلية. لألماكن خرائط لرسم صة ُمخصَّ فهي املجال؛ هذا يف لالهتمام
مئات شوارع تجوب كامريات أسقفها عىل ُمركَّب سيارات نرش و«ميكروسوفت» «جوجل»
رشعت ولذلك قانوني؛ وغري عميل غري إجراءً يمثِّل الداخل من املباني تصوير فإن املدن،
محليني خرائط امي رسَّ مع فتعاقدت العملية، لهذه الجماعية املصادر يفحشد «إفريسكيب»
الشأن هذا يف «إفريسكيب» اسرتاتيجية وكانت الداخلية. واألماكن املدينة شوارع روا ليصوِّ
تعتمد أنها بتأكيدها أكرب» «أخ أو رقيب مقام يف «جوجل» جعلت حيث الوضوح؛ شديدة
التصوير أجهزَة ر توفِّ «إفريسكيب» كانت أنفسهم. املستخدمني إنتاج من محتًوى عىل
الذين — املحليني الخرائط لرسامي املال وتدفع السيارة، عىل التثبيت ومعدات الرضورية
محتًوى أيًضا ودمجت بانورامية. صوًرا لينتجوا ميٍل كلِّ مقابَل — «السفراء» عليهم يُطَلق
مالحظات مشاركة للمستخدمني وأتاَحْت ذاتها، الصور يف و«يوتيوب» و«ِيْلب» «فليكر» من
خاللها من يستطيع داخلية، إعالٍن آليَة «إفريسكيب» تمتلك معينة. مواقع حول اآلخرين مع
ملنشآتهم. داخليٍّا مشهًدا يضيفوا أن أو الشارع، يف دعائيًة موادَّ يضعوا أن األعمال أصحاب
أحياء أحد — ماساتشوستس بوالية كامربيدج بمدينة سكوير» «هارفارد ميدان ن يتضمَّ
مساحتها للتسوق ضاحية يف استكشافها يمكن داخلية منطقة ٢٥ — الرائدة «إفريسكيب»
الين» أون ورلد «ذي خاصية عرب املستخدمون ح يتصفَّ عندما فقط. واحد مربع ميل
هي هذه وحانات. مطاعم عىل العثور أو رقمية، إعالنية لوحات قراءَة يستطيعون
لرشكة التنفيذي الرئيس قال «جوجل». منافسة من تمكِّنها أن الرشكة تأمل التي الخاصية
بأنه تماًما واثق «أنا جلوب»: «بوسطن صحيفة مع حديثه يف شونميكر جيم «إفريسكيب»،
إلينا» وأَتَْوا «جوجل» الناس َلرتََك والخارجية، الداخلية لألماكن عاملية تغطيٌة لدينا كانت لو

.(٢٠٠٨ (براي،
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خربة تكون حيث الرَّْقِميَّة؛ لألمكنة تمثيالت هي الخرائط من الجديدة األنواع هذه
كلُّ تََضُع للبيانات. الوصول إمكانيَة ن يتضمَّ موقٍع يف التواُجد خربة هي املكان» يف «التواجد
الصورة كتقريب التقليدية البرصية العناَرص مستخِدمًة مواقَع، يف املستخدَم األدواِت هذه
محاٌط املستخدم أن حقيقة من ينبع لالنغماس الحقيقي العمق ولكنَّ البانورامية، والصور
الوسائل هذه كل املحدَّد. املوقع بذلك ربطه يمكن ما وكل والنماذج والتعليقات بالصور
بتواجد شعوًرا تنقل أنها هو األهم ولكن ما، مكاني موقٍع يف املستخدم بتواُجد شعوًرا تنقل
أن الخرائط لهذه يمكن دائًما، املكاني املواقع وبتواجد املستخدم. مع ذاته املكاني املوقع

جديدة. بطرق يرى أن عىل القدرة املستخدم تعطي

بإفراط؟ معنا العاَلم هل (5)

فإن الخرائط، النتشار ونتيجًة العالم. يف الواقعة املعلومات إدراك من الخرائط تمكننا
مواقع لتحديد وسعنا يف ما أقىص نبذل نحن عليها. بالفائدة يعود عادًة به نقوم ما كلَّ
حيٍّ وتعيني للصور، فليكر ملوقع صورة عىل جغرافية إحداثيات وضع ذلك: ومن األشياء،
مجموعات إىل املنتمني األفراد مواقع وتحديد فيسبوك»، «أحياء تطبيق يف «فيسبوك» عىل
بالرعاية. الخرائط د نتعهَّ أن لنا األفضل من أنه ونعتقد صة. متخصِّ منظمات أو معجبني
املستخدم نتاج من محتويات عىل تشتمل التي األمور معظم مثل — املمارسات هذه ولكن
تريبور نقاش يف كما ه. يرضُّ قد واآلَخر املستخدم، يفيد قد أحدهما أثران: لها يكون —
تحكًُّما لنا تتيح بأن األدوات هذه من ع يُتَوقَّ مثلما عام، بوجه الويب عن (٢٠٠٨) شولز
تحكُّم زيادة يف سببًا تكون أن أيًضا ع يُتوقَّ بنا، املحيطة الشبكية بيئتنا يف أكرب شخصيٍّا
أيًضا نبيح فإننا اآلَخرين، مواقع نُحدِّد وكما حياتنا. يف والسياسية املالية الخارجية املصالح
خرائط، يف للرسم القابل العاَلم عىل سيطرة نكتسب وبينما مواقعنا. يحدِّدوا أن لآلخرين

الخرائط. يف سرُيَسم الذي العاَلم من جزءٌ أننا نَِعي عندما السيطرة نفقد فإننا
أن من الشاعر يحذِّر ،١٨٠٧ عام إىل تعود التي الشهرية وردزورث ويليام قصيدة يف
العاَلم أن — عرش التاسع القرن أوائل حقبة منظور من — ويرى بإفراط». معنا «العالم
رؤية عىل قادرين غري وجعلنا الطبيعة، روائع عن أبَعَدنا قد الرأسمالية عن نشأ الذي املادي
التحكم عىل قادرون أننا نعتقد ألننا العاَلَم نفقد نحن أعيننا. نُصَب أنها من بالرغم أشياء
الرَّْقِميَّة؛ األمكنة وتأثري القوية وردزورث كلمات بني الصلة رؤية العسري من وليس فيه،
االستغناء صعوبُة ازداَدْت العاَلم، يف مكاننا لتحديد الخريطة عىل اعتماُدنا ازداد فكلما
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تمثله وال عاملنا، تصنع الخريطة بإفراط؟ معنا هو هل ولكْن ا، حقٍّ معنا العاَلَم إن عنها.
تمثِّله ا ممَّ الخريطة انتزاع يف التفكري مجرد إن حتى تماًما، ثقافتنا بها تشبََّعْت لقد فقط.
وأفضل صنعناها التي األنظمة فهم إىل نحتاج نميضُقُدًما، لكي منه. طائَل ال أمًرا يكون قد

الستكشافها. السبل

هوامش

بيكلز (١٩٩٥)؛ ماكهايف (١٩٩٦)؛ وفاينر هاريس امللحوظة: االنتقادات تشمل (1)
.(١٩٩٥)

عىل ليحصل مانيا»، مابس «جوجل عرش عن بيج مايك ى تنحَّ ،٢٠٠٨ يونيو يف (2)
الجغرايف. للتسويق فريقها يف «جوجل» يف كامٍل بدواٍم وظيفٍة

http://www.usnaviguide.com/ ،http://safe2pee.org/beta انظر: (3)
استعراضها تم الرتتيب. عىل ،www.ufomaps.com ،www.toeat.com ،areacode.htm

.٢٠١٠ عام نوفمرب من األول يف
اخرتاقها تعزيز أجل من للمحرتفني وإصداًرا مجانيٍّا إصداًرا «جوجل» أطلَقْت (4)

للسوق.
http://www.sketchup.google.com/3dwh/citiesin3d/amherst انظر: (5)

.٢٠١٠ عام نوفمرب من األول يف استعراضها تم ،.html
http://sketchup.google.com/3dwh/citiesin3d/mcminnville انظر: (6)

.٢٠١٠ عام نوفمرب من األول يف استعراضها تم ،.html
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الثاني الفصل

عرب التوضيحية التعليقات
املحمولة األجهزة

بعيدين نكون عندما حتى باآلخرين، اتصاٍل عىل نبقى أن من املحمولة الهواتف تمكننا
ونُجِري الهاتَف نلتقط أن فيه نتواجد مكاٍن أي يف تقريبًا نستطيع العمل. أو املنزل عن
أنه والسبب ما، مكاٍن إىل الذهاب قبل اآلخرين مع التنسيق إىل بحاجٍة نَُعْد لم اتصاًال.
عاِلُم رأى وقد هناك». نصل عندما هاتفيًة مكاملًة «نُجِري أن سوى نحتاج فال نذهب، أينما
املكان، من جذريٍّا تحرًُّرا تتيح املحمولة «الهواتف أن (٢٠٠١) ويلمان باري االجتماع
.(٢٣٨ (صفحة الشخصية» والربمجيات الالسلكية الكمبيوتر أجهزُة قريبًا إليها وستنضمُّ
يف الثبات من الناس يحرِّر املحمول الهاتف أن إىل (٢٠٠٤) جيرس هانز أشار وكذلك
ضمني اتصال أي وجود عدم مع إنه إذ السلبي؛ جانبها لها الحرية هذه بالطبع املكان.
الدوران إىل بنا يؤدي قد املحمولة للهواتف االنتشار الواسع االستخدام هذا مادي، بموقع
ودافيد ماكيموتو تسوجيو ويرى املوقع. عن النظر بغض بمكاٍن، مرتبط غري عاَلم يف
عىل القدرَة الناَس يعطي الرَّْقِميَّة املحمولة التكنولوجيات استخدام أن (١٩٩٧) مانرز
.(٢ (صفحة الجغرايف» املستوى عىل «أحراًرا يجعلهم ما وهو لهم؛ تنقُّ أثناء متصلني البقاء
ليست املحمولة الهواتف ألن تحديًدا وذاك مكانيٍّا، سياًقا املحادثات تتطلَّب ذلك، مع
السؤال الهاتفية املحادثات يف كثريًا يرتدَّد أن معتاًدا أصبح لذا بعينها؛ بأماكن «مرتبطة»
املادية الحالة ألن باملوقع؛ إدراٍك عىل نكون أن يف نرغب إننا .(٢٠٠١ (لورير، أنت؟» «أين
عند كائن هو ملا ذهنية صورة صنع عىل يساعد ا ممَّ للتواُصل؛ ا مهمٍّ إدراكيٍّا أساًسا تعطي
كانت عندما البداية يف حتى وذلك أهمية، الجغرايف للموقع كان للمحادثة. اآلخر الطرف
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إىل املايض يف عدنا وإذا متنقلة. هواتف بصفتها الغالب يف تُستخَدم املحمولة الهواتف
الناس مقدور يف يكن لم طرفني، بني اتصاٍل أجهزِة مجرد فيه الهواتف كانت الذي الوقت
وحتى مكانها. معرفة لها تتيح وسيلٍة أيَّ تمتلك لم األجهزة ألن املوقع؛ عن الحديث إال
شبكات أبراج (استخدام الراديوية» املوجات «تثليث استخدام باإلمكان أصبح عندما
املعلومة تلك تكن لم ما، جهاٍز موقع عىل لالستدالل املوقع) لتحديد املحمولة الهواتف

للمستخدمني. متاحًة عادًة
فإن بالطبع، النوع هذا من هواتف يستخدمون الناس من الكثري يزال ال بينما
التشغيل وبنُُظم املكاني واإلدراك بالويب االتصال بإمكانية املزوَّدة املحمولة «الهواتف»
الهواتف كل وتتمتَّع نموٍّا. السوق قطاعات أرسع هي الذكية») «الهواتف عليها يُطَلق (التي
ُمستقِبل عىل تحتوي ما عادًة إنها حيث املكاني؛ اإلدراك بخاصية الحايل الوقت يف «الذكية»
تعينَي املستخدمون يستطيع كي معه املتوافقة الربمجيات إىل باإلضافة إس»، بي «جي
يصري أن للموقع يمكن مكاني، إدراٍك ذاَت الهواتُف تصري عندما الخريطة. عىل مواقعهم
عرب لإلبحار أداًة يكون أن يمكن إذ أساسية؛ مجازية صورة أو فضول مجرد من أكثر
تلك مثل اإلبحار، من النوع هذا لتيسري التطبيقات من له حَرص ال عدٌد أُنِشئ املعلومات.
اجتماعية وشبكات قريبة، وقود ومحطات مطاعم عىل بالعثور للمستخدمني تسمح التي
تطبيقات أن ومع املحيطة. بيئتهم يف آَخرين أشخاٍص إيجاد عىل املستخدمني تساعد
معروًفا معظمها (أصبََح نسبيٍّا جديدة ظاهرٌة املكاني اإلدراك ذات املحمولة الهواتف
يوجد فإنه الثالث)، الجيل من فون» «آي هاتف إصدار بعد تقريبًا، ٢٠٠٨ عام منذ
أو «أبل» تخرتعها لم املكاني. اإلدراك ذات املحمولة الهواتف َر تطوُّ يصف مهم تاريخ
تجريٍب نتيجَة ظهَرْت بل «بالكبريي»)، أجهزة تصنع التي (الرشكة موشن» إن «ريسريش
اآلخرين وتحديد اآلخرين ملواقع تحديدنا يف الحقيقية رغبتنا من نابَعنْي واستكشاٍف
نظام يف — الفصل هذا يف سنناقشها التي — التجارب من تجربة كلُّ ساهَمْت لقد ملوقعنا.
املكانيَة اليوَم عليه نطلق ما أوجَدْت التي املوقع، عىل القائمة للتطبيقات املشرتك االتصال

الرَّْقِميَّة.

األجهزة أماكن تحديد (1)

أو املحمولة، الهواتف أبراج أو االصطناعية، باألقمار االتصال عىل القدرة وجود مع
تسمح مكانيًة جغرافيًة إحداثياٍت املحمولة األجهزُة تكتسب الالسلكية؛ الشبكة هات موجِّ
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املنطقة يف آَخرين مستخدمني وإيجاِد موقعهم، عن معلوماٍت إىل بالوصول للمستخدمني
الخلوي التثليث ثالث: بطرٍق املحمولة الهواتف يف املكاني اإلدراك تحقيق يمكن املحيطة.
املوقع تحديد أو إس»، بي «جي ال عرب أو املحمول، الهاتف شبكات أبراج باستخدام
املحمول الهاتف شبكات أبراج باستخدام الخلوي التثليُث فاي». «الواي شبكات باستخدام
موقع بواسطِة املكتَشفة الراديو لشبكات املساحي التثليث خالل من الجهاز موقَع يُظِهر
خاصية ولكنه الدقة، شديدَة طريقًة ليس وهو البث، أبراج إىل بالنسبة املحمول الهاتف
الفيدرالية االتصاالت هيئُة فرَضْت ،٢٠٠٢ عام منذ محمول. هاتف كل يف موجودة
املحمولة الهواتف مواقع بتحديد الالسلكية االتصاالت رشكات كلُّ ل تتكفَّ أن األمريكية
ُمستقِبل عىل املشتملة األجهزُة تستطيع الطوارئ. بأرقام هاتفيٍّا االتصال عند للمستخدمني
محدودة وبنسبة كبريٍة بدقٍة األرض كوكب عىل الجهاز موقع إىل تشري أن إس بي جي
تكنولوجيا أن من وبالرغم االصطناعية. األقمار من مجموعة خالل من الخطأ، من
معروفًة تصبح لم فإنها العرشين، القرن ستينيات بداية منذ موجودٌة إس» بي «جي ال
عليها يُطَلق التي اإلشارة، جودة من للحد التشويش خاصية كلينتون إدارُة أوقفت حتى
أجهزة أصبَحْت ذلك بعد .٢٠٠٠ عام مايو من األول يف وذلك االنتقائية»، «اإلتاحة
دقًة أكثر — األمريكيني والحكومة الجيش عىل مقصورة كانت التي — إس» بي «جي ال

األرض. كوكب سطح عىل معينة وأشياء أماكن تحديَد للمستخدمني أتاح ا ممَّ بكثري؛
لخدمات مقدِّم أكرب وهي — دوكومو» تي تي «إن أعلنت ،٢٠٠٣ مارس شهر يف
اليابان يف إس» بي «جي بخاصية محمول هاتف أول عن — اليابان يف املحمولة الهواتف
اتجاهات إيجاد إمكانيَة املحمول الهاتف ملستخدمي أتاح ،(٢٠٠٣ دوكومو، تي تي (إن
الركاب حافلة وصول موعد ومعرفة القريبة، املطاعم عن والبحث الطرق، عىل السري
عام حتى شائعة املوقع عىل املعتِمدة التطبيقات تصبح فلم املتحدة، الواليات يف أما التالية.
إس»، بي «جي بخاصية املدعوم الثالث الجيل من فون» «آي هاتف أُطِلق عندما ،٢٠٠٨
وايرلس» «سكايهوك مثل رشكات كانت أيًضا، ومؤخًرا أندرويد». «جوجل نظام وأُطِلق
إس» بي «جي وال الخلوي املساحي التثليث لتساعد فاي» «الواي تكنولوجيات تستخدم
الدقة، إىل يفتقر الخلوي املساحي التثليث وألن املحمول. الهاتف موقع تحديد مهمة يف
املغلقة األماكن يف املثال: سبيل (عىل األحيان بعض يف يعمل ال قد إس» بي «جي ال وألن
ضعيفة إس» بي «جي ال إشارات تكون بالغيوم ملبدة السماء فيها تكون التي األيام أو
فيه املحمولة للهواتف يمكن املوقع لتحديد نظاًما «سكايهوك» ابتكَرْت لذلك منعدمة)، أو
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إذا ذلك، إىل إضافًة متاًحا. يكون أيها عىل اعتماًدا الثالث، التقنيات من كلٍّ بني التبديل
يستخدمها — الخلوي املساحي والتثليث فاي» «الواي مثل — تقنية من أكثر توافرت
حوايل أكرب: بدقٍة املحمولة األجهزة موقع يحدد ما وهو املوقع، لتحديد جميًعا النظام
أجل من سائقني «سكايهوك» وظفت ،٢٠٠٣ عام ومنذ .(٢٠٠٥ (كريزنر، مرتًا ١٠–٢٠
وآسيا املتحدة الواليات يف الكربى املدن يف الالسلكية الوصول نقاَط تحدِّد خرائط رسم
زاد بأخرى، أو بطريقٍة املكاني اإلدراك عىل املحمولة األجهزة قدرِة تزايُد ومع وأوروبا.

املوقع. عىل املعتمدة التطبيقات انتشاُر

باملواقع املعلومات ربط (2)

من «ورلدبورد» اسم عليه أُْطِلق نظاًما (١٩٩٩) سبورر جيم َر تصوَّ ،١٩٩٦ عام منذ
«ورلدبورد» أتاح رقمية. بمعلومات املادي الفضاء لتدعيم التكنولوجيا يستخدم أن شأنه
برتاُكب وذلك محددة، بأماكن — إس» بي «جي أجهزة باستخدام — املعلومات ربط
يكون أن «تخيَّْل :(١٩٩٩) سبورر قال كما املحسوس. املادي العاَلم عىل الرَّْقِميَّة البيانات
أن أو بوابتك، إىل مباَرشًة يقودك أحمر رقميٍّا بساًطا ترى ثم املطار، دخوُل مقدورك يف
األرض، تحت املدفونة الكوابل ِحَزم ترى أو امِللكية، حدود خطوط فرتى األرض إىل تنظر
أن أو والصخور، النباتات من بالقرب افرتاضيًة الفتاٍت فرتى الطبيعة وسط تميش أن أو
.(٦٠٢ (صفحة النجوم» ملجموعات تفصيليٍّا مخطًَّطا فرتى ليًال السماء إىل ببساطٍة تنظر
خاللها من املستخدمون يستطيع التي العرض تقنيات من أنواع بثالثة سبورر تنبَّأ
عرض نظارات املادي: بالعالم و«املرتبطة» املوقع دة املحدَّ الرَّْقِميَّة املعلومات إىل الوصول
وضع يمكنها عرٍض وآالت اليد، راحة حجم يف محمولة وأجهزة الوجه، عىل تُرتََدى شفافة
قدًرا بالرأس املثبتة العرض شاشاُت جذَبَْت املحيطة. البيئة عىل منها الصادرة الصور
التوقعات تتحقق لم حينما وخاصًة العرشين، القرن تسعينيات أثناء االهتمام من كبريًا
األبعاد ثالثي افرتايض كعاَلم أسايس نحٍو عىل سيكون بالويب االتصال بأن تنبَّأَْت التي
يتمثَّل افرتايض. واقع بيئات الوقت ذلك يف الفنانني من العديد َر وطوَّ باملستخِدم. محيط
و«إيفيمري» (١٩٩٥) «أوزموس» االفرتاضيَّنْي ديفيز تشارلوت عاَلَمْي يف ذلك أمثلة بعُض
كانت .(١٩٩٢) سرتيكالند وراشيل لورييل بريندا ابتكار من و«بليسهولدر» ،(١٩٩٨)
لتكون بالرأس مثبتة عرٍض شاشَة املستخدم يرتدي أن تستلزم االفرتايضتلك الواقع بيئات
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«جوني فيلم مثل العلمي، الخيال وروايات أفالم بعض َم وقدَّ البيئة. مع للتفاعل واجهة
من أنواًعا ١٩٩٩)؛ (روزناك، فلور» ثريتني «ذي وفيلم ،(١٩٩٥ (لونجو، منيمونيك»
والويب. االفرتاضية بالعوالم لالتصال واجهات بوصفها بالرأس املثبتة العرض شاشات
الرَّْقِميَّة البيانات إىل للوصول املستخَدمة العرض شاشات تقنيات معظم كان ذلك، ومع
محمولًة. وأجهزًة عرٍض أجهزَة والعرشين الحادي القرن من األول العقد يف لعرضها أو
والتخزين الحمل يف أسهَل — سبورر أشار كما — باليد املحمولة األجهزة كانت
ألكثر وسمَحْت غثيان، أعراض أيُّ عنها ينتج لم إذ بالرأس؛ املثبتة العرض شاشات من
البيئة من نوًعا خلق ا ممَّ نفسه؛ الوقت يف املعلومات عرض شاشة بمشاهدة شخٍص من
التفاعل ع تشجِّ ربما التي الحرضية الفضاءات يف العرض أجهزة وكذلك االجتماعية.
العرض لشاشات األوىل األمثلة من .(٦٠٩ صفحة ،١٩٩٩ (سبورر، االجتماعي والتواصل
نيويورك من كلٍّ بني االجتماعية الحرضية الديناميكيات تشكيَل أعاَدْت التي — الضخمة
وشريي جالواي كيت أنشأته الذي سبيس» إن «هول الفني الرتكيُب — أنجلوس ولوس
وضع االصطناعية، األقمار لتكنولوجيا الرائد االستخدام هذا يف 1.(١٩٨٠) رابينويتز
حية مشاهَد تعرض أنجلوس، لوس مدينة يف للبرش الطبيعي بالحجم شاشًة الفنانان
َف توقَّ سابقة، إشارات أو تنبيهات دون بالعكس. والعكس نيويورك، مدينة شوارع من
نظرائهم مع الحديث أطراف تجاذُب يف وبدءوا الشاشات، أماَم املدينتني كلتا يف الناس
أن متتالية أيام ثالثة خالل الفني العمل لهذا ل املسجَّ الفيديو مقطُع أظَهَر البعيدين.
سيطرة مع األخرى، املدينة مع الحي التفاعل بإمكانية البداية يف مفتونني كانوا العامة
أن إال األخرى. املدينة يف ا حقٍّ موجودون األخرى الجهة يف األشخاص أن يف عليهم الشك
وبدءوا الفني، للعمل القوية االجتماعية اإلمكانية أدركوا والثالث الثاني اليومني يف الناس
يروهم لم الذين وأقربائهم أصدقائهم مع التواُصل أجل من للقاءاٍت مواعيد يحددون
الفنانون تمكََّن مكانًا»، بوصفها «الصورة تعريف إعادة محاولة طريق وعن أعوام. منذ
اليوَم معتاًدا صار ما وهو بُْعٍد، عن املشرتك التواُجد من ع متوقَّ غري إحساس خلق من
قدرته يف منحًرصا الفني العمل هذا يف االبتكار يكن لم املرئية. املؤتمرات تقنية باستخدام
وْضِع فكرِة يف أيًضا ولكن االصطناعية، األقمار بواسطة بعيدة حية صور عرض عىل
من عة متوقَّ غري أفعاٍل ردوِد إىل أدَّى ما وهو مزدحم، عامٍّ حرضيٍّ فضاءٍ يف عرٍض شاشة

عنه. واالنفصال باملكان باالتصال وأحاسيس العامة،
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منشور .(١٩٨٠) سبيس» إن «هول الفني رابينويتز وشريي جالواي كيت عمل :1-2 شكل
رابينويتز. وشريي جالواي كيت من بترصيح

الفني العمل ولكنَّ باملواقع، ماديٍّا مرتبطة سبيس» إن «هول يف الشاشات كانت
باملواقع رقميٍّا مرتبطًة فيه واملعلوماُت الصوُر تكون أن يمكن ملستقبل الطريَق َد َمهَّ ذاته
والبعيدة املحلية االجتماعية الروابط لخليط أولويٍة بإعطاء ذلك، إىل باإلضافة املادية.
تُْحِدثه سوف الذي باألثر الفني العمُل هذا َ تنبَّأ العامة، الشاشات باستخدام َق تحقَّ الذي

املكانية. االجتماعية التفاعالت عىل باملواقع امُللَحقة املعلومات
ستفرض املوقع تحديد يف الرغبة أن وأدرك الرَّْقِميَّة، اْلَمَكاِنيَّة َر بتطوُّ سبورر تنبَّأ
املادية املواقع إليها ل تتحوَّ أن يمكن ُسبُل ثالثة إىل وأشار بها. تَِفي التي التكنولوجياِت
املكاني؛ اإلدراك ذات التكنولوجيات باستخدام مفرداته) يف يصفها كما «األماكن» (أو
تكسو التي املعلوماُت فتصبح مادي؛ فضاء يف تُوَجد أن املادية غري للمعلومات يمكن أوًال:
املوقع يظهر ربما ثانيًا: له. إضافٍة مجرد وليست الفضاء، ذلك من جزءًا املادي الفضاء
اإلدراك. ذلك من للغرض طبًقا وأيًضا الحيس، املرء إلدراك طبًقا مختلف نحٍو عىل نفسه
الفضاءات يختربوا أن للناس يمكن إليها)، االفتقار (أو املتواِفرة التكنولوجيا عىل واعتماًدا
— ما ملوقٍع فائدًة األكثر الخصائص من للكثري يمكن وأخريًا: مختلفة. بطرٍق الحرضية
للبحث املنزل إىل للذهاب الحاجة تلك تُبدَّل أن الجائز ومن معه، تُْختََزن أن — تاريخه مثل
أنه ورغم مكتبي. كمبيوتر جهاز خالل من الويب عىل أو ما موسوعٍة يف معلوماٍت عن
تأثريَها أفكاره وأثبتَْت املواقع، مع املعلومات لدمج الحاجة أدرك فقد ١٩٩٩ عام يف كان

الرَّْقِميَّة. األمكنة وَشْغل استحداث يف األوىل التجارب من الكثري عىل الكبري
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لها خرائط ورسم املواقع تتبُّع (3)

مع اختُِربَت التي األعمال ر تطوُّ فعليٍّا يبدأ ولم التنفيذ، موضَع «ورلدبورد» نظاُم يُوَضع لم
والعرشين. الحادي القرن من األول العقد بداية حتى املكاني اإلدراك ذات التكنولوجيات
أرضية خطوط هي املحمولة الهواتف أن يعتقدون زالوا ما الناس غالبية كان حينما
ما استنتاِج محاولة يف بالفعل بدءوا قد باملكان املرتبطة الوسائط فنَّانو كان متنقلة،
ولكن فحسب، بعيدين أشخاص مع للحديث هواتَفهم الناُس يستخدم ال حينما يحدث
املادية الفضاءات ومع رقميٍّا مواقعها ُحدِّدت التي املعلومات مع يتفاعلون عندما أيًضا
باملوقع املرتبطة الوسائط فنانو طورها التي األوىل املشاريع من الكثري سبق بهم. املحيطة
«جي أجهزَة الغالب يف استخدموا لذلك، ونتيجًة املكاني؛ اإلدراك ذات الذكية الهواتف ظهور
الخرائط، ورسم التتبُّع من نوًعا وأدرجوا رئيسية. تكنولوجيا بوصفها منفصلة إس» بي
يف واألشياء) الناس (تحرُّكات التحركات ب لتعقُّ إس» بي «جي ال أجهزة مستخِدِمني
لجرييمي إس» بي الجي باستخدام «الرسم لذلك: الشهرية األمثلة من املادية. الفضاءات
اآلن» و«أمسرتدام ،(٢٠٠١) رويب لتريي اليومية» التنقالت و«طبوغرافيا ،(٢٠٠٠) وود
بوالك إلستري بروجكت» «ميلك ومرشوع ،(٢٠٠٢) سوسايتي» «فاج مجموعة تقديم من
تحرُّكاِت تَتَبََّع فنيٍّا تركيبًا الفني رويب عمل كان املثال: سبيل عىل .(٢٠٠٤) أوزينا وليفا
إىل املساراُت تلك َلْت تحوَّ ذلك وبعد إس». بي «جي ال باستخدام املدينة خالل امُلشاِرك
ثم السابقة، الرحالت أوراق فوق وُوِضعت افة، شفَّ بالستيكية أوراق عىل وُطِبَعت رسوٍم،
لقطاٍت تجميع خالل ومن عرض. صالة يف ُعِرضت ثم الزجاج، من لوَحنْي بني ُوِضعت
لزوَّار اليومية» التنقالت «طبوغرافيا مرشوع أتاح والزمان، املكان عرب الناس تحركات من

الحرضية. الفضاءات يف الناس يتبعها التي املساراِت حرفيٍّا يروا أن املتحف
مرشوع ولكن الحًقا، لتشاَهد وجَمَعها املشاركني الت تنقُّ مسارات رويب مرشوع رسم
يمكن كان إذ آنيٍّا؛ املشاركني الِت تنقُّ تتبََّع سوسايتي» «فاج ملجموعة اآلن» «أمسرتدام
«خرائط معرض إىل مباَرشًة أمسرتدام يف املدينة مركز منطقة خالل تنقالتهم إرسال
أن عىل الزوَّاَر الفني العمل هذا حثَّ املرشوع. يُعَرض حيث ١٨٦٦–٢٠٠٠»؛ أمسرتدام
تحركات بواسطة املرسومة الرَّْقِميَّة الخرائط وبني التقليدية املدينة خرائط بني يقارنوا
نحٍو عىل مرسومة جغرافية معلومات نظام خريطة اآلن» «أمسرتدام مرشوع كان الناس.
هذا أظَهَر املكاني. الفضاء عرب الناس تحرُّكات بتتبُّع ُصِنع العمل هذا إن أْي جماعي؛
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لزيادة وسعى اآلنية، االجتماعية املشاركة خالل من الخرائط إنتاج أهميَة بجالءٍ املرشوع
اآلنية. االجتماعية األنماط لتحليل األدوات بمنحهم حولهم املادية بالفضاءات الناس وعي
يشءٍ إىل سَعْت باملكان املرتبطة الوسائط فن يف الخرائط لرسم األوىل املرشوعات هذه
سابقًة األعمال هذه يف الخرائط تكن لم األول. الفصل يف ناقشناها التي للخرائط مشاِبٍه
الخاصة املشاركني وخربات مساهمات خالل من ُصِنعت بل الفني، العمل عىل الوجود يف
املستخِدم خربَة تنقل أن الخرائط لتلك املمكن من كان لذلك ونتيجًة املادية؛ بالفضاءات

الحرضية. الفضاءات يف

«أمسرتدام ومرشوع كي، وجريوين بوالك إستري مع سوسايتي» «فاج مجموعة :2-2 شكل
فاج من بترصيح منشور بوالك. سوسايتي/إستري فاج ٢٠٠٢ الطبع حقوق .(٢٠٠٢) اآلن»

سوسايتي.
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لخْلِق الشخصية تحرُّكاتهم أثَر يقتفون املستخدمني املرشوعات بعُض َجَعَل وبينما
أنماٍط أثَر بتحرُّكاتهم يقتفون املستخدمني جعل إىل أخرى مرشوعاٌت سَعْت جديدة، أنماٍط
صوتية جوالت أو «نزهات» اسم املرشوعات هذه عىل يُطَلق كان ما عادًة بالفعل. موجودة
مثل الفنانني، من الكثري بفضل الصوتية النزهات تطوير تم املستخدم. موقع عليها يحث
جيف ومرشوع ،(٢٠٠٤-٢٠٠٥) هري» بالك لونج «هري ى املسمَّ كارديف جانيت مرشوع
ومرشوع ،(٢٠٠٢) ِوست» ١١٨ نورث ٣٤» سبيلمان ونيومي هايت وجرييمي نولتون
بالنزهات تُشتَهر فنانة أول هي كارديف جانيت كانت .(٢٠٠٥) «آيتينرينت» رويب تريي
إدراك ذات تكنولوجيات أيِّ عىل كارديف لجانيت األوىل املرشوعاُت تشتمل ولم الصوتية،
باخرتاعهم معهود حرضيٍّ فضاء عىل خياليٍّا رسًدا ركَّبوا أنهم ببساطة األمر كان مكاني.
خالل توجيههم يجري كان حيث املشاركون؛ إليها يستمع أن يمكن إرشاديًة جوالٍت
انحرف ثم سكنيَّنْي مربعني «ِرسْ غرار: عىل لتوجيهاٍت اتباعهم طريق عن محدد موقع
املادي، موقعهم يدركون املشاركني تجعل أن كارديف مرشوعات من الهدف كان يساًرا.»
يُكَشف يكن لم املستخدم موقع وألن التكنولوجية. القيود بسبب َمت ُحجِّ فاعليتها ولكن
للتوجيهات صحيحة بطريقة املستخدم اتباع عىل يعتمد العمل نجاح كان أوتوماتيكيٍّا،
َ غريَّ التجربة. تضيع خاطئ، منعطف نحو املشاركني أحد انعطف فإذا الفنان، يعطيها التي
وهايت نولتون مرشوع كان السيناريو. هذا آليٍّا يعمل الذي إس» بي «جي نظاِم استخداُم
بخاصية املدعومة الصوتية النزهات أوائل أحد هو وست» ١١٨ نورث ٣٤» وسبيلمان
الجغرافية لإلحداثيات اتباًعا االسم بهذا َي ُسمِّ الذي — املرشوع هذا ودعا إس»، بي «جي ال
كانوا بينما أنجلوس لوس تاريخ عن رواياٍت سماِع إىل املشاركني — أنجلوس لوس ملدينة
كمبيوترات يحملون كانوا الذين — املشاركون استمع املدينة. وسط منطقة يستكشفون
عن قصٍص إىل — للرأس وسماعاٍت إس» بي «جي بأجهزة مدعومة لوحية شخصية
القصص. هذه لتشغيل يؤدِّي ما هو موقعهم وكان خاللها، يتحركون كانوا التي األماكن
تفاعليٍّا صوتيٍّا تركيبًا وكان «آيتينرينت»، مرشوَع رويب تريي َر طوَّ أحدث، وقت ويف
رأس سماعات يستخدمون كانوا الذين — املشاركون استَمَع بوسطن. مدينة وسط يف
خصوًصا ُمَعدٍّا وبرنامًجا إس» بي «جي جهاز ن يتضمَّ جيبي، شخيص بكمبيوتر متصلة
رواية صياغُة فيها أُِعيدت قصٍة إىل بوسطن شوارع يف سريهم أثناء — املرشوع لهذا
«جي ال بواسطة تُتَّبَع التي املشارك تحرُّكات ز «تحفِّ شيليل. ماري للروائية «فرانكنشتاين»
مكان» «ُحدِّد حيث املدينة؛ فضاء عربَ ينتقل بينما الصوتي التسجيل تشغيَل إس» بي
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وست» ١١٨ نورث ٣٤» سبيلمان ونيومي هايت وجرييمي نولتون جيف مرشوع :3-2 شكل
هايت. جرييمي من بترصيح منشور .(٢٠٠٢)

طبقًة الرتكيباُت هذه وضَعْت .(٢٧٣ صفحة ،٢٠٠٧ (رويب، الصوتية» التسجيالت
حرضيًة فضاءات يختربون املستخدمني جعل إىل تهدف وكانت املدينة، فضاء فوق صوتية
املعلومات إللحاق املحاوالت أوىل من الصوتية النزهات كانت معهودة. غري بطرق معهودًة
كما — مجموعات يف اختبارها يمكن الصوتية النزهات أن من وبالرغم باملواقع. رقميٍّا
قابلوها. التي املعلومات يشاركوا أو وا يغريِّ أن للمشاركني يمكن ال — 3-2 شكل يف
األجهزة عرب التوضيحية التعليقات أو الجغرايف»، «الوسم أُِضيف حتى الحال كان وهكذا

األدوات. مجموعة إىل املحمولة،

املحمولة األجهزة عرب التوضيحية التعليقات (4)

الذي اإلطاَر فعليٍّا املحمولة األجهزة عرب التوضيحيِة التعليقاِت مرشوعاِت أوائل تبنَّْت
باستكشاف مهتمني والدارسون الباحثون كان الفنانني، إىل فإضافًة سبورر. اقرتحه
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السويدي املعهد َره طوَّ الذي — «جيونوتس» تطبيق كان باملواقع. املعلومات إلحاق إمكانية
أو الشخيص للكمبيوتر الجغرايف املوقَع يرصد — ٢٠٠٠ عام يف اآليل الحاسب لعلوم
أن للمستخدم متيًحا فاي»، «الواي شبكة طريق عن للمستخِدم الشخيص الرقمي املساعد
.(٢٠٠١ وكاتشاتوري، وإسبينوزا (بريسون موقعه يف و«رسوماٍت» «وسوًما» رقميٍّا يُنتج
عندما االفرتاضية املالحظات هذه إىل الوصوَل اآلخرون النظام هذا مستخدمو ويستطيع
فقط يعمل كان إنه إذ داخليٍّا؛ تطبيًقا «جيونوتس» كان حال، أية وعىل بالجوار. يكونون
الفضاءات خربة عىل أثٌر له يكن لم لذلك املبنى؛ يف الالسلكية املحلية الشبكات نطاق داخل

ذكرناها. التي األخرى املرشوعات مع الحال كانت كما الحرضية

سياقات، خريطة تابيسرتيز». «إربان تجربة فرتة خالل أُنِشئت خطوط من خريطة :4-2 شكل
http://proboscis.org.uk «بروبوسيز»، بواسطة (٢٠٠٢–٢٠٠٤) تابيسرتيز» «إربان

«بروبوسيز». من بترصيح منشورة

التي — الفنية «بروبوسيز» مجموعة َرْت طوَّ عندما ،٢٠٠٢ عام َ تغريَّ ذلك ولكن
لتستقيص (٢٠٠٢–٢٠٠٤) تابيسرتيز» «إربان مرشوَع — لها مقرٍّا املتحدة اململكَة تتخذ
يمكِّن أن املحمولة األجهزة وتكنولوجيات الجغرافية املعلومات نظام ملزيِج يمكن «كيف
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بينهم» ومشاركتها وأخبارهم وقصصهم وخرباتهم ملعارفهم خرائط وضع من الناس
من النقيض عىل العام». «التأليف عليه أطلقوا ما ليشكِّل ،(٢٠٠٢–٢٠٠٤ (بروبوسيز،
ابتكار من حكايًة املستخدمون يتبع حيث — إس» بي «جي ال بواسطة الصوتية النزهات
إىل جغرافية إحداثيات يضيفوا بأن للمشاركني تابيسرتيز» «أربان سمح — الفنانني
املعارَف نوا ليُضمِّ خادٍم، عىل لوها يُحمِّ وأن والفيديوهات، واألصوات والصور القصص
يكون عندما الرَّْقِميَّة املعلومة هذه استعادة ذلك بعد ويمكن املدينة. نسيج يف املجتمعية
أن من املشاركني تابيسرتيز» «إربان برنامج مكََّن املعلومة. موقع من قريبًا آَخر مستخِدٌم

الرَّْقِميَّة/املادية. بيئاتهم ابتكار يف ورشكاء مؤلِّفني يصبحوا
استخدام إىل بحاجٍة املحمولة األجهزة عرب الرَّْقِميَّة التوضيحية التعليقات تكن لم
أرو» «يلو مرشوع كان فمثًال: للمواقع، املعلومات إضافة أجل من إس»، بي «جي ال
الوسم خربة عكس طريق عن املدن الستكشاف جديدة وسيلة ابتكار إىل يهدف (٢٠٠٤)
مقرها ألعاب رشكة وهي — ميديا» «كاونتس رشكة أدركت فعليٍّا. التقليدية الجغرايف
من هائلة» أعداٌد تأليفه يف يشرتك فني «إصدار أنه ٢٠٠٤ عام يف أرو» «يلو — نيويورك
أرو» «يلو وقمصان ملصقات املستخدمون يطلب أن وهي بسيطة، الفكرة كانت العالم.
يحمل والقمصان امللصقات تلك من وكل — الويب موقع من أصفر) سهٍم شكَل (تحمل
ارتدائها، أو وضعها وبمجرد املدينة. أنحاء يف يرتدوها أو يضعوها وأن — فريًدا رمًزا
بالرمز تعليًقا ليضع الويب موقع عىل يدخل أو قصرية، نصية رسالًة املستخِدُم يرسل
تغيري يمكن التعليق هذا يُوَضع وحاملا القميص، ذاك أو امللصق بهذا الخاص الفريد
بسهٍم مستخدم يمرُّ عندما وهكذا ذلك. يف املستخدُم رغب كلما الرمُز بها املقرتَن الرسالة
األزراَر ويضغط السهم، عىل املكتوب بالرقم يتصل أن إال يحتاج ال املدينة، يف أصفر

التعليق. إىل للوصول الفريد بالرمز
الشهرية؛ للمدن بديلة قصٍص إلنتاِج أرو» «يلو تبنِّي إىل واملعلمون املنظمات سارَعِت
برلني يف للسياحة الدولية البورصة معرض برعاية — برلني» «كونيكتينج مهرجان فكان
روابط لتحديِد برلني أنحاء يف أسهًما املشاركون فيها وضع أيام، أربعة مدى عىل يمتد —
ُمقلَّد يوناني عموٍد عىل سهًما ما مستخِدٌم وضع األخرى. العاملية باملدن املدينة هذه
مثل مرسوق إغريقي كنز أهذا برلني. يف يظهر «البارثينون وكتب: للطعام ساحة يف
األسئلة من املئات وسط السؤال ُوِضع السفر؟» مستقبل أم الرخامية إلجني منحوتات
عىل توضيحية تعليقات وُوِضَعت املدينة، أنحاء كل يف صفراءَ بأسهٍم امُلعلَّمة األخرى،
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من مهداة الصور العالم. أنحاء يف مدن يف أرو» «يلو ملصقات من مجموعة :5-2 شكل
وماتا، شيبس، وجي وهاوس، وفورتونا، وكوك، داد، بيج وضعها منتقاة أسهٌم أرو». «يلو
وأربسمراي، وتورست، وستينكي، وستم، وسكستني، يس، إتش وسري دي، إتش وبي وباندا،

شابينز. جييس من بترصيح منشورة وُزِويرتوب. وفينال، وفيد،

األخرى «الرحالت» عرشات من رحلة أي أو — برلني» «كونيكتينج مرشوع أتاح الويب.
اإلنرتنت عىل حها تصفُّ مجرد أو تعليقات خريطة طباعة عىل القدرَة للمستخدمني —
تابيسرتيز» «أربان مثل مشاريُع قاَدْت املدينة. يف افرتاضية أو واقعية تنزُّه رحلِة لصنع
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مثل املحمولة، األجهزة عرب التوضيحية للتعليقات التجارية التطبيقات تطويَر أرو» و«يلو
الحًقا. سنناقشها التي سكيب»، و«إم جرافيتي» «ديجيتال

والباحثون الرشكات باَدَرِت الرَّْقِميَّة، األمكنة الستكشاف الطريق الفنانون َد مهَّ بينما
وفوائد إجابات تستدعي مهمة أسئلة ثمة كانت النشاط. هذا إىل االنضمام إىل األكاديميون
املادية. والفضاءات الويب بني للتالقي استخدامات إىل التوصل من َجنْيُها يمكن محتملة
ومركز بالنمسا لينز جامعة من باحثني مع بالتعاون — ٢٠٠٥ عام يف «سيمينز» أعلنت
«ديجيتال مرشوع تطوير عن — سابقة مرشوعات ألفكار واستكماًال إليكرتونيكا»، «آرس
مكََّن الصفراء، األسهم عىل توضيحية تعليقات لوضع للويب الدخول من فبدًال جرافيتي»؛
كانت جغرايف. موقع أي إىل نصية رسالة إرسال من املستخدمني جرافيتي» «ديجيتال
آَخر، محمول هاتف مستخدم إىل عموًما تُرَسل الحني ذلك حتى القصرية النصية الرسائل
قصرية نصية رسالًة — جرافيتي» «ديجيتال ب باالستعانة — مستخدم أيُّ أرسل إذا ولكن
الخدمة هذه يف املشرتكني من آَخر مستخدم أيُّ يدخل أن فبمجرد مستهدف، موقع إىل
لتطبيقني تصوًرا سيمينز وضعت هاتفه. شاشة عىل الرسالة ستظهر املوقع، ذلك إىل
للسائحني يمكن بواسطته خارجيٍّا، سياحيٍّا مرشًدا األول كان التكنولوجيا؛ لهذه محتملني
الثاني وكان معينة، أماكن من يقرتبون عندما والتاريخ األثرية األماكن عن معلومات قراءة
لألشخاص ترويجية قسائَم ترسل أن للَمتاجر خاللها من يمكن املوقع عىل معتِمدة دعاية

الدعاية». «وضع يف اشرتكوا الذين املجاورين
باكارد» «هيوليت أعلنت جرافيتي»، «ديجيتال ظهور من قليل بعد ،٢٠٠٧ عام يف
إضافة من الناس مكَّنَِت «سيمينز»، فكرة عىل قائمة تأليف أداة كانت سكيب». «إم عن
هذه واشتملت رقمي. وسائط نطاق اسم عليه أطلقوا ما ليصنعوا لألماكن معلومات
وتراكيب. ونزهات تفاعلية وألعاٍب أصوات إىل إضافًة نصية رسائل عىل النطاقات
عىل وصوًرا ونصوًصا أصواتًا يمزجون رقميٍّا، وسائط نطاَق املستخدمون يصنع ولكي
إلكرتونية خريطًة الربمجيات تلك تعرض خاصة. برمجيات مستخدمني الكمبيوترات،
اإلحداثيات بإدخال محددة أماكن إىل معلوماٍت يضيفوا أن خاللها من للناس يمكن
يُنَزِّلونها املستخدمون كان الرَّْقِميَّة، الوسائط نطاقات تجربة عيش أجل ومن الجغرافية.
نطاق أجله من ُصِنع الذي املادي املكان إىل ذلك بعد يذهبون ثم املحمولة، أجهزتهم عىل
يتمثل للمستخِدم. الجغرايف املوقع طريق عن تعمل أن للوسائط ويمكن الرقمي. الوسائط
لندن. برج يف تجري أحداثُها كانت لعبٍة يف التفاعلية الرَّْقِميَّة الوسائط نطاقات أمثلة أحد
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ولكي الربج، عن قصة متابَعِة من الالعبني اللعبُة مكَّنَِت الصوتية، النزهات نسق وعىل
صورٍة عىل النقر إىل يُدَفعون كانوا الرقمي، الوسائط نطاق مع املستخدمون يتفاعل
إليها، هوا يتوجَّ أن ينبغي التي األماكن عن إرشادات ْون يتلقَّ كانوا ذلك بعد ثم ما، لسجنٍي
الحايل موقعهم تُظِهر تعرضخريطة أجهزتهم وكانت عليها، سيعثرون التي األشياء وعن
.(٢٠٠٧ بي إل كومباني، دفيلوبمنت باكارد (هيوليت إليه للذهاب يحتاجون الذي واملكان
سبََق قصٍة متابَعِة من بدًال أنه هو الصوتية والنزهة الرقمي الوسائط نطاق بني الفرق
قصصهم. بتأليف مكلَِّفني الرقمي الوسائط نطاق مستخدمو كان الفنان، بواسطة تأليفها
من طبقاٍت وْضَع املحمولة لألجهزة التوضيحية التعليقات تطبيقات كل أتاَحْت
الزمن. من بعْقٍد ذلك قبل بالفعل سبورر به تنبَّأ يشء وهو املادي، املوقع عىل املعلومات
والبحث للفن التجريبية األطوار يف هذه باملكان املرتبطة الوسائط مشاريع ظلَّْت ولكن
خاصية عىل املحتوي الثالث الجيل من فون» «آي هاتف إطالُق أدَّى قريب. وقت حتى
تلك انتشار يف كبرية زيادٍة إحداث إىل أندرويد» «جوجل نظام وكذلك إس»، بي «جي
من يُحَىص ال عدٍد عن وكشف الناس، من أكرب لعدد متاحًة جعلها ا ممَّ التطبيقات؛
هو الخدمات هذه انتشار يف الوحيد السبب ليس بالتأكيد ولكن، استخداماتها. سياقات
االجتماعية األمور من كثري ثمة جديدة، تكنولوجيا كل مع الحال هي فكما األجهزة؛ تواُفر
(كيلرمان، التكنولوجيا هذه وانتشار تطوير يف تسهم والتكنولوجية والثقافية واالقتصادية
الوسائل هذه تواُفر يف كبريًا دوًرا الرَّْقِميَّة للمكانية الثقايف الرواُج لعب وعموًما، .(٢٠٠٦
املوقع الستخدامات حدثَْت التي النقلة من املنصات لهذه التجاري التواُفُر َل وعجَّ الحديثة،

سائًدا. اتجاًها صارت حتى

سائًدا اتجاًها يصري املكاني اإلدراك (5)

يهدم عام، فبشكل مختلفة؛ للربح الهادفة والرشكات الفنانني دوافع تكون ما عادًة
وسيلٍة إىل املمارساِت تلك للربح الهادفة الرشكاُت ل تحوِّ بينما املتَّبَعَة املمارساِت الفنانون
للفضاء املقبولة واالستخدامات التفسريات وا يتحدُّ أن عموًما الفنانون حاَوَل املال. لجلب
سلعة؛ إىل املكاني الفضاء تحويل إىل تسعى للربح الهادفة الرشكات كانت بينما املكاني،

لإلعالن. متاح فضاء هو املعلومات فضاء أن افرتاِض من األعمال نماذُج تنشأ إذ
الوسائط حالة ففي املمارسات؛ هذه بني ارتباٍط وجوِد من الدهشُة البعَض تنتاب قد
يرى األعمال. ونماذج الفنانني منظور بني دمٍج حدوُث تكرََّر أنه نجد باملكان، املرتبطة
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الرقمي الفن سعى «بينما أنه (٢٠٠٦) فارنيليس وكازيس توترز مارك الوسائط فن ناِقَدا
كان فنية، حالة كونه عىل الحفاظ أجل من التجارية الشبكة عن استقالليته عىل للحفاظ
صناعة ِقبَل من خاصًة غريبة، بادِّعاءات باملكان املرتبطة الوسائُط تُستقبَل أن املعتاد من
عىل باملكان املرتبطة الوسائط تأثري وفارنيليس توترز يؤكِّد .(٣٥٨ (صفحة الكمبيوتر»
هذا مع الفنية املرشوعات تداخل الحتمالية ا جدٍّ املبكر باالعتناق الجيومكانية، الشبكة ر تطوُّ
ْت تلقَّ التي «بروبوسيز»، مجموعة لذلك الشهرية األمثلة ومن املحلية. والحكومات القطاع
ثريي»، «بالست ومجموعة تابيسرتيز»، «إربان ملرشوعها االتصاالت رشكات من رعاية
ذلك، من الرغم وعىل الرشكات. من املقدَّمة الرعاية من دعًما أعمالها أبرُز ى تلقَّ التي
،(٢٠٠٥ (جالواي، ُمْجٍد غري واعتربوه هذا، الفن/الصناعة هجني الدارسني بعض انتَقَد
توترز كتاب يف ورد كما ،٢٠٠٤ (برويكمان، سياسيٍّا محايد بأنه ببساطٍة آَخرون واتهمه
املشاريُع هذه بها اعتنَقْت التي فالطريقة النقد، كان ما أيٍّا ولكْن .(٢٠٠٦ وفارنيليس،
كبرية أعداد إىل للوصول املشابهة للتطبيقات األساس أرَسِت االستهالكيَة التكنولوجياِت

الجمهور. من
كان املحمولة لألجهزة التجارية التوضيحية التعليقات تطبيقات أمثلة أوائل أحُد
الجغرايف املوقع إىل استناًدا «ويكيبيديا» صفحات مي ويكي جَمَع مي». «ويكي تطبيق
معلومات إليجاد عديدًة طرًقا املحمولة الهواتف ملستخدمي التطبيُق َم َقدَّ للمستخِدم.
الجغرافية باملواقع قائمة قراءة املستخدم يستطيع العرض، طرق إحدى يف «ويكيبيديا».
وصورة مخترص اسم القائمة يف ويظهر املكان، عن النسبي املستخدم بُْعِد بحسب مرتبة
الخاصة «ويكيبيديا» صفحة بداية من جملتني أو جملٍة جانب إىل الجغرايف، للموقع
املستخِدُم ينقر أْن وبمجرد أوًال، القائمة يف تُدَرج األقرب املواقع صفحات وكانت باملوقع.
أو لخريطة عرًضا يرى أن اختيار بإمكانه يصبح «ويكيبيديا»، عىل املوقع رابط عىل
املوقع مكاَن يرى أن املستخدم يستطيع الخريطة، عرض يف الصفحة. هذه من صورة
قائمًة يرى أن استطاعته يف الصورة، عرض ويف األخرى. املواقع إىل بالنسبة الجغرايف
«ويكيبيديا» يف صفحة أي غرار وعىل الحايل. موقعه من بالقرب التُِقطت التي بالصور
جديدة، مقاالٍت يكتبوا أن أو «ويكيبيديا»، مقاالت تعديَل يستطيعون املستخدمون كان
هو وهذا املحمولة. أجهزتهم باستخدام ذلك فْعَل يستطيعون مي» «ويكي حالة يف ولكن
الجغرايف املوقع عن منفصًال املرء يكون أن من فبدًال الرَّْقِميَّة؛ اْلَمَكاِنيَّة تجربَة يتيح ما
الفضاء ذلك عن املتاحة املعلومات يغريِّ املقالة يف تغيرٍي إجراء فإن املقالة، إليه تشري الذي
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يف التغيرياُت هذه تؤثِّر أن إمكانية وثمة له. املستخدم إدراك كيفية يف يؤثِّر وبذلك املكاني،
سواء «ويكيبيديا»، مقالة يف تغيرٍي أي إن إذ املكاني؛ بالفضاء اآلخرين املستخدمني خربة
إىل بالنسبة مؤثًرا تغيريًا املتاح املعلوماتي املشهَد يغريِّ بُْعد، عن أم املكان فضاء يف أَأُجِري

الطبع). تحت وسوتكو، سوزا (دي املادي املوقع يف املوجودين أولئك
التي املحمولة األجهزة عرب الجغرايف الوسم تطبيقات من األخرى األنواع تكن لم
إخباريًة مقاالٍت أيًضا جمعت لكنها «ويكيبيديا»، مقاالت عىل مقترصًة الحًقا َرْت تطوَّ
الجغرايف؛ املستخِدم موقع مع متناسبًة وتغريداٍت وتدويناٍت، نقاشيًة، وموضوعاٍت عامة،
باالنتقال فون» «آي ملستخدمي Outside.in ملوقع الرادار خدمة تسمح املثال: سبيل عىل
أخباٍر أو الحايل، موقعهم من قدم ١٠٠٠ محيط يف أخباٍر إليجاد املختلفة املستويات بني
املستخدمون يستطيع مي»، «ويكي تطبيق مع الحال هي وكما املحيط. السكني الحي من
مشابه، نحٍو وعىل خريطة. صورة يف وواجهٍة قائمة، صورة يف واجهٍة بني يختاروا أن
ما، مدينٍة يف بعينه بموقٍع اإلعالم وسائِل وتحديثاِت األخباَر «إفويكس» تطبيق يربط

إعالميٍّا. الساخنة» «البؤر أماكن ًحا موضِّ
فيما مهم اتجاٍه إىل تشري مجتمعًة ولكنها التطبيقات، هذه من أيٍّا يميِّز تحديًدا يشء ال
التوضيحية. التعليقات إلضافة حضاريًة أداًة بصفتها املحمولة الهواتف باستخدام يختص
من وتزيد التفاعالت تيرسِّ وهي الرَّْقِميَّة، لألمكنة الكتابة أداَة املحمولة الهواتف صارت
الطبيعُة الوقت مع ستتغريَّ وبالتأكيد دائًما. معها نتعامل التي الفضاءات الخرائط ثراء
أنه نجد والبحث، الفن يف األدوات هذه تاريخ باستعراض ولكن التطبيقات، لهذه الخاصة
الخاصة التوضيحية التعليقات تطبيقاُت جعلتنا لقد ملهامها. أدائها جودة يف ثبات يوجد
تواُفُر عزز وكذلك، موقعنا. وتحديد األشياء مواقع تحديد عىل قادرين املحمولة باألجهزة
استخدام شيوع من املحمولة األجهزة تكلفِة ل تحمُّ عىل والقدرُة إس» بي «جي خاصية
وضٍع يف رصنا الجغرايف، بموقعنا إدراٍك عىل أجهزتُنا أصبَحْت أن بعد واآلن، األدوات. هذه

باملوقع. إدراٍك عىل أنفسنا نحن نصبح أن لنا يتيح أفضل

مكان كل هو الجغرايف املوقع (6)

بكل شائعة سمة إىل واملعلومات واألشخاص األشياء مواقع تحديد خاصية تحوُّل يزداد
الجيل من فون» «آي هاتف إصدار عىل تقريبًا عاٍم مروِر فبعَد املحمولة؛ األجهزة برامج
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منشورة «سبُّورتوير». إصدار من فون» «آي لهاتف مي» «ويكي تطبيق واجهة :6-2 شكل
«سبُّورتوير». من بترصيح

معلوماِت عن يفصحوا أن مستخِدِميه من يطلب فون» «آي تطبيقات معظم بدأ الثالث،
يف واضح استخدام هناك يكن لم لو حتى بالتحميل، يقومون عندما الجغرايف موقعهم
ى يُسمَّ ملا اخرتاٍع براءَة «أبل» رشكة َلْت سجَّ ،٢٠٠٨ فرباير شهر يف املعلومات. لتلك حينها
الرئيسية الشاشُة فيه َصْت ُخصِّ نظاًما وصفت التي االنتقالية»، البيانات «مجموعات
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«إفويكس»/ من بترصيح منشورة فون». «آي لهاتف «إفويكس» تطبيق واجهة :7-2 شكل
شرياي. داريان

مستخدًما هناك أن افرتضنا لو وهكذا للمستخدم، الجغرايف للموقع وفًقا فون» «آي لهاتف
فيها يخرج التي اللحظة يف فإنه فرانسيسكو، سان إىل نيويورك من بالطائرة يسافر
األيقونات ترتيب ويعيد الجغرايف، املوقع عىل فون» «آي ال هاتفه سيتعرف الطائرة، من
الطقس حالة مثل املوقع، لذلك مفيًدا يُعتَرب ملا وفًقا الرئيسية الشاشة عىل املوجودة

.(٢٠٠٩ (هيوز، املحلية االتصال وجهات والخرائط والتوقيت
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عىل أنها بمعنى املحيط؛ بالنطاق إدراٍك ذات املحمولة األجهزة تطبيقاُت أصبَحْت
عمليات بإجراء تَُحدَّد التي املستخدم ملتطلبات تبًعا وتستجيب املحيطة، بالبيئة إدراٍك
الخلوية، الرابع الجيل شبكات بدء مع أرسَع أصبَحْت التطورات هذه معقدة. حسابية
وهو: ألنفسنا نسأله أن يُحتَمل سؤاٌل ثمة النقطة، هذه عند ولكن الحًقا. سنناقش كما
هذه أن أم املادي؟ بمحيطنا إدراكنا زيادة يف الجغرايف باملوقع الجهاز إدراك يسهم هل

املادي؟ بمحيطنا إدراًكا أكثر بالفعل ألننا تطويرها يجري التطبيقات
إدراكنا فيه يكون نطاًقا ضمنًا تعني الرَّْقِميَّة اْلَمَكاِنيَّة مًعا. االثنان هي: اإلجابة
ُمدِركني نكون أن يف ورغبتنا جديدة، تكنولوجيات ر بتطوُّ متأثًرا املكاني للفضاء الحيس
تكنولوجيات تستطيع الفصل، هذا خالل من رأينا كما سواء. حدٍّ عىل الجغرايف للموقع
املادية الفضاءات بها نخترب التي الطريقَة تغريِّ أن املكاني اإلدراك ذات املحمولة األجهزة
الرَّْقِميَّة املعلومات من خليٍط من يتكوَّن جديد هجني فضاء تشكيل طريق عن والرَّْقِميَّة
معلوماٍت إرفاِق إمكانيُة مىض، عقٍد من أكثر منذ سبورر أشار مثلما املادية. واألمكنة
املواقع م تُدعَّ أن من فبدًال الجغرايف؛ للموقع التقليدي ر التصوُّ تشكيَل تُِعيد باألماكن
التكنولوجيات الستخدام ثانوي كناتج الرَّْقِميَّة األمكنة تظهر رقمية، بمعلومات الجغرافية
رقمية، بمعلومات ممتلئة اجتماعية فضاءات هي الرَّْقِميَّة األمكنة املكاني. اإلدراك ذات
حيث بعيدين؛ مستخدمني أيًضا الرَّْقِميَّة األمكنة وتشمل ذلك. من تشويًقا أكثر ولكنها
— املحمولة األجهزة خالل من وباألمكنة ببعض بعضهم املتصلون — املستخدمون يغريِّ
لفضاء املحلية األحوال يف ينخرط أن يعني محليٍّا املرء يكون أن املادية. الفضاءات أحواَل
طريقة يف مهم تغريُّ وهذا قريب. غري أو جسمانيٍّا قريبًا املستخدم أكان سواء مادي،
األمكنة يف املشرتك. التواُجد قضية نواجه عندما أهميته وتزداد الحرضية، للفضاءات فهمنا
أما الرقمي. والُقْرب الجسماني الُقْرب خالل من ما مكاٍن يف التواُجد د يتحدَّ الرَّْقِميَّة،

التايل. الفصل موضوع هو فذلك هذا، حدوث طريقة

هوامش

لتغيري العرض تكنولوجياِت استخدَمْت التي للمرشوعات الحديثة األمثلة أحد (1)
املعماريات من (سلسلة لوزانو-هيمر رافاييل أعمال يف يتمثَّل الحرضي املشهد خربِة

.(٢٠٠١) للكمبيوتر كايوس نادي إعداد من «بلينكيناليتس» ومرشوع العالئقية)،
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الشبكاتواأللعاباالجتامعية

إن املكاني. اإلدراك يدعم االجتماعي والتفاعل االجتماعي، التفاعل يدعم املكاني اإلدراك
طريقِة يف محوريٍّا أمًرا يمثِّل املادي الفضاء يف الجغرافية ومواقعهم اآلخرين تواجد إدراك
وجود قبل الفضاءات. تلك يف اآلخرين مع تفاعلنا وطريقة املكانية للفضاءات رنا تصوُّ
مكانية فضاءات خصائص عىل يستِدلُّوا أن يستطيعون الناس كان الرَّْقِميَّة، األمكنة
امتلكوا الذين اآلخرين مع حديثهم خالل من الفضاءات، تلك يف الناس وخصائص معينة
الصحف يف األشخاص وهؤالء الفضاءات تلك عن القراءة طريق عن أو املبارشة، الخربَة
األجهزة بتكنولوجيات مدعومة — األمكنة بني املتزايدة االتصال إمكانية ولكن واملجالت.
االتصال من جديٍد نوٍع يف ساهَمْت العامة الفضاءات يف — املكاني اإلدراك ذات املحمولة
املكاني اإلدراك ذات املحمولة األجهزة منِْح طريقَة الثاني الفصل يف ناقشنا االجتماعي.
فيه. واملشاركة الرَّْقِميَّة األمكنة يشكِّل الذي املعلوماتي املشهد إىل الوصول فرصَة للناس
األشخاص ملواقع املستخدم إدراك مساهمة طريقة إىل اهتمامنا ه فنوجِّ الفصل هذا يف أما
موقع ر تصوُّ عىل فالقدرة الرَّْقِميَّة؛ األمكنة تشكيل يف الفضاءات هذه يف الجغرافية اآلخرين
— واألشياء للمعلومات الجغرايف املوقع فقط وليس — الجوار يف املتواجدين األشخاص
والخاصة العامة الفضاءات يف التقليدية االجتماعية الروابط بها تتطور التي الطريقة تغريِّ
واألشخاص نزورها، أن يُحتمل التي املكانية الفضاءات عىل تؤثر وهي سواء. حد عىل
املكاني، اإلدراك تطبيقات من األنواع هذه شعبية وتزداد معهم. نتواصل أن يُحتمل الذين
طويًال تاريًخا تمتلك الكتاب، هذا يف ناقشناها التي التكنولوجيات معظم غرار عىل ولكنها،

والتطوير. التجارب من
عىل املعتمدة االجتماعي التواصل شبكات فئتني: تحت التكنولوجيات هذه تندرج
املعتِمدة االجتماعي التواُصل شبكات املوقع. عىل املعتمدة املحمولة األجهزة وألعاب املوقع،1



الرقمية املكانية

الجغرايف املوقع أن إال تويرت،2 أو فيسبوك مثل شهرية منصات تشبه الجغرايف املوقع عىل
للمستخدم، الجغرايف املوقَع الحالة تحديثات وتشمل للتفاعل. األساسية القاعدة هو وحده
األجهزة وألعاب املستخدمني. بني املادي القرب عىل بناء االجتماعية الشبكات وتُنظَّم
اإلضافية البنية تمتلك ولكنها اجتماعية، شبكات أيًضا هي املوقع عىل املعتمدة املحمولة
تنفيذها، مطلوب ومهمة التفاعل، يوجه أحداث تسلسل املثال سبيل عىل منها اللعبة؛ ملنطق
املحمولة الهواتف الناس يستخدم وعندما واألوسمة. النقاط مثل التحفيز وسائل وبعض
يكون املوقع، عىل املعتمدة املحمولة األجهزة ألعاب طريق عن اجتماعية بشبكات لالتصال
ألعاب معظم ويفتقر موقعهم. بحسب آخرين أشخاص مع واللعب التواصل بإمكانهم
لهذه يوجد ال إنه أي مسبًقا؛ املحددة اللعبة بنية إىل املوقع عىل املعتمدة املحمولة األجهزة
بها. متصلون مستخدمون ثمة دام ما مستمرة لعبة دائًما وهي واضحة، نهاية األلعاب
لعاِلم شهري وصف ثمة «الحقيقية». الحياة مع يتالقى ما عادًة اللعب أسلوب أن هو واألهم
السحرية»؛ «الدائرة بأنه اللعبة ممارسة لفضاء (١٩٥٥) هازينجا يوهان األنثروبولوجيا
واضحة، دائًما ليست السحرية» «الدائرة هذه ولكن اليومية. الحياة من اقتُِطع فضاء
اللعب وفضاء العادية الحياَة وضوح بكل تتخلَّل االجتماعية واللقاءات العالقات أن فنجد
رقمية، شخصيات خالل من رقمي فضاء يف الالعبون «يلتقي» أن من وبدًال سواء. حدٍّ عىل
أْن االجتماعي التواصل شبكة ملستخدم أو املوقع عىل املعتمدة األلعاب ملمارِس يمكن
الالعبني مقابلة يختار وأن املحمول، هاتفه شاشِة عىل لآلخرين الجغرايف املوقَع يشاهد

ذلك. يف رغب إذا اآلخرين
املحمولة األجهزة وألعاب املوقع عىل املعتمدة االجتماعي التواصل شبكات تَُعدُّ
البيئات ضمن أصوًال تمتلك فإنها ولهذا شبكيًة؛ اجتماعيًة بيئاٍت املوقع عىل املعتمدة
املستخدمني املتعددة النطاقات أو «الزنازين» تُعتَرب اإلنرتنت. عىل املستخدمني املتعددة
التزامني التواصل بيئات أنواع أوَل ١٩٧٨ عام بارتل وريتشارد ترابشو روي ابتكرها التي
اإلنرتنت عىل اآلخر إىل أحدهم يتحدث أن ملستخدميها األنظمة هذه أتاحت اإلنرتنت. عىل
(بارتل، ألعابًا أيًضا كانت ولكنها اجتماعيًة، شبكاٍت تُعتَرب كانت املفهوم، وبهذا آنيٍّا.
عىل الناس َزِت حفَّ وأهداف وقواعد مهام مثل سمات عىل تشتمل كانت حيث ١٩٩٦)؛
جدٍّا شهريًة املستخدمني املتعددة النطاقات أصبحت اللعبة. مجتمع يف واملشاركة اللعب
غرف من املماثلة، األنظمة من العديُد عنها وتولََّد العرشين، القرن ثمانينيات بداية يف
هدٍف نحو هة وموجَّ الرسوم عىل اعتماًدا أكثر املستخدمني متعددة ألعاٍب إىل الدردشة

أو». أو «إم اختصاًرا عليها يُطَلق كان محدد،
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املتعددة النطاقات ألعاب َرْت تحوَّ ،(٢٠٠٦) مورتينسون توريل يبني وكما
مثل الحارض، وقتنا يف الالعبني» الكثيفة اإلنرتنت «ألعاب ى يُسمَّ ما إىل املستخدمني
املتعددة النطاقات ألعاب وكانت ووركرافت». أوف «ورلد ولعبة «إَفركويست» لعبة
ورلدز» «أكتيف مثل االفرتاضية، اإلنرتنت عوالم لتطوير إلهاٍم مصدَر أيًضا املستخدمني
من النوعني هذين بني الرابط أن (١٩٩٩) ديبل يوضح .(٢٠٠٣) اليف» و«َسَكنْد (١٩٩٧)
ر، املصغَّ املستخدمني املتعددة النطاقات خادم كوَد كان اإلنرتنت عىل االجتماعية الفضاءات
بلعبة شغوًفا العبًا كان الذي — أسِبنز أخذ .١٩٨٩ عام أسِبنز جيمس ابتكره الذي
املتعددة «الزنازين ِللُعبة املشابهة الرتميزية البنيَة — املستخدمني» املتعددة «الزنازين
إمكانية فقط تارًكا و«القتل»، املهام مثل اللعب، عنارص كلَّ أزال ولكنه املستخدمني»،
بوصفها اإلنرتنت عىل االفرتاضية العوالُم بدأَِت املنظور، هذا ومن االجتماعي. التفاعل
االجتماعي. التفاعل أجل من (رقميٍّا) فضاءً كان ى تبقَّ ما اللعبة. بنية دون ألعاب عوالم
العوالم هذه ساللِة من املوقع عىل املعتمدة االجتماعي التواصل وشبكات األلعاب تَُعدُّ
وبني املوقع عىل املعتمدة املحمولة األجهزة ألعاب بني التاريخية فالعالقة األوىل؛ االفرتاضية
النطاقات بني التي لتلك أيًضا مشابهٌة املوقع عىل املعتمدة االجتماعي التواصل شبكات
األوىل األشكال كانت املصغرة. املستخدمني املتعددة النطاقات وخوادم املستخدمني املتعددة
و«موجي»، «بوتفايرتز» مثل: ألعابًا املوقع عىل املعتمدة االجتماعي التواصل شبكات من
وأبَقْت و«برايتكايت». «لوبت» مثل: املوقع عىل معتمدة املحمولة لألجهزة ألعاٌب ظهرت ثم
املسافة عىل اعتماًدا اآلخرين مع التفاعل وهي نفسها؛ املوقع عىل املعتمدة األلعاب بنية عىل
الكثري أن لالهتمام املثري ومن التطبيق. من األلعاب عنارص أزالت ولكنها بينهم، املادية
من عناَرص تضيف الوقت ذلك منذ كانت — الحًقا سنرى كما — التطبيقات هذه من

املشاركة. تزيد كي األلعاب عنارص
التفاعالت عىل املستخدمني مواقع تأثري أصبح للمشاركة، املرء دافع عن النظر بغضِّ
كانت االفرتاضية والعوالم األلعاب أن ومع الوضوح. شديَد أمًرا اإلنرتنت عىل االجتماعية
الرَّْقِميَّة األمكنة فإن «الواقعي»، العالم وعن بعض عن بعضهم الناس تعزل بأنها تُتَّهم
للتفاعالت إطاًرا وتقدِّم املادي بالعالم تربطنا الرَّْقِميَّة فالشبكات االفرتاض؛ ذلك تتحدَّى

جغرافيٍّا. املوقع ُمحدَّدة االجتماعية
املكاني اإلدراك ذات املحمولة األجهزة تكنولوجيا قدرة والفنانون الباحثون أكََّد لطاملا
التفاعل أهمية إدراك املحلية.3 الفضاءات يف الناس وربط اجتماعية بيئات خلق عىل
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هذا يتناول جديًدا. ليس ولكنه عميق، إدراك هو املادية بيئتنا فهم لطريقة االجتماعي
من الرَّْقِميَّة، الفضاءات تطوير يف ساهموا الذين والرشكات والباحثني الفنانني الفصل
بعضهم الناس ربط عىل واأللعاب املحمولة والهواتف الويب إلمكانيات املبكر اإلدراك خالل

والرَّْقِميَّة. املادية الفضاءات بني الحدود وطمس املادية، الفضاءات يف بعًضا

املادية الفضاءات يف الرقمي االتصال (1)

إدراك «أجهزة ي ُسمِّ ما هي املوقع عىل معتمدة اجتماعية شبكات خلق محاوالت أوىل كانت
راديوية (موجات البلوتوث خاصيَة استخدَمْت األجهزة هذه األشخاص». بني الرتابط
مواقع يف املستخدمني من ضخم عدد بني الربط من بدًال وهكذا، للربط. املدى) قصرية
موجودة أخرى أجهزة مع البلوتوث بخاصية املجهزة األجهزة تتصل عديدة، مختلفة
الشبكات من األوىل األشكال هذه كانت لذلك، وتبًعا قدم). ١–١٠٠) قصرية مسافة يف
كان األشخاص بني للرتابُط إدراٍك جهاِز وأول املكاني، الُقْرب بسبب محدودًة االجتماعية
صغريًا السلكيٍّا جهاًزا «الفجيتي» كان .١٩٩٨ عام اليابان يف وُصِنع «الفجيتي» ى يُسمَّ
آَخر «الفجيتي» جهاز اكتُِشف وإذا حقيبته، أو الشخص جيب يف يُْحَمل ألن يكفي بما
املواَعدة سمة املتفاعالن املستخِدَمان َوَضَع وإذا صفريًا، يُصِدر الجهاز كان الجوار، يف
«الفجيتي» كان ال. أم متاًحا كان وإْن اآلَخر جنس عىل يُطِلعهما الجهاز كان العمل، قيَد

املادية. الفضاءات يف االجتماعي والتواُصل اإللكرتونية املواَعدة لوضع مبكرًة محاولًة
قصريَة شبكاٍت ليخلقوا املفهوم هذا عىل باملكان املرتبطة الوسائط فنَّانو استند
التعليقات تطبيقات من الكثري أن من وبالرغم املادية. الفضاءات يف األشخاص بني املدى
بني املعلومات بتباُدل سمح الثاني، الفصل يف ذُِكرت التي املحمولة، لألجهزة التوضيحية
أحدهم يكون أْن للمشاركني تسمح التي الوظيفية القدرة إىل افتقدت فإنها النظراء،
الوصول املستخدمني إمكان يف كان بالفعل. تواُجدهم أثناء اآلخرين بتواُجد علٍم عىل
مستخدمني بواسطة باملوقع مرتبطة مادية وأشياء محددة رقمية معلومة موقع إىل
مثل أعماٌل سَعْت أنفسهم. املستخدمني إىل الوصول إمكانهم يف يكن لم ولكن آخرين،
و«أمربيلال.نت» ،(٢٠٠٢) جودمان وإليزابيث باولوس إلريك سرتينجر» فاميليار «ذي

ذلك. تغيري إىل (٢٠٠٢) بروكر-كوهني وجوناه موريواكي لكاثرين
ى يُسمَّ البلوتوث عىل معتمد محمول هاتف تطبيَق وجودمان باولوس َر طوَّ
الجوار. يف املوجودين الغرباء ملوقع ًرا تصوُّ يضعوا أن للمستخدمني أتاح «جابريُوكي»
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تشغيل/ إيقاف البحث

أماكن/ غرباء

مكان آِخر غريب

أحدث الغرباء

الغرباء السابقون

غريب حقيقي

غريب مألوف

ا8كان الحايل

سرتينجر»)، فاميليار «ذي (مرشوع املحمولة لألجهزة «جابريُوكي» تطبيق واجهة :1-3 شكل
باولوس إريك من بترصيح منشور .(٢٠٠٢) جودمان وإليزابيث باولوس إريك تصميم

جودمان. وإليزابيث

عن يفصح التطبيق يكن لم أوضح، بعبارٍة أو الُهِويَّة، إخفاء مع يعمل التطبيق كان
عن «ألفًة» أكثر العامة الفضاءات جعل إىل سعى بل الشخصية، املستخدمني معلومات
ذلك، وعىل مرة. من أكثر رأوهم الذين الغرباء تمييز عىل املستخدمني مساعدة طريق
من قريبًا وكان «جابريوكي»، برنامج به محموًال هاتًفا يحمل شخٌص ثمة كان إذا
فيها يكون التي التالية املرة ويف ذلك. الهاتف فسيسجل آَخر، «جابريوكي» مستخِدم
ترصيح يف ذُِكر كما املستخدَمنْي. كال الهاتف سينبِّه قريب، نطاق يف الشخصان هذان
الفضاءات يف االنتماء وحس املجتمعي الرتابط «تحسني هو املرشوع هدف كان الفناننَْي،
أن يمكن باستمراٍر املرء بهم يمر الذين الغرباء أن إيضاح هو هدفهم كان الحرضية».4

للمرء. الشخيص الحرضي املشهد من ومطمئنًا مألوًفا جزءًا يكونوا
عملية إىل «أمربيلال.نت» وكوهني ملوريواكي الفني العمل َق تطرَّ مشابه، نحٍو وعىل
الفضاءات يف متوقعة وغري مفاجئة روابط إنتاج عىل قدرتها وإىل مؤقتة، شبكات تكوين

81



الرقمية املكانية

منشور .(٢٠٠٤) «أمربيلال.نت» موريواكي وكاثرين بروكر-كوهني جوناه عمل :2-3 شكل
موريواكي. وكاثرين بروكر-كوهني جوناه من بترصيح

شخيص مساعد (أجهزة «آيباك» أجهزة — دبلن يف املقيمان — الفنانان أضاف الحرضية.
العادية. املظالت من بمجموعة البلوتوث طريق عن االتصال خاصية عىل تحتوي رقمي)،
سمحت املظالت بني مؤقتة شبكة الربنامج صنع املظالت، وُفِتَحت األمطار سقطت عندما
ح «تَُوضِّ الربنامج، هذا ملبتكري ووفًقا املظالت. مستخدمي بني دردشة اتصال بإجراء
ثمة برَّاقة. دي) إي (إل للضوء باعث ثنائي صمام مصابيح طريق عن حاالتها املظالت
نبضات (٢) بالشبكة، االتصال نقاط عن تبحث كانت إذا حمراء نبضات (١) حاالت: ثالث
بني بيانات ترسل كانت إذا أزرق وميض (٣) أخرى، بمظالت متصلة كانت إذا زرقاء
«جابريُوكي»، تطبيق يف الفني وجودمان باولوس عمل يف الغرباء تشاَرَك املظالت.»5
بأجهزة املجهزة املظالت من نفسه النوع يف وكوهني موريواكي عمل يف الغرباء وتشاَرَك
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األشخاص بني للربط التكنولوجيا ُوظَِّفت الحالتني، من حالٍة كل يف البلوتوث. عرب االتصال
ُقدَِّمت الحالتني، هاتني ويف أخرى. بطريقة اآلخرين وجود سيدركون كونوا ما الذين
الشخصية املرء معلومات إلدارة أدواٍت مجرد تكن ولم اجتماعية، كأدوات املحمولة األجهزة

والشبكات.
املدى القصري لالتصال االجتماعية اإلمكانيات ترسيخ يف مؤثًرا كان العملني هذين كال
الرغبة نَِت تضمَّ املوقع تحديد يف الرغبة بسيطة: مساهمتهما كانت العامة. الفضاءات يف
أو «الفجيتي» كجهاز محمول جهاٌز يكون أن ويمكن املوقع. يف آخرين مع التواصل يف
لم إذ محدودة؛ كانت األنظمة هذه ولكن املادي. للتفاعل واِجهًة مظلٌة أو محمول هاتٌف

األخرى. البعيدة باملواقع للمرء الحايل املوقع تعقيدات تربط أن تستطع

املحمولة لألجهزة االجتماعية الشبكات (1-1)

«إيماهيما» اليابان. يف «إيماهيما» خدمة ابتُِكرت «الفجيتي»، جهاز إطالق من عامني بعد
ًصا مخصَّ تطبيًقا كانت — اآلن؟» مشغول غري أنت «هل اليابانية يف تعني التي —
أنه جهانجي نرياج مبتكره زعم القياسية. «آي-مود» خدمة تدعم التي املحمولة للهواتف
بمفرده، الغداء طعام لتناول بالخارج جالًسا كان بينما األيام أحد يف التطبيق هذا تخيََّل
جهانجي َر طوَّ .(٢٠٠٢ (رينجولد، ال أم بالجوار أصدقائه من أي كان إذا ا عمَّ وتساءل
بها نصية رسائل ويستقبلوا موقعهم، يبثوا أن املحمول الهاتف ملستخدمي تتيح خدمًة
خدمة املتحدة الواليات يف ُطوِّرت تقريبًا، نفسه الوقت ويف األصدقاء. مواقع تحديثات
٢٠٠٥ عام قبل تجاريٍّا بول» «دودج إطالق يتم لم ذلك، ومع بول»، «دودج ى تُسمَّ مماثلة
السمَة يمتلكان بول» و«دودج «إيماهيما» تطبيَقا كان «جوجل». عليها استحوذت حينما
«قائمة يف املوجودين لألصدقاء الحايل موقعهم « «بثِّ من املستخدمني بتمكني املشرتكة
ذلك وبعد التطبيق، خادم إىل قصرية نصية رسالة إرسال طريق عن لني»، املفضَّ الرِّفاق
الخدمات هذه من أي تعتمد لم أنه غري املستخدم. أصدقاء عىل الرسالة ع يوزِّ الخادم كان
لهذا، الخرائط؛ رسم إمكانيات تستخدم أو املوقع إدراك عىل املحمول الهاتف قدرة عىل
الربط استهدَفِت بول» و«دودج «إيماهيما» وتطبيَقْي «الفجيتي» جهاز أن من وبالرغم
مكاني» إدراك «ذا منها أيٌّ يكن فلم املادية، الفضاءات يف املحمولة األجهزة مستخدمي بني

بذاته.
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للخيال إلكرتونيكا» «آرس بجائزة «إيماهيما» تطبيق فاز ٢٠٠١ عام يف
داخل النجاح من كبري بقدر تمتعه من وبالرغم الشأن. الرفيعة الشبكي الشبكي/التميُّز
واملرشوعات «إيماهيما» أدَّى العام. االنتشار إىل «يصل» لم فإنه ما، نوًعا الراقي الفن عالم
هذه أن إال املادية، الفضاءات يف الناس بني الرقمي االتصال تيسري يف عظيًما دوًرا املماثلة
سبب يوجد لم إذ الستخدامها؛ الناس يدفع وجيٍه سبٍب بإيجاد االهتماَم تراِع لم املرشوعات
عىل التحفيز من قليل قدٌر يوجد وكان األنظمة. تلك مع املستخدم تفاعل إىل يدعو منطقي
يجد لم لذا، جديًدا؛ ابتكاًرا كونها عن الناتج الحافز باستثناء األنظمة هذه يف املشاركة
إىل األلعاب عنارص أُِضيفت عندما إال إجابًة كهذه؟» أنظمة يف املرء يشارك «ملاذا السؤال

املعادلة.

والتفاعل األلعاب (2)

اللعبة، لتعريف عديدة وسائل توجد بينما املستخدم. لتفاعل منطقيٍّا سببًا األلعاب تُقدِّم
السمات: تلك ومن ثابتة، سمات تمتلك املوقع عىل املعتمدة املحمولة األجهزة ألعاب فإن
التنافس أو املشاركة، من مختلفة أنواع عىل مكافأًة تُعَطى التي األوسمة أو النقاط
لتستحثَّ ما قصٍة استخدام أو اللعبة، مع املستخدم تفاُعل إىل يَا ليؤدِّ َمنْي املصمَّ والتعاون
(٢٠٠٧) بوجوست إيان يدعوه ما عىل ع تُشجِّ مجتمعًة السمات هذه اللعب. يف الرغبة
من أكثر ذاتها حد يف املشاركة عملية هو للمشاركة الدافع يكون حيث إجرائية»؛ «بالغة
لجمع لعبة يف املشاركة مثًال: املشاركة، أفعال من محدَّد فعل أي محتوى عن ناتًجا كونه
القائمة. يف التايل الغرض عىل للعثور ما فضاء خالل التحرك عىل الالعب ز تحفِّ األدلة
«مونوبويل». لعبة ل تأمَّ أو البحث. فضاء خصائص من أهميًة أكثر ذاتها البحث وعملية
يشكِّالن املال وجمع النرد إلقاء ولكن العقارات، يف والتداُول الرأسمالية عىل اللعبة تقوم
قواعد بل ذاتها، حد يف اللعبة قصة هو الالعب اهتمام ز يحفِّ ما ليس اللَِّعب. أسلوَب

القصة. بمحتوى يحيطان اللذان والتنافسية املكافآت نظام اللعبة؛
أن فعليٍّا يمكن للتفاعل نظام أي إىل بها شبيهة سمات أو األلعاب سمات إضافة
تاريخ يف األهمية شديدة البسيطة الحقيقة هذه املستخدم. لدى للمشاركة دافًعا يخلق
اجتماعية منصة لبناء تجربة أول املكاني. اإلدراك ذات األجهزة إىل التفاعل إدخال طريقة
ابتُِكرت قد تكون تكاد ا جدٍّ بسيطة لعبًة كانت إس بي جي تكنولوجيا باستخدام
أن أوملر ديف ى يُسمَّ كمبيوتر استشاري أراد ،٢٠٠٠ عام مايو من الثالث يف بالصدفة.
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والكتب الفيديوهات من خبيئة يواري أن فقرََّر الجديد؛ إس بي الجي جهازه دقَة يخترب
َل وسجَّ أوريجون، بوالية بيفركريك منطقة من بالقرب الغابة يف ونَبَْلة الحاسوبية والربامج
باستخدام الخبيئة عن العظيم األمريكي «البحث اها وسمَّ اإلنرتنت، عىل ونرشها إحداثياتها
عبارة عىل يحتوي إس بي للجي منتًدى إىل مخترصة رسالة وأرسل إس»، بي الجي
ثالثة خالل ويف األغراض.» بعض وَضْع األغراض، بعض «خذ بسيطة: واحدة إرشادية
املئات كان الشهر، نهاية يف اإلنرتنت. عىل تجربتهما ونَرشا أوملر خبيئة شخصان وجد أيام،
املحادثات، تنامي ومع أشياء. عىل ويعثرون أشياء يخبئون العالم أنحاء كل يف الناس من
باسم معروًفا إس» بي جي باستخدام الخبيئة عن العظيم «البحث أصبح االسم. َ تغريَّ

جغرافيٍّا». املخابئ «تتبع
البدء وقت منذ ثابتة جغرافيٍّا املخابئ تتبُّع هواية منها انطلقت التي الفرضية ظلت
ما وجود يف ا. جدٍّ كبريًا نموٍّا تنمو كانت باملمارسة املحيطة التحتية البنية ولكن فيها،
ما حول كاملة فرعية ثقافة بُنِيت دولة، ١٠٠ عىل يزيد فيما مخبَّأ غرض ألف ٨٠٠ يقارب
يف يعيش الذي — أيريش جرييمي املواقع مصمم حاَفَظ لقد بسيطة. ممارسة أنه يبدو قد
بإنشائه هذا من الكثري عىل — Geocaching.com اإللكرتوني املوقع أنشأ والذي سياتل
َم فصمَّ الهواية، هذه مماريس عىل األمر يُيَرسِّ أن أيريش أراد اإللكرتوني. املوقع هذا
يمكن للمخابئ بيانات وقاعدة للصعوبة، تقويم ونظام عليها، مركزة حواٍر منتدياِت
هذه ممارسة يف البدء لكيفية مفصلة وإرشادات واملوقع، االسم باستخدام فيها البحث
للتأكُّد تُستخَدم التي الرضورية التجهيزات بيع يف أيريش بدأ ذلك، إىل باإلضافة الهواية.
مقاِومة وسجالت صناديق ذلك ومن ينبغي، كما ومحفوظة موضوعة املخابئ هذه أن من
يُباعان شيئني الصناديق هذه يف عليها العثور املعتاد من التي األغراض أكثر كان للماء.
هي التذكارية العمالت للتتبُّع. القابلة والشارات التذكارية الُعمالت اإللكرتوني: املوقع عىل
هي للتتبُّع القابلة والشارات منه، رفعها أو مخبأ يف وضعها يمكن للجمع قابلة أغراض
بمهام موكٌل للتتبُّع القابلة الشارات من والعديد تتبُّعها. ليسهل األشياء إىل تُضاف شارات
أما املياه. لتجمع مساحٍة عىل العثور أو دول، ١٠ إىل السفر املثال: سبيل عىل محددة،
إن معه فسيحملها الشارة، عىل يعثر الذي جغرافيٍّا املخابئ مواقع تتبُّع هواية ممارُس
ل تُسجَّ والعمالت الشارات تحركات وكل مهمتها. إكمال عىل يساعد أن استطاعته يف كان
إخفائها إجادة لدرجة تبًعا مصنفة واملخابئ .Geocaching.com اإللكرتوني املوقع عىل
املخبأ ن يتكوَّ املخابئ. تلك عىل فيها العثور يمكن التي األماكن تضاريس صعوبة ومدى
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يف الالعب ع يوقِّ املخبأ، عىل العثور وبعد بداخله، ِسِجل األقل وعىل صندوٍق من التقليدي
املخبأ. يف عليه عثر ما اإللكرتوني املوقع عىل ل ويسجِّ ِجل السِّ

من مختلفة أنواع مع جغرافيٍّا، املخابئ لتتبُّع إيرث» «جوجل تطبيق واجهة :3-3 شكل
تكنولوجيز. يوربا ٢٠٠٧ الطبع حقوق «جوجل». ٢٠٠٧ الطبع حقوق املخابئ.

بساطتها، مع ولكن آَخر. يشء عىل وتعثر شيئًا تَُخبِّئ فأنت بسيط؛ اللعبة تلك منطق
فكرًة وتُقدِّم ُمخفاٍة، لعٍب بِقَطع املادي العالم تضخم إنها هامة؛ نقطًة توضح فإنها
العثور يكون ما فكثريًا مألوفة؛ وغري مألوفة مكانية فضاءات إىل املرءُ أجلها من يسافر
— املخابئ مواقُع فيها تكون بأكملها، عطلًة أجله من الالعبون يخطِّط هدًفا املخابئ عىل
وتتيح سياحًة الهواية هذه ممارسة تنشئ للسفر. الدافع هي — السياحية املواقع وليس
كانت بينما ولكن املادية. البيئة يف يشاركوا أن للسائحني خالله من يمكن شامًال منطًقا
أقل فإنها الجغرافية، باملواقع الناس ربط يف بوضوٍح مؤثرًة جغرافيٍّا املخابئ تتبُّع هواية
الهواتف استخدام بدأ أن منذ التغريُّ يف ذلك بدأ ببعض.6 بعضهم الناس ربط يف فعاليًة

املوقع. عىل املعتمدة املحمولة األجهزة أللعاب واجهاٍت املحمولة
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إصدار أول «بوتفايرتز»، لعبة أاليف» «إتس السويدية الرشكة أطلقت ،٢٠٠١ عام يف
للجميع؛ متاحة «بوتفايرتز» لعبة كانت املوقع.7 عىل قائمة محمولة أجهزة للعبة تجاري
يشرتك أن املحمول الهاتف خدمة مقابل يدفع ألْن مستِعدٍّ شخٍص أي إمكان يف كان لذلك
قصة كانت اللعبة. أحداث فيها تجري كانت التي املدن يف يعيش أنه دام ما اللعبة، يف
األول؛ الشخص منظور من التصويب أللعاب األسايس النموذج تتبع «بوتفايرتز» لعبة
املستوى. يف واالرتقاء بنقاٍط للظفر آَخرين العبني وقتل التصويب هو الهدف كان حيث
أن هو التقليدية األول الشخص منظور من التصويب ولعبة «بوتفايرتز» بني الفارق
إال اللعبة يف التفاعَل الالعبون يستطيع فال املادي؛ املوقع عىل قائًما كان الالعب تفاُعل

نفسه. املادي الفضاء يتشاركون عندما
العب يتواجد عندما نصية رسالة بواسطة الالعبون يُنبَّه اللعبة، يف التسجيل بعد
عىل الناَر «أطِلِق مثل شيئًا يحتوي ردٍّ بإرسال يردُّوا أن الالعبني وبإمكان بالجوار. آَخر
املادي وبُْعدهم بحوزتهم التي البندقية نوع عىل تعتمد طلقتهم دقة كانت سني.» الالعب

األهداف. عن
والسويد فنلندا مثل بلدان يف سنوات أربع مدار عىل «بوتفايرتز» أحداث جرت
مدنهم اختربوا أنهم «بوتفايرتز» العبي بعض وأشار وروسيا، وأيرلندا املتحدة واململكة
بك «ينتهي إدرين: بيورن السويدي الالعب قال مثًال: اللعب، أثناء اعتيادية غري بطرق
جالًسا نفيس وجدُت اللعبة. تلك لوال إليها ستذهب تكن لم أماكن يف بجوالت بقيامك األمر
أتمكَّن كي ستوكهولم من مجهول جزء يف جيد مقًهى عىل العثور محاِوًال الويب ح أتصفَّ
.(٢٠٠١ كيلرز، (موبايل معني» آيلٍّ تدمري وأيًضا خلوية، بنزهة القيام من وصديقتي أنا
ز تحفِّ أن وأيًضا املدينة، يف الحركة أنماط عىل تؤثِّر أن اللعبة من املقصود كان
مدنهم الالعبون يتخيَّل أن هي األوىل: بوسيلتني؛ وذلك جديدة، روابط تشكيل عىل الالعبني
املدينة من أجزاء إىل للذهاب الالعبني دفع هي والثانية: خيالية، حكاية منظور من املعتادة
آٍن يف وسياحية حميمية مقاَربٍة تهيئَة اللعبة عىل القائمون نشد قبُل. من إليها يذهبوا لم
تجري األنشطة من ضخمة وشبكة واملعلومات املحلية األحداث بني روابط بإنشاء واحٍد،
البالغة أتاحت وخارجها. اإلنرتنت عىل الالعبني من مجتمٍع تكويَن نشدوا كما حولها.
للتفاعل الدافَع أيًضا أتاَحْت ذلك، إىل وإضافًة املدينة، يف للتجوُّل الدافَع ِللُّعبِة اإلجرائية
عىل الالعبني اللعبة قواعد حملت اللعبة. بممارسة املرتبطة غري املواقع يف االجتماعي
إدراك عزََّز ما هي ذلك عن الناتجة االجتماعية اللقاءات كانت ولكن املواقع، استكشاف

املوقع.
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املحمولة، لألجهزة إديشني» ميكرو بالتفورم «جافا بلغة «بوتفايرتز» لعبة واِجَهتَا :4-3 شكل
جيمز «ديجيمينت رشكة من بترصيح منشور أاليف!» «إتس رشكة من اإللكرتوني وموقعها

املحدودة».

اإلدراك لتعزيز تعقيًدا أشد ألعاب ُصِنعت األوىل، للمرة «بوتفايرتز» لعبة ظهرت منذ
املشاركني بني الحقيقي الوقت يف واالتصال الخرائط رسم بني مَزَج مرشوع أول املكاني.
بعنارص معزًَّزا الوسائط لفن عرًضا كان الالعبني؛ مواقع تتبع وأيًضا والبعيدين، املحليني
الربيطانية الفنية املجموعة ٢٠٠١ عام يف طورته ناو؟» مي يس يو «كان ى يُسمَّ اللعبة
لعبة طراز عىل وكان نوتينجهام. بجامعة ريالتي» «ميكسد ومعمل ثريي» «بالست
الحقيقي االبتكار أما املدينة. أنحاء يف اآلَخر أحدهم الالعبون فيها يطارد التي «باك-مان»،
عنه منتًجا والرَّْقِميَّة؛ املادية هما مختلفتني: بيئتني إىل اللعبة فضاء َفْصَل فكان العمل لهذا
.(٢٠٠٩ عام سيلفا، إي سوزا (دي الهجني» الواقع «ألعاب الباحثني بعض عليه أطلق ما
باململكة شيفيلد مدينة يف واحد ليوم عرض هيئة عىل اللعبة من األوىل النسخة أُطِلقت
مي يس يو «كاْن لعبة يف إس» بي «جي بأنظمة املزوَّدة الهواتف تُستخَدم لم املتحدة.
إس» بي «جي أجهزة بني مزجت ذلك، عن عوًضا .٢٠٠١ عام ُطوِّرت اللعبة ألن ناو؟»
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الذي الوقت ويف لالتصال. توكي) (ووكي محمولة السلكية أجهزة وبني املوقع، لتحديد
بي «جي أجهزة حاِمِلني — شيفيلد شوارع عرب يَجُرون ثريي» «بالست العبو فيه كان
— توكي) (ووكي محمولة السلكية وأجهزة الشخيص، الرقمي املساعد وأجهزة إس»،
األبعاد ثنائية خريطٍة إىل الولوَج العالم يف مكان أي من اإلنرتنت عرب الالعبون استطاع
ممثَّلني كانوا الذين الشارع العبي مع يتفاعلوا أن بمقدورهم كان هناك ومن للمدينة،
النسبي املوضَع يروا أن الشارع العبي باستطاعة كان األثناء، تلك يف الخريطة. عىل بنقاٍط
أجهزة شاشات عىل املنطقة لنفس خريطٍة عىل بيضاء نقاط يف ممثًَّال اإلنرتنت عرب عبني ِلالَّ
من الهروب هو اإلنرتنت عرب الالعبني هدف وكان بهم. الخاصة الشخيص الرقمي املساعد
من أمتار خمسة نطاق يف الشارع العبي من أيٌّ يقف كان أينما ولكن الشارع، العبي
اإلنرتنت العبي من الالعَب ذلك الشارع العُب «يأرس» أن يمكن اإلنرتنت، عرب الالعبني أحد

اللعبة. مغادرة عىل ويُجِربه
الحية الدردشُة سمَحِت االتصال. من بنوٍع معزَّزًة الالعبني بني التفاعالت كل كانت
وإىل اإلنرتنت، عرب اآلخرين الالعبني إىل نصية رسائَل يرسلوا بأن اإلنرتنت عرب عبني ِلالَّ
أحدهم يتصل أن ثريي» «بالست ائي عدَّ بإمكان وكان الشوارع. يف ثريي» «بالست ائي عدَّ
االتصال كان الالسلكية. توكي» «ووكي أجهزة طريق عن اإلنرتنت عرب وبالالعبني باآلخر
اسرتاتيجيات لتطوير خاصة خلفية قناة ثريي» «بالست أعضاء لدى (كان اسرتاتيجيٍّا
وامَلشاهد املحيل الطقس ظروف عن تحدَّثوا (إذ املوقع إدراك لصياغة وتكامليٍّا اللعب)،
من نوٍع كلُّ كان املحيل). الفضاء يف ذهنيٍّا اإلنرتنت عرب الالعبني إلرشاك للمدينة املادية
الهجني الفضاء من نوع وهو اإلنرتنت، عىل وأخرى مادية فضاءات يَشَغل الالعبني نوَعي

والبعيدة. املحلية االجتماعية الصالت إعدادات طريق عن يتشكَّل الذي
يدرسون الذين هؤالء لكل مؤثًرا إبداعيٍّا عمًال ناو؟» مي يس يو «كان لعبة أصبحت
بجائزة فازت التي — اللعبة هذه ذَت ونُفِّ املوقع.8 عىل املعتمدة والتطبيقات األلعاب تطور
النمسا يف إلكرتونيكا» «آرس جائزة مهرجان يف التفاعيل الفن مجال يف نيكا» «جولدن
،(٢٠٠٣) وروتردام ،(٢٠٠٥) طوكيو مثل مدٍن يف العالم أنحاء كل يف — ٢٠٠٣ عام

.(٢٠٠٣) وأولدينربج ،(٢٠٠٤) وبرشلونة ،(٢٠٠٦) وشيكاغو
األبعاد ثالثيَّ نموذًجا اإلنرتنت عىل اللعبة لوحة صارت اللعبة من األحدث النَُّسخ يف
مة املدعَّ الثالث الجيل بشبكات تعمل محمولة بهواتف اءون العدَّ ويَُزوَّد املدينة، لفضاء
ريالتي» «ميكسد ومعمل ثريي» «بالست فنَّاني مجموعة واستمرت إس». بي «جي بخاصية
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اليك و«آي ،(٢٠٠٣) يو» أروند أول روي «آنكل مثل املماثلة، األعمال ر تطوُّ يف إسهامهم يف
كانت .(٢٠٠٧) سبوك» و«رايدر ،(٢٠٠٦) فيجارينس» أوف داي و«ذي ،(٢٠٠٤) فرانك»
املشاركة تلك أكانت سواء الحرضية، الفضاءات يف الالعبني إرشاَك تنشد املرشوعات هذه
املوقع عىل املعتمدة املعلومات إىل للوصول جديدة وسائل وابتكاَر بُْعد، عن أم محليٍّا

الحرضية. الفضاءات يف الغرباء مع وللتفاعل

املحمولة. لألجهزة (٢٠٠١) ناو؟» مي يس يو «كان ثريي» «بالست لعبة واجهة :5-3 شكل
ثريي». «بالست من بترصيح منشورة

مثل الحقة ملشاريع املعايريَ ناو؟» مي يس يو و«كان «بوتفايرتز» مثل ألعاب َوَضعت
فيها الالعبني عىل لزاًما كان كنٍز، عن بحٍث لعبَة «موجي» لعبة كانت اليابان. يف «موجي»
مدينة عرب منترشة وفواكه حيوانات مثل ويجمعوها، افرتاضية أغراض مواقع يحدِّدوا أن
كان األغراض، هذه من واحد من مرت ٤٠٠ نطاق يف الالعبني أحد يكون وعندما طوكيو،
وألن املتشابهة. األغراض من مجموعة جمع هو اللعبة هذه من الهدف كان تنبيهه. يجري
الثاني «الجيل (٢٠٠٢) هول َجاسِتن اه سمَّ ما تمثِّل كانت ،٢٠٠٣ عام صدرت موجي لعبة
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املحمولة الهواتف عىل تعمل كانت إذ املوقع»؛ عىل املعتمدة املحمولة األجهزة ألعاب من
أوتوماتيكيٍّا تتبًُّعا الالعبني مواقع بتتبُّع سمح ما وهو إس، بي الجي بخاصية مة املدعَّ
مواقَع — ناو؟» مي يس يو «كان لعبة غرار عىل — أظهرت أنها جانب إىل هذا دقًة، أكثر
يف فعليٍّا يصبح كي طوكيو، ملدينة املحمولة لألجهزة األبعاد ثنائيِة خريطٍة عىل الالعبني
صورِة يف اآلخرين الالعبني عن تفصلهم التي املادية املسافَة «يََرْوا» أن املستخدمني إمكان
بوتفايرتز لعبة يف نًا ُمتَضمَّ االبتكار هذا كان املحمولة. أجهزتهم شاشة عىل بيانيٍّ تمثيٍل
يف والحًقا ،(٢٠٠٨ سيلفا، إي سوزا (دي الربازيل يف ريفولت» «إيليان ولعبة أوروبا، يف
يد عىل َرت ُطوِّ األلعاب هذه كل أن باملالحظة جديٌر املتحدة. الواليات يف رشاود» «ذي لعبة
للجمهور ومتاحًة ا حقٍّ تجارية كانت األلعاب هذه أن من وبالرغم صغرية. ناشئة رشكات

تجريبية. طبيعة ذات كانت فإنها العام،
«موجي» لعبة مستخدمي سلوَك (٢٠٠٦) إنادا ويوريكو ليكوب كريستيان درس
من كثريًا ون يغريِّ الالعبني أن وجَدا «بوتفايرتز»، لعبة مع الحال هي ومثلما اليابان. يف
يركب أن يمكن فمثًال: اللعبة، ممارسة أجل من املدينة خالل املعتادة التهم تنقُّ أنماط
العمل من اليومية رحلتهم أثناء األنفاق قطار من بدًال العامة الحافلَة الالعبني بعض
آَخرون يغريِّ أن ويمكن الرحلة. خالل محمول هاتٍف إشارِة عىل الحصول سبيل يف وإليه
االفرتاضية. األغراض من أكرب عدٍد عىل يشتمل درٍب اتباع أجل من العمل إىل َسرْيِهم خطَّ
املدينة مناطق بعض إىل املساء ساعات أثناء خاصة برحالت آخرون يقوم قد وأيًضا،
افرتاضية. أغراض عىل العثور أجل من — آَخر لغرٍض إليها ليذهبوا كانوا ما التي —
طريقة عىل أيًضا أثََّرْت فإنها املواقع، مع الالعبني تفاُعِل طريقَة اللعبِة تغيري إىل باإلضافة
لكل جيدة تجربة يكن لم ذلك أن إال لآلخرين. املشرتك للتواُجد حسيٍّا الالعبني إدراك
بأنه اآلخرين لالعبني الشاشة عىل املستمر اللحوح الدنوَّ ذلك البعض َ فرسَّ إذ الالعبني؛
يُرتَكوا أن يمكن ال أنهم الالعبون شعر عندما .(٢٠٠٩ وإنادا، (ليكوب املالحقة من نوٌع
الخصوصية. بفقدان قلٍق شعوُر عليه غطَّى املشرتك بالتواُجد املريح الشعور فإن وشأنهم،
وغياِبهما واملعلومات الناس وجوِد بني املوازنُة الرَّْقِميَّة، األمكنة يف أنه الدراسة هذه ح توضِّ

الجيد. للتصميم املميِّزة السمة هي
يس يو «كان مثل ألعاب من املستوحاة — (٢٠٠٤ (النتز، مانهاتن» «باك لعبة كانت
بجامعة التفاعلية االتصاالت برنامج يف النتز فرانك رها طوَّ لعبة — و«موجي» ناو؟» مي
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«نيوت من بترصيح منشورة واإلنرتنت. املحمولة لألجهزة «موجي» لعبة واجهة :6-3 شكل
جيمز».

القرن ثمانينيات يف الشهرية «اآلركيد» ألعاب لفكرة مطابقًة اللعبة فكرة كانت نيويورك.
الشاشة، عىل شخصيٍة يف للتحكُّم األلعاب عصا استخدام من بدًال أنه هو الفارق العرشين،9
مانهاتن حيَّ واستخدَمْت الشخصيات، ألداء حقيقيني أناًسا مانهاتن» «باك لعبة استخدمت
الشوارع يف يتنقلون منهم خمسة العبني؛ عرشة مباراة كلُّ تطلَّبَْت اللعب. لوحة ليكون
و«كاليد»)، و«بينكي» و«بلينكي» («إينكي» األربعة وأعدائه «باكمان» شخصيات ممثِّلني
األشخاص حمل باملعلومات. الالعبني ليزوِّدوا تحكُّم غرفة يف تواجدوا اآلخرون والخمسة
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(أبريل مانهاتن» «باك لعبة ممارسة أثناء مانهاتن حي خالل يركض العب :7-3 شكل
دينيس الصورة طبع حقوق مانهاتن». «باك وفريق النتز فرانك من مقدَّمة صورة ،(٢٠٠٤

كرويل. ودينيس النتز فرانك من بترصيح منشورة محفوظة. الحقوق كل .٢٠٠٤ كرويل،

اتصال نقاط خالل من يُتَتبعون وكانوا املحمولة، هواتفهم الشارع يف املتواجدون الخمسة
الذين التحكم، غرفة يف بنظرائهم متصلني ليظلوا الهواتف يستخدمون وكانوا فاي»، «واي
تواُجد وأماكن اللعب لوحة عىل املتبقية النقاط عدد عن تحديثات منهم يستقبلون كانوا
بمعايري بدائيًة تبدو قد يستخدمونها كانوا التي التكنولوجيا أن مع اآلَخرين. الالعبني
بني العالقة حيال لالهتمام املثرية الرؤى بعَض مانهاتن» «باك لعبُة َمْت قدَّ الحارض، الوقت
عىل الهائلة الالعبني قدرة من الكثريون اندَهَش األلعاب. وممارسة الحرضية الفضاءات
ِللُّعبة الرئيسية املكونات تواَجَدِت عندما حتى اللعبة، ممارسة يف ا تامٍّ انغماًسا االنغماس
أالَّ ينبغي ولكن صوتي. اتصاٍل خالل من أو صغرية، شاشات عىل فقط؛ افرتاضيٍّا تواجًدا
الشاشات يها تؤدِّ وظيفٍة من االنغماس فْعَل َلْت حوَّ الرَّْقِميَّة فاْلَمَكاِنيَّة الدهشَة؛ هذا يثري
املعلومات وتمثيالت الصغرية الشاشات تؤديها وظيفٍة إىل االفرتاضية والحقيقة الكبرية
عبثيٍّا حتى أو متناقًضا يبدو قد التصور هذا أن من بالرغم املوقع. املحددة والشبكات
إحاطة عىل القدرة فإن — املادية الفضاءات يف منغمسني كنا لطاملا األمر، حقيقة يف —
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املادية؛ الفضاءات يف محلية/بعيدة روابط صياغة وعىل تخيُّيلٍّ، برسٍد املادية الفضاءات
الفضاءات إىل فالنظر فيها؛ نَِحلُّ التي للفضاءات مختلف حيس إدراك تكوين يف تسهم
الفضاءات، تلك يف جدد وأناٍس جديدة معلوماٍت عىل العثور وكذلك سائٍح، بعينَْي املألوفة

فيها. يَِحلُّون التي باملواقع وعيًا أكثر الناس يجعل أن يمكن

املوقفي التعلُّم (1-2)

ألعاِب تشكيِل يف للتكنولوجيا ماساتشوستس معهد يف باحثون بدأ ،٢٠٠٣ عام يف
تَُحوِّل التعلم. بيئات مع الرَّْقِميَّة األمكنة استخدام إمكانات دمج أجل من ُمعزَّز واقٍع
املادية البيئاُت خاللها من تُستَعَرض شاشة إىل املحمولة األجهزَة امُلعزَّز الواقع ألعاُب
للتكنولوجيا ماساتشوستس معهد يف البحث مجموعُة سَعْت باملعلومات. املعزَّز والواقُع

الدراسة. حجرات يف يجري الذي التعليم نوع لتعزيز املادي املشهد استخدام إىل
املناهج من مجموعة ضمن تعليمية ألغراض األلعاب الستخدام طويل تاريخ ثمة
نَِشط؛ تعلُّم بيئات يف املشاركني دمج عىل الفريدَة املقدرَة تلك األلعاب تمتلك الدراسية.10
تعترب ذلك، عىل عالوة .(٢٠٠٧ (ِجي، للمعرفة متلقٍّ مجرد ال مشارًكا، املتعلم يصبح حيث
(الف وتجريبي اجتماعي تعلم يف الطالب تُِرشك لكونها جيدة تعليمية أنشطة األلعاب
التعلم إضافيٍّا: عنًرصا املوقع عىل املعتمدة األلعاب تقدِّم .(١٩٨٤ كولب، ١٩٩١؛ وفينجر،
الربمجيات من واالستفادة التنقل عىل املستخدمني قدرة استغالل طريق فعن املوقفي؛
إي سوزا (دي مناسبة واقعية سياقات يف التعلُّم أنشطِة وضع يمكن املكاني، اإلدراك ذات

.(٢٠٠٨ كلوبفر، ٢٠٠٦؛ وديالكروز، سيلفا
محاكاة عمليات يف الطالب إرشاك عىل قادرًة امُلعزَّز الواقع ألعاب كانت وهكذا،
ديتيكتيفز» «إنفايرونمنتال لعبة كانت معني. موضوع بنطاق وترتبط املكان، ُمحدَّدة
— كلوبفر وإريك سكواير كريت َرها طوَّ التي — (٢٠٠٤ وجنكنز، وسكواير (كلوبفر
تحديد إىل اللعبة هذه يف الالعبون سعى التعليمية. امُلعزَّز الواقع ألعاب أوائل من واحدًة
املحمولة أجهزتهم فاستخدموا قريب؛ مائي مصدر يف سامٍّ كيميائي ب ترسُّ مصدِر مكاِن
تخيُّلية شخصيات واستجواب املاء، من عينات وأخذ السامة، املواد انتشار فحص أجل من
ألعاب َرت ُطوِّ اللعبة، هذه ظهور وبعد الكيميائي. الترسب ذلك عن الستنتاجاٍت للوصول
ماساتشوستس بمعهد املدرس تعليم (برنامج سيتي» ريفر «تشارلز لعبة مثل مماثلة،
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(برنامج ميوزيام» ذي آت «ميسرتي ولعبة ،(٢٠٠٤ أركاد، وإديوكاشني للتكنولوجيا
.(٢٠٠٣ أركاد، إديوكاشني وذي للتكنولوجيا ماساتشوستس بمعهد املدرِّس تعليم

ابتكر للتكنولوجيا، ماساتشوستس بمعهد امُلعزَّز الواقع ألعاب تطوير مع وبالتزامن
كان 11.(٢٠٠٣ (فيوترشالب، «سافانا» لعبة املتحدة باململكة «فيوترشالب» يف املعلمون
منطقة يف الحيوانات حياة عىل اإلعدادية املدارس طالب يتعرف أن اللعبة هذه هدف
لعب إس»، بي «جي بخاصية مدعومة بأجهزة تجهيزهم بعد األفريقية. «السافانا»
إىل وخرجوا الوحشية، والحمري والِفيَلة األسود مثل «السافانا» حيوانات أدواَر الطالب
كان إْن يُخِربهم منهم لكلٍّ الشخيص الرقمي املساعد جهاز يف ُمَحاٍك يوجد وكان امللعب،
أنفسهم عن الدفاع إىل بحاجٍة كانوا إذا وما الجوار، يف أخرى (طالب) حيوانات يوجد
الطالب حركات بُْعٍد عن يتتبَّع الفني الفريق وكان ال. أم آَخرين بالعبني باالتصال
عىل «الرش» زر عىل بالضغط آَخر «حيوانًا» الطالب أحد يهاجم وعندما وتواُصلهم،
أن بعيًدا املتواجدون الفني الفريق أعضاءُ يستطيع الشخيص، الرقمي مساعده شاشِة
البيانات هذه استخدام ذلك بعد ويمكنهم لديهم، املكتبي الكمبيوتر عىل الهجوَم يروا
عىل مهمة كثرية تأثريات «سافانا» لعبة أثََّرْت اللعبة. خالل حدث ا عمَّ الطالب مع للحديث
بعضهم الالعبون تفاَعَل ناو؟»، مي يس يو «كان لعبة يف حدث فمثلما الرَّْقِميَّة؛ األمكنة
مقدور يف كان ذلك، إىل إضافًة املكاني. تقاُربهم َدها حدَّ بطريقٍة اللعب خالل بعض مع
مالحظة يجدر أنه بَيَْد امللعب، يف الطالب بني والتواُصل اللعبة َسرْي تتبُُّع البعيدة الِفَرق
فإنها ثَمَّ ومن مكان؛ أي يف تُلَعب أن يمكن إنها أي املكان؛ من متحرِّرة كانت اللعبة أن

كامًال. استغالًال املحيطة البيئة خصوصيَة تستغل لم
سوسايتي» «فاج مجموعُة َرتْها طوَّ التي — «١٥٥٠ «فريكونيس لعبة َمْت تقدَّ
هدف كان لألمام. خطوًة «سافانا» لعبة بفكرة — (٢٠٠٥) أمسرتدام بجامعة ومعلمون
تدفع بحيث اللعبة َمت ُصمِّ أمسرتدام. بتاريخ اإلعدادية املرحلة طلبة تعريف هو اللعبة
أحداٌث فيها وقعت أماكن إىل وللذهاب للمدينة، املادية الفضاءات الستكشاف الالعبني
(يف الطالب م ُقسِّ ٢٠٠٥؛12 عام فرباير شهر يف أيام ثالثة خالل اللعبُة اختُِربَِت تاريخية.
إىل فئة كلُّ مت ُقسِّ ثم اذين، وشحَّ ار تجَّ فئتني: إىل عاًما) ١٤ إىل ١١ من العمرية املرحلة
«جي بخاصية مة ُمدعَّ محمولة هواتَف حامًال أمسرتدام شوارع إىل َه توجَّ فريق فريقني:
باستطاعتهم كان حيث بعيدة؛ دراسة حجرة بموقع اآلَخر الفريق ظلَّ بينما إس»، بي
املجموعتان ورشعت معهم. والتفاعل الشوارع يف املوجودين الطالب إرشاد يف املساعدة
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«إنفايرونمنتال لعبة يلعبون العلميني املجتمع قي محقِّ عمل ورشة يف مدرسون :8-3 شكل
من بترصيح منشورة ماساتشوستس. بوالية ووترتاون يف ريفر تشارلز ضفة عىل ديتيكتيفز»

كلوبفر. إريك

نهائي هدٍف وجود مع مهامَّ إنهاءِ يف الشارع والعبي اإلنرتنت عرب الالعبني من املكونتان
من مطلوبًا كان املثال، سبيل عىل وهكذا، أمسرتدام؛ مدينة يف امُلواَطنة بحق الفوز هو
من صوًرا يلتقطوا وأن مهمة، معركٌة فيه حدثَْت الذي املوقع عىل يعثروا أن الشارع العبي
اإلنرتنت، عىل الالعبني مساعدة إىل الشارع العبو يحتاج ذلك، يفعلوا ولكي املكان. ذلك
الشارع العبي وإرشاد اإلنرتنت، عىل للمدينة خرائط إىل الوصول مقدورهم يف كان الذين
تحصل وحينما صحيًحا، إنهاءً مهمة كل بإنهاء املجموعة نقاُط وتتزايد غايتهم. إىل

باللعبة. الفائزة هي تصبح نقطة، ٣٦٥ عىل مجموعة
لدفع امُلعاِرصة للمدينة املادية الفضاءات «١٥٥٠ «فريكونيس استخدمت وهكذا،
املايض قراءة لجعل الالزمة باملعلومات مليئًة املواقع كانت املايض. يف االندماج إىل الالعبني
كان ومحتواه. التعلم سياق هي باملعلومات الغنية املواقع تلك فكانت لالعبني؛ ممكنًة
يتواصلون الطالب وألن املادية. بالفضاءات التعلم خربة ربط هو اللعبة هذه أهداف أحد
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يف (٢٠٠٣) فيوترشالب إنتاج من «سافانا» لعبة يلعبون األطفال من مجموعة :9-3 شكل
فيوترشالب. من بترصيح نرشها أُِعيَد بريستول. بمدينة تجربٍة

مة امُلدعَّ املحمولة األجهزة تكنولوجيات خالل من بعٍض، مع وبعضهم املادية املواقع مع
بسياقها. وثيًقا ارتباًطا ترتبط التعلُّم عملية أن هي الفكرة فإن إس»، بي «جي بال

املكاني نرشاإلدراك (3)

املكاني اإلدراك برز ،٢٠٠٨ عام يف و«درويد» الثالث الجيل من فون» «آي هاتف إصدار مع
تطبيقات من خليط عىل ذلك ْت َ يرسَّ التي األوَّلية التطبيقات بعض واشتمل الواجهة، يف
فعىل املوقع؛ عىل املعتمدة االجتماعية والشبكات املحمولة لألجهزة التوضيحية التعليقات
أن للمستخدمني الثاني الفصل يف ذكرناه الذي «إفويكس» تطبيق سمح املثال: سبيل
قصًصا يتشاركوا أن للمستخدمني الوظيفة هذه وسمحت «جريان». بصفة أصدقاء يضيفوا
التوضيحية. للتعليقات اجتماعيٍّا عنًرصا أضاف ما وهو االجتماعية، شبكتهم يف أُناٍس مع
منطقٍة يف الشعبية الصحفية املقاالت معدَل الهاتف عىل الساخنة البؤر خريطُة ح توضِّ ولم

«الجريان». نرشها التي الحالة تحديثات مواقَع َدْت حدَّ أيًضا ولكنها فحسب، ما
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عىل معتمدة اجتماعية لشبكات أخرى تطبيقات ظهرت تقريبًا، نفسها الفرتة يف
من النوَع ذلك التطبيقاُت هذه توارثَْت كايت». و«برايت و«ورل»، «لوبت»، مثل املوقع،
التي التجريبية، املواقع عىل املعتِمدة املحمول الهاتف ألعاب من املوقع عىل املعتمد التفاعل
ينرش العادي: االجتماعي التواصل سمات ذلك إىل مضيفًة الفصل، هذا يف ِذْكرها سبق
األصدقاء منشوراِت رؤيَة ويستطيعون املوقع، عىل معتمدة وصوًرا تحديثاٍت املستخدمون
املعكوس، الزمني التسلُسل ى يُسمَّ ا ممَّ النقيض عىل املكاني، الُقْرب لدرجة تبًعا ُمدَرجًة
الرسد من نوع هي النرش هذا ونتيجة النقاشية. واملنتديات للمدونات الشائع النمط وهو

املكاني. املوقع حول يتطور الذي
وصوًرا تحديثاٍت ينرشوا أن «ورل» تطبيق مستخدمو يستطيع املثال: سبيل عىل
منشورات عىل يَطَِّلعوا أن أيًضا ويمكنهم خريطة، واجهة عىل املكاني املوقع عىل معتمدة
حول رواياٍت إنشاء عىل مستخِدِميه «ورل» تطبيق َع شجَّ كذلك خريطة. عىل أصدقائهم
املستخدمني أن الفكرة كانت شعاراتهم.) من واحًدا كان قصتك؟» («ما معينة. مواقع
العديد جمع يمكنهم بل هنا»، «أنا مثل موجزة تحديثات مجرد من أكثر مشاركة يمكنهم
يشء املرء موقع عن مالحظة كتابة إن باملوقع. متصلة رواية يف املوجزة التحديثات من
ما بموقٍع املرتبطة املالحظة تكون وعندما املساء»)، هذا ماليبو يف جميٌل «غروٌب (مثل:
هذا م ُصمِّ القول، مجمل آَخر. يشء فذلك إليها ليصلوا املوقع ذاك يف لآلخرين متاحًة
املستخدم تفكرِي طريقِة عىل للتأثري املكاني املوقع عىل املعتمدة باملعلومات الفعال االرتباُط
بها يخترب التي الطريقة وعىل تعليًقا، يرتك حينما فيه موجوًدا يكون الذي الفضاء يف
اآلخرين، روايات أو الشخصية املستخدم رواية إليه تضاف عندما املكاني املوقَع املستخِدُم
شخصية. روابط تشكيل يف اآلخرين روايات املستخدم بها يستعمل قد التي الطريقة وعىل
فإن املطبوعة)، (حتى الوسائط لكل مميِّزًة صفًة يمثِّل األول التأثري أن من الرغم عىل
سوزا ودي (سوتكو املكاني اإلدراك ذات التطبيقات يف فقط موجوَدان األخريَيْن التأثريَيْن

الطبع). تحت سيلفا، إي
املستخدمني بمواقع املكاني اإلدراك املوقع عىل املعتمدة االجتماعية الشبكات تَجمع
مواضع رؤيَة املستخدمون يستطيع باألماكن. معلومات إلحاق إمكانية مع اآلخرين
مي يس يو «كان لعبتَْي يف مثلما بينهم، فيما والتواصل املحمولة هواتفهم عىل اآلخرين
تطبيق أول هو (٢٠٠٨) «لوبت» تطبيق كان اللعبة. عنارص دون ولكن و«ُموجي»، ناو؟»
بنهاية أنه إال املتحدة، الواليات يف تجاريٍّا متاح املوقع عىل معتمدة اجتماعية لشبكة
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هذه كل امتلكت .(٢٠٠٩ (مورجان، تطبيق مئتَْي من أكثر يوجد أصبح ،٢٠٠٩ عام
املحمول للهاتف املكاني اإلدراك استخدمت أنها هي األوىل ُمميِّزتني: صفتني التطبيقات
مكانه، عن ذاتيٍّا املستخدم إعالن إىل الحاجة ُمستبِعدًة أوتوماتيكيٍّا، املستخدم لعرضموقع
خريطة عىل آنيٍّا املستخدمني مواقع عرض عىل القدرة امتلَكِت أنها فكانت الثانية أما
كان «لوبت»، تطبيَق املستخدم يفتح فعندما .(٢٠١٠ وفريث، سيلفا إي سوزا (دي
املستخدم مقدور يف وكان إس»، بي «جي ال عرب التتبُّع خاصية باستخدام يَُحدَّد موقعه
َل سجَّ وإذا ال. أم الجوار يف موجوًدا أصدقائه من أيٌّ كان إْن ويرى خريطة إىل ينظر أن
موقَعه، تحدِّد الخريطة عىل عالمٌة تظهر كانت الحًقا، التطبيق عرب دخوَله األصدقاء أحد
متعددة الحالة تحديثات عرب األصدقاء يفعله ما يتابع أن املستخِدم استطاعة يف وكان
ألصدقائهم متيحني ملوقعهم؛ صوٍر نرش من الناَس تلك الحالة تحديثاُت ومكَّنَْت الوسائط.

املحيطة. املادية بيئتهم «يروا» أن
أصدقائهم مواقع تحديد يف نَِشًطا دوًرا يؤدوا أن للناس أيًضا «لوبت» تطبيق يتيح
يف أصبح محدًدا صديًقا أن لو فمثًال: منهم؛ مقربٍة عىل بالتواُجد تنبيهات بإرسال
الشبكات وكمعظم .(٢٠٠٨ (تولت، تنبيًها يطلق الهاتف فإن معينة، مادية مسافٍة نطاِق
الفضاءات عىل تعليقات يضيفوا أن ملستخدميه «لوبت» أتاح املوقع، عىل املعتمدة االجتماعية
عن يبحث كان «لوبت» لشبكة عضًوا أن لو املثال: سبيل فعىل ؛ رقميٍّ نحٍو عىل املادية
أيٌّ كان إْن ويرى التطبيق يف دخوله ل يسجِّ أن يمكنه املدينة، وسط يف جيد مطعم
يقرأ أن يمكنه ثم الحالية، منطقته يف املطاعم عن تقويمات أيَّ تَرَك قد أصدقائه من
املادية. بالفضاءات امُلرَفقة الرَّْقِميَّة املعلومات إىل استناًدا مطعًما ويختار التقويمات تلك
املعرفة يستخدموا وأن يتعاونوا أن للناس املوقع عىل املعتمدة االجتماعية الشبكاُت تتيح

ما. مكاٍن إدراك يف محتمٍل تغيرٍي إلحداث املحيل املجتمع إىل املستندة
مستخِدِميه أيًضا املوقع عىل املعتمدة االجتماعية الشبكات تطبيقات من كثري َع شجَّ
ومرشوع «الفجيتي» بتطبيق أُسوًة العامة، الفضاءات يف غرباء» «أشخاص مقابلة عىل
املستخدمني موقع يحددوا أن ملستخدميه ميكس» «لوبت تطبيق أتاح سرتينجر». «فاميليار
للمستخدم فأتاح الوظيفة، هذه كايت» «برايت تطبيق َع ووسَّ يعرفونهم. ال الذين القريبني
الحي يف أو مرت)، ٢٠٠) سكني مربع نطاق يف للتطبيق مستخدم أيِّ موقَع يرى أن
اإلقليم يف أو كيلومرتات)، ١٠) املدينة يف أو كيلومرتات)، ٤) املنطقة يف أو كيلومرت)، ٢)
بأْن أبعد خطوة كايت» «برايت فكرة سينس» «سيتي تطبيق أَخذَ كيلومرت). ١٠٠)
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رته طوَّ الذي بريي» «بالك بأجهزة الخاص سينس» «سيتي تطبيق واجهة :10-3 شكل
نتوركس». «سينس رشكة من بترصيح نرشه أعيد نتوركس». «سينس بواسطة

لم ولكنها ساخنة، بؤر شكِل يف ُمَمثَّلني الناس من مجموعات مواضَع واجهته عرَضْت
ح لتوضِّ حرارية خرائَط التطبيق واجهُة عرضت إذ الفرديني؛ املستخدمني مواضَع تعرض

للمستخدمني. املكانية التجمعات
مستوحاًة كانت املوقع عىل املعتمدة االجتماعية الشبكات أقدم أن من الرغم عىل
تكن لم البداية يف الشبكات تلك فإن املوقع، عىل املعتمدة لأللعاب األوىل التجارب من
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.٢٠١٠ فورسكوير الطبع حقوق فون». «آي لهاتف «فورسكوير» تطبيق واجهة :11-3 شكل

املوقع عىل القائمة االجتماعية الشبكات معظم أضافت ،٢٠١٠ عام بحلول ولكن ألعابًا.
الشبكات يف اللعبة عناُرص أُدِرَجت داخلها. التفاعالت اسرتاتيجية إىل اللعبة عنارص بعَض
لالتصال إطاٍر وإرساء املستخِدمني بني الروابط لتعزيز املوقع عىل املعتمدة االجتماعية
لتحفيز أدواٍت لتكون و«مجموعات» «شاراٍت» «ورل» تطبيُق طَرَح فمثًال: باملواقع؛
جوائز «لعبة بأنها إياها واصًفا لوبت» «نجمَة دعاه ما «لوبت» تطبيق وأطلق املشرتكني،

املحمولة». لألجهزة
مبتِكروه قرََّر ،٢٠٠٥ عام «جوجل» رشكة إىل بول» «دودج تطبيق ِبيع أن بعد
فأُْطِلق األلعاب؛ عنارص نت تضمَّ املوقع، عىل معتمدة أخرى اجتماعية شبكة روا يطوِّ أن
الرشكة أعلنَِت ،٢٠١٠ عام مارس ويف .٢٠٠٩ عام ربيع يف تجاريٍّا «فورسكوير» تطبيق
مكانية.13 مواقع يف تواجد تسجيل مليون و٢٢ مستخدم ألَف ٧٢٥ يفوق ما وجود عن
املوقع عىل املعتمدة االجتماعية الشبكات إليه وصَلْت ما كثريًا ويفوق هائٌل، نموٌّ ذلك إن
سمات وبني األلعاب، ممارسة يف املوجودة املحفزات بني جمع أنه والسبب السابقة،
التواجد» «تسجيل مقابل وشاراٍت نقاًطا «فورسكوير» تطبيق يقدِّم االجتماعية. الشبكات
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أصبَحت والشارات النقاط هذه ألن للمشاركة الالعبني لدى الدافُع تواَجَد املواقع. يف
ملوقع عمدة تصبح أن فرصة فهو األقوى الحافز أما املرء. إلنجازات علنيٍّا استعراًضا
ذلك عمدَة يصبح ما موقٍع يف التواُجد مرات من عدد أكرب ل يسجِّ الذي فاملستخدم معني؛
التطبيق يُنبهه ذلك بعد تواَجده ل يسجِّ شخص كل ألن كبرية؛ قيمة ذو أمر وذلك املوقع،
،(٢٠٠٦ (النهام، االنتباه جذِْب عىل يعتمد االجتماعي التواُصل كان فإذا العمدة؛ بُهِويَّة
من الشخيصجزءًا وملفه املرء صورة وتصبح للغاية، كبرية قيمة يحمل عمدًة املْرءِ فَكْوُن
فإن األمر، عليها يبدو قد التي التفاهة من وبالرغم يرتأسه. الذي املوقع معلومات مشهد
الستعمال املستخدمون يضطر للمشاركة. دافًعا تمثِّل رمزية سياسية سلطٍة نيِْل فرصَة

املنشود. املنصب هذا نيل من يتمكَّنوا أن أجل من (٢٠١٠) «فورسكوير» تطبيق

جديدة وممارسات جديدة فضاءات (4)

عىل املتزايدة والقدرة الخرائط، رسم ممارسات ر فتطوُّ عليه؛ كانت كما فضاءاتنا تَُعْد لم
يف واألشياء الناس مواقع بتحديد املتنامي واالهتمام املكانية، الفضاءات معلومات إلحاق
إدراك عىل كنا دائًما أننا من وبالرغم الرَّْقِميَّة. األمكنة تصنع أمور كلها املادية، الفضاءات
ذات املحمولة األجهزة ولتكنولوجيات الخرائط رسم ألدوات املتزايدة الشعبية فإن باملواقع،
وألن والقريبة. منها البعيدة املواقع، بواسطتها نخترب التي الطرق تغريِّ املكاني، اإلدراك
الفضاءات تشكيل إعادة فإن ،(٢٠٠١ (لوفيفر، اجتماعية بذاتها هي املكانية الفضاءات

فيها. تجري التي االجتماعية التفاعالت هيكلة إعادَة بالتبعية تعني
املرشوعات ابتكار يف أسهموا الذين األوائل واملطورين والباحثني الفنانني معظم أدَرَك
االجتماعي. التفاعل صياغة يف حاسًما عامًال كان املوقع أن الفصل هذا يف ذكرناها التي
بأن القائل التقليدي َر التصوُّ أيًضا املبكرة التجارُب هذه تحدَّْت ولكْن فحسب، ذلك ليس
«حقيقي». اجتماعي تفاعٍل لخلق الوحيدة الوسيلة هي لوجه وجًها املبارشة اللقاءات
الحارضمدمجة الوقت يف املكانية مواقعنا لكن كبرية، أهمية له املكاني املوقع أن يف شك ال
مواقعنا من جزء الروابط تلك زها تحفِّ التي االجتماعية والتفاعالُت شبكية، روابط يف

املكانية.
املجتمعات أشكال جلب إىل الفصل هذا يف تناولناها التي املرشوعات كل سعت
تلك رشعت لذلك، ونتيجًة املادية؛ الفضاءات إىل االفرتاضية العوالم يف َرت ُطوِّ التي الرَّْقِميَّة
للحضور املميزة الصفَة وحده يكن لم املكاني التقارب بأن الناس توعية يف املرشوعات
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آخرين أشخاٍص مع روابَط يصنعوا أن للناس يمكن األدوات، هذه خالل فمن املشرتك؛
هؤالء مع األُلفة شعوُر ق يتعمَّ أن يمكن وباملثل نفسه، املكان يف ماديٍّا موجودين ليسوا
الذي الشخص عن شيئًا يعرف املرء أن لو فيها. املتواجدين الفضاءات ومع األشخاص
ذلك فإن العمل، إىل الطريق نفَس يشاركه أنه هو يعرفه ما كلُّ كان لو حتى بجانبه،
استطاعة يف أن لو وهكذا، الشخص. ذلك مع ما رابٍط لتكوين ميًال أكثر يكون ألن يدفعه
يكون فقد بعينها، أماكن عىل كثريًا يرتدَّدون الذين اآلخرين عن معلوماٍت إىل يصل أن املرء

زيارتها. إىل بميٍل يشعر وأن محددة، أمكنٍة مميزاِت يستنتج أن مقدوره يف
األجهزة وألعاَب املوقع، عىل املعتمدة االجتماعية للشبكات األوىل األشكاَل أن يف شك ال
املعتمدة التطبيقات ونرش إنشاء عىل للمساعدة مالئمة كانت املوقع؛ عىل املعتمدة املحمولة
غالبية إىل بالنسبة حقيقًة الرَّْقِميَّة األمكنة تصبح أن بمجرد أيًضا ولكن الحالية. املوقع عىل
الفنانني من ُمختارٍة مجموعٍة إىل بالنسبة فقط وليس — الحرضية الفضاءات يف الناس
استيعابنا عىل األثر بالغُة انعكاساٌت لهذا سيكون — التكنولوجيا وخرباء والباحثني
وسنتناول والعوملة. املحيل واملجتمع واملراقبة والخصوصية الحرضية الفضاءات ملفاهيم

الكتاب. من ى تبقَّ فيما املسائل هذه

هوامش

املكانية االجتماعية بالشبكات (٢٠١٠) وفريث سيلفا إي سوزا دي وصفتها (1)
املحمولة. لألجهزة

و«تويرت» «فيسبوك» أضاف املوقع، عىل املعتمدة للخدمات املتزايدة الشعبية بعد (2)
الحالة. تحديثات يف موقَعه ن يُضمِّ أن للمستخِدم تتيح سماٍت ٢٠١٠ عام يف

٢٠٠٦؛ ،٢٠٠٤ هيمينت، ٢٠٠٦؛ وفارنيليس، توترز ٢٠٠٧؛ هاردي، انظر: (3)
٢٠٠٧؛ شريفان، ٢٠٠٦؛ ليفاين، ٢٠٠٧ب؛ ٢٠٠٧أ، فولراث، ٢٠٠٦؛ ووارد، جالواي

.٢٠٠٣ وجودمان، باولوس ٢٠٠٦؛ هايت،
اإللكرتوني املوقع عىل جودمان وإليزابيث باولوس إلريك الرئيسية الصفحة انظِر (4)
تم ،http://www.paulos.net/research/intel/familiarstranger/index.htm

.٢٠١٠ عام نوفمرب من األول يف استعراضه
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اإللكرتوني املوقع عىل براكر-كوهني وجوناه موريواكي كاثرين مرشوَع انظْر (5)
من األول يف استعراضه تم ،http://www.undertheumbrella.net/system.htm

.٢٠١٠ عام نوفمرب
مجتمعاٍت شكَّلوا قد جغرافيٍّا املخابئ مواقع تتبُّع هواية مماِرِيس أن من بالرغم (6)
حيث منتظمًة لقاءاٍت األقاليم معظم يف الهواية ممارسو ينظِّم اللعبة. إطار خارَج قويًة
لتلك صة ُمخصَّ اإلنرتنت عىل كثرية نقاشية منتديات أيًضا ويوجد لوجه، وجًها يجتمعون
الناس، بني صالت إنشاء أجل من تحديًدا املخابئ بعض م ُصمِّ ذلك، إىل إضافًة الهواية.
لكامريا إس» بي «جي إحداثيات من الويب كامريا مخبأ يتشكَّل الويب. كامريا مخبأ مثل
شاشَة يراقب أن ما شخٍص من الالعب يطلب أن يجب املخبأ، كشف ولتوثيق عامة. ويب
لقطًة الكمبيوتر شاشة مراِقب يلتقط ثم الويب، كامريا أمام الالعب يقف بينما كمبيوتره،
اإللكرتوني املوقع عىل لها ويُحمِّ الويب، كامريا أمام الواقف الالعب فيها يظهر للشاشة

ِللُّعبة.
.٢٠٠٩ سيلفا، إي سوزا دي ٢٠٠٢؛ سوتاما، انظر: (7)

سيلفا إي سوزا دي ٢٠٠٦؛ وآخرين، ِبنْفورد ٢٠٠٣؛ وآخرين، فلينتهام انظر: (8)
٢٠٠٨؛ وسوتكو، سيلفا إي سوزا دي ٢٠٠٩؛ سيلفا، إي سوزا دي ٢٠٠٩؛ وهيورث،

.٢٠٠٦ جوجني،
َلْت ُعدِّ التي الوحيدة الكالسيكية اآلركيد لعبة هي مانهاتن» «باك لعبة تكن لم (9)
من اآلركيد نسخة إىل املستندة — «ترون» لعبة تضع املوقع. عىل املعتمد اللعَب لتُواِئَم
خالل يتحركون حيث موِقٍف، يف أكثر أو اثنني العبنَْي — نفسه االسم يحمل الذي الفيلم
رقميٍّ مساٍر عن املدينة يف مساُرهم ويَنْتُج إس»). بي «جي باستخدام (يُتابَعون املدينة

اجتياَزه. مناِفُسوهم يستطيع وال الالعبني، أجهزة عىل مرئيٍّا يكون
كان ٢٠٠٩؛ وِبِيَكر، وتشانج ديالكروز ٢٠٠٦؛ سيلفا، إي سوزا دي انظر (10)

.٢٠٠٥ وآخرين، باراب ٢٠٠٦؛ كافاي، ٢٠٠٧؛ ماالبي، ٢٠٠٨؛ وإيِفنْز، وميدو
.٢٠٠٣ وآخرين، فلينتهام ٢٠٠٤؛ وآخرين، فيسري انظر: (11)

.٢٠٠٦ وديالكروز، سيلفا إي سوزا دي ٢٠٠٩؛ وآخرين، أدمريال انظْر (12)
املوقع عىل الرسمية «فورسكوير» مدونة من ُمستَمدة اإلحصاءات هذه (13)
عام نوفمرب من األول يف استعراضها تم ،http://blog.foursquare.com اإللكرتوني

.٢٠١٠
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الفضاءاتاحلرضية

ومع والبيانات. بالناس االكتظاظ يف آِخذٌة األمكنة وهذه الرَّْقِميَّة؛ األمكنة من املدن تتشكل
يف التواجد لطبيعة تغيريها كيفيَة ل نتأمَّ ألْن نحتاج الفضاءات، هذه أثر تعاُظم استمرار
أصبَحْت إنها إذ العامة؛ الفضاءات انحسار عىل حرستَهم النقاد من كثريٌ أبدى املدينة.
الصالت بني طردية ارتباط عالقات وجوِد إىل يشري ما وهو الخارجية، بالروابط مكدَّسة
البيئي النفس اختصايصعلم أشار .(٢٠٠٧ (جولدبريجر، محليٍّا الصالت وانقطاع العاملية
يعادل العامة املكانية الفضاءات يف التكنولوجيا استخدام أن إىل (٢٠٠٨) أوِزل ديفيد
منَّا». ومسمٍع مرأًى عىل األماكن رسقُة «تجري حيث اإلنسانية؛ حق يف حقيقيًة جريمًة
والحافالت القطارات ركاب أن (٢٢ صفحة ،٢٠٠٢) رينجولد هوارد الثقايف الناقد والَحَظ
وسيلة يف ماديٍّا معهم متواجد غري شخٍص إىل يتحدَّثوا أن يفضلون كانوا اليابانيني العامة
ومع نفسها. العامة النقل وسيلة يف املتواجدين اآلخرين الركاب مع الحديث عىل النقل،
التفكُّك من تعزِّز املحمولة فالهواتُف حقيقيٍّا؛ االدِّعاء هذا صار املحمولة، الهواتف رواج
العام.1 النقل ووسائل املطاعم مثل العامة الفضاءات يف تُستخَدم عندما خاصًة االجتماعي،
أثناء محمول هاتف يف الناس يتحدَّث عندما أنه إىل كالين نورمان النقدي امُلنَظِّر ويشري
متواجدين ليسوا الحالة هذه يف ولكنهم املادي، الفضاء خالل يتحركون فإنهم َسرْيِهم،
الغائب». «الحضور (٢٠٠٢) جريجني كينيث النفس عاِلم عليه أطلق ما وهو ا،2 حقٍّ فيه
طريق عن العالم من آَخر مكاٍن يف ماديٍّا عليه ُمستَحَوذًا املرء «يكون عندما ذلك ويحدث
جنون من ثقافًة «يَُولِّد فذلك كالين، يراه ما وبحسب .(٢٢٧ (صفحة وسيطة» تكنولوجيا
العامة، الفضاءات يف الخصوصية عىل التعدِّي من زدنا وكلما املروِّعني. والعزلة االرتياب

حولنا.» من العالم عن انعزاًال أكثر أنفَسنا جعلنا



الرقمية املكانية

يزالون وال الحرضية، الفضاءات يشغلون الناس يزال ال ذلك، من الرغم وعىل
وحينما سواء، حدٍّ عىل ورقميًة ماديًة الفضاءات تكون حينما إبداعية. بطرق يستخدمونها
الحرضية الفضاءات ِبنهايِة هذا يُنِْبئُ ال وسيط، طريق عن الناس بني التفاعالُت تكون
يجري انتباًها نولِيه أن يجب ما بشأن فالقراراُت تغيرٍي؛ بوقوِع يُنِْبئُ ولكنه الجيدة،
بجانبك هو ا ممَّ ألبعد امتدَّ قد قريب هو ما نطاَق إن إذ كثريًا؛ مختلفة بطرٍق اتخاذها
عىل ومرئي مجاِوٍر، شارٍع ناصية عند مجهول ملستخِدٍم االنتباه إيالء واحتمال مباَرشًة،
املتواجد للغريب االنتباه إيالء احتماَل تماًما يماِثل أن يمكن محمول، جهاز خريطِة
الشائعة للسلوكيات يًا تحدِّ بالفعل الظاهرة هذه تشكِّل الشارع. من األخرى بالناحية
مدار عىل شديًدا جداًال والنشطاء املدن مؤرخو جاَدَل ومثلما الحرضية. الفضاءات تجاه
املكان، يف مشرتكني أفراٍد نتاُج هي الجيدة الحرضية فالفضاءات املاضية، العديدة العقود
مجتمعاٌت عنه ينتج ا ممَّ االجتماعية؛ الطقوسوالتفاعالت أشكال من شكٍل أي يف منخرطني
املعادلة، إىل وسيٍط باستخدام التفاعل يضاف وعندما أمنًا.3 أكثُر وشوارُع أرسخ محلية
لو فمثًال ؛ شكٍّ موضَع يصري الحرضي للفضاء الظاهري االجتماعي الرتابط ذلك فإن
جهازه عىل خريطًة يتفحص أو نصية، رسالة يرسل أو هاتف، عرب يتحدَّث شخًصا أن
يشكر أن أو ، ِلمارٍّ يبتسم أن ينىس ربما فإنه «ويكيبيديا»، عىل مقاًال يرفع أو املحمول،
املحمولة األجهزة استخدام أن ومع مملًحا. كعًكا منه اشرتى الذي ل املتجوِّ البائَع بَلباقٍة
نفسه الوقت يف فإنه واملهذبة، الشائعة االجتماعية الطقوس هذه تكرارية من يقلِّل قد

شيوًعا. أقلَّ أُُطٍر يف ويكيِّفها الطقوَس تلك ينرش
فقط معتمدة كلها ليست االجتماعي، للتفاعل جديدة أُطًرا املعارص املجتمُع أوَجَد
باستخدام — املشرتك التواجد يمتد أن يمكن نفسه. املادي الفضاء يف التواجد عىل
املادية البيئة من أبعد هو ما إىل — وسيطًة أداًة املكاني اإلدراك ذات التكنولوجيات
موضوعة عالمات خالل من اآلخرين تواجد إدراك للناس فيمكن شبكية؛ بيئة إىل املحيطة،
فرايدبرج وآن فارنيليس كازيس يرى وكما باملوقع.4 مرتبطة تغريدة أو خريطة، عىل
نحٍو عىل اعتياديًة أكثَر أمًرا ذاته الوقت يف فضاءَيْن بني االنتقال «يصبح :(٢٠٠٨)
أصبحت املتحركة.» لذواتنا امتداداٍت بوصفها والهواتف الرَّْقِميَّة األجهزة ورؤية تدريجي،
الويب. من جزءًا الفضاءات تلك صارت وباملثل نشغلها، التي الفضاءات من جزءًا الويب
الحقيقة يف هي نفسه الوقت يف فضاءيْن بني االنتقال عىل فالقدرة تدريبًا؛ يتطلَّب ذلك ولكن
يف ووضِعها الرَّْقِميَّة» «ذواتنا ب نربطها التي واملعلومات الفضاءات تعزيز عىل القدرة
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ممكنًا يَُعْد لم اجتماعيًة «مواقَف املختَلطة الفضاءات وتَُعدُّ املختَلط. الفضاء من نوٍع
سيلفا، إي سوزا (دي دقيًقا» تحديًدا والبعيدة املتجاورة األُُطر بني الحدود تحديد فيها
الرَّْقِميَّة؛ األمكنة يصنع ال املدن يف املكاني اإلدراك ذات األجهزة وجود مجرد إن .(٢٠٠٦
خالل ومن الوقت، بمرور ر تتطوَّ إنها أْي باملمارسة؛ تُصنَع فضاءات هي الرَّْقِميَّة فاألمكنة
كل عىل تشتمل أنها ذلك من األكثر بل التكنولوجيا، باستخدام االجتماعية املمارسات
املعلومات إىل يصلون وال املادي، الفضاء يف التواُجد يف يشرتكون الذين األشخاص أولئك
تصبح معلومات، إىل تصل وال جهاًزا تحمل وال الشارع يف تسري التي فالسيدة الرَّْقِميَّة؛

تماًما. مرنة الفضاءات هذه تكون أن ويمكن الفضاء. يشكِّل الذي املوقف من جزءًا
العامة، األماكن يف رقمي اتصال أي من صلبًا موقًفا النقاد بعُض يتخذ ذلك، ومع
الفضاء، هذا من املستخِدَم يُخِرج حرضي فضاء يف شبكيٍّ اتصاٍل أي إن بعضهم ويقول
تهديًدا هذا ويشكِّل املألوفة، شبكاته ضمن مباَرشًة ويضعه العمومية، سياق من ويُخِرجه
للتباُدل ويخضع هناك يتكوَّن قد الذي االجتماعي املال ورأس الحرضي للفضاء خطريًا
التكنولوجيا توسط من القلق هذا .(٢٠١٠ وجوليت، وليفيو هامبتون ٢٠٠٢؛ (ويلمان،
يف سيمل جورج االجتماع عاِلم يشري زينر، للييل وفًقا جديًدا. أمًرا ليس للمسافة إدراكنا
إىل العرشين، القرن بداية يف وامليكروسكوب التليسكوب مثل لتكنولوجيات معرضوصفه
ما … ُمفتَّت ولكنه يقينًا «أكثر يشء إىل الالوعي» حالة يف أو «غريزيٍّا كان ما ل تحوِّ أنها
أقرب» السابق يف كان ملا أكرب بُْعٍد حساِب عىل أقرَب، صار الحايل عرصنا قبل قصيٍّا كان
النقاد من العديد وطبََّق .(٢٠٠٤ وفريسبي، سيمل أيًضا انظْر ص٨١؛ ،٢٠٠٣ (زينر،
املحمولة الهواتف أن البعض ساقها التي الحجج فمن املحمول؛ الهاتف عىل الفكرَة هذه

قريب.5 هو ما حساب عىل ذلك تفعل ولكنها بعيد، هو ما مع واتصاًال ثقًة تبني
وبالرغم التكنولوجيا. تهدمه مطبَّع حرضي لفضاء قويٍّا ترسيًخا يرسخ املوقف هذا
التكنولوجي. الوسيط خالل من دوًما مدركة الحرضية الفضاءات أن نجد ذلك من
الخربة يف — والالفتات والشوارع والسيارات األبنية مثل — عديدة تكنولوجيات تساهم
التقليدي الحرضي للفضاء تعزيًزا بالتأكيد تَُعدُّ التي الرَّْقِميَّة فاألمكنة مدينة؛ يف بشارع
وتُنِتج الحرضية. الفضاءات تشكيل عىل تساعد إضافية تكنولوجيات من مكوَّنٌة —
للرتابط جديدٍة أُطٍر تكوين إىل ذلك يمتد ثََم ومن فريدًة؛ تفاعالٍت التكنولوجيات هذه
ر تطوُّ ومع اآلخر، مع أحدهما يتعارض ال الشبكي والتفاعل املشرتك فالتواجد االجتماعي.

بينهما. الحد ذلك وْضِع صعوبُة تزداد الناشئة، التكنولوجية املمارسات
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القديمة األثرية العامة الفضاءات (1)

أشار قرٍن. عن تقل ال ملدٍة الحرضية العامة الفضاءات حول القوية املناظرات استمرت
مكان كل يف توجد التي الخارجية املؤثرات يف املطردة الزيادة أن إىل (١٩٧١) سيمل
عوائق وضع عىل قادرة ذات جديدة، حرضية ذات أجل من إيجابيًة كانت املدينة يف
اإلنسان هذا مباٍل». غري «سلوًكا سيمل دعاه ما لديها يتشكَّل وأن بإرادتها، األشياء أمام
اليومية الحياة أمور مع يتكيَّف ولكي وحِذًرا، عقالنيٍّا كان وصفه، كما الحرضي،
أن يجب كان منه) والعودة العمل إىل والذهاب الطعام، ورشاء الغرباء، إىل (كالحديث
اتخاذُ كان لذا املنقحة؛ غري بهيئتها دًة معقَّ كانت فاملدينة الذهني؛ التحفظ من نوًعا يمارس
واألصوات املواقف عن املختلفة االجتماعية املواقف لفصل رضوريٍّا الذهني ظ التحفُّ سلوك
للتعاُمل الناُس استخَدَمها تَكيٍُّف أداَة الالمبايل» «التوجه فكان املدن. شوارع بها تعجُّ التي
الحرضية الذاتية لهذه شديدًة انتقاداٍت ه يوجِّ كان سيمل أن ومع اْلُمُدِنيَّة. الحياة واقع مع
أجربَِت وهكذا الحرضي. اإلنسان بها يتمتع التي املسبوقة غري بالحرية أَقرَّ فإنه الجديدة،
اليومية، للحياة طبيعية غري عقلنة يبدو قد ما عىل اإلنساَن الحرضية األماكن يف الحياُة
البلدات حياة قيود يكرس وأن مختلًفا، شيئًا يكون أن حرية أتاحت نفسه الوقت يف ولكنها

الصغرية.
مالحظاته، سيمل كتب حينما ذائعة. سيمل ُمالحظات زالت ما عام، ١٠٠ مرور بعد
مع ذهنيٍّا التكيف عىل األفراَد أجربَِت تكنولوجيات من بها يتصل وما املدينة أن إىل أشار
الُهِويَّة إخفاءُ وأصبح العالم، مع للتعامل جديًدا أسلوبًا الحرضية الذاتية كانت قالبها.
للعودة سبيَل ال بأنه سيمل وأَقرَّ اليومية. الحياة من ثابتًا جزءًا املتزايدة الحسية واالستثارة
بالبلدات العيش إىل العودة أبًدا يمكنه ال الحرضي اإلنسان أن بوضوٍح َ بنَيَّ إذ للوراء؛
مراقبة «ازدادت االجتماعية الدائرة ضاَقِت فكلما بشدة؛ مقيَّد بأنه سيشعر ألنه الصغرية؛
الحرضية األماكن يف للمستقبل». وتطلُّعاته حياته، ونهج الفرد، مُلنجزات بقلق الدائرة
إْن حتى مغريٌة، الكربى املدن يف بها يتمتع التي الشخصية والحرياُت األهمُّ، هو الفرُد

الجديدة. التكنولوجيات من معقدة مجموعًة تحقيُقها تطلََّب
نستقبله ملا حدوًدا نضع الذين فنحن قائًما؛ زال ما ذاك الالمباالة سلوك أن يف شكَّ ال
رجل إىل ننظر أن نتحاىش أن إرادتنا بمحض نختار الذين ونحن حواسنا، خالل من
جديدة تكنولوجيات ر ونَُسخِّ بنا، تحيط التي اإللكرتونية اإلعالنية الالفتات إىل أو د، ُمرشَّ
من نتعامل مفيدًة واجهاٍت املحمولة واألجهزة الخرائط وتَُعدُّ االنتقائية. تلك عىل ملساعدتنا
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العاملية املعلومات تواُفر ازدياد ومع ُمبَهًما. يبدو الذي بنا املحيط العاَلم هذا مع خاللها
املحمولة. أجهزتنا إىل االنتقائية تلك من ببعٍض نعهد أن ممكنًا صار اإلنرتنت، عرب

االنتقائية، عىل للمساعدة التكنولوجيا ر نسخِّ فبينما الرَّْقِميَّة؛ املكانيات هذا عن تنتج
املكاني. الفضاء طبيعة توجيَه نُِعيد إننا بل االنتقائية، لهذه لتخضع أكثر معلومات ننتج
جوردون إريك يشري وكما صحيح. والعكس الويب يف لتتغلغل الحرضية الفضاءات تمتدُّ
يف تغيريًا الجديدة التكنولوجيات ز تحفِّ ما دائًما ،(٢٠١٠) الحرضي» «امُلشاِهد كتابه يف
موجوًدا كان ما استبعاَد بالرضورة تحفز وال الحرضي، الشكل ويف الحرضية الذاتية
الجديدة؛ واملمارسات األدوات مع لتتوافق باستمراٍر الحرضية الفضاءات وتتغريَّ ذلك. قبل
رواج أيًضا فعل وكذلك للمدن، الناس نظرة تغريُّ إىل أدَّى مثًال التصوير فاستحداُث
جديًدا ا مهمٍّ منعطًفا إليها الوصول وسهولة الويب لبيانات املطرد التزايُُد ويمثل السينما.
تتيح التي التكنولوجيات بسبب الرَّْقِميَّة األمكنُة انتَرشِت الحرضية. الفضاءات إىل بالنسبة
ثمة بالطبع، يراه. أو يلمسه أن للمرء يمكن مما أبعد إىل تمتد أن الحرضية للممارسات
ضبط فيها يجري االجتماعية املواءمة من مرحلة توجد كما تكنولوجي، ٍل تحوُّ لكلِّ عواقب

اليومية. الحياة وقائع مع لتتوافق االجتماعية املعايري
عليه يطلق االجتماعية التفاعالت يف تغيري إىل ويلمان باري االجتماع عالم أشار
الشبكة، خالل من باآلَخر أحدهم مباَرشًة الناس يتواصل حيث الشبكية»؛ «الفردية
نَْزعاٍت انتشاَر آخرون والَحَظ بهم. املحيطة املادية الفضاءات مع يتواصلون ال ولكنهم
٢٠٠٥)؛ (ماتسودا، االنتقائية» «االجتماعية أو ،(٢٠٠٥ (هابوتيش، الهاتفي» «التقوقع من
للهواتف رقمية شبكات عرب اجتماعيٍّا تفاعًال األصدقاء من صغرية مجموعات تتفاعل حيث
ومن للتفاعل، جديدة منصات الويب َمت قدَّ األكرب. العام النطاق ويتجاهلون املحمولة،
ذلك، ومع العامة. الفضاءات يف االجتماعية التفاعالت تُغريِّ املنصات تلك أن املؤكد شبه
حيث اإلنرتنت، عرب الحياة مقومات ألسوأ انتشاٌر بأنها النَّْزعة هذه وصف يمكننا ما فبقدر
هذا نستوعب أن أيًضا يمكننا عام، وانعزاٍل حاسوبية رموز إىل اإلنسانية الروابط تُختَزل
املتصلة املدركة) غري أو (امُلدَركة والحريات الحرضي الفضاء مفهوم يف آَخر ل تحوُّ أنه عىل
الصغرية، البلدة مثل أصبح الكربى املدن يف التقليدي العام الفضاء ولعل الفضاء. بذلك
بشدة. صغريًة تامٍّ نحٍو عىل ماديٍّا التواُجد يف املتشاركة االجتماعية الدوائُر فيها تبدو التي
الذي املحيط عن معلومات إىل الوصول إمكانية إىل أو ما، بشبكٍة االتصال إىل االفتقار إن
مدن غرار وعىل املكاني. الفضاء يف الكامنة اإلمكانيات عن االنعزاَل يساويان فيه، تتواجد
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الحمائية النزعة عن يُسِفر جديًدا اجتماعيٍّا تنظيًما الرَّْقِميَّة األمكنة تدعم الكربى، سيمل
مكاٍن يف يشارك الذي فالشخص الحرية؛ من قدٍر عن يُسِفر الوقت، نفس يف ولكْن للذات،
أعرض بقطاٍع االحتكاِك عىل قدرُة لديه ولكن مباَرشًة، به يحيط بما محدوًدا ليس رقمي
األشخاص نطاق من َعْت وسَّ قد الكربى املدن بأن نفسه سيمل ويُِقرُّ والناس. املعلومات من
عىل معتمدين زلنا ما وبينما التفاعل. هذا وماهية االجتماعي التفاعل دائرة يف الواقعني
يختلط الذين األشخاص مثل أموٌر، أصبحت «لقد سيمل: يقول االجتماعية، املجموعات
اْلَمَكاِنيَّة فقبَل .(١٣٠ (صفحة اختيارية» أموًرا عليهم، يعتمد الذين واألشخاص بهم املرءُ
بهم، يحتكَّ أن يمكن الذين واألشخاص الفضاءات اختياَر للمرء املدينُة أتاَحِت الرَّْقِميَّة،

املدينة. لفضاء األبرز السمَة االختيارية من النوَع هذا الرَّْقِميَّة األمكنة بزوُغ وجَعَل
أنها من بالرغم طبيعيٍّا، أمًرا بوصفها بالرضورة الرَّْقِميَّة األمكنة تُقبَل ال ذلك، ومع
االجتماعي السياق يف غريبة أو التفكك عىل باعثًة تبدو تزال ال فقد القاعدة؛ هي أصبحت
يف املشرتكني األفراد من مجموعات فيها؛ حياة ال فضاءات الخارج من تبدو وقد األكرب،
هائًال قدًرا ثمة أن الحقيقة ولكن لبعض. بعضهم يقوله ما لديهم وليس الفضاءات تلك
يشكل الذي االجتماعي التبادل من هائل قدر فثمة الفضاءات؛ هذه يف الدقيقة الفروق من
إىل نحتاج الرَّْقِميَّة، األمكنة نفهم وكي الجديدة. الفضاءات لهذه واالشرتاطات القواعَد ببطءٍ
الناس يستخدم كيف فيها. تحدث التي املعينة االجتماعي التكيف ممارسات إىل ننظر أْن
يف املعتَمدة السلوك قواعد ما واحد؟ آٍن يف والبعيد القريب مع ليتواصلوا التكنولوجيات
الفضاءات إمكانات من ع تَُوسِّ التي الظهور يف اآلخذة الجديدة القواعد وما التفاعالت؟ هذه

الحرضية؟
مستقلة أماكن أنها عىل الحرضية الفضاءات إىل يُنَظر كان التقليدية، الناحية من
األماكن عىل املقصورة تلك تُعترب العامة الفضاءات مع الجيدة التفاعالت وكانت بذاتها،
موجوًدا تُعتَرب ال «أنت جولدبريجر: بول املعماري الناقد يؤكِّد كما ماديٍّا. تجاوًرا املتجاورة
أوماها» يف شخٍص نحو يجذبك أذنك بجوار صغرٍي بجهاٍز تمسك أنك لو ماديسون شارع يف
املطلَق. انتباَهه املرء يعطيه فضاء هو — الصدد هذا يف — الجيد العام الفضاء .(٢٠٠٧)
يتعرَّضلخطٍر لن بأنه يثق أن يستدعي فقط، واحد ليشءٍ مطلًقا انتباًها املرءُ يُِعري أن
فقداِن خطَر أم شخصه، عىل خطًرا أكان سواء انتباًها؛ األخرى األمور يعري ال أنه نتيجة
الحياة، رشيك أو حميم بصديق الثقة الثقة: من مختلفة أنواع توجد ولكْن مهم. يشءٍ
اه سمَّ الثقة من األخري النوع وهذا األمور». بها تجري التي «الطريقة يف األعم والثقة
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الراسخة «الثقة أو القوية، الثقة عن هذه وتختلف ة». الهشَّ «الثقة (٢٠٠٠) بتْنام روبرت
تشمل بينما أوسع»، اجتماعية شبكات يف والكامنة املستمرة، القوية الشخصية العالقات يف
املشرتكة االجتماعية الشبكات من خلفيٍة إىل ضمنًا و«تستند م»، امُلَعمَّ «اآلَخَر ة الهشَّ الثقة
ما هي الكثيفة فالثقة وهكذا، .(١٣٤ صفحة ،٢٠٠٠ (بتْنام، باملثل» املعاملة وتوقعات
ما هي ة الهشَّ الثقة بينما األطفال، لتُِقلَّ ذاهبة إنها تقول عندما بزوجتك تثق يجعلك
بالفضاء الثقة تتضمن قد يطعنك. لن الشارع يف يسري الذي الشخص أن يف تثق يجعلك
لتحقيقه) النية (أو املطلق االنتباه إيالء إىل يقود الذي الثقة من النوع هذا — الحرضي
واألصدقاء (كالجريان الفضاء ذلك يشغلون الذين املعهودين باألشخاص الثقَة أيًضا —
املجهولني باألشخاص هشًة ثقًة ن تتضمَّ أن أيًضا ح امُلرجَّ من أنه بَيَْد املحالت)، وأصحاب

نفسه. الشارع حتى ن تتضمَّ أن املحتمل من بل الشارع، يف يتواجدون الذين
والثانية التكنولوجيات، أو باملؤسسات ثقة األوىل فئتني: إىل ة الهشَّ الثقة تقسيم يمكن
تتعلَّق ما بقدر — األوىل الفئة يف التكنولوجيات. أو املؤسسات هذه بمستخدمي ثقة
وذلك املوقف، يف نة املتَضمَّ التكنولوجيات بكل ثقٌة توجد أن بد ال — الرَّْقِميَّة باألمكنة
مع للتفاعل تُستخَدم قد رقمية واجهة أيِّ إىل باإلضافة والالفتات، واملباني الشوارع يعني
معينة ووظائف والتطبيقات التشغيل أنظمة يف عامة ثقة لدينا ونحن املكاني. الفضاء
بدرجة — االجتماعية وحياتنا العملية حياتنا يف نركن نحن كذا، التطبيقات. بداخل
الثقة من الثانية الفئة أما ِألدواِرها. التكنولوجيات هذه أداء استمرارية إىل — متزايدة
بأن الثقة إن إذ التكنولوجيات؛ يستخدمون الذين باألشخاص املعممة الثقة فهي الهشة
وليس مقبول، نحٍو عىل ما موقٍف يف متواِجٌد محمول هاتف يف يتحدَّث الذي الشخص
للتكنولوجيا، الشخص ذلك استخداِم بكيفيِة ثقًة تتطلَّب الذهنية، الناحية من مشوًَّشا
تفجري يف يُستخَدم لن الهاتف بأن معممة ثقة فلدينا فحسب. التكنولوجيا بهذه ثقة وليس
عكس لتميض الطريَق تَْعُرب لن الشارع يف السيارات بأن معممة ثقة لدينا أن كما قنبلة،
ومع فعًال، تحدث األمور هذه أن من وبالرغم املشاة. رصيف عىل لتسري أو السري، اتجاه
واثقني عامٍّ بوجٍه نظلَّ ألْن يكفي بما الحدوث نادرُة فإنها الثقة، لهذه خروقات هناك أن

فعالة. حرضية فضاءات إىل تفيض مساِلَك التكنولوجيا تلك مستخدمو يسلك بأْن
تتحدَّد حيث الصغرى؛ االجتماعية العقود من مجموعة عمليٍّا العام الفضاء يمثِّل
إىل املضاف التعقيد أن بَيَْد األساسية. لألجزاء النسبية السالمة طريق عن املجموع خربُة
للطقوس تحدياٍت بالتأكيد سيشكِّل املحمولة األجهزة استخدام بمقتىض عام فضاء أي
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األشخاُص يتشارك أْن يتطلَّب وهذا املادي، التفاعل أجل من ُوِضعت التي الراسخة،
املوقف. يف أثٍر إلحداِث املستخدمة للتكنولوجيات ا عامٍّ فهًما عامٍّ فضاء أي يف املشرتكون
أنفاق، قطار إىل مجسمة صوٍر آلِة إحضاِر إىل عمد — املثال سبيل عىل — شخًصا أن فلو
تنبني أساٌس هناك كان وَلَما التكنولوجيا، حداثة بسبب األعم الغالب يف املوقُف َالْضطَرَب
يمكن االجتماعي، مشهدنا من اعتياديٍّا جزءًا املحمولة األجهزة أصبحت وكما الثقة. عليه
من معينًة تكنولوجياٍت يمكِّن ا ممَّ االجتماعية، للتفاعالت العام اإلطار داخل قبولها اآلن
كولينز راندال االجتماع عالم يرى فيه. اضطراب حدوث دون املوقف، يف تغيرٍي إحداث
متبادل إدراك «عىل املشرتكني كْوِن عىل تعتمد املشرتك التواُجد ذات املواقف أن (٢٠٠٤)
أن يجب انتباههم بؤرة أن بذلك يعني وهو .(٤٨ (صفحة اآلَخر» الطرف انتباه لبؤرة
عىل الطبيعية سمة إضفاء زيادة مع أنه إال املادي. الفضاء يف الوجود ُمتشاَركة تكون
من متنوعة، بوسائل لالنتباه املتبادل اإلدراُك سيجري املكاني، اإلدراك ذات التكنولوجيات
عىل «التسكُّع» نقاط إىل ما، شخٍص مع الحديث أثناء نصدرها التي الشفهية اإليماءات
تشاركهم بشأن بعض مع بعضهم الناس تواُصل طريقة أن بَيَْد «لوبت». تطبيق خريطة
تُكِّون التي االجتماعية الطقوس يف التكنولوجيات من املعلومات دمجهم وطريقة ما، فضاءً

املوقف. عىل تعتمدان الفضاء؛

املوقف هو ها (1-1)

لهذه الفعلية املمارسَة لنستوضح (١٩٦٣) جوفمان إيرفينج االجتماع عاِلم إىل ل نتحوَّ
منافيٍة كمقاَربٍة األمر يبدو قد الرَّْقِميَّة. األمكنة تُعرِّف التي الصغرى االجتماعية العقود
هو األول شاغله وكان املبارشة، املادية للتفاعالت ُمنَظًِّرا كان جوفمان إن إذ للبديهة؛
يويل بينما ولكن مكان». أي يف الكاملة املكانية «البيئة أو «املوقف»، يدعوها تحليٍل وحدة
يمكننا ا جدٍّ خصبًا إطاًرا يقدِّم فإنه الوسائط، خالل من للتفاعالت قليًال اهتماًما جوفمان
الطقوُس وهذه موقٍف، كلَّ تشكِّل اجتماعية طقوس ثمة املسألَة. هذه نتناول أن خالله من

التوقعات. بهذه الوفاء عن املتولِّدة واإلجراءات التوقعات من مجموعٌة تنظِّمها
االنتباه من تتألَّف الحرضية الفضاءات بأن ع توقُّ لديه املجتمع بأن جوفمان يُِقرُّ
مثل املهمة األمور يف حتى — التفاعل أن إىل اإلشارة يف يرسع ولكنه فرد، لكل التام
االستغراق: من نوَعنْي من يتكوَّن ما وعادًة كبري، نحٍو عىل متغريِّ — الحرضية الفضاءات
يُجِرب الذي االستغراق ذلك هو امُلسيطر «االستغراق جوفمان، لرأي وفًقا والتابع. امُلسيطر
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االستغراُق بينما بمطالباته، لإلقرار ا مستِعدٍّ يكون أن عىل الفرَد االجتماعي الظرُف فيه
مطلوبًا انتباُهه يكون ال وحينما ما، بقدر فقط له يتحمَّ أن للمرء فيه يُتاح الذي هو التابع
يكون الحرضية، الفضاءات يف .(٤٤ صفحة ،١٩٦٣ (عام املسيطر» االستغراق ِقبَل من
عندما الحاالت. معظم يف ُمهيمنًا واألشخاص لألشياء املادي التداُخل عن الناشئ املوقُف
يف التواُجد مثل حميمية غري سياقاٍت يف ذلك كان إْن حتى آخرين، أشخاص بجانب نقف
املجاور. والشخص املادي الفضاء هو امُلسيطر االستغراق يكون أن ع نتوقَّ العام، الشارع
ولكْن بها، ونقبل لالستغراق، أخرى منافذ توجد بأنه نسلِّم الرَّْقِميَّة، األمكنة يف ذلك، ومع

امُلسيطر. لالستغراق القائم بالنظام فيه تصطدم ال الذي بالقدر
آخر، بشخٍص َسرْيِه أثناءَ نصية رسالٍة بإرساِل منشغٌل شخٌص يصطدم عندما
الرصيف جانب إىل شخٌص ينتقل وعندما االجتماعية. للتوقعات واضحة إساءة فهذه
ال والتابع امُلسيطر االستغراَقنْي بني التوافق فإن النصية، الرسالَة تلك لريسل املزدحم
استغراقه عن صوريٍّا إقصاءً نفسه يُقِيص الشخص فذلك الوضوح؛ من القدر بنفس يكون
ذلك ومع إصابة، ألي يتعرَّض ولم أذًى أي يف يتسبَّب لم ولكنه املادي، الفضاء يف امُلسيطر
ا. حقٍّ ا عامٍّ يبدو لفضاء الخارجية املظاهر يف يشارك بأْن التزاَمه ظاهريٍّا يتجاهل فهو
قطاٍر يف فالقراءة دونها؛ أو املحمولة األجهزة بمساعدة الوقت، طوال ذلك نفعل نحن
النتيجة إىل يؤدي بود» «آي بجهاز ُل والتجوُّ للفضاء، املسيطر االستغراق عن املرءَ تُْقِيص
أْن للحظٍة يمكن شارٍع زاويِة عىل الوقوف أثناء اليقظة أحالم يف االستغراق إن بل ذاتها.
الشخص، «ينرصف» عندما ينشأ وسًطا حالٍّ هناك أن بَيَْد املكان». من الشخص «يَختطف
إىل جوفمان يشري املحيل. للفضاء املسيطر باالستغراق احتفاظه مع ذلك يفعل ولكنه
يُظِهرون فإنهم إليه، ذاهبون أو ما مكاٍن من قادمون وكأنهم الناس يبدو عندما أنه
ثَمَّ ومن — املرء مقصد يقع إذ أخرى؛ ألشياء شاغرًة الحقيقية االنتباه بؤرَة يرتك «هدًفا
الحالة، هذه يف .(٥٦ صفحة ،١٩٦٣) املوقف» نطاِق خارَج — املسيطر املرء استغراق
الشخص انتباه وبؤرة املادي للفضاء التقليدي املسيطر االستغراق بني انفصال يوجد
الذي املكان خريطِة عىل الشخص انتباُه يرتكَّز عندما يحدث ماذا لكْن خارجه. تبقى التي
االستغراُق الشارع؟ يف وجوُده تصاَدَف االجتماعية شبكته من شخٍص عىل أو فيه، يوجد
مع متكاِمًال يظل املادي املوقف أن الواضح من إذ املادي؛ باملوقف محدوًدا ليس املسيطر
املرء، انتباَه لحظيٍّا يشتِّت فون» «آي لجهاز خريطٍة عىل التعليقات ح فتصفُّ األكرب. املوقف
سلوك من يبدو قد وبينما املادي. املوقف عىل التشتيِت ذلك إعماِل هدِف وجوِد مع ولكْن
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عمًدا يوسع األمر واقع يف فإنه السلوك، هذا جوفمان يصف كما متكاسل»، «أنه الشخص
املكاني. املوقف نطاَق

األفراد فيه ع يتوقَّ موقٍف يف جهاز إىل املرءِ تطلُُّع ا. مهمٍّ يكون ال قد األمر أن إال
نية عن النظر بغضِّ تشتيتيٍّا يبدو قد املادي للفضاء االنتباه يُظِهر أن معه املتواجدون
منفصَلنْي، موقَفنْي عىل الحفاظ عن مسئوًال يكون ما عادًة فاملستخدم ثَمَّ، ومن الفرد.
بشأن املادي الفضاء يف قاعدة ثمة بها. االلتزاَم تستدعي قواعد مجموعُة منهما ولكلٍّ
«االستغراقات املستخدمون يستغل لذلك، ونتيجًة منفصًال»؛ أو هدٍف، بال املرء «كون
املادي املرء تواُجِد لحْجِب كطريقٍة التكاُسل، يف الرغبَة ليخفوا أو ليَُسوِّغوا املضنية غري
صفحة ،١٩٦٣) مقبول» ظاهر بنشاٍط بالقيام التظاُهر من خادٍع بغالٍف ما موقٍف يف
هاتفه حامًال قريٍب ركٍن يف يقف أن أو مقعد، عىل املرء يجلس أن ذلك يعني قد .(٥٨
َف التوقُّ تخصُّ سلوٍك آداُب فهناك أيًضا؛ قواعد ثمة الرَّْقِميَّة، األمكنة سياق ويف املحمول.
بشأن محاذير وهناك املوقع، عىل معتمدة اجتماعية شبكة يف دخولك وتسجيل تفعله ا عمَّ
مربٍع بُْعِد عىل متواِجٌد ما شخًصا أن لو شبكتك. يف ا» جدٍّ «القريبني األشخاص أحد تجاُهل
املستخدم يُْخفي أن يستدعي املوقف هذا تتجاهله. أن ما نوًعا الفظاظة فمن واحد، سكنيٍّ
يف «أنا مثل تحديثًا ينرش أن مثًال فيمكنه أخرى»؛ بطريقة «منشغًال يبدو بأْن استغراَقه
يكون الرَّْقِميَّة، األمكنة يف بالقطار». ِللَّحاق اآلن أمري من عجلٍة يف «أنا أو اآلن»، اجتماع
ماديٍّا الدوام عىل ليس املكاني فالفضاء ذلك ومع املسيطر، االستغراق هو املكاني الفضاء
الفضاء «للموقف». املرء تقدير عىل التكنولوجيا تؤثِّر للشارع، املادي الفضاء يف فقط.
ما. شاشٍة صوب ًها موجَّ املرء انتباُه يكون عندما حتى املسيطر، االستغراُق هو املادي

انتباُه ينطلق بينما قائًما، املادي املوقف ترابُُط يظل الرَّْقِميَّة األمكنة يف لذلك، ونتيجًة
حيال أيًضا بنَّاءًة تكون بل فحسب، بالتساُهل تتميَّز ال االنتباه بؤر من بيئٍة نحَو املستخدم
بإرساِل منشغًال يكون قد الشارع يف الشخص ذلك ومظهره. الحرضي الفضاء خربِة
منشغًال يكون قد أيًضا فإنه ذلك من وبالرغم األرض، أقايص يف له زميٍل إىل نصية رسالٍة
اآلخرين تعليقات من — حاليٍّا فيه يتواجد الذي باملكان ترتبط معلوماٍت عن البحث يف
تواُصٍل حالِة يف يكون قد أو — املكان لذلك الحرضي التاريخ إىل ما، مطعٍم حول وآرائهم
األمكنة فرتكيبُة الشارع؛ من األخرى الجهة عىل مقًهى يف وجوُده تصاَدَف شخٍص مع
املادي املوقُف دام ما االنتباه بؤر من متنوعة كبرية بمجموعة تسمح أن يمكن الرَّْقِميَّة
أنه والواقع آَخر). بشخٍص يصطدم الذي النصية الرسالة كاتِب حالِة يف (كما ُمْغَفًال ليس
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التوقعات تتبدَّل سوف َع، التنوُّ هذا لتستوعب الحرضي للفضاء املقبولة املعايري ل تحوُّ مع
انتباهه بؤرَة يغريِّ أن فيها للمرء يمكن فضاءات هي الرَّْقِميَّة فاألمكنُة ثَمَّ ومن معها؛
كونه مجرِد من كثريًا أرحُب املوقف أن املفهوم من ألنه وذلك املادي؛ املوقف إطار خارَج

ماديٍّا. قريبًا

باالنرصاف» «اإلفالت (2)

— بحريتهم لتمتُّعهم رشًطا — األفراَد تجرب الكربى املدن ألن أسِفه عن سيمل أعَرَب بينما
التعامل) تجنب (أو للتعامل وسيلة وهي مباٍل، ال توجه باستخدام أنفسهم يحموا أن عىل
املستمر االستغراق معضلَة جوفمان تناَوَل ومحسوب، عقالنيٍّ ٍظ بتحفُّ تتَِّسم العاَلم مع
من بدًال إطرائيًة. كانت لكنها مختلفة، زاوية من الحرضية العامة الفضاءات يف واملكثَّف
املدن يف املستمرة الفوىض حالة مع للتعامل عقليٍة، حالٍة يف دائمة تغيريات وقوع افرتاض
الهروب بُفَرِص الناس يتعلَّق العامة، االجتماعية املواقف يف أنه جوفمان الَحَظ الكربى،

(الذهني)». «االنرصاف اسم هذا عىل وأطَلَق لحظيٍّا، ولو

للفرد يمكن اجتماعي، موقف ضمن اجتماعيٍّ نشاٍط يف خارجيٍّا املشاركة عند
العاَلَم — الجميع يعتربه وما — يعتربه ا عمَّ باإلعراض النتباهه يسمح أن
يكون خيايل لعاَلٍم الزمن، من لفرتٍة نفَسه، ويسلِّم ، الجادَّ العاَلَم أو الحقيقي
أن يمكن الَجْمع عن الداخيل النزوح من النوع هذا فيه. الوحيد املشارك هو

.(١٩٦٣) «بعيًدا» عليه يُطَلق

أيًضا معناها وكان آخر، فضاء إىل ذهنيٍّا انسحابًا جوفمان، عند «بعيًدا» معنى كان
لألفراد يمكن بالرضورة. للموقف اضطرابًا تتضمن لم لكنها املوقف. يف التواُجد امتناع
أْن فمثًال: حاله؛ عىل املوقَف ينظِّم الذي االجتماعي الطقس يظل ذلك ومع «يبتعدوا»، أن
مطاَلعُة حدوثه عىل تساعد ما غالبًا مزدحم، رصيف عىل يسري بينما يهيم عقله املرءُ يرتك
لوم» دون «االنرصاف جوفمان يدعوه ما وهذا محمول، هاتٍف أو مجلٍة أو إعالنية الفتٍة
بأن االنطباَع ن لنُكوِّ املادية البيئة يف أشياء عىل االنتباَه نركِّز فنحن .(٧٠ صفحة ،١٩٦٣)

املوقف. عن َلْحَظة ِلمجرد انرصف قد انتباهنا
السيطرُة من يتمكنوا حتى «بعيًدا»، حالة من الناس يبدأ أن شائًعا أصبح أنه أو
ل ومشغِّ األذن سماعات استخدام موقَف املثال سبيل عىل لنأخذ العودة. توقيِت اختياِر عىل
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يعرفهم الذين األشخاص أحَد املرءُ صاَدَف إذا مزدحمة: شارع زاوية يف الرَّْقِميَّة الوسائط
بيضاء سماعات يضع الشخص ذلك وكان الشارع، عبوَر انتظاره أثناء سطحيًة معرفًة
يبتسم أن يمكنه إذ املوقف؛ يف مختلًفا مسلًكا يسلك أن املقبول فمن أُذنَيْه، من تتدىلَّ
أو ثانيًة. بوجهه يشيح ذلك وبعد أذنَيْه، من السماعات ينزع أن دون برأسه ويُوِمئ
ويتجاذب أذنَيْه من السماعات ينزع أن مخاطبه، إىل يتحدَّث أن ا حقٍّ يريد كان إْن يمكنه،
ناحيٍة من العابرة. املقابالت هذه تستلزمها التي القصرية األحاديث تلك من حديثًا معه
فسيكون ُمِسيئًا، يبدو أن يُِرد ولم اإلطالق، عىل األذن سماعات يضع يكن لم إْن أخرى،
بوجهه اإلعراض من تمنعه االجتماعية فالتقاليُد األخري؛ االختياَر يسلك أن له املالئم من
صنع أو املدينة، لتصفية وسيلًة التكنولوجيا تقدِّم الحالة هذه ويف تماًما. اللقاء وتجاُهل
من الفرَد تُمكِّن التي بالطريقة ولكْن سيمل، إليه أشار الذي ظ التحفُّ من خارجي مظهٍر

يرتئيه. ما بحسب املوقف يف املشاركة
فإنه لوم، دون ينرصف أن من وبدًال «بعيًدا» وضع من املثال هذا يف الفرد يبدأ
آخر مكان يف هو املسيطر استغراقه أن الحالة هذه يف واملرجح لوم. دون بعيًدا يكون
من التفاعل قواعد عىل السيطرة مماَرسِة أهميَة املثال هذا يُظهر املكاني. املوقف بخالف
جيدة. عامة فضاءات إىل تؤدِّي ال ولكنها ما، فضاء عىل بالسيادة الفردي الشعور أجل
املعلومات، عىل سيطرًة األفراُد فيها يمارس فضاءات ذلك، مقابل الرَّْقِميَّة، األمكنة تمثِّل
املوقف عن «ينرصفون» عندما وحتى محليٍّا. املسيطر استغراقهم يُبُقون ذاته الوقت ويف
الذي املحيل املوضَع يستخدمون فإنهم املحمولة، هواتفهم عىل رسائَل ليستعرضوا املادي
تنظِّم اجتماعية قواعد هناك يظل أنه ومع الرَّْقِميَّة. الواجهة يف استغراقهم لينظموا فيه هم
املسيطر االستغراق ألن — االثنتني بني فيه ارتباَط ال تنظيًما والرَّْقِميَّة املادية الفضاءات
موقف. كلُّ اها يتلقَّ التي الرقابة نوِع ناحيِة من تخفيٌف يوجد فإنه — الحالتني يف واحٌد
لينظر أحدهم و«انرصف» مطعٍم، عن ويبحثون الشارع يف يسريون أشخاص ثالثة أن لو
القريبة، للمطاعم تقويمات فيه يجد أن يمكنه الذي فون» «آي هاتف عىل «ِيلب» تطبيق يف
املادي للموقف مغادرته أن املفهوم من حيث لوم؛ دون بانرصافه» «يفلت أن السهل فمن

الرَّْقِميَّة. اْلَمَكاِنيَّة أجل من هي
جوفمان: ح يوضِّ كما

اآلخرين مع حديٍث يف مليٍّا نستغرق أن ما حدٍّ إىل لنا مسموح العامة، األماكن يف
عىل التعدِّي أو املرور تعطيل إىل بنا ذلك يؤدِّي أالَّ رشيطَة معهم، نكون الذين
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أحدنا الحديث مشاركة عىل قدرتنا املفرتضأن من وكأنَّ الثابتة، اآلخرين حقوق
نتحدَّث. يروننا الذين اآلخرين مع مشاركته بإمكاننا أن ضمنيٍّا تعني اآلخر مع
شارٍع هاتِف باستخدام مرتفٍع بصوٍت محاَدثًة نُْجِري أن يمكننا أيًضا، ولذلك
نشاهدها أو املشاة، َسرْي لحركة ظهوَرنا ندير بينما ُحَجرْية، يف معزول غرِي
كانت إْن حتى ألنه الئقة؛ غري أنها يُعتَقد عباراٍت مستخدمني شارد، بذهن
مشاركة تحدث أن افرتاض يمكن للعيان، ماثلًة ليست اآلخر مع مشاركتنا
إدراكيٍّا. إليه، ذهبنا الذي املكان يخص فيما لذلك تربير ويوجد طبيعية، أخرى
بحق إليه نُستَدعى أن يمكن مألوف مكان هو «املكان» هذا ذلك، إىل وإضافًة

(٨٦ صفحة ،١٩٨١) األمر. لزم إذا

يف هو ما ليس املثال هذا يف املهم األمر ولكن وسيط، عرب املحادثات عن جوفمان يتحدَّث
يتحدَّث الذي الشخص أنَّ ولكْن ُحَجرْية، يف املعزول غري الشارع هاتف من اآلخر الطرف
هذا يف املشرتكون اآلخرون األشخاُص دام وما مألوف. مكاٍن إىل انرصف قد الهاتف يف
اضطرابًا االنرصاف فْعُل يُْحِدث أن املحتمل غري فمن انرصف، أين إىل يستوعبون املوقف
التفاعل لتحسني كوسيلٍة — املرء غاَدَر ما إذا الرَّْقِميَّة، اْلَمَكاِنيَّة من حالٍة يف للموقف.
السهولة فمن — املسيطر استغراقه حالة يف استمراَره ُمْقِنعة بطريقٍة وأوَضَح املحيل،

لوم. دون بانرصافه» «يُفلت أن بمكاٍن
مع القهوة من كوبًا تتناول مقًهى يف جالسة سيدة الصدد: هذا يف مثاٍل يف ْل ولنتأمَّ
— هاتفها يُْصِدر عائلتها، عن صديقتها من سؤاٍل عىل الردِّ يف ترشع إن وما صديقتها،
ه وتتوجَّ تُْكِملها وال الجملة منتصف يف السيدة ف فتتوقَّ أزيًزا؛ — املائدة عىل املوضوع
إىل لتنظر درجة ٣٠ بزاوية الهاتَف وتُِميل الواردة، الرسالة عىل لتطَِّلع هاتفها إىل بناظَريْها
اآلَخر الجانب عىل مطعٍم يف تواُجُده تصاَدَف شخٍص من تنبيٌه جاءها قد أْن فرتى الشاشة،
«فورسكوير»؛ تطبيق عىل نَرشتْه الذي التحديَث رأى املطعم يف هو وبينما الشارع، من
— صديقتها أما جانبًا. الهاتف وتضع موجزة، نصية برسالة وتبعث لوهلٍة، ف فتتوقَّ
بينما مقعدها عىل جالسٌة وهي للوراء ظهَرها فُرتِجع — جليٍّا عليها الضيق يبدو التي
أن لصديقتها ح توضِّ رسالتها، من السيدة تنتهي أن وبمجرد بالرسالة. صديقتُها تبعث
لتُلِقي باملقهى تمر أن وتريد بالجوار — املشرتكني املعارف من وهي — األخرى صديقتَها
الصديقة هذه حال إىل الحديُث ويتجه رسيًعا التوتر حدُة تنكرس التفسري، هذا بعد التحية.
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مربَِّر ألن ولكْن «املقاطعة»، هذه بسبب ملحوًظا ًا تغريُّ املوقف َ تَغريَّ املثال، هذا يف املشرتكة.
بذلك. تفلت أن لها ا جدٍّ سهًال كان املحيل، املوقف إىل ه ُوجِّ «االنرصاف»

إىل وتتحدَّث نفسه املقهى يف جالسٌة نفسها السيدة تلك التايل: املثال ِل َلنتأمَّ واآلن
الوارد، الرقم إىل وتنظر فتتوقف، الهاتف، يرن جملتها، منتصف ويف نفسها، الصديقة
قصرية: بجملة — صوت بال — شفتيها وتحرك واحًدا إصبًعا وترفع املكاملة، وتستقبل
الحديث يف وتستمر ماديٍّا، تواُجًدا معها املتواجدة لصديقتها تقولها واحدة.» «لحظة
تنقل الحالة، هذه يف القادم. لألسبوع خططهما عن الهاتف عىل األخرى صديقتها مع
لتربير لديها نية وال فيه، تتواجد الذي املحيل الفضاء عن بعيًدا املسيطر استغراقها
لقد ذلك، عن «أعتذر بجملة: املادي املوقف إىل وتعود الهاتفية املحادثة وتخترص غيابها،
املكاملة أن مع الحديث. وتواصالن صديقتُها فتبتسم ألسابيع.» بها االتصال أحاول كنُت
املتواجدة لصديقتها مراعاًة أبَدْت قد السيدة وأن دائًما، تعطيًال املوقَف تُعطِّل لم الهاتفية
متواجدتني كانتا الذي املحيل املوقف يف الهاتفية املكاملة تدمج لم فإنها ماديٍّا، تواجًدا معها
النسبية، الرباءة بني ترتاوح اللقاء، هذا إليها يئول أن املمكن من كان عديدة طرٌق ثمة فيه.
الهاتفية املكاملة انفصلت السابق، املثال يف ولكن .(٢٠٠١ (بالنت، الرصيحة الفظاظة وبني
حاجِة فمع الرَّْقِميَّة، األمكنة يف أما الفضاء. عن بمعزٍل تجرى فاملكاملة املحيل؛ املوقف عن
يعزِّز الحالة تلك يف االنرصاف فإن ما، جهاٍز استخدام يف لينهمك «االنرصاف» إىل املرء

. باملحيلِّ املسيطر االستغراق
تنميته. أو اجتماعي موقف من للحدِّ التكنولوجيا الستخدام عديدة طرق توجد
يف العامة فاي» «واي شبكات استخدام (٢٠٠٨) جوبتا ونيتي هامبتون كيث يدرس
متفاوتة؛ نتائج عن بحثهما وأسَفَر الطرق، تلك بعض الكتشاِف وسيلة باعتباره املقاهي
«شبكات أن فرضية ويضعان العامة»، الخصوصية «نزعة يدعوانه ا ممَّ يحذِّران فهما
الروابط بها تنتفع للتفاُعل، رشانق من مكوَّنًة ستصبح العامة األماكن يف فاي» «واي
يشاركونه الذين اآلخرين مع تفاُعالت أيِّ عن املرءَ ف وتُْرصِ بالفعل، القائمة الحميمة
الخصوصية». نحو القائمة النزعة تعزيز إىل األمر نهاية يف وتؤدي نفسه، املادي املكان
يستخدمون قد الناس أن وهو صحيًحا؛ يكون قد العكس أن أيًضا يزعمان ولكنهما
املقاهي عن دراستهما يف يشغلونها. التي األماكن يف أشدَّ انخراًطا لينخرطوا التكنولوجيا
األجهزة يَاه سمَّ األول فاي»: «واي شبكات مستخدمي من نوعني َدا حدَّ وسياتل، بوسطن يف
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«خلفيًة بوصفها املقاهي يستخدمون الذين األشخاص بذلك وقَصَدا البرشية، املحمولة
«يستخدمون الذين املكان، صانعو الثاني والنوع ألعمالهم»، إنهائهم حول ترتكز لنشاطاٍت
للفضاء االجتماعي» «الصخب يف للدخول منطقية مقدمة بوصفها املحمولة الكمبيوترات
املحمولة الكمبيوترات البرشية» املحمولة «األجهزة نوع يستخدم وبينما فيه». واالنخراط
املشهد؛ يف لالندماج مربًِّرا املكان صانعو يستخدمها العامة، مع التفاعل من يحميه درًعا
مثل لآلخرين مداخل وتقديم يفعلونه، ما حول حديٍث يف لالنخراط متلهفني يبدون إذ
مشاهدة من اآلخرون يتمكَّن كي شاشاتهم اتجاه تغيري وحتى شاشاتهم، فوق من النظر
املحيل املوقف عن النظر بغضِّ جهازه إىل البرشي املحمول الجهاز ينرصف يفعلونه. ما
مفيدة؛ الدراسة هذه إن املحيل. االنتباه ليجذب املكان صانع ينرصف بينما به، املحيط
هذه يف وهي ذاتها، التكنولوجيا الستخدام متباينة هات توجُّ لوجود االنتباه تسرتعي لكونها
مستخدم مقاصد يف بالكلية التوجهات بني التباين يكمن املحمولة. الكمبيوترات الحالة
األمر أخرى، بعبارة املحيل. املوقف سياق يف املقاصد تلك توصيل وطريقة التكنولوجيا

األداء. حول يدور كله

املأل املأل/أداء عىل األداء (3)

األشخاص) (وكذلك القريبة للمعلومات املرء إدراُك يُستهَلك. يشء مجرد ليست املعلومات
وايت وليام املدن تخطيِط خبريُ وَصَف عندما لألداء. سياًقا يكون أن أيًضا يمكن
«يمكن، حيث مانهاتن؛ يف سيجرام مبنى ساحِة إىل أشاَر الجيدة»، العامة «الفضاءات
ويتنزهون، ويتشمسون، يجلسون، شخًصا وخمسون مائة يتواجد أن صاٍف، يوٍم يف
من .(١٩٨٠) فارٍغ»» «بكالٍم والتحدث الفارغة، كالنميمة عابرًة؛ أحاديَث ويتبادلون
ألناٍس الخارجي املظهر هي املكاني للفضاء العامة الطبيعة كانت وايت، نظر وجهة
فارغ»). «كالم (أي محتًوى التفاعالت لهذه يكن لم لو حتى اآلخر، مع أحدهم يرتابطون
إنهم حتى العام، للفضاء التمثيل هذا يف ا تامٍّ اعتقاًدا املدن ومخطِّطو املعماريون اعتقد لقد
يف وليس الفعيل الواقع يف مماثلة، فضاءات بناءَ يُِعيدوا أن لعقوٍد حثيثًة محاوالٍت حاولوا
االنطباعات يصنعوا كي الشوارع وأثاث املارة تقاطعات تصميم طريق عن فقط، املظهر
التصور هذا .(٢٠٠٠ للمدن، الحديث التخطيط وهيئة وماكورميك (التشيزي املناسبة
القرن تسعينيات فمنذ الرقمي؛ العالم يف طويًال تاريًخا أيًضا يمتلك العامة للفضاءات
واأللعاب النطاقات أو الزنازين ألعاِب مو ومصمِّ الدردشة ُغَرِف مو مصمِّ قدَّم املايض،

119



الرقمية املكانية

بكونها انطباًعا أعطت فضاءات بتقديم محدٍد؛ هدٍف نحو هة املوجَّ املستخدمني املتعددة
«المباداموو» بمجتمع الخاصة الفضاءات فمثًال، .(١٩٩٣ رينجولد، ١٩٩٣؛ (ديبل، عامة
«غرف بوصفها العامة الفضاءات وإىل نوم»، «غرف بوصفها إليها يشار كان اإلنرتنت عىل
السعيدة، وللمصادفات الَعَرضية، للمحادثات فضاءات خلق هو املقصد كان معيشة».

الجيدة». العامة «الفضاءات من بَوْحٍي مصادفًة ببعض بعضهم الناُس فيها يلتقي
محادثات إىل البعَض اجتذبَِت فضاءات الجيدة العامة الفضاءات كانت بينما وهكذا،
الساحات إىل وايت يشري لذا أوجبَتْها. التي هي الرائعة العامة الفضاءات فإن َعَرضية،
أنها روعتها وسبُب رائعة، أماكن بأنها مانهاتن مدينة وسط يف روكفلر مركز يف العامة

يقول: فإنه الشائع، الرأي من الرغم وعىل العروض. خالل من شهرتها عىل حافَظْت

يتواجد الذي املكان ليست وهي فقط، واحد جزء من السفلية» «الساحة تتكون
ومع ُمدرَّج. مرسح مدرجات يف يتواجدون الناس فمعظم الناس، معظم فيه
للمكان؛ الناس يجتذبون الذين أنفسهم هم السفلية الساحة يف فالناس ذلك
الطلق الهواء يف مقًهى إىل املكان ل يتحوَّ الصيف ويف التزلج، هناك الشتاء ففي
— باملئة ٨٠ حوايل عادًة الناس— من األكرب الجزء ويتواجد وعروضموسيقية.
الشارع بني املتوسط املستوى وبطول الشارع، بامتداد السياج حيث األعىل؛ يف
(وايت، الخامسة. الجادة من يبدأ الذي الرحب املمىش يف أو السفلية، والساحة

(٥٩ صفحة ،١٩٨٠

فاملعماريون كثريًا؛ فهُمه يُساء ألنه أسَفه وايت يُبِْدي الفضاء، هذا عىل ثنائه مع
مون يصمِّ للجمهور، فضاء خلق أجل من ولكْن الساحة، تصميم من باستمرار يقتبسون
املطاف «فينتهي السياق؛ من خاٍل لكنه فقط، السفلية للساحة مطابًقا تصميًما عادًة
ثم مدرجات، بال ملعب أو للجمهور، مكاٍن بال مرسٍح خشبُة لديهم تصري أْن إىل بهم
فيه)، املشاركة (أو ما عرٍض مشاهدة إن .(١٩٨٠) وقع» الذي الخطأ عن يتساءلون
العامة؛ للفضاءات نجاًحا تعطي التي األمور أحد هي رسمي، غري أم رسميٍّا أكان سواء
لالنرصاف. املقبولة الصور أحد هي الخامسة الجادة من الجليد عىل املتزلجني فمشاهدة
نوٌع أيًضا هو العروض من نوًعا باعتباره روكفلر، مركز يف الجليد عىل التزلُّج وبالتأكيد
شبه بسالسٍة ينتقل أن املكاني الفضاء لشاغل يمكن املثايل، املوقف ففي االنرصاف. من

املمارسات. من النوعني هذين بني كاملة
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لحد بعيًدا ويميض اليومية، التفاعالت يف األداء بأهمية (١٩٥٩) جوفمان يقر
أثناء فالناس والخلفية؛ األمامية بمنطقتيها املرسح لخشبة الضمنية التشبيهات استخدام
املرسحي، األداء وأنظمُة قواعُد عليهم تُْمِليه مسلًكا يسلكون املرسح خشبة عىل تواجدهم
ولكنهم ذلك، يفعلوا أْن منهم املشاهدون ع ويتوقَّ املرسحي، بالنص ملتزمني املمثلون فيظل
حيث الكواليس إىل الرتاُجع يمكنهم إذ املرسح؛ خشبة عىل يظلوا أن عىل ُمْجَربين ليسوا
انتهائه بعد املرسح. خشبة عىل هي كما بشدة ُمراَقبة غري االجتماعية األنظمة تكون
أن املرسح عمال إىل ويشتكي املرسح خشبَة يغادر أن للممثِّل يمكن املشاهد، أحد من
من املرسح، خشبة إىل يعود عندما ذلك، ومع الليلة». مستجيب غري ا حقٍّ يبدو «الجمهور
عندما النادُل هذا ف يترصَّ نادًال، األمثلة أحد يف جوفمان يصف الرأي. هذا يُضِمر أن ع املتوقَّ
يف يكون عندما فاته ترصُّ عن مختلفًة ترصفاٍت األمامية) (املنطقة الطعام غرفة يف يكون
باملطبخ والعاملني النُُّدل وإىل بطريقٍة املطعم زبائن إىل فيتحدَّث الخلفية)؛ (املنطقة املطبخ
يفهمون املمثلني كل أن هو املوقف هذا يف ا حقٍّ لالهتمام املثري األمر تماًما. مختلفة بطريقٍة
إىل يرتاجع قد النادل أن يعلمون املطعم وزبائن والخلفية، األمامية املنطقتني بني التمايَُز
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النادل أن باملطبخ العاملون يعرف وبالطبع مختلف، نحٍو عىل ويتكلم الخلفية املنطقة
ثابتًا العرض يظل املرسح». خشبة «عىل يصبح عندما عرًضا يؤدي أن عليه سيكون
الطعام، غرفة يف — عمًدا أو َعَرًضا — املطبخ حديُث ُسِمع فإذا واضحًة، املناطق دامت ما
روكفلر مركز يجعل ما إىل ثانية مرًة َفْلننُظْر العرض. أداء يف اختالٌل يحدث فساعتَها
ولكنها للمتفرجني. والثانية العرض، ملؤدِّي واحدة ساحتني: لوجود فقط ليس ذلك ناجًحا.
خلفها. وإما املرسح خشبة عىل إما يصبح أْن ُمجَربًا ليس املرء ألن رائع»؛ عام «فضاء
املشاهدة ل وتتحوَّ مشاهدة، إىل األداء ل يتحوَّ أن يمكن حيث الفضاءيْن؛ بني انسيابية توجد
املشاهدة أو األداء ِفْعَيلِ وِكال أخرى. أمور إىل املرء يلتفت بينما مشاهدة كأنه يبدو ما إىل

مركزيٍّا. املحيل املوقف يكون الحالة هذه ففي اآلَخر؛ إىل يُِحيل
إىل لالهتمام مثريًا إضافيٍّا عنًرصا (١٩٨٥) مريويتز جوشوا االجتماع عالم يضيف
يف التجسيدية االستعارات عىل االعتماد يف يفرط جوفمان أن يزعم فهو جوفمان؛ معادلة
يُفَرض أن أيًضا يمكن الواقع يف والخلفية األمامية املنطقتني بني التمايَُز وأن توضيحاته،
مثال يف الخلفية واملنطقة املرسح خشبة بني فاالنتقاُل املعلومات»؛ ق «تدفُّ طريق عن
إىل فضاء من ل التنقُّ عىل مجبوٌر املمثل إن إذ املكاني؛ بالفضاء حرفيٍّا تقيًُّدا متقيد جوفمان
وسيط، عرب أم مباِرشًة أكانت سواء املعلومات، تدفق «أنماط أن مريويتز يزعم بينما آخر.
أخرى، بعبارٍة .(١٩٨٥) املناسبة» واألفعال األسلوب ودالالت املوقف تحديد عىل تساعد
معلوماتيٍّ ٍ بتغريُّ تتأثَّر أْن يمكن — للمكان املادية البيئُة جزئيٍّا تحدِّدها التي — األداء طبيعُة
املطبخ، إىل يدخل الذي النُُّدل كبرِي مثاَل مريويتز يستخدم املثال: سبيل عىل املوقف، يف
املتوافق املسرتخي االجتماعي والنظاُم مرسٍح، خشبِة إىل الخلفية املنطقُة ل تتحوَّ وفجأًة
أدائه. ضبط إعادة عىل ُمجَربًا النادل يصبح لذلك وتبًعا اآلن، يتبدَّل املطبخ حديث مع
والخلفية، األمامية املنطقتني ثنائية من بدًال أنه نتخيَّل أن الحاالت، بعض يف يمكننا، أو

.(١٩٥٩ (جوفمان، ثنائية» مرسح «خشبة جوفمان عليه يطِلق ما إلنشاء داٍع يتواجد
أداءَ تتطلَّب ذاتها حد يف الرَّْقِميَّة األمكنة فإن تنَْي، منصَّ وجود من بدًال أنه بَيَْد
يف ذُِكرت (التي «بوتفايرتز» مثل لعبًة تلعب فلكي واحدة؛ منصة عىل لجمهوَريْن عرٍض
أمام يؤدِّي بينما اآلخرين، الالعبني أمام الالعب يؤدي أن ذلك يستلزم الثالث)، الفصل
يكون بأْن املوقف د يتعقَّ أن ويمكن املادي. الشارع يف معه يتشاركون الذين املشاهدين
معه؛ نفَسه السكني املربع يتشاركوا أن أو املدينة، من اآلخر الجانب يف «بوتفايرتز» العبو
البعيدين الالعبني إن إذ مشوًَّشا؛ أصبح قد الحالة هذه يف والبعيد القريب بني فالتمييُز لذا
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ذلك وعىل لالعب، املحمول الهاتف شاشِة عىل رقميٍّا التواُجد يف مشرتكني يكونوا أْن يمكن
آخر توتر ثمة ذلك، إىل وإضافًة املحيل. املوقف يف «مشاركون» بأنهم يُوَصفوا أن يمكن
— يكونون ال أو — يكونون قد الذين املادي، التواجد يف املشرتكني األشخاص بني يطرأ
غري املشاهدين كون مع فحتى ٌد؛ معقَّ واملشاهدين الالعبني بني والتمييُز اللعبة. من جزءًا
من جزءًا كونهم إىل استناًدا الفضاء يف متداِخلون فُهْم العبني، بصفة اللعبة يف مشاركني
فمثًال اللعبة؛ فضاء إىل بالجمهور يَُزجُّ الحاالت بعض يف فإنه ذلك ومع اللعبة. جمهور
من ،(٢٠٠٣ ريالتي، ميكسيد ومعمل ثريي، (بالست يو» أروند أول روي «آنكل لعبة يف
إيجاُد لهم يتسنَّى كي معلوماٍت عن املتواجدين األشخاَص الشارع العبو يسأل أن املفرتض
إرشاداٍت عىل «بوتفايرتز» العبو يحصل قد نفسه، النحو وعىل روي». «العمِّ مكتِب موقِع
مجهوَل غريبًا أن لو وهكذا آَخر). (العب «روبوت» فيه يتواجد مكانًا يجدوا كي غرباء من
جمهورها؟ من أم اللعبة من جزءًا الشخص ذلك أَفيُعتَرب اللعبة، نتيجة عىل يؤثِّر الُهِويَّة
هذا يف مناسب توضيحي مثاٌل الثالث) الفصل يف نُوِقش (الذي «فورسكوير» تطبيق
مستخِدٌم ل يسجِّ عندما العروض. أداء من صغرية مجموعات عىل مبني فالتطبيق السياق؛
تواُجَد مجازيٍة بصورٍة يشبه ذلك الفضاء. يف تواُجَده يعلن فهو ما، موقٍع يف «تواُجَده»
وعندما للمشاهدة. حوله «أصدقاؤه» ع يتجمَّ بينما روكفلر، مركز يف السفلية بالساحة املرءِ
الذي للجمهور يؤدِّي أن تواُجَده َل َسجَّ الذي الشخُص يحتاج فضاء، أيَّ ماديٍّا املرء يشغل
يف املادي الفضاء عن ينرصف أن أيًضا ويحتاج (التطبيق)، وسيٍط عرب تسجيله رأى
هذه بأن يجادل أن يمكن املرء أن ومع التطبيق. عىل مكانَه تسجليه يتطلَّبها التي الفرتة
املتزلِّج عن اليشء نفس قوُل املمكن فمن املوقف، عن املؤدي انفصال عىل تساعد املمارسة
وملحوٌظ، واضٌح الجليد عىل املتزلِّج عىل املسيِطر فاالهتمام روكفلر؛ مركز يف الجليد عىل
الحالتني يف فالناتج ذلك ومع وضوًحا. أقلُّ «فورسكوير» مستخِدم عىل املسيطر واالهتماُم
فإن «فورسكوير»، تطبيق تستخدم أم الخامسة الجادة يف تقف أكنَت فسواءٌ متشابه؛
يصبح منه الذي السياَق هو املتفرجني مكاُن ويصبح املتفرجني، مشهَد يصبح األداء فضاء
تنظيم أجل من مهم أمٌر املادي الفضاء تصميم أن من الرغم وعىل معنًى. العام للفضاء
بنفس يكون أن يمكن املعلومات ق تدفُّ أن ح توضِّ األمثلة تلك فإن االجتماعية، املواقف
األداء فضاءات املعماريني مراعاة عدم بشأن وايت تخوُّف ينتهي وبهذا التأثري، من القدر
يُِسيئون روكفلر، مركز يف الساحات دور فْهَم عادًة الناس يُِيسء مثلما تماًما املتنوعة.
أن عىل دليٌل وثمة ما. فضاء يف االندماج إمكانات عىل املعلومات ق تدفُّ يؤثِّر كيف فْهَم أيًضا
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وأنهم الحرضية، الفضاءات يف للتكنولوجيا استخدامهم يف سفوًرا أكثر أصبحوا قد الناس
٢٠٠٢؛ (جورناي، القريبة الروابط عن بعيدين بأشخاٍص االتصاَل لون يفضِّ أصبحوا
املرءُ يتجاهل أن يستلزم ال االنرصاف أن عىل دليًال أيًضا هناك أن إال .(٢٠٠٥ هابوتيش،
مكاٍن مجرد وليس رقميًة، مكانيًة بالفعل تكون فإنها ذلك، يحدث وعندما املحيل، املوقَف
ذات التكنولوجيات استخدام يف ع التوسُّ استمرار ومع اضطرابَه. الرَّْقِميَّة الشبكُة سبَّبَِت
وسيؤدِّي ات تغريُّ ستشهد الفضاءات طبيعة فإن الحرضية، الفضاءات يف املكاني اإلدراك

املدن. طبائع يف ات تغريُّ وقوِع إىل بالتايل ذلك

املعدَّلة الحرضية الفضاءات (4)

الجملة: بهذه العقلية» والحياة الكربى «املدن ١٩٠١ لعام مقالته (١٩٧١) سيمل يُنِْهي
الحياِة وذروَة أصَل لتصبح هذه الحياة قوى تطوَّرت أن منذ — الحياة يف مهمتنا «ليست
أن — كخلية الزائل وجودنا بدء منذ أكثر، ال كجزءٍ إليها ننتمي التي بأرسها التاريخية
األمكنة نفهم ألْن نسعى نحن وباملثل، نفهم.» أن هو فقط دورنا ولكن نصفح، أن أو ندين
فيها. لنحيا رائعة عامة فضاءات َم لنصمِّ استخدامها طريقة فهم يف نبدأ لعلنا الرَّْقِميَّة
الوصول حقيقَة رين ُمسخِّ متنوعة، بطرق دوريٍّا استخداًما التكنولوجيا الناس يستخدم
هذه يستخدمون الحاالت، بعض ويف الحرضي. الفضاء يف اليومية تفاعالتهم يف الشبكي
حاالت يف أنهم إال باالنرصاف»، «االبتعاد العام؛ الفضاء عن أنفسهم ليبعدوا األدوات
استخدام طريق عن العام الفضاء نطاق لتوسيع نفسها الوسائل يستخدمون أخرى
يف نرغب ما املحيل. املادي الفضاء يف تأثرٍي إلحداث الشبكات يف املوضعية املعلومات
ليس العامة الفضاءات يف املكاني اإلدراك ذات التكنولوجيات انتشاَر أن هو هنا إيصاله
الذين أولئك لكل عكسيٍّا مثاًال الرَّْقِميَّة األمكنة تقدِّم تفكُّكها. إىل يقود أن املحتم من
شديدُة العامة الحرضية الفضاءات العامة. الفضاءات عىل التكنولوجيا تأثرياِت ينتقدون
الحرضية، للفضاءات متعددة استخداماٌت وثمة تحليلها، عىل قدرتنا يفوق بما التعقيد
ويجب االستخدامات. تلك من املزيد عن تكشف املكاني اإلدراك ذات التكنولوجيات أن كما
منصًة تصبح وأن األدواِت، هذه بالحياة النابضة الجيدة العامة الفضاءات تستوعب أن
يف واالنخراط املجتمعية املشاركة ومنها املحلية، الحياة يف االنخراط أساليب من للعديد
أولئك أيدي يف الرَّْقِميَّة األمكنة إىل الدخول قواعد أن لو ذلك، إىل إضافًة املدني. املجتمع
صنَّاُع يستطيع فكيف االجتماعي، التفاعل يف تُستخَدم التي املنصات هذه مون يصمِّ الذين
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فضاءاتنا حرفيٍّا ستشكِّل التي هذه، التصميم قرارات يف التأثري العام واملجتمع القرار
السؤال. لهذا املحتملة اإلجابات بعَض التايل الفصُل يقدِّم العامة؟

هوامش

.٢٠١٠ وجوليت، وليفيو هامبتون ٢٠٠٢؛ جريجني، ٢٠٠٤؛ لينج، انظْر: (1)
.(٢٠٠٢ نوفمرب ٨) سيلفا إي سوزا دي مع مقابلة (2)

جيكوبس، ١٩٨٠؛ وايت، انظْر: والتفاعالت، االجتماعية الطقوس بخصوص (3)
التخطيط وهيئة وماكورميك التشيزي انظْر: أقوى، مجتمعاٍت وبخصوص .١٩٦٩
أمنًا، أكثر شوارع وبخصوص .٢٠٠٠ بتنام، ٢٠٠٨؛ هاس، ٢٠٠٠؛ للمدن، الحديث

.٢٠٠٢ جيكوبس، انظْر
حول لالهتمام املثري الشاشة». عىل «لقاءً هذا عىل (٢٠٠٦) وإينادا ليكوب يُطِلق (4)
املادي، املشرتك الوجود مع — بالتوازي حتى أو — بالتعارض توجد ال أنها اللقاءات هذه

املادي. املوقف مع بالتوافق متزايدة بدرجة تجري إنها بل
.٢٠٠٥ هابوتيش، ٢٠٠١؛ بالنت، ٢٠٠٢؛ بورو، ٢٠٠٢؛ جريجني، انظْر: (5)
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املجتمع

أن (٢٠٠٠) بتنام روبرت االجتماع عاِلم يفرتض وحيًدا»، البولينج «لعب كتابه يف
عنوان يف االستعارة توحي وكما بعض. عن بعضهم االنفصال يف ماضون األمريكيني
يلعبون فهم مًعا؛ يفعلونها ال ولكنهم أشياء، يف املشاركة يف يستمرون فهم الكتاب،
حياة من رسيًعا تتالىش املدنية املشاركة أن ويفرتض جماعات. يف ليس ولكن البولينج،
ذاتها باالستمرارية التقليدية املجتمع بنى يف يشاركون ال الناس وأن اليومية، األمريكيني
يف يشاركوا أن أو بأصواتهم، يدلوا أن تقريبًا املستبعد فمن مىض؛ فيما كانت التي
الجديدة، األلفية من األول العام يف محليٍة. منظمٍة يف يتطوَّعوا أن أو الحي، اجتماعات
املدنية املشاركة فإن لبتنام، وتبًعا سوداوية، كلها املؤرشات كانت الكتاب، أُصِدر حينما
أخرى تكنولوجيا وكل والتليفزيون، الضواحي، ثقافة منها: بأشياء مهدَّدة فهي خطر؛ يف

بعض. عن بعضهم الناس تفصل أن يمكن
«أََما بعنوان للكتاب، متاِبًعا مقاًال ساندر توماس وزميله بتنام نرش ،٢٠١٠ عام يف
يعيد يفرتضان، وكما النزعة. هذه يف ارتداًدا فيه َال سجَّ وحيدين؟» البولينج نلعب زلنا
انتخابات شهدت املجتمع. يف انخراَطه الشباب من سبتمرب» عرشمن الحادي بعد «ما جيل
السياسية، العملية يف الشباب مشاركة يف انتعاًشا و٢٠٠٨ ٢٠٠٤ لعاَمْي األمريكية الرئاسة
بقدرتهم أعظم تفاؤًال وأَبَْدْوا أكرب، بتواتُر السياسية املوضوعات يف يتناقشون الشباب وكان
القومية الفاجعة وبني التحوُّل هذا بني وبتنام ساندر يربط الدولة. يف تغيرٍي إحداث عىل
وعيًا استثارت الفاجعة هذه أن ويفرتضان سبتمرب، من عرش الحادي أحداُث جلبتها التي

مشرتٍك.1 جرٍح حول وجَمَعتْهم الشباب، بني ة واألُمَّ الحكومة بدور إيجابيٍّا
فكما معينة؛ بمسبِّبات الشباب توجهات يف التحول هذا ربُْط تماًما يصعب وبالطبع،
وال بالتأكيد، األثر بعُض االجتماعي التشبيك برمجيات لصعوِد كان مقالهما، يف يلحظان
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االجتماعية والتكنولوجيات املحمولة، األجهزة باستخدام واالتصال التدوين تجاهل يمكن
الرقمي، لالتصال الرسيع بالتنامي االستخفاف يف املعلقني بعض استمر وبينما األخرى.
من تقليديًة أكثر أشكاًال ُمفِسًدا االجتماعية، بالحياة ضارٍّا تأثريًا يؤثر أنه اعتبار عىل
الوسائُط هذه بها شكََّلْت التي بالطريقة التفاؤل شديدو آَخرون معلِّقون فهناك التواُصل،
واالجتماعية.2 السياسية الحياة يف املشاركة عىل واستحثَّتْهم الشباب، بني وطيدًة روابَط
«هذا أن مالحَظنْي الرَّْقِميَّة، الوسائط بشأن َحِذًرا تفاؤًال (٢٠١٠) وبتنام ساندر يبدي
تنتج لكي مطلوٌب الحقيقي الجهد وأن مهده»، يف زال ما التكنولوجي املدني االخرتاع
إذا خاصًة ،(١٥ (صفحة ودائمة» حقيقية مدنيًة «تأثرياٍت اإلنرتنت إىل املستندة األدواُت

تكوينها. عىل ساعَدْت أنها شكَّ ال التي االجتماعية للفجوات تتصدَّى أن عليها كان
ننظر أن السياسية، املشاركة وبني الشبكية التكنولوجيات بني االرتباط فهم يستلزم
الويب بني التداُخَل اعتبارهما يف وبتنام ساندر يأخذ ال املكاني. اإلدراك عىل املرتتبة اآلثار يف
يصنع قد الذي اآلَخر الفضاء هذا أنه عىل الويب رؤية يف يستمران فهما املكانية؛ واملواقع
لكي حياتهم يف الناُس أدَمَجها أداة أنها عىل رؤيتها مقابَل للمجتمع، دًة معضِّ سلوكياٍت
الشباب، وخاصًة الناس، يجعل ما إىل قة مدقِّ نظرًة نظرنا إذا اليومية. الحياة مهام يُنِجزوا
املكانيات تتيحها التي املزايا نتجاهل أن يمكننا فال العامة، الحياة يف انخراًطا أكثَر
اكتساُب بإمكانهم أصبح باملكان إدراك عىل الناس أصبح فكلما املدني؛ للفعل الرَّْقِميَّة
يف ات للتغريُّ مناقشتنا ضمن بالفعل هذا تناولنا املكانية. للمواقع السيايس بالتأثري وعي
املجتمع يف االنخراط زاوية من األمَر هذا نعالج أن اآلن ونريد العامة، الحرضية الفضاءات
أحيائهم يف الناس قدراِت تعزِّز وكيف املدني؟ العمَل الرَّْقِميَّة املكانيُة تستحثُّ كيف املدني.
تعميق حيث من لها املصاحبة التهديدات ما هو: أهميًة األكثُر واألمُر املحلية؟ ومجتمعاتهم

املشاركة؟ يف القائمة الفجوات

واملجتمع املحيل املجتمع (1)

يشء، كل يف لها؛ حَرص ال بطرٍق املحلية املجتمعات حياة يف املكاني باملوقع الدراية تؤثِّر
مع يتعاملون أناٍس إىل اإلنرتنت، عرب يتواصلون جريان إىل الحاشدة، االحتجاجات من
الناُس ر يسخِّ حيث املدن؛ يف املحلية الحياة يف اتجاه إىل نشري نحن الحكومية. الخدمات
روها وليطوِّ املحلية، مجتمعاتهم لينظموا الرَّْقِميَّة املكانيات استخدام إمكانيات والحكومات
لهذا أن ِعي يدَّ فالبعض خالفات؛ دون بالطبع يحدث ال ذلك أن إال مأمول). هو (كما
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كما — الفرضيُة هذه تستند املحلية. املجتمعات عىل وخيمًة آثاًرا االتصال من النوع
بني تربط التي األكاديمية الدراسات من َخْصب تاريٍخ إىل — الرابع الفصل يف ذكرنا
بارك روبرت افرتض املايض، القرن عرشينيات يف املحيل. املجتمع وتصدُّعات التكنولوجيا
مثل الحديثة، االتصال تكنولوجيات زادت بينما أنه (١٩٢٥ وبريجس، وماكينزي (بارك
املحلية؛ االجتماعية الت الصِّ عىل ر مدمِّ أثٌر لها كان االجتماعي، التفاعل فرص من الهاتف،
لهم. املجاورين الناس إىل ًها موجَّ يَُعْد لم حديثهم لكن أكرب، بقدٍر يتحدَّثون كانوا فالناس
إىل تدخل جديدة تكنولوجيا كل مع مرقده من يُبَعث أنه يبدو النقد، من معتاد نوع وهذا
حوََّلْت إذ الناس؛ عزل يف لتسبُّبها التليفزيون أجهزة عىل اللوم أُلِقي الشعبية. األحياء حياة
الويب عىل ونُِعي ،(١٩٨٥ مريويتز، ١٩٩٢؛ (سبيجل، خاص عام مجال إىل املعيشة غرَف
(كابور، السكني حيِّهم خارَج املتواجدين بأولئك الناس ربَْط مفرط نحٍو عىل ل سهَّ أنه
السابقة) الفصول يف ناقشنا (كما املحمولة الهواتف اتُِّهمت األخرية، اآلونة ويف .(١٩٩٣
٢٠٠٢؛ وآكوس، (كاتز القريبني عىل أفضليًة البعيدين بإعطاء العامة، باألماكن باإلرضار

.(٢٠٠١ عام بالنت، ٢٠٠٤؛ مورز،
للتكنولوجيا املعادي الشعور هذا لكن كليٍّا، االنتقادات هذه قدر من التقليَل نبتغي ال
محل يحل التكنولوجيا بمساعدة التواصل بأن خاطئة فرضية عىل االعتماد يف يرسف
القرن اجتماع عالم أشار ظهوره. قبل موجوًدا كان املحيل للمجتمع نموذجي شكل
«جاماينشافت» باسم النموذجي الشكل هذا إىل تونيز فرديناند األملاني، عرش، التاسع
املحيل») «املجتمع إىل فضفاضًة ترجمًة الكلمة (تُرتَجم و«الجاماينشافت» .Gemeinschaft
بأسلوِب ويَِيش الوطيدة، واألوارص الشعبية الثقافة عىل قائم جمعي اجتماعي شكل هو
تكون أن يجب التي بالكيفية تونيز َربََطه والتناغم، والعفوية الفطريُة سماتُه حياٍة
«الجاماينشافت» والُخلُق. والثبات والدوام األلفة من النموذجية اإلنسانية الروابط عليها
القربى من قوية بروابط مرتبطون وأعضاؤه طبيعي، بشكل للوجود يظهر محيل مجتمع
مجتمع كان تونيز، نظر وجهة ومن املشرتكة. والقواسم واملعتقدات والتاريخ والصحبة،
مصدر هو االجتماعية، املساندة من املستَمدة القوية بآلياته املحيل، «الجاماينشافت»
«جيزيلشافت» النقيض، عىل الصناعي. قبل ما واملجتمع الصغرية البلدات داخل التضامن
الكراهية يف «الجاماينشافت» «يناقض فهو املجتمع؛ وهو صوره) أحط (يف Gesellschaft
بالتفرقة، «الجيزيلشافت» يتسم يحويهما. اللذين (٢٥٢ (صفحة واالزدراء» الخفية
الشخصية املصلحة من عموًما تَنْتُج التي العقالنية والتفاعالت الحياة، أساليب وتفاوت
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التنظيم عرب مًعا الناس يرتبط املدينة. هو «الجيزيلشافت» اختصاًرا، الرسمية. والعقود
بدًال الرسمية القوانني بإنفاذ السلوك ويُنظَّم املشرتك، والتاريخ الُعرف من بدًال املكاني
الحياة عىل كاملًة سيطرًة سيطر «الجيزيلشافت» أن تونيز اعتقد االجتماعية. املعايري من
طريقها يف وهي ملحوظة، زالت ما «الجاماينشافت» من بقايا مجرد هناك وأن االجتماعية،

الزوال. إىل
السطحية؛ يف مفرط حديث هو املفقود» املحيل «املجتمع عن الحديث هذا لكن
األسايس تماُسَكه ر تُدمِّ املحيل املجتمع حياة إىل التكنولوجية اإلضافات كل أن فافرتاُض
والهاتف والسيارات والتليغراف الهاتف فأجهزة جمة؛ إشكاليات عىل ينطوي افرتاض هو
خالل الناس بني الوصل االجتماعية؛ الحياة تنظيم إعادة يف كلها أسهمت املحمول
كلٌّ األجهزة، هذه زادت االتصال. لقطع مربِّر تقديم وكذلك واالفرتايض، املادي الفضاءَيْن

واحد. آٍن يف االجتماعية العزلة ومن االجتماعي االتصال من معنٍي، بقدٍر
خطاب عىل التكنولوجيات، من غريه من أكثر مبني، فقط هو مختلًفا، ليس والويب
يف يُشار احتماله. يصعب حد إىل ابتُِذلت محيل» «مجتمع كلمة أن الواقع املحيل. املجتمع
اإلنرتنت، عرب محليًة مجتمعاٍت بوصفها الويب أنشطة غالبية إىل الشعبي اإلعالم وسائل
املحيل فاملجتمع لذا «الفيسبوك»؛ مجمل إىل اإللكرتوني الربيد لقوائم صغري آيل ع ُمجمِّ من
املجتمع يُفَهم بينما مثايل، تصور هو «الجاماينشافت» فمفهوم «الجاماينشافت»؛ هو ليس
تُقَرن ما عادًة الويب أن يف والسبب اإلنرتنت. عىل الناس من شبكة أنه عىل شعبيٍّا املحيل
تطبيق أن فلو اللفظ؛ معنيَِي بني املوازاة يف اإلرساف هو «الجاماينشافت» باضمحالل
لفظ إن نخشاه. يشء بالفعل لدينا َلكان الجديد، املحيل املجتمع هو عموًما «فيسبوك»
التشبيك ملواقع معينة استخداماٌت استطاَعِت لو ولكن معنًى، بال أصبح محيل مجتمع
واألصدقاء واألرسة الجريان ملجموعات العون يَد تمد أن «فيسبوك»، مثل االجتماعي،
ما هو هذا كليٍّا. مختلًفا شيئًا يعني فهذا لديهم، التضامن حسَّ تعزِّز بطرٍق لينسجموا

الرَّْقِميَّة. املكانيات يف يحدث أن يمكن أنه نفرتض
هي الرَّْقِميَّة املكانيات أن نفرتض أن نفسه بالقدر الخطأ من سيكون بالطبع، ولكن،
للحياة عقلنٍة عمليَة بالفعل تمثِّل الرَّْقِميَّة فاملكانيات «الجاماينشافت»؛ من الجديد الشكل
وهي قراءتها، لآللة يمكن بياناٍت إىل املحليتنَْي واملعرفة املعلومات ترتجم فهي املحلية؛
قابل خوارزمي نظاٍم يف املحلية النزعة به تتَِّسم الذي األسايس التقليدي التوجه تنظم
تجمع — جغرافيٍّا املحيل االتصال تحفيز بحكم — أيًضا ولكنها وللتوسع، لالستخدام
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تزداد التي «الجاماينشافت» دوافع وبني اإلنرتنت، عىل املحيل للمجتمع الذائع الشكل بني
اليومية الطقوسية االعتيادية اإلجراءات مع املستمرة االتصالية مزايا تَْمِزج وهي انحساًرا.

ما. مكانية بها تتَِّسم التي
كيف املحلية؟ فضاءاتها احتياجات لتلبِّي نفَسها املحلية املجتمعاُت تُنظِّم إذًا كيف
رسيع نموٌّ هناك كان طاملا تقاومها؟ أو الرَّْقِميَّة املكانيات مزايا الحكومات تستوعب
عىل املنتديات مثل: املحيل؛ ه التوجُّ ذات اإلنرتنت، عرب االجتماعية الفضاءات استخدام يف
هذه تسهم املكاني. اإلدراك عىل القائمة الهاتفية والتطبيقات االفرتاضية، والعوالم اإلنرتنت،
التقليدية العالقات ترتيب إعادة ويف األحياء، يف اليومية الحياة يف اإلنرتنت عىل الفضاءات
املحىل، املجتمع أعضاء ِقبَل من األخبار صناعة تتزايد ذلك، إىل باإلضافة وجاره. الجار بني
املدنية، للمشاركة وسائَل املحلية الحكوماُت وتبتكر الراسخة. األخبار مصادر ِقبَل من ال
خدماتها قائمِة يف البيانات إىل الوصول إمكانية يف والشفافية االجتماعي التشبيك بإدماج
يتشارك التي الطريقة صياغَة هذه الجديدة االجتماعي التفاعل منصات تُِعيد األساسية.

املحلية. مجتمعاتهم يف مًعا الناُس بها

األحياء يف االتصال إمكانية (2)

مخيلتنا يف يأتي ما عادًة ومرتابط، نشط سكني حي يف نعيش أن يعنيه فيما نفكر حينما
الذهن إىل يتبادر وال املجتمعية، واملراكز األمامية والرشفات الشعبية واملقاهي الحدائق
األحياء من متزايد عدٍد يف اإلنرتنت عرب التفاُعُل أصبح ذلك، ومع ويب. منتدى عامًة
الشبكات كانت وبينما األحياء. هذه يف للمشاركة ا مهمٍّ أمًرا العالم أنحاء مختلف يف
كانت — املرفهة األحياء جمعيات عىل تقليديٍّا مقصورًة التكنولوجيات بهذه تُبتَكر التي
جمعيات لتوسيع تاريخيٍّا تُستخَدم وتوزيعها اإللكرتونيَّة الرسائل لتباُدل اآللية عات املجمِّ
،٢٠٠٩ عام بحلول . التغريُّ يف آِخذٌ األمر فهذا — (٢٠٠٥ عام (كالينبريج، القائمة األحياء
عام منذ ٪١٣٤ مقداُره نموٍّ بمعدل ،٪٧٤٫١ الشمالية أمريكا يف الويب إشباع نسبة بلغت
األشخاص تنوع يف ملحوظة بزيادة هذا ويوحي العاملية). اإلنرتنت (إحصائيات ٢٠٠٠
الويب تستخدم التي هي املرفهة األحياء أن األرجح من زال ما أنه ومع باإلنرتنت. املتصلني
الرسعة عالية إنرتنت الناس من املزيد يمتلك االنكماش. يف آخذة فالفجوة الحي، شئون يف
و«ياهو جروبس»، «جوجل مثل االجتماعية األدوات استعمال سهولة وتتزايد منازلهم، يف

اإللكرتوني. الربيد وقوائم جروبس»،
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فهي، املحلية؛ املشاركة ديناميكيات من األدوات هذه قدَّمته الذي الرقمي الدعم َ َغريَّ
بجمعيات املقرتن أسفل، إىل أعىل من املتدرجة املحلية منهَج تُقاِوم يشء، كل وقبل أوًال
عىل املنتديات يف الناس يستطيع مركزية، منظمة يف املشاركة من وبدًال التقليدية. األحياء
إمكانية تتيح فهي هيكليًة؛ أقل أو هيكلية غري شبكات خالل من يتواصلوا أن اإلنرتنت
.(٢٠٠٧ هامبتون، ٢٠٠٣؛ وويلمان، (هامبتون الرسمية مع العارضة الحوارات اندماج
ألْن املرء يحتاج فال ا؛ جدٍّ منخفضة بالجريان باالتصال املرتبطة املعامالت تكاليف أن كما
أن بَيَْد ما. شخٍص مع لوجه وجًها للتعاُمل احتماٌل هناك يكون أن أو رسوم، أيَّ يدفع
هذه عىل االتصال وجود فمجرد األهم؛ الشأن هو ليس األمر نهاية يف املبادالت محتوى
استدامًة أكثَر اتصاٍل إىل تؤدِّي أن يمكنها قائم، محيل بمجتمع درايًة ن يكوِّ املنتديات

الناس. من محلية بشبكة
االتصال يكفل وتكراره، الحوار سهولة من اإلنرتنت عىل االتصال منتدى يزيد وبينما
الذين الناس يستخدم ما عادًة املعامالت. يف االحرتاز من قدًرا باملكان املقيَّد املحيل
بعًضا بعُضهم يَعرف إما وهم الحقيقية، ُهِويَّتهم املحيل اإلطار يف اإلنرتنت عرب يتواصلون
معلومات لديهم يكون أن املحتمل فمن ثَمَّ (ومن الشارع يف يتقابلوا أن يمكن أو مسبًقا،
الفهم سوء حدوث احتمال يقلُّ وهكذا، مسلكهم).3 أو اآلخرين املستخدمني شخصيات عن
هذا ل ويؤهِّ ،(٢٠٠٥ وآخرين، (كافانوه املواقف هذه يف الالذعة اإللكرتونية واملناكدات

املحيل. املجتمع تشكيل يف قياديٍّا، وليس مساِنٍد، دوٍر ألداءِ املنتدى األمُر
نشاط زيادة عىل تساعد األحياء منتديات أن َر تصوُّ عديدة تجريبية دراساٌت تدعم
املساندة أو الدعم من نوًعا تقدِّم أن يمكن اإلنرتنت عىل فاملنتديات األحياء.4 داخل االتصال
جريمة. عن تقرير أو املشاة، رصيف عىل بنقاٍش عام تذكري االعتيادية؛ املحلية للتفاعالت
يفعل ال وهو يعظِّمه. ولكنه عادًة، املبارش االتصال محل اإلنرتنت مدونات يف النرش يَُحلُّ ال
بني االجتماع علماء يفرِّق الناس. من أكرب عدٍد إىل بمدها ولكن الروابط، بتعميق ذلك
األوارص أما املقربني، واألصدقاء األرسة تشمل القوية فاألوارص والهشة؛ القوية األوارص
والجريان. املشرتكة، االهتمامات ذوي والناس املهنية، االتحادات تشمل ما فعادًة الهشة
الجريان مع والحميمة القوية األوارص فقط «ليست الحقيقة يف أنه، هامبتون كيث ح ويوضِّ
واإلفراط النفع، عظيَم يكون أن يمكن األوارصالهشة من الكثري وجود ولكْن االستثناء، هي
حيث ليست األحياء 5.(٧١٩ صفحة ،٢٠٠٧) ُمقيًِّدا» يكون أن يمكن القوية األوارص يف
منطقٍة يف القوية األوارص من املفرط فالعدد مرغوبًا؛ ذلك وليس أصدقائك، كل يعيش
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حذََّر الذي الطاغية الصغرية البلدات ثقافِة ونوِع القروي، الفكِر إىل يقود أن يمكن ما
أو العاملية املسائل عىل تغطِّي املحلية الشواغل أن يبدو حيث (١٩٧١)؛ سيمل جورج منه

ما. منطقًة تواِجه التي الكلية
األسقام لكل ترياًقا ليَسْت الشعبية األحياء حياة إىل ما شبكي مكوِّن إضافة إن
وبني الجريان بني فيما الجيد االتصال بني قوي ارتباط فثمة ذلك، ومع الحرضية.
كبريًا تفاوتًا هناك أن من الرغم وعىل .(٢٠٠٨ (جيفريز، األخرى الحي تماُسك مؤرشات
والفقر الَحراك ومستويات االقتصادية االجتماعية الظروف إىل استناًدا األحياء تماسك يف
نقاط بعض من يحدَّ أن يمكن عنرص هو الجيد فاالتصال املنازل؛ وملكية والتمييز
أقل الحي منتديات تطبيق تجعل هذه الضعف نقاط بأن البعض جاَدَل هذه. الضعف
ا جدٍّ القليلة التكلفة أن أظهروا آَخرين ولكنَّ .(٢٠٠٥ وآخرين، (كافانوه تأثريها يف كثريًا
يف يوجد مثلما اجتماعي التزام أيُّ هناك يوجد ال (مثًال: الرَّْقِميَّة املنتديات داخل للمعامالت
والتحيُّز، الفقر مثل السياقية، العوامل تأثري من كثريًا تحدُّ الهاتفي)، أو املبارش االتصال

.(٢٠١٠ (هامبتون، الحي سياق داخَل الرقمي االتصال كفاءة عىل
كلية عن منبثًقا بحثيٍّا مرشوًعا بوصفه بدأ الذي «آي-نيبورز» مرشوع حالة إىل لننظر
الذي «آي-نيبورز»، مرشوع ينترش لم بنسلفانيا. بجامعة والصحافة لالتصال أنينبريج
يستضيف وهو األحاديث، يف التداول عرب إال وكندا، املتحدة الواليات يف ٢٠٠٤ عام أُطِلق
أحياء من رقمي»، «حي ٦٠٠٠ عىل يزيد ما يؤلفون مستخدم، ألف ٣٠ عىل يربو ما حاليٍّا
أُجِري للمنصة، حديثة دراسة ويف كبريًا. تنوًعا متنوعة اقتصادية اجتماعية خلفيات ذات
تلك بني من .(٢٠١٠ (هامبتون، النظام يف نشاًطا األحياء أكثر من حيٍّا لخمسني تحليٌل
ُصنِّفت ٪٢٨ نسبة لكن املتوسطة، الطبقة ضواحي هي الغالبية كانت الخمسني، األحياء
بمدى ُعرِّف شديًدا، حرمانًا تعاني بأنها (٢٠٠٠ لعام السكان إحصاء أرقام إىل (استناًدا
خط تحت يعيشون الذين السكان ونسبة ود)، السُّ نسبة بحسب (ِقيَس العنرصي التمييز
يف الرَّْقِميَّة األحياء منتديات أن توضيح سبق أنه من الرغم وعىل البطالة. ومعدل الفقر،
والعمل االجتماعي التماسك من متزايدة مستويات إىل تؤدِّي املتوسطة الطبقة ضواحي
األحياء يف حتى أنه تُظِهر «آي-نيبورز» دراسة فإن ،(٢٠٠٣ وويلمان، (هامبتون الجمعي
والضبط االجتماعي التماسك مستويات أن نجد الواقع، يف شديًدا، حرمانًا تعاني التي
تجلَّْت التي لتلك مساويٌة الرقمي، النظام استخدام يف تجلَّْت التي الرسمي غري االجتماعي

.(٢٠١٠ (هامبتون، حظٍّا األكثر األحياء يف
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الحدوَد املنتدياِت تجاُوز ومع األحياء، حياة يف املنتديات هذه شهرِة تزايُد مع
املنتديات؛ هذه توزيع يف اإلنصاف إىل االجتماعية الحاجة تزايدت االقتصادية، االجتماعية
الشبكات، من باإلقصاء «ليس :(٢٠٠٩ كاستيلس(عام مانويل يشري كما تُماَرس، فالسلطة
الرَّْقِميَّة األمكنة تؤدي أن يمكن أخرى، بعبارة .(٤٣ (صفحة اإلدماج» قواعد بفرض ولكن
وهذه التماسك. مدلول تعريف إعادة يمكنها ما بقدر أقوى، محيلٍّ تماسٍك يف رغبٍة إىل
التي سواءٌ املحلية، املجتمعات عىل بالتساوي مفروضٌة الرَّْقِميَّة األمكنة فقواعد معضلة؛
إن وحتى الوسائل. هذه من ُحِرمت التي أو املناسبة التكنولوجيا استخدام وسائَل تمتلك
تفعل أن ًعا متوقَّ فسيكون الرقمي، االتصال يف للتشاُرك ًزا مجهَّ ما محيلٌّ مجتمٌع يكن لم
التي القوة زاَدِت اتساًعا، ازدادت فكلما الويب؛ تقدِّمه مثري جانبي َعَرض وهذا ذلك.
التي املناطق تزايد ومع .(٢٠١٠ (جوردون، بشموليتها االنطباع ترسيخ يف تستخدمها
الراسخ. النظام قواعد التباع الضغوط من أكرب قدٌر هناك يصبح الشبكة، يف مكانها تجد
ِبنْيَة مسألة مجرد ليس فهو مختلف؛ منظور ضمن الرقمي االنقسام جدلية هذا يضع
راسخة األدوات لهذه األساسية فالبنية السكان؛ من معينًا شطًرا تتجاوز تكنولوجية تحتية
الشبكي الربط يف يحدث نراه فما املحرومة. املحلية املجتمعات يف حتى مقبول، حد إىل
األمر يعود ال حيث املشاركة»؛ «فجوة (٢٠٠٦) جنكنز هنري يدعوه ما مع يتفق لألحياء
بفعالية املشاركة بها. فعله يمكن ما معرفَة يصبح ولكنه التكنولوجيا، امتالك مجرد
طريقة أفضل معرفَة وتعني القواعد، عىل ُمطَِّلًعا املرء يكون أن تعني رقميٍة مكانيٍة يف
إىل االتصال، أداة إتاحة يتجاوز ما وتعني، السياسيني، والستشارة بالجريان لالتصال
واللصق القص عىل القدرة واجتماعي. سيايس مكسب لتحقيق استخدامها كيفية معرفة
القدرات من واسع نطاق عىل تنطوي أولية رقمية معرفة هي اإلنرتنت عرب واملشاركة
القدرات هذه استخدام كيفيُة ف وتتوقَّ ،(٢٠٠٧ وآخرين، ولينهارت ٢٠٠٦؛ عام (جنكنز،

قائمة. اجتماعية تحتية ببنية ودعمها تصميمها كفاءة عىل ورعايته املجتمع لتعبئة

املشاركة تصميم (3)

الوصول، سهولة فمسائل املحلية؛ املشاركة مرشوعات من الكثري عىل َمأَْخذ هناك كان طاملا
يُستبَعد ما عادًة كاٍف. باهتمام تَْحَظ لم األحياء يف اليومية الحياة يف واالندماج واالستخدام،
يكفي لالتصال منصة تطوير بأن الشائع االعتقاد بسبب التصميم، قرارات من السياق
للنقد املرشوعات هذه تستجيب فلكي ذلك، ومع والسياسية. االجتماعية املشاركة لتشجيع
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التوظيف إلدخال تحتاج فإنها لالستخدام، القابلية وبشأن املساواة، انعدام بشأن املتصاعد
حتى وتنسيًقا وقتًا وامُلستدامة املناسبة األدواُت تستلزم إذ املعادلة؛ إىل الجماعة وديناميات

وتُنِجز. تبني
«ديجيتال يُدَعى املحلية للمشاركة إلكرتوني موقع اسكتلندا يف املثال: سبيل عىل
املستخدمني اإللكرتوني املوقع هذا منظِّمو يوظف مباَرشًة. املشكلة تلك مع تعاَمَل فايف»،
وورشات اإللكرتونية، املواقع تصميم يف اإلنرتنت عرب دروًسا ويقدِّمون بنشاط، ويدرِّبونهم
األدوات. استخدام عىل الجماعات منظِّمي ملساعدة املادي العالم يف املجتمعي للتعلُّم عمل
عىل الشبكة إىل ماديٍّ بأسلوٍب املكانية جلب فيه جرى الذي االستباقي اإلجراء هذا عمل

امُلشاِركة. لألحياء واالستدامة ع التنوُّ زيادة
بوالية بوسطن، يف نيبورز» فور «نيبورز مرشوع أيًضا يتَِّبعه الداعم النهج هذا
عام مارس يف أُطِلقت املحلية، األحياء بني الشبكي للرتابُط منصة وهو ماساتشوستس،
مدينة مع وبالتعاون ٢٠٠٩ عام يف باملدينة. بلني» «جامايكا حي احتياجات لتخدم ٢٠٠٨
وجوَد املوقُع زَعَم ،٢٠١٠ عام يناير من وابتداءً املدينة، نطاق يف املرشوع أُطِلق بوسطن،
أشخاص من للموقع زيارة آالف ١٠ من وأكثر به، لني ُمسجَّ مستخدٍم ٢٦٠٠ عىل يربو ما
جوزيف املجتمعي الناشُط نيبورز» فور «نيبورز مرشوَع بدأ شهر. كل يف مختلفني
يرغبون الجميع «ليس أنه بسبب الرَّْقِميَّة الشبكة هذه ابتكار أُلِهم إنه يقول الذي بورِسيلِّ
عىل القائم أيًضا هو وبورِسيلِّ .(٢٠١٠ شخصية، (مقابلة تعريف» بطاقات ارتداء يف
يزيد ما َع ووزَّ تعريف، بطاقة يوميٍّا ارتدى ،٢٠٠٧ عام ففي التعريف»؛ «بطاقة مرشوع
الراحة من أكرب بقدٍر الناس يشعر كي بوسطن، أنحاء كل يف تعريٍف بطاقِة ألَف ١٩ عىل
لالستدامة.» صالًحا يكن لم ولكنه ا، مهمٍّ أمًرا املرشوع «أثبََت وقال: جريانهم. مع للتحدث
الشبكة فكرة كانت التالية. خطوتي هو نيبورز» فور «نيبورز مرشوع «كان وأردف:
إىل حاجٍة دون الواقعية الحياة يف بعض إىل بعضهم يتحدثون الناس جعل هي الرَّْقِميَّة

.(٢٠١٠ شخصية، (مقابلة تعريف» بطاقات ارتداء
املدني، والعمل الجماعات تشكيل ل يسهِّ كي نيبورز» فور «نيبورز مرشوع م ُصمِّ
عىل أيًضا يعتمد ولكنه وحدها، الجغرافية الحدود عىل تنظيمه يف املرشوع يعتمد وال
واألطفال، األمان، مجاالت: بحسب الجماعات ُشكَِّلت الحي. نطاق يف املدنية االهتمامات
ال املثال سبيل (عىل الُقْرص وألعاب اللوحية، واأللعاب والَعْدو، الحي، يف والتجول والفن،
سبتمرب ٢٤ يف أنه ذلك: مثاُل املدني، والعمل املادية االجتماعات املرشوع وألهم الحرص)،
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حي يف بعينه شارٍع يف ساعات خمس يف الرسقة بدافع اعتداءات ثالثة وقعت ٢٠٠٩ عام
عىل الناس من املئات وحثَّ حيِّه، جماعِة إىل مخترصًة رسالًة بورِسيلِّ أرسل بلني. جامايكا
طوال الناس «ظل األحداث. تلك خرب لينرشوا املنطقة، يف منشورات ويلصقوا يخرجوا أن
وقائع َفْت وتوقَّ الشارع.» يراقبوا كي األمامية، رشفاتهم يف َعشاءهم يتناولون أسبوع

الحي. يف سلوكهم الناس َ غريَّ اإلنرتنت، عرب نُِرش يشءٍ وبسبب الشارع، يف الجريمة
الفرصَة الناَس ومنََح املعلومات، نرش يف اًال فعَّ نيبورز» فور «نيبورز مرشوع كان
بحيث النظام م ُصمِّ مستخدميه. من مطالبه َم حجَّ ألنه املعلومات؛ تلك عىل بناءً للعمل
املجتمعات هموم من االنتباه هذا ِصيَغ وقد املستخدمني، من متقطًعا انتباًها فقط يتطلَّب
الناس بدأ أخرى. بطريقة لينجح يكن ولم رقميٍة، هيئٍة يف وتجىلَّ املادية، املحلية
البيانات بسيل ُمجتاحون بأنهم يشعرون ألنهم و«تويرت»؛ «فيسبوك» إنهاك من يَْشُكون
هو: الرسمية، «فيسبوك» مدوَّنة عىل ٢٠١٠ عام يونيو يف عنوان نُِرش وبالفعل، الدائم.
املتطلبات يصارعون «فيسبوك» فمستخدمو االجتماعية؟» الشبكات إنهاَك تتجنَّب «كيف
من لتزيد الرَّْقِميَّة األمكنة تأتي ثم حياتهم، إىل التطبيق منظومة تضيفها التي املستمرة
اإلنرتنت إىل تأتي التي املادية الفضاءات استغالَل ن تحسِّ التي األنظمة إن املتطلبات. هذه
االجتماعية، للحياة ُمنظٌِّم آَخر هيكل أنها اعتبار عىل املادية املواقع مع تتعامل التي تلك هي

اإلنرتنت. عرب التفاعل أجل من مقبولة منصات مع تكييفها إىل وتسعى
هو (بي-سكيب) االفرتايض برمنجهام مدينة إيضاح مركز مرشوع املثال: سبيل عىل
للمدينة، االفرتاضية» «النماذج مجال يف املرشوع وعمل املتحدة، اململكة يف نشأ مرشوٌع
االفرتايض اليف» «َسَكنْد عاَلم بني َمْزًجا املرشوع كان اإلنرتنت. عرب التفاعالت لتنسيق
أن (األفاتار) الرَّْقِميَّة األشخاص تجسيدات تستطيع حيث إيرث»؛ «جوجل تطبيق وبني
ماكجراهان، فيليب وبحسب اليف». «َسَكنْد بيئِة يف إيرث» «جوجل خالل من تتجوَّل
الناس عامة من أكرب عدًدا ليُِرشك م ُمصمَّ املرشوع فإن برمنجهام، مدينة مجلس عضو
ستتيح جديدة. حرضية لتطويرات التخطيط يجري حني وتحديًدا، التشاُور، عمليات يف
أعماِل عْرَض برمنجهام مدينة وسط ملنطقة األبعاد والثالثية األبعاد الثنائية الخرائط
املدينة أهل من أكانوا سواء الناس، عامة من لألفراد — يسمح نحٍو عىل املخطَّطة، البناء
املنطقة مع البناء تناُسب مدى عىل بالتعليق — اليف) (سَكنْد األكرب املحيل املجتمع من أم

العكس).6 (أو برمنجهام مدينَة بها ن سيحسِّ التي الطريقة يف ورأيهم املحيطة،
إنتاج عرب املادية برمنجهام بيئة يف الناس إرشاك هو املرشوع هذا هدف كان
يف التغيريات بشأن الشعبي التشاور تشجيع هو األهم الهدف وكان افرتاضية، خربة
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ويد بالتكنولوجيا املختص يقول افرتاضيٍة. لبيئٍة املرتَّب التصفح خالل من املادية البيئة
أن طبيعيٍّا يكون أن يمكن مًدى أي إىل اليف» «سكند أنحاء يف التجول «يُظِهر راوش:
ف ويترصَّ برشيًة هيئًة يتَِّخذ أفاتار عرب األبعاد ثالثيَة وبيئاٍت تكويناٍت وتستكشف تبني
بالحرية اإلحساس من الهائل القدَر ح يوضِّ إيرث» «جوجل ح تصفُّ «إن ويقول: كالبرش.»
الوصول إمكانيُة أنامله أطراف متناول يف تكون عندما املرءُ بهما يشعر اللذين والسيطرة
الوضوح» من متعدِّدٍة وبدرجاٍت بأكملها، األرضية الكرَة توازي جغرافيٍة بياناٍت إىل
إرشاك أجل من مفيدة أداة أنه املستخدم خربة من النوع هذا أثبََت .(٢٠٠٧ (راوش،
الناس ربط أجل من اإليضاح مركز أُنِشئ املدنية. املسائل ويف الحرضي الفضاء يف الناس
عن املستخدمني تفصل فضاءاٍت عادًة االفرتاضية العوالم اعتُِربت وبينما املحلية. ببيئاتهم
االفرتاضية العوالم من الهدف تحديَد بفاعلية التجربُة هذه تعيد بهم، املحيط الفضاء

محيل. هو ما مع الصلة لتأكيد
أقدُر الواقع يف هي النصية الواجهات بأن ادِّعاءات هناك كانت أنه من وبالرغم
وديبل، ١٩٩٩؛ عام (موراي، آَخر ( (افرتايضٍّ فضاءٍ يف ينغمسون املستخدمني جْعِل عىل
القائمة، املادية بالفضاءات الصلة بتحسني األمر يتعلَّق عندما أنه الواضح فمن ،(١٩٩٩
ثالثيِّ تصميٍم عرب فاالستكشاف القوة؛ شديدَة الرسومية الواجهات تكون أن يمكن
الفضاء مع القوة بالغَة ِصالٍت يستدعي أن يمكن كمبيوترية طرفيٍة محطٍة عىل األبعاد
لعبة محرك باستخدام فيكتوريا جامعة حرم تشييد أُِعيد املثال: سبيل عىل املستكَشف،
تشييَد صاحبَْت التي التغيريات ر تصوُّ عىل املستخدمني ملساعدة تورنمنت» «أَنْريل الفيديو
لعبة وظائف كل عىل املستخدم واجهُة احتوت وبينما .(٢٠٠٥ (عام الجامعي الحرم
األصلية)، اللعبة تحتويها التي األسلحة حذف (مع األول الشخص منظور من التصويب
الفيديو. لعبة لعب عىل ال االفرتاضية، الحركة وسهولِة االستكشاِف عىل التجربُة ركََّزِت
املادي الفضاءَيْن بني صالٍت تشكيل لتحدِّي ثانيًة مرًة املستخِدم يتعرَّض الحالة هذه يف

واملمثَّل.
املتأنِّي الحراك فإن املدنية، للمشاركة التلقائية الفورات أوهام من الرغم وعىل
اعتمد املثال، سبيل عىل نيبورز»، فور «نيبورز فمرشوع جهًدا؛ يتطلَّب الرَّْقِميَّة لألمكنة
التنسيق يف وقته من كثريًا بورِسيل وأنَفَق النقاشات، لتحفيز متطوِّعني أحياءٍ قادِة عىل
مركُز وتطلََّب مناسبة. ومشاركات معلومات النتقاء الرشطة وإدارة املدينة موظفي مع
يف الناس فيها ع يتجمَّ فعاليات وتنظيم املدينة، تخطيط مكاتب مع التنسيَق اإليضاح
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إنشاء بمجرد االنتشار واسعة مشاركة حدوث إمكان املؤكد من كان إذا اإلنرتنت. فضاء
عىل للحفاظ رضوريٌّ املحيل التقليدي فالتنسيُق ذلك)، صحة «آي-نيبورز» (يثبت منصة

.(٢٠١٠ ومانوسيفيتش، (جوردون محيل سياق يف وتنويعها املشاركة

لوجه وجًها التفاعل (1-3)

أبعد خطوًة تَقدََّم كو، وجني جوردون إيريك تصميم من تفاعليٍّا مرشوًعا «٢ «َهب كان
كان لوجه.7 وجًها التشاور وخربِة الفضاء عرب التشاور خربِة بني بالربط املجال هذا يف
يف يجتمعون السكان كان حيث املجتمعية؛ العمل ورشات من سلسلة هو املرشوع جوهر
يف بينهم فيما املشاركون وتفاَعل محمول. كمبيوتر منهم كلٍّ ومع مادي، اجتماٍع فضاءِ

للكمبيوتر. «االفرتايض» والفضاء للغرفة املادي الفضاء

،٢٠٠٨ عام يف «٢ «َهب مرشوع يف عمل بورشة عوا تجمَّ املشاركني من مجموعة :1-5 شكل
إينجيجمنت من بترصيح تقديمها أُِعيد األمامي. الجزء يف اليف» «سكند فضاء وجود مع

الب. جيم
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إلنشاء املصاحبة التخطيط عملية ضمن ٢٠٠٨ عام صيف يف «٢ «َهب مرشوع جرى
فيه ع يتجمَّ الذي التقليدي التخطيط اجتماع كفاءة لرفع وسيلًة وبوصفه حي، حديقة
الباوربوينت، باستخدام عرًضا ويُطاِلعون ما، مدرسٍة ألعاب صالة يف أشخاص بضعُة
تشاُركيًة؛ أكثر تجربًة املحلية البالغ الحدِث هذا من يجعل ألْن «٢ «َهب مرشوع سعى
االجتماع وأُِدير اليف». «َسَكنْد يف أيًضا حاًرضا االجتماع يف الحضور من واحد كلُّ فكان
املشاركون استخدم االفرتايض. الفضاء يف أنشطٍة مع الفعيل الحديُث فيها تكاَمَل بطريقِة
تعليقات ولرتك جديدة، لبنًى أفكاٍر ولطرح حولهم، من البنى لنقل الرَّْقِميَّة تجسيداتهم
أحد قال الحديقة»، يف «وجودهم خربة ليناقشوا الغرفة يف مًعا ثوا تحدَّ كما نصية.
به، أشعر لم البداية يف بالفضاء. ا حقٍّ أشعر أن «بإمكاني املثال: سبيل عىل املشاركني،
آَخر: ورشح الحديقة.» يف فعليٍّا التواُجد يشبه الشعور كان به. شعرُت ذلك بعد لكنني
تنتقل أن يمكنك الشوارع، تتفحص أن أردَت إذا اليف». «سكند يف أسهل الفضاء ُر «تصوُّ
بُْعٍد ذا رسًما تشاهد أن يمكنك ما، منطقٍة عن فكرٍة تكوين تريد كنت وإذا مباَرشًة، إليها
(جوردون اليف»» «سكند تستخدم فأنت املكان، يف تنغمس أن تريد كنَت إذا أما واحد،
عىل الناُس بنى حيث التشاُور؛ عملية إنماءَ املرشوُع هذا عزََّز .(٢٠١٠ ومانوسيفيتش،
املادي، الفضاء يف يحدث كان وما االفرتاضية، البيئة يف يحدث كان ما بني االرتباط

الحديقة. بشأن اقرتاحاتهم لتسويغ اليف» «سكند فضاء يف أفعاًال مستخِدِمني
كان 8.٢٠١٠ عام ربيع يف تشايناتاون» «بارتيسيبيتوري يُدَعى آَخر مرشوٌع أُطِلق
األدوار أداءَ استخَدَمْت لعبًة التشاُوِر إنماء يف ذاتها الرغبة استلهم الذي املرشوع هذا
العٍب نسخِة يف املحيل للمجتمع اللعبة هذه أُِتيحت املحيل. بفضائه الالعب صلة لتحسني
املحيل. املجتمع اجتماعات ألجل مة مصمَّ الالعبني، متعددة نسخة ويف اإلنرتنت، عرب فردي
مستطيلة موائد خمس من واحدة حول يجلسون املشاركون كان املبارشة، الفعاليات أثناء
مالحظات بعد اللعبة. تعرض وكلها شبكيٍّا، متصلة محمولة كمبيوترات ومعهم مصطفة،
االختيار، شاشة من شخصيًة يختاروا أن إىل هون يُوجَّ املشاركون كان قليلة، تمهيدية
ًال ُمكمِّ تشايناتاون شوارع ويجوب له، صَة املخصَّ الشخصيَة العب كلُّ يأخذ ذلك وبعد
كان الوقت، هذا وأثناء الحي. يف اجتماعية عالقات وإقامة والعمل بالعيش مرتبطة مهماٍت
وخارجها. اللعبة بيئة يف املوارد وتَشاُرِك بعٍض، مع بعضهم للحديِث هون يُوجَّ الالعبون
الشخص أوضاع من وجيزٍة لفرتٍة الخروج عىل الالعبني اللعبة داخَل األدوار أداءُ أجَربَ
أن الثابتة األمور ومن مختلفني. أشخاًصا بصفتهم الحي مع والتجاوب النزعة، الذاتي
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حول تدور لعبًة يلعبون بوسطن، يف الصيني الحي يف املحيل املجتمع أعضاء :2-5 شكل
هاشيجوتيش. وماثيو هانسن ناثانيال تصوير تشايناتاون». «بارتيسيبيتوري ى تُسمَّ حيِّهم

هاشيجوتيش. ماثيو من بترصيٍح تقديمها أُِعيد

االجتماعي.9 للموقف تعاطًفا أكثر فهم إىل يقود أن يمكن الفيديو ألعاب يف األدوار أداء
إىل الراجعة التغذية وتحسني أفضل، قرارات إىل التعاُطف هذا تحويل هو الهدف كان
وذكروا، عموًما، اللعبة خربة مع ُمرضيًا تجاُوبًا الالعبون تجاَوَب الحرضيني. املخطِّطني
النظر وجهُة ودلَّْت آَخر. شخٍص نظر وجهة من حيَّه املرءُ يرى أْن بنَّاءً كان َكْم تحديًدا،
تلك عن دائًما انطباًعا وترَكِت التخطيط، عملية بقية يف قراراتهم عىل هذه الخارجية
اإلنرتنت عرب ونُِرشت املدينة، ومسئويل للمخططني الالعبني كلِّ تعليقات وأُِتيَحْت الخربة،

ني. العامَّ والتعقيب لالستخدام
تأكيدهما هو األمر نهاية يف تشايناتاون» و«بارتيسيبيتوري «٢ «َهب يف املميز اليشء
عىل البيانات. إىل الوصول وسهولة الشبكي، التعليق إىل باإلضافة املحلية الحية املشاركة
يستجيب فهو كثيًفا، عمًال ويتطلَّب مكلِّف، أمٌر لوجه وجًها مشاركٍة تصميم أن من الرغم
الشبكي الربط مشاريع من العديد تالزم التي املساواة بغياب الخاصة لالنتقادات مباَرشًة
أن املشاركني من يستلزم لم مثًال، تشايناتاون»، «بارتيسيبيتوري فمرشوع لألحياء؛
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املشاَركة غالبيُة كانت بل املشاركة، أجل من الجودة عالية كمبيوترات أو هواتف يمتلكوا
يتحدَّث أن يستلزم ولم اليد، متناول يف تكنولوجيا باستخدام مادي فضاء يف ًة ميرسَّ
إىل باإلضافة الصينية، اللغة إىل مرتجًما اللعبة نص كان إذ اإلنجليزية، اللغَة املشاركون

بالغرفة. فوريني مرتجمني وجود
استغلَِّت فبينما املادي؛ التفاعل لسياق التخطيط أهمية عىل املرشوعات هذه تَُربِْهن
النهائي الهدف كان االستغراقية، البرصية واملؤثرات األدوار، وأداءَ الشبكيَة، املعلوماِت
يغفل ما كثريًا حوله. ومتمحورة املادي املوقع عىل معتِمدًة مغًزى، ذات خربات خلق هو
لوجه، وجًها الحديث مثل بسيطة، تكنولوجيا تتطلَّب التي الشواغل إىل االنتباه عن الناس
قويٍّا. تزايًُدا الفرديتني االتصال وسهولة البيانات إىل الوصول سهولة تزايُد مع وخاصًة

املحلية يف امُلْغِرقة األخبار (4)

واألوساط األحياء منتديات صورة يف املحلية املسائل يف املجتمعية املشاركة ينحرصوجود ال
املحمولة واألجهزة الويب عرب مباَرشًة التواصل عىل الناس فقدرة اإلنرتنت؛ عىل االجتماعية
النموذَج بشدة تقلب ولكنها املحلية، مجتمعاتهم يف يحدث بما درايتهم من فقط تزيد ال
تراتبي نظام هيئة عىل التقليدية الصحافة َرِت تطوَّ أيًضا. وتوزيعها األخبار إلعداد الراسخ
السكان، بني ع وتُوزَّ الصحف من محدود عدٍد ِقبَل من فيه تُصنَع األخبار كانت هرمي،
عن أخباٍر إنتاج عىل القدرَة الناَس تعطي الويب إىل املحلية املعلومات رفع سهولة أن بَيَْد

املحلية. بفضاءاتهم الدراية من مزيٍد يف املساهمة ثَمَّ ومن أحيائهم،
رقمية»، تكون «أن بعنوان ١٩٩٥ عام الصادر كتابه يف نيجروبونتي، نيكوالس تنبَّأ
رقمية معلومات َسيْل أو اليومية»، «أنا محلَّها يحلُّ إذ اليومية الصحيفة عرص بنهاية
غضون يف تحديثها يمكن األخبار فقصُص الفردية.10 للميول تبًعا للتخصيص كليٍّا قابل
يراه ما خالل التصفح من وبدًال الغد. إصدار انتظار إىل حاجٍة دون اإلنرتنت عرب ثواٍن
الصحف، مواقع عرب حتى أو األخبار، مقتَطفات قارئات عرب رئيسية» «أخباًرا ما محرٌِّر
أخباًرا أكانت سواءٌ الخاصة. الهتماماتهم تبًعا األخبار ينتقوا أن املستخدمون يستطيع
كل مقدور يف جغرايف، موقع عن أم الصينية، السياسة أم األعمال، أم التكنولوجيا، عن
يذهب حات. امُلرشِّ من عدد أي إىل استناًدا الخاصة التحريرية صيغته ينشئ أن مستخدم
إىل النرش» ثم «االنتقاء نموذج من انتقلت األخبار بأن القول إىل (٢٠٠٨) شريكي كيل

االستهالك. فعل من جزءًا االنتقائية فتصبح االنتقاء»؛ ثم «النرش نموذج

141



الرقمية املكانية

املادي. للموقع تبًعا األخبار ترتيب كيفية تُظِهر «آوتسايد.إن»، موقع واجهة :3-5 شكل
ديالكروز. روبرت من بترصيٍح إنتاجه أُِعيد «آوتسايد.إن». ٢٠١٠ عام الطبع حقوق

الصحيفة فنموذج الصحف؛ صناعة يف العهد الحديثة التحوالت يف الزخم هذا انعَكَس
موقع عىل ترتكز األمراض»، جميع لعالج تصلح واحدة «وصفة طريقَة يستخدم التقليدية
هي التخصيص إىل املائلة املعارصة السوق يف الطريقة وتلك دولة)، أو (مدينة جغرايف
صحف كلِّ وظيفَة أن صحيٌح مغًزى. ذات معه تكون أن يمكن ال حدٍّ إىل الكرب يف مفرطة
متاٌح األخبار محتوى كل أن بما لكْن ودولية، ووطنية محلية أخباًرا تنرش أن هي املدن
مناَسبًة أكثَر ستار» سيتي «كنساس صحيفة يف وطني خربٌ يَُعْد فلم اإلنرتنت، عىل مجانًا
مصادر إىل وبالنظر تايمز». «نيويورك صحيفة يف وطنيٍّ خٍرب من كنساس مدينة لقاطني
تايمز» «نيويورك صحيفِة مقاُل يكون أن األرجح فمن الصحف، معظم يف األخبار أقسام
تركز أن هي اإلجابة الحجم؟ متوسطة مدينٍة صحيفُة تفعله أن يجب الذي ما إذًا، أفضَل.
يصبُّ الذين السياسيون، املدوِّنون وال تايمز» «النيويورك تستطيع ال الذي املحتوى عىل
تضاؤل مع املحيل. املحتوى وهو عليه؛ الرتكيَز جوجل»، «أخبار يف مدوَّناتهم محتوى
تتحوَّل الحجم، واملتوسطة الصغرية املدن صحف يف والدولية الوطنية األخبار أقسام
ال الحي، أو الشارع مستوى عند األخبار تركيز أْي املحلية»؛ يف «اإلغراق إىل الصحف
هي املحلية يف اإلغراق الستغالل الصحف مقاَربَة إن الوطني. املستوى أو املدينة مستوى
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إضفاءَ يربِّر ما هو املكاني فاملوقع للمحتوى؛ اآليل التجميع يف بحصٍة امُلطاَلبة أجل من
السلطة. عىل بالرضورة املحيل الطابع

األقسام ذُْعَر يزيد ا فممَّ تقليديني؛ صحفيني إىل السلطة تُْعَهد أن يعني ال ذلك أن بَيَْد
املحلية يف املغرقة التغطية يف أفضَل كانوا طاملا املحليِّني املدوِّنني أن املحلية اإلخبارية
خاصٌّ قسٌم دائًما تايمز» أنجلوس «لوس صحيفة لدى كان فمثًال: .(٢٠٠٧ (فارحي،
بحاجاِت تَِفي كي املادية وال البرشية املوارَد تملك ال ولكنها أنجلوس، لوس مدينة بأخباِر
ما األرجح عىل يجد لن املحيل املتجر مالك حول أخباٍر عن يبحث الذي فالشخُص ؛ حيٍّ كلِّ
املتجر بجوار يسكن الذي الشخص لدى سيكون ذلك، من العكس عىل لكن، عنه. يبحث
ميض بعد به العمل إيقاف سبَب املالك مع الشخيص التفاُعل من يعرف ربما والذي —

ليحكيه. الكثريُ — فقط شهور ثالثة
وبلومزفيلد، مونتكلري نيويورك ضاحيتَْي «باريستانت» موقع يغطي املثال: سبيل عىل
الرشيكة وقالت املحلية. األخبار مقتَطفات من ينضب ال فيًضا ويضمُّ نيوجرييس، بوالية
النظر: وجهة يف املحلية الصحيفة عن نختلف «نحن املوقع: عن جاالنت ديبي سة املؤسِّ
هذه النظر وجهُة اجتذبَْت ،٢٠٠٧ عام بحلول .(٢٠٠٥ (ويليامز، نظر» وجهة لدينا
من الدخل من ثابت تياٌر عنه نتج ما وهو شهر، كلَّ مختلف زائر ألف ٨٠ من أكثر
فريزنو منطقة من محلية مدوَّنة وهي فيموس»، «فريزنو ْل لنتأمَّ أو املحليِّني. امُلعِلنني
بي». «فريزنو باملدينة، الكربى الصحيفُة واشرتَتْها ا، جدٍّ ناجحًة وكانت كاليفورنيا، بوالية

محيل. هو ملا قيمًة هناك أن الواضح من
أنها األحياء صحُف أثبتَْت فطاملا جديًدا، أمًرا ليست املحيل املحتوى يف الرغبة هذه
املدوَّنات أن إال سواء. حدٍّ عىل املحليني والقراء املحليني املعلنني لدى به موثوٌق عمٍل نموذُج
استهالك بني االلتقاء تحقيق عىل قادرًة كانت ألنها لألخبار، املحلية التغطية أسهَم رفَعْت
أخذ ما، يشءٍ تغطيِة يف الصحف فشَلِت حينما املحلية. املعلومات وإنتاج املحلية املعلومات

تغطيته. أمَر عاتقهم عىل الناُس
يف املغِرق فاملحتوى لصالحه؛ النقطة تلك «آوتسايد.إن» اإللكرتوني املوقع استغلَّ
يكتب أن إىل إال املرء يحتاج ال السهولة. بالَغ تطبيًقا يشكِّالن اإلعالن ومنصة املحلية
بساطته، يف يكمن فابتكاره مناسبة، بتدوينات النظام ه وسيمدُّ العنوان، أو الربيدي الرمز
٥٧٨٣٠ إىل خدماته «آوتسايد.إن» َم قدَّ ،٢٠١٠ عام يناير من واعتباًرا عمله. نموذج ويف
من دْخَلها الرشكُة ق وتحقِّ املستخِدمني، ملعظم مجانيًة املوقع يقدِّمها التي والخدمُة حيٍّا،
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ديسمرب يف الرئيسية. اإلعالمية املؤسسات إىل وتوصيله الطابع، املحيل املحتوى ذلك تجميع
إن» إن «يس لشبكة اإللكرتوني املوقع تزويد إىل سبيلها يف أنها الرشكة أعلنَِت ،٢٠٠٩ عام
حساب يف دوالر ماليني سبعة بقيمة موازيًا ماليٍّا ا ضخٍّ وكسبت املحلية، األخبار بتلقيمات
من دوالر. مليون ١٢ إىل الرشكة رصيِد مجموَع أوَصَل ما وهو االستثماري، التمويل
إن إس «إم لشبكة «إفريبلوك» املحلِّية األخبار ِع ُمجمِّ بيع عىل ا ردٍّ كان هذا أن املحتمل
َل تحوُّ شهد الذي العام هو ٢٠٠٩ عام كان .٢٠٠٩ عام أغسطس يف اإلخبارية يس» بي
الذي العام هو كذلك كان ع، متوقَّ نحٍو وعىل كربى. صناعة إىل املحلية يف املغِرقة األخبار
جون قال وكما الصغرية. املحلية يف املغرقة املدونات من العديُد العمل عن فيه َف توقَّ
املحلية» يف «املفرطة الصحافة فكرَة ترضب أنها يبدو فكرٌة متناقضة، فكرٌة «إنها سميث:
.(٢٠٠٧ (فارحي، ا» جدٍّ كبريًا تصبح أن عليك يتعنيَّ قد ا، جدٍّ صغريًا تظلَّ كي بمجملها:
املثال: سبيل عىل االنتشار، عامليَّ يكون أن املحلية يف مفرط هو ملا املحيل التجميع يتيح
يحمل الذي املحلية لألخبار مرشوَعها أنَّ إل» أو «إيه رشكة أعلنَْت ٢٠١٠ عام أوائل يف
ترصيح يف إل»، أو «إيه وقالت العام. بنهاية األسواق «مئات» إىل سيمتدُّ «باتش» اسم
أكثر من «واحد يف قائًدا يكون أن يَبْغي إنه املحلية، لألخبار مرشوعها عن رسمي، إخباري

.(٢٠١٠ (كارلسون، اإلنرتنت» عىل الواعدة املستخدمة» غري «الفضاءات
صحف املثال: سبيل عىل — الكبرية املدن صحف أو اإلقليمية الصحف أخذت
تايمز» و«نيويورك جلوب»، و«بوسطن تايمز»، أنجلوس و«لوس تريبيون»، «شيكاجو
طريق عن املستخَدم غري الفضاء ذلك تمأل ألْن تسعى وهي الجد، مأخذَ الدرَس هذا —
تايمز» «نيويورك صحيفُة أطلَقْت فمثًال: امُلواطن؛ وصحافة املحلية الصحافة من االستفادة
.٢٠٠٩ عام مارس يف لوكال» «ذي موقع — وطنيٍّا إصداًرا يبدو ما عىل أصبَحْت التي —
خمسَة يغطي وهو بتغطيتك»، السكني، مربعك حيك، «مدينتك، شعار املوقع يستخدم
تايمز» «نيويورك صحفيِّي جهوِد بني املزج إىل الفكرة تطمح نيويورك. بمنطقة أحياء
محيل، بمذاٍق محيل موقٍع البتكار املواطنني» و«الصحفيني كامٍل بدواٍم يعملون الذين
املؤسسات إىل الوصول سهولة ومنها كربى، صحيفة إىل االنتماء بمنافع التضحية دون
شواغل عن محليون أُناٌس ينقلها وأخبار يومية، تحديثات عىل املوقع يشتمل والفعاليات.
الحفاِظ إىل املوقُع يسعى محرتفون، مراسلون يقدِّمه الذي التوجيه خالل ومن محلية،
وُمفكرة لآلباء، منتديات هناك الخرب، نقل إىل وإضافًة الصحفية. التايمز معايري عىل
الحي بشواغل اإلحاطة إىل املوقع يهدف الوفيات. ألخبار إعالنية ولوحاٌت للفعاليات،
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كبرية. مدينٍة صحيفُة بهما تتمتع اللذين والظهور املكانة عىل ذاِته اآلِن يف والحفاظ املحيل،
«التايمز» صحيفُة خ تُرسِّ املحيل، باملحتوى املدفوعني املحليني القراء استقطاب خالل من

محيل.11 هو ما تقديمها عرب الوطنية التجارية عالمتَها جوهريٍّا ترسيًخا

٢٫٠ الحكومة (5)

الصلَة تستعيد كي املحلية يف املغِرقة الصحافة نْهِج اتباع إىل الكربى الصحف تسعى كما
تسعى الشأن. هذا يف دوَرها تجد لكي املحلية الحكوماُت تناِضُل املحلية، املجتمعات مع
وقٍت يف مواطنيها إرشاك إىل — وأوروبا املتحدة الواليات يف وخاصًة — املدن حكومات
الحكومة تستمر بينما الحكومة. متناول عن بعيًدا الشعبية املشاركة حدوث فيه يتزايد
عامٍّ نحٍو عىل األخرى الفضاءات معظُم يُداُر التنزه، ومناطق املدينة حدائق يف التحكُّم يف
تُجْرب اإلنرتنت. عرب متصلًة أصبَحْت بعدما وخاصًة للحكومة، الرسمي العام القالب دون

«الشعبية». الحياة يف تؤديه الذي الدور تقويم عىل الحكوماِت الرَّْقِميَُّة األمكنُة
لديها تكون أْن حتى بل الويب، عىل املحلية الحكومات تواُجد يف تحديًدا جديد ال
هناك أن بَيَْد والرضائب). االنتظار رسوم تسديد (مثل اإلنرتنت عرب متاحة خدمات
تؤدي لكي أكرب، مغًزى ذات مشاركًة الخدمات هذه يف تُدِرج لكي عليها متناميًا ضغًطا
الشبكات مواقع تُستَغل الديمقراطي). الحوار حتى (وربما العام الحوار تسهيل يف دوًرا
فيما الحكومية الخدمات يف املحمولة األجهزة وتطبيقات الحرة، واملوسوعات االجتماعية،
أن عىل عديدة دالئل وهناك .(٢٠٠٨ (ِبني، «٢٫٠ «الحكومة بمفهوم إليه اإلشارة تشيع
٢٠٠٣؛ وويلمان، (هامبتون املحلية الحياة يف القيِّمة املشاركة فرَص يزيد الويب وجود
السكان هؤالء إلرشاك طريقًة تجد لكي املدن حكومات تناِضل ثَمَّ، ومن .(٢٠٠٣ أوري،
واملعلومات. الخدمات إىل املداخل من مختلفة أنواًعا الناس ع يتوقَّ شبكيٍّا. املرتبطني
الويب، خالل من استكشافها يسهل أصبح التي املحلية املعلومات تزايُد مع وحتى
العقارات، ِملكية وحدود الرضائب مثل — الحكومة نطاق يف تقع التي املعلومات تظل
إليها الوصول يتعذَّر — ذلك شابََه وما املواصالت، وسائل ومسارات املدرسية، والخدمات
أنها الرئييس والسبب األدوات، هذه استخدام يف الحكومات وتتلكأ األحيان. معظم يف
تهديِد احتماِل عىل تنطوي ال فهي الرَّْقِميَّة؛ املكانية تالزم التي البيانات شفافية من تخىش
. مستمرٍّ أمٍن دون تعمل أن عىل الحكومة قدرَة تتحدَّى ولكنها فحسب، الفردية الخصوصية
،(٢٠٠٨ (نوفيك، الحكومة بيانات عىل االنفتاح بإمكانية الباحثني بعُض يحتفي وبينما
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اإليجابي االرتباط يف آخرون يشكِّك الديمقراطية، أجل من رضوريٌّ األمن أن إىل ويلمحون
عىل املعتمد األمن بأن ويجادلون ،(٢٠٠٩ (ليسيج، البيانات وشفافية الديمقراطية بني
من الرغم وعىل الفوىض. إىل يقود أن األحيان بعض يف يمكن مكتملة غري بيانات مصادر
ناخبيها. عات توقُّ وهو أََال الحكومَة؛ يواجه ضخامًة أكثَر شأنًا ثمة فإن الشفافية، فاعلية
والقدرة البيانات إىل الوصول إمكانية من معينًا نوًعا عون يتوقَّ الناس من العديد بات لقد
أدمَجِت الصغرية) البلدات (وبعض الكربى املدن حكومات فإن ثَمَّ، ومن املشاركة؛ عىل
عىل متناِفسًة األساسية، خدماتها قائمة ضمن البيانات إىل والوصول االجتماعي التشبيَك

و«العلنية». «االبتكار» التزام عىل القدرة
مع بالرشاكة ماجازين»، سيتي أِمريكان «ِنِكْست نظََّمْت ،٢٠٠٩ عام أكتوبر يف
للوسائط الجديد الدور املفتوحة: «املدن ي ُسمِّ واشنطن، مدينة يف مؤتمًرا روكفلر، مؤسسة
مدن، مسئوِيل بني ما املؤتمر يف املتحدثون وتراوح الحرضية». السياسة تشكيل يف
الذي للحدث الرئييس املبحث كان أوباما. إدارة يف وأعضاء تكنولوجية، مشاريع وأصحاب
بني االئتالفات بناء عىل املؤتمر ركََّز الحكومية. البيانات يف العلنية هو يومني استمرَّ
أكثَر بياناٍت بأن االعتقاد نحَو عامٍّ انحياٍز ظلِّ يف املدن، وحكومات بالتكنولوجيا املختصني
سجالت بيانات تشمل: التي — العامة البيانات تكون ال حينما أفضَل. مواَطنًة تساوي
واملواصالت والجريمة، باملدينة، املزروعة األشجار ومواقع اإلسكان، وتقويمات الرضائب،
غري اإلمكانيات تكون أيًضا، املعتادة امللفات بصيغ توزيعها يسهل ولكن فقط، متاحًة —
ونيوزيالندا وبريطانيا املتحدة الواليات حكومات أعطت وحده، ٢٠٠٩ عام يف محدودة.
حدوِد يف وحتى العامة. متناول يف لتصبح آليٍّا املقروءة البيانات إلطالق األولويَة وأسرتاليا
أجل من فون» «آي تطبيقات عىل تهاُفٍت إىل هذا أدَّى الوقت، ذلك يف البيانات هذه تواُجِد
ترانزيت «آي تطبيق يقدِّم فمثًال: املدن؛ بيانات إىل املحيل السياق عرب الوصول ضمان
املدن مناطق يف املدينة لحافالت إس» بي «جي ال باستخدام املحددة املكانية املواقَع بادي»
كوميوت «آي تطبيَقا ويؤدِّي وفيالديلفيا؛ آيالند، ولونج ودنفر، شيكاجو، مثل: الكربى
أما فرانسيسكو، سان مدينَة يخص فيما نفسه الغرَض اليف» بارت و«آي إف» إس
بوسطن. مدينة يف املوقع عىل يعتمد للمدينة، ساخن خطٌّ فهو كونيكت» «سيتيزنز تطبيُق
تطبيق إىل باإلضافة االنتقال، لوسائل تطبيقات عرشة من أكثر نيويورك مدينة ولدى

املواطنني. بشكاوى الخاص «٣١١ يس واي «إن
املكاني، اإلدراك ذات الهواتف يف إس» بي «جي خاصيَة التطبيقات هذه تستخدم
أفضل عن تبحث أكانت وسواءٌ املستخدم. ملوقع مالئٍم سياٍق يف املدينة بيانات لوْضِع
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حفرة عن تبلغ أم حافلة، موقَع تحدِّد أم الجرائم، إحصاءات تفحص أم الدراجات، ُطُرِق
التابعة السياقية غري اإللكرتونية املواقَع عديدة بخطوات األدوات هذه تتجاوز الطريق، يف
الشكاوى إرساِل أو املدينة خدماِت تحديِد عىل فالقدرُة املدن؛ مواقع أو النقل لهيئة
بحٍث خربَة كونها من املستخدم خربَة تنقُل للمستخِدم املحيل املكاني بالسياق املتعلقة
بأن االنطباَع التطبيقات هذه تعطي أخرى، بعبارة للبحث. محالٍّ الشخص جعل إىل نَِشٍط
ومن الحرضية؛ البيانات مع التفاعل نحو األوىل الخطوة هو ما مكاٍن يف املرء كون مجرد

املدينة. مع التفاعل ثَمَّ
للمعماريني هدًفا املدينة مرافق استخدام تيسري كان فطاملا قيِّم؛ انطباع هذا
املواصالت ومسارات للميش، الصالحة فالشوارع .(٢٠١٠ (جوردون، لعقود واملخطِّطني
الحرضي التخطيُط كان فيها. جديَد ال األهداُف هذه الحكومة؛ استجابة ورسعة السالكة،
للتخطيط يكون أن يمكن هل هو: السؤال أن إال املشاركة. ملشاعر حيويٍّا أمًرا بعيٍد ألمٍد
تفضيالت بحسب املدينة واجهة تخصيص من يستتبعه وما الحرضية، للبيانات الرقمي
املدنية الحياة يف مشاركته عىل أو ما، ملكاٍن باالنتماء املرء شعور عىل تأثريٌ املستخدم؛
عن إلهاءٍ سوى ليس البعض، ِعي يدَّ كما األدوات، هذه عىل الرتكيز أن أم ما؟ ملدينٍة
جلوب» «بوسطن صحيفة إىل خطاٍب يف املثال: سبيل عىل املدن؟ إدارة يف اليومية املشكالت

مكدوناه: ليزا كتبت كونيكت»، «سيتيزنز تطبيق عن

اإلطالق، عىل يشء أحسن هو هذا بأنَّ تتعاىل األصوات أرى أن الغريب من
نفسها املدينة تعترب أن فبمجرد الة، فعَّ أداٌة أنه عىل أوافق أني من وبالرغم
يف حدثَْت قد كانت إذا ذاته. املأزق يف املدينة ستقع ثانيًة، مرة «غارقة»
من أكرب عدٌد يَتَِّبع إْن ما ثانيًة تحدث ال فلماذا األقدم، التكنولوجيا وجود
يف كامل تغيري إىل حاجٍة يف بوسطن مدينة إن الجديدة؟ التكنولوجيا الناس
شكل أيَّ يستخدمون الذين الناس إىل يمتد أن ينبغي التغيري وهذا ه، التوجُّ
الطراز. عتيق الربيد يستخدمون الذين حتى الشأن، هذا ويف التكنولوجيا، من

(٢٠١٠ (مكدوناه،

املشكالت أن إىل وتلمح جيد، جديد كل بأن الظن يف مخطئة املدينة أن هي مكدوناه شكوى
استحداث عىل األولوية لها يكون أن يجب والحوكمة التحرض بشأن تقليديًة األكثر األخرى
املساواة؛ انعدام عىل الخدمات من النوع هذا ضد األخرى الحجج وتركز جديدة. أدوات
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(٢٠١٠) آالن جوشوا املدوِّن يسأل عام، بوجه «٢٫٠ «الحكومة مبادرات إىل إشارة ففي
لألشخاص تمييزية معاملة يعطي نظاٍم عن ا حقٍّ بالرضا نشعر «هل التالية: األسئلة
هل إس»؟ بي «جي ال تدعم التي واألجهزة اإلنرتنت باقات نفقات ل تحمُّ يستطيعون الذين
نيومارك كريج أن بسذاجة نقبل أننا درجِة إىل الحقيقيني، الناس عن منعزلني أصبحنا
العادي؟» الرجَل يمثِّل اإلنرتنت) عرب املحلية للمجتمعات كريجزليست رشكة (مؤسس

يف بالتفصيل سنناقشها (التي اإلقصاء بمعضالت «٢٫٠ «الحكومة جهود ابتُِليت
اإلقصائية املمارسات لتعزيز احتمالية هناك الحكومة، حالة يف أنه إال السادس)، الفصل
بعض سوى إليها الوصول من يتمكَّن ال تحتية، بنية فبناء السياسة؛ خالل من الفردية
جرس، بناء بأن القوَل يشبه ذلك أن بَيَْد عامة. تحتيًة بنيًة ا حقٍّ منها يجعل ال قد الناس،
من ف يخفِّ فالجرس عامة؛ تحتية بنيًة ا حقٍّ منه يجعل ال سيارات، الجميع يمتلك ال بينما
يمتلكون ال الذين أولئك إىل بالنسبة وحتى املدينة. يف االنتقال أنماَط وينظِّم الزحام، حدة
تطبيٍق حالة يف صحيح ذاته واألمر واضح. تأثرٍي عن سيُسِفر الجرس أن فاألرجح سيارات،
ال حكومي. مكتب مع محليٍّا يحدث الذي املباِرش االتصاَل ل يسهِّ فون» «آي تطبيقات من
يصبح الجرس، حالة يف كما ولكن، لالتصال، الالزمتنَْي املعرفَة أو األجهزَة الجميع يمتلك
ذلك، ومع الحرضي. التدفق تيسري يف املستخَدمة العديدة األدوات إحدى التطبيق وجوُد
والرسيعة، نسبيٍّا املكلفة غري التطور وعملياُت الوسيط، مرونُة تُمكِّن الجرس، خالف فعىل
أكرب بقدر املتاحة األخرى التواصل أشكاِل إقصاءِ دون األدوات، هذه استخدام من املدَن
يف املدن تستثمر ذلك، إىل وإضافًة الساخنة). الهاتف خطوط أو اإللكرتونية املواقع (مثل
إىل مدخًال الحاالت بعض يف الناس ومنح الناس، إلرشاك متزايد نحٍو عىل والتوعية التعليم
ما عىل محدودٍة، موارَد إنفاُق يظل هذا، من الرغم وعىل للمشاركة. الالزمة التكنولوجيات

سياسيٍّا. َخِطرة مغامرًة النطاق، محدودة رقميًة أدواٍت البعُض يراه
أطراف خالل من الحكومية األدوات من الكثري تطوير سبب هو هذا يكون ربما
املوجود سرتيت» ماي «فيكس مرشوُع فمثًال: الحكومة؛ مع رشاكة تكوين إىل تسعى ثالثة
تتيح فون») «آي هاتف تطبيق أو إلكرتوني موقع (عرب إبالغ أداة هو املتحدة، باململكة
يُبِلغ عندما وكندا. املتحدة اململكة يف مدينة أي يف املشكالت عن يبلغوا أن للمستخدمني
إىل ويرسله تقريًرا، املوقع يُنِشئ الطريق، يف حفرة أو الجدران عىل كتابات عن ما شخٌص
حالة وتحديث إجراء، باتخاذ االستجابة عىل الوكاالت تُستََحثُّ ثم باملدينة. املعنية الوكالة
ُمنَشأ تقريٍر ألَف ٦٨ عىل يربو ما هناك كان ،٢٠٠٩ عام بنهاية املوقع. عىل الشكوى
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األدوات جدوى عىل تربهن رائعٌة أرقاٌم وهذه وحدها، املتحدة اململكة يف عليه معلَّق أو
التقارير من متزايدة كمية فهناك نجاحها؛ مع املشكالت برزت ذلك، ومع النوع. هذا من
معالجتها. عىل الحكومية الوكاالت قدرة من أضخَم التقارير أعداُد صارت إذ امُلتجاَهلة؛
املستويات مع التعامل عىل العاملة املؤسسات قدرِة محدوديُة األدوات، هذه نجاِح من يحدُّ
من الجديد الفيض هذا مع التجاُوب عىل القدرات بناءُ يركِّز وإذ املشاركة. من املتزايدة
ل تَُحوَّ التي بالفعل املحدودة الحكومية الجهود موارد بشأن القلُق يتصاعد امُلدَخالت،

امُلدخالت. تلك الستيعاب
يُبِلغ مشاِبهًة. خدماٍت املتحدة الواليات يف املوجودة فيكس» كليك «يس رشكة تقدِّم
عنها، اإلبالغ سبق التي األخرى املشكالت عىل ويطَِّلعون املشكالت، عن املستخدمون
ماي «فيكس ومثل فيها. يشرتكون أو معينة محلية مجتمعات أو قضايا ويتابعون
وعىل باملدينة. املعنية الوكالة إىل ويرسلها تقاريَر، فيكس» كليك «يس يُنِشئ سرتيت»،
للتصدي مهمًة إجراءاٍت فيكس» كليك «يس اتخذ سرتيت»، ماي «فيكس من العكس
التي األداة تلك بأن الناس إلقناع محاَولٍة يف سابًقا. ذُِكرت التي املشاركة ملعضالت
تطلب ملنطقتهم، مناِسبٌة األمراض» جميع لعالج تصلح واحدة «وصفة بطريقِة تعمل
للبلديات سفراء دوَر ليؤدوا جانبية» «نقرات ونهم يُسمُّ َمن أو مواطنني، متطوِّعني الرشكُة
أدوات من الكثريَ يصاحب الذي التوجس تقليل إىل الرشكة عىل القائمون ويسعى املحلية.
السكان بإقناع عاملية، شبكة خالل من ى يُصفَّ محيلٌّ هو ما أنَّ من املحلية الحكومات
وبالتواصل املحلية، االجتماعات يف لألداة وبالرتويج الخدمة، باستخدام بالتبشري املحليني
عن تقويمات لتقديم الرشكة مع االتصال ومداَومة املحليني، املسئولني مع الشخيص
وإحدى املستدام. االهتمام ملسألة فيكس» كليك «يس تتصدَّى ذلك، إىل باإلضافة الخدمة.
الرغبة إطاِر خارَج املشاركة عىل الحافَز يقدِّم منها القليل أن هي األدوات هذه معضالت
فيكس» كليك «يس استخدمت املعلومات. عىل للحصول الفورية الحاجة أو الخري، فعل يف
املستخدمون يجني املستدام. االهتمام لتعزيز مدنيٍة» «نقاٍط شكِل يف اللعبة، عناَرص
عىل للتعليق اآلَخرين وبدفع ما، مسألٍة عن وباإلبالغ اإللكرتوني، املوقع يف بالتسجيل نقاًطا
ملشكلٍة حلٍّ إىل وبالوصول متتالية، أيام سبعَة املوقع وبدخول فيديوهات، وبرفع مسائلهم،
أعىل إظهار مع املشاركة، عىل حافًزا بوصفه التناُفَس يوفر أن إىل النقاط نظام يهدف ما.
اإللكرتوني املوقع طابُع يحاول متميًزا. إظهاًرا مدينٍة كل يف مدنيٍة نقاٍط عىل الحائزين
َمِرح، يشء إىل املدنية املشاركُة عليه تنطوي الذي اليومي العناءَ ل يَُحوِّ أْن ِللُعبٍة املشاِبه

149



الرقمية املكانية

.(٢٠٠٨ وإيِفنْس، وميدو (كان مالئًما يكون أن يشء وأهم االجتماعية، بالشبكات ومتصل
ناقشناه الذي للتداخل مماثل أمر هو األلعاب وبني املدني العمل أدوات بني التداخل هذا
عىل حافٍز لتقديم اللعبة عناُرص ذ تُنَفَّ واأللعاب. االجتماعية الشبكات بني الثالث الفصل يف

لعبة. بأنه بأكمله وْصُفه يمكن ال ذاته التطبيَق أن من الرغم عىل املشاركة،
الرشاكة شكل خالل من الراهن الوقت يف املدن يف الرَّْقِميَّة املكانيات ل تُفعَّ
االبتكارية املقاربات من النوع وهذا السابقة، األمثلة يف نراها التي العامة/الخاصة
التكنولوجيا إدارة خالل من ينشأ أن ح يُرجَّ ال فيكس» كليك «يس يف تتضح التي للمشاركة
سياسيٍّا مستساًغا أمًرا ليس مثًال، لعبة، عىل املدينة دوالرات فإنفاق للمدينة؛ التابعة
وعادة .(٢٠٠٩ (هانسل، الخاص القطاع من تثاقًال وأكثر مرونًة أقلُّ العام القطاُع بعُد.
أن ح يُرجَّ بينما بثبات، والتقدُّم األخطاء، تجنُّب بروح مدفوًعا املدني الحكم يسري ما
هذا يف الحكومة دور ويدور جديدة. فكرة سبيل يف املجاَزفة عىل الخاص القطاُع يُقِدم
باراك مذكرة يف منعكس وهذا البناء، بها يجري التي الخام املواد تقديم حول الشأن
املذكرة هذه يف أوباما أرىس .(٢٠٠٩ (عام املنفتحة» والحكومة «الشفافية بعنوان أوباما
اإللكرتوني املوقع عىل بياناتها تُتيح بأن الحكومية اإلدارات معظم آِمًرا للشفافية، أولويًة
أطلقت وباملثل، آليٍّا. املقروءة للبيانات الفيدرالية الحكومة فهرس وهو ،http://data.gov
إتاحة مجرد إىل وباإلضافة نفسه. للغرض http://data.gov.uk موقع املتحدة اململكة
البيانات الستخدام املحليني رين املطوِّ بني مناَفَسات الحكومية اإلدارات أقامت البيانات،

.(٢٠١٠ «اإليكونومست»، (صحيفة حديثًا املتاحة
األدوات تطويُر يتطلَّب إذ املواطن؛ بمشاركة االستعانة ملنافع الحكومات إدراك يتنامى
تطبيُق األمثلة أبرز من ما. نوًعا صًة متخصِّ خربًة القديمة املمارسة بهذه املرتبطة الجديدة
،٢٠٠٨ عام يف املدينُة، تشارَكِت حيث الديمقراطية»؛ أجل من «تطبيقات واشنطن مدينِة
الحكومية.12 البيانات استخدام يف مسابقة إلطالق البس» اسرتاتيجي «آي تُدَعى رشكٍة مع
فون» «آي تطبيق ٤٧ للجائزة ص املخصَّ دوالر ألف ٥٠ مبلغ أثمر واحد، عام خالل ويف
أيًضا، هي محافظًة تكون ما عادًة قطاعاٍت يف أيًضا مماِثلٌة مسابقاٌت وتُقام و«فيسبوك».
الواليات يف (داربا) الدفاعية املتطورة البحوث مشاريع وكالُة نَرشْت املثال: سبيل عىل

تطبيقات. مسابقة أجل من بياناتها من الكثريَ املتحدة
الذكي، للهاتف أو للويب العادي املستخِدم إىل البيانات من السيل هذا وصول ومع
التطبيقات وتباُدلية والوكاالت، املستخدمني بني بالتنسيق صلٌة لها أخرى تحدياٌت تربز
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يتعلَّق عندما َحَسن يشءٍ اإلفراطيف يُدَعى بالفعل يشء هناك يكون ربما الحاجة. عن الزائدة
لهما تصاحبه التي واملشكالت البيانات يف اإلفراط هذا البيانات. إىل الوصول بسهولة األمر
بإمكانية الخاصة والتوقعات البيانات تواُجد من يحدُّ ال حيث الرَّْقِميَّة؛ األمكنة عىل داللٌة
الكتَّاب بعض وأشار املرء. يحمله الذي والجهاز املتاحة الشبكة إشارة سوى إليها الوصول
املواطنني تالؤم أْي ٢٠١٠)؛ (دريبو، «٢٫٠ «املواطن باسم الجديد الحرضي الفرد هذا إىل
منظومات من الفورة هذه ويف أعم. نحٍو عىل الرَّْقِميَّة اْلَمَكاِنيَّة ومع ،«٢٫٠ «الحكومة مع
تعيد أن الحكومة عىل يتعنيَّ عليها، لقراءتها املستخَدمة والتطبيقات الجديدة، البيانات
(عام كيتل دونالد عليه أطلق ما تتجاوز أن ينبغي الناس. إرشاك يف دورها يف النظَر
نحَو تتجه وأن ًما، مقدَّ الخدمات مجمُل فيها يتحدَّد التي البيع» ماكينة «حكومة (٢٠٠٩
يف املواطنون يسهم حيث منصة»، هيئة يف «حكومة (٢٠٠٩ (عام أوراييل تيم دعاه ما

حلها. ويف القضايا تحديد
داخل من للناس تتيح مفتوحة، منصًة الحكومُة تكون أن يجب ألوراييل، طبًقا
أجزائه بني والتفاعل بالتواصل يتَِّسم لالبتكار نظاٍم يف يسهموا أن خارجها ومن الحكومة
املتفاِعل املتواِصل النظام نوِع وبني للحكومة الرؤية هذه بني ويقارن املستمر. وبالنمو
نتيجًة مثمر عمل نموذج فهناك «آيتيونز»؛ تطبيق يف إقامته من «أبل» رشكُة تمكَّنَْت الذي

ألوراييل: وطبًقا املنصة. استخدام عىل للناس كبري حافٌز وهناك منصًة، لكونها

الذين املضافة»، «القيمة مقدِّمي من ُمختارٍة لقلٍة الحكومة بيانات إتاحة من بدًال
(وكثري االتحادية الحكومة تبدأ األدنى، للمستويات البيانات ذلك بعد يتيحون
تمكِّن مفتوحة منصة تقديم يف املحلية) والحكومات الواليات حكومات من
تربط أن شأنها من ابتكارية خدمات بناء من حسنة فكرة لديه شخٍص أيَّ
بل الحكومة، ممارسات يف يظهروا أن للمواطنني وتتيح باملواطنني، الحكومة
(٢٠٠٩ (أوراييل، السياسات. صنع يف املبارش باإلسهام للمواطنني أيًضا تسمح

م مصمَّ إنه حيث من ا جدٍّ واعد نموذج هو منصة هيئة تتخذ التي الحكومة نموذج إن
الجديد النموذج هذا يف يًا تحدِّ الجوانب أكثَر سيكون ذلك، ومع ناخبيها. توقعات ليالئم
العمل يف األدوات هذه بعُض فشل وإذا ومرونته. النظام تبادلية عىل الحفاُظ هو للحكم
يوجد فال العمل؛ عن بالكامل النظام فسيتوقف الحد، يفوق فائٌض هناك كان وإذا مًعا،

الرضائب. لها تدفع منصة خصوًصا باألعطال، مليئة منصة من أسوأ يشء
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الرَّْقِميَّة األمكنة سياسة (6)

يغريِّ فوجوُدها الحكومة، أم املواطنون هم الرَّْقِميَّة الشبكات عمل يُيرسون َمن أكان سواءٌ
«تعرف بأنك شعورك أو ظنك يعنيه فما املحلية؛ املجتمعات طبيعة من املحلية الحياة يف
الطقويس نظريه أو «الجاماينشافت»، عنارص تمتزج الرَّْقِميَّة. األمكنة يف يتبدَّل جارك»
الشبكات مواقع يف مألوفة أصبحت التي الخوارزمية املحيل املجتمع تراكيب مع املحيل،
مجتمعي لقاء يف أو أمامية، رشفة يف يحدث أن يمكن الجار مع فالحديث االجتماعية؛
تعنيه ما الرَّْقِميَّة األمكنة يف يتبدل وباملثل، دردشة. غرفة يف أو احتجاج، يف أو محيل،
فيكس» كليك «يس تطبيق باستخدام الطريق يف حفرٍة عن فاإلبالُغ السياسة؛ يف املشاركة
ولعب مشاركٌة، هي نيبورز» فور «نيبورز تطبيق عىل املعلومات ومشاركُة مشاركة، هو
عام ميدان يف مسرية يف واملشاركة مشاركة، هو املحيل للتخطيط مبادرة حول تدور لعبٍة
أن حدِّ إىل انتشاًرا، تزداد خاللها من املرء يشارك التي فاملنصات بالتأكيد. مشاركة هي
األمكنة يف األعم املشاركة من تمييزها الصعب من أصبح السياسة يف املحلية املشاركة
األنشطة تلك وكْوُن اإلنرتنت، عىل الناس يفعله ما هي والتنظيُم والتعليُق املشاركُة الرَّْقِميَّة.
إدراًكا يمتلكون لسكاٍن الحتمية النتيجة هو الجغرافية املحلية مجتمعاتنا عىل تبعات ذات

مكانيٍّا.
األمكنة تحكم أن يجب فهي لالهتمام؛ مثري مأزق يف نفسها الحكومات تجد ثَمَّ، من
يف املساواة انعداَم تُدِرك أن أيًضا يجب ولكنها أهميتها، عىل الحفاظ أجل من الرَّْقِميَّة
حماس من تبطئ تكاد ال املعضلة هذه فإن ذلك، ومع مؤثرة. تظل لكي الفضاءات هذه
بذلت وقد املشاركة. وعىل الحكومة عىل للتأثري جديدة بأدوات اإلتيان حيال العام القطاع
الرَّْقِميَّة، األمكنة د تعهُّ يف الجهد بعَض وأوروبا املتحدة الواليات يف كبرية مدينٍة كلُّ تقريبًا
يتعلَّق الحكومة دوُر يَُعْد لم املوجودة. املحلية الشبكات يف باالشرتاك أو أدوات، بتشكيل
املحلية. والبيانات الناس بني للتفاعل عامة منصة بتقديم يتعلق إنه العامة؛ الحياة بإدارة
اإلدراك عىل املعتمدة والتطبيقات اإلنرتنت عرب االجتماعية املنصات انتشار أن إال
من متزايدة مخاوف إىل يقود العامة، والفضاءات املحلية املجتمعات مع للتفاعل املكاني
الفصل يف ستُطرح املسائل هذه الشخصية. الفضاءات عىل والسيطرة الخصوصية فقدان

السادس.
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هوامش

بني فيما املشاركُة تستمر املثال: سبيل فعيل الجميع؛ عىل ينطبق ال هذا لكن (1)
إليه يشريون ما وهذا االنخفاض؛ يف العاملة الطبقة وشباب أفريقي، أصل من األمريكيني

سبتمرب». من عرش الحادي بعد ما «انقسام باسم
التأثريات حول باملحاورات يختص فيما ،٢٠١٠ النيري، ٢٠١٠؛ كار، انظْر: (2)
السياسية الحياة عىل اإليجابية التأثريات وبخصوص الرقمي. لالتصال السلبية االجتماعية

.٢٠٠٨ شريكي، ٢٠٠٨؛ وإيِفنْس، وميدو كان ٢٠٠٦؛ ِجنِكنز، انظْر واالجتماعية،
(أْي الُهِويَّة بإخفاء املجتمَع اإلنرتنت عىل األوىل االفرتاضية العوالم أنشأت بينما (3)
اآلخرين مع يتفاعلون وكانوا ُهِويَّاتهم، عن يكشفون يكونوا لم عادًة املستخدمني إن
االجتماعي التواصل مواقع تُبنَى باألفاتار)، أيًضا املعروفة الرَّْقِميَّة، الشخصيات باستخدام
التواصل مواقع يف الروابط ألن ذلك ويحدث يَدَّعونه. ما ا حقٍّ هم الناس أن فرضية عىل
بويد الحظ فكما قبُل. من موجودًة كانت سابقًة صالٍت تعكس ما عادًة االجتماعي
تُنقل ثم اإلنرتنت، خارج االجتماعي التواصل مواقع يف العالقات تنشأ ،(٢٠٠٧) وإليسون
فيه ى تُنمَّ الذي اإلنرتنت، عىل االفرتايض العالم نموذج مع يتناقض وهذا اإلنرتنت، إىل
اإلنرتنت. خارج األمر نهاية يف الروابط هذه تُنَقل أن ويمكن اإلنرتنت، عرب جديدة روابط
٢٠٠٧؛ هامبتون، ٢٠٠٣؛ وويلمان، هامبتون انظْر: األحياء، يف للتواصل ألمثلة (4)

.٢٠٠٥ وآخرين، وكافانوه
األحياء، إطار يف ة الهشَّ األوارص أن عىل االجتماعية الشبكات تحليل مجاُل بَْرَهَن (5)
املحلية املجتمعات عليه تستند الذي األساَس تُشكِّل اجتماعية، ُعزلة إىل تؤدِّي أن من بدًال
أثبََت االجتماعية الشبكات من النوع هذا أن (٢٠٠٧ (عام هامبتون كيث يوضح القوية.
املنزلية، التحسينات يف املساعدة مثل: املحيل؛ للمجتمع جليلة مكاسب تقديم عىل قدرتَه
أيًضا وبُرِهن .(٥٦٩-٥٧٠ الصفحتان ،١٩٩٠ وورتيل، (ويلمان الطارئة الطفل ورعاية
عقلية واضطرابات ،(١٩٨٩ وجروفز، (سامبسون أقل جريمٍة معدالِت إىل تؤدِّي أنها عن

.(٢٠٠٠ روس، ٢٠٠٠؛ (إليوت، منخفضة
.٢٠١٠ جوردون، مع شخصية مراسلة (6)

وكو، جوردون ٢٠٠٩؛ وآخرين، فوث انظْر: املرشوع، هذا حول أكثر لتفاصيل (7)
.٢٠١٠ ومانوسيفيتش، جوردون ٢٠٠٨؛
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آرثر، ماك مؤسسة ِقبَل من يُموَّل تشايناتاون» «بارتيسيبيتوري مرشوع كان (8)
تنمية ورشكة إمرسون، كلية بوسطن: منطقة من منظمات ثالث بني مشرتًكا جهًدا وكان

الحرضية. املنطقة تخطيط ومجلس الصيني، املجتمع
سيمكينز ١٩٩٧؛ وهيبنر، نيف دي انظر: الوجدانية، املشاركة حول ألبحاٍث (9)

.٢٠٠٦ وبيلنسون، يي ٢٠٠٨؛ وشتاينكيولر،
الذي ر امُلدمِّ األثر عن النظر وبرصف لإلمكانية. فقط ًسا متحمِّ يكن لم بالطبع، (10)
أن من أسفه عن وأعَرَب املستهلك. عىل اآلثار من حذََّر الصحف، طباعة وسط عىل ستُحِدثه
االستقرار من حالٍة إىل تقود أن يمكن الفردية للميول تبًعا املعلومات تخصيص يف املبالغة
املتاحة. البيانات مقداُر ازداَد كلما فرٍد كل لدى املعلومات نطاَق بالرضورة تُضيِّق الداخيل
حلقة عىل املرتتبة اآلثاَر وعرضوا ،(٢٠٠١ (جونسون، نفسه الخوَف هذا آَخرون وأبدى
«أمازون مثل املعروفة املستهلكني خدمات يف واضحًة نراها إيجابية اسرتجاعية تغذية

اليوَم. تراه ما عىل باألمس قراراتك تؤثِّر حيث ٢٠٠٦)؛ (صنستاين، لك» ح رشَّ
من تَْخُل لم ولكنها تخدمها، التي لألحياء جيدة املحلية الجهود هذه تبدو قد (11)
«كلينتون ى يُسمَّ قارئ قال لوكال»، «ذي ملوقع االستهاللية التدوينة عىل ردٍّ يف االنتقادات.
مىض عاٍم منذ (انتقلُت حيِّي مزايا تستعرضون ألنكم سعادتي من «بالرغم ييل: ما هيللر»
وستتسبَّبون شهرًة، أكثر الحي ستجعل الرائعة املدونة هذه أن يقلقني منهاتن)، من
هناك ُكِتبت). (هكذا آَخر حيٍّ مع يل حدث مثلما سعره ارتفاِع بسبب منه خروجي يف
عىل لإلخراج حاجٌة توجد ال الحي. هذا وعن بروكلني عن بالفعل املدونات من الكثري
الذين واألشخاص املتاجر وتغيري اإليجارات، رفع إال شيئًا تفعل لن ملدوَّنة واسٍع نطاٍق
لجاذبية الرتويج يف استمروا به. االرتقاء تحاولون الذي الحي تدمري وفعليٍّا، يرتادونها،
هو.» كما حيِّنا عىل نحافظ دعونا الرشقية. القرية ولوضاعِة وتفرُّدها، الغربية القرية
هو ما، منطقٍة إىل فيه مرغوٍب غريَ اهتماًما املحليون املدوِّنون يجلب أن من فالتخوُّف
األخبار نقُل كان إذا .(٢٠٠٩ (ليندجرين، مشاِبهة ملرشوعات استجابًة ا جدٍّ شائع تخوٌُّف
إن العقارات. قيمة رفع إىل فقط يؤدي فقد ما، حيٍّ إىل إيجابيٍّا اهتماًما يجلب املحلية
هي االنتشار، يف الصحيفة ورغبة للخصوصية املحيل املجتمع احتياجات بني املوازنة
املحلية. يف اإلفراط نحو للصحف الرسيع الصعوَد تواجه التي التحديات أكرب من واحدٌة
ُكندرا، فيفيك يُدَعى رجًال واشنطن العاصمة يف التكنولوجيا مسئويل كبري كان (12)

أوباما. إدارة يف التكنولوجيا مسئويل كبرِي منصِب يف وُعنيِّ
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اخلصوصية

أيًضا توفر ولكنها الشبكة، داخل موضعه عىل املرء سيطرة من الرَّْقِميَّة اْلَمَكاِنيَّة تعزِّز
واحدة. لعملة ينفصالن ال وجهان وهما الشبكة، سيطرة تحت املرء يكون ألن ظروًفا
حيال أكرب راحة بفقدان نشعر حياتنا، يف الشبكات انتشار حيال أكرب براحة نشعر وبينما
عىل تحتوي ال سيارة ركوب أو محمول، هاتف دون املنزل فمغادرُة بها؛ االتصال فقدان
الشبكة. عن لحظيٍّ انفصاٍل إىل يشري ألنه ضيٍق مشاعَر يثري قد إس»، بي «جي جهاَز
هي الرَّْقِميَّة واألمكنة الرقمي»، «التطويق (٢٠٠٧) أندريفيتش مارك اه سمَّ ما هو هذا

التطويق. لهذا املادي التجسيد
رقمية شبكٍة من للويب: فهمنا طريقة يف ٍل تحوُّ إىل يشري الرَّْقِميَّة األمكنة ظهور إن
حول منظَّمة اليومية الحياة فضاءات يف توجد شبكٍة إىل للعاَلم، املادية القيود خارج تعمل
لهذا االجتماعية الفوائد عىل كبريًا تركيًزا السابقة الفصول يف ركَّزنا وقد الفعلية. املواقع
البيانات من مجموعة إىل الفعيل املوقع ل يتحوَّ بينما أيًضا. له ثمنًا ثمة ولكنَّ ل، التحوُّ
املتعلقة التساؤالت فإن بقائها، عىل واملحافظة الرَّْقِميَّة الشبكات لبناء الالزمة األساسية
التساؤالت وتحديًدا محوريًة، تصبح إليها النفاذ وإمكانية البيانات تلك يف بالتحكم
الفضاءات تشكِّل الوصول وإمكانية والتحكُّم واملراقبة الخصوصيُة أصبحت كيف حول

الحرضية.
ذات التطبيقات تعمل لكي رضوري أمٌر الشخيص املوقع معلومات عن الكشف إن
بيانات من ولالستفادة املحمولة. واألجهزة الخرائط يف املوجودة تلك مثل املكاني، اإلدراك
حتى ذلك، ومع املعلومات. هذه ملشاركة استعداٍد عىل الناس يكون أن يجب املوقع،
مصاِحب قلٌق يوجد ما عادًة الرَّْقِميَّة، اْلَمَكاِنيَّة بمزايا يتمتَّعون الذين أولئك إىل بالنسبة
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املعلومات جْعَل يصاحب ما فغالبًا الشخصية؛ املعلومات عن الكشف من النوع لهذا
التامة، للمراقبة الخضوع إمكانية حول تشاؤمية «أورويلية» أوهاٌم علنيًة الشخصية
لألدنى األعىل من للمراقبة التقليدية التصورات لكن بمكانك؟ يهتم قد َمن يعلم فَمن
وطريقة للمراقبة الناس خضوع طريقة ألن الرَّْقِميَّة؛ األمكنة مع للتعاُمل كافيًة تَُعْد لم
املرء موقع عن الكشف أن صحيح ما. نوًعا دائريٍّا اتجاًها يتبعان لآلخرين مراقبتهم
السيطرة إمكانيات أيًضا يطرح لكنه بياناته، استخدام عىل سيطرته يضعف الشخيص
اإلدراك ذات التكنولوجياُت تمكِّن أخرى، بعبارة موقعه. فعالية لتقوية البيانات عىل
مباِرشة صلة لها ليست التي واملعلومات األشخاص استبعاد من املستخدمني املكاني
واملعلومات الفضاء عىل الخارجي ل التطفُّ من الخوف أن حني يف لذلك، الحايل؛ بوضعهم
القدرة زيادَة فإن العامة، الفضاءات يف الشخصية السيطرة عىل بالقضاء د يهدِّ الشخصيَّنْي
مشاكَل يفرض املعلومات تصفية خالل من املادي الفضاء عىل الشخصية السيطرة عىل
اإلضفاء ويقدِّم ٢٠١٠أ). وفريث، سيلفا إي سوزا (دي االجتماعي باإلقصاء مرتبطة أخرى
من جديدة أنواًعا الجديدة، التكنولوجيات بفضل الفضاء عىل الشخيص للطابع املتزايد
الخربة طريقَة تتحدى أن شأنها من القوة عالقات يف وتحوالت اإلقصائية املمارسات

الخربات. تلك إىل الوصول يستطيع الذي وَمن بالفضاءات،
سيطرَة تهدِّد املادي باملوقع شخصية عالقة إنها الرَّْقِميَّة؛ اْلَمَكاِنيَّة مفاَرقُة هي هذه
الفضاءات بني الحدود أن من الرغم عىل الوقت. نفس يف نها وتؤمِّ املادي الفضاء عىل املرء
كلِّ ر تطوُّ أن من الرغم وعىل البرشي، التاريخ مرِّ عىل باستمراٍر َْت تغريَّ والعامة الشخصية
التكنولوجيات فإن املوجودة، الحدود هذه تحدِّي يف ساَهَم جديدٍة واتصاالٍت نقٍل تكنولوجيا
وما ا عامٍّ يُعتَرب ما بني التقليدية الحدود يف نشكِّك أن تتحدانا الحالية املكاني اإلدراك ذات
والسلطة للمراقبة فهمنا كيفية يف النظر إعادة عىل أيًضا تحثُّنا كما ا، خاصٍّ يُعتَرب كان
الكشف طريق عن للخصوصية ُمدَرًكا انتهاًكا نشهد فإننا النحو، هذا وعىل املجتمع. يف
الفضاءات «خصخصة» ل محاولًة نشهد نفسه الوقت ويف الشخصية، املعلومات عن العلني
تلك حول إليها الوصول املرء يستطيع التي املعلومات عىل الشخصية السيطرة عرب العامة

الفضاءات.
موقع معلومات عىل السيطرة فقدان بشأن القلق من الخصوصية فقدان مخاوُف تنبع
رأسية صورة بوصفها للمراَقبة التقليدي بالفهم املخاوُف هذه وترتبط الشخصية، الفرد
وكيانات والرشكات الحكومة ِقبَل من (املفروضة السلطة صور من أسفل إىل أعىل من
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تحليل الفصل هذا يف سنتوىل للفرد. الخاص الفضاء عىل ل تتطفَّ التي معروفة)، غري
املراقبة لفهم مختلفٍة طريقٍة عن وسنتحدَّث الرَّْقِميَّة، األمكنة سياق يف املخاوف هذه
الفضاءات أنواع عىل الجديد الفهم هذا تأثرِي طريقَة أيًضا نتناول كما والخصوصية.
ق تدفُّ عىل السيطرة من املستخدمون يتمكَّن والخامس. الرابع الفصلني يف املذكورة
ويف املكاني. اإلدراك ذات التكنولوجيات استخدام خالل من املادي الفضاء يف املعلومات
يؤدي أن يمكن فإنه الحرضية، بالفضاءات متعلقة جديدة ممارسات إىل هذا يؤدِّي حني
املطاف، نهاية يف الحرضية. للفضاءات الحقة وخصخصٍة إقصائية ممارساٍت إىل أيًضا
الشخصية، املوقع بيانات عىل السيطرة يمكنه َمن السيطرة؛ حول برمته األمر يتمحور

فيها. نتواجد التي املواقع بيانات يف التحكم يمكننا وكيف

املوقع لبيانات العلنية الطبيعة (1)

فيو» سرتيت و«جوجل جوجل» «خرائط مثل ومبادراٌت خرائط. إىل كله عاملنا ل يتحوَّ
معنٍي لقدٍر وصلوا قد املستهلكني معظم وأن النطاق، واسعُة العاَلِم يف املراقبة بأن تذكِّرنا
الدعاوى من كافيًا قسًطا «جوجل» نالت ذلك، من الرغم عىل املراقبة. تلك حيال الراحة من
للمساعدة تُطبَّق سياسٌة للرشكة كانت جوجل»، «خرائط استخدام بداية منذ القضائية.
— بانكستون كيفن طلب عندما لذلك ممتلكاته؛ صور أو الشخص صور إزالة تسهيل يف
اإللكرتونية» الجبهة «مؤسسة يف الخصوصية قضايا ومنارص فرانسيسكو سان يف املقيم
ونسخة الصورة وموقع اسمه بطلب «جوجل» ردَّْت الشارع، زاوية من صورته تُزال أن —
أنه يبدو ما «عىل متهكًِّما: فقال الطلب، لهذا بانكستون ثائرة ثاَرْت قيادته. رخصة من
قبل والدتي عائلة اسم تقديم يف أيًضا يرغبون ربما ذلك. من أكثر هو ما تقدِّم أن عليك
بانكستون، الحتجاجات ونتيجًة .(٢٠٠٧ (بولسن، بول؟» وعيِّنة ميالد؟ وشهادة الزواج؟
القيادة. رخصة بطلب املعلومات بدقة ًعا ُمَوقَّ بيانًا مستبدلة سياستها، «جوجل» َْت غريَّ
كان نفسه. النوع من جديدة طلبات يف كبرية زيادة السياسة هذه يف التغيري عن فوًرا نتج
ولكن مباَرشًة. عنه مفَصح غري عامٍّ سجلٍّ من جزءًا كونهم إزاء عموًما راضني غري الناس
يف الخصوصية قوانني ألن الرشكة؛ عىل سلبية آثاٍر دون مرَّ القانونية التحديات معظم
«جوجل» صور جميع أن وبما العامة. الفضاءات يف التصوير من تحمي ال املتحدة الواليات
ذلك، ومع القانونية. حقوَقها تتجاوز لم فعليٍّا، الرشكة، فإن العامة، الشوارع يف تُلتَقط
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رصامًة؛ األكثر الخصوصية قوانني بسبب أخرى لدول الرشكة توسع خطط تعطَّلت فقد
عىل وأسرتاليا كندا ْت أَرصَّ حني يف شوارعها، «جوجل» دخوَل عدة أوروبية دول فمنَعْت

للدخول. رشًطا السيارات ولوحات الوجوه طمس
الصور حقوق بشأن ادِّعاءاتها يف النظر إعادة عىل «جوجل» حثَّ آَخر دافًعا هذا كان
يطمس تطبيًقا «جوجل» َرْت طوَّ بالخصوصية، املتعلقة املتزايدة املخاوف ولتهدئة العامة.
هذه تجاه الفعل ردُّ كان عليها. التعرف يصعب بحيث تلقائيٍّا السيارات ولوحات الوجوَه
تضع لم ألنها القضائية؛ الدعاوى جميع درء يف تنجح لم لكنها إيجابيٍّا، الجديدة امليزة
من زوجان رفع ،٢٠٠٨ أبريل يف للخصوصية. َخْرًقا املمتلكات تصويِر كْوَن االعتبار يف
ممتلكات عىل والتعدِّي الخصوصية خرق بدعوى «جوجل» ضد قضائية دعوى بيتسبريج
وكريستني آرون ادََّعى إذ منزلهما؛ قيمَة َضْت خفَّ فيو» «سرتيت خاصية أن مؤكِّدين الغري،
املنزل رشاء قرار يف رئيسيٍّا «عنًرصا أن (٢٠٠٩ جوجل»، ضد «بورينج (قضية بورينج
وزعَما الخصوصية. تلك سالمَة قوََّضْت «جوجل» صور وأن الخصوصية»، يف الرغبة كان
الشارع يف القيادة مجرد فإن خاصة، طريق جانب عىل يعيشان أنهما بما أنه أيًضا
القضيُة هذه الغري. ممتلكات عىل التعدِّي أعمال من عمًال كان بكامريات مزوَّدٍة بسيارٍة
«جوجل» ضد الخصوصية بشأن قضائية لدعوى واقعة أوَل تمثِّل ألنها لالهتمام مثريًة
من محميًة الشخصية املرء ممتلكاُت تكون أن ينبغي مًدى أيِّ إىل املمتلكات. عىل تركِّز

فيه؟ للبحث القابل للعاَلم الرسمي» جوجل «سجلِّ إىل إضافتها
فمنعت املعركة، هذه طليعة يف نفسها مينيسوتا بوالية أوكس نورث بلدة وضَعْت
آلل مماثل نحٍو عىل — ِعيًة مدَّ فيو»، «سرتيت لخاصية صوٍر أْخِذ من «جوجل» املدينة
بتصويرها. ترصيًحا تمتلك ال «جوجل» وأن خاصة، بلدتها طرق جميع أن — بورينج
— شخص ٤٥٠٠ نحو يسكنها التي بول، سانت ملدينة التابعة — الضاحية هذه كانت
الشوارع من تُلتَقط التي الصور أن بحجة «جوجل»، جهود ضدَّ إجراءاٍت تتَِّخذ مدينة أوَل
امللتقطة الصور أن حني يف الغري، ممتلكات عىل التعدي أعمال من عمًال تَُعدُّ الخاصة
تطلب ٢٠٠٨ يناير يف رسالًة وأرسَلْت .(٢٠٠٨ (أموث، كذلك ليست االصطناعية باألقمار
جانبًا، القانونية املسائل بوضع لهذا. «جوجل» وامتثَلْت وتدمريها، الصور جميع إزالَة فيها
له الخريطة عىل األفراد موقع لتعيني االجتماعي التقبُّل أنَّ إىل أوكس نورث حالة تشري
بالتأكيد انتهازي منه بعًضا أن من الرغم عىل — األفراد لدى االنزعاُج هذا يعكس حدوٌد.
ما أخرى، بعبارة الخاصة. الفضاءات عىل والسيطرة الفردية للفعالية واضًحا فقدانًا —
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ما، لشخٍص خاصة صورة خاصة، (شوارع خاص أنه عىل السابق يف إليه يُنَظر كان
الصعب من ليس كيل، مستوى عىل «جوجل». طريق عن علنيٍّا يُصِبح ما)، شخٍص منزل
من جزئي، مستوى عىل ولكن للبحث، قابلًة للعاَلم القريبة الصور جْعِل فوائَد ندرك أن
الخاصة. وبياناتهم األفراد من يتألف العاَلم أنَّ حقيقِة مع للتعامل نجاهد أن الرضوري
كلِّ وجْعُل وُهِويَّاتهم، املستخِدمني مواقع تحديد مع للبحث قابًال العاَلِم جْعُل يتساوى

عليهم. يُعثَر أن يريدون الجميع أن مسبًقا يَْفَرتِض عليه للعثور قابًال يشء
كانت اإلذن.1 طلب من أفضل االعتذار أن هي دائًما كانت «جوجل» فلسفة لكن
ضمن صغرية تفاصيُل — بالتأكيد عة متوقَّ فيو» «سرتيت بشأن الخصوصية شكاوى
يمانع ٍه لتوجُّ األفراد تبنِّي كان «جوجل»، إىل بالنسبة للبحث. قابًال العاَلِم لجْعِل أكرب رؤيٍة
املخاوف هذه الثقايف. التحول هذا ترويج يف نجحت وقد املايض. من أمًرا مواقعهم تحديَد
عن أم أنفسنا نحن طريقنا عن (سواء مكاننا يُحدَّد أن معظمنا، إىل فبالنسبة هامشية؛
عىل عالمًة ميزًة؛ يمثِّل خريطٍة عىل والوجوُد املجتمع. يف لالندماج مساٍو اآلخرين) طريق

املوقَع. تقدِّر الكبرية، «جوجل» لجهود نتيجًة أصبَحْت، ثقافٍة يف املشاركة
معلومات كشف إمكانيُة تثري نطاًقا. أوسع ظاهرٍة إىل جوجل» «خرائط مثاُل يشري
املراقبة، من واملخاوف الشخص خصوصية انتهاِك بشأن جديًة مخاوَف الشخص موقع
يصلون َمن عىل واضحًة سيطرًة يملك ال موقُعه امُلحدَّد الشخص يكون عندما خاصًة
بالخدمات األمر يتعلَّق عندما وضوًحا أكثر املشكالت هذه وتكون موقعه. معلومات إىل
عىل املعتمدة الخدمات توفر الثاني). الفصل يف منها الكثري (ناقشنا املوقع عىل املعتمدة
«جي بخاصية مزوَّد محمول هاتٌف لديه شخٍص أليِّ املوقع عن محددًة معلوماٍت املوقع
ألحد تقويماٍت أو قسائم، أو إعالنات، شكِل يف املعلوماُت هذه تأتي أن يمكن إس». بي
مثل املجاورة، الخدمات وجود أماكن عن معلومات أو ويكيبيديا، من مقاالت أو املطاعم،
مستخِدِميها مواقَع بالرضورة الخدمات هذه تكشف ال وبينما املقاهي. أو البنزين محطات
الخدمة ملزوِّد السماح املستخدمني عىل يجب فإنه لهم، املجاورة املناطق يف لألشخاص
لهذه تشارك يحدث ما وغالبًا املطلوبة. املحلية املعلومات الستقبال موقعهم بتحديِد
ومطوري الراعية الرشكات مثل التجاريني، الرشكاء مع املستخِدم، عْلِم دون املعلومات،
من فرعيًة مجموعًة تمثِّل التي — املوقع عىل املعتمدة االجتماعية والشبكاُت التطبيقات.
الخدمة مزوِّد إىل الشخص موقِع معلوماِت تنقل ال — املوقع عىل املعتمدة الخدمات
عىل االجتماعية، املستخِدم شبكات أعضاء مع املواقع هذه أيًضا تشاِرك ولكْن فحسب،
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يف معروفني أصدقاء مع موقعه مشاَركَة «لوبت» شبكِة مستخِدُم يستطيع املثال: سبيل
يستخدم كان إذا به املحيطة املنطقة يف «لوبت» ل مستخِدٍم أيِّ مع أو «األصدقاء»، قائمة

ميكس». «لوبت خاصية
أنه عىل لألقران أو الخدمة ملقدِّمي سواء الشخص مكاِن عن الكشف يُعترب ما غالبًا
الرئيسية املخاوف من نوعان ثمة املوقع. خصوصية الحالة، هذه يف للخصوصية؛ انتهاٌك
من (غالبًا األدنى إىل األعىل من املراقبة من الخوف املوقع: خصوصية بفقدان املتعلقة
الشخص موقع عن الكشف أِي املتوازية؛ املراقبة من والخوف الدعاية)، ورشكات الحكومة
األساسية املخاوف وإحدى ٢٠١٠ب). وفريث، سيلفا إي سوزا (دي آخرين ألشخاٍص
إذا ما هي املوقع عىل املعتمدة الخدمات من نوٍع أي استخدام عند بالخصوصية املتعلقة
مقدِّمو يشارك أن هو آَخر، خوٌف وثمة ال. أم الحكومة إىل ستُقدَّم املوقع معلوماُت كانت

امُلعِلنني. مع املعلومات هذه الخدمات
املعتمدة الدعاية إىل تقريبًا املوقع عىل املعتمدة الخدمات عمل نماذج جميع تستند
و«فورسكوير» «لوبت» مثل املوقع، عىل املعتمدة االجتماعية الشبكات تُقدَّم املوقع. عىل
من أرباٍح عىل للحصول طريقٍة وأسهُل مجانًا. للمستخدم التيتيود» و«جوجل و«ورل»
وجوَدهم املستخدمون ل يسجِّ عندما املثال: سبيل عىل اإلعالنات، خالل من الخدمات هذه
البيع ملحالت تخفيضات قسائم عىل العثور يمكنهم «فورسكوير»، عىل ما مكاٍن يف
تحفز املوقع. ذلك «عمدة» ل إضافيًة مزايا ن تتضمَّ ما عادًة التي لهم، املجاورة بالتجزئة
وكذلك «عمدة»)، وألقاب (شارات داخلية منافسة بنية خالل من املشاركة «فورسكوير»
اإلعالنات أصبحت مجانية). وبضائع تخفيض (قسائم خارجية مكافآت بنية خالل من
الرشاء مثل تقريبًا باملستخدم، صلة ذا اإلعالن يجعل واملوقع للمستخدم، مكافأة الواقع يف
الحلوى قطع من املتنوعة املجموعة إن املتجر. يف الدفع طابور يف الوقوف أثناء االندفاعي
تلبية أجل من املكان هذا يف موجودٌة املتاجر، يف الدفع طوابري بجوار املعروضة والنعناع
املوقع عىل املعتمد اإلعالن يعتمد وباملثل، مرتجلة. بطريقة للمتسوقني اللحظية الرغبات
إىل ه يتوجَّ ال عادًة فالشخص املناسب؛ الوقت يف املستهلكني احتياجات تلبية نموذج عىل
بسلوك صلة ذات وتكون القسائم تظهر حينما ولكن قسائم، عىل للعثور «فورسكوير»

االندفاعي.2 الرشاء ز تحفِّ فإنها املستهلك، وموقع السابق املستهلك
عىل املعتمدة الخدمات رو مطوِّ يفعله ما للمستهلكني واضًحا يكون ال غالبًا ولكن
ح يوضِّ كما للمعلنني، املوقع معلومات ُقدِّمت إذا املستخدمني. مواقع بمعلومات املوقع
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اإلعالنات، ي تلقِّ سوى خياٌر لديهم ليس األحيان أغلب يف املستهلكني فإن السابق، املثال
أدنى لديهم وليس ْونها، يتلقَّ التي اإلعالنات نوع اختياَر عموًما يستطيعون ال أنهم كما
تكون ال املرحلة، هذه يف مواقعهم. تحديثات عىل تحصل التي الرشكات عن فكرٍة
معظم إىل بالنسبة واضحًة املوقع عىل املعتمدة االجتماعية للشبكات الخصوصية سياساُت
موافقة عىل بالحصول الخدمات مؤسسات الفيدرالية االتصاالت لجنة تُلزم املستهلكني.
يف املواَفقُة هذه تكون ولكْن املحمولة، األجهزة عرب بإعالٍن استهدافهم قبل املستخدمني
العديد يكون ذلك، مع املستخدم. التفاقيات الدقيقة التفاصيل يف مدفونًة األحيان من كثرٍي
نوع يف قيمًة رأوا إذا تلك الخصوصية سياسات ل لتحمُّ استعداٍد عىل املستخدمني من

عليها. يحصلون التي املعلومات
ينظرون َمن عدُد ارتفع ،٢٠٠٣ عام «بحلول :(٢٠١٠) جولدي رينيس أشارت كما
خصوصيتهم، حيال بالقلق يشعرون الذين األشخاص أي الخصوصية، إىل عملية نظرًة
كني باملتمسِّ ُقوِرنوا ما إذا مفيد»، يشء مقابل بعضها عن للتناُزل استعداٍد عىل ولكنهم
وباملثل، سواء. حدٍّ عىل الخصوصية بشأن املبالني غري واألشخاص الخصوصية بحقوق
خدماٌت املوقع عىل املعتمدة «الخدمات أن ميل» آند «جلوب جريدة يف السال لوان أكََّدْت
مقابل عنه تتخىلَّ ما فهمَت إذا تجريها، التي باملقايضة درايٍة عىل كنَت إذا رائعٌة
تشري التي السابقة، األبحاث مع يتماىش هذا .(٢٠٠٩ (السال، الخدمة.» عىل الحصول
لفائدة إدراكهم عىل اعتماًدا خاصة معلوماٍت إلعطاء استعداٍد عىل املستخدمني أن إىل
كبرية، شعبية ذات املوقع عىل املعتمدة الخدمات تصبح بينما وهكذا، لهم.3 املقدَّم التطبيق
نوع عىل اعتماًدا املوقع معلومات عن للكشف استعداًدا أكثر املستخدمون يكون ربما
:(٢٠٠٩) لألبحاث إنتليجانس بيزنيس آاليد رشكة ألبحاث وفًقا الواقع، يف املقدَّمة. الخدمة
٢٠٠٨ عام يف املحمولة األجهزة عرب املوقع عىل املعتمدة الخدمات مشرتكي عدُد «تضاَعَف
احتالَل التصفح يُواِصل بينما أنه نفُسه التقرير ويذكر مشرتك.» مليون ١٨ من أكثر إىل
تمتلك املوقع عىل املعتمدة االجتماعية الشبكات فإن املشرتكني، عدد حيث من األوىل املرتبة
وهذا املحمولة، األجهزة عرب الخدمات إىل بالنسبة السنوي النمو معدالت أعىل من معدًال
املستخدم إىل بالنسبة مشكلًة يمثِّل ال ببساطٍة الشخص موقع عن الكشف أن إىل يشري
املستخدمون يجهل عندما فقط فعليٍّا مشكلًة املوقع معلومات عن الكشُف يصبح العادي.

مواقعهم. يشاركونه وَمن مواقعهم، حول معلوماٍت يمتلك َمن
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وجوردان سيلفا إي سوزا دي أدريانا حلََّلْت ،٢٠٠٩ عام ويونيو فرباير شهَري بني
املتحدة والواليات العالم يف الرئيسية واإللكرتونية املطبوعة املنشورات (٢٠١٠ب) فريث
وموقع eWeek.com وموقع و«الجارديان»، تايمز»، و«نيويورك ميل»، آند «جلوب (مثل:
الصحافة وسائل إشارة كيفية عىل للتعرف الين») أون ويك و«بيزنيس CNN.com
األكثر القلق كان الدراسة، هذه عىل وبناءً املوقع. عىل املعتمدة اإلعالم وسائل إىل الشعبية
الناس، مراقبة أجل من املوقع بيانات تستخدم الحكومة أن هو الخصوصية حيال شيوًعا
األمَر ٢٠٠٩ مارس يف مارك روي بقلم ويك» «إي موقع عىل مقاٌل تناَوَل املثال: سبيل عىل
بني القانوني الرابَط فإن الحكومة، ِقبَل من باملراقبة األمر يتعلَّق «عندما النحو: هذا عىل
غامٌض، نطاٌق اإلنرتنت وخدمة املحمولة الهواتف خدمات ومزوِّدي القانون إنفاذ سلطات
غريَ للحكومة لتقديمها استعداٍد عىل الرشكاُت تكون التي البيانات نوعيُة تكون ما وغالبًا
مع الفرد علم دون املوقع معلومات مشاَركُة ترتبط ما كثريًا .(٢٠٠٩ (مارك، واضحة»
بكلمات تُوَصف ما عادًة التي األدنى، إىل األعىل من املراقبة أشكال من بشكٍل الحكومة
«إفساٌد بأنه الخصوصية حقوق مناِرصو وصَفه حقيقي أوروييل ر «تطوُّ مثل: مثرية

«الجارديان»). صحيفة يف ٢٠٠٩ (وارن، املستخدم»» مع لالتفاق كارثيٌّ
موقعه معلومات إىل يصل أن يُحتمل َمن بالفعل يعلم الشخص كان لو حتى إذًا،
قلٍق مصدُر املعلومات بهذه الحكومة ستفعله بما جهله فإن الحكومة)، الحالة، هذه (يف
القانونية القضايا مثل نفسها املعاَملَة املكان خصوصية تستحق السياق، هذا ويف كبري.
املحتوى هي موقعك معلومات أن الواضح «من ويك»: «إي يف مارك ملقال وفًقا األخرى.
ضد املفروضة ذاتها القانونية الحماية تستحق وأنها أصدقائك، وبني بينك خاصٍّ لتواُصٍل

.(٢٠٠٩ (مارك، اإللكرتونية» رسائلك أو الهاتفية مكاملاتك محتوى عىل ت التنصُّ
كلَّ الحاالت) بعض يف الكربى الرشكات (أو الحكومة تتبع أن من التخوُّف إن
املراقبُة الخصوصية. انتهاك أشكال من ر متصوَّ آخر شكٌل يرافقه ما غالبًا حركاتك،
السماح من نوع هي (٢٠٠٩ نيوز»، يس بي «يس (شبكة األشخاص» «تتبُّع أو املوازية
الشبكاُت تكون ما وعادًة مكانك، بمعرفة — تعرفهم الذين أولئك عموًما، — لآلخرين
مع املمارساُت هذه وترتبط التخوُّف. هذا ملثل هدًفا واأللعاب املوقع عىل املعتِمدة االجتماعية
موقع عىل مقال يف إندو إيمي كتبت املثال: سبيل عىل الخاص. الفضاء عىل السيطرة فقدان
أصبَحِت الجديدة، الرائعة/املخيفة التيتيود» «جوجل خاصية «بفضل تقول: «نيوزداي»
للتتبُّع» التعرُّض من «الخوف يرتبط .(٢٠٠٩ (إندو، مىض» وقٍت أيِّ من أسهَل املالحقة
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تليجراف») «دييل صحيفة يف ٢٠٠٩ (ماسون، عموًما املكاني اإلدراك يُوَصف كما —
املثال: سبيل عىل بذلك، ِعْلم دون املوقٍع معلومات عن بالتنازل األحيان من كثرٍي يف —
واملطاعم، األصدقاء عىل للعثور هاتَفك تستخدم «ربما أنك من «تايمز» ال صحيفة حذََّرْت
(ماركوف، عنك» معلومات ومعرفة عليك للعثور هاتَفك يستخدم ربما آَخر شخًصا ولكنَّ
يحذِّرنا كما نعرفه، شخًصا عموًما اآلخر» «الشخص يكون الحالة، هذه ويف .(٢٠٠٩
أن فحسب نتخيَّل «َدْعنا تايمز»: «نيويورك صحيفة يف مقاله يف (٢٠٠٩) روان ديفيد
علمك.» دون «التيتيود» خاصية ل وفعَّ املرتوك، هاتفك إىل الدخول من تمكََّن غيوًرا رشيًكا
السيطرَة فيها الناُس يفقد التي الحاالت إىل املخاوف بهذه املتعلقة األخبار مصادر تشري
كبرية، كيانات لصالح السيطرة عن يتخلَّْوا لم فُهْم ذلك ومع مواقعهم. معلومات عىل
آَخرون أشخاٌص يستطيع عندما االجتماعية. شبكتهم لصالح فقط عنها تخلَّْوا ولكنهم
الشخيص. فضائه عىل الفرد سيطرَة ينتزعون فإنهم الفرد، موقِع معلوماِت عىل السيطرَة
الربامج مو مصمِّ َر طوَّ املوقع، عىل املعتمدة الخدمات حول الشائعة للمناقشات نتيجًة
عىل القدرة مثل لديهم، الخصوصية إعدادات يف للتحكم للمستخدمني وقائيًة إجراءاٍت
مواقعهم إخفاء عىل القدرة أو شبكتهم، يف بوجودهم يُسَمح األصدقاء من أي تحديد
حاليٍّا، ٢٠١٠أ). وفريث، سيلفا إي سوزا (دي محدَّدين مستخِدمني عن الجغرافية
السماح أجل من رئيسية أدوات بثالث املوقع عىل املعتمدة التطبيقات معظُم م يُصمَّ
التي االشرتاك أداة أوًال: ٢٠٠٩)؛ (أران، الخصوصية إعدادات يف بالتحكم للمستخدمني
الربنامج طلب وقبول املحمولة، الهواتف عىل التطبيق تحميَل املستخِدمني من تطلب
تسمح التي الدقة تعديل أداة ثانيًا: للمستخِدم. الجغرايف املوقع باستخدام رصاحًة
تحديث خيار أو لألصدقاء، بها عرضموقعهم سيتم التي الدقة مدى بضبط للمستخِدمني
وثالثًا: الحقيقي). موقعه حيال املستخدم يكذب أن يمكن الحالة هذه (ويف يدويٍّا موقعهم
فقدان حالة يف املكاني اإلدراك منع عىل القدرة وهي التغطية، نطاق خارج التواُجد أداة

رسقته. أو املحمول الهاتف
عىل قدرتِهم أو معلوماتهم، أْمِن إزاء بالراحة املستخِدمني شعوُر يزال ال ذلك، مع
هذه يسبب للغاية. متقلِّبًا مواقعهم، معلومات إىل معروفني غري مستخدمني وصول منع
إىل التطبيقات هذه من العديد يف الخصوصية إعدادات افتقاُر األرجح عىل التقلُّباِت
قابلًة كانت إذا ما حتى أو اإلعدادات، هذه تعنيه ما فهم يصعب ما فغالبًا الوضوح؛
معلومات مشاركة هو «فورسكوير» يف االفرتايض اإلعداد املثال: سبيل عىل ال. أم للتعديل
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يدويٍّا الخاصية هذه إغالق للمستخدم يمكن املستخِدم. شبكة أعضاء جميع مع املوقع
أعضاء بعض الختيار وسيلٌة توجد ال ولكن ما، موقٍع يف تواجده فيها ل يسجِّ مرة كل يف
«فورسكوير»، عرب ما مكاٍن يف التواُجد تسجيل عند ذلك، إىل باإلضافة آَخرين. ومنِْع الشبكٍة
الجوار، يف اآلخرين «فورسكوير» مستخِدِمي يروا أن تلقائيٍّا املستخدمني بإمكان يكون

شبكتهم. إىل مضافني يكونوا لم لو حتى
عن الكشف يوصف ما غالبًا (٢٠١٠ب)، وفريث سيلفا إي سوزا دي اكتشفت كما
ومرتبط ومرعب مخيف بأنه املوقع عىل املعتمدة االجتماعية الشبكات يف املوقٍع معلومات
املستخدمون يتمتع ال عندما خاصًة للخصوصية، وانتهاك فيها، املرغوب غري باملراقبة
سياق يف مماثلة مخاوف وذُكرت إليها. الوصول يستطيع الذي َمن تحديد يف تحكم بأي
ليكوب يصف «موجي»، للعبة دراستهما ففي املوقع؛ عىل املعتمدة املحمولة األجهزة ألعاب
العب رؤية تستطيع كانت لالعبة مطاَردة أنها عىل إليها يُنَظر حالًة (٢٠٠٩) وإينادا
يكشف لم الالعبة، من املتكررة الطلبات من الرغم وعىل هاتفها، شاشة عىل مجهول قريب
تنتقل قد الرَّْقِميَّة املطاردة أن من خوٍف مشاعر إىل أدَّى ا ممَّ هويته؛ عن املجهول الالعُب
وعىل القوة. يف تفاوت إىل يؤدِّي قد املكاني اإلدراك أن املثاُل هذا ح يوضِّ املادي. الفضاء إىل
اآلَخر أحدهما الالعبنَْي كال فيها يرى حاالٍت (٢٠٠٦) وإينادا ليكوب ذَكَر مشابه، نحٍو
املدينة فضاء يف اآلَخر يرى أْن يستطيع أنه فقط أحدهما يدَِّعي ولكن الهاتف، شاشة عىل
تحت الواقع الالعب جانب من تقريبًا وخوٍف االرتياح بعدم شعوٍر إىل يؤدِّي ا ممَّ املادي؛
األجهزة ألعاب تجربة جوهر أن إىل أيًضا أشاَرا كما هويته. إخفاء عىل القدرة فقدان خطر
أن افرتاض هو — تقاُرب ثقافة بأنها يصفونها التي — املوقع عىل املعتمدة املحمولة
الواقع يف تسري خاص) أنه عىل املوقَع تعاِمل (التي السلوكيات هذه لذلك عامٌّ؛ املرء موقع
افرتاضاِت يف ن متضمَّ أمٌر ثمة ذلك، ومع الرَّْقِميَّة. اْلَمَكاِنيَّة إزاء املستخدمني توقعات عكس
بعضهم األفراد بها يدرك التي الطريقة طبيعة يف التغريُّ هو ومخاوِفهم، «موجي» العبي
املكاني، اإلدراك ذات التكنولوجيا انتشار مع املدينة. فضاء يف بها ويتعارفون بعًضا
االستخدام أن إىل وإينادا ليكوب يشري للجميع. ومتاحًة عامًة األشخاص مواقُع تصبح
إدارة طريقة إزاء تساؤالت طرح عىل يجربنا سوف املوقع عىل املعتمدة للتطبيقات الواسع
يعتمد تفاُعٍل نظاِم «تطويِر إىل يؤدي ا ممَّ العامة؛ الفضاءات يف االجتماعية التفاعالت
فكيف عامًة، املوقع معلومات كانت إذا ولكْن .(١٢٣ (صفحة للمواقع» العام الطابع عىل
األمكنة تدفعنا ربما باملوقع؟ يتعلَّق فيما خصوصية حقوق أي عىل الحفاظ للمرء يمكن
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يف النظر إعادِة نحَو — عام هو وما خاص هو ما حدوِد تحريك طريق عن — الرَّْقِميَّة
املعارص. املجتمع يف واملراقبة للخصوصية فهمنا كيفية

واملراقبة الخصوصية يف النظر إعادة (1-1)

الكتاب، هذا نطاق خارج تقع واملراقبة للخصوصية قة املتعمِّ املناقشة أن من الرغم عىل
وكيف ملاذا تحليل عىل يساعدنا قد الوقت بمرور املصطلحات هذه تغريُّ طريقة فهم فإن
فهمنا ثم ومن واملراقبة؛ للخصوصية َفْهَمنا املكاني اإلدراك ذات التكنولوجيا تتحدَّى

والخاصة. العامة للفضاءات
(٢٠٠٨) الخصوصية» «فهم كتابه يف سولوف دانيال القانوني الباحث يصف
سولوف وينتقد والعرشين. عرش التاسع القرنني مدار عىل للخصوصية املختلفة املفاهيَم
ينبغي ذلك من بدًال أنه ويقرتح للغاية، عامٌة أو ا جدٍّ محدودٌة إما بأنها املفاهيم هذه
مر عىل الخصوصية مفاهيم َْت تغريَّ محددة. سياقيٍة لحاالٍت وفًقا الخصوصية فهم علينا
أن األمريكي املجتمع يف ًرا متصوَّ كان معناها. حول كبري خالٌف ثمة كان ما ودائًما السنني،
صامويل مقالة يف ورد كما بمفردك»، تكون أن يف «الحق األصل حيث من هي الخصوصية
.(١٨٩٠ وبرانديز، (وارن الخصوصية» يف «الحق بعنوان الشهرية برانديز ولويس وارن
السلطة: بأشكال ترتبط بصورة األحيان من كثري يف الخصوصية فكرة تناول تم ذلك، ومع
املتعلقة املعلومات إخفاء يف املرء وسلطة إليه، الوصول إمكانية من الحد يف املرء كسلطة
الخصوصية مشكالت معظم وترتبط الشخصية. معلوماته يف التحكم يف املرء وسلطة به،
معلومات عىل والسلطة السيطرة فقدان من بالخوف الرَّْقِميَّة األمكنة داخل تنشأ التي

خاصة. اعتبارها عىل العادة جرت التي (املكانية)، الفرد
رواية إىل يُشار ما كثريًا بها. املراقبة ترتبط كذلك بالسلطة، الخصوصية ترتبط مثلما
بشأن املناقشات يف (١٩٤٩ عام مرة أول نرشت ،٢٠٠٢) «١٩٨٤» بعنوان أورويل جورج
انتهاكي نحٍو عىل يراقب األكرب) (األخ للغاية قوي فرٌد ثمة روايته، يف واملراقبة. السلطة
دائم خوٍف يف الناُس ويعيش واضحة، غري مراقبٍة تقنياِت خالل من املواطنني من غريَه
إىل األعىل من للمراقبة املجازية الصور ولكنَّ يشء. كلَّ ترى التي األكرب» «األخ عنِي من
البيانات قواعد سياق يف واملراقبة الخصوصية مشكالت فهم أجل من مفيدًة تَُعْد لم األدنى
الخصوصية لفهم التقليدية الطرق يف النظر إعادة من بد ال .(٢٠٠٤ (سولوف، الرَّْقِميَّة
(بوصفها واملراقبة الشخصية) املعلومات عىل السيطرة أو وحيًدا، البقاء يف الحق (بوصفها

الرَّْقِميَّة. اْلَمَكاِنيَّة سياق يف األدنى) إىل األعىل من السلطة من شكًال
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من عدٍد مع للتعامل مفيدة املجازية الصور هذه أن إىل (٢٠٠٤) سولوف يشري
قاعدة بمشكلة األمُر يتعلَّق عندما شديدة قصوٍر أوجَه تعاني لكنها الخصوصية، مشكالت
الرتكيز يف تُخفق أنها هي املجازية األكرب األخ صورة يف األهم القصور «وجه البيانات.
قاعدة منطق فضمن .(٣٤ صفحة ،٢٠٠٤ (سولوف، السلطة» من املناسب الشكل عىل
وليس األجهزة، باستخدام الشخصية املعلومات ع تُجمَّ سولوف، تناوله الذي البيانات
الشخصية واملعلومات آخر. شخٍص تحركات كلِّ مشاهدُة يمكنه ما شخٍص طريق عن
والِعْرق، االسم، املثال: سبيل (عىل «شخصيٍّا» املرء يعتربه قد شيئًا ليست عموًما عة املجمَّ
املشكلة تظهر ذلك، مع تهديًدا. تمثِّل أنها عىل إليها يُنَظر ال ثم، ومن االجتماعية)؛ والحالة
«الهويات سولوف يسميه ما لبناء وتُستخَدم املعلومات هذه تُجَمع عندما الرئيسية
ال وعموًما، واالستهالكية. السلوكية باألنماط للتنبؤ الرشكاُت تستخدمها التي الرَّْقِميَّة»
جمعها. بمجرد الشخصية معلوماتهم استخدام أوجه عىل سيطرة أي للمستخِدمني يكون
بيانات تكون ما عادًة مشابه. الوضع فإن املوقع، بمعلومات األمر يتعلَّق عندما
املستخدمني تعرِّف ال أنها لدرجِة غامضًة املوقع عىل املعتمدة الخدمات لدى الخصوصية
بهذه يفعلوه أن يمكن الذي وما رشكاؤها، هم وَمن تُجَمع، التي املعلومات بنوع
«األخ بأسلوب األدنى إىل األعىل من مراقبة مشكلة ليست املشكلة فإن وهكذا املعلومات،
سولوف ويرى ع. تُجمَّ التي املعلومات مصري عىل السيطرة فقدان مشكلة ولكنها األكرب»،
دها تجسِّ الرقمي العرص يف املعلومات جمع تناول يف توافًقا األكثر املجازية الصورة أن
يف الحال هي كما املركزية، املراقبة عىل الرتكيز من فبدًال كافكا؛ لفرانز ترايال» «ذي رواية
الضحيَة يُبِْلغ ال الذي البريوقراطي النظام حول ترايال» «ذي تدور األكرب»، «األخ مراقبة
وليس السيطرة، فقدان حول القلق يتمحور املعلومات. جمع سبَب أو محاكمتها، بسبَب
بها املرتبطة واملمارسات البيانات قواعد يف «املشكلة سولوف: تعبري ووفق املراقبة. حول

4.(٤١ صفحة ،٢٠٠٤ (سولوف، سلطتهم» من الناس تجرِّد أنها هي
يف واملراقبة الخصوصية لفهم مفيًدا أيًضا للسلطة مركزيٍّ ال شكٍل يف التفكريُ يَُعدُّ
األدنى إىل األعىل من املراقبة حياَل التقليدية األفكار عن االبتعاُد ويسمح الرَّْقِميَّة. األمكنة
فقط وليس يهم، ما هي املعلومات استخدام فطريقُة املكانية؛ الخصوصية يف النظر بإعادة
مشكلًة ليس مكانه عن ببساطٍة املرء كشف فإن ثَمَّ ومن يَّتِها؛ رسِّ عىل الحفاظ عىل قدرتنا
َمن عىل سيطرٍة أيُّ للمستخدمني يكون ال عندما مشكلًة يصبح ولكنه ذاته»، حد «يف
املوقع معلومات تُجَمع عندما األحيان، من كثرٍي يف بها. يُفَعل وما املعلومات هذه إىل يصل
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وعىل املدينة. يف الناس بسلوك للتنبُّؤ تُستخَدم سينس»، «سيتي مثل تطبيقاٍت خالل من
استخدامها يمكن فإنه واضح، نحٍو عىل للفرد ضارًة ليَسْت املمارسة هذه أن من الرغم
يمكن املدينة من معينة ملناطق تعريفية ملفات إلنشاء أو باملوقع مرتبطة إعالنات لتقديم

إقصائية. ممارسات إىل تؤدِّي أن
التقليدي النموذج يف تحوُّل هو الرَّْقِميَّة اْلَمَكاِنيَّة ر تطوُّ مع بالفعل نشهده ما إن
مواضَع الشبكة أفراد جميُع فيه يَْعرف شاملة، مركزية ال مراقبة نموذج نحو للمراقبة
معظم إىل بالنسبة واضحٍة غريُ املراقبة لهذه الفعلية والوظيفة اآلخرين. األشخاص جميع
من الناس خوَف يسبِّب ما بالضبط وهذا محدَّد، غري والتهديُد النهائيني، املستخدمني

موقعهم.5 عن الكشف
واضًحا استخداًما عادًة املكاني اإلدراك بخاصية املزوَّدة التطبيقات تقدِّم بينما لذلك،
املستخدم؛ موقع تحديد عىل املطلقة قدرتها بسبب قلًقا تثري فإنها املوقع، ملعلومات ا جدٍّ
سوف وربما معني. وقت أي يف تكون أين بالضبط يعرف ما يشءٌ أو ما فشخٌص
نقاِش مفرداُت ستَِحيد األرجح عىل ولكن بالخصوصية. املتعلقة املخاوف هذه نمو يستمر
وما انتهاًكا يشكِّل بما التنبؤ، بأن يقيض الذي الحايل إطارها عن كثريًا الخصوصية
التكنولوجيا أن عىل األمر يقترص ال اآلن. مستحيًال أصبح املستهلكني، متطلبات يلبِّي
ا، عامٍّ أمًرا املوقع جعل طريق عن الخصوصية حيال تساؤالت تطرح املكاني اإلدراك ذات
بخصخصتها. للمستخدمني السماح خالل من العامة الفضاءات توجيَه تعيد أيًضا ولكنها

العامة الفضاءات خصخصة (2)

استخدام بسبب الوشيك الخصوصية» «فقدان من بتحذيرنا ُموَلعة الشعبية الصحافة
بني التمييز بأن اإلعالم وسائُل تعرتف ما نادًرا ولكن املكاني، اإلدراك ذات التكنولوجيا
يمكن باستمرار. ومتغري متفاوت فإنه ثم ومن االجتماعي؛ اإلطار عىل قائٌم والعام الخاص
اإلغريقي، املجتمع يف األقل. عىل عرصاإلغريق والخاصحتى العام بني الفصل تاريخ تتبع
«يستطيع حيث «أجورا»، العامة الساحة مثل السياسة، ممارسة مكان هو العام كان
كان أخرى، ناحيٍة من .(٥٠ صفحة ،١٩٥٨ (آرنت، وسماعه» يشء كل رؤية الجميع
مغلقًة فضاءات حينئذ الخاصة الفضاءات كانت األرسة. ومكان اململوك املكان هو الخاص
بني التمييُز يعد لم آلرنت، وفًقا ولكْن املفتوحة. العامة الفضاءات عن منفصلة معزولًة،
استوَلِت االقتصادية، عرش الثامن القرن نُُظُم انتَرشْت عندما الوضوح. والخاصبهذا العام
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عىل — والتناسل» والعمل، «الحياة، رضورات مثل — السابق يف خاصة كانت التي األموُر
صفحة ،١٩٩٤ (دينرتيف، املادية» احتياجاتنا يُرِيض «مجاٍل إىل إياه محوِّلة العام، املجال
وعىل «االجتماعي». تحت والخاص العام اندرج الحداثة، حقبة يف أنه إىل آرنت تشري .(٥٨
الخاص بني االجتماعية الحدود حول تفاُوض وإعادة مستمرٍّا ًا تغريُّ نشهد التاريخ، مر

والعام.
ساهم ،(٢٠٠٠ (كاستيلز، به وتتأثَّر وتتشكَّل أيًضا املجتمَع تُشكِّل التكنولوجيا ألن
عىل والخاص، العام بني للحدود املستمر التغري يف واالتصاالت النقل تكنولوجيا تطور
يف الحديدية بالسكك النقل انتشار مع أنه إىل (٢٠٠٢) وكيسلر جانت أشار املثال: سبيل
(الخاص) الشخصية والحياة (العام) العمل بني الفصل زاد عرش، التاسع القرن منتصف
النقل تكنولوجيا ساهَمْت حني يف بالقطار. العمل إىل الذهاب يف الناس بدأ عندما وضوًحا
— التواصل تكنولوجيا أدخَلْت والخاص، العام بني الواضحة الحدود من مزيٍد خلق يف
(بولتانسكي، للمنزل الخاص الفضاء إىل العام — والتليفزيون والتلغراف الهاتف مثل

.(٢٠٠٤ مورس، ١٩٩٩؛
إىل نُِظَر ، بتحدٍّ والخاص العام بني اجتماعيٍّا خة املرسَّ الحدود ُووِجَهت كلما
عىل العامة، للفضاءات وإما الشخصية للخصوصية إما تهديد، أنها عىل التكنولوجيا
بتلويث بود»، و«آي «ووكمان» أجهزة مثل املحمولة، الوسائط النقاُد اتهم املثال: سبيل
الحفاظ بشأن مخاوَف املحمولة االستماع أجهزة أثارت الخاصة. باألمور العامة الفضاءات
ويمكننا ،(١٩٩٤) وتشاملرز (١٩٨٧ ،١٩٨٤) هوسوكاوا أوضح كما العام، الفضاء عىل
إىل ما شخٌص فيها يستمع مرة كل يف بود» «آي أجهزة مع نفسها الظاهرة نشهد أن
ويف العامة. الحافالت يف ا جدٍّ عاٍل بصوٍت الرأس سماعات من زوج باستخدام املوسيقى
والشبكات املحمولة التكنولوجية األجهزة تسبُّب كيفيَة والنقاد العلماء درس األخرية، اآلونة
العامة للفضاءات فهمنا طريقة يف التفكري إعادة عىل تجربنا فهي الحدود.6 هذه طمس يف

شبكية. تفاعالت تتضمن فضاءات أنها عىل
كما ولكن ومشتِّتًا، مزعًجا العامة الفضاءات يف املحمول الهاتف استخداُم يظل ربما
اآلخرين ممارسات حيال أفعالهم ردود أو ممارساتهم الناُس يُغريِّ الرابع، الفصل يف ذكرنا
يوقف أن كبرية احتمالية فثمة الجديد؛ الواقع هذا مع أفضل نحٍو عىل التكيف أجل من
أصبحوا نفسه، الوقت ويف هاتفية، محادثة يف الدخول أجل من به يقومون ما األشخاص
ذات التكنولوجيا استخدام الحال، وبطبيعة ذلك. يفعلون ال الذين أولئك عىل اعتياًدا أكثر
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هو الصدد هذا يف وضوًحا واألكثر مماثَلنْي. وَقبوٍل انتقاليٍة لفرتٍة يخضع املكاني اإلدراك
العام بني الفاصلة الحدود بشأن التفاوض إعادة يف التكنولوجيات هذه إسهام طريقة

والخاص.
أن عىل العادة جرت الشخيص. الفضاء عىل بالسيطرة يتعلَّق فيما جليٍّا هذا يظهر
من تماًما العكس عىل للسيطرة، خاضًعا شخصيٍّا فضاءً يمثِّل للمنزل الخاص الفضاء
يمكن هذا. تتحدَّى الرَّْقِميَّة األمكنة ولكن للسيطرة»، الخاضعة «غري العامة الفضاءات
املعلومات بتحميل العامة الفضاءات هذه عىل السيطرة من املزيد ممارسة للمستخدمني
الرَّْقِميَّة، اْلَمَكاِنيَّة يف ،(٢٠٠٩) جوردون إريك أشار كما إليها. والوصول باملكان املرتبطة
سيطرة إنما الجغرايف، املجال عىل سيطرًة باعتباره فقط يُعَرف الخاص الفضاء يَعد «لم
لذلك، .(٢٦ (صفحة للمعلومات» مرنة تدفقات ضمن وإنتاجها البيانات إىل الوصول عىل
املوقع معلومات (تحويل الخاص للمجال العام املجال النتهاك التقليدي التحدي عن بعيًدا
(قدرة للعام الخاص انتهاك مشكلَة الرَّْقِميَّة املكانيُة تُفاِقم عامة)، بيانات إىل الشخيص

واملحددة). الحالية الحتياجاته وفًقا املوقع بيانات تجميع عىل املستخدم

واإلقصاء السيطرة عىل املرتتبة اآلثار (1-2)

من يخافون فإنهم الخصوصية، إعدادات عىل بسيطرتهم املستخدمون يثق ال حينما
معلوماتهم عىل مسيطرون بأنهم املستخدمون يشعر حينما ذلك، مع الخصوصية. فقدان
التعريفات نطاق باتساع يسعدون فإنهم استخدامها، عىل بقدرتهم ويشعرون الشخصية،
املستخدمون دام ما مقبوًال، يكون قد املوقع معلوماِت منْح أن الواقع للخصوصية. التقليدية
«جوجل يف الخصوصية إعدادات تسمح ذلك. عليه ينطوي بما علٍم وعىل مسيطرين
القدرَة الشخص امتالك إن يدويٍّا. بإدخالها مواقعهم بشأن بالكذب للمستخدمني التيتيود»
التامة السيطرَة نظريٍّا املستخدمني يمنح وهميٍّ مكاٍن يف خريطٍة عىل موضعه عرِض عىل
تكون أن يف «الحق — للخصوصية التقليدية املفاهيم أن من الرغم عىل لذلك، محيطهم؛ عىل
السيطرة عىل القدرة فإن الخدمات، هذه الناس رؤية كيفية يف تؤثِّر تزال ال — بمفردك»
بالخصوصية. املتعلقة التقليدية املخاوَف تفوق األحيان من كثرٍي يف الشخيص الفضاء عىل
«مفتوحة» فضاءات أنها عىل ، تقليديٍّ نحٍو عىل العامة، للفضاءات يُنَظر كان إذا
خاضعة فضاءات «منعزلة»، فضاءات هي الخاصَة الفضاءات فإن السيطرة، عن خارجة
إىل يحوِّلها ما هي الفضاءات عىل السيطرة بْسِط عىل القدرة أخرى، بعبارة للسيطرة.
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والراديو والتليفزيون الهاتف يعتربون السابق يف الناس كان رة. متصوَّ خاصة مجاالت
.(١٩٩٠ (مارفن، بينها منتِهك أسوأ الهاتف اعتبار مع الخاص، إىل العامَّ أَْدَخَلِت تقنيات
«ووكمان» وال الكتاب مثل املحمولة، التكنولوجيات أن الناس يعتقد ذلك، من العكس عىل
الفضاءات من للهروب وسائل فقط تكن لم فهي العام؛ إىل الخاصَّ أدخَلِت بود» «آي وال

عليها.7 للسيطرة وسائل أيًضا كانت بل العامة،
املستخدمني لتفاُعل إطاًرا سابًقا املذكورة املحمولة التكنولوجيات كل تصنع ذلك، مع
بالرضورة ليس املثال: سبيل عىل خارجية، إحاالت تقديم خالل من العامة الفضاءات مع
هاتفيٍة محادثٍة يف الصوت يأتي ما وعادة فيه، يُقَرأ الذي املكان عن موضوع يكون أن
مستقل نحٍو عىل بود» «آي عىل األغاني ل وتُحمَّ آَخر، مكان أي من املحمول الهاتف عرب
املعلومات املكاني اإلدراك ذات التكنولوجيا تستقي ذلك، من العكس وعىل املوقع. عن
هاتًفا يحمل الذي املستخدم يستطيع املثال: سبيل عىل بها، املحيطة املادية البيئة من
«ويكي تطبيق ويفتح سكوير تايمز منطقة يف إس» بي «جي بخاصية مزوًدا محموًال
تغريدة يكتب أن قرََّر إذا وباملثل، سكوير. تايمز حول «ويكيبيديا» مقاالت يقرأ أن مي»
الطول خط بإحداثيات املعلومات هذه ر تُشفَّ فسوف سكوير، تايمز حول «تويرت» عىل
عىل اعتماًدا للمستخدمني تُرَسل املوقع عىل املعتمدة واإلعالنات املكان. لذلك والعرض
مقاالت صورة يف محدَّد مكاٍن معلوماِت إىل الوصول جانب وإىل املادي. الفضاء يف موقعهم
تساعد القريبة؛ واملطاعم الوقود محطات ومواقع وقسائم، قريب، مطعم حول وتعليقات

آَخرين. أشخاٍص عىل العثور يف املستخدمني املوقع عىل املعتمدة االجتماعية الشبكات
حدوث احتمال هو التطبيقات هذه الستخدام واملؤسفة الواضحة الجانبية اآلثار أحد
التكنولوجيا، هذه إىل الوصول عىل القادرين أولئك بني االجتماعية الفجوة من مختلف نوع
االجتماعي الوضع محددات أحَد فحسب املوقُع يَُعِد لم ذلك. يستطيعون ال الذين وأولئك
اإلدراك ذات التكنولوجيا فاستخدام بدوره، كذلك أصبح املكاني اإلدراك لكن عالماته، أو
ما شخٌص كان إذا املثال: سبيل عىل يستخدمونها، ال الذين أولئك يُقيص أن يمكن املكاني
مع والتفاعل اللعب عىل قادًرا فسيكون «فورسكوير»، لعبة ويفتح حافلة متن عىل راكبًا
شخصيٍّا يتعرَّف قد كما هواتفهم. عىل «فورسكوير» لعبة يمتلكون الذين اآلَخرين الركاب
األلعاَب، يحبون (فجميعهم املشرتكة األشياء بعض لديهم ألن أيًضا؛ األشخاص هؤالء إىل
يف يجعله قد املحمول الوسيط ولكن نفسها). الحافلة ويركبون ذكية، هواتف ويمتلكون
الركاَب ويتجاهل منه، القريبني اآلَخرين «فورسكوير» ملستخدمي اهتماًما يويل ذاته الوقت
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كانت عندما املحمولة، للهواتف األوىل األيام عن يختلف وهذا التطبيق، يملكون ال الذين
اإلدراك ذات التكنولوجيا تفعل ما عادًة محيطهم. عن الناس فصِل عىل تَُالم أجهزة هذه
ذلك، ومع بهم. املحيط الفضاء إىل األشخاص انتباَه تجذب فهي تماًما؛ العكَس املكاني
لذلك، الفضاء. هذا يف األفراد بني تفاوتاٍت تسبِّب أن يمكن أنها هو هنا السلبي فالجانب
األشخاص بني والتنسيق االتصال إمكانية من تزيد التكنولوجيات هذه أن من الرغم عىل

يملكونها. ال الذين أولئك مع التواصل من تقلِّل قد فإنها يمتلكونها، الذين
اختياَر املستخدمون فيستطيع التصفية»، يف «لإلفراط الفضاءات تتعرَّض أن يمكن
اإلنرتنت عىل لذلك يميلون كما تماًما ذاتها، لألشياء والتعرُّض أنفسهم األشخاص مقابلِة
التجريبية دراستها يف (٢٠٠٧) همفريز يل االتصال باحثة تشري .(٢٠٠٦ (سنشتاين،
بالرضورة يقابلون ال مستخدميها أن إىل «دودجبول» املحمولة لألجهزة االجتماعية للشبكة
األشخاص مع مختلفة أماكن يف يتسكعون ذلك من بدًال ولكن األشخاص، من مزيًدا
أصدقائهم للقاء «دودجبول» يستخدمون األشخاص أن أيًضا همفريز واكتشفت أنفسهم.
الناس، عامة مع بالرضورة يتواصلون ال األصدقاء هؤالء وبمقابلة املدينة، يف الحاليني
عندما حتى أنه وأكََّدْت .(٣٥٦ (صفحة االجتماعي» التقسيم من نوع إىل يؤدي «وهذا
يكون «دودجبول»، خالل من جدد أشخاص إىل «بالتعرف بالفعل املستخدمون يقوم
أخرى، بعبارة .(٣٥٦ (صفحة ما» حدٍّ إىل ديموجرافيٍّا لهم مشابهني األشخاص هؤالء
فرص من بدًال أنه إىل فتشري الرَّْقِميَّة؛ اْلَمَكاِنيَّة يف الحرضية الفضاءات ع تنوُّ يختفي ربما
مالقاة فرَص املحمولة األجهزة عرب االجتماعية الشبكاُت تسهل مختلفني، أشخاٍص مالقاة

املشابهني.
وأهمية الرَّْقِميَّة األمكنة بني البسيط الفارق االعتبار من يسقط التحليل هذا ولكن
وأشخاص أشياء بني التواجد يف فالرغبة ؛ اجتماعيٍّ معنًى لبناء الحرضية الفضاءات
كما الجديدة، الرَّْقِميَّة التكنولوجيات استخدام من فحسب ناتجًة ليَسْت مألوفة وفضاءات
التاسع القرن يف الالمبايل ه التوجُّ كان الخامس، الفصل يف ناقشنا فكما جديدة؛ ليست أنها
املحفزات فيض من املدن سكان لحماية املستخَدم االكرتاث لعدم مكتَسبًا مظهًرا عرش
سواء رؤيته؛ يريدون ال ما تصفيِة عىل القدرُة املدن يف الناس لدى كان طاملا املتواصل.
يف املحمولة. األجهزة واستخدام األذن سماعات بارتداء أم معني، ذهني ٍه توجُّ اعتناق عرب
فإن للمعلومات حاٍت مرشِّ لوجود نتيجًة أنُه استنتاج الصعب من الرَّْقِميَّة، األمكنة حالة
يكون قد الواقع، يف وهواهم. تتناسب أحداٍث لخوض دائًما سيستخدمونها املستخدمني
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مشابهٍة شبكاٍت إىل املستخدمني انتباِه توجيِه إعادِة من فبدًال الصحيح؛ هو تماًما العكس
املستخِدَم املكاني اإلدراك ذات التكنولوجياُت ه توجِّ مادي، وجود لها وليس التفكري يف
املستخِدم يكون أن يمكن االختالف. بعض دائًما يشمل سوف الذي املباِرش، محيطه إىل
ماديٍّا. القرب هو التصفية عامَل ألن واألشخاص األشياء من متنوعة مجموعة من بالقرب
مثله أناٌس يوجد أنه يعلم املستخدم كان إذا األلفة. لتحقيق السعي مع هذا يبدأ
املألوف غري املكان فإن ثَمَّ، ومن هناك. للذهاب أكثر براحٍة يشعر فقد معني، مكاٍن يف
املكاني اإلدراك ذات التطبيقات يستخدمون الذين األشخاص كان إذا األلفَة يكتسب قد
سوزا ودي (سوتكو هناك إىل الذهاب قبل فيه أصدقائهم تواُجد «رؤيَة» يستطيعون
األجهزة تطبيق يعرض مثاًال. سينس» «سيتي تطبيق ولنأخذ الطبع). تحت سيلفا، إي
معنٍي. مكاني فضاء يف لألشخاص املكانية الرتكُّزات ح توضِّ حراريًة خرائَط املحمولة
العامة الشواطئ من شاطٍئ يف يتجمعون األشخاص من عدًدا أن املستخدم الَحَظ إذا
يتبع وهذا هناك. إىل للذهاب ز يُحفَّ فربما خاص، نحٍو عىل يحبه وهو مشهوٍر، غرِي
املشرتك الوجوُد فيه يُثبت الذي ،(١٩٨٠) وايت قدَّمه كما التقليدي، العام الفضاء نموذج
ميدان اُعتِرب املثال: سبيل عىل فيه، بالتواجد املكان هذا جدارَة ما مكاٍن يف لألشخاص
األشخاُص اآلخرين. لقاء احتمالية بسبب جيًدا» ا عامٍّ «فضاءً مانهاتن يف «سيجرام» مبنى
وجودهم بسبب ما حدٍّ إىل مألوفون أنفسهم هم املألوفة األماكن يف املرءُ يقابلهم الذين
عن املكاُن يُقوَّم سينس» «سيتي حالة يف أنه هو الفرق ولكن املشرتك، للمكان وانجذابهم

محمول. هاتٍف شاشِة عرب بُْعٍد
الرَّْقِميَّة األمكنة يف الناس من القرب أن عىل أدلة ثمة التواُصل. طبيعَة يغريِّ هذا ولكن
نيكوالس اخترب املثال: سبيل عىل املستخدمني، بني التوترات من جديدة أنواًعا يخلق
لألجهزة املوقع عىل تعتمد التي بوب!» «كاتش لعبتهما (٢٠٠٩) جرياردين وفابيان نوفا
كانت دونه. أو متباَدل مكاني إدراٍك مع وضعني: يف (٢٠٠٧ وجرياردين، (نوفا املحمولة
أدَّى — الالعبني ملواقع التلقائي الرصد أي — املكاني اإلدراك وجود أن نتائجهما إحدى
لدى كانت (إذا بدهيٍّا االستنتاج هذا يبدو فبينما املجموعة. داخل التواصل يف انخفاٍض إىل
والسؤال ببعض بعضهم االتصال إىل يحتاجوا فلن منهم، كلٍّ موقع عن معلوماٌت الالعبني
الرَّْقِميَّة، األمكنة يف األشخاص تواُصل طريقة يف تغيرياٍت إىل يشري فإنه املوقع)، عن
استجابة كيفية عن النظر بغضِّ اللفظي. التواصل بعض محلَّ الرقمي االستدالُل فيحلُّ
من متنوعة مجموعًة ر توفِّ املكاني اإلدراك ذات التكنولوجيات أن الواضح من األشخاص،
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باستنتاج للمستخدمني السماح خالل من يملكونها، الذين أولئك إىل بالنسبة الخربات
عىل — غريبة مواقع حول صفاٍت واستنتاج وجودهم، مكان عىل بناءً الغرباء عن صفات

يعرفونهم. الذين األشخاص عىل اعتماًدا — مماثٍل نحٍو
إىل الوصول يمكنهم ال الذين األشخاص أن حقيقَة هذا يلغي ال ذلك، ومع
مختلٍف، نحٍو عىل الرَّْقِميَّة األمكنَة يختربون ربما املكاني اإلدراك ذات التكنولوجيات
(٢٠٠٥) جراهام وستيفن وود ديفيد أطَلَق أقل. اآلخرين مع تفاُعلهم احتمالية وتكون
ل: التنقُّ قدرة من نوعني بني يميِّزان وهما التفاضلية»، التنقل «قدرة اسَم الظاهرة هذه عىل
وقدرة الوصول، إمكانية يف صعوبٍة أدنى تُالِقي ال التي بالقلة املرتبطة العالية، ل التنقُّ قدرة
الوصول، إمكانية يف عقباٍت أو صعوبًة تواِجه التي الغالبية تضم التي البطيئة، ل التنقُّ
املكاني اإلدراك ذات التكنولوجيات إن بالسلطة. مباَرشًة التنقل قدرة ترتبط املعنى، وبهذا
التنقل قدرة يف تساهم أن املرجح ومن املحمولة، لألجهزة تكنولوجيات جوهرها يف هي
تشغيل بنظام تعمل التي الهواتف عىل «لوبت» إصدار املثال: سبيل عىل تلك، التفاضلية
.(٢٠٠٨ (لوبت، املكان بحسب املرور بحركة خاصًة تحديثاٍت يوفر أندرويد» «جوجل
إليها الوصول إمكانية يمتلكون الذين لألفراد املكاني اإلدراك ذات التكنولوجيات تسمح
التنقل قدرُة كانت لطاملا وجراهام، وود أشار كما ولكن، التنقل. عىل قدرتهم بتعزيز فقط
فيها ُحِملوا أو ل للتنقُّ وسيلًة البعض فيها استقلَّ التي اللحظة فمنذ موجودًة؛ التفاضلية
االجتماعية الهياكل تعكس التي التنقل قدرة يف اختالفات هناك كانت آَخرون، سار بينما
األشكال عن تختلف املكاني اإلدراك ذات األجهزة لكن .(١٧٧ صفحة ،٢٠٠٥) وتُعزِّزها
قدرة يف املساهمة من أكثر هو ما تفعل فهي املحمولة، األجهزة تكنولوجيات من السابقة

تفاضلية. فضاءات ظهور إىل تؤدِّي إنها إذ التفاضلية؛ ل التنقُّ
لألشخاص الحرضية الفضاءات مفهوَم املوقع عىل املعتمدة االجتماعية الشبكات تغريِّ
يكونوا لن التكنولوجيات هذه إىل الوصول إمكانيَة يمتلكون ال الذين فأولئك «داخلها»؛
تؤثِّر قد اإلقصاء هذا عىل املرتتبة والنتائج االجتماعية. الشبكات مع التواُصل عىل قادرين
العامة للفضاءات وفهمنا إدراكنا عىل تؤثِّر فقد الناس، بني التواصل من أكثر هو ما عىل
هذه يمتلكون الذين األشخاص أما .(٤٩٨ صفحة ٢٠١٠أ، وفريث، سيلفا إي سوزا (دي
يدركه الذي الفضاء عن كثريًا يختلف فضاء مع للتفاعل فرصٌة فلديهم التكنولوجيات
املثال: سبيل عىل التكنولوجيات، هذه إىل الوصول إمكانية لديهم ليست الذين األشخاص
بصفته الشارَع أحدهما يدرك املزدحمة، الشوارع أحد يف جنب إىل جنبًا شخصان يسري
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بالنسبة ثابٌت املادي الفضاء رقميٍّا. مكانًا بصفته اآلَخر يدركه بينما فحسب، ماديٍّا فضاءً
الشبكة عضو يدرك بينما املوقع، عىل املعتمدة االجتماعية الشبكة من املستبَعد الشخص إىل

الرَّْقِميَّة. املعلومات مع مندمًجا املادي الفضاء االجتماعية
يف االستغراق أو القراءة أو املوسيقى إىل االستماُع األشخاص بإمكان كان السابق، يف
كان يحتلونه الذي الفضاء ولكن جوفمان. اه سمَّ كما «االنرصاف» أجل من اليقظة أحالم
الجغرايف. املوقَع هذا يشاركونهم الذين اآلَخرون يحتله الذي الفضاء نفسه هو يزال ال
الفضاءات «تخصيَص» املستخدمون يستطيع هذا. تغريِّ املكاني اإلدراك ذات التكنولوجيات
نوع باختيار للمستخدم تسمح التي ميكس» «لوبت مثل ميزات خالل من العامة
تطبيقات باستخدام للفضاء، التخصيص وهذا خريطته. عىل يظهرون الذين األشخاص
للفضاءات املشرتكة التجربة من جزءًا يسلب أن يمكن «لوبت»، أو مي» «ويكي مثل
العام «الفضاء من نوًعا تخلق التطبيقات هذه إن القول يمكن ثَمَّ ومن الحرضية؛
نحٍو عىل األشياءَ نفسه املوقع يف ماديٍّا املتواجدون األشخاُص فيه يخترب التفاضيل»،
الذين األشخاص بني العالقات عىل تفاضيل» «فضاء إنشاءُ سيؤثِّر كيف للغاية. مختلف
كيف بالشبكة؟ املرتبطني غري واألشخاص املكاني اإلدراك ذات التكنولوجيات يستخدمون
من الرغم عىل مختلف؟ نحٍو عىل «العامة» الفضاءات املجموعتني هاتني من كلٌّ ستخترب
ستشكِّل القضايا هذه فإن املرحلة، هذه يف واضحًة ليست السؤالني هذين عن اإلجابة أن

املستقبل. يف الرَّْقِميَّة األمكنة مع تفاُعلنا طريقَة بالتأكيد

الرَّْقِميَّة األمكنة يف السلطة (3)

ا عمَّ جوهريٍّا عاملنا يف االجتماعية السلطة مصادُر تتغريَّ «لم ،(٢٠٠٩) كاستلز ملانويل وفًقا
السلطة عالقاُت تمارس حيث السياق، هو َ تغريَّ ما ولكن ،(٥٠ (صفحة تاريخيٍّا» نعرفه
الربط رئييسحول نحو عىل ُمشيَّد «إنه رئيسيتني: بطريقتني السياق هذا َ تغريَّ لقد تأثريَها.
هذه وتنعكس .(٥٠ (صفحة الشبكات» حول رئييس نحٍو عىل ومنظَّم واملحيل، العاملي بني
الفضاءات يف واضحًة تَُعْد لم واملحيل العاملي بني فالحدود الرَّْقِميَّة؛ األمكنة يف التغريات
الرَّْقِميَّة. الشبكات إىل — متكافئ غري كان ولو — الدائم الوصول إلمكانية نتيجًة املادية
فإنها اإلقصاء، خالل من للبعض، مسبوق غري تحكٍُّم عنَرص الرَّْقِميَّة األمكنُة توفر وبينما
حول ة املتغريِّ مفاهيمنا عىل كله هذا ف يتوقَّ القائمة. التفاوت أوجه تفاُقم بزيادة تهدِّد
تكنولوجيا كل مع َ تغريَّ قد والخاص العام بني التمييز أن من الرغم فعىل الخصوصية؛
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الخصوصية فقضايا أكرب؛ تحوًُّال تمثِّل الرَّْقِميَّة األمكنة زالت فما جديدة، ونقل اتصاالت
يؤكِّد املحلية. للفضاءات وإدراكهم املستخدمني بمواقع وثيًقا ارتباًطا ترتبط والسيطرة
املناطق يف فاضلًة مدينًة تصنع ال املحمولة األجهزة تكنولوجيات أن (٢٠٠٦) دوريش بول
متناول يف محدودة غري معلومات مع املدينة يجوبون وهم املستخدمني فصورة الحرضية؛
األساليب تلك ضمنها نشأت التي والسيطرة السلطة بأنظمة … االعرتاف يف «تخفق أيديهم

.(٥ (صفحة خاللها)» من تُفَهم أن ينبغي (التي
بها يقود التي الرسعة مدى لتتبُّع املكاني اإلدراك استخداَم الحكومات تستطيع
األفراَد تُمكِّن بخاصيٍة تمتُّعها عىل املنتجات لبعض التسويقية الحمالت وتركز األشخاص،
املوقع معلومات استخداَم بسهولٍة امُلعِلنون ويستطيع أبنائهم. أو حياتهم رشكاء تتبُّع من
فضاءات أيًضا الرَّْقِميَّة األمكنة لكن بموقعهم. صلة ذات بإعالنات أشخاص الستهداف
يعني ال واملراقبة التجارية بالتطبيقات مليئًة الرَّْقِميَّة األمكنة كون مجرد إن لالستهالك.
املغزى، ذات االجتماعية التبادالت مع متناقضة أو ضحلة هناك امُلبتََكرة التفاعالت أن
التجاري؛ التأثري من خاليًة قطُّ الحرضية التفاعالت تكن لم السوق. عىل القائمة غري
مليئًة دائًما الحرضية البيئة كانت الصحف، حتى اإلعالنية اللوحات إىل الالفتات فمن
عن تعربِّ الرَّْقِميَّة األمكنة لكن الناس، سلوك عىل تؤثِّر قد التي والرسائل باملعلومات
من بد ال باستمرار. املتطورة الحرضية واالجتماعي التجاري التباُدل بيئة يف آَخر تغيرٍي
هذه ضوء يف والحرصي، الشامل وبني والخاص، العام بني التقسيمات يف النظر إعادة

واملمارسات. التكنولوجيات

هوامش

نَْسخ يف بذلوه الذي والجهد كتبهم، مبادرة إىل بالنسبة حقيقيٍّا هذا كان (1)
نيويورك ومكتبة هارفارد، جامعة مكتبة منها: رئيسية؛ بحثية مكتبات خمس محتويات
قضائية دعاوى عن أسَفَر الجهد هذا أن من الرغم وعىل ميشيجان. جامعة ومكتبة العامة،
شوًطا قَطَع قد املرشوع كان السطح، عىل الشكاوى تظهر أن فقبَل الكتب، نارشي من

االكتمال. نحو طريقه يف طويًال
اإلعالنات ه توجِّ التي اإلنرتنت، عىل «جوجل» عرب اإلعالن اسرتاتيجيَة هذا يشبه (2)
اإللكرتوني، الربيد ومحتوى السابقة، البحث عمليات تاريخ عىل اعتماًدا للمستخدمني
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من فحسب نقراٍت بُْعد عىل باملستهلك الصلة ذات السلَع وتجعل املستهلك، وسلوك
معني. ويب «موقع»

أكرمان ٢٠٠٣؛ وداي، باركوس انظْر: األبحاث، هذه من أمثلٍة عىل للحصول (3)
.٢٠٠٣ وميكي، وكيمف أكرمان ١٩٩٩؛ وريجل، وكرانور

مجتمع يف مركزية قوة وجود فكرَة أيًضا (٢٠٠٩) كاستلز مانويل حض (4)
قادرة موحدة مسيطرة نخبة توجد ال ألنه الفعيل الوضع هو «هذا إن ويقول الشبكات،
يجب إذ سيطرتها؛ تحت املهمة الشبكات جميع عمليات ووضع الربمجة عىل الحفاظ عىل

.(٤٧ (صفحة السلطة» هذه إلنفاذ عليها وُمتََّفٍق وتعقيًدا ذكاءً أكثر نُُظٍم َوْضع
فمن انتَرشْت، املحمولَة الفيديو وكامرياِت الكامريات ذات النقالة الهواتَف أن بما (5)
فوكو ميشيل وفكرة أدنى، إىل أعىل من للمراقبة أورويل نموذج عن ابتعدنا أننا الواضح
،(١٩٩٢) دولوز جيل أكََّد الواقع، يف .(١٩٩٥ (فوكو، الكلية) (املراقبة «البانوبتيكون»
واملدرسة، (السجن، املغلقة الفضاءات يف ممثَّلة — التأديبية املجتمعات من التحوُّل بالفعل،
للسيطرة، الخاضعة املجتمعات إىل — مجموعة يف فرٍد تحكُّم نموذج ومن واملستشفى)،
نموذُج فيها يكون ال التي املالية) األوراق وأسواق (الرشكات املفتوحة الفضاءات يف ممثَّلة
مان ستيف قدََّم األخرية، اآلونة ويف ومطلق. مستمر ذلك مع ولكنه واضًحا، السيطرة
من يمكن التي الطرق لوصف أدنى» من «املراقبة مفهوَم (٢٠٠٣ وويلمان، ونوالند (مان
املحمولة، االتصاالت تكنولوجيا استخدام خالل من السلطة، عىل األفراد حصوُل خاللها
ترتكز .(٢٠٠٨ وسوتكو، سيلفا إي سوزا (دي املحمولة الفيديو وكامريات الهواتف، مثل
للمستخدمني يمكن أعىل، إىل أسفل من نهج عىل أدنى» من «املراقبة حول مان فكرُة
الرشكات بمراقبة لألفراد السماح (أِي آليتها عكس خالل من املراقبة تحييد خالله من
ثريي»: «بالست مجموعة من آدامز مات يشري كما لكن للسيطرة). وإخضاعها والحكومة
إي سوزا (دي طويلة» فرتة منذ الزمن عليه عفا أوروييل نموذج يف محتَجِزين زلنا «ما
شيئًا أيًضا ليست أدنى» من «املراقبة أن ويضيف .(٨١ صفحة ،٢٠٠٩ وسوتكو، سيلفا
من أنه من الرغم عىل الفيديو. كامريات ابتكار منذ موجودًة كانت ألنها نظًرا جديًدا؛
أدنى»، من «املراقبة أدوات من متزايًدا عدًدا يمتلكون اليوَم األفراد بأن االدِّعاء املمكن
أشكاٍل َخْلق وإنما ذاتها، حد يف املراقبة تحييَد ليس عموًما األدوات هذه به تسهم ما فإن
أيَّ تتبَُّع شخٍص كلُّ خاللها من يستطيع واملفتوحة، الالمركزية املوازية املراقبة من أخرى

شخٍص.
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وكيسلر، جانت أبحاُث: والخاص العام وضوح لعدم البارزة االنتقادات من (6)
.٢٠٠٢ فورشناتي، ٢٠٠٢؛ بورو، ٢٠٠٢؛ وأخوس، كاتز ٢٠٠٤؛ لينج، ٢٠٠٢؛

مانجول، انظْر: العامة، األماكن يف الشخصية الفضاءات حول النقاش من ملزيٍد (7)
.٢٠٠٣ سترين، ٢٠٠٦؛ ،٢٠٠١ بول، ١٩٩٧؛
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السابع الفصل

العوملة

يف تناولنا اآلن، حتى شبكيٍّا. مرتابطة وصالت ن تتضمَّ فضاءات هي الرَّْقِميَّة األمكنة
رسم ومنها الرَّْقِميَّة، األمكنة تطوير يف تساهم التي االجتماعية املمارسات الكتاب هذا
والشبكات واأللعاب املحمولة، األجهزة عرب الخرائط عىل العالمات وإضافة الخرائط،
الحرضية، الفضاءات عىل املمارسات هذه وتداعيات املوقع، عىل املعتمدة االجتماعية
اْلَمَكاِنيَّة وصفنا أننا من الرغم وعىل واملراقبة. الخصوصية وفهم املجتمعي، والتفاعل
يف فإنها املتحدة، واململكة املتحدة الواليات من أمثلة خالل من رئييس نحو عىل الرَّْقِميَّة

عاملية.1 ظاهرة الواقع
القدرة منطقيٍّا، للعوملة. الرئيسية املحركات من أنها باعتبار بالويب أُِشيُد ما كثريًا
وتجعل أهميٍة، بال املاديَة املسافاِت تجعل أن يمكن النائية باألماكن الفوري االتصال عىل
يهدِّد وربما املحيل، عىل العاملي تأثري مدى هذا العوملة مفهوُم يؤكِّد أصغر. يبدو العاَلَم
التدفقات» «فضاءَ العوملُة ل تفضِّ كاستلز، مانويل بكلمات املحلية. واملمارسات الثقافات
مجتمع يف ومعناها املكانيات قيمة فإن لذا، .(٢٠٠٠ (كاستلز، األماكن» «فضاء عىل
معها، املعلومات وتباُدل عاملية معلوماٍت شبكِة إىل االنتماء عىل قدرتها من ينبعان عاملي
يف مندمجًة أصبَحْت واألمكنة املناطق أن يبدو ثَمَّ، ومن املكانية. خصائصها من وليس
تمنح الويب وألن املحلية. والروابط األماكن من بدًال املعلومات َق تدفُّ ل تفضِّ عاملية شبكة
بنهايِة نات التكهُّ شاعت آخر، إىل مكاٍن من أكرب بسهولٍة ق التدفُّ عىل القدرَة املعلوماِت
(كاويكليس، العرشين القرن تسعينيات منذ تجانًسا أكثر عاَلٍم وظهوِر املحلية الثقافات

.(٢٠٠١ وكانكليني، ٢٠٠٧؛
لم األمكنة أن الواضح من الويب، إنشاء من عقدين من يقرب ما بعد ولكن
زيادة يف األمر واقع يف ساَهَمْت األماكن ربط عىل املتزايدة القدرة وأن أهميتها، تفقد
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وسائل أن إىل مرة ذات (٢٠٠٥) مريوفيتش جوشوا أشار املحلية. بالثقافات االعرتاف
عاطفيٍّا ارتباًطا جمهورها لدى تعزِّز والويب واإلذاعة التليفزيون مثل اإللكرتونية اإلعالم
هذه ألن باملوقع األكرب االرتباط هذا َن تََكوَّ مريوفيتش، نظر وجهة ومن باملواقع. كبريًا
يتواجدون التي املحلية الفضاءات خارَج يحدث ما يَْعَلموا للناسبأن سمَحْت التكنولوجيات
حرٍب حول التليفزيون شاشة عىل األخباَر ما شخٌص يشاهد عندما املثال: سبيل عىل بها،
ملحيطهم األفراد رؤيِة طريقَة األحداُث تلك تُغريِّ ربما العالم، من اآلخر الجانب عىل تجري
العاملية بالفضاءات املحيل فضائهم مقارنة من األشخاص مكَّن عاملي هو ما إدراك املحيل.
املحلية، للفضاءات وعيًا أكثر تحديٍد إىل — ملريوفيتش وفًقا — هذا وأدى أخرى. أماكن يف

.(٢٦ صفحة ،٢٠٠٥ (مريوفيتش، املحلية» باألمكنة وضوًحا أكثر و«شغٍف
الفكرَة الرَّْقِميَّة األمكنة تَقِلب مختلف. الرَّْقِميَّة األمكنة مع نشهده ما ذلك، مع
األماكن تكتسب ال العاملي. عىل املحيل تأثري كيفية عىل الرتكيز خالل من للعوملة التقليدية
تغيري عىل القدرة لديها ألن مهمة ولكنها عاملية، بشبكة ترتبط ألنها أهميتها املحلية
األمكنة ويف العاملي. ندرك ألننا املحيل نقدِّر أننا مريوفيتش ويرى العاملية. املمارسات
مستمر اتصال عىل ألننا ولكن الخارجية، العالقات بسبب فقط ليس املحيل نقدِّر الرَّْقِميَّة،

املحلية. واملعلومات باملعرفة
بُْعًدا، العاَلم مناطق أكثر يف حتى الرَّْقِميَّة التكنولوجيا انتشاَر العوملة َلِت سهَّ
مكان، إىل مكاٍن من كثريًا تتغريَّ ال الرَّْقِميَّة األمكنة مع للتواصل املستخَدمة والتكنولوجياُت
املحلية، االحتياجات لتلبية التكنولوجيا الناس يستخدم مختلفٌة. املحلية استخداماتها ولكنَّ
مستخدمو يتجاوز خاللها من التي العملية أو التكنولوجيا، بتخصيص هذا ى ويُسمَّ
ممارساتهم ضمن وجعلها لهم، صًة مخصَّ لجعلها التكنولوجيا تبنِّي مجرد التكنولوجيا
.(٢٠٠٧ وويرب، وبيساني (بار والسياسية واالقتصادية والثقافية واالجتماعية املحلية
جديدة، تطبيقات يربمجون أو لون ويحمِّ الجهاَز التكنولوجيات مستخدمو يعدِّل ربما
األداة تكييف أجل من الحسبان، يف تكن لم للتكنولوجيا جديدة استخدامات ويبتكرون
الهواتف من «الرنني» ممارسة املثال: سبيل عىل ورغباتهم. احتياجاتهم مع أفضل نحٍو عىل
بعد يرد. أن قبل املكاملة وإنهاء آَخر بطرٍف االتصاَل تعني النامية الدول يف املحمولة
فعل أو االتصال إعادة عليه أن اآلَخر الطرُف يعرف مرتني، أو مرًة الهاتُف يرن أن
تحت وآخرين، سيلفا إي سوزا دي ٢٠٠٥؛ (دونر، مسبًقا محدَّدة رسالة وفَق ما يشءٍ
ما، حدٍّ إىل ملستخدميها. االقتصادي للواقع يستجيب للتكنولوجيا استخداٌم هذا الطبع).
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شكًال املستهَدف السوق خارج األشخاص ِقبَل من التكنولوجيا استخدامات جميع تُعتَرب
للقوى نتاٌج هي التكنولوجيا ،(٢٠٠٠) كاستلز مانويل يرى وكما التخصيص. أشكال من

فيه. املندمجة املجتمع سياُق يشكِّلها االجتماعية،
آسيا رشق وجنوب األوسط الرشق منطقة يف ُطِرح الذي «إلكون»، هاتف حالَة ْل تأمَّ
إقامة عىل الثالث الجيل شبكات يدعم الذي املحمول الهاتف هذا يساعد .٢٠٠٤ عام
بمواقيت يوميٍّا آلية تنبيهات خمسَة يُْصِدر إنه حيث اليومية؛ اإلسالمية الدينية الشعائر
كما العالم، حول مدينة ٥٠٠٠ بني من املكرمة مكة اتجاَه للمسلمني ويُبنيِّ الصالة،
إن إس («إم واإلنجليزية العربية باللغتني الكريم القرآن من نسخًة أيًضا الهاتف ن يتضمَّ
الهواتف من لغريه مماثلة تقنية ببنية يتمتع «إلكون» أن من الرغم عىل .(٢٠٠٥ يس»، بي
فإن — تقويم وبرنامج رقمية، ذاكرة وبطاقة إس»، بي «جي تكنولوجيا — املحمولة

لإلسالم. واملحلية العاملية للممارسات استجابًة منتَجة نوعها من الفريدة وظيفته
وموضوُع العالم، أنحاء جميع يف واسٍع نطاٍق عىل منترشٌة القبيل هذا من أمثلة ثمة
املحددة االحتياجات تلبية أجل من الشبكية التكنولوجيات تخصيِص كيفيُة هو الفصل هذا
الواليات يف الرَّْقِميَّة األمكنة بروِز كيفيِة عن كثريًا ثْنا تحدَّ وقد املحلية. األماكن لألشخاصيف
يف الرَّْقِميَّة األمكنة ظهور طريقة نحو اآلن اهتماَمنا ه وسنوجِّ املتحدة، واململكة املتحدة
أجزاء يف نوعها من فريدة أصداء لها عاملية ظاهرٌة الرَّْقِميَّة املكانيُة أخرى. وطنية سياقات
بلَديْن من األول املقام يف مستقاة أمثلٍة عىل سنركِّز ذلك، عىل وللتدليل العالم.2 من مختلفة
واإلنرتنت املحمولة األجهزة تكنولوجيات سوق هي الصني واليابان. الصني آسيا: رشق يف
للهاتف خدمة أول فيه أُطِلقت الذي املكان بأنها معروفٌة واليابان العاَلم، يف نموٍّا األرسع
نستكشف وسوف ابتكاًرا. األكثر املعلومات تكنولوجيا فيه تُخرتَع الذي واملكان املحمول،
وكيف فيها، تنشأ التي الثقافات نتاج هي الرَّْقِميَّة األمكنة أن كيف األمثلة هذه خالل من

الرَّْقِميَّة. األمكنة خالل من املحلية الثقافاُت تتشكَّل

اليابان (1)

الشبكات ابتكارات يف رائدة وهي رقميٍّا، ومتطور عالية سكانية كثافة ذو صغري بلد اليابان
(التي تليجراف» آند تليفون «نيبون رشكة بدأت الخلوية. والشبكات العريض النطاق ذات
ا جدٍّ مبكًرا الخلوية لألنظمة امليدانيَة االختباراِت دوكومو») تي تي «إن باسم اليوَم تُعَرف
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ديسمرب يف العالم يف خلوية راديو خدمة أوَل اليوَم يُعتَرب ما اليابان وأطلقت ،١٩٧٥ عام
شبكات يف رائدة اليابان كانت الحني، ذلك ومنذ .(٢٠٠٥ فاريل، ٢٠٠٦؛ (جوجني، ١٩٧٩
من أكثَر الويب لتكنولوجيات الياباني التخصيُص وتركََّز الثالث، والجيل الثاني الجيل
املحمول الهاتف مستخدمو يعتمد املثال: سبيل عىل املحمول، الهاتف عىل آَخر بلٍد أي
اليوَم الياباني والشباب اإللكرتوني. الربيد إرسال يف املحمولة هواتفهم عىل كثريًا اليابانيون
وأوكابي (إيتو الكمبيوتر عرب استخدامها يمكن تقنيًة اإللكرتوني الربيَد يعترب ال يكاد
األجهزة من اإللكرتوني الربيد هو نظره وجهة من اإللكرتوني فالربيد ٢٠٠٥)؛ وماتسودا،
يمكن أنه أعرف أكن لم «أوه! يقولون: قد الذين املستخدمني بعض يوجد إنه بل املحمولة.
اليابان يف شائعة أخرى ممارسة ثمة الكمبيوتر.» عرب واستقباله اإللكرتوني الربيد إرسال
املحفظة). بوظائف املحمولة (الهواتف إلكرتونية كمحفظة املحمولة الهواتف استخدام هي
وتذاكر ائتمان، وبطاقات إلكرتونية، أموال وكأنها املحمولة هواتَفهم األشخاص يستخدم
٢٠٠٩ب). دوكومو»، تي تي («إن طريان وتذاكر عضوية، وبطاقات إلكرتونية، سفر

املكاني. باإلدراك مترشبًا األنشطة هذه من الكثري يكون أن املستغرب من وليس
السيارات يف إس» بي «جي أنظمة خالل من املواقع لتحديد االتجاهات عىل الحصوُل
شعبيَة ولكنَّ املتحدة، الواليات يف إس» بي «جي أجهزة استخدامات أقدم من واحد هو
األجهزة يف إس» بي «جي لتكنولوجيا املبكرة التنميَة َزت حفَّ اليابان يف العام النقل وسائل
بحٍث عمليُة وهي تايم»، «نايف ى تُسمَّ اليابان يف إس» بي «جي خدمة فُطوِّرت املحمولة؛
الخدمُة وتتيح سواء، حدٍّ عىل املحمولة واألجهزة للسيارات موقٍع إىل موقٍع من الطرق عن
منها الوسائل، من مجموعة عرب السفر طرِق تخطيَط للمستخدمني املحمولة الهواتف عرب
األساليب، هذه بني تجمع طرًقا البحث نتائُج ح وتوضِّ العام. النقل ووسائل والقيادة امليش
بُحرِّية. بينها من واالختيار الطرق، من متنوعٍة مجموعٍة بمقاَرنة للمستخدمني فتسمح

دول بني سكانية كثافة أكثر خامس هي اليابان لليابان»، اإلحصائي «الكتيب ل ووفًقا
يف مربع كيلومرت لكل نسمة ٣٤٣ يساوي بما البالد يف السكانية الكثافة قدِّرت العاَلم.3
وخلصشيجيوكي املتحدة. الواليات يف مربع كيلومرت لكل نسمة ٣١ ب مقاَرنًة ،٢٠٠٥ عام
وهو السكانية؛ بالكثافة طرديٍّا ترتبط األقدام عىل السري رحالت أن إىل (٢٠٠١) وآخرين
ثَمَّ، ومن األقدام. عىل السري رحالت عدُد زاد السكانية، الكثافة ارتفَعِت كلما أنه يعني ما
تجربة عىل تركِّز التي املتحدة الواليات يف إس» بي «جي تطبيقات من النقيض عىل فإنه
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السكانية الكثافة رغبات لبَّى للمشاة ص املخصَّ املالحي تايم» «نايف تطبيق فإن السائقني،
للمشاة. هة املوجَّ املالحة نُُظِم تطويَر وقاد ، املْيشَ ل تفضِّ التي الشديدة

كينيدي إيان الصورة طبع حقوق للمشاة. املالحي تايم» «نايف تطبيق مخطط :1-7 شكل
كينيدي. إيان من بإذٍن تقديمها أعيد www.flickr.com ،٢٠١٠

العديَد املتنقلة، االتصاالت مجال يف العاَلم يف رائدة دولة بوصفها اليابان، َرت َطوَّ
خدمَة ْل تأمَّ العالم. أنحاء جميع يف الرَّْقِميَّة اْلَمَكاِنيَّة ساعدت التي التكنولوجيات من
تي تي «إن اليابان يف املحمولة الهواتف خدمات رشكات كربى أطلَقتْها التي كونسري» «آي
معلوماٍت املحمولة للهواتف كونسري» «آي تطبيُق يجمع .٢٠٠٨ عام نوفمرب يف دوكومو»
معلومات لتقديم اصطناعيٍّ ذكاءٍ مع الشخصية والبيانات والويب إس» بي «جي تقنية من
من الهائل الكمَّ سيجعل التطبيق فإن دوكومو»، تي تي «إن رؤية بحسب للفرد. صة مخصَّ
سبيل عىل الناس، حياة يف بسهولٍة تدمجه بطريقٍة متاًحا الذكية الهواتف عىل املعلومات
ق، التسوُّ من قليٍل أجل من أحٍد يوم ظهرية يف طوكيو يف شيبويا حي يف تميش بينما املثال:
افتتاِح حدِث إىل سينبِّهك باألزياء شَغَفك بالفعل يعرف الذي املحمول هاتفك تطبيق فإن
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وكذلك فحسب. شوارع بضعة بُْعد عىل دايكانياما منطقة يف حاليٍّا يجري مالبس متجِر
ويذكِّرك والزالزل، املرور وحوادث األنفاق مرتو بأعطال تنبيَهك كونسري» «آي يستطيع
الكربى واملتاجُر املطاعُم تمنحها التي الرَّْقِميَّة القسائَم تلقائيٍّا يجدِّد كما املحلية. باألحداث
هاتفك شاشة عىل تنبيًها تشاهد ربما تفضيالتك. حسب األفالم، وموزِّعو السفر ووكالءُ
حفِل تذاكَر أن أو قبُل، من استأجْرتَه مدمج رقمي قرٍص إرجاِع يف ْرَت تأخَّ بأنك يُعِلمك
دوكومو»، تي تي («إن للبيع اآلن مطروحة عليها الحصول يصعب التي «كولدبالي» فرقِة

٢٠٠٩أ).
تسعى التي اليابانية للتكنولوجيات عدة أمثلة من واحد هو كونسري» «آي تطبيق
املتحمسة الشعوب أوائل من الياباني الشعب وكان الحرضية، بالحياة الويب ربط إىل
السبب ولهذا األمريكي؛ الشعب عن كثريًا يزيد نحٍو عىل التكنولوجيات، هذه تتبنَّى التي
املحمولة.4 األجهزة تكنولوجيات استخدام أنماط لفهم اليابان إىل العلماء من كثريٌ َه توجَّ
أوًال: أمرين؛ إىل يُعَزى أن يمكن املحمولة األجهزة تكنولوجيات يف الرائد اليابان استثماُر
ومعدل متقلِّصة، عاملة وقوى محدودة، طبيعية موارد ذو صغري بلد اليابان أن بما
(هاراياما، التكنولوجي التقدُّم عىل كبري حدٍّ إىل يعتمد البالد ازدهاَر فإن منخفض، مواليد
الذي األمر الخارج، من املهاجرين استقبال حيال محافظة سياساٌت اليابان ولدى .(٢٠٠١
لتوفري التكنولوجيا عىل كثريًا اعتمَدْت فقد لذلك، ونتيجًة لديها؛ العاملة القوى من يحدُّ
التكنولوجيا حيال بالراحة اليابانيون يشعر ثانيًا: .(٢٠٠١ (هاراياما، والراحة األتمتة
— التقليدية «الشنتو» بديانة الحقيقُة هذه ترتبط ربما .(٢٠٠٠ وساتوفوكا، (إنكسرت
وتنطوي وبالروحانية، عدة بآلهة واإليمان واألجداد، الطبيعة عبادَة ن تتضمَّ ديانة وهي
ويف عديدة، بصيغ ترتبط التي اآللهة أو الجوهر الروح، أو «الكامي» وجود تبجيِل عىل
قوى مع ترتبط أو روحانيٍّا، شكًال تتَِّخذ أخرى حاالت ويف البرش، تشبه الحاالت بعض
واألشجار واألمواج والرياح والربق واألنهار (الجبال العاَلم يف تجريديًة أكثر «طبيعية»
الكائنات إدراك بني الحدوَد تطمس العبادُة وهذه .(١٩٨٥ وإلوود، (بيلجريم والصخور)
كان التكنولوجيا. حيال إيجابيًة أكثر نهٍج يف عموًما وتسهم الحية، غري واألشياء الحية
حياته يف وتخصيِصها التكنولوجيا استخدام يف بكثري أرسَع تاريخيٍّا الياباني الشعب

اليابانية. الثقافة يف بارزًة اآللة لصالح الذات فقدان مخاوُف تكن لم حيث اليومية؛
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الصني (2)

سياق فإن جارتان، واليابان الصني أن من الرغم فعىل تماًما؛ مختلفة قصٌة الصني
وفًقا تخصيصها. عن بعيد حدٍّ إىل يختلف املكاني اإلدراك ذات التكنولوجيات استخدام
عام بنهاية الصني، يف املعلومات وتكنولوجيا الصناعة وزارة عن الصادرة لإلحصاءات
مليون و٣٦٠ الصني، يف االستخدام قيد محمول هاتف ماليني ٧١٠٫٥ يوجد كان ،٢٠٠٩
األرقام هذه املحمولة. األجهزة عرب لإلنرتنت مستخدم مليون و١٩٢ لإلنرتنت، مستخدم
الرسيع، النمو هذا وبسبب املايض. العقد خالل مضاعفًة أضعاًفا زادت ألنها مذهلة
تريندس (مدونة واإلنرتنت املحمولة الهواتف أسواق أهم من واحدة الصني أصبحت
االقتصادية التنميَة ١٩٧٨ عام املفتوح الباب سياسُة ساعدت وقد .(٢٠٠٩ سنيف،
أكرب نحٍو وعىل البالد. يف املدن سكان عدد يف كبريٍة زيادٍة إىل ْت وأدَّ الصني، يف الرسيعة
مراكَز أصبحت التي الناشئة الكربى املدن إىل هوا وتوجَّ الريَف الصينيون غاَدَر وأكرب،
وإنتاج املحمولة األجهزة تكنولوجيات تبنِّي يف بالطبع هذا ساَهَم وقد العاملية، للتجارة
مركزيًة الصينية السوق تَُعدُّ اليابان، يف الحرة السوق من النقيض وعىل الرَّْقِميَّة. األمكنة
الفريدة الظروف هذه خلقت وقد مشددة. لرقابة فيها الوسائط استخداُم ويخضع للغاية،
عىل الوسائط تبنِّي عنها نتج للغاية، خاصة محلية ظروًفا البلد وثقافة الصينية للسوق

. خاصٍّ نحٍو عىل الرَّْقِميَّة األمكنة وتشكُّل عامٍّ، نحٍو
البرشي التاريخ يف هجرة أكرب كانت ربما املاضية، العرشين السنوات مدى عىل
مستًوى عن بحثًا الحرضية املناطق إىل الريف سكان انتقال خالل من الصني، يف تجري
٣١٠ تضيف سوف الصني أن إىل املتحدة األمم تقديراُت وتشري عمٍل. وفرِص أعىل معييش
وهو امُلقِبلة، والعرشين الخمس السنوات مدى عىل الحرضية املناطق إىل نسمة ماليني
شهدت للسكان، الرسيع ق التدفُّ هذا جانب وإىل املتحدة. الواليات سكان لعدد مساٍو رقٌم
وسط يف القديمة املناطق فُهدمت ضخمة؛ وتجديدات عات وتوسُّ تشييدات الصينية املدن
االرتفاع الشاهقة املباني واستُبِدلت الضيقة، الشوارع عت وُوسِّ الحرضية، املراكز يف املدينة

املحلية. املقاهي جانب إىل ماكدونالدز مطاعم وظهرت الواحد، الطابق ذات بالبيوت
لسكان للقلق ومثرية فريدة ظروًفا الصينية للمدن الجذري ُل التحوُّ هذا وصنََع
تغريُّ يف أيًضا الفضاءات تلك حول واملعلومات مستمر، تغريُّ يف املادية فالفضاءات الحرض؛
وطريقة فيها، يتسوَّقون التي واألماكن الناس، فيها يتجمع التي األماكن فكانت مستمر؛
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واملدن دائًما. متغريًة بالتشييدات املليئة الحرضية الشبكة يف التجمع أماكن بني الفرد ل تنقُّ
من َعْقٍد قبل يعرفونها كانوا التي املدن عن جذريٍّا تختلف اآلن الناس بها يقيم التي
األجهزة وعرب العريض النطاق ذات اإلنرتنت وانتشار الظروف هذه اجتماع َمثََّل الزمن.

الرَّْقِميَّة. اْلَمَكاِنيَّة نحو مفتوًحا مساًرا املحمولة،

١٩٩٠ أكتوبر ٨ يف افتُِتح الصني. يف ماكدونالدز مطاعم من مطعم أول :2-7 شكل
http:// ،٢٠٠٧ إريك الصورة طبع حقوق بالصني. قوانجدونج بمقاطعة شينزين ىف

.creativecommons.com

خدمٍة أوَل — الصني يف بحث محرِّك أكرب — «بايدو» أطلق ،٢٠٠٥ سبتمرب يف
خدمًة «جوجل» أطلَقْت ٢٠٠٧ فرباير يف «بايدو»، وبعد البالد. خرائط يف للبحث محلية
ومحطات الرئيسية، واملباني (الطرق، أساسية محلية خرائط معلومات َمْت قدَّ مماثلًة
من واملزيد املزيد أُِضيَف الحني، ذلك ومنذ للصني». جوجل «خرائط باسم الحافالت)،
اآلن الصينيون اإلنرتنت مستخدمو ويستطيع هذه، الخرائط لخدمات املحلية املعلومات
اإلنرتنت ومقاهي واملستشفيات والبنوك املطاعم حول معلومات عن البحَث بسهولٍة
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مكََّن الواقع، يف للصني». جوجل «خرائط أو «بايدو» عىل معينة جغرافية مناطق ضمن
الجغرافية املعلومات نُُظم لخرائط محتًوى إنتاج من املستخدمني الخرائط مواقع بعض
(مثل محددة بمواقع مرتبطة متنوعة بيانات بتحميل االفرتاضية، وللعوالم اإللكرتونية
الخريطة عىل متاحة وهي بعُد، فيما واسرتجاعها واملقاالت) الفيديو، ومقاطع الصور،
يستطيع Mapbar.com. موقع لذلك الجيدة األمثلة ومن املوضعية». «العالمات باسم
معينة، موضوعات ذات بهم خاصة خرائط إعداَد بار» «ماب عىل لون املسجَّ املستخدمون
يهمه، الذي املوضوع ذات الخرائط عىل النْقر مجرد أو خرائط، إنشاءَ املستخدم ويستطيع
مجموعة هي يوانات» ١٠ من بأقل الشبع حتى «األكل بعنوان الخريطة املثال: سبيل عىل
يستطيع التي األماكن جميَع تضمُّ وهي الليزر» «حروب خريطة أو الرخيصة، املطاعم من

الشعبية. ذات التفاعلية النار إطالق ألعاب فيها يلعب أن املرء
التي لألماكن صور ومشاركة تحميل للمستخدمني يمكن بار»، «ماب ألبومات مع
التعليقات مثل معلومات وإضافة الخرائط، عىل األماكن هذه وتحديد إليها، ذهبوا
معلوماتيًة نقطًة فعيل ملوقع صورة كل تصبح وهكذا بها، االتصال وأرقام والعناوين
مثرية «أماكن إنشاء للمستخدمني بار» «ماب يتيح ذلك، عىل وعالوًة املكانية. الشبكة يف
حديثًا املضافة لالهتمام املثرية األماكن كلَّ املوقُع ويعرض الخرائط، عىل تُحدَّد لالهتمام»

البالد. أنحاء جميع من
(دوريش والتكنولوجية االجتماعية التحتية البنى بني الرتابَُط بار» «ماب حالُة ح توضِّ
تمكِّنهم للمستخدمني تحتيًة بنيًة املستخدمون ينتجها التي الخرائط تصنع .(٢٠٠٧ وبيل،
انتقَلْت الذي املكان عن ما شخٌص يسأل أن من بدًال املثال: سبيل فعىل بيئتهم، فهم من
محدَّد. جغرايف نطاق يف املكتبات جميع عىل العثور اآلن للمستخدم يمكن املكتبة، إليه
املشاركون فيها يستأجر أماكن (وهي الكاريوكي» «صناديق مواقع هو آَخر مثاٌل ثمة
ا جدٍّ شائًعا األماكن هذه عن البحُث أصبح وقد الكاريوكي)، تجهيزات تحتوي غرًفا
عرب املناسب املسار إنشاءَ للخريطة التكنولوجية التحتية البنية تتيح بار». «ماب عىل
تختلف ال وبينما املوضوعية. الناحية من املتغرية للمدينة واملعلوماتية املادية التضاريس
الكتاب، هذا يف ناَقْشناها التي الخرائط تطبيقات من الكثري عن بار» «ماب عمِل طريقُة

الصني. يف الغريب الثقايف بالسياق ترتبط وتفسريه استخداِمه طريقَة فإن
ومنها للحكومة، املركزية للسيطرة الشبكي الربط تكنولوجياُت تخضع الصني، يف
الحكومُة عليها تسيطر التي النارية الجدراُن تراقب املحمولة. واألجهزة اإلنرتنت شبكة
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األمر وهو القصرية؛ النصية والرسائل اإلنرتنت عىل املعلومات محتوى واسٍع نطاٍق عىل
ويُستخَدم سواء. حدٍّ عىل وأتاحه التكنولوجيات لهذه املستخدمني تخصيَص قيَّد الذي
وهي العام، األمن وزارُة تُِديرها واملراقبة للرقابة تكنولوجيا — الذهبي الدرع مرشوُع
شبكة عىل املعلومات وتصفية لحجب — الصني يف الشيوعية الحكومة أذرع من ذراٌع
مثل االجتماعية، الشبكات مواقُع تُحَظر النظام هذا وبموجب النصية، والرسائل اإلنرتنت
للحكومة مناِهضة ومناقشات نرشرسائل مخاطر بسبب و«بيكاسا»، و«فيسبوك» «تويرت»
غري نحٍو عىل إليه يُشار الذي املرشوع، وهذا وتايوان. التبت مثل اسة حسَّ مواضيع حول
أساِس عىل فيها املرغوب غري املعلومات يتتبَّع العظيم»، الناري الصني «جدار باسم رسمي
ويفحصها اإلباحية، املواد أو الحكومة بشأن اسة» «الحسَّ الكلمات من سلًفا محددة قائمٍة
وقَعْت عندما املثال: سبيل عىل باستمرار، «الحساسة» الكلمات قائمُة تتغريَّ ويمنعها.
،٢٠٠٨ مارس يف الحكم الذاتية التبت منطقة يف واملظاهرات الشغب أعمال من سلسلٌة
والتغطية املناقشات يف كثريًا تُستخَدم كانت ألنها اسًة، حسَّ كلمًة «التبت» كلمة أصبَحْت
القائمة عىل أيًضا تتواجد كذلك بكني. أوملبياد ومقاطعة التبت استقالل لحركة اإلعالمية
الكلمة هذه عن البحث ألن — بكني مركز من بالقرب الكبرية الساحة اسم — «تيانانمن»
وحشية قمعية مذبحة وهي تيانانمن، ميدان مذبحة حول إلكرتونية معلومات إىل يؤدِّي
من وأصبح .١٩٨٩ عام للديمقراطية املؤيدة االحتجاجات مواجهة يف الحكومة ارتكبتها
البحث يكن لم كونج، هونج إىل خواِدَمها «جوجل» تنقل أن قبل أنه جيًدا املعروفة األمثلة
دبابة صورة ولو يُنِتج «تيانانمن» بكلمة http://google.cn موقع عىل الصور عن
مستخدمو ابتَكَر الظروف، هذه ظل ويف الشمولية. السيطرة مظاهر من مظهًرا أو واحدة
املثال: سبيل عىل الحماية، جدار رقابة عىل للتحايُل بديلة تسميات الصني داخَل اإلنرتنت
من متنوِّعًة مجموعًة «التبت» بكلمة اإلنرتنت مستخدمو استبَدَل التبت، اضطرابات خالل
أن فبما األصلية؛ الكلمة ومعاني الالتينية بالحروف والكتابة النطق أساس عىل البدائل
استخدام البدائل أحد كان الغربية، الحدود تعني الصينية باللغة دزانج) (يش التبت كلمة
الوصفية العبارة هو آَخر بديل هناك وكان الرشقية، الحدود بمعنى دزانج» «دونج كلمة
وتباُدِل املحتوى صنِْع أجل من بطبيعتها. محليًة التحايالت هذه كانت الغربية». «الهضبة
للتحايُل كافية محلية معرفٍة امتالِك من للمرء بد ال كان بنجاٍح، الشبكة داخل املعلومات

البيانات. قاعدة خوارزميات عىل
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الصني. يف الرَّْقِميَّة للمكانية فريٍد ظهوٍر يف ساعدت املركزية السيطرة هذه ولكن
جميع عىل تحتوي بياناٍت قاعدَة البلدية الحكومات من العديد يستخدم املثال: سبيل عىل
محطة ويمتلكون املدينة. يف يعيشون الذين باألشخاص الخاصة املحمولة الهواتف أرقام
أغراٍض أجل من واحٍد وقٍت يف للجميع رسائل ترسل العامة، النصية للرسائل طرفية
أرسَلْت ما كثريًا بكني، يف األوملبية األلعاب دورة خالل املثال: سبيل عىل مختلفة. إدارية
إلعالمهم املدينة داخل املحمولة الهواتف مستخدمي جميع إىل رسائَل بكني بلديِة حكومُة
بني يرتحلون الذين املحمولة الهواتف مستخدمو ى يتلقَّ وحاليٍّا، املؤقتة. املرورية باملشكالت
النصية الرسائُل ب ترحِّ ما عادًة جديدة. مدينًة دخولهم بمجرد تلقائيًة نصيًة رسائَل املدن
والتنبؤات األهمية، ذات األماكن مثل: محليًة؛ معلوماٍت ر وتوفِّ الجديدة، املدينة يف بهم
الحكومُة بها تباِدر التي الجماعية امُلراَسلة عملية إن املتاحة. اإلقامة وأماكن الجوية،
تعكس البالد. يف املركزية السيطرُة وجوده عىل ساعَدْت الرَّْقِميَّة، للمكانية فريٌد مظهٌر
القرارات اتخاذ وعملية الجماعية نحو الثقايف َه التوجُّ املحلية التكنولوجية املمارساُت

.(٢٠٠١ (هوفستيد، جماعيٍّا
األحياء. سياق يف الرَّْقِميَّة للمكانية القوي لالستخدام مناسبًا الثقايف التوجه هذا كان
أُنِشئت بكني، شمال تشانجبينج مقاطعة يف وحيٌّ سكني مجمع هي تيانتونجيوان منطقة
من عدد أكرب هو وهذا نسمة، ألف ٦٠٠ من أكثر يسكنها كان ٢٠٠٩ يوليو ويف ،١٩٩٩ عام
الوصول إمكانيَة تيانتونجيوان سكان يمتلك آسيا. يف السكنية املجمعات هذه يف السكان
تيانتونجيوان».5 يف «العيش يعني وهو تيانتونجيوان»، «جيتسو ى يُسمَّ إلكرتوني موقع إىل
منصة البداية يف وكان تيانتونجيوان، عقارات سمارسُة ٢٠٠٠ عام اإللكرتوني املوقَع أَنشأ
ومع املنطقة، يف ويستقرون الشقق يشرتون الذين لألشخاص العقارية املعلومات لتباُدل
املوقع السكان استخدم حينما ،٢٠٠١ عام العامة املشكالت ملواَجهة منصًة أصبح ذلك
بشدة. ملوَّثة املياه أن واتضح الرشب، مياه الختبار خرباء توظيف أجل من املال لجمع
وتقديم لالحتشاد الناس من كبرية مجموعات جمع السكان استطاع املوقع، خالل ومن
رئيس اضُطرَّ املطاف، نهاية ويف بكني. يف البلدية ورئيس اإلعالم وسائل إىل التماٍس

ونُظِّفت. املياه وعولجت الحتياجاتهم لالستجابة البلدية
سكان نظََّم ،٥ رقم بكني أنفاق مرتو خط بناء أثناء ،٢٠٠٥ عام يف وباملثل،
تيانتونجيوان حي يكن لم املرتو، لخط األصيل للمخطط وفًقا أخرى. حملًة تيانتونجيوان
سكان من الكثري أن وبما فقط، واحدة بمحطة إال ليحظى العالية السكانية الكثافة ذو
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شكََّل أخرى. محطة إنشاء طلبوا يوميٍّا، املدينة وسط إىل ويعودون يذهبون تيانتونجيوان
«إجراء عىل السكان جميع عوا وشجَّ خاصة، عمٍل مجموعَة السكان من أشخاص عرشة
حاجتهم عن للتعبري الحكومية املؤسسات من لواحدة األقل عىل واحدة هاتفية مكاملة
األقل عىل واحد التماس «إرسال أو بالربيد»، األقل عىل واحد التماس «إرسال أو للمحطة»،
االتصال ينبغي التي الحكومية الهواتف أرقام نُِرشت .(٢٠٠٨ (شان اإللكرتوني» بالربيد
والطباعة، للتحميل شبكة عىل لإلرسال الجاهزة الخطابات وأُِتيحت اإلنرتنت، عىل بها
وعن طلباتهم. لتوصيل املمكنة واملوارد الشبكات جميع من االستفادة السكان من وُطِلب
لعريضٍة منظًما توقيًعا الخاصة العمل مجموعُة نظََّمْت اإلنرتنت، عرب اإلخطار طريق
وأُرِسلت السكان، من شخص آالف عرشة من أكثر تواقيع عىل فيها حصلوا بطلباتهم،
محطة عىل املوافقة تمت أشهر، غضون ويف بكني. بلدية لحكومة َعة املوقَّ العريضة
تيانتونجيوان» يف «العيش موقع نجاح أصبح ما ورسعان تيانتونجيوان، يف الثانية املرتو
«معجزًة هذا كان اإلعالميني، النقاد لبعض ووفًقا الوطني، الصعيد عىل معروًفا اإللكرتوني

.(٢٠٠٩ وتشو، (لني املجتمع» يف الديمقراطية الحركات تاريخ يف
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الرئيسية الصفحة عىل توجد اإللكرتوني. املوقع إيقاف تم ،٢٠٠٩ يوليو ١١ يف
تعليمات عىل «بناء املوقع: إيقاف أسباَب غامض نحٍو عىل ح توضِّ أسطر بضعة للموقع
التصحيح، هذا فرتة خالل داخيل. تصحيٍح إجراءِ إىل اإللكرتوني املوقع يحتاج الحكومة،
الصيني للنص حرفية (ترجمة إزعاٍج» أي عن نعتذر متوافرًة. تكون لن الخدمات جميع
بسبب اإللكرتوني املوقع أَْغَلَقت الصينية الحكومة أن واسع نطاٍق عىل ويُعتَقد األصيل).
عمل انتقاد املجتمع، عن الرضا (عدم فيها» املرغوب غري «للمناقشات الكثري الظهور
َ غريَّ نَِشًطا، املوقع كان حينما ذلك، ومع املوقع. عىل ذلك) إىل وما الفعال، غري الحكومة
نموذًجا اإللكرتوني املوقع هذا َم قدَّ املجتمعية. األنشطة يف املحليني السكان مشاركة طريقة
أنشطة إىل أدَّى ا ممَّ اإللكرتونية؛ البوابات خالل من املحلية القضايا يف للمشاركة الصني يف
هذه كانت الحكومة. مع مباَرشًة والتفاُوض الشعبية القاعدة تنظيم بني ترتاوح تعاونية
إن اإللكرتوني. املوقع هذا قبل — تماًما غائبًة تكن لم إْن — نادرة الصني يف األنشطة

للموقع. األويل الهدَف تجاَوَز محلية سياسية كمنصة املوقع استخدام
بمنح ديمقراطية الصني جعل عىل القدرة امتلكت الويب أن الناس من كثري يعتقد
تيانتونجيوان موقع مع حدث ما ولكن عاملية، معلومات إىل الوصول إمكانية مواطنيها
كان بل الخارجي، املعلومات بعاَلم اتصاله يف املوقع قوة تكن لم تماًما. ذلك عكس كان
للغاية؛ محددة محلية قضايا إزاء والحشد التنظيم عىل املحلية القدرة يف يكمن التهديُد
تنظيم الرَّْقِميَّة اْلَمَكاِنيَّة أعادت الداخل. إىل موجًها الويب انفتاح كان املوقع، هذا ففي
مراقبة يف الصينية الحكومة تستمر بينما املركزية. الدولة توظفها التي السيطرة أساليب
املحيل التنظيم أجل من املحمولة واألجهزة الويب استخدام فإن الناشئة، التكنولوجيات
يف الرَّْقِميَّة اْلَمَكاِنيَّة تتطور املحلية. لحياتهم الصينيني تنظيم طريقة عىل التأثري سيواصل
والعاملية املحلية املمارسات يف التحكُّم إىل تسعى التي املركزية للسيطرة استجابًة الصني

سواء. حدٍّ عىل الويب عىل

الرقمي املكاني املستقبل ل تأمُّ (3)

املزيد يمتلك بينما العالم. أنحاء جميع يف االجتماعية التفاعالت تغريِّ الرَّْقِميَّة اْلَمَكاِنيَّة
فإن املكاني، اإلدراك ذات التكنولوجيات إىل الوصول إمكانيَة األشخاص من واملزيد
العامة والساحات األرصفة عىل يحدث ما يَُعْد لم لذلك. وفًقا تتكيف الحرضية الفضاءات
بني الشخصية البيانات فمشاركة الجسدية؛ التفاعالت عىل مقصوًرا التسوق ومراكز
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الحرضية. الفضاءات يف يوميٍّا تحدث التي التفاعالت لبنية رئيسيٍّا أمًرا أصبَحْت األجهزة
الحرضية. الفضاءات بتفرُّد متزايد نحٍو عىل اإلنرتنت عىل املعلومات مشاركُة وترتبط

من مزيٍد بمشاركِة للمجتمعات يسمح سياًقا بالشبكات املرتبطة األماكُن تخلق
أكثَر نحٍو عىل الحرضية الفضاءات يف املحلية املعرفِة وبطْرِح واملوارد، املعلومات
التخصيص ن وتحسِّ املحليَة، االحتياجاِت متزايد نحٍو عىل تعاِلج املمارسات وهذه فعاليًة.
املستخدمون أصبح لذلك، ونتيجًة املكاني؛ اإلدراك ذات للتكنولوجيات والثقايف االجتماعي
الويب وسائط عىل وبناءً املكاني. لإلدراك مكتسبني أنفسهم، التكنولوجيات، لتلك البرش
السياسية القوة الصني يف تيانتونجيوان موقُع مكَّنَه الذي املجتمع تنظيُم أظَهَر «القديمة»،
— باألخبار السكان تعريف األصيل غرضها كان التي — املنصُة َلِت تحوَّ الرَّْقِميَّة. للمكانية
الحكومة ضد أنفسهم تنظيم من املطاف نهاية يف الناَس مكَّنَِت بالحي، خاصٍة شبكٍة إىل
بطرٍق بعض مع بعضهم مباِرش نحٍو عىل التواُصل من تيانتونجيوان سكاُن تمكََّن املهملة.
مع والقوي املبارش االتصال خالل من حيَّهم وا غريَّ لذلك، ونتيجًة قبُل؛ من متاحًة تكن لم

والوطنية. املحلية الحكومة
السيايس للتنظيم املحمولة األجهزة ومنصاُت اإللكرتونية املنصاُت استُخِدمت ما غالبًا
«التنسيق باسم الظاهرة هذه يت وُسمِّ العاَلم، من مختلفة أجزاء يف واالحتجاجات العفوي
الهواتف عرب العامة الفضاءات يف االجتماعية الشبكات مستخدمي حشد أْي الكيل»؛
عام إسرتادا جوزيف الفلبيني الرئيس سقوط أصبح جماعي.6 عمل أجل من املحمولة
يف املحمولة للهواتف املمتلكون األشخاص أرَسَل إذ الكيل؛ للتنسيق نموذجيًة حالًة ٢٠٠١
الحتجاٍج العفوي الذاتي التنظيم أجل من إلكرتوني، بريٍد ورسائَل نصيًة رسائَل مانيال

محلية. نتائج من عليه يرتتَّب وما املحيل العمَل الشبكي التواُصُل ل يسهِّ الرئيس. ضد
َع تجمَّ عندما ،٢٠٠٩ عام صيف خالل الكيل التنسيق أحداث من مماثل حدث وقع
الرئاسية؛ االنتخابات نتائج عىل احتجاًجا طهران مدينة مركز يف اإليرانيون املواطنون
فرز يف واضحة أخطاء عىل سخطهم لتسجيل الشوارع إىل اإليرانيون َه توجَّ حني ففي
مشاهد أو االحتجاجات موقع أو اآلراء ليتشاركوا «تويرت» منهم العديُد استخَدَم األصوات،
مباَرشًة. موجود غري جمهوٍر إلرشاِك َع توسَّ فقد رقميٍّا؛ مكانًا االحتجاج فضاء كان العنف.
العنف بث يف التكنولوجيا تساعد لم املحيل. الحدث لهذا رضوريٍّا بالعاَلم االتصال وكان
أيًضا َلْت سهَّ ولكنها فحسب، العالم أنحاء جميع يف للديمقراطية مؤيِّد متعاطف لجمهور

املحيل. السياق يف بكفاءٍة العمَل املحلية الفاعلة للعنارص
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لها وُدِعي جزئيٍّا نُظِّمت التي بإيران، طهران يف للديمقراطية املؤيدة االحتجاجات :4-7 شكل
.http://creativecommons.com ،٢٠٠٩ أفازبيجي ميالد الصورة طبع حقوق «تويرت». عرب

الخرب كان إيران، يف الشبكة. بسبب العاملي الجمهور تهم املحلية األحداث هذه كانت
الصحفيني بعض وأشار لالحتجاجات. السيايس السياق وليس «تويرت»، هو الرئييس
.(٢٠٠٩ جروسمان، ٢٠٠٩؛ (أمبيندر، تويرت» «ثورة باسم األحداث إىل البارزين واملعلِّقني
أنه بما ولكن «ويكيبيديا». موسوعة عىل به خاصٍة صفحٍة يف اللقب هذا خ ُرسِّ الواقع، يف
منهم ١٠٠ من أقل كون مع إيران، يف «تويرت» ل مستخدم آالف عرشة من أقل يوجد كان

193

http://creativecommons.com


الرقمية املكانية

املستخدمني تغريد إعادة عن نتجت النشاط (زيادة األحداث خالل نَِشطني مستخدمني
وسائل افتنان أن يف شك فال ،(٢٠٠٩ (شاكتمان، العاَلم) أنحاء جميع يف للتغريدات
إال، ليس اجتماعية شبكة أن باكتشاف بل سياسية، بثورة يتعلق ال تويرت» «ثورة ب اإلعالم
الشبكات حول تتمحور اإلعالم وسائل تغطية كانت الدرجة. لهذه قويًة تكون أن يمكن

سياسيٍّا. للجدل املثرية املواقع تدعم التي
سينتج الذي ما ببعض؟ بعضهم متصلني املتظاهرين كون عىل سيرتتب الذي ما
وتصل رسيًعا نفسها تنظم أن عىل بالقدرة النامي العاَلم يف املهمشة الفضاءات تمتع عن
قدرتَها أثبتَْت ألنها تحديًدا ا مهمٍّ خربًا الرَّْقِميَّة اْلَمَكاِنيَّة أصبحت الرئيسية؟ األماكن إىل
الذين أولئك تنبِّه صيحة إنها الكربى. األنباء ووكاالت املحلية الحكومات آليات تجاُوز عىل
أي من أكثر مهم هو األمر، واقع يف وربما ا، مهمٍّ يزال ال املحيل أن إىل العوملة يف استثمروا

وقويٍّا. ا مباِرشً عامليٍّا تأثريًا يكتسب قد ألنه مىض؛ وقٍت
تتجاوز ألنها والسياسية، االجتماعية القوى سياق يف دائًما الرَّْقِميَّة اْلَمَكاِنيَُّة تُنْتَج
«جيتسو موقع إىل مجدًدا هنا ها ونشري الرصف. االفرتاضية أو الرصف املادية حدوَد
عرب املباِغت املحيل الهجوَم ز يحفِّ ألنه للحكومة؛ تهديًدا أصبح الذي تيانتونجيوان»
أُذٍُن وجوِد واحتماليِة املحيل الكيل التنسيق إمكانيِة يف التهديد تمثََّل الرَّْقِميَّة. االتصاالت
للنقل قابلتان االتصاالت هذه ومرونَة قوَة إن الجغرافية. املنطقة خارج متعاِطفة صاغية
البيئة عىل الرَّْقِميَّة اْلَمَكاِنيَّة آثاُر ف تتوقَّ الناس. فيها يعيش التي املادية الفضاءات إىل
االجتماعية الروابط لتضخيُم ويمكن املحيل. والسيايس االجتماعي السياق عىل املادية
د تحدِّ التي القائمة االجتماعية العالقات يغريِّ أن الشبكية البيانات خالل من املوجودة
طهران يف والناس بكني، يف السكني واملجمع املزدحم، طوكيو فشارع املحلية؛ األماكَن
فريدة نتائج إىل ما بشبكٍة ربطه عند يؤدِّي نوعه، من فريًدا اجتماعيٍّا موقًفا منها كلٌّ يمثِّل
بعيد حدٍّ إىل تزال ال للمحيل العاملي إنتاج طريقة ولكنَّ عامليٍّا، املحيل أصبح نوعها. من

محليًة. مسألًة

هوامش

وانج. جان كتابتها يف شاَرَك الفصل هذا من األوىل النَُّسخ (1)
ناتج الفضاء أن إىل الفضاء» «إنتاج كتاب يف (١٩٩١) لوفيفر هنري يشري (2)
يف املؤثرة للمعاني االجتماعي اإلنتاج وهو الِقيَم، عىل قائم د معقَّ اجتماعي وبناء اجتماعي،

194



العوملة

اجتماعيًة. ممارساٍت ن تتضمَّ الفضاءات أن لوفيفر افرتََض املكانية. والتصورات املمارسات

الخاص. فضاءه الفضاء؛ من معينًا نوًعا يُنِْتج إنتاٍج، أسلوِب كل ثَمَّ ومن مجتمع، كل
الشبكات مع والتفاعالت التكنولوجيات من معينة أنماًطا مجتمع كل يُنتج لذلك، ووفًقا

ويوائمها. الرَّْقِميَّة
الياباني. اإلحصاء مكتب عن التقرير هذا صدر (3)

٢٠٠٥؛ وماتسودا، وأوكابي إيتو انظْر: البحث، لهذا أمثلٍة عىل للحصول (4)
.٢٠٠٥ وآخرين، مياتا ٢٠٠٥؛ وأوكادا، ٢٠٠٢؛ راينجولد،

.٢٠١٠ نوفمرب ١ يف زيارة آِخر كانت ،www.tty.com.cn انظْر: (5)
٢٠٠٣؛ رافاييل، ٢٠٠٥؛ وستول، وفالنجني بيمرب ٢٠٠٢؛ راينجولد، انظْر: (6)

.٢٠٠٧ وآخرين، كاستلز
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اخلامتة

الفضاء عن مستقالٍّ يَُعْد لم فهو املادي؛ الفضاء فهمنا طريقة يف جوهريٍّا تحوًُّال نواجه
لكننا الويب، «ندخل» نَُعْد ولم مكان، كل من تحيطنا فالويب (الشبكي)، الرقمي
الخرائط، وتكنولوجيات املحمولة، التكنولوجيات عرب إليها نصل معنا: نحملها رصنا
االستشعار أجهزة أنواع كل يف ُمدَمجة وهي املكاني، اإلدراك ذات والتكنولوجيات
املواقع» لتحديد العاملي النظام و«مستقِبالت املحمولة، الهواتف وما الشبكية. واألجهزة
أمثلة إال دي) آي إف (آر الراديوية» باملوجات الُهِويَّة تحديد و«شارات إس)، بي (الجي
املرتابطة الفضاءات مع تفاُعَلنا ط تتوسَّ التي املكاني اإلدراك ذات للتكنولوجيات قليلة
فإنها نحن، أين التكنولوجيات هذه تعرف عندما فيها. املوجودين األشخاص ومع شبكيٍّا،

فيه.1 «نحن» الذي باملكان معرفتنا كيفية يف حتميٍّا تأثريًا تؤثر
واألشياء اإلنرتنت، من نستخرجها التي املعلومات أنواع املادي موقعنا يحدِّد
إدراك ذات صارت التكنولوجيات أن صحيٌح حولنا. من نجدهم الذين واألشخاص
ملواقعنا إدراًكا أكثر ونحن املكانية. ملواقعنا إدراًكا ازَدْدنا أننا أيًضا صحيٌح لكنه مكاني،
من واألشخاص بالفضاءات التكنولوجيات هذه عرب جديدة بطرق متصلون ألننا املكانية
وأن خرائطيٍّا، بنا املحيطة البيئَة د نحدِّ وأن باألماكن، معلومات نُلِحق أن يمكننا حولنا.
واألشخاص املعلومات بكل الدرايَة املكاني املوقع إدراك يعني حولنا. من بالناس نتصل
تخرتق مختلًفا. استخداًما املوقع ذلك استخداَم يعني كما املوقع، ذلك يف املوجودين

ذلك. تفعل ال أنها لو كما ف نترصَّ أن المعقولية وتتزايد عاملنا، الشبكية التفاعالت
الرَّْقِميَّة الشبكات مع عميًقا تداُخًال متداِخل عالٌم إنها الرَّْقِميَّة. اْلَمَكاِنيَّة هي هذه
الخرائط، رسم مثل اليومية، االجتماعية املمارسات يف تتجىلَّ وهي خالله، تنساب التي
عىل املعتمدة االجتماعية والشبكات املحمولة، لألجهزة التوضيحية التعليقات وتطبيقات
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إىل تمتد هذه آثارها إن بل العالم، ومع مًعا تفاعلنا كيفية عىل آثاًرا لها أنَّ إال املوقع،
اليومية. والحياة والرتفيه السياسة عىل تنعكس إنها املمارسات. تلك خارج

تاريخي. منظور ضمن «الجديدة» الظاهرة هذه وضع إىل الكتاب هذا يف سعينا
العالية الشبكات يف التطور بفضل الجديدة األلفية يف نفوذًا الرَّْقِميَّة املكانيُة اكتسبَِت لقد
أنها بَيَْد و«البلوتوث»). فاي»، و«الواي إس»، بي («الجي املوقعية والتكنولوجيات الرسعة
فون» «آي نتاَج ليست إنها واألبحاث. والفنون الخرائط رسم من طويل تاريخ من انبثَقْت
وإىل واألشياء، البرش مواقع تحديد إىل االجتماعية الحاجة نتاج هي ولكنها و«أندرويد»،
املمارساُت هذه تعربِّ بالُقْرب. املتواجدة واألشياء األشخاص إىل تستند روابط استحداث
واألماكن واألشياء األشخاص مواقع تحديِد مجاِل يف متداخلة ولكنها مختلفة وسائل عن
فضاءات إلنشاء إطاًرا تصنع هذا عملها وخالل الشبكي، االتصال تكنولوجيات عرب
جوهُر تَبدََّل شيوًعا، املمارسات هذه ازدادت وكلما مجتمعي. وتفاعٍل جديدة اجتماعية
الويب أن بفكرة االقتناُع تدريجيٍّا ويقل املادية. األماكن يف يقع الذي االجتماعي التفاُعل
ويليام الروائي حتى املادية. بالفضاءات صلتنا يقطعان املحمولة األجهزة وتكنولوجيات
أو «سايربسبيس» مصطلح عن املسئول الرجُل «نيورومانرس»، رواية مؤلف جيبسون،
«نيويورك بصحيفة رأٍْي مقاِل يف ٢٠١٠ عام سبتمرب يف بذلك سلََّم اإللكرتوني، الفضاء
فضاء مميز، آَخر فضاء هو اإللكرتوني الفضاء كان بعيد غري وقٍت «منذ يقول: إذ تايمز»؛
اإللكرتوني، الفضاء انقلب فقد اآلن أما املعهود. املادي العاَلم من عليه ونُِطل دوريٍّا، نزوره
وهكذا .(٢٠١٠ عام (جيبسون، املادي» الفضاءَ استوَطَن بنيته؛ يف كامًال انقالبًا وأحدث

يشغله. الذي العاَلم عن الويب فصل ممكنًا يَُعْد لم
تفاعلنا طريقة عىل التأثري يف الفضاءات هذه وستستمر رقمية، أمكنة يف نحيا نحن
فضائنا حول الحدوَد بها نُعنيِّ التي الكيفية وعىل والعاملي، املحيل املستوينَْي عىل مًعا
التي الطريقة عىل الرَّْقِميَّة لألمكنة االجتماعية االنعكاسات الكتاب هذا يف تناولنا الخاص.
واستكشفنا بينهم، وفيما املحلية وحكوماتهم املحلية مجتمعاتهم مع الناس بها يتفاعل
موقعه. لتحديد قابًال تقريبًا يشء كل يكون عندما تربز التي والهواجس املخاوَف أيًضا
يفهمون التي الطريقة يف النظر إعادة إىل الرَّْقِميَّة األمكنة يف يعيشون الذين الناس سيحتاج
يَُعدُّ كان الذي الشخيص املكاني فاملوقع كذلك؛ الخاصة والفضاءات العامة، األماكن بها
التي الرشكات وإىل األصدقاء من شبكٍة إىل يُذاع أن الحارض الوقت يف يمكن ا، خاصٍّ شأنًا
وهي ِسَلِعيٍّا، رداءً ُكِسيت فضاءات هي الرَّْقِميَّة فاألمكنُة باإلعالن؛ املستخدمني ستستهدف
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لكنها باإلنرتنت»، املتصلة «غري التقليدية الحرضية الفضاءات عن جذريٍّا اختالًفا تختلف ال
— للفرد سلطًة الشبكُة تمنح حرضي. مستهلك إىل ل ليتحوَّ الحرضي امُلِقيم توجيَه تُِعيد
استهالكي فضاء إىل الفرد تسلِّم ولكنها — الكتاب يف بالتفصيل الظاهرة هذه ذكرنا وقد

واضًحا. والكينونة االستهالك بني التمييُز يعود ال حيث العقلنة؛ شديد
التفاعالت من تَنتج الرَّْقِميَّة األمكنة ولكن الرَّْقِميَّة؛ األمكنَة التكنولوجيات تعزِّز
للويب، العاملي االمتداد من الرغم عىل أنه نبنيِّ أن الكتاب هذا خالل حاولنا االجتماعية.
التحتية البنى فإن ذلك، عن وفضًال املحلية. خصوصيتها عىل تحافظ تزال ال فهي
رقمية أمكنة نشوء إىل يًة مؤدِّ متباينة، بوسائل اجتماعيٍّا تُالءَم املشابهة التكنولوجية
الفضاءات تزداد أن يُحتَمل بينما لذا، لذلك؛ تبًعا العالم من عديدة أنحاء يف متمايزة
سماتها عىل الحفاظ عىل قادرًة الفردية األمكنة ستكون نموها، يف شبكيٍّا ترابًطا الحرضية

واالجتماعية. والسياسية الثقافية
التغريُّ يف مستمرٌة فالتكنولوجيا للتنبؤ؛ قابل غري يظل هذا من كبريًا جانبًا أن بَيَْد
من متنوعة مجموعة خالل من حاليٍّا الرَّْقِميَّة األمكنة وتَتََشكَّل وأرسع. أرسع بإيقاٍع
املعلومات «نظام باستخدام الخرائط ورسم املكتبية، الكمبيوترات مثل: التكنولوجيات؛
متصلة التكنولوجيات هذه من كلٌّ — إس» بي «جي وال املحمولة، والهواتف الجغرافية»،
و«الواي «البلوتوث» مثل املدى القصرية واإلشارات واإلنرتنت، الخلوية، الشبكات عرب
من سيكون لكْن الرَّْقِميَّة، األمكنة أنتج الذي اإلطاَر التكنولوجيات هذه صنعت فاي».
غري ذلك سيكون التكنولوجيات. تلك خالل من الظاهرة هذه نُعرِّف أن النظر قرص

مفرغة. صمامات عىل يحتوي صندوٌق بأنها التليفزيون أجهزة تعريف مثل منطقي
التحتية البنية هذه تزال ال ،٢٠١٠ عام خريف يف السطور هذه كتابة وقت حتى
التكنولوجي للتطور الحايل فالوضُع باملستقبل، نتنبَّأ أن نيتنا يف ليس أنه ومع . تتغريَّ
املحمولة الهواتف بني التفرقة من مغًزى هناك يكون لن بأنه االعتقاد تزايُِد إىل يقودنا
بني حتى أو الفيديو، ألعاب وأجهزة التليفزيونات بني أو الشخصية، الكمبيوترات وبني
من واألشياء والناس بالويب تصلنا واجهاٍت جميعها ستصبح إذ والسيارات؛ املربِّدات
سيتالىش الويب، يف والجمادات) واألماكن الناس تشمل (التي الكائنات اندماج ومع حولنا.

ومعلوماته. العالم بني تمييٍز أيُّ
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التكنولوجية التحتية البنى (1)

وتُعَرف الرَّْقِميَّة. األمكنة يف ع التوسُّ تساُرع إىل الرابع الجيل لشبكات الرسيع التطور أدَّى
الحالية. الثالث الجيل لخدمات امتداد بأنها األغلب، عىل هذه، الرابع الجيل تكنولوجيا
عالية برسعات باإلنرتنت االتصال قدرات الثالث الجيل من املحمولة الهواتف تمتلك
مقاطع وتشغيل بالويب، االتصاَل ملستخدميها وتتيح البيانات، لنقل ثابتة ومعدالت
هواتف سابقتها من كثريًا أعىل برسعة التطبيقات وتحميل اإلنرتنت، عرب مباَرشًة الفيديو
هواتف أما القصرية. النصية والرسائل املكاملات يف األسايس استخدامها كان الثاني؛ الجيل
مع حتى التعامل وتستطيع الثالث، الجيل هواتف حتى تفوق فرسعتها الرابع الجيل
لم املحمولة الهواتف أن إال .(٢٠٠٨ وفيان، ورينجولد، (سافريي، أكرب بيانات قات تدفُّ

بالويب. االتصال عىل القدرة تلك تمتلك دائًما تكن
عقد نهاية منذ موجودًة كانت التجارية املحمول الهاتف خدمة أن من الرغم عىل
إال باإلنرتنت االتصال قدرات املحمولة الهواتف تمتلك لم املايض،2 القرن من السبعينيات
ذلك ومع املايض. القرن من التسعينيات أوائل يف الثاني الجيل هواتف أُصِدرت عندما
أن يعني الذي الدوائر، بتبديل التوصيل عىل قائًما الوقت ذلك يف باإلنرتنت االتصال كان
وكان بالشبكة. متصلني يقضونه كانوا الذين الوقت مقابَل بالدفع ُملَزمني كانوا العمالء
البطء؛ شديدة كانت االتصال رسعات ألن ُمكلًِّفا؛ محمول هاتف باستخدام الويب دخول
املكاملات من أكثر يشءٍ أليِّ هواتفهم يستعملون كانوا الذين األشخاص عدد كان لذا،
الجيل من الهواتف ظهرت عندما التبدُّل يف هذا وبدأ ا. جدٍّ قليًال القصرية النصية والرسائل
يكن لم ٢٫٥ الجيل أن من الرغم عىل املايض، القرن من التسعينيات عقد أواخر يف ٢٫٥
العامة الحزمة (خدمة إس» آر بي «جي ى يُسمَّ نظاًما استخدم فقد جديًدا؛ نموذًجا ا حقٍّ
إىل وباإلضافة الثاني.3 الجيل هواتف من بعينه نوع عىل تعمل كانت التي الراديوية)
أتاَحْت السابقة، الثاني الجيل هواتف َمتْه قدَّ ا ممَّ أعىل باإلنرتنت اتصال رسعات تقديمها
الُحَزم، تحويل تكنولوجيا عرب بالويب االتصاَل ملستخدميها إس» آر بي «جي هواتف
مدَة ال استخدموه، الذي البيانات مقدار مقابل يدفعون كانوا املستخدمني أن تعني التي
من الالسلكية) التطبيقات (بروتوكول «الواب» كان املنصة، هذه عىل وتأسيًسا االستخدام.
بالويب. لالتصال َسِلسة واجهًة للمستخِدمني ر توفِّ أن إىل سَعْت التي التكنولوجيات أوائل
الواليات يف املحمولة الهواتف مستخدمو كان املستخدمني. عات توقُّ إىل يَْرَق لم الواب أن إال
يف مرتاحون وهم املكتبية، الكمبيوترات عرب الويب دخول عىل معتادين وأوروبا املتحدة
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الواب بأن املستخدمني من كثري يشعر ولم كبرية، شاشة مستخدمني مكاتبهم، أو بيوتهم
الويب. يشبه

وقت يف دوكومو»، تي تي «إن رشكة بدأت اليابان. يف مختلًفا األمر كان ذلك، مع
كان الذي «آي-مود»، نموذُج وزوََّد املحمولة. األجهزة ويب يف االستثمار يف بكثري، أسبق
ثابٍت باتصاٍل الهواتَف العرشين، القرن من التسعينيات أواخر منذ اليابان يف يُستخَدم
فنموذج االجتماعية، املمارسات عن أبًدا تنفصل ال التكنولوجية املمارسات أن غري بالويب،
ملعظم الويب عىل األول الدخول أن منها: ألسباٍب، اليابان يف ناجًحا كان «آي-مود»
مع سابقة خربة لهم تكن لم وإذ املحمولة. هواتفهم باستخدام كان الياباني الشباب
«دخول هو بهواتفهم يفعلونه كانوا ما أنَّ يستشعروا فلم شخصية، كمبيوتر أجهزة
٢٠٠٢؛ (رينجولد، املحمولة هواتفهم وظائف من أخرى وظيفة مجرد كان ولكنه الويب»،
دوكومو» تي تي «إن رشكة ْت َ يرسَّ ذلك، إىل باإلضافة .(٢٠٠٥ وماتسودا، وأوكابي، إيتو،
عىل يرفعوها وأن الخاصة، الصغرية صفحاتهم يصنعوا أن «آي-مود» ملستخدمي كثريًا

«آي-مود». شبكة
املستخدمني إنتاج من محتًوى وجود إمكانية هو الويب لشهرة الرئيسية األسباب أحد
الهواتف حالة يف مختلًفا ذلك يكن ولم .(٢٠٠٨ شريكي، و٢٠٠٦ب؛ ٢٠٠٦أ، (جنكنز،
وبعد اليابان. يف الثالث الجيل من هاتف أول يصدر أن مفاجئًا أمًرا يكن لم لذا املحمولة؛
نطاقات عىل أخرى أوروبية ودول املتحدة اململكة يف ُمزايَدة أُْجِريت وجيزة بفرتة ذلك
َمنَّْت الثالث الجيل شبكات أن من الرغم وعىل املتحدة. الواليات تَِبَعتْهم ثم الثالث، الجيل
الفيديو مقاطع تنزيل عىل وبالقدرة بالويب، االتصال يف عالية برسعات مستخِدِميها
الثالث الجيل مستخدمو شَعَر املحمولة، األجهزة عىل مباَرشًة وتشغيلها الصوتية واملقاطع
نطاقات مقدِّمو دفعه الذي الهائل السعر انتقل .(٢٠٠٦ (ويلسون، أمٍل بخيبِة األوائل
وفشلت ا، جدٍّ مرتفعة بأسعار ُطِرحت التي الثالث الجيل شبكات خدمات إىل الثالث الجيل
النطاقات مقدِّمو استخدم ذلك، عىل عالوًة املستخِدم. توقعات إرضاء يف الحاالت معظم يف
يُنِشئوا أن املستخدمني عىل ا جدٍّ الصعب من جعل الذي أسفل، إىل أعىل من التصميم نهَج

املحمولة. األجهزة عىل ُصنِْعهم من وتطبيقات ويب محتوى
(مثل االستخدام السهلة التشغيل أنظمة باستحداث التغري يف بدأت التوجهات أن إال
املحمولة، األجهزة تطبيقات صنِْع من املستخدمني مكَّنَِت التي و«أندرويد»)، فون» «آي
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وبالطبع، املحتوى. هذا وإنتاج املحمولة، األجهزة عىل الويب محتوى مع بسهولٍة والتفاعل
لألجهزة الويب قدراُت تصبح موقعه، عىل التعرف ويسهل موقٌع، للمحتوى يصبح أن بعد
الهواتف َلِت وتحوَّ ا، جدٍّ رسيعة صارت الحالية الخلوية الشبكات أن ومع جليًة. املحمولة
أنها هي الهواتف هذه إىل السائدة النظرُة تزال فال رة، مصغَّ كمبيوترات إىل املحمولة

هواتف». «مجرد
إطالق عن اإلعالن يف املحمول الهاتف رشكات من العديد بدأ ٢٠٠٩ عام بداية يف

األجهزة. بني كامل وباندماج أعىل، اتصاٍل برسعاِت وعدت التي الرابع الجيل هواتف
التكنولوجيا فمعظم كامل؛ بشكل متاحًة تكن لم الرابع الجيل تكنولوجيا أن بَيَْد
ى يُسمَّ ما مثل معايريَ استخدَمْت الوقت ذلك يف الرابع الجيل من بأنها ُوِصفت التي
(وهو ماكس» «واي أو إي)، تي (إل الثالث» الجيل رشاكة مرشوع يف األمد طويل «تطوًرا
الرابع. الجيل ملعايري كامًال امتثاًال تمتثل لم املدى)، البعيدة الالسلكية الشبكات من نوع
من متزايد عدد خالل من اتصاالت مع التعاُمل عىل واحد محمول هاتف قدرة من وبالرغم
و«البلوتوث»، دي»، آي إف و«آر فاي»، و«الواي إي»، تي «إل (ال الشبكية التكنولوجيات
تلقائيٍّا تنتقل ال املحمولة فالهواتف الفعيل؛ االستخدام يف منفصلة تُبَقى فهي وغريها)،
يف للباحث وطبًقا املكاني. موقعها يف متاح هو ما عىل اعتماًدا تكنولوجيا، أفضل إىل
الشبكي الربط فتكنولوجيات الشبكات؛ بني التقاءٌ يوجد ال فراتازي، سيمون التكنولوجيا،
سبيل عىل محددة، وتطبيقاٍت أجهزٍة عىل مقصورٌة الخلوية) والشبكات فاي» («الواي
حني يف املحمولة، الكمبيوترات يف عام بشكل تُستخَدم فاي» «واي شبكات تزال ال املثال:

املحمولة. للهواتف االفرتاضية الالسلكية التكنولوجيا هي الخلوية الشبكات أن
بالويب تتصل أن املحمولة الهواتف مقدور يف سيصبح أنه عىل العام االتجاه ويدل
ا جدٍّ مرتفعًة زالت ما النقطة تلك يف للمستهلكني هة املوجَّ األسعار أن إال متزايدة، برسعات
حينما حتى أنه بَيَْد الرسعة.4 العالية املحمولة األجهزة شبكات انطالَق يعوق نحٍو عىل
الرابع الجيل شبكات عن بها تعلن التي الطريقة تؤدي املحمول، الهاتف رشكات تنطلق
فشبكات انتظارنا؛ يف يكون أن يمكن ملا الكبرية الصورة إغفال إىل الهواتف) عىل (بالرتكيز
وآخرون فراتازي يصفه ما هي أرسع، أنها إال الثالث الجيل نموذج هي التي الرابع الجيل
بنية عليها تنطوي التي الحقيقية فالقدرات الرابع». للجيل خطِّيَّة «رؤية بأنه (٢٠٠٦)
ال التي الرابع»، للجيل التزامنية «الرؤية يَْدعونه فيما ذلك مع تكمن التحتية الرابع الجيل
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(كاتز عليها لالعتماد والقابلية والسعة، النطاقية، والكفاءة التغطية تحسني مجرد تعني
والخدمات. املنصات عرب االتصال تمكني ولكن ،(٢٠٠٨ وآخرين، جافيد ٢٠٠٦؛ وفيتزيك،
عىل قادرًة األجهزة من مختلفة أنواًعا يجعل أنه الرابع للجيل الجوهرية السمات من
الذكية» النقل «نُُظم استخدام هو األمثلة أحد واملصادر. املعلومات وتَشاُرك التواُصل
.(٢٠٠٨ وآخرين، (جافيد املرور وإدارة امَلْرَكبات مسارات لتخطيط الحالية إس) تي (آي
العمالقة املدن عدد تزايُد أن إال عديدة، سنني منذ موجودًة الذكية النقل نُُظم تزال ال
التي الذكية النقل نُُظم من جديًدا جيًال أنَجَز وأوروبا الشمالية وأمريكا آسيا يف حديثًا
نُُظم تستغل املرور. بحالة والتنبؤ االنتقال، ألجرة املوحدة اإلدارة منها: أشياء، تشمل
النقل نُُظم تربط التي املكاني املوقع عىل املعتمدَة التكنولوجياِت الجديدة الذكية النقل
الحافلة وصول بموعد الركاب تنبيه يمكنها: لذلك، ونتيجًة املحمولة؛ املستخدمني بأجهزة
إىل: مستِندًة للسفر، جديدة مسارات واقرتاح املرورية، التدفقات مسار وتحويل التالية،
(هوتن، االنتظار ورسوم االنتقال ألجرة متكامٍل نظاٍم وإدارة مباِرشة، مرورية معلومات
بني َسِلٍس تكاُمٍل إحداث هو الذكية النقل نُُظم من والهدف .(٢٠٠٩ وليم، وراينرز،
األنفاق، وقطارات (كالحافالت، إس» بي «جي بال املزوَّدة والخاصة العامة النقل شبكات
املحمولة األجهزة اتصال تكنولوجيات وبني الهوائية)، والدراجات والسيارات، والطائرات،

ذكي. إدارة نظام خالل من املكاني اإلدراك ذات
رقمية شبكة مجرد تَُعْد لم فهي للويب؛ فهمنا كيفية يف تحوًُّال األنظمة هذه تَُعدُّ
اإلنرتنت) اإلرسال/بروتوكول ضبط (بروتوكول بي» «تييسبي»/«آي طريق عن مدعومة
الشبكي الربط ملمارسات ملتًقى ولكنها األرضية، الكرة عرب هاٍت وموجِّ خوادم بني يربط
فاي»، «واي (ال الشبكات من متباينة أنواٍع بني واصلة املحيل، املستوى من تبدأ التي
من متباينة وأنواٍع املتداخلة)، والشبكات «وايربو»، وال و«البلوتوث»، ماكس»، «واي ال
واألجهزة التتبُّع، وأجهزة واملستشعرات، واملباني، والسيارات، املحمولة، (الهواتف األجهزة

اإللكرتونية).
من واسًعا طيًفا املتزاِمن الرابع الجيل عرب املتوخاة التعاونية التشغيل منصة تشمل
اقرتحه الذي الالمحدودة» «الحوسبة نموذج إىل املستندة والخدمات والشبكات، األجهزة،
ألتو بالو أبحاث مركز يف العرشين القرن من التسعينيات بداية يف وايزر مارك األصل يف
عىل يعمل مستخِدم كل أن الالمحدودة الحوسبة فكرُة تفرتض زيروكس. لرشكة التابع
املكتب، سطح عىل فقط تتواجد ال التي الكمبيوترية، األجهزة من مئات أو عرشات خدمته

203



الرقمية املكانية

الالمحدودة، الحوسبة ففي .(١٩٩١ (وايزر، املحيطة البيئة أنحاء يف منترشٌة ولكنها
الالمحدودة الحوسبة نموذُج يُرِغمنا الحوسبة. عملية مع التفاعل موقُع هو املادي العاَلُم
عىل يقبع ما الشخيص الكمبيوتر يَُعِد لم مختلفة: بطريقة الكمبيوترات يف التفكري عىل
لنا املتاحة والخدمات واملستشعرات، اإللكرتونية، األجهزة أنواِع كلُّ ولكنه املكتب، سطح
املسار عن خَرَج املبدئية وايزر فكرة تطوير أن (٢٠٠٦) جرينفيلد آدم يلحظ بيئتنا. يف
الُكيلِّ العام الدْمَج اْرتَأى عامٍّ بمبدأ ك التمسُّ من فبدًال ابتكارها؛ تال الذي الَعْقد خالل
بعد ملا والتطوير األبحاث مجتمع من كبري جانٌب ركََّز املادي، عاملنا يف الحوسبة لعنارص
الدراية عىل القائمة الحوسبة مثل املحدودة، املجاالت من العديد عىل الشخيص الكمبيوتر
فعل أثناءَ أنهم بَيَْد ذلك. إىل وما لالرتداء، القابلة والحوسبة املحمولة، والحوسبة بالسياق،
التكنولوجيات. هذه كلَّ تُدِمج التي املشرتكة والعنارص الكبرية الصورة عن غفلوا ذلك
أغلب يف يتعرَّضون الناس أن العام، املستخِدم نظر وجهة من يرى، فهو ذلك، إىل وإضافًة
عالقَة ال معظمها واملنصات، األجهزة من متكاملة منظومة مع التعامل لخربة األحيان
أخرى، بعبارة املكتبي. الشخيص الكمبيوتر بوصفه «الكمبيوتر» عن األصلية بفكرتنا له
داَمت ما الويب ندخل أين يهمنا وال بكفاءة، تعمل داَمْت ما نستخدم أداة أيَّ يهمنا ال
جديٍد مصطلٍح إىل حاجتنا جرينفيلد ويقرتح إزعاًجا. تسبِّب وال االستخدام، وسهَلة بدهيَّة،
األشياء» «حوسبة أو Everyware يدعوه املتكاملة، الكمبيوترية املنظومة هذه مع يتالمس

.(١٧ صفحة ،٢٠٠٦)
ر تطوُّ إىل تشري األشياء» «حوسبة أو الالمحدودة» «الحوسبة مثل مصطلحات أن إال
تعاُمل بخربِة تتعلَّق املصطلحات هذه أن من الرغم وعىل التكنولوجية». التحتية «البنى
توفري يف املستخَدمة التكنولوجيات أنماَط غالبًا تصف فهي التكنولوجيا، مع املستخِدم
هي الرَّْقِميَّة فاْلَمَكاِنيَّة الرَّْقِميَّة. اْلَمَكاِنيَّة عن مختلفة هي السبب لهذا الشبكية؛ االتصاالت
مدعومٌة أنها صحيٌح االجتماعية. وِصالتنا املكانية بفضاءاتنا خربتنا كيفية يف ثقايف ل تحوُّ
وملجتمعنا لنا يحدث بما ا حقٍّ تُعنَى ولكنها الالمحدودة، للحوسبة التحتية البنى ر تطوُّ من

التحتية. البنية هذه تتواجد حاملا ولفضاءاتنا،

االجتماعية التحتية البنى (2)

التكنولوجيات تَُشكَّل .(١٩٩٥ (تريكل، تنتجنا وتكنولوجياتُنا تكنولوجياِتنا ننتج نحن
االكتفاء يمكننا ال لذا ٢٠٠٧)؛ وبيل، (دوريش فيها توجد التي واملناطق األماكن بفعل
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االجتماعية، التحتية البنى حسباننا يف نأخذ أن وينبغي التكنولوجية، التحتية البنى ن بتمعُّ
تفرض ما عادًة آسيا، يف املثال: سبيل فعىل التكنولوجيا؛ الستخدام االجتماعي السياق أو
فربمجياُت .(٢٠٠٥ (بيل، التكنولوجيا استخدام كيفيَة والحكومية االجتماعية الرقابُة
واملمارسات واإلجراءاُت الصينية، الحكومُة تطبِّقها التي القصرية النصية الرسائل تصفية
عىل الصارمة والقيوُد سنغافورة، يف الويب وعىل املحمولة األجهزة عىل للرقابة الوطنية
عىل يربهن ذلك كلُّ وإندونيسيا؛ ماليزيا يف املحمولة الهواتَف الدينية الجماعات استخدام

تحتويها. التي واملؤسسات فيه توجد الذي املكان نتاج هي التكنولوجيا أن
والتدفقاُت العمرانية، فالخطُط فقط؛ رقمية تكنولوجيات ليست التحتية البنى لكن
باملكان املرء خربَة تُشكِّل تحتية بنًى جميعها هي وكثافتها، امَلرافق ومواعيُد املرورية،
بدواٍم املنزل من يعملون الذين األشخاص أعداد ارتفاع مع فمثًال: االجتماعية، والحياة
حياَة تيرسِّ التي التحتية البنى عىل كبرية زيادًة الطلُب تزايََد املتحدة، الواليات يف كامل
وسيذهبون محلية، مطاعم يف سيأكلون املنزل من فالعاملون لذا، بُْعٍد؛ عن العاملني
املحلية الصحف ويقرءون واملهرجانات، املعارض وسيحرضون املزارعني، أسواق إىل

املحلية. والثقافات واملؤسسات لألحداث نتيجٌة هي املحلية فالحياة األسبوعية؛
يوافقها وما املحلية بالُهِويَّة القوة املتزايد الشعور أِي املحلية؛ املعرفة عىل االعتماد هذا
دور يأتي وهنا وتخطيطها. املحلية املرافق صوَر يُشكِّل الذي هو وأولويات، سلوكيات من
االجتماعي؛ الحراَك تيرسِّ إس» بي «جي ال وأجهزُة املحمولة فالهواتُف الرَّْقِميَّة؛ اْلَمَكاِنيَّة
ويتفاوت اجتماعيٍّا. مالئمٌة ذاته الوقت يف وهي األماكن، مع والرتابَُط االتصاَل تُقدِّم إذ
إس» بي «جي ال أجهزة مالكو يُحدِّث والوظيفة. األسلوب يف األماكن مع والرتابُط االتصاُل
مثل املوقع، عىل املعتمدة املعلومات أحدث عىل للحصول باستمراٍر، الشبكة من الخرائَط
السياق بحسب النصية الرسائل ممارسُة وتتغريَّ املرورية. الحواجز أو الجديدة املنشآت
النصية الرسائَل البحر عرض يف املتواجدون الصيادون يستخدم الهند، ففي املحيل؛
املناسب امليناء إىل صيَْدهم هون يوجِّ ذلك عىل وبناءً الشاطئ، عىل الطلب عىل لالطِّالع
وتذاكر جوٍّا، السفر تكلفِة مقابَل الناس يدفع كينيا، ويف .(٢٠٠٩ أونالين، بيزنس (النكا
أوغندا، ويف .(٢٠٠٩ (قنسطنتينيسكو، النصية الرسائل عرب الحافالت وتذاكر القطار،
الصحية واألمور الزراعية باملمارسات املتعلقة األسئلة عن إجاباٍت املزارعون يجد ما كثريًا
.(٢٠٠٩ (أرنكويست، املحمول الهاتف رشكات وخدمة النصية «جوجل» رسائل باستخدام
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تكنولوجية هي ما بقدر واجتماعية ثقافية أشياء هي املحمولة األجهزة تكنولوجيات إن
املختلفة واملجتمعات الثقافاُت داَمِت وما .(٢٠٠٣ وكوجاك، أوزجان ٢٠٠٢؛ (نيجروهو،
ثقافٍة من مختلفًة دائًما الرَّْقِميَّة األمكنُة فستظل مختلفة، وممارسات عات وتوقُّ ِقيًَما تمتلك

آَخر. إىل مجتمٍع ومن أخرى، إىل

امُليضُقُدًما (3)

األهمية لفهم حاجٌة ثمة املادي، الفضاء يف واندماجها مكان كل يف الويب انتشار مع
تفقد املدن وأن تتآكل، الوطنية الحدود أن نظنُّ ربما املقابل، يف للمحلية. املتنامية
وضع يف «أزمٌة — (٢٠٠٩) كاستيلز يالحظ كما — بالفعل هناك الفريدة. خصائَصها
القومية، الدول تختفي «ال ذلك، ومع .(٣٩ (صفحة سياديٍّا» كيانًا بوصفها القومية الدولة
.(٣٩ (صفحة جديٍد» سياٍق مع لتتأقلم ل تتحوَّ فهي األبعاد؛ املتعددة األزمات من الرغم عىل
الدرب عىل ثابتة تميضبخًطى الويب أن فحقيقُة الرَّْقِميَّة؛ اْلَمَكاِنيَّة هو الجديد السياق هذا
مهمة، دوًما كانت املحلية والسياقات والثقافات املجتمعات أن عىل داللٌة هي املحلية، إىل
املحلية، املجتمعات عىل العاملية الشبكات تأثرِي إنكاُر السذاجة من كذلك. دوًما وستظل
املحلية املعرفة تأثري هو مماثلة، بكثافة وربما الحايل، وقتنا يف مالحظته يمكننا ما أن بَيَْد
املحيل بني تلك والجذب الشد عالقة ومن العاملية. الشبكات تشكيل يف املحلية واملعلومات

الرَّْقِميَّة. اْلَمَكاِنيَّة تتكشف والعاملي
الحال يكون أن حتََّمْت التكنولوجيا ألن ال وقيمتها، الويب معنى الرَّْقِميَّة اْلَمَكاِنيَّة تُغريِّ
لألغراض شبكيٍّا املرتابطة التكنولوجيات يستخدمون برحوا ما الناس ألن ولكْن كذلك،
سياقها يف الويب لفهم الحاجُة اآلن تتجىلَّ الوجود، من تقريبًا عاًما ٢٠ وبعد املحلية.
لحظيٍّا، ولو أجسادنا، نرتك ال فنحن واملادية؛ االفرتاضية بني املقارنة زمن وىلَّ لقد املحيل.
مع التفاعل بغية منطقتنا سياَق نرتك ال متزايد، نحٍو وعىل الرَّْقِميَّة. التفاعالت أجل من
وفضاءات، وشبكات وأحياء محلية مجتمعات يف نتواجد نحن وداخلها. الرَّْقِميَّة الشبكات
املعنى؛ تُنِتج ال ولكنها الظروَف، تشكِّل التفاعالِت هذه تعزِّز التي العاملية والشبكاُت

محليٍّا. يُصنَع فاملعنى
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هوامش

وانج. جني مع بالتعاُون الفصل لهذا األولية يَغ الصِّ ُكِتبت (1)
جوجني، ٢٠٠٤؛ آَجر، ٢٠٠٥؛ فاريل، انظْر: الشأن، هذا يف أكثَر لتفصيالٍت (2)

.٢٠٠٦
املحمولة» األجهزة التصاالت العاملي «النظام هواتف عىل تحديًدا تعمل كانت (3)

الثاني. الجيل من إم) إس (جي
.٢٠١٠ أغسطس، ٢٥ شخيص، اتصال فراتازي، سيمون (4)
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