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إهداء

الصغرية وعائلتنا أليشا إىل





مقدمة

اإلنسانية الشبكة فجر

تي صنع أرادا بل للجميع، ملًكا الجرافيك تصميم عالم لجعل وجيك جيك يخطط لم
حسب — ديهارت وجيكوب نيكيل جيك كان ٢٠٠٠ عام ففي فحسب. جذابة شريتات
ولم شيكاغو، يف ويعيشان الجامعي تعليمهما يكمال لم شابني — الرسميني اسميهما
كان القصرية. التعليمية خربته فيها يستثمر كثرية عمل فرص عىل منهما أي يعثر
البسيطة شريتات التي مع تعاملت االنتشار يف آخذة لثقافة املتحمسني من االثنان
لذا رسومات. من خيالهم إليه يشطح ما عليها يضعون زيتية لوحة أقمشة باعتبارها
يوجد كان شريت، تي لتصميم اإلنرتنت عىل مسابقة يف االشرتاك بعد تقابال عندما
كالهما رأى بدء، ذي فبادئًا املشرتكة. السمات من العديد من بينهما يجمع ما بالفعل
بمحكمني، االستعانة من بدًال لكن سديدة، فكرة بهما خاصة تصميم مسابقة إقامة أن
نوفمرب/ترشين شهر ويف الفائز. اختيار عن املسئولني أنفسهم املصممون سيكون
الشاق واملجهود الشباب ملثالية ثمرة كانت التي رشكتهما ولدت العام ذلك من الثاني

سواء.1 حد عىل
بخطة أشهر بضعة مرور بعد Threadless.com ثريدلس موقع االثنان أطلق
الناس يقدم أن يف تتمثل الخطة وكانت التمهيدية، املرحلة يف تزال ال كانت عمل
شريت، تي أفضل عىل املستخدمون يصوت ثم جديدة، شريتات لتي تصميمات
لباقي ويتسنى الرابح، تصميمه تحمل مجانية شريتات تي عىل الفائز ويحصل
الناس بني يعرفان اللذان — االثنان أدار البداية، يف شريت. التي رشاء فرصة األفراد



واإلبداع املشاركة بني الجماهري

فأكثر. أكثر نمت الرشكة أن بيد نيكل، نوم حجرة من ثريدلس موقع — وجيك بجيك
وتوافًقا وقاًرا أقل التصميمات وكانت شريتات، التي ألفضل التصويت الناس أحب
إيربان رشكات تبيعها التي شريتات التي تلك من املألوفة املوضة خطوط أحدث مع
التلفزيونية بالربامج الظهور يف الرابحة التصميمات بدأت نيفي. أولد أو أَْوتفيرتز
تتضاعف الرشكة أرباح وراحت هوب، الهيب مطربي قمصان أظهر وعىل الناجحة
تصميم ألف من يقرب ما ثريدلس موقع يتلقى وحاليٍّا الحني. ذلك منذ عام كل تقريبًا
الرشكة تختار ثم فرد، ألف ستمائة يبلغ الذي املوقع جمهور عليها ويصوت أسبوعيٍّا،
الكميات وتنفد تصميم، مائة أفضل بني من لطباعتها تصميمات تسعة ذلك بعد
يستشعر ثريدلس موقع ألن نظًرا الدهشة إىل يدعو ال وهذا تصميم، لكل املوجودة

األساس. من املطبعة إىل التصميم يرسل أن قبل املستهلكني حاجة بدقٍة

عىل بالسلب شريتات التي تصميم يف لالشرتاك للجمهور الفرصة إتاحة يؤثر لم
١٧ تبلغ إيرادات ثريدلس موقع حقق فقد ذلك؛ بعد اتضح كما الصافية األرباح
املبيعات)، معدالت املوقع فيه أظهر عام آخر (بحسب ٢٠٠٦ عام دوالر مليون
كامليكوف، جيفري ويؤكد املقاييس. كل وفق شك دون الرسيع نموه معدل وواصل
شريت تي ألف تسعني حاليٍّا تبيع الرشكة أن اإلبداعي، للتصميم التنفيذي الرئيس
٥ ثريدلس رشكة تنفق مذهل». أرباح «هامش الرشكة وتحقق املتوسط، يف شهريٍّا
وليست دوالر. و٢٥ دوالر ١٢ بني يرتاوح بمبلغ يباع شريت تي لصنع دوالرات
الوظائف هذه الجمهور يؤدي إذ التسويق، أو لإلعالن ميزانية إىل بحاجة الرشكة
األصدقاء إقناع محاوالتهم أثناء املسابقة خرب ينرشون فاملصممون رائع؛ نحو عىل
يف باملتاجر بخصومات جمهوره ثريدلس موقع ويكافئ لتصميماتهم، بالتصويت
ثريدلس شريتات تي أحد فيها يرتدي شخصية صورة فرد أي فيها يرسل مرة كل
قدرها (خصومات شريت تي برشاء صديًقا ينصح أو دوالر) ١٫٥ قدرها (خصومات

دوالرات). ٣
رفع واحد. شريت تي تكلفة نفسها التصميمات تكلفة تتعدى ال ذلك خالل
و٥٠٠ نقًدا دوالر ٢٠٠٠ إىل الرابحني للمصممني املقدمة الجائزة قيمة ونيكل ديهارت
دوالر مليون إال الجوائز تلك إجمايل يبلغ ال ذلك ومع كوبونات، صورة يف دوالر
وتحتفظ للرشكة، اإلجمايل الدخل من ضئيل جزء سوى يشكل ال ما وهو سنويٍّا،

الفكرية. امللكية حقوق بكافة الرشكة
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مقدمة

باملال، يتعلق ال فاألمر رسور، بكل سيتطوع الفائزين من كبريًا عدًدا أن بيد
باقتصاد يتعلق األمر فإن نظرية، صبغة إضفاء أردنا إذا أو باملصداقية، يتعلق بل
لإلتيان محاولة يف الليل من متأخرة ساعات حتى الناس يعمل إذ الناشئ؛ الشهرة
من زمالؤهم الحالة هذه يف يكون — جمهورهم يقدر أن أمل عىل مبتكر بيشء
منحهم يف يتمثل بما إسهامهم — اآليل الحاسب قراصنة أو العلماء أو املصممني
(عىل لثريدلس مبيًعا شريتات التي أفضل رؤية أصبحت الشهرة. من شيئًا أو تقديًرا
كارل صورة عليه مطبوع أحمر شريت تي وهو الشيوعي» «الحزب شريت تي غرار
باملقاهي مألوفة رأسه) فوق مصباح مظلة شكل عىل قبعة يرتدي وهو ماركس

أنجلوس. لوس إىل لندن من الليلية واملالهي

بطلني وديهارت نيكل أصبح لقد الشهرة. من بقدر يتمتعان اآلن وجيك جيك صار
ماجستري لطلبة محارضات ألقيا إنهما حتى الهواة، املصممني مجموعة بني ورمزين
املدراء وراح للتكنولوجيا. ماساتشوستس بمعهد لإلدارة سلون بكلية األعمال إدارة
أساسية ركائز من وجيك جيك قوضه ما لساعات يرشحون الطامحون التنفيذيون
الحظ حسن ومن ثريدلس، لرشكة تأسيسهما رحلة خالل وذلك املرشوعات لبناء
نيكل إن األوىل. للمرة رشكتهما وديهارت نيكل أنشأ عندما موجودين يكونوا لم أنهم
عندما السديدة األفكار عىل للتعرف الذكاء من كاف بقدر يتمتعان كانا وديهارت
ثريدلس تضم لم كوربالتي سكيني وهي ا أُمٍّ رشكة االثنان أنشأ لقد يصادفانها.
يف مماثًال ديمقراطيٍّا منهًجا يتبنى مستقًال فرعيٍّا قسًما أيًضا شملت بل فحسب
الرسير، ومالءات الكبرية الحقائب إىل الصوفية السرتات من بدءًا يشء كل ابتكار

تالية». كخطوة املنزلية األدوات صنع يف اآلن «نفكر نيكل: ويقول

َعَرّيض اقتصاد (1)

تحت بحثية ورقة اليف أمريكان آند إنرتنت بيو مؤسسة نرشت ٢٠٠٥ عام أواخر يف
التي الدراسة تجذب ولم ومستهلكوه»،2 للمراهقني املقدم املحتوى «صانعو عنوان
الثانية بني أعمارهم ترتاوح أمريكي ومائة ألف عن يزيد ما مع حوارات من تألفت
غري كانت النتائج أن بيد نرشها، عند االنتباه من القليل سوى عرشة والسابعة عرشة
يفوق لإلنرتنت محتوى يصممون الذين املراهقني عدد أن عن كشفت فقد عادية؛
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شائع افرتاض هناك كان الوقت ذلك ويف يستهلكونه. الذين املراهقني عدد ببساطة
غري مثيل، لها ليس بسلبية يتصف املستهلكني من جيًال خلق قد التلفزيون أن وهو
كتابه يف توفلر إلفني املستقبيل الكاتب تنبأ تماًما. العكس هو الوضع أن اآلن يبدو أنه
التي املنتجات تصميم يف أكرب سيطرة سيمارسون املستهلكني أن الثالثة» «املوجة
العام ١٩٨٠ عام يف مستهلكني». «منتجني باختصار سيصبحون أي يستهلكونها؛
العلمي الخيال لروايات مادة إال ليس وكأنه ذلك بدا كتابه، توفلر فيه نرش الذي
يف للغاية مدهشة بصرية أظهر الكتاب أن بدا ٢٠٠٥ عام منظور من ولكن السيئة،

نفاذها.
شهور بضعة فقبيل األخرية؛ الشخصية تجربتي بيو مؤسسة دراسة نتائج أكدت
وهي تُور»، «واربت مهرجان حفالت ألحرض البالد عرب أسافر كنت الدراسة نرش من
بلدة من املهرجان مع وانتقلت روك، للبانك موسيقية فرق من كرنفالية مجموعة
الذي ،MySpace سبيس ماي االجتماعي التواصل موقع عن أكتب كنت أخرى. إىل
القائم للتسويق ملتقى بأنه — األساس يف يعرف كان ما بقدر — يُْعَرُف كان
ونماذج الناجحني غري الكوميديني واملمثلني اإليمو لفرق العاديني األشخاص عىل
عدًدا أن الحظت واملعجبني، املؤدين مع أمضيتها التي الساعات وخالل األلفية. جيل
كان األخرى. األلقاب تلك من أي تحت أو فنانًا أو عازًفا نفسه عرف للغاية قليًال
وعمال واعدين تلفزيون مخرجي كانوا والطبالون الشعر، يف كتبًا ينرشون املطربون
ينرش يشء كل كان أيًضا. أسطوانات منتجي يعملون كانوا الفرقة معدات صيانة
بأدنى — العازفني من ألي الرصاص بالقلم املرسومة الصور حتى — اإلنرتنت عىل
وهو — برنسكي مارك عليهم يطلق من هم وهؤالء اإلنتاج، بجودة االهتمام من حد
لتكلفة الرسيع التدني أدى الرقميون». «املواطنون مسمى — ومعلم ألعاب مصمم
الفيديو كامريات إىل الربامج تحرير من بدءًا — ترفيهية وسائل إلنتاج الالزمة األدوات
جماعة ظهور إىل الويب؛ عرب مجاني توزيع شبكات مع جنب إىل جنبًا — الرقمية
تماًما قادرة دولة داخل دولة قبل: من صادفناه يشء أي عن كليٍّا مختلفة ثقافة ذات

نفسها. عن الرتفيه عىل
والتي لألحذية، جالريي كونفرز لرشكة اإلعالنية الحملة عن ذلك بعد سمعت
وعرشون أربع مدتها قصرية إعالنية فقرة بالحملة القائمة اإلعالنية الوكالة فيها تطلب
املقاطع تعربِّ أن بد ال كان فيديو. كامريا استخدام بإمكانه شخص أي يعدها ثانية
أكثر منها مطلوبًا يكن ولم تايلرز، تشاك بطراز ولع عن بأخرى أو بطريقة القصرية

12



مقدمة

اإلعالنات أفضل كانت الحذاء. إظهار إىل حتى حاجة يف املصورون يكن ولم ذلك، من
واضحة غري كانت أنها بيد االبتكار، بطاقات ومفعمة مثرية كانت إذ الروعة؛ يف غاية
حقيقية كانت املنتجات أن مع حقيقية، تبُد لم املعروضة املنتجات إن حتى املعالم
ارتفع وقد عرًضا، وخمسني سبعمائة الرشكة تلقت أسابيع، ثالثة غضون يف بالفعل.
وقد ،٢٠٠٧ عام أوائل الحملة كونفرز رشكة توقف أن قبل اآلالف إىل الرقم هذا
جانب إىل ساحًقا، نجاًحا حققت الحملة أن اإلعالنات صناعة ومجال الرشكة اعتربت

املستخدم. صنع من محتوى اآلن عليه يُْطَلُق ملا رائًدا نموذًجا كونها
بحث وكشف الهواة. يصنعه محتوى للغاية: الجديد اإلعالم عالم ذلك كان
أيًضا، العلوم مجاالت يف مسبوقة غري إسهامات يقدمون كانوا الهواة أن صغري
باعتباره كونفرز لرشكة الخاص إعالنه يصنع شاب إىل النظر أن واضًحا وأصبح
العضوي السماد من جديد نوع اخرتاع يحاول كيمياء عالم عن نوعيٍّا مختلًفا شيئًا
فالعوامل السياقني. هذين يف الفاعلة للعوامل فهم إساءة يعد األسبوعية عطلته يف
الذين املوهوبني أعداد يف والزيادة املنخفضة اإلنتاج تكاليف مثل — الديناميكية
عدد يف والتنامي اإلبداعية وطاقتهم مهاراتهم كامل تستغل ال بوظائف يعملون
الفاعلة — مشرتكة ألفكار املتحمسني من مجموعات تضم التي اإلنرتنت مجتمعات
أن الواضح من كان الثانية. الحالة يف الفاعلة نفسها العوامل هي األوىل الحالة يف
وصناعة الكيمياء يف األثر بالغ لها سيكون ثورة التبلور؛ يف آخذة وليدة ثورة هناك
نرشت ٢٠٠٦ يونيو/حزيران يف األخرى. املجاالت من الكثري إىل باإلضافة اإلعالنات
األعمال (إسناد) تعهيد وهو: الثورة هذه عىل اسًما وأطلقت وايَْرد مجلة يف مقالة
يمكن التي الرسعة شأن من قللت األمر، واقع يف أنني، إال اإلنرتنت.3 عرب للجماهري
تلك ونطاق واقتصادنا، ثقافتنا بها يشكل أن اإلنرتنت عرب للجماهري األعمال لتعهيد
بل فحسب، الرقميون املواطنون ليس سيكتب، ما رسعان األمر، حقيقة يف التأثريات.
يزالون ال الذين األشخاص بأنهم نعرفهم أن يمكن (الذين الرقميون الوافدون أيًضا
ويبتكرون الخاصة، صورهم ويبيعون للكتب، نقًدا الجرائد) من أخبارهم يستقون

شريتات. التي يصممون بل جوجل، لخرائط جديدة استخدامات
لم إن نجاحه. مقومات عن الكثري تعلمت االتجاه، ذلك تتبع يف استمراري أثناء
ثريدلس رشكة عمل مجال إن بالقول نوضحه أن يمكننا بالفعل، واضًحا األمر يكن
أحد هو زايتس روس الجمهور. فسلعتها ا؛ حقٍّ شريتات التي صنع مجال ليس
إلدارة استُقدم وقد عاًما وعرشين سبعة العمر من ويبلغ ثريدلس برشكة املصممني
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القيايس، الرقم بذلك وحطم مرات ثماني تصميماته فازت أن بعد املوقع جمهور
بعدها وتحصل إليه تصميماتك إرسال يمكنك موقع يوجد أنه قرأت «عندما فيقول:
اآلن «أتحدث قائًال: وأردف رائع.» األمر هذا أن الفور عىل ذهني إىل تبادر تقييم، عىل
شغف فاألمر مثيل، نفسه اليشء من إلهامهم استمدوا وقد اآلخرين، املصممني مع
إطار يف تلتزم حيث برشكة موظًفا أو تصميم بكلية طالبًا كنت إذا سيما ال كاإلدمان،
التصميم أن هو النقيض، عىل ثريدلس، برشكة الوحيد القيد إن صارمة.» تعليمات

شريتات. التي عىل لوضعه يصلح أن بد ال
يتعمد فلم إال؛ ليس الصدفة بمحض نشأت الرشكة أن إىل ثريدلس مؤسسا أشار
اإلنرتنت» صنعها التي الكفاءات «استغالل أو األرباح» «مضاعفة مؤسسيها من أي
يشاركونهما الذين للناس فيه يمكن رائع إلكرتوني موقع إعداد أراداه ما كل كان بل
تحقيق وراء سعيهما وأثناء ذويهم. وسط وكأنهم بالراحة الشعور نفسه اليشء حب
لتأسيس كليٍّا جديدة طريقة اكتشاف إىل الحال بهما انتهى املتواضع، الهدف هذا

رشكة.

كان لهما، املالئم التجاري املجال عىل وجيك جيك فيه عثر الذي تقريبًا ذاته الوقت ويف
ليفنجستون، أنشأ لقد له. املالئم التجاري املجال عىل أيًضا يعثر ليفنجستون بروس
موقًعا سابق؛ روك بانك وعازف حرة أعمال وصاحب إنرتنت مواقع مصمم وهو
يعرفهم آخرون ومصممون هو يتبادل أن خالله من يمكن ٢٠٠٠ عام إلكرتونيًا
التي — الجاهزة الصور لرشكات مال دفع تجنب أمكنهم الطريقة وبهذه مًعا. صورهم
تطوير أمكنهم نفسه الوقت ويف — صورة لكل الدوالر من مئات بضع تأخذ عادًة كانت
،iStockphoto فوتو ستوك آي عليه أطلق الذي املوقع، جمهور ازداد مهاراتهم.
رسوم طلب يف ليفنجستون بدأ ما رسعان الهواة. املصورين من رواده أغلب وكان
فيما إليه يذهب املبلغ من جزء وكان صورة، لكل — سنتًا وعرشين خمسة — رمزية
مصدر اإليرادات عىل يعتمدون ال املوقع مديرو كان وملا للمصور. اآلخر الجزء يذهب
كان لهم. إضافيٍّا دخًال املبلغ هذا وكان بساللة تسري األمور كانت فقد لهم، رزق
يتحدى فوتو ستوك آي موقع كان بعد. فيما أفضل أصبح بل يرام، ما عىل العمل
نفسه الوقت ويف باملائة، وتسعني تسعة بنسبة الجاهزة الصور رشكات كربى أسعار
شديدة هزة ليفنجستون أحدث اإلبداعية. الفنون من متوهًجا تياًرا ويدعم يشجع كان
تتعدى ال التي — الجاهزة الصور إن الجاهزة. الصور لصناعة الجامد العالم يف
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البيضاء الكذبة هي — استخدامها بإعادة مرصح قبل من موجودة صوًرا كونها
موضوًعا تصاحب مرة كل يف ولكن نفسها الصورة نرش يعاد ألنه النرش؛ عالم يف
مجلة يف رضيعها تهدهد التي السعيدة األم صورة إن األخرى. املوضوعات عن مختلًفا
من املتأنقني التنفيذيني املديرين أولئك صورة فإن كذلك جاهزة، صورة هي نسائية
أخرى مرة تراها قد لينش، مرييل رشكة نرشة غالف عىل املنشورة األجناس مختلف
نرشة غالف عىل املطبوعة األجناس مختلفي املتأنقني التأمني وكالء صورة أنها عىل

مثًال. أولستيت لرشكة
أعمالها؛ حساب عىل جاء ستوك آي رشكة نمو أن إيميدجز جيتي رشكة أدركت
كانت دوالر. مليون ٥٠ مقابل ليفنجستون رشكة برشاء ٢٠٠٦ عام يف قامت ثم من
توضيحي ورسم صورة مليون ١٨ فوتو ستوك آي رشكة باعت فقد رابحة؛ صفقة
بنك قدر دوالر. مليون ٧٢ بلغت جيتي لرشكة أرباًحا حقق مما فيديو ومقطع
مليون ٢٦٢ إىل ستقفز ستوك آي رشكة إيرادات أن ساكس جولدمان االستثمار
عروض تواجه أن جيتي رشكة تتوقع ذلك غضون ويف ،٢٠١٢ عام بحلول دوالر

نفسها. الفرتة يف شديًدا انخفاًضا بها الخاصة التقليدية الجاهزة الصور
من جزءًا تشكالن بل مستحدثة، بدًعا فوتو ستوك وآي ثريدلس رشكتا ليست
اإلنرتنت إىل بها ننظر التي الطريقة ستغري والثقافة التجارة يف لثورة األوىل املوجة
الناس بدأ املاضية، السبعة األعوام مدار عىل أنفسنا. إىل ذلك من واألهم والتجارة،
يف بدءوا فقد تماًما: مسبوق غري اجتماعي سلوك إظهار يف العالم أنحاء مختلف من
قاًرصا كان ما وهو مقابل، دون أو املال من القليل مقابل عادًة املهام لتأدية التعاون
املختلفة املجاالت بني رسيًعا تنتقل الظاهرة هذه وراحت املوظفني، عىل سبق فيما

والعلوم. الصحافة إىل االحرتايف التصوير من
عالم يف املفتوح املصدر مبدأ يف جذوره اإلنرتنت عرب للجماهري األعمال لتعهيد
من جمهور أي أن عىل لينكس تشغيل نظام تطور برهن لقد اآليل. الحاسب برمجيات
كميكروسوفت، عمالقة رشكة من أفضل منتج صنع يستطيع املشرتكة امليول ذوي
إليها ينتبه لم بالبرش تتعلق جوهرية حقيقة عن املفتوح املصدر برامج وكشفت
غالبًا الربط: عىل اإلنرتنت قدرة شديد بوضوح أظهرتها حتى األحيان أغلب يف أحد
الرشكات. عالم سياق يف منه أفضل تنظيًما مجتمعي سياق يف العمالة تنظيم يمكن
وأنسب املهمة، تلك تنفيذ يريد شخص أكثر هو ما مهمة إلنجاز شخص أنسب إن
بحماس األمر يف إليه سينضمون والذين والنظراء األصدقاء هم أدائه لتقييم األشخاص
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مساعدة من النابعة الخالصة املتعة عىل الحصول مقابل النهائي، الناتج تطوير بغية
جميًعا. سيفيدهم رائع يشء وصنع اآلخر أحدهم

التي الجهود أفضل تعادل لم املجانية فاملجهودات فقط، نظريٍّا كالًما هذا ليس
يفرس وهذا عليها، تفوقت بل فحسب، العالم يف الرشكات كربى من بعض تبذلها
ويعلم املفتوح، املصدر مجاالت تطوير يف الدوالرات مليارات إم بي آي رشكة ضخ
تشغيل نظام ومن عوائد.4 ستحقق املجانية الربامج أن إم بي آي برشكة املحللون
البنية غالبية تأسست فايرفوكس، اإلنرتنت ملتصفح اآلباتيش خادم لربنامج لينكس
ينتقل واآلن ذاتيٍّا. املنظمني املتطوعني من فريق يد عىل املعلومات القتصاد التحتية

وصوب. حدب كل من مجاالت إىل رسيًعا اإلنتاجي النموذج هذا
التصوير هواة أو التصميم كليات من طالب يد عىل فحسب يحدث ال االنتقال هذا
تدير التي الطريقة يف اإلنرتنت عرب للجماهري األعمال تعهيد أَثََّر فقد املربمجني؛ أو
جامبل. آند بروكرت كرشكة فورتشن تصنيف حسب رشكة مائة أفضُل بها أعماَلها
والتعصب: بالرسية تشتهر جامبل آند بروكرت رشكة ثقافة كانت األخرية، اآلونة حتى
السياسة هذه سارت موجوًدا. ليس فهو الرشكة، داخل ابْتُِكَر قد املنتج يكن لم فإذا
جامبل، آند بروكرت تاريخ يف األوىل والستني والثالثة املائة األعوام خالل يرام ما عىل
وصنع ابتكار عىل قدرتها ومرت الرشكة نمو انخفض ٢٠٠٠ عام منتصف يف أنه بيد
الثاني يناير/كانون بني الستة األشهر غضون ويف الركود. من بحالة جديدة منتجات
وخرست قيمته، من املائة يف خمسني سهمها فقد العام، ذلك من ويونيو/حزيران

لألسهم. املتداولة السوقية القيمة من دوالر مليار وسبعني خمسة
مديًرا الفيل جي. إيه. بإحضار املشكلة مع الرشكة إدارة مجلس تعامل
لقسم السابق الرئيس الفيل وضع للسقوط. اآليلة الرشكة إلصالح بتفويض تنفيذيٍّا
موظفيه أمام طموًحا تحديًا جامبل آند بروكرت برشكة العاملي التجميلية املستحرضات
قسم عن املبيعات قسم عزلت التي الداخلية الجدران وتدمري والتواصل االنفتاح وهو
عزلت التي الجدران جانب إىل التسويق، قسم عن الهندسة وقسم والتطوير البحوث
منصبه الفيل توىل عندما والعمالء. التجزئة وباعة املوردين عن جامبل آند بروكرت
خمسة سوى تمثل الرشكة خارج من القادمة الجديدة واالبتكارات املنتجات تكن لم
«التواصل تدعى مبادرة الفيل فأطلق الرشكة؛ وابتكارات منتجات من املائة يف عرش

5.٢٠٠٧ عام بحلول املائة يف خمسني إىل الرقم ذلك رفع إىل تهدف والتطوير»
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واحدة عىل عموًما ارتكز إنجاز وهو الحد، ذلك اآلن جامبل آند بروكرت تخطت
يف تجاربه عن كتاب يف الفيل وقال الرشكة. تاريخ يف الجذرية التغريات أقوى من
جامبل آند بروكرت «لدى اللعبة»: قواعد «مغري بعنوان جامبل آند بروكرت رشكة قيادة
بمجاالت آخر مماثل باحث مليون ١٫٥ يوجد أنه ْرنَا وَقدَّ باحث، ٨٥٠٠ من يقرب ما
إليهم للوصول منهم؟» النصح ونطلب األفكار منهم نستمد ال ملاذا صلة. ذات خربة
مرتكزة «محركات الفيل عليه أطلق فيما املشاركة أو إنشاء إما الرشكة عىل يجب كان
ويف العالم. حول للعلماء الجماعية العقلية القوة استغالل عىل قادرة اإلنرتنت» عىل
جانب إىل جامبل آند بروكرت رشكة من املتقاعدين العلماء خربات استغالل سبيل
موقع وهو ،YourEncore إنكور يور موقع إنشاء عىل الفيل ساعد أخرى، رشكات
كربوكرت رشكات تطرحها مرشوعات عىل جزئي بدوام العمل من العلماء هؤالء يَُمكُِّن
الفكري املال رأس أن جامبل آند بروكرت رشكة أدركت أن وبعد املوقع. عىل جامبل آند
الرشكة استخدمت والهند، الصني إىل الرشقية أوربا من الخارج يف يتزايد الحيوي
البحث عمل فريق يشعر عندما إنوسنِتف. تدعى عالم ١٤٠٠٠٠ من تتألف شبكة
وإذا إنوسنِتف. موقع عىل املشكلة عرض يمكنه بالحرية، بالرشكة الداخيل والتطوير
آند بروكرت رشكة له تقدم للمشكلة، حل إىل التوصل املوقع علماء أحد استطاع
أن جامبل آند بروكرت رشكة أدركت الفكرية). امللكية بحق (وتحتفظ مكافأة جامبل
معاملهم يف والوقت الجهد لتكريس استعداد عىل املوهوبني العلماء من اآلالف عرشات
عميل، حل إىل والتوصل معضلة حل عن الناجم بالرضا الشعور مقابل املتواضعة
يف الفيل اسرتاتيجية أهمية رؤية يمكن إضايف. دخل تحقيق مقابل ذلك من واألهم
أن فمنذ وربحيتها؛ جامبل آند بروكرت رشكة إيرادات من كل يف املستمر النمو ضوء
وتضاعف السابقة املرتفعة النسب السهم سعر تجاوز الرشكة، أمور زمام الفيل توىل
أيًضا وأدت .٢٠٠٧ عام دوالر مليارات ١٠ إىل وصل حتى مرات ثالث املكسب صايف
ذلك يف بما الرشكة، منتجات أبدع من بعض إطالق إىل والتطوير التواصل مبادرة

الكثري. وغريه اآلن، االنتشار واسع سويفر منتج

آند وبروكرت فوتو ستوك وآي ثريدلس بني الواضحة االختالفات من الرغم وعىل
محورية حقيقة تجسد الرشكات هذه أن وهو بينها مشرتك عامل هناك جامبل،
ميكروسيستمز؛ َصن لرشكة املشارك املؤسس جوي بيل مرة ألول بوضوح ذكرها
وهذا آخر.» شخص لدى يعملون األذكياء فأغلب أنت، من يهم «ال مرة: ذات قال إذ
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الظروف، من مناسبة مجموعة للجمهور توفر إذا الكتاب. حوله يدور ما باختصار
تدركها حقيقة وهي املوظفني، من عدد أي عىل األحيان من كثري يف فسيتفوقون

آخر. بعد يوًما استغاللها وتحاول اآلن الرشكات

كثرية صغرية أجزاء من ثورة (2)

بالتكنولوجيا؛ يتعلقيفجوهره ال فهو باإلنرتنت، للجماهري األعمال تعهيد يرتبط يفحني
األسوأ بل مبهمة. تشغيل وكتيبات ورقائق أسالك من تتألف نفسها فالتكنولوجيا
يتعلق فيما تشويًقا واألكثر األهم األمر أما للضجر. مثرية أنها الكاتب عند ذلك من
قدرة سيما ال التكنولوجيا، تولدها التي اإلنسانية السلوكيات فهو بالتكنولوجيا
نهضة إنه حدود. بال قوي مزدهر نظام إطار يف مًعا البرشية دمج عىل اإلنرتنت
اإلنرتنت سبقت طاملا اإلنساني بالعمل تتعلق حقيقة استغالل لنا تتيح التي الشبكة
إىل — شاملة موسوعة كتابة غرار عىل — صعبة مهمة تقسيم عىل القدرة وهي أال
ممتًعا بل فحسب ممكنًا ليس إنجازها يكون ألن يكفي الِصَغر من قدر عىل أجزاء

أيًضا.
كائنات عن البحث وهو فريد مجال ضوء يف عمليٍّا املبدأ هذا رؤية يمكننا
قرابة منذ فضائية مخلوقات عن ببريكيل كاليفورنيا جامعة تبحث الفضاء. يف حية
الفضائية»6 املخلوقات عن معلومات عن «البحث بريكيل مرشوع فكان عاًما، ثالثني
الضخم إريسيبو مرصد غرار عىل ضخمة السلكية تليسكوبات جمعتها يفحصبيانات
ماكونهي ماثيو ببطولته قام الذي «اتصال» فيلم بعد اشتهر (الذي بورتريكو يف
خالل ومن لألرض، الجوي الغالف الالسلكية املوجات تغزو دائًما فوسرت). وجودي
وسط إشارات وهي — الغريبة األصوات عىل التعرف العلماء يأمل وتحليلها تسجيلها
أخرى، بعبارة األخرى. بالكواكب ذكية حياة وجود عن تكشف قد التي — الضوضاء
السمع أصغينا وإذا الخارجي، الفضاء يف نظري ليمبو لراش يكون أن املمكن من

سماعه. من نتمكن فقد جيًدا
يف ثم البيانات، تلك لتحليل فعالة آيل حاسب أجهزة تستخدم بريكيل كانت
تجنيد هو جديًدا حالٍّ اآليل الحاسب وعلماء الفلك علماء من عدد اقرتح ١٩٩٧ عام
هذه ألداء اآليل الحاسب أمام خالله يجلسون بوقت ليتربعوا العامة من مجموعة
املستخدم يتوقف وقتما تعمل بسيطة، توقف شاشة بتنزيل املتطوعون يقوم املهمة.
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البيانات، من مجموعة فحص من اآليل الحاسب ينتهي وحاملا جهازه. استخدام عن
أخرى مجموعة اآليل الحاسب يعطي مركزي خادم إىل أخرى مرة تلقائيٍّا يرسلها
يف وأطلق ،SETI@home هوم آت سيتي املرشوع َي ُسمِّ عليها. للعمل البيانات من
شخص ألف مائة عىل الحصول طموح: هدف أنه بدا ما لتحقيق ١٩٩٩ مايو/أيار

للمساعدة.
ماليني ٥٫٢ أنزل ٢٠٠٥ عام بحلول للغاية، متواضع الهدف ذلك أن اتضح
الكمبيوتر فيه استخدموا الذي الوقت مقدار وبلغ للمرشوع، املؤقتة الشاشة مستخدم
أطول «كان ذلك أن القياسية لألرقام جينيس موسوعة تذكر تقريبًا. عام ماليني ثالثة
يعني مصطلح وهو — املوزعة الحوسبة إن التاريخ.» يف اآليل للحاسب استخدام
واسعة مجموعة عىل اآلن تَُطبَُّق — واحدة مهمة تؤدي آلية حاسبات عدة من شبكة
كيفية محاكاة من بدءًا اآليل، الحاسب استخدام ناحية من املعقدة املشكالت من

بالطقس. التنبؤ وحدات بتشغيل وانتهاءً اإلنسان جسم داخل الربوتينات تجمع
من للشبكات. الهائلَة القوَة املوزعة والحوسبُة هوم آت سيتي مرشوُع يُربز
تابع معمل يف تكون لن كفاءة األكثر الخارقة اآللية الحاسبات أن التنبؤ يمكنه كان
أو الفائض» «دورات ُر يَُسخِّ املرشوع هذا إن نومنا؟ وحجرات منازلنا يف بل ملؤسسة،
اإلنرتنت عرب للجماهري األعمال تعهيد ويعمل املنفردة. اآللية للحاسبات الزائدة القدرة
ممثلًة لألفراد الفائض دورات تسخري يف الشبكة يستخدم أنه باستثناء ذاته، باملبدأ

واألرسة. العمل ألرباب بالتزاماتنا الوفاء بعد لنا املتبقيني والجهد الوقت يف
من مجموعة إليه توصل الذي املوزعة الحوسبة نموذج من العكس عىل ذلك، مع
بصورة اإلنرتنت عرب للجماهري األعمال تعهيد ظهر دراسة، بعد الجامعيني األساتذة
تسويقي؛ خبري أو إداري مستشار أو اقتصادي عالم جهد حصيلة ليس فهو طبيعية،
يؤدون كانوا ممن البرش، من آلالف املنسقة غري لألفعال نتيجة الواقع يف نشأ بل
اإلنرتنت لهم قدم آخرين. أشخاص برفقة خاصة بها، القيام الناس أحب أعماًال
الهواة قصص أم الفوتوغرايف التصوير أكانت سواء مًعا اهتماماتهم ملمارسة طريقة
الرسوم أفالم أم الطيور علم أم الكوميديا أم السياسة أم العضوية الكيمياء أم
املوسيقية املقطوعات تأليف أم شريتات التي تصميم أم (األنيمي) اليابانية املتحركة
اإلباحية. الهواة أفالم أم الكالسيكية الفيديو ألعاب أم التقليدية غري الصيغ ذات
ذات سلعة وهي معلومات قصد دون األشخاص هؤالء صنع بذلك، قيامهم وأثناء

املعلومات. اقتصاد يف بها يستهان ال قيمة
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الثقافة داخل األوىل للمرة طريقه اإلنرتنت فيه يشق كان الذي الوقت يف وتقريبًا
يجلس كلبًا يصور اآلن مشهوًرا كاريكاتوريٍّا رسًما نيويوركر صحيفة نرشت السائدة،
يف كلب أنك معرفة ألحد يمكن «ال الكلب: لرفيقه ويقول شخيص آيل حاسب أمام
أنك أحد يعرف ال اإلنرتنت، عرب للجماهري األعمال تعهيد مع اإلنرتنت.» عىل الحقيقة
احرتافيٍّا فوتوغرافية صوًرا تلتقط لم أنك أو العضوية الكيمياء يف شهادة تملك ال
قدرة له اإلنرتنت عرب للجماهري األعمال تعهيد إن قط. التصميم تدرس لم أنك أو
نََسِب معايري معه وتنتهي الجدارة، عىل القائم النظام من مثايل نوع تشكيل عىل
ومع نفسها. عمله جودة هو يبقى وما ومؤهالته، وعمره ونوعه وعرقه اإلنسان
إطار يف للجماهري األعمال تعهيد يعمل بالجودة، املرتبطة غري االعتبارات كافة إقصاء
وأعقد أوسع املواهب من نطاًقا يمتلك منا فرد كل أن وهو تفاؤًال االفرتاضات أشد
تعهيد فإن املعنى بهذا القائمة. االقتصادية الهياكل إطار يف حاليٍّا عنه نعرب مما
هيمنت التي التجميع خط عقلية وهو فورد هنري ملذهب نقيض للجماهري األعمال
مبدعون: جميًعا أننا افرتاض عىل للجماهري األعمال تعهيد يعتمد الصناعة. عرص عىل
سبق، مما ترتيب أو تركيبة بأي ومصممون، معماريون ومهندسون وعلماء فنانون
مهنة، من أكثر إجادة يف الفرد داخل الكامنة اإلمكانيات بتحرير وعًدا يحمل وكذلك
أو — إمكانية عىل ينطوي أنه شك وال الخالق. للتعبري جديدة سبل استكشاف ويف
بالعرص مرتبطة إنسانية بدعة نفسها املهنة فكرة جعل — أخرى زاوية من تهديد

الصناعي.
وجهة من العكس وعىل البرش. يف املتأصلة االجتماعية الطبيعة التعهيد يستغل
عزل يف — األول املقام يف — يسهم اإلنرتنت أن والسوداوية بالسوء املنذرة النظر
غري مستويات لتعزيز بالتكنولوجيا التعهيد يستعني بعض، عن بعضهم الناس
تصورها يمكن خلفية كل من أناس بني الهادفة والتحديات التعاون من مسبوقة
تعهيد صميم يف تقع اإلنرتنت مجتمعات إن تصوره. يمكن جغرايف موقع كل ومن
«العمل» يُنَْجُز وهيكل بسياق وتزودنا والهواة، املتطوعني من جمهور إىل األعمال
وثريدلس، فوتو ستوك آي موقعي عرب قوية صداقات األشخاص يقيم إطاره. يف
وتعليم بعًضا بعضهم أعمال نقد خالل من الجميع خربات من أيًضا يثرون كما
من أخرى صورة التعهيد يولد ذلك، جانب إىل خربة. األقل للمشاركني يعرفونه ما
ال إذ ا؛ محقٍّ توفلر كان لقد والعمالء. الرشكات بني القائم التعاون وهو التعاون،
منتجات وصنع تطوير يف املشاركة يفضلون فهم بسلبية؛ االستهالك األشخاص يريد
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قدر إدخال نحو أوسع التجاه فحسب واحد مظهر التعهيد إن تخصهم. داللة تحمل
ببطء الحكومات تتحرك وبينما التجارة. يف املستهلكني جمهور مشاركة من أكرب
اإلنرتنت يّرسها التي للمعلومات الهائل العشوائي التمازج فإن الديمقراطية، نحو
املركزية إلغاء نحو تحرك وجود عىل ويساعد األعمال، عالم يف نفسها الحركة يحفز

تصورها. يمكن التي املجاالت كافة اقتحام يف بدأت التي
ال البرش فإن سائد هو مما العكس عىل أنه للجماهري األعمال تعهيد كشف
الذاتية؛ املصلحة عىل بالحرص تتسم توقعها يمكن سلوكية أنماًطا دائًما يتبنون
مقابل اإلنرتنت عرب للجماهري األعمال تعهيد مرشوعات يف عادة يساهمون فالناس
املكافأة غياب من الرغم عىل كلل دون يكدون أي مقابل، دون أو املال من القليل
االقتصاد علم زاوية من إليه النظر عند منطقي غري يبدو السلوك هذا إن املادية.
دراسة بحثت دائًما. اليورو أو بالدوالر املكافأة قياس يمكننا ال أنه غري التقليدي،
املهارات ذوي من املربمجني وْهِب أسباب للتكنولوجيا ماساتشوستس معهد أجراها
املربمجني أن عن النتائج كشفت املفتوح. املصدر برمجيات ملرشوعات وقتهم العالية
الرغبة بينها من ذلك، يف للمشاركة الحوافز من ومتداخلة معقدة مجموعة دفعتهم
النابعة الخالصة املتعة جانب إىل املجتمع من أكرب قطاع منه يستفيد يشء صنع يف
تعهيد أنشطة يف للمساهمة إلهامهم الناس يستمد فيها. يربعون حرفة ممارسة من
دوًرا يلعب املادي الحافز أن مع مماثلة، دوافع من اإلنرتنت عرب للجماهري األعمال
هائلة بسعادة الناس يشعر نامية. دول يف يعيشون املشاركون كان إذا خاصة أيًضا،
األعمال تعهيد سياق يف فالتعاون اآلخرين؛ إىل تعلموه ما ونقل مواهبهم صقل من

ذاته. حد يف جائزة هو اإلنرتنت عرب للجماهري
عمل عىل لتحصل للجماهري األعمال تعهيد تستخدم الرشكات أن يعني ال هذا
مصريهم رخيصة عمل قوة باعتباره الجمهور إىل ينظرون الذين هؤالء إن تكلفة. دون
راسخ التزام هو للجماهري األعمال لتعهيد الناجحة الجهود كافة يوحد فما الفشل؛
تحوًال ويقتيض الكاذبة الوعود من أكثر يشء عىل ينطوي ما وهو املجتمع، تجاه
بملكية تشعر أن يف ترغب الجماهري إن التقليدية. للرشكات الفكري املوقف يف كبريًا
الرشكة ليست السياق، هذا ويف استغاللها. يتم متى قويٍّا إدراًكا وتدرك تصنعه، ما
غرار عىل الواقع تلفزيون برامج ملشاهدة مضطًرا ولسَت املجتمع، يف عضو سوى
الجزيرة. من الطرد مصريه يكون بمكر يترصف من أن لتدرك البقاء» «رصاع برنامج
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أذكى نحن البرشي. للجنس رائعة فنية لوحة للجماهري األعمال تعهيد يرسم
مشكالت كهربائي فيها يحل حاالت رأيت لقد بأنفسنا؛ نظن مما موهبًة وأعىل وأبدع
االستثمار يف براعة يظهرون شوكية روافع سائقي ورأيت معقدة، صناعية كيميائية
جذب إىل االستثنائي بتوجهه — للجماهري األعمال تعهيد إن املالية. األوراق سوق يف
املواهب. الستكشاف خارقة آلية يشبه — احتماًال املجاالت أبعد من أشخاصموهوبني
أفالم وصانعو كوميديون فنانون استطاع حيث يوتيوب، موقع يف األمر هذا نرى
ذوي أشخاص مع التواصل ثم أوًال، اإلنرتنت جمهور بني شعبية نيل مغمورون
أجر مقابل لتنفيذها بارزة مرشوعات عىل الحصول استطاعوا وأخريًا باملجال نفوذ
التي املواهب عىل التعرف مجرد يفوق األمر املجتمع. من عام تقدير عىل والحصول
وبهذه املواهب. تلك ويعزز للجماهري األعمال تعهيد يطور إذ صقلها؛ إىل تحتاج

بثقافتنا. الفكري للرأسمال العام املخزون إىل التعهيد يضيف الطريقة
امتدحوه فقد إيجابيٍّا، تطوًرا بوصفه عامًة للجماهري األعمال تعهيد الناس تبنى
معاهد نحو طريقه شق إنه حتى والحوكمة، السياسة شئون يف كامنة حيوية قوة بأنه
أعمق تعاون تيسري يمكنه أنه الالهوت علماء يرى حيث الالهوت، لتعليم افرتاضية
ثقايف تغري أي شأن شأنه أنه بيد الدينيني. والقادة الكنيسة رعايا أبناء بني وأَْقيَم
باالضطراب للجماهري األعمال لتعهيد اإليجابية النتائج ستتسم كاسح، واقتصادي
العديد يف العمل إنجاز كيفية يف خطري تحول للجماهري األعمال فتعهيد واإلرباك؛
أن الغريب من ليس ثم من املعلومات. مع تتعامل التي تلك خاصة الصناعات من
الظاهرة هذا نطاق اتساع يزداد وبينما نعمة. كونه من أكثر نقمة البعض يعتربه
الدعم مهام الرشكات فتنقل طائلتها؛ تحت املهن من واملزيد املزيد يدخل وتأثريها،
للتدريبات رشًحا برسور املتطوعون يقدم حيث املستخدمني، منتديات إىل الفني
عالم ويف الجدد. من الخربة لقلييل وإصالحها األخطاء باستكشاف الخاصة األساسية
رويرتز ووكالة جانيت ورشكة يس) بي (بي الربيطانية اإلذاعة هيئة بدأت الصحافة،
إجراء أو الحكومية التجاوزات يف التحقيق غرار عىل للجماهري حيوية أعمال تعهيد يف
املحنكني. بالصحفيني ا خاصٍّ مجاًال كانت طاملا التي املحلية األحداث حول تحقيقات
عدد وخفض العمالة لترسيح تمهيد سوى التحركات هذه تكون أال الناس يخىش
التصوير رشكاِت للجماهري األعمال تعهيد سلب الجاهزة، الصور حالة ففي العاملني؛

بالفعل. عملها التقليدية الفوتوغرايف
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اللذين االقتصادي والخلل العمل عوملة خطى للجماهري األعمال تعهيد يحث كذلك
بالحدود، للجماهري األعمال تعهيد يعرتف ال للخارج. الوظائف تصدير يف نراهما
إذا بما تعبأ ال اإلنرتنت شبكة أن ذلك خالله، من يعمل الذي اإلنرتنت شأن شأنه
كنت فإذا األرض، أقىص يف حتى أو الوالية بجنوب أو املقابل بالشارع تقطن كنت
الوظيفة. عىل فستحصل املشكلة، حل أو املنتج تصميم أو الخدمة أداء تستطيع
يتسبب وبالفعل، اإلطالق. عىل إنسان أي تخيله مما أكثر مسطحة األرض أن اتضح
وروسيا كالهند بلدان إىل املتقدمة الدول من األموال تدفق يف للجماهري األعمال تعهيد
ولكنها الكفاءة من عال قدر عىل مهنية فئات يضمان اللذين املثال)، سبيل (عىل
الجديد الشكل هو للجماهري األعمال تعهيد هل ثم من املالئم. بالشكل تعمل ال
بني التفاوت من بالفعل يستفيد أنه بيد بالضبط، ليس للخارج؟ الوظائف لتصدير
بأن تفيد ُمَها تََفهُّ يمكن مخاوف هناك النهاية يف والنامية. املتقدمة االقتصاديات
هل اإلبداعية. ال املتوسطة الثقافية الجودة وجود من يعزز للجماهري األعمال تعهيد
لوحة أو للبيتلز أغنية أو لشكسبري مرسحية للجماهري األعمال تعهيد عن سينتج
الروائع هذه مثل لكن أرى، حسبما للشك، مجاًال يدع ال بما نعم اإلجابة لبيكاسو؟

املعتادة. األماكن من أو نتوقعها، التي بالطرق تظهر أن املحتمل غري من

األوىل األربعة الفصول ويف واملستقبل. والحارض املايض بني تقريبًا الكتاب هذا ينقسم
املصدر برمجيات حركة وظهور الهواة حركة نهضة جوهرية: تطورات أربعة أناقش
بالقوة تنبض لإلنرتنت مجتمعات نهضة وأخريًا اإلنتاج أدوات توافر وزيادة املفتوح
للجماهري األعمال تعهيد جعلت التي املجتمعات وهي الناس، الهتمامات وفًقا وتنتظم

حتميٍّا. أمًرا بل فحسب، ممكنًا ليس
األعمال تعهيد يظهر كيف الحارض؛ للوضع مخصصة التالية الخمسة الفصول
للجماهري األعمال تعهيد إن التاريخ. من اللحظة هذه يف اإلنرتنت عرب للجماهري
عىل قدرتُه وفعاًال طاغيًا يجعله وما األنشطة، من واسعة ملجموعة عنوان سوى ليس
وتصنيف تعريف مهمة من تجعل نفسها املرونة هذه أن بيد الظروف، مع التكيف
ألف وعرشون ثمانية يستخدم عندما تحديًا. اإلنرتنت عرب للجماهري األعمال تعهيد
نادي لرشاء النقود من ضئيلة مبالغ لجمع اإلنرتنت بعض عن بعضهم غرباء شخص
ما للجماهري؟ أعمال تعهيد هذا هل يونايتد، إبسفليت املنهار الربيطاني القدم كرة
استثماريٍّا صندوًقا لتوجه الصوريني املستثمرين من آالف قرارات ترتاكم عندما الحال
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مختلفان تطبيقان أنهما بيد األمرين، لكال نعم هي اإلجابة فعًال؟ حقيقيٍّا تعاونيٍّا
للغاية.

للجماهري. األعمال لتعهيد تصنيف وضع أحاول التفاوت، هذا فهم سبيل ويف
للتنبؤ الجمعي للذكاء استخدامنا كيفية عىل والسادس الخامس الفصل يركز لذا
السابع الفصل يستكشف فيما أخرى، بطريقة العسرية املشكالت وحل باملستقبل
يشء كل إنتاج طريقة من الهائل املورد ذلك يغري وكيف للجماهري، اإلبداعية الطاقات
الخارقة اإلمكانية يف الثامن الفصل ويبحث الرتفيه. إىل الرتجمة إىل الصحافة من بدءًا
شبكة هي اإلمكانية وهذه وتنظيمه، املعلومات من الهائل املخزون فرز يف للجماهري
الجماعية املالية املوارد استخدام كيفية يف فينظر التاسع الفصل أما العاملية، اإلنرتنت
الصغري االئتمان منظمات من بدءًا يشء كل لتمويل جديدة سبل لخلق للجماهري
مراهقي تغيري كيفية عن ملحة العارش الفصل ويقدم الواعدين. الروك نجوم إىل
بتعهيد املقصود ما ليعرفوا كتاب قراءة إىل بالتأكيد يحتاجون ال الذين — اليوم

واإلبداع. العمل طبيعة — اإلنرتنت عرب للجماهري األعمال
وهي اإلبداعي التدمري ظاهرة هو للجماهري األعمال تعهيد يف نشهده ما إن
من االنتقال غرار عىل واالقتصادية االجتماعية التغريات وقعت الحارض. يف تحدث
مع جنب إىل جنبًا رسعته زادت التغري أن بيد العقود، عرب الخدمات إىل التصنيع
اليومية حياتنا من جزءًا الناتجة التحوالت وأصبحت الضوء، برسعة املنطلق االبتكار
يف مراهق مع يعيش شخص أي به يشهد أن يمكن الذي األمر وهو متزايدة، بوترية
تعهيد يجربون أشخاص هو القريب املستقبل يف أيًضا نراه أن يمكن ما واحد. منزل
معتاًدا نشاًطا سيصبح أنه أي املاء؛ يف السمك عوم سهولة بنفس للجماهري األعمال
بي يو رشكة املثال سبيل عىل نرى أن املستحيل من أنه مع آخر. بعد يوًما نمارسه
تستخدم الرشكة تلك نرى أن أيًضا يمكننا البضائع، شحن مجال يف تستخدمه إس

تأثريًا. أكثر للرشكة هوية لوضع أو جديدة لوجستية حلول عن بحثًا التعهيد
ذوي مساهمني جميًعا فيها نصبح أفسح لبيئة املدى بعيدة الفوائد أن يف أثق
ذلك شك بال ستصاحب التي النمو يف اآلخذة املدى قصرية اإلشكاليات ستفوق قيمة
إنسانية مشكلة تصحيح آفاق اإلنرتنت عرب للجماهري األعمال تعهيد يحمل التحول.
لطاملا البرش من عدة أفراد بني املتناثرة واملوهبة املعلومات كمية إن طويًال. دامت
من وبدًال بثمن، تقدر ال التي القدرات تلك استغالل عىل قدرتنا كثريًا تجاوزت
يف األغصان عىل تذبل نجدها الناضجة، الثمار تشبه التي القدرات تلك استغالل
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مقدمة

املوهبة خاللها من تتوافق آلية هو للجماهري األعمال تعهيد إن يقطفها. من انتظار
لو ماذا ُمَؤرًِّقا: سؤاًال تطرح ذلك جانب وإىل يحتاجونها، الذين هؤالء مع واملعرفة
بالفعل موجودة ولكنها ومعرفتها، تحديدها تنتظر مشكالتنا أكرب حلول تكن لم
النابضة اإلنسانية الشبكة تلك نسيج يف عليها العثور فحسب تنتظر ما، مكان يف

بالحياة؟
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ذلك؟ كيفحققنا





األول الفصل

اهلواة هنضة

اإلنرتنت عرب للجماهري األعمال تعهيد عجلة دفع

يكدون الذين األفراد هؤالء إنهم األضواء؛ عن بعيًدا تعمل أمريكا يف عاملة أيدي هناك
وإدخال النباتات تلقيح بني األعمال هذه تتنوع رحب، بصدر شاقة أعمال أداء يف
عرش التاسع القرن روايات وترجمة األسواق من رشائها بعد السيارات عىل «تعديالت»
واملتحمسون الهوايات أصحاب الهواة؛ هم هؤالء اإلنجليزية. إىل الغامضة الفرنسية
تقييًما هذا يعد لم املوهبة. من أكثر الشغف لديهم أن عىل إليهم نظرنا طاملا الذين
املهارات أصحاب من الهواة أخذ متزايد نحو فعىل دقيًقا؛ حتى أو لهم، منصًفا
مجاالت يف املحرتفني مع بنجاح يتنافسون املستوى رفيع املنظم التعاون عىل والقدرة
املوهوبني لدى والتفاني الطاقة إن والعلوم. الصحافة إىل الكمبيوتر برمجة من تتنوع

اإلنرتنت. عرب للجماهري األعمال تعهيد محرك يدفع الذي الوقود يشكالن
وهي للموسيقى، املستقلة البَلج جوائز يف بكثرة هذان والتفاني الطاقة تتوافر
اإلنجازات أفضل لتكريم تقام سنوية حفالت فكلتاهما الجرامي، جوائز تشبه جوائز
األخرى؛ األوجه كافة يف الجرامي جوائز عن تختلف أنها بيد العام، خالل املوسيقية
حفالت أما املوسيقى، صناعة يف البارزين األفراد من املئات الجرامي حفالت فيحرض
الرأس ثائري من مانهاتن مدينة وسط األشخاصمن من مئات بضع فيحرضها البَلج
وبينما املوضة. خطوط كأحدث خوارصهم إىل تصل ال رساويل يرتدون الذين واللحية
نجح إذا اإلنرتنت عرب البَلج حفالت تُبَثُّ الوطن، ربوع عرب الجرامي حفالت تُبَثُّ
الجرامي حفالت وتجذب املناسب. الوقت يف املستخدمة التقنية تشغيل يف املنظمون



واإلبداع املشاركة بني الجماهري

أما إلنجازاتهم، تكريًما بالذهب مطليٍّا فونوغراًفا للفائزين وتقدم النجوم مواكب
إذا حتى يشء أي يتلقون وال ُحوا، ُرشِّ أنهم يعرفون ال فقد البَلج بجوائز الفائزون

الحفل. إىل حرضوا
الحفل عىل يغلب إذ الجد؛ محمل عىل األمر تأخذ ال البَلج جوائز أن الواضح من
العازفني من سواء — الحفل يف شخص أي وصف الصعب ومن والالمباالة الفوضوية
يوجد ال األمر واقع ويف باملحرتف. — الكواليس خلف الفني الفريق أو املؤدين أو
األمر؛ يف الجمال موطن بالطبع وهذا كامل بدوام يعمل واحد موظف البَلج بحفالت
يقع الذي — الغريب البَلج عالم ويف فني. عطل كل عند ويهلل الجمهور يضحك إذ
املظاهر عىل املنخفضة اإلنتاجية القيم تتفوق — الشعبي الفن ثقافة عالم نطاق يف

الجذابة.
أحرض لم ٢٠٠٧؛ فرباير/شباط يف البلج حفالت من أحرضه حفل أول كان
البالغني الهواة املصورين لرصد بل — جذب عوامل من فيه ما عىل — الحفل ملشاهدة
وافق الحدث. لتصوير الحفل منظمو اختارهم الذين عاًما وعرشين اثنني العمر من
تصوير يف أمضوه الذي وقتهم مقابل أجًرا يتقاضوا أال عىل جانبهم من املصورون
من صوًرا وتبيع تسوق التي فوتو، ستوك آي رشكة ملصلحة يعملون فهم الحفل
الرشكة هذه استغلت لقد الهواة. من تقريبًا جمعيهم مصور ألف خمسني صنع
الجذابة الصور أصبحت فقد الرقمي: االقتصاد يف ظهرت التي التوازن عدم من حالة
ال املتخصصة التصوير رشكات كانت ذلك ومع مكان، كل يف حارضة الدقة عالية
منتجها بتعهيد ستوك آي فقامت كاٍف، غري نادر مصدر وكأنها معها تتعامل تزال
األثناء. تلك يف ثروة وجنت منافسيها، من أقل بأسعار وباعت اإلنرتنت، عرب للجماهري
منطقة داخل تكدسوا إذ الفور: عىل املوقف مع ستوك آي مصورو تكيف
أعناقهم من املتدلية الدخول ترصيحات ولوال مبارشة املرسح خشبة قبالة مخصصة
إن إذ الحفالت، لتلك العام للمناخ املالئم األمر وهو الجمهور، عن تمييزهم لتعذر
أكان سواء الجمهور، وموهبة جرأة الستعراض مهرجان جوهرها يف البَلج حفالت
تعتيل التي الرباعية الغناء فرق أم صور أم موسيقى صورة يف ذلك عن التعبري
عالم عن يعرب ما بأفضل البَلج تحتفل الجوائز. إعالن فقرات بني املرسح خشبة
دعابة حس وهو ذلك كل بني األهم يكون قد وما والشغف والروح األصالة الهواة؛
غرفة وداخل املناسبات إحدى ففي العالم. يف املتواضعة الحدث مكانة بشأن الفت
الحفل، تنظيم يف النجاح عىل هارت جريي وهو املؤسسني أحد هنأت الفنانني اسرتاحة
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لذا الصحيحة، بالطريقة األمر تنفيذ نستطيع لن أننا علمنا لقد «حسنًا، قائًال: فرد
الخاطئة.» بالطريقة ننفذه أن يف فكرنا

بني التقيت لذا ستوك، آلي الفريدة العاملة القوة عىل مبارشة التعرف أردت
مونو كان املكان. أركان من واحد يف مونو نيك وهو املصورين أحد مع الفقرات
ويف ثانوية، بمدرسة تصدر لجريدة الحفل يصور كونه يالئم بما السن صغري يبدو
ووسيًما طويًال شابٍّا كان عاًما. وعرشين اثنني إال العمر من يبلغ يكن لم الحقيقة
مربحة بمهنة للعمل تؤهله أن يمكن التي الودودة االبتسامة تلك وجهه تعلو وفطنًا
النظر عند أبًدا يمكنك وال الثمن، باهظة املنازل أو السيارات أو املالية األوراق كبيع
بدأت أن منذ االحرتايف الفوتوغرايف التصوير ملهنة تهديد أكرب يمثل أنه تخمن أن إليه
الساحة. عن البورتريه صور رسامي إزاحة يف إنستماتيك طراز من كوداك كامريات
محببًة املهنة هذه تجعل التي نفسها لألسباب طبيبًا، يصري أن يف مونو يرغب
يف مونو ولد براون. بجامعة الطب بكلية الثانية بالفرقة مقيد وهو الجميع، لدى
املدرسة إىل وذهب الجوس مدينة يف ونشأ كييف، مدينة يف والدته رأس مسقط
يشاهد وهو طفولته معظم أمىض نيويورك. والية من الشمايل القسم يف الثانوية
العيادات من العديد يف بالفقراء يعتنيان — قلب وطبيب أطفال طبيبة — والديه
الفن يدرسان االثنني ولديها جعلت مونو والدة أن بيد الثالث، العالم بدول الطبية
والرسم. البيانو دروس حضور إىل االثنني نحن «اضطررنا معلًقا: ويقول أيًضا،
وعندما مبكًرا، الرسم مونو أحب الشأن.» هذا يف واإلرصار الجدية شديدة أمي كانت
أرسم «كنت ويضيف: الفوتوغرافية، الصور التقاط يف بدأ الثانوية املدرسة إىل ذهب
كي رقمية كامريا اشرتيت لذا الواقعي؛ الفوتوغرايف التصوير فن إىل تنتمي لوحات
أكثر الصور التقاط أحب أنه مونو أدرك ما ورسعان زيتية.» لوحة إىل الصور أنقل
بني انتقلت التي الحماسة بنفس الفوتوغرايف التصوير يمارس فبدأ رسمها، أحب مما
جورج الناس لعامة قدمها أن منذ الهواة من املتحمسني الفوتوغرافيني املصورين

هاويًا. فوتوغرافيٍّا مصوًرا أيًضا بدأ الذي إيستمان،
هذا الصور التقاط كان ما ،٢٠٠١ عام حتى أو ١٩٩٥ أو ١٩٨٥ عام ذلك حدث لو
تكاليف الفوتوغرايف التصوير ممارسة تغطي اآلن ولكن هواية، سوى ملونو َمثََّل قد
الشخيص. ملرصوفه املال من كبريًا قدًرا توفريها جانب إىل الطب، بكلية دراسته
دوالر آالف عرشة «جنيت فيقول: ما حماقة ارتكب وكأنه بحرج مونو ويعرتف
فهو متغطرًسا، يجعله أو صوابه يفقده لم املادي النجاح هذا لكن املايض.» الشهر
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الوقت يف الصور والتقاطي الطب ممارستي دون يحول سببًا ثمة أرى «ال يقول:
ذاته.»

وحرض فوتو، ستوك آي رشكة مع الصور اللتقاط حرصي بعقد مونو يرتبط
ستوك آلي التنفيذي الرئيس ليفنجستون، بروس من بدعوة الجوائز تسلم حفل إىل
للمصورين حرصية حقوق تأمني استطاع الذي عاًما، وثالثني سبعة العمر من البالغ
٢٠٠١ عام يف إطالقه. عىل ساعد ألنه نظًرا البَلج جوائز لحفل صور اللتقاط لديه
للبانك فرقة يف عازفني كانا أن منذ قديم صديق وهو هارت، وجريي ليفنجستون قرر
توزيع حفل إىل متنوعة أغنيات من كاسيت رشائط بإعداد شغفهما تحويل روك؛
هارت مخاطبًا الفنانني اسرتاحة غرفة يف جلوسنا أثناء ليفنجستون وقال جوائز.
حفالت وكل يف تي اإلم لجوائز شديد بغض من الفكرة نبعت «لقد عازفني: وبضعة
الحدث. ملشاهدة الرئييس الطابق عىل عرجت املطاف، نهاية ويف األخرى.» الجوائز
يصحبني كان ما وغالبًا سنوات، مدار عىل املوسيقية األحداث تغطية عىل عملت لقد
للسبب املجال هذا نداء الروك أغاني ومؤلفو حفالت مصورو يلبي فوتوغرايف. مصور
يصري معني وقت ويف مهنة، إىل االنجذاب يتحول ذلك بعد للموسيقى، التفاني نفسه:
يأخذ بعض. يف بعضها الفرق وتندمج سحرها تفقد املألوفة االحتفال أماكن وظيفة.
عليهم التعرف يمكن عادة متعمد، عزلة وضع املوسيقى بشئون املعنيون الصحفيون
بل بأقدامهم، ينقرون أو برأسهم يتمايلون ال اللذين هؤالء بأنهم الجمهور وسط

وجوههم. تعلو مبهمة متكلفة بابتسامة مالحظات دفرت يف يكتبون
الفقرة نهاية فعند مختلفة؛ صورة يقدمون اآلخرين ستوك آي وأبناء مونو لكن
أرًضا املعدات بحقيبة لويس يدعى الشعر أشعث فوتوغرايف مصور ألقى الختامية،
التقاط يف وبدأ رأسه أعىل بكامريته ورفع املوسيقى، إيقاع عىل رأسه تحريك يف وبدأ
ابتسامة وارتسمت إيلَّ ونظر سعادة، يف طائشة وبطريقة عشوائيٍّا الفوتوغرافية الصور
اإلشارة وهي الشيطان، قرني شكل عىل وخنرصه بسبابته وأشار وجهه، عىل عريضة

رول. أند الروك موسيقى يف التام لالنغماس العاملية

الهواة نهضة (1)

فلعل هواية، يعتربه يشء من شهريٍّا دوالر ١٠٠٠٠ فوتوغرايف مصور يجني عندما
بالقوى املتعلقة الدراسات إلحدى وفًقا «هاٍو». كلمة تعريف إلعادة حان قد الوقت
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ستوك بآي املشاركني من القليل أقل سوى يحقق ال فوتو، ستوك آي برشكة العاملة
الفوتوغرايف التصوير مهنة إن منهم املائة يف ٤ سوى يقول وال مونو، يحققه ما
الفوتوغرايف املصور األمريكي الدخل رضيبة مكتب يعّرف األساسية.1 مهنتهم هي
وهذا صوره،2 بيع من أمريكي دوالر ٥٠٠٠ من أكثر يحقق شخص بأنه املحرتف
للتضحية نوايا أي لديه ليس الذي ملونو، الجديدة باملعلومة يكون أن يمكن ما

الفوتوغرايف. التصوير مهنة مقابل الطب مهنة يف بطموحاته
قاعدة هو االحرتايف وغري االحرتايف العمل بني للتمييز املايل الدخل عىل االعتماد إن
إىل بتمعن نظرت إذا أما الرضيبية، العائدات إعداد وظيفتك كانت إذا جيدة، عامة
األعمال تعهيد يف الجيل إن الحرية. يسبب فاألمر اإلنرتنت، عرب للجماهري األعمال تعهيد
التنوع شديدة بمهارات يتمتعون الذين األشخاص أن هو اإلنرتنت عرب للجماهري
املصورين من للغاية قليًال عدًدا أن حني يف للمشاركة، يُْجتَذَبُوَن مهنية وخلفيات
عاًما نصفهم عن يزيد ما تلقى املحرتفون، املصورون فقط هم ستوك آي مع املتعاملني
الفوتوغرايف التصوير أو التصميم أو «الفن يف الرسمي التعليم من األقل عىل واحًدا

الصلة». ذات اإلبداعية الفروع أو
تعريف إىل بالتأكيد نحتاج اإلنرتنت، أتاحها التي الجماهري مساهمة عرص يف
الطب يف تدريب أي يتلق لم صيديل حقق إذا «هاٍو». لكلمة املرونة من بمزيد يتحىل
إنه سنقول فهل جرييج، لو ملرض دواء إىل التوصل بحوث يف ا مهمٍّ إنجاًزا البيولوجي
الكوميديا مهنة مزاولة يف بدأت إذا سأعنيه الذي نفسه باملعنى ليس بالطبع هاٍو؟
كيف الهواة-املحرتفني: «ثورة كتابهما يف ميلر وبول ليدبيرت تشارلز يقول االرتجالية.
زيادة شهدا وكيفها الهواة جهود كم إن ومجتمعنا»: اقتصادنا املتحمسون يغري
الهواة وهم «الهواة-املحرتفون؛ ثالث: لقب إىل نحتاج بحيث األخرية األعوام يف هائلة
العرشين، القرن «يف أنه: كتابهما يف وأضافا املحرتفني.»3 ملعايري وفًقا يعملون الذين
االحرتاف «مصطلح أن حني يف للسخرية» مثريًا مصطلًحا الهواة كلمة أصبحت
الرياضية األلعاب من نماذج دراسة وبعد العالية.» واملعايري الجدية عىل عالمة كان
وهو ظهر قد الهواة من جديًدا نوًعا أن رأيا املجاالت، من ذلك وغري والبستنة والتمثيل
وتجمع االلتزام بحس ويتمتعون ومثقفون االطالع واسعو وهم «الهواة-املحرتفون،
أن استيعاب إىل بحاجة نحن قليًال: مختلًفا رأيٍّا سأطرح االتصال.» شبكة بينهم

لقب. كونه من أكثر نطاق هو الهواية مصطلح
أصحاب من كالٍّ عادة اإلنرتنت عرب للجماهري األعمال تعهيد جهود تجذب
أن األخرى املعقدة الجوانب ومن مهنية. شهادات يحملون ال ومن الشهادات
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يقدم ال اآلخر والبعض ستوك) (كآي للمساهمني ماًال تدفع املرشوعات بعض
مرشوعات كافة بني مشرتكتان صفتان توجد ذلك ومع (كويكيبديا)، للمساهمني ماًال
للمشاركني، األسايس املحرك ليس املال تقريبًا: اإلنرتنت عرب للجماهري األعمال تعهيد
أو — اإلضافية بطاقتهم يساهمون أي للمرشوع؛ فراغهم بوقت املشاركون ويتربع

يحبونه. يشء فعل يف لالنغماس — الفائض» «دورات يسمى ما
الهواة نشاط يف نهضة أثناء للجماهري األعمال تعهيد يظهر أن بمصادفة ليست
الوفرة هذه يف مًعا اتحدت العوامل من مجموعة ساهمت فقد العالم، أرجاء كافة يف
ظهور مع التعليم يف للغاية رسيعة زيادة حدوث تصادف كذا املفاجئة، اإلبداعية
القوى تكدح أن بد ال أنه بيد اإلنرتنت. العالم: عرفها املعرفة لتوزيع آلية أعظم
باستمرار أعىل درجات يتطلب عمل سوق يف املهارة وعالية املواهب متنوعة العاملة
الالزم من أكثر تعليًما تلقوا بأنهم شعوًرا الناس لدى يرتك األمر وهذا التخصص، من
من ُعِرَف مستوى أدنى إىل الوظيفة عن الرضا معدالت تراجع مع رضا أقل وأنهم
مكان حدود خارج لهم أهمية يمثل عمل إىل يسعون أنهم الغريب من هل قبل.4

العمل؟
هذه أن الواضح فمن اإلنرتنت، شبكة من ذلك عىل أوضح دليل هناك ليس
طريقة وغريت بها، نتسوق التي وتلك بها نعمل التي الطريقة غريت قد التكنولوجيا
البولينج غرار عىل الهوايات ملمارسة سبق فيما نكرسه كنا الذي الوقت إن أيًضا. اللعب
أو مدونة، ككتابة املعلومات، إنتاج يف متزايد نحو وعىل اآلن نقضيه الربيدج لعبة أو
أو Chowhound.com هاوند تشاو غرار عىل للطعام موقع عىل نقدي رأي كتابة
اإلنرتنت عىل موقع وهو ،Lost.com لوست بموقع الرسائل منتدى يف مشاركات كتابة
هذه أصحاب قام يس. بي إيه شبكة عىل عرض الذي الناجح للربنامج مخصص
صنع مهمة بتعهيد — اإلعالنات إيرادات خالل من مكاسب تحقق التي — املواقع

أساًسا. الجماهري إىل املحتوى
االقتصاد يف املحرتفني غري به يسهم الذي القدر لتحديد يسري سبيل ثمة ليس
سبيل عىل فهناك جانب، كل من تحارصنا القدر هذا نمو مؤرشات أن بيد اآلن،
هناك كان ١٩٩٧ عام ففي الويب. عىل صفحات إنشاء يف الرسيعة الزيادة املثال
وهذه ملياًرا،5 ١١٫٥ إىل الرقم هذا قفز ٢٠٠٥ عام وبحلول صفحة، مليون ٢٠٠
كان ٢٠٠٨ الثاني يناير/كانون من واعتباًرا املدونات، عدد زيادة إىل ترجع الزيادة
من كان األقل عىل نصفها اليوتيوب، عىل فيديو مقطع مليون ٨٠ عن يزيد ما هناك
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Harrypotterfanfiction.com فيكشن فان بوتر هاري موقع ويضم الهواة، صنع
من ضخم عدد كتبها قصة ٤٥٠٠٠ يبلغ هائًال عدًدا بوتر هاري لروايات املخصص
القصص بكتابة ولع إىل املتميزة األطفال روايات بسلسلة شغفه حول الذي الجمهور
الذي اإلنجاز وذروة بالعجائب، مليئة عمالقة خزانة ذاته حد يف اإلنرتنت إن اإلبداعية.

املحرتفني. غري حققه
الذاتية. املبادرة عىل املعتمدة والحرف الفنون فئة يف املثرية الزيادة كذلك هناك
عام — يشء» أي صنع يهوون الذين لألشخاص «مجلة وهي — ريدميد مجلة صدرت
الثاني يناير/كانون من واعتباًرا ألًفا، بثالثني يقدر أسايس انتشار بمعدل ٢٠٠١

ألف. ثالثمائة ليبلغ املجلة انتشار ازداد ٢٠٠٨ عام
املوقع يف كما الصنع منزلية السلع ظاهرة فيه تتجىل آخر موضع هناك ليس
هل الصنع». منزيل يشء كل وبيع لرشاء «مكانك Etsy إتساي التجاري اإللكرتوني
عن ماذا زجاجة؟ وغطاء صفيح من علبة من مصنوعة صفارة برشاء مهتم أنت
العصا»؟ فوق املثبت كريم اآليس يشبه الكمثرى برائحة الشكل متغري ملون «صابون
املتسوقون أنفق ٢٠٠٧ عام يف يبدو: كما متخصصة سوًقا يكون أن من كثريًا أقل إنه
نهضة فدالئل القضية، قشور سوى ليس سبق ما كل ولكن باملوقع. دوالر مليون ٢٧

جانب. كل من تحدنا الهواة
مراقبة كانت اإلنرتنت، ظهور قبل األمثلة. من العديد بني من الطيور علم لنأخذ
يف أنه إال املبتدئني، املهتمني من متحمسة صغرية مجموعة اهتمام مجال الطيور
٢٠٠٦ عام وبحلول شعبيتها، يف رسيًعا نموٍّا الطيور مراقبة شهدت األخرية األعوام
الحياة «مراقبة أشكال من شكل يف شارك قد أمريكي مليون ٥٠ من يقرب ما كان
األسماك صيد انخفاض لعب األمريكية. الربية والحياة األسماك لهيئة وفًقا الربية»
إرجاع يمكن أنه بيد الطيور، مراقبة علم يف املتزايدة الشعبية يف دوًرا والحيوانات
أسس لتعليم امُلَكرََّسة اإلنرتنت ملجتمعات املتزامن النمو إىل الزيادة هذه من كبري جزء

الفعلية.6 الطيور أعداد وتسجيل الطيور مراقبة
كورنيل فمخترب الطيور؛ علماء يالحظه أن دون الكرام مرور الحراك هذا يمر لم
للطيور األول اإلحصاء ويف الوطني، املستوى عىل للطيور إحصاءات يجري الطيور لعلم
عن يزيد ما ٢٠٠٧ عام يف شارك بينما شخص ألف عرش أحد شارك ١٩٩٦ عام
كريس يقول حيث ثمني، مورد املالحظات هذه كل الحدث. يف شخص ألف ثمانني
الطريقة يف جوهري تغيري سيحدث بأنه نؤمن «نحن كورنيل: مخترب يف باحث وود،
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علماء يجمعها التي البيانات من الهائل الكم إن امليداني.» الطيور علم بها يدار التي
كثرية. ألنواع والتوزيع الهجرة أنماط عىل مسبوقة غري نظرة لنا يقدم الهواة الطيور
جهة فمن التغطية، من النوع بهذا للتمتع أخرى طريقة ثمة «ليس وود: ويقول
مراقبي بعدد مقارنة امليداني بالعمل املشرتكني املحرتفني من ا جدٍّ أقل عدد هناك
جمع يف أكفأ الهواة الطيور مراقبو يكون الحاالت من العديد «يف وأضاف: الطيور.»
الطيور علماء من أعدادها وتسجيل الصائب النحو عىل فصيلتها وتحديد الطيور
فيه تخصص ما تحديًدا هي البيانات جمع يف األساسية الطريقة هذه إن املحرتفني.

الدوام.» عىل الطيور مراقبو
للغاية كبري «جزء قال: املحرتفني، مكان الهواة فيه أخذ مثال عن سألت وعندما
تحديد الصعب ومن الطيور، مراقبي من إلينا ترد الطيور عن اآلن معلوماتنا من
الطري ذلك «إنه قال: إذ مذهًال مثاًال أعطاني لحظة صمت أن بعد لكن واحد» مثال
دمرت باملكسيك. كوزوميل جزيرة فوق يعيش الذي الكوزومييل، الَدرَّاس يدعى الذي
أعاد ٢٠٠٤ عام يف ثم انقرض، أنه الجميع وافرتض موطنه، األعاصري من سلسلة
وهي الرسمية.» غري املطبوعات يف نتائجهم ونرشوا اكتشافه، الطيور مراقبي بعض
أعوام بضعة «وبعد الخرباء، ملراجعة تخضع لم الطيور بعلم خاصة دورية نرشات
إىل وعادت الَدرَّاس طائر وشاهدت كوزوميل، جزيرة إىل العلماء من مجموعة ذهبت
لسان كان النوع.» هذا اكتشاف أعادوا بأنهم الهام الخرب وأذاعت املتحدة، الواليات
منذ األمر هذا اكتشفنا لكننا مثري! أمر من له «يا يقول: الهواة الطيور مراقبي حال
الهواة. بمنشورات املستجدات آخر مواكبة املحرتفون تجاهل لقد أعوام.» بضعة

املوقع راح لذا الجهود، تكرار عىل القضاء إىل eBird بريد إي موقع يهدف
مراجعة، قوائم خالل من للطيور الغفرية األعداد — ٢٠٠٢ عام إطالقه منذ — يوثق
معلومات شبكة البيانات تدخل ذلك بعد الهواة. الطيور ملراقبي األساسية األداة وهي
واملحرتفون الهواة يستخدمها الطيور ملشاهدات رئيسية بيانات قاعدة وهي الطيور،
شهر كل يف تقدم التي املشاهدات عدد يوضح بيانيٍّا رسًما وودز أراني سواء. حدٍّ عىل
العام من مايو/أيار شهر يف .٢٠٠٨ وحتى ٢٠٠٣ عام منذ عام كل من مايو/أيار
بيانات مجموعة وهي مشاهدة، ١٠٠٠٠٠ عن يزيد ما بريد إي موقع جمع األول،
قائًال: وودز ويعلق املتوقع. من كثريًا أقل كانت أنها بيد املقاييس، بكافة معقولة
يتمكن وسيلة تقديم أي املتطوعون؛ فيه يشارك علمي كمرشوع املوقع أطلقنا «لقد
وأعدنا كبرية بدرجة االهتمام محور غرينا لذا مساعدتنا. من املواطنون خاللها من
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صفحات بإنشاء للناس ورفاقه وودز يسمح الطيور.» مراقبي ملساعدة املوقع تصميم
بهم، الخاصة التدقيق بقوائم االحتفاظ خاللها من لهم يتسنى بهم خاصة رئيسية
فيما ممارستها الطيور مراقبو يحب التي األلعاب تلك «توجد الصدد: هذا يف ويقول
موقع جمع ٢٠٠٨ عام مايو/أيار يف هنا.» ووضعناها بتطويرها قمنا ثم ومن بينهم،
ُجمع الذي العدد أضعاف عرشة وهو مشاهدة، مليون ١٫١٥ عىل يربو ما بريد إي

تقريبًا. ٢٠٠٣ عام
كانت إذا آخر. نوع من للجماهري أعمال تعهيد — التعبري جاز إذا — هذا إن
علم فإن للجماهري، األعمال تعهيد بفضل تغري الذي األول املجال الجاهزة الصور
لحدوث الفرصة اإلنرتنت أتاح لقد العملية. بهذه يمر علمي معرفة فرع إذن الطيور
عليه يهيمن كان فما الطيور، علم يف الباحثني من واملحرتفني الهواة بني موفق تزاوج
الهواة. من ذاتيٍّا منظم مجتمع منه كبريًا قدًرا يحمل أضحى املايض يف املحرتفون
البيانات فجمع روتينية، مالحظات إجراء منها كبري جزء يف الطيور عالم مهمة إن
اإلنرتنت ظهور قبل أنه بيد الدكتوراه، درجة عىل الحصول يقتيض ال البسيطة
وتنسيقه، واملتطوعني العلماء بني البحثي التعاون تنظيم تقريبًا املستحيل من كان
للهواة البحثية القاعدة هذه استغالل إن املساعدة. تقديم املتطوعون أراد إذا حتى
الجهد هذا عن الناتجة واملعلومات إضافية، عني بألف الطيور علماء يزود املتحمسني
يف معرفتهم إلثراء ذلك بعد سواءٍ حد عىل واملحرتفون الهواة يستخدمها التعاوني

التباحث. من تنتهي ال إيجابية حلقة

الهواة عهد (2)

جديدة، الهواة نشاط يف األخرية الكبرية الزيادة هذه وراء تقف التي التقنيات أن مع
ذات الرياضية األلعاب أو التلفزيون عرص قبل طويل. تاريخ له نفسه فالباعث
لنا معروفة تكون أن النادر من أشكاًال التسلية وسائل أخذت الجماهريي، الحضور
وتعيني النباتات أنواع كافة جمع — النبات علم أن معرفة املفاجأة فمن لذا اليوم؛
عرش. التاسع بالقرن الشائعة التسلية وسائل أكثر أحد كان — وتصنيفها نوعها
الهواة من غفرية أعداد وتشكلت النباتات»، «مستكشفي أنفسهم عىل أصحابها أطلق
مزودين الغناء األمريكية والصحراء واملراعي واملستنقعات الغابات عرب انترشوا الذين
هائًال عدًدا الهواة النبات علماء اكتشف العينات. لحفظ وأكياس اإلرشادية بالكتيبات
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املحرتفني النبات علماء من املالئمني والتوجيه الدعم عىل وحصلوا الجديدة األنواع من
الحني.7 ذلك يف القالئل

بفئات النباتات دراسة اكتظت عندما بالقرن األخرية السنوات يف ذلك كل تغري
نظراؤهم يقدمها التي املساهمات من بالغرية متزايد شعور تملكهم الذين املحرتفني
حذف يف املحرتفون نجح ١٨٩٧ عام يف الهواة. هؤالء لقدرات االحرتام وعدم الهواة
ذلك عن ونتج بأمريكا، الثانوية باملدارس التعليمي املنهج من الطبيعة» «دراسة
رفيًعا، علميٍّا مجاًال لوثوا الهواة بأن شعور وساد باملجال، االهتمام يف فوري تضاؤل
العلمية، املجاالت من غريه جانب إىل النبات، علم أصبح العرشين، القرن أوائل ومع

تخصصيٍّا. مجاًال
جذور إخفاء يف ساهم التخصيص األكاديمي التعليم من قرن عن يزيد ما
اضطلعوا ونساء رجال إنجازات خالل من تطورت التي والعلوم، الفنون يف الهواية
إن لهم. إهانة متخصص لقب يعتربوا أن املمكن من وكان كبري، بفخر الهواة بدور
السادس القرن أواخر إبان الحديثة: للعلوم املؤسسني اآلباء من بيكون فرانسيس
ونرشه، العلمي البحث يف االستقرائي املنهج أسس عرش السابع القرن وأوائل عرش
محاميًا بوصفه أكثر عرصه يف اشتهر الذي لبيكون، ثانويٍّا شيئًا كانت العلوم أن إال

الحاشية.8 رجال وأحد وسياسيٍّا وكاتبًا
األوربية، القارة أرجاء يف كما إنجلرتا ويف أرستقراطيٍّا، رجًال كان ذلك عىل وعالوة
خالل من الرزق كسب أن ورأت مهنة، أي ممارسة األرستقراطية الطبقة مقتت
حد يف املعرفة وراء السعي أن بيد فحسب. الدنيا الطبقة عىل يقترص أمر العمل
اإلطراء حاز — نطاًقا األوسع بمعناها املعرفة بل محددة معرفة ليس — ذاتها
العناء بهذا االستمتاع تحمل األثرياء سوى يستطع لم الحال، وبطبيعة واإلعجاب.
العلمي التعاون وجد ما وبقدر مادي. مقابل ودون طويًال وقتًا يستهلك الذي الفكري
وجوده اقترص فقد — باإلدراك االرتقاء يف قصوى أهمية من له بما — اإلطالق عىل

موجودة. غري العلمية املجالت وكانت النبالء، نوادي عىل
والرياضيات الفلك علماء من والهواة واألطباء الفالسفة من مجموعة أسس
تعليمية» «مؤسسة ١٦٤٦ عام الجديدة»9 «الوسيلة األبرز بيكون بكتاب تأثروا الذين
إىل اللجوء دون الربيد عرب الندوات جرت االعتبارية».10 «الجامعة عليها أطلقوا
إلعداد كبري حد إىل مكرسة حال بأي الجامعات كانت وقد إليها، الحاجة أو الجامعات
الجامعة من الغرض كان الكهنة. بيوت أو القضاء بساحات للعمل أثرياء شباب
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قادة أفرادها بني من وكان التجريبي» البحث خالل من املعرفة «اكتساب االعتبارية
عامًلا بوصفه شهرته طغت (الذي هوك روبرت وفيهم العرص، لهذا البارزون الفكر
بوصفه شهرته طغت (الذي رين كريستوفر وسري املعماري)، الفن يف إسهاماته عىل
مؤسس يعترب (الذي بويل وروبرت العلوم)، يف إسهاماته عىل معماريٍّا مهندًسا
هواة، كانوا الرجال هؤالء الصيت). ذائع الهوت عالم أيًضا وكان الحديثة، الكيمياء
اآلن تحمله مما كثريًا أكرب عرصهم يف اإليجابية من قدًرا حملت داللة الكلمة لهذه وكان
بمثال ولالستشهاد أيًضا، الفن يف هذه املستنرية الهواة ممارسات سادت عرصنا. يف
الفلسفية بكتاباته العالم يتذكره الذي روسو جاك جان إىل نشري أن يمكننا واحد،
والنثر الكوميدية باألوبرا اشتهر عرصه يف أنه بيد الفرنسية، الثورة قيام ألهمت التي

القصصية. وأعماله
املعرتف التعليم مؤسسات إطار يف االعتبارية الجامعة دخلت ١٦٦٠ عام بحلول
الجمعية أعضاء كان التالية عام املائة وخالل امللكية. بالجمعية تسميتها وأعيد بها
عن مسئولني — املعارص للتعريف وفًقا الهواة من جميعهم كان الذين — امللكية
األصل — الهواة نموذج تجسد اإلنسانية. املعرفة يف التطورات أعظم من بعض
بيد النبالء، طبقة من باحث صورة يف — الحب وتعني amare هو للكلمة الالتيني
القرن أواخر يف الصناعية الثورة من األوىل املرحلة فحتى ليستمر، يكن لم ذلك أن
كتاب يف التخصص. من متزايًدا َقْدًرا تطلبت عرش التاسع القرن وأوائل عرش الثامن
عىل الرئيسية األطروحة تركزت األمم»11 ثروة وأسباب طبيعة يف «بحث سميث آدم
الذي بالقدر — العمل تقسيم يتسبب ذلك «مع سميث: وكتب املتخصصة، املهن مبدأ
أدى حرفة.» كل يف للعمل اإلنتاجية الطاقة يف تناسبية زيادة يف — به تطبيقه يمكن
«عملية أداء مستوى إىل ليصل فرد كل عمل من التقليل إىل للصناعة املتزايد التحول

سميث. تنبأ كما وذلك بسيطة»، واحدة
األرستقراطية الطبقة عن التحول يف الجامعات بدأت عرش، التاسع القرن بحلول
النظم يف املحرتفني الجامعة أساتذة من طبقة وظهرت األبحاث، رئييسلتمويل كمصدر
االحرتايف الطابع إضفاء من العملية هذه أدت املتنامية. واألوربية األمريكية الجامعية
الهواة ممارسات تجاه عدائي حس وتنامى الصارمة، املنهجيات من مزيد انتشار إىل
مع االحرتايف الطابع إىل متزايدة بدرجة أيًضا تتحول كانت التي والفنون، العلوم يف
«تأمالت بابيج تشارلز الرياضيات لعالم الجديل املقال وجه التجارية. السوق ظهور
إىل االتهام أصابع ١٨٣٠ عام أسبابه» بعض وحول إنجلرتا يف العلوم انهيار حول
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تلبية طريق عن الرفيعة الثقافة من والنفور الوهن نحو باالنزالق امللكية الجمعية
بابيج أوضح وباملقارنة، إبداًعا. أضعفهم يكونون غالبًا وهم أعضائها أغنى رغبات
والتخصص، الجدارة عزز مزدهًرا جامعيٍّا نظاًما لفرنسا قدم بونابارت نابليون أن
عىل وجودها يف اعتمدت التقليديني، الرعاة عن الجامعات هذه ابتعدت أن وبعد

الحكومي.12 التمويل
الربيطانية الجمعية تأسست عندما ١٨٣١ عام من بدأ خالد تأثري بابيج ملقال كان
التي امللكية، بالجمعية النبالء مجتمع لثقافة التخريبي التأثري لتقاوم العلوم لتقدم
كانت العموم) يف مدربني (وغري أجًرا يتقاضون ال رجال إلدارة خاضعة كانت
املستقبل بداية تمثل العلمي. باملجال مزعوم اهتمام بهم لالستعانة الوحيدة ذريعتهم
صغرية سن ففي االحرتاف؛ تجاه الجديد الوعي لهذا نموذًجا داروين لتشارلز املهني
أرص الكلية. إىل معه االهتمام هذا وحمل النباتات، بعلم فعًال مفتونًا داروين أصبح
أن بيد الطب، أو الدين يف بمهنة ابنه يشتغل أن — مرموًقا طبيبًا وكان — والده
الصغري داروين وكان عرش، التاسع القرن منتصف بحلول بالفعل تغري قد الزمن
امللكية السفني متن عىل القدرية رحلته إىل بالذهاب له بالسماح والده إقناع عىل قادًرا

العلوم. يف املحرتفني ملجتمع املتزايدة االحرتام بنظرة مستشهًدا بيجل
تقسيم بشأن سميث نظريات تجلت عرش، التاسع القرن خالل الوقت مرور ومع
ذات وظائف ألداء املدن إىل العمال فيها هاجر التي الصناعية، الثورة صورة يف العمل
قدر عىل رائعة ذروة إىل النهاية يف وصلت التي واالحرتافية، التخصص من أعىل قدر
هايالند بمدينة فورد هنري سيارات بمصانع تجميع خطوط بإنشاء الكفاءة من مثري
العمل تقسيم ظهر العرشين، القرن من األوىل العقود وبحلول ميتشجن. بوالية بارك
الحديثة. البحثية الجامعات تأسيس مع أوجه بلغ الذي أيًضا، الجامعي التعليم يف
أن منهم املتوقع الجامعيني واألساتذة الجامعي التعليم بني واضح اختالف اآلن ساد

العلمية. الفروع من االزدياد رسيع عدد يف يعملوا
استمر متخاصمة، فروع إىل واملعارف الفنون ُقسمت الذي الوقت يف أنه إال
الثورة قبل ما عرص يف ساد الذي املثايل النهضة مبدأ عىل التأكيد يف الجامعي التعليم
تعليم لتناسب ُهيِّأَْت التي — الجامعات تُخرج أن املنتظر من كان السابق. الصناعية
بإمكانهم متعددة»، ومهارات اهتمامات ذوي «ناضجني شبابًا — العليا الطبقات
تزال ال وعموًما املرموقة. الرشكات ومقرات املحاماة مكاتب يف العمل إىل االتجاه
املثايل املواطن فيه تمكن لعرص نموذج وهو النهضة، عرص ألسس تقليًدا جامعاتنا
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عىل يساعد إذ رائع؛ أمر وهذا نفسها، بالكفاءة واملنقلة واملحراث القلم حمل من
وراء سيسعون األفراد هؤالء أن بيد اهتمامات، وأصحاب لالهتمام الفتني أفراد وجود

للجماهري. األعمال تعهيد يظهر وهنا الهادف، بالعمل مليئة حياة

املتوسطة الطبقة بني التعليم انتشار زيادة (3)

عدم من الرغم عىل الثانية، العاملية الحرب بعد الجامعات طالب ديموغرافية تغري
التعليَم الثانية العاملية بالحرب الجنود حقوق ميثاُق جعل الدراسية. املناهج تغري
الكليات إدارة ملجلس ووفًقا األوىل. للمرة املتوسطة للطبقات التكلفة ميسور بالكليات
سنوات أربع أنهوا الذين عاًما ٢٩ إىل ٢٥ العمر من البالغني السكان «نسبة فإن
عام وبحلول 13«.١٩٤٠ عام منذ مرات أربع تضاعفت أكثر أو بالكليات دراسية

بالكليات. الثانوية املدارس خريجي من بالكامل املائة يف ٦٣ التحق ٢٠٠٠
املعلومات اقتصاد يدفع الذي املحرك بمنزلة فالتعليم رائع، أمر كذلك هذا
املالية الخدمات من ترتاوح مجاالت يف مستمر ازدياد يف طلبًا ويلبي األمام إىل
أغلب يف املطلوبة واالحرتافية التخصص من املتزايدة الدرجة أن بيد التسويق، إىل
حديث اتجاه وجود من الرغم وعىل التحرري». «التعليم فكرة مع تتعارض الرشكات
واالتصاالت، واألعمال كالهندسة الفوري للتطبيق قابلية أكثر علمية درجات نحو
٥٠ عن يزيد ما أن جورجيا بجامعة العايل التعليم أستاذة سلوتر شيال الحظت
االختيارية، املواد من تتألف تزال ال الجامعيني للطالب السنة أعمال من املائة يف
بداخلهم سيكتشفون النجاح عىل إرصاًرا األعمال إدارة كليات طالب أكثر حتى لذا
اإلنسانية الدراسات كليات طالب لدى يتولد وقد الفن، لتاريخ حبٍّا األرجح عىل
«تعيق سلوتر: تقول معي. الحال كان كما الجوية، األرصاد لعلم حب تفانيًا األكثر
الطالب ُع يَُشجَّ لهو» «مساحات تخلق إنها حيث من واالحرتافية التخصص الجامعات
يكتسبون قد الطالب أن إىل مشرية وشاملة.» واسعة بصورة التجريب عىل إطارها يف
والصوتية املرئية الرقمية امللفات صناعة أو الفيديو أفالم صناعة غرار عىل مهارات
رسيًعا االجتماعية حياتهم يف يدمجوها أن املحتمل من لكن دراسية، حصة خالل من
وهواية املنهج خارج اهتماًما يصبح ما رسعان اختيارية، كمادة يبدأ ما إن للغاية.
من تتشكل التي اإلنرتنت منتديات خالل من أُذِْكيَْت إذا خاصة التخرج، بعد إضافية
حقيقة من للجماهري األعمال تعهيد يستفيد مشرتكة. ميول ذوي متحمسني أفراد
أعتقد. ما عىل أعمالنا بطاقات عىل مكتوب هو مما أكرب بقدر متنوعة اهتماماتنا أن
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أو تخصص مادة اختيار طريق عن الكليات طالب يتخصص ما بقدر حتى
دراستهم؛ مسار تعكس وظائف عىل الخريجني من كثريًا أقل عدد يحصل أخرى،
درجات عدد من أرسع زادت للطالب تمنح التي الفنون يف العلمية الدرجات فعدد
يومهم قوت سيكسبون الطالب هؤالء من جزءًا لكنَّ العامة، الجامعيني الطالب
بالجامعة، ثمينة تدريس وظيفة عىل سيحصل منهم ضئيل وعدد فنانني، بوصفهم
وأمانًا شحيًحا أجًرا تقدم إضافية وظيفة سوى الظن أغلب يف تكون لن أنها مع
غرار عىل التطبيقية الفنون يف عمًال طفيف نحو عىل أكرب أقلية ستجد قليًال.14
السيناريو هذا محظوظة. نفسها وستعترب والتصميم، التوضيحية الزيتية الرسوم
املواد يف الرئييس التخصص ذوي الطالب من فقليل الفنون، عىل مقصوًرا ليس
كيمياء كلية من خريج يعمل أن املحتمل ومن البحتة»، «العلوم سيمارس العلمية
من بأس فال صيدليٍّا، عمله إىل إضافة إدارة استشاري أو استثماري مرصف يف
مجال عن البعيدة الدراسية الفصول تلك يف اكتسبها التي واملعرفة املهارات تطبيق

تخصصه.
عن بعيًدا واملجزية الهادفة أعمالهم أكثر يؤدون الناس من كبريًا عدًدا أن النتيجة
القيمة من لالستفادة الحال بطبيعة للجماهري األعمال تعهيد نشأ لقد عملهم. مكان
تعليم عىل الناس من متزايد عدد حصول ومع الهواة، فئة تخلقها التي االقتصادية
املحرتفني. مع تقريبًا املساواة قدم عىل يتنافسون محرتفني غري قصد دون دربنا عاٍل،
بدرجة املحرتفني يف الناس يرتاب أن — البيئة هذه ضوء يف — الغريب من هل
املايض يف شعروا الذين األشخاص إن رسور؟ بكل بالهواة يرحبوا وأن مسبوقة غري
يقدمون املحرتف» الشخص ذلك كفاءة بنفس الوظيفة هذه تأدية بإمكانهم «بأن
واسعي وليسوا خرباء ليسوا ممن األشخاَص الناُس يحب قناعاتهم. عىل برهانًا اآلن
تلفزيون شعبية إن التلفزيون. شاشات عرب الناس يخاطبون ممن وليسوا العلم
عرب تتغلغل الرئيسية الفكرة لكن الجماعي، الولع هذا شواهد أحد بالطبع الواقع
الدرجة هذه املحرتفني يف الناس ثقة تبلغ لم األمر، واقع يف ثقافتنا. من جانب كل
ديسمرب/كانون يف جالوب مؤسسة أجرته رأي الستطالع فوفًقا قبل؛ من التدني من
بثقة يتعلق فيما ضئيلة بنسبة السيارات بائعي عىل الساسة تغلب ٢٠٠٦ األول

ضئيلة. بنسبة الساسة عىل الصحافيون وتغلب واحرتامهم، فيهم الناس
تحرروا الناس أن اعتقاد إىل وتقودنا االستقصائية الدراسات هذه مثل تضللنا
من فحسب جزء ذلك أن بيد الخرباء»، «طبقة عليها نطلق أن يمكن ما وهم من
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تماًما الخرباء السابق يف فصلت التي املعرفة يف الفجوة أن وهي أعمق ديناميكية
الحرصية املعلومات اكتساب يف الخرباء يتاجر تقلصت. قد الناس عامة باقي عن
لدينا، القانوني النظام خبايا لفهم الحقوق بكليات يلتحقون فاملحامون وتفسريها؛
مقاالتهم لدعم الرسية باملعلومات تزودهم التي للمصادر الصحفيون يتودد فيما
الرسية، للمعلومات خاصة وصول بإمكانية السياسة رجال يتمتع بينما وأخبارهم،
األمور. تسري أن اعتادت هكذا األقل عىل الحكومة. آلية داخل بنافذة ببساطة، أو
تتألف طبيعتها يف فالشبكة املنغلقة، األنظمة ضد تتواطأ اإلنرتنت شبكة بنية أن غري
وبسهولة، رسيًعا املعلومات تتضاعف بحيث االتصال، نقاط من غفرية أعداد من
تكرر ما كثريًا التي العبارة تشري ال كما الهرميات. جميع الشبكة بنية تمزق إذ
مؤتمر يف براند ستيوارت الكاتب مرة ألول قالها التي — تتحرر» أن تريد «املعلومات
التي الطريقة إىل بل نفسها، املعلومات جانب من إرادة حرية أي إىل — ١٩٨٤ عام
يصبح اإلنرتنت، شبكة فعىل املعلومات، حول التكلفة هيكَل الشبكة تصميُم بها أَبَْطَل

توزيعها. من أصعب عامًة املعلومات كبح
التعرف من تمكنهم كافية بمعرفة متسلحني الناس أصبح بسيطة، بعبارة
اإلنرتنت شبكة استخدام عىل قادرين الهواة صار فقد الرسية؛ املعلومات أدق عىل
٢٠٠٧ مارس/آذار يف املحرتفني. شأن شأنهم املعلومات من نفسه القدر الكتساب
يف البحث قرائها من ميمو بوينتس توكينج الشهرية اليسارية السياسية املدونة طلبت
القانوني غري بالفصل املتعلقة العدل وزارة أطلقتها التي الوثائق من الصفحات آالف
واستطاعت جونزاليس، ألربتو العدل وزير إدارة تحت العدل وزارة لوكيل املزعوم
الكشف — املدونة بتلك الصحفية التحقيقات قسم وهي — ماريكر إم بي تي صفحة
العدل، وزارة داخل سياسية بدوافع إجراءات فيها تُتََّخذُ التي الحاالت من العديد عن
الطيور علماء استغلها التي الفاعلية بنفس األعني من العديد لقوة باستغاللها وذلك
وكذلك السياسة، حدود هذا املعلومات تعميم يتجاوز ما كثريًا كورنيل. أو أودوبون يف

والسياسة. والطب واإلعالم القانون حدود
يمكن مجاالت إىل املعلومات تعميم تأثري يصل الطيور، علم حالة يف شاهدنا وكما
البحث غرار عىل الجماهري، إىل األعمال تعهيد تقاوم التي املجاالت أكثر تكون أن
واالقتصادية االجتماعية القوى من بمأمن العلوم ليست ذلك، عىل عالوة العلمي.
من النبوغ بمنحة فاز الذي كارلسون، شون قال فقد األخرى، املجاالت يف تؤثر التي
من العديد «يوجد الهواة: العلماء جمعية تأسيس يف عمله عن آرثر ماك مؤسسة
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سرتيت بوول ويعملون النظرية الفيزياء يف الدكتوراه درجة يحملون الذين الناس
أي عىل وسينقضون العلوم، هو األول شغفهم إن األسهم. تحليالت يعدون حيث
ثانية.» مرة فقط العلوم مجال يف العمل يف والبدء األسايس مجالهم إىل للعودة فرصة
الهواة العلماء جمعية أسس أنه إال الذرية، الفيزياء يف دكتوراه يحمل نفسه كارلسون
العلوم يف املساهمة العاديني األشخاص «بإمكان أنه الراسخ العتقاده ١٩٩٤ عام
رائع، مساواة عامل أنها برهنت التكنولوجيا إن كارلسون ويقول العادية»، غري
يف الهواة عىل اعتمادهما يتزايد اللذين الفلك وعلم الطيور كعلم بمجاالت مستشهًدا
يف املساعدة يف الهواة سيبدأ املعرفة، ينرش اإلنرتنت كان وملا األولية. البيانات جمع
فوتو ستوك آي رشكة ظهرت مثلما أنه املدهش من وليس أيًضا، البيانات تحليل
بعيدة دائمة بوظائف يعملون ممن املاهرين املصورين عدد يف املثري النمو الستغالل
الفائضة الطاقة الستغالل طريقة إىل إنوسنِتف تدعى رشكة توصلت مجالهم، عن
رديئة. معامل يف األهمية يف الغاية مرشوعاتهم يجرون الذين املوهوبني العلماء لدى

املعملية الجدران خارج علمية تجارب (4)

تحديًدا الوصف هذا أن مع الواقع، يف هاوية عاملة سجارجيتا15 جيورجيا ليست
البالغة الحجم ضئيلة املرأة تعيش باملنزل. معملها تصف عندما بذهننا يطرأ ما هو
أن وبعد بإيطاليا، أبروتسو إقليم يف صغرية مدينة يف عاًما وثالثني أربعة العمر من
الفراش، إىل أليساندرو وزوجها أعوام الثمانية ذات دايان ابنتها وتأوي العشاء تعد
بحذر وتأخذ بعيًدا، الطهي أوعية وتطرح الرث املعمل معطف سجارجيتا ترتدي
من الحجم صغري الدقة بالغ إلكرتونيٍّا وميزانًا االختبار وأنابيب واألكواب القوارير

املنزل. علية
سجارجيتا لكن ثانوية، بمدرسة علوم حصة يف غريبة التجهيزات تبدو ال قد
عىل تعمل وهي أمسياتها أمضت املاضية، القليلة األعوام يف فقط. هاوية ليست
إن العالم. يف بالرشكات العلماء أفضل من بعض حرية أثارت بحثية مشكالت
وهي إنوسنِتف، لرشكة يعملون الذين العلماء من ممتدة شبكة من جزء سجارجيتا
بني من ماساتشوستس. بوالية والِثم مدينة مقرها للجماهري أعمال تعهيد رشكة
آند كربوكرت فورتشن مجلة بتصنيف رشكة خمسمائة أفضل إنوسنِتف رشكة عمالء
داخل والتطوير البحث فريق يعجز عندما إف إس إيه بي ورشكة بونت ودو جامبل
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مائة عن يزيد فيما عالم ألف واألربعني املائة إىل بها يعهدون مشكلة، حل عن الرشكة
الجوائز معظم قيمة تبلغ عمل. عن بحثًا إنوسنِتف موقع يتصفحون بلد وسبعني
الحافز ليس املال أن إال دوالر، و١٠٠٠٠٠ دوالر ١٠٠٠٠ بني ما الناجحة للحلول

رسيًعا. سجارجيتا أشارت كما الرئييس،
سجارجيتا تفوقت طفلة.» وأنا حتى املعمل، أحببت «لطاملا سجارجيتا: تقول
الزراعية الكيماوية واملواد املنظفات تركيبات يف وتخصصت الدكتوراه، مرشوع يف
من األخرى، البلدان أغلب يف الحال هي كما إيطاليا، يف أنه غري التحليلية. والكيمياء
سجارجيتا حصلت ذلك، عن عوًضا البحثي. املجال يف وظائف عىل الحصول الصعب
وهي منزلها، من بالقرب الحرشية للمبيدات مصنع يف جودة مديرة وظيفة عىل
التي التحديات إىل تفتقد وهي للغاية روتيني العمل أن إال مجالها، يف بالعمل سعيدة

باملعمل. عملها من جزءًا تشكل
من محدود عدد سوى يتمكن ال إذ األمر، هذا يف وحدها سجارجيتا ليست
نهاية يف والفيزياء الفلك علم غرار عىل بحتة بحثية وظائف يف العمل من العلماء
االعتماد من الفنون كليات خريجي من محدود عدد سوى يتمكن ال مثلما املطاف،
أن املمكن من كان أعوام عرشة من يومهم. قوت كسب يف املعارض عموالت عىل
حديقة يف الزراعية للكيمياء حبها وتمارس السوق وقائع إىل الوضع سجارجيتا تعزو
عمليٍّا هوايتها ممارسة عىل قادرة أصبحت الالمتناهي، االتصال عرص يف لكن منزلها،
املادي. املستوى عىل وتفيدها إنوسنِتف شبكة تستخدم التي الرشكات تفيد بطرق
مرة ألول إنوسنِتف رشكة عىل سجارجيتا تعرف تلت التي األربعة األعوام يف
يحول الصبغة من نوًعا اخرتعت منها واحدة يف مشكلتني. حل استطاعت باملصادفة،
التنظيف. مسحوق من الصحيحة الكمية إضافة بعد األزرق إىل الصحون غسل مياه
معروفة، غري إنوسنِتف يف حل» عن «الباحثة الرشكات تبقى أن املفرتض من أنه ومع
إليها مسندة اخرتاع براءة حفظت جامبل آند بروكرت أن الحًقا سجارجيتا اكتشفت
ابتكارها عن دوالر ٣٠٠٠٠ يبلغ صافيًا ربًحا سجارجيتا وحققت اكتشافها، وإىل
تقدم إحراز يف إلسهامها دوالر ١٥٠٠٠ ربحت ذلك، وبعد املطبخ. يف صنعته الذي
يُْستَْخَدُم — الدواء آثار لقياس يستخدم مؤرش — الحيوي باملؤرش خاص بحث يف
باملالحظة جدير جرييج. لو مرض أو الضموري الجانبي التصلب مرض عالج يف
أو الضموري الجانبي التصلب مرض مع سابقة خربة أي لديها ليس سجارجيتا أن

الطبي. البحث مع حتى
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تقول العادي، زوجها ولدخل لسجارجيتا بها مرحبًا إضافة النقود كانت
عىل يطل منزلنا إن ما، يوًما آخر مكان إىل االنتقال يف كثريًا «نرغب سجارجيتا:
ربما مجدًدا فزت إذا تطاق. ال الشارع من القادمة الضوضاء لكن اآلن، رائع مشهد
األفضل أن سجارجيتا وتضيف أفضل.» موقع يف آخر مكان برشاء أنفسنا سنكافئ
عىل العمل بدأت أن منذ مجدًدا. حقيقيٍّا علًما تمارس بأنها الشعور هو املال من
قواعد عن بحثًا اإلنرتنت ومسح الفنية الكتب يف البحث إىل عادت إنوسنِتف مشكالت
لالشتعال. قابلة بسوائل بها الخاصة القوارير وملء الكيميائية للمركبات بيانات

التابعة الرسمية غري العاملة القوى أفراد بعض عىل يُْطَلق قد أنه حني يف
مدربني علماء ليسوا أنهم ناحية من للكلمة املحدد باملعنى الهواة وصف إلنوسنِتف
الدكتوراه درجات حاميل من أي سجارجيتا؛ يشبه فمعظمهم االحرتايف، املستوى عىل
تحديات أجل من فراغهم وقت استغالل إىل وتواقني وشغف فضول لديهم الذين
تعهيد ملعايري وفًقا ضخمة إنوسنِتف رشكة تقدمها التي املالية املكافآت تعد فكرية.
التطرق عند املشكالت حاللو إليها يشري عامة مالحظة هناك أن إال للجماهري، األعمال
علماء يجده وما متعة. األول املقام يف األمر أن وهي إنوسنِتف، رشكة نموذج إىل
الذي املجال خارج مشكالت معالجة — الحاالت معظم يف — هو ممتًعا إنوسنِتف
املشكالت حاليل أغلب من بقليل ليس عدًدا أن بمصادفة ليست فيه. تدريبهم تلقوا
عالم وهو — ترييس ديفيد يدرج عامة». خربات «ذوو علماء بأنهم أنفسهم يعّرفون
هذه — كونيتيكت بوالية نورووك بمدينة صحية ألسباب جزئي بدوام يعمل فيزياء
سريته يف البرصية» و«الهندسة الخوارزميات» كـ«تطوير املتفاوتة البحثية االهتمامات
يثري يشء «ال ترييس: وكتب إنوسنِتف. برشكة الخاص اإللكرتوني باملوقع الذاتية
عىل اآلن يعمل أنه مضيًفا جديد.» حل إىل تحتاج مهمة مشكلة من أكثر اهتمامي
ربحية غري منظمة ملصلحة آليٍّا األشجار إلحصاء التكلفة منخفض نظام تطوير
تزال ال بيكون لفرانسيس فكريٍّا الشمولية الروح إن الغابات. بإدارة معنية محلية

ترييس. ديفيد داخل حية
ال هذا ولكن ا، حقٍّ الكلمة بمعنى هواة املشكالت حاليل بعض يكون وهكذا
التي الرشكة املشكالت حاللو يعرف ال فمثلما بينهم، تميز إنوسنِتف رشكة أن يعني
إىل توصل الذي الشخص هوية إنوسنِتف رشكة تكشف ال البحثية، املهمة فوضت
إنوسنِتف: برشكة العلمي للبحث التنفيذي الرئيس بانيتا، جيل ويقول املشكلة. حل
املشكلة حل الذي الشخص هل أبًدا العميل يعرف ال بحيث األمر، تعميم إىل «نعمد
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حل صاحب هوية تنكشف ال ثانوية.» بمدرسة معلم أم نوبل جائزة عىل حائز
تعرف عندما الرشكات تندهش ما وغالبًا بالحل، الرشكة تقبل أن بعد إال املشكلة
وطالب األرجنتني، من كمبيوتر مربمج حقيقيان: مثاالن ولدينا الحل، صاحب هوية

داالس. بجامعة
عرض من تتمكن فاملؤسسات عميق، أنه إال بسيط به نقوم «ما بانيتا: يقول
يؤتي النشاط هذا أن ويبدو البحثية.» الخلفيات من التنوع شديد نسق أمام مشكلتها
إذ عمالئها؛ بني الرشكات أفضل من ثالثني تضم التي إنوسنِتف، لرشكة جيًدا ثماره
الذي األجر ضعف عرشين الناجح الحل من املتوسط يف إنوسنِتف رشكة أرباح تبلغ
يتزايد أمًرا معقدة مشكلة لحل مالية جوائز تقديم أصبح لقد الحل. لصاحب يقدم
«أعتقد شائكة. وتكنولوجية علمية معضالت لحل تنفيذها يمكن وسيلة بوصفه قبوله
األوىل للمرة اقرتبنا عندما الطليعة. يف كنا أعوام ستة منذ الرشكة أسسنا عندما أنه
استوعبوا اآلن لكنهم مجانني، أننا اعتقدوا رشكة ٥٠٠ ألفضل فورتشن قائمة من

األمر.»
دكتور املحرتفني. غري استغالل سوى خياًرا العلماء يملك ال املجاالت، بعض يف
وامليكانيكية، الزراعية للهندسة فلوريدا بجامعة فيزياء أستاذ جونيور أونيل راي
منصبًا ويشغل ستانفورد، جامعة من دكتوراه يحمل — الوظيفي السجل ولديه
يؤهله الذي — (ناسا) والفضاء للطريان الوطنية اإلدارة مع الدكتوراه بعد ما ألبحاث
الكونية األشعة عن أبحاثًا يجري أونيل أن غري سخية. نقدية منح عىل للحصول
الجامعة «تعاني أونيل: يقول مكانتهما. الفلكية والفيزياء ناسا فيه فقدت عرص يف
طالب من عرشة معميل يف يوجد فال باستمرار، املالية املوارد نقص بها أعمل التي

البعض.» يظن قد كما خريًجا وعرشون الدكتوراه بعد ما أبحاث
تاكاي هليو هو — الكونية األشعة يف زميل وباحث أونيل قرر ذلك، عن عوًضا
إنهما اإلنرتنت. عرب للجماهري بحثهما مرشوع تعهيد — الوطني بروكهافن بمخترب
البيانات وينقل الشمس من الكونية األشعة عن الكشف يمكنه جهاًزا يبتكران اآلن
وطالب متطوعني علماء يوظفان ذلك إىل وباإلضافة بربوكهافن، املخترب إىل السلكيٍّا
مؤسس ويقول وصيانتها. الكشف محطات عىل للحفاظ آخر فرد وأي جامعات
يف املطاف نهاية يف يتواجدوا أن «نريدهم كارلسون: شون الهواة العلماء جمعية
مع الشمسية األشعة تفاعل لكيفية فهمنا يغري قد األمر فهذا العالم، أنحاء جميع
إن إذ النهاية يف ستزداد الرشاكات هذه أن ويضيف جذريٍّا.» لألرض الجوي الغالف
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االحرتافيني مجتمع وسيدرك بالعلم، الشغوفني املوهوبني األشخاص هؤالء كل «لدينا
مثرية.» بصورة تزداد كهذه برامج وسرتى املورد، هذا أهمية

عمل كيفية عىل صغرية نافذة بمنزلة فوتو ستوك آي ورشكة إنوسنِتف إن
من ُمْستََمدَّة هي ناحية، فمن هذه. الظلية العاملة واأليدي هذا املوازي العمالة مصدر
املشاركة، أمام تقف التي الحواجَز الشبكات هذه مثُل يهدم للمواهب. عاملية قاعدة
أوربا مثل مناطق يف املوجود الهائل الفكري املال رأس إىل للوصول إمكانية وتمنحنا
تصدير للجماهري األعمال تعهيد يشبه املنطلق، هذا ومن والصني. والهند الرشقية
العاملني من املائة يف ٤٥ من يقرب ما إن منه. انتشاًرا أوسع لكنه للخارج، الوظائف
أكثر تكوين فلهم إنوسنِتف علماء أما الشمالية، أمريكا خارج يعيشون ستوك بآي

الشمالية.16 أمريكا يف يعيش ثلثهم عن يقل فما عاملية:
املهنية للمؤهالت انتباه أدنى للجماهري األعمال تعهيد يعري ال أخرى، ناحية من
يهم ما فكل الجدارة؛ نظام عىل يرتكزان ستوك وآي إنوسنِتف فرشكتا للجنسية، أو
معهد أجراها مثرية دراسة كشفت وقد األكرب. قوتهما مصدر وهذا النهائي؛ الناتج هو
عندما أنجح كانوا املشكالت حاليل أن إنوسنِتف رشكة عن للتكنولوجيا ماساتشوستس
يف أكثر التوفيق الصيادلة يحالف أخرى، بعبارة الصلة. ذي املجال يف خربة أقل كانوا
يبدو مما للدهشة إثارة أقل األمر وهذا صحيح.17 والعكس بيولوجية، مشكالت حل
عسرية معضلة حل من جامبل آند بروكرت برشكة الصيادلة تمكن فإذا األوىل، للوهلة
وهذا إنوسنِتف. بموقع املعضلة نرش إىل قط الحال بالرشكة انتهى كان ما مجالهم، يف
والخربات بالعوامل متأثرين غري املدربني غري األمر: يف الفعال السحري الجانب هو
جديدة، بأعني املوضوع إىل ينظرون أنهم هو األكرب قوتهم ومصدر أيًضا، السابقة
من أكثر وجود عند إنه تقول التي البديهية للحقيقة صياغة إعادة ببساطة وهذا
لم املفهوم هذا أن بيد تصحيحها. ويسهل العيوب، كافة تتجىل للمشكلة، تنظر عني
عىل ثائرين كمبيوتر مربمجي حفنة وجود األمر اقتىض فقد الدوام، عىل واضًحا يكن

الَكثَْرة. قانون بها يتمتع التي الفاعلية مدى إلثبات التقاليد
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للجماهري األعمال لتعهيد إطار رسم

الظروف إىل هذا ويرجع املصدر؛ مفتوحة جميعها املصدر برامج كانت البداية، يف
األمر هذا عىل ترتب ذلك ومع الربامج، تصميم يف إحداثه مقصوًدا أمًرا كونه من أكثر
تتألف املصدر شفرة إن اآليل. الحاسب برمجة مجال عن البعد كل بعيدة هائلة عواقب
ما اآليل الحاسب جهاز تخرب حتى أرقام إىل ترتجم إن ما اإلنجليزية، باللغة أوامر من
مفتوحة فهي تماًما؛ املصطلح يعنيه ما هي املصدر مفتوحة الشفرات إن فعله. عليه
ألن ونظًرا مناسبًا. يرونه غرض ألي واالستخدام والتعديل والنسخ لالطالع للجميع
مجال يف للمعلومات الحر والتبادل التعاون روح تطورت مفتوحة، كانت الشفرات
صغرية مجموعة قررت السابق، يف مفتوحة كانت الشفرات وألن اآليل، الحاسب برمجة
رشكة إجبار بإمكانهم يكن لم للجميع. مفتوحة تظل أن املبادئ ذوي املربمجني من
إال برامجها، شفرات عن اإلفصاح عىل آبل أو مايكروسيستمز صن أو مايكروسوفت

ومفتوح.1 مجاني بديل وضع بوسعهم كان أنه
ابتكار املصدر مفتوحة الربامج مؤسيس عىل كان الهدف، ذلك سبيل ويف
املهمة وكانت شخص، ألي مال تقديم بوسعهم يكن لم األمر. لتنفيذ جديد سبيل
من هائلة عمل ساعات يتطلب كامل تشغيل نظام كتابة وهي — أمامهم املاثلة
ذوي من أشخاص سيساهم هل الهمم. يثبط الضخامة من قدر عىل — املربمجني
واقع يف الفشل؟ مصريه أن يبدو مرشوع أجل من فراغهم بأوقات العالية املهارات
األشخاصتطوعوا، من الكثري وألن والكثري، الكثري سيساهم بالفعل؛ سيساهمون األمر
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الجماهري أخرجت التسعينيات، أوائل وبحلول قليل. عدد عىل بثقله العبء يقع لم
العديد يف يفوق الذي لينكس تشغيل نظام وهو، لها حقيقي جوهري عمل أول
وهي سابقة، املفتوح املصدر برامج قدمت رشكة. أي منتجات أفضل األوجه من
وقت يف يعملون الذين األشخاص كان إذا مجرد. مفهوم عىل املادي الربهان تقديم
السفلية باألدوار املوسيقية اآلالت وعازفو املنزل من يعملون كيمائيون — فراغهم
بالوقود، للجماهري األعمال تعهيد محرك زود من هم — هواة ومصورون املباني من

له. عمل إطار قدم ما املفتوح املصدر برامج فحركة
كني وجد عندما بالطبع ١٩٦٩ عام هذا عن شيئًا يعرف أحد يكن لم
االرتباك من حالة يف فجأة نفسه — بيل بمعامل اآليل الحاسب مربمج — ثومبسون
بني أعوام خمسة استغرق طموح تعاوني بمرشوع يعمل ثومبسون كان والحرية.
املفرتض من وكان وبيل، إليكرتيك جنرال ورشكة للتكنولوجيا ماساتشوستس معهد
الوقت؛ ذلك يف املركزي اآليل الحاسب ألجهزة أكفأ تشغيل نظام املرشوع يبتكر أن
التي الخاصية وهي — واحد آن يف مهمة من أكثر أداء عىل قادًرا يكون نظام أي
يولد أن من بدًال لكن وقتها. األجهزة بأحدث حتى املعالجة رسعة من كثريًا أبطأت
التشغيل نظام تشغيل دليل كان إذ مضطربًا؛ نظاًما ولد كفئًا تشغيل نظام املرشوع
الدافع بيل معامل فقدت الربيع، فصل وبحلول صفحة، آالف ثالثة عن يزيد الجديد

املرشوع. من وانسحبت
مجدًدا، الصفر من يبدأ أن شهر مدتها إجازة عىل حصل أن بعد ثومبسون قرر
وضع وطموحة، كبرية أهداًفا يضع أن من وبدًال فقط. نفسه أمام مسئوًال املرة وهذه
األربعة العنارص عنرصمن كل لكتابة واحًدا أسبوًعا ثومبسون وكرس صغرية. أهداًفا
«نجاح كتاب يف ومؤلف، سيايس خبري وهو ويرب، ستيفني كتب وكما التشغيل. لنظام
عن التخيل إىل للغاية بدائية أجهزة بمساعدة وحده العمل «دفعه املفتوح»: املصدر
العمل يف ثومبسون زمالء أحد صاغها كما أو بسيط.» يشء وفعل الكبرية النظم فكر

وفخمة.» كبرية أشياء بناء من بدًال أنيقة صغرية أشياء «بناء الوقت: ذلك يف
العريضة الخطوط كتابة من انتهى قد ثومبسون كان الشهر، نهاية وبحلول
وأدومها التشغيل نظم أنجح يصبح أن له قدر الذي يونكس، تشغيل لنظام األساسية
ثومبسون أعمال جعل ما فحسب يونكس نظام شعبية تكن لم أنه غري اإلطالق. عىل
صغرية برامج من يونكس نظام صنع قراره كان بل التاريخ؛ يف مكانها تحتل
النهاية يف األسلوب ذلك وسيسمح برباعة، لكن واحدة مهمة ألداء معدة ومنفصلة
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عمل كثريًا تشبه التي وبالطريقة تماًما، المركزي بأسلوب مًعا بالعمل املربمجني ملئات
ويكيبديا. هو واحد، مرجعي عمل لصياغة المركزية بطريقة اليوم املساهمني آالف
األعمال لتعهيد املميزة السمات أحد هو صغرية أجزاء أو وحدات إىل العمل تقسيم إن
انضم فرد، انضم «إذا منهج تطبيق من — الحالة هذه يف — سهل وقد للجماهري،

املصدر. مفتوحة الربمجة مجال يف الجميع»
تطور إذ الوقت؛ ذلك يف املعنية األطراف من العديد يوجد كان أنه يعني ال هذا
بيل غرار عىل األكاديمية وشبه األكاديمية البحثية املعامل من الحاسب علوم مجال
العرف إىل اآليل الحاسب شفرة مشاركة وامتثلت للتكنولوجيا، ماساتشوستس ومعهد
فعالة طريقة كانت ذلك عىل عالوة ولكنها للمعلومات، الحر للتبادل العام األكاديمي
الحاسب أجهزة أول تكلف يشء. أي إلنجاز الوحيد السبيل ذلك كان إذ وبسيطة؛
الذي العام وهو ،١٩٥٣ عام دوالر مليون ١٫٦ ،٧٠٥ إم بي آي وهو التجارية، اآليل
كان أنه وبخالف ،(٢٠٠٨ عام دوالر مليون ١٢ يتعدى ما (أي األسواق إىل فيه طرح
الوقت من هائًال قدًرا أيًضا تطلب بها، ليوضع كبرية مساحة ويتطلب التكلفة باهظ
عدد َد َوحَّ األقىص، الحد إىل مواردهم ولزيادة األوامر، عليه تميل التي الشفرة لكتابة

ومواهبَهم. وقتَهم املهمة تلك مثل إلنجاز املؤهلني األفراد من قليل
عبثية بتفاعالت اتسمت التي الحاسمة، األعوام تلك إبان املربمجني ثقافة ظهرت
اإلبداَع الناتجُة الروُح قدرت متفانني. متخصصني بني تعاونية أنها إال وتنافسية
شفرة وخاصة املعلومات، إىل املجانيَّ الوصوَل ذلك من واألهم قدرهما، حق واالبتكاَر
األشخاص ألن وذلك املربمجني، عن املستخدمني تمييز ممكنًا يكن لم اآليل. الحاسب
املحرتفني كانوا فهؤالء بربمجته؛ قاموا من هم اآليل الحاسب استخدموا الذين الوحيدين
النهاية يف اكتسب املصطلح هذا أن ومع اآليل. الحاسب أجهزة الخرتاق األصليني
الفن. مستوى للكمبيوتر إجادته وصلت شخًصا األصل يف عنى فقد سلبية، دالالت
اآليل الحاسب أجهزة طرح حتى احتكارية برمجيات إىل الحاجة تظهر لم
جيتس بيل كتب ١٩٧٦ عام يف رصاًعا. ولد الذي األمر وهو األسواق، يف الشخصية
يطلق كان التي بالرشكة الوحيدان واملوظفان املشاركان املؤسسان — آلن وبول
الخطاب يستخدم لم للهواة»، مفتوًحا «خطابًا — «مايكروسوفت» حينها عليها
يرسقون غالبيتكم فإن الهواة، أغلبية لدى واضح هو «كما غرار عىل متصنًعا أسلوبًا
مخرتق عادة ذلك بعد أصبح ملا رصيحة إدانة كان بل ينتجونها»، التي الربامج
جيتس أشار عليها. القائمة املصدر وشفرة للربامج الحرة املشاركة وهو اآليل الحاسب
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يف بلغ ملايكروسوفت تجاري إصدار أول عن وآلن هو تلقاه الذي املقابل أن إىل
الحافز؟ هذا بمثل برنامًجا سيكتب عمن جيتس وتساءل ساعة، لكل دوالر ٢ املتوسط
يمكنه الذي الهاوي ذلك «من النهاية يف ألنه نظًرا محرتفني مربمجني الهواة احتاج
منتجه يوثق ثم بالنظام، العيوب كافة وإيجاد برمجة من سنوات ثالث عمل تكريس
ال كانت: التي سؤاله، عن اإلجابة توقع قط جيتس بوسع كان ما مجانًا؟» ويوزعه
املهمة تلك إلنجاز سنوات ثالث مدار عىل العمل يف التفاني يمكنه منفرد هاٍو يوجد

بسهولة. ذلك فعل استطاعوا الهواة آالف لكن للعزيمة؛ مثبطة بدرجة الشاقة

النبيلة املعركة خوض (1)

ريتشارد يدعى للتكنولوجيا ماساتشوستس بمعهد كمبيوتر عالم قرر ١٩٨٣ عام يف
إنشائها. يف جيتس ساهم التي الربامج صناعة ضد بمفرده حربًا يشن أن ستوملان
أجهزة مخرتقي مجتمع يف غامًضا ولًعا السابق يف كان ملا مسمى قدم هذا وبفعله
هارفارد بجامعة ليلتحق كامربيدج مدينة إىل ستوملان وصل فحسب. اآليل الحاسب
بمدينة سايد ويست أبر بمنطقة التحرر شديدة تنشئة ثمرة وهو ،١٩٧٠ عام
قال فقد األوان، قبل وناضج عدواني نحو عىل األطوار غريب شابٍّا كان وملا مانهاتن.
االصطناعي الذكاء مخترب إىل وصل حتى مقربني أصدقاء لديه يكن لم إنه ستوملان
الثالثة األعوام فيه سيقيض الذي املكان وهو للتكنولوجيا. ماساتشوستس بمعهد
الشفرات. لكتابة ويستيقظ مكتبه يف ينام التاريخ ذلك بعد حياته، من التالية عرش
الحاسب مخرتقي مجتمع انهيار بعناية ستوملان راقب الثمانينيات، أوائل يف
ترك للتكنولوجيا. ماساتشوستس معهد مخترب داخل السابق يف ازدهر الذي اآليل
برامج لتطوير مخصصة رشكات إلنشاء األكاديمية الدائرة وزمالئه أصدقائه معظم
أكثر — يونكس نظام حتى املرحلة، تلك يف املزدهر. اآليل الحاسب سوق تخدم خاصة
عىل احتجاًجا خاصة. ملكية أصبح — اآليل الحاسب أجهزة اخرتاق ثقافة عزز ما
شفرة عىل قائم تشغيل نظام إلنشاء محاولة وهو جنو، مرشوع ستوملان أسس ذلك
وليس «جنو لعبارة تكراري اختصار (وجنو مجانًا. متوفرة أو مفتوحة مصدر
لدى باأللفاظ التالعب إىل امليل عىل رائع مثال وهذا ،GNU-Not-Unix يونكس»

اآليل.) الحاسب مخرتقي
يف بها سمع من قليًال أن إال عادية، غري ثورة يف األوىل املحاولة تلك كانت
(مع للتكنولوجيا ماساتشوستس بمعهد كافة ارتباطاته ستوملان أنهى الوقت. ذلك
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كتابة يف ورشع مكتبه) يف والنوم املعمل باستخدام له السماح واصلت الجامعة أن
اآلخرين للمستخدمني تسمح بصيغة لكن يونكس، نظام عىل مرتكز تشغيل نظام
واألهم وتعديلها، ولصقها وقصها ونسخها ستوملان يكتبها التي املصدر شفرة رسقة
إىل انجذبوا ممن آخرون مربمجون وبدأ إليها، الخاصة إسهاماتهم إضافة ذلك من
ستوملان: قال جنو، بمرشوع معه العمل يف ستوملان نظام يوفره الذي السهل الوصول
أصبح أن إىل به الحال وانتهى تحسينات، وكتابة تحسينات طلب يف الناس «بدأ
نظام عىل معتمًدا كان جنو تشغيل نظام وألن األصل.» يف له خططت مما أفضل
اآلخرين للمربمجني السهل من كان الصغرية، امللفات آالف من يضم بما يونكس،
بوسعهم الذي الوقت ملقدار وفًقا عليها، العمل يمكنهم التي الصغرية األجزاء انتقاء
غري الحرة» الربمجيات «مؤسسة ستوملان أسس ١٩٨٥ عام ويف للمرشوع. تخصيصه
مستخدمي حقوق عن والدفاع اآليل الحاسب مستخدم حرية «تعزيز بهدف الربحية،
عمله دعم يف ستوملان الحرة الربمجيات مؤسسة ساعدت كافة». املجانية الربامج
الربمجيات «إن أفكاره: عن التعبري يف ساعدته أنها إىل باإلضافة جنو، بمرشوع
مصطلح تبني الحرة الربمجيات رواد من مجموعة أيدت ١٩٩٨ عام يف — الحرة
مسألة — الكتاب) هدف سياق يف مرتادفان (املصطلحان املصدر» مفتوحة «برمجيات
الحرية يف التفكري لك ينبغي املفهوم، هذا والستيعاب سعر، مسألة وليست حرية،
مجانية.» جعة عىل الحصول منظور من وليس الرأي، عن التعبري حرية منظور من
تقريبًا بمفرده ستوملان كان مجانًا، ابتكره الذي التشغيل نظام إتاحة خالل ومن
كان ١٩٨٦ عام وبحلول اآليل. الحاسب أجهزة مخرتقي ثقافة بقاء عىل يحافظ من
يف األهم الجزء أنه يزعم ما وهو — الربمجية «يس» للغة مرتجًما صنع قد ستوملان
واسع مربمج استيالء عدم ضمان سبيل ويف تماًما. مجانية بشفرة — التشغيل نظام
ما ستوملان قدم السوق، يف ذلك بعد يطرحه برنامج يف ودمجها الشفرة عىل الحيلة
العامة الشعبية الرخصة عام: بوجه وللثقافة املفتوح املصدر لحركة أكرب إسهاًما يعد
يتوفر أن جنو تشغيل لنظام العامة الشعبية الرخصة تشرتط لم جنو. تشغيل لنظام
برنامج أي يستخدم أن أيًضا بل فحسب، مجانًا الرخصة إطار يف يصدر يشء أي
وهو — املتمردين» «شفرة كتابه يف مودي جلني ويوضح نفسها. الرخصة «يتضمنها»
جنو لنظام العامة الشعبية «الرخصة قائًال: — املفتوح املصدر لحركة يؤرخ كتاب
شديد منهج وهو الخاصة، رخصتها إىل معها تُستخدم كانت التي الربامج «حولت»
املرتوكة»، «الحقوق بتعبري تُْعَرُف الصغرية الحيلة هذه وصارت الحرية.» لنرش الذكاء

امللكية. لحقوق كمضاد
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املربمجني من صغرية مجموعة جانب إىل ستوملان أنهى ١٩٩١ عام بحلول
نظام قلب أساًسا (وهو النواة املفقود؛ األخري العنرص أن بيد تقريبًا، جنو مرشوع
عامني قبل منه االنتهاء متوقًعا يكن ولم الكتابة، يف األصعب أيًضا كان التشغيل)
قليلة حفنة سوى جنو بمرشوع قط تسمع لم ذلك غضون ويف األقل، عىل آخرين
كل كان ولكن استخدامه. عن ناهيك اآليل، الحاسب أجهزة مخرتقي مجتمع خارج

التغيري. وشك عىل ذلك
اآليل الحاسب علوم يدرس فنلندي طالب نرش العام، ذلك من أغسطس/آب يف
تشغيل نظام «أصنع اإلنرتنت: عىل رسائل منتدى عىل رسالة تورفالدز لينوس يدعى
أن أود … جنو) غرار عىل واحرتافيٍّا كبريًا يكون لن إال، ليس (هواية (مجانيٍّا)
نظامه يكتب تورفالدز كان الناس.» معظم فيها يرغب التي السمات هي ما أعرف
نواة كتابة حتى ليصرب يكن لم إذ — لينكس عليه سيطلق ما رسعان — به الخاص
أن للمساعدة املفتوحة الدعوة هذه وستثبت الشديدة، لحماسته جنو تشغيل نظام
نظام تطوير يف املربمجني آالف شارك التاليني، العامني مدار فعىل هامة. نتائج لها
تحول كمبيوتر مخرتق «هواية» السابق يف كان «ما قائًال: مودي ويذكر لينكس،
عدد وزاد املستخدمني، عدد زاد أفضل، لينكس نظام أصبح وكلما «مجتمع»، إىل
إيجابية حلقة النظام: تطور رسعة وزادت واملشكالت، للعيوب املعالجني األشخاص

للغاية.» فائق بمعدل لينكس نظام تطور عجلة دفع يف تستمر
اآليل الحاسب أجهزة من بدءًا كافة، األجهزة عىل اليوم لينكس نظام يعمل
تيفو، مثل الرقمية الفيديو تسجيل وأجهزة الخلوي الهاتف أجهزة حتى الفائقة
تستخدم التي الشخيص اآليل الحاسب أجهزة ماليني من القليل ذكر سبيل عىل وذلك
فال جنو، لنظام العامة الشعبية الرخصة يستخدم لينكس نظام وألن لينكس. نظام
ضمان والنتيجة تجاري، ملنتج كأساس النظام استخدام يمكنها منفردة رشكة يوجد

ازدهارها. اإليجابية» «الحلقة هذه مواصلة
عام؛ بوجه املفتوح املصدر برامج مرشوعات نرش يف أيًضا لينكس نظام ساهم
تطوير بموقع اآلن جاٍر مفتوح مصدر مرشوع ١٧٥٠٠٠ عن يزيد ما اآلن يوجد
برمجيات املعروفُة الرشكاُت وتبنت ،Sourceforge.com فورج سورس الربمجيات
خادم برمجيات من املائة يف ٧٠ من يقرب ما يعمل واسع. نحو عىل املفتوح املصدر
وما املفتوح، املصدر مناهج باستخدام تطور الذي أباتيش، الويب خادم عىل الويب
املصدر برامج أيًضا تستخدم النطاق واسعة اإللكرتوني الربيد برامج نصف عن يزيد

54



البساطة شديدة بداية من انطالًقا

تنظيمية، هيئة أي إطار خارج بعمله — املفتوح املصدر مجتمع برهن املفتوح.
فمن التنظيم؛ ذاتية كانت ذكاءً الشبكات أكثر أن — أكاديمية مؤسسة أو كرشكة

الجمهور. إنه لينكس؟ نظام وضع
ما بقدر ما فلسفة بتعزيز متعلقة املفتوح املصدر برامج حركة كانت طاملا
الشفافية املفتوح املصدر نموذج مؤيدو يقدر جديدة. برمجيات بتطوير متعلقة كانت
عن يسفر أنه تصادف الغرباء أمام التطوير عملية فتح ألن وليس ذاتها، حد يف
املنادية املبادئ وليست املفتوح، املصدر نموذج فاعلية إن فحسب. أفضل شفرة
وحتى إم، بي كآي رشكات دفع ما له، األساس تشكل التي هي البرش، بني باملساواة
وتطوير املال الدخار كسبيل النموذج هذا تبني إىل األخرية، اآلونة يف مايكروسوفت

أفضل. منتجات
عىل قدرتها عامة، بصورة للغاية؟ فعالة املفتوح املصدر برامج يجعل الذي ما
املفتوح املصدر برامج ثقافة نارشي أحد لخص باملشاركة. األفراد من للعديد السماح
من كاف عدد وجود «عند كتب: حني جيًدا الجوهرية الفكرة هذه رايموند إس إريك
للغاية شائكة مشكلة يوجد ال أنه أي وظاهرة»؛ مكشوفة العلل كافة تصبح األعني،
أكرب مجموعة دوًما ستتوصل أخرى، بعبارة لحلها. محاولة شخص كل أجرى إذا
موهبة األشخاص أكثر لها سيتوصل مما أفضل حلول إىل األشخاص من تنوًعا وأشد
ووضع املنتجات وتصميم الرشكات كعلوم مجاالت يف باملثل ينطبق هذا واختصاًصا.
للجماهري. األعمال لتعهيد الرئيسية املبادئ أحد وهو الربمجيات، يف كما املحتوى

«الكاتدرائية مقال يف مرة ألول — برمجيات مهندس وهو — رايموند شعار ظهر
سلسة رشيقة بلغة مكتوب مقال وهو 2،١٩٩٧ عام مؤتمر يف قدمه الذي والبازار»
اسرتاتيجيات انتقال يف الهائلة فاعليته املقال هذا سيثبت تقنية، مصطلحات دون
بني مقالته يف ريموند قارن الربمجيات. غري أخرى مجاالت إىل املفتوح املصدر
الخاضع الهرمي املنهج الكاتدرائي» «املنهج فوصف الربمجيات، لتطوير منهجني
وقارن الصناعية، الثورة منذ املستخدمة املعيارية الطريقة كان الذي صارمة إلدارة
تجمعت األول الطراز من تشغيل «نظام لينكس، تشغيل بنظام املنهج هذا رايموند
كوكب ربوع يف املتناثرين املطورين من اآلالف مئات بجهود … كالسحر أجزاؤه

اإلنرتنت.» لشبكة الرقيقة الخيوط سوى يربطهم ال األرض،

وفوض وكثريًا باكًرا انرش — التطوير يف تورفالدز لينوس أسلوب «جاء
مفاجأة. — تمييز دون لالختالط مستعًدا وكن استطعت ما غريك إىل املهام
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لينكس مجتمع بدا بل السياق، هذا يف وموقر هادئ كاتدرائي ملبنى وجود ال
خالله ومن … مختلفة ومناهج برامج حول بالثرثرة يعج ببازار أشبه
سلسلة طريق عن يبدو ما عىل ومستقر مرتابط نظام يظهر أن يمكن

املعجزات.» من متعاقبة

كل فينسق البازار يف أما األعىل، من يشء كل ينسق الكاتدرائي املنهج يف
مقنًعا تخيًال رايموند يضع األسفل. من — األساس يف تنسيق هناك كان إذا — يشء
الذي األسلوب وهو بحيوية، ينطلق حصانًا يشبه أنه وهو املفتوح املصدر ألساس
ال «برسعة أنتجه بل فحسب، تماًما العيوب من يخلو تشغيل نظام عن يسفر لم
البداية يف مقاله رايموند عرض عندما الكاتدرائي». النظام بناة يتخيلها أن يمكن
يف نظرائه سوى أهميته يدرك لم ،١٩٩٧ عام لينكس» نظام مطوري «مؤتمر أمام
أيًضا. أهميته كثريًا أعرض جمهور سيدرك ما رسعان لكن الحاسب، برمجة عالم

املصادفة بمحض مؤثرون (2)

ويسرتن برشكة إديسون توماس عمل غضون ففي فيه. تسببنا ما دائًما ندرك ال
اكتشف بيل، جراهام ابتكره الذي الهاتف لتطوير ١٨٧٧ عام تليجراف يونيون
غضون ويف األسالك. عرب فحسب إرسالها من بدًال األصوات لتسجيل طريقة إديسون
مينلو مدينة بـ«ساحر الصحف لقبته الفونوغراف. عن النقاب كشف الشهر، ذلك
من وفريقه إديسون واصل هذا. يومنا حتى يصاحبه استمر لقب وهو بارك»،
يوم ذات ستستخدم أنها يتصور لم أنه إال الناطقة»، «آلته تطوير عملية املساعدين
تسجيل أدوات سوق عىل االستحواذ هو الفونوغراف من هدفه كان ترفيه. كوسيلة
اخرتعه الذي الفونوغراف حقق التالية، الثالثة العقود مدار وعىل التجارية، التقارير
إلدريدج وهو آخر، رجًال األمر اقتىض رائع. نحو عىل منه املرجوة املهمة إديسون
الشكل يف الفونوغراف إخراج شأنها من أخرى معرفية طفرة لعمل جونسون، ريفز
أحد مع فريًقا َشكََّل وطموًحا، ومقنًعا أنيًقا رجًال جونسون كان اليوم. نعرفه الذي
شعاًرا جونسون تبنى إديسون. اخرتاع من أقوى نسخة وأصدر إديسون منافيس
رشكته عىل وأطلق صاحبه»، «صوت إىل يصغي منتصبة بإذن كلبًا يصور جذابًا
ومع مخرتًعا، جونسون يكن لم «فيكرتوال». الفونوغراف عىل وأطلق «فيكتور»، اسم
يبتكر. كي مخرتًعا يكون أن املرء عىل فليس املسجلة، املوسيقى بصناعة نهض ذلك
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سانجر، الري يقصد لم الفونوغراف، اخرتع أنه يعرف إديسون يكن لم ومثلما
الجماهري. إىل األعمال تعهيد ثورة انطالق يف يتسبب أن سابق، فلسفة أستاذ وهو
اتضح أنه إال الربمجيات، تطوير سياق يف والبازار» «الكاتدرائية مقال رايموند كتب
املبادئ تقديم يف مؤثًرا دوًرا سانجر سيلعب براًحا. أكثر بعالم متصل املقال أن
يف ذلك يعرف يكن لم أنه مع الناس، من أكرب قطاع إىل رايموند مقال يف املذكورة
بن عمره صديق مع العشاء ليتناول جلس عندما ،٢٠٠١ عام الثاني يناير/كانون
كوفيتز كان جريل. آند بار باسيفيك مطعم يف دييجو سان يف االثنان تقابل كوفيتز.
معلومات مهندس ليعمل كونيكتيكت، بوالية جرينتش مدينة من مؤخًرا انتقل قد
الدراسة سانجر ترك رفيقه. من العكس عىل مرًحا، كوفيتز وكان محلية، برشكة
القرار اتخذ هل الوقت ذلك يف يتساءل وكان فحسب، واحد بعام قبله األكاديمية
األمور تكن ولم املوسوعات، تجديد عىل الجديدة وظيفته اقترصت ال. أم الصحيح

هباءً.3 جهوده كافة تذهب أن سانجر خيش األمر، واقع ويف يرام، ما عىل تسري
اهتمامه عىل سانجر حافظ الخاص. القطاع يف لسانجر األوىل املهنة تلك تكن لم
واي أوف ريفيو سانجرز موقع أنشأ ١٩٩٨ عام ويف الطفولة، منذ اآليل الحاسب بعالم
بعام املتعلقة لألخبار وافية خالصة فيه يعرض Sanger’s review of Y2K كيه تو
انتهت وشيكة. كارثة تجنب إىل التواقون املعلومات تكنولوجيا مديرو يقرؤها ٢٠٠٠
نهًما سانجر لدى تركت لكنها األلفية، قدوم مع اإلخبارية التقارير تلك صالحية
أعمال رجل وهو ويلز، جيمي أن ذلك بعد سمع باإلنرتنت. مرتبطة أخرى ملغامرة
اإلنرتنت، عىل الفلسفية املناقشة منتديات من سطحيًة معرفًة سانجر يعرفه ثري

فيها. يستثمر اإلنرتنت عىل مرشوعات عن يبحث
لدى كان لكن الثقافية، األخبار عن ملخص عمل حول ويلز إىل سانجر تحدث
أصبح وقد املايض، يف اآليل الحاسب بشفرات يعبث ويلز كان أخرى. أفكار ويلز
بعد سانجر وتذكر ستوملان. أطلقها التي الحرة الربمجيات بحركة مفتونًا مؤخًرا
والبازار».» «الكاتدرائية أقرأ أن عىل إرصاره هو جيمي فعله يشء «أول قائًال: ذلك
مسمى من مأخوذ اسم (وهو نوبيديا، تسمى موسوعة عن فكرة يمتلك ويلز كان
منذ وأمثالها الربيطانية املوسوعة غرار وعىل بستوملان). الخاص جنو تشغيل نظام
موسوعة ستجمع ،١٧٥١ عام إنسايكلوبيدي موسوعة ديدرو دينيس أصدرت أن
يشء كل سيكون التقليدية، املرجعية األعمال تلك من العكس وعىل الخرباء. نوبيديا
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أي شأن شأنه املتطوعون، ويحرره مجانًا اإلنرتنت عىل متوفًرا نوبيديا بموسوعة
الوقت. ذلك يف األمر بدا هكذا أو — مفتوح مصدر مرشوع

ذلك مع به، «مفتونًا» أصبح — يذكر كما أو — سانجر لب املرشوع سحر
الهواة قدرة يف الشكوك تساورهما كانت إذ التحفظات، بعض وويلز هو له كان
توىل ذلك، مع بالثقة. جديًرا مرجعيٍّا عمًال تصوراه ملا هادفة بمعلومات اإلسهام عىل
رشع الفور وعىل ٢٠٠٠ عام الثاني يناير/كانون يف نوبيديا تحرير رئاسة سانجر
وعىل معارفه. من جامعيني أساتذة من الغالب يف يتألف استشاري مجلس تشكيل يف
املحررين النتقاء مفصًال منهًجا واملجلس سانجر أسس التالية القليلة األشهر مدار
شاقة مراجعة بعملية املدخل هذا يمر حتى مدخًال، متطوع يكتب إن وما املحتملني،

الوقت. من الكثري تستهلك مراحل سبع من
ومراجعة كتابة لدى وسانجر ويلز وتحمس تتطور، نوبيديا أن بدا البداية يف
مقاالت عدة مرت العام ذلك صيف وبحلول الربيع، بحلول مقاالت بضع ونرش
ويلز تصور أخرى. حفنة وصلت التالية الشهور مدار وعىل نفسها، بالعملية أخرى
وعندما قط، يأت لم الطوفان أن إال فيضان، إىل ستتحول قليلة قطرات أن وسانجر
تقريبًا. مقاالت عرشة سوى نوبيديا تنرش لم العشاء، عىل وكوفيتز سانجر تقابل
أشد — موسوعة إنشاء يف رايموند بازار استخدام اعتزما وسانجر ويلز أن ومع
ولم أخرى، كاتدرائية بإنشاء الحال بهما انتهى — طموًحا املعارف جمع أساليب

الصدد. ذلك يف للغاية مؤثرة تكن
قد برنامًجا يعرف إنه وقال به، أخربه كنت ملا بن «استمع سانجر: يقول
وارد يدعى معروف مربمج كتب قليل بوقت املصريي عشائهما قبل العملية.» يوسع
تبادل تيسري منه الهدف كان ويب، ويكي ويكي يدعى صغريًا برنامًجا كانينجهام
الربمجيات مطوري من الصغري واملجتمع كانينجهام أن بيد املربمجني، بني املعلومات
أوسع ضمنية معان عىل انطوى أنه أدركوا الربنامج استخدم من أوائل كانوا الذين
من محدود ال لعدد — هاواي بلغة «رسيع» وتعني — «الويكي» تتيح نطاًقا.
ذلك، من األدهى بل واحدة. ويب صفحة عىل نصوص وتحرير إنشاء املستخدمني
االطالع يمكنه الصفحة إىل يدخل شخص أي أن يعني وهذا تعديل، كل الويكي تتتبع
ذات املواقع كانت ٢٠٠١ عام أوائل ويف أجراها. ومن أجريت التي التغيريات عىل
بالتكنولوجيا، املهووسني) (أو املشتغلني بهؤالء ا خاصٍّ مجاًال تزال ال الحر املحتوى
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الويكي تكنولوجيا استخدام نوبيديا ملوسوعة يتسنى كيف لسانجر كوفيتز فرشح
ومراجعتها. وتحريرها باملوسوعة بمقاالت لإلسهام الشاقة العملية إلرساع

منطقيٍّا األمر «بدا قائًال: ويتذكر يقتنع، لكي املجهود من الكثري سانجر يحتج لم
وكتبت الليلة تلك الحق وقت يف [ويلز] بجيمي هاتفيٍّا اتصلت أنني أعتقد الفور، عىل
أيًضا ويلز رأى التايل.» اليوم ظهرية قبل الويكي استخدام يف للبدء رسميٍّا طلبًا له
ما تكن لم الرسعة أن مع العملية، من اإلرساع يف الويكي برنامج إسهام إمكانية
مستثمًرا الشخصية ثروته كسب نفسه ويلز أن ومع األول. املقام يف تفكريه شغل
بل نوبيديا؛ يمول من هو يكن فلم التسعينيات، يف بشيكاغو اآلجلة العقود سوق يف
بوميز تسمى اإلنرتنت عىل بوابة وهو ربًحا، أقل مرشوع طريق عن يتم التمويل كان

خفيفة. إباحية أفالًما — أخرى أشياء بني من — تقدم Bomis.com
يتغري األموال رءوس فاستثمار يتغري، ال بالجنس البرشي االهتمام كان إذا
قطاع باقي مع جنب إىل جنبًا تعاني اإللكرتونية بوميز بوابة كانت وقد هائل؛ بقدر
وشيكة، ليست املتوقعة اإلسهامات كمية أن واضًحا أصبح ما وبعد التكنولوجيا.
اإللكرتوني هيكلها تصميم تغيري خاللها من لنوبيديا يمكن طرق عدة سانجر اقرتح
الساعة يف مرتفعة أجور دفع تضمن الطرق هذه جميع أن بيد العملية، من لإلرساع
مؤخًرا غريت الربيطانية املوسوعة أن سوءًا األمر زاد وما املحرتفني. الربمجيات ملطوري
مجانًا، متوفًرا وجعلته الويب عىل بها الخاصة مدخل ألف املائة ونرشت توجهها
تبدو — حرة موسوعة إنشاء — نوبيديا من الكاملة الغاية جعل يف تسبب الذي األمر
الرخصة نوبيديا استخدمت الربيطانية، املوسوعة من النقيض (عىل رضورية. غري
املحتوى نسخ للمستخدمني مسموح أنه أي ستوملان، ريتشارد ابتكرها التي العامة
اقرتح عندما ٢٠٠١ عام الثاني يناير/كانون ٣ يف ثم من فقط) قراءته وليس مجانًا،
إنقاذ تتضمن فكرة ألي ويلز لدى قبوًال وجد حر، محتوى ذات نوبيديا جعل سانجر
يجب الفضل أن ويلز ادعى (ملعلوماتك، عليها. املال من املزيد إنفاق دون نوبيديا
طلبات لعدة يستجب لم الحظ، ولسوء لويكيبديا، مؤسًسا بوصفه وحده له يعود أن

الكتاب.) لهذا معه صحفي حوار إلجراء
تحويل يستطع لم ويلز، من األخرض الضوء عىل سانجر حصل أن بعد حتى
مجتمًعا نوبيديا جمعت فحسب. الرسمي باألمر إال حرة موسوعة إىل نوبيديا موسوعة
ينزع لم حولها، املتطلعني املوسوعات ومؤلفي والفالسفة الجامعيني األساتذة من
من البداية عليهم أن بنوبيديا املشاركني وإخبار سنة مدة دام عمل هدم إىل سانجر
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سانجر بدأ كوفيتز، بن صديقه مع املصريي عشائه عىل أيام تسعة مرور وبعد جديد.
إنشاء حول قصرية ذاتية سرية يف سانجر كتب لنوبيديا. حرة موسوعة أول تنفيذ
النوبيديا، من جزءًا بوصفها الحرة املوسوعة إنشاء املبدئية فكرتي «كانت ويكيبديا:
النوبيديا تغذية يمكن املحتوى من سلسلة لتطوير الناس عامة أمام وسيلة وتكون
يف بالخربات معتمدة شهادة املؤلفون يحمل أن النوبيديا موسوعة اشرتطت بها.»
«مجلس أعضاء من املطلقة األغلبية أن اتضح ذلك «مع عنه. يكتبون الذين املجال
رسور بكل سانجر يقر حرة» موسوعة يف االشرتاك يف يرغبوا لم االستشاري» نوبيديا
واملوثوقية، الدقة عىل اهتمامهم «انصب هذا: ليومنا هذه النظر لوجهة مؤيًدا كان أنه

االهتمام.» هذا شاركتهم وقد
فوفًقا التحفظات. هذه يشاركه الناس عامة من أكرب قطاًعا أن يبدو ال ولكن
غضون يف مقاًال عرش سبعة املساهمون أنشأ مونثيل، أتالنتك مجلة يف نرش ملقال
أربعة ووصل شهر، بعد مقاًال وخمسني مائة إىل الرقم هذا وارتفع أسابيع، ثالثة
وسبعمائة آالف ثالثة إىل ليصل الزيادة وواصل أبريل/نيسان شهر بنهاية أضعاف
شهدته معدل أي كثريًا يفوق رسيع نمو معدل وهو أغسطس/آب، شهر بنهاية مقاًال
الخرب انتشار بداية مع املدخالت عدد بنفسرسعة يزداد املساهمني عدد كان نوبيديا.
ويكيبديا تألفت العام نهاية بحلول املعلومات. لجمع الحر الجديد املنهج هذا حول
يكن لم قادم. هو بما يوحي ال الرقم هذا حتى ولكن مقال، ألف عرش خمسة من
األوىل األعوام مدار عىل أيًضا، يزداد النمو معدل كان بل فحسب، يزيد املقاالت عدد
من حالة إىل وصل حيث فحسب، مؤخًرا حتى الرسيع النمو هذا استمر وجودها من
يساوي ما — مقال مليون ٢٫٢ اآلن ويكيبديا تضم للهول! يا لكن والثبات؛ االستقرار
فقط. اإلنجليزية باللغة — الربيطانية املوسوعة يف املوجودة املدخالت عدد ضعف ٢٣
مجاالت عىل وستوملان رايموند أفكار يطبق من وحدهما وويلز سانجر يكن لم
عن بلهفة يبحثان وسانجر ويلز فيه كان الذي تقريبًا ذاته الوقت ففي جديدة،
يطبق كانيفسكي بوب كان الناشئة، املفتوح املصدر ذات املوسوعة إلنقاذ أفكار
برمجيات مهندس كانيفسكي كان الكوكبية. الجيولوجيا عىل املفتوح املصدر أفكار
بوالية صانيفيل مدينة من بالقرب ناسا لوكالة التابع آميس بحوث بمركز يعمل
الذي املوزعة الحوسبة نموذج تطبيق طريقة إىل التوصل يحاول كان كاليفورنيا،
يستقبلها كان التي الصور تحليل مشكلة عىل هوم آت سيتي مرشوع يف استخدم

املريخ. كوكب من الوقت ذلك يف األبحاث مركز

60



البساطة شديدة بداية من انطالًقا

جيولوجيا عاملة وهي جيوليك، بفرجينيا كانيفسكي اتصل ٢٠٠٠ عام صيف يف
علماء مهمة من كبري جزء يتضمن سؤال. ولديه آميس، بحوث بمركز كوكبية
األرضية التجاويف غرار عىل وقياسها األرضية التضاريس تحديد الجيولوجيا
تضحك وهي جيوليك تقول الصناعية. األقمار صور يف والوديان الجبلية والنتوءات
للضجر املثرية املهمة تلك ولكن كثرية.» عاملة أيدي املهمة هذه «تتطلب خافتة: ضحكة
الجيولوجيا علماء من وزمالؤها فرجينيا تبحث ضخم. مردود إىل تؤدي أن يمكن
ذهابنا أسباب أحد «هذا وتقول: مياه، وجود عىل دالئل عن الكون ربوع يف الكوكبية
أن املمكن فمن مياه، هناك كان وإذا مياه، وجود عىل دالئل عىل للعثور املريخ: إىل

حياة.» هناك تكون
بها جاءت التي كافة املريخ لصور الثمينة املجموعة وضع كانيفسكي أراد
بالعمل للقيام الهواة ودعوة اإلنرتنت، عىل السبعينيات يف الفايكنج مركبة رحالت
األمر: يف ترتاب جيوليك كانت وقياسها. األرضية األشكال بتحديد الخاص الروتيني
حول بالفعل شكوك لدي كان فعًال؟» األمر سينجح «هل خلدي: يف يدور «كان
مر وآخر األصلية حالته يف منخفض بني التمييز مدربني غري مراقبني بوسع هل
واملياه للرياح للتعرض نتيجة فمتآكل الثاني أما متموجة، حوافه (األول بتغيريات
وجيوليك كانيفسكي فكر ثم من السنني). مليارات عرب املريخ سطح فوق هبت التي
لدى كان األمر؛ سيختربون الجماهري، أيادي يف الثمني العمل وضع قبل وسط، حل يف
كوكب بصور األرضية للمنخفضات هائلة بيانات قاعدة إىل الوصول إمكانية جيوليك
والثمانني الثمانية لجيوليك زميلة تصفحت بالفعل. وُفهرست ُصنفت التي املريخ
الفايكنج رحالت صور يف ظهرت التي الصدمية الفوهات لتحديد جميعها صورة ألف
األمر واستغرق االنضباط، شديدة «كانت عنها: جيوليك تقول وقياسها. وتصنيفها

عامني.» منها
مجتمع من وطلبت اإلنرتنت عىل كلها البيانات قاعدة هدوء يف ناسا وكالة نرشت
املحرتفني مساعدَة ناسا تجريها خطوة لكل املتابعني الفلك علماء من اإللكرتوني الهواة
مثالية، حالة دراسة كانت وركرز» «كليك اسم الربنامج عىل وأطلقت الصور. تحليل يف
البيانات قاعدة وهي تحكم بيانات مجموعة يملكان كانا وكانيفسكي جيوليك ألن نظًرا
تحليل يف املشاركني من آالف بضعة نجح شهر غضون ويف بالفعل. منها انتُهي التي
بصدمة وكانيفسكي جيوليك من كل وشعر البيانات، بقاعدة موجودة صورة كل
جيولوجيا عاملة من استغرقت التي نفسها املهمة من فقط املتطوعون يرسع فلم سارة،
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مرشوع يحاكي الدقة. من مماثلة بدرجة أيًضا أنجزوها بل إلنهائها، عامني كوكبية
مهمة ُوزَِّعت أوًال، األوجه. من العديد يف لإلنتاج املفتوح املصدر نموذج وركرز كليك
وأخريًا، املحتملني. املشاركني عدد عىل قيد هناك ليس ثانيًا، ضخمة. شبكة عرب هائلة
وركرز كليك ملرشوع يتسنى بحيث ومنفصلة، صغرية مهام إىل نفسه العمل َم ُقسِّ
الشخص إىل باإلضافة فراغ، وقت دقائق خمس سوى يملك ال الذي الشخص استغالل
الربكانية، الفوهات قياس من أفضل يفعله شيئًا األسبوعية العطلة يف لديه ليس الذي
دراسة أظهرت فقد املرشوع؛ نجاح يخص فيما األهمية يف غاية األمر ذلك أن واتضح
سابقني. مشرتكني يد عىل اكتمل املرشوع من املائة يف ٣٧ أن ناسا أجرتها واحدة
تكن لم املرة هذه لكن ،٢٠٠٦ عام مجدًدا وركرز كليك مرشوع ناسا بدأت
املوجودة األرضية التشكيالت تحليل عن مسئولني اآلن املتطوعون أصبح تجريبية،
املريخ. حول تلف التي رايز هاي كامريا ترسلها التي الدقة عالية الصور بآالف
جيوليك: تقول الدقة.) عايل للتصوير العلمية التجربة ملصطلح اختصار رايز (هاي
يف يوميٍّا دقائق عرش الناس يقيض العلوم، يف األثر بالغ لذلك يكون أن املمكن «من
واألعمال الروتيني بالعمل القيام يتولون إذ لنا، كبرية مساعدة أنها إال ذلك، فعل
الفكرية باألعمال للقيام للعلماء الوقت يوفرون وبذلك كثرية عاملة أيدي تتطلب التي
خالل من الطيور علم يف ثمينة إسهامات الهواة الطيور مراقبو قدم وكما الشاقة.»
علم يف أيًضا إسهامات وركرز كليك بمرشوع العاملون يقدم البيانات، جمع جهود
املفتوح املصدر نموذج أن عىل مثريًا برهانًا وركرز وكليك ويكيبديا قدمت الكواكب.
أن قبل طويل وقت يميض ولن الربامج، عن بعيدة مجاالت عىل تطبيقه يمكن

كثريًا. أبعد مجاالت يف آخرون يستخدمه

االخرتاع براءات ومشكلة للجماهري األعمال تعهيد (3)

أواخر يف األخرية. اللحظة قرارات عىل كثريًا تعتمد األقدار أن العجيب من
بجامعة السياسة علم أستاذ — ويرب ستيفن كان ٢٠٠٥ عام األول أكتوبر/ترشين
قاعة إىل يعرفهم ممن ذكاءً الناس أكثر من ببعض يجتمع — ببريكيل كاليفورنيا
مشارك ومؤلف ويرب كان التجارة. مستقبل عن للتحدث مانهاتن بمدينة مؤتمرات
ذوي أشخاًصا وأرادا القيمة» لخلق املفتوح املصدر «مناهج عن كتابًا يؤلفان
رئيس لنائب سابق مستشار املدعوين بني من كان حجتنا». لـ«تدعيم واسع نفوذ
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املسئولني كبار من والعديد هارفارد جامعة نرش دار من ومحرر جور آل الجمهورية
اقرتح االجتماع، من واحد يوم وقبل ذلك، وبعد بنيويورك. االستشارية بالرشكات
وهي نيويورك حقوق بكلية الجامعية األستاذة نوفيك، بيث يدعو أن ويرب مضيف
اقتسام عن بعيدة ذكريات ويرب تذكر القانونية. املجاالت يف رسيٍّا عميًال يشبه ما
بيع بمتجر نفسها من واثقة ذكية امرأة مع املدخن السلمون وسمك البيجل خبز
نوفيك رفضت الدعوة. وأرسل أعوام، بضعة قبل سايد ويست بآبر جاهزة أطعمة
ساعة املرور ستحاول أنها بيد أخرى، ترتيبات لديها أن معللة تقريبًا، ويرب دعوة

اثنتني. أو
مجموعة اجتمعت العام، من الوقت ذلك يف املتعاد غري عىل مشمس دافئ يوم ويف
رشكة بمكاتب نوافذ بها ليس مؤتمرات غرفة يف ويرب اختارهم الذين املحنكني الخرباء
الحادية الساعة بعد نوفيك حرضت ماديسون. بجادة استشارية رشكة وهي مونيرت،
براءات ملف أدار محاٍم وهو كابوس، ديفيد بجانب ويرب أجلسها بقليل. صباًحا عرشة
أنشأت جاد. حديث أطراف االثنان تجاذب ما ورسعان إم، بي آي برشكة االخرتاع
املحامني من إلكرتوني مجتمع وهو الديموقراطية»، تخطيط عمل «ورشة نوفيك
القانوني، اإلصالح مجال يف التعاونية للجهود املتفانني والطالب الجامعة وأساتذة
التمحيصواملراقبة أمام الرسية النظم لفتح القانوني بامليدان املؤيدين أهم أحد وكانت

تحديًدا. اهتمامها بؤرة االخرتاع براءات نظام أصبح واآلن العامة،
يف استخدمته نظام إصالح يف إم بي آي رشكة ترغب أن الغريب من يبدو
اخرتاع براءة ٣١٢٥ عىل التكنولوجيا عمالق حصلت فقد عظيمة. إنجازات تحقيق
اخرتاع برباءات الرشكة به تفوز الذي التوايل عىل عرش الخامس العام — ٢٠٠٧ عام
من يقرب ما إم بي آي رشكة تنفق املتحدة. الواليات يف أخرى رشكة أي من أكثر
إنجازاتها ملف ويتجاوز والهندسة والتطوير البحث عىل سنويٍّا دوالر مليارات ٦
هذا أن بيد وحدها.4 املتحدة الواليات يف اخرتاع براءة ألف وعرشين ستة النشط
١٩٩٠ عام فمنذ باهظة؛ بتكلفة مصحوبًا يأتي الفكرية امللكيات من الهائل القدر
الضعف، يتجاوز ما إىل املتحدة الواليات يف االخرتاع براءات حول النزاعات عدد تزايد
ومثل دوالر، مليون ٢ من يقرب ما القضائية املنازعات هذه مثل تكلفة متوسط وبلغ
براءة ألف وعرشين ستة يملك ال فهو كابوس، لديفيد يومي كابوس املنازعات هذه
والتفاهة، بالجشع تتسم قضائية دعوى ألف وعرشون ستة لديه كان بل اخرتاع،

التعقيد. وشديدة
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إذ املؤتمرات غرفة يف ونوفيك كابوس ظل الغداء، لتناول املجموعة تفرقت عندما
مجموعة أمام ثوريٍّا اقرتاًحا مؤخًرا قدمت قد نوفيك كانت محتدم. نقاش يف انهمكا
ويكي، موقع عىل االخرتاع براءات تسجيل طلبات بوضع يفيد الزمالء صفوة من
طلبات ونرش االخرتاع، براءات ُمَقيِّمي توجيه يف لإلسهام عامة بصورة الناس ودعوة
ومراجعتها قراءتها فرد أي يستطيع حيثما اإلنرتنت عىل االخرتاع براءات عىل الحصول
براءات مراجعة إىل الصلة ذات الخربات ذوي األشخاصمن سينجذب عليها. والتعليق
اإللكرتونية، باملوسوعة اإللكرتوني املجتمع يعتني مثلما خربتهم، مجاالت يف االخرتاع
يحدث قد األمر هذا أن نوفيك وأوضحت الخربة، ملجاالت وفًقا نفسه وينظم ويكيبديا،

الحايل. االخرتاع براءات نظام يف هائًال تطوًرا
منهًجا يناقش إم بي آي برشكة فريقه كان الذي لكابوس، مألوفة الفكرة بدت
عىل الفكرية امللكية مجال داخل إجماع ظهر األخرية األعوام يف األمر. واقع يف مماثًال
الجدال ولكن ذلك، يف جدال أي هناك يكن ولم عيوب، به االخرتاع براءات نظام أن
عىل االخرتاع براءات طلبات نصف عن يزيد ما حصل لقد إصالحه. كيفية حول كان
كابوس: يقول واملتداخلة. الغامضة االخرتاع براءات من فوىض إىل أدى مما املوافقة،
بمقدورنا، يكون ال حيث إىل االخرتاع براءات حول النزاعات هذه يف الحال بنا «ينتهي
وفريقه كابوس توصل منها.» الهدف تحديد أصحابها، حتى وال القضاء، بمقدور وال
املجالت تستخدمه نظام وهو النظراء، مراجعة أمام االخرتاع براءات إتاحة فكرة إىل
التعليق إىل املثال سبيل عىل العضوية الكيمياء علماء من العديد تدعو حيث العلمية
نوفيك. تقرتحه كانت مما يقرتب لم األمر هذا أن إال زمالئهم؛ أحد كتبه بحث عىل
إنتاج نموذج من أيًضا بل األكاديمية، البيئة من فقط إلهامها نوفيك تستوح لم
اإلنرتنت ظواهر يف أيًضا واملستخدم املفتوح املصدر برامج يف املستخَدم املجتمع
وقاعدة أمازون بموقع املستخدمون يقدمها التي املنتجات كمراجعات املعارصة،
فيها يحاول التي ياهوو!» «إجابات وخدمة بي دي إم آي اإلنرتنت عىل األفالم بيانات
اإلجابة — مدهش نحو عىل مرتفعة نجاح بمعدالت — عشوائيٍّا اجتمعوا أشخاص
حفنة لوال األمور هذه من أيٍّ وجود تخيل الصعب من باملثل. العشوائية أسئلتك عن
يقرتحون ممن ستوملان، كريتشارد موقفهم، عىل الثابتني التقاليد عىل املتمردين
ونرشها. املعلومات إنتاج بها ينبغي التي الكيفية حول للغاية تقليدية غري أفكاًرا
يف املفتوح املصدر منهج أساًسا للجماهري األعمال لتعهيد الجهود هذه مثل تبنت
محاولة يف األول نوفيك اقرتاح يكن لم الربمجيات. بخالف أخرى منتجات صنع
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أشدها بني من كان لكنه الضخمة، اإلنرتنت مجتمعات يف املتأصلة الحكمة استخدام
الحماية منح وهي الحكومية، الوظائف أجل إحدى إسقاط إىل هدف ألنه وذلك ثورية

املبتكرة. واألفكار لالخرتاعات القانونية
وبعد الخوف، من وبيشء والفضول باالهتمام يشعر وهو االجتماع كابوس غادر
لتنفيذ مًعا العمل بدء واقرتح حديثهما ملواصلة بنوفيك اتصل أيام بضعة مرور
إال للغاية، فعالة كانت خطتها أن رأينا أننا «أخربتها قائًال: كابوس يتذكر االقرتاح.
عىل سيادتها عن تتخىل أن املتحدة الواليات حكومة مطالبة حد إىل نتمادى لن أننا
وهو العالم يف اخرتاع براءات حامل أكرب أن حقيقة مجرد إن االخرتاع.» براءات منح
تعهيد يناقشان كانا ييل بجامعة تدريبها تلقت قانون وأستاذة إم بي آي رشكة
نموذج إليه ذهب الذي املدى عىل عالمٌة هو الجماهري إىل االخرتاع براءات مراجعة

املفتوح. املصدر برامج بحركة املعزز اإلنتاج
الواليات يف االخرتاع براءات بها تمنح التي الطريقة مع يتناقض قد يشء ال
مخرتع يتوصل حاليٍّا: يجري ملا عاًما تصوًرا إليك االقرتاح. ذلك من أكثر املتحدة
ملكتب اإللكرتوني املوقع من اخرتاع براءة طلب بتنزيل بعدها فيقوم نرية، لفكرة
مع ويرفق الطلب باستكمال يقوم ثم األمريكي. التجارية والعالمات االخرتاع براءات
ويرسلها رضورية، يراها مناسبة داعمة ووثائق فنية أوصاف أو رسومات أي الطلب

هاتفه. بجوار يجلس ثم االخرتاع، براءات مكتب إىل
محظوًظا، اخرتاع براءة عن الباحث كان إذا أما طويًال، الطلب مقدم سينتظر
تقديم بني الوقت متوسط وهو ونصف، عامني غضون يف طلبه حول قراًرا يتلقى فقد
املتحدة الواليات بمكتب يوجد القرار. ووصول اخرتاع براءة عىل للحصول طلب
االخرتاع براءات من كومات الراهن الوقت يف التجارية والعالمات االخرتاع لرباءات
االخرتاع؛ براءات ُمَقيِّم مكتب إىل حتى تصل لم طلب مليون عن تزيد املرتاكمة،
يحصلون وال شاقة عمل أعباء لديهم بأن يشتهرون االخرتاع براءات ُمَقيِّمي إن حتى
تقييم مسئول ٥٥٠٠ من قليًال يدنو ما الراهن الوقت يف هناك مجزية. أجور عىل
وصل حتى برسعة االخرتاع براءات طلبات عدد ازداد فيما االخرتاع، براءات بمكتب
سوى االخرتاع براءات ُمَقيِّمي بوسع ليس لذلك ونتيجة .٢٠٠٧ عام ٤٦٧٠٠٠ إىل

الطلبات.5 أعقد ملراجعة املتوسط يف ساعة، عرشين تخصيص
«السجل أوًال يحدد أن من بد فال طلب، وأمامه االخرتاع براءات ُمَقيِّم يجلس عندما
ذات منشورة أخرى مادة وأي السابقة االخرتاع براءات يتضمن الذي السابق» التقني
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أسنان لفرشاة فكرة لديه املخرتع كان إذا للفحص. الخاضع الطلب بموضوع صلة
فيجب ،(٥٠٤٤٠٣٧ رقم اخرتاع براءة فهذه تضحك، (ال املثال سبيل عىل موسيقية
ماليني سبعة تضم التي الهيئة بيانات قاعدة يف البحث االخرتاع براءات مقيم عىل
تكرار سوى ليست املوسيقية األسنان فرشاة من يجعل قد يشء أي عن اخرتاع براءة

سابق.6 الخرتاع
املهمة أن إال املوسيقية، األسنان فرشاة عن الحديث سياق يف ممكنًا ذلك يكون قد
فعًال موجود لعنرص معقًدا تطويًرا االخرتاع براءة تكون عندما كثريًا أصعب تصبح
والعالمات االخرتاع براءات مكتب يتعامل لم ٢٠٠٥ عام حتى برمجية. شفرة من
(كذلك باملكتب، للعمل ل مؤهِّ أنه عىل اآليل الحاسب علوم يف التدريب مع التجارية
التجارية والعالمات االخرتاع براءات مكتب إىل يذهبون الربامج مهندسو يكن لم
عىل مدربون ُمّقيُِّمون به يعمل االخرتاع براءات مكتب كان ثم من أيًضا) األمريكي

جيتس. بيل يحري قد طلب تقييم يحاولون العضوية الكيمياء
االخرتاع، براءات مراجعة عملية تفاصيل يعرفون ال من الناس عامة فقط ليس
وفًقا الناس. عامة إىل للوصول وسيلة لديهم ليست االخرتاع براءات ُمَقيُِّمو أيًضا بل
يستشري «ال األمريكي، التجارية والعالمات االخرتاع براءات بمكتب التنظيمية للقواعد
فالخوف اخرتاع» براءة مراجعة عملية غضون يف خارجيٍّا عنًرصا االخرتاع براءات ُمَقيُِّم
العديد إن حتى شبهات، محل الهيئة حيادية يضع قد االتصال هذا مثل أن من هنا
االخرتاع. براءة ملراجعة مصدًرا اإلنرتنت استخدام تحظر الهيئة داخل األقسام من
الذين العمل بأعباء املثقلني االخرتاع براءات ُمَقيُِّمي فعل رد جاء عام، بوجه
منح حيث من ينبغي مما أكثر الحذر توخوا إذ للمتوقع؛ طبًقا االطالع حسن ينقصهم
املتضاربة، املطالبات من التشابك شديدة عقدة وجود يف هذا تسبب االخرتاع. براءات
التشوش حالة الرشكات استغلت الصعوبة. يف غاية كابوس مهمة جعل الذي األمر
ففي االخرتاع. براءات من طلباتها إيداع وضاعفت االخرتاع براءات مجال يف القائمة
هدفها رفعت قد مايكروسوفت رشكة أن تايمز نيويورك صحيفة ذكرت ٢٠٠٥ عام
طلبات بني ومن آالف، ثالثة إىل سنويٍّا اخرتاع براءة ألفي من الطلبات تقديم من
مالحظة إنشاء وطريقة «نظام مايكروسوفت رشكة بها تقدمت التي االخرتاع براءات
بمستند». وإزالتها فارغة مسافة و«إضافة إجرائها» أثناء هاتفية بمكاملة متعلقة

فيوضح بالهينة، ليست االخرتاع براءات يف الهائلة الزيادة هذه نتائج أن إال
مصدًرا االخرتاع براءات حول القضائية املنازعات أصبحت رشكات «هناك كابوس:
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فقط وتهدف أبًدا استخدامها ينوون ال اخرتاع براءات فلديهم إليراداتها، أساسيٍّا
التي القصص ودخلت االخرتاع»، براءات «صيادو الرشكات هذه عىل يطلق لالبتزاز.»
رشكة هددت ٢٠٠٦ مارس/آذار ففي األساطري؛ نطاق الرشكات هذه حول نسجت
هواتف عن للبحث العالم حول مسئولني بإرسال بي تي إن وهي اخرتاع لرباءة مالكة
بريي بالك هاتف صانعة موشن، إن ريرسش رشكة ضد قضيتها أدت عندما عامة
تي إن لرشكة موشن إن ريرسش رشكة ودفعت الخدمة، إغالق إىل االنتشار، واسع
هناك أن الواضح من القضية. لتسوية دوالر مليون ٦١٢٫٥ بـ تقدر تسوية بي

االخرتاع. براءات عملية إلصالح فعله من بد ال شيئًا
اقرتاحها عىل نوفيك مع بالعمل محاميه كابوس أمر األول، االجتماع بعد ورسيًعا
قاطع تصديق بمنزلة ذلك كان العام. النقد أمام االخرتاع براءات مراجعة عملية لفتح
لرشكة غريب نحو عىل ثورية بدت الخطة أن مع املفتوح. املصدر برامج نموذج عىل
آي تتحرك كانت الذي االتجاه مع تماًما تطابقت األمر واقع يف لكنها إم، بي كآي
التسعينيات. يف جذريٍّا بها الجوهري العمل نموذج هيكلة إعادة منذ نحوه إم بي
هي ها ولكن حماسة، يف لها اململوكة برامجها عىل الرشكة حافظت السابق، ففي
املصدر برامج مرشوعات يف للعمل املربمج عمل ساعات من بآالف تساهم اآلن ذي
من ببعض تتربع إنها بل الرتخيص، خالل من عائد أي يجلب ال الذي املفتوح،
الربمجيات «مؤسسة املفتوح: املصدر دعم مجموعة إىل بها الخاصة االخرتاع براءات
خالل من الناتج الدخل عوض للرشكة، فوفًقا الخري؛ حب باب من ليس هذا الحرة».
التي اإليرادات من كثريًا املفتوح املصدر بربامج متصلة احرتافية» «خدمات تقديم
ابتكارات الخطوة هذه عن نتج لها. اململوكة الربامج تراخيص إتاحة عرب فقدتها
املجتمع داخل إم بي آلي املصداقية شديدة طيبة وسمعة جديدة ومنتجات جديدة

للمربمجني. الرتابط شديد
بعضاملحامني ملقابلة وكابوس نوفيك ُدعيت ٢٠٠٦ عام األول ديسمرب/كانون يف
كيفية يف يفكر نفسه االخرتاع براءة مكتب كان اتضح، فكما االخرتاع. براءة مكتب من
دبليو جورج الرئيس عني ٢٠٠٤ عام ويف املفتوح. املصدر مجتمع من االستفادة
بتفويض التجارية، والعالمات االخرتاع براءات مكتب رئاسة يف دوداس جون بوش
إذا أنه ونوفيك كابوس حكوميون محاميون أخرب االخرتاع. براءات عملية إلصالح
يناير/كانون ويف االخرتاع. براءات مكتب فسيستضيفه اجتماع، ترتيب بإمكانهم كان
لرباءات النظراء مراجعة «مرشوع إنشاء املأل عىل إم بي آي رشكة أعلنت ٢٠٠٧ الثاني
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مشاركة تكنولوجيا للند»: «الند مصطلح عىل رائع لفظي تالعب (وهو االخرتاع»
غري بصورة واألغاني املوسيقى لتنزيل تستخدم ما وغالبًا االنتشار واسعة امللفات
بضعة مرور بعد اجتماًعا االخرتاع براءات مكتب استضاف بوعده، ووفاءً قانونية).
وافقت العام مدار وعىل الفكرية. امللكية مجال يف الرواد من بعض مع أسابيع
الذي التجريبي، املرشوع يف االشرتاك عىل إلكرتيك وجنرال مايكروسوفت مثل رشكات
املرحلة يف يزال ال كان املرشوع أن ومع 7.٢٠٠٧ عام يونيو/حزيران ١٥ يف انطلق
من يقرب ما راجع ٢٠٠٨ عام ربيع وبحلول كبرية. آمال نوفيك لدى كان التجريبية،
وقدموا اخرتاع براءة طلب وعرشين اثنني من يقرب ما شخص ألف وثالثني ثالثة
عىل املرشوع «يربهن نوفيك: تقول السابق. التقني بالسجل يتعلق فيما مثاًال ١٩٢
يف اإلجابة أو فقط التصويت من أكثر للحكومة لتقديمه الكثري لديهم املواطنني أن
ذلك بفعل سعيدون وهم بها لإلسهام حقيقية خربات لديهم إذ الرأي، استطالعات

منهم.» يطلب عندما
الهيئات أشد تبنت املفتوح. املصدر حركة مسار يف تحول نقطة األمر هذا كان
العثور — إال ليس كاحتمال — املمكن من أنه فكرَة وتحفًظا للتغيري مقاومة الحكومية
قبل مختارة. قلة بني عليه العثور يمكن مما أكثر وعامة هائلة شبكة يف خربات عىل
الحاسب مربمجي من فحسب قليلة حفنة املنهج هذا ملثل يروج من كان عاًما عرشين
كيفية يف جذريٍّا تغيريًا سيحدث بأنه قط التنبؤ بمقدورهم يكن ولم املغمورين، اآليل

شريتات. والتي الخرائط إىل التشغيل أنظمة من بدءًا يشء كل صنع
مفتوحة خريطة تطوير عن كثريًا مختلف أمر كمبيوتر برنامج صنع أن إال
املفتوح املصدر برامج نجاح اعتمد الفيديو. لصحافة قسم إنشاء أو مثًال املصدر
املصدر وقدم التكلفة، ميسورة والربمجيات التقنيات يف الهائلة الزيادة عىل كبري بقدر
بحماسة — للعمل مًعا الناس بها يتحد أن يمكن التي للكيفية نموذًجا املفتوح
نسد كي لكن الربمجيات. عن بعيدة مرشوعات إنجاز عىل — مقابل ودون وتنافسية
كيفية معرفة وإىل األدوات إىل الجمهور سيحتاج والتطبيق، النظرية بني الفجوة

استخدامها.
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