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كتاب عن قيل ما أفضل من
اإلنرتنت» «جيل

يظهر حيث العرص؛ روح من شيئًا تابسكوت دون يرصد ثانية، «مرة
يعيد التي والطريقة العالم، تغري التي اإلنرتنت جيل قوة الكتاب هذا
املنزلية الحياة إىل التعليم من يشء، كل يف التفكري الجيل هذا بها
هذا فاقرأ الجيل هذا تأثري تفهم أن أردت إذا املواطنني. مشاركة إىل

الكتاب.»

شميت، إيريك
لجوجل التنفيذي الرئيس

عىل نشئوا الذين األطفال أن تابسكوت دون أدرك مىض عقد «منذ
كان أوىل كلغة الرقمية اللغة تحدث وأن مختلفني، كانوا اإلنرتنت
وتتبعه الجيل، هذا كرب واآلن عرصنا. يف األساسية التنافسية املهارة
بطرق املهارات تلك تنمو حيث كله، العالم ويف العمل ميدان إىل تابسكوت
ذلك عن باملعلومات وميلء ثري أطلس هو الكتاب هذا للدهشة. مثرية

الجيل.»

أندرسون، كريس
وايرد مجلة التحرير، رئيس

مهرة وعمال عاليًا، تعليًما متعلمني موظفني إىل املعرفة اقتصاد «يحتاج
احتياجنا من أكثر عاملة عقول إىل بحاجة نحن عليه. املحافظة يمكن حتى
العمل، مجال يف القادة يواجهه الذي األول والتحدي العاملة. األيدي إىل
أطفالنا تثقيف هو ككل واملجتمع التعليم، ورجال الحكوميون، واملسئولون
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ومقنعة منطقية بصورة تابسكوت لنا يوضح الكتاب هذا ويف وإرشاكهم.
قراءة ومدير مربٍّ كل عىل ينبغي اإلنرتنت. جيل من االستفادة يمكن كيف

الكتاب.» هذا

جودنيت، جيم
«ساس» لرشكة التنفيذي الرئيس

تابسكوت. دون من أفضل املجتمع عىل وتأثريه الرقمي الجيل يعرف أحد «ال
تختمر كانت عاملية ظاهرة عىل جديدة نظرة اإلنرتنت» «جيل كتاب ويقدم
ومراقبًا ومسوًقا الديموجرافيا، يف أخصائيٍّا وبصفته عاًما. ١٥ من أكثر منذ
ويقدم مشوقة، نظرة الجيل هذا عىل تابسكوت دون يلقي اجتماعيٍّا،
اللغة يتحدث أصبح عالم مع التعامل كيفية بشأن عملية نصيحة للقارئ

الرقمية.»

شو، فان بريان
لرشكة التنفيذي والرئيس الرئيس
وورلدوايد وان أوجلفي

يف تابسكوت دون وصفها كما الجديدة النماذج يفهمون الذين أولئك «إن
أو كأفراد محلهم أحد يحل لن من فقط هم اإلنرتنت» «جيل كتبه أحدث

الغد.» عالم يف رشكات

شواب، كالوس
االقتصادي املنتدى مؤسس
له التنفيذي واملدير العاملي

ويضفي املوضوعات. بأحدث صلة وعىل متجدد، دائًما تابسكوت «دون
عىل تؤثر مهمة قضية عىل ورؤية عمًقا اإلنرتنت» «جيل الجديد كتابه

االتصاالت.» فائق وغٍد اليوم، عالم يف والقيادة املوهبة

كييل، كيفني
لرشكة التنفيذي الرئيس
سرتاجلز آند هيدريك
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اإلنرتنت» «جيل كتاب عن قيل ما أفضل من

وملهمة. مفيدة ورؤى أفكاًرا اإلنرتنت» «جيل كتابه يف تابسكوت دون «يقدم
بطرق حولنا من العالم والرؤى األفكار هذه تعكس عادة الحال هو وكما
العمل، مجال يف قائًدا وبصفتي نفعل. ال ربما ولكننا نراها أن ينبغي ربما
التي والرؤى األفكار من كمجموعة الكتاب هذا أرى الشباب، من ألبناء وأبًا
الجيل هذا بهذا سيؤثر التي الكيفية فهم من تمكننا هائلة قيمة تحوي

املستقبل.» وعىل العالم عىل

ماكني، مايكل
لرشكة التنفيذي الرئيس
فودز ليف مابل

اإلنرتنت جيل يغري كيف بشأن ومقنعة جذابة فكرة تابسكوت دون «يقدم
إرشاكهم. يريد من لكل ذلك يعني وماذا والحكومة، والثقافة، العمل، عالم
شبكة (أو ٢٫٠ الويب عالم لفهم شامًال دليًال اإلنرتنت» «جيل كتابه ويعد

الجديدة.» املوهبة لقوة العنان وإطالق الجديدة) اإلنرتنت

جونز، تامي
اسرتاتيجية الرئيس، نائب
العاملية، العاملة األيدي
املتحدة باور مان رشكة

الرشكات. لكل حاسًما تحديًا ودوافعه القادم الجيل توقعات فهم «يمثل
مدهًشا كتابًا اإلنرتنت» «جيل األخري تابسكوت دون كتاب ويعد
الذين األعمال لقادة قراءته عن غنى ال ولكن واملربني، لآلباء ومسليًا
املهمة السكانية الفئة هذه فهم خالل من الكثري جني يمكنهم

واملختلفة.»

نيكسون، جوردون
التنفيذي، والرئيس الرئيس
امللكي كندا بنك املالية، املجموعة

صلب بمؤرش قوية نخزة هو اإلنرتنت» «جيل تابسكوت دون «كتاب
تابسكوت يوضح النافذة. من تنظر وأنت ضبطك الذي املدرس من بارد
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«لتمكني وسلطة تحكم من ألنفسنا نمنحه بما يتعلق ال النجاح أن
فيها يستطيع بيئة وبخلق الصادق، باإلدراك تماًما يتعلق إنه الناس»،

أنفسهم.» تحفيز — وسيختارون — الناس

إيوان، ماك بيل
التنفيذي والرئيس الرئيس
املتحدة سوبيز لرشكة

كتاب قراءة عن له غنى ال املوهبة، عىل تعتمد مؤسسة يرأس من «لكل
ونتعلم، بها، نعمل التي الطريقة يغري اإلنرتنت جيل إن اإلنرتنت». «جيل
وتدربهم، موظفيها، املؤسسات تعني كيف تعريف ويعيد ونتواصل، ونلعب،
طريقة يف ثورة بصدد نحن تبتكر. وكيف معهم، وتتعاون وتحفزهم،
مشاهدته علينا ينبغي الذي الجيل هو اإلنرتنت وجيل وعملنا. حياتنا

منه.» والتعلم

جرين، بيل
والرئيس اإلدارة مجلس رئيس
أكسنترش لرشكة التنفيذي

يجعل ما وهو العمل، أماكن لجميع مناسبة اليوم العاملة القوى تعد «لم
أصحاب عىل الخطر. من شديدة حالة يف املجاالت كافة يف العمل أصحاب
التي الدوافع وتوجيه معه، والتكيف التغري رسيع العمل عالم إدراك العمل
هذا تابسكوت دون يستوعب لم العاملة. القوى إىل مختلفة أجيال تجلبها
الصادقة النصيحة لتقديم أيًضا فريد موقع يف كان بل فحسب، املوضوع

التغريات.» هذه مع التعامل كيفية عن

جوريس، إيه جيفري
إدارة مجلس رئيس
املتحدة باور مان رشكة
لها التنفيذي والرئيس

اإلنرتنت» «جيل كتابه يقدم حيث تابسكوت؛ دان للمؤلف ناجح «عمل
الطريقة الرائد اإلنرتنت جيل يغري كيف لنا توضح منظمة تعليمية جولة
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غنى ال كتاب مبدع. عاملي اقتصاد يف ونلعب ونعمل جميًعا، بها نحيا التي
قراءته.» عن

فلوريدا، ريتشارد
مدينتك» عىل «تعرف كتاب مؤلف
املبدعة» الفئة «ظهور وكتاب

أفضل فهم إىل يسعى من لكل وعمليٍّا ثاقبًا كتابًا تابسكوت دون «يقدم
«جيل كتاب يكشف الكامنة. طاقاته كافة وإطالق وتقديره، اليوم، لشباب
سمات ويبني الشائعة، الخرافات زيف شامل، ببحث املدعم اإلنرتنت»،

واملجتمع.» والحكومة والتعليم العمل لتغيري يستعد جيل ودوافع

كويجيل، جيمس
لرشكة التنفيذي الرئيس
توهماتسو تاتش ديلويت

وإحصاءات معلومات اإلنرتنت» «جيل كتابه يف تابسكوت دون «يعرض
ويقتحمون العالم إىل يفدون اإلنرتنت جيل أبناء إن اإلنرتنت. جيل عن دقيقة
خاص، باهتمام قرأته فقد ا، أمٍّ فبصفتي ذلك، عىل وعالوة اآلن. العمل مجال
ُرِصَدت قد بها مررت التي األشياء بعض أن املدهش من وجدت ولكنني
لدرجة عملية الكتاب هذا يف تابسكوت دوت إنجازات إن الكتاب. هذا يف

أوسع.» جمهور عىل نرشها ويتعني كبرية،

بور، آن
إدارة رئيس نائب
لوما برشكة املعلومات

اإلنرتنت جيل يخلق كيف تابسكوت دون يخربنا اإلنرتنت» «جيل كتاب «يف
نستفيد كيف فذة بصورة يبني وهو مهمة. آراؤهم تعد وملاذا مستقبلنا،

تقديمها.» الجيل لهذا يمكن التي الضخمة اإلسهامات من

الرئيس سميث، فريد
فيدكس لرشكة التنفيذي والرئيس
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التأثري عىل تابسكوت دون من اطالًعا أكثر كان أن املحللني ألحد يسبق «لم
من للشباب ما اإلنرتنت» «جيل كتابه ويظهر الرقمي. للعرص التحوييل
حياتنا عىل أثر، من لهم سيكون وما أثر، من واملواطنني والعمالء املوظفني

عميق.» كتاب إنه اليومية.

أندرسون، براد
باي بست لرشكة التنفيذي الرئيس

ما ثري وتنوع ببالغة اإلنرتنت» «جيل كتابه يف تابسكوت دون «يصف
وعام ١٩٧٧ عام بني ولدوا الذين أولئك — اإلنرتنت جيل أبناء سيمتلكه
أثر من — وحدها املتحدة الواليات يف نسمة مليون ٨٠ وعددهم ،١٩٩٧
وبراعته، املعتادة، بفطنته هذا يحقق وهو واالقتصاد. املجتمع مستقبل عىل

دعابته.» وروح وعمقه،

ديما، بيل
يف سابق ومدير كبري تنفيذي مسئول
عاًما ٤٥ من أكثر مدار عىل رشكة ٥٥

عرص يف واالزدهار للبقاء شيقة طريق خريطة تابسكوت دون «يقدم
االتصاالت.»

ديل، مايكل
ديل لرشكة التنفيذي الرئيس

وستخاطر عميقة وأفكار رؤى من اإلنرتنت» «جيل كتاب يقدمه ما «تجاهل
تابسكوت رأي إن القادم. الجيل ملوظفي مناسب غري قائًدا تصبح بأن

وملهم.» ُمْعٍد اليوم شباب يف املتفائل

باتل، كال
التنفيذي، الرئيس نائب
باي بست رشكة الناشئة، األعمال

ينبغي اإلنرتنت، جيل أرض إىل دليل أول هو اإلنرتنت» «جيل «كتاب
لدون األخري الكتاب هذا يسري سواء. حد عىل وسكانها زوارها يقرأه أن
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املؤرشات جميع ويظهر الرقمي»، الجيل «نشأة كتابه خطا عىل تابسكوت
للموضوع.» ومناسبته تبرصه مثل يف كونه عىل

نيجروبونتي، نيكوالس
حملة إدارة مجلس ورئيس مؤسس
طفل» لكل محمول «كمبيوتر
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إهداء

وآنا. وأليكس لنيكي الكتاب هذا أهدي





وتقدير وشكر البحث، وفرق طرق

«جيل عنوانه كان دوالر، مليون ٤ بقيمة بحثي مرشوع الكتاب هذا فكرة ألهمني
بدأ قد البحث هذا وكان الكبرية. الرشكات بعض مولته اسرتاتيجية»، دراسة اإلنرتنت:
واستحوذت ،١٩٩٣ عام أسستها التي الرشكة وهي باراديجم، نيو رشكة من بدعم
فريق وكان اليوم. حتى العمل هذا تابعت والتي ،٢٠٠٧ عام جينريا إن رشكة عليها
كبري دعم مصدر بيربماسرت، ستيف التنفيذي الرئيس بقيادة التنفيذي، جينريا إن

االمتنان. من كبري بقدر تجاهه أشعر ما وهو البحث، لهذا
تقريًرا، ٤٠ من أكثر وأعددنا شخص، ١٠٠٠٠ من يقرب ما وزمالئي أنا قابلت
نتائج حول الخاصة التنفيذية االجتماعات من وعرشات املؤتمرات، العديد وعقدنا
بعًضا ولكن البحث، لهذا الراعية للجهات ملك التقارير وهذه وتوصياته. الربنامج

علنًا. مشاركتها اآلن يمكن الرئيسية واالستنتاجات املستوى رفيعة النتائج من
وبمساعدة اإلنرتنت»، «جيل كتاب مرشوع أطلقت البحث هذا اكتمل وعندما
التكنولوجيا مع الجيل هذا تجربة آثار فهم يف بدأت الباحثني، من أسايس فريق

الكتاب. يف املثارة الكثرية القضايا معالجة ويف املجتمع، بقية عىل الرقمية
فيه فاآلراء ذلك ومع الكتاب، هذا تأليف يف الناس من آالف ساهم فقد وهكذا
نظر. وجهات من تضمنه وما محتواه عن املسئولية كامل أتحمل وأنا أنا، آرائي هي

اسرتاتيجية دراسة اإلنرتنت: جيل (1)

البحث طرق (1-1)

،٢٠ إىل ١٣ سن من شابٍّا، ١٧٥٠ قابلنا للربنامج التجريبية املرحلة من كجزء
أبناء من ٥٩٣٥ قابلنا ،٢٠٠٧ مايو/أيار ٣ من بداية وكندا. املتحدة الواليات يف
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واململكة وكندا، املتحدة، (الواليات دولة ١٢ يف ٢٩ إىل ١٦ سن من اإلنرتنت جيل
واليابان، والصني، وروسيا، والربازيل، واملكسيك، وإسبانيا، وفرنسا، وأملانيا، املتحدة،
سن من إكس، الجيل أبناء من إرشادية عينة جمعنا ذلك إىل وباإلضافة والهند).
املتحدة الواليات يف ،٦١ إىل ٤٢ سن من املواليد، طفرة جيل أبناء ومن ،٤١ إىل ٣٠
عينة مجموع بلغ وقد دولة). كل يف مجموعة كل من تقريبًا شخص ٤٠٠) وكندا
الجيل أبناء من قابلناهم من عدد أضفنا وإذا شخًصا، ٧٦٨٥ اإلنرتنت جيل أبناء
العينة تألفت وقد شخًصا. ٩٤٤٢ املجموع يصبح املواليد، طفرة جيل وأبناء إكس
للجنس تحيز أي تتجنب بحيث ووزعت عشوائية، بطريقة اإلنرتنت مستخدمي من
عىل استبيان طريق عن املقابالت أجريت وقد واالقتصادية. االجتماعية للحالة أو
امليداني. االستطالع إجراء البحثية ريسريش كروكس رشكة تولت وقد اإلنرتنت.
محيطاتهم يف اإلنرتنت جيل ألبناء متعمقة إثنولوجية دراسة ٣٠ أيًضا وأجرينا

املحلية.

والرشكاء الراعية الجهات (2-1)

املسئولني من وغريهم العميق الفكر أصحاب التنفيذيني للرؤساء ممتن أنا وكم
سونيا البحث: هذا يف رشكاتهم إرشاك يف القيادة أظهروا الذين بالرشكات التنفيذيني
وديب كوبرز، هاوس ووتر برايس من بوثن وديبورا يس، بي آي يس من باكسنديل
اليف، ميت من كورنيش وكاثي أكسنترش، من تشييز وبيرت اليف، ميت من كابوالريلو
هريشيز، من فالفي وآالن بي، إم أوه من إيفانز وكارين فيدكس، من إدج وجودي
ودينيس وورلدوايد، وان أوجيلفي من شو فان وبريان سوني، من فاسولو ومايك
نوكيا، من جي وإيان األمريكية، الدفاع وزارة من فرانس وجويش سوبيز، من فولز
مان من جونز وتامي نوكيا، من هانويل وماثيو موتورز، جنرال من هانا وستيف
ماكني وولت كندا، سريفس من ماكدونالد ورود باي، بيست من جدج وباري باور،
بانك، دي تي من مريكوري ودومينيك إي، يس بي من ماكلني وبات ماسرتكارد، من
بست من باتيل وكال سكوتيبانك، من نويل وجون سيسكو، مريسريومن ومارلني
ومايك بوست، كندا من سميث وجون تي، بي من رانجاسوامي بي وجيه باي،
وايسش وكوليت هولدنجس، كوريل من ويلسون وكني تراسك، سبنرس من توريلو

فرييزون. من
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البحث فرق مع تعاونوا الذين العمالء (3-1)

البحث، فريق مع كثب عن عملوا الذين هؤالء بني من كانوا أسماؤهم اآلتية األشخاص
البحث: من رشكاتهم استفادة ضمان عىل والعمل الفعاليات، وحضور األفكار، بتقديم
من بروس-لوكهارت ولوجي فيدكس، من بالنك وديسيا باي، بست من أزار ميشيل
وداريس موتورز، جنرال من هارتزل وويندي أكسنترش، من دودج ووارن سوبيز،
بانك، دي تي من ماكفاي وسوزان بوست، كندا من ليتون وروب أكسنترش، من ليك

بوست. كندا من توملني ووارن كوبرز، هاوس ووتر برايس من بوتس وسايل

الربنامج إدارة (4-1)

العمالء، عالقات جميع بيجهام جوان رأست الربنامج. إلدارة معي أسايس فريق عمل
عىل حرًصا للمرشوع، مديًرا دوفر مايك وعمل التوظيف. برنامج رعاة ذلك يف بما
وتصور أهدافنا. تحقق بحيث وتنظيمها األنشطة مئات بني الفعال التنسيق ضمان
الكثري والسوق، الشباب مجال يف العالم يف الرواد الباحثني أحد جريايس، جون
استطالعات من أجري ما كافة عىل أرشف للبحوث وكمدير الربنامج، جوانب من
أجل من البحوث مجال يف الرشكاء مع التعاقد ذلك يف بما النوعي، والعمل الرأي
املعهودة. بدقتها الربنامج تمويل ستيفنز جودي وأدارت البحث. أجزاء بعض إجراء
تأليف يف شاركني والذي طويلة، فرتة منذ معي يتعاون الذي تيكول، ديفيد وتحمل
مع والعمل العمالء، إسهامات تنظيم بالكامل؛ املحتوى عن باقتدار املسئولية كتابني،
لكتاب املشارك املؤلف ويليامز، دي أنتوني وأسهم التقارير. وتحرير البحث، فرق
التنفيذي محررنا وأصبح الربنامج، يف املهمة األفكار من بالكثري «ويكينوميكس»،
فريق تصور الصعب من جميًعا. لهؤالء التقدير كل العمل. من الثانية املرحلة يف

كهذا. ومعقد ضخم برنامج إلجراء أفضل

الربنامج هيئة (5-1)

مستقلة مرشوعات واألكاديميني، والكتاب، واالستشاريني، الباحثني، من عدد أجرى
وبول بارنارد، وروبرت أرتيوك، بول هؤالء: بني ومن رئيسية. أبحاثًا كتبوا و/أو
وليسا كافوكيان، وآنن بوكلر، وجرانت بونتس، ونك بيساليون، وبيري-لوك بارتر،
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وأناستازيا جيليس، وبيل إريكسون، وتامي سيلفا، دا وإيان كورتيز، وإيمي تشني،
ونيل هريمان، ودان هاردي، وجانيت حق، ونعمان هانكوك، ودينس جودشتاين،
لوبي، وفيكتوريا لوف، وريتش كوترش، وستان جولس، وكلودي انجرام، وماثيو هاو،
باين، وجو بييت، وبريندان موفيت، وشون ميلر، وآبي مارتن، وتشوك ميجر، وآالن
ودينيس سالكوويتز، وروب روجو، وبروس ريجان، وبول راماشاندران، وديباك
شرتاوس. وويليام ستيوارت، وبروس سينجلتون، وديفيد سيلريي، وبروس شيفمان،

الربنامج فريق (6-1)

يف عملوا ممن وكثريين الربامج، ومديري واملنسقني، الباحثني، من كبريًا فريًقا جمعنا
أتكينسون، بات الجهد: هذا لبذل معهم تعاقدنا ممن وغريهم انسايت، جينريا إن رشكة
ديك، وويل دافالوجاناثان، وثوزنس ديشامبو، وجيف كارتر، وفريد كامريون، وديفيد
فيال، وجيف دريتلني، وماثيو درانتزك، ودانا دكرت، وكارين دوبرزينسكي، ولورا
كاليم، وناتايل كيبس، وكاروالينا خان، وسمري حرفوش، ورهف فليمان، وهاجاي
وجايسون الف، وكاليب ليمون، وإيرين كوان، ومينج كوترش، وماثيو كورتان، ودانييال
رودوس، وستانيل بوكورا، وديريك بيري، ولورين بابادوبولوس، ونيكي باباديموس،
سفنسوك، وجوسلني سميث، وروبرتا شو، وهيذر شانون، وكورين شاتز، وأنطوانيت

ويليامسون. ودانيال ويلكوكس، وديفيد

اإلنرتنت» «جيل كتاب مرشوع (2)

البحث طرق (1-2)

أكثر ضمت بوك الفيس عىل مجموعة وأنشأنا نوعيٍّا. بحثًا الكتاب يف العمل فريق أجرى
Grown الكتاب تأليف يف ساعدني — اإلنرتنت جيل بعنوان وكانت شخص، ٢٠٠ من
من كبري عدد وأسهم والقصص، اآلراء اللتماس Up Digital: Help Write a Book!
١٤٠٠٠٠ تضم التي العاملية الشبكة أن كما الجهد. هذا يف بفعالية اإلنرتنت جيل أبناء
قد www.takingitglobal.org جلوبال إت تيكنج شبكة — اإلنرتنت جيل أبناء من

عنا. نيابة أشهر عدة عىل املناقشات من سلسلة استضافت
الجوانب مختلف يف الخرباء من عرشات مع مقابالت أجرينا ذلك إىل وباإلضافة
توضع لم التي الكتاب يف االستشهادات جميع جاءت وقد الكتاب. بموضوعات املتعلقة

20



وتقدير وشكر البحث، وفرق طرق

مجموعات من واحدة يف بها أُديل التي التعليقات من أو املقابالت هذه من حاشية لها
اإلنرتنت. عىل عقدناها التي النقاش

والتقارير الصحفية املقاالت وخصوًصا — املواد كل أن لضمان أيًضا وسعينا
الوصول من الكتاب قراء سيتمكن اإلنرتنت عىل متاحة كانت التي — البحثية
هذه جميع من ٪٦٣ جزئيٍّا؛ نجاًحا نجحنا الويب لحالة وبالنظر بسهولة. إليها
املعلومات عىل عليه العثور يمكن حيث ويب بموقع مصحوبة جاءت االستشهادات

أكرب. بتفصيل ودراستها
عن وعادة البحث، لهذا أفكاًرا قدموا الذين األشخاص هؤالء إىل بالشكر أتوجه
وميشيل ألويس، دي ورادينا أجولري، مونيكا محادثة: أو شخصية مقابلة طريق
بست، وزكاري بنيت، وستيف بندر، وآن باري، وكريس وشانون باركر، ولندا آزار،
وإيمي برانتيل-باترسون، ومشيل براندي، ولويس بويد، ودانا بلنكوف، وروبي
كانيول، ورون كامبل، وباري بريتون، وويتني براون، سييل وجون برينكمان،
وجيفري كوهلر، ومات سينيسريوس، ومات كاييل، وبريوني كاردينال، وفرانسيس
وفيكتوريا كريي، وساميا كوكس، وكييل كوسرت، وآن كولوروسو، وباربرا كانور،
دريتلني، وماثيو دريتلني، وجانيت وبيل ديرانجر، وإيريل دين، وروب دافيس،
فانو وأليسون إبشتاين، وروبرت داي، وماثيو دواير، وباربرا دريتلني، وتوماس
وجودان جونزالز، وفرناندو جوردون، وإد فريديك، ومايكل شو، فان وبريان شو،
حرفوش، ورهف هاريل، وايدت هانويل، وماثيو جرين، شوان ويس جرافمان،
كالكمان، وجو جوردان، وكريستني جني، ويونان هيوز، وكريس هاربر، ودينيس
كوترش، وستان كوترش، وماثيو كويلنج، وجاري كيلني، وإيفان وفريد كاي، وآالن
ورايموند لندساي، وجويل ليو، ودونالد ليسيج، ولورنس ليسكوفيك، وجور يل، وتونج
ماك وإيمييل مازي، وإليوت مانرسي، وكريس ماجري، وآالن لوماسرت، وكايلني لنج،
ميليكان، أنطوانيت وسارا ميكالسكي، وجريي ماير، وديفيد مريي، ومويل كارتان،
باين، ونايجل نوفاك، وجريجور نيسمبنس، وجوان مايرز، وماثيو مورالز، وأوسكار
إم ولويس برينسكي، ومارك جاروجي، باور وكيفينا بابيت، وسيمور أوسكار، ودان
وأرين روك، وجنيفر رؤوفن وفريوز رؤوف، وعائشة وطاهر كويجيل، وجيم بروينزا،
وإيفي سيوارد، وستيفن شميت، وإيريك ساتريس، وستيفن ساندرز، وشاي سادوف،
سيمنز، وجورج سيجل، وبيجي شمربج، وآندي شري، وجوليان شيا، ودان سيدبريج،
تاميس-ليموندا، وكاثرين ستينفيلد، وترودي سبنرس، وجريجوري سميث، والرا
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وماريا تابسكوت، وماري تابسكوت، وكاثرين تابسكوت، وبوب تابسكوت، وبيل
ديال وجون توينج، وجني تريكل، وشريي تومبسون، وإيما تومبسون، وديفيد ترييل،
ولف، وجون ويلسمان، وإيمي واي، وبني وين، دي وويليام واترسون، وكيم فولب،

زوكربريج. ومارك وورثام، وستانتون
الويب، عىل مناقشات خالل من وعادة الكتاب، يف عنهم اقتبس آخرون وهناك
ومات باولباي، وميليسا بورد، وكينان بنكلر، ويوشاي باخت، أديتي بينهم: ومن
دوبوا، ونيكي دوبرزنسكي، وريبيكا داسيلفا، وكيفني كريتس، وجريج سينيسريوس،
جرانثام، وتشارلز جيسنر، وكيفني جريايس، وجون إلرون، وبني دوموشيل، وفيل
وفانيسا كانرت، ومايك جونز، وسافانا جنكنز، وهنري هريبست، وداني هاي، وآرون
ليوين، ونيت الزير، ومايك كونج، وشريي كتلر، ومورتز كننجر، وميليسا كينالتي،
بوتر، وإيرك بيدج، وبورد مونرو، وبوبي ماكالين، وديل لوك، وأوستن لويس، وإرين
شيم، وكارين شاو، وجني سالزيلو، وأليكس روبادو، وإريك ورين، راتون، وبوكا
وأنيتا زومانسكي، وإيفا سفنسوك، وجوسيلني ستورجون، وتينا سميث، وجراهام
ويليامسون، ودانيل ويستويل، ومارتن فولب، ديال وجون تينكهام، وكاتي تانج،

وولف. وجوناثان

الكتاب يف العمل فريق (2-2)

األساسيني الكتاب من واحدة كانت التي النفس، علم عىل املدربة تشني، ليزا الباحثة
أجريا جيليزن، بيل طويلة لفرتة البحث يف زمييل جانب إىل اإلنرتنت، جيل ملرشوع
طويلة ساعات قضيا .٢٠٠٧ عام من األخري النصف خالل التمهيدي البحث باقتدار
كبري فريق بمساعدة الرئيسية، رسائله صياغة عىل ومساعدتي الكتاب، تصميم يف مًعا
وأسهمت سفينسوك. وجوسلني دكرت، وكارين دوبرزينسكي، لورا شمل الطالب من
بآراء ،٢٠٠٦ عام تخرجت منذ معي عملت مستقلة مستشارة وهي حرفوش، رهف
العلوم قسم من الحديث الخريج دريتلني ماثيو وعمل عدة. مراحل يف مهمة وأفكار
املعلومات من هائل كم عن البحث يف كثرية ألشهر نيويورك والية بجامعة السياسية
من به مما والتحقق الكتاب توثيق يف املتمثل املضني العمل من واالنتهاء املهمة،
حتى ثاقبة الشخصية وماثيو رهف قصص كانت الكامل الكشف وبروح حقائق.
جينريا إن رشكة أبحاث يرأس الذي دوفر، مايك وقدم الكتاب. يف بعضها ضمنت إني

للنص. ومفصًال متعمًقا نقًدا الجديدة، املواهب حول
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لألدب قارئ أي عىل تماًما الفهم سهل يكون أن الكتاب لهذا أردت البداية من
من الكثري ويرجع هذا، حققت قد أني وأعتقد فقط. املتخصصني وليس الواقعي،
أصبحت املاضية الستة األشهر ففي سكوت، سارا الرائعة واملحررة الكاتبة إىل الفضل
هيكلة وإعادة األساسية، املفاهيم تنقيح عىل نعمل شخصني، من فريًقا وهي أنا
للغاية. ومثمًرا تماًما، ممتًعا بيننا التعاون وكان النص، واختصار املادة، وصياغة
كتاب نرشوا الذين للنرش، هيل ماكجرو بدار العاملني إىل بالشكر أيًضا وأتوجه
والنارش الرئيس، نائب روبل، فيل كان سنوات. عدة قبل الرقمي» الجيل «نشأة
عديدة، لسنوات الكتاب ذلك تكملة كتاب عىل يشجعني بروفيشنال، هيل بماكجرو
هيل بماكجرو النارش شافنر، وهريب هو كلف وقد دعم. من يل قدمه ملا ممتن وأنا
بالعمل (وأصعبهم)، خربة، وأكثرهم محرريهم، أقدم أحد سبريو، يل بروفيشنال،
نهاية يف ولكنه ، مذالٍّ الكتاب بتأليف اعتزازي عن التخيل إىل اضطراري كان معي.

القارئ. عىل بالفائدة عاد املطاف
واإلنتاج التحرير عملية ومتمكنة، دقيقة محررة وهي دييل، تريي أدارت وقد
شديد. بحماس تقبلتها التي املهمة التحريرية االقرتاحات من الكثري وقدمت بالكامل،
إليمي الشكر خالص اآلخر؛ هو األول الطراز من والدعاية التسويق فريق كان كما
كايس ونسقت هيلن، ماكجرو من فيناي، وجايا بريور، وآن فريدمان، ولورا مورس،
وديريك كوان، ومينج سيلفا، دا وإيان برومفيل، جييس — الخاص فريقنا برونو
عاًما، ١٥ منذ التنفيذية مساعدتي كانت الحظ ولحسن واديل. وسكوت بوكورا،

يشء. كل يف مشاركة كالعادة، شاتز، أنطوانيت
ناقدة دائمة لوبز آنا زوجتي كانت أثر. أهم صاحبة أرستي كانت وعموًما
هذا أفكار ناقشنا لقد الدوام. عىل وإدراكي اتزاني عىل أحافظ وجعلتني قاسية،

سواء. حد عىل كتاباتي يف وكرشيكني كأبوين مطولة، بصورة الكتاب
وأهم إلهامي، مصدر اآلن، الشباب مرحلة يف وهما وأليكس، نيكي أبنائي وكان
املشاركني من ما حد إىل فهما ولهذا السنني. مر عىل املوضوع هذا حول لألفكار مصدر

بهما. ومحظوظ لهما، ممتن أنا كم الكتاب. هذا تأليف يف
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التي تقريبًا عاًما عرش االثني خالل األبناء إليه وصل فيما نفكر أن للدهشة املثري من
الكتاب ذلك فكرة استوحيت قد كنت الرقمي». الجيل «نشأة كتاب تأليفي عىل مرت
املعقدة التكنولوجيات يستخدمان وهما أليكس ونجيل نيكول ابنتي مشاهدة من
،١٩٩٣ عام ويف يذكر. جهد بال الفيديو وأجهزة وألعاب الكمبيوتر أجهزة مثل
الواجبات ويكتب معقدة، ألعابًا يلعب آنئٍذ، سنوات ٧ العمر من البالغ أليكس، كان
عيد يف نويل بابا إىل إلكرتوني بريد رسائل ويرسل ماكنتوش، كمبيوتر عىل املدرسية
عندئذ، سنوات ١٠ العمر من البالغة نيكول، تعلمت نفسه العام ذلك ويف امليالد.
تُدخل من دائًما كانت الكمبيوتر. عىل الشات خطوط عرب األصدقاء مع التواصل كيفية
شاعت وعندما ذلك. يف أخيها عىل حتى ومتفوقًة منزلنا، يف الجديدة التكنولوجيا
معها تعامَال موزايك، لإلنرتنت، متصفح أول ظهور مع العاملية العنكبوتية الشبكة
وهكذا آنا. وأمهما أنا مني اإلنرتنت تصفح يف براعة أكثر ليصبحا تامة، بسهولة
للتعرف إليهما نلجأ ما غالبًا كنا جديدة تكنولوجيا منزلنا عىل تفد كانت عندما فإنه

عليها.
يتمتعون أصدقائهما كل أن الحظت ثم نابغان، أنهما األمر بداية يف ظننت
أسستها، التي الرشكة أطَلَقْت يحدث، كان ما فهم أجل فمن ولهذا، املوهبة. بنفس
لفهم محاولة يف الشباب، عىل اإلنرتنت تأثري لدراسة مرشوًعا جينريا، إن رشكة حاليٍّا
عاًما ٢٠ أعمارهم تبلغ شاب ٣٠٠ ملقابلة فريًقا َكوَّنُت البداية يف الفريد. الجيل هذا
يتعلق فيما خاصة وأصدقائهم، أبنائي لفهم محاولة يف طويًال وقتًا وقضيت أقل، أو
ويلعبون يتعلمون التي للطرق ذلك تغيري واحتمالية التكنولوجيا، مع تفاعلهم بكيفية
موضوعني ونيكي أليكس يكن لم النهاية، ويف بها. — يفكرون بل — ويتواصلون
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ال كانا أنهما من الرغم عىل ما، بصورة رشيكني كانا بل فقط، أجريه الذي للبحث
طفلني. يزاالن

نضًجا الرقمي العرص أجيال أول (1)

األجيال أول أنه هي بأكمله الجيل لهذا املميِّزة السمة أن مؤداه استنتاج إىل توصلت
كتابي يف اإلنرتنت» «جيل اسم عليهم أطلقت وقد الرقمي، العرص يف نشأت التي
فيه: قلت والذي ،١٩٩٧ وعام ١٩٩٦ عام بني ألفته الذي الرقمي» الجيل «نشأة
هذا أبناء أن الحظت عدًدا.» فاقه آخر جيل تبعه إذ صداه؛ املواليد طفرة لجيل «كان
جيل أي عن يختلفون وأنهم عدًدا، املواليد طفرة جيل من البالغني يفوقون الجيل
طوفان يف مغمورون اليوم «أبناء الرقمي: اإلعالم ظل يف نشأ من أول ألنهم آخر

الطبيعية.» الحياة من جزء ذلك أن يظنون إنهم حتى رقمي
أبناء عليه كان عما يختلف نحو عىل التكنولوجيا مع الجيل هذا أبناء يتعامل
نظرهم يف ليست الرقمية «التكنولوجيا أن: الكتاب يف ذكرت املواليد. طفرة جيل
أكثر األبناء يكون التاريخ يف األوىل للمرة الخبز. محمصة أو الفيديو جهاز من أكثر
املجتمع. يف محوري اخرتاع مع التعامل عند آبائهم من وثقافة واطالًعا ارتياًحا
كافة. املجتمع عىل ثقافته ويفرض اإلنرتنت جيل سينمو الرقمي اإلعالم وباستخدام
ويتواصلون ويلعبون يتعلمون الذين الشباب، هؤالء أمام الطريق اآلباء جيل فليفسح
محركة قوة إنهم آبائهم. عن تماًما تختلف بصورة مجتمعات ويشكلون ويعملون

االجتماعي.» التحول نحو
وكانت لتوها، ظهرت قد العنكبوتية الشبكة كانت الكلمات تلك َكتَبُْت عندما
الطلب طريق عن بطيئًا اتصاًال باإلنرتنت نتصل نزال ال كنا نسبيٍّا. بدائية التكنولوجيا
متاح، اتصال أرسع عىل جرياني بني يحصل من أول دائًما كنت أني ومع الهاتفي.
القهوة من فنجان إلعداد يكفي وقت لدي يتوفر كان إنه حتى ا جدٍّ بطيئًا كان فإنه
اليوم كهذا بطيء اتصال الستخدام أبنائي اضطر ولو البيانات، تحميل انتظار أثناء

جنونهما. فسيجن
يكن لم الرقمية. بالتكنولوجيا يتعلق فيما ١٩٩٧ عام يف مختلًفا العالم كان
اليوتيوب يكن ولم بريي، البالك هواتف أو تويرت أو بوك الفيس أو جوجل هناك
مع لكني التليفزيون. يف كليب الفيديو أغاني مشاهدة عليك وكان أيًضا، ً موجودا
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وهو إمكانات، من املذهلة الجديدة التكنولوجيا هذه تحمله بما التنبؤ استطعت ذلك
الشباب. عىل الجديد اإلعالم تأثري يف التفكري إىل دفعني ما

لفرتة الرقمي» الجيل «نشأة كتاب ظل فقد صاغية؛ آذانًا أفكاري القت وبالفعل
ألكثر املوقع يمنحها جائزة أول ونال أمازون، موقع عىل مبيًعا الواقعية الكتب أكثر
عرشين من أكثر إىل الكتاب تُرجم وقد الواقعية. الكتب فئة ضمن مبيًعا الكتب
األشخاص من مئات عىل الكتاب يف إليها أرشت التي االستنتاجات وعرضت لغة،
ذلك إىل إضافة املطبوع. واإلعالم والتليفزيون الراديو عرب ماليني وعدة العالم، يف
أن لنا ذكروا والحكومية التجارية املؤسسات وقادة الرتبية خرباء من كثريين فإن
مع تعاملهم طريقة وأيًضا مؤسساتهم، به يديرون الذي األسلوب غري قد الكتاب

الشباب.
الذي الرسعة، فائق التفاعيل العالم حيث لذلك؛ التايل العقد إىل بالزمن لننتقل
بكثري، أعىل اإلنرتنت رسعة أصبحت رقميٍّا. نضجوا الذين اإلنرتنت جيل أبناء فيه يحيا
أصبح ذلك إىل باإلضافة الرسعة. فائق النطاق عريض االتصال انتشار مع وذلك
املثال سبيل عىل بريي البالك من أكثر، بوسائل املعرفة من عالم إىل الوصول يمكنك
تحديد نظام إحداثيات والتقاط اإلنرتنت، تصفح منه يمكن الذي املحمول، الهاتف أو
ويمتلك النصية. الرسائل وتبادل الصور، والتقاط إس)، بي (الجي العاملي املوقع
االجتماعي، التواصل مواقع عىل شخيص ملف ولديه باد، آي جهاز تقريبًا شاب كل
أصدقاؤهم بها يقوم حركة أية رصد اإلنرتنت جيل ألبناء تتيح التي بوك، الفيس مثل

الوقت. طوال
عاًما، ٣١ الجيل هذا أبناء أكرب بلغ ٢٠٠٨ عام يف اإلنرتنت، جيل نضج لقد
هائلة أعداد يف يتدفقون نجدهم العالم أنحاء جميع ويف عاًما. ١١ أصغرهم وبلغ
وجودهم العالم عىل يفرضون إنهم املجتمع. يف موقع وكل والسوق العمل أماكن إىل
الجديدة وأساليبهم الرشائية، وقوتهم اإلعالمي، ذكاءهم ويستعرضون الديموجرايف،

السيايس. ونفوذهم واالستثمار، والرتبية التعاون يف

السلبية الجوانب (2)

يعرب والتي الجيل، بهذا ترتبط التي واالنتقادات املخاوف من العديد هناك تظل لكن
األمل. بخيبة يشعرون الذين العمل أصحاب وحتى اآلباء من بدءًا الجميع، عنها
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والسلبية، املتشككة آراءهم والخرباء والصحفيني األكاديميني من كبري عدد ويبدي
العرش: القضايا هذه مقدمتها يف وتأتي اإلنرتنت، بجيل يتعلق فيما املتشائمة بل

عن تسمع سوف عمرهم: مثل يف عليه كنا مما ذكاءً أقل الجيل هذا أبناء •
«الجيل كتابه يف بورلني مارك ذكر شتى. بصور الشائع املوضوع هذا
ويعرض جهًال األمريكي الشباب الرقمي العرص يزيد كيف غباءً: األكثر
أنهم يرى وهو يشء، أي يعرفون ال اإلنرتنت جيل أبناء إن للخطر» مستقبلنا
النفيس الطبيب يشري أيًضا مستفحل.»1 عشوائي لجهل «نموذًجا يمثلون
األجهزة تلك كل أن إىل املحموم» الحياة «سباق كتابه يف هالويل إدوارد
بأعراض اإلنرتنت، جيل أبناء بينهم ومن البعض، تصيب أن يمكنها الحديثة
مشتت سطحي جيل ظهور والنتيجة االنتباه. نقص اضطراب أعراض تشبه
للروائي واملبارش الالذع النقد يأتي ثم يشء. أي عىل الرتكيز يستطيع ال
سيجلبها التي النهضة عن بالحديث اآلن أنفسنا نخدع «إننا بالي: روبرت
الجديدة الدماغية قرشتنا أن هذا ومعنى شيئًا، يجلب لن فهو الكمبيوتر،
بالقراءة، يهتمون ال اإلنرتنت جيل أبناء األمر.»2 نهاية يف نفسها عىل تتغذى
يقضونه الذي الوقت هذا وكل اآلخرين، مع التواصل مهارات إىل ويفتقرون
من متدنيًا مستوى تشهد التي والجامعات املدارس يف ينعكس اإلنرتنت عىل

االختبارات. يف األداء
لإلنرتنت، ومدمنون الكمبيوتر، أمام بالجلوس مهووسون اإلنرتنت جيل أبناء •
أو الرياضة ملمارسة الوقت لديهم وليس االجتماعية، مهاراتهم ويفقدون
أمام قضاؤه يتم الذي الوقت تكريس املمكن من كان الصحية: األنشطة
أن والنتيجة اآلخرين، مع لوجه وجًها والحديث الرياضة، ملمارسة اإلنرتنت
قول حد عىل — أسوأ العواقب تصبح وقد أخرق. بدينًا جيًال اآلن لدينا
«أمهات مؤسسة تصف املثال سبيل عىل الفيديو. ألعاب أدمنوا إذا البعض—
اإلدمان أنواع «أرسع بأنها الفيديو ألعاب والعنف» الفيديو ألعاب إدمان ضد
ما إذا اليوم، طيًشا للخطر األبناء تعريض وسائل وأكثر انتشاًرا، العالم يف

والخمور.» املخدرات إدمان وبني بينها قارنا
جيجي إم التفكري متعمقة الكاتبة تحذر الخجل: إىل الجيل هذا أبناء يفتقر •
هذه ا جدٍّ الطبيعي «من املراهقات»:3 واستغالل «اإلعالم كتابها يف درام
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الشباب يفصح اإلنرتنت.» عىل لهن مثرية صوًرا الفتيات تنرش أن األيام
يدركوا أن دون سعداء، وهم اإلنرتنت عىل الشخصية بياناتهم جميع عن
أكانت سواء بعد، فيما عليهم تؤثر وخيمة عواقب ذلك عىل ترتتب قد أنه
محتمل، عمل صاحب أو التوظيف، جهات إحدى إىل مقدمة البيانات هذه
عىل اآلخرين عىل التنمر إىل يسعون أشخاص أو مخادعة، تسويق جهة أو
العمل وأصحاب واملدرسون اآلباء يُصَعق جنسيٍّا. استغاللهم أو اإلنرتنت،
بصورة اإلنرتنت عىل عواطفهم عن الشباب تعبري كيفية يشاهدون عندما

املشكلة! مكمن الشباب هؤالء يدرك ال بينما أجمع، العالم يراها
اختيار ويتهيبون مشتتون فإنهم الجيل، هذا ألبناء اآلباء تدليل نتيجة •
بعد املنزل إىل للعودة منهم الكثريين يدفع ما وهو الحياة، يف طريقهم
وعادًة االستقالل. فكرة مع التكيف يستطيعون ال أنهم األمر واقع التخرج:
واالستنكار. الدهشة عالمات يبدون جريانهم ولكن بذلك، اآلباء يفرح ما
طوال تدليلهم يف آباؤهم سيستمر هل بأنفسهم؟ طريقهم يشقون ال لم
يف مديريهم حتى أو الجامعة يف أساتذتهم رءوس فوق والتحليق حياتهم
«يخىش الهدف»: إىل «الطريق كتاب مؤلف ديمون، ويليام قال العمل؟
عن فضًال أبًدا، يتزوجون ال قد منهم الكثريين إن حتى االلتزام من الشباب
يقضون قد أنهم لدرجة مهنتهم اختيار بشأن الشديد بالرتدد يتسمون أنهم
الشأن، هذا يف املقامة الندوات فإن لذلك، أرسهم.»4 بيت يف بأكملها حياتهم
وكيفية اليوم أطفال بالتدليل: األبناء «إفساد بعنوان كانت التي تلك مثل
أشد تهذيبية قواعد بفرض اآلباء تويص جوسمان، فريد للكاتب تغيريهم»

رصامة.
الفكرية، امللكية حقوق انتهاك خالل من وذلك يرسقون: الجيل هذا أبناء •
عىل مشاركته يمكن يشء أي ومشاركة األغاني، وتبادل املوسيقى، وتحميل
وقد مالكيها. أو مبدعيها لحقوق مراعاة أدنى دون للند» الند «شبكات
تتصل «عندما أنه: موقعها عىل األمريكية التسجيالت قطاع رابطة ذكرت
التسجيالت قطاع ورصح رسقة.» فهذه إذن دون األغاني ل وتُحمِّ باإلنرتنت
وهكذا القانون، عليها يعاقب جريمة العمل هذا اعتبار ينبغي أنه أيًضا
السهولة فإن ذلك عن فضًال الشباب. مقاضاة وراء وجيًها سببًا يرون فإنهم
الرسقة يف محرتفني جعلتهم اإلنرتنت مع الجيل هذا أبناء بها يتعامل التي

األدبية.

31



اإلنرتنت جيل

ومن الثمانية، املراهقني شاهدت لعلك اإلنرتنت: عىل أصدقائهم عىل يتنمرون •
أبريل/نيسان يف رضبًا املراهقات إحدى أوسعوا الذين فتيات، ست بينهم
جلني ويفرس اليوتيوب. عىل للواقعة مصوًرا فيديو ووضعوا ،٢٠٠٨ عام
«يعيش بقوله: الواقعة تلك للجدل، املثري التليفزيونية الربامج مقدم بيك،
وكل السادية، عىل تقوم وإذالل عنف وثقافة افرتايض واقع يف املراهقون

والثروة.» الشهرة أجل من ذلك
القتل جريمة ارتكبا اللذين الشابني إىل انظر بالعنف: اليوم شباب يتسم •
بوالية دنفر مدينة قرب الثانوية كولومبني بمدرسة ١٩٩٩ عام الجماعي
الضحايا أهايل بها تقدم التي القضائية الدعاوى إحدى يف ورد كولورادو.
شديدة الفيديو ألعاب بني الجمع «لوال ييل: ما الكمبيوتر رشكات ضد
مالمح إىل باإلضافة لها، وإدمانهما بها الشديد الولدين هذين وتعلق العنف
تلك حدثت وملا الجرائم، لهذه وجود هناك كان ملا األساسية، شخصيتيهما
فإن والعنف»، الفيديو ألعاب إدمان ضد «أمهات ملؤسسة ووفًقا املذبحة.»
الجنسني، بني والتفرقة والعنرصية «الكراهية تعزز الفيديو ألعاب صناعة
اللعب، أثناء والطوائف العشائر تكوين يف واملتمثل األخطر التوجه عىل عالوًة
تكوين مع بعيد حد إىل تتشابه الفيديو أللعاب مسترتة ظاهرة يعد ما وهو

العصابات.»
ويليام يقول أكفاء: غري موظفني وسيصبحون العمل أخالقيات إىل يفتقرون •
غري عىل يسريون اليوم طالب إن الهدف» إىل «الطريق كتاب يف ديمون
عليه يصبحوا أن يريدون ما أو فعله يريدون ما عما فكرة أي دون هدى،
واالستحقاق، بالجدارة إحساس ولديهم «متقاعسون»6 إنهم املستقبل.5 يف
غري املطالب أنواع بشتى العمل أصحاب يطالبون العمل إىل دخلوهم ومع
الجديدة األساليب وحتى املتطورة التكنولوجيا وسائل من بدءًا الواقعية،
الشبكات استخدام والحكومات الرشكات من العديد حظرت لقد اإلدارة. يف
ووفًقا أوقاتهم.» إهدار «يعشقون الشباب ألن بوك، الفيس مثل االجتماعية،
ليس أسف بكل الجيل «هذا بورد: كونفرنس مؤسسة تديره رشكات التحاد

املستقبل.» ويف الحارض الوقت يف العمل سوق ملتطلبات مؤهًال
التي توينج جني األستاذة تقول نرجيس: أناني جيل بأنه الجيل هذا يوصف •
بني ما الفرتة يف النرجسية الشخصية اختبار يف الكليات طلبة إجابات حللت
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لديهم الجيل هذا «أبناء :٢٠٠٦ وعام املايض القرن من الثمانينيات بداية
وتضيف: عاًما.» ٢٥ منذ الطالب عليه كان مما بكثري أشد بالنرجسية شعور
بعضاملواقع تسمية إن حتى بالنرجسية، الشعور تؤجج الحالية «التكنولوجيا
ويوتيوب — الخاص» «فضائي تعني التي — MySpace سبيس ماي مثل
الحصول إىل السعي عىل تشجع — بنفسك» «أذع تعني التي — YouTube

اآلخرين.» اهتمام عىل
بأي يهتمون وال القيم، إىل ويفتقرون يشء، ألي باًال الجيل هذا أبناء يلقي ال •
وأصدقائهم واملشاهري الشعبية الثقافة يف اهتماماتهم تنحرص آخر: شخص
عىل األخبار يشاهدون أو الصحف يقرءون ال أنهم عن فضًال فحسب،
The شو دييل ذا برنامج من أخبارهم يستقون فهم التليفزيون؛ شاشة
باإلضافة سنرتال. كوميدي قناة عىل ستيوارت جون يقدمه الذي Daily Show
املجتمع يشاركون وال االنتخابات، يف بأصواتهم يدلون ال فإنهم ذلك إىل

صالحني. مواطنني يكونوا لن يكربون فعندما وهكذا نشاطاته، املدني

مراهق يسهم «ال بقوله: جيدة بصورة سبق ما بورلني الربوفيسور يلخص
آن يف مهام عدة بأداء وانشغاله واتصاالته عالقاته مع والعرشين، الحادي القرن
الفكر أو البرشي الذكاء تطور يف بالكثري بأقرانه، اهتمامه رغم واستقالله واحد
األمور آالف تعلموا قد الصغار املستخدمني أن شك ال املواطنة. مفهوم أو العاملي
والتصميم، اإلنرتنت عىل والنرش والدردشة والتصفح والتحميل الرفع مثل الجديدة،
استيعاب أو ذاكرتهم، يف الحقائق حفظ أو معقد، نص تحليل يتعلموا لم لكنهم
الهجاء أو التاريخ، من دروس تعلم أو الخارجية، بالسياسة يتعلق قرار مغزى
فإنهم املايض، تجاه مسئوليتهم اإلطالق عىل يدركوا لم وألنهم صحيحة. بصورة
عبورهم يف يتضح ما وهو املدني، مجتمعنا عليها قام التي األسس يف صدًعا أحدثوا

املواطنة.»7 معنى وإدراك البلوغ مرحلة إىل املرتنح
بعض عن تصدر لم التي االنتقادات هذه عىل كثب عن نظرة نلقي أن علينا
املثال، سبيل عىل بالي، فروبرت متشددين؛ أيديولوجيني عن أو املتعصبني املتزمتني
ناقد أنه عىل عالوًة مبيًعا، الكتب أكثر من وكتبه بشعبية يحظى معروف مؤلف
الجيل لهذا عداءه فإن املشوقة، األفكار بعض تتضمن كتاباته أن ومع اجتماعي،

له. اإلصغاء جميًعا علينا يفرض إنه حتى بالغ
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إذن؟ الحقيقة فما (3)

املستقبل فسيكون صحيحة كانت ولو الجيل! هذا عن للغاية محزنة صورة إنها
تأكيد. بكل معتًما

لهم شاملة دراسة أكرب إجراء يف رشكتي رشعت الجيل، هذا حقيقة الكتشاف
بتمويل — دوالر مليون ٤ تكلف الذي البحثي املرشوع هذا ذَ نُفِّ وقد اإلطالق. عىل
يقرب ما وزمالئي أنا قابلت .٢٠٠٨ وعام ٢٠٠٦ عام بني — املؤسسات كربى من
فيما املطروح البحث هذا معظم أن ومع العالم، يف اإلنرتنت جيل أبناء من ٦٠٠٠ من
واستنتاجاته نتائجه بعض أستعرض فسوف لرعاته، ملكية يعد تقريًرا ٤٠ عن يزيد

الكتاب. هذا مدار عىل الرئيسية
هذا تطوير يف مساعدتي أمكنه مركزيٍّا فريًقا َشكَّْلُت املرشوع اكتمال وبعد
تحدثت الجميع. استحسان ينال أن أتمنى االستيعاب سهل كتاب بتأليف العمل
بعض وحتى أسكنه الذي الحي شباب من بدءًا اإلنرتنت، جيل أبناء من مئات إىل
فريديك ومايكل بوك، الفيس موقع مؤسس زوكربريج مارك مثل الجيل، هذا مشاهري
يف طالبًا كان عندما اإلنرتنت مجال يف العمل من ثروته يف األول املليون جمع الذي
تضم — جلوبال إت تيكنج موقع — اجتماعية شبكة أطلق ثم الثانوية، املدرسة
الفيس موقع عىل مجموعات وأنشأنا العالم. يف إلكرتوني ناشط ١٠٠٠٠٠ من أكثر
الصعبة األسئلة لعرشات إجابات عىل منها للحصول جلوبال إت تيكنج وموقع بوك
أعمال ورجال وعلماء أكاديميني مع مقابالت وأجرينا بخاطرنا، تجول كانت التي

متميزة. وآراء بخربات يتمتعون ممن وحكوميني تربويني ومسئولني
هذا إعداد يف معي تعاون من أهم كانا وأليكس نيكي أبنائي أن عجب وال
يف وإرشادي األفكار ومراجعة النقاش يف طويلة ساعات معي قضيا حيث الكتاب،
يف جزئيٍّا رشيكني اعتبارهما يمكن وهكذا الصحيح. الطريق إىل األحيان من كثري
يعد فيما مداره، عىل وتعليقاتهما آرائهما من العديد تقرأ وسوف الكتاب، تأليف

واملقابالت. الحالة وتقارير املؤكدة الحقائق لجميع تكملة

اإلنرتنت جيل وصول (4)

وجود من الرغم عىل وأنه جاء، قد اإلنرتنت جيل أن تعرف سوف الكتاب هذا يف
جيدة. حال يف عام بوجه أبناءنا فإن املخاوف، من العديد
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نفوسنا يف تبث أن وينبغي ملهمة، نتيجة البحث من بها َخَرْجُت التي النتيجة إن
وأرسع أذكى بأنهم يتسمون األول العاملي الجيل هذا فأبناء عظيمة، آماًال جميًعا
التي واملشكالت بالعدالة كثريًا يهتمون إنهم أسالفهم. من العرقي للتنوع تقبًال وأكثر
العمل أو املدرسة يف سواءً املدنية األنشطة يف عادًة ويشاركون مجتمعهم، يواجهها
أوباما باراك سعي أشعل املتحدة الواليات يف حديثًا املحلية. مجتمعاتهم داخل أو
العملية يف األوىل للمرة واشرتكوا منهم، األلوف مئات لدى الحماس الرئاسة ملنصب
والحكومة الديمقراطية ويرى السيايس، املستوى عىل الجيل هذا يشارك السياسية.

العالم. يف األوضاع لتحسني رئيسية أدوات
تغيري يف يبدءون املؤهلني الشباب هؤالء فإن والحرية، الرسعة مع تناغمهم ومع
إىل التعليم إىل السياسة ومن األسواق، إىل العمل من املعارصة، الحياة مؤسسات كل
ثقافة السيطرة بثقافة يستبدلون إنهم األرسة؛ وهي مجتمع أي يف األساسية اللبنة

التمكني.
وتميز عادة الجيل هذا أبناء بها يتسم — قواعد أو — خصائص ثماني وثمة
االختيار، وحرية الحرية يقدرون فهم املواليد؛ طفرة جيل من آبائهم وبني بينهم
متعاونون وهم عليها. الشخيص الطابع إلضفاء األشياء تخصيص يف رغبة ولديهم
وعن عنك سيتحرون وهم والخطب. بالتلقني ال املتبادل بالحوار يستمتعون بفطرتهم،
ويريدون األخالقي، وااللتزام النزاهة عىل يرصون فإنهم لذلك، باإلضافة مؤسستك.
أمر الرسيع حياتهم إيقاع فإن وأخريًا واملدرسة. العمل يف حتى بأوقاتهم االستمتاع

حياتهم. من جزء واالبتكار طبيعي،

يجهل ما عدو اإلنسان (5)

الطبيعي من بها؟ الخاصة اإلعالم ووسائل الشباب ثقافة تجاه الواضح العداء هذا ِلَم
كثريًا يفهمه. ال جديد يشء من بالخوف يشعر عندما دفاعيٍّا موقًفا اإلنسان يتخذ أن
التهكم بل الفتور من بيشء املايض يف الفكرية والتغريات التجديدات استُْقِبلت ما
عىل نيوتن فيزياء أنصار اعرتض وكما للتغيري. تتصدى الشخصية فاملصالح أيًضا،
يف عادة، الشك يراودهم التقليدي اإلعالم قادة فإن ألينشتاين، العامة النسبية النظرية
انزعاًجا املطبوع واإلعالم السينما أبدت وقد جديد. هو ما كل تجاه األحوال، أحسن

التليفزيون. ظهور مع بالًغا
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تهديًدا اعتُِربوا عندما ذلك عىل مثاًال أنفسهم املواليد طفرة جيل أبناء رضب وقد
فرتة طول برفاهية حظيت قد لهم السابقة األجيال تكن لم سبقهم. الذي للجيل خطريًا
العاملة، باأليدي الفور عىل يلتحقون الشباب كان وجيزة، طفولة فرتة فبعد املراهقة؛
املدارس وارتادوا نسبي، رخاء يسودها فرتة يف نشئوا املواليد طفرة جيل أبناء لكن
الشبابية، ثقافتهم لتطوير الوقت لديهم توفر لقد آباؤهم. ارتادها مما أكثر سنوات
الغريبة، واملالبس االحتجاجية، والحركات الطويل، والشعر رول، آند الروك فموسيقى
جديد وسيط أيًضا لديهم وكان باالنزعاج. آباءهم أصابت الجديدة، الحياة وأساليب

التليفزيون. وهو ثقافتهم، منه يبثون
فقد واالنزعاج؛ بالقلق للشعور اليوم آباء أو املواليد طفرة جيل دور أتى واآلن
جيل من بكثري أفضل بصورة الحديث اإلعالم يفهم جديدة، قيم ذو جديد، جيل ظهر
عجب وال األجيال. بني تنشأ التي التقليدية الفجوة تلك ظهوره عىل وترتب آبائه،
عن ناهيك اآلباء، جيل جانب من األمان بعدم وشعور بالغ اضطراب من نراه فيما
اليوم شباب بالنقد تستهدف التي املقيتة التليفزيون وبرامج واملقاالت الكتب كل

الحديث. واإلعالم اإلنرتنت جيل وثقافة
منهم سنستفيد وأننا الجديد، للجيل فائدة حقق اإلنرتنت أن أظن عام بوجه
جيل أبناء أن هو الهموم جميع بني من يشغلني الذي الوحيد األكرب الهمَّ لكن بدورنا.
بياناتهم عن يفصحون أنهم وهو معظمهم، يدركه ال جسيًما، ً خطأ يرتكبون اإلنرتنت
يف خصوصيتهم يهدمون بذلك وهم وغريها، االجتماعية الشبكات عىل الشخصية
تبادل أو مشاركة يعدو ال فاألمر يبالون؛ ال أنهم الشباب هؤالء يخربني املستقبل.
لصورة ستكون ما فيوًما خربتي، واقع من أتحدث أن عيلَّ يتحتم هنا للمعلومات.
عىل للحصول يسعون عندما عليهم السلبية تداعياتها مثًال ما حفل يف لهم التقطت
عليهم أن أظن حكومي. منصب عىل أو الرشكات إحدى يف املستوى رفيعة وظيفة
أن األيام من يوم يف سيتمنون أشياء يتبادلون أنهم يدركوا وأن يستفيقوا، أن اآلن
تعقيًدا أكثر أخرى مخاوف ثمة أن أيًضا تقرأ سوف خصوصيتها. عىل حرصوا لو
الشباب عىل الدائم املتشائم الهجوم من بدًال جانبنا، من متعمقة استجابة وتتطلب

منهم. والتهكم
الكبار، جانب من عادة والخوف، باالرتياب الشعور عىل االنتقادات معظم تقوم
جيل أيدي يف تكون عندما — الجديدة اإلنرتنت فشبكة تفهمها؛ يمكن مخاوف وهي
عىل القدرة لديها — املجتمع نحو توجه ولديه واسعة تكنولوجية بمعرفة يتمتع
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مناحي من كثري يف السلطة برموز واإلطاحة املجتمع، يف جذرية تغيريات إحداث
بكفاءة مشاركتها وسائل األشخاص ويمتلك بحرية، املعلومات تتدفق وعندما الحياة.
عليه؛ اعتدنا عما مختلًفا شكًال الحياة تتخذ سوف أمورهم، تنظيم يف واستخدامها
إىل حاجة يف ستكون أيًضا السياسة بل والرشكات واملتاجر والجامعات فاملدارس
أمًرا هذا سيكون الشخيص رأيي ويف األمور، إنجاز يف الجيل هذا أسلوب مع التكيف
عرب للعالم أبنائهم استكشاف مع أيًضا، جديدة تحديات األرس تواجه سوف جيًدا.
صعبًا. أمًرا الكثريون يعتربه ما وهو الحياة، تتغري سوف أخرى، بعبارة اإلنرتنت.
يجهل. ملا عدوٍّا اإلنسان يكون وأن نفهمه، ال ما نخىش أن تماًما طبيعي ألمر إنه

خطاهم عىل ورس منهم تعلم (6)

يوضح وأن الجيل، هذا عن املنترشة الخرافات بعض الكتاب هذا يمحو أن أتمنى
ومجتمعنا مؤسساتنا تغيري أجل من منه التعلم يمكننا أنه وكيف بالفعل، حقيقته
املوارد أقسام يف املتبعة املمارسات تغيري يف العمل أصحاب سيفكر ربما األفضل. إىل
العادي غري التعاوني التوجه من االستفادة قيمة يدركون عندما واإلدارة البرشية
يغريوا أن يف الرتبويون يفكر أن وأتمنى اإلنرتنت. جيل يف أساسية سمة يعد الذي
يعد لم أنه يدركون عندما املحارضات وإلقاء الطالب تلقني يف التقليدي منهجهم
سوف السياسة رجال أن تام يقني عىل وإنني اإلنرتنت. جيل من للمتعلمني مالئًما
االنتخابية أوباما حملة بها استخدمت التي الجديدة بالوسائل كبريًا اهتماًما يولون
الذين اآلباء الكتاب هذا قراءة عىل يُْقِدَم أن أيًضا أتمنى الشباب. حشد يف اإلنرتنت
أبناءهم يفهموا وأن أبنائهم، مع يجري مما دهشتهم محارضاتي لحضور تدفعهم
الطوفان هذا أن إدراك يف ويساعدهم الكتاب هذا يطمئنهم أن وآمل أفضل، بصورة

أبنائهم. مصلحة يف يصب الرقمي
فللمرة حاليٍّا؛ نعيشها التي تلك البرشية تاريخ يف استثنائية فرتة من لها يا
ألبناء أتيح ما إن للمستقبل. عاملنا نعد كيف يعلمنا أن بعدنا نضج لجيل يمكن األوىل
معظم يف موجود هو مما أقوى وشبابهم طفولتهم يف رقمية أدوات من الجيل هذا
للمشاركة، الفرصة وأعطيناهم إليهم استمعنا إذا أننا وأعتقد األمريكية، الرشكات
للتنمية دافًعا بها يؤمنون التي والتمكني والتعاون التفاعل ثقافة تكون فسوف
أكثر ملستقبل علينا يضيق أخذ الذي الكوكب هذا وستعد واالقتصادية، االجتماعية
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التي — وإدارتها السلبية الجوانب تاليف كيفية نتعلم أن يمكننا ورخاءً. وعدًال أمنًا
فعالية. أكثر بصورة — جديدة اتصاالت وسيلة أي ظهور مع متوقعة أموًرا تعد

العمل، يف العايل األداء عىل تقوم التي الجديدة الثقافة ترى وسوف منهم تعلم
الخالقة، والرشكات والعرشين، الحادي القرن ومدارس جامعات أيًضا ترى وسوف
املجتمع حتى وربما املواطنون، فيها يشرتك التي والديمقراطية انفتاًحا، األكثر واألرس

واحدة. شبكة تربطه الذي الجديد
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اإلنرتنت نضوججيل

تكون قد عاًما. والثالثني والحادية عرشة الحادية بني عمره يرتاوح شابٍّا تعرف ربما
مهام خمس يؤدون وهم الشباب هؤالء رأيت لعلك مديًرا. أو مدرًسا أو ا عمٍّ أو أبًا
املختلفة، اإلعالم وسائل مع بها يتفاعلون التي الطريقة وشاهدت واحد، آن يف مثًال
يستخدمون وهم بوصتني. حجمها يبلغ شاشات عىل األفالم مشاهدة مثًال لنقل
الربيد عليه وتتصفح الهاتف، عىل تتحدث أنت مختلًفا. استخداًما املحمولة هواتفهم
يستخدمون وهم نظرهم. يف قديًما تقليًدا اإللكرتوني الربيد يعد حني يف اإللكرتوني؛
االتجاهات، وتحديد اإلنرتنت، وتصفح توقف، بال النصية الرسائل إلرسال الهاتف
أنهم ويبدو بعض. مع بعضهم والتعاون الفيديو، مقاطع وتسجيل الصور، والتقاط
العمل، أوقات يف حتى بوك، الفيس عىل للدخول لهم تسنح فرصة أية يستغلون
الوقت. طوال الخلفية يف تعمل مثًال، سكايب الفوري، الرتاسل برامج يرتكون ودائًما
لعبة يمارس أن لشخص يمكن كيف هذه؟ الفيديو ألعاب يف يستهويهم الذي ما ثم

متتالية؟ ساعات خمس ملدة World of Warcraft ووركرافت» أوف «وورلد
عرب تتسوق أنت عادي؛ شخص كأي اإلنرتنت بعالم خربة لديك أن شك ال
أما اليوم، طوال بريي البالك هاتفك عىل وتنحني الويكيبيديا، عىل وتدخل اإلنرتنت،
إليه يلجئون ما فأول تفسريها؛ يصعب فطرية ألفة بالتكنولوجيا فرتبطهم الشباب
بيع أردت إذا الكثري. ذلك وغري والبحث والتعلم والفهم التواصل أجل من اإلنرتنت هو
سيدخلون أنهم حني يف املبوبة، اإلعالنات تستخدم فسوف شقة، استئجار أو سيارة
فسوف سينمائي فيلم مشاهدة يف فكرت إذا .Craigslist كريجسليست موقع عىل
سيستخدمون لكنهم حاليٍّا، تعرض التي األفالم عىل للتعرف الصحف عىل تعتمد
ورودها فور األخبار آخر يتابعون وهم التليفزيون، يف األخبار تشاهد أنت اإلنرتنت.
مصادفة عليها يعثرون أو ،RSS األخبار آخر خدمة طريق عن املفضلة مواقعهم عىل



اإلنرتنت جيل

األحيان، بعض يف واألغنيات للموسيقى باالستماع تستمتع أنت اإلنرتنت. تصفح أثناء
بود. اآلي أجهزة عرب سماعها عن يتوقفون ال أنهم حني يف

هذا يغريون أو يستحدثون لكنهم اإلنرتنت، عىل املوجود املحتوى تستخدم أنت
يف عنه، سمعت فيديو مقطع ملشاهدة يوتيوب موقع عىل تدخل أنت دائًما. املحتوى
جهاًزا تشرتي أنت الجديد. عىل للتعرف اليوم طوال املوقع هذا عىل هم يدخلون حني
يف ويبدءون الجديد الجهاز يشرتون لكنهم له، املرفق املستخدم دليل وتقرأ جديًدا
يف أوالدك لكن السيارة، يف اآلخرين الركاب إىل تتحدث أنت الفور. عىل استخدامه
التكنولوجيا، استخدام يف كبرية نشوة يجدون إنهم النصية. الرسائل يتبادلون الخلف
بعض يف محرية تبدو التي الرقمية األشياء جميع مع للتعامل مذهلة قدرة ولديهم

األحيان.
أنهم يبدو إذ للتكنولوجيا، استخدامهم كيفية عىل فقط يقترص ال األمر لكن
أن مديًرا كنت إذا ستالحظ مختلفون؛ أنهم يبدو بل مختلفة، بصورة يترصفون
دوافع لديهم أن ويبدو به، تقوم عما تماًما مختلًفا تعاونًا يتعاونون الجدد املوظفني
مجال يف تعمل كنت وإذا مفهومك. عن يختلف العمل عن مفهومهم وأن جديدة،
عام بوجه املرجوة ثمارها تؤتي ال التليفزيونية اإلعالنات أن تالحظ فسوف التسويق،
عن الكالم صادق تمييز من تمكنهم النضج من مرحلة إىل وصلوا الذين الشباب مع
الرتكيز إىل يفتقرون الشباب أن فستجد بالجامعة أستاًذا أو مدرًسا كنت وإذا زائفه.
والواقع محارضاتك. أو رشحك إىل باالستماع األمر يتعلق عندما األقل عىل طويلة، فرتة
غاية يبدون باألمس الطالب صفوة وأن مختلفة، بصورة للتعلم عالمات يبدون أنهم
وهم أوالدك ترى فأنت والًدا كنت وإذا الجيل. هذا يف من أفضل أمام التواضع يف
بعد األرسة عن االنفصال عدم يف كالرغبة لتتخيلها، تكن لم أشياء ويفعلون يكربون
باًال يلقون ال أنهم الوقت من لفرتة الحظت أنك بد فال سياسيٍّا كنت وإذا التخرج.
لطاقاتهم وحشده لهم أوباما باراك اجتذاب من تتعجب لكنك السياسية، للعملية

رئاسيٍّا. مرشًحا يصري حتى
يشء «ثمة فيه: قال ديالن بوب أغاني إحدى يف قديم بمقطع هذا يذكرك أال

كنهه»؟ تعرف ال لكنك يحدث،
تأثري الرقمية لنشأتهم وكان اإلنرتنت، جيل نضج لقد بالفعل؛ يحدث يشء ثمة
هذا أن ومع أمخاخهم. فسيولوجية غريت إنها حتى تفكريهم، طريقة عىل بالغ
مع التعامل مثل — الشباب جيل عىل خطرية تحديات يفرض الرقمي الطوفان
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املادي العاملني بني التوازن تحقيق ضمان أو الواردة املعلومات من هائلة كميات
العموم. وجه عىل يشء يف يرضهم لم الطوفان هذا يف استغراقهم فإن — والرقمي
من وأرسع وأذكى العرقي، للتنوع تقبًال أكثر الجيل فهذا إيجابي، أمر أنه ثبت لقد
املعارصة، الحياة مؤسسات كافة صياغة يعيدون الشباب هؤالء إن السابقة. األجيال
تعد التي األرسة إىل ووصوًال التعليم، إىل السياسة ومن األسواق، إىل العمل مجال من

ذلك: بها يحدث التي الجوانب بعض وهذه املجتمع، يف األساسية البنية

تعاوني، بأسلوب العمل اإلنرتنت جيل أبناء من واملديرون املوظفون يؤدي •
إعادة عىل املؤسسات ويجربون الصارم، الهرمي التسلسل عىل ويقضون
وأظن عليها. واإلرشاف وتنميتها ومكافأتها املواهب استثمار كيفية يف التفكري
الرشكات إىل الكربى املؤسسات من النزوح مع تتغري، نفسها اإلدارة فكرة أن

الناشئة. الصغرية
إيجابيني»، «مستهلكني يصبحوا أن يف الجيل هذا أبناء من املستهلكون يرغب •
العالمة مفهوم إن والخدمات. املنتجات ابتكار املنتجنييف مع اشرتاكهم بمعنى

بسببهم. األبد إىل للتغري طريقه يف التجارية
التدريس منظومة عىل التغيري من نوًعا الشباب هؤالء يفرض التعليم يف •
عىل يرتكز نهج إىل التوجيه عىل ويقوم املدرس عىل يرتكز نهج من لتتحول

التعاون. عىل ويقوم الطالب
واألبناء، اآلباء بني العالقة بالفعل الشباب هؤالء غريَّ األرسة محيط داخل •

اإلنرتنت. وهو ا، حقٍّ مهم مجال يف أساتذة ألنهم
طريقة تغيري مراحل أوىل اإلنرتنت جيل أبناء يخوض املجتمع يف كمواطنني •
وتحديدنا فهمنا وطريقة تقديمها، وكيفية الحكومية الخدمات إىل النظر
والديمقراطية. املواطنة مفهوَما عليها يشتمل أن ينبغي التي األساسية للنقاط
املجتمع يشهد اجتماعي تغيري إحداث إىل تسعى التي األعداد لتزايد ونظًرا
السياسية. واملشاركة املدنية األنشطة بني ترتاوح التغيري، من عارمة موجة
حدث ما تفوق بصورة السيايس العمل يف الحياة بث يف اإلنرتنت جيل يسهم

سابق. جيل أي يف
النشاط من جديد نوع إىل يتحول املدني نشاطهم فإن ككل املجتمع ويف •
عىل وانتشارها اإلنرتنت بشبكة تسلحهم بفضل وذلك تأثريًا، أكثر االجتماعي

العالم. مستوى
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وسوف املستقبل، تفهم فسوف اإلنرتنت جيل فهمت إذا إنك القول: خالصة
اليوم. التغيري إىل بحاجة واملجتمعات املؤسسات أن حقيقة أيًضا تفهم

وصدى وانخفاض طفرة (1)

الديموجرافية الحقائق نستعرضبعض أن الكتاب هذا يف رحلتنا نبدأ أن قبل املهم من
األهمية. بالغة السكانية أو

بعد ما جيل أنجبهم الذين األبناء من يتألف إذ متميز؛ جيل اإلنرتنت جيل إن
املتحدة. الواليات يف املواليد طفرة جيل عليه يطلق والذي الثانية، العاملية الحرب
عدًدا، األكرب الجيل املواليد، طفرة جيل «صدى» بأنه اشتهر الذي اإلنرتنت جيل ويعد
العالم، يف أعىل بنسب سكاني انفجار أيًضا حدث كما وحدها. املتحدة الواليات يف

نسمة. مليون ٨١ الجيل هذا أبناء تعداد معه بلغ

(١٩٤٦–١٩٦٤) املواليد طفرة جيل (1-1)

طفرة جيل أبناء أحد ١٩٦٤ وعام ١٩٤٦ عام بني ولد شخص أي اعتبار يمكن
وكندا املتحدة الواليات يف صوتًا أعىل السكاني االنفجار هذا دوي وكان املواليد،
ألسباب الحرب، بعد ملا األطفال إنجاب أرجأت قد كانت األرس من فكثري وأسرتاليا؛
فرصة هناك تكن ولم الخارج، يف الجبهة عىل الشباب من اآلالف مئات كان واضحة.
صور واختفت أعمالهم، إىل الرجال عاد أوزارها الحرب وضعت وعندما لإلنجاب.
يف وهن وجوههن البهجة تعلو نساء صور محلها وحلت املجالت، من العاملة املرأة
والدتي مع ذلك َشِهْدُت وقد العمل. من أزواجهن عودة ينتظرن الرباقة مطابخهن
أبي من تزوجت مبارشة وبعدها الحرب، أثناء الصلب مصانع أحد يف عملت التي

وأنجباني.

٣٠ الثانية العاملية الحرب بعد ما مواليد طفرة جيل نساء أكرب بلغت ،١٩٧٦ عام إنه
حول بساعة املزود الراديو من الصادرة األخبار تقارير صوت عىل إحداهن تستيقظ عاًما.
الرئيسريتشارد منح الذي للرجل أم كارتر، لجيمي ستصوت هل وتتساءل الرئاسية، االنتخابات
مكارتني بول أغنية عند وتتوقف الراديو مؤرش تدير فقط؟ عامني منذ رئاسيٍّا عفًوا نيكسون
الطريق ويف كبريًا. نجاًحا حققت التي — Silly Love Songs سخيفة غرامية أغاني — الجديدة
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القرن من السبعينيات منتصف يف للنساء املتوفرة الوظائف أفضل من (واحدة كُمَدرِّسة العمل إىل
دوالر ٢ فئة من مميزة نقدية ورقة محفظتها يف أن تالحظ الصنع، أمريكية سيارتها يف املايض)
ثمن تسديدها أثناء وذلك االستقالل، إلعالن املائتني بالذكري االحتفال مظاهر كأحد صدرت
تتعرف أن تقرر العمل من الخروج وبعد الواحد. للجالون سنتًا ٦٠ تكلفته تبلغ الذي البنزين
«الفك الجديد الناجح الفيلم من الحد هذا إىل مذعورين الجميع يجعل الذي السبب عىل بنفسها
تتزوج َلْم ملاذا السينما من للخروج طريقها يف خوًفا ترتجف تزال ال وهي تتساءل املفرتس».

تزوجن.1 قد صديقاتها فمعظم اآلن؟! حتى

عىل األرس شجع ما وهو الحرب، بعد كبريًا تحسنًا االقتصادية األوضاع شهدت
األرسة يف األطفال عدد متوسط كان ١٩٥٧ عام وبحلول األبناء، من الكثري إنجاب
الفرتة هذه ساد الحارض. الوقت يف تصوره يصعب ما وهو طفًال2 ٣٫٧ األمريكية
تدفق والرخاء. السالم حل وأخريًا الحرب، يف انترصوا الحلفاء ألن وتفاؤل كبري أمل
السكاني، االنفجار يف ساهم ما وهو املتحدة، الواليات إىل هائلة أعداد يف املهاجرون
وثقافية واجتماعية سياسية قوة إىل تحولوا — الكبرية بأعدادهم — أبنائهم بلوغ ومع

(.2-1 والشكل 1-1 الشكل (انظر مؤثرة.

التليفزيون جيل أصبح املواليد طفرة جيل

«جيل أو الباردة»، الحرب «جيل اسم املواليد طفرة جيل أبناء عىل نطلق أن يمكن
ثورة تأثري كان ولكن بعرصهم. يربطهم آخر اسم أي أو االقتصادي»، االزدهار
أكثر الجيل هذا شكل ما بالفعل هو — التليفزيون ظهور قادها التي — االتصاالت
جيل عن نتحدث ونحن العالم َ َغريَّ قد التليفزيون إن نقول عندما آخر. يشء أي من
ضعيف تصوير نفسه الوقت يف لكنها ومبتذلة، شائعة عبارة فتلك املواليد طفرة
الوراء إىل بالذاكرة عد أو — تخيل مكان. كل يف موجوًدا كان الذي التليفزيون لتأثري
القطعة تلك حول تجتمع أرستي كانت التليفزيون؛ ظهور قبل العالم — استطعت إن
كانت واملسلسالت. األخبار نرشات إىل لالستماع بالراديو املسماة األثاث من الضخمة
تتذكر بهم. املحيطة والبيئات واملمثلني الربامج ملقدمي ذهنية صوًرا تشكل أخيلتنا
تقول: هذا وعن كالجميع، القتنائه أرستنا سعت التليفزيون انترش عندما أنه والدتي
سماع فحسب تستطيع ال أنك يف التفكري وكان القرن، ابتكار التليفزيون «كان
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األمريكي). اإلحصاء مكتب (املصدر: املتحدة الواليات يف باملدارس االلتحاق :2-1 شكل

شيًقا أمًرا بالفعل رؤيتهم تستطيع وإنما طويلة بمسافات عنك يبعدون أشخاص
للدهشة.» مثريًا

يف ووضعناه منزلنا يف تليفزيون جهاز أول اشرتينا ١٩٥٣ عام أوائل يف
حول وُوضعت الراديو بجوار مكانها من واألريكة الكرايس ونُقلت املعيشة، غرفة
بُثَّْت الذي الثانية إليزابيث امللكة تتويج بوضوح أتذكر أن يمكنني التليفزيون.
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وهي والدتي أتذكر وأن ،١٩٥٣ يونيو/حزيران ٢ يف التليفزيون عرب مراسمه
اإلجهاد وأيًضا النفيس الضغط بسبب كانت جاللتها وجه عىل الدموع أن لنا توضح
شاهدت املصاحبة. األحداث وغمرة املوكب وعنفوان التاج ثقل بسبب الجسدي
بأن شائعات انترشت عندما بالفزع يشعرون وهم أقاربنا من وعدًدا والديَّ أيًضا
ولكن تليفزيوني، برنامج يف ظهوره أثناء مثرية بحركة يأتي سوف بريسيل إلفيس
املغنية إن بقوله: يحتج وهو — املوسيقى مدرس — عمي أتذكر يحدث. لم ذلك
ذلك. عىل حياتها توقفت وإن صحيحة بصورة الغناء تستطيع ال سميث كيت
ويمنع الكرة يرمي وهو للبيسبول يانكيز نيويورك فريق العب الرسون دون وأتذكر
سريس وورلد بطولة مباراة من الخامس الشوط يف تسديدها من املنافس الفريق
وهو خوروشوف نيكيتا السوفييتي الزعيم أيًضا أتذكر .١٩٥٦ عام البيسبول يف
يل مقتل مشاهدة وأتذكر املتحدة، األمم يف الطاولة عىل به ويرضب حذاءه يخلع
وقوعي أتذكر حدوثه. وقت — كينيدي جون الرئيس بقتل املتهم — أوزوالد هاريف
لقد ماوس». ميكي «نادي التليفزيوني العمل يف فانيسيلو أنيت املمثلة حب يف
معظم أوقات من كبري جزء استنزاف يف وبدأ بديًال، آنيٍّا عامًلا التليفزيون أوجد

الناس.
متهمي قضية عىل طغى مرة ألول الجيل هذا أمام التليفزيون ظهر عندما
مسلسل مع وذلك الشغب عىل التحريض بتهمة عليهم املحكوم السبعة شيكاغو
واملاريجوانا ومود» «هارولد الكوميدي والفيلم كينيدي وجون ديالن وبوب «بونانزا»
كان ١٩٥٠ عام يف هوفمان. آبي السيايس والناشط البيتلز وفريق فيتنام وحرب
ارتفع ١٩٥٨ عام وبحلول تليفزيون، جهاز تمتلك األمريكية األرس من فقط ٪١٢
االتصاالت تكنولوجيا وسائل أكثر التليفزيون أصبح ما ورسعان 3،٪٨٣ إىل الرقم هذا
وعندما جانبًا. اإلخبارية واألفالم هوليوود وأفالم الراديو لينحي تأثريًا، املتاحة
لنقل وسيلة التليفزيون كان مطالبها، عن األمريكية املدنية الحقوق حركة أعلنت
يف املواليد طفرة جيل أبناء تظاهر وعندما لها. الدعم وحشد الحركة رسالة
كان أهميتها. من وعظَّم مشاركتهم التليفزيون سجل فيتنام، حرب ضد الشوارع
حّول لقد الهائل. العدد بهذا جيل تحركات وبث لتسجيل موجوًدا التليفزيون
املواليد طفرة جيل أبناء أعني أمام حدث إىل نفسها الشباب فرتة التليفزيون

مبارشة.
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مرسًعا ويندفع نومه من أحدهم يستيقظ عاًما. ١٢ الطفرة جيل أبناء أصغر بلغ ،١٩٧٦ عام إنه
«بي شبكة إىل يصل حتى الدوار القرص يحرك التليفزيون. جهاز إىل متجًها السفيل الطابق إىل
والدته، له أعدته الذي اإلفطار يتناول سمسم». «شارع األطفال مسلسل تعرض التي إس» بي
إىل دراجته يركب املدرسة بعد املدرسة. إىل طريقه يف الحي قاطًعا خوذة بال دراجته ويركب
مع البيسبول يلعب العمل. من والدته عودة وينتظر الجراج، يف املخبأ باملفتاح يدخله ثم املنزل،

يلعبون.4 وهم اللعب قواعد ويحددون الخلفي، الفناء يف أصدقائه

(١٩٦٥–١٩٧٦) املواليد انخفاض — إكس الجيل (2-1)

هائل بشكل املواليد معدالت انخفضت املواليد طفرة تلت التي سنوات العرش خالل
لم االسم هذا لكن املواليد، انخفاض جيل الجيل هذا َي ُسمِّ هنا ومن .٪١٥ وبنسبة
كوبالند. دوجالس رواية اسم عىل إكس، الجيل عليه أُطلق ذلك من وبدًال أبًدا، يشتهر
والذين لهم، املجتمع برفض شعروا الذين الجيل هذا أبناء إىل إكس حرف ويشري
شغلوا قد سنٍّا يكربونهم الذين أشقاءهم أن العاملة األيدي إىل انضموا عندما وجدوا

الوظائف. جميع
وقد التاريخ، يف تثقيًفا املجموعات أفضل بني من إكس الجيل أبناء ويعترب
عند ذروتها وصلت التي املتحدة، الواليات تاريخ يف البطالة معدالت أعىل واجهوا
مع ،١٩٨٢ عام من األول وديسمرب/كانون الثاني نوفمرب/ترشين شهري يف ٪١٠٫٨
جانب إىل البطالة، معدالت يف كبريًا انخفاًضا شهدوا قد الجيل هذا يف سنٍّا األصغر أن
هؤالء بعد أخرى، مجموعة أي من نسبيًا األقل كانت الجيل هذا تعيني أول رواتب أن

املايض. القرن من الثالثينيات يف الكساد حقبة أثناء بالعمل التحقوا الذين
عاًما ٤٣ إىل ٣٢ من أعمارهم ترتاوح الذين — إكس الجيل أبناء ويتصف
وسائل عىل الرتكيز يف مبالغتهم عن فضًال اآلخرين، مع التواصل يف بالعداء — اآلن
استخدام يف عاداته تتشابه الذي سنٍّا األكرب السكاني القطاع يشكلون إنهم اإلعالم.
يمكن للبالغني تجربة أقرب وتقدم اإلنرتنت، جيل أبناء عادات مع واإلنرتنت الكمبيوتر
املستقبل. يف الرقمي العالم اإلنرتنت جيل أبناء سيتزعم كيف نتنبأ أن خاللها من
الراديو أن — اإلنرتنت جيل أبناء شأن ذلك يف شأنهم — إكس الجيل أبناء يرى
الستخدام متاحة املتخصصني، لغري إعالم وسائل هي واإلنرتنت والسينما والتليفزيون

نظره. وجهة عن والتعبري املعلومات عرض يف يرغب شخص أي
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واي، الجيل أو اإلنرتنت، جيل املواليد؛ طفرة جيل صدى (3-1)
(١٩٧٧–١٩٩٧) األلفية جيل أو

.١٩٧٨ عام بعد متزايدة بأعداد األطفال إنجاب يف املواليد طفرة جيل أبناء بدأ
سنوات ٩ إىل ٥ من أعمارهم ترتاوح الذين الصغار عدد كان ،١٩٩٧ عام وبحلول
٣٠ من أعمارهم ترتاوح الذين الكبار عدد مع تقريبًا يتساوى نسمة) ١٩٨٥٤٠٠٠)

.(3-1) الشكل انظر نسمة).5 ٢٠٧٧٥٠٠٠) عاًما ٣٤ إىل

اآلن حتى ١٩٤٦ عام من أجيال: أربعة (4-1)

املواليد طفرة جيل (١)
طفل، مليون ٧٧٫٢ خاللها ُولد عاًما، ١٩ — ١٩٦٤ ديسمرب إىل ١٩٤٦ يناير من
عدد .١٩٩٧ عام بنهاية نسمة مليون ٢٦٨٫٩) أمريكا يف السكان تعداد من ٪٢٣ أو

.(٢٠٠٨ عام يف نسمة ٣٠١٦٢١١٥٧ املتحدة الواليات سكان
إكس الجيل (٢)

مليون ٤٤٫٩ خاللها ُولد عاًما، ١٢ — ١٩٧٦ ديسمرب إىل ١٩٦٥ يناير من
انخفاض جيل أيًضا يسمى أمريكا. يف السكان تعداد من ٪١٥ يعادل ما أو طفل،

املواليد.
اإلنرتنت جيل (٣)

ميلون ٨١٫١ حوايل خاللها ُولد عاًما، ٢١ — ١٩٩٧ ديسمرب إىل ١٩٧٧ يناير من
واي. الجيل أو األلفية جيل أيًضا يسمى أمريكا. يف السكان تعداد من ٪٢٧ أو طفل،

القادم الجيل (٤)
مليون ٤٠٫١ خاللها ُولد سنوات، ١٠ — الحارض الوقت إىل ١٩٩٨ يناير من

ِزد. الجيل أيًضا عليه يُطلق أمريكا. يف السكان تعداد من ٪١٣٫٤ أو طفل،

الطويلة الفرتة هذه اإلنرتنت جيل استمرار وراء الرئيسية األسباب بني من
أو الثالثينات حتى األطفال إنجاب أرجأن املواليد طفرة جيل نساء من عدًدا أن
يف آباءً أصبحوا الجيل هذا أبناء من نسبيٍّا قليًال عدًدا وأن عمرهن، من األربعينات
األبناء. وتربية الزواج يف للرشوع الطبيعي السن وهو عمرهم، من العرشينات أوائل
خري أنني والواقع شبابهم، فرتة إطالة إىل املواليد طفرة جيل أبناء من كبري عدد اتجه
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٪١٥

٪٢٧

٪٢٣

الجيل القادم — ١٣٪

جيل طفرة ا(واليد — ٢٣٪

الجيل إكس — ١٥٪

جيل اإلنرتنت — ٢٧٪

جيل ما قبل طفرة ا(واليد — ١٧٪

٪١٧ ٪١٣

مكتب بيانات (املصدر: األجيال حسب أمريكا لسكان الديموجرايف التصنيف :3-1 شكل
األمريكي). اإلحصاء

يف الجامعة من التخرج بعد األول العقد معظم قضيت فقد االتجاه؛ هذا عىل مثال
الكمبيوتر، وتعلم العليا، الدراسات واستكمال االجتماعية، الحركات من عدد تنظيم
عام. بوجه وتغيريه العالم فهم محاولة ويف مختلفة، قضايا وبحث املوسيقى، وكتابة
أدرك كنت فيه. أفكر يشء آخر معينة مهنة واختيار أرسة لتكوين التخطيط كان
للتفكري املناسب الوقت يحني عندما األمور هذه ملثل تام استعداد عىل سأكون أنني
اجتماعية وخلفية عشناها، ازدهار لفرتات نتاًجا كانت بالنفس الثقة وهذه فيها،

فيها. نشأنا ثرية

اإلنرتنت جيل أصبح الصدى جيل (2)

يف مكانه تحدد األحداث من فريدة ملجموعة الحال بطبيعة جيل أي يتعرض
اإلنرتنت) (جيل الصدى جيل مواليد نشأ وقد الحياة. إىل نظرته وتشكل التاريخ،
أوه األمريكية القدم كرة العب محاكمة مثل الحاسمة اللحظات من مجموعة وسط
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من البرتول وترسب كولومباين، مدرسة يف النار إطالق وحادث سيمبسون، جيه
العراق، عىل والحرب سبتمرب، ١١ أحداث ثم الخليج، وحرب فالديز، إكسون الناقلة
إيراداتها ذهبت التي آيد اليف وحفلة املوسيقية، آيد باند وفرقة اإليدز، ومرض
األمريكي الجولف العب نذكر الجيل هذا مشاهري ومن أثيوبيا. يف املجاعة لضحايا
النس الدراجات سباقات بطل واألمريكي بونو، األيرلندي واملغني وودز، تايجر
النائب جور وآل بوش، وجورج كلينتون، وهيالري وبيل ديانا، واألمرية أرمسرتونج،
للبالد، رئيًسا يصبح قد أنه عىل البداية يف ظهر الذي األمريكي، للرئيس السابق
حماية عن ومدافًعا الحراري االحتباس ظاهرة ضد لحملة منسًقا صار وبعدها

البيئة.
جيل أسمي أن قررت الرقمي» الجيل «نشأة بكتاب املتعلق البحث إجراء أثناء
لكن األلفية»، «جيل البعض يسميه الحارض الوقت يف له. املميزة السمة وفق الصدى
يمكن أننا وأظن الوقت. ذلك شباب تجربة عىل تغيريًا يحدث لم ٢٠٠٠ عام حلول
منهم األقل إكس الجيل عىل تسميتهم يف االعتماد كان وإن واي»، «الجيل نسميهم أن

لألشياء. العامة الصورة ضمن أهميتهم من يقلص عدًدا
واإلنرتنت الكمبيوتر ظهور أن واضًحا فسيبدو األخرية عاًما العرشين يف فكرت إذا
ما وهو الشباب، يف تأثريًا األكثر التغيري هو األخرى الرقمية التقنيات من وغريها
يعد الذي اإلنرتنت» «جيل الفرتة هذه خالل نشئوا الذين األفراد تسمية إىل يدفعني

الرقمي. بالطوفان تأثًرا األجيال أول
كل يف بود اآلي أجهزة باإلنرتنت: النطاق عريض اتصاًال ستجد اآلن مكان كل يف
إس، بي الجي إحداثيات والتقاط اإلنرتنت، تصفح يمكنها املحمولة والهواتف مكان؛
االجتماعي التواصل مواقع أن عن فضًال النصية؛ الرسائل وتبادل الصور، والتقاط
أصدقاؤهم. بها يقوم حركة كل متابعة اإلنرتنت جيل ألبناء تتيح بوك الفيس مثل
عام وبحلول كمبيوتر،6 أجهزة تمتلك األرس من فقط ٪٧ كان ١٩٨٣ عام يف
عام ويف أطفال. لديها األرس تلك من و٦٠٪ ٪٤٤ إىل النسبة هذه ارتفعت ٢٠٠٤
إىل الوصول يستطيعون املتحدة الواليات يف األرس إجمايل من فقط ٪١٥ كان ١٩٩٦
بني من ١ أن ذُكر نفسها الفرتة خالل لكن الدولية، العنكبوتية والشبكة اإلنرتنت
١٩٩٤ عام ويف عاًما. ١٦ عن عمره يقل العالم يف اإلنرتنت مستخدمي من ١٠ كل

املدرسة. داخل اإلنرتنت إىل الوصول خدمة املدارس من ٪٣٥ أتاحت
توفر األمريكية املدارس من ٪١٠٠ أن فسنجد الحارض وقتنا إىل انتقلنا وإذا
أطفال من أربعة لكل كمبيوتر جهاز يوجد أنه ويُقدر باإلنرتنت، االتصال خدمة
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عاًما ١٧ إىل ١٥ سن من املراهقني (٪٧٥) أرباع ثالثة ويمتلك أمريكا.7 يف املدارس
عاًما ١٧ إىل ١٢ من أعمارهم ترتاوح الذين الشباب من ٪٧٣ وحوايل محمولة،8 هواتف
اإلنرتنت استخدام إمكانية النطاق عريضة االتصاالت وتتيح اإلنرتنت.9 يستخدمون
يستخدمون كانوا األمريكيني من ٪٣٧ أن حني يف يوم، كل األمريكيني ماليني قبل من
يسد لم التقدم هذا ولكن 10.٢٠٠٤ عام النطاق عريض االتصال من معينة أنواًعا
هذا يزال فال يستخدمونها، ال ممن وغريهم اإلنرتنت مستخدمي بني الرقمية الفجوة
يجعل ما وهو رقمية، نشأة ينشأ أن طفل كل حق من أن أعتقد مهمة. مشكلة األمر
أستاذ نيجروبونتي نيكوالس أطلقها التي — طفل» لكل محمول «كمبيوتر حملة من
للغاية ومهمة رائعة حملة — للتكنولوجيا ماساتشوستس بمعهد اإلعالم تكنولوجيا

املؤسسات. من وغريها والهيئات والحكومات الرشكات دعم تستحق
يستخدمون األشخاص معظم كان الرقمي» الجيل «نشأة كتاب ألفت عندما
طريق عن واالتصال املنخفضة، الرسعة حيث للغاية، بدائية بمواصفات اإلنرتنت
وهي التشعبي، النص ترميز لغة تسمى برمجة لغة عىل واالعتماد عادًة، الهاتف
الويب، مواقع عن يتحدثون الجميع كان السبب ولهذا املحتوى. لعرض منصة
تصفحها. وفرتات زيارتها مرات عدد وزيادة زوارها، عدد زيادة أجل من وتنافسها
ما ومشاهدة املواقع زيارة يمكنك حيث املحتوى، مشاهدة عىل يعتمد اإلنرتنت كان

اآلخرين. مع أو معها التفاعل أو تعديلها تستطيع ال لكنك معلومات، من بها
كانت أن فبعد املمتدة، الرتميز لغة يسمى ما عىل اإلنرتنت فتعتمد اليوم أما
ولذا الربمجة، لقابلية مصممة أصبحت املحتوى لعرض أساًسا مصممة اإلنرتنت
اآلن اإلنرتنت فيها تستخدم مرة كل ويف للربمجة». القابلة «الشبكة تسميتها يمكن
ما. بصورة عاملي كمبيوتر جهاز تربمج أنك يعني ما وهو عليها، تغيريًا تضفي
الرتميز لغة عىل تعتمد التي التطبيقات آالف أحد ببساطة هو بوك الفيس وموقع
العاملية الشبكة تتصفح كنت أن بعد املشاركة. إمكانية لألفراد تتيح والتي املمتدة،
تواصل وسيلة الجديدة الشبكة أصبحت املحتوى، عن البحث أجل من مىض فيما
مجتمعات. وتكوين اآلخرين، ومشاركة بهم، الخاص املحتوى إنشاء لألفراد تتيح

الذاتي. للتنظيم وسيلة أصبحت لقد
حني ففي نفسها. العاملية الشبكة مستقبل عىل رسيعة مستقبلية نظرة ألقينا لقد
أجرينا الذين الشباب كان الويب، صفحات ملشاهدة اإلنرتنت يستخدمون الكبار كان
تجاربهم شكلت وقد أصدقائهم. مع للتواصل الشبكة يستخدمون الدراسة عليهم
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(٢٫٠ (الويب العاملية الشبكة من الجديد الجيل يصبح قد ما جوهر اإلنرتنت عىل
للتواصل. تماًما ومختلفة جديدة منصة

كالهواء التكنولوجيا (1-2)

كان أحضانها، يف نشئوا ألنهم التكنولوجيا اإلنرتنت جيل أبناء استوعب حني يف
ففي صعوبة. وأكثر مختلف نوع من تعلم وهو معها، نتكيف أن الكبار نحن علينا
إىل وتلقوها بيئتهم، من آخر جانب مجرد التكنولوجيا األبناء اعترب االستيعاب حالة
كالتنفس طبيعيٍّا أمًرا الحديثة التكنولوجيا استخدام ويعد األخرى. األشياء كل جانب
آندي قاله ما الرقمي» الجيل «نشأة كتابي يف نقلت وقد الشباب، من للكثريين

آبل.» كمبيوتر أستخدم وأنا «ولدت بوتشوجل:
أسلوب تعلم الصعب فمن املاء، عىل كالنقش الكرب يف التعليم أن املعروف من
أنماط تغيري من بد وال والرتفيه، املعلومات إىل والوصول التواصل يف تماًما جديد

الجديدة. التكنولوجيا مع نتكيف حتى عليها اعتدنا التي الراسخة التفكري
لكنك التكنولوجيا، مع التعامل يف برباعة الكبار معظم يتمتع الحارض الوقت يف
الكمبيوتر أجهزة ظهرت عندما األمر. بداية يف معها التكيف صعوبة تتذكر ال قد
يف الكبار يواجهها التي الصعوبات مدى عن الروايات انترشت مرة ألول الشخصية
إن حتى انترش، قد ا جدٍّ الغريبة القصص من هائًال عدًدا أن والواقع استخدامها،
ظن شخًصا أن الفني الدعم مكاتب أحد ذكر الطرفة؛ سبيل عىل يُروى كان بعضها
سكرتري من ُطلب آخر مكان ويف استخدامها. من يتمكن ولم قدم دواسة الفأرة
آخر شخًصا إن قيل أيًضا فوتوغرافية. نسخة ومعه فعاد ممغنًطا قرًصا ينسخ أن
السيدات إحدى الدعم خط سأل عندما وأنه فتحطمت، بعنف املفاتيح لوحة «رضب»
فنحن «ال، أجابت: — نوافذ تعني Windows — ويندوز التشغيل نظام تستخدم هل
عىل املوجودة امللفات مسح حاول شخًصا أن وذُكر الهواء.» تكييف أجهزة نستخدم
هذه مثل من مئات هناك كانت الكتابة. تصحيح سائل باستخدام ممغنط قرص
كما الكمبيوتر شاشة نحو الفأرة توجيه مرة ذات يل صديق حاول وقد الروايات.
أن يمكن الذي ما بالتليفزيون. الخاص بعد عن التحكم جهاز يستخدم كان لو

فحسب؟ أغبياء الكبار هل ذلك؟ من نستخلصه
تنطوي فإنها للعقل، ومنافية مضحكة البالغني لهؤالء املنسوبة األفعال أن مع
التحكم أجهزة استخدام عىل معتادين املواليد طفرة جيل أبناء كان مهم. مغزى عىل
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ووسائل والنوافذ، الضوئي، النسخ وماكينات القدم، ودواسات التليفزيون، مع بعد عن
املعاني من السنني عرشات طياته بني يحمل منها وكل الكتابة، أخطاء تصحيح
ولذا فارغة، زالت ال عقولهم فكانت اإلنرتنت جيل أبناء أما به، املرتبطة والسلوكيات

الجديد. الرقمي اإلعالم الستيعاب مهيأة كانت
«تكنولوجيا التكنولوجيا أن — الكمبيوتر مجال يف رؤية كاي—صاحب أالن ذكر
رواد أحد — بابريت سيمور الرأي ويوافقه فقط.» اخرتاعها قبل ُولدوا من نظر يف
هل يتساءل منا أحًدا يجعل لم الذي هو «وهذا قال: حني — والتكنولوجيا التعلم

ال.»11 أم بالتكنولوجيا املوسيقى سيفسد البيانو
يف املشارك كون، كوكو ذكر اإلنرتنت. جيل أمام تماًما واضحة التكنولوجيا كانت
«التكنولوجيا أن: العنكبوتية الشبكة عىل يعتمد الذي سبيس سيتي مرشوع تأسيس
ذلك يف معه وتتفق منها.» نتعجب أو وجودها يف نفكر أن دون نستخدمها كالهواء،
للتكنولوجيا ماساتشوستس بمعهد املعرفة نظرية أستاذة هاريل، إديت دكتورة
يتحدث ال الرصاص. قلم استخدام تشبه األبناء نظر يف «التكنولوجيا قائلة:
يتحدثون ال أيًضا واألبناء الكتابة، عن يتحدثون وإنما الرصاص، أقالم عن اآلباء
ومراسلة الويب، مواقع وتأسيس اللعب، عن يتحدثون وإنما التكنولوجيا، عن

األصدقاء.»12
جيل أبناء نظرة مع نشأتهم يف الكمبيوتر إىل اإلنرتنت جيل أبناء نظرة وتتشابه
التكنولوجيا من يتعجبوا لم املواليد طفرة جيل فأبناء التليفزيون، إىل املواليد طفرة
وإنما الهواء، عرب والصورة الصوت ينقل التليفزيون أن كيف يتساءلوا أو الجديدة،
اليشء ونفس حياتهم. يف واقًعا اعتربوه الذي التليفزيون شاشة بمشاهدة اكتفوا
يطرأ بما التكنولوجيا الشباب يتنفس حيث والكمبيوتر، اإلنرتنت جيل أبناء مع حدث
املحيط الجو حالة عىل تطرأ تحسينات كأنها شهر، كل مستمرة تطورات من عليها

بهم.
ففي أبنائي، مع الشخصية التجارب بعض طريق عن األمر هذا يل اتضح وقد
خاللها أوضحت ساعة ملدة كندي تليفزيوني برنامج استضافني ١٩٩٧ عام بداية
مدى للمشاهدين نوضح أن الربنامج هدف كان العنكبوتية. الشبكة تصفح كيفية
أكثر — آنا زوجتي أخربتني املنزل إىل عدت وعندما اإلنرتنت. عىل املتاحة املادة ثراء
من البالغ — أليكس ابننا لكن رأيها، يف جيًدا كان الربنامج أن — نقدهم يف أثق من

خرقاء. فكرة برمتها فكرته أن رأى — حينئذ عاًما ١١ العمر
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هيا ساعة، ملدة الهواء عىل التليفزيون يف والدك «سيظهر والدته: له قالت
لنشاهده.»

الربنامج؟» يتحدث عم «رائع، أليكس: رد
سيتصفح التليفزيون، شاشة عىل اإلنرتنت والدك يستخدم «سوف آنا: قالت

العنكبوتية.» الشبكة
أحد يرغب ِلَم قبل؛ من به سمعت تليفزيوني برنامج أغبى «ذلك أليكس: سأل

اإلنرتنت؟» يستخدم وهو والدي مشاهدة يف
استخدامها وبكيفية الجديدة التكنولوجيا بهذه مهتمون «الجميع آنا: قالت

تكنولوجية.» ثورة إنها عملها. وكيفية
الربنامج. سيشاهدون أصدقائي فكل أمي، يا تماًما محرج األمر «هذا أليكس: قال

اإلنرتنت.» يستخدمون كيف للناس نوضح ألن حاجة هناك ليست
ِلَم اإلفطار: نتناول ونحن التايل اليوم يف سألته بنفيس ذلك سماع يف ولرغبتي

الربنامج. مشاهدة يف يرغب َلْم
مهووسون الكبار أنتم أنكم أظن لكني أبي، يا اإلهانة أقصد «ال –
شديًدا انبهاًرا وتبدون تكنولوجية، ثورة اإلنرتنت تسمون أنتم بالتكنولوجيا.
أنه شعرت اللحظة هذه يف أبي.» يا أخرى تكنولوجيا يف فكر عملها. بكيفية
صورة لك بالنسبة التليفزيون «هل التليفزيون: إىل أشار وبالفعل مقارنة، سيعقد
وأنت الناس فيه يشاهدك تليفزيونيٍّا برنامًجا تخيل التكنولوجيا؟ صور من
العثور من أبي سيتمكن هل نر دعونا ياللروعة! التليفزيون! قنوات يف تبحث
مسلسل عىل العثور أبي سيحاول واآلن التليفزيون! يف قدم كرة مباراة عىل

كوميدي!»
فيما عاًما ١٤ وقتها العمر من البالغة نيكي شقيقته أيدته اللحظة هذه يف
يشء مع ولكن آخر مثاًال رضبت حيث — الحدوث نادر أمًرا ذلك كان وإن — يقول

التهويل. من
أيًضا. التكنولوجيا صور من صورة إنها الثالجة؟ عن وماذا أبي، يا «حسنًا
الثالجة؟» يف تبحث وأنت فيه نشاهدك تليفزيوني برنامج يف تظهر ال ملاذا
تليفزيون إنه فيها. لحًما أبي وجد لقد «انظروا، أضافت: األمر يف ولإلمعان

رائع!»
إىل أذهب أن — ذاك حني عاًما ١٤ — أليكس مني طلب آخر موقف ويف
شديدة جميلة ملونة صورة تظهر كانت الكمبيوتر شاشة عىل وجده. ما ألرى غرفته
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سألته ثم مذهلة، بديعة صورة أنها أخربته املريخ. لكوكب الشاشة تمأل الوضوح
اللحظة هذه يف هابل.» التلسكوب خالل من أنظر إنني «أبي، عليها. حصل أين من
البرشية اخرتعتها التي التكنولوجية املعدات أكثر من واحد إىل وصوله أن أفكر كنت

يصدق. ال يكاد أمر غرفته يف جالس وهو تعقيًدا
مذهًال؟» املريخ «أليس مختلف: يشء يف يفكر كان لكنه

يتنفسونه. الذي كالهواء نظرهم يف التكنولوجيا إن

التقليدية اإلعالم لوسائل مشاهدتهم وقلة اإلنرتنت جيل (2-2)

اإلنرتنت أمام اآلن األبناء يقضيه الذي فالوقت املواليد، طفرة جيل من آبائهم مثل
البيانو تعلم أو القدم كرة لعب أو أصدقائهم مع الخروج يف سيستغلونه كانوا ما
مشاهدة يف يشء كل قبل سيقضونه كانوا لعلهم ولكن آخر، يشء بأي القيام أو
بمعدل التليفزيون يشاهدون كانوا عمرهم مثل يف آباؤهم كان فعندما التليفزيون،
عليهم يُعرض ما يتلقون سلبيني؛ مشاهدين كانوا ولكنهم أسبوعيٍّا،13 ساعة ٢٢٫٤

أيًضا. يشاهدوها أن املمكن من كان التجارية اإلعالنات ظهرت وعندما فحسب،
أنهم عن فضًال آبائهم، من أقل لفرتات التليفزيون اإلنرتنت جيل أبناء يشاهد
الكمبيوتر، تشغيل إىل أكثر اإلنرتنت جيل أبناء يميل مختلفة. بصورة يشاهدونه
إىل واالستماع الهاتف، عرب والحديث واحد، آن يف مختلفة نوافذ عدة مع والتفاعل
أصبح إذن التليفزيون. ومشاهدة املجالت، وقراءة املدريس، الواجب وأداء األغنيات،

الخلفية. يف تُسَمع بموسيقى أشبه نظرهم يف التليفزيون
مبادرون فهم فحسب، إليهم يُقدم ما يأخذون ال اإلنرتنت جيل أبناء أن جانب إىل
الحال هو كما فاعلون، اسرتاتيجيون بل وموثِّقون وكتاب وقراء ومنظمون ومتعاونون
أيًضا يسألون وهم أيًضا. يشاركون بل فحسب، يشاهدون ال إنهم الفيديو. ألعاب يف
ويتخيلون ويتهكمون ويحققون وينقدون ويتسوقون ويلعبون ويجادلون ويناقشون

ويعطونها. املعلومات عن ويبحثون

جهاز يشغل والدته، توقظه أن بعد أعوام. ١٠ اإلنرتنت جيل أبناء أصغر بلغ ،٢٠٠٧ عام إنه
إكس جهاز عىل املفضلة للعبته غش» «كود آخر عىل ليحصل نومه غرفة يف املوجود الكمبيوتر
اهتماًما يعره ال لكنه مضاء التليفزيون حيث السفيل الطابق إىل مرسًعا ينزل .٣٦٠ بوكس
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ناصية عند يقف الذي — املدرسة أتوبيس يستقل ذلك. من بدًال املحمول ستيشن البالي ويأخذ
سيارتها يف والدته تصل املدرسة بعد فقط. بشارعني املنزل عن تبعد التي مدرسته إىل — الشارع
يذهب خفيفة وجبة لتناول الرسيعة الوجبات مطاعم أحد إىل به وتنطلق الدفع رباعية الهايربد
الواقي الكريم برشته عىل أمه تضع أن قبل السيارة يغادر وال القدم. كرة مباراة ليلعب بعدها
البالك هاتفه أن يبدو ولكن تقريبًا، الثاني الشوط يف املباراة إىل والده يصل الشمس. أشعة من
الكمبيوتر عىل واجباته عمل يف يبدأ الغداء، وبعد عليها. الرتكيز من ويمنعه انتباهه يشتت بريي

بوك. والفيس الفورية الرسائل عرب أصدقاءه يتابع بينما الخاصبه، املحمول

عىل تعتمد مؤسسات التليفزيون وشبكات املطبوع اإلعالم رشكات تعد حني يف
الحديث اإلعالم يمنح وآرائهم، أصحابها قيم وتعكس للسلطة الهرمي التسلسل
الهيكل بني التمييز الجديد الجيل تفكري يشغل ما وأهم املستخدمني. لجميع الهيمنة
أعىل من نظام عىل يقوم الذي وذلك ألعىل أسفل من نظام عىل يقوم الذي التنظيمي
ثورة يف حاسمة عنارص يف التحكم الشباب يتوىل اإلطالق عىل األوىل وللمرة ألسفل.

االتصاالت.
املعلومات عن يبحثوا أن اإلنرتنت أمام يجلسون وهم األبناء عىل لزاًما صار لقد
والتفكري االستقصاء مهارات تنمية عىل يحملهم األمر وهذا فقط، مشاهدتها من بدًال
عن اإلجابة يستطيعون ناقدين يكونوا أن لهم بد ال بكثري. ذلك من وأكثر لديهم
والزيف، الحقيقة بني التمييز يمكنني كيف أفضل؟ الويب مواقع أي مثل: أسئلة
دردشة؟ جلسة يف يقال ما أو شاب سينمائي نجم أو بيانات بمصدر يتعلق فيما
إعالم من التحول وهذا شتى. نواح يف التليفزيون جيل نقيض هو اإلنرتنت جيل

اإلنرتنت. جيل عىل بالغ أثر له كان التفاعيل اإلعالم إىل واحد اتجاه يف البث

األول العاملي الجيل (3)

طفرة جيل هناك يكن لم للدهشة. إثارة أشد فسنجدها العاملية الصورة إىل نظرنا إذا
صغري جيًال أنجب الحرب من نجا الذي فالجيل اليابان، أو الغربية أوروبا يف مواليد
عاًما ٣١ إىل ١١ من أعمارهم ترتاوح الشباب من جيل هناك واليوم نسبيٍّا، العدد
حيث كبرية، اجتماعية مشكلة األمر هذا عن وينتج الدول. هذه يف نسبيٍّا عدًدا أقل
أخرى أزمات جانب إىل املواهب، نقص بسبب خطرية أزمة لظهور احتمال هناك

متوقعة.
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.(www.worldmapper.org (املصدر: األرض ملساحة وفًقا العالم :4-1 شكل

فهناك بها، الشباب أعداد يف هائلة زيادة العالم يف أخرى أماكن تشهد ذلك ومع
الواليات يف املوجود ذلك يقارب والهند الصني يف اإلنرتنت جيل أبناء من كبري عدد
التعداد من اإلنرتنت جيل أبناء يمثلها التي املئوية النسبة وتختلف وكندا. املتحدة
املتقدمة االقتصاديات من فالعديد أخرى، إىل دولة من كبري بشكل للسكان العام
الفرد عمر متوسط يزداد حيث كبرية بأعداد سنٍّا أكرب أجيال لديها املثال سبيل عىل
أقرص املتوقع الفرد عمر متوسط يعد النامية الدول من كثري يف حني يف فيها، املتوقع
دول يف برسعة يزداد الشباب تعداد فإن لذلك ونتيجة أصغر، السكان عمر ومتوسط
،4-1 األشكال (انظر وإسبانيا. اليابان مثل دول يف ويتضاءل والربازيل، الهند مثل

(.6-1 ،5-1
املد من السكانية املوجة هذه يف الشباب من الكثريين أن فيه شك ال ومما
الجيل «نشأة كتاب ألفت عندما اإلنرتنت. إىل الوصول يستطيعون ال واالنحسار
نبحث كنا العالم. سكان من املاليني مئات إىل وصلت قد الكهرباء تكن لم الرقمي»،
هذه إىل يفتقرون ومن للمعلومات الوصول إمكانية لديهم من بني الفاصل الحد عن
مليار ١٫٣ يبلغ األشخاص من هائل عدد بدأ الحني ذلك فمنذ هذا ومع اإلمكانية.14
الزيادة معدل وبلغ والشباب. األطفال من منهم املاليني مئات اإلنرتنت، يستخدمون
يعني ما وهو 15،٪٢٩٠ نسبة ٢٠٠٨ عام حتى ٢٠٠٠ عام من الفرتة يف العاملية
الزيادة هذه وحدثت أضعاف! ثالثة زاد قد العالم حول اإلنرتنت مستخدمي عدد أن

56

www.worldmapper.org


اإلنرتنت جيل نضوج

www. (املصدر: ٣٠ إىل ١٥ من السن السكـان: لعـدد وفًقا العالم :5-1 شكل
.(worldmapper.org

www.worldmapper. (املصدر: ٢٠٠٨ عام يف اإلنرتنت ملستخدمي وفًقا العالم :6-1 شكل
.(org

أكثر املثال سبيل عىل الصني يف اإلنرتنت يستخدمون من عدد العالم: مستوى عىل
انظر العالم. مستوى عىل اإلنرتنت جيل انترش لقد املتحدة. الواليات يف عددهم من
7-1 من األشكال يف السكانية االنفجارات أكرب صاحبة للدول السكان أهرامات إىل

.16-1 إىل
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١٤ ١٤١٢ ١٢١٠ ١٠٨ ٨٦ ٦٤ ٤٢ ٢٠ ٠

الذكور اإلناث

مر
لع
ا

تعداد السكان (با-ليون)

٠

١٠٠

األمريكي، اإلحصاء مكتب (املصدر: ٢٠٠٩ املتحدة للواليات السكاني الهرم :7-1 شكل
السكان). شعبة

٠١ ١٢ ٢٠٫٥ ٠٫٥١٫٥ ١٫٥٢٫٥ ٢٫٥٠
٠

١٠٠

مر
لع
ا

تعداد السكان (با&ليون)

الذكور اإلناث

األمريكي، اإلحصاء مكتب (املصدر: ٢٠٠٩ املتحدة للمملكة السكاني الهرم :8-1 شكل
السكان). شعبة

دولة عرشة االثنتي يف اإلنرتنت جيل أبناء بني للدهشة مثرية تشابه أوجه وثمة
بالدراسة. تناولناها التي

إن القول يمكن السائدة الثقافية واالتجاهات االتصاالت وسائل إىل بالنظر
فورية رسالة إرسال تجعل الرقمية فالتقنيات مسطح؛ عالم يف يعيشون اليوم شباب
والبنية قريب. لجار إرسالها سهولة يف أمًرا األميال آالف عنك يبعد تعرفه لشخص

هائلة. برسعة العالم تقلص من تزيد التقنية التحتية
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٠ ٢٠٢٠ ٦٠٦٠ ١٠١٠ ٣٠٣٠ ٤٠٤٠ ٥٠٥٠٧٠ ٧٠٠
٠

١٠٠

مر
لع
ا

تعداد السكان (با*ليون)

الذكور اإلناث

شعبة األمريكي، اإلحصاء مكتب (املصدر: ٢٠٠٩ للصني السكاني الهرم :9-1 شكل
السكان).

٧ ٧٦ ٦٥ ٥٤ ٤٣ ٣٢ ٢١ ١٠ ٠
٠

١٠٠

مر
لع
ا

تعداد السكان (با*ليون)

الذكور اإلناث

شعبة األمريكي، اإلحصاء مكتب (املصدر: ٢٠٠٩ للهند السكاني الهرم :10-1 شكل
السكان).

الشباب.» من عاملي جيل عن الحديث يمكننا اإلطالق عىل األوىل «للمرة

جريايس، جون
مرشوع مدير
اإلنرتنت جيل بحث
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٧ ٧٦ ٦٥ ٥٤ ٤٣ ٣٢ ٢١ ١٠ ٠
٠

١٠٠

مر
لع
ا

تعداد السكان (با*ليون)

الذكور اإلناث

شعبة األمريكي، اإلحصاء مكتب (املصدر: ٢٠٠٩ لروسيا السكاني الهرم :11-1 شكل
السكان).

٩ ٩٧٨ ٨٦٥٦٧ ٥٤ ٤٣ ٣٢ ٢١ ١٠ ٠
٠

١٠٠

مر
لع
ا

تعداد السكان (با,ليون)

الذكور اإلناث

شعبة األمريكي، اإلحصاء مكتب (املصدر: ٢٠٠٩ للربازيل السكاني الهرم :12-1 شكل
السكان).

اإلنرتنت شبكة آخر يشء أي من أكثر يميزه اإلنرتنت؟ جيل يميز الذي فما
الحواجز إن الشباب. من حقيقي عاملي جيل ينشأ اآلن العالم. مستوى عىل وانتشارها
فريدمان، توماس تعبري حد عىل «مسطًحا»، العالم يجعل مما تتهاوى، التقنية
تحدث لم بصورة العاملي بالتواصل يسمح ما وهو تايمز، نيويورك بجريدة الصحفي
بالشباب الخاصة املميزة املحلية املكانية السمات بدأت اإلنرتنت ظهور مع قبل. من
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٠ ١١ ٢٢ ٢٫٥٢٫٥ ٠٫٥٠٫٥ ١٫٥١٫٥ ٣٣ ٠
٠

١٠٠

مر
لع
ا

تعداد السكان (با'ليون)

الذكور اإلناث

شعبة األمريكي، اإلحصاء مكتب (املصدر: ٢٠٠٩ إليطاليا السكاني الهرم :13-1 شكل
السكان).

٠ ٢٢ ٣٣ ٤٤ ١١ ٥٥ ٠
٠

١٠٠

مر
لع
ا

تعداد السكان (با'ليون)

الذكور اإلناث

شعبة األمريكي، اإلحصاء مكتب (املصدر: ٢٠٠٩ إليران السكاني الهرم :14-1 شكل
السكان).

مستقلة، وسمات فريدة بثقافات محتفظة ستظل واألقاليم الدول أن صحيح تضمحل.
سرتى، وكما بعيد، حد إىل بعًضا بعضهم يشبه أصبح العالم يف املتزايد الشباب لكن

متشابهة. جيلية وسلوكيات ومعايري اتجاهات لديهم فإن
مساواة هناك ليست العاملي. الجيل هذا مثل لظهور األوىل األيام نعيش أننا شك ال
الكثري بني الرقمية الفجوة عن بوضوح الحديث ويجري التكنولوجيا، توزيع يف عدالة أو
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٠ ٢٢ ٣٣ ٤٤ ١١ ٥٥ ٠
٠

١٠٠

مر
لع
ا

تعداد السكان (با'ليون)

الذكور اإلناث

شعبة األمريكي، اإلحصاء مكتب (املصدر: ٢٠٠٩ لليابان السكاني الهرم :15-1 شكل
السكان).

٠١ ١١٫٢٥ ١٫٢٥٠٫٥ ٠٫٥٠٫٧٥ ٠٫٧٥٠٫٢٥ ٠٫٢٥١٫٥ ١٫٥٠
٠

١٠٠

مر
لع
ا

تعداد السكان (با'ليون)

الذكور اإلناث

شعبة األمريكي، اإلحصاء مكتب (املصدر: ٢٠٠٩ لكندا السكاني الهرم :16-1 شكل
السكان).

بالرضورة ليس املايض القرن نصف يف ظهر الذي للشباب الغرب واحرتام الدول. من
أعداد يف الزيادة أن صحيح الكبار. لجيل تقديره يكن الذي الرشق مع مشرتكة سمة
تظل ولكن ،(17-1 الشكل (انظر الرشق يف وضوًحا أكثر والفرصاالقتصادية الشباب
الشعبية الثقافة يحرك وما فعالية. األكثر املصدرة األمريكية السلعة الشعبية الثقافة
جزءًا فشيئًا شيئًا التكنولوجيا وتصبح الغرب، يف اإلنرتنت جيل احتياجات هي الغربية
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التابعة السكان شعبة (املصدر: الدولة حسب عاًما ٣٠ من أقل السكان :17-1 شكل
السكانية التوقعات املتحدة، لألمم العامة باألمانة واالجتماعية االقتصادية الشئون إلدارة
املنقحة النسخة العاملية: الحرضية التنمية وتوقعات ٢٠٠٦ املنقحة النسخة العاملية:

.(http://esa.un.org/unpp .٢٠٠٥

يف العاملي اإلنرتنت لجيل الديموجرايف التمركز فرغم ولهذا، الثقافة. تلك من يتجزأ ال
الغرب. يف تكمن العالم، مستوى عىل الجيل، هذا يف املؤثرة املحركة القوى فإن آسيا

جييل َسبْق (1-3)

املواليد طفرة جيل أبناء بني كبرية املايضاختالفات القرن وسبعينيات ستينيات شهدت
(آباء املواليد طفرة جيل فأبناء اآلن أما واألفكار. الحياة وأسلوب القيم بشأن وآبائهم
اآلي وأجهزة الخاصبك اآلي إىلجهاز تنظر أن ويكفيك جيًدا، أبناءهم يتفهمون اليوم)
كنت عندما باألغنيات. يتعلق فيما كبريًا تداخًال وستجد اإلنرتنت جيل أبناء يمتلكها التي
من بدًال واليوم، دورز. ذا فرقة عن ناهيك البيتلز، بفرقة اآلباء من أحد يعجب لم صغريًا
ويتجاوزونهم اآلباء عىل يتقدمون األبناء أن بمعنى جييل»، «سبق هناك الجيلية الفجوة

اليومية. الحياة نواحي من العديد يف و«يسبقونهم» التكنولوجيا، مضمار يف

يلجئون أصبحوا الكبار هؤالء الكبار، الصغار يَُعلِّم التاريخ يف مرة «ألول
أجهزة مع التعامل يف ملساعدتهم والتماًسا للمعلومات طلبًا الصغار إىل

بها.» يتعلق ما وكل الكمبيوتر

عاًما ١٥ لوك، أوستن
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زائر وباحث بارك زيروكس برشكة متقاعد مدير براون، سيييل جون ذكر
فيها يتغري التاريخ يف فريدة حقبة «هذه كاليفورنيا: جنوب بجامعة أنينربج بمركز
ذي يشء بأي يتعلق فيما للسلطة رموًزا اآلباء كان املايض يف املنزل.» يف األبناء دور
مفيد أو مبتكر أو جديد يشء فعل يمكنهم ربما األبناء أن فكرة وكانت حقيقية. قيمة
يرغب أشياء هناك تصبح األوىل فللمرة «وهكذا براون: يقول زائفة. فكرة تعد لآلباء
حقيقة.» األشياء هذه مثل يف السلطة موقع األبناء ويحتل وفعلها، فهمها يف اآلباء

املعريف التسلسل انقالب يف املتمثلة الظاهرة هذه ككل قبل من املجتمع يشهد لم
مع السنوات مدار عىل املوقف تضخم وقد قطًعا، يحدث األمر لكن الصورة، بهذه

االجتماعية. والشبكات املحمولة األجهزة مثل حديثة، تكنولوجيا كل ظهور
مشاعر يكنون األفراد بدأ األرس بعض ففي هائلة، تأثريات األمر هذا عىل ويرتتب
لظهور هذا أدى وقد سلطة. من به يتمتع ما قدر عىل كل لبعض، بعضهم االحرتام
اآلباء، جانب من صحيحة بصورة أديرت إذا األرس، داخل متشابكة فاعلة محركة قوة

وفعالية. واتفاًقا انفتاًحا أكثر أرسية وحدة تخلق فربما
العالقة تأمل فحسب؛ األرسة منزل عىل اآلباء لسلطة التوزيع هذا يقترص وال
أبناء من شاب ٥٠٠٠ الحكومة اختارت فقد فنلندا، يف واملدرسني الطالب بني املتغرية
األوىل وللمرة الكمبيوتر. استخدام كيفية عىل الدولة مدريس لتدريب اإلنرتنت جيل
فديناميكية طالبًا؛ واملدرسون مدرسني، الطالب يصبح واحد، مجال يف اإلطالق، عىل

األبد. إىل للتغري طريقها يف واملدرسني الطالب بني السلطة

أخرى، جوانب يف وتلميذ معينة، جوانب يف أستاذ ما، بطريقة منا، «كل
مرءوسينا، من مهمة أشياء لتعلم استعداد عىل نكون أن يجب ولهذا

صحيح.» والعكس

براون سييل جون

سوق إىل التكنولوجية باملعرفة امللم الجيل هذا ينتقل عندما سيحدث ما تخيل
املحدود واليابان، أوروبا يف خاصة املديرين، من الكثري استخدام حيث العمل،
عىل يعتمد الذي القديم املؤسسة بنموذج اإلنرتنت جيل أبناء سيقبل هل لإلنرتنت.
الهياكل أن ستدرك التي تلك ستكون الناجحة املؤسسات للسلطة؟ الهرمي التسلسل
السلطة تسلسل عىل تعتمد التي القديمة النظم من أكرب بفعالية تعمل املتشابكة
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جديدة أساليب إىل ويقود واإلبداع، االبتكار عىل يحث األنداد بني فالتعاون الهرمي.
والحكم. اإلدارة يف

العمرية باملراحل املتعلقة االختالفات مقابل الجيلية االختالفات (2-3)

قضاء أن فيها ذكرت االفرتاضات، من عدًدا وضعت الرقمي» الجيل «نشأة كتاب يف
من التليفزيون شاشة عىل يعرض ملا السلبي التلقي من بدًال اإلنرتنت أمام الوقت
عاًما عرش االثني ويف اإلنرتنت. جيل أبناء عقول تطور عىل يؤثر كان أنه املرجح
عقول أن مفادها نتيجة إىل وتوصلت املعقد، املوضوع هذا عن املزيد عرفنا املاضية

آبائهم. عقول عن مختلًفا تطوًرا بالفعل تطورت قد اإلنرتنت جيل أبناء
التي االختالفات أن أساس عىل الشباب عن أبحاثي الخرباء بعض انتقد وقد
وليست العمرية باملراحل تتعلق اختالفات هي وآبائهم اإلنرتنت جيل أبناء بني الحظتها
املواليد طفرة جيل أبناء «كان األوىل: للوهلة مقنعة حجتهم تبدو وربما اختالفاتجيلية.
السن يف تقدموا ثم شباب، وهم فيتنام عىل الحرب عارضوا لقد آبائهم. عن مختلفني
اإلنرتنت؟ جيل ألبناء اليشء نفس يحدث ألن بوش.» دبليو لجورج أصواتهم وأعطوا
األوىل الحالة يمثل نراه ما بأن الظن إىل تدفعنا التي األسباب من العديد هناك
السابق. الجيل عقول عليه كانت عما تختلف بصورة تُربَمج أبنائه وعقول ينشأ لجيل
عىل ويترصفون املعلومات يعالجون اإلنرتنت جيل أبناء أن تؤيد التي األدلة وتكثر
عن الوظيفية الناحية من مختلفة أصبحت بحيث تطورت عقولهم ألن مختلف نحو
رسيعة الصور معالجة يف آبائهم من — املثال سبيل عىل — أرسع فهم آبائهم، عقول
منذ عميل بدأت أنني (مع عادي كشخص الرأي هذا إىل أتوصل لم إنني الحركة.
هو وإنما الكثريون)، يعرفها ال حقيقة وهي النفس، علم يف كأخصائي كثرية سنوات
نبوًغا، أعرفهم الذين املخ علماء أكثر من اثنني يد عىل لرشكتي أُْجِرَي بحث نتيجة
الذي الوقت أن كيف كاترش وماثيو ستانيل يصف ماثيو. وابنه كاترش ستانيل وهما
املادي الرتكيب من يغري ربما الرقمية التكنولوجيا مع التعامل يف الشباب يقضيه
تُربمج العقل تطور يف حاسمتان فرتتان ثمة لوظيفتها. أدائها ومن املتطورة لعقولهم
امليالد من ولنقل املبكرة، الطفولة فرتة هي األوىل الفرتة خاللهما: عقولنا وتتطور
أكرب التنبيه من قدًرا تلقوا اإلنرتنت جيل أبناء أن املرجح من الثالثة. سن وحتى
جيل ألبناء كان الفرتة. تلك غضون يف املواليد طفرة جيل من آباؤهم تلقاه مما
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االهتمام. من ضئيًال قدًرا منهم كل تلقى األغلب ويف كثريون، إخوة املواليد طفرة
من الستينيات وأوائل الخمسينيات يف شائًعا أمًرا أطفال بمربية االستعانة تكن لم
أقل تركيز هناك وكان صغاًرا، املواليد طفرة جيل أبناء كان عندما املايض، القرن

املبكرة. الطفولة يف التعليم عىل
املراهقة سنوات خالل تقريبًا العقل تطور يف الثانية الحاسمة الفرتة وتأتي
يشاهدون طفولتهم يف املواليد طفرة جيل أبناء كان الفرتة تلك خالل والبلوغ.
جيل وأبناء ذلك بني قارن أسبوعيًا. ساعة ٣٠ إىل ٢٠ من طويلة، لفرتات التليفزيون
االكتفاء من بدًال اإلعالم لوسائل نفسالوقتمستخدمنينشطني يقضون الذين اإلنرتنت
عقل ألن العقل، نمو عىل يؤثر األمر هذا أن نفرتض أن املنطقي من السلبية. باملشاهدة
الفصول ويف عمره. من الفرتة هذه يف الوقت قضائه كيفية أساس عىل يتشكل الفرد
جيل أبناء يُدخل خاللها من التي املختلفة الوسائل من عدد عىل تتعرف سوف التالية
ويتعلمون، البيانات، ويعالجون اإلنرتنت، إىل بهم املحيط العالم من بيانات اإلنرتنت
باإليجابية. تتسم األمور هذا معظم إن نقول أن هنا يكفي ولكن ويتواصلون، ويفكرون،
طفًال كنت عندما عليهم. الخصبة التفاعلية اإلعالمية البيئة هذه تأثري يف فكر
هذه يف صغرية ومكتبة تليفزيونية، محطات ثالث هناك كانت صغرية بلدة يف ناشئًا
الواليات يف اليوم شباب أما اهتمامي. تلقى مجالت وعدة واحدة، وجريدة البلدة،
الكابل، تليفزيون شبكات من شبكة ٢٠٠ من أكثر إىل الوصول فيمكنهم املتحدة
ذلك إىل إضافة ويب. صفحة مليار و٤٠ إذاعية، محطة و١٠٥٠٠ مجلة، و٥٥٠٠
جميع يف يعمل تليفزيون جهاز مليون و٢٤٠ عام، كل يُنرش كتاب ٢٢٠٠٠ هناك
هذا أُغرق لقد املياه. دورات داخل تليفزيون جهاز مليونَْي هناك إن بل البالد، أنحاء
وترتيبها املعلومات تلك كل إىل الوصول لتعلم فكان املعلومات، من بطوفان الجيل

ذكائهم. تنمية يف كبري تأثري وتذكرها وتصنيفها

األذكى الجيل

أكرب عدد فهناك اإلطالق، عىل األذكى الجيل هو اإلنرتنت جيل أن عىل قوي دليل ثمة
إىل يتقدمون الذين الطالب عدد زاد حيث أنفسهم مع تحد يف يدخلون الطالب من
16.٢٠٠٥ وعام ١٩٩٧ عام بني ما الفرتة يف الضعف عن الرفيع املستوى اختبارات
عقد لكل نقاط ثالث بواقع أيًضا، ارتفاًعا الذكاء لحاصل الخام الدرجات تشهد أيًضا

واإلقليمية.17 واالقتصادية العرقية الحواجز متخطية الثانية، العاملية الحرب منذ
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ويعتربون رائع، يشء بالذكاء التحيل أن يعتقدون الجيل هذا أبناء إن بل
فئتي أن املراهقون يعترب للعالم. املستقبيل النجاح من يتجزأ ال جزءًا أنفسهم
األفضل نحو التغريات «معظم حدوث إىل ستدفعان اللتان هما و«الشباب» «العلماء»
التي العالم مستوى عىل أجريناه الذي البحث عينة سألنا عندما املستقبل».18 يف
وسيًما؟» أم ذكيٍّا تكون أن تفضل: «أيهما اإلنرتنت: جيل أبناء من اآلالف ضمت

الذكاء. يفضلون أنهم أشخاص ١٠ كل من ٧ أجاب

جديد أرسي تنظيمي مخطط

بل فحسب، التكنولوجيا بواسطة اإلنرتنت جيل بها يؤمن التي القيم تتشكل لم
يؤمنون املواليد طفرة جيل آباء كان املتحدة الواليات ففي أيًضا، آبائهم طريق عن
أكن لم صغريًا طفًال كنت وعندما عىص»، ملن «العصا تقول: التي القديمة باملقولة
كان ولو . مدريسَّ أو والديَّ أحد يد عىل للرضب التعرض من خويف قدر شيئًا أخىش
الحارض، وقتنا يف الرشكات معظم تستخدمه كالذي لألرسة تنظيمي» «مخطط هناك
كن الالتي أمهاتهم من األوامر يتلقون كانوا املواليد طفرة جيل أبناء أن لوجدنا
من مختلًفا نوًعا استحدثوا املواليد طفرة جيل أنجب عندما لكن آبائهم. من يتلقينها
اإلنرتنت جيل أبناء من كبري عدد نشأ املركز. يف الطفل صار حيث التنظيمي املخطط
آبائهم. مع جيدة بعالقات األبناء فيها ويرتبط واملؤازرة، بالعطف تجود أرس وسط
والواقع الوضع، هذا عن يعرب الذي االزدرائي املصطلح هي «التدليل» كلمة وتعترب
الذين القلوقني اآلباء يف املثال سبيل عىل لنفكر أحيانًا، التدليل هذا يف تمادوا قد أنهم

الجامعة. يف حتى ويالزمونهم أبنائهم مراقبة يف يفرطون
املفرط قلقهم وراء السبب نتفهم أن يمكننا املواليد طفرة جيل لحق وإحقاًقا
ستنقل التي الوسيلة فقط ليس فالتعليم أبنائهم؛ تعليم بشأن الشديد وحماسهم
باملدرسة الطفل إلحاق ولكن املعرفة، عىل قائم اقتصاد ظل يف املستقبل إىل أبناءهم
عىل عام كل تنفق التي الدوالرات من اآلالف عرشات عىل وعالوة الكثري. يكلف
التدريبية الدورات عىل دوالر ٤٠٠٠٠ إىل يصل قد ما اآلباء بعض ينفق التعليم،
إىل دوالر ٣٠٠٠٠ لطفلني أب دفع نيوجرييس والية ويف بالجامعة. لاللتحاق املؤهلة
اختيار من بدءًا يشء بكل تتعلق نصائح عىل الحصول أجل من جامعي مستشار
أمريكا يف عادة االبن ويتلقى الصيفية.19 اإلجازة تنظيم وحتى التدريبية الدورة

عاًما.20 ٣٤ وسن ١٨ سن بني وهو أبويه من سنويٍّا دوالر ٣٨٠٠٠
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القلوقني اآلباء بعض يالزم عندما مداها والرعاية االهتمام يف املبالغة وتصل
تحديد الذكية الرشكات وتحاول األداء. تقييم مقابالت أو العمل مقابالت يف أبناءهم
أبنائهم نفوس يف العداوة إيقاع دون اآلباء، هؤالء مثل مع للتعامل اسرتاتيجيات

تجاهها.
من آلبائهم عليه كانت ما تفوق بصورة اليوم لشباب ا مهمٍّ شيئًا األرسة تمثل
بدءًا يشء، كل يف آبائهم آراء إىل يستمعون الجيل هذا فأبناء املواليد، طفرة جيل
مثل البنوك بعض أدركته ما وهو لحياتهم، املايل التخطيط وحتى الكلية اختيار من
اآلباء يفتحها التي الحسابات عىل املقررة الرسوم جميع أسقط الذي بنك سيتي
لكن إليها، أتقدم كنت التي بالجامعات حتى علم عىل والداي يكن لم ألبنائهم.21
يسافر إليها. سيتقدمان التي املدارس بشأن يتناقشان كانا عندما رأيي طلبا ابْنَيَّ
جيل أبناء يفعل كان مما أكثر آبائهم مع الجيل هذا أبناء من والشباب املراهقون
من التخرج بعد فرتة أرسهم منزل يف البقاء يختارون قد إنهم بل املواليد، طفرة
والديه منزل إىل العودة يف جييل من شخص أي لتفكري مجال هناك يكن لم الجامعة.
يرام. ما عىل وآبائهم الشباب معظم بني العالقة فإن اآلن أما تركه، بعد أخرى مرة

الجيلية القيم

الجيل هذا عن تتحدث ومقاالت كتبًا حللت الرقمي»، الجيل «نشأة كتاب ألفت عندما
بإشباع ومهووسون أنانيون اليوم شباب إن قيل حيث مؤسفة؛ النتيجة وكانت الشاب،
اهتماًما املواليد طفرة جيل آباء من العديد «يهتم املحللني: أحد كتب اآلنية. رغباتهم
النفيس، للضغط التعرض من ويحمونهم الشباب، لدى الذات احرتام ببناء كبريًا
األنانيني األطفال من جيًال يُنشئون إنهم حتى األرسة يف رشكاء منهم ويجعلون
وكيفية اليوم أطفال بالتدليل: األبناء «إفساد كتاب ويف املضطربني.»22 السلوك سيئي
قيل السلوك. لتنظيم رصامة أكثر قواعد بفرض اآلباء جوسمان فريد ينصح تغيريهم»
وتهوره الجيل مادية عليه يطلق ما وإن مرتفعة، بمعدالت منترشة الشباب جرائم إن
خرباء أحد إيوينج تشارلز ذكر وقد الشباب. لجرائم الخرباء تحليالت بني من أصبح
اندفاعاتهم، يف التحكم من القليل لديهم «األحداث أن: بافالو بجامعة األحداث جرائم
يتصفون إنهم أيًضا عنهم قيل االندفاعي.»24،23 الطابع عليه يغلب سالح واملسدس
لديهم وإن واالستحقاق، بالجدارة والشعور والغرور والنرجسية والتعصب بالجشع
فحسب.25 املادي ونجاحهم بممتلكاتهم إال يهتمون ال وإنهم واقعية، غري توقعات
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ال اآلن وحتى تدعمها، أدلة وجود لعدم اآلراء هذه عىل اعرتضت الوقت ذلك يف
الثقافات، بني مهمة اختالفات وجود من الرغم فعىل متوفرة، غري األدلة تلك تزال
إيجابي الجيل هذا أن عىل قوي دليل هناك الجنسني، بني وكذلك والطبقات، واألمم،
يحدث بما يهتمون املثال سبيل عىل الشمالية أمريكا يف فالشباب راسخة، بقيم يتمتع
األقل الجيل وهم ومتسامحون، متفتحون، أنهم عن فضًال حولهم، من العالم يف
يشعرون هل الشباب ُسئل عندما أنه الدهشة إىل يدعو ال ومما اإلطالق. عىل تعصبًا
الثلثان — منهم العظمى الغالبية فإن سلبية، بصورة تصورهم اإلعالم وسائل بأن

ذلك. عىل وافقت — املتحدة الواليات يف
اإلنرتنت، جيل أبناء حياة من املبكرة الفرتات املتنوعة التجارب هذه شكلت وقد
وواثقون «سعداء، بأنهم أنفسهم املتحدة الواليات يف منهم ١٠ كل بني من ٩ ويصف
نضوجهم أن اإلنرتنت جيل أبناء من متزايد عدد ويعتقد وإيجابيون».26 بأنفسهم،
بالعنف يهتمون الذين األفراد عدد ويتضاءل آبائهم. نضوج عليه كان مما أسهل
تسعينيات منذ عامة املراهقني انتحار انخفاضمعدالت عن فضًال والجنسواملخدرات،
وجرائم القتل معدالت انخفضت املاضيني العقدين أو العقد مدار وعىل املايض.27 القرن
مدار وعىل ملحوًظا.28 انخفاًضا األمريكيني املراهقني بني والحمل واإلجهاض العنف
هذا وعىل كثريًا.29 ينخفض واملخدرات للكحول املراهقني تعاطي بدأ املايض العقد
اليوم مراهق وقوع فاحتمال أيًضا، الصحة عن عاٍر الجريمة عن الشائع املعتقد فإن
القرن من الستينيات أواخر منذ وقت أي من بكثري أقل بشعة عنف لجريمة ضحية

املايض.
السابقة، باألجيال مقارنة التسامح من كبريًا قدًرا اإلنرتنت جيل أبناء ويبدي

(.18-1 الشكل (انظر حولهم. من العالم تغري فقد
وكانوا البيض، الذكور من جميًعا املقربون أصدقائي كان مراهًقا كنت عندما
يف ٢١ إىل ١٨ من أعمارهم ترتاوح الذين فالذكور اليوم أما تماًما. سني مثل يف
من بأكثر يصغرونهم املقربني أصدقائهم من ٪٢٠ أن يذكرون املتحدة الواليات
عرقية خلفيات من منهم و٤٩٪ عامني، من بأكثر يكربونهم منهم و٣٣٪ عامني،

مذهل! تحول من له يا اآلخر.30 الجنس من و٦٠٪ مختلفة، ثقافية و/أو
السكاني القطاع وسط العرقي التعدد زيادة إىل الهجرة موجات أدت وقد
حسبما السكان»، تنوع زاد سنٍّا أصغر العمرية املجموعة كانت و«كلما األمريكي،
ملكتب التابع السكانية التوقعات قسم يرأس الذي سبينرس جريجوري ذكر

69



اإلنرتنت جيل

١٩٨٠ ١٩٩٠ ٢٠٠٠ ٢٠١٠ ٢٠٢٠

غ# بيض

بيض (غ# التيني%)

٪٥٥

٪٢٦٪٣١٪٣٦٪٤١٪٤٥

٪٦٤٪٥٩
٪٧٤ ٪٦٩

األمريكي). اإلحصاء مكتب (املصدر: العرق حسب األمريكيني الشباب نسبة :18-1 شكل

األعراق مختلطي األمريكيني من متفاوتًا عدًدا أن والواقع األمريكي. اإلحصاء
يكون أن املرجح من أنه السكان إحصاء نتائج وتظهر السن، يف صغار هم
بني العرقي التنوع ضعف سنة ١٨ عن أعمارهم تقل من بني العرقي التنوع
املختلفة واألجناس األعراق من الشباب اختالط سهولة فإن أيًضا البالغني.31
حتى السابقة، األجيال عن اإلنرتنت جيل يميز أمر بعض من بعضهم وزواجهم
مقارنة مختلفة، ألعراق ينتمون أشخاص مواعدة تقبل البحث عينة من ٪٩١ إن
العاملية الحرب أثناء البلوغ سن أبناؤه وصل الذي الجيل من ٪٥٠ بنسبة

الثانية.32

تقارير صوت عىل إحداهن تستيقظ عاًما. ٣١ اإلنرتنت جيل نساء أكرب تبلغ ،٢٠٠٨ العام إنه
بوش الرئيس اقرتحها التي الهجرة سياسة أن كيف وتتساءل العراق، يف الحرب عن األخبار
اعتادت التي األغنيات مجموعة تشغل الالتينيني. من ألصدقائها الوظيفي الوضع عىل سوفتؤثر
يف مختلفة. موسيقية أجيال ١٠ من أغنيات تضم والتي بود، اآلي جهاز عىل الصباح يف سماعها
سريتفع هل تتساءل اليابان، يف املصنوعة الهجني سيارتها يف للتسويق مديرة عملها إىل طريقها
مكتب أجراه الذي السكان إحصاء يقدر للجالون. دوالرات ٥ إىل ليصل اليوم البنزين سعر
يساوي عاًما ٨٠ عن أعمارهم تزيد الذين األمريكيني تعداد أن ٢٠٠٦ لعام األمريكي اإلحصاء

نسمة. مليون ١٢ يعادل ما أو السكان عدد إجمايل من تقريبًا ٪٤
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املثرية القضايا من عدد هناك جيل فكأي تماًما، إيجابيٍّا ليس الوضع أن شك ال
التوازن عن ماذا شخص؟ ألي جيد أمر اإلنرتنت عالم يف التام االستغراق هل للقلق؛
ويف اإلنرتنت، أمام الوقت من الكثري الشباب بعض يقيض وهل الشباب؟ حياة يف
بسبب بالضغط منهم الكثريون يشعر هل واحد؟ آن يف املختلفة املهام من عدد تنفيذ
األعمال رسقة من اإلنرتنت ييرس هل للجامعات؟ التقدم وعمليات املجهدة العمل أعباء
ومعايريهم الشباب مواقف تتسم هل مختلفة؟ بصور املدراس داخل الغش أو األدبية
قريب وقت حتى املجتمع؟ أو األسواق أو العاملة األيدي إىل انضمامهم مع باإليجابية
الديمقراطية؟ ملستقبل ذلك يعني ماذا إذن االنتخابات، يف الجيل هذا أبناء يصوت لم
بعض ويف اإلنرتنت، عىل بياناتهم جميع عن يفصحون إنهم الخصوصية؟ عن ماذا ثم
نناقش سوف عليهم. وخيمة عواقب إىل يقود قد ذلك أن يجهلون أنهم يبدو األحيان

الكتاب. هذا مدار عىل املوضوعات هذه جميع

ستسهل والتي رحلتي عن بها أخربكم أن يمكنني التي تلك حكمة «أي
آبائكم؟»33 منازل إىل وعودتكم الجامعة من انتقالكم ما بصورة عليكم

كوميديان ستيوارت، جون

اإلنرتنت لجيل الثماني القواعد (4)

الخصائص هذه عىل نطلق أن ويمكننا وجوه، ٨ يف آبائه جيل عن الجيل هذا يختلف
مجموعة هي قاعدة وكل اإلنرتنت. جيل قواعد اسم الجيل لهذا املميزة الثماني
لفهم محورية القواعد هذه وتعترب الجيل. هذا تميز التي والسلوكيات املواقف من
واألرسة والتعليم واألسوق العمل مجال يف تغيريات الجيل هذا بها يُحدث التي الكيفية

الكتاب. مدار عىل عنها تقرأ وسوف واملجتمع،

به، يقومون ما كل يف الحرية يريدون اإلنرتنت جيل أبناء •
يحب جميعنا التعبري: حرية وحتى االختيار حرية من بدءًا
ويف نظرهم. يف كاألكسجني االختيار فحرية الجيل، كهذا ليس لكن الحرية،
وأنواع البيع قنوات انتشار من باالنبهار سنٍّا األكرب األجيال تشعر حني
يدعو ال عاديٍّا أمًرا يعتربها اإلنرتنت جيل فإن التجارية، والعالمات املنتجات
هذا يف هدفهم إليجاد التكنولوجيا اإلنرتنت جيل أبناء يستغل الدهشة. إىل
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تناسب التي التسويقية الرسالة عىل والعثور املعلومات، من الهائل الخضم
ويستخدمون ومكانه، العمل وقت اختيار أيًضا يتوقعون وهم احتياجاتهم.
حياتهم مع العملية حياتهم ودمج التقليدية، العمل قيود لتجنب التكنولوجيا
الوظائف، تغيري حرية إىل اإلنرتنت جيل أبناء ويسعى واالجتماعية. األرسية

أنفسهم. عن التعبري وحرية الحياة، يف الخاص طريقهم اختيار وحرية
الشخيص الطابع وإضفاء األشياء تخصيص يف رغبة لديهم •
برنامج تخصيص فرصة اإلطالق عىل يل تتح لم طفًال كنت عندما عليها:
حولهم؛ من اإلعالم عالم تغيري فيمكنهم اليوم شباب أما ماوس. ميكي نادي
وشاشات املستخدم، واسم الرنني، ونغمات اإلنرتنت، ومواقع املكتب، سطح
وهم الجيل هذا أبناء شب لقد الرتفيه. ووسائل األخبار، ومصادر التوقف،
يريدونه، الذي الوقت يف يريدونها، التي اإلعالمية التغطية عىل يحصلون
يكتفون ال العالم يف األشخاص ماليني وهناك تغيريها. استطاعة عن فضًال
إنشاء طريق عن تكوينها يف يساهمون بل العاملية، الشبكة إىل بالدخول
من أبعد هو ما إىل التخصيص يف رغبتهم تمتد واآلن اإلنرتنت. عىل محتوى
يعد لم أيديهم. عليه تقع يشء أي تخصيص يريدون بحيث الرقمي العالم
املنتج. من الواحدة التشكيلة أو القيايس الوظيفة بتوصيف يسمى ما هناك
عىل «حكومتي» بوابة يريدون أنهم نجد الحكومية بالبوابات يتعلق وفيما

احتياجاتهم. وفق مخصصة اإلنرتنت
كانت صغريًا كنت عندما الجدد: املتفحصون هم الجيل هذا أبناء •
وصول بمعنى — الشفافية تبدو أكثر. ال فقط، صوًرا نشاهدها التي الصور
أمًرا — وعروضها34 الرشكات عن الصلة ذات املعلومات إىل املصلحة أصحاب
بحث من سنٍّا األكرب األجيال تتعجب حني ويف اإلنرتنت. جيل نظر يف طبيعيٍّا
ذلك. يتوقع اإلنرتنت جيل فإن اإلنرتنت، عىل املتاحة املستهلك دراسة أو
وارتباطهم اإلنرتنت عىل مشاركتهم زادت الجيل هذا بأبناء السن تقدم وكلما
تتوقع أن اإلنرتنت جيل تستهدف التي الرشكات عىل ينبغي هنا ومن بها.
الرتويجية وجهودها منتجاتها عن بالغة بصورة سيتحرون الشباب أن
السوقية قوته أن يعلم اإلنرتنت جيل التحري. بهذا ترحب وأن وممارساتها،
أيًضا. العمل أصحاب عىل يرسي ما وهو باملزيد، الرشكات مطالبة له تتيح
أو منها سيشرتون التي الرشكات ونزاهة رصاحة عن يبحثون •
االتصاالت تكنولوجيا سائل من وغريها — اإلنرتنت أزالت بها: يعملون

72



اإلنرتنت جيل نضوج

والنشطاء كاملستهلكني وعمالئها الرشكات بني الحواجز — واملعلومات
فريوسية تسويق حملة عن يكشفون املستهلكون أكان وسواء واملساهمني.
يتأكد مستقبيل، عمل صاحب عن يتحرون أو القصور، أوجه بعض بها

قيمهم. مع تتفق الرشكة قيم أن اإلنرتنت جيل أبناء
والتعليمية العملية حياتهم يف واللعب الرتفيه يف اإلنرتنت جيل يرغب •
خالل فمن مرحة، بعقلية العمل إىل الجيل هذا أبناء ينضم واالجتماعية:
طريقة من أكثر دائًما هناك أن يدركون الفيديو ألعاب أحدث يف خربتهم
األطفال من ٪٨٢ أن نتيجة هو اإلبداعي التفكري وهذا الهدف. لتحقيق
يلعبون عاًما ١٧ إىل ٢ من أعمارهم ترتاوح الذين األمريكيني واملراهقني
بلغت املتحدة الواليات ففي النمو: رسيعة صناعة وهي دائًما. الفيديو ألعاب
أن املتوقع ومن ،٢٠٠٥ عام يف دوالر مليار ٨٫٤ الفيديو ألعاب مبيعات
تربى لقد 35.٢٠١٠ عام يف دوالر مليار ٤٦٫٥ إىل العاملية املبيعات تصل
وحده التجارية العالمة تقدير يعد ولم التفاعلية، التجارب عىل الجيل هذا

الرائدة. الرشكات تدركه أصبحت أمر وهو كافيًا،
الحارض الوقت يف والرتابط: والتشارك التعاون جيل هو الجيل هذا •
ويراسل الجماعية، الفيديو ألعاب ويلعبون بوك، الفيس عىل الشباب يتشارك
الدراسة ألهداف امللفات ويتبادلون توقف، بال نصية برسائل بعًضا بعضهم
أنهم عىل اليوتيوب مثل املواقع بعض وتدلل املجردة. للتسلية أو العمل أو
تسعة ذكر فقد العالقات؛ عىل املعتمدة الرشاء عمليات يف أيًضا يشرتكون
املقربني أصدقائهم أحد رشح إذا أنه معهم تحاورنا شباب عرشة كل من
بعض يف بعضهم اإلنرتنت جيل أبناء يؤثر األغلب. يف فسيشرتونه لهم منتًجا
الحرص، ال املثال سبيل عىل يستخدمونها، فهم اإلنرتنت، شبكات خالل من

والخدمات. واملنتجات والرشكات التجارية العالمات عن اآلراء تبادل يف
الفيديو: ألعاب يف فقط وليس الرسعة، إىل اإلنرتنت جيل يحتاج •
العالم عن املعارف أو االتصال جهات من بيانات قاعدة مع الفورية الدردشة
عالم ففي اإلنرتنت. جيل لدى الجديدة القاعدة هو الرسيع التواصل جعلت
فإن األشخاص، من واسعة شبكات بني املعلومات تدفق الرسعة فيه تميز
قبل. من أرسع بصورة يحدث والرؤساء والزمالء األصدقاء مع التواصل
اإلنرتنت جيل أبناء أن يدركوا أن األعمال وأصحاب املسوقني عىل وينبغي
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أن بد ال فورية رسالة فكل اآلخرين، من الرسيع التواصل نفس يتوقعون
فوري. رد يعقبها

بطيئة االبتكار رسعة كانت صغريًا كنت عندما مبتكرون: الجيل هذا أبناء •
العمل يف عاًما العرشين فوق الشباب يريد فائقة. فهي اليوم أما للغاية،
وأجهزة الكفي الكمبيوتر وأجهزة بريي البالك هواتف من الجديد اقتناء
الجديد الجهاز ألن بل جذابًا، يعد لم القديم الجهاز ألن ليس فون، اآلي
الرشكات لدى العمل إىل يسعون فإنهم لذلك باإلضافة أكثر. مهاًما يؤدي
والعمل. والتعلم والرتفيه للتعاون إبداعية طرق عن يبحثون ودائًما املبتكرة،

املستقبل صانعو (1-4)

هي كتاب يف املجمعة اللغة أن ماكلوان مارشال الشهري االتصاالت فيلسوف اعترب
مذهلة النتائج تكون ببعض بعضها املعلومات تحتك «عندما قال: حيث مسبار،
باإلثارة أشعر جعلني الذي والسبب الكتب، لتأليف حبي سبب هو وذلك وفعالة.»36
األوىل للمرة يمكننا أنه فكرة سرب قد ألنه الرقمي»؛ الجيل «نشأة كتاب نرش عندما
صحة أثبتت التجربة أن رأيي ويف األبناء. من فعله علينا يجب ما تعلم التاريخ يف

املاضية. عاًما عرش االثني مدار عىل ذلك
يتمتعون ما بفضل العمل ميدان عىل تغيريات بالفعل اإلنرتنت جيل أبناء يُدخل
نتيجة تكونت التي املوهبة دوامة تغمره اإلطالق عىل األكرب الجيل هذا مواهب. من به
جييل تقاعد وأكرب أرسع وحدوث العمالة، انتقال وسهولة العاملي، االقتصاد توسع
واإلبداع املعرفة وتبادل للتعاون جديدة وأساليب سبًال يبتكرون إنهم اإلطالق. عىل
تعتنق التي الرشكات أن عىل قوي دليل وهناك العالم. يف والحكومات الرشكات يف
الرصاع ولكسب أفضل. ونجاح ونمو بأداء تتمتع العمل يف الجديدة األساليب هذه
بكيفية الخاصة الجوانب من كثري يف التفكري تعيد أن الرشكات عىل املوهوبني عىل
أن أظن إنني عليها. واإلرشاف معها والتعاون وتنميتها ومكافأتها املواهب تعيني

للتغيري. تخضع نفسها اإلدارة فكرة
ليس التسويق، وسياسات األسواق أيًضا اإلنرتنت جيل أبناء يغري وكمستهلكني
السمات أيًضا يُقيمون إنهم بل ضخمة، رشائية وقوة بنفوذ يتمتعون ألنهم فقط
وهم ثرية. تجارب تبتدع أن الرشكات من ويريدون والخدمات، للمنتجات املختلفة
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اإلعالم وسائل وتعجز جديدة، بطرق األخرى األجيال ويف بعض، يف بعضهم يؤثرون
البحث أجرينا التي العينة أفراد من فقط ٪٢ أشار فقد إليهم؛ الوصول عن التقليدية
أن «أعلم القديمة: واملقولة للمسوقني. اإلعالنية الحمالت يف كبرية ثقة لديهم أن عليها
اآلن، حقيقية تعد لم النصف.» هذا تمييز أستطيع ال لكني فعالة، إعالناتي نصف
إن العالم. يف الشباب ملاليني تظهر وال تحذف، التليفزيون يف اإلعالنات معظم ألن
يكونوا أن أيًضا يريدون بل فقط، مستهلكني يكونوا أن يريدون ال الجيل هذا أبناء
مفهوم إن املنتجني. مع والخدمات املنتجات ابتكار يف يشاركون إيجابيني مستهلكني
تعيد أن اآلن الرشكات وتسطيع بسببهم. األبد إىل للتغري طريقه يف التجارية العالمة
األبحاث عملية من بدءًا والعرشين، الواحد القرن يف للمستهلك العامة التجربة بناء

الجيل. هذا أبناء من بالتعلم وذلك املستهلك، بدعم وانتهاءً والتطوير
حيث الرسمية، بالسياسة ارتباط الجيل هذا ألبناء يكن لم قريب وقت وحتى
من العمل يف أو املحلية، مجتمعاتهم يف املدنية األنشطة يف االنخراط يفضلون كانوا
فيه دخلوا الذي العام كان ٢٠٠٨ عام لكن الدولية، املشكالت لحل الكواليس وراء
أوباما لباراك الرتويج خالل من نفوذهم ومارسوا الرسمية، السياسية الحياة إىل
يف اإلنرتنت جيل أبناء تجربة أن وأظن األمريكية، الرئاسة عىل ديمقراطي كمنافس
سلبي بدور يكتفوا لن فهؤالء االنتخابات؛ يوم عند تتوقف لن االنتخابية الحملة هذه
مؤسساتنا عىل مطالب بالفعل يفرضون إنهم الحكومة. يف أو السياسية العملية يف
أساليب تغيري عىل سيرصون أنهم أيًضا وأظن فيها. االشرتاك أجل من السياسية
أن يمكن سيارة استئجار أو الفنادق أحد يف الحجز أن يرون فهم الحكومات؛ إدارة
مماثل. يشء إلتمام أسابيع الحكومات تستغرق ملاذا ويتساءلون ثانية، ٣٠ يف يتم
التليفزيون، لجيل مناسبة واحد طرف من الخطاب عىل القائمة الديمقراطية كانت

اإلنرتنت. لجيل ليس ولكن

السيايس بالوعي يتحلون جيلنا أبناء معظم فيه أصبح الذي الوقت «يف
الوقت، مع سيتغري كله هذا ولكن السيطرة، وتفقد ترتنح حكومتنا كانت

صغاًرا.» زلنا ما حال، أية عىل فنحن،

عاًما، ٢٠ دومشيل، فيل
نيويورك روتشسرت،
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واملشاركة االنخراط من جديًدا نوًعا العالم يف املدني نشاطهم سيصبح هل
العميقة املشكالت عليهم تفرضها التي التحديات مستوى إىل سريقون هل الفعالة؟
ومحفوفة بالنجاح، واعدة مسبوقة، غري فرتة يف نحيا إننا جييل؟ لهم يورثها التي
سوف الهش كوكبنا إنقاذ ثم ومن الوعد، ذلك تحقيق يف املاثل والتحدي باملخاطر،
األدوات نمنحهم أن هي تجاههم ومسئوليتنا اإلنرتنت، جيل أبناء عاتق عىل يقع

مصريهم. لتحقيق والفرصة
بالجامعات التحاقهم ومع اإلطالق. عىل األكرب الجيل اإلنرتنت، جيل نضج لقد
تمنح رائعة رقمية أدوات استخدام يف اإلنرتنت جيل أبناء يبدأ الوظائف توليهم وبدء
العاملي الجيل إنهم السلطة. رموز عىل حكًرا املايض يف كانت التي القوة األشخاص
يف نتناولها التي الثمانية القواعد من الكثري يف يتشاركون العالم حول وهم األول،
منقطعة فرصة أمامنا إن اإلنرتنت. جيل قواعد اسم عليها أطلقت والتي الكتاب، هذا
سيصغي من إال واألمم األشخاصوالرشكات من اليوم ينجح ولن منهم. للتعلم النظري
أن بوسعنا العالم. يف يحدث فيما آرائهم إىل نصغي أن بوسعنا الجديد. الجيل إىل
الجديدة، لألدوات يذكر جهد أي بال استخدامهم ومن الفائقة، براعتهم من نتعلم
من بوسعنا أن أظن يطبقونها. التي الجديدة والتعاون والطرق العمل أساليب ومن
يف املطلوبة الجديدة املؤسساتية النماذج ونستحدث نتخيل أن إليهم اإلصغاء خالل

والعرشين. الحادي القرن
القراءة. فلتتابع
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رقمي يفطوفان مغمور جيل

تشبه واقعية لتجربة زوكربريج مارك تعرض ٢٠٠٤ عام من الثاني يناير/كانون يف
جامعة االمتحاناتيف من األوىل الجولة كانت أحالمنا. يف جميًعا نراه الذي الكابوس ذلك
تاريخ أستاذ به كلفهم مما يشء أي قرأ أو ذاكر قد يكن ولم األبواب، عىل هارفارد
«روما موضوعها كان التي األول السنة لطالب املخصصة الدراسية الدورة يف الفن
الفصل أثناء املحارضات حرض قد حتى يكن لم أنه عىل عالوة أغسطس»، عرص يف
بوك» «الفيس اسم عليه أطلق رائع كمبيوتر برنامج بتصميم مشغوًال كان الدرايس.
واآلن املعلومات. ومشاركة بعض عىل بعضهم التعرف عىل الطالب مساعدة شأنه من
لها». «يُرثى حالة يف كلماته، حسب مارك، كان أيام، بضعة إال االمتحان عىل يبق لم
الحادي القرن يف الكمبيوتر علم من مبارشة استلهمها فكرة واتته قد أنه إال
ومع الدراسية، بالدورة خاصة صوًرا عليه ووضع ويب، موقع أنشأ حيث والعرشين؛
املعلومات إكمال يف اآلخرون الطالب يساعده أن أمل عىل صغري، تعليق صورة كل
جمة مساعدة الصف يف زمالؤه ساعده ساعة ٢٤ خالل ويف الصور. هذه عن الناقصة
جدارة. عن االمتحان يجتاز مارك، فيهم بمن الجميع، جعلت التي املؤثرة بتعليقاتهم
وأنه الغش، صور من صورة أنه عىل حدث ما إىل ينظر لم أستاذهم أن مارك وذكر
املبدعة. الطريقة هذه بمثل الطالب تعاون من للغاية» «مرسوًرا كان العكس عىل

موقع الدرايس؛ مرشوعه إىل مارك عاد بتفوق الفن تاريخ امتحان اجتياز وبعد
انتشاًرا االجتماعي التواصل مواقع أكثر أحد الحني ذلك منذ أصبح الذي بوك، الفيس
الفيس ويستخدم بعض. أخبار بعضهم واملعارف األصدقاء عليه يتابع العالم؛ يف
أكثر، أو دوالر بملياري السوقية قيمته وتقدر مستخدم، مليون ٧٠ من أكثر اآلن بوك
ويغريونها التكنولوجيا الجيل هذا بها يستخدم التي الكيفية عىل رائًعا مثاًال يعد ولهذا
يريد املعلومات. مشاركة يهوى جيل فهذا الفصل، هذا يف سنرى وكما جذورها. من
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ويستخدمون الوقت، طوال واألرسة األصدقاء مع صلة عىل يكونوا أن الجيل هذا أبناء
ولهذا ذلك. لفعل — االجتماعية الشبكات إىل املحمولة الهواتف من — التكنولوجيا
التليفزيون آباؤهم. يفعل كان كما ملشاهدته، يجلسون ال مضاءً التليفزيون يكون عندما
وهم أو معلومات، عن يبحثون وهم إليها يستمعون الخلفية، يف تعمل كموسيقى لهم
املحمولة وهواتفهم النصية. الرسائل عرب أو اإلنرتنت عىل أصدقائهم مع يتحدثون
واآلن أيًضا. األصدقاء مع حيوية ترابط وسيلة بل فقط، مفيدة تواصل أجهزة ليست
الجيل هذا أبناء إمكان يف أصبح باإلنرتنت، وأكثر أكثر متصلة «الهواتف» أصبحت وقد
سوف الفصل هذا ويف ذهبوا. أينما اإلنرتنت عىل بأصدقائهم اتصال عىل يظلوا أن
الشاشات ذات األجهزة تلك يف املتمثلة الهائلة التكنولوجية الثورة هذه عىل نظرة نلقي
املحتملة. وجهتها عىل كمؤرش اليابان، يف ثم املتحدة، الواليات يف بداية الصغرية،

استخدام عن مختلًفا استخداًما الرقمية التكنولوجيا اإلنرتنت جيل يستخدم
يطبقونها مختلفة، وسلوكيات استجابات اإلنرتنت جيل أبناء طور لقد لها. آبائهم
ال االختالفات ولكن اإلنرتنت، يتصفحون وهم أو املحمولة هواتفهم يستخدمون وهم

الحد. هذا عند تقف
زوكربريج مارك أنشأه الذي بوك والفيس ذاتها، اإلنرتنت طبيعة الجيل هذا يغريِّ
إىل اإلنرتنت ل تُحوِّ التي الشهرية االجتماعي التواصل مواقع عىل األمثلة أحد إال ليس
اإلنرتنت جيل أبناء اإللكرتوني. الفضاء يف بمجتمع أشبه والرتابط للمشاركة مكان
ملشاركة مكان إىل األول املقام يف املعلومات فيه تجد مكان من اإلنرتنت يحولون
لحل جديدة طرق وابتكار املشرتك، االهتمام ذات املرشوعات يف والتعاون املعلومات،

إلحاحية. األكثر مشكالتنا بعض
صورة يف املحتوى، إنشاء خالل من تكون هذا بها يفعلون التي الطرق إحدى
اإلنرتنت جيل يجعل الطريقة وبهذه اآلخرين. مع باملشاركة أو الخاصة، مدوناتهم
ثوري أثر للتواصل الجديد النموذج لهذا وسيكون للجميع، متاًحا شيئًا املحتوى إنشاء
والتعليم. العمل ومجايل السياسية الحياة إىل والسينما املوسيقى من يمسه، كليشء عىل
يف اآلباء نحن بها تغنينا التي الفكرة تلك يُفّعل الذي الجيل هو هذا يكون ربما
الجديدة اإلنرتنت شبكة ألن اآلن؛ ذلك تحقيق اإلمكان يف األشخاص. تمكني شبابنا؛
من بدًال أمورهم، تنظيم العاديني األشخاص عىل السهل من تجعل (٢٫٠ (الويب
عىل تقوم الغالب، يف ديكتاتورية مؤسسات، سيطرة تحت ذلك فعل إىل االضطرار
يف صغرية تروًسا إال ليسوا األفراد يكون أن من وبدًال للسلطة. الهرمي التسلسل
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والسلطة القوة يجدوا أن اآلن بوسعهم يكون ربما بصلة، لهم تمت ال كبرية ماكينة
بذاتها. مستقلة كيانات ليصبحوا

اآلن حتى يرها لم داكنة، سحابة فوقها تحوم قد املرشقة القصة تلك أن غري
تفاصيل بعض مع بعضهم يتبادلون أنهم وهي اإلنرتنت، جيل أبناء من قلة إال
يسعون عندما عليهم سلبية آثار لها تكون قد بصور وبسخاء مزودة ا، جدٍّ شخصية
هذا نتناول وسوف عامة. رشكة يف املستوى رفيعة وظيفة أو حكومي منصب لشغل
خصوصيته، عن يتخىل الجيل هذا إن الفصل. هذا نهاية قرب أكرب بتفصيل املوضوع
أسئلة عن رسور بكل يجيبون ألنهم بل فحسب، االجتماعية الشبكات بسبب ليس
يبدو كما أورويل جورج يكن لم الرشكات. عليهم تطرحها الخاصة حياتهم عن
أوريل جورج (قدم «١٩٨٤» روايته كتب عندما صغرية بدرجة إال ا محقٍّ اآلن لنا
لديكتاتورية يخضع شموليٍّا مجتمًعا فيها صّور التي ،١٩٤٩ عام يف «١٩٨٤» روايته
القمع عىل سلطته ويبني الحاكم، الحزب يمثل الذي الكبري» «األخ باسم تحكم فئة
العالقات ويحول أنفاسهم، الناس عىل ويحيص والتاريخ، الوقائع وتزوير والتعذيب
أي من الناس تجرد مراقبة عالقات إىل واألرسة والعمل والزواج والحب اإلنسانية
اآلن، يراقبك من هو الكبري» «األخ فليس واحد.)؛ لنظام وتخضعهم وتفرد خصوصية
نتحرك فنحن البداية، إال ليست وهذه الودودون. املسوقون — الصغري» «األخ ولكنه
وذلك تذهب، وأينما الوقت طوال بالجميع فيه متصًال ستكون عالم نحو يبدو ما عىل
مؤرش األمر آخر يف ذلك فهل يدك. راحة يف تحمله الذي الصغري الجهاز خالل من

الخصوصية؟ نهاية عىل

التكنولوجيا يستخدمون اإلنرتنت جيل أبناء (1)
آبائهم عن مختلًفا استخداًما

بل عملها، بطريقة أنفسهم يزعجون ال فهم بالثالجة؛ أشبه الجيل لهذا اإلنرتنت
مشريًا ميكالسكي، جريي اإلنرتنت خبري يقول الحياة. من جزءًا ببساطة يعتربونها
املوسيقى وأن الجدار، من تخرج النقود أن األطفال «يظن اآليل: الرصاف ماكينة إىل

الكمبيوتر.» أجهزة من تخرج
لطفلني، ووالد عاًما ٢٦ وسنه ممفيس مدينة من وهو سنيسريوس، مات لنتأمل
بريي البالك هاتفي «أستخدم يقول: بريي. البالك بهاتفه يومه يبدأ كيف وننظر
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أبناء كمعظم وكهاتف.» وكساعة، ليًال، الخافتة لإلضاءة وكمصباح منبهة، كساعة
قائًال: حديثه يتابع البيت. يف هاتف باقتناء نفسه مات يزعج ال اإلنرتنت جيل
طوال البالد خارج من يصلني الذي اإللكرتوني الربيد وأفحص نومي من «أستيقظ
البالك هاتفي استخدام ليومي. التخطيط يف وأبدأ العمل، يف فريقي أفراد ومن الليل،
االفرتاضية الشبكة مع واملكافحة املحمول الكمبيوتر تشغيل من بكثري أسهل بريي
الهواتف مستخدمي لخدمة املطورة املواقع عدد زيادة فمع ذلك، عىل وعالوة الخاصة.
كمتصفح بريي البالك هاتفي استخدام أصبح الالسلكية، الشبكات وتحسن املحمولة،
إس.» بي الجي جهاز عن بديًال الرحالت يف أيًضا وأصبح وأسهل. أسهل للويب

األخبار إىل أو السباقات يف الفائزة األغاني إىل مات يستمع ال للعمل طريقه ويف
ويستمع بالسيارة، بود اآلي جهازه يوّصل ذلك من بدًال ولكنه سيارته، راديو يف
NewsGator نيوزجيتور موقع يزور فهو الصباح أخبار عن أما املفضلة. أغانيه إىل
،Bloglines بلوجالينز خدمة طريق عن املدونات يستعرض ثم األخبار، آخر لتجميع

.Technorati تكنوراتي أو ،Google Blog بلوج جوجل أو
يتحدث ذلك من بدًال ولكنه الكوميدية، املسلسالت بمشاهدة يقنع ال املساء ويف
مكاملات إجراء من تمكنك اإلنرتنت عىل تليفونية (خدمة سكايب عىل أصدقائه مع
عىل ويلعب بوك، الفيس عىل الصور ويتبادل زهيدة)، بتكلفة بعيدة ألماكن هاتفية
يشاهد حني يف اليوتيوب، عىل الفيديو مقاطع أحدث عن ويبحث وي، نينتندو جهاز
ال يكاد وهو والطائرات. القرش أسماك عن متحركة رسوم أفالم العامني ذو ابنه

التليفزيون. يذكر

الخلفية يف تُسمع التي الجديدة املوسيقى التليفزيون، (1-1)

يف وهم آلبائهم كانت التي تلك عن تماًما مختلفة عادات اإلنرتنت جيل أبناء يمتلك
نشاهد جييل وأبناء أنا كنت عندما اإلعالم، بوسائل عالقتهم يخص فيما سنهم مثل
٢٢٫٤ من يقرب ملا فقط، بمشاهدته نكتفي كنا املراهقة سن يف ونحن التليفزيون
نستمع أو الصحف نقرأ كنا وعندما صورة. بأي معه نتفاعل أن دون أسبوعيٍّا، ساعة
الجنود كان األول. املقام يف سلبيني مستهلكني كنا الراديو يف املفضلة أغنياتنا إىل
أي يقررون من هم والرتفيه األخبار مجال يف الكلمة أصحاب العظام املجهولون
ستعرض التي هي األفالم وأي السماع، تستحق األغنيات وأي النرش، تستحق األخبار

نحن.1 وليس السينما، يف
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آباؤهم يشاهده كان مما بكثري أقل التليفزيون فيشاهدون اإلنرتنت جيل أبناء أما
أطول وقتًا يقضون بالطبع ولكنهم أسبوعيًا.2 فقط ساعة ١٧٫٤ سنهم؛ مثل يف وهم
وعىل أجريناه. الذي للبحث وفًقا أسبوع، كل ساعة ٣٣ إىل ٨ من اإلنرتنت، عىل
ويقضون أطول، لوقت التليفزيون سنٍّا األكرب األمريكيون يشاهد ذلك من النقيض
للشبكة اإلنرتنت جيل باستخدام الخاصة التقديرات وتختلف اإلنرتنت.3 عىل أقل وقتًا
يقيض ربما بعض. عن بعضهم أنفسهم الجيل هذا أبناء اختالف بقدر كبريًا اختالًفا
باإلنرتنت اتصال بيوتهم يف يوجد ال من أما اإلنرتنت، عىل أطول وقتًا األلعاب هواة
اإلنرتنت جيل أبناء من أمريكيني ١٠ كل من تقريبًا ٩) أقل. وقتًا يقضون فربما

البيت.)4 يف كمبيوتر وأجهزة باإلنرتنت اتصال لديهم
أنه عىل معه يتعاملون فإنهم التليفزيون، اإلنرتنت جيل أبناء يشاهد عندما ولكن
أصدقائهم مع يتحدثون أو املعلومات عن يبحثون وهم الخلفية، يف تُسمع موسيقى
اتصالهم فأثناء الجيل؛ لهذا طبيعي أمر املهام تعدد الهاتف. عىل أو اإلنرتنت عىل
الهاتف، يف يتحدثون و٤٠٪ ثري، بي اإلم أغاني إىل يستمعون منهم ٪٥٣ باإلنرتنت،
لبحث طبًقا وذلك الدراسية، واجباتهم يؤدون و٢٤٪ التليفزيون، يشاهدون و٣٩٪
يستخدمون ال أصدقائهم مع يتحدثون عندما ونهم أكتف. إنرت هاريس رشكة أجرته
العمرية، الفئة هذه بني ملحوظة بصورة الهاتف استخدام قل فقد األرسة، هاتف
عىل تعليًقا يكتبون أو ذلك، من بدًال النصية الرسائل يستخدمون اليوم فالشباب

إم.5 آي اإليه أو توك جي أو سكايب أو بوك الفيس
كوسيلة التليفزيون عن أم اإلنرتنت عن االستغناء يمكنهم هل سألتهم إن ولكن
الدول يف عليها حصلنا التي النتيجة وهي الخارس، هو التليفزيون فسيكون إعالمية،

(.1-2 الشكل (انظر أجريناه. الذي االستطالع شملها التي عرشة االثنتي
األول العاملي الجيل قادة ألن وذلك تأثر، قد التليفزيون أن تجد نظرت أينما
٢٠٠٨؛ لعام جرامي جوائز توزيع حفل لنا يرويها والحكاية له. ظهورهم يديرون
القليلة السنوات مدار عىل عموًما الجوائز توزيع حفالت مشاهدة نسبة انخفضت فقد
عىل صارًخا نموذًجا كان ٢٠٠٨ لعام جرامي جوائز توزيع حفل ولكن املاضية،
بلغت حيث املراهقني، من املشاهدين بأعداد يتعلق فيما وخصوًصا االنخفاض، ذلك
من املراهقني بني ٪٣٫٨ إس، بي يس محطة بثته الذي الحفل، هذا مشاهدة نسبة

6.٢٠٠٤ عام يف ٪٩٫٧ وكانت عاًما، ١٧ إىل ١٢ سن
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تليفزيون بدون الحياة تفضلون هل السؤال: عىل يجيبون اإلنرتنت جيل أبناء :1-2 شكل
املواليد) طفرة وجيل إكس الجيل أبناء عند بها مقارنة بعيد حد إىل مرتفعة (نسبة
.(٢٠٠٨ جينريا، إن اسرتاتيجية، دراسة اإلنرتنت: جيل (املصدر: اإلنرتنت؟ بدون أم

وباألعمال الحفل، يف تقدم التي بالعروض مهتمني الشباب يزال ال بالطبع
يريدون ال ببساطة ولكنهم الحمراء، السجادة عىل يتألقون وهم وبالنجوم الفائزة،
اتجه ذلك من وبدًال تهمهم، التي األشياء تلك أجل من كامًال برنامًجا يشاهدوا أن
مدتها فيديو مقاطع يف املهمة املشاهد عليه يجدون حيث اليوتيوب، إىل منهم كثريون
باملشاهري الخاصة الكثرية املدونات إىل الشباب واتجه فقط. دقائق ٦ إىل ٤ من
املراهقني جانب من أيًضا السلوك هذا نفس لوحظ وقد الحدث. تغطي التي واألزياء

.٢٠٠٨ لعام األوسكار جوائز توزيع بحفل يتعلق فيما
بالرضورة، الغرفة نفس ليسيف أصدقائهم، مع املشاهدة اإلنرتنت جيل أبناء يريد
السجادة عىل يتوافدون وهم اإلنرتنت عىل النجوم يشاهدون عندما اإلنرتنت. عىل ولكن
بمتعة يشعرون إنهم أيًضا. اإلنرتنت عىل أزيائهم، يف آرائهم إبداء يف يرغبون الحمراء،
كما كاملة مشاهدتها بدون ولكن الكبرية الجوائز توزيع لحفالت الجماعية املشاهدة
والدردشة الفورية، الرأي استطالعات يف يشاركون ذلك من وبدًال األكرب، األجيال تفعل
وجو Popsugar.com شوجر باب مثل مواقع عىل املثرية النقاش ولوحات الحية،
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مصحوبة املشاهري، ألزياء صوًرا تنرش التي ،GoFugyourself.com يورسيلف فاج
والتحليالت. بالتعليقات

وأرادوا التليفزيون عىل معينة برامج اإلنرتنت جيل أبناء استهوت ما وإذا
تسجيلها أو بهم، الخاصة الكمبيوتر أجهزة عىل تحميلها يفضلون فهم متابعتها،
يذهبون مكان ألي معهم بأخذها لهم يسمح مما رقمي)، فيديو (مسجل تيفو بجهاز
املشاهدة، ذروة بوقت يعرف ما هناك يعد لم يريدونه. وقت أي يف ومشاهدتها إليه،

يريدون.7 وقتما يريدونه ما يشاهدون فالشباب

برامجي تحميل إمكاني يف كان إذا الكابل تليفزيون أشاهد «ملاذا
أريد؟» وقتما — إعالنات وبدون عالية، بجودة — املفضلة

عاًما ٢٧ مورجان، جييس

تلك عن تماًما اإلنرتنت جيل أبناء يشاهدها التي التليفزيونية املواد وتختلف
التليفزيونية، القنوات مئات اآلن فهناك صغار، وهم آباؤهم يشاهدها كان التي
حقيقية؛ قيمة عىل يشتمل الذي املحتوى زاد االختيارات من الهائل الكم لهذا ونتيجة
األفالم سواء الجيد، املضمون ذات املواد لعرض وسيلة التليفزيون أصبح حيث
أو الكوميديا أو واألغنيات املوسيقى أو الرياضية األحداث أو الوثائقية أو السينمائية
املراهقة سن يف وهو أليكس لنجيل املفضلة القناة كانت األخبار. أو الحوارية الربامج
يمكنك متعددة نوافذ بها التليفزيون أجهزة من والكثري تشانل. هيستوري قناة هي
أكثر مشاهدة أو املباريات، إحدى تشاهد وأنت الرياضية النتائج قراءة خاللها من
التليفزيون اإلنرتنت جيل أبناء يشاهد وعندما واحد. وقت يف برنامج أو مباراة من

املتعددة. الشاشات هذه خالل من ذلك يفعلون
ماساتشوستس، كولدج، أمهريست كلية يف أليكس أزور كنت األيام أحد يف
يف يجلسون منهم خمسة كان التليفزيون. وأصدقاؤه هو «يشاهد» كيف وعرفت
أحدها تليفزيونات؛ ثالثة يشاهدون كانوا محمول. كمبيوتر منهم كل ومع الردهة،
كوميديٍّا. مسلسًال يعرض والثالث األخبار، يعرض والثاني رياضيٍّا، برنامًجا يعرض
كان لتوهم. ابتكروها لعبة ويلعبون بعض، مع بعضهم يتحدثون جميًعا كانوا
ومعارض، مؤيد بني بشأنه فينقسمون الثالثة التليفزيونات أحد عىل يشء يُعرض
يرد قد املوضوع. حقيقة عن للبحث املحمولة الكمبيوتر أجهزة إىل يهرعون ثم
فيقولون: إيطاليا، يف واحد رقم العمل صاحب هي املافيا أن التليفزيونات أحد يف
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مأخوذ لتوه سينفيلد جريي املمثل قاله ما أن الشباب هؤالء أحد يؤكد قد أو محال!
يمكن كان هذا كل وسط وبالطبع محال! فيقولون: لشكسبري، مغمورة مقولة من
إىل نصية برسالة يبعث أو املحمول هاتفه يف يتحدث أن آلخر آن من هؤالء ألحد
يدهشه فربما كهذا موقف يف الشباب هؤالء األربعني فوق شخص راقب إذا صديق.
أصعب يبدو قد ما أن عىل واحد. وقت يف اإلعالمية الوسائل هذه كل مع تعاملهم

والبهجة. باملتعة وإنما بالتوتر يشعرهم يكن لم ذلك أن تصديقه يف
يف كالسيكية اضطراب حالة اآلن نشهد ونحن الزوال، إىل طريقه يف اإلعالم إن
التي الكيانات كل يهدم أن بوسعه مدمر، بزلزال أشبه عميًقا ارتباًكا أو السوق،
مؤتمر يف االفتتاحي الخطاب أللقي ٢٠٠٧ عام دعيت أنني وأتذكر اآلن. قائمة نراها
وهو مناسبًا اسًما له اختاروا قد وكانوا الوطنية، والتليفزيونية اإلذاعية للمحطات
حتى أفضل وربما وجيهة، فكرة املؤتمر فكرة أن املسئولني وأخربت اإلعالم»، «تحول
يف يصبح لن القادمة السنوات يف إنه قلته ما بني من وكان يتخيلون. كانوا مما
الناس، من عريضة فئات إىل اإلعالم وصول عىل املايض يف كان كما االعتماد اإلمكان
انتهت لقد املتلقي. إىل املتحدث من واحد، اتجاه يف التواصل عىل معتمًدا يصبح ولن
لهذا عميقة دالالت الحقيقة ولهذه االتجاه، أحادي السلبي اإلعالمي االستهالك هيمنة

الكتاب. هذا يف سنرى كما الرائدة، اإلعالمية للجهات وكذلك الجيل،

بالفطرة باحثون (2-1)

إىل لالستماع مساءً السادسة الساعة حتى االنتظار يف اإلنرتنت جيل أبناء يرغب ال
املفضل، التليفزيوني برنامجهم ملشاهدة مساءً الثامنة الساعة حتى أو األخبار، نرشة
عىل األخبار عىل يطلعون معظمهم يشاءون. ووقتما أينما ذلك يريدون ولكنهم
وسنها حرفوش، رهف مثًال لنأخذ واملدونات.8 الرسمية األخبار مصادر من اإلنرتنت،
اإلعالم مجال يف التنفيذيني للمديرين اجتماع يف ٢٠٠٨ عام يف قدمتها التي عاًما، ٢٤
«وملاذا فأجابت: الصحف؟ تقرأ ال ملاذا سألتها عامة مناقشة وأثناء بعد، عن واالتصال
وليست تشعبية، ارتباطات بها يوجد وال اليوم، يف واحدة مرة تصدر إنها أقرؤها؟
وقد األسود؟» بالحرب أصابعه تُصبغ أن يف يرغب الذي ذا من ثم الوسائط. متعددة
من متطورة مجموعة عىل تشتمل بها، خاصة رقمية جريدة حرفوش رهف أنشأت
الوصول من تمكنها الشخصية، الحتياجاتها وفًقا مخصصة املعلومات، جمع أدوات
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بعد فيما أخربتني وقد املعلومات. مصادر من عرشات إىل الحاجة ووقت الفوري
للخرب، املتغرية الطبيعة أن أعتقد فقط. واحد ملكان رحلة األخبار تعد «لم بقولها:
واسعة مجموعة عىل التعرف اإلمكان يف تجعل اإلنرتنت، عىل املستمرة والتحديثات
صورة لرسم املتفرقة القطع هذه كل عىل أعتمد وإنني النظر، ووجهات اآلراء من

األشياء.» جوهر إىل ما حد إىل وللوصول تهمني، التي للموضوعات مكتملة

ستعرف املهمة فاملعلومات باملستجدات، علم عىل ولكنني الصحف أقرأ «ال
إيلّ.» طريقها

فرانسيسكو، سان عاًما، ٢٧ راتراي، بن
change.org تشينج موقع مؤسس
له التنفيذي والرئيس

الجدد املحتوى صانعو (3-1)

ذلك يتحول أن يتوقعون الرتفيه أو املعلومات عن الجيل هذا أبناء يبحث عندما
املدونات يزورون عاًما ٢٨ تحت اإلنرتنت جيل أبناء من ٪٨٠ قرابة محادثة. إىل
األفكار من املجموعات فهذه ومشاركته، املحتوى إلنشاء األشهر الطريقة بانتظام؛
القصص أو الصور أو الفنية األعمال من حتى أو — الشخصية واالهتمامات واآلراء
تنقيح. أو تعديل أي دون الذات، عن خالًصا تعبريًا تمثل — الفيديو مقاطع أو
مركز أورده ما حسب بهم، خاصة مدونات والشباب املراهقني من ٪٤٠ نحو ويمتلك
حيث اإلنرتنت، عىل املحتوى إنشاء يف متزايًدا إسهاًما يسهمون وهم لألبحاث. بيو
عام املحتوى إنشاء أشكال من شكل يف اإلنرتنت جيل أبناء من ٪٦٤ نحو شارك
عدد إجمايل نصف النسبة تلك وتمثل 9.٢٠٠٦ عام يف ٪٥٧ بنسبة مقارنة ،٢٠٠٧
املتحدة الواليات يف شاب، مليون ١٢ حوايل أو عاًما، ١٧ إىل ١٢ سن من املراهقني

عام. بعد عاًما للزيادة مرشح العدد وهذا وحدها،
من أربعة كل من واحد يعمد حيث املحتويات؛ مزج تقنية أيًضا وشاعت
شكل إلنشاء اإلنرتنت عىل للمحتويات مزج عمل إىل املراهقني من اإلنرتنت مستخدمي
ستانفورد، بجامعة األستاذ ليسيج، لورنس ذكر وقد الفني.10 التعبري أشكال من
بالفنانني املعجبون قىض املثال، سبيل عىل املاضية القليلة السنوات مدار عىل أنه
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إنتاج يف األقل عىل ساعة مليون ربع للتسجيالت ريكوردز أب ويند لرشكة التابعني
لديك. املألوف النوع من ليست ولكنها كليب، فيديو ٣٠٠٠ من أكثر ومشاركة

يشء من جزء بأنه الشعور يف يرغب فالجميع األمر، يف مثري يشء «هناك
ما.»

عاًما، ١٧ باولبي، ميليسا
أونتاريو كتشنر،

الشخصية الكمبيوتر أجهزة — األول املقام يف الشباب من — املعجبون ويستخدم
جديد فني شكل إلنتاج وذلك الشهرية، األغاني عىل الياباني األنمي رسومات لرتكيب
بهذه أنتجت التي كليب فيديو ٣٠٠٠ الـ فإن ليسيج، أورده ما وحسب تماًما.
اإلبداعات إجمايل من فقط ٪٥ إال تمثل ال ريكوردز أب ويند لرشكة والتابعة الطريقة
أنمي موقع ويعد شهري. واحد موقع يف تداولها يتم والتي اإلنرتنت عىل أنتجت التي
من أكثر عىل ويحتوي املواقع، هذه أحد AnimeMusicVideos.org فيديوز ميوزيك
أوضح كما ولكن .(٩٠٠٠٠٠) منشور مليون وحوايل مسجل، مستخدم ٩٠٠٠٠٠
يزورون مستخدم مليون نصف فحوايل الجليد؛ جبل قمة إال هنا نرى ال فنحن ليسيج،
من مستخدم ٣٠٠٠٠ من يقرب ما محتواه إنشاء يف ويسهم باستمرار، املوقع هذا

الياباني.11 األنمي بفن واملعجبني املوسيقى محبي

املحمول الهاتف عرص الصغرية: الشاشة ثورة (4-1)

الشاشة ثورة فهناك الشخصية؛ الكمبيوتر أجهزة باستخدام يتعلق ال هذا ولكن
املحمول فالهاتف مكان. كل يف ونرشها زعامتها الجيل هذا يتوىل التي الصغرية،
وأغلب اإلنرتنت. عىل للدخول املفضلة اإلنرتنت جيل أبناء أداة يصبح ألن طريقه يف
منتصف يف أنه حني يف محمولة، هواتف اليوم لديهم املتحدة الواليات يف الشباب
١٧ إىل ١٣ سن من املتحدة الواليات يف الشباب من فقط ٪٧٢ كان ٢٠٠٧ عام
١٢ إىل ٨ عمر من سنٍّا األصغر أقرانهم جانب إىل املراهقون، ويعد يمتلكونها. عاًما
رشكة أوردته ما حسب وذلك املحمولة، الهواتف سوق يف نموٍّا األرسع الرشيحة عاًما،
وقد أمان. وسيلة املحمولة الهواتف يرون ألنهم لهم يشرتونها واآلباء جروب. يانكي
من ٪٧٨ أن ٢٠٠٧ عام من األول ديسمرب/كانون يف نرش للرأي استطالع أوضح
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ذلك يف دافعهم كان ألبنائهم كهدايا املحمولة الهواتف رشاء يف فكروا الذين اآلباء
بالبيت االتصال من األبناء يُمّكن املحمول فالهاتف الرتفيه،12 وليس األمان عنرص
عودتهم، وقت حان قد بأنه لتذكريهم بهم االتصال من اآلباء يُمّكن كما الطوارئ، عند

فيها. يوجدون التي األماكن من للتحقق حتى أو
اجتماعية أداة يرونها فهم مختلفة، نظرة الهواتف إىل ينظرون األبناء أن واملؤكد
عندما مراهقة فتاة أي تفعله ما تأمل جيوبهم. يف يحملونه كصاحب عنها، غنى ال
حتى املحمول، هاتفها تفتح تجدها حيث الظهر، بعد الثانوية مدرستها تغادر
األنثروبولوجيا أخصائيي كبري بلنكوف، روبي يقول صديقاتها. وسط كانت إن
إن املستهلكني، اتجاهات تدرس بالتيمور مقرها بحثية رشكة وهي كونتكست، يف
املحمول. الهاتف بدون يشء ال أنهم آباءهم يخربون عندما جادين يكونون الشباب

بيانات باقة يف مشرتكة ألني هاتفية مكاملات إجراء يف هاتفي أستخدم «ال
أرخص.»

عاًما، ١٦ تنكام، كاتي
إلينوي فورست، ريفر

آبائهم استخدام عن مختلًفا استخداًما املحمولة الهواتف الجيل هذا أبناء يستخدم
باألرسة لالتصال األرجح عىل الهاتف يستخدمون اآلباء معظم يزال ال حني ففي لها؛
أصدقائهم إىل نصية رسائل إلرسال الشباب يستخدمه أن املرجح من واألصدقاء،

آبائهم. ومكاملة

جًدا قديم يشء اإللكرتوني: الربيد

عندما تستخدمها التي الوسيلة فهو ا؛ جدٍّ قديم اإللكرتونييشء الربيد أن اإلنرتنت جيل أبناء يرى
رشكة أجرتها دراسة يف املشاركني من طلبنا أصدقائك. أحد والد إىل مهذب شكر خطاب تكتب
اإللكرتوني، والربيد املبارش، التواصل فيها بما املختلفة، التواصل وسائل يصفوا أن جينريا إن
رسرت وقد الفوري.13 والرتاسل الهاتفية، واملحادثات االجتماعية، والشبكات النصية، والرسائل
اعتربه فيما احرتافية، وسيلة اإللكرتوني الربيد اعتربوا قد املشاركني من ٪٤٨ أن رأيت عندما
املشاركني: أحد قال حيث للتواصل، رسمية أكثر طريقة أيًضا البعض واعتربه . ممالٍّ منهم ٪٣١
بأن وعد عىل نفرتق ال وأصدقائي فأنا بالعمل، املتعلقة األمور يف اإللكرتوني الربيد «أستخدم

اإللكرتوني.» بالربيد نرتاسل
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فالشباب بالقلق، اإلنرتنت جيل أبناء يشعر ما رسعان املحمولة هواتفهم بدون
الشعور يف يبدءون مقيد غري استخداًما املحمول الهاتف استخدام عىل اعتادوا الذين
هذا وبني بينهم بُوِعَد ما إذا «الحرمان» يشبه بما إحساس وينتابهم حقيقي، بقلق
يف إنهم بل كونتكست. رشكة أوردته ما حسب وذلك ساعة، ٢٤ من ألكثر الجهاز
هذه لوصف الهاتف» من الحرمان «رهاب مصطلح استحدثوا قد املتحدة اململكة
تحسبًا أحضانهم، يف وهي وينامون أبًدا، هواتفهم يغلقون ال من الشباب ومن الحالة.
من جانبًا صممنا قد كنا مثرية.14 أخباًرا تحمل الليل منتصف بعد رسالة لتلقي
كوالج تصميم اإلنرتنت جيل ألبناء يتيح بحيث نوعيٍّا، ليكون أجريناه الذي البحث
الغربي الساحل من املشاركني آراء وجمعنا مختلفة، ظروف يف مشاعرهم يصف
إيحاءً الكوالج تصميمات أكثر بعضمن وكانت أفريقيا. جنوب وحتى املتحدة للواليات
مشاعرهم وصف اإلنرتنت جيل أبناء من طلبنا عندما رأيناها التي تلك هي وتعبريية
التاليان التصميمان ويمثل كامل. شهر مدة التكنولوجية الوسائل عن انفصلوا ما إذا

املشاركني.15 من عليها حصلنا التي لالستجابات نموذجني
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بماذا ستشعر بدون إمكانية استخدام تكنولوجيا االتصاالت؟
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اEصدر: جيل اإلنرتنت: دراسة اسرتاتيجية، إن جين;ا، ٢٠٠٨

بماذا ستشعر بدون إمكانية استخدام تكنولوجيا االتصاالت؟

رقمي؟ مساعد أم هاتف (5-1)

ولكنها واالستخدامات، األغراض متعددة السويرسية السكني تشبه اليوم هواتف
الهواتف اتصال مع فاآلن املكاملات، إجراء مجرد من بأكثر تقوم أنيقة، رقمية سكني
«هاتف مصطلح أن والحقيقة تماًما. مختلف يشء إىل تتحول باإلنرتنت املحمولة
املزيد املحمولة الهواتف إىل يضيفون فاملصنعون مغلوط؛ مصطلح ذاته محمول»
صغرية، قوية كمبيوتر أجهزة إىل األجهزة هذه يحول مما الخصائص، من واملزيد
متصفح وجانب باد، آي وجانب بريي، بالك وجانب الصوتي، للتواصل منها جانب
كامريا وجانب رقمية، كامريا وجانب النصية، الرسائل إلرسال جهاز وجانب إنرتنت،
ستصبح أنها وبما إس. بي جي بوصلة وجانب للصوت، مسجل وجانب للفيديو،

باستمرار. باإلنرتنت متصالٍّ أيًضا أنت فستصبح دائًما، باإلنرتنت متصلة
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أو الرفيق — مختلفة تسمية املحمول الهاتف نسمي أن علينا يتعني سوف
يف بشدة عليه نعتمد سوف وصغاًرا، كباًرا جميًعا، ألننا — مثًال الرقمي املساعد
أبل، رشكة تنتجه الذي الشهرة بالغ فون اآلي جهاز ويعطي اليومية. حياتنا
تعدد سيميزها التي الغد ألجهزة إشارة تطبيًقا، ١٦ عددها البالغ بتطبيقاته
لتشجيع فون اآلي تشغيل نظام تفاصيل أيًضا أبل رشكة نرشت وقد االستخدامات.
نفس جوجل رشكة وتفعل للهاتف. جديدة استخدامات ابتكار عىل األخرى الرشكات
محركات عمالق تشارك فقد أندرويد؛ مبادرة باسم يعرف ما خالل من اليشء
لجعل الربمجيات ورشكات والشبكات الهواتف مصنعي من عرشات مع البحث
ما أسهل املستقبل يف — الرقمي املساعد أو — للهاتف جديدة استخدامات تطوير

يمكن.
وكندا، املتحدة الواليات يف املستقبل عليه سيبدو عما فكرة تأخذ وحتى
خارج املحمولة الهواتف اإلنرتنت جيل أبناء بها يستخدم التي الطريقة إىل انظر
مليون ١١ من رسيعة، زياد يزداد املحمولة الهواتف فاستخدام الشمالية، أمريكا
املتحدة األمم تقرير حسب وذلك ،٢٠٠٥ عام مليار ٢٫٢ إىل ١٩٩٠ عام مشرتك
إمكانية إال توجد ال الدول من الكثري ويف لأللفية. اإلنمائية باألهداف الخاص
عريض باتصال مدعمة محمولة أو مكتبية كمبيوتر أجهزة الستخدام محدودة
باإلنرتنت رسيع باتصال املدعم املحمول الهاتف يجعل ما وهو باإلنرتنت، النطاق
الهاتف طريق عن باإلنرتنت واالتصال اإلنرتنت. عىل للدخول املفضلة الطريقة
زيادة يف السبب هو وهذا الكمبيوتر، طريق عن االتصال من أرخص املحمول
عن املحمولة الهواتف عدد يزيد حيث رسيعة، زيادة أفريقيا يف استخدامها
الهواتف خطوط يف املشرتكني عدد بلغ حيث دولها، كافة يف األرضية الخطوط
الرقم وهذا ،٢٠٠٥ عام بنهاية شخص مليون ٥٠ من أكثر أفريقيا يف املحمولة
٪٩٠ إىل يصل ما يشرتك آسيا ويف القارة.16 سكان عدد إجمايل من ٪٥ يمثل
الالسلكية، البيانات باقات يف بلدانها بعض يف املحمول الهاتف مستخدمي من
حني ويف املتحدة. الواليات يف بقليل املستخدمني نصف من أكثر مقابل يف
النصية الرسائل خدمة مثل األساسية الخصائص الغالب يف األمريكيون يستخدم
كثرية، أخرى ألغراض املحمولة هواتفهم اآلسيويون يستخدم الهاتف، طريق عن
كتذاكر يستخدمونها كما البيع، ماكينات من الطعام ورشاء األفالم، مشاهدة مثل

للقطارات.17
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ويستخدم املحمولة. هواتفهم فيعشقون املستقبل، رواد اليابان، شباب أما
٧ من أعمارهم ترتاوح ممن هناك االبتدائية املدارس تالميذ ثلث حوايل
إىل الثانوية املدارس يف النسبة هذه وتقفز املحمولة، الهواتف عاًما ١٢ إىل
ويستخدم .٢٠٠٧ عام أواخر يف نرشت حكومية دراسة وفق وذلك ،٪٩٦
املرحلة يف الفتيات — واسًعا استخداًما املحمولة هواتفهم اليابان يف الشباب
دقيقة ٩٢ بمعدل املرحلة نفس يف واألوالد يوميٍّا، دقيقة ١٢٤ بمعدل الثانوية
لقراءة وحتى اإلنرتنت، وتصفح األصدقاء، مع والدردشة األغنيات، لسماع — يوميٍّا

الكتب.

أخربتها، عندما ولهذا رواية، أكتب كنت أنني حتى تعرف أمي تكن «لم
املكتبات.» يف رأتها أن إىل تصدق ولم تماًما، اندهشت

يابانية روائية رين،

اليابان، يف باهًرا نجاًحا املحمولة الهواتف عىل تُقرأ التي الروايات وتحقق
٥ بدأت املايض العام يف مبيًعا روايات ١٠ أكثر بني من أنه ذلك عىل والدليل
يرفع املؤلف أن هو يحدث وما املحمولة.18 الهواتف عىل للقراءة كروايات منها
الهواتف عىل املقروءة الروايات مواقع عىل روايته من صغريًا جزءًا يوم كل
عاًما ٢١ عمرها مؤلفة كتبت وقد هواتفهم. عىل النص القراء ويُحّمل املحمولة،
املدرسة يف وهي أشهر ستة مدار عىل أنك» «لو بعنوان رواية رين وتدعى
كانت التي الرواية تحولت ثم قارئ، مليون ٢٠ اهتمام جذبت وقد الثانوية.19
من مطبوعة رواية إىل الطفولة أيام من صديقني بني مأساوية حب قصة تحكي
عام يف اليابان يف مبيًعا األكثر الروايات بني الخامس ترتيبها وكان صفحة، ١٤٢

20.٢٠٠٧

الشخيص الكمبيوتر عىل يطغى املحمول الهاتف (6-1)

عام من بداية الشخيص الكمبيوتر استخدام تخطى قد اإلنرتنت استخدام أن عجب ال
مصطلح شخيص» «كمبيوتر مصطلح أن رأيت ما دائًما الثانية، للمرة ولكن .٢٠٠٢
إجماًال الكمبيوتر استخدام من فالغرض متناقضتني، كلمتني بني يجمع ألنه مغلوط
واملشاركة والتعاون الرتابط منه الهدف بل ا، خاصٍّ نشاًطا ليس فهو شخصيٍّا، ليس
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اإلنرتنت: جيل (املصدر: هاتًفا يملكون الذين اإلنرتنت جيل أبناء نسبة :3-2 شكل
.(٢٠٠٨ جينريا، إن اسرتاتيجية، دراسة

األشكال (انظر الرأي. هذا يف محق أنني اإلنرتنت جيل أبناء ويثبت كله، العالم مع
(.4-2 ،3-2 ،2-2
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رسائل إلرسال املحمول الهاتف استخدموا الذين اإلنرتنت جيل أبناء نسبة :4-2 شكل
دراسة اإلنرتنت: جيل (املصدر: الشهور أحد يف إلكرتوني بريد رسائل أو نصية

.(٢٠٠٨ جينريا، إن اسرتاتيجية،

الجيل: هذا أبناء سلوك تغري الرقمية التكنولوجيا (2)
الحياة من يوم

أعضاء من طلبنا اإلنرتنت؟ جيل أبناء سلوك عىل الرقمية التكنولوجيا تؤثر كيف
منهم كل يصف أن بوك الفيس عىل GrownUpDigital ديجيتال آب جرون مجموعة
قد كنت عاًما، ٢٤ سنها شابة وهي حرفوش، رهف قالته ما ولنتأمل حياته. من يوًما
هذا وصفها أعطانا وقد التنفيذيني، املديرين من مجموعة أمام معها مقابلة أجريت
السوق ألبحاث رائدة رشكة يف عملها تركت قد رهف كانت املستقبل. عن رائعة ملحة
الغالب يف كثريًا، تسافر وهي الجديد. اإلعالم يف مستقلة اسرتاتيجية خبرية لتصبح
أسبوعيٍّا. عمل ساعة ٥٠ نحو نظري عمالئها من أتعابًا وتتقاىض الشمالية، أمريكا يف
التكنولوجيا بنوعية الرقمي يومها تقارن أن فقط لك رائع. العمل إن تقول وهي

تورونتو. يف بيتها من رهف تعمل أمريكا. يف العمل يف اآلباء يستخدمها التي

سعيدة اإلفطار. وأتناول مالبيس، أغري ثم ا، دشٍّ وآخذ نومي، من أستيقظ ١٠:٠٠ص:
أن يجب رأيي يف أحد فال استيقاظي؛ موعد تحديد يف القرار صاحبة ألنني ا جدٍّ

أكثر!! الليل ساعات أفضل صباًحا. العارشة عن مبكًرا يستيقظ
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مساعدتي هي www.iwantsandy.com ساندي بوك. املاك جهازي أفتح ١٠:٣٠ص:
ملخًصا يل ترسل وهي اليومية. مهامي/مواعيدي تدير التي اإلنرتنت، عىل االفرتاضية
جوجل قارئ أستخدم تذكريية. رسائل يل ترسل كما يوم، كل مواعيدي لجدول
األسبوع)، يف مدونة ٥٥ من أكثر (أقرأ املدونات عالم يف يحدث ما الستعراض
واملتعلقة باهتماماتي، الصلة ذات األخبار عىل للحصول جوجل أخبار وأستخدم
مخصصة إس إس آر ملقمات يف اشرتاك لدّي عليها. أعمل التي املرشوعات ببعض

خاص. نحو عىل تهمني التي األخبار عىل أحصل حتى

الخاص الويكي موقع عىل أدخل العمالء. مرشوعات عىل العمل أبدا ١١:٠٠ص:
يف (العمالء السابقة. الليلة يف إليه أضيف ما أرى حتى للعمالء أنشأته الذي
اإلدخاالت. بعض وأضع املوقع عىل التغيريات بعض أجري مختلفة.) زمنية مناطق
خدمة أستخدم اللتزاماتي. املحددة التوقيتات إىل جديدة مرحلية نقاًطا أضيف
أدردش املختلفة. البحثية للمرشوعات صفحات عدة عىل للحصول جوجل مفكرة
اليوتيوب. عىل الظريفة الفيديو مقاطع بعض أشاهد إن. إس اإلم عىل أصدقائي مع

خالل من قليًال نتحدث سكايب. عىل لندن، يف تسكن التي أختي، مع أتحدث :١٢:٠٠
الدجاج ساندوتش تعد وهي أراقبها عملها. تمارس منا وكل كونفرنس الفيديو

اإلنرتنت. عىل بي الخاص الطهي برنامج هي أختي للغداء. اللذيذ املشوي

تكلفة سوريا. يف وجدتي بجدي لالتصال أوت سكايب خدمة أستخدم ١:٣٠م:
طريق عن عمي أحادث جيدة. أحوالهما مذهل. يشء وهذا ا، جدٍّ زهيدة املكاملات

أرستنا. موقع عىل أكثر صور بوضع أعده دبي. يف شات الفيديو

ملفات أحدث بود اآلي جهازي عىل أضع الرياضية. األلعاب صالة إىل أتوجه ٢:٠٠م:
ذا برنامج أو ريبورت كولربت ذا برنامج من عادة حلقتني أو وحلقة البودكاست،

املكان. يف السري جهاز عىل التمرين أثناء بمشاهدتها ألتسىل وذلك شو، دييل

بعيد تذكرني الكربى، أختي من نصية رسالة تأتيني للبيت، طريقي يف ٣:٠٠م:
بريد رسالة االفرتاضية) (مساعدتي ساندي إىل أرسل السبت. يوم أمي ميالد
مواعيدي جدول إىل تلقائيٍّا التاريخ هذا فتضيف بريي، البالك هاتفي من إلكرتوني
لصديقي أبعث بريي. البالك عىل مثيله مع السلكيٍّا يتزامن الذي جوجل تقويم عىل
أطلب معه. فيلًما يحرض أن ينىس بأال فيها أخربه بريي بالبالك صوتية برسالة
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نرغب أننا الحق وقت يف رأينا التي املحددة باألفالم قائمة له ترسل أن ساندي من
مشاهدتها. يف

إس بي الجي وأستخدم االجتماع، مكان إىل أتجه العمالء. مع اجتماع موعد ٣:٣٠م:
أصدقائي مع أتحدث املدينة. يف يل مألوف غري مكان إىل لالهتداء بريي البالك يف

التاكيس. أستقل وأنا جوجل ودردشة بريي البالك مسنجر عىل
تقويم عىل املشرتكة األحداث مواعيد جدول عىل أرى مكتبي. إىل أعود ٥:٠٠م:
الفيلم مشاهد بعض أعاين املساء. يف فيلم مشاهدة رتبوا قد أصدقائي أن جوجل
بعض لقراءة Rottentomatoes.com توميتوز راتني موقع وأراجع اإلنرتنت، عىل
موقع عىل أغنيات إىل أستمع عميل أمارس وأنا جيًدا. فيلًما يبدو عليه. التعليقات
األغنيات عن بحث (محرك SeeqPod.com بود سييك موقع عىل أو تيونز اآلي
طريق عن نتحدث املدينة.) شمال يف (يقطن سكايب عىل أبي يحدثني املتدفقة).
واحدة يف مشرتك أبي األسبوع. نهاية يف زيارتي عىل معي ويتفق شات الفيديو
فراغي. أوقات يعرف فهو ولهذا مواعيدي، بجدول الخاصة األخبار ملقمات من
وصفة عىل للعثور www.cookthink.com ثينك كوك موقع أستخدم العشاء. ٦:٠٠م:
الفلفل حسنًا، املزاجية. حالتي مع واألهم، ثالجتي، يف املوجودة املكونات مع تتناسب
أرسله كي قصري فيديو مقطع لعمل مويف آي برنامج أستخدم ألذه. ما املحيش،

املشوي! الدجاج مع املحيش الفلفل ألختي.
ألمي هدية وأشرتي الفواتري، بعض أسدد اإلنرتنت. عىل املهام بعض أؤدي ٧:٠٠م:
تصلني بوك. الفيس عىل نظرة وألقي أمازون، موقع عىل من ميالدها عيد بمناسبة
أم الزرقاء البلوزة تشرتي هل تسألني حيث الصور، بعض بها أختي من رسالة
أكثر. وتناسبها أظرف، فلونها الحمراء؛ لها وأختار الصورتني، إىل أنظر الحمراء.
الفيديو بمسجل سجلته الذي أوبرا برنامج أشاهد أتسىل. ٨:٠٠م–١٠:٠٠م:
التليفزيون أشاهد التجارية. اإلعالنات ترسيع يعجبني اليوم. مبكر وقت الشخيصيف
من اليوم حلقة أناقش .Joost.com جووست موقع خالل من الكمبيوتر عىل قليًال
تستغرب التي الوحيدة لست ألنني مرسورة املنتديات. أحد عىل لوست مسلسل
األفكار بعض أناقش املوسم. هذا حلقات يف الغموض من الكبري القدر هذا من

املتفانني. املشاهدين مع الوجيهة
بالعمالء. الخاصة األعمال إنجاز ١٠:٠٠م–١:٣٠ص:

95



اإلنرتنت جيل

بعض مع اليف بوكس إكس خدمة طريق عن اإلنرتنت عىل اللعب أمارس ٢:٠٠ص:
من يتسللون إنهم حتى ثري هالو لعبة يف ا جدٍّ سيئة أنا املدينة. يف أصدقائي

عيلّ. ويُجِهزون دائًما خلفي

أنهيت كتاب بآخر Shelfari.com شيلفاري موقع عىل حسابي أُحّدث ٢:٣٠ص:
أقارن قرءوه. من بعض مع اإلنرتنت عىل وأناقشه تصنيًفا، أعطيه لتوي. قراءته

أمازون. موقع عىل اختاروه مما بعًضا وأطلب لقراءته، أصدقائي يخطط ما
والذي االفرتاضية) (مساعدتي ساندي من وصلني الذي الربيد أستعرض ٢:٤٥ص:
للنوم. وأستعد أولوياتها، حسب املهام أرتب الغد. ومهام اجتماعات فيه تحدد

تركت ملاذا سألتها التنفيذيني، املديرين اجتماع يف رهف مع مقابلة أجريت عندما
قالته: ما أول كان ثم تفكر، وأخذت لحظة سكتت أعمال؟ سيدة لتصبح وظيفتها

النهار.» عشاق من لست فأنا مبكًرا؛ االستيقاظ أحب «ال

ألحد ملًكا ليست اإلنرتنت التكنولوجيا: يغريون الجيل هذا أبناء (3)

فطريقة متبادل، تأثري ولكنه وسلوكهم، األبناء تفكري طريقة عىل التكنولوجيا تؤثر
ففي مالمحها، ويرسمان ذاتها اإلنرتنت عىل أيًَضا يؤثران وسلوكهم األبناء تفكري
ولكن اإلنرتنت، بفضل مسبوقة، غري بحرية املعرفة تتدفق والعرشين الحادي القرن
وهم الكمبيوتر. يستخدمون الشباب بدأ عندما إال تُعرف لم الحقيقية اإلنرتنت قوة
الحية، اإلنرتنت شبكة أو ،٢٫٠ الويب — جديد يشء إىل تحويلها يف يساعدون اآلن
فهي شئت، ما سمها واكتب. اقرأ شبكة النشطة، الشبكة أو الفائقة، الشبكة أو
فيها اإلسهام ليس للجميع تتيح نشطة، عاملية شبكة أصبحت لقد ألحد. ملًكا ليست

ذاتها. طبيعتها تغيري بل فحسب،
من اآلالف عرشات ويحررها يكتبها التي العاملية املوسوعة الويكيبيديا، وتعد
الجديدة. التعاونية الشبكة هذه عىل كالسيكيٍّا مثاًال العالم، أنحاء كل من املساهمني
مليون ١٠٠ يضعون فهم كثرية، طرق يف الحادث التحول اإلنرتنت جيل ويوجه
املدونات عن البحث محرك خالل من عنها البحث يمكن وكلها اإلنرتنت، عىل مدونة
باأللعاب الجيل هذا أبناء ويستمتع املدونات. استخدام تراقب رشكة وهو تكنوراتي،
بحلول دوالر مليار ٤٤ عن تزيد أرباًحا تحقق أن لها واملتوقع اإلنرتنت، عىل الجماعية
السينما صناعة من أضخم صناعة الجماعي الرتفيه سيجعل مما 21،٢٠١١ عام
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من املاليني عرشات مع اإلنرتنت عىل واألغاني األفالم يتبادلون وهم هوليوود. يف
وبيت كازا، مثل للند، الند برامج مثل امللفات مشاركة أدوات طريق عن األشخاص

واير. واليم تورنت،
سنوات عدة فمنذ باستمرار؛ سهولة يزداد العاملي الحوار ذلك إىل واالنضمام
املقطع، تسجيل عليك كان معقدة. عملية اليوتيوب إىل فيديو مقطع إرسال كان
نقرات عدة يف واخترصت العملية هذه طت بُسِّ فقد اآلن أما تحويله. ثم رفعه، ثم
الرقمية الكامريات من نوعني طرح عن حديثًا كاسيو رشكة أعلنت حيث بالفأرة،
القصرية الفيديو مقاطع لتسجيل أيًضا ضبطها يمكن الثمن رخيصة األوتوماتيكية
هو عليك ما كل صورة؛ بأي الكمبيوتر تدخل األمر يتطلب وال اليوتيوب.22 بصيغة
ألنها الجيل لهذا مهمة الكاسيو وكامريات كله. العالم لرياه ورفعه الفيديو تصوير
اإلنرتنت، بجيل يتعلق فيما اإلنرتنت. عىل واإلبداع التعاون عليهم السهل من تجعل
الطبيعية، باأللوان أنفسنا، لنرى فرصة هذه تعد األمر، مع التكيف منا يستطيع وملن

العاملي. الحوار من كجزء
العاملية العينة بني من قالوا، من نسبة 5-2 الشكل يف البياني الرسم ويوضح
اإلنرتنت محتوى إىل يضيفون «بانتظام أنهم درسناها، التي اإلنرتنت جيل أبناء من
أو الويكيبيديا، عىل مقالة تصحيح أو مدونة، عىل تعليق نرش مثل يغريونه»، أو

اليوتيوب. عىل فيديو رفع أو لفيلم، نقد كتابة

اإلنرتنت جيل طريقة عىل عاملي مجتمع االجتماعية: الشبكات (1-3)

والتعاون، لإلسهام منصة إىل التحول عىل اإلنرتنت شبكة فيه أوشكت الذي الوقت يف
المتحان اجتيازه من قليلة أسابيع وبعد هارفارد. بجامعة زوكربريج مارك التحق
انتقل ثم الجامعية. باملدينة غرفته من بوك الفيس موقع أطلق الفن تاريخ مادة
يف شهادته ليكمل هارفارد إىل الرجوع ينوي وكان الصيف، ذلك يف كاليفورنيا إىل
متفرًغا تنفيذيٍّا مديًرا ليصبح الدراسة ترك ذلك من بدًال ولكنه الكمبيوتر، علوم
لم لألصدقاء. املخصصة االجتماعية الشبكة من األصلية النسخة بوك، الفيس ملوقع
من ١٠٠٠ مع االتصال يمكنك حيث سبيس، ماي مثل ا عامٍّ فضاءً بوك الفيس يكن
مع بالحديث مهتم أنك تفرتض دردشة، غرفة يكن لم وكذلك املقربني»، «أصدقائك

تعرفه. ال شخص
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رسالة نصية
بريد إلكرتوني

يغريونه أو اإلنرتنت محتوى إىل يضيفون الذين اإلنرتنت جيل أبناء نسبة :5-2 شكل
.(٢٠٠٨ جينريا، إن اسرتاتيجية، دراسة اإلنرتنت: جيل (املصدر: بانتظام

حقيقيٍّا، شخًصا طبيعتك، عىل تكون أن فيه تستطيع مكانًا بوك الفيس كان
من األوسع دائرتك مع أو املقربني أصدقائك مع تتحدث لكي بالحرية فيه وتشعر
وتفعل معهم، خطًطا وترتب النكات، لهم وتروي صوًرا، تريهم أن يمكنك األصدقاء.
مجتمع إنشاء بوك الفيس لك أتاح مًعا. األصدقاء يفعلها التي األشياء من الكثري
أن ترغب ال من أو تعرفهم، ال من استبعاد أيًضا لك أتاح اإلنرتنت. عىل لألصدقاء
أن تستطيع حيث واملكان؛ الزمان حدود تقيده ال مجتمع أصدقائك. دائرة تشملهم

كنت. أينما مكانك ومن ذلك، لك تيرس متى فيه تسهم
تفسريه هو هذا كان ،٢٠٠٨ عام ربيع يف زوكربريج مارك وبني بيني محادثة يف
القرن هذا يف النجاح نحقق «حتى بوك: الفيس بها حظي التي املفاجئة للشعبية
ببساطة أو اآلخرين، لعقلية أعمق ولفهم بيننا، فيما الرتابط من ملزيد نحتاج سوف

بالتشابه.» أكرب إلحساس
الثانوية املرحلة من بأصدقائي عالقتي «اسرتجعت لويس: إيرين بكلمات أو

يوم.»23 وكل اليوم، طوال اتصال عىل وأصبحنا بوك، الفيس عىل
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اإلنرتنت عىل جديدة خاصة أماكن ممتع: وقت لتمضية مكان

البحث هو بوك الفيس أو سبيس ماي عىل الوقت بعض تمضية من الهدف أن اليوم شباب يرى
يف قالت وقد بريكيل. بجامعة االجتماع علم أخصائية بويد، دانا تقوله ما حسب خاص، مكان عن
أماكن ومعظم واملدرسة البيت يف الكبار «يتحكم العلوم: لتطوير األمريكية الجمعية مع لها حوار
الطريقة وبهذه يفعلونه. وكيف يفعلونه، وما وجودهم، أماكن الشباب عىل ويملون األنشطة،

الخاص.» مكانهم يعدونه ال منهم وكثري البيت، داخل للتحكم الشباب يفتقر

مع ويرتابطون مًعا، عليها يتجمعون اإلنرتنت، عىل جديدة خاصة أماكن عن يبحثون ولذلك
تصبح ترحيبًا، أقل يصبح املادي العالم وألن بهم. خاصة مشرتكة أماكن ويصنعون أقرانهم،
يف الناس كان التي الكالسيكية «األماكن دانا: تقول جذبًا. أكثر اإلنرتنت عىل الخاصة األماكن
املطاعم، أو الرياضة ممارسة أماكن مثل بها، أوقاتهم يمضون املايض القرن من الخمسينيات
برفقة كانوا إذا إال املراهقني، دخول التجارية واملحالت املراكز تحظر حني يف للزوال، طريقها يف
أو املخدرات، تجار من خوًفا باملخاطر محفوف الغابة يف أو الحي يف التسكع أن كما … آبائهم

التعرضلالختطاف.» أو البرشية الذئاب من

ويتمتع للهوية.» «معرضعام بأنها الشبكاتاالجتماعية عىل الشخصية امللفات بويد وتصفدانا
وتوفر عالقاتهم. شبكات وإدارة هوياتهم لتشكيل متزايدة االفرتايضبحرية الفضاء يف الشباب
من الكثري أن مع أنه دانا وترى تعاطفهم. ونيل آرائهم عىل للحصول قناة األصدقاء تعليقات
الشباب تعلم كيفية يف مهم بدور يقوم ذاته التعارف أن إال بالسطحية، تتسم العالقات هذه
واالحرتام االجتماعية املكانة مثل معينة قضايا مع تعاملهم وطريقة االجتماعية، الحياة لقواعد

والثقة. والشائعات

للمجتمعات قوية تنظيم أداة (2-3)

األغراض. وألي االجتماعية، الشبكات ستُستخدم كيف لفهم األوىل املرحلة يف زلنا ما
وهو ماجر، آالن يقول مستغربًا. ليس ما وهو اآلن، حتى واضحة ليست الصورة
القديم، إطار يف الجديد صياغة إىل الناس «يميل جينريا: إن برشكة تنفيذي محلل
يكن لم حصان». بال «عربة اعتربوها املثال، سبيل عىل السيارة، اخرتعت فعندما
وعندما الركاب. باقي مع بداخلها الجلوس بإمكانه السائق أن الفور عىل واضًحا
االستوديوهات تستغل أن قبل أيًضا وقتًا األمر استغرق املتحركة» «الصور اخرتعت
يكشف سوف الطريقة وبنفس الوسيلة. هذه تقدمها التي الجديدة اإلمكانيات جميع
تماًما، جديدة إمكانيات عن النقاب االجتماعية الشبكات منصات من القادم الجيل
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الواجب الكيفية وال اإلمكانيات، هذه حدود هي ما الفور عىل واضًحا يكون لن ولكن
بها.» تُستغل أن

فعندما املعلومات؛ لنرش مدهشة طريقة االجتماعية الشبكات أن الواضح من
بريد برسائل تبعث أن عليك يتعني ال الشخيص، ملفك صفحة عىل صورة تضع
الخاص فالخرب عنها، لتخربهم بالهاتف بهم تتصل أن أو أصدقائك إىل إلكرتوني
الشخصية امللفات صفحات عىل األخبار» «آخر إىل الفور عىل سريسل الصورة بهذه
وتلقائي. فوري فالتواصل يشء؛ أي فعل عليك يتعني ال بوك. الفيس عىل بهم الخاصة
ينترش أن يمكن وهكذا أيًضا، آخرين أشخاص إىل الخرب نرش األصدقاء ويستطيع
نرشته، شيق يشء أعجبهم قد وأنهم صديًقا، ٢٠ لديك أن افرتض الهشيم. يف كالنار
وفعل آخرين، اثنني إىل الخرب صديق كل أرسل وإذا به. اآلخرين إبالغ فبإمكانهم
املعلومات بعض تنترش ملاذا تفهم أن إمكانك يف يصبح نفسه، اليشء االثنان هذان
للشبكات سيكون ملا فقط بداية تلك ولكن اآلن. الدارج بالتعبري «فريوسيٍّا»، انتشاًرا

حياتنا. عىل عميق تأثري من االجتماعية

اإلنرتنت عىل أمورهم تنظيم األشخاص يستطيع (3-3)
القادة اتباع من بدًال

وعىل الجيل هذا عىل وتأثريها االجتماعية الشبكات أدرس وأنا عديدة سنوات منذ
الشبكات هذه الشباب يستخدم كيف مالحظة من أتعلم باستمرار ولكنني كله. العالم
جرس اعتربته ما حدث ٢٠٠٦ عام من امليالد عيد يوم يف ومبدعة. عفوية بطرق
األوىل السنة يف وطالبًا عاًما ٢٠ وقتها سنه وكان أليكس، نجيل أعطيت قد كنت إنذار.
الهدايا جانب إىل نرشه، قبل «ويكينوميكس» الجديد كتابي من نسخة بالجامعة،
ساعات عدة بعد ثم شكرني، امليالد. عيد شجرة تحت له وضعتها التي األخرى
الفيس عىل بخصوصه مجموعة سأنشئ أنني أعتقد أبي. يا رائع «كتاب بقوله: أخربني
ويكينوميستس بعنوان مجموعة أنشأ قد كان دقيقة ١٥ خالل ويف راقبته، بوك.»
أخرى دقيقة ١٥ وبعد .Wikinomists of the World Unite يونايت وورلد ذا أوف
األمسية، نفس يف الرومي الديك نتناول بدأنا وعندما أعضاء. ٦ إليها انضم قد كان
تضم املجموعة وأصبحت دول، سبع يف عضًوا ١٣٠ إىل وصل قد األعضاء عدد كان
املعلومات لتكنولوجيا ومديًرا وسكرتريًا، (أليكس)، ورئيًسا إقليميني، منسقني سبعة
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دي بي ملف لهم أرسل وقد املجموعة)! تواجه التي التقنية التحديات مع (للتعامل
أشياء حدثت امليالد عيد يوم ينتهي أن وقبل الكتاب، من فصلني أول عىل يحتوي إف
وجاء تابسكوت»، السيد كتاب يف خطأ «اكتشفت يقول: تعليق جاء لالهتمام؛ مثرية
مجموعتنا؟» يف تابسكوت السيد سيسهم كيف بالتحديد أعرف أن «أريد يقول: آخر

يبدو! ما عىل به يطالبني ما هناك
عىل تعليق أي أحد ينرش لم حيث أخرى؛ أشياء فعل نحو املجموعة انساقت ثم
االجتماعية، للشبكات وخاصة لإلنرتنت، يمكن كيف ذكرتني ولكنها لشهور. الكتاب
رموز من توجيه بدون — أمورهم األشخاص نظم لقد جديدة. لقوة النفوذ تمنح أن
تكن فلم الذاتي؛ للتنظيم نتاًجا كانت مثًال اللغة اإلنساني. التاريخ مر عىل — السلطة
«كتاب» كلمة ظهرت وإنما «كتابًا»، سيسمى الكتاب إن قالت مركزية لجنة هناك
ينطبق اليشء ونفس الذاتي، للتنظيم نتاًجا األساس يف كان أيًضا والعلم فحسب.
سنوات أو قرونًا يأخذ كان ما ولكن والحكومات. والتعليم للفنون األوىل املرحلة عىل
عيد يوم يف حدث كما واحد، يوم يف حتى أو شهور يف اآلن يحدث أن يمكن ليحدث
تضم مجموعة إنشاء أبًدا ألستطيع كنت ما عمري من العرشين يف كنت عندما امليالد.

فعلت. مهما دول، سبع من شخًصا ١٣٠
نشأة يوجهون من فهم االجتماعية الشبكات يوجهون من هم الشباب وألن

جدرانها. وتهز اليوم املؤسسات كافة قواعد تزعزع جديدة تعاونية نماذج
عىل األلعاب ممارسة الشباب؛ يفعلها بأشياء بدأت قد الشبكات هذه كانت
مع واآلن، للسينما. والذهاب التليفزيون، ومشاهدة لألغنيات، واالستماع اإلنرتنت،
املدنية، الحياة عىل تأثري لهم أصبح الرابع، عقدهم اإلنرتنت جيل أبناء أكرب بلوغ
رأيي يف االجتماعية الشبكات ستشكل القادمة القليلة السنوات ويف السياسة. وعىل

الكبار. حياة من األخرى الجوانب يف األعمال إلنجاز األساس

املدنية الرتبية وعلم واألفالم، األلعاب، الرس: هو اللعب (4)

الجماعي اللعب (1-4)

من اإلنرتنت. إىل تنتقل أنها وهو الفيديو، ألعاب عالم يف يحدث مهم يشء أيًضا هناك
طبيعة يغريون بل اللعب، مفهوم يغريون الجماعية األلعاب يف الشباب تعاون خالل
األفعال ردود خالل من فقط يلعب الذي األوحد الالعب عهد انتهى ذاته. الرتفيه
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لعبة التجربة. من وتتعلم تتعاون، أن عليك الجديد العالم هذا ففي ألصابعه، الرسيعة
من مشرتك مليون ١٠ اآلن لديها املثال سبيل عىل اإلنرتنت عىل ووركرافت أوف وورلد
أو قرينًا ألنفسهم الالعبون يخلق اللعبة هذه ويف مذهل. رقم وهو العالم، أنحاء جميع
املراحل ويكملون الفسيح، االفرتايض العالم خالله من يستكشفون (أفاتار) ُمجسًدا
أمواًال يكسبون نجاحهم وعند الوحوش. ويحاربون مهاراتهم، ويصقلون املهام، أو
األفاتار ويزداد سمعتهم. إىل ويضيفون خربتهم، وتزداد أخرى، وأشياء افرتاضية
طائفة، إىل االنضمام الالعبني من كثري ويفضل اللعبة. يف يخوضون وهم ونفوذًا قوة

باستمرار. مًعا ويلعبون مجموعة يكّونون الالعبني من عدد وهي
«ألعاب عن سمعت ولعلك الرياضية، التمارين ممارسة أيًضا الالعبون ويستطيع
مجتمع يف تطوًرا األلعاب من الجديد النوع هذا ويمثل اإلنرتنت». عىل الرقصالجماعية
إحدى برسعة. العالم يف محبوه ويزداد الهند، يف وشعبيته شهرته اتضحت وقد األلعاب،
كريدا رشكة تصميم من وهي «دانسميال»،24 اسم عليها يطلق الرقصالشهرية ألعاب
التي اإلطالق عىل األوىل الجماعية األلعاب من واحدة وهي بالهند، األلعاب لتصميم
والرقص كريدا، عالم الستكشاف «أفاتارات» الالعبون يخلق وفيها الهند، يف أنتجت
طريقتني: بإحدى «الرقص» الالعبون ويستطيع بوليوود. أغاني أنجح أنغام عىل
بأقدامهم، أو املفاتيح، لوحة عىل الصحيحة املفاتيح عىل بالضغط فقط، بأصابعهم
عليها ويتحركون بالكمبيوتر، متصلة للرقص خاصة سجادة الالعبون يشرتي حيث
االنضمام يستطيعون الرقص يجيدون ال من إن بل الشاشة. عىل يظهر ما وفق
خان، ساروج يد عىل األساسيات ليتعلموا اإلنرتنت عىل االفرتاضية الرقص لصفوف

الهند. يف الرقصات تصميم رواد أحد
الراقصون يستطيع حيث بمفردهم، الرقص الالعبني عىل يتعني ال أنه جانب إىل
الرقص صاالت إحدى زيارة أو إليها، أصدقائهم ودعوة خاصة رقص غرف إنشاء
جيل اللعبة هذه وتستهدف جدد. أصدقاء ومقابلة العالم، يف املوجودة الكثرية العامة
الرقص تمارس لم إذا أنك عىل تؤكد حيث البدنية، لياقتهم عىل تركيزها مع اإلنرتنت،

وزنًا! سيزداد بك الخاص «األفاتار» أن املرجح فمن أيام، لعدة

الجدد النجوم يختار اإلنرتنت جمهور واألفالم: األغاني (2-4)

تأثريًا أشد تعد االجتماعي التواصل مواقع أن إال ممتع، اإلنرتنتيشء الرقصعىل أن مع
وقصص وسفرياتهم أصدقائك أخبار آخر متابعة من أبعد هو فيما وتُستخدم بكثري،
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بوك والفيس سبيس ماي مثل مواقع قدرة يف تكمن الحقيقية قيمتها إن فقط. حبهم
والشبكات األغاني. إىل السياسة من املختلفة، اهتماماتهم األشخاصحول تجميع عىل
الجديدة االتجاهات خاللها تتدفق التي القنوات تصبح ألن اآلن طريقها يف االجتماعية

الشباب. بثقافة الخاصة الجوانب من وغريها والتكنولوجيا واألزياء املوسيقى يف
مجموعة ٢٠٠٦ عام أسسها التي كوم، دوت ستيدج أور رشكة مثًال خذ
من الجديد للجيل للرتويج محاولة يف جورجيا، بأتالنتا، ايموري جامعة طلبة من
املفرتض من «كان للرشكة: ممثلة وهي هيل، أليسا تقول األفالم. وصناع املوسيقيني
للوصول واالستديوهات التسجيالت رشكات تخطي عىل الفنانني اإلنرتنت تساعد أن
عىل تمض لم األمور «ولكن سرتاسيل: كوين هو آخر موظف ويضيف املعجبني.» إىل
واحد وقت يف اإلنرتنت عىل ظهروا الناس من املاليني عرشات أن والسبب النحو، هذا

اآلن.» حتى منهم، والطالح الصالح بني للتمييز طريقة وجود عدم مع تقريبًا،
يستطيع حيث الرشكة، هذه الطالب هؤالء أسس الطوفان هذا مع وللتعامل
رفع املوسيقيون ويستطيع دقائق، خمس مدته إنتاجهم من فيلم رفع األفالم صناع
التنافس الفنانون ويستطيع .OurStage ستيدج أور موقع عىل تأليفهم، من أغنية
الجمهور ويقارن واألفالم، باألغاني املتعلقة الفنية األشكال من متنوعة مجموعة عىل
إىل أفضل (ويحددون رأيهم يف منهما األفضل ويختارون واحد، وقت يف عملني بني
يف املنافسني أقوى وتحديد البيانات تجميع معقد حسابي برنامج ويتوىل درجة) أي
والنهائي. النهائي ونصف النهائي ربع الدور تصفيات هؤالء يخوض ثم النهاية،

يف املشرتكني تحديد فور الفائز الختيار املحمولة هواتفهم املشاهدون ويستخدم
وأجهزة مالية، مبالغ عىل للفائزين تمنح التي الجوائز وتشتمل النهائية. التصفيات
ويستطيع الهواء. عىل عروضهم لتقديم لهم الفرصة إتاحة عىل عالوة بود)، (آي
فيما واستخدامها مميزة شارات أو شعارات بتحميل ألعمالهم الرتويج املتنافسون
الناس لتوجه اإللكرتوني الربيد رسائل أو اإللكرتونية مواقعهم أو مدوناتهم يف بعد
عىل أغانيهم رفع اختيار األغاني ملؤلفي ويمكن لها. والتصويت أعمالهم مشاهدة إىل
مع لألغنية، دوالر ٠٫٩٩ مقابل تحميلها املستخدمون يستطيع حيث الرشكة، موقع
رسوم أي تأخذ وال لها، شيئًا تقتطع ال فالرشكة صاحبها، إىل األرباح كل ذهاب

خدماتها. مقابل
الحقيقي السبب كان ما هو بوك الفيس شبكة عىل للرشكة صفحة إنشاء أن إال
خالل من اجتذبهم مستخدم، ١٤٠٠٠٠ حوايل بدايته يف ملوقعها كان شهرتها. يف

103



اإلنرتنت جيل

صفحة إنشاء بعد ولكن أشهر، ثالثة مدار عىل املستخدمني الحتياجات االستجابة
يف موقعها زوار عدد وبلغ شهرتها، اتسعت سبيس، وماي بوك الفيس عىل للرشكة
من واحد عام وبعد مجتمعة. ذلك سبقت التي أشهر الثالثة يف بلغه ما واحد شهر
جعله مما مستخدم، مليون ١٫٥ من أكثر يضم مجتمًعا ليصبح نما املوقع إطالق

اإلنرتنت!25 عىل للموسيقى موقع أكرب
وهي عاملية، مجتمعات بوك، الفيس مثل اإلنرتنت، عىل املوجودة واملجتمعات
األفالم وصناع للموسيقيني افرتاضية عرض شاشة أو افرتاضيٍّا ميكروفونًا توفر
تكون أن يتعني ال الشهرة. إىل يشتاقون ممن املواهب، أصحاب من املغمورين
ليالحظك مبدًعا تكون أن يتعني بل الناس، إىل صوتك يصل كي مشهوًرا شخًصا
بكاليفورنيا املوسيقية تومورو ويزاوت فرقة فعلته ما هو بالضبط وهذا الجميع.

ملوسيقاها.26 للرتويج
سبيس، ماي موقع عىل حضور لها التي املستقلة الفرق من هائل عدد وهناك
والتخطيط واالبتكار اإلبداع التسجيالت ورشكات املعجبني أنظار لفت يتطلب ولهذا
ماي ملوقع مبدع استخدام إىل تومورو ويزاوت فرقة توصلت وقد جانبها. من الجيد
مبارشة وبُثَّ ساكرامنتو، يف الشاطئ عىل مجانيٍّا موسيقيٍّا حفًال أقامت حيث سبيس؛
لهم أغنية مليون بتشغيل االحتفال هو الحفل هذا إقامة يف السبب وكان اإلنرتنت. عىل
الرتددي النطاق لعرض العالية التكلفة عىل وللتغلب سبيس. ماي عىل صفحتهم عىل
بالفرقة الدرامز عازف أونرو، جريمي لجأ اإلنرتنت، عىل البيانات تدفق لدعم الالزم
يستخدم الذي تكنولوجيز فاونديشن نتوورك رشكة برنامج إىل مؤسسيها، وأحد
النطاق عرض تقليل للبيانات الحي للتدفق ويمكن للند، الند بنظام امللفات مشاركة
عىل الفيديو مشاهدي عدد زاد كلما الطريقة وبهذه .٪٥٠ إىل تصل بنسبة الرتددي
معجبيها قاعدة من االستفادة للفرقة هذا وأتاح أكرب، عدد الحمل تقاسم اإلنرتنت
وأصبح الهواء، عىل الحفل مشاهدة العالم أنحاء كل من املعجبون واستطاع العريضة.

أيًضا.27 وإيراداتها حفالتها زادت شهرتها تزايد ومع شهريًا. الفرقة اسم

األفالم من الجديد الجيل صناعة يف يسهم الجمهور (3-4)

مهرجان إدارة دعت املاضيني العامني يف األفالم؛ عالم يهز اإلنرتنت جيل بدأ لقد
كينوتس برلينال اسم عليه أطلقوا حدث يف للمشاركة األفالم صناع السينمائي برلني
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كما إنه االفتتاحي خطابي يف قلت ٢٠٠٨ عام مهرجان ويف .Berlinale Keynotes
تغريات هناك عقب، عىل رأًسا املوسيقى صناعة واإلنرتنت ثري بي اإلم أغاني قلبت
العديد قدم خطابي من االنتهاء وبعد السينما. عالم يف للحدوث طريقها يف تأثريًا أكرب
أعرتف أن ويجب مرشوعاتهم. الفيديو وألعاب األفالم صناعة يف العاملني الشباب من

الحارضين. وكل أنا إعجابي أثار قد قدموه ما أن
اإلنرتنت جيل من مكون مزيج يد عىل للتغيري طريقها يف األفالم صناعة إن
الحايل النموذج يختفي لن األلعاب. وصناعة (٢٫٠ (الويب الشبكة من الجديد والجيل
ولكنه — الفشار تناول مع املظلمة السينما قاعة يف ساعتان — األفالم ملشاهدة
األفالم من الجديد الجيل أسميه الذي األكرب السوق من فقط صغرية قطعة سيصبح
والشبكات الرقمية واملؤثرات الفيديو وألعاب السينما أفالم تتعاون سوف .(٢٫٠ (فيلم
وطريقة األفالم، نشاهد وكيف أين تغيري أجل من وتناغم انسجام يف مًعا االجتماعية

وتمويلها. وتوزيعها، صناعتها،
أن نرى أن يمكننا الفيديو محتوى مع اإلنرتنت جيل أبناء تفاعل إىل نظرنا وإذا
القصرية، األفالم شعبية ستزداد حيث مدتها، حيث من تنوًعا أكثر ستكون الغد أفالم
عىل الشباب سيشاهدها وإنما املحمولة، الكمبيوتر أجهزة عىل فقط تُشاهد ولن
عىل دقائق ثالث مدتها التي األفالم شيوع بالفعل نرى ونحن الصغر. بالغة شاشات
وألعاب األفالم. موضوعات يف املشاهد من دائمة مشاركة هناك وسيكون اليوتيوب.

نتجه. أين إىل توضح األخرى هي اليوم الفيديو
هي الفيديو، ألعاب صناعة يف وأنيقة متألقة نجمة وهي رايموند، جييد كانت
عاًما، ١٤ وسنها الربامج تصميم يف بدأت قد كانت املهرجان. يف بعدي تحدث من
لعبة وهي كريد، أساسنز مرشوع مديرة أصبحت عاًما، ٢٩ سنها أصبح وعندما
ستيشن بالي جهازي عىل ٢٠٠٧ عام من الثاني نوفمرب/ترشين يف طرحت فيديو
زمن يف الدقة بالغة بتفاصيل تفاعلية أجواءً اللعبة وتصور .٣٦٠ بوكس وإكس ٣
دقيقة التفاصيل تكون أن لضمان اللعبة مصممو اجتهد وقد الثالثة، الصليبية الحملة
حد إىل خفي تاريخي درس بمنزلة اللعبة هذه وتعد التاريخية. الناحية من ا جدٍّ
وعندما توزيعها. من األوىل األربعة األسابيع يف نسخة مليون ٢٫٧ منها بيع وقد ما.
بدأت األلعاب «هذه جواري: إىل الجالس الشخص يل همس اللعبة هذه جييد عرضت

تحذر! أن هوليوود عىل سينمائية.» أفالًما كانت لو كما تبدو فعًال
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مرشوعات غرار عىل املفتوحة، املصادر أفالم أيًضا ظهرت القرن هذا بدايات ومع
تون هو التايل املتحدث كان وويكيبيديا. لينوكس مثل اإلنرتنت عىل املفتوحة املصادر
بروجكت، مويف أوبن أورانج استديو درة الفيلة»، «أحالم فيلم قدم الذي روسندال،
هو هذا كان اإلعالم. لفن الهولندي واملعهد فاونديشن بليندر مؤسسة أنتجته الذي
الجرافيكس برامج بواسطة بأكمله ُصنع حيث العالم، يف املصدر مفتوحة األفالم أول
اإلنتاج ملفات كافة إتاحة مع ،Blender بليندر برنامج مثل املصدر، مفتوحة
املصدر مفتوحة الطويلة األفالم أوائل ومن ذلك. يف يرغب من كل مجانًا ليستخدمها
األرق يعاني مؤلف قصة يحكي وهو أبًدا»، ينم لم الذي «الصبي فيلم كان العالم يف
واعدة، غري حب قصة إىل صداقتهما وتنمو اإلنرتنت، عىل مراهقة فتاة عىل يتعرف
عىل وشاهده فقط، دوالر ٢٠٠ الفيلم صناعة تكلفة بلغت وقد مؤلم. واقع يغلفها

شخص. مليون ٤ اآلن حتى اإلنرتنت
الذي ،A Swarm of Angels املالئكة» «جماعة مرشوع هانسون مات ناقش ثم
ويخاطب للجميع. إتاحته ثم دوالر، مليون ٢ بتكلفة طويل فيلم صناعة إىل يهدف
يف اسرتلينيٍّا جنيًها ٢٥ منهم كل سيدفع حيث «املالئكة»، من عامليًا مجتمًعا املرشوع
ما املرشوع هذا موقع عىل ورد وقد املرشوع. جوانب جميع عن إبداعية أفكار مقابل
الذي األفالم لصناعة التقليدي النهج بني متوسطة مرحلة تعد املرشوع هذا «فكرة ييل:
املستخدمون يصنعه الذي املحتوى وطبيعة باملشاهد وينتهي الفيلم صناع من يبدأ
خاللها من للجميع يمكن طريقة وهي الفيلم. بصناع وينتهي املشاهد من يبدأ والذي

اسرتليني.» جنيه مليون عن تزيد بتكلفة طويل احرتايف فيلم صناعة يف التأثري
املمثلة بطولة من وهو ترييس»، حياة من «مشاهد فيلم الجديدة األفالم ومن
األفالم صناعة يف العمل يف يرغب من كل ويستطيع بيدج. إيلني الشابة الكندية
وبإمكانهم قصرية، أفالم أو مصورة أغاني لصناعة وتحريرها مشاهده كل تحميل
استخدام ألفضل مسابقة عن أعلن وقد بالكامل. الفيلم مشاهد ترتيب إعادة أيًضا
يف (الدي الرقمي الفيديو قرص عىل الفائز الفيديو يوضع أن عىل الفيلم، ملشاهد

بالفيلم. الخاص دي)
يلجأ لن بالطبع املشاهدة؟ تستحق التي األفالم املشاهدون سيعرف كيف ولكن
وإنما الصحف، كربيات يف أعمالهم عن اإلعالن إىل هؤالء األفالم صانعي من كثري
مثل الويب مواقع عىل سيعتمدون الشباب من جمهورهم لطبيعة لفهمهم نتيجة
والذي األفالم تسويق يف التقليدي للنموذج الخطر ناقوس يدق الذي توميتوز راتني
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لتقييم الجمهور رأي استطالع عىل املوقع هذا ويعتمد الجيد. التخطيط عىل يقوم
اإلنرتنت. عىل األفالم عن نقدية مقاالت عىل للحصول رائًدا مصدًرا وأصبح األفالم،
كتابة يف باإلسهام للمستخدمني املوقع يسمح حيث نقاًدا، يصبحوا أن يمكن الجميع
املستخدمون ويستطيع املحرتفني. السينمائيني النقاد جانب إىل املقاالت، هذه مثل
هذا ويعد لهم. القراءة يف — يرغبون ال أو — يرغبون الذين النقاد اختيار أيًضا

أوالدي. رأي يف لألفالم األول املرجع هو املوقع

الذاتي التنظيم شيوع (4-4)

ال أو باملذاكرة فيها ينشغلون ال التي األوقات يف الجامعة، طالب ينخرط ما غالبًا
بدءوا وقد طالب. وأنا أفعل كنت كما املدنية، القضايا يف األغنيات، إىل فيها يستمعون
حدود خارج للعمل عادي غري نفوذًا تمنحهم االجتماعية الشبكات أن اآلن يدركون
يف املوضوع هذا وسنستكشف مهمة. تغيريات إحداث أجل من السياسية املؤسسات
قتلت عندما اآلن: القصة هذه سنحكي ألهميته ولكن الكتاب، هذا من األخري الفصل
بعد ًعا ُمَرشِّ ١١ هناك، املتمردة الجماعات أكرب كولومبيا، يف الثورية املسلحة القوات
ومن العالم. أنحاء كل يف غضبًا الكولومبيون ثار ،٢٠٠٧ عام يف رهائن احتجازهم
ويُقّدر العالم، يف االختطاف عمليات معقل بأنها لألسف تشتهر كولومبيا أن املعروف
القوات جماعة وتعترب آلخر، أو لسبب اآلن هناك محتجزون شخص ٣٠٠٠ نحو أن

بها. العنف جرائم من الكثري عن مسئولة الثورية املسلحة
إىل توجه ولهذا يحتج، أن مورالز أوسكار يدعى شاب كولومبي مهندس أراد
عىل مجموعة فأنشأ سخطه، أثارت قد األخرية العنف حوادث كانت بوك. الفيس
كولومبيا» يف الثورية املسلحة القوات جماعة ضد صوت «مليون بعنوان بوك الفيس
من األوىل القليلة األسابيع خالل يف عضو ٢٦٠٠٠٠ من أكثر لتضم اتسعت التي

إنشائها.
احتجاجات لتنظيم املجموعة أعضاء يبذلها التي املشرتكة بالجهود مورالز استعان
صدى الفكرة لهذا يكون أن «توقعنا يقول: العالم، أنحاء بقية ويف كولومبيا يف جماعية
فرباير/شباط ٤ ويف الرسعة.» بهذه وال العدد، بهذا ليس ولكن الناس، من كثري عند
كولومبية مدينة ٢٧ يف متزامنة احتجاجية مظاهرات هناك كانت ،٢٠٠٨ عام من
الشوارع إىل الكولومبيني من ماليني خرج حيث الكربى، العالم مدن من ١٠٤ يف وكذلك
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وقد الثورية!» املسلحة القوات جماعة تسقط لالختطاف! ال للقتل! «ال يهتفون: وهم
شارك وقد املتحدة. الواليات ويف وآسيا أوروبا دول كل يف مؤيدة مظاهرات خرجت
احتجاجية.28 مسرية ٣٦٠ من أكثر يف شخص مليون ٤٫٨ حوايل وحدها كولومبيا يف
جاد، يشء فعل عىل بوك الفيس مستخدمي قدرة يف الكثريون يتشكك حني ويف
يمكن كيف توضح فهي مهمة؛ داللة لها االحتجاجات هذه أن أعتقد شخصيٍّا فأنا
فيما املحتجون كان التقليدية. املؤسسات لتخطي االجتماعي التواصل مواقع استخدام
أنهم يعني ما وهو املختلفة، السياسية األحزاب مظلة تحت يعملون كولومبيا مىضيف
جماعة عىل املحتجون أما والتحكم. السيطرة من معني لقدر يخضعون دائًما كانوا
قضية لواء تحت يتجمعوا أن اإلنرتنت جيل ألبناء أتاحوا فقد الثورية املسلحة القوات
اإلنرتنت جيل أبناء استطاع للسياسيني. الخضوع عن وأبعدوهم واحدة، مشرتكة
الزمنية، املناطق متخطني والتواصل بعد، عن املتظاهرين مئات لوجستيات تنسيق
وبهذا والعمل، التحرك عىل القدرة ليمنحهم بوك الفيس استخدموا والحدود. واللغات،
تكون أن يمكن اإلنرتنت جيل أيدي يف االجتماعية الشبكات إن نقول أن نستطيع

الكتاب. هذا من األخري الفصل يف سنرى كما التغيري، عىل قادرة فعالة قوة

فضلك من للكامريا ابتسم الرشطي، أيها مرحبًا (5)

الشباب يضع حيث للجميع، ا حقٍّ املحتوى إنشاء جعل عملية اإلنرتنت جيل يوجه
السينما ألفالم النقدية املقاالت من ترتاوح وموضوعات وأغنيات، صوًرا، اإلنرتنت عىل
إىل هذا ويؤدي السياسيني. إىل املنتجات من يشء كل تتناول التي التعليقات إىل
موضوع وهو العاديني، األشخاص إىل السلطة رموز من والقوة للنفوذ انتقال عملية
لم بطرق االقتصاد يف املشاركة اآلن الناس يستطيع الكتاب. هذا مدار عىل نناقشه
نشاهدها التي تلك تنافس تليفزيونية إخبارية مقاطع صناعة مىض؛ فيما واردة تكن
أسواق يف بضائع بيع أو الويكيبيديا، مثل موسوعة تأليف أو اآلن، التليفزيون عىل
أكثر السلطة توزيع يصبح املعرفة اتساع ومع كريجزلست. شبكة مثل إلكرتونية

أيًضا. اتساًعا
الرقابة؛ تحت ووضعهم السلطة رموز عن التحري عىل اليوم الشباب قدرة تأمل
التزلج بلوح يلعبون العمر من عرشة الرابعة يف أوالد ثالثة كان ٢٠٠٧ عام صيف يف
ريفريي سالفاتور الرشطي شاهد القانون. يحظره نشاط وهو بالتيمور، مرفأ يف

108



رقمي طوفان يف مغمور جيل

لم القصة ولكن بالضبط. فعلوه ما وهو املكان، مغادرة منهم وطلب األوالد، هؤالء
طوق حيث األوالد، أحد عىل ولفظيٍّا جسديٍّا الرشطي اعتدى إذ الحد؛ هذا عند تنته
والدك. لست أنا تسمعني؟ «هل وجهه: يف ورصخ األرض، عىل ودفعه بذراعه رأسه
اخرس، … رضبًا وسأبرحك معي، ذلك افعل ولكن والدك، مع الطريقة بتلك تعامل
يسجل اآلخرين الولدين أحد كان الرشطي هذا حظ لسوء ولكن أتكلم؟» تراني أال
عىل الفيديو هذا ُرفع ثم املحمول، هاتفه يف الفيديو بكامريا ا رسٍّ برمتها الحادثة
وجذبت مرة، مليون ١٫٩ من أكثر وشوهد ،٢٠٠٨ عام فرباير/شباط يف اليوتيوب
وسائل انتباه — بالتيمور» «رشطي باسم اآلن امللقب — ريفريي الرشطي قصة
فعل كما الثالثة، األطفال إىل اللوم توجيه السهل من كان كله. العالم يف اإلعالم
باقية الحقيقة تظل ولكن الرشطة، لرجل الكايف االحرتام يظهروا لم ألنهم البعض،

القانون. يحرمها بطريقة لالعتداء تعرضوا أنهم وهي
ريفريي الرشطي وأن الحادثة، هذه يف ستحقق أنها بالتيمور رشطة إدارة أعلنت
التعليقات من موجة الفيديو هذا أثار وقد األجر. مدفوع إيقاًفا العمل عن أُوقف قد
عن عرب املستخدمني أحد الحادثة. يف اليوتيوب دور وعىل الرشطة، رجال سلوك عىل
قد سمعته أن لنتذكر ولكن راتبه، يتقاىض يزال ال أنه املحبط من «نعم بقوله: رأيه
بالتيمور، رشطة وعىل أرسته، وعىل نفسه، عىل العار جلب لقد كله. العالم يف تلطخت
أنه فاملرجح عمله من يُفصل لم إن وحتى راتبه. يتقاىض أنه يعوضه ال هذا وكل

اليوتيوب.» بفضل ُمصانة العدالة إن الرتقي. يف له أمل أي عىل قىض قد
اليوتيوب عىل آخر فيديو ُرفع عندما الرشطي ذلك مع أكثر األمور تعقدت وقد
هذا كان املرة. هذه الفن يدرس طالبًا وكان آخر، شاب مع يتشاجر وهو فيه يظهر
بعربة يحركه كان أحذية صندوق تجاه الناس فعل ردود بالفيديو يُسّجل الشاب
يرصخ وهو ريفريي الرشطي الفيديو يف ونشاهد بعد. عن تحكم بجهاز تعمل صغرية
وكان والعربة. الصندوق من كالٍّ ويركل املكان، مغادرة منه ويطلب الشاب، هذا يف
كراهيتهم زيادة يف سببًا ريفريي سلوك كرهوا ممن كثريين نظر يف الثاني الفيديو

له.

جديدة اجتماعية مؤسسة (6)

الفيس مستخدمي عدد كان املايض، الثاني يناير/كانون يف دافوس إىل سافرت عندما
الفيس وأصبح نشط، مستخدم مليون ٧٠ قرابة بلغ حيث رسيعة زيادة زاد قد بوك
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األعمار. كل من لألشخاص ولكن الجامعات، لطلبة فقط ليس لالجتماعات مكانًا بوك
يملكه الذي سبيس ماي بعد االجتماعية، الشبكات عالم يف ٢ رقم يزال ال كان أنه ومع
زوكربريج، مارك كان اإلنرتنت. جيل لدى املفضلة الشبكة كان فإنه مردوخ، روبرت
عندما قليًال فوجئت ولهذا لقائه، عىل الناس ويتهافت شهريًا بوك، الفيس مؤسس
ومات زوكربريج بأن فيها يخربني مساعديه أحد من إلكرتوني بريد رسالة جاءتني
عاًما، ٣٠ العمر من البالغ اآلن) (السابق لديه االسرتاتيجي التخطيط مسئول كوهلر،

مقابلتي. يريدان
بمركز املزدحمة الصالة إىل وكوهلر زوكربريج وصل للمقابلة املحددة الساعة ويف
مهذبني كانا األعمال. رجال من باملشاهري مكتظٍّا كان الذي بدافوس، االجتماعات
وكانت لهما. صديق والد مع يتحدثان كانا لو كما أيًضا، ومتواضعني بل ومتحمسني،
الذي «ويكينوميكس» كتاب من نسختني عىل لهما أوقع أن مني طلبا أنهما يل مفاجأة
أني أرى كنت فقد اللحظة، تلك من التأثر من نفيس أتمالك لم تأليفه. يف شاركت
بالعمل هذا وليس النسخ، من األلوف من مئات عدة منه بيعت كتابًا ألفت قد ببساطة
العالم. وتغري الناس، من املاليني عرشات تضم اجتماعية شبكة أنشآ فقد هما أما الفذ.
لألصدقاء اجتماعية شبكة يكون لن أنه فأوضحا بوك، الفيس مستقبل عن سألتهما
يبدو قد الكهرباء. شبكة مثل عام، نفع ذات اجتماعية مؤسسة سيصبح بل فقط،
املستخدمني فكرة ساحة للتسلية»؛ «حائط عىل يحتوي ملوقع فيه مبالًغا ادعاء هذا

عليه. رقمية ثلج كرة إلقاء أو ما، شخص نكز هي التسلية عن فيها
تحدثنا الذي املوسع التعاون عىل ا مهمٍّ مثاًال الحقيقة يف يعد بوك الفيس ولكن
مفتوحة حدودها اليوم الناجحة «الرشكات قلنا: عندما «ويكينوميكس» كتابنا يف عنه
واملصادر الخارجية املعرفة من لالستفادة جدرانها بتخطي وتتنافس وُمنِفذة،
املسئولون أتاح ٢٠٠٧ عام ربيع ففي تماًما، بوك الفيس يفعله ما وهو واإلمكانات.»
يستطيع «التطبيقات»، باسم تعرف جديدة خدمات ابتكار خارجية لجهات املوقع عن
من بداية يشء أي تشمل أن التطبيقات لهذه ويمكن استخدامها. بوك الفيس أعضاء
تعليق كتابة أو الصور، عىل التأشري لك تتيح التي الصور ملشاركة الشهرية الوسيلة
أغنية إهداء تتيح التي األداة وحتى أصدقائك، مع ومشاركته الصورة يف يشء عىل
الرسمية غري الرأي استطالعات بها تجري التي الوسيلة أو عزيز، شخص إىل محببة
هذه أعجبت وإذا الرأي. يف يوافقك ذا من تعرف وبالتايل السياسية أصدقائك آلراء
الشخصية. ملفاتهم صفحات يف وضعها عندئذ يستطيعون املستخدمني التطبيقات
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بيع من الربح تحقيق بوسعهم ولكن مجانًا، يقدمونها التطبيقات هذه وصانعو
أخرى. أشياء بيع أو اإلعالنات، ونرش للرشكات، الرعاية حقوق

االجتماعية: للشبكات الخفي الجانب (1-6)
نفسك؟ عن بالكثري تفصح هل

حيث رسيًعا، نموٍّا بوك للفيس املصممة التطبيقات من الجديدة املوجة هذه تنمو
هذه أن يدركون ال اإلنرتنت جيل أبناء معظم ولكن جديد. تطبيق ١٤٠ يوميٍّا يضاف
ألبناء الخاصة الحياة عىل للتلصص جديدة طريقة التسويق عالم تعطي التطبيقات
تراه ما كل رؤية إمكانه يف يصبح التطبيقات هذه أحد تُركِّب فعندما اإلنرتنت. جيل
مطوروها يستطيع بوك الفيس عىل التطبيقات هذه استخدام لرشوط وطبًقا أنت.
ميالدك، وتاريخ وجنسك، الشخيص، ملفك يف تضعها التي والصورة «اسمك، معرفة
(املدينة/الوالية/الدولة).» الحايل وموقعك (املدينة/الوالية/الدولة)، رأسك ومسقط
السياسية، «آرائك رؤية التطبيقات هذه مصممو يستطيع ذلك عىل وعالوة
واألفالم التليفزيونية والربامج املفضلة، املوسيقية واتجاهاتك واهتماماتك، وأنشطتك،

لديك.» املفضلة املأثورة األقوال وكذلك تهمك، التي والكتب
صفحتك يف عنك معلومات «نص عنك: شخصية تفاصيل معرفة بإمكانهم
الشبكات الصيف، لشهر خططك الغرامية، أحوالك االجتماعية، الحالة الشخصية،

بها». تتصل التي
الصف عن ومعلومات املهني، وتاريخك التعليمي، «تاريخك تقيص بوسعهم
تضعها التي الصور من «نسخ رؤية يمكنهم وبالطبع تحرضه.» الذي الدرايس
بألبومات مرتبطة ضخمة «معلومات وكذلك بوك»، الفيس عىل الصور ألبومات يف
الصور، عىل املوجودة التعليقات األلبوم، اسم رفعها، وقت املثال، سبيل (عىل الصور
يف املقروءة غري الرسائل وعدد تلقيتها، و/أو أرسلتها التي الرسائل وعدد إلخ.)،
عىل املنشورات وعدد تلقيتها، و/أو أرسلتها التي «النكزات» وعدد الوارد، صندوق
املرتبطة واألحداث االجتماعية، حياتك وأحداث أصدقائك، بأسماء وقائمة حائطك،

بوك.» الفيس عىل الشخيص بملفك
أول بوك الفيس يكن لم بالطبع عنك. الكثري معرفة بوسعهم أخرى، بعبارة
كاثرين تخربنا حيث اإلنرتنت، جيل أبناء عالم عىل نافذة املسوقني تعطي التي املواقع
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التكنولوجيا يستخدمون املسوقني أن الرقمي»، «الجيل الجديد كتابها يف مونتجومري
«جعلت سنوات: منذ اإلنرتنت جيل أبناء وسلوكيات عقول دراسة أجل من الرقمية
ال، أو بالشبكة االتصال أثناء سواء حركة، كل تتبع اإلمكان يف الرقمية التكنولوجيا
واجتماعية ونفسية سلوكية معلومات عىل تشتمل مفصلة شخصية ملفات وتجميع

األشخاص.» عن
ستكون أنها أعتقد التي الخصوصية قضية يف األول املتهم بوك الفيس َغَدا ولكن
التواصل مواقع من وغريه بوك للفيس خطرية قضية وهي الخطورة. بالغة قضية
أخىش املعلومات مشاركة من الهائل القدر هذا فمع اإلنرتنت، جيل وألبناء االجتماعي
تكون أال يف لإلنسان أسايس حق لتدمري أنفسهم يعرضون اإلنرتنت جيل أبناء أن

العالم. لكل مشاًعا حياته

الخصوصية؟ زمن انتهى هل االجتماعية: للشبكات املظلم الجانب (7)

اآلن حتى األمر يستوعبون ال زالوا ما اإلنرتنت جيل أبناء (1-7)

حياتهم عن تفاصيل عن االجتماعي التواصل مواقع عىل اإلنرتنت جيل أبناء يفصح
كل ينرشون بوك للفيس املتحمسني الشباب من فالكثري اآلباء، يذهل حد إىل الخاصة
باملشاعر البوح من أصدقائهم، كل يراه حتى اإلنرتنت عىل اآلخرين وعن عنهم يشء
ولكنهم اإليذاء، يف والرغبة الحقد بدافع ذلك معظمهم يفعل وال العارية. الصور وحتى
ممتعة. أو سعيدة أحداثًا يعتربونه ما اآلخرون يشاركهم أن يف ببساطة يرغبون
فقد الخصوصية؛ أهمية وراء السبب يدركون ال اإلنرتنت جيل أبناء أن الواضح من
الذي هؤالء من ٪٤٠ أن ٢٠٠٧ عام ميلون كارنيجي جامعة أجرتها دراسة أظهرت
يزالون ال الدراسية صفوفهم جدول حماية بشأن القلق درجات أقىص عن عربوا
ال السياسية اآلراء بشأن القلقني هؤالء من ٪٤٧ وأن بوك، الفيس عىل ينرشونه

عنها.29 يعربون يزالون

ذلك عىل يندمون قد ولكنهم (2-7)

عن تخلوا ألنهم حياتهم رت ُدمِّ أشخاًصا هناك إن اآلن، يستفيقوا أن إذن عليهم
اإلنرتنت وذاكرة ظاهرها. يف الحميمة اإلنرتنت مواقع عىل بأرسارهم وباحوا حذرهم،
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يف تورط قد كان سائق وجد املثال سبيل عىل تكساس ففي الصدد؛ هذا يف حافلة
ولكنني فحسب، للكحول مدمنًا («لست سبيس ماي عىل منشوراته أن مميتة حادثة
مستخدمني عن لها حرص ال والقصص اتهامه. أدلة من جزءًا أيًضا») دائًما ثمل
جديدة وظائف يف تعيينهم يُرفض أو وظائفهم يفقدون االجتماعي التواصل ملواقع
من األمريكية فلوريدا بوالية رشطة رجل ح ُرسِّ وقد اإلنرتنت. عىل نرشوه ما بسبب
إدمانه عن فيها تحدث التي سبيس، ماي عىل صفحاته رؤساؤه قرأ عندما عمله
بعد فيجاس بالس كاثوليكية مدرسة يف مدرس وُفصل املرأة. بصدر وهوسه للخمر
ماي صفحات واملدارس الجامعات وتراقب جنسيٍّا. شاذ أنه اإلنرتنت عىل أعلن أن
التالميذ بعض عوقب وقد الئق»، «غري محتوى تعتربه عما بحثًا بوك والفيس سبيس

لذلك. نتيجة ُفصلوا أو بشدة والطالب
بريطانيا يف العمل أصحاب من ٪٦٢ أن املتحدة اململكة يف دراسة أوضحت وقد
٪٢٥ وأن االجتماعية، الشبكات عىل للوظائف املتقدمني منشورات اآلن يفحصون
أصحاب ساقها التي األسباب واشتملت ذلك، عىل بناءً املتقدمني بعض رفضوا قد منهم
أما الوقحة.30 والسلوكيات األخالق، وغياب الكحول، إدمان بشأن مخاوفهم العمل
كانت «إذا الصورة: بهذه يقلقوا أن يجب ال العمل أصحاب أن فريى أليكس نجيل
عني؛ ذلك يقوله الذي فما الحفالت، إحدى يف البرية أرشب وأنا يل صورة هناك
االستمتاع يهوى اجتماعي شخص أنني أم للخمر، مدمنًا سيئًا موظًفا سأكون أنني

واسعة؟» اجتماعية وعالقات أصدقاء ولديه بالحياة،
كانت لو ماذا ولكن مشكلة، تمثل ال قد كهذه صورة أن افرتضنا لو حسنًا،
عىل الجيل هذا أبناء من كثري ينرشه الذي النوع ذلك من أكثر، فاضحة صورة
قد النقطة. هذه يف مخطئون جيله وأبناء أليكس أن أعتقد األيام؟ هذه مواقعهم
يف يسبقهم لم ولكنه التكنولوجيا، استخدام يف آباءه سبق قد اإلنرتنت جيل يكون
من متأخرة أوقات يف نفعله كنا ما أن جييل وأبناء أنا اآلن أعرف إنني النقطة. تلك
ولكن عمرنا. من األربعينات وقار يف ونحن اآلن لنا مرشًفا يبدو ال قد شبابنا يف الليل
الحد. هذا إىل لألمام ينظرون ال شبابهم، يف بعد ألنهم اإلنرتنت، جيل أبناء معظم

والشباب املراهقني مع مناقشاتي خالل من واضًحا يبدو أنه املطمنئ اليشء ولكن
قد املالئمة غري املنشورات بأن فشيئًا شيئًا يتزايد بدأ اإلنرتنت جيل أبناء وعي أن
وقد املستقبل. يف املهنية بحياتهم أو بوظائفهم إصالحها يمكن ال أرضاًرا تلحق
الصور»، عىل التأشري «عدم سياسة تطبيق اآلن ا جدٍّ الشائع من أن بعضهم أخربني
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يذكر فلن فيها، أنت تظهر اإلنرتنت عىل صورة أصدقائك أحد رفع إذا أنه بمعنى
بوك الفيس بحث محركات من مأمن يف تبقى وبالتايل شخصيتك، يحدد أو اسمك
أخربوني معهم تحدثت الذين الشباب من كبريًا عدًدا أن والحقيقة األخبار. وملقمات
مغادرتهم قبل كامرياتهم من التحقق الضيوف من فيها يُطلب حفالت هناك أن

بالتقاطها. قاموا التي الصور ملشاهدة
يدركون أنهم أعتقد ال زلت ما ولكنني األمر، استيعاب يف الشباب هؤالء بدأ ربما
التواصل مواقع عىل للخطر ويعرضونها خصوصيتهم عن يتخلون مدى أي إىل

هذه. االجتماعي

تشرتيه الذي ما أعرف (3-7)

يراه بوجه يظهروا أن بوك الفيس مستخدمي بإمكان كان ٢٠٠٧ عام يف
آخر وبوجه — خاصة صور أي برؤية لهم يسمحون وبالتايل — «أصدقاؤهم»
هذه يف تعرض التي الصور تكون أن املفرتض من حيث العالم، يف شخص أي يراه
يكلفوا لم اإلنرتنت جيل أبناء من كثريًا أن إال الجميع. ليشاهدها مناسبة الحالة
يستخدم حيث بالخصوصية؛ املتعلقة الخصائص هذه استخدام مشقة حتى أنفسهم
الباقون أما بوك،31 الفيس عىل الخصوصية حماية خصائص إحدى منهم فقط ٪٢٠

بوك. الفيس عىل الخاصة حياتهم بمشاهدة العالم لكل فيسمحون
تجعل خصائص استحدث عندما الخالفات من عاصفة بوك الفيس أثار ثم
ففي مشاركته؛ يف يرغبون قد مما أكثر «أصدقائهم» مع يتشاركون مستخدميه
تاجر من شيئًا تشرتي عندما أنه املوقع أعلن ٢٠٠٧ عام من الثاني نوفمرب/ترشين
أن رأوا التجار بذلك. أصدقائك إعالم يجري فسوف بوك، الفيس عىل مشرتك تجزئة
ما وهو الشخيص، القبول عنرص سيعطيها ألنه للمنتجات الرواج يحقق أن يمكن هذا
وبإمكان الشباب. جمهور تستهدف التي التقليدية اإلعالنات من أفضل أنه افرتض
هائلة، وإعالنية تجارية قوة بوك الفيس يعطي أن االجتماعي التسويق من النوع هذا
مثًال اشرتوه الذي الكتاب أن لو فماذا ذلك؛ عىل ثاروا بوك الفيس مستخدمي أن إال
مثل حساس موضوع عن كان أو امليالد، عيد يف كهدية أحًدا به سيفاجئون كانوا
اعتذاره، زوكربريج مارك أبدى نفسيٍّا؟ اضطرابًا يعاني طفل مع التعامل طريقة
وقد عليهم. يُفرض أن ال اختياره، للمستخدمني متاًحا أصبح بحيث النظام وغري
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أجل من شديد بحذر تطبق أن يجب التسويقية الربامج هذه مثل أن املوقع تبني
األطراف. جميع خصوصية حماية

األصدقاء من مختلفة فئات الخصوصية: لحماية جديدة طرق (4-7)

أساسية، قضية تمثل الخصوصية أن بوضوح زوكربريج أدرك ٢٠٠٨ عام مطلع يف
تكن لم الغرباء) مقابل يف (األصدقاء بوك الفيس عىل الخصوصية حماية طرق وأن
للمستخدمني تسمح خطوات املوقع أخذ نفسه العام من مارس/آذار ويف كافية.
ج ب، أ، األصدقاء مقدور يف أصبح ثم ومن األصدقاء، من مختلفة أنواع بني بالتمييز
االطالع ع ص، س، األصدقاء ويستطيع مثًال، السباحة بزي وأنت صورك مشاهدة
هذه استحداث بعد مبارشة زوكربريج يل قال وقد فقط. مثًال املهني تاريخك عىل
مع املعلومات مشاركة من تمكنهم أدوات للمستخدمني «نوفر الجديدة: اإلجراءات
املعلومات كم من تقلل لم الجديدة اإلجراءات هذه إن وأضاف فقط.» يريدون من
املزيد. مشاركة عىل شجعتهم العكس عىل بل بوك، الفيس عىل الناس يتشاركها التي
املحمولة هواتفهم أرقام بوك الفيس مستخدمي من ٪٢٠ يعطي املثال، سبيل عىل
مليون ٧٠ عددهم البالغ بوك الفيس مستخدمي أن مطمئنون وهم ألصدقائهم

األرقام. هذه يروا لن شخص

املشكلة يحل ال ذلك ولكن (5-7)

دراسة يف شاركت التي فيلت، أدريان ترى إذ الوحيد؛ ولست قلًقا، زلت ال أنني غري
مشكلة هناك أن االجتماعية، الشبكات عىل الخصوصية عن ٢٠٠٧ عام يف أجريت
صديق كل يشاهده ما تقرر أصبحت أنك صحيح الجديدة. اإلجراءات تحلها ال أساسية
التي التطبيقات منع تستطيع وأنك الشخصية، صفحتك عىل بالتحديد أصدقائك من
استخدمت قد أنك لو ولكن بوك، الفيس عىل عاملك اقتحام من أصدقاؤك يستخدمها
جويل أنجلينا شعر ترسيحة وضع لك يتيح بحيث مثًال الصور لتحرير — تطبيًقا
مصمم فإن — الثانوية املدرسة من التخرج حفلة يف وهي صديقاتك أعز صورة عىل
مواعيدك مثل الشخصية، صفحتك عىل تضعه يشء أي رؤية يستطيع التطبيق ذلك
والطريقة وأعمالك. وصورك، السياسية، وآرائك الصيف، ملوسم وخططك الغرامية،
تقول كما بوك، الفيس عىل عاملك اقتحام من التطبيقات هذه مطوري ملنع الوحيدة
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العظمى الغالبية إن وتضيف الشخصية، صفحتك عىل منها أيٍّا تضع أال هي أدريان،
جميًعا أنها إال بمهمتها، تقوم حتى الشخصية بياناتك إىل تحتاج ال التطبيقات من

رؤيته.32 أنت تستطيع ما كل عىل الدخول تستطيع

وحدي يل ملك عني معلومات أي (6-7)

الخصوصية قضية مع التعامل االجتماعية الشبكات من وغريه بوك الفيس عىل يتعني
هو مراعاته الواجب الرئييس واملبدأ لإلنرتنت. التشغيل نظام تصبح أن أرادت إن
رشكة وأي بيعها. أو عني معلومات أي عن اإلفصاح يف الحق صاحب أنا أكون أن
بذلك تبلغني أن يجب عني تجمعها التي املعلومات كشف يف ترغب بوك الفيس مثل
تجميع الرشكات هذه مثل عىل ويتعني الرصيحة. موافقتي عىل وتحصل رصاحة،
حاجة هناك دامت ما فقط بها تحتفظ وأن فحسب، فعليٍّا تريدها التي املعلومات
قضية هذه ليست بالطبع عني. الرشكات هذه تعرفه ما أعرف أن وينبغي لذلك.
االستهالكية بسلوكياتهم خاصة تفاصيل عن يفصحون األشخاص كان فقد جديدة،
العالم يف اآلن أخطر أصبحت القضية ولكن الوالء. برامج يف يشرتكون كانوا عندما
وألن أكثر. وألشخاص أكثر بمعلومات يبوحون أصبحوا الناس ألن وذلك الرقمي،
أكثر املعنيون فهم االجتماعية، الشبكات مستخدمي أنشط هم اإلنرتنت جيل أبناء
خصوصية حماية مسئولية تتحمل التي وحدها ليست والرشكات القضية. بهذه
أي يف يتحكم أنه من التأكد عن مسئول اإلنرتنت جيل يف فرد فكل مستهلكيها؛
ألفت قد أني فمع أيًضا، أنا يل موجه التحذير (وهذا للعامة. تُتاح عنه معلومات
قد مضت قليلة شهور حتى أكن لم فإنني الرقمي، العرص يف الخصوصية عن كتابًا
معارف تفحص من بوك الفيس عىل الشخصية صفحتي حماية إجراءات استخدمت

لها.) العمل
الفيس موقع يف االسرتاتيجي للتخطيط السابق الرئيس كوهلر، مات أشار وقد
الرقمي، العرص يف الخصوصية معنى تعريف إعادة من ينبع قد الحل أن إىل بوك،
يكون ما شيئًا أن األساس يف تعني الخصوصية كانت املايض «يف يل: قال حيث
عدم أو رسيته، تعني كانت اليشء خصوصية الجميع. عن مخفيٍّا أو للجميع ظاهًرا
املتصل الجيل لهذا — اليوم الخصوصية ستعنيه ما أن وأعتقد عليه. اآلخرين اطالع
أيًضا تغري قد الخصوصية تعريف أن كما ما، حد إىل باستمرار االجتماعية بالشبكات
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باإلفصاح متعلًقا يكون لن — الشبكات بهذه اتصالهم يتزايد الذين األكرب لألجيال
القدرة األشخاص بمنح متعلًقا سيكون ما بقدر الكاملة، الرسية مقابل يف الكامل

ذاك.» أو الشخص لهذا يعطونها التي املعلومات نوعية يف التحكم عىل
القدرة شخص كل بمنح يكون الخصوصية إلشكالية نظره وجهة من والحل
مفهومي يتحقق أن «يمكن شخص: لكل يعطيها التي املعلومات نوعية يف التحكم عىل
نوعية تماًما بوك الفيس عىل شخص كل حدد إذا املطلقة الخصوصية حالة عن
املعلومات ونوعية ذاك، أو الشخص هذا عليها يطلع أن يف يرغب التي املعلومات
ذلك بفعل مستخدم كل التزم وإذا ذاك. أو الشخص هذا من تلقيها يف يرغب التي
هذا عاملنا وسيصبح املعلومات، مشاركة يف ما حد إىل مثايل توازن لدينا فسيصبح
يكون أن ببايل يخطر ال املطلقة، الخصوصية إعدادات يف أفكر وعندما رأينا. يف مثاليٍّا
ضبًطا يشء كل ضبط يستطيع شخص كل أن أعتقد الجميع. عن مخفيٍّا يشء كل
حد إىل مفيدة ستكون اإلمكانيات هذه مثل حكيمة. كلمات الجميع.» ملصلحة مثاليٍّا
ما وهو الخصوصية، حماية طرق استخدام األشخاص عىل يتعني يظل ولكن بعيد،
من وغريها االجتماعية الشبكات عاتق عىل تقع التي املسئولية ما السؤال: هذا يطرح

القضية؟ هذه بشأن واملستهلكني املستخدمني تثقيف عىل املساعدة يف الرشكات

للخصوصية النطاق واسع انتهاك (7-7)

اإلنرتنت وألن التحدي. من جزءًا إال االجتماعية والشبكات بوك الفيس يمثل ال بالطبع
والرعاية والرتفيه واإلعالم والعمل التجارة مجاالت يف األساس تشكل ألن طريقها يف
هي الخاصة حياتنا فإن اإلنساني، والفكر الحوار صور ومعظم والتعليم الصحية
عىل أغنيات أو كتبًا نشرتي فعندما خصوصية، أقل تصبح ألن طريقها يف األخرى
نشرتي وعندما عمالقة. بيانات قواعد يف وتوضع املشرتيات هذه تُسجل اإلنرتنت
االئتمان بطاقات ونستخدم ماركت، السوبر من البقالة مواد أو الصيدليات من األدوية
أجل من التالميذ يجريها التي البحث عمليات ويُحفظ. بها سجل يُنشأ الدفع، يف
التي واإلصدارات السيارات، انتظار ساحة يف البطاقات وقارئ املدرسة، مرشوعات
واألدوية االئتمان، ببطاقة املتجر من تشرتيه الذي والقميص اإلنرتنت، عىل تقرؤها
عىل تحدث التي األخرى املعامالت ومئات الطبيب، وصفة عىل بناءً تشرتيها التي
أجهزة وتستطيع مختلفة. بيانات قواعد يف تُسّجل املعلومات هذه كل الشبكة:
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اإلسناد عمليات وإجراء هذه البيانات قواعد بني الربط زهيدة بتكاليف الكمبيوتر
ثم وتحليلها، باألشخاص الخاصة املعلومات هذه معالجة أجل من بينها، الرتافقي
استناًدا عنك، شخيص ملف إنشاء بمقدورهم املختلفة. الطرق بمئات تجميعها إعادة

اإلنرتنت. عىل تفعله وما تشرتيه ما إىل
أن تستطيع عندما عاملك عليه سيبدو ما تخيل املناقشة؛ هذه لنُعّمق واآلن
كان أيٍّا أو املحمول، هاتفك يف يدك، راحة يف االجتماعية الشبكات قدرات كل تحمل
يستطيع املحمول فالهاتف بعيًدا، ليس واملستقبل عليه. تطلقه أن تريد الذي االسم
فرضته الذي (Enhanced 911) ٩١١ إنهانسيد نظام وبفضل بالفعل. مكانك تحديد
الهواتف رشكات جميع عىل يتعني أصبح املتحدة بالواليات الفيدرالية االتصاالت هيئة
رشطة يساعد وهذا دقة، بكل األجهزة هذه موقع تحدد تكنولوجيا استحداث املحمولة

بها. املتصلني مكان تحديد عىل الطوارئ
فائدة فائدته من يزيد دائًما مكانه يعرف الذي املحمول الهاتف أن جانب إىل
للوصول االتجاهات يعطيك أن يستطيع باإلنرتنت املتصل املحمول فالهاتف هائلة،
أن ويستطيع كافيرتيا. أقرب أو اآليل، للرصف ماكينة أقرب إىل أو االجتماع، مكان إىل
اآلن. الساعة كم ويعرف بالتحديد، موقعك يعرف ألنه املحلية الجوية بالنرشة يخربك
الناس آراء إىل باإلضافة القريبة، النباتيني بمطاعم قائمة يعطيك أن أيًضا وبوسعه
الذي الحمام عليك يقرتح أن حتى يستطيع إنه بل حديثًا. بها الطعام تناولوا الذين
ستعرف ،Loopt.com لووبت موقع عىل حسابًا أنشأت وإذا إليه. تتجه أن يمكن
حادثًا هناك أن املطار إىل ذاهب وأنت سيخربك القريب املستقبل ويف أصدقائك. مكان
أخرى! رحلة عىل لك ليحجز الطريان برشكة سيتصل إنه بل الطرق، يغلق مروريٍّا
القصوى، بطاقته العمل إىل الرقمي مساعدك يصل عندما الخصوصية تتبخر قد
محادثاتنا، الهواتف هذه تسجل سوف الساعة. مدار عىل لحياتك سجل حفظ يف ويبدأ
توفر حتى الوجوه تمييز برنامج مثل تطبيقات باستخدام نقابلهم، ملن صوًرا وتلتقط
تسجيل سيصبح ولهذا الصور. كافة عىل عالمات وضع إىل االضطرار مشقة علينا
التكنولوجيا من األكرب والقدر قريب. عما واقعة حقيقة مكان أي يف والفيديو الصوت
إطار أو القميص زر يف توضع أن يمكن فالكامريات بالفعل، موجود لذلك املطلوبة
ستُحل املشكلة تلك ولكن البيانات، تخزين يف فيتمثل عثرة حجر أكرب أما النظارة.
حجم يف تجريبية تخزين وسيلة تطوير عىل اآلن يعملون األفذاذ فالعلماء قريبًا؛

كامل.33 أسبوع أحداث يُسّجل فيديو استيعاب عىل قادرة السكر، مكعب
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خاتمة (8)

عن مختلًفا تعامًال التكنولوجيا مع اإلنرتنت جيل يتعامل الفصل، هذا يف رأينا كما
جيل فإن اآلباء، لجيل املميز اإلعالمي الوسيط التليفزيون كان حني ويف آبائهم.
مع يتحدثون وهم إليه يستمعون بل التليفزيون، بمشاهدة يكتفون ال اإلنرتنت

اإلنرتنت. ويتصفحون أصدقائهم
والتعاون التواصل الناس فيه يستطيع مكان إىل اإلنرتنت يحّولون اآلن وهم
املحمول الهاتف من اإلنرتنت عىل الدخول عىل قادًرا ستكون وقريبًا مًعا، واإلبداع
وكما االجتماعي، التواصل مواقع نشأة عىل هنا نظرة ألقينا يدك. يف تحمله الذي
كل عىل مهم أثر لها يكون وقد الجديدة، اإلنرتنت شبكة املواقع هذه تكون فقد رأينا،
العالم. مستوى عىل املدني العمل إىل األغنيات إىل األلعاب من اإلنرتنت، جيل يمسه ما
الرقمية، األداة لهذه الهائلة القوة استخدام يف لتوهم اإلنرتنت جيل أبناء بدأ وقد
منح وهو آبائهم، من كثري تمناه الذي الحلم تحقيق عىل القدرة يملكون أنهم وأعتقد

العاديني. للناس السلطة
يتعلق ا مهمٍّ جديًدا تحديًا أيًضا تفرض الرائعة الجديدة الفرصة هذه أن غري
بدأ وقد للجميع. مشاًعا حياته تكون أال يف إنسان كل بحق الخصوصية، بقضية
اإلنرتنت جيل أبناء أن أظن ال ولكنني التحدي، هذا مع رصاًعا يخوض بوك الفيس
يراها بحيث وإتاحتها أنفسهم عن ا جدٍّ خاصة بمعلومات البوح أن تماًما يدركون
جوانب يف ولكن البعيد. املدى عىل عليهم خطرية سلبية تداعيات له سيكون كله العالم
تفرض التي التكنولوجيات هذه نفس ظل يف نشئوا الذين الشباب أن أعتقد أخرى
قوي، دليل فهناك الجديدة؛ املناطق هذه لخوض خاصة مسلحون التحدي هذا مثل
اإلنرتنت استخدام من تمكنهم زيادة مع أنه عىل القادمة، الفصول يف سنرى كما

معه. والتعامل لهم يطرأ ما كل تطويع عىل قادرين سيصبحون
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