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وتقدير شكر

قسط وجاء بديهية، نقطة إيضاح أجل من طويلة لفرتة استمر جهد ثمرة الكتاب هذا جاء
كتاب نرشت أن منذ املوضوع ذلك حول ألقيتها محارضات هيئة عىل الجهد ذلك من كبري
مرة، كل يف املحارضات. تلك من مائتني عىل يربو ما هناك كان .(٢٠٠٤) الحرة» «الثقافة
ويمثل أخرى. أحيان يف ومؤثًرا بعضاألحيان، يف طفيًفا تغريًا وتتغري، تطرح الحجة كانت
إىل عميل اهتمام لبؤرة تحوييل بسبب فقط هذا كان وإن التطور، ذلك نهاية الكتاب هذا

أخرى. وجهة
نظر وجهتي بني وسيًطا أعمل كنت لو كما أشعر كنت الفرتة، تلك سنوات طيلة
عربت واألخرى باترسون، راي اليمان الراحل ألفه الذي العمل عنها عرب إحداهما قويتني؛

فالينتي. جاك الراحل عاطفة عنها
يف الباحثني أوائل من واحًدا كان جورجيا. بجامعة للقانون أستاذًا باترسون كان
واقع وإىل والنرش التأليف حقوق قانون إىل نظروا الذين والنرش التأليف حقوق مسألة
فالينتي كان التأثري. عظيَم خلًال هناك أن مؤداه استنتاج إىل وتوصلوا املعارص، املجتمع
التأليف حقوق قانون إىل ينظر اآلخر هو وكان األمريكية. السينما صناعة اتحاد رئيس
نظر وجهة من التأثري. عظيَم خلًال هناك أن واستنتج املعارص، املجتمع وواقع والنرش
األقل عىل أو املجتمع، فكان لفالينتي بالنسبة أما القانون. هو الخلل منبع كان باترسون،
كل وضع الذي الخلل تصحيح عىل وفاتيهما يومي حتى كالهما وعمل مجتمعنا. شباب

عليه. يده منهما
وبرغم مرات، أربع علنًا فالينتي جاك وناظرت فحسب، واحدة مرة باترسون التقيت
النهاية يف فإنني اآلخر، عن أحدهما االختالف يكون ما أشد عىل كانا الرجلني رأيَي أن
املاضية، األربع السنوات تلك طيلة وعميل الكتاب، لهذا املحددة االهتمام بؤرة أن أدركت
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لكنت الحياة، قيد عىل يزاالن ال كانا ولو الرجلني. لكال النافذ التأثري نتاج كبري بقدر جاءت
كبريًا قسًطا كرس منهما كالٍّ ألن ولكن واحد. إهداء يف مًعا أمزجهما أن قبل استأذنتهما
أثق فإنني تماًما)، مختلفتني بطريقتني تم ذلك كان وإن (حتى التدريس ملهمة حياته من

الخاص. املزيج هذا يقدمه الذي الدرس عىل سيوافقان كانا كليهما أن يف
وألولئك هذا، كتابي يف وحججهم بأفكارهم استعنت الذين الكثريين ألولئك ممتن إنني
هذا يحكيها التي القصة عن تماًما مختلف مفهوم لدي كان فكري. جذور شكلوا الذين
وإن النحو، نفس وعىل جذريٍّا. تغيريًا نظري وجهة أورييل تيم غري أن إىل الكتاب،
أسماؤهم وظهرت معهم تحاورت ممن آخرين مع ذلك حدث متفاوتة، بدرجات كان
ستيوارت برايتز، كانديس براندون، مارك بيليندورف، بريان الكتاب: هذا صفحات عىل
جويس، دون إيتو، ميمي إيتو، جوي هوسلر، مارك جيليس، جريج تشني، ستيف برتفيلد،
أوشوا، سيلفيا نيومارك، كريج مارجلني، ديف ماكوال، ديكالن لوفر، هيذر كال، بروسرت
جريي ويلز، جيمي ستون، فيكتور سودربرج، جون شاتلوورث، مارك روزدال، فيليب
أكون أن وآمل جميًعا، منهم املعرفة من عظيًما قدًرا اكتسبت لقد يونج. وروبرت يانج،

الكتاب. خالل من الفهم ذلك من بعًضا بجالء أوضح أن من تمكنت قد
أرشع لم مادًة يعلمونني وهم طويًال وقتًا أمضوا حاورتهم ممن آخرين ثالثة هناك
واإلبداع، بالشباب االستثنائية الثرية معرفتها بسخاء بويد دانا يل قدمت هنا، ها ذكرها يف
أن يمكنك هي، بمعرفتها يقدم أن أوًال ينبغي البحث هذا بأن مؤمنًا رصت النهاية، ويف
لفهم بالنسبة األهمية بالغ بحثًا باعتباره بالعرفان له يدينون الذين أولئك ضمن تعتربني
تحديد يف الوقت من الكثري أمضيا مولر وإريك هيل ماكو بنجامني املقبل. الجيل هذا
قلته مما الكثري يل وصحح أكمل العمل ذلك إن الحرة، للثقافة واملعقد الثري الفهم مالمح
القصة تغيري هنا عنه الحديث يف االستفاضة شأن من كان لكن الحرة»، «الثقافة كتاب يف
فرصة عىل أحصل أن آمل وإني يقال، أن يجب مما املزيد هناك بأن القول يكفيني كثريًا،

منه. يشء لقول
أخطائي، تصويب يف ساعدوني ممن الطلبة من مذهلة ملجموعة االمتنان بعظيم أشعر
هؤالء بني ومن املطالعة، من ملزيد حاجة يف كانت أو عني، غابت الحجة يف أجزاء يل وبينوا
وكان واينربج. ومايكل مايرز، وإريكا جاودر، وبول دونوفان، وكيفني بارداي، شريين
تتمتع بحث مساعدة الطلبة أولئك بني التنسيق عىل العمل من األوفر النصيب صاحب
جانييه كريستينا قامت كما روبن. ترييس مستنرية؛ رؤية ذات وزعامة عادية، غري بكفاءة
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يف وإنما األساسية، البحوث توفري يف فقط ليس البرشية، القدرات لحدود خارقة بمهمة
هو وهذا الكتاب، هذا يف ذكرته يشء كل من للتحقق البحثية املادة تلك أوصال تجميع
بعظيم ألشعر وإنني النور، إىل يخرج حتى كريستينا فيه تعاونني التي الثاني الكتاب

ذلك. عىل لها االمتنان
تجريبي مرشوع هناك الكتاب، هذا يف تظهر لم التي الثالثة الحوارات إىل إضافًة
فقد الكتاب. إىل لضمه يدعوني الذي التثقيف من الكايف القدر فيه أجد لم الحجم هائل
لقائمة بتقديمها املرشوع ذلك يف بسخاء البحوث يف املتخصصة أليكسا رشكة أسهمت
من املتطوعني من هائل فريق وقدم اإلنرتنت، شبكة عىل ألفموقع مائة أكرب بأسماء طويلة
الذي التفاعل نوع يحدد كي املواقع تلك مادة استقراء يف العون يد اإلبداعي املشاع منظمة
تكن لم بحيث اإلبهام شديدة النتائج جاءت النهاية، يف أنه عىل قيامه، عىل منها كل شجع
غري الحق، وقت يف أنرشه سوف مقال يف عميل أتم أن وآمل الكتاب. لهذا معنًى أي لتضيف
االستقرائي املرشوع ذلك شئون تنسيق يف عاونوا ممن لكثريين خاص بوجه ممتن أنني
يس جيه اليشتاج، ليتال فانج، لو باالش، بودو بايامليوجلو، إمري د. بينهم ومن الهائل،
تران، يف هونج طويلة، أَنَس يش، سونج فيليبس، جون بيفيفا، دراجوسالفا مارتان، دو

يامازاكي. وفومي فايتزمان، هندريك جون
النصح يل قدموا ممن اإلنرتنت وأصدقاء األصدقاء، من طويلة قائمة أيًضا هناك
فريي، وشون آرييتا، فرانشيسكو بابلو هؤالء بني ومن عنها، غنى ال التي واملعلومات
تأثريات يف مليٍّا التفكري يف كاهان دان وساعدني أوندريجكا، وكوري مورافشيك، وأندي
(www.bigchampagne.com (موقع شامباين بيج وقدم األعراف. عىل الرديء القانون
بذلك قاموا ألنهم ملمتن وإنني امللفات. يف للند الند تشارك ممارسات عن شاملة بيانات
مما أكثر لتحتمل كانت ما هذا مثل كتاب ميزانية إن إذ التشاركي»؛ «االقتصاد بروح

حققته.
عن ألعرب وإنني برلني، يف األمريكية األكاديمية يف الكتاب هذا تأليف يف رشعُت
سميث جاري — التنفيذي وملديرها األرض، عىل الجنة من القطعة لتلك امتناني خالص
كلية بجميل عرفاني عن التعبري كذلك أود كما إنجازه، نحو بالسعي أقنعني الذي —
عىل ملعاونتي قدمه الذي له نهاية ال الذي لدعمه كريمر، الري ودين ستانفورد، حقوق

الكتاب. إتمام
فإنني املاضية، القليلة السنوات خالل معي عمل أن له سبق امرئ أي يعلم مثلما
مساِعدتي بدون كثرية أخرى أشياء أداء ومن العمل، بهذا القيام من أتمكن أن يل كان ما

9
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شخص أي بكثري كفاءتها يف تفوق مساِعدة مجرد ليست إنها أدولفو؛ إلني املثالية فائقة
العالم، هذا يف عليه العثور يندر والصرب الرقة من بقدر أيًضا تتحىل وإنما العالم، يف آخر

معاونة. من قدمته ما عىل الشكر من حقها أوفيها كي سبيل من وما
مبارشًة. األول طفلنا والدة بعد الحرة» «الثقافة نرشكتاب لقد أرستي، أشكر وأخريًا،
بتلك رزق إنسان أي يعلم ومثلما الثاني. بطفلنا رزقنا أن بمجرد الكتاب هذا يف وبدأت
كثرية متع ضارعتها وإن حتى البهجة، بتلك مقارنته يمكن يشء ال خاص، بوجه النعمة
تلك بنت التي بتينا، لزوجتي الالنهائي وحبي شكري عن أعرب كما الدنيا. هذه يف وجمة

ذلك. خضم يف العمل هذا عيلَّ فرضها التي األعباء رغم معي، الخاصة املتعة
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امُلعلَِّمنْي: إىل

فالينتي وجاك باترسون راي إل





تصدير

نتحدث كنا برلني. يف بعضاألصدقاء برفقة العشاء طعام أتناول كنت ،٢٠٠٧ عام أوائل يف
القادمة التهديدات حول دار باضطراد وطيسه نقاشحمي أعقاب ويف العاملي. االحرتار عن
املائدة عىل الجالسني الحماس مفرطي األمريكيني أحد اندفع املناخي، التغري جراء من
حالة تعلن أن الحكومات عىل الكربون. عىل حرب لشن حاجة يف «إننا تفكري: دون يقول
الجريء بقراره متباهيًا مقعده، ليغوصيف أخرى مرة عاد ثم جيوشنا!» فلنسري التعبئة.

الثمن. باهظ األحمر النبيذ من كبرية جرعة يرتشف وهو أصدره، الذي
وحتى «عدوٍّا». ليس فالكربون مجازي؛ بشكل يتحدث صديقي أن الواضح من كان
الجالسني يف ببرصي ُجلت ملا أنني بيد يقاتله. أن يستطيع ال األمريكي املارينز جندي
أحد فسألت األملان. مرافقينا وجوه عىل طفا قد التحفظ من نوًعا وكأن بدا املائدة، حول
بصوت يل قال لربهة، استمر صمت وبعد النظرة؟» تلك معنى «ما له: قائًال أصدقائي

الحرب.» تستهويهم ال «األملان الهمس: إىل أقرب
من هناك يكن لم الحال بطبيعة اإلدراك. من نادرة لحظة نفيس) (يف رده وأشعل
األرض ملوثي ضد استخدامها حتى وال الكربون، حرب يف البنادق استخدام عن يتحدث
فالبلد األملان. حياة يف للغاية مؤملة الحرب ذكريات تعد واضحة، ألسباب ولكن، بالكربون.
العرشين، القرن يف به حلتا هزيمتني ويالت من األمرَّيْن عانى برلني، سيما ال برمته،

جراءهما. البالد تكبدتها التي بالتكلفة يذكرها بما الدوام عىل تتشح تحديًدا وبرلني
بذلك أعني ولست بالرضورة. سلبية ذكريات تستدعي الحرب تكن لم أمريكا، يف أما
الحروب. شن فكرة نهوى أن لنا أتاح تاريخنا أن أعني وإنما الحروب؛ نعشق قوم أننا
حالة ويف بها، قمنا تضحية فالحرب جسيم. خطأ عالج أجل من وإنما باختيارنا، ليس
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فإننا ولهذا للغاية. طيبة غاية حققت تضحية الحرب كانت مؤخًرا وقعت األقل عىل واحدة
شاعرية. بلمسة التضحية تلك نصبغ

أنواع عن للتعبري مجازية بصورة الحرب استخدام بدورها الرومانسية تلك أتاحت
املخدرات، عىل الحرب نشن فنحن سياسية. أو كانت اجتماعية الرصاعات، من أخرى
اإلنفاق، يف الحكومي السفه عىل حرب وهناك العنرصية. وعىل اإلرهاب، وعىل الفقر، وعىل
وحرب األسلحة، عىل وحرب الدعائي، اإللكرتوني الربيد عىل وحرب الجريمة، عىل وحرب
فإن جونسون، ومارك الكوف جورج الجامعيني األستاذين وصف حد وعىل الرسطان. عىل
هي التبعات وتلك التبعات». من متداخلة «شبكة يف تتسبب الحروب تلك من واحدة كل
مناقشتهما عند قولهما، حد وعىل املختلفة. أُُطرها وتحدد االجتماعية السياسة توجه التي

للحرب»: املعنوي «املكافئ بعنوان كارتر الرئيس لخطاب

و«إعادة أهداف»، «تحديد منا تطلب القومي» لألمن «تهديٌد «عدو»، ثمة كان
اسرتاتيجية و«وضع األوامر»، من جديدة سلسلة و«إصدار أولويات»، ترتيب
و«فرض القوات»، و«تنظيم استخباراتية»، معلومات و«تجميع جديدة»،
االستخدام ألقى لقد جرٍّا. وهلم تضحيات» لتقديم الشعب و«دعوة عقوبات»
ولم أخرى. وقائع وطمس معينة وقائع عىل الضوء «حرب» لكلمة املجازي
بتغيري ترخيًصا شكل وإنما الواقع؛ إىل للنظر أسلوب مجرد التشبيه ذلك يكن
التشبيه ذلك قبول إن السيايسواالقتصادي. الصعيدين عىل وبالعمل السياسات
يناصبنا أجنبي، خارجي، عدو فهناك معينة: لتدخالت األسس ذاته حد يف شكَّل
لجعل ونحتاج عربي)، عقال يفصورة عادًة الكاريكاتري رسامو (يصوره العداء
نواجه لم ولو تضحيات، يقدم أن الشعب وعىل رأسأولوياتنا، عىل الطاقة مسألة

النجاة.1 لنا تكتب فلن التهديد

توقفها. حدود بال تشن الحروب تلك ومثل بديهية. تداعيات البقاء أجل من للحرب
فهي للعدو؛ تقدَّم معونة فهي الحرب معارضة أما السبب. عن نتساءل أن الجبن ومن
للمرء يمكن التي الوحيدة النتيجة هو والنرص إليها. يكون ما أقرب أو الخيانة، بمنزلة

الهزائم. تجر ما دائًما الحلول فأنصاف جهرًة. األقل عىل فيها، التفكري
عندما مثًال، الثانية العاملية كالحرب رصاعات أثناء بديهي منطق التداعيات ولتلك
أي عىل الكوف، ملنطق إدراكي رشارة أشعل ما لكن البقاء. أجل من قتال ا حقٍّ هناك كان

14



تصدير

ظروف عىل بالحرب التشبيه يطبَّق عندما التداعيات تلك خطورة ملدى رؤيتي كانت حال،
ًدا. مهدَّ األمر، حقيقة يف البقاء، فيها يكون ال

الكيماوي اإلدمان مكافحة أن ريب ال املخدرات». عىل «الحرب يف املثال سبيل عىل فكْر
الذي املطلق الدمار العني رأي رأيت ولقد مهم. اجتماعي هدف الجسم لقوى املنهك
احتمال إدراك من يمنعنا املخدرات» عىل «الحرب التشبيه استخدام ولكن فيه. يتسبب
للغاية طويلة ملدد السجن أحكام يف فكر الحرب. تهددها أهمية أكثر أخرى أهداف وجود
سبيل عىل العليا املحكمة حكمت فلقد املروجني، صغار من عليه املحكوم كان ولو حتى
شخص عىل السجني رساح إلطالق احتمال أي وجود دون الحياة مدى بالسجن املثال
وفكر املخدرات. بتجارة املبتالة األقليات أحياء يف وفكر الكوكايني.2 من جراًما ٦٧٢ حاز
الثروة ألن جيش؛ حتى وال فعال قضاء لديها يوجد ال التي الالتينية أمريكا حكومات يف
عليها. السيطرة إحكام من أباطرته تُمكِّن التجارة من النوع ذلك حظر فيها تسبب التي
جوهري تأثري أي لها يكن لم الحرب هذه أن وهي واقعة حقيقة يف ذلك بعد فكر ثم
املزعجة. الحقائق تلك يلحظ ال الحرب خضم يف فاملرء املخدرات. جلب عىل القضاء عىل
كي الحرب عن بعيًدا خطوة الرتاجع إىل بحاجة أنت هدنة. إىل حاجة يف فإنك تراها، ولكي

ا؟ حقٍّ ثمنها تساوي النتائج وهل الحقيقية؟ تكلفتها حجم ما نفسك، تسائل

«الحرب» طبًعا وليساملقصود الكتاب، بتأليفهذا والنرشيل التأليف أوحتحروبحقوق
التي «القرصنة» عىل «الحرب» وإنما والنرش التأليف حقوق عىل «القراصنة» يشنها التي

باألهمية. تتسم معينة أمريكية صناعات بقاء» «تهدد
أنا نظري وجهة من تتسم، والنرش التأليف فحقوق مهم. هدف أيًضا الحرب لهذه
الصحيح، بالتوازن الحقوق هذه تمتعت فإذا السليمة. للثقافة جوهرية بأهمية األقل، عىل
فقًرا أكثر ثقافتنا تصبح وبدونها اإلبداع. من معينة بأشكال لإللهام تصريرضورية فإنها
من نتمكن فإننا — تقدير أقل عىل السليم التوازن من حالة ويف — وجودها يف أما بكثري.

لوالها. لتُنتَج تكن لم عظيمة جديدة أعمال إلنتاج تدفعنا التي الحوافز خلق
صدامات عن عبارة ليست أخرى، مجازية حرب أي شأن شأنها الحرب، هذه لكن
بقاء أجل من تنشب التي الصدامات تلك ليست هي األقل عىل أو البقاء. أجل من فعلية
شئنا إن أو معينة، صناعات بقاء أجل من حروبًا كانت ولو حتى ما، مجتمع أو شعب
أو القيم دوًما نتذكر أن علينا هنا ومن التجارية. األنشطة من نماذج دقة، أكثر نكون أن
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تزيد أال عىل نحرص أن وعلينا الحرب. بهذه أيًضا هي تتأثر ربما التي األخرى األهداف
حربًا تكون أن نحرصعىل أن علينا أن كما قيمة. من تستحقه ما عىل الحرب هذه تكلفة

لدفعه. مستعدون نحن ثمن دفع بعد فيها االنتصار يمكننا أو فيها، االنتصار يمكننا
أعتقد ألنني ليس بذلك ألومن وإني الحرب. تلك شن علينا ينبغي ال بأنه أومن إنني
هذه تكاليف ألن بالسالم أومن إنني العكس، عىل والنرش. التأليف حقوق أهمية بعدم
التغريات االعتبار يف وضعنا إذا األقل عىل ورائها، من سيعود نفع أي بكثري تتجاوز الحرب
ويف الحرب، تلك إنهاء يمكنها والتي والنرش التأليف لحقوق الحايل النظام عىل طرأت التي
منظومة أي وراء من توفريها يُقَصد التي بالحماية واملؤلفني الفنانني تَِعد نفسه الوقت

والنرش. التأليف لحقوق
نحو األنظار توجيه طريق عن للسالم هذه نظري وجهة طرح املايض يف حاولت
الهدف وكان الحرية. املطافعىل نهاية ويف اإلبداع، وعىل االبتكار، عىل الحرب هذه تكاليف
أصًال امليالد لها يكتب ال صناعات عن الدفاع األفكار» «مستقبل كتابي يف إليه سعيت الذي
التأليف لحقوق الحايل النظام يفرضها التي الجنونية القانونية املساءلة من الخوف نتيجة
تطؤها التي والحرية اإلبداعي التعبري أشكال حرة» «ثقافة كتابي موضوع وكان والنرش.
عرص أجل من شيدت ونرش تأليف حقوق منظومة عن الدفاع يف التطرف أقدام رحمة بال

التكنولوجية. الناحية من جذريٍّا اختالًفا هذا عرصنا عن مختلف
السنوات وخالل يل. مولود أول استقبلت وقد حرة» «ثقافة تأليف من انتهيت أني غري
الحرب تلك من — مخاويف لنقل أو — تركيزي اتجاه تغري الحني، ذلك منذ مرت التي األربع
ي همِّ تعد لم أنها غري والحرية. واإلبداع االبتكار بشأن مخاويف يف أرتاب ال آخر. أمر نحو
الذي ما أطفالنا. عىل الحرب تلك ستحدثه الذي التأثري بشأن قلق اآلن إنني األسايس.
يف تفكريهم أسلوب تغري وكيف ستحولهم؟ يشء أي وإىل الحرب؟ هذه بهم ستفعله
ينشأ عندما للمجتمع تقدمه الذي املعنى وما السليم؟ بالتفكري املتسم الطبيعي السلوك

مجرمون؟ أنهم عىل أفراده إىل يُنظر فيه كامل جيل
وتكراًرا مراًرا طرحه السؤال هذا أن األمر فحقيقة النشأة. حديث ليس السؤال هذا
يخوض وهو فالينتي، جاك — اآلن والراحل — األسبق األمريكية السينما جمعية رئيس
عىل طرحه سؤاًال كان لقد «القرصنة».3 ضد املوجهة اإلرهاب» عىل «الحرب أسماه ما
يف القضية. تلك حول مناظرة يف فيها وهو أنا دخلت التي األوىل املرة يف هارفرد جمهور
لتوه ألقاها كان أخرى محارضًة يصف فالينتي كان لالهتمام، املثرية العبقرية افتتاحيته
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غري بطريقة موسيقية ملفات بتنزيل بقيامهم الطالب من ٪٩٠ فيها اعرتف ستانفورد، يف
فيها يدافع مرافعة يقدم أن الطالب أحد من فالينتي طلب نابسرت. موقع من مرشوعة
الجميع لكن رسقة، هذه كانت ربما نعم، بسيًطا: الطالب رد وكان «الرسقة». هذه عن
ستانفورد: يف مضيفيه عىل سؤاًال بعدها طرح ثم معيبًا؟ أمًرا تكون فكيف بها، يقومون
الشاب هذا إليه يستند سوف األخالقي األساس من نوع «أي ألبنائنا؟ تعلمونه الذي ما

املقبلة؟» حياته خالل
حول كثريًا ثرثرت لقد املناظرة. تلك يف اهتمامي أثار الذي السؤال هو هذا يكن لم
فالينتي سؤال أن غري االحتكارات. تقييد وعن الدوافع، وعن األمريكي، الدستور واضعي
يستند سوف األخالقي األساس من نوع «أي اآلن: اهتمامي يثري الذي السؤال تحديًدا هو
الصغريين. ولديَّ يمثل الشاب» «ذلك يل، بالنسبة املقبلة؟» حياته خالل الشاب هذا إليه
أكان سواء — جميًعا لنا بالنسبة ولكن شقيقك. ابنة أو ابنتك، كان ربما لك، وبالنسبة
أكثر يكون أن ينبغي الذي السؤال بالضبط هو فالينتي سؤال فإن — ال أم أبناء لدينا
وننرش نبدع أن وترجونا جميًعا لنا التكنولوجيا فيه تتوسل عالم ففي بالنا. يشغل ما
من بواسطته وينترش به يخلق كان الذي األسلوب عن مختلفة بصورة اإلبداعي عملنا
سلوكهم إىل ينظر عندما أبناؤنا، عليه ينشأ أن يمكن األخالقية األسس من نوع أي قبل،
التي األخرى الجرائم وما عليه؟ سيصبحون يشء أي إجرامي؟ سلوك أنه عىل االعتيادي

طبيعيٍّا؟ أمًرا إليهم بالنسبة ستبدو
ينصت قد آخر شخص وأي — الكونجرس يحفز كي السؤال هذا فالينتي طرح
السؤال ذلك أطرح وأنا «القرصنة». عىل قبل ذي من فاعلية أكثر حربًا يشن حتى —
تلك تحت يندرج ال الكونجرس أن املؤكد (ومن وينصت يستمع شخص أي أحفز كي
عىل الحرب تلك كانت لو عمله علينا ينبغي الذي ما مختلف: سؤال يف يفكر كي الفئة)
ينبغي الذي وما فيها؟ االنتصار املستحيل من الراهن الوقت يف نراها حسبما «القرصنة»
إىل للوصول الرقمية الشبكة أطفالنا يستخدم سوف املستقبل يف أنه علمنا لو عمله علينا
املستقبل يف أنه علمنا إذا عمله علينا الذي وما يشاءون؟ وقت أي يف يريدونه محتوى أي

«النسخ»؟ توزيع عىل للسيطرة مثىل طريقة هناك يكون لن
سيقبض الذين أطفالنا من بعض من قرابني تقديم سنواصل هل العالم، ذلك يف
االستمرار علينا سيتعني وهل اإلنرتنت؟ شبكة عىل من محتويات بتنزيل متلبسني عليهم
ماليني؟ لعدة فيها التعويضات تصل مدنية بأحكام وتهديدهم الجامعات؟ من طردهم يف
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أولئك عىل الحرب بها نشن التي الرصامة مقدار من نزيد أن علينا سيتوجب وهل
السجن يف ووضعهم منهم مائة أو بعرشة للتضحية مضطرين سنكون وهل «اإلرهابيني»؟
يتعلم وبهذا الجنايات)، مسمى تحت تندرج الحايل القانون وفق أفعالهم (ألن الفيدرايل

االزدياد؟ يف آخذ بمعدل اليوم يفعلونه عما الكف اآلخرون
الحرب نشن أن ليس النرصفيها تحقيق يمكن ال التي الحرب حالة يف الحل رأيي، يف
حرب فيها االنتصار يمكن ال التي الحرب تكون ال عندما األقل وعىل رشاسة. أكثر بصورة
سعت التي الغايات لتحقيق طرق عن نبحث وبعدها للسالم، نسعى أن هو فالحل بقاء،
ندفعه كي للغاية باهظ لثمن بأكمله جيل تجريم إن حربًا. نخوض أن دون الحرب إليها
تأليف حقوق منظومة مقابل للغاية باهظ ثمن بالتأكيد وهو كانت. مهما غاية أي مقابل

مىض. جيل من أكثر منذ قوانينها صيغت ونرش
عىل أو أهدافها، جميع لبلوغ سلمية وسائل لوجود سيما ال الحرب، هذه من جدوى ال
اإلبداع. نحو تدفعهم لحوافز حاجة يف واملؤلفون فالفنانون املرشوعة. أهدافها جميع األقل
إن أبنائنا. تجريم إىل االضطرار دون تحديًدا األمر بذلك تقوم منظومة صياغة ويمكننا
أمريكا، باحثي أفضل من بعض به قام يتكرر أن يندر طيب بعمل ميلء الفائت العقد
ومن الحالية. للمنظومة بدائل إليجاد مخططات ومسودات خرائط رسم عىل عكفوا الذين
دون والنرش، التأليف حقوق إليها تسعى التي الغايات نفس تحقق أن البدائل تلك شأن
الحديثة. التقنيات عليها تشجعهم بأمور تلقائية بصورة يقومون الذين ألولئك تجريم

إهدار عن للتوقف الوقت حان لقد البدائل. تلك إىل بجدية للنظر الوقت حان لقد
حاجة يف لسنا سلوك معاقبة أجل من وجامعات ورشطة، فيدرالية، محاكم من مواردنا
تحطم كونها من أكثر شيئًا تفعل ال أدوات ابتكار عن للكف الوقت حان ولقد ملعاقبته.
إىل ندعو كي الوقت حان لقد الشبكة. هذه بها تتمتع التي االستثنائية والفعالية التواصل
تعريف نعيد أن أفضل طريق وراء من نقصده وما أفضل. طريق مالمح ولنتبني هدنة،
العادي السلوك يوصف ال بحيث والنرش، التأليف حقوق نسميه الذي القانون منظومة

جنائي. بأنه والطبيعي
القانون بتدريس يل يُسَمح كيف فيتعجبون الترصيح ذلك يقرءون سوف كثريون
جرائم معدالت ارتفاع عىل ردنا يكون وهل األمريكية. الجامعات كربيات من واحدة يف
التهرب ملكافحة سبيل أفضل يكون وهل مجرَّم؟ غري أمًرا االغتصاب نجعل أن االغتصاب
نسمح يجعلنا القيادة عند املقررة الرسعات تجاوز وهل الرضائب؟ بإلغاء الرضيبي
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إللغاء مربر الجريمة وجود هل فنقول: األمر لنعمم أو الرسعة؟ عىل قيود دون بالقيادة
الجنائي؟ القانون

واصل سواء صارًما عقابًا مرتكبه عقاب وينبغي خاطئ أمر فاالغتصاب ال. بالطبع
رصامة أكثر بصورة مرتكبيه عقاب وينبغي رشٌّ الرضيبي والتهرب ال. أم ارتكابه الناس
برسعة والقيادة يتحايلوا. لم أم الناس معظم تحايل سواء اآلن، الحال هو مما بكثري
فعالية أكثر بطريقة القانونية الرسعات تنظيم وينبغي الناس، مقتل يف تتسبب جنونية
مما يشء وال بتهور. سياراتهم يقودون معظمنا كان لو حتى اآلن، عليه هو مما بكثري
جميع عىل تلقائية بصورة تعميمه يمكن بالتحديد والنرش التأليف حقوق حرب عن قلته
تحقيق يمكن ال معينة حرب عن تحديًدا أتكلم إنني األخرى. القانوني التنظيم مجاالت
كثري وعن أبنائنا، عن اإلجرام صفة نزع إمكانها يف الحرب لتلك بدائل وعن فيها، النرص

أيًضا. نحن منا
والنرش التأليف حقوق حروب يف التفكري يف الطريقة هذه بأن بإيماني أقر أني غري
فالتهرب املنظمة. الترشيعات من األخرى األنواع يف تفكرينا أسلوب يف ستؤثر وأنها بد ال
أكثر أسلوب اتباع اإلثم ذلك تفادي طرق بني من ولكن ذلك، يف شك ال إثم الرضيبي
بني من ولكن خطأ، املتهورة والرسعة إنصاًفا. أكثر رضيبية منظومة ووضع بساطة،
خمسة عن الرسعة زيادة عىل قيود وضع نتجنب أن الخطأ ذلك وقوع تفادي سبل
ذات العامة الرسيعة والطرق والريفية، املستقيمة، الطرق عىل الساعة يف ميًال وخمسني
احتمال ضوء يف الترشيع حدة من التلطيف كيفية يف دوًما نفكر أن علينا حارات. األربع
نعلم بأساليب التنظيمية القواعد نفرض أن أحًدا يفيد فلن بالترشيع. املستهدف إذعان

تطيعها. لن الناس أن
أحدث لقد بالترشيع. يتعلق فيما التواضع من ملزيد حاجة يف أخرى، بعبارة إننا،
أال املحتمل من الذي الوجه أن غري جلية. وجوه عدة من تغيريات فينا العرشين القرن
التنظيم بأن والقائل العرشون القرن إياه منحنا الذي املسبق االفرتاض ذلك هو نلحظه
النضال يكن لم املعارصة، الحكومة تاريخ فرتات معظم طيلة الدوام. عىل ينجح الحكومي
أن املمكن من كان إذا ما حول يدور كان وإنما كريه؛ هو وما طيب هو ما حول يدور
من املخاوف دفعت لقد ال. أم التنظيم وراء من نفع أي ستحقق الحكومة أن نتصور
الحكومة حجم تقليص نحو ُمرشعينا األقل، عىل جزئيٍّا ولو منه، مفر ال الذي الفساد
أنواع جدوى عدم إدراك إن الليربتارية. نحو مثالية نزعة لذلك الدافع يكن ولم الفيدرالية،
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أو البديهية، املجاالت يف ترشيعات وضع تجنب إىل أدى بالحكومات القواعد من معينة
التاريخية النماذج هي تلك منها. املرجو تحقيق يف فاشلة رأوها كلما ترشيعات إلغاء
تاريخنا فرتات أغلب سادت التي الذهنية العادة تلك الترشيعي، التواضع فيها تجىل التي

اإلنساني.
من تلقائية بادرة أول كانت ما، خطأ وقع فكلما تلك. التواضع حدود نسينا لقد
نحظر كي قانونًا نمرر إننا املارينز. لقوات القانوني املكافئ طلب يف ترسل أن حكومتنا
مدى نقيم ال أننا كما للسلوك. القانون ذلك تغيري كيفية مليٍّا نبحث ما نادًرا لكننا سلوًكا،
اآلن لكنه عليه، هو ما عىل السلوك ظل لو القانون يسببه أن املمكن من الذي اإلزعاج
حتى دون قانون، له يصدر خاطئ، ما شيئًا أن فلو «إجرامي». بأنه يوصف فقط صار

فيه. املغاىل الترشيع لذلك بدائل عىل العثور ملحاولة مليٍّا الفكر نُعمل أن
املحكمة سماع توقيت نفس يف تقريبًا بسيًطا: مثاًال فإليك أقول، فيما ترتاب كنت إن
جروكسرت عىل ماير جولدن مرتو من املرفوعة الشهرية املدنية القضية يف للمرافعات العليا
منطقتي يف تبث التي املحلية العامة اإلذاعة محطة أذاعت امللفات،4 يف التشارك بشأن
اإلذاعة كانت الذي اليوم ذات يف التحقيق ذلك يذاع أن وتصادف القضية. حول تحقيًقا
الذي التحقيق بث انتهاء وبمجرد التربعات. لجمع بها الخاصة حملتها أيًضا تبث فيه
جماهريية. مؤازرة عىل للحصول الدعوة نحو الربنامج تحول جروكسرت، قضية يتناول
خرج دعمها.» يف يساهمون ال العامة لإلذاعة يستمعون ممن باملائة تسعني من «أكثر

اآلن.» مساهمتكم إىل بحاجة نحن «لهذا أضاف: ثم ذلك يقول املذيع صوت
فيها تناولنا جروكسرت، بقضية خاصة قانونية مذكرة كتابة يف قبل من عملت لقد
املتبادل املحتوى من ٪٩١ بأن املصنفات) بصناعة أيًضا (املسماة املحتوى صناعة ادعاء
والنرش. التأليف حقوق لقانون خرًقا يمثل كان امللفات يف للتشارك للند الند شبكات عىل
عليها، السابقة بيتاماكس سوني قضية يف بأنه املحكمة بتذكري بالرد قمنا أن وسبق
من ٪٩١ أن أيًضا املحتوى صناعة قدرت الفيديو، مسجل هو عليه املدعى كان وفيها
كانت والنرش. التأليف حقوق لقوانني خرق عن عبارة الفيديو مسجل استخدام حاالت

الحالتني. يف دعواها يف متسقة الصناعة تلك
علينا بها خرج التي وتلك العليا للمحكمة قدمت التي الشكوى بني الفارق أن غري
يقومون الذين أولئك املجاني: االستخدام عىل مثاالن فهنا ا. حقٍّ روعني العامة اإلذاعة مذيع
الذين وأولئك مقابًال، لها يدفعوا أن دون اإلنرتنت شبكة من سبريز بريتني أغاني بتنزيل
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املقابل يدفعوا أن دون الحسبان» يف موضوعة األمور «كل اإلخباري الربنامج إىل يستمعون
نفعل ال األخرى، مع بينما املجاني، االستخدام نجرم أحدهما، ففي العامة؛ اإلذاعة لشبكة
اإلذاعة شبكة إىل يستمعون من عىل القبض إلقاء املالئم من أن تعتقد هل فلماذا؟ ذلك،
أعتقد هل تتساءل، قد ومثلما ذلك. أعتقد ال أنا بالتأكيد مقابًال؟ يدفعوا أن دون العامة
األرقام أحد عىل تطوعية تربعات خالل من سبريز لربيتني مقابل سداد الواجب من أنه

ذلك. أظن ال ال، أخرى ومرة املجانية؟
أمًرا ترى أجعلك أن القصة هذه رسد إعادة وراء من إليها أصل أن أريد التي النقطة
فرض خاللها من يمكننا مختلفة عديدة طرق فهناك الناس: أذهان عن يغيب ما كثريًا
االقتصاديون يطلقه الذي اللفظ (وهو العامة السلع إليها تحتاج عائدات لتحقيق رضيبة
أفضلها. املختلفة الطرق تلك بني من نتخري ونحن والنرش). التأليف حقوق أعمال عىل
علينا واحًدا عامًال هناك أن هي هذا كتابي خالل من طرحها أود التي الجوهرية والنقطة
من سنختارها التي الطريقة كانت إذا ما وهو القرار؛ اتخاذ عند االعتبار يف نضعه أن
الذي العامل ولكنه الوحيد، العامل ليس هذا ال. أم مجرمني إىل أبناءنا تحول أن شأنها
مع للتعامل سبيل أفضل تدبر عند الكونجرس مرشعي أذهان عن غاب أنه الواضح من

التقليدية. والنرش التأليف حقوق صناعات عىل الرقمية التقنيات تأثري
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عرش ثالثة العمر من البالُغ — لينز ستيفاني ابن — هولدن رشع ،٢٠٠٧ فرباير أوائل يف
يرتاقص جسده بدأ عندما املطبخ، أرضية عرب مشايته يدفع هولدن كان الرقص. يف شهًرا،
والده) حمله الذي الفني االسم نفس يحمل (الذي برينس للمغني مميزة أغنية وقع عىل
بينما بأسبوعني ذلك قبل لألغنية استمع قد هولدن كان بالجنون.» نَُصْب «دْعنا بعنوان
علق اإليقاع أن الواضح من األمريكي. القدم كرة دوري نهائي مباراة تشاهد األرسة كانت
نتوقعه أن يمكن ما فعل أخرى، مرة لألغنية استمع عندما فإنه وهكذا الطفل، بذاكرة
وأصيب برينس، دعوة قبل لقد شهًرا. عرش ثالثة العمر من يبلغ طبيعي طفل أي من
أي يتبعها التي اللذيذ الجنون من تخلو ال التي الخرقاء بالطريقة اإليقاع، مع بالجنون

شهًرا. عرش ثالثة عمره يتجاوز لم غض طفل
بكامريا فأمسكت مفهوم. أمر وهذا للضحك، مثريًا مرًحا املشهد هولدن أم اعتربت
قصريًا فيلًما صورت قد كانت ثانية، ٢٩ خالل ويف رقميٍّا. الرقصة مشهد وسجلت الفيديو
من يخرج يميَّز يكاد ال الذي برينس صوت بينما يرقص، وهو لهولدن بمال يقدر ال

املشهد. خلفية يف ما بمكان املوجود املذياع
ما حد إىل الصعب من كان أنه غري الفيلم. أبواها يشاهد أن يف لينز السيدة رغبت
ملف بها ملحًقا اإللكرتوني بالربيد رسالة — أقاربك ذلك يف بما شخص— ألي ترسل أن
القرن يف يعيش عاقل مواطن أي به يقوم بما قامت وهكذا ميجابايت. ٢٠ حجمه فيديو
إىل اإللكرتوني بالربيد رسالة أرسلت ثم يوتيوب موقع عىل امللف لت حمَّ والعرشين: الحادي
شك من وما املرات، عرشات الفيديو هؤالء شاهد بالفيديو. الخاص الرابط تحمل أقاربها
لحظات من رائعة لحظة كانت لقد العمل. يف وزمالئهم أصدقائهم مع الرابط تبادلوا أنهم
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فيه التشارك يجري منزليٍّا، مصنوع فيديو فيلم من ضحكاته تدوي مجتمع اليوتيوب؛
مشاهدته. يود شخص أي مع بسهولة

أيًضا هولدن رقصة شاهد التالية، األربعة الشهور مدى عىل ما وقت يف أنه غري
يونيفرسال مجموعة يف يعمل الشخص هذا كان لينز. ستيفاني أصدقاء من ليس شخص
تدير أو برينس أغنيات ونرش تأليف حقوق من بعًضا يونيفرسال تمتلك للموسيقى.
والنرش التأليف حقوق عن الرشس الدفاع يف طويل باٌع يونيفرسال وملجموعة شئونها.
رشكة قاضوا الذين الرئيسيني املدعني من واحدة كانت ،١٩٧٦ عام ففي للمؤلفني. اململوكة
الفيديو. جهاز أو الفيديو مسجل باسم اآلن املعروفة القرصنة» «تكنولوجيا بسبب سوني
كوريل» «إريك عىل قضية رفعت رشكات عرش حوايل من واحدة كانت ،٢٠٠٠ عام ويف
قرص تشغيل من البعض تمكن شفرة عىل احتوى ملوقع رابًطا لنرشه ،٢٠٠٦ ومجلته
يونيفرسال تواصل ،٢٠٠٧ عام يف ونحن واآلن، للتشغيل. لينُكس نظام عىل دي يف دي
أرسلت فقد لينز. لستيفاني بتهديدها والنرش التأليف حقوق قرصنة ضد الشعواء حملتها
املرخص غري العلني األداء هذا بمحو فيه تطالبه يوتيوب موقع إىل اللهجة شديد خطابًا
للطلب. أذعنت القانونية، املساءلة يوتيوب تتفادى وحتى املوقع. من برينس ملوسيقى به
تنهال يوتيوب عينة من رشكات فهناك دوًما. يقع األمور من الرضب هذا صار اليوم،
املطالبات تلك من كبرية نسبة أن ريب ال مواقعها. عىل من فيلمية مواد برفع طلبات عليها
تلفزيونيٍّا مسلسًال تمول فياكوم، رشكة مكان كنت فإذا يربرها. ما ولها منصفة تكون
عالية نسخة تجد عندما أنك تماًما املفهوم فمن التكلفة، عالية إعالنات تصاحبه جديًدا
إزالتها عىل حريًصا تكون فسوف يوتيوب، موقع عىل مذاعة األخرية الحلقة من الجودة
رسيع سبيل بتوفري السلطة تلك فياكوم يمنح والنرش التأليف حقوق قانون إن عليه. من
عىل العالم أنحاء جميع يف يوتيوب بموقع الشبيهة املواقع كل إلرغام التكلفة باهظ وغري

حقوقها. حماية يف معاونتها
مستوى كان أوًال، تماًما؛ مختلًفا شيئًا كانت لينز فيديو عىل برينس أغنية أن غري
يعفي كي املوقع من لينز فيديو سينزل مثًال أحد من وما للغاية. رديئًا التسجيل جودة
يونيفرسال وال برينس ال كذلك، برينس. موسيقى أسطوانة رشاء ثمن سداد من نفسه
عىل يرقص وهو الفيديو بكامريا رضيعك تصوير حق بيع نشاط يف تعمالن كانتا
الهواة، فيديو أفالم عىل املوسيقى إذاعة تراخيص ملنح سوق توجد فال موسيقاهما،
يونيفرسال أو برينس تعرض فكرة لقبول مستساغة طريقة من هناك تكن لم ثم ومن
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مشاهدة يف شخص، وأي وأصدقائها، أرستها، مع لينز ستيفاني اشرتاك جراء للرضر
جراء من بالذعر أيًضا األمور أولياء بعض يصاب ربما يرقص. وهو لطفلها الفيديو هذا
ستيفاني أما شهًرا، عرش ثالثة عمره يتجاوز لم طفل عقل يف التجارية الثقافة تغلغل

لطيًفا. أمًرا اعتربته فقد لينز
الذي اإلخطار ذلك هو — لينز نظر وجهة من األقل عىل — لطيًفا يكن لم ما لكن
الخطأ ما لينز، تساءلت موقعها. عىل من الفيديو ستزيل أنها فيه تبلغها يوتيوب من تلقته
أن افرتاض عىل وذلك خرقها؟ يف أمومتها حنان تسبب التي القاعدة وما ارتكبته؟ الذي
قواعد والنرش») التأليف «حقوق نسميه ما (وهو بها وعالقتها للثقافة املنظمة القواعد
تساؤلها وجد أن إىل القنوات من عدد خالل من هذا تساؤلها يف السيدة ألحت رشيدة.
عام بداية حتى بمجلسها عضًوا أنا (وكنت اإللكرتونية الحدود مؤسسة إىل طريقه هذا

.(٢٠٠٨
ولقد بتلك. الشبيهة القضايا من الكثري مع تتعامل اإللكرتونية الحدود مؤسسة إن
فيها مؤكدين معارضة دعوى فرفعوا ستنتهي. ما رسعان القضية تلك أن املحامون ظن
أن املؤكد من وأنه عليها، اعتُدي حقوق لربينس وال ليونيفرسال ال توجد ال أنه عىل
املتوقع الرد كان يرقص. وهو طفلها فيلم عرض يف الحق تملك كانت لينز ستيفاني

يشء. أي عنه ينجم أن أحد يتوقع فلم روتينيٍّا.
لقد للرتاجع. استعداد عىل يونيفرسال محامو يكن فلم عنه. نجم ما شيئًا أن غري
بتبادل لها مسموٌح يكن لم لينز فالسيدة األمر. هذا يف بالخطر مهدد ما مبدأ هناك كان
الزعم بهذا هددوها أنهم الحق، — أرصوا وقد أحد. مع امللتقطة الثقافة من القطعة هذه
عىل متعمًدا اعتداءً كان املنزيل الفيلم هذا مشاهدة يف التشارك أن عىل — مبارشة بصورة
كانت األمريكية، املتحدة الواليات يف السارية القوانني وبموجب والنرش. التأليف حقوق
يف الغري مع لتشاركها نتيجة دوالر ألف ١٥٠ قيمتها غرامة بسداد مهددة لينز السيدة

املنزيل. فيلمها مشاهدة
حقوق دعوى يف التفصيلية الجزئيات نتدارس كي الوقت من متسع أمامنا سيكون
تلك ننحي فدعونا اآلن، أما التالية. الصفحات يف الدعوى لتلك مشابهة ونرش تأليف
برشكة املؤتمرات قاعة معي تتخيلوا أن عنها عوًضا منكم وأريد جانبًا، التفصيالت
تخيلوا ضدها، فيدرالية دعوى برفع لينز ستيفاني بتهديد قرار اتُِخذ حيث يونيفرسال،
رواتب يتقاضون محامون، معظمهم أكثر، وربما مشاركني، أربعة االجتماع: ذلك صورة
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منها الواحدة ثمن يبلغ ُحلًال جميًعا ارتدوا وقد الواحدة، الساعة يف الدوالرات مئات تبلغ
يحتسون جادة، نظرات وجوههم عىل ترتسم االجتماعات مائدة إىل وجلسوا دوالر، ألف
تحت محامي أعدها قانونية مذكرة ويطالعون املعاونني، أحد لهم صنعها التي القهوة
دقيقة، ثالثني وبعد لينز. ستيفاني القرصانة؛ خرقتها التي املتنوعة الحقوق عن التمرين
أو آالف ١٠ يونيفرسال كلف اجتماع الرزين. قرارهم إىل التنفيذيون توصل ساعة، وربما
املواد إعداد استغرقه الذي والوقت املحامني، وقت قيمة حسبت (إذا دوالر ألف خمسني
كل أُمٍّ ضد الكونجرس سنها قوانني بتحريك بقرار الخروج إىل انتهى اجتماع القانونية).

شهًرا. عرش الثالثة ابن لطفلها تكنه الذي الجامح الحب ذلك جريرتها
ما أناس عقالء، ألناس يتأتى كيف السؤال: هذا نفسك عىل اطرح ثم هذا، كل تخيل
يف الحقوق وكليات الجامعات أفضل من بعض يف التعليم من قدًرا تلقوا أنهم شك من
تهديد يف التجارية املؤسسات إحدى موارد استخدام العقل من أنه إىل ينتهوا أن البالد،
املحامني ألولئك سمح الذي ذاك ومن شهًرا؟ عرش ثالثة العمر من يبلغ راقص لطفل أم
مربًرا ثمة بأن جازمني يعتقدوا وبأن الجد، محمل عىل تلك مثل قضية بأخذ والتنفيذيني
بقانون املسمى الفيدرايل القانون لفرض يدعوهم — تجاريٍّا أم كان اجتماعيٍّا — ا مهمٍّ
نصب «دعنا املوسيقية؟ واألعمال الصور تلك إيقافزحف أجل والنرشمن التأليف حقوق
الذي الحد إىل األمريكية القانونية املنظومة أوصل الذي ما ا! حقٍّ مالئم عنوان بالجنون»؛
«الجنون»؟ غري آخر بيشء وصفه يمكن ال كهذا سلوًكا تسلك تلك مثل كربى مؤسسة جعل
أي نظر يف عاقًال كهذا سلوًكا يبدو بحيث أصابنا الذي ما اآلخر، االتجاه من ِلنَُقْلها أو

شخص؟

مبنى هناك ميسون، محكمة تدعى محكمة قاعة ويف لندن، مدينة وسط من بالقرب
عن عبارة كان سابق، عهد يف األبيض. املكعب يدعى املعارصة البنايات يشبه أسمنتي

للفنون. معرض فهو اليوم أما فرعية، كهرباء محطة
هناك كانت القبو. باتجاه ومشيت املعرض إىل دلفُت ،٢٠٠٧ أغسطس أواخر يف
الستارة، خالل من مررت وعندما العرض. قاعة عن السلم تفصل كبرية سوداء ستارة
مجاورة بالزما، شاشة وعرشين خمًسا كبرية سوداء غرفة جدران أحد عىل شاهدت
تطل نافذة عن عبارة عرض شاشة كل كانت عمودي. نحو عىل ومرتاصة لبعض بعضها
وعرشون خمسة لينون. جون معجبي أحد وقف هذه من استوديو كل ويف استوديو. عىل
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ونساءً) (رجاًال منهم عرش خمسة — رجًال وعرشون واثنان نساء، ثالث — معجبًا
والعرشون الخمسة كان عنق. ربطة يرتدي رجًال) (وكان وأحدهم شريتات، تي يرتدون
توقف دون األخرية األغنية حتى أغنية أول من بدءًا — صوتيٍّا مساًرا يغنون جميعهم فرًدا
.(١٩٧٠) أونو» بالستيك لينون/فرقة «جون بعنوان لينون لجون منفرد ألبوم ألول —
أيام ستة اليوم، يف ساعات ثمانية طيلة مرة، تلو مرة الفيديو تكرار يعيد املعرض كان

.٢٠٠٧ عام صيف شهور طيلة أسبوعيٍّا،
لم للغاية. عاديون أشخاص الربيطانيني. املواطنني عامة من املعجبون هؤالء كان
يكونوا ولم السن، حديث هو من منهم يكن ولم امللفتة، بالوسامة يتمتع من منهم يكن
لينون، بفن املعجبني أشد من شخًصا وعرشين خمسة مجرد كانوا باملساحيق. متجملني
املفضل. لفنانهم تحيًة للغناء بطلبات تقدموا ممن ستمائة عىل يزيد ما بني من اختريوا
معارض ثالثة أقيمت فقد كهذا؛ معرًضا أقامت التي الوحيدة املدينة لندن تكن لم
محبي من ثالثون يغني جامايكا، ففي مختلفة؛ بلدان ثالثة يف املوضوع بنفس صلة ذات
ويف ماريل)؛ لبوب (بورتريه «ليجند» معرض يف وذلك «ليجند»، الغنائي ألبومه ماريل بوب
بالكامل؛ «ثريلر» ألبوم بمعرضكينج جاكسون مايكل محبي من عرشة ستة يغني برلني،
(بورتريه «كوين» باسم معرض يف مادونا املطربة محبي من ثالثون تجمع إيطاليا، ويف
جون (بورتريه العاملة» الطبقة «بطل معرض يكن ولم البوب. مللكة تحية مادونا)،
«كانديس الشابة أفريقية الجنوب الفنانة وكانت السلسلة. تلك يف األحدث سوى لينون)

املزيد. إقامة يف تفكر ابتدعته، التي برايتز»
جلست أنني غري لينون. جون غناء من منفردة أغنية مشاعرهم تحرك ممن لست
فتملكتني موسيقاه، يغنون وهم املعجبني هؤالء أشاهد السواد، الحالكة الغرفة تلك يف
أبيه، بيد ليمسك يده يمد صبي أو األوىل، للمرة طفلها تحتضن أم مثل فياضة، مشاعر
مشاعر ينقل هؤالء من واحد كل كان زفافها، مراسم بدء مع أباها لتقبل تلتفت ابنة أو
يخطئ أحدهم كان ما فكثريًا رائعني؛ مطربني يكونوا لم لغريه. عدواها تنترش استثنائية
املوسيقى هذه أن ترى أن تستطيع كنت أنك غري ينساها، أو الكلمات إلقاء توقيت يف
الذي ذا من السبب؟ يعرف فمن الناس، هؤالء حياة يف األشياء أهم بني من كانا ومبدعها
األلبوم هذا أن الواضح من أنه غري خاص؟ بوجه منهم واحد لكل تمثله كانت ما يعرف
بذلك احتفاء بمنزلة أداؤهم وكان املعجبون، هؤالء عرفه إبداعي عمل أهم تقريبًا كان
وإنما تحديًدا لينون املقصود يكن لم ورائه: من املغزى هو هذا وكان حياتهم، من الجزء

مشاعرهم. لينون مس الذين الناس
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من — الرائجة الثقافة بني العالقة عىل برايتز اهتمام انصب املهنية حياتها طوال
عايشتها، التي والجماهري — البوب موسيقى وحتى هائلة ضجة أحدثت التي األفالم

يل: رشحت وحسبما

ينظر ما عادًة الذين أولئك عن بعيًدا االهتمام تحويل يف تتلخص الفكرة
يتلقون الذين ألولئك املساحة بعض نمنح بحيث مبدعني، باعتبارهم إليهم
قليًال نفكر وأن غريها. أم أفالًما أم موسيقى أكانت سواء الثقافية، املنتجات
تتخلل كيف السينمائية: أو املوسيقية األعمال توزع أن بمجرد يحدث فيما

وجدانهم.1 يف وتتغلغل يشاهدونها أو إليها يستمعون من حياة

أعماقهم، البعضإىل لدى االرتباط ويرسي الخاصة. بطريقته الفني بالعمل يرتبط منا كل
ويشدنا بتالبيبنا، يمسك األحيان بعض ويف اآلخر. البعض لدى الكرام مرور يمر بينما

برايتز: تقول أخرى ومرة جذريٍّا. تغيريًا يغرينا أخرى أحيان ويف بقوة. نحوه

يكون باألسواق مبيعات أعىل وتحقق انتشار، أوسع تحقق التي املوسيقى حتى
املوضع عىل يتوقف الذي املعنى وهو للناس، بالنسبة التحديد بالغ معنى لها
وما فيها. سمعوها التي حياتهم من املحددة اللحظة أو إليها فيه استمعوا الذي
الشخصية. الرتجمة أبعاد من بعًدا يعد االستقبال لحظة مع جنب إىل جنبًا يسري

ترجمة أو تأويًال … طياته يف يتضمن «االستقبال، هذا إن قائلة حديثها برايتز وتواصل
تلك عنا تغيب أن السهل من أنه غري ارتباطي. إيجابي. «إبداعي». العمل وهذا للمعنى.»
الناس ونراقب حولنا من نتلفت أن الوقاحة فمن وحسب. باملشاهدة نكتفي وأن اإليجابية
مثًال. الدش تحت يغنون وهم تصويرهم نحاول أن لجريمة وإنها الفيلم. يشاهدون وهم
تلك تحرك كيف نفهم ما نادًرا أننا غري التجارية، الثقافة ثناياه تتخلل عالم يف نعيش إننا

ملشاعرنا. تحريكها أثناء نعالجها وكيف مشاعرنا، الثقافة
منه استقت الذي املصدر عن نفيس أسأل كنت األمر، يل ترشح برايتز كانت وبينما
جزء يف هذا، أن هو الجواب كان جاء؟ مكان أي من السؤال، هذا عليها فطرحت ذلك.

املصدر: أفريقي منه،

التقليدي األسلوب هو هذا الشفهية، الثقافات من وغريها األفريقية الثقافات يف
يتم الثقافة، لتلك مكتوبة لغة غياب ففي وظيفتها. الثقافة به تمارس الذي
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من نسخ فتتطور وجماهريهم، املؤدين بني تاريخية وحكايات قصص تداول
ألنها سابقتها؛ تتجاوز تظهر جديدة نسخة وكل أخرى، تلو مرة القصص تلك
تتكون جديدة نسخة وكل الجمهور، من آتية وتقييمات إسهامات فيها تدمج
وسط رسيانها جراء جديدة وأحداثًا وتعديالٍت تفاصيَل تحمل طبقات من
استيالء أو مرشوع غري نَْسًخا يمثل هذا أن قبل من أحد يظن لم املجموع.
تتطور طبيعيٍّا أسلوبًا باعتباره تقبلوه وإنما لها، رسقة أو الفكرية امللكية عىل
لطبقة جديدة إضافة كل ومع األمام. إىل فتتحرك خالله من وتنمو الثقافة
فهذه ثراءً، األدبي أو الفني العمل يزداد األغنية، أو للقصة التأويل من أخرى

منه. تنتقص وال إليه تضيف الطبقات

هذا برايتز، رأي فحسب الشفهية. الثقافات عىل يقترصفحسب ال الواقع هذا أن غري
عامة: بصفة عملها» الفنية العملية به تؤدي «الذي األسلوب هو

ووضوًحا صخبًا أكثر تكون ربما املعنى صناعة يف املتمثلة العملية هذه
يعملون الذين فالفنانون غريهم. أسلوب يف عنها بعينهم فنانني أسلوب يف
املنطق وضوح يف يعكسون املثال، سبيل عىل الفيديو، مقاطع باستخدام
الوجود إىل يظهر فني عمل كل أن أرى لكنني اإلبداعية. للعملية االستيعابي
يف يعمل فنان يوجد فال خفية. كانت مهما مشابهة، عملية خالل من يأتي
وما قبله جاء ما — وعي بدون أو منه بوعي سواء يعكس— فنان وكل الفراغ.

ممارسته. مع بالتوازي يحدث

أشاهده كنت الذي العمل إىل مبارشًة أدى بالثقافة، الفنان وعالقة للثقافة، املفهوم هذا
يل: رشحت وحسبما األبيض. املكعب يف

صور من كاٍف عدد هناك البساطة: شديدة فرضية عىل األعمال تلك تقوم
الصور من املزيد إنشاء من فبدًال العالم. يف واملشاهري النجوم كبار وتمثيالت
صنع من وبدًال والنجومية، الشهرة من وأكثر يكفي ما بالفعل نالوا ألناس
املعادلة، من اآلخر الجانب أعكس أن أردت لينون، جون أو ملادونا جديدة صورة

املشاهري. من واحد صناعة أثناء يحدث عما
أولئك عن بعيًدا درجة، ١٨٠ بزاوية الكامريا إلدارة بحاجة أنني أدركت لقد
بالفعل لديهم الذين أولئك — الجمهور أعني أمام يكونوا أن عىل اعتادوا الذين
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ألوجهها — املرسح خشبة عىل أو الشاشة عىل طاٍغ وحضور قوي صوت
الذين الجمهور أفراد نحو املرسح، وخشبة الشاشة من اآلخر الجانب نحو
يشرتون أو السينمائية، األفالم يشاهدون أو الغنائية، الحفالت يحرضون

املدمجة. األقراص
إليهم ينظر ما — رأيي يف ليسبصواب أمر وهو — عادًة الذين أولئك نحو
عىل القدرة يملكون باعتبارهم بهم يعتد وال للثقافة متلقني مجرد باعتبارهم

مبدع. نحو عىل الثقافة صورة عكس

املشابهة املعارض جميع حظيت العاملة»، الطبقة «بطل معرض إقامة قبيل
بوب أرملة — ريتا قررت املثال، سبيل عىل ليجند، معرض مشاهدة فبعد جيد. باستقبال
كينجستون؛ يف ماريل بوب متحف مقتنيات ضمن منه الدوام عىل نسخة إدراج — ماريل
جميع من وعائالتهم الثالثني املؤدين جميع ودعت املتحف، العرضيف الفتتاح رتبت حيث

بزوجها. باحتفائها ليحتفلوا املتحف يزوروا كي جامايكا أنحاء
الحرارة. شديد االستقبال يكن لم لينون»، جون «بورتريه معرض حالة يف لكن
حائزي من ترصيح عىل الحصول يف برايتز رشعت األبيض، املكعب إدارة من وبطلب
املعارض إقامة قبل أونو» بالستيك لينون/فرقة «جون أللبوم والنرش التأليف حقوق
ليوكو خطابًا برايتز أرسلت وفيينا. نيوكاسل يف للربح تهدف ال متاحف يف للعمل األوىل
أحد من الرد أتاها شهرين وبعد الترصيح. ذلك عىل الحصول أجل من لينون) (أرملة أونو
استخدام حق منح من نتمكن «لن اإللكرتوني الربيد نصرسالة كان أونو. السيدة محامي
باستخدام الترصيح يف ترغب تكن لم برايتز أن غري مرشوعك.» يف لينون السيد صورة
كي الجماهري من وعرشين خمسة مع باالتفاق الترصيح تريد كانت بل لينون، صورة
األمر حقيقة يف بأنه املحامي أبلغها التصويب، بهذا برايتز ردت وعندما موسيقاه. يغنوا
لم أونو السيدة أن حقيقة لها ينقل ببساطة كان لقد اقرتاحها. عىل شخصيٍّا يطلع لم
عىل وكان الكربى الدولية املتاحف أمناء أحد وتدخل املطلوبة. الحقوق ملنح مستعدة تكن
فهمه وفق — إنه قائًال باسمها، متحدثًا األمر يف فتوسط برايتز لعمل ومؤيًدا بيوكو معرفة
باملوضوع املتعلقة والنرش التأليف حقوق تسدد أن برايتز استطاعة يف — املوقف لطبيعة
تسعى أن — الفنان ألرملة منها احرتاًما — تْؤثر أنها بيد مرشوعها، يف قدًما تميض وأن
أن أونو السيدة أرادت للموقف. متفهمة األخرية تكون وأن أونو من ترصيح عىل للحصول
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بدون غالف صنع يف برايتز حرية مسألة يف املتحف أمني مع تتفق لم لكنها املزيد، تسمع
القانونية.» الناحية من منه مناص ال «الترصيح قائلة: أونو وأرصت ترصيح.

وبعد مكتوبًا. رؤيته أونو فطلبت املقرتح. العرض املتحف أمني رشح جديد ومن
لينون/فرقة «جون بألبوم االستعانة بإمكانها أن برايتز محاموها أبلغ عليه، االطالع

ولكن: مرشوعها، يف أونو» بالستيك

حقيقية موسيقية مؤلفات باستخدام موافقة عىل الحصول أن املالحظة، برجاء
الصلة.2 ذوي النارشين من عليها الحصول يجب

ذلك بعد برايتز طلبت منها)، سذاجة تلك كانت (وإن باالرتياح شعرت أن وبعد
حقوق حائزي من «موافقة» عىل الحصول عملية يف البدء األبيض املكعب محامي من
(حائزة سوني عن املوكلون املحامون حدد شهور، بثالثة وبعدها املؤلفات. ونرش تأليف
يبلغ قياسيٍّا رسًما األلبوم) يضمها أغنية عرشة إحدى أصل من عرش ونرش تأليف حقوق
الرقم هذا أن تعلم سوني كانت واحد. شهر ملدة عرض قيمة دوالر ألف ٤٥ بالتقريب
طلبوا كما ذلك. ستيل التي للمفاوضات مبدئيٍّا خًطا تضع أن أرادت لكنها فيه مبالغ
ميزانية تبلغ كم يعلموا أن أرادوا لقد تحمله. يمكنها مبلغ بأكرب تبلغهم أن الفنانة من

املرشوع.
غضون يف نيوكاسل يف يُفتتح أن للمعرض مقرًرا وكان ضيًقا. كان الوقت أن غري
هذه يف العمل بعرض السماح عىل وافقوا لإللحاح، املحامون تعرض أن وبعد أسابيع.
هادف معرضغري يف اليشء نفس وفعلوا اتفاق. إبرام دون للربح تهدف ال التي املؤسسة
إبرام يف رغبوا أونو السيدة محامي أن ذكروا أنهم غري شهور، بثالثة بعدها فيينا يف للربح

العروض. تلك من املزيد إقامة مواصلة قبل رسمي تعاقد
وقت وحتى هذا. يومنا إىل املشكلة تحل لم مرة، ألول الطلب تقديم من عام بعد
مئات إضاعة وبعد — املبدئي الرد من عامني من أكثر بعد أي — السطور هذه كتابة
حائزو يتوصل لم برايتز، وقت ومن املتحف ومديري املحامني، أوقات من الساعات من
املساومة يف الضائع الوقت قيمة أن يلحظ لم أحًدا أن ويبدو نهائي. اتفاق إىل بعد الحقوق
األمور تكن لم محتملة. ترخيص رسوم أي قيمة بكثري تجاوزت الحقوق تلك حول
أونو السيدة تعبري حد وعىل بالخطر، مهدًدا املبدأ كان لهم. بالنسبة بال ذات االقتصادية
أن آخر لفنان املمكن من يصبح أن قبل القانونية»، الناحية من منه مناص ال «الترصيح

له. لينون جون معجبي من وعرشين خمسة حب مدى علنًا يستكشف
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الهندسة مجال يف يعمل عاًما وعرشون خمسة عمره بيتسربج من مهندس جيليس جريج
املوسيقى ألوان من جديد للون حماًسا الجدد الفنانني أكثر من أيًضا وهو الطبية. الحيوية
«جريل واحدة) موسيقية آلة (ومن وحده منه املكونة فرقته اسم املزيج. أو الخلطة اسمه
كان أقراصمدمجة، ثالثة اآلن حتى الفرقة هذه أنتجت الفتيات»). «حديث (ومعناها توك»
ستونز» «رولنج قبل من العام أعمال أفضل من واحد لقب ومنح ريرب» «نايت أشهرها
يف ملنطقته الديمقراطي النائب دويل مايكل انربى ،٢٠٠٧ مارس ويف و«بيتشفورك».
الفني وللشكل حسنا» بالء أبىل الذي «ملواطنه املديح يكيل املجلس بالط يف الكونجرس،

ابتدعه. الذي الجديد
فنانني من مأخوذة مقتطفات عدة من خليط األساس يف توك جريل ألن «جديد»
من مختارة عينة ٢٥٠ إىل ٢٠٠ من مزيج املثال سبيل عىل ريرب نايت آخرين. عديدين
األمثلة، أحد «يف بقوله األمر الكونجرس بالط يف دويل رشح مختلًفا. فنانًا ١٦٧ أعمال
جميعهم تشايلد، وديستينيز بيج، ونوتوريوس جون، إلتون أعمال بني توك جريل مزجت
يف صنعت التي األعجوبة بهذه فخوًرا دويل كان ثانية.» ٣٠ تتجاوز ال زمنية فرتة يف
الشكل هذا يف يتأملوا كي للخلف» واحدة خطوة «يرتاجعوا كي زمالءه ودعا موطنه.
تحوليٍّا، جديًدا فنٍّا الخلطة موسيقى كانت «ربما متنبئًا: دويل وعلق الفن. من الجديد
يف أو تيونز آي مواقع عىل ما لفناٍن يُعرض ما مع يتنافس وال املستهلك خربة من يوسع

املدمجة.» األسطوانات متاجر
توك، بجريل اإلعالمي االهتمام من عارمة موجة تغذية يف دويل تعليقات ساعدت
املميزة السمات من املوزعني. أوساط يف الحقيقي التشوق من شيئًا غذى بدوره، والذي
الفنانني من ترصيح أي عىل الحصول بدون مًعا مولفة العينات أن الخليط اللون لهذا
رسيًعا يرد فسوف أمريكا، يف تسجيالت رشكة ألي ممثل محاٍم أي سألت وإذا األصليني.
وهكذا القانونية»، الناحية من منه مناص ال «الترصيح مفادها أونو طابع تحمل بإجابة
متجر من ريرب نايت آبل سحبت جيليس. يرتكبها جريمة عن عبارة توك جريل فإن
أن والحقيقة أسابيع، ببضعة قبلها نفسه اليشء ميوزيك إي وفعلت تيونز، آي موسيقى

املدمج. القرص يطبع أن حتى قبل من رفض املدمجة األقراص مصانع أحد
إىل يستمع كان وبينما عرشة، الخامسة سن يف وهو املوسيقية هوايته جيليس بدأ
العالم هذا «اكتشف املحلية، اإلذاعة محطات إحدى عىل التجريبية اإللكرتونية املوسيقى
وأداء البداالت فوق الضجيج وإصدار األزرار عىل الضغط إمكانهم يف الذين الناس من
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مخي.» يف االنفجار من نوًعا يل أحدث الفن «هذا يل: قائًال وأضاف الحية»، املوسيقى
لعرصها سابقة موسيقى معناها ضوضاء ضوضاء؛ فرقة «كون عرشة السادسة سن ويف

الحني.3 ذلك يف بكثري»
(األنالوج) التناظرية التكنولوجيا من لعرصه» «سابق الصفة انتقلت السنوات بمرور
٢٠٠٠ عام أواخر يف ولدت فقد نفسها توك جريل فرقة أما اآليل. الحاسب أي الرقمية؛ إىل
وحلقات مسارات الجهاز عىل جيليس ل حمَّ للكلية. أصًال رشاؤه تم توشيبا جهاز عىل
طلب بإمكانه صار ملش»، «أوديو يسمى برنامج وباستخدام وبعدها، صوتية. تكرارية
حيٍّا؛ أداءً تؤدي توك جريل شاهدت وقد املوسيقي. لألداء إلعدادها مًعا ومزجها املسارات

«املزيج». بأسلوب تسجيالتها تميز التي العبقرية من القدر بنفس تتسم وعروضها
حولها. يزداد القانوني» «الحديث بدأ حتى توك جريل عمر من طويل وقت يمِض لم
أهل من مباركة عىل بعد يحصل لم املوسيقى من ابتدعه الذي الشكل أن جيليس وأدرك
بعض ساذًجا كنت أنني أعتقد … بالخوف مطلًقا أشعر «لم يل: قال أنه غري القانون.
نشهد والذي نعيشه الذي العالم هو هذا أن أشعر كنت نفسه الوقت يف أنني غري اليشء،
وإنه األلبومات، من قليًال عدًدا ستبيع أنك تعلم [وإنك] يوم. كل األشياء تلك مثل فيه
األمر. الناس فيها «الحظ» شهرية حاالت بالطبع هناك كانت األمر.» أحد يلحظ لن ربما
قصة لها كان الكتاب، هذا يف الحًقا كثريًا اسمها سنقرأ فرقة وهي «نيجاتيفالند»، فرقة
تقديمه أثناء لقاسم تسجيل بني مزجت أن بعد قاسم وكايس تو» «يو فرقة مع شهرية
رشح أنه غري القصة، هذه بشأن جيليس علم فورتي». توب «أمريكان برنامج عىل للفرقة
مكتوبة عدالة مجرد القانون أن كذلك فيها أنا أظن كنت التي باأليام ذكرني بأسلوب يل

لطيف: بأسلوب

الناحية من فقط أعتقد، وقتها. به أحسست الذي نفسه الشعور يخامرني
أي لدفع سبيل من وما أحًدا. لتؤذي تكن لم بحق املوسيقى أن األخالقية،
استخدمت [ممن شخصآخر أسطوانة رشاء من بدًال أسطوانتي شخصلرشاء
تكن لم السوق. عىل تؤثر لن أنها الواضح من و… أعمالهم]. من مقتطفات
ما أحد لدى كانت لو أنه أشعر كنت مغشوشة. سلع بيع بقضية أشبه مثًال
أفهم لم لكنني به. القيام عن نتوقف أن املمكن من فإننا األمر، هذا مع مشكلة

شخص. أي مع املشكلة تلك مثل لوجود سببًا
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أستطع لم سؤال هذا األمر؟ هذا مع مشكلة شخص أي لدى يكون أن «يجب» ملاذا
لم مشكلة. العمل هذا له يسبب أن املمكن من ما شخًصا أن البديهي من عليه. اإلجابة
رفع طريق عن ال مبارشة؛ غري بصورة وإنما مبارشة بصورة لتطرح «املشكلة» تكن
وطرح املوزعني من غريها أو تيونز بآي باالتصال وإنما توك، جريل ضد قضائية دعوى
الفني، الشكل وهذا الفنان، هذا ترغم ثم ومن توزيعها، عن يتوقف املوزع تجعل تساؤالت
نجاح أي أن من التأكد طريق عن توك جريل «مشكلة» حل املمكن من كان االختفاء. عىل
كلما عليه الطلب ولتخفض بيتسربج، محيط داخل فلتحرصه محدوًدا. نجاًحا كان حققته

وجود. لها يعود وال «املشكلة» ستزول وربما ذلك، أمكنك
تماًما. مختلف لسبب ولكن الزوال. إىل طريقها كانتيف املشكلة أن جيليسعىل يوافق
عىل الجميع، يفعله. ما محاكاة إىل الجميع سيبادر ما رسعان يل، جيليس رشح فحسبما
وأعمارهم باملوسيقى مغرمون هم من كل األقل عىل أو باملوسيقى، مغرمون هم من األقل

الثالثني: دون

بعملية املتميز الزمن هذا املزج. عىل القائمة الثقافة هذه وسط نعيش إننا
من نسخة عىل يحصل أن الدراسة سن يف لطفل يمكن فيه والذي االنتحال،
بوجهه يتالعب وأن بوش، لجورج صورة بتنزيل يقوم وأن فوتوشوب، برنامج
يفعلونه. ما هو بالضبط وهذا أصدقائه. إىل يرسلها ثم فيها يرغب التي بالكيفية
من أعداد يف هائلة زيادة حدوث الناس من واملزيد املزيد الحظ لقد حسنًا،
ضمن تدخل أغنية كل املختلفة. األغنيات بني والخلط املزج بعملية يقومون
من الكثريون يلتقطها الراديو، يف وتذاع األغنيات سباق يف أغنية أربعني أفضل
فوتوشوب بربنامج أشبه األمر صار لقد غريها. مع يمزجونها ثم األطفال صغار
هناك ديدي، بي املطرب يغنيها أغنية وكل الكمبيوتر. أجهزة جميع عىل املوجود
عىل «الخلطة» تلك يضعون ثم غريها مع سيمزجونها العارشة سن يف أطفال

اإلنرتنت. شبكة

طيب؟» أمر هذا ملاذا «لكن التايل: السؤال جيليس عىل طرحت

البيانات، عىل تؤثر فاألفكار حرة. ثقافة مجرد باختصار، ألنه، طيب أمر إنه
عىل رائع أمر هذا أن أعتقد للغري. وتمريرها فيها التالعب ويجري تعاَلج ثم
التي املوسيقى يف القدر بهذا منخرطون الجميع يكون أن اإلبداعي؛ املستوى
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عىل تحصل إنك تقليديٍّا. موسيقيٍّا تكون أن الرضوري من فليس … يحبونها
أي يتلقوا لم ممن الصندوق خارج أناس من الخام، واملواد األفكار من الكثري
رائع األمر هذا أن ا حقٍّ أعتقد حياتهم. طيلة الجيتار عىل العزف يف دروس

للموسيقى. بالنسبة

النظر وجهة «من التسجيالت: لصناعة بالنسبة أيًضا رائع أنه جيليس يعتقد كما
املستقبل يف خالله من تزدهر أن املوسيقى لصناعة يمكن الذي السبيل هو هذا املالية،
ال لعبة، كونها إىل أقرب بطريقة تعامل أن املوسيقية، األلبومات مع التفاعلية هذه …

منتًَجا.» باعتبارها
بل باألسباب، تتعلق تكن لم حال أي عىل النهاية يف جيليس طرحها التي النقطة
الناس «سوفيضطر الجيل. هذا يمارسه الذي بالتطبيق أو العميل، بالتطبيق تتعلق كانت
هذه يصنعون الجميع أن الواقع: األمر، هذا ملواجهة السياسيني— وقدامى … املحامون —
العظمى الغالبية وأن سابقة، أفكار من مأخوذة املوسيقية القطع معظم وأن املوسيقى،
باألمر ليس هذا وأن غريهم، أناس مصدرها خام مادة من مصنوعة البوب موسيقى من

أصيل.» محتوى صنع باستطاعتك ليس أنه يعني ال فهو السيئ؛
بشكل املحتوى هذا صنع بإمكانك ليس أنه — األقل عىل اليوم، — هذا يعنيه ما
املستحيل من كان إذا حتى القانونية»، الناحية من منه مناص ال «الترصيح قانوني.

هذه. أيامنا يف عليه الحصول

نجوم من ونجمة لألغاني مؤلفة كانت الوقت من لفرتة ناجحة. كولومبية فنانة أو سيلفيا
ملوسيقى الطبيعية القنوات عرب تباع مدمجة أقراًصا تصنع وكانت املوسيقية، التسجيالت
عىل مأساوية خسارة من عانت املايض، القرن تسعينيات أواخر ويف الكولومبية. البوب
املوسيقى، إلبداع عادت وعندما األداء. عن الوقت لبعض وابتعدت الشخيص، املستوى

مختلف. يشء بتجربة أدوبي برامج مطوري من وواحد مقرب صديق أقنعها
غداء مائدة عىل بوجوتا من بالقرب جميل متحف خارج تجربتها تصف رأيتها
لتلك اإليضاح من بمزيد نتعرض (سوف بكولومبيا. اإلبداعي املشاع منظمة أقامتها
رخص توفر للربح تهدف ال التي املنظمة تلك إن نقول أن اآلن يكفي الحًقا. املنظمة
بالحريات اإلبداعية أعمالهم تمييز من الفنانني تمكن كي مجانية؛ ونرش تأليف حقوق
الواليات إىل الرخص تلك «نقل» أو ترجمة ذلك بعد تتم تحملها. أن لها يريدون الذين
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يجعل مما املعني البلد «يُْطلقها» النقل، هذا اكتمال وعند العالم. أنحاء جميع يف القضائية
فنانون معظمهم — فرد مائة من يقرب ما ع تجمَّ متاحة.) الجديدة املحلية الرخص
أو سيلفيا وألقت للمتحف، مجاور عائم مرسح يف — العمر من العرشينيات يف وشباب
اإلنجليزية. إىل كلماتها جوارها إىل الجالسني املرتجمني أحد وترجم اإلسبانية، باللغة كلمة
بعنوان كابيال» «إيه لون من ملقطوعة موسيقي بمسار التربع عن قصة سيلفيا حكت
يس يس اسمه اإلبداعي املشاع منظمة تديره ملوقع يشء») ال يشء «ال (أي نادا» «نادا
كان للموسيقى. صديق بمنزلة يكون أن ميكسرت يسيس موقع من املقصد كان ميكسرت.
يف املسارات تلك استخدام يتم أن وبعد عليه. موسيقية مسارات تحميل زواره من يُطلب
ترى، أن يمكنك وهكذا للقديمة. مراجع الجديدة املسارات تظل موسيقية، توليفات عمل
مختلفني. آخرين مسارين بني الجمع من ُصِنع معينًا مساًرا هناك أن املثال، سبيل عىل

املمتزج. املسار هذا صنع يف مًعا اشرتكوا أشخاص أربعة أن ترى أن ويمكنك
عىل وصفت باإلسبانية، تغنى ألغنية عزف عن عبارة املوسيقي أو سيلفيا مسار كان
حياتها أسلوب أو أحالمها أو أفكارها تبدل ال «لفتاة قصة بأنها ميكسرت يس يس موقع
قام املوقع، عىل املسار تحميل من أيام بضعة مرور بعد أنه غري بعالقة.» االرتباط بعد
اإلسبانية اللغة ل فحوَّ إياه؛ مستخدًما مزيج بعمل ميكسرت موقع مواطني مشاهري أحد
للتشويه». «معالجة فأسماه املزيج تسمية وأعاد جميلة)، كانت (وإن مفهومة غري لغة إىل
بكولومبيا اإلبداعي املشاع بمنظمة لالحتفال جاءوا الذين أولئك أمام واقفة هي وبينما
أتصبب — اإلبداعي املشاع منظمة إدارة مجلس رئيس — أنا بدأت «التشويه»، هذا تصف
بالكامل دمر مازج فهناك املزج؛ إبداع مهاجمة وشك عىل أنها من يقني عىل كنت عرًقا.
عىل اللعنات صب إىل يتحول أن وشك عىل األمر أن من يقني عىل كنت إسهامها. معنى

بها. نحتفي كي جميًعا هناك إىل جئنا أننا أظن كنت التي الحرية
وإنما األمر، عىل مطلًقا لعناتها تصبَّ لم طبًعا، وارتياحي العارمة لدهشتي لكنها،
لم بالتأكيد املوسيقى. إبداع يف رأيها من جذريٍّا تغيريًا التجربة غريت كيف تصف رشعت
«صارت بعدها: يل قالت وحسبما جديًدا. معنًى اتخذ الصوت ولكن مفهومة، الكلمات تعد
معاملة إىل أقرب كانت ربما أنها فهم نحو الباب وفتحت الجاز، موسيقى إىل أقرب األغنية
لم بصورة األغنية كلمات عن تماًما مستقالٍّ شيئًا وجعله موسيقية، آلة باعتباره صوتي

قبل.»4 من أعهدها
األول. املسار فوق كطبقة يوضع لكي آخر مساًرا كتبَت املزيج، هذا من وبوحي
العكس وعىل ميكسرت. يسيس ملجموعة األخرى تلو أغنية تضيف ظلت الحني، ذلك ومنذ
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«الترصيح أن فلو مرشوعة. تلك املزج عمليات كل كانت توك، جريل أو برايتز عمل من
عىل الحصول بالفعل تم العمل، لهذا بالنسبة فإنه القانونية»، الناحية من منه مناص ال
والنرش التأليف حقوق بداية خط اإلبداعي املشاع منظمة رخصة حركت لقد به. ترصيح

والنرش. التأليف حقوق حائزي قبل من طواعية تتم إجراءات عرب
تجلس كانت ذلك، فقبل تغيري. عليها طرأ اإلبداع عملية فإن أو، لسيلفيا بالنسبة أما
أما لكثريين. متاًحا واحًدا عمًال تذيعه، سوف الذي العمل وتنحت االستوديوهات، أحد يف
ثم إليه، سيضيفون الذين املحتوى تقدم اآلخرين، الفنانني مع حوار حالة يف فإنها اآلن
حواًرا تجري من إىل أقرب «إنني سيلفيا: يل قالت جديد. من املحتوى إضافة يعيدون
لن منهم كثريين أن يقني عن وأعلم عميل أطلق ألنني واللحظة؛ التو يف املوسيقيني مع
باقي إىل تضاف موسيقية آلة مجرد من أكثر ليس صوتي [ولكن] أقوله. مما كلمة يفهموا
وهكذا بالكامل. لهم ملًكا اآلن صارت بها يعزفون التي الخيارات جميع فإن وهكذا اآلالت،
يشء سوى يمثل لم «صوتي بقولها: لألمر رشحها وتكمل «… أكثر حرية هناك صارت
من النوع هذا باستخدام اآلن تحدث ضخمة عملية من صغري جزء مجرد كان لقد ضئيل؛
معه.» سيتفاعلون كيف أعرف أكن لم ألنني اليشء؛ بعض حرية أكثر رصت لقد اإلبداع.

اليشء.» بعض شجاعة أكثر أصبحت «لقد مضيفة: يل وهمست

فإن والنرش»، التأليف حقوق «حروب يف تفكر وأن عينيك تغمض أن منك طلبت أنني لو
من امللفات تشاُرك إن هؤالء. أمثال من مبدعني أو فنانني نحو يتجه لن األرجح عىل ذهنك
عىل «يستولون» الذين األطفال والنرش.» التأليف حقوق «حروب يف العدو هو آخر إىل ند
وال اإلبداع، من جديدة أشكال حول تدور ال فالحرب الهدف. هم الكمبيوتر عىل من املادة
توك. جريل تجريم نحو الكونجرس يُدَفع ولم جديًدا. فنٍّا يصنعون فنانني حول تدور

من واحد سوى ليسوا املبدعون فهؤالء املقصودة. غري خسائرها حرب لكل لكن
الذي التنظيمي التطرف إن الحرب. هذه جراء تقع التي املقصودة غري الخسائر أنماط
يف املستحيل ومن بل — الصعب من يجعل والنرش التأليف حقوق قانون عليه صار
الذي النطاق ذلك قانوني، نحو عىل يوجد أن اإلبداع من عريض لنطاق — األحيان بعض
عىل الحرب حاالت يف أنه غري لثانية. ولو األمر يف فكر أنه لو حر مجتمع أي به سيسمح
التي القانون عن الخروج حاالت مع التسامح يمكننا فال نسرتخي. أن يمكننا ال حال، أية
ثمانني العمر من تبلغ التي «الجدة يف فكر أحد. يلحظها أن دون آلخر وقت من تمر ربما
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وستدرك النقل»؛ سالمة إدارة عمالء قبل من فظة بخشونة معها التعامل جرى التي عاًما،
الحرب. هذه معنى أيًضا أنت

اليشء عىل الضوء إلقاء أود الكتاب. هذا اهتمام بؤرة هي املقصودة غري الخسائر
التكنولوجيا مكنتنا ما وأفضل تشويًقا، األمور أكثر منه؛ الخالص يف أينا يرغب ال الذي
يمكننا التي اإلبداع أشكال فما مثًال، غًدا ببساطة الحرب انتهت ولو تحقيقه. من الجديدة

منه؟ ونتعلم ونشجعه، نحققه، أن يمكننا الذي الخري وما نتوقعها؟ أن
الذي الرضر كاٍف؛ بقدر فيها نفكر لم التي األرضار عىل الضوء إلقاء أود بعدها
الذي وما بهم؟ هذا يصنعه الذي ما الطبيعي. سلوكهم تجريم وراء من ما بجيل سيلحق

ذلك؟ بعد بنا سيفعلونه
أن يمكن فيما للتغيري خريطة رسم طريق عن التساؤالت تلك عن أجيب ولسوف
باملخاوف مطلية إنها املايض. القرن مطلع مع الخريطة تلك تبدأ اإلبداع. ثقافات نسميه
لكنها صحيح، أنه ثبت املخاوف تلك معظم ثقافتنا. عليه تصبح أن وقتها يمكن كان مما
يُخىش الذي باليشء ليس اليوم نخشاه أننا يبدو مما الكثري أن يف السبب فهم عىل تساعدنا
العودة، بتلك نحتفي أن وعلينا قبل، من عليه كنا يشء عودة نشهد إننا اإلطالق. عىل منه
ما تجرم التي القواعد إلصالح مدعاة ليكون به نستعني أن وعلينا به، تعد الذي وبالرخاء
ما؛ شيئًا منه نتعلم أن علينا يشء، وأهم اآللية. حواسبهم باستخدام أطفالنا معظم يفعله

اإلبداع. طبيعة وعن أنفسنا، عن
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األول الفصل

ثقافاتماضينا

أمريكا يف شعبية امللحنني أكثر أحد ارتقى ،١٩٠٦ يونيو شهر أيام من رطب يوم ذات
التأليف حقوق قانون وضع حول بشهادته لإلدالء الكونجرس، مكتبة سلم درجات
قانون منظومة ينتقدون ممن واحًدا سوزا فيليب جون كان املتحدة. الواليات يف والنرش
نسبيٍّا. القبضة مرتاخي وقتذاك كان والذي املتحدة، الواليات يف والنرش التأليف حقوق
القانون، … يف خطري عوار «إصالح الكونجرس من يطلب كي واشنطن إىل جاء وقد
ألحان أفضل عىل إذن دون باالستيالء … الفونوغراف أسطوانات وبائعي ملصنعي يسمح
شكل يف واحًدا»، سنتًا ذلك مقابًال يدفعوا أن دون األرباح يجنوا كي األمريكيني امللحنني

وصفه.1 حد عىل «القرصنة» أشكال من
مايسرتو كان أنه من الرغم فعىل سوزا. غضب وراء السبب فهم الصعب من ليس
من لصالحه تعود كانت التي والنرش التأليف حقوق من يأتي دخله من جزء كان شهريًا،
السيطرة يف الحرصي الحق الحقوق تلك منحته لقد ووزعها. لحنها التي األعمال وراء
ترتيبات وأية العلني، األداء هذا لدعم املوسيقية النوت نَْسخ أي ألعماله؛ العلني األداء عىل
وسائل من املزيج هذا كان األصيل. عمله من «مشتقة» — األعمال من غريها أو —
خلق خالل من إبداعهم، عىل الفنانني ملكافأة الكونجرس ِقبل من ُوضع قد الحماية

عظيمة. جديدة أعمال إلنتاج تدفعهم للفنانني حوافز
وتوزيعها املوسيقى تأليف يف تكنولوجية طفرة معه جلب القرن مطلع أن إال
التقنيات هذه وجود ففي الحماية. من العتيق الطراز هذا مع جيًدا يتواءم ال بأسلوب
شكل إىل املوسيقي اللحن تحويل اإلمكان يف صار التاريخ، يف األوىل وللمرة الجديدة،
فبمجرد عزفه. — الفونوغراف أو املثال سبيل عىل كالبيانوال — ميكانيكية آللة يمكن
للغاية. متدنية بتكلفة الجديد املوسيقي العمل هذا من نَُسخ عمل أمكن اللحن، ترميز
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جميع يف تنترش امليكانيكية»، «املوسيقى صناعة وهي جديدة، صناعة بدأت هنا ومن
أمكن الفونوجراف، أو البيانوال وجود ومع اإلنسانية، تاريخ يف األوىل وللمرة البالد. أنحاء
الطلب. عند املوسيقية املؤلفات من واسعة مجموعة عىل الحصول العاديني للمواطنني
واحًدا يملك من كل صار واآلن امللوك. سوى ذلك قبل به يتمتع يكن لم نفوذًا هذا كان

ملًكا. وأيوليان إديسون منتجات من
من اآلتية الثروة يف يشاركوا لم أنهم هي امللحنون واجهها التي املشكلة أن إال
تكون ربما امليكانيكية فاملوسيقى املوسيقى. إىل الوصول حرية من الجديد الشكل هذا
التأليف حقوق لقانون املحاكم معظم تفسري حسب ولكن ما، زاوية من أعمالهم نسخت
النسخ نوع يكن لم فهو املاكينات، تلك به قامت الذي «النَّْسخ» كان أيٍّا فإنه والنرش،
منهم، البعض وعقد املوسيقيني. املؤلفني من كثريًا ذلك أغضب القانون. ينظمه الذي
هيل الكابيتول مبنى اىل رحلته تكن ولم ذلك. حيال يشء فعل عىل العزم سوزا، مثل
نحو املطاف) نهاية يف نجحت (والتي املوسعة حملته من جزء سوى الكونجرس) (مقر

هدفه. تحقيق
حجتنا، (أو بحجته تذكر عالقة له ليست سوزا، بشهادة اهتمامي فإن ذلك، ومع
ذهنه، يف واضحة كانت ربما بنقطة متعلق هو وإنما بديهي. نحو عىل املعقولة اليوم)
املوسيقى «قرصنة» من شكواه عىل عالوة إذ اليوم. أذهاننا عن تغيب تكاد أنها غري وقتها،
أن امليكانيكية املوسيقى شأن من الذي الثقايف الخواء من أيًضا سوزا شكا امليكانيكية،

شهادته: يف قوله حد وعىل تخلقه.

مجموعات بيت كل أمام نجد كنا الصيف، أمسيات ويف … صبيٍّا كنت عندما
تستمع رصت واليوم القديمة. األغنيات أو اليوم أغنيات مًعا يغنون الشباب من
ذلك بعد لدينا تتبقى لن ونهاًرا. ليًال تعمل وهي الجهنمية اآلالت هذه إىل
التطور، عملية خالل من الصوتية األحبال عىل القضاء سيتم صوتية. أحبال

القردة.2 من تطور عندما اإلنسان لذيل حدث مثلما

واحد.» صوتي حبل ذلك بعد لدينا يتبقى «لن
عند الحنجرة بتطور ا خاصٍّ تنبًؤا يعرض يكن لم سوزا فيليب جون أن الواضح من
تغري أن — الجهنمية» اآلالت «هذه — للتكنولوجيا يمكن كيف يصف كان لكنه اإلنسان.
يف امتدحه عما االبتعاد إىل «اآلالت» تلك بنا تؤدي أن سوزا تخوف كان بالثقافة. عالقتنا
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منتجني ال للثقافة، مستهلكني مجرد نصري سوف «الهواة». ثقافة وهو أال أخرى؛ مواضع
إنتاج عىل مدربني نكون ولن سماعه، نود ما انتقاء عىل مدربني نصبح سوف أيًضا. لها

اآلخرون. إليها يستمع كي مادة
غياب مسألة أمريكا يف املحرتفني املوسيقيني أبرز من واحد ينتقد إذن فلماذا

الهواة؟ موسيقى
إنتاج حجم يقل عندما املوسيقى جودة مستوى تدهور من سوزا تخوف يكن لم
أن من تخوفه كان وإنما نفسه، الوقت يف لها املحرتفني إنتاج حجم ويزداد لها الهواة
بمنزلة هو ما عىل سيصوتون الناس أن بمعنى ليس ديمقراطية: أقل الثقافة تصري
األستاذ هيبل، فون إريك عناه ما زاوية من ولكن — كذلك ليس ما أو — جيدة ثقافة
من مزيد إىل يتحول اليوم االبتكار بأن دفع عندما للتكنولوجيا، ماساتشوستس بمعهد
من أعداد وتقل تقل سوف منه، خشيته سوزا أبدى الذي العالم ذلك يف «الديمقراطية».3
من الثقافة إىل املزيد إضافة أو خلق عىل القدرة أو موسيقية، آالت عىل الحصول يمكنهم
غريهم أبدعه ما باستهالك ببساطة يكتفون من أعداد يوم بعد يوًما وستزداد حولهم؛
— النخبة تلك كانت ولو حتى نخبة، إبداع من منتج إىل الثقافة وتتحول آخر. مكان يف

الجماهري. من محبوبًا يزال ال — الثقايف الكهنوت هذا
روى: وحسبما بالفعل. التحقق يف آخذًا كان التغيري هذا أن الواقع، يف يؤمن، كان

أستمع ولم العالم، يف اليخوت موانئ أكرب من واحد يف كنت املايض… الصيف يف
أو فونوغراف، أو جراموفون، يخت بكل كان الصيف. طوال واحد صوت إىل
ال أمر وهذا — سوزا مارشات يعزفون كانوا القبيل. هذا من يشء أو بيانوال،
مقابًال يدفعون يكونوا لم أنهم غري — الفني الجانب من أخذناه إذا به، بأس

للموسيقى.4 الفني التطوير عىل يعينوا لم ذلك، عىل وعالوة لذلك،

تراجع إىل يُرتَجم أن شأنه من سوزا، نظر وجهة من املشاركة حجم يف الرتاجع هذا
املوسيقى: صنع أدوات انتشار مدى يف

دنيويٍّا أكان سواء الغناء، مدرسة من ينبع للفن االنتشار الواسع الحب هذا إن
األقرب اآلالت تلك عىل العزف دراسة ومن القروية، الفرق ومن دينيٍّا، أم
والبانجو؛ واملندولني، والجيتار، والكمان، البيانو، آالت من عدد فهناك للناس.
أنحاء باقي يف موجود هو مما أكثر األمريكية العاملة الطبقة أوساط يف ينترش
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املدرسني، من هائلة ألعداد وظائف خلق املنازل يف اآلالت هذه ووجود العالم،
أرجاء يف املوسيقى حب وغرس األطفال تعليم عىل صرب يف يعكفون الذين

تنوعها.5 عىل املجتمعات

الهواة؟» أعداد يف الخسارة تلك نتيجة «وما سوزا: وتساءل

املوسيقى إىل االستماع اإلمكان يف كان طاملا إذ باملمارسة؛ مباٍل غري الطفل يصري
عملية وبدون التطبيق، يف واملثابرة الدراسة عناء لبذل حاجة دون املنازل يف
مسألة تصبح للهواة التام االختفاء عملية فإن ببطء، العزف أسلوب اكتساب
االنحسار، سوى أمامه يكون لن الهواية نحو االتجاه فمد … إال ليس وقت

املحرتف.6 واملمارس امليكانيكي الجهاز سوى ذلك بعد لنا يتبقى ال حتى

آمن ما هذا سيئ، أمر االنحسار»، سوى أمامه يكون لن الهواية نحو االتجاه «مد
والثقافة. للموسيقى بالنسبة املحرتف، هذا به

األمريكي التاريخ طالب تذكر ربما بطريقة الثقافة عىل الشاعرية يضفي سوزا كان
من بالغثيان يشعر وكان الكادح.7 بالفالح مغرًما جيفرسون كان جيفرسون. بتوماس
نفوره أن غري الكادحني. مزارعيه أزاحت التي املساهمة للرشكات اململوكة الحديثة املزارع
كان وإنما املنتج. الغذاء بجودة حتى وال الغذاء، إنتاج بكفاءة كثريًا مرتبًطا يكن لم منها
الفالح أخالقيات بأن جيفرسون آمن لقد ديمقراطيتنا. عىل التغري ذلك تأثري عىل اعرتاضه
منضبط، اقتصاد وفق الخلق نظام ضمن تمارس التي األخالق تلك وهي — الكادح
كانت — عرش الثامن القرن أمريكا حضارة حافة عىل يقف صغري مالك أي يفعل مثلما
فضيلة بالتايل املالك صغار اكتفاء كان الديمقراطي. الذاتي للحكم بالنسبة جوهريٍّا أمًرا
للمجتمع فعله ما وبالتايل للذات، فعله ملا وإنما الطعام، لصنع كفء وسيلة ألنه ليس

كثريين. أناس بني اتحاد عن عبارة هو والذي الديمقراطي،
أو الثقافة، تقل أن من خوفه يكن لم لذلك. مشابًها الثقافة مع سوزا تعامل وكان
الناس يصري أن من خوفه كان وإنما ما. ثقافة تنتجها التي للموسيقى الفعلية الجودة
بالنسبة الهواية، نزعة إن خلقها. عىل تمرًسا أقل ثم ومن الثقافة، بتلك ارتباًطا أقل
ألنها ولكن عظيمة، ملوسيقى إنتاجها بسبب ليس فضيلة؛ بمنزلة كانت املحرتف، لذلك
للموسيقى واحرتام خلقها، أعاد التي للموسيقى وتقدير حب، موسيقية: ثقافة أنتجت
ما» «يو-يو توقر أن أردت إذا ديمقراطية. بثقافة ارتباًطا ثم ومن يعزفها، كان الذي
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عامليٍّا)، اآللة هذه عىل عزفوا من أبرز من يعد صيني أصل من فرنيس تشيللو (عازف
جرب وروعتها، املوسيقى عظمة مدى تستوعب أن أردت وإذا التشيللو. عىل العزف جرب

الهواة. من مجموعة بواسطة أداءها

فقط» «القراءة ثقافة مقابل والكتابة» «القراءة ثقافة (1)

بها احتفى التي الثقافة عىل نطلق أن يمكننا هذا، عرصنا يف الكمبيوتر مهاويس بلغة
بملف ترفق التي بالتصاريح خاص هنا املستخدم (التشبيه «اقرأ/اكتب» ثقافة سوزا
للمستخدم مسموٌح يكون والكتابة، بالقراءة ترصيح هناك كان فإذا الكمبيوتر. عىل معني
ال فإنه فقط، بالقراءة الترصيح كان إذا أما عليه. تعديالت وإدخال امللف قراءة من بكل
يضم أنه عىل ا مرصٍّ كان عالم وهو — سوزا عالم يف امللف). بقراءة إال له مسموٌح يكون
عن إما ثقافتهم العاديون املواطنون «يقرأ» — اإلنسان حضارة بدأت منذ كافة اإلنسانية
إال املوسيقية). األعمال ذلك (مثال لها تمثيالت قراءة طريق عن أو إليها االستماع طريق
إىل يضيفون العرص») ذلك «شباب األقل عىل (أو إنهم إذ كافية؛ ليست القراءة، هذه أن
يعيدون إنهم حولهم. من الثقافة إبداع إعادة أو إبداع طريق عن يقرءونها التي الثقافة
آالت أي — املحرتفون يستخدمها التي األدوات ذات ذلك يف مستخدمني الثقافة إبداع
بها؛ الطبيعة أمدتهم أدوات وكذلك — والبانجو واملندولني والجيتار والكمان، البيانو،
إىل شخص من متبادلة أنها بمعنى مبارشة؛ العالم هذا يف والثقافة الصوتية». «األحبال
كتابه يف للتكنولوجيا ماساتشوستس بمعهد األستاذ جنكنز هنري تعبري حد وعىل آخر.8
عرش التاسع القرن يف األمريكية الفنون قصة رواية «يمكننا التقارب»: «ثقافة االستثنائي
األصلية القوميات عن املأخوذة الشعبية التقاليد بني واإلدماج والتوفيق، املزج، زاوية من

املهاجرة.»9 والقوميات
تزيحها وأن — والكتابة القراءة ثقافة — الثقافة هذه تختفي أن يخىش سوزا كان
تشبيه استخدام يف االستمرار شئنا لو فقط، القراءة ثقافة مطردة بصورة الطريق من
وأكثر الهواة، إبداع أو األداء، ممارسة فيها تقل ثقافة وهي الكمبيوتر: مهاويس لغة
عىل البسيط. لالستهالك وتشجيًعا األريكة) عىل الجالس السلبي املتلقي يف (فكر راحة
الهواة إبداع يختفي أن من يخىش أحد يكن فلم مطلًقا: خوًفا يكن لم الخوف هذا أن
سوف تتبدل. سوف العادي املجتمع داخل ومكانته أهميته أن املؤكد من لكن بأكمله.
تميًزا. أكثر فقط القراءة ثقافة ستصبح بينما أهمية؛ أقل والكتابة القراءة إبداع يصبح
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اصطلحنا ما داخل األقل عىل العرشين، القرن يف الثقافة تاريخ يف املرء يتأمل وعندما
عىل كان سوزا أن يستنتج أن عليه العسري من ليس فإنه املتقدم»، «بالعالم تسميته عىل
مثلما احرتافيٍّا الثقايف اإلنتاج كان أن اإلنسانية الثقافة تاريخ يف قبل من يحدث فلم حق.
قبل من يحدث ولم الرتكيز. بهذا الثقافة إنتاج كان أن قبل من يحدث ولم اآلن. هو
املتواصلة، الفعالة اإلزاحة تلك ملثل العاديني للمواطنني الصوتية» «األحبال تعرضت أن
أول العرشين القرن كان يخىش. سوزا كان مثلما الجهنمية»، «اآلالت تلك محلها لتحل
فيها ويتعلم احرتافية، الشعبية الثقافة فيها تصبح اإلنسانية الثقافة تاريخ يف حقبة

املحرتف. للشخص االستسالم الناس
«القراءة ثقافة رموز خالل من سحرها ممكنًا التغيري هذا جعلت التي «اآلالت» فعلت
ويباع يستنسخ ثم ملموسٍة، ما صورٍة يف املجسد األداء ذلك وهي التسجيالت، أي فقط»؛
— مادية الرموز تلك كانت األمر، بادئ يف تركيًزا. تزداد «تسجيالت» صناعة خالل من
،١٩٠٣ عام ويف الفونوغراف. آالت إىل تحولت ما رسعان ثم البيانوال، آلة لفائف مثل
تحمل العازف] [البيانو بيانوال آلة لفافة ٩٠٠٠ من أكثر أيوليان رشكة لدى «صار
العقد وخالل شهريٍّا.»10 جديدة معزوفة ٢٠٠ مضيفة ورقها، عىل موسيقية معزوفات
عىل معزوفات تستنسخ كانت املبيعة اآلالت من ٪٥ «لعل العرشين، القرن من الثاني
البيانو آالت غالبية كانت القرن، هذا من العرشينات عقد من ما توقيت وعند البيانو.»

بداخلها.11 عزف وحدة عىل تحتوي أمريكا يف املصنعة
الواليات يف أنتج ،١٨٩٩ عام ففي مماثل. نمو تحقيق يف الفونوغراف أجهزة اشرتكت
ثالثة عىل الرقم هذا زاد عاًما، عرش بخمسة وبعدها منها.12 جهاز ألف ١٥١ املتحدة
املسجلة األسطوانات مبيعات وزادت جهاز). ألف ٥٠٠ حوايل إىل (أي سابقه أضعاف
العرشينيات، سنوات معظم خالل ولكن أسطوانة.13 مليون ٢٧ من ألكثر ١٩١٤ عام
نسبة بلغت العرشينيات، نهاية وبحلول نسخة.14 مليون ١٠٠ من أعىل املبيعات ظلت
ليحقق ١٩٢٩ عام وجاء و٥٠٪.15 ٣٣ بني ما أسطوانات مشغالت لديها التي األرس
الفقاعة تلك ليفجر الكساد يحل أن قبل املتحدة16 الواليات يف األسطوانات مبيعات ذروة

األخرى. الثقافية الفقاعات من كثري مع
من منافسة فقط القراءة ثقافة رموز واجهت الراديو، تكنولوجيا تحسن مع ولكن
خفضمصنعو املنافسة، يف يظلوا وحتى «اإلذاعات». نسميه ما واقعية؛ أكثر كانت رموز
سيل» «رد أسطواناتها سعر «فيكتور» خفضت ،١٩٢٥ عام «ففي أسعارهم. الفونوغراف
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التي أسطواناتها أسعار من وخفضت سنتًا، ٩٠ إىل منها واحد جانب عىل يسجل التي
تفلح «لم ميزا، فيليب وصف حد عىل ولكن سنتًا.»17 ٦٥ إىل واحد بدوالر تباع كانت
٢٫٢ بيع ،١٩١٩ عام ففي … االنخفاض يف األسعار واستمرت األسعار، تخفيض فكرة

18«… جهاز ألف ٦٠٠ من أقل فبيع ،١٩٢٢ عام يف أما فونوغراف. مليون
بدوره هذا وحرك جودة. أعىل رموز إنتاج إىل املادية الرموز منتجي املنافسة دفعت
هاورد إلدوين أوحى الذي الطلب وهو جودة، أعىل راديو أجهزة عىل الطلب اتجاه
للسماح الفيدرالية االتصاالت لجنة ودفع إم، إف راديو أجهزة يبتكر كي أرمسرتونج
شكل من منافسة واجه ما رسعان الراديو أن إال لنرشها.19 أمريكا راديو ورشكة بها،

ذلك. بعد الدورة واستمرت التليفزيون. وهو البث؛ أشكال من جديد
تقنيات بني سارة منافسة فيها حدثت التي الحقبة يمثل كان إذن العرشين القرن
ما رسعان أفضل تقنية وكل أفضل؛ تقنية تنتج دورة كل كانت فقط». «القراءة
واألسطوانات األرشطة من منافسة األسطوانات واجهت عليها. لتتفوق أخرى تقنية تأتي
الفيديو أجهزة وواجهت الفيديو؛ وأجهزة التليفزيون من منافسة الراديو وواجه املدمجة،

واإلنرتنت. دي يف الدي أجهزة من منافسة
استثنائيٍّا وصوًال حققت التكنولوجيا تلك كانت والعرشين، الحادي القرن مطلع ومع
الهائل العدد لهذا القدر هذا كل أتيح أن قبل من يحدث فلم الثقافة. من واسع مدى نحو
وغريه. األمريكي لالقتصاد هائلة قيمة ذات صناعة التكنولوجيا أنتجت كذلك الناس. من
من اقرتبت إيرادات اإلنرتنت) استثنينا (إذا وحدها النرش صناعة حققت ،٢٠٠٢ عام ففي
اإلنرتنت) بدون أخرى (ومرة البث من العائد كان العام، نفس ويف دوالر.20 مليار ٢٥٠
الصوتية والتسجيالت السينما صناعتي من العائد وحقق دوالر.21 مليار ٧٥ من يقرتب

األمريكية: السينما صناعة رابطة أعلنته ما ووفق دوالر.22 مليار ٨٠ من يقرب ما

بستة يقدر عما مسئولة والنرش التأليف بحقوق املعنية الرئيسية فالصناعات
دوالر مليار ٦٢٦ إىل يصل بمبلغ للبالد القومي الناتج إجمايل من املائة يف
معدَل والنرش التأليف حقوق عىل تعتمد التي الصناعات حققت وقد سنويٍّا.
ضعف عىل يزيد معدل وهو سنويٍّا؛ ٪٣٫١٩ بلغ عمالة توظيف يف سنويٍّا نموٍّ

برمته.23 االقتصاد يحققه الذي التوظيف يف السنوي النمو معدل
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نجوًما قبل من شيدت لقد البرش. ملاليني وظائف فقط» «القراءة ثقافة خلقت وهكذا
كما الثقافة معنى تعريف إىل األمر بها ووصل مؤثًرا. خطابًا املاليني خاطبت المعة

الشعبية». «الثقافة معنى األقل عىل أو معظمنا، يفهمها

الترشيع حدود (2)

جانب هناك كان إذ سوزا؛ إىل لربهة لنعد بعيًدا، فقط» «القراءة ثقافة تجرفنا أن قبل لكن
الجانب ذلك كان هنا. أيًضا هو نلحظه أن علينا سوزا وصفه الثقافة جوانب من ثان
بها ونعني الثقافة؛ خاللها من ننظم التي املحددة الصيغة وبني الثقافة بني العالقة هو

املنظِّم. القانون هذا بحدود خاصة املسألة كانت والنرش. التأليف حقوق قانون
مجال يف متطرًفا ناشًطا يعد سوزا كان فيه، يعيش كان الذي بالعرص مقارنًة
جذرية زيادة تحقيق أجل من للضغط واشنطن إىل حرض لقد والنرش. التأليف حقوق
الضغَط هذا عارض وقد الكثريين). رأي (حسب والنرش التأليف حق قانون نفوذ يف
التنظيمية. للقيود املناهضني املثاليني من وكثريون األعمال لعالم ينتمون ممن كثريون

قد والنرش التأليف حق قانون كان موضع مهم؛ حد له كان سوزا تطرف أن غري
هو فبينما بشهادته. إدالئه أثناء الحد ذلك انكشف وقد بالفعل. بعيًدا شوًطا فيه قطع
عن جمهوري نائب وهو كوريري، دانكيل فرانك الكونجرس نائب قاطعه بشهادته يديل
لينشدوا مًعا يتجمعون كانوا «الشباب أن كيف سوزا رشح أن فبعد هامبشاير. نيو والية

التايل: الحوار دار قديمة» أغنيات أو الحايل العرص أغنيات

يف الغناء عىل معتادين كانوا عندما عنه، تتحدث الذي الحني ذلك منذ كوريري:
كذلك؟ أليس ذلك. يحظر كي … القانون [تغري] … الشوارع

ذلك. تفعل أن دوًما يمكنك سيدي؛ ال، سوزا:
كذلك؟ أليس القانون، لذلك وفًقا محظوٌر علني أداء أي إن كوريري:

علنيٍّا. أداءً ذلك تدعو أن يمكنك ال سوزا:
كذلك؟ أليس ،١٨٩٧ عام قانون بموجب محظور علني أداء أي ولكن كوريري:
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والغناء سويٍّا التجمع أن قط أعلم أكن لم اإلطالق. عىل به أسمع لم األمر هذا سوزا:
القانون.24 عن خارج أمر مًعا

وأنه بد ال سوزا تعليق أن أتخيل فإنني ذلك، إىل تشري ال املجلس مضبطة أن رغم
لم فهو ا؛ جادٍّ يكن لم كوريري فإن حال، أي وعىل القاعة. يف الضحك من موجة ر فجَّ
عىل كان أنه والحقيقة والنرش، التأليف حقوق عن الدفاع مجال يف متطرًفا ناشًطا يكن
بالحاجة مقتنع وغري الفكرية»، «امللكية ناقدي من كوريري كان تماًما؛ ذلك من النقيض
كان الفنون. أو االبتكارات مسألة يف يتدخل كي الحكومة من املدعوم االحتكار هذا إىل
لقد كوريري).25 يراه ما (حسب آرائه يف تطرفه بسبب سوزا إحراج سؤاله من الهدف
التشديد من ملزيد يحتاج وال بعيًدا شوًطا بالفعل قطع كان لقانون مقرتح طرح أراد

ذلك. من أكثر
للثقافة استخدام كل بأن يؤمن سوزا يكن لم مطلقه. نحر إىل السهم ارتد لقد
عامًلا نتخيل أن السخف من أنه يعتقد كان األمر، واقع ففي بقانون. تقييده ينبغي
الثقافة، من الجزء فهذا القانون.» عن خارًجا أمًرا مًعا والغناء سويٍّا «التجمع فيه يكون
قيد عىل تبقى أن الهواة لثقافة أردنا أننا لو جوهري جزء (وهو سوزا يؤمن حسبما
الثقافة من آخر جزءًا هناك أن يمنع ال وهذا بقانون، تقييد دون يرتك أن يجب الحياة)
من ملزيد حاجة يف اإلبداعية) األعمال من التجارية الكيانات فيه ترتبح الذي الجزء (وهو
حد والنرش التأليف حقوق لقانون كان املتطرف، لذلك بالنسبة فحتى بالقانون. التنظيم

عنده. ليتوقف
إبداع أهمية األوىل: التالية؛ الحجة إىل ننتقل ونحن الفكرتني هاتني دوًما تذكر
ملدى حدود وضع أهمية والثانية: والكتابة»، «القراءة ثقافة ينتجون الذين «الهواة»،

الهواة. هؤالء إلبداع الحرية من مساحة يرتك بحيث والنرش، التأليف حقوق قانون
أدركهما اللتني الفكرتني هاتني أنعش أن الكتاب هذا يف أقدمه الذي الطرح من آمل
البيئة (وثقافة جذريٍّا مختلفة ثقافة هيمنة فإن تاريخنا، عىل نظرة نلقي وعندما سوزا.
التقاليد مشهد عىل تطغى أن املرجح من األخرية عاًما األربعني مدى عىل التنظيمية)
لنا بالنسبة قيمة تحمل بكثري عمًرا األطول التقاليد هذه قبلها. عاشت التي عمًرا األطول
الوقت يف الظهور تعاود ممكنًا أمًرا أجزائها أفضل من جعلت التي الظروف إن إذ اليوم؛
جيل ظهور بسبب بالضبط تعود أنها سوزا، للسيد بالنسبة القدر سخرية ومن الحايل.
تلك أن إال الجهنمية»، «اآلالت من اآلن) املحرتفون املوسيقيون يسميها (حسبما جديد
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لها ُسِمح ولو جديد. من والكتابة القراءة ثقافة تمكن سوف الحديثة الجهنمية اآلالت
عىل هائلة هيمنة (وتمارس الثقايف اإلنتاج عىل حاليٍّا تهيمن صناعات قبل من بالتواجد
أيًضا باستطاعتها فإن ترشيعاته)، خالل من الثقافة تلك أحوال ينظم الذي الكونجرس،
ولكل والهواة، املحرتفني من لكلٍّ االقتصادية الفرص يف هائل نمو حدوث عىل تشجع أن

اإلبداع. أشكال من الشكلني كال من املنتفعني أولئك
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ثقافاتمستقبلنا

هو نواجهه الذي الخيار بأن االعتقاد إىل بكثريين والنرش» التأليف حقوق «حروب أدت
«شبكة تفوز أو «هوليوود» تفوز أن فإما يشء. كل خسارة أو يشء بكل الفوز إما
قيًما شيئًا نقتل أن أو عليه، كنا مهًما شيئًا نخرس أن وشك عىل نكون أن وإما اإلنرتنت».

مهزوًما. يكون أن يجب اآلخر فإن سينترص، من كان أيٍّا نمتلكه. أن يمكننا كان
من جزء عن التخيل إىل حاجة هناك فليس عميًقا. ارتباًكا يخلق املبسط التأطري هذا
استثنائيٍّا مزيًجا بخلق تعد الدالئل جميع فإن النقيض، عىل بل مستقبلنا، أو ماضينا
أن بالرضورة يشرتط وال ازدهاًرا. أكثر أسطوري مستقبل لصنع والحارض املايض من
والكتابة؛ القراءة نحو ميًال أكثر أو فقط القراءة نحو ميًال أقل إما املستقبل ذلك يكون
(عىل التشويق من بكثري أكرب قدًرا يمثل وما كليهما. بني يجمع أن املمكن من وإنما
يشهد أن املمكن من املستقبل هذا أن االقتصاد)، عىل اهتمامهم ينصب الذين ألولئك األقل
لكنها ماضينا، يف نسبيٍّا نادرة كانت التي االقتصادية املرشوعات أشكال من شكل بزوغ

«الهجينة». أسميها التي تلك هي استثنائية: اقتصادية بفرص تَِعد
يعد بما أبدأ ولسوف املستقبل. لذلك خريطة أرسم أن التالية الفصول يف وأود
فقط القراءة لثقافة امتداًدا يمثل وكيف اإلنرتنت قصة العرشين؛ للقرن امتداًدا ببساطة
كيف بعدها أعرض ثم العرشين. القرن لتقنيات تفاديها يمكن ال التي الحدود وراء ملا
الحياة تبعث أن عىل فقط القراءة ثقافة تشجع التي التقنيات تلك نفس تشجيع يمكن
أكثر أصف وأخريًا، به. سوزا احتفى الذي والكتابة القراءة إبداع أوصال يف جديد من
بصورة ستعمل والتي — «الهجني» االقتصاد أي — تشويًقا نشهدها التي التغريات
سمح إذا جميعها، الثالثة التغريات إن واالبتكار. الثقافة صناعات تعريف عىل مطردة

بالتشجيع. تحظى أن يجب جميعها والثالثة ومهمة. ثمينة تكون سوف بها،





الثالث الفصل

فقط القراءة ثقافة امتداد

املوسيقى، إىل نستمع فنحن له. مستهلكني بكوننا ببساطة نكتفي الثقافة من قسم هناك
من أكثر نفعل أن منا يُتوقع ال الحاالت، تلك من كل ويف كتابًا. نقرأ أو السينما، نشاهد أو
يوجد ال كثريون، وغريها برايتز كانديس نادت مثلما الحال، (بطبيعة االستهالك. مجرد
ندندن ربما جانبًا.) التعقيدات تلك ننحي اآلن دعونا ولكن االستهالك، يف «بسيط» يشء
كتاب يف وردت فقرة نقتبس أو األفالم، أحد من رقصة أداء نعيد وقد املوسيقى، مع
من الثقافة من النوع هذا ممارسة تكون األساس، يف لكن لصديق. نرسله خطاب ضمن
وبمجرد االستهالك. لذلك ونهاية ومنتصف، بداية، نقاط فهناك استهالكي. سلوك خالل

جانبًا. العمل هذا نزيح منه، انتهائنا
«اآلالت بظهور يرتبط لم األمر هذا أن ورغم فقط. القراءة ثقافة جوهر هو هذا
أبرز يف الفضل صاحب هو جوتنربج فإن تقاليدنا (وفق سوزا منها شكا التي الجهنمية»
يكون سوف الراهن الوقت يف تركيزي مصب فإن فقط)، القراءة ثقافة لرموز انتشار
التي فقط القراءة ثقافة رموز وهي أال سوزا؛ منها شكا التي فقط القراءة ثقافة عىل
واألفالم، الصور وأخريًا املنطوقة، والكلمة املوسيقى فتلتقط آالت، بواسطة وتؤدَّى تُعاَلج

تنرشها. ثم
التناظرية؛ بالتكنولوجيا تعمل الرموز تلك كانت العرشين، القرن فرتات أغلب يف
مستهلكون) (ينتجها نسخة أي أن أوالها: معينة؛ عيوب يف تشرتك جميعها كانت لهذا
نسخ من مستهلًكا تمكن التي التقنيات أن وثانيها: األصل. من مستوى أقل تكون
استوديوهات هناك كانت أنه ريب ال الندرة. بالغة كانت فقط القراءة رموز من رمز
رموز كانت العادي، للمستهلك بالنسبة ولكن وموتاون. ناشفيل يف لها حرص ال تسجيل
بصورة تقاسمها املمكن من أنه ورغم بها. للتالعب ال للتشغيل، مخصصة فقط القراءة
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فإذا املعري. قبل من مؤقتًا فقدانها األقل عىل معناها كان إعارة عملية كل فإن قانونية،
أحوزه. لن أنني ذلك معنى فإن بي، الخاصة املدة الطويلة األسطوانة رشيط استعرت
أتمكن لن فإنني باخ، سيمفونيات تشغل كي بي الخاص التسجيل جهاز استعملت وإذا

ملوتسارت. االستماع من
التكنولوجيا يف — «الفطرية» نقول أن ويمكننا — الكامنة العيوب هي هذه
مستهلك اشرتى أن يوًما يحدث فلم تافهة؛ كانت املستهلك، نظر وجهة ومن التناظرية.

التسجيالت. نسخ من يتمكن لم ألنه لنفسه تسجيل جهاز
التناظرية التكنولوجيا يف العيوب تلك تكن لم املحتوى، صناعة نظر وجهة من ولكن
صناعة جعلت التكنولوجيا يف جوانب كانت لقد خصائص. كانت بل تفاهات، مجرد
(عن للمنتجني املستهلكني منافسة فرصة من حدَّت الطبيعة تلك إن إذ ممكنة؛ املحتوى
أجيال من جيل لكل بالنسبة الطلب دفعت التي هي عيوبها أن كما «التبادل»). طريق
داخل مغروسة — الثقافة من قطًعا التسجيالت رشكات باعت هنا ومن التكنولوجيا.
يف ثم املسارات، ثمانية ذات أرشطة يف ذلك بعد ثم — الفينيل مادة من أسطوانات
كانت الصيغ، تلك من جديدة صيغة كل ومع مدمجة. أقراص يف ثم كاسيت، أرشطة
اليشء ونفس نفسه). الفني العمل يطلب كان ما (وكثريًا الطلب من جديدة موجة تحدث
يف توزعها ثم العرض، دور عىل األفالم توزع السينما رشكات فكانت األفالم. مع حدث
من النوعني لكال األعمال نموذج واعتمد دي. يف دي أقراص عىل ثم فيديو، رشائط صورة
طبيعة ودعمت الثقافية. األعمال نسخ توزيع يف التحكم عىل فقط القراءة لثقافة املوزعني
الصعوبة من جعلت بأن التجاري النموذج هذا فقط القراءة لثقافة التناظرية الرموز

ذلك. عن كثريًا مختلف بشكل األمور أداء بمكان
املثال، سبيل عىل القانون، حظر فقد التجاري؛ النموذج هذا القانون ساند أيًضا
كي لديه املفضلة املدة الطويلة األسطوانة من نسخة آالف عرشة يصنع أن املستهلك عىل
األهمية شكل ما هو األمر حقيقة يف القانون يكن لم أنه بيد أصدقائه.1 مع يتبادلها
يف النسخ صناعة اقتصادات كانت لقد «القرصنة». من النوع هذا إيقاف يف القصوى
طبيعة كانت املستهلكني، أوساط يف األقل عىل التناظرية. التكنولوجيا فيه تسود عالم
عىل قادر غري فجعلته األمر حقيقة يف املستهلك قيدت التي هي املدة الطويلة األسطوانة

«مستهلًكا». يكون أن غري آخر يشء أي يفعل أن
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الطبيعة صياغة إعادة (1)

الرموز إدخال فمع «الطبيعة». تلك من تغري كي (الديجيتال) الرقمية التكنولوجيا جاءت
يف التالعب يمكنها لتقنيات الواسع االنتشار مع واألهم، فقط، القراءة لثقافة الرقمية
تقيد كانت التي املعوقات الرقمية التكنولوجيا أزالت فقط، القراءة لثقافة الرقمية الرموز
مختلف،2 سياق يف رشحت وكما فقط. القراءة لثقافة معينة تناظرية برموز الثقافة
كود فإن النسخ، من املدة الطويلة األسطوانة املنظم الكود َحَمى حني يف إنه القول يمكن
التناظري الفيديو رشيط كود إن ذلك. يفعل لم املسجلة املادة لنفس الرقمية النسخة
املثال)، سبيل عىل الرشيط يبىل أن (قبل تشغيله فيها يمكن التي املرات عدد بفاعلية حدد
«الفطرية» املعوقات ألغيت لقد ذلك. يفعل فلم الفيلم هذا من الرقمية النسخة كود أما
مستحيًال كان وما الرقمية. التكنولوجيا بمولد التناظرية التكنولوجيا عالم يف املوجودة

فقط. قانوني غري اآلن صار قبل من قانوني وغري
الرموز تعد فلم بالذعر. أصيبت التغري، ذلك وجود املحتوى صناعة أدركت وعندما
النموذج حماية أجل من املحتوى صناعة مع متحالفة فقط القراءة لثقافة الرقمية
القراءة لثقافة التناظرية والرموز التكنولوجيات من النقيض فعىل للصناعة. التجاري
بعينه. التجاري النموذج هذا أعداء األقل عىل أو األعداء، مع الرقمية التقنيات تتآمر فقط،
وبحلول العدو. ذلك بأس اإلدراك تمام الصناعة أدركت التسعينيات، منتصف وبحلول

ملقاومته. اسرتاتيجية أنتجت التسعينيات، أواخر
بدأت ،١٩٩٥ عام من سبتمرب شهر ففي والنرش. التأليف حقوق حروب ولدت وهكذا
السرتاتيجية خريطة رسم يف األمريكية، التجارة وزارة مع بالتعاون املحتوى، صناعة
١٩٩٧ عامي ويف الرقمية.3 التقنيات عدوان من التجارية النماذج أحد لحماية تهدف
حديثًا، أصدرت التي القوانني من سلسلة شكل يف االسرتاتيجية تلك ُطبقت و١٩٩٨،
وبحيث والنرش،4 التأليف حقوق بحماية املتمتعة األعمال عمر تطيل بحيث صيغت والتي
والنرش،5 التأليف حقوق لها تتعرض التي الخروقات ضد الجنائية العقوبات تغلظ
املوضوعة الرقمية األقفال حول لاللتفاف تسعى التي التقنيات استخدام عىل وتعاقب

الرقمي.6 املصنف لحماية
األمر بادئ يف الترشيع. مع تتكامل كي العنيفة التقايض إجراءات جاءت ما ورسعان
استهدفوا ثم ونابسرت.7 كوم دوت ٣ بي إم مثل التجارية الكيانات املحامون استهدف
من الغري بتمكني أو موسيقى ملفات بتنزيل إياهم متهمني عاديني، مواطنني ذلك بعد
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وصوب حدب كل من دعاوى الفيدرالية املنظومة عىل وانهالت اليشء.8 بنفس القيام
التي املواقع أحد ذكره ملا ووفًقا الفيدرايل. والنرش التأليف حقوق قانون عىل مبنية
األمريكية، التسجيالت صناعة رشكات اتحاد قبل من املرفوعة القضائية الدعاوى تراقب
فتاة بينهم من شخًصا، ١٧٥٨٧ قاىض قد االتحاد كان ،٢٠٠٦ يونيو شهر بحلول فإنه
٢٥٠٠ من يقرب بما بعث قد االتحاد كان بعام، وبعدها متوفاة.9 وجدَّة عاًما ١٢ عمرها
مهدًدا البالد، أنحاء جميع يف أخرى جامعة وعرشين ثالٍث إىل التمهيدي للتقايض خطاٍب
الطالب، يمارسه الذي القانوني غري التنزيل عىل بناءً إجراءات من يلزم ما باتخاذ إياها
وتزامنت والنرش.10 التأليف حقوق قانون بحماية يتمتع ملحتوى االتحاد، زعم حسب
حقوق حول التقايض حجم يف ٪٢٥٠ بنسبة زيادة حدوث مع القانونية التهديدات تلك
فيما مشابه نمط وانترش سنوات.11 ست خالل الفيدرالية املحاكم يف والنرش التأليف
األوروبي املقابل (وهو الصوتية التسجيالت لصناعة الدويل االتحاد ذكر فقد البحار؛ وراء
بحلول وذلك بلًدا، ١٨ يف شخص آالف عرشة من أكثر قاىض أنه األمريكي) لالتحاد

12.٢٠٠٧ عام يف القضايا من واملزيد باملزيد االتحاد ووعد .٢٠٠٦ عام نهاية
ورصيحة: بسيطة صارت قد الصناعة نظر وجهة كانت القرن، هذا بداية ومع
للتهديد مرة)13 آخر منذ األقل (عىل قبل من الفنية املصنفات صناعة تتعرض لم حيث
استخدام لتنظيم هائل جهد بذل يف الحكومة ترشع لم وما الحديثة. التقنيات قبل من
لجزء سقوًطا معناه يكون سوف الرقمية التقنيات نهوض فإن التقنيات، تلك وانتشار

الصناعة. تلك من كبري
املصنفات: صناعة بها دفعت التي الحجة مع األقل عىل تتفق حينذاك األرقام كانت
بنسبة املوسيقية للتسجيالت العاملية املبيعات هبطت ،٢٠٠٢ من األول النصف بانتهاء
وعانت .٪١١٫٢ بنسبة الوحدات من الشحنات حجم وانخفض الدوالرية، بالقيمة ٪٩٫٢
سوني وأخربت التوايل. عىل الثالث للعام املبيعات انخفاض من عامليٍّا التسجيالت صناعة
٪١٣–١٥ بنسبة املوسيقى مبيعات من اإليرادات انخفاض تتوقع بأنها مستثمريها
عىل ثابت بمعدل املبيعات انخفضت أيًضا املتحدة الواليات «ويف :٢٠٠٣ عام يف أخرى
بالقيمة ٪٨٫٢ بنسبة املسجلة املوسيقى مبيعات فهبطت املاضية، الثالث السنوات مدى
عىل بالالئمة العناوين وألقت الوحدات.»14 من الشحنات حيث من و١١٫٢٪ الدوالرية
وحده.15 ٢٠٠٢ عام خالل دوالر مليارات بخمسة تقدر لخسارة تعرضها يف القرصنة

سوءًا.16 تقل ال األحدث واإلحصائيات
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آمنوا — ذلك نحو أو ٢٠٠٢ عام يف األقل عىل — الصناعة بتلك يعملون من أغلب
معظمهم آمن وبالتايل الرقمية. التقنيات طبيعة ظل يف تفاديه يمكن ال أمر القرصنة بأن
األطراف نحو الرقمية التكنولوجيا توجه أن إما أمرين: بني خياًرا تواجه الصناعة بأن
لتشاهد وتجلس السائد، التيار هي تصبح بأن لها تسمح أن وإما الصناعة، لتنقذ

تنهار. وهي الصناعة

أخرى مرة الطبيعة صياغة إعادة (2)

جوبز بني القرصنة، ضد الحرب تلك ذروة ففي مختلًفا؛ شيئًا جوبز ستيف علمهم ثم
هي الرقمية للتكنولوجيا «الطبيعة» أن وهو نظريٍّا: فيه يجادلون كثريون كان ما عمليٍّا
بطريقة األصل يف مشفرة اإلنرتنت تقنيات كانت به. ر تشفَّ الذي األسلوب مع تتوافق أنها
بوضع تغيريها يمكن الطبيعة هذه لكن كاملة، مجانية نسخ عىل الحصول من تمكن
رقمية رموز تشفري إعادة أمكن وهكذا مختلفة. تصاريح بداخلها مدمج مختلفة، شفرة
ورشح توزيعها. سوق الستعادة التحكم من األقل عىل كاٍف بقدر فقط القراءة لثقافة
لإلنرتنت. املجاني التوزيع مع بفاعلية تتنافس أن باستطاعتها السوق هذه أن جوبز

٢٠٠٣ عام يف انطالقه بعد ذلك. عىل الدليل هو تيونز» «آي موسيقى متجر وكان
و٢٫٥ سنوات، ثالث خالل يف أغنية مليار من أكثر املوقع ذلك عىل من أنزلت مرة، ألول
آي رموز فإن رقمية، كانت تيونز آي موسيقى أن ومع سنوات.17 أربع خالل أغنية مليار
استخدمت وقد توزيعها. (إعادة) من الحد إىل تهدف تقنية احتوت الرقمية للثقافة تيونز
الحقوق إدارة تكنولوجيا من نوع وهي النظيف، اللعب أي بالي»؛ «فري (تسمى شفرة
الشفرة تلك وكانت فقط. القراءة لثقافة الرقمية الرموز شفرة صياغة إعادة يف الرقمية)

محاكاتها. إىل املرتددة املصنفات لصناعة الفرصة لدفع كافية صياغتها املعاد
الحقوق إدارة تكنولوجيا شفرة غرس من أول آلبل التابع تيونز آي متجر يكن لم
رشكات أن جوبز فهم ذكاءً. األكثر فقط كان لقد يقدمه.18 الذي املحتوى يف الرقمية
نجاح ذلك، من (واألهم تيونز آي نجاح وجاء التحكم. من شيئًا تطلب املوسيقي التسجيل
املمكن من التحكم» من «شيئًا إن تقول حقيقة من عملية) بطريقة به املرتبط بود آي
لكل تيونز آي موقع محتوى نرش بسهولة يمكنك ال املثايل». «التحكم من أقل يكون أن
فسوف قليًال النت يف بحثت لو أنك من الرغم عىل العنكبوتية، الشبكة يتصفحون من
لقد تيونز. آي موقع من النغمات تحرر كي إليها تحتاج التي الشفرات جميع عىل تعثر
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من أبطأت فلقد الرسعة: من يقلل مطب مجرد الرقمية الحقوق إدارة تكنولوجيا كانت
تباع كي املوسيقية للمصنفات الفرصة إلتاحة كافيًا كان بقدر القانوني غري االستخدام

األسواق. يف
املحتوى صناعة أنقذت التي هي وحدها جوبز عبقرية أن هنا كالمي معنى ليس
تتذكر لعلك رشكة. قضية من جاءت مهمة قانونية دفعة املتجر تلقى فقد عثرتها. من
القيام من البعض مكنت التي «القرصنة» بسبب نابسرت قاضت التسجيالت رشكات أن
إياها متهمة التسجيالت، رشكات عىل رفعتها مضادة قضائية بدعوى نابسرت وردت بها.
حاجة يف الرشكات كانت اإللكرتوني.19 ملوقعها املحتوى بيع عدم عىل بينها فيما باالتفاق
من أكثر يحمل ال تشغيل نظام عىل أجريت تجربة وبدت التهمة، تلك من يحميها لغطاء

تيونز. آي ولدت وهكذا كاٍف. بقدر آمنة األسواق يف املطروح املحتوى من ٪٥
الفكرة ساند تيونز آي نجاح فإن الحوافز، من الخليط أو الحافز، كان أيٍّا ولكن
الذي النموذج ذات عىل رقميٍّا يباع أن املمكن من املحتوى من واسًعا حيًزا بأن القائلة
ورسعان املبيعة. النسخ عدد قياس طريق عن العرشين: القرن يف املحتوى صناعة ساد
الربامج ثم املوسيقية الفيديو كليبات ثم الكتب، لتشمل عروضها يف تيونز آي توسعت ما
مختلفة نماذج مقدمني املسار، نفس آخرون واتبع السينمائية. األفالم وأخريًا التلفزيونية،
رشكات ميوزيك إي موقع أقنع الثقافة. «يبيع» ذلك مع يزال ال الجميع لكن البيع، لثقافة
موقع وباع الرقمية. الحقوق إلدارة تكنولوجيا أي استخدام دون التنزيالت ببيع مستقلة
عملية عىل يعتمد نموذج يف الرقمية الحقوق إدارة بتكنولوجيا محمية تنزيالت رابسودي
توازن عىل العثور هو تلك من ناجح مثال كل نجاح مفتاح وكان املوقع. يف االشرتاك
واملبدعني. املستهلكني من كالٍّ تريض التي والسيطرة املصنف عىل الحصول عملية بني
ثقافة بأن الصناعة تلك يف املتشككني املسئولني النماذج من الخليط هذا أقنع ما ورسعان
يف انتعاشة حدثت ما ورسعان والعرشين. الحادي القرن يف مستقبل لها فقط القراءة
سوق واستغالل نرش لتحسني سبل عن للبحث تهدف القرن، دخول مع االستثمارات

الرقمي. العرص يف فقط القراءة
الظهور. يف لتوها اآلن ترشع فالرشكات املرتقبة؛ االحتماالت تخيل الصعب من ليس
الحادي القرن فإن عامة، بصفة متاحة الثقافة جعل قد العرشين القرن كان وإن
املخزون تكلفة انخفاض فمع العالم. مستوى عىل متاحة يجعلها سوف والعرشين
«مبدأ من نستقيه الذي الدرس وهو املخزون؛ ذلك خليط حجم يزداد الراكد، السلعي
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زيادة ومع السادس. الفصل يف التفصيل من بمزيد لها سنتعرض الذي الطويل»، الذيل
خذ الرقمية. التقنية عرص يف يزدهر أن يمكنه الذي الثقايف التنوع ينمو الخليط، حجم
التنوع حجم نفس تخيل واآلن الكونجرس. مكتبة يف املوجودة الكتب جميع مثًال عندك
إليه، الوصوُل املتاح من هذا كل أن ذلك بعد تخيل ثم والصور. والفيديو، املوسيقى، يف
ينبغي التي العقبات من الكثري هناك أن ريب ال مكان. أي ويف الناس، لكل لحظة، يف
يف سنرى فكما تقنية، ليست العقبات أن غري كهذا. عالم إىل للوصول عليها التغلب
األعباء تلك من التخفيف املمكن من كان وإذا تنظيمية. عقبات مجرد هي التاسع، الفصل
وبعد وتزدهر. تنمو أن فقط القراءة لثقافة جديدة صناعة استطاعة يف فإن الترشيعية،
العرشين بالقرن عالقتها إىل ننظر فسوف باالزدهار، لها سمح لو اآلن، من عام مائة
األخوان قدمه الذي االخرتاع وبني ٧٧٧ البوينج الطائرة بني العالقة إىل ننظر مثلما تماًما
العرص يف فقط القراءة لثقافة رائًعا مستقبًال يعد وهذا دومونت! سانتوس ألربتو أو رايت

الرقمي.

تشفرينا إعادة (3)

التغيري سيطرأ وإنما وحسب، األعمال عالم عىل التغيري يقترص لن املجاالت، تلك نمو ومع
الثقافة. عىل الحصول أسلوب يف تفكرينا أسلوب من تغري فسوف أيًضا. نحن علينا

به. املسلم قبيل من نعتربها كنا أموًرا تغري وسوف
والسينما التلفزيون أفالم إىل نصل كنا العرشين، القرن خالل املثال: سبيل عىل
عىل كان والسينما، التلفزيون حالة ففي للكتب. وصولنا أسلوب عن مختلفة بطريقة
ما وبقدر املوزع. وضعه الذي الزمني الجدول وبني الزمني جدوله بني يوفق أن املشاهد
«لتوجيه» أدوات «القنوات» كانت طبيعيٍّا. ذلك بدا التكنولوجيا؛ من قدًرا يتطلب هذا كان
الزمني الجدول معد وكان آخر. خليط دون املحتوى من معني خليط مشاهدة نحو الناس
من «املشاهد» يمنع بحيث للخليط، بتنويعه جمهوره عىل املحافظة جاهًدا يحاول الذكي

أخرى. قناة نحو والتحول التجوال
ففي مختلًفا؛ الكتب عىل الحصول أسلوب كان الزمنية، الفرتة نفس خالل أنه إال
سبيل يكون أن األقل) عىل العرشين القرن (يف «الطبيعي» التوقع كان الكتب، حالة
مكتبة، داخل نتجول كنا فعندما الزمني. جدولنا وفق متاًحا املحتوى عىل الحصول
تلك داخل متوفًرا نريده ما يكن لم فإذا حينذاك. نبتغيه ما عىل الحصول نتوقع كنا
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املتبادلة االستعارة عمليات خالل من نسبيٍّا رسيًعا عليه الحصول نتوقع كنا املكتبة،
نقدم سوف «آسفة، إليها: دخولك أثناء لك قالت ما مكتبة أمينة أن ولو املكتبات. بني
إلينا فعد األدبية، األعمال مطالعة أردت وإذا أدبية. غري أعماًال الظهرية بعد فرتة خالل
ما املكتبة عليك تميل أن فكرة إن غضبًا. ستستشيط أنك بد فال مساءً» الخامسة بعد
أمًرا يعد سوف مختلفة، بصورة األمر لنعرض أو الحنق. تثري ستقرؤه ومتى ستقرأ
نفس يمارس أن نارش؛ أو الكتب لبيع مكتبة أو عامة مكتبة أي قبل من للغضب مثريًا
عىل األفالم وموزعو التلفزيون محطات تمارسها التي الكتب عىل الحصول عىل السيطرة

والفيديو. األفالم مصنفات
إىل والسينمائية التلفزيونية األعمال تتحول سوف والعرشين، الحادي القرن يف
األسلوب بشأن توقعاتنا تصبح سوف أخرى، مرة أو للكتب. حدث مثلما الرقمية الصيغة
لدينا التي التوقعات ذات هي فيديو مصنف عىل الحصول من خالله من سنتمكن الذي
الزمني جدولك لتوفيق مضطر أنك فكرة تبدو وسوف الكتب. عىل الحصول بشأن اآلن
لالنتظار اضطرارك فكرة تبدو وسوف سخًفا. أكثر فكرة للموزع الزمني الجدول مع
عن تنم فكرة مجرد التلفزيونية الربامج أفضل تشاهد كي الرئييس» «املشاهدة لوقت
أن تريد ما اختيار يف الحرية لديك تكون أن الحرية معنى يكون سوف «الفاشية».
قراءة يف حريتك معناها القراءة حرية أن مثلما تماًما تختاره، الذي التوقيت يف تشاهده
ولكن «مجانًا». ذلك يكون أن يشرتط ال الحالتني، كلتا ويف ذلك. يف ترغب عندما تريده ما

آخر. لشخص الزمني الجدول وليس أنت، جدولك وفق األمر سيتم الحالتني، كلتا يف
الغباء «من أنه يرون الذين أطفالنا، لدى يكون ما بأوضح ذلك نرى أن ويمكننا
أرادوا كلما متاحة غري لديهم املفضل التلفزيوني مسلسلهم حلقات تكون أال ا» حقٍّ
أجهزة صارت حيث املنطق؛ ذلك يفهمون بدءوا سنٍّا األكرب املشاهدون وحتى مشاهدتها.
يوم بعد ويوًما يوم. بعد يوًما التواجد شائعة وتيفو يف تي ريبالي مثل الرقمية التسجيل
كان الذي العهد ذلك نتذكر أن املدهش من يبدو — أمثايل من للعجائز بالنسبة حتى —
معني. تلفزيوني برنامج فيه سيعرض الذي التوقيت عىل جدولنا نضبط أن فيه علينا
عىل — فرصة هناك تكن ولم الحال. هو هذا كان لكن حلقة، تفوتك أن سخيف يشء

لها. إعادًة تشاهد لكي — املوسم هذا خالل األقل
بصورة يتحقق أنه كما ببطء، يتحقق طلِبه حاَل تطلُبُه ما عىل الحصول ع توقُّ إنَّ
(بمعنى األمثل الوصول يبدو سوف معينة، نقطة عند لكن آخر. إىل جيل من تتفاوت
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بديهيٍّا، يبدو وعندما بديهيٍّا. أمًرا أردته) كلما تريده ما عىل الحصول عىل القدرة
أنه بدوره، يعني سخيًفا، وكونه سخيًفا. يبدو سوف التوقع ذلك يقاوم يشء أي فإن
األخيار وحتى عليه. الحصول تعرقل التي القواعد لكرس مستعدين منا الكثريين يجعل

سخيفة. القواعد فيه تبدو عالم يف قراصنة إىل سيتحولون
.٢٠٠٧ عام األوسكار جوائز توزيع حفل يف بنفيس يحدث األمر هذا شاهدت
كان السينما)، نجوم يف أتمسح ال أنني معناه (بما باملصادفة وقعت عجيبة فألسباب
كي بشدة متشوًقا كنت لذلك ٢٠٠٧؛ عام األوسكار لجائزة مرشحان صديقان لدي
أملانيا، يف األكاديمية إجازتي أميض كنت العام، هذا يف لكن الجوائز. توزيع حفل أشاهد
أشاهد كي صباًحا الثالثة يف لالستيقاظ يدفعني كي الكايف بالقدر هذا شوقي يكن ولم
الربنامج، لتسجيل الفيديو جهاز بربمجة قمت ولهذا لنفسها؛ هوليوود دعاية من ساعات

استيقاظي. حال النتائج أشاهد أن متوقًعا فرايش إىل آويت ثم
ذلك، ومع أحمَق. لست نفسه الوقت يف لكنني التقنية، النواحي يف عبقريٍّا لسُت
رغم وهكذا، بالتسجيل. يقم لم الفيديو جهاز فإن يبدو، ما عىل دوًما الحال هو وكما
أمل بخيبة أصبت بالفعل، األوسكار جائزتي عىل صديقيَّ حصول خرب قراءة من تمكني

يفوزان. وهما مشاهدتهما من أتمكن لم ألنني شديدة؛
كان اإلنرتنت. شبكة عىل األوسكار جوائز موقع إىل تحولت أن األول فعيل رد كان
فقلت املحتويات. من أطنان مع تنقرها، نقرة كل مع تتغري جذابة إعالنات املوقع عىل
الجوائز. تسليم احتفال يصور للعرض متاًحا فيديو مقطع يملكون أنهم بد ال لنفيس
األصول من يعد األوسكار جوائز واحتفال لنفيس. قلته ما هذا ،٢٠٠٧ عام يف نحن
فإنه ،٢٠٠٧ فرباير يف الربنامج مشاهدة عىل كثريين حرص رغم أنه بمعنى املستهلكة؛

مارس. شهر يف تقريبًا أحد به يهتم لن
جميع إن حيث «حرٍّا»؛ لنقل (أو مجانًا الحقيقي االحتفال يقدم لم املوقع أن غري
إىل تحولت لهذا بمقابل؛ حتى وال بإعالنات) محاطة تعرض كانت املوقع عىل املحتويات
ولكن الجوائز. توزيع حفل تنزيل مقابل يذكرونها تكلفة أي لدفع ا مستعدٍّ تيونز، آي
نطاق ذلك بعد فوسعت الحفل. تيونز آي لدى يكن لم إذ مبتغاي؛ أجد لم أخرى، مرة
عليها موجوًدا الربنامج يكون أن يمكن التي األخرى البديهية األماكن من لعدد بحثي

الحظ. يسعفني لم جديد من ولكن للبيع.
يمكن من أشاهد كي يوتيوب موقع إىل توجهت عادًة؛ به أقوم ال شيئًا فعلت وهكذا
خالل ويف األقل. عىل جائزتيهما يتسلمان وهما صديقيَّ تظهر مقاطع لديه يكون أن
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تملكتني وقد فشاهدتهما ، بصديقيَّ الخاصني املقطعني عىل عثرت قد كنت دقائق، خمس
غامرة. فرحة

كثريون أنزل وقد مختلفة). كانت مربراتهم أن (إال فعلت مثلما فعلوا كثريون هناك
لألعمال مديًحا أو انتقادات، أو تعليقات، مضيفني مدوناتهم، يف ودمجوها املقاطع تلك
فوق يوتيوب مقاطع مع روابط مضيًفا أيًضا، ذلك أنا فعلت وقد الجوائز. نالت التي
ذلك بعد لكنني باألوسكار. الفائزين بصديقيَّ متباهيًا التايل اليوم مدخل يف مدونتي
يوتيوب ومستخدمي املدونات أصحاب ضد ُحركت التي القانونية اإلجراءات عن قرأت
نحو عىل أفهم كنت محاميًا باعتباري أنني ورغم الجوائز. حفل من أجزاء وزعوا الذين
القرن يف يعيش مواطنًا باعتباري فإنني املحتوى، مالكو به خرج الذي االدعاء دقيق
من تربيرها يمكن ال الغريزة هذه أن وبرغم مندهًشا. أزال ال كنت والعرشين، الحادي
يعيش الذي العميل الشخص جوهر تعد فإنها هذا)، يومنا يف األقل (عىل القانونية الناحية
له متاًحا رشاءها اجعل أشيائك، عىل أحد يستويل أن تريد تكن لم إذا الرقمي: العرص يف
عىل العثور حاولت عندما وحقيقًة، امُللبى. غري الطلب صورة يوتيوب ويجسد بسهولة.
عندما ذلك يف فيها فشلت التي املرات كانت يوتيوب، عىل مهمة عاجلة ألخبار مقاطع
إىل فالوصول الخاص. موقعه عىل متاًحا املحتوى هذا نفس جعل قد املحتوى مقدم كان
الوصول ولكن مجانًا. إليه الوصول بالرضورة ليس اليوتيوب. جيل شعار هو املحتوى

وحسب. إليه
الوصول بعملية املحيطة التوقعات اتجاه تغري سوف الرقمية التقنيات فإن هنا ومن
ذلك عىل مثال كذلك. أخرى أسواق تغيري عىل التغيريات تلك تعمل وسوف للمحتوى.
فقط القراءة ثقافة أشكال جميع تكامل عىل مثالية بصورة عمل الذي بود، آي جهاز
يكتفي ال الجهاز هذا نجد أن إىل باطراد بنا التكامل هذا يؤدي ولسوف واحد. جهاز يف
الوصول سبيل تيرس عاملية، دخول نقطة وإنما فيديو، مشغل أو موسيقى، مشغل بكونه
كي مًعا األجهزة من العديد تتنافس ولسوف نشاء. وقت أي يف نريده يشء ألي امليسور
غري كفاءة ذات أداة تنتج سوف املنافسة تلك أن املؤكد ومن الجهاز. هذا مثل تصري

الثقافة. من متسع نطاق إىل وصولنا وتحمي وتقيس تيرس عادية
يف غرفة مثًال لنأخذ كذلك. أخرى أسواق يف تغيريًا يحدث سوف بدوره، التغيري، وهذا
التليفزيون أجهزة توفري عىل تنافسرشس اآلن هناك املستوى، الرفيعة الفنادق يف فندق:
خالل أجد كي أمامي الذي االحتمال ما سببًا. لهذا أرى ال الواقع يف الجودة. فائقة
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والخمسني املائة عىل للتو عرضه يبدأ شيئًا النوم إىل خلودي تسبق التي الثالثني الدقائق
نظري وجهة من مشاهدته؟ يف فعًال أرغب اليشء هذا ويكون الفندق، يقدمها التي قناة
يشغل دوالر ألفي سعره يبلغ الذي املسطحة الشاشة ذو التليفزيون هذا األقل، عىل أنا،

الفندق. غرفة داخل جدوى دون حيًزا
نفس فإن املثالية، إىل قبل من رشحتها التي العاملية الوصول أجهزة تطور مع لكن
مشاهدة من تمكيني أجل من الدوالرات آالف إنفاق نحو الفنادق تدفع التي املنافسة
بآلة دخويل جهاز لربط بسيطة وسيلة تقديم نحو ستوجهها التي هي التسوق، قناة
تعرض أو تضخم بسيطة منصات هناك ستكون املستقبل يف أنه املؤكد من عرضهم.
املطاعم (وكذلك الفنادق إن بود. آي يشبه جهاز خالل من إليه تصل الذي املحتوى
عظيمة تحتية بنية توفري عىل ذلك بعد اهتمامها تركز سوف والحانات) والطائرات

املحتوى. سيجلب الذي هو واملستخدم لروادها.
مكتبة (مثًال، يشء. أي إىل وقت، أي يف بالوصول يطالبون سوف املستخدمون إذن
آي (مثًال، حمايته أو قياسه أو الوصول ذلك لتوفري تقنيات تظهر ولسوف الكونجرس).
تلك ستوفر هل تسود؟ سوف الثالث املحتوى إىل الوصول ُطُرز أي ولكن .(٢٠٢٠ بود
املستخدم بتمكني أو املحتوى، عىل االستحواذ بمجرد سواء ببساطة، الوصول األجهزة
عملية تقيس بحيث املوسيقى، صندوق مثل ستكون أم معينة؟ قناة نحو التحول من
يف بجندي أشبه ستكون إنها أم تشغيل؟ أو تنزيل كل عن معينة قيمة وتخصم الوصول
من أمام الدخول وتحظر عليه، الدخول يتم الذي املحتوى سرتاقب فهل عسكرية، وحدة

املالئمة؟ االعتمادات يملك ال
جميعها. األشياء بثالثة تقوم سوف أنها ما، حد إىل والصحيحة، امليسورة، اإلجابة
الثالث. أهمية مدى وما الثالثة، تلك من يشء أول أهمية مدى ما هو املشوق الجزء أن غري
املحتوى من كثريًا أوسع نطاق دعم من السوق تمكن سوف الرقمية التقنية أن إحسايس
تقايض دون ببساطة تعني «مجاني» (حيث اآلن شخص أي يتوقع مما «املجاني»
الرقابة عىل تعتمد التي النماذج مقاومة الرقمية التقنيات تواصل وسوف مقابل)؛ أي
الرسيع واالختفاء به». املرصح غري «االستخدام من لحمايتها مالكيها قبل من الغليظة
عىل األخرية.20 النقطة تلك عىل الدليل هي للموسيقى الرقمية الحقوق إدارة لتكنولوجيا

األوىل. النقطة عىل هنا الرتكيز أود ذلك مع أنني
مدعوم «مجاني» محتوى عن عبارة العرشين القرن يف التجاري البث نموذج كان
اإلعالنات بها تدعم التي السبل العرشين القرن تقنية حدود قيدت لقد باإلعالنات.
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ديموغرافية بني تقريبية مواءمة عملية وتجري تقطع. الربامج فكانت املجاني. املحتوى
قنوات سوى به توجد ال عالم ويف تبث. التي اإلعالنات وبني الربنامج مشاهدي جمهور
(كل الدفع عىل ترغمهم االخرتاق عىل كافية قدرة اإلعالنات تلك لدى كان نسبيٍّا، قليلة

واملعلن). الشبكات من
من واسع لنطاق يبث أن املعلن فعىل للعيان: واضحة التقنية تلك يف والحدود
إمكان يف فليس نسبيٍّا. ضعيفة محدد هدف نحو اإلعالنات توجيه عىل والقدرة البرش،
أن كما شاهده. عندما فعله الذي وما اإلعالن شاهد من يعلم أن األمر حقيقة يف املعلن
الربنامج. عىل أقحمت فقرة باعتبارها إليها ينظر اإلعالنية رسالته أن دوًما مدرك املعلن
لكثريين بالنسبة تمثل كانت نحوها، أو دقيقة ثالثني كل تجيء اإلعالنات كانت عندما
زمن إجمايل من ٪٢٥ نسبة اإلعالنات زمن يشكل عندما ولكن ترحيب. محل اسرتاحة
فهم يف تبدأ أن يمكنك املعدل، بهذا أنه (الحقيقة دائم. ضيق مصدر تصبح فإنها البث،
من دقيقة عرش ثمانية أن فلو اإلعالنات: من الخايل التليفزيون لرشاء سوق وجود سبب
فسيكون ممكن، أجر أقل وفق وقتك قيمة قدرت لو وحتى إعالنات، عن عبارة ساعة كل

اإلعالنات.) مشاهدة تتجنب كي دوالًرا ١٫٩٩ تدفع أن حينئذ املجدي من
التقنيات يد عىل التناظرية فقط القراءة بثقافة املحيطة القيود أزيلت مثلما ولكن
العرشين القرن يف وجدت التي اإلعالنية القيود عىل يُقىض أن أيًضا املمكن من الرقمية،
هذا من املستفادة الدروس انتشار ومع الرقمية. والعرشين الحادي القرن تقنية يد عىل
عىل املجاني الدخول أن سيدركون الذين املحتوى مقدمي أعداد تتزايد سوف التغري،
ومن املشاهد. عن للغاية ثمينة بيانات جمع معناه املجاني فالدخول ثماره. يؤتي املواقع

بكثري. فعالية أكثر إعالنية تقنيات إىل البيانات تلك ترتجم أن املمكن
عن تعرفني أمازون إن كمثال. أمازون رشكة أخذت ما إذا بديهية النقطة تلك تبدو
يمكنه أحد فال العالم. هذا يف شخص أو يشء أي من أكثر حرص يف تراقبني ألنها قرب؛
أمازون ألن وهذا منها؛ رشائها يف أرغب أن املحتمل من التي لألشياء أفضل قائمة انتقاء
يف أرغب أن املحتمل من نوع أي اآلخرين الزبائن أنماط من تعلم وهي أبتاعه. ما تراقب
السعادة منتهى يف وأكون تفضيالتي. عن ثرية صورة رسمت لقد التالية. املرة يف رشائه

يهمني. قد شيئًا عيل تقرتح وهي إليها أنصت عندما
الخصوصية بشأن اإلنذار أجراس أن (أعلم عنك. البيانات نفس بها شبكة تخيل إذن
تخيل الكتاب.)21 هذا يف قضيتنا ليست لكنها بالطبع، مهمة قضية وهذه تنطلق، سوف
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توقفت التي التلفزيونية الربامج أو تصفحتها التي اليوتيوب مقاطع جميع بمشاهدة أنك
الصورة ثراء بنفس لتفضيالتك وصفية صورة بناء يف الشبكة بدأت ملشاهدتها، بالفعل
محتواها تسوق أن يمكنها الصورة، تلك الشبكة تكون وبينما أمازون. كونتها التي
القيمة، هذه ينتج ما هو للمحتوى الوصول إن اليوم. أخرى شبكة أي تفوق بفاعلية

القيمة. هذه من يحد إليه الوصول وتقييد
أساتذة ألن وليس الواقع، أرض عىل الثالثة النقطة هذه ستتحقق ما رسيًعا
إللقاء مطلًقا حاجة توجد ال األسواق: يف الرائع األمر هو هذا عنها. يكتبون متحذلقني
خالل من قيمة عن البحث نحو تلقائيٍّا مدفوعة فاألسواق التنافسية. السوق عن محارضة
الجيل عمالقة قبل من تشن بمعارك يتميز عرص كل أن ريب وال اآلخرين. مع التنافس
يًدا «وكأن املال. لجمع األفضل األسلوب أمام يتهاَوْون ما دائًما العمالقة أن غري السابق.
السنوات خالل الثقافة عىل الحصول طبيعة من جذريٍّا ستغري السوق هذه يف خفية»
الخميس يوم فيه يكون عالم فهم عن أطفالنا يعجز سوف لذلك، ونتيجة التالية. العرش
الخامسة الساعة الجمعة يوم من الثقافية الناحية من أهمية أكثر مساءً العارشة الساعة

صباًحا.
واضعي بأن القول به أقصد أكن لم الخفية»، «اليد سميث آدم تعبري استعرت عندما
يعلمنا األمم» «ثروة سميث كتاب إن هنا. بشأنه يقلقون ما لديهم يوجد ال السياسات
تتكيف، األسواق تلك أن غري األسواق. تمتلكها التي التكيف عىل الهائلة القدرة عن شيئًا
القدر تخصيص ضوء يف الشبكات»، «ثروة بينكلر يوشاي كتاب بقوة يعلمنا حسبما
الحقوق تخصيص عدم عىل يحرصوا أن السياسات واضعي فعىل الحقوق. من األسايس
عىل النطاق، حقوق من التكلفة باهظ غطاء فوجود توهنها. أو املنافسة تشوه بطريقة
ويدفع املنافسة يخنق أن يمكنه والنرش، التأليف لحقوق كفء غري سوق أو املثال، سبيل
العوامل. تلك ينظموا أن السياسات واضعي عىل ويجب له. لزوم ال تركيز نحو األسواق

خفية. يد بواسطة «تحل» لن فهي
هو يقع سيايس خطأ أهم فإن هنا، ها إليها أسعى التي األهداف يخص فيما لكن
السبيل بأن القائل الرأي يوجهها سياسة سوزا: بها نادى التي الغريزة يخمد الذي ذلك
خارًجا أمًرا والكتابة القراءة ثقافة من تجعل أن فقط القراءة ثقافة حماية نحو الوحيد
تقريبية صورة أرسم أن أود التايل الفصل ويف خاطئ. خيار الخيار فهذا القانون. عن
عن االبتعاد رضورة سبب بالتحديد نفهم كي تحفيزنا شأنها من والكتابة القراءة لثقافة

الخاطئ. الخيار ذلك
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طالب أحد تعقيًدا) أكثرهم (وربما الجامعية دراستي أثناء إيل األصدقاء أقرب من كان
الكتابة فيه تكون درايس فصل كل يف أنه والحق عبقريٍّا. أديبًا كان اإلنجليزي. األدب
لم فإنه األخرى، الفصول باقي يف أما البالء. يكون ما كأحسن يبيل كان للتقييم، معياًرا

كذلك. يكن
نسميها أن ألمكننا موسيقى، كانت لو مميز: أسلوب ذات بن كتابات كانت
رقمية، كانت ولو املناظر)، (تجميع الكوالج بفن لسميت رسًما، كانت ولو مقتطفات.
الغري. كتابات من االقتباس عىل مبنية يكتبها فقرة كل كانت مزيًجا. نسميها أن ألمكننا
حجته يبني كان أنه غري بروست. أو هيمنجواي عن يكتبه الذي املوضوع يكون قد
كلماتهم فكانت حولهم. تدور مناقشته كانت الذين األدباء من مقتبسة عبارات باقتطاع

حجته. تصنع التي هي
والعناية فاملوهبة فيها، يكتب كان التي املجاالت يف بحق ذلك عىل كوفئ ولقد
أن إىل يعود نجاحه كان الفهم. عىل لقدرته مقياًسا كانتا أسلوبه عليهما برهن اللتان
كلماته تكن لم بصورة املقصود املعنى يوضح كان السياق، وسط لالقتباسات، إدراجه
الرسالة تتجاوز ملعرفة امتالكه بجالء يوضح اختياره وكان لتحقيقها. كافية وحدها
قرأه نص من يبني أن يمكنه الذي هو فقط مهارًة األكثر فالقارئ النص. يعرضها التي
لقد استثنائي. نحو عىل متأنيًا قارئًا كان أنه تبني بن كتابات وكانت يرشحه. آخر ا نصٍّ

رائًعا. كاتبًا املتأنية قراءته منه صنعت
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جوهًرا أسلوبه كان فقد اإلنجليزي؛ األدب ندوات يف فقط ليس بن أسلوب كوفئ
لو املعنى من خالية تبدو قد العظيمة القانونية املذكرة إن القانون. يف املتميزة للكتابة
ما أنه لو كما اآلن ويقدَّم سابقة، دعاوى من مأخوذ يشء فكل وحدها؛ عليها اعتمد
يكن لم الذي املعنى توضيح يف اآلخرين كلمات تستخدم أيًضا هنا بشأنه. جديد من
منه يقصد واملزج مًعا. مزجها يعاد القديمة فالقضايا مبارشًة. يقصدونه اآلخرون هؤالء

محاميًا.) اآلن يعمل بن أن هنا أذكر أن املالئم (من جديد. ليشء الوصول
أجًرا يعد ذاته حد يف االقتباس أن غري مطلوب. االقتباس بالطبع، الحالتني، كلتا يف
عىل منه مطلوب بأنه يؤمن الكتابة من عيشهم يتكسبون ممن أحد يوجد وال كافيًا.
دائرة راَسَل بن أن ولو البسيط. األجر هذا يتجاوز ترصيح أي عىل الحصول اإلطالق
يف األجراس» تقرع «ملن رواية من باالقتباس له السماح طالبًا هيمنجواي إرنست إرث
بالدائرة. املسئولون املحامون َلتضايَق بالكلية، دراسته أثناء يكتبها كان التي موضوعاته
عبارات يقتبس كي لترصيح بحاجة أنه يظن الذي األحمق ذلك من تعجب: يف ولتساءلوا

إنشاء؟! ملوضوع
من الفصل هذا نستهل ونحن عليه تركزوا أن منكم أود الذي السؤال هاكم إذن
من عبارات نقتبس كي لترصيح بحاجة أننا نظن أن «شاذٍّا» أمًرا كان ملاذا الكتاب:
القانون أن لو «نغضب» أن واجبنا) من (أو شأننا من وملاذا آخرون؟ ألفها نصوص
«اعتداء كتابه من عبارة اقتباس أردنا إذا ترصيًحا جور آل من نطلب أن علينا اشرتط
يشعر أن من (بدًال بالضيق ما كاتب يشعر وملاذا كتابته؟ نريد موضوع يف املنطق» عىل
كتاباته؟ من لالقتباس اإلذن منه طالبًا الثانوية املرحلة يف طالب به يتصل عندما بالفخر)
باملفهوم فالكتابة الكتابة. «طبيعة» ب شديد بوضوح تتعلق أرى، حسبما اإلجابة،
لإلبداع النهائية الصورة تعد ورق، عىل تخط كلمات عن عبارة أنها من لها التقليدي
الناخبون يذهب أن «ديمقراطي» كلمة من املقصود ليس أيًضا وهنا الديمقراطي.
وسائل عىل الحصول يف الحق املجتمع يف فرد لكل أن منها املقصود وإنما للتصويت،
جزء االقتباس أن نفهم ونحن عمليٍّا. يكن لم إن نظريٍّا، الكتابة، الجميع نعلم إننا للكتابة.
ونؤازرها املمارسة تلك نقيم أن املستحيل من يكون ولسوف الكتابة. تلك من جوهري
االقتباس، فحرية للغري. كالًما فيها نقتبس مرة كل يف ترصيح عىل الحصول اشرتطنا لو
بعبارة أو يكتبون. من كل لدى به مسلم أمر اآلخرين كلمات من اقتبس ما عىل والبناء
فيه يملك عالم يف تماًما طبيعي أمر به مسلًما أمًرا بن اعتربها التي الحرية أخرى،

الكتابة. يف الحق الجميع
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الكلمات تتجاوز كتابة (1)

بينها املزج املمكن من التي للتعبري الوحيدة الصورة ليست الكلمات أن البديهي من
يف هيمنجواي ألفه نص من االقتباس باستطاعتنا كان فإذا بن. صنعه الذي النحو عىل
لسام فيلم من جزء اقتباس بإمكاننا فإن نكتبه، موضوع يف األجراس» تقرع «ملن روايته
إمكاننا يف كان إذا أو نصنعه. فيلم يف لهيمنجواي األجراس» تقرع «ملن رواية عن وود
باستطاعتنا فإن فيتنام، عن غنائي عمل يف ديالن لبوب أغنية كلمات من مقاطع اقتباس
تلك عن نصنعه فيديو فيلم يف الكلمات تلك من غناها ديالن لبوب أغنية من نقتبس أن
معايري تكون أن املمكن من وكذلك املختلف. هو فقط املصدر واحد؛ فالترصف الحرب.
سليم؟ نحو عىل لصاحبه ينسب وهل اقتباس؟ مجرد بالفعل هو هل واحدة: اإلنصاف

جرٍّا. وهلم
شديدة اليوم لها الحاكمة املعايري فإن تلك، االقتباس أفعال تشابه رغم ولكن
ذلك سبب عن بدقة التعبري يمكنه شخص أي عىل اآلن إىل أعثر لم أنني وبرغم التباين.
جذريٍّا اختالًفا هناك إن لك يقول أن يمكنه هوليوود يف مؤهل محاٍم أي فإن األمر،
عىل مبنية وود سام صنعها نسخة من االقتباس وبني هيمنجواي من االقتباس بني
القضاة أسوأ أحد يَُعد قد من رأي فوفق املوسيقى: يف الحال ونفس لهيمنجواي. رواية
أصدرت — دايف توماس كيفني القايض — بالدنا يف العرشين القرن يف الفيدراليني
مقاطع اقتطعوا الذين الراب موسيقى فناني عىل «صارمة» بعقوبات أحكاًما املحكمة

يقول: القايض وكتب أخرى. موسيقية تسجيالت من

عاملنا يف ولألسف، التاريخ. فجر منذ اإلنسانية اتبعتها وصية ترسق» «ال
بذلك املتهمني أن األمر، وحقيقة دائًما. الوصية تلك تُتبَع ال املعارص التجاري
هذه يجعلوا أن يريدون والنرش التأليف حقوق عىل بالتعدي املتعلق الفعل
السبب لهذا وأنه املوسيقي، الوسط يف كاسح عمل الرسقة بأن تؤمن املحكمة
ال هنا، الوارد املتهمني مسلك أن إال يقرتفونه. فيما لهم العذر التماس ينبغي
كذلك تعديًا وإنما العرش، الوصايا من السابعة الوصية عىل فقط تعديًا يمثل

البلد.1 هذا يف والنرش التأليف حقوق قوانني عىل

تعد فإنها ال، أم مربرة التعبري من األشكال تلك تحكم التي املعايري كانت وسواء
التي الحريات من بأي تقر ال فهي النص. تحكم التي املعايري من بكثري رصامة أكثر
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جريدة يف مقاًال حتى أو للكلية، مقاًال يكتب وهو به مسلًما أمًرا كاتب أي يعتربها
نيويوركر.
ملاذا؟

ها قدراتنا، ثم ومن قدراتي، نطاق يتجاوز أمر السؤال هذا عىل الكاملة اإلجابة
من األشكال تلك بني واضحة اختالفات هناك بداية. نقطة وضع بمقدورنا أن غري هنا.
الفارق هو «الكتابة» من األنواع تلك يف تاريخيٍّا تهمنا التي االختالفات تلك وأبرز التعبري.
صنع فإن به، القيام الجميع يتعلم أمر النصوص كتابة أن نجد فبينما الديمقراطي.
سوى به يقوم ال — العرشين القرن فرتات أغلب طيلة — أمًرا ظل والتسجيالت األفالم
عىل الحصول يشرتط نظاًما نتخيل أن األيرس من كان أنه ذلك معنى وكان محرتفني.
حتى األقل، عىل ممكنًا كان كهذا فنظام موسيقية. قطعة أو فيلم من باالقتباس ترصيح

بالكفاءة. يتمتع لم وإن
أو صور، أو موسيقى، (أو فيلم باستخدام الكتابة تصبح عندما يحدث ماذا ولكن
ديمقراطية العرشين) القرن إىل تعود التي االحرتايف» «الخطاب من األخرى األشكال جميع
نيجاتيفالند، بفرقة العضو جويس دون وصف حد عىل النصوص؟ كتابة مثل مثلها
الديمقراطية إىل اإلبداع ووسيلة واملسلك األسلوب التقنية «تحول عندما يحدث الذي ما
عندما] يحدث الذي [ما الكوالج، بفن أشبه نحو] [عىل … قبل من نعهدها لم بطريقة

فنانًا؟»2 يصري أن اآلن شخص أي يستطيع
ينبغي هل اإلبداع؟ من النوع هذا تحكم سوف التي القوانني) ثم (ومن األعراف ما
أيًضا؟ الفيديو عىل الكتابة من به مسلًما أمًرا جميعنا يعتربها التي األعراف ترسي أن
أيًضا؟ النص عىل الفيلم عىل املطبقة األعراف تطبيق الواجب من هل أم املوسيقى؟ وعىل
الفيلم من الترصيح» «طلب أعراف مد يجب هل مختلف: بشكل التساؤالت لنطرح أو
إىل اليشء نسبة مع بحرية، «اقتبس أعراف مد يجب هل أم والنصوص؟ املوسيقى إىل

واألفالم؟ املوسيقى إىل النص من صاحبه»
االختيارات. به صغت الذي األسلوب البعض يقاوم سوف النقطة هذه عند
األفالم/املوسيقى/الصور وبني ناحية من النص بني ليس الفصل عىل يرصون سوف
العلنية أو التجارية العروض بني بالفصل سيطالبون وإنما أخرى. ناحية من
التجاري غري أو الخاص االستخدام وبني ناحية، من للنص/الفيلم/املوسيقى/الصور
بن صديقي يطلب أن يتوقع أحد ال أخرى. ناحية من للنص/الفيلم/املوسيقى/الصور
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موضوع يف كتاباته من بعض باقتباس له للترصيح هيمنجواي ورثة دائرة من اإلذن
مواضيع األقل) عىل اآلن (حتى أحد ينرش لن ألنه الكلية؛ يف طالب وهو يكتبه إنشاء
أن املثال، سبيل عىل ديزني، من أحد يتوقع لن النهج، نفس وعىل الكلية. يف بن إنشاء
من منزيل فيلم يف ليدرجه سوبرمان فيلم من مقطًعا يأخذ أب مع مشكلة أية لديه تكون

الحائط. عىل ماوس ميكي يرسمون حضانة يف أطفال مع أو تصويره،
التي الطريقة ليست هذه فإن التمييز، هذا عليها يبدو التي العقالنية برغم أنه غري
كانت سواء واحدة النص يف بن حرية أخرى، فمرة الحايل. الوقت يف القواعد بها تطبق
ويف الشعر). عن يكتب كان لو ربما، (إال، نيويوركر يف مقال أو للكلية إنشاء موضوع يف
ماوس ميكي يرسمون الحضانات يف األطفال أن من ديزني مؤسسة بالفعل شكت الواقع
الكربى االستوديوهات جميع أرصت السيكا، دي جيه أجراه استبيان ويف الحوائط.3 عىل
— منزيل فيلم إىل كبري فيلم من مقطع إضافة حقه من ليس األب أن عىل واحًدا عدا فيما

الدوالرات.4 آالف يسدد أن بعد إال — األرسة أفراد سوى أحد يشاهده لم وإن حتى
غري املجال يف معممة ليست االقتباس يف الحرية فإن التمييز، عقالنية كانت ومهما
عىل الدوالرات آالف ثمنها يبلغ حلًال يرتدون الذين أولئك يرص ما عادًة وإنما التجاري.

قانونًا.» منه مناص ال «الترصيح أن
التجاري. غري الصعيد عىل فقط تعمم أن يجب االقتباس يف الحرية بأن أعتقد أنا وال
إلصاق يف آمل أن قبل ولكن ذلك. من أوسع نطاق إىل تمتد أن يجب أنها رأيي ففي
يف الحق هذا اعتبار سبب يف أكرب بحرص نفكر أن علينا األذهان، يف الشكلية الحجة هذه
يمكن ال اإلبداعية الحرية عن مصرييٍّا تعبريًا — املزج سأسميه، حسبما أو — االقتباس

السياقات. من موسع نطاق يف يحظرها أن حر مجتمع ألي
«أغنيات أخذ حرية عن التعبري إنه والكتابة. القراءة إبداع يف ترصفرضوري املزج
األداء. هو اإلبداع كان سوزا، زمن يف إبداعي. عمل وصنع قديمة» وأخرى هذه أيامنا من
اإلبداع يصل هذا، زماننا ويف للمطربني. اإلبداعية القدرة عن والرتتيب االنتقاء عرب لقد
نود التي الحرجة النقطة الزمانني، كال يف ولكن وحده. األداء من بكثري أبعد هو ما إىل
املزج يتم التي اإلبداعي العمل سوق مع يتنافس ال والكتابة القراءة إبداع أن إدراكها

متنافستني. وليستا األخرى، إحداهما تكمل السوقان فهاتان يوهنها. وال منها
بالتنظيم جديرة غري السوقني كلتا أن بالطبع توضح ال وحدها الحقيقة هذه
القسم يف سنرى كما ولكن والنرش). التأليف حق بضوابط محكومة تكون أن (بمعنى
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يف والنرش التأليف حقوق تنظيم من للحد تدفعنا مهمة مربرات هناك الكتاب، من التايل
تعكس ال فيها. األرجح عىل لالزدهار قابًال والكتابة القراءة إبداع يكون التي الظروف
وإنما وحسب، — أهميته عىل — ربح من الصناعات إحدى تحققه ما املربرات تلك

يتكلم. كي كامل لجيل املتاحة املساحة عىل تنعكس
املزج يف تقاليدنا إىل األقرب هو يعد والكتابة القراءة ثقافة أشكال من بشكل سأبدأ
وضوًحا أكثر ألشكال للتوصل ذلك عىل أبني سوف البداية، هذه ومن النصوص. بني
أشري كي مًعا األشكال تلك كل أجذب أن هديف فإن النهاية، ويف اآلن. تظهر بدأت للمزج
أمًرا لنا يبدو سوف الحرية من ونوع ومألوًفا. طبيعيٍّا يبدو سوف الخطاب من نوع إىل

منه. مناص ال

النص مزج (2)

بكثري تجاوزت االزدهار، من حالة اآلن اإلنرتنت شبكة عىل والكتابة القراءة ثقافة تعيش
واتساع مجالها حيث من العنكبوتية؛ الشبكة مولد عند خياًال الجامحني أكثر خيال
شيئًا عنها يعلم أحد يكن لم تقنيات خالل فمن تعقيدها. مدى ذلك، من واألهم نطاقها،
واقتصاًدا املحتوى من نظاًما النصية الثقافة هذه شيدت املنظومة، هذه بدأت عندما
املرشح غري املحتوى من استثنائيٍّا نطاًقا تجعل اآلن منظومة فهناك الصيت. عىل يعتمد
يقرؤه. مما والسمني الغث بني التمييز عىل القارئ يساعد وهذا مفهوًما، شيئًا مبدئيٍّا

ذاتها، الكتابة هي األوىل ثالث؛ طبقات خالل من املنظومة هذه نصف أن ويمكننا
أما لكثريين؛ بالنسبة غامضة حياة األوىل مختلفتني: حياتني خالل من هذه تطورت ولقد

مكان. كل يف املوجودة «املدونات» فهي الثانية
الكمبيوتر علماء من اثنان اخرتع ،١٩٧٩ عام يف «يوزنت». اسمه شيئًا األوىل كانت
موزعة رسائل إرسال منظومة — إليس وجيم تراسكوت توم وهما — ديوك بجامعة
يف الكمبيوتر أجهزة من اآلالف بني زهيدة بأسعار الرسائل إمرار املمكن من جعلت
عبارة الرسائل تلك كانت األحيان بعض يف يوزنت. هي هذه كانت العالم. أنحاء جميع
صارت ما رسعان لكن معلوماتية. رسائل مجرد كانت اآلخر البعض ويف إخطارات، عن
باستطاعتهم أن الناس إدراك ومع التعاظم. يف آخذة تفاعلية وكتابة قراءة لثقافة موضًعا
الكمبيوتر أجهزة من اآلالف عىل الرد أو تعليق وضع واحد، زر عىل وبالضغط ببساطة،
رسيًعا، يوزنت ونمت التحدث. إغراء مقاومة إمكانهم يف يعد لم العالم، أنحاء يف املنترشة

رسيًعا. بها الشغف كذلك نما كما
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للمحاماة وسيجل كانرت مكتب أرسل هذا. كل املحامني من اثنان غري ،١٩٩٤ عام يف
عن فيها يعلن — املزعج الدعائي بالربيد يعرف ما أو — جماعية إعالنية رسالة أول
إياهم مطالبني املحامني عىل الثورة تملكتهم وقد بغضب، ذلك عىل اآلالف ورد خدماته.
ما ورسعان وسيجل. كانرت حذو حذوا ما رسعان غريهم كثريين أن غري ذلك. عن بالكف
شيئًا عنه الناس يتناءى موضًعا يوزنت وصارت النفايات. هذه مثل من أشياء ذلك تال
لألقليات حي إىل أقرب يوم بعد يوًما وصار باستخدامه، مًعا حوارات يجرون فال فشيئًا
صندوق أيًضا (انظر الغثاء هذا مثل من وغريها القمار إعالنات عىل فقط مقصورة

اإللكرتوني).5 بريدك حساب يف الوارد
الشبكة كانت اإلخفاق، من تعاني فيه يوزنت كانت الذي تقريبًا الوقت نفس يف
أشد حريًصا يل، برينرز تيم اإلنرتنت، مبتكر وكان متواصل. صعود يف العاملية العنكبوتية
بينكلر يسميه ما أي مًعا؛ والكتابة بالقراءة يسمح وسًطا الشبكة تكون أن عىل الحرص
األدوات يبتكرون الذين أولئك يحض فأخذ بالكتابة».6 تسمح التي العنكبوتية «الشبكة
والكتابة.7 القراءة من كلٍّ عىل تشجع بطريقة أدواتهم تصميم يف بروتوكوالت تطبيق عىل
اعتقاد حسب الشبكة، عىل للدخول الحقيقي الدافع كان الجهد. هذا أخفق األمر، بادئ يف
الخاص املحتوى نرش يف ترغب التي املنظمات من وغريها التجارية الرشكات مبتكريها،

والكتابة. القراءة نوع من ال فقط القراءة نوع من للعالم. بها
فكرة صارت الفائق، النص ترميز لغة تبسيط إىل تهدف أدوات نضج مع ولكن
فكرة بدأت ما ورسعان واقعة. حقيقة والكتابة القراءة بإنرتنت الخاصة يل برينرز
من مارس شهر ففي فلكي. بمعدل وتكاثرت املدونات، أو العنكبوتية» الشبكة «سجالت
ألف ١٠٠ عىل «تكنوراتي»، وهي املدونات، تتبع مجال يف خدمة أشهر عثرت ،٢٠٠٣ عام
من أكثر أدرجت عام، وبعد مليون. إىل العدد هذا زاد شهور، بستة وبعدها غري. ال مدونة
حيث العالم؛ مستوى عىل مدونة مليون ١٠٠ من أكثر يوجد واليوم مدونة.8 ماليني ٤
ملا وطبًقا العبارة. هذه قراءة يف قضيتها التي الفرتة خالل مدونة ١٥ من أكثر أضيفت
مستوى عىل واحد رقم التدوين لغة هي اآلن اليابانية اللغة فإن تكنوراتي، به رصحت

األوىل.9 العرشة املراكز ضمن لتوها الفارسية اللغة ودخلت العالم.
باستخدام األوىل املدونات تلك مشاهدة استطاعتك يف يزال (وال املدونات بدأت عندما
إبداع عن تعرب كانت وبينما — (archive.org موقع عىل كال لربوسرت االسرتجاع» «أداة
الرتابط تشجيع عىل الكتابة من الشكل هذا يف السائد العرف عمل (حيث والكتابة القراءة
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ال كان منها فكثري محدودة. بها والكتابة القراءة سمة كانت — واالقتباس) القوي
بصورة األطوار غريبي بعضهم (وكان فالناس عامة: يومية مفكرة كونه عن كثريًا يزيد
عىل تعليقات صورة يف أغلبها وكانت خاٍو. فراغ إىل بخواطرهم يرسلون ملحوظة)
تلك ولكن وكتابة، قراءة عملية نفسها الكتابة كانت وهكذا األخرى. الجماهريية األحداث

فقط. للقراءة يعتربها جمهور بواسطة تمارس كانت الكتابة
الثاني املصريي «االبتكار بينكلر أسماه فيما — املدونون أضاف ما رسعان أنه غري
التعليقات فصارت الرد، من جمهورهم تمكن طريقة — بالكتابة»10 تسمح التي للشبكة
البصرية، نفاذ من يخلو ال التعليقات تلك من البعض كان التدوين. من يتجزأ ال جزءًا
يؤدي كي فقط مصمًما الثالث البعض وكان السخف، عن يعرب اآلخر البعض كان بينما
أسلوب من املدونات غريت كتب، ما عىل للرد أسلوب بإضافة أنه غري املحرض. دور

قراءتها.
شبكة عىل للنصوص والكتابة القراءة ثقافة من األوىل الطبقة هي تلك كانت
يمكنك فكيف للغاية. محدودة قيمة سوى لها تكن لم وحدها الطبقة هذه لكن اإلنرتنت.
بالنابل الحابل فيه يختلط الذي الشاسع الخضم هذا يف اهتمامك يثري يشء أي عىل العثور
لكي الداعي ما ولكن مدونته. قرأت فربما فيه، تثق شخًصا تعلم كنت إذا املحتوى؟ من
اإلطالق؟ عىل يشء أي حول عشوائيٍّا تنتقيه ما شخص خواطر قراءة يف وقتك تضيع

النظام من شيئًا األوىل أضافت املشكلة. هذه حل عىل التاليتان الطبقتان ساعدت
تعبري حسب وإنما تصنيف، أسلوب إضافة طريق عن ذلك كان وما التدوين. لعالم
مع القراءة تتضمن التي البيئة لهذه شعبي تصنيف «أسلوب ديرفال، فان توماس
del.icio.us مثل والتصنيف، الرتتيب ونظم العنونة بطاقات مكنت لقد الكتابة.»11
تدعوهم لآلخرين عليه عالمة وضع من إخباري مقال أو مدونة قارئي ،Diggو Redditو
وكان للقصة. أو للرسالة معنًى العالمات تلك وأضافت تجاهله. أو عنه للبحث إما
هناك. املوجودة األخرى املدونات ماليني وسط االنتظام عىل املدونات معاونة شأنها من
قول حد عىل — بتقديمها وذلك التدوين، لدنيا فوقية طبقة مًعا األدوات تلك أضافت
فئة اسم أو رئيسية كلمة مثل عامة؛ «حاشية — كييل كيفني «وايرد» موقع مؤسيس أحد
الشبكة القراء يستكشف وبينما صورة.»12 أو إنرتنت موقع صفحة أو ملف، عىل تعلقه
نفس فهم عىل غريهم تساعد مميزة عالمات املستخدمون يرتك فيها، وينقبون العنكبوتية

عليه. والعثور اليشء
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تعنونه أن باستطاعتك فإن أوباما، باراك عن مقاًال قرأت لو املثال، سبيل عىل إذن،
اليشء، بنفس القراء من املاليني يقوم وبينما «أوباما-البيئة». أو «أوباما» موجز: بوصف
بعينه شخص يقم لم أنه رغم املعنونة، املادة عىل النظام فرض يف العنونة منظومة تبدأ
بالبطاقات. خاصة قواعد أية شخص أي يفرض ولم العناوين، لبطاقات جدول بخط
من البعض يصاب وسوف البيتونيا»، «زهور باسم أوباما مقال عنونة أيًضا يمكنك
للبيتونيا يوجد ال الذي املوقع ذلك نحو الالفتة يتتبعون وهم باإلحباط البيتونيا محبي
سوف أخرى، اتجاهات يف األسهم عىل املستخدمني ضغط من مزيد مع ولكن به. ذكر أي

الصادقني. العناوين واضعي يتتبعون من أعداد تباًعا تزداد
زادت وكلما والكتابة. القراءة ملحتوى املعنى من طبقة العنونة أضافت وهكذا
تنشأ األهمية تلك إن نقول أن املهم ومن وأهميتها. جدواها زادت العناوين، بطاقات
أو املعلنني، بواسطة وليس الثقافة، تلك مستهلكي أو املشاهدين بواسطة مبارشًة
وتلك الصيت هذا إن الدعائي. الرتويج مجال يف متعمدة أخرى جهود أي بواسطة
مرتبطة تصري التي املعاني من متنافسة مجموعة تنشئ األفواه بني املتناقلة الكلمات
أنها برغم بها»، ينتفعوا أن املسوقني عىل قادرة «قوى األدوات وتصبح محتوى. بأي
يفلت أن السهولة «بنفس يمكنها قوة ويليامز، وأنتوني تابسكوت دون تعبري حد عىل

متوقعة».13 غري بصور زمامها
الناس تمكن أن أيًضا يمكنها للمحتوى، ملعنًى إضافتها جانب إىل األدوات وهذه
مثل مواقع هناك بذاته.14 واٍع مجتمعي نشاط والتأثري األهمية إن سويٍّا. التعاون من
بتبادل للمستخدمني الفرصة إتاحتها طريق عن املجتمعية الطاقة هذه تقوي del.icio.us
جديدة أشياء لتعلم األساس … تصبح أن [من] «الروابط وتمكني التفضيالت، قوائم
فبينما للقارئ. النسبية القدرة من أيًضا تغري وهي جدد.»15 أناس مع عالقات وتكوين
فبإمكان األصلية. الكتابة أهمية تتغري التصويت، أو البطاقات باستخدام القارئ «يكتب»
ولكن التكنولوجيا. مجال يف العالم يف أجًرا األعىل الكاتب تمتلك أن كربى قومية صحيفة
الناس من مزيد يقرأها التي األعمدة أن يتبني عندما الكاتب لذلك سيحدث الذي ما
نيويورك كانت عاًما؟ عرش ثمانية عمره مدون كتبها الناس، معظم بقراءتها ويويص
بذلك يقوم من فإن اآلن أما أهمية. األكثر هو من تقول ألن السلطة تملك عادًة تايمز

بكثري. ديمقراطية أكثر قًوى
نفسها. بالدرجة مبارشة ليست للنصوص والكتابة القراءة ثقافة من الثالثة الطبقة
يصنعها التي الروابط عد طريق عن ما حوار أهمية لقياس تسعى التي األدوات تلك إنها
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«روبوتاته» إن اآلن. حتى املجال ذلك يف رائد موقع وتكنوراتي الحوارات. لتلك آخرون
الرشكة تنرش ثم بماذا. أو بمن ارتبط من عدَد وتحيص املدونات، عالم وسط تزحف
مدخل إرسال يمكنك وبهذا الروابط، عن وتقارير بدقيقة دقيقة ترتيب عمليات ذلك بعد
وتقول املدخل. هذا عىل اطلع شخص كل مشاهدة يف تبدأ بدقائق، وبعدها مدونة،
مدونة مليون ١٠٠ من أكثر وجود ويف دقائق.16 عرش كل فهرسها تحدِّث إنها تكنوراتي

الرسعة. فائق تحديثًا هذا يعد مفهرسة،
واللحظة، التو ففي املدونات. لعالم عنها املكشوف التفضيالت هذه فهارسمثل تبني
نضج كلما أنه هو تشويًقا واألكثر العليا. الكلمة صاحب املسيطر هو من نرى أن يمكننا
وسائل من يوم بعد يوًما الكامريا يرسق املدونات تأثري أن رؤية باستطاعتنا صار الفضاء
أنه تكنوراتي ذكرت ،٢٠٠٦ عام عن الرابع السنوي ربع التقرير يف التقليدية. اإلعالم
٪٢٥ كانت العنكبوتية، الشبكة عىل شعبية املواقع ألكثر ٥١–١٠٠ بني يرتاوح نطاق يف
أكثر وسط االحرتايف غري املحتوى نسبة كانت سنوات، بعرش ذلك وقبل مدونات.17 منها

املائة. يف صفر شعبية، اإلعالمية املواقع
محتوى. بدون يشء أي هناك يكون فلن مًعا. تعمل إذن، الثالث، الطبقات تلك
باإلضافة إذن، وحسب. ذاته عىل اقترص لو الحاجة عن فائًضا سيكون املحتوى هذا لكن
— والتوصيات املعنونة، البطاقات وهي — املحتوى عن يتحدث محتوى هناك للمحتوى،
بيئية منظومة ذلك مجموع ويصبح املحتوى. تأثري بقياس مختصة أدوات إىل باإلضافة
أهمية أن اآلن مدركني صاروا الثقافة مع التفاعل يحاولون الذين وأولئك صيتًا. تحقق

فهمها. أو رسالة إيصال خطورة تعادل الفضاء هذا
يكون أن من القلق يساوره فالبعض هذا. املدونات عالم عىل القلق كثريين ينتاب
تذكر مستخدم؟ مليون ١٠٠ قبل من اجتذبت التي الرصعة هي ما لكن رصعة، مجرد
٪٤١ وأن أسبوعيٍّا، ما مدونة إىل يضيفون املراهقني من ٪٣٣ أن لها تقرير يف يل شارلني
كربى مطبوعة كل فإن وبالتأكيد يوميٍّا.18 اجتماعي تواصل موقع بزيارة يقومون منهم

بارًزا. حضورها لجعل املوارد من كبريًا قدًرا تخصص
يسريوا أن للمدونني يمكن كيف إذ الجودة؛ مسألة من القلق آخرين أناًسا ويساور
املدونني عىل يتعني الذي الجهد حجم وما تايمز؟ نيويورك حجم يف جريدة مع بقدم قدًما

صحيحة؟ رواياتهم يجعلوا كي بذله
أن شك من ما فإنه عامة، بصورة املدونات حول مطروًحا السؤال هذا كان لو
هناك فإن عامة، بصورة الجرائد عن السؤال نفس طرح لو لكن بالتشكك. جدير األمر
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أننا األمرين كال يف املهمة النقطة أيًضا. به نشعر أن يستحق الجرائد يف كبريًا تشكًكا
شهرية أمثلة يوم بعد يوًما لدينا أن أهمية، واألكثر الجودة. لتقييم فعالة أدوات نملك
يوشاي إن والحقيقة. الجودة من كل تقديم يف اإلعالم وسائل حققته فيما تفوق ملدونات
من أفضل بصورة املدونون فيها أبىل التي الحاالت من ملجموعة تبويبًا تعرض بنكلر
اللثام إماطة مثل واستخراجها، الحقيقة عن الدءوب البحث يف التقليدية اإلعالم وسائل
ماكينات عن ديبولد ادعاءات افتقار أو العنرصية، بالترصيحات لوت ترنت غرام عن
عىل الفأرة مؤرش باستخدام رسيًعا االطالع وحتى الصدق.19 إىل بها الخاصة االقرتاع
دييل وذا اليمني، إىل مالكني ميشيل أو إنستابونديت مثل — الرئيسة السياسية املدونات
أفضل يف حتى نادرين وفهم عمق عن يكشف — اليسار إىل بوست َهفينجتون أو كوس
ربما لكن الجانبني، كال عىل السمني وهناك الغث هناك أن النقطة املعتادة. اإلعالم وسائل

املدونات. عالم يف أفضل والسمني الغث بني الفصل آليات كانت
تلك خلقت لقد منزيل. يف جالس وأنا ٢٠٠٤ عام انتخابات يف النقطة هذه من تأكدُت
دين هاورد التدوين ثقافة صنعت منذ باملدونات، ا عامٍّ وعيًا الحال، بطبيعة االنتخابات،
أشاهد كنت بينما ولكن األمر. بادئ يف الرئاسة لسباق متصدًرا كان الذي فريمونت، حاكم
الذين «املراسلني» باألىسألولئك أشعر بدأت الوطني، التلفزيون عىل االنتخابات تلك نتائج
واحد ففي التليفزيون. شاشة عىل املحورية االنتخابات هذه عن تقارير لعرض اضطروا
«تحليل تقديم الفقرة، عن اإلعالن أثناء املراسلني، أبرز أحد من ُطِلب ذلك، عىل األمثلة من
ذلك إىل الوطني املكتب تحول الفقرة، بدأت وعندما بعينها. والية يف للناخبني عميق»
أمامه كان للوالية. املنتمني العاديني» «الناخبني من ثالثة عىل سؤال بطرح فبدأ املراسل،
عىل تعقيبًا الخاطر رسيعة الخاصة رؤيته يضيف كي ثانية ثالثني حوايل ذلك بعد
تلك وكانت فعلوه. الذي النحو عىل تصويتهم سبب عن فيها تكلموا التي الغثة حماقاتهم
يف املشاهدين ماليني عىل تبث صفًرا، تساوي ومادة واحدة، دقيقة الكربى. الطامة هي

البالد. أنحاء جميع
الوالية، نفس عن عميًقا تحليًال فيه أقرأ كنت الذي الوقت نفس يف ذلك حدث
باملادة يعج كان السابقة. الثالث الساعات خالل التحليل نُرش املدونات. إحدى يف مكتوبًا
أنباء من كثريًا أفضل وشامًال، وذكيٍّا، مناسبًا، توقيته كان الثاقبة. التحليلية وبالرؤية
بكثري أكرب بصورة ويعكس اآلن، القومية األخبار نرشة عليها التي اإلنسانية» «الزاوية
توافق مع ولكن صحفي. أنه شك دون التلفزيون مراسل ظن لقد قدير. صحفي موهبة
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الذي ذا من متزايد، نحو عىل االنتباه مشتت لجمهور اهتمام مساحة مع التلفزيون
الصحفي؟ بدور القيام يستطيع

النفوذ اإلنرتنت: عىل للنصوص والكتابة القراءة ثقافة يف مهم آخر بعد هناك
مما جذرية بصورة أصغر للمعلنني التحريرية القدرة تكون العالم، هذا ففي اإلعالني.
ال أم سيعلن كان إن يتخري أن املعلن إمكان ففي املعتادة. اإلعالم وسائل يف الحال هو
كان وكلما التدوين، اقتصاد من صغريًا قسًما يشكل يزال ال اإلعالن ولكن سيعلن. وأين
تتنافس املتنوعة املحتوى مصادر من العديد فإن عنه، املعلن باليشء صلة ذا املوضوع

مبارشة.20 غري بصورة املحتوى يف التحكم عىل املعلن قدرة كثريًا تتضاءل وبهذا معه،
متوازنة. بيئية منظومة والكتابة القراءة إنرتنت

الخري فما للغاية، رديئة عادية مدونة جودة أن لو تشككهم. عىل كثريون سيظل
ثاٍن جانب عىل للرتكيز حاجة يف هنا لكننا اإلبداع؟ من النوع هذا يؤديه أن يمكن الذي
هو وإنما ينتجها، التي الخطاب يف العالية الجودة ليس إنه والكتابة؛ القراءة إبداع من

للخطاب. املنتج الشخص عىل يمارسه الذي التأثري
السنوات وطيلة قانون، أستاذ أنا التأثري. هذا جوانب بأحد شعرت شخصيٍّا أنا
ال أحًدا أن لفكرة تماًما متقبل وأنا أكتب كنت القانونية املهنية حياتي يف األوىل العرش
كان ما أيٍّا فإن ذلك، من واألهم عظيمة. حرية منحتني املعرفة وتلك أكتبه. ما يقرأ
القانون أساتذة إن عقولهم. حبيس ظل كتاباتي قرءوا الذين الثالثة القراء خلد يف يدور
عىل تعليقات تلحق ال القانونية الدورية والجرائد القانونية. الدورية للجرائد يكتبون

تنرشها. التي املقاالت
أنت وإذا كتاباتك؛ يقرءون الناس أن تعرف فأنت مختلف. فإنه املدونات فضاء أما
تفهمه أن يمكنك ال يشء األمرين وعاقبة تعليقاتهم. تشاهد أن يمكنك فإنه لهم، سمحت
تقبل عىل نفيس أرغم الرياضية، التمرينات ممارسة أو السبانخ تناول مثل عشته. إذا إال
.٢٠٠٢ عام منذ املدونات أكتب إنني بالخري. عيل ستعود أنها أعلم ألنني املعاناة تلك
ما (إال أخفيها أو التعليقات أفرز ال وأنا بالتعليقات. خاص رابط له أكتبه مدخل وكل
أسمائهم عن باإلفصاح الناس أطالب وال املزعجة). الدعائية التعليقات باب تحت يندرج
وبعض ذلك. يفعلون والناس يشاء. ما يقول كي شخص ألي مفتوح فاملنتدى الحقيقية.
يوضحون أو أغفلتها مهمة حقائق يضيفون كثريون وهناك الذكاء. شديد التعليقات
الشخصيات تلك وأحد ملدونتي. منتظمني زواًرا املعلقني بعض وصار فهمه. أسأت ما
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ما نادًرا وهو طويلة، لفرتة منتظًما زائًرا ظل — عمياء» فرئان «ثالثة اسم ويستخدم —
أقوله. مما يشء أي يف معي يتفق

واالنتهاك. الوقاحة يف لغة تدانيها ال بلغة مكتوبة تكون التعليقات من كثريًا لكن
يستطيعون التي املعارك أجل من تعيش — «األقزام» لها يقال — شخصيات فهناك
سخيفة، معظمها) (يف وحججهم مشينًا، سلوًكا يسلكون إنهم األجواء. تلك يف إشعالها

بحق. مقبًضا مكانًا التعليقات فضاء يجعلون عام بشكل وهم
فهناك األقزام. هؤالء حول لاللتفاف سبل عىل يعثرون آخرون معلقون هناك
أطعم «ال مثل هؤالء من بقزم واحد التقى كلما الظهور عىل تستحث معتادة عبارات
(أنا) املنتدى صاحب أن طاملا األقل عىل ذلك، حيال كثرية وسائل توجد ال لكن األقزام».

الحقيقية. أسمائهم استخدام عىل الجميع يرغم أو معينني أناًسا يحجب ال
خطئها، أو رداءتها بسبب ليس التعليقات. تلك أقرأ أن بمكان الصعوبة من أنه أجد
أقرؤه ما بني مبارشة ارتباط عالقة فهناك الحساسية. شديد ألني رئيسية بصفة ولكن
بصورة إربًا يمزقني الخاطئ أو املنصف غري النقد وحتى أمعائي. يف بألم شعوري وبني
ينتابني. األرق فإن مثًال، فرايش إىل آوي أن قبل سيئًا تعليًقا قرأت فلو سخيفة. جد
ذهني بتشتيت كفيل هذا فإن أكتب، وأنا التعليقات تلك من واحد عىل عيني وقعت وإذا
أملك ال لكنني عني، بالنيابة تجيب بديلة «أنا» شخصية بخلق أحيانًا أحلم لساعات.
من نفسه عن ضعفي يفصح ذلك، عن عوًضا لهذا الخداع. ذلك ملمارسة حتى الشجاعة
لكتاب للغاية منصف غري أمر (وهو األساس من اآلخرين لتعليقات قراءتي عدم خالل

التعليقات).
فكرة لدي يكون ال األحيان، من كثري يف حسنًا، إذن؟ األساس من مدونة أكتب فلماذا
علينا بأن أومن بأخالقيات متعلًقا األمر يكون أفعل، عندما لكنني بذلك. قيامي سبب عن
له؛ معاونًا كاتبًا أعمل كنت الذي القايض إياها علمني من أول كان بها. نعيش أن جميًعا
يف أكاديمي وقانوني فيدرايل قايض أبرز بوزنر أن شك من ما بوزنر. ريتشارد القايض
يعمل كي مثاليٍّا قاضيًا أيًضا كان األخرية. عام املائة خالل األبرز ولعله املعارص، زمننا
يكتب االستئناف، محاكم قضاة من العظمى الغالبية عكس فعىل له. معاونًا كاتبًا املرء
لرأيه، مسودة يعطينا كان الحجج. كتابة يف تتلخص الكاتب ومهمة بنفسه، آراءه بوزنر
إعادة يف املذكرة بتلك يستعني وكان نقدية. بلغة طويلة مذكرة نكتب أن نحن وعلينا

رأيه. صياغة
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التحديد، وجه وعىل آرائه. من بكثري أكثر هو ما حول تعليقات لبوزنر قدمت
األسواق يف ظهر لكتاب، منقحة غري نسخة يل أرسل بالجامعة التدريس بدأت أن بمجرد
عن ينم الكتاب يف ورد مما كبري قدر كان واملنطق». «الجنس بعنوان املطاف نهاية يف
أدرس (كنت الفاكسات من سلسلة ويف سخيًفا. أظنه كنت منه جزءًا أن غري عبقرية.
للجمهور)، اإللكرتوني الربيد خدمات توافر من طويل زمن قبل هذا وكان بودابست، يف

الكتاب. من القسم هذا حول تدور متزايدة، بصورة غاضبة تعليقات إليه أرسلت
فصدمت قراءته، أعدت الفاكس، هذا فيه أرسلت الذي اليوم لذلك التايل اليوم صباح
الحال بطبيعة إنه وأقول فيه، أعتذر متذللة، بلغة تابًعا خطابًا فكتبت املسيئة. نربته من
صحيًحا. قلته ما كل كان القبيل. هذا من وثرثرة لبوزنر، له نهاية ال احرتاًما أكن فإنني
بوزنر أن غري التجني. من نوع فيه كان قلته ما أن يف صادًقا اعتقادي كان أيًضا وكذلك
وإنما أرسلته، الذي امليسء الفاكس عىل ال بتعنيفي، وإنما اعتذاري، بقبول ليس عيل رد
منك أتصوره كنت يشء وآخر يتملقونني، بمن محاط «إنني يقول: كتب اعتذاري! عىل

لك.» مرجعية مشاعري من متخذًا تعليقاتك تنقح أن
أولئك قسمني: إىل العالم مت قسَّ اللحظة، تلك منذ لكنني التوبيخ. ذلك من ذهلت
وأيٍّا يتبعونه. ال الذين وأولئك به)، يوصون حتى (أو بوزنر أسلوب يتبعون الذين
يف بأن أومن أن أردت فلقد لبوزنر، املضاد املوقف بها يتمتع التي الجاذبية قدر كان
تشجعهم. وال واملتزلفني للمتملقني بفرصة تسمح ال األخالقي: املبدأ هذا اتباع استطاعتي
شخصية أو قاضيًا، أصري قد األيام من يوم يف أنني هذا سبب ليس املنتقدين. كافئ
الحياة آثار أسوأ أتفادى أن املمكن من األسوة، هذه باتباع ألنني ولكن بوزنر. مثل عامة

جامعيٍّا). أستاذًا (باعتباري سأعيشها التي بالحماية املحاطة
كنت لو األقل عىل بذلك، للقيام طيبة وسيلة هناك يكن لم اإلنرتنت، ظهور حتى
مقهى إىل أتوجه بأن أشبه األمر فليس حايل. هو مثلما البارزة غري الشخصيات من
يفعلون أناس هناك جماهريية. ندوة أعقد ثم بها أقطن التي املنطقة يف «ستاربكس»
أن للمشاهري يمكن أسابيع. منذ يستحموا لم ومعظمهم فيه، أعيش الذي الحي يف هذا
عىل األقل عىل هذه، أيامنا يف العام الظهور أخالقيات أن غري املبدأ. حيث من هذا يفعلوا
ويف النقد. توجه أن الوقاحة فمن املبارشة. من النوع هذا ضد تقف األمريكيني، مستوى
شارات يعلقون رجال الندوة من يخرجك أن املحتمل فمن عنيًفا، ناقًدا كنت لو الواقع،

صدورهم. عىل
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ديمقراطية التجارب أكثر من ربما واحدٍة يف مكان. كل يف الحال هو هذا ليس
له محبٍّا جمهوًرا يجادل جيل، جيلربتو الربازييل، الثقافة وزير شاهدت عايشتها، التي
الذي الجزء عدا فيما سياساته، ومعظم موسيقاه (يحبون الوقت نفس يف ينتقده لكنه
هناك تكن لم بالجماهري. محتشدة الندوة كانت الرسمية).21 اإلذاعة محطات حمى
الناس وكان إليه. االستماع أجل من تكأَكئوا ممن املئات عن «جيل» تفصل مرسح خشبة
تبادل كان للند. الند مقارعة بالحجة، الحجة يقارعهم وكان لوجه. وجًها يناقشونه
جيل صديق بارلو، بريي جون إحراج يف تسبب إنه حتى شديدة أمانة يف يجري الرأي

منتقديه. وجه يف جيل عن يدافع وقف الذي فنه، عشاق من وواحد
شجع لقد النقد. قسوة من بالحرج يشعر فلم للرأي. التبادل هذا أحب جيل أن غري
هي (ونقيضها حقيقية ديمقراطية يف يعيش ديمقراطيٍّا قائًدا كان ذلك. عىل أسلوبه

الربازييل. بوزنر بمنزلة كان لقد الهرمية). البريوقراطية
عىل يشجع سياًقا اإلنرتنت يمثل جيل، هم وال بوزنر هم ال الذين ألولئك بالنسبة
الكتابات جميع فيه تتحول الذي املوضع إنه لها. مثاًال يعدان التي الديمقراطية األخالقيات
يشء أي أن من يقني عىل ستكون الوسيلة هذه يف تكتب فحني والكتابة. القراءة إىل
والذي قانونية، مطبوعة يف املنشور املقال فكرة أحب كنت للمناقشة. معرض املرء يكتبه
وجود عدم أو — ضئيلة مساحة وجود مع ثبتت، قد كانت لو كما الحجج فيه أعرض
املقاالت. من الشكل هذا مثل يف ملشاركتي بالذنب اآلن وأشعر لالعرتاض. — مساحة أي
الكتابة. خالل من واقعة حقيقة صارت الديمقراطية من نوع نتاج االنفتاح هذا كل
عىل تتجسد الديمقراطية هذه رؤية عىل نوشك بذلك فإننا االتجاهات، تلك استمرت ولو
«جوجلة» أجل من النارشون يناضل فلسوف الكتابة. أشكال جميع يف الواقع أرض
والكتابة، القراءة نوع من التي تلك هي كتابة أبرز أن يرون املؤلفني أن غري الكتب.
سوف أعوام، عرشة وخالل هذا. نارشوهم يتقبل أن عىل اإلرصار يف يبدءون وسوف
لن الناس أن يعني بما اإلنرتنت، عىل متاًحا قراءته ويمكن مكتوب هو ما كل يصبح
الحقوق إدارة «تكنولوجيا ب مزود قارئ عىل لقراءتها نسخ تنزيل عىل قادرين يكونوا
يتمكن بحيث الحر، الوصول بطريقة متاحة الكتابات تلك ستكون وإنما الرقمية»،
الكتابة/القراءة هذه ونقده. تقييم، درجات ومنحه يقرءون، ما عىل التعليق من اآلخرون

والكتابة. القراءة ثقافة جوهر هي
اإلنرتنت. روح هي التي والكتابة القراءة ثقافة من صغري جزء سوى ليس النص

بكثري. وضوًحا أكثر املطاف نهاية يف هي والتي الكربى، شقيقته يف تفكر اآلن
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اإلعالم وسائل مزج (3)

باللغة وتكتب تتكلم النخبة كانت أوروبا، يف الوسطى العصور فرتات معظم طيلة
ما وهي عامية؛ أو محلية بلغات يتحدثون كانوا كذلك. تكن فلم الجماهري أما الالتينية.
غري كان للنخبة أهمية يمثل كان ما إذن واإلنجليزية. واألملانية، الفرنسية، اآلن نسميها

قلة. سوى يفهمها ال النصوص «أهم» كانت إليه. تصل أن للجماهري متاٍح
الجمهور مع النخبة نحن نتواصل النص خالل فمن هذه. أيامنا التينية هو النص
املعلومات معظم فإن للجماهري، بالنسبة أنه غري الكتاب). هذا تقرأ عندما مثًال، (أنت
املوسيقى، األفالم، التلفزيون، اإلعالم: وسائل من أخرى أشكال خالل من تجمع
إنها هذه. أيامنا عامية هي «الكتابة» من الصور تلك إن املوسيقية. والفيديوهات
لألبحاث ريسريش» ميديا «نيلسن مؤسسة تذكر األغلبية. بها تهتم التي «الكتابة» أنواع
٨٫٢٥ ملدة مفتوًحا يُرتك التليفزيون جهاز أن املثال، سبيل عىل لها، تقرير يف اإلعالمية
بمقدار أعوام عرشة منذ عليه الحال كان ما يفوق معدل «وهو املتوسط، يف يوميٍّا ساعة
ساعة ٤٫٥ من يقرتب بمعدل التلفزيون هذا العادي األمريكي الفرد ويشاهد ساعة.»22
والهواتف واإلنرتنت، اإلذاعة، فيها بما — اإلعالم وسائل أشكال باقي حسبت وإذا يوميٍّا.23
التعداد مكتب تقديرات كانت ،٢٠٠٦ عام ويف يتضاعف.24 الرقم هذا فإن — املحمولة
خمسة من يقرب ما يقضون سوف واملراهقني البالغني «األمريكان إن تقول األمريكي
هبوط مع اإلحصائيات هذه وتتناظر اإلعالم.25 وسائل استهالك يف ٢٠٠٧ عام شهور»
التعميمات: من الرسيعة اللقطة هذه يف مذكور يشء وكل النصوص. مستوى عىل األرقام

١٫٤ متوسطه ما أمضوا تجاوزوها أو عاًما ٧٥ العمر من بلغوا الذين األفراد
١٢) ساعة و٠٫٢ األسبوع نهاية عطلة أيام من يوم كل من القراءة يف ساعة
وعىل التسلية. يف الكمبيوتر جهاز يستخدمون أو األلعاب يلعبون دقيقة)
يقرءون عاًما ١٩ إىل ١٥ بني أعمارهم ترتاوح الذين األفراد ذلك، من العكس
األسبوع نهاية عطلة أيام من يوم كل من دقائق) ٧) ساعة ٠٫١ املتوسط يف

التسلية.26 يف الكمبيوتر استخدام أو األلعاب لعب يف ساعة ١ وأمضوا

يوًما تتحول «اإلبداع» من األخرى الصور تلك أن إذن يدهشنا أن يجب فال
األشكال لتلك يجعل لم اإلنرتنت إن «الكتابة». أشكال من مهيمن شكل إىل يوم بعد
ولكن خاصة، أهمية اإلعالم») «وسائل ببساطة سأسميها (والتي «الكتابة» من األخرى
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أدوات فباستخدام الجماهري. أمام الوسائل تلك أبواب فتحا الرقمية والتكنولوجيا اإلنرتنت
ما آخر مع واحدة حزمة يف مجتمعة األدوات، تلك أبسط حتى — الرقمية التكنولوجيا
يف البدء عىل قادًرا فرد كل صار — ابتكارات من املعارصة التشغيل نظم إليه توصلت
الشبكة تيسريات وباستخدام الفيديو. أو املوسيقى أو بالصور، مستعينًا يريد ما «كتابة»
هو وكما آخر. شخص أي مع الكتابة تلك يتبادل أن فرد أي يستطيع املجانية، الرقمية
القراءة إعالم لوسائل متوازنة بيئية منظومة تتطور والكتابة، القراءة نص مع الحال
تنمو أنها غري والكتابة. القراءة نصوص توازن منظومة من سنٍّا أحدث وهي والكتابة.

بكثري.27 نطاًقا أوسع بجاذبية تتمتع أنها كما أرسع، بمعدل
للنصوص. بن بكتابة تماًما الشبه شديدة اإلعالمية والكتابة القراءة وسائل تلك تبدو
تنتج كي «النصوص» من عريًضا نطاًقا وهناك هنا من تقتبس أو مزيًجا، تصنع فهي
النصوص عكس وعىل مختلفة. طبقات عند تتم االقتباسات تلك أن غري جديًدا. شيئًا
إليها تضاف «ثم شيئًا الجملة ترشح حيث هنا؛ الحال مثل — واحد خط يف تتابع التي
فوق فيديو أو صور، فوق أصواتًا تقتبس قد املمزوجة الوسائط فإن — مقتبسة» عبارة
إبداعيٍّا عمًال الخليط وينتج مًعا. تخلط إذن فاالقتباسات أصوات. فوق ا نصٍّ أو نص،

«املزيج». هو جديًدا؛
حد إىل التعقيد بالغة تكون ربما أو بسيطة املمتزجة األعمال تلك تكون قد
من لقطة منتصفه يف تُدَرج منزيل فيلم يف املعادلة، طريف أقىص عند فكر، الجنون.
املتسم باملزج تتولد الفن من أخرى صور هناك اآلخر، الطرف وعند «سوبرمان». فيلم
من صياغتها ومعاد مكتشفة صوتيات مع والفيديو الصور بني الفائقة الفنية بالرباعة
من مأخوذة عينة ٢٥٠ إىل ٢٠٠ بني تمزج التي توك»، «جريل يف أخرى مرة فكر جديد.
استخدمت فلقد بسيط؛ نسخ مجرد ليس هذا إن واحد. مدمج قرص يف فنانًا ١٦٧ أعمال
عىل من كشطت األلوان جميع أن غري ألوان. باليتة فوق زيت ألوان وكأنها األصوات

أخرى. رسومات
بالضبط؟ معناه وما األمر؟ هذا يف إذن رأينا سيكون فكيف

جويس دون يل وصفه حسبما — جوهره يف املزج فإن املسألة، تعقيد كان أيٍّا
فهو: رشح وحسبما كوالج.» فن «مجرد هو — نيجاتيفالند بفرقة العضو

ابتكاره من قصرية مدة بعد الفوتوغرايف. التصوير اخرتاع مع كوالج فن بزغ
عبارة كانت التي الفكاهية الربيدية البطاقات من األنواع تلك تشاهد بدأت …
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الخلفية يف خيار وثمرة حصان يجرها عربة مثًال فهناك مختلطة. صور عن
تصويرية أخالط من مكونة أشياء مجرد القبيل، هذا من أشياء منزل، بحجم

العرص. ذلك يف الفور عىل الرسامني ذلك أبهر وقد خفيفة. دعابات لعمل

يصعب بحيث التكلفة باهظ وهو إتقانه يصعب مادية أشياء باستخدام الكوالج لكن
هذا صنع وبني كثريين بني تحول أنها إما العوائق تلك فكانت واسع. نطاق عىل نرشه
بينها املزج يمكن وسائط نحو الكوالج توجه كانت أنها أو التعبري، أشكال من الشكل
يل يربر وهو نيجاتيفالند بفرقة العضو هوسلر مارك وصف حد وعىل بسيطة. بتكلفة

الصوتيات: مجال يف للعمل اختياره

تسجل صوتية مسارات أربعة نحو عىل تحصل أن باستطاعتك أنه أدركت
التالعب يف بالفعل وتبدأ منزلك يف تجعلها وأن بالباهظ، ليس مبلغ مقابل تباًعا
يمكنك ال األفالم، حالة يف ولكن بيشء. الخروج ومحاولة فيها والتجريب بها
… دفعني ذلك … إن حتى … التكلفة باهظ جد األمر كان فلقد ذلك. عمل
من قليل عدد بمعاونة أفعله فيما التحكم من بالفعل يمكِّنني وسط الختيار

للناس.28 وإخراجه مكتمل يشء وصنع ما يشء اللتقاط األشخاص،

ممتزجات لعمل املتاحة الفرصة حجم تماًما اختلف الرقمية، األشياء وجود يف أنه غري
يمكنك «اآلن، سودربرج: يوهان األفالم صانع يل رشح وحسبما النطاق. واسع كوالج أو
أنه ذلك ومعنى بك.»29 الخاص الحاسب جهاز عىل تقريبًا مجانًا فيديو] [مزيج صنع
أكرب عدًدا أن يعني ما وهو الطريقة، بهذه يبدعوا أن الناس من مزيد باستطاعة صار
أو رقمية كانت سواء الثقافة، رموز من األصوات أو الصور تؤخذ سيفعلونه. الناس من
قال عندما جويس دون قول حد عىل األوقات»، جميع يف لنا «تلوح فالرموز تناظرية.
مارك ويقول فقط. القراءة مجرد أصًال ورائه من قصد بتعبري محارصون» «إننا يل:

نيجاتيفالند: بفرقة العضو هوسلر

والشعارات اإلعالنات عدد كم درجة، ٣٦٠ بزاوية حولك من تتلفت عندما
ساعة وعىل سيارتك، يف و[أنت] محيطك؟ يف ستشاهدها التي املتنوعة الدعائية
يف أو مطعم أو بقالة متجر داخل رست إذا اإلعالنية. اللوحات وعىل معصمك،
هناك … دائًما األجواء. يف تصدح موسيقى دائًما هناك منه، تتسوق مكان أي
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الذي العالم [إنه] … األنحاء جميع يف مجالت هناك إعالنات. هناك وسائط.
جانب. كل من بنا تحيط التي األرض إنها فيه. نعيش

حد وعىل منه.30 نستقي مصدًرا جانب كل من بنا املحيط «السد» هذا يصبح وهكذا
الفناجني صوان فداخل بالطهي؛ تماًما أشبه أمر يل، «بالنسبة سودربرج: يوهان تعبري
مختلف بني الربط تحاول وأنت املختلفة، األشياء من والكثري الكثري لديك بمطبخك

لالهتمام.» مثريًا شيئًا تصنع كي مًعا املذاقات
الرقمي. فناجينه صوان يف يجدها التي الثقافة بِقطع اليشء نفس يفعل املزج وفنان
رسالة املزج فيها يحقق التي تلك هي قبل من شهدتها التي املزج حاالت أفضل
تستطيع مما أقوى أنها املؤكد ومن وحده، به القيام أصل أي يستطيع مما بكثري أقوى

تصنعه. أن وحدها الكلمات
ذا فيلم من بمشهد يبدأ ماكينتوش جوناثان صنعه مزيج ثمة املثال، سبيل عىل
شعور يوًما خالجك «هل التايل: السؤال سميث العميل يطرح وفيه (املصفوفة)، ماتريكس
يتالىش ثم عقلك؟» تستعبد كي نُِسجت افرتايض واقع أحالم من عالم يف تعيش بأنك
فوكس قناة من عقل يصدقها ال التي الحرب صور من سلسلة إىل ليتحول ذلك بعد املشهد
كانوا مما بالحقائق وعيًا أقل الناس تجعل أنها البعض يزعم إخبارية منظمة وهي نيوز،
هناك «ولكْن ليقول: التقليدي املعلق صوت يظهر النهاية، وقرب مشاهدتها.31 قبل عليه
يف ريفريا، جريالدو صورة الشاشة عىل وتظهر الحسنة.» النوايا صوت إنه آخر؛ صوت
بقوة تهب والريح صمت، يف هناك يقف تقريبًا، ثواٍن أربع وملدة بأفغانستان. ما مكان
الذي الزمن خالل من جمهوري بديهة رسعة قياس دائًما (يمكنني املشهد. خلفية يف
بمشهد املقطع ويختتم الصمت.) = الطيبة» النوايا «صوت الدعابة: يفهموا حتى يمر
تمتلكك.» «املصفوفة املمزوجة: قطعته ماكينتوش به افتتح الذي الفيلم عن إعالن من

أحبها التي أعماله أكثر األفالم. ومخرج الفيديو فنان سادلر، سيم عمل مثًال خذ أو
من واحدة يف بوش لجورج فيديو من بأكمله مصنوع وهو الكادح»، «جورج يدعى
مواضع سادلر يقتطع مرة، تلو مرة كريي. جون أمام ٢٠٠٤ عام االنتخابية مناظراته

العمل: نص وإليك شاق.» عمل «إنه مؤكًدا: بوش فيها يقول

إنني العالم. هذا يعمل كيف بالضبط أعلم فأنا سؤالك، عىل إجابة سيدي،
شاق. عمل إنه تقدًما؛ نحرز إننا صعوبته. مدى التلفزيون شاشات عىل أشاهد
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الجهد بذل باستطاعتهم إن ا، شاقٍّ جهًدا يبذلون ا حقٍّ عظماء كثريين أناًسا إن
رضوري عمل ولكنه شاق، عمل وهو األعداء. عن يميزهم ما هو هذا الشاق.
شاق. عمل إنه األمريكي للشعب أقول أن أود جديد من لكنني جوهري، وهو
إنني رضوري. عمل أنه عقيل يخالج شك من ما شاق. عمل إنه شاق. عمل إنه
عمل إنه عسري. جد أمر إنه ذلك، يف شك ال وظيفتي. هذه شاق، هو كم متفهم
خطأ يوجد ال أبًدا، إليه أضطر أال آمل كنت لكنني أؤديه، أن ا حقٍّ أود شاق
إننا تقدًما. نحرز إننا املواطنني، إلخوتي وأكرر أعود جديد من لكنني هذا. يف
عمل إنه شاق. عمل إنه سخيفة. إنها الفكرة. تلك أرفض هناك. تقدًما نحرز
شاق عمل أنه هو قلته ما السبل. أفضل وهي النرص لتحقيق خطة تلك شاق.

بالًغا. إيضاًحا أوضحته وقد

أال آمل «كنت عبارة عند الضحك من عارمة موجة يف الجمهور ينفجر ما عادًة
نهايته، يف لكن املقطع. بقية الناس يسمع ال وبهذا هذا» يف خطأ يوجد ال أبًدا، إليه أضطر

أفضل. بصورة بوش رسالة نفهم سادلر فرضه الذي املرشح يجعلنا
مزجه يمكن يشء أي أن يوضح هذا «انظروا، ويقول: املقطع هذا يشاهد البعض
ا» شاقٍّ عمًال أؤدي «ال عبارة إن األمر، حقيقة يف لكن الهدف.» عن خاطئ انطباع إلعطاء
من ألنه املقطع؛ يف الواردة العبارات عرضته الذي تماًما املعنى نفس ستؤدي كانت
بعيًدا رئيًسا بوش كان سبتمرب من عرش الحادي أحداث قبل األقل عىل أنه تماًما املعروف
األوىل الثمانية الشهور من ٪٤٢ نسبتها بلغت عطالت يف كان إذ الحكم؛ مشهد عن تماًما
تكمن قوته إن بالفعل. عنه نعرفه ما عىل يعتمد املقطع نجاح إذن حكمه.32 فرتة من
تكن لم الفكرة ونفس عنه. صحيًحا ليس أنه نعرف ما يقول نفسه بوش يجعل أنه يف
عنهما تقول أن أردت فمهما مثًال. جيتس بيل أو كلينتون بيل مثل أشخاص مع تصلح

بجدية. يعمالن ال أنهما أحد يعتقد لن
مقطًعا يزال ال فهو املفضلة، املقاطع تلك جميع بني من لدي املفضل املقطع أما
ومخرج فنان وسودربرج «سودربرج». صنعه الذي ،« شفتيَّ «اقرأ تسمى سلسلة من
ويليامز لروبي موسيقية لفيديوهات مونتاًجا صنع وقد فيديو. مقاطع مونتاج ومحرتف
تلفزيونيٍّا موقًعا كذلك يمتلك وهو قوله. حد عىل البوب» نجوم أنواع و«جميع ومادونا،
مدار عىل العمل هذا ويمتد كافة. أعماله عىل يحتوي soderberg.tv اإلنرتنت شبكة عىل

عاًما. عرشين من يقرب ما إىل تصل فرتة
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وفيه «أتمو»، تدعى سويدية رشكة لصالح سودربرج صنعها سلسلة « شفتيَّ و«اقرأ
إنها آخرين. ألشخاص عبارات أو أغاني كلمات مع املشاهري شفاه لحركة تزامن عمل تم
أحدها، ألن جميًعا؛ رؤيتها اآلن يمكنك ال أنك (برغم عادي غري بشكل مضحكة جميًعا
دعوى رفع إىل أدى أعيش»، كي «مولود وأغنية هتلر صورة بني املزج فيه تم والذي

ضده). قضائية
وجورج بلري توني تضم عاطفية أغنية األقل) عىل أنا رأيي (يف املقاطع تلك وأفضل
األغنية يف (يشاركه ريتيش ليونيل أغنية فهو للفيديو املصاحب الصوتي املقطع أما بوش.
يوجد ال «حبيبي، األغنية كلمات نتذكر ولعلنا له». نهاية ال «حب سرتايسند) باربارا
يوفق متقنة، مونتاج عملية خالل ومن وبلري. لبوش فهي الصور أما حياتي». يف سواك
بلري يؤدي بينما باملطرب، الخاص الجزء يغني وهو بوش شفاه حركة بني سودربرج
الخنثى بريطانيا تلك: من أقوى تكون أن لرسالة يمكن وال باملطربة. الخاص الجزء

بوش. سيدها تجاه جامح هوى أرس يف وقعت
وراءه، جدًال يخلف أال املمكن من ليس هذا مثل مزيًجا أن هنا الواضحة النقطة
هنا «فعالية» بكلمة (وأقصد الكلمات. تصنع مما بكثري فعالية أكثر ثقافتنا، يف األقل عىل
عاش شخص ألي بالنسبة املشاهدين.) من عريض لقطاع بنجاح رسالتها توصل أنها
كثريًا أقوى بصورة املقصود يوضح واألصوات الصور بني مزًجا فإن الزمنية، حقبتنا يف
أن يمكنه أحد ال تايمز. النيويورك تنرشه كلمة ثمانمائة من مكون مقال أي من ا جدٍّ
حقيقٍة عىل اعتماده بسبب أخرى مرة وبلري، بوش مؤيدو حتى املقطع، هذا قوة ينكر
وإنما الحقيقة عن يدافع ال إنه وبلري. بوش مؤيدو فيهم بمن بصحتها، يقر جميعنا
وهذا تأثريها. من أحد ألي ساعتها مهرب ال فإنه عرضها، وبمجرد للناس. يعرضها
بوش يف أخرى مرة تفكر أن يمكنك ال عقلك، يدخل أن فبمجرد فريوس؛ بمنزلة الفيديو

قبل. من تفعل كنت مثلما وبلري
محتًوى صنع ببساطة للمولف يمكن ال وتكراًرا، مراًرا أنا سئلت مثلما ملاذا، ولكن
البيتلز؟ لفرقة ما تسجيل من طبول إيقاع اختيار املهم من كان وملاذا هو؟ به خاص
من صورة ترسم أو بك؟ ا خاصٍّ طبلة إيقاع ببساطة تسجل ال ملاذا لوارهول؟ صورة أو

أنت؟ إبداعك
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عىل جديد من تركيزنا صببنا أننا لو بعسرية السؤالني هذين عىل اإلجابة ليست
يأتي وإنما تقوله؛ ما مضمون من يأتي ال معناها إن ما. ملعنى الرموز تلك امتالك سبب
املصدر استخدم إذا إال عنه للتعبري قابًال يكون ال والذي إليه، تشري الذي التلميح من
باليتة «ألوان بمنزلة الواقع عالم أمثلة من تجمع التي األصوات أو الصور وتصري األصيل.
ستون: فيكتور املزج وفنان املربمج رشح حسبما الثقافية»، «املرجعية وهذه الرسم».
موسيقية مقامات أربعة إىل تستمع فعندما … الناس لدى عاطفي معنى لها التي «هي
«تمزج وعندما شيئًا.»33 لك بالنسبة تعني فإنها البيتلز، لفريق «ثورة» أغنية من فقط
جديًدا «شيئًا سودربرج تعبري حد عىل تخلق فإنك جديد، بيشء مًعا» الرمزية األشياء تلك

قبل.» من موجوًدا يكن لم
— موجودة» «ثقافة باستخدام غنائية ممزوجات تصنع نيجاتيفالند فرقة كانت
عاًما. وعرشين خمسة عىل تربو ملدة — فقط القراءة ثقافة من مجمعة تسجيالت أي
هدًفا كانوا ألنهم األمر؛ بادئ يف مشينًا) صيتًا (وكان صيتها ذاع البداية يف رشحت وكما
أطلقت أن بعد تو، يو وفرقة قاسم كييس قبل من ضدهم اتخذت قضائية إلجراءات
الذي أغنية ٤٠ أفضل برنامج يف تو ليو قاسم كييس مقدمة من مزيًجا نيجاتيفالند
يتمكنوا لم ملاذا أصيل؟ يشء استخدام من ببساطة نيجاتيفالند تتمكن لم ملاذا إذن يقدمه.

بقوله: األمر هوسلر رشح ممثل؟ باستخدام املقطع تسجيل إعادة من

واستئجار قاسم لكييس عليها حصلنا التي الرشائط تلك أخذ استطاعتنا يف كان
فلماذا درامي. خلق إعادة يؤدي وجعله قاسم، كييس يحاكي ما شخص
اليشء ألن هذا حسنًا؛ فعًال؟ الحقيقي … األصيل اليشء الستعمال اضطررنا
العمل. يلهم ما وهذا سحًرا. به إن ومهابة. هالة له إن قوة. بداخله الحقيقي

«مزيج ملحوظة، بدرجة شائنًا كان وإن الرائع، فيلمهم مع مشابه أمر حدث
بني املزج طريق عن مصنوع دقائق خمس عىل مدته تزيد ال الذي الفيلم هذا املسيح».
يف الصوتي والتعليق املسيح. صلب عن التاريخ طوال صنعت التي األفالم من العرشات
الفيلم) من األوىل الدقيقة (أثناء عبارة يكرر يفتأ ال أصويل لواعظ الصور تلك خلفية
يقولها لعبارة بدايته من ونصف دقيقة حوايل بعد الفيلم ينتقل بعدها غبية.» «املسيحية
الفيلم. ضد األقل، عىل جميًعا، املسيحيني توحد األوىل والعبارة طيبة.» «الشيوعية الواعظ
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للفيلم ينظر أن أيًضا يمكن حيث املعاكس، االتجاه يف املشاعر تحول الثانية أن غري
بقوله: العمل هوسلر رشح حسبما للشيوعية. نقًدا باعتباره

ذات بمخيلتي مرَّ تافه خاطر قلب من النور إىل املسيح» «مزيج فيلم خرج
عدد ترى يا «كم لنفيس: فقلت أمازون، موقع أرجاء بني أتنقل كنت عندما يوم
أربعني أو ثالثني إىل األمر بي وانتهى املسيح؟» حياة عن أنتجت التي األفالم
يحوي األفالم تلك من واحد كل كان [كيف] أنه يف التفكري وبدأت منها، فيلًما
هناك ويعذب. ويجلد بالسياط يُرضب وهو للمسيح متشابهة متتابعة مشاهد
وهكذا األرض. عىل يسقط ثم يتعثر وهو الصليب يحمل وهو له مشهد دائًما
مشوًقا مونتاًجا يصنع أن املمكن من هذا أن واعتقدُت … عقيل يف الفكرة ولدت

الفيلمية. للمادة

رقمه سيكون — جديد فيلم بتصوير املونتاجية الفكرة هذه تنفيذ املمكن من يكن ولم
الصلب. عملية يصور — واألربعني الحادي

املزج أهمية (4)

املزج أكان وسواء ممارسته. من نبذة وصفت بأن وذلك باملزج، أعنيه ما لتوي رشحت
فني عمل إلخراج وهناك هنا من تجميع (أي كوالج فن عن عبارة فإنه ذلك، غري أم ا نصٍّ
طريق عن النجاح يحقق وهو فقط؛ القراءة ثقافة عنارص بني الجمع ومنبعه جديد)؛

جديد. يشء بناء يف املرجعية تصنعه الذي املعنى من االستفادة
حتى أو أحواله ستزدهر املزج كان إذا بما إنسان أي يهتم ألن الداعي ما ولكن
الذي وما رخيصة؟ ضحكة مجرد من أكثر امرئ أي سيجنيه الذي ما األصل؟ من يوجد

مشاهري؟ أناس إغضاب من أكثر املجتمع، سريبحه
عىل — ألبنائنا أو لنا، بالنسبة املزج يصنعهما طيبان أمران هناك الحايل، الوقت يف

تربويٍّا. غرًضا يخدم واآلخر املجتمع، يفيد أحدهما — األقل
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املجتمع (1-4)

أن املمكن من الرقمي، العرص ويف املازجني. من مجتمع إطار يف املزج عمليات تتواجد
أحيانًا الجديد يُنشئون املجتمع هذا أعضاء إن العالم. أنحاء جميع يف املجتمع هذا ينترش
يعرض مثلما صنعه، يمكنهم ما بعض عىل بعضهم يعرضون وهم لبعض. بعضهم
يمكنهم ما ويُرونهم أصدقائهم، عىل مهاراِتهم االنزالق لوح عىل املتزلجون األطفال
له. قيمة ال ذاته حد يف ينتجونه ما كان إذا حتى النفيسة، قيمته له العرض وهذا صنعه.
املصحوبة املتحركة األنيمي رسوم فيديو أفالم يصنع مجتمع إىل مثًال ولننظر
أرجاء اجتاحت يابانية كرتون أفالم عن عبارة املتحركة األنيمي رسوم إن باملوسيقى.
(عادًة) باملوسيقى املصحوبة املتحركة الرسوم أفالم تُصنع سنوات. بضع منذ أمريكا
من مأخوذ مقطع أو موسيقي مقطع مع هذه الكرتون أفالم من صور مزج طريق عن
وأربعمائة خمسني بني ما إنشائه يف فيديو فيلم كل يستغرق وقد األفالم. أحد إعالن
عىل تجارية غري بصورة فيها التشارك يجري الكلمة بمعنى منها اآلالف وهناك ساعة.

animemusicvideos.org. وهو لذلك، الرئييس املوقع
األسباب ومن املعرفة. اكتساب املبدعون هؤالء إليها يسعى التي األهداف بني من
العمل هذا إتقان إن مبهر. جمال ذات أعمال صنع وأيًضا قدراتهم. استعراض األخرى
الصناعات يف اإلجادة موهبة كذلك يملك عمله شخصيجيد وأي بمكان، الصعوبة من أمر
التي الجامعات وال الصناعات، عىل القائمني بال عن تغب لم الحقيقة وهذه اإلبداعية.
املصحوبة املتحركة الرسوم أفالم رشحت أن فبعد املجال. هذا عىل الصغار تدرب
يف ترتقرق والدموع يل قال ثم اآلباء أحد مني اقرتب محارضاتي، إحدى يف باملوسيقى
بأية االلتحاق يستطع لم فولدي يل؛ أهمية املوضوع هذا يشكل كم تدري ال «إنك عينيه:
باملوسيقى، املصحوبة املتحركة الرسوم أفالم من إنتاجه عليهم عرض عندما ثم جامعة،

أمريكا.» يف التصميم معاهد أفضل من بواحد ملتحًقا اآلن صار
رغم إنه القول يمكن أو خاص، بوجه أمريكية املوسيقية املتحركة الرسوم أفالم
ألن هذا وليس تحديًدا. يابانية ليست فإنها اليابانية، املتحركة الرسوم عىل مبنية كونها
املزج هذا اليابانية الثقافة تشجع العكس، عىل وإنما مازجني، ليسوا اليابانيني األطفال
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األنثروبولوجيا عاملة لرأي فطبًقا بكثري. توسًعا أكثر وبصورة املواطنني، أظفار نعومة منذ
إيتو: ميمي الثقافية

محتوى بدفع يختص فيما ا حقٍّ الطليعة يف اليابانية اإلعالم وسائل كانت
أشياء أخذت فإذا الصغار. األطفال من بدءًا املستخدم قبل من وموجه ممزوج
األكثر األشكال من األنواع تلك عىل كمثالني ويو-جي-أوه! بوكيمون مثل
يف االتساع شديدة قاعدتها أن لوجدنا اإلعالم، بوسائل االرتباط من جماهريية
وصلت لقد املتحدة. الواليات يف عليه هي مما اتساًعا أكثر كانت وربما اليابان،
٪١٠٠ من تقرتب بنسبة التشبع نقطة إىل ويو-جي-أوه! بوكيمون مثل أشياء

اليابان.34 يف األطفال ثقافات يف

أستاذَي بآراء جنكنز هنري يستشهد وحده. بالتشبع يتعلق ال الثقافات بني الفارق لكن
وليس تصنعه، أنت يشء «بوكيمون جرين، سيفتون وجوليا باكينجهام ديفيد الرتبية

قائلة: حديثها وتواصل تستهلكه»، أو تشاهده أو تقرؤه يشء مجرد

تطورية أشكال له منها واحد كل املتنوعة، البوكيمونات من مئات عدة هناك
يمكن واحد نص يوجد وال وامللحقات. املنافسني من معقدة ومجموعة متعددة
يقوم وإنما، املختلفة؛ األنواع عن معلومات عىل يحصل كي إليه التوجه للمرء
إىل ويتوصل الوسائط، مختلف من البوكيمون عن يعرفه ما بتجميع الطفل
لديه تصبح ثم ومن أصدقاؤه، يعلمه ال ما، شيئًا يعلم أنه وهي أال نتيجة؛

اآلخرين.35 مع الخربة تلك لتقاسم الفرصة

من شخصيٍّا هو به خاصة مجموعة لديه إذن شخص «كل بقولها: األمر إيتو ترشح
من تطلب التي] األمريكية، اإلعالم [وسائل عن تماًما مختلف أمر وهذا البوكيمون.

واحدة.» شخصية مع التآلف األطفال
اليابان. يف شائعة ممارسة عىل واحد مثال سوى البوكيمون وليس
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شخصية من اقرتابًا أكثر حيوات ابتكار نحو «األطفال يدفع األشهر األسلوب هذا
الصفني يف األطفال فجميع املحتوى.» نحو مزجي توجه ذات مسارات وتطوير منهم، كل

املثال: سبيل عىل والثالث الثاني

رسوم وبداخلها … إال ليس رسم كراسة ذهبوا أينما معهم يحملون سوف
وبوصولهم [اليابانيون]. األطفال يفعله ما هذا [الكرتونية]. املانجا لشخصيات
وبعدها الرسم يف برباعتهم بعينهم أطفال يشتهر الخامس أو الرابع للصف
يتطلب ما مرحلة وعند بأنفسهم. األصلية قصصهم صنع يف بالفعل يبدءون
الخاصة الفرعية ثقافته وهو بأكمله، «الدوجينيش» مشهد نحو لهم حثٍّا األمر
هذا يف اشرتك سنٍّا أكرب طفل عىل التعرف خالل من عادًة هذا ويحدث به.

األمر.

عىل منصبٍّا الرتكيز ليس إذ مختلف؛ لهم بالنسبة فاألمر األمريكيون األطفال أما
فكرة عىل الرتكيز ينصب ذلك من بدًال وإنما به»، شيئًا فاصنعوا ما، شيئًا «إليكم فكرة
استثماًرا تملك املتحدة «الواليات بقولها: األمر إيتو تفرس فاشرتوه». ما، شيئًا «إليكم
الحماية لفرض ميًال أكثر نظر وجهة تحمل أنها كما األطفال، براءة فكرة يف أقوى ثقافيٍّا
إىل كذلك تمتد «الحماية» فرض نحو النزعة هذه إن اإلعالمي.» باملحتوى يختص فيما
املرء يتعلمها مهارة أي إذن آخر. يشء و«الرتبية» يشء «فالرتفيه» املدارس. يف التعليم
أن وبرغم وهكذا، األكاديمي.» لإلنجاز مخالف اتجاه يف تُبنى املزجية «الثقافة هذه يف
«فال املتحدة، الواليات يف الكبار نحو املوجهة اإلعالم وسائل مع تزدهر املزجية» «الثقافة
[اندماجها] وضد لألطفال املوجهة اإلعالم وسائل ضد املقاومة من كبري قدر هناك يزال

الفضاء.» ذلك يف الفعيل الكامل
وليست األمريكيني، األطفال لدى املزج تجاه النمو يف آخذًا شغًفا هناك أن غري
املبدعني هؤالء تدرس إيتو كانت ذلك. عىل مهم مثال سوى املوسيقية الكرتونية األفالم
أن تحاول إنها مبدعني. باعتبارهم بمساراتهم» «الشعور يخالجهم الذين املجال، هذا يف
مجرد وليس إعالميٍّا وسيًطا فيها [نفسه] املعجب «يعترب التي اللحظة تأتي متى تفهم
بهم أدت التي رسميٍّا) تعليًما تكن لم املؤكد من أنها (علًما التجربة هي وما مستهلك»

التعبري؟ أشكال من الشكل هذا إىل
األنماط بعض هناك أن غري مكتملة، ليست إيتو إليها توصلت التي النتائج إن
ثقافة يف ينخرطون الذين األطفال من ا جدٍّ عالية «نسبة املثال، سبيل عىل الواضحة.
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يف املشهد عىل و«يسيطر التفاعلية.» األلعاب صيغ مع سابقة تجربة لديهم كانت املزج
وعىل املتوسطة»، الطبقة إىل ينتمون بيض رجال املوسيقية املتحركة الرسوم أفالم مجال
هن العاملة» الطبقة «فتيات كانت الحديث، اليابان تاريخ يف املولفني أشهر من النقيض
كامل بدوام طالبات أو صباحي عمل «لديهن فمعظمهن الدوجينيش. ثقافة أنتج من
يعتربن [فهن] … يصدق يكاد ال حد إىل النشطات الهاويات حياة يعشن … ولكنهن
املشاركة هذه وتتم لها.» متلقيات مجرد ولسن الثقافة يف ومشاركات منِتجات أنفسهن

بنفسه. نفسه يعول املجتمع وهذا مجتمًعا. يشكلن إنهن آخرين. مع

الرتبية (2-4)

كثري يف يكون ما عادة فاملزج املجتمع. قيمة يتجاوز ملا تمتد للمزج الثانية القيمة
عىل يقوم «تعليم الستثارة تهدف اسرتاتيجية إيتو، ميمي تصف حسبما األحيان، من
االهتمامات قبل من موجه االهتمام عىل القائم فالتعليم االسم، يوحي وحسبما االهتمام».
(ويف األطفال فإن تجاهه، بشغف يشعرون عمل بأداء األطفال يهم فعندما املكتشفة.

فاعلية. أكثر بصورة واملزيد املزيد يتعلمون أيًضا) الكبار الشأن، هذا
الكتاب هذا ويف حرة». «ثقافة بعنوان يل سابق كتاب يف املوضوع هذا عن كتبُت ولقد
األطفال مع تعمل كانت وكلتاهما باريش، وستيفاني دييل إليزابيث لعمل وصًفا قدمت
لهؤالء أساسية إعالمية أمية محو وبتقديم محرومة. بمناطق موجودة مكتظة مدارس يف
عىل الحفاظ من يتمكنون ال قبًال كانوا ممن الطالب، من فصوًال أن كيف رأينا األطفال،
املدرسة فيها تفتح ساعة كل من حرة لحظة كل اآلن يقضون واحدة، لفرتة تركيزهم
يف راغبني كانوا قصص عن أو حياتهم، عن فيديو ألفالم متقن مونتاج عمل يف أبوابها

روايتها.
التعليم. يف املزج وسائط استخدام جراء ينمو النجاح من نفسه القدر آخرون شهد
باإلنجليزية التحدث طالبها من كبرية نسبة تستطيع ال التي — هيوستن جامعة ففي
الفيديوهات من عادي غري نطاًقا الرقمية القصة رواية مرشوع أنتج — أوىل كلغة
أرشيفات من وينتقون بعناية، القصة حول أبحاثهم يجرون طالب صنعها التاريخية،
طرحها يريدون التي الحجة نقل يف أسلوب أفضل يحقق ما ويمزجون واألصوات، الصور

الفيديو. خالل من
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«ينسخ» أن من القلق يساورهم الكبار من «العديد جنكنز: هنري تعليق حد وعىل
أعمالهم هم يُبدعوا أن من بدًال بالفعل موجوًدا وسائطيٍّا محتًوى األطفال هؤالء
بعد «يوًما إجابته، يف ا محقٍّ وكان ذلك، عىل جنكنز أجاب حسبما ولكن األصلية.»36
من عنارص واستلهام واقتباس، اختالق، أن األمية محو خرباء من املزيد يدرك يوم
خاللها من األطفال يطور التي العملية من وعضوي قيم جزء بالفعل موجودة قصص
مقاربات إىل «ينظروا أن ذلك من بدًال اآلباء عىل بأن جنكنز ويدفع الثقافية.»37 املعرفة
بني املزج خالل من يتعلمون إنهم املهني.»38 التدريب من نوًعا باعتبارها [أطفالهم]
لو مما أكثر يمزجونه الذي التعبري شكل عن املزيد يتعلمون أنهم الحقيقة، األشياء.

مبارشًة. التعبري هذا بصنع اكتفوا
فإنهم املزيج، به يصنعون الذي األسلوب كان مهما أنه بالطبع هذا معنى ليس
كتابة هناك أن كما رديء، ومزج جيد مزج فهناك طيبًا. شيئًا بالرضورة يصنعون
الكتابة من تمنعنا حجة ليست الرديئة الكتابة أن مثلما تماًما ولكن رديئة. وكتابة جيدة
كلتا يف وإنما ذاته. حد يف املزج ضد حجة ليس الرديء املزيج فكذلك األحوال، أي عىل

يل: هوسلر قول حد وعىل أفضل. تربية صف يف تقف حجة الرديء العمل الحالتني،

األمية محو يف دراسيٍّا منهًجا تقدم أن يجب أمريكا يف ثانوية مدرسة كل
باستمرار. نتجرعه إننا نتنفسه. إننا اليشء. هذا يف مطمورون إننا الوسائطية.
تحاول كنت إذا … شعبية وثقافة واألسبوع اليوم مدار عىل ومعلومات أنباء إنها
فعليك والثقافة، واملجتمع التاريخ حيال نقدي بتفكري التحيل عىل أطفالك تربية
واإلعالن. واملعلومات للوسائط وناقدين مفكرين يكونوا أن عىل تشجعهم أن

املعرفة. اكتساب أساليب من واحد املزج، بأسلوب بالثقافة، يشء فعمل

الجديد يف القديم (5)

بالفعل كذلك وهو للغاية، حديث بيشء أشبه للمزج وصفي يبدو سوف لكثريين، بالنسبة
— أصولية أكثر لعلها — مختلفة أخرى زاوية من أنه غري ما، زاوية من إليه نظرنا إذا
املشوق الجزء أخرى، بعبارة املزج. يف تماًما جديد يشء يوجد ال أنه نفهم أن أيًضا علينا
وسهولة املستخدمة التقنية هو املوضوع يف جديد هو ما كل جديًدا. شيئًا ليس املزج يف
تجعل فهي للمشاركة؛ أوسع مجتمًعا السهولة هذه وتدعو التقنية. تلك ناتج يف التشارك

94



والكتابة القراءة ثقافة انبعاث

بالرضورة ليس الناس فيه ينخرط الذي اإلبداعي العمل أن غري إلحاًحا. أكثر املشاركة
الكونجرس لذاكرة استدعى عندما سوزا، وصفه الذي العمل عن واضحة بصورة مختلًفا
أو الحايل العرص أغنيات لينشدوا مًعا يتجمعون «شباب بعبارة املايض يف يحدث كان ما

قديمة.» أغنيات
مارسناه الذي األمر نفس هو «الوسائط» باستخدام املزج سابًقا، قلت ما حسب إذن
املحامون يستخدمه والذي الكتابة. يف بن استخدمه الذي األسلوب فهو الكلمات. مع دوًما
هذا عىل أنه نالحظ ال ونحن األوقات. جميع يف الحديث يف أسلوبنا إنه مرافعاتهم. يف
فهو به، نتحدث حواًرا أو مدونة كتابة كان سواء النص، عىل قائم مزج هذا ألن النحو؛
وجميعنا به. مسلًما أمًرا فيه نمارسها التي الحريات نعترب ونحن الغبار. مثل مثله شائع
وهكذا نقوله. أو نكتبه فيما آخرين أناس كلمات إدماج، أو اقتباس، بإمكاننا أن يتوقع

آخرون. ذكرها مختلفة أقوال بني نمزج أو ندمج، أو بالفعل، نقتبس فإننا
تعرض عندما تنجح بينها املمزوج فالوسائط «الوسائط»؛ عىل ينطبق اليشء نفس
رائع مقال ومثل مشتقة. أو مبتذلة تكون عندما تفشل وهي جديًدا؛ شيئًا اآلخرين عىل
الكتابة إنها جديًدا. عمًال لنا ينتج كي الغري عمل عىل املزج يعتمد مضحكة، دعابة أو

الحديثة. بالتقنية املدعوم اإلبداع إنه كلمات. دون العظيمة
أغلب لإلسكات يتعرض ظل فإنه املستحدث، باليشء ليس املزج هذا أن رغم لكن
أرشاًرا، رأسماليني حتى وال املصنفات، عىل رقيبًا يسكته الذي يكن لم تاريخنا. فرتات
بهذا للتحدث االقتصادي الشق أن يسكته كان ما بل أخياًرا. رأسماليني حتى وال بل
أردت أنك فلو ملعظمنا. بالنسبة األقل عىل مستحيًال، أمًرا منه جعل املختلف األسلوب
بينها واملزج كرونكايت لوالرت اإلخباري الربنامج من حلقة آِخر تسجيل ١٩٦٨ عام
خرية من شخص آالف عرشة مع املزيج هذا يف التشارك ثم البيتلز، لفريق أغنية وبني
تكلفة أن سيمنعك كان ما وإنما هذا. من سيمنعك الذي هو القانون يكن لم أصدقائك،

الدوالرات. من اآلالف عرشات ستبلغ كانت وحدها اإلنتاج
واملدى الخطاب فأساليب االقتصادي. الرقيب هذا اآلن الرقمية التقنيات أزالت لقد
مجموعة استخدام باستطاعتهم من أعداد وزادت اآلن. عظيمة صارت إليه يصل الذي
من فأعداد مختلفة. بصورة واملشاعر األفكار عن التعبري يف األدوات من اتساًعا أكثر
بصورة القانون يمنعهم أن إىل األقل عىل االزدياد، تواصل وسوف زادت ذلك يستطيعون

ناجعة.
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الخامس الفصل

الثقافتني بني مقارنة

فقط، القراءة إبداع هو أحدهما اإلبداع: من مختلفني ونوعني ثقافتني لتوي وصفت
من كل ووقوده والكتابة، القراءة إبداع فهو اآلخر أما املحرتفون، املهنيون ووقوده
سوف وكالهما عام. بوجه الثقافة تطور يف مصرييٍّا النوعني كال كان والهواة. املحرتفني
سوف كليهما بأن إيماني من الرغم عىل لكنني الرقمية. التقنيات نضج خالل من ينترش
املوجز، الفاصل هذا ويف بينهما. مهمة فروق هناك تزال ال فإنه الرقمي، العرص يف ينمو
مناقشة إىل نتحول أن وقبل — وبعدها الفروق. تلك من بعًضا اعتبارنا يف نضع أن علينا
املستفادة الدروس بعض يف الفكر نُعمل أن علينا — تشويًقا األكثر ُعد ربما الذي التطور

الثقافتني. هاتني فهم من

و«القيم» القيمة يف الفروق (1)

مختلفة. قيًما الثقافتان هاتان تجسد
ثمة تتطلب الثقافية فرموزها االحرتافية. النزعة عن فقط القراءة ثقافة تتحدث
ليس ولكن الغري، يعلمون إنهم سلطة، بوصفهم أنفسهم يقدمون إنهم ما. احرتاًما
يوجهون فإنهم تساؤالت، لطرح دعوهم إذا وحتى تساؤالت. لطرح دعوتهم طريق عن

املبدع. أو املؤدي، أو املتحدث، غري آخر شخص نحو التساؤالت
الثقافة النتشار بالنسبة سواء مصريية، بأهمية يتمتع الثقافات من الشكل هذا
أن يف أحد يرغب فال فيها؛ مطلوبة السلطة تكون مواضع هناك املعرفة. انتشار أو
موضوعة وكأنها املستخدمني قبل من املستمر للتغيري عرضة الكونجرس قوانني تكون
إلحدى الطريان وخطة الدواء، إعطاء تعليمات عىل يرسي عينه واألمر ويكي. موقع عىل

التجارية. الجوية الخطوط رشكات
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العائد توجيه عىل فالقدرة الفنون. لنمو أيًضا محورية فقط القراءة ثقافة إذن
استطاعتهم، يف يكن لم ما إبداع لكثريين أتاحت األفالم أو املوسيقى وراء من التجاري
وهي والنرش، التأليف حقوق لقانون الصحيحة الوظيفة هي وهذه يبدعوه. أن ذلك، لوال
يعرقل أن املمكن من الخاص القانون ذلك غياب أن نجد وحيثما الوحيد. الطيب مربره

والبديهي. املنطقي مربره القانون لذلك يصري اإلبداع،
نظر يف — يعترب أمر وهي التعبري، سالمة سبيل فقط القراءة ثقافة تيرس وأخريًا،
اإلطار يف موضوًعا تعبريهم يكون أن يريدون الفنانني إن جوهريٍّا. — األقل عىل البعض
أو األطباء إن الحرية. تلك تمنحهم فقط القراءة ثقافة إن بالضبط. يقصدونه الذي
عىل يرتجم لن الطبي رشحهم أو تعليماتهم أن إىل االطمئنان يف يرغبون الدواء رشكات
ما أخرى، ومرة مطلًقا. ا رشٍّ ليست وهي مهمة، هنا فالضوابط ودب. هب من كل يد
فإن — الجودة ضمان أو الفني التعبري — لواله لنملكه نكن لم شيئًا يمنحنا ذلك دام

طيبًا.1 شيئًا تكون أن املمكن من الضوابط
االجتماعية الحياة تمس إنها مختلف. منًحى إىل فتمتد والكتابة القراءة ثقافة أما
من تطلب إنها ذلك، من األفضل أو أكثر. هو ما الجمهور تمنح إنها مختلفة. بصورة
ويف فعل. لرد تدعو إنها مسودة. باعتبارها عليهم تُعَرض إنها أكثر. هو ما الجمهور
بنفس سلطة الناس يخول املعرفة من نوع املواطنني لدى ينمو النوع، هذا من ثقافة

الرتفيه. أو املعلومة به لهم يقدم الذي القدر
كلية عىل الطلبة يفد فعندما كمدرس. العملية حياتي يف مبارشًة االختالف هذا أشاهد
وطوال فقط. القراءة لثقافة باألساس ينتمي تعليم نظام من معظمهم يأتي الحقوق،
وتجلس الفسيحة، املحارضات قاعات يف الطالب هؤالء يجلس أكثر)، (أو أربع سنوات
ألقتها التي املحارضات نفس عليهم تقرأ أن األسايس دورها جامعية أستاذة قبالتهم
ال بالنظام، األسئلة تتعلق ما وعادًة أسئلة؟» من «هل سؤاًال: تطرح ثم عام. بعد عاًما
االمتحان سيتضمن و«هل الخامس؟» الفصل نقرأ أن علينا «هل غرار: عىل املادة بجوهر

الرشطية؟» الصيغة عن سؤاًال
غري الجامعية. الدراسة مناهج معظم لتدريس املالئمة الطريقة هي تلك كانت ربما
الحقوق كلية يف الدرس َفقاعة جذريٍّا؛ اختالًفا ذلك عن مختلف قانوني تعليم أفضل أن
تقدم منتدى إال هو ما والدرس املرافعة، لتلك املصدر يقدم فاألستاذ مرافعة؛ عن عبارة
إطاًرا األسئلة تلك وتصنع أسئلة األساتذة أولئك عىل وتُطرح املرافعة، تلك خالله من

املناقشة. يف مشاركتهم أثناء يبدعوا أن منهم البنيان ويتطلب ما، ملناقشة
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إنهم بل — القانون عمل أسلوب عن القليل أقل إال يعلمون ال الذين أولئك يتحري
تدريب يف املتبع أسلوبنا هو هذا أن يرون عندما — األحيان بعض يف بالذعر يصابون
عليكم أشياء بأسماء قائمة «إليكم لهم: جاذبية أكثر الحيوية الكيمياء نموذج إن املهنيني.
فالقانون اللوائح. من قائمة ليس القانون أن غري هيا.» قلب. ظهر عن تحفظوها أن
املنظومة إطار يف األخالقيات. من مجموعة أنه واألهم والفكر، التحدث يف متبع أسلوب
عىل يعتمد صياغته فأسلوب عمليٍّا. ممارسته أثناء القانون يصاغ األقل، عىل األمريكية،

ممارسوه. يتشاركها التي القيم
العلمية املادة تلقينه عىل عالوة املسئولية تحمل الطالب يعلم الرتبية من الشكل هذا
عن يعرب أنه كما معني. مهني بمجال املعرفة إىل إضافًة األخالقيات لديه ينمي إنه ذاتها.
من جزءًا الكلية يف لهم األول األسبوع من اعتباًرا صاروا فقد أحيانًا: لطالبه قوي احرتام
عىل بالتوقري، تحظى نظرهم فوجهات القانون. دراسة محور هو الحوار وهذا الحوار،

القانونية. اللغة من إطار يف يضعونها أنهم طاملا األقل
الخاصة أخالقياتها للكتابة بأن يؤمن جميعنا ما. مستًوى عند بهذا يؤمن جميعنا
عىل منا يعرتضون ومن يكتبه. ما وعىل الكاتب عىل األخالقيات تلك تفرض وأنها بها،
بالرضورة ليس ينتقدونهم، الحيثيات كتابة يف الجلسات كتبة يفوضون الذين القضاة
بصمة تحمل آراءً يريدون ألنهم وإنما الكتابة، يف لرباعتهم أفضل قضاًة يريدون ألنهم
خالل من إال يأتي ال وتعلمه مسئولية. فاإلبداع الكتابة. مسئولية من املفروضة القيود

ممارسته.
التأثري نفس تقريبًا لها إن يقولون املحلفني لجان شئون يدرسون الذين أولئك
دراستها. عىل يعملون وهم للمحلفني، األدلة تُقدَّم إذ فيها؛ األعضاء املواطنني عىل
هذا ويوقظ (أحيانًا). استثنائية سلطة لهم خولت قد أنه يدركون مناقشتها، وأثناء
حياتهم قيمة كثريًا تتجاوز مسئولية أمامهم أن يتفهمون إنهم (أحيانًا). انتباههم األمر
يصدروا أن بعد حتى مختلفة، بطريقة ويترصفون يفكرون تجعلهم إنها العادية.

حكمهم.
القراءة أن الحال بطبيعة أظن نظري. لوجهة أكثر أنحاز تجعلني األمثلة هذه
من بكثري أبعد هو ما إىل يصلون الناس أن غري «جوهرية». الحال بطبيعة وأنها مهمة.
أعتز الذي الجزء أن رأيت الطوق، عن يشبون وهم أطفايل أشاهد كنت وبينما الجوهري.
من الثانية يف أكربهم كان أن ومنذ يكتبون. أنهم وإنما يقرءون، أنهم ليس اعتزاز أيما به
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بالفرحة نشعر وكنا «الغول». قصص له نحكي كنا الخامسة) يف اآلن صار (وقد عمره
عجل. عىل املؤلفة الحكايات تلك حبكة يف تطور لكل حواسه بكل انتباهه نراقب ونحن
وقدم القصة، حبكة يف معني تحول عىل يعرتض مرة ألول فيها بدأ التي اللحظة لكن
اإلنشاء إرادة هو إليهم به نوحي أن نود فما حياتي. لحظات أسعد من كانت هو، رؤيته

الجيد.
يعرب من أرى أن أريد وحدها. بالكلمات ليس عنها ًا ُمعربَّ القدرة هذه أرى أن أريد
أو يعشقها، أغنية نهاية يغري وهو أشاهده أن أريد الثقافية. املعاني أشكال بجميع عنها
يعرب كي صورة يرسم أو بقوة، فيه نفسه يرى فيلم شخصيات إحدى سمات من يغري
القدرة هذه بداخله أريد الباطن. عقله يف كامنة فكرة مجرد ذلك قبل كانت فكرة عن
من اإلبداع يمكنه الذي الشخص ذلك يكون أن أريده عام. بشكل والكتابة، القراءة عىل

األشياء. صياغة إعادة خالل
تركز واحدة والكتابة»: و«القراءة فقط» «القراءة ثقافتَي بني فارق أول إذن هذا
عىل تحافظ واحدة التحدث؛ خالل من العلم تلقي عىل تشدد واألخرى العلم، تلقي عىل
األخرى أما هرمي، بنيان وجود عىل تشدد واحدة النزاهة؛ تعلم األخرى بينما نزاهتها،
— فقط القراءة ثقافة أي — األوىل إىل نحتاج أننا أحد يزعم ال الهرمي. البنيان فتخفي
الثاني. النوع من للمزيد بحاجة أننا يرى عايشوها ممن امرئ أي ولكن أقل. بدرجة

[املادية] القيمة يف اختالفات (2)

يروجون الذين واليساريون نُِجله. الذي املعنوي بمعناها القيم عىل اآلن حتى القصة تركز
فهي حبٍّا؛ بها ويهيمون القيم تلك يعشقون والديمقراطية والرتبوية االجتماعية للمثل

يهوونه. اليساريني أن املفرتض من األشياء من نوع عن تتحدث
أن مسألة مجرد من أكثر والكتابة القراءة ثقافة لدعم أخرى مربرات هناك أن غري

يحبونها. الطبيعة محبي من حفنة
ثقافة تروج مهمة، األقل عىل منا البعض يعتربها معينة لقيم ترويجها عىل فعالوة

اقتصادية. لقيمة والكتابة القراءة
القراءة ثقافة لنجاح الرضورية األجهزة يف لثانية فكر السبب، نعرف وحتى
أرخص وسعرها وأصغر أصغر حجمها صار لقد مكان. كل يف تجدها إنك والكتابة،
املضمون احتواء يف كفاءة أكثر صارت العريض، النطاق شبكة حجم نمو ومع وأرخص.
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أشاهد أعد لم فأنا الفذ. ذكاؤها أذهلني لقد ذلك. بعد استهالكه من تمكنك الذي
إيصاله بعد خاصتي بود اآلي جهاز ملشاهدة ميًال وأكثر أكثر رصت أني غري التلفزيون،
مبالغ أيًضا هم اآلخرون ينفق أن يف آبل وتأمل هذا. عىل كثريًا ماًال أنفق وأنا بشاشة.

طائلة.
باملستقبل باملقارنة ضئيلة تعد االستهالك من النوع لهذا االقتصادية القيمة أن غري
تحتاج التي األجهزة جميع يف فكر املستهلك. يصنعه الذي للمحتوى املرتقب االقتصادي
الكامريا، غرار عىل سوبرمان؛ فيلم مثل لطفلك املنزيل الفيلم هذا تصنع كي إليها
وجهاز اللقطات، من بايت جيجا ٥٠٠ حجمه ما لتخزين الصلب والقرص وامليكروفون،
الذي النطاق اتساع يف اآلن فكر ثم ممكنًا. أمًرا اللقطات تحميل لجعل الرسيع الكمبيوتر

أصدقاءك. أو أرستك كانوا سواء هذا، إبداعك يف الغري تشارك كي إليه تحتاج
أفضل نحو عىل أحد يطرحها لم ربما لكنها الوقت، بعض منذ طرحت نقطة هذه
الطنانة اللغة فربغم َمِلًكا»:2 ليس «املحتوى بعنوان أوديليزكو أندرو مقال يف ورد مما
من تأتي اقتصادنا يف قيمة اإلسهامات أكثر فإن املحتوى، صناعة تستخدمها التي
شك، دون مهم هو الزنجبيل، خبز داخل الزنجبيل هو املحتوى املحتوى. من ال الرتابط،

قيمة. الخليط مكونات بأعىل مقارنًة شيئًا يمثل ال لكنه
حقوق عن مناظرة تطور أشاهد كنت بينما بذلك. لإلقرار حاجة يف اليمينيون إن
دهشت ربما املحتوى. بصناعة اليمينيني افتتان رسعة مدى من دهشت والنرش، التأليف
من ليرباليون يميض حرة»، «ثقافة لكتاب نقده يف يل بيكر ستيوارت تقريع أثناء ألنه
املحافظني. إىل يتحدثون مما أكثر مثيل ليرباليني إىل التحدث يف ا جدٍّ طويًال وقتًا أمثايل

نقده: يف بيكر قول حد وعىل

سوى يحمل ال أنه لوجدنا قرب، من والنرش التأليف حقوق لقانون نظرنا إذا
هو وإنما قدرها. حق املحافظون يقدرها التي املمتلكات بأنواع قليًال شبًها
صاخبة جماعة لصالح ويدار باستمرار يمتد حكومي بربنامج أشبه يبدو
األلبان، منتجات دعم أو مثًال سوبرفاند مثل ما، مصلحة وذات التنظيم جيدة
املزارعني أو بالخطر املهددين املنازل أصحاب عىل تعود ال املنافع أن عدا فيما
فحقوق … وإيمينيم سرتايسند باربارا عينة من أناس عىل وإنما الكادحني،
خاصة قانونية دعاوى تفرضه تنظيمي برنامج محام؛ أي والنرشحلم التأليف
أن دون عليها يحصلون تعويضات من بدءًا املزايا، جميع فيه للمدعني يكون
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التعويضات تستخلص الجنائية باملسئولية أحكام وحتى إصابات، بهم تلحق
االعتداء.3 وقع عندما الجوار يف كان شخص أي من

علمنا مثلما إليها: أِضف ودعوني رائعة. نقطة بيكر أثارها التي النقطة إن
االحتكارات من تأتي ال غالبًا االقتصاد يف القيمة مرة، تلو مرة املحافظون االقتصاديون
الحجم هائل اقتصاد هناك منافسة. وجود مصدرها أن فاألرجح الدولة. تحميها التي
حقوق إن اقتصادنا. داخل التكنولوجيا توجه التي املنافسة من بالحيوية وممتلئ
وإني املنافسة. لتلك معوقة قيود لهي والنرش التأليف حقوق نسميها التي االحتكار
أن يجب منه، بد ال رش كل مع الحال هو مثلما أنه غري رضورية. القيود تلك بأن ألومن
األحوال يف إال املنافسة من الحماية نوفر أال علينا ينبغي االستطاعة. قدر محدوًدا يكون

الحماية. لتلك للغاية قوي مربر فيها هناك يكون التي
التضحية ببساطة، علينا الواجب من أنه أو باستطاعتنا، أن ليس بالطبع أقصده ما
خالل أننا العكس: وإنما والكتابة، القراءة لثقافة التمكني أجل من فقط القراءة بثقافة

والكتابة. القراءة ثقافة مستقبل نقتل أال علينا فقط القراءة لثقافة حمايتنا

خري؟»] منه يُرجى «هل حيث [من القيمة يف اختالفات (3)

كتاب ففي والكتابة. القراءة ثقافة ضد الحرب بدأت ،٢٠٠٧ عام من يونيو شهر يف
أعمال ورجل كاتب وهو كني، أندرو شن الهواة»، «عقيدة بعنوان برباعة ومؤلف مخترص
محور وكان تحديًدا. أنا أمتدحها التي الثقافة عىل ضارية هجمة اإلنرتنت، مجال يف فاشل
يدمر سوف اإلبداع من النوع هذا نمو إن «ثقافتنا». تقتل الهواة» «ثقافة أن هجومه
يوم يمر «ال يقول: كني كتب مجتمعنا. يف «خري» أنه نظن مما كثريًا املطاف نهاية يف
التي املعلومات وصدق ودقة مصداقية يف نسرتيب لكي يدعونا جديد يتكشف أن دون
يبدي اإلنرتنت، يعرضها التي املجانية املادة كل عىل رد ويف اإلنرتنت».4 من عليها نحصل
طائلة.»5 ثروة األمر حقيقة يف يكبدنا مجانيٍّا، نعتربه «ما قائًال: فيحذر شديًدا؛ قلًقا كني
إىل و«التحول التقليدية.»6 املعلومات صناعة بارد بدم «تقتل املثال سبيل عىل فويكيبيديا
الشعبي، الحوار ويفسد «الصدق، زعمه حد عىل «يقوض» أمتدحه الذي الديمقراطية»

واملوهبة.»7 والتجربة الخربة قدر من ويقلل
الكتاب أن من بالرغم إذ كني؛ كتاب يف التهكمية املحاكاة من به بأس ال قدر هناك
الصبيانية.8 بأخطائه يحرينا نفسه هو فإنه وأخطائه، صبيانيته بسبب اإلنرتنت يهاجم
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املراسلني، ألحد ترسيح أو تسجيالت، لرشكة فشل «كل أبرزها: من واحدة (وإليك
أحد أنتجه اإلنرتنت عىل «مجاني» ملحتًوى عاقبة هو مستقل؛ كتب ملتجر إفالس أو
املوسيقية الفيديو مقاطع وحتى لكريجزليست، املجانية اإلعالنات من بدءًا املستخدمني،
«كل»؟ ويكيبيديا.»9 تعرضها التي املجانية املعلومات وحتى يوتيوب، تبثها التي املجانية

للهول!) يا
فهناك تجاهلها. يمكن ال طرحها التي الفكرة فإن كني، تجاهلنا إذا حتى ولكننا
هذا جراء من بوجودها يشعرون التي األخطار من مشابه خوف عن أعربوا ممن كثريون

اإلبداع. من األحدث الشكل
نيويورك بجامعة عقد مؤتمر يف كانت النقد لهذا فيها تعرضت التي األوىل املرة
يرشحون ومبدعني بفنانني مليئا العادل االستخدام مؤتمر كان العادل». «االستخدام عن
تشارلز ناشد املؤتمر، هذا فعاليات وسط يف أنه غري أمتدحه. الذي اإلبداع نوع بالضبط
يبتعدوا كي الشباب املبدعني — للمحاماة روز بروزكاور مكتب يف يعمل محاٍم — سيمز
بؤرة يجعلوا أن عليهم أن ذلك يف سيمز حجة وكانت اإلبداع. من «االشتقاقي» الشكل عن

سيمز: وقال األصيل»، «اإلبداع أي حقيقيٍّا؛ تحديًا يمثل يشء عىل تنصب اهتمامهم

بالفعل الري عليه ركز ما بأن اعتقادي قوة عىل كاٍف بشكل التأكيد يسعني ال
انحراًفا يعد [—] املتكرر الطفييل االستخدام هذا [—] … جذرية بصورة
صغار أفالم صناع لديك كان لو أنه أعتقد … الشباب موهبة يف للغاية مروًعا
أوقاتهم تضييع عىل ال هم، أفالمهم صنع عىل تشجعهم أن عليك فإن السن،
عليها وأنفقوا آخرون أناس صنعها التي الفيديو بمقاطع التالعب يف سًدى
جذري إخفاق هناك التشويق. ببالغة ليست مادة يبدعوا كي طائلة، مبالغ

… للخيال
يعتقدوا أن عىل النشء شجعنا لو باألكاديمية، أعضاء باعتبارنا إننا، وأقول
كل يمتلكها التي املوهبة وباستخدام أنفسهم من بوحي اإلبداع من بدًال أنه
الشوارع، يف لهم املتاحة املادة استخدام بإعادة ببساطة يكتفوا أن عليهم منهم،

الصغار.10 هؤالء بها يتمتع التي املواهب قدر بذلك نبخس فإننا

حريصني نكون أن وعلينا النقد، أشكال من الشكل لذلك الطبقات من عدد هناك
الطبقي. النسيج ذلك نمزق أن عىل
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عمل مجرد كونه عىل يزيد إجماًال العمل بأن القائل النقد هو الطبقات هذه أوضح
وعرش أبرامز، جيه جيه ينتجها دقائق عرش بني للمقارنة وجه يوجد فال «إبداعي».
«غثاء». مجرد فاملزج يوتيوب؛ موقع عىل توضع أخرى فيلمية مادة أي من أخرى دقائق
الغالبية مثل — املزج عمليات من العظمى فالغالبية حق؛ عىل النقد هذا أن شك من ما
املستهلك، يلتقطها التي الفوتوغرافية الصور أو املنازل، يف املصنوعة األفالم من العظمى
سخيفة املنتجات تلك فمعظم غثاء؛ من أكثر ليست — املدونات أو الدش، تحت الغناء أو
املستهلك. وقت عن ناهيك نفسه، املبدع لوقت حتى مضيعة وهي اقتباس، عن عبارة أو
النقد هذا يوجهون الذين أولئك يريد ما مطلًقا أفهم أن أستطيع ال أنني غري
وبعد بربلني، جوته بمعهد طالبًا يوم ذات كنت النقطة. تلك من انطالًقا إليه الوصول
سألت األملانية، اللغة يف كامل شهر طيلة استمرت التي املكثفة دورتنا من أسبوع ميض
األملانية لغتكم «إن يل: فقالت التحدث، من املزيد عىل تشجيعنا عدم يف السبب عن معلمتي
فلسوف بها تحدثتم أنكم لو ا. حقٍّ بشعة بأنها إال وصفها يمكن ال الحايل الوقت يف
تكتفوا أن لكم بالنسبة يشء أفضل أن أعتقد فإنني لهذا مفزعة؛ أخطاء جميًعا ترتكبون
لغة ملعلمة بالنسبة املدهش من أنه غري صائبًا. كان تقييمها أن شك من وما باالستماع.»

طرحها. وددت التي النقطة ببساطة عنها غابت أن جوته بمعهد
رديئة. املمزوجة األعمال من العظمى الغالبية بأن الزاعمني النقاد مع األمر وكذلك
تعليًقا أجد أن املحتمل من أنني يف ليست املدونات قيمة إن املدونات. يف أخرى مرة فكروا
أعتقد لست ال مثًال. تايمز النيويورك جريدة يف يكتب تعليق أفضل براعته يف يتجاوز
للتعبري الفرصة املاليني تمنح ألنها قيمة؛ ذات فاملدونات املهم، هو هذا ليس لكن ذلك.
الثقافة إن األمانة. من أهميته له ما نوع يتحقق الكتابة ممارسة ومع كتابًة، أفكارهم عن
لو حتى العامة، الشئون أو السياسة شئون يف مختلف بأسلوب تفكر باملدونني تعج التي
االستعراض نظام خالل من اضطروا الناس من أكرب عدًدا أن لذلك الوحيد السبب كان

«ب». إىل تؤدي «أ» كانت ملاذا لبيان الكتابة يف
أن بافرتاض يكتبون؟ كيف أطفالنا نعلم فلماذا حقيقية، النقطة تلك تكن لم لو
قائمة أو إلكرتوني بريد رسالة من أكثر يشء أي مطلًقا تكتب لن العظمى الغالبية
مما العظمى الغالبية اإلبداعية؟ املقاالت بكتابة نعذبهم أن املهم من كان فلماذا تبضع،
اإلنرتنت. مع الحال هو مثلما األمر)، هذا يف بي (ثق ترهات من أكثر ليس الطلبة يكتبه

النفايات؟ تلك مثل إنتاج يف أنا) وقتي ذلك، من (واألسوأ أوقاتهم إلضاعة الداعي ما
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ورائه.) من املغزى فهمت أنك أعتقد بالغي. سؤال (هذا
فالبعض صدًقا؛ أقل كانت وإن باملوضوع صلة أكثر النقد لهذا ثانية طبقة هناك
شكوى هي هذه حقيقي. مضمون به يوجد ال أنه بزعمهم «مزًجا» أنا أسميه ما ينتقد
نظره، وجهة من املزج، هذا أفضل فإن غثاء، أغلبه بأن سلمنا لو حتى الحقيقية. سيمز

للخيال». جذري و«إخفاق للوقت، مضيعة
هي وال أصيلة هي ال الخلطات أو املزج عمليات أن يعتقد شخص أي أن غري
عما أو بها تصنع التي الكيفية عن للغاية محدودة فكرة سوى لديه ليست إبداعية؛
جيد مزيج عمل يمكن حتى بالثقافة عادية غري معرفة يستلزم األمر إن رائعة. يجعلها
ما كثريًا يفوق ما ماضيه عن يتعلم املزج إتقان عىل يتمرن الذي الطالب أو والفنان منها.
ميئوس درجة إىل ساذج نظري، وجهة من رأي (وهو الرأي بهذا متمسك شخص يتعلمه
كلما املزيد عن دوًما يبحث الجمهور أن ذلك، من األهم ولعل األصيل». «اإلبداع يف منها)
قبله، جاء ما كل عىل يعتمد خليط عن عبارة األغنية أن يعلم فعندما املازج. كتبه ما قرأ
وسبب معناها، حيث من املوضوعة؛ الروابط لفهم دعوة بمنزلة تكون تمر ثانية كل فإن

املتطلبات. هذه يلبي والجمهور متطلبات؛ الجمهور عىل يفرض الشكل إن إضافتها.
الرائع، كتابه يف جونسون ستيفن به نادى بزعٍم مباًرشا ارتباًطا النقطة هذه ترتبط
النظر وجهة عن الدفاع إىل يرمي وهو جونسون إن لك».11 خري هو سيئ يشء «كل
أكثر صار األمر حقيقة يف التليفزيون بأن يزعم مخيٍّا»، «ميتًا صار التليفزيون بأن القائلة
بالتكنولوجيا. جزئيٍّا ذلك يف السبب ويتعلق الوقت. بمرور وتعقيًدا ثراءً — أقل وليس —
دي، يف دي أجهزة كذلك يشرتون وإنما التليفزيون أجهزة برشاء الناس يكتفي ال فبينما
ما بمبيعات اهتماًما جمهورهم ملنح قوي دافع التليفزيون برامج منتجي لدى يصبح
طلب هناك يكون عندما منه عائدات أقىص بلوغ يمكنه تلفزيوني برنامج فأي البث. بعد

األصيل. البث بعد العرض إعادة أو دي يف الدي أجهزة عىل
رشح حسب وعىل التعقيد. خلق ذلك سبل من الطلب؟ ذلك خلق يمكنك كيف إذن
الحبكات خطوط عدد ضاعفت التي تلك هي التلفزيونية الربامج أنجح فإن جونسون،
عند لالستيعاب قابلة دائًما تكون الربامج أن وبرغم خاللها. من تدور التي الدرامية
يدور يشء كل يستوعبون الذين هم املشاهدين من قلة فإن واحدة، مرة مشاهدتها
وهو أخرى، مرة ملشاهدته مربر الجمهور لدى يكون فإنه ثم ومن حلقة. كل يف أمامهم
هنا ومن العرض. إعادة قناة عىل املوجة تضبط أو دي يف دي تشرتي أن إما يعني، ما
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بهذا صلة ذات نقطة جنكنز هنري ويعرض متتابع. استهالك عىل التعقيد ذلك يحث
باألفالم: تتعلق

قدرة تضمن حتى والتطويل املط عىل العتيقة هوليوود منظومة اعتمدت
أذهانهم كانت إذا حتى األوقات، جميع يف الرواية حبكة متابعة عىل املشاهدين
أثناء ووقع الفيشار بعض لتناول الردهة إىل الوقت لبعض توجهوا أو مشتتة
عىل باإلبقاء تطالبنا فإنها الحديثة هوليوود أما بالفيلم. محوري مشهد ذلك
إىل وصولنا قبل بأبحاثنا نقوم وأن الوقت، طيلة الطريق عىل مفتوحة أعيننا

السينما.12

تكون أن يمكن فال النقطة. تلك يف هذا من ألكثر التوسع يمكن أنه الواضح من
جراء من املثمرة النتائج بعض هناك أن بد ال تماما. الفهم عىل مستعصية القصة
لها، التالية العرش واملرات األوىل، املرة من تجعل أن األمر محور أن غري األوىل. املشاهدة
ليس لكنه رضوريٍّا أمًرا واحدة مرة املزيج مشاهدة تجعل أن باملشاهدة، جديًرا أمًرا

بكاٍف.
التاسع القرن روايات أيًضا تدبر التليفزيون. عىل جديدة ليست االسرتاتيجية هذه
يبدو (حيث مسلسلة صورة يف رواياته ديكنز مثل أديب كتب عندما العظيمة. عرش
كان كلها)،13 الرواية اكتمال قبل املجالت، أحد يف ينرش جزء وكأنه األصل يف فصل كل
من جذبهم إىل ثم حدة، عىل جزء كل لقراءة الناس اجتذاب إىل ذلك وراء من يرمي
غريه) كثريون أدباء حذوه (وحذا ذلك ديكنز فعل الفصول. مكتمل الكتاب لقراءة جديد
قراءتها إعادة تستحق بحيث األحداث ومتشابكة التعقيد بالغة قصص كتابة طريق عن

ومرات. مرات
فمثًال الثقافة. من أخرى أشكال باستخدام نفسه اليشء فعل عن عبارة واملزج
فإن وبيتهوفن)، مالر أمثال (من عظيم كالسيكية موسيقى مؤلف يؤلفه الذي العمل
املائة. واملرة األوىل املرة يف إليه لالستماع قًرسا يدفعك الذي ذلك هو ممزوج عمل أفضل
املرة يف إال منطقيٍّا له يبدو لكي الكايف بالقدر العمل فهم يف يبدأ ال املرء أن والحقيقة
للمرة للعمل ينصت املستمع تجعل كافية جذب قوة لوجود األمر يحتاج وهنا املائة.
فإنك اصطيادك، يتم أن بمجرد ولكن شوينربج). أرنولد قط يملكه لم أمر (وهو املائة
من مزيد يف تأمل مرة كل ويف األخرى، تلو مرة تستمع إنك الخالص. أجل من تقاوم ال

الفهم.
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ملاذا إذ تماًما؛ باملستحدث ليس األمر هذا الكالسيكية، غري املوسيقى حالة يف حتى
يصيغها التي الشعرية املوسيقى ألحان إىل أو مرة، ألف ديالن بوب إىل املرء يستمع
مراًرا االستماع عىل يرغمنا ما هي وحسب املوسيقى ليست مرة؟ بعد مرة تويدي ِجف
وجذابًا. بسيًطا كان إذا يكون ما أفضل اللحن يكون املوسيقي، الشكل هذا ففي وتكراًرا.
تفهم مرة كل يف ألنك مرة بعد مرة تستمع إنك اللحن. يصوره الذي الشعر هو وإنما

السياق. مواءمة إىل وأقرب أقرب يصري فهو مختلفة؛ بصورة الشعر
ثقافة جوهر يشكل الذي الفن وهو — املزج صف يف تقف التي الحجة فإن هنا من
تتسبب الذي الرضر ما السلبي: السؤال يف فحسب متمثلة ليست — والكتابة القراءة
أن ألطفايل أريد اإليجابية: بالغة حجة أقول ما تؤيد التي الدامغة الحجة وإنما فيه؟
إليه يستمعوا أن أريدهم فورستونز. أعمال ألحدث أو سيلفيا صنعته مزيج إىل يستمعوا
أو مخيٍّا، امليتة األلحان من بكثري أكثر وارتباطي إيجابي أمر االستماع هذا ألن مرة؛ أللف
املحرم سوى يشء، أي عىل يعتمد ال عملها إن سبريز؛ بريتني تغنيها التي األغاني كلمات
هي أنها غري تماًما، أصلية سيمز، نظر وجهة من كانت، ربما الصدد هذا ويف واإلباحي.
التقاليد تحرتم إنك عليها. نشأت التي للتقاليد االمتهان وشديدة بالكامل، مقتبسة أيًضا
يدفع بأسلوب تدمجها بأن ملزمة التقاليد تجعل أنك غري حياتك، يف إدماجها خالل من
«ما ليذيم: جوناثان الروائي تعبري حد وعىل لها. الفهم من مزيد يف الرغبة نحو الجميع
يف العمل هذا … ولكن مسبوق. غري شيئًا يرينا وأن يفاجئنا، أن هو فنان كل من نريده

واملحاكاة.»14 واملقاربة باالستجابة بالفطرة مدعوم ذاته حد
كان ربما يضايقني. ما أكثر وهي النقد، لهذا أخرية واحدة طبقة توجد ذلك بعد
الجودة. عظيم منه البعض إن بل النقد، يقوله ما هذا به، بأس ال األعمال تلك من بعض
النقد ويميض الزمن]. أنت [اخرت روائع مستوى إىل جودته يف يرقى ال منها أيٍّا أن غري
جودة. هناك تعد ولم موحدة، معايري هناك تعد فلم انهيار؛ حالة يف ثقافتنا أن مدعيًا

يتالشيان. والفن فالذوق
حالة يف الجديد أن عىل له األسبق الجيل إرصار تجربة قبل من جيل كل خاض
إثيال قال ومثلما شيئًا؟ التجربة تلك تعلمنا أفلم الرائع. هو وحده القديم وأن انحالل،
تلك هي ثقافته أن يعترب جيل «كل عاًما: عرشين من يقرب ما منذ بول سوال دي
التي تلك هي القداسة بهالة املحاطة تقاليده عليها. وترعرع شب التي واملمارسات القيم
يعد أن يمكن فكيف املايض. عن متدٍن الحال بطبيعة فالحديث طفولته.»15 يف تعلمها

تقدًما؟
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ثقافتنا كانت إذا ذلك؟ حيال عمله ينبغي الذي ما النقد، بهذا قبلنا إذا حتى لكن
ينبغي فهل النقاد، تعجب ال أشياء صنع أو مشاهدة يتخريون الناس ماليني ألن تنهار
دوًرا للدولة بأن يعرتف من أول أكون سوف الناقد؟ عن نيابة تتدخل أن الحكومة عىل
دور للدولة يكون األحيان بعض يف بأنه لإلقرار مستعد حتى إنني بل املجتمع، تنظيم يف
تنظيم عن عبارة األمر، نهاية يف والنرش، التأليف حقوق فقانون التعبري. أمور تنظيم يف

بدونه.16 ليوجد كان ما خطاب لخلق حوافز أنتج أنه لو مَربَّر وهو التعبري، لعملية
الدولة تدخل أجل من تقدم التي التربيرات تلك من أي استطاعة يف ليس أنه غري
بعض تعتقد «الثقافة» أشكال من شكًال نكبح كي نتدخل أن فكرة تؤيد أن بترشيعاتها

تماًما. مختلف يشء والحظر يشء، فالدعم كاٍف. بقدٍر جيدة ليست أنها النَُخب
مهندس ستون، فيكتور يل قدمه الذي ذلك فاعلية الردود أفضل كان ربما أنه غري
عرشة بحر يف النقاش هذا ينتهي سوف … «أتعلم قال: حني ميكسرت يس يس موقع
لهذا البتة يأبه لن … يليهم الذي الجيل فإن الكبار، جيل وفاة فمع عاًما. عرشين أو
ما كل وهذا العملية، من جزء وأنه املوسيقى، من جزء املزج أن يعتربون إنهم النقاش.

األمر.» يف
اإلبداع أشكال من جديد شكل يظهر حتى األقل عىل عنه، يدافعون ولسوف

اآلن. آبائنا موقف يف جميعنا ويصبح منعه. فيحاولون

مسموح؟»] هو «هل حيث [من القانون يف االختالفات (4)

عمل أي األقل)17 عىل فيه املفرتض (أو والنرش التأليف لحقوق األمريكي القانون ينظم
سبعني زائد املؤلف حياة طيلة قدره الزمن من أقىص بحد ،١٩٢٣ عام بعد أنتج إبداعي
أبدعت التي األعمال أو مساهمة لرشكات اململوكة األعمال يف عاًما وتسعني خمسة أو عاًما،
بثقافة ارتباطه عن فقط القراءة بثقافة التنظيم هذا ارتباط ويختلف .١٩٧٨ عام قبل
ممارسات يؤازر والنرش التأليف لحقوق الحايل القانون ببساطة، أو والكتابة. القراءة
من أخرى، بعبارة أو والكتابة. القراءة ثقافة ممارسات ضد ويقف فقط، القراءة ثقافة

اآلخر. عىل الثقافة نوعي أحد يحابي الحالية بصياغته القانون أن الواضح
رشحت كما فقط. القراءة بثقافة والنرش التأليف حقوق عالقة أمر يف أوًال لننظر
يُمنَح — املستهلك أو املستخدم، وهو — فقط القراءة ثقافة جوهر فإن قبل، من
قانونيٍّا ترخيًصا يملك ال وهو يشرتيها. التي الثقافة منتجات باستهالك الرتخيص
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القراءة لثقافة التناظري التاريخ مدار وعىل وحسب. باالستهالك له الرتخيص يتجاوز
االستهالك. عىل القدرة تتعدى تقنية قدرة أية يملك املستخدم يكن لم فقط،

منحت األوىل، نسختها ويف التقنية. القدرة من لتغري الرقمية التقنيات وجاءت
بني والخلط املزج عىل تقريبًا محدودة غري تقنية قدرة املستخدمني الرقمية التقنيات
أنه ضمنًا تعني ال هذا فعل عىل املستخدم «قدرة» أن غري فقط. القراءة ثقافة منتجات
بثقافة يفعلوا أن من املستخدمني األدوات فيه مكنت الذي الوقت ويف ذلك. له «يجوز»
فقط القراءة ثقافة منتجات مستخدمي يمنح لم القانون فإن يشاءون، ما فقط القراءة
فيه يعترب عالم يف مطبق هو حسبما وإنما يعملوه. أن لهم طاب ما بعمل الترصيح
من ترصيح وجود فقط القراءة ثقافة اشرتطت فقد نسخة، بمنزلة للثقافة استخدام كل
فقط. القراءة ثقافة منتجات عىل بالتعديل السماح قبل والنرش التأليف حقوق مالكي

يمكن كان التكنولوجيا به تسمح ما وبني القانون به يسمح ما بني الفجوة تلك
تغريات املاضية الخمس السنوات شهدت التقنية. بتغيري أو القانون بتعديل إما رأبها،
إضعافها. ال املحتوى، عىل السيطرة تشديد إىل يهدف كان منهما كالٍّ أن غري كليهما، يف
حق ملالك الرقمية التقنيات منحت رقمي، عالم وسط فقط القراءة ثقافة تطور ومع
يُستهَلك الذي األسلوب عىل بدقة للسيطرة نهاية ال ما إىل متزايدة فرصة والنرش التأليف
الحقوق إدارة تقنيات تمكنت صورها، أبشع يف والنرش. التأليف حق محتوى بواسطته
موقع وعىل بتنزيلها، قمت ما أغنية إىل االستماع مرات عدد عىل السيطرة من الرقمية
املدة وعىل ال، أم آخر شخص مع تبادلها املمكن من كان إذا ما وعىل األغنية، تلك تخزين
مالك تمكن أن التقنية واستطاعت إليها. االستماع خاللها حقك من سيظل التي الزمنية

تخيله. يمكنك السيطرة أشكال من تقريبًا شكل أي تطبيق من والنرش التأليف حق
حقيقة بسبب الرقمي العرص يف السيطرة هذه والنرش التأليف حق قانون ويؤيد
ومعمار والنرش، التأليف حق قانون بمعمار تتعلق كذلك ليست كانت وإن بسيطة تبدو
مرة كل يف لكنك النسخ». «صنع أو «النسخ» عمليات القانون ينظم الرقمية. التقنيات
«تقرأ» فعندما منه. نسخة التقنية تصنع رقمي، سياق يف اإلبداعي العمل فيها تستخدم
من أو الصلب، جهازك قرص عىل من الكتاب نص تنسخ اآللة فإن اإللكرتوني، الكتاب
طائلة تحت النسخة تلك تقع اآليل. حاسبك ذاكرة إىل ما، شبكة عىل موجود قرصصلب
التسجيل يُنسخ حاسبك، عىل مدمًجا قرًصا تشغل وعندما والنرش. التأليف حق قانون
السماعات. إىل أو أذنيك عىل تضعها التي الرأس سماعات إىل طريقه يف وهو الذاكرة إىل
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التأليف حقوق قانون طائلة تحت تقع ترصفاتك فإن باملحتوى، ستصنعه ما كان أيٍّا
بموجب يكون أن أو به مرخًصا يكون بأن إما تربيره عندئذ يجب ترصف فكل والنرش.

العادل». «االستخدام
أقول فإنني والنرش، التأليف حقوق قانون طائلة تحت يقع استخدام كل ألن نظًرا
القراءة ثقافة تطبيقات يف املستخدمة التقنيات يؤيد والنرش التأليف حقوق قانون إن
كتاب قراءة باستطاعتك ليس بأنه الرقمية الحقوق إدارة تكنولوجيا قضت لو إذ فقط؛
يمنحه ا حقٍّ تنفذ أنها هو الواقع يف التقنية تفعله ما كل فإن فقط، مرتني سوى إلكرتوني
ينطبق والنرش التأليف حقوق قانون إن الحقوق. تلك ملالك والنرش التأليف حقوق قانون
العادل، االستخدام بموجب محميٍّا تكن لم وما إلكرتونيٍّا. كتابًا فيها تقرأ مرة كل عىل
من ترخيص عىل للحصول حاجة يف تكون إلكرتونيٍّا كتابًا فيها تقرأ مرة كل يف فإنك

والنرش. التأليف حقوق مالك
من جذرية بصورة أعظم التحكم هذا أن ندرك أن الحاسمة األمور من أنه غري
يف والنرش التأليف حقوق ملالك والنرش التأليف حقوق قانون يمنحها التي السيطرة
من قراًرا مصدره يكن لم السيطرة مجال يف التغري وهذا التناظرية. التكنولوجيا عالم
جاء وإنما التحكم. عىل القدرة من مزيد إىل والنرش التأليف حق مالك بحاجة الكونجرس
تعاظمت لقد ثقافتنا. عىل خاللها من ندخل التي املنصة يف تغري حدوث بسبب التغري
منحها التي السيطرة مجال هائلة بصورة كذلك وتعاظم هائًال، تعاظًما التقنية التغريات
اإلبداعي. العمل استخدام عىل والنرش التأليف حق ملالك والنرش التأليف حقوق قانون

سيطرة أي الحقوق تلك ملالك والنرش التأليف حقوق قانون يمنح ال املادي، العالم يف
كتابًا تقرأ عندما ألنك وهذا حقوقه؛ يملك الذي الكتاب قراءة مرات عدد عىل قانونية
التأليف حقوق قانون كان وملا نسخة. تنتج ال «القراءة» تلك فإن الواقعي، الفضاء يف
بيعه، أو إعارته، أو الكتاب، بقراءة ترخيص ألي بأحد حاجة فال هنا، يُخَرق لم والنرش
والنرش التأليف حقوق قانون يُخَرق املادي، العالم يف أصدقائه. إبهار يف استخدامه أو
ألصدقائك، نسخة خمسني منه وتصنع املستندات تصوير متجر إىل كتابًا تأخذ عندما
االستخدامات أما املعتاد. باالستخدام ليس أنه غري ممكن، استخدام أنه شك من ما وهذا
«غري املعتادة فاالستخدامات القانون؛ قبل من تنظيم ألي تخضع ال فإنها للكتاب العادية

للتنظيم». خاضعة
الغري مع فاالشرتاك مختلفة؛ بصورة الترصفات تلك تنظَّم الرقمي، العالم يف ولكن
ولكي بذلك، لترصيح حاجة يف أنت كتابًا تقرأ فلكي ترخيًصا؛ تتطلب ما كتاب قراءة يف
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حاجة يف أنت الدرايس الفصل اختبار ورقة يف تضعها كي الكتاب من فقرة تنسخ
بالقانون؛ للتنظيم اآلن خاضعة اإلبداعي للعمل العادية االستخدامات فجميع لترصيح؛
— ألنه والنرش؛ التأليف حقوق قانون طائلة تحت تقع العادية االستخدامات جميع ألن

نسخ.18 بمنزلة يعد استخدام أي — أخرى مرة
السيطرة إحكام أمام متاحة الرقمي العرص يف فقط القراءة ثقافة فإن ثم ومن
من املزيد يفرض فالقانون التناظرية؛ التكنولوجيا عرص يف قط ممكنًا يكن لم بأسلوب
التقنية وتستطيع فعالية، أكثر بأسلوب التنظيم من فرضمزيد يمكنها والتقنية التنظيم،
عىل التقنية تفرضها التي السيطرة عىل يصدِّق القانون إن استخدام. كل عىل السيطرة
يف والنرش التأليف بحقوق املحمي العمل استخدام يف التام التحكم ويمكن استخدام. كل
«االستخدام وبموجب والنرش التأليف حق مالك فيه يرغب أقىصمدى إىل الرقمي الفضاء

مىض. وقت أي من أكثر فقط القراءة ثقافة القانون يدعم املفهوم، وبهذا العادل».
فإن بالقول أسلفنا كما مختلفة. فإنها والكتابة القراءة بثقافة القانون عالقة أما
تحت تقع النسخة وهذه نسخة؛ إنتاج يف يتسبب الرقمي السياق يف الكتابة إعادة مجرد
فإنه القانون، هذا طائلة تحت الوقوع وبمجرد والنرش. التأليف حقوق قانون طائلة
الوجود، نادرة الرخص العادل. باالستخدام مرشوع ادعاء أو ترخيص وجود إما يشرتط
يف اليشء استعمال فإن وهكذا التكلفة. باهظ عادل استخدام بوجود الزعم عن والدفاع
فإن وبالتايل للقانون. مخالف االفرتاضية بطبيعته أمر هو والكتابة القراءة ثقافة ظل

مرشوعة. غري أنها مسبًقا املفرتض من والكتابة القراءة ثقافة
مواطنون يقوم أن ا جدٍّ النادر من كان األمريكي التاريخ فرتات معظم طيلة
التاريخ فرتات أغلب وطيلة والنرش. التأليف حقوق قانون طائلة تحت بالوقوع عاديون
من الشكل هذا طائلة تحت تقع ال والكتابة القراءة ثقافة ممارسة كانت األمريكي،
التأليف حقوق قانون معمار من مزيًجا كان جديد من والسبب التجاري. التنظيم
حقوق قانون ينظم لم ،١٩٠٩ عام حتى ١٧٩٠ عام من الثقافة. تقنيات ومعمار والنرش
والبيع.» والنرش الطبع وإعادة «الطبع تنظيمه جوهر كان بل «النَُّسخ»، والنرش التأليف
أو طبع، يعيدون أو «يطبعون، والكتابة القراءة ثقافة يف املنخرطون هؤالء يكن لم
أضاف عندما ،١٨٧٠ عام يف توسع به حدث اللب هذا أن غري يبيعون.» أو ينرشون،
ذلك يف حتى أنه غري املقتبسة. باألعمال نسميه ما تنظيم تطبيقه مجال إىل القانون
تلك كانت أخرى ومرة محددة، بأنشطة ا مختصٍّ كان بل ا، عامٍّ القانون يكن لم الحني،
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«وبحلول يقول: ريس توني الجامعي األستاذ كتب وقد األول. املقام يف تجارية األنشطة
خريطة، أو كتاب، «أي والنرش التأليف حقوق حماية موضوع لب شمل ،١٨٧٣ عام
صورة أو طباعة، أو قطع، أو نقش، أو موسيقي، أو درامي مؤلَّف أو بياني، شكل أو
أو تمثال، أو صباغة، أو رسم، أو تلوين، أو األعمال، لهذه سالبة صورة أو فوتوغرافية
الجميلة».»19 الفنون أعمال من باعتبارها إتقانها يقصد تصميمات أو نماذج و… نحت،
والكتابة القراءة مبدعو يصنعها التي األعمال صنوف من ليست تلك أن نكرر أخرى ومرة

العاديون.
املصطلح يف — copy كلمة استخدمت مرة، وألول القانون. تغري ،١٩٠٩ عام ويف
التي الحقوق تلك منها املقصود وكان العام، بمعناها «نسخة» تعني التي — copyright
حتى الكتب. نسخ حقوق مالك فيها بما والنرش، التأليف لحقوق مالك أي بها يتمتع
غري التماثيل، شاكلة عىل أعمال عىل قاًرصا «النسخ» يف الحرصي الحق كان الحني، ذلك
من نسخة عىل تحصل لكي فإنك ثم، (ومن مثًال. كالكتب أعمال عىل معمًما ليس أنه
تطبع لكي ولكن الحق، مالك من بذلك ترصيح عىل الحصول يستلزم هذا فإن تمثال
التمييز، هذا نسوا ١٩٠٩ عام ترشيع مراجعي أن غري مطلوبًا.) ذلك يكن لم ما، كتابًا
كانت نشاط ممارسة يف للحق الخارجي «املظهر والنرش التأليف حقوق مالك ومنحوا
تنسحب الكلمة بدأت الوقت، وبمرور الجديد.»20 القرن خالل مستمر ازدياد يف أهميته
من الناس مكنت التي التقنيات نطاق اتساع ومع ثم، ومن «نسخها». يتم تقنية كل عىل

الترشيعية.21 للحماية الفعال املجال أيًضا اتسع «النسخ»،
الكونجرس؛ قبل من الواقع يف يالَحظ لم الترشيع يف التلقائي التوسع هذا
ذلك من استفادوا الذين وأولئك أوقفه، هو وال التوسع، يقصد يكن لم فالكونجرس
منه يضاروا أن املحتمل من كان الذين أولئك أما االستفادة. بتلك سعداء كانوا التوسع
كانت — والكتابة القراءة يف حريتهم أي — حرياتهم حدود أن مالحظة يف أخفقوا فقد

فشيئًا. شيئًا تتقلص
لنا قدمت الستينيات، عقد أواخر يف مهمة. استثناءات بالطبع، هناك، كانت
التكنولوجيا خرباء قدم السبعينيات، منتصف ويف املستندات. تصوير تكنولوجيا زيروكس
الجهاز هذا قام ثم ومن التلفزيونية. الربامج يسجل كي مصمًما جهاًزا للمستهلكني
املحتوى. مالك من ترصيح دونما والنرش التأليف حقوق بقانون املحمي املحتوى بنسخ
وهو الجهاز؛ هذا صانع ضد قضائية دعوى ويونيفرسال ديزني أقامت ،١٩٧٦ عام ويف
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أن وجدت حيث النسخ؛ عملية العليا املحكمة أجازت أعوام، بثمانية وبعدها سوني.
العادل».22 «االستخدام مبدأ بموجب محمية املستهلكني ترصفات

رشائط نسخ أجهزة أعداد رهيب بشكل ازدادت الثمانينيات، يف النحو، نفس وعىل
املحتوى نسخ يف األجهزة تلك يستخدمون الناس أن من املحتوى مالكو وشكا الكاسيت.
والنرش. التأليف حق مالك من ترصيح عىل حصول دونما والنرش التأليف بحقوق املحمي
أن إىل الدراسة تلك وانتهت املمارسة. تلك عىل مستفيضة دراسة بإجراء الكونجرس وأمر
املنرصم؛ العام خالل موسيقى سجلوا جاوزوها أو أعمارهم من العارشة بلغوا ممن ٪٤٠
قاموا ما معظم وأن املسجلني؛ غري من باملوسيقى أكرب اهتماًما أبدوا الرشائط مسجيل وأن
التأليف بحقوق املحمية املادة موضع تغيري بمعنى املوضع»؛ يف «تغيري مجرد كان به
كالٍّ وأن أخرى، ملبيعات وروج املبيعات بعض محل حل الرشائط تسجيل وأن والنرش،
سبق مصنف نسخ املقبول من «بأنه يؤمنون كانوا الناسخني وغري الرشائط ناسخي من

لصديق.»23 إلهدائه أو نفسه الشخص الستعمال سواء تسجيله،
والكتابة. القراءة ثقافة جوهر مع بحق نزاًعا يكن لم النزاعات تلك من واحد كل
الطوق عن شبوا أصدقائي من فالعديد ذلك؛ من استثناءً كانت املختلطة الرشائط لعل
دراية عىل شخص ألي واألهم األصعب بني من يعد كان املختارات يف اإلبداع أن معتقدين
التأليف حقوق ملالكي الحقيقي الهدف تكن لم الرشائط تلك لكن الشعبية. بالثقافة ما
كانوا سوق وجه تغيري يف التقنيات تلك باستخدام تتعلق مخاوفهم كانت وإنما والنرش،
أو والنرش. التأليف حقوق مع تتنافس تكنولوجيا كانت لقد يمتلكونها. أنهم يظنون
تُِركت املنافسة، تلك وبرغم فقط. القراءة ثقافة تنافس التكنولوجيا كانت أخرى، بعبارة

بعيد. حد إىل وحيدة التكنولوجيا
هائًال. تبدًال األمور تتبدل اإلنرتنت، نحو والكتابة القراءة ثقافة تزحف عندما أنه إال
ثقافة عىل الطلب من حالة تفجر قبل، من رشحت حسبما الرقمية، التقنيات أن يشء، أول
أن يشرتط وال األشياء، قول يف التكنولوجيا يستخدمون من أعداد تتزايد والكتابة. القراءة
امُلخلَّطة؛ الفيديو مقاطع أعداد وتتكاثر للمزج؛ تخضع فاملوسيقى بالكلمات. هذا يكون

املكونات. تلك عىل التعليق فكرة حول تدور ثقافة بناء يف املدونات وتبدأ
والكتابة القراءة ثقافة تفاعل أسلوب من أيًضا تغري الرقمية التقنيات أن الثاني األمر
صار منه، نسخة فعليٍّا ينتج اإلبداعي للعمل استخدام كل فألن والنرش. التأليف وحقوق
التأليف حقوق قانون طائلة تحت الفنية الناحية من يقع إبداعي لعمل استخدام كل
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االستخدام فئة تحت تندرج أن يمكن االستخدامات تلك من كثريًا أن ورغم والنرش.
فإن والنرش، التأليف حقوق مالك قبل من خفية، أو عالنية رخًصا تستخدم أو العادل،
حقوق تاريخ يف هائًال تغيريًا يمثل يزال ال هذا أن بها نقر أن علينا التي الحرجة النقطة
عىل العاديني املواطنني شئون القوانني تنظم األوىل، فللمرة األمريكي. والنرش التأليف
فهي الهواة؛ من وإنما محرتًفا يعد ال من القوانني تلك يد تطول األوىل، وللمرة عام. نطاق
للمحرتفني مخصًصا تاريخه طيلة ظل الذي القانون طائلة تحت للوقوع الهاوي تعرِّض

غريهم. دون
القراءة وثقافة القانون بني بالعالقة يختص فيما ندركها أن علينا نقطة أهم هذه
ألن هذا ليس شئونها. وتنظم الثقافة هذه القانون يد تطال األوىل، فللمرة والكتابة.
للتنظيم حاجة يف اإلبداع أشكال من الشكل هذا أن فقرر النقاش باب فتح الكونجرس
التقنية معمار مع تفاعل والنرش التأليف حقوق قانون معمار ألن ببساطة وإنما بقانون،

القانون. يد إليه تصل الذي املدى يف هائًال توسًعا ينتجا كي الرقمية؛
ولنأخذ ذاتها. االحرتافية الثقافة عىل أوضح صورة يف أيًضا التغري هذا وينعكس
تميز التي األلوان أكثر لعل املوسيقى. عمل القانون به ينظِّم الذي األسلوب مثًال
طريق عن موسيقاهم الجاز موسيقيو يؤلف الجاز. موسيقى هي األمريكية املوسيقى
صياغتها. يعيدون ثم الغري، أعمال إىل يستمعون وهم سبقوهم. من إبداع فوق البناء
اشتهر املوسيقى من اللون هذا أن والحقيقة الشكل.» يف جوهري عنرص «االرتجال
االرتجال. عىل بقدرتهم الجاز موسيقيي عظماء يشتهر كما الجماعية.»24 «بارتجاليته

يعزفها.»25 كان التي البوب ألحان تأليف أعاد األساس «يف أرمسرتونج لويس
آخرون ويسميه الالبتوب»، «موسيقى البعض يسميه للجاز معارص مكافئ هناك
عىل الحصول طريق عن املوسيقى هذه املوسيقيون يؤلف العينات». «انتقاء ببساطة
األمثلة بني من توك جريل ولعل منها. مزيج وعمل آخرين ملوسيقيني صوتية تسجيالت
وديمروز، التاسعة، األعجوبة شيتمات، جراي، دين األخرى: األمثلة ومن ذلك. عىل

وغريهم.
غري الجاز.26 موسيقيي إبداع بشأن به بأس ال حد إىل متساهًال القانون كان
سلسلة يف املعارصة. الالبتوب موسيقى إبداع مع البتة متسامًحا يكن لم القانون أن
معاديًا قضائيٍّا نظاًما العينات منتقو واجه الثمانينيات، خالل بدأت التي القضايا من
ترخيص عىل الحصول له يشرتط املسجلة للمصنفات استخدام أي أن يرصعىل باضطراد

114



الثقافتني بني مقارنة

أصدرت عندما ،٢٠٠٤ عام السلسلة تلك ذروة جاءت والنرش. التأليف حقوق مالك من
املمزوج التسجيل يف مستخدمة عينة كل بأن حكمها االستئناف ملحكمة السادسة الدائرة
حقوق يف استثناء «أدنى» يوجد وال والنرش. التأليف حقوق قانون طائلة تحت تقع
يقع ال بحيث الضآلة بالغ كان «النسخ» مقدار أن ببساطة يعني (بما والنرش التأليف
عىل الحصول بتفادي العينات ملنتقي يسمح والنرش). التأليف حقوق قانون طائلة تحت
أول كانت التي هوب، الهيب موسيقى من بدءًا يستخدمونها.27 التي للعينة ترخيص
موسيقى إىل وصلت حتى املسرية تواصلت الشعبية، الثقافة إىل العينات انتقاء أدخل من
قانوني غطاء من خاليًا توزيعه يمكن إبداعي عمل يوجد فال اليوم، تعزف التي الالبتوب

يظلله.
يف أنه والحقيقة الجنون. من الحالة تلك إلنهاء توَّاقني الفنانني أن تعتقد لعلك
فاملحامون اليانصيب. نظام من نوًعا الجنون هذا يعد األقل، عىل املحامني أوساط
من واملأخوذة ترصيح دون املستخدمة العينات عىل للتعرف عادي غري جهًدا يكرسون
ولهذا هائل؛ والنرش التأليف حقوق قانون مساءلة من اآلتي والتهديد ناجحة. تسجيالت
اللعبة؛ هذه يحب والنظام أيًضا. هائل املتقاضني خصومة إنهاء وراء من العائد فإن

أبًدا. تنتهي ال اللعبة فإن ولهذا
ال هنا، القانونية التفرقة يف بنَيِّ ظلم فهناك لعبة. مجرد كونه عىل يزيد األمر لكن
هكذا صارًما القانون يكون فلماذا الفنانني. من الناشئة الطبقة عىل يؤثر كان إن سيما
فنان عىل تماًما مستحيًال يكون وملاذا لإلبداع؟ تشجيعها أوج يف اآلن التكنولوجيا بينما
التفاوض تكاليف ألن إبداعه، يسوق أن للعرص املنتمي الفني الشكل يمارس هارلم من

عقل؟ يصدقها ال درجة إىل باهظة الحقوق مالكي من الترصيح عىل والحصول
أن تحب التي والقوى الذاتي القصور خال مقنع، سبب يوجد ال هي: هنا واإلجابة

عليه. هو ما عىل متجمًدا العالم ترى
نحن هل أفضل؟ عالم نحو العالم هذا من بنا تنهض حركة تخيل يمكننا هل
ختام يف التساؤالت تلك عىل اإلجابات قليًال نتدبر سوف الظالم؟ عصور يف محبوسون

الكتاب. هذا
القراءة ثقافة بشدة يؤيد القانون أن ندرك أن ببساطة فهو اآلن بطرحه أكتفي ما أما
ثقافة تصنعه ما كل ومع والكتابة. القراءة ثقافة بشدة فيه يعادي الذي الوقت يف فقط،
االنحياز ذلك كان إن األقل عىل نقرر أن كمجتمع علينا فإن خري، من والكتابة القراءة

ال. أم يستمر أن يجب كان إن وما يربره، منطق له أمًرا والكتابة القراءة إبداع ضد
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الثقافتني دروسمن (5)

توجد ولكن وقيمة. أهمية لكليهما بأن وناديت اإلبداع. ثقافات من ثقافتني لتوي وصفت
يمكننا الذي ما االختالفات. تلك من بعًضا رشحت السابق الفصل ويف بينهما. اختالفات

مًعا؟ تفاعلهما أسلوب من املستفادة الدروس وما الثقافتني؟ هاتني من تعلمه

كبرية قيمة وذات مهمة فقط القراءة ثقافة (1-5)

مقدار يوجد ال أنه ذلك معنى وليس والكتابة. القراءة ثقافة عن طيبة كثرية أشياء قلت
فقط. القراءة ثقافة يف الخري من مماثل

يف املكتبة خطت حسبما يأمل، جيفرسون كان الكونجرس، ملكتبة تشييده عند
من عليهما والحفاظ العامليني واإلبداع املعرفة جمع مواصلة «يف ترفعه، الذي شعارها
الثقافات تنوع وعن ماضينا عن شيئًا يعلمنا ألنه مهم؛ املدخل هذا القادمة.» األجيال أجل
فقط القراءة وثقافة وننصت، نستمع أن نتعلم لكي خطوة وأول حولنا، من تعيش التي

األوىل. الخطوة تلك أجل من رضورية

العرصالرقمي يف تزدهر سوف فقط القراءة ثقافة (2-5)

أحالم من متحقق غري حلم مجرد للجميع املتاح الوصول كان تاريخنا، فرتات أغلب خالل
سوف املعلومة، عىل الحصول تكلفة انخفاض فمع ممكنًا. اآلن صار لكنه جيفرسون.
املكتبات أفضل ومثل اإلنسانية. تاريخ يف «مكتبة» أكرب لبناء سوقي حافز هناك يكون
املعلومة. عىل البرش حصول تكفل أن املكتبة هذه مهمة ستكون ماضينا، يف شيدت التي
«مجاني» كلمة توفر ال كثرية، حاالت يف إنه إذ مجانًا؛ هذا يكون أن بالرضورة ليس
القراءة ثقافة تزدهر سوف هذا، من بدًال الوصول. عىل القدرة تلك لبناء كافية حوافز
يف عليه كانت مما أرخص بأسعار الثقافة من ملزيد الوصول متاًحا يصبح وسوف فقط؛

اإلنساني. التاريخ حقب من حقبة أي
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األخرى هي كبرية قيمة وذات مهمة والكتابة القراءة ثقافة (3-5)

تاريخ أيًضا إنه القراءة. أطفالنا تعليم تاريخ مجرد عىل يقترص ال التنوير تاريخ أن غري
مجرد من تأتي ال التي الفهم عىل القدرة تلك األمية، محو تاريخ إنه الكتابة. تعليمهم
كان اإلنسانية، الثقافة أظفار نعومة منذ الكتابة. من كذلك تأتي وإنما السلبي، اإلنصات
الثقافة إىل يضيفون كيف علمناهم إننا أي والكتابة؛ القراءة إبداع أطفالهم يعلمون اآلباء
العضو هوسلر عرب نقدها. أو الثقافة تلك من االستنباط طريق عن حولنا املوجودة
يف قبلهم جاء ما عىل البرش يبني الحال «بطبيعة بقوله: هذا عن يل نيجاتيفالند بفرقة
أرغمناهم لقد عليها. البناء عىل شجعناهم لقد تماًما.» بديهي أمر هذا ينشئونه. يشء أي
تلك من أساس عىل أطفالنا نخترب ونحن حولهم، من التي بالثقافة املعرفة اكتساب عىل

«الكتابة». عىل نكافئه إننا جيل. كل من املتعلم نكافئ ونحن املعرفة،
الوحيدة؛ الديمقراطية املعرفة هو النص كان اإلنساني، التاريخ فرتات أغلب طيلة
التعبري، أشكال من الوحيد الشكل هي الكلمات كانت اإلنساني، التاريخ فرتات أغلب ففي
من عادي غري نطاًقا ليمنحنا العرشون القرن وجاء استثناء. دون للجميع متاحة وكانت
أي تحَظ لم القرن، ذلك من األخرية السنوات حتى ولكن «الكتابة». من الجديدة األنماط
يتمكن فلم النصوص؛ به تتمتع كانت الذي النحو عىل بالديمقراطية األشكال تلك من
املوارد لها تتاح نسبيٍّا محدودة قلة وهناك السينما، معاهد إىل الذهاب من القلة سوى
أنها الرقمية للثورة تأثري أبرز ولعل والتحرير. التسجيل كيفية خاللها من تتعلم التي
أشكال من مهم شكل كل التدريس. وجه يف تقف التي التاريخية العوائق تلك نسفت
كيف يتعلم أن شخص ألي يمكن العملية، الناحية من ديمقراطيٍّا. اآلن صار الكتابة
للمعرفة، االكتساب لذلك التمكني يف يكمن اآلن والتحدي التنوع. واسعة بأشكال يكتب
التي الحرية ضمان طريق عن وإنما يتطلبها، التي التقنيات بناء طريق عن فقط ليس

يحتاجها.
يف قليًال بالتفكر — الثاني الفصل يف فعلت أن سبق كما — جديد من أنادي ولذا
من عبارة إدخال أو لالقتباس، لجوءَك تذكر تكتب. كيف تعلمت عندما تذكر الحرية. أمر
التي الحريات ما النقد؛ أو الغري، كتبه ما إىل الرجوع أو موضوعك، ضمن اآلخرين أقوال
هل تقتبس؟ لكي اإلذن طلبت هل األمور؟ تلك كل صنعت عندما به مسلًما أمًرا اعتربتها
وجدت أن يوًما حدث هل انتقدته؟ عندما لنقدك هدًفا وضعته الذي الشخص أخطرت

الحرب؟ عن ديالن لبوب مقال من تقتبس أن يف صعوبة
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بأن مؤمنون ونحن نشأنا لقد «كال». بالطبع التساؤالت تلك كل عىل واإلجابة
بها. مسلًما أموًرا الكتابة من بنا الخاص الشكل نمارس كي إليها نحتاج التي الحريات
حالفنا لو ومعلمينا، (آبائنا، سيقرءونه ممن الغري مع إبداعنا يف وتشاركنا أنشأنا، لقد

مجانًا. الطريقة، بهذه اإلنشاء يف الحق يف مطلًقا نتشكك لم إننا الحظ).
الكتابة، من أشكالهم استخدام يف الحرية من القدر نفس يف يرغبون أطفالنا إن
التقنيات إن واملوسيقى. واألفالم بالصور الكتابة وإنما فحسب، الكلمات كتابة ليست
لقد قبل. من نملكه نكن لم ما إنشاء عىل القدرة من مساحة تمنحهم ألبنائنا نقدمها التي
والكتابة. القراءة ثقافة أسميه مما جزء العالم هذا الكلمات. حدود يتجاوز عامًلا منحناهم
بالنصوص. املعرفة والكتابة؛ القراءة ثقافة من جزءًا الدوام عىل شكل بما متصل إنه
يعلمها يكن لم سياقات يف الجديد خلق عىل الهواة قدرة إنها املعرفة. هذه يفوق لكنه

املحرتفني. سوى قبل من

عىل والكتابة القراءة ثقافة ازدهار يعتمد هل (4-5)
األقل عىل جزئيٍّا ولو القانون

املعرفة. من الجديدة األشكال لتلك مثبط اآلن حاله عىل والنرش التأليف حقوق قانون إن
وإال هذا، عىل قادر األرض وجه عىل قانون يوجد فال املزج؛ من األطفال يمنع أنه أقصد ال
سوف الحايل بنصه القانون أن أقصده ما وإنما مثًال. االقتباس يحرم قانون هناك لكان
االنتشار. املعرفة لهذه أردنا لو وجودها من بد ال التي املعرفة مؤسسات تطور يوقف
كما قانونًا. مرشوع غري أمر املزج أن املفرتض من ألن خجًال؛ املدارس تتوارى سوف
القانون الستخدام متحمسني يزالون ال الحقوق مالكي ألن خجًال؛ الرشكات ستتوارى
أشكال من الشكل هذا يف االنخراط حرية بشأن فالغموض الجدد. املنتفعني تهديد يف
املعريف الشكل هذا معاونة نحو املؤسسات استعداد خنق سوى عنه ينجم لن اإلبداع
«الكتابة». مفهوم يف تتوسع أن سوى يمكنها ال والكتابة القراءة ثقافة إن التطور. عىل
الشكل هذا عن بعيًدا الكتابة جعل عىل املؤسسات ترغم سوف القانونية الثقافة أن غري

التعبري. أشكال من الجديد

118



الثقافتني بني مقارنة

يدمر إنه إذ وانهزاميٍّا؛ تدمرييٍّا كونه بني يجمع للقانون الراهن املسلك (5-5)
الثقافية الصناعات تجنيها التي األرباح من أهم قيًما

أن هو استطاعتنا يف ما كل اإلبداع، من الجديد الشكل هذا نقتل أن كمجتمع، يمكننا، ال
يصنعوا كي لهم نقدمها التي التقنيات استعمال من أبناءنا نمنع أن يمكننا ال نجرمه.
تحت تعمل كي التوليفات هذه ندفع أن فقط يمكننا بهم. املحيطة الثقافة من توليفات
بها نتعامل كنا التي بالطريقة سلبية شخصيات إىل أطفالنا نحول أن يمكننا ال األرض.
هناك هل إذن «قراصنة»؛ إىل نحولهم أن عمله يمكننا ما كل إن بنا، املحيطة الثقافة مع

التجريم؟ ذلك وراء من منطق
الباحثون بدأ سنوات، عرش من يقرب ما منذ ا. مهمٍّ درًسا التاريخ لنا يقدم هنا
عىل املطاف نهاية يف اصطلحوا ملا الترشيعية الجهات من الستجابة يدعون والنشطاء
غري التشارك عىل العقوبات من ملزيد نَدُع لم للند». الند من امللفات يف «التشارك تسميته
املقرتحات من واسعة مجموعة وهناك التجريم. لعدم دعونا وإنما امللفات، يف القانوني
شخصوآخر. بني امللفات يف للتشارك إجبارية ترخيص عملية بإنشاء الكونجرس طالبت
خرق أي يمثل لن املثال سبيل عىل املوسيقى تبادل إجراء فإن الرتخيص، ذلك وبموجب
مقدار عىل ذلك من بدًال سيؤثر وإنما والنرش. التأليف حقوق قوانني من قانون ألي

امللفات. يف التشارك مقابل تقاضيه سيتم الذي التعويض
بجامعة األستاذ فيرش ويليام به تقدم الذي ذلك طموًحا املقرتحات تلك أكثر كان
بتداول يسمح أن املثال سبيل عىل للكونجرس يمكن فيرش، خطة وبموجب هارفرد.
بها التعرف يتم عينات ألخذ تقنيات يريس أن هذا شأن من بحرِّية.28 املوسيقى ملفات
يتم الشعبية، حجم عىل الدال الربهان ذلك عىل وبناءً وبعدها، ماذا. عىل حصل من عىل
بأكثر الرقمية التقنيات عىل تفرض رضيبة خالل من إبداعهم عن الفنانني تعويض
دخل من أكرب دخًال تحقق أن مادونا تستطيع وبذا الكفاءة؛ حيث من املمكنة الطرق

أنا. أحققه مما أكرب دخًال يحقق أن لوفيت اليل ويستطيع لوفيت؛ اليل
الوقت ويف املقرتحات. تلك بواسطتها ننتقد أن يمكن التي السبل من العديد هناك
إذا لكن أخرى. عديدة مقرتحات أيًضا انتقدت فقد عندي، من باقرتاح فيه تقدمت الذي
املمكن من كان كيف وتخيلنا األخرية العرش السنوات امتداد عىل السابقة للفرتة نظرنا
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أي عىل بناء الترشيعات تلك سن قد الكونجرس كان لو مختلفة بصورة تسري أن لألمور
عدة: حقائق لنا تتضح فسوف املقرتحات، تلك من

أحد تعبري حد وعىل ذريًعا. فشًال حققت امللفات يف التشارك عىل الحرب أن أولها:
املقاالت:

[يف للند الند تشارك مواقع عىل تبادلها جرى أغنية مليارات ٥ من أكثر
الرئييس املنتج وهو — املدمجة األقراص مبيعات أن حني يف [٢٠٠٦ عام
بنسبة هبطت إذ تراجع؛ حالة يف تزال ال — الصناعة تلك يف للعائد املحقق
عن مؤخًرا صدر لتقرير وطبًقا وحده. العام هذا خالل ٪٢٠ من تقرتب
التقرير ويذكر لألسوأ. إال تتغري ال األمور فإن لألبحاث، جوبيرت مؤسسة
رشاء عن يتخلون يوم بعد يوًما بدءوا السن صغار «املستهلكون ييل: ما
بمعدل بينهم، فيما امللفات تداول ذلك عىل ويفضلون املوسيقية، األلبومات
أوساط يف وذلك رقميٍّا، املسجلة املوسيقى رشاءِ شعبيِة أضعاف أربعة يبلغ

والعرشين.»29 والرابعة عرشة، الخامسة بني الشباب

لفتة يف (مجانًا املقدمة البيانات وباستخدام الكلمات. من أنباءً أصدق الصورة
اإلنرتنت، شبكة عىل الوسائط لقياسات ميديا أونالين شامباين بيج مؤسسة من كريمة)
اعتباًرا امللفات يف التشارك بخاصية املنتفعني أعداد ملتوسط بياني رسم عمل يمكننا
الرمادي العامود يشري التايل). الشكل (انظر ٢٠٠٦ أكتوبر إىل ٢٠٠٢ أغسطس من
جولدوين مرتو قضية يف قرارها العليا املحكمة فيه أصدرت الذي التوقيت إىل اللون
غري أمًرا للند الند من امللفات تشاُرك أنَّ فيه اعتربت والتي جروكسرت؛ ضد ماير
كبري تأثري ذا يكون لن فإنه القانون، سيفعله ما كان أيٍّا واضح، هو وكما مرشوع.30

امللفات. يف املتشاركون يفعله ما عىل
مدى عىل أكثر أموال عىل الفنانون لحصل ُطبِّق، اإلجباري الرتخيص مبدأ كان لو ثانيًا:
شيئًا القانوني التشارك أوقف ربما بالفعل. عليه حصلوا مما األخرية العرش السنوات
املتداول املحتوى من هائًال قدًرا هناك أن غري القانونية. املبيعات يف النمو حجم من
تقدير أقل عىل يستوجب أن البديل، هذا ظل يف شأنه، من كان قانونية» غري «بصورة

الفنانني. لصالح تعويض عىل الحصول
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لحدث الرخص، تلك عىل االعتماد يف اليد مطلقة التجارية الرشكات كانت لو ثالثًا:
القلة بعض عىل ليقترص األمر يكن فلم التقنيات. تلك مجال يف االبتكار يف انفجار
الرعب. أصابها التي املوسيقية التسجيالت صناعة مع صفقات إبرام من تمكنت التي
الرتخيص رشوط مع يتفق بما نرشها، إمكانه يف سيصبح كان فكرة امتلك من فكل
كذلك. حجًما أكرب سيصري املحتوى توزيع موضوع يف االبتكار كان وهكذا، اإلجباري.
صار ملا الزمان، من عقد منذ اإلجبارية للرخص منظومة امتلكنا أننا لو واألهم، رابًعا:
أشارت وحسبما القانون. خرق عىل شبوا الذين والناشئة األطفال من جيل لدينا
جروب، دي بي إن التسويقية األبحاث مكتب يد عىل مؤخًرا أجريت مسحية دراسة
عن عليها الحصول تم الجامعات] [لطلبة املوسيقى ملفات إجمايل ثلثي من «أكثر فإن
سلوكهم لكان املحتوى، تداولوا عندما تغري القانون كان ولو قانوني.»31 غري طريق
أنفسهم اعتربوا يكونوا ولم مدانًا، ُعد بالتايل سلوكهم يكن ولم قانونيٍّا، صار حينها
كان عندما أنا؛ عشتها مثلما طفولتهم يعيشوا بأن لهم سيسمح كان وإنما «قراصنة»،

جريمة. يمثل ال الطبيعيون» األطفال «يفعله ما
جميع تجريم عدم تؤيد مرافعة أقدم أن قلته ما وراء من أقصد ال أخرى ومرة
البنوك عىل األطفال سطا فسواء الراهن. الوقت يف ترتكب التي املرشوعة غري السلوكيات
وال أكرب يصبح االغتصاب وجرم البنوك. عىل السطو تجريم ينبغي فإنه يفعلوا، لم أم
فما سيئ: كالهما أمرين بني تزن أن منك أطلب وإنما الحدوث. متكرر أمر أنه يخففه
بالفعل يمنع لم اآلن إىل مضت أعوام عرشة عىل يربو ما مدى عىل سياساتنا صناع فعله
يحفز لم أنه كما الفنانني، من لكثري الحقيقة يف العون يقدم لم وهو امللفات، تداول
من جيًال أوجد أنه بالتأكيد فعله ما كل االبتكارات، من واسعة مجموعة ظهور عىل

«القراصنة».
حصلوا الفنانون لكان إجباري، ترخيص هناك كان لو البديل: أمام الرش هذا ِزن
فرصة التسجيالت) صناعة منظومة (خارج الرشكات أمام وألتيحت املال؛ من مزيد عىل

«قراصنة». أوالدنا صار وملا لالبتكار؛ أكرب
املحامون إنهم البديل؛ السيناريو هذا يف ما شيئًا سيخرس كان ما شخًصا أن ريب ال
عادية غري إيرادات سيخرسون املحامون كان أيًضا. التسجيالت رشكات وربما بالتأكيد،
خرست وربما امللفات. يف القانوني غري بالتشارك التقايضاملتعلق خالل من مهنتنا تجنيها
التعويض ملصلحة الحرصي الحق عن ستتنازل كانت ألنها أيًضا التسجيالت رشكات
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الثقافتني بني مقارنة

اإلجبارية املنظومة أن جيًدا املفهوم من بل مؤكدة، غري الخسارة تلك حتى لكن اإلجباري.
حصلت ما األمر حقيقة يف يفوق املال، من مزيًدا التسجيالت لصناعة ستضمن كانت

بالفعل. عليه
مؤيًدا أقف إنني للند. الند من امللفات تشارك لتأييد ال املوازي الحل هذا أطرح إنني
كررته موقف وهو إثم، «القرصنة» أن وهو حرة»؛ «ثقافة كتابي يف طرحته الذي ملوقفي
نرغب كنا إذا عما أتساءل كي موازيًا حالٍّ أطرح وإنما الكتاب.32 ذلك يف عدة مرات
حرب املقبلة العرش السنوات خالل ستنشب وهل ال. أم جديد من الخطأ هذا تكرار يف
مواردنا من املزيد ننفق أن علينا ينبغي وهل أوالدنا؟ ضد الزمان من لعقد تطول أخرى
بها نشن أفضل أسلحة نصنع كي التقنية، وأخصائيي املحامني بخدمات االستعانة عىل
اإلخفاق من يشء أي نتعلم أَوَلْم والكتابة؟ القراءة ثقافة يمارسون الذين أولئك عىل حربًا

املايض؟ العقد مدى عىل والنرش التأليف حقوق حدود رسمت التي للسياسة التام
تطبيق الحرصعىل غاية يف املحتوى صناعة جعل الذي السبب لذات بذلك أومن إني
اللذان شريمان وكاري بينوول ميتش األمر رشح وحسبما والنرش. التأليف حقوق قانون

األمريكي: التسجيالت صناعة باتحاد يعمالن

يف تشكلت التي العادات وإنما يقلقنا، ما هي الحالية املبيعات خسارة ليست
يمكن لحظة إنها حياتهم. طيلة الطلبة ألولئك مالزمة ستبقى والتي الكليات
حياتهم، يف املوسيقى أهمية تحديًدا الطلبة أولئك لتعليم فرصة منها، نتعلم أن

فكرية.33 ملكية باعتبارها املوسيقى قيمة وتقدير احرتام وأهمية

تطبيقها؟ أجل من شاق جهد بذل علينا ينبغي التي القواعد ما إذن تماًما؛ صحيح
من مرة بألف أقوى املزج عملية تجاه القانوني مسلكنا إصالح تؤيد التي الحجة إن
انتشار عىل نشجع أن علينا إن املعرفة. مسألة إنها للند: الند من امللفات تشارك سياق
الرأي قبول يمكن وال اإلبداع. من أخرى أشكاًال تخنق لن دامت ما األقل عىل املعرفة،
يتمكن لم وما شخص. أي يؤذي سوف املوسيقى بمزج لألطفال السماح بأن القائل
الطريق. يفسح أن ببساطة القانون عىل فإن ذلك، حدوث إمكانية بيان من ما شخص

أبنائنا. من كامل جيل تجريم نواصل ال حتى اإلبداع تجريم إللغاء بحاجة إننا
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الثاني الجزء

االقتصادات

لتكون صنعت إحداهما لثقافتني: وصًفا قدمت الكتاب، هذا من األول الجزء يف
كلتا والكتابة). (القراءة تصنيعها يعاد لكي صنعت واألخرى فقط)، (القراءة استهالكية
اإلنسانية، الثقافة فجر منذ والكتابة القراءة إبداع ماضينا: من جزءًا كانت الثقافتني
حد عىل وكلتاهما، ونرشها. الثقافة رموز اقتناص تقنية مولد منذ والكتابة والقراءة
فقط القراءة ثقافة يمكن سوف فاإلنرتنت مستقبلنا: من جزءًا تكونان سوف زعمي،
املزيد تحقيق من والكتابة» «القراءة ثقافة سيمكن أنه كما التألق، من املزيد تحقيق من

التوسع. من
للتأمل بحاجة نحن تحديًدا، الثقافتني كلتا مستقبل عنه سيسفر ما نرى حتى لكن
إذا إال يرتفع بناء من فما االقتصاد. شئون يف أكثر نفكر وأن الثقافة، يف قليًال أقل بدرجة
واضحة فقط» «القراءة ثقافة بناء حوافز كانت فإن لتشييده. يدعو حافز من هناك كان
إمكانياته سيستثمر الذي ذا من والكتابة؟ القراءة ثقافة سيبني الذي فما الكايف، بالقدر

العميل؟ يدعم كي ماًال سيدفع الذي ومن تشييدها؟ يف
االجتماعي اإلنتاج اقتصاد من نوعني للقارئ أصف الكتاب، من القسم هذا يف
هاتني بني خليط وصف نحو طريقنا يف — التشاركي واالقتصاد التجاري االقتصاد —
سأصفه، الذي باملفهوم «الهجني». االقتصاد اسم عليه أطلقت اقتصاد وهو الثقافتني،
لكن تاريخنا، من جزءًا الحاالت تلك كانت تهجني. حاالت شهدنا أن قبل من لنا سبق
شبكة عىل مشوق تجاري عمل كل األقل. عىل نرتقبه ما هذا أو جذريٍّا، اآلن تزايدت أهميتها
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القيام بواسطتها يمكن التي الكيفية فهم يصبح وسوف هجينًا. يصبح سوف اإلنرتنت
اإلنرتنت. مجال يف األعمال رواد يواجه تحدٍّ أهم طيب؛ نحو عىل به القيام وكيفية بذلك
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السادس الفصل

وَتشاركي جتاري االقتصاد: من نوعان

فهو الوقت؛ بمرور ل تموَّ أو بذاتها، ذاتها تمول للمقايضة ممارسة عملية «االقتصاد»
بمعنى: للمقايضة»، «ممارسة

ما. شيئًا «ب» يعطي «أ» (١)
«أ». ل باملقابل شيئًا مبارش) غري أو مبارش (بشكل «ب» يعطي (٢)

سبق. ما تكرار (٣)

ساعات أو أمواًال اقتصادية؛ قيمة ذا أو ملموًسا، يكون أن املمكن من «اليشء» ذلك
أو صداقة عادية؛ اقتصادية قيمة وبدون ملموس، غري يكون أن املمكن من أو عمل.
إطار يف التجاري التبادل يحدث الحالتني، ويف سيارته. إطار تغيري يف جار مساعدة
فالناس االجتماعي. التفاعل من منتظمة ممارسة عن عبارة يكون عندما ما» «اقتصاد
ما مع متناسب كاٍف مقابل عىل يحصلون كانوا طاملا االقتصاد هذا إطار يف يساهمون
يسهمون ملا معادل مقابل عىل بالضبط يحصلون الجميع أن ذلك معنى وليس يقدمونه.
متخصص محاماة مكتب لصالح موهوبة محامية تعمل أن املمكن فمن أكثر): (أو به
هزيل راتب من كمقابل عليه تحصل ما يفوق جهًدا وتمنح العام، الشعبي اإلسكان يف
يف يعملون الناس أن يعني هذا أن غري مثًال). (كزوجتي جوع من يغني وال يسمن ال
يقدمون ما مقابل عليه الناس يحصل ما مقدار أي — العادل املقابل يقيِّم اقتصاد إطار
ما عىل يحصلون أنهم طاملا االقتصاد هذا يف التواجد يواصلوا أن نتوقع أن علينا وأن —

يقدمونه. بما مقارنًة كمقابل يكفيهم
التي الحكاية يف أنه غري عدة، بطرق املفهوم هذا وفق «االقتصادات» تتفاوت
ثالثة عن أتحدث كي االختالفات، تلك وفجٍّ جذري نحو عىل سأبسط لكم سأرويها
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الهجني واالقتصاد التشاركي، واالقتصاد التجاري، االقتصاد االقتصاد: من فقط أنواع
مًعا. النوعني من

يوشاي الجامعي األستاذ مؤلفات يف وتحديًدا كثريين، مؤلفات يف ورد حسبما
أو املال فيه يكون الذي االقتصاد ذلك هو التجاري» «االقتصاد ب أعنيه ما فإن بنكلر،1
الطبيعي. أو العادي التجاري التبادل عملية يف املستخدم املحوري املصطلح «السعر»
اقتصاد من جزء تقطنها التي املنطقة يف يقع الذي األسطوانات متجر فإن املفهوم، وبهذا
أسطوانات عىل لوفيت اليل للمطرب ألبوم أحدث فتجد املتجر إىل تدلف فأنت تجاري؛
وليس سعر. بكلمة نعرِّفه الذي هو املقابل وهذا دوالًرا، ١٨ بسعر وتشرتيه مدمجة،
لكنه اإلطالق، عىل املصطلحات أهم حتى أو الوحيد، املصطلح هو السعر أن هذا معنى
الدفع أن عىل اإلرصار وأن مصطلًحا، السعر كون يف مميز يشء يوجد ال أنه بالفعل يعني

يعيب. ما فيه ليس نقدي بمقابل املنتج عىل الحصول سبيل إتاحة أو النقدي،
املمكن املصطلحات جميع بني من مختلف. أمر فهو التشاركي» «االقتصاد أما
من الذي الوحيد املصطلح فإن التشاركي، االقتصاد إطار يف للمقابل كمعنى استخدامها
وقتًا معك يقيض أن أصدقائك أحد من تطلب أن فيمكنك املال؛ هو استخدامه الالئق غري
الوقت ثمن لك يسدد أن منه طلبت أنك ولو قائمة. بينكما الصداقة عالقة وتظل أكثر،

صداقة. عالقة تعد لم هنا عالقتكما فإن معك، قضاه الذي
يقع الذي مارت، وول متجر إرصار يف غرابة يوجد ال أنه نؤكد أخرى مرة إذن،
تلك تستهويك ال قد عصري. لزجاجة ثمنًا ونصًفا دوالرين تنقده أن عىل منك، بالقرب
ال لك مارت وول مطالبة أن غري فقط، دوالران املناسب السعر أن رأيك ففي املطالبة؛
املفرتض األسلوب هو بالتحديد هذا األقل، عىل نحن ثقافتنا يف لياقة. انعدام عىل تنطوي

معنا. بواسطته يتعامل أن مارت وول من
من فرد كل يلعب بأن اللينة الكرة فريق يطالب أن يف شاذ أمر أي يوجد ال أنه كما
ال قد أخرى، مرة الواحد. املوسم يف مباراة عرشة اثنتي أصل من مباريات عرش أفراده
غري فقط. اثنتني من بدًال مباريات أربع عن الغياب يف ترغب ربما الطلب؛ هذا يستهويك
من للتأكد تماًما معقولة طريقة أنها الحقيقة الفريق. طلب يف الئق غري أمر يوجد ال أنه

بِجد. يساهمون التشاركي االقتصاد هذا يف املشاركني أن
الغداء تناول عدم عن لك اعتذر صديًقا أن لو ا جدٍّ املستغرب من سيكون أنه غري
الغرابة قبيل من يكون ولسوف ذلك. عن تعويًضا دوالًرا ٥٠ عليك عرض ثم معك
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دوالر ٥٠٠ مبلغ — رائع غرامي موعد نهاية يف — صديقتك عليك تعرض أن املتناهية
ويقدموا يجيئوا «أن عمالئه كافة من مارت وول طلب إذا أو الليلة، تقيضمعها أن مقابل
للتسوق»، فيها يأتون مرة كل يف واحد رواق عن يقل ال ما كنس يف مارت لوول العون
عىل واحدة مرة منه الهامبورجر برشاء تعده بأن «املعاونة» ماكدونالدز منك طلب إذا أو
أيًضا. سام وإنما الئق، غري أمًرا فقط ليست التشاركي االقتصاد يف فالنقود شهريٍّا؛ األقل
ال شاذ هو وإنما التجاري، االقتصاد يف الحدوث نادر أمًرا فقط ليس «املعاونة» وتقديم

هذا. يف ريب
االقتصادات من العديد ظل يف نعيش جميًعا أننا نرى أن يمكننا الرأي، هذا وفق
اآلخر، يكمل االقتصادات تلك من واحد وكل واحد. آن يف جميعها والتشاركية، التجارية
بنوع البقاء له يكتب أن ملجتمع يمكن وال التنوع. ذلك بسبب ثراءً أكثر حياتنا وتصبح

لذلك. مجتمع أي يسعى أال ويجب اآلخر. دون واحد
ويف والتشاركي. التجاري االقتصاد من كل عىل األمثلة من العديد باإلنرتنت يوجد
نبني أن بسيط: الفصل هذا طيلة الهدف أن غري كليهما. عىل أمثلة نطرح الفصل، هذا
سنتدارسه ما وهو — الهجني االقتصاد — بكثري تشويًقا أكثر لظاهرة ثراءً أكثر مفهوًما

يليه. الذي الفصل خالل

التجاري االقتصاد (1)

إيطاليا. يف مطعم يف طعامنا نتناول خطيبتي) تزال ال وقتها (وكانت وزوجتي كنت
الطماطم، بصلصة مكرونة هي وطلبت الغراب، عيش بصلصة املكرونة من طبًقا طلبت
فقبلت. البارميزان، جبن من بعًضا زوجتي عىل عرض لنا، األطباق النادل قدم أن وبعد
جبن أريد أيًضا إنني له وقلت فأوقفته مائدتنا، مغادرة يف رشع ثم لها الجبن ببرش فقام

البارميزان.
«كال.» قائًال: عيل فرد

«كال؟!» فسألته:
الغراب.» عيش مذاق عىل يغطي سوف الجبن «كال، مجدًدا: فقال

مذاقه؟» عىل أغطي أن أريد أنني لو ماذا «لكن تردد: بعد وقلت قليًال، فجفلت
انرصف. ثم شأني.» من ليس «هذا قائًال: فأجابني

يتفكر ثم غضبه، تثري التي األمور يالحظ عندما ماهيته عن الكثري اإلنسان يدرك
هذا امتلكه الذي «الحق» ما اللحظات. هذه من واحدة تلك كانت ذلك. وراء السبب يف
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مذاق سأشكو أكن لم به؟ املكرونة تناول أريد الذي األسلوب يف يتدخل وجعله النادل
القرية تلك إىل أعود أن قط املحتمل من كان وال تعجبني، لم لو البلدة أهل إىل املكرونة
أقرر جعلني هذا ترصفه فإن العكس، عىل أنه والحق أخرى. مرة املطعم ذلك إىل أو
أتناول ولسوف حدوده، النادل تجاوز لقد املطعم. ذلك إىل أخرى مرة مطلًقا أعود أال

آخر. مكان يف ذلك بعد طعامي
تلك حتى نفيس يف أدركه (لم أعتنقه كنت معني رأي من نابًعا فعيل رد كان
الذي باملفهوم يل، بالنسبة العالقة تلك كانت مطعم. بأي عالقتي بخصوص اللحظة)
تجاري»؛ «اقتصاد إطار يف معاملة تلك كانت لقد «تجارية». عالقة الفصل، هذا يف أقصده
أنا منا (لكل زيادة يورو واحد يكلفك اإلضايف الجبن «بالتأكيد، يل: قال النادل أن فلو
يف التجارية االقتصادات يف نستخدمه ما هو فالسعر تماًما. مالئًما هذا لكان وزوجتي)»،
حينئذ فدعهم تقييمه، يريدون وهم أريده يشء هناك كان فإذا األشياء. حول التفاوض
فمهمة النقود. وهي التقييم؛ يف تستخدم التي السوق يف انتشاًرا األكثر األداة يستخدمون
التي املكرونة إهانة تجنب النادل، اعتربها كما وليس املال، تجني أن التجارية األعمال

الغراب. عيش فطر فوقها نثروا
الجميل اإليطايل املطعم بهذا عالقتي تجاه نظري وجهة أفرتضأن ال الحال، بطبيعة
تجاري اقتصاد إطار يف يعيش شخص أي أن أفرتض لكنني بالرضورة. الصواب هي
مغسلة يف عامًال تخيل منه. قريب فعل رد أو — الفعل رد نفس له يكون معارصسوف
مضت.» دهور منذ التصميم ذلك عىل الزمن عفى «لقد قائًال: قديمة كنزة تنظيف يرفض
للنادل السماح يمكن حتى يومك!» كان كيف له تحكي «أن عىل يرص مقهى يف عامًال أو
جميعنا، نتبعه»). ودود «أسلوب بأنه إياه مربًرا ذلك عىل العامل (ويرص طلباتك بتلقي
منا والبعض السوق، بها يتمتع التي البساطة نستسيغ منا، كل حياة من ما مرحلة يف
البسيط باملنطق محكوًما حياتنا من أكرب قدًرا تجعل أساليب إىل يتوق أنا) فيهم (بما

لألسواق.
ال عندما األمور، عىل البساطة تلك هيمنة بوجوب فيه نشعر مكان يف كنا لو
بالثمن، العالقة نقيس وحيث النقود، مسألة أحدهم يذكر عندما إلهانة بتعرضنا نشعر
االقتصاد هذا يوجه الذي املحرك هو السوق إن تجاري». «اقتصاد إطار يف نكون عندها
من فيه املساهمني يحمي بحيث منظًما يكون أن يعني (ما بإتقان صمم ولو التجاري؛
ونرشها. الثروة إلنتاج عادية غري تقنية يكون السوق فإن لالحتيال)، التعرض أو البطش

130



وتَشاركي تجاري االقتصاد: من نوعان

اإلنسان رفاهية يف أسهم وقد املعارصة؛ الحياة من جوهري جزء التجاري االقتصاد
تلك بمراحل تجاوزنا ولقد اإلنسانية. الحضارة أقامتها أخرى مؤسسة أي من أكثر ربما

السوق. ازدهار نعارض أن عندها املنطق من يكون التي النقطة
بالنسبة أنه، والحق التجاري. االقتصاد هذا من بالفعل حاسًما جزءًا اإلنرتنت ويمثل
طريق عن األموال لجني تجارية فرًصا اإلنرتنت فجر لقد فيه. جزء أهم يمثل للبعض،
قبل يكن لم جديدة رشكات قيام كذلك أتاح أنه كما القديمة. الرشكات ألداء تحسينه
يجعل الذي املنطق استيضاح بداية يف زلنا ما نحن وبينما قيامها. املتصور من اإلنرتنت
هذا أن نشهد أن بالفعل استطاعتنا يف فإنه اإلنرتنت، شبكة عىل مزدهًرا التجاري العمل
عام يف واالبتكار. للنمو مذهًال مستقبًال يقدم التحتية البنية تلك من االجتماعي الجزء
صار سنة، عرشة باثنتي وبعدها اإلنرتنت. عىل نطاق اسم ١٧٠٠ هناك كان ،١٩٩٤
التجارة «قطاع اسمها فئة ١٩٩٤ عام يف هناك تكن لم اسم.2 مليون ٣٠ من أكثر هناك
تريليون ٢٫٤ بنحو اإللكرتونية التجارة قطاع قيمة قدرت ،٢٠٠٥ عام ويف اإللكرتونية».
مليار و٩٣ الجملة، لتجارة دوالر مليار و٩٤٥ للتصنيع، مليار ١٫٢٦٦ أمريكي: دوالر

املنتقاة.3 الخدمات لصناعات دوالر مليار و٩٦ التجزئة، لتجارة دوالر
الهائل، النجاح هذا حقق وملاذا التجاري؟ اإلنرتنت اقتصاد نجاح وراء السبب فما
من القسم هذا خالل الواقعي؟ التجاري االقتصاد عن مختلفة بصورة يعمل ملاذا أو
هنا وهديف نجاحه. لنا تفرس التي الرئيسية السمات من بعًضا ندرس سوف الفصل،
العريضة الخطوط أرسم أن أريده ما كل بشمولية. استعراضاملوضوع ال التميز، مناطق
والتشاركي التجاري االقتصاد من كل بني العالقات تجعل سوف التي الخصائص لبعض

للعيان. واضحة

اإلنرتنت شبكة عىل التجاري االقتصاد من ناجحة أمثلة ثالثة (2)

بعض نستقي أن يمكننا ومنها اإلنرتنت، نجاح عىل الدالة املألوفة األمثلة ببعض لنبدأ
النجاح. عىل الدالة الدروس
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فليكس ِنت (1-2)

السينما صناعة شنت ،١٩٧٦ عام من نوفمرب شهر يف عاًما، ثالثني من أكثر منذ
اآلن) نسميه (ما الهشيم: يف كالنار االنتشار يف آخذة كانت تقنية عىل حربًا األمريكية
«كي التلفزيونية الربامج يسجل بحيث ُمصمًما الفيديو مسجل وكان الفيديو. مسجل
والنرش. التأليف حقوق بحماية تتمتع الربامج تلك معظم كانت إذاعتها». بعد تشاَهد
والنرش التأليف حقوق حائز من ترصيح دون الحماية بتلك املتمتعة األعمال نسخ وكان
حسب الفيديو، مسجل كان ثم ومن جريمة. وديزني، يونيفرسال ادعاء حسب يعد،

ما. جريمة ارتكاب سبيل تيرس بحيث مصممة أداة ادعائهما،
متقاربة تصويت وبنسبة الدعوى.4 العليا املحكمة رفضت سنوات، بثماني بعدها
قانوني؛ غري بجهاز ليس الفيديو مسجل بأن املحكمة حكمت واملعارضني، املؤيدين بني
عىل «قادر ذاته الوقت يف فإنه القانون، خرق يف استخدامه اإلمكان يف كان وإن ألنه
حقوق حائزي من بعض األقل فعىل القانون.» عىل تعديًا باألساس تمثل ال وظيفة أداء
كانوا أرشطة عىل أعمالهم تسجيل يمكن الذين املحكمة، ذكرت حسبما والنرش، التأليف
لدى املفضل املثال روجرز السيد (كان أرشطة. عىل األعمال هذه ل تسجَّ أن يمانعون ال
املحكمة حكمت تسجل، أعمالهم بكون سعداء ليسوا الذين ألولئك وبالنسبة املحكمة.)
عن عبارة للمحتوى الزمني» «التحريك هذا كان األقل، عىل األحيان بعض يف بأنه
عىل املتعدية غري االستخدامات تلك أنقذت وهكذا للحماية. خاضع عادل» «استخدام
عىل وصار والنرش. التأليف حقوق قانون بموجب للحظر التعرض من التقنية القانون

التكنولوجيا. تلك وجود يف املال لكسب سبيل عن تبحث أن هوليوود
الواضح من صار القضية، تلك هوليوود خرست منذ مضت التي عاًما الثالثني خالل
فاقت الرشائط تأجري وعائدات الفيديو فمبيعات خرست. ألنها محظوظة كانت كم تماًما
كانت ولو السينما.5 دور يف األفالم عرض وراء من السينما صناعة تحققه ما بكثري
منصة انتشار حجم سيبلغ كان كم بوضوح نعرف فلسنا القضية، كسبت االستوديوهات

هذه. التسجيل
حقيقتها يف كانت الفيديو حرب خسارة أن يف رئيسيٍّا سببًا فيديو» «بلوكبَسرت كان
التي الفيديو أرشطة وتأجري بيع محالت حققت ما رسعان إذ لهوليوود؛ انتصاًرا
أفالمها حققته ما تفوق لهوليوود عائداٍت العالم؛ أنحاء جميع يف بلوكبسرت حذو حذت
آالف بثمانية ،١٩٨٥ عام داالس يف فروعه أول املتجر افتتح العرض. دور يف املعروضة
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بنية هناك صارت فقد الفيديو، أجهزة النتشار ونظًرا فني. عمل و٦٥٠٠ فيديو رشيط
عرش خمسة هناك صار بعامني بعدها التجاري. بلوكبسرت نشاط لدعم جاهزة تحتية
أكثر هناك صار ١٩٨٩ عام منتصف وبحلول اسمه. يحملون توكيًال وعرشون متجًرا

ألًفا.6 صاروا العام وبنهاية متجر. سبعمائة من
عىل ينطوي كان أنه غري السينمائي. الفيلم توزيع يف عبقريٍّا ابتكاًرا بلوكبسرت كان
ما، فيلم عىل العثور مسألة يف حققها التي السهولة مقدار كان فمهما خطرية. عيوب
له حرص ال ما داخل وتتصفح بلوكبسرت متاجر أحد إىل تذهب أن ذلك مع عليك كان
وبرغم عليه. تعثر حتى الفيديو بأرشطة املليئة بالنيون املضاءة واملمرات األروقة من
يف كان متجر كل فإن املمرات، تمأل التي األرشطة تلك من لها حرص ال التي األعداد تلك
ما تفوق خيارات وجود رغم ثم ومن األفالم. من قليًال عدًدا نسبيٍّا يحوي األمر حقيقة
باالختيار ليس النهاية يف لكنه عرضها، توقيت اختيار عىل وقدرتك بالتلفزيون، يوجد

عيوب. له كانت فقد عمليٍّا، نظاًما كان أنه وبرغم له. نهاية ال الذي
إىل الفيديو أفالم لتوصيل أفضل فكرة هاستنجز ريد لدى كانت ،١٩٩٧ عام يف
الصغرية، التجارية املراكز أحد يف بجنون مضاء متجر إقامة عن فعوًضا املستهلكني.
األفالم. أسماء لتصفح للغاية طيبة وسيلة يشكل أن يمكن اإلنرتنت أن يف هاستنجز فكر
أسلوبًا يكون أن األفضليات، مواءمة تقنيات باستخدام اإلنرتنت استطاعة يف أنه والحقيقة
تريده ما عىل العثور يف تساعدك اآللة تلك ألن معني؛ فيلم عن بحثًا التصفح يف أفضل
ِنت اإلنرتنت: شبكة عىل النجاح قصص أشهر من واحدة هاستنجز بدأ وهكذا ا. حقٍّ
كان املقابل، ويف موحًدا، شهريٍّا رسًما فليكس لِنت يسددون املستهلكون كان فليكس.
ترسل األقراص تلك وكانت املفضلة، ألفالمهم دي يف دي أقراص استئجار باستطاعتهم
يتيح الشهري االشرتاك وكان األفالم؛ إلعادة عادية بريد أظرف ومعها بالربيد، إليهم
االشرتاك يمكنك هنا ومن دي. يف الدي أفالم من ثابت بعدد االحتفاظ يف الحق للعميل
ثالثة تطلب وحني شهريٍّا. دوالًرا ١٧ نحو وتسدد دي، يف أقراصدي ثالثة عىل للحصول
األفالم بتلك االحتفاظ يمكنك إليك. األقراص فليكس ِنت ترسل مشاهدتها، تريد أفالم
التايل إليك يرسل واحًدا، تعيد وعندما تأخري). غرامات توجد ال (وبالتايل ذلك أردت طاملا
خطة وضع من لك بد ال أنه النظام هذا من الوحيد الضيق مبعث كان الطابور. يف له
قليل، بوقت مسبًقا خططت لو أنك الرائعة ميزته وكانت بقليل. االستئجار قبل مسبقة

مشاهدتها. أردت كلما منزلك يف قابعة األفالم تظل فسوف
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عىل دليل وأبرز الفيديو. أفالم تأجري سوق عىل جذريٍّا تغيريًا فليكس ِنت أدخلت
ِنت يحاكي كي األعمال إدارة يف نموذجها من بلوكبسرت غريت ،٢٠٠٤ عام يف أنه تأثريها
التي الخدمة عىل فليكس ِنت واستحوذت املنافسة.7 عىل قدرتها تحسني أجل من فليكس
معياًرا هاستنجز نموذج صار وهكذا 8.٢٠٠٥ عام املجال هذا يف مارت وول تقدمها

صناعيٍّا.

أمازون (2-2)

كتب متجر هيئة عىل بدأت اإلنرتنت عىل التجارة عىل النجاح صارخة األمثلة أول لعل
عام وانطلقت كوم) دوت كادابرا اسم (تحت ١٩٩٤ عام تأسست التي أمازون إن بسيط.
متاجر سعت بما أكرب بكفاءة القيام يف رشعت كوم)، دوت أمازون اسم (تحت ١٩٩٥
اإلنرتنت، شبكة عىل املتجر افتتح عندما الكتب. تبيع أن به: القيام نحو دوًما الكتب
جميع من طلبيات جاءته األول الشهر خالل لكنه عنوان. ألفي من أكثر لديه يكن لم
يف املبيعات وبلغت املتحدة. الواليات خارج دولة وأربعني خمس ومن الخمسني الواليات
مليار ١٫٦ املبيعات بلغت بعامني، وبعدها دوالر. مليون ١٥٠ من يقرب ما ١٩٩٧ عام
مثل رشكات مع الغري أبرمها صفقات وبسبب التاريخ، ذلك من عامني وبعد دوالر.
جاوزت ٢٠٠٣ عام يف دوالر. مليار ٣ رقم املبيعات تجاوزت أونالين، وأمريكا تارجت
مليارات ١٠ املبيعات إجمايل تجاوز ٢٠٠٦ عام ويف دوالر. مليارات ٥ حجم الرشكة

دوالر.9
ِنت بها تمتع التي لتلك للغاية مشابهة مزايا املتجر هذا لدى كانت أخرى، ومرة
العميل كان العمالق، نوبل آند بارنز متجر مصنفات بني التجوال من بدًال إذ فليكس؛
العميل يستخدم أن من وبدًال يشرتيها. كي املوجودة الكتب مشاهدة يف حاسبه يستخدم
كان األمريكية. الربيد بمصلحة أمازون استعانت يريدها، التي الكتب حمل يف سيارته
ميزة يكون سوف التصفح عملية تيسري أنَّ عىل بيزوس جيف أمازون مؤسس رهان
أن أمازون باستطاعة كان أنه ذلك، من واألهم الكتب. استالم يف التأخري عىل تتفوق
من لديها ما حجم يف واألسمنت الطوب من مشيد عادي متجر أي عىل بمراحل تتفوق

مخزون.
االبتكارات تشييد عن تتواَن لم فالرشكة نفسه؛ تلقاء من يأِت لم أمازون نجاح أن إال
الذي أمازون، زمالة برنامج الرشكة أطلقت ٢٠٠٣ عام ففي املبيعات؛ تنشيط بهدف
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الزمالة برنامج يجني أمازون. لحساب بائعني إىل التحول من مستقلة مواقع مكَّن
الرشكة أطلقت ٢٠٠٥ عام ويف إليه. أمازون من املشرتين إحالة خالل من عائداته
الكتب صفحات عىل تعليقاتهم وضع من املؤلفني مكَّن الذي كونكت، أمازون برنامج
تعرض والتي ثري، إس أمازون خدمة الرشكة أطلقت ٢٠٠٦ عام يف لكتبهم. كدعاية
من يناير ويف الكربى. الرقمية للموجودات عايل نطاق عرض وتوزيع تخزين خاللها من
املستخدم يضعه الذي للمحتوى تعاونية «ويكي وهي أميبيديا، الرشكة بدأت ٢٠٠٧ عام
بدأ منذ مر الزمان من عقد وخالل لك».»10 بالنسبة األحب «املنتجات ب واملرتبط بنفسه
يفعله يشء فكل االبتكارات. من عادية غري مجموعة للسوق قدم أمازون، موقع عمل

كفاءة. أكثر بصورة منتجاتها من املبيعات لتحريك يهدف أمازون
بصفة اإلنرتنت تقنية يحاكي أسلوب أمازون يتبعها التي الفنية األساليب بني من
القيمة لبناء جديدة أساليب ابتكار لآلخرين ليتيح منصته أبواب أمازون افتتح فقد عامة:
أمازون خدمات تسمى األدوات من مجموعة خالل من أمازون. بيانات قاعدة باستخدام
مع مبارشًة تتكامل منتجات بناء من املطورين أمازون موقع يمكِّن العنكبوتية، للشبكة
خدمات بيانكولو جيم اسمه ُمطور استخدم املثال، سبيل عىل للبيانات. أمازون قاعدة
الجديدة املنتجات بني السعر فارق لتتبع مجانية أداة بناء يف العنكبوتية للشبكة أمازون
أمازون خدمات تاتشجراف تُدعى رشكة استخدمت كما الشحن). (زائد واملستعملة
ذات املنتجات بني الروابط عرض بإمكانه منتجات متصفح صنع يف العنكبوتية للشبكة
املثال، سبيل عىل صنستني، كاس عىل موقع عىل دخلت وإذا ببعض. بعضها الصلة
املوضوع حيث من صنستني بكتب تتعلق التي أمازون يف الكتب جميع تشاهد فسوف

واالقتباس.
اآلخر البعض ويرتك العنكبوتية، األمازونية الخدمات تلك من بعًضا أمازون يبيع
مبيعات يحرك سوف التطوير هذا أن اعتقد إذا الخدمات تلك يطور أنه غري مجانيٍّا.
لعرضمنتجاته. أفضل أسلوب عن شيئًا أمازون التطوير هذا يلقن حتى وربما منتجاته،
ألمازون يمكن اآلخرون، يضيفه فما األمر. نهاية يف املنصة يف املتحكم هو الحال، وبطبيعة
ويف محدودة. بصورة ذلك كان وإن يبتكروا، كي اآلخرين تدعو املنصة إن يستبعده. أن

أمازون. عىل أو اآلخرين عىل سواء تعود فوائد االبتكار هذا

135



جديدة إبداعية ثقافة نحو

جوجل (3-2)

الرشكة حسنت اإلنرتنت. شبكة عىل النجاح لقصص مثال أشهر جوجل تعد شك، دونما
http://google.stanford للموقع األول العنوان (كان ستانفورد يف طالبان أسسها التي
(وهو املوضع بيع من وبدًال جذريٍّا. تحسينًا اإلنرتنت عىل البحث عمليات فعالية ،(.edu
الفهرسة يف البرش عىل االعتماد أو النتائج) يفسد أن األحيان من كثري يف يمكن ما
أوىل كانت هائًال)، اتساًعا اإلنرتنت نطاق اتساع مع مستحيًال يكون أن يمكن ما (وهو
وهي بالنتائج، النت اتصال مدى عىل بناءً البحث نتائج برتتيب تقوم جوجل خوارزميات
باللغة صفحة كلمة معناه ليس (page) هنا بيدج ومقطع بيدج)، تصنيف تسمى عملية
التقنية.11 هذه ومبتكر جوجل مؤسيس أحد بيدج، الري إىل نسبة هو وإنما اإلنجليزية
ترتيب عىل يحصل املوقع هذا فإن معني، بموقع الشبكة عىل كثرية مواقع ارتبطت فإذا
عىل جوجل بنت وهكذا قليلة. روابط سوى له ليست آخر بموقع مقارنة القائمة يف أعىل
الشبكة. إىل استثنائية قيمة ذي منتج تقديم أجل من الشبكة عنها تكشف التي املعرفة
مليار ١١٣ للرشكة السوقية القيمة بلغت ٢٠٠٥ عام ويف .١٩٩٨ عام الرشكة تأسست

دوالر.12 مليار ١٦٩ إىل ارتفعت ٢٠٠٧ يوليو ويف دوالر؛
جوجل فهرس إن آخرين، أناس إبداع عىل تعتمد جوجل قيمة كل إن قائل يقول قد
لكن العنكبوتية. الشبكة عىل آخرون أتاحه ملحتوى والفهرسة البحث طريق عن مبني
التي الروابط عىل توصياتها بنت األصلية الخوارزمية القيمة فإن قبل، من رشحت كما
أسلوب عىل بناءً توصياتها أيًضا الخوارزمية ضبطت وبعدها، اإلنرتنت؛ عىل عليها عثرت
التي القيمة تأتي الحاالت، تلك جميع ويف جوجل. من اآلتية للنتائج االستجابة يف الناس

قبل. من آخرون أنشأها التي القيمة من جوجل تنشئها
عىل مبنية جوجل قيمة أن مسألة من الحماقة شديد استنتاج إىل البعض يصل
يف بالحديث أسلفنا كما — كني أندرو كتب املثال، سبيل عىل آخرين. أناس محتوى
هو.»13 به ا خاصٍّ محتًوى يصنع ال فهو طفييل؛ موقع «جوجل قائًال: — الخامس الفصل
املوناليزا لوحة تحويها التي القيمة كل بأن القول يمكنك املفهوم بنفس أنه غري
اعتمد «طفيليٍّا» سوى ليس دافنيش ليوناردو وأن بها، رسمت الذي الطالء من آتية مثًال
منطلق من صحيحة العبارة هذه وتصبح الطالء. صانعو بذله الذي الشاق العمل عىل
يكن لم دافنيش بأن أوحت إذا خطأ عبارة لكنها موناليزا. هناك كانت ملا الطالء، لوال أنه

املوناليزا. لوحة تحملها التي العظيمة القيمة عن مسئوًال
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اآلخرون يبني منصة تكون كي أدواتها أيًضا تقدم أمازون، مثل مثلها جوجل، إن
برمجة واجهات نتدارس ونحن بعد فيما األمر هذا من املزيد نشهد سوف عليها.
جهة أي من أكثر جوجل فيه نجحت الذي واألمر جوجل. صنعتها التي التطبيقات
تزويدها يمكن اإلنرتنت فصفحات تقنيتها. قلب يف إعالنات رشكة شيدت أنها أخرى،
من جوجل يف بحث عمليات رشاء املستخدمون ويستطيع شديد؛ بذكاء منتقاة بإعالنات

ملنتجاتهم. الرتويج أجل
تلك كل بني من واحدة أن غري شاسع. نطاٌق جوجل ملنتجات الكامل النطاق إن
العملية، الوجهة فمن هنا. ها طرحها أود التي للحجة بالنسبة محورية تعد السمات
بما املعرفة من عادية غري بيانات قاعدة بناء عىل جوجل يساعد جوجل تقدمه يشء كل
عالم يف تنقرها نقرة فكل العنكبوتية. بالشبكة الرغبات تلك ارتباط ومدى الناس، يريده

ذكاءً. أكثر جوجل تصبح نقرة، كل ومع القاعدة. تلك إىل شيئًا تضيف جوجل

الثالثة النجاحات لتلك مفاتيح ثالثة (3)

يف للنجاح مفاتيح ثالثة عن اإلنرتنت يف النجاح عن املألوفة الثالث القصص تلك تكشف
الرقمي. االقتصاد هذا

الطويلة الذيول (1-3)

النجاحات تلك من واحدة فكل جميًعا. أشهرها هو الثالثة املفاتيح تلك أول يكون قد
عام يف أمازون مؤسس بيزوس جيف أدركه مبدأ من تستفيد اإلنرتنت شبكة عىل الثالثة
عام رسمي قالب يف «وايرد»، مجلة تحرير رئيس أندرسون، كريس وصاغه ،١٩٩٥

الطويل».14 «الذيل كتابه يف ٢٠٠٥
النطاق يرتفع السلعي، املخزون تكلفة تدني مع أنه عىل الطويل الذيل مبدأ ينص
يرتفع الصفر، إىل عامة بصفة املعامالت تكاليف هبوط ومع املخزون. لذلك الكفء
االحتفاظ تكلفة قلَّت كلما مختلف، بشكل لنقلها أو نهاية. ال ما إىل الكفء املخزون
دي يف الدي أقراص أو الكتب عدد زاد املخزون، يف معني دي يف دي قرص أو بكتاب
تقدم أن ألمازون يمكن وهكذا مربحة. بصورة بها تحتفظ أن معينة لرشكة يمكن التي
الشوارع يف املوجودة من عادية مكتبة أي تستطيع ما يفوق بما الكتب من املزيد لعمالئها
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تخزين مواضع يف بكفاءة الكتب تلك تخزين أمازون استطاعة يف إن حيث تقدمه؛ أن
مصدرها أمازون أرباح من كبرية حصة أن ذلك، من واألهم البالد. أنحاء يف موجودة سلع
أن إىل تشري أندرسون كريس تقديرات كانت آخر. مكان أي يف متاحة غري مصنفات
متوفرة غري منتجات عن الذيل يعرب (حيث ذيلها مصدرها أمازون مبيعات من ٪٢٥
ونِت رابسودي، لدى الحالية البيانات تبني تعميًما، أكثر وبصورة العادية). املكتبات يف
فليكس ِنت السوق.15 من و٤٠٪ ٪٢١ بني ا عمَّ مسئول الذيل أن وأمازون فليكس،
خمسة اإلنرتنت عىل موقعها عىل اليوم تقدم فليكس ِنت إن الطريقة. بنفس الربح تحقق
موسيقي. لون مائتي من أكثر يف (٢٠٠٢ عام ألًفا عرش اثني (حوايل عنوان ألف وسبعني

16.٢٠٠٢ عام عنوان آالف ثمانية إىل آالف سبعة من بلوكبسرت وقدمت
متميزة رشيحة يف أعمالهم ترتكز الذين أولئك الطويل الذيل ديناميكية من يستفيد
مىض وقت أي من أكثر والكتب، األفالم من فسيح نطاٌق اآلن متاًحا صار لقد السوق. من
نطاًقا. أوسع اختيار معناها السلعي للمخزون املتدنية التكلفة إن الثقافة. تاريخ يف

أذواقهم.17 تتنوع الذين ألولئك بالنسبة عظيمة ميزة يعد نطاًقا األوسع واالختيار
التجارة حجم أن يزعمون ما رسعان الطويل الذيل أهمية يف يتشككون الذين أولئك
حسابات فوفق عامًة. بالسوق مقارنة ضئيل الطويل الذيل خالل من يتحقق الذي
ِبُوول املحرَر جوميز يل أن غري ذيلها؛ من أمازون مبيعات من ٪٢٥ تأتي أندرسون
أن يمكنك … األرقام لتلك آخر تحليل «باستخدام قائًال، ذلك عىل يعلق جورنال سرتيت
تبلغ إيراداتها من هائلة نسبة تحقق أمازون تبيعها التي املؤلفات من ٪٢٫٧ أن تبني

18«.٪٧٥
تتسم الذي الحراك كل أن أوالهما: مهمتان؛ نقطتان النقد هذا عن تغيب أنه غري
مرت مائة سباق يف ائني العدَّ مع الحال هو فمثلما الهامش. عند يجري إنما السوق به
هذا لكن الثانية. من ٠٫٢ واألخري األول املركزين صاحبي بني الفارق يتجاوز ال قد عْدًوا،
تأثريًا يحدث سوف الطويل الذيل مبيعات تحققه الذي والفارق يعنينا، الذي الفارق هو

األوىل. املراكز عىل املنافسة عىل تصارع التي الرشكات عند كبريًا
لن الذي اإلبداع تنوع يدعم سوف السوق تلك اتساع أن واألهم: الثانية، النقطة
هذا من القلب مركز يف تقع وألسباب املبدعني. من أوسع نطاًقا يلهم أن سوى يسعه
نهوى أنا أو أنت كنت إذا ما مسألة من أهم أكثر يبدعوا كي الناس إلهام فإن الكتاب،

ال. أم ملهميه كنا الذي اإلبداع
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عىل يوم بعد يوًما نجاًحا يزداد آخر مثال من يأتي هذا عىل برهان أفضل ولعل
تحويل يف محوريٍّا دوًرا لعبوا الذين األعمال رواد أحد بدأه وقد هذا، اإلنرتنت اقتصاد
ومؤسسها هات رد رشكة تجاري: نشاط إىل هواية مجرد من لينُكس يسمى تشغيل نظام
فكرته ليبدأ مسريته يونج واصل ،١٩٩٩ عام هات رد اشتهرت أن بعد يونج. روبرت
أي وبيع «نرش عىل الناس تساعد تكنولوجية رشكة «لولو»، مؤسسة التالية: العظيمة

الرقمية». املحتويات من نوع
فهي أمازون، طريقة عن مختلفة بطريقة لكن أمازون، عىل التفوق إىل لولو تهدف
والسوق أمازون.»19 عمل مجال مع تتواءم ال مكتبة يف الكتب كل «تضع أن إىل تهدف
«سوق ولكنها الطويل، أمازون ذيل يخدمه الذي املميز القطاع ذلك ليست املستهدفة
أخربني وحسبما نفسها. أمازون حتى يد متناول يف ليست الحجم» صغرية لرشيحة
أما الكتب. نرش لصناعة الحايل األعمال نموذج عىل مبني أمازون أعمال «نموذج يونج:
إىل حتى ينظر ال … والذي اإلنرتنت عىل قائم تماًما مختلف فنموذج لولو أعمال نموذج

النرش.» صناعة تفعله ما
الطرق أفضل وتعليمهم املؤلفني تثقيف عىل بجد العمل طريق عن بهذا لولو تقوم
رواية تكتب أنك «لو بقوله: يل األمر يونج ويرشح املنافسة. عىل قادرة كتب لتأليف
ما تتبني أن فعليك كريستي، أجاثا تنافس بذلك فإنك بولييس، مخرب بطلها بوليسية
البوليسية روايتك يجعل الذي «ما التايل: السؤال مؤلفيه عىل لولو ويطرح كتابك.» طبيعة

متميز؟» يشء بها هل تباع؟
تدفع لن التي الثقافة ذلك معنى كان لو مجانية، ثقافة نرش لولو هدف ليس
فهو الصعب األمر أما يسري. التشارك أن نعتقد «إننا يونج: يل قال شيئًا.20 مقابلها
أنتجوه.» الذي املحتوى مقابل لهم يسدد مال عىل بالفعل الحصول من الناس تمكني
الذين مؤلف مائة» أصل من والتسعني «التسعة جميع عىل ينصب ال لولو اهتمام إن
وأربعني «تسعة عىل تركيزها ينصب وإنما مؤلفاتهم. نرش التقليدية النرش سوق ترفض
تكون أن ويجب يقولونه قيمة له يشء بالفعل «لديهم الذين أولئك أي مائة»: أصل من

أناس: أولئك سوق.» لهم

نرش موضوٍع حول آخر كتابًا يكتبون أو الضآلة بالغة سوق أجل من يكتبون
يرى ال ألنه فيه النارش يرغب ال السبيلني، أي يف بالفعل. كتابًا حوله النارشون
كتاب بأنه يقر إنه سيئ؛ كتاب ألنه … ليس ورائه. من ربًحا سيحقق أنه
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آخرين كتابني بالفعل نرش ألنه نرشه يف يرغب ال أنه هنالك ما كل قيمة، ذو
ثالث. كتاب نرش يف راغبًا ليس فإنه لذا جافا؛ بلغة الربمجة عن مثًال] [وليكن

يف النجاح تحقق لولو سيجعل وما الهامش، عىل يجري هنا الحراك أخرى، مرة
بها ينتج أن يمكن التي الكفاءة ليس الغرور، أصابها التي املطابع فيه أخفقت مجال
يف الكامن بالتحدي مفتون يونج إن الطويل. الذيل امتداد عىل ويوزع اإلبداعي العمل
شاق عمل بذل يستلزم األمر بل نفسه، تلقاء من األمر يتم لن الذيل. امتداد عىل البيع
للذيل سحرية «عصا هناك فليس يُصنَع؛ مخلوق النجاح إن واملؤلف. لولو من كل من

ودب. هب من لكل النجاح لتحقق الطويل»
وهذه املبدعني. من كثريًا أوسع نطاق ظهور يف تتمثل سوف نجاحه عاقبة أن غري
جيفرسون أضفى مثلما وتماًما عام. بشكل املجتمع بها يعنى التي العواقب أهم هي
يملكها األرض من املساحة صغرية قطعة يف يعمل الذي الكادح، امُلزارع عىل رومانسية
سوزا أضفى مثلما وتماًما املتأني، والتخطيط الشاق العمل يحكمه اقتصاد ظل يف
يف الكادح. املبدع عىل شاعرية أضفي أن أنا قصدت الهاوي؛ املوسيقي عىل رومانسيته
يف املنتج إنتاج األفضل من بأن يزعم أن الناقد إمكان يف كان الحاالت، تلك من حالة كل
املطروحة األعمال لفرز مرشحات وضع أن أو أفضل، الكربى امَلزارع إن أي آخر؛ مكان
ذهن عن غاب تلك، من حالة كل يف أنه غري أفضل. منشورة أعمال ظهور معناه للنرش
تغيري من الكادح الشخص حياة نظام يجريه ما مقدار بمكان: األهمية من أمر الناقد
وأيٍّا التحدث. من الناس من أوسع قطاًعا يمكِّن الطويل الذيل إن كمواطن. حياته عىل
ما كل كان وإن حتى املتكلم، يعلم فالكالم للغاية؛ طيب أمر فهو سيقولون، ما كان

ضجيًجا. كونه عن يزيد ال يصدره

األصغر األخ (4)

ونِت أمازون حققته الذي العظيم النجاح لتفسري كافيًا ليس وحده الطويل الذيل أن إال
من أيًضا بد ال وحسب. متوفرة األشياء تلك تكون أن يكفي فال عامليٍّا؛ وجوجل فليكس
فقد الطويل؛ الذيل يف املوجودة األشياء وبني العمالء بني للمواءمة كفء أسلوب وجود
رف فوق كتاب ماليني ١٠ يف للتنقيب ا مستعدٍّ لست لكنني الرشاء، يف بحق راغبًا أكون
وجوجل) فليكس ِنت (وكذلك أمازون عىل ينبغي لرشائه. أتوق ما عىل أعثر حتى أمازون
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عن بذلك القيام تجيد الرشكات تلك من واحدة وكل عني. نيابة املهمة بهذه تقوم أن
ورد الذي األكرب باألخ (تيمنًا أصغر أخ فهناك بها. أقوم حركة كل عىل التجسس طريق
يوصيني ثم ومن أشرتيه، أن يحتمل ما يعرف (١٩٨٤ بعنوان أورويل جورج رواية يف

بي. معرفة من جناه ما عىل بناء جديدة بأشياء
محور أن غري املستحدث. باألمر ليس العمالء عن البيانات جمع الحال، بطبيعة
مبتكري أحد بريكلني دان وصفه من أول كان مبدأ عىل يعتمد أنه األصغر األخ هذا كفاءة

املشاع».21 «وفرة بعنوان مقال يف «فيزيكالك» برنامج
حققت نابسرت إن قالوا الذين أولئك مع خاضها مساجلة بريكلني ملقال امللهم كان
لم نابسرت نجاح فإن زعمه، حسب أما للند. الند نوع من تقنية كانت ألنها فائًقا نجاًحا
للند. ند تقنية األمر حقيقة يف املنظومة تكن لم أوًال: للند. الند بمسألة عالقة أية له تكن
أفضل تقنية اسرتاتيجية بالفعل كان ربما للند الند ملعمار استخدامها عدم أن وثانيًا:

نابسرت. إليها سعت التي الغايات لخدمة
جاء وإنما معني، تقني لتصميم نتيجة يجئ لم نابسرت نجاح بأن بريكلني دفع
فعندما يريدون. ما عىل الناس لحصول ثانوي» «ناتج ک القيمة أوجد معمار نتيجة
املوسيقى جعل تلقائي نحو عىل فإنه حاسبك، عىل نابسرت برنامج بتنصيب أنت قمت
للموقع، الناس من مزيد انضم وكلما الغري. مع للتداول قابلة حاسبك عىل املوجودة
عن ملكتبته جديًدا محتًوى نابسرت مستخدم يضيف وحني البيانات». «قاعدة تحسنت
امللفات دليل داخل النسخة وضع «فإن مدمج، قرص من جزء اقتطاع مثًال، طريق،
العادي لعمله طبيعيٍّا ثانويٍّا منتًجا يكون أن بذلك يمكنه الغري، مع املتشاركة املوسيقية
من املزيد إضافة طريق عن البيانات قاعدة قيمة «وزيادة األغنيات.»22 عىل يمارسه الذي
غري النجاح فتفسري الخاصة.» ملنفعتك األداة الستخدام طبيعي ثانوي ناتج املعلومات

للمشاركة». إيثارية دوافع بالرضورة توجد «ال أنه لنابسرت العادي
أنشئت املدمجة. األقراص بيانات قاعدة تسمى خدمة عن النقطة نفس بريكلني أثار
وسيلة عىل الحصول أرادوا متطوعني يد عىل األساس يف املدمجة األقراص بيانات قاعدة
مسار لكل تحدد املدمجة األقراص إن موسيقاهم. عن املتوفرة املعلومات لتتبع بسيطة
املشفر، التوقيع تقنيات باستخدام أنه غري املسار. زمن إجمايل جانب إىل رقًما موسيقي
مدمج. قرص أي عىل أغنية لكل فريد توقيع عىل الحصول ما حد إىل السهل من يصري
األغنية عىل بسهولة التعرف اإلنرتنت بيانات لقاعدة يمكن التوقيع، هذا وباستخدام
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بياناتك قاعدة عىل بالفعل دخل األغنية تلك توقيع كان إذا املدمج، قرصك فوق التي
جعل طريق عن ثم، ومن إلخ. … املطرب واسم األغنية، اسم عن معلومات بجانب
أعىل قيمة ذات البيانات قاعدة تصبح البيانات، قاعدة إىل املعلومات تلك يضيفون الناس

للجميع.
عىل املعلقني أحد إليها أشار بريكلني، تصميم لقانون طبيعية نتيجة وجود الحظ
يستخدم بحيث البيانات قاعدة تصمم فأنت ويليامز: إيفان وهو لربيكلني؛ األصيل املقال
البيانات يضعوا كي لديهم الحافظ تعظِّم فأنت وبهذا يدخلونها، التي البيانات الناس
وضعت فإذا الراهن. الوقت يف ألبل التابعة تيونز آي تفعله ما هو وهذا الصحيحة.23
يف يبدأ فسوف يونز، آي متجر عىل الدخول من املمكَّن حاسبك داخل مدمًجا قرًصا
ذلك بعد فسيقوم باإلنرتنت، تيونز آي برنامج اتصل وإذا تيونز. آي برنامج تشغيل
(التي املدمجة األقراص بيانات بقاعدة املدمج القرص من اآلتية املسار معلومات بمقارنة
فإنها املدمج، القرص عىل القاعدة عثرت وإذا «جريسنوت». اسم) تحمل اآلن صارت
ذاته املدمج القرص يحملها التي املشوقة غري و٢ ١ املسار أسماء عن تستعيض ذلك بعد
تبلغك، فإنها املسار، عن معلومات عىل تعثر لم إذا لكنها واملسار. الفنان عن بمعلومات

بنفسك. البيانات إلدخال وتدعوك
تلك إلرسال مبسًطا أسلوبًا ذلك بعد تيونز آي لك يقدم البيانات، إدخالك بمجرد
تقبله، ال أو عليها املعروض تقبل أن إما جريسنوت وتتخري جريسنوت. إىل البيانات
خدمات خالل من املدخالت برتشيح تقوم (ألنها تعلم جريسنوت أن هنا النقطة ولكن
مهمة البيانات إدخال مهمة إن سليمة. األرجح عىل أدخلتها التي البيانات أن تلك) مثل
ذلك بعد ثم وتقديمها، زائفة، بيانات إدخال هو منها األشق كان وربما باألساس؛ ثقيلة
باملدخالت االحتفاظ جريسنوت باستطاعة أن شك من وما الحقيقية. البيانات إدخال

املؤكد. الربهان عىل تحصل حتى
تقديم إىل يدفعنا الذي هو جريسنوت تصميم أن أخرى مرة الحاسمة النقطة
إىل قيمة … «يضيف التصميم إن آبل. أو لجريسنوت حبنا مجرد وليس قيمة، بيانات

املستخدم].»24 عاتق [عىل إضايف جهد أي [إضافة] بدون البيانات قاعدة
األقل؛ عىل (نظريٍّا ثانوي كمنتج القيمة خلق من النوع هذا عىل مثال أفضل لعل
ثري بي «إم رشكة طموح كان النظام) هذا باستمرار مطلًقا املحامون يسمح لم إذ
روبرتسون، مايكل أراد لقد عنيفة. ملقاضاة تعرضت التي الرشكة تلك كوم»، دوت
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أفضل سبل إيجاد طريق عن املوسيقي اإلنتاج عالم صياغة يعيد أن الرشكة، مؤسس
اعتقد األصغر، األخ بفاعلية بشدة مؤمنًا كان وملا الحاليني. للعمالء جديدة فرق لتسويق
فهم سبل بني ومن بارًعا. فهًما عمالءك تفهم أن التسويق سبل أفضل أن روبرتسون
أشياء. من بالفعل لديهم ما تشاهد أن البرش) يستطيع ما بأبرع (أو بارًعا فهًما عمالئك
شيئًا للعمالء قدم لقد تحديًدا. األمر هذا ملعرفة عبقري أسلوب روبرتسون لدى كان

إليه. حاجة يف كان شيئًا له هم يقدموا أن مقابل يريدونه كانوا
الخدمة تلك كانت كوم. دوت ثري بي إم ماي اسمها لهم قدمها التي الخدمة كانت
ولكي كانوا. أينما يهوونها التي «موسيقاهم» إىل الوصول إمكانية العمالء بمنح تعد
نوعية ما كوم» دوت ثري بي «إم ل يبينوا أن سوى العمالء يحتاج ال بذلك، يقوموا
أنه) املفرتض (من مدمًجا قرًصا يقدم أن العميل عىل كان يحبونها». التي «املوسيقى
بي إم ويبلغ املدمج القرص عىل إت بيم ويتعرف إت». «بيم يسمى برنامج إىل يمتلكه
الوصول طريق للمستخدم كوم دوت ثري بي إم تقدم وبعدها بهويته. كوم دوت ثري
مقابل يف فإنه وهكذا تقدير). أقل عىل اإلنرتنت شبكة (عىل كان أينما املوسيقى تلك إىل
العمالء ألولئك كوم دوت ثري بي إم منحت العميل، لدى التي املوسيقى نوعية معرفة
بيانات مجموعة وباستخدام وبعدها، كانوا. أينما املفضلة ملوسيقاهم الوصول سبيل
من أي التنبؤ الرشكة إمكان يف يصري كوم، دوت ثري بي إم جمعتها التي التفضيالت
املطرب أحببت أنني رأت إذا فإنها وهكذا عمالءها. تستهوي أن املرجح من كتالوجاتها
حينذاك لديها يصبح فإنه الجدد، فنانيها من واحًدا كذلك أحب أنني رأت ثم الفيت، اليل
(بطبيعة الفيت. اليل يحبون آخرين لدى الجديد الفنان لذلك الرتويج ملحاولة قوي مربر
فكرته هي تلك لكن هذا؛ من بكثري تعقيًدا أكثر الحقيقي الجربي الحساب أسلوب الحال،

األساسية.)
يطلب ال ألنه النجاح؛ يحقق أن شأنه من كان التصميم هذا أن نؤكد جديد ومن
ما عىل الحصول أجل من يبذلونه الذي املعتاد مجهودهم بذل من أكثر شيئًا عمالئه من
كانت العمل. إنجاح أجل من الرضورية البيانات بكفاءة يجمع سوف هنا ومن يريدون.
عىل اإلنرتنت رشكات قدرة وراء الرئييس السبب بكفاءة البيانات جمع عىل القدرة هذه
االمتعاض يف فقط فكر األسمنتية. البنايات قاطنة املعتادة الرشكات من نظرياتها هزيمة
أينما يتتبعونك موظفني عينت العمالقة نوبل آند بارنز متاجر أن لو سيصيبك الذي
ما بالضبط هو هذا أن غري ابتعتها. والتي إليها تتطلع التي الكتب أسماء ليدونوا ذهبت،

لنظامها. البارع التصميم طريق عن ببساطة عمله أمازون تستطيع
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بريكلني رؤية عىل تعتمد اإلنرتنت نجاحات عىل جميعها قدمتها التي الثالثة األمثلة
حظيت الذي الشمول من بالقدر يحظ لم منها أيٍّا أن غري األصغر، األخ تغذية يف الثاقبة
ويف يريده، ما املستخدم يمنح بحيث مصمم جوجل منتجات من منتج فكل جوجل. به
جوجل مساعدة بشأن خياًرا تملك ال إنك جوجل. إليها تحتاج بيانات يجمع نفسه، الوقت
شيئًا كونه إىل إضافة للرشكة تقدمها هبة بحثك إن جوجل. بحث محرك استخدمت كلما
خالل من معلومات عنك وتعرف بكفاءة، منتًجا إليك ترسل الرشكة إن لك. بالنسبة ثمينًا

املتناهية. بالكفاءة يتسم بأسلوب ذلك
مرة ذات روزن جف الجامعي األستاذ وصف األصغر. األخ أزعجهم كثريون هناك
كتب من يبتاعه ما «تراقب» أمازون أن معرفته لدى به شعر الذي والغضب الرعب
منا واحًدا أن أدركت الوصف، ذلك إىل استمعت عندما جديدة. كتب برشاء توصيه كي
التي البيانات استغالل تيسء كانت ربما أمازون أن شك من ما آخر. كوكب إىل ينتمي
عكس (عىل بذلك. تقوم كي هائل حافز شك، دون نفسه، الوقت يف لديها لكن تجمعها.
غريها مع أتعامل أن باستطاعتي فإن األمور، أفسدت أمازون أن لو األمريكية، الحكومة
(بشكل طلبياتي يقرأ بيزوس جيف أن لو كما األمر ليس األحوال، أي عىل الرشكات.) من
تجمعها التي للمدخالت ببساطة تستجيب ما مكان يف الحاسبات بعض إن يومي). شبه
بشأني، أصدقائي أو طلبتي، أو جرياني، يعتقده بما كثريًا أهتم قد أنني ورغم مني.

االنتقاء. يف أذواقي بشأن الحاسبات بعض تعتقده بما للحظة ولو أهتم ال فإنني
بها تستخدم التي بالكيفية االهتمام علينا ينبغي ال إنه نقول أن ذلك معنى ليس
تحريات بنتائج تزودها بأن جوجل املتحدة الواليات حكومة طالبت فعندما البيانات. تلك
عىل الطفل حماية قانون عن الحكومة دفاع سياق يف اإلباحية باألفالم املتعلقة البحث
من كان أنه شك وال املحاكم، ساحات يف برضاوة الطلب جوجل قاومت اإلنرتنت، شبكة
تكون سوف بحث عملية كل أن مستخدموها يعتقد أن تشأ لم أنها ذلك دواعي بني
الجزئي التجهيل نحو خطوات مؤخًرا الرشكة اتخذت وباملثل، الحكومة.25 أمام متاحة
منها واستجابة املستقبل، يف تلك مثل مطالبات تتجنب حتى بها؛ تحتفظ التي للبيانات
قاعدة أن تدعي التي بالخصوصية، االحتفاظ منارصة جماعات قبل من حادة النتقادات

الخصوصية. لتدمري معدة موقوتة قنبلة حقيقتها يف هي جوجل بيانات
هنا. ها عليه الرتكيز أردت ما دائرة يف ليست أنها غري باألهمية، تتسم مخاوف هذه
لتغذية تقنية بناء الناجح: اإلنرتنت اقتصاد تصميم يف محورية سمة عىل تشدد أنها غري
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التشبيه هذا بأس، (ال تقديمها. يف العمالء يمانع ال التي البيانات بفضالت األصغر األخ
طرحها.) أود التي النقطة يوضح أنه غري مقيتًا، يبدو

مجزأ بأسلوب االبتكار (1-4)

اإلنرتنت عىل الثالثة النجاحات تلك بخصوص عليها الضوء إلقاء أود التي األخرية السمة
الثالث الناجحة الرشكات تلك فكل نفسه. اإلنرتنت تعمم التي السمة املطاف نهاية يف هي
عىل باالبتكار للغري السماح طريق عن جزئية بصورة قيمتها تبني اإلنرتنت شبكة عىل
قالب إىل تتحول إنها الليجو: مكعبات يشبه ما إىل تتحول الوظيفية السمة إن منصاتها.

الخاصة. أعمالهم إىل أو اإلنرتنت شبكة عىل مواقعهم إىل إضافته للغري يمكن
تقوم ذلك مع لكنها الثالث، الرشكات بني من قدر بأقل بذلك تقوم فليكس ِنت
يف إلخفاقها ٢٠٠٤ عام اإلنرتنت عىل املدونني كبار أحد لوم موضع الرشكة (كانت به.
«تحسن أن هدفها إن بطيء.) نحو عىل لكن تستجيب وهي تطبيقات.26 واجهات تقديم
التي األفالم عىل بناءً سينمائي بفيلم ما شخص إعجاب قدر بشأن التنبؤات دقة من
فليكس»؛ ِنت «جائزة برنامج فليكس ِنت تدير الغاية، تلك تحقيق أجل ومن يفضلها.»27
الخاص نظامها يطور شخص أي عىل دوالر مليون ١ قدرها كربى جائزة تعرض حيث
مع فليكس ِنت تشاركت تحدث، أن من املنافسة تلك ولتمكني .٪١٠ عىل تزيد بنسبة
يوًما املزيد الرشكة تقدم كذلك املصدر». مجهولة التقييم بيانات من «الكثري يف الغري
املتعلقة التقييم ملعلومات الوصول نحو مدخًال إس إس آر تلقيمات خالل من يوم بعد

مستخدميها. باختيارات
جوجل تفعل كما العنكبوتية. للشبكة أمازون خدمات خالل من بذلك أمازون تقوم
تشجع التي جوجل تطبيقات برمجة واجهات خالل من الجميع، يفوق بمعدل ربما ذلك
عىل مثاًال ويليامز وأنتوني تابسكوت دون ويصف جوجل». «مزيج باسم يعرف صار ما

التايل: النحو عىل «ويكينوميكس» كتابهما يف جوجل مزيج

وادي يف مسكن عىل للعثور يسعى ريدميرش بول كان ،٢٠٠٥ عام من مايو يف
ألفالم أنيميشن دريمووركس رشكة يف وظيفة عىل حصل حيث السليكون؛
لكل جمعها التي جوجل خرائط أكوام من الضجر أصابه املتحركة. الرسوم
خدمة قوائم بني بمهارة يجمع جديًدا موقًعا أنشأ لهذا مشاهدته؛ أراد منزل
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جوجل. خرائط خدمة وبني كريجزليست موقع عىل املعروضة املبوبة اإلعالنات
مكتب دبابيس فوقها مثبت خريطة لك فتربز السعر، نطاق وحدد مدينة تخري
هذا إبداعه عىل وأطلق لإليجار. معروض مكان كل ووصف موقع لك تبني

اإلسكان. خرائط اسم
فإنها للسكنى، مكان عن يبحثون من ملساعدة نافعة أداة كونها برغم
رسعان ذلك، ومع املجال. هذا يف مسبوقة غري طفرة بالكاد تبدو الظاهر من
العنكبوتية الشبكة عليه صارت ملا بارًزا عنوانًا ريدميرش بول موقع صار ما
أُنشئ التي الطريقة بسبب وإنما ذاتها حد يف طبيعته بسبب ليس الحديثة،

اإلنرتنت. خلطات أوىل من واحدة اإلسكان خرائط كانت بها.
من بدءًا يشء كل تصنع كي املثال، سبيل عىل جوجل، خرائط مزيج ظهر
املشاهري، منازل حول التجوال إىل بعينها، جرائم ارتكاب ملواقع الدقيق التحديد
يوميٍّا. عدًوا قطعوها التي املسافة قياس من البدنية اللياقة مهوويس تمكني إىل
خدمة وهي تشيبجاس، موقع هناك األسعار، أرخص عن الباحثني وألولئك
البنزين محطات مواقع لهم تحدد كي وجاسبادي جوجل خرائط بني تمزج

للبنزين.28 أسعار أدنى تقدم التي

الكلمات، به تعمل الذي العجيب باألسلوب معناه، (ما شفاًفا التكامل يكون ما كثريًا
العديد يمكِّن أنه غري أخرى). برشكة ما خدمة تربط التي اآلليات ترى أن تستطيع ال أنك
إلعادة مضطرٍّا إنسان كل يعد فلم قوي. وظيفي أداء يف التشارك من املختلفة املواقع من
فخدمات األساس؛ من لبنائها مضطر غري هو وإنما وحسب، جديد من العجلة اخرتاع
العديد بني فيه التشارك يتم أن يمكن ما وبناء االبتكار من تمكننا العنكبوتية الشبكة

املختلفة. الكيانات من
املسار. نفس الرشكات من املزيد اتباع مع هائًال نموٍّا ينمو سوف النمط هذا
رشكة بواسطة التعليقات مع التعامل تم ربما املثال، سبيل عىل مدونة إىل تتجه فعندما
أو األرشار). املزعج الربيد مرسيل وجود يفرضه يشء (وهو التعليقات يف متخصصة
آخر موقع هناك يكون سوف املواقع، أحد عىل مطروحة استفتاء أسئلة عىل تجيب عندما
التأثري فإن ال، أم مرئيٍّا كان سواء لكن بالفعل. االستفتاء يجري الذي هو الشبكة عىل
تكاليف من جذريٍّا تخفيًضا ض تخفِّ سوف التقنيات تلك إن القوة. بالغ يكون سوف
يوم. بعد يوًما أهميته تتزايد الذي التجاري الفضاء هذا داخل التجارية األعمال ممارسة
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عليه أطلق من أول أورييل تيم كان ما مكونات من واحد سوى ليس املجزأ االبتكار
أن كيف يبني إنه إذ األمر؛ نهاية يف أهمية أكثرها هو يكون وربما 29،«٢ «الويب اسم
اإلنرتنت يستفيد وكيف االقتصاد، يف عامة عقيدة الستغالل فريد بشكل مؤهل اإلنرتنت
األمرين هذين نتناول وسوف له. مميزة سمة يعد الذي الديمقراطية إىل التحول مبدأ من

تباًعا. بالدراسة

االقتصاد (2-4)

الرشكات وجود سبب عن يتساءل نوبل جائزة عىل الحائز كوز رونالد كان ١٩٣٧ عام يف
حسب املوارد تخصيص الواجب من أنه عىل يقوم السوق لب كان فإذا حرة.30 سوق يف
فداخل ماذا؟ عىل يحصل من يحدد ما هو السعر يكون ال الرشكة داخل فلماذا السعر،
«التخطيط ب أشبه الرشكة داخل الحياة بدت ثم ومن «املدير». أمر هو الفيصل الرشكة
تُبَْن لم ملاذا ملاذا؟ السوق. منافسة من أكثر الشيوعية به تشتهر الذي االقتصادي»

الحرة؟ األسواق نسق عىل الرشكات
وتكاليف وقتًا، الكثري: يكلفك السوق إىل فالذهاب املعامالت»؛ «تكلفة يف اإلجابة كانت
أن شأنها من التكلفة هذه أن كوز منطق وكان إلخ. … رأسمالية وتكاليف املساومة،
منتج عىل تحصل كي للسوق تتجه سوف فالرشكة الرشكة. حجم تفسري عىل تساعد
بداخلها املنتج تنِتج وسوف داخلها. املنتج إنتاج من لها أرخص بذلك القيام يكون عندما
بقوله: النقطة تلك بينكلر يوشاي ويلخص للغاية. باهظة السوق تكاليف تكون عندما

صايف أي — ذلك وراء من املكاسب تكون عندما األسواق إىل الناس يلجأ
من عليهم تعود التي املكاسب من أكرب — املعامالت تكلفة خصم بعد الربح
تنظيمها تكلفة صايف أي لهم؛ تابعة عمل جهة داخل اليشء نفس صنع وراء
أي الصحيح؛ هو العكس يكون عندما تظهر الجديدة الرشكات إن وإدارتها.
يتم النشاط جعل طريق عن سبيل، بأفضل خفضها يمكن املعامالت تكلفة إن
تخصيص أجل من فردية معامالت تتطلب ال للتحكم خاضعة ظروف داخل

الجهد.31 هذا بذل أو املورد ذلك

الظروف باقي ظلت لو املعامالت، تكلفة هبوط مع أنه التحليلية الرؤية تلك يستتبع
أيًضا. هو ينخفض سوف ما رشكة محيط داخل إنجازه يتم ما مقدار فإن متساوية،
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الداخيل عملها يف تركز سوف أكرب. بمعدل خارجها من الرشاء عىل الرشكة تعتمد وسوف
السوق). من فيها كفاءة أكثر أنها يعني (بما أدائها يف تربع التي األشياء عىل

االقتصادية. الفكرة لتلك فوري معماري تطبيق عن عبارة ببساطة املجزأ االبتكار
كثريون عليه يطلق ما يشمل بما — ممكنًا ٢ الويب يجعل الذي املعمار خالل فمن
عىل االعتماد (أي التعهيد معامالت تكاليف تنخفض — العنكبوتية الشبكة خدمات
معرًضا — بنفسك األموال تحصل ملاذا رهيبًا. انخفاًضا التشغيل يف خارجية) جهات
ببساطة إمكانك يف بينما — املثال سبيل عىل لالحتيال، التعرض ملخاطر ورشكتك نفسك
بالفعل يمكنها جهة هناك بينما لك التابعة الخوادم تشغل وملاذا بال؟ باي مع التعاقد
مثًال، القومي كاألمن املجاالت، بعض هناك بأجهزتها؟ الوقت طوال الخدمة هذه تقدم أن
النقطة ولكن خارجية. جهات عىل االعتماد من النوع ذلك عن بطبيعتها تبتعد التي
فشيئًا. شيئًا يقل سوف خارجية جهات عىل االعتماد عدم أن املنطقي من أنه البديهية

الديمقراطية الصبغة إضفاء (3-4)

كل ففي ذاته. حد يف اإلنرتنت عىل االبتكار عن ا مهمٍّ شيئًا املجزأ االبتكار يعلمنا أيًضا
تعبري حد عىل — يتحول بأن لالبتكار املنصة تسمح ،٢ الويب عىل األمثلة تلك من مثال
ومن «الديمقراطية». إىل — هيبل فون إريك للتكنولوجيا ماساتشوستس معهد يف األستاذ
االسرتاتيجية كانت مثلما االبتكار تنفيذ يتم أن معناه ليس املصطلح هذا إن نقول جديد
الخطوة عىل والتصويت االجتماع طريق عن السوفييت؛ للجنود القديمة األلوية يف تُقرَّر
االبتكار يف الحق — للموارد الوصول إمكانية أن هنا تعني وإنما القادمة؛ االسرتاتيجية
ما، مجتمع يف عضويتك عىل معتمدة صارت أنها بمعنى ديمقراطية، أكثر صارت قد —

ما. حكومة أو رشكة يف وظيفي هرم أو خاصة مكانة عىل ال
عندما االبتكار عىل الديمقراطية الصبغة وجوجل أمازون من كل تضفي وهكذا،
اإلنرتنت فعل ولقد وجوجل. أمازون خارج من ألناس العنكبوتية الشبكة خدمات تفتحان
«من اسم عليه يطلق كان لإلنرتنت األصيل املعمار إن أفضل. بشكل ولكن اليشء، نفس
يكونا أن املفرتض من كان الشبكة يف والذكاء االبتكار أن يعني ما الطرف»؛ إىل الطرف
ذاتها فالشبكة ذاتها)؛ الشبكة ال بالشبكة، ترتبط التي األجهزة (أي الشبكة حافة عند
من حرٍّا امرئ كل كان لذلك، ونتيجة يمكن.32 ما أبسط تكون أن املفرتض من كان
حتى به للقيام حاجة يف كنت ما كلُّ الشبكة. تلك أجل من االبتكار يف التقنية الناحية
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رصت بهذا، قيامك وبمجرد اإلنرتنت. بروتوكوالت مع تصميمك توفق أن لإلنرتنت، تبتكر
لإلنرتنت ابتكار وكالة وال تصميم مجموعة وال لجنة هناك تكن لم الشبكة. من جزءًا
يشء أي إنشاء من يمنعك أن أحد باستطاعة يكن ولم فكرتك. عىل للتصديق تحتاجها
االستثنائي النجاح يف جوهريٍّا سببًا تعد الحرية وهذه اإلنرتنت. شبكة عىل إنشاءَه تريد

اإلنرتنت. حققه الذي

التجاري النجاح شخصية (5)

التي العمالقة الرشكات انتقاء منه طلبت إذا املرء شخصية عن الكثري تقول أن يمكنك
أم ناجحة)؟ (ديناصورات راسخة عمالقة رشكات ينتقي هل معينة. زمنية حقبة ميزت

جائعة؟ ناشئة رشكات يتخري
املجتمع يف رائعة سمة هناك الجائعة. الناشئة الرشكات سأنتقي شخصيٍّا أنا
املايض. تدمر لكي املصممة للعمليات نوليه الذي املمنهج االحرتام وهي أال املعارص؛
الحالتني، كلتا يف آخر. مثال والديمقراطية الحرة، السوُق ذلك عىل مثال أفضل ولعل
الخاصة؛ امللكية لحماية محاكم (فلدينا انقطاع دون متواصل جريان وجود الهدف ليس
هو الهدف يكون الحالتني، كلتا يف لكن الديمقراطية). إرادة من تبطئ دساتري ولدينا

املستقبل. عىل التفوق عىل قادًرا كان إذا إال الحياة قيد عىل املايض يبقى أال ضمان
تحديًدا. الديناميكية تلك عىل خالبًا مثاًال تعد لإلنرتنت التجارية االقتصادات إن
التقني االبتكار عىل الديمقراطية الصبغة إضفاء عىل عملت لإلنرتنت املحايدة املنصة إن
تعليمهم يكملوا لم من إن جذريٍّا. انتقاًال السلطة مركز انتقل ثم ومن والتجاري،
يكملوا لم من هزموا ستانفورد) من كان (وأغلبهم التسعينيات أواخر يف الجامعي
أي وياهو لجوجل يكن فلم هارفرد)؛ (من السبعينيات منتصف يف الجامعي تعليمهم
القديم سلطة مواجهة يف للجديد النجاح هذا املهيمنة. هي مايكروسوفت كانت عندما ثقل
الديمقراطية الصبغة بإضفاء الشبكة معمار يف الدستوري االلتزام نتيجة ممكنًا صار

االبتكار. عىل
ألن فقط ليس وهذا النجاحات، لتلك تخطط أن حكومة أي باستطاعة يكن لم
بجوجل يعملون من شاكلة عىل الذين العباقرة موهبة تمتلك ال األرجح عىل الحكومات
ألن النجاحات؛ لتلك التخطيط عىل قادرة تكن لم الحكومات ألن وإنما باي، إي أو
فاسدة ليست بطببيعتها؛ فاسدة — األمريكيني نحن نعرفها كما األقل عىل — الحكومات
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التي االنتخابية، الحمالت تمويل يفرضه واقع خالل من وإنما بالجشع، وال بالرشوة،
الراسخة العظمى النجاحات أصحاب آراء سوى يتفهمون ال الحكوميني املسئولني تجعل
من يملكون ال حينه حتى (الذين، املقبلة العظيمة النجاحات أصحاب من غريهم دون

الحكومة). عىل به يؤثرون ما املال أرصدة
هزمت فأمازون الزمن: ذلك يف مهيمنة تجارية أنشطة من النجاحات تلك جاءت وال
(املبتكرة)، بلوكبسرت فليكس ِنت وهزمت السوق)، يف رسوًخا (األكثر نوبل آند بارنز
ذكية، كانت وأمازون غبية كانت نوبل آند بارنز ألن هذا يحدث لم ِدل. آبل وهزمت
جدارة؛ عن االستحسان نال الذي كتابه يف كريستنسن إم كاليتون قول حد عىل — وإنما

املبتكر»: «معضلة

والخربة الصناعي، والتفوق التجارية، والعالمات التكنولوجي، التقدم رغم
عانت املبارش؛ النقدي والتعامل التوزيع، ميدان يف املفتولة والعضالت اإلدارية،
وهي عصيبة أوقات من جيدة إدارية قيادات بها تعمل التي الناجحة الرشكات
املدمرة التقنيات وألن املال. جني يف املتبع نموذجها مع يتالءم ال بما تقوم
قصوى؛ أهمية فيها االستثمار يمثل التي السنوات خالل منطقية تبدو ما نادًرا
الدخول أمام عائًقا يشكل الراسخة بالرشكات التقليدي اإلداري الفكر فإن

ومتغلغل.33 قادر فكر إنه واملستثمرون. األعمال رواد عليه يعتمد والحركة

يف نحن ولهذا الحق؛ وقت يف ذكيٍّا بالرضورة ليس األوقات من وقت يف فالذكي
جديدة. رشكات إىل حاجة

اإلنرتنت. اقتصاد من قسًما تفرس املجزأ واالبتكار األصغر، واألخ الطويل، الذيل إن
من كفاءة) أكثر (أي أفضل بشكل اإلنرتنت اقتصاد ظل يف التجارة أداء سبب تفرس إنها

الواقعي. االقتصاد ظل يف التجارة
هناك أن فالحقيقة التجاري. االقتصاد هذا من كلها تأتي ال اإلنرتنت قيمة أن غري
ذلك إىل ننتقل واآلن اإلطالق. عىل بالتجارة البتة عالقة له ليست إدهاًشا أكثر مصدًرا

الجزء.
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التشاركية االقتصادات (6)

نموذج للبالد والغربي الرشقي الساحلني بني العابرة الطائرة عىل جواري إىل يجلس كان
اللونني من معقًدا مزيًجا يرتدي عرشة، السابعة يناهز عمره كان األمريكي. للشباب
من بكثري شبابًا أكثر آيل حاسب معه كان اللون). ال املعدن، (الفضة والفيض األسود
اإللكرتونية األجهزة استعمال اآلن اآلمن «من أنه الجرس دقات أعلنت وعندما جهازي.
بأقراص مملوءة ضخمة حافظة أمامنا الذي املقعد جيب من الشاب جذب بها» املسموح

دي. يف الدي
هو وبينما نسًخا. — املائتني عن يقل ال كان عددها أن بد ال — جميعها كانت
مجموعته عن املزيد أعرف أن أريد كنت يتملكني. الحسد بدأ الحافظة، محتويات يتصفح
عادًة: أفعله ال يشء بالبشاعة، إال يوصف أن يمكن ال بيشء قمت لهذا نفسه. هو وعنه

طائرة. عىل بجواري الجالس الشخص مع حواًرا بدأت
الدراسات طلبة من هو هل مجموعته. عن اسمه) هذا أن (تبني جوش سألت
هاٍو مجرد كان لقد ذاك. وال هذا ال يكن لم السينما؟ صناعة يف يعمل هل السينمائية؟
هذا وكان أخربني. حسبما يشء» «كل جمع يهوى كان أنه الحق مجموعات. لتكوين

أيًضا. املوسيقى من لها» حرص ال «مجموعات لديه كانت مجموعته. من جزء مجرد
معرفة. من لديه بما أعجبت لقد بداخيل. األفكار تضاربت الحديث بنا امتد كلما
قوانني وفق كان ذلك مع أنه غري بثقافتي. وعيي من أفضل بصورة بثقافته واعيًا كان
ال حق. مليار عىل تعدى هذه، مجموعته تكوين فأثناء بذلك؛ أشبه شيئًا أو ا. لصٍّ بالدي،
كونها مدى عن أو الحقوق، تلك به صيغت الذي العادل غري األسلوب عن بالحديث تبدأ
رشح يف طويلة أشواًطا قطعت لقد هذا. كل أعلم الزمن. عليها عفى أو الثمن، باهظة
أصعب. مهمتي جعل يفعله الصبي هذا كان ما إن جانبًا، هذا كل نَحِّ األمور. تلك كل
كل أن يعتقدون صبية بسبب يضعف وموقفي املجانية»، «الثقافة أجل من أناضل إنني

مجانية. تكون أن يجب الثقافة أشكال
أخذت أحتمل، مما أكرب به أشعر الذي التناقض وراء من األمل خيبة صارت عندما
قد كنت ملشاهدته. دوًما تواًقا كنت فيلم جوش لدى كان ميسور. مهرب عن أبحث
أن فقررت شديًدا، ضيًقا يل يسبب اإللكرتوني بريدي وكان كتابي. قراءة من انتهيت

أفالمه. من واحد مشاهدة منه أطلب
خمسة يف قولك ما منك؟ األفالم تلك من واحد استئجار يمكنني هل «إذن، فقلت:

دوالرات؟»
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وقد جوش، بها رمقني التي النظرة وصف من يمكنني قدًرا البالغة من أملك ال
أسلوب أكرب عىل عثرت بأنني القول يكفيني شديدة. أمل خيبة وجهه عىل ارتسمت

جوش. إىل أوجهه أن يمكنني لإلهانة
أنني أتعتقد الهراء؟ هذا ما «تبٍّا، بقوله: يجيبني وهو عيل يبصق أن يريد أنه خلت
«نقوًدا» أتقاىض ال لكنني تلك. من واحًدا أعريك أن يسعدني املال؟ أجل من ذلك أفعل

ذلك.» مقابل
موافًقا أكن لم لجوش. احرتامي ازداد التجاوز، ذلك مع لكنني املدى. جاوزت لقد
بنوٍع ذكَّرني يل توبيخه أن غري مجموعته. عىل الحصول يف اتبعه الذي األسلوب عىل
يقيس الذي التجاري فاالقتصاد أيًضا. بداخله الثقافة تعيش االقتصاد من مختلف
وإنما وحده. موجوًدا ليس السعر، هو بسيط؛ بمقياس الثقافة عىل الحصول عىل القدرة
السعر، خالل من الثقافة عىل الحصول يُنظَّم ال حيث تشاركي؛ اقتصاد أيًضا هناك
االجتماعية العالقات هذه االجتماعية. العالقات من معقدة مجموعة خالل من وإنما
الثمن. مسألة تفاهة بسبب لإلهانة تتعرض العالقات تلك أن والحقيقة بالبسيطة. ليست
جوش اكتسب مثلما اكتُِسب مال برأس يتاجرون كثريون هناك يكون أال آمل أنني ورغم
يحكمها التي العالقات من ثرية حياة لديه الكتاب هذا يقرأ من كل فإن رأسماله،

واألسواق. السعر تفاهة من الخايل التشاركي، االقتصاد
األمثلة: من املزيد يف نفكر دعونا تماًما، واضحة النقطة تلك تكن لم إذا

دوًما كنت إذا معني. اقتصاد إطار داخل الصداقة تلك وتحيا أصدقاء، لديك •
تعامل كل تقيس كنت إذا تتالىش. سوف الصداقة فإن تعطي، أن دون تأخذ
الحالة هذه يف الصداقة فإن معاملة، كل بعد بتسوية وتطالب مادي بمقياس
مالئمة غري لكنها املواضع بعض يف مالئمة بعينها خطوات هناك تزول. أيًضا
أعطيك أن يمكنني هل ما. شخص إىل للتحدث بحاجة «إني لذلك، مثاًال هنا.

ساعة؟» مدتها جلسة مقابل دوالر ٢٠٠
وتقوم أحباب. لك يكون سوف أو أحببت، أن لك سبق أو تحبهم، من لديك •
كان «ممتاز، فعبارة املعقد. التشاركي االقتصاد من إطار داخل الحب عالقة
تكون ربما الحب. عالقات يف العرفان عن تعرب ال دوالر!» ٥٠٠ هاك رائًعا. األمر
كتلك عبارة فإن األخالق فاسد اآلخر الطرف يكن لم وإذا للُخلُق، إفساد بمنزلة
صممت وقد بأشياء. بعًضا بعضهم يطالبون فالعشاق العالقة. بإنهاء كفيلة
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يدمر مدفوع سعر مجرد يف واختزالها معقدة. تكون بحيث املطالبات تلك
عن عبارة فالدعارة اآلخر: هو يصح القصة هذه من املقابل (الجانب العالقة.
بساطة عن يبحثان الطرفني كال تجاري. اقتصاد إطار يف الجنس ممارسة
األفالم أو الروايات يف إال يحدث ال أمر الحدود هذه وعبور النقدية. التعامالت
فيلم يف روبرتس جوليا ذلك، [مثال الفنية حياتهم بدء يف نجوًما تقدم التي

جميلة].) امرأة
ذات أحدهم مني طلب أحيانًا. ملساعدة يحتاجون أنت) (أو وهم جريان، لديك •
من دفعة إعطائي يمكنك هل ميتة؛ سيارتي «بطارية قائًال: مساعدتي مرة
فقلت دوالرات. ٥ ينقدني أن حاول سيارته، دارت أن وبعد سيارتك؟» بطارية
وبعدها الجريان؟» بني املفروض هو هذا أليس ِتد، يا الجحيم بحق هذا «ما له:
يل تسدد أن تنوي كنت إذا حال، أي عىل بالطبع: جهًرا ليس لكن لنفيس، قلت

دوالرات. خمسة من بكثري أعىل يكون فسوف املساعدة، تلك ثمن

عىل التشاركي االقتصاد يعتمد االقتصاد، أنواع من نوع أي يف الحال هو مثلما
يف يكون أن يجب الزمن، طال مهما يستمر مقابل أي مع الحال هو ومثلما املقابل. فكرة
ذلك، يحقق ال وعندما االقتصاد. ذلك يف وجودها عىل تحافظ التي لألطراف مفيًدا مجمله
الزوجة تلك (مثل يفعلوا أن عليهم لزاًما يصبح األقل عىل أو العالقة. تلك الناس يرتك

زوجها). يرضبها التي
أو — للتحديد قابل تشاركي اقتصاد إطار يف املمكنة املقابل أنواع بني من لكن
— تشاركي اقتصاد إطار يف املمكنة التبادل رشوط جميع بني من مختلف، بشكل لنقلها
بينكلر، يوشاي تعبري حد وعىل املال. هو استخدامه يمكن ال الذي الوحيد املقابل فإن
أو املوارد، عن للمعلومات الرئييس املصدر هي «األسعار بأنواعه التجاري االقتصاد يف
غري االجتماعية العالقات «تلعب التشاركية االقتصادات يف لكن لتخصيصها»، الحافز

الدور».34 ذلك ثمن دفع عىل القائمة
تكون كثرية، حاالت يف وإنما الحالة. هذه يف مفيد غري فقط ليس املال أن الحقيقة
أمر (وهذا املال ضد الناس ألن هذا ليس فوريٍّا.35 تدمري عنَرص الخليط إىل املال إضافة
يعيشون الناس أن العام، والزر مايكل الفيلسوف تعبري حد عىل بسبب، لكنه بديهي).
محيط يف بديهية بصورة الئًقا يكون وما االجتماعي. التفاهم من متداخلة محيطات يف

آخر.36 محيط يف بديهيٍّا الئق غري يكون ما
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كل بني لالختالفات ثري بفهم العادية والحياة األكاديمية األدبيات من كل وتمتلئ
هايد لويس ألفه الذي ذلك هنا املفضل وكتابي والتشاركي. التجاري االقتصادين من
كانت وإن املختلفة، املفاهيم رائعة تاريخية تفاصيل يف يصف والذي «الهدية»، بعنوان
سبيل عىل فكر «العطاء». عن املختلفة الثقافات تعتنقها التي ببعض، بعضها صلة ذات
الحط به يقصد تعبري أنه عىل فهمته طاملا الذي الهندي»، «امُلعطي مصطلح يف املثال
يأمل لكنه شيئًا يعطيك الذي الشخص ذلك معناه كان لقد عليه. يطلق من قدر من
بصورة التشاركي االقتصاد فكرة يستثري الكلمة أصل أن غري أخرى. مرة اسرتداده يف
جزء أنك تفهم أن بمعنى وإنما أخرى، مرة اليشء نفس ستسرتد أنك بمعنى ال مبارشة،
منصفني: نكون حتى ما، زمن مدى عىل آخر، يشء مقابل يشء مبادلة ممارسة من
املصطلح كان املستعمرة، يف تاريخه هاتشينسون توماس كتب عندما ،١٧٦٤ عام «يف
من تعبري الهندية «الهبة يقول: لقرائه حكى إذ القديمة: املأثورة األقوال من يعد بالفعل
يقدم إذن فلماذا قدرها.»37 نفس عىل بهدية ردها وينتظر تقدم»، هدية يعني األمثال
يغامرون ملاذا املريخ؟ كوكب من كائن سوى يطرحه ال سؤال هذا تلك، مثل هدايا الناس
مضمون أمر وهو مال، بتقديم ببساطة يكتفون ال ملاذا الخطأ؟ للشخص هدية بتقديم

بكفاءة؟ انتقاله
مادي أصل نقل عن مختلف هو ما أو أكثر، هو ما تصنع الهدية ألن واإلجابة

هايد: وصفها حسبما أخرى، ومرة آلخر. شخص من ببساطة

رابطة ترسخ الهدية أن هو الهدايا وتبادل السلع تبادل بني الجوهري الفارق
بالرضورة قلوبهم يف يرتك ال ما سلعة بيع أن حني يف الناس، بني املشاعر من
منشار نصل ثمن للبائع وأدفع مثًال، أجهزة متجر إىل أذهب فأنا ما. رابطة
حقيقة يف االرتباط، وعدم مطلًقا. ذلك بعد أراه لن ربما أنرصف. ثم معادن
فلو يشء. بالنا يشغل أن نريد ال فنحن السلع. أسلوب تميز حسنة يعد األمر،
مكان من للتسوق أذهب فسوف العائلة، عن بكالم الدوام عىل يثرثر البائع أن

وكفى.38 املعادن منشار نصل رشاء أريده ما فكل آخر.

ارتباط عالقات لبناء أدوات عامة، بصفة التشاركي واالقتصاد خاص، بوجه الهدايا إذن
الذي الصمغ بمنزلة إنها العالقات. تلك عىل وتعتمد العالقات، ترسخ إنها الناس. بني
لو حتى العالقات، من معينة ألنواع رضورية وهي بالبعض، بعضها املجتمع أجزاء يربط
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مصنع لدى وظيفتك عقد قيمة تحدد التي هي هدية عالقة ليست أخرى. عالقات سممت
هي التشاركي، االقتصاد أو الهدية، عالقة وإنما كذلك، تكون أن يجب وال صلب. درفلة
أن األفضل فمن كذلك، تكن لم وإذا خطيبتك. أو زوجتك مع حياتك نوع تحدد التي

تدوم. أن للعالقة أردت أنك لو كذلك تكون
كي التجارة يف االقتصاد من النوع ذلك عىل املؤسسات تعتمد األحيان بعض يف
هايد ويشري التشاركي. االقتصاد يصنعها الروابط من بنوع مستعينة التجارة تمارس

الهوية»: مجهولو الكحوليات «مدمنو ملنظمة االستثنائي النجاح ذي املثال إىل

طريقة حيث من عادية غري منظمة الهوية مجهولو الكحوليات مدمنو منظمة
بحكم تتمتع املحلية املجموعات يُباع. أو يُشَرتى يشء فال املال؛ مع تعاملها
مساهمات خالل —من املراجع القهوة، — املمكنة نفقاتها بأقل تفي وهي ذاتي
يف بالفاعلية، لتتمتع كانت ما املنظمة ولعل مجاني. ذاته والربنامج أعضائها.
رضورة بسبب ليس السوق، آليات خالل من يقدم الربنامج كان لو الحقيقة،
كانت وراءهم ستقف التي الروح ألن وإنما الحالة، هذه يف دروسه تغيري
مشوًشا سيصري اإلدمان من التخلص يف اإلرادة جانب (كان مختلفة ستصري
حاليٍّا، أرى وحسبما للتالعب، أكثر متاحة ستكون الفرصة وكانت واضح، غري
املحفزة القوة عىل الطريق قطع إىل يميل الخدمة مقابل أتعاب تقايض فإن

املنظمة).39 طاقة مصدر وهي بالجميل، للعرفان

عندما تشاركيٍّا اقتصاًدا تتبع بأنها قبل من عرفت التي املجتمعات تتغري وباملثل،
بمعهد الجينات عالم كايند جوناثان قول هنا يقتبس هايد إن الخليط. يف املال يدخل

للتكنولوجيا: ماساتشوستس

التشارك األمريكية الطبية الحيوية العلوم قوة عنارص إحدى كانت املايض، يف
اآلن، لكن واملعلومات. الدقيقة، الكائنات وسالالت العلمية، املادة يف املجاني
براءة عىل حصلت أو بك الخاصة النتائج إحدى عىل تصديق عىل حصلت إذا
غري ألنك للغري؛ سالالتك ترسل ال فإنك اكتشفتها، دقيقة كائنات عن اخرتاع
يعد لم فعًال. اآلن يحدث ما وهذا العام. القطاع عليها يستويل أن يف راغب
مجانًا إليها توصلوا التي نتائجهم وال البكتريية سالالتهم يتقاسمون الناس

املايض.40 يف يفعلون كانوا مثلما
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العالقة؛ طبيعة من يغري فاملال األجواء؛ تسميم عىل السعر عمل الحاالت، تلك كل يف
باملال املوجهة «الحوافز املضيف. يهني األرجح عىل أنه والحقيقة تحديدها. يعيد فهو
فهم سوء سيُظِهر أنه إما الخط وعبور االجتماعي.»41 التوجه ذات الحوافز عن تختلف

تغيريه. أردت ببساطة لكنك السياق، فهمت قد بأنك سيوحي أنه أو للسياق، عظيم
ثقافيٍّا طارئة حالة إنها مفروًضا. قدًرا ليست بالطبع، الفهم، من الخطوط تلك إن
يف املال وجود «كان املثال، سبيل عىل الفيكتوري، العرص إبان إنجلرتا ففي وتاريخيٍّا؛
عيون يف األقل عىل الرتفيه، أو الرياضة تلك قيمة من يقلل الرتفيه» أو الرياضة مجال
مختلف شعور لديهم األمريكيني أن الواضح من والعليا.»42 الوسطى الطبقتني «أفراد
الشخصية مشكالتك عن تحكي أن فكرة كانت عرش، التاسع القرن أمريكا ويف اليوم.
اسمه صار واليوم، الفاضح. الفعل قبيل من تعد ذلك عىل أجًرا تنقده مهني لشخص
ازدياد إىل إشارة األريكة» عىل ترقد لحني العبارة تلك اترك «مهًال، عبارة وصارت عالًجا،
التشاركي. االقتصاد نطاق خارج الشخصية الشئون بعض تكون ألن التقدير حجم

فيها. املتخصصني املهنيني عىل طرحها ببساطة ينبغي الشخصية الشئون فبعض
أو والتجاري، التشاركي االقتصاديِْن بني فارق أي دوام افرتاض يمكن ال وهكذا،
املال «إضافة فإن الفارق، هذا مثل يوجد عندما أنه الوحيد زعمي طويلة. لفرتة حتى
ذلك مستوى من يزيد، ال يقلل، سعري مقابل دون يجري مىض فيما كان نشاط مقابل
عدم عىل املحافظة عىل أمريكا يف املحافظون يرص دائًما. ليس لكن كثريًا، النشاط.»43
زيادة إىل الجنيس اللقاء إىل املال عنرص إضافة تؤدي أن يخشون ألنهم الدعارة؛ قانونية
يمارس الذي الجنيس النشاط أي سعري»؛ مقابل مىضدون فيما يتم كان نشاط «معدل
زيادة عىل املال يعمل أن من الخوف يكون الحالة، هذه ويف الزواج. عالقة إطار خارج

منه. اإلقالل ال النشاط ذلك
يكمالن أنهما والحقيقة جنب. إىل جنبًا والتشاركي التجاري االقتصادان يتعايش
اقتصادات قويت كلما أنه برغم الصداقة، يعادون ال النفس علماء إن اآلخر. أحدهما
جوقة تغبط ال ويلكو وفرقة النفسانيني. األطباء عىل الطلب ضعف املجتمع، يف الصداقة
ويلكو تتقاىضفرقة حني يف مجانًا، بعملها تتربع الجوقة تلك أن برغم الكنائس، منشدي
يف أنه يفهم جميعنا كثرية). (وهي الغنائية حفالتها من واحدة غناء مقابل طائًال مبلًغا
التنوع. بذاك نحتفي إننا متنوعة. اقتصادية سياقات يف متشابهة أشياء تقديم اإلمكان
النوع عىل تأثريه بسبب االقتصاد نوعي أحد من التخلص ينارص من هو وحده املتعصب

اآلخر.
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طائفة مجتمع شن لقد متعصبني. إىل جميًعا نتحول األحيان بعض يف أنه غري
الزوجية العالقات مع تتنافس التي الجنس تجارة اقتصادات ضد حربًا البيوريتان
(اقتصاد والبغاء منافس) تشاركي اقتصاد (وهو الزنا من كالٍّ أن معتقدين الرشعية،
تشن وباملثل، املثايل. التشاركي االقتصاد عىل هائلة ضغوًطا يفرضان منافس) تجاري
التأليف بحقوق املتمتع املحتوى يف التشارك اقتصادات عىل حربًا اليوم املصنفات صناعة
بعضهم الناس يعرف ألن رضورة ال حيث األنداد؛ بني التشاركية االقتصادات أي والنرش؛
لذلك. رضورة توجد حيث التشارك؛44 عىل القائمة الصداقة اقتصادات وكذلك بعًضا،
للنوع ُزعاًفا ا ُسمٍّ يعترب االقتصاد نوعي أحد أن عىل الحكم يكون ربما الحالتني، كلتا ويف
أن هنا الفيصل فإن معينة، حالة يف ال أم صحيًحا أكان سواء ولكن ا. حقٍّ صحيًحا اآلخر
نحن الحاالت من العظمى الغالبية ففي للقاعدة. استثناءً تمثل التعصبية الحاالت تلك
أي يوصف فال نشجعها. كثرية حاالت ويف االقتصادين. بني املنافسة هذه بازدهار نسمح
ينافس (أي الخميس مساء اللينة الكرة دوري يف يلعب ألنه مثًال شيوعي بأنه شخص
بواب ينافس (أي محلية كنيسة تنظيف يف يساعد أو للمحرتفني) البيسبول مباريات
داخل التجارة ممارسة يمكنه الذي الشخص ذلك نمجد إننا العكس؛ عىل بل الكنيسة).
مجتمع نطاق خارج حياته من األكرب القسم يكون والذي مجتمعات، عدة من نطاق

التجارة.
داخل اإلسهام تفرس أن املمكن من التي املحتملة الحوافز بني التمييز تدبر واآلن
الفرد إن أي بذاتي»؛ «متعلقة الحوافز تلك تكون األحيان بعض يف التشاركي. االقتصاد
الدوافع تلك تكون األحيان بعض ويف نفسه. يفيد لكي التشاركي االقتصاد يف يساهم
إذن اآلخرين. يفيد ألنه التشاركي االقتصاد يف يساهم الفرد إن أي بالغري»؛ «متعلقة
األول املقام يف لذلك دافعي كان فربما اللينة، الكرة يف محيل لدوري انضممت أنا إن
مدفوع فلعيل محيل، حساء مطبخ يف خدماتي لتقديم تطوعت وإذا الشخصية. استفادتي

بالغري. تتعلق بدوافع الغالب يف لذلك
فاملرء األخرى. عن إحداها منفصلة ليست اآلخرين وذوات ذاتي أن الواضح من
أختار فأنا هو؛ به متعلقة األمر نهاية يف بالغري املتعلقة الدوافع اعتبار دوًما يمكنه
يُنَظر أن أريد أو جريانه، يساعد الذي الشخص ذلك أكون أن أريد ألنني جرياني مساعدة
بالغري. املتعلقة الدوافع من العظمى الغالبية لفهم ا جدٍّ معقول أسلوب وهذا كذلك. إيل

للذات. نكران اقتصاد التشاركي االقتصاد أن عىل التأكيد عدم هو هديف إن
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ال فهي ذاته، بالفرد متعلقة النهاية يف بالغري املتعلقة الدوافع كانت لو حتى أنه غري
البسيطة بالذات املتعلقة الدوافع من تفسريها عند تعقيًدا أكثر — ما زاوية من — تزال
املتعلقة الغريبة الدوافع مع نتسامح إننا نفهمها. أن بالفطرة جميًعا يمكننا التي التفسري
أن غري «ذوق»). اآلخر البعض عىل ونطلق «هوس»، اسم بعضها عىل (نطلق بالذات
يقوله ما حتى يفهم الشخص كان إن نتساءل تجعلنا بالغري املتعلقة الدوافع يف الغرابة
الوطنية «الرابطة بمناقب التعريف عىل أعمل «إنني عبارة أفهم أنا املثال، سبيل عىل ال. أم
عىل أعمل «إنني عبارة أن غري حذوه. أحذو ال أنني من الرغم عىل أفهمها إنني للبنادق».»
ال شخص ألي بالنسبة بل وحسب، عادية غري ليست إكسون» رشكة بمناقب التعريف
الدوافع إن يقوله. ما فعًال يفهم الشخص كان إن تساءلنا ربما إكسون، لدى فعًال يعمل
الدوافع أما القضايا. أو باملجتمعات تتعلق قائمة مفاهيم مع تتداخل بالغري املتعلقة
من القدر بهذا فليست املتسامحة) املعارصة املجتمعات يف لنا (بالنسبة بذاتي املتعلقة

التقييد.45
فيها الدافع يكون التي االقتصادات عىل أطلق سوف التمييز، هذا باستخدام إذن
التشاركي «االقتصاد أما الرقيق»؛ التشاركي «االقتصاد اسم بالذات أساًسا متعلًقا
والغري. الذات بني األقل عىل ملتبسة الدوافع فيه تكون الذي االقتصاد فهو الغليظ»
أو السعر عىل التبادل عملية الناس يبني ال الرقيق، التشاركي االقتصاد يف هنا، ومن
ثانوي منتج ألنه أو حاًال، أفضل يجعلهم ألنه ببساطة التبادل ذلك يجرون لكنهم املال،
فقط. بالذات تتعلق ألسباب حال أي عىل فيه راغبني كانوا ما ليشء تحاشيه يمكن ال
رغبة توجد ال لكن آخر. شخًصا أفعاله تساعد أن يف بالرضورة يمانع ال فالشخص

بالذات. يتعلق هنا فالدافع آخر. شخص ملساعدة مستقلة
أعنيه: ما بإيضاح كفيلة أمثلة ثالثة هناك

يتداول البورصات، معظم يف (البورصة). املالية األوراق سوق مثًال عندك خذ •
وكم أسهم من ابتيع ما مقدار عن عادية معلومات بينهم؛ فيما املعلومات الناس
املعلومات تتداول السوق فإن املعلومات، تلك أخفيت لو حتى لكن سعرها، بلغ
اقتصاًدا يشكل بأنه التداول هذا تصف أن ويمكنك األسعار. يف التغري معدل عن
لذلك ا جدٍّ املستغرب من أنه لوجدنا ببساطة، املسألة حسبنا لو لكن تشاركيٍّا.
جمع عىل ببساطة السوق يساعد أن األسهم ويبيع يشرتي الذي الشخص
املال. يجنوا كي ويبيعونها األسهم يبتاعون الناس إن األسعار. عن املعلومات
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آخرين. مع يتبادلونها التي املعلومات تلك السلوك لذلك الثانوية النواتج ومن
الرقيق. التشاركي النوع من فهو تشاركيٍّا، اقتصاًدا هذا كان فلو

فمع سكايب. املسماة اإلنرتنت» بروتوكول عرب «الصوت خدمة يف مثًال فكر •
شديدة هاتفية ومكاملات اإلنرتنت، عرب مجانية مكاملات إجراء يمكنك سكايب،
مصممة سكايب أن غري (وبالعكس). العادي الهاتف إىل اإلنرتنت من الرخص
عرب الصوت بشبكة املتصلة الحاسبات موارد يف «تتشارك»، أو تستخدم، بحيث
سكايب تستخدم سكايب، هاتف عىل تكون فعندما (فويب). اإلنرتنت بروتوكول
تي آند تي إيه رشكة تسحب بأن أشبه األمر شبكتها.46 أداء تحسني يف حاسبك
الكهرباء تكلفة لخفض كوسيلة هاتفك، أنت تستعمل عندما منزلك من الكهرباء
تساعد أنها املؤكد فمن ذلك؛ عىل سكايب انتقاد بذلك أقصد ال بها. الخاصة
«االقتصاد هذا يف ما شخص يساهم عندما لكن الخدمة. تحسني عىل بذلك
قضية دعم هو هل ذلك؟ نحو دوافعه أبرز فما الحاسبات، ملوارد التشاركي»
رخيصة؟ مكاملات إجراء يف الناس لرغبة ثانوي ناتج ببساطة أنه أم سكايب؟

رقيًقا. تشاركيٍّا اقتصاًدا اآلخر هو يجعله مما الثانية، اإلجابة أقرتح أنا
قيمة إن الين. أون أمريكا لشبكة التابعة الفورية الرسائل خدمة يف فكر وأخريًا، •
عدد زاد فكلما الشبكي: للتأثري نتيجة وهذا للجميع. بالنسبة ترتفع الشبكة تلك
يصدق عديدة ظروف هناك للجميع. املورد قيمة زادت الشبكة، إىل املنضمني
مرة كل ففي اإلنجليزية؛ اللغة يف املثال سبيل عىل فكر الشبكة. تلك تأثري فيها
مدرسة تواصل أو اإلنجليزية اللغة تعلم أجل من الصني من شخص يناضل
نستفيد األوىل، اللغة تكون كي اإلنجليزية اللغة دفع أجل من جهودها الهند يف
أمريكا مع سواء — الحالتني من أي يف أنه غري باإلنجليزية. الناطقني من كلنا
الناس إن حركة. ألنها للحركة الناس ينضم ال — اإلنجليزية اللغة أو الين أون

يريدونه. شيئًا تعطيهم ألنها ينضمون

معلومات املجتمع؛ داخل الجميع يتقاسمه مورد هناك الحاالت، تلك من حالة كل يف
شبكي تأثري أفضل، بشكل تعمل الفويب خدمة لجعل اآليل الحاسب موارد السوق، عن
يكن لم لكن السعر. عن النظر برصف تقاسمه يتم املورد هذا شعبية. شبكة عن ناتج
الشبكات تلك يف يشاركون أو ينضمون أناًسا نتخيل أن الواقعي من تلك من حالة أي يف

رقيقة. تشاركية اقتصادات إنها للذات. تنظر مجتمعات إنها بالغري. تتعلق ألسباب
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تعقيًدا. أكثر الدوافع تكون الغليظ، التشاركي االقتصاد يف ذلك، من النقيض عىل

اإلنجيل. فصل تدريس يف الصباحية األحد أوقات يقيض قد الكنائس بإحدى أب فهناك
يتعلق آخَر جزءًا هناك أن املؤكد، من لكن بالذات، يتعلق الدافع ذلك من جزء هناك
لتحديده نحتاج وما بالغري. يتعلق دافع وهذا لكنيسته؛ التابع املجتمع أحوال بتحسني
كان كلما وأنه موجودان، األمرين كال أن هنا الوحيدة املهمة النقطة النسبة. هي هنا

غلظة. أكثر املجتمع اقتصاد صار بالغري، يتعلق دافع وجود يف أقوى اعتقادنا
االقتصادات بني الفروق إىل النظر عند ا مهمٍّ والرقيق الغليظ بني التمييز سيكون
الوقت؛ مرور مع بعينه اقتصاد أي بقاء احتمال فهم يف أيًضا ا مهمٍّ وسيكون التشاركية.
التشاركي االقتصاد فإن معنيهما، عكس إىل بداهًة يشريان االقتصاد اسَمي أن برغم إذ
املتعلقة بالدوافع اإليحاء ألن وهذا الغليظ؛ من دعمه يف أيرس يكون ما غالبًا الرقيق
ثابتة، العنارص جميع ظلت لو األقل، عىل أو نفقات. من يخلو ال استدامتها أو بالغري
ومن ملعظمنا. أيرس نحو عىل يتحقق «نحن») اآلن صار (وقد بالذات املتعلق الدافع فإن
التي الحاالت عن رضوريٍّا بالغري املتعلق الدافع فيها يكون التي الحاالت تمييز فإن هنا
تشاركي اقتصاد هناك كان إذا بما التنبؤ يف مفيًدا يكون سوف رضوريٍّا؛ فيها يكون ال

ال. أم الحياة قيد عىل سيظل معني

التشاركية اإلنرتنت اقتصادات (7)

حدث وكما التشاركية. االقتصادات وغلظة نطاق يف مهولة زيادة يف أيًضا اإلنرتنت تسبب
للناس، وصوله ونطاق للتشكل، اإلنرتنت تصميم قابلية تقدم التجارية، االقتصادات مع

األنحاء. جميع يف التشاركية لالقتصادات جديدة لفرص شاسًعا مًدى
التشاركية االقتصادات تلك أحوال تزدهر التجارية، االقتصادات يف الحال هو كما
بريكلني: بمبدأ أشبه مبدأ منها األفضل يتبع املثال، سبيل عىل أيًضا فهنا تصميمها. بسبب
يريدون األحوال أي عىل كانوا بما للقيام ثانوي كناتج العام الصالح يف الناس يساهم إذ
يدعي، فالبعض أكثر؛ هو بما أعضاءها تطالب املجتمعات بعض أن غري به. القيام
املجتمع، نوع وحسب ما. بيشء لبعض بعضهم مدينون األعضاء أن املثال، سبيل عىل
العتقدت أمازون، تجاه واجبًا لدي إن يل قلت فإذا دائمة. املطالبة تلك تصبح ما غالبًا
حجم يتجاوز لن لها والئي لكن أصدقائي، أحب مثلما أمازون أحب إنني دعابة. أنها
اإلنرتنت اقتصاد داخل الكيانات من الكثري هناك أن غري باملقابل. يل تقدمه الذي النفع
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أفضل ما. بيشء املجتمع لذلك أدين إنني عنها تقول أن الدعابة قبيل من يعد ال التشاركي
أنها هنالك ما كل كان ربما يْن. الدَّ من النوع ذلك عىل يعتمد ال ربما املجتمعات تلك
أن عليهم أن فيها املساهمني جميع يفهم املجتمعات، بعض يف لكن الخري. بعمل تستمتع
لتلك بالنسبة النقد. أمام الباب يفتح بدوره القيام يف العضو وإخفاق دورهم». «يؤدوا

تعقيًدا. أكثر املساهمة دوافع تكون الغليظة، التشاركية االقتصادات
اقتصاد النوع، لذلك نموذًجا يمثل وهو اليوم، التشاركي اإلنرتنت اقتصاد أنواع أبرز
ويكيبيديا أن غري ويكيبيديا. سبتمرب: من عرش الحادي أحداث قبل موجوًدا يكن لم
سوف والسائد، املألوف نغطي أن بعد فإننا لهذا تشاركي. إنرتنت اقتصاد أول ليست
إلنشاء التربعات «جمع استمرارية مسألة أفضل بصورة نقيم كي قليًال؛ القهقرى نعود
املنظرين أحد جودوين مايك ذكره تعبري وهو — ويكيبيديا تمارسه الذي غالل»، صومعة
صوامع إلنشاء التربعات جمع حاالت من بالعديد مقارنة — لإلنرتنت األوائل القانونيني

ويكيبيديا. تولد أن قبل وقعت التي الغالل

ويكيبيديا النموذج: الحالة (8)

به. يقوم أفضل يشء عن حوله من يبحث ويلز «جيمبو» جيمي كان ،٢٠٠٠ عام يف
سنوات معظم خالل بشيكاجو رشكة يف األسهم وخيارات اآلجل البيع يف عمل أن فبعد
كي «وايرد»، ملجلة حكى حسبما املال، من يكفيه ما حقق العرشين القرن تسعينيات
مشوق يشء عمل يف يرغب وكان عمرهما.»47 من تبقى ما طيلة وزوجته نفسه «يعول

ا. حقٍّ
موسوعة بتأليف أناس تكليف األقل عىل أو موسوعة، تأليف يف األمر بادئ يف فكر
اإلباحية املواقع أحد وراء من حققها أرباح من بجزء وباالستعانة اإلنرتنت. شبكة عىل
أنها الواضح ومن — الفكرة كانت نيوبيديا. ويلز أطلق (بوميس)، إنشائه يف ساعد كان
عبارة — الحني ذلك يف موسوعة لكتابة قبولها للعقل يمكن التي الوحيدة الفكرة كانت
الحاصل سانجر، الري بخدمات فاستعان يكتب. ملن نظراء يراجعها موسوعة بناء عن
الذي الِقدر ذلك يراقبان كالهما وأخذ للتحرير. رئيًسا ليكون الفلسفة، يف الدكتوراه عىل

الغليان. درجة إىل يصل أن الَقَدر له يشأ لم
كي «ويكي» موقع نيوبيديا أطلقت البطيء، نموها بسبب اإلحباط أصابها ملا
أن شخص ألي تتيح منصة عن عبارة الويكي نيوبيديا. مقاالت تطوير عىل تشجع
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من أكثر منذ بالفعل موجوًدا ويكي برنامج كان عام. ميدان يف موضوًعا يحرر أو يكتب
أحد يف العمل من ما فريق تمكني باألساس ورائه من املقصود كان الزمان. من عقد
الرمال صندوق بمنزلة الويكي يكون أن وسانجر ويلز وقصد تعاونية. بطريقة املشاريع
تحول ما رسعان أنه إال نيوبيديا. لصالح مقاالت ملسودات تعاوني لتأليف املخصص
الويكيبيديا هذه مقاالت نمو جعل مسودة. مجرد من بكثري أكثر هو ملا الرمال صندوق
بها. مقارنة قزًما يبدو نيوبيديا عىل يشء أي االسم) هذا عليها يطلق صار أن (بعد

لألحداث. الرئييس املرسح الرمال صندوق صار بعدها
من مجموعة لذلك باإلضافة فهي وحسب. برمجيات من تتألف ال ويكيبيديا لكن
موسوعة. إنشاء الهدف كان الربمجيات. تلك استخدام ممارسة داخل املبنية املعايري
من وكان محايدة». نظر «وجهة من املقاالت تُكتب أن يُشرتط كان أنه ذلك معنى وكان
األصل يف كان سانجر أن (رغم متطوع مجتمع أيدي يف املرشوع إدارة تكون أن الواجب
إحساس ضمان أجل ومن بوميس). من التمويل استمرار طيلة أجر عىل يحصل محرًرا
أي قواعد هي القواعد تكون أن الواجب من كان مجتمع، من جزء بأنهم املتطوعني
جيمي يل رشحها والتي القواعد»، كل «تجاهل قاعدة ولدت وهكذا فيه. يعيش شخص

التايل: النحو عىل ويلز

تكون أن إىل أقرب بحق إنها للفوىض. دعوى ليست … القواعد» كل «تجاهل
يجب ويكيبيديا، يف نتبعها التي القواعد كانت مهما «انظر، تقول: فكرة
ملم طبيعي بالغ شخص ألي واضحة — بأخرى أو بصورة — تكون أن
عمله الواجب األخالقي األمر يمثل أن يمكن فيما يفكر االجتماعية بالنواحي
بديهية تكون أن يجب اتباعها.» الواجب القاعدة هي وهذه املوقف. هذا يف
هو يكون أن ا حقٍّ ينبغي فال للبديهة، مناقض ما يشء هناك كان وإذا بجالء.
تشجيع ونحاول حوله نلتف شيئًا كان ربما أو توجيًها كان ربما القاعدة.

به.48 قيامك عدم نتيجة مأزق يف تقع لن لكنك فعله. عىل الناس

فقد حرصيٍّا. ويكيبيديا يمتلك من يوجد ال بامللكية: خاص عرف هناك كان وأخريًا،
مجانيٍّا يظل أن تضمن ونرش تأليف حقوق رخصة بموجب ويكيبيديا محتوى أُنِشئ
هي مجانية تكون أن يجب تعديالت أي وأن منه، ينسخ أن شخص ألي يمكن دائًما
املقابل التعبري وهو copyleft (باإلنجليزية الطبع» «يساري الرتخيص هذا األخرى.
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ستُلمان ريتشارد أفكار بنات من تعبري وهو — (copyright والنرش التأليف حق لكلمة
التعاون. من الفريدة التجربة لهذه املؤسس النهائي الُعرف وضع —

ويكيبيديا يستخدموا لم الذين العالم مستوى عىل األشخاص سبعة بني من أنك لو
تنجح أن يمكنها التعاون يف التجربة تلك كانت إذا عما نفسك ستسأل أنك بد فال بعد،
أمًرا هذا كان ولقد رائًعا، نجاًحا تحقق أنها واملدهش بالفعل، تنجح أنها واإلجابة ال. أم

بقوله: يل رشح حسبما ويلز. جيمي ذاته، ويكيبيديا ملؤسس حتى مفاجئًا

يف يبدءون كثريًا، لها وقراءتهم ويكيبيديا استخدام يف الناس خربة ازدياد مع
محايدة كونها يف للغاية رائعة ويكيبيديا بأن البديهي اإلحساس هذا امتالك
أعرف إنني اليشء. بعض مذهل يشء وهذا شديًدا. جدًال تثري مواضيع بشأن
التي الكربى املشكلة ما ويكيبيديا ظهور قبل سألتني لو أنك اليقني وجه عىل
االنحياز شديدة تصبح أال آمل إني للهول، «يا لك: لقلت تواجهها، أن يمكن
يحدث، ال أنه تبني وقد ذلك.» يحدث أال آمل إنني الخالفية. املواضيع حول
كان الذي االجتماعي العرف ذلك أسباب من … بالفعل رائع املجتمع هذا وأن

بالتواصل. يتعلق وفيما بالحيادية يتعلق فيما البداية منذ لدينا

العظمى الغالبية أن الحقيقة أصلية. مقاالت كتابة ويكيبيديا داخل العمل كل ليس
أو اإلمالئية لألخطاء تصويب أي للمحتوى؛ تحرير، أو تنقيح، عن عبارة العمل من
النظر «وجهة معيار مع تتوافق كي املقدمة األطروحات كتابة وإعادة الصياغة، أخطاء
قطاع لدى مقبوًال يصري حتى ما] زعم [حسب الرأي «تلطيف ببساطة أو املحايدة»،
عمليات إجمايل من فقط املائة يف عرشة فإن التقديرات، ألحد ووفًقا الناس.» من أعرض
لتلك تنقيح عملية عن عبارة فإنه الباقي أما للموقع.49 أصليٍّا محتًوى تضيف التحرير
من نسبيٍّا صغري عدد بواسطة يجري العمل من أكرب قدًرا فإن هنا، وحتى اإلضافات.
يد عىل تتم املحررات جميع من ٪٥٠ فإن ويلز، جيمي ذكره ما ووفق املستخدمني.
عينته. يف املستخدمني من فقط شخًصا ٥٢٤ حوايل يعني ما املستخدمني؛ من ٪٠٫٧
حسابه ولدى املحررات. جميع من ٪٧٣٫٤ أنجزوا املستخدمني يف (١٤٠٠) ٪٢ وأنشط
وأن مسجلة، غري املساهمني كبار من العظمى «الغالبية أن شفارتز آرون وجد للمحتوى،

اإلسهامات.»50 من حفنة سوى لويكيبيديا يقدم لم معظمهم
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ويكيبيديا. يف الروتيني» «للعمل عرف يوجد فال موجًها. ليس للعمل التقسيم هذا
ويلز: وصف حد عىل

وأراقب أدخل وسوف الطيور عن معلومات لدي إن «حسنًا، أحدهم: قال لو
بتحديثها واآلخر الحني بني أقوم وسوف الطيور، عن املقاالت من مئات بضعة
بحق ولست الوقت، طوال موجوًدا لست لكنني ذلك، يف برغبة أشعر عندما
أو ا، حقٍّ وقت لدي ليس برصاحة، املجتمع. يف املحوريني األعضاء من واحًدا
األخطاء تصحيح خدمة أشغل ولن يستهويني، الجدل مع التعامل أن أشعر
القول فهذا بها»؛ أستمتع التي األجزاء تلك هو سأفعله ما وكل اإلمالئية،

للغاية. مقبول

العالم تدعو عندما أنك يتبني أنه هنالك ما كل يستهويهم. بما يقومون متطوعون هؤالء
بجعل كفيلون العمل فئات من نطاق يف كافية بأعداد متطوعني هناك فإن للمشاركة،

نحو. أفضل عىل يعمل برمته األمر
بهذا؟ يقومون ملاذا هو: املتطوعني من اآلالف تلك عن كثريون يطرحه سؤال أول
هناك يكن لم ،٢٠٠٥ عام من فرباير فحتى املتطوعني. من عالم هذا أخرى، (ومرة
هذا اللينة؟» الكرة الناس يلعب «وملاذا جزئي).51 بدوام يعمل فقط واحد موظف سوى
جميع من أكثر تستهويهم ألنها ببساطة بالطبع واإلجابة ويلز.52 من التقليدي الرد هو
بني من تستهويهم؟ ملاذا لكن الوقت. ذلك نفس يف بها القيام يمكنهم التي األخرى األشياء
باملرشوع. يحيط بالغري» «يتعلق وجذابًا، جاهًزا حافًزا بالفعل أيًضا هناك أن األسباب
الذي املورد هذا نبني كي سويٍّا نتجمع «إننا وويليامز: لتابسكوت ويلز حكى حسبما
يقفوا أن للناس يمكن هدف وهذا مجانًا. العالم أنحاء جميع يف الناس لكل يتاح سوف

ويؤازرونه.»53 وراءه
ليس مجتمًعا، أنفسهم) عىل يطلقون (حسبما الويكيبيديني يجعل الهدف هذا إن
باملفهوم وإنما مشرتكة، مصالح أو اهتمامات لهم الناس من لرهط املجرد باملفهوم

ويلز: وصف حد وعىل مشرتكة. مشكلة حل يف سويٍّا عملوا ألناس التميز شديد

تعني ال كلمة إنها تقريبًا؛ معنى بال املجتمع كلمة تكون األحيان بعض يف
فإن ويكيبيديا، يف أنه غري ما. بأمر يقومون موجودين أناًسا هناك أن سوى
وهم ببعض؛ بعضهم التقوا أناًسا هناك أن مجتمع كلمة وراء من املعنى
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كانت بها؛ اقتنعوا لقد وحجج؛ دفوع لديهم وكانت بعًضا؛ بعضهم يعرفون
ببعض يعتنوا كي سويٍّا اجتمعوا ولقد املجادالت؛ من شتى رضوب لديهم
يف بعًضا؛ بعضهم يحبون ال وهم بعًضا؛ بعضهم يحبون وهم املشكالت؛
بعض، عن بعضهم ينفصلون وبعدها اللقاء عىل الناس يتواعد األحيان بعض
تصنع التي األمور وكل الفضائح، بعض وتقع الشائعات بعض ترسي وبعدها
إنسانية ملحمة إنها ويكيبيديا. داخل يحدث ما هي ثريٍّا إنسانيٍّا مجتمًعا

مجتمعنا. داخل بالفعل أحداثها تقع مكتملة

شوارعهم. يف يجدونها قمامة أي الناس هؤالء يلتقط أن املرجح من
بأي تربطها أن يسعك ال أمور يف حتى بالجودة تتسم ويكيبيديا أن واملدهش،
مثل اإلخبارية األحداث وتحليل إخبارية تقارير عرض غرار عىل تقليدية؛ موسوعة

ويلز: يرشح وحسبما كاترينا. وإعصار تك فريجينيا مذبحة

يكون عندما أنه اعتقادي، حسب اآلخرين، عىل فيها نتفوق التي األمور بني من
ال أنه، شهدناها التي األمور بني من فإن عاجل، خرب أو جماهريي حدث لدينا
أقدره رصت التشويق يف غاية بيشء يكيبيديا تقوم القصري، املدى عىل سيما
يكون عندما وهكذا تذاع. التي األنباء تجميع وهو أال األيام؛ بمرور وأكثر أكثر
ثالثني أو عرشين، أو عرشة، لديك يكون سوف هذا، مثل كبري حدث لديك
أن غري األحداث. مرسح من املعلومات يجمعون هناك، مراسًال خمسني أو
كانوا إذا وحتى مشاهدته، من يتمكن الذي الجزء سوى يشاهد ال منهم كالٍّ
جهدهم قصارى يبذلون ممن درجة أقىص إىل ممتازين صحفيني جميعهم
واحد وكل معني، منظور من جاء منهم كالٍّ فإن كاملة، القصة عىل للحصول
تلك تخرج وبعدها بهم. الخاصة آراؤهم لديهم معينني بأناس يلتقي منهم
قراءتها الناس استطاعة يف يصبح حيث العنكبوتية؛ الشبكة عىل النور إىل اآلراء

كلها.

ورد فحسبما تك. فريجينيا مذبحة بعد النقطة نفس تايمز نيويورك صحيفة ذكرت
مقاًال املوقع أنشأ إحصاء، آخر حسب محرًرا، ٢٠٧٤ إسهامات «من نقدي: مقال يف
عىل عالوة منفصًال، هامًشا ١٤٠ عن يزيد بما مصحوبًا املذبحة، عن وتفصيليٍّا منمًقا
كما — تشو هوي سيونج — الرصاص مطلق حياة من جوانب تحكي جانبية أعمدة
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خالل شخص ألف ٧٥٠ من أكثر املقال هذا طالع للهجمات.»54 زمنيٍّا خطٍّا قدمت
«برزت ويكيبيديا إن بقولها علقت تايمز، روانوك املحلية، الجريدة حتى األولني. اليومني

الواقعة.»55 عن التفصيلية باملعلومات املعنية الجهة باعتبارها
الفنية، الناحية من أنه، برغم التشاركي» «االقتصاد من جزءًا ويكيبيديا اعتَربُت لقد
أيٍّا ويكيبيديا من بالنسخ شخص ألي ويكيبيديا عمل يحكم الذي الرتخيص يسمح
وفق األقل عىل خطأ، أي يوجد فال النسخ. بيع فيه بما إليه، يسعى الذي الغرض كان
توجد ال ويكيبيديا. من مأخوذة نسخة يحمل إعالنيٍّا مدعوم موقع تشغيل يف الرتخيص،
مقابل النسخ تلك وبيع جماهريية األكثر املائة املقاالت من مادية نسخة طبع يف مشكلة
عليك فإن ويكيبيديا، عىل تغيريات أجريت إذا أنك الرتخيص يف الوحيد القيد إن املال.
غري القديمة. النسخة ترخيص نفس تحت الجديدة للنسخة ترخيص عىل تحصل أن
أن بد فال التحسينات. تلك عىل الباب إغالق ثم تحسينات بإدخال شخص ألي مسموح

للتغيري. متاحة األخرى هي تُرتَك
عليها، الشخص دخول ألن التشاركي؛ االقتصاد من جزءًا تزال ال ويكيبيديا أن غري
طرافة األكثر ممكن. غري أمًرا املال بمقياس نجاحها قياس يجعل تحريرها، يف حقه أو
إعالنات يضع ال — ويكيميديا ملؤسسة اململوك املوقع ذلك — نفسه املوقع أن ذلك من
املواقع من واحًدا فباعتباره درجة. أقىص إىل مؤثر القرار وهذا إنفاقه. دعم بهدف
ويكيبيديا تخيل معناه إعالنات عرض عدم قرار كان العالم، مستوى عىل األوىل العرشة
هذا يدفع الذي ما فلماذا؟ عام. كل تحققها أن املمكن من كان دوالر مليون ١٠٠ عن

املتوقعة؟ الهائلة الثروة تلك لتجاهل املوقع
فحسبما املحايدة». النظر «وجهة بأهمية مبارشًة يتعلق ويلز تهم التي األسباب أحد
أمجادها جميع يف ويكيبيديا إىل الجماهري عامة تتطلع بأن بالفعل نهتم «إننا يل: رشح
«حسنًا، هو: يقولونه ال الذي األمر أن غري الحال. بطبيعة عديدة وهي زالتها، جميع ويف
باإلعالنات».» مملوء تافه يشء سوى ليست األساس يف ألنها ويكيبيديا؛ يف أثق ال إنني
القضاة أحد رفض يكون مثلما تماًما املصداقية، لرشاء أسلوب اإلعالنات عن التخيل إن
يحصل الذي الكيان أن نتخيل أن يمكننا الحالتني، ففي مصداقيته. لرشاء وسيلة للرَُّشا
يتأثر. لم أنه من للتأكد ميسور سبيل يوجد ال أنه غري املال. بذلك يتأثر لن املال عىل
من املال حذف يجب — اإلنصاف أو الحيادية، — املنشودة القيمة تتحقق وحتى وهكذا

املعادلة.
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تحركهم ال فيها فاملساهمني التشاركي. لالقتصاد املفضل نموذجي ويكيبيديا إن
النتيجة ألن البهجة تلك يجد البعض يفعلونه. مما البهجة أو املتعة هي وإنما األموال،
عىل معروض أفضل يشء يوجد ال ألنه البهجة اآلخر البعض ويجد للمجتمع. قيم يشء
لبناء العالم أرجاء يف موزًعا كافيًا دافًعا هناك فإن السبب، كان وأيٍّا التلفزيون. شاشة
املوسوعات باقي عىل به تتفوق االهتمام، من املزيد يوم كل يف تجتذب مجانية موسوعة
نظام تشبه للثقافة بالنسبة ويكيبيديا إن مجتمعة. التاريخ مر عىل ظهرت التي األخرى
غري إنجازه، ليتوقع أحد يكن لم يشء للربمجيات: بالنسبة يو/لينُكس إن جي تشغيل

مجانيٍّا. يظل ولكي مجانًا، املخلصون وأتباعه ملهم قائد بناه يشء أنه

ويكيبيديا بعد ما (9)

بسبب أنه والحقيقة طويل. بوقت ويكيبيديا قبل التشارك تعلمت اإلنرتنت شبكة أن غري
يقول أن للمرء يمكن فإنه ،١٩٩١ عام حتى اإلنرتنت عىل محظورة ظلت التجارة أن
إال التجارة بها تلحق ولم تشاركي؛ اقتصاد هيئة عىل ولدت اإلنرتنت شبكة إن ِفيه بملء

فحسب: بعضها فلنبحث ذلك. عىل األمثلة من الكثري وهناك الحًقا.

التي الربمجيات كانت تشاركي»: اقتصاد من اإلنرتنت بنى الذي الكود «جاء •
مفتوح حاسب برنامج توزيع تم مجاني. تعاون نتاج األصيل اإلنرتنت شيدت
وبروتوكوالت الخادمة الحاسبات لتمكني واسع نطاق عىل مجاني، أو املصدر،
الذي يو، إن جي مرشوع املشاريع تلك أشهر وكان وظائفها. أداء من اإلنرتنت
مصمم مجاني، تشغيل نظام بناء بهدف ١٩٨٣ عام ستُلمان ريتشارد بدأه
الست السنوات وطيلة وقتها. مهيمنًا كان الذي يونيكس من نموذج عىل بناءً
التحتية البنية تشييد يف بعيًدا األوفياء وأتباعه ستُلمان عمل نحوها، أو األوىل
الرئييس الجزء كان التسعينيات، بداية وبحلول يعمل. تشغيل نظام تجعل التي
أن ككل التشغيل لنظام يمكن ال بدونه والذي التشغيل، نظام نواة هو الغائب

يعمل.
إجراء وبعد النواة. تلك بناء محاولة الفنلنديني الجامعيني الطالب أحد قرر
متيًحا اإلنرتنت شبكة عىل أطلقها النسخ، إحدى عىل املبدئية التجارب من عدد
لينوس يدعى الجامعي الطالب هذا كان إليها. يضيفوا كي لآلخرين إياها
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من متطوعون تقدم ما ورسعان لينُكس. اسم النواة تلك عىل وأطلق تورفالدس،
أضيفت أن بعد كافيًا، كان بقدر النواة تحسني يف للمساعدة العالم أنحاء جميع
بقدرة ومتمتع قوي تشغيل نظام لبناء يو، إن جي نظام من أخرى مكونات له
يو/لينُكس. إن جي هذا من األفضل أو لينُكس، اسم إما عليه أطلق عالية
أود التي والنقطة املقبل. الفصل يف التشغييل النظام هذا عن املزيد نرى سوف
الربنامج كود كتبوا الذين املتطوعني آالف يد عىل ُشيد أنه هنا اآلن عليها التعليق
نظام يف مًعا واملشاركة عليه البناء عىل الناس قدرة األمر نهاية يف ضمن الذي

تشغيل.
لتاريخ أهميته درجة نفس يف لكنه يو/لينُكس، إن جي من شهرة األقل
شبكة أوصال بني للربط بنيت التي الكثرية املجانية الربمجيات تلك اإلنرتنت،
تحت كتابيهما، يف جولدمان وويندي يونج روبرت تعبري حد عىل اإلنرتنت.

:(١٩٩٩) الرادار

مفتوح برنامج وهو «ِسندميل»، أوملان إريك أنشأ ،١٩٨١ عام يف
عرب يرتحل الذي اإللكرتوني الربيد من ٪٨٠ توجيه عن مسئول املصدر
املربمجني من اآلالف بصيانة يتمتع حاليٍّا يزال ال وهو اإلنرتنت. شبكة
أنشأ ذلك، عىل عالوة .sendmail.org املوقع عرب اإلنرتنت شبكة عىل
أجل ومن .١٩٩٨ نوفمرب يف تجاري كنشاط ِسندميل مؤسسة أوملان
الربمجيات من االستخدام سهلة نسخ ببيع يقوم الربح، تحقيق
املساهمة. للرشكات والصيانة، الفني الدعم بجانب املصدر، املفتوحة
برنامج وهي أال املفتوحة؛ املصادر عالم يف مهمة أخرى قوة هناك
٤٣ العمر من يبلغ الذي وول الري يد عىل الربنامج أنشئ بريل.
«بوروز يف عمله أثناء بريل أنشا وقد سابق. لغويات عالم وهو عاًما،
وول أن مع مجاني، الربنامج الحكومة. من ممول مرشوع يف كورب»
برنامج وهناك وضعها. التي بريل كتيبات من نسخة ألف ٥٠٠ باع
كاليفورنيا جامعة يف أصًال ابتُِكر بايند، وهو املصدر، مفتوح آخر
نطاق أسماء إدخال يتيح وهو مجاني. برنامج صورة عىل ببريكيل
من بدًال نصية اسمية عناوين هيئة عىل كوم دوت لينُكس مثل
بروتوكول عناوين تسمى (والتي ماكينة أرقام هيئة عىل تكون أن
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الناس عىل كثريًا يسهل مما ،(٤٣.٧٢.٦٦.٢٠٩ غرار عىل اإلنرتنت،
التي املجموعة وهي — أباتيش بداية كانت اإلنرتنت. تصفح العاديني
تمت عندما — عاًما ٢٥ العمر من البالغ بيليندورف بريان أسسها
من وايرد. الخاصبمجلة املوقع بناء يف بيليندورف بخدمات االستعانة
برمج الخادمة، العنكبوتية الشبكة حاسبات برمجيات تطوير أجل
األنحاء، جميع يف نتائجه ووزع به الخاصة تحسيناته بيليندورف
مساهمون أضاف ثم اإلنرتنت. عىل للربنامج، األصيل بالكود مصحوبة
Apache االسم جاء أباتيش. الربنامج ولد وهكذا برامجهم، آخرون
patches «الرقع» من مجموعة عن عبارة الربنامج أن حقيقة من
تستخدم الراهن، الوقت ويف عديدين. مساهمني من جاءت برامج من
بي آي اختارته وقد أباتيش. الربنامج اإلنرتنت مواقع نصف من أكثر
املصدر مغلقة ومايكروسوفت نتسكيب برامج عىل إياه مفضلة — إم
يف إم بي آي تستخدمها التي للربمجيات أساًسا يكون كي — للخوادم

اإلنرتنت.56 عىل التجارة

األول النصف سنوات معظم فطيلة اإلنرتنت: خوادم عىل هيمنتها أباتيش وتواصل
الرشسة املنافسة وبرغم واليوم، باملائة، ستني عىل تربو السوقية حصتها كانت العقد، من
حدود يف السوقية حصتها تزال ال وأبل، كمايكروسوفت اململوكة الخوادم رشكات من
عاشوا أناس بأيدي البداية يف ُصِنعت املنتجات تلك كل باملائة.57 والخمسني الخمسة
تقاس تكن لم االقتصاد من النوع ذلك داخل تفاعالتهم أن غري التبادل. اقتصاد داخل
تكلفة تحمل من يتمكن حتى آخرين من أجر عىل يحصل منهم البعض كان بالنقود.
رشوط يف املحظور من كان أنه غري مجانيٍّا. ليكون إتاحته يمكن حاسب برنامج كتابة
املجانية الربمجيات فرتخيص تجاريٍّا. يكون أن األكواد وتغيري بإضافة الخاصة التبادل
يف الحق تبيع أن أبًدا يمكنك ال أنه غري برنامجهم، ببيع للمطورين يسمح الجوهري
يظل أن يجب فاالقتصاد املجانية. الربمجيات عىل يبنونه الذي الكود تغيري أو تعديل

تشاركيٍّا. اقتصاًدا دوًما
يف ينجح ملاذا نسأل، أن األفضل أو الربمجيات؟ تطوير من النوع هذا ينجح ملاذا

معينة؟ لجهات اململوكة الربمجيات كثريًا تفوق بصورة الغالب
عليه سيعمل برنامًجا تكتب فعندما باملعمار: يتعلق سبب ذلك أسباب بني من
متكررة التعليقات تكون أن فيجب برمجتك. يف انضباًطا أكثر تكون أن عليك آخرون،
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يساعد البنيان هذا مستقلة. وحدات إىل تقسيًما أكثر الربنامج يكون أن ويجب كثريًا.
املربمج: عمل عىل لالطالع الناس من أكرب عدًدا أيًضا يدعو أنه كما الثغرات. تقييم عىل

كان.»58 خرب يف الثغرات تصبح املحدقة العيون من كاٍف عدد وجود «مع
واملفتوحة املجانية الربامج إن الناس. يتجاهله ما كثريًا ثالثًا سببًا هناك أن غري
اململوكة الربمجيات تملكه ال نحو عىل التنوع من اآلتية العائدات من تستفيد املصدر
كفاءة عىل أجريت تأسيسية دراسة يف بيدج سكوت االقتصادي أوضح وكما حرصيٍّا.
حل عىل الناس «قدرة» عىل عويصة مشكلة حل يف املرشوع نجاح يعتمد ال التنوع،
النجاح أن الريايض، لالقتصاد استخدامه خالل من بيدج، بني فقد وحسب.59 املشكلة
— فقط ليس إليه نحتاج وما املشكلة. يحلون الذين األشخاص «تنوع» عىل كذلك يعتمد
أنحاء جميع إىل املنتمية واآلراء الخربة يف تنوع وإنما عرقيٍّا، تنوًعا — بالرضورة ليس أو
تتصف وأن بد ال التي العمياء البقاع ملء عىل املرشوع التنوع ذلك يساعد بحيث العالم،

بعينها. نظر وجهة أي بها
مثلما تماًما مفيد، التنوع بالتأكيد مفاجئة: األوىل الوهلة من النقطة هذه تبدو ال قد
اإلسهام بني العالقة هو بيدج تحليل يف ا حقٍّ املدهش الجزء أن غري مفيدة. القدرة أن
زيادة فإن املفهوم وبهذا متعادالن. إنهما التنوع: من القادم وذلك القدرة من القادم

القدرة. زيادة قيمة نفس بالضبط لها التنوع، حجم
لكن الذكاء شديدي فيه العاملون يكون أحدهما مرشوعني، بني قورن لو وهكذا،
لكنهم سابقيهم ذكاء من القدر بنفس فيه العاملون يتمتع ال وآخر للغاية، قليل عددهم
األول عىل التفوق وسهولة بيرس يمكنه الثاني املرشوع فإن بكثري؛ الفكر يف تنوًعا أكثر
للربمجيات املالكة الرشكات بأن تؤمن كنت إذا حتى فإنه وهكذا األداء. مستوى يف
مفتوح مرشوع أي فإن وأعظمهم، املربمجني أفضل بخدمات االستعانة استطاعتها يف
املرشوع عىل أدائه يف يتفوق أن بسهولة يمكنه املربمجني) من أوسع تنوع (به املصدر

ما. لجهة امللكية بقيد املقيد
يف التشاركي االقتصاد نجاح من هائًال قدًرا تفرس الديناميكية هذه أن أرى وأنا
كذلك: التشاركية اإلنرتنت اقتصادات نجاح تفسري باملثل ويمكنني الربمجيات. مجال

عام تأسس الذي جوتنربج مرشوع يعد تشاركي»: اقتصاد جوتنربج «مرشوع •
املرشوع هارت، مايكل مؤسسه، بدأ رقمية. مكتبة أقدم (١٩٧١ (نعم، ١٩٧١
نص أول كان وتوزيعها. رقمية صيغة إىل الثقافية األعمال تحويل أجل من
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وعرشين اثنني من أكثر هناك واليوم، االستقالل». «إعالن املرشوع عليه عمل
الغالبية أسبوعيٍّا.60 تضاف كتابًا خمسني بمتوسط املجموعة، ضمن كتاب ألف
أعمال أكثرها العام، املجال يف أعمال عن عبارة املجموعة يف الكتب من العظمى
تحريرية نصوص يف متاحة ومعظمها اإلنجليزية، باللغة األعمال ومعظم أدبية.
أجل «من فيقول: البساطة يف غاية نحو عىل رسالته هارت ويصف فقط.61
من جوتنربج مرشوع اقتصاد إن وتوزيعها.» اإللكرتونية الكتب إنشاء تشجيع
الناس وينزل املجموعة، إىل األعمال يضيفون فاملتطوعون التشاركي؛ النوع
للمجموعة. الوصول تُعيق ال النقود، أو فالسعر، املجموعة. من مجانًا األعمال
أجل من عليه يعتمدوا أن للداعمني يمكن ما كل هي التطوعية واإلسهامات

العمل. حياة عىل املحافظة
املصححون مرشوع اعتُرب تشاركي»: اقتصاد املوزَّعون املطبعيون «املصححون •
وأسسه هارت ملايكل جوتنربج مرشوع له امللهم كان الذي املوزَّعون املطبعيون
للكتب مجانًا املطبعية األخطاء تصحيح عىل معاونًا ،٢٠٠٠ فرانكسعام تشارلز
عىل التعرف تقنية أخطاء تصويب أجل فمن للناس. مجانًا هارت أتاحها التي
من صفحات املوزعون املطبعيون املصححون مرشوع يأخذ برصيٍّا، الحروف
األصيل. النص بجانب ألفراد، ويقدمها الضوئية باملاسحات املمسوحة الكتب
الحوسبة مشاريع من نوع خالل من النص بتصحيح املتطوعون يقوم وبعدها
أسهم وقد املوزعة.) الحوسبة عن املعلومات من ملزيد التايل البند (انظر املوزعة.
كتاب آالف عرشة من أكثر مراجعة يف املوزعون املطبعيون املصححون مرشوع
ثالثمائة بني ما هناك كان ،٢٠٠٤ عام ويف جوتنربج. مرشوع عىل موجودة
وسبعة أربعة بني ما ينهي املرشوع وكان يوم؛ كل يشاركون مصحح وأربعمائة
الدقيقة يف صفحات أربع املتوسط يف معدله يبلغ ما وهو يوميٍّا، صفحة آالف

تطوعي. العمل هذا وكل الواحدة.62
الحوسبة مصطلح يعني تشاركية»: اقتصادات املوزَّعة الحوسبة «مشاريع •
املستخدمة غري الشخصية بالحاسبات لالستعانة املبذولة الجهود املوزعة
باالهتمام (جديرة باالهتمام جديرة ما قضية دعم يف اإلنرتنت بشبكة واملتصلة
آت سيتي مرشوع املشاريع هذه أشهر كان األقل). عىل املتطوع، نظر وجهة من
القدرات تقاسم يتم بحيث مصمًما وكان ١٩٩٩ عام به العمل بدأ الذي هوم،
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الذي النوع األقل عىل (أو األرض كوكب خارج الحياة اكتشاف بهدف الحاسبية
بأجهزتهم بالفعل متطوع ماليني ٥ من أكثر شارك الراديو). موجات يستخدم
مرشوع بخالف الحوسبة مشاريع من العديد هناك ولكن املرشوع.63 هذا يف
وحسبما هوم. آت أينشتاين هو شخصيٍّا أفضله الذي واملرشوع هوم، آت سيتي

ويكيبيديا: وصفته

البيانات يمحص بحيث مصمم املنزل) يف (أينشتاين هوم آت أينشتاين
الليزري التداخل بمقياس الجاذبية موجات مرصد يجمعها التي
التاسع يف رسميٍّا املرشوع بدأ الجاذبية. ملوجات ٦٠٠ جيو ومرصد
الفيزيائية الجمعية إسهام من جزءًا باعتباره ٢٠٠٥ فرباير من عرش
بقدرة يستعني وهو .٢٠٠٥ للفيزياء العاملي العام يف األمريكية
الحوسبية املشكلة حل يف متطوعني بأيدي املوجهة املوزعة الحوسبة
من الثالث وبحلول … البيانات من هائل قدر بتحليل الخاصة املكثفة
وستة ملائة ينتمون متطوع ألف ١٢٠ من أكثر أسهم ،٢٠٠٦ يونيو

املرشوع.64 يف بلًدا وثمانني

للقدرة مقياًسا ليس السعر إن تطوعية. املوزعة الحوسبة مشاريع يف اإلسهامات إن
نتائجها: عىل االطالع أو املشاريع يف املشاركة عىل

الذي اإلنرتنت أرشيف مرشوع يسعى تشاركي»: اقتصاد اإلنرتنت «أرشيف •
من (وواحد التسلسلية التكنولوجيا مجال يف األعمال رائد ١٩٩٦ عام بدأه
للباحثني، دائم «مدخل تقديم نحو كال، بروسرت املجال) هذا يف الناجحني
يف موجودة تاريخية مجموعات إىل خالله من يصلوا كي والدارسني واملؤرخني
من أكثر هو ما عىل كال يعتمد بذلك، القيام أجل من ولكن رقمية.»65 صيغة
عىل بشدة يعتمد فهو للمرشوع. يقدمه الذي العادي غري السخي املايل الدعم
ورفعه أرشفته ينبغي الذي املحتوى عىل التعرف أجل من هائل تطوعي جهد
واحد» شخص جهد ُعرش من أقل هو ما «ربما األرشيف يوظف الشبكة. عىل
عىل ملفات بتحميل قاموا تقريبًا شخص ألف من «أكثر أن كما أخربني. حسبما
وال األرشيف. عىل متاح بأرسه املحتوى تحفظ.66 كي إبداعية ألعمال الشبكة»

بسعر. يقاس يشء يوجد
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يستبد ناسا يف العلماء تشاركي»: اقتصاد املريخ كوكب خريطة رسم «مرشوع •
معناه خريطة ورسم املريخ. كوكب لسطح خريطة رسم نحو الشوق بهم
عمر معرفة وكذا بعالمات، وتمييزها الرباكني فوهات مواقع عىل التعرف
سنوات، طيلة األخرى. املهمة الجيولوجية التكوينات من وغريها الفوهات
لكن محرتفني. بخدمات االستعانة طريق عن املهمة هذه وغريها ناسا أنجزت
هواة من تطلب أن ناسا جربت ،٢٠٠٠ نوفمرب يف بدأت شهًرا عرش أحد طيلة

محرتفون. به قام بما يقوموا أن
العلمية املهام من الكثري «هناك أن التجربة عليها تقوم التي النظرية كانت
من الكثري تتطلب ال قد أنها غري املنطقي، والحس اإلنساني اإلدراك تتطلب التي
«العاملني من للمتطوعني فيه يمكن موقًعا ناسا أعدت وهكذا العلمي.» التدريب
«فرتة منهم البعض يعمل وقد وهناك»، هنا دقائق «بضع يمضوا أن بالنقر»
متخصص.67 محرتف يجريه» ما عادًة روتيني علمي «تحليل أداء يف أطول»
عىل … املساهم فيها ينقر تفاعلية «واجهة املوقع هذا ضم املثال، سبيل عىل
الحافة فوق تلقائيٍّا تُرسم دائرة فيشاهد الربكان فوهة حافة فوق نقاط أربعة
وأرقام والطول، العرض، خطوط من مجموعة يعرض زر عىل الضغط إن …

البيانات.»68 قاعدة إىل وينقلها األقطار
يزيد «ما هناك كان املرشوع، صيت ذاع أن فبمجرد مذهلة. النتائج كانت
الرباكني فوهات لتمييز مدخل ألف ٣٠ عىل يربو ما صنعوا مساهم ٨٠٠ عىل
العمل هذا تم األخطاء، تصحيح بعد وحتى أيام.»69 أربعة خالل بالدوائر
رسعة كثريًا تفوق برسعة وكذلك عمله، واحد لخريج يمكن ما تفوق «برسعة
عملوا مساهمون قدم الفضاء.» مركبة األرضبواسطة إىل األصلية البيانات عودة
النتائج قورنت وعندما النتائج. من باملائة وثالثون سبعة نسبته ما واحدة ملرة
خلصت وحسبما االرتفاع. بالغة الدقة كانت الحاجة، عن الفائض حيث من
،… األخطاء من أعىل معدالت املتطوعون ارتكب إذا «حتى فإنه النتائج دراسة
بعض ويف مفيًدا. يظل أن يمكن املناسب الوقت يف يتم الثمن رخيص تحليًال فإن
إحصائية بنتيجة الخروج املزدحمة البيانات استطاعة يف يزال ال التطبيقات،
أجروا الذين ناسا علماء تمكن «ما بينكلر: يوشاي وصف حد وعىل سليمة.»70
كل مدة اإلضافات من هائل بحر عن عبارة كان غوره سرب من التجربة تلك
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ال مهمة يف املساهمة بدافع طبقت البرشية، األحكام من دقائق خمس منها
العيش».»71 «كسب ب تتعلق

تاريخيٍّا، التشاركي»: االقتصاد عىل يوم بعد يوًما اعتماده يزداد الفلك «علم •
الفرصة الرقمية التقنيات إتاحة مع ولكن الهواة. عىل دوًما الفلك علم اعتمد
لتشجيع املجال داخل قوية دفعة هناك البيانات، من هائلة كميات لجمع
مجلة محرري تعليق حسب وعىل الفلكيني. أوساط يف البيانات تلك يف التشارك

نيترش:

كونها من الشبكة شخصية تدفع … العنكبوتية الشبكة تقنيات إن
طريق عن موجهة تعاوني عمل مساحة تقديم نحو كربى مكتبة
علم كان املثال، سبيل عىل السنوات، من مىض عقد منذ … املستخدم
بيانات بملكية تحتفظ جماعات من كبرية بصورة مكونًا يزال ال الفلك
مجموعات حول ا منظمٍّ صار واآلن فردية. نتائج وتنرش مشاهداتها
متاحة وجعلها وترميزها البيانات تبادل يتم حيث البيانات؛ من كبرية
مجتمعات نطاق داخل البيانات يف املنظم التشارك بأرسه. للمجتمع
من أعظم قدر عىل ينطوي أمر تنوًعا وأكثر حجًما أصغر بحثية
البيانات أنواع من يعد وال يحىص ال عدد إىل ذلك ويعود التحدي،
تغيري من تمكن الذي الرئييس التقني التحول كان املختلفة. وصيغها
نحو والتحول املركزية البيانات قواعد عن االبتعاد يف ممثًال ذلك كل

العنكبوتية.»72 الشبكة «خدمات باسم يعرف ما

التنافس روح تظل «سوف «ثقافية». إنها تقنية. ليست إذن التشارك هذا حدود
تلك يف يتشاركون الذين ألولئك معنى ذات ثقة تطوير أن غري بداخلنا. دائًما العلمي
اآلن الباحثون يستطيع التي الوسائل من متنوعة مجموعة لتشجيع جوهري أمر البيانات

العاملية.»73 األكاديمية يف اإلسهام خاللها من
السماء فمرشوع تطور. حالة يف العرف هذا أن عىل القوية األدلة بعض هناك
إمكانية «يتيح للعلوم، الوطنية املؤسسة خالل من واملمول املثال، سبيل عىل الرقمية
تتيح كافية حوسبية إمكانيات بجانب صور، وبيانات كتالوجات عىل التلقائي الدخول
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حالة يف وباملثل البيانات.»74 مجموعة سائر عرب وتفصيلية مرتابطة دراسات إجراء
للعلوم الوطنية املؤسسة تموله آخر مرشوع وهو األمريكي، الوطني االفرتايض املرصد
البيانات جميع بني للربط باإلنرتنت املتصلة األدوات من «مجموعة تطوير إىل يهدف
بيانات عىل بأرسه العالم مواطني لكافة امليسور الدخول سبيل وإتاحة العاملية، الفلكية
الكهرومغناطييس للطيف املوجية األطوال جميع عند املختلفة، اآلالت من العديد من واردة
توفري عىل األحوال تلك كل يف الرتكيز ويكون جاما.»75 أشعة وحتى الراديو موجات من
تحليل يف البيانات عىل االعتماد من الباحثني وتمكني البيانات، يف التشاركي االقتصاد

الفلك: علم بميدان تنهض التي لالستنتاجات والتوصل النتائج

البحثية للخوارزميات مكمًال باعتباره تشاركي»: اقتصاد الحر الدليل «مرشوع •
«أضخم، الحر الدليل مرشوع يُعد البحث، محركات ُكربيات تستخدمها التي
يد عىل صيانته وتتم أنشئ لقد اإلنرتنت. شبكة عىل البرش حرره دليل وأشمل
املتطوعني من يُطلب املتطوعني.» املحررين من األطراف مرتامي عاملي مجتمع
أدوات لهم تقدم ثم املعرفة. مجاالت من بعينه مجال يف االشرتاك تسجيل
الناس من الدليل ويطلب الدليل. داخل الروابط وتعديل تحرير يف تساعدهم
مما أفضل مكانًا اإلنرتنت جعل يف «للمساعدة أوقاتهم من دقائق» «بضع منحه
املساهمة نظري وال املرشوع، هذا نتائج عىل للحصول مال يُطلب ال عليه.»76 هو

فيه.
«ظهر مؤسسه: وصفه حسبما تشاركي»: اقتصاد املصدر املفتوح «الطعام •
ألناس مكانًا ننشئ أن وأبي أنا أردت ألنني الوجود؛ إىل املصدر املفتوح الطعام
التشارك نريد إننا الطعام. نحب فقط نحن محرتفني، بطهاة لسنا إننا مثلنا.
يف معنا يتشابهون الذين الطعام محبي بمساعدة أنفسنا وتطوير والتعلم
قاعدة يف املستخدمون يسهم لهذا.» منصة املصدر املفتوح الطعام عقليتانا.
هي ما عىل الوصفات أن ومع يعرفونها. بوصفات الطهي وصفات بيانات
املتحدة، الواليات يف والنرش التأليف بحقوق متمتعة تكون أن يمكن ال عليه
الوصفي النص إتاحة من للتأكد اإلبداعي املشاع رخص يستخدم املوقع فإن
هذا عىل الدخول مقابل مال يطلب ال أيًضا.77 مجانًا له املصاحبة والصور

متطوعون. كلهم فيه واملساهمون املوقع.
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يساهم وفيها الناجحة، التشارك باقتصادات ميلء فاإلنرتنت نهاية. بال القائمة تطول قد
«نعيش ألننا ال يساهمون فإنهم بينكلر، زعم حد وعىل املال. غري أخرى ألسباب الناس
«الحالة أن التشارك هذا كل وراء السبب وإنما اإلنساني»، التشارك من فريدة لحظة
… االجتماعية الجوانب … أمام املتاحة الفرص عىل تؤثر … ما ملجتمع التكنولوجية
الجوانب التكنولوجيا فيه تحبذ زمن يف نعيش إننا والدولة.»78 السوق إنتاج أنماط وعىل

تألًقا. أكثر تشاركية اقتصادات ذلك ونتاج االجتماعية.

التشاركي االقتصاد فيه يتشارك ما (10)

يتشاركون وهم قيمة، له يشء إنشاء يف املساهمون يتشارك السابقة، الحاالت تلك كل يف
صالحهم، أجل من األمر يف يشاركون ال أنهم ذلك معنى ليس املال. عن بمعزل القيمة تلك
قد إم بي آي لصالح العامل (فاملربمج املال. عىل يحصلون ال إنهم القول معناه وال
مجانية. برمجيات ملرشوع الربنامج كود من جزءًا إلضافته مجٍز مقابل عىل يحصل
مرتبطة ليست املجانية الربمجيات خالل من أولئك فيها يتشارك التي الحريات أن غري
إفادة أجل من فقط األمر يف مشاركون إنهم القول يعني ال أنه املؤكد ومن باملال.)
التي الرشوط تكون أن التشاركي» «االقتصاد فئة تتطلبه ما كل إن وحسب. اآلخرين
لم منها، كل ففي لها. محوًرا املال يشكل ال االقتصاد هذا يف عليها بناء الناس يساهم

قط. ماًال هو الناس فيه تشارك الذي العمل تبادل من الهدف يكن
به؟ القيام نحو دافعهم وما منه؟ يستفيدونه الذي ما ذلك؟ الناس يفعل ملاذا إذن
واملفتوحة املجانية الربمجيات سياق يف مستفيضة لدراسة التساؤل ذلك خضع
ألي يحتاج ال إنه بحيث «الدافع» حجم صغر بمدى باإلقرار عليه اإلجابة وتبدأ املصدر.
بريكلني،79 دان بها نادى التي املشاع لوفرة مواٍز شكل ففي التفسري. من خاص نوع
التشاركية االقتصادات تلك يف للمساهمة الدافع من كبريًا قسًما أن نتذكر ألن بحاجة نحن

حال. أية عىل يصنعوه أن يريدون ما أنفسهم أجل من يصنعون أناس مصدره
العمل يكون ما كثريًا املثال، سبيل عىل املصدر، واملفتوحة املجانية الربمجيات ففي
إريك تعبري حد (عىل عالجها عليه ويكون ما مشكلة املربمجني أحد يواجه ذاتي: بدافع
الدراسات إحدى يف هيبل فون إريك تقدير حسب جلدية»). حكة مكان «يهرش رايموند
املهم الدافع إن قالوا الرأي استطالع عىل املجيبني من املائة يف وخمسني «ثمانية فإن
أو ،(٪٣٣) بالعمل متعلقة حاجة لديهم كانت أنهم هو برامجهم لكتابة دفعهم الذي
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لم لهؤالء، بالنسبة ذاته.»80 للربنامج (٪٥) كلتاهما أو ،(٪٣٠) بالعمل تتعلق ال حاجة
إلحاًحا األقل للِّغز بالنسبة لكن الربمجيات؟ كتابة عىل ما شخص يُْقدم ملاذا السؤال، يعد
فهذا، لآلخرين؟ مجانًا الحل تقديم يف ما شخص يسهم ملاذا السؤال: يف واملتمثل بكثري
بالتنازل يشء أي تخرس ال إنك عليه. اإلجابة يف بكثري أبسط جوش، ريشاب كتب مثلما
إنشائها مقابل أجًرا نلت قد كنت إذا سيما وال فعًال؛ بإنشائها قمت مادية غري سلعة عن

آلخرين.81 بها للمساهمة كاٍف مربر وهذا بالفعل،
املشكلة يحل أن عليه كان املساهم بأن ت ُفرسِّ التي اإلسهامات مسألة تجاوزنا إذا
التي األخرى األسباب من عدد عىل تعرفوا املنظرين أن لوجدنا حال، أية عىل بنفسه
إذ مثًال؛ الربمجيات نأخذ أخرى ومرة التشاركية. االقتصادات يف اإلسهامات تلك تفرس
دوافع تحركهم املساهمني من بها بأس ال نسبة هناك أن التطوعية الدراسات إحدى تبني
بها يتمتعون التي الربمجية مهاراتهم تحسني أو (٪٤٥) الخالصة الذهنية االستثارة

مربرات).82 ثالثة أقوى من واحًدا باعتباره الدافع ذلك أدرجوا ٪٤١)
سكوت عمل يف عليها حددتها التي بالتنوع املتعلقة الحجة إىل آخر مربر ويشري
املفتوح»: املصدر «نجاح كتابه يف ويرب ستيفن تعبري حد عىل قبل. من ذكرته الذي بيدج

اإلنرتنت جماعة حجم ازدياد ومع التنافسية، الروح معاداة من ظروف ظل يف
مستًوى لديهم أناس لدى للدوافع متجانس غري توزيع ووجود املرتابطة،
الجماعة فإن استثمارها؛ يريدون التي املوارد وبعض االهتمام من مرتفع
يف تساويهما مع الصغرية، الجماعة من الخري تقديم إىل أقرب تكون الكبرية

األخرى.83 العوامل باقي

لديهم املجانية والربمجيات املفتوحة املصادر برمجيات مشاريع مطوري أن معناه وهذا
زاد فيها، يتشاركون من عدد زاد كلما إذ املشاريع؛ يف كثريون يتشارك بأن قوي اهتمام

لتطويرها. دافع ما شخص لدى يكون أن احتمال
من كل التبادلية. … «توقع وهو أال آخر؛ محتمل دافع عىل كولوك بيرت ويتعرف
آخر. لشخص قيمة له يشء تقديم عن تجزي أن يمكنها واملعممة الخاصة التبادلية
لدى غالبًا الحال هو كما ببعض، بعضهم معرفة عىل املعلومة مقدمو يكون ال عندما
بهذا املتعلق التبادلية نوع عىل يطلق املفتوح، املصدر برمجيات مشاريع يف املساهمني

«معمم».»84 تبادل اسم
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ويرب: كتب وكما الدوافع. يف فقًرا، ال وفرة، هناك أن نرى وهكذا

مبني جذريٍّا، اختالًفا مختلف حل وجود أهمية املفتوح املصدر نجاح يوضح
املصدر إن التوزيع. فكرة حول يدور امللكية لحقوق تقليدي غري فهم عىل
الدوافع من عريض نطاق بداخل الغوص يف املفهوم بهذا يستعني املفتوح
يعتمد أنه كما العمالة. ألجور املبارشة الحسابات تتجاوز اإلنسانية، واملشاعر
إدارة مشكلة حول السلوكيات لتنسيق التنظيمية الهياكل من مجموعة عىل
السمات تلك من يوجد ال العمل. تقسيم عن تختلف والتي ع، املوزَّ االبتكار
أو املفتوحة املصادر مجال عىل فقط قارص أو بالكامل، مستحدث هو ما
ألحد عامة مكونات تعد مًعا، جمعت إذا السمات تلك لكن غريه. دون اإلنرتنت
االقتصاد عىل تؤثر قد مرتقبة واسعة نتائج لها التي األمور إنجاز أساليب

والسياسة.85

إطار يف صياغته من تأتي الدافع سؤال عىل إجابة أيرس فإن نظري، وجهة من
التلفزيون يشاهدوا أن من بدًال مجانًا األشياء تلك الناس يفعل ملاذا تعميًما: أكثر سؤال

مثًال؟
هذا إلحاًحا. أكثر التشاركي النشاط دافع أن ببساطة الرد يكون الحاالت، بعض يف
وإم دي يو إم عوالم أحد (يف لعبة ألعب أن أود فأنا بحتة. بصورة بالذات» «متعلق دافع

ذلك. أهوى ألنني كان، أيٍّا أو (ويكيبيديا)، مقاًال أكتب أو االفرتاضية)، أو أو
دوافع بني من كان بالغري: يتعلق دافع إىل أقرب اإلجابة تكون الحاالت، بعض يف
«ويكيبيديا وجه: أكمل عىل رسالتها إتمام عىل مساعدتها ويكيبيديا أجل من الكتابة
الدخول يمكنه امرئ أي أن والواقع العالم. لغات بجميع حرة موسوعات لبناء مرشوع
مراجع.» عن مأخوذة محايدة بمعلومات بإسهامه املشاركة، حرية يملك اإلنرتنت عىل
الناس بعض لآلخرين. العون يقدمون بأنهم يشعروا أن يف يرغبون ألنهم الناس يساهم
من جزءًا يكون أن يريد ألنه جوتنربج مرشوع أو اإلنرتنت أرشيف يف العون يقدم
عىل للحصول والدارسني واملؤرخني، للباحثني، متاح دائم «مدخل تقديم رسالتهما:
كتب إنشاء «تشجيع أو اإلنرتنت) (أرشيف رقمية» صيغة يف موجودة تاريخية مجموعات

جوتنربج). (مرشوع وتوزيعها» إلكرتونية
تضحية هناك أن بالرضورة تعني ال بالغري املتعلقة الدوافع حتى جديد، من ولكن
يفعل، ما يكره وهو ويكيبيديا يف للمساهمة شخص أي يتقدم أن يف أشك فأنا بالنفس.
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نتفهم أن جميًعا يمكننا مجانية. معرفة خلق يف املعاونة واجبه من بأن إيمانه ملجرد أو
يفعلونه لكنهم يفعلونه ما يكرهون الذين األشخاص سلوك التجاري االقتصاد ظل يف
يف تخيله ا جدٍّ يصعب الدافع هذا املال»). أجل من فقط عمله يؤدي («إنه حال أي عىل
اليشء أجل من فيه الناس يسهم التشاركي، االقتصاد ففي التشاركي. االقتصاد نطاق
أي يف األشياء. تلك صنع يهوون ألنهم أو العمل، يهوون ألنهم سواء يصنعونه؛ الذي
ذلك. يف راغبون ألنهم هناك يتواجدون فالناس السعادة. تملؤها األماكن تلك الحالني،

هناك يكونوا» أن يف «يرغبون ألنهم اكتماال؛ أكثر بصورة الفكرة نعرض حتى أو
عىل النقطة هذه بينكلر أوضح حسبما التكنولوجيا. تقدمها التي بالخيارات علمهم بعد
التباع تدعو املختلفة التقنيات لكن نتيجة.86 أي تحدد ال التكنولوجيا يكون، ما أفضل
لها قدمت والتي التكنولوجيا عىل طرأت التي التغريات عملت لقد مختلفة. سلوكيات
فإن النمو، واصلت وإذا [التشاركي].»87 اإلنتاج دور حجم زيادة «عىل هنا ها وصًفا
حافة عند تكون أن من بدًال «اللب، من جزءًا تصبح كي أمامها ممهًدا سيصري الطريق
امرئ أي قدرة من بكثري أكثر هو ما بالفعل أنجَزت ولقد تقدًما.»88 األكثر االقتصادات

مضت. سنوات عرش منذ التنبؤ عىل
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السابع الفصل

االقتصاداتاهلجينة

فتبني التشاركية االقتصادات أما جوهرها. يف املال يقبع قيمًة التجارية االقتصادات تبني
خارجها. أو اإلنرتنت شبكة عىل سواء للحياة جوهري وكلتاهما املال. متجاهلًة القيمة

اإلنرتنت. تكنولوجيا تطور مع ازدهاره يتعاظم سوف وكلتاهما
يوًما أهميته تتزايد ثالث اقتصاد ثمة االقتصاد، من النوعني هذين بني يوجد لكن
والتجارية التشاركية االقتصادات من كل عىل يعتمد الذي االقتصاد ذلك هو يوم: بعد
عىل يهيمن سوف — الهجني — الثالث النوع هذا لكليهما. قيمة يضيف والذي مًعا،
أداء أسلوب يف جذريٍّا تغيريًا يحدث سوف أنه كما العنكبوتية. الشبكة عىل التجارة بنيان

لوظيفتها. التشاركية االقتصادات
من اآلتية القيمة من االستفادة إىل يهدف تجاري كيان إما الهجني واالقتصاد
أفضل بصورة يدعم كي تجاريٍّا كيانًا يبني تشاركي اقتصاد هو أو التشاركي، االقتصاد
أكثر االقتصاد من نوعني بني الهجني االقتصاد يربط السبيلني، بأي التشاركية. أهدافه

الرابطة. تلك خالل من شيئًا وينتج منه، نقاءً أو بساطة
بني التمييز عىل حوفظ إذا إال األحوال، أي عىل تستديم، ال الرابطة تلك أن غري
ألنفسهم النظر يف بدءوا تشاركي اقتصاد يف املشاركني أولئك أن فلو االقتصاد. نوعي
أولئك أن ولو للمشاركة. استعداًدا أقل يكونون فسوف تجاري، القتصاد أدوات بوصفهم
تركيزهم من هذا يقلص ربما تشاركيٍّا، اقتصاًدا يرونه بدءوا التجاري لالقتصاد املنتمني
قيمة عىل املحافظة مدخل هو املفاهيمي الفصل عىل فاملحافظة االقتصادي. العائد عىل
يمكن ال الفصل هذا عىل املحافظة يمكن كيف سؤال عىل اإلجابة ولكن الهجني. االقتصاد

بإيجاز. تقديمها
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اإلنرتنت شبكة عىل مشوق نشاط وكل الهجينة.1 الكيانات عرص يمثل اإلنرتنت إن
نفهم أن العسري من وليس هجينًا. — يصبح ألن طريقه يف أو — الحايل الوقت يف هو

بنكلر: يوشاي وصف حد عىل لذلك. املؤدية األسباب

اثنني بني ما اقتصاديٍّا متقدمة بلدان يف يعيشون ممن نسمة مليار يملك ربما
تلك من االستفادة أجل ومن يوميٍّا. الفراغ، أوقات من ساعة مليارات ستة إىل
من يقرب مما املكونة الكاملة العمل قوة األمر يستلزم الساعات، من املليارات
املوسيقية والتسجيالت السينما صناعتي قبل من يوظفون عامل ألف ٣٤٠
أربعني ملدة يعمل سوف عامل كل أن بافرتاض املتحدة، الواليات يف بأكملهما
سنوات ثالث بني ترتاوح ملدة واحدة، إجازة عىل يحصل أن دون أسبوعيٍّا ساعة

ونصف!2 سنوات وثماني

املتأهبة هي التجارية االقتصادات فإن بالقيمة، تَِعد التشاركية االقتصادات أن لو
ال التجاري، لالقتصاد املنتمون أولئك سريى كما لكن القيمة. تلك الستغالل والجاهزة
رشاء عمليات طريق عن التشاركي االقتصاد من اآلتية القيمة من االستفادة يمكنك
أولئك سعادة عىل تحافظ أن فعليك وحسب، األصول عىل باالستحواذ االكتفاء أو عدائية
ال فهنا قبل. من سعداء جعلتهم التي األسباب ولذات التشاركي، االقتصاد يف املساهمني
طائلة. أموال جلب الحب باستطاعة كان لو حتى الطائلة، باألموال الحب رشاء يمكنك

تلك إخفاء أوًال آمل الفصل، هذا ويف الهجائن. تلك بني اختالفات هناك أن غري
تخفق حني يف الهجائن بعض نجاح وسبب كيفية عن املزيد تعلم أجل من االختالفات
نموذًجا. أيًضا هنا لدينا فإنَّ التشاركية، لالقتصادات تنتمي ويكيبيديا كانت وملا أخرى.
بتلك أبدأ وسوف منها. فرعيٍّا تنويًعا يصبح عداها ما وكل الرئيسية الفكرة هي هذه

النامية. للتنويعات أتحول ثم الفكرة

املجانية الحاسب برامج النموذج: الحالة (1)

الحاسبات. تأجري نشاط يف يعمل يونج روبرت كان املايض، القرن تسعينيات بدايات يف

يونيكس». «نيويورك أسماها صحفية نرشة حرر ملرشوعه، زبائن لجلب اتبعها وكوسيلة
وبالتايل (املرتقبني)، لعمالئه أهمية تشكل أن يمكن مواضيع أي تغطي النرشة كانت
جميع عىل أطرح أن عيل «كان قراءته. زبائنه يفضل ما بدقة يفهم أن عىل حريًصا كان
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كربيات تغطيه وال تقرءوه أن تريدون الذي «ما السؤال: ذلك املستخدمني فئات أفراد
الحني ذلك يف فيه التفكري أمكنهم الذي الوحيد اليشء كان حاليٍّا؟» الكمبيوتر مطبوعات

املجانية.» الربامج
فاستقل املجانية. الحاسب بربامج املعرفة من شيئًا يكتسب أن يونج قرر وهكذا
تلك منه تأتي الذي املصدر عن «يسأله كي ستُلمان بريتشارد والتقى بوسطن إىل قطاًرا
التي تلك [تشبه] خطوًطا يستخدم [ستُلمان] «كان اكتشفه. مما يونج وذهل املادة.»

احتياجاتهم».» حسب ومهندسني مهاراتهم حسب مهندسني «بني تصل
لست إنني لتوه. برلني سور تهاوى وقد رأسمايل، «أنا لنفسه: قال أنه يونج يتذكر
الربامج هذه أمر ينىس أن يونج وقرر يستمر.» سوف النموذج هذا أن من يقني عىل
بأن يونج آمن املجانية» الربامج [لهذه] اقتصادي دعم وجود بعدم علمه «ومع املجانية.
بمرور لألسوأ إال يسري لن األمر «هذا بأن ذلك وبرر بحر». يف «قطرة سوى ليس هذا كل

الزمن.» مرور مع لألسوأ الشيوعي النظام تطور مثلما الوقت
التي املوازية األمور من العديد يف الحال كان مثلما أنه رأى ما رسعان يونج أن غري
املجانية الحاسب برامج فمنظومة تماًما. املوازي التاريخي خطه يُفلح لم ماركس، رآها
ظلت خاللها، أراقبها ظللت التي شهًرا والعرشين األربعة مدار «عىل لألسوأ. تتجه لم
البذرة تلك ومن حاًال. أحسن البذرة صارت لقد األفضل. نحو تحسن يف املنظومة هذه

بها.» املنتفعني عدد وازداد املوجهات. من أكرب عدد خرج
الحاسب برامج مستخدمي أهم من بعٍض إىل التحدث عىل يونج املفاجأة تلك حثت
العينة أفراد بني من كان كهذا. نجاح تحقيق وراء السبب اكتشاف أجل من املجانية
فاليت» سبيس «جودارد بمركز يعمل كان الذي ستريلنج، توماس د. هذا بحثه يف
ستريلنج، مع حواره وخالل واشنطن. العاصمة حدود خارج يقع الذي الفضاء، ألبحاث
برامج لنجاح أدت التي األسباب من وكبرية متنوعة مجموعة عىل وهلة ألول يونج تعرف
يكتب بيكر»، «دون واسمه ستريلنج، لدى العاملني املوظفني أحد كان املجانية. الحاسب
املجانية الربامج أن يعتقد بيكر كان مجانًا. باستخدامها يرخص وكان إيثرنت موجهات
كان ستريلنج لكن اإليثاري». «االقتصاد من جزء أنه يعتقد وكان الذات» «إنكار من نوع
بالفعل «حسنًا، ستريلنج: «قال الحوار يف دار ما يل يونج روى وحسبما مختلف. رأي له
وقت حساب عىل املوجهات تلك يكتب أنه الواقع لكن الطريقة. بهذه التفكري يهوى دون
كانت ستريلنج، نظر وجهة من راتبه».» شيك له يحرر من أنا ولست جودارد، مركز
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ذي يشء عن يتنازل كان «لقد املقايضة. اقتصاد من جزءًا هذا كان بسيطة: الحكاية
بكثري.» أكرب قيمة عىل املقابل يف ويحصل نسبيٍّا، ضئيلة قيمة

غامضة. روح وجود عىل تعتمد التي اآلراء يف يرتاب إنه براجماتي. شخص يونج
يشء يوجد ال علمي، حد «عىل «مجتمع». من تجئ لم املجانية الربامج إن يل قال وقد
من «الرهط وهذا مشرتك.» اهتمام ذوي الناس من رهط ببساطة إنهم مجتمع. اسمه
يف «رغبة بينهم؛ يجمع واحًدا أمًرا هناك أن غري بأكملها». «اإلنسانية يمثل الناس»
هذا بأفراد أدت الرغبة وهذه النجاح.» يحقق املصدر مفتوح حاسب برنامج مشاهدة

التشاركي. االقتصاد بهذا ينتفع تجاري كيان فكرة تقبل إىل «الرهط»
وستزول، موضة مجرد تكن لم املجانية الربامج بأن مقتنًعا يونج صار أن وبعد
سبيل عن يبحث بدأ جديد؛ من لينني إحياء عىل يعتمد ال نجاحها أن ذلك، من واألهم
يف أنه أعلم كنت ألنني ما منتج عن أبحث «كنت لينُكس. عىل يعتمد تجاري نشاط لبناء
الواليات يف حاسوب كل داخل النظام بهذا ينتهي سوف بلينُكس، لالهتمام نمو وجود
أن أفضل كنت يل. منافسة الحاسبات هذه كل تكون أن يف راغبًا أكن لم … املتحدة

حرصيٍّا.» عليها الحصول يمكنني منتجات عن أبحث كنت لهذا عمالئي. من يكونوا
إيوينج كان إيوينج. مارك اسمه معه رشيًكا ليكون شاب مستثمر عىل يونج عثر
بعد أنه غري لينُكس. نظام عىل تعمل برمجية أداة ابتكار عىل الوقت من فرتة منذ عاكًفا
طبعة وجود ا حقٍّ إليه حاجة يف العالم كان ما أن استنتج املحبط، االبتكار من شهور
ِرد ذلك بعد أسماها التي األفضل، الطبعة تلك بناء يف رشع وهكذا لينُكس. من أفضل
به. فاتصل إيوينج برمجيات عن يونج وسمع الحمراء». القبعة «لينُكس أو لينُكس هات
نسخة. ثالثمائة حوايل أي التجريبية، برامجه من يوًما تسعني إنتاج رشاء عليه وعرض
الهاتف، خط من اآلخر الطرف عند القبور صمت هناك «كان حدث: ما يونج يل رسد
كان لقد نسخة. ثالثمائة تصنيع مسألة يف فقط يفكر كان أنه مارك من فهمت وأخريًا
ما عىل نموذجيٍّا مثاًال لتكون هات، ِرد مؤسسة ولدت وهكذا السماء.» صنعته توافًقا

الهجني. االقتصاد أسميه
للغاية، بديهيٍّا يبدو يشء من األقل، عىل يونج نظر وجهة من هات، ِرد نجاح جاء
يجربوا لم الناس من مزيًدا أن كيف لتحرينا فعًال تحقق أن وبعد اآلن فكرنا لو إننا حتى
جعلت املجانية الربمجيات مجال يف تعمل التي الرشكة هذه أن اليشء: بنفس القيام
مكونات خلط للينُكس أخرى توزيعات حاولت املصدر. مفتوحة برمجياتها بالفعل
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اسرتاتيجية هي املثال سبيل عىل تلك كانت لها. مملوكة بمكونات املصدر مفتوحة
تنافس أن هات لرد يمكن الذي الوحيد السبيل أن فهم يونج أن غري «كالديرا».
تستطيع ما يفوق شيئًا عمالءها تمنح أن ميكروسيستمز صن أو مايكروسوفت به
كود عىل تماًما املجاني الدخول إمكانية تحديًدا، وهو لهم؛ تقديمه صن أو مايكروسوفت

الربنامج.
من املهندسني بعض مع دار حواًرا ووصف مبكر. توقيت يف النقطة هذه يونج أدرك
يستخدمون كانوا أنهم علم عندما يونج ودهش ديوك. يف ُعِقد مؤتمر يف ِبل ساوثويسرتن
السبب. عن وسأل ِبل، ساوثويسرتن لصالح مركزية تحويل محطة إدارة يف لينُكس

الرصاحة: بالغ يونج، رسده حسبما ردهم وكان

أو إس» أو «صن تشغيل نظام استخدمنا إذا خياًرا. نملك ال أننا مشكلتنا
لشهور االنتظار علينا لزاًما سيكون فإنه ما، عطل وحدث تي» «إن ويندوز
إذا أما أجلنا. من إلصالحه مايكروسوفت أو صن من أحد يصل أن إىل
ا. حقٍّ ا ملحٍّ عالجه كان لو بأنفسنا إصالحه من نتمكن فإننا بلينُكس، استعنا
ملورد الزمني الجدول حسب ال الزمني، جدولنا حسب إصالحه يمكننا وهكذا

عشوائي.

الوصول من نوًعا هنا النفع وكان «الخصائص». بيع ال «املنافع» بيع هو املدخل كان
تقديمها. تستطيع املجال هذا عىل مهيمنة أخرى رشكة هناك تكن لم لربمجيات

مكانًا العالم جعل بهدف املجال هذا يونج يدخل لم «هجني». رشكة هات رد إذن
جعل إذا حال أسعد يف يكون أنه أعلم فأنا بالرجل، معرفتي وبرغم عليه، هو عما أفضل
أن غري املال. يجني كي املرشوع هذا بدأ يونج ولكن عليه. هو مما أفضل مكانًا العالم
اآلالف يستمر أن النجاح، تحقيق هات لرد خالله من يمكن كان الذي الوحيد السبيل
ورشكته هو كان يو/لينُكس. إن جي تشغيل نظام تطوير يف — مجانًا — املساهمة يف
سبيل من هناك كان ما أنه غري النظام. هذا سينتجها التي القيمة من االستفادة بصدد
الربمجيات. أكواد من إسهاماتهم تقديم طواعيًة املساهمون هؤالء واصل إذا إال لنجاحهما
وتحاول هات رد مثل للربح تهدف رشكة تأتي عندما أنه بالفعل املرء يتخيل ربما
«قضية يطرح ربما البعض فإن املجانية، الربمجيات حركة وراء من كبرية قيمة تحقيق
يكون فمن كمربمج)، الكبري اسمه له كان (الذي جانبًا إيوينج مارك نحينا إذا العدالة».
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الربمجيات مربمجي يرغم الذي وما لينُكس؟ وراء من أمواًال يربح لكي هذا يونج روبرت
إذ فحسب؛ مبارش غري بشكل هذا كان لو (حتى لحسابه العمل يف االستمرار عىل املجانية
املاركيس اعتقاد كان ماذا كذلك)؟ العمل عىل الحصول يف حرٍّا كان آخر شخص أي إن
عن «وماذا عمله؟ استغالل بشأن األقل) عىل يونج نظر وجهة (من ستُلمان األصيل

النحو. هذا عىل السؤال يطرح أن املرء يتخيل ربما العامل؟» املربمج
كانت أنه الهجني، االقتصاد عمر بواكري من الفرتة تلك يف تشويًقا األكثر أن غري
ينبغي كندي شخص كان إن مسألة مجرد من أكثر الحركة تواجه أكرب قضايا هناك
ال. أم بدايته يف يزال ال الذي لينُكس نظام يف االستثمار مخاطرة باتخاذ له السماح
لم ما شيئًا تحقق لن املجانية الربمجيات بأن عام إدراك وجود يف األكرب القضية تمثلت
الخطوط عند تتعاىل األنني أصوات كانت وبينما هنا، ومن مؤازرتها. يف الرشكات تبدأ
الهجائن تلك إليقاف حملة الرئيسية املجانية الربمجيات مؤسسو يشن لم الجانبية،
الربنامج أن وطاملا — ما لجهة مملوًكا ليصبح يتحول لم العمل أن فطاملا الناشئة.
تورفالدس لينوس وال ستُلمان يعرتض فلن — للحرية»3 الكامل باملعنى ««حرٍّا» ظل
لقد املجانية. الربمجيات دعم إمكانية من للتأكد الوحيد السبيل هو هذا كان األمر. عىل
املال جني حرية أن والحق مكان. كل يف املجانية الربمجيات لنرش فعالة طريقة كانت
هناك أن فلو الحريات. من سواها شأن مقبولة «حرية» كانت الربمجيات هذه باستخدام
يل رشح ما وحسب فإنهم، «االستغالل»، أشكال من الشكل هذا عىل بشدة اعرتضوا أناًسا
البداية من للمساهمة ميالني غري كانوا «ربما «أباتيش»، مؤسيس أحد بيليندورف بريان
أوقات أو التطوعي وقتهم يضيعوا أال ورأوا السوق عن بجانبهم نأوا ربما حر، مصدر يف

الربمجيات.»4 كتابة يف فراغهم
،[١٩٩٦] ويفرز وكود ،[١٩٩٥] فورس لينُكس بعدها (ومن هات رد ولدت وهكذا
وان ولينُكس ،[١٩٩٨] وماندريفا ،[١٩٩٨] كري ولينُكس ،[١٩٩٦] كورب وتايمسيس
لينُكس بروجيني ومؤسسة ،[١٩٩٩] للربمجيات لينُكس بلوبوينت ومؤسسة ،[١٩٩٨]
ولينسباير ،[٢٠٠٠] ووينفورلني ،[١٩٩٩] للربمجيات ومونتافيستا ،[١٩٩٩] للنظم
من كاملة بيئة إنها الحرص). ال املثال سبيل عىل ،[٢٠٠١] وزاندروس ،[٢٠٠١]
كان القيمة. صنع يف التشاركي االقتصاد من االستفادة بهدف صممت التجارية الكيانات

اإلنرتنت. عىل الهجينة الكيانات ألهم ميالًدا ذلك
واالقتصاد التجاري الكيان بني تحقيقه يجب دقيق توازن يوجد هات، رد توضح كما
الذي األسلوب بسبب لها املجتمع والء عىل املحافظة يف هات رد نجحت لقد التشاركي.
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البناء لآلخرين أمكن الذي التطوير ودعمت الرتخيص؛ رشوط احرتمت لقد به. ترصفت
فريق من ٪٥٠ عىل يزيد ما عمل ما، نقطة عند يونج، تقديرات حسب أنه والحق فوقه،
ونظم هات رد من كل ومنحت هات،5 رد لصالح املركزية النواة يشكل الذي التطوير
جي ملجتمع املنتمني من كثريين أن كما ترافولدز.6 للينُكس أسهم خيارات لينُكس فا
خطوات الرشكة وخطت الالئق، السلوك ماهية فهم عىل هات رد ساعدوا يو/لينُكس إن
املجتمع فهم الناجح للتهجني العنارصالرئيسية من إن الئق. سلوكها أن من للتأكد جبارة
من االستفادة عىل األقدر أولئك الفئة لتلك سينضمون من أنجح يكون وسوف وأعرافه.

جاد. عمل إىل األعراف لتلك الوالء تحويل طريق عن األعراف تلك
كانونيكال تدعى رشكة النموذج ذلك عىل تشويًقا الحديثة األمثلة أكثر ولعل
اسمها لينُكس يو إن لجي تابعة أخرى تجارية عالمة يدعم تجاري كيان وهي املحدودة،
شاتلوورث، مارك األعمال رجل ٢٠٠٤ عام أنشأها التي أوبونتو تهدف لينُكس. أوبونتو
منصبٍّا اهتمامها كان االستخدام.» حيث من انتشاًرا لينُكس نظم «أوسع تصبح أن إىل
من عدًدا بنفيس (جربت السهولة. الشديدة املكتب سطح توزيعات عىل األمر بادئ يف
الرشكة وتأمل سهولتها.) يف بكثري تفوقها تلك وكانت لينُكس. تطبيقات تثبيت عمليات
الحاسب مستخدمي من أكرب عدًدا سعرها) عن (ناهيك توزيعها وجودة سهولة تدفع أن

لينُكس. أوبونتو استخدام نحو
املجتمع. بأيدي واملطورة املوجهة أوبونتو وراء من الربح جني إىل كانونيكال ترمي
يجري التي الظاهرة بتلك «افتتن إنه القائل وهو رؤيتها، ملهم هو شاتلوورث وكان
التعاون هذا ويتم باملراجعة.»7 قوي تحكم مع مشرتكة رقمية سلعة حول تعاون فيها
مجتمع. أفضل امتالك طريق عن «تتميز أن كانونيكال وتنوي ما. مجتمع خالل من
أوًال املعقولة األمور فيها تقع التي املجموعة تكون وأن معها، العمل يف األيرس تكون وأن
به.» نقوم ملا املطلق الجوهر هو «املجتمع شاتلوورث: يل قال غريها.» من أرسع وبوترية

كانونيكال. مرشوع ضمن اآلن املتعاونني من «اآلالف» وهناك
أشياء ثالثة هناك شاتلوورث، يرشح حسبما التعاون، لذلك النجاح يتحقق وحتى
من يستحقه ما املجتمع تمنح أن عليك أن أوالها: املجتمع؛ يف تتوافر أن يجب األقل عىل
السلطة بالفعل املجتمع تعطي أن أي «املسئولية»؛ تمنحه أن عليك أن وثانيها: «احرتام».
الفرصة للناس قدمت أنك حقيقة الحرتام مستعدٍّا تكن لم «فإذا يملكها. أنه تزعم التي
فريًقا تصنع لكي أمامك سبيل من فما … القيادة مقعد ويعتلوا جهودهم، تُستثمر لكي

البنيان.» قوي
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الشعور الناس «تمنح أن عليك أن املطاف: نهاية يف أهمها هو يكون وربما وثالثها،
أن املمكن من املجانية الربمجيات عىل القائم املجتمع هذا معنى.» له يشء من جزء بأنهم
ومهم كبري يشء من جزء بأنهم «يشعرون املجتمع هذا يف فاملساهمون بسهولة. ينهار
بالفعل كانوا التي األمور عىل يركزوا أن لهم متاًحا صار أنه يشعرون إنهم … وجميل

ُمْرٍض.» أمر وهذا عليها. الرتكيز يريدون
الناجحة املشاريع كافة بني تجمع مشرتكة سمة شاتلوورث، اعتقاد حسب هذه،
أناًسا «لوجدت املثال سبيل عىل ويكيبيديا» إىل «نظرت إذا ما. مجتمع عىل القائمة
للمعرفة مستودع لبناء العون يقدمون إنهم ما: يشء من جزء بأنهم بصدق يشعرون
مكتمل حافز عىل أنت تحصل مثلما تماًما مكتمل، حافز إنه مذهل. أمر وهذا اإلنسانية،

املجانية.» الربمجيات يف
اسمه بيشء يؤمن لم يونج أن تذكَّر هات. رد رؤية عن مختلفة شاتلوورث رؤية إن
النطاق هذا يف أنه غري لها. بالنسبة جوهري يشء املجتمع فإن أوبونتو أما «مجتمع».
يمكننا بيشء، اآلخر البعض يرتبط ال بينما ما بيشء بعضها يرتبط التي الدوافع، من
منشأ هو فالتنوع الهجني. االقتصاد سينتجه مشوق بخليط شعور عىل الحصول يف البدء

التنوع. ذلك يخلقه الذي الغموض بسبب يزدهر وهو قوته؛

املجانية الربمجيات بعد ما (2)

الكيانات فيه تحقق والذي الهجني، االقتصاد عىل النموذجي املثال هي املجانية الربمجيات
يف أنه غري تشاركي. اقتصاد وراء من مثال) سوى هات رد (ليست ما قيمة التجارية
هي ليست املجانية الربمجيات أن الواضح من التشاركي، واالقتصاد ويكيبيديا حالة
األخرى، األمثلة بعض عىل الضوء بعض نلقي سوف القسم هذا ويف الوحيد. الهجني

الخليط. هذا يضمها التي النكهات من وغريها
وبأهمية بالتنوع إقناعك هو املطاف نهاية يف هديف ألن الالئحة هذه يف اإلطالة تعمدت
تبني الهجائن فبعض فئات. إىل األمثلة تلك قسمت أنني غري املرشوعات. من الفئة هذه
وسنبحث مجتمعات. يبني الثالث والبعض تعاونيات، يبني والبعض مجتمعية، فضاءات

دوره. يف منها كالٍّ
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املجتمعية الفضاءات األول: النوع (1-2)

أماكن أي مجتمعية؛ فضاءات بناء يف تقنياته استخدمت لإلنرتنت، األوىل البداية منذ
إن االهتمامات. يف أو املعلومات يف فيتشاركون بينهم، فيما الناس فيها يتعامل افرتاضية
التي فالرشوط التشاركي: باالقتصاد تتعلق ألسباب ذلك يفعلون مًعا املتعاملني هؤالء
أو يجوز قد التعامل دوافع أن برغم التجارة، عنارص من خالية بموجبها مًعا يتعاملون

بتجارة. ترتبط أن يجوز ال
وهناك ناجحة. تجارية مرشوعات إىل املساحات تلك تحويل استطاعوا من قليلون
االقتصاد أنواع أحد عىل أمثلة والنجاحات الجهود تلك وتعد يحاولون. يزالون ال عديدون

الهجني.

دوجسرت

بصورة غريَّ لكنه العالم، تغيري إىل يسعى ال هجني بمرشوع متواضعة بداية نبدأ دعونا
(ولن الحميمة عالقاتهم بفضل ببعض بعضهم الناس ارتباط سهولة مدى من جذرية
«هواة بناه بنفسه، يرشح وحسبما دوجسرت، موقع إن األليفة. بكالبهم «هوسهم») نقول
ذوات بتبادل معنيٍّ تطبيٍق يف راغبني كانوا الذين الكمبيوتر ومهووسو الكالب تربية
التي املواقع أرسع صار ،٢٠٠٤ يناير يف انطالقه ومنذ للكالب.» بالفعل مخصٍص األنياب
«يرسل صار ٢٠٠٧ عام ففي اإلنرتنت. شبكة عىل نموٍّا األليفة الحيوانات هواة يقصدها
املوقع عىل صورهم َلت ُحمِّ أليف حيوان ألف ٣٠٠ عىل يربو ملا صورة مليون ١,٥ من أكثر
صفحة مليون ١٧ من أكثر وكاتسرت دوجسرت موقعا ويرسل عضو؛ ألف ٢٦٠ ِقبل من
املبوبة، اإلعالنات «منتديات، أبواب املوقع ويقدم زائر.» مليون نصف من ألكثر شهريٍّا
وعنونة بلس، ودوجسرت املخالب، بعض أعطني خاصة، رسائل للتدليل، هدايا مذكرات،
وشبكة األليفة، الحيوانات صديقة والسياحة موضوع، ذات ونزهات الفوتوغرافية، الصور
املجتمعي الفضاء هذا يجعل بحيث مصمم واملوقع األليف.» الحيوان شخصية تحديد

اإلنرتنت. شبكة عىل األليفة للحيوانات الرئيس املركز
خالل من بذاته ذاته يدعم املجتمعي فالفضاء مجانًا. العمل بهذا دوجسرت يقوم ال
مبلغ من عائده يقرتب أن املرجح من فإن املجتمع، هذا حجم علمنا فإذا اإلعالنات.
توظيفهم يمكن الناس من عدًدا «أن معناه العائد هذا أن غري سنويٍّا.8 دوالر ألف ٢٧٥
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«سوف فإنه النحو، هذا عىل ذاته تمويل عىل قادًرا املوقع كان وملا املوقع.» هذا بواسطة
يدور الذي والحوار العاطفة من املوقع ينتفع ثم ومن الناس.»9 من أكرب عدد حياة يمس

هجني. اقتصاد إنه املوقع. يعول عائًدا يحقق لكي األليفة الحيوانات حول

اإلنسان» السالم، «أعجبني، كريجزليست:

املبوبة» و«اإلعالنات عليه. تعيش الذي القوت املحلية الصحف ملعظم اإلعالنات تمثل
«تحصل التقديرات، ألحد فطبًقا اإلعالنات. هذه بني من للعاب وإسالة إغراءً األكثر هي
اإلعالنات من اإلعالن من اإلجمايل دخلها من ٪٣٧ عىل األمريكية والجرائد الصحف
إيرادات «تشكل ذلك: من أعىل الرقم هذا يكون الكربى، الصحف ويف املبوبة.»10
وأكثر الكربى الصحف إعالنات إيرادات إجمايل من ٪٤٣ من يقرب ما املبوبة اإلعالنات

اإليرادات.»11 إجمايل ثلث من
ُقدِّم ذلك. كل بتغيري كفيلة كانت خدمة تقديم يف نيومارك كريج بدأ ،١٩٩٥ عام يف
فرانسيسكو سان عىل يقترص مجتمعيٍّا موقًعا باعتباره البداية يف كريجزليست موقع
وحتى املساكن تأجري من بدءًا يشء كل عن إعالنات وضع للناس يمكن حيث فحسب؛
١٩٩٩ عام تجارية مؤسسة وصار رسيًعا. املوقع حجم كرب الجنسية. الخدمات تقديم
عدد وزاد ،٢٠٠٠ عام املتحدة بالواليات مدن تسع إىل ليصل نشاطه توسع وبعدها
.٢٠٠٣ عام أخرى مدينة عرش وأربعة و٢٠٠٢، ٢٠٠١ عامي يف أخرى أربعة املدن
جميع يف مدينة أربعمائة من أكثر يف كريجزليست هناك صار ،٢٠٠٦ نهاية وبحلول
٪١٩٥ إجماال بلغ عليها االطالع حجم يف نمو نسبة الصفحة وحققت العالم،12 أنحاء
عدد حيث من املتحدة الواليات يف موقع تاسع كريجزليست يعد واليوم، العام. ذلك يف

باكماسرت.13 جيم باألساس إدارته شئون عىل ويقوم زواره،
أساليبه يف حقيقيٍّا تغريًا مطلًقا يتغري لم فإنه للموقع، الواسع االنتشار برغم أنه غري
يشء إىل أقرب يبدو أنه لدرجة البساطة، بالغ — بدء ذي بادئ — فتصميمه الرئيسية.
فالش. تطبيقات باستخدام مقدمة وال خالبة، جرافيكس رسوم توجد فال املايض. من
كل األزرق، باللون نص عليها شاشة لك تظهر كريجزليست، موقع عىل تدخل وعندما
رشيط وعىل فيها. راغبًا كنت ربما التي األشياء تحوي ما فئة مع رابط عن عبارة به كلمة

السالم. عالمة عن عبارة املوقع عىل الدالة األيقونة تجد متصفحك، يف املوقع عنوان
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املوقع، نجاح ومصدر مجتمعية». خدمة يكون «كي أصًال موقعه نيومارك أطلق
به نقوم ما يروا أن الناس «باستطاعة إن تقول حقيقة األقل، عىل هو اعتقاده حد عىل
من كل يف املتابعة تلك وتكون ذلك.»14 يتابعوا وأن مجتمعية] خدمة [تقديم بالفعل
بما مستخدميه تذكر إنها الكثري. املوقع بساطة تحكي أخرى، ومرة واملضمون. الشكل
تناقض يف البساطة تلك وتقف تجاري. غري كان عندما مىض فيما اإلنرتنت عليه كان

العنكبوتية. الشبكة عىل األخرى املواقع معظم يميز الذي الشديد التعقيد مع حاد
بأن اإلحساس تقوي «املجانية» وهذه مجاني.»15 املوقع محتوى من ٪٩٩» ثانيًا:
ملا مغاير أسلوب يف بينهم، فيما املعلومات «يقايضون» أو املعلومات، يتبادلون الناس
أو — املعلومات يف «التشارك» من يمكِّنهم كريجزليست إن التجاري. االقتصاد يف يتم

كريجزليست. مجتمع يف أفراًدا باعتبارهم — االحتياجات أو الرغبات
املسئولية من يشء نقل طريق عن باملجتمع اإلحساس هذا كريجزليست يقوي ثالثًا:
موقع عىل للبقاء استحقاقه حيث من املحتوى عىل الحكم فسلطة املستخدمني. إىل
«إننا يل: ذلك نيومارك رشح وحسبما املجتمع. أيدي يف األول املقام يف هي كريجزليست
آخرون معك اتفق وإذا بعالمة، تمييزه يمكنك خطأً، شيئًا وجدت إذا «حسنًا، نقول:
الثقة تلك تجاه حقيقية بإيجابية الناس ويتجاوب تلقائية.» بصورة يُزال فإنه ذلك، يف

فيهم.» املوضوعة
عىل يشء كل ليس أنه الهجني: هذا نفهم كي تشويًقا واألكثر الرابعة، النقطة
أخربني حسبما وتكراًرا مراًرا وأكد بجالء، أوضح املوقع أن فرغم مجانيٍّا. كريجزليست
— اإلعالنات من فئتان هناك فإن طائلة»؛ ثروة لجني نهدف ال «إننا نيومارك: كريج
— نيويورك مدينة يف الشقق وإعالنات مدينة، عرشة إحدى يف الوظائف عن إعالنات
مؤسسوه ويجني الدعم، عىل املوقع بقية يحصل الدخل، هذا ومن مجانًا.16 تعرض ال

الربح.
يظل أن يشرتط ال وهو التجارة. من خالية بمنطقة يطالب ال املجتمع فإن ثم، ومن
وهو باقيًا. يظل املجتمع فإن متواضًعا، الطلب ظل طاملا األقل فعىل فقراء. أصحابها
سنويٍّا، دوالر مليون ٢٠ من بأكثر يقدر «إذ ا؛ حقٍّ كبري كريجزليست إيراد أن برغم يبقى
الرشكة لتلك الصغر متناهي الحجم االعتبار يف الوضع مع للغاية، طيبة ربح هوامش مع

الخاصة.»17
تكشفها فعيل بمجتمع أشبه ا حقٍّ يبدو املجتمعي» «املوقع هذا كان إن مسألة إن
عىل عنها، التحدث أو بها، القيام املالئم من أن الناس يعتقد التي األشياء أنواع جزئيٍّا
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غري هذا. مثل كتاب يف ترديده يمكنني ال األشياء تلك من البعض كريجزليست. موقع
مجتمع تجاه الناس يحسه عما مهم يشء عن إشارات رصاحة يف يطلق البعض أن

كريجزليست.
كاترينا رضب فور كاترينا. إعصار كارثة تجاه املوقع استجابة مثًال عندك خذ
اهتمامه ووجهوا املوقع، عىل فعليٍّا أورليانز نيو كريجزليست مستخدمو استوىل للبالد،
«أعلن نيومارك: أخربني وحسبما الكارثة. مواجهة عىل كاترينا ضحايا مساعدة نحو
رأيتم هل «مهًال، الناس: واألرسة األصدقاء وسأل فيه. صاروا الذي املوقع عن الناجون
الناجني، إلقامة مساكن يعرضون الناس بدأ للغاية، قصري بوقت بعدها ثم وكذا؟» كذا
رضب من أيام ثالثة وبعد الناجني.» عىل وظائف يعرضون الناس بدأ بيومني، وبعدها

أورليانز: لنيو كاترينا

جميع من عرض ٢٥٠٠ من أكثر أورليانز نيو كريجزليست صفحة عرضت
حياة «ابدأ بني ما ترتاوح اإلعصار، لضحايا املجاني لإلسكان البالد أنحاء
بمدينة فسيحة شقة يف أريكة عىل «اسرتح إىل كاروالينا» ساوث يف جديدة
يف كهذا حيويٍّا دوًرا اإلنرتنت شبكة لعبت أن قبل من يحدث لم … نيويورك»

وطنية.18 كارثة أعقاب يف املعلوماتي الفراغ ملء

كرونيكل»: فرانسيسكو «سان رواية بحسب

بريدية، بطاقة يف إيجازها يمكن إنه حتى للغاية قصرية قصرية، الرسالة إن
أفراد أربعة من «أرسة ا. ردٍّ منتظرة اإللكرتوني الفضاء داخل عالقة تظل إنها
بسيارتها إليك الوصول يمكنها هذا، يف وراغبة املساعدة لتقديم مستعدة
نهتم إننا هللا، بارككم ألباكريكي، يف هنا للبقاء احتجت طاملا ابق لتوصيلك،
وال — مبوب إعالن ٢٠٠٠ من أكثر من واحد هذا نيل.» وليزا هوارد بأمركم.
املجتمعات من شبكة وهي كريجزليست، عىل وضعت — تصاعد يف الرقم يزال
منازلهم فقدوا ألناس مجانيٍّا مؤقتًا تعرضإسكانًا باإلنرتنت، متصلة الحرضية
ظهرت جديدة فئة تحت القائمة عىل العثور ويمكن … كاترينا إعصار يف
إغاثة، ملوارد قوائم عىل كذلك تحتوي والتي — كاترينا إغاثة — املوقع عىل
ومواصالت، مفقودة، أليفة وحيوانات مؤقتة، ووظائف مفقودين، وأشخاص

ومتطوعني.19
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كريجزليست امتداح ليست القصة هذه رسد وراء من طرحها أود التي النقطة
بالفعل: واضًحا صار ما عىل الضوء إلقاء وإنما املديح). من ملزيد بحاجة (وكأنه
من كان أنه حقيقة يف تشاركيٍّا» «اقتصاًدا باعتبارها كريجزليست موقف انعكس لقد
للناجني العون يد يقدم كي املرء إليه يتوجه مكانًا بات املوقع هذا أن للجميع الواضح
ويكيبيديا زوار عدد كان أكرب. حضور ذات مواقع شك دونما هناك كانت كاترينا. من
يكن لم ويكيبيديا قدمته الذي املعنى لكن كريجزليست. زوار عدد من أكرب يوم كل
بكثري أكرب حضور له كان كالهما وجوجل ياهو املعرفة. كان وإنما االجتماعي، النشاط
بأن شعوًرا تخلق أن الصعب من سيصبح كان لكن ويكيبيديا. أو كريجزليست من
وال التجاريني. العمالقة بأولئك النشاط ربط طريق عن املجتمع من استجابة كانت هذه
باملواقع لالستعانة الناس لجوء عدم وراء السبب رشح يف الوقت إلضاعة بالطبع داعي
أننا لو للرثاء يدعو الحكومة فحال الخري، هذا عمل يف اإلنرتنت شبكة عىل الحكومية
كريجزليست إىل املجتمع ينظر كيف نرى إننا للمجتمع. ملهًما تكون أن منها انتظرنا
طارئة، لنجدة الحاجة ظهرت وعندما بكريجزليست. املجتمع استعان كيف نشاهد عندما

املجتمع. رسائل يعرض الذي البسيط املوقع هذا من البديهي الرد جاء
عىل اإلنرتنت من الوحيد الفعل رد كريجزليست موقع يكن لم الحال، بطبيعة
«مرشوع اللقب ذلك يستحق الذي املوقع ولعل أهمية. أكثرها هو كان وال كاترينا.
بأيدي بالكامل املرشوع هذا بني لقد جايلهوف. ديفيد أنشأه الذي املفقودين» عن البحث
من أكثر استضاف حيث التشاركي؛ لالقتصاد استثنائي توضيحي عرض يف متطوعني
نجاح أن غري مبارشًة.»20 اإلعصار أعقاب «يف كاترينا بضحايا متعلقة بحث عملية مليون
كريجزليست أهمية إن كريجزليست. جانب من تقصري وجود معناه ليس جايلهوف
ذلك جعل حسن بالء من املوقع أباله فما منه. البداية كانت الذي املكان كونه من تأتي
يف به االستعانة املنطقي من صار بحيث الكايف؛ بالقدر اجتماعيٍّا موقًعا التجاري الكيان

أمريكا. أصابت التي ذلك) بعد (والحكومية الطبيعية الكوارث أكرب ضحايا مساعدة
االحتفاظ كريجزليست خاللها سيستطيع التي الفرتة بطول الجزم املستحيل من
األبد. إىل عليها سيحافظ أنه أراهن تجعلني بنيومارك ومعرفتي الطيبة. السمعة بتلك
اآلن، يهمنا ما لكن الناس، طباع من املؤسسات تغري وأحيانًا تتغري، املؤسسات أن غري
نيومارك كيان التجاري. الكيان هذا يف بارًزا أمًرا التشارك يجعل ما فقط نستخرج أن
هذا عىل للحفاظ السبل أفضل يخص فيما وحدسه حققه. ما عىل يُحسد وال هجني

يخطئ. ال صائب حدس املجتمع
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فليكر

لعبة بناء يف يرغبان أنهما فيك وكاترينا برتفيلد ستيوارت قرر الثالثة، األلفية بداية مع
وكانت الفشل. أصابهما ثم أبًدا»، تنتهي ال التي «اللعبة تسمى مًعا أشخاص عدة يلعبها
أدركا أن فبعد الروعة). بهذه «الفشل» من نتمكن جميًعا (ليتنا هذا فشلهما نتاج فليكر
يف املوقع أطلقا الصور، لتبادل رائًعا موقًعا يصنع أن يمكن ابتكراه الذي الربنامج أن

.٢٠٠٤ فرباير
لديه. مسجل مستخدم ألف ستني من أكثر املوقع لدى كان سبتمرب شهر بحلول
كان ،٢٠٠٦ ديسمرب ويف مستخدم. ألف أربعمائة الرقم هذا تجاوز أشهر، بستة وبعدها

فليكر.21 يف مسجلون مستخدم ماليني خمسة هناك
عام ففي اإلنرتنت. عىل صورهم وضع من الناس يمكِّن موقع أول موقعهما يكن لم
تصوير خدمة وهي «أوفوتو»، موقعهما محسنني وقمران جانسكي ليزا بدأت ،١٩٩٩
.٢٠٠١ عام أوفوتو موقع عىل كوداك رشكة واستحوذت اإلنرتنت، شبكة عىل فوتوغرايف
كان بحتًا. تجاريٍّا كان كوداك موقع أن غري أوفوتو. بناء عىل املاليني كوداك أنفقت
شريتات تي رشاء أو ألبومات، رشاء أو فوتوغرافية، صور رشاء عن عبارة كله نشاطه
الذي تماًما املنطق بنفس املجتمع يشجع املوقع كان الفوتوغرافية. صورتك عليها طبعت

املجتمَع. التجارية املراكز أحد يف يقع الذي كوداك متجُر به يشجع
أفراد من بعًضا أعرف كنت الخربة. نقص نتيجة أوفوتو لدى اإلخفاق هذا يكن لم
يف يعملون وكانوا النجاح، مقومات يملكون كانوا بريكيل، يف البداية تلك أثناء الفريق
بها الالئق املوقع إىل وصولها مسرية ولكن بها، الالئقة املكانة يف أوفوتو يجعلوا كي كد
التشاركي، املجتمع فكرة كوداك تتفهم لم كوداك. يف النفوذ أصحاب قبل من قوِومت
تحتفي اللعاب لها يسيل إعالنات إنتاج يف بارعة بها التسويق إدارة كانت وإن حتى

احتفاء. أيما بالرشكة
كان وإنما التجارة، تيسري الهدف يكن لم األول، يومه فمنذ مختلًفا. فليكر موقع كان
الفوتوغرافية صورهم يف التشارك بسهولة الناس استطاعة يف كان مجتمع. بناء الهدف
وهذا أصدقائهم. ومن اآلخرين الفوتوغرافيني املصورين من بالرأي إفادة عىل والحصول
فيه بدأ الذي الوقت يف برتفيلد، ستيوارت أخربني وحسبما غريه. عن املوقع ميز ما هو
وجاءت العامة.»22 الفوتوغرافية الصور مفهوم بحق هناك يكن «لم فليكر: موقع عمل
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أنه ذلك معنى وكان عامة.» الصور من ٪٨٠ «[كانت] البداية يف ذلك. من لتغري فليكر
فليكر.» عىل كانت التي الفوتوغرافية للصور كثريًا أكرب جمهور هناك «كان

كان التشارك حرية عىل دالة إشارة خاللها من فليكر أطلقت التي الطرق بني من
يف أحرار «أنتم القول من الناس مكنت والتي العنونة، لبطاقات الرصيح االستخدام
(سوف إبداعي. مشاع ُرَخص صورة عىل البطاقات تلك جاءت العمل.» هذا يف التشارك

العارش.) الفصل يف اإلبداعي املشاع منظمة عن املزيد نقرأ
الفكرية: امللكية عىل للسيطرة فليكر فقدان بجالء البطاقات هذه أوضحت
كيفما باالستخدام الرتخيص يف أحراًرا كانوا الفكرية. امللكية أصحاب هم فاملستخدمون
الناس لتمكني رخًصا منحت إنها حتى الفكرة تشجيع عىل حريصة فليكر وكانت شاءوا.

التشارك. من
املجتمعات. من معني نوع بناء يف التشارك عىل الرتكيز من البؤرة تلك ساعدت
برتفيلد: تعبري حد وعىل فليكر. مستخدمي هوية من جزءًا فليكر موقع صار ما ورسعان
الغري توصيات وراء من قيمة عىل أحصل كي إليه أتوجه الذي املوقع عىل مثال فليكس «ِنت
مستخدمي [ولكن] فليكس. لِنت مستخدًما بوصفي هويتي من جزءًا ليست لكنها …
أعضاء ويقوم ومانشسرت.» وكواالملبور طهران يف اجتماعات بالفعل يعقدون فليكر
هم املجازي، باملفهوم لهم. املخصص الفضاء استعمال مجرد من أكثر هو بما املجتمع
أعضاءها أن حقيقة فليكر نجاحات مفاتيح بني ومن األرض. من النفايات يلتقطون
صورة أي وسم األعضاء فبإمكان اإلباحية. الصور هجمات من دوًما املوقع يحرسون
اإلباحية الفوتوغرافية الصور تمحى ما ورسعان الئقة. غري أنها يعني بما فوتوغرافية
يكتب «ال برتفيلد: أخربني وحسبما النقدية. التعليقات عن يقال الكالم ونفس املوقع. من
ألنهم بذلك يقومون وإنما التعليقات»، كتابة يهوون أنهم ملجرد النقدية التعليقات الناس

ما. مجتمع من جزء أنهم يشعرون
العمل مؤسسوها وواصل فليكر. عىل ياهو استحوذت ٢٠٠٥ عام من مارس شهر يف
هم ما «بصورة وظيفتهم: ملواصفات معرضوصفه يف برتفيلد وأخربني الرشكة. لصالح
«ياهو» أن الواضح من سبخة.» أرًضا يشرتي أرض عىل بقيم أشبه … أوصياء أو أمناء
نموذًجا تكون أن فليكر عىل كان وإنما التشاركي، االقتصاد لدعم كوسيلة فليكر تشرت لم
الربح تحقيق إىل ترمي ياهو إن منه. جزءًا تكون أن ياهو أرادت الذي الهجني لالقتصاد
حتى أنه إال الفوتوغرافية. الصور مجال يف بالتعاون اختص الذي املجتمع هذا وراء من
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فليكر تحققه الذي العائد معظم مصدر تطلعاتها. يف متواضعًة الرشكة تزال ال اآلن،
غري وقدرة محدودة، غري تخزينية «قدرة املستخدمني تمنح التي فليكر، عضويات هو
حدود ال ومجموعات محدود، غري نطاق واتساع الشبكة، عىل الصور تحميل عىل محدودة
وتبادل وتصفح الوضوح، عالية أصلية لصور شخصية أرشيفات عمل عىل والقدرة لها،
تقدم مواقع مع رشاكات من العائدات بعض وتأتي اإلعالنات.» ظهور من خاٍل للصور
املاليني. نفسها عىل تضيع الرشكة تزال ال اآلن إىل لكن فليكر. صور طباعة خدمات
شهريٍّا. لصفحتنا زائر مليار عىل كثريًا يزيد ما حاليٍّا «لدينا ويقول: ذلك برتفيلد ويدرك
من األقىص للقدر اتجهنا فقط أننا ولو اإلنرتنت. شبكة عىل املواقع أضخم من واحد وهو
ظاهر هو حسبما لكن اآلن.» نحققه مما أكثر طائلة أمواًال لحققنا … املصورة اإلعالنات
ومن طويًال.» يدوم لن األمر هذا أن هنالك ما «كل أنه أيًضا تدرك ياهو فإن للعيان
ترك تواصل ياهو فإن يعتنقها، املجتمع هذا أن تتفهم التي لألعراف منها واحرتاًما ثم،
بعد يوًما يتزايد تأثريها كان وإن حثيثة جهود بذل مع تشاركي، كاقتصاد يحيا املجتمع

ورائه. من يشء لتحقيق يوم،

يوتيوب

هرييل، تشاد وهم — بايبال لدى السابقني املوظفني من ثالثة رشع ،٢٠٠٥ عام يف
اإلنرتنت. عىل الفيديو ملفات يف التشارك خدمة بناء يف — كريم وجاود تشني، وستيف
أخربني له. معماًرا وضع من أفضل كانوا أنهم غري العمل، بذلك قام من أول يكونوا لم
بعض صنعنا لقد للتقنية. نتيجة األمر بادئ يف نمونا «تسارع قائًال: تشني ستيف
وبهذا التسليم، منصة لتكون «فالش» اختيار تحديًدا: وهي صحيح؛ نحو عىل األمور
املتصفح.»23 داخل مبارشًة يعرض الفيديو ففيلم يشء. أي لتنزيل مضطرٍّا تكن لم
متصفح لديه امرئ أي يتمكن أن بذلك ضمنوا للفيديو، كصيغة الفالش وباستخدامهم
بايل يشغل «كان تشني: أخربني (حسبما الفيديوهات. تلك مشاهدة من (حديث) إنرتنت
مواقع أحد زارت أنها لو البالد، من األوسط الغرب يف تعيش التي الجدة تلك دوًما
يوتيوب صار ،٢٠٠٦ صيف بحلول أنه والحق، شديدة. برسعة الخدمة ونََمت الفيديو.»
ريتينجز نيلسن/نت مؤسسة وقدرت العالم. مستوى عىل نموٍّا اإلنرتنت مواقع أرسع
يف أسبوعيٍّا ٪٧٥ نسبة بلغ بأنه املوقع عىل املرورية الحركة نمو حجم املواقع لتقييم
مقطع ألف وستون خمسة وكان يوميٍّا؛ يُشاَهد مقطع مليون مائة كان .٢٠٠٦ يوليو
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للفيديو سوق أكرب املوقع صار ما رسعان املتحدة اململكة ويف املوقع. عىل يوميٍّا ل يُحمَّ
ذكرت وحسبما يوتيوب، موقع جوجل اشرتت ،٢٠٠٧ عام ويف اإلنرتنت.24 شبكة عىل

دوالر. مليار ١,٦٥ قدره مبلغ لقاء ذلك كان األنباء
هي تكن لم التقنية أن غري رائعة. برمجيات إذن البداية يف النجاح هذا مصدر كان
مع وروابطهم، الناس، وعالقة … «املجتمع تشني: تعبري حسب رصيده، كان يشء. كل
جاءت القيمة هذه يوتيوب.» موقع عىل ووضعوه أنفسهم املستخدمون أنتجه محتوى
الذين وهم سيضيفونه. الذي املحتوى ينتقون يوتيوب فمستخدمو املجتمع. من مبارشًة
بحماية يتمتع يوتيوب عىل املعروض املحتوى بعض يضاف. الذي املحتوى يصنعون
بتحميله قام من هو والنرش التأليف حق صاحب يكن ولم والنرش، التأليف حقوق قانون
وأكثر أهم فإن إشارة، أية تمثل شهرًة فيديو مقطع مائة أعىل أن لو ولكن الشبكة. إىل
ثم بأنفسهم املحتوى هم صنعوا مستخدمني من جاءت اليوتيوب عىل شهرة املقاطع
وكان غرابة. الفيديو محتويات أكثر من عجيبًا خليًطا املوقع وصار يوتيوب. عىل لوه حمَّ
قائمة ويكيبيديا موقع (يعرض بهم. املعجبني وبعض النجوم، بعض ظهور يف سببًا
ظهورهم بفضل اإلنرتنت ظواهر من صاروا يوتيوب مبدعي من مبدًعا ستني من ألكثر
يف واألهمية الرسعة بهذه موقع أي صار أن قط يسبق لم يوتيوب.)25 فيديو مقاطع يف

مثله. للجماهري الثقافية الحياة
الجد هذا بكل العمل وراء من َجنْيَُه يتوقعون الذي وما هذا؟ الناس يفعل ملاذا إذن
دان رؤية حسب معظمهم، األثرياء؟ من بستانفورد الدراسة تاركي من اثنني يجعلوا كي
عىل للحصول ثانوي نتاج املساهمة هذه أن باعتبار يساهمون لألمور، الفاحصة بريكلني
الفيديو مقاطع لنرش واحد آن يف وفعالة الثمن وزهيدة بسيطة وسيلة إنها يريدون؛ ما
تقدم الفيديو، مقاطع مشاهدة يف التشارك مواقع من وغريها يوتيوب، إن صنعوها. التي
إنسان: يتخيله ال بقدر التحقيق عويصة تبدو مضت سنوات ثالث حتى كانت خدمة

مجانًا. شخص بأي الخاصة الفيديو تسجيالت يعرض الشبكة عىل موقع
مع الحال هو كما املحتوى. استهالك مجرد من أكثر هو ما يفعل البعض لكن
محتوى عىل طية َ الرشُّ الرقابة يف باملساعدة يوتيوب مستخدمي مجتمع يقوم كريجزليست،
الذي املحتوى عن اإلبالغ ويتم ذلك. تفيد بعالمة يميز الالئق غري فاملحتوى يوتيوب.
فينظف ملتزم، محافظ مجتمع يف الجريان حذو يحذون فاملستخدمون القواعد. يخالف
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يصيب مكان واملحصلة إنشائه. يف ساعد الذي باملكان ويتباهى اآلخر مكان منهم الواحد
هي: فيه الرابحة اليانصيب ورقة أن تشني أخربني الذهول. عىل عالوة باإلدمان زواره

هذا من بعًضا أن مشاهدًة صفحاتنا أكثر يف نرى إننا فحسب. ذاته املحتوى
إنهما مستخدمني. إنتاج من والبعض احرتافية] [مواقع من يأتي املحتوى
القوائم تلك كل فوق متجاورين يجلسان كعروسني باآلخر بعضهما مقرتنان
ثمنها مونتاج بمعدات أنشئ املادة تلك من بعًضا لكن تصفًحا». «األعىل
أنفقت ربما النقيض وعىل تنفيذها، يف أُميض طويل ووقت دوالر خمسمائة
عرشة خمس عرضه مدة تتجاوز ال إعالن إنتاج أجل من الدوالرات ماليني

ثانية.

نجاحها إمكانية عىل عالوة ذاتها، حد يف املستخدم محتوى فيديو مواقع طبيعة «إن
القائمة االجتماعية الشبكة أنشطة من الفعالة االستفادة عىل تعتمد واستدامتها، املايل

قيمة.»26 يمثل حتى تشاركيٍّا املحتوى يكون أن يجب أخرى، بعبارة أو اإلنرتنت. عىل

التعاون فضاءات الثاني: النوع (2-2)

يف فاملساهمون يوتيوب. أو فليكر مثل املجتمعية املساحة عن التعاون مساحة تختلف
األقل عىل الدقة، من مزيًدا شئنا إن أو مختلف. عملهم أن يظنون التعاون مساحة
أنهم يؤمنون التعاون مساحة يف يساهمون الذين أولئك من بها) بأس ال (نسبة بعض
واملقصود العمل. بؤرة وهو مرئي، املجتمع إن مًعا. ما شيئًا يشيدوا كي هناك موجودون

جاءوا. عندما وجدوها التي املادة من قيمة أعىل املساهمة ناتج يصري أن
األمثلة. من مجموعة يف مًعا ولنبحث عدة. أشكاًال التعاون هذا يتخذ أن املمكن ومن

ديكالن

اإلنرتنت عىل الرقابة أخبار بتغطية املهنية حياته بدأ وقد صحفيٍّا. ماكوال ديكالن يعمل
ببيتسربج، ميلون كارنيجي بجامعة دراسته وأثناء ،١٩٩٤ عام ويف عليها. واالحتجاج
جماعة أي «إزالة بهدف تبذلها الجامعة تلك كانت التي الجهود ضد الحشد يف ماكوال بدأ
الحشد هذا اتخذ «إباحي».»27 أو «جنس» كلمة اسمها ضمن تحوي ليوزنت تابعة أنباء
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قناتان: الربيدية العناوين لالئحة كان الرقابة». «كافح بعنوان إلكرتوني بريد الئحة شكل
الرقابة؛ مكافحة عن معلومات وتورد ماكوال، بها ينرش إخطار، الئحة عن عبارة إحداهما
اإللكرتوني الربيد عليها يتلقون الذين لألفراد متاًحا وكان نقاش، الئحة فكانت الثانية أما
الالئحة من املرورية الحركة كانت تلقوه. ما عىل ردودهم أو بتعليقاتهم أيًضا يبعثوا أن
فقط. اإلخطارات الئحة عىل البقاء إىل الناس بأغلب ذلك أدى وقد غامرة. األغلب يف الثانية
وتوسع «بوليتك»، اسمها ليصبح الرقابة» «كافح قائمة تسمية أعيدت ما ورسعان
والثقافة، القانون، مجاالت بني متناميًا مشرتًكا «قطاًعا تشمل فصارت اهتماماتها نطاق
تشاركيٍّا. اقتصاًدا بوليتك تعد استخدمته الذي وباملعنى والسياسة.»28 والتكنولوجيا،
مشكلني ينصتون، و/أو بالقول يجاهرون النقاش مساحة ضمن الذين أولئك األقل فعىل
[بلطف] (انتقدُت املشرتك. العمل األحيان، بعض ويف املشرتكة، االهتمامات من مجتمًعا
بعيدة ماكوال مجتمع من وصلتني التي امللتهبة الردود وكانت األول؛ كتابي يف ماكوال
الذين األشخاص من اآلالف مئات يشبه املفهوم بهذا واملجتمع اللطف.) عن البعد كل
٢٠٨٣٦٩٨ عىل يزيد ما لديها ياهو إن األنحاء. كل يف النقاش ساحات يف يعيشون
لكن هؤالء، من كثريًا أصغر ماكوال ومجموعة جوجل. وكذلك تلك.29 مثل مجموعة
فقد الشديد: االنبهار عىل باعثًا هذا يعد تجاري)، (غري ا خاصٍّ موقًعا كونه إىل بالنظر

مشرتك. آالف عرشة من أكثر بوجود تفخر اآلن وهي قارئ. بمائتي الالئحة بدأت
التي الفرتة خالل إذ هجني؛ اقتصاد إىل التشاركي االقتصاد هذا حول ماكوال أن غري
الصحفي عمله يقع محرتًفا. صحفيٍّا هو صار ميلون، كارنيجي بجامعة كان منذ مرت
من يطور كي أنشأه الذي املجتمع يستخدم ماكوال إن بوليتك. اهتمامات نطاق ضمن
«حاولت، يل: رشح وحسبما الئقة. غري وال عدوانية بصورة ال هذا يفعل ال لكنه صحافته،
أنني غري إليه. ينتهي أن يمكن فيما اإلطالق عىل كثريًا أفكر ولم مجتمع. إنشاء عمًدا،
قال صحفي. أي عىل األسباب تخفى ال البداية].» [من النحو هذا عىل باألشياء قمت

ماكوال:

بحق نملك ال لكننا املقاالت تقرأ الناس ألن … للصحفيني مشكلة هذا يمثل
يمقتوننا، أناس من إهانات هو عليه نحصل ما كل إليه. نتحدث كي مجتمًعا
التوصل عىل قادًرا تكون أن عملية أن غري يحبوننا. أناس من لطيفة وتعليقات
القيمة. رفيعة عملية هي ما مجتمعي؛ برأي تحظى وأن مقال، فكرة إىل
العناوين الئحة عىل الناضجة نصف األفكار من بنوع تقذف أن يمكنك وهكذا
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أن يمكنك قالئل بأيام بعدها تكتبه يشء إىل األفكار تلك تبلور ثم الربيدية،
عليه. أجر عىل تحصل

أنه عىل الجديد عمله ورب هو اتفق مؤخًرا، بخدماته نت» «يس استعانت عندما
أعضاؤه. منه ينتظرها التي بالطريقة سيغذيه وأنه مجتمعه عىل الحفاظ نحو سيسعى
عىل االعتماد يمكن أنه غري خصوصية، ذات معلومات يف تشارك أي هناك يكون لن

أفضل. أعمال إنتاج عىل الصحفي هذا مساعدة يف املجتمع
موائد عىل يتجمعون بوليتك أعضاء إن وحسب. الطيب العمل عىل األمر يقترص وال
املوقع أفرز وبالتايل وترحاله. سفره أثناء بهم ماكوال ويتصل كربى. مدن يف العشاء
«آه، حوارنا: ننهي ونحن ماكوال أخربني وحسبما واحد. مجتمع مجرد وليس مجتمًعا،

الالئحة.» خالل من بزوجتي التقيت لقد أقول: أن عيل

سالشدوت

املتصلة األنباء تغطية مستهدًفا ١٩٩٧ عام سبتمرب يف سالشدوت موقع انطلق
التعليق من املستخدمني مكنت تقنية كانت هذا لتحقيق وسيلته أن إال بالتكنولوجيا.
من وكان التعليقات. تلك عىل التعليق وكذا بمراجع، باالستعانة تكتب التي املقاالت عىل
معنى وكان فائدة. ذات غري بأنها يعتقد التي التعليقات ترشيح الثانية املجموعة نتيجة
بيانات قاعدة قارئ ألي يقدم ثم ومن بنفسه، محتواه يحرر أن يمكن املوقع أن ذلك

التكنولوجيا. مجتمع تهم التي املسائل عن املستوى رفيعة عامة
تماًما الطريقة هذه بنفس يتعاونون شخص مليون ربع من أكثر هناك واليوم،
وال أجًرا، عنه يتقاضون ال عمل وهو — عملهم أنتج لقد سالشدوت.30 عىل املوجودة
يف الدوالرات. ماليني يساوي موقًعا — الثمن مخفضة طريان تذاكر عىل يحصلون حتى
صفحتها. لتصميم اإلعالنات وأضيفت نت، دوت ألندوفر سالشدوت بيعت ،١٩٩٩ عام

ذلك. بعد الربح نت دوت وأندوفر القراء ويجني املوضوعات، القراء يحرر وهكذا
بحيث التعليقات، من تنتهي أال يمكن لسلسلة فرز عملية التعاون هذا عن ينتج
هذا إن عليها. االطالع يف املوقع قراء يرغب قد قليلة تعليقات بضع يف اختصارها يتم
كان أنباء لصفحة والكتابة القراءة يشمل الذي التعاوني التحرير من نوًعا يضيف املوقع
القراءة لثقافة الجودة رفيع موقًعا ينتج التعاون وهذا فقط». «للقراءة أنها التقليدي من

مجانًا. تنتَج القيمة وهذه قيمة، التحرير إن والكتابة.
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إم إف دوت الست

صناعة هي اإلنرتنت من شاكية تنوح فتئت ما التي الصناعات أكثر أن شك من ما
بشكل ذلك كان (سواء اإلنرتنت تنافس رشحت، كما التقليدية. املوسيقية التسجيالت
قاومت ولقد املوسيقى. وراء من الربح لجني الصناعة هذه نموذج مع ال) أم قانوني
قاوموا املوسيقى لصناعة ينتمون من كل ليس لكن املنافسة. تلك من تحد كي برشاسة
عشاق بني القيام من التعاون لتمكني تصميمها، عىل لالعتماد سعى فالبعض اإلنرتنت،
إف دوت الست املسمى املوقع التقنية تلك عىل الرائعة األمثلة ومن وجماهريها. املوسيقى

مؤخًرا). عليه إس بي يس (استحوذت إم
املوسيقية لألعمال خريطة لوضع وسيلة عىل العثور إم إف دوت الست هدف كان
أكثر بصورة معينة موسيقية لقطع باالستماع التوصية يمكنه محرك داخل املفضلة
خليط طريق عن بذلك يقوم إم إف دوت الست أن غري ذلك، كثريون حاول لقد ذكاءً.
ترسل ثم إليه، تستمع ما تراقب التكنولوجيا إن والتكنولوجيا. املجتمع بني يجمع فريد
يشبهونك). أناس (وعن عنك املزيد عندئذ يعرف محرك إىل إليها تستمع التي األغنية اسم
تجهيل مع هذا يتم ال لكن بآخرين. االرتباط من األفراد املحرك هذا يمكن بعدها
كمستخدمني بهم الخاصة صفحاتهم ربط عىل األفراد التكنولوجيا تساعد وإنما الهوية،

املوسيقي». «ذوقهم يف يشابهونهم من أم أصدقاء كانوا سواء آخرين، بصفحات
إم) إف دوت الست يف (واملستثمر الياباني امُلخاطر األعمال رائد يل رشح حسبما

إيتو: جوي

التنظيف فلك يف يدور يزال، ال ولعله األصل، يف إم إف دوت الست مجتمع كان
أخطاء بها أغنيات عناوين لديك كانت إذا فإنك وهكذا للبيانات. املستمر
اليابانية، باللغة مختلفة بطريقة اسمه يكتب فنان لديك كان أو إمالئية،
أخطاء وتصحيح اللبس ذلك إلصالح أفراده يتوجه بأرسه مجتمًعا هناك فإن

البيانات.

أشكال من ما شكل مجرد تكون أن من بكثري اتساًعا أكثر اآلن صارت اإلسهامات أن إال
املوسيقية الفرق من فرقة كل فلك يف يدور مجتمع أيًضا «هناك املجتمعي. التحرير
ومن بمعلومات. يسهمون وأناس نقاش مجموعات هناك … شأنها يف أفراده يتحاور
األعمال لتلك ِسريًا املستخدمون ينشئ املوسيقية، األعمال من للكثري االستماع خالل

ومبدعيها.»
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ويصري للمجتمع»، قيمة األعضاء «يخلق وحسب، للموسيقى االستماع بمجرد وهكذا،
استمعت بأنك تفيد بطاقة لها تُصنَع إليها تستمع أغنية فكل اإلعالن. من نوًعا االستماع
الدعاية هذه أن غري اهتماماتك. عىل اآلخرين تدل وهي األغنية. عن تعلن إنها إليها.
زاوية من عليه يطلق أن ويمكن اآلن نفعله «ما إيتو: يقول أخرى ومرة حوار. مجرد
عبارة والناتج يتحاورون. املتطوعون إن الحوار.» من جزء حقيقته يف هو إعالن اسم ما

للرشكة. تضاف قيمة عن

مايكروسوفت

من مجموعة هناك يوزنت، تسمى اإللكرتوني الفضاء داخل تباعًدا تزداد منطقة يف
بهم يلتقوا لم أناس مساعدة عىل يعملون الذين حماًسا، اململوئني امللتزمني املتطوعني
بعضها يكون وربما بسيطة، املشكالت تلك تكون ربما الحاسب. مشكالت حل عىل قط
األرواح تلك مساعدة يف عديدة ساعات يقضون املتطوعني هؤالء أن غري التعقيد، بالغ
أقصد محدد مكان يف الرقمية. الفخاخ من النجاة لسبيل الوصول عىل الضالة اإللكرتونية
يقدم ألًفا أربعني من أكثر منهم سنويٍّا، مساهم مليون ٢ عىل يزيد ما هناك إليه، اإلشارة
يقدمون ثمانمائة وحوايل الواحد، العام يف إسهاًما وثالثني ستة عىل يزيد ما منهم كل

تقريبًا. الوقت طيلة اإلسهامات
وال آخرين. ألناس العون يقدمون أناًسا هناك أن ليس القصة هذه يف املذهل األمر
للمصلحة املقدم الجهد هذا كل وإنما أبًدا. يلتقوا أن دون غريهم يساعدون أناًسا أن
حاًال. أسعد مايكروسوفت عمالء جعل وهي ا: جدٍّ خاصة غاية أجل من مكرس العامة
ال إنهم ملايكروسوفت. الداعمة اإلخبارية» «املجموعات داخل يعيشون املتطوعون فهؤالء
مايكروسوفت. حتى تعرفهم ال منهم العظمى والغالبية مايكروسوفت، من أمواًال يتلقون
ثراءً أكثر مايكروسوفت لجعل فعًال) ا شاقٍّ عمًال يؤدي (والبعض يعملون جميًعا لكنهم

عمالئها. ملشكالت بحلهم
رئيس يقود لألبحاث، مخصصنْيِ مبنينْيِ من واحد ففي ذلك. تعلم ومايكروسوفت
السلوك بعناية يدرس فريًقا سميث، مارك ملايكروسوفت التابعة املجتمع تقنيات مجموعة
املجتمعات تلك لقياس«صحة» معقدة تقنيات الرشكة ابتكرت وقد املجموعات. تلك داخل
كاٍف رصيد هناك هل املثال: سبيل عىل سؤاًال فتطرح االفرتاضية، املجتمعات من وغريها
الرقابة كانت إذا فيما الدوام عىل تتأمل إنها هدامة؟ أم بناءة املساهمات وهل لإلسهامات؟
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الباحثون ويدرس ال. أم أفضل بشكل تعمل املجتمعات تلك جعل أجل من رضورية
أشكال عىل يتعرفوا أن ويحاولون التواصل، نمط يراقبون إنهم الناس. بني التفاعل

التفاعيل. العمل
أن ينبغي التي املتغريات من والعرشات العرشات فهناك بالهينة. ليست واملشكلة
ألن ليس املال، هو الدوام عىل غائبًا يظل الذي املتغري أن غري الحسبان. يف توضع
أن بسبب وال لها، معاونتهم ثمن سداد يمكنها ال بحيث الفقر مدقعة مايكروسوفت
بأن يؤمن ال سميث ألن غائب املال وإنما ملايكروسوفت، مهمة قيمة يخلق ال املجتمع
تحفز التي االجتماعية املزايا من العديد «فهناك مفيدة. املجتمع» لدعم النقدية «املعاملة
تلك من واحًدا ليس واملال سميث. رشح حسبما للمجتمعات» اإلسهامات تقديم بغزارة

ضارٍّا. املال كان ربما ناقشناها، التي لألسباب أنه فالحقيقة املزايا،
املتطوعون ويكرس هجينًا. اقتصاًدا تنشئ قدرها بجالل مايكروسوفت هي ها
غري قدًرا — يوزنت — محض تشاركي اقتصاد داخل يوم ذات يحيون كانوا الذين
مايكروسوفت منتجات استخدام عىل مايكروسوفت مستخدمي ملعاونة أوقاتهم من عادي
وتنميه، تغذيه إنها التشارك، هذا عىل متفرجة مايكروسوفت تقف وال أفضل. بشكل
نحو عىل لصالحها يعمل األمر تجعل كيف تفهم كي حقيقية موارد تنفق فالرشكة
استخدام تيسري أجل من يتعاون شبكة عىل قائم مجتمع عن عبارة املنتَج أن غري أفضل.

مايكروسوفت. منتجات

ياهو إجابات

«مواقع يوم بعد يوًما تبني فالرشكات التشاركية، للمعلومات الوحيد املنرب يوزنت ليست
قيام عىل تشجع بحيث واسع، نطاق عىل األسئلة طرح عىل الناس لتشجيع لإلجابات»
خدمة وأطلقت يوزنت حذو ياهو حذت ٢٠٠٥ ديسمرب يف وتنوًعا. ثراءً أكثر مجتمع

ياهو. إجابات اسم عليها أطلقت
يف فراغهم وقت يمضون املتطوعني ماليني بحق: بسيطة األساسية الفكرة كانت
كاٍف، بقدر طويلة لفرتة بهذا املاليني قام لو مجانًا. آخرين، أناس تساؤالت عىل اإلجابة
هدف كان منه. تستفيد سوف ياهو فإن الكافية، بالدرجة عليها يعتمد وبمصداقية
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متميز موقع شأن ومن اإلنرتنت. شبكة عىل قائم مجتمعي لنشاط مركًزا تصبح أن ياهو
يل: ياهو مؤسس يانج جريي وصف وحسب املركز. ذلك من جزءًا يشكل أن لإلجابات

يساهمون شخص مليون ٧٥ وهناك عام حوايل منذ هذا يف ضالعون نحن
أنت اإلجابات. مطالعة أو أسئلة، عن اإلجابة أو أسئلة، بطرح سواء شهريٍّا
وبعضها اللون؟» زرقاء السماء «ملاذا مثل مضحك، األسئلة تلك بعض أن تعلم
املهن. أو الرضائب حول التخصص شديدة أو التعقيد بالغة تقنية أسئلة
أفعل؟» فماذا املاكنتوش، حاسبي تشغيل أستطيع «ال يقولون: كثريون وهناك
الذي للغاية الطبيعي اإلنساني التفاعل ذلك لدينا يصري مفاجئ نحو وعىل
لكنك عليه.» إجابة لديه ما أحًدا أن بد وال سؤال، «لدي عبارة: يف يتلخص

عامليٍّا.31 مجتمًعا تجد وهناك العنكبوتية الشبكة إىل باستفسارك تأتي

سؤاًال ٣٥٤١١٨٦٦ يحوي املوقع كان ،٢٠٠٨ أبريل من عرش الرابع بتاريخ
إجابة.32 و٣٥٤١١٨٥١

النحو؟ هذا عىل ياهو مساعدة يف للرغبة شخص أي يدفع الذي ما لنتساءل: ونعود
استعراض يهوى فالبعض ياهو. ملساعدة ذلك تفعل ال إنك قبل. من اإلجابة عرفنا لقد
«ألنهم عبارة إن املساعدة. تقديم يود والبعض اآلخرين، أمام ذكاء من به يتمتع ما مقدار

لآلخرين. خرباتهم لتقديم الناس يدفع ملا كافيًا تفسريًا تعد ذلك» يودون
يحصل للمستخدمني. نقاط نظام وإنما نقوًدا ال الحوافز تلك إىل ياهو وتضيف
كل عن نقطتني عىل املستخدم ويحصل الحساب. فتح عند نقطة مائة عىل املستخدمون
نقاط وعرش بعد، عليه يَُجب لم سؤال عىل تصويت كل عن واحدة ونقطة يقدمها، إجابة
إجابة حذفت وإذا نقاط. خمس السؤال طرح ويتكلف إجابة. كأفضل إجابته اختريت إذا
نقاط عرش وتفقد أرسلتها، عندما عليهما حصلت قد كنت اللتني النقطتني تفقد أرسلتها،

الخدمة.33 لرشوط مخالفني اإلجابة أو السؤال اعترب إذا
فالحوافز املعادلة. من جزءًا املال يشكل ال مايكروسوفت، مع الحال هو كما لكن
إىل أقرب تبدو تجعلها سوف املال وإضافة كافية؛ باللعبة الشبيه البنيان من اآلتية
يقول جديد ومن عمًال. يكون أن األمر وراء من يقصد لم للمستخدمني، بالنسبة العمل.
كثرية، أسئلة عىل أجبت أنك لو «أتعلم؟ قول: عىل نقدم قد أننا من يقني عىل «لست يانج:
شعور وبني للناس املال دفع بني دقيًقا توازنًا ثمة أنَّ أعتقد أجر.» عىل تحصل سوف

تجاري.» غري حافزهم بأن الناس
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ويكيا

لقد التشاركي. االقتصاد عىل مثاًال السابق، الفصل يف رشحت حسبما ويكيبيديا، تعد
ولم املال. لكسب كوسيلة إليها تلجأ ولم اإلعالنات وجه يف تماًما الباب ويكيبيديا أغلقت
تحصدها التي املرور حركة حسب قبل، من ذكرت فكما حيلة، قلة عن ناتًجا هذا يكن
أضافت أنها لو سنويٍّا دوالر مليون ١٠٠ عىل يزيد ما تحقق أن بإمكانها فإن ويكيبيديا،
عىل األوائل العرشة للمواقع السانحة الفرصة هي فهذه موقعها. إىل اإلعالنية الخدمة

اإلنرتنت. شبكة
جيمي ويكيبيديا مؤسس يد عىل — آخر ويكي موقع وهو — ويكيا موقع انطلق
واستضافة لتطوير «منصة يكون أن هدفه وإنما موسوعة، بناء ليس وهدفه ويلز.
يف التشارك من املجموعات تمكن تحديًدا، ويكيا، إن مجتمع. عىل القائمة الويكي
عمل نطاق خارج تقع التي واآلراء اإلعالم، ووسائل والقصص، واألخبار، املعلومات،
محتوى يف يسهم كي شخص أي تدعو وهي باالنفتاح، ملتزمة فويكيا … موسوعة
ألف ثمانمائة وجود فمع ويلز. جيمي بسحر يتمتع املوقع إن العنكبوتية.»34 الشبكة

مماثلة.35 زمنية فرتة خالل ويكيبيديا من نموٍّا أرسع فعليٍّا بذلك فإنه مقال،
التلفزيونية املسلسالت جمهور إن اإلنسانية. الثقافة كنوز من كنز بالفعل املوقع
أن مارفل» بيانات قاعدة «مرشوع ويأمل املسلسالت. هذه عن تفصيلية حقائق يقدمون
وأكثرها يس مارفل/دي بعالم متعلق يشء كل تتناول التي املوسوعات «أعظم يصبح
األمريكية) وليست (املعروفة القدم كرة لجماهري ويمكن تحديثًا.» وأرسعها مصداقية
ويمكن القدم. بكرة املتعلقة املواضيع جميع يف القدم» كرة «ويكيا عىل يعتمدوا أن
— العمل هذا كل الطهي. ووصفات الطعام حول بمناقشة يساهموا أن األكالت لهواة
عىل املال يجني أحد فال مجانًا. يقدَّم — املواضيع بتلك الغرام هذا نقول، أن األفضل أو

ويكيا. موقع
تعرضويكيا ويكيبيديا، من العكس فعىل التجارية. ويكيا مؤسسة طبًعا، عدا، فيما
يف قيمتها لكن مضحكة، األحيان بعض ويف لحوحة، غري إعالنات هي بالفعل. إعالنات
مجتمع لبناء مجانية منصة ملستخدميها تقدم ويكيا إن للموقع. بالنسبة مستمر تزايد
التعاون. من معقدة عملية البناء وهذا بالبناء. يقومون من هم املستخدمون فوقها.

اإلعالنات. إيراد عىل ويكيا وتحصل
يعمل أن املوقع لهذا يمكن كيف يتعجبون الناس من كثريًا تجعل الحقيقة هذه إن
عملهم وراء من تثرى أن يمكنها ويكيا أن املقاالت تلك بناة يدرك أال النحو. هذا عىل
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تماًما املساهمة. من يمنعهم ال هذا أن غري ذلك، يدركون إنهم نعم، واإلجابة اإلبداعي؟
من يحصل سياًقا ويكيا تقدم لألمر، ويلز تفسري حسب البولينج، صالة تفعل مثلما
عندما الناس يسعد البولينج، صالة يف الحال ومثلما يريدون. ما عىل الناس خالله
أرباح. من يجنيه ما عىل البولينج صالة مالك يغبط أحد ال به. يستمتعون شيئًا يصنعون

ربح. من تحققه ما عىل ويكيا أحد يحسد لن بأنه ويلز ويؤمن
بد فال صحيحة. بعينها األخرى الرشوط بعض ظلت إذا األقل عىل صحيح، وهذا
حيث إىل باالنتقال للمستخدمني تسمح املختلفة ويكي مواقع بني منافسة هناك تكون أن
إىل الويكي محتوى نقل من للمستخدمني بتمكينها املنافسة هذه ويكيا وتدعم يريدون.
يؤمنون ما تعكس تعد لم فيها هم التي البولينج صالة أن يجدون بدءوا لو آخر مكان

التايل: النحو عىل يكون ويكي مستخدم منطق أن ويلز ويتخيل قيم. من به

تحتية، بنية إىل بحاجة أننا نعلم ألننا إعالنات؛ تضع أن نقبل إننا «اسمع،
املادة تلك وضع يف تبالغ كي بياض عىل صكٍّا إعطاءك معناه ليس هذا لكن
أن ومسألة التوتر هذا فإن وهكذا املوقع.» أرجاء جميع يف بإفراط اإلعالنية
يأخذوا أن استطاعتهم ويف — بالفعل املغادرة سلطة يملكون املجتمعات أفراد
أمًرا يعد — سعداء تجعلهم لم إذا املوقع ومغادرة محتوى من يخصهم ما كل

للغاية. ا مهمٍّ

تُبنى العقد، هذا وبموجب والتشاركي. التجاري الجانب بني اجتماعي عقد إذن هناك
ويكيا. يف القيمة

الهجينة هوليوود

تلك التعاونية الهجائن عىل تشويًقا بطيئًا) بزوًغا كان (وإن البازغة األمثلة أكثر لعل
يوم بعد يوًما فهوليوود هوليوود. ذلك: نحو لالتجاه ميًال املصادر أقل من تأتينا التي
نوًعا األسلوب هذا ويشكل منتجها. صياغة وإعادة ونرش بناء، عملية يف الجمهور تضم

التهجني. من
ولعل دوًما. سلًسا العمل سري يكن فلم الوقت. طوال بالجمال تتسم ال والقصة
تعلمت بفتاة يبدأ — حقيقيٍّا تفهًما النهاية يف حقق الذي — النضال ذلك عىل مثال أفضل

لوفر. هيذر اسمها عاًما عرش أربعة العمر من تبلغ منزليٍّا تعلًُّما
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ولم بروفيت». دييل «ذا بعنوان اإلنرتنت عىل جريدة لوفر أنشأت ٢٠٠٠ يناير يف
لجيلها رويت قصة وإكمال لرشح جاهدة محاولة كانت وإنما دينية، جريدة تلك تكن
مقاالت طويلة شهور طيلة يوم كل تجمع هيذر ظلت رولينج. كيه جيه الفذة األديبة بقلم
ومن بتنقيحها تقوم وكانت بوتر. هاري ملحمة عن العالم أنحاء جميع من أطفال كتبها

اإلنرتنت. عىل تنرشها ثم
البازغ لإلبداع العالم مستوى عىل دارس أهم ولعله جنكنز، هنري تعليق حد وعىل
وسكوالستك، رولينج «أطلقت اإلنرتنت: شبكة عىل والكتابة القراءة ثقافة يف حديثًا
رواية أن عىل مشددين األدباء، من لجمهورهما دعمهما تفيد رسالة البداية منذ نارشها،
مواهبهم عن اإلفصاح سلطة ومنحهم بخيالهم االنطالق عىل األطفال تشجع الحكايات
جمهورها أبداه الذي الهائل «باالهتمام رولينج رحبت ٢٠٠٣ عام ويف األدبية.36»

الكتابة.»37 يف أيديهم لتجربة دفعتهم أنها وبمسألة بالسلسلة
مجال يف تعمل رشكة غريزة مثل الدوام عىل ليست عبقرية كاتبة غريزة أن غري
رشكات من كربى رشكة إىل املطبوعة الصفحات من رولينج نجاح انتقال ومع الوسائط.
من عندئذ صار ما عىل «السيطرة» تحولت وارنر، وهي هوليوود، يف السينمائي اإلنتاج
براندون، مارك رشح وحسب املحامني. من حشد إىل القصة راوية من وارنر ممتلكات
نهاية يف استدعي والذي وعرشين، نَيٍِّف رقم الرشكة قيادات ضمن ترتيبه كان الذي
لوارنر سبق قد يكن «لم فيها: التسبب وشك عىل كانوا التي املشكلة مع للتعامل املطاف
يحدث لم وبالتأكيد بوتر. هاري حجم يف يشء مع التعامل … الحني ذلك حتى براذرز
بهاري املتعلقة املسائل مع وارنر تعاملت وهكذا اإلنرتنت.»38 شبكة عىل قبل من هذا
وحسبما اإلنرتنت. عىل الفكرية امللكية قضايا مع التعامل به لها سبق بأسلوب بوتر
مواقع عن البحث يف يتمثل أسلوبًا بعيد عهد منذ تمارس الرشكة «كانت جنكنز: يصف
أو والنرش، التأليف حقوق قوانني بحماية متمتعة نطاق أسماء تستخدم التي اإلنرتنت
التزاًما عليها أن وارنر وشعرت … التجارية العالمات قانون بحماية املتمتعة العبارات

ممتلكاتها.»39 حول تحوم برزت التي املواقع مالحقة تجاه قانونيٍّا
بأيدي كتبت الغاضبة، الخطابات من سيل إطالق معناها هذا سياقنا يف و«مالحقة»
املحمولة الحواسب من بدًال بمسدسات أيديهم يف يمسكوا أن لو يودون مبتدئني، محامني

باد. ثينك إم بي آي طراز من
(ملاذا؟ ناشطة. إىل حولوها لقد .٢٠٠٠ ديسمرب يف التهديدات بتلك لوفر علمت
وأيًضا بديهية، كاستجابة جاء األمر أن «أعتقد ردها: وكان السؤال. هذا عليها طرحت
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كنت ثم ومن آل. ويرد عشاق من جميًعا وكانوا أشقاء، ثالثة بني أرسة يف نشأت لقد …
نظمت بشهرين، بعدها آخرين».)40 فنانني ضد شنها التي املتنوعة معاركه عىل معتادة

بوتر».41 «حروب اندلعت ،٢٠٠١ فرباير ٢٢ ويف بوتر. هاري ملنتجات مقاطعة حملة
مع مناظرة املراهقة هذه وعقدت للجيش. العام القائد منصب تشغل لوفر كانت
إم شبكة يعرضعىل الذي ماتيوز» كريس ويذ «هاردبول برنامج يف براذرز وارنر ممثيل
الدائرة.43 الحرب أنباء تلتقط العالم أنحاء جميع يف الصحف وبدأت يس.42 بي إن إس
التماًسا وتلقينا الجماهري من أتباع لنا كان لقد مترشذمني. صغار أطفال مجرد نعد «لم
التفاوض األمر نهاية يف عليهم وكان أسبوعني. بحر يف شخص ١٥٠٠ من عليه موقًعا

معنا.»44
وارنر تحلت ما ورسعان اإلنرتنت. فعالية من تأكيد بكل لوفر حملة استفادت
تأمل وكانت مباًرشا؛ تهديًدا لوفر تهديد تجنبت لقد القمعية. اسرتاتيجيتها يف بالحكمة

جنكنز: الفتاُة أخربَت حسبما ولكن عام. بشكل مالحقتها تتفادي أن

يف أطفاًال يطاردون وأخذوا … بولندا يف األطفال من كاملة عصابة هاجموا لقد
بخسوا [ولكنهم] لها. قيمة ال مواقع لديهم عرشة والخامسة عرشة الثانية عمر
حقيقة قدر وبخسوا الجمهور. مملكة به تمتعت الذي الوشيج الرتابط قدر
مواقعهم نعرف وكنا البولنديني األطفال هؤالء نعرف كنا أننا وهي مهمة؛

بهم.45 نهتم وأننا الهزيلة

بإمكانه فإن وارنر، من لتهديد تعرض ما شخًصا أن «لو قائلة: يل الفتاة رشحت
أننا حد ألكسندر، أالستري رشيكي، ومن مني براذرز وارنر خوف وصل لقد إلينا. املجيء
األحيان.» أغلب يف يتوقف التهديد كان اإللكرتوني، بالربيد رسالة إليهم نرسل عندما كنا
الذي الجزء ذلك كان له»، قانوني تأثري أي عن النظر «برصف القصة، يف جزء و«أهم»
يحاربون «اآلن كانوا يقاومون. كانوا العالم أنحاء جميع من فاألطفال املعركة، هذه أعقب

به.» القيام يستطيعون بما يقوموا أن يف ثقة لديهم صارت إذ الخاصة؛ معاركهم
الذي املثري الجزء هو هذا وكان القصة. من عنه سمعت الذي الجزء هو هذا كان
لم األمر)، نهاية (يف ورسوري لدهشتي، ولكن عنه. املزيد لوفر يل تحكي أن يف أرغب كنت
مختلًفا جزءًا أفهم بجعيل الفعيل اهتمامها كان لوارنر. باإلساءة كثريًا مهتمة لوفر تكن

كثريًا. األنباء يف ذكره يرد لم القصة من
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قصة أيًضا كانت بل رشيرة. كربى وسائط إنتاج رشكة قصة مجرد تكن لم فهذه
التي بالحركة حق عن فخورة لوفر كانت ما وبقدر الرقمي. العرص عن شيئًا تتعلم رشكة
الحادي القرن طبيعة وارنر إلفهام اتبعته الذي باألسلوب أيًضا فخورة كانت تزعمتها،
فيه سيتخذ الذي باملوضع يتعلق فيما كثرية دروًسا لهم قدمنا «لقد يل: فقالت والعرشين.
رد يف نبدأ أن قبل لتحمله مستعدين نكون سوف الذي الهراء حجم وعن موقًفا الجمهور
عليها. عبئًا ليسوا املحبني جمهور أن تفهم لكي وارنر دفعت أنها يشء وأهم الهجوم.»
«هؤالء أن تدرك … ذلك تدرك الوقت] [مع براذرز وارنر «صارت قائلة: ذلك يل ورشحت
لقد بنا».» تشهريهم من نخىش أن وعلينا جيبهم. مرصوف من امتيازنا يمولون الناس

لسدادها.» مضطرٍّا لست أنت تسويقك ميزانية من «جزءًا املعجبني جمهور كان
الشخص هو وكان — وارنر رشكة لرئيس نائبًا اآلن صار الذي براندون، مارك أكد
نظر وجهة من التاريخ شاهد لقد لوفر. قصة عىل — املشكلة مع للتعامل استدعي الذي
السالمة. «آثرت البداية يف الرشكة أن براندون أخربني وقد نظرها. وجهة مع كثريًا تتفق
أكثر حماية أسلوب ونتبع التجارية، عالماتنا مع دوًما به نقوم كنا بما نقوم ال ملاذا
السبب. لهم بينت لقد السؤال: ذلك عىل اإلجابة هي لوفر وكانت اإلمكان؟» قدر إنسانية

ارتكبت.» التي األخطاء بعض «هناك بأن اإلقرار يف رسيًعا براندون وكان
هذا». من أكثر عميل «أسلوب اتباع نحو وارنر براندون دفع الرسعة وبمنتهى
األمر. هذا ظهر عندما النقاش أساس يكن لم أنه غري يتم، قانوني تحليل «هناك فقال:
بممتلكات باالستمتاع للجماهري السماح يمكننا كيف بحث إىل أقرب النقاش هذا كان
ومبدع رشكة باعتبارنا مصالحنا حماية [نواصل] ذلك ومع اإلنرتنت، عىل براذرز وارنر

مصنفات.»
التعامل «كيفية عن مشوقة» معرفة اكتساب عملية االستوديو «خاض وهكذا
ردود «دفعت بقوله: املسألة براندون ورشح املعجبني.» جماهري مع إنتاجية بطريقة
العملية تَِرس ولم منهجنا. فحص إعادة إىل [وارنر] املعجبني مجتمع من اآلتية األفعال
لعمله»، بحاجة نحن ما ونتبني القانون إىل وننظر نجلس دعونا «حسنًا، صورِة عىل

عميل؟»» بشكل األمر هذا مع نتعامل «كيف إىل أقرب بالفعل كانت وإنما
وارنر كانت التي االستخدامات بنوع قرار اتخاذ معناه عميل» «بشكل تعبري وكان
فصل عملية املسار هذا يكن ولم لذلك. تحتاج ال وأيها عليها، السيطرة إىل حاجة يف
وانتهاك اإلباحية أن الواضح فمن تجاري. غري هو وما تجاري هو ما بني صارمة
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«كان املزيد. هناك كان أنه غري ال. أم تجاريٍّا األمر كان سواء األمر، هذا خارج األطفال
مثل مبارشة، تجارية أنشطة يف واستغاللها الرشكة ممتلكات بأخذ الرئييس اهتمامنا
أخرى أنماًطا هناك لكنَّ … بوتر] هاري يف [ممتلكاتنا عىل تقوم استهالكية منتجات خلق
من وكان … معها التعايش استطاعتنا يف أنه قررنا … التي التجارية االستخدامات من

إليها.» املنسوبة والربامج اإلعالنية الالفتات تلك بني
العادل: لالتفاق لوفر فهم أيًضا هو هذا كان

جني ال، أم تحاولون، كنتم إذا فيما يتمثل ا حدٍّ ثمة أن الواضح من حسنًا،
ألنني يشء؛ أهم هو هذا آخر. شخص يملكه الذي االمتياز حق وراء من املال
جني يمكنكم ال «مهًال، تقول: أن يف براذرز وارنر لحق االحرتام أكنُّ زلت ما
أكرب من واحد هذا إذن، فيه.» الحق ونملك نحن صنعناه يشء وراء من املال
موقًعا تنشئ أن يمكنك ال أنه وهي ألطفالنا؛ نقولها ما دائًما التي األشياء
فجني املال؛ دفع عىل حثهم وتحاول الجمهور إرباك يف ترشع ثم بوتر لهاري

باتٍّا. رفًضا مرفوض ورائه من املال

يوجد حيث تقف كانت الجماهري أن مؤداه كان لوارنر لوفر رسالة من جزءًا أن غري
كانت كذلك) املحامون اعتربها ما (أو القرصنة هذه عاقبة أن املفارقة قبيل ومن املال.
مرفوًضا [وارنر] وراء من املال «جني كان بينما إذن «الضحية». جناه املال من مزيًدا
الحجة هذه قدمت الواقع ويف لوارنر. كذلك يكن لم فإنه للجمهور، بالنسبة باتٍّا» رفًضا

باالستنارة. يتحلوا أن عليهم لَم لتربير لوارنر
وهو تحديًدا اإلطار هذا يف األمر لوضع متحمًسا وارنر ممثل براندون يكن لم
إىل وصلت براذرز «وارنر بأن تؤمن، لوفر كانت مثلما يؤمن، كان لقد معي. يتحدث
للقاعدة وإنما وحسب للرشكة مفيًدا ليس فهو للطرفني، ومفيد اإليجابية شديد موضع
— الرشكة عليه حصلت الذي النفع يف للتفكري حثثته عندما ولكنني كذلك.» الجماهريية

مرتدًدا: قال — للرشكة الربح من مزيد عن عبارة بأنه له وصفته عندما

من كل عىل تعود ميزة عىل بالتأكيد ثانوي، كناتج سنحصل، أننا أعتقد
فاملصلحة براذرز. وارنر يهم ما هو هذا أن وأظن مًعا، والرشكة الجمهور
جمهور نستغل دعونا «حسنًا، هو مبدؤنا ليس يشء. كل ليست التجارية
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الهدف هو هذا ليس وفرية»، أموال تحقيق نضمن أن يمكننا بحيث املعجبني
للرشكة. واحد رقم

يفرتض الذي اآلخر اليشء ذلك هو ما سافًرا. كان الرتدد أن غري حديثه، عىل أعلق لم
ذلك تفعل أن عليها ينبغي بالتأكيد، الوفري»؟ املال «جني غري لعمله تسعى وارنر أن
أن عليها ينبغي إنه نقول أن هذا معنى ولكن جمهورها. وال مؤلفيها يستفز ال بأسلوب
ولو بد، ال بما لإلقرار حتى استعدادها عدم إن البعيد. املدى عىل الوفري» املال «تجني
قلق عن أو حريص تسويقي حس عن إما يكشف صحيًحا؛ يكون أن ما، مستًوى عند
تماًما بعد يتوصل لم لكنه وسائطي، هجني بناء عىل براندون ساعد لقد املستقبل. تجاه

للرشكة. بالنسبة ذلك يعنيه أن يمكن ملا
تقوية عىل عمل الفكرية ممتلكاتها تجاه التشدد من اإلقالل أن الرشكة تعلمت لقد
كان لو أخرى، ومرة فنانيها. إىل العودة ثم، ومن التجارية، للعالمة الجمهور والء
الفكرية. ملكيتها تجاه تشدًدا أقل تكون أن وارنر عىل بالطبع فإنه صحيًحا، هذا
النجاح، من املزيد يحققون وارنر فناني (أ) ألن: لهذا؛ سعداء نكون أن جميًعا وعلينا
ألن للدقة؛ أقرب بصورة لنقلها أو تشدًدا. أقل تكون سوف الفكرية امللكية حقوق و(ب)
يحققوا لن الذين األطفال حرية من تحد بأساليب مقيدة ليست الفكرية امللكية حقوق
تقليص يكون عندما سيما ال طيب، أمر الحرية من فاملزيد وارنر. فناني وراء من نفع أي

طرف. ألي مفيد غري الحرية
يف الئق غري ما شيئًا هناك إن بقولهم الفكرة، يقاومون سوف الناس أن غري
وارنر «استغالل» إن النحو. هذا عىل األمر أرى ال لكنني لألطفال. وارنر «استغالل»
ظل يف بدونه، قبل من به يتمتعون كانوا ما تفوق الحرية من مزيًدا األطفال منح يعني
الحقوق مساحة عىل اعرتاضات لديك تكون وربما لوارنر. القانون يمنحها التي الحقوق
أنها غري الكونجرس، أمام تثار أن يمكن عادلة حجة وهذه لوارنر. القانون يمنحها التي
يف آرائي وبسبب لها. منحت حقوق عن تتنازل فوارنر وارنر. ضد عادلة حجة ليست
املال. جني عىل يساعدها ألنه بذلك؛ تقوم أن آمل ربما)، (الرجعية املساهمة الرشكات
لها املديح كيل من نتمكن أن آمل ربما)، (الرجعية الشفافية مسألة يف آرائي وبسبب

له. يدفعها الذي الحقيقي للسبب تفعله بما لقيامها
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الرشكة). قبل (من للسيطرة فقدان للجمهور) (املمنوحة الحرية تلك مع يأتي
قول حد عىل أنه غري األصيل. للمصنف أوسع بصورة التعرض عىل الحرية تشجع سوف

الجماهريي.»46 الفعل رد يف التحكم عىل املنتج قدرة كذلك تهدد «سوف جنكنز:
تعميًما: أكثر بصورة النقطة تلك وويليامز تابسكوت ويوضح

حرية عمالءها تمنح التي فالرشكة «املحرتف/املستهلك»: معضلة إذن لدينا
عىل السيطرة وفقدان التجاري نموذجها بتخريب تغامر حقوقها عىل التعدي
من نفسها وتحرم بسمعتها تضحي عمالءها تقاوم التي والرشكة منصتها.

املتوقعة.47 االبتكار مصادر من ثمني مصدر

عام، بشكل األعمال رشكات وكذا الوسائط، رشكات تدرك نفسه، الوقت يف أنه غري
الهجني. االقتصاد حقبة يف األرباح تحقيق مفتاح هو الجمهور مع أوثق روابط وجود أن
وكأنهم ومستهلكيها الوسائط منتجي عن الحديث من «بدًال جنكنز: قول حد وعىل
رشكاء باعتبارهم إليهم ننظر أن اآلن علينا بعض، عن بعضها منفصلة أدواًرا يلعبون
فهًما منا أيٌّ يفهمها ال التي املبادئ من جديدة مجموعة وفق مًعا يتفاعلون مساهمني،
مع تعاونًا أكثر «عالقة بذلك يبنون الحقيقة تلك يفهمون الذين والفنانون كامًال.»48
األنثروبولوجيا عالم قول مقتبًسا جنكنز، زعم حسب املستقبل» و«يف مستهلكيهم.»49
املستهلك مطالبات يستوعبوا أن الوسائط منتجي عىل «ينبغي ماكراكن، جرانت الثقافية
وبتحول حماًسا، وأكثرهم املستهلكني أنشط بفقدان يخاطرون فإنهم وإال باملشاركة،

التسامح.»50 من أكرب بقدر تعاملهم أخرى بوسائط االهتمام إىل املستهلكني هؤالء
للقرن هوليوود مغادرة عىل الوحيد املثال ليس الحال، بطبيعة بوتر، وهاري
إىل يتوصل بات ما ملحتوى رئييس امتياز صاحب كل العملية، الناحية فمن العرشين.
الذي واملثال محتواهم. ترويج عىل (مجانًا) يعملون الذين املعجبني مجتمع لقيمة فهم
يف حاليٍّا املسلسل فهذا (املفقودون). «لوست» مسلسل عشاق جمهور شخصيٍّا أفضله
تعبري حد عىل الوسائط» من جديد لعرص «نموذًجا بالفعل صار لكنه الرابع، موسمه
التي الجماهري مواقع من واسعة مجموعة املسلسل شجع لقد تايمز.51 أنجلوس لوس
عىل األخرى املواقع من والعديد «لوستبيديا» فيها بما تنظيمية، لوائح ألية تخضع ال
الغري. مع وتشاركه محتواها عىل الدخول يمكن أخرى منصة عرشين عىل عالوة ويكيا،
الجمهور تمنح وهي ومتابعته. املسلسل أحداث فهم عىل املشاهدين املواقع تلك وتساعد
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التفاصيل لتلك الفهم من املزيد وإضافة املسلسل أحداث تفاصيل الستكشاف مكانًا
لوست ملنتجي يمكن املحتوى، مع تعاملهم حرية خالل ومن غامضة. تكون قد التي
املشاهدين «خسارة وهو: األعظم»؛ «قلقهم تجنب كيوز وكارلتون لينديلوف ديمون
«حرق» من يخشون ألنهم املسلسل؛ متابعة يعاودون فال الحلقات إحدى تفوتهم الذين
وتحوالته املسلسل حبكات تفوتهم أن أو باك، الفالش طريق عن أحداث من فاتهم ما

52 املعقدة.»
منتج نحو واألنظار االهتمام لتوجيه تشاركيٍّا اقتصاًدا يس بي إيه تستخدم وهكذا،
يعلم. أحد ال خاللها، يستديم أن النموذج لهذا يمكن التي املدة طول يبلغ فكم تجاري.
نرى أن األفضل إذن … هنا ها جديدة جبهة نستكشف «إننا لينديلوف: قول حد وعىل
سوف وبعدها يل، «ادفع ويقول: النقد ماكينة نحو الجميع يسري أن من بدًال أوًال، كنهها

األمر».»53 نستكشف

املجتمعات الثالث: النوع (3-2)

«فضاءات» بكلمة قاصًدا التعاونية، والفضاءات املجتمعية الفضاءات وصفت لقد
عىل املرء يطلق أن املمكن فمن الكبرية. األخرى الكلمات وقع من قليًال التخفيف
يعيشها التي الحياة نطاق لكن فعًال. كذلك يعد ما بمفهوم فهو مجتمع؛ كلمة دوجسرت

التقليدي. املجتمع يف الحياة نطاق من آمل) (حسبما كثريًا أضيق دوجسرت يف املرء
فضاءات مجرد من أكثر تكون ألن تتطلع اإلنرتنت عىل فضاءات توجد أنه إال
قيود أية بدون «مجتمع» لقب بالفعل تستحق الفضاءات تلك من والبعض مجتمعية.
كان (وربما الفضاءات تلك أول لعل سابقة، ألجيال للمنتمني بالنسبة الكلمة. عىل
أكثر فإن اآلن، النت يعرف الذي للجيل بالنسبة ولكن «البرئ». يسمى مجتمع أفضلها)
الثانية». «الحياة مثل االفرتاضية الفضاءات تلك الهجينة املجتمعات عىل تشويًقا األمثلة

الثانية الحياة

وجودها وبمجرد أنت. تبتكرها شخصية إليه تسافر عامًلا باعتبارها الثانية للحياة انظر
األفضل من سامحني، (أو الشخصية تقريبًا. يشء أي الشخصية تلك تفعل العالم هذا يف
املوضة، عىل الفاخرة املالبس بعض اشرت بآخرين. ترتبط أن يمكنها «أنت») نسميها أن
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زهوًرا؛ ازرع منزل، لبناء أرض قطعة اشِرت النارية، الدراجات من جديًدا نوًعا ابتكر
الثانية، الحياة يف عمله يمكنك الواقع، حياة يف تفعله أن يمكنك يشء أي أساسية، بصفة
طويًال حواًرا تجري أن يمكنك تفعله. مما بكثري ملتصقة «افرتايض» كلمة تجعل أنك طاملا
االفرتاضية العوالم استكشاف ويمكنك افرتايض، ساونا مسبح يف التقيته ما شخص مع
آخرون. يستكشفه استثنائي افرتايض عالٍم بناء ويمكنك آخرون، بناها التي االستثنائية
تحليًا أكثر الناس يجعل االفرتاضية العوالم يف يشء يوجد ال الحال، بطبيعة
(أو آلبائنا فنحكيها بها نتباهى أن يمكن التي األشياء تلك كل عىل عالوة إذن بالفضيلة؛
مطلًقا يمكننا ال الثانية الحياة يف يحدث مما الكثري هناك سعداء)، وهم أطفالنا لنا حكاها
املصطلح هو «الجنس» أبًدا. يفعلوه ال أطفالنا أن يف نرغب ربما أو أحد، ألي نحكيه أن
بعضه االفرتايض، الجنس من الكثري الثانية وبالحياة األشياء، من املجموعة لتلك املنظِّم
الكبار من هنا املشاركني أن زاوية من لألمر نظرت إذا معه؛ مشكلة لديك تكون ال قد
مجموعة بوصفهم إليهم نظرت إذا اعرتاض لديك يكون قد لكن املرتاضني. االفرتاضيني
أية ستصادف كنت إن تتساءل قد ما الجنيس النشاط هذا ومن االفرتاضيني. الزناة من
الفضاء يف التجربة هذه يخوض ابنك كان إذا حاًال أسعد ستكون هل ال: أم معه مشكلة
املسابح أحد يف ما شخًصا التقت زوجتك أن لو حاًال أسعد ستكون كنت وهل الواقعي؟
الحياة بدون وربما مًعا. االحتياجات ويلبي يخلق االفرتايض الجانب بالتأكيد، العامة؟

اإلطالق. عىل األمر يف لتفكر زوجتك كانت ما الثانية،
نفسه تلقاء من يخلق ال يريدون ما يفعلون ممن األشخاص من عدد تجمع إن
تشاركيٍّا؛ اقتصاًدا ٣١٠ إيرباص طائرة ركاب يمثل ال مثلما تماًما تشاركيٍّا؛ اقتصاًدا
الثانية، فالحياة كندا. إىل مًعا مسافرون وهم طويلة ساعات يقضون ببساطة ألنهم
مئات الناس ويقيض فعله. يريدون شيئًا يفعلوا كي الفرصة الناس تمنح فيجاس، مثل
الثانية الحياة أعضاء يفعلها التي األشياء من كثريًا أن غري ذلك. يفعلون وهم الساعات
يدعو «منتًجا» تكون «كي الثانية الحياة الب ليندن رشكة بَنت الحياة. لهذه قيمة تبني
بهذا األعضاء ويقوم هائل.»54 نطاق عىل القيمة وإضافة التعاون من ويمكنهم العمالء
افرتايض عالم هو مجانًا يفعلونه ما وناتج مجانًا؛ رئيسية) (بصفة بعض مع بعضهم

به. الخاصة العضوية تبيع أن الب ليندن تستطيع وتشويًقا ثراءً أكثر
التي السلع (أي العامة السلع لنطاق خريطة برسم هنا املجتمع قياس يمكننا

املجتمع. أفراد ينشئها والتي املجتمع) أفراد جميع فيها يتشارك
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من بها بأس ال مئوية نسبة فهناك واملعونة. بالخري الثانية الحياة أعضاء يسهم أوًال:
مع التعامل يتعلمون وهم الجدد الوافدين مساعدة محاولني يتسكعون املوقع أعضاء
يل: روزدال، فيليب الثانية، الحياة موقع مدير) (أي زعيم رشح حسب وعىل املوقع.

باإلمكانيات. الثراء شديدة أنها الواضح، من ألنه، مروعة بيئة الثانية الحياة
يصيبك وأن منها، تفزع أن بد ال بها، العهد حديث كمستخدم فإنك وهكذا،
أن وأعتقد عمله. تحاول يشء أي لعمل محاوالتك يف األمل خيبة أو االرتباك

للغاية.55 مشوًقا كان منها خرج ما

قائًال: ويكمل

يحدث ما فإن الثانية، الحياة بواسطتها تعمل التي الكيفية تتبني أن بمجرد
نصيحتك وهي مجانًا، منحها يمكنك التي العمالت من نوًعا تمتلك أنك غالبًا
ملن إنه للغاية. مهيمن السلوك هذا أن وأظن األشياء. عمل ألسلوب ورشحك
يجنون وهم يفعله، أن يمكنه عما ا مستجدٍّ شخًصا تخرب أن الرسور دواعي
يكون وبعدها االمتنان غاية يف ويكونون أيًضا، هذا وراء من ا جدٍّ الكثري
كبرش به نشعر طبيعيٍّا استمتاًعا هناك أن أعتقد … أعلم ال ،… ال ذلك لديك
العامة الفكرة تصري بحيث آخر، شخص مساعدة عىل قادرين نكون عندما
وأنت القوة. بالغ أمًرا املحيطة البيئة يف بعًضا بعضنا مساعدة يف املتمثلة
حسب ليس، … بأسلوب تحدث تلك من عديدة حاالت هذه، أيامنا يف ترى،

النفعي. املقياس عىل االقتصادية الناحية من عقالنيٍّا اعتقادي،

املجتمعات؟ من النوع هذا تخلق لكي ُشيِّدت الثانية الحياة أن ذلك يعني هل إذن
عويصة األمور جعل رصاحًة حاولنا أننا أعتقد ال «ال، التسليم: من بيشء روزدال قال

متقنة.» بصورة بذلك للقيام باملصادفة سعينا أننا أعتقد الثانية. الحياة يف
يقيض راٍق، حي قاطني فمثل الجمال. بهبة يسهمون الثانية الحياة أعضاء إن ثانيًا:
فقط ليس ممتلكاتهم. يف يجملون لها حرص ال ساعات الثانية الحياة موقع أعضاء
تصميمات يبنون إنهم جاذبية. أكثر الحي لجعل أيًضا وإنما للبيع، قابلة لجعلها
املتنزهات أو الحدائق، وينحتون ملونة؛ صوًرا أو ملصقات يضيفون وهم جديدة؛

سويٍّا. الناس يلتقي حيث
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الرشكة، به رصحت ما ووفق برمجيات. بكتابة يساهمون الثانية الحياة أعضاء إن ثالثًا:
األشياء يبني الذي الربنامج ذلك أي الثانية؛ الحياة يف «سيناريوهات» ٪١٥ حوايل يكتب
هؤالء الربامج كتَّاب من بها بأس ال نسبة وهناك آخرون. يشاهدها التي األماكن أو

آخرون. به يستفيد كي مجانيٍّا برنامجهم يجعلون — منهم ٪٣٠ األقل عىل —
بصورة تعمل الثانية الحياة لتجعل مؤسسات أنشئوا الثانية الحياة أعضاء إن رابًعا:
حاجة يف الثانية الحياة أن قرر فانتونجريلو، زارف وهو األعضاء، فأحد أفضل.
التعاقدات). يف الحال هو (مثلما الوعود أو الترصيحات عىل للتصديق أسلوب إىل
تسمى أرض يف («ملحوظة» عقاريٍّا شهًرا زارف شيد التشفري، تكنولوجيا وباستعمال
مشفًرا توقيًعا «امللحوظة» تضيف الوثيقة، عىل ما شخص يوقع فعندما «ثايريس»).
تاريخ منذ يتبدل لم باملستند املذكور النص وأن صحيح، الطرف توقيع أن عىل يؤكد
(وهو التشفري يف املصدر مفتوحة طرًقا ويستخدم املصدر، مفتوح والربنامج التوقيع.
ثم ومن بتنفيذه). يعد ما بالفعل ينفذ الربنامج بأن يثقوا كي للناس سبيًال يوفر ما
«خطوة زارف، تعبري حد عىل أو املنظومة، عىل الثقة من قليًال يضفي الربنامج فإن

أفضل.56 حوكمة نحو صغرية»
ومدينة الذاتي. الحكم سلوكيات خالل من الثانية الحياة أعضاء يناضل وأخريًا:
عىل مثال الجديدة) – القديمة – القلعة باألملانية: الحريف (ومعناها نويألتنربج
هو: هدفه نوعه، من فريد الحكم ذاتي «مجتمع بأنها نفسها نويألتنربج تصف ذلك.
إنشاء و(٢) الجودة، العالية والخاصة العامة لألرايض الجماعية امللكية تمكني (١)
تنفيذ و(٣) نوعها، يف فريدة بنًى ذا اآلخرين عىل منفتًحا كان وإن فكر ذي مجتمع

الثانية.»57 الحياة داخل الذاتي الحكم من ديمقراطية أشكال
هذا املدينة تبني والسياسة؛ والقانون والثقافة املعمار من خليط خالل «ومن
نويألتنربج تصميم يشبه الثانية، الحياة مساحات معظم من النقيض وعىل املجتمع.
مستطيلة غري عضوية، األرجاء، متسعة فهي الوسطى؛ العصور إىل تنتمي بافارية مدينة
تضم … التقدمي االجتماعي للتجريب تهدف «رابطة تكون كي املدينة صممت الشكل.
«جمهورية أول املدينة وكانت والرتبية.» … السياسية التنظيمات … الحديث الفن
وقد للربح؛ هادفة غري تعاونيًة أراَيض بها إنَّ الثانية. الحياة داخل تبنى ديمقراطية»
والوحيد األول الدستور صاحبة وكانت املعالم»؛ واضحة استثمارية «سندات أول قدمت
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التحديد واضحة ملكية ومواثيق صكوًكا الحكومة تقدم ذلك، عىل وعالوة الثانية. بالحياة
افرتاضية. عاملية قانونية ومنظومة وملزمة،

ينشئ فجميعهم مجتمع. أي أفراد بها يقوم التي األشياء صنوف جميع هي تلك
مجتمع، أي مع الحال هو وكما نفسه. املبدع من أكثر أناس فيها يشرتك القيمة من نوًعا
أنه والحقيقة بالثراء. الجميع شعر يشاركون، اآلخرين ورأوا أكثر، الناس شارك كلما
التي الحياة ثراء الثانية الحياة يف يعرفونها التي الحياة ثراء يتجاوز لكثريين، بالنسبة
عن نقًال تريكل شريي به أفادت الذي التقرير وحسب الواقع. حياة يف يعيشوها أن يمكن

سنوات: عرش من أكثر منذ صلة ذا كان وإن مختلف، لعالم املستخدمني أحد

نفيس أرى أن أستطيع األمر. هذا يف أتحسن إنني نصفني. إىل عقيل شققت لقد
اآلخر أشغل ثم عقيل من جزءًا أشغل فقط وإنني أكثر. أو ثالثة أو شخصني
النوافذ إحدى يف الجدال من نوع داخل إنني أخرى. إىل نافذة من أتجه عندما
وهناك أخرى، نافذة يف األطراف متعدد حوار يف فتاة إىل أتعرف أن وأحاول
لصالح آخر فني يشء أو للرواتب كشوف برنامج تشغل ربما أخرى نافذة
[تومض الحقيقي التوقيت يف تصلني رسالة أتسلم سوف وبعدها … املدرسة
هي هذه أن وأظن للمنظومة]، آخر مستخدم يرسلها أن بمجرد الشاشة عىل
أفضل عادًة ليست ولكنها … إضافية أخرى نافذة مجرد إنها الواقعية. الحياة

نافذة.58

هذا الناس فيه يبني الذي الوحيد االفرتايض املكان بالطبع ليست الثانية الحياة
تملك معظمها) (وربما تشويًقا اإللكرتونية األلعاب أكثر من الكثري املجتمعات. من النوع
مجتمًعا إيتو جوي املغامر الياباني واملستثمر األعمال رائد يصف بداخلها. املكون ذلك
عىل تشدد «[اللعبة] كرافت: وور أوف وورلد اإلنرتنت، عىل لعبة أشهر يعد أن يمكن ما
خالله من يمكنك الذي الوحيد السبيل أن تدرك كفرد فأنت مجموعة. تكوين رضورة
خاصة ومهم مستفاد درس هذا ودوًدا.» تكون وأن الغري مع تتشارك أن مجموعة تكوين

لألطفال:

أوف وورلد لعب يف الصغار األطفال يبدأ عندما األحيان من كثري يف إذن
باعتبارها إليها ينظرون إنهم الجشع. غاية يف البداية يف يكونون كرافت، وور
أشخاص أنهم عىل اللعبة بداخل الذين اآلخرين هؤالء إىل ينظرون وال لعبة
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أو الغارات، إحدى وسط الغباء عن ينم أمًرا يرتكبون وسوف حقيقيون.
عن ينم شيئًا يفعلون أو بكلمة، ينطقوا أن دون ويغادرونها اللعبة يرتكون
أن وبمجرد مجتمعهم. سيفقدون ما رسعان أنهم يدركون … وهكذا وقاحة،
وحتى بل صحيحة، بطريقة التقدم عن ذلك بعد عاجًزا تصري مجتمعك، تفقد
النوع تتبع أن دون القبيل هذا من وأشياء معينة رساديب يف قدمك تضع أن

جماعة. بدون أي … التفاعل من الصحيح

أن بمكان الصعوبة من إن … بعًضا بعضكم مساعدة نحو «تدفعكم إذن اللعبة
إن ذلك.» عىل فستثاب صداقتهم وتكتسب الناس مع ودوًدا تكون وحني وحدك، تلعبها

اللعبة. ممارسة لتطوير كوسيلة املجتمع تماسك من يزيد التصميم
أعمالها. الثانية الحياة أمثال من رشكات تبني التشاركية، االقتصادات تلك حول
رأيي يف جديد، ومن اآلخرين. مشاركة وراء من أرباح استخالص نحو يسعون وهكذا
لذلك املديح كيل يجب األول، اإلنسان لعرص ينتمي وكأنه للبعض يبدو الذي املتواضع
يحدث؛ الذي ما بالضبط يفهم أن الجميع عىل يجب الحال، وبطبيعة الربح. وراء السعي
أعظم فرصة معناه الرشكة نجاح فإن الفهم، هذا ضوء يف ولكن جوهري. أمر فالشفافية
أن يجب هل الرشوط: حول الخالفات بعض هناك كانت ربما املجتمع. أعضاء لتالحم
ليس االتفاق بنيان أن غري منها؟ املزيد تصنع أن الرشكة عىل هل سعًرا؟ أرخص تكون
يريدونه ما أعضائها منح طريق عن املال نجحت، إذا الب، ليندن تجني وسوف غامًضا.
أي يقدمها التي املكافآت بعض األقل عىل تقدم خربة خدمة؛ مجرد من أكثر بالضبط:

تشاركي. اقتصاد
يف الثانية. الحياة من املحتوى طبقة عند الهجني هذا وصف اقترص اآلن، حتى
جعل طريق عن وذلك الهجني، املسار عىل أخرى خطوة الب ليندن خطت ٢٠٠٧ عام
كود وضع فقد املصدر». «مفتوح الثانية الحياة مع املرء يتفاعل طريقه عن الذي العميل
تصدرها التي العمومية الربمجيات رخصة مظلة تحت بالعميل الخاص الحاسب برنامج
يجرب كي شخص ألي متاًحا كان املصدر أن يعني بما املجانية، الربمجيات مؤسسة
بحرية توزع فإنها توزع عندما املصدر عىل تتم التي التعديالت أن برشط وذلك فيه،

أيًضا. هي
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برشكته، إيمانه هناك ناحية فمن متباينة. التغيري هذا نحو روزدال دوافع إن
حاًال؛ أفضل الناس تجعل الثانية الحياة إن يمكن. ما بأرسع تنمو أن يجب أنها وإيمانه

يمكنها: ما بأرسع تنمو أن الثانية الحياة عىل يجب ثم ومن

أقرب وهو يمكنك، ما بأرسع تنمو أن كرشكة رسالتك كانت إذا أنه بدا وقد
حسبما فعليٍّا، لكن املال» «جني منظور من فقط ليس — لرسالتنا يكون ما
عموًما نؤمن فإننا — كثريًا مدونتنا يف عنه تحدثت الذي املنظور من أعتقد،
هذا يكون الثانية للحياة الناس استخدام مع إنه الخري. أجل من قوة هذه بأن
أن علينا فإن صحيًحا، هذا كان وإذا املرء. حياة جودة يف إحصائيٍّا نًا محسِّ
جاءت إذا أنفسنا ننتقد أن وعلينا الناس، يريدها التي بالرسعة النمو لها نتيح
من قدر عىل نحافظ أو النمو، حساب عىل أقىصحد بعائداتنا فيها نبلغ لحظة
اتخذنا وهكذا أرسع. ينمو اليشء هذا نجعل سوف عنها تخلينا إذا السيطرة

املصدر. بتحرير القرار

لليندن يمكن التي القيمة مقدار إدراك خالل من موجًها كان القرار أن الثاني: واألمر
مجتمعها: وراء من تحققها أن الب

— الجوهري إيماننا أن غري أماكنها، يف القطع ووضعنا قدًما مضينا وهكذا،
— رئيسيٍّا مطوًرا ثالثني من يقرب ما سوى نملك الوقت ذلك يف نكن ولم
للمساهمة املستعدين األشخاص من اآلالف، يكن لم إن املئات، هناك أن كان
بالقيام لهم نسمح أال ملبادئنا مخالًفا سيكون ثم من وأنه التطوير، يف بأوقاتهم
إيجابية تعرفها، ولعلك األوىل، والنتائج لعمله. نسعى كنا ما هو هذا بذلك.
ال … الربنامج إىل نضمها كي يوم كل األكواد من رقع عىل نحصل إننا للغاية.
عدد نحدد لكي املصدر كود إطالق موعد قبل كاٍف وقت لدينا كان أنه أظن
بأس ال عدًدا بالفعل كانوا أنهم غري فعًال، انضموا الذين اإلضافيني املطورين

به.

والنرش التأليف حقوق عن تتنازل أن الثانية للحياة بد ال كان األمر، نهاية يف إذن
الباب تفتح أن عليها لزاًما وكان اللعبة، يف أصيلة صفة هو الذي اإلبداع لصالح
مرخص برمجيات مرشوع يف املجاني التشارك نحو الخادمة والحاسبات العميل أمام
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للمجتمع. وتحريرها أصولها كل أخذ من بد ال كان بإيجاز، الجمهور. لعموم باستعمالها

عادية. غري قيمة ذات املنصة يجعل سوف إبداًعا تحفز أن تتوقع فإنها الهبات، تلك ومن

حلم مجرد من أكثر العاملية العنكبوتية الشبكة صارت منذ عاًما عرش سبعة حوايل مر
بعضنا به نتعامل الذي األسلوب غريت عروقنا، داخل تنساب هي وبينما يل. برينرز لتيم
يقومون كانوا وإن حتى غريهم، أجل من بأشياء يقومون من أعداد ازدادت بعض. مع
ألن أجلنا؛ من األشياء لعمل سبل عن تبحث التي الرشكات أعداد وازدادت للتسلية. بها
القيمة لبناء طرًقا يجربون من عدد وزاد لها. ربحية أكثر النحو هذا عىل األشياء أداء
االقتصادات من تستفيد التجارية االقتصادات إن ما، مجتمع مع التعاون طريق عن

الهجائن. إنتاج يف التشاركية
ال نفسها هي اإلجابة الهجني؟ االقتصاد تجربة خوض نحو الرشكات دفع الذي ما
تعترب فالرشكات النجاح. قيمة تقدير وهي: األقل عىل التنافسية األسواق نطاق يف تتغري،
وويليامز تابسكوت ويلخص للربح. تهديًدا وليس للنجاح، نموذًجا الهجني النموذج
(االنفتاح، الويكي» «اقتصادات مبادئ مع يتفق هجينًا تبني التي للرشكات الدرس

عاملي):59 نطاق عىل والعمل والتشارك، والندية،

الفاشلون أطلق لقد ذلك]؟ غري وأخرى ناجحة [بنيرشكة كان الذي الفارق ما
الفاشلون بنى بالحياة. نابضة مجتمعات الرابحون وأطلق إنرتنت، مواقع
يف أنفسهم عىل الفاشلون انغلق عامة. ميادين الرابحون وبنى مسورة، حدائق
الفاشلون وحمى مستخدميهم. مع باالشرتاك الرابحون وابتكر االبتكار، عملية
الرابحون أما زوجته، عىل يغار الذي الزوج مثل برمجياتهم وواجهات بياناتهم

الجميع.60 فيها شاركوا فقد

تابسكوت ويقتبس الرشكة. تفيد بأساليب االبتكار نحو اآلخرين يدفع الهجني النموذج
محدودية مسألة يف األمر «يتلخص تكنوراتي: صاحب شيليك لتانتك مقولة وويليامز
مقدار كان ومهما بها، تتمتع التي الذكاء درجة كانت فمهما اإلبداع. ومحدودية الوقت،
حتى أو ناشئة، رشكة يف أشخاص أربعة أو ثالثة كنتم لو حتى تبذلها، التي املشقة
محدود بعدد الخروج سوى باإلمكان يكون فلن فرًدا، ثالثون فيها يعمل صغرية رشكة

الرائعة.»61 األفكار من
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املجتمع بناء وهي أال عويصة؛ مشكلة تبقى إذ وحده؛ كافيًا ليس باألمر االعرتاف إن
املجتمع؟ يُبنى كيف إذن الهجني. الكيان سيدعم الذي

التصميم تضع أن «عليك يانج: جريي قال ومبارش. رصيح بشكل هي: واإلجابة
أن يجب … تم أن بعد فيه نفكر عندما … تنفيذه يصعب أمر وهذا املجتمع، ذهنك ويف

املنتج.» من جزءًا املجتمع يكون
إىل املجتمعات ظهرت بل البساطة. بهذه الروح فيها تنفخ ال املجتمعات أن غري
عندما يانج، أخربني حسبما األوليان، العنرصان ظهر عدة. مراحل خالل من الوجود
لم وحده هذا أن غري املحتوى.» ذلك املستخدمون ووزع املحتوى، املستخدمون «خلق
تستديم كي فعًال املصريي األمر «إن يانج: قول فحسب املجتمع. الستدامة كافيًا يكن
أو الجودة مستوى عىل سواء باملحررين؛ أشبه ذاتها املجتمعات تكون أن املجتمعات،
كان املجتمع أن معناهما مًعا األمران هذان هويته.» عىل محافًظا املجتمع يستمر حتى
أثناء فيه يتوقفوا كي للناس مالئم مكان (أي للحافالت محطة من أكثر هو ما يمثل
من بنوع الناس فيه يشعر مكانًا كان وإنما بها). القيام يودون بأشياء للقيام رحلتهم
وجدوه. ما تحسني نحو خطوات اتخذوا أنهم بالتملك الفخر ذلك معنى وكان التملك.

اإلنرتنت عىل املتواصلة املجتمعات تلك تقديم بدء مع اآلن يأتي الحقيقي التحدي لكن
يف االقتصادي العنرص وضع يف فعليٍّا الناس «يبدأ يانج: تعبري حد فعىل املزيد. تقديم يف
خالل من كان سواء املجتمع، هذا وراء من املال جني يف يبدءون [إنهم] … الحسبان

كان.» أيٍّا أو ألبومات عمل أو العام تقاويم طبع
بصورة اآلن حتى يانج يره لم يشء فهو طيب بشكل ذلك صنع كيفية عن أما

فيه»: الفن من الكثري هناك يزال فال … بحتًا علًما ليس «األمر مكتملة:

نشاط تكوين لتيسري معني عمل نطاق املجتمع يمنحك سوف تعلم، كما
جزءًا يشكلون من هم أنهم يشعروا أن األمر نهاية يف عليهم أن غري تجاري،
بني توازن إليجاد سبيل عن تبحث أن عليك إذن أنت. وليس االقتصاد من
االستفادة عىل املجتمع قدرة وبني للمجتمع كمنصة أنت تضيفها التي القيمة

االقتصاد. من

اجتماعية منافع يحققون وكأنهم يشعرون الناس نجعل أن هو «الهدف يانج: يقول
املنصة.» تلك يف االستثمار وراء من عليهم تعود اقتصادية منافَع هناك وأن حقيقية،

221



جديدة إبداعية ثقافة نحو

يختلف ال «األمر قائًال: حديثه يانج واصل الكتاب، نهاية يف إليه نعود سوف تشبيه ويف
فرض يف أفرطت أنت فإذا معينة. أساسية خدمات تكاليف لها تدفع حكومة عن كثريًا
رسوًما تفرض لم وإذا رضيبيٍّا، مرهقون بأنهم الناس فسيشعر عليهم، باهظة رسوم
ترصف عن عبارة دوًما املسألة إذن خدمات. من يكفي ما لهم توفر لن فإنك كاٍف بقدر

متوازن.»
إن نقول أن إليها، أشري كنت التي النواحي من أو — مهم املجتمع بأن القول إن
وحده. كاٍف املجتمع بأن القول يساوي ال أنه الواضح من — مهم التشاركي» «االقتصاد
وعىل أهمية. أكثرها املجتمع يعد النجاح، عوامل كل بني من بأنه القول حتى معناه وال

أورييل: تيم وهو اإلنرتنت، عىل نارش أشهر لعله شخص تعبري حد

اللب يشكلون متعاطفني، أناس من املبدئية الحماس دفعة عىل تحصل إنك
مرتبطني يصريوا وأن حماًسا، أكثر تجعلهم منظومة بناء تريد وأنت الداخيل.
ملا تميض لكي ولكن تفعله. وبما بك الشخيص االرتباط هذا يكون وأن بك،
يعلموا أن دون الناس فيها يساهم منظومة تبني أن عليك ذلك، من أبعد هو

القوة.62 مصدر يكون وهنا فيه. يساهمون ما

الروح عىل يعتمدان ال مساهمة وأقوى معماري بنيان أقدر فإن أورييل، تعبري حسب
التطوعية:

يعلمون أو مجتمع من جزءًا رصاحًة يشكلون أناس عىل يعتمدان ال إنهما
املعماري البنيان ذلك إنه ذلك. تشبه العنكبوتية الشبكة … باملجتمع من هوية
به، خاصة ألسباب كلٌّ الخاص، ملوقعه شخص كل فيه ينضم الذي العبقري
لقيمة خلق هناك ذلك، ومع منهم، كالٍّ تخص ألسباب باآلخرين ويرتبطون

مشرتكة.

زعمه حسب يوتيوب، موقع نجاح إن ذلك. عىل كمثال يوتيوب إىل أورييل ويشري
جاء وإنما املجتمع. نشطاء وهتافات صيحات من يجئ لم تشني)، مع جديد من (متفق

أورييل: يل رشح حسبما يوتيوب، فنجاح رائع؛ حاسوبي كود من نجاحه

توصل بسبب كان وإنما الدم، خفيف موقع أنه [الناس] اعتقاد بسبب يكن لم
إن كالفريوسات. رسيًعا عدواه تنترش موقًعا لجعله األفضل للسبيل يوتيوب
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يساهمون بحيث للناس، الخاصة املصالح يخدم جعله يف تتمثل السمة هذه
مقطع «حمل جوجل: قالت لقد يساهمون. أنهم ببالهم يخطر أن دون فيه
مشغل طريق عن يوتيوب وقالت سنستضيفه»، ونحن هنا لديك الذي الفيديو
يف وسنستضيفه موقعك عىل املقطع هذا «ضع «فالش»: بها الخاص الفيديو
أية تتحمل أن دون الفيديو يف الغري تشارك نفسك تجد وهكذا األحوال.» أي

عناء. وبدون تكاليف

يفكرون ما كل إن ليوتيوب. يتربعون أنهم ببالهم يخطر ال «الناس قائًال: حديثه وواصل
يوتيوب».» من مجانية خدمة عىل أحصل إنني رائع! يشء من له «يا هو: فيه

فكرة عىل مباًرشا اعتماًدا تعتمد إنها طيبة. نقطة أورييل أثارها التي النقطة إن
تصميم طريق عن الخري تصنع إنك يريدون؛ ما الناس بمنح القيمة تخلق إنك بريكلني.
باملقابل شيئًا أيًضا هم يمنحون يريدون ما عىل يحصلون من إن بحيث تقدمه؛ ما
تأتي قيمتها إن وحدها. املجتمع تضحية عىل استناًدا الهجائن يبني أحد فال للمجتمع.
يحتاج شيئًا نفسه الوقت يف املجتمع تمنح بطريقة يريدون ما املجتمع أفراد منح من
احتياجات تلبية من النجاح يأتي تنافسية، سوق داخل أنه القصة من القديم الجزء إليه.
البعض الرغبات، من أوسع نطاق وجود ندرك أن فهو األمر يف الجديد أما العمالء.
هذا يف املستخدمة والتقنية الغريي، بالحافز مدفوع والبعض الذاتي، بالحافز مدفوع

خدمتهم. عىل تساعد أن يمكنها األسلوب
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الثامن الفصل

االقتصاد دروسيف

مسألة أما الهجني. االقتصاد ينتجان مًعا، والتشاركي التجاري االقتصادان يتفاعل عندما
يكفي ما بعد نشهد لم ونحن أصعب. فهي الناتج الهجني استدامة عىل بنجاح الحفاظ
الدروس بعض لوصف يكفي ما شهدنا لكننا الصدد، هذا يف قاطع استنتاج بأي للقول

املهمة. والعرب

ممكنة املتوازية االقتصادات (1)

العمل إن ممكن. أمر املتوازية االقتصادات أن هو استنتاج، أهم ولعله استنتاج، أبسط
تشاركي. اقتصاد يف مجانًا إتاحته أيًضا يمكن تجاري اقتصاد يف بنجاح له يرخص الذي
فربغم اإلطالق، عىل تجارية تسجيالت صناعة هناك تكون فلن صحيًحا، هذا يكن لم ولو
موسيقية قطعة كل كانت العملية الناحية من فإنه امللفات، تبادل عىل شنت التي الحرب
سبيل يُقطع ولم للند؛ الند شبكات عىل رشعي غري بشكل أيًضا متاحة تجاريٍّا متاحة
العليا املحكمة طريق عن وال التسجيالت، صناعة شنتها التي بالحرب ال التشارك هذا

مرشوعة.1 غري املمارسة هذه أن بإعالنها
التسجيالت، بصناعة الخاصة اإلحصائيات حسب الهائل، التشارك هذا برغم أنه غري
ممكنة، املتوازية االقتصادات تكن لم ولو 2.٪٢١ بنسبة انخفضت املوسيقى مبيعات فإن

املائة. يف مائة صارت قد والعرشون الواحد تلك لكانت
اكتشفت عندما مربحة. تكون ما وغالبًا أيًضا ممكنة التطوعية املتوازية االقتصادات
اتفاقات معهم وقعت ثم ميكسرت يس يس موقع يف الفنانني الكربى التسجيالت رشكات
مجانيٍّا مجانًا استخدامه يرخص الفنان كان الذي العمل ظل ألبومات، لعمل عقوًدا أو
األغراض من لكل تُرَخص األغنية نفس كانت األحيان، بعض يف أنه والحقيقة هو. كما
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الفنانني من املزيد يحذو وسوف التجارية. النواحي ذلك وساعد التجارية. وغري التجارية
الحذو. هذا املستقبل يف األسطوانات ورشكات

أجله من يبدع الذي االقتصاد نحو املبدع توجيه عىل تساعد أدوات (2)

السوق طورت االقتصاد، من النوعني هذين بني من لالختيار املبدعني مفاضلة أثناء
ينوون الذي االقتصاد نوع نحو توجههم أدوات — الحكومي التدخل من متحررًة —
حرصيٍّا، التجاري االقتصاد من جزءًا يكونوا أن يف رغبوا فعندما منه. جزءًا يكونوا أن
سبيل عىل التسجيالت»، لصناعة األمريكية «الرابطة تتحدث التقليديني. بممثليه ارتبطوا
السوق قواعد وفق فنهم يوزع أن يف الراغبني الفنانني أولئك عن طيب بشكل املثال،
تشارك» «ال عبارة أما مألوف. حظر محفوظة» الحقوق «جميع عبارة وحدها. التجارية
اقتصاد أجل من اإلبداع يف الفنانون يرغب عندما ولكن لألسف. مألوف غري شعار فهي
هذا يف أعضاء باعتبارهم تميزهم الفتات متزايدة بصورة يستخدمون فإنهم تشاركي،
أن من الفنان تمكن التجاري» «غري اإلبداعي املشاع ترخيص مثل أدوات هناك االقتصاد.
لكنك تشاركي. اقتصاد من جزءًا يكن دعه مجانًا. غريك فيه وشارك عميل «خذ يقول
أوًال. ذلك مني تطلب أن عليك فإن التجاري، االقتصاد إىل العمل هذا تنقل أن أردت إذا

أرفض.»3 وقد أوافق قد املطروح، العرض وحسب
مما التشاركي؛ االقتصاد يف املساهمة عىل اآلخرين اإلشارات من النوع هذا يشجع
وهي الهدية. طبيعة مع متسقة غري أغراض يف تستغل لن هديتهم أن يف الثقة يمنحهم
االقتصاد شأن من التقليل طريق عن ال التهادي؛ اقتصاد من النوع هذا تشجع بذلك
القائلة البديهية الحقيقة إدراك طريق عن ببساطة وإنما صورته، تشويه أو التجاري
القدر بنفس االحرتام يستحق للعطاء الدافع وأن متباينة، بدوافع يترصفون البرش بأن

األخذ. نحو الدافع يستحقه الذي

نمو يف املتحولون (3)

املثال، سبيل عىل خطأ، يوجد ال التحول. عمليات يمنع يشء ال الثاني، الدرس يشري مثلما
عمله تشاركي، اقتصاد نطاق يف مجانًا وقدمه شيئًا أبدع أن له سبق فنان يأخذ أن يف
األمر هذا أن والحقيقة براذرز. وارنر لرشكة أو يس بي إن ملحطة ويبيعه هذا اإلبداعي
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وملا اإلبداعي. املشاع منظمة قبل من بها املرخص األعمال دنيا يف الوقت طوال يحدث
اللعب أن اكتشفوا املساهمني من الكثري فإن متوازية، اقتصادات وجود املمكن من كان

الثاني. النوع يف اللعب من يحرمهم ال االقتصاد من واحد نوع يف
للوس تنتمي التي الكوميدية الفرق إحدى كانت املثال، سبيل عىل ،٢٠٠٥ عام يف
يكتشفها ألن — الفرق تلك من العديد مثل مثلها — تسعى آيالند لونيل واسمها أنجلوس
تمكن بحيث اإلبداعي، املشاع برتخيص العنكبوتية الشبكة عىل مادتها فوضعت أحد.
يف الفضل سريدون أنهم طاملا أخرى، أعمال مع ومزجه عملها يف التشارك من اآلخرين
موهبتها عىل داالٍّ قصريًا عمًال صورت الفرقة أن ذلك مثال آيالند. لونيل لفرقة النهاية
لونيل أن غري العمل، فوكس ورفضت «أوسمتاون». بعنوان فوكس رشكة عىل لتعرضه
املشاع ترخيص تحت العنكبوتية الشبكة عىل بأكمله الدعائي العمل وضعت آيالند
يف أعضاؤها علق حسبما أو عملها، لرتويج سواء الرتخيص الفرقة واستخدمت اإلبداعي.
يتيح األمر فهذا به. أقنعنا ما هو وهذا وجماهريهم. أنفسهم «لحماية معهم، أجري حوار
فجميع مادتنا، من توليفات فيصنعوا فيه يتشاركوا كي مجاني هو ما معرفة للجميع

ترصيح.»4 لطلب بحاجة ليسوا وهم هناك، موجودة القواعد
الفرقة عمل اليف» نايت «ساترداي برنامج يف العمل طاقم من ما شخص وشاهد
الربنامج عمل طاقم إىل الفرقة أعضاء أحد انضم ،٢٠٠٥ عام خريف ويف به. وأعجب
رخصة بموجب متاحة أعمالهم تزال ال كمؤلفني. اآلخران انضم بينما طاقم، كعضو
التجاري. االقتصاد نحو التحول عىل أيًضا ساعدتهم الرخصة هذه أن غري اإلبداعي، املشاع

يوم بعد يوًما التهجني نحو التجارية الكيانات توجه سوف القوية الحوافز (4)

باألساس عملها تمارس فإنها خطابية، بالغة من الهجينة الكيانات به تطنطن ما برغم
بذلك تقوم التشاركي االقتصاد من تستفيد التي التجارية الكيانات إن املال. أجل من
الناس أن لو قيمة أعىل تصبح سوف تقدمها التي الخدمة أو منتجها بأن تؤمن ألنها
ألنها ذلك تفعل الخليط إىل التجارة تجلب التي التشاركية واالقتصادات منها. استفادت
كذلك، يكن لم ولو القيمة. إلنتاج وسيلة الهجني النموذج إن ستزداد. عائداتها بأن تؤمن

الهجني. النموذج هذا كيان أي اتبع ملا
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الكيان مجانًا. املعلومات عن الكشف للقيمة الهجني الكيان إنتاج طرق بني من
لالقتصاد العملية املمارسة أو املعرفة يف حرصيٍّا تحكًما التحكم يمكنه ال بطبيعته الهجني
للتطوير، أو للبحث مواربًا الباب يرتك تصميمه فإن ولهذا عليه؛ يعتمد الذي التشاركي

املادي. األصل ذلك عن تتنازل ببساطة والرشكة
لجلب اسرتاتيجية يشكل قد ما يشء عن التنازل أن فكرة من البعض يتحري قد
يف يقودنا امللكية مثل معينة مفاهيم بشأن الفكري انحيازنا أن والحقيقة املال. من املزيد
تسعى أن الثروة إلنتاج اسرتاتيجية أفضل بأن االعتقاد نحو غريزية، وبصورة الغالب،
يف األهم (وهو فيها بما نمتلكها، التي األصول يف التحكم من ممكن قدر أقىص لبلوغ

الفكرية. امللكية أصول هذه) حالتنا
املتزايدة الكتابات تستطلع أن بك فحريٌّ الرأي، هذا إىل منجذبًا نفسك وجدت إذا
نحو الساعون أولئك طواعية بها يستعني التي املضادة، االسرتاتيجية عن يوم بعد يوًما
التوصل تم التي «االبتكارات هيبل: فون إريك وصف حد وعىل الثروة. الغاية: نفس
يف منطقي السلوك وهذا مجانًا، عنها يكشف ما غالبًا خاص قطاع لها تَحمَّ بتكلفة إليها
رسيان انتهاء «عقب املثال، سبيل عىل مشرتكة.»5 ظروًفا يواجهون الذين املشاركني نظر
املحركات من جديًدا نوًعا تريفيثيك ريتشارد يدعى مهندس ابتكر واط، اخرتاع براءة
االخرتاع، براءات يف ابتكاره يسجل أن من وبدًال .١٨١٢ عام العايل بالضغط تعمل التي
ليصبح العمل وانترش مقابل.»6 دون يستخدموه كي للجميع متاًحا تصميمه جعل
نفس تتبع التي املعارصة األمثلة من مجموعة هيبل فون ويقدم امليدان. ذلك يف أساسيٍّا

االسرتاتيجية.
لتحقيق اسرتاتيجية هي وإنما خريي، وازع عىل بناءً يترصفون ال املبتكرون هؤالء
وجود إىل تشري ابتكاراتهم عن املعلومات نرش تجاه اإليجابية الجهود «إن أفضل. عائدات
أو االبتكارات.»7 عن املجاني الكشف وراء من عليها يحصلون خاصة إيجابية مكافآت
الكيان من كالٍّ الغالب يف يفيد ربما للمعلومات املتعمد «السكب» مختلف، بشكل لنقلها

السكب. هذا يمارس الذي والخاص العام
فاالقتصاد منطقي. غري أمًرا الكثريين نظر يف يبدو قد هذا أن نؤكد أخرى ومرة
نوع هو إنتاجها) يف تسهم لم لكيانات املوارد إتاحة يعني (بما السكب أن يعلمنا
التأثري إن فيقول الدرس ويميض إيجابيٍّا). تأثريًا هذا كان (وإن الخارجي التأثري من
سلبيٍّا أم الجميلة) (كاملوسيقى إيجابيٍّا كان سواء «ترسيخه». يتم أن ينبغي الخارجي
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بطريقة سواء ثمنه؛ يدفع أن ينبغي املسكوب لليشء املبدع الشخص فإن مثًال)، (كالتلوث
املكافأة من يشء (بتحصيل سلبية بطريقة أم التلوث)، من التخلص طريق (عن إيجابية

هيبل: كتب ومثلما الناس). لعموم أنتجه الذي الخري عن

مدعوًما يكون سوف االبتكار أن لالبتكار الخاص» االستثمار «نموذج يفرتض
طريق عن جذابة أرباح تحقيق من املبتكرون تمكن إذا الخاص باالستثمار
أو مقابل بدون «سكب» أو مجاني كشف أي النموذج، هذا ويف ابتكارهم.
من يقلل سوف خاص؛ استثمار طريق عن تُطور ما لجهة مملوكة معرفة
تجنب أجل من يناضلون سوف املبتكرين أن املفرتض من لهذا املبتكر؛ أرباح
النموذج، هذا نظر وجهة من إذن باالبتكار؛ املتعلقة املعلومات سكب حاالت
املنطقي غري من يبدو إنه كربى؛ مفاجأة يعد املعلومات عن املجاني الكشف
كي املال فيها استثمروا التي وهي مجانًا، املعلومات عمًدا املبتكرون يهب أن

يبتكروها.8

للمجتمع. عظيمة قيمة تاريخيٍّا، السكب، عمليات أنتجت األمر، حقيقة يف لكن
مبارشة بصورة سواء االبتكارات، سكب «عمليات فإن بومول، ويليام لتقديرات وطبًقا
القومي الناتج إجمايل نصف بكثري تفوق نسبة تشكل التقديرات وفق مبارشة، غري أو
فقد مثال: أبسط واإلنرتنت للغاية.»9 متحفظ الرقم هذا بأن الزعم ويمكن بل الحايل،
بالنسبة حاسًما السكب كان قيمته؛ من للغاية ضئيلة نسبة اإلنرتنت «مبتكرو» اقتنص

املاضية. سنة عرشة الخمس امتداد عىل أمريكا يف االقتصادي النمو ألغلب
من كثري يف أيًضا به يستمتع وإنما بالخري. يستمتع من وحده ليس فاملجتمع
فون إن املعلومات. عن يكشف الذي الشخص دوًما) ليس بالتأكيد كان (وإن األحيان

فيقول: املصدر، املفتوحة الربمجيات مؤلفي واصًفا يكتب هيبل

الفريوسات من التخلص آخرين باستطاعة فإن مجانًا، عنها كشفوا [إذا]
كما الجميع. ملنفعة بها، أسهموا التي الربمجية الجزئيات فوق والتطوير
القياسية النسخة ضمن أدخلوه الذي التحسني إدماج يتم أن كذلك يحفزهم
مستخدمي منظمة بواسطة عامة بصفة توزع التي املصدر املفتوح للربنامج
بذل دون عليها الحفاظ ويتم تُحدَّث سوف ألنها املتطوعني؛ الحرة املصادر

املبتكر.10 جانب من إضايف مجهود
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«رغم أنه إىل يخلصوا أن إىل — بومول بينهم ومن — عديدين االعتبارات تلك قادت
والتطوير البحث عىل اإلنفاق فإن لالبتكار، الخارجية) (التأثريات الكثرية السكب عمليات
بشكل لنقلها أو بكثري.»11 كفاءة أقل ذلك مع يكون ربما الحرة السوق اقتصاد يف
الخارجي التأثري حذف فإن حلها، إىل نحتاج التي املشكالت جميع بني من مختلف،

القائمة. يف أدناها بالفعل يكون ربما اإليجابي
هجني؟ مرشوع بناء أجل من معلومات عن الكشف املنطقي من يكون متى إذن
قليلة البيانات تزال «ال قائًال: هيبل فون يكتب العمالء. نوعيات تباين العوامل بني من
وجود بسبب للغاية مبارش تفسري للحاجات الشديد التنوع] [أو التباين لكن للغاية،
املستخدمني من فكثري املستخدمني؛ قبل من االحتياجات مع التوفيق من ا جدٍّ كبري قدر
اإلفادة وهو آخر عامل وهناك والخدمات.»12 للمنتجات «مفصلة» احتياجات لديهم
أخرى ومرة التعاوني. االبتكار من النوع هذا من الرشكات عليها تحصل التي بالرأي
يتوصل التي لالبتكارات التجارية الجاذبية حجم «زاد يقول: الذي هيبل لفون نعود
إذن القادة.»13 املستخدمني مواصفات قوة ارتفاع مع جنب إىل جنبًا املستخدمون إليها
االبتكار مسرية لدفع قوية وسيلة يعد االبتكار عىل القادة» «املستخدمني هؤالء تشجيع

الرشكة.14 مستوى عىل
خاصة قاعدة أصف ال فإنني اإلنرتنت، انتشار مع الهجائن أعداد ازدياد رغم
نرش مع بالتوازي أنه فالحقيقة وحسب. االفرتايض العالم يف إال تعيش ال لالقتصاد
رشحته الذي القدم بالغ املبدأ جديد من يتتبع الحراك هذا فإن االبتكار، يف للحق الهجني
بذلك. املعامالت تكاليف سمحت كلما املؤسسة لب عن بعيًدا االبتكار تحويل وهو: قبل من
تكاثرت كلما انتشاًرا تزداد سوف االسرتاتيجية هذه أن يعلمنا الهجني االقتصاد إن
تلك بسبب عليها الخناق يضيق سوف وبالعكس، املعامالت. تكاليف خفض تقنيات

الهجني. االقتصاد معامالت تكاليف من تزيد التي التغريات

بني التهجني عالقة قوة أسباب من يكون سوف بالعدالة الناس إحساس (5)
والتجاري التشاركي االقتصاَدين

سوف املبدئي الحماس أن شك من وما بعد. طويل تاريخ الهجينة االقتصادات لتلك ليس
متشككة. كانت وربما أكثر، محسوبة نظر لوجهة العاجل القريب يف الطريق يفسح
يوًما تعجبهم يزداد سوف ما، هجني نطاق يف التشاركي االقتصاد يف املساهمون فأولئك
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يجب هل آخر. شخص قبل من املجاني العمل فيه يستغل الذي العالم ذلك من يوم بعد
الهجينة؟ الكيانات تلك ستعيشها التي املدة طول وما مقابل؟ عىل بدورهم يحصلوا أن
أعرب فرانسيسكو، سان يف عقد مؤتمر يف طويًال. تعيش أال من يتخوف البعض
قائًال: تشككه عن صن، برشكة الربمجيات لشئون التنفيذي الرئيس نائب جرين، ريتش
ليست … الطويل املدى عىل أنها وأعتقد للقلق، يدعو اجتماعي برشي إنتاج ا حقٍّ «إنها
به.»15 يقومون الذي العمل عن الناس تعويض إمكانية إىل كثب عن ننظر إننا مستدامة.
أخالقيات إن بالرضورة. الحل هو ليس الناس بتعويض االكتفاء أن رأينا لكننا
عَمُل كان فلو التجاري. االقتصاد بها يتصف التي تلك عن تختلف التشاركي االقتصاد
بسيطة: حينئذ اإلجابة لكانت تجاري، اقتصاد من جزء مجرد بوضوح املتطوعني أولئك
كان ولو يعملوا. لن فإنهم أجر، عىل يحصلوا لم وما ماديٍّا؛ تعويضهم يجب بالطبع،
بسيطة ستكون اإلجابة فإن التشاركي، االقتصاد من جزء مجرد هو املتطوعني عمل
ممارسة مقابل تدفعه مما أكثر للمتطوعني تدفع أن عليك (لزاًما) يكون لن إنه كذلك:

زوجتك. مع الحب
إجابًة بعُد نملك ال فإننا هجني، اقتصاد من جزءًا املتطوعني أولئك عمل كان لو أما
التعامل من االقرتاب يف مفرط أنه الهجني الكيان شعر إذا السؤال. هذا عىل واضحة
بروسرت أسس العمل. نحو املتطوعني حماس عصارة يمتص األمر هذا فإن التجاري،
املشاريع من العديد من الربح حقق أن بعد للربح يهدف ال اإلنرتنت عىل أرشيًفا كال
عىل منه تحصل وال الرجل عند تعمل وكأنك شعرت «إذا أخربني: وحسبما التجارية،
اقتصاد داخل التواجد مع مشكلة لديهم ليست الناس إن … بالضيق تشعر فإنك أجر،
يصدرون الناس فإن … أجر لقاء تباع سلع باقتصاد األمر يتعلق عندما ولكن الهبات،
مجموعة املتطوعني، أي بأنهم، الشعور هو هنا التلقائي» الفعل و«رد تلقائي». فعل «رد
ذلك من مرارة أكثر إحساس يوجد وال مجانًا. «للرجل» ما شيئًا يمنحون ألنهم حمقى؛
تتعاىل. النقد صيحات فإن ال، أم أحببت سواء أنك غري الهجني، لالقتصاد اإلحساس

«جيجاأومنيميديا»: مؤسس ماليك، أوم يقول

تساعد يبدو ما عىل التشاركية الثقافة هذه كانت إن عاٍل بصوت تساءلت لقد
عنونة، بطاقات وضعنا أننا لو إذن جميًعا. أكتافنا عىل تجاري نشاط بناء عىل
أو ديل.يش.اس مواقع ساعدنا أو تشاركنا، أو املفضلة، صفحاتنا سجلنا أو
نبدو ألسنا حاًال، أفضل تجارية كيانات إىل تتحول أن عىل ياهو أو تكنوراتي

231



جديدة إبداعية ثقافة نحو

إىل نتحول إننا سلعة؟ إىل — الوقت وهو أال — أصوله أنفس يحول كمن بذلك
الواضح غري من يزال ال أنه رغم خارجية، جهة من العمل إليها يعهد عمل قوة
من يكون ال (وقد الجائز من أننا فمع علينا. سيعود الذي العائد سيكون ما
النظر بغض أنه، فاألغلب الجماعية، الجهود من ما شيئًا نجني أن الجائز)
لتلك االقتصادية القيمة تعزيز إىل سيؤدي الجماعي»، «الجهد هذا طبيعة عن

مرجح!16 غري هذا املتزايدة؟ القيمة تلك يف نحن سنتشارك فهل الكيانات.

«هل أكثر: مبارشة بصورة السؤال هذا أبارت، سيكس رئيس نائب داش، أنيل طرح
عىل شعبية بأفضل تتمتع التي الصور عن املبدعني تعوض أن فليكر عىل ينبغي
فيك، كاترينا لسان عىل السؤال ذلك عىل اإلجابة وويليامز تابسكوت يصف موقعها؟»17

فليكر: موقع تأسيس يف الرشيكة

بالغة أهمية تشكل املال، إىل باإلضافة أو املال، غري القيمة من نظم هناك
عن والتعبري اإلنرتنت، شبكة عىل هوية وإنشاء آخرين، بأناس االرتباط للناس:
إن اآلخرين. انتباه عىل االستحواذ — أهمية أقلها ليس وهو — وأيًضا الذات،
أكثر مكان إىل تتحول سوف — األمر حقيقة يف والعالم — العنكبوتية الشبكة
تعد السخاء ثقافة إن فيه. املساهمني من الجماعي السخاء بدون بكثري فقًرا

لإلنرتنت.18 الفقري العمود بالفعل

مع تتعايش أن السخاء» «لثقافة يمكن كيف يفهموا أن كثريين عىل الصعب من
يمكن ال بفكرة أشبه يبدو املال» أنا أجني كي كريًما، «كن شعار إن الربح. أخالقيات
املعايري لتلك يمكن كيف نسأل أن علينا متزايدة، وبصورة وهكذا، يقبلها. أن لعقل
أن ومدون، صحفي وهو جارفيس، ِجف يقرتح سويٍّا. التعايش عىل تُرغم أن املتباينة
يف شاق جهد بَذْل تتفادى وأن الجمهور»، إىل األسهم أرباح «ترد أن الرشكات عىل
ويتقدم فيها.»19 والتشارك استخدامها من تحد وأن [املجمعة]، الحكمة عىل «السيطرة
إال الحياة قيد عىل تظل لن املشاركة «فمنصات التوصية بنفس وويليامز تابسكوت
عن وكاٍف مالئم نحو عىل العادل املقابل ينالون فيها مصلحة لهم من جميع دام ما

األبد.»20 إىل حسابهم عىل ترتبح أن تتوقع فال إسهاماتهم،
تعويض من هناك بد ال أنه الواضح من مالئم». نحو «عىل هي هنا الرس كلمة إن
«االقتصاد إن نقول أخرى، ومرة املحري. األمر هو التعويض نوع ولكن مناسب.
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عىل حريًصا منهما كلٌّ فيه يكون أن ينبغي الذي االقتصاد ذلك هو لعاشَقني التشاركي»
بمبلغ شيك كتابة أن غري إسهامه». عن ومالئم «كاٍف تعويض عىل اآلخر الطرف حصول
يكون لن األرجح عىل سويٍّا» قضيتماه الذي الوقت عن «الشكر عن للتعبري كطريقة كبري

الصائب. بالفعل
نقول، أخرى مرة إذ هذه؛ «الرتبح» فكرة يكتنف مهم آخر غموض هناك وباملثل،
املستخدم يمنح كي صمم عندما النجاح الكيان حقق إذا أي — محق بريكلني أن لو
الكيان لصالح ما بيشء باملقابل املستخدم فيه يسهم الذي الوقت نفس يف يريده، ما
وراء من الكيان يرتبح هل نسأل حينها — للهجني أو التشاركي، االقتصاد أو التجاري،

املثالني: هذين يف لننظر ا؟ حقٍّ املستخدم

التي الروابط من واحدة عىل تنقر ثم بحثي استعالم بطلب لجوجل تتقدم إنك •
حكمت أنك تقول معلومة قيمة؛ ذا شيئًا لجوجل قدمت لقد إليك. جوجل ترسلها
جوجل شيدت لقد اخرتته. الذي البحث عىل املالئمة اإلجابة يمثل بأنه الرابط عىل
من ترتبح كي تستغلك بذلك جوجل فهل القيمة. الهدايا تلك مثل عىل رشكتها

جوجل؟ وراء من تستفيد الذي أنت أم ورائك؟
قدمت لقد مدونتك. داخل تضمنه ثم يوتيوب عىل فيديو مقطع تضع إنك •
حصتها قوة من يزيدون العمالء من أخرى سلسلة قيمة؛ ذا شيئًا ليوتيوب
عىل يوتيوب تساعد قناة خالل من املشاهدين من مزيًدا بذلك جاذبني السوقية،
من املزيد فتجني لهم املالئمة اإلعالنات عليهم تعرض ثم ومن ماهيتهم، فهم
تستفيد الذي أنت أم ورائك؟ من ترتبح كي تستغلك بذلك يوتيوب فهل األرباح.

يوتيوب؟ وراء من

التعامل. من يستفيدان والرشكة املستخدم من فكل واضحة: صارت قد النقطة أن بد ال
اآلخر؟ حساب عىل يرتبح الذي من نعرف أن يمكننا فكيف كالهما، يستفيد وعندما

يمكن ال الناس، يراها كما العدالة عن تساؤالت أي مثل مثلها التساؤالت، تلك أن إال
التطبيقات من أساس عىل البت يكون سوف وإنما وحده، املنطق أساس عىل فيها البت
الفهم رسمها الحدود وتلك تخطيها. للرشكات يمكن ال حدود هناك واملفاهيم. العملية
ملجتمعاتها تبني أن تحاول سوف الهجائن إن ما. ملجتمع ينتمون الذين بأولئك الخاص
املثال، سبيل عىل نيومارك كريج تقدمه. الذي املقابل بعدالة أو بالفضيلة، تتمتع أنها
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نتحني ال أننا يرون الناس («إن الهجني. رشكته نجاح مفتاح باعتباره االعتدال عىل يشدد
سيطرتنا من الكثري عن تنازلنا أننا يروا أن الناس ويستطيع الوفري، املال لجني الفرصة
خالل من للناس لالستماع بحق نسعى أننا وكيف العنونة، آلية خالل من املوقع عىل
تتعلق ال كانت وإن مماثلة، نقطة أورييل تيم ويطرح تنفيذها.») متابعة ثم مقرتحاتهم

التحكم: يف معتدلة جهود بذل عىل يؤكد فهو املعتدلة. باألرباح

ينظرون سوف بآخر أو بمفهوم الناس [و] … اجتماعي اندماج هناك
يف العمل يواصلون سوف ولهذا أخياًرا؛ أناًسا بوصفهم بعينهم آخرين إىل
لهم. معاديًا يعتربونه ما شخص أجل من ليفعلوا كانوا مما أكثر صالحهم
الكتب لتقديم خدمتنا وهي سفاري، … ا حقٍّ ذلك عىل الطيبة األمثلة من ولعل
[لتلك الخفة بالغة رقمية حقوق إدارة تكنولوجيا لدينا إن اإلنرتنت. شبكة عىل
فنحن … الصعوبة بالغة ليست لكنها الرصد. عىل عصية يجعلها] مما الكتب،
لنا يذكرون أناس من إلينا ترد التي اإللكرتونية الرسائل من اآلالف نتلقى
يف موقع عىل كتبكم عىل عثرت لقد «مرحبًا، شاكلة: عىل عبارات إنها ذلك.
صناع اتحاد أن أراهن رومانيا». يف موقع عىل كتبكم عىل عثرت «لقد روسيا»،

اإللكرتونية. الرسائل تلك عىل يحصل لم األمريكي التسجيالت

الشفافية. وهي: أال مختلفة؛ قيمة عىل الثانية» «الحياة صاحب روزدال فيليب ويؤكد
جديد منوال وجود بفكرة عظيًما إيمانًا املؤمنني من «إنني بقوله: ذلك روزدال يل رشح
وأضاف: الكاملة»، الشفافية عىل يقوم وهو يتفاعل، أن خالله من التجاري للنشاط يمكن

بالفطرة الرشكات ألن التقليدية؛ األحوال يف تقع ال للثقة بانية ممارسة هناك
األوىل املرتبة يف تقع املنافسة كانت التاريخية الناحية من وألنه خاصة، رشكات
فرصة منحك بغرض الرسية]، [أو الخصوصية فإن لهذا للرشكات؛ األهمية يف
للسلوك املحوري األساس حجر من نوًعا دوًما ظلت منافسيك، عىل للتفوق
من الشبكة وتأثريات االنفتاح يقرر أن فيه املحتمل من عالم ووسط التجاري.
تأتي ال رشكة بناء تريد أنت االعتقاد. ذلك تحطم أن اآلن عليك فإن املنترص،

املكاشفة. من وإنما الخصوصية، من األول املقام يف قيمتها
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قرار عن كال بروسرت يتحدث ذلك. من أبعد هو ملا تميض الرشكات بعض إن بل
أليكسا: البحث رشكة

من كل ناضلت نوع وهو البحث، محركات من جديًدا جيًال نبني أن أردنا لقد
عىل كنا أننا لنا وتبني .١٩٩٦ عام به القيام أجل من اإلنرتنت وأرشيف أليكسا
محركات من جذريٍّا اختالًفا مختلف لنوع بحاجة يكن لم العالم وأن خطأ،
عىل كان أنه غري بها. بأس ال بصورة تسري كانت البحث محركات ألن البحث؛
مبنيٍّا البحث تجعل وأن العاملية العنكبوتية الشبكة أطراف تجمع أن أليكسا
— اآلخرين عمل من تستفيد للربح تهدف رشكة بمنزلة كانت وهكذا عليها.

خدمة. تنتج كي — العنكبوتية الشبكة محتوى هو الذي
مباًرشا ارتباًطا مرتبطة كونها يتجاوز لحد املادة باستغالل أننا غري
تربعت وهكذا سليم. يشء هذا أن أليكسا يف نشعر لم الخدمة، تلك بإنتاج
لديها. التي النسخة وحذفت للربح تهدف ال لجهة جمعته مما بنسخة أليكسا
كان التي الخدمة تؤدي كي املادة أليكسا استخدمت أشهر، ستة بعد وهكذا
ببنائها. لها يسمحون أو أليكسا [مع] يتعاونون بآخر، أو بشكل الناس،
شديد جانبًا بوصفه لهذا نظرنا لقد … نسخهم. وحذفت بنسخة، تربعت لقد
العام الصالح وبني تجارية، رشكة يف امللكية مصلحة بني التوازن من األهمية

للربح. تهدف ال جهة داخل أفضل بصورة تقديمه يمكن الذي

كيف التحدي: هذا نفس بالضبط تواجه سوف هجينًا نموذًجا تبني رشكة كل
عبارة عنك. فيبعده مجتمعك يفزع ال بأسلوب تتوقعه، الذي وللربح لعملك، إطاًرا تضع
القيمة جعل املمكن من كان إذا األقل عىل وتكراًرا، مراًرا نرددها نفتأ لن املتبادل» «الرتبح

وضوًحا. أكثر الجانبني عىل العائدة
بينها من كان سيئًا، منًحى املتبادل الرتبح هذا اتخاذ عىل شهرية أمثلة بالطبع هناك

املدمجة. األقراص بيانات قاعدة متطوعون؛ أنشأها التي البيانات قاعدة
شبكة عىل بيانات قاعدة املدمجة األقراص بيانات قاعدة كانت قبل، من رشحت كما
مدرجة املعلومات تلك تكن لم املدمجة. األقراص عن مسار معلومات احتوت اإلنرتنت
كان، تي قال وقد يضيفونها. الذين هم املستخدمون كان وإنما ذاته، املدمج القرص عىل
عن املعلومات هذه جميع كتبُت «[إذا] لنفسه: املدمجة، األقراص بيانات قاعدة مبتكر
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املعلومات»، نفس لكتابة بجواري يقطن الذي جو سيدفع الذي فما معني، مدمج قرص
املطاف نهاية يف استحوذت الذي للرشكة العام املستشار مارجلني، ديفيد يل رشح حسبما
ومعاونه كان بدأ وهكذا جريسنوت. رشكة وهي املدمجة، األقراص بيانات قاعدة عىل
التي التجميعات مختلف جمع يف سيتبعانه الذي األسلوب شكل تبني «يف شريف ستيف

املدمجة.» األقراص بيانات قاعدة املستودع ذلك صار ثم ومن اآلخرون. كتبها
تتعرف أن آالتهم من الناس أراد لقد تطوعية. بصورة تتم الطباعة هذه كل كانت
آالتهم. عىل كتبوها التي املعلومات تلك آخرين يشاركون وهم سعداء وكانوا املسارات؛ عىل
النوايا «بأخلص التطوعي العمل هذا نتائج تجميع تستطيع أدوات وشريف كان وبنى
بالفعل يريدونه ما كان ورائها. من أموال أي لجني السعي بصدد يكونوا فلم العالم. يف
لقد الشبكة.» تصنعها التي التأثريات كل عىل والحصول اجتماعية شبكة تكوين مجرد
خالل من املشاع» «مزايا املتطوعون أظهر وقد إليه؛ يضيفوا كي لآلخرين مشاًعا شيدوا

قدموها. التي اإلسهامات
تلك عىل االعتماد يف الناس من واملزيد املزيد رشوع مع أنه يل رشح مارجلني لكن
«رسيًعا يدركان وشريف كان بدأ املدمجة، أقراصهم عىل التعرف يف البيانات من القاعدة
أن عليها كان نفع، بأي الربمجيات تأتي حتى أوًال: ألنه؛ أيديهما؛ بني وحًشا امتلكا أنهما
املساحة حجم إن وثانيًا: … األمر بادئ يف متوقًعا كان مما أكرب التوفيق من قدًرا تؤدي
عمليات جميع فقط ليس يستوعبا، حتى إليها حاجة يف كانا التي الخادم الحاسب عىل

سيطرتهما.»21 عن تخرج أن وشك عىل كانت الطلبات، جميع … وإنما البحث،
أن من للتأكد أسلوب عن البحث املدمجة األقراص بيانات قاعدة مؤسسا بدأ وهكذا

البقاء. يمكنه إبداعهما
من سلسلة صاحب أعمال رائد فبمساعدة منقذتهما؛ هي جريسنوت كانت
للربح، الهادفة جريسنوت مؤسسة وشريف تان أطلق جونز، سكوت وهو املرشوعات،
وراء من الربح ولجني البيانات، قاعدة إلعالة رضوريٍّا وجودها كان عائدات لتحقيق
لكل البيانات قاعدة باستخدام رخص منح يف جريسنوت بدأت الحياة. فيها بثَّا فكرة
الشديدة السهولة وراء السبب عن التساؤل يف كثريون بدأ ما ورسعان الثمن. يسدد من
كثريون وشكا املتطوعني. عمل خالل من أُبدِع الذي القيمة، ذو اليشء هذا بها يباع التي
ومنعتها املصدر مفتوحة بيانات قاعدة األصل يف [كان] «ما أخذت جريسنوت أن من

اإلنرتنت. مجتمع داخل االنتقادات من عاصفة وتفجرت ملصلحتها.»22 الناس عن
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من الكثري هناك كان أنه مارجلني أخربني للنقد. مستعدة جريسنوت تكن لم
إال هما «ما عبارة: من التحول مسألة يفهموا لم أناس عن صادًرا األجواء يف «السخط
عىل قادرة أنها بد ال الطراز عاملية خدمة «إنها إىل: املنزل» مرآب من يعمالن رجالن
كان مثلما هنا، يفيد أن الشفافية من املزيد شأن من كان أبل».» برمجيات تشغيل
«قد مارجلني: يقول أخرى ومرة يستفيدوا. كي للمتعاونني أوضح أسلوب إيجاد سيفعل
قيمة له يشء عىل تحية أو امتنان صورة يف يكون قد أنه غري ماديٍّا، التعويض يكون ال

املختلفة.» القنوات بني للقيمة تبادل هناك يكون بحيث
تفاعًال أنتج الذي هو املتباينة، التوقعات من خلفية عىل القواعد، يف التحول كان لقد
تملك جريسنوت تزال ال هذا يومنا حتى أنه برغم جريسنوت، ضد ما حد إىل قويٍّا
تحصل أن تريد وال إعالني غري تطبيًقا تطور أن وأردت مربمًجا كنت أنك لو «برنامًجا

واستخدامها.» جريسنوت برمجيات عىل الحصول يف حر فإنك منه، عائد أي عىل
يضعف مجاني ملرشوع التجارية الناحية نحو التحول هذا بأن كثريون يؤمن
يعتنق املثال، سبيل عىل كال، بروسرت فيه. املساهمة عن ويبعدهم املتطوعني لدى الحافز
ويصدق أكثر. ماًال مؤسسوها جنى أن بعد شأنًا أقل جريسنوت صارت وقد الرأي. هذا
أجل من مشيدة األمر بادئ يف أيًضا هي وكانت موازية، بيانات قاعدة عىل اليشء نفس
بروسرت: يل رشح وحسبما اإلنرتنت. عىل األفالم بيانات قاعدة وهي مجانًا، املستخدمني

اإلنرتنت] عىل األفالم بيانات وقاعدة املدمجة األقراص بيانات [قاعدة من كلٌّ
جانب من بالخيانة شعور هناك وكان التجارية. املنظمات شكل إىل تحولت
من يستفيد وكأنه بدا آخر شخًصا ألن مجانًا؛ بجهودهم أسهموا الذين أولئك

أخرى. مرة الناس لعموم يعيده وال ورائهم
أمازون تشعر اإلنرتنت، عىل األفالم بيانات قاعدة وجود ظل يف اآلن
القائمة الدعاية من القيمة منتجاتها عىل بناء فواتريها تسدد ألنها بالحبور؛
اإلنرتنت عىل األفالم بيانات بقاعدة األمر انتهى هل ولكن … االشرتاكات عىل

ذلك. أظن ال عليه؟ تكون أن يمكن كانت ما إىل

عندما إال الهجني االقتصاد يف مشكلته تحل ولن اإلنرتنت. من أعمق هنا الرصاع إن
لو اآلخر. بصالحية التصديق — والتشاركي التجاري أي — منهما اقتصاد كل يمنح
من يشمئزون كانوا إذا — التجارة يمقتون تشاركي القتصاد ينتمون الذين أولئك أن
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هجينة كيانات ظهور إمكانية فإن — مكان أي يف ربح، عىل شخص أي حصول فكرة
أخالقيات يتجاهلون التجاري لالقتصاد ينتمون الذين أولئك أن لو وباملثل، قوية. ليست
— أطفال أو زبائن، أنهم عىل التشاركي االقتصاد أعضاء يعاملون كانوا إذا — التشارك

سليم. هجني اقتصاد بقيام يبرش ال هذا فإن
التوقعات. تلك يف التوسط يف مهمة أداة والنرش التأليف حقوق أن إذن غرابة فال

وفيرش: بايك للمحللني رائع تقرير يزعم حسبما

بواسطة املقدم/املنتج املحتوى عىل والنرش التأليف لحقوق الصارم التطبيق
التي املجتمعات داخل املوقف يف سلبي تحول إىل كذلك يؤدي ربما املستخدم
املقدم/املنتج للمحتوى االنتشار واسعة الجاذبية إن املواقع. تلك حول تبنى
تعتمد االجتماعية، الشبكات مواقع إطار داخل سيما ال املستخدم، بواسطة
حقوق قانون حول تلتف ما كثريًا التي التعبري، حرية عىل قويٍّا اعتماًدا
يؤدي أن الجائز من التعبري لهذا التقييد من إضايف قدر وأي والنرش. التأليف
رشيان هو املستخدم، نشاط عىل القائم التجاري النشاط لنموذج تقليص إىل
التأليف حقوق حائزو يضطر ربما النهاية، ويف اإلعالنات. من العائد حياة
أجل من التوازن تحقيق محاولة إىل االجتماعية الشبكات ومواقع والنرش

املستخدم.23 مصلحة عىل املحافظة

كثريون يتبعه الذي العرف هو هجني اقتصاد قيام بتشجيع كفيل معيار أكرب إن
هو التجاري، االستخدام فيه بما استخدام، أي أن يو/لينُكس: إن جي مجتمع داخل
الربمجيات) يف الحال عكس (عىل الثقافة مجال العرفيف ذلك يف واملشكلة عادل. استخدام
الشعور فإن ثم ومن الوضوح. من القدر هذا بمثل تعاونية تكون ال الثقافية املنتجات أن
عمالة جوجل تأخذ عندما واقعيٍّا. يكون أن إىل ا جدٍّ كثريًا أقرب يكون الفرد باستغالل
شبكة عىل تجاري نشاط أنجح لتحقيق وتستغلها يو/لينُكس إن جي مجتمع من مجانية
يقول املجتمع ذلك يف فرًدا تجد أن املنطقي من يكون فلن العالم، مستوى عىل اإلنرتنت
مشابهة مجانية بطريقة مرخصة ما أغنية سوني أخذت إذا ولكن استغلتني!» «جوجل
ممكن هذا أخرى، (مرة مليًما املبدع تعطي أن دون مدمج قرص مليون منها وباعت
شخًصا أن املؤكد شبه فمن والنرش)، التأليف حق عن التغايض ترخيص بموجب تماًما

لالستغالل. تعرض بأنه لالدعاء قوية ذريعة لديه ستكون ما
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عىل املطاف نهاية يف تقوم املجانية الربمجيات أن أكرب؛ مشكلة عىل ينطوي أمر هناك
رسمي بيان أعقاب يف املثال، سبيل عىل يونج روبرت يرشح مرتعش. اقتصادي أساس
القاعدة من نسخة باعتبارها املجانية الربمجيات أخالقيات يو،24 إن جي عن صدر
أن تحب مثلما اآلخرين عاِمل مبدأ إنه تعقيد. يوجد ال أيديولوجية. توجد «ال الذهبية:
لكي ترحاب محل يكونون فإنهم به، تعاملهم ما بمثل يعاملونك كانوا وإذا يعاملوك.
األمر هذا إن منهم.» منفعة عىل تحصل ألنك يشاءون غرض أي يف تقنيتك يستخدموا
«تحصل أنك شك ال تماًما. اقتصاديٍّا حافًزا يشكل ال أنه غري جميًال. أخالقيٍّا ً مبدأ يقرر
أسهمت سواء املنفعة تلك عىل الحصول بإمكانك كان أنه غري ورائهم». من منفعة عىل
مقابًال ترد أن «العدالة» من أن فينا بملء القول أمكننا ربما ال. أم أخرى مرة بتقنيتك
الصعب الجزء النحو. هذا عىل أطفايل يفكر أن آمل أنني املؤكد من أخذت. أنك طاملا
أمر املقابل رد بأن االعتقاد يف كثريون يستمر سوف الوقت، بمرور بأنه، االعتقاد هو

منطقي.
شخصية بأن لالعتقاد األسباب من الكثري هناك أن للشكوك إثارة األكثر واألمر بل
تكاليف تفوق ما عادة مجانيته، عىل الحفاظ املعقول من تجعل بعينها املجاني الربنامج
آي الربنامج.25 خصوصية عىل الحفاظ وراء من تعود منفعة أي الخاصة النسخة مزامنة
عنوان ذات نسخة وبناء أباتيش خادم أخذ يف الحرية لديها كانت املثال، سبيل عىل إم، بي
عىل أضافته تحسني بأي االنتفاع حرية للغري ترتك أن بدون تبيعها، أن يمكنها خاص
برنامجها تحديث إم بي آي واصلت إذا إال رشاؤه يمكن ال االنتفاع هذا أن غري الربنامج.
كانت (عندما البداية يف أباتيش. من العامة النسخة يف صنعت التي التغريات يعكس كي
(ومع الوقت بمرور ولكن عسري. غري أمًرا كهذا تحديثًا كان متقاربة)، األكواد قواعد
التكلفة باهظ أمًرا الخاص بالربنامج االحتفاظ يصري بعض)، عن بعضها القواعد تباعد
النوع هذا يف اتباعها يجب التي املحضة العقالنية االسرتاتيجية فإن وهكذا يوم. بعد يوًما
يأتي ما تفوق الخاص للصالح االبتكار تكلفة إن إذ املشاع؛ أجل من تبتكر أن اإلبداع من

نفع. من ورائها من
نفسها فالسمات املعقدة. الربمجة ملشاريع املادية السمات عىل يعتمد األمر أن غري
عالم يف البقاء نحو يدفعك الذي الحافز كان وأيٍّا رواية. أو أغنية يف مثًال، توجد، ال
األعمال جميع عىل تلقائيٍّا ينسحب ال الحافز هذا نفس فإن معقدة، تعاونية بسلع املشاع
يف االستمرار ليدعم العرف من أكثر يشء يوجد ال األعمال، تلك حالة ففي اإلبداعية.
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كيف أو — ال أم الحياة قيد عىل سيظل العرف هذا كان إن مسألة أما حرٍّا. املورد ترك
األقل. عىل أنا يل واضحة، غري فإنها — ذلك سيكون

اإلمربيالية من نوًعا نتحاىش أن علينا ينبغي أنه ذلك، مع يل، الواضح من أنه إال
الربمجيات املختلفة؛ الثقافية السلع بني الفوارق عىل منفتحني نكون أن علينا الفكرية.
اإلنتاج تساند التي األعراف إن العلمية. باملقاالت مقارنًة املوسيقى باألفالم، مقارنًة
قول حد وعىل األخرى. يف تسانده التي األعراف بالرضورة هي ليست واحدة يف املجاني

أباتيش: مرشوع مؤسيس من وهو بيليندورف، بريان

ال. أم الثقافية األعمال أوساط يف أوحد اجتماعي عقد هناك كان إن أعلم ال
اإللكرتونية واملوسيقى املسجلة املوسيقى منسقي حالة يف يختلف أنه أعتقد
الراقصة. املوسيقى من املختلفة األنواع حتى أو الشعبية املوسيقى حالة يف عنه
املسارات من الكثري عىل إذن دون بي آند آر مجتمع استوىل ذلك] عىل [مثال
اتحاد ضد رشسة حربًا يخوض ربما ذلك ومع األغاني، عينات من والكثري
وما اإلنرتنت عىل من أعمالهم تنزيل مسألة يف األمريكي التسجيالت صناعة

شابه.

مهم: آخر فارق إىل يشري كما

من الكثري به جماعي جهد عن عبارة بطبيعتها، الربمجيات، من الكثري إن
أو األغنيات — الثقافية الوسائط من وكثري الوقت. بمرور تتم التي اإلعادات
كانت لو هذا بكثري، حجًما أصغر فرق عن عبارة — األفالم أو املرسحيات
اثنني. أو بفرد خاصة الرؤية تكون ما غالبًا حيث األساس؛ من فرق هناك
يشبه فيما يوضع ثم للعمل مكتمل شبه أو مكتمل جسم إىل يصلون وهم
للربمجيات؛ التطورية الطبيعة نفس هي هذه تكون [ربما] … زمنية كبسولة
لديك بالتأكيد، وإنك، الوقت، مرور مع ويروحون يغدون املساهمني إن أي
عمًال تكون التي كاألفالم ليست لكنها ذلك، إىل وما شهرة ذات معينة نسخ
مشاهدته. أجل من املال الناس ويدفع العرض دار نحو طريقه يشق مكتمًال

املجتمعات. سرتسمها التي الخطوط نتخيل حتى االختالفات تلك لفهم بحاجة إننا
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مقبوًال مصطلًحا املجاني» «التشارك يصري أن املحتمل ليسمن (6)

توجد فإنه عامة، بصفة األعراف تلك بها ستتطور التي الكيفية من يقيني عدم برغم
التشارك يستمر لن إحداها: وإليكم ثقة، يف إليها التوصل يمكننا معينة استنتاجات
املبدعون بها سيطالب التي الرشوط جميع بني فمن العالم. هذا يف طويًال الرقمي املجاني
بالنسبة محوريٍّا إبداعاتهم تملك يف الحق يكون سوف التشاركي، لالقتصاد املنتمون

لهم.
املجاني»؟ «التشارك

لكل مسحية دراسة املتميزات البحثيات املعاونات إحدى أجرت ،٢٠٠٧ أبريل يف
يقدمه الذي املحتوى «خلط» أو «مزج» إىل املبدعني يدعو عليه العثور استطاعت موقع
تلك رشوط تتصفح كانت بينما لكنها موقًعا. وعرشين خمسة دراستها غطت املوقع.
من ٪٥٦ ففي واضًحا. بينها فيما الجوهري الفارق صار العديدة، املزجية املسابقات
الذي األصيل املحتوى ليس صنعه، الذي املزيج حقوق املؤلف أو الفنان امتلك املواقع،
ترخيص تشرتط املواقع تلك من ٪١٦ نسبة وكانت نفسه. املزيج وإنما بينه، مزج
أولئك كل بأس، (ال العام الرتخيص أشكال من ما شكل بموجب املزيج ذلك استخدام
تلك من ٪٢٨ يف ولكن إبداعي). مشاع ترخيص يكون أن طلبوا ترخيًصا اشرتطوا الذين
هي مثًال فالفنانة اإلطالق. عىل عمله يف حقوق أية املازج أو الفنان لدى تكن لم املواقع،
االستفزازي وغري تماًما املحايد املصطلح حسب كانت هذا. إبداعها تمتلك ال لكنها املبدعة

مجانية. مشاركة هنا، انتقيته الذي
«يهب، بموجبه املازج أن بِوي تعاقد اشرتط فقد نمطية. بِوي ديفيد مسابقات كانت
كان أيٍّا واملستقبلية، الحالية الحقوق كافة … عن ويتخىل ويتنازل ملكية، وينقل ويبيع،
«يشعر» قد أدبية حقوق أية عن املازج يتخىل كذلك املزيج. وراء من طبيعتها» أو نوعها
«ترخيًصا سوني، وهي لبِوي، التجارية للعالمة يمنح املازج وكان املزيج. يف يمتلكها أنه
محتوى ألي عامليٍّا» امتياز، رسوم أي من خاليًا فيه، للرجوع قابل غري حرصي، غري
وحملته موسيقيٍّا مقطًعا أنت ألفت إذا وهكذا، املزيج.26 لعمل بِوي محتوى إىل يضاف
املقطع هذا أخذ حرية له يكون بِوي فإن بِوي، أبدعه بيشء تمزجه كي بِوي موقع عىل
أي الفنان، أيها أنت لك، يسدد أن دون به، خاصة موسيقى يف استخدامه أو وبيعه،

يشء.
فلطاملا املستحدث. باألمر ليس إلبداعاتهم الفنانني امتالك عن املبتعد االتجاه هذا
«العمل مبدأ ينزع املثال، سبيل عىل أمريكا يف التجاري. اإلبداع من جزءًا يشكل كان
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رشكة لحساب ينجزه الذي اإلبداعي العمل يف حقوق أية املبدع من التعيني» جهة لصالح
له. وليس الرشكة لتلك مملوًكا بذلك والنرش التأليف حق ليصبح مساهمة،

حق بتصديره والنرش التأليف حقوق منظومة جذريٍّا يشوه مفزع، اتجاه وهذا
والنرش التأليف حق يمنح السبب، (لهذا األبد. إىل فعليٍّا تعيش لكيانات والنرش التأليف
هو التجارية، للمؤسسات ولكن عاًما، سبعون إليه مضاًفا العمر طيلة للبرش املمنوح
تمنح التي عاًما السبعني عكس عىل ولألسف، عاًما. وتسعون خمسة قدرها ثابتة مدة
يتوسل «فنان» هناك يزال ال عاًما وتسعني خمسة مرور بعد فإنه املمات، بعد للبرش

املزيد.) طالبًا للكونجرس باكيًا
يف يزدهر أن التعيني جهة لصالح العمل ملبدأ ال أم املمكن من كان سواء لكن
االقتصاد مبدعي أن — انحيازي شك، ودون — إحسايس فإن التجاري، االقتصاد
حقوقهم تظل بأن األقل عىل مطالبني يوم بعد يوًما أصواتهم تتعاىل سوف التشاركي

لهم. مملوكة
الجماهري»، «خيال سياق يف أحداثه تختمر مماثًال إحباًطا قبل من شهدنا لقد
وعت بوتر، هاري قصة يف حدث مثلما النجوم». «حرب فيلم امتياز شأن يف سيما ال
فيلم عىل إبداعات بناء يريدون ماليني هناك أن وأدركت مبكًرا، الدرس فيلم لوكاس
ومثلما تَُقيِّدهم. والنرش التأليف حقوق قواعد أن اعتقدوا من هم وقليل النجوم، حرب
لالمتياز. حقيقية قيمة تقديم يمكنها الجماهري هذه أن فيلم لوكاس أدركت وارنر، فعلت
حرة مساحة فيلم لوكاس عرضت الجماهريية، الثقافة تلك تشجع الفتة أسفل وهكذا

للجمهور. صفحة إنشاء يف يرغب شخص ألي العنكبوتية الشبكة فضاء عىل
عادل، غري الكثريين قبل من اعتُِربَ العرض بهذا ورد الذي الصغر بالغ البنط أن غري

التايل: النحو عىل العقد صيغة وكانت

املنتجات الحرص، ال املثال سبيل عىل فيها، بما النجوم، حرب ممتلكات
ولوحات الحائط، وورق الربط، وأزرار واأليقونات، والخطوط، والخدمات
وبطاقات اإلنرتنت، طريق عن ترسل التي الربيدية والبطاقات املكتب، سطح
أو تقايض أو تُباع كانت (سواء بها املرخص غري التجارية والسلع املعايدة،
هذه الخدمة رشوط وجود برغم قمت إذا رصاحًة. محظورة عنها) التنازل يتم
منها، مشتقة أو النجوم حرب ممتلكات عن مأخوذة مشتقة أعمال أي بإنشاء
املحدودة. فيلم لوكاس ممتلكات من ويظل يُعد سوف املشتق العمل هذا فإن

الدوام. عىل
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امتيازنا تجعلوا كي النجوم، حرب فيلم عشاق جمهور يا هنا، بجد «اعملوا ذلك: وترجمة
يا إنكم فعليٍّا. لكم مملوًكا سيكون ستصنعونه يشء أي أن تتوقعوا ال ولكن يزدهر،
إياه. نوليكم الذي باالهتمام سعداء فكونوا املجانيون. مشاركونا النجوم، حرب جماهري

كثريًا.» تغرتوا ال ولكن
كبار من واحد قول حد وعىل الشغب. من يشء بإثارة املعجبني الرشوط تلك أغرت
عالقة لها وليس ذلك، من بكثري قبًحا أكثر الحقيقية «القصة املعجبني: باسم املتحدثني
عرض يف بريء يشء يوجد فال اإلحباط؛ إىل أقرب هي وإنما اإلبداع بتشجيع تقريبًا

الشبكة.»27 عىل مساحة لهم تخصص أن الجماهري عىل فيلم لوكاس
ربما فيلم. لوكاس إىل ذهبت بأكملها امللكية ألن جديد من بريء» يشء يوجد «ال
من أنه عىل بالفعل يتفقون وربما عمله؛ وراء من يرتبح أال عىل تماًما الجمهور يتفق
متناول يف املطاف نهاية يف النجوم حرب عن تنشأ تجارية فرصة أية تكون أن العدل
لوفر، هيذر عنه عربت الذي الطيب املنطقي الحس هو هذا كان (تذكر، لوكاس. جورج
يجب أيًضا عملها بأن تؤمن الجماهري أن يعني ال التنازل أن غري بوتر.) حروب قائدة
ردت النقيض، نحو فيلم لوكاس هجمت عندما وهكذا لوكاس. لجورج مملوًكا يكون أن

الهجوم. الجماهري
للمزج موقًعا الرشكة أطلقت ،٢٠٠٧ عام ففي ترتدع. لم فيلم، لوكاس أن يبدو لكن
عندهم من بموسيقى النجوم حرب أفالم سلسلة من مشاهد مزج عىل املبدعني لتشجيع
يجب ال الخلطات؟ تلك يملك كان الذي من فيلم. لوكاس خادم عىل تحميلها تم بصور أو
موقع مع الحال كان مثلما يستفزني، جزءٌ بالفعل هناك لكْن فيلم. لوكاس تندهش: أن
الذي املزيج ضمن تُدمج كي كتبتها موسيقى وليكن، بتحميل، قمت إذا بِوي، ديفيد
يف الحرصية الحقوق كذلك تفقد وإنما املزيج، يف حقوقك فقط تفقد ال فإنك صنعته،
الستخدامه سواء محتواك، يف واملجاني الدائم الحق تملك فيلم لوكاس إن أنت. موسيقاك

مجاني. تشارك هذا أخرى: ومرة تجارية. غري أو تجارية أغراض يف
وإنما محظوًرا، يكون أن يجب االفرتايض املجاني التشارك هذا أن بذلك أعني لست
الكيان إن تزدهر. أن املحتمل من التي الهجينة الكيانات أنواع أي عن سؤاًال أطرح
إىل األقرب هو — املازج أو األصيل املبدع سواء — املبدع حقوق يحرتم الذي الهجني
بحقوق يُعنى سوف الجميع أن بسبب ليس وهذا يحرتمها. ال الذي ذلك من النجاة
دوًما تحدده املنافسة يف الفوز أن غري يفعلوا. لن فهم معني. موقع يقدمها التي امللكية
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هوليوود محامي بها يتمتع التي الحق ادعاء يف املبالغة الغليظة واليد ضئيلة. فروقات
الهجني الكيان نجاح بإفساد األرجح عىل الكفيلة الحماقة من نوٍع سوى ليست النمطي

النجاح. لحقق لوالها التي
للمزج يدعوهم الذين لألطفال فيلم لوكاس موقع يقوله فيما أخرى مرة فكر
فامتياز مميز. املوقع هذا يف لوكاس إسهام أن يف امرؤ يشك ال لوكاس. عمل باستخدام
لإلبداع، دفًعا ويدفعك مبدع وهو التاريخ، مر عىل االمتيازات أثمن من واحد النجوم حرب
أدبيٍّا ملزم لوكاس أن يظن قد أحد من ما شخص. ألي وإنما لجييل، بالنسبة فقط ليس
يرسي التي املحدودة» «الزمنية الفرتة خالل األقل (عىل العمل ذلك ملكية عن بالتنازل

تماًما. لوكاس حق من اإلبداع فهذا والنرش). التأليف حق خاللها
ذلك يفعل فإنه اإلبداع، ذلك عىل اعتماًدا للمزج اآلخرين لوكاس يدعو عندما ولكن
محتواه يجعل كي األطفال آالف عمل من االستفادة يف يرغب إنه مايل؛ سبب ما، لسبب

قيمة. أعىل االمتياز يجعل بدوره، وهذا مشاهدته. يف ترغيبًا أكثر األصيل
فهذا أنا. نظري وجهة من األقل عىل شائبة، تشوبه أال الهدف لهذا املمكن من
بالتقزز تشعر أن عليك يجب وال هجني، كيان كل يتبعه الذي األسلوب هو بالتحديد
الربح. تحقيق الهجني، الكيان نطاق داخل الذين أولئك أهداف بني من أن تعلم عندما
به يتحقق الذي األسلوب فإن مشكلة، يمثل ال ذاته حد يف الربح هدف أن مع ولكن
الذي االستهانة، أو االحرتام، إبداء إن مشكلة. يكون أن املمكن من الذي هو الربح هذا
القيمة عن للمازج شيئًا تقول املزيج هذا صنع بموجبها يتم التي الرشوط عنه تعرب
من الربح حقوق كافة لنفسه لوكاس يدعي عندما أخرى، مرة إذن عمله. بها ن يُثمَّ التي
فإنه املزيج، من الربح تحقيق يف مستديًما ا حقٍّ لنفسه يدعي عندما أو ما، مزيج وراء
يستحق فيما أهم، هو فيما اآلخرين: بإبداع مقارنًة إبداعه يف نظر وجهة عن يعرب بذلك

االحرتام.
عىل إنني (إذ االتفاقيات تلك نصوص صاغوا الذين للمحامني موجه هذا نقدي إن
عالقة له ليست الرتبوي، املجال يف املساهمني أهم من وهو لوكاس، جورج أن من يقني
املهنية حياتهم أمضوا لقد عجيبة. مخاويف تبدو ولسوف الرشوط)، تلك بانتقاء البتة
أو الوسائط، رشكات بني تتم التي فاالتفاقيات بتلك. أشبه اتفاقيات يربمون بأكملها
متبادل. احرتام عن تعرب ال إنها غرامية. خطابات ليست وفنانني، وسائط رشكات بني
أقىص عىل يحصل أن األقل) عىل التجاري االقتصاد يف يعمل (الذي املحامي فوظيفة
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فالعدالة يستطيع. ما أقىص عىل ملوكله يحصل أن عليه إن عليه. الحصول يمكنه ما
عمله. نطاق ضمن تقع ال االجتماعية

تتطور فلم الجديدة. البيئة هذه داخل اإلخفاق إىل األقرب هم املحامني أولئك أن غري
واالحرتام الوالء بناء أجل من توافرها الرضوري من عقلية مدارك أو غرائز أية لديهم
موكلوهم. عليهم يعتمد والذين التشاركي، االقتصاد لواء تحت املندرجني أولئك حيال
القرن مطلع يف العمالية النقابات أعداء لحساب يعملون كانوا الذين املحامني وشأن
بموكليهم. يلحق أذى أكرب يف سيتسبب الذي بالسلوك تحديًدا يتباهون فهم العرشين،

من وإنما االمتحانات، أو املحارضات خالل من ليس اآلخرون، يعلمهم سوف لكن
باألحرى (أو هم يستطيعوا لن والذي السوق، يف آخرون سيحققه الذي النجاح خالل
بالغ أمر وهذا السليم. السلوك التنافسية األسواق تكافئ فسوف مثله. تحقيق موكلوهم)
أساتذة إن (بل التنافسية. األسواق عن القليل إال يعلمون ال املحامني لكنَّ ملوكليهم، السوء

منهم.) أقل يعلمون بالجامعات يدرسون الذين القانون

الشباب تجريم دون الحيلولة عىل يساعدنا أن الهجني للنظام يمكن (7)

القانوني اإلبداع عىل التشجيع أن أنجحها تعلمت الثقافة، مجال يف الهجائن تطور مع
رشكات واجهتها التي املعاناة إن البدن. ومتعايف ناجح نشاط قيام تشجيع مفتاح هو
قبل من املرشوعة وغري املرشوعة الدعاوى من كل مع تعاملها عند يوتيوب أمثال من
إن التعقيدات. لتلك مسبًقا يخططون اآلخرين جعلت والنرش؛ التأليف حقوق حائزي
عملهم تمييز من مواربة دون املستخدمني تمكن املثال، سبيل عىل يف، تي دوت بليب
نسخُة وتشرتط بها. تتسم أن األعمال لتلك ينوون التي الحريات عىل دالة بعالمة اإلبداعي
من التحقَق الشبكة؛ عىل املقاطع يل محمِّ عىل آيفيو، وهي اليابان، يف يوتيوب من سوني

تحميله. ينوون الذي املحتوى يف التشارك حرية
الذي العالم يغري سوف فإنه السائد، العرف هو ليصبح النموذج هذا تحول ومع
تعود ولن وحده؛ اإلبداع نحو الرتكيز يتحول سوف املزجي. اإلبداع هذا إطاره يف يحدث
أمًرا — صنعه يف املستخدمة و«القرصنة» — ظلها يف اإلبداع ذلك يحدث التي الرشوط
املمكن ومن مرشوع، مزجي إبداع نحو الطريق تمهيد الهجني باستطاعة إن مشوًقا.
أشكال من الشكل هذا لجعل سوقي إصالح عملية يوجه أن السوق تقدمه الذي للحافز

به. مسموًحا أمًرا التعبري
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الرضوري من يكون سوف كافيًا. يكون سوف وحده السوقي الحافز هذا أن أعتقد ال
يف الديمقراطية مسألة يف بعينه رائًعا أمًرا هناك لكن سياسية، تغيريات إجراء أيًضا
فإن الحرية، من ما درجة منح من الحكمة السوق تبني عندما أنه وهو أال أمريكا؛
فإن أكرب، أهمية الهجائن سوق ءِ تَبَوُّ ومع األقل. عىل أحيانًا لها ينصتون السياسيني
لواضعي يوم بعد يوًما وضوًحا أكثر تصري سوف الهجائن عليها ستعتمد التي الحريات

السياسات.
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الثالث الجزء

متكنياملستقبل

أكرب نجاًحا تحقق أن املمكن ومن فقط. القراءة ثقافة ازدهرت العرشين، القرن يف
الثقافات من عادية غري مجموعة تصري أن املمكن ومن والعرشين. الحادي القرن خالل
العرف هي اإلتاحة تكون سوف ومكان، زمان أي يف رخيص وبسعر متاحة، املتنوعة

االستثناء. ال السائد،
املمكن من وكان والكتابة، القراءة ثقافة ازدهرت العرشين، القرن مقدم قبل
صبغة إضفاء عىل الرقمية التقنيات عملت لقد أفضل. يجعلها أن أيًضا العرشين للقرن
أطفالنا بدأ لقد حولنا. من الثقافة يف اإلبداع وتجديد اإلبداع عىل القدرة عىل الديمقراطية
ينمو كيف نشهد لتونا بدأنا ولقد الثقافة، ينرشون وهم يبدعون كيف لنا يبينوا لتوِّهم
هجني. اقتصاد من جزءًا يصري وهو سيما وال املزج، أسلوب انتشار مع بالتواكب فهمهم
حقيقة ليكون الهجني لالقتصاد الحقيقية الفرصة أتيحت أن قبل من يسبق لم
التجارية للكيانات القوة هذه بمثل فرصة هناك كانت أن قبل من يحدث ولم واقعة،
التجارية. الفرص تستغل أن التشاركية لالقتصاديات أو التشاركية، لالقتصادات الداعمة
فهي الكيفية أما عادية. غري قيمة بتحقيق تَِعد الهجني لالقتصاد السانحة الفرصة إن
التكنولوجيا أن غري بسهولة. وال تلقائية، بصورة هذا يأتي لن بالتأكيد واضحة. غري
األعمال لرواد يمكن عادي. غري خري اتجاه يف اإلنساني الجهد لدفع الفرصة اآلن منحتنا

حقيقية. ثروة إىل الفرصة تلك يحولوا أن والدهاء املستنرية الرؤية أصحاب
فقط قراءة ثقافة التايل: الشكل عىل ينتظرنا الذي املستقبل يكون أن يمكن وهكذا
الهجينة. الكيانات من مزدهر وعالم وتألًقا، حيوية أكثر وكتابة قراءة وثقافة حاًال، أفضل
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إنها اآلن. الدائرة الحرب تقدمها التي املظلمة التوازنات تماًما تناقض الصورة وهذه
عن التنازل معناها والكتابة القراءة تقاليد يف اإلبداع عىل القدرة تحرير أن فكرة ترفض
أن يجب اإلنرتنت ثقافة أن فكرة ترفض إنها فقط. القراءة ثقافة جانب من خري أي
بمستقبل تنبئنا صورة إنها اإلنرتنت. ثقافة يدمر أن الربح عىل أن أو الربح، مع تتناقض

نحتضنه. أن جميًعا علينا تفاؤل وهو التفاؤل، ملؤه
خطة، لوضع سبب تقدير أقىص عىل إنه خطة؛ هو وال وعًدا، ليس التفاؤل أن غري
لجعل لخطة بحاجة نحن الحافز، ذلك مواجهة ويف واقعية، وعود لتقديم حافز إنه
حقيقية: بتغيريات القيام علينا املستقبل، هذا يتحقق وكي ملموًسا. واقًعا املستقبل هذا

نحن. فينا وتغيريات القانون، يف تغيريات
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القانون إصالح

قانون تعديل ويجب أمريكا. يف الثقافة شئون والنرش التأليف حقوق قانون ينظم
كثريين من الصادرة الدعاوى أرفض إني إلغاؤه. ال تعديله، والنرش؛ التأليف حقوق
القراءة ثقافة فال والنرش. التأليف حقوق بقانون العمل بإنهاء املطالبة أصدقائي) (من
ونرش. تأليف حقوق وجود بدون بحق االزدهار يمكنهما فقط القراءة ثقافة وال والكتابة
لقد املايض. من شيئًا بحق صارا ومداه اليوم والنرش التأليف حقوق قانون هيئة أن غري
نقل بواسطته يمكن الذي لألسلوب جاد تََحرٍّ إجراء يف الكونجرس يبدأ كي الوقت حان
القرن إىل الفعالية انعدام من هائل بقدر املتصفة الترشيعات من الهائلة املنظومة تلك

والعرشين. الحادي
يف سأرسم وإنما الكتاب، هذا من الغرض هو ليس الشاملة الخطة تلك تقديم إن
أن شأنها من القانون يف تعديالت خمسة مالمح فيه أحدد ارتجاليٍّا، رسًما الفصل هذا
بصورة تحسن سوف بدورها وهذه والكتابة، القراءة بإبداع عالقته من جذريٍّا تحسن
تهدد، أن التعديالت تلك من أي شأن من ليس الهجينة. الرشكات سوق حالة من مؤثرة
ما بكل اليوم عنه تدافع الذي اإلبداعي للعمل القائمة السوق واحد، مليم بمقدار وال
جعل من كثريًا تسهل سوف مًعا التعديالت وتلك املحتوى. صناعة رشاسة من أوتيت

الرقمية. للتكنولوجيا اإلبداعية لإلمكانات تفهًما أكثر املنظومة

الترشيعات سيطرة من الهواة إبداع تحرير (1)

يرتك ونرش تأليف حقوق قانون الستعادة بحاجة إننا بديهية: أكثرها هو األول التغيري
إىل بحاجة نحن أخرى، بعبارة أو الترشيعي، للتنظيم خاضع غري حرٍّا الهواة» «إبداع
يقوم أن فكرة نفس جراء سوزا به شعر الذي الغضب، من النوع ذلك إحياء إعادة
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هو هذا كان واملايض.» الحارض من أغنيات سويٍّا يغنون «شبان سلوك بتنظيم القانون
أغرانا لو وحتى والكتابة، القراءة إبداع من واسًعا نطاًقا التاريخ هذا شجع تاريخنا.
فال البطاطس»، كيس مع األريكة عىل «االسرتخاء غيبوبة يف بالدخول العرشون القرن
اآلن القانون يفرضه الذي الجذري التغيري ذلك بمهادنة الغيبوبة لتلك أبًدا مربر يوجد
ثقافة عىل أخرى، مرة املفروض، الترشيعي التنظيم ذلك الرقمية؛ التكنولوجيا سياق يف

الهواة.
استثناء طريق عن القانوني التنظيم ذلك تحايش البساطة بمنتهى املمكن من كان
والنرش. التأليف حقوق لقانون املمنوحة الحقوق مجال من التجارية» «غري االستخدامات
العديد يف بالفعل رسمه القانون لكن الفاصل، الحد هذا رسم العسري من أنه شك ال
حقوق قانون من فقرات ثماني فهناك والنرش، التأليف لحقوق املختلفة السياقات من
االستخدام بني الفارق عىل بناء تطبيقاته بني مواربة ودون رصاحًة تميز والنرش التأليف
عىل تساعد كي الترشيعية الحصافة تتطور أن املمكن ومن التجاري.1 وغري التجاري

أيًضا. هنا الفصل ذلك توجيه
الهواة. مزج أو التجاري، غري املزج أجل من األقل عىل االستثناء هذا عمل يجب

التايل: الجدول املثال، سبيل عىل لنأخذ

املزج «النُّسخ»

©/مجاني © احرتايف
مجاني ©/مجاني هواة

لطفل عرض الذي اليوتيوب ففيديو الهواة. وإبداع املحرتفني إبداع بني الصفوف تميز
الذي ماوس دينجر جيه دي ومزيج هواة؛ إبداع شهًرا عرش الثالثة ابن لينز ستيفاني
األعمدة أما محرتفني. إبداع «بالك» زي جاي وألبوم «وايت» البيتلز ألبوم بني يجمع
يعني هنا واملزيج «النُّسخ». أسميه ما أو مزيًجا، ليس وما مزيج هو ما بني فتفرق
وإنما األصيل، العمل تغيري بهدف تبذل ال جهود فتعني «النُّسخ» أما التحوييل، العمل

أكرب. بصورة متاًحا جعله ببساطة تعني
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واحًدا مثاًال األقل عىل نرى أن اآلن يمكننا الشبكية، املصفوفة تلك وجود مع إذن
الهواة. به يقوم الذي املزج وهو أال عنده؛ الثقافة تحرير ينبغي الذي املوضع عىل واضًحا
عىل التنظيمية سطوته والنرش التأليف حقوق قانون يفرض ألن مقنع مربر يوجد فال
تدعو — اإلبداع أو التكاليف حيث من سواء — كثرية أسباب هناك اإلبداع. من النوع هذا
تلك يستثني أن الكونجرس عىل يجب تقدير، أقل عىل حرة. الجزئية هذه لرتك القانون

لإلبداع. الالزمة الحقوق إبراء اشرتاطات من اإلبداعي العمل من الفئة
التنظيم مظلة تحت تستمر أن ينبغي االحرتايف العمل نُسخ فإن النقيض، عىل
يف النموذج، ذلك وفق النسخ، تلك توزيع يف الحق ويبقى املعتاد. باألسلوب بالقانون
توزيع يف الحق يظل أن ويمكن والنرش، التأليف حقوق لحائز الحرصية السيطرة نطاق
التأليف حقوق لحائز الحرصية السيطرة نطاق يف النموذج، هذا ظل يف النسخ، تلك

والنرش.
هناك يكون أن ينبغي تعقيًدا. أكثر حالتان فهما الهواة وتوزيع االحرتايف املزج أما
حقوق بحماية حاليٍّا متمتًعا عمًال يستخدموا كي للمحرتفني الحرية من عريضة مساحة
الهواة توزيع من عظيم قلق إلبداء قوية مربرات توجد وال املزيج، عمل يف والنرش التأليف
التعويض خطة اتباع حالة يف األقل عىل تجارية؛ غري ألغراض توزيعه أو اإلبداعي للعمل
ترشيعي لتنظيم تخضعا أن أيًضا الفئتني لهاتني يمكن ثم ومن الحًقا. سأصفها الذي

الهواة. مزج مع يمارس الذي بالقدر منهما أي تحرير ينبغي ال ولكن جزئي.
أعني وإنما العادل، االستخدام مبدأ أقصد ال إنني العادل»؟ «االستخدام عن ماذا
نطاق داخل أمان كصمام حاسمة بأهمية يتمتع العادل االستخدام الحر. االستخدام
عملية — الرضوري من هذا كان وربما — يظل أنه غري والنرش. التأليف حقوق قانون
وتوصيتي الهواة. املبدعني معظم عىل اإلطالق عىل الئق غري وعبئًا التعقيد، بالغَة موازنة
أو العادل االستخدام اشرتاطات من اإلبداعي العمل مجال الكونجرس يستثني أن هي
ملوازنة سبل عىل تعثر أن املحاكم عىل أن ليست املسألة والنرش. التأليف حقوق تقييد
جزءًا يظل أن العادل االستخدام عىل العكس، عىل العادل. االستخدام عىل وضبطه النظام

احرتايف. إبداع أي من مصرييٍّا
صنعه الذي اإلبداع هذا استخدام يف ما تجاري كيان يرغب عندما يحدث ماذا ولكن
محطة ترغب عندما أو موقعها؟ عىل وضعه يف يوتيوب تبدأ عندما يحدث وماذا الهواة؟

إذاعته؟ يف يس بي إن
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الواجب من ويكون اجتيز، قد التجاري غري الفاصل الحد يكون األحوال، تلك يف
ألمر وليٍّا أن فلو ممكنًا. السداد كان كلما األقل عىل مواربة، دون للفنانني مقابل سداد
فعلته ما (وهو جيل لجيلربتو أغنية وبني الطفل ذلك صور بني مزيج بعمل قام طفل
شيئًا فإن الجمهور، لعموم متاًحا الهواة مزيج يوتيوب تجعل عندما حينئذ مراًرا)، أنا
يسمح عندما املثال، سبيل عىل يحدث، مثلما تماًما الئًقا؛ أمًرا يكون لجيل التعويض من
التي األغاني من سلسلة من يتكون عرض بأداء للجريان للمجتمع مملوك شعبي مرسح
حقوق تجاه التزاًما األغنيات لتلك العلني األداء يفرض الحالة هذه يف الجريان، يؤديها
هناك املجتمع). مرسح يصدره شامل برتخيص عادًة مغطى (يكون والنرش التأليف
لطاملا السداد. هذا لضمان والنرش التأليف حقوق قانون إطار يف النماذج من الكثري
أنظمة إن بالحقوق. املتعلقة املعقدة املشكالت لتلك حلوًال تقدم التحصيل جمعيات كانت
عملية يحدد أو معينًا، سعًرا القانون يحدد إما فيها والتي — اإلجبارية الرتخيص منح
تؤدي — والنرش التأليف بحقوق املتمتع للعمل بعينه استخداًما تحكم السعر لتحديد
لضمان التكلفة وزهيدة بسيطة وسيلة إيجاد الحالتني كلتا يف والهدف نفسه.2 الدور
— زعمي حسب — أيًضا الهدف يكون أن بد وال التجاري. االستخدام مقابل السداد

التجاري. االستخدام حماية عملية أثناء التجاري غري االستخدام حظر تفادَي
ذلك، من العكس عىل الراهن. الوقت يف القانون يحققه الذي التوازن هو هذا ليس
حصانة يوتيوب يمنح أنه غري قانوني، غري الهواة عمل أن عىل ينص اليوم القانون فإن
ردة مجرد هذه بمزجه. الهواة أحد قام عمل من مبارشة غري بصورة الرتبح لها تيرس

السليم. نصابه إىل األمر إلعادة ترشيعي إصالح إجراء املالئم ومن للخلف،
يقاومونه ال املقرتحات من النوع هذا يقاوموا أن املمكن من الذين هؤالء معظم
وال طفلك، صنعه مزيج حساب عىل الثراء تحقيق تتوقع ال هوليوود إن املال. أجل من
نظري العمل باستخدام الفقراء لألطفال الرتخيص بموجبه يتم عمل نموذج تملك هي
لو وماذا املقاطع؟ أحد استخدام أيسء لو ماذا ُسمعتها. مسألة يقلقها فما زهيد. مقابل
السبب عن الناس يتساءل ألن العنكبوتية؟ الشبكة عىل موقعهم عىل أداروه النازيني أن

تفعل.) لم فهي تقلق، (ال للبنادق؟ الوطنية الرابطة لتأييد وينسِلت كيت دفع الذي
منبعها إن بل السيطرة. غياب إىل يعود ال املشكلة هذه مصدر أن املفارقة قبيل من
والنرش التأليف حقوق لحائز يسمح القانون كان ملا السيطرة. من مفرط قدر فْرض
سوء من القلق يساوره أن الحقوق تلك مالك عىل فإن االستخدام، عىل باالعرتاض
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يمكنه ال املالك أن فلو الهيمنة. من أقل قدر فرض القلق هذا ملشكلة والحل االستخدام.
املالك. مسئولية ضمن يقع لن حينئذ االستخدام سوء فإن االستخدام، عىل السيطرة

كل يعلم مثلما وضوًحا. أكثر النقطة تلك سيجعل الذي املوازي املثال هذا يف فكر
أوزارها، األهلية الحرب وضعت أن منذ قرن من يقرب ما طيلة فإنه تأكيد، بكل أمريكي
املحكمة واتخذت ندعيها. التي املساواة مثالية صفو يعكر العنرصي التمييز استمر
أصدرت عندما ،١٩٥٤ عام يف جذريٍّا تغيريًا الحقيقة تلك تغيري نحو مهمة خطوة العليا
تحقق لم املساواة لكن دستوري. غري الواليات ترعاه الذي العنرصي التمييز بأن حكمها
املدنية الحقوق ترشيع سن يف الكونجرس بدأ أن بعد إال اإلطالق عىل حقيقي تقدم أي

الستينيات. خالل
لعام املدنية الحقوق قانون الجديد الترشيع ذلك من القلب مركز يف يقع كان
يف والبيض السود بني التمييز — حظرها أخرى أشياء ضمن — حظر الذي ،١٩٦٤
الكثريين الشهود بني من وكان والفنادق. والحانات، املطاعم، بينها ومن العامة، األماكن
الفيدرايل الترشيع لهذا كمؤيدين بالكونجرس االستماع لجلسات استدعاؤهم تم الذين

الجنوب.3 واليات يف والفنادق املطاعم مالكو «العامة»؛ باألماكن الخاص
املستهدفة الرشيحة يجعل الذي السبب فما األوىل. للوهلة محرية الحقيقة تلك تبدو
الترشيعات؟ تلك فرض لصالح لتشهد تأتي الفيدرالية القوانني من موسعة مجموعة من
ألسباب االندماجية مبدأ يتبنوا لم الشهود فهؤالء األيديولوجية: يف يكمن ال هذا تفسري
بيشء القيام عىل الحكومة ترغمهم أن يف راغبني كانوا وإنما العدالة. أو باملبادئ تتعلق

االقتصادية. دوافعهم يخدم
الخدمة تقديم يف راغبني كانوا فإنهم املبدأ، حيث من الشهود رشح حسبما
أنهم غري أسواقهم. العنرصي الفصل قيد لقد األفريقية. لألصول املنتمني لألمريكيني
البيض فإن أفريقية، ألصول املنتمني األمريكيني أمام طواعية ببساطة األبواب فتحوا لو
باعتبارها حينئذ إليها ينظر سوف للدخول السود دعوة إن مطاعمهم. يقاطعون سوف
أمًرا تُعد األمريكي الجنوب يف السود قضايا منارصة وكانت السود. لقضية منارصة
أمام متاح خيار أي الحكومة ألغت لو أنه غري مرتكبه. عىل العقاب توقيع يستوجب
يعود فقد مبهًما؛ أمًرا السود األمريكان أمام األبواب فتح يكون ساعتها فإن املطاعم،
هؤالء ووفق للقانون. اتباعهم بسبب بساطة بكل كان وربما للسود، منارصين لكونهم
وكان انتقامية. أفعال ردود أية حدوث يمنع أن الغموض ذلك شأن من كان الشهود،

إنهائه. أجل من ثمن لدفع االضطرار بدون العنرصي التمييز إنهاء املمكن من
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التأليف حقوق قانون يمنح املدنية، الحقوق حول دار الذي للجدل مشابهة ألسباب
فيه. راغبني كانوا ما حجمها يف تفوق سلطة والنرش التأليف حقوق مالكي والنرش
يطالبوا أن عليهم ينبغي الجنوبيني، املطاعم مالكي حال كان مثلما أخرى، بعبارة أو

حاليٍّا. إياها يمنحهم التي الحقوق من بعض بإزالة القانون
لقد جماهريها. بثقافة وعالقتها وارنر موضوع يف أخرى مرة فكر حسنًا، ملاذا؟
الجماهري عقول عىل املسيطر االهتمام هذا يتفهمونه: اآلن كثريون صار ما لوارنر تبني
الجمهور من واحد يأخذ عندما تقع التي «القرصنة» إن قيمة. أكثر امتيازها يجعل
هاري قيمة من تزيد إنها منتجة. قرصنة موقعه عىل ليضعه بوتر هاري فيلم من مقطًعا

القيمة. تلك ارتفاع وراء من النفع تجني التي هي ووارنر بوتر.
فإن فيها، حق عىل هو مالحظة من أبداه فيما براندون مارك قول حد عىل لكن
وهو التجارية. العالمة مالك عىل االلتزامات بعض يفرض التجارية العالمات قانون
محتوى أي مسألة من القلق وارنر يساور أن يجب التقنية، الناحية من أنه يعني ما
فاملواقع طيب: هدف ذات املخاوف تلك بعض تفعل. لن وأيها باستخدامه سرتخص
من بعًضا أن غري وارنر. أرباح من جزءًا تلتهم تجاري لعمل وارنر محتوى تحول التي
للثقافة يروج موقع عىل يوضع محتوى مثل سياسية، مخاوف ببساطة املخاوف تلك

اإلجهاض. يناهض أو الجنسية،
باعتباره إليه ينظر قد بذلك قيامها عدم ألن االستخدامات؛ تلك تالحق أن وارنر عىل
ملقاة املسئولية أن أيًضا يعني وارنر حقوق من هذا كون إن معينة. الستخدامات تأييًدا
أن لها يحق قد وارنر مادة الستخدام معينًا أسلوبًا تعارض أُم أي إن وارنر. عاتق عىل
لهذا «ال» تقويل أن عىل تماًما قادرة كنِت ألنك أنِت خطؤك «هذا وارنر: لرشكة تقول

األمر.»
دخوله، من السود زبائنه منع يف حرٍّا الجنوبي املطعم صاحب كان مثلما تماًما
بالهدف عالقة أية املسئولية لتلك تكن لم ولو حتى املسئولية، تعني الحرية تلك كانت

املطعم. سيحققه الذي الربح أو النهائي
لقانون الخضوع من يستثني بأن وارنر حقوق تقليص عىل ينص القانون كان فلو
لن ساعتها وارنر فإن اإلبداعي، للعمل تجاري غري استخدام أي والنرش التأليف حقوق
يف يروج موقع عىل بوتر هاري استخدام عىل اآلباء أحد يعرتض وعندما مسئولة. تعد
من ساعتها تماًما العادل الرد يكون فسوف جمهورية/ديمقراطية، ملثاليات نفسه الوقت

254



القانون إصالح

غري االستخدام تنظيم يف الحق نملك ال ذلك. حيال يشء أي عمل يمكنني «ال وارنر: قبل
وهكذا تجاري.» غري استخداًما محضة بصورة املحتوى يستخدم املوقع هذا التجاري.
التزامها ويكون حقوًقا. وارنر فيه تملك ال الذي املوضع عند وارنر مسئولية ستنتهي
عىل التجارة فيها تؤثر التي السياقات عىل مقصوًرا منتجاتها نقاء عىل الحفاظ تجاه

منتجاتها. استخدام
وارنر، أرباح حجم كذلك سيزيد إنه بل وحسب، وارنر مسئولية الحد هذا يلغي لن
القانوني العائق إزالة مع إنه إذ املعجبني؛ من ملجتمع امللهمة األعمال حالة يف األقل عىل
من عدد زاد وكلما بأعمالها، ستسهم التي الجماهري أعداد ستزداد الجمهور عمل أمام

لها. أفضل هذا كان لوارنر اإلبداعية املنتجات نحو جهودهم يكرسون
من جزء يف الحق وإلغاء الربح، من املزيد معناه هنا السيطرة حجم فخفض
تمكني باتجاه تحقيقه للكونجرس يمكن وقيًما، أوليٍّا تغريًا بذلك يكون سوف السيطرة

االزدهار. من والكتابة القراءة هجائن

الحقوق إبراء (2)

رقمية، صيغة يف كتاب مليون ١٨ لوضع الرامية خططها عن جوجل أعلنت عندما
نغمة «هناك تقول: الجريدة كتبت غضبًا. جورنال سرتيت وول محررو استشاط
االحرتام إلبداء تروج ذهنية» «صورة تكوين يف تسهم جوجل، سلوك يف لألمور استسهال
لتحذر: الجريدة وتعود خريية.» مشاريع واعتبارها بِرنت جوجل عينة من ملشاريع
قضية يثري … وتخزينها الرقمية الصيغة إىل الكتب ماليني تحويل نشاط نفس «ولكن،
«كانت الجريدة: اتهمتها وحسبما القضايا، لتلك متجاهلة جوجل كانت خطرية.» قانونية
الدستور. يف رصاحًة ذكرت بحيث املؤسسني لآلباء بمكان األهمية من الفكرية امللكية
يف تحوي العبارة هذه فإن رشيًرا» تكن «ال جوجل تقول عندما أنه لنفرتض وإننا
«امللكية نصوصه يف رصاحًة الدستور يذكر ال األمر، (واقع ترسق».»4 «ال وصية طياتها
باسم املعروفة واالكتشافات» «املؤلفات يف الحرصية» «الحقوق عن يتحدث بل الفكرية»،
يشبه الفكرية، امللكية آزروا الدستور واضعي أن يعني هذا بأن والقول االحتكارات.

أيًضا.) يذكرها الدستور ألن «الحرب»؛ آزروا بأنهم القول
جوهر وهي امللكية؛ بحق خاصة أصيلة حقيقة املحررون أغفل الحالة، هذه يف
هو ما وفق ولكنها ملكية، عن عبارة والنرش التأليف حقوق والنرش. التأليف حقوق
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كفاءتها. يف انعداًما اإلنسان عرفها التي امللكية نظم أكثر تعد حاليٍّا بالدستور مذكور
لها املسموح من بأن جوجل ادعاء وراء الجوهري املربر هو يعد الكفاءة يف االنعدام هذا
عىل عمله يف يعتمد أخرى، بعبارة العادل» «االستخدام مجانًا. املحتوى هذا استخدام

املعدومة». «الكفاءة هذه
عمدت التي كتاب مليون عرش الثمانية بني من اإلحصاءات. بعض أمر يف ولنبحث
منها تصدر تزال ال و٩٪ الناس لعموم متاحة ٪١٦ يوجد ضوئيٍّا، مسحها إىل جوجل
أنه غري تطبع تعد لم ٪٧٥ هناك أن يعني بما والنرش؛ التأليف بحقوق وتتمتع طبعات

والنرش.5 التأليف بحقوق تتمتع أنها املفرتض من
واقعيٍّا املستحيل من أنه لهذا عملية نتيجة أهم تطبع؟ تعد لم أنها كلمة معنى ما
ألن تحديًدا مستحيل تطبع. تعد لم التي لألعمال والنرش التأليف حقوق مالكي تحديد
يوجد فال الحقوق؛ تلك ملكية حقوق عىل املحافظة يف ا تامٍّ إخفاًقا بهذا أخفقت الحكومة
حتى يوجد وال والنرش، التأليف حقوق بحماية املتمتعة األعمال مالكي لتحديد سجل
إلتاحة تسعى جهة ألي وبالنسبة والنرش. التأليف بحقوق تتمتع منها األعمال بأي قائمة
هذا من يجعل القائم النظام فإن تماًما، جوجل اتبعتها التي الطريقة بنفس الثقافة

بعينه. استخدام ألي مطلوبًا الترصيح كان لو األقل عىل مستحيًال، األمر
القصص رواية مرشوع مثًال تدبر وحدها. جوجل عىل قارصة ليست املشكلة هذه
جامعة طالب من الغالبية فإن قبل، من رشحت كما هيوستن. لجامعة التابع الرقمي
نشأ وقد املهاجرين. من منهم فكثري أم؛ كلغة باإلنجليزية الناطقني من ليسوا هيوستن
لغوية فجوة الخليط هذا ويخلق األم. اللغة هي فيها اإلنجليزية تكن لم أرس يف معظمهم
أية أن يعني بما غريه، من كثريًا أفضل بصورة اإلنجليزية يتحدث الطالب فبعض مهمة:
غريه. من أكثر البعض عىل عبئًا تكون سوف الكلمات استخدام عىل حرصيٍّا تعتمد مهمة
رقميٍّا. القصة رواية مرشوع هيوستن بدأت االختالف، لذلك منها استجابة ويف
التاريخ من ما حقبة قصة منها كل تحكي قصرية فيديو مقاطع لصنع الطالب وُدعي
بأسلوب للحقبة، املنتمية واألصوات الصور بني تمزج أن القصص عىل وكان األمريكي.
تسجيالت يستكشفون الطالب هؤالء كان بينما ولكن جديد. من التاريخ بعث يعيد
املسموح ما الكورية، الحرب من فوتوغرافية صوًرا أو الكساد، فرتة إىل تاريخها يعود
أعظم من عة مجمَّ أعمال عن أو ديزني، أفالم عن هنا أتحدث ال إنني بها؟ بصنعه لهم
عىل العثور يمكن ال مغمورة أعمال عن أتحدث وإنما األمريكيني. الجاز موسيقيي

مالكيها.
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ترصيح، دون باالستخدام سعداء يكونوا لم بسيط: حل الجامعة محامي لدى كان
مشاهدة شخص ألي يتيح ال املرشوع أن طاملا تجاهله استطاعتهم يف كان أنه غري
باستطاعة يكن لم أبدعوه ما ولكن يبدعوا، أن الصغار لهؤالء املسموح من كان العمل.

يشاهده. أن معلمهم بخالف شخص أي
استخدام جراء من خارس يوجد فال منطقي؛ غري أمر هذا إن نقول أخرى ومرة
حاليٍّا املسيطر الغموض أن غري اإلطالق. عىل ذلك يمنع أال عليه فالقانون الشباب، هؤالء
غريه، املشاريع وآالف املرشوع، هذا مصري يجعل والنرش التأليف حقوق قانون عىل

والنرش. التأليف بحقوق يتعلق وجيه سبب دون وذلك غامًضا.
ظل ما تنفيذ — التاريخ يف األوىل للمرة — املمكن من تجعل الرقمية التقنيات إن
املعرفة من عاملية مجموعة «استدامة الكونجرس: مكتبة أسس عندما به يحلم جيفرسون
كل تحويل تكلفة فشيئًا شيئًا وتقل القادمة.» األجيال أجل من عليها واملحافظة واإلبداع
تذكر. ال التكلفة تلك تكاد حتى متاحة وجعلها الرقمية الصيغة إىل ماضينا من قطعة
اآلخر، الجانب عىل القانونية، التكاليف أما تذكر. ال التقنية النفقات تقدير، أقل عىل
تلك من العديد مستقبل يدمر الغموض إن يوم. بعد يوًما اإلحباط قدر من تزيد فإنها
ذلك وطأة تحمل عىل القادرة الرشكات إال مشاريع أي تنفيذ يستطيع وال املشاريع.

العادي. غري الغموض
حماية هي والنرش التأليف حقوق لقانون األساسية فاملهمة سخيف. الواقع هذا
من العظمى الغالبية يف فإنه ذلك، من استثناءات وجود وبرغم التجارية. اإلبداع حياة
وجيه مربر يوجد وال القرص.6 بالغة فرتة عقب التجارية الحياة تلك تنتهي الحاالت،
الجامعات عمل يف أو املحفوظات يف القانون يتدخل لكي والنرش التأليف بحقوق متعلق
فإن ذلك ومع متاًحا. وجعله الرقمية للصيغة اإلبداعي ماضينا تحويل نحو تسعى التي

هذا. يفعل القانون
قانون ِقَدم قديم ابتكار تطبيق طريق عن نسبية بسهولة املشكلة تلك حل يمكن

األمريكي. والنرش التأليف حقوق
٢٢٠ من عاًما ١٨٦) أمريكا يف والنرش التأليف حقوق تاريخ ِحَقب أغلب طيلة
مبدأ وفق تعمل ترشيعية منظومة والنرش التأليف حقوق كانت الدقة)، شئنا إذا عاًما،
إذا إال والنرش التأليف حقوق حماية من استفادة عىل تحصل ال فأنت االشرتاك. يف الحق
عملك، تسجل لم إذا أي — املالئم باألسلوب تطلبها لم إذا أما عليها. الحصول طلبت
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التأليف حق وتجدد الكونجرس، مكتبة يف وتودعه والنرش، التأليف حقوق برمز وتميزه
تلك تزعج ولم العامة. املنفعة إىل ينتقل عملك فإن — املبدئية الفرتة مرور بعد والنرش
التاريخ، ذلك من طويلة فرتات طيلة أمريكا. يف إبداعية أعماًال نرشوا من أغلب الحقيقة
الغالبية إن والنرش. التأليف حقوق حماية عىل مطلًقا املنشورة األعمال معظم تحصل لم
الفرتة مرور بعد حقها تجدد لم ونرش تأليف حقوق لها التي األعمال من العظمى

املبدئية.
مصادرة إىل األحيان بعض يف يؤدي وكان التكلفة. وباهظ بطيئًا النظام هذا كان
اإلبداع النتشار أو اآلخرين، للمبدعني سواء مهمة، ميزة له كانت لكن للحقوق. عادلة غري
عىل تلقائية بصورة حمايته يقرص فكان تلقائيٍّا. نفسه يصحح النظام كان عامة. بصفة
تبقى ما يرتك وكان الحماية. تلك إىل تحتاج — مؤلفيها نظر وجهة من — التي األعمال
والنرش. التأليف حقوق لقانون التنظيمية العملية من متحرًرا املنشور اإلبداع عالم من
.١٩٧٦ من اعتباًرا والنرش التأليف حقوق يف االشرتاك عىل القائم النظام هذا أُلغي
يف الرغبة ملجرد أيًضا وربما الدولية، املعاهدات مع التوافق يف الرغبة من بدافع فربما
والنرش التأليف حق فصار القديم. النظام الكونجرس َعَكَس سالسة، أكثر النظام جعل
تلقائيٍّا ينسحب الحقوق قانون إن إذ منه؛ الخروج يف الحق مبدأ وفق يعمل نظاًما اآلن
لالستفادة مطلوبة رسمية إجراءات توجد وال إبداعها. بمجرد اإلبداعية األعمال جميع عىل
الكونجرس أجرى وعندما تلقائيٍّا. القصوى، املدة اآلن املدة وصارت الحماية. تلك من
وسبعني وستة وتسعمائة ألف عام كان لقد كبري. بقدر مؤثًرا يكن لم لعله التعديل، هذا
هذا من الثقافة تلك ينتجون الذين أولئك استفاد وقد فقط. القراءة ثقافة أوج يمثل

السيطرة. يف حقهم عن التلقائي التعبري
يف والغامض التلقائي النظام هذا يلقي والكتابة، القراءة ثقافة عهد يف أنه غري
واضحة سبل وهناك اإلبداع. كاهل عىل له داعي ال بعبء امللكية لقانون الجذرية مفاهيمه
من تدمريًا، التغيريات وأقل العبء. هذا إزاحة أجل من املنظومة هذه لتغيري وميسورة
والنرش التأليف حقوق مالكي من مستديًما التزاًما يخلق أن شأنه من نظري، وجهة
مرور بعد أنه املقرتحات، من واحد وبموجب التلقائية. املبدئية الحماية مدة انتهاء عقب
العمل. يسجل أن والنرش التأليف حق مالك عىل سيكون العمل، نرش من عاًما عرش أربعة
رسم سداد بعد أو مجانًا سواء استخدامه الغري باستطاعة فإن ذلك، عن امتنع فإذا
الوحيد والعمل عاًما، عرش أربعة مرور بعد الحقوق النظام يحرر القيمة. محدود امتياز

لحمايته. خطوات مؤلفه اتخذ الذي ذلك هو الكاملة بالحماية متمتًعا يظل الذي
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وبذلك اإلبداعي، العمل استخدام يف الحق تحرير عىل التعديل هذا يعمل ثم ومن
أن نجد املفهوم، وبهذا كفاءة. أكثر بصورة العمل هذا إتاحة تنظيم من السوق يتمكن
حقوق قانون إن امللكية. قانون يغطيه آخر مجال كل يف يوازيها ما لها األطروحة هذه
ففي امللكية. أصحاب عىل شكلية إجراءات فرض عن امتناعه يف فريد والنرش التأليف
نصيبهم تحمل عن يتقاعسون الذين أولئك مع امللكية قانون يتسامح ال كثرية، مجاالت
حقوق قانون إىل يعاد أن يجب املبدأ وهذا املنظومة. كفاءة عىل املحافظة عبء من العادل
أربعة بعد والنرش التأليف حق حائز يتخذ أن يستحق األمر يكن لم فإذا والنرش. التأليف
كذلك يستحق ال األمر أن بد فال عمله، تسجيل نحو الخطوات من األدنى الحد عاًما عرش
امللكية. نفس لحماية جنائية إجراءات باتخاذ تهدد أن املتحدة الواليات لحكومة بالنسبة
إن كفاءة. أكثر والنرش التأليف حقوق منظومة يجعل أن شأنه من التعديل هذا
يمنح مثلما تماًما امللكية، حق والنرش التأليف حق مالكي يمنح والنرش التأليف حق
مساكنهم. عليها بنيت التي األرض تملك يف الحق املساكن ملالك العقارية امللكية قانون
املورد القانون يمكِّن امللكية، بحق املورد بحماية إذ طيب؛ أمر هذا النظرية، الناحية من
امللكية منظومة السوق يكمل ثم ومن األعىل. القيمة يوليه الذي املستخدم إىل االنتقال من
يقدره الذي الكيان أو الشخص يحوزه الحق أن من للتأكد التجارة عمليات بتشجيع تلك

له. قيمة بأعىل
ينبغي واضحة. الحقوق تكون أن يجب وظيفته، النظام هذا يؤدي لكي أنه غري
األرايض مالك عىل يجب مثًال، السبب ولهذا ماذا. يملك من معرفة ممكنًا يكون أن
عىل يجب أو وحدودها. أراضيهم أبعاد يصف الذي امللكية نقل صك به ملف إعداد
تؤدي السوق جعل بهدف صممت النظم تلك املركبة. لتسجيل ملف إعداد السيارة مالك
بجعل أخرى، بعبارة أو — واضحة امللكية ادعاءات جعل طريق عن بكفاءة. وظيفتها
بأسلوب امللكية تخصيص إمكان النظام يضمن — الحق») («إبراء واضًحا امللكية حق
يعمل التسجيل لجعل استثنائية فرصة التكنولوجيا وتقدم حاًال. أفضل الجميع يجعل
مقطع عىل آليٍّا التعرف يمكنها تقنية بالفعل تجرب يوتيوب مثل رشكات وهناك بكفاءة.
نتخيل أن باستطاعتنا كان الشبكة. عىل يحمل الذي املحتوى داخل املوسيقى أو الفيديو
التقنيات، تلك تطور مع والنرش، التأليف حقوق لحائزي بموجبه يمكن نظاًما بسهولة
يف بذلك خاص نموذج كتابة (أي الطراز القديمة بالطريقة ال أعمالهم «يسجلوا» أن
للحاسبات يمكن بحيث األعمال تحميل طريق عن وإنما والنرش)، التأليف حقوق مكتب
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اإلبداعية األعمال قائمة إىل العمل هذا إضافة ثم للعمل، توقيع عىل الحصول الخادمة
من النوع لهذا أضيفت التي األعمال للقانون. مخالفتها حيث من للمراقبة تخضع التي
تُضف، لم التي األعمال أما الكاملة. القانونية بالحماية التمتع يمكنها التسجيل» «نظام

العامة. املنفعة مصاف إىل ترفع الوقت، من فرتة بعد فإنها
لكنني النظرية. تلك حول بشأنها التساؤل ينبغي التي األمور من الكثري هناك
بأن كفيلة السوق بأن يؤمن ما شخًصا أن افرتضنا إذا تصنيف. بدون هنا سأجملها
املنظومة؟ تلك عليه ستكون الذي فما األداء، طيبة ملكية منظومة متقن نحو عىل تشكِّل
منظومة صممت فهل جيًدا، تعمل أن للسوق نريد أننا افرتضنا لو أخرى، بعبارة أو

ذلك؟ من تمكنها بحيث والنرش التأليف حقوق
بالدستور عليه منصوص هو فحسبما ال. هي اإلجابة الحالية، بنائها طريقة حسب
وحتى عادي. غري كفاءة بانعدام تتمتع ملكية منظومة والنرش التأليف حقوق فإن حاليٍّا،
وول جريدة عىل يجب الحقيقة، يف أو ذلك. ترى أن ينبغي جورنال سرتيت وول جريدة
نجد عندما نندهش ملاذا نظرها، وجهة فمن ذلك. ترى أن األخص» «عىل جورنال سرتيت

الكفاءة؟ منعدمة بصورة يدار لالحتكار الحكومة صاغته نظاًما

التبسيط (3)

أكثر القانون جعل عىل يعمل أن الكونجرس فعىل مبارشًة. الثاني يتبع الثالث التغيري
بساطة.

األفالم استوديوهات كربيات عىل قاًرصا والنرش التأليف حقوق قانون كان لو
له يؤسف كان وإن — أمًرا يعدان كفاءته وانعدام تعقيده فإن التسجيالت، ورشكات
ببحث املحامني من أكرب عدد لتكليف فوكس اضطرت لو املشكلة فما بالبشع. ليس —
من يمتهنون ملن (بالنسبة والنرش؟ التأليف حقوق برتاخيص املحيطة املعقدة املشكالت
أمًرا االحتياج ذلك سيكون القانون]، [أساتذة الرزق لكسب كوسيلة املحاماة مهنة بيننا

إيجابيٍّا!)
َمن كل عىل السيطرة فرض والنرش التأليف حقوق قانون معنى يكون عندما لكن
الالتي الجدات وحتى اإلنرتنت يتصفحون الذين األطفال من بدءًا — آيل حاسب لديه
من التأكد تجاه محدد التزام من بد فال — الشبكة عىل بالدخول ألطفالهن يسمحن
للتعبري، تنظيًما التنظيم يكون عندما أقوى االلتزام ذلك ويكون الترشيع. ذلك وضوح

بالفعل. الحال وهو
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فبموجب املعيار. بهذا الوفاء يف ذريًعا فشًال يفشل والنرش التأليف حقوق قانون إن
موقع عىل قانونية بصورة فيديو مقطع يضع أن أراد طفًال أن لو الحايل، القانون
املفضلة، أفالمه من لقطات وبني قلبه إىل الِفَرق أحب موسيقى بني فيه مازًجا يوتيوب،
الحقوق حائزو كان ولو وحتى الحقوق. تلك من ذمة إبراء عىل يحصل أن عليه فإن
الحال، وبطبيعة أثرهم. اقتفاء بمكان الصعوبة من فإن إلبرائها، مستعدين األرجح عىل
من فإنه الحقوق، حائزي لكبار السائدة الحالية االتجاهات الحسبان يف وضعنا أننا لو

املزيج. هذا باستخدام الرتخيص فكرة من سيبتهجون أنهم نتخيل أن املستحيل
أن غري مبدعني. يكونوا كي أطفالنا تدعو التكنولوجيا من منظومة لدينا نحن إذن
ذلك تنظيم يخفق ثم ومن قانوني. نحو عىل اإلبداع عليهم تحظر القانونية املنظومة
يبدأ أن الكونجرس وعىل والعدالة. الكفاءة معايري من مهم معيار كل اتباع يف اإلبداع

أفضل. بصورة الترشيع يعمل حتى الوضع هذا تغيري كيفية وبحث تناول يف فوًرا
«االستخدام عليه يطلق مبدأ وهي أال القانون؛ فشل مناطق من بعينها منطقة هناك
الترشيعي التنظيم مجال من يحد كي أصًال مصمم العادل االستخدام إن العادل».
احتكار لحق الخاضع اليشء فاستخدام والنرش. التأليف حقوق قانون يفرضه الذي
تحقيق أجل من وذلك العادل، االستخدام طريق عن به يسمح والنرش التأليف حقوق
سوف السابقة، كتبي مع حدث ما غرار عىل وهكذا باألهمية. تتسم اجتماعية غاية
هذا إن اللهجة. الشديدة النقدية مراجعاتهم يف الكتاب هذا من نصوًصا الكثريون ينسخ
مبدأ أن غري والنرش. التأليف حقوق قانون طائلة تحت الفنية الناحية من يقع «النسخ»
يقعان منه والغرض النسخ مجال كان طاملا هذه، النسخ عملية يحمي العادل االستخدام

املعتادة. النقد حدود داخل
تحقيقه كيفية يف املشكلة منه. املستهدف يف ليست العادل االستخدام يف واملشكلة
من هم املحامني أن الناس مخيلة ويف املبدأ هذا ابتُِكر نقول، أخرى ومرة منه. للهدف
(بفاعلية) والنرش التأليف حقوق قانون فيه ينظم ال عالم ووسط شئونه. سيديرون
من ولكن مروًعا. افرتاًضا ليشكل األمر هذا يكن لم وسوني، فوكس بني العالقة سوى
سوني بني العالقة تنظيم والنرش التأليف حقوق قانون من املقصود يكون عندما جديد،
سوف املحامني من حفنة أن تتخيل التي املنظومة فإن عاًما، ١٥ العمر من البالغ وطفلك
الرضوري من كان فإذا القانونية. الناحية من مالئمة غري تصري استخدام كل تراجع
استيعابها لطفلك يمكن بطريقة بذلك يقوم أن عليه فإن أطفالنا، عمل ينظم أن للقانون

وتفهمها.
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اتبع الكونجرس أن لو أفضل بصورة عمله يؤدي أن العادل لالستخدام ويمكن
أن للكونجرس يمكن وتحديًدا، األوروبية. والنرش التأليف حقوق نظم أساليب جزئيٍّا
ال والنرش. التأليف حقوق قانون سلطة خارج تقع كانت بعينها استخدامات يحدد
العادل االستخدام قانون فمرونة يشء، كل يف األوروبيني الكونجرس يتبع أن يشرتط
بحيث النحو هذا عىل يبقى أن عليه وينبغي القانون. تطوير عىل بالفعل تشجع الحايل
التطور نحو القانون يدفعوا أن املحامني أتعاب سداد استطاعتهم يف الذين ألولئك يمكن
أوضح بمنظومة مقرتنة تكون أن يجب املنظومة هذه لكن منطقيٍّا، تجعله بأساليب

ذلك. عدا ما كل أحوال تنظم بساطة وأكثر
من واحد علََّمنا كما النقطة. تلك يقاوموا أال املحافظ االتجاه أنصار عىل والواجب
أي يف ليست القوانني لواضعي بالنسبة القضية فإن أمريكا، يف الليربتاريني الباحثني كبار
العائد يستحق هل هي القضية بل السياسية، األهداف مثايل نحو عىل ستحقق القواعد
الناحية من العناء.7 هذا كل السياسية األهداف بعض تحقق معقدة قاعدة من اآلتي
عىل تحقق ربما والنرش التأليف حقوق لقانون الصارمة والحدود املقومات فإن النظرية،
طرحه علينا ينبغي الذي الحقيقي والسؤال والحوافز. الحماية بني التوازن مثايل نحو
منظومة اتباع طريق عن األمثل التوازن ذلك من للغاية قريبني نكون أن يمكننا هل هو

سعًرا)؟ أرخص آخر بمعنى (أو بساطة أكثر

النسخ تجريم إلغاء (4)

األمر. نهاية يف أهمية أكثرها كان ربما لكنه صعوبة، التغيريات أكثر الرابع التغيري لعل
القانون عىل «النسخة». بشأن هاجسه عن يتنازل أن والنرش التأليف حقوق قانون فعىل
ذلك من بدًال عليه وإنما ذاتها، حد يف الحديثة النسخ عمليات أو للنسخ منظًما يكون أال
بحماية متمتع عمل من لنسخ العامة التوزيعات غرار عىل — االستخدامات ينظم أن
من ُقِصد الذي االقتصادي بالحافز مبارشًة املرتبطة — والنرش التأليف حقوق قانون

تقويته. باألساس القانون إصدار وراء
التأليف حقوق قانون عىل الواجب من أنه فكرة تبدو قد الناس، ملعظم بالنسبة
قانون لديك يكون أن يمكن كيف غريبة. فكرة النسخ غري آخر شيئًا ينظم أن والنرش
لم الحقيقة، يف أنه غري النُّسخ؟ مسألة ينظم لم القانون هذا أن لو ونرش تأليف حقوق
عام فمن النَُّسخ. مسألة تاريخنا فرتات معظم يف والنرش التأليف حقوق قانون ينظم
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مباًرشا، ارتباًطا ترتبط متنوعة استخدامات ينظم القانون ظل ،١٩٠٩ عام حتى ١٧٩٠
القانون نظم هنا، ومن اإلبداعي. للعمل التجاري باالستغالل ترتبط، أن املحتمل من أو
تكون أن املرجح األنشطة كل أي «بيعها»؛ وكذلك واملؤلفات، الكتب نرش» و«إعادة «نرش»

تجارية.8
من رشحت كما أنه غري «النَُّسخ».9 إىل يشري كي القانون تعديل تم ،١٩٠٩ عام يف
وعىل القانون. لسلطة الفعيل النطاق توسيع منه مقصوًدا يكن لم التعديل هذا حتى قبل،
خطأ عن عبارة األرجح عىل التعديل ذلك كان باترسون، راي اليمان زعم وكما حال، أي
حدود القانون سلطة تجاوزت ،١٩٠٩ عام بعد فإنه ذلك، ومع عبارته10. صياغة يف
إىل بسلطانه يصل أن القانون شأن من كان قبل. من الكونجرس أقرها معينة ترشيعات

إليه. تصل أن «النَّْسخ» لتكنولوجيا يمكن ما أبعد
عمل مجال يف آخر جذري تغيري وقوع التكنولوجيا يف التغري هذا تأثري من كان

تقول: ليتمان ِجسيكا كتبت ١٩٠٩ عام ويف والنرش. التأليف حقوق قانون

الفنية، التفاصيل يف مغرًقا والنرش التأليف لحقوق األمريكي القانون كان
أو الناس من كثريين عىل يرسي يكن لم أنه غري فهمه، ويتعذر متسق، وغري
رسوم أو خرائط أو كتب ناَرش أو مؤلًفا كان ما ً امرأ أن فلو كثرية. أشياء عىل
موسيقية، نوت أو فوتوغرافية صور أو نحت، أعمال أو فنية لوحات أو بيانية
التأليف حقوق قانون فإن طباًعا؛ أو مرسحيٍّا، منتًجا أو مرسحيٍّا كاتبًا أو
ونارشي الكتب باعة باستطاعة وكان التجاري. الفرد بنشاط يُعنى والنرش
واملوسيقيني، السينمائية، األفالم ومنتجي والفونوغراف، البيانوال أسطوانات
أنشطتهم يمارسوا أن العاديني واملستهلكني الكونجرس، وأعضاء والدارسني

والنرش. التأليف حقوق مع مشكلة أية يواجهوا أن دون
األمريكي والنرش التأليف حقوق قانون إغراق زاد عاًما، بتسعني وبعدها
صار أنه ذلك من واألهم الفهم، وتعذر االتساق، وعدم الفنية، التفاصيل يف
وصل الحني ذلك منذ انقضت التي السنوات فخالل يشء. وأي فرد كل يمس
املناحي من كبريًا قدًرا يغطي صار أن إىل والنرش التأليف حقوق قانون
القانون، عن متغافلًة التكنولوجيا، طورت لقد املعارص… للمجتمع الشخصية
املمكن من وقائع وهي — والنقل النسخ سلوكيات من العديد تغرس أنماًطا
اليومية املعامالت ضمن — والنرش التأليف حقوق ترشيع طائلة تحت تقع أن
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يصطدم أن دون ساعة ولو قضاء معظمنا استطاعة يف يعد ولم العادية.
والنرش.11 التأليف حقوق بقانون

النسخ عملية أن وبما النسخ، صنع مسألة ينظم والنرش التأليف حقوق قانون أن بما
قانونًا يكون للنسخ فيدراليٍّا تنظيًما يستحث الذي القانون فإن كالتنفس، شائًعا أمًرا

الترشيعية. سطوته فرض يف متماديًا
التحديد يف التاريخي أسلوبه جديد من يتبنى أن الكونجرس عىل ذلك، من بدًال
التأليف حقوق قانون طائلة تحت يقع الذي اإلبداعي العمل استخدامات ألنواع الدقيق
من أو املفرتض، من التي باالستخدامات فقط يختص أن القانون عىل يجب والنرش.12
والنرش. التأليف حقوق مالك استخدام تنافس تجارية استخدامات تكون أن املحتمل،
بأنواع عالقة لها ليست التي للتنظيم الخاضعة غري االستخدامات يرتك أن القانون وعىل
عاملنا يف فالنسخ عليها. للسيطرة والنرش التأليف حق مالك يحتاج التي االستخدامات
التوزيع أو العلني األداء حفالت إن بل فيدرايل. ترشيع وضع ذاته حد يف يستدعي ال هذا

ذلك. يستدعي الذي هو التجاري التوزيع أو للجمهور
ترشيع أحبولة يف الوقوع السهل من الحايل، القانون بموجب ذلك؟ أهمية سبب ما
أن بما قبل، من رشحت وكما منها. اإلفالت بمكان الصعب ومن والنرش، التأليف حقوق
استخدام يستدعي نشاط كل فإن نسخة، ينتج الرقمي السياق يف للثقافة استخدام كل
والنرش. التأليف حقوق ترشيع طائلة تحت للوقوع معرًضا يصري رقمي سياق يف الثقافة
سنحتاج من تحديد السهل فمن مشكلة. أية األمر هذا يمثل ال الحاالت، بعض يف
والنرش. التأليف حقوق مالكي من الترصيح ذلك عىل الحصول السهل ومن منه، إلذن
التأليف حقوق حائزي املبتكر أو الحديث االستخدام يتحدى أخرى، كثرية حاالت يف لكن
التأليف حق حائز يريدها ال املثال، سبيل عىل منافسة، يخلق قد فاالستخدام والنرش.
حقوق بمخالفة واتهامه املبتكر ضد قضائية دعوى برفع التهديد يصبح وهكذا والنرش.
النسخة تلك صنع وبمجرد االبتكار. ذلك عىل للسيطرة فعالة وسيلًة والنرش؛ التأليف
املرشوع، حول الغموض ويهيمن األبحاث، معمل إىل املحامني استدعاء من بد ال األوىل،
عالج يحاولون املعالجني السحرة من مجموعة كانوا لو كما الشعوذة، عبارات وتطلق

قاتل. مرض
أتعاب مقابل استُِرشت أن مطلًقا يل يسبق لم أنه ورغم جيًدا. العملية تلك أعرف
التي املحاورات تلك من العديد يف ا خاصٍّ مستشاًرا قبل من كنت فإنني السياق، هذا يف
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يحاولون وهم املشاريع، مؤسيس من األموال رءوس وأصحاب التقنيني أوساط يف دارت
(أي املايل السجن إىل بهم تنتهي سوف التالية الرائعة فكرتهم كانت إن ما يفهموا أن
بنسبة للجميع مقنعة تبدو بنغمة ينربي وهو األطراف أحد وشاهدت ال. أم التقايض)
مائة بنسبة مقنعة األخرى هي تبدو مضادة بنغمة اآلخر الطرف يخرج ثم باملائة، مائة
حقوق موضوع يف القانونية املسئولية كانت وملا مقامرة. النهائية املحصلة فتكون باملائة،

بأكملها». «بالرشكة مقامرة تكون الغالب يف فإنه الحدة، بالغة والنرش التأليف
بحاجة يكون أال ينبغي التجاري فالنشاط االقتصادية. للموارد عادي غري إهدار هذا
ما يتقاىض الذي الساحر ذلك سيما ال ال، أم قانونية خطته كانت إْن يخربه كي لساحر
يتمتع أن إىل القانون يحتاج ذلك من بدًال كأتعاب. الساعة يف دوالر و٨٠٠ ٤٠٠ بني
نسخة صنع مجرد عند القانون تطبيق عن الناجمة والتعقيدات الوضوح. من أكرب بقدر

اإلبداع. عملية عىل تُفرض لها لزوم ال رضيبة تعد وحيدة

امللفات يف التشارك تجريم إلغاء (5)

كثريين ألن االستفاضة؛ من قدر بأقل سأرشحه الذي ذلك هو طرحه أود تغيري آخر
تجريم يلغي أن الكونجرس عىل أن نظري وجهة أن غري بفعالية.13 رشحه يف استفاضوا
رضيبية رسوم فرض مع التجاري غري امللفات تشارك برتخيص سواء امللفات، تشارك
بمنح أو أعمالهم، يف التشارك يتم الذين للفنانني معقول امتياز رسم قيمة تغطي
الحق رشاء من زهيد رسم مقابل بواسطته املستخدمون يتمكن بسيط، غطاء ترخيص
دبليو نيل يد عىل مستفيًضا وصًفا األول الحل ُوِصف امللفات. يف املجاني التشارك يف

اإللكرتونية. الحدود ملؤسسة مقرتًحا فكان الثاني الحل أما فيرش. وويليام نيتانل
يتخذ أن املصريية األمور من فإن الحلول، من النوعني كال وعيوب مميزات رغم
حقيقة من لذلك املربر ويأتي لآلخر. أو ألحدهما عملية صياغة نحو خطوات الكونجرس
فال األنداد، بني امللفات يف التشارك مكافحة بدأت منذ كامل عقد مر بسيطة: واقعة
عىل الفنانني حصول من للتأكد وسيلة أوجدت وال القانوني، غري التشارك أوقفت هي
يف العقد هذا اسرتاتيجية أخفقت باختصار، به. املرخص غري التشارك عن تعويض
تعويض تقديم وهي أال والنرش؛ التأليف حقوق قانون إليها يرمي التي األهداف تحقيق

اإلبداعي. عملهم عن للمبدعني
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نتمكن الذي األسلوب حول تدور التي األفكار من اآلالف توجد تزال ال أنه شك ال
من وما األنداد. بني امللفات يف التشارك عىل نقيض كي اإلنرتنت تكنولوجيا تنظيم من به
األطفال مقاضاة يف املتمثل السهل العمل يهوون الذين املحامني من جحافل هناك أن شك
الكونجرس عىل ينبغي الذي السؤال أن غري امللفات. يف املرشوع غري لتشاركهم وآبائهم
قدر وتقلل للفنانني، التعويض تضمن سوف األرجح عىل اسرتاتيجية أي هو: يطرحه أن

شبابنا؟ تجريم من اإلمكان
يرشح فكما االسرتاتيجية، تلك هو امللفات يف التشارك عن الجنائية الصفة نزع إن
استخدامات وتتبع عنونة بها يمكننا التي السبل من والكثري الكثري هناك فيرش، عمل
األسايس الخط توفر الوسيلة تلك والنرش، التأليف حقوق بحماية املتمتعة للمادة محددة
لتبني حاجة يف بأننا أومن ال أني ومع اإلبداعي، عملهم استخدام عن الفنانني لتعويض
بحيث مصمم — انتقايل ترشيع وجود بأن أومن فإنني الدوام، وعىل اآلن من النظام هذا
املصاحب الدمار من ملحوظة بدرجة يقلل أن شأنه من — التجريم ويلغي يعوض

حاليٍّا. الجارية للحرب

تخفيف نحو طويًال شوًطا تقطع أن شأنها من ذكرها السابق الخمسة التغريات جميع
من أن كما والنرش. التأليف حقوق منظومة كاهل فوق من لها داعي ال التي الضغوط
عىل اإلبداعي العمل استخدامات معظم تقنني نحو للغاية طويًال شوًطا تقطع أن شأنها
تقاتل التي الصناعات أرباح من الصور من صورة بأي تحد ولن اليوم. اإلنرتنت شبكة
التأليف حقوق قانون عىل الذي النهائي االختبار هو هذا االستخدامات. تلك ضد برضاوة
أولئك أوضح لقد رضر؟ أي يف بالفعل االستخدامات تلك تتسبب هل يفرضه: أن والنرش
دون رشح وحسبما وتكراًرا. مراًرا النقطة تلك هذا كتابي أعد وأنا معهم تناقشت الذين

جويس:

من مرفوعة تكون ما دائًما امليدان هذا يف املرفوعة القضائية الدعاوى جميع
اليشء، هذا رسقة طريق عن األمر، هذا اقتطاع طريق «عن اقتصادية: زوايا
يقولون إنهم بآخر.» أو بشكل لألصل االقتصادية الحيوية هددت قد تكون
قبل من أر فلم اإلطالق. عىل صحته عىل دليل أي وجود دون بالفعل ذلك
عىل قدرته تضاءلت ما عمًال أن عىل الحقيقة يف يربهن شخص أي مطلًقا
الذي العمل رأيي، يف ما. شخص صنعها منه عينة وجود بسبب املال جني
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األصل، تحذف لم فأنت األصل؛ مع منافسة حالة يف ليس استخدامه يعيد
األصل. باعتباره كان، وكما هو، كما موجوًدا، وسيظل موجوًدا، يزال ال إنه
عرشة من عينات وضعت لعلك آخر. شيئًا صنعت فلقد عينة، منه أخذت وإذا
وتشكل ضئيل، واحد عنرص مجرد هذا وكان اليشء، هذا داخل أخرى أعمال
أخذت الذي اليشء ذلك عىل للغاية طفيف بقدر إال يعتمد ال شيئًا مًعا األجزاء
هناك يكن لم فإذا ما. رضر بوجود دفًعا هناك أن البتة أعتقد وال عينة. منه
أحد يل يبني فلم فعله. علينا أن أرى البهجة، من الكثري به األمر وكان رضر،

حقيقي. الرضر أن

التشارك كان إن ما بشأن بالغة برضاوة االقتصاديون يتجادل تماًما. صحيح القدر هذا
بمالك يرض سوف تجاريٍّا متوفرة أعمال من كاملة رقمية لنسخ وند ند بني امللفات يف
ملجرد تنبأ أحد ال ولكن مدى؟ فألي صحيًحا هذا كان وإن ال، أم والنرش التأليف حق
هذه املزج عملية نواتج من والكثري بينها، واملزج األعمال خلط من اآلتي بالرضر التنبؤ

التجاري. املستوى عىل باألساس متوفًرا ليس
يوهان قول حد فعىل البتة. هنا «رضر» ال بأنه القول هذا يعني ال الحال، بطبيعة
[بوش أوذي أنني بالطبع، وأقصد، شخص. أي أوذي أنني أعتقد «ال يل: سودربرج
الرضر.» بهما ألحق فإنني وهكذا بلري. وتوني بوش جورج ضد موجه يشء إنه وبلري].
املربر هو هذا هل النقد؟ من وبوش بلري حماية والنرش التأليف حقوق مهمة هل ولكن
حتى الحرصية؟ الحقوق تأمني يف الحق الكونجرس يمنحون القانون واضعي جعل الذي
القليل أقل إال تعلم ال أنك أشري إذن فدعني السؤال، ذلك عىل اإلجابة يف مرتدًدا كنت إن
إلخراس السلطة الحكومة إعطاء إن قوانيننا. صائغي تحرك كانت التي الدوافع عن
عىل (انظر القوانني واضعي عن صدر ما أسوأ كان الرتخيص منح خالل من النقاد
حفزت التي املثل بني من يكن لم إنه .(١٧٩٨ لعام والفتن الغرباء قانون املثال سبيل

دولتنا. تأسيس دستور واضعي
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أعرافنا إن األكرب. الجزء فنحن املشكلة؛ من فقط واحد جزءٍ سوى القانون يمثل ال
جذريٍّا اختالًفا مختلًفا كان قرن خالل وضعت الثقافة عىل السيطرة بشأن وتوقعاتنا
توجهنا التي األعراف من مجموعة لصياغة بحاجة إننا اآلن. نعيشه الذي القرن عن
لوضع بحاجة إننا هجينة. اقتصادات ونبني والكتابة القراءة ثقافة نخوضتجربة ونحن
أنه يتصادف الذي التعبري مع املناسب التعامل بأسلوب تتعلق التي األحكام من مجموعة

ونرشها. املعايري تلك لوضع حاجة يف كمجتمع، إننا، يستهوينا. ال

مهوويسالسيطرة تهدئة (1)

فكرنا إذا عليها العثور ويمكننا الحايل. القرن يفرضها التي باألعراف علم عىل إننا
التعليم مستوى ونقيس أطفال، ونحن الكتابة تعلمنا لقد الكتابة. حرية يف أخرى مرة
تميز الديمقراطية شديدة سمة هذه قبل، من أرشت وكما للكتابة. تعلمنا جودة بمستوى
كيف وكذلك يتحدثون كيف يتعلموا أن عليهم إن للجميع نقول إننا اإلبداعية: ثقافتنا

ينصتون.
كل يتمتع بما فحسب تتعلق ال معينة، توقعات معها الجوهرية الخربة تلك تجلب
امرئ. أي يكتبه ما تجاه املالئم الفعل برد أيًضا تتعلق وإنما به، القيام بحرية امرئ
يكتب فعندما التدخل. عدم مبدأ عىل وقائم واقعي جوهره يف هذا الفعل رد ببساطة،
ذلك حق يف ال الرأي، صحة يف التشكيك يف يتمثل عليه الالئق الرد فإن أحمَق، رأيًا أحدهم
قانوني فعل رد عىل يحض أن املمكن من الزور القول أن ومع يكتبه. أن يف الشخص
قويٍّا افرتاًضا األمريكية) التقاليد إطار يف األقل (عىل هناك فإن وقذف)، تشهري (دعوى
فالدستور مطلقة. رضورة ذا التدخل هذا كان إذا إال الحكومة، تدخل ضد يقف به مسلًما
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ما خطأ عىل يرد الذي والشخص التشهري. قضايا رفع يف العامة الشخصية سلطة يقيد
فيه تزال ال الذي املوضع هو هذا معظمنا. تعاطف الفور عىل يفقد قضائية دعوى برفع
لك، ليس ما تأخذ وال تكذب، «ال اآلن: إىل قوية جاكسون أندرو الرئيس والدة نصيحة
تلك بنفسك دوًما وسوِّ رضبك. أو أهانك، أو الكذب، عليك افرتى امرئ أي تقاِض وال

صحيح. هذا أن بد ال الكذب، بافرتاء يتعلق فيما األقل عىل املسائل.»1
التي األعراف عن تختلف الكتابة بمسألة املتعلقة األعراف تلك قبل، من قلت كما
مع يتعامل كي القضائي النظام الستنفار االستعداد مدى إن الفنون. من كثريًا تحكم
االزدياد، يف آخذ األمر وهذا ا. حقٍّ مذهل املوسيقى أو لألفالم السيئ االستغالل مسألة
ثماني منذ يل األوسكار جائزة عىل الحائز املخرج جوجنهايم ديفيز قول حسب وذلك

مضت: سنوات

عادي، شخص عليه تعرف … عارًضا فنيٍّا عمًال أن لو … سنوات عرش منذ
صار واليوم به. الخاص والنرش التأليف حق بإبراء الحالة هذه يف ملزم فإنك
من عليه التعرف ممكنًا يكون فني عمل من جزء أي فاآلن مختلف. جد األمر
به، ترخيص عىل بالحصول مطالبًا تكون ساعتها فإنك … شخص أي قبل
أي — الفنية األعمال من العظمى الغالبية العمل. استخدام مقابل تسدد وأن
استخدامها.2 قبل ترخيص عىل الحصول يجب — نحتي عمل أو أثاث، قطعة

ويجب عام، بشكل للثقافة حاكمة للنصوص الحاكمة األعراف تكون أن إىل بحاجة إننا
من هائل قدر عىل قانونية هيمنة اآلن لديها التي بالرشكات يبدأ أن التغيري ذلك عىل

نوعني: إىل الرشكات تلك جنكنز هنري يقسم زعامتها. تظهر أن عليها ثقافتنا،

بصورة الوسائط صناعات اعتمدت نابسرت، حول القانونية باملعارك بداية
وتجريم تنظيم نحو ساعية مستهلكيها، تجاه األرضاملحروقة سياسة متزايدة
ملحوظ. وجود قبل من لها يكن لم التي الجماهري إسهام أشكال من العديد
للحظر الداعي املوقف يزال ال تاريخه، وحتى الحظر. دعاة نسميهم دعونا
وصناعة والتلفزيون، (السينما، القديمة الوسائط رشكات نطاق عىل مهيمنًا
متفاوتة بدرجات رشوع حالة يف الجماعات تلك أن رغم الصوتية)، التسجيالت
الهوامش، عىل نفسه، الوقت ويف … االفرتاضات تلك من بعض فحص إعادة يف
مساهمني الجماهري تعترب جديدة أساليب … الجديدة الوسائط رشكات تجرب
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االمتيازات ترويج يف تساعد شعبية وساطة قواعد وأيًضا املحتوى، إنتاج يف
التعاون.3 دعاة نحن نسميهم سوف التجارية.

االفرتاضات يف التفكري إعادة عىل الوسائط «رشكات يرغمون هؤالء التعاون دعاة إن
يف تجاربهم من يكثرون هم وبينا الوسائط.»4 استهالك كلمة معنى بشأن القديمة

الحرية. تؤازر التي األعراف أيًضا يشجعون فسوف الحرية،

التشارك إظهار (2)

تبدعه، ما عىل سيطرته يبسط إنه آيل. والنرش التأليف حقوق قانون قبل، من رشحت كما
تنرش التي الجامعية األستاذة إن ال. أم منه استفدت وسواء ال، أم إبداعه قصدت سواء
أال عىل ينص القانون أن غري ويقرءوه، بحثها الناس ينسخ أن من أكثر تريد ال بحثًا
الحرب لتاريخ مبتكرة تدريس خطة لديه الذي واملعلم بترصيح. إال نسخ هناك يكون
اآلخرين أن عىل القانون وينص بعمله، آخرون يستعني أن من أكثر شيئًا يحب لن األهلية
حقوق قانون جوهر إن الحقوق. تلك عن مبارش تنازل عىل الحصول دون ذلك يمكنهم ال
من للعديد بالنسبة أما ممنوع. وبسيطة: جاهزة واحدة كلمة عن عبارة والنرش التأليف

مانع. ال كلمة: اإلبداع جوهر فإن املبدعني،
يرصون الذين أولئك عىل تلح التي الرضورة أو الدافع عن للتساؤل بأحد حاجة ال
هذا. إىل تدفعهم رضورة هناك ربما ألنفسهم. الحقوق بكافة احتفاظهم وجوب عىل
مطلًقا معناه ليس أحيانًا الرضورة بوجود التسليم لكن مختلًفا؟ كالًما ألقول أنا من
حقوقها كافة عىل للسيطرة حاجة يف فيلم لوكاس وكون الوقت. طوال بوجودها التسليم
عن مقاًال يكتب الذي القانون أستاذ أن معناه ليس العبقري فيلمها وراء من تربح كي
عىل للسيطرة حاجة يف يس بي إن محطة وكون الحماية. لنفس حاجة يف املايل اإلفالس
السيطرة يف الحق يس بي إلْن أَنَّ بالرضورة يعني ال آر إي لحلقات التجاري االستغالل
يف ينجح والنرش التأليف حق فنموذج الرئاسية. للمناظرات التجاري االستغالل عىل

مكان». كل «يف معناها ليس املواضع «بعض» لكن املواضع، بعض
«يف بني الفارق رؤية عىل الناس ملساعدة اإلبداعي املشاع أمثال من حركات ولدت
— مجانية أدوات للمؤلفني اإلبداعي املشاع منظمة تمنح مكان». كل و«يف ما» موضع
وتقنية وصفية (بيانات تقنية وأدوات ونرش) تأليف حقوق (تراخيص قانونية أدوات
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يف يمنحوها أن يريدون التي الحرية درجة وفق إبداعهم يميزوا كي — بسيطة) تمييز
معك يتشاركوا أن الناس من وأردت معلًما، كنت إن وهكذا اإلبداعي. املنتج مع التعامل
كنت أو لآلخرين؛ ذلك عن تعلن كي أداة تمنحك اإلبداعي املشاع منظمة فإن عملك، يف
تايم مجلة تأخذ أن تريد ال لكنك أعمالك، آخرون يجمع أن تمانع وال فوتوغرافيٍّا مصوًرا
جميع ذلك. عن باإلعالن رخصًة تعطيك اإلبداعي املشاع منظمة فإن إذنك، دون عملك
«صك األوىل: منفصلة؛ طبقات ثالث يف الصلة ذات الحريات عن رصاحًة تعلن الرخص
والثانية: للبرش. مقروءة صيغة يف باملحتوى املرتبطة الحريات عن يعرب الناس» لعموم
الوصفية البيانات والثالثة: والنرش. التأليف لحق الفعلية الرخص وهو القانوني»، «الكود
التأليف حقوق ترخيص عليها يحتوي التي الحريات عن تعرب التي باملحتوى املحيطة
كي مًعا الثالث الطبقات تلك تتعاون يفهمها، أن الحاسب يستطيع بمصطلحات والنرش
بعضها، وإنما الحريات جميع ليست واضحة، اإلبداعي بالعمل املرتبطة الحريات تجعل

محفوظة». الحقوق «بعض وإنما محفوظة» الحقوق «جميع ليست
األعمال ماليني ُميزت املرشوع، هذا انطالقة منذ مضت التي الخمس السنوات خالل
ملعاونة البعض استخدمها وقد السيطرة. عن كبديل الحرية هذه إىل لإلشارة الرقمية
صورة هي «هذه يقول: كي باستخدامها البعض اكتفى بينما االنتشار، عىل أعمالهم
حقوق نظام مالمح ترسم يف بدأت األدوات، استخدام بدء ومع بها.» أومن التي اإلبداع
االستخدام تحظر الرخص ثلثي من يقرب فما خصوصية: يف مبني بديل ونرش تأليف
بعمل تسمح العظمى والغالبية التجاري، غري باالستخدام تسمح أنها غري التجاري
هي مجانًا املشتقات تلك تطرح أن تشرتط الرخص تلك نصف أن إال مجانًا، املشتقات
وهو اآلخر، تلو برتخيص متطوعون، بناه بكثري، توازنًا أكثر لنظام صورة هذه األخرى.

أيًضا. اآلخرين للفنانني ما بيشء يشري
والفنانون، املؤلفون اختاره بديل وجود توضح إنها إذ األهمية؛ بالغة اإلشارة هذه
لرتسيخ حاجة يف بأكملها ميادين فهناك اإلشارة، نفس إظهار إىل املزيد يحتاج لكن
تعديل طريق عن هذا يتم أن بالرضورة ليس والنرش، التأليف لحقوق مختلف عرف
الذين أولئك من تطوعي إجراء طريق عن وإنما — بعد ليس األقل عىل أو — ترشيعي

مختلًفا. يكون أن يجب القانوني املنحى بأن يؤمنون
قانون يقوم أن رضورة اقرتحت التي الخمسة التغيريات إىل نظرت إذا أنك الحقيقة،
أربعة بالفعل تمكن اإلبداعي املشاع منظمة أن لوجدت بإجرائها، والنرش التأليف حقوق

والنرش. التأليف حقوق ملالكي التطوعي العمل خالل من التغيريات تلك من
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يمثل وهذا التجاري. غري للتوزيع األقل عىل يرخص إبداعي مشاع ترخيص كل إن أوًال:
الهواة. إبداع تحرير نحو كبريًا شوًطا

التأليف حق يمتلك من عىل التعرف عملية تبسط اإلبداعي املشاع رخص إن ثانيًا:
يف الصدارة موقع اآلن تحتل اإلبداعي املشاع منظمة أن ذلك، من واألهم والنرش.
يف الحقوق إبراء عىل يساعد التغيرييِْن وكال والنرش، التأليف لحقوق دويل سجل بناء
تلك سوق أداء تحسن عىل يساعدان ثم ومن والنرش، التأليف بحقوق املتمتعة األعمال

األعمال.
منظومة من االستطاعة قدر التبسيط بهدف مصممة اإلبداعي املشاع رخص إن ثالثًا:
والنرشباعتبارها التأليف حقوق ملنظومة انظر عليها. تُبنى التي والنرش التأليف حقوق
إن الصيت. ذائعي ماك أو ويندوز يصبح أن قبل للحاسبات األوامر سطر واجهة
عىل املعتمدة املستخدمني واجهات أو ويندوز مثل مثلها اإلبداعي، املشاع منظمة
منظومة استخدام العادي املستخدم عىل تيرس أن تحاول عامة، بصفة الجرافيكس
من التي األشياء نوعيات تفعل لكنها يشء، كل تفعل ال إنها والنرش. التأليف حقوق

أجلهم. من تُنَجز أن إىل العاديون الناس يحتاج أن املحتمل
غري لألغراض بالنسخ األقل عىل يرصح إبداعي مشاع ترخيص كل كان ملا وأخريًا:
وإنما نسخة؟» ُصِنعت «هل السؤال يعد فلم النَّْسخ. تجريم بذلك ألغينا فقد التجارية،
يف طويًال شوًطا يقطع األمر وهذا النسخة؟» تلك ُصِنعت غرض «ألي السؤال، صار
يمكن ال التي أو املتوقعة غري االستخدامات سياقات يف والنرش التأليف حقوق تبسيط

كذلك. للكونجرس هدًفا التبسيط هذا يكون أن ويجب بها، التنبؤ
املشاع منظمة تدشني عىل ساعدوا الذين أولئك بني من واحًدا كنت أنني رغم
عقالني إصالح نحو خطوة إال هو ما اإلبداعي املشاع أن أزعم من أول فإنني اإلبداعي،
أنه الرئيسية ميزته أن غري النهائي. الحل ذاته حد يف وليس والنرش، التأليف لحقوق
من النقيض فعىل والنرش. التأليف لحقوق أفضل منظومة بناء عىل املبدعني مع يعمل
اإلبداعي املشاع فإن املبدعني، مع مواجهة يف املستخدمون فيه يقف الذي املعتاد، الجدل
نريد، السيطرة من نوع أي نقول إننا أنفسهم. والفنانون املؤلفون به يتقدم إصالٌح
لكل رضوريٍّا أو صحيٍّا يعد الذي السيطرة مقدار حول نتفاوض الحوار، ذلك وخالل

ثقافة.
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منهم املزيد يطرح أن يجب الحوار. هذا يف املبدعني من املزيد اشرتاك األمر يحتاج
للعمل حاجة يف جميعنا مشاركتهم. عدم سبب عن يشاركون ال الذين أولئك عىل أسئلة
الحصيف غري التطبيق يدين وإنما والنرش، التأليف حقوق يدين ال معيار أجل من
يف تعارض لكنك لألسلحة املواطنني امتالك تؤيد أن يمكنك والنرش. التأليف لحقوق

هذا. عن تختلف ال وحالتنا لألطفال. السالح إعطاء نفسه الوقت

التنظيمي الترشيع حدود اكتشاف إعادة (3)

ثقافة باعتبارنا فنحن عمومية. األكثر بالتأكيد إنه أهمية. األكثر هو األخري التغيري لعل
األمر بادئ يف يتعلم سوزا كان عندما املسيطرة هي كانت فكرة اكتشاف إلعادة حاجة يف

الترشيع. بحدود نقر أن علينا للناس: بصوته يصل كيف
تبلغه لم ا حدٍّ العالم أنحاء جميع يف الحكومية السلطة فيه بلغت قرنًا للتو تركنا لقد
ينتظرونها التي الناس توقعات كانت أيًضا وكذلك اإلنسانية، تاريخ مىضمن وقت أي يف
نتخيل أن بعيد حد إىل الطبيعي من صار القرن، مسار يف ما نقطة فعند الحكومات. من
العائق أن البديهي من بدا ما، نقطة وعند يشء، أي تفعل أن الحكومة باستطاعة أن

الحكومية. الكفاءة عدم هو الحكومة سلطة أمام األوحد
اعتقد فقد الحكومة. يف تماًما مختلف رأي لهم كان عرش التاسع القرن يف كثريون
أي عمل مقدورها يف ليس وربما القليل، سوى تفعل أن يمكنها ال الحكومة أن كثريون
عرش التاسع بالقرن القانوني املنظِّر قول حد وعىل الناس. سلوكيات من تغري كي يشء،

كارتر: يس جيمس

سوى يحكمها أن يمكن ال الخاصة، املعامالت سيما ال اإلنسانية، املعامالت
من تكون أن يمكن وال مطلق، وجودها املبادئ وهذه … العدالة مبادئ
تنظيمها، عىل تعمل التي باملعامالت مغلفة إنها … البرش سنها قوانني نتاج
علم بالتايل والقانون لالختبار. املعامالت تلك تعريض طريق عن وتُكتَشف
الوسيلة فهذه بترشيع، نرسخه ابتكاًرا وليس الحقائق مشاهدة عىل يعتمد

علًما.5 كونه مع مبارشًة تتعارض

عن بذلك يقوم أن عليه فإن كارتر، اعتقاد حسب يتحسن، أو يتغري أن للمجتمع كان إذا
كارتر، يعتقد حسبما التغيري، ذلك «ينشئ» أن لترشيع يمكن فال الفرد. تحسني طريق
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من أفضل يصريوا أن يمكن ال «الرجال بأن كارتر رصح وقد عليه». يساعد «ربما أنه إال
قضائي.»6 أمر خالل

الترشيعات عن دفاع بأنها أعمايل وصف بسهولة املمكن من كان عديدة، أوجه من
اإللكرتوني» الفضاء قوانني من وغريه املنظِّم «الكود األول كتابي نارص فقد التنظيمية،
أن بمكان املهم فمن الحالية، حكومتنا يف فرد أي شأن تشككي، رغم أنه فكرَة بشدة
انتقد وقد نحن، قيمنا هي اإلنرتنت فضاء قيم تكون أن ضمان عىل الحكومة تساعد
دور بأي تقوم أال هو للحكومة دور أفضل بأن مؤمنني كانوا إذ حجتي؛ الليربتاريون
أبعدت لو حال أفضل يف يكون سوف اإللكرتوني الفضاء أن زعمهم وكان اإلطالق. عىل

عنه. يدها الحكومة
أن للحكومة خاللها من يمكن مهمة اسرتاتيجية أساليَب هناك أن أعتقد زلت ما
أقل نكون أن جميًعا علينا بأن أقنعتني املاضية القليلة السنوات أن غري الخري؛ تفعل

الخري. فعل عىل الحكومة قدرة بشأن تفاؤًال
تفاصيل عن أقرأ وأنا ذهني إىل مرة ألول طريقها (البديهية) الفكرة تلك عرفت
الحرب.7 تلك إخفاقات عن نُرشت الكتب من كاملة مكتبات العراق. يف األمريكية الحرب
من تقريبًا يتمكنوا لم الحرب أهداف مع املتعاطفني أولئك حتى آخر، تلو كتاب ويف
املزيد قرأت كلما أنني غري بها. نفذت التي الكيفية عن ليقولوه طيب يشء أي عىل العثور
شن قبل يُطرح لم ببساطة وكأنه بدا سؤال أذهلني ما أكثر كان الكتب، تلك من واملزيد
تحقيق استطاعتها يف الحكومية القدرة بأن لالعتقاد دعا الذي السبب ما الحرب: تلك

جديد؟ من تشكيله وإعادة العراقي املجتمع احتالل يف النجاح
االنتصار يتحقق الغزو فعمليات للغاية؛ ميسور أمر فهذا الغزو، عن أتكلم ال إنني
البديهي من كان يشء كل عن أتكلم وإنما بدقة، املوجهة والقنابل القوية بالدبابات فيها
الغذائية، واملوارد الكهربائية، بالطاقة ومروًرا باألمن، بدءًا الغزو؛ بعد عمله من بد ال أنه
قد العليا القيادة قمم عىل يجلسون الذين أولئك كان لو كما األمر بدا التعليم. وحتى
أنفسهم، يسألوا أن دون األشياء، تلك بكل القيام الحكومة باستطاعة أن ببساطة افرتضوا

عدمه. من منطق أي به هذا افرتاضهم كان إن ما واحدة، مرة ولو
يعملون كانوا الذين األشخاص ذات أن غرابة، أكثر يبدو هذا كل جعل الذي واألمر
لقدرة انتقاًدا األكثر أنفسهم هم كانوا الشاملة، التنظيمية للقدرة الرؤية تلك وفق
عن هنا نتحدث ال إننا األخرى. السياقات من العديد يف يشء بأي القيام عىل الحكومة
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بريني املتحدة، الواليات شيوخ بمجلس االشرتاكي العضو عن حتى وال روزفلت، فرانكلني
السكك خطوط إدارة عىل قادرة الحكومة بأن يعتقدون ال أناس عن نتكلم إننا ساندرز،
لها فكيف الحديدية، السكك خطوط إدارة يمكنها ال الحكومة كانت إذا ولكن الحديدية،
قدًرا ولو نملك بأننا االعتقاد وراء املحتمل السبب وما بأرسه؟ مجتمع شئون تدير أن

بذلك؟ القيام عىل الالزمة القدرة من يسريًا
اإلجراءات وراء املسبق االفرتاض كان مقاومة، بوجود تنبئوا كثريين أن من بالرغم
نحن نشدد سوف العدو، قاوم فإذا املقاومة، قهر يمكنها دائًما القوة أن الحكومية
عىل التغلب من يمكننا الذي الحد إىل رضاوة يف نقاتل أن يمكننا ما، نقطة وعند هجومنا،

طيبة. وشخصية قوية إرادة يلزمنا ما كل العدو،
املزيد يعني ال ديمقراطي، بلد ففي التفكري؛ يف األسلوب هذا يف خطري خلل هناك
جليدية، حفرة من نفسها تحرير تحاول سيارة مثل وإنما النجاح، من املزيد السلطة من
تستطيع ملا حد فهناك الذات، هزيمة السلطة من املزيد يعني ما غالبًا الديمقراطيات، يف
املوارد أو السلطة من املزيد بإضافة عليه التغلب ببساطة يمكن ال عمله الحكومات
من يقلل بالترشيعات التنظيمي التحكم من املزيد إضافة ما، نقطة فعند املشكلة، إىل

الهدف. عىل الفعلية السيطرة
النقطة تلك تطبيق باستطاعتنا أن أقرتح ولكنني العراق، عن كتابًا ليس هذا
الحروب تلك مثل من الكثري هناك نشنها، التي األخرى الحروب عىل بالحرب الخاصة
التي الحرب هي إليه العودة أود ما لكن كهذه، اعتبارات من تستفيد أن املمكن من التي

الرقمية. التكنولوجيا بها يستخدمون التي الطريقة بسبب أطفالنا عىل نشنها
كان األنداد، بني امللفات يف التشارك انطلق عندما آنًفا، رشحت وكما جديد، من
إخضاعه ويجب سيئ سلوك هذا أن الحكومة) يحثون الذين (وأولئك الحكومة فعل رد
أحكاًما — كافية قوة التنظيم هذا وراء من الحكومة حشدت إذا أنه وافرتضنا للتنظيم،
األمر، نهاية يف السيئ، السلوك هذا فإن — الجامعات يف كافية توقيف وحاالت رادعة،

يتوقف. سوف
تلو القانون الحكومة مررت فقد ذلك؛ عكس عىل األحداث برهنت األمر، حقيقة يف
للقطاع تنتمي أطراًفا وتعهدت استثنائية، عقابية بإجراءات وتوعدت وهددت القانون،
من اآلالف صورة يف العقوبات تلك بتحقيق التسجيالت، صناعة رابطة مثل الخاص،
.٢٠٠٦ عام بحلول قضية ألف عرش سبعة من أكثر بلغت املحاكم، أمام املرفوعة القضايا
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أرباح حماية يف إخفاقه بسبب ليس ذريًعا، فشًال الجهد هذا حقق اآلن، حتى ولكن
هذه يف الحقيقي فشله أن غري ما، بدرجة ذلك حقق أنه شك من فما التسجيالت، رشكات
األساسية األخالقية السالمة عىل الهائل الترشيع هذا أحدثه الذي التأثري يف كان الحرب
إنسان، أي ومثل يصدقونه. وهم لهم، نقوله ما هذا «قراصنة»، أبناؤنا أبنائنا. لدى
يعتادوا أن إىل بهم األمر فينتهي التهمة، لتلك استجابة تفكريهم بطريقة يتأقلمون هم
روسيا يف السوداء السوق تجار ومثل السيطرة. عن األمور تخرج بعدها القراصنة، حياة
بسيط: سؤال عىل اإلجابة مع سلوكياتهم أقلمة يف يوم بعد يوًما أبناؤنا يبدأ السوفييتية،

القانون؟ قبضة من اإلفالت يمكنني كيف
القانوني الصعيدين عىل مهمة أدلة فهناك تكهنات؛ مجرد ليست املخاوف هذه
بعينه (املحوري) املجال هذا يف التجريم يف اإلفراط أن من املخاوف تؤيد واالجتماعي،
حياتهم، من أخرى مناٍح عىل السلبية آثاره له تكون أن املمكن من أبنائنا، حياة من
عىل للثقافة املنظم القانون إىل األبناء نظر فكلما عامة. بصفة القانون من مواقفهم وعىل
إلطاعة ميًال أقل يجعلهم ذلك فإن فاسد، قانون أنه ذلك من األسوأ أو له، عقل ال أنه
عىل داًال مؤًرشا باعتبارها املنطق من الخالية القوانني تلك إىل نظروا وكلما القوانني. تلك
تلك ونمو عام. بشكل القوانني تلك إلطاعة ميًال أقل صاروا إجماًال، القانونية املنظومة
يعتربونها ألنهم القوانني تحايش يف واملتمثلة الشباب، أذهان سيما ال األذهان، يف العادة
عىل ينسحب أن يمكن التفكري يف أسلوبًا يُنمي منصفة؛ غريَ ببساطة أو سخيفة أو ً خطأ
القوانني أن يزعم أن المرئ يمكن ال الحال، بطبيعة األصيل. املوضع غري أخرى مواضع
عىل أدلة هناك ولكن القتل. أو االغتصاب جرائم وقوع معدل من تزيد للقرصنة املضادة
تآكل عىل يعمل هذا فإن معنويٍّا، منصفة غري للثقافة املنظمة القوانني اعتُِربت إذا أنه

أعم.8 بصورة الثقافة نطاق داخل للقانون الداعمة الظروف
وإنما متعدد. انحدار داخل تائية إحصائيات بسبب املخاوف بتلك أشعر ال لكنني
تلك حول بحرارة معي تحدثوا الذين الثالثني دون األشخاص من املئات هو قلقي مصدر
عن كتبه مقاًال املراهقني أحد يل أرسل هذا، كتابي نصَّ أُتم كنت بينما فمثًال القضية.
بقوله: األمر يرشح املجانية»، الغداء وجبة يمرر «من بعنوان هذا، مقاله ويف «القرصنة».

أي من املوسيقى، ألوان من لون وأي تشاء، أغنية أي عىل الحصول يمكنك
ذلك؟ من أفضل يكون أن يمكن الذي فما «مجانية»! وجميعها شئت، عهد
… صفر! هو مخفض شهري سعر مقابل يديك بني بأكمله املوسيقي التاريخ
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رسيًعا، يتم األمر إن بعينها. األسباب لهذه دائًما األغاني أنزل إنني
هو األمر من اآلخر الجانب مجاني! أنه فيه يشء وأفضل ميسور سهل وهو
كان لو عليها يحصلوا أن املمكن من كان عائدات يخرسون الذين الفنانون
الجميع بوسع يكن لم أنه الواضح من املدمجة. األقراص اشرتوا الناس أولئك
وبني الفنانني دعم بني أخالقية معضلة يخلق هذا لكن املدمجة، األقراص رشاء
األمريكية التسجيالت صناعة رابطة تقول مجانية. غداء وجبة تناول مجرد
أغلب يقول بينما ألموالهم، رسقة إنها الفنانون ويقول قانوني، غري هذا إن
إنني املشكلة: تكمن هنا ولكن تماًما، خطأ أمر إنه املتعلم للمجتمع املنتمني

الطرفني. كال مع تماًما أتفق
أن أردت كلما أفعله يشء الرابطة، تسميها حسبما املوسيقى، «قرصنة»
األغنية، أو الفنان اسم أكتب أنني أفعله ما كل جديدة. موسيقى إىل أستمع
االستماع يف وأبدأ أمامي األغنية تظهر هي، وها «تنزيل»، مربع عىل أنقر ثم
ما نوًعا أعتربها فكرة أناقش اآلن ولكنني السهولة. يف غاية األمر إن إليها.
وجدتها أنني لو سأفعله كنت فيما مطلًقا أفكر ال إنني بل به، مسلًما أمًرا
خيارات به الذي هذا وقتنا ففي األيام. من يوم يف متاحة تعد ولم اختفت قد
واألكثر يل مالءمة األكثر السبيل أتبع موسيقية، مجموعة لعمل للغاية كثرية
اإلنرتنت، وعىل اإلعالم وسائل يف العدالة، منظومة يف الكثري قيل للفنانني. تدمريًا
من ماليني أن الواقع لكن األنداد، بني تنشأ التي الشبكات تلك مرشوعية عن
والخزي األمر بهذا أقر إنني قليلة. قلة إال ذلك عن يتوقف ولم يفعلونه الناس
تشارك نتيجة املال يخرسون ممن وغريهم الفنانني مع تعاطفي برغم يملؤني،
يف عنه الكف مطلًقا أنتوي وال به، وواٍع مدرك وأنا فيه أسهم فإنني امللفات،

القريب. املستقبل
ليس وهذا العواقب؛ يدركون ال ألنهم املوسيقى رسقة تربير يمكنه البعض
وهو نيويورك، مدينة يف أعيش فأنا لها. تماًما مدرك ألنني معي الحال هو
مشاهري من للعديد موطنًا كان مكان ليربالية، سياسية آراءً فيه تجد مكان
يكفي ما لديهم بأناس يعج مكان ترينيتي، وكليتي، سنوات. طيلة املوسيقيني
الناس لحض يسعى ناٍد أيًضا وهناك املدمجة، أقراصهم لرشاء املال من
تلك لفلسفة الكثريين تأييد برغم أنه غري املدمجة. األقراص يف التجارة عىل
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املوسيقى يف التشارك تماًما األيرس من الرقمي، العرص هذا يف فإنه املجموعة،
عيشها، لكسب كوسيلة األغاني تكتب جيتار معلمة لديَّ إن بل اإلنرتنت. عىل
عىل من األغنيات ينزلون عندما منها الناس يرسقه الذي املال عىل تعتمد وهي
الربنامج أخفي إنني حتى ذلك، حيال داخيل من بالذنب أشعر إنني اإلنرتنت.
عىل أحصل إنني لها وأقول جاءت. كلما تراه ال حتى الحاسب جهازي عىل
فإنها مبارشًة، يل تقلها لم لو حتى أنها أعلم ألنني أصدقائي؛ من األغنيات
تلك من واحدة كل بالحقيقة. علمت لو يفَّ األمل خيبة من هائل بقدر ستشعر
ترينيتي، وأبناء نيويورك، أبناء — منها جزءًا أشكل أنا التي الثالث الفئات
أو بشكل أنني إال أخالقيٍّا، املوسيقى قرصنة يعارضون — الجيتار وعازيف
تلك صوت إسكات عىل قادر — متعلم مجتمع يف عضًوا باعتباري — بآخر

مجانية». غداء «وجبة عىل الحصول أجل من داخيل املعارضة
الفنانني من املوسيقى رسقة الناس، من املاليني ومعي أنا، أواصل ملاذا إذن
قوانني توقري عدم يف تتلخص املسألة كانت ربما للبعض، بالنسبة يوم؟ كل
تربير يف املرء يستعملها مادية مسألة ببساطة هي أو والنرش، التأليف حقوق
الفنانني، عىل ذلك عواقب يعلمون ال ربما آخرون هناك املوسيقية. «القرصنة»
سبب هناك يزال ال أنه غري االعتبار. يف العواقب تلك وضع عدم يختارون أو
يربر فيه، نفيس أجد أن أستطيع سبب وهو بذلك باالستمتاع تعلًقا أكثر
أخالق نتاج ما، بشكل األمر اإلنرتنت. من املوسيقى تنزيل يف الناس استمرار
أخذه»، استطاعتك يف ما «خذ عبارة يف تلخيصه ويمكن الرأسمايل، مجتمعنا

… مرشوع غري يشء إنه قال القضائي نظامنا نفسه الوقت يف لكن
واحدة يف األخالقيات قضية أيًضا هو يتناول يانكوفيتش آل ويرد املطرب
يستخدم إنه األغنية». هذه تنزل «ال إبداع يف صيغ الذي وعنوانها أغانيه، من
الوقت يف لكنه املدمجة، األقراص برشاء الناس إلقناع املوحية األغنية كلمات
عن يتحدث إنه تماًما. التسجيالت رابطة أو الفنانني صف يف يقف ال ذاته
لكنه املوسيقى، تنزل أن بعد لك مالزًما سيظل الذي و«الخزي» «الذنب»
الرش إمرباطورية أنها عىل التسجيالت رشكات رابطة عن ذلك بعد يتحدث
آخر جزءًا كذلك يذكر وهو أَبَْوا. أم شاءوا والجدات األطفال عىل تحكم التي
األصل يف وهم مني أكثر املال إىل الفنانون يحتاج ملاذا الذهنية: خلفيتي يف كان
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أن يعتقد قد املرء ألن للغاية؛ مشوقة كفنان نظره وجهة إن الثراء؟ شديدو
من بدًال ولكنه التسجيالت، صناع ورابطة للفنانني تأييد سوى ليست أغنيته
هذه غموض من يزيد مما الطرفني، من ألي الفضيلة ينسب أن يرفض ذلك،

املسألة.
أخالقيٍّا أعارضفيه الذي الوقت يف أمامك: مطروح املوضوع هو ها حسنًا،
أمًرا املعارضة تلك من يجعل املجانية املوسيقى طرح فإن املوسيقى، قرصنة
أخطأ قد أغنيته يف آل ويرد يكون أن آمل أن يل تبقى ما كل محًضا. فلسفيٍّا
«سوف املوسيقى: لقرصنة الوحيد املمكن األحداث تطور هدوء يف وصف حني
ثم املخدرات، وتبيع املرشوبات، متاجر عىل ستسطو ثم األغاني، برسقة تبدأ
الجيتار عىل العزف يف بارًعا أصري أال وأيًضا بسيارتك.» املدارس أطفال تدهس

اليمواير.9 موقع عىل للرسقة تتعرض موسيقاي يجعل الذي بالقدر

يف الكتاب من النوع بهذا ألتقي أنني غري املقال. هذا بكاتب التقيت أن يل يسبق لم
عن موقفهم ويكشف الجامعي، ستانفورد حرم يملئون إنهم طالبي، إنهم األوقات. كل

اآلن. نشنها التي بالحرب املرتبطة التكلفة
الحرب تلك وراء من جنْيها إىل نسعى التي للفوائد يمكن كيف سيايس أي يرشح لم
عىل اعتباره يف الحرب لتلك مؤيد سيايس أي يضع لم تكلفتها. تربر أن القرصنة ضد
فإننا «الحرب» بشن األمر يتعلق عندما تكلفتها. وال الحرب، لهذه املمكنة البدائل اإلطالق
ولكن قضيتنا، أخالقيات يف نفكر وإنما التكاليف، يف نفكر ال إننا التام، بالعمى نصاب
أخالقية. نتائج تحقيق تضمن ال األخالقية الدوافع فإن وتكراًرا، مراًرا التاريخ علمنا كما
النظر، نعيد ثم االعتبار، يف نضع أن تتطلب واملسئولية أوىل، خطوة مجرد الطيبة النوايا

ذلك. بعد نخطوها خطوة كل يف
محدودة ليست وهي محدودة، الحكومة سلطة أن نتذكر ألن حاجة يف كشعب إننا
محدودة إنها بل وذخرية؛ رصاص من تملكه ما محدودية أو تمويلها، محدودية بسبب
النسبية، عىل ترص األخالقيات وتلك األساسية، األخالقيات من خلفية عىل تعمل ألنها
يف خطأ عىل ليس غرفته ينظف لم الطفل ألن غليظة بعصا ابنه يرضب الذي فاألب
وراء الدافع صحة كانت مهما ألنه مخطئ إنه غرفته. الطفل ينظف أن عىل إرصاره
والحكومة: والجيش، األب، الخطأ. حجم مع تتناسب أن دائًما بد ال وسيلته فإن العقاب،
العواقب عن الحقيقة نحو توجههم يعميهم أال من يقني عىل يكونوا أن بد ال جميعهم
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وعندما تفعله. أن للحكومة يمكن مما والكثري الكثري ثمة أفعالهم، عن تنجم قد التي
املرشوعة. الغاية لتحقيق أخرى وسائل عىل نعثر أن حينئذ علينا الحد، ذلك نجد
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الحقوق هذه تربر والنرش التأليف حقوق وراء تقف التي االقتصادية النظرية إن
اإليجابي».1 الخارجي التأثري «مشكلة االقتصاديون يسميه ما مع للتعامل أداة باعتبارها
فإذا آخر، شخص عىل سلوكك يمارسه الذي التأثري ذلك هو هنا الخارجي» و«التأثري
بذلك موسيقاك فإن جريانك، أيقظت بحيث الصخب شديد صوت يف موسيقاك أدرت
البلوط أشجار من ا صفٍّ فأضفت منزلك جددت وإذا (ضوضاء)، خارجيٍّا تأثريًا تحدث
إيجابي؛ خارجي تأثري والجمال (جماًال). خارجيٍّا تأثريًا يحدث هذا تجديدك فإن الجديدة،
يحب ال سلبي؛ خارجي تأثري فهي الضوضاء أما استقباله، يحبون عامة بصفة فالناس

صباًحا). الثالثة الساعة (وبخاصة استقباله الناس
طبيعة تنتجه الذي اإليجابي الخارجي التأثري مع والنرش التأليف حق قانون يتعامل
يمكن تبادله، بمجرد (١) أنه: يعني بما عامة»؛ «سلعة اإلبداعي والعمل اإلبداعي. العمل
من و(٢) آخر. شخص ألي املتاح املقدار من يقلل أن دون يستهلكه أن شخص ألي
عىل رسمت إذا فأنت للجميع؛ إتاحته بمجرد استهالكه من شخص أي منع الصعب
املتاحة الفرصة من تقلل لن لها مشاهدتي فإن جميلة، جدارية لوحة جراجك باب
العميل بالتصميم (ليس جراجك حول جدار بناء وبدون أيًضا، أنت تشاهدها كي أمامك
يريد عمن الرؤية تحجب أن بمكان الصعوبة من فإن األقل)، عىل للجراج بالنسبة كثريًا،

الجدارية. لوحتك مشاهدة
:١٨١٣ عام كتبه خطاب يف شاعري بأسلوب ذاتها الفكرة جيفرسون يطرح

قوة ثمرة فهو الحرصية للملكية غريه من عرضة أقل يشء هناك كان إذا
حرصيٍّا امتالًكا يمتلكها أن للمرء يمكن والتي «األفكار»، نسميها التي التفكري
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عنها يُكَشف إن ما ولكن عليها؛ أحًدا يُطلع ولم لنفسه بها يحتفظ أنه طاملا
نفسه يقيص أن متلقيها يستطيع ال حيث الجميع؛ عىل نفسها تفرض حتى
منها أقل قدًرا فرد أي يمتلك أال أيًضا للفكرة املميزة الخصائص ومن عنها.
عني يتلقى من كان أيٍّا بكاملها، الفكرة الجميع يمتلك حيث اآلخرين؛ عن
أيٍّا أن مثلما فكرتي، من ذلك يقلل أن دون محددة معلومات يتلقى فإنه فكرة،
يطفئ أن دون الضوء عىل يحصل شمعتي، خالل من شمعة يضئ من كان
عرب آخر إىل شخص من الحر انتقالها يف األفكار تبدو شمعتي. ضوء ذلك
م ُصمِّ شيئًا أوضاعهم، ولتحسني البرش بني وتبادلية أخالقية ألغراض العالم،
مثل تماًما بصنعها، قامت عندما الطبيعة، طريق عن ة وخريِّ فريدة بصورة
لحظة، أي يف كثافتها من ذلك يقلل أن دون مكان، كل يف تنترش التي النار،
غري هو الذي أجسادنا، فيه وتتواجد فيه ونتحرك نتنفسه الذي الهواء ومثل
أن إذن يمكن ال حرصية. بصورة امتالكه أو محدد مكان يف لحرصه قابل

للملكية.2 موضوًعا الطبيعة، يف االخرتاعات، تصري

مسألة تنظم والنرش التأليف وحقوق األفكار، عن يتحدث هنا جيفرسون كان
عىل انطباًقا أكثر يوم بعد يوًما تصري األفكار طبيعة عن مالحظاته أن غري التعبري،
نسخة تأخذ عندما فإنك اإلنرتنت، شبكة عىل الكتاب هذا وضعت أنني فلو التعبري. مسألة
يمتلك حيث أقل، قدًرا فرد أي يمتلك («ال يل نسخة أيًضا أنا آخذ أن من تحرمني ال منه
أمنع أن نسبيٍّا الصعب من يجعل أجلك من لنسخة وتوفريي بأكملها»). الفكرة الجميع
وتتواجد فيه ونتحرك نتنفسه الذي الهواء («مثل أيًضا نسخة عىل الحصول من آخرين
حرصية»). بصورة امتالكه أو محدد مكان يف لحرصه قابل غري هو الذي أجسادنا، فيه
الرقمية الحقوق إدارة تقنية تاريخ فطيلة باملستحيل: وليس نسبيٍّا» الصعب «من هذا
إىل رقمية جعلها أي جيفرسون؛ عنها تحدث التي الطبيعة صياغة إعادة الهدف كان
أنا نسخي أن معناه لنسخة (أخذك مادية بأشياء أشبه املوجودات فيها تصبح درجة
طبيعة حالة يف أنه غري الدخول).3 أستطيع ال أنني معناه ودخولك واحدة؛ بمقدار قلت

جيفرسون. بأفكار شبيًها اإلنرتنت عىل التعبري يعد اإلنرتنت،
للتعامل وسيلة باعتبارها والنرش التأليف حقوق يربرون االقتصاد رجال إن قلت
ملاذا الحق، كل ولديك تتساءل، لعلك لكن اإليجابية»، الخارجية التأثريات «مشكلة مع
أن اإليجابي الخري قبيل من يكن لم ملاذا مشكلة؟ اإليجابية» الخارجية «التأثريات تعد
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وتبادلية أخالقية ألغراض العالم عرب آلخر شخص من بحرية ينترش «شيئًا التعبري يكون
والخريية»، «الخاصة اإلنرتنت «طبيعة» من ليس ملاذا أوضاعهم»؟ ولتحسني البرش بني

والتقييد؟ الحظر من بدًال التشجيع تلقى أن
أمر شك دون املجاني اليشء بينما أنه األقل، عىل االقتصادي منظور من اإلجابة،
هناك يكن لم ولو لإلنتاج. قوي حافز هناك كان ملا مجانيٍّا، يشء كل كان لو فإنه طيب،
بالقدر أشياء تُنتَج لن االقتصاد، رجال يتخوف حسبما فإنه، لإلنتاج، كاٍف نقدي حافز

الكايف.
املخاوف: تلك عىل البديهية اإلجابات من لحزمة عريضة مالمح رسمت الكتاب هذا يف
١٠٠ إىل انظر التشاركي. االقتصاد إىل انظر املال. بخالف الحوافز من أطنان هناك
الربمجيات أو ويكيبيديا إىل انظر إعالنات.4 يعرض منها فقط ٪١٣ مدونة، مليون
اإلبداعي التعبري عىل األمثلة من الكثري لدينا إن العلماء. أو األكاديميني إىل انظر املجانية.

سبريز. بريتني تستخدمه الذي ذلك عن مختلف نموذج عىل يُنتَج الذي
عن النظر فبغض الزعم: ذلك من اآلخر الجانب أوضحت ذاته الوقت يف لكنني
التأليف لحقوق فعال نظام دون ليُبدَع يكن لم مما الكثري هناك التشاركي، االقتصاد
عمل شخص أي بمقدور كان ولو الناجحة، هوليوود أفالم أعشق إنني أيًضا. والنرش
بمقدور يكون فلن العرض، دور نزوله لحظة هوليوود أفالم أحد من الجودة عالية نسخة
عىل املثال هذا هناك إذن دوالر. مليون مائة قدرها بميزانية فيلًما تنتج أن إنتاج رشكة أي
موسيقى أفالم، املزيد؛ هناك يكون أن املنطقي فمن واحد، مثال هناك كان وإذا األقل،
ال جريشام. جون بقلم روايات وربما القواميس، أو الكتب من األنواع بعض ربما ربما،
القايض (نال الترشيعي. التنظيم ذلك نطاق اتساع مدى بشأن نرتاب أن بالطبع لنا بد
عن فيه أعرب ببحث بهارفرد األستاذية درجة عىل التثبيت العليا باملحكمة بريري ستيفن
املواضع بعض تغطي أنها غري القوانني.)5 لهذه الحاجة تغطيه الذي املدى يف تشككه
لن اإليجابية، الخارجية التأثريات مشكلة حل وبدون الحاالت، لتلك وبالنسبة األقل، عىل

اإلبداعي. العمل من النوع ذلك نمتلك
موسيقى أو الناجحة، األفالم بعضسالسل أو هوليوود، أفالم عىل نحصل لكي إذن
منظومة ندير فإننا الكتب؛ من قليلة أنواع وربما تيمربليك، بجاستن الخاصة بتلك أشبه
أشكال معظم ومثل التنظيم، أشكال من شكل املنظومة هذه والنرش، التأليف حقوق
والنيابات املحاكم إن التكلفة. وباهظ الحجم كبري يصبح فرتة، بعد فإنه التنظيم،
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وتستثمر والنرش، التأليف حقوق قانون تنفيذ يف املال من الكثري تنفق الفيدرالية
والنرش، التأليف بحقوق املتمتعة املادة حماية إىل تهدف تقنيات عىل املاليني الرشكات
عن يمتنعون الذين أولئك تطرد أو تعاقب كي لطلبتها األخطاء الجامعات وتتصيد
التنظيم من التعقيد شديدة املنظومة هذه نبني إننا والنرش. التأليف حقوق قواعد اتباع
كمبيوتر جهاز يستخدم من كل إىل يصل أن فيه املفرتض من تنظيم وهو — الفيدرايل

اإليجابية. الخارجية بالتأثريات املتعلقة «املشكلة» تلك لحل —
ماذا ولكن «املشكلة»، تلك «تحل» كي ا شاقٍّ جهًدا تبذل فحكومتنا هذا. يف ضري ال
املثال، سبيل عىل ولنأخذ حيالها؟ حكومتنا تفعل ماذا السلبية؟ الخارجية التأثريات عن
هذه البيئة. ليلوث بالفحم تعمل التي الكهرباء محطات عادم مع يخرج الذي الزئبق
الزئبق من خطرية ملستويات يتعرضون الناس من املاليني إن خارجية. تأثريات أيًضا
بسبب كارثي مناخي انقالب نقطة شفا عىل يرتنح األرض كوكب إن التلوث. ذلك بسبب
آخر فيلم إنتاج عدم بسبب يحدث أن يمكن الذي الرضر حجم كان ومهما الكربون. ذلك
شك ال السلبية الخارجية التأثريات تلك عن الناجمة األرضار فإن تريك، ستار سلسلة من
اضطراب يف تتسبب وسوف محققة. وفيات يف تتسبب إنها حقيقية. أرضار وهي فيها،
التنظيم عىل الشديد حكومتنا بحرص علمنا مع إذن اقتصادي. رضر ويف عادي غري
بالتحديد فعلته الذي ما مقابل، بال التي اإليجابية الخارجية التأثريات من يقي بقانون
ويف املاضية، العرش السنوات خالل شك؟ دون الضارة السلبية الخارجية التأثريات حيال
خاص قانون مرشوَع وعرشين أربعة عن يقل ال ما مرر قد فيه الكونجرس كان وقت
«حرب» شن عىل الفيدرالية املدنية واملحاكم النيابات واعتادت والنرش،6 التأليف بحقوق
الحكومة فعلته الذي ما اإليجابية، الخارجية التأثريات مشكلة تحل حتى «القرصنة» عىل

السلبية؟ الخارجية التأثريات بشأن بالتحديد
أطلقه الذي النداء بنجاح استغل بوش الرئيس أن برغم بالكثري، ليس هي: اإلجابة
حال يف بأنه وعد بأن كربونية، انبعاثات أزمة نواجه أننا فيه معلنًا ٢٠٠٠ عام جور آل
حلفه بعد أسبوعني خالل يف فإنه الكربونية، االنبعاثات عىل رضيبة سيفرض انتخابه
وبرغم مشكلة.7 يمثل الحراري االحتباس أن يعتقد ال أنه معلنًا نفسه، ناقض اليمني،
فإنه الطاقة، محطات يف الزئبق مثل امللوثات رصاحة يف ينظم النظيف الهواء قانون أن
االضطرار بتفادي للملوثني «تسمح بحيث الترشيعات بوش إدارة غريت ،٢٠٠٣ عام يف
فيها تتسبب التي وامللموسة الحقيقية األرضار ومع ثم، ومن الزئبق.»8 من لإلقالل فعليٍّا
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ذاته، الوقت ويف يشء. ال من أسوأ هو ما الحكومة فعلت السلبية، الخارجية التأثريات
مشكلة أي تمثل ال أنها كثريون يعتقد مشكلة ملكافحة ثمينة موارد الحكومة خصصت

اإلطالق. عىل
ذلك؟ محصلة ما إذن

يف التطرف ضد أخوضها التي للمعركة نفيس وهبت منذ أعوام عرشة مرت لقد
األعوام تلك عمل أن أوضحت الكتاب، هذا صفحات وطيلة والنرش. التأليف حقوق مسألة
نتيجة فقط ليس الرضر، من الكثري بمجتمعنا تلحق الحرب تلك بأن أقنعني العرشة
ألنها فقط وليس اإلبداع، من معينة أنواع خنق بسبب فقط وليس االبتكار، يف للخسائر
تفسد الحرب هذه ألن واألهم؛ أيًضا، ولكن الدستور، يكفلها حريات من مربر دون تحد
العدو، يصريون سوف وأطفالنا أطفالنا، ضد حربًا نشن إننا أبنائنا، من بأكمله جيًال
قوي برهان يوجد ال وألنه الوصف، بهذا نَِسُمهم الذين املجرمني هم يصبحون سوف
لكي العالم هذا يف الوحيد املربر هو هذا فإن الحرب، هذه يف ننترص سوف أننا إىل يشري
الحكومي االهتمام تدعم بدائل هناك تكون عندما سيما ال العدائية، األعمال تلك نوقف

مجرمني. إىل كامًال جيًال تحول أن دون املزعوم
حربًا تشن حكومتنا أن عىل قارصة ليست املسألة أن وأكثر أكثر الجرح ينكأ وما
الحقيقي، الرضر مكافحة صعيد عىل الكثري تحقق ال حكومتنا أن وإنما منها، ميئوًسا
واضحة. أرضاًرا حتى تمثل ال «مشكالت» مكافحة عىل مواردها فيه تهدر الذي الوقت يف

بذلك؟ الحكومة تقوم ملاذا ولكن
وال بالغباء، له عالقة ال السبب أن العرش السنوات عمل إياه علمني الذي الدرس
ضد ورائها من طائل ال حرب بشن قيامنا وراء البسيط السبب بل بالجهل؛ له عالقة
يف فهم السياسية، الحمالت به يدعموا كي املال من القليل سوى يملكون ال أنهم أبنائنا
يف يشء بأي قيامنا عدم وراء البسيط والسبب مثًال، هوليوود مجاراة يستطيعون ال ذلك
أبناءنا أن بالكربون، بيئتنا تشبع أو بالزئبق، بالتسمم أبناؤنا فيه يصاب الذي الوقت
إن السياسية، الحمالت لدعم والنفط املرافق رشكات تملكه الذي املال يملكون ال وبيئتنا
أصيل: عقالني سبب من نابع هذا ترصفها لكن عقالنية، غري بصورة تترصف حكومتنا

يكون. حيث املال تتبع فقط إنها منطق، أي تتبع ال السياسة أن وهو
قائمة ستظل التي املشكالت من له حرص ال ما هناك فإن املشكلة، تلك تحل أن وإىل
إن املزارع؛ ودعم املنحرف، الرضيبي والنظام والتلوث، الحراري، االحتباس حل؛ دون
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مشكلة تحل أن وإىل األهمية، بالغ أمر وهذا فاسدة، ألنها بالعقالنية؛ تتسم ال حكومتنا
الحكومة. هذه وراء من الكثري الخري نتوقع أن علينا ينبغي ال الفساد، ذلك

أن هنا إليه أهدف كنت ما كل عامة، بصفة الفساد ذلك عن الكتاب هذا يتحدث ال
الحراري، االحتباس بشأن تظن كنت فمهما بسيطة، واحدة خطوة تتخذ كقارئ أجعلك
ال الذي النقدي والدعم الحظوة، صاحبة املساهمة للرشكات الرضيبية والهدايا والبيئة،
مربر يوجد ال ييل: فيما تفكر أن عليك األقل فعىل الكربى، الزراعية الرشكات سوى يفيد
بأن طالبوا أطفالنا، ضد الراهن الوقت يف نشنها التي والنرش التأليف حقوق لحرب
املتمثلة العويصة املشكلة إىل نلتفت دعونا توقفها، وبمجرد اآلن، الحرب تلك تتوقف
والتعاون بكامله، اإلبداع نطاق تغذي التي والنرش التأليف حقوق منظومة صياغة يف
واإلبداعية االقتصادية الفرص عىل تعتمد منظومة قيامه: يف سببًا اإلنرتنت سيكون الذي
مراهًقا. كونه جريمة املراهق عن تنفي منظومة الفني؛ املزج وإبداع الهجينة للكيانات
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املالحظات

Throughout this text there are references to links on the World Wide Web.
As anyone who has tried to use the Web knows, these links can be highly
unstable. I have tried to remedy this instability by redirecting readers to
the original source through the Web site associated with this book. For
each link below, you can go to remix.lessig.org and locate the original
source. If the original link remains alive, you will be redirected to that
link. If the original link has disappeared, you will be redirected to an ap-
propriate reference for the material.
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