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الكتاب عن قيل ما أفضل من

الرقمية. للحضارة املنظم» «الكود إىل أساسية مقدمة
براند ستيوارت

املفاهيم من العديد لسيج يفند استثنائي نحو عىل الجزل األنيق الكتاب هذا يف
األساسية. معماريته ويحلل اإللكرتوني الفضاء بشأن املغلوطة

«وايرد» مجلة

يف األهم الكتاب هو نفسه الوقت يف التفاؤل عىل والباعث امُلقبض الكتاب هذا
اإللكرتوني. الفضاء معمارية حول النقاش وجه سيغري كتاب إنه … جيله
وامللكية والخصوصية، الحرية، بشأن قرارات نتخذ أن إىل لسيج يدعونا
األساس. من لنا متاحة أنها معظمنا يدرك لم قرارات والتكنولوجيا؛ الفكرية،
روزن جيفري





١٫٠ اإلصدار اإللكرتوني للفضاء املنظِّم الكود

تقريبًا. عام ملدة مجنونة ِفَكره من فكرة كل تبدو الذي نيسون، تشاريل إىل

٢٫٠ اإلصدار اإللكرتوني للفضاء املنظِّم الكود

يشء. أي من أكثر تُعلِّم التي املفاجأة ويكيبيديا، إىل





الثانية الطبعة تقديم

طبعة بمنزلة اعتباره يمكن اإلنرتنت عرص يف بل قديم، لكتاب جديدة طبعة الكتاب هذا
الطبعة ُكتبت .١٩٩٩ عام يف الكتاب هذا من األوىل الطبعة نُرشت عتيق. لنص جديدة
لذلك مضاد نحو عىل الطبعة تلك ُكتبت عدة، أوجه ومن للغاية، مختلف سياق يف األوىل
يتحدثون كانوا الذين أولئك بني السائدة الفكرة كانت األول، الفصل يف أذكر وكما السياق.
خارج يقع اإللكرتوني الفضاء أن يف تتمثل آنذاك اإللكرتوني الفضاء عن شديدة بحماسة
رؤية وفق الحكومة، تستطيع فال الواقع. أرض عىل املوجودة التنظيمية الضوابط نطاق
وتعترب بل — اإلنرتنت عىل الحياة تختلف ثم ومن اإلنرتنت، عىل الحياة من االقرتاب هؤالء،
طرًحا الكتاب هذا من األوىل الطبعة قدَمت وقد خارجه. الحياة حراك عن — منفصلة

آنذاك. الشائعة الرؤية تلك يناقض
الرؤية أصحاب ثقة تضاءلت إذ الشائعة؛ الرؤية تلك توارت تلْت، التي السنوات يف
للضوابط خاضع غري سيبقى اإلنرتنت أن فكرة عودة دون وذهبت اإلنرتنت، يف االستثنائية
واجهت الكتاب هذا لتحديث الدعوة قبويل عند هنا، من هذا. يف والرغبة بل التنظيمية،
القديم الكتاب أُحدِّث أن أو جديًدا، كتابًا أكتب أن يجب كان إذا فيما تمثَّل صعبًا خياًرا

جذريٍّا. اختالًفا املختلف بوقتنا ومرتبًطا االستيعاب سهل يصبح بحيث
هو، كما األوىل طبعته يف للكتاب األسايس البناء يظل ثَمَّ، ومن األخري، الخيار أقررُت
بعضاألمثلة، رسد طريقة غريت املقابل، يف الكتاب. يُقدِّمه الذي الطرح يف الحال هو مثلما
الذي الطرح يف أيًضا توسعت الكتابة. يف الوضوح من مزيد تحقيق إىل سعيُت آمل، ومثلما
هذا يتكامل بحيث الحقة ألعمال مخترصة روابط وأضفُت أجزائه، بعض يف الكتاب يقدمه

األوىل. طبعته يف الكتاب طرح مع الطرح



اإللكرتوني للفضاء املنظِّم الكود

لإلغراء أيًضا أستسلم ولم آخرون، تناولها التي األجزاء طرح يف أتوسع لم املقابل، يف
ذلك. غري هم ومن منهم املتعاطفني للنقاد؛ استجابة الكتاب كتابة بإعادة للغاية) (القوي
أطروحات متابعة يريدون َمن ملساعدة الكتاب مالحظات يف التوجيه بعض أدرجُت وقد
سوى — األوىل طبعته يف حتى — الكتاب هذا يُعد ال املقابل، يف لكتابي. استجابة اآلخرين
تقرأ أن دون الكتاب هذا تقرأ أن يجب ال هنا، من بكثري. أكرب نقاش من صغري جزء
هنا: أقدمه الذي الطرح يُكمالن الخصوص وجه عىل كتابان ثمة الالحقة. األخرى األعمال
«ثروة بنكلر وكتاب ،(٢٠٠٦) الشبكة؟» عىل يسيطر «من وو وتيم سميث جولد كتاب
يتوسع ،٢٠٠٧ يف صدوره املتوقع من تأليفزيرتين، من ثالث وكتاب ،(٢٠٠٦) الشبكات»

كثريًا. أقدمه الذي الطرح يف
الطبعة يف وردت التي — ذلك وغري منها الحقيقي — األخطاء أعدد أن أيًضا أحاول لم
أنها اآلخرون ظن مهما ألنه اآلخر؛ البعض وتركُت األخطاء بعض بتصحيح قمُت األوىل.
هو الثانية الطبعة يف األهم الجزء يعترب كذلك. ليست بأنها مؤمنًا زلت ما فأنا أخطاء
قابلية أكثر وتصري عليها، السيطرة سيتم للشبكة التحتية البنية بأن يقيض الذي رأيي
الرقمية. الهوية تكنولوجيات خالل من متزايدة بصورة التنظيمية للضوابط للخضوع
زمني أفق أي متأكًدا لست كذلك. ليس لكنه فادًحا»، «خطأ «الخطأ» هذا األصدقاء اعترب
لم األوىل الطبعة يف طرحتها التي التنبؤات بعض بأن وأقرُّ ،١٩٩٩ عام يف أتصوره كنت
أبقي أن اخرتت ثم ومن آنذاك، كنت مما أكثر بثقة اليوم أشعر املقابل، يف بعد. تتحقق
فيل صواب عىل كنت فإذا — جانبي لتأمني ذلك أفعل ربما — األسايس» «الخطأ هذا عىل
يف اإلنرتنت قيم إىل أقرب إنرتنت لدينا فسيصبح خطأ عىل كنت وإن الصحيح، الفهم أجر

األصلية. صورته
بوكس بيزك رصحت فقد ويكي؛ إىل الطبعة هذه يف املوجودة املراجعات أصل يعود
تستضيفه ويكي يف للكتاب األصلية الطبعة من نسخة بوضع يل اإلنجليزية) (نارشالطبعة
إجراء وا يرسَّ الذين الفصول» «مسئويل من فريق مع باالشرتاك سبوت، جوت رشكة
من العديد عن فضًال نفسه للنص تحريرية تعديالت هناك كانت الكتاب. حول مناقشات
تعديالتي ٢٠٠٥ عام نهاية مع الكتاب إىل أضفُت وقد واالنتقادات.1 القيمة التعليقات
املوسيقي فعل مثلما القول يف أبالغ لن أني ومع الكتاب. هذا إلصدار الخاصة التحريرية
ذا جزءًا أن أقر فإنني تأليفي)، من ونصفه تأليفكم، من العمل هذا (نصف تويدي ِجف
العوائد تخصيص قررت بذلك، مني اعرتاًفا الذاتي. جهدي نتاج ليس الكتاب هذا من شأن

للربح. الهادفة غري اإلبداعي املشاع منظمة لصالح الكتاب هذا من
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الثانية الطبعة تقديم

وتقديم مقابل، دون الويكي لتوفري (jot.com) سبوت جوت تجاه باالمتنان أشعر
هذا أدار الكتاب. هذا من األوىل الطبعة تحرير يف استخدمت التي االستضافة خدمات
وقته من املرشوع هذا أعطى الذي وتشمان، جيك ستانفورد، جامعة طالب أحد الويكي
الويكي، عىل وجوده أثناء الكتاب، هذا من فصل لكل كان عليه. يجب كان مما أكثر
وِسث بيلو، وريتشارد بارتو، آن منهم: واحد كل إىل باالمتنان أشعر فصل». «مسئول
وبريان هارتر، وبيرت َجودر، وبول جودل، ومات جارلِك، ومايا فلني، وجول فنكلشتاين،
ِرجسبي، وإلني مادوكس، وتوم لوجي، وجون كيزان، وجاي جونسون، وبراد أونرمان،
قضوا الذين املتطوعني من العديد وإىل لتنفيذه، تطوعوا الذي العمل عىل ستيورات؛ وجون
الخاص باالمتنان أشعر كما أفضل، الكتاب هذا من األوىل الطبعة جعل يحاولون وقتهم

الويكي. يف الكثرية إلسهاماته أوَرم آلندي
طالب جيشمن جمع عىل ستانفورد جامعة ساعدتني املتطوعني، هؤالء إىل باإلضافة
بأربعة العمل هذا بدأ للكتاب. الطبعة هذه تطلَّبته الذي البحث إنهاء يف ملساعدتي القانون
صيًفا قضوا الذين بيو، وآدم لوج، وبِرت يل، آن وجي برومربج، رايان ديفيد أشخاص:
وقد انتقدته. أو األوىل طبعته يف الكتاب عىل قامت التي األعمال جميع يجمعون كامًال
الخريف فصل خالل األوىل. الطبعة سأعدل كيف ألقرر جزئيٍّا هؤالء بحوث عىل اعتمدُت
رؤيتهم ندوة خالل من ستانفورد جامعة طالب من عدد أضاف ،٢٠٠٥ عام يف الدرايس
الدرايسقىض العام مدار وعىل للقانون. كاردوزو كلية طالب صفوف عن فضًال النقدية،
يف يساعدانني عديدة ساعاٍت مورش — روبنسون ليف وآيف إِدن جون — آخران طالبان

الكتاب. لهذا مقبولة مسودة إلنهاء الالزم البحث إكمال
كريستينا ساهمت مثلما الكتاب هذا من النهائية النسخة يف آخر طالب أي يسهم لم
كريستينا تولت الكتاب، هذا من النهائية النسخة كتابة من األخرية الشهور ففي جانييه؛
نتائج ووضعت حلول، عن تبحث كانت التي القضايا من العديد وحسمت البحث، عملية
مراجعة عىل وأرشَفت للنرش، صالح كتاب صورة يف شهًرا ١٨ استغرقت التي العملية هذه
إىل سيخرج الكتاب هذا يكن لم وبدونها، ودقتها. اكتمالها من للتأكد االستشهادات جميع

النور.
قد التي املواضع رؤية عىل ساعدوني الذين والزمالء لألصدقاء أيًضا باالمتنان أشعر
وو، وتيم روثمان، وآالن ليما، وجورج جونسون، وديفيد ِفلِتن، إد خاصة للتعديل، تحتاج
بالعرفان أدين أخريًا، الكتاب. لهذا الجرافيك رسوم صمم الذي رالز جيسون أشكر كما
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اإللكرتوني للفضاء املنظِّم الكود

مثلهما أشهد لم اللذين وصربها موهبتها دون التي أدولفو، إللني الكلمات عنه تعرب ال بما
املاضية. القليلة السنوات يف األشياء من الكثري أو الكتاب هذا ألنجز أكن لم قبل من
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األوىل الطبعة تقديم

والحرية، «الكمبيوتر، عنوان تحت نُظم سنوي مؤتمر يف ،١٩٩٦ عام ربيع يف
املستقبل. يف اإللكرتوني الفضاء عن للحديث علمي خيال كاتبا دعي والخصوصية»،
موزعة»؛ دقيقة «أنظمة خالل من مكان» كل يف القانون «إنفاذ عن فنج فرنون تحدث
الحكومة، إىل البيانات املستقبل يف حياتنا مالمح ترسم التي التكنولوجيا تغذي حيث
يف متمثًال — بالفعل موجوًدا ذلك بتحقيق يسمح الذي املعمار كان منها. األوامر وتَقبَل
يف التوسع خاللها من يمكن ُطرًقا بالفعل يصفون التكنولوجيا أنصار وكان — اإلنرتنت
من يتجزأ ال جزءًا السيطرة هذه بتحقيق تسمح التي الشبكة تصري عندما املعمار. هذا
تسيطر أن قبل — فنج يرى مثلما — فقط وقت سوى األمر يحتاج لن االجتماعية، الحياة
كود من جديد جيل كل سيزيد النظام، نضوج ومع النظام. من حيوية أجزاء عىل الحكومة
الجسدية ذواتنا متزايدة، وبصورة — الرقمية ذواتنا ستعيش الحكومة. سلطة من النظام
هذه املوزعة الحوسبة بعملية الخاص املعمار وسيجعل الكامل، التنظيم من عالم يف —
ممكنة. الكامل التنظيم عملية — الالحقة األخرى وصوره اإلنرتنت اليوم عليه نطلق ما —
تتأتى لن مختلفة. صورة يف كانت وإن مشابهة قصة وتال فنج، مادوكس توم تَِبع
تحالف خالل من السلطة هذه دعم سيتم بل فقط، السيليكون رشائح من الحكومة سلطة
ُمنظَّم عالم يف أفضل بصورة تعمل — الحكومة مثل — فالتجارة والتجارة. الحكومة بني
لبناء املوارد توفري يف مبارشة، غري أو مبارشة بصورة سواء التجارة، وستساعد جيًدا.
يجسد بحيث اإللكرتوني الفضاء سيتغري ثم ومن التنظيمية. للضوابط تماًما خاضع عالم
ثنايا ومن والتجارة. الحكومة هاتني؛ االجتماعي النظام قوتي لدى املفضلة الخصائص

املسئولية. ستبزغ الجامح الوليد اإلنرتنت عالم
والتجارة. الكود
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الفضاء كان بعد. حاًرضا رسماه الذي املستقبل يكن لم املؤلفان هذان تحدث عندما
يجد كان الجمهور أن من الرغم عىل متزايدة، بصورة مكان كل يف موجوًدا اإللكرتوني
كانت الوقت، ذلك يف الحكومية. الغايات ليخدم اإلنرتنت ترويض تصور يف صعوبة
البطاقات رشكات أن من الرغم عىل اإللكرتوني، بالفضاء مهتمة التجارية الرشكات
اجتماعيٍّا فضاءً الشبكة كانت الشبكة. عن باالبتعاد عمالءها تحذر تزال ال كانت االئتمانية
الصعب من كان ذلك، من الرغم عىل بعد. مالمحه تتحدد لم ما ليشء هائلة بصور متناميًا

االجتماعي. للتحكُّم متناٍم كفضاء إليه النظر آنذاك
بعد الكمبيوتر طريق عن إليهما أستمع مرة أول وكانت الحديثني، من أيٍّا أتابع لم
مؤرشفة حاليٍّا تقبع وهي املؤلفني، هذين كلمات تسجيل تم حدوثهما. من سنوات ثالث
واحدة لحظة من أكثر األمر يتطلب ال للتكنولوجيا.1 ماساتشوستس معهد خوادم أحد عىل
حد يف االستماع عملية أكدت املؤلفني. حديثي تسجيالت إىل واالستماع بالخادم لالتصال
موثوقة منصة خالل من إليهما استمعت اللتان — سنوات قبل املحارضتني لهاتني ذاتها
عالية تجارية إنرتنت وصلة طريق عن التسجيالت إىل استماعي سجلت جيًدا ومؤرشفة
لدى املرء يدرك عنهما. شيئًا — يس بي إيه أخبار وشبكة باإلنرتنت منزيل تغذي الرسعة
كالهما كان حيث خياليٍّا؛ كالًما يقوالن كانا املؤلفني هذين أن الجمهور فعل رد سماعه

إليهما. استمع من رعب أثار خيالهما أن عىل حال، أي عىل علمي خيال كاتب
قد كيف فهم صعبًا يعد لم علميٍّا. خياًال الروايات هذه تعد لم سنوات، عرش بعد
تيسري يف دوًرا للتجارة املحركة القوى تلعب قد كيف أو تنظيًما، أكثر فضاءً الشبكة تصري

التنظيم. هذا
عىل جيًدا مثاًال الكمبيوتر أجهزة عرب امللفات مشاركة حول الدائرة املعركة تعترب
أخرى) أشياء (ضمن املوسيقى ملفات من مذهلة كمية توافر فمع إليها؛ املشار اآللية
بني امللفات تبادل تطبيقات خالل من والنرش) التأليف حقوق لقانون مخالفة (يف مجانًا
التسجيالت صناعة اسرتاتيجية شملت بشدة. ذلك التسجيالت صناعة قاومت األجهزة،
وجهود رشعية، غري بطرق موسيقى ملفات يتبادلون الذين ألولئك محمومة مقاضاة
الذي املحتوى لحماية جديدة ضمانات عىل الجديد الترشيع اشتمال لضمان استثنائية
لتغيري الجديدة الفنية اإلجراءات من مجموعة عن فضًال ونرش، تأليف بحقوق يتمتع
عىل املتوافر املحتوى نسخ إمكانية وتحديًدا للشبكة، األصيل املعمار خصائص إحدى
بدأت بهذا لها. املحتوى هذا يخضع التي والنرش التأليف لحقوق اعتبار أي دون الشبكة
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املقابل، يف املوسيقى. توزيع عمليات من أبعد إىل عليها املرتتبة التداعيات وستمتد املعركة،
البنية لتغيري مًعا والحكومة التجارية الرشكات تعمل حيث واضًحا؛ املعركة شكل يظل

التحكُّم. عملية لتحسني لإلنرتنت التحتية
فنج استطاع اإللكرتوني. الفضاء منظِّري من األول الجيل ومادوكس فنج مثَّل
السيطرة يمكن ال عالم يف عاشا ألنهما نظًرا الكامل؛ التحكُّم عن قصتيهما ومادوكسرواية
الذي املستقبل يعارضون كانوا املستمعني ألن مستمعيهما؛ مع التواصل واستطاعا عليه،

املستحيل. العالم هذا تصور املسيل من كان مالمحه. رسما
يف املذكورة التحكُّم مالمح من كثري صار فقد واقعية؛ أكثر اآلن املستحيل صار
— الجامح بخيالها مستمعيهما من العديد صدمت والتي — ومادوكس فنج محارضتي
الكامل الضبط نظام ر تصوُّ اآلن املمكن من صار الكثريين. إىل بالنسبة معقولية أكثر
جانبًا التجاري النشاط يغذي أن املحتم من يرى. ما البعض ويحب بل فنج، وصفه الذي
اآلن املرعب» «اليشء صار وهكذا أيًضا. ذلك يف غضاضة كثريون يرى ال اإلنرتنت. من كبريًا
سيلحظون َمن هم الكتاب) هذا مثل القديمة الكتب مؤلفو (أو وحدهم واملؤرخون طبيعيٍّا،

الفارق. هذا
رؤيتيهما يف معهما أشرتك إنني إذ ومادوكس؛ فنج رؤيتي طرح الكتاب هذا يواصل
الذيسيصري املتوسع التنظيم معمار الكتابحول هذا معظم يدور الشبكة. مستقبل حول
يعود الذي التسجيل هذا خلفية يف الفرحة الهتافات مع أتفق ال املقابل، يف اإلنرتنت. إليه
لم األمر هذا لكن ،١٩٩٦ عام يف «العدو» هو َمن الواضح من كان ربما .١٩٩٦ عام إىل

اآلن. واضًحا يعد
أو فنج تصوره الذي املستقبل هو ليس مستقبلنا أن يف الكتاب هذا طرح يتمثل
فنج، يصفه الذي الجحيم سوى نرى ال كنا إذا مًعا. االثنان هو بل فقط، مادوكس
ستالني ويمنحنا ذلك، لتحقيق األدوات أورويل لنا يوفر وقويٍّا. بديهيٍّا فعلنا رد سيكون
مفعمة شبكة نرى سبتمرب، من عرش الحادي أحداث بعد الشمولية. الدولة ملقاومة العزم
تكون فلن حدود؛ له سيكون هذا حتى لكن الخصوصية، واخرتاق التلصص عىل بأمثلة
إىل تنتمي «١٩٨٤» رواية أحداث إن مستقبلنا. هي واشنطن من الشمولية السيطرة

ماضينا.
مواطنينا من العديد سيطلق للمستقبل، مادوكس رؤية سوى نرى ال كنا إذا باملثل،
ويُهزم كاملة، حرية يف «السوق» فيه تعمل الذي فالعالم علميٍّا؛ خياًال ال يوتوبيا، ذلك عىل

الكاملة. الحرية من عاَلًما هؤالء نظر يف سيصري الحكومات «رش» فيه
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ومادوكس فنج قدَّمهما اللتني املستقبل صورتي بني تجمع عندما املقابل، يف
كبري حد إىل تمارسه التحكُّم من مستقبل صورة تماًما؛ مختلفة الصورة ستكون مًعا،
سيادة من تبقى ما األقل عىل (أو القانون سيادة ذلك يف يدعمها التجارة، تكنولوجيات

القانون).
الحرية نحمي كيف القوتني. هاتني بني التوفيق يف لجيلنا بالنسبة التحدي يتمثل
نضمن كيف التحكُّم؟ معمار يف سواء حد عىل الخاص والقطاع الحكومة تتحكم عندما
الدفع يكون عندما الفكر حرية نضمن كيف بالجواسيس؟ األثري يمتلئ عندما الخصوصية
عندما الذاتي املصري تقرير حق نضمن كيف خاصة؟ ملكية إىل البيانات تحويل اتجاه يف
الحرية من عامًلا نقيم كيف أخرى: بعبارة آخر؟ مكان يف التحكُّم معماريات يف التحكم يتم

ومادوكس؟ فنج يصفها التي األخطار وجه يف
إىل ينتمي والذي للحكومة، املناهض التلقائي البليغ الخطاب يف اإلجابة تتمثل ال
حتى الحرية حماية أجل من رضورية الحكومات قبيل: من وانقىض وىلَّ ليربتاري ماٍض
خطط إىل العودة يف أيًضا اإلجابة تتمثل وال نفسه. الوقت يف تدمريها عىل قادرة كانت لو
توجد ولن فشل. ستالني نموذج أن كما لروزفلت، الجديدة الصفقة برنامج أمثال من
الفيدرالية، االتصاالت هيئة العمل، سري (إدارة الجديدة واشنطن إدارات من أي يف الحرية

البريوقراطية. (… والدواء األغذية إدارة
الثاني الجيل يعرف مختلفة. خلفية إزاء ويتمثلها األول الجيل ُمثُل ثاٍن جيل يتبنى
املاضية. الثالثني السنوات مر عىل العقيمة املناقشات تلك تابع إنه إذ القديمة؛ املناقشات
فيما قدًما وامليض مسدود، طريق إىل تصل ال أسئلة توجيه يف ثاٍن جيل أي هدف يتمثل

وراءها.
دايسون إسرت من كل يزال فال الجيلني؛ كال من قادمة متوافرة عظيمة أعمال هناك
شبكات محرر هو (دايسون بهم يتأثر املرء يزال وال ملهمني، البني وتود بارلو باري وجون
آندرو أعمال تنترش الثاني، الجيل ويف هارفرد). جامعة يف زميل وبارلو الواسعة، نت يس

مؤثرة. بحقٍّ تُعد التي جونسون وستيفن ِشنك، وديفيد شابريو،
سأُقدِّم محاٍم)، (أنا مهنتي يناسب الذي النحو وعىل الثاني. الجيل هذا أستهدُف
كال يف األعمال أفضل من ذكاءً وأقل فنية، وأكثر غموًضا، وأكثر مطولة، نظري وجهة
يف األمر. كان مهما نظري سأعرضوجهة مهنتي، يناسب الذي النحو عىل وأيًضا الجيلني.
الكلمات هذه أخط وفيما كثريًا. أحًدا سأقوله ما يعجب لن حاليٍّا، املستعرة املناقشات خضم
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ردود أسمع أكاد اإللكرتوني، الربيد عرب النارش إىل الكتاب مخطوطة إرسال قبيل األخرية
«هل ديزني؟» والت وسلطة البلدة مأمور سلطة بني التفرقة تستطيع «أال بالفعل: األفعال
املعاكس: الجانب ومن الربمجيات؟» كود تنظِّم حكومية وكالة إىل نحتاج أننا ا حقٍّ تظن
يقوِّض الحرة) (الربمجيات اإللكرتوني للفضاء معمار وضع تؤيد نظر وجهة «كيفتطرح

العام؟» الصالح يف بيشء القيام يف الحكومة قدرة
تحقيق إىل هذا سيؤدي غاضبة، أفعال ردود كتاباتي عن نشأ وإذا أيًضا، مدرس أنا
اإلجابات لكن الصحيح، نصابها يف األمور لفهم عصيبة أوقات هذه الطرح. يف أكثر توازن

اليوم. تنفع لن األمس نقاش عىل السهلة
هذا كتابة يف ساعدوني الذين اد والنقَّ األساتذة من هائل عدد من الكثري تعلمُت
جولد وجاك بويل، وجيمس أكرمان، وبروس أبلسون، هال من كل ألهمني الكتاب.
األوىل. املسودات كتابة عند عظيمة نصائح يل وقدموا الصرب، بوزنر؛ وريتشارد سميث،
وسارة فيل الري وجه نصائحهم. تلقي يف الحظ وبحسن لصربهم، باالمتنان أشعر
يكون أن يجب مثلما صبوًرا أكن لم أنني من الرغم عىل العمارة، مجال يف قراءاتي وايتنج
اآلالف عرشات يف محاٍم عنه يعرب ما بالصور التعبري يف ميد سونيا ساعدتني كما الطالب،

الكلمات. من
يل قدم وقد الكتاب. هذا من األوىل املسودات يف الجهد بمعظم الطالب من جيش قام
ودون إلرتش، وتيموثي إدملان، وبن تشانج، وإنوك باربر، وريتشل بني، كارولني من كل
وكارين جونسون، وشانون جونزاليس، ونرلني جلوفر، وبيثاني جلكسون، وميلني فاربر،
وِوندي بري، ولورا أو، وتريزا ميلو، وديفيد ماهر، وماركوس ماكجيلفري، وألكس كنج،
هذا تنظيم يف تشو، وكاثرين هوبكنز يل مساعداي: ساهم ومحرتًما. وافيًا نقًدا ِسلتزر؛

دائم). تأهب وضع يف (وجعلهم الطالب من الجيش
لفظة إطالق مالءمة عدم من الرغم عىل طرحي، يف خاصة بصفة طالب ثالثة أثَّر
وو تيم وأجربني العارش، الفصل يف غريه من أكثر ريفز هارولد ساهم إذ عليهم؛ «طالب»
امليضء الجانب شابريو آندرو يل بنيَّ كما األول، الجزء أقسام من كثري يف التفكري إعادة عىل

بالغ. تشاؤم يف وصفتُه مستقبل يف
االستثنائية موهبتها مكنتني التي مانيل، مارجريت كاثرين إىل خاصة بصفة أدين
توين إىل أيًضا بالشكر أتوجه موعده. قبل الكتاب هذا من االنتهاء من وباحثة ككاتبة
تتسم أن عىل والحرص بعناية، الكتاب مالحظات ملراجعتهما ستري وجيمس تشانج

باألمانة. املالحظات
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كل تعلمت وقد املكتبات. يف اإلقامة خالل من املرء فيه يتعلم مجال هذا ليس
من استثنائي مجتمع مع — شهدتها أو — أجريتها التي الحوارات من أعرفه يشء
طبيعة لفهم املاضية الخمس السنوات خالل يناضلون كانوا الذين والنشطاء األكاديميني
يف أذكرهم وكتاب علماء املجتمع هذا يشمل أفضل. مكانًا ولجعله اإللكرتوني، الفضاء
بوست، وديفيد ليميل، ومارك بويل، وجيمس بنكلر، يوشاي املحامني خاصة الكتاب، متن
غري من أشخاص مع أجريتها التي الحوارات من أيًضا استفدت صامويلسون. وبام
ِرزنيك، وبول ريَجل، وجوزيف البني، وتود بريي، وجون أبلسون هال خاصة املحامني،
الديمقراطية مركز خاصة النشطاء، مع النقاشات من أكثر ربما استفدُت وايتزنر. وداني
جعل املدنية. للحريات األمريكي واالتحاد اإللكرتونية، الحدود ومؤسسة والتكنولوجيا،
أنها أرى التي القيم بعض عن للدفاع الكثري وفعلوا أكثر، حقيقية تبدو األمور هؤالء

مهمة.
هنري نظمه ومؤتمر ديبل، جوليان ذكرتها قصة لوال ليُكتب الكتاب هذا يكن لم
جميًعا لثالثتهم باالمتنان أشعر جونسون. ديفيد مع النقاشات من والكثري برييت، جيه

إياه. علموني ملا
لدنيس باالمتنان أشعر واملهن. لألخالقيات هارفرد برنامج يف زميًال الكتاب هذا بدأُت
هارفرد كلية يف واملجتمع لإلنرتنت بركمان مركز َ يرسَّ كما العام. ذلك يف لدعمه طومسون
وخاصة لدعمهما، بركمان ومايلز لليليان خاص بامتنان أشعر للبحوث. إجرائي للقانون
لدعمه زيرتين جوناثان التدريس، يف زمييل األحيان بعض ويف املشارك، املركز ملدير
الذي نيسون، تشاريل بركمان، ملركز املشارك اآلخر املدير إىل الكتاب هذا أهدي وصداقته.
مختلفة. بصورة طرحه يف إلهامي عن فضًال الكتاب، هذا لكتابة والدعم املساحة أعطاني
نيوفايند. بتينا حياتي، لها وهبت التي املرأة وحب صرب هو تلقيته دعم أكرب كان ربما

طويلة. لفرتة ورائًعا مجنونًا حبها سيظل
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القانون هو الكود

تهاوت إذ أوروبا؛ يف الشيوعية ماتت — ١٩٨٩ عام ربيع يف — عقدين من يقرب ما منذ
بسبب النهاية كانت بل ثورة، أو حرب بسبب النهاية تكن لم عامودها. اقتلع كخيمة
بداية تلك وكانت والرشقية، الوسطى أوروبا يف مكانها جديد سيايس نظام ولد اإلجهاد.

جديد. سيايس مجتمع
باألحداث. زاخرة أوقاتًا تلك كانت (مثيل) الدستوري النظام مؤيدي إىل بالنسبة
جامعة يف التدريس بدأُت ١٩٩١ عام ويف ،١٩٨٩ عام الحقوق كلية يف تخرجت قد كنت
الناشئة الديمقراطيات لدراسة مخصص مركز شيكاجو يف كان الوقت ذلك يف شيكاجو.
الخمس السنوات مدار وعىل املركز. هذا يف عضًوا وكنت والرشقية، الوسطى أوروبا يف
مما أكثر الرديئة القهوة فيها أرشب وأصباًحا الطائرات متن عىل ساعات أمضيت التالية

أتذكر.
الشيوعيني يعلِّمون فِتئوا ما الذين باألمريكيني والرشقية الوسطى أوروبا امتألْت
وكانت سقف، بال النصائح كانت الحكم. عليها يكون أن ينبغي التي السبل السابقني
الدستورية للجمهوريات الدساتري من مرتجمة نسًخا الزائرين بعضهؤالء باع بل سمجة،
الوليدة؛ األمم حكم سبل حول حرصلها ال مختمرة غري ِفَكر منهم للبقية كان فيما الناشئة،
يعرفوا لم لكنهم فيها، نجح الدستوري النظام أن بدا أمة من األمريكيون هؤالء جاء فقد

لذلك. سببًا
إلرشاد الكثري نعلم نكن فلم حال؛ أي عىل املشورة تقديم هي املركز مهمة تكن لم
وكيفية االنتقال بعمليات املتعلقة البيانات وجمع متابعة هو هدفنا كان بل اآلخرين.

توجيهه. ال التغيري فهم أردنا سريها.
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األوىل اللحظات تلك امتألت األساس. من فهمه أمكن إن مذهًال، كان رأيناه ما
وتجاه الدولة تجاه الغضب من فورة للحكومة؛ مناهضة بمشاعر الشيوعية انهيار بعد
الناس. حال لسان كان كذا وشأننا» «اتركونا الدولة. بها تضطلع التي التنظيمية الضوابط
أجيال بعد الحكومة. محل يحل جديًدا مجتمًعا الحكومية غري واملنظمات السوق دعوا
فأي الديكتاتور. هي الحكومة كانت تماًما. متوقعة هذه الفعل ردة كانت الشيوعية، من

قمعك؟ أداة مع تقيمه أن يمكن تَوافٍق
أولوياته من فلسفي سيايس (مذهب الليربتارية من ما نمًطا أن للكثريين بدا لقد
قدر الدولة قبل من الفرد عىل املفروضة القيود وتقليص الفردية الحرية عىل الحفاظ
وأُقصيت السوق، انترص فإذا هذه. الفعل ردة من كبريًا جزءًا يدعم الذي هو املستطاع)
صحيح نحو عىل األمور وستجري محالة، ال سينموان والرخاء الحرية فإن بعيًدا، الحكومة
الدولة. قبل من الشامل للتنظيم — مكان وال — حاجة هناك تكن فلم نفسها؛ تلقاء من
وكانت األسواق، تنتعش فلم نفسها؛ تلقاء من صحيح نحو عىل تجِر لم األمور لكن
السلطة؛ تختِف ولم — للحرية إكسريًا عادًة ليست املكبَّلة والحكومات — مكبَّلة الحكومات
كذلك تختِف لم الدولة. صنع من كانت ما عادة التي املافيا إىل الدولة من انتقلت فقد
واملدارس واملحاكم الرشطة يف الحال هو مثلما — للدولة التقليدية الوظائف إىل الحاجة
بدًال الحاجات. هذه يلبي بحيث الخاص القطاع يتطور لم كما — الصحية والرعاية
الحركة ثقيلة حديثة فوىض وحلَّت األمن، تبخر الحاجات: تلبية يتم لم كله، ذلك من
النيون أضواء سطعت السابقة؛ الثالثة األجيال عرب سادت التي الباهتة الشيوعية محل
العمر طوال مدخراتهم عىل باالستيالء املتقاعدين عىل االحتيال وتم نايكي، إعالنات يف
النهار وضح يف املرصفيني قتل يتم وكان األسهم، لرشاء رشيفة غري صفقات خالل من
النظامني من أي عىل ينطبق ولم آخر، نظام محل للتحكم نظاٌم حلَّ موسكو. شوارع يف

«الحرية». ملفهوم الغربي الوصف

بدأت الذي الوقت ويف — العرشين القرن تسعينيات منتصف يف — عقد من يقرب ما منذ
رآه آخر، جديد» «مجتمع الغرب يف يبزغ بدأ الخمود، يف الشيوعية بعد ما نشوة فيه
بعد ما أوروبا يف املوعودة الجديدة املجتمعات مع اإلثارة يف يتساوى مجتمًعا عديدون
أوًال اإللكرتوني». «الفضاء قليل، بعد سأوضح كما أو، اإلنرتنت هو ذلك كان الشيوعية.
هدًفا االفرتايض الفضاء صار عامة، بصورة املجتمع يف ثم البحوث، ومراكز الجامعات يف
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الليربتاري املجتمع نجد لم وإذا الدولة، من سنتحرر «هنا» الليربتارية. للمثالية جديًدا
هنا. فسنجده تبلييس، أو موسكو يف املثايل

رحم من اإللكرتوني الفضاء ولد فمثلما أيًضا؛ مخطًطا التغيري إىل الدافع يكن لم
مخططة غري إزاحة عملية خالل من أيًضا نشأ فقد البحثية،1 الدفاع وزارة مرشوعات أحد
محلها حلَّت الواحد االستخدام ذات املجانية غري الهواتف فشبكة معينة. تحكم ملعمارية
مع تكاَمل فقْد ثم من املتعددة. االستخدامات ذات املجانية املحولة الرزم بيانات شبكة
والراديو التليفزيون (مثل: األطراف» الرأسإىل «من العالقة ذات القديمة النرش معماريات
التواصل الناس يستطيع حيث ناًرشا؛ يكون أن فيه من لكل يمكن عالٌم والكتب) والصحف
كان ما االجتماع من بنوع منبئًا الفضاء بدا قط. قبل من يأتوه لم نحو عىل والتصادق
دون وإجماع حكومة، دون وتحكم فوىض، دون حرية قط؛ به ليسمح الواقعي الفضاء
امللوك نرفض: «نحن املثايل: العالم هذا إطار يحدد بيان كلمات يف جاء ما وذلك سلطة.

تنفيذي.»2 وبكود الكامل، شبه باإلجماع نؤمن: ونحن والتصويت، والرؤساء
يف الحرية عن األوىل الِفَكر هذه ربطت الشيوعية، بعد ما أوروبا يف الحال هو ومثلما
الغنائي الشاعر بارلو، باري جون أعلن وكما الدولة. باختفاء الحرية اإللكرتوني الفضاء
«إعالن يف اإللكرتونية الحدود ملؤسسة املشارك واملؤسس ديد» «جريتفول لفريق السابق

اإللكرتوني»: الفضاء استقالل

من إليكم آتي وفوالذ، لحم من بالني عمالقة يا الصناعي، العالم حكومات يا
تنتمون من يا أسألكم املستقبل باسم للعقل. الجديد املوطن اإللكرتوني، الفضاء
حيث لكم سلطان وال سهًال؛ نزلتم وال أهًال حللتم ال وشأننا؛ تدعونا للمايضأن

نجتمع.

بعد ما أوروبا يف منه قوة أكثر الدولة وغياب الحرية بني االرتباط إن قيل هنا لكن
تنظيم بعدم الحكومة مطالبة عىل فقط تقترص لم اإللكرتوني الفضاء فدعوى الشيوعية.
من اإللكرتوني الفضاء تنظيم تستطيع» تكن «لم الحكومة بأن بل اإللكرتوني، الفضاء
تستطيع فالحكومات الشديدة؛ بالحرية بطبيعته يتسم اإللكرتوني الفضاء كان األساس.
ال ولكن القوانني تمرير يمكن كما فيه، السلوك يف التحكم تستطيع ال ولكنها تهديده
توجد فال املطلوبة؛ الحكومة نوع حول خيار هناك يكن لم الحال. واقع يف أثر لها يكون
خاص نوع من مجتمع اإللكرتوني الفضاء إن األمور. زمام تمتلك أن عىل تقدر حكومة
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من تدريجيٍّا سيتشكل ذلك لكن لالتجاهات، وتحديد للحدود، وضع هناك سيكون للغاية.
كاملة، بصورة التنظيم ذاتي مجتمًعا اإللكرتوني الفضاء مجتمع سيكون أعىل. إىل أسفل

السياسة. اقي ألفَّ وجود وال فيه للحكَّام أثر فال
القرن تسعينيات أوائل يف الصيف فرتات خالل أوروبا وسط يف بالتدريس قمُت
أوضحت كما الشيوعية تجاه املواقف يف التحول طالبي خالل من وشهدُت العرشين،
قانون تدريس أثناء — ١٩٩٥ عام ربيع يف نفسه يعيد الزمن وكأن شعرت فقد لذا سابًقا؛
الحرية عن الشيوعية بعد ما ِفَكر نفس طالبي يف شاهدُت عندما — اإللكرتوني الفضاء
بدا — الليربالية ميولها كثريًا عنها يُعرف ال التي — ييل جامعة حتى الحكومات. ودور
العلنية االنتصار «رصخات الحًقا بويل جيمس عليه أطلق ما جراء منتشني فيها الطالب
الوقت يف اإلنرتنت ثروات دون االستمرار الحكومات تستطيع ال حيث املتطرفة»؛3 لليربالية
حكومات تصري هناك. تجري التي الحياة عىل السيطرة الحكومات فيه تستطيع ال الذي
ألفول تجسيًدا الواقع كان الشيوعية. األنظمة آلخر كنماذج للشفقة مثرية الحقيقي العالم
الِبتات تريليونات خالل من الوجود خارج بها أُلقي وقد ماركس، بها وعد التي الدولة

اإللكرتوني. الفضاء أثري عرب فائقة برسعات تنتقل التي
عدم وراء السبب الصخب هذا كل وسط اإلطالق عىل واضًحا يكن لم املقابل، ويف
توحي ذاتها الكلمة إن النحو؟ هذا عىل جعله ماذا اإللكرتوني. الفضاء تنظيم عىل القدرة
(«نيوروَمنرس»، جيبسون ويليام كتبها رواية يتجاوز الكلمة فأصل الحرية. ال بالسيطرة
من بُعد عن التحكم دراسة علم وهو اآليل»؛ التحكم «علم عالم إىل (١٩٨٤ عام نُرشت
الفتة تحت الكاملة بالحرية االحتفاء ترى حني مضاعفة الحرية كانت لذا األجهزة؛4 خالل
السيطرة تحقيق إىل — الكلمة أصل يعرفون الذين هؤالء إىل بالنسبة األقل عىل — تطمح

الكاملة.
هذه أن أومن كما الدستوري، القانون عن أُدرِّسوأكتب فأنا دستوري؛ أنا ذكرت، كما
كانت مثلما تماًما منضبطة غري ِفَكًرا كانت اإللكرتوني والفضاء الحكومة عن األوىل الِفَكر
لن اإللكرتوني الفضاء يف الحرية إن الشيوعية. بعد ما مرحلة يف الحكومة عن األوىل الِفَكر
خالل من مكان، أي يف هي كما هناك، الحرية ستأتي بل الدولة، غياب خالل من تأتي
أي من التخلص خالل من ال الحرية فيه تزدهر عامًلا نبني إننا خاصة. طبيعة ذات دولة
يوجد موضع يف بنائها خالل من ولكن املجتمع، من الواعية السيطرة أشكال من شكل
بتأسيس أسالفنا، فعل كما الحرية، نبني إننا الواعية. الذاتية السيطرة من ما نوع فيه

محدد. «دستور» عىل مجتمعنا
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رشق يف جلدتي أبناء من كثري خالف عىل قانونيٍّا. ا نصٍّ «دستور» بكلمة أعني لسُت
يف أسالفنا كتبها وثيقة ق أُسوِّ أن أحاول ال العرشين، القرن تسعينيات أوائل يف أوروبا
«دستورهم» عن يتحدثون عندما الربيطانيون يدرك كما — أتحدث باألحرى، .١٧٨٧ عام
السلطات ويحدد إطاًرا، يضع حياة أسلوب بل فحسب، قانوني نص ال عام، إطار عن —
هو «هل الطالب: أحد (سألني األساسية. القيم حماية بغرض والقانونية االجتماعية
التخبط تجنبنا كاشفة إنارة وسيلة أخرى، أدوات عدة ضمن أداة كونه بمعنى «دستور»
منارة؛ بالدستور أعني وأنا دوًما؟» بها نهتدي بمنارة أشبه … أخرى بعبارة أو الظالم، يف

األساسية.) القيم لرتسيخ به نهتدي مرشًدا
هكذا تظهر وال تُبنى فاملؤسسات اكتشافها. ال بناؤها يتم املعنى بهذا والدساتري
كان (تذكَّر: الثورة تلت التي الفوىض خالل من أسالفنا تعلَّم وكما سحرية. بطريقة
أيًضا نبدأ نكاد يشء)، عن يثمر لم ذريًعا فشًال — الكونفدرالية الوثائق — األول دستورنا
أعمال من عمًال ليس — األساس حجر أو املبنى، هذا — اإللكرتوني الفضاء أن إدراك يف
اإللكرتوني الفضاء يف الحرية أساس بأن لالعتقاد سببًا األمر واقع يف يوجد فال خفية. يد
أمريكا يف الحال كان الفوىضمثلما تلك حدة خُفتت الواقع، يف بل العدم، من هكذا سيظهر
عقد نهاية يف السابقة األوروبية الرشقية الكتلة ويف عرش الثامن القرن ثمانينيات بنهاية
الروسيون رأى وكما — أسالفنا تعلَّم ومثلما هنا، من العرشين. القرن من التسعينيات
أي دون اإللكرتوني الفضاء ترك بأن لالعتقاد املوضوعية األسباب من لدينا — أنفسهم
مثالية وسيلة اإللكرتوني الفضاء سيصبح تدخل فبدون الحرية. وعد يحقق لن تدخل

للسيطرة.
ألغراض سيطرة وال بالرضورة الحكومة سيطرة تعني ال السيطرة لكن السيطرة.
اإللكرتوني للفضاء الخفية اليد أن يف الكتاب لهذا املحوري الطرح يتمثل فاشية. رشيرة
— الخفية فاليد ميالده؛ عند اإللكرتوني الفضاء إطار من تماًما مناقًضا ا عامٍّ إطاًرا تضع
يجعل كما الكاملة، بالسيطرة يسمح ا عامٍّ إطاًرا تضع — والتجارة الحكومة تحركها التي
بل الحكومة، معركة العالم هذا يف املعركة تكون لن ممكنة. للغاية الة الفعَّ التنظيم عملية
الكاملة. السيطرة تحت البيئة هذه يف األساسية الحريات بقاء ضمان إىل املعركة ستهدف

فايديناثان: سيفا أشار وكما

«مجتمع نجم بزوغ عن اإلعالن بمكاٍن السهولة من كان بل واضًحا، كان بينما
وتقويض أنفسهم، وتمكني عالقاتهم، تنظيم إعادة األفراد فيه يستطيع شبكي»
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عمليات أن جليٍّا اآلن يبدو والثقافية، االجتماعية للسيطرة التقليدية األساليب
بالرضورة.5 التحررية األغراض هذه تخدم ال الشبكات عرب الرقمية االتصال

إلكرتوني فضاء إىل فوضوي إلكرتوني فضاء من التحول حول الكتاب هذا يدور
تطور وهو — حاليٍّا اإللكرتوني الفضاء يسلكه الذي املسار نرى عندما للسيطرة. خاضع
الفضاء يف موجودة كانت التي «الحرية» من كثريًا أن نرى — األول الجزء يف الحًقا أناقشه
تعترب كانت التي القيم تستمر لن كما مستقبله. يف هناك تكون لن نشأته عند اإللكرتوني
هذه من جزء األوىل. سريته اإللكرتوني الفضاء سنعيد اخرتناه الذي املسار وعرب أساسية.
نادمني. جميًعا ستجعلنا أرى— كما — منها آخر جزءًا لكن منا، الكثريين ستسعد العودة
لها، تأسف أو الحًقا سأرشحها التي للتحوالت تحتفي كنت سواء حال، أي عىل
التي العوامل هي وما التحوالت، هذه تحدث كيف استيعاب بمكان القصوى األهمية من
مرة الحرية توفري عند سيتغري وماذا اإللكرتوني، الفضاء يف «الحرية» توفري عىل ساعدت
يف التنظيم مصدر حول آخر درس سيفيضإىل الدرس هذا اإللكرتوني؟ الفضاء إىل أخرى

اإللكرتوني. الفضاء
جديًدا فهًما اإللكرتوني الفضاء يتطلب الثاني. للجزء األسايس الهدف هو الفهم هذا
املحامي نظرة من أعمق بصورة النظر عىل يجربنا فهو التنظيم، بها يعمل التي للطريقة
أوسع تفسريًا يتطلب فهو املستقرة. القواعد حتى أو القوانني من أعمق أي التقليدية؛

جديد. مهيمن منظم بوجود االعرتاف ذلك من واألهم بل «التنظيم»، ملعنى
الفضاء ففي الكود. الكتاب: هذا عنوان يف املذكور املبهم اليشء هو املنظِّم هذا
والترشيعات الدساتري خالل من التنظيم بعملية القوانني تقوم كيف نعرف الواقعي،
مختلف «كود» يقوم كيف نفهم أن فيجب اإللكرتوني، الفضاء يف أما القوانني. ومجموعات
التي اإللكرتوني) الفضاء «كود» (أي واألجهزة الربمجيات تقوم كيف التنظيم، بعملية
ويليام قال وكما هو. كما اإللكرتوني الفضاء بتنظيم اإللكرتوني الفضاء ماهية مًعا تشكل
«قانون ريدنربج: جول بعبارة أو اإللكرتوني،6 الفضاء «قانون» هو الكود هذا ميتشل:

القانون.» هو «الكود أفضل: بعبارة ربما أو املعلوماتية»،7 عالم
فهناك، الشعار؛ هذا أردد عندما بالضيق القانونيون واملنظِّرون املحامون يشعر
التنظيمية واآلثار الكود تطبيق عن تنشأ التي التنظيمية اآلثار بني فروق ون، يرصُّ كما
الذي الداخيل» «املنظور يف الفروق هذه أهم يتمثل وربما القانون، تطبيق عن تنشأ التي
حيث القانوني؛ التنظيم لعملية الداخيل املنظور نفهم نحن التنظيم. من نوع كل يصاحب
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الرشكات إحدى حرية مدى عىل املثال سبيل عىل — القانون يفرضها التي القيود تعترب
مثل يفرض الذي املجتمع قيم تعكس واعية تنظيم عملية نتاج هي — البيئة تلويث يف
املنظور ذلك يكون قد الكود. حالة يف املنظور هذا تمييز يصُعب املقابل، يف التنظيم. هذا
بني كثرية فروق ضمن واحد فرق سوى ليس هذا أن فيه شك ال ومما ال، وربما متوافًرا

و«القانون». «الكود»
تجاهلنا ما إذا مفيًدا شيئًا سنتعلم أننا أؤكد لكنني الفروق، هذه مثل وجود أنكر ال
«الرجل عىل ع امُلرشِّ تركيز جعل هوملز القايض أن املعروف من لربهة. الفروق هذه
يكن لم منها. القلب يف السيئ» «الرجل وضعت ترشيعية نظرية قدَّم حيث السيئ»؛8
كان لكن سيئ»، «رجل بطبيعته هو إنسان كل أن ذلك وراء من يقصد هوملز القايض

ضابطة. نُظم إلقامة السبل أفضل هو املقصود
قائمة تنظيم نظرية يف فكرنا ما إذا ما شيئًا سنتعلم هنا. تماًما أقصده ما هو وهذا
سنتعلم أخرى، بعبارة املنظِّم. الكود عىل تركز التي تلك أي الطفييل»؛ «الرجل فكرة عىل
السبل وتأملنا اإلمكانات، تعظيم هو التنظيم عملية من الهدف أن تخيَّلنا ما إذا ا مهمٍّ شيئًا

اآللة. هذه عىل السيطرة من تمكنه التي للمنظِّم املتاحة
للُمثل األعظم التهديد سيمثل حيث التحليل؛ هذا يف مركزية أداة الكود سيكون
قادرون نحن ة. امُلبرشِّ وعودهما أعظم كونه عن فضًال سواء، حد عىل والليربتارية الليربالية
القيم حماية بغرض اإللكرتوني للفضاء — كوًدا أو — ا عامٍّ إطاًرا نضع أو نبني أن عىل
— كوًدا أو — ا عامٍّ إطاًرا نضع أو نبني املقابل يف ربما أو أساسية؛ قيم أنها نؤمن التي
يتضمن ال خيار يوجد ال وسط. حل يوجد ال تختفي. القيم هذه تجعل اإللكرتوني للفضاء
سوانا. أحد يصنعه وال دائًما، يصنع إنه بل أبًدا، الكود اكتشاف يتم ال البناء. من ما نوًعا
مختلفة نسًخا اإللكرتوني] [الفضاء من مختلفة نسخ «تدعم ستيفك: مارك يقول وكما
ِمن َمن «يحدد الكود أخرى، مرة أو، حكمة»،9 بدون أو بحكمة نختار ونحن األحالم. من
الربمجة عمليات من كم … الرقمية البيانات من أي عىل الحصول يستطيع األشخاص
سيتم دقة، أكثر بصورة أو، االختيار»،10 عىل يعتمد ذلك كل البرش… بني التفاعالت تنظِّم
يظل لكن ذلك، يف للشك مجال ال فيه. والقيود الحريات يحدد اإللكرتوني للعالم كود بناء
لنا. تبقى الذي الوحيد الخيار هو هذا سيمثلها؟ القيم وأي الكود؟ سيضع من السؤال:

من حال بأي أزعم وال أسفل، إىل أعىل من السيطرة من نوع إىل هذا طرحي يف أدعو ال
وكما ما، لبيئة تصوًرا يضع فالدستور مايكروسوفت؛ يحتلوا أن املنظِّمني عىل أن األحوال
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من تصوره.»11 ممكنًا] يكن [لم كيانًا الوجود إىل «يستحرضالدستور القايضهوملز: قال
القيم تحديد الهدف بل يوم، مائة خطة عن الحديث الدستور عن الحديث يعني ال هنا،
طبيعة وصف أيًضا الدستور عن الحديث يعني وال يضمنها، أن ما فضاء عىل يجب التي
فقط وحيد خيار عىل يستقر أن بد ال املرء أن لو (كما االختيار أيًضا هو وال «حكومة»،
يف الدستور عن الحديث يف أسفل. إىل أعىل من أو أعىل، إىل أسفل من سيطرة بني غري) ال
وما هناك؟ حمايتها يجب التي القيم ما التالية: األسئلة ببساطة نسأل اإللكرتوني الفضاء

الحياة؟ أشكال من شكل أي ولدعم الفضاء؟ يف بناؤها يجب التي القيم
وفق شكلية. وقيم موضوعية، قيم نوعني: من قيم هي هنا النظر محل «القيم» إن
فقد باألساس؛ الثاني النوع عىل األكرب اهتمامنا انصب األمريكية، الدستورية التقاليد
حقوق) وثيقة دون اعتماده تم (والذي ١٧٨٧ عام دستور صاغوا الذين أسالفنا ركز
(الحكومة محددة حكومة امتالك عدم ضمان هدفهم كان حيث الحكومة؛ شكل عىل
الحكومة سلطات عىل الدستور يف الضوابط بوضع قاموا لذا مفرطة؛ سلطات الفيدرالية)

الواليات. عىل لسلطاتها حدوًدا وضعوا كما الفيدرالية،
رضورة وعىل الضوابط، من املزيد وجود عىل أرصوا فقد الدستور ذلك معارضو أما
وبعد الحقوق. وثيقة ولدت هنا ومن الحكومة، سلطات عىل وشكلية موضوعية فرضقيود
تتمكن لن الفيدرالية الحكومة بأن الحقوق وثيقة ت برشَّ ،١٧٩١ عام يف عليها التصديق
يف والحق الخصوصية، يف والحق التعبري، حرية وهي: بعينها؛ وحقوق حريات قمع من
عن النظر بغض املوضوعية القيم بهذه االلتزام الوثيقة ضمنت كما العادلة، املحاكمة
حد عىل والشكلية املوضوعية — القيم هذه ترسخت العادية. أو املعتادة الحكومات أهواء
شديدة عملية خالل من فقط لكن القيم، هذه تغيري يمكن دستورنا. بنية يف — سواء

التكلفة. وعالية الصعوبة
من األمر تناولنا لكننا اإللكرتوني، للفضاء دستور وضع يف نفسها األسئلة نواجه
يَعُد هل الدستور: وضع يف املوضوعي الجانب مع بالفعل نناضل فنحن املعاكسة.12 الجهة
ثقافة شيوع إىل سيؤدي وهل اإلتاحة؟ يوفر أم الخصوصية بتحقيق اإللكرتوني الفضاء
هذه التعبري؟ لحرية بمساحة اإللكرتوني الفضاء سيحتفظ هل مرور؟ حق ثقافة أم حرية

الكتاب. هذا يف ما معظم موضوع وهي املوضوعية، القيمة ذات الخيارات هي
باستيعاب بعد نبدأ لم أننا من الرغم عىل أهمية، أقل الشكلية األمور ليست املقابل، يف
والتوازنات» «الضوابط هي وما ننظِّمها، أو التعسفية التنظيمية السلطات من نَحد كيف
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منظًِّما أن ضمان يمكن وكيف السلطات، بني الفصل يمكن وكيف الفضاء، هذا يف املمكنة
الحكومة أن وكيفنضمن مفرطة، سلطات عىل يستحوذ لن — واحدة حكومة أو — واحًدا

كافية. بسلطات تتمتع
وبصفة ميالده.13 منذ األسئلة هذه يتداولون اإللكرتوني الفضاء منظِّرو يزال ال
مختلفة عامة أطر تؤثر كيف تدريجيٍّا نفهم وبينما األمر. م تفهُّ بداية يف نزال ال عامة،
الحًقا، بتحديده سأقوم بمعنًى العامة، أطره تؤثر كيف — علينا اإللكرتوني الفضاء داخل
ببناء قام األطر. هذه تحديد كيفية حول تدريجيٍّا التساؤل يف نبدأ — ذواتنا «تنظيم» عىل
الذين اإلنرتنت وقراصنة الباحثني يف يتمثل تجاري غري قطاع األطر هذه من األول الجيل
الجيل وأما التجاري، القطاع ببنائه قام فقد الثاني الجيل أما شبكات. بناء عىل يركزون
نفضلهم؟ املنظِّمني أي الحكومة. نتاج يكون فقد — التشكُّل طور يف يزال ال الذي — الثالث
تسعى كيانات عىل السيطرة املجتمع يمارس كيف عليهم؟ السيطرة يجب املنظِّمني وأي

عليه؟ السيطرة إىل
أتناول حيث واقعية؛ أكثر بصورة أخرى مرة األسئلة هذه أطرح الثالث، الجزء يف
كما — التعبري وحرية والخصوصية، الفكرية، امللكية وهي: — جدل محل مجاالت ثالثة
يف هي القيم هذه مجال. كل إطار يف اإللكرتوني الفضاء سيغريها التي القيم بتحديد أقوم
التي الطريقة تسري ما وكثريًا والتكنولوجيا. القانون بني التفاعل عملية نتاج الحال واقع
خارطة وضع إىل الجزء هذا خالل من أهدف منطقي. غري نحو عىل التفاعل هذا بها يتم
يف املذكورة باألدوات االستعانة طريق عن — يمكِّننا قد طريًقا أرسم بحيث التفاعل، لهذا

سياقها. يف كلٌّ إلينا بالنسبة املهمة القيم عىل الحفاظ من — الثاني الجزء
اإللكرتوني الفضاء يوجد الدويل. البعد فيشمل األسئلة مجال يتسع الرابع، الجزء يف
وصوب. حدب كل من يأتون اإللكرتوني الفضاء يسكنون من أن يعني بما مكان، كل يف
مساًرا أرسم اإللكرتوني؟ للفضاء املزعومة «السيادة» مع جهة كل سيادة ستتعايش كيف
االستنتاج من تعضد حتمية يل تبدو إجابة وهي السؤال، هذا عن لإلجابة الجزء هذا يف

األول. الجزء يف الختامي
األسايس الدرس يتمثل تشاؤًما. األكثر فهو — الخامس الجزء — األخري الجزء أما
وبعضها خاص، بعضها قرارات؛ اتخاذ يتطلب اإللكرتوني الفضاء أن يف الكتاب لهذا
وسبل به، الخاصة والنرش التأليف حقوق بإنفاذ مؤلف قرار منها: كذلك؛ يكون أن يجب
جماعية. قيًما يتضمن ما القرارات هذه من هناك املقابل، ويف لخصوصيته. املواطن حماية
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التحديات مستوى إىل نرقى — األمريكيني أقصد — نحن كنا إذا عما بالسؤال وأنتهي
هل (١) يعني: ما وهو بعقالنية، االستجابة نستطيع هل القرارات. هذه نتيجة تأتي التي
املؤسسات من لدينا هل و(٢) منضبطة؟ غري أو مفرطة عاطفة دون االستجابة نستطيع

إليها؟ واالستجابة التحديات هذه استيعاب عىل القادرة
االستجابة — الحايل الوقت يف األقل عىل — نستطيع ال أننا يخربني حديس إن
قرارات اتخاذ إىل فيها نحتاج تاريخنا يف بمرحلة نمر إننا التحديات. هذه إىل بعقالنية
مثل التخاذ للحكومة تابعة مؤسسة أي يف نثق أن يجب ال ولكننا القيم، حول جوهرية
نرغب ال القانونية الثقافة منطلق من ألننا بذلك؛ القيام القضاء يستطيع ال القرارات. هذه
يجب كما بالقيم. املتعلقة الخالفية األمور بني االختيار يف فيصًال القضاء يكون أن يف ا حقٍّ
حق) (عن شك أيَّما نتشكك السياسية الثقافة منطلق من ألننا بذلك؛ الكونجرس يقوم أال
لكن الفخر. إىل يدعو ما وتقاليدنا تاريخنا يف الكثري هناك الحكومة. هذه منتجات يف
كي فيها ثقتنا نُودع أن األحوال من حال بأي يجب ال فاشلة. حكومة الحالية الحكومة

مهم. حقيقته يف يشء كل أن من الرغم عىل مهم، يشء أمر هي تتوىل
أخىش لكنني مستقبلنا، يف ممكنة تزال ال الثورات أن أشك وال ممكن، التغيري إن
من املصالح أصحاب إىل بالنسبة خاصة أو للحكومة، بالنسبة بمكان السهولة من أنه
أن شأنه من حقيقي تغيري أي حدوث وأن اقتالًعا، الثورات هذه تقتلع أن النفوذ، ذوي
فتحوَّل الحركة؛ لهذه األسايس املبدأ بتجريم بالفعل حكومتنا قامت الكيانات. هذه يهدد
تنظيم يف التطرف خالل ومن األصيل. معناه كثريًا يخالف معنًى إىل «قرصان» معنى
أن الشبكة لهذه يمكن الذي األصيل اإلبداع تجرِّم الحكومة صارت والنرش، التأليف حقوق

بداية. سوى ذلك وليس عنه. تتمخض
ال لكنني أخرى، أماكن يف بالفعل مختلفة وهي مختلفة، األمور تكون أن يمكن
أن شك ال الحايل. الوقت يف إلينا بالنسبة مختلفة تكون أن يمكن كيف أرى أن أستطيع
مجدًدا نتعلم بينما أشاهد أن آُمل مخطئًا. أكون أن وآُمل خيايل، بقصور اعرتاف هذا
الِفَكر هذه من نتملَّص كيف — السابقة الشيوعية الجمهوريات مواطنو يتعلم مثلما —
خاصة — األخري العقد خالل يوجد ال املقابل، يف للحوكمة. الواعدة االحتماالت حول املكبِّلة
بل محله. غري يف كان الحوكمة يف تشككي بأن يقنعني ما — السابقة الخمس السنوات يف

رسوًخا. إال تشاؤمي األحداث تَزد لم الواقع، يف
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اإللكرتوين الفضاء من ألغاز أربعة

«الفضاء بالفعل دخل هؤالء وبعض اإلنرتنت، استخدم الكتاب هذا يقرأ من كل
اإللكرتوني بريدك إرسال خالله من تستطيع الذي الوسيط ذلك هو اإلنرتنت اإللكرتوني».
من الكتب رشاء بغرض تستخدمه الذي اليشء ذلك هو شبكته، عىل صفحاتك ونرش
اإلنرتنت، عىل موجود جوجل َفنداجو. عىل املحلية األفالم عرض أوقات متابعة أو أمازون،

اإلنرتنت. عىل األخرى هي موجودة ملايكروسوفت املساعدة» «صفحات أن كما
اإللكرتوني الفضاء أن من الرغم فعىل ذلك. من أكثر هو اإللكرتوني» «الفضاء لكن
هو اإللكرتوني الفضاء إن ثراءً. أكثر تجربة يمثل فإنه له، كأساس اإلنرتنت عىل ينبني
الهائلة التفاصيل أو الفورية، املحادثة رسائل حميمية بسبب ربما «إليه»؛ تنجذب يشء
كانت إذا — أو جي، أو إم إم فيديو ألعاب (اختصاًرا، التعدد» شديدة اإلنرتنت «ألعاب يف
يف البعض يعتقد جي). بي آر أو إم إم عليها يطلق — أدوار لعب عىل تنطوي األلعاب
العالم يف وجودهم مع بعضهم حيوات تختلط كما ما، مجتمع يف أنهم اإللكرتوني الفضاء
لكن واإلنرتنت، اإللكرتوني الفضاء بني واضح فاصل خطٌّ بالطبع يوجد ال االفرتايض.
بيانات كدليل إال اإلنرتنت يرون ال الذين إن االثنني. بني الخربة يف ا مهمٍّ اختالًفا هناك
اإللكرتوني. الفضاء مواطنو عنه يتحدث الذي ما استيعاب يستطيعوا لن الحجم ضخم

غامض. يشء مجرد اإللكرتوني» «الفضاء هؤالء، إىل بالنسبة
ال األربعني سن فوق هم من ملعظم فبالنسبة باألجيال؛ تتعلق الفروق هذه بعض
معظمنا اإلنرتنت. اسمه يشء هناك كان لو حتى اإللكرتوني» «الفضاء اسمه يشء يوجد
بالنسبة أما اإللكرتوني». «الفضاء يف حياة اعتبارها يمكن اإلنرتنت عىل حياة يعيش ال
املاليني يقيض لهم. ثانية حياة متزايدة بصورة صار اإللكرتوني الفضاء فإن ألطفالنا،
سنركز التي العوالم وهي اإللكرتوني، للفضاء البديلة العوالم يف شهريٍّا الساعات مئات
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تحدثك قد بينما ثم، من الثانية».1 «الحياة تسمى التي اللعبة تلك الحًقا، أحدها عىل
موجوًدا تكون لن عالم هو حيث يشغلك أن يجب ال عنك الغريب الفضاء هذا بأن نفسك
القادم، الجيل فيه سيعيش الذي العالم عن يشء أي بفهم تعبأ كنت إن لكن أبًدا، فيه

اإللكرتوني». «الفضاء لفهم الوقت بعض قضاء فعليك
القصتان أما اإللكرتوني. الفضاء تصفان تاليتني قصتني من الغرض هو هذا
القصص هذه خالل من أهُدف عمومية. أكثر بصورة اإلنرتنت سمات فتصفان األخريان
أن آُمل أحيانًا. تشتيته خالل من االهتمام تركيز إىل للغاية بعض عن بعضها املختلفة
هذه عن سأفصح الفصل هذا وبنهاية الكتاب. هذا يف متكررة رئيسة ِفَكر أربع تالحظ

القصص. عىل الرتكيز سوى عليك فما اآلن أما لها. خارطة وأُقدِّم الِفَكر

الحدود (1)

من النوع ذلك كان وجريانها.2 جونز مارثا بني وقع الذي ذلك للغاية عاديٍّا خالًفا كان
بل بالغضب، الخالف يبدأ لم باألحياء. يعرف ما نشأ منذ الناس بني يقع الذي الخالفات
حدَّثت للغاية. شائعة هذه مثل الفهم سوء حاالت تكون العالم، هذا يف فهم. بسوء بدأ
إذ ال؛ أم الحي يف مقيمة ستظل كانت إن فيما تفكر كانت بينما ذلك عن نفسها مارثا
ببنائه، قامت ما ترتك أن يعني رحيلها كان إليها. االرتحال تستطيع أخرى أماكن توجد
الوقت حان ربما بالها. راحة من النيل يف بدأت بها تمر كانت التي كتلك إحباطات لكن

نفسها. حدثت هكذا ترحل، كي
فكرة بسيطة، فكرة بدت أرضها. حدود تقع أين حول الحدود؛ بسبب الخالف كان
ها ولكن عديدة. سنوات قبل حالٍّ لها وجدت بالفعل املوجودة السلطة أن لك يخيَّل
يشء حول باألحرى، أو أرضها، حدود حول يتشاجران يزاالن ال دانك، وجارها هي هما،
ذلك كان اآلخرين. أرايض إىل أرضها حدود تجاوز مارثا تملكه يشء الحدود، عىل هالمي

مارثا. فعلته بما يتعلق وكان الحقيقي، الخالف مبعث هو
قوى ذات زهوًرا كانت فقد زهور؛ كأي تكن لم لكنها زهوًرا، تزرع مارثا كانت
زهوًرا جمالها رغم كانت لكنها ُمسكرة، رائحتها وكانت جميلة زهوًرا كانت غريبة.
إن تقتل لكنها الجمال فائقة زهوًرا تزرع أن العجيبة: مارثا فكرة تلك كانت سامة.
إنسانة نفسها هي تكن لم مارثا أن أحد يقل لم لكن شك، ال عجيبة فكرة أحد. ملسها
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لم األسف، مع لكن نفسه. الحي شأن شأنها عادية، غري شخصية كانت األطوار. غريبة
عادية. غري خالفات كتلك خالفات تكن

مات كلب. — مارثا جار — دانك لدى كان تماًما. متوقًعا شيئًا الخالف بداية كانت
لدى كانت ميت. وكلب جميلة بتلة مارثا. زهور إحدى من بتلة أكل ألنه مات الكلب؛
عرب وقد — الجارة بهذه يتعلق وفيما — الزهور بهذه يتعلق فيما الخاصة ِفَكره دانك

املوقف. مع يتالءم بغضب ربما أو عارم، بغضب تيش بطريقة ربما ذلك، عن دانك
الفاصل السور عرب فيها دانك رصخ هكذا سامة!» زهور لزراعة سبب يوجد «ال
مارثا، أجابت هكذا ميتة!» كالب بضعة إزاء بالغضب للشعور سبب يوجد «ال بينهما.
املوت؟ أثناء يعاني كلبًا تقتني ملاذا حال، أي عىل دائًما. الكالب استبدال «يمكن مضيفة:

أذًى؟!» أي بتالتي تسبب لن ثم ومن املوت، عند باأللم يشعر ال كلبًا تقتني ال لم
الذي النحو عىل الجوار يف أمرُّ كنت تقريبًا. التوقيت هذا يف بينهما الخالف بلغُت
لكن منهما، لالقرتاب آنيٍّا انتقلُت قد كنت البداية، (يف العالم. هذا يف سائًرا املرء به يمر
أسري كنت إنني فقط لنُقل فنية. مصطلحات باستخدام تعقيًدا القصة نزيد ال دعونا
محل الزهور عن سمعت قد كنت فأكثر. أكثر الغضب يتملكهما الجارين رأيُت بالجوار.)
أنها أعتقد لكني حلها، يمكن بسيطة مشكلة يل بدت املسمومة. البتالت عن الخالف،

كهذه. مشكالت سبب املرء أدرك إذا فقط بسيطة مشكلة
الحي؛ يف حياة بنى قد كالهما كان عالقني. كانا ألنهما غاضبني ومارثا دانك كان
العيش بحدود قناعة إىل كالهما وصل املقابل، ويف فيه. الساعات من العديد قضيا حيث
كما حدود، تقيِّدها أماكن يف حيواتنا نبني جميعا فنحن شائعة؛ حال وهي الحي، هذا يف

ومارثا؟ دانك حالة يف الفرق هو ما األوقات. بعض يف باإلحباط نشعر
هذا بينهما. الخالف دار حيث — السياق أو — املكان طبيعة يف الفروق أحد تمثَّل
أو إم إم فيديو ألعاب بيئة الخالف بيئة كانت إلكرتوني. فضاء بل واقعيٍّا»، «فضاءً ليس

الواقعي. الفضاء نسميه عما كليٍّا يختلف فضاء وهو جي،
حتى أو الخاص، ملجؤك مكتبك، اآلن: فيه توجد الذي املكان هو الواقعي الفضاء
تعترب وضعية. غري وقوانني وضعية قوانني مالمحه ترسم عالم هذا املسبح. بجوار مكانك
وتعني الوضعية، القوانني أمثلة أحد املثال، سبيل عىل للرشكات، املحدودة» «املسئولية
التي األخطاء عن شخصيٍّا مسئولني (عادة) يكونون ال للرشكات التنفيذيني املديرين أن
حيث الوضعي؛ القانون إىل يخضع فال للبرش املحدود العمر أما الرشكات. فيها تتسبب
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الواقعي، الفضاء يف الكونجرس. اتخذه قرار نتيجة فانني جميًعا كوننا حقيقة تعترب ال
تغيري نستطيع ال املبدأ حيث من أننا رغم القانون، من النوعني هذين إىل حيواتنا تخضع

فقط. أحدهما سوى
هذا اشرتيت بأنك أثق أيًضا. الواقعي الفضاء يف القوانني من أخرى أنواًعا ثمة لكنَّ
القبض تم سواء لص، فأنت رسقته، كنت إذا أما اشرتاه. ممن اقرتضته وربما الكتاب
بما لذا جماعيٍّا؛ تحديدها يتم واألعراف األعراف، أحد سوى لغتنا ليست ال. أو عليك
للكتاب أخذك وليس ا، لصٍّ منك تجعل التي هي «الرسقة» فإن فعًال تحددت أعرافنا أن
سبيل عىل ا. لصٍّ تعترب أن دون ما شيئًا خاللها من تأخذ كثرية سبل فهناك وحسب؛
إذا العكس، عىل ا. لصٍّ يجعلك لن إياه فأخذك الرياح، تذروه دوالًرا صادفت إذا املثال،
كتب بيع متجر من نفسه الكتاب رسقت إذا املقابل، يف ساذج. شخص فأنت تأخذه لم
األعراف تجعل ا. لصٍّ منك يجعل ذلك فإن متبقية)، كثرية كتب هناك كان لو (حتى

األعراف. لهذه تخضع حياة نعيش ونحن كذلك، األمر االجتماعية
أن أختاُر فقد فردية؛ بصورة يكن لم إن جماعيٍّا األعراف هذه بعض تغيري يمكن
سيجعلني ذلك كان إذا ما أختار أن أستطيع ال لكني بي، الخاصة التجنيد بطاقة أحرق
إذا ما أختار أن أستطيع ال ولكني العشاء، عىل دعوة أرفض أن اختار قد خائنًا. أم بطًال
عواقب من الهروب لكن الواقعية، الحياة يف خيارات لديَّ ال. أم فظٍّا سيجعلني ذلك كان
من املعنى بهذا األعراف تقيِّد الخيارات. هذه بني من متاًحا خياًرا ليس الخيارات هذه

رؤيتها. عن نعجز يجعلنا ما وهو للغاية، مألوفة بطرق اختياراتنا حرية
مثل افرتايض، عالم هو أوًال، مختلف. عالم هو جي أو إم إم فيديو ألعاب عالم
بعكس لكن ثالثية. بأبعاد عرضها يمكن التي التليفزيون شاشة عىل الكرتون أفالم
الشاشة عىل الشخصيات عىل تسيطر جي أو إم إم فيديو ألعاب تجعلك الكرتون، أفالم
واحدة وهي الشاشة. عىل تمثلك التي الشخصية يف التحكم يمكنك األقل، عىل أو، آنيٍّا،
العالم ببناء املرء يقوم وهنا الفضاء. هذا يف آخرون فيها يتحكم عديدة شخصيات ضمن
عالم يف تتحكم التي املادية التفاصيل تكُرب وأنت تعلمت صغرك، يف فيه. سيعيش الذي
ويف متسامحة). لكنها عنيفة (شخصية كايوتي إي وييل الرباري وذئب َرنر رود الطائر
الخاص كايوتي إي ووييل َرنر رود عالم يصنعون فإنهم أطفالك يكُرب بينما املقابل،
يحدد التسامح). من الدرجة نفس عىل ليست ربما لكنها عنيفة، تزال ال (شخصية بهم
من اختياراتهم وتجعل يتصورونها، كما القصة فيه يعيشون ثم الفضاء معالم األطفال

واقعية. قوانني الفضاء ذلك قوانني

34



اإللكرتوني الفضاء من ألغاز أربعة

حياة فهناك واقعيٍّا؛ عامًلا ليس جي أو إم إم فيديو ألعاب عالم أن ذلك يعني ال
بها يتفاعل التي الطريقة من مالمحها تتشكل ذاك الفيديو ألعاب عالم يف واقعية
يتفاعلون مثلما تماًما الناس، فيه يتفاعل الذي املكان إىل «الفضاء» يشري فيه. الناس
فيديو ألعاب عالم ففي جوهري. فارق وجود مع لكن شك، دون الواقعي الفضاء يف
الفضاء «يف» يكون التفاعل هذا افرتايض. وسيط خالل من التفاعل يكون جي أو إم إم
إىل الناس «يرتفع» العرشين، القرن من التسعينيات عقد لغة وباستخدام اإللكرتوني.
كثريون أناس «هؤالء» أن يتضح ثم هناك. أشياء ويفعلون االفرتاضية الفضاءات هذه
[لكن شخص ماليني ١٠ عن يقل ال ما «هناك َكسرتونوفا، إدوارد تقديرات وفق للغاية.
العوالم هذه يف يشاركون شخص» مليون ٣٠ إىل ٢٠ بني يرتاوح قد الرقم هذا أن ظني]
الخيايل. العالم هذا يف أسبوعيٍّا ساعة ٢٠–٣٠ بني العادي «املستخدم يقيض االفرتاضية.3
تقديرات ووفق العالم.»4 هذا يف ممكنة لحظة كل فيقضون النشطون املستخدمون أما
٩٫٤ عددهم البالغ األشخاص هؤالء بني التواصل فرتة متوسط ضوء «يف املقاالت، إحدى
مليون ٢١٣ من أكثر يقضون االفرتاضية العوالم مرتادي أن املحتمل من شخص، ماليني

االفرتاضية.»5 عواملهم بناء يف أسبوع كل ساعة
يف هؤالء بعض ينخرط كبرية. بدرجة هناك الناس يفعلها التي األشياء تختلف
بهم الخاصة املجموعات إحدى داخل آخرين العبني مع يتواصلون بحيث األدوار؛ لعب
بغرض اآلخر البعض يجتمع كما ما، نهائي غرض لتحقيق والسلطة املكانة لتحقيق
بكتابتها) يقومون ذاتية وبسري يختارونها، وبصفات صورة، (يف يظهرون فهم الكالم،
ليس أخرى، (مرة يتجولون أو بعض، إىل بعُضهم رسائل ويكتبون افرتاضية، غرفة يف
يفعل اآلخرين. إىل ويتحدثون الفضاء أنحاء يف الحاالت) هذه مثل يف بسيًطا الغموض
يف ريك يتجول ذكر، كقطٍّ هو. يُرص كما ذكر، قط ، قطٍّ هيئة ًصا ُمتقمِّ ذلك ريك صديقي
يحبون َمن عىل العثور إىل ذلك وراء من ويهدف مهتم؛ هو من كل إىل ويتحدث الفضاء

بغلظة. فيعاملهم يحبونها ال ممن الباقون أما القطط،
منازلهم املثال، سبيل عىل البعض، يبني الكالم. مجرد من أكثر آخرون ويفعل
غري قطًعا يشرتون أو املواطنون يُمنح وقوانينه، يشغلونه الذي العالم وفق الخاصة.
عىل خاصة حياة يبنون كبريًا وقتًا هؤالء يقيض تطويرها. يتولون األرايض من رة مطوَّ
أنت نقيض بينما أوقاتهم؟ الناس هؤالء يضيِّع كيف مذهًال شيئًا (أليس األرايض. هذه
لسنا مستقبًال ونبني نملكها، ال رشكات لصالح نعمل أسبوعيٍّا ساعة سبعني حوايل وأنا
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حتى خاصة حيوات ويصنعون أشياء ويبنون هؤالء يصمم ثماره. سنجني أننا نضمن
طريق عن — منازل هؤالء يبني مشني!) يشء من له يا افرتاضية. حيوات كانت لو
معهم، للعيش لالنتقال أصدقاءهم يدعون أو عائالت ويبنون — بنائها ثم تصميمها
عجيبة، نباتات أو أشجاًرا يزرعون ربما بل أليفة، حيوانات يُربُّون أو هوايات ويمارسون

مارثا. زهور مثل
أو».6 أو و«إم دي» يو «إم عامَلْي عن جي أو إم إم فيديو ألعاب عالم نشأ لقد
فقط، النص عىل يعتمدان افرتاضيان عاملان لكنهما أيًضا، افرتاضيان العاملني هذين ِكال
ما ينقل فقط نص بل أو، أو إم عالم أو دي يو إم عالم يف جرافيك رسوم يوجد فال
بأفعال تقوم جعلها ثم أو أو إم عالم يف أشياء ابتكار يمكن املستخدمون. ويفعله يقوله
أفعال (تعترب كوسيط. فقط النص خالل من إال تتفاعل ال األشياء هذه لكن معينة،
تكون أن يمكن البسيطة األشياء حتى لكن عامة، بصورة للغاية بسيطة املستخدمني
قانون صفوف أحد ضمن دي يو إم لعالم تمثيل إعادة يف السنوات، إحدى يف مضحكة.
إن والتي بوزنر، جيه اسم عليها أطلق شخصية ببناء أحدهم قام اإللكرتوني، الفضاء
إي إف اسم عليها أُطلق شخصية هناك وكانت ال.» فعَّ غري «الوخز قائلة: تتمتم وخزتها
«عادل»، بكلمة وتفوَّهت إيسرتبروك إي إف وجود يف غرفة يف وقفت وإذا إيسرتبروك،
«عادل»، من بدًال ال» «فعَّ كلمة مستخدًما حرفيٍّا، قلَت ما إيسرتبروك إي إف سريدد

اًال».) فعَّ ليس «هذا تصري عادًال» ليس «هذا فعبارة وهكذا
بالنسبة النصوص عىل القائمة العوالم هذه مثل جاذبية فهم سهولة من الرغم وعىل
إىل بالنسبة ذاتها بالسهولة األمر فليس جيًدا، يكتبون َمن أو النصوص يعشقون َمن إىل
إزالة يتم جي أو إم إم فيديو ألعاب عالم يف لكن للنصوص. نفسه العشق لديهم ليس من
عالم رواية من رة مصوَّ نسخة هو جي أو إم إم فيديو ألعاب فعالم قليًال؛ الفارق هذا
يستطيع منزل بناء مثًال يمكن رحيله. بعد تبقى أشياء ببناء املرء يقوم حيث افرتايض؛
أشياء يرون دخولهم وبعد املنزل، إىل دعوتهم يمكن كما رؤيته، الطريق يف يسريون من
رؤية الزائرون يستطيع كما عاملك، تبني كيف يروا أن اآلخرون يستطيع ابتكارك. من
أو إم إم فيديو ألعاب عوالم أحد سمح إذا وهذا الواقعي، العالم قوانني تغيري يمكنك كيف
املبللة. األرض عىل الناس ويسقط» «ينزلق املثال، سبيل عىل الواقعي، العالم يف بذلك. جي
من «القانون» هذا يوجد ال ربما ببنائه، قمت الذي جي أو إم إم فيديو ألعاب عالم يف أما
عاملك. يف ويرقصون» «ينزلقون الناس املبللة األرض تجعل ربما املقابل يف بل األساس،
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الثانية» «الحياة مجتمع يف اليوم الفضاءات من النوع هذا عىل األمثلة أفضل يتمثل
يتواجدون الذي نفسه واملجتمع األشياء بابتكار الناس يقوم العالم، هذا يف االستثنائي.
مئات يقيضمبتكروها كما ابتكارها، بدقة (األفاتار) االفرتاضية الشخصيات وتتميز فيه،
بها يستمتع وبالفعل اآلخرون، يراها الفضاء هذا يف أشياء يبنون الساعات من اآلالف
عنها تصدر التي اآلالت يصنعون أو الشعر، يصففون أو املالبس، بعضهم يصنع البعض.
املبتكرون يتوىل الربمجة، لغة بها تسمح التي الخدمة أو اليشء كان ما وأيٍّا املوسيقى.
حتى الثانية الحياة عالم يف ساكن ١٠٠٠٠٠ من أكثر هناك ابتكاره. الثانية الحياة يف
وسط منطقة يف موجود خادم ٢٠٠٠ من يقرب ما يشغلون وهم الكتاب، هذا كتابة وقت
أجهزة لتشغيل فقط الكهرباء من كيلووات ٢٥٠ حوايل تستهلك فرانسيسكو سان مدينة

الطاقة. من منزًال ١٦٠ نحو استهالك يوازي ما وهو الكمبيوتر،
القتنائه دانك مارثا المت عندما — حديثهما يف ودانك. مارثا إىل أخرى مرة هنا نعود
جي أو إم إم فيديو ألعاب عالم يف إثارة األشياء أكثر عن كشفا — متأمًلا يموت كلبًا
لَم املوت؟ أثناء يعاني كلبًا تقتني («ملاذا مارثا مالحظة تصيبك أن يجب خاصة. بصورة
بالدهشة أذًى؟!») أي بتالتي تسبب لن ثم ومن املوت، عند باأللم يشعر ال كلبًا تقتني ال
عىل يقع ال اللوم أن شخص يعتقد أن عجيب أمر هو «كم نفسك: حدثتك ربما البالغة.
بشأن خيار دانك لدى كان العالم هذا يف لكن متأمًلا!» مات كلب عىل بل السامة، البتالت
أن «السم» شأن من كان إذا ما بشأن خياًرا ليس ربما كلبه، بها يموت التي الطريقة
خيار أيًضا دانك لدى كان «موته». عند الكلب «معاناة» بشأن خيار بل كلبًا، «يقتل»
فيديو ألعاب عالم يف «إحياؤه». يمكنه موته حالة ففي لذا الكلب؛ من نسخة صنع بشأن
الكود يحددها بل املمكنة، الخيارات هذه تمنح من هي اإللهية القوة ليست جي، أو إم إم
إم إم فيديو ألعاب عالم يجعل الذي — املعمار أو الربمجيات، أي — العالم لهذا املنظم
العالقة عىل تؤكد وهي منطقية، عبارة هي عندما» يحدث «ماذا عليه. هو ما عىل جي أو
الكود يف التحكم عىل كبرية قدرة نملك ال الواقعي، العالم يف الكود. خالل من تتجىل التي

ذلك. فنملك جي أو إم إم فيديو ألعاب عالم يف أما لحياتنا. املنظم
منطقيٍّا ا ردٍّ يل بدا بما دانك أجاب الكلب، عن قالته ما مارثا قالت عندما هنا، من
سامة البتالت تجعلني ال لَم أرضك؟ يف تكون ال عندما سامة زهورك تظل «ملاذا قائًال:
أرضك، يف تكون ال عندما أذًى تسبب ال تجعلينها ال ملاذا أرضك؟ عىل تكون عندما فقط

أريض؟» إىل الرياح تذروها عندما مثًال
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هذه بيع طريق عن رزقها تكسب مارثا كانت تنجح. لم لكنها طيبة، فكرة كانت
الفن هذا مزج بفكرة أيًضا قليلون) بل كثريين (ليسوا آخرون أُعجب السامة. النباتات
مارثا، أرض عىل إال سامة تكون ال نباتات ُصنع يتم أن معنًى ذا حالٍّ يكن لم لذا باملوت؛
أرضها. عىل األطوار غريبي من كبري عدد وجود يف تمانع ال نفسها مارثا كانت إذا إال

البتالت تجعلني ال ملاذا إذن، «حسنًا، قائًال: دانك اقرتح بأخرى. أوحت الفكرة لكن
بعيًدا الرياح ذرتها أو ُرسقت فإذا برشائها؟ قام من حوزة يف تكون عندما فقط سامة
للمشكلة حالٍّ ذلك أليس بسمها. تحتفظ النبات مالك حوزة يف ظلت إذا ولكن ُسمها، تفقد

كَلينا؟» تواجه التي
كان أيًضا. مارثا ساعدت بل فقط، دانك تساعد لم فهي للغاية؛ مبتكرة فكرة كانت
العالم ذلك يف واقعي عالم يف يعيشوا أن الناس (يريد بالرسقة.7 يسمح القائم الكود
استطاعت إذا ولكن للسوء.) فيها مكان ال جنة يف العيش يريدون ال فهم االفرتايض،
أيًضا «الرسقة» فستؤدي السم، زوال إىل الرسقة8 تؤدي بحيث قليًال الكود تغري أن مارثا
من مارثا تحققها التي األرباح حماية إىل سيؤدي التغيري هذا النبات. قيمة زوال إىل
الجارين كال فيه صار موقف عىل مثال هذا دانك. كالب ستحمي كما نباتاتها بيع خالل
بموجبه يفوز حل (أي أمثل باريتو إجراء االقتصاديون عليه يطلق ما وهو حاًال، أفضل

فقط. قليًال الكود تغيري سوى يتطلب يكن ولم آخر حل كأي حالٍّ كان الطرفان).
عىل تقدير) أقل (يف «الرسقة» تنطوي هنا. املسألة عليه تنطوي فيما لربهة فكِّر
عالقة سوى ليست جي أو إم إم فيديو ألعاب عالم يف «امللكية» لكن امللكية. يف تغيري
الكود تحدد أن أيًضا يجب اإللكرتوني. الفضاء أطر تضع التي الربمجيات تحددها
كعكة امتالك بني الواقعي، العالم يف كما الكود، يميِّز قد امللكية. عن ينشأ الذي الخاص
ولكن كعكتك، «تأكل» أن إمكانية يعني ما وهو الفارق، ذلك يمحو ربما أو وأكلها،
جي أو إم إم فيديو ألعاب عالم يف سحرية. بصورة مجدًدا الظهور تعاود «أكلها» بمجرد
حتى ذلك يكون أن دون فقط وسمكتني الخبز من أرغفة بأربعة جمهرة إطعام يمكن

معجزة.9
تلقائيٍّا تشتمل امللكية نجعل ال ملاذا ودانك؟ مارثا ملشكلة نفسه الحل نقرتح ال لم
أمكن إذا ميَّة؟ السُّ خاصية انعدام ملكية دون الحيازة تعني بينما ميَّة، السُّ خاصية عىل
تغيري خالل من ال ودانك، مارثا بني الرصاع تسوية فيمكن الطريقة، بهذه العالم تصور

كلية. الرصاع عىل للقضاء الطبيعة قوانني تغيري خالل من ولكن سلوكه، منهما أي
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كتابًا يجعله قد توٍّا سأقوله ما لكن القصري، غري الكتاب هذا بداية يف نزال ال
أثارته الذي السؤال حول الكتاب هذا يدور إليك). بالنسبة األقل (عىل بالفعل قصريًا
عن كتابًا هذا ليس ظاهريٍّا. البسيطة اإلجابة هذه جوانب وحول البسيطة، القصة هذه
هي ودانك مارثا قصة تعترب االفرتاضية. الشخصيات أو جي أو إم إم فيديو ألعاب عالم
الفضاء حول يدور الكتاب هذا افرتاضية. شخصيات يتضمن الذي واألخري األول املثال
اإللكرتوني» «الفضاء ويف «اإلنرتنت» عالم يف أنه يف األسايس افرتايض يتمثل اإللكرتوني.
الحل أثارها التي األسئلة سنواجه كما ودانك، مارثا واجهت التي نفسها األسئلة سنواجه
العالم، هذا بيئة التكنولوجيا تشكِّل اإللكرتوني» و«الفضاء «اإلنرتنت» ففي قدَّماه. الذي
من أكثر العالم هذا يف التفاعل عمليات عىل للسيطرة بكثري أوسع مجاًال لنا تكُفل كما
التفاعالت، صلب يف تدخل بحيث «تشفريها» أو املشكالت برمجة يمكن الواقعي. العالم
العالم يف الالعبون يرغب ال وبينما وجود. لها يكون ال بحيث «تشفريها» يمكن وباملثل
األهمية من الواقعي، العالم عن كثريًا االفرتاضية بالعوالم االبتعاد يف اآلن حتى االفرتايض
تثري التي اإلمكانية هذه إنها مختلفة. العوالم هذه جعل إمكانية إىل اإلشارة هنا بمكاٍن
الخالص فيه يمكن عالم يف العيش يعني ماذا الكتاب: هذا من القلب يف يقع الذي السؤال
أو حلها، تعلُّم من بدًال املشكالت من الخالص العالم هذا يف يجب ومتى املشكالت؟ من

فيها؟ املتسببني معاقبة
مشوقة أسئلة األسئلة هذه يجعل الذي هو جي أو إم إم فيديو ألعاب عالم ليس
جي أو إم إم فيديو ألعاب عالم خارج ستثار نفسها فاألسئلة القانونية، الناحية من
األسئلة إال هي ما العوالم هذه يف املطروحة األسئلة إن أو. أو وإم دي يو إم عوالم وخارج
بعضها اتصاًال أكثر حيواتنا صارت وكلما عامة. بصورة اإلنرتنت عالم يف املطروحة
اإلنرتنت شبكة عرب تنتقل حيواتنا تفاصيل من كثريًا أن بمعنى — غرابة) (وأكثر ببعض

إلحاًحا. أكثر ستصبح األسئلة هذه فإن —
إقناعك أستطيع لن أنني أعلم يجعلني ما كمحاٍم عميل خالل من تعلَّمت لكني
أتحدث املاضية عرشة االثنتي السنوات قضيُت (لقد ة املحاجَّ خالل من هذه بحجتي
بلغك إذا يُجدي)، ال وما يجدي ما األقل عىل أعلم يجعلني ما وهو املوضوع، هذا عن
أسلوبًا أتبُع لذا مقصدي؛ لك أوضح أن بد فال تفعل، لم وإذا طيب. أمر فهذا مقصدي
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مجموعة خالل من لهؤالء بالنسبة الدليل سيأتي الثاني. النوع من القراء مع مبارش غري
أخرى مرة وهذا قناعاتهم. حلحلة وإىل بمقصدي، تعريفهم إىل تهُدف التي القصص من

الفصل. هذا من الغرض هو
تستوطنها. التي العجيبة واألشياء األخرى القليلة بعضاألماكن بوصف أقوم دعوني

الحكَّام (2)

مواطنيها من كثريٌ كان لو حتى مواطنوها، يقامر أن — «بورال» ها َسمِّ — دولة تحب ال
لذا القانون؛ هو والقانون الشعب، صوَّت فقد الحاكم، هي الدولة ولكن املقامرة، يحبون

بورال. دولة يف قانونية غري املقامرة تُعترب
خطوط أو الهواتف خالل من املواطنني منازل الشبكة بلوغ ومع اإلنرتنت. جاء ثم
العظيم» «التطبيق هي اإلنرتنت عرب املقامرة أن بورال مواطني بعض يرى الكابالت،
عرب إليه الوصول يمكن كمبيوتر (جهاز «خادم» برتكيب املواطنني أحد يقوم القادم.
املواطن الدولة تخاطب الدولة. ذلك يعجب ال اإلنرتنت. عىل باملقامرة يسمح اإلنرتنت)

نعتقلك.» أو خادمك «أغلق قائلة:
عىل الخادم، إغالق عىل البورايل املواطن يوافق — مراوغة يف يُكْن لم إن — حكمة يف
عىل مساحة يؤجر بل املقامرة، عن التخيل يقرر ال لكنه بورال. دولة حدود داخل األقل
أخرى مرة متاحة املقامرة فيجعل الخادم يعمل البالد». خارج آمن «مالذ يف الخوادم أحد
نظًرا املسألة. جوهر هو هذا اإلنرتنت. خالل من بورال لشعب ومتوافرة الشبكة عىل
الخادم يوجد أين ا حقٍّ يهم ال ،(١٩٩٩ عام حوايل يف كان كما األقل (عىل اإلنرتنت لطبيعة
ال كما الجغرايف، املوقع عىل اإلنرتنت شبكة عىل الدخول يعتمد ال حيث الواقعي؛ العالم يف
أي املستخدم يعرف أن — املقامرين حذق درجة وفق وذلك — بالخادم االتصال يتطلب
عىل املستخدم دخول تعمية يمكن كما الواقعي، العالم يف الخادم يدير أو يملك عمن يشء
النهاية يف املستحيل من يجعل ما وهو يزورها، التي املواقع تجهيل خالل من اإلنرتنت

من. ومع و«أين» حدث «ماذا» معرفة
الخادم إزاحة من تُمكِّن ربما عويصة. مشكلة بورال لدولة العام النائب يواجه
النائب كان اإلنرتنت، شبكة قبل البالد. يف املقامرة من الحد يف ينجح لم لكنه الدولة، خارج
املقامرة، أماكن يديرون الذين أولئك األشخاص، من مجموعة معاقبة يستطيع العام
هؤالء اإلنرتنت شبكة جعلت فقد اآلن، أما املقامرة. أماكن يعدُّون الذين أولئك عن فضًال
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يدير َمن معرفة لعدم نظًرا عقابهم؛ الصعب من جعل األقل عىل أو عقاب، دون أحراًرا
شبكة عىل فبالدخول العام؛ النائب إىل بالنسبة العالم تغريَّ لقد يقامر. َمن أو الخادم

للتنظيم». «قابًال السلوك هذا فيه يعد لم عالم إىل املقامرون انتقل اإلنرتنت
للضوابط إخضاعه يمكن محدًدا سلوًكا أن ببساطة أعني للتنظيم» «قابًال وبتعبري
أي سيكون ما، وقت ويف ما، مكان ففي مطلًقا؛ وليس نسبي التعبري وهذا التنظيمية.
ادعائي يتمثل آخرين. ووقت مكان يف للتنظيم قابليته من أكثر للتنظيم قابًال سلوك
أو الشبكة، قبل منها هناك تنظيًما أقل املقامرة تجعل الشبكة أن يف ببساطة بورال بشأن
معمار ظل يف — القصة تفاصيل تداعي مع وضوًحا أكثر سيصبح بمعنى — األقل عىل
خارجها. منها الشبكة يف تنظيًما أقل الحياة تصبح األوىل، حالتها يف كانت كما الشبكة

جيك مجتمعات (3)

جيك وكان تصادف (لو أربور آن مدينة يف الحفالت إحدى يف جيك التقيت أنك لو
فإذا نسيته.10 قد تكون أن األرجح فمن أربور)، آن مدينة يف الحفالت إحدى يف موجوًدا
أحد اجتماعيٍّا، منبوذ آخر شخص هو ها قائًال: نفسك تحدث فلعلك نسيته، تكن لم
هذا يف الناس يهاب شخص باألحرى أو العالم، يهاب شخص ميشيجان، جامعة طالب

العالم.
الدوائر داخل األقل عىل أيًضا، مشهور ومؤلف مؤلف، هذا جيك أن تدرك لن لعلك
قصصه، يف الشخصيات إحدى هو بل مؤلًفا، فقط ليس جيك األمر، حقيقة يف تعرفه. التي
يف وهذا «الواقعية». الحياة يف شخصيته عن تماًما مختلفة قصصه يف شخصيته لكن
الواقعية» «الحياة بني الفارق بأن قناعتك عىل تزال ال وكنت قصصه قرأت إذا ما حال

معنًى. له الواقعية» غري و«الحياة
حول تدور قصًصا يكتب كان كما العنف، حول تدور قصًصا يكتب جيك كان
بالكراهية تمور قصصجيك كانت العنف. حول تدور كانت قصصه معظم لكن الجنس،
بل أيًضا، قتلها يجب لكن امرأة، تغتصب أن كافيًا يكن فلم — النساء كراهية خاصة —
كان مهما — ذلك كان املوت. حتى وتعذيبها إيالمها من بد ال إذ كافيًا؛ القتل يكن لم

جيك. فيها برع التي الكتابة أجناس أحد — مروًعا األمر
واحًدا جيك كان للعنف. امليل هذا إخفاء يف تماًما جيك نجح الواقعي، الفضاء يف
يف مساملته من الرغم وعىل واملساملني. املتميزين، وغري البارزين، غري الصبية ماليني من

41



اإللكرتوني للفضاء املنظِّم الكود

اإللكرتوني الفضاء يف كتاباته خالل من يسطره الذي األذى كان فقد الواقعي، الفضاء
أطلقت مجموعة أخبار ضمن «يوزنت» شبكة عىل تُنرش قصصه كانت للغاية. معروًفا

.alt.sex.stories مجموعة اسم نفسها عىل
إحدى يف الشخصية اإلعالنات عددنا إذا إال اللهم ذاتها، حد يف شبكة ليست يوزنت
ألحد ُمنتًجا يوزنت تعترب للعبارة، الضيق باملعنى شبكة. من جزءًا القومية الصحف
أخبار نقل بروتوكول عليها يطلق القواعد من مجموعة به يقصد والذي — الربوتوكوالت
الرسائل هذه تُنظَّم عليها. االطالع الجميع يستطيع التي الرسائل لتبادل — الشبكات
محددة؛ موضوعات ضمن بدورها تنتظم التي األخبار» «مجموعات تسمى مجموعات يف
تتعلق كثرية وموضوعات فنية، موضوعات املوضوعات من العظمى الغالبية تشمل حيث
األخبار مجموعات رسائل بعض تتضمن قد الجنس. بعضها يتناول فيما بالهوايات،

قصص. سوى ليست — جيك كرسائل — بعضها لكن أفالًما، أو صوًرا
فرتة خالل الرسائل مئات منها كل تحوي قد األخبار مجموعات من اآلالف هناك
الرسائل عىل يطلع أن يوزنت خادم عىل الدخول حق له شخص أي ويستطيع محددة،
باإلطالع إليها ينتمي التي األخبار مجموعة عىل املرشف يسمح التي الرسائل األقل عىل (أو
أن أو رسالة، يكتب أن الشبكة عىل الدخول حق له شخص أي يستطيع كما عليها)،
أو األسئلة الناس فيها يدون عامة نرشات لوحة تخيَّل بالفعل. مكتوبة رسالة عىل يجيب
تعليقاتها. أو تعليقاته وإضافة اللوحة قراءة شخص أي يستطيع مالحظاتهم. يكتبون
من (سالسل «الخيوط» مئات عىل منها كل تحتوي لوحة ١٥٠٠٠ وجود اآلن تخيَّل
اآلن تخيَّل مكان. كل يف يوزنت وجود يعني ما وهو تليها)، بما ترتبط منها كلٌّ املجادالت
منها كل تحتوي والتي — ١٥٠٠٠ إىل عددها يصل التي اللوحات هذه أن أخرى مرة
بكتابة قمت إذا العالم. عرب الكمبيوتر أجهزة ماليني عىل موجودة — الخيوط مئات عىل
يف املجموعة بهذه الخاصة اللوحة عىل موجودة فستجدها املجموعات، إحدى يف رسالة

يوزنت. هي هذه مكان. كل
حيث ألت.سكس.ستوريز؛ اسمها مجموعة يف رسائله ينرش جيك كان ذكرت، كما
هناك كانت البداية يف املجموعة. تحتلها التي الرتبة إىل االسم هذا يف «ألت» لفظة تشري
إىل كاستجابة «ألت» لفظة نشأت يوزنت.11 مجموعات فيها تنتظم أساسية رتُب سبع
من األساسية السبع املجموعات إىل مجموعات تضاف كانت حيث السبع؛ الرتب هذه
تضاف املقابل، يف املختلفة. املجموعات يف املشاركون بها يقوم تصويت عملية خالل
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وهو لها، املجموعات مرشيف اختيار عىل بناءً للرتب «ألت» تصنيف وفق املجموعات
خالف. محل ليست الشعبية هذه دامت ما املجموعة شعبية يحكمه الذي االختيار

مجموعة الطلب عىل بناء إجازتها يتم التي املجموعات هذه تشمل
فضاء أي مع الحال هو فكما هائلة. بشعبية تتمتع التي ألت.سكس.ستوريز
يطلبها قصص إنها أي — الفضاء هذا بمعايري «جيدة» تعترب القصص كانت إذا للكتابة،

معروفني. مؤلفوها ويصبح يتتبعونها اآلخرين فإن — هذا الفضاء مستخدمو دوًما
التي — قصصه كانت حيث للغاية؛ قيِّمة تعد جيك قصص كانت املعيار، هذا وفق
تلك كحال لالشمئزاز ومثرية ة فجَّ — واالغتصاب والتعذيب االختطاف حوادث حول تدور
طريقة يف يشبهونه ممن أقرانه وسط شهريًا جيك جعل ما وهو القصص، من النوعية
املفعول. وثابتة مستمرة مخدرة مادة يورد إذ لهؤالء؛ مورِّد بمنزلة جيك كان التفكري.
وكان عليهن، االعتداء يتم بريئات نساء عن القصص هذه سماع إىل بحاجة أولئك كان

لهم. مجاني مورد بمنزلة جيك
فقامت جيك، قصص إحدى موسكو يف ربيًعا عرش ستة ذات الفتيات إحدى قرأت
خريجي أحد دوفال، ريتشارد عىل بدوره بعرضها قام الذي أبيها عىل القصة بعرض
تحمل كانت القصة أن غضبه وأثار القصة، قراءته عند ريتشارد ُصدم ميشيجان. جامعة
وهي شاكيًا. بجامعته باالتصال ريتشارد قام .umich.edu وهو جامعته إىل يشري وسًما

الجد.12 محمل عىل الجامعة أخذتها التي الشكوى
إىل اقتيد ثم جيك، عىل بدورها القبض ألقت والتي بالرشطة، الجامعة اتصلت
خطًرا كونه عىل البعض استقر حيث جيك؛ فحص األطباء من كبري عدد توىل زنزانة.
كمبيوتر مصادرة بعد خاصة املحليون، املحققون دعمه الذي الرأي وهو املجتمع. يهدد
يخطط كان الكنديني املعجبني أحد وبني بينه متبادلة إلكرتونية رسائل واكتشاف جيك،
الفضاء يف بنرشها جيك قام والتي الواقعي، الفضاء يف القصص إحدى أحداث لتنفيذ
هناك يكن لم لكن املتبادلة، الرسائل محتوى هو ذلك كان تقدير، أقل عىل أو اإللكرتوني،
خيال، محض كله األمر كان جيك، رواية بحسب لهما. الحقيقية النية حول قاطع دليل

العكس. يثبت دليل ثمة يكن ولم
تهديدات. نرش يف دوره إىل تشري فيدرالية بتهم جيك إدانة تمت ذلك، من الرغم عىل
لدستور األول التعديل نرشها يحمي كلمات سوى ليست قصصه إن قائًال جيك دافع
وأُسقطت جيك، دفاع املحاكم إحدى أيدت الشهر، ونصف شهر وبعد املتحدة. الواليات
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قبل حياته سادت طاملا التي والغموض االنعزال حالة إىل بعدها جيك وعاد عنه،13 التهم
ذلك.

خالل من بيكر جيك كلمات حماية يجب كان إذا بما الحايل الوقت يف شخصيٍّا أعبأ ال
بأنه تصنيفه تم شخص نفسه، بيكر جيك عىل منصب اآلن اهتمامي فجلُّ الدستور،
اآلخر الجانب عىل شخصية لكنه الواقعي، الفضاء يف ظاهريٍّا األذى تسبب ال شخصية
كان جيك إن الناس قال هذه. العنف قصص تؤلف اإللكرتوني الفضاء يف طليقة حرة
الجامعة يف كراهيته عن يعربِّ لم فهو الواقعي؛ العالم يف «شجاًعا» يكن لم لكنه شجاًعا،
االفرتايض، العالم إىل تدريجيٍّا جيك تسلل لقد الجامعة. صحيفة يف أو أقرانه بني أو

بجالء. انحرافه ظهر هناك وفقط
ذلك من جيك كان اإللكرتوني. وبالفضاء به تتعلق ألسباب به قام بما جيك قام لقد
الجميع. وبرص سمع تحت ذلك يكون أن دون لكن العنف، قصص نرش يريد الذي النوع
الوقت يف ونارش مؤلف بمنزلة جيك كان حيث القدرة؛ هذه جيك اإللكرتوني الفضاء منح
عىل قراءتها لتتم ينرشها كان منها انتهائه وبمجرد القصص، يكتب جيك كان نفسه.
املحتملني ُقرَّائه عدد كان أيام. بضعة خالل العالم عرب كمبيوتر جهاز مليون ثالثني نحو
الرغم وعىل مجتمعة. مبيًعا أعىل هي التى عرشة الخمس الروايات قرَّاء ضعفي من أكثر
لقد عظيًما. عليها كان اإلقبال فإن تلك، قصصه وراء من ربًحا يحقق لم جيك أن من
الصعب من كان الذين الناس إىل فساده بث خاللها من يستطيع طريقة جيك اكتشف
لم اإلباحية «َهسلر» مجلة (حتى أخرى. أماكن يف القصص هذه مثل عىل العثور عليهم

القصص.) هذه مثل لتنرش تكن
كان فقد أعماله، نرش جيك خاللها من يستطيع أخرى طرق بالطبع هناك كانت
تكن لم لكن ذلك. من أسوأ هو ما إىل ربما أو «َهسلر»، مجلة إىل أعماله تقديم يستطيع
كانوا جيك فقرَّاء الُقرَّاء، من العدد هذا مثل جيك لتمنح الواقعي العالم يف مطبوعة أي

واملشارب. والثقافات والقارات الدول بني يتنوعون قرَّاء وهم باملاليني،
يمكن حيث الشبكة؛ يف الكامنة القوة خالل من ممكنًا النطاق هذا عىل النرش صار
الشبكة أفسحت مكان. أي يف شخص أي ليقرأها أعماله نرش مكان أي يف شخص ألي
حيث األهم؛ هو وهذا مسئولية. دون وربما بل تحرير، ودون غربلة دون للنرش املجال
تتم بحيث كتب ما نرش ثم ال، أو كتبه ما وتوقيع يريد، ما كتابة شخص أي يستطيع
مكان. كل يف الكلمات تنترش قليلة ساعات غضون ويف العالم، عرب األجهزة عىل قراءته
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وهو أال الواقعي؛ العالم يف التعبري حرية عىل القيود أكرب األمر واقع يف الشبكة أزالت
نفقة عىل النرش هناك الواقعي، الفضاء يف واملؤلف. النارش بني الفصل يف املتمثل القيد
من كبري عدد إىل للوصول به االستعانة األثرياء سوى يستطيع ال لكن الخاصة، املؤلف
التي النرش مساحات سوى لنا ر يوفِّ ال الواقعي الفضاء فإن لنا، بالنسبة أما القراء.

النارشون. إياها بمنحنا ل يتفضَّ
لنا، به يسمح الذي النرش لنطاق نظًرا مختلف اإللكرتوني الفضاء فإن هنا، من
خالل من جيك استطاع بها. يسمح التي النسبية الجهالة لحالة نظًرا أيًضا مختلف وهو
الفضاء إىل» «يذهب جيك يكن لم الواقعي. الفضاء قيود من الهروب اإللكرتوني الفضاء
كان عندما لكنه هذا، ليفعل أربور آن «يغادر» لم كما قصصه، يكتب كي اإللكرتوني
أربور. آن لعالم االجتماعية األعراف من بالهروب األخري له سمح اإللكرتوني الفضاء «يف»
التي والتفاهمات االجتماعية األعراف قيود ومن الواقعية، الحياة قيود من متحرًرا كان
هذا يف بالراحة يشعر يكن لم ربما جامعي. مجتمع يف عضًوا منه تجعل أن يف نجحت
ميشيجان جامعة عالم لكن اإلطالق، عىل سعادة األشخاص أكثر يكن لم وربما العالم،
حق الجامعة منحته عندما إال مضطربة، كشخصية الحياة مواصلة عن إبعاده يف نجح

تماًما. آخر شخًصا كان ففيها الشبكة، عىل الدخول
جيك، كشخصية شخصيات لظهور للغاية كثرية فرص توافرت اإلنرتنت نمو ومع
الواقعي. العالم يف اإلطالق عىل بها تقوم ال اإللكرتوني الفضاء يف بأشياء تقوم شخصيات
يمثِّل حيث أوتو»؛ ثفت «جراند عليها يطلق لعبة جي أو إم إم فيديو ألعاب عوالم يف
من للمحادثة الصادمة االستخدامات أكثر كانت ربما لكن جرائم. ارتكاب الالعبون
نيويورك لصحيفة فوفًقا االفرتايض. العالم يف البغاء األطفال ممارسة هي الفيديو خالل
البغاء ممارسة تتضمن ألعابًا فيها يمارسون الساعات مئات األطفال آالف يقيض تايمز،
غرفة يف «خصوصية» يف (فتاة) فتى (تجلس) يجلس حيث اإللكرتوني؛ الفضاء يف
(لها) له اشرتاها التي سايت آي كامريا (تستخدم) يستخدم (هي) وهو (نومها)، نومه
(منها) منه يطلب التي الجنسية األدوار (مؤديًة) مؤديًا الكريسماس، يف (والداها) والداه
فيما الجنسية، الجرعات من متعته عىل ذلك خالل من الجمهور يحصل أداءها. الجمهور
السلوك.14 هذا مثل عىل ترتتب التي النفسية اآلثار عن فضًال املال، عىل املؤدون يحصل
دون جيك تشبه التي الشخصيات من الطيف هذا ترى أن بمكان االستحالة من
العالم إىل الفاصل الخط َعَرب االفرتايض العالم من شيئًا أن يف ما لحظة عند التفكري
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سواء الواقعي، العالم عىل آثار له االفرتايض العالم أن يف التفكري األقل عىل أو الواقعي،
إىل االتهامات هت ُوجِّ عندما معهم.15 يعيشون من عىل أم فيه، يعيشون من عىل ذلك أكان
رصيحة كانت مهما كلماته أن إىل األول التعديل عن املدافعني من الكثريون ذهب جيك،
عن الكتابة بني فارق هناك الحال، بطبيعة الواقع. إىل تنتقل تكاد ال فإنها ومبارشة،
اغتصاب دور يؤدي ممثل بني فارق هناك مثلما تماًما االغتصاب، وممارسة االغتصاب
يف اجتيز ما خطٍّا ثمة أن عىل متفقون الجميع أن أرى وأنا فعًال. شخص اغتصاب وبني
أمٌّ تشعر لم فإذا جيك. كشخصية شخصيات يتضمن الذي النطاق هذا ضمن ما مكان
بمنزلة األمر نعترب لن نومه، حجرة يف االفرتايض البغاء ابنها ممارسة نتيجة بالصدمة
نص يف االبن وصف مجرد يقترصعىل هنا «البغاء» كان لو حتى التعبري، لحرية منارصة

املحادثات. يف يشاركون ممن اآلخرون عليه بها اعتدى التي للكيفية
االفرتاضية الحيوات يف مسموح هو ما بني فاصلة حدوًدا أرسم أن هنا أقصد ال
هذا أن إىل أشري أن هو األمر حقيقة يف أقصده فما مسموح، غري هو ما وبني املزدوجة
هذه من جزءًا أن من الرغم وعىل االزدواجية. هذه من املزيد بتحقيق يسمح الفضاء
كلمات»، «مجرد األحيان بعض يف وربما فقط»، «افرتاضيٍّا دوًما كونه يعدو ال االزدواجية
للتدخل. حكومات) أم آباء أكانوا (سواء الواقعي العالم منظمي لدى قوي باعث سيتواَفر
غري أو مريحة، غري أو مستحيلة، قبل من كانت حياة أساليب أمام املجال الشبكة تفتح
الحيوات عىل آثار االفرتاضية الحيوات هذه لبعض سيكون تقدير، أقل وعىل مألوفة.
من يعيشون من وحيوات اإللكرتوني، الفضاء يف يعيشون من حيوات االفرتاضية؛ غري

حولهم.

م تتشمَّ ديدان (4)

نظم إىل طريقها يف فتميض الشبكة، عىل بها القذف يتم حاسوبية شفرة هي «الدودة»
بربامج ترتبط ال ألنها «فريوًسا»؛ ليست وهي الكافية. بالحماية تتمتع ال التي األجهزة
كاتبُها. عليها يُميل ما ذ تُنفِّ إضافية بشفرة أشبه فهي تشغيلها، نظم مع وتتداخل أخرى
بأي القيام دون األجهزة أحد يف ساكنة تقبع قد إذ ضارة؛ غري الشفرات هذه تكون قد
الشفرة. كاتب يمليها أخرى أرضار إىل تؤدي أو امللفات فتُفسد ضارة تكون وربما يشء،
هو كاتبها أن تخيَّل البعض). عقول يف األقل (عىل خريًا لتصنع ُصممت دودة تخيَّل
القومي. األمن لوكالة تابعة وثيقة عن يبحث املكتب وأن الفيدرالية، التحقيقات مكتب
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عىل الحصول دون بحيازتها قانونًا مسموح وغري للغاية، رسية الوثيقة هذه أن تخيَّل
األقراص إىل زحفها مواصلة الشبكة عرب تنترش الدودة أن تخيَّل لذلك. الالزم الترصيح
أجهزة ألحد الصلب القرص إىل وصولها وبمجرد الوصول. تستطيع حيثما الصلبة
مكتب إىل رسالة ترسل الوثيقة وجدت فإن له، مسح بعمل تقوم فإنها الكمبيوتر،
أن تخيَّل وأخريًا، نفسها. تمحو فإنها تجدها لم وإن بذلك، تفيد الفيدرالية التحقيقات
الكمبيوتر. أجهزة عمليات مع «تداخل» حدوث دون ذلك بكل القيام تستطيع الدودة
القومي األمن وكالة وثيقة أن سوى رسائل أي ترسل لن فهي بوجودها؛ أحد يشعر لن

الصلب. القرص عىل كانت
سهل وهلة ألول يبدو صعب سؤال هذا دستوري؟ غري الدودة هذه استخدام هل
املواطنني. كمبيوتر أجهزة يف للبحث الحكومة بها أمرت مهمة يف ضالعة فالدودة اإلجابة.
عىل يحتوي الصلب القرص أن يف عادة) القانون يتطلب (كما معقول شك يوجد ال
الحكومة فيه تتلصص يدعمه شك ال م ُمعمَّ بحث فهذا الحكومة؛ عنها تبحث التي الوثيقة

للمواطنني. الخاصة الفضاءات عىل
ما يوجد ال — الدستور يف الرابع التعديل خاصة — الدستورية النظر وجهة من
كهذه؛ انتهاكات من للحد تاريخية خلفية ظل يف الرابع التعديل صيغ ذلك. من أسوأ هو
تخولهم عامة أذونًا الضباط منح عىل الثالث جورج وامللك الثاني جورج امللك دأب حيث
من للشك حاجة هناك تكن لم الجرائم.16 عىل دليل عن للبحث املنازل تفتيش سلطة
تم من بمقدرة يكن لم تفتيش أذون لديهم ألن ولكن املنازل، الضباط يقتحم أن أجل
الرئيس الهدف كان خاصة. ملكية عىل التعدي بتهمة الضباط مقاضاة منازلهم اقتحام
محددة فئة سوى التفتيش يزعج ال بحيث األقل؛ عىل الشك توافر هو الرابع التعديل من

معقولة.17 بصورة
يتمثل امللك؟ يمنحه الذي العام التفتيش إذن مثل الدودة بحث يعترب ا حقٍّ هل ولكن
كان التي العامة التفتيش أذون ضحايا عكس عىل أنه يف الحالتني بني الرئيس الفرق
الدودة بأن يدرون ال الكمبيوتر أجهزة مستخدمي فإن بشأنها، قلقني الدستور واضعو
باملمتلكات وتعبث املنازل تقتحم الرشطة كانت العام، التفتيش حالة يف أجهزتهم. تفتِّش
و(كما االقتحام، بعملية تقوم التي هي حاسوبية شفرة فإن الدودة، حالة يف أما الخاصة.
األكثر الفرق كان وربما فقط. واحد يشء «رؤية» سوى الشفرة هذه تستطيع ال أفرتض)
تسبب وال القليل، سوى تعرف ال الدودة فإن العام، التفتيش عكس عىل أنه هو أهمية
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تستطيع وال الخاصة، الرسائل قراءة تستطيع ال فالشفرة مهمتها؛ من االنتهاء بعد رضًرا
الربيء الشخص يخىش ال كما للمواطنني، العادية الحياة يف تتدخل وال األبواب، اقتحام

يشء. أي من
عليه، جورج امللك قوات تكن لم نحو عىل صامتة الدودة تبدو ذلك، إىل باإلضافة
تلقي ال وهي فقط، املذنب اكتشاف يتم بحيث مرئية؛ وغري كاملة بصورة تفتش فهي
ما كل الدقة وجه عىل تحدد فهي العاديني، املواطنني تزعج وال األبرياء، عىل باملسئولية

القانون. مظلة خارج هو
التفتيش الدودة سلوك يشبه املطروح. الدستوري السؤال من د يعقِّ الفارق هذا
التفتيش عملية تختلف املقابل، ويف بشك. مدعوم غري تفتيش كليهما إن حيث من العام
العادية، الحياة صفو تؤرِّق ال أنها يف تاريخيٍّا املعروف العام التفتيش عن الدودة حالة يف
التي الكالب مثل الدودة تصبح اإلطار، هذا يف القانوني. غري السلوك عن إال «تكشف» وال
أفضل. لكنها — أسباب18 إبداء دون دستوريٍّا مقبوًال وجودها يعترب والتي — تتشمم
بموعد دراية عىل الكمبيوتر مستخدمي الدودة تجعل ال تتشمم، التي الكالب عكس فعىل

خاص). وجه عىل قلق أي من املستخدم يشكو ال ثم (ومن البحث
يظن ما عىل السؤال هذا عىل اإلجابة تعتمد دستوري؟ إذن، الدودة، استخدام هل
املواطنني الرابع التعديل يحمي الرؤى، إحدى وفق يحميه. الرابع التعديل أن شخص كل
تلك أكانت سواء الشك، من أساس أي عىل تقوم ال التي الحكومية االنتهاكات ضد
املواطنني الرابع التعديل يحمي ثانية، رؤية ووفق ال. أم املواطنني تزعج االنتهاكات
شك وجود حال يف إال املواطنني حق يف باالنتهاكات يسمح وال املزعجة، االنتهاكات ضد
دافًعا كان الذي املرجعي املنظور يفرق ال عنها. الكشف سيتم محتملة تهمة يف معقول
ألن وذلك الحماية؛ من للغاية املختلفني النوعني هذين بني الرابع التعديل صياغة وراء
إذ أيًضا؛ التفرقة هذه مثل يف بالتفكري حتى تسمح تكن لم حينها املتاحة التكنولوجيا
أي وجود دون عام تفتيش إذن عىل الحصول — الفنية الناحية من — متاًحا يكن لم
الناحية من — حينها الدستور واضعو يفكر لم لذا ١٧٩١؛ عام يف الشك إلثبات مسئولية
أو للدستور عام تفتيش إذن مخالفة مدى يف تنظر دستورية رؤية صياغة يف — الفنية

الرابع. التعديل يعني ماذا لنقرر املطاف نهاية يف إلينا األمر يرجع ال.
كل يف تبحث ال الدودة أن تخيَّل األمام. إىل أخرى خطوة املثال هذا يف نميض دعنا
ليكن قضائي، إذن بشأنها صدر التي األجهزة يف تبحث لكنها يصادفها، كمبيوتر جهاز

48



اإللكرتوني الفضاء من ألغاز أربعة

دون الخاصة املمتلكات بتفتيش الخاصة اإلشكالية من التخلص تم هكذا تفتيش. إذن
تشرتط حيث القاعدة؛ هذه من ثانيًا جزءًا ثمة أن اآلن تخيَّل لكن معقول، شك وجود
أي يف التواجد من — قضائي إذن ظل يف — دودة أي تتمكن أن الشبكات بناء يف الحكومة
الستضافة مستعدة أجهزة إىل الكمبيوتر أجهزة تتحول أخرى، بعبارة كمبيوتر. جهاز

قضائي. إذن وفق فقط الدود نرش سيتم كان لو حتى الدود،
السؤال هذا أتناول اإلشكالية؟ بهذه يتعلق فيما دستورية معضالت أي هناك هل
هذه مالمح أهم عىل اآلن االهتمام سأركز لكني عرش، الحادي الفصل يف كبرية باستفاضة
بطريقة عنا بيانات بجمع للحكومة يسمح نظام عن نتحدث الحالتني، كلتا يف اإلشكالية.
صارت الربيئة. الضحية أو للحكومة بالنسبة سواء مكلفة غري بطريقة أي للغاية؛ الة فعَّ
والتي كهذه، بحث عمليات بإجراء تسمح التي التكنولوجيا خالل من ممكنة الكفاءة هذه
إذن، الحالتني، كلتا يف الخاصة. الحياة تنتهك مزعجة عملية دونها من ستصبح كانت
الحكومة سلطة تزداد هل إزعاج، دون البحث عىل القدرة تزداد عندما هو: السؤال يصري
يتساءل كما تشاؤًما، أكثر بصورة السؤال لنطرح أو أيًضا؟ تفتيش عمليات إجراء يف
كان إذا املتاحة؟» املراقبة وسائل كفاءة مع عكسيٍّا الحرية ترتبط «هل بويل: جيمس

بويل.19 تعبري حسب الكثري»، نخىش أن «فعلينا كذلك األمر
التكنولوجيات بروز يعترب وحسب. الحكومة عىل الحال بطبيعة السؤال يقترص ال
السمات إحدى للغاية فعالة بصورة ومعالجتها البيانات جمع عملية من تجعل التي
نحن ما يجعلنا ما معظم ثم ومن — به نقوم ما فمعظم الحديثة. للحياة املميزة
االتصال بيانات ل تُسجَّ هاتفية، اتصاالت تُجري فحني منازلنا؛ خارج ل يُسجَّ — عليه
مثل تُجري مرة وكم االتصال، مدة استغرقت وكم ومتى، به، باالتصال قمت من حول
وأين، متى، حول بيانات ل تُسجَّ االئتمانية بطاقاتك تستخدم وحني االتصاالت؛20 هذه
الرحلة، مسار الحكومة ل تسجِّ طائرة تستقل وحني حاجياتك؛ اشرتيت وممن وماذا،
إرهابيٍّا تكون أن املحتمل من كان إذا فيما للنظر عنك؛ وصفي تقرير يوضع وربما بل
السيارة لوحة رقم الكامريات ل تسجِّ لندن، شوارع يف سيارة تقود كنت وإذا ال.21 أم
أن يف شك ال ال. أم املرورية» االختناقات «رضيبة بسداد قمت قد كنت إذا مما للتأكد
متواريًا األشخاص أحد يجلس حيث — اإلرهاب مكافحة لوحدات الهوليوودية الصورة
لكنها صحيحة، غري صورة هي — آخر شخًصا يتتبع وهو املسافرين صاالت إحدى يف
لتتبع نُظم تخيُّل السهل من يكون لن ربما املنظور. املستقبل يف تماًما كذلك تصبح لن
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كميات تجمع تكنولوجيات تخيُّل بمكان السهولة من كان ربما لكن ذهبوا، أينما األفراد
سلطة لديهم من كل إىل البيانات هذه ر توفِّ ثم نفعله، يشء كل عن البيانات من هائلة
الفائدة لكن طفيًفا، الخاصة الحياة انتهاك سيكون الحالة، هذه يف عليها. الالزمة االطالع

هائلة. ستكون ذلك جراء املتحصلة
يف إذن، الرقمي، العرص يف والعامة الخاصة الحياة لرصد الطريقتني كلتا تشرتك
الشخص إزعاج دون — البحث أو — الرصد عىل القدرة زيادة وهي أال أساسية؛ سمة
هذا يف نفكر أن يجب هل نفسه: السؤال الطريقتني كلتا تطرح تفتيشه. يتم الذي
يكن لم عالم عىل الدستور واضعو إياها منحنا التي الحماية تطبيق يجب كيف التغيري؟

حتى؟ ليتصوروه الدستور واضعو

موضوعات (5)

الفضاء جوانب من جانب عىل نافذة يفتح منها كل موضوعات، أربعة قصص، أربع
إىل الكتاب هذا من تبقى فيما وأهُدف ييل. فيما محورية أهمية له سيكون اإللكرتوني
بخارطة الفصل هذا وسأُنهي األربعة، املوضوعات هذه تثريها التي القضايا مناقشة
هذا أبدأ الكتاب. من ييل فيما به تظهر الذي بالرتتيب لة مفصَّ األربعة للموضوعات

اثنني. رقم بالقصة الرتتيب

للتنظيم القابلية (1-5)

سلطاتها. نطاق يف السلوك تنظيم عىل الحكومة قدرة إىل للتنظيم» «القابلية تعبري يشري
عىل مواطنيها سلوك تنظيم عىل الحكومة قدرة ذلك يعني اإلنرتنت، عالم سياق ويف
القابلية حول قصة إذن، بورال، دولة قصة كانت الشبكة. عىل تواجدهم خالل األقل
بسبب للتنظيم القابلية عىل تطرأ التي التغيريات حول دقة، أكثر بصورة أو للتنظيم،
يسيطر أن بورال لدولة العام املدعي عىل السهل من كان اإلنرتنت، قبل االفرتايض. العالم
الخوادم انتقلت عندما — اإلنرتنت دخول بعد لكن البالد، داخل التجارية املقامرة عىل

بكثري. صعوبة أكثر التنظيم عملية صارت — بورال دولة خارج
أكثر ملوضوع فقط واحد مثال سوى القصة هذه تعترب ال املنظِّم، إىل بالنسبة
َمن (١) تعرف أن يجب جيدة، بصورة تنظيم عملية إجراء أجل فمن وعمومية. شموًال
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الطريقة بسبب املقابل، ويف يفعلون؟ ماذا و(٣) هم؟ أين و(٢) املعنيون؟ األشخاص
هناك تكن لم الحًقا)، التفصيل من بمزيد ذلك (وسأناقش اإلنرتنت تصميم بها تم التي
يفعلون؟ ماذا و(٣) هم؟ أين و(٢) املعنيون؟ األشخاص َمن (١) ملعرفة سهلة طريقة
للتنظيم الحياة تلك قابلية صارت اإلنرتنت، من) النسخة (هذه إىل الحياة انتقال مع لذا،
أقل فيه الحياة جعل يف — كان كما األقل عىل — الفضاء هذا معمار تسبب حيث أقل؛

للتنظيم. قابلية
نستطيع هل للتنظيم. القابلية موضوع األول الجزء من املتبقي الجزء يتناول
الذي اإللكرتوني الفضاء نموذج هو هذا هل للتنظيم؟ قابلية أكثر إلكرتوني فضاء ر تصوُّ

بعد؟ فيما سيسود

الكود طريق عن التنظيم (2-5)

كنا فإذا للتنظيم. القابلية عن السؤال هذا عىل لإلجابة خيًطا ودانك مارثا قصة تمنحنا
كان ما نجعل أي — جي أو إم إم فيديو ألعاب عالم يف الطبيعة قوانني تغيري نستطيع
نستطيع ال فلَم — ممكن غري قبًال ممكنًا كان ما نجعل أن أو ممكنًا، ممكن غري قبًال
أو لإلنرتنت عالم تخيُّل نستطيع ال لم اإللكرتوني؟ الفضاء يف للتنظيم القابلية تغيري
هذا بمثل اآلن يسمح الكود أن خاصة السلوك؛ عىل السيطرة فيه يمكن إلكرتوني فضاء

التحكم؟ من النوع
«خاضع عالم فهو جي؛ أو إم إم فيديو ألعاب عالم طبيعة هي تحديًدا فهذه
فيديو ألعاب عالم الكود ينظم خاص. بطابع يتميز التنظيم هذا كان وإن للتنظيم»
من وال — اجتماعية عقوبات أي خالل من ال املهمة، القواعد تُرىس حيث جي؛ أو إم إم
تتحدد ال فيه فالقواعد تحديًدا. الفضاء لهذا ذاته املعمار خالل من بل — الدولة خالل

الفضاء. هذا يحكم الذي الكود خالل من بل أسايس، ترشيع أي خالل من
ويف اإلنرتنت عالم يف للسلوك تنظيم هناك الكتاب: هذا يف الثاني املوضوع هو هذا
بالذكر وجدير الكود. خالل من فرًضا يُفرض التنظيم هذا لكن اإللكرتوني، الفضاء
تفرِّق الكود خالل من تفعيلها يتم التي التنظيم عمليات يف الفروق أن إىل اإلشارة
تتميز األماكن بعض ففي اإللكرتوني. والفضاء اإلنرتنت عالم يف املختلفة األماكن بني
هذه بني الفارق أما أكثر. تحكُّم هناك يكون أخرى أماكن ويف الكاملة، بالحرية الحياة

الكود. يف فارق هو أي التحكُّم؛ معماريات يف ببساطة يتمثل فارق فهو الفضاءات
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هذا يف أسايس طرح إىل إذن، نصل، والثاني األول املوضوعني بدمج قمنا وإذا
الذي الكود عىل تعتمد األول املوضوع يتناولها التي للتنظيم القابلية أن وهو أال الكتاب؛
الفضاء يف محددة أماكن يف معماريات بعض تعترب تفصيًال. الثاني املوضوع يتناوله
محددة أماكن يف املعماريات بعض تسمح كما غريها، من للتنظيم قابلية أكثر اإللكرتوني
من أكان سواء لذا غريها؛ من أكثر التحكم من مزيد بتحقيق أخرى االفرتايض العالم يف
— عامة بصورة اإلنرتنت عالم حتى أو — اإللكرتوني الفضاء من جزء تنظيم املمكن
اإللكرتوني؛ الفضاء من الجزء هذا يف الكود طبيعة عىل األساس يف يعتمد ذلك فإن ال؛ أم
ميتش يقول ومثلما فيه. السلوك يف التحكم املمكن من كان إذا فيما معماريته تؤثر حيث

الحاكمة.22 سياسته هو اإللكرتوني الفضاء معمار فإن كابور،
من للتنظيم قابلية أكثر املعماريات بعض كانت إذا أخرى: مسألة تتولد ذلك ومن
الحكومات ل ستفضِّ — غريها من أكرب تحكًما الحكومات تمنح بعضها كانت أي — غريها
عن سواء فعل، إىل بدوره التفضيل يُرتجم وسوف األخرى. عىل املعماريات بعض شك ال
تجعل التي املعماريات تغيري يمكن األمر، كان ما وأيٍّا أجلها. من أو الحكومات طريق
وملاذا، بذلك سيقوم من (أما له قابلية أكثر الفضاء لتجعل للتنظيم قابلية أقل الفضاء

الحًقا). سنناقشها مسألة فهي
القلقني لهؤالء تهديًدا األمر واقع يف للتنظيم القابلية حول الحقيقة هذه تعترب
يركنون ملن بالنسبة واقعة حقيقة ذاته الوقت يف وهي الحكومية، السلطات تنامي من
غريها، من أكثر الحكومية بالسيطرة املعماريات بعض تسمح الحكومية. السلطة إىل
تفضيل وينبغي مختلفة، صور يف الحكومية بالسيطرة أخرى معماريات تسمح كما

بصددها. نحن التي القيم مجموعة إىل بالنظر وذلك أخرى، عىل معماريات

كامن َلبٌس (3-5)

وظيفة تختلف للبحث، تكنولوجيا تمثل أنها من الرغم فعىل آخر. وجه الدودة لقصة
التفتيش عملية تصاحب الواقعي، العالم ففي الواقعي. العالم يف «التفتيش» عن الدودة
عملية فيها تتسبب قد التي القلق وحالة ذاتها، التفتيش عملية أعباء مثل كثرية تكاليف
حدوًدا التفتيش عملية أثناء االنتهاكات تجاوز حال يف القانوني واالنكشاف التفتيش،
وجود فال البحث، عملية عىل املرتتبة التكاليف جميع فتزيل الدودة أما محددة.23 قانونية
عن فضًال مرئية، غري (حرفيٍّا) البحث عملية تصبح كما لها، املصاحبة لألعباء حقيقي
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يثري وهذا فقط. قانوني غري هو عما إال تكشف ال ذاتها البحث تكنولوجيا برمجة أن
الدستور. إطار يف البحث من النوع هذا مثل فهم كيفية حول سؤاًال

واحد إىل تقود قد الدستور يكفلها التي الحماية إلجراءات فاحصة عامة نظرة إن
صيغ التي اإلنسانية الكرامة مع متماٍش غري أمًرا الدودة اخرتاق نرى فإما اتجاهني: من
أنها عىل الشخصية لألجهزة الدودة اخرتاق إىل ننظر أو كفالتها،24 بغرض الدستور
من أي تكون قد مقبوًال. الفعل هذا يصري بحيث اإلطالق، عىل انتهاك أي تمثل ال مسألة
كامن» «َلبس أسميه عما يكشف التغيري أن يعني ما وهو الصحيحة، هي اإلجابتني هاتني
(فال واضحة القاعدة كانت للدستور، األصيل السياق وفق األصلية. الدستورية القاعدة يف
كان التي القيمة عىل القاعدة تعتمد الحايل السياق يف لكن العامة)، التفتيش ألذون وجود
مختلفتني إجابتني بني ملتبًسا اآلن السؤال صار األول. املقام يف بحمايتها يُعنَى الدستور
لذا املرجعية؛ القيمة عىل بناء وذلك ممكنة، إجابة منهما كل تمثل حيث األقل)؛ (عىل

اإلجابتني. إحدى نختار أن اآلن علينا يجب
لكن علمي، خيال محض أنها تظن فقد الدودة، عن هذه بقصتي تقتنع لن ربما
مشابه لبٌس فيها يعكِّر الحاالت من به بأس ال عدًدا هناك بأن سأقنعك الكتاب بنهاية
سؤال عن إجابة أي دستورنا يقدم ال الحاالت، هذه من كثري يف الدستوري. ماضينا صفو
القرارات ضوء يف وذلك األقل، عىل ممكنتني إجابتني وجود بسبب الدودة استخدام كيفية

حاليٍّا. املتاحة التكنولوجيا إىل وبالنظر الدستور، واضعو اتخذها التي
فيه يرى عرص يف نعيش كنا فإذا معضلة. اللبس هذا يخلق لألمريكيني، بالنسبة
لم ربما سياقها، يف شافية إجابة ستقدم التي القيمة اختيار سلطة مخوَّل أنه القضاء
قراراتهم. خالل من الكامنة اللبس بفضحاالت القضاة سيقوم حيث مشكلة؛ هناك تكن
لكانوا الدستور لواضعي الفرصة أتيحت لو أنه رغم بعينه، اتجاًها القضاء يختار وقد

مختلًفا. طريًقا اختاروا
لفضحاالت القضاء لدى سبيل يوجد ال ثم ومن العرص، ذلك مثل يف نعيش ال لكننا
افرتايضمتشائم إن أخرى. مؤسسات عىل نعتمد لذلك نتيجة يجعلنا ما وهو هذه، اللبس
أساليبنا تتغري لم وإذا األخرى، املؤسسات هذه مثل نملك ال أننا يف ويتمثل للغاية؛

فأكثر. أكثر وضوًحا أقل اإللكرتوني الفضاء يف دستورنا سيصبح
كما وتكراًرا، مراًرا اللبس حاالت اإللكرتوني الفضاء علينا يطرح أن ذلك عىل يرتتب
نمتلك فنحن ا؛ ملحٍّ سؤاًال قدًما، نميض كي نسلكها السبل أي حول السؤال هذا سيجعل
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خالل من امللتبسة األسئلة معضالت حل من يمكننا ما الواقعي العالم يف األدوات من
سرتشدنا املطاف نهاية يف لكن — الوقت لبعض األقل عىل — االتجاهات أحد إىل توجيهنا
الحقيقيني. والزمان املكان ويف الواقعي، العالم يف ترشدنا مما أقل بصورة األدوات هذه
إىل مضطرين سنصبح به، نقوم وما األدوات هذه علينا تمليه ما بني الفجوة اتساع ومع

صواب. هو وما نريد ما نقرر أن وهو أال تماًما؛ نجيده ال شيئًا نفعل أن

متنافسة فضاءات (4-5)

آخر. إىل مكان من القواعد اختالف مع خاصة التنظيم؟ هذا سيجري َمن يد عىل لكن
بوالية أربور آن مدينة يف جيك عاش بيكر. جيك أثاره ا مهمٍّ موضوًعا ذلك كان
ظاهريٍّا يبدو وكان املدينة، يف االجتماعية لألعراف تخضع حياته وكانت ميشيجان،
بدت بل جيك، الفضاء ذلك سلطة حكمت لقد جيدة. بصورة األعراف هذه مع متكيًفا

يعرفه. كان من لكل بالنسبة وذلك حرصية، بصورة هو تحكمه كانت لو كما
األعراف أن إىل جزئيٍّا يعود وذلك اإللكرتوني، الفضاء يف جيك سلوك تغريَّ املقابل، يف
فعندما له. وقعت التي املشكلة إىل أدى ما وهو مختلفة، كانت االفرتايض العالم يف
بل األمر، حقيقة يف الواقعي العالم يرتك لم اإللكرتوني، الفضاء «إىل» جيك «ذهب»
مسكن يف غرفته يف يجلس جيك كان وبينما خاصة. بصورة أربور آن مدينة يرتك لم
عليه املتعارف باملعنى — األثري عرب االنتقال يستطيع كان ميشيجان، جامعة يف الطالب
التي واللياقة املدنية معايري تسود ال حيث مختلف عالم إىل — فقط الواقعي العالم يف
أعراف من للهروب الفرصة جيك اإللكرتوني الفضاء منح لقد غرفته. خارج العالم تحكم
فضاءً اإللكرتوني الفضاء خلق لقد آخر. مكان أعراف وفق والعيش أربور، آن مدينة
خالل من املتصارعني الفضاءين هذين بني لالختيار الفرصة وأعطاه لجيك، منافًسا

إغالقه. أو الكمبيوتر جهاز تشغيل
ال أمر فهذا الواقعي، العالم يف مشابهة إمكانات وجود عدم أقصد ال أخرى، مرة
يف تقع (مدينة نيوجرييس بوالية َهكنساك يف يعيش جيك ثمة أن شك فال فيه. مراء
مانهاتن، جنوبي إىل ليلة كل سيارته يقود والذي الضواحي)، قيم وتتبنى الوالية ضواحي
قواعد ليست القواعد تلك مانهاتن. جنوبي «قواعد» وفق ساعات لبضع هناك ويعيش
الذي جيك يعيش أربور، آن يف يعيش الذي جيك ومثل مختلفة. هناك فالحياة َهكنساك،
يف اختالف هناك وذاك هذا جيك حياتي بني لكن متنافسة، فضاءات يف َهكنساك يف يعيش
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يمثل أربور آن يف يعيش الذي جيك أن يف يتمثل وهو النوع، يف اختالف إىل يرقى الدرجة
يف يعيش الذي جيك يشكلها التي تلك من أكرب أربور آن ملدينة بالنسبة كبرية معضلة
املرتتبة واآلثار بكثري، ذلك من أكرب االختالفات تكون وربما لَهكنساك. بالنسبة َهكنساك

شموًال. أكثر عليها
األعراف ذات املجتمعات يف ضيق نحو عىل التفكري األحوال من حال بأي يجب ال
طيبًا شيئًا املقام هذا يف «الهروب» يكون قد جيك. إليها ينتقل قد التي املتنافسة
عن متعصبة صغرية مدينة يف مثيلٌّ مراهق يتخىل عندما هروبًا يعترب فهو سيئًا. أو
أمريكا شبكة عىل للمثليني محادثة غرفة خالل من املدينة لتلك االجتماعية األعراف
االجتماعية األعراف من األطفال عىل املعتدين أحد يهرب عندما هروب وهو الين،25 أون
تسمح االفرتاضية.26 الجنس ممارسة فضاءات أحد يف طفًال ويستدرج العادي، للمجتمع
مواقفنا أما الهروب. بعملية الحالتني كلتا يف نعرفه كما اإللكرتوني الفضاء معماريات
والثاني تحرًرا، األول الهروب أُسمي للغاية. مختلفة األمر واقع يف فهي مثال كل حيال
تحرًرا. املثالني يف آخرون يرى كما إجراًما املثالني يف يرون من هناك املقابل، ويف إجراًما.
الفضاءين َشغل فيه نستطيع عالم يف العيش تداعيات يف بل التسمية، يف املعضلة تتمثل ال
حول مختلفة قضائية والية ٢٥ إىل ينتمون شخًصا يقيض٥٠ عندما الوقت. نفس يف مًعا
تستضيفه الذي اإللكرتوني الثانية» «الحياة مجتمع ببناء فيها يقومون ساعة ألفي العالم
الواقعي للعالم القضائية الواليات تملكها ادعاءات فأي فرانسيسكو، سان يف خوادم
أي بل أهمية؟ أكثر والعرشين الخمسة املجتمعات هذه من وأي النشاط؟ ذلك مثل حيال

يسود؟ أن يجب الفضاءات

خارطة تضع كما الكتاب، هذا يف أناقشه يشء كل مالمح األربعة املوضوعات هذه ترسم
رؤية عىل اإللكرتوني الفضاء تنظيم يساعدنا الكتاب. هذا يقدمه أن أرغب الذي للفهم
«القابلية األول املوضوع خالصة هي وهذه التنظيم. صور كل تعمل كيف عن مهم يشء
من جديد بنوع التعريف يف اإللكرتوني الفضاء تنظيم فهم سيساعدنا كما للتنظيم».
املوضوع هو وهذا بعد. كاملة بصورة أهميته مدى ندرك ال الذي («الكود») املنظِّمني
األساسية القيم بعض سيجعل التنظيم من النوع وهذا الكود». طريق عن «التنظيم الثاني
اللبس وهذا الكامن»، «اللَّبس الثالث املوضوع إىل ننتقل هنا ومن ملتبسة، تقاليدنا يف
قرار إال هو ما القرار هذا لكن قراًرا. نتخذ أن — املتحدة الواليات أي — علينا سيحتم
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ستتمثل الختام، ويف متعددة. فضاءات اتخاذها عىل تتنافس عديدة قرارات ضمن واحد
هذا لطبع منها كل يسعى حيث املتنافسة»؛ «الفضاءات هذه تقييم يف الكربى املعضلة

املميز. القيمي بطابعه اإللكرتوني الفضاء
ت تغريَّ — البداية يف ذكرت كما — خلفيٍة ظل يف األربعة املوضوعات هذه أناقش
فكرتني هناك أن يبدو كان الكتاب، هذا كتبت عندما الكتاب. لهذا األوىل الطبعة منذ كثريًا
الشبكة، تنظيم مطلًقا تستطيع لن الحكومة أن أوًال: الشبكة؛ حول النقاش تتسوَّدان
تزال ال الحال، بطبيعة املواقف. تبدلت فقد الحايل الوقت يف أما طيب. يشء هذا أن وثانيًا:
يف غارق عالم يف لكن موجودٌة، الشبكة تنظيم تستطيع ال الحكومة بأن الشائعة الفكرة
والنرش، التأليف حقوق وقرصنة الهوية، ورسقات والفريوسات، املزعج، اإللكرتوني الربيد
الشبكة، جميعنا يحب التنظيم. عملية مناهضة عزم َفُرت لألطفال، الجنيس واالستغالل
الفضاء، هذا مثالب جميع إلزالة بعهدها الوفاء الحكومات إحدى استطاعت إذا لكن

رسور. بكل ذلك عىل أغلبنا سيوافق
مؤمنًا زلت فما تتغري. لم آرائي فإن تطورت، الشبكة إزاء املواقف أن من الرغم وعىل
عوامل عىل املرتتبة للعيان الواضحة اآلثار بأن أيًضا وأُوِمن الشبكة، تنظيم بإمكانية
أيًضا أُوِمن زلت ما الشبكة. تنظيم عىل كثريًا الحكومات قدرة من َستُزيد الجلية التأثري
املناسب؛ النحو عىل تم إذا التنظيم ضد فلسُت سيئًا، شيئًا ليس هذا أن املبدأ ناحية من
يف عنها. والدفاع األساسية الحريات بعض عىل للحفاظ رضوري التنظيم بأن أُوِمن حيث
تستطيع الذي الوقت يحني حتى أمامنا طويًال يزال ال الشوط بأن أُوِمن زلت ما املقابل،
يرجع السياق. هذا يف يجب كما التنظيم بعملية القيام الخصوص وجه عىل حكومتنا فيه
الطريقة تميِّز التي الفساد صورة ازدراء عىل مبني — الحكومات حيال عام شك إىل ذلك
عدم أساس عىل ويقوم الحكومات، حيال خاص شك وإىل — حكومتنا بها تعمل التي
الرقمي. العرص يف التنظيم عليها يكون أن يجب التي للطريقة كاملة بصورة إدراكها

إذ حائرين؛ البعض جعل يف سيستمر للرؤى الخاص املزيج هذا أن يف شك ال
يف الدرجة هذه إىل متشكًكا وأكون بالتنظيم أنفسهم، هؤالء يُحدِّث كما أُوِمن، كيف
املتناقضتني الرؤيتني هاتني أن إلدراك خصب خيال إىل يحتاج ال األمر لكن الحكومات؟
الطب، لنا يقدمها التي باإلمكانات نؤمن جميًعا أننا أدرك بينهما. التأليف يمكن ظاهريٍّا
يف الكثري أمامنا يزال ال بالعلقات. مرضاه يعالج «طبيب» تجاه موقفك مثًال، تخيَّل، لكن
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لئال يدفعنا للغاية وجيه سبب هناك املقابل، ويف أراه. ما هذا األقل، عىل أو السياق، هذا
الطبيب. هذا بمثل صلة أية لنا تكون

57





األول الجزء

التنظيم» «قابلية

هناك إن تقول أن يعني ماذا ولكن تنظيمه، يمكن ال اإللكرتوني الفضاء إن يقال
هذا يف املطروحة املسائل هي هذه ممكنًا؟ أمًرا التنظيم يجعل ماذا تنظيمه؟ يمكن شيئًا
هل يتغري؟ أن يمكن هل السبب، كان وأيٍّا فلَم؟ اإلنرتنت، تنظيم يمكن ال كان إذا الجزء.

وكيف؟ الكيان، هذا جماح كبح يمكن هل للتنظيم؟ قابل غري فضاء ترويض يمكن





الثالث الفصل

املفرتضة الكينونة – الفعلية الكينونة

عليه؟ يسري أن يجب الذي النحو عىل الحال يسري هل

سيادة يجعل الجغرافية بالحدود باًال يلقي ال إلكرتوني وسيط صعود إن
تماًما جديدة ظاهرة خلق خالل من العارمة، الفوىض من حالة يف القانون
السيطرة يمكن ال ظاهرة لكنها واضحة، قانونية لقواعد تُخضع أن إىل تحتاج

األرض. عىل قائم حايل فضاء أي خالل من ُمرضية بصورة عليها
بوست1 وديفيد جونسون ديفيد

األشياء هذه أبرز لعل الشبكة. إدارة بطريقة يتعلق فيما األشياء بعض تتغري ال
تقريبًا. صورها جميع يف الحوكمة مقاومة عىل الكامنة قدرتها هو

شتاينرت-ثريلِكلد2 توم

أن فهي اإللكرتوني، الفضاء عن الدائر الحديث عىل تهيمن مميزة عبارة ثمة كان إذا
هي «طبيعته» وأن حكمه»، يمكن «ال وأنه تنظيمه، يمكن ال مكان اإللكرتوني الفضاء
الحكومات أن أو اخرتاقه، يمكن ال اإللكرتوني الفضاء أن ذلك يعني ال التنظيم. مقاومة
سلطات سوى الحكومات تمتلك ال إلكرتوني فضاء هناك دام ما ولكن إغالقه، تستطيع ال
جوهره، يف اإللكرتوني. للفضاء األوىل النظرة كانت هكذا أو فيه، للتحكم للغاية محدودة

الالسيطرة. فضاء اإللكرتوني الفضاء يعترب
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يثري أن — األشياء كينونة الفطرة، الجوهر، — الطبيعة عن حديث بأي يُفرتض
كان فإذا الخصوص. وجه عىل السياق هذا ويف بل سياق، أي يف الشكوك أنواع جميع
مكان أي هناك كان وإذا اإللكرتوني. الفضاء فهو فيه، للطبيعة حكم ال مكان أي هناك
«جوهر» لفظة وراء الطنَّانة البالغة تُخفي املقابل، ويف اإللكرتوني. الفضاء فهو يُبنى
بأكثر املنطقية الحدسية قدراتنا تضلل حيث اإللكرتوني؛ الفضاء تميز التي البنائية هذه

ضارة. طريقة من
بمعنى املفرتضة»؛ الكينونة – الفعلية «الكينونة الشائعة املغالطة بصدد إذن نحن
قطًعا، هناك، عليها. يكون أن يفرتض التي واملاهية لليشء الفعلية املاهية بني الخلط
الكينونة هي ليست اإللكرتوني الفضاء «كينونة» لكن اإللكرتوني، للفضاء محددة كينونة
وحيد معمار يوجد ال كما للشبكة، وحيدة كينونة توجد وال عليها، يكون أن يجب التي
وطبيعة متنوعة، «الشبكة» اسم عليه نطلق ملا املمكنة فاملعماريات الشبكة. طبيعة يحدد

متنوعة. املعماريات هذه إطار يف الحياة
بطريقة له دراية ال فمعظمنا الخطأ، هذا مثل يف جميًعا نقع أن املستغرب من ليس
فنحن مختلفة. بها تكون أن يمكن التي بالطرق لنا دراية ال ثم ومن الشبكات، عمل
األشياء تكون أن يجب التي الكينونة هي األشياء عليها نجد التي الكينونة أن نفرتض
تحقيق التكنولوجيا تستطيع التي املختلفة الطرق يف للتفكري تدريبًا نتلق لم إذ عليها؛
يتلقاه الذي التدريب نوع هو هذا يعترب حيث مختلفة؛ طرق خالل من نفسها األهداف

كذلك. ليس ومعظمنا التكنولوجيا، محرتفو
أننا وهو أال الكتاب؛ هذا يف يشء كل عليه يقوم مشرتك وحيد رجاء املقابل يف هناك
تشكيله إعادة يمكن طيِّع يشء التكنولوجيا أن نرى كي يكفي ما نتعلم أن يجب جميًعا
كثريًا يعرفون ال ممن نحن نرتكبه أن يمكن خطأ ثمة كان وإذا مختلفة. بأشياء للقيام
أنها وليس ينبغي، مما أكثر بالفعل طيِّعة التكنولوجيا أن ر تصوُّ فهو التكنولوجيا، عن
التكنولوجيا تُصاغ أن — ونطالب بل — نتوقع أن يجب الكافية. بالدرجة طيِّعة غري
محرتفو يتحمل أن ويجب مهمة، قيم أنها نعتقد القيم من مجموعة أي عن تعربِّ بحيث

الرجاء. هذا تلبية يمكن ال ملاذا تفسري مسئولية التكنولوجيا
يمكن ال اإللكرتوني الفضاء بأن االدعاء يف هنا بها بدأت التي املغالطة تتمثل
تنظيم يعتمد التالية. الفصول ستبني كما هذه صورته يف خاطئ ادعاء وهو تنظيمه،
مسألة التنظيم عملية من لإلنرتنت األصيل املعمار جعل معماريته. عىل اإللكرتوني الفضاء

62



املفرتضة الكينونة – الفعلية الكينونة

يكفي ما الدالئل من هناك بل تغيريه، يمكن األصيل املعمار هذا أن عىل الصعوبة، غاية يف
املعمار وفق — ا حقٍّ اإللكرتوني الفضاء سيصبح بالفعل. يحدث ذلك أن ليثبت العالم يف
«طبيعة» كانت تنظيًما. البرش عرفها التي الفضاءات أكثر هو — سيتشكل أظنه الذي

التغيري. وشك عىل التي «الطبيعة» وهي للتنظيم، قابليتها عدم هي الشبكة
مختلفني. افرتاضيني مكانني بني التناقض رؤية من أوًال بد ال اآلخر، الجانب ولرؤية
مثلهما عىل العثور يمكن ال نوعان وهما مثاليني، نوعني اإللكرتونيان املكانان هذان يعترب
هذا يهدف التي املسألة عىل تأكيد سوى الحقيقة هذه تعترب ال الشبكة. عىل مكان أي يف
قابلية أكثر األخري هذا وأن آخر، إىل إنرتنت من ننتقل أننا وهي أال بيانها؛ إىل القسم

بكثري. للتنظيم
أو الشبكات ألنواع كتعريفات أقدِّمها وال فنية، تعريفات التالية التعريفات ليست
أكثر برؤية تسمح كافية عامة خطوًطا ألرسم للتوضيح؛ أعرضها بل التحكم، أنماط

شموًال.

شيكاجو مقابل يف هارفرد إلكرتونية: أماكن (1)

لكن الباحثني. هم استخدموه من أول وكان املتحدة، الواليات جامعات يف اإلنرتنت ولد
بعيًدا إليه الطالب اجتذب وقد الجامعية. بالحياة والدته ارتبطت الحياة، أشكال كأحد
الحلقات عن بعيًدا الكثرية اإلثارة عوامل أحد الشبكة كانت الواقعي. العالم يف الحياة عن
مرور مع أهميته ازدادت حيث التسعينيات؛ منتصف يف الجامعية األحرام يف الدراسية
يس جيه تايمز»، «نيويورك بجريدة السابقة الصحفية الكاتبة أشارت وكما الوقت.

اإللكرتوني: الفضاء عن األول كتابها يف هريتز،

«غري صباًحا. والنصف الرابعة إىل تشري أنها أرى الساعة إىل أتطلع عندما
لقد إلهي!» «يا فأصيح ساعتي، إىل الحائط ساعة من بنظري أتحول معقول!»
أشعر وال للغاية، رسيًعا الوقت مرَّ وقد الشاشة هذه أمام ساعات ست أمضيت
أشعر الواقع يف بالتعب. أشعر ال لكني وظمآنة، مشوشة أنا بالتعب. حتى
األرفف، من أخذتها التي املبعثرة الدراسية الكتب من كومة أدُس بالغة. بإثارة
مالحظاتي فيها دونت وأوراق تحديد، وأقالم ضوئيٍّا، بتصويرها قمت ومقاالت
السلم درجات أرتقي كاملجنونة أعدو ثم ظهري، خلف أحملها التي حقيبتي يف
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قبل ما ماء قطرات وسط الخارج يف نفيس ألجد األمن، بأفراد مارًة األسمنتية
… الفجر

التفكري يف أبدأ … لربهة أقف ثم جاف وآخر مبلل ممًىش التقاء عند أتوقف
طوال الهاتف، خطوط عرب بأرسه، العالم هذا حول يدوي الذي اليشء هذا يف
مارجريت، أو نارنيا، مثل إنه مرئي، غري وهو للغاية، قريب إنه والليل. النهار
مادية؛ صورة يف وجوده عدم عدا فيما بذاته قائم كامل عالم تريك»، «ستار أو

فيه. هم من لكل الجمعي الوعي يمثل إذ
مذهلة.3 بصورة عجيب يشء هذا

أخرى: بعبارة أو نفسها، بالطريقة الشبكة الجامعات جميع تتقبل لم املقابل، يف
مختلفة، القواعد كانت فقد متشابًها، جامعة كل منحته الذي الشبكة إىل الدخول يكن لم
مكانني من مثال ويحرضني مختلفة، جامعة كل بها سمحت التي الحريات كانت كما

بالغرض. تفي قد كثرية أمثلة أن الرغم عىل املعرفة حق أعرفهما كنت
اإلنرتنت شبكة عىل تدخل أن أردت إذا العرشين، القرن تسعينيات منتصف يف
اإليثرنت بوصالت الكمبيوتر جهاز توصيل سوى عليك كان ما شيكاجو، جامعة يف
عىل يحتوي كمبيوتر جهاز أي توصيل يمكن كان الجامعة.4 يف مكان كل يف املوجودة
باإلنرتنت الكمبيوتر جهاز يتصل الوصالت تركيب وبمجرد الوصالت. بهذه إيثرنت وصلة

رسوم. وال رقيب وال عوائق ال كاملة، بصورة
يف الشبكة خدمات عىل املرشف اتخذه قرار هو الكاملة الحرية هذه وراء السبب كان
الحقوق، لكلية السابق والعميد حينها يف الجامعة رئيس نائب ستون، جيفري الجامعة،
شبكتها، تصميم طور يف الجامعة كانت فعندما التعبري. حرية مجال يف بارز وأكاديمي
فأجاب املستخدمني، بني االتصال عملية تجهيل يجب كان إذا فيما ستون الفنيون سأل
الجامعة يف التعبري لحرية املنظمة القواعد بأن يقيض الذي املبدأ مرسيًا بنعم، ستون
حق عىل مؤكًدا الدستور، يف األول التعديل يحميها كما التعبري حرية تحمي أن يجب
التعديل ألن وذلك هويتهم؛ معرفة دون الشبكة عرب ببعض بعضهم االتصال يف الجميع
معمار نشأ السياسة تلك ومن الحكومة. مواجهة يف نفسه الحق يكفل الدستور من األول

شيكاجو. جامعة شبكة
إيثرنت وصلة يف الكمبيوتر جهاز أوصلت فإذا مختلفة؛ القواعد كانت هارفرد يف
جهاز توصيل تستطيع ولن الشبكة، إىل الدخول تستطيع لن بهارفرد الحقوق كلية يف
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من ًقا وُمتَحقَّ ومعتمًدا، ًصا، مرخَّ أي مسجًال؛ الكمبيوتر كان إذا إال بالشبكة الكمبيوتر
وبمجرد أجهزتهم، تسجيل يستطيعون من هم الجامعي املجتمع أعضاء فقط هويته.
الشبكة عىل التفاعالت جميع خالل من بعينه جهاز أي ومراقبة رصد يصبح تسجيلها،
يتم استخدام اتفاقية «توقيع» املستخدمني عىل يجب الشبكة إىل ولالنضمام واقًعا. أمًرا
أحاديث بإجراء يُسمح وال هذه. الشاملة الرصد عملية بممارسة رصاحة فيها اإلقرار
التحكم يتم حيث القواعد؛ ضد ذلك إن إذ الشبكة؛ هذه عىل أطرافها معروف غري لة ُمجهَّ
ما عىل بناء الشبكة عىل التفاعالت تتبع يتم كما هويتك، عىل بناء الشبكة إىل الدخول يف

به. تقوم
كثريًا يهمه ال مرشف وهو الشبكة، عىل املرشف قرار نتيجة أيًضا التصميم هذا جاء
جامعة يف املثال هو التحكم كان األول. التعديل كفله الذي النحو عىل الحريات حماية
هارفرد اختارت شيكاجو. جامعة يف املثال هي االستخدام حرية كانت فيما هارفرد
تكنولوجيات شيكاجو اختارت فيما ممكنًا، أمًرا التحكم عملية من جعلت تكنولوجيات

سهًال. أمًرا الشبكة استخدام حرية من جعلت
الوضوح، وبمنتهى أوًال، األقل: عىل مهمني جانبني يف الشبكتان هاتان تختلف
جامعة ففي مقصود. فارق وهذا منهما.5 كل تتبناها التي القيم يف الشبكتان تختلف
شبكة معماَر مختلفة قيٌم حددت فيما الشبكة، معمار األول التعديل قيم حددت شيكاجو

هارفرد. جامعة
يف فيه التحكم يتم الشبكة عىل الدخول ألن فنظًرا آخر؛ أمر يف الشبكتان تختلف
التفاعالت تقيص يمكن املستخدمني، هويات عىل التعرف يتم ثم ومن هارفرد، جامعة
يف فيه التحكم يتم ال بالشبكة االتصال ألن ونظًرا الشبكة. يف أصولها حتى املختلفة
التفاعالت تقيصِّ يمكن فال املستخدمني، هويات تحديد يمكن ال ثم ومن شيكاجو، جامعة
جامعة يف الشبكة عىل السلوكيات رصد أو متابعة عملية تُصبح وهكذا، أصولها. حتى
أكثر هارفرد جامعة شبكة تصري ثم ومن هارفرد، جامعة يف منها أصعب شيكاجو

شيكاجو. جامعة شبكة من عليها للسيطرة قابلية
قابًال منها كل يف املستخدمني سلوك تجعل التي الدرجة يف إذن الشبكات تتباين
الربمجيات نوع يف الفارق أي املستخدمة؛ الشفرة يف ببساطة الفرق ويتمثل للتنظيم.
قابلة شبكات الشفرات تخلق وبهذا بها، االتصال حق املستخدمني تمنح التي واألجهزة

التصميم. عملية من جزءًا للتنظيم القابلية تصبح هنا ومن مختلفة. بطرق للتنظيم
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معماريات من واسع طيف ضمن صغريين مثالني سوى الشبكتان هاتان تعترب ال
من مجموعة تحددها التي الشبكة تلك اإلنرتنت؛ الطيف: هذا طرف يف يقع الشبكات.
الهوية لتحديد تسجيل أي تتطلب ال والتي أحد، يحتكرها ال التي املفتوحة الربوتوكوالت
التقليدية الشبكات توجد اآلخر الطرف ويف واستخدامها، بها االتصال بغرض الشخصية
لهم ح مرصَّ هم ممن لهؤالء إال بها االتصال حق منح يتم ال والتي امُلحتََكرة، املغلقة
أخرى شبكات توجد وذاك هذا وبني حاكمة. هنا السيطرة عملية تعترب بذلك. مبارشة
إىل التحكم من طبقة تُضيف مختلطة شبكات فهي النموذجني؛ من عنارص بني تجمع
التحكم عنارص تضيف شبكات وهي فيه، التحكم يتم ال الذي اإلنرتنت من الجزء ذلك

السطح. عىل
بعض وجود مع — شيكاجو لجامعة األصلية الشبكة نموذج يقرتب وهكذا،
يف باإلنرتنت لالتصال السائد الوضع نموذج من — األخرية6 األعوام يف االختالفات
طرف عىل .٩٥ شبكة باسم الشبكة هذه نُسمِّ دعنا العرشين.7 القرن تسعينيات منتصف
إىل موجودة تزال وال اإلنرتنت نحو تزحف التي املغلقة الشبكات توجد ذلك من النقيض
نقدية دفعات عىل الحصول من تمكنك التي اآليل الرصاف ماكينات شبكة مثل اليوم،
ويف تبلييس. يف أنت بينما صباًحا الثانية الساعة يف كاليفورنيا يف املرصيف حسابك من
تضيف شبكات هارفرد؛ جامعة لشبكة املشابهة الشبكات توجد وذاك هذا بني املنتصف
تلك — «اإلنرتنت» طبيعة تحدد التي الربوتوكوالت مجموعة أعىل التحكم من طبقة
باستفاضة أصفها التي الربوتوكوالت وهي — بي» بي/آي يس «تي املسماة الربوتوكوالت
من طبقة إضافة هو هارفرد جامعة شبكة يف األساسية السمة ولعل الرابع. الفصل يف
بعد إال باإلنرتنت االتصال يمكن ال حيث هذه؛ اإلنرتنت بروتوكوالت مجموعة إىل التحكم

اإلضايف. التحكم من الطبقة هذه عرب املرور
لكن «اإلنرتنت»، مثل اتصال لشبكات أشكاًال جميعها الثالثة األشكال هذه تعترب
«قابل غري اإلنرتنت إن يقولون عندما وهو أال للعيان؛ واضًحا سؤاًال تثري بينها االختالفات
للتنظيم، قابلة غري شبكة عن يتحدثون كانوا وإذا يقصدون؟ شبكة فأي للتنظيم»،
غري تجعلها التي تصميمها يف الخاصة السمات هي ما للتنظيم؟ قابلة غري هي فلماذا

مختلفة؟ السمات هذه تكون أن يمكن وهل للتنظيم؟ قابلة
بمكان الصعوبة من تجعل والتي ،٩٥ شبكة لتصميم الثالث السمات هذه تدبر
يحب الذي املستخدم نظر وجهة من فيها. املستخدمني سلوك يف يتحكَّم أن املنظِّم عىل
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يف قيمة. أكثر الشبكة تجعل التي السمات ٩٥؛ شبكة «سمات» هي هذه تعترب الجهالة،
قدرة من تحد عورات «آفات»؛ إال السمات هذه تمثِّل ال املنظِّم، نظر وجهة من املقابل،
التي باملواد تتعلق أم باملستخدم تتعلق بيانات أكانت سواء البيانات، جمع عىل الشبكة

يستخدمها.
الذي الشخص ذلك هوية أي املستخدمني؛ عن املعلومات يف األوىل العورة تتمثل
جريدة يف املنشور الكرتوني الرسم يف ورد ما ذلك عىل مثال اإلنرتنت. يستخدم
ال اإلنرتنت، «عىل أحدهما: ويقول كمبيوتر جهاز أمام كلبان يجلس حيث «نيويوركر»؛
هويتك تحديد تتطلب ال اإلنرتنت بروتوكوالت ألن يعرف؛ أحد فال كلب.»8 أنك أحد يعرف
هويتك، تحديد يتطلب ال «اإلنرتنت» بروتوكول أن أخرى مرة فأؤكد أعيد استخدامه. قبل
ذلك حتى لكن ذلك، تتطلب قد هارفرد، جامعة شبكة مثل املحلية، املرور نقطة لكن
يف تكون محددة شبكة عىل التفاعالت وأحد األفراد أحد بني تربط التي املعلومات يجعل
اإلنرتنت. عىل تفاعالتك من جزءًا يعد ال ما وهو الشبكة، إىل الدخول خدمة مقدم حوزة
فيه املوجود املكان أي الجغرايف؛ املوضع عن املعلومات يف الثانية «العورة» تتمثل
فعىل الرابع، الفصل يف تفصيًال ذلك أتناول كما اإلنرتنت، يستخدم الذي الشخص ذلك
بصفة تكن لم العناوين هذه فإن عناوين، عىل بناء تقسيمه يتم اإلنرتنت أن من الرغم
فعندما لذا الواقعي؛ العالم يف محدد موضع أي عن تعربِّ ال منطقية عناوين سوى مبدئية
أعرف أنني املؤكد فمن اإلنرتنت، عرب بإرسالها أنت قمت البيانات من مجموعة أتلقى

الحقيقي. عنوانك أعرف لن لكنني البيانات، مجموعة منه تأتي الذي اإلنرتنت عنوان
التي البيانات هي ما أي االستخدام؛ عن املعلومات يف الثالثة «العورة» تتمثل وأخريًا،
خاصة تسمية نظم أي اإلنرتنت يتطلب ال تُستخدم؟ فيم الشبكة، هذه عرب إرسالها يتم
أن الحًقا، التفصيل من بمزيد سنرى كما أؤكد، أخرى مرة عربه. تُرسل التي للبيانات
البيانات نرش تضمن قاعدة توجد ال لكن األشياء، ببعض تنبئنا مستقرة أعراًفا هناك
املعنى، من سياق يف البيانات وحدات لوضع مثًال، قاعدة، توجد فال األعراف، هذه وفق
متطلبات أي توجد ال استخدامه. عىل قادًرا الكمبيوتر جهاز يجعل سياق يف األقل عىل
لها يكون أن بمعنى — تسميتها يتم البيانات «فحزم» البيانات، لتسمية ٩٥ شبكة يف

يشء. أي عيل الحزم هذه تحتوي أن يمكن ذلك خالف لكن — عنوان
من يمكن سهلة طريقة يوجد ال ألنه ببعض؛ بعضها ترتبط الثالث «العورات» هذه
طريقة توجد ال كما يفعل، ماذا وال يأتي، أين ومن أحدهم، يكون من معرفة خاللها
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ماذا يفعل من معرفة تستطع لم فإذا الشبكة. عىل املستخدمني سلوك لتنظيم سهلة
تفعل ال األقل، عىل أو ذلك، تفعل «ال سهولة: يف تقرر قواعد تفرض أن يمكنك فال وأين،

عليه. بالسيطرة تقوم ما يحدد تعرفه ال ما أخرى: بعبارة هنا.» هذا
عن اإلباحية منع يف ترغب بنسلفانيا والية إن لنقل أكثر: للتوضيح املثال هذا خذ
عىل يطَّلع أن بنسلفانيا يف طفل ألي يمكن «ال تقول: قاعدة تريس فهي ثم ومن األطفال،
أحدهم كان إذا ما (١) تعرف أن يجب الوالية فإن القاعدة، هذه ل تفعِّ حتى إباحية.» مواد
يبحث ماذا (٣) ماين)؟ والية أم بنسلفانيا والية من أهو (أي يأتي أين من (٢) ال، أم طفًال
جدوى ذات األمر حقيقة يف ٩٥ شبكة تكون لن مرزبان)؟ كعكة أو إباحية (مواد عنه
بنسلفانيا والية يف املحتوى عىل يطلع فمن القاعدة، هذه تفعيل عند لبنسلفانيا بالنسبة
يأتي، أين من أو بهويته يتعلق يشء أي عن الكشف إىل يحتاج لن ٩٥ شبكة خالل من
كل محتواها. عن املختلفة املواقع تكشف أن ٩٥ شبكة تصميم يف يشء أي يتطلب ال كما
املنظِّم؛ نظر وجهة فمن ثم ومن صعبة، التنظيم عملية تجعل املكتملة غري البيانات هذه

األصيل. الشبكة تصميم يف عورات إال هي ما املكتملة غري البيانات هذه كل فإن
يف املوجودة «اآلفات» محو بإمكانية توحي هارفرد جامعة شبكة فإن املقابل، يف
واملوضع الهوية (مثل للمستخدمني املميزة السمات معرفة تستطيع فالشبكة .٩٥ شبكة
البيانات هذه وضع يمكن حيث إرسالها؛ يتم التي البيانات طبيعة عن فضًال الجغرايف)،
االختيار يصبح ال أخرى: بعبارة عمله. بطريقة اإلرضار دون اإلنرتنت عىل طبقات يف
هارفرد شبكة تُقدِّم إذ مغلقة؛ ُمحتََكرة وشبكة اإلنرتنت بني أو إنرتنت، ال أو اإلنرتنت بني
أجل من الشبكة أعىل املسيطرة املعمار طبقات وضع يمكن حيث وسط؛ حل عىل مثاًال

سهلة.9 مسألة السيطرة عملية من يجعل ما وهو «العورات»، محو أو «تصحيح»
سبل عن قصة يف املبكر الفصل هذا يقدمه الذي للغاية، الصغري االدعاء، هو هذا
اإلنرتنت إىل إضافتها ويمكن ممكنة؛ السيطرة معمارية إن التشكُّل: يف اآلخذة السيطرة
وتعتمد جذريٍّا. الشبكة طبيعة من يغريِّ أن شأنه من ذلك فإن أُضيفت، وإذا نعرفه. الذي

أجله. من الشبكة نستخدم أن نريد ما عىل عدمها من املعماريات هذه إضافة
بسهولة، بداهته مدى املرء يدرك أمر فهو أهميته عىل ألنه صغري؛ ادعاء هذا إن أقول
كثري يف نراه ونحن مبتذل، هو بل وحسب، بديهيٍّا ليس وهو أصًال. يره لم لو حتى
بمنزلة الربيد مكتب كان صغريًا، كنُت فعندما الربيد: مكتب مثًال خذ السياقات. من
عىل الربيد مكتب وظيفة تقترص كانت حيث هويتي؛ عن الكشف دون الحر للتعبري جنة
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بمحتوى أو الربيد، مرسل بهوية الربيد مكتب يعبأ لم ،٩٥ شبكة فمثل الطرود. إرسال
خطاب، أي إرسال قبل للتسجيل مفروض رشط هناك يكن لم الطرد. أو الربيد ظرف
يف إليه الخطاب إعادة يتم عنوان هناك يكون بأن مفروض رشط أي هناك يكن لم كما
كنت فإن ذلك، إىل باإلضافة صحيًحا. العنوان ذلك يكون أن حتى أو وصوله، عدم حالة
حكوميٍّا امُلدعم املرفق هذا استخدام بمقدورك فكان بصماتك، ترك تجنُّب عىل حريًصا

تماًما. مجهولة رسائل إلرسال
فيمكن مختلفة، بطرق الربيد ملكتب حاكمة عامة أطر وضع يمكن الحال بطبيعة
عدم حالة يف إليه الخطاب إعادة يتم عنوان تقديم الخدمة تتطلب أن املثال سبيل عىل
بطاقة فحص طريق (عن العنوان ذلك صحة من التحقق الخدمة تتطلب وقد وصوله،
قبل تفتيش عملية إجراء الخدمة تتطلب وقد الطرد)، قبول قبل املثال سبيل عىل هويتك
الربيد مكتب عمل إجراءات يف التغيريات هذه كل تخلق معني. مظروف أو طرد إرسال
عندما الحكومة به تقوم ما وهو سهًال، أمًرا الربيد ورصد مراقبة عملية تصبح عامًلا
تقوم مهمة، املراقبة عملية صارت فإذا تريده. الذي النحو عىل الربيد خدمة تصمم
الحكومة فإن كذلك، املراقبة عملية تكن لم وإذا ذلك، يَسُهل حتى النظام بتغيري الحكومة
بإجراء قامت إن لكنها نظامها. يف تغيري أي دون (تقريبًا) هي كما الربيد خدمة ترتك
يف تغيريات يعكس ذلك فإن سهولة، أكثر املراقبة عملية تجعل حتى النظام يف تغيريات

الشبكة. تلك تصميم تحكم التي القيم
تتحول كي املصالح من يكفي ما هناك أن يف يتمثل الكتاب هذا األسايسيف االدعاء إن
لكن التعريف، األسايس طابعها شبكة إىل الجهالة األسايس طابعها شبكة من ٩٥ شبكة
شبكة من نتحول سيجعلنا ماذا ذلك. يحدث كيف يبني اآلن حتى قلته فيما يشء يوجد ال

للتنظيم؟ عالية قابلية لها للسيطرة شبكة إىل للتنظيم قابلة غري متحررة
هذا عىل اإلجابة وسأُقدِّم األول. الجزء من تبقى فيما نتناوله الذي السؤال هو هذا
تدخل عدم حال يف حتى أنه يف ادعائي يتمثل الرابع، الفصل ففي خطوتني. يف السؤال
الخامس، الفصل ويف للسيطرة. حاكم عام إطار إىل تتحول الشبكة سنرى فإننا الحكومة،
إىل االتجاهات تشري الحكومة. بها تتدخل أن يمكن التي للطريقة عامة صورة أرسم
الشبكة تكون ولن املثايل، الحر العالم تكون لن فهي للتنظيم، عالية بقابلية تتسم شبكة
طابع هو جوهرها شبكة ستكون بل ابنك)، أو ابنتك املحتمل من (أو أبوك عرفها التي

السيطرة.
جذريٍّا. اختالًفا السابق يف عليه كانت عما اإلنرتنت شبكة ستختلف أخرى، بعبارة
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سيطرتها نطاق خارج تضعه طبيعته أن يعرف فهو الدولة، الخفي الرجل يخىش ال
مدخًال الخفي الرجل قصة تعترب بالطبع). دائًما يحدث ما وهو بغباء، ترصف إذا (إال
ماذا أو يتواجد، أين أو أحدهم، يكون َمن معرفة تستطع لم إذا وهو: أال عام؛ درس إىل
وال له يحلو كما يترصف إنه التنظيمية. للضوابط سلوكه إخضاع تستطيع فلن يفعل؛

األمر. لتغيري الكثري فعل الدولة تستطيع
توجد لم مرئي. غري شخًصا كان مستخدم فكل األصيل، اإلنرتنت مع األمر هو هكذا
التي الحالة يف يفعل ماذا أو يكون، أين وال أحدهم، يكون من ملعرفة سهلة طريقة
لتنظيم آنذاك سهلة طريقة هناك تكن لم اإللكرتوني. للفضاء األصيل املعمار عليها كان

اإلنرتنت. يف السلوك
إىل مهمة لكنها صغرية، أخرى نقطة إضافة هو السابق الفصل من الهدف كان
يوجد ال السابق، يف عليه اإللكرتوني الفضاء كان عما النظر فبغض البديهية. الفكرة هذه
فطبيعته هللا، إرادة إىل اإلنرتنت «طبيعة» ترجع ال عليه. هو ما عىل يظل يجعله سبب أي
تصميم يمكن حيث مختلًفا؛ التصميم يكون وقد تصميمه. طريقة إىل ببساطة ترجع
تصميم أمكن وإذا يفعل. وماذا ومكانه، املستخدمني، أحد هوية عن للكشف الشبكة
قابل فضاء أكثر — الجزء هذا يف أدفع كما — الشبكة فستصري النحو، هذا عىل الشبكة

اإلنسان. عرفه للتنظيم
إىل — بالفعل وتدفعها بل — الشبكة تدفع قد التي التغيريات أصُف الفصل هذا يف
درجة بأقىص للتنظيم قابل فضاء إىل كانت، كما للتنظيم، قابلة غري كونها من االنتقال
وتنترش املستخدمون يطلبها تغيريات فهي التغيريات، هذه الحكومات تصنع ال ممكنة.
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هي بل ،«١٩٨٤» رواية بمؤامرات شبيهة مؤامرة نتاج ليست وهي التجارة، خالل من
محضة. وتجارية نفعية ألهداف ُصنعت تغيريات عىل ترتتب عواقب

إرساء إىل الحايل الوقت يف أهدف ال سيئًا. أو طيبًا شيئًا التغيريات هذه ذلك يجعل ال
إذا عما نسأل أن قبل وملاذا نميض أين إىل إدراك علينا يجب إذ الوصف؛ إىل بل قواعد،
نكونها. أن نريد التي الهوية هي هذه أن أو فيه، نكون أن نريد الذي املكان هو هذا كان
لضوابط خاضعة اإلباحية املواد كانت .١٩٩٥ يناير يف أملانيا يف اإلنرتنت مستقبل ُكتب
شبكة عرب معقوًال (قدًرا كمبيوسريف خدمة أتاحت بافاريا. والية يف شديدة تنظيمية
بافاريا، مواطني تخدم كمبيوسريف كانت مستخدميها. إىل اإلباحية املواد من) يوزنت
املحتوى من التخلص برضورة كمبيوسريف يف الخدمة مقدِّمي أمرت بافاريا والية لكن

للعقوبة. التعرض أو خوادمها من اإلباحي
فعله، يمكنهم يشء مقدروهم يف ليس بأن البداية يف كمبيوسريف مسئولو اعرتض
يؤرق لم العالم. يف مكان كل يف خادم كل من اإلباحي املحتوى من التخلص عدا فيما
يناير يف لذا كمبيوسريف؛ مسئويل مضاجع أقضَّ مثلما كثريًا األملانية الحكومة ذلك
مستخدمي جميع منع من وبدًال فني، تعديل عن كمبيوسريف أعلنت ،١٩٩٥ عام من
منها اشتكى التي يوزنت شبكة أخبار مجموعات إىل الدخول من كمبيوسريف خدمة
دولة كل يف املحتوى تصنيف من تمكنها تكنولوجيا كمبيوسريف ابتكرت البافاريون،

حدة.1 عىل
هوية تحديد يف تبدأ أن كمبيوسريف عىل كان التعديل، هذا تفعيل وبغرض
كمبيوسريف التكنولوجيا مكَّنت يفعلونه. ما يفعلون وأين يفعلون، وماذا املستخدمني،
مالمح ُرسمت التحوُّل هذا ومع يريدونها، كانوا التي املعلومات عىل الحصول من

نفسها. تكرار يف للتنظيم القابلية ملشكلة البديهية االستجابة وبدأت املستقبل،
املثال إىل استجابتها تشري لكن اإلنرتنت، هي الحال بطبيعة كمبيوسريف ليست
التي للطريقة العامة املالمح أرسم الفصل، هذا يف بعد. فيما اإلنرتنت حذوه سيحذو الذي

كمبيوسريف. مثل تماًما اإلنرتنت إدارة السياق) هذا يف األقل (عىل بها يتم أن يمكن
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وأين؟ ماذا؟ فعل «َمن» (1)

ولكي وأين؟» ماذا؟ فعل «من تعرف أن يجب التنظيم بعملية القيام الدولة تستطيع كي
عملية عمل كيفية يف مليٍّا نفكر أن يجب «َمن» عن للدولة الشبكة تكشف كيف نرى

خاصة. بصورة اإلنرتنت عىل عملها وكيفية عامة، بصورة الهوية» «تحديد

الواقعي الفضاء ق: والتحقُّ الهوية (1-1)

خذ املستخدمني، أحد هوية تحديد بغرض نستخدمها التي التكنولوجيات نفهم كي
«االعتماد». و(٣) ق» «التحقُّ و(٢) «الهوية»، (١) مألوفة: ِفَكر ثالث بني العالقة كمثال
أو لك، املميزة» «السمات أعني حيث تكون؟» «َمن ِمن أكثر هو ما «بالهوية» أعني
تشمل يشء). أو رشكة عن (أو عنك الصحيحة الحقائق جميع عمومية: أكثر بصورة
رخصتك ورقم التعليمية، وخلفيتك إقامتك، ومحل ونوعك، اسمك، املعنى بهذا الهوية
وما كوم، دوت أمازون موقع خالل من ومشرتياتك االجتماعي، ضمانك ورقم للقيادة،

وهكذا. محاميًا، كنت إذا
تُعرف الواقعي العالم يف التواصل. طريق عن السمات هذه عىل اآلخرون يتعرف
والطول البرشة ولون النوع مثل سمات تُعرف حيث تلقائية؛ بصورة السمات هذه بعض
يمكن فال األخرى املميزة السمات أما تلقائيٍّا. جيدة ابتسامتك كانت إذا وما والعمر،
مثل: آخر، شخص طريق عن أو خاللك، من عنها الكشف طريق عن إال عليها التعرف
ورقم املفضل، ولونك الثانوية، املدرسة يف عليها حصلت التي للدرجات الرتاكمي التقدير
نجحت كنت إذا وما كوم، دوت أمازون موقع من مشرتياتك وآخر االجتماعي، ضمانك

املحاماة. ممارسة اختبار اجتياز يف
املحاماة؟!») ممارسة اختبار اجتزت («هل تصديقها. مميزة سمة تأكيد يعني ال
حال يف تحقق» «عملية نمارس عامة، بصورة التحقق. من نوع عىل التصديق يعتمد بل
متزوج»، «أنا مثًال: لفتاة تقول ظاهره. يف ثابت ادعاء صحة من التأكد أردنا إذا ما
أنها تدعي مميزة سمة عن مثبتًا ادعاء األوىل العبارة تمثل الخاتم.» «أرني فتسألك:
يف األقل (عىل نتخيَّل أن نستطيع للتحقق. طلبًا الثانية العبارة وتعترب سماتك، إحدى
قسيمة أريتني هالَّ زواج! خاتم ليس هذا هذا؟! «ما التحقق: طلب عملية تواصل ملهاة)
يصبح عندما أو االدعاء، يف الثقة تتحقق عندما ما نقطة عند الطلب يتوقف الزواج.»

الغرابة. غاية يف أمًرا األسئلة من مزيد توجيه
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بعض من التحقق يتم إذ نسبيٍّا؛ تلقائية التحقق عملية تكون األحيان، بعض يف
إن تقول وحني أراِك، حني ذلك سأصدق امرأة، أنك زعمت فإذا تلقائيٍّا، املميزة السمات
الحال بطبيعة يمكن اللغة. بهذه معك أتحدث حني فسأصدقك معينة، لغة األم لغتك
سأتخذ ما، أمر من التحقق عىل تعتمد حياتي كانت إذا لذا الحالتني؛ كلتا يف خداعي
ألسباب لكن للعيان. واضًحا أمًرا ظاهريٍّا يبدو قد مما تماًما للتحقق إضافية خطوات
الحاجة دون السمات نقيِّم كيف نتعلم املميزة، السمات أنواع بمعظم يتعلق وفيما كثرية،

األشياء. عىل الحكم عىل الفردية قدرتنا من أكثر إىل
تقول قد تلقائيٍّا. منها التحقق يتم ال التي املميزة السمات بعض توجد املقابل، يف
محامي نقابة يف عضو إنك تقول وقد رخصتك، عن فتُسأل طريان رخصة عىل حاصل إنك
لوالدي، مفتوح قلب جراحة إلجراء مؤهل إنك تقول وقد شهادتك، عن فتُسأل كاليفورنيا
أن أخرى مرة أؤكد ادعائك. صحة يف واثًقا اآلخر الطرف تجعل التي األشياء عن فتُسأل
بال ثقتي تصبح ثم ومن انتحالها؛ يمكن ق» التحقُّ عملية من «تمكِّن التي األشياء هذه
أطمح الذي الثقة مستوى مع ق التحقُّ عملية اتِّساق عىل حريًصا كنت إذا لكنني محل،
بصورة األمور واقع مع معظمنا ويتكيف للغاية، عقالنية بصورة أترصف فإني إليه؛

التعقيد. شديدة ق تحقُّ عمليات إجراء إىل الحاجة دون معقولة
االعتماد، وثائق يف هذه التحقق عملية يف املستخدمة املهمة األدوات إحدى تتمثل
من الثقة) من معينة درجة (لبلوغ للتحقق قياسية وسيلة االعتماد» «وثائق ب وأعني
الهدف يتمثل حيث اعتماد؛ وثيقة القيادة رخصة تصبح املعنى وبهذا ما. ادعاء صحة
رخصة شكل عامة بصورة نعرف السائق. حالة من ق التحقُّ يف األمر حقيقة يف منها
معينة رخصة كانت إذا ما تحديد نستطيع بأننا بالثقة نشعر يجعلنا ما وهو القيادة،
منه الغرض يكون حيث املعنى؛ بهذا اعتماد وثيقة السفر جواز يعترب باملثل، سارية.
هوية السفر جواز يحدد كما جنسيته، من التثبت يتم الذي الشخص جنسية تحديد هو
نعرف أننا عىل أخرى مرة أؤكد منها. التحقق يمكن مميزة سمات طريق عن الشخص
يف املثبتة بالحقائق يتعلق فيما نسبيٍّا مرتفعة ثقة يمنحنا ما وهو االعتماد، هذا شكل

السفر. جواز
أكثر ثقة ليمنح بعضها يُصمم إذ غريها؛ من أفضل االعتماد وثائق بعض تبدو
غريها. من أكثر فعالة بصورة بالثقة شعوًرا الوثائق بعض تمنح وبالفعل غريها، من
نرغب الذي الثقة مستوى عىل بناء املتاحة االعتماد وثائق بني نختار األحوال جميع ويف
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تأتي البنوك، أحد يف اف رصَّ أنك تخيَّل ذلك؛ كل لتوضيح واضًحا مثاًال خذ بلوغه. يف
املبلغ سحب تريد وأنها ،٥٤٣٢٣١-٦٥٤ رقم الحساب مالكة أنها وتخربك إليك إحداهن

الحساب. يف كله املوجود
الذي باملعنى وذلك هويتها، حول ثابت بادعاء ألقت س) السيدة ها (َسمِّ املرأة هذه
يف اآلن مهمتك تتمثل .٥٤٣٢٣١-٦٥٤ رقم حساب مالكة إنها أي أوضحته؛ أن سبق
الكمبيوتر، جهاز من الحساب بيانات اسرتجاع يف فتبدأ االدعاء، هذا صحة من التحقق
التي التحقق عملية من التوثُّق يف رغبتك اآلن تصبح به. كثرية أموال وجود فتكشف
يف املذكور لالسم مطابًقا االسم فتجد اسمها، عن س السيدة تسأل كبرية. رغبة تجريها
من التحقق أشكال من شكلني عن س السيدة تسأل الثقة. بعض ذلك يمنحنك الحساب.
تسأل أكثر. ثقتك تزداد س. السيدة بيانات بياناتهما يف يطابقان أنهما فتجد الهوية،
أكثر ثقتك فتزداد متطابقني؛ التوقيعان يبدو أموال. سحب استمارة ع توقِّ أن س السيدة
كان إذا ا عمَّ تسأله مديرك. طريق عن ُفتح أنه الحساب بيانات يف تقرأ النهاية، يف فأكثر.
س. السيدة بالفعل هي الطاولة قبالة الواقفة السيدة وأن ذلك، فيؤكد س، السيدة يعرف

إليها. األموال تسليم يف كاملة بثقة اآلن تشعر
للمساعدة تكنولوجية تطبيقات استخدمت بالكامل العملية هذه خالل أنك الحظ
اسم بني الكمبيوتر يربط س. السيدة ادَّعتها التي املميزة السمات صحة من التحقق يف
الكمبيوتر يحتفظ باسم. صورة السفر جواز أو القيادة رخصة تربط حساب. ورقم

الثقة. مستوى من التكنولوجية التطبيقات هذه جميع تزيد توقيع. من بنسخة
الثقة. مستوى لزيادة أفضل تكنولوجية تطبيقات تخيُّل نستطيع أننا أيًضا الحظ
كافيًا ائتمان بطاقة امتالك كان وقت يف املثال، سبيل عىل االئتمان، بطاقات ابتُكرت
بطاقات لرسقة دافًعا حينها يف خلق املعمار هذا لكن استخدامها، جواز من للتحقق
تتطلب بطاقة، امتالك إىل باإلضافة مختلفة. فهي اآليل اف الرصَّ ماكينات أما االئتمان.
لكن املرسوقة. البطاقات قيمة من يقلل معمار وهذا مرور. كلمة اآليل الرصاف بطاقات
بها يحتفظون أو اآليل، الرصاف بطاقات عىل مرورهم كلمات يكتبون َمن املقابل يف هناك
من الرغم عىل تماًما ينته لم الرسقة خطر أن يعني ما وهو بطاقاتهم، مع محافظهم يف
أخرى تكنولوجية تطبيقات استخدام طريق عن أكثر الرسقة مخاطر تقليص إمكانية
تطبيقات مثل: البيولوجية، القياس تطبيقات بعض تزيد املثال، سبيل عىل للتحقق.
هو البطاقة حامل أن يف الثقة من العيون مسح تطبيقات أو األصابع، بصمات قراءة
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خاصة مخاطر خلق إىل ذاتها التطبيقات هذه تؤدي قد املقابل، (يف له. ح مرصَّ مستخدم
تسمح جديدة تكنولوجيا بالرشح يتناول مبيعات مسئول سمعُت املؤتمرات أحد يف بها.
اليد كانت إذا عما املؤتمر يف املشاركني أحد سأل اليد. بصمة خالل من الهوية بتحديد
بعد أجاب ثم املبيعات، مسئول وجه شحب التحقق. عملية تتم كي حية تكون أن يجب

ذلك».) أظن «ال برهة:
وخالل الواقعية، الحياة يف كلل دون هذه التحقق عمليات بإجراء األمر واقع يف نقوم
بعد عن التحقق عملية إجراء من األفضل االعتماد وصور التطبيقات تمكِّننا العملية هذه
املختلفة االعتماد صور تكن لم هدوءًا، أكثر زمن يف صغرية، مدينة يف أوسع. نطاق عىل
مرجعية يحمل وجهك وكان وجهك، قسمات خالل من معروًفا كنت حيث رضورية؛
مع املقابل، يف شخصيتك. طبيعة عن املحيط) املجتمع معرفتها يف يتشارك (مرجعية
لبناء أخرى تكنولوجية تطبيقات عىل االجتماعية املؤسسات تعتمد تنوًعا، الحياة ازدياد
أداة املختلفة االعتماد صور تصبح هنا ومن املهمة، الهوية ادعاءات حول الالزمة الثقة

التحقق. عملية لتأمني عنها غناء ال
الكثريين فإن أسوأ، أو أفضل التحقق تكنولوجيات تكون أن بني الخيار كان وإذا
أفضل حال يف سنصبح جميًعا أننا شك ال أفضل. التكنولوجيات هذه تصبح أن هم يهمُّ
التجارة تصبح وثقة. سهولة يف أنفسنا عن محددة حقائق من التحقق استطعنا إذا
التكنولوجيا تؤدي حيث األفضل؛ إىل التحقق تكنولوجيات تطور مع أفضل حال يف أيًضا
التكنولوجيا تمكنت وإذا أعمال. نشاط ألي نافعة غري تكلفة هو الذي االحتيال إىل السيئة
أكرب. الربح صار وربما أقل، تصبح األسعار فإن التكلفة، هذه من التخلص من األفضل
السهل من كان إذا األفضل. التحقق تكنولوجيات من الحكومات تستفيد وأخريًا،
الحد (مثل عليه بناء ترتتب التي القواعد تفعيل السهل من يصبح عمرك، من التحقق
وإذا التبغ)، تعاطي عىل املفروضة القيود أو الكحولية، املرشوبات لتناول للعمر األدنى
فعل َمن ترصد أن الحكومة عىل السهل من يصبح هويتك، من التحقق السهل من كان

ماذا.
للتحقق. محددة معماريات عىل الواقعي الفضاء يف للتنظيم الحياة قابلية تعتمد
يعرفون ألنهم ذلك أكان سواء ما، جريمة ارتكب َمن تحديد من العيان شهود تمكُّن إن
طوله البرشة أبيض ذكًرا «كان مثل ذاتية، تحقق سمات إىل يرجع لسبب أم الشخص،
وإذا الجريمة. بهذه يتعلق ما كل يف التنظيم عىل الدولة قدرة من يعزز إنما أقدام»، ستة
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الجريمة. معدالت فستزداد ذاكرة؛ بال العيان شهود كان أو مرئيني، غري املجرمون كان
املجرمني تتبع إمكانية إىل إضافة — تغيريها يصُعب األصابع بصمات أن حقيقة إن
فإن املقابل، ويف مجدًدا. هؤالء القبضعىل احتمال من تزيد — بواسطتها تلقائيٍّا املدانني
اإلجرام. ُمعتادي تتبع عىل الرشطة قدرة من يقلل متغرية ملموسة خاصية عىل االعتماد
عىل القبض فرص من تزيد مالكيها طريق عن مسجلة لوحات السيارات حمل حقيقة إن
ل تسجِّ نظم وجود ودون قيادة، رخص فدون هاربًا. وفر شخًصا صدم طائش سائق
يف بالسيارات. تتعلق التي الجرائم رصد بمكان الصعوبة من سيصبح السيارات، مالكي
التحقق تكنولوجيات تجعل — غريها كثرية أخرى حاالت يف بل — الحاالت هذه جميع

ممكنة. مسألة الحياة تلك تنظيم من الحقيقي العالم يف الحياة من
أن ذلك يعني وال مشرتك، واحد اهتمام إىل املنفصلة الثالثة االهتمامات هذه تشري
االهتمامات هذه إن نقول أن أو املشرتك، االهتمام هذا مع تلتقي للتحقق تكنولوجيا كل
املقابل، ويف فاعلية. أكثر بصورة تحقق بعمليات القيام لتيسري كافية وحدها ستصبح
عمليات إن االهتمامات. هذه تشري اتجاه أي إىل نرى أن نستطيع أننا االلتقاء هذا يعني

الجميع. تفيد أن يمكن األفضل التحقق

اإللكرتوني الفضاء والتحقق: الهوية (2-1)

النظرية، الناحية من والواقعي االفرتايض الفضاءين يف متماثلني والتحقق الهوية تعترب
التفاصيل أكثر نعرف أن يجب الفارق هذا نتبنيَّ وحتى األمر، واقع يف مختلفان لكنهما

الشبكة. بناء بها يتم التي للطريقة الفنية
يطلق التي الربوتوكوالت من مجموعة من اإلنرتنت شبكة تُبنى آنًفا، ذكرت كما
بي بي/آي يس تي بروتوكوالت مجموعة تضم بي». بي/آي يس «تي اسم جميًعا عليها
الشبكة.2 خالل» «من جهازين بني البيانات من حزم لتبادل بروتوكوالت جوهرها يف
ويقوم املثال)، سبيل عىل (ملف البيانات من باقة النظام يتلقى تبسيًطا، أكثر وبصورة
الذي والعنوان إليه، البيانات حزمة سُرتسل الذي العنوان يلصق ثم حزم، إىل بتجزئته
هكذا: تبدو وهي اإلنرتنت، بروتوكول عناوين باسم العناوين هذه تُسمى منه. سُرتسل
اإلنرتنت عرب البيانات ُحزم تُرسل عنونتها عملية من االنتهاء وبمجرد .١٢٨.٣٤.٣٥.٢٠٤
الطريق عىل راوتر) أو البيانات موجهات (تسمى أجهزة تتلقى املقصودة. وجهتها إىل
(تزداد خوارزمية ووفق املراد، العنوان فتفحص البيانات؛ حزم املقصودة الوجهة إىل
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يف البيانات حزم إليه ستنتقل تاٍل جهاز أي هذه البيانات موجهات تقرر تعقيًدا)،
االنطالق نقطة بني «قفزات» بعدة البيانات حزم من مجموعة تقوم قد القادمة. الخطوة
الشبكة، قوة وزيادة الشبكة، عرب البيانات نقل رسعة تزايد مع لكن النهاية، نقطة إىل

لحظية. كانت لو كما تبدو القفزات هذه فإن

أنا أنت

مجموعة أي تصاحب قد مميزة سمات هناك توٍّا، ذكرتها التي االصطالحات ووفق
من الحزم هذه تأتي ربما املثال، سبيل عىل الشبكة. عرب تنتقل التي البيانات حزم من
رئيس نائب كتبها الرسالة هذه أن يعني ما وهو جور، آل كتبها إلكرتوني بريد رسالة
كتبها العاملي، االحرتار بظاهرة واسع اطِّالع عىل رجل كتبها املتحدة، للواليات سابق
أمريكي، مواطن كتبها بالطول، يتسم رجل كتبها عمره، من الخمسني تخطى رجل
ُكتبت الرسالة هذه أن أيًضا تخيَّل وهكذا. األمريكي، الشيوخ بمجلس سابق عضو كتبها
حرارة درجة يف التحكم بشأن املفاوضات حول تدور وكانت أملانيا، يف جور آل كان بينما
هذه جميع عىل تحتوي املعلومات من الحزمة هذه بأن القول إذن، يمكن، األرض. كوكب

املميزة. السمات
آل إن نقول ربما الحقائق، هذه من أي صحة عىل ذاتها الرسالة تصدق ال املقابل، يف
للتأكد كافيًا وحده يعترب ال بي بي/آي يس تي بروتوكول لكن الرسالة، هذه أرسل جور
من أرسلها ربما لكنه أملانيا، يف جور آل كان بينما ُكتبت الرسالة تكون ربما ذلك. من
البيانات حزم أن النظام سيتبني بينما الحال، وبطبيعة واشنطن. يف موجود خادم خالل
تي بروتوكول خالل من تنتقل التي املعلومات فإن إلكرتوني، بريد رسالة من جزء هي
من الرسالة. هذه محتوى إىل يشري أن شأنه من يشء أي عىل تحتوي ال بي بي/آي يس
تم أين من وال البيانات، حزمة مرسل هوية من للتحقق وحده الربوتوكول يصلح ال هنا،
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بروتوكول عنوان هو الربوتوكول يؤكده ما غاية إن الحزمة. هذه محتوى وال إرسالها،
البيانات حزمة إرسال يتم آخر عنوان عن فضًال البيانات، حزمة تقصده الذي اإلنرتنت
رضورية. غري زائدة معلومات األخرى املعلومات هذه تعترب الشبكة، نظر وجهة من منه.
مهمة ترتك ثم البياناِت، الشبكُة تنقل اليقظة، أحالم تراوده الذي الربيد عامل ومثل

واملستقِبل. املرِسل الطرفني؛ اجتهاد إىل تفسريها
قراًرا يعكس هو بل اعتباًطا، هكذا اإلنرتنت تصميم يف املفرط التبسيط هذا يأت لم
االختالف. غاية املختلفة املهام من هائًال نطاًقا تؤدي شبكة لتصميم الطرق أفضل حول
يف واضعوها يعتقد الوظائف من معقدة مجموعة الشبكة داخل تُغرس أن من فبدًال
ذاتها؛ الشبكة حافة إىل التعقيد بهذا الشبكة فلسفة تدفع استخدام، أي عند رضورتها
وبذا قلبها. يف تضمينها من بدًال الشبكة، عىل استخدامها يجري التي التطبيقات إىل
هوية من التحقق الرضوري من كان إذا وهكذا، اإلمكان. قدر بسيًطا القلب هذا يظل
بنية خالل من ال بالشبكة يتصل تطبيق طريق عن ذلك يجري الشبكة، مستخدمي أحد
عن أيًضا هذا يجري محدد، محتًوى تشفري إىل حاجة هناك كانت وإذا ذاتها، الشبكة

ذاتها. الشبكة بنية خالل من ال بالشبكة يتصل تطبيق طريق
جريوم الشبكة: مهندسو وضعه الذي الشامل املبدأ هو هذا التصميم مبدأ كان
ويف اإلنرتنت. معمارية يف أساسيٍّا املبدأ هذا ظل ريد.3 وديفيد كالرك، وديفيد ُسلتزر،
بها تتمتع التي والنمو االبتكار صور جميع ظهور يف أهمية األسباب أكثر أحد كان رأيي،
والتحقق الهوية بإثبات يتعلق فيما عليه املرتتبة اآلثار تظل املقابل، يف اإلنرتنت. شبكة
بيت هذا يشبه وحدها. حاليٍّا املتاحة األساسية الربوتوكوالت ظل يف املنال بعيدة مسألة
كل من األصوات وتأتيك الظلمة، فتعم األضواء، تخُفت حيث الكرنفاالت؛ أحد يف املرح
نظام أن يف شك ال تتبينها. ال أماكن ومن تعرفهم، ال أناس خالل من لكن وصوب، حدب
األحوال من حال بأي يستطيع ال لكنه معها، يتفاعل كيانات بوجود يعرف اإلنرتنت
بيت هو وهذا — الواقعي العالم يف الجهالة تكون بينما الكيانات. هذه هوية عىل التعرف

. أسايسٌّ ُمعًطى االفرتايض العالم يف فإنها مقصودة، مسألة — القصيد
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للتنظيم القابلية والتحقق: الهوية (3-1)

تنظيم قابلية يف كبريًا فارًقا واإللكرتوني الواقعي الفضاءين معماريات تباين يُحِدث
يجعل اإللكرتوني الفضاء يف نسبيٍّا التحقق ذاتية الحقائق فغياب العاملني، كال يف السلوك
الخفي» «كالرجل جميًعا نسري أن استطعنا وإذا فيه. السلوك تنظيم بمكان الصعوبة من
إن اإللكرتوني. الفضاء يف هي كما للتنظيم القابلية عدم ستصبح الواقعي، الفضاء يف
تحقيق صعوبة األقل عىل (أو الواقعي الفضاء يف مرئيني غري نصبح أن عىل قدرتنا عدم

فيه. ناجحة التنظيم عملية أن يف مهم سبب هو ذلك)
املهذب» «غري املحتوى عىل األطفال اطِّالع عىل السيطرة ما دولة أرادت إذا هنا، من
تنبه قد ذلك. تحقيق يف كبرية جدوى ذا لإلنرتنت األصيل املعمار يكون لن اإلنرتنت، عىل
القائمني أن غري اإلباحية»، املواد يشاهدون األطفال تدع «بأال محددة مواقع عىل الدولة
بي بي/آي يس تي بروتوكوالت توفرها التي البيانات خالل من — يعرفون ال املوقع عىل
شخص أم طفل هو املوقع صفحة عىل يطلع الذي الكيان هذا كان إذا فيما — األقل عىل
إىل طفل دخل فإذا الواقعي. الفضاء يف الحال واقع عن تماًما يختلف ما وهو راشد،
طوًال، أكثر يبدو تجعله ودعامات شارب يف يًا ُمتَخفِّ إباحية مواد تبيع التي املحالت أحد
سمة طفًال» تكون «أن يف املميزة السمة تعترب بالفشل. ستبوء للتخفي تلك محاولته فإن
اإللكرتوني الفضاء يف لكن إخفائها. إمكانية توافرت لو حتى الواقعي الفضاء يف مثبتة
تكون أن (أي هويتك حول إخفاءها تريد قد التي الحقائق ألن للتخفي؛ حاجة توجد ال

حال. أي عىل مثبتة غري حقائق هي طفًال)
كما لكن لإلنرتنت، األسايس املعمار وفق األقل عىل صحيًحا سبق ما كل يعترب
ففيما بالرضورة؛ صحيًحا ذلك من أي يكون ال قد األخرية العرش السنوات أظهرت
يجعل بما األفراد بشأن الحقائق من للتحقق الفعالة التكنولوجيات غياب نقطة يخص
املعماريات من طبقات إضافة املمكن من صعوبة، أكثر مسألة السلوك تنظيم عملية من
بما مررنا لقد الة. فعَّ التحقق عملية جعل بغرض بي؛ بي/آي يس تي بروتوكول أعىل
التكنولوجيات. هذه تعمل كيف نرى يجعلنا ما لإلنرتنت؛ التاريخية الخربات من يكفي
االتجاه أن نرى يجعلنا ما اإلطار؛ هذا يف التاريخية الخربات من يكفي بما مررنا وقد
سنقوم كنا إذا فيما يتمثل وحيد سؤال يبقى وقفه. إىل سبيل ال التحقق من مزيد نحو

النظام. هذا يف نحتاجها التي واالستقاللية الخصوصية حماية وسائل ببناء
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الهوية إثبات معماريات (4-1)

العكس، عىل ال. أم مراقبًا سلوكهم كان إذا بما اإلنرتنت يستخدمون من معظم يشعر ال
املثال، سبيل عىل ويكيبيديا، موسوعة ترحب ال الجهالة. سيادة عىل باإلنرتنت الخربة تدل
محرك يفعل وال مقالة، عن بحثًا موقعها أزور عندما الري» مجدًدا، «مرحبا قائلة: بي
يلحظه ال سلوكهم أن ذلك واقع من املستخدمني معظم يرى أتوقع، كما ذلك. جوجل

أحد.
التكنولوجيات تكاثرت اإلنرتنت، نضوج ومع األمر، حقيقة يف خداعة. الظواهر لكن
يضمن ما الخطوات من تأخذ قد ملحوظة. بشدة الهويات وإحدى السلوك بني تربط التي
(مثلما خري بأعمال للقيام كثريون عليه يعتمد ما وهو الشبكة، عىل الجهالة تحقيق لك
(مثل رشيرة بأعمال أو بورما)، دولة يف اإلنسان حقوق مجال يف العاملني مع الحال هو
بعض ببذل مرهونًا الجهالة هذه مثل تحقيق يظل لكن اإلرهابية)، العمليات تنسيق
قبل نتخيلها نكن لم بطرق مراقبًا اإلنرتنت استخدام صار معظمنا، إىل بالنسبة الجهد.

ذلك.
األساسية الربوتوكوالت عن والناتجة الشبكة، عىل التفاعالت تتبع قابلية مثًال خذ
الشبكة عىل صفحة ملشاهدة طلبًا تُرسل مرة كل ففي بي؛ بي/آي يس تي لإلنرتنت
يف ستظهر والتي إليه، البيانات حزم إرسال سيتم الذي املكان معرفة الشبكة خادم يريد
يف — وجودك بمكان الشبكة خادم جهازك ن يلقِّ ثم ومن متصفحك، عىل صفحة صورة
اإلنرتنت بروتوكول عنوان عن الكشف خالل من — األقل عىل اإلنرتنت بروتوكوالت فضاء

بك. الخاص
بمكان أو بهويتك يتعلق يشء أي اإلنرتنت بروتوكول عنوان يكشف ال أسلفت، كما
التتبع. من معني بنوع املقابل يف يسمح الربوتوكول عنوان لكن الحقيقي، وجودك
لك تخصص اإلنرتنت لخدمات مزودة رشكة خالل من الشبكة عىل تدخل كنت إذا (١)
تتعلق التي بالبيانات تحتفظ الرشكة هذه كانت إذا و(٢) إنرتنت، بروتوكول عنوان

إليك. وصوًال تفاعالتك تتبع للغاية الجائز من يصبح الربوتوكول، عنوان بتسجيل
كيف؟

إىل الرشكة ستدفع متكربة امرأة أنها ترى أنت مديرتك. من غاضب أنك تخيَّل
هنا «تعلن» تعبري يعني ال ذلك. عن تعلن أن تقرر اإلحباطات، من شهور بعد اإلفالس.
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كتابة خالل من رأيك عن تعرب أن لكن صحفي، مؤتمر يف نظرك وجهة عن تعرب أن
الرشكة. عن تتحدث التي اإلنرتنت منتديات أحد يف تعليقات

خالل من عليك التعرف تم إذا جمة ملتاعب ستتعرض أنك اليقني علم تعلم
تحت حسابًا تفتح ربما املنتدى. يف «مجهوًال» تصبح كي خطوات تتخذ لذا انتقاداتك؛
حتى لكنها الالذع، تعليقك مديرتك ترى باألمان. تشعر يجعلك ما وهو مستعار، اسم
قمت عندما أدخلتها التي البيانات عن يكشف املنتدى مستضيف جعل يف نجحت لو
يف تعتقد، كما رسك، يزال وال زائف، حقيقته يف هو يشء كل فإن املنتدى، يف بالتسجيل

مأمن.
اسم يوفرها قد التي الهوية إثبات وسيلة إىل فباإلضافة صحيح؛ غري هذا لكن
إذن يعرف فهو اإلنرتنت، عىل موجوًدا املنتدى كان فإذا ال، أو تستخدمه الذي املستخدم
اإلنرتنت بروتوكول عنوان خالل ومن تعليقك، عربه كتبت الذي اإلنرتنت بروتوكول عنوان
خدمات تقديم رشكة تحديد ببساطة يمكن تعليقك، بكتابة فيه قمت الذي والوقت هذا،
اسم نظام عن عكسية «بحث بعملية باالستعانة وذلك العنوان، لك خصصت التي اإلنرتنت
بالنسبة بمكاٍن النسبية السهولة من أصبح متزايدة، بصورة الحال هو وكما مجال».4
الذي الحساب بيانات عن للكشف سجالتها فحص اإلنرتنت خدمات تقديم رشكات إىل
اإلنرتنت خدمات تقديم رشكة تستطيع لذا محدد؛ وقت يف إنرتنت بروتوكول استخدم
الذي اإلنرتنت بروتوكول عنوان استخدم الذي حسابك عن الكشف ذلك) منها طلب (إذا
أن أنصحك لكني تنكر، أن تستطيع ما قدر حاول مديرتك. عن الذع نقد خالله من ُكتب
يف وقعت بك. أمسكوا لقد كلب!»). أنك أحد يعرف ال اإلنرتنت، («عىل الحال. يف تتوقف

أسريًا. رصت ال، أو كلبًا كنت سواء الشبكة. رشك
وال القومي األمن وكالة تخطيط من ذلك يكن لم ممكنًا؟ األمر هذا جعل الذي ما
ملعمار ثانويٍّا منتًجا األمر حقيقة يف حدث ما يعترب مايكروسوفت. ابتدعتها اسرتاتيجية
إىل الدخول نظري رسوًما تتلقى التي اإلنرتنت خدمات تقديم رشكات ومعمار اإلنرتنت
رشكات تشرتط كما إنرتنت، بروتوكول عنوان عىل الشبكة تتعرف أن يجب الشبكة.
بروتوكول عنوان تخصيص قبل هوية إثبات مستندات تقديم اإلنرتنت خدمات تقديم
فمن اإلنرتنت، خدمات تقديم رشكة لسجالت وجود هناك دام وما العمالء. ألحد إنرتنت
هويتك عن الكشف يتم أال أردت إذا األمر، خالصة الشبكة. عىل تفاعالت أي تتبع املمكن

ا! عامٍّ هاتًفا فاستخدم
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عام بداية يف املهمة التساؤالت بعض اإلنرتنت شبكة عىل للتتبع القابلية هذه أثارت
بالكشف حكومي طلب لرفض وسعها يف ما كل ستبذل أنها جوجل أعلنت حيث ٢٠٠٦؛
بتلبية التزمتا قد وياهو إن إس إم (كانت للمستخدمني. البحث نتائج من عينة مليون عن
للذود الحكومة تجريه كانت تحقيق من جزءًا الطلب هذا كان نفسه.) الحكومي الطلب
من الرغم وعىل اإلباحي. للمحتوى التعرض من األطفال بمنع ينادي قانون مرشوع عن
أي يف عنها الكشف يتم التي البيانات استخدام بعدم تعهًدا يتضمن كان الطلب هذا أن
كانت التي البيانات وفق اإلنرتنت. مستخدمي مجتمع قلق ذلك أثار فقد أخرى، أغراض
إمكانية — املبدأ ناحية من األقل عىل — الحكومي الطلب أظهر جوجل، بها تحتفظ
إنرتنت بروتوكول عناوين إىل قانونية مخالفات عىل تنطوي التي البحث عمليات تتبع
بروتوكول عنوان كان إذا املثال، سبيل عىل لألفراد). جوجل حسابات إىل (ومنها محددة
من أجريتها التي البحث نتائج بجميع جوجل تحتفظ ثابتًا، عنوانًا عملك يف اإلنرتنت
تزال ال هل إرهابيٍّا، لست أنك اآلن لنفرتض بالقلق؟ تشعر ذلك يجعلك هل عملك. محل

بالقلق؟ تشعر
عملية منها تجعل ال لكنها التتبع، عملية من اإلنرتنت بروتوكول عنوان معرفة تُيرسِّ
بل (عادة)، طويلة لفرتة بالبيانات اإلنرتنت خدمات تقديم رشكات تحتفظ فال كاملة؛
دخلت وإذا اإلطالق. عىل إنرتنت بروتوكول عنوان تسجيل ببيانات بعضها تحتفظ ال
ر يوفِّ تتبُّعك. إمكانية يف تعتقد يجعلك ما يوجد ال اإلنرتنت مقاهي أحد يف اإلنرتنت

الجهالة. بعض األقل عىل إذن اإلنرتنت
التكنولوجيا هو اإلنرتنت بروتوكول عنوان خالل من التتبع يعترب ال املقابل، يف
تكنولوجيا فهناك اإلنرتنت، إىل إضافتها تم التي الهوية إثبات يف املستخدمة الوحيدة
قيمة أكثر مكانًا الشبكة بغرضجعل عرصالشبكة باكورة يف ابتُكرت انتشاًرا أكثر أخرى
.cookies أو التصفح» «سجالت باسم املعروفة التكنولوجيا وهي وعمالئها، للتجارة

ببساطة يسمح حينها الربوتوكول كان األوىل للمرة العاملية الشبكة نُرشت عندما
إم تي (إتش اللغة هذه خاصة. برمجة بلغة املصاغ املحتوى عىل باالطالع للمستخدمني
تغيري عملية من لت سهَّ كما أخرى، صفحات إىل الوصول بمكاٍن السهولة من جعلت إل)

املثال). سبيل عىل مائل، أو عريض أسود بخط (كتابته املحتوى شكل
أجهزة عىل املواقع تَعرُّف هو الربوتوكول يمكِّنه لم الذي الوحيد اليشء أن عىل
طلبًا الخوادم أحد يتلقى فعندما الحالة»؛ «عديم الربوتوكول كان زارتها. التي الكمبيوتر
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قبل الطلب مقدِّم حالة عن مطلًقا شيئًا الخادم يعرف ال الصفحات، أحد إىل لالنتقال
نفسه.5 الطلب تقديم

أن يجب ملاذا للشبكة. العظيمة الخصائص أحد ذلك يبدو الخصوصية، منظور من
حاجة ال محدد؟ محتوى عىل لالطالع املوقع هذا زيارة أردُت إذا عيلَّ موقع أي يتعرف
املكتبات أن لو تخيَّل الشبكة. تصفح أثناء الجهالة قيمة ترى حتى مجرًما تكون ألن
معدودة. لثواٍن ذلك كان لو حتى املكتبة، يف كتابًا فتحت مرة كل يف ببياناتك احتفظت
منه، التخلص يجب عيبًا «الخاصية» هذه تعد التجارة، نظر وجهة من املقابل، يف
تعدو ال إذ عنك، يشء كل تعرف أن بالرضورة تريد التجارية املواقع ألن ذلك وليس
كوم، دوت أمازون موقع زرت أنك َهب بحت. نفعي إجراء من أكثر حقيقتها يف املسألة
٢٠ اآلن يوجد ممتع) يشء فهو ذلك، (جرب كتبي أحدث من نسخة ٢٠ رشاء وقررت
رمز عىل ضغطت إذا الصفحة، من الخروج بعد التسوق». «عربة يف الكتاب من نسخة
تصميم أن إىل ذلك يرجع ملاذا؟ خالية. عربة سوى تجد لن الكتب، لرشاء التسوق عربة
برشاء لتوِّه قام الذي الكيان وبني بينك للربط سهلة طريقة به توجد لم األصل يف الشبكة
كما الشبكة، تصميم يف يكن لم حيث الشبكة؛ خادم نَسيَك أخرى، بعبارة كتابًا. ٢٠
فإن هنا، ومن أخرى. إىل صفحة من انتقالك أثناء تتذكرك يجعلها ما البداية، يف كانت

التجارة. يف كبري نفع ذات تكن لم البداية يف تصميمها تم كما الشبكة
هو الشبكة عليه كانت الذي التصميم يعترب ال وتكراًرا، مراًرا ذكرت ومثلما
برسعة التفكري للشبكة التحتية البنية ينشئون كانوا َمن أعاد هنا، ومن األمثل. التصميم
تكنولوجيا كانت التجارية. العمليات تيسري بغرض الشبكة «تحسني» ل طريقة يف
يجعل بروتوكول بابتكار نتسكيب قامت ،١٩٩٤ عام ويف الحل. هي التصفح» «سجالت
بالخادم. اتصالك عند جهازك يف البيانات من جزءًا الشبكة خادم يودع أن املمكن من
انتقالك عند عليك يتعرف الخادم — التصفح» «سجل — البيانات من الجزء هذا يجعل
يسمح أن يمكن ما حيال املخاوف من الكثري هناك الحال بطبيعة أخرى. صفحة إىل
ال بالخصوصية. املتعلق الفصل يف سنتناوله ما وهو ذلك، خالف التصفح سجل به
املسألة تتعلق بل التكنولوجيا، هذه عن تنتج قد التي املخاطر يف هنا القصيد بيت يكمن
تغيري أي يسمح األول. املقام يف اإلمكانية هذه تصميم وكيفية ذلك، حدوث بإمكانية
برصد للمواقع الحايل الوقت يف والخادم املستخدم بتفاعالت املتعلق الربوتوكول يف بسيط

يزورونها. َمن ومتابعة
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الطريق أن صحيح الهوية. من التحقق طريق عىل صغرية خطوة سوى هذه وما
يف (بعد). أنت جهازك يعترب ال الطريق. عىل حال أي عىل خطوة لكنها طويًال، يزال ال
الذي نفسه الجهاز هو هذا أن من بالتحقق للكمبيوتر التصفح سجالت تسمح املقابل،
بُنيت التي التكنولوجيا بهذه منوط كله األمر فإن وهكذا، برهة. منذ املواقع أحد زار
هو الجهاز هذا أن «معرفة» حاليٍّا الخوادم تستطيع البداية. يف الشبكة يف التجارة عليها
هو مما الكثري بناء يمكن املعرفة هذه عىل وبناءً قبًال، هنا يوجد كان الذي نفسه الجهاز

عظيمة. قيمة ذو
باملعنى للتتبع تكنولوجيا سوى التصفح سجالت ليست أخرى، مرة وأكرر أعيد
كمبيوتر جهاز أي تتبع بمكان السهولة من التصفح سجالت تجعل إذ للعبارة؛ الحريف
املستخدم. عن معلومات أي بالرضورة تكشف ال تتبُّع عملية وهي الشبكة، صفحات عرب
خالية، غرفة يف مصدرها إىل الواقعي العالم يف حلوى كعكة فتات آثار تتبع يمكن مثلما
خروج حتى األوىل للمرة موقع زيارة منذ الفأرة» «آثار تتبع الشبكة خادم يستطيع

املستخدم. عن بالرضورة يشء يُكَشف ال الحالتني، كلتا يف منه. املستخدم
البيانات طريق عن باملستخدم يتعلق مهم يشء عن يُكَشف األحيان بعض يف لكن
الكشف منك وُطلب موقًعا، تزور أنك تخيَّل املثال، سبيل عىل آخر. مكان يف املخزنة
يف تثق أنت مسابقة. لدخول كرشط اإللكرتوني بريدك وعنوان هاتفك، ورقم اسمك، عن
بتصفح وتقوم الشبكة إىل تدخل التايل، اليوم يف املوقع. تغادر ثم بذلك، فتقوم املوقع،
يف يشء أي عن بالكشف الحال بطبيعة تقم لم نفسه. املوقع يف الصفحات من عدد
(ولم اإلنرتنت متصفح بواسطة جهازك يف التصفح سجالت أودعت إذا لكن الحالة، هذه
هذه جميع املوقع «يعرف» أخرى، مرة املوقع تزور عندما إلزالتها)، خطوة أي تأخذ
قدَّمت بمكان سريبطه بدوره وهذا جهازك، بتتبع التصفح سجل يقوم عنك. الحقائق

ذلك. دون ليعرفه الكمبيوتر جهاز يكن لم معلومات فيه
يف أساسية خواص التصفح وسجالت اإلنرتنت بروتوكول عناوين تتبع قابلية تعترب
لكن التتبع، تجنب أجل من الالزمة الخطوات اتخاذ يمكن أخرى، مرة حاليٍّا. اإلنرتنت
ملعظمنا، وبالنسبة للمجتمع بالنسبة الحظ، لحسن بها. تقوم ال منا العظمى الغالبية
األمر يكون فلن أحًدا؛ يهم مما ذلك كان إذا لكن أحًدا، الشبكة عىل به نقوم ما يهم ال

مكان. كل يف فأراتنا آثار نرتك فنحن تتبعنا؛ يتم كي صعبًا
الذين البعض إىل بالنسبة كافية للتتبع األساسية القابلية هذه تعترب ال املقابل، يف
يف نوَّهت كما هارفرد جامعة رؤية هي تلك كانت ذلك. من أكثر هو ما يريدون
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تم حيث الحالية؛ الخاصة الشبكات معظم رؤية أيًضا هذه تعترب السابق. الفصل
من طريق عن فعالية أكثر تحقق عمليات إجراء من للتمكن متنوعة تكنولوجيات ابتكار
املثال لكن القسم، هذا يف التكنولوجيات لهذه مثالني عند سأقف الشبكة. يستخدمون

أهمية. األكثر هو رأيي يف الثاني
التكنولوجيا هذه تسمح األحادي. التسجيل تكنولوجيا هو املثالني هذين أول
دون عليها املتنوعة املوارد عىل اإلطالع ثم الشبكات، إحدى يف واحدة مرة «بالتسجيل»
تعريف بطاقة مثل ذلك اعترب مجدًدا. التسجيل طريق عن الهوية من التحقق إىل الحاجة
تحصل «باحث») أو («زائر» البطاقة يف مكتوب هو ما عىل فبناءً عملك، مكان يف تعلقها
يف التعريف بطاقة ومثل املبنى. من مختلفة أماكن إىل بالدخول مختلف ترصيح عىل
أخرى؛ معلومات تقديم طريق عن املناسب الترصيح عىل تحصل أنت العمل، مكان
بطاقة فيعطيك املثال، سبيل عىل االستقبال، موظف إىل الهوية إثبات بطاقة تعطي فأنت

العمل. مكان يف وجودك وقت تذهب أينما تعلقها تعريف
هناك لكن كربروس، عليه يطلق نظام هو شيوًعا األحادية التسجيل أنظمة أكثر
— مايكروسوفت لرشكة باسبورت نظام مثل — األحادي للتسجيل أخرى كثرية أنظمة
املواقع بني للربط األحادي للتسجيل د موحَّ مركزي نظام بناء يف قوية رغبة هناك أن كما
أستطيع للتسجيل، د موحَّ مركزي نظام خالل من املثال، سبيل عىل اإلنرتنت. عىل املختلفة
املركزي النظام داخل آخر مجال أي إىل أنتقل ثم جامعتي، شبكة خالل من التسجيل
يف النظام هذا يف الكربى امليزة تتمثل أخرى. مرة التسجيل إىل الحاجة دون للتسجيل
بيانات عن الكشف إىل الحاجة دون بها أثق التي املؤسسة خالل من البيانات تسجيل

بها. أثق ال ملؤسسات تخصني كثرية
لكنني اإلنرتنت، يف الهوية بناء يف كربى أهمية ذات املوحد التسجيل نظم تعترب
السنوات يف الهوية إلثبات أهمية األدوات أكثر ستصبح أخرى تكنولوجيا ثمة أن أعتقد
فضًال اإلنرتنت، معماريات بسمات تلتزم البديلة التكنولوجيا هذه ألن وذلك املقبلة؛ العرش
كتابة متاعب عنك دع الهوية. من للتحقق تكنولوجيات عىل الطلب تزايد استمرار عن
يف الهائل النمو إىل النظر سوى عليك ما منه. يشء رشاء تريد موقع كل يف وعنوانك اسمك
أفضل جديدة تكنولوجيا رؤية يف الكثريين رغبة مدى تدرك حتى الهوية رسقة حوادث

الوجود. إىل تظهر ذلك عىل للتغلب
العالم يف االعتماد وثائق عمل كيفية يف أوًال فكِّر البديلة، التكنولوجيا هذه لفهم
االئتمان، بطاقات وبعض قيادة، رخصة األرجح عىل بها حافظة تمتلك أنت الواقعي.6
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محظوًظا كنت وإذا فيه، تعمل الذي للمكان هوية تحقيق وبطاقة صحي، تأمني وبطاقة
بك، تتعلق ما حقيقٍة من للتحقق البطاقات هذه من أي استخدام يمكن املال. بعُض
صورة عىل القيادة رخصة تحتوي الثقة. من مختلفة بدرجات — أخرى مرة — وذلك
وكالة لكن للخمور، متجر إىل بالنسبة كافية أمور وهي الجسدية، باملواصفات وقائمة
أن املتوقع من حيث توقيعك؛ االئتمانية بطاقتك تتضمن به. تكتفي ال القومي األمن
هو الفاتورة ع يوقِّ الذي الشخص أن من التحقق بغرض فيها البيانات املتاجر تستخدم
هويتك. بطاقة إبراز منك يُطلب قد ذلك يف شك هناك كان فإذا االئتمانية، البطاقة مالك
مختلفة جهات تُصدر أوًال: «الحافظة»؛ هذه معمارية يف األساسية السمات الحظ
ر توفِّ املستخدمة، التكنولوجيا وفق ثانيًا: الحافظة. يف املوجودة املختلفة االعتماد وثائق
وثائق استخدام يف حر أنت ثالثًا: الثقة. من مختلفة مستويات هذه االعتماد وثائق
عىل االعتماد، وثيقة ُمصدر نية يف كانت أو حسبان، يف توضع لم بطرق هذه االعتماد
ورشكة النقل، لوزارة التابعة اآللية املركبات إدارة بني قط التنسيق يتم لم املثال: سبيل
ما لكن االئتمان، بطاقات حاميل هوية من للتحقق القيادة رخص استخدام بغرض فيزا
ال ورابًعا: عليها. االعتماد تستطيع فيزا رشكة فإن شائعة؛ صارت القيادة رخص دامت
فقط، واحدة بطاقة أستخدم أن أستطيع عندما بطاقاتي جميع أبرز أن يتطلب ما يوجد
حني أو الصحية، بطاقتي إبراز عيلَّ يتعني ال قيادتي رخصة أبرز حني أنه يعني ما وهو

نفسه. الوقت يف إكسربيس أمريكان بطاقة إبراز عيلَّ يتعني ال فيزا بطاقة أبرز
معمار لجعل أهمية اإلضافات أكثر اعتباره يمكن ما قلب يف الخصائص هذه تقع
األساس يف ويهدف مايكروسوفت تقوده مرشوع وهو ميالده، منذ فاعلية أكثر لإلنرتنت
شبكة تكمل — هوية طبقة — لإلنرتنت جديدة طبقة للهوية؛ متغريِّ نظام وضع إىل
هذه الهوية طبقة تعترب ال الفعالية. من جديًدا نوًعا عليها وتضفي الحالية، الطبقات
بروتوكول هي بل األحادي، للتسجيل آخر نظاًما حتى أو ملايكروسوفت، باسبورت نظام
املميزة السمات بنفس تحتفظ اعتماد ألدوات افرتاضية حافظة تقديم إمكانية ر يوفِّ
الحافظة هذه تكون لن أفضل. لكنها حافظتك، يف املوجودة االعتماد لوثائق نفسها
السيطرة عىل القدرة ستمنحك بل وحسب، جيبك حافظة من اعتمادية أكثر االفرتاضية

عنك. بيانات يطلبون َمن إىل نفسك عن تكشفها التي البيانات نوع عىل
رسقتها ت تمَّ وإذا الواقعي. العالم يف بسهولة حافظتك رسقة يمكن املثال، سبيل عىل
يف بطاقاتك استخدام نسبية، سهولة يف اللص، خاللها يستطيع الوقت من فرتة تمر
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من بل بسهولة، الحافظات هذه رسقة يمكن فال االفرتايض، العالم يف أما أشياء. رشاء
يف وحامليها البطاقات بني فصلت فإذا جيًدا. تصميمها تم إذا «رسقتها» عمليٍّا املستحيل

الجدوى. عديمة رقمية أشياء مجرد تصبح اإللكرتوني الفضاء
٢١ يتجاوز عمرك أن عىل التصديق الواقعي العالم يف أردت إذا أخرى، مرة
إىل قيادتك رخصة بتقديم تقوم البرية، من زجاجات ست رشاء يمكنك ثم ومن عاًما،
يستطيع البيانات، من النوع هذا حالة يف عمرك. من التحقق يتم وبهذا املسئول، املوظف
هذه تعترب ال االجتماعي. الضمان رقم الواليات بعض ويف وعنوانك، اسمك معرفة املوظف
املوظف، ل تطفُّ درجة ووفق السياقات، بعض يف للموظف. رضورية األخرى البيانات
أساليب لكن يعرفها، أن للموظف تريد ال التي البيانات هي تحديًدا البيانات هذه تعترب
فقدان يعترب حيث البيانات؛ هذه عن الكشف وراء السبب هي القارصة الواقعي العالم

باألعمال. للقيام الالزم الثمن هو الخصوصية
الحافظة تستطيع عمرك تحقيق أردت فإذا مختلفة؛ فهي االفرتاضية الحافظة أما
تتجاوز أنك عىل دليًال تقدم ربما بل غريها، دون الحقيقة هذه عىل التصديق االفرتاضية
حال ويف آخر. يشء أي عن الكشف دون عاًما، ١٨ من أقل أو عاًما، ٦٥ أو عاًما، ٢١
إقامتك محل أو اسمك عن الكشف دون ذلك من التحقق يمكن جنسيتك، من التحقق
دون عنه اإلفصاح تريد ما فقط تكشف بحيث الحافظة ابتُكرت سفرك. جواز رقم أو
كيم النظام، لهذا الرئيسني املهندسني أحد يشري (وكما آخر. يشء أي عن اإلفصاح
ذلك أن هو يشء كل من واألهم إيلَّ».)7 بالنسبة النظام مركز هو ذلك «يعترب كامريون:
تكشفها التي الحقيقة يف واثًقا اآلخر الطرف يجعل — التشفري قوة بفضل — الربوتوكول

أخرى. بيانات طلب إىل الحاجة دون أنت
األسايس املعمار يعكس أنه أوًال: يف؛ الهوية إثبات ملشكالت الحل هذا عبقرية تتمثل
عىل يجب تكنولوجيا توجد وال البيانات، لتخزين مركزي مكان يوجد ال حيث لإلنرتنت؛
املنافسة عىل ع تشجِّ هوية تكنولوجيات لبناء منصة املقابل، يف هناك، استخدامها. الجميع
الهوية. إلثبات بي بي/آي يس تي بروتوكول أي واألمن؛ الخصوصية خدمات مقدمي بني
اإلسهام شخص أي بمقدور لكن التكنولوجيا، هذه بناء مرشوع مايكروسوفت تقود ربما
تشغيل بنظام مرتبًطا الربوتوكول هذا يجعل ما يوجد ال إذ الربوتوكول؛ هذا بناء يف
أن يمكن «ال قائًال: حكمة يف كامريون يشري وكما آخر. خدمات مقدم أي أو ويندوز

املميز.»8 بطابعه مهندس أي يدمغه أن يمكن ال كما … دولة أو رشكة أي تمتلكه
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(كما قيمة تضيف وهي اإلنرتنت؛ يف التحتية البنية مكونات أحد الهوية طبقة تعترب
أن من الرغم وعىل مايكروسوفت. رشكة يتجاوز فيما للكثريين بالنسبة املخاوف) تثري
وصف مثلما إيثاًرا، الهوية طبقة تمثِّل ال لإلنرتنت، مهمة هبة يعترب مايكروسوفت جهد
الشبكة وخدمات الشبكة، خدمات عىل مايكروسوفت اسرتاتيجية «تقوم يل: كامريون
هي الخاصة املصلحة لكن هنا، مهمة عامة قيمة هناك الهوية.»9 إثبات دون مستحيلة

العامة. القيمة هذه نرش عملية تدفع التي
يستطيع إذ مختلفة؛ بصورة كلٌّ والحكومات، والرشكات األفراد الهوية طبقة تفيد
باي من إلكرتونية رسالة تلقيت فإذا الهوية؛10 رسقة عمليات ضد أنفسهم حماية األفراد
أردت وإذا ال، أم بال باي موقع ذلك كان إذا ستعرف حسابك، تحديث منك تطلب بال
الرسائل جميع حجب تستطيع فيها، املرغوب غري اإللكرتونية الرسائل ضد نفسك حماية
يف الثقة من التكنولوجيا هذه تزيد الحالتني، كلتا ويف ق. ُمحقَّ غري خادم من تأتي التي

االحتيال. حاالت خاصة الثقة غياب عن الناجمة األرضار تقلص كما اإلنرتنت،
تقليص من تستفيد إذ التكنولوجيا؛ من النوع هذا من أيًضا الرشكات تستفيد
عىل املعامالت إلجراء أمانًا أكثر تحتية بنية وجود من ستستفيد كما االحتيال، حاالت

الشبكة.
طريقة ثمة كان فإذا للثقة، التحتية البنية هذه من الحكومة ستستفيد وأخريًا،
أن عىل ترصَّ أن الحكومة عىل األسهل من فسيكون األفراد، هويات من للتحقق سهلة
الشخص يكون أن يف أعىل ثقة تتحقق أن األسهل من كان وإذا بذلك. الناس يقوم
عرب محددة معلومات نقل األرخص من فسيكون فعًال، يزعم من هو املوقع يف املوجود

الشبكة.
من النوع هذا من جميعها والحكومات والرشكات األفراد سيستفيد وبينما

منهم. كل سيخرسه آخر يشء اآلخر الجانب عىل هناك التكنولوجيا،
املقابل، ويف الشبكة. عىل الة فعَّ بصورة مجهولني يُكونوا أن حاليٍّا األفراد يستطيع
نتخيل، أن نستطيع صعوبة. أكثر الجهالة مسألة قة املتحقِّ للهوية منصة وجود سيجعل
ال َمن لكلِّ املواقع أحد حجب إىل يدعو االجتماعية األعراف أحد تبلُور املثال، سبيل عىل
لإلنرتنت. القيادة رخصة من نوًعا لنُقْل املستخِدم. تتبُّع املمكن من تجعل عالمة يحمل
جهالة مسألة يجعل أن التكنولوجيا، هذه إليه مضاًفا االجتماعي، العرف هذا شأن من

الصعوبة. يف غاية الرأي عن التعبري مصدر
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طرق تواُفر فبقدر التكنولوجيا، هذه خالل من شيئًا أيًضا الرشكات تخرس ربما
سبيل عىل هذه، االئتمان بطاقة باستخدام له ح مرصَّ مستخدم أنني من للتحقق سهلة
هواتفي، وأرقام عنواني مثل — عني البيانات جميع تقديم املواقع طلب يصبح ال املثال،
ستؤدي رضورية. مسألة — ميالدي تاريخ صادفتني، التي األخرية الحاالت إحدى ويف
ويف الصلة. ذات غري البيانات كشف يعارض اجتماعي ُعرف تنامي إىل الحقيقة هذه

خدمة. مقابل رسم فرض مجرد للرشكات البيانات هذه قيمة تتجاوز ربما املقابل،
تخرس فمثلما هذا. الهوية إثبات معمار خالل من شيئًا أيًضا الحكومات تخرس ربما
من التحقق بغرض عنها الكشف األفراد عىل يجب التي اإلضافية البيانات الرشكات
البيانات هذه مثل أن الحكومات تشعر ربما أيًضا. ذلك الحكومات ستخرس هوياتهم،

صعوبة. أكثر جمعها سيصبح لكن أخرى، ألغراض رضورية
أن وكما التكنولوجيا. تطبيق طريقة وفق والخسائر الفوائد هذه يف التحكم يمكن
توجد ال والرشكات، األفراد بني والتوازن املنافسة نتاج هو واألمن الخصوصية مزيج

الطريقة. هذه بماهية للتنبؤ مسبقة طريقة
االلتفات يجب التي الوحيدة الحقيقة تتمثل مقاصدنا. عن كثريًا نبتعد ال دعنا لكن
تتطلب الذي األول السؤال عىل شافية إجابة تجيب قد التحتية البنية هذه أن يف إليها
تحتية بنية وجود فمع وأين؟ ماذا؟ فعل «َمن» وهو: أال عليه؛ اإلجابة للتنظيم القابلية
مجهولة األنشطة معدالت ستنخفض تكون، أينما مكلفة غري الهوية إثبات عملية تجعل

كثريًا. املصدر

تتعلق مهمة حقيقة السطح إىل الهوية إثبات تكنولوجيا عىل األخري املثال هذا يُربز
الطبيعة يؤكد ما وهو التشفري، علم عىل الهوية طبقة تعتمد التشفري. بتكنولوجيا
«أفضل التشفري علم يعترب هرست، وبول بيكر ستيوارت يشري كما العلم. لهذا املراوغة
جرائم يخلق مثلما الجرائم من بالتخلص يسمح إنه حيث من يقينًا، التكنولوجيات وأسوأ
أكثر انتهاكات إىل الديكتاتوريات هذه يدفع مثلما الديكتاتوريات من ويتخلص أخرى،

نجريها.»11 معاملة كل يتتبع مثلما مجهولني جميًعا يجعلنا كما فظاعة،
وذلك والخبيث؛ منها الطيب جميعها؛ األشياء هذه التشفري علم يكون أن يمكن
«الخصوصية» وظيفة ففي االختالف؛ غاية مختلفني هدفني تخدم التشفري عملية ألن
«تستخدم الهوية» «إثبات وظيفة ويف التواصل»، عملية رسية عىل للحفاظ «تُستخدم
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عن بعيًدا الحرية من مزيد بتحقيق التشفري عملية تسمح مضللة».12 رقمية هويات
التنظيم عملية تجعل نفسه الوقت يف لكنها الخصوصية)، جانب تعضد (حيث التنظيم

الهوية).13 إثبات جانب د تعضِّ (حيث فعالية أكثر
رسالة تشفري خالل من األرسار. يف التشفري لعملية التقليدي االستخدام مجال يتمثل
الصحيحة. الشفرة يعرفون الذين أولئك سوى عليها واالطالع الرسالة فتح يستطيع ال
سبعينيات منتصف حتى لكن ذاتها، اللغة قدم قديًما الشفرات من النوع هذا ويعترب
املستخدمة الشفرة كانت حيث مهم؛ عيب هذه التشفري عملية يعرتي كان العرشين القرن
تصبح الشفرة هذه ُفقدَت وإذا فكها، يف املستخدمة نفسها الشفرة هي رسالة تشفري يف
عدد تشفري حال ويف شفرتها. لفكِّ معرضة باستخدامها رت ُشفِّ التي الرسائل جميع
تعرض إىل الشفرة هذه فقدان يؤدي قد نفسها، الشفرة باستخدام الرسائل من كبري
كبريًا؛ خطًرا هذا كان االنكشاف. إىل الشفرة هذه تحميها التي الرسائل يف األرسار جميع
خطر عىل ينطوي ما وهو الرسالة، شفرة لفك الالزمة الشفرة «نقل» دوًما عليك كان إذ

الشفرة. فقدان
ومارتن ديفي وايتفيلد كمبيوتر: عاملا أعلن العرشين القرن سبعينيات منتصف يف
شفرة عىل االعتماد من فبدًال التشفري؛ بأسلوب يتعلق فيما علمي فتح عن هلمان،14
يتم وما خاصة. واألخرى عامة، إحداهما شفرتني؛ ديفي-هلمان نظام استخدم وحيدة،
األخرى، الشفرة خالل من إال شفرته فك يمكن ال الشفرتني إحدى باستخدام تشفريه
تخمني خاللها من يمكن طريقة توجد ال واحدة لشفرة مفتاح وجود ظل يف وحتى

األخرى. الشفرة
هائلة ثقة لبناء معمار لوضع بعُد فيما التُقط الذي الخيَط االكتشاُف هذا كان
يجعلني أخرى، مرة ال.15 أم آمنة نفسها الحقيقية الشبكة أكانت سواء شبكة، أي يف
أن يف واثًقا يجعلني كما كشفها، يتم لن أرساري أن يف ثقة أكثر الثقة من النوع هذا
الحفاظ عىل التكنولوجيا هذه تعمل ثم، من فعًال. أنت هو موقعي يزور الذي الشخص
تعمل كما صعوبة، أكثر مسألة باألرسار االحتفاظ مسألة جعل عىل وتعمل األرسار، عىل
للتنظيم. خضوًعا أكثر تجعلها ذاته الوقت ويف للتنظيم، خضوًعا أقل األمور جعل عىل

الخصوصية؛ جانب إىل تميل التشفري تكنولوجيا كانت اإلنرتنت، حياة باكورة يف
يف املقابل، يف املعلومات. برسية االحتفاظ هو لها شيوًعا األكثر االستخدام كان حيث
الشبكة جعل هو أهمية األكثر التشفري تكنولوجيا دور صار لإلنرتنت، الالحقة املراحل
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تحقيق أشكال أحد طلب سهولة تزداد الشبكة، يف هوية طبقة بناء مع تنظيًما. أكثر
زاد ذلك سهولة زادت وكلما الشبكة، عىل املختلفة املوارد عىل لالطالع كرشط الهوية
— اإلنرتنت لربوتوكول التايل الجيل يف فإنه هلمز، شون أشار ومثلما أيًضا. انتشارها
أو تغيريه يمكن ال تشفري «كود» ب البيانات من حزمة كل «تتميز — السادسة النسخة
التحقق وظيفة تحدد آمنة. البيانات حزمة مصدر تحديد عملية يجعل ما وهو محاكاته،
تحقيق املستحيل من يجعل ما وهو اإلنرتنت، عىل للمعلومات ومستقبل مرسل كل هذه

اإلنرتنت.»16 عىل الجهالة
حيث ملعظمنا؛ الكفاية فيه بما صعبًا األمر فسيكون مستحيًال، ذلك يكن لم لو حتى
معروًفا. — عنا ما يشء سيصري أو — وسنصري نتداولها، التي البيانات حزم ستُميِّز

وأين؟ «ماذا» فعل َمن (2)

أخرى، مرة وأين؟» ماذا؟ فعل «من يف «ماذا» معرفة عىل أيًضا للتنظيم القابلية تعتمد
م يقسِّ اإلنرتنت بروتوكول كان للمنظِّم. كبري نفع ذا األصلية صورته يف اإلنرتنت يكن لم
الغرض يبنيِّ ما األسايس الربوتوكول يف يوجد لم لكن بعنوان، ويدمغها ُحزم إىل البيانات

عليها. االطالع عند البيانات حزمة من
الرسعة فائق االتصال خدمة تقدم هواتف رشكة أنك تخيَّل املثال، سبيل عىل
النبهاء أحد يبتكر ثم للرشكة، الهواتف خطوط شبكة خالل من إل) إس (دي باإلنرتنت
باستخدام يسمح تطبيق وهو بي). آي أو (يف إنرتنت بروتوكول عرب الصوت تكنولوجيا
عن بالرىض هواتف كرشكة تشعر ال الحال بطبيعة الهاتفية. املحادثات إلجراء اإلنرتنت
يجروا أن إل) إس (دي ال خدمة يستخدمون الذين اآلن املستخدمون يستطيع حيث ذلك؛

أرباحك. من يستقطع ما وهو قياسها، يمكن ال هاتفية مكاملات
اإلنرتنت بروتوكوالت عىل باالعتماد ذلك؟ حيال به القيام تستطيع ما هناك هل
تشبه التي املكاملات عىل تحتوي التي البيانات «حزم» تبدو إذ ال؛ هي: اإلجابة فقط،
حزم بأنها الحزم تلك يميز ما يوجد فال للبيانات؛ أخرى حزم أي مثل الهاتفية املكاملات
هو البيانات حزم يميز ما غاية إن لها. ثابت آخر اسم أي أو بي آي أو يف بيانات

محتواها. يبني وصف يميزها ال حيث العناوين؛
معرفة عىل البعض حرص سبب نفهم أن اآلن نستطيع هذا مثايل من قصدت مثلما
املنافسة أغراض عىل األمر يقترص ال حيث شبكاتهم؛ عرب تمر البيانات من حزم أي

92



التحكُّم معماريات

بإضافة تتعلق قرارات اتخاذ يف ينظرون الذين — الشبكات عن املسئولون يرغب فقط.
الحالية. اإلمكانات فيها املستخدمة األغراض معرفة يف — شبكاتهم إىل جديدة قدرات
محتويات عىل االطالع يف الوقت إهدار موظفوها يتجنب أن تريد التي — الرشكات وترغب
الجامعات وترغب التحديد. وجه عىل موظفوها يفعله ما معرفة يف — إباحية أو رياضية
الكمبيوتر أجهزة شبكة الضارة والربامج الفريوسات اخرتاق تتجنب أن تريد التي —
هذه جميع يف شبكتها. خالل من تتدفق التي البيانات حزم طبيعة معرفة يف — بها
عرب تتدفق التي البيانات حزم طبيعة تحديد يف وحقيقية واضحة «إرادة» توجد الحاالت،

الهدف. لتحقيق سبيل دوًما فهناك إرادة، هناك كانت إذا يقولون: وكما الشبكات.
ال أخرى، مرة السابق. القسم يف عرضه تم الذي نفسه األسلوب إذن السبيل يتبع
يف ينتقل الذي املحتوى لتحديد تكنولوجيا أي بي بي/آي يس تي بروتوكول يتضمن
تي بروتوكول يتداخل ال نفسه الوقت يف لكن بي، بي/آي يس تي بيانات حزم صورة
بي، بي/آي يس تي بيانات حزم تفحص التي األخرى التطبيقات مع بي بي/آي يس

محتواها. عن وتكشف
تمكِّن تكنولوجيز. إبَنما رشكة ابتكرتها التي التطبيقات أحد املثال سبيل عىل خذ
فوفق الشبكات. عرب تنتقل التي البيانات فحص من الشبكات مالكي التكنولوجيا هذه

الرشكة: صفحة عىل املتاح الوصف

عىل تلقائيٍّا «العميقة» السابعة الطبقة بيانات حزم لفحص إبَنما نظم تتعرف
عرب تجري التي املهمة للتطبيقات األعمال وتدفقات الرتفيهية التدفقات جميع
للكشف دقيقة كل وتقارير فورية رة مصوَّ واجهات توفري يتم كما الشبكات،

املستخدمة.17 الجديدة التطبيقات عن الرسيع

تقارير النظام يصدر التكنولوجيا، هذه تجمعها التي البيانات استخدام طريق عن
هذه تسمح يستخدمها. وَمن الشبكات عرب استخدامها يتم التي التطبيقات حول
تتعلق تجارية ألغراض ذلك أكان سواء الشبكات، استخدام عىل بالسيطرة التكنولوجيات
مالك بهم يرغب ال الذين املستخدمني حجب أم بالشبكات، الرسعة فائق االتصال بتكلفة

الشبكة.
عليه يطلق آخر تطبيق املحتوى عىل السيطرة من النوع هذا عىل األخرى األمثلة ومن
الشبكات، يف البيانات لحزم مسح عملية التطبيق هذا يُجري يو».18 بروتكت «آي اسم
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التطبيق هذا اآلباء يضع محدد. كمبيوتر جهاز مستوى عىل إال التحكُّم عملية تتم ال لكن
عرب جرت التي العمليات لجميع مسح عملية التطبيق يُجري حيث الكمبيوتر جهاز يف
«تصفية التطبيق يتوىل للتطبيق، الرشكة وصف ووفق الكمبيوتر. هذا خالل من الشبكة
باإلنرتنت، لالتصال سلًفا محدًدا زمنيٍّا إطاًرا ويضع الضارة، األخبار ومجموعات املواقع
تُتلقى التي البيانات حجم ويحدد باإلنرتنت، تتصل أن يمكن التطبيقات أي ويحدد
املحادثة، وتطبيقات اإللكرتوني، الربيد رسائل وحجب إليه، وتُرسل الكمبيوتر جهاز عرب
تتضمن التي الكمبيوتر أجهزة بني تنتقل التي واملحتويات الفورية، الرسائل وتطبيقات
مرة أُعيُد اإلنرتنت.» عىل املستخدم بنشاط مفصلة سجالت [ووضع] الئقة، غري ألفاًظا
الشبكات نشاط يف يتدخل فهو ويراقب، الشبكة أعىل يوجد تطبيق هذا أن فأؤكد أخرى

فيه. التحكم الشبكة عن املسئول يريد الذي النوع من نشاًطا يرصد عندما فقط
التطبيقات من العديد املربمجون ابتكر هذه، التحكُّم تكنولوجيات إىل وباإلضافة
السياق هذا يف شيوًعا التطبيقات أكثر كانت ربما الشبكات. عرب املستخدمني نشاط لرصد

برنامج: وهو ماب»، «إن يسمى تطبيق

… األمنية لإلجراءات مراجعة عمليات إجراء أو الشبكات باستكشاف يسمح
حزم ماب إن برنامج يستخدم كبرية. مسحرشكات يستطيع بحيث مصمم وهو
مواقع تحديد بغرض جديدة؛ بطرق املعالجة غري إنرتنت بروتوكول بيانات
ونسختها) التطبيقات (اسم الخدمات وأي الشبكة، عىل املتاحة االستضافة
التشغيل) نظم (ونسخ التشغيل نظم وأي االستضافة، مواقع توفرها التي
فضًال املستخدمة، الحماية البيانات/حوائط حزم فالتر هي وما املستخدمة،

األخرى.19 الخصائص من العديد عن

تعديالت أي فإن ثم ومن متاح، املصدر كود أن يعني ما وهو مجاني»، «تطبيق هذا
الرصد عمليات إلجراء الالزم الكود توافر اإلجراءات هذه تضمن متاحة. املصدر كود عىل

هذه.
تكنولوجيا، وهي بيانات»؛ حزم «فلرتة تكنولوجيا الشفرات مبتكرو طور أخريًا،
عند البيانات لحزم االنتقائي الحجب أو املرور يف «تتمثل لها، الشهري الوصف حسب
هي هذه الفلرتة عملية يف استخداًما املعايري وأكثر … الشبكات إحدى خالل من مرورها
هذه تعترب والربوتوكول.» البيانات، حزم ووجهة مصدر وموقع والوجهة، املصدر عنوانا
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البيانات، حزم داخل حمله يتم «ما» تراقب التي التكنولوجيات عىل مثاًال التكنولوجيا
عليه. تعثر ما عىل بناء يمر ما تُفلرت حيث

بي بي/آي يس تي لربوتوكول مكملة تعترب الكود من طبقة توجد الحالتني، كلتا يف
تنفيذه؛ وحده بي بي/آي يس تي بروتوكول يستطيع ال ما الشبكات عن املسئولني تمنح
التنظيم» «قابلية من املعرفة هذه تزيد الشبكات. بيانات حزم تحمله «ما» معرفة وهو أال
املحادثات تطبيقات موظفيها استخدام يف رشكة ترغب لم إذا الشبكات. استخدام يف
حجب طريق عن القاعدة هذه تطبيق التكنولوجيات هذه طريق عن يمكن الفورية،
معرفة رشكة أرادت إذا أو فورية، محادثات محتوى عىل تحتوي التي البيانات حزم
اإلنرتنت، عرب التواصل خالل من مبارشة جنسية تعبريات يستخدم املوظفني من أي
هناك أن أخرى مرة فأكرر أُعيُد أيًضا. ذلك عن الكشف التكنولوجيات هذه تستطيع
هذه ممارسة يف الشبكات عن املسئولني رغبة وراء تكمن الوجيهة األسباب من العديد
السلطة. هذه استغالل فيها يُساء كثرية حاالت هناك كانت لو حتى التنظيمية، السلطة

كهذه. تطبيقات تُبتكر كهذه مرشوعة حاجات ولتلبية
أشكال لتجنب تبنيها املستخدمون يستطيع مضادة إجراءات الحال بطبيعة هناك
الشبكة، عرب يرسلها التي للبيانات شفرة يبتكر الذي املستخدم سيتجنب هذه. الرصد
العديد أيًضا يوجد املفتاحية. الكلمات رصد أساس عىل تقوم فلرتة عملية أي مثًال،
ال ثم ومن الشبكة، عىل املستخدمني سلوك «لتجهيل» تُبتكر التي التكنولوجيات من
عىل بسهولة األفراد املستخدمون به يقوم ما معرفة الشبكات عن املسئولون يستطيع
جانب من كبرية استثمارات املضادة اإلجراءات هذه تتطلب املقابل، يف الشبكات. إحدى
لن الحال، بطبيعة املال. أم الوقت يف استثمارات أكانت سواء الستخدامها، املستخدمني
رصد عىل الشبكات عن املسئولني قدرة عىل يُبقي ما وهو بذلك، العظمى الغالبية تأبه

الشبكات. واستخدام املحتوى
«من» تحديد عىل القدرة من تزيد التي التغيريات مع الحال هو ومثلما هنا، من
التكنولوجيات البتكار قويٍّا دافًعا الخاصة املصالح تقدِّم الشبكة، يستخدم الذي الشخص
وهكذا متزايدة. بصورة سهلة املستخدمني أحد يفعل «ماذا» تحديد مسألة تجعل التي
التي التكنولوجيات هذه بواسطة الحر الفسيح اإلنرتنت فضاء يف املعرفية الفجوات تُردم

الخاصة. الرشكات تبتكرها

95



اإللكرتوني للفضاء املنظِّم الكود

و«أين»؟ ماذا فعل من (3)

من الثالثة الجزئية تتمثل مختلفة، رشوًطا تفرض املختلفة الجهات دامت ما أخريًا،
منعت فإذا التنظيم؛ عملية هدف معرفة يف الة فعَّ تنظيم عملية إلجراء الالزمة البيانات
املتحدة الواليات تمنع لم فيما النازية، التذكارية الهدايا بيع املثال، سبيل عىل فرنسا،
عن املعلومات بعض معرفة الفرنسية القوانني احرتام يريد الذي املوقع عىل فيجب ذلك،

باإلنرتنت. يتصل الذي الشخص مكان
من سيكون لذا البيانات؛ هذه اإلنرتنت بروتوكوالت ر توفِّ ال أخرى، مرة ولكن،
عليه. لالطالع حدود وضع أو الجغرايف، املوقع عىل بناء املحتوى تنظيم بمكاٍن الصعوبة
يف مسألة الجغرايف املوقع عىل بناء التنظيم عملية األصلية صورته يف اإلنرتنت جعل

املحاكم: إحدى تقرر كما األصلية، صورته ففي الصعوبة؛ غاية

ال تقريبًا، الحاالت جميع ويف الجغرافية. الحدود بني يميز ال كله اإلنرتنت إن
عىل املتوافرة للمصادر الحقيقي باملوقع يَعبَئُون أو اإلنرتنت مستخدمو يعرف
تتجاهل، بحيث اإلنرتنت بروتوكوالت ُوضعت لقد عليها. يطلعون التي الشبكة
الكمبيوتر ألجهزة «عناوين» هناك يكون فبينما الجغرايف؛ املوقع تحدد، أن ال
حقيقية عناوين منها أكثر الشبكة عىل منطقية عناوين فهي بالشبكة، املتصلة
أي عىل اإلنرتنت عىل العناوين معظم تحتوي ال حيث الواقعي؛ الفضاء يف
فقد العالمة هذه مثل هناك كان لو وحتى الجغرايف، املوقع إىل تشري عالمة

مضللة.20 تكون

وراء جلية أسباب هناك للتنظيم. القابلية لنجدة الرشكات جاءت أخرى، مرة
األسباب تلك بعض تتعلق املواقع. أحد زيارته عند املستخدمني أحد مكان تحديد فائدة
األطفال عن اإلباحي املحتوى أو فرنسا، يف النازي املحتوى حجب غرار عىل بالتنظيم،
اآلن أما الكتاب. هذا يف الحًقا األسباب هذه يف التفصيل من بمزيد سننظر كنساس. يف
وهي بالتجارة، مبارشة املتعلقة األسباب تلك يف لالهتمام املثرية األسباب أكثر فتتمثل

التكنولوجيا. هذه ابتكار دوافع لتحريك كافية أسباب
ما املستخدمني أحد موقع لتحديد الالزمة البيانات يف الفجوة أن أخرى، مرة أؤكد
تعترب اإلنرتنت. بروتوكوالت عناوين خاللها من تُخصص التي الطريقة نتاج إال هي
موقع إىل العناوين هذه تشري ال إذ افرتاضية؛ عناوين اإلنرتنت بروتوكوالت عناوين
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ناحية من — يوجد قد هنا ومن الشبكة، عىل منطقي موقع إىل تشري بل محدد، جغرايف
وهو الجغرايف. موقعيهما يف تماًما بعيدان لكنهما أرقامهما، يف متقاربان عنوانان — املبدأ
يف يختلفان الربيديان رقمانا كان فإذا الربيدية، األكواد عن املثال، سبيل عىل يختلف، ما

جاران. أننا يعني فهذا ٩٤١١٦)؛ مقابل يف ٩٤١١٥ (مثل فقط واحد رقم
استنتاج إلمكانية االفتقار عىل ببساطة البيانات يف الفجوة هذه ترتتب املقابل، يف
أنه يعني ما وهو به، الخاص اإلنرتنت بروتوكول عنوان خالل من املستخدمني أحد مكان
العنوان خالل من كاليفورنيا يف موجود املستخدم أن الستنتاج سهلة طريقة توجد ال بينما
املستخدم، مكان ملعرفة الالزمة البيانات جمع بالتأكيد يمكن فإنه ،٢٣.٢١٤.٢٣.١٥
بعناوين جدول وضع يجب بذلك، للقيام اإلنرتنت. بروتوكول عنوان معرفة برشط وذلك
واملسار النهائي اإلنرتنت بروتوكول عنوان تتبع ثم الجغرافية، واملواقع اإلنرتنت بروتوكول
أن من الرغم عىل لذا تلقيه؛ وجهة إىل إرساله جهة من البيانات حزم خالله مرت الذي
املستخدمني أحد مكان عن الكشف خالله من يمكن ال بي بي/آي يس تي بروتوكول
مصدر عن — األقل عىل — للكشف مبارشة غري بصورة استخدامه يمكن فإنه مبارشة،

إنرتنت. بروتوكول طريق عن مرسلة بيانات حزمة وجهة أو
جولد جاك يروي واضحة. املعرفة من النوع هذا مثل وراء التجارية الدوافع تعترب
فكرة ألهمته الذي هوري، سرييل يدعى للغاية مشهور أعمال رائد قصة وو وتيم سميث
يف فندق يف يجلس سرييل كان بينما اإلنرتنت. بروتوكوالت عناوين تَتبع تكنولوجيا ابتكار
الشبكات إحدى خادم كان املتحدة. الواليات يف اإللكرتوني بريده حساب إىل دخل باريس
تعلن كانت املوقع أعىل اإلعالنية الالفتات أن الحظ لكنه سرييل بريد حساب يستضيف
أداة بناء يمكن ال ملاذا بديهية): اآلن (صارت بفكرة ذلك ألهمه أمريكية. زهور رشكة عن
تهم إعالنات تقدِّم بحيث منها زيارتها يتم التي األماكن عىل املواقع تعرُّف عملية ل تسهِّ

املستخدمني؟21
تتبع خدمات املثال، سبيل عىل جيوسلكت، رشكة تقدِّم هوري. فكرة كثريون قلَّد
قدرها بدقة موقعك يُحدد الرشكة، موقع تزور أن وبمجرد اإلنرتنت. بروتوكوالت عناوين
التي األماكن يشمل جغرايف تقرير عىل الحصول يمكن الرشكة، خدمات باستخدام .٪٩٩
لتحديث الرشكة منتجات استخدام يمكن كما اإللكرتوني، موقعك املستخدمون منها يزور
مثًال يمكن الجغرافية. املواقع ببيانات تلقائيٍّا الشبكة خادم عىل املوجودة البيانات ملفات
توجيه يمكن كما املستخدم، مكان عىل بناء تلقائيٍّا املوقع عىل تظهر التي التحية تغيري
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فجلُّ الوظائف، هذه من أيٍّا املستخدمون يرى ال أماكنهم. عىل بناء تلقائيٍّا املستخدمني
يستطيع ال شيئًا تعرف أدوات بنائها يف ساهم اإلنرتنت شبكة عىل صفحة هو يرونه ما

املستخدم. مكان وهو أال عنه؛ الكشف وحده بي بي/آي يس تي بروتوكول
هذه مثل الستخدام املختلفة املواقع تدفع التي التجارية األسباب إذن، هي، ما
هو الرئيس السبب أن إىل املثال، سبيل عىل مايند،22 ماكس رشكة تشري التطبيقات؟
خالل من رشكتك موقع يزور العميل كان فإذا االئتمان؛ بطاقات استخدام يف االحتيال
يكون أن املحتمل من مكانًا يعني ما وهو — الخطورة» عايل إنرتنت بروتوكول «عنوان
ماكس خدمة فإن — ائتمان بطاقات باستخدام احتيال عملية يف فيه متورًطا الشخص
ماكس تِعد كما أكرب. أمنية تحقق عمليات إجراء وتقرتح املعاملة، هذه من ستحذر مايند
خدمات فباستخدام ه». املوجَّ «لإلعالن خاصة قيمة ذات ستكون هذه خدمتها بأن مايند
أو الوالية، أو الدولة، عىل بناء محددة إعالنية رسائل توجيه العمالء يستطيع الرشكة،
محددة، ملنطقة بريدي رمز أو املدينة»، محيط أو وسط يف منطقة «رمز أو املدينة،
دي يف دي تنزيالت عن لإلعالن مثًال داعي (فال باإلنرتنت املستخدمني اتصال ورسعة
بطيئة الهاتف وصالت طريق عن باإلنرتنت يتصلون ملستخدمني عالية رسعات تتطلب

الرسعة).
التي نفسها بالوظائف يقوم املصدر مفتوح ال وفعَّ مهم تطبيق أيًضا هنا يوجد
إنفو دوت هوستيب موقع يوفر حيث اإلنرتنت؛ بروتوكوالت عناوين تتبع تطبيق يوفرها
الجغرايف» املوقع «تحديد عىل القدرة — مقابل دون — اإللكرتونية املواقع عن للمسئولني
تتبع لتطبيق األساسية الوظيفة أن أخرى مرة يعني ما وهو مواقعهم.23 ملستخدمي
من حفنة أو غريها، دون الكربى الرشكات بها تختص ال اإلنرتنت بروتوكوالت عناوين
هذه يُدرج أن — الحكومة ذلك يف بما — للتطبيقات ر مطوِّ أي يستطيع حيث األفراد؛
استخدام أو املستخدمني مكان معرفة تكلف ال إذ املختلفة؛ تطبيقاته ضمن الوظيفة

يشء. أي ذاته التطبيق
البيانات يف — الجغرايف املوقع — األصلية الفجوات إحدى تُردم أخرى، مرة وهكذا،
طريق عن الفجوة هذه تُردم لم اإلنرتنت. عىل للتنظيم قابًال السلوك لجعل الالزمة
الفجوة هذه تُردم حيث آُمل)؛ هكذا (أو القومي األمن لوكالة الرسية الخدمة أو الحكومة
تضيف وهكذا ذاتها، الشبكة توفرها لم التي البيانات توفري يف تجارية مصلحة خالل من

الشبكة. تحتاجها التي البيانات لتوفري اإلنرتنت إىل طبقات التكنولوجيا
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مجال يف الناشط أشار حيث الهوية؛ تحديد عملية تفادي املمكن من يظل املقابل، يف
التتبع عملية تفادي يمكن التي النسبية السهولة إىل فنكلشتاين ِسث املدنية الحريات
السهلة التتبع عمليات حتى الحًقا، التفصيل من بمزيد سأشري كما لكن خاللها.24 من
بمعماريات ذلك ربط وعند ذاتها. حد يف الة فعَّ تتبع عمليات تكون أن يمكن التفادي

الفعالية. غاية يف التتبع من النمط هذا سيصري سابًقا، أرشُت مثلما الهوية، تحديد

النتائج (4)

إىل األوىل بالدرجة تعود للتنظيم اإلنرتنت قابلية عدم أن كيف رأينا السابق، الفصل يف
وماذا املستخدمني، هوية تحديد يف الشبكة نجاح عدم أن يعني ما وهو تصميمه، طريقة
يستخدمون َمن عىل قواعد تطبيق للغاية الصعب من أنه يعني هم؛ وأين به، يقومون
عدًدا يهم بالتأكيد لكنه الجميع، األمر يهم ال قد صعب. بل مستحيل، نقول: ال الشبكة.
يمكن ما الجميع األوىل بداياته يف اإلنرتنت منح لقد عنه. غضالطرف يمكن ال بحيث كافيًا
«الجمهورية»، كتابه يف أفالطون يشري كما الخاتم، وهو َكيَكس». «بخاتم يُوصف أن
الخوف يف العالم هذا مثل يف التنظيم معضلة تتمثل مرئي. غري َكيَكس الراعي جعل الذي
يمتلك إنسان يوجد «ال الخاتم، هذا وجود يف الخاتم، هذا حيال أفالطون تملَّك الذي نفسه

الوقت.»25 طوال عادًال تجعله حديدية طبيعة
«فإن الخاتم، هذا سطوة ظل ففي عادًال، يكون أن كهذا رجل اختار إن وحتى
يف إيَّاه مدحهم من الرغم عىل بالهًة، البرش أكثر هو الرجل هذا أن سيظنون اآلخرين

للظلم.» تعرضهم من خوفهم وإخفائهم منهم، كل حضور
نستطيع حيث الزمة؛ لإلنرتنت األصيل التصميم يف الفجوات هذه تعترب ال املقابل، يف
إن بل «اآلفات»، هذه عىل تحتوي ال لكنها اإلنرتنت، مع انقطاع بال تتصل شبكات تخيُّل
يف مهمة تجارية مصلحة وجود وراء السبب ندرك أن هو السياق هذا يف أهمية األكثر

الفجوات. هذه من التخلص
للتتبع قابل اإلنرتنت عىل النشاط معظم أن من الرغم عىل ُمتَشكًِّكا. تزال ال ربما
ضخمة. فجوات وجود يف تعتقد تزال ال ربما توٍّا، وصفتها التي التكنولوجيات باستخدام
وحاالترسقة والفريوسات، املزعج، اإللكرتوني الربيد رسائل يف الهائل االنتشار يمثل ا، حقٍّ
عىل املستخدمني سلوك مظاهر من العديد وجود عىل قوية شهادة ذلك؛ شابه وما الهوية،
من التخلص اآلن حتى وحدها التجارية الرشكات تستطع ولم للتنظيم. قابل غري اإلنرتنت

99



اإللكرتوني للفضاء املنظِّم الكود

وألسباب عموًما. املدنية الحياة أو نفسها التجارية العمليات لصالح سواء املخاطر، هذه
ستنجح التجارية الرشكات أن الواضح من يبدو ال الكتاب، هذا يف الحًقا لها سأتعرض

ذلك. يف
تعترب حيث السياق؛ هذا يف الوحيد الالعب التجارية الرشكات تعترب ال املقابل، يف
الرشكات قامت الذي للتنظيم القابلية معمار إن حيث أيًضا؛ ا مهمٍّ حليًفا الحكومات

الحكومات. طريق عن أخرى مرة بناؤه يمكن ببنائه التجارية
مساعدة عن فضًال التجارية الرشكات مساعدة الحكومات تستطيع أخرى، بعبارة

التايل. الفصل موضوع فهو بذلك، القيام كيفية عن أما نفسها.
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صالح أجل من مبارشة، غري وبطريقة صالحها، أجل من دورها التجارية الرشكات أدت
التكنولوجيات هي فعالية أكثر التجارة عملية تجعل التي فالتكنولوجيات الحكومات.
من العديد هناك اآلخر. يدعم األمرين وكال أيًضا. بساطة أكثر التنظيم عملية تجعل التي
يقومون وما الشبكة، عىل املستخدمني أحد هوية تحديد تجعل التي حاليٍّا التكنولوجيات
ممارسة تجعل حتى التكنولوجيات هذه ُصممت سهولة. أكثر عملية وأماكنهم، به،
لهذه الثانوي املنتج لكن أمانًا، أكثر اإلنرتنت عىل الحياة وتجعل أفضل، بطرق األعمال

للتنظيم. قابلية أكثر الشبكة جعل هو التكنولوجيات
وحدها األدوات هذه تقوم كاملة. بصورة للتنظيم قابلة وليس للتنظيم قابلية «أكثر»
التعرف يف القضاءَ التكنولوجياُت هذه تساعد ريدنربج، جول رأي حسب عظيمة. بمهمة
هذه ر توفِّ ال املقابل، يف األنماط.1 هذه وتنظيم بل الشبكة، عىل السلوك أنماط عىل
هذه تتطلب إذ الشبكة؛ صلب يف التنظيم عىل القدرة لبناء الالزم الحافز التكنولوجيات

الحكومة.2 جانب من الزمة إجراءات األخرية الخطوة
الحكومة أن بالتأكيد أتوقع كنت الكتاب، هذا من األوىل الطبعة بكتابة قمُت عندما
١٩٩٩ عام منذ األحداث تزدني لم الالزمة. الخطوات هذه باتخاذ املطاف نهاية يف ستقوم
الواليات ففي ذلك؛ يف ثقًة إال — الحًقا أتناولها التي زد النظرية مولد ذلك يف بما —
املناهضني ة همَّ تثبيط إىل — اإلرهاب — «العدو» هوية تحديد عملية أدَّت املتحدة،
التنظيم عملية وجعل الحكومية، الصالحيات زيادة شأنها من التي الحكومية لإلجراءات
ال لكن الحكومية، للسيطرة أتمنى، كما فاصل، حد الحال بطبيعة هناك فعالية. أكثر
تحتاج قد مما الكثري يوجد ال حال، أي عىل تحرك. قد الفاصل الحد هذا أن يف شك
يف اإلجراءات فهذه كبرية، زيادة للتنظيم الشبكة قابلية زيادة بغرض تفعله أن الحكومة
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األدوات الحكومة تمتلك هنا، من بشدة. ضدها املعارضة تنامي إىل تؤدي لن ذاتها حد
للقيام الحكومة أمام املتاحة للفرصة صورة الفصل هذا يرسم الدافع. لها يتوافر كما

بذلك.
تنظيم الحكومة عىل الصعب من يكون وقد رؤيتها؛ بمجرد واضحة الفكرة تبدو
ال الحكومة أن يعني ال هذا لكن لإلنرتنت، الحايل املعمار ضوء يف مبارشة السلوك
الحكومة اتخاذ يف إذن الفكرة تتمثل الحالية. صورته يف اإلنرتنت معمار تنظيم تستطيع
قابلية أكثر املستخدمني سلوك يجعل معمار تصميم إىل تؤدي أن شأنها من إجراءات

للتنظيم.
بل نفسه، بي بي/آي يس تي بروتوكول تنظيم «باملعمار» أعني ال السياق، هذا يف
وذلك اإلنرتنت، معمار يف القائمة القيود تغيري إىل تؤدي التي التنظيم عملية ببساطة أعني
تكنولوجيات تتوافر لم فإذا الفضاء، هذا داخل طبقة ألي املنظِّم الكود تغيري طريق عن
لنرش الالزمة اإلجراءات الحكومة اتخاذ املعنى بهذا املعمار تنظيم سيعني الهوية، تحديد

الهوية. تحديد تكنولوجيات
اإلنرتنت. عىل السلوك تنظيم قابلية ستزيد اإلجراءات هذه الحكومة اتخذت وإذا
حيث من نعرفها التي الفضاءات أكثر اإلنرتنت يصري قد اإلجراءات هذه طبيعة ووفق
أن لت فضَّ ربما «الحكومات فإن األمر، جيست مايكل يصف وكما للتنظيم. القابلية
عىل األنشطة عىل التجاري اإلنرتنت سيطرة من األوىل السنوات خالل جانبًا تتنحى

اآلن.»3 كذلك يعد لم األمر لكن ككل، اإلنرتنت

خطوتني من تنظيم عملية املعمار: تنظيم (1)

السلوك فيه يكون سياق ففي خطوتني». من تنظيم «عملية ذلك عىل نطلق أن يمكن
وبمجرد للتنظيم، القابلية من تزيد إجراءات الحكومات تتخذ نسبيٍّا، للتنظيم قابل غري
لعملية املحدد النمط تُريس لها حرص ال أمثلة ستجد التنفيذ، موضع اإلجراءات هذه وضع

اإللكرتوني. الفضاء يف الخطوتني ذات التنظيم
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املرورية االختناقات (1-1)

املدينة، وسط كثرية سيارات هناك كانت حيث مرورية؛ مشكلة من تعاني لندن كانت
املنطقة. هذه خارج الرضورية» «غري السيارات إلبقاء سهلة طريقة هناك تكن ولم

للسيارات لوحات وضع املدينة فرضت أوًال: أشياء؛ بثالثة لندن مدينة قامت لذا،
عدد أكرب يف فيديو كامريات بتثبيت قامت ثم الفيديو، كامريات طريق عن قراءتها يمكن

دائمة. بصورة السيارات تواجد أماكن تتبع يتم بحيث العامة األماكن من ممكن
أوًال بدأت مرورية اختناقات رضيبة املدينة فرضت ،٢٠٠٣ فرباير من ابتداءً ثم
والسادسة صباًحا السابعة بني األوقات (يف الواحد لليوم إسرتلينية جنيهات بخمسة
املنطقة وسكان األجرة سيارات (باستثناء السيارات من نوع أي عىل مساءً) والنصف
إسرتلينية جنيهات ثمانية إىل الرضيبة قيمة رفعت ثم خاصة)، رسوًما يدفعون الذين
مما «بأفضل األمور سارت الرضيبة، فرض عىل شهًرا ١٨ مرور بعد .٢٠٠٥ يوليو يف
املرورية الكثافة وانخفضت ،٪٣٢ بنسبة املروري التباطؤ انخفض إذ متوقًعا»؛ كان
املناطق إىل الرئيسة الطرق عىل املروري التباطؤ انخفض كما ،٪١٥ بنسبة املدينة داخل
بتكنولوجيات االستعانة لندن مدينة تدرس حاليٍّا، .٪٢٠ بنسبة والتجارية السكنية
وتشمل دقة، أكثر بصورة املدينة وسط إىل الدخول رسوم فرض تسهيل بغرض جديدة
إس وجي إس بي جي تكنولوجيات عن فضًال محددة، سيارات تتبُّع تكنولوجيات ذلك

لندن.4 يف تواجدها أثناء السيارات تتتبَّع التي إم

الهواتف (2-1)

من سنوات فبعد املنرصم؛ العقد خالل جذريٍّا تحوًال الهواتف شبكات تصميم شهد
الدوائر عىل تعتمد شبكات من حاليٍّا الهواتف شبكات تتحول اإلنرتنت،5 تصميم رفض
عرب تتدفق البيانات حزم صارت البيانات. حزم نقل عىل تعتمد شبكات إىل الكهربية
بمكاٍن الصعوبة من يجعل ما وهو اإلنرتنت، يف الحال هو مثلما الهواتف، شبكات نظم
البيانات حزم تسلك حيث املسارات؛ نفس ويف بل الطريقة، بنفس البيانات تدفق ضمان

األوقات. من وقت أي خالل الطلب حجم عىل بناء وذلك فعالية، املسارات أكثر
بإنفاذ يتعلق فيما جديدة مشكالت يف الهواتف لشبكات الجديد التصميم هذا تسبَّب
نسبيٍّا سهلة مسألة كانت حيث الهواتف؛ عىل ت بالتنصُّ يتعلق فيما خاصة القانون،
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الدوائر عىل تعتمد التي الشبكات يف وذلك عليها، ت يُتنصَّ الخطوط أي تحديد يتم أن
محددة مسارات توجد فال البيانات، حزم نقل عىل تعتمد التي الشبكات يف أما الكهربائية.

صعوبة. أكثر ت التنصُّ عملية جعل ما وهو البيانات، حزم رحلة يف بها التنبؤ يمكن
نقل لشبكات املعني التصميم وفق صعوبة أكثر ت التنصُّ مسألة تصبح األقل عىل
هذه الشبكات. هذه أنماط باختالف ت التنصُّ صعوبة تتفاوت حيث البيانات؛ حزم
القانون إنفاذ يف االتصاالت رشكات مساعدة قانون لتمرير بالكونجرس دفعت اإلمكانية
الجهات تحتفظ بحيث الهواتف شبكات تصميم القانون هذا يتطلب .١٩٩٤ عام يف
هذا حول مفاوضات أُجريت اإللكرتونية. املراقبة عمليات إجراء عىل بقدرتها التنفيذية
التي الالزمة املعايري تضع التي اآلمن»، «املالذ اتفاقيات من سلسلة خالل من الرشط

القانون. متطلبات تحقيق بغرض الشبكات؛ تصميم مواصفات تلبيها أن يجب
نوع عىل كالسيكيٍّا مثاًال القانون إنفاذ يف االتصاالت رشكات مساعدة قانون يعترب
مجال يف العاملة الرشكات قامت حيث الفصل؛ هذا يف عليه أؤكد أن أريد الذي التنظيم
بصورة الحكومة مصالح يخدم لم ما وهو — بالشبكات خاص تصميم بوضع االتصاالت
للضوابط هذا الشبكات تصميم إخضاع هو الحكومة فعل رد كان ثم، ومن — كافية
رشكات حظ حسن من (لعل أفضل بصورة الحكومة أهداف يحقق بحيث التنظيمية،
يف األقل عىل ذلك، تنفيذ تكلفة من جزء ل تحمُّ عىل وافقت الحكومة أن االتصاالت

كروفورد: سوزان ووفق البداية).6

… التنفيذية الجهات أن هو اإلنرتنت مستقبل يف خطورة األمور أكثر لعل
الجديدة الخدمات أشكال جميع فحص ضمان يف الواضحة رغبتها أظهرت
فيما عليها املنصوص غري االشرتاطات مطابقتها من التأكُّد بغرض نسبيٍّا
بطبيعة الخدمات. هذه إطالق قبل وذلك املعلومات، وإرسال بجمع يتعلق
متطلبات وفق خدماتها تقديم يف الرشيدة الرشكات جميع سرتغب الحال،
باللجوء الخدمات تقديم رشكات «ننصح العدل: وزارة قول حد وعىل القانون،
كاٍف، بوقت خدماتها تقديم قبل خاصة مبكر، وقت يف الالزمة اإلرشادات إىل
رشكات مساعدة قانون الشرتاطات خدماتها مطابقة من تأكدها عدم حال يف
الالزمة اإلجراءات اتخاذ يف العدل وزارة وستنظر … القانون إنفاذ يف االتصاالت
وذلك املسبقة، املشورة بطلب الخدمات تقديم رشكات من أي التزام عدم حال

القانون.»7 إلنفاذ الوزارة تتخذها إجراءات أي ضمن
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القانون إنفاذ يف االتصاالت رشكات مساعدة قانون يعترب ال كروفورد، تشري وكما
ترىرضورة التي النظر وجهة تتبنى قد الفيدرالية االتصاالت «هيئة أن إىل «إشارة» سوى
أو جديدة، متنوعة خدمات تقديم حال الحكومية السلطات من ترصيح عىل الحصول
الحكومة ستفرض … اإلنرتنت بروتوكوالت تستخدم إلكرتونية مواقع أو كمبيوتر، أجهزة
والخدمات املنتجات تداول يف التحكم عملية من كجزء املعلومات تدفق معماريات
الفيدرالية االتصاالت هيئة فرضت إذ اإلشارة؛ هذه تواصلت وقد اإلنرتنت.»8 عىل املطروحة
عرب الصوت نقل خدمات تصميم يتم أن االتصاالت رشكات جميع عىل ٢٠٠٥ أغسطس يف
سهولة.»9 أكثر االتصاالت عىل الحكومة ت تنصُّ عملية يجعل «بحيث اإلنرتنت؛ بروتوكول
املتوافرة الوحيدة الوسيلة هي الشبكة معمار تنظيم عملية تكن لم الحال، بطبيعة
التي الجرائم منع يف الخلل تعويض يستطيع الكونجرس كان حيث الكونجرس؛ لدى
زاد وربما الجنائية.10 العقوبات تغليظ طريق عن ت التنصُّ عىل القدرة تناقص عن تنشأ
من كان الطريقتني فكلتا الجنائية، التحقيقات إلجراء املخصصة املوارد من الكونجرس
الشبكة يف املتاحة اإلمكانات إىل اللجوء دون املجرمني دوافع تغيري إىل تؤديا أن املمكن
الهواتف، شبكات معمار يُغريِّ أن املقابل يف اختار الكونجرس لكن املجرمني، وإدانة لتتبع

مبارشة. غري بصورة املجرمني دوافع لتغيري مبارشة الشبكات يستخدم ثم ومن
إنفاذ عملية تحسني يف املبارشة غري آثاره وتتمثل منظِّم، قانوني كود بمنزلة هذا
عىل القدرة من تحدُّ التي الكود عىل القائمة القيود تغيري طريق عن يتم ما وهو القانون،

القانون. إنفاذ
رشكات فهناك الهواتف. رشكات مع جيدة بصورة كهذه تنظيم عملية تصلح
الهواتف رشكات تعترب هنا، من التنظيم. عملية تفعيل نسبيٍّا السهل ومن قليلة، هواتف
عليها املفروضة القواعد تنفيذ يتم حيث للتنظيم؛ قابلة وسيطة جهات األمر حقيقة يف

مبارشة.
أو فوناج رشكة عرب اإلنرتنت؟ عرب الهاتفية الخدمات ُقدمت إذا الحال هو ما لكن
مشابهة؟11 بصورة للتنظيم قابلة الكيانات هذه هل ِبل؟ ساوث رشكة من بدًال سكايب
سكايب مثل رشكات تسعى مختلفة. ألسباب يحدث ذلك كان وإن نعم، هي: اإلجابة
— اإلنرتنت عرب الصوت نقل خدمات تقديم رشكات من العديد تسعى مثلما — وفوناج
سلوك عىل التدليل خالل من جزئيٍّا تتأتى التي القيمة وهي كرشكات، قيمتها تعظيم إىل
حكومة لقوانني االنصياع عدم يعترب ال حيث للتنظيم؛ بالقابلية يتسم األعمال ممارسة يف
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رشكة عىل ينطبق ما وهو عليه، ورابحة سليمة رشكة بناء يمكن أساًسا املتحدة الواليات
باي. إي رشكة عىل ينطبق كما موتورز جنرال

الثاني الجزء الهواتف: (3-1)

القانون، إنفاذ يف االتصاالت رشكات مساعدة قانون وضع عىل سنوات أربع مرور بعد
الحكومة سلطة لدعم االتصاالت تنظيم هيئة إىل بطلب الفيدرالية التحقيقات مكتب تقدَّم
القانون عىل الفيدرالية التحقيقات مكتب اقرتحها التي التعديالت شملت حيث التنظيم؛ يف
خالل من األفراد، من املحمولة الهواتف مستخدمي مواقع عن الكشف يتطلب تنظيًما
املكاملات أُجريت التي املحمولة األبراج مواقع عن بالكشف املحمولة الهواتف رشكات إلزام
بغرض البيانات هذه إىل املحمولة الهواتف أنظمة تحتاج الحال، بطبيعة خاللها.12 من
الضمان ذلك وبخالف املختلفة. األبراج بني متصلة مكاملات نقل خدمة تقديم ضمان

أخرى. أغراض يف البيانات لهذه االتصاالت رشكات تحتاج ال الفواتري، ووضع
مصالح تتجاوز أخرى مصالح الفيدرالية التحقيقات مكتب لدى تتوافر املقابل، يف
«سبب لديه يتواَفر وقتما كتلك بيانات لديه تتوافر أن يف يرغب حيث االتصاالت؛ رشكات
يف االتصاالت رشكات مساعدة قانون يف التعديل هذا يتطلب القانون». إلنفاذ معقول
غري بصورة يعني ما وهو املعلومات. هذه املحمولة الهواتف رشكات توفري القانون إنفاذ
املعلومات اسرتجاع من يُمكِّنها لخدماتها منظًِّما كوًدا الرشكات هذه تضع أن مبارشة

استخدامها.13 يتضمنها التي
تقديم جهات كانت حيث كافية؛ بدرجة معقوًال كهذا الشرتاٍط األصيل الدافع كان
ومن طارئة. هاتفية مكاملة إجراء مكان لتحديد سهلة طريقة تريد الطارئة الخدمات
لكن الحاالت، هذه مثل يف األقل عىل رضورية، مسألة املكان بيانات عن الكشف كان هنا
يف الهاتفية املكاملات مكان بيانات تقديم عىل حريًصا كان الفيدرالية التحقيقات مكتب
بمزيد الفيدرالية التحقيقات مكتب دفع ثم ومن النجدة، رشطة برقم االتصال غري حاالت

الهاتفية. املكاملات جميع يف املعلومات هذه جمع اشرتاط اتجاه يف اإلرصار من
منظمي إىل طلباته يف ملحوًظا نجاًحا اآلن حتى الفيدرالية التحقيقات مكتب ق حقَّ
التي االشرتاطات تتطلب حيث القضاء؛ مع كثريًا يفلح لم املقابل يف لكنه الخدمات،
البيانات عىل للحصول قاطعة دالئل الفيدرالية التحقيقات مكتب تقديم القضاء فرضها
يف التنظيم عملية أثر يتمثل املفروضة، املعايري كانت مهما حال، أي عىل يطلبها. التي
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تهدف ال البيانات من نوع وحفظ جمع نظم بناء عىل املحمولة الهواتف رشكات إجبار
الحكومة. ملساعدة إال

بالبيانات االحتفاظ (4-1)

سجالت يف تُجمع البيانات وهذه استخدامها، طرق حول بيانات الكمبيوتر أجهزة تجمع
األسهل من كان أكثر، عة املجمَّ البيانات كانت وكلما ال، أو وفرية بيانات عىل تحتوي قد

ماذا. فعل من تتبُّع
ذلك؛ من االستفادة إىل بعضها يسعى بل ذلك، إىل االنتباه يف الحكومات بدأت
األوروبي االتحاد تبنَّى كما ذلك،14 يف بعمق» «التفكري يف املتحدة الواليات بدأت حيث
اتصاالت خدمات بتقديم يتعلق فيما تُعالج أو تُتداول التي «البيانات لتنظيم ترشيًعا
بغرض محددة ببيانات الخدمات مقدمي احتفاظ اشرتاط خالل من عامة»، إلكرتونية
ووجهة، بمصدِر، تتعلق بياناٍت البيانات هذه تشمل أفضل. بصورة القانون إنفاذ
كهذه قواعد تؤدي إجرائه.15 يف املستخدمة واملعدات محدد، اتصال ونوِع وفرتة، ووقت،
من يجعل ما وهو اإللكرتونية، االتصاالت منصة يف للتتبع القابلية من طبقة بناء إىل
والية عن الكونجرس عضو تقدَّم املقابل، (يف سهًال أمًرا األفراد لسلوك الحكومة تتبع
اإلنرتنت رشكات بعض يمنع ٢٠٠٦ عام يف قانون بمرشوع ماركي، إد ماساتشوستس،
التي املستخدمني بيانات بسجالت االحتفاظ من — البحث محركات رشكات خاصة —
الترشيع هذا مآل الحًقا وسنرى للتتبُّع.16 قابًال اإلنرتنت عىل املستخدمني سلوك تجعل

املقرتح).

التشفري (5-1)

األساليب كأحد الشفرات كاتبي إىل موجهة تنظيمات اآلن حتى املذكورة األمثلة تضمنت
من أساليبها يف مبارشة غري الحكومة تكون ما أحيانًا لكن السلوك، لتغيري املبارشة غري
التشفري؛ طريقة لتغيري كوسيلة سوقية دوافع أحيانًا الحكومة تخلق خطوتني: خالل
الفاشلة املحاولة ذلك عىل ومثال السلوك، تغيري إىل مبارشة غري بطريقة ذلك يؤدي بحيث

التشفري.17 يف األسايس املعيار كليرب رشيحة جعل يف األمريكية للحكومة
كما بالخصوصية نفسها التكنولوجيا تسمح للتشفري. املتناقضة الطبيعة توٍّا ذكرت
الخصوصية. بمسألة الحكومة تهتم الحال، بطبيعة املستخدمني. هوية بتحديد تسمح
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فهمها، دون البيانات أو األحاديث بتبادل األفراد للمستخدمني التشفري عملية تسمح
قابًال ما محتًوى يصبح كيف أما املستخدمة. الشفرة مفتاح يعرفون َمن باستثناء
ألنه جانبًا؛ الخالف هذا ي نُنحِّ أن نستطيع لكن عليها،18 ُمختلف مسألة فهي للتشفري،
غامض يشء بمنزلة هو ر مشفَّ محتًوى أي فإن املحتوى، تشفري درجة عن النظر بغض
تكنولوجيا استخدام يف التحكُّم إىل الحكومة سعت لذا الحكومة؛ فيه ترغب ال للغاية

للتشفري. كمعيار كليرب رشيحة نرش طريق عن التشفري
تشجيع يف الغرضمنها يتمثل لكن بسهولة، كليرب رشيحة عمل آليات رشح يمكن ال
ما محادثة تشفري يمكن قد للحكومة.19 خلفيٍّا بابًا تفتح التي التشفري تكنولوجيات
قضائي أمر وفق (وذلك القدرة الحكومة ستمتلك لكن فهمها، اآلخرون يستطيع ال بحيث

خاص. مفتاح باستخدام الشفرة فك عىل الحاالت) أغلب يف
خاللها من تستطيع التي الطريقة يف يتمثل الحكومة إىل بالنسبة إذن السؤال كان
تتمثل املثىل الطريقة أن كلينتون حكومة رأت البداية، يف كليرب. رشيحة تكنولوجيا نرش
ومن للغاية، خالفية االسرتاتيجية هذه كانت األخرى. التشفري تكنولوجيات جميع منع يف
ونرش تطوير تدعم بأن وذلك مختلف، أسلوب عىل جهودها تركز أن الحكومة رأت ثم

كليرب.20 رشيحة تكنولوجيا
التشفري مجال يف العاملني تجعل أن الحكومة استطاعت إذا بديهية: فكرًة تلك كانت
الحكومة فستستطيع ثمنًا، التكنولوجيات أقل جعلها خالل من كليرب رشيحة يستخدمون

الحكومة.21 لصالح التنظيم عملية نفسه السوق سيتوىل وبهذا التشفري، عملية تنظيم
ويف نفسها، الشفرة جودة يف الشك أدى حيث كليرب؛ تكنولوجيا دعم خطة فشلت
الحكومة توجهه تشفري نظام ألي القوية املعارضة عن فضًال تطويرها، عند رسيتها مدى
إىل التشفري مجال يف العاملني بمعظم املتحدة) الواليات حكومة تدعمه نظاًما (خاصة

آخر. مسار اتخاذ عىل الحكومة أجرب ما وهو كليرب، تكنولوجيا رفض
ظل تشويًقا. البدائل أكثر هنا، بمقاصدنا يتعلق فيما خاصة البديل، املسار يعترب
ذلك يتمثل بحيث مبارشًة؛ رين املشفِّ لعمل السلطات تنظيم اتجاه يف يدفع لفرتة البعض
إليها.22 النفاذ تستطيع الحكومة يجعل ما شفراتهم يف رون املشفِّ َن يضمِّ أن اشرتاط يف
أي فك عىل الحكومة قدرة ضمان إىل تهدف جميعها كانت فإنها املقرتحات، تعدد ورغم

مستخدم. أي يعتمدها شفرة
غمر أو املختلفة الشفرات استخدام تمنع التي — األخرى باالسرتاتيجيات باملقارنة

متعددة. فوائد االسرتاتيجيات من النمط لهذا — بديلة قياسية بشفرة السوق
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مبارشًة االسرتاتيجية هذه تتداخل ال املختلفة، الشفرات استخدام منع بخالف أوًال:
دستورية ادعاءات بأي تتأثر ال اسرتاتيجية ثم من وهي لألفراد، االستخدام حقوق مع
خالل من التحدث «يف الحق لهم األفراد بأن — بعد صحتها يثبت لم وإن — رنانة
املتوافرة، التشفري تكنولوجيات مزيج تغيري إىل إال االسرتاتيجية هذه تهدف ال التشفري».
التشفري لعمليات الدول تنظيم يعترب للشفرات. األفراد استخدام يف مبارشًة تتحكَّم أن ال
بخالف ثانيًا: منظًما. الفردي االستخدام يكون ال حيث السيارات تصميم تنظيم مثل
يف املنافسة عىل االسرتاتيجية هذه تشجع السوق، يف املطروحة الحلول أحد دعم أسلوب
التنظيمية، الحكومة بقدرة االحتفاظ مع وذلك تشفري، نظم أفضل تقديم بغرض السوق
من نسبيٍّا محدود عدد تنظيم االسرتاتيجية هذه تتضمن اآلخرين، الحلني بخالف وأخريًا:
مستخدمي عدد من كثريًا أقل التشفري تكنولوجيات ُمصنِّعي عدد يعترب حيث الالعبني؛

التشفري. أنظمة مشرتي أو
الحكومة تنظيم عىل مثاًال الحل هذا يعترب إذن، القسم، هذا يف األخرى األمثلة وشأن
تستخدم حيث مبارشة؛ غري بصورة السلوك تنظيم بغرض مبارشة؛ بصورة للكود
هو كما — يتمثل الذي الهدف وهو أكرب. هدف بلوغ بغرض الكود معمار الحكومة
تتبع يف الحكومة قدرة إطالق ضمان يف — الرقمية الهواتف تكنولوجيا مع الحال
تسعى أخرى، مرة جديدة. تكنولوجيات ظهور يعيقها أن دون محددة محادثات
تنظيم خالل من بل األسايس، السلوك تنظيم خالل من ال الهدف هذا تحقيق إىل الحكومة

السلوك. هذا إطارها يف يدور التي الظروف

للتنظيم القابلية زيادة بهدف الكود تنظيم (2)

تستطيع ال لكنها تنظيمه، الحكومة تريد سلوًكا الخمسة األمثلة هذه جميع تتناول
تنظيم إىل إذن الحكومة تسعى الخمسة، األمثلة هذه جميع يف مبارشًة. (بسهولة) تنظيمه
السلوك هذا عىل تؤثر التي التكنولوجيات تنظيم طريق عن مبارشة غري بصورة السلوك
املستهدف السلوك تقيِّد أو بدورها املنظِّمة التكنولوجيات هذه وتؤثر مبارشة. بصورة
وسائل أيًضا وهي الكود»،23 تطوير عىل «تؤثر تكنولوجيات فهي مختلفة؛ بصور تنظيمه

للتنظيم. قابلية أكثر السلوك بدورها تجعل الكود لتنظيم
تستطيع مشابهة سبل هناك كانت إذا ما حول الفصل هذا استهل الذي السؤال دار
قابًال الشبكة عىل السلوك بغرضجعل اإلنرتنت، عىل الكود لتنظيم إليها اللجوء الحكومة
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تستطيع كثرية خطوات توجد حيث نعم؛ هي: السؤال هذا عىل البديهية اإلجابة للتنظيم.
الحال بطبيعة وهناك للتنظيم، قابلية أكثر الشبكة عىل السلوك لجعل اتخاذها الحكومة

الخطوات. هذه التخاذ وجيهة أسباب
السلوك وعزل تقليص إىل ستؤدي الصحيح، النحو عىل الخطوات هذه اتخذت إذا
اكتشاف احتمالية زيادة إىل بدوره سيؤدي ما وهو اإلنرتنت، عىل للتتبع القابل غري
وهو الضارة، األعمال حجم تقليص إىل اآلخر هو زيادته ستؤدي الذي السيئ، السلوك
أخرى أماكن إىل ضارٍّا نشاًطا يمارسون ممن كبري عدد تحوُّل إىل أخريًا سيؤدي ما

ملمارستها.
سواءٌ للتحكُّم مثايل جهد يوجد ال إذ الحال؛ بطبيعة مثايل نحو عىل األمور تميض لن
يعترب ال حال، أي عىل السلوك. سوء حاالت تتبُّع أو التتبع عملية بضمان يتعلق فيما
تستطيع الحكومة كانت إذا فيما األول املقام يف السؤال يتمثل إذ املعيار؛ هو الكمال
تحقيق إىل ذلك يؤدي بحيث الشبكة؛ عىل السلوك مزيج يف الدوافع من يكفي ما توفري
هذا عىل اإلجابة بديهية، وألسباب أخرى، مرة األساس. هي للتتبع القابلية يجعل تحوُّل

نعم. هي: السؤال

العام الشكل (1-2)

إلصاق خالل من ذلك تحقيق يمكن التتبع، عملية تيسري هو الحكومة هدف كان إذا
يف ذلك تحقيق طرق إحدى تتمثل الشبكة. عىل املوجودة األطراف لكل محددة هوية
بطاقات يُربزون ال الذين األفراد تفاعالت بحجب اإلنرتنت خدمات تقديم رشكات إلزام
مستحيلة إنها حيث ممكنة؛ االسرتاتيجية هذه تعترب ال املقابل، يف حكومية. هوية تحقيق
غري ومن قومية،24 هوية ببطاقة يتعلق فيما ارتياح بأي األمريكيون يشعر ال إذ سياسيٍّا؛

للهوية. إنرتنت ببطاقة يَعبَئُوا أن املحتمل
ليس هوية، بطاقات حمل عىل املواطنني «إجبار» الحكومة تستطع لم إذا حتى لكن
املثال سبيل عىل — يوجد فال لحملها؛ لألفراد قوية «دوافع» خلق بمكاٍن الصعوبة من
رخصة يحمل ال أحًدا تجد لن لكنك قيادة، رخصة املواطنني جميع يحمل بأن رشط —
تحقيق أشكال بأحد االحتفاظ الحكومة تشرتط ال سيارة. يقود ال كان لو حتى قيادة
أحد إبراز دون أخرى مدينة إىل االنتقال تستطيع ال لكنك الواليات، تصدرها التي الهوية
دافع تجعل أن هو مطلوب هو ما كل إن إذ بديهية؛ املسألة تبدو الهوية. تحقيق أشكال
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عىل للتفاعل طبيعيٍّا أساسيٍّا رشًطا الهوية إبراز عملية يجعل ما قويٍّا؛ هوية بطاقة حمل
اإلنرتنت.

ال الرقمية، الهوية تحقيق بطاقات الستخدام دوافع خلق الحكومة تستطيع باملثل،
العنارص تنظيم خالل من بل مبارشًة، األفراد عىل التنظيمية الضوابط فرض خالل من
أهداف أنها كما تجارية، مصالحها تكون ما وعادًة العدد، يف أقل هي التي الوسيطة
«األكثر األهداف هي اإلنرتنت خدمات تقديم رشكات تعترب التنظيم. لعملية معتادة مرنة

اإلنرتنت.»25 يف للتحكم محورية «نقاط هي بل ووضوًحا»، أهمية
«بطاقات نرش إىل الحكومة خاللها من سعت التي الوسائل املثال سبيل عىل خذ

هذه. الرقمية» الهوية «بطاقات ماهية الحًقا وسأرشح الرقمية». الهوية
الحكومة: وسائل أوًال:

االعتمادات توافر عىل بناءً زيارتها اشرتاط عىل القدرة الشبكة عىل املواقع تمتلك •
الرشط. فرضهذا املواقع إلزام سلطة الحكومة تمتلك املستخدمني. لدى الالزمة
ومحل عمر من التأكد املقامرة مواقع عىل الواليات تشرتط قد املثال، سبيل عىل
جنسية من التأكد املواقع من كثري عىل يُشرتط قد كما مستخدميها، إقامة
لزيارتها. الزمة أخرى اعتمادات أي من التأكد أو املحتملني، مستخدميها
لتقديم املستخدمني دوافع تتزايد الرشط لهذا املواقع من أكرب عدد بانصياع
السهل من كان الالزمة االعتمادات زادت وكلما لزيارتها، الالزمة االعتمادات

املستخدمني.26 عىل تنظيمية وسائل فرض
رضيبة استمارة يمأل من لكل رضيبية إعفاءات تمنح أن الحكومة تستطيع •

الالزمة. االعتماد وثائق تقديم مع الدخل
استخدام عىل ٪١٠ قيمتها مبيعات رضيبة تفرض أن الحكومة تستطيع •
تثبت شهادة خالل من منتجات يشرتي مستخدم أي بإعفاء وتقوم اإلنرتنت،
املفروضة املحلية الرضائب بتحصيل الحًقا الوالية وتقوم فيها، يقيم التي الوالية

الرشاء.27 بعملية إبالغها بمجرد
املنشورات عىل لالطالع املستخدمني عىل رسوًما تفرض أن الحكومة تستطيع •
مناسبة. هوية تحقيق شهادة خالل من املواقع زيارتهم حال يف إالَّ الحكومية،
يف الحال هو مثلما التصويت28 عملية تفرض أن الحكومة تستطيع •
حيث اإلنرتنت؛ عرب التصويت قاعدة برتسيخ تقوم ثم الغربية، الديمقراطيات
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رقمية هويات معهم حاملني االفرتاضية االقرتاع صناديق عىل املصوتون يتوافد
تسجيلهم. تثبت

االحتيال عمليات تكاليف جميع ل تحمُّ بمسئولية تُلقي أن الحكومة تستطيع •
يف االئتمان بطاقات رشكات عىل الدين بطاقات أو االئتمان، بطاقات طريق عن

املناسبة. الهوية تحقيق أشكال أحد تقديم دون معامالت إجراء حال
الربيد حسابات بخوادم آمنة قائمة وضع تشرتط أن الحكومة تستطيع •
القائمة هذه ع تشجِّ فيها. املرغوب غري الرسائل مكافحة يف تُستخدم اإللكرتوني
الرسائل، إرسال قبل إضافية ق تحقُّ متطلبات اشرتاط يف البدء عىل اآلخرين

رقمية. هوية بطاقة خالل من تحقيقها يمكن التي املتطلبات وهي

بطاقات انتشار زيادة يف املختلفة االسرتاتيجيات هذه عىل املرتتبة اآلثار تتمثل
الهوية بطاقات استخدام اعتماد لصالح امليزان ينقلب ما مرحلة ويف الرقمية، الهوية
زيادة عىل قدرتهم يف تتمثل الشبكة عىل الكثريين لصالح جلية فائدة هناك الرقمية.
أداة الرقمية الهوية بطاقات تعترب حيث معه؛ يتعاملون الذي الكيان طبيعة يف الثقة
تقديم دون بزيارته للمستخدمني املواقع أحد سمح لو حتى هنا، من الثقة. هذه لزيادة
تقديم االبتدائية الخطوة هذه تيل خطوة أي تشرتط ربما املستخدم، هوية عىل دليل أي
طريق عن اإللكرتوني الفضاء يف االنتقال هو املعتاد سيكون حيث مناسبة؛ هوية بطاقة
الفضاء مساحة فسيجدون ذلك، يرفضون ممن هؤالء أما الهوية، تحقيق أشكال أحد

كثريًا. تقلصت فيها التفاعل يستطيعون التي اإللكرتوني
بحد اإلنرتنت، عىل تفاعل كل دمغ يف امليزان كفة انقالب عىل املرتتبة اآلثار تتمثل
بحد السلطات، ستمكِّن التي البصمة وهي الرقمية، األصابع بصمة من بنوع أدنى،
بحد هذه، التتبع عملية وستتطلب عنه. املسئول الطرف إىل تفاعل أي تتبع من أدنى،
االشرتاطات — أدنى بحد — سيتبع اإلرشاف وهذا تفعيلها، قبل قضائيٍّا إرشاًفا أدنى،

الرابع. للتعديل االعتيادية
قدرة يف القصة هذه يف املحورية النقطة تتمثل ال األدنى. ه حدِّ يف األمر هو وهذا
شك أدنى يوجد ال حيث الهوية؛ تحقيق أشكال بثراء يتسم إنرتنت خلق عىل الحكومة
الهوية تحقيق أشكال بثراء يتَّسم الذي اإلنرتنت نوع يف املهم السؤال يتمثَّل بل ذلك، يف

الحكومة. تخلقه الذي
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فهمهما يمكن نوعان وهما الرقمية، الهوية بطاقات من مختلفني نوعني بني قارن
تحقيق تكنولوجيا لبيان استُخدم الذي الرابع، الفصل يف «الحافظة»، مجاز خالل من

تطويرها. جهود مايكروسوفت تقود التي الناشئة الهوية
تقوم هويتك، تثبت أن تريد مرة كل يف اآلتي: يف الهوية تحقيق نوعي أحد يتمثل
محتوياتها، بفحص هويتك من التحقق يريد الذي الطرف يقوم ثم حافظتك، بفتح

يريدها. بيانات أي وجمع
يف الهوية طبقة طريقة وفق فيجري الهوية، تحقيق أشكال من الثاني النوع أما
أن أردت إذا لذلك؛ الالزم األدنى الحد تُقدِّم هويتك إثبات تريد عندما الرابع: الفصل
أنك إثبات أردت إذا أو هويتك، من للتحقق ذلك عن إال تكشف فال أمريكي، أنك تثبت

فقط. ذلك عن إال تكشف فال عاًما، ١٨ تتجاوز
أدنى حدٍّ تخيُّل املمكن من يصبح الهوية، تحقيق أشكال من الثاني النموذج وفق
للتتبع. القابلية ييرسِّ لكنه ظاهره، يف شيئًا يكشف ال هوية تحقيق الهوية؛ تحقيق من
فكُّ تمَّ إذا إال لها معنى ال التي الرقمية األصابع بصمة من نوًعا ذلك يعترب أخرى، مرة

املقصود. املستخدم تتبُّع يمكن الشفرة فكِّ وبمجرد شفرتها،
مختلفة تداعيات منهما كل عىل يرتتب حيث نقيض؛ طريف عىل املعماران هذان يقف
منهما، أي مع الكاملة الجهالة تتحقق ال والجهالة. بالخصوصية يتعلق فيما جذريٍّا
تنظيم يمكن املقابل، يف للتتبع. قابلية أكثر السلوك جعل يف لكليهما األدنى الحد ويتمثل
تكون أن يجب ال هنا، من الهوية. لتحقيق الثاني النمط خالل من هذه للتتبع القابلية
حال ويف التعبري. بحرية يتعلق النظر محل التفاعل يكون عندما للتتبع قابلية هناك
من هنا، من به. قضائي ترصيح خالل من إال به السماح يجب ال تتبع، بعملية الترصيح
استخدام يتم لن لكن وأين، ماذا فعل َمن تحديد عىل بالقدرة يحتفظ أن النظام شأن

باستخدامها. ترصيح وفق إال القدرة هذه
تصوره يمكن فارق أكرب هو إذن، هذين، الهويات تحقيق عاملي بني الفارق يعترب
يعتمد إنما رشوطه ستنطبق العاملني أي اختيار أن هو أهمية األكثر ولعل اإلطالق. عىل
األول النمط يعترب العاملني. هذين معماري تطوير يف بها االسرتشاد يتم التي القيم عىل
الهوية، لتحقيق الثاني النمط أما واألمن. بالخصوصية يتعلق فيما كارثة الهوية لتحقيق
سلوكهم يُراقب الذين ألولئك بالنسبة إال اللهم كثريًا، واألمن الخصوصية من يزيد فقد

مرشوعة. بصورة

113



اإللكرتوني للفضاء املنظِّم الكود

أساسية بصورة الهوية تحقيق نمطي من أيٍّ تنفيذ يف الحكومة جهود جدوى تعتمد
الكود عن مسئول كيان وجود عىل الجدوى هذه تعتمد حيث التنظيم؛ عملية هدف عىل
هل بفعالية. الكيانات هذه تنظيم الجدوى تحقيق يتطلب كما األفراد، يستخدمه الذي
هل لكن الهواتف، رشكات تنظيم الحكومة تستطيع ربما ا؟ حقٍّ صحيح االفرتاض هذا
خاصة بصورة تستطيع وهل الشفرات؟ مبتكري من متنوع طيف تنظيم تستطيع

التنظيم؟ هذا مثل بشدة يأبون ممن الشفرات مبتكري سلوك تنظيم
هندسة عمل قوة يحكمون الذين األفراد أولئك هم الشفرات مبتكرو كان عالم يف
الذين األبطال هؤالء يمتلك ال. املحتملة: اإلجابة كانت مضت، قليلة سنوات منذ اإلنرتنت29
ملناهضة أيديولوجية أسبابًا — رواتبهم تكفيهم تكاد ال والذين — الشبكة بإنشاء قاموا
هؤالء يقوم وهكذا لتهديداتها، يخضعوا أن محتمًال يكن لم لذا الحكومي؛ التوجيه هذا

اإللكرتوني. الفضاء معمار يف املتحكمة الحكومة سلطة من الحد يف مهم بعمل
أصغر لعدد ُمنتًَجا الشفرات تصبح حيث — تجارية عملية إىل التشفري تحول مع
األموال حجم زاد فكلما تنظيمها؛ عىل الحكومة قدرة تزداد — الكبرية الرشكات من

األيديولوجيات. دعم تكاليف ل تحمُّ إىل يدعمها) (وَمن الرشكات ميْل قلَّ املستثمرة،
تحكُّم حول النقاش باكورة منذ نفسه. التشفري تاريخ هو ذلك عىل مثال أفضل لعل
حيث سخيًفا؛ شيئًا ذلك يف التكنولوجية املهارات أصحاب وجد التشفري، يف الحكومة
هناك يكون أن فكرة كانت لذا الحدود؛ تعرف ال التي الشفرات تصدير دائًما يمكن

عبثية. فكرة هؤالء، رأى كما الشفرات، ق تدفُّ يف يتحكَّم للكونجرس قانون
املهارات أصحاب عىل ال هائلة، آثار لها التنظيمية القوانني أن األمر وحقيقة
عىل مكان أي من التشفري تكنولوجيات عىل الحصول يستطيعون الذين — التكنولوجية
هذه. التنظيم تكنولوجيات تتضمن شفرات تبتكر التي الرشكات عىل لكن — اإلنرتنت
الواليات لقوانني باملخالفة وبيعها برامج كتابة إم بي آي أو نتسكيب رشكة د تتعمَّ لم
تنبأ وكما الرشكتني. لهاتني قويٍّا تهديًدا املتحدة الواليات حكومة تمثل حيث املتحدة؛
لكنها البيانات، تدفق عىل التنظيم عملية تسيطر لم التكنولوجية، املهارات أصحاب
هذه تستخدم التي الربمجيات تطوير عىل القدرة من هائلة بصورة قلَّصت املقابل يف

البيانات.30
القابلية لعدم منيًعا حصنًا ما يوًما كانت التي — الرشكات صارت هائًال. األثر كان
عىل الراهن. الوقت يف التنظيم عملية من تيرسِّ لتكنولوجيات منتجة رشكات — للتنظيم
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بي، جي بي التشفري برنامج وريثة وهي أسوشيتس، نتورك رشكة كانت املثال، سبيل
سيطرة تيرسِّ منتجات تقدم فهي اآلن أما التشفري. لتنظيم قويٍّا معارًضا بدايتها يف
بابًا شفراٍت فك مفاتيح وجود يخلق الشفرات.31 وفك التشفري عمليات عىل الرشكات
استخدام قيود عن الحاالت معظم يف كثريًا استخدامه قيود تقل باب وهو للرشكات، خلفيٍّا

الشفرات. فك يف للحكومة الخلفية األبواب
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رشكة أعلنت ١٩٩٨ عام ففي ذلك؛32 عىل ثانيًا مثاًال هي سيسكو رشكة تعترب
اإلنرتنت خدمات تقديم لرشكات يسمح البيانات موجهات من جديد موديل عن سيسكو
املقابل، يف املرور.33 بوابات بني أي الرابط؛ مستوى عىل لإلنرتنت العابرة البيانات بتشفري
وييرسِّ البيانات، تشفري عملية عن بالتوقف يسمح مفتاح عىل هذا البيانات موجه احتوى

توجيهات وفق املفتاح هذا يُستخدم لإلنرتنت. العابرة املشفرة غري البيانات جمع عملية
بذلك. الحكومة تسمح عندما فقط البيانات ر تُشفَّ أخرى، بعبارة الحكومة،

عىل تؤثر حيث الربمجيات؛ سوق يف رئيًسا العبًا الحالتني كلتا يف الحكومة تعترب
الحالتني كلتا ويف املنتجات، رشاء خالل ومن القواعد، وضع خالل من السوق حركة
سبب يتمثل التي التجارية الربمجيات رشكات منتجات من املعروض عىل الحكومة تؤثر

السوق. احتياجات تلبية يف وجودها
مستنكرين: الرشكات تلك يسألون الشبكة عمر من األوىل األيام يف املخرضمون كان

بذلك؟!» بالقيام قبلتم «كيف
وحسب.» التجاري بالعمل متعلق «األمر هي: البديهية واإلجابة

الغربي الساحل وكود الرشقي الساحل كود (3)

«كود» فهو األول النوع أما األكواد؛ من نوعني عن أتحدث كنت القسم، هذا خالل
يمرر املتحدة»). الواليات «قانون أو الرضائب قانون يف (كما الكونجرس يمرره (قانون)
الطرق عىل الكلمات خالل من تَنص التي األساسية األنظمة من النهائيٍّا عدًدا الكونجرس
الرشكات، سلوك بعضها ه ويوجِّ الناس، سلوك األنظمة بعضهذه ه توجِّ للسلوك. الواجبة
ذاتها، الحكومة فكرة ِقَدم قديًما األسلوب هذا يعترب الدولة. موظفي اآلخر بعضها ويوجه
الرشقي الساحل نشاط هو هذا يعترب بالدنا، يف للسيطرة. األوامر استخدام أسلوب وهو

الرشقي». الساحل «كود إذن ه َسمِّ العاصمة)، (واشنطن أساسية بصورة
عن عبارة وهو الشفرات، مبتكرو «يسنُّه» كود يف فيتمثل الثاني النوع أما
هو هذا يعمل. اإللكرتوني الفضاء تجعل التي واألجهزة الربمجيات يف امُلضمرة األوامر
بطرق السلوك املعنى بهذا الشفرة تنظِّم حيث للكلمة؛ الحديث باملعنى الكود/الشفرة
بغرض التنظيم يف تُستخدم ٩٥ شبكة شفرة كانت املثال، سبيل عىل رشحها. يف َرشعت
حماية بغرض التنظيم يف املحتوى تعمية شفرات تستخدم فيما املركزية، السيطرة منع
هذا ابتكار يُعترب للتكنولوجيا)، ماساتشوستس معهد (باستثناء بالدنا يف الخصوصية.
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السليكون (وادي الغربي الساحل ملحوظة، بزيادة يمارسه، نشاًطا الشفرات من النوع
الغربي». الساحل «كود عليه نطلق أن ويمكن وردموند)،

ال عندما تناغم يف اآلخر أحدهما الرشقي الساحل وكود الغربي الساحل كود يساير
مجاله. إطار يف التنظيم عملية منهما واحد كل يوجه كثريًا. اهتماًما اآلخر أحدهما يعري
يحدث ماذا أي الغرب»؛ الرشق «مقابلة حول الفصل هذا يف الطرح يدور املقابل، يف
القابلية عىل الغربي الساحل كود بها يؤثر التي الطريقة الرشقي الساحل كود يميِّز حني
الغربي الساحل كود مع الرشقي الساحل كود يتفاعل عندما يحدث وماذا للتنظيم،

مختلفة. بصورة التنظيم عملية تحفيز بغرض
الساحل كود عىل الرشقي الساحل كود سيطرة زادت حيث تغريًا؛ التفاعل هذا شهد
أي خارج وأفراد قراصنة طريق عن تتم الربمجيات كتابة عملية كانت فعندما الغربي،
سبيل عىل للتكنولوجيا ماساتشوستس معهد أو إلينوي (جامعة مؤسسية سيطرة نطاق
املقابل، يف الغربي.34 الساحل كود يف التحكُّم الرشقي الساحل كود بوسع يكن لم املثال)،
تبتكر وعندما الرشقي. الساحل كود سيطرة زادت تجاريٍّا، منتًجا الكود صار عندما
من عليها. السيطرة يمكن التجارية الكيانات ألن عليها؛ السيطرة يمكن الكود الرشكات

تجارية. أكثر الغربي الساحل كود صار كلما الغرب عىل الرشق سيطرة تزداد هنا،
بني تصادم عن التاريخ هذا يُنبئ الغرب. إىل السيطرة النتقال طويل تاريخ هناك
الغرب عىل للسيطرة الرشق يسعى حيث األمر؛ واقع يف شائع نمط وهو والجديد، القديم
ال جزءًا الرشق من القيم بعض تصبح إذ أبًدا؛ مكتملة غري مقاومة لكنها يقاومه، الذي

القديم. من جزءًا الجديد يأخذ وهكذا الغرب، من يتجزأ
ثمة كان الغربي، الساحل كود ولد عندما اإلنرتنت. عىل تحديًدا يحدث ما هو وهذا
هو حينها اإلنرتنت هدف كان الرشقي. الساحل بكود االهتمام إىل يشري تكوينه يف قليل

متاًحا. وسيطة كعملية التنظيم يكن ولم املختلفة، األطراف بني التواصل تحقيق
يكره بروًزا. أكثر الرشقي الساحل كود مرشعي مخاوف صارت الوقت، بمرور
اإللكرتوني الربيد ورسائل الهويات، ورسقة الفريوسات، مثل: اإلنرتنت أمراض الجميع
مبتكري ألمراضاإلنرتنت العام الكره هذا س حمَّ للجدل. األمراضإثارًة أقل وهذه املزعج.
يسعى الذي التأثري يُحدثون اآلن هؤالء صار حيث عالج؛ عن للبحث الغربي الساحل كود
يسمح بما اإلنرتنت معمار إىل عنارصمكملة إضافة يف واملتمثل الرشقي، الساحل كود إليه

للتنظيم. الشبكة بقابلية
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قابلة الشبكة جعل تستطيع الحكومة بأن ادعائي معارضة البعض سيواصل
معماريات ظهرت لو حتى هؤالء، وفق شائًعا. شكًال تتخذ معارضة وهي للتنظيم،
أنها عىل يدل ما يوجد ال شائعة، املعماريات هذه صارت لو وحتى الهوية، من ق تحقُّ
األوقات؛ من وقت أي يف تفاديها إمكانية عدم عىل يدل ما يوجد ال كما عامة، ستصبح
أن يمكن وال هذه، الهوية من التحقق تكنولوجيات تفادي دائًما األفراد يستطيع حيث

كامًال. السيطرة من نوع أي يكون
نحو عىل الهوية تحقيق بأدوات ممتلئًا اإلنرتنت يصري أن يمكن ال صحيح. هذا

للهرب. سبًال دوًما فهناك كامل؛
الكاملة السيطرة أن معنى فليس الطرح؛ هذا يف كامنة مغالطة هناك املقابل، يف
يعني ال األقفال، مغاليق فك يمكن كان فإذا ممكنة. غري الة الفعَّ السيطرة أن ممكنة، غري
هائلة. آثار لها الجزئية السيطرة حتى اإلنرتنت، سياق ويف لها. قيمة ال األقفال أن ذلك
حيث مكان؛ كل يف العمل عىل القدرة يف الحد عن الزائد للتحكُّم أسايس مبدأ يتمثل
ضخمة. كيانات يف للتحكم كافية بانتظام، ُطبِّقت ما إذا الصغرية، التحكُّم أساليب تعترب
ضئيلة، الهوية تحقيق بأدوات املمتلئ اإلنرتنت سيطرة أساليب بأن القائل الرأي مع أتفُق
أساليب سيعارضون الناس معظم أن أيًضا وأظن الحجم، كبرية كائنات املقابل يف لكننا
فهذا السلكية. األسوار األبقار تقاوم مثلما الشبكة عىل هذه الة والفعَّ الصغرية التنظيم

هذه. التنظيم أساليب نجاح سبب هو وهذا عليه، نحن ما هو
النظر خالل من ببساطة اعتماداتنا أدوات نقدم أن فيه نستطيع عامًلا إذن تخيَّل
يف اإلبهام. أصابع بصمات قراءة جهاز يف أصابعنا مسح خالل من أو كامريا، عدسة يف
سبل خالل من أو النسيان، سهلة مرور كلمات تذكُّر إىل الحاجة ودون معدودة، ثواٍن
مميزة سمات طريق عن بالشبكة االتصال نستطيع عليها، االحتيال يَسُهل هوية تحقيق

عليها. االعتماد ويمكن إثباتها، يسُهل لنا
يف بكتابتها تقوم مرور جملة تذكُّر بني االختيار يمكنك عندما إذن سيحدث ماذا
أو هويتك؟ من للتحقق إبهامك تستخدم أن أو الكمبيوتر، جهاز تشغيل تريد مرة كل
من الهوية إثبات يمكن الجسد من آخر جزء أي أو العني، فُقَزِحيَّة إبهامك يكن لم إن
أحد يستطيع هل الهوية. عن الكشف هو يشء أسهل يكون عندما تكلفة؟ بأقل خالله

ذلك؟ مقاومة

118



املنظِّم الكود

ذلك. جراء جمة فوائد هناك بأن ثقة عىل كن الروح، بيع من نوًعا يمثل هذا كان إذا
يمكنك افرتاضية» خاصة «شبكة يف اإلنرتنت عىل ملفاتك جميع فيه توجد عاَلًما تخيَّل
مفتاح خالل من تماًما نة مؤمَّ شبكة بالشبكة، متصل جهاز أي خالل من بها االتصال
واستدعاء جهاز أي إىل الجلوس تستطيع عنك.35 إحصائية بيولوجية بيانات يتضمن
بأعمال للقيام تنتقل ثم اإللكرتوني، الربيد رسائل عىل والرد بعملك، والقيام ملفاتك،
عالمات عىل يعتمد كودي مفتاح خالل من تماًما وآمنة نة مؤمَّ بصورة وذلك أخرى،

عينيك. يف الحزقية
زهيدة تكلفته معمار وهو تخيله، يمكن الذي وفعالية سهولة األكثر املعمار هو هذه
وأن هويتك، عن تُفصح أن هو عليك ما كل ق. التحقُّ وهي أال البعض)؛ يرى (كما للغاية
ثم هويتك، عن تكشف وأن بك، الخاصة الحقائق من تستوثق التي باملعماريات تتصل

ملكك. يشء كل يصبح

زد النظرية (4)

ستعمل والحكومات الرشكات إن ١٩٩٩ عام يف قلَت لسيج. يحدث، لم األمر أن لو «كما
من الهائل العدد إىل أنظر عندما لكنني كاملة، بصورة للتنظيم قابلة شبكة لبناء مًعا
الخلفية، يف الفريوسات فحص برنامج يعمل بينما املزعج، اإللكرتوني الربيد رسائل
مخطئ؟» أنك ذلك يؤكِّد أال يحدث. لم ممكنًا كان ما اآلن؟ ردك سيكون ماذا أتساءل:

الطبعة تحديث يف أرشع كنُت بينما األصدقاء أحد كتبها رسالة نص هو ذلك كان
الذي التغيري سيحدث «متى» عن شيئًا أذكر لم أنني من الرغم عىل الكتاب. لهذا األوىل
األوىل الطبعة يف املذكورة النظرية تفتقد النقد. هذا يف ما حقيقة ثمة فإنه أتوقعه، كنت
تحقيق إىل تدريجيٍّا الدفع عىل تعمل التي الدوافع كانت مهما أنه وهو جزءًا؛ الكتاب لهذا
سيؤدي الذي اليشء ماهية عن تفسريًا النظرية تقدِّم ال للشبكة، للتنظيم الكاملة القابلية

ترُجح؟ التنظيم عملية ة ِكفَّ سيجعل الذي اليشء ذلك هو ما أي النهائية؛ الدفعة إىل
٢٠٠٦ مايو ففي العام؛ هذا مقدمتها نُرشت لكن بعد، الكاملة اإلجابة تُكتب لم
االسم جاء هنا (ومن زيرتين جوناثان للربوفسور ريفيو» لو «هارفرد دورية أفردت
التوليدي».36 «اإلنرتنت مقال خالل من نظره وجهة لعرض صفحة ٦٧ زد») «النظرية
الذي الجزء هي املقال لهذا الرئيسة والفكرة أفضل، الكتاب وسيكون بل رائع، مقال إنه

الكتاب. لهذا األوىل الطبعة افتقدته
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لقارئي مألوفة مسائل التوليدي» «اإلنرتنت مقال يف املطروحة املسائل معظم تعترب
فضًال العامة، االستخدامات ذات الكمبيوتر أجهزة أدت زيرتين، وفق الكتاب. هذا
لفظة هنا (ومن إبداعية منصة بروز إىل األفراد، بني التواصل تتيح شبكة وجود عن
هذه عن تولدت التي الرائعة باألشياء كثريًا نحتفي نحن لالبتكار. استثنائية «توليدي»)
للجوانب كافيًا اهتماًما يعريون ال أنا) (خاصة بذلك كثريًا يحتفون َمن لكنَّ املنصة،
طالب يبتكر أن أو هوتميل، يبتكر هنديٍّا مهاجًرا جعل الذي نفسه وللسبب السيئة.
من وأسوأ بل املتذمرين، من ملجموعة يمكن جوجل؛ ستانفورد جامعة من مترسبون
التوليدي اإلنرتنت أولئك يستخدم ذلك. من وأسوأ بل ضارة، فريوسات يبتكروا أن ذلك،
أولئك. يبتكره الذي الرضر إدراك يف بدأنا حق، عن زيرتين يلحظ وكما الرضر، إلحداث

زيرتين: أمثلة من بعًضا فقط خذ

مرسيل من القراصنة مهارة مدى لقياس أُجري اختبار يف ،٢٠٠٣ عام يف •
يستطيعون مفتوحة» «وصالت خوادم عىل العثور يف املزعج اإللكرتوني الربيد
الخادم عىل العثور هؤالء استطاع تحديدهم، دون رسائلهم إرسال خاللها من
رسالة مليون ٣٫٣ عن يزيد ما أرسلوا ساعة ٦٦ خالل ويف ساعات، ١٠ خالل

شخًصا.37 ٢٢٩٤٦٨ إىل
ألف ٥٠٠ عىل يزيد ما نُظم تقويض سارس دودة استطاعت ،٢٠٠٤ عام يف •
دودة أصابت السابق، العام ويف أيام.38 ثالثة عىل يزيد ال فيما كمبيوتر جهاز

دقيقة.39 ١٥ عىل يزيد ال فيما مايكروسوفت خوادم أحد من ٪٩٠ سالمر
وراء إف دوت بيج سو املسمى اإللكرتوني الربيد فريوس كان ،٢٠٠٣ عام يف •
انتشاره، أثناء إرسالها تم التي اإللكرتوني الربيد رسائل من ٪٧٠ من يقرب ما
أون أمريكا مستخدمي إىل إلكرتوني بريد رسالة مليون ٢٣٫٢ إرسال تم كما

وحدهم.40 الين

تقديرات ووفق متناٍم. نمط من جزء فهي منفصلة؛ حوادث بالطبع هذه تعترب ال
األمنية الحوادث يف هائلة زيادة هناك الكمبيوتر، لطوارئ لالستعداد األمريكي الفريق
البيانات عىل بناءً زيرتين عن صدر الذي البياني الرسم ييل فيما الفريق. تلقاها التي

املتوافرة:41
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لطوارئ لالستعداد األمريكي الفريق إخطار تم التي األمنية الحوادث عدد
١٩٩٨–٢٠٠٣ بها، التنسيق الكمبيوتر/مركز
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لالستعداد األمريكي الفريق خلُص حيث ٢٠٠٤؛ عام عند البياني الرسم يتوقف
التمييز يمكن ال بحيث ومنترشة للغاية «شائعة األمنية الحوادث أن إىل الكمبيوتر لطوارئ

بينها.»42
وجوده يتنامى وأن بمستغرب، هذا فليس اإلنرتنت عىل ضار برنامج هناك يكون أن
هذا — األقل عىل اآلن حتى — أنه هو ا حقٍّ للدهشة مثري هو ما أيًضا. مستغربًا هذا فليس
الضارة الربامج مبتكري قدرة إىل بالنظر الكفاية. فيه بما مدمًرا ليس الضار الربنامج
عدد يحاول َلْم ِلَم بالغة، رسعة يف كمبيوتر جهاز أي إىل الضارة بشفراتهم النفاذ عىل

حقيقية؟ أرضار إحداث منهم أكرب
ق منسَّ هجوم ويف كمبيوتر، جهاز مليون إىل تتسلل دودة تخيَّل املثال، سبيل عىل
ال األجهزة. جميع يف الصلبة األقراص يف البيانات جميع الدودة َمَحت واحد توقيت يف
الدودات تلك مثل اخرتاق صعوبة مثل صعٌب بل سهل، أمر هذا أن إىل زيرتين يذهب
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املقصد سيئي من الشفرات مبتكري أحد يقوم ال إذن، ملاذا، مكان. كل يف تنترش التي
إلكرتونية؟ عالم نهاية معركة حدوث يمنع الذي ما حقيقي؟ ضار بعمل

سبب عن مرضية إجابة توجد ال وعندما ُمرضية، إجابة توجد ال أنه هي اإلجابة
ذلك يحدث وعندما وقوعه، من للخوف وجيه سبب هناك يكون بعد، ما يشء وقوع عدم
سيؤدي — حقيقيٍّا رضًرا تسبب دودة بابتكار ضارة برامج مبتكر يقوم عندما أي —
أال اآلن؛ حتى الحكومات تفعله لم بما للقيام عقاله من السيايس العزم إطالق إىل ذلك

للتنظيم. قابل فضاء إىل الشبكة تحويل مهمة من االنتهاء اتجاه يف بقوة الدفع وهو
للنظرية بديهية) تجدها بوضوح، تراها أن (وبمجرد األساسية الخالصة هي هذه
التي التعديالت املثال: سبيل عىل خذ جذرية. تغيريات إجراء إىل اإلرهاب يدفع زد.
«قانون تمرير خالل من املدنية) الحقوق (وحماية القانون إنفاذ عىل إدخالها تم
من عرش الحادي هجمات من يوًما ٤٥ بعد الشامل الترشيع هذا ُمرر باتريوت.»43
الحادي هجمات من طويل وقت قبل الترشيع هذا نص ُكتب املقابل، يف اإلرهابية. سبتمرب
لن خطرية، إرهابية هجمات تقع حتى أنه جيًدا يعلمون عون املرشِّ كان سبتمرب. من عرش
بمجرد لكن كبرية، بصورة القانون إنفاذ طرق لتغيري كافية سياسية إرادة هناك تكون

ممكنًا. الجذري التغيري صار سبتمرب، من عرش الحادي هجمات وقوع
حتى رأيناها التي الضارة الربامج سبَّبت حيث اإلنرتنت؛ عىل نفسه األمر ينطبق
لكن تهديد، مصدر ال إزعاج كمصدر الرضر هذا من عانينا فقد بالغة، أرضاًرا اآلن
ذلك أكان سواء — اإلنرتنت يف سبتمرب من عرش الحادي هجمات يماثل حادث يقع عندما
وهذه سياسية، إرادة إىل اإلزعاج هذا سيرتجم — ال أم إرهابيني ِقبل من مموًَّال الحادث

حقيقي. تغيري إجراء إىل ستؤدي اإلرادة
والشامُل القويُّ تحليله ويتناول التغيري. هذا ملثل نتأهب أن إىل زيرتين يهدف
يشء إىل اإلنرتنت طبيعة تحويل محاولتنا يف بينها االختيار نستطيع التي واملضار املنافَع
كي له سأدعه فإنني به، خاص كتاب إفراد إىل زيرتين تحليل يحتاج بينما ابتكاًرا. أقل
تردم إلجابة عام إطار تقديم إىل إالَّ كتابه إىل اإلشارة من أرمي ال إذ كتابه؛ يف يورده
األوىل الطبعة أوَرَدت لقد الكتاب. لهذا األوىل الطبعة يف أوردتها التي النظرية يف الفجوة

الوسائل. وراء الكامنة الدوافع زد النظرية توفر فيما الوسائل، الكتاب لهذا
تدور قصته كانت االستقالل». «يوم اسمه للغاية سيئ فيلم صدر ،١٩٩٦ عام يف
سكان من العديد أظهر األوىل، للمرة هؤالء ظهر عندما فضائية. كائنات غزو حول
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هؤالء عدوان الفرتاض سبب ثمة يكن لم املثاليني هؤالء إىل بالنسبة بهم. ترحيبًا األرض
ملا فعل رد يف كله األرض كوكب يف اآلملني هؤالء بني عارم فرح عمَّ وهكذا الفضائيني،

رائعة. فضائية حياة حلم: مجرد قبًال بدا
العام املزاج انقلب االحتفاالت خضم ويف الفضائية، الكائنات ظهور بعد املقابل، يف
ما أبعد هي الفضائية الكائنات تلك نوايا أن األرض كوكب يف الدول قادة أدرك إذ تماًما؛
للغاية قصرية فرتة خالل األمر. حقيقة يف عدوانية نوايا فهي الحسنة، النوايا عن تكون
يشء كل إدراك استطاع وحده جولدبلوم جيف (فقط األرض غزو وقع ذلك إدراك من

آخر). أحد أي قبل األمور يدرك ما دائًما فهو حدوثه، قبل
بنا رحَّ فقد الفيلم)؛ قصة مثل سيئة قصة تكون أال آُمل (لكني مشابهة هنا قصتي
«يوم فيلم يف الفضائية بالكائنات األرض كوكب سكان ب رحَّ مثلما بالشبكة فرحني
النهائية اآلثار يف نفكِّر أن دون حياتنا مناحي يف اإلنرتنت بتشعب َقِبْلنا االستقالل».
سنرى محتمًال. خطًرا أيًضا نحن سنرى ما، فاصلة نقطة عند وهكذا، ذلك. عىل املرتتبة
هائلة إمكانات عىل يحتوي لكنه فيه، الحرية تحقيق يضمن ال اإللكرتوني الفضاء أن

العمل؟ ما سنسأل: ثم للتحكُّم.
لكنني بديهية، أنها البعض يرى قد مسألة طرح أحاول عديدة صفحات أفردُت
أهمية املسألة هذه لهم تمثِّل أن يجب الذين األشخاص أن ما، لسبٍب وجدُت، املقابل يف
وأنها الطبيعة، مثل الحرية أن يعتربون كثريون يزال ال حيث بعُد؛ يدركونها ال قصوى
عىل تنطوي املختلفة املعماريات أن يدركون ال كثريون هناك يزال ال بنفسها. ستعتني
األكواد هذه — فقط املختلفة املعماريات هذه اختيار خالل من وأننا مختلفة، قيم

قيمنا. ونرش ترسيخ نستطيع — املختلفة
الحكم دور اكتشاف إعادة عن بالحديث الكتاب هذا بدأت لم جليٍّا اآلن يبدو ربما
قوى تدعم الشيوعية. بعد ما أوروبا يف الحديث التاريخ ميَّز الذي التحكُّم، أو الذاتي
بعمل الحكومة تقوم ال حيث اإللكرتونية؛ التجارة بغرضتيسري الهوية معماريات السوق
املعماريات. هذه مثل تطوير لتشجيع — اإلطالق عىل يشء ال حقيقًة، — تقريبًا يشء
ثمة كان إذا الشبكة. عىل هائلة إمكانات تواُفر عن فضًال عاتية بقوة السوق قوى تتميز
إىل سيؤدي ما وهو الشبكة، عىل تطويره سيتم للهوية ما معماًرا أن فهو مؤكد، يشء أي

جذرية. بصورة للتنظيم قابليتها وجه تغريُّ
املعمار هذا تجعل حتى يشء فعل عىل تُقدم أن يجب الحكومة أن يبدو أال لكن
الفضاء يف الناشئة املعماريات ستحدد التجارة كانت إذا املهمة؟ العامة القيم مع متوافًقا
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تكون ال التي العامة القيم تضمني يتم أن ضمان يف الحكومة دور يتمثل أال اإللكرتوني،
أيًضا؟ املعمار هذا بناء يف الرشكات صالح يف

القيام الناس يستطيع ال وما يستطيع ما يحدد إذ قانون؛ بمنزلة معمار أي يعترب
عليه يُطلق أن يمكن ما م تصمِّ فإنها املعمار، بتصميم التجارية الرشكات تقوم عندما به.
األسايس افرتايض يتمثل الخاص. األعمال نشاط ضد شخصيٍّا لسُت مخصخص. قانون
وجود رضورة جليٍّا يبدو أال املقابل، يف وتنتج. تعمل األسواق ترك يف الحاالت معظم يف
قد ما مجموع كاملًة يمثلها ال العامة القيم أن جليٍّا يبدو أال االفرتاض؟ هذا عىل قيود
يكون ال قد الين أون أمريكا لرشكة طيب هو ما وأن مثًال؟ آم بي آي رشكة به ترغب

الدولة؟ ألمريكا كذلك بالرضورة
التي الخيارات وعن القيم، من املتنافسة املجموعات هذه عن نتحدث عندما عادًة،
خيارات فهي «سياسية»؛ خيارات بأنها الخيارات هذه نصف القيم، هذه بني نتخذها

األسبقية. لها القيم أي وبشأن حولنا، من العالم تنظيم بُسبل تتعلق
عدمه، من والتحكُّم عدمه، من التنظيم واختيار القيم، بني االختيار عمليات إن
يحمل املنظِّم الكود السياسة. مادة يشكل ذلك كل الحرية؛ فضاءات تعريف واختيار
أو محضة، هندسية مسألة وكأنه الكود عن الناس معظم يتحدث ذلك، رغم لكن القيم،
املسألة تُرتك أن أو السوق، لقوى املنظِّم الكود إرساء مسألة ترك يف يتمثل يشء أفضل أن

حكومي. تدخل أي دون برمتها
كيف خاللها من نقرر التي العملية بأنها السياسة تُعرَّف خاطئة. املواقف هذه لكن
جمعيٍّا قراًرا فيه نتخذ فضاء عن عبارة السياسة أن يعني ال ما وهو نعيش، أن يجب
هنا األمر يتعلق ال تحررية. حكومة اختيار عىل االتفاق جماعة أي تستطيع إذ فقط؛
خاللها من نتبادل التي العملية هي والسياسة نفسها. بالعملية بل االختيار، بموضوع

األشياء. تكون أن يجب كيف حول اآلراء
أعلن القانونية، النظرية مجال يف الحراك صت لخَّ قوية ثالثية يف عقدين، منذ
ال أننا إىل ذلك خالل من يشري وهو السياسة».44 يف غارق يشء «كل أن آنجر روبرتو
نظر»، «محل يشء فكل السياسة؛ عن منفصل العالم هذا يف يشء أي أن نقبل أن يجب

لإلصالح. خاضع يشء وكل
طوال نظر محل يشء كل نجعل أن يجب أننا يعني كان آنجر أن البعض اعتقد
لم لكن دائمة، تغريُّ حالة يف هو يشء كل وأن محدد، أو مؤكد يشء يوجد ال وأنه الوقت،

يعنيه. آنجر كان ما ذلك يكن
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معني، اجتماعي نظام أي رضورات نتقىصَّ أن يجب أننا هو آنجر يعنيه ما كان
تُربِّر بأن نطالب أن يجب كما بالفعل، رضورات هي الرضورات تلك كانت إذا ما ونسأل
نسأل أن يجب آكرمان: بروس يشري ومثلما تستدعيها. التي السلطات الرضورات تلك
لحظة عند ليس ربما السلطة؟45 هذه تُماَرس ملاذا السلطات: من سلطة أي ممارسة عند

بفرتة. بعدها لكن ممارستها،
التي القيود إىل لإلشارة تستخدم أخرى لفظة السياق هذا يف «سلطة» لفظة تعترب
باألرض تصطدم التي الفضائية هب الشُّ تعترب ال حيالها. بيشء القيام البرش يستطيع
نيزك ارتطام وإن السياسة». يف غارق يشء «كل عبارة إطار يف تقع «سلطة» بمنزلة
يعترب فال بالسياسة؛ ترتبط قد ذلك تبعات لكن السياسة، حدود عن يخرج باألرض ما

حياله. بيشء القيام نستطيع شيئًا باألرض النيزك ارتطام مكان
كله الخالف لكن املعنى، بهذا سلطة اإللكرتوني الفضاء معمار يعترب املقابل، يف
بل السُّ حول السياسة تدور السلطة. هذه عليه تكون أن ينبغي الذي الشكل حول يدور
يمارسها. وَمن السلطة، تلك ممارسة وكيفية محددة، بأشياء القيام خاللها من نقرر التي
الكود يف «التحكُّم فإن ميتشل، ويليام أشار كما إذن، القانون، هو الكود كان إذا
إىل التحول يف آخذ … الكود … اإللكرتوني الفضاء مواطني إىل «بالنسبة سلطة»: يعترب
حيواتنا أُطر تضع التي الربمجيات هذه سيبتكر من السياسية. للمنافسة محورية بؤرة
بصورة املرشعني هم الشفرات مبتكرو يعترب الحايل، الوضع وفق متزايدة؟»46 بصورة
الخصوصية، حماية مثل: لإلنرتنت؛ التلقائية األساسية العنارص يحددون فهم متزايدة؛
— هؤالء قرارات تحدد باإلنرتنت. االتصال ضمان درجة أو الجهالة، تحقيق درجة أو

اإلنرتنت. طبيعة — الشبكة تشفري طرق دهاليز عرب تُتخذ التي
يف يتحكَّم وَمن الشفرات؟ مبتكرو هم وَمن التنظيم؟ عملية الكود ينفذ كيف
سري عملية أي عليها تركِّز أن يجب التي األسئلة عىل أمثلة تلك كل الشفرات؟ مبتكري
تنظيم طريقة عن األسئلة هذه عن اإلجابات تكشف اإللكرتوني. الفضاء عرص يف عدالة
اإللكرتوني الفضاء أن يف الكتاب من الجزء هذا يف ادِّعائي يتمثل اإللكرتوني. الفضاء
االفرتايض، الفضاء تنظيم عملية تتمثل . تتغريَّ الشفرة هذه وأن شفرته، طريق عن يُنظَّم

. تتغريَّ التي شفرته يف إذن،
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وإمكاناته خواصه تختلف بناء يف تمركزها التنظيم سلطة تُعيد عًرصا ندخل إننا
فإن الكتاب، بداية يف روسيا حالة يف ذكرت وكما حاليٍّا. عليه هو عما جذرية بصورة

مكانها. أخرى تحل فيما تزول السلطة أشكال أحد
تُماَرس كانت إذا عما نسأل وأن السلطة، هذه نفهم أن هو هدفنا يكون أن يجب
تقديم مسئولية تقع أال تعجبنا، الشبكة كانت «إذا برن: ديفيد وفق صحيحة. بصورة
يف الشبكة عليها قامت التي األساسية االفرتاضات تغيري يريدون الذي هؤالء عىل الدليل

األول؟»47 املقام
توجد لكن واالنفتاح، الحرية من أسس عىل تقوم األساسية» «االفرتاضات هذه كانت

ذلك. يحدث كيف نعرف أن ونريد كليهما، تهدد خفية يد

غري تزال ال التي الصني دولُة اإللكرتوني الفضاء حريات حول املستمر الرصاع أمثلة من
املستخدمني سلوك حيال متزايدة، بصورة صارًما، موقًفا الصينية الحكومة أخذت حرة.
َمن يُعاَقب حيث الواقعي؛ الفضاء أعراف سلوكهم يخالف ممن اإللكرتوني الفضاء يف
بها يُعاَقب التي نفسها الفرتة وهي السجن، يف سنوات ١٠ بمدة اإلباحية املواد رون يُوفِّ
للشعب. القايس الحب هو فذاك الشعب؛ جمهورية هي هذه كانت إذا الحكومة. منتقدو
تقديم رشكات إىل تلجأ االتهامات، هذه توجيه الصينية الحكومة تستطيع حتى
اإلنرتنت خدمات تقديم رشكات تعاون املحلية القوانني تشرتط حيث اإلنرتنت؛ خدمات
تقديم رشكات تعاون حول متواترة أخبار عىل نطلع وهكذا الحكومة. مع الصني يف
الحكومة مع — ومايكروسوفت ياهو رشكتا ذلك يف بما — الكربى اإلنرتنت خدمات

خجًال. ينهار دستورنا تجعل توجيهات لتنفيذ
جوجل رشكة تقدِّم الكفاية. فيه بما سيئة فهي أقول، ما عىل الصارخة األمثلة أما
حق) (عن مشهورة جوجل هنا. أصفه الذي ل التحوُّ نمط عىل غريه من أكثر يكشف مثاًال
نتائج عىل دخيل عنرص يتحكَّم أال فكرة عىل محركها بُني حيث للبحث؛ الرائع بمحركها
ومنفصلة مميزة عنها البحث نتائج لكن البحث، كلمات رشاء الرشكات تستطيع البحث.
من الجزء ذلك الرئيسة، البحث نتائج يف التالعب يمكن ال إذ الرئيسة؛ البحث نتائج عن

غريزية. بصورة عيناك إليه تذهب الذي الشاشة
عينها؛ الصني دولة هي البحث بنتائج التالعب إىل تسعى التي الرشكة كانت إذا إال
حجب يف الصني ترغب حيث ثابت؛48 محدد برنامج ببناء الصني جوجل وعدت فقد
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يُخَطر ولن الصني)، (جوجل إن يس دوت جوجل البحث محرك نتائج يف تظهر ال مواقع
طلبات مقدمي يُخِطر الربنامج هذا يف نظام هناك يكون لن كما بذلك، املستخدمون
يف بتصفيتها. الصينية السلطات قامت نتائج هي تظهر التي البحث نتائج بأن البحث
مثلما طبيعية البحث نتائج ستبدو حيث فرًقا؛ الصينيون املستخدمون يالحظ لن املقابل،
عظيم، محرك هو جوجل بحث محرك ألن ونظًرا يعرفونه. كما جوجل مع الحال هو
جوجل قامت إذا حتى إليه سيتوجه الجميع أن املعرفة تمام الصينية الحكومة تعرف

مواطنوها. عليها يطلع أن الحكومة تريد ال محتويات بتصفية
بناء جوجل تستطيع والحكومات. الرشكات بني التعاون عىل رائع مثال هنا
أكثر الصني يف التنظيم عملية بغرضجعل الصينية الحكومة تحتاجها التي التكنولوجيا
جوجل لتواجد كرشط جوجل مهارات من االستفادة الصني تستطيع املقابل ويف فعالية،

الصيني. السوق يف
«البحث مبدئها قيمة من لجوجل بالنسبة أكرب الصيني السوق قيمة تصبح هنا من

اإلطالق. عىل معنًى أي املبدأ لهذا يكون أال األفضل من األقل عىل أو املستقل»،
حاملو الرشكات هذه يملك ياهو. أو مايكروسوفت أو جوجل نقد إىل هنا أرمي ال
إليها، ينتمون التي للرشكات املؤسسية القيمة تعظيم مسئولية عاتقهم عىل تقع أسهم
الرشكات. هذه من أي بإدارة قيامي حال يف مختلًفا سيكون ترصيف كان إن أدري وال

استغاللها الحكومات تستطيع أهداًفا للرشكات أن هو إليه أرمي ما حال، أي عىل
الشبكة. طبيعة ستتغري ذلك يحدث وعندما متزايدة، بمعدالت سيحدث هذا وأن لصالحها،

جذريٍّا. تغريًا ستتغري
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الكود طريق عن التنظيم

سيغريِّ والحكومة التجارية الرشكات بني التفاعل أن يف السابق الجزء الدرسيف تمثَّل
املستخدمني سلوك قابلية زيادة إىل سيفيض تغيري وهو لإلنرتنت، الفعيل املعمار من
املرئيني، غري اإللكرتوني الفضاء رجال عىل الغبار حبيبات ستُنثر اإلنرتنت. عىل للتنظيم

سهولة. أكثر سلوكهم عن الكشف يجعل أن شأنه من وهذا
عملية يف الحكومة تتبعه الذي األسايس النمط يف تغيري أي اآلن حتى طرحي يُظهر لم
إىل يهدف تهديد وهو عقوبات، بتوقيع بالتهديد اآلن حتى الحكومة تكتفي إذ التنظيم؛
للفضاء الفعيل املعمار يف التغيريات أما الحكومة. بقواعد لاللتزام األفراد لدى دافع خلق
وتأثريًا، فعالية أكثر الحكومة تهديدات فستجعل آنًفا، بعرضها قمت التي اإللكرتوني
القيمة كانت (وكلما اإلجرامي للسلوك املتوقعة القيمة تقليص إىل بدوره سيؤدي ما وهو
أكثر بصورة القانون إنفاذ عىل القدرة من للتتبع القابلية تزيد أفضل). ذلك كان أقل
الحكومة. تضعها قاعدة أي عن االنحراف تكلفة زيادة إىل بدوره هذا وسيؤدي فعالية،
هي الجزء هذا يف القضية ليست التنظيم. من مختلًفا نوًعا أعرض الجزء، هذا يف
يصبح كيف بل سهولة، أكثر التقليدية صورته يف التنظيم الشبكة معمار يجعل كيف
للقاعدة أثر يوجد ال السياق، هذا يف تنظيم. أداة — «شفرتها» أو — نفسه الشبكة معمار
السجن، أو الغرامات، مثل: القانون؛ إنفاذ بعواقب التهديد خالل من األفراد عىل املطبقة
الباب يشري ال الطبيعة. قوانني خالل من األثر يتحقق بل االجتماعي، الخزي حتى أو
طبيعي عائق هو بل الدولة، من بالعقوبة تهديد يدعمه تدخْل» «ال مفاده أمر إىل املغلق

ما. فضاء إىل الوصول يف املرء حرية يكبح
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الشكل هو متزايدة بصورة سيصبح التنظيم من الشكل هذا أن يف ادِّعائي يتمثل
مخالفة مميزة طبيعة له تنظيمي شكل وهو اإللكرتوني، الفضاء يف للتنظيم الشائع
أشكال من املميز النمط هذا استكشاف إىل الجزء هذا يهدف األحيان. من كثري يف للمنطق

والسياسة. التكنولوجيا بني التفاعل لطبيعة املنتظم للفهم كخطوة التنظيم
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إلكرتونية فضاءات

قليًال التحدث إذن يجب اإللكرتوني. والفضاء اإلنرتنت بني نميِّز أن نستطيع إننا آنًفا قلُت
الجزء. هذا موضوع هو الذي املميز التنظيمي الشكل توضيح بغرض الفرق هذا عن
معظمها اإلنرتنت، «عىل» مختلفة بأشياء الناس يقوم للتواصل. وسيط هو اإلنرتنت
بالحجز ويقومون اإلنرتنت، خالل من الفواتري األفراد يدفع ا. مهمٍّ كان لو حتى بسيط،
مع األخبار يتبادلون كما اإلنرتنت، عىل األخبار عىل ويطَّلعون خالله، من املطاعم يف
هذه تعترب الفورية. املحادثة برامج أو اإللكرتوني الربيد رسائل خالل من العائلة أفراد
يستخدمون من حياة وتجعل االقتصاد، عىل تؤثر إنها حيث من مهمة االستخدامات
تغريِّ ال إنها حيث من مهمة غري استخدامات لكنها صعوبة، أو سهولة أكثر اإلنرتنت
واحدة ضغطة طريق عن الكتب تبتاع أن اللطيف من الناس. بها يحيا التي الطريقة
أكن لم التي الكتب من حرفيٍّا) (ربما مؤلفة آالًفا أشرتي شخصيٍّا وأنا أمازون. موقع عرب
(حتى واحدة ضغطة خالل من تتغري لم حياتي لكن مختلفة، طرق خالل من ألبتاعها
طبيعة لكن مبارشًة، وأكثر أسهل باألشياء القيام صار املرصف). يف حسابي تغري لو

جوهريٍّا. تتغري لم األشياء
سهولة، أكثر الحياة جعل عىل اإللكرتوني الفضاء يف األمر يقترص ال املقابل، يف
مختلفة حياة بخلق األمر يتعلق أفضل. ربما أو مختلفة، الحياة بجعل تتعلق فاملسألة
الحال بطبيعة أعني وال قبًال. ممكنة تكن لم للتفاعل أساليب فيها تُستحرض ثانية) (أو
البرش، معرش نحن مجتمعات لدينا كان ما فدائًما جديدة، عملية هي التفاعل عملية أن
اإللكرتوني، الفضاء عن يصدر مما طبيعته يف يقرتب يشء دوًما عنها صدر مجتمعات
يف اختالًفا هذه اإللكرتوني الفضاء مجتمعات تخلق املقابل، يف الحًقا. سأتناوله ما وهو
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هذه يف التفاعالت يف فريد يشء ثمة املجتمعات. هذه طبيعة يف اختالف إىل ر تطوَّ الدرجة
املجتمعات. هذه بها تُنظَّم التي الطريقة يف للغاية فريد يشء وثمة الفضاءات،

الفضاء كود خالل من أساسية بصورة اإللكرتوني الفضاء يف الحياة تُنظَّم
أعني فال األول؛ الجزء يف إليه أرشت الذي باملعنى تنظيًما ليس لكنه اإللكرتوني؛
توقيع يتم بحيث ماذا، فعل َمن عىل التعرف بمكان السهولة من يجعل الكود أن
الكيفية غرار عىل تنظيًما أعني إنما مخالفة. بصورة ترصفوا الذين أولئك عىل العقوبات
صعود من الساللم بها تحد كالتي أو السجناء، حركة من السجن قضبان بها تحد التي
ألنه اإللكرتوني؛ الفضاء يف تنظيم أداة الكود يعترب الخاصة. االحتياجات أصحاب ونزول
يضعون الذين أولئك يدرك كما اإللكرتوني. الفضاء خاللها من يُقدَّم التي الرشوط يحدد

غريهم. من أكثر تُفيدهم سلوكيات لتنفيذ أداة هو الكود أن الرشوط هذه
ويعيش تنظيم، أداة أيًضا هو اإلنرتنت عىل فالكود اإلنرتنت؛ مع أيًضا األمر هو هكذا
البدء يف الفصل هذا يف اسرتاتيجيتي تتمثل التنظيم. ذلك وفق اإلنرتنت عىل الحياة الناس
األكثر األمور حول اإلدراك لبناء كوسيلة شيوًعا واألقل غموًضا األكثر الجوانب بتناول
فيها، تعيش أن املحتمل غري من عوالم عىل األسلوب تطبيق ترى أن وبمجرد شيوًعا.

الوقت. طوال فيه تعيش الذي العالم عىل تطبيقه عند فوًرا األسلوب عىل ستتعرف

منها كل طبيعة تختلف متعددة، أماكن فهو واحًدا، مكانًا ليس اإللكرتوني الفضاء
هذه يف يتواجدون الذين األشخاص من جزئيٍّا االختالفات هذه تتأتى جذريٍّا. اختالًفا
خالف يجري ما يشء ثمة بل يشء، كل تفرس ال الديموجرافية الطبيعة لكن األماكن،

ذلك.
يبدو فيها الوصف كان إذا نفسك اسأل ثم التالية العبارة اقرأ االختبار. بهذا إليك

ال: أم لك بالنسبة صحيًحا

باستعادة العرشين القرن نهاية يف تَِعد االفرتاضية املجتمعات أن أعتقد
العرشين؛ القرن من األَُول العقود يف بفقدانه منا كثريٌ يشعر ما األمريكيني
هذه يف أعضاء هم ن ممَّ أولئك َسل وباملكان. بالجماعة مستقر شعور وهو أال
مجرد من أكثر هو هناك يحدث ما بأن وسيخربونك االفرتاضية، املجتمعات
تربية عىل هناك الحياة تقترص ال األسالك. عرب اإللكرتونية لإلشارات تبادل
يتلقاها التي السلوى يف تتمثل أيًضا هي بل … اإللكرتوني الفضاء يف ماشية
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يستيقظ عندما اآلخرين، من «ِول» اسمه مجتمع يعيشيف َكتَلفو فيل مثل رجل
حيث اللوكيميا؛ مرض من يعاني طفل رعاية أجل من الليل منتصف حتى
أمله مكنون عن يعربِّ ثم «ِول» مجتمع إىل الدخول بتسجيل الرجل هذا يقوم
هو مثلما الشبكة عىل الحب يف ويقعون ا، حقٍّ باآلخرين الناس يهتم وخوفه.
إشارة هو «اإللكرتوني» االتصال فإن وهكذا الجغرافية. املجتمعات يف الحال
العامة، الحياة تشتت إزاء متزايدة بصورة بالقلق تشعر أمة يف لألمل حقيقية

املدينة.1 حياة يف واالغرتاب املصالح، جماعات بني واالستقطاب

يف يعيشون الذين ألولئك فبالنسبة السابقة، العبارة إزاء مختلفان فعل ردا هناك
عديدة أنواع يف عاشوا فهؤالء للغاية، مألوف الحديث فهذا فرتة، منذ اإللكرتوني» «الفضاء
انعزاًال، أكثر كانت مجتمعات من اإلنرتنت إىل انتقلوا ثم البداية، منذ «الشبكات» من
الفقرة (كاتب جودوين مايك وفق أو اإلعالنات)، لوحة (خدمة إس بي بي عالم من
للحديث فضاء الشبكة تمثل هؤالء، إىل بالنسبة «ِول». مثل «راٍق» عنوان من السابقة)،
الفضاء يف الحياة لجعل معقولة غري بصورة واعد مكان باختصاٍر: والتبادل، والتواصل

مختلفة. الواقعي
أقدُم هم َمن عليك (يُطِلق «الفضاء» هذا إىل حديثًا مهاجًرا كنت إذا املقابل، يف
عىل اإلنرتنت عىل وجودك يف تقترص كنت إذا أو مبتدئًا)، مستخدًما أو «نيوبي» منك
مثل إىل االستماع تطيق أال املحتمل فمن األفالم، عرض أوقات أو األسهم أسعار متابعة
أو للتواصل، خاصة طرق عن أو «املجتمع»، عن الناس يتحدث عندما الحديث. هذا
الفضاء فكرة «ما تتساءل: فربما الحيوات، تغيري يف الفضاء لهذا الهائلة القدرة عن
الربيد رسائل بإرسال إال يقوموا لم ممن للمبتدئني بالنسبة كمكان؟» هذا اإللكرتوني
الصوفية. من غريبًا رضبًا الشبكة «مجتمع» فكرة تعترب الشبكة، تصفح أو اإللكرتوني
هي الربَّاقة واأليقونات باإلعالنات املمتلئة الصفحات هذه أن أحدهم يظن أن يمكن كيف
مبالغة سوى ذلك له يمثل فال الراشد، املبتدئ املستخدم أما فضاء؟ حتى أو مجتمع

الجافا.2 برنامج استخدام يف مفرطة
ومهما حاليٍّا.3 الشبكة يف للمستخدمني العظمى الغالبية املبتدئون املستخدمون يمثل
مكانًا الشبكة فيها كانت التي الخالية لأليام رومانسية صورة يتخيل أن املرء حاول
الوقت يف املستخدمني ملعظم الشبكة وظيفة هي تلك تعد لم األخبار، وتبادل لألحاديث
املدونون يمثل ال لكن واإلبداع، املدونني مجتمعات يف هائلة زيادة اآلن فهناك الراهن،
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العظمى للغالبية صلة ال حيث اإلنرتنت؛ مستخدمي إجمايل من ٪٣ نسبة سوى اآلن حتى
اإلنرتنت. مجتمع ُمثُل من بأي اإلنرتنت مستخدمي من

فيه فعله يمكن وما فشكله به؛4 اإلحساس حيث من اإللكرتوني الفضاء تغريَّ
ال د، معقَّ سؤال فهذا هذا، كل تغريَّ «ملاذا» أما . تغريَّ هذا كلُّ اآلخرين مع التواصل وكيفية
هويتهم — الناس ألن جزئيٍّا اإللكرتوني الفضاء تغريَّ له. شافية إجابة أقدم أن أستطيع

ت. تغريَّ الفضاء يف املتوافرة اإلمكانات ألن وأيًضا ت، تغريَّ — واهتماماتهم
األخبار وتبادل فاملجتمعات، نفسه. الفضاء إىل يرجع التغيري من جزءًا أن بيد
نوع يف جميعها تخمد بينما الفضاءات، من محدد نوع داخل تزدهر كلها واملحادثات

البيئتني. هاتني بني الفروق أبني أن وآُمل الفضاءات.5 من مختلف آخر
منها الهدف ويتمثل اإللكرتونية، األماكن من مختلفة أشكاًال التالية األقسام تتناول
بدوره سيساعدنا الوعي وهذا نلحظها، التي الفروق يف التفكري طريقة حول وعي بناء يف

اإللكرتوني. الفضاء يميض أين إىل معرفة يف

الفضاء قيم (1)

أو بها املسموح الحيوات أو املمارسات خالل من تظهر القيم،6 من مجموعة فضاء لكل
ستيفك: مارك وفق املمنوعة.

املحادثة غرف مثل — اإللكرتوني الفضاء داخل املوجودة الحدود تُشبه
األخرى واألنظمة الرقمية، واألظرف الداخلية، الشبكات وبوابات املنفصلة،
املادية، والعوائق الدولية، الحدود تأثرياتها يف — الدخول عملية تقيِّد التي
رقمية، عنارص أي عىل االطالع يمكنهم األفراد أي الربمجة تُحدد واملسافات.
كيفية أما أخرى. رقمية عنارص مع التفاعل يمكنها الرقمية العنارص وأي
فيعتمد — التغيري إيقاع ضبط ثم ومن — اإلنسانية للتفاعالت الربمجة تنظيم

املتخذة.7 االختيارات نوع عىل

متعددة بسلوكيات تسمح مختلفة بصور تتشكل التي الفضاءات أن الخيارات تعني
عليها. مثال وهذا حها، سأُوضِّ التي األوىل الفكرة هي وهذه مختلفة. بطرق تمنعها أو

فجميع النصوص، تبادل خالل من يجري التواصل كان اإلنرتنت، عرص بداية يف
املحادثة (بروتوكول تشات ريالي وإنرتنت يوزنت، أخبار مجموعات مثل الوسائط
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تبادل انحرصيف جميعها اإللكرتوني، والربيد النصية)، الرسائل تبادل خالل من الفورية
نظن). كنا هكذا (أو مستخدم يكتبها الشاشة عىل كلمات يف النصوص،

للشبكة األوىل األيام يف البيانات نقل رسعة كانت حيث بديهيٍّا؛ ذلك وراء السبب كان
تزيد ال برسعات بالشبكة يتَّصلون املستخدمني معظم فيه كان عالم ففي للغاية. بطيئة
يف — محظوظني املستخدمون كان إذا هذا — الثانية) يف بايت (واحد بود ١٢٠٠ عىل
إذا هذا — للغاية طويًال وقتًا يستغرق والفيديو الجرافيك رسوم تحميل كان الحالة هذه
هو املستخدمون إليه يحتاج ما كان — األساس من منتهاها حتى التحميل عملية تمت

فعالية.8 أكثرها هي النصوص فكانت للتواصل، الة فعَّ طريقة
فنيٍّا، التواصل. حرية عىل قيًدا بدايتها يف الشبكة عن الحقيقة هذه يف كثريون يرى
حينذاك للشبكة القياسية الطبيعة يفرسِّ ال الفنية الناحية من القيد هذا لكن كذلك، هي
تتمثل قد املنظور، هذا من فيها. الحياة من فقط محدد بنوع يسمح حاكم عام كإطار
ممارسة تمنع أو محددة سلوكيات بممارسة تسمح وقد محددة، خواص يف القيود
الالزم بالتمكني تتمتع لم الناس من فئات خاص بوجه القيد هذا مكَّن أخرى. سلوكيات

الواقعي. الفضاء حياة يف
الفضاء يف الناس هؤالء يواجه و«الِقبَاح». والصم، اء، األكفَّ فئات: ثالث يف فكِّر
يف فالرضير التواصل، عىل قدرتهم من تحد التي القيود من استثنائية مجموعة الواقعي
يتحمل حيث اإلبصار؛ عىل قدرته فيه تفرتض حاكمة عامة أطر تواجهه الواقعي الفضاء
بقدرته االفرتاض هذا يصري ال بحيث الواقعي، الفضاء معماريات تطويع يف هائلة تكلفة
حاكمة عامة أطًرا فيواجه الواقعي الفضاء يف األصم أما له. تماًما ُمقصيًا اإلبصار عىل
املعماريات. هذه تطويع يف هائلة تكلفة يتحمل أيًضا وهو السمع، عىل قدرته فيه تفرتض
فيواجه اجتماعي)، ناٍد أو حانة ذلك عىل (مثال الواقعي العالم يف القبيح الشخص وأما
الحميمية من نوع تحقيق يف عائًقا مظهره تجعل االجتماعية لألعراف حاكمة عامة أطًرا

املعماريات. هذه مواجهة يف هائلة معاناة يتحمل وهو العالقات، يف
مقارنًة تعيقهم حاكمة عامة أطًرا الثالث الفئات هذه تواجه الواقعي الفضاء يف

كذلك. األمر يكن لم األول ظهوره يف اإللكرتوني الفضاء يف لكن «ببقيتنا»،
خالل من قراءته (يمكن ا نصٍّ تقرأ كالمية برامج يستخدموا أن األكفاء يستطيع
يستطيع ال حيث مفاتيح؛ لوحات عىل الكتابة طريق عن الرد يمكنهم كما ماكينة)،
إذا إالَّ رضيًرا شخًصا هو يكتب الذي الشخص كان إذا ما تحديد الشبكة عىل اآلخرون

املبرص. مع األعمى تساوى وهكذا بذلك، هو أقر
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حاجة هناك تكن لم اإلنرتنت من املبكرة املرحلة يف م. الصُّ مع نفسه األمر ينطبق
حيث األخبار؛ أو األحاديث تبادل الصم من العديد استطاع األوىل للمرة يشء. أي لسماع
مع م الصُّ تساوى أخرى، مرة املستخدم. َصَمم هو ذلك كل يف األبرز العنرص يكن لم

السامعني.
محادثة، كل عرب ينتقل ال املظهر ألن فنظًرا «الِقباح»؛ مع نفسه األمر وينطبق
مظهر تلقائيٍّا يحددها ال اآلخرين مع حميمة محادثات تبادل من الِقباح األشخاص تمكَّن
دون مثريين يكونوا أن أو اللعب، أو املغازلة الِقباح األشخاص يستطيع حيث املتحدثني؛
األوىل النسخة هذه جعلت عائًقا. للفظة) للغاية الحريف (باملعنى أجسادهم تكون أن
يوجد ال افرتاضية، محادثة غرفة يف «الِحسان». مع متساوين الناس هؤالء الشبكة من
االعتبار كل بل جذابة، ذراع عضالت أو الساحرة، البسمة أو اآلرسة، للعيون اعتبار أي

التعبري. يف والبالغة اآلخرين، اجتذاب عىل والقدرة للفطنة،
يف يجدونه ال شيئًا املجموعات هذه األصيل اإللكرتوني للفضاء املعمار هذا منح
واجهها التي واملتاعب الفوائد مزيج من املعمار غريَّ عامة، بصورة الواقعي. الفضاء
أهمية الجذَّابني لألشخاص يعد لم فيما التعبري، عىل قدرة األكثر تمكني تم حيث الناس؛
أدوات املعماريات ولَّدت وهكذا الواقعي، بالفضاء مقارنًة اإللكرتوني الفضاء يف تذكر

هذه. والتثبيط التمكني
يف امُلَمكَّنني» «غري األشخاص أولئك فقط يعني األمر كان لو كما القصة هذه رويُت
القول األدق فمن نسبي،9 تعبري هو ُمَمكَّن» «غري تعبري الحال، بطبيعة الواقعي. الفضاء
امرأة وهي — صديقاتي إحدى يل تصف التمكني. معنى من غريَّ اإللكرتوني الفضاء بأن
فضاءات يف ساعات تقيض ملاذا — عملها يف وناجحة متزوجة، والنفوذ، الجمال غاية يف

السياسية: املوضوعات شتى حول اآلخرين مع تتناقش السياسية املحادثات

عالم يف حياتي طوال عشُت لقد عليه؛ أنا ما أكون أن معنى تعرف ال أنت
لم هو. كما أقوله ما إىل اإلنصات يتم ال حيث بمعناها؛ فيه كلماتي تؤخذ ال
ا. حقٍّ أقوله ما كلماتي تعني بحيث الفضاء؛ هذا قبل فضاء قط لدي يتوافر
املرأة «هذه عن صادرة أنها عىل إليها يُشار عباراتي كانت ذلك قبل أبًدا دائًما
نفيس، عن ألُعربِّ أتحدث أن قط أستطع لم «األم». أو «الزوجة» أو الساحرة»

أنا. كما أتحدث أن أستطيع هنا لكن
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ال أننا من الرغم عىل املرأة، هذه مكَّن اإللكرتوني الفضاء أن تماًما الواضح من
الواقعي.10 الفضاء يف ُمَمكَّنة» تكن «لم إنها نقول أن نستطيع

تغريَّ بالشبكة، االتصال يف عالية رسعات استخدام يف التوسع ومع الوقت، بمرور
الجرافيك رسوم صارت عندما لذلك. املصاحبة واملتاعب الفوائد مزيج تغريَّ مثلما املعمار
ظهور ومع أخرى. مرة «أكفاءَ» اءُ األكفَّ صار العاملية، الشبكة خالل من الشبكة من جزءًا
مرة ا» «صمٍّ الصم صار اإللكرتونية الفضاءات يف املسجلة واألحاديث الصوتية امللفات
صوًرا الفيديو كامريات فيها تلتقط فضاءات إىل املحادثة غرُف انقسمْت بَدأ وحني أخرى.
مرة ِقباًحا الِقباح صار فقط، نصوص فيها يوجد وفضاءات يتحدثون، ألناس حقيقية

أيًضا. امُلَمكَّن» «غري الشخص هو َمن تعريف يتغري املعماريات تغريُّ فمع أخرى.11
تتغري أن باإلمكان كان لو أنه رغم تتغري، أن يجب ال الشبكة أن إىل هنا أرمي ال
أنها شك فال الجرافيك، ورسوم بالصوت يتعلق فيما التمكني عدم أثر من تقلِّل بطرق
يتعلق ال إليه أرمي ما جوهر فإن النقطة؛ هذه أهمية كانت ومهما تتغري.12 أن يجب
الصلة عىل للرتكيز ببساطة املثال هذا استُخدم حيث اإلطالق؛ عىل التمكني» «بعدم
األكواد تؤلِّف األكواد. هذه معامله تحدد الذي العالم وبني هذه األكواد معماريات بني
يعترب تمكِّنها. ال أو واملجموعات األفراد تمكِّن إما والفضاءات اإللكرتونية، الفضاءات
طرق أيُّ ذلك من واألهم وماذا. ملن، اختياًرا هو منه جزء يف إذن الشفرات بني االختيار

منعها. أو بها السماح سيتم حياة

اإللكرتونية األماكن (2)

يختلف التي «املجتمعات» من عدد إىل النظر خالل من النقطة هذه عىل البناء يمكن
خالل ومن للحياة، مختلفة أشكاًال منها كلٌّ يؤلِّف والتي التكوين، يف اآلخر عن منها كل

االختالفات. هذه أسباب يف النظر

الين أون أمريكا (1-2)

خدمات تقديم رشكات أكرب و«هي إنرتنت، خدمات رشكة هي الين أون أمريكا رشكة
مليون ١٢ حوايل خدماتها مستخدمي عدد وصل حيث منازع»؛13 دون العالم يف اإلنرتنت
عدد بلوغ من الرغم عىل لكن حاليٍّا.14 مستخدم مليون ٢٧ وإىل ،١٩٩٨ يف مستخدم
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ال الين أون أمريكا فإن مجتمعتني؛ ونيوجرييس نيويورك واليتي سكان عدد مستخدميها
حال. أي عىل مجتمع لكنه ربما، كبري مجتمع «مجتمع»، بأنها نفسها تصف تزال

ذلك وجود من الرغم (عىل مكتوب دستور بمعنى ال دستوًرا، املجتمع هذا يمتلك
لهذا سة امُلؤسِّ الرؤية تتمثل هناك. يعيشون الذين ألولئك حياة طريقة بمعنى لكن أيًضا)،
الين أون أمريكا تركيز كان البداية من لذا بالنشاط؛ عامًرا املجتمع هذا جعل يف املجتمع
اإللكرتوني. والربيد اإلعالنات ولوحات املحادثات خالل من املستخدمني تفاعل تمكني عىل
الخدمة تتلقى مما أكثر يوميٍّا للرسائل تبادل عمليات الين أون أمريكا تستضيف (حاليٍّا،
األوائل اإلنرتنت خدمات مقدمو تجاهل أو قيَّد رسائل.)15 من املتحدة بالواليات الربيدية
املتاحة اإلمكانات — اإلعالنات اجتذاب أو محتًوى تقديم فكرة عليهم سيطرت الذين —
يجعل ما التفاعل عمليات يف رأت الين أون أمريكا لكن األخبار، وتبادل للمحادثات
نفسها وترسيخ مجتمع ببناء نفسها الين أون أمريكا أسست مختلًفا. اإللكرتوني الفضاء

يريدون.16 ما يقولوا أن الناس فيه يستطيع كمكان
اآلخر وبعضها رسميٌّ القواعد هذه بعض املكان، قواعد التفاعل عمليات يحكم
ينضم عضو كل عىل يجب التي عليها املنصوص الرشوط الرسمية القواعد تشمل ُعريفٌّ.
هذا يف السلوكيات من واسًعا طيًفا ي تُنمِّ رشوط وهي بها. يلتزم أن الين أون أمريكا إىل

اإلنرتنت.17 عىل مكان أي يف الين أون أمريكا أعضاء سلوك ذلك يف بما الفضاء،
«األخ ممارسات تعبري إطالق تم حيث للخالف؛ مثاًرا تدريجيٍّا القواعد هذه صارت
تتسم حوارات إىل الساخنة املناقشات تؤدي الين. أون أمريكا سياسات عىل الكبري»
وعندما الين. أون أمريكا مجتمع يف به مسموح غري التعدي أو الفظاظة لكن بالفظاظة،

«الرقابة».18 دعاوى تظهر الفظة املحادثات هذه محو يتم
قواعد أيًضا الين أون أمريكا تضع هذه. «اإلتيكيت» قواعد انتقاد إىل هنا أرمي ال
من بل عقود، يف عليها النص يتم ال قواعد الين، أون أمريكا أعضاء سلوك تنظِّم أخرى
دستور قي أهمية األكثر الجزء هي القواعد هذه تعترب للفضاء. نفسه املعمار خالل
تنظِّم التي األدوات يف نفكِّر عندما إليه يُنظر جزء آخر يكون ربما لكنه الين، أون أمريكا

اإللكرتوني. املكان هذا يف السلوك
األمثلة: هذه خذ

أون أمريكا مجتمع يف كعضو تستطيع الين،19 أون أمريكا رشكة ُعمر امتداد عىل
إثارة. الفضاء هذا سمات أكثر أحد كان ما وهو أشخاص، خمسة من واحًدا تكون أن الين
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تمثلك؛ هويات خمس خلق يف الحق لك يكون الين، أون أمريكا يف حسابًا تفتح عندما
الحال، بطبيعة مختلًفا. حسابًا منها كلٌّ يمثل مختلفة شاشة» «أسماء خمسة خالل من
حق عائالتهم أفراد ملنح وذلك كلها، الخمسة الشاشة أسماء املستخدمني بعض استخدم
الطريقة. بهذه حساباتهم الجميع يستخدم لم عموًما لكن الين، أون بأمريكا االتصال
أون أمريكا تمنح الين. أون أمريكا يف األوىل للمرة حسابًا تفتح عزباء امرأة تخيَّل
شخوص خمسة تشاء؛ كما طبيعتها تحديد تستطيع مختلفة هويات خمَس املرأَة الين

اإللكرتوني. الفضاء يف استخدامها تستطيع
تواجد ومكان الهوية لتحديد بطاقة مجرد هو الشاشة اسم هذا؟ يعني ماذا
اسم يكون أن كثرية) أحيان يف يمكن ال (بل األمر يستلزم ال النظام. عىل املستخدمني
(القطة هو بها الخاص الشاشة اسم كان إذا الحقيقي. املستخدم اسم هو الشاشة
إىل إلكرتوني بريد إرسال خالل من معها التواصل لآلخرين يمكن StrayCat الشاردة)
التواصل املستخدمون يستطيع باإلنرتنت، متصلة كانت إذا .straycat@aol.com العنوان
عندها فيظهر الين، أون أمريكا نظام عىل StrayCat االسم عىل الضغط خالل من معها
الذي الشخص مع التحدث يف ترغب كانت إذا ويسألها الشاشة عىل حوار صندوق
هناك املتحدثني قائمة فإن املحادثة؛ غرف إحدى إىل انضمت وإذا باالستدعاء. قام

.StrayCat باسم لديهم األسماء قائمة إىل سيضيفونها
هي StrayCat إن السيطرة. أبعاد من آخر بعٌد هناك StrayCat؟ هي من لكن
وضع يف رغبت وإذا لها. يحلو كما نفسها وصف تستطيع حيث شخصيتها؛ تحدد َمن
كامل غري أو كامًال يكون أن يمكن التعريف هذا فإن األعضاء؛ دليل يف لنفسها تعريف
أو جذَّابًا غامًضا، أو واضًحا صحيح، غري أو صحيًحا تعريًفا يكون وقد لها، يحلو كما
املخصصة املحادثة غرف إحدى يف عرًضا StrayCat عضو يصادف ربما جذَّاب. غري
ال وأنثى. عزباء وأنها كليفالند، يف تعيش StrayCat أن يقرأ ثم الطوابع، جمع لهواة

ذلك. بعد يحدث قد ما تخمني يمكن
شخصية ثمة إن لنقل الخمس. StrayCat هويات ضمن واحدة هوية إال هذه ما لكن
إذن تستطيع املحادثة. غرف بني تجوُّلها خالل تتقمصها أن StrayCat تحب مختلفة
عندما ربما لها. يحلو كما األعضاء دليل يف بتعريفه تقوم شاشة اسم تختار أن
موضوعات قائمة أو األخبار مجموعات إحدى يف املهمة القضايا إحدى StrayCat تناقش
اسم باختيار إذن تقوم الحقيقية. نفسها عن معربة تتحدث أن ل تفضِّ فإنها سياسية؛

139



اإللكرتوني للفضاء املنظِّم الكود

أخرى، أوقات يف الحقيقية. بياناتها وفق بتعريفه تقوم ثم الحقيقي، اسمها يشبه شاشة
أحد يكون وقد افرتاضيٍّا. رجل فتتقمصشخصية رجًال، تكون أن StrayCat تحب ربما
بها تسمح التي التعددية هو هنا املغزى وهكذا. رجل، اسم بها الخاصة الشاشة أسماء

التعددية. هذه بها تسمح التي الحريات عن فضًال الين، أون أمريكا
فهي ها، تَُخصُّ الشاشة أسماء أي يعرف أن يجب نفسها StrayCat سوى أحد ال
إذا (إال هي َمن يعرف أن أحد يستطيع وال بهوياتها، كاملة قائمة بنرش مطالبة غري
حتى األمريكية للبحرية أعضائها أحد اسم عن الكشف (بعد بالقواعد). هي تلتزم لم
سياسة الين أون أمريكا تبنَّت ِمثْليته، عن إلعالنه الشخص مقاضاة البحرية تستطيع

أخرى.)20 مرة ذلك تكرار بعدم تِعد للغاية صارمة خصوصية
ال الكاملة شبه للجهالة هائلة سلطة املستخدمون يُمنح الين أون أمريكا يف وهكذا
يف تعيش أن تحاول قد الحال، بطبيعة الواقعي. الفضاء يف الشفرات» «كاتبو يمنحها
غري الحيوات هذه فيه تكون الذي الحد وإىل نفسها، املتعددة الحيوات الواقعي الفضاء
املثال، سبيل عىل كثريًا. ذلك يف النجاح األمر واقع يف تستطيع متجانسة، غري أو متوافقة
األوبرا محبي من تكون وأن الصيف، فصل خالل َكبس فريق مشجعي أحد تكون ربما
الحقيقية، هويتك إلخفاء استثنائية خطوات تتخذ لم إذا املقابل، يف الشتاء. فصل يف
يمكنك فال الحقيقية؛ هويتك وبني خاللها من تتخفى هوية أي بني الربط دوًما يمكن
من تصنعها أن من بد ال بل الحقيقية، شخصيتك عن مختلفة شخصية إظهار ببساطة
شخصيتك بني الفصل يف االستمرار عليك أن صعوبة) (واألكثر ذلك من واألهم الصفر،

األصلية. وهويتك املختَلقة
أما شفرتها. تشكله ملمح وهو الين، أون أمريكا دستور من األول امللمح هو هذا

وأين. تقوله بما بالتعبري، فيتعلق الثاني امللمح
أمريكا يف شئت ما قول تستطيع الصحيح، املكان يف كنت ومتى اللياقة، حدود يف
ُمقيَّدة الين أون أمريكا يف التعبري حرية فإن القيود؛ هذه بخالف لكن الين، أون
املحتملني. املستخدمني طبيعة خالل من بل القواعد، خالل من ال للغاية، مشوقة بطريقة
إليها يذهب أماكن وهناك فيها، املستخدمون يجتمع الين أون أمريكا يف أماكن هناك
فيه يجتمع فضاء يوجد ال املقابل يف لكن آخرون، كتبها رسائل لقراءة املستخدمون
أو عاجًال املستخدمون خالله من يمر أن يجب فضاء حتى أو نفسه، الوقت يف الجميع
ال الين، أون أمريكا أعضاء جميع مخاطبة خالله من تستطيع عام مكان يوجد ال آجًال،
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الشكوى خالله من املستخدمون يستطيع مدينة مجلس اجتماع أو مدينة مجلس يوجد
يستطيع الكفاية فيه بما كبري فضاء يوجد ال الشكوى، هذه اآلخرون يسمع بحيث عالنيًة
الين أون أمريكا رشكة مالكو يستطيع املقابل، يف شغب. بأعمال القيام املواطنون فيه
خطابات يكتب أن الين، أون أمريكا مؤسس كيس، ستيف اعتاد الجميع. مخاطبة
ترك املجتمع.21 مدينة» «كعمدة إياهم مخاطبًا األعضاء إىل املحادثات» طابع «تحمل
ال األعضاء. مخاطبة يف محله يحل لم أحًدا أن ويبدو ،٢٠٠٥ يف الين أون أمريكا كيس
إليهم، اإللكرتوني الربيد ترسل كما أعضائها إىل اإلعالنات تصدر الين أون أمريكا تزال
بقية أما بذلك. لهم ح مرصَّ هم ومن الرشكة مالكي سوى بذلك القيام يستطيع ال لكن
أي يزيد وال إحداها، وجود الحظوا إذا إال املجاميع يخاطبون فال الين أون أمريكا أعضاء
وعرشين ثالثة من زاد الذي العدد (وهو مستخدًما وثالثني ستة عن األحوال كل يف تجمع

الكتاب). هذا من األوىل الطبعة نرش عند عضًوا
املنظِّم الكود يحدده ملمح وهو الين، أون أمريكا فضاء لدستور آخر ملمح هذا
يف واحدة محادثة غرفة يف فقط مستخدًما وعرشين ثالثة تواجد عىل االقتصار إن أيًضا.
األثر فإن وجودهم؛ أسباب تختلف وبينما الكود، مهندسو اتخذه اختيار هو واحد وقت
أمريكا أعضاء دفع يف يفكر أن أحد يستطيع فال للعيان، واضح وجودهم عىل املرتتب
أماكن هناك األخرية. التسعري سياسة نقد مثل علني، جماعي بفعل للقيام الين أون
يوجد فال بنفسك؛ هناك إىل الذهاب مشقة تحمل عليك لكن للشكوى، إليها الذهاب يمكن

مًعا. شكواهم عن التعبري األعضاء فيه يستطيع مكان
التعبري حرية قانون من األعظم فالسواد املقام؛ هذا يف الواقعي الفضاء يختلف
والتظاهر، الشكاوى عن التعبري فيها يحدث أن يمكن فضاءات عىل للحفاظ مكرَّس
هناك معارضني.22 غري مواطنني خالل من مواجهتها، ويجب مالحظتها، يمكن فضاءات
توزيع فيها يستطيعون أماكن فيها، التجمع الناس يستطيع الواقعي الفضاء يف أماكن
العامة، والشوارع الجانبية، املمرات يف التظاهر يف الحق املواطنون يمتلك حيث النرشات؛
قضايا ومناقشة األماكن هذه يف التواجد يمكنهم كما األخرى، التقليدية العامة واملنتديات
الواقعي الفضاء يف الدستوري القانون يحمي لهم. يحلو آخر يشء أي أو العام الشأن
نظام يف ذلك مثل يوجد ال لكن اآلخرين، مواجهة يف األطوار وغريبي املتحمسني حق

نَنزياتو: دون وفق الين.23 أون أمريكا
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مدينة، أي «مثل أن املجتمع إرشادات دليل يف الين أون أمريكا توضح
أون أمريكا تتمتع أخرى، مدينة أي بخالف لكن مجتمعنا.» ونحمي نعتز
يحميها التي التعبري حرية ممارسة عىل للرقابة محدود غري باستقالل الين
«اللغة ذلك يف بما األخرى، والفضاءات الحوار، منتديات خالل من الدستور
غري هي مثلما اإلنرتنت عىل الئقة «غري الدليل، يحذر كما لغة، (وهي السوقية»
و«املناقشات الجنس»، يف الفجة و«املحادثات الشكر»)، عيد عشاء أثناء الئقة

بقبولها.»24 يوحي بما املمنوعة العقاقري تعاطي … حول

رومانسية بصورة الواقعي الفضاء يف العامة املنتديات قوة إىل ننظر أن هذا يعني ال
الذين املستخدمون ينتقل «قد نَنزياتو: يشري فكما الين، أون أمريكا انتقاد د نتعمَّ أن (وال
أمريكا بخالف أخرى إنرتنت خدمات رشكات إىل التعبري لحرية أكرب حماية عن يبحثون
رشكات تفرضها التعبري حرية عىل مشابهة محاذير األمر واقع يف هؤالء سيجد الين. أون
فيها أراد إذا التي الدرجة إىل السياسيٍّا مجتمًعا رصنا لقد الكربى»).25 اإلنرتنت خدمات
مجنون. الشخص هذا أن الناس سيظن دستوريٍّا، املكفول الحق هذا ممارسة أحدهم
الكونجرس، يف الرضيبية القوانني مرشوعات آخر وهاجمت النوايص أحد يف وقفت إذا
بطبيعة هناك الرضيبي. القانون مرشوع حيال ليس لكن بالقلق، أصدقاؤك سيشعر
يف لكن — مهمة مسألة التظاهر إىل الحاجة األحداث تجعل قد حيث — استثناءات الحال
خالل من الواقعي الفضاء يف كثرية سيطرة ُسبل توجد ال أنه من الرغم عىل األمر، عموم
َمن حول االجتماعية األعراف خالل من كثرية قيوًدا هناك فإن أين، يتحدث َمن عىل الكود
ال حيث الين؛ أون أمريكا مثل مثله الواقعي الفضاء يكون وربما أين. يتحدث الناس ِمن
لكنني كذلك؛ األمر كان ربما عالنية. الرأي عن للتعبري ومهم حقيقي متسع فضاء يتوافر
أنها يتضح أخرى، مرة وجودها. عن املسئول السبب وفصل السمة تحديد إىل هنا أرمي

الكود. داخل نة متضمَّ سمة
وهو أال لها؛ املنظم الكود مصدره الين أون أمريكا دستور يف ثالث ملمح يوجد
الحرصي الين أون أمريكا محتوى فضاء حدود يف األعضاء يوجد بينما للتتبع. القابلية
فإن باإلنرتنت)، لالتصال كبوابة الين أون أمريكا يستخدمون ال عندما أخرى، (بعبارة
وتجمع املستخدمني أنشطة تتتبَّع أن ذلك) تفعل شك ال (وهي تستطيع الين أون أمريكا
هم ومن يرتادونها، مناطق وأي بتحميلها، يقومون ملفات أي مثل: عنهم؛ معلومات
هذه الين. أون أمريكا نظام يف متاح هو ما كل باختصار، املقربون»؟ «أصدقاؤك
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يتالءم بحيث فضائها هيكلة عىل الين أون أمريكا تساعد فهي للغاية؛ قيِّمة معلومات
بشأن قراًرا يتطلب البيانات هذه جمع عىل القدرة أن يف شك وال املستخدمني. طلب مع
الين، أون أمريكا هوية يحدد الذي الدستور من أيًضا جزءًا كان قرار وهو تصميمها،
دون املراقبة سلطة البعض يمنح قرار وهو لها. املنظم الكود يشكله جزء أخرى، مرة

لغريهم. يمنحها أن
اآلخرين تشارك فهي التمكينية؛ القدرة هذه يف استثنائية الين أون أمريكا تعترب ال
األصدقاء «قائمة عليه يطلق يشء اإللكرتوني للفضاء الرائعة املالمح من السلطة.
باإلنرتنت يتصل وعندما املقربني، لألصدقاء قائمتك إىل املستخدمني أحد أَضف املقربني.»
ال املقرَّب» «الصديق (هذا صديقك. بوجود إخطارك ويتم باب، رصير صوت تسمع
إذا مشاهدته.) يحجب أن فبمقدوره هذا عرف وإن مشاهدته، تجري أنه ملعرفة يحتاج
إخبارك فسيتم عليه، «العثور» وحاولت املحادثة غرف إحدى إىل الشخص هذا ذهب
إىل عاديني، مستخدمني إىل منحها تم إذا السلطة، هذه تؤدي قد هو. غرفة أي يف
املقربني األصدقاء إظهار خاصية وكانت العمل يف جالًسا نفسك (تخيَّل معقدة. تداعيات
أنت … ثم املحادثة، غرف إحدى إىل وتنضم باإلنرتنت، تتصل زوجتك تشاهد تعمل،
يستطيع حيث اإللكرتوني؛ الفضاء يف املتابعة عىل القدرة هذه بُنيت إليه.) أرمي ما تعرف
معرفتهم حال يف هذا لكن واحد، ملراقب بالنسبة األقل عىل القدرة هذه حجب املستخدمون

تغيريها. يف ورغبتهم الخاصية بهذه
ارتباًطا يرتبط ملمح وهو الين، أون أمريكا دستور مالمح من أخريًا ملمًحا خذ
الين، أون أمريكا يف أشياء رشاء تستطيع فأنت التجارة؛ وهو أال األخري؛ بامللمح وثيًقا
تشرتى عندما منزلك. إىل إرسالها وطلب أشياء رشاء أو وتحميلها، أشياء رشاء تستطيع
يعرف لم إن (حتى الين أون أمريكا تعلم حيث شاشة؛ اسم خالل من بذلك تقوم شيئًا،
واألهم بل الواقعي، الفضاء يف تقطن وأين تكون، َمن تعرف فهي تكون، َمن آخر) أحد

بها. املرتبطة األمن وعنارص االئتمانية بطاقتك رقم الين أون أمريكا تعرف ذلك، من
سلوكيات فجميع تصميمها. مالمح أحد وهو أنت، من الين أون أمريكا تعرف
أون أمريكا تَِعد كمستخدمني. األفراد إىل وصوًال مسارها وتقيصِّ مراقبتها تجري األفراد
كجزء عنك بيانات تجمع تأكيًدا كانت وإن فردية، بصورة عنك بيانات تجمع بأال الين
الربط خالل ومن املجموع هذا خالل من — الين أون أمريكا تصبح وهكذا مجموع. من
األشياء إليك يبيع فضاءً — كمستخدم وبينك املجموع من كجزء بينك تحققه الذي

فعالية. وأكثر أفضل بصورة
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األماكن عن مختلف كفضاء الين أون أمريكا فضاء تميِّز األربعة املالمح هذه
تحدد أن الين أون أمريكا إىل بالنسبة األسهل من يصبح اإللكرتوني. الفضاء يف األخرى
األسهل من يصبح أنت؛ َمن يعرفوا أن املستخدمني إىل بالنسبة وأصعب تكون، َمن
األصعب ومن لها، يحلو كما «مواطنيها» جميع تخاطب أن الين أون أمريكا إىل بالنسبة
أن يجب كيف حول الين أون أمريكا رؤى ضد أنفسهم ينظموا أن للمنشقني بالنسبة
األشياء ق تسوِّ أن الين أون أمريكا إىل بالنسبة األسهل من يصبح كما األشياء، تكون
عالم الين أون أمريكا يختبئوا. أن املستخدمني إىل بالنسبة األصعب ومن للمستخدمني،
عىل تسيطر ألنها العالم هذا الين أون أمريكا تخلق حيث األعراف؛ عىل يقوم مختلف
مجموعة — املعاني من بمعنًى — العالم هذا يف األعضاء يواجه العالم. هذا معمار

الين. أون أمريكا تضعها قوانني الطبيعة؛ قوانني من مختلفة
مناسب. غري عالم إنه أقول أو العالم هذا إنشاء طريقة نقد إىل أرمي ال أخرى، مرة
األعضاء قلق حدة تخفيف إىل تهدف وعوًدا أعضاءها تعطي الين أون أمريكا أن شك ال
فيه تُكبح مكان إىل الين أون أمريكا تحوَّلت إذا أنه شك وال السيطرة، أدوات حيال

أخرى. لبدائل متسًعا السوق يف فإن الحريات؛
ال فاألمر عليه؛ هي ما الين أون أمريكا يجعل ما أبنيِّ أن هو إليه أهدف ما غاية إن
وطلب عرض مسألة أيًضا هي وال مستقرة، أعراف هي وال فقط، مكتوبة بقواعد يتعلق
جزء يف يرجع عليه هي ما الين أون أمريكا يجعل ما إن واٍع. مستهلك بجمهور يتعلق
املعالم. محدد عامًلا فتجدها الين أون أمريكا إىل تدخل نفسه. الفضاء بنية إىل منه كبري
مقاومة يمكنك إذ الكود؛ هذا مقاومة تستطيع له. املنظِّم الكود العالم هذا معالم يحدد
لن لكنك ثقيل، رداء ارتداء طريق عن الربد تقاوم مثلما بها معها تتعامل التي الطريقة
مكان يوجد ال كما الين، أون أمريكا كود تغيري سلطة تملك ال فأنت تغيريه؛ تستطيع
حياتك تعيش أنت الكود. تغيري عىل إلجبارها الين أون أمريكا أعضاء حشد فيه تستطيع
مكانًا لنفسك َفِجْد الرشوط، لك تَُرْق لم فإذا لرشوطها، خاضع وأنت الين أون أمريكا يف

آخر.
بطريقة تتعلق الين أون أمريكا بفضاء الخاصة املالمح لهذه مهمة تداعيات هناك
وأنها الين، أون أمريكا منها تعاني مشكلة هناك أن تخيَّل الين. أون أمريكا فضاء تنظيم
سلوك عىل تسيطر األقل عىل أو تمنع أن تريد فالرشكة تنتهي؛ أن املشكلة لهذه تريد

الين؟ أون أمريكا جعبة يف املوجودة األدوات إذن هي ما محدد.
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أو أخوية أو ناٍد أي يمتلكها التي األدوات جميع الين أون أمريكا تمتلك أوًال،
فعًال)، الين أون أمريكا به تقوم ما (وهو ألعضائها قواعد عن تعلن فهي «مجتمع»،
املجتمع أعراف ذلك يف مستخدمًة اجتماعية بمثالب السلوك هذا تصم أن تحاول أن أو
مصدر كان إذا املقابل، يف فعًال. الين أون أمريكا به تقوم ما وهو السلوك. تنظيم بغرض
سعر بوضع الين أون أمريكا مديرو يقوم بعينه، مورد استخدام يف اإلفراط هو املشكلة
سعر وضع أو استخدامه، من للتقليل رضيبة فرض طريق عن املورد لهذا مختلف

استخدامه. يف يفرطون الذين ألولئك مختلف
أون أمريكا ترغب لم إذا األدوات. هذه من أكثر هو ما الين أون أمريكا تمتلك
خالل من السلوك هذا بتنظيم الحاالت بعض يف األقل عىل تقوم محدد، سلوك يف الين
تستطيع املحتشمة، غري اللغة عىل السيطرة الين أون أمريكا أرادت فإذا معماره. تغيري
الراشدين بني فيه مرغوب غري اختالط هناك كان وإذا اللغة. استخدام تتبع برامج كتابة
فريوس هناك كان وإذا َمن. إىل يتحدث َمن تتبع الين أون أمريكا تستطيع واألطفال،
الين أون أمريكا تقوم به، مصابة ملفات املستخدمني تحميل إىل فيه السبب يرجع
من نوع هناك كان وإذا الفريوسات. فحص برامج خالل من تلقائيٍّا امللفات بتشغيل
أي بني االتصال بمنع الين أون أمريكا تقوم التهديد، أو اإليذاء أو التلصص سلوكيات

مستخدَمني.
خالل من املشكالت من نوع أي مع التعامل الين أون أمريكا تستطيع باختصار،
تواجدهم (أثناء الين أون أمريكا أعضاء يعرفه الذي العالم ألن ونظًرا املنظِّم. الكود تغيري
تنظيم يف الكود استخدام الين أون أمريكا تستطيع الكود، هذا خالل من يتشكل فيها)

أعضائها. سلوك
هذه أُسائل أو أنتقد أو أشكو ال أخرى، ومرة أصفها. التي السلطة يف قليًال فكِّر
معامله تحدد الذي الفضاء هذا يف تتحرك فيما فقط. بوصفها أكتفي حيث السلطة؛
لوحة يف رسالة كتابة أو املحادثة، غرف إحدى إىل االنضمام مثل — الين أون أمريكا
شخص إىل فورية رسائل إرسال أو املناقشة، فضاءات أحد إىل االنضمام أو اإلعالنات،
أو مواقع، من ملفات تنزيل أو تحميل أو آخرين، أشخاص متابعة أو مشاهدة أو آخر،
باحثًا نََهٍم يف معني فضاء ح تصفُّ أو محددة، مقاالت وقراءة محددة قنوات إىل االنتقال
أون أمريكا توجد األشياء، هذه من بأي تقوم فيما — معينة ممثلة أو ملمثل صور عن
هذا يف املالحة يف تستخدمها فضاء ُحلة يمنحك النظام كأن األمر يبدو مكان. كل يف الين

تحركاتك. كل بمتابعة نفسه الوقت يف يقوم لكنه الفضاء،
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الحد الين أون أمريكا محاولة تخيَّل هائلة. السيطرة إمكانية تعترب املبدأ، حيث من
أو استخدامها، عن املستخدمني إثناء يف ترغب معينة خدمة يف االستجابة رسعة من
سرتاقبها التي السلوك أنماط تحديد أو لها، رؤيته يف ترغب إعالنات إىل املستخدم توجيه
«س» نوع من سلوًكا يسلكون أشخاًصا أن من الخوف شعور عىل بناءً وذلك أدواتها،
أنشطة يف تنخرط الين أون أمريكا أن أظن ال «ص». نوع أشخاصمن عىل خطًرا يمثلون
اإلشارة بمكان، األهمية من لكن ذلك، من بأي هي قامت إن ً خطأ ثمة إن أقول وال كهذه،
الين أون أمريكا إن حيث من ال محدودة، غري «املجتمع» هذا يف السيطرة إمكانات أن إىل
أداة تمتلك أنها بمعنى لكن حينئذ)، الناس سيرتكها (حيث بؤًسا أكثر الحياة ستجعل
األخرى. اإللكرتونية الفضاءات أو الواقعي الفضاء يف سواء اآلخرون يمتلكها ال تنظيمية
تمتلك الين أون أمريكا لكن الين، أون أمريكا سلطة من السوق قوى تحدُّ الحال بطبيعة

اإللكرتوني. الفضاء خارج السوق يف اآلخرون يمتلكها ال للسيطرة أداة
فيها تقرر مرة كل ويف تختار. أن الين أون أمريكا عىل يجب إذن، املبدأ، حيث من
أنماط: أربعة بني تختار أن يجب السلوك، أنواع أحد تنظِّم أن تريد أنها الين أون أمريكا
األنماط هذه أحد اختيار وعند املعمار. أو األسعار، أو االجتماعية، األعراف أو القواعد،

منطقية. األكثر االختيار هو للسلوك كمنظِّم املعمار اختيار يصبح األربعة،

القانونية املشورة شبكة (2-2)

عىل للمحامني تعاوني كملتًقى ١٩٩٢ عام يف القانونية املشورة شبكة جونسون ديفيد بدأ
تبادل وتيسري ببعض، بعضهم األعضاء اتصال يف تتمثل بسيطة فكرته كانت اإلنرتنت.
حيث الفضاء؛ هذا قيمة تنبني املحادثات وهذه االتصال هذا خالل ومن بينهم، املناقشات
هذا يف اآلخرين ِفَكر عىل إطالعهم عند بدلوهم ويدلون بينهم، القضايا املحامون يتبادل
انعزالية، أقل تكون ممارسة املحاماة، مهنة ممارسة من جديد نوع ينشأ وهكذا الفضاء،

وشعبية. انتشاًرا وأكثر ممارسيها، عىل اقتصاًرا وأقل
فكرة كانت أنها الكثريين اعتقاد من الرغم عىل رائعة، فكرة أنها أعتقد كنت
بيع تم ١٩٩٦ عام ويف الشبكة، نظام تدعم لكزس رشكة كانت البداية يف مجنونة.
انتقلت ١٩٩٧ عام ويف املحدودة، الرشاكة ذات ميديا لويار أمريكان رشكة إىل الشبكة
الشبكة يف يوجد كان ذروتها، يف 26.١٩٩٩ عام يف إغالقها تم ثم اإلنرتنت، إىل الرشكة
الدائرة؛ املناقشات يف ساهم منهم كم معرفة صعوبة من الرغم عىل املستخدمني آالف
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أربع أو بثالث االرتباط مع اآلخرين مناقشات يتابعون املشرتكني معظم كان حيث
املقابل، يف عامة. بصفة تهمهم قليلة مجموعات عن فضًال بها يهتمون نقاشية مجموعات
للمحامني). بالنسبة األقل (عىل وجديد رائع كيشء الثقافة هذه ظهور كثريون رأى
بالنسبة ِول» ذا «مجتمع مثل الشبكة «تعترب جونسون: ديفيد مؤسسها وصف ووفق
وقدرتها أعضائها، ممارسات خ وترسِّ ونموها، الفريد تطورها ضوء يف وذلك للمحامني،
إىل ذلك أدى املطاف، نهاية «يف جيًدا. بعًضا بعضهم األعضاء يعرف التكيف.»27 عىل
لقاء تشبه بعضها حرضُت التي املقابالت هذه وكانت … الواقع يف األعضاء بعض التقاء

لوجه.»28 وجًها قبُل من بعًضا بعضنا مقابلة عدم من الرغم عىل قدامى معارف
م مقسَّ موضوع كل وكان مختلفة، قانونية موضوعات إىل مة مقسَّ املناقشات كانت
رقيبًا املجموعة قائد يكن لم مناقشة. قائد مجموعة كل يقود حيث نقاشية؛ مجموعات إىل
املجموعة قائد دور كان التعليقات. من أي محو سلطة يمتلك لم فهو املناقشات، عىل
استثارة أو تشجيعهم طريق عن التحدث، عىل وحثهم املتناقشني إلهام يف ينحرص

قرائحهم.
أي بوسع كان فيها. مجموعة ٩٠ من يقرتب ما يوجد كان الشبكة، هذه ذروة يف
املناقشات، موضوعات قائمة ضمن أوًال تبَق؛ يمحها لم إن لكنه تعليقاته، أحد محو عضو

القديمة. املحتويات عن فيه يبحث أن عضو ألي يمكن خاص أرشيف يف ثم
باسمهم حساب عىل فيحصلون انضمامهم؛ نظري رسوًما يدفعون األعضاء كان
أن أحد أراد وإذا الحقيقية، األعضاء أسماء تحمل التعليقات جميع كانت الحقيقي.
يكون أن يجب األعضاء. دليل يف البحث سوى عليه فما األعضاء؛ أحد هوية يعرف
من األعضاء هؤالء كان إذا إال املحامني، نقابة يف أعضاء القانونية املشورة شبكة أعضاء
. حرصيٌّ مجتمع هنا فاملجتمع بالشبكة، االتصال لهم يحق فال اآلخرون أما الصحفيني.
حيث يوزنت؛ أخبار مجموعات يف التعليقات كثريًا الفضاء هذا يف التعليقات تشبه
نهاية يف اآلخرين املستخدمني ردود تتواىل بحيث جديد، موضوع بدء عضو أي يستطيع
بداية قراءة مستخدم أي يستطيع النظام، من تُمحى ال الرسائل ألن ونظًرا موضوعه.
صغري جزء ال بكاملها املحادثات حفظ يتم كان عليه. التعليقات نهاية إىل موضوع أي

فقط. منها
حيث مقصودة؛ القانونية املشورة شبكة فضاء سمات جميع كانت الحال بطبيعة
بعض ييل فيما نعدِّد أخرى. وظائف ومنع الوظائف ببعض السماح مصمموها اختار

االختيارات: هذه عىل املرتتبة اآلثار

147



اإللكرتوني للفضاء املنظِّم الكود

تفكِّر الحالة، هذه يف الحقيقي. االسم استخدام رضورة عىل املرتتب األثر هناك أوًال:
نحو عىل بيشء التلفظ قبل صحيًحا تقوله ما يكون أن عىل وتحرص الحديث، قبل مليٍّا
ال املجتمع هذا ويف تقوله. ما عىل يحكم مجتمع فهو تقول، ما املجتمع يقيِّد حاسم.
املرتتبة اآلثار أحد هي املسئولية كانت تقول. ما وبني بينك الربط من الفكاك تستطيع
رئيس رشيك يستطيع فهل أيًضا. اإلحجام من قدر ثمة كان لكن الفضاء، هذا معمار عىل
يمكن ال القانون؟ مجاالت بأحد جهله عن يكشف سؤاًال يسأل أن رائد محاماة مكتب يف

الصمت. هؤالء يلتزم لذا الجاهلني؛ لحماية األسماء تغيري
موضوعات خالل من املناقشات جميع إجراء فرض عىل مرتتب أثر هناك ثانيًا:
جميعها تبدأ حيث مًعا؛ مجمعة التعليقات جميع كانت املشاركات. طرح فيها يتواىل
فعليك النقاش؛ يف تشارك أن أردت إذا السؤال. عىل بناءً املناقشة تنطلق ثم بسؤال
فنيٍّا؛ رشًطا ذلك يكن لم الحال بطبيعة املشاركة. قبل األخرى التعليقات قراءة أوًال
جميع تقرأ لم إذا املقابل، يف لكن يشء. أي قراءة دون مبارشة املشاركة تستطيع حيث
تتكلم أنك عىل سيدل ما وهو اآلخرون، قاله ما بتكرار املطاف بك فسينتهي التعليقات،
سلوكهم بني لألعضاء الحقيقية األسماء استخدام يربط أخرى، مرة تنصت. أن دون

املجتمع. وأعراف
هذا يف تبنيها التي السمعة تعتمد حيث السمعة؛ يف يتمثل مرتتب أثر هناك ثالثًا:
تتأثر كما تعليقاتك، خالل من تتشكل سمعتك إن تُقدِّمها. التي املشورة نوع عىل الفضاء
للبحث قابلة وتصبح التعليقات هذه حفظ يتم لك. التالية بالتعليقات شك ال سمعتك
محالة ال فإنك الحق؛ تعليق يف عكسه قلت ثم كذا، املوضوع عن شيئًا قلت فإذا عنها،

التعارض. هذا حول تفسري بتقديم مطالب
الواقعي املجتمع يف حقيقي باسم السمعة ربط عىل املرتتب األثر هناك رابًعا:
يف املستخدم عىل اإللكرتوني الفضاء يف السلوك سوء يؤثر حيث املحرتفني؛ للمحامني
املجتمع هذا وراء من الفائدة القانونية املشورة شبكة حققت هنا من األخرى. الفضاءات
سلوًكا دعمت ربما األعراف هذه محدد. مجتمع أعراف فرض يف نجحت حيث اإللكرتوني؛
أعضاؤها يختلف مجموعة سلوك من ربما فائدة أكثر سلوًكا ما، بقدر بنَّاءً مجتمعيٍّا
وهكذا الواجب. السلوك عن ينحرفون َمن معاقبة تدعم أعراف وهي جذريٍّا. بينهم فيما
عىل السيطرة أجل من مجتمعية عقوبات توقيع من القانونية املشورة شبكة استفادت
ملحتواها؛ الحاكمة االشرتاطات عىل الين أون أمريكا تعتمد فيما املنضبط، غري السلوك

املوضوع. عن املستخدمني انحراف عدم لضمان
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بطريقتني السمات هذه تشكِّله الذي القانونية املشورة شبكة عالم وصف يمكن
بطريقتني الين أون أمريكا تمثله الذي العالم وصف يمكن مثلما تماًما مختلفتني،
املشورة شبكة سمات جعلتها التي الحياة يف تتمثل الطريقتني هاتني إحدى مختلفتني؛
وترتتب ُمراَقبة حياة لكنها والصالت، الحوار بثراء تتسم حياة وهي ممكنة، القانونية
الحياة إدارة خالل من للتنظيم القابلية يف فتتمثل األخرى، الطريقة أما تداعيات. عليها
هذا بني جوهريٍّا فرًقا نرى أن يمكن وهنا القانونية، املشورة شبكة فضاء يف تجري التي

الين. أون وأمريكا الفضاء
بغرض املجتمعات أحد بأعراف االستعانة القانونية املشورة شبكة بمقدور كان
املشورة شبكة استطاعت الين. أون أمريكا يف الحال هو مما فاعلية أكثر بصورة التنظيم
سيقوم املجتمع هذا أن تعلم كانت حيث القانوني؛ املجتمع أعراف من االستفادة القانونية
الفضاء هذا يف أقل «سلوك» هناك كان الحال، بطبيعة منضبط. غري سلوك أي بمعاقبة
تلك، حالته يف لكن الفضاء)، هذا يف قليلة بأشياء تقوم (حيث الين أون أمريكا يف هو مما
وتداعيات األعضاء، سمعة كبرية، بصورة القانونية، املشورة شبكة يف السلوك ينظِّم كان

الحقيقية. أسمائهم استخدام
أعضائها؛ سلوك تنظيم عىل القانونية املشورة شبكة قدرة يف مًعا الفروق هذه أثَّرت
من ال السيطرة أنماط خالل من التنظيم من نوع أمام الباب الفروق هذه فتحت حيث
قابلية أكثر القانونية املشورة شبكة يف السلوك الفروق هذه جعلت منظِّم. كود خالل
املشورة شبكة كانت وربما الين. أون أمريكا يف السلوك من األعراف، خالل من للتنظيم،
أعراف تقترص (حيث الين أون أمريكا لدى مما أقل سيطرة أدوات تمتلك القانونية
سلوك تنظيم يف أقل عبئًا تتحمل املقابل يف لكنها القانوني)، املجتمع أعراف عىل السيطرة
علنيٍّا، سلوًكا األعضاء سلوك وجعل األعضاء، عدد تقليص مثل: أدوات تعترب أعضائها.

اإللكرتوني. الفضاء هذا يف الذاتي للتنظيم أدوات بأسمائهم سلوكهم وربط
فكلتاهما مهم، جانب يف الين أون أمريكا القانونية املشورة شبكة تشبه املقابل، يف
مرة فضائها. يف يجري ما عىل الحالتني كلتا يف اإلدارة تسيطر حيث ديمقراطيتني؛ غري
الفضاءين كال ففي ا؛ مهمٍّ عامًال السوق قوى تعترب حيث حدود؛ يف سيطرة هي أخرى،
هذه يمتلكون ربما الفضاء. يف يجري ما عىل للسيطرة الالزمة السلطة «الناس» يمتلك ال
الين؛ أون أمريكا يف مما أكثر القانونية املشورة شبكة يف مبارشة غري بصورة السلطة
أعراف لكنها املستخدمني، سلوَك القانونية املشورة شبكة يف الناس أعراف تنظِّم حيث
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املديرين قرارات تتأثر ربما مبارشة. القانونية املشورة شبكة ضد استخدامها يمكن ال
مستخدمون، يوجد حيث السوق؛ بقوى الين أون وأمريكا القانونية املشورة شبكة يف
مثلما الين أون أمريكا وجهة تحدد ال التصويت عملية لكن العمالء، املنافسون ويرسق

القانونية. املشورة شبكة وجهة تحدد لم
بعد. ليس األقل عىل أو التايل، اإللكرتوني املكان عىل ينطبق ال ما وهو

أو أو إم المدا (3-2)

حيث النصوص؛ تبادل خالل من التواصل عىل يقوم افرتايض فضاء هو أو أو إم المدا
باالتصال مستخدم) آالف ستة من اآلن عددهم (يقرتب العالم عرب املستخدمون يقوم
التفاعل؛ هذا نتاج الفضاء يصبح بها. يسمح التي بالطرق والتواصل الفضاء، بهذا
ساعات ثماني من ألكثر ربما الفضاء هذا بناء يف املشاركة املستخدمون يستطيع حيث
اإلنسانية التفاعالت أكثر هو الفضاء هذا يف التفاعل يعترب البعض، إىل بالنسبة أسبوعيٍّا.
ال الفضاء هذا يف التفاعل فإن املستخدمني، ملعظم وبالنسبة بأرسها؛ حياتهم يف تواصًال

يعرفونه. آخر يشء أي يشبه
إحدى يف حديثهم مثل ليس لكنه الفضاء، هذا يف الناس يتحدث العموم، وجه عىل
فضاء (أي دي يو إم فضاء يف الحديث يصب حيث الين؛ أون أمريكا يف املحادثة غرف
جزئيٍّا املستخدمون يتفاعل مجتمع. وبناء شخصية بناء البناء؛ مصلحة يف أو) أو إم
به يرتبط وما — االسم وهذا باْسم، مرتبط الحديث وهذا األحاديث، تبادل خالل من
من الشخص عىل املستخدمون يتعرف الوقت وبمرور الفضاء، يف يعيش — ذكريات من

الذكريات. هذه تستحرضه ما خالل
إليزابيث تصف بينها. فيما دي يو إم نمط من الفضاءات هذه يف الحياة تختلف
وفضاء االجتماعي دي يو إم فضاء الفضاءات؛ هذه يف للحياة مختلفني «أسلوبني»29 ريد
عن عبارة ببساطة فهو االجتماعي، دي يو إم فضاء أما اللعب. أو للمغامرات دي يو إم
أو الشخصيات ببناء ويقومون األحاديث، املستخدمون فيها يتبادل افرتاضية مجتمعات
فيها تتوافر ألعاب عن عبارة فهي اللعب، أو للمغامرات دي يو إم فضاء أما األشياء.
الالزمة املهارات إظهار خالل من السلطة املستخدمون فيها يمتلك أو (افرتاضية)، جوائز
أنماًطا املجتمعات تدعم الفضاءين، من أي ويف عدو. عىل القضاء أو املوارد الستغالل
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الغرض اختلف وإن افرتاضية أندية الفضاءات هذه تصبح حيث التفاعالت؛ من محددة
األندية. هذه يف سلوكهم خالل من سمعتهم ببناء األعضاء يقوم منها.

قائمة كانت (وإن أو أو إم مجتمع إىل االنضمام خالل من شخصية لك ص تُخصَّ
بتعريف تقوم الفضاء، إىل تنضم عندما شهوًرا). تمتد أو أو إم المدا مجتمع يف االنتظار
تقوم شخصيتك؛ يف محددة سمات بتحديد تقوم األقل عىل أو تمثِّلك، التي الشخصية
الشخصية. هذه تصف ثم االختيارات)، أحد هو نوع» يوجد («ال ونوع اسم باختيار
شاحب ونحيف، «طويل Johnny Manhattan (مثل للغاية عادية األوصاف هذه بعض
(مثل عادية غري األخرى األوصاف بعض محلية»).30 قبعة يرتدي ر، امُلضفَّ الُجبن مثل
رمادي لونها ُحلة يرتدي البرشة، بني له، نوع ال هايتي، من مشاكسة روح Legba

عوينات).31 ويضع قبعة يعتمر لؤلؤي،
مجلة يف مقالة يف االفرتايض غري للعالم الفضاء هذا قصة عن ديبل جوليان كشف
الذي بَنجل السيد تسمى شخصية حول تدور ديبل قصة كانت فويس».32 «فيليدج
دخل مًعا. الهوية هذه يتشاركون نيويورك جامعة طالب من مجموعة أنه الحًقا اتضح
معروفة الشخصيات من مجموعة فوجد األمسيات، إحدى يف متأخًرا الغرف إحدى بَنجل
مثلما أفضل بصورة بكاملها القصة رواية يمكن ال األمر، واقع يف الفضاء. يف جيًدا

فقط.33 بالحقائق هنا سنكتفي ديبل. يعرضها
مجتمع يف خاصة مكانة اكتساب استطاع حيث خاص؛ نوع من قوة بَنجل لدى كان
عىل االستيالء خاللها من يستطيع سوداء»، دينية «سحرية قوة خالل من أو أو إم المدا
تقوم ال بأشياء تقوم كانت لو كما تبدو ويجعلها األخرى، الشخصيات وأفعال أصوات
عىل وشخصواحد النساء من مجموعة مع الليلة تلك يف بذلك بَنجل قام األمر. واقع يف بها
باالستيالء قام ثم العام، الفضاء هذا يف قوته باستحضار بَنجل قام النوع. ملتبس األقل
هؤالء «باغتصاب» بَنجل قام سيطرته، تحت وقوعهم بمجرد الناس. هؤالء أصوات عىل

باغتصابهن. يستمتْعَن كأنهن يبدو األمر وجعل وسادية، عنف يف النساء
وفق األسالك. عرب وقعت األحداث أن بمعنى افرتاضية، االغتصاب عملية كانت

جسد»: أي ملس يتم «لم ديبل، وصف

مواقع عن الصادرة اإللكرتونية اإلشارات اختالط عىل الفيزيقي التفاعل اقترص
من استفزاز أي دون هجومه بدأ … (أسرتاليا) وسيدني نيويورك بني تمتد
بدأ … الغربي الساحل بتوقيت مساءً العارشة الساعة حوايل، أو تمام، يف أحد
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ممارسة عىل الغرفة شاغالت إحدى إلجبار األسود للسحر دميته باستخدام
من االنتهاء وبمجرد تقليديتها. درجة يف تتفاوت متعددة بطرق معه الجنس
عالقات ممارسة عىل إياها مجربًا … Moondreamer إىل انتباهه ل حوَّ … exu
تحولت … الغرفة يف متواجدين آخرين أشخاص مع فيها مرغوب غري جنسية
نفسها جرح عىل Moondreamer أجرب حيث … العنف إىل تدريجيٍّا أفعاله
أحدهم استدعى حتى إيقافه أحد يستطع لم منزلية. قطع أداة طريق عن
لكنها تقتل ال بندقية سحرية، قدرات ذات بندقية معه جلب الذي … Iggy

اخرتاقه.34 تستطيع ال األسود السحر دمية حتى قفص، يف ضحيتها تضع

سيعرتض هنا. خاصة سياق، أي يف استخدامها الصعب من لفظة اغتصاب لفظة
لكن باالغتصاب، له عالقة فال اإللكرتوني الفضاء هذا يف حدث ما كان مهما بأنه البعض
وبني االغتصاب بني عالقة الجميع فسريى «اغتصابًا» «ذلك» يكن لم لو حتى املقابل، يف
النساء هؤالء ضد السحرية قواه بَنجل استخدم الفضاء. هذا يف النساء ألولئك جرى ما
جنيس، بطابع ضدهن العنف بطبع قام حيث رغباتهن)؛ (ضد الجنسية رغباته لتحقيق

اعرتاضهن. عن التعبري حق من وحرمهن
املقام، هذا يف يهمنا مما ليس ذلك فإن ال؛ أو اغتصابًا هنا حدث ما يعترب وسواء
به قام ما إزاء العارم بالغضب املجتمع شعر املجتمع. استجاب كيف هو ا حقٍّ يهم فما

ذلك. عىل فعل كرد بيشء القيام رضورة كثريون ورأى بَنجل،
ما ملناقشة محدد وقت يف افرتاضية غرفة يف أو أو إم المدا مجتمع أعضاء اجتمع
املجتمع. عرفه اجتماع أكرب وهو مستخدًما، ثالثني من يقرب ما حرض فعله. بصدد هم
أي املستخدم؛ التعبري وفق منه»، التخلص يتم «أن أو بَنجل، طرد رضورة البعض رأى
كان يشء. بأي القيام يمكن ال أنه آخرون ورأى أو، أو إم مجتمع غايات لخدمة قتله
األطوار غريبي مع للتعامل املثىل الطريقة وكانت األطوار، غريب شخًصا تأكيد بكل بَنجل
— اآللهة املبتكرون، — النظام سحرة باستدعاء فقام اآلخر البعض أما تجاهلهم. هي
وظيفتهم، تقترص حيث السحرة؛ رفض الشخصية. هذه مع التعامل أجل من للتدخل

فيه. العيش كيفية تعلُّم فعليهم األعضاء أما العالم. خلق عىل ردهم، يف جاء كما
الفضاء يف قانون يوجد ال بَنجل. فعله ما عىل يعاقب األمر واقع يف قانون يوجد لم
فضاء يف واضحة قاعدة أي توجد ال مثلما كتلك، جنسية مشاغبات عىل يعاقب الواقعي
بيشء. يقوموا أن أرادوا ممن الكثريين ذلك أزعج األمر.35 هذا مع للتعامل أو أو إم المدا
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اإلجراءات، وسالمة املناسب املسبق اإلخطار حول الواقعي الفضاء يف املثل إىل بالرجوع
وقتها. يف موجودة تكن لم قوانني مخالفة عىل بَنجل معاقبة يمكن ال أنه هؤالء وجد

الذاتي، القصاص رضورة جانب رأى نقيض: طريف عىل رأيان النهاية يف ظهر
يجب ال ما لكن معه، للتعامل يشء بأي القيام ويجب السلوك، سيئ شخص فبَنجل
عالم خلق طريق عن أو أو إم المدا مجتمع يستجيب أن هو هؤالء، وفق به، القيام
إليه يحتاج ما فكل الدولة، إىل أو أو إم المدا مجتمع يحتاج ال التنظيم. عليه يسيطر
دون املجتمع رغبة ينفذون أناس إىل يحتاج هو الطيبني، املقتصني من مجموعة هو
بَنجل، من» «التخلص أو قتل أو طرد يجب الدولة. اسمها مركزية قوة من دائم تدخل
بحيث أنفسها لتنظيم الدعوة املجموعة رفض حال يف هذا لكن بذلك، القيام أحدهم وعىل

دولة. إىل تتحول
طريق عن الديمقراطية. وهي أال أخرى؛ فكرة إىل يدعو فكان اآلخر، الجانب أما
عىل للتصويت وسيلة عىل االتفاق أو أو إم المدا فضاء عىل يجب بالسحرة، االستعانة
االقرتاع، لصندوق مسألة أي تخضع بحيث الفضاء، يف الناس لسلوكيات الحاكمة القواعد
ما السحرة ذ ينفِّ الديمقراطية. العملية مقررات تقييد يستطيع دستور أي يوجد فال

قاعدة. ذلك يصبح وبعدها الصندوق، يقرره
تهدد املثالب. من مجموعة يستدعيان أنهما كما مميزاتهما، لهما الطرفني كال
أشخاص عىل ينقلب مجتمع تخيُّل يمكن حيث عارمة؛ بفوىض األوىل الحالة يف العدمية
املقتصني تخيُّل املرء يستطيع كاٍف. غري مسبٍق تحذير وجود يف حتى أو تحذيرهم، دون
جرائمهم بدت أن َصدف أناس من» «يتخلصون قيْد، يقيدهم ال الفضاء يف هائمني
هذا يف جدية أقل بصورة املوقف هذا اتخذوا الذين ألولئك بالنسبة «نكراء». للمقتصني
ال ما لكن فيه، غضاضة ال الوسط الحل هذا فإن الواقعي، الفضاء يف مما الفضاء
بَنجل يدرك كما لآلخرين، مطلًقا مقبول غري أمر هو البعض إىل بالنسبة فيه غضاضة

جيًدا. ذلك
يف السياسة حضور فكرة بدت كثريون. قاومها لكن طبيعية، الديمقراطية بدت
أوًال الِفَكر مناقشة يتم أن فكرة بدت كما الفضاء، لصفاء مبددة أو أو إم المدا مجتمع
تنظيم وسيتم القواعد، عن اإلعالن سيتم الحال، بطبيعة إضافيٍّا. عبئًا عليها التصويت ثم
كان الذي املرح مناخ من شيئًا العمل سلب كالعمل. بدا مجمله يف يشء كل لكن السلوك،

الفضاء. عليه
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األمسية تلك استمر الذي النقاش انتهى النظر. وجهتا تحققت املطاف، نهاية يف
أي عىل قرار ثمة كان لكن واضح، بقرار النقاش يخرج لم ساعات. ثالث حوايل بعد

القرار: ديبل يصف وكما حال.

كان قراره. إىل األرجح عىل النقطة هذه عند TomTraceback توصل
طوال مطرًقا جلس الحديث قليل شخًصا السحرة، أحد TomTraceback
أخذ أنه عىل دلَّ قاله ما لكن الكثري، يقل لم االجتماع. هامش عىل األمسية
وعىل الجد، محمل عىل Moondreamerو exu حق يف ارتكبت التي الجريمة
املقابل، يف لكنه الجريمة، ارتكبت التي الشخصية مع تعاطف أي يُبِد لم أنه
كما الجد، محمل عىل الالعبني أحد طرد مسألة يف النظر إىل بوضوح أشار
سحرية. تدخالت فيها يحدث كان التي األيام إىل العودة يف رغبته عدم أبدى
املختلطة املتصارعة الدوافع هذه بني ق يوفِّ أن إذن صعبًا كان األمر أن بد ال
يريد كان ما بقدر … ألنه مستحيًال؛ األمر كان األمر، حقيقة يف آنذاك. داخله
أنه بد [ال الجماعية أو أو إم مجتمع إرادة لتحقيق أداة نفسه من يصنع أن
أن املطاف نهاية يف عليه وجب فإنه الحالية]، الظروف ظل يف ذلك أدرك

اإلطالق. عىل يشء بأي يقوم ال أو وحده، يترصف
وحده. TomTraceback ترصف وهكذا

االنرصاف يف برغبته الغرفة يف املتبقني الالعبني TomTraceback أخرب
قام مساءً. العارشة الساعة من دقيقتني أو دقيقة قبل ذلك كان مىض. ثم
فعله ما يعرف أن أراد من عىل يكن لم لكن ورسية، هدوء يف به قام بما
أحد موقع ملعرفة عادًة يُكتب األمر هذا من»). («عند @who األمر كتابة سوى
األمر هذا بكتابة قمت إذا للدخول. تسجيله ووقت الحايل الوقت يف الالعبني
TomTraceback مغادرة من بكثري ليس وقت بعد بَنجل السيد عن للبحث

مختلف: بيشء البيانات قاعدة فستخربك ،emmeline غرفة
البيانات. قاعدة ستخربك هكذا بَنجل»، السيد اسمه العب يوجد «ال

مزحة؛ هذه تكن لم لكن أبريل، من األول فكان تصادف، كما التاريخ، أما
األبد.36 إىل وذهب ا حقٍّ بَنجل السيد تويف حيث

رسمي قرار أي ودون النقيض. الطرف إىل انتقلوا ذلك السحرة رأى عندما
من مايو من األول من ابتداءً الديمقراطية. تطبيق إىل السحرة دعا املواطنني، من
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أي يتحول بحيث االقرتاع؛ صندوق خالل من يشء أي عىل االتفاق يجب 37،١٩٩٣ عام
كثريون تساءل قانون.38 إىل له املعارضة تلك ضعف له املؤيدة األصوات تكون اقرتاح

ال. أم األمام إىل خطوة ذلك كان إذا فيما
التي للغاية املخترصة النسخة هذه يف حتى القصة، هذه يف فيه للتفكري الكثري هناك
هناك السحرة. قرار انتاب الذي بالفقد الشعور عىل أركِّز أن أريد للقصة.39 عرضتها
كوداك رشكة إعالنات مثل الديمقراطية، ترسيخ بفكرة تتعلق الرومانسية بعض بالتأكيد
ذلك. إىل وما الحائط انهيار مع الدموع أعينهم تبلل الذين برلني أبناء فيها يظهر التي
املقابل، يف ذلك. لتيسري أسس ووضع الذاتي، الحكم فكرة يف هنا الرومانيس البعد يتمثل
الديمقراطية، األسس خالل من الذاتي، الحكم إىل أو أو إم المدا مجتمع انتقال يعترب ال
نفسه، تنظيم يف الفضاء فشل الفضاء، فشل لقد أيًضا. فشًال األمر كان فقد إنجاز؛ مجرد
ارتكبها التي الرشور تجنب يتم بحيث سكانه يف الالزمة القيم ترسيخ يف الفضاء فشل
ذاتي فضاء من األماكن، من آخر نوع إىل نوع من الفضاء انتقال النقاش أظهر بَنجل.

الذات. تنظمه فضاء إىل التنظيم
هذا إىل الناَس الديمقراطيِة بزوغ فيه يُحِبط مكان ثمة يكون أن غريبًا يبدو قد
َهفنر كيتي تروي اإللكرتونية. األماكن يف معتاد الفعل ردود من النوع هذا أن غري الحد،
يونيكس نظام يف (األصبع) FINGER أمر يسمى «تطبيق» ظهور قصة َليون وماثيو
الكمبيوتر، آخر مستخدم فيها استخدم مرة آخر بمعرفة للمستخدمني يسمح للتشغيل،
كما مستغرب غري أمر (وهو البعض ظنَّ اإللكرتوني. بريده قرأ املستخدم كان إذا وما
استخدمت مرة آخر يعرف أن يهمه َمن الخصوصية. اخرتاق من نوًعا هذا يف أن أظن)
ال؟ أم اإللكرتوني بريدي عىل اطَّلعت كنت إذا ما معرفة يريدون ملاذا أو الكمبيوتر؟ فيها
بحيث األمر بتغيري دورهام، إيفور يدعى ميلون، كارنيجي جامعة يف مربمج قام
عىل الغضب جام «انصب النتيجة؟ املتجسسة. األصبع هذه تفادي من املستخدم يتمكن
غري شخص إىل إمعة شخص من — ممكنة ُسبة بكل سبُّه وتم رحمة، دون دورهام
يرجع لسبب ذلك يكن لم لكن — ذلك من وأسوأ بل تافه، سيايس إىل اجتماعيٍّا، مسئول

الشبكة.»40 انفتاح بمدى للعبث دورهام انتُقد فقد الخصوصية؛ حماية إىل
يونيكس، كود من أصيًال جزءًا كانت حيث مختلفة؛ يونيكس نظام عالم قيم كانت
أعضاء قاومه ما وهو القيم، هذه تغيري من بد ال كان الكود هذا تغيري يمكن وحتى

بقوة. املجتمع
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مجتمع كان التصويت عملية فقبل أو، أو إم المدا مجتمع مع أيًضا األمر وهكذا
األدوات عىل الحفاظ يتم كان حيث االجتماعية؛ األعراف خالل من منظًَّما أو أو إم المدا
املجتمع. يف للسلوكيات األفراد املواطنني مراقبة خالل من االجتماعية لألسس املنظمة
عالمة الديمقراطية صعود وكان للمجتمع، التنظيمية األدوات هم األفراد املواطنون كان
فإن الديمقراطية، وجود يف األعراف استمرار من الرغم وعىل املجتمع. هذا سقوط عىل
الرصاع حل يمكن كان الديمقراطية، تطبيق فقبل األبد. إىل ت تغريَّ األعراف هذه طبيعة
ال بأسلوب معينة آراء سيادة خالل من أي اإلجماع؛ خالل من تسود األعراف أي حول
تقوم ما خالل من ال األغلبية، سلطة خالل من الرصاع هذا يحسم صار اآلن، أما مركزي.

تصويتها. طريقة خالل من بل األغلبية، به
أعني ال الالزم. من أكثر رومانسية بصورة الغريب الصغري العالم هذا قدمت لقد
فقط أريد بعدها. منه أفضل بالرضورة كان الديمقراطية قبل أو أو إم المدا عالم أن
أون أمريكا وبخالف القانونية، املشورة شبكة مثل خاص. نوع من تغيري إىل أشري أن
بخالف لكن التنظيم، بعملية األعراف فيه تقوم مكانًا أو أو إم المدا مجتمع يعترب الين،
حاليٍّا األعضاء فيه يسيطر مكانًا أو أو إم المدا مجتمع يعترب القانونية، املشورة شبكة

األعراف. تشكيل إعادة عملية عىل
لصناديق الكلمة تصبح عندما مختلفة األعراف تصبح األشياء. السيطرة هذه تُغريِّ
العالم. تغيري حرة السَّ عىل االقرتاع صناديق تميل عندما مختلًفا الكود يصبح كما االقرتاع،
إىل معينة أعراف فيه تسود الفضاء من نوع من االنتقال إىل جميًعا التغيريات هذه تشري

آخر. نوع إىل التنظيم من نوع من أخرى، أعراف عليه تسيطر آخر فضاء
هناك املقابل يف لكن التنظيم، أداة هو الكود يكون اإللكرتونية األماكن هذه جميع يف
املشورة شبكة فضاء يف خاصة أهمية األعراف تمتلك الثالثة. األماكن بني مهمة اختالفات
الين. أون أمريكا فضاء يف األهمية هذه لها يكون ال فيما أو، أو إم المدا وفضاء القانونية
لها يكون ال فيما أو أو إم المدا فضاء يف خاصة أهمية الديمقراطية تمتلك املقابل، يف
املتابعة عملية تمتلك الين. أون وأمريكا القانونية املشورة شبكة فضاءَي يف األهمية نفس
إم المدا فضاءَي يف األهمية نفس لها يكون ال فيما الين أون أمريكا فضاء يف خاصة أهمية
بيانات األخريين الفضاءين من أي يف تُستخدم ال (حيث القانونية املشورة وشبكة أو أو
الكود يشكِّل داخلية). أم خارجية البيانات هذه أكانت سواء تجارية، ألغراض شخصية
السياسة ذ «تُنفَّ أو: أو إم المدا فضاء إىل نوكن جنيفر إشارة وفق الثالثة. املجتمعات هذه
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الثالثة، الفضاءات بني االختالفات الكود يف االختالفات تشكِّل التكنولوجيا».41 خالل من
ومتى كبرية، بصورة غريها من حميمية أكثر املجتمعات بعض تجعل األكواد بعض لكن

األعراف. خالل من السلوك تنظيم املمكن من صار حميمية أكثر املجتمع صار
من الرغم عىل أيًضا، الكود خالل من الشامل املسح هذا يف التايل الفضاء يتشكل
كود هو الكود هذا األسايس. معماره تغيري عىل الحالة هذه يف «اإلدارة» قدرة انخفاض
مستخدم خالل من بسهولة تغيريها يمكن ال التي اإلنرتنت بروتوكوالت أحد الشبكة،

سهًال. أجده لم ما هذا األقل عىل أو واحد،

law.cyber األخبار مجموعة (4-2)

حيث — أعرفه أن استطعت ربما هو. من أحد يعرف ولم إكس إي بي آي اسمه كان
من معرفة يف أرغب لم فعل، ما فعل بعدما لكن — ملالحقته الالزمة البيانات عىل حصلت
سأجعله كنت بتدريسه، قمت اإللكرتوني الفضاء عن درس أول يف طالبًا كان ربما هو.
التي املادة اسم كان فعله. ا ممَّ العارم بالغضب أشعر كنت ألنني مادتي؛ يف يرسب
ييل. جامعة يف الصف هذا من األوىل النسخة كانت اإللكرتوني». الفضاء «قانون أُدرِّسها
ثالث يف املادة هذه لتدريس االستثنائية بالفرصة حظيت ألنني األوىل النسخة أقول
جامعة يف الحقوق كلية ثم ييل، جامعة يف الحقوق كلية أوًال، مرموقة: حقوق كليات
للغاية، مختلفة أماكن ثالثة هذه كانت هارفرد. جامعة يف الحقوق كلية وأخريًا شيكاجو،
يف نفسه هو املادة من جزء هناك كان لكن للغاية، مختلفني منها كل يف الطالب وكان
باملادة، ترتبط أخبار» «مجموعة هناك كانت درايس، عام كل يف جميًعا. األماكن هذه
أثناء إثارتها تمت أسئلة حول فيها تعليقات بكتابة الطالب يقوم إلكرتونية إعالنات لوحة
موضوعات مناقشات، إىل تفيض التعليقات هذه كانت آخر. يشء أي حول أو الصف،

عليه. السابق التعليق ينقد أو يناقش اآلخر تلو تعليق مناقشة،
حيث الحوارية»؛ «املجتمعات الفالسفة عليه يطلق ما هذه األخبار مجموعات تُشكِّل
يُقال كان ما تدوين يتم املناقشات فيها تدور فضاءات عن عبارة املجتمعات هذه كانت
الحواري. الجزء هو هذا كان القانونية. املشورة شبكة يف الحال هو كما اآلخرون، ليقرأه
ويف الفضاء هذا يف التعارف، يف الناس بدأ حيث الزمن من فرتة خالل املجتمع تكون
الصف خارج من وطالب الصف من طالب اجتمع السنوات، إحدى يف الواقعي. الفضاء
سنة يف حفل. يف (.law.cyber األخبار مجموعة مناقشات ر تطوُّ يتابعون كانوا (ممن

157



اإللكرتوني للفضاء املنظِّم الكود

الثالث، السنوات خالل واحد. درس لحضور الصف خارج من الطالب دعوة تم أخرى،
موعد يف ُولد منها كل ثالثة، مجتمعات تكوُّن الواضح من كان مختلفة، ثالث كليات يف

شهرين. عن تقل ال مدة منها كل وعاش محدد،
عجيبة، كلية ييل جامعة يف الحقوق كلية تعترب ييل. جامعة مصدرها هنا قصتي
ال الذين األذكياء بالطالب وتعج صغرية كلية فهي محببة؛ بصورة عجيبة كانت وإن
بمنزلة نفسها ييل جامعة يف الحقوق كلية تعترب محامني. يصبحوا أن يف يرغبون
يف «ييل» طريقة هذه (ليست الدرجات أدنى إىل العميد من الكلية يف من وكل مجتمع،
الطالب. بني هذه الجماعة روح واستمرار دعم يف جهده قصارى يبذل األشياء) وصف
الدوام، عىل الجميع بني سالًما هناك أن ذلك يعني وال كبري، حد إىل ييل يف األمر ينجح
الروح بهذه يرحب البعض هذه. الجماعة روح يدركون ييل يف الجميع أن بمعنى لكن
أحد فال يشء؛ وجود عىل يدل — كالرتحيب — رفض وهو يرفضها، اآلخر والبعض

هاوند. جراي حافلة متن عىل مثًال الناس بني الجماعة روح يرفض
يستطيع مكان وهو «الحائط»، هو ييل يف الحقوق لكلية املميزة السمات إحدى
عن خطاب كتابة مثًال يمكن حيث عليه؛ يرغبه يشء أي عن تعليقات كتابة شخص أي
رسائل وضع يتم النقابيني. للعمال ييل معاملة عىل االعرتاض أو ييل، يف امِلثْليني حقوق
التعليقات، من مزيد إىل يؤدي تعليق كل بالقانون. تتعلق موضوعات عن فضًال سياسية

التعليق. أسفل تُرفق أو األصلية، التعليقات عىل تُكتب رسيعة تعليقات سواء
هيكل وسط الحقوق. كلية وسط زائر، ألي مميزة عالمة يعد الذي الحائط، يوجد
يتجول عشوائية. يف ملصقة األوراق من عرشات عليها صخرية مساحة توجد مقلَّد قوطي
الرأي، عن للتعبري ييل ركن هو هذا اآلخرون. كتبه ما يقرءون التعليقات، حول الطالب
مكسب أي تحقيق يمكن ال ثابتة، املكتوبة املواد وأن كتَّاب، املتحدثني أن من الرغم عىل
شيئًا تقول أن يجب اآلخرين احرتام تكسب فحتى الطنَّانة، البالغة خالل من الحائط عىل

ا. مهمٍّ
تعليق أي التعليقات. جميع توقيع يجب حيث الفضاء؛ هذا واحدة قاعدة تحكم
التعليَق ع يُوقِّ أن هو القاعدة من الغرض كان شك، ال البداية، يف إزالته. يتم توقيع دون
ظهر األسئلة، آالف إثارة دون قاعدة توضع ال حيث ييل هي هذه ألن نظًرا لكن كاتبُه،
أن دون وتوقيعه تعليق بلصق شخص أي يقوم أن بموجبه يستطيع تقليد الوجود إىل
التعليق يمنح التوقيع هذا فالنًا»). يكتبه لم لكن عه («وقَّ التعليق هذا صاحب هو يكون

الحائط. من إزالته يتم ال حتى الالزم االعتماد
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تريد إنك لنقل عليها. املرتتبة املشكالت هي مثلما واضحة، القاعدة هذه أسباب
صاحب هو لطيًفا، شخًصا كان مهما العميد، اتخذه. قرار بشأن الكلية عميد انتقاد
رًؤى تمتلك طالب أنك َهْب أو عليه، اسمك كتابة دون تعليق لصق ل تُفضِّ وربما نفوذ،
ذلك سيؤدي توقعيك وعليه الرؤى هذه يتضمن تعليًقا تلصق أن منبوذًا، تجعلك سياسية
أو فالنفور مرتتبة؛ آثار وجود دون تعبريًا التعبري حرية تعد ال منك. زمالئك نفور إىل

التعبري. أشكال من كثري عىل مرتتبة آثار جميًعا هي اإلقصاء أو بالعار اإلحساس
الجهالة خالل فمن املعضلة، هذه عىل التحايل أساليب أحد إذن، الجهالة، تعترب
يصبح البعض، إىل وبالنسبة الحاالت، بعض يف خوف. دون تشاء ما تقول أن تستطيع

منطقية. مسألة الهوية عن الكشف دون التحدث يف الحق
الجهالة تمنح فمثلما الحق، هذا يناهض أن املجتمعات أحد يريد ربما املقابل، يف
التعبري حال يف التعليق صاحب تحمي فهي واسًعا، قبوًال يلقى ال رأي عن للتعبري القوة
العميد، سياسات تنقد أن تريد ربما ضار. أو السمعة، من ينال أو مسئول، غري رأي عن
الجهالة، من الرأيني كال يستفيد بالغش. زمالئك أحد حق غري عن تتهم أن تريد وربما

الثاني. الرأي مثل رأي لرفض للمجتمع وجيه سبب هناك يظل لكن
يكتب كان حيث الحائط؛ عىل يشء أي إكس إي بي آي يكتب لم علمي، حدود يف
األخبار مجموعة كانت أدرسها. كنت التي باملادة الخاصة األخبار مجموعة يف تعليقاته
الحائط، خالف عىل آرائهم. عن التعبري يريدون ممن ييل يف للجميع قصد عن متاحة
كان أنفسهم. عىل بها يرغبون أسماء أي بإطالق للمستخدمني التكنولوجيا سمحت
املستعار االسم كان الحائط، حالة يف مستعاًرا. اسًما الحال بطبيعة إكس» إي بي «آي
الحقيقي. االسم الستخدام داٍع هناك يكن لم حيث معروف؛ غري صاحبه حديث مثل
يختلف مستعاًرا اسًما صاحبه يحمل الذي التعليق فإن أخبار؛ مجموعة حالة يف أما
االسم صاحب شخصية عىل التعرُّف تستطيع الوقت بمرور ل. امُلجهَّ التعليق عن تماًما
من إكس، إي بي آي بخالف مستعارة، أسماء هناك كانت السنة، تلك يف املستعار.
Christopherو ،blahو ،Aliensو ،CliffClavenو ،MadMacsو ،SpeedRacer شاكلة
َمن نعرف جميًعا (كنا املشاركني هؤالء هوية الصف طالب يعرف قد بينما .Robbin
يحمل ،(SpeedRacer هوية عىل منا للغاية قليل سوى يتعرف لم لكن ،MadMacs كان

مستقلة. شخصية مستعار اسم كل
آي ظهور قبل البداية. من واضًحا هذا وكان سيئة، إكس إي بي آي شخصية كانت
يشاركون املستخدمون كان البداية، يف مزدهرة. الفضاء يف الحياة كانت إكس، إي بي
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ثم مزحة أو فكرة بكتابة يبدءون الشجعان املشاركون كان أدب. يف لكن استحياء عىل
بدأت سخونة. أكثر املناقشات صارت أسبوعني مرور بعد لفرتة. املحادثات حولها تدور
وبعضهم أسئلة، يطرحون األشخاص بعض املناقشات. يف محددة أنماط الظهور يف
يف الحديث يف بدءوا أن لبثوا ما لكنهم البداية، يف املستخدمون تعثَّر إجابات. يُقدِّم اآلخر

بطء.
بها: يتحدثون كانوا التي الطريقة يف الحال يف للعيان ظاهرة أشياء هناك كانت
ليس ربما الصف، يف يتحدثن كنَّ مما أكثر الفضاء هذا يف تتحدث الطالبات كانت أوًال؛
يد يُقدِّمون َمن بني برسعة الفروق برزت ثانيًا؛ أكثر.42 لكن اإلحصائي باملعنى أكثر
يقدِّم حقيقي صف بالغة، رسعة يف اإلنرتنت عىل صف نشأ يتلقونه. من وبني العون
الفضاء يف مدرس أي بها يحلم بطريقة واحد كصف ويتحدث الصورة، بهذه نفسه

قبل. من قط أعهدها لم وبطريقة الواقعي،
قلُت ذلك. عىل حافًزا سميث أونا كانت ربما ذلك. حدث ملاذا أُفرسِّ أن أستطيع ال
اإلطالق) عىل مني تدخل أي (دون مرة كل يف مرات. ثالث املادة هذه بتدريس قمت إنني
لكن ييل، يف حقيقيٍّا شخًصا كانت األخبار. مجموعة يف تشارك سميث أونا هناك كانت
خارج من امرأة دوًما كانت كنمط. بها أفكِّر رصت ييل يف التدريس من انتهائي بعد
تتجول دوًما وكانت ويوزنت، الشبكة عن املعرفة من عظيم قدر عىل دوًما وكانت الصف،
املستخدمني أحد كان وعندما يترصفون. كيف لآلخرين وتقول (اإللكرتوني) صفي يف
يف الطالب من كثري يتلق لم بتصويبه. تقوم أونا كانت الشبكة، يف األعراف أحد يخالف
حال)؛ أي عىل قانون طالب هؤالء (كان حسنة بصورة التعليمات هذه األحيان من كثري
إليه، التعليمات توجيه يتم كان الذي الشخص عن مدافًعا يصطف الصف كان حيث
عادًة تمتلك أونا كانت خبرية، وألنها الحال، بطبيعة قواعدها. عن لتدافع أونا وتحدي
واإلجابات األسئلة تبادل يتحول ما رسعان أْمَلتْها. التي القواعد عن بها تدافع إجابة
ازداد الذين الطالب غضب استثارة يف أونا نجحت الصف. اهتمام محور إىل أونا مع

لذلك. نتيجة تالحمهم
األخبار مجموعة وصلت املادة، تدريس بدء عىل الشهر ونصف شهر مرور بعد
ظهرية يف جيًدا. اللحظة تلك أتذكر تكونه. أن يمكن ما أفضل صارت حيث الذروة؛ إىل
اليوم، نهاية مع قصيدة. يف األول البيت كتب الطالب أحد أن الحظت الربيع، أيام أحد
الطالب، مناقشات يتخلل ما إيقاع هناك كان القصيدة. الصف أكمل تنسيق، أي دون
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يشعرون الناس وكان األخبار، مجموعة يف تطنُّ األشياء كانت قافية. هناك صارت واآلن
الفضاء. هذا إزاء حقيقية بدهشة

الجهالة موضوع مناقشة بعد حدث ذلك أن أظن إكس. إي بي آي ظهر عندها
ظهر لقد صحيحة. تعليمية أهداف بتحقيق الالحقة ادعاءاته كانت ربما لذا الصف؛ يف
هجوًما يكن لم الصف. طالب أحد عىل للهجوم — يبدو فيما — ظهر صفوفنا، أحد عقب
إنني حتى وشامًال رشيًرا الهجوم كان نفسه. الشخص يستهدف هجوًما بل ِفَكره، عىل

حقيقيٍّا؟ هجوًما كان هل أفرسه. كيف أعرف لم قرأته عندما
كما يشء بأي أحد يعلق لم توقفت. فقط املجموعة. يف الفور عىل املناقشات توقفت
عىل غضبه جام سيصب فضاءنا اقتحم الذي الوحش أن من يخىش كان الجميع أن لو
بجراح تيش إجابته كانت الرد، يف وبدأت الضحية تقدَّمت حتى القادمة، املرة يف أحدهم
ومجروحة، غاضبة ضحيته كانت بالًغا. جرًحا إكس إي بي آي كلمات ت شقَّ الهجوم.

مضاد. بهجوم فقامت
أكثر الرشيرة، األفعال من أخرى بجولة إكس إي بي آي ألهم الهجوم هذا لكن
بي آي هاجم املشاركة. مقاومة الصف أعضاء يستطع لم وهكذا، األوىل. املرة من ا رشٍّ
اسم خلف لتخفيه بالجبان إيَّاه واصفني الصف يف الشخصيات من مجموعٌة إكس إي
إي بي آي عاد أثر. بأي هذا يُؤِت لم قاله. ما بسبب مريض شخص وبأنه مستعار،

واإلرصار. القبح منتهى يف ومرات مرات إكس
البعض انرصف االنرصاف. يف الجميع وبدأ املحادثات، تناقصت الفضاء. تغريَّ
أن اآلخر البعض خاف فيما رأوه، ملا اشمئزاز من به شعروا ملا نظًرا الحال؛ بطبيعة
عندما الفضاء يف الحياة من قصرية فرتة هناك كانت التايل. إكس إي بي آي هدف يكون
بعد مرة إكس إي بي آي عاد عندما لكن إكس، إي بي آي ملهاجمة الجميع اصطف
إحدى يف إكس إي بي آي (عاد املشاركني. معظم انرصف مرة؛ كل يف ا رشٍّ أكثر أخرى
أي يكتب لم بأنه ادَّعى السابق، األسبوع ويف بحقه، أخطاء ارتكاب عىل لالعرتاض املرات
التعليقات بكتابة وقام البيضاء إكس إي بي آي عباءة ارتدى املشاركني أحد لكن تعليق
تعاطًفا الصف يُبِد لم إكس. إي بي آي أَْي هو؛ سمعته ترضرت بحيث اسمه؛ منتحًال

ذلك.) من أي مع كبريًا
أسبوعيٍّا نلتقي كنا فعندما اإللكرتوني، الفضاء يف املشاركني عىل التغيري يقترص لم
الدرس، قاعة يف املخلوق بوجود الجميع شعر العام. املناخ بتغيري شعرت لوجه، وجًها
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املخلوُق هذا كان ييل. بجامعة الحقوق كلية يف طالب أنه تصديق أحد يستطع لم لكن
رشير لكنه الواقعي، الفضاء يف مزحة أو ابتسامة خلف يختبئ الصف، يف زمالئهم أحَد
هي — ابتسامة وراء الرش يختبئ أن — ذاتها الفكرة هذه كانت اإللكرتوني. الفضاء يف

االبتسامات. إىل املشاركني نظرة غريَّ ما
فساد يرسم الذي املخرج إىل إشارة يف لينش»، ديفيد «أثر ذلك عىل البعض أطلق
تحت مجتمعنا بفساد الصف هذا يف جميًعا شعرنا برَّاقة. واجهات وراء يتخفى مجتمع
ظهرانينا. بني نسبيٍّا) (مروَّض بيكر جيك ثمة كان امللتزمني. والطالب االبتسامات ستار
خلق تم بخلقه. ذاته الفضاء قام مجتمع املجتمع، دمار إىل أدى بسلوك الفضاء سمح
أو طيب، مستعار اسم وراء التخفي التخفي، عىل القدرة خالل من جزئيٍّا املجتمع هذا
عدم إلخفاء أو معني، فعل رد إلخفاء أو يشء، كتابة عن العدول إلخفاء أو الرتدد، إلخفاء
هو ما املجتمع يكون أن إىل لة امُلجهَّ السلوكيات هذه أدَّت اآلخرون. يقوله ما إىل االنتباه
شخصية ميالد إىل أدت التي نفسها هي املجتمع خلقت التي نفسها الجهالة لكن عليه.

املجتمع. هذا موت إىل أدى ما وهو إكس؛ إي بي آي

ثانية (حيوات) حياة (5-2)

هذا من األوىل الطبعة يف وصفها من للتوِّ انتهيت التي األربعة األماكن هذه وصفت
الدروس تزال ال لكن قديمة، قصص إنها نفسها. التعبريات باستخدام كل الكتاب،
ال إيصالها. إىل الفصل هذا يهدف التي نفسها الدروس هي بها منها املرء يخرج التي
ألهمها التي اإللكرتونية الفضاءات يف تقدم وجود عدم إىل أشري أن الحال بطبيعة أعني
اإللكرتونية الفضاءات يف عظيًما تزايًدا السابقة الخمس السنوات شهدت حيث اإلنرتنت؛

الكتاب. هذا من األوىل الطبعة كتبت عندما تصورته يشء أي تتخطى بصورة
الفضاءات هذه تمتلك حيث ا؛ حقٍّ جديدة الفضاءات هذه تعترب ال املعاني، من بمعنًى
أجهزة ألن نظًرا املبكرة؛ نسخها من كثريًا أفضل بصورة تعمل جديدة تكنولوجيا
يف باإلنرتنت. االتصال رسعة زيادة عن فضًال أرسع، بصورة تعمل صارت الكمبيوتر
مستوًحى الثاني، الفصل يف وصفته الذي جي، أو إم إم فيديو ألعاب عالم يظل املقابل،

واقعية. فضاءات من

162



إلكرتونية فضاءات

السؤال فإن يل، األمر ديبل جوليان أوضح وكما الحجم. هو األمر واقع يف تغري ما
هو:

الحال، بطبيعة ذلك. أعتقد هذه؟ الفضاءات أنواع يف فارًقا الحجم يصنع هل
ناحية من محدوًدا عامًلا النصوص تبادل عىل القائم اإللكرتوني الفضاء يعترب
أحد يف فقط النصوص توافر عىل هنا املحدودية تقترص ال حيث الحجم؛
بمحدودية يتعلق األمر بل آخر، فضاء يف الجرافيك رسوم مقابل يف الفضاءات
صالح يف يصب ما وهو اتساًعا، أكثر ثقايف تواصل مقابل يف الثقايف التواصل

حجًما.43 األكرب الفضاءات

هنا األمر يقترص «وال عديدة»، بطرق اجتماعيٍّا ثراء أكثر «يشء ذلك نتيجة تكون
الحق.» وقت يف فجة بدورها ستصبح التي األبعاد، ثالثية الجرافيك صور عىل

أو إم إم فيديو ألعاب أخرى (مرة التعدد شديدة اإللكرتونية األدوار ألعاب صارت
مئات املاليني يقيض بذاتها. قائمة صناعة جي) بي آر أو إم إم فيديو ألعاب أو جي،
الدوالرات مليارات ينفقون حيث الفضاءات؛ هذه يف عام كل حرفيٍّا الساعات آالف وربما
الحيوات هذه هؤالء يعيش بينما الحال، بطبيعة الثانية. الحيوات هذه ليحيوا حرفيٍّا
لعبة مثًال هؤالء يلعب فبينما الواقعي. الفضاء يف حيواتهم يعيشون أيًضا فهم الثانية
أو اآلباء أدوار أيًضا يلعبون فهم كرافت، وور أوف وورلد باسم املعروفة الحرب عالم
يف للعيش الواقعي العالم يف الحياة إذن هؤالء يرتك لم الواقعي. الفضاء يف األمهات
العالم يف حيواتهم من يتجزأ ال جزءًا األخرى األماكن جعلوا لكنهم األخرى، األماكن هذه
الواقعية الحيوات معدالت يف عظيمة زيادة األخرية الخمس السنوات شهدت وقد الواقعي.

اإللكرتوني. الفضاء يف أصحابها يحياها التي
املستخدمون «يلعب» األنواع، هذه أحد يف نوعني. إىل «األلعاب» هذه تقسيم يمكن
عالم لعبة مثل لعبة فإن هنا ومن أدوار». لعب «ألعاب وهي اآلخرون، يحددها لعبة
ومكانتهم ثرواتهم زيادة عىل الالعبون يتنافس حيث أدوار؛ لعب لعبة تعترب الحرب
لعبة فهي أوتو ثفت جراند أما الواقعية). الحياة عن كليًة تختلف لعبة يجعلها ما (وهو
نمًطا جميعها األلعاب هذه تمتلك اإللكرتونية. الجريمة من نوًعا الالعبون فيها يمارس
صفات ذات بيئات أو شخصيات خلق عىل الالعبني قدرة درجة يف تختلف لكنها ا، خاصٍّ
يُقدِّر املعنى. بهذا أدوار لعب ألعاب اإلنرتنت ألعاب من العظمى الغالبية تعترب خاصة.
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جميع من ٪٩٧ بحوايل األدوار لعب ألعاب نسبة املجتمعات هذه يتتبع الذي املواقع أحد
األلعاب.44

هذه ر توفِّ حيث والتصميم؛ اإلنشاء عمليات من مزيًدا الثاني النوع يتضمن
أنشطة عن فضًال خاللها، من التواصل املستخدمون يستطيع مجتمعات الفضاءات
لعبة؛ كل حسب كبرية بصورة األنشطة هذه مزيج ويختلف أخرى، وتجارية إبداعية
تعترب فيه. واقعي مجتمع بوجود يوحي افرتايض عالم خلق إىل تهدف جميعها لكنها
أكثر تشمل األلعاب هذه لكن آنًفا، وصفتها التي أو أو إم أللعاب امتداًدا األلعاب هذه
باستخدام التواصل طريق عن إال باالرتياح يشعرون ال الذين األشخاص مجرد من
فضاءات كانت وإن حتى التصويرية، الناحية من حقيقية الفضاءات هذه النصوص.

افرتاضية.
يتمثل لإلبداع. متسع مجال ثمة العوالم من النوعني هذين داخل الحال بطبيعة
التجارة. توجد منهما عالم كل داخل ويف األول. املقام يف الدرجة يف بينهما االختالف
تصل أرباًحا — الحًقا التفصيل من بمزيد أصفه ما وهو — الثانية الحياة موقع يحقق
شهريٍّا. األفراد»45 بني التجارية التعامالت يف أمريكي دوالر ماليني ٤» عىل يزيد ما إىل
هناك أن نجد كسرتونوفا، إدوارد قول حد عىل األلعاب، جميع يف املكاسب هذه وبجمع

اإللكرتونية. العوالم هذه يف التجارة من هائًال حجًما
افرتاضية وعنارصأخرى أمواًال ويبيعون أشخاصيشرتون بني التجارة حجم «يصل
دوالر مليون ٣٠ عن يقل ال ما إىل والدروع) الفضاء، وسفن السحرية، العيص (مثل

عامليٍّا.»46 أمريكي دوالر مليون و١٠٠ املتحدة، الواليات يف سنويٍّا أمريكي
لكل املحيل الناتج إلجمايل كسرتونوفا تقدير هو (وغرابة) تشويًقا األكثر إن بل
سبيل عىل EverQuest ملوقع املحيل الناتج إجمايل يصل اإللكرتونية. العوالم هذه يف نسمة
الكاريبية».47 الدومينيكان جمهورية «جزيرة يف املحيل الناتج إجمايل نصف إىل املثال
إجمايل نفس «حوايل إىل نسمة لكل Norrath ملوقع املحيل الناتج إجمايل يصل بينما
الصني يف نسمة لكل اإلجمايل املحيل الناتج أضعاف وأربعة بلغاريا، لدولة املحيل الناتج

الهند.»48 أو
وبصفة جي، أو إم إم فيديو ألعاب عالم من الثاني النوع عىل هنا الرتكيز يف أرغب
لعبة وهي أال الفضاء؛ هذا يف مبكر وقت يف رائدة لعبة األوىل اللعبة كانت لعبتني. خاصة
أال مذهًال؛ نجاًحا وتحقق هائًال، نموٍّا تنمو لعبة فهي الثانية اللعبة أما (هناك). There

الثانية). (الحياة Second Life لعبة وهي
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يقوم األبعاد ثالثي افرتاضيٍّا «عامًلا موقعها، يصفها كما الثانية»، «الحياة تعترب
تبدو اللعبة ممارسة أن إىل األبعاد» «ثالثي تعبري يشري بالكامل.» وامتالكه ببنائه سكانه
وتشري أبعاد، ثالثة يف واألشياء الشخصيات تظهر حيث األبعاد؛ ثالثية كانت لو كما
يشري كما واألشخاص، األشياء بعرض تقوم الكمبيوتر أجهزة أن إىل «افرتايض» لفظة
ببناء سكانه يقوم فضاءً توفر الثانية» «الحياة أن إىل سكانه طريق عن «بنائه» تعبري
عن يقل ال ما يقوم حيث قليلني؛ غري سكان (وهم خالله من الثانية» «الحياة عالم
كان الثانية».49 «الحياة عالم بها يعمل التي الشفرة بتحرير العالم هذا سكان من ٪١٥
السكان كان حيث جميلة؛ خرضاء حقول بعرض يقوم بدايته يف الثانية» «الحياة عالم
عن «امتالكه» تعبري ويشري عليها)، أشياء ببناء يقومون األرايض من قطًعا يمتلكون
لهم، ملك هي ببنائها الثانية» «الحياة سكان يقوم التي األشياء أن إىل سكانه طريق
امللكية حقوق أو املنازل)، أو التزلج، ألواح أو (السيارات، نفسها «املادية» األشياء سواءٌ

ببنائها. قاموا التي األشياء من بأيٍّ املتعلقة الفكرية
إم فيديو ألعاب نوع مع يل) بالنسبة األقل (عىل بشدة األخرية السمة هذه تتعارض
مجتمعي، موقع أيًضا هو العالم فهذا «هناك»؛ لعبة عالم توٍّا، ذكرته الذي اآلخر جي أو إم
هذا يتمحور منه). نجاًحا (وأقل الثانية» «الحياة عالم عن جذريٍّا اختالًفا مختلف لكنه
سبيل عىل نايكي، أو سوني تقوم حيث شهرية؛ ملاركات التجارية التوكيالت حول العالم
فيه، أشياء بخلق للمستخدمني يُسمح كما «هناك»، لعبة عالم يف لها متجر بفتح املثال،
من نسبة عىل «هناك» لعبة عالم يحصل األشياء هذه عن التخيل أو بيع يقررون وعندما
فرصة ثمة فإن سلًفا، ُمعدة العالم هذا عنارص معظم أن من الرغم وعىل العمليات. هذه

عليها. خاصة تعديالت إلدخال هائلة
للواليات العليا املثل حول العالم لهذا رؤيتهم «هناك» لعبة عالم مؤسسو صاغ
مثًال العالم هذا دوالرات الرصف سعر فكان لها)، فهمهم حول األقل عىل (أو املتحدة
حد وعىل املتحدة. الواليات دستور كتابة تاريخ هو ١٧٨٧ الرقم حيث ١؛ إىل ١٧٨٧ هو
أدرِّس كنت التي الصفوف ألحد حينئٍذ «هناك» لعبة عالم إدارة مجلس رئيس وصف

األمريكية. الجمهورية قيم من «هناك» لعبة عالم قيم تُستمد لها:
التنفيذي؛ الرئيس كَرمب، كاثرين يل، المعة طالبة وأحَرجْت ذلك. يف طالبي تشكَّك
األول التعديل مبادئ يحرتم «هناك» لعبة عالم كان إذا ما حول سؤاًال إليه وجهت حيث
عالم مواطني ألحد يُسمح «وهل «بالطبع.» التنفيذي: الرئيس رد األمريكي. الدستور من
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أرض برشاء املواطن لهذا يُسمح «وهل «بالطبع.» أرضه؟» عىل الفتة بوضع «هناك» لعبة
أرضه عىل الفتة بوضع املواطن لهذا يُسمح «وهل «بالطبع.» لنايكي؟» لنَُقل: مالصقة،
غري عمل ظروف تحت الثمن رخيصة العمالة تستخدم «نايكي تقول: لنايكي املالصقة

السالَم. األوِل التعديِل عىل لنَُقل وهكذا اإلجابة.» من متأكًدا لست «امم. عادلة»؟»
اإلنرتنت بروتوكول يمتلك «من كَرمب: سألت الثانية»، «الحياة بفضاء يتعلق فيما أو
«ومن «هناك». لعبة عالم املواطنون؟» يبتدعها التي التصميمات يف الفكرية] [امللكية
كيف بالطبع. «نايكي، نايكي؟» تبتدعها التي التصميمات يف اإلنرتنت بروتوكول يمتلك
األمريكي، الدستور مبادئ التزمت إذا مختلًفا األمر كان ربما ذلك؟» خالف األمر يكون
هي اإلنرتنت بروتوكوالت حقوق بأن تقول التي التنفيذي، للرئيس كَرمب قول حد عىل

الرشكات. ال املبتكرين»، أو «للمؤلفني أصيلة حقوق
مخطَّط اقتصاد أي تواجه التي نفسها املشكلة وهي حقيقية، هيكلية مشكلة هناك
مكمن وهنا املتحدة، There رشكة خالل من «هناك» لعبة عالم بناء يتم مركزي. أو
التعقيد، غاية يف اإللكرتونية العوالم هذه لبناء الرئيسة األسس تكون حيث املشكلة؛
رأسمالية تكلفة تتحمل املتحدة There رشكة فإن هنا ومن طائلة، تكلفة بناؤها ويتكلف

«هناك». لعبة عالم إدارة يف عالية
مواطنيها، إىل البناء تكلفة بتعهيد الجديدة) األمم جميع (مثل الثانية» «الحياة قامت
مأهولة. غري جزيرة أو خالية مساحة عىل تحصل الثانية»، «الحياة يف أرًضا تشرتي فعندما
األرض. تعمري بغرض أشياء تبني أو أشياء، تقايض أن أو أشياء، تشرتي أن إذن عليك
يف ا. شاقٍّ عمًال ذلك كان وربما البناء، بعملية يتعلق فيما كاملة اقتصادية دورة هناك
أنت. ملكك ابتدعتها التي التصميمات تصبح كما ببنائه، قمت ما بيع تستطيع املقابل،
هؤالء، إىل بالنسبة الثانية». «الحياة عالم شخص ألف ١٠٠ من أكثر اآلن ويبني يقطن

بالفعل. به تعدهم ما لهم تقدم اللعبة فإن
النهائي االختبار ففي الثانية»، «الحياة يف الحياة تطور نتاج الحالية القواعد هذه
األرايض. ملكية مفهوم يوجد لم الثانية»، «الحياة باسم إطالقه قبل للموقع األول العام
يستطيع كان عندما الثاني، االختبار مع األرايض ملكية مفهوم بدأ مشاًعا. كان يشء كل
األرض، امتالك عند محدد. سعر دفع مقابل عامة أرض قطة عىل الحصول املستخدمون
أو شفرات، كتابة أو أشياء، صنع يستطيعون اآلخرون كان إذا ما يقرر مالكها كان

الحًقا. الخيارات زيادة تم ثم األرض، عىل عالمات وضع
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كان فبينما األرايض، طبيعة يف هائلة تغيريات هناك كانت ،١٫١ رقم اإلصدار يف
صار مكان، أي إىل قيود أي دون األثري عرب االنتقال البداية يف يستطيعون املستخدمون
ال؛ أم أراضيهم حرمة» «انتهاك يستطيعون اآلخرون كان إذا ما حاليٍّا يقررون املالكون
أو تسمح أساسية خاصية ضبط طريق عن ذلك أكان سواءٌ أرضار، وقوع لتفادي وذلك
بالزيارة لهم املسموح باألشخاص قائمة إنشاء طريق عن أم األرض، دخول من تمنع
خالف أما األرض. سطح فوق مرتًا ١٥ مسافة حتى تنطبق القيود هذه كانت قيود. دون
مالك يرغب لم لو حتى األرض، فوق قيود أي دون الطريان مستخدم أي فيستطيع ذلك،

أرضه. محيط يف املستخدم هذا وجود يف األرض
كتاب يف أُشري فكما األمريكي، القانون تاريخ يف مشابًها قيًدا األخري القيد هذا يشبه
األرض مالك يعترب األمريكي التقليد يف األرايض تملك قانون كان الحرة»،50 «الثقافة
ظهر األرض».51 فوق محدودة غري «مسافة إىل األرض من يمتد الذي الفضاء مالك هو
إحدى حرمة عىل يًا متعدِّ الطائرة قائد يصبح فهل الطائرات. ظهور مع واضح خالف

فوقها؟ بالطريان قام إذا األرايض
املنخفضة الطريان مسافة تقدير هو القانون صياغة إليه توصلت الذي الحل كان
األرايضعىل إحدى فوق الطريان حال يف يًا تعدِّ األمر يعد ال حيث للغاية؛ واملرتفعة للغاية
األرايض إحدى فوق للغاية منخفض ارتفاع عىل الطريان يعترب فيما للغاية، كبري ارتفاع
أوجده الذي للحل مشابه حل إىل الثانية» «الحياة عالم توصل وهكذا اإلزعاج. من نوًعا

القانون.
عليك العقوبة توقيع قانون وجود يعني الواقعي، الفضاء يف املهم: الفارق الحظ
تستطيع فال الثانية»، «الحياة عالم يف أما «املرتفع/املنخفض». الطريان قاعدة ملخالفة
الكود من جزء القاعدة إن حيث مرتًا؛ ١٥ من ألقل الطريان قاعدة مخالفة ببساطة
أو بالقاعدة االلتزام بشأن خيار يوجد ال الثانية». «الحياة عالم يف سلوكك عىل املسيطر

الجاذبية. بشأن خيار يوجد ال مثلما بها االلتزام عدم
لكن مبارشة، سيطرته عىل الكود/القانون يؤكد هنا. القانون هو الكود فإن وهكذا
(عىل الكود يف التغيري هذا أن إدراك هو هنا األمر محك يتغري. القانون) (مثل الكود هذا

واضعيه. وقيم اختيارات ليعكس موضوع كود هو الطبيعة) قوانني خالف
مبتكري الثانية» «الحياة تمنح ذكرت، كما عينها. النقطة لتوضيح آخر مثًال خذ
«الحياة عالم وخارج داخل امللكية، هذه حق الثانية» «الحياة عالم يف الفكرية امللكية
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قررنا لكننا الفكرة، هذه رافضني محامونا «أشاح املؤسسني: أحد يشري (وكما الثانية».52
حال يف ينطبق ما وهو اآلخرون».)53 يبتكره ما بامتالك يرتبط ال رشكتنا مستقبل أن
إحدى لصالح حقوقك عن تتخل لم فإذا الواقعي، الفضاء يف اإلنرتنت بروتوكوالت امتالك
املتعلقة والنرش التأليف حقوق يف تلقائيٍّا الحق القانون يمنحك تفعل!) (ال الرشكات
غري مرشوع بإدارة أقوم الواقعي. العالم يف يشء أي بابتكار تقوم عندما وذلك بإبداعك،
حرية منح للمبتكرين بالنسبة السهل من يجعل اإلبداعي، املشاع اسمه للربح هادف
تُميِّز اإلبداعي، املشاع رخصة تستخدم عندما الواقعي، الفضاء يف ابتكاراتهم. تداول
الحريات املستخدمون يعرف ثم ومن بها، ترغب التي الرخصة طريق عن محتواك
األمر مع التعامل يتم القانون، مخالفة حال ويف ابتكاراتك. استخدام يف بها لهم املسموح

القانون. خالل من
هذا يف املبتكرون يستطيع حيث الفكرة؛ هذه تطبيق يف الثانية» «الحياة عت توسَّ
العالم هذا سحرة لكن بها، يرغبون التي الرخصة خالل من محتوياتهم تمييز العالم
استخدام كيفية عىل مباًرشا تأثريًا املبتكرون اختارها التي الرخصة تأثري فكرة يف ينظرون
يستطيع ما، محتًوى تُميِّز اإلبداعي املشاع رخصة كانت حال يف لالبتكارات. اآلخرين
خالل من املحتوى تمييز عدم حال يف أما مبارش. ترصيح دون نسخه املستخدمني أحد
مرئي. غري املحتوى فسيصبح املحتوى، نسخ املستخدمني أحد حاول إذا فإنه الرخصة،
العالم يف القانون يستطيع مما فعالية أكثر بصورة القانون عن الكود يعربِّ أخرى، مرة

يفعل. أن الواقعي

اإلنرتنت (6-2)

املقدم الطرح يظل لكن واإلنرتنت، اإللكرتوني الفضاء بني التمييز نستطيع ذكرت، كما
إىل بالنسبة قائًما اإللكرتوني، الفضاء إىل بالنسبة واضًحا كان مهما الفصل، هذا يف
تتغري قد سمات وهي اإلنرتنت. معماريات سمات تستبطن محددة قيم هناك اإلنرتنت.

بدوره. اإلنرتنت يُسوِّقها التي القيم فستتغري تغريت وإذا أيًضا،
ما وهو الكتاب، هذا من األوىل الطبعة يف ذكرته فيما هذا عىل األهم املثال يتجىل
مهندسو وصفه الذي الطرف» إىل «الطرف مبدأ إنه األفكار». «مستقبل كتاب محور كان
عبارة املبدأ هذا 54.١٩٨١ عام يف ريد وديفيد كالرك، وديفيد ُسلتزر، جريوم الشبكات
أبسط يف الشبكات تصميم ببقاء املبدأ يُويصهذا الشبكات. بناء طرق تصميم فلسفة عن
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أطراف أو — الحافة عىل شبكة بناء يف املطلوبة املعلومات تتوافر وأن ممكنة، صورة
ممكنًا. ذلك كان إذا — الشبكة

يس تي بروتوكول وظيفة تركيز خالل من املبدأ هذا اإلنرتنت د جسَّ آنًفا، ذكرت كما
هذه به تقوم ما أما البيانات. حزم نقل ُسبل أفضل عىل أساسية، بصورة بي، بي/آي
هو البيانات نقل يكون حيث الربوتوكول؛ وظائف من فليست منها، الغرض أو الحزم،

والوحيد. األسايس الهدف
املستخدمون صار أن هي إذن، التصميم، هذا عىل املرتتبة النتائج إحدى كانت
ر تطوِّ أن أردت فإذا للشبكة. مالك أي مع التنسيق إىل الحاجة دون االبتكار عىل قادرين
به القيام عليك ما فكل الصوت، لنقل اإلنرتنت بروتوكوالت أحد عرب الصوت لنقل تطبيًقا
البيانات لنقل بي بي/آي يس تي بروتوكوالت استخدام بغرض التطبيق كود كتابة هو

يعمل. التطبيق تجعل بطريقة الشبكة عرب
الشبكات، يف الستخدامها التطبيقات ابتكار تشجيع قيمة التصميم هذا يتضمن
(لست جديدة تطبيقات تطوير تكاليف من يقلل ذلك ألن االبتكار؛ إىل يدفع تصميم وهو
االبتكار تشجيع وألن تطبيق)، لتطوير ترصيح عىل الحصول أو أحد سؤال إىل حاجة يف
مرة خذ املستخدمني. سلوك عىل تؤثر اسرتاتيجية خطوات الشبكة مالك اتخاذ يتفادى
اإلنرتنت. عرب الصوت نقل بروتوكوالت أحد عرب الصوت نقل تطبيق تطوير يف مثًال أخرى
الحال بطبيعة — الرشكات هذه تتحمس فلن للشبكات، الهواتف رشكات امتالك حال يف
كان إذا هنا، من الهاتفية. خدماتها مشرتكي من حصتها سيلتهم الذي التطبيق لفكرة —
فال إنرتنت، بروتوكول عرب صوت نقل تطبيق استخدام قبل ترصيح عىل الحصول يجب
لكن بتطويره قام رين امُلطوِّ أحد ألن نظًرا وذلك األصل؛ من الربوتوكول هذا نرش نتوقع
حجب سيتم حيث للوقت؛ إهداًرا ذلك يف رأوا األذكياء املطورين أن أو التطبيق، حجب تم
— لإلنرتنت املذهل النمو «يرجع كروفورد: سوزان قول حد وعىل حال. أي عىل التطبيق
عند املبتكرون استطاع حيث … العليا املستويات ضد التمييز عدم إىل — كبري جانب يف

التطبيقات.»55 من السفىل الطبقات ثبات عىل الحفاَظ التطبيقاِت طبقة مستوى
من ممكن عدد أكرب الشبكة تُمكِّن حيث واملنافسة؛ االبتكار يف هنا القيمة تتمثل
لصالح لالبتكار الالزمة الصالحيات جميًعا وتمنحهم — الشبكة مستخدمي — املبتكرين
يس تي بربوتوكوالت يلتزم دام (ما الشبكة عىل تطبيق أي استخدام يمكن الشبكة.

ناجًحا. تطبيًقا يصبح الشبكة، مستخدمي التطبيق أعجب وإذا بي). بي/آي
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هذا يحرم — األقل عىل الطرف إىل الطرف بمبدأ االلتزام تم طاملا — نفسه الوقت يف
مالك يحب ال ربما داخلها. االبتكار فرصة من مالكها، الشبكة؛ يف العب أقوى التصميم
فرصة يعطيه ال الطرف إىل الطرف مبدأ لكن تطويرها، يتم التي التطبيقات الشبكة

التطبيق. هذا استخدام حجب
بي/آي يس تي بروتوكوالت عىل تعتمد التي الشبكة طبيعة تغيري يمكن مثلما لكن
شبكة طبيعة تغيري أيًضا يمكن الشبكة، يف املعلومات «فجوات» سد يتم بحيث بي
يمكن الواقع، يف الطرف. إىل الطرف مبدأ من التخلص يتم بحيث بي بي/آي يس تي
املثال، سبيل عىل املهمة. بهذه للقيام الرابع الفصل يف تناولتها التي األدوات استخدام
أي وحجب شبكته، عرب تنتقل التي البيانات لحزم مسح إجراء الشبكة مالك يستطيع
التطبيقات أحد إدراج يتم وحتى معتمد. أو معروف تطبيق طريق عن تأتي ال بيانات
إلدراجهم باملالكني االتصال التطبيقات مطوري عىل يجب الشبكات، مالكي قائمة ضمن
ثمة بل الفنية، الناحية من ممكنًا اإلنرتنت عمل طريقة يف التغيري هذا يعترب القائمة. يف
سبيل عىل وأمنية. تنافسية ألغراض بالفعل تطبيقها يتم هذه السيطرة طرق من أنماط
املستخدمة التطبيقات بعض عىل السيطرة تريد التي الشبكات بعض تستطيع املثال،
غري التطبيقات لحجب السيطرة؛ يف األسلوب هذا استخدام تنافسية ألغراض الشبكة يف
نقل تطبيقات تحجب التي الهواتف رشكات نموذج يف فكِّر أخرى، (مرة فيها املرغوب
أي تجنب تريد التي الشبكات بعض تستطيع كما اإلنرتنت)، بروتوكوالت عرب الصوت
من ل يُسهِّ ما األخرى؛ التطبيقات جميع تحجب أن شبكتها يف مشكالت أو فريوسات
يف االبتكار حرية تقييد وهي أال واحدة؛ النتيجة فإن السبب كان ما وأيٍّا السيطرة. عملية

اإلنرتنت.
عن الحالة هذه فإن اإللكرتوني»، «الفضاء حول القصص مع الحال هو ومثلما
الطرف إىل الطرف مبدأ يعترب املتبعة. والسياسة املعمار بني العالقة أيًضا توضح اإلنرتنت
التي للمعماريات اختيارنا ويعتمد محددة. قيًما تستبطن لتكنولوجيا مرجعيٍّا نموذًجا
فيها يعترب ال التي الحاالت يف حتى ينطبق ما وهو ننارصها، التي السياسة عىل نشجعها

وسيط. «مجرد» اإلنرتنت كان لو حتى أي «مكانًا»؛ اإلنرتنت
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والفضاءات املعماريات تختلف كيف (3)

األماكن بعض يف املجتمع يُوِجد بعض. عن بعضها توٍّا وصفتها التي الفضاءات تختلف
سمات وتُسهم املجتمع). أعضاء خالل (من ذاتيٍّا تطبيقها يتم التي األعراف من مجموعة
الجهالة، تجعل فيما األعراف، هذه خلق يف والديمومة الجهالة) مقابل (يف كالعالنية

صعوبة. أكثر املجتمع تشكيل عملية والتعددية الديمومة، وعدم
األعراف تُستكمل كاملة، بصورة ذاتيٍّا منظَّما املجتمع فيها يكون ال التي األماكن يف
هذه تخدم قد ُمنظِّمة. سلطة أو الكود خالل من سواء املفروضة، القواعد خالل من
األهداف هذه تتعارض قد لكن محددة، أعراف برتسيخ تتعلق أهداف تحقيق القواعد

املجتمعات. بناء هدف مع أحيانًا
بُعد عن البحث طريق عن الفضاءات يف التعددية هذه ط نُبسِّ أن علينا كان إذا
يمكن السيطرة. إىل جماعة كل ميل هو البعد هذا فإن تصنيفها؛ خالله من نستطيع
.law.cyber فقط، األعراف خالل من القائمة هذه يف الجماعات هذه بعض عىل السيطرة
إىل بالنظر — هناك السلوك لتغيري الوحيدة التكنولوجيا كانت حيث املثال؛ سبيل عىل
كلية صف يف الطالب أعراف هي — السيئ السلوك أعاقب وأال أراقب بأال التزامي
للسيطرة. أخرى تكنولوجيات إىل تميل أخرى جماعات هناك اآلخر، الجانب عىل الحقوق.
أمريكا إىل أو أو إم المدا إىل القانونية املشورة شبكة إىل .law.cyber من ننتقل عندما
هذه أن من الرغم عىل تزداد، السيطرة تكنولوجيات استخدام عىل القدرة فإن الين؛ أون
عنه. الناس سينرصف جذاب غري املكان الكود جعل حال ففي املنافسة، تحدُّها القدرة
الين أون وأمريكا القانونية املشورة شبكة يف املعماريات مهندسو يستطيع هنا من
عما كثريًا ابتعد بحيث عميًقا التغيري صار إذا لكن السلوك، لتغيري التكنولوجيا استخدام
ببساطة. الفضاء األعضاء فسيرتك الفضاء، يف املتبع األصيل السلوك أنه األعضاء يظن
فمع الحال. بطبيعة املتاحة البدائل توافر عىل القيد هذا تهديد خطورة مدى تعتمد
نسبيٍّا. منخفضة سوقية قوة ذا القانونية املشورة كشبكة فضاء يصبح املدونات، ازدهار
رشكات من العديد الحال بطبيعة هناك تعقيًدا. أكثر فهي الين أون أمريكا قوة أما
تكاليف تكون إحداها إىل لالنضمام االنتقال بمجرد لكن األخرى، اإلنرتنت خدمات تقديم

باهظة. االنتقال
بني يربط ما ا حقٍّ يوجد ال حيث تعقيًدا؛ أكثر املسألة فإن أو أو إم المدا يف أما
ألن نظًرا لكن مجاني)، ومعظمها العوالم هذه من املئات (هناك أو أو إم عوالم يف الناس
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ونظًرا جاهزة، شخصيات ال مكتسبة شخصيات هي أو أو إم عوالم أحد يف الشخصيات
عىل يَصُعب الشخصيات، استبدال يمكن ال كما وقتًا، يتطلب الشخصيات هذه خلق ألن
لهم فهؤالء آخر؛ فضاء إىل االنتقال متزايدة بصورة الناجحة أو أو إم عوالم أحد أعضاء
يف الحق لهم إن أي الوجود؛ يف الحق لهم السوفييت املواطنني أن مثلما الوجود حق
كانوا الذي العالم لهذا انتمائهم خالل من ببنائها قاموا التي األصول دون لكن الوجود

إليه. ينتمون
الكود ينظِّم حيث للسيطرة؛ حظٍّا األوفر النموذج الثانية» «الحياة فضاء يقدم أخريًا،
أن كما األخرى، األربعة الفضاءات من أي يف الحال هو مما أكثر الثانية» «الحياة يف الحياة
ُمكلًفا. منها الفكاك وتجعل إليها، املستخدمني تجذب الثانية» «الحياة يف الحياة حميمية
عنها فيها باإلحكام تتميز السيطرة أدوات لكن السيطرة، عىل قيود هناك أخرى، مرة
«الحياة إدارة مجلس رئيس روزديل، فيليب صدقنا وإذا األخرى. الفضاءات سائر يف
وفق فأكثر. أكثر مبارشة غري بطريقة هنا الكود خالل من السيطرة ستصبح الثانية»،

روزديل:

للقدرة نظًرا ذلك؛ أمكن كلما بكثافة الكود نستخدم أن يجب أننا … نشعر
أي ننفذ أن يجب وال املستخدمني، ونوع حجم تنظيم يف إياها يمنحنا التي
كان أو ذلك، القصوى الرضورة استدعت إذا إال الكود استخدام دون سياسة
ننظر أشياء هناك استخدامه. من املطلوبة الجدوى يحقق ال الكود استخدام
سنقوم لكننا ما، يوًما الكود طريق عن ذلك تغيري «سنستطيع ونقول: إليها

الحايل.»56 الوقت يف يدويٍّا بذلك

أفضل تنظيم أجل من الكود تنظيم (4)

منها. كل يف التنظيم عنارص الستبيان الفضاءات من ملجموعة مسح عملية بإجراء قمُت
خاصة، بصفة اإللكرتوني الفضاء يف متزايدة. بصورة املهمة العنارص أحد الكود يعترب
أنماًطا يمنع أو يسمح فهو القيم، من مجموعة الكود يتضمن عامة، بصفة اإلنرتنت وعرب
الكود فإن الجزء؛ لهذا الرئيس الشغل هو كان ومثلما السلوك. عىل السيطرة من محددة
بإجراء قمت التي الحاالت يف األقل عىل الحكومية، السيطرة ال — أيًضا للسيطرة أداة

الكود. يضع منظِّم أيِّ أغراض تخدم سيطرة لكنها — حولها مسح
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األسلوب سندرك الفكرة، ندرك أن وبمجرد السيطرة، يف بأسلوب القصص هذه تيش
للسيطرة الكود استخدام الثانية» «الحياة استطاعت إذا للتنظيم. مختلفة سياقات يف
(أمريكا الين أون أمريكا كانت إذا األوىل؟ الحياة عن فماذا السلوك، عىل أفضل بصورة
عن فماذا أفضل، بصورة االحتيال عمليات عىل للسيطرة الكود تستخدم اإلنرتنت) عىل
بغرض الطرف إىل الطرف تصميم يستخدم اإلنرتنت كان إذا اإلنرتنت؟ خارج أمريكا
تستمد كيف ذلك؟ األرضمن عىل امُلنظِّمون يتعلم فماذا أفضل؛ بصورة املنافسة تشجيع

هذه؟ السيطرة سياسة أساليب من الِفَكر السياسة صانعي ممارسات
وصف فمثلما طويلة، فرتة منذ نفسه باليشء السياسات صانعو يقوم هي: اإلجابة
فإن أكثر؛ السلوك تنظيم أجل من للكود املنظمني استخدام كيفية الخامس الفصل
البديهية األمثلة بعض خذ مبارشًة. السلوك عىل للسيطرة الكود استخدموا أيًضا املنظمني

ذلك. عىل

األرشطة (1-4)

فالوسائط كاملة، بصورة النسخ تطابق هي الرقمية الوسائط يف األبرز السمة تعترب
تحتوي وصفر. ١ رقمي من تتألف رشائط سوى ليست والبيانات بيانات، مجرد الرقمية
نَسًخا البيانات من رشيط نَسخ من للتحقق معقدة خوارزميات عىل الكمبيوتر أجهزة

تماًما. األصل طبق
طريق عن النَسخ كود كان فبينما املحتوى، مُلقدِّمي جديًدا خطًرا السمة هذه تمثل
فإن باألصل، مقارنًة النسخة جودة انخفاض إىل يؤدي (أنالوج) التناظرية التكنولوجيا
املحيق الخطر أن يعني هذا تماًما. لألصل مماثلة نسخة ينتج الرقمية التكنولوجيات كود
التكنولوجيا عالم يف منه الرقمي العالم يف أعىل «النسخ» جانب من املحتوى بمقدمي

التناظرية.
عن تكشف التي نوعها من األوىل التكنولوجيا هي الرقمية السمعية التكنولوجيا كانت
نظريٍّا، التكنولوجيا، هذه تستطيع رقمية تسجيل تكنولوجيا أي فمثل الخطر، هذا مثل
عمليات أن من املحتوى ُمقدِّمو خيش هنا من تماًما. مطابقة بصورة املحتوى نسخ
صناعتهم؛ تدمري إىل ستؤدي الرقمية السمعية التكنولوجيا رشائط باستخدام القرصنة
من لحمايتهم جديدة ترشيعات إصدار أجل من للضغط الكونجرس لدى سعوا لذا

الرقمي. التهديد
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من كان حيث عدة؛ وسائل خالل من ملطالبهم االستجابة يستطيع الكونجرس كان
عمليات عىل العقوبة تغليظ طريق عن مبارشًة، السلوك لتنظيم قانون إصدار املمكن
النسخ عمليات ضد عامة إعالنات حملة تمويل يستطيع وكان القانونية، غري النسخ
من مقرصنة نسخ رشاء عن الطالب إلثناء مدرسية برامج تمويل أو القانونية، غري
ثم الفارغة، األرشطة عىل رضيبة فرض يستطيع الكونجرس وكان الرائجة، التسجيالت
ربما أو والنرش،57 التأليف بحقوق تتمتع التي املواد مالكي إىل الرضائب عوائد تحويل
الذي التهديد مخاطر من للتقليل الرقمية السمعية التكنولوجيا تنظيم الكونجرس حاول

والنرش. التأليف بحقوق تتمتع التي للمواد التكنولوجيا هذه تمثله
املنازل تسجيالت قانون فرض حيث األخريتني؛ الوسيلتني إىل الكونجرس لجأ
اإلنتاج إعادة تكنولوجيات كود نظَّم كما الفارغة، الرشائط عىل مخففة رضيبة السمعية
رشيحة وضع الرقمية التسجيالت أجهزة منتجي عىل القانون يشرتط مبارشًة. الرقمي
أخذها تم التي النسخ بتتبع يقوم كود عىل يحتوي نظاًما تتضمن التسجيل نظم يف
النسخ من محدود عدد بأخذ الرشيحة تسمح الجهاز.58 عىل موجودة نسخة أي من
بشدة. تنخفض التسجيالت جودة فإن أخرى؛ نسخ من نسخ أخذ عند لكن الشخصية،
العيوب استعادة بغرض الرقمي النسخ تكنولوجيا كود تغيري إذن، الكونجرس، اشرتط

املبكرة. الشفرات تكنولوجيا يف «طبيعية» كانت التي
يفرض حيث السلوك؛ تنظيم أجل من الكود ينظم أخرى مرة الكونجرس هو ها
غري النسخ عمليات من للحد كوسيلة الجودة منخفضة املتعددة النسخ تكون أن قانونه
عدًدا هناك ألن هذا؛ التنظيم أسلوب ينجح الهاتفية الخدمات تنظيم ومثل القانونية.
محدد هدف وجود يف أخرى، مرة الرقمية. السمعية التكنولوجيا ُمصنِّعي من نسبيٍّا قليًال
السلوك جعل يف التنظيم أثر يتمثل حيث اًال؛ فعَّ الحكومي التنظيم يصبح أن يمكن
والنرش. التأليف حقوق مخالفة سلوك وهو أال للتنظيم؛ قابلية أكثر املستهدف األسايس

التليفزيونات (2-4)

بأثر يتعلق فيما اآلباء مخاوف أثارت العرشين، القرن تسعينيات منتصف بحلول
خالل من فعله رد وكان الكونجرس، انتباه أطفالهم عىل التليفزيون يف العنف مشاهد
الصعب من كان األمريكي، الدستور يف األول التعديل الشرتاطات نظًرا لكن الترشيع،
الكونجرس بحث وهكذا مبارشًة، التليفزيون يف العنف مشاهد منع الكونجرس عىل
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عىل الكونجرس اشرتط مبارشة. غري بطريقة العنف مشاهد حجب بها يتم طريقة عن
عىل تدل عبارات خالل من العنف محتوى إىل اإلشارة التليفزيوني املحتوى مقدمي
التليفزيون صناعة عىل القائمني تطوير الكونجرس اشرتط كما الفيلم، يف العنف مستوى

العبارات. هذه عىل بناءً العنف محتوى تحجُب تكنولوجيا
كجزء الكونجرس فرضها التي يف) (الرشيحة V-Chip تكنولوجيا هي هذه كانت
املحتويات حجب يف» «الرشيحة تُيرسِّ 59.١٩٩٦ عام يف بُعد عن االتصاالت قانون من
أكثر تشمل بعُد. تماًما تحديدها يتم لم للمحتوى معايري عىل بناءً تلقائيٍّا التليفزيونية
نظام وضع املتحركة الصور جمعية اقرتاح املعايري بهذه يتعلق فيما فجاجة االقرتاحات
عىل بناءً مختلفة تصورات تعقيًدا األكثر األخرى املقرتحات تشمل فيما لألفالم، تقييم

ثراءً. األكثر العوامل من مجموعة
(تقديم مستهدف سلوك عىل التأثري بغرض مجدًدا الكود ينظم الكونجرس هو ها
التنظيم عىل القيد يعترب مبارشًة. السلوك هذا تنظيم من بدًال عنف) محتوى بها برامج
السياق هذا يف للتنظيم القابلية غياب لكن للتنظيم، بالقابلية تتعلق مشكلة هنا املبارش
ممن هؤالء تتبع عىل القدرة عدم خالل من ال الدستورية، القيود خالل من تتأتى
اشرتاط إىل الكونجرس الدستورية القيود دفعت هنا، من التكنولوجيا. سلوكهم تنظِّم
املحتوى، لتمييز أكرب سلطة اآلباء منح طريق فعن اآلباء. لتمكني تكنولوجيا تطوير
ال ما وهو مبارشة، غري بصورة للعنف) (التعرُّض خطيئة ممارسة عن الكونجرس يُثني

مبارشة.60 بصورة دستوريٍّا تنظيمه يستطيع

التحايل ضد (3-4)

التكنولوجيا أرشطة مع املحتوى صناعة عىل القائمون واجهها التي املشكالت كانت مهما
التي باملشكالت مقارنًة كثريًا تتضاءل املشكالت هذه أن شك فال الرقمية، السمعية
من الرغم فعىل واإلنرتنت. الرقمي املحتوى مع املحتوى صناعة عىل القائمون واجهها
تجعل ال فهي لألصل، تماًما مماثلة نسخ بأخذ تسمح الرقمية السمعية التكنولوجيا أن
تسمح ال حاليٍّا، بعمله. اإلنرتنت يقوم يشء وهو سهلة، مسألة النسخ هذه توزيع
مسألة جعلت بل األصلية، للنسخة تماًما مماثلة نسخ بصنع فقط الرقمية التكنولوجيا

السهولة. غاية يف مسألة مجانًا الرقمية النسخ هذه توزيع
حيال األفعال ردود أحد يتمثل العارش، الفصل يف التفصيل من بمزيد أتناول كما
حيث الرقمية»؛ الحقوق «إدارة تكنولوجيا يف الرقمية للتكنولوجيات «الخاصية» هذه

175



اإللكرتوني للفضاء املنظِّم الكود

القدرة دون يَُحول الرقمي املحتوى إىل كوًدا الرقمية الحقوق إدارة تكنولوجيات تضيف
إدارة تكنولوجيا من ترصيح دون األقل عىل املحتوى، هذا توزيع أو نسخ صنع عىل

ذاتها. الرقمية الحقوق
تحميها تيونز آي أبل موقع من بتنزيلها وقمت اشرتيتها التي األغاني فإن هنا، من
بصنع التكنولوجيا هذه يل تسمح العادل». «للعب الرقمية الحقوق إلدارة أبل تكنولوجيا
صنع عىل قدرتي من تحد لكنها الكمبيوتر، أجهزة من محدود عدد يف األغاني من نسخ

واسع. نطاق عىل منها نسخ
شفرة خالل من «انسخ» وظيفة تأتي حيث الكود؛ خالل من القيد هذا يُطبَّق
وظيفة إىل خواص إضافة أو بتغيري الرقمية الحقوق إدارة تكنولوجيا تقوم فيما النسخ،
عىل السيطرة استعادة يف الكود/الشفرة استخدام عىل تقليدي مثال إذن هذا «انسخ».

عليه. السيطرة بمنع (آخر) كود قام يشء
١٩٩٨ عام يف هذه. الرقمية الحقوق إدارة أنظمة بابتكار واألفراد الرشكات تقوم
حقوق قانون ففي الكونجرس، من مهم حمائي دعم عىل التكنولوجيات هذه حصلت
«يتم تكنولوجيات وتوزيع ابتكار الكونجرس حظر لأللفية، الرقمي والنرش التأليف
تحميها مواد استخدام» عىل تسيطر أخرى تكنولوجيات عىل التحايل بغرض إنتاجها
أساسية بصورة تكنولوجيات إنتاج أو تصميم «يتم أن أو والنرش، التأليف حقوق
خالل من والنرش، التأليف حق مالكي أحد بها يتمتع التي الحماية عىل التحايل بغرض
إىل الكونجرس يهدف الكود، هذا حظر خالل من الحق.»61 هذا تنظِّم أخرى تكنولوجيا
خالل من وهكذا لحمايتها. بتوزيعه املختلفة املحتويات مبتكرو يقوم الذي الكود دعم
والنرش التأليف حقوق يف مخالفات أي الكونجرس ينظِّم مبارشة، بصورة الكود تنظيم

مبارشة. غري بصورة
ما كل يف والتقايض املشكالت من النهائية سلسلة توالت القانون، هذا تمرير منذ
مقاضاة يف دي يف دي أقراص تنظيم جمعية بدأت ،١٩٩٩ عام من ابتداءً به. يتعلق
شفرة فك يستطيع الذي DeCSS برنامج عىل الحصول عملية ل تسهِّ التي واملواقع األفراد
يدعى رويس مربمج عىل القبض تم ،٢٠٠١ يوليو يف دي.62 يف دي أقراص عىل البيانات
فيجاس؛ الس يف تقديمي عرض خالل عاًما ٢٧ العمر من يبلغ سكلياروف دميرتي
عىل بالتحايل يسمح برنامًجا أصدرت روسيا يف بها يعمل كان التي الرشكة ألن وذلك
قىضسكلياروف اإللكرتونية.63 للكتب أدوبي رشكة نظام يف املحتوى حماية تكنولوجيات

روسيا. يف عائلته إىل بالعودة له السماح قبل األمريكية السجون أحد يف أشهر ستة
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بتسجيل اإللكرتونية الحدود مؤسسة قامت القانون. هذا أثر قياس يصُعب
ربما القانون.64 تمرير عىل أعوام خمسة مرور بعد القانون أثر حول مالحظاتها
دهشتهم يف الجميع يتفق لكن اإللكرتونية، الحدود مؤسسة نظر وجهة الجميع يشارك ال
والنرش التأليف حقوق قانون واضعي أن يف (أشك الترشيع هذا ظل يف القضايا عدد حول
املخالفني؛ بمقاضاة الجراجات أبواب صناعة رشكات تقوم أن تصوروا لأللفية الرقمي
(وقد القانون هذا وفق املنافسة من األوتوماتيكية الجراجات أبواب من منتجاتهم لحماية

خرسوا).)65

البث أعالم (4-4)

والنرش التأليف حقوق مالكو صار رقمي، تليفزيون إىل التقليدي التليفزيون ل تحوُّ مع
والنرش. التأليف حقوق تحميها محتويات بث يف يواجهونها التي املخاطر بشأن قلًقا أكثر
النسخ فإن لذا مذهلة؛ بجودة الرقمي البث يتمتع التقليدي، التليفزيون خالف فعىل
التأليف حقوق حاملو يرتعد جودتها. يف األصلية املواد تماثل املذاعة املواد من الرقمية
عىل امُلذاعة الرقمية املواد أصول تماثل فائقة بجودة تتمتع نسخ نرش من خوًفا والنرش

(اإلنرتنت). مجانية رقمية شبكة
السمعية التكنولوجيات حيال الفعل رد والنرش التأليف حقوق مالكي فعل رد يشبه
عىل الحقوق مالكو ضغط الكونجرس، يف ثم الفيدرالية االتصاالت هيئة يف أوًال، الرقمية.
مذاعة رقمية مواد إنتاج إعادة خاللها من يمكن تكنولوجيا أي تنظيم أجل من الحكومة
من نسخ صنع بمنع التكنولوجيا تقوم العلم، هذا استخدام حال يف بث». «علم تتضمن
تعبري حد وعىل إنتاجه. إعادة يمكن ال لكن املحتوى عىل االطالع يمكن حيث املحتوى؛

كروفورد: سوزان

األجهزة مصنعي لجميع أمر بمنزلة املطاف، نهاية يف البث، علم قاعدة تعترب
جهاز أي أن لضمان املعلومات؛ تكنولوجيا ورشكات االستهالكية اإللكرتونية
عن البث، علم خاصية ل» ويفعِّ «يتعرَّف رقمي تليفزيوني محتوى يالمس
هيئة ادَّعت به. ح امُلرصَّ غري املستمر التوزيع من املحتوى حماية طريق
طريق عن املذاعة املواد ستحمي القاعدة هذه أن الفيدرالية االتصاالت

اإلنرتنت.66 عىل التوزيع إعادة عمليات من الرقمي التليفزيون

177



اإللكرتوني للفضاء املنظِّم الكود

عىل فسيغلب املتحدث، أنا كنت وإذا البث، علم عن الحديث يف اإلسهاب يمكن
موضوع ال شكل هو املقام هذا يف يهمنا ما حال، أي عىل السيئة.67 األشياء عنه حديثي
سلوك عىل السيطرة بغرض الكود تنظيم عىل مبارشًة األمثلة أكثر هو فهذا البث، علم

السلوك. لتحسني الكود ينظم قانون أي أسايس؛

تغيري سلطة تمتلك وسيطة جهة بتوجيه الحكومة تقوم الحاالت، هذه من حالة كل يف
تغيري إىل سيؤدي الكود يف التغيري هذا كان إذا ما ويعتمد السلوك. تغيري بغرض الكود
نقاش فضاء أو — أو أو إم عوالم حالة يف نفسه. الوسيط سلطة عىل ال أو السلوك يف
محدودة سلطة السلوك عىل السيطرة سلطة فإن — القانونية املشورة شبكة افرتايضمثل
نهائيٍّا الفضاء مغادرة تكلفة فإن الثانية»، «الحياة أو الين أون أمريكا حالة ويف للغاية.
وإذا اتساًعا. أكثر التنظيم مجال يصبح وهكذا املستخدمني، إىل بالنسبة كثريًا ترتفع
الواليات داخل بيعها أو إنتاجها يتم رقمية تكنولوجيا أي أو اإلنرتنت هو الوسيط كان
مساحة هناك ظلت لو حتى القانون هو الكود يصبح أكرب. املنظِّم سلطة تصري املتحدة،

الكود. تنظيم لتفادي
إفراد يتطلب سؤال وهو التنظيم، عمل طريقة بشأن عام سؤال إىل األمثلة هذه تشري
سياسة أي عىل محددة كود متطلبات أثر فهم يتطلب عليه. لإلجابة كثرية تفصيالت
بطبيعة املقاومة تعترب واجنر. بولك يشري كما الهائلة»،68 «املرونة ب يتَّسم فهًما تنظيمية
بصورة الكود مقاومة يف األفراد فعل ردة تتمثل قد حيث املرونة؛ هذه من جزءًا الحال
نفسه الكود يكون ال وو: تيم يشري وكما آخر. كود خالل من الكود مقاومة أو مبارشة،
مثاًال البندقية تعترب التنظيم. هذا إلحباط أداة يكون فقد التنظيم؛ لدعم أداة بالرضورة
تكنولوجيات تعترب كما السالم، حالة تدمري يف عادي غري عمًال تؤدي فهي الكود، عىل
بروتوكوالت تعترب باملثل، السيطرة. تطبيق قواعد تُضعف فهي كود؛ بمنزلة التحايل
األدوات فعالية من — كبري حد إىل — تقلص فهي كود؛ بمنزلة امللفات لتبادل للند الند
بحقوق تتمتع التي األعمال توزيع حرية من تحد التي والنرش، التأليف لحقوق التنظيمية
فضًال االعتبار، يف التفاعالت هذه أخذ إذن ال فعَّ تنظيمي إجراء أي يتطلب ونرش. تأليف

وو: ووفق التفاعالت. هذه عليها تنطوي قد الكود باستخدام مقاومة أي عن

السلوك أنماط تحديد عىل قدرته إىل القانون تطبيق يف الكود أهمية سبب يرجع
الحالة هذه ويف السلوك، عىل قيود وضع تعني قد قدرة وهي واسع، نطاق عىل
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صور يف السلوك تشكيل القدرة هذه تعني قد املقابل، يف السلوك. الكود ينظِّم
القانونية.69 الناحية من البعض تفيد

املرتتبة اآلثار لتقليل كأداة التنظيم، ضد «كآلية الكود يعمل الثانية، الحالة هذه يف
لصالحها.»70 تستخدمه محددة جماعات لصالح القانون تطبيق عىل

الفصل هذا يف أرشُت شموًال. أكثر عام إطار إىل الحاجة إىل التعقيدات هذه تشري
شموًال. أكثر بنموذج ينبئ تفاعل وهو والقانون، والسياسة التكنولوجيا بني التفاعل إىل
املرونة إىل مجدًدا سنعود يليه الذي الفصل يف ثم النموذج، هذا أعرض التايل، الفصل ويف

مهم. آخر ملمح تدبر أجل من الكود تنظيم عملية يف
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السابع الفصل

األشياء مه تنظِّ ما

السياسيني الفالسفة أكثر أحد أيًضا كان إنجليزيٍّا. رجًال ِمل ستيوارت جون كان
عن مدهش ونص املنطق عن مهمة أعمال بني كتاباته تراوحت أمريكا. يف املؤثرين
يف املستمرة آثاره أكرب يتمثل ربما كله ذلك مقابل يف النساء». «إخضاع الجنسية، املساواة
الفردية الحريات عن للدفاع القوية الحجة تمثل الحرية». «عن اسمه نسبيٍّا قصري كتاب
الليربايل للفكر مهمة رؤية ،١٨٥٩ عام يف نرش الذي الكتاب، هذا يف الفكر وتعددية

عرش. التاسع القرن من الثاني النصف يف والليربتاري
باملناقشات ملعظمنا بالنسبة اللفظة ترتبط لنا. ا خاصٍّ معنًى ليربتاري لفظة تحمل
للحرية، تهديًدا الحديث، الليربتاري نظر وجهة من الحكومة، تعترب للحكومة.1 املناهضة
تقليصسلطات عىل امللتزم الليربتاري يركِّز ثم ومن كذلك، الخاصة األفعال تعترب ال فيما
املفرطة السلطة من الحد هو به القيام علينا ما كل الليربتاري، يؤكد ومثلما الحكومة.

للمجتمع. الحرية تحقيق بذلك وسنضمن للحكومة،
وخصًما الحرية عن مدافًعا ِمل كان الحد. هذا إىل ضيقة ِمل نظر وجهة تكن لم
األعراف كانت الحكومة. عىل تقترص لم القوى هذه لكن تقمعها، كانت التي للقوى
مثل مثلها — والتعصب االجتماعية الضغوط وكانت الحكومة، مثل مثلها االجتماعية
إىل يهدف ِمل كان الحرية. تهدد — ِمل نظر وجهة من الدولة، ِقبل من بالعقوبة التهديد
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االجتماعية األعراف جميع ضد دفاًعا كتابه كان هذه. الخاصة القرسية القوى مناهضة
بالفعل. مهددة إنجلرتا يف الوقت ذلك يف الحرية كانت حيث للحرية؛ القامعة

كتابه يف ِمل نقاش يدور أيًضا. نحن نتبناه أن وعلينا مهم، التفكري يف ِمل منهج
نقاش ينحرص ال لكن ذلك؟ مقاومة يمكن وكيف الحرية، يهدد الذي ما السؤال: حول
شيئًا هناك أن ِمل يدرك للحرية؟ الحكومة تمثله الذي التهديد هو ما سؤال، يف ِمل
أكثر باألفراد يتعلق ا خاصٍّ يكون قد اليشء هذا وأن الحرية، يهدد الحكومة بخالف آخر
جلُّ كان حيث الحرية؛ تهديد بمصدر ِمل اهتمام ينصبَّ لم بالحكومة. يتعلق ا عامٍّ منه

ذاتها. الحرية عىل منصبٍّا اهتمامه
الرئيس التهديد هي إنجلرتا يف األعراف كانت ربما الحرية. تهدد التي األشياء تتغري
تهديًدا تمثل ال األعراف أن أظن لكني عرش، التاسع القرن أواخر يف التعبري لحرية
التعبري لحرية الرئيس التهديد كان املتحدة، الواليات يف حاليٍّا. إنجلرتا يف للحرية حقيقيٍّا
ضد الجنائية العقوبات خالل من الدولة قمع هو العرشين القرن من األولني العقدين يف
رها يُوفِّ التي الضمانات ظل يف واسع. نطاق عىل اجتماعيٍّا مقبولة غري آراء عن التعبري
تأسست الحايل.2 الوقت يف بكثري أهمية أقل التهديد هذا صار الدستور، من األول التعديل
انخفاض إىل ذلك يرجع وال للحرية، تهديًدا يمثل السوق أن فكرة عىل العمالية الحركة
الحرية.3 من محددة أنماط تحقيق دون تُحول ذاتها السوق تنظيم طريقة لكن األجور،
ال الحرية تحقيق يف ا مهمٍّ عامًال السوق يعترب أخرى، أوقات ويف أخرى، مجتمعات يف

عدوَّها.
بدًال محددين، ومكان وقت يف موجود للحرية ُمحدد تهديد عىل الرتكيز إذن يجب
عندما ة خاصَّ مهمة مسألة هذه تعترب مجردة. بصورة الحرية» «عدو يف التفكري من
جديًدا تهديًدا يخلق اإللكرتوني الفضاء أن أعتقد اإللكرتوني. الفضاء يف الحرية يف نفكر
تهديٍد بمعنى جديد بل قبُل،4 من له املنظِّرين ر تصوُّ عدم بمعنى جديًدا ليس للحرية،
اإللكرتوني، الفضاء يف جديد قوي منظِّم وجود تدريجيٍّا ندرك ِبتْنا لقد . ُمِلحٍّ حديٍث
طريقة أفضل بعُد ندرك لم منظِّم عديدة، لحريات حقيقيٍّا تهديًدا يمثل قد منظِّم وهو

عليه. للسيطرة
أو الربمجيات يف املضمرة التعليمات أي «الكود»؛ عليه أطلق ما هو املنظم هذا
للحياة امُلنشأة» «البيئة هو الكود هذا يعد اإللكرتوني. الفضاء ماهية تشكِّل التي اآلالت
األعراف كانت إذا الفضاء. هذا «معمار»5 هو الكود هذا اإللكرتوني. الفضاء يف االجتماعية
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سلطة كانت وإذا عرش، التاسع القرن منتصف يف للحرية الرئيس التهديد هي االجتماعية
هى السوق قوى كانت وإذا العرشين، القرن بداية يف للحرية الرئيس التهديد هي الدولة
أن — رؤيتي وفق — إذن فيجب العرشين؛ القرن منتصف يف للحرية الرئيس التهديد
يف اهتمامنا محل يكون أن يجب — الكود — مختلًفا منظًِّما أن كيف تدريجيٍّا نفهم

والعرشين. الحادي القرن
«تنظيمية» بأدوات االهتمام حساب عىل هذا اهتمامنا يكون أن يجب ال املقابل، يف
التهديدات نسيان مع للحرية وحيد تهديد وجود حول هنا رؤيتي تدور ال مهمة. أخرى
إىل وضوًحا يزداد تهديد إضافة حول — املقابل يف — رؤيتي تدور التقليدية. األخرى
شامًال؛ فهًما التنظيم عمل طريقة فهم برضورة إذن أعتقد السابقة. التهديدات قائمة
القوى إلحدى املنفصل التأثري عىل يُركِّز ال فْهٌم الجديد، الظاهر الخطر هذا رؤية بغرض
مجتمعة القوى هذه عىل يُركِّز بل — السوق أو االجتماعية األعراف أو الحكومة مثل —

شاملة. رؤية خالل من
للتفكري دعوة وهو الشامل،6 الفهم هذا تحقيق اتجاه يف خطوة الفصل هذا يمثل
لهذا أيًضا خارطة يمثل فهو للحرية، الحكومة تمثله الذي التهديد من أكثر هو فيما

الشامل. الفهم

نقطة حياة (1)

شخص منظور من التنظيم يف أفكر أن أريد «التنظيم». يف للتفكري عديدة طرق هناك
سلوكه الخاضع الشخص هذا مقيَّد. شخص مختلفة، بصورة أو، للتنظيم سلوكه يخضع
ألشكال خاضع أنا) أو (أنت مخلوق للشفقة)، (املثرية النقطة هذه يف يتمثل للتنظيم
خالل من آمل سنرى). كما تمكينه (أو سلوكه تقييد إىل تؤدي التنظيم من مختلفة
حول شيئًا لك أبنيِّ أن الفرد هذا سلوك من تحدُّ التي املختلفة القيود أشكال وصف

مًعا. القيود هذه عمل كيفية
إذن. النقطة هي هذه
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النقطة؟ هذه «تنظيم» يتم كيف
تواجهك؟ التي القيود فما ن، تُدخِّ أن أردت إذا التدخني. وهو أال يسري؛ بيشء لنبدأ

التدخني؟ عدم أو بالتدخني قرارك تنظِّم التي العوامل ما
إذا األقل. عىل األماكن بعض يف التدخني القانون ينظِّم قانوني. القيود هذه أحد
كان إذا لك. السجائر ببيع القانون يسمح فال عاًما، عرش ثمانية العمر من تبلغ ال كنت
بيع قبل هويتك بطاقة يفحص أن البائع عىل يجب عاًما، وعرشين ستة من أقل عمرك
— يُسمح ال حيث فيها؛ بالتدخني املسموح األماكن أيًضا القوانني تنظم لك. السجائر
مصعد. يف أو طائرة، متن عىل أو الدويل، أوهري مطار يف بالتدخني — املثال سبيل عىل
التدخني؛ سلوك توجيه إىل — األقل عىل — الطريقتني هاتني خالل من القوانني تهدف

يدخن. أن يريد الذي الفرد سلوك عىل القيد من نوًعا الطريقتان هاتان تمثل حيث
الواليات يف املدخنون يشعر التدخني. عىل أهمية القيود أكثر هي القوانني تعد ال لكن
إن حتى التدخني، يف حريتهم عىل التنظيم أشكال أحد بوجود — شك ال — املتحدة
محاكم تزال وال للتدخني، رشطة يوجد فال القانون؛ خالل من يحدث ما نادًرا ذلك كان
األعراف خالل من أمريكا يف املدخنني سلوك تنظيم يتم املقابل، يف للغاية. نادرة التدخني
اآلخرين من ترصيح عىل الحصول رضورة عىل االجتماعية األعراف تؤكد االجتماعية.
عىل ب يتوجَّ ال أيًضا االجتماعية األعراف وفق خاصة. سيارة يف سيجارة إشعال قبل
يمكن االجتماعية األعراف وفق خلوية. رحلة أثناء للتدخني ترصيح عىل الحصول املرء
التدخني عدم أو مطعم، يف التدخني عن التوقف املدخنني أحد من يطلبوا أن لآلخرين
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محددة، قيود وجود إىل االجتماعية األعراف هذه تؤدي الوجبات. تناول خالل نهائيٍّا
التدخني. سلوك القيود هذه وتنظِّم

سلوك تنظِّم التي الوحيدة القوى فقط االجتماعية واألعراف القوانني تعترب ال
أيًضا السجائر سعر يعترب السلوك. هذا عىل قيًدا أيًضا السوق قوى تعترب حيث التدخني؛
باقة عرض تم وإذا القيد. هذا يتغريَّ السعر فبتغيري التدخني، عىل املدخنني قدرة عىل قيًدا
تزداد والسعر، الجودة حيث من بينها فيما تختلف السوق يف السجائر أنواع من متنوعة
االختيارات زيادة تقلص حيث يريدونها؛ التي السجائر أنواع اختيار عىل املدخنني قدرة

التدخني. سلوك عىل القيود من هنا
التي التكنولوجيات خالل من أو السجائر، تكنولوجيا يف تتمثل قيود هناك وأخريًا،
يدعو ما وهو إدمانها، إىل بالنيكوتني املعالجة السجائر تؤدي منها.7 املعروض عىل تؤثر
لها دخان ال التي السجائر تدعو املعالجة. غري السجائر من عليها أكرب قيود فرض إىل
السجائر تدعو أكثر. أماكن يف تدخينها إلمكانية نظًرا التدخني؛ عىل أقل قيود فرض إىل
تدخينها عىل القدرة لعدم نظًرا تدخينها؛ عىل أكرب قيود فرض إىل اذة النفَّ الروائح ذات
عىل — معمارها باختصار، — وتركيبها وشكلها السيجارة مذاق يؤثر كثرية. أماكن يف

ن. امُلدخِّ تواجه التي القيود
االجتماعية، واألعراف القانون، للشفقة: املثرية النقطة هذه قيود أربعة تنظِّم وهكذا،
األربعة. القيود هذه مجموع يف النقطة هذه «تنظيم» يتمثل حيث واملعمار؛ السوق، وقوى
ككل؛ األربعة القيود تنظيم عىل التأثري إىل األربعة القيود هذه أحد يف تغيري أي يؤدي
هنا، من أخرى. قيوًدا القيود بعض تُقوِّض فيما أخرى، قيوًدا القيود بعض تدعم حيث
والعكس االجتماعية»،8 األعراف … يف تغيريات إىل التكنولوجيا يف التغيريات تؤدي «[قد]

مًعا. األربعة القيود هذه شاملة رؤية أي تجمع أن إذن يجب صحيح.
التايل: النحو عىل إذن مًعا األربعة القيود ل تأمَّ
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قوى السوق

ار
عم

ا"

األعراف االجتماعية

ن
القانو

النقطة عىل تؤثر التي القيود أنواع أحد بيضاوية كرة كل تمثل الشكل، هذا يف
التكلفة من مختلًفا نوًعا القيود من نوع كل يفرض املنتصف. يف املوجودة للشفقة املثرية
التي التكلفة تختلف الحالة. هذه يف التدخني وهو محدد، سلوك يف لالنخراط النقطة عىل
يفرضها التي تلك عن السوق، قوى تفرضها التي تلك عن االجتماعية األعراف تفرضها

(املرسطن). السجائر معمار يفرضها التي تلك عن القانون،
تدعم حيث بعض؛ عىل بعضها يعتمد لكن كبريًا، اختالًفا بينها فيما القيود تختلف
األعراف تقويض عىل القدرة التكنولوجيات تمتلك تُقوِّضها. أو األخرى القيود إحداها
عىل القدرة القيود بعض تمتلك دعمها. عىل القدرة تمتلك مثلما والقوانني االجتماعية
ممكنة. غري األخرى القيود بعض أخرى قيود تجعل فيما ممكنة، األخرى القيود جعل
اختالف عن فضًال مختلفة، بطريقة يعمل منها كالٍّ أن من الرغم عىل مًعا القيود تعمل
يفرضها التي االجتماعية الضغوط خالل من قيوًدا األعراف تفرض منها. كل تأثري
وتفرض األسواق، تفرضه الذي السعر خالل من قيوًدا السوق قوى وتفرض املجتمع،
من قيوًدا القوانني وتفرض تفرضها، التي املادية العوائق خالل من قيوًدا املعماريات

بها. ح تُلوِّ التي العقوبات خالل
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يف نفكِّر أن نستطيع كما «منظًِّما»، القيود هذه من نوع كل عىل نطلق أن يمكن
طبيعة األنماط هذه من نمط كل يمتلك للتنظيم. متمايز كنمط القيود هذه من قيد كل
التفاعل هذا أعرض سوف األربعة. األنماط هذه بني التفاعل وصف يصعب كما معقدة،
القيود هذه ارتباط إىل اإلشارة تكفي لكن الكتاب، ملحق يف شموًال أكثر بصورة املعقد
النقطة لها تخضع التي التنظيم عملية وجود إىل تؤدي بحيث وتفاعلها؛ السياق هذا يف

املجاالت. من مجال أي يف للشفقة املثرية
اإللكرتوني.9 الفضاء يف التنظيم لوصف التفكري من نفسه بالنمط االستعانة يمكن
التأليف حقوق قوانني تستمر حيث اإللكرتوني؛ الفضاء يف السلوك القانون ينظِّم
الحقوق مخالفة عىل فعلية عقوبات بتوقيع التلويح يف العامة واآلداب والتشهري، والنرش،
مختلفة مسألة فهي التنظيم عملية يف فعاليته أو القانون صالحية مدى أما القانونية.
حاالت يف اًال فعَّ يكون وال الحاالت، بعض يف فعالة بصورة السلوك القانون ينظم كلية.
تحديها. عىل املرتتبة باآلثار ح تُلوِّ القوانني تزال ال أسوأ، أو أفضل األمر، كان ما أيٍّا أخرى.
ع ويُوقِّ عقوبات.11 بتوقيع النيابة ح وتُلوِّ القوانني.10 تمرير الترشيعية املجالس تتوىل

العقوبات.12 القضاء
سياسات عن التحدُّث جرِّب اإللكرتوني. الفضاء يف السلوك أيًضا األعراف تنظِّم
ضدك. كاسًحا هجوًما وستجد ،alt.knitting أخبار مجموعة يف الديمقراطي الحزب
نفسك تجد ربما دي، يو إم عوالم أحد يف الشخصيات إلحدى الساخر» «التقليد جرِّب
عىل نفسك ستجد املناقشات، قوائم إحدى خالل من كثريًا التحدث جرِّب «مطروًدا».13
حالة كل يف التفاهمات من مجموعة تقيِّد فيهم. املرغوب غري األشخاص ضمن األرجح
املجتمع.14 يفرضها فعلية عقوبات بتوقيع التلويح خالل من السلوك الحاالت هذه من
الحصول التسعري سياسات تقيِّد اإللكرتوني. الفضاء يف السلوك السوق قوى تنظِّم
أون أمريكا (تعلَّمت بذلك املستخدمني مرور حركة تُقْم تفعل، لم وإن الخدمات، عىل
الساعات عدد عىل بناءً الخدمات تسعري من تحوُّلها عند مؤثرة بصورة الدرس هذا الين
مثلما لزيارتها رسوم فرض يف الشبكة مواقع بعض بدأت دة).15 موحَّ تسعرية فرض إىل
تقوم الرائجة. املواقع عىل املعلنون يتدفق لفرتة. تفعل اإلنرتنت عىل الخدمات مواقع ظلت
هذه تعتمد كبري. إقبال عليها يوجد ال التي املنتديات بإلغاء اإلنرتنت عىل الخدمات مواقع
بهذا — جميعها وتعترب فيه، املتاحة والفرص السوق قوى قيود عىل جميعها السلوكيات

السوق. لقوى تنظيمية أشكاًال — املعنى
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الكود وهو أال اإللكرتوني؛ الفضاء يف السلوك باملعمار شبيه يشء ينظم وأخريًا،
من مجموعة عليه هو ما اإللكرتوني الفضاء تجعل التي واآلالت الربمجيات تشكِّل املنظم.
لالتصال رشوًطا تعترب جميًعا لكنها القيود، هذه طبيعة تختلف ربما السلوك. عىل القيود
متوافرة (خدمات األماكن بعض يف مرور كلمة بكتابة تقوم أن يجب اإللكرتوني. بالفضاء
بينما بها، االتصال قبل املثال) سبيل عىل الين أون أمريكا مثل اإللكرتوني؛ الفضاء يف
تقوم التي املعامالت عن ينتج أخرى.16 بأماكن لالتصال هويتك تحديد عليك ب يتوجَّ ال
مثل يوجد ال بينما وبينك، الفأرة) (آثار املعامالت بني تربط آثار األماكن بعض يف بها
يسمعها ال بلغة تتحدث أن يمكنك ذلك.17 أنت أردت إذا إال أخرى أماكن يف الربط هذا
من التشفري خيار يوجد ال بينما التشفري)،18 خالل (من األماكن بعض يف املتلقي إال
الربوتوكوالت أو املعماريات أو الربمجيات أو األكواد تحدد أخرى.19 أماكن يف األساس
من السلوك أنواع بعض الخواص هذه تقيِّد األكواد. كاتبو يختارها التي الخواص هذه
محددة قيًما الكود يضمن ممكنة. غري أو ممكنة األخرى السلوك أنواع بعض جعل خالل
أشكال أحد املعنى بهذا إذن الكود يعترب مطروحة. غري أخرى قيًما يجعل أو بنائه، يف
التنظيم. من أشكال بمنزلة تعترب الواقعي الفضاء قوانني معماريات أن مثلما التنظيم

الفضاء يف الحال هو مثلما اإللكرتوني الفضاء قيوَد إذْن األربعة النماذج هذه تنظِّم
الرغم (عىل ميتشل ويليام تعبري حد عىل الفضاءين. كال يف نفسه التوازن يوجد الواقعي.

السوق): قوى قيد حذفه من

ويُحافظ الواقعي الفضاء يف نفسه التوازَن واألعراُف والقواننُي املعماُر يمثِّل
ر ونعمِّ نقيم عندما مماثلة توازنات عىل ونحافظ نخلق أن إذن علينا عليه.
صورة يف التوازنات هذه د تجسُّ من الرغم عىل اإللكرتوني، الفضاء مجتمعات
ترتيبات من بدًال اإللكرتوني الفضاء يف إلكرتونية سيطرة وأدوات برمجيات

الواقعي.20 الفضاء يف هيكلية مادية

لبناء بينها فيما واملعماريات السوق وقوى االجتماعية واألعراف القوانني تتفاعل
هو كاتش، إيثان قول حد عىل الكود، كاتب يعترب الشبكة». «مواطنو يعرفها بيئة

النظام».21 «مهندس
األدوات ما األربعة؟ األنماط بني عليه واملحافظة التوازن هذا خلق إذن يمكن كيف
إىل الواقعي الفضاء من القيم مزيج نقل يمكن وكيف مختلف؟ بناء إلقامة نمتلكها التي

مطلوبًا؟ التغيري كان إذا املزيج هذا تغيري يمكن كيف اإللكرتوني؟ الفضاء عالم
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التنظيم وُسبل الحكومات عن (2)

القيود هذه توجد ال الفرد. سلوك «تنظم» إنها قلُت القيود من نماذج أربعة توٍّا وصفت
العثور يمكن ال حيث االجتماعية؛ الحياة يف أساسية كمعطيات نفسها تلقاء من املنفصلة
الرغم عىل القيود هذه من أي تغيري املمكن ومن اإلله. صنع من هي وال الطبيعة يف عليها
أهدف ما وهو اآلليات، هذه يف كبري بدور القانون يسهم معقدة. تغيريها آليات أن من

وصفه. إىل القسم هذا يف
رسقة أن بفرض أشمل. بصورة قوله أريد ما يوضح أن بسيط مثال شأن من
لكنها الحجم، ناحية من كبرية مشكلة ليست مشكلة. تمثل السيارات يف الراديو أجهزة
زيادة يف الحلول أحد يتمثل التنظيم. من مزيًدا تستدعي بحيث ومكلفة متكررة مشكلة
بحيث الحياة، مدى املؤبد السجن إىل السيارات راديو أجهزة رسقة عىل املفروضة العقوبة
ارتكاب من العائد من بكثري أكرب الرسقة نتيجة اللصوص يتحملها التي العواقب تصري
يرسقون مرة كل يف الحياة مدى للسجن يتعرضون أنهم اللصوص أدرك إذا الجريمة.
الراديو، أجهزة برسقة يقوموا أن منطقيٍّا يكون فلن السيارات، إحدى من راديو جهاز
الذي السلوك لوقف كافيًا عقوبة بتوقيع القانون تلويح يشكله الذي القيد سيكون وهكذا

منعه. نحاول
يتمثل السلوك. لتنظيم املمكن الوحيد األسلوب هو القانون تغيري يعترب ال املقابل، يف
الراديو أجهزة ُمصنِّعي أن تخيَّل الراديو. معمار تغيري يف السلوك لتغيري ثاٍن أسلوٌب
يربط رسي كود خالل من واحدة، سيارة يف إال تعمل ال بحيث األجهزة بربمجة قاموا
خارجها. يعمل لن السيارة من الراديو أخذ تم إذا حيث معينة؛ بسيارة الراديو جهاز
قيمة ذا الراديو يصبح ال حيث الراديو؛ أجهزة رسقة عىل الكود خالل من قيًدا ذلك يعترب
تقييد وسيصبح الراديو، أجهزة رسقة سلوك يقيد أن شأنه من أيًضا هذا رسقته. بمجرد
عقوبة مع الحال هو مثلما السلوك، هذا وقف يف الة فعَّ أداة الكود خالل من السلوك

الحياة. مدى السجن
منها كل تكلفة تكون حيث مختلفة؛ بطرق نفسه القيد استخدام يمكن هنا، من
املالية الناحية من تكلفة أكثر الحياة مدى السجن عقوبة تكون ربما األخرى. عن مختلفة
الراديو أجهزة يرسقون من عدد عىل يعتمد ما (وهو الراديو أجهزة يف الكود تغيري من
من بدًال الكود تغيري حال يف فعالية أكثر األمر كان وربما عليهم)، القبض يتم من وعدد
تقليص مبدأ يتماىش أن أيًضا األفضل من كان وربما املايل، املنظور من وذلك القانون،
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بربرية الغلظة هذه بمثل عقوبة تصبح حيث القانون؛ رصيح تطبيق مع املالية التكلفة
االستجابة ُخطى يف تبنِّيها يتم التي القيم تسري وهكذا كهذه، تافهة جريمة ضوء يف

للتنظيم. وسيلة أفضل هو الكود وسيكون الة. الفعَّ
مثاًال خذ القانون. رصيح تطبيق مع تماًما التكلفة تقليص مبدأ يتماىش ال ربما لكن
عىل الحياة مدى السجن عقوبة بتوقيع العليا الدستورية املحكمة بقرار ذلك عىل نظريٍّا
كان (إذا فعالية أكثر القانوني القيد تطبيق سيكون انتظار!22 مخالفة يرتكب من كل
مهما الحالة هذه يف االنتظار) مخالفات عدد تقليص هو القيد فرض من الوحيد الغرض
هذا ضحايا من للغاية قليل عدد هناك سيكون القانوني. القيد هذا الكود قيد ضاهى
قيم مع الة» الفعَّ «النتيجة ستتعارض املقابل، يف بالقانون. الجميع يلتزم أن قبل القانون
األمر فسيكون بربريٍّا، شيئًا راديو جهاز لرسقة الحياة مدى السجن اعتربنا إذا أخرى.
املنظِّم يمتلك انتظار. مخالفة ارتكاب عىل نفسها العقوبة توقيع حال يف بربرية أكثر
هذه عليها تنطوي التي القيم تتماىش ال ربما لكن املطلوب، القيد لفرض عدة وسائل
عادلة؛ غري الة الفعَّ الوسيلة تصري ربما السلوك. تغيري يف الفعالية تحقيق مع الوسائل

(الدستور). القانون أو االجتماعية األعراف يف أصيلة قيم مع ستتعارض حيث
تنظيم عىل القانون أثر تجاهل عن فضًال األخرى، القيود القانوني القيد يتجاهل
الثالثة القيود هذه يتقبل أن يجب القانون أن لو كما الكثريون يتكلم األخرى. القيود هذه

معها.23 نفسه يكيِّف وأن هي، كما
أفق ضيق الكتشاف لربهة التفكري سوى يتطلب ال األمر ألن نظًرا لو» «كما أقول
كان بحيث ثابتة، كانت لو كما أحيانًا األخرى القيود مع التعامل يتم كان املنظور. هذا
لو وكما حياله،24 يشء بأي القيام الحكومة تستطيع ال مستقرٍّا االجتماعية األعراف قيد
تغيري تكلفة كانت لو وكما الصور،25 من صورة بأي للتنظيم قابل غري السوق كان
غري التنظيم يف استخدامه فكرة تصبح بحيث للغاية كبرية الواقعي الفضاء يف القانون
للتغيري، قابلة القانون مثل فهي القيود؛27 هذه طواعية مدى فندرك اآلن، أما منطقية.26

للتنظيم. وتخضع
الحر»، «السوق عن الحديث من الرغم عىل السوق. يف أوًال فكِّر وبديهية. كثرية األمثلة
عنارص القانون ينظِّم ال حياتنا.28 يف األسواق من للتنظيم خضوًعا أكثر هو ما يوجد ال
بل وحسب، — والعمالت واملمتلكات العقود القانون ينظِّم حيث — األسواق تكوين
ممارسات عىل األسواق قيد لزيادة الرضائب القانون يفرض أيًضا. عليها املرتتبة واآلثار
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عىل الرضائب تُفَرض أخرى. ممارسات عىل القيود لتخفيف دعًما يقدم مثلما محددة
منه. املعروض لزيادة التبغ إنتاج إىل الدعم ويقدَّم استهالكها، من للحد جزئيٍّا السجائر
األطفال رعاية إىل الدعم يُقدَّم استهالكها. من للحد الكحولية املواد عىل الرضائب تُفَرض
القانون قيد يُستخدم وهكذا األطفال، تنشئة عىل األسواق تفرضها التي القيود لتخفيف

السوق. قيود لتغيري
األمريكيني قانون مثًال خذ القانون. خالل من املعماريات تنظيم تغيري أيًضا يمكن
القيام الخاصة» االحتياجات «ذوي من كثري يستطيع ال الخاصة.29 االحتياجات ذوي
الصعود متحرًكا كرسيٍّا يستخدم مثًال شخص يستطيع ال العالم. هذا يف كثرية بأشياء
الخاص االحتياج ذي عىل قيًدا الساللم تمثل حيث ساللم؛ سوى به يوجد ال مبنًى إىل
جزئيٍّا الخاصة االحتياجات ذوي األمريكيني قانون يهدف املقابل، يف املبنى. إىل للدخول
إقصاء يتم ال بحيث املباني؛ تصميم بتغيري املقاولني إلزام خالل من القيد هذا تغيري إىل
من الواقعي الفضاء يف معمار تنظيم عىل مثاًال هذا يعترب الخاصة. االحتياجات ذوي

الواقعي. الفضاء يف املعمار يفرضه قيد تغيري بغرض القانون؛ خالل
ذلك: من أفضل أمثلة هناك

شوارع سهلت إذ باريس؛ مدينة معمار يف الفرنسية الثورة زخم من جزء تمثَّل •
يمتلكون الثوَّار جعل ما وهو الحواجز، وضع عملية من امللتفة الصغرية املدينة
نابليون لويس أدرك كبرية. قوة يمتلكوا أن دون املدينة عىل السيطرة زمام
تصميم تغيري شأنها من ١٨٥٣ عام يف اإلجراءات من بمجموعة فقام ذلك؛ الثالث
وتضم اتساًعا، أكثر شوارعها فكانت أخرى، مرة باريس بُنيت املدينة.30 شوارع
يف السيطرة زمام امتالك املتمردين عىل املستحيل من يجعل ما متعددة؛ ممرات

املدينة.
العاصمة غزو جعل بغرض النفان؛ تصميم املدارس طالب جميع يدرس •
(مبنى الكابيتول إىل بالنسبة األبيض البيت موضع يعترب صعبًا. واشنطن
فقط. واحًدا ميًال املبنيني بني املسافة تبلغ لالهتمام. مثريًا أمًرا الكونجرس)
املركز (كان ممهدة غري أرض قطعة الوقت ذلك يف املبنيني بني املسافة َشَغل
سوى املبنيني بني املسافة تكن لم مستنقًعا). حاليٍّا املبنيني بني الكائن التجاري
الربط جعل خالل من مائًال، املبنيني بني املسار جعل هو الغرضمنه كان عائق
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(الرئيس) التنفيذية الجهة ممثل عىل الصعب من يصبح ثم ومن عسريًا، بينهما
الترشيعية. الجهة عىل السيطرة

املحاكم أُنشئت أوروبا. يف الدستورية املحاكم إنشاء عىل نفسها الفكرة أثرت •
يف املحكمة توجد أملانيا، يف العاصمة. عن بعيدة مدن يف أوروبا يف الدستورية
مدينة يف املحكمة توجد التشيك، جمهورية ويف برلني. يف وليست َكرلرسو مدينة
الجغرافيا. بقيد هنا أخرى مرة السبب يرتبط براغ. العاصمة يف وليست برنو
والجهات الترشيعية املجالس عن بعيًدا الدستورية املحاكم إقامة من الهدف كان
من الحد عن فضًال املحاكم، عىل كليهما ضغط حدة من التخفيف هو التنفيذية

لهما. املحاكم انصياع
مصممو يقوم فقط. القومي واألمن الدفاع سياسات عىل املبدأ هذا يقترص ال •
صناعية مطبات بوضع — األطفال يلعب حيث — الشوارع أو االنتظار جراجات
املطبات هذه تحقق رسعاتهم. من السيارات ضسائقو يخفِّ بحيث الطريق، عىل
تهدف التي االجتماعية األعراف أو الرسعة قيود مثل نفسه الغرض الصناعية

املعمار. تغيري خالل من تعمل لكنها الرسيعة، القيادة من الحد إىل
موسز روبرت قام حيث نبيلة؛ ألغراض التنظيم عىل أيًضا نفسه املبدأ يقترص ال •
الحافالت مرور لتمنع أيالند لونج يف الكباري بتصميم — املثال سبيل عىل —
بصورة يعتمدون كانوا الذين األمريكيون، األفارقة يتمكن ال بحيث عليها،
ذلك كان العامة.31 الشواطئ إىل الذهاب من العامة، املواصالت عىل أساسية

شائع. لكنه عادل غري معمار املعمار، خالل من تنظيًما
رشكات إحدى يف العاملون الحظ فقد فقط؛ الحكومة عىل نفسه املبدأ يقترص ال •
كل من اإلثنني أيام صبيحة املسافرين رضاء عدم الكربى األمريكية الطريان
التوقف يف الرشكة بدأت الطائرات. من أمتعتهم اسرتداد يف البطء عن أسبوع
الحقائب تكون بحيث الحقائب؛ منطقة عن كثريًا تبعد بوابات عند بطائراتها
عن املسافرين رضاء إىل ذلك أدى إليها؛ املسافرين وصول مع إليها وصلت

حقائبهم. اسرتداد نظام
قامت مصاعده. بطء بشأن عديدة شكاوى أمريكية مدينة يف كبري فندق تلقى •

الشكاوى. فتوقفت املصاعد؛ أبواب جوار إىل مرايا برتكيب الفندق إدارة
القرن يف املعمار تغيري خالل من للتنظيم األكرب املنارص القليلون يعرف •
السالمة معايري لفرض الرصاع حول نادر تجربة تعترب نادر. رالف العرشين،
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هو نادر هدف ُجل كان اليوم. للدهشة مثرية مسألة السيارات صانعي عىل
القانون يعترب أمانًا. أكثر سيارات صناعة عىل السيارات لصانعي القانون إجبار
لكن السيارات، يف السالمة عوامل من أساسيٍّا جزءًا اليوم بالسيارات الخاص

كهذه.32 أساسية نقطة إزاء حتى عميق خالف هناك كان
نرش من موسعة، بصورة العقوبات وقانون املعمار بني العالقة َكتيَل نيل درس •
لجأ الرؤية.33 لتعظيم العامة األماكن تصميم إىل الشوارع يف املرور إشارات
قصد «عن املثال، سبيل عىل ،٢٠٠٠ عام يف سيدني أوملبياد تنظيم عىل القائمون
التصميم مبادئ بتحديد املعمار مصممو بدأ الجريمة.»34 لتقليص املعمار إىل
«منع جميًعا عليها وأطلقوا الجريمة، معدالت تقليص خاللها من يمكن التي

البيئي».35 التصميم خالل من الجريمة

املعمار ل يفعِّ حيث مختلف؛ سلوك لتحقيق معمار تغيري يتم األمثلة، هذه جميع يف
العاملي شيكاجو معرض يف البوابات إحدى أعىل الفتة هناك كانت املختلف. السلوك هذا
يستكشف، «العلم عليها: مكتوب العلم) عن تتحدث كانت أنها رغم (عىل ١٩٣٣ عام يف

ينصاع.»36 واإلنسان ذ، تنفِّ التكنولوجيا
يبدو الدستوري نظامنا كان وإن أيًضا االجتماعية األعراف تغيري القانون يستطيع
التعليم يتمثل «ال األبرز. املثال هو التعليم يعترب ذلك.37 يتم كيف نسيان يف مستمرٍّا
وتعلُّم الشاملة، املواطنة تعلُّم بل فقط، والحساب والكتابة القراءة مهارات تعلُّم يف
تعبري حد عىل بالقانون»،38 االلتزام ذلك كل إىل وباإلضافة كمواطنني، مًعا العيش
األطفال يف خاللها من نغرس عملية األقل عىل جزئيٍّا التعليم يعترب مارشال. ثرجود
نحاول واملخدرات. للجنس ال» «يقولون كيف مثًال نعلمهم حيث للسلوك؛ محددة أعراًفا
سلوكهم بتنظيم إذن اإلحساس هذا يقوم داخلهم. والصواب بالخطأ إحساًسا نبني أن

القانون. أهداف لخدمة
يخىش مراء. ال التعليم من النمط هذا من كبري جانب محتوى القانون ينظِّم
االجتماعي العرف من سيغريِّ الجنس تدريس أنَّ من املثال، سبيل عىل املحافظون،
األعراف تغيري يف بالتأكيد القانون يستخدم الجنس. ممارسة يف باالعتدال الخاص
املحافظون كان إذا ما حال ويف ال. أم صحيًحا ذلك أكان سواء لألطفال، االجتماعية
كان إذا ما حال ويف الجنس. ممارسة يف االعتدال عرف من القانون يتخلص حق، عىل
الجنس بممارسة يتعلق اجتماعي عرف لرتسيخ القانون يُستخدم حق، عىل الليرباليون
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إىل القانون يهدف بها خاصة قيوًدا االجتماعية األعراف تتضمن األمر، كان ما أيٍّا اآلمن.
تغيريها.

القانون يحطِّم دوًما. إيجابي الدور هذا أن دوًرا يلعب القانون بأن القول يعني ال
شيوًعا أكثر األخرية النتيجة بأن االدِّعاء أستطيع ال يحسنها. مثلما االجتماعية األعراف

ذمه. أو مدحه ال القانون دور إدراك يف هنا النظر وجهة تتمثل األوىل.39 من
يظل املبارش. غري والتنظيم املبارش التنظيم بني القانون يختار الحاالت، جميع يف
الوسائل هذه خضوع مع وذلك املنظِّم، أهداف تحقيق يف أفضل الوسائل أي هو: السؤال
أخذها املنظم عىل يجب التي مادية) عوائق أم باألعراف تتعلق قيوًدا أكانت (سواء للقيود
التنظيم السرتاتيجيات تحليل أي يأخذ أن رضورة يف هنا نظري وجهة تتمثل االعتبار؟ يف
إضايف نموذج عىل ُمركًِّزا واجنر، بولك يوضح وكما االعتبار. يف املختلفة النماذج هذه

آخر:

بني املتبادلة للمنافع حسابًا يتضمن قانونية قاعدة عىل االستقرار أن مثلما
تطبيق يتطلب القانونية، املسئولية وقواعد الحيازة لقواعد الشائعة التصنيفات
املتبادلة، املنافع حساب اإللكرتوني الفضاء يف االستباقية القانونية القواعد
تنظيم عىل القانونية القاعدة تطبيق أثر وهو أال إضايف؛ بُعد وجود عن فضًال
مع القانون تالقي عىل ذلك أثر ثم (ومن تنظيمها امُلراد الربمجيات تطبيقات

التنظيم).40 حيز يف الربمجيات تطبيقات

االستجابات توقعات تدعمها ال التي القانونية السياسة مقرتحات «تعترب باملثل،
أي بني التفاعل عىل عامة بصورة باملثل هذا وينطبق باملرة.»41 كاملة غري التكنولوجية

القانونية. للسياسة مقرتح وأي للتنظيم نموذج
الثاني: الشكل تعديل خالل من ذلك تمثيل يمكننا
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ن
القانو

األعراف االجتماعية

ار
عم

ا*

قوى السوق

«يتطلب وهو مرنًا، هذه القيود أنماط بني التفاعل يعترب حق، عن يرصواجنر مثلما
ستتولد التي االستجابة آثار توقع بل القانونية، التعديالت … فقط ليس االعتبار يف األخذ
املنافع حساب خالل من «التوازن» تحقيق إىل املنظِّم يسعى التغيريات.»42 هذه عن

باستمرار. التنظيم أنماط بني املتبادلة
عليها. متعددة أمثلة رضب ويمكن اآلن، واضحة النظر وجهة تكون أن املفرتض من
أكثر.43 بصورة أمان أحزمة املواطنون يضع أن الحكومة تريد ربما األمان: أحزمة
مبارشًة). السلوك ينظم (قانون أمان أحزمة وضع يشرتط قانونًا الحكومة تمرر ربما
أحزمة يرتدي ال من كل وصم إىل تهدف عامة توعية حمالت الحكومة ل تموِّ وربما
وربما السلوك). لتنظيم كوسيلة االجتماعية األعراف ينظم (قانون اجتماعيٍّا أمان
التأمينية للشهادات مخفضة أسعار عرض بغرض التأمني رشكات الحكومة تدعم
وأخريًا، السلوك). لتنظيم كوسيلة السوق ينظم (قانون األمان أحزمة يرتدون من عىل
كود (تغيري االشتعال إغالق نظم أو أوتوماتيكية أحزمة وضع القانون يشرتط ربما
هذه من إجراء كل يؤدي األمان). أحزمة وضع سلوك لتنظيم كوسيلة السيارات
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يظل تكلفته. له منها وكل األمان، أحزمة استخدام عىل ما أثر توقيع إىل اإلجراءات
يضعون الناس من ممكن عدد أكرب تجعل كيف هو: الحكومة إىل بالنسبة السؤال

تكلفة؟ بأقل األمان أحزمة
عوائق عبء الخاصة االحتياجات ذوو يتحمل الخاصة: االحتياجات ذوي ضد التمييز
حيال شيئًا تفعل أن الحكومة تقرر ربما اليومية.44 الحياة يف كبرية ونفسية اجتماعية
قانون مبارشًة، السلوك ينظم قانون وضع يف التقليدي الحل يتمثل العوائق. هذه
بما يقوم أن القانون يستطيع الجسدية. اإلعاقة عىل بناءً املواطنني بني التمييز يمنع
تغيري بغرض األطفال بتعليم املثال، سبيل عىل القانون، يقوم ربما ذلك. من أكثر هو
القانون يقوم وربما السلوك)، لتنظيم االجتماعية األعراف (تنظيم االجتماعية األعراف
السلوك)، لتنظيم السوق (تنظيم الخاصة االحتياجات ذوي لتوظيف الرشكات بدعم
الخاصة االحتياجات ذوي دخول تيسري بغرض البناء قوانني القانون ينظم وربما
يؤثر السلوك). لتنظيم الواقعي الفضاء قوانني أو «الطبيعية» القوانني (تنظيم إليها
عىل يجب تكلفته. له منها وكل التمييز، مسألة عىل التنظيمية األشكال هذه من كلٌّ
التنظيم. يف فعالية األكثر النمط تختار ثم والفوائد، التكاليف بني تزن أن إذن الحكومة
تتمثل املخدرة. املواد تعاطي من الحد يف التفكري عن الحكومة تكف ال املخدرة: املواد
بعقوبات التلويح خالل من للسلوك املبارش التنظيم يف للحكومة الرئيسة االسرتاتيجية
عىل السياسة هذه تشتمل املخدرة. املواد تعاطي قوانني ملخالفة بالسجن بربرية
الواضحة. غري التكاليف املقام هذا يف يهمنا واضحة. غري وفوائد واضحة تكاليف
البناء يف القانونية غري املخدرة املواد تعاطي لتنظيم الفعالة األنماط أحد يتمثل
األعراف قيود عليه أطلق ما هو هذا الفرد.45 فيه يعيش الذي للمجتمع االجتماعي
خالل من تطبيقها املجتمعات أحد يضمن الذي املقبول السلوك معايري أي االجتماعية؛

القوة. أو اإلقصاء أم االجتماعي الخزي خالل من ذلك أكان سواء العقوبات،
تعمل قد هذه، االجتماعية األعراف قيود تدعيم عىل الحكومات تعمل ومثلما
املجتمعات إضعاف يف بذلك القيام طرق إحدى تتمثل إضعافها.46 عىل أيًضا الحكومة
قانون يف القصوى العقوبات عىل مثاًال هذا يعترب األعراف. هذه فيها تُطبَّق التي
وآثارها تطرفها خالل من العقوبات هذه تؤدي مريز.47 قول حد عىل العقوبات،
مثاًال هذا يعترب االجتماعية. السياسة هذه تدعم التي االجتماعية البنى تقويض إىل
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أثر األثر هذا يتخطى ما مرحلة وعند للقانون، املبارش للتنظيم املبارش غري األثر عىل
الجنائي. للقانون الفر منحنى األثر هذا عىل نطلق أن يمكننا نفسه. القانون

تترصف مسبقة. بصورة املختلفة القيود هذه آثار محصلة استنتاج يمكن ال
التوعية حمالت الحكومة تدعم املخدرة. املواد تعاطي لتنظيم عديدة بطرق الحكومة
االجتماعية األعراف (تنظيم اجتماعيٍّا املخدرة املواد تعاطي لوصم الشاملة العامة
تقلل ثم ومن الحدود، عىل املخدرة املواد بمصادرة الحكومة تقوم السلوك). لتنظيم
السوق (تنظيم ذلك عىل بناءً الطلب ويتقلص األسعار، وتزداد املعروضة، الكميات من
آن يف مبكية مضحكة (بصورة الحكومة تنظِّم أخرى، أوقات يف السلوك). لتنظيم
املثال، سبيل عىل املاريجوانا، حقول رشِّ خالل (من املخدرة املواد «كود» واحد)
عىل القيد يزداد ثم ومن سميَّة، أكثر املاريجوانا يجعل ما وهو الباراكوات)، مادة
يرى املقابل، يف املخدرة. املواد تعاطي عىل جميًعا اإلجراءات هذه تؤثر تعاطيها.48
أخرى. إجرامية سلوكيات ظهور إىل تؤدي اإلجراءات هذه أن الترشيعات وضع مؤيدو
هذه تؤدي كانت إذا فيما اآلثار محصلة تقييم إذن السياسات صانعي عىل يجب

االجتماعية. التكاليف زيادة أو تقليص إىل مجملها يف التنظيمية األشكال
الدستورية املحكمة أقرت ويد»، ضد «رو قضية منذ األخري. املثال إىل نصل اإلجهاض:
الحكومة الحق هذا يمنع لم املقابل، يف اإلجهاض.49 يف الدستوري املرأة بحق العليا
إىل الحكومة تحتاج ال أخرى، مرة منها. الحد أو اإلجهاض حاالت لوقف السعي من
قضية حيثيات وفق دستوري غري يعترب ما (وهو مبارشة بصورة اإلجهاض تنظيم
لتحقيق مبارشة غري أساليب إىل تلجأ أن املقابل، يف الحكومة، تستطيع ويد»). ضد «رو
العليا الدستورية املحكمة دعمت سوليفان»، ضد «راست قضية يف نفسه. الغرض
من األطباء منع خالل من األرسة، تنظيم مشورة تقديم عند التحيز يف الحكومة سلطة
هذا يعترب حكوميٍّا».50 «مدعومة عيادات يف األرسة تنظيم وسائل كأحد اإلجهاض ذكر
الصحية) الرعاية لنظام االجتماعي البناء (داخل االجتماعية األعراف تنظيم عىل مثاًال
حق العليا الدستورية املحكمة دعمت رو»، ضد «ماهر قضية يف السلوك. لتنظيم
هذا يعترب إجهاض. عمليات إلجراء الطبية الجهات بعض تمويل منع يف الحكومة
مينيسوتا»، ضد «هودجسون قضية ويف السلوك.51 لتنظيم السوق استخدام عىل مثاًال
االنتظار عىل القارصات النساء إجبار يف الدولة حق العليا الدستورية املحكمة دعمت
الفضاء قانون استخدام عىل مثاًال هذا يعترب إجهاضهن.52 قبل ساعة وأربعني ثمانيًا
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بخالف الحاالت، هذه جميع يف إجهاض. عملية إجراء لتنظيم الوقت) (قيود الواقعي
اإلجهاض. يف الراغبات النساء سلوك تنظيم الحكومة تستطيع ويد»، ضد «رو قضية
يعمل عندما للغاية.53 مختلفتني بطريقتني القانون يعمل األمثلة، هذه من مثال كل يف
حال يف العقوبات بتوقيع ح ويُلوِّ الترصف طرق األفراد عىل يميل مبارشة، بصورة القانون
بتعديل يقوم مبارشة، غري بصورة القانون يعمل وعندما املقرر. السلوك عن انحرافهم
هذه املتعددة التنظيم أساليب بني من املنظِّم يختار السلوك.54 عىل األخرى القيود أحد
يعرب التي القيم أو التنظيم بكفاءة يتعلق فيما سواء منها، كل من املتحقق العائد وفق

قيد. كل عنها
تعد مًدى أي إىل ندرك أن نستطيع األعم، الصورة بهذه التنظيم إىل ننظر عندما
كيف فأكثر أكثر ندرك أن نستطيع ة. ُملحَّ للتنظيم اإللكرتوني الفضاء قابلية عدم مسألة
التي املتزايدة األخطار ندرك أن يجب كما التنظيم، عملية إلنجاح الدولة تتدخل أن يمكن
الذي الخطر فأكثر أكثر أيًضا ندرك أن يجب الشامل. التنظيم إىل امليل هذا عن تنشأ

املخاطر. هذه أحد التايل القسم يتناول الدستورية. للقيم التنظيم يمثله

املبارش غري األسلوب مشكالت (3)

سياسة تعديالت قانون الكونجرس مرر التباطؤ، من سنوات وبعد ،١٩٨٥ عام يف
كان النووية. املخلفات مشكلة مع للتعامل املنخفض اإلشعاعي املستوى ذات املخلفات
كافية ضغوط بعد بتخزينها.55 ويقوم النووية املخلفات يتلقى أن األطراف أحد عىل يجب
تتضمن الكونجرس صدَّقها اتفاقية عىل بالتوقيع الواليات من عدد قام الحكومة، من

تنتجها. التي النووية النفايات مع للتعامل للواليات؛ والحوافز االشرتاطات من عدًدا
منح فقط. واحد جانب عىل نركز أن يكفي الكلية. الخطة تفاصيل هنا تهم ال
التعامل لتنظيم الفيدرالية اإلرشادات اتِّباع عىل حثِّها أجل من خياًرا الواليات الكونجرس
أو محددة تنظيمية أشكال تنفيذ بني الواليات الكونجرس خريَّ النووية. النفايات مع
أقتلك»؛ أو مالك «أعطني نوع من تنظيًما ذلك كان املستهلك. النووي بالوقود «االحتفاظ»
الكونجرس كان َديْن. بل مضاًفا أصًال الواليات به ستحتفظ الذي الوقود يكن لم حيث
يريدها. كان تنظيمية أشكال تمرير الواليات عىل الشديدة بالغلظة يتسم بأسلوب يفرض
املحكمة أكدت األمر، واقع يف القانون. من الجزء هذا العليا الدستورية املحكمة ألغت
رشعه قانون تطبيق عىل الواليات يف الترشيعية املجالس يجرب كان الكونجرس أن عىل
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القوانني هذه مثل لتمرير الالزمة السلطة الحال، بطبيعة الكونجرس، يمتلك الكونجرس.
باتباع هنا يُسمح ال القوانني. تمرير عىل الواليات إلجبار السلطة يمتلك ال لكنه مبارشًة،

املبارشة. غري األساليب
الحكومة لقيام العام املبدأ — املتحدة الواليات ضد نيويورك — القضية هذه تمثِّل ال
املبارشة غري التنظيم عملية أن حتى أو فقط، مبارشة طرق خالل من التنظيم بعملية
مسألة عىل أساسية بصورة تركِّز القضية كانت عامة. بصورة مفضلة غري عملية هي
ضد نيويورك قضية تمثله ما غاية يعترب بالواليات. يتعلق فيما املبارش غري التدخل
تستحق مستقلة سيادية ككيانات — الواليات تحييد يمكن ال أنه هو املتحدة الواليات
بمعنى الفيدرالية؛ الحكومة أهداف خدمة بغرض — خاصة بصورة دستوريٍّا احرتاًما
بصورة تفرضه أال عليها تنفذه، أن تريد برنامًجا الفيدرالية الحكومة تمتلك عندما أنه

الواليات. عىل مبارشة
تشري ا، عامٍّ دستوريٍّا مبدأ املتحدة الواليات ضد نيويورك قضية خ ترسِّ ال بينما

ا. عامٍّ قلًقا تشكل املبارشة غري األساليب تجعل التي األسباب إىل القضية
تستخدم عندما املسئولية. توزيع سوء إىل املبارشة غري األساليب اتباع يؤدي
ذلك تنفيذ تستطيع فيما مبارشة غري بطريقة قيد لفرض القيود أشكال أحد الحكومة
إىل يؤدي ما وهو القيد؛ بهذا يتعلق فيما املسئولية الحكومة تخلط مبارشة، بطريقة
دستورية، حكومة يف قيمة تمثل الشفافية كانت إذا السياسية. املحاسبة سبل تقويض
يف األمور تختلط ثم ومن املسئولية؛ تخلط حيث عدوتها؛ املبارشة غري األساليب تعترب

السياسة.56
قضية يف أخرى مرة فكِّر أيًضا. أخرى سياقات يف هذه الفهم سوء حاالت تقع قد
األرسة. تنظيم عيادات تمويل يف الفيدرالية الحكومة تساعد سوليفان». ضد «راست
هذه كانت ،١٩٨٨ عام قبل كامل.)57 تمويل تقديم ال تمويل، يف «تساعد» (نقول
األطفال، بميالد تتعلق التي املوضوعات من متنوع عدد يف الطبية املشورة تقدِّم العيادات
الطبية املشورة يقدمون األرسة تنظيم عيادات يف األطباء كان اإلجهاض. ذلك يف بما

املوضوع. هذا حول املشورة تقديم برضورة شعروا متى اإلجهاض حول ملرضاهم
هنا) ذلك تم كيف تفاصيل تهم (ال أمرت لذا ذلك؛ تغيري ريجان الرئيس إدارة أرادت
ويف مرضاهم. مع األرسة لتنظيم كوسيلة اإلجهاض يطرحوا بأال العيادات هذه يف األطباء
باإلجهاض التنظيم خطة يف يُنصح «ال يجيبون: كانوا اإلجهاض، عن األطباء سؤال حال

األرسة.»58 لتنظيم مناسبة كوسيلة
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اإلجهاض. حاالت عدد تقليل وهو أال واضًحا؛ التنظيمي األسلوب هذا هدف كان
عن املرىض يثنون كانوا الذين األطباء طريق عن التنظيمي األسلوب هذا تنفيذ يتم كان
بطبيعة كهذه. سياقات يف املرىض إزاء هائلة سلطة الطبيب يمتلك اإلجهاض. إىل اللجوء
اإلجهاض. إىل اللجوء بعدم األطباء توصية بصحة االعتقاد إىل املرىض سيميل الحال،

مبارشة موقفها عن التعبري تستطيع الحكومة كانت األسلوب. تطبيق طريقة الحظ
أن إىل تشري التي اإلعالنية واللوحات امللصقات وضع تستطيع كانت اإلجهاض. عن
عن للتعبري عياداتها فضاء استخدام الحكومة اختارت وربما خاطئ. يشء اإلجهاض
استطاعت األطباء. كلمات يف سياستها مواراة الحكومة اختارت املقابل، يف رؤيتها.
الحكومة استطاعت أهدافها. لتنفيذ لألطباء املهنية السلطة عىل االعتماد إذن الحكومة

مبارشًة. األطباء سلوك تنظيم خالل من مبارشة غري بصورة اإلجهاض تنظيم
نيويورك قضية يف أهدافها لتنفيذ الواليات سلطة استخدام الحكومة حاولت مثلما
ضد «راست قضية يف املوضوع تمثيل إساءة عىل الحكومة تعتمد املتحدة، الواليات ضد
ال حيث الفيدرالية؛ السلطة فرض سياق يف مما هنا سوءًا أكثر األمر يعترب سوليفان».
وضع من سياسة عن عبارة هي موضوع تمثيل إساءة عملية أن حتى الضحية تدرك
سياسية نرشة صورة يف األرجح، عىل الطبيب، مشورة إىل املريض يستمع لن الحكومة.
من حول خلط يوجد ال طبي. رأي صورة يف األرجح، عىل إليها، يستمع بل الحكومة، من
صحيًحا رأيًا ذلك كان إذا ما حول بل وحسب، تقديمه تم الذي الرأي عن مسئول هو

األساس. من
للمحكمة إحراًجا القضايا أكثر إحدى هي سوليفان» ضد «راست قضية تعترب
يتعرض موضوع أي أن يف سكاليا، القاضية قاعدة تثبت قضية وهي العليا، الدستورية
كان إذا ما عىل هنا فكرتي تعتمد ال اإلجهاض.59 مسألة من اقرتابه بمجرد للتشويه
تطوير إىل هنا أهدف بل ال، أو صحيًحا حكًما سوليفان» ضد «راست قضية يف الحكم
الطريق سوليفان» ضد «راست قضية أوضحت وقد التنظيم. عملية إزاء خاص إدراك

ذلك. إىل
بعدم تعهًدا تشمل العقارات عقود كانت ،١٩٤٨ عام حتى ثالثة. قضية مثًال خذ
هذه من الهدف كان معني. عرق إىل ينتمون أفراد إىل العقد يف عليه املنصوص العقار بيع
العقود استخدام كان وترسيخه. العنرصي الفصل تفعيل وهو أال واضًحا؛ االشرتاطات
الدستورية املحكمة قضت عندما العقارات نسبة ُقدرت للغاية. شائًعا النوع هذا من
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فقرة ضوء يف االشرتاطات، هذه دستورية بعدم كرامر»60 ضد «شييل قضية يف العليا
املحظور شيكاجو جنوب يف العقارات إجمايل من باملائة ٢٥ بحوايل املتساوية، الحماية

أمريكيني.61 أفارقة إىل بيعها
االشرتاطات هذه ت عربَّ بالصدق. تتميز كانت مريعة االشرتاطات هذه كانت ما بقدر
يستطع لم تدعمها. التي بالقيم يتعلق فيما شفافة وكانت وضوح، يف منها الغرض عن
منتًجا كان تطبيقه يف االشرتاطات هذه ساهمت الذي العنرصي الفصل بأن التظاهر أحد
كانت التعهدات هذه أن من الرغم عىل آخر. مكان يف اتخاذها تم لقرارات َعَرضيٍّا ثانويٍّا
تستلهم التعهدات هذه كانت بل تنفيذها، عن مسئولة كانت الوالية فإن خاصة، تعهدات

عنرصي. مجتمع هذا هو: الجميع حال لسان كان ذاتها. الوالية من معانيها
السؤال صار التعهدات، هذه دستورية بعدم العليا الدستورية املحكمة قضت عندما
التوجهات تختفي أن توقعوا من هم فقط قليلون محلها؟ تحل أخرى اشرتاطات أي هو:
تفصل عندما هنا، من واحد. محكمة قرار بسبب فجأة التعهدات هذه وراء الكامنة
ظهور نتوقع أن علينا املبارش، العنرصي الفصل انتهاء بوجوب العليا الدستورية املحكمة

محله. ليحل املبارش غري العنرصي الفصل
الفصل لرتسيخ أساليبها من ١٩٤٨ عام بعد املحلية املجتمعات ت غريَّ الحال، بطبيعة
تم املعماريات. إىل املحلية املجتمعات لجأت التعهدات، عىل االعتماد من فبدًال العنرصي؛
رسيعة طرق ُمدت آخر. إىل مكان من السكان تدفق» «قطع يتم بحيث املجتمعات تصميم
املجتمعات. بني للفصل حديدية سكك خطوط ُمدت املجتمعات. بني سهلة عبور نقاط بال
الرصيحة التفضيالت محل السكان وتركيز املعمار يف الصغرية املعيقات آالف حلت وهكذا
املجتمعات، بني التكامل يمنع ما يوجد لم رسمية، بصورة العنرصي. الفصل لتعهدات

رسمية.62 غري بصورة يتم ذلك كان لكن
يف الفيدرالية الحكومة به قامت ما كثريًا يشبه بيشء إذن املحلية الحكومات قامت
املتحدة. الواليات ضد نيويورك قضية يف به القيام وحاولت سوليفان»، ضد «راست قضية
الحكومات لجأت مبارشة، بصورة العنرصي الفصل ترسيخ عىل قدرتها لعدم فنظًرا
الواقعي الفضاء كود أو الجغرايف العام اإلطار — املناطق تخطيط قوانني إىل املحلية
وتصميم مجتمعاتها ببناء املحلية الحكومات قامت مبارشة. غري بصورة لرتسيخه —
تخطيط تنظيم أساليب نجحت كما التكامل، عملية من ب تصعِّ بحيث إذن شوارعها
يف منها للمستفيدين تسببه الذي الراحة عدم مستوى حيث من بضآلتها تتميز مناطق

املجتمعات. فصل
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من صار سوليفان»، ضد «راست قضية من حتى أكثر أنه، هو اآلن األمر يف ما أهم
بني املستمر العنرصي الفصل يعترب وآثاره. التنظيم بني العالقة إدراك للغاية العسري
حي عىل إياه مفضلني حي يف العيش األفراد يختار «اختيار». عملية نتاج املجتمعات هذه
يف تتم الحالة هذه يف املواطنني اختيارات لكن للعبارة، الضيق باملعنى صحيح هذا آخر.
يصبح أسهل. هذا ألن منفصلني يكونوا أن الناس اختار الدولة. فرضتها تكاليف مواجهة
عىل الوضع صار حتى َوِسَعها ما كل فعلت الحكومة ألن نظًرا سهولة؛ فأكثر أكثر األمر

عليه. هو ما
طريق عن مبارشة، غري بصورة التنظيم بعملية السياق هذا يف الحكومة تقوم
بهذه التنظيم عملية لكن أهدافها، لتحقيق الواقعي الفضاء كود مكونات استخدام
أي دون أهدافها هنا الحكومة تحقق األساس. من تنظيم أنها عىل إليها يُنظر ال الصورة
غري كتنظيم إليه سيُنظر كان تنظيٍم من منافع عىل الحكومة تتحصل اقتصادية. تكلفة

تنظيم. أي بوجود تقر أن حتى دون خالف ومحل قانوني
آخر قيد نموذج — آخر نمط سلطة عىل الحكومة تستحوذ الثالث، الحاالت هذه يف
كثرية أمثلة هناك مقبول. غري أمًرا ذاته حد يف ذلك يعترب ال أهدافها.63 لتحقيق —
جيدة، إضاءة الشوارع إضاءة اشرتاط يعترب اإلطار. هذا يف مقبولة املرء يعدها قد مما
أنه أحد يعتقد ال تنظيم عىل مثال هذا الجريمة. معدالت تقليص إىل يهدف تنظيًما مثًال،
مثال يف أخرى مرة فكِّر أصولها. جميًعا التنظيمية األشكال هذه تخفي ال مقبول. غري
هذا يستعني املبارش. غري التنظيم عىل مثاًال الصناعية املطبات تعترب الصناعية. املطبات
السيارات رسعات تخفيض بغرض الشوارع؛ لتصميم (املعمار) بكود التنظيمي الشكل
أحد يعتقد ال التنظيمي. الشكل هذا بمصدر أحد ينخدع ال املتعرجة. الطرق مثل تماًما

مقصودة. غري اعتباطية الصناعية املطبات هذه أن
إىل أرمي بل عامة، بصورة املبارش غري التنظيم مهاجمة إىل إذن، هنا، أرمي ال
األشكال كل تكون أن يجب أجندتها. تخفي أن حكومة ألي يحق ال الشفافية. عىل الرتكيز
خالل من املثارة األسئلة أحد يعترب لذا علنية؛ دستورية ديمقراطية حكومة يف التنظيمية
للحكومة السماح يجب هل العلنية. مسألة هو املبارشة غري التنظيم أشكال ممارسة
أهدافها؟ لتحقيق العلنية األساليب توافر ظل يف بالشفافية تتسم ال أساليب باستخدام
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ذلك؟ كل يؤدي أين إىل (4)

حينها) ورقية صورة يف تُنرش (كانت ستاندرد» «إنَدسرتي مجلة يف مقاًال نرشت عندما
الخطاب: هذا املجلة محرر تلقى القانون»،64 هو «الكود أن فيه أؤكد

الصورة لسيج يرى ال … هارفرد بجامعة قانون أستاذ صورة مع اتساًقا
فكرته كانت بينما … بالغ حبور يف التفاصيل يف باالستغراق مكتفيًا الكاملة
مقابل يف السيليكون)، وادي مربمجي (من الغربي الساحل كود حول املتكررة
نحو عىل مصطنعة الحكومية) الترشيعات واضعي (من الرشقي الساحل كود

االثنني. بني الحقيقي الفرق لسيج يري ال بالغ،
عىل بالتساوي لتنطبق «تنظيم» لفظة يستخدم الطيب األستاذ أن يبدو
السوق، آليات خالل من عمالئها، سلوك عىل للسيطرة الخاصة الرشكات جهود
خالل من املواطنني جميع سلوك عىل للسيطرة الحكومية املؤسسات جهود وعىل

القانون. قوة
كانوا (مهما الغربي الساحل كود خدمات ومقدمي مبتكري أن طاملا
يف بالشيطانية يتسمون أو الخدمات، احتكار يمارسون أو باألنانية، يتسمون
تميزهم، شارة يضعون وال سالح، أي يحملون ال الكفاءة) عدم أو سلوكهم،

دائًما.65 الرشقي الساحل كود منفذي عىل إياهم مفضًال سأختارهم

هذا عبقرية تتمثل والقانون، الكود بني الحقيقي» «الفرق أدرك لم أم أدركُت سواء
رئيس (وهو الرسالة كاتب يدرك بوضوح. االثنني بني الشبه يرى كاتبه أن يف الخطاب
عمالئها»، سلوك عىل «السيطرة تحاول الخاصة» «الرشكات أن اإلنرتنت) رشكات إحدى
أكثر (بصورة السيطرة. هذه لتحقيق السوق» «آليات تستخدم الرشكات هذه أن ويكتب
اآلن. ذلك يهم ال لكن السيطرة، لتحقيق األسواق وليس املعماريات عن أتحدث كنت دقة،
كاتب يرى نفسه.) هو النقاش محل املوضوع يظل املعماريات، أم األسواق أكانت سواء
من له املفضل الكود الرسالة كاتب يختار القانون. يتجاوز «تنظيم» وجود إذن الرسالة

تنفيذيٍّا). مسئوًال كونه مع يتماىش ما (وهو االثنني بني
تنظيم طريقة لفهم جميًعا ندركه أن يجب ما هو الرسالة هذه كاتب يدركه ما
يف تحدثت اإللكرتوني. الفضاء تنظيم القانون يستطيع كيف ولفهم اإللكرتوني، الفضاء
والفضاء التنظيم. عملية يف تستخدمها األدوات من للعديد الحكومة امتالك عن الفصل هذا
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خالل من مبارشة غري بصورة الحكومة تستطيع األدوات. هذه من يوسع اإللكرتوني
السياسية، التبعات تحمل إىل الحاجة دون تنظيمية أهداف تحقيق الكود وضع تنظيم

مبارشة. بصورة لتحقيقها تسعى التي نفسها التنظيمية األهداف لتحقيق وذلك
التنظيم يجعل نظام حيال بالقلق نشعر أن يجب ذلك. حيال بالقلق نشعر أن يجب
يجب أسهل. التنظيم عملية يجعل نظام حيال بالقلق نشعر أن يجب أسهل. املبارش غري
تجعل التنظيم يف املبارشة غري األساليب ألن األول؛ املوضوع حيال بالقلق نشعر أن
الثاني؛ املوضوع حيال بالقلق نشعر أن يجب صعبة. السيئة التنظيم أشكال مقاومة
أخطار تتهددها التي القيم مجموعة — الثالث الجزء يف أشري كما — بعد ندرك ال ألننا

ال. الفعَّ التنظيم تطبيق مجال تزايد جراء
سننظر هذه القلق دواعي نناقش أن قبل لكن ذلك، يف شك ال للقلق كثرية دواٍع هناك

حقيقية. هذه القلق دواعي فيها تصبح التي السياقات يف أوًال التفصيل من بمزيد
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متزايدة، بصورة للتنظيم اإلنرتنت قابلية وعن التنظيم، عمل كيفية حول قصة تَلوت
معمار يف — ذكرت كما — التغيري من أشكاًال هذه تعترب نتوقعه. أن يجب ما وهو
عملية تسهيل خالل من أفضل، بصورة السيطرة بتحقيق للحكومة يسمح بما الشبكة
لو حتى التغيريات هذه ستظهر للتتبُّع. قابلية أكثر جعله األقل عىل أو السلوك، مراقبة
للتغيريات ثانويٍّا منتًجا األمر واقع يف التغريات هذه تعترب يشء. بأي الحكومة تقم لم
التغيريات هذه ترتسخ سوف املقابل، يف اإللكرتونية. التجارة أنشطة لصالح تُجرى التي

للتنظيم. أداتها الشبكة تجعل كيف الحكومة أدركت متى) (أو إذا
القابلية من مختلف نوع عىل أركِّز الجزء، هذا يف األول. الجزء يف ذلك مناقشة تم
فيه يعيش الذي الفضاء معماريات خالل من تطبيقه يتم التنظيم من نوع للتنظيم،
النمط بهذا يتعلق فيما جديد يشء يوجد ال الخامس، الفصل يف ذهبت ومثلما املرء.
يتمثل األزل. منذ السلوك تنظيم معماريات الحكومات استخدمت حيث التنظيم؛ من
بصورة الشبكة إىل الحياة انتقال مع التنظيم. هذا نطاق يف السياق هذا يف الجديد األمر
الذي للفضاء مقصود تصميم خالل من الحياة من أكثر جوانب تنظيم سيتم متزايدة،
عىل تعتمد طريقة هناك كانت إذا بالرضورة. سيئًا شيئًا هذا يعترب ال الحياة. فيه توجد
ال املقابل، يف أملك. ما بكل فسأدعمها املخمورين، السائقني ظاهرة من للتخلص الكود
هذا عمل طريقة إىل بالنظر لطيًفا. الكود عىل القائم الشامل التنظيمي الشكل هذا يعترب
العادية الديمقراطية العملية مع الكود طريق عن التنظيم يتداخل قد التنظيمي، الشكل

املحاسبة. دائرة يف املنظمون يقع بموجبها التي
الشفافية. يف الكود خالل من بالتنظيم يتعلق فيما اآلن حتى األسايس االنتقاد يتمثل
خربات يمتلكون ال ممن هؤالء إىل بالنسبة خاصة — الكود خالل من التنظيم يؤدي
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أساليب تُفَرض املبارش. غري التنظيم رشك يف بالوقوع املخاطرة إىل — تكنولوجية
أساليب إىل الجميع ينظر املقابل، يف محددة. بسياسات تتعلق ألسباب املختلفة السيطرة
العزم إضعاف إىل أرى، كما يؤدي، قد ما وهو طبيعية؛ أشياء باعتبارها هذه السيطرة

الديمقراطي.
ال ثقافة إىل ننتمي فنحن بنا؛ يتعلق فيما األقل عىل الكثري، عن سبق ما يفصح ال
اإللكرتوني. الفضاء يف سيتغري ما شيئًا أن إىل يشري ما يوجد وال بالسياسة، كثريًا تعبأ
يوجد ال املختَلطة! العوالم يف الديمقراطية من كثريًا املرء يجد أال إذن غريب هو «كم
يتألف وحسب. موجودة غري فهي وجودها؛ عىل أثر أي يوجد ال األمر. واقع يف لها أثر
القمعي الطغيان من معزولة لحظات من املختَلطة العوالم يف التقليدي الحوكمة نموذج
العوالم عن كسرتونوفا مالحظة حد عىل منترشة»،1 هائلة فوىض يف مكان كل يف املتشعب

اإللكرتونية.
سمات عىل وركَّزنا لربهة، الديمقراطية حول شكوكنا جانبًا ينا نحَّ إذا املقابل، يف
أعتقد أساسية، بصورة مهمة أنها عىل جميًعا نتفق التي اإللكرتوني والفضاء اإلنرتنت
الكود كان إذا وهي: أال بديهية؛ تبُد أدركناها ومتى معينة، نقطة جميًعا سندرك أننا
بعض يف األقل عىل األهمية، غاية يف املنظِّم الكود نوع يصبح التنظيم، بعملية يقوم

املهمة. السياقات
والكود املفتوح الكود وهما: أال الكود؛ من نوعني بني التفرقة «نوع» بلفظة أعني
وظائفه تعترب سواء) حد عىل وآالت (برمجيات كود املفتوح» «بالكود أعني املغلق.
«بالكود أعني الشفرات. بتكنولوجيا دراية عىل هم من إىل بالنسبة األقل عىل معروفة
ربما تماًما. معروفة غري وظائفه تعترب سواء) حد عىل وآالت (برمجيات كود املغلق»
أن للمرء يمكن لالختبار، كافية فرصة تواُفر ومع املغلق، الكود وظائف تخمني يمكن
ال ذاتها، حد يف املغلق الكود تكنولوجيا إىل بالنظر املقابل، يف ويعكسه. الكود هذا يفكك

كاملة. بصورة وظائفه معرفة إىل التوصل خاللها من يمكن منطقية طريقة توجد
الطريقة حول مهم جدل بوجود للكثريين و«مغلق» «مفتوح» كود التعبريان يوحي
عليه يطلق ما نظري) وجهة من األقل (عىل يشري الربمجيات. تطوير بها يجب التي
تسمية ذلك يف متبًعا عليه، أُطلق ما وهو املفتوح»، املصدر برمجيات «حركة الكثريون
للحرية أساسية قيم وجود إىل تشري التي الحرة»، الربمجيات «حركة ستلمان، ريتشارد
بهذا الخاصة، الربمجيات تعترب حرة. برمجيات صورة يف الربمجيات تطوير تتطلب
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الربمجيات وظائف بإخفاء ر املطوِّ يقوم حيث الحرة؛ الربمجيات مقابل هي املعنى،
للربمجيات. الفعيل التصميم عن تنبئ ال رقمية مكونات نرش طريق عن الخاصة

اإلشارة يجب الفصل. هذا من ييل فيما التفصيل من بمزيد النقطة هذه سأتناول
عما يختلف «املغلق» الكود مقابل يف «املفتوح» الكود حول أطرحه ما أن إىل املقابل يف هنا
حول النقاش يف تتخذه الذي الجانب كان أيٍّا الكود. ابتكار بطريقة يتعلق فيما أطرحه
السياقات يف األقل عىل عامة، بصورة الخاصة» الربمجيات مقابل يف الحرة «الربمجيات
قيًدا يمثِّل املفتوح الكود أن يف أوًال؛ معي تتفق أن يجب الحًقا، هنا سأحددها التي
يكون أن يجب بعينها، حاالت بعض يف األقل عىل الكود، أن وثانيًا؛ الدولة، سلطة عىل

«مفتوًحا».
أن يجب أننا فيهما أرى سياقني أتناول أن أوًال أريد النقاش، هذا أرضية لتمهيد
املساحة الفصل هذا من املتبقي الجزء يُفرد املستخدم. الكود نوع أهمية عىل نتفق

املوضوع. هذا حول للنقاش

م تتشمَّ بيانات وحدات (1)

خالل العلمي. الخيال من رضبًا وقتها يف كانت تكنولوجيا عن الثاني الفصل يف تحدثُت
ففي خيالية؛ أقل فيها الخيايل الجانب أصبح التكنولوجيا، هذه ظهور من سنوات خمس
كان اللحوم). (آكل َكرنيفور اسم عليه أطلقت مرشوع عن الحكومة أعلنت ،١٩٩٧ عام
الرسائل تلك وتجمع اإللكرتوني، الربيد حسابات يف تبحث تكنولوجيا عن عبارة َكرنيفور
يهدف الفيدرالية التحقيقات مكتب كان محددة. أسماء طريق عن أُرسلت أو ُكتبت التي
املعلومات جمع إىل قضائي، إذن عىل الحصول بعد التكنولوجيا، هذه استخدام وراء من

الجرائم. يف التحقيق أثناء
تطلبت َكرنيفور. تكنولوجيا تصميم نموذج يف تُمتدح كثرية أشياء هناك مبدئيٍّا،
التكنولوجيا هذه هدفت مراقبة. عملية إجراء عىل قاٍض موافقة عىل الحصول اإلجراءات
أي عىل رضر أي يقع لم فقط. التحقيق عمليات من املستهدفني عن بيانات جمع إىل
خصوصية اخرتاق إىل حاجة ثمة تكن ولم التكنولوجيا، هذه استخدام خالل من شخص

أحد.
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الكود.2 عىل عدمه من عنه اإلعالن تم ملا التكنولوجيا هذه تنفيذ يعتمد املقابل، يف
عن اإلعالن َكرنيفور تكنولوجيا تطوير رشكة مع الحكومة أبرمته الذي العقد يتضمن ال

الكود. برسية باالحتفاظ التطوير لرشكة الحكومة سمحت بل مصدرها،
برسية االحتفاظ يف التطوير رشكة رغبة وراء السبب إدراك اآلن بسهولة يمكن
إىل دعوتهم بتطويره قمت الذي الكود عىل لالطالع اآلخرين دعوة تشبه عموًما، الكود.
املنزل يصبح حتى بها تقوم أن تريد التي األشياء من الكثري يوجد الغداء. عىل منزلك
األمنية.3 املسألة بشأن قلقة العدل وزارة كانت ربما تحديًدا، الحالة هذه يف قبوًال. أكثر
التكنولوجيا مكونات استخدام كبرية درجة إىل التطوير رشكة أرادت ربما املقابل، يف
بعض التطوير رشكة تفقد ربما علنيٍّا؛ الكود صار إذا أخرى. تكنولوجية مشاريع يف
تتحمل أن التطوير رشكة إىل بالنسبة الفوائد هذه تعني الشفافية. هذه جراء املميزات
عما السؤال يصبح هنا من املصدر. كود عن الكشف عىل أرصت إذا أكرب تكلفة الحكومة

املصدر. كود عن الكشف جراء فائدة أي تجني الحكومة كانت إذا
ترويج محاولتها يف الحكومة أدركت ما رسيًعا املسألة. يف البديهية النقطة هي هذه
الحكومة كرَّست مكلفة. مسألة الكود رسية عىل اإلبقاء أن حقيقة َكرنيفور تكنولوجيا
تم ما ذ تنفِّ َكرنيفور تكنولوجيا بأن ادِّعائها حول الثقة بناء محاولة يف جهودها ُجلَّ
تثق أن يجب لذا الحكومة؛ إىل «أنتمي مقولة: أحد يصدق ال املقابل، يف عنه. اإلعالن
هذه أهمية من الرغم عىل التكنولوجيا، هذه نرش يف الحكومة جهود أُحبطت وهكذا بي.»

به. القيام تزعم بما بالفعل تقوم أنها صحَّ لو التكنولوجيا
الحكومة تحملتها التي التكلفة تقييم تحاول دراسة أي أقرأ لم علمي، حدود يف
تتسم ال بطريقة التكنولوجيا تطوير تكلفة مقابل يف َكرنيفور تكنولوجيا يف الشك بسبب
أي من نابعة الحكومة اسرتاتيجية أن اتضح إذا البالغة بالدهشة سأشعر بالرسية.4
تكلفة أقل مفتوح كود من بدًال مغلق كود تطوير أكان سواء لكن سليم. مايل منطق
يف األقل عىل — املستقل الحكومة التزام حول خالف هناك يكون أن يجب فال ال، أم
الحال بطبيعة هنا بالشفافية أعني ال بالشفافية. — العادية الجنائية التحقيقات سياق
أعني بل بهم، املشتبه أحد استهداف يريد عندما فيها يفكر أشياء عن املحقق يكشف أن
املواطنني خصوصية تخرتق أن شأنها من التي اإلجراءات عن الكشف يتم أن املقابل يف

العاديني.
ال التي النقطة تتمثل ذلك. تنفيذ املفتوح» «الكود سوى آخر كود أي يستطيع ال
مهمة، مسألة الحكومة أفعال شفافية تعترب بينما أنه يف هنا عليها التأكيد عن أكف
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أدعي ال الحال بطبيعة أيًضا. بالشفافية الحكومة تستخدمه الذي الكود يتمتع أن يجب
بوجود أعتقد لكني علنية، الحكومة تستخدمها التي الشفرات جميع تصبح أن هنا
أكثر بصورة — أي رسية؛ بصورة إطارها يف الحكومة تعمل أن يمكن محددة مجاالت
عىل للوظيفة الغلبة تكون نفسه، الكود وظيفة مع الشفافية تعارضت متى — تحديًدا
املشتبه أحد خاللها من يستطيع كثرية وسائل تتوافر ال املقابل، يف الشفافية. حساب
يكون أن يجب أخرى، مرة علنية. شفرتها ألن فقط َكرنيفور مراقبة تفادي جنائيٍّا بهم

التشفري. يف األصل هو نظري، وجهة من املفتوح، الكود

الة الفعَّ الَعد ماكينات (2)

تكنولوجيا إىل كثريًا السياسات صانعو يلتفت لم ،٢٠٠٠ عام من نوفمرب من السابع قبل
منهم) (وأنا للكثريين بالنسبة التصويت تكنولوجيا موضوع بدا التصويت. ماكينات
األصوات، عدِّ يف أرسع تكنولوجيات هناك كانت ربما الحال، بطبيعة تافًها. موضوًعا
تكن لم املقابل، يف التصويت. أخطاء فحص يف أفضل تكنولوجيات هناك كانت وربما
بالفكرة الصغرية التكنولوجية التفصيالت هذه مثل عىل يعتمد قد بال ذا شيئًا أن فكرة

تايمز. نيويورك لصحيفة األوىل الصفحة تتصدر أن يمكن التي
يشء. كل تحديًدا أكثر بصورة فلوريدا ت غريَّ يشء. كل ٢٠٠٠ عام انتخابات ت غريَّ
جدولة يف التقليدية امليكانيكية املاكينات كفاءة عدم بيان عن فلوريدا تجربة تسفر لم
يف التصويت بطاقات دس جراء املعلقة الورق قطع بقايا ،١ (الدليل الناخبني أصوات
تكنولوجيات استخدام يف العادية غري املساواة عدم عن أيًضا كشفت لكنها املاكينات)،
تُدس التي التصويت بطاقات من ٪٤ حوايل تُستبعد الوالية. من مختلفة أماكن يف مختلفة
تُحىص التي التصويت بطاقات من ٪١٫٤٣ مقابل يف التقليدية، التصويت ماكينات يف
لقرار الحاد نقده يف ستيفنز القايض قول حد عىل الضوئي، املسح ماكينات باستخدام
كان الدراسات، إحدى ووفق جور».5 ضد «بوش قضية يف العليا الدستورية املحكمة

ماكينة.6 كل يف فقط واحد صوت نتيجة بتغري كلها االنتخابات نتيجة تتغري أن يمكن
قليل عدد سعى فلوريدا، كارثة بعد .٢٠٠٤ عام انتخابات يف أسوأ األمور صارت
ماكينات أدت املقابل، يف الجديدة. اإللكرتونية التصويت ماكينات نرش إىل الرشكات من
الناخبني معظم يتمتع ال بينما طمأنتهم. مما أكثر الناخبني قلق إثارة إىل هذه التصويت
من النتيجة إعالن حيال الراحة بعدم يشعرون الجميع كان خاصة، تكنولوجية بمهارات
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يضغط ثم التصويت نقاط إحدى أمام الناخب يقف إلكرتونية. تصويت ماكينات خالل
عبارة تظهر ثم الناخب، صوت تلقي املاكينة تؤكد بصوته. لإلدالء األزرار من عدًدا
إنسان أي يتأكد أن يمكن كيف ذلك؟ من التأكد يمكن كيف لكن تسجيله، إىل تشري
يشك تجعله بصورة املؤامرة بنظرية يؤمنون ممن الناخب يكن لم لو وحتى ذلك؟ من
املركزي الخادم أن من التأكد إنسان أي يستطيع كيف املاكينات، بجميع التالعب يف
االقرتاع مراكز يف التصويت ماكينات تتصل عندما وذلك دقيقة، بصورة األصوات ل يسجِّ

دقيقة؟ بصورة األصوات تسجيل عدم يضمن ماذا الرئيس؟ بالخادم
التصويت يف الرائدة الرشكة يف الناخبني قلق عىل تطرًفا األكثر املثال يتجسد
باألرقام دايبولد رشكة تالعب اكتشاف تم ،٢٠٠٣ عام يف دايبولد. رشكة اإللكرتوني،
الرسائل أظهرت للتصويت. تكنولوجياتها عىل تجريها كانت التي لالختبارات املصاحبة
عن عملت وأنها ماكيناتها، يف بالعيوب الرشكة إدارة علم العامة إىل ترسيبها تم التي
بنرش قاموا الذي الطالب بمقاضاة الحًقا الرشكة (قامت الحقيقة هذه إخفاء عىل عمد
قضية يف الطالب لصالح الحكم جاء والنرش. التأليف حقوق مخالفة بتهمة الرسائل هذه

الرشكة). ضد أقاموها
عن الكشف رفضها الرشكة واصلت إرصاًرا. إال دايبولد رشكة الواقعة هذه تزد لم
يف الدخول أيًضا الرشكة رفضت ماكيناتها. تستخدمه كانت الذي بالكود يتعلق يشء أي
بوعد الرفض هذا إذن تربط عندما الشفافية. فيها يُشرتط كان سياقات يف مناقصات
إنسان أي لدى تتولَّد ،٢٠٠٤ عام يف بوش الرئيس لصالح أوهايو» «ضمان الرشكة رئيس
عمل طريقة عن الرشكة تكشف لن املاكينات. يف الرشكة تتحكم الشك. من هائلة عاصفة
الشعور للناس يحق أال االنتخابات. يف محددة نتيجة بتحقيق الرشكة تعد املاكينات. هذه

بالشك؟7
التصويت ماكينات تصميم طريقة معرفة يف البالغة الصعوبة مدى اآلن يتضح
يل زميًال أخربت عاًما، ٢١ بلوغي منذ الفطنة عدم لحظات أكثر من واحدة يف اإللكرتونية.
املتعلقة املوضوعات جميع إن حيث اإللكرتوني؛ التصويت حول مؤتمر إقامة بعدمرضورة
يف للغاية. بديهيٍّا يشء كل ليس للغاية». «بديهية تبدو اإللكرتونية التصويت بماكينات
اإللكرتونية التصويت ماكينات تبدو الصعوبة. شديدة موضوعات هذه األمر، واقع
إذا لكن مطبوعة، ورقة عنها يصدر ماكينة اآليل، الرصف ماكينة مثل للبعض، بالنسبة
يبيعوا أن الناخبني عىل سهًال فسيصبح مطبوعة، ورقة إصدار عىل يقترص األمر كان

210



املفتوح الكود حدود

ال وربما عدُّه، تم ا عمَّ املطبوعة الورقة هذه تعربِّ ال ربما ذلك، إىل باإلضافة أصواتهم.
األصوات. لجدولة مركزية جهة أي إىل نقله تم عما بالرضورة املطبوعة الورقة هذه تعربِّ
ت عربَّ أن بعد املاكينات. هذه لتصميم الطرق أفضل مسألة بديهية عدم تتضح هنا من
تصميم طرق أفضل هنا أناقش لن قبُل، من النقطة هذه عن اإلطالق عىل له قيمة ال بما

املاكينات. هذه
السياق هذا يف مستقلة مسألة فهناك النظم، أحد تصميم طريقة كانت كيفما لكن
التي اإلجراءات تكون أن يجب أخرى، مرة النظام. يشكِّل الذي الكود انفتاح مدى عن
الرقمي غري العالم يف اإلجراءات هذه كانت افة. شفَّ األصوات جدولة عملية خاللها من تتم
قيام ضمان فيجب املاكينات، تصميم طريقة كانت مهما الرقمي، العالم يف أما بديهية.
البسيطة الطرق إحدى تتمثل بها. قيامها عن اإلعالن يتم التي بالوظائف املاكينات
من الكود اعتماد اشرتاط األقل، عىل أو، مفتوًحا، املاكينات كود جعل يف بذلك للقيام
تحقيق ألن نظًرا األول؛ الحل عن األخري الحل كثريون سيفضل مستقلني. محققني ِقبل
حال، أي عىل مختلف. بيشء حديس يُنبئني الكود. تغيري فرص من سيزيد هنا الشفافية
وحتى بديهية، االعتماد اشرتاطات تعترب ال، أم كاملة بصورة مفتوًحا الكود أكان سواء
بصورة األقل عىل مفتوًحا، التكنولوجيا كود يكون أن يجب االعتماد بعملية القيام يتم

محدودة.

أوقات هناك بالعمومية. تتسم ال مسألة لكنها مشابهة، مسألة عىل املثاالن هذان يؤكد
ال أخرى. أوقات يف رضوريٍّا ذلك يكن لم إن حتى مفتوًحا، الكود فيها يكون أن يجب
أظن ال األغراض. أنواع مختلف لتحقيق املستخدمة الشفرات أنواع جميع عن أتحدث
النقدية. دفع طاوالت عند النقدية الخاصبحساب الكود عن تكشف أن يجب مارت وول
املقابل، يف الفورية. املحادثة خدمة كود عن تكشف أن يجب ياهوو أن أيًضا أعتقد ال
الكود ابتكار يف الشفافية تحقيق اشرتاط رضورة يف نفكر أن يجب جميًعا أننا أعتقد

محددة. سياقات يف األقل عىل املفتوح،
١٥ عىل يزيد ملا املمتد املهني تاريخه مدار عىل املوضوع هذا زيمرمان فيل درََّس
(خصوصية بي جي بي اسم عليه أطلق للشبكة برنامًجا وأصدر زيمرمان كتب عاًما.
خاصية عن فضًال التشفري، خالل من الخصوصية بي جي بي ر وفَّ للغاية). جيدة
املستخدمني ثقة يكتسب لن الربنامج هذا أن زيمرمان أدرك املستخدمني. من التحقق
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عدا (ما البداية من وهكذا للجميع. املصدر كود إتاحة طريق عن إال إليهم خدمات لتقديم
للجميع املصدر كود أُتيح الربنامج)8 آي إيه إن اسمها رشكة فيها امتلكت قصرية فرتة
لتوجد تكن لم ثقة فيه، الثقة بناء إىل الكود عن اإلعالن أدى منه. والتحقق عليه لالطالع
كان حيث املربمج؛ أهداف املفتوح الكود خدم الحالة، هذه يف املبارشة. األوامر خالل من
املفتوح. الكود نجح والتحقق. الخصوصية يدعم نظام يف الثقة بناء يف يتمثل غرضه

يف الثقة بناء من أكثر هو بما االدعاء يمكن كان إذا ما هو الصعب السؤال يظل
عىل املفتوح الكود يؤثر كيف الفصل: هذا من تبقى فيما املطروح السؤال هو هذا الكود.

للتنظيم؟ القابلية

الشبكة عىل الكود (3)

فيما تحديًدا أكثر أكون أن اآلن الوقت حان «الكود». عن أتحدث طويًال وقتًا قضيُت
أي ويف «مفتوًحا»؟ الكود هذا نعترب وكيف اإلنرتنت، سياق يف «الكود» بماهية يتعلق

مهمة؟ مسألة الكود انفتاح يصبح السياقات
مًعا عليها يُطلق الربوتوكوالت من مجموعة خالل من اإلنرتنت يتكون ذكرت، كما
الربوتوكوالت من كبري عدد عىل بي بي/آي يس تي مجموعة تشتمل بي. بي/آي يس تي
طبقات عن للتعبري القيايس النموذج يتمثل الشبكة. من مختلفة «طبقات» تغذي التي
عن النموذج هذا يعربِّ آي). إس (أو املفتوحة النظم اتصال نموذج يف الشبكات إحدى
تطبيقات بني البيانات انتقال عند تنفيذها يتم «وظيفة يمثل منها كلٌّ طبقات، سبع
بروتوكوالت مجموعة عن جيدة بصورة التعبري يتم ال املقابل، يف الشبكة. عرب» متجاوبة
بي/آي يس تي بروتوكوالت توصيفات معظم «تحدد النموذج. هذا يف بي بي/آي يس تي
كريج قول حد عىل الربوتوكول»، تصميم يف فقط وظيفية مستويات أربعة أو ثالثة بي
يس تي بروتوكوالت معمارية يف وظيفية طبقات أربع وصف األسهل من رأيي، ويف َهنت.
طبقة باسم: الطبقات هذه تسمية يمكن األعىل، إىل األسفل من باالنتقال بي.9 بي/آي

التطبيقات.10 وطبقة النقل، وطبقة الشبكة، وطبقة البيانات، وصالت
جدران يف مخبَّأة وهي اإلنرتنت، يف الرئيسة املواسري شبكة طبقات ثالث تمثِّل
املادية الطبقة أعىل القاع أقىص يف ل). تتعجَّ ال التالية. الطبقة يف الصنابري (تعمل الشبكة
حيث الربوتوكوالت؛ من للغاية قليل عدد يعمل — البيانات وصالت طبقة يف — لإلنرتنت
من أكرب عدد يوجد حرصية. بصورة املحلية الشبكات تفاعالت الربوتوكوالت هذه تتوىل
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بي آي بروتوكول يسود حيث — الشبكة طبقة — أعىل إىل التالية الطبقة يف الربوتوكوالت
وصالت وعرب املضيفني بني البيانات نقل الربوتوكول هذا يتوىل اإلنرتنت). (بروتوكوالت
— أعىل إىل التالية الطبقة يف البيانات. تتخذها التي املسارات بذلك محدًدا الشبكات،
وبروتوكول بي، يس تي بروتوكول وهما: أال مختلفان؛ بروتوكوالن يهيمن — النقل طبقة
(يتمثل شبكتني مضيفي بني البيانات تدفق تنظيم الربوتوكوالن هذان يتوىل بي. دي يو
بي دي يو بروتوكول ر يوفِّ ال حيث لالنتقال؛ ضمانات توفري يف الربوتوكولني بني الفارق

البيانات). النتقال ضمانة أي
التطبيق من البيانات تنتقل الطرود. خدمة من عجيب كنوع مًعا الربوتوكوالت تعمل
وتُلصق (افرتايض) صندوق يف النقل طبقة يف البيانات توضع النقل. طبقة إىل املستخدم
محددة. وعمليات الصندوق محتويات بني الشارة هذه تربط عليه. (افرتاضية) شارة
ذلك بعد الصندوق ينتقل بي.) دي يو بروتوكول أو بي يس تي بروتوكول بذلك (يقوم
شارة عليها أخرى لفافة داخل اللفافة بي آي بروتوكول يضع حيث الشبكة؛ طبقة إىل
إحاطة يتم قد واالستقبال. اإلرسال جهتي عنواني عىل الشارة هذه تحتوي بها. خاصة
الشبكة مواصفات عىل يعتمد ما وهو البيانات، وصالت طبقة يف أخرى بلفافة الصندوق

إيثرنت). شبكة املثال سبيل عىل كانت إذا ما (أي املحلية
صندوق إضافة يتم حيث عجيبة؛ تغليف لعبة بمنزلة إذن بأرسها العملية تعترب
العملية طبيعة عىل تحتوي صندوق كل عىل جديدة شارة وضع مع طبقة كل عند جديد
لفافة كل فتح يتم املعاكس. االتجاه يف العملية تجري اآلخر، الجانب عىل طبقة. كل يف
النهاية يف الكمبيوتر جهاز يسرتجع حتى — الروسية الدمية مثل — املناسبة الطبقة عند

األصلية. التطبيق بيانات اآلخر الطرف عىل
الطبقة هذه يف «تكثُر» اإلنرتنت. تطبيقات طبقة الثالث الطبقات هذه تعلو
شيوًعا، الشبكة تطبيقات بروتوكوالت أكثر الربوتوكوالت هذه تشمل الربوتوكوالت.11
بي تي إم إس وبروتوكول امللفات)، تبادل (بروتوكول بي تي إف بروتوكول مثل:
النص نقل (بروتوكول بي تي تي إتش وبروتوكول البسيط)، الربيد إرسال (بروتوكول
الخوادم أحد مع (جهازك) العميل تفاعل كيفية تنظم التي القواعد هي هذه الفائق).
والعكس للند)، الند خدمات (يف آخر كمبيوتر جهاز مع أو البيانات)، توجد (حيث

صحيح.12
يسمح بسيطة، بنائية وحدات عىل باالعتماد «اإلنرتنت». األربع الطبقات هذه تمثل
بقدر مدهًشا النظام يكون ال ربما خالله. من للغاية كثرية تفاعالت بإجراء النظام
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بقاء يف يتمثل الذي املبدأ نفس عىل يقوم لكنه — إيه إن الدي يف مثًال فكِّر — الطبيعة
التعقيد. شديدة مركبات مجموعها يف تُكوِّن بحيث بسيطة، له امُلكوِّنة العنارص

بي/آي يس تي بروتوكوالت تغيري إىل أشري فإني الكود، تنظيم عن أتحدث عندما
وبالفعل بالطبع. املبدأ، ناحية من تنظيمها إمكانية من الرغم (عىل هذه األساسية بي
إذا ثابتة. هذه الشبكة مكونات تعترب رأيي، يف تنظيمها).13 رضورة آخرون اقرتح
الحكومة تغيري ر تصوُّ من إذن، بدًال، اإلنرتنت. انهيار إىل ذلك فسيؤدي تغيريها، اشرتطت
الحكومة إضافة (١) كيفية يف طرحه يف أرغب الذي السؤال يتمثل األساسية، للربوتوكوالت
تنظيم (٢) أو التنظيم، بعملية للقيام األساسية التكنولوجيات إىل أخرى تكنولوجيات
غري مهمتان الطريقتني كلتا األساسية. بالربوتوكوالت تتصل التي للتطبيقات الحكومة
يف التطبيقات» «فضاء الكود هذا عىل سأطلق باإلنرتنت. االتصال كود عىل هنا أركِّز أنني
بي/آي يس تي بروتوكوالت ذ تنفِّ التي الشفرات جميع التطبيقات هذه تشمل اإلنرتنت.
التشفري، ونماذج التشغيل، وأنظمة اإلنرتنت، متصفحات مثل: التطبيقات، طبقة يف بي
السؤال يتمثل ذلك. إىل وما للند الند وخدمات اإللكرتوني، الربيد وأنظمة جافا، وتطبيق

للتنظيم. قابًال تجعله التي الكود هذا طبيعة يف الفصل هذا من تبقى فيما إذن

الشبكة عىل للكود قصري تاريخ (4)

أكثر الشبكة تكن لم البداية. يف الشبكة عىل بالطبع، قليلة، تطبيقات توجد كانت
ولد الربوتوكول. هذا تستخدم األصلية الربامج وكانت البيانات، لتبادل بروتوكول من
إرسال بروتوكول ولد فيما الشبكة،14 تاريخ من مبكر وقت يف امللفات تبادل بروتوكول
رسومي بروتوكول تطوير تم حتى طويل وقت يمر لم مبارشًة. بعده البسيط الربيد
أشهر ض تمخَّ ،١٩٩١ عام ويف برصية. صورة يف والنصوص امللفات لعرض (جوفر)
الفائق النص تمييز لغة وبروتوكول الفائق النص نقل بروتوكول — اإلنرتنت بروتوكوالت

العاملية. الشبكة والدة عن —
أحد احتكار لعدم ونظًرا التطبيقات. من كبريًا عدًدا بروتوكول كل أفرز
بروتوكوالت تطبيقات هناك كانت تطبيقه. احتكار أحد يستطيع ال للربوتوكوالت،
هناك كان اإللكرتوني. الربيد خوادم من كبري عدد وجود عن فضًال عديدة، ملفات نقل
هذه يف الربوتوكوالت هذه تميَّزت اإلنرتنت.15 ح تصفُّ تطبيقات من كبري عدد أيًضا
جهات من معايريها الربوتوكوالت هذه استقت حيث املعروفة؛ بمعايريها املبكرة املرحلة
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بعد، وفيما اإلنرتنت، هندسة عمل قوة مثل اإلنرتنت عىل الربوتوكوالت معايري تضع
يبتكرون املربمجون كان الربوتوكوالت، ألحد معايري وضع بمجرد الدولية. الشبكة رابطة

الستخدامه. الربامج
يف األقل عىل مفتوحة، الربوتوكوالت هذه تستخدم التي الربمجيات معظم كانت
االنفتاح هذا كان األوامر.16 كود إىل باإلضافة لها املصدر كود توفري يتم حيث البداية؛
تنفيذ كيفية عىل التعرف يستطيعون اآلخرون كان حيث بدايتها؛ يف الشبكة نمو يف سببًا

بعُد. فيما الربوتوكول تنفيذ كيفية ذلك من والتعلُّم برنامج،
يجعل الذي الكود يسمى أخرى، مرة ذلك. عىل مثال أفضل العاملية الشبكة تعترب
يمكن الفائق.17 النص تمييز لغة بها؛ تظهر التي الصورة يف تبدو اإلنرتنت صفحات
من بها يرتبط وماذا اإلنرتنت، صفحة شكل تحديد الفائق النص تمييز لغة خالل من

ذلك. إىل وما أخرى تطبيقات
برينرز تيم (سرين): النووية لألبحاث األوروبية املنظمة باحثا اقرتح ،١٩٩٠ عام يف
يف اللغة هذه وضعت الفائق.18 النص تمييز لغة من األصلية النسخة كايو وروبرت يل
ربط إمكانية تبني ما رسعان لكن بحثية، مؤسسة يف امللفات ربط عملية لتيسري البداية
لغة بروتوكول وكايو يل برينرز جعل اإلنرتنت. عىل كمبيوتر جهاز أي خالل من امللفات

للجميع. متاحنْيِ الفائق النص نقل وبروتوكول الفائق النص تمييز
فيما للغاية رسيع بمعدل ثم البداية، يف ببطء الربوتوكولني البعض استخدم وهكذا
صار أخرى. بصفحات وربطها اإلنرتنت عىل صفحات بناء يف املستخدمون بدأ بعُد.
الحوسبة. تاريخ يف نموٍّا الربمجة لغات أرسع أحد الفائق النص تمييز لغة بروتوكول

دوًما كانت الفائق النص تمييز لغة أن هو ذلك وراء املهمة األسباب أحد كان ملاذا؟
املستخدمون يستطيع حاليٍّا، املتوافرة اإلنرتنت ح تصفُّ تطبيقات معظم يف «مفتوحة». لغة
حيث مفتوًحا؛ املصدر يظل عملها. طريقة ومعرفة إنرتنت صفحة «مصدر» عن الكشف
حقوق قانون يحمي ربما يشاءون. كما وتحسينه ونسخه تنزيله املستخدمون يستطيع
هذا حماية تعد ال األمر واقع يف لكن الصفحات، إلحدى املصدر كود والنرش التأليف
لسهولة نظًرا للغاية؛ منترشة الفائق النص تمييز لغة صارت بها. يُعتدُّ حماية القانون
لغة ملف عىل االطالع وقت أي يف مستخدم أي باستطاعة كان أساسية. بصورة نسخها

له. مؤلفه كتابة طريقة وتعلُّم الفائق، النص تمييز
املجاني الكود ووجود امللكية، عقود أو حقوق غياب عن الناتج — االنفتاح عن تولَّد
هذا لفت حاليٍّا. نعرفه الذي اإلنرتنت والدة عن ض تمخَّ الذي الهائل النمو — واإلتاحة
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األموال لجني أكيدة فرصة التجارية الرشكات رأت التجارية. الرشكات نظر الهائل النمو
اإلنرتنت. عىل املحموم النشاط هذا ضوء يف

بداية من الرغم عىل مختلًفا.19 الربمجيات البتكار التجاري النموذج كان تاريخيٍّا،
ابتكار رشكات أن يَبُد لم املفتوح، الكود حركة استمرار مع الربمجيات ابتكار تاريخ
الكثريون عليه يطلق (ما «حرة» برمجيات إنتاج إىل سبيلها يف التجارية الربمجيات
تنتقل كانت برمجيات مغلقة، برمجيات التجارية الرشكات ابتكرت املفتوح»). «املصدر
أي ضد لها املنظم والكود القانون بقوة محمية وكانت مصدرها، عن الكشف دون

تعديل.
يميزها التي الفرتة وهي — العرشين القرن تسعينيات من الثاني النصف بحلول
يف متجاوبًا نظاًما كان الذي ،٩٥ ويندوز تشغيل نظام مايكروسوفت رشكة ابتكار
يف التجارية الرشكات بدأت — الوقت ذلك يف أخرى نظم من أكثر اإلنرتنت مع تطبيقاته
حيث باإلنرتنت؛ متزايدة بصورة يرتبط الكود هذا كان التطبيقات». «فضاء كود ابتكار

مغلًقا. األحوال معظم يف الكود ظل املقابل، يف اإلنرتنت. «عىل» كوًدا الوقت مع صار
تتسوَّد «مفتوحة» تكنولوجيات بدأت الجديد. القرن بداية مع التغريُّ يف ذلك بدأ
الربوتوكوالت كانت الكمبيوتر. أجهزة بني البيانات نقل خدمات سياق يف خاصة املشهد،
كان املثال، سبيل عىل للتنظيم. خاضعة غري التكنولوجيات هذه عليها تعتمد التي
الكمبيوتر أجهزة بني امللفات نقل لخدمات جروكسرت رشكة استخدمته الذي الربوتوكول
حاولت استخدامه. مستخدم أي يستطيع مفتوًحا بروتوكوًال اإلنرتنت عىل املحتوى لتبادل
قرار صدور حتى األقل عىل جروكسرت، بروتوكول استخدام عديدة تجارية رشكات
(بحل جروكسرت» ضد املحدودة ستوديوز إم جي «إم قضية يف العليا الدستورية املحكمة
عن التجارية الكيانات جميع استغناء إىل القرار هذا أدى إذا حتى املقابل، يف الرشكة).
استخدمته الذي للربوتوكول تجارية غري تطبيقات هناك فسيظل كاست، سرتيم شبكة

الرشكة.
وتطبيقات اإلنرتنت ح تصفُّ برامج يف واملغلق املفتوح الكود بني نفسه املزيج يتواَفر
موزيال، لتكنولوجيا شعبية التطبيقات أكثر هو فايرفوكس ح متصفِّ يعترب التدوين.
فايرفوكس متصفح يتنافس نتسكيب. متصفح تحرِّك كانت التي التكنولوجيا وهي
التجارية التصفح برامج من وعدد إكسبلورر إنرتنت مايكروسوفت رشكة متصفح مع
املصدر مفتوحة التدوين تطبيقات أحد وهو برس— ورد تطبيق يتنافس باملثل، األخرى.

األخرى. التجارية التدوين تطبيقات من عدد مع —
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دوافع من جزء يرجع طويل. تاريخ إىل املفتوح الكود يف األخري النمو يستند
ريتشارد يمثل القيم. إىل تستند أسباب أو أيديولوجية أسباب إىل املفتوح الكود استخدام
الربمجيات مؤسسة ستُلمان أنشأ ،١٩٨٤ عام يف السياق. هذا يف ُمْلهًما نموذًجا ستُلمان
برنامج يف السابق الزميل — ستُلمان كرَّس الحرة. الربمجيات نمو دفع بهدف الحرة
العرشين السنوات — للقضية نفسه تكريس أجل من وظيفته عن تخىلَّ الذي آرثر ماك
إن جي مرشوع خالل من ستُلمان عمل بدأ الحرة. الربمجيات لنرش حياته من األخرية
جي مرشوع حاز ،١٩٩١ عام بحلول حر. تشغيل نظام تطوير إىل يهدف كان الذي يو
تمكَّن التشغيل. نظام نواة عدا فيما حر تشغيل نظام لتطوير إليه يحتاج ما كل يو إن
لينوس قام العام، ذلك يف النواة. إنجاز من بعُد فيما هلسنكي جامعة يف الطالب أحد
الجميع تورفالدس دعا حيث اإلنرتنت؛ عىل الجديد النظام نواة كود بنرش تورفالدس

واختباره. بدورهم لنرشه
األول النصف خالل — وتدريجيٍّا الجديدة، النواة واختبار نرش يف املستخدمون بدأ
اسم عليه أُطلق تشغيل، نظام ببناء املستخدمون قام — العرشين القرن تسعينيات من
تورفالدس. ونواة يو إن جي مرشوع مكونات بني ذلك يف مزاوجني يو/لينُكس، إن جي
خطريًا منافًسا سيصبح يو/لينُكس إن جي نظام أن للجميع بدا ،١٩٩٨ عام بحلول
أنه ١٩٩٥ عام يف مايكروسوفت تصوَّرت ربما مايكروسوفت. رشكة تشغيل لنظام
نظام بخالف السوق يف خوادم تشغيل نظام أي هناك يكون لن ٢٠٠٠ عام بحلول
مثَّل نظام يو/لينُكس، إن جي نظام هناك كان ،٢٠٠٠ عام بحلول لكن تي، إن ويندوز
لينُكس خوادم تواصل ،٢٠٠٧ عام يف حاليٍّا، الخوادم. سوق يف ملايكروسوفت تهديًدا

مايكروسوفت. أنظمة حساب عىل السوقية حصتها زيادة
غري نظام ألنه أوًال: جوانب؛ عدة من مذهًال نظاًما يو/لينُكس إن جي نظام يعترب
لينوس رفض العملية. الناحية من الفعالية غاية يف نظام لكنه النظرية، الناحية من كامل
بدًال وقام التشغيل،20 لنظم األمثل التصميم حول الكمبيوتر علوم تمليه ما تورفالدس
،(٣٨٦ (إنتل فقط واحد بيانات معالج عىل للعمل م مصمَّ تشغيل نظام ببناء ذلك من
يو/لينُكس، إن جي نظام تحوَّل التشغيل. منصات من عدد مع تجاوبه عدم عن فضًال
شديد تشغيل نظام إىل استخدامه، عن تولَّد الذي والحماس املبتكر تطويره خالل من
ال فيما يو/لينُكس إن جي نظام استخدام تم الكتاب، هذا كتابة وقت وحتى الفعالية.
إىل األصلية، للبيانات إنتل معالجات من مختلفة، حاسوبية منصة عرشة ثماني عن يقل
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أجهزة إىل َصن، لرشكة يس آر إيه بي إس رشائح إىل أبل، لرشكة يس بي باور رشيحة
نظام املبدعون القراصنة استخدم إم.21 آر إيه معالجات تستخدم التي املحمول الهاتف
عىل القديمة. أتاري وأنظمة أبل رشكة من بود آي أجهزة الخرتاق يو/لينُكس إن جي
نظام صار واحدة، برمجة لغة يفهم بحيث يو/لينُكس إن جي نظام تصميم من الرغم

الحرة. التشغيل ألنظمة الشائعة اللغة هو يو/لينُكس إن جي
غطاء بفتح أي — الرئيسة شفرته عن باإلعالن التشغيل نظام مطوري التزام يعترب
االلتزام هذا ليس مفتوًحا. نظاًما تشغيل نظام أي يجعل ما هو — السيارة محرك
خالل من للجميع الربمجيات إتاحة رشط بتضمني ستُلمان قام حيث األمنيات؛ باب من
عىل أُطلق مستقبًال. الحرة الربمجيات معظم الستخدام الحاكمة الرشوط تحدد رخصة
أي مصدر عن اإلعالن تشرتط رخصة وهي العامة، يو إن جي رخصة اسم الرخصة هذه
الرخصة. هذه خالل من يو/لينُكس) إن جي نظام مع الحال هو (مثلما يرخص كود
إن جي نظام بتطوير العالم حول املبدعني القراصنة من استثنائية مجموعة قامت

لتطويره. للجميع متاًحا كان الكود ألن فقط يو/لينُكس؛
أي يستطيع املشاع.22 عىل يو/لينُكس إن جي نظام كود يوجد أخرى، بعبارة
عليه الحصول مستخدم أي يستطيع يشاء. كيفما واستخدامه عليه الحصول مستخدم
نتائجه تُنرش بحثي برنامج مثل يو/لينُكس إن جي نظام كود يعترب عمله. طريقة وفهم
إىل الحاجة دون — فرد أي يستطيع علني. يشء كل اآلخرون. عليها يطَّلع حتى دوًما

املرشوع. إىل االنضمام — أحد من ترصيح عىل الحصول
،١٩٩٢ عام يف أحد. تخيَّل مما أكثر باهًرا نجاًحا يو/لينُكس إن جي نظام نجح
من متطوعني طريق عن حر تشغيل نظام بناء إمكانية الناس معظم يتصور يكن لم
يصري أن باإلمكان كان إذا املقابل، يف ذلك. يف يشك أحد ال ،٢٠٠٢ عام يف العالم. حول
بعض تشري أخرى. مرة مستحيًال املمكن يصري أن يمنع ما يوجد ال ممكنًا، املستحيل

التهديد. هذا مثل وقوع احتمال إىل الحوسبة تكنولوجيا يف االتجاهات
الخادم (صفحات بيدجز رسفر آكتيف كود بها يعمل التي الطريقة ذلك عىل مثال
اإلنرتنت عىل النشطة الخادم صفحات من صفحة تزور عندما الشبكة. عىل النشطة)
برنامج أو مثًال، بيانات قاعدة عىل االطالع من يُمكِّنك نص برنامج بتشغيل الخادم يقوم
شائعة وسيلة النشطة الخادم صفحات تعترب عليها. اإلطالع يف ترغب بيانات إلظهار
عىل تواجدك وقت طوال استخدامها يمكنك حيث محددة؛ برامج وظائف فعالية لزيادة

اإلنرتنت.
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الناحية من النشطة الخادم صفحات يحرِّك الذي الكود يعترب ال املقابل، يف
جي رخصة خالل من ص وُرخِّ كود ابتُكر لو حتى وهكذا للجميع. «متاًحا» التكنولوجية
كلما وبالتايل للجميع. الكود إلتاحة الرخصة رشوط يف التزام أي يوجد ال العامة، يو إن
فأكثر، أكثر الشبكة عىل للحياة التحتية البنية يف تتحكَّم النشطة الخادم صفحات صارت

الحرة. الرخصة بموجب حرة تصري التي التطبيقات عدد تقلص
هذه أطلقت املفتوح. الكود بيئة عىل آخر خطًرا الثقة» محل «الحوسبة تمثِّل
الخاصية وتتمثل الشبكية، البيئة يف األمنية والتهديدات للفريوسات كحلٍّ الحوسبة
تسجيل يتم ال التي الربامج تحجب منصة أنها يف الثقة» محل «الحوسبة يف الرئيسة
الكمبيوتر، جهاز عىل برنامج تشغيل أردت إذا املثال، سبيل عىل منها. التحقق أو شفراتها
يتعرَّف التي الجهات إحدى خالل من الربنامج اعتماد من أوًال الكمبيوتر فسيتحقق
التي األمنية واملعايري … والربمجيات األجهزة «تضمني عن فضًال التشغيل، نظام عليها
الربنامج. يعمل فلن النحو هذا عىل األمر يتم لم إذا أنفسهم.»23 املحتوى مقدمو يعتمدها
يف مشكلة توجد فلن ضئيلة، الربامج أحد اعتماد تكلفة كانت إذا املبدأ، ناحية من
القيد هذا يمتد أن هو املستخدمون يخشاه ما أخىش املقابل، يف القيد. هذا إىل االستناد
عىل تعرف أن مسئولٍة اعتماٍد جهُة تستطيع ال املفتوح. الكود تطبيقات يحجب بحيث
اعتماد عىل تحرص لن االعتماد جهات أن يعني ما وهو الربنامج، به يقوم ما الدقة وجه

املفتوح. الكود تطبيقات ضد التمييز إىل بدوره سيؤدي ما وهو بها، تثق ال برامج

املفتوح الكود تنظيم (5)

برمجيات تطبيقات أو حرة برمجيات أكانت سواء — املفتوح الكود تطبيقات تشرتك
يوجد ال لآلخرين. التطبيق لنسخ الرضورية املعرفة إتاحة خاصية يف — مفتوح مصدر
الكود تطبيقات مطوري جانب من التكنولوجيا، أو القانون خالل من سواء جهد، أي
مرشوع أي نسخ عىل القدرة أن ذلك من واألهم حرصية. التطوير عملية لجعل املفتوح

الدوام. عىل محفوظة تكون فعالية صوره أكثر عىل يكون بحيث توجيهه إعادة أو
للتنظيم؟ الكود قابلية عىل الحقيقة هذه تؤثِّر كيف

أعد للتنظيم. الحكومة تستخدمها شفرات عىل أمثلة قدمت الخامس، الفصل يف
التنظيمي؟ الشكل هذا مثل يعمل كيف األمثلة، هذه يف مجدًدا التفكري
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تصميم بطريقة يتعلق بيشء الهواتف رشكات الحكومة تأمر املثالني. هذين خذ
يجب التي الرشائح بنوع التليفزيون أجهزة ُمصنِّعي الحكومة تأمر كما شبكاتها،

التنظيمية؟ األشكال هذه تنجح ملاذا األجهزة. مكونات من كجزء استخدامها
الحكومة قدرة بسبب للتنظيم قابًال الكود يصبح الحالتني. كلتا يف بديهية اإلجابة
غري فمن بيشء، الهواتف رشكات الحكومة أمرت إذا الشفرات. كاتبي عىل السيطرة عىل
والعقوبات عقوبات، توقيع إىل االعرتاض يؤدي ذلك. عىل الرشكات تعرتض أن املحتمل
بأعمالها. القيام تقليصتكلفة الهواتف رشكات تريد األخرى، الرشكات جميع مثل مكلفة،
االلتزام عدم تكلفة الدولة ستضع ال)، فعَّ (أي بالعقالنية يتسم الدولة تنظيم كان إذا
التنظيم عملية من املستهدف كان إذا أخرى. فائدة أي من أعىل تكون بحيث بأوامرها
قانون مثال يعترب املرجو. أثره التنظيم فسيحقق الدولة، سيطرة تحت يقع عاقًال العبًا
مثاًال الهواتف شبكات معمار تنظيم يف القانون إنفاذ يف االتصاالت رشكات مساعدة

الخامس). الفصل (انظر ذلك عىل واضًحا
القابلية اتجاه يف جيدة بداية إذن، للتغيري، القابل وغري املتحرك غري الهدف يُمثِّل
فكِّر املغلق. الكود هو للتنظيم القابل الكود العبارة: لهذه مقابلة عبارة هناك للتنظيم.
برمجيات لتغيري الهواتف رشكات الحكومة تدفع عندما الهواتف. شبكات يف أخرى مرة
يلتقط حيث ال؛ أو التغيري هذا قبول بشأن خياًرا املستخدمون يمتلك ال شبكاتها،
لهم. الهاتف رشكة خصصتها التي الهاتف رنني نغمة ويسمعون السماعة املستخدمون
األمر ينطبق مختلفة. شبكة لبناء الهواتف رشكات كود باخرتاق يقوم أحًدا أعرف ال
تليفزيوناتهم بتدمري سيخاطرون كثريين أناًسا هناك أن أظن ال يف». «الرشيحة عىل نفسه
تكنولوجيا لبناء الرشيحة حرق بإعادة سيقوم أحد ال أن أعتقد كما الرشيحة، لنزع

مختلفة. محتوى تصفية
من املستَهدف الطرف يلتزم عندما ألنه الحالتني؛ كلتا يف الحكومي التنظيم ينجح

الواقع. باألمر القبول سوى العمالء أمام يكون ال به التنظيم عملية
يرويها قصة يف الفرق هذا من جانب إدراك يمكن املفتوح. الكود حالة تختلف

والفرنسيني.24 نتسكيب عن هارتر، بيرت نتسكيب لرشكة السابق القانوني املستشار
لتيسري الثالثة) النسخة إل إس (إس بروتوكوًال نتسكيب أصدرت ،١٩٩٦ عام يف
السماح يف الربوتوكول هذا وظيفة جوهر يتمثل الشبكة. عىل اإللكرتونية التجارة عمليات
ذلك يسعد لم الخوادم. وأحد للشبكة تصفح تطبيق بني آمنة تبادلية عمليات بإجراء
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طلب لذا الربوتوكول؛ خالل من تتم التي املعامالت إىل النفاذ أرادوا حيث الفرنسيني؛
املعامالت عىل التلصص من لتمكينهم الربوتوكول كود تغيري نتسكيب من الفرنسيون

الجارية.
عىل إحداها يتمثل الربوتوكول، كود تغيري عىل نتسكيب قدرة عىل كثرية قيود هناك
لوهلة َهْب املقابل، يف عام. معيار صورة يف للجميع الربوتوكول نتسكيب إتاحة يف األقل
بروتوكول كود صياغة معايري عىل تسيطر نتسكيب أن َهْب ذلك. تفعل لم نتسكيب أن
من الفرنسيني تُمكِّن بحيث الكود تغيري النظرية الناحية من تستطيع حيث إل؛ إس إس

الفرنيس؟ بالطلب نتسكيب التزام ذلك يعني هل التلصص.
تغيري طريق عن الفرنيس بالطلب االلتزام نتسكيب تستطيع الفنية، الناحية من ال.
حكومة أي يُمكِّن جديد نموذج وضع ثم كومينيكيتور، نتسكيب اإلنرتنت متصفح كود
تطبيق هو موزيال) مرشوع عامة، بصورة (أو نتسكيب ألن نظًرا املقابل؛ يف اخرتاقه. من
إس إس نموذج محل يحل منافس نموذج بناء مستخدم أي يستطيع املصدر، مفتوح
األخرى. النماذج بدوره النموذج هذا ينافس الفرنسية. الحكومة جانب من املخرتق إل
املستخدمون يرغب وال املستخدمون. اختاره الذي النموذج هو الرابح النموذج سيكون

باخرتاقها. للحكومات تسمح نماذج يف عادًة
بقدر الحكومة سلطة تُقيَّد عميقة. تداعياتها لكن بسيطة، هنا النقاش محل النقطة
د، تتوعَّ أن الحكومات وتستطيع تطلب، أن الحكومات تستطيع مفتوًحا. الكود يكون ما
بقاء يف تثق أن الحكومة تستطيع ال متحرًكا؛ التنظيم عملية هدف يصبح عندما لكن

تريد. حيث الهدف
من الكثري الناس يقرأ أن تريد أنك وَهْب سوفييتي، دعائي مسئول أنك َهْب
يجب السوفييتي االتحاد يف منشور كتاب كل إن للناس تقول ستالني. بابا عن املعلومات
يقرأ ما عىل الكتب هذه مثل تؤثر أن يمكن كيف ستالني. عن يتحدث فصًال يتضمن أن

الناس؟
بل مصدرها، عن تكشف فهي شيئًا؛ الكتب تخفي ال مفتوحة. أكواًدا الكتب تعترب
يريد التي الفصول يقرأ أن الكتاب عن آخذ أو قارئ أي يستطيع مصدر! نفسها هي
أال يختار أن تأكيد بكل القارئ يستطيع اإللكرتونيات، عن الكتاب كان إذا فقط. قراءتها
هذا يف القارئ سلطة لتغيري الكثري فعل الحكومة تملك ال بستالني. الخاص الفصل يقرأ

السياق.
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ما بقدر فقط قواعد الحكومة قواعد تعترب املفتوح. الكود نفسها الفكرة تحرر
املعايري وضع توجيه الحكومة تستطيع ربما القيود. هذه متبنو يريدها قيوًدا تفرض
تقيِّد معايري فرض تأكيد بكل تستطيع ال لكنها األيمن»)، الجانب عىل «ُقْد تعليمات (مثل
إذن، العام، الحاكم النظام هذا يعترب املستخدمون. يريدها ال بطرق املستخدمني سلوك
املفتوحة؛ السيطرة إىل املفتوح الكود يشري التنظيمية. الحكومة لسلطة قوية مساءلة أداة

املستخدم.25 يدركها سيطرة توجد حيث
تغيري املغلق الكود يف املستخدمون يستطيع ال مختلفة. بصورة املغلق الكود يعمل
فائقو واملربمجون القراصنة يستطيع ربما الكود. خالل من تأتي التي السيطرة عنارص
يف رضورية أجزاء أي معرفة املستخدمني معظم يستطيع ال لكن بذلك، يقوموا أن املهارة
اكتشاف املستخدمون يستطيع لن دقة، أكثر أخرى بصورة رضوري. غري وأيها الكود،
عالمة حامًال يأتي ال املصدر كود ألن نظًرا الرضورية؛ غري واألجزاء الرضورية األجزاء
يوجد ال حيث الدعائي؛ املسئول اسرتاتيجيات أفضل املغلق الكود يعترب ذلك. إىل تشري
ُمدركة وغري متغلغلة سيطرة توجد بل تجاهله، املستخدمون يستطيع مستقل فصل

الدعائي. املسئول أراد كيفما االستخدام ه توجِّ
بعض يستطيع بينما فضفاض. نحو عىل «املستخدم» فكرة استخدمت اآلن حتى
عمله، طريقة تعجبهم لم إذا به الخاص الكود تغيري فايرفوكس متصفح «مستخدمي»
طريقة تغيري يسُهل ملعظمنا، بالنسبة ذلك. املستخدمني من العظمى الغالبية يستطيع ال

يو/لينُكس. إن جي نظام عمل طريقة تغيري عن وورد مايكروسوفت برنامج عمل
الذين املطورين من مجتمًعا — قانونية بصورة — هناك أن هو هنا الفارق لكن
من مجتمٌع — قانونية بصورة يوجد ال أو — يوجد ال لكن املفتوح، الكود من يغريون
ثقافة تعترب مالكه. من ترصيح عىل هؤالء حصل إذا إال املغلق، الكود يغريون املطورين
دون املفتوح. الكود عالم يف االستقالل مناخ تخلق التي الرئيسة اآللية هي هذه املطورين
املغلق الكود مقابل يف املفتوح الكود قابلية بني ضئيل فرق هناك سيكون الثقافة، هذه

للتنظيم.
للتنظيم. الكود قابلية عىل القيود من مختلًفا نوًعا بدوره الفارق هذا يتضمن
التي القواعد عن االنحراف أنماط ببعض املطورين مجتمعات تسمح أن املحتمل من
الشكل هذا املطورون يقاوم أن املحتمل من املثال، سبيل عىل الحكومات. تفرضها
يف املالية. السالمة نظم باخرتاق السماح إىل يهدف الذي الفرنسية للحكومة التنظيمي
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أو الفريوسات ضد الحماية برامج عمل املطورون يعرقل أن املحتمل غري من املقابل،
املزعج. اإللكرتوني الربيد رسائل تصفية تطبيقات

يُفيضذلك؟ أين إىل (6)

ال الشبكة إن يقولون الذين هؤالء عىل إجابتي يف بسيًطا. مساًرا اآلن حتى حديثي اتخذ
قابلة املعماريات بعض بها. الخاص املعمار عىل يعتمد ذلك أن إىل ذهبت تنظيمها، يمكن
اتخاذ يف دوًرا الحكومة لعب إمكانية مناقشة إىل انتقلت ثم كذلك. ليس وبعضها للتنظيم
الحكومة تستطيع ال. أم للتنظيم قابًال املعمار جعل الرضوري من كان إذا بما قرار
للتنظيم قابل معمار إىل للتنظيم قابل غري معمار من املعمار لتحويل خطوات اتخاذ
(من مبارشة وبصورة للتتبع)، قابلية أكثر السلوك جعل خالل (من مبارشة غري بصورة

الحكومة). تريدها التي السيطرة لتنفيذ مبارشة الكود استخدام خالل
أهميته تزداد قيد يف للتنظيم القابلية من السلسلة هذه يف النهائية الخطوة تتمثل
هذا إطار يف السلوك تجعل أن يف — الكود تنظيم يف الحكومة سلطة تعتمد تحديًدا. اآلن
للتنظيم قابلية أقل املفتوح الكود يعترب الكود. طبيعة عىل جزئيٍّا — للتنظيم قابًال الكود

التنظيم. يف الحكومة سلطة تتقلص مفتوًحا الكود يكون ما وبقدر املغلق. الكود من
تبادل والنرش؛ التأليف حقوق مجال يف بروًزا األكثر الخالف املثال سبيل عىل خذ
سرتيم مثل امللفات تبادل شبكات تعترب ذكرت، كما الكمبيوتر. أجهزة خالل من امللفات
الربوتوكوالت هذه جميع بتشغيلها. امللفات تبادل تطبيقاُت تقوم بروتوكوالٍت كاست
التطبيقات هذه بناء تكنولوجيا ألن ونظًرا عليها. يبني أن مستخدم أي يستطيع مفتوحة
عدمها من التطبيقات هذه بناء يف محددة رشكة مساهمة تؤثر ال واسعة، بصورة متاحة
ذلك. عىل يؤثر ما هو الطلب لكن ال، أو ذلك بعد بنائها يف املشاركة ممكنًا كان إذا ما عىل
تدعم التي الرشكات جميع التخلصمن يف التسجيالت ُصنَّاع نجاح لربهة إذن تخيَّل
امللفات تبادل تطبيقات إقصاء يف الصناعة تنجح لن امللفات. تبادل تطبيقات ابتكار
التجاريني غري للمطورين يسمح املفتوح الكود أن إىل ذلك يرجع السوق. عن تماًما
التجارية. التحتية البنية إىل الحاجة دون امللفات، تبادل لتطبيقات التحتية البنية برتسيخ
املطلقة، ال النسبية، القابلية هنا أناقش فأنا مطلًقا؛ ادعاءً ليس هذا أن الواضح من
فسيؤدي قاسية، بعقوبات الحكومة لوحت إذا املفتوح، الكود توافر ظل يف فحتى للتنظيم.
ستمنح املفتوح، الكود توافر ظل يف وحتى الحكومة. بأوامر االلتزام من يشء إىل ذلك

223



اإللكرتوني للفضاء املنظِّم الكود

املوضوعة، للمعايري مطابًقا كوًدا بصفته اعتُمد بكود ترتبط التي الهوية، تحقيق أساليب
إذا أي املفتوح؛ الكود عىل األول الجزء يف الحديث ينطبق وهكذا هائلة. سلطة الحكومة
يف نفسها النتيجة تتحقق للتنظيم. القابلية فستزداد باالعتمادات، زاخًرا العالم صار
بقائه من بدًال ثابتة صورة يف به االحتفاظ يمكن كود إىل فأكثر أكثر الكود تحول حال
املمكن من فسيصبح مفتوًحا، الكود كان لو حتى إذن ثابتة؛ غري برمجيات صورة يف

تغيريه.26 عدم
ال مهمة. الهوامش تصبح اإللكرتوني، للفضاء معمار بتصميم القيام عند املقابل، يف
عىل الحصول سهولة أو االستقالل، أو التعبري، حرية قيم يف بعينه فضاء أي قيم تتمثل
هذه تعترب املحدودة. السيطرة قيم أيًضا تشمل بل فحسب، الخصوصية أو املعلومات،
جون قول حد عىل الشبكة، معمارية يف برمجتها تمت الكود يف محدٍد َعَواٍر قيَم القيم
بصورة الشبكة عىل السيطرة يف الحكومة سلطة من يحد الكود يف َعَوار بارلو؛ باري

تماًما. السلطة تلك تقييد من الَعوار هذا يتمكن لم لو حتى كاملة،
الحكومية، السيطرة أشكال جميع يُقيِّد كود بناء يف للبعض بالنسبة الهدف يتمثل
التي القيود وأؤيد الحكومة، سلطة تقييد برضورة بالتأكيد أُوِمن هديف. ليس هذا لكن
كما كاملة. بصورة الحكومة سلطة تقييد إىل أهدف ال لكنني املفتوح، الكود يفرضها
الحكومي. التدخل خالل من إال القيم بعض تتحقق ال التايل، الجزء يبني وكما توٍّا، ذكرت
الدور هذا نفهم أن يجب تريد. مثلما كبريًا دوًرا يكن لم لو حتى دوًرا الحكومة تلعب

الشبكة. سياق يف قيمنا ترسيخ كيفية فهم عن فضًال
الحًقا، أكثر بتفصيل أشري وكما القيود. أشكال أحد طبيعة السياق هذا يف يتضح
كاملة، بصورة التنظيم يف الحكومة سلطة تقييد من املفتوح الكود يتمكن لم لو حتى
املفتوح الكود يقلل الهامش، عىل السلطة. هذه من يُغريِّ املفتوح الكود أن يف شك ال
املفتوح الكود يقوم للكود. الخفية الفضاءات يف التنظيم مواراة عن الناتجة العوائد من
الكود يشرتط الشبكة. بتنظيم يختص املعلومات تداول لحرية قانونًا تشبه بوظيفة
ثم ومن علنية، الترشيعات إصدار عملية تكون أن — العادي القانون مثل — املفتوح
سوروس جورج أن املفرتض من بمعنًى املفتوح، الكود يعترب شفافة. العملية هذه تصبح

مفتوح. ملجتمع أساًسا يدركه،
سلطة لتقييد — رضورية أنها البعض يرى — مهمة وسيلة يعترب هذا حتى
بيان إىل عامة، بصورة ال أم للشفافية مناًرصا أكنت سواء اآلن، حتى أهدف الحكومة.
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طبيعة من يغري املفتوح والكود الكود. طبيعة عىل للتنظيم القابلية تعتمد الصالت.
الحكومة سلطة تقييد خالل من ال للتنظيم، الحكومة سلطة عىل قيًدا يعد وهذا التنظيم.

السلطة. هذه تغيري خالل من ولكن بالرضورة، تماًما للتنظيم
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الثالث الجزء

اللبسالكامن مواطن

السلوك تنظيم قابلية ت تغريَّ سواء التنظيم، عىل اآلن حتى الكتاب هذا يف الطرح ركَّز
يف السلوك بها يُنظَّم التي املميزة الطريقة أو زيادة)، يف (وهو اإللكرتوني الفضاء يف

الكود). خالل (من اإللكرتوني الفضاء
مجاالت ثالثة عىل اآلن حتى تحلييل يف إليه توصلَّت ما نتيجة أُطبِّق الجزء، هذا يف
الفكرية، امللكية وهي: أال التغيريات؛ بهذه تتأثر والسياسية االجتماعية الحياة من

التعبري. وحرية والخصوصية،
سؤاًال وسأطرح الصلة، ذات القيم سأحدد الثالثة املجاالت هذه من مجال كل ويف
الحاالت، بعض يف اإللكرتوني. الفضاء يف الحياة يف القيم هذه ترجمة حول ذلك بعد
إىل القيم هذه تؤدي أخرى حاالت يف لكن مبارشة، اإللكرتوني الفضاء يف القيم تنعكس
مفهومني بني املفاضلة عىل اللبس يجربنا كامن». «َلبس الثاني الفصل يف عليه أطلق ما
ببساطة أهدف بل املفاضلة، إىل هنا أهدف ال االختيار. محل املهمة للقيم للغاية مختلفني

األقل. عىل خيارين عىل الضوء تسليط إىل
نظري، وجهة من التالية. الفصول من فصل كل يف آخر يشء إىل أيًضا أهدف
القانون يأخذ أن رضورة يف اإللكرتوني الفضاء يف القانون حول األهم الدرس يتمثل
مع األسواق تفاعل طريقة الحكيم املنظِّم يأخذ فمثلما االعتبار. يف للكود التنظيمي األثر
تفاعل طرق أخذ أيًضا الحكيم امُلنظِّم عىل يجب االعتبار، يف القانونية التنظيمية الوسائل
من كثري يف التفاعل هذا يعترب االعتبار. يف القانونية التنظيمية الوسائل مع التكنولوجيا
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فستفشل االعتبار، يف التفاعيل األثر هذا املنظم يأخذ لم إذا لكن منطقي، غري األحيان
محددة. حريات حماية أم السلوك عىل السيطرة عىل تركِّز أكانت سواء التنظيم، عملية
الجزء هذا أبدأ الجديد. السياق إىل املهمة القيم نقل يضمن أسلوب إىل بحاجة إننا
القيم هذه تحتاج لذا تقاليدنا؛ من جزءًا سأتناولها التي القيم تعترب األسلوب. بعرضهذا
فرضه أسلوب بعرض الجزء هذا إذن أبدأ الجديد. السياق هذا إىل ونقلها التأويل إىل
يُمارس «ترجمة». التأوييل األسلوب هذا أسمي القيم. هذه واحرتام بغرضتحديد القانون
من الكامنة اللَّبس مواقف وتنبع محددة. بقيم سابقة اللتزامات الوفاء من نوًعا املرتجم
املايض؛ بخيارات االلتزام علينا ليس الوفاء. هذا مثل فيها يتأتى ال التي اللحظات تلك

أسالفنا.27 واجهها التي الخيارات عن تماًما تختلف اآلن نواجهها التي الخيارات ألن
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الرتمجة

عرشينيات أواخر يف الحظر حرب — املخدرة املواد عىل السابقة الحروب إحدى ذروة يف
الكثريين، صدم بولييس أسلوب استخدام يف الفيدرالية الحكومة بدأت — العرشين القرن
األسالك، يف تدب بدأت قد الحياة كانت ت.1 التنصُّ أسلوب وهو أال تامة؛ فعالية أثبت لكنه
الحكومة بدأت الجديد، الوسيط هذا رها يُوفِّ قد التي القرائن من لالستفادة منها سعي ويف

قضائي. إذن دون الهاتفية املكاملات عىل ت التنصُّ يف
مدى حول القانون إنفاذ عن أنفسهم املسئولني بني يدور كان الذي للرصاع نظًرا
األسلوب هذا إىل اللجوء يتم كان الهاتفية، املكاملات عىل ت التنصُّ إىل اللجوء أخالقية
أسلوب استخدام يتم كان خطرية، تهديدات وجود حال يف املقابل، يف محدودة. بصورة
ذلك يف للسلطات الشاغل الشغل — الكحولية املرشوبات كانت واسع. نطاق عىل التنصت

الخطرية. التهديدات من النوع هذا مثل عىل مثاًال — العرص
الواليات ضد «أوملستيد قضية إىل هذه التنصت عمليات أمثلة أشهر من واحدة أدت
تُجري الحكومة كانت .١٩٢٨ عام يف العليا الدستورية املحكمة فيها فصلت التي املتحدة»
يف القانونية غري الكحولية املرشوبات وبائعي وموزعي مستوردي أكرب حول تحقيقات
ووكالئهم. التجار هواتف عىل ت التنصُّ يف الحكومة بدأت التحقيقات، من كجزء البالد.
بحيث ت التنصُّ أجهزة وضع تأمني يتم كان حيث خاصة؛ هواتف الهواتف هذه تكن لم
أجهزة كانت ت.2 التنصُّ عمليات من املستهدفني األفراد من أي ملكية عىل التعدي يتم ال
استخدام حق الحكومة تمتلك أماكن يف الهاتفية الخطوط أسالك يف توضع ت التنصُّ

الهاتفية. خطوطها
ت التنصُّ أجهزة باستخدام املكاملات من الساعات مئات بتسجيل الحكومة قامت
هذه واستخدمت براندايس)،3 لويس القايض قول حد عىل مكتوبة، صفحة ٧٧٥) هذه
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التسجيالت، هذه استخدام عىل املتهمون اعرتض القضية. يف املتهمني إدانة يف التسجيالت
من الرابع التعديل يحمي استخدامها. يف الدستوَر الحكومِة مخالفة إىل ذلك ُمرجعني
واملصادرة التفتيش عمليات ضد واملمتلكات والوثائق، واملنازل، «األشخاص، الدستور
املتهمني قول حد عىل — هذه ت التنصُّ عمليات وتعترب املعقولة»، القانون سلطة خارج
املعقولة. القانون سلطة خارج التفتيش عمليات ضد الحماية يف لحقوقهم مخالفة —

إذن عىل املحققني حصول رضورة الواضح من كان وقتها، املطبَّق القانون ظل يف
لدخول وذلك املتهمني، خصوصية عىل التعدي قبل صلح قايض أو قاٍض من تفتيش
هو ذلك كان غيابهم). يف األقل (عىل وتفتيشها وأعوانه أوملستيد روي املهرِّب منازل
واملنازل، (األشخاص، محددة أماكن حماية ضمان أي الرابع؛ التعديل إليه هدف ما
عليها.4 التعدي قبل قضائي إذن عىل الحصول اشرتاط خالل من واملمتلكات)، والوثائق،
عملية قانونية بعدم املتهمون دفع ثم ومن قضائي، إذن هناك يكن لم الحالة هذه يف

القرائن. استبعاد إذن يجب كان التفتيش.
بعناية، الرابع التعديل نص قرأنا إذا ملاذا؟ لنسأل: هنا قليًال نتوقف أن يمكن

قضائي: إذن عىل الحصول رشط عىل العثور األمر واقع يف يصُعب

ومنازلهم، بأنفسهم، يتعلق فيما أمنهم ضمان يف األفراد حق عىل التعدي يُحظر (أ)
املعقولة. القانون سلطة خارج واملصادرة التفتيش عمليات ضد وممتلكاتهم ووثائقهم،
يحل ما أو قسم يؤيدها ال معقول، سبب بدون قضائية، أذون منح ويُحظر (ب)
املطلوب األشياء أو عليهم القبض املطلوب واألشخاص التفتيش، مكان تصف وال محله،

التحديد. وجه عىل مصادرتها

يقول ذلك)؛ لتوضيح و«ب» «أ» (أضفُت الواقع يف أمرين من الرابع التعديل يتألف
يحدد فيما أمنهم»، ضمان يف األفراد «حق محدد حق عىل التعدي بحظر األول الجزء
وجود عىل الرابع التعديل ينص ال املقابل، يف القضائية. األذون منح رشوط الثاني الجزء
القانون سلطة البحث عملية بتجاوز النص يقول وال والثاني، األول الجزأين بني عالقة

القضائي»؟5 اإلذن «رشط إذن ملاذا قضائي. إذن غياب حال يف املعقولة
الوقت، ذلك يف نفهمه. حتى الرابع التعديل صياغة عملية إىل نعود أن يجب
أحد جاء إذا التعدي. قانون يف الخصوصية اخرتاق ضد لألفراد القانونية الحماية تمثلت
الشخص هذا يعترب أغراضك، يف بالتفتيش وقام املثال، سبيل عىل منزلك، إىل األشخاص
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مقاضاة إذن تستطيع اآلخرين. خصوصية عىل التعدي ضد العامة األفراد لحقوق مخالًفا
عاديٍّا. مواطنًا أم رشطة ضابط الشخص ذلك أكان سواءٌ التعدي، بتهمة الشخص هذا
األفراد.6 خصوصية تخرتق ال كي للرشطة رادًعا كهذه قضايا يف املتجسد التهديد مثَّل
اآلخرين خصوصية عىل املتعدي الرشطة ضابط يزال ال قضائي، إذن غياب ضوء يف
البحث عملية كانت إذا فيما ص تتلخَّ دفاعات وهي البديلة، الدفاعات من بعدد متمتًعا
تتعلقان مهمتان حقيقتان املقابل، يف هناك، «املعقولة». القانون سلطة حدود يف تتم
وأقران جريان يقرر إذ املعقولية؛ مدى بتحديد امُلحلَّفني أحد يقوم أوًال: املعقولية؛ بهذه
ثانيًا: ال. أم مناسبًا اآلخرين) خصوصية اخرتاق (يف سلوكه كان إذا ما الرشطة ضابط
القايض يأمر حيث األحيان؛ بعض يف األول املقام يف قانونية مسألة املعقولية تعترب
ال. أم املعقولة القانون سلطة حدود يف تتم البحث عملية كانت إذا مما بالتأكد املحلفني
املتهمني، أحد منزل يف قانونية غري بضائع الرشطة ضابط وجد إذا املثال، سبيل (عىل
قبَل ال أو كاٍف شكٌّ تواَفر سواء القانون، سلطة حدود يف معقولة البحث عملية تعترب

التفتيش.)7 عملية إجراء
تفتيش عملية إجرائه قبل الرشطة لضابط تهديدات عدة القانوني النظام هذا خلق
وجد إذا أو شيئًا، يجد ولم تفتيش عملية بإجراء الضابط قام فإذا األشخاص. أحد ملنزل
كان املعقولة، القانون سلطة حدود يف تتم لم التفتيش عملية أن الحًقا املحلفني أحد
عىل التعدي تبعات شخصيٍّا تحمله خالل من القانوني غري سلوكه جزاء يلقى الضابط

اآلخرين. حقوق
القضائي. اإلذن يف تتمثل التهديد هذا ضد ضمانة القانوني النظام ر وفَّ املقابل، يف
اإلذُن هذا ن يُحصِّ تفتيش، بعملية القيام قبل قضائي إذن عىل الرشطة ضابط حصل فإذا
الضابط يجد لم حال ويف اآلخرين. خصوصية عىل التعدي تبعات تحمل ضد الضابَط
سلطة حدود يف تتم ال يجريها التي التفتيش عملية أن ف تكشَّ أو قانوني، غري يشء أي

للمقاضاة. التعرض من يقيه التفتيش) (إذن دفاع لديه يظل املعقولة، القانون
القانون منح األصيل. القانوني النظام أهداف أحد الدوافع تكوين عملية كانت
حال ويف تفتيش. عملية أي إجراء قبل قضائي إذن عىل للحصول دافًعا الرشطة ضابط
التأكد الضابط يستطيع التفتيش، عملية تبعات ل تحمُّ لتجنب أو دافعه، من يقينه عدم
عىل الضابط كان إذا املقابل، يف قاٍض. استشارة إىل اللجوء خالل من حكمه سالمة من
عىل الحصول عدم يجعل فلن التبعات، ل تحمُّ يف يُمانع لم أو حكمه، سالمة من يقني
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معرًضا الضابط كان تلقائيٍّا. املعقولة القانون سلطة خارج التفتيش عملية قضائي إذن
ذلك؛ من أكثر األمر يعدو ال لكن التفتيش، عملية تبعات عن املسئولية زيادة لتهديد

فقط. التبعات هذه سوى الضابط يهدد ال حيث
بالرصامة القايض يتمتع لم فإذا القايض؛ يف النظام هذا يف الضعيفة الحلقة تتمثل
القضاة كان السهولة.8 منتهى يف قضائية أذون عىل الحصول عملية فستصبح والحزم،
الربيطاني، الحكم تحت القضاة يُعنيِّ من هو امللك كان الدستور. واضعي لقلق مصدًرا
ملنح كثريًا الدستور واضعو س يتحمَّ لم العدو. هو امللك صار الثورة، وقت وبحلول
سلطة حدود يف تتم الحكومية التفتيش عمليات كانت إذا ما تحديد سلطة القضاة
القضائية األذون منح لسلطة الكثرية االنتهاكات ضوء يف وذلك ال، أم املعقولة القانون

الدستور. واضعو شهدها التي
يف وأوضحت سبق (كما خاص وجه عىل الدستور واضعي أذهان يف حاًرضا كان
بمنح التنفيذية والسلطة القضاة فيها قام التي الشهرية الحاالت بعض الثاني) الفصل
ممنوع.9 يشء أي عن عامة تفتيش سلطة الرشطة ضباط تخوِّل عامة» تفتيش «أذون
تكن لم صيد». «رحالت الحديث، املصطلح باستخدام تسمى، العامة األذون هذه كانت
لم كما تفتيش، أذون يحملون هؤالء كان حيث ممكنة؛ آنذاك الرشطة ضباط مقاضاة
ضد كبرية بصورة بالحصانة يتمتعون هؤالء كان حيث ممكنة؛ القضاة مقاضاة تكن
أحد. مقاضاة إمكانية لعدم نظًرا السلطة؛ انتهاك إغراء هناك كان وهكذا مقاضاتهم.
يجب كان إذا القضاة. مصدرها كان التي االنتهاكات هذه تجنُّب الدستور واضعو أراد
تفتيش عملية خالل من أو املحلفني، أحد خالل من إال تتواَفر ال فهي حصانة، تواُفر

سليمة.
القضاة، عىل الدستور واضعو اشرتط الرابع. التعديل من (ب) املادة أصل هو هذا
عليهم، القبض املطلوب واألشخاص التفتيش، «مكان تسمية التفتيش، أذون منح عند
منح من القضاة يتمكن ال بحيث التحديد»، وجه عىل مصادرتها املطلوب األشياء أو
وأماكن أشخاص يف القضائي اإلذن حصانة تنحرص عامة. سلطات تُعطي تفتيش أذون

اإلذن. ملنح معقول سبب تواُفر عند وفقط محددة،
تحقيق يف األفراد مصالح بني توازن يوجد بحيث الدستوري النظام هذا ُوضع
لدى تواَفر تفتيش. عمليات إجراء يف املرشوعة الحكومة مصلحة وبني الخصوصية
التفتيش عملية تَِبعات ل تحمُّ (لتجنُّب قضائي إذن عىل الحصول دافع الرشطة ضابط
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قضائي. تفتيش إذن منح رشوط تقيِّد قاعدة القايض لدى تواَفرت شخصية). بصورة
تنطوي التي الحاالت يف للخصوصية الحكومية االنتهاكات املعماريات هذه حرصت ومًعا،

فقط. الخصوصية النتهاك وجيهة أسباب عىل
ييل. ما إىل اآلن انتبه خلفية. مجرد كان سبق ما كل

األشياء تلك أكثر كان ربما األشياء. من الكثري األصيل القانوني النظام افرتض
تهديد أدى وقد التعدي، قانون يف يتمثل عام قانون نظام وجود افرتض أنه هو بديهية
من الرشطة ضباط لدى دوافع تكوين إىل التعدي قانون تطبيق جراء القانونية التبعات
امللكية االفرتاض هذا وضع األول. املقام يف قضائية تفتيش أذون عىل الحصول أجل

للدستور. األصلية الضمانات من القلب يف الخاصة
بالتكنولوجيا يتعلق فيما األشياء من الكثري أيًضا األصيل القانوني النظام افرتض
هو كان التعدي ألن نظًرا التعدي؛ عىل الرابع التعديل يركِّز الوقت. ذلك يف املتوافرة
غري يف ستصبح الرابع التعديل اشرتاطات كانت الوقت. ذلك يف للتفتيش الرئيسة الوسيلة
يف إليه. الدخول دون املنازل أحد محتويات عن الكشف إمكانية تواُفر حال يف محلها
بني توازن تحقيق إىل ترمي كانت حيث منطقية؛ الرابع التعديل ضمانات كانت املقابل،
إىل بالنظر الخصوصية يف األفراد حق وبني تفتيٍش، عمليات إجراء يف الحكومة سلطة
عرش. الثامن القرن نهاية يف السائدة الخصوصية اخرتاق وتكنولوجيات التعدي قانون
تعترب ال أو بها مسلَّم كأمور تؤخذ التي األشياء تلك — األولية االفرتاضات لكن
نقرأ كيف األولية؟ االفرتاضات هذه تتغري عندما إذن العمل ما تتغري.10 — للنقاش قابلة
يف االفرتاضات هذه تصبح ال عندما املحددة األولية االفرتاضات من خلفية إزاء ُكتب ا نصٍّ

محلها؟ غري
أخرى أمة أي أو لألمريكيني، بالنسبة الدستور تأويل يف األساسية املعضلة هي هذه
حكومات تخلَّت لو يحدث ماذا مضْت. عام مائتي إىل تاريخه يرجع دستوًرا تمتلك
قراءة يمكن هل التعدي؟ ضد األفراد حقوق حماية عن املثال، سبيل عىل الواليات،
هائلة بصورة التفتيش تكنولوجيات تغريت لو ماذا مختلفة؟11 بصورة الرابع التعديل
التعديل سيُقرأ هل محتوياته؟ ملعرفة أحد منزل اقتحام إىل حاجة هناك تَعود ال بحيث

مختلفة؟ بصورة إذن الرابع
واضح نمط وجود األسئلة لهذه العليا الدستورية املحكمة معالجة تاريخ عن يغيب
ترتكَّز للمحكمة. متنافستني مختلفتني اسرتاتيجيتني تحديد املقابل يف نستطيع لكن تماًما،
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وهي أال الحالة؛ هذه يف املؤسسون أو الدستور واضعو يفعله قد فيما األوىل االسرتاتيجية
االسرتاتيجية تهدف للدستور. األصلية باملقاصد لاللتزام الواحدة الخطوة اسرتاتيجية
الحايل، السياق يف األصيل معناه تحفظ األصيل للدستور حالية قراءة عن البحث إىل الثانية

الرتجمة. عليها أطلق التي االسرتاتيجية وهي
عىل ت للتنصُّ املتحدة» الواليات ضد «أوملستيد قضية يف االسرتاتيجيتني كلتا توجد
أي عىل الحصول دون املتهمني هواتف عىل ت بالتنصُّ الحكومة قامت عندما الهواتف.
هذا مثل استخدام كان إذا ما تقرر أن العليا الدستورية املحكمة عىل كان قضائي، إذن
عىل يجب قائلني: املتهمون دفع الرابع. التعديل مبادئ مع متفًقا أو به مسموًحا الدليل
ال قائلة: الحكومة دفعت الهواتف. عىل ت للتنصُّ قضائي إذن عىل تحصل أن الحكومة

الحالة. هذه عىل ببساطة الرابع التعديل ينطبق
أوليٍّا افرتاًضا الرابع التعديل افرتض البساطة. غاية يف الحكومة نظر وجهة كانت
ينظِّم التعديل وكان تفتيش، عملية إجراء بغرض الحكومة تعدي رضورة يف يتمثل
عىل التنصت عملية ألن نظًرا املقابل، يف الخصوصية. عىل الرشطة ضباط تعدي رشوط
هواتف عىل ت التنصُّ الحكومة تستطيع ، تعدٍّ دون للخصوصية اخرتاًقا تعترب الهواتف
هذه يف الرابع التعديل رشوط تنطبق ال هنا ومن منازلهم، تقتحم أن دون املتهمني
التي الخصوصية اخرتاق حاالت حماية عىل ببساطة الرابع التعديل ينسحب ال الحالة.

األفراد. ممتلكات عىل تعدٍّ هناك يكون أن دون تقع
رئيسها كتبه للمحكمة قرار يف الرأي. هذا عىل العليا الدستورية املحكمة نت أمَّ
الحكومة. رأي املحكمة اتبعت تافت، هوارد ويليام للبالد)، السابق (والرئيس القايض

يتم لم تفتيش. عملية أي تتم لم الحالة. هذه يف جرى ما الرابع التعديل يحظر ال
غري. ال فقط السمع حاسة استخدام خالل من األدلة عىل الحصول تم يشء. أي مصادرة
منزل من املمتدة الهاتفية الخطوط أسالك تشمل بحيث الرابع التعديل لغِة يلُّ يُمِكن ال

العالم.12 يف آخر مكان أي إىل املتهم مكتب أو
الحياة من كبريًا جزءًا كان والصدمة. الدهشة من بمزيج املحكمة قرار كثريون تلقى
الهاتف». «عىل حميم اتصال إجراء معنى إدراك يف الناس بدأ األسالك. عرب انتقل قد
— الهواتف رشكات تعهدت الخاصة. أرسارهم لحماية الهواتف نُظم عىل الناس اعتمد
الخصوصية اخرتاق يف الحكومة مساعدة بعدم — الحكومة سلطة ضد معركتها بعد
الحكومة، مع الهواتف رشكات رصاع من الرغم وعىل القانون.13 يتطلبه ما حدود يف إال
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للخصوصية اخرتاق حاالت مع الدستور تعارض عدم العليا الدستورية املحكمة قررت
تكن ولم الدستور كتابة وقت هذا قرارها ستصدر املحكمة تكن لم النوع. هذا من

القضية. يف النظر وقت أيًضا ستصدره
املحكمة قرار عىل تعليقه يف مختلفة براندايس القايض نظر وجهة كانت املقابل، يف
رأي يف الرتكيز كان وبَتلر). وستون، هوملز، للقضاة أيًضا مختلفة رًؤى هناك (كانت
يظل الرابع. للتعديل األصيل باملقصد االلتزام عىل تافت رأي يف الحال هو كما براندايس،

مختلًفا. براندايس القايض نظر وجهة من االلتزام
حاالت عىل فقط ينطبق — األصلية صيغته يف — الرابع التعديل بأن براندايس أقر
السائدة التكنولوجيا هو كان التعدي أن إىل نظره، وجهة من ذلك، يرجع التعدي.14
لواضعي األويل االفرتاض هو ذلك كان الرابع. التعديل كتابة وقت الخصوصية الخرتاق
براندايس رأى التغري، هذا إىل بالنظر اآلن. تغري األويل االفرتاض هذا لكن الدستور،
عىل األصيل معناه تحفظ بطريقة الرابع التعديل قراءة مسئولية تتحمل املحكمة أن
إىل األصلية الضمانات ترجمة إىل القراءة عملية هدفت الحالية. األوضاع تغريُّ من الرغم
تطبيق خالل من ذلك تحقيق يمكن الخصوصية.15 اخرتاق تكنولوجيا فيه ت تغريَّ سياق
ال التي الخصوصية اخرتاق حاالت عىل الرابع التعديل يف الخصوصية حماية ضمانات

نفسه. الوقت يف تعدٍّ حاالت تعترب
االلتزام تافت يرى الدستوري. التأويل عملية يف مختلفني نمطني الرأيان هذان يُميِّز
يرى فيما واضعوه، به قام ما تكرار خالل من الرابع التعديل يف األصيل باملقصد
حايل نظري عن البحث خالل من الرابع التعديل يف األصيل باملقصد االلتزام براندايس
ضمانات نحرتم لن براندايس، قول حد عىل تافت، رأي اتبعنا إذا واضعوه. به قام ملا
يشري كما براندايس، رأي اتبعنا وإذا الرابع. التعديل واضعو لها أسس التي الخصوصية

واضعوه. يكتبه لم الدستور إىل شيئًا سنضيف ضمنًا، تافت
الدستور. معنى من «سيُغري» كان اآلخر رأي أن الجانبني عىل املتحزبون ادعى
التعديل معنى من براندايس القايض رأي أو املحكمة رأي «سيغري» هل َمن؟ رأي لكن،

الرابع؟
املحك هو ما ماذا؟ إىل بالنسبة تغيري أوًال: نسأل أن يجب السؤال هذا عىل لإلجابة
عىل سيوافق براندايس كان بالتأكيد، إليه؟ نسبًة تغيريًا التغيري هذا يُعترب الذي املرجعي
الرابع التعديل تطبيق فيها يتجاوز حالة أي ستعترب كانت املحكمة بأن القائل الرأي
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افرتاضه تم يشء تغريَّ إذا املقابل، يف .١٧٩١ عام يف مقبول غري أمًرا التعدي عملية
املحكمة فعل رد يكون أن بديهيٍّا أمًرا أفليس الرابع، للتعديل األصيل املقصد يف أوليٍّا

اإلطالق؟ عىل يتغري لم شيئًا أن لو كما تترصف أن هو املناسب العليا الدستورية
ت غريَّ قراءة براندايس قدَّم االعتبار. يف األويل االفرتاض تغيري براندايس أسلوب أخذ
يتعلق فيما الرابع التعديل ضمانات عىل الحفاظ بغرض الرابع التعديل تطبيق مجال من
الرابع، التعديل تطبيق مجال عىل حافظت قراءة تافت قدَّم املقابل، يف بالخصوصية.
ت غريَّ فيما ثابت، يشء عىل القراءتني كلتا أبقت الخصوصية. بشأن ضماناته ت غريَّ لكنَّها
األصيل باملقصد االلتزام عىل حافظت القراءتني أي هو: السؤال يبقى ما. شيئًا منهما كلٌّ

الرابع؟ للتعديل
إمكانية تخيَّل افرتايض. تصور وضع خالل من أكثر النقطة هذه ندرك أن يمكننا
جراء تحدث التي الخصوصية كمية يف التغيري وصف إذن نستطيع الخصوصية. قياس
إمكانية عدم حول للغاية قوية حجة بوست روبرت (قدَّم التكنولوجيا. يف تغيري أي
أن تخيَّل محددة.)16 نقطة إيضاح إىل إال هنا أهدف ال لكني الخصوصية، قياس
الخصوصية من ٪٩٠ نسبة يحمي املادي التعدي ضد ١٧٩١ عام يف املواطنني حماية
خالل من والتنصت العام الطريق يف التواجد عىل قادرة الحكومة تزال ال الشخصية.
أخذنا إذا صغريًا التهديد هذا خالل من الخصوصية اخرتاق يظل لكن املفتوحة، النوافذ
فهو التعدي، ضد املواطنني النظام هذا يحمي مثلما االعتبار. يف األخرى األمور جميع

األحوال. معظم يف أيًضا الخصوصية يحمي
شخصية معلومات توافرت الهواتف. ظهور مع الحماية هذه تغريت املقابل، يف
قلَّت تعديًا، التنصت عملية تعترب لم وإذا اآلن، الوضع تغريَّ الهواتف. خطوط عرب كثرية
نسبة صارت الحكومي. التلصص ضد الشخصية الحياة من حمايته يتم ما نسبة كثريًا

منها. ٪٩٠ من بدًال اآلن املحمية هي الخصوصية من فقط ٪٥٠
الخصوصية من ٪٩٠ ال نسبة يحمي بحيث الرابع التعديل قراءة براندايس أراد
من أكثر هو ما ضد األفراد حماية يتطلب ذلك كان لو حتى األصل، يف يحميها كان التي
مختلفة قراءة الرابع التعديل يقرأ أن أراد براندايس إن نقول أن يمكن التعدي. مجرد

األصيل. مقصده يف نفسها الحماية ر يوفِّ بحيث
قلب يف وقوعه عن فضًال الدستوري، تاريخنا يف شائًعا الجدل من الشكل هذا يعترب
خالل من املتغرية الظروف إىل الجدل هذا يستجيب الدستورية.17 تقاليدنا يف ما أفضل
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هذا يثري للنص. األصيل القصد عىل وتحافظ التغيريات، هذه تحييد عىل تعمل قراءة تقديم
نص حيوية عىل الحفاظ طرق إحدى وهي واليسار،18 اليمني الجانبني؛ عىل قضاة الجدل
الدستوري. النص معنى العالم يف التحوالت تُغريِّ أال ضمان طريق عن وذلك دستوري،
إىل ١٧٩١ عام يف الرابع التعديل يف الحقوق ضمانات ترجمة إىل الجدل هذا يهدف
برضورة الجدل هذا يُقر تاريخنا. من الحق وقت أي يف الضمانات من نفسها املجموعة
ال الضمانات. هذه ترجمة يتم بحيث مختلفة بصورة الرابع للتعديل املحكمة قراءة
إضافة أو التعديل نص لتحسني مختلفة بصورة الرابع التعديل قراءة هنا القراءة تعني
يف التغيريات مراكمة هنا مختلفة بصورة التعديل قراءة تعني وإنما أخرى، ضمانات
عىل للحفاظ ترجمة هنا القراءة تعترب التكنولوجيا. يف التغيريات عن الناشئة الضمانات

املعنى.
للمحكمة رأي ثمة كان إذا اإللكرتوني، الفضاء مديح يستحق قاٍض ثمة كان إذا
املستقبل، يف اإللكرتوني الفضاء يف للناشطني نموذًجا يكون أن يستحق العليا الدستورية
هذا وهو القايض، هذا فهو اإللكرتوني؛ الفضاء لحماية الرصاع يف أول فصل ثمة كان إذا
عىل الحفاظ بغرض الدستور لقراءة نموذًجا براندايس يعطي القضية. هذه وهي الرأي،
ويضمنه بالتغيري يُقر أسلوبًا براندايس رأي يعترب والسياقات. األزمان عرب وقيمه معناه
براندايس رأي يعترب األصل. يف الدستور واضعو إياه منحنا يشء عىل الحفاظ بغرض
السياقات هذه أكانت سواءٌ االختالف، يف غاية سياقات عرب الدستور معنى يرتجم أسلوبًا
اإللكرتوني الفضاء يبعد مثلما أم الدستور، واضعي عن بعيدون نحن مثلما زمنيٍّا بعيدة

الواقعي. الفضاء عن
هي الرابع للتعديل الضيقة رؤيته صارت كما قانونًا، تافت رأي صار املقابل، يف
رؤية تتبنى حتى العليا الدستورية املحكمة من عاًما أربعني األمر تطلب السائدة. الرؤية
املتحدة». الواليات ضد «أوملستيد قضية نسخ قبل عاًما أربعني الرابع، للتعديل براندايس
ضد «َكتز قضية هي املتحدة» الواليات ضد «أوملستيد قضية نسخت التي القضية كانت

املتحدة».19 الواليات
عرب أخرى واليات يف عمالء إىل املقامرة بلعبة تتعلق معلومات بنقل َكتز تشارلز اتُّهم
الهاتفية َكتز مكاملات نصف بتسجيل الفيدرالية التحقيقات مكتب عمالء قام الهاتف.
يُجري َكتز كان حيث العام؛ الهاتف كشك خارج ت تنصُّ جهاز وضع خالل من العديدة
االستئناف محكمة وأيدت التسجيالت، هذه قدمتها التي األدلة عىل بناءً َكتز اتُّهم مكاملاته.

املتحدة». الواليات ضد «أوملستيد قضية يف الحكم إىل استناًدا الحكم
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يف القضية هذه يف منخرًطا هارفرد، بجامعة القانون أستاذ ترايب، لورنس كان
املهنية: القانونية حياته بداية

بوتر العليا الدستورية املحكمة لقايض [قانوني] كمساعد نفيس، وجدُت
املتهمني ألحد إلكرتونيٍّا الحكومة مراقبة تتضمن قضية يف أعمل ستيوارت،
العامة. الهاتف أكشاك أحد خارج وضعه تم صغري جهاز خالل من جنائيٍّا،
عىل املادي التعدي خالل من يتم لم به املشتبه خصوصية اخرتاق ألن نظًرا
قضية إىل استناًدا الفيدرالية، الحكومة دفعت الدستور»، يحميها «منطقة
«مصادرة»، أو «تفتيش» أي وجود بعدم املتحدة»، الواليات ضد «أوملستيد
يتعلق فيما أمنهم ضمان يف األفراد «حق يف الرابع التعديل ينطبق ال ثم ومن
واملصادرة التفتيش عمليات ضد وممتلكاتهم ووثائقهم، ومنازلهم، بأنفسهم،

املعقولة». القانون سلطة خارج
ضد «أوملستيد قضية لنسخ فقط أصوات أربعة هناك كانت البداية، يف
عىل التنصت حاالت عىل الرابع التعديل انطباق وتؤيد املتحدة»، الواليات
ابن أنا الستطاعتي، بالفخر أشعر اإللكرتوني. والتجسس الهاتفية املكاملات
الرقم هذا تغيري شأنه من كان مما بالقليل أقوم أن ربيًعا، والعرشين الستة
ح رجَّ سابٌع قاٍض تبناها التي تي، ُمحاجَّ خالل من وذلك سبعة، إىل أربعة من
األفراد، «يحمي الرابع التعديل بأن ،١٩٦٧ عام من ديسمرب يف األغلبية كفة
املحكمة رفضت ص٣٨٩]. املحكمة، قرار من [ص٣٥١ األماكن» يحمي وال
«أوملستيد قضية يف القرار املتحدة» الواليات ضد «َكتز قضية يف قرارها يف
حيثياتها يف وساقت عليها، املرتتبة القرارات عن فضًال املتحدة»، الواليات ضد
يتطلب الحديثة، الحياة يف اإللكرتونية االتصاالت تلعبه الذي للدور نظًرا بأنه
مراميه يف الرابع] و[التعديل التعبري حرية لحماية مراميه يف األول] [التعديل
االتصاالت لرسية اخرتاًقا «تفتيش» عملية أي اعتبار الخصوصية لحماية

دونه.20 أم املادي التعدي خالل من ذلك أكان سواء الشخصية، الهاتفية

سعت تافت. من بدًال براندايس حذو قرارها يف العليا الدستورية املحكمة حذت
متغري. سياق يف منطقيٍّا معنًى للتعديل جعلت الرابع للتعديل قراءة تبني إىل املحكمة
التعدي ضد الخاصة املمتلكات حماية كانت ،١٧٩١ عام يف التعديل واضعي سياق يف
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املتحدة»، الواليات ضد «َكتز سياق يف لكن الخصوصية، عىل التعدي لحماية الة فعَّ طريقة
الحياة كانت العرشين، القرن ستينيات يف ذلك. يتحقق لم العرشين، القرن ستينيات يف
سبيل عىل «األثري»، (يف الخاصة املمتلكات قواعد عليها تنطبق ال أماكن يف تجري الخاصة
جعل الذي القانوني، النظام يحِم لم وهكذا تي). آند تي إيه رشكة هواتف لشبكة املثال،
يقصدها كان التي الدرجة بنفس الخصوصيَة الخاصة، امللكية عىل ترتكز الخصوصية
عالج إىل املتحدة» الواليات ضد «َكتز قضية يف ستيوارت القايض سعى التعديل. واضعو

الخصوصية. لحماية مبارشة أكثر بطريقة الرابع التعديل ربط خالل من ذلك
األساسية، القيمة تتمثل للخصوصية». املعقول «التوقع فكرة يف الرابط هذا تمثَّل
الرئيس األسلوب يتجسد وهكذا األماكن»،21 ال «األفراد، حماية يف ستيوارت، قول حد عىل
هذه يف للخصوصية. معقول توقع هناك كان حيثما األفراد حماية يف السياق هذا يف

الرابع. التعديل اشرتاطات تحقيق قبل مكان اقتحام الحكومة تستطيع ال الحالة،
تشكيله يخص فيما األقل عىل ستيوارت، رأي يف اإلعجاب يثري مما الكثري هناك
محاولته حدود يف أخرى، مرة أو متغرية، ظروف يف الدستور معنى عىل للحفاظ ألدواته
للتساؤل.22 يدعو مما الكثري أيًضا هناك حديث. سياق يف الرابع التعديل ضمانات ترجمة
الخالفية، غري املالمح أحد عىل أكثر ونركِّز لربهة، جانبًا التساؤالت هذه ي نُنحِّ دعنا لكن

النقاش. محل للمسألة كبري، حد إىل
اتخاذ تقدير أقل عىل يتضح واضحة، فاصلة حدود رسم صعوبة من الرغم عىل
الخصوصية مسألة تكن لم الخصوصية. لحماية واعيًا خياًرا الرابع التعديل مواد واضعي
لم كما أحد. يلحظها لم مسألة تكن ولم حولها، األصيل النقاش يف مطروح غري موضوًعا
يتذمر التي الخصوصية» «حق نفسها هي للنقاش املطروحة الخصوصية مسألة تكن
انتهاك من الحرية حق هي إنما اإلجهاض، حق عن الحديث سياق يف املحافظون منها
عىل الحكومية القيود مثَّلتها التي التهديدات كانت الخاص. املكان «قدسية» الدولة
كل حاول الجمهورية. نشأة إىل أدَّت التي الحركة من القلب يف تقع األفراد خصوصية
األصيل القانوني النظام يعد لم سياقات يف الخيار هذا تفعيل وستيوارت براندايس من

فيها. تفعيله عىل قادًرا
للغاية، واضحة عليها امُلستقر األصلية فالقيم للغاية، مبارشة كهذه ترجمات تعترب
تعترب التطبيق. يف األصيل لألسلوب الجديدة السياقات تقويض كيفية فهم ويَسُهل
الحاالت هذه تتطلب الحال، بطبيعة للغاية. بديهية األصلية القيم تستعيد التي القراءات
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من األصيل، املعنى تفسري يف االلتزام عىل الحفاظ يف رغبة التفسري؛ يف خاصة شجاعة
حتى تقدير أقل عىل واضًحا االتجاه يعترب التفسري. عملية ممارسة أسلوب تغيري خالل

اليشء.23 بعض مناسبة غري الوسائل كانت لو
من القيم نقل نحاول لم إذا حال يف سهولة أكثر وهي السهلة. الحاالت هي هذه
نعلم فحني فقط؛ آخر إىل سياق من القيم نقل حاولنا إذا بل املستقبل، إىل بعيد ماٍض
هذه عىل الحفاظ طريقة يف باإلبداع نتمتع أن إال نحتاج ال عليها الحفاظ نريد القيم أي

القيم.
القضاة يصادف عندما الحاالت. هذه عىل األمثلة من العديد اإللكرتوني الفضاء يقدِّم
ترجمة، بعملية يقوم أن القضاء عىل يجب براندايس. حذو يحذوا أن يجب الحاالت، هذه
محو إىل تُفيض بحيث الظروف تتغري عندما باملثل. لتقوم الدستورية املحكمة يدفع وأن
العليا الدستورية املحكمة عىل يجب النص، يكفلها التي األصلية الحقوق أحد ضمانات

أخرى. مرة الحق هذا تستعيد للدستور قراءة تبني
تعود ال وأحيانًا خياًرا، الرتجمة تكون ال أحيانًا سهلة. غري حاالت توجد املقابل، يف
أخرى، أحيان يف عليها. الحفاظ يف نرغب قيًما عليها الحفاَظ الرتجمُة تحاول التي القيم
الفصل يف املعضلة هي تلك كانت للرتجمة. االختيار عليها سيقع القيم أي نعرف ال
بعض يف املتغرية السياقات تكشف كامنة. لبس حاالت عن كشفت التي الدودة عن الثاني
قيمتني بني نختار أن إذن علينا يجب األصيل. السياق يف كامن لبس حالة عن األحيان
أن إذن نستطيع ال األصلية. القيمة مع متفقة منهما أي تكون أن يمكن حيث مختلفتني؛
أيٍّا ألن نظًرا وذلك املسألة؛ أنهى عام) مائتي منذ أو اآلن (سواء األصيل السياق إن نقول

صائبًا. يكون قد االختيارين من
الفضاء قانون حول املؤسسة املقاالت أحد يف ذلك عىل مثاًال ترايب الربوفيسور يقدِّم
الدستور لقراءة أسلوبًا ترايب يصف اإللكرتوني».24 الفضاء «دستور بعنوان اإللكرتوني
يتمثل التكنولوجية». الناحية من «محايًدا الدستور جعل إىل يهدف اإللكرتوني الفضاء يف
ال التكنولوجية التغريات أن يبنيِّ تعديل) ربما (أو قراءات تبني يف األسايس ترايب غرض
األصلية. قيمه عىل تحافظ للدستور قراءات تبني دوًما يجب الدستور. معنى تغيري تعني
حيث مرتجمني؛ يكونوا أن القضاة عىل يجب اإللكرتوني، الفضاء مع التعامل يتم عندما
قراءة عن البحث هو القضاة هدف ويكون مختلفة، لغات املختلفة التكنولوجيات تعترب

أخرى.25 إىل تكنولوجيا من االنتقال عند معناه عىل تحافظ للدستور
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من النوع هذا يبدو ترجمة. صورة يف للدستور األصيل باملعنى االلتزام هو ذلك
ممارستها، يف اإلبداع الرتجمة هذه تُخفي قبًال. قيل يشء نقل مجرد كان لو كما الرتجمة
يف الطريقة هذه تؤكِّد األصيل. للمعنى التهذيب أو االحرتام من نوع إظهار تدَّعي كما
إجراء سوى يتبقى وال بالفعل، اتُّخذت املهمة السياسية القرارات أن عىل الدستور قراءة
البيانو نغمات ضبط عىل الحفاظ إىل الرتجمة هذه تهدف فقط. الفنية التعديالت بعض

أخرى. إىل حفالت قاعة من نقله أثناء
يدور معنًى. ذي غري الرتجمة يف األسلوب هذا يجعل قد مثاًال ترايب يقدِّم لكن
جنائية محاكمة يف املتهم حق أي السادس؛ التعديل يف املواجهة مادة معنى حول املثال
اليوم؟ املادة هذه قراءة يمكن كيف سؤاًال: ترايب يطرح ضده». بالشهود «مواجهته يف
يف كانت حيث بسيطة؛ املواجهة تكنولوجيا كانت ترايب، يرى مثلما الوقت، ذلك يف
املواجهة كانت الشاهَد. — بالرضورة — املتهُم يواجه املتهَم، شاهٌد واجه إذا اتجاهني.
أن يمكن املقابل، يف العرص. تكنولوجيا رتها وفَّ رضورة الوقت ذلك يف الطريقة بهذه
يواجه أن دون املتهم الشاهد يواجه حيث واحد؛ اتجاه يف اليوم عالم يف املواجهة تحدث
التعديل يف املواجهة مادة كانت إذا فيما إذن هنا السؤال يتمثل بالرضورة. الشاهد املتهم

اتجاهني.26 أو واحد اتجاه يف مواجهة تتطلب السادس
واضعي وأن دقيق، وصف هو املتاحة للتكنولوجيات ترايب وصف أن لنفرتض
يأتي العرص. تكنولوجيا بها سمحت التي الوحيدة املواجهة مادة تبنوا السادس التعديل
— إمكانيتني أمام املجال تفسح التكنولوجيا أن بما الثانية؛ الخطوة يف الحقيقي السؤال

الدستور؟ يشرتطها إذن منهما أي — اتجاهني يف أو واحد اتجاه يف مواجهة
قضية يف ١٩٩٠ عام يف قرارها يف واضحة العليا الدستورية املحكمة إجابة كانت
نظام يعترب فقط. واحد اتجاه يف مواجهة الدستور يشرتط كريج». ضد «مرييالند
وجود عدم ظل يف األقل عىل — فقط واحد اتجاه يف باملواجهة يسمح الذي املواجهة

األصلية.27 للمادة أمينة ترجمة — اتجاهني يف مواجهة اشرتاط يف قوية مصلحة
مصدرها. أرى ال املقابل يف لكنني بالتأكيد، اإلجابة هذه ل أُفضِّ سيايس، كاختيار
ستدعو كانت وربما السادس، التعديل واضعو يناقشها لم مسألة هذه تبدو إيلَّ، بالنسبة
،١٧٩١ عام يف املتاحة التكنولوجيا إىل بالنظر عليهم. طرحها تم حال انقسامهم إىل
ومواجهة واحد اتجاه يف مواجهة بني االختيار إىل السادس التعديل واضعو يضطر لم
كان كيف واضًحا يبدو ال وقتها، التفاضل محل القيم رصاع إىل وبالنظر اتجاهني. يف
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إجابة هناك كانت لو كما نتحدث أن التضليل قبيل من يعترب هنا، من اختيارهم. سيكون
هنا. إجابة أي السادس التعديل واضعو يعط لم السادس. التعديل واضعو إياها أعطانا

عليه. النص تم مما إجابة استنتاج يمكن ال رأيي، ويف
يف الدودة مثل كامن، لبس حالة عىل مثاًال السادس التعديل يف املواجهة مادة تمثل
كثرية حاالت عن اإللكرتوني الفضاء يف الدستوري القانون سيكشف الثاني.28 الفصل

وجهتنا. حول اختياًرا هذه الكامن اللبس حاالت تمنحنا الكامن. اللبس من أخرى
ما كبرية بمعضلة ليس القرار فاتخاذ للغاية؛ سيئة الحال بطبيعة الخيارات ليست
التفصيل من بمزيد ذهبت مثلما أراها: كما املشكلة بلُب إليك لكن ذلك، عىل قادرين دمنا
عامة، بصفة القانونية وثقافتنا ملحاكمنا الحايل الوضع إىل بالنظر الرابع، الفصل يف
سليمة، دستورية قرارات اتخاذ نستطيع ال زلنا ما مكلفة. الدستورية الخيارات تعترب

قريب. عما أفضل وضع يف سنكون أننا أظن وال
دون سؤاًال الرتجمة ترتك عندما — قدًما امليض طريقة حول إجابة تتوافر ال عندما
الطريقني هذين أحد الدستورية. ممارساتنا تاريخ يف طريقني أحد إىل نلجأ — إجابة
عليه ترص الذي الطريق وهو ذلك، تقرر الترشيعية املجالس القضاء يدع حيث سلبي؛
التي األمور عن الدستور يتحدث ال الرابع. التعديل مناقشة سياق يف سكاليا القاضية
املجالس تتدخل الحالة، هذه يف للنقاش».29 قابلة «غري أموًرا واضعيه، إىل بالنسبة تعترب،

الدستور. يعنيه ما تقرر ثم ومن الدستوري، البعد ذات األسئلة وتطرح الترشيعية
عن للتعبري وسيلة عن القضاء يبحث حيث إيجابية؛ أكثر الثاني الطريق يعترب
تشجيع يف القضاء يسهم الدستور. كتابة وقت متوافرة تكن لم التي الدستورية القيم
— املناقشات هذه يف املشاركة األقل عىل أو — األساسية القيم هذه حول املناقشات
فعل لعدم مساويًا األول الطريق يعترب أخرى. أماكن يف حسمه يمكن جدل عىل للرتكيز
كوسيلة الدستورية القيم حول حوار إلثارة طريًقا الثاني الطريق يعترب فيما يشء، أي

وحلها.30 الجديدة املشكالت ملواجهة
األول؛ للطريق نلجأ أن هو اإللكرتوني بالفضاء يتعلق فيما أخشاه ما أخىش
القيم عن التعبري عن األول املقام يف املسئولة املؤسسة وهو — القضاء يرتاجع حيث
ذات األمور لتحسم الترشيعية املجالس أمام املجال مفسًحا الوراء، إىل — الدستورية
الحًقا أشري (كما سيشعر ألنه الوراء؛ إىل القضاء سيرتاجع رأيي، يف الدستوري. البعد
اإللكرتوني. الفضاء ظهور أثارها موضوعات هي املوضوعات هذه أن الكتاب) هذا يف
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يصبح وعندما سياسية، كموضوعات تبدو جعلها يف املوضوعات هذه حداثة وستتسبب
مواجهته. عن القضاء يبتعد سياسيٍّا، ما موضوع

عىل الدستوري النقاش ألن بل الترشيعية؛ املجالس أخىش ألنني ذلك أخىش ال
برنارد الفيلسوف يرجع للغاية. فقري نقاش اليوم عاملنا يف الترشيعية املجالس مستوى
املحكمة احتالل إىل الدستوريَة املسائَل الترشيعيِة املجالِس مناقشِة عدِم يف السبَب ويليامز
وسواء الدستورية.31 القيم عن بالتعبري يتعلق فيما املركزية شديد دوًرا العليا الدستورية
النقاش أن إىل بالنظر الوضوح غاية يف األمر يبدو ال، أم صواب عىل ويليامز أكان
عليه يكون أن يجب الذي املستوى من بكثري أدنى يعترب الحايل الكونجرس يف الدستوري

اإللكرتوني. الفضاء عن الناشئة الدستورية بالقيم املتعلقة املشكالت ملعالجة
الفكر ظل املناقشات؟ يف الفقر هذا سنتخطى كيف اآلن: حتى واضًحا يبدو ال
نمط ك َرشَ يف وقعنا للغاية. طويلة لفرتة والقضاة املحامني عمل مجال هو الدستوري
ترجمة سوى لنا يتبق لم بحيث بالفعل، ُحلَّت قد املهمة املشكالت جميع أن يدَّعي تفكري
ال عندما نسلك اتجاه أي يف ندري ال وهكذا الحديثة. العصور لتناسب املشكالت هذه
عن التعبري أجل من العالم عرب األمم تناضل الذي الوقت يف األفق. يف إجابة أي نرى
— مكتوب دستوري تقليد أقدم أصحاب — نحن فقدنا واحتضانها، الدستورية القيم

بينها. واملفاضلة عنها والتعبري الدستورية القيم احتضان حساسية
إىل فقط فأرمي اآلن أما عرش. الخامس الفصل يف النقطة هذه إىل سأعود
يطرحها التي الخيارات مع التعامل طرق إحدى الرتجمة تعترب الوضع. توصيف
يف السياقات. عرب موضوعي مكافئ عن البحث طرق إحدى إنها اإللكرتوني. الفضاء
هل املايض؟ يكفي هل األسئلة: هذه سأطرح التالية األربعة التطبيقات خالل املقابل،
نتخذها أن يجب خيارات هي هل الدستور؟ واضعو يناقشها لم خيارات ثمة كانت

نحن؟32
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يا (لكن معهم. عملت الذي البحث مساعدي أفضل من واحًدا ريفز هارولد كان
الحقوق كلية يف الثاني عامه بداية يف ا!) قسٍّ صار الذي ريفز القانوُن فَقَد للخسارة،
مجلة يف نرشه يتم مقال فكرة لطالب، «تعليق» فكرة ريفز عيلَّ عرض شيكاجو، بجامعة
اإللكرتوني، الفضاء يف التعدي قانون حول يدور املقال موضوع كان بالجامعة.1 القانون
من اإللكرتوني الفضاء يف ما فضاءٍ ُمالك يحمي القانون كان إذا ما أخرى بعبارة
تنفيذ كيفية عن فضًال حمايتها، الواقعي الفضاء يف التعدي قانون يضمن التي التعديات
الفضاء يف للتعدي قانون هناك يكون أن يجب ال بسيطة: املبدئية فكرته كانت ذلك.
حماية أي اإللكرتوني الفضاء يف ما فضاءٍ «مالك» القانون يمنح أن يجب ال اإللكرتوني،2

أنفسهم. عن الدفاع عىل املالك إجبار يجب حيث التعديات؛ ضد قانونية
املطاف.3 نهاية يف خاطئة فكرة أنها وأظن ما، حد إىل مجنونة ريفز فكرة كانت
يف يكون أن يجب يشء فكرته، خالل من للغاية عبقري يشء إىل ريفز فطن املقابل، يف

اإللكرتوني. الفضاء قانون يف التفكري من القلب
يف جاذبية أقل نحو وعىل للغاية، موجزة صورة يف وذلك اآلتي، يف الفكرة تتمثل
شأنها من التي الوسائل ما هو: القانون سؤال يكون أن يجب ريفز: قدمها مما العرض
نوعان هناك اإللكرتوني؟ الفضاء يف الخاصة امللكية حماية يف ممكنة كفاءة أعىل تحقق أن
الفضاء تحديد يف تتمثل التي القانون لحماية التقليدية الضمانة أوالهما: الضمانات؛ من
بناء يف فتتمثل الثانية: الضمانة أما املخالفني. ومعاقبة عليه، التعدي اآلخرين عىل املمنوع
املرغوب غري أخرى) أشياء عن (فضًال يمنع الكود) يشبه (يشء تكنولوجية أداة سياج،
يف — القانون النوعني، كال الواقعي الفضاء يف نجد الحال، بطبيعة الدخول. من فيهم
الوسيلتني كلتا التعدي. منع يف القانون دور تستكمل وسياجات — التعدي قانون صورة
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االجتماعي، املنظور من بالرضورة. واحًدا الوسيلتني كلتا مردود يكون وال ماًال، تكلفان
نريد االقتصادي، املنظور (من ممكنة تكلفة بأقل امُلثىل الحماية ر يوفِّ الذي املزيج نريد
الحدية الفائدة مع إضافية ضمانات لوحدة الحدية التكلفة فيه تتساوى الذي املزيج

ذلك). وراء من تعود التي
املواطنني إىل الحماية عبء نقل منطقية يف الفكرة هذه عىل املرتتبة اآلثار تتمثل
ذات بذور تخزين املثال، سبيل عىل مزارع، أراد فإذا األحيان. بعض يف الدولة من بدًال
سياج بناء نفقة ل تحمُّ للمزارع األفضل فمن مزرعته، من قيصٍّ ما مكان يف عالية قيمة
أو املنطقة، يف املستمر الطواف خالل من الرشطة، حماية يطلب أن من بدًال البذور حول
بني التوازن تحقيق هي دوًما القضية تظل بهم. اإلمساك يتم من عىل أكرب عقوبة توقيع

الدولة. حماية مقابل يف ألنفسهم املواطنني بحماية الخاصة والعوائد التكاليف
امُلثىل الحماية تتمثل نفسه. النهج عىل اإللكرتوني الفضاء حول ريفز فكرة تسري
الخاصة. والسياجات العام القانون بني املزج يف اإللكرتوني الفضاء يف املختلفة للفضاءات
يرى أقل؟ يكلف الحماية من نوع أي يف: املزيج هذا تحديد عند إذن السؤال يتمثل
تفعيل لتكلفة نظًرا للغاية؛ مرتفعة السياق هذا يف القانون تطبيق تكلفة أن ريفز
الرشعية وغري الرشعية االستخدامات بني التمييز عىل القانون قدرة لعدم وكذلك القانون،
يف الفضاءات أحد «يستخدمون» ربما كثريون «عمالء» يوجد اإللكرتونية. للفضاءات
بجمع تقوم تطبيقات وهي الشبكة، عناكب املثال سبيل عىل هناك اإللكرتوني. الفضاء
تقوم تطبيقات وهي الشبكة، متصفحات وهناك البحث؛ محركات لصالح البيانات
(من القراصنة وهناك معينة؛ أشياء عىل االطِّالع بغرض الشبكة عرب بحث بعمليات
وهناك سالمتها، من والتأكد الحماية عوامل حول اختبارات يُجرون الذين الطيب) النوع
بمكاٍن الصعوبة من لرسقتها. الفضاءات يقتحمون الذين الرشير) النوع (من القراصنة
يستخدمه وأيهم رشعية، بصورة الفضاء يستخدم العمالء أي سلًفا القانون يحدد أن إذن
حق يمنح الذي الشخص نية عىل املطاف نهاية يف الرشعية تعتمد رشعية. غري بصورة

الدخول.
هذا يف األهمية غاية يف «املالك» نية أن بما فكرته. إىل ريفز توصل إىل ذلك أدى
إذن األفضل فمن مرتفعة، تكلفة دون النية هذه تعكس السياجات أن وبما السياق،
الدخول رشوط هو يحدد بحيث املالك، كفة يف الحماية تحقيق يف الدافع ثقل كل وضع
فيقع املنع عبء أما األشياء، يف األصل هو إذن التصفح حق يكون أن يجب يشاء. كيفما

املالك.4 عىل
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يف لكنه للغاية، مختلًفا سيبدو يشء يف لوهلة ولنفكر اآلن، جانبًا ريفز طرح لنُنَحِّ
ضدها: املتوافرة الحماية ضمانات ويف «الرسقة» يف فكِّر نفسها. الفكرة د يجسِّ األمر واقع

تركت إذا لكن أحد، يرسقها لم منزيل. خلف التدفئة أخشاب من كومة توجد •
ستُرسق. ليًال الخارج يف دراجتي

الزهور؛ زراعة قط يستطع لم محببة ساحلية مدينة مجلس أن صديق أخربني •
الزهور قطف بعدم صديقي يفتخر حاليٍّا، الحال. يف قطفها يتم كان حيث

الجماعة». «روح لنرش طويلة حملة بعد وذلك مجدًدا،
توجد ال والقوارب. والطائرات السيارات برسقة تتعلق خاصة قوانني هناك •
والطائرات السيارات تحتاج السحاب. ناطحات برسقة تتعلق خاصة قوانني
السحاب. ناطحات لحماية ملحة حاجة توجد ال املقابل، يف الحماية. إىل والقوارب

أخشاب السوق يحمي مختلفة. بصور الرسقة ضد الخاصة امللكية كثرية أشياء تحمي
أخشابي). رسقة تكلفة من أقل التدفئة أخشاب رشاء تكلفة إن (حيث الرسقة ضد التدفئة
تحمي بيعها). سيسهل رسقتها تمت إن (حيث لدراجتي حقيقيٍّا تهديًدا السوق يمثِّل
ال كانت وإن األحيان، بعض يف الرسقة ضد عامة حديقة يف الزهور االجتماعية األعراف
الحال هو (مثلما اللصوص مع األحيان بعض يف الطبيعة تتآمر أخرى. أحيان يف تحميها
ناطحات مع الحال هو (مثلما ضدهم تتآمر كما والقوارب)، والطائرات السيارات مع

السحاب).
كود أستخدُم ثَمَّ وِمن الدراجة قفل أُغلُق قد ثابتة. هذه الحماية ضمانات تعترب ال
التدفئة، أخشاب نقصيف يحدث ربما صعوبة. أكثر الرسقة عملية لجعل الواقعي الفضاء
العامة الحمالت توقف قد التدفئة. أخشاب حماية تصُعب ثم ومن عليه، الطلب فيزداد
تحقيق إىل معينة زهور وضع اختيار يؤدي وربما الزهور، رسقة العامة األماكن لتجميل
تجعل وقد جدوى. ذات غري السيارات رسقة املتطورة األقفال تجعل قد نفسه. الغرض
النقطة تكمن ال للرسقة. معرضة السحاب ناطحات املتطورة املرصفية االحتيال عمليات
وتختلف متعددة هي بل تتغري، ال أو ثابتًا ُمعًطى تعترب الحماية ضمانات أن يف هنا

نماذجها.
يوفرها التي املختلفة الحماية ضمانات مجموع خالل من املمتلكات حماية تتم
الطرح مغزى هو هذا الواقعي. الفضاء وكود والسوق، االجتماعية، واألعراف القانون،
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توفري عدم حال يف إال القوانني إىل نحتاج ال الدولة، منظور من السابع. الفصل يف املقدم
نحتاج املواطن، منظور من للممتلكات. الكافية الحمايَة األخرى الثالثة الحمايِة أشكال
االجتماعيِة واألعراِف القواننِي توفري عدم حال يف األقفال) (مثل الواقعي الفضاء كود إىل
ضمانات أشكال عمل كيفية وَفهم املمتلكات، حماية طريقة فهم يعني الكافية. الحمايَة

مًعا. هذه الحماية
الطرق إىل السحاب وناطحات التدفئة أخشاب حول والتأمالت ريفز فكرة تشري
امللكية أنماط إىل تشري مثلما «املمتلكات»، حماية خاللها من للقانون يمكن التي املختلفة
أن سبق سؤال إىل ذلك يدعو ذلك، إىل باإلضافة حمايتها. القانون يحاول ربما التي
أنماط بعض القانون يحمي أن يجب هل كثريون: وآخرون بريَر ستيفن القايض طرحه

األساس؟5 من — الخصوص وجه عىل الفكرية امللكية — امللكية
أحد عىل الفصل هذا يف اهتمامي سيرتكز القانون، يحميها التي امللكية أنماط ضمن
امللكية، أنماط من النمط هذا يعترب والنرش.6 التأليف حقوق تحميها التي امللكية أنماط
الفضاء من تتأتى التي للتغيريات عرضة األكثر هو األخرى، امللكية أنماط جميع بني من
اإللكرتوني. الفضاء يف الفكرية امللكية حماية إمكانية عدم كثريون يرى اإللكرتوني.
ذلك صحة يف االعتقاد سبب نرى ربما بيانها، أسلفت التي الحماية ظروف إىل بالنظر

اإلطالق. عىل صحيح غري هذا أن قليل بعد سنرى لكننا الرأي،

والنرش التأليف حقوق انتهاء حول الواردة األخبار عن (1)

يف حرصية حقوًقا الحقوق هذه حامل والنرش التأليف حقوق تمنح مبسطة، بطريقة
يف الحرصي الحق اإلطالق؛ عىل الحقوق هذه أشهر ذلك يف بما الحقوق، موضوع العمل
مع أخرى، أشياء ضمن هذا، يعني الكتاب. لهذا ونرش تأليف حقوق أحمل العمل. نسخ
الحصول دون الكتاب هذا نسخ جواز عدم املهمة؛ االستثناءات بعض االعتبار يف األخذ
االجتماعية) (واألعراف القوانني دعم حدود يف محميٍّا الحق هذا يعترب بذلك. مني إذن عىل
عملية جعل عىل التكنولوجيا قدرة مدى وفق للتهديد الحق هذا يتعرض املقابل، ويف له،
يف أقوى. الحق هذا يصري نْسِخه، تكنولوجيا نغري ولم القانون عززنا فإذا سهلة. نسخه
أقل الحق هذا يصري القانون، تغيري عدم مع الكتاب نسخ تكنولوجيا نرشنا إذا املقابل،

قوة.
التكنولوجيا. مع دائم رصاع حالة يف والنرش التأليف حقوق تصبح اإلطار، هذا يف
بعمله يتعلق فيما املؤلف حق لحماية حاجة ثمة تكن لم الطباعة، تكنولوجيا ظهور قبل
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حماية تولت نفسها الطبيعة إن حتى للغاية مكلفة النسخ عملية كانت حيث اإلبداعي؛
النسخ، تكنولوجيات انتشار ومع النسخ، تكلفة انخفاض مع املقابل، يف الحق. هذا
أفضل تكنولوجيا جيل كل تقديم ومع عمله. عىل املؤلف سيطرة ضد التهديدات تزايدت
حماية عىل والنرش التأليف حق مالك قدرة َضُعفت عليه، السابق الجيل تكنولوجيا من

الفكرية. ملكيته حقوق
وتدريجية. محسوبة التحوالت هذه إزاء القانون فعل ردة كانت قريب، وقت حتى
املؤلفون شعر السابق، القرن مطلع يف والنسخ التسجيل تكنولوجيات ظهرت عندما
املؤلفني منح يف القانون فعل ردة تمثَّلت التكنولوجيات. هذه من بالتهديد املوسيقيون
الراديو بدأ عندما تسجيالتهم. من األرباح لتحقيق محدود، لكنه جديًدا، ا حقٍّ املوسيقيني
ألعمالهم، العلني األداء عن تعويضهم حق املوسيقيون املؤلفون حاز املوسيقى، إذاعة يف
قرر عنها. تعويضات عىل التسجيالت هذه «تأدية» ب يقومون من يحصل لم املقابل، ويف
الكابالت عرب التليفزيونية النقل نُظم بدأت عندما املسألة. هذه يف التدخل عدم الكونجرس
األصلية املذاعة األعمال مالكو شكا التقليدية، التليفزيونية النقل نظم برامج بث إعادة يف
مالكي منح يف الكونجرس فعل ردة تمثَّلت عنها. تعويضهم دون أعمالهم استغالل من
وعندما برامجهم. بثِّ إعادة وراء من األرباح لتحقيق محدود؛ لكنه جديًدا، ا حقٍّ الحقوق
ونرش تأليف بحقوق تتمتع التي املحتويات تسجيل الفيديو تسجيالت تكنولوجيا لت سهَّ
قرر أخرى، مرة والنرش. التأليف حقوق مالكي من «قرصنة» رصخة ترددت األثري، عرب
يف الكونجرس التكنولوجيا يف التحوالُت تُلهم الشكوى. لهذه االستجابة عدم الكونجرس
عىل لكن أخرى، أحيان يف حقوق أي منح يتم ال فيما جديدة، حقوق ملنح األحيان بعض

الثقافة. نرش من لت سهَّ ألنها وذلك تُعتنق؛ الجديدة التكنولوجيات كانت التاريخ مر

أيًضا والنرش التأليف بحقوق يتمتع الذي املحتوى بشأن االجتماعية األعراف تطورت
االجتماعية األعراف لهذه املميِّز الوحيد امللمح تلخيص يمكن ربما نفسها. الفرتة خالل
والنرش التأليف بحقوق يتمتع محتًوى يمتلك الذي املستهلك يستطيع التايل: النحو عىل
قانون إىل الرجوع حتى دون شاء، كيفما املحتوى هذا يف يترصف أن قانونية بصورة
عام حتى كبري حد إىل صحيًحا االجتماعي العرف هذا ظل والنرش. التأليف حقوق
يكن لم وهكذا األعمال. من «نسخ» إصدار عملية ينظِّم القانون يكن لم حيث ١٩٠٩؛
التأليف بحقوق يتمتع الذي للمحتوى، استخدام أي يؤدي أن كبرية، درجة إىل محتمًال،
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بعد والنرش. للتأليف الحرصية الحقوق من أي مخالفة إىل املستهلك، جانب من والنرش
باملعنى األعمال من «نسخ» إصدار لعملية القانون تنظيم من الرغم عىل ،١٩٠٩ عام
حول رصاع دار واسعة. بصورة متاحة النسخ تكنولوجيات صارت للعبارة، الضيق
الرصاع وقع لكن اإلصالح،7 من مزيد عنه تمخض ما وهو للنسخ، زيروكس ماكينات
الكاسيت أرشطة لت سهَّ عندما واملستهلكني والنرش التأليف حقوق قانون بني الحقيقي
عمل إىل تهدف هذه النسخ عمليات بعض كانت املوسيقية. التسجيالت نسخ عملية من
تتم األخرى النسخ عمليات بعض كانت فيما مختلفة)، تسجيالت (من متنوع» «رشيط
الكونجرس قرر الجدل، من كثرية سنوات بعد األصلية. التسجيالت رشاء عدم بهدف
أعطى العكس، عىل بل منزليٍّا، منسوخة تسجيالت إصدار يحظر ترشيع إصدار عدم
إعفاءات منح عىل — املنازل يف السمعية التسجيالت قانون خالل من — موافقة إشارة
هذه خت رسَّ املنزلية. التسجيل بأنشطة يتعلق فيما والنرش التأليف حقوق من واضحة
الترصف يف قانونًا املستهلكني تقيُّد عدم يف املتمثل السائد االجتماعي العرف التحوالت
التكنولوجيات إىل بالنظر ونرش. تأليف بحقوق تتمتع التي األعمال يف يشاءون كيفما
التأليف قانون تطبيق فيها الراغبني األنشطة تستدِع لم املستهلكني، معظم لدى املتوافرة
مستعملة، كتب بيع متجر إىل كتب من يمتلكونه ما بيع إعادة يف الحال هو (مثلما والنرش
القانون تعديل تم والنرش. التأليف قانون تطبيق األمر استدعى إذا أو املثال)، سبيل عىل
محتًوى من يمتلكون فيما يشاءون كيفما الترصف يف املستهلكني حق يحمي بحيث
املثال). سبيل عىل الكاسيت، أرشطة يف الحال هو (مثلما والنرش التأليف بحقوق يتمتع
االجتماعي العرف عن فضًال القانون، يف التدريجية التغيريات من الخلفية هذه إزاء
التغيريات مثَّلت باملستهلكني، القانون مساس عدم إىل أساسية بصورة يشري الذي العميل
التكنولوجيا سمحت التكنولوجي، املنظور من أوًال: هائلة؛ صدمة الرقمية التكنولوجيا يف
األصيل. للعمل تماًما مماثلة نسخ بإصدار التناظرية، التكنولوجيا خالف عىل الرقمية،
من ثانيًا: التقليدية. النسخ عمليات طريق عن منه أكرب النسخ عملية من إذن العائد كان
مجانًا املحتوى بتوزيع لإلنرتنت الرقمية التكنولوجيا سمحت أيًضا، التكنولوجي املنظور
ثالثًا: أكرب. الحالة هذه يف النسخ توافر كان ثم ومن اإلنرتنت، عرب املصدر) معرفة (دون
االجتماعي، العرف ترشبوا الذين املستهلكون استخدم االجتماعية، األعراف منظور من
الجديدة الرقمية األدوات هذه يشاءون، كيفما «محتواهم» يف الترصف إمكانية يف املتمثل
عىل نابسرت مثل رشكات عت شجَّ اإلنرتنت. عىل واسعة بصورة «محتواهم» توفري بغرض
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قبل موجودة كانت واسع نطاق عىل املحتوى نرش ممارسة لكن السلوك، هذا انتشار
بالكثري القيام القانون وسع يف يكن لم القانوني، املنظور من ورابًعا: نابسرت. وبعد
ال لإلنرتنت األساسية التكنولوجيا ألن نظًرا هذه؛ الواسعة املحتوى «تبادل» عملية لوقف
يتشارك من هوية عن أو اإلنرتنت، عرب تبادله يتم الذي املحتوى طبيعة عن شيئًا تكشف
«املشاركة» عملية وقف أجل من يفعله ما القانون بيد يكن لم ثم ومن املحتوى، يف
مثَّلت والنرش، التأليف حقوق مالكي منظور من خامًسا: ثم ومن للمحتوى، هذه الهائلة
أنشطتهم. عليه تقوم الذي األعمال لنموذج هائًال تهديًدا واإلنرتنت الرقمية التكنولوجيات
أن عرفنا إذا هائل تهديد كمصدر اإلنرتنت إىل الحقوق مالكو نظر ملاذا إدراك نستطيع
بحقوق يتمتع الذي املحتوى من «نسخ» توزيع خالل من املال يجنون الحقوق مالكي

والنرش. التأليف
خط تمثَّل التهديد. لهذا للغاية مبكر وقت ويف برسعة املحتوى صناعة استجابت
رغبة عدم إىل ذلك يف السبب يرجع رصامة. أكثر بصورة التنظيم تطبيق يف األول الدفاع
خرباء توقعات من الرغم عىل والنرش، التأليف حقوق قانون بانتهاء اإلقرار يف الجميع
الفكرية امللكية حقوق عن الدفاع يف املتخصصون املحامون دفع ذلك. بعكس اإلنرتنت
الفكرية امللكية حقوق حماية ضمانات زيادة أجل من مبكر، وقت يف املصالح وجماعات

شك. دون سيمحوها اإللكرتوني الفضاء أن بدا التي الحقوق وهي القانون، يف

قانون نجدة (2)

.١٩٩٥ عام يف تقريًرا التجارة وزارة إصدار هو الضغط هذا عىل املبدئي الفعل رد كان
امللكية قانون يف «التوازن» استعادة إىل تهدف التعديالت من سلسلة التقرير هذا حدد
القومية التحتية والبنية الفكرية «امللكية عنوان حمل الذي التقرير، سعى الفكرية.
للجميع تسمح بصورة القائم الفكرية امللكية قانون صياغة إعادة إىل للمعلومات»،
التي املحتملة للتغريات كاستجابة القانون يف تعديالت بإجراء التوصية عن فضًال بفهمه،
الخرباء؛8 أشار كما ذريًعا، فشًال التقرير من األول الجزء فشل الشبكة. خالل من تتأتى
«بإعادة السوفييت املؤرخني قيام عن القائم للقانون صياغته إعادة يف التقرير يزد فلم
االتجاهات، أحد يف الصياغة إعادة مالت للدولة. ستالني إدارة أسلوب عن الروايات كتابة»
بأن تظاهروا التقرير واضعي لكن الفكرية، امللكية حماية زيادة اتجاه يف الحال بطبيعة

مصطنع. غري طبيعي ميل سوى ليس امليْل هذا
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أربعة الحكومة اقرتحت هنا. أهمية األكثر وهي التقرير، توصيات عىل نركِّز دعنا
اآلن مألوفة الحلول هذه تكون أن يجب اإللكرتوني. الفضاء تهديدات ملواجهة حلول

السابع. الفصل يف املناقشة إىل بالنظر
حقوق قانون يف تعديالت إجراء الحكومة اقرتحت إذ تقليديٍّا؛ األول الحل كان
التعديالت هذه هدفت القانون.9 يحميها التي الحقوق «بيان» بغرض والنرش التأليف
توفري وإىل أفضل، بصورة الفكرية امللكية قانون ظل يف املمنوحة الحقوق تحديد إىل
حال يف أكرب) (ربما واضحة قانونية عقوبات وجود يف الحقوق هذه إىل الدعم من مزيد

مخالفتها.
يف عليها املتعارف األعراف خاصة وبصورة االجتماعية األعراف الثاني الحل تناول
العامة، وبني املدارس يف التوعية، جهود زيادة برضورة التقرير أوىص املحتوى. نسخ
السابع، الفصل يف املناقشة إىل بالرجوع حمايتها. وأهمية الفكرية امللكية طبيعة حول
تدعم بحيث االجتماعية، األعراف تغيري بغرض القانون الستخدام نموذًجا هذا يعترب
التنظيم عىل نموذًجا هذا يعترب أفضل. بصورة الفكرية امللكية حماية االجتماعية األعراف

االجتماعية. لألعراف املبارش التنظيم خالل من للسلوك املبارش غري
الدعم بتوفري التقرير نادى والسوق. التكنولوجيا بني والرابع الثالث الحالن مزج
إدارة «خطط ل — الخاصة القانونية الحماية وتوفري املايل الدعم خالل من — القانوني
ل تسهِّ التي التكنولوجيات يف ببساطة «الخطط» هذه تمثَّلت والنرش». التأليف حقوق
واستخداِمها. والنرش، التأليف بحقوق تتمتع التي األعمال عىل االطالِع عىل السيطرة
هنا أذكرها لكنني الفصل، هذا يف الحًقا التفصيل من بمزيد «الخطط» هذه سأتناول
تطوير بغرضدعم السوق إىل اللجوء طريق عن أي املبارش؛ غري التنظيم عىل آخر كمثال
نظم ستكون األخرى. الربمجيات خواص لتنظيم القانون واستخدام محددة، برمجيات
عقوبات بتوقيع وبالتلويح الحكومي، بالتمويل إذن مدعومة والنرش التأليف حقوق إدارة

النظم.10 هذه تتفادى تطبيقات بنرش يقوم شخص أي عىل جنائية
هذه أهم لعل الجوانب. بعض يف ١٩٩٥ عام تقرير بتوصيات الكونجرس أخذ
عام يف الرقمية والنرش التأليف لحقوق األلفية قانون تمرير هي اإلطالق عىل الجوانب
الحماية «إجراءات بحماية تقول التي بالتوصية مبارشة القانون هذا عمل .١٩٩٨
أو استخدام عىل السيطرة يف يُستخدم الذي الكود كان القانون. خالل من التكنولوجية»
يف خاصة قانونية بحماية يحظى والنرش التأليف بحقوق يتمتع عمل أي عىل االطالع
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األخذ مع الكود، ذلك من التهرب مثَّل الرقمية. والنرش التأليف لحقوق األلفية قانون ظل
للقانون. انتهاًكا املهمة، االستثناءات بعض االعتبار يف

هنا النقاش يرتكَّز الحًقا. الرقمية والنرش التأليف لحقوق األلفية قانون إىل سنعود
مجموعة كانت التقرير. منطق عليه يقوم الذي املسبق االفرتاض بشأن مهم يشء إدراك يف
إجراء مثل العشوائية؛ العامة األساليب من مجموعة بمنزلة ١٩٩٥ عام تقرير اقرتاحات
فضًال االجتماعية، األعراف لتغيري الدعم من يشء وتوفري القانون، عىل التعديالت بعض
حماية عىل قدرة أكثر يصبح بحيث اإللكرتوني، الفضاء كود لتغيري الدعم من الكثري عن
حيث ١٩٩٥؛ عام يف ذلك من أفضل متوقع يشء ثمة يكن لم ربما الفكرية. امللكية
عن النايشء التوازن تغريُّ مع للتعامل الحلول من عدد بني توازن بتحقيق القانون وعد

اإللكرتوني. الفضاء
مكتمل غري يشء هناك املقابل، يف صائبًا. شيئًا االعتدال ويبدو جذَّاب، يشء التوازن
الفضاء يف الفكرية امللكية حماية أن لو كما املسألة التقرير يناقش الطرح. هذا يف
القيود أن لو كما التقرير يف النقاش يميض الواقعي. الفضاء يف نفسها هي اإللكرتوني
لم جوهريٍّا شيئًا أن لو كما الواقعي، العالم يف مثلما نفسها بالطريقة ستعمل األربعة

. يتغريَّ
الكود يلعبه الذي الدور وهو أال األمر؛ حقيقة يف تغريَّ جوهريٍّا شيئًا هناك لكن
متزايدة بصورة سيحدث ما وهو — الكود يزيح أن يمكن الفكرية. امللكية حماية يف
هو املحك صار اإللكرتوني. الفضاء يف الفكرية للملكية أسايس دفاع كخط القانون —

العام. القانون ال الخاصة، السياجات
التي العشوائية العامة الِفَكر مجموعة صلب يف تقع املسألة. هذه التقرير يراِع لم
أن فكرة وهي أال باألساس؛ سليمة غري فكرة لكنها أساسية، فكرة التقرير احتواها
مجال كل يف القانون بتقوية التقرير يَِعد اإللكرتوني. الفضاء طبيعة من هي الفوىض
بفعل ترتنح سفينة كان لو كما املسألة التقرير يتناول املقابل، يف فيه. ذلك تحقيق يمكن
ال الرضر سيقع حيث حقيقيٍّا؛ والنرش التأليف حقوق تهديد يعترب حدث، مهما عاصفة.

ذلك. تفادي محاولة سوى نملك وال محالة،
التأليف حقوق فيها تتهدد فرتة عىل مقبلني لسنا فنحن باملرة؛ صحيح غري هذا
مرحلة عىل مقبلون نحن بل الواقعي، الفضاء يف منها أكثر اإللكرتوني الفضاء يف والنرش
منذ مىض وقت أي من أكثر فعالية أكثر بصورة والنرش التأليف حقوق حماية فيها يتم
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والنرش التأليف بحقوق تتمتع أعمال عىل االطالع تنظيم سلطة تعترب جوتنربج. عرص
يف اإلنرتنت خرباء أفكار عن النظر وبغض الكمال. تحقيق وشك عىل واستخدامها؛
حماية والنرش التأليف حقوق مالكي اإللكرتوني الفضاء سيمنح التسعينيات، منتصف

قبل. ذي من عرفوها حماية أي من أكرب
يف القانون سيساعد كيف هو: للقانون الحقيقي السؤال يصبح ال العرص، هذا يف
حق عىل اإلنرتنت خرباء كان ينبغي؟ مما أكثر الحماية هذه هل بل: هذه؟ الحماية عملية
حقوق بشأن نعتقده كنا يشء كل أن لنا سيؤكد اإللكرتوني الفضاء بأن تنبَّئُوا عندما
التأليف حقوق أن هو املستقبل درس سيكون املقابل، يف خطأ.11 كان والنرش التأليف
التأليف حقوق عىل حينها النقاش موضوع يرتكز لن هائلة. بحماية تتمتع والنرش
يف بالحماية تتمتع التي األعمال مالكي دور أي والنرش؛ التأليف دور عىل بل والنرش،

لآلخرين. واالستخدام االطالع حق منح
حتى أمثلة ثالثة يف ننظر أن إذن يجب املساءلة. يستدعي املدى واسع ادعاء هذا
رؤية يف األول املثال يتمثَّل تبعات. من عليه ينطوي ما ونرى جيًدا، االدعاء هذا من نتشبَّث
مارك تماًما)، موضوعنا يناسب ما (وهو يس آر إيه بي زيروكس رشكة من الباحثني أحد
عالم عىل املرتتبة التداعيات يف الثاني املثال يتمثل الثقة».12 محل «النظم حول ستيفك،
الذي للمسار املحسوبة غري التكاليف يف الثالث املثال ويتمثل الثقة. محل النظم تسوده
تمثلها التي التهديدات األمثلة هذه تربز الفكرية». امللكية «حماية أجل من اآلن نتخذه
بني املفاضلة عىل األمثلة هذه تجربنا أن يجب تقاليدنا. يف األساسية للقيم التحوالت هذه

مستقبلنا. يف وضعها يف والتفكري القيم هذه

اإللكرتوني الفضاء يف الفكرية امللكية وعد (3)

فإذا ال؛ أم الثقة محل النظم فكرة تدرك كنت إذا ما عىل كله األمر يعتمد
والنرش بالتجارة يتعلق فيما إذن الطرح هذا يصبح النظم، هذه تفهم ال كنت
إدراك يصبح النظم، هذه تفهم كنت إذا أما تماًما. التفكري نطاق خارج الرقمي

سهًال. الطرح هذا

ستيفك عن نقًال مريكل، رالف
(١٩٩٦) مصاريعها» عىل الضوء مصادر «فتح يف
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ماِلكو يتمكن لم الرقمية، التكنولوجيات من األول الجيل عليه نطلق أن يمكن فيما
املستخدمني أحد لدى كان إذا محتًوى. أي بنسخ يقوم َمن عىل السيطرة من املحتوى
يستطيع جرافيك، ملف شكل عىل تظهر والنرش التأليف بحقوق تتمتع صورة من نسخة
األصلية النسخة تتأثر أن دون امللف هذا من النسخ من محدود غري عدد إصدار املستخدم
هي هذه أن عىل يدل ما يوجد لن الصورة، من املائة النسخة بإصدار قمت إذا للصورة.
األصيل الكود يف قواعد أي توجد لم وتكراًرا، مراًرا ذكرنا وكما األوىل. أو املائة النسخة
يتم ملن أو والنرش، التأليف بحقوق يتمتع الذي املحتوى توزيع كيفية تنظِّم لإلنرتنت
سواء — الشفرات كاتبو بها رها طوَّ التي الصورة يف «النسخ»، وظيفة هدفت التوزيع.
رشوط وفق «نسخ» إصدار ال فقط، «النسخ» إىل — الشبكات أو الكمبيوتر أجهزة عىل

محددة.
رأينا، وقد فقط. اإللكرتوني الفضاء عىل قارصة هذه «النسخ» وظيفة طبيعة تكن لم
ببيان وقمُت نفسها، املشكلة ظهور إىل أدت التي التكنولوجيات إحدى املثال، سبيل عىل
تكنولوجيا يف الكثريون رأى املشكلة.13 هذه تعالج بحيث فيها وظيفة تضمني تم كيف
العديد اقُرتح ثم ومن والنرش، التأليف حقوق ملالكي تهديًدا الرقمية السمعية األرشطة
أكرب عقوبات توقيع املثال، سبيل عىل البعض، اقرتح التهديد؛ هذا ملواجهة الحلول من
القانون). خالل من مبارش (تنظيم األرشطة من القانونية غري النسخ إصدار عملية عىل
ومن الفارغة، األرشطة عىل فرضرضائب إىل ستُلمان، ريتشارد مثل اآلخر، البعض ذهب
(تنظيم أعمالهم نسخ حقوق عن الحقوق مالكي تعويض يتم الرضائب هذه عوائد خالل
وقف بغرض الوعي زيادة رضورة آخرون رأى القانون). خالل من للسوق مبارش غري
القانون)، خالل من االجتماعية لألعراف مبارش غري (تنظيم القانونية غري النسخ عمليات
نفسها؛ الرقمية السمعية األرشطة تكنولوجيا أجهزة كود تغيري رضورة آخرون رأى فيما

جودتها. يف األصل تضاهي التي النسخ من محدود غري عدد إصدار يمنع بحيث
أواخر ويف الكود. خالل من والتنظيم الرضائب لفرض الداعني حليف الفوز كان
قانون الكونجرس مرر املحتوى، وصناعة التكنولوجيا بني وسط كحل ،١٩٩٢ عام
ووسائط التسجيل أجهزة عىل رضيبة أوًال القانون فرض املنازل. يف السمعية التسجيالت
عوائد خالل من والنرش، التأليف حقوق مالكي تعويض مع الرقمية السمعية التسجيل
عىل أيًضا القانون اشرتط النسخ. تكنولوجيا عرب الحقوق هذه مخالفة عن الرضيبة
بحيث متسلسل؛ نسخ إدارة نظام إدراَج الرقميِة السمعية األرشطة تكنولوجيا ُمصنِّعي

255



اإللكرتوني للفضاء املنظِّم الكود

تم محدودة. غري نسخ إصدار عىل الرقمية السمعية األرشطة تكنولوجيا قدرة من يحد
تصدر التي النسخ يف يُدرج كود خالل من النسخ إلصدار األقىص الحد هذا تفعيل
نسخة إصدار من التكنولوجيا تتمكن الرقمية. السمعية األرشطة تكنولوجيا خالل من
أخرى رقمية نسخة إصدار يمكن ال املقابل، يف األصيل. املحتوى من فقط واحدة رقمية
نسخة إصدار الحال بطبيعة (يمكن رقمية. سمعية أرشطة تسجيل جهاز خالل من
جودة عن كثريًا جودتها يف تقل نسخة لكنها األصيل، املحتوى من رقمية] [غري تناظرية
تحت «النسخ» وظيفة تُفسد بحيث التكنولوجيا تصميم تم وهكذا األصيل.) املحتوى
عن الناشئ النهائي األثر كان الحقوق. مالكي حماية بغرض وذلك محددة، ظروف
تقليص عن فضًال التكنولوجيا، عن ينشأ سلبي أثر أي تقليص هو التغرييْن هذين
(رأى والنرش التأليف حقوق مخالفة عىل الوظيفة هذه تشجيع حال التكنولوجيا وظيفة
األرشطة تكنولوجيا عىل القضاء يف تمثَّل هذه التنظيم لعملية النهائي األثر أن كثريون

الرقمية). السمعية
النسخ، جودة بتقليل كثريًا ستيفك يهتم لم مشابهة.14 فكرة عىل ستيفك رؤية قامت

الرقمي.15 املحتوى لنَُسخ والسيطرة التتبع إمكانية توفري إىل يهدف كان بل
تترصف قد كتابًا، تشرتي عندما الحايل، الوقت يف التايل؛ االقرتاح املثال سبيل عىل خذ
ربما لصديق، إقراضه تقرر ربما املرات، مئات أو مرة تقرؤه ربما طريقة؛ من بأكثر فيه
ربما الكمبيوتر، جهاز عىل إلكرتونيٍّا مسحه أو ضوئيٍّا صفحاته بعض بتصوير تقوم
بيعه، تقرر أن أو تطري، ال حتى األوراق من كومة فوق تضعه أن أو تحرقه أن تقرر

ذلك. بعد أبًدا بفتحه تقوم وال الرف عىل تضعه أن تقرر ربما
عىل يمكنك، حيث ذلك؛ يف الحق يمنحك القانون ألن ذلك من بأي القيام تستطيع
من مبارشة، بصورة يحد، والنرش التأليف حقوق قانون ألن الكتاب؛ بيع املثال، سبيل
«عملية بعد الورقية صورته يف الكتاب استخدام عىل السيطرة يف الحقوق مالك حق
أحد يقرر ربما ذلك. يمنع ما وجود لعدم أخرى بأشياء القيام أيًضا يمكنك األوىل». البيع
واحدة، مرة قراءته معه عقدك يف قررت إذا محدد بسعر الكتاب يبيعك أن الكتب باعة
بها يستطيع طريقة توجد ال املقابل يف لكن مرة، مائة قراءته أردت إذا مختلف وبسعر
البائع يطلب ربما النظرية، الناحية من ال. أو العقد يف بما التزمت إذا ما معرفة البائع
مثلما الكتاب باستخدام التزامك من للتأكد كتاب؛ كل رشاء بعد رشطة ضابط يتتبعك أن
أي الصورة بهذه السيطرة تحقيق تكلفة تتخطى املقابل يف لكن العقد، يف مقرر هو

ورائها. من لة متحصَّ فائدة

256



الفكرية امللكية

وفصله الحقوق هذه من حق كل عىل السيطرة املمكن من كان إذا إذن يحدث ماذا
عدد بتنظيم تسمح نفسها التكنولوجيا كانت إذا ماذا أخرى، بعبارة حدة؟ عىل وبيعه
منه، أجزاء ولصق منه باالستقطاع تسمح أو مرة، مائة أو مرة الكتاب قراءة مرات
أو صديق، إىل برسالة مرفق كمستند الكتاب بإرسال تسمح أو نسخه، دون قراءته أو
ال، أو تماًما الكتاب محو باإلمكان كان إذا ما أو فقط، الكمبيوتر جهاز عىل به االحتفاظ
أو فقط، الرف عىل الكتاب وضع أو ال، أو آخر لغرض آخر عمل يف الكتاب استخدام أو

واستخدامه؟ اقتنائه
إطاًرا ستيفك يصف الحقوق. هذه فصل فيها يمكن لشبكة نموذًجا ستيفك يطرح
حق ببيع والنرش التأليف بحقوق تتمتع التي املحتويات ملالكي يسمح حاكًما ا عامٍّ
املربمة العقود ببنود العمل اشرتاط مع رشوطهم، وفق وذلك املحتويات، هذه استخدام

محتوياتهم. الستخدام
املحتوى تشفري معمار عىل النظام هذا يقوم (حيث هنا النظام هذا تفاصيل تهم ال
هو مثلما التناول. سهلة له العامة الفكرة تظل لكن الرابع)،16 الفصل يف ذكرت كما
واالستخدام النسخ مثل األساسية الوظائف تنظيم يتم الحايل، الوقت يف الشبكة مع الحال
ببساطة، تماًما. تمنعها أو املحتوى استخدام يف كاملة بحرية تسمح منتظمة غري بصورة
استخدام حق ويمتلك الحق، هذا يمتلك ال أو املحتوى نسخ يف الحق املستخدم يمتلك

الحق. هذا يمتلك ال أو املحتوى
شبكة يف ال الشبكة، صلب يف تطوًرا أكثر للحقوق نظام بناء يمكن املقابل، يف
اتصاله طريقة تمييز خالل من النظام هذا سيعمل القائمة. الشبكة أعىل بل مختلفة،
تسمح ال للغاية دقيقة بصورة االستخدام حق عىل النظام هذا سيسيطر األخرى. بالنظم
بالطريقة املحتوى استخدام حق عىل يسيطر آخر لنظام إال موارده استخدام بحق
بحقوق يتمتع الذي املحتوى تبادل يتم بحيث النظم، يف هرمية ذلك عن سينشأ نفسها.

الة. فعَّ بصورة املحتوى عىل تسيطر الذي النظم خالل من فقط والنرش التأليف
املثال، سبيل عىل تايمز، نيويورك صحيفة عىل االطالع تستطيع إذن، كهذا، عالم يف
وما تقرأ، ما مقدار تحديد الصحيفة تستطيع تقرأ. ما بحسب مختلف سعر بدفع وتقوم
أجزاء حفظ بإمكانك كان إذا وما املختلفة، املقاالت من أجزاء بنسخ لك مسموًحا كان إذا
تستخدمه الذي الكود يكن لم إذا املقابل، يف وهكذا. الكمبيوتر، جهاز عىل تنسخ مما
فلن الصحيفة، تريدها التي الالزمة السيطرة من يمكِّن الصحيفة موقع عىل االطالع يف
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إال املعلوماِت النظُم تتبادل لن باختصار، اإلطالق. عىل عليها باالطالع الصحيفة تسمح
صلب يف الثقة تحقيق بروتوكوالت بناء سيتم حيث بها؛ الوثوق يمكن أخرى نظم مع

النظم. هذه معماريات
مفيدة. مشابهة يستثري اسم وهو الثقة»، محل «النظم ذلك عىل ستيفك يطلق
خطابًا ترسل أن األحيان بعض يف تريد ربما عليها. ن املؤمَّ الربيد برشكات مثًال لنرضب
الربيد، مكتب طريق عن الخطاب ترسل أن تقرر قد للغاية. ثمني يشء عىل يحتوي
عىل الكاملة السيطرة تتوافر ال حيث عليها؛ يُعتمد نظًما تعترب ال الربيد مكاتب لكن
الذهاب من بدًال لذا الرسائل؛ وفقدان للرسقة كثرية حاالت وجود عن فضًال موظفيها،
الرشكات هذه تتمتع عليها. ن مؤمَّ بريد رشكة طريق عن خطابك ترسل الربيد، مكتب إىل
الربيد رشكات عىل االعتماد تضمن تكلفة تعترب التي الحماية وهي التأمينية، بالحماية
خدمات استخدام بشأن الربيد عرب قيمة أشياء يرسلون من إذن السمعة هذه تُطمِنئُ هذه.

ستيفك: تعبري حد عىل الرشكات. هذه

طريق عن الرقمي العقد من كبري جانب تنفيذ يتم الثقة، محل النظم ظل يف
سبيل عىل الرقمي، العقد بتجاهل خياًرا املستهلك يمتلك ال الثقة. محل النظام
يقبل ال األعمال. ألحد بها ح مرصَّ غري نسخ إصدار يستطيع بحيث املثال،

الرقمي.17 العقد به يسمح ال حق ممارسة الثقة محل النظام

بعبارة الفكرية. الحقوق مالكي لصالح الثقة محل النظم به تقوم ما هو هذا
القيِّمة، األشياء بتسلُّم تقوم عليها ن مؤمَّ بريد رشكات بمنزلة النظم هذه تعترب أخرى،

ذلك. عن املسئول أوامر وفق استخدامها عىل والسيطرة
كيف عامة. بصورة اإللكرتوني الفضاء يف املعمار هذا مثل بروز لربهة إذن تخيَّل

والنرش؟ التأليف حقوق قانون يف إذن سنفكِّر
سيطرة أن يف والنرش التأليف حقوق بقانون يتعلق فيما املهمة النقاط إحدى تتمثل
تمنح لم املؤلفني. لحماية األصل يف وضعه من الرغم عىل قط، كاملة تكن لم القانون هذا
االستخدامات جميع عىل الكاملة السيطرة الحقوق مالك والنرش التأليف حقوق «حماية
القانون يمنح هنا، من العليا.18 الدستورية املحكمة إشارة وفق وذلك لعمله»، املمكنة
مثل املهمة القيود من لعدد الحقوق هذه تخضع حيث فقط؛ خاصة حرصية حقوًقا
بتوقيع القانون ح لوَّ األوىل. البيع عملية ومبدأ املحددة، والفرتات العادل»، «االستخدام
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نسبة جعل الذي التلويح وهو — والنرش التأليف حقوق لقوانني املخالفني عىل العقوبات
القانون وضع يتم لم املقابل، يف لكن — بالقوانني تلتزم الناس من بها بأس ال كبرية
أهداف عن فضًال عامة، أهداًفا القانون يتضمن حقوقه. حماية يف املؤلف بدور للقيام

الخاصة. املؤلفني
استخدام نظري املال املؤلفون يجني للمؤلفني. نفسها الحماية الثقة محل النظم ر توفِّ
تستطيع ألعمالهم. به ح املرصَّ غري االستخدام تقييد يستطيعون ألنهم نظًرا وذلك أعمالهم؛
ر توفِّ لكنها والنرش، التأليف حقوق قانون إليه يهدف ما تحقيق إذن الثقة محل النظم
النظم هذه تسمح االستخدام. تقييد عملية يف طرًفا القانون يكون أن دون الحماية
يسمح مما أكثر بالحقوق تتمتع التي املحتويات استخدام عىل ملحوظة غري بسيطرة

القانون. إىل الحاجة دون السيطرة تلك تحقيق النظم هذه وتستطيع القانون،
والنرش التأليف حقوق تسعى بما القياَم الكوِد خالل من الثقة محل النظم تستطيع
حقوق تميل وفيما االجتماعية. األعراف وضغط القانون تهديد خالل من به للقيام
محل النظم تمنح استخدامها، قبل مالكها حقوق احرتام اآلخرين عىل والنرش التأليف
بناء يتم األول. املقام يف الحقوق هذه احرتام يتم عندما فقط االستخدام حق الثقة
املستخدمون يملك وال النظم، هذه يف االستخدام حق لتنظيم الالزمة السيطرة أدوات
خالل من القانون الكود يُكمل ال. أو بذلك االلتزام بشأن خياًرا القراصنة) (بخالف

فعالية. أكثر يجعلها ما وهو القواعد، تشفري
والنرش. التأليف حقوق لقانون خاصة بدائل املعنى بهذا الثقة محل النظم تعترب
االستعانة لعدم سبب يوجد وال حرصية، الثقة محل النظم تكون كي رضورة توجد ال
أجله من القانون وضع ما الكود ذ ينفِّ املقابل، يف مًعا. الثقة محل والنظم بالقانون
من بكثري فعالية أكثر بصورة القانون رها يوفِّ التي الحماية الكود يحقق بفعالية.

القانون.
كنوع أبوابهم عىل مزدوًجا مزالًجا الناس يضع عندما نقلق ال ذلك؟ يف الخطأ هو ما
الناس يغلق عندما نقلق ال الحي. رشطي يوفرها التي للحماية اإلضافية الحماية من
االعتماد من أكثر نفسك تحمي أن جنحة تعترب ال بمفاتيحها. ويحتفظون سياراتهم
جاكسون آندرو والدة كانت السياقات. بعض يف فضيلة ذلك يعترب بل الدولة، عىل
التشهري، بسبب أحًدا تقاِض وال ملكك، ليس ما تأخذ وال أبًدا، تكذب «ال قائلًة: تنصحه
الكفاية تعترب دوًما.»19 بنفسك األمور هذه بتسوية قم البدني. االعتداء أو اإلرهاب، أو

ضعف. عالمة للقانون اللجوء يُعد فيما قوة الذاتية
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مألوفة نقطة تكرار األوىل الخطوة تعيد السؤال. هذا عىل لإلجابة خطوتان هناك
لكنها ألفة، أقل نقطة إىل الثانية الخطوة تشري فيما «امللكية»، طبيعة عن منسيَّة لكنها
السيطرة تعترب ال ملاذا الخطوتان تفرسِّ مًعا، الفكرية. امللكية بطبيعة يتعلق فيما مركزية
تشري ومًعا، الفكرية، امللكية حقوق ملالكي القانون منحها التي السيطرة هي الكاملة
يف والنرش التأليف حقوق قانون إليها سيفيض التي املحتملة املشكلة إىل الخطوتان

اإللكرتوني. الفضاء

امللكية حماية حدود (4)

فقهاء و١٩٣٠) ١٨٩٠ عامي حوايل (بني األمريكي القانوني التاريخ يف الواقعيون كان
يف الخاص».20 «القانون باسم يُعرف كان فيما الدولة دور عىل (جزئيٍّا) أكدوا قانون
نسيان تم الخاص. القانون يف الرتكيز ُجل محل «الخاص» الصفة كانت الوقت، ذلك

الدولة. عن بمعزل يوجدان و«العقد» «امللكية» كانت لو كما القانون
األطراف وامللكية العقود قانون منح الرؤية. هذه تقويض إىل الواقعيون هدف
أمًرا تصدر كي للمحكمة اللجوء أستطيع معي، عقدك خالفت إذا سلطة.21 الخاصة
التي الدولة سلطة العقد يمنحني الدفع. عىل يجربك كي القانون إنفاذ ملأمور قضائيٍّا
خدماتك عن االستغناء عىل بها تعمل التي الرشكة مع عقدك نص إذا املأمور. يمثلها
نص إذا املغادرة. رفضت إذا الرحيل عىل إلجبارك بالرشطة االتصال يمكن تأخرك، حال
العقار لصاحب يمكن به، تقيم الذي العقار يف القطط اقتناء من منعك عىل اإليجار عقد
هذه القطط. من تخلُّصك عدم حال العقار إخالء عىل إلجبارك القضاء سلطة إىل اللجوء
الفرد — خاصة أفعال عىل ينطويان كانا مهما — وامللكية العقد فيها يمنح أمثلة كلها

للدولة. العامة السلطات إحدى
أن التجاوز من وليس الحاالت. من كثري يف يربرها ما السلطة لهذه أن يف شك ال
بفضل التاريخ يف األكرب االزدهار نماذج برزت «القانون». اسم السلطة هذه عىل نطلق
وامللكية. العقود خالل من بحرية حيواتهم تنظيم األفراد ظلها يف استطاع التي النظم
«القانون» هذا حدود رسم رضورة الواقعيون يرى ال، أم مربرة السلطة هذه أكانت وسواء

للمجتمع.22 الفائدة لتحقيق
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ذلك يعني ال مثلما الخاصة، امللكية عىل هجوًما ذلك يعترب وال شيوعية، هذه ليست
العالقة بشأن ادعاءات سبق ما يمثِّل راند). آين ِفَكر عنك (دع الثروات تحقق الدولة أن
خالف. محل تكون أن يجب ال التي االدعاءات وهي العام، والقانون الخاص القانون بني
الخاصة الحقوق هذه تحقق ما بقدر الخاصة للحقوق الخاص القانون يؤسس
لدى إذن سبب يتوافر فال عامة، منفعة يحقق ال الخاص الحق كان فإذا عامة. منفعة
تتوافر لذا خاصة؛ ال عامة الدولة مصالح تعترب القانون. خالل من له للتأسيس الدولة
ا. خاصٍّ ال ا عامٍّ هدًفا الحقوق هذه تخدم عندما الحقوق لتأسيس الدولة لدى الدوافع

الدفاع يف مصلحة للدولة النقطة. هذه عىل عمليٍّا مثاًال الخاصة امللكية تأسيس يعد
عام ازدهار تحقيق يف تسهم الخاصة امللكية ألن نظًرا وذلك الخاصة؛ امللكية حقوق عن
أفراد جميع تُفيد التي االقتصادية العالقات لتنظيم نظاًما الخاصة امللكية تعترب قوي.
عىل ينظمها االقتصادية العالقات تنظيم أجل من ابتكرناه آخر نظام من وما املجتمع،
أي عىل يستحيل أنه البعض ويؤمن بل الخاصة، امللكية نظام يفعل مما أفضل نحو

ذلك.23 تحقيق آخر نظام
تعترب ال — املنزل أو السيارة مثل — العادية األشياء ملكية مع حتى املقابل، يف
املطاف نهاية يف يخضع ال امللكية من نمط أي يوجد ال مطلقة. حقوًقا امللكية حقوق
مصادرة أو رسيع، طريق لبناء خاصة أرض عىل االستيالء يمكن الدولة. مصالح إىل
املفيض للممىش الربيد رجل عبور أو املستشفى، إىل الحوادث أحد ضحية لنقل سيارة
امللكية نظام يعترب الصحة. مفتيش قبل من املنازل تفتيش أو املنزل، إىل الطريق من
السيطرة بني — لها حرص ال بطرق — يوازن نظاًما الخاصة» «امللكية عليه نطلق الذي
بني تعارض يحدث وعندما للدولة. املحددة العامة األهداف بعض وبني للفرد الحرصية
للثانية. عادًة األوىل تخضع أهدافها، تحقيق يف الدولة وسلطة الحرصية الفرد حقوق

وهي امللكية. أنماط لجميع أساسية سمة الواقعيني، بحسب التوازن، هذا يعترب
امللكية حالة يف الحقوق يف التوازن يختلف الفكرية. امللكية يخص فيما للغاية مهمة سمة
«املعلومات الشخصية. امللكية أو العادية األشياء ملكية حالة يف التوازن عن الفكرية
السبب الفكرية للملكية البديهية السمات إحدى تُظهر بويل. تعبري حد عىل مختلفة»،24

املعلومات. اختالف وراء
سبب هناك املنازل، استخدام يف الحرصي الحق األفراَد امللكيِة قانون يمنح عندما
يمكنني التي املساحة فستقلُّ منزيل، استخدام يف أنت شاركتني فإذا لذلك. وجيه
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أملكها، التي التفاحة تناول يف حرصيٍّا ا حقٍّ القانون يمنحني وعندما منه. استخدامها
آكلها. أن أنا أستطيع فلن تفاحتي، أنت أكلت فإذا ذلك؛ وراء أيًضا يكمن منطق هناك

استهالكي. من يقلل واستهالكك لها، استخدامي مع يتداخل مللكيتي استخدامك إن
ملكيتي استخدام يف حرصيٍّا ا حقٍّ يمنحني كي وجيه سبب إذن القانون لدى يتوافر
بالحرص كثريًا أعبأ فلن الحق، هذا القانون يمنحني لم إذا بها. يتصل وما الشخصية
وقتًا فسأقيض ملكية، لدي تصبح كي جاهًدا عملت إذا أو ملكية، لدي يكون أن عىل
لألفراد يتوافر أن للجميع األفضل من هكذا، ممتلكاتي. عن اآلخرين إبعاد أحاول طويًال
ستتوافر حيث قانونية)؛ بصورة عليها الحصول تم (التي للممتلكات حرصية حقوق
عنها.25 الدفاع يف الوقت إهدار دون ممتلكات عىل للحصول الدوافع حينها األفراد لدى
الفكرة تزال فال فكرتي، أنت «أخذت» فإذا الفكرية؛ امللكية مع األمور تختلف
للملكية الحتمية السمات إحدى تتمثل إياها.26 تسلبني فلن فكرة، عن حدثتُك إذا معي.
لها املستخدمني عدد كان مهما النفاد «بعدم تتسم استهالكها طريقة أن يف الفكرية
فإذا حصتي. تقليل إىل استهالكك يؤدي ال االقتصاديني. تعبري حد عىل وقت»، أي يف
كتبُت وإذا أيًضا، لها غنائي دون ذلك يحول أن دون ِغناءها أنت تستطيع أغنية، كتبُت
نسخة قراءة من ذلك يمنعني أن دون بذلك) قم (رجاءً منه نسخة قراءة يمكنك كتابًا،
يمكن ما حصة من التقليص دون جوهرية بصورة الِفَكر تبادل يمكن للكتاب. أخرى
أساسيٍّا. األخرى وامللكيات الفكرية امللكية بني الفارق هذا يعترب «املالك». يستهلكه أن

الفكرية. امللكية لحقوق التأسيس منذ مفهومة مسألة تلك كانت وقد
مني: أفضل بصورة الفكرة جيفرسون يقدِّم

قوة ثمرة فهو الحرصية للملكية غريه من عرضة أقل يشء هناك كان إذا
حرصيٍّا امتالًكا يمتلكها أن للمرء يمكن والتي «الِفَكر»، نسميها التي التفكري
عنها يُكَشف إن ما ولكن عليها؛ أحًدا يطلع ولم لنفسه بها يحتفظ أنه طاملا
نفسه يقيص أن متلقيها يستطيع ال حيث الجميع؛ عىل نفسها تفرض حتى
من منها أقل قدًرا فرد أي يمتلك أال أيًضا للفكرة املميزة الخصائص ومن عنها.
فكرة؛ عني يتلقى من كان وأيٍّا بكاملها. الفكرة الجميع يمتلك حيث اآلخرين؛
كان أيٍّا أن مثلما فكرتي، من ذلك يقلل أن دون محددة معلومات يتلقى فإنه
ذلك يطفئ أن دون الضوء عىل يحصل شمعتي، خالل من شمعة ييضء من
العالم، عرب آخر إىل شخص من الحر انتقالها يف الِفَكر تبدو شمعتي. ضوء

262



الفكرية امللكية

بصورة م ُصمِّ شيئًا أوضاعهم، ولتحسني البرش بني وتبادلية أخالقية ألغراض
التي النار مثل تماًما بصنعها، قامت عندما الطبيعة، طريق عن ة وخريِّ فريدة
الهواء ومثل لحظة، أي يف كثافتها من ذلك يقلل أن دون مكان كل يف تنترش
لحرصه قابل غري هو الذي أجسادنا، فيه وتتواجد فيه ونتحرك نتنفسه الذي
االخرتاعات تصري أن إذن يمكن ال حرصية. بصورة امتالكه أو محدد مكان يف

للملكية.27 موضوًعا الطبيعة يف

إقصاء بإمكانية يتعلق أولهما: ملفهومني؛ جيفرسون يعرض الفنية، الناحية من
قوة «فعل بأنها جيفرسون يعرِّفها التي الفكرة، عىل االطالع أو استخدام من اآلخرين
تتمثل هنا لنفسه.» بها يحتفظ دام ما حرصية بصورة الفرد يمتلكها التي … التفكري
الفكرة أن جيفرسون يؤكد ال. أم عنها اآلخرين إلقصاء قابلة الِفَكر كانت إذا ما مسألة
الفكرة.» عن اإلفصاح فيها يتم التي «اللحظة تحل حتى عنها» اآلخرين إلقصاء «قابلة
من يقلل عنها اإلفصاح تم فكرًة شخٍص استخدام كان إذا بما اآلخر املبدأ يتعلق
مع «تنفد عنها امُلفصح الِفَكر كانت إذا ما مسألة تتمثل هنا لها. آخر شخص استخدام
الِفَكر «نفاد عدم إىل جيفرسون يشري أخرى، مرة وقت».28 أي يف لها اآلخرين استخدام
عملية أن جيفرسون يعتقد عنها. اإلفصاح بمجرد وقت» أي يف لها اآلخرين استخدام مع
نفادها عدم عن فضًال عنها، اآلخرين إلقصاء قابلة غري الِفَكر جعلت اإلفصاح/التبادل
هذه حيال الكثري فعل اإلنسان يملك ال املقابل، يف وقت. أي يف لها اآلخرين استخدام مع

الحقيقة.29
عدم عن فضًال عنها، اآلخرين إلقصاء قابلة غري املتبادلة الِفَكر تعترب األمر، واقع يف
اآلخرين إقصاء املثال، سبيل عىل أستطيع، وقت. أي يف لها اآلخرين استخدام مع نفادها
بناء أو لنفيس، بها االحتفاظ طريق عن الخاصة كتاباتي أو ِفَكري عىل االطالع عن
القيام فعالية أو سهولة مدى عن السؤال يظل عنها. اآلخرين إلبعاد حولها السياجات
محدد. سياق يوفرها التي الحماية معمار عىل ذلك تحقيق يعتمد حيث فنيٍّا؛ سؤاًال بذلك
عن اآلخرين إبعاد إمكانية يف شك يوجد ال املناسبة، التكنولوجيا وجود ظل يف املقابل، يف
عرضتها؛ التي كتاباتي أو ِفَكري عن اآلخرين إقصاء هو تحقيقه يمكنني ال ما ِفَكري.

خاصة. ِفَكًرا ببساطة تعد لم ألنها
املستخدمني عدد كان مهما نفادها بعدم تتميز سلًعا أيًضا املعروضة ِفَكري تعترب
رأسك من فكرة محو تستطيع اآلن) حتى (نعرفها تكنولوجيا توجد ال وقت. أي يف لها
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الحقيقة هذه تعترب تعرفه. ما قدر من تعرفه بما معرفتي تقلل ال رأيس. إىل مرورها عند
أو التفاح فبخالف مختلفة. الفكرية امللكية يجعل ما وهو العالم، يف به مسلًما أمًرا

معرفتها. بمجرد تعرفه مما منك آخذها التي الِفَكر تقلل ال املنازل،
يعني ال االخرتاعات.30 أو الِفَكر ملكية حقوق إىل حاجة من ما أنه يعني ال ذلك لكن
الالزمة الدوافع الدولة لدى تتوافر أال أملك مما ذلك يقلل أن دون أمتلك ما امتالكك

عنها. بالتعبري تتعلق التي الحقوق أو بالِفَكر، تتعلق التي الحقوق لتحديد
رشائها)، من (بدًال كتبه من نسخ إصدار من يمنعك أن روائي كاتب يستطع لم إذا
لدى ما ينقص لم ربما أخرى. روايات لتأليف القوي الدافع الروائي لدى يتوافر فلن
دفع دون العمل أخذت إذا لكنك بتأليفه، قام الذي العمل أخذت أن بعد ِفَكر من الروائي

أخرى. روايات لتأليف املايل الدافع الروائي لدى يتوافر فلن ذلك، مقابل
تعميم املمكن غري ومن دة، معقَّ مؤلف أي تواجه التي الدوافع تعترب الحال، بطبيعة
حتى الحاالت جميع التعميمات تشمل أن يجب ال املقابل، يف مبسطة.31 بصورة األمور
ال مقابل، دون بالكتابة املؤلفني بعض قام لو حتى إذ هنا؛ األساسية النقطة عىل نؤكد
حقوق بحماية القانون يقم لم إذا فكرية. ملكية حقوق إىل القانون يف حاجة هناك تزال
املؤلفني؛ حقوق لحماية قانونية أسباب هناك كثريون. مؤلفون هناك يكون فلن التأليف،
يجب العادية، امللكية حال يف للتأليف. للمؤلفني الالزمة الدوافع توفري إىل ذلك يؤدي حيث
امللكية حال يف امللكية. حق حماية عن فضًال لالمتالك الالزم الدافع القانون يوفر أن

الفكرية. امللكية أعمال ابتكار دافع لتوفري إال القانون يف حاجة توجد ال الفكرية،
بصورة يؤثر فارق وهو للملكية، للغاية املختلفني النمطني هذين بني الفارق هو هذا
وما الشخصية امللكية بحماية نقوم فبينما الفكرية. امللكية قانون طبيعة عىل أساسية
االمتالك، دوافع توفري عن فضًال املحتملة، األرضار ضد للمالك الحماية لتوفري بها يتعلق
الفكرية. امللكية أعمال البتكار كاٍف دافع توفري لضمان الفكرية امللكية بحماية نقوم
وسائل بأن القول يمكن وهكذا الكاملة». «السيطرة من أقل هنا الكايف» «الدافع يعترب
امللكيات ألنماط املثالية الحماية وسائل عن تقل الفكرية امللكية قانون يف املثالية الحماية

بها. يتعلق ما أو العادية
يمنح حيث العادية؛ وامللكية الفكرية امللكية طبيعة بني الفارق بهذا دستورنا أقر
«دعم سلطة — الثامنة الفقرة الثامن، القسم األوىل، املادة يف — الكونجرس الدستور
الحق محددة، لفرتات واملخرتعني، املؤلفني منح طريق عن املفيدة واآلداب العلوم تقدم

واخرتاعاتهم.» كتاباتهم ملكية يف الحرصي
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السلطة؛ ملنح املحدد السبب الفقرة تحدد أوًال؛ الفقرة: لهذه الخاص البناء الحظ
يجوز فقط، األسباب ولهذه األسباب، لهذه املفيدة. واآلداب العلوم تقدم دعم وهو أال
«لفرتات الحق، بهذا الخاصة الزمن محدودية الحظ ثانيًا؛ استثنائي. حق منح للكونجرس
دائمة حرصية حقوًقا واملخرتعني املؤلفني بمنح للكونجرس الدستور يسمح فال محددة»؛
من الرغم (عىل فقط محدودة حقوًقا يمنحهم بل واخرتاعاتهم، كتاباتهم ملكية يف
منح سلطة الكونجرس الدستور يمنح ال الحقوق).32 هذه منح يف التوسع إمكانية
لها حرصيَّة حقوًقا بل واخرتاعاتهم، لكتاباتهم دائمة «ملكية» حقوق واملخرتعني املؤلفني

محددة. فرتة خالل
امللكية حماية عن جوهريٍّا مختلفة إذن الفكرية للملكية الدستور حماية تعترب
حتى لكن عامة، مصلحة تحقيق بحدود تتحدد امللكية أنماط جميع إن آنًفا قلت العادية.
عرش خمسة عن تزيد ال فرتة بعد املمتلكات جميع تأميم الحكومة قررت إذا ما حال يف
املقابل، يف املمتلكات. أصحاب تعويض الحكومة عىل الدستور سيشرتط امللكية، من عاًما
عاًما، عرش خمسة فرتة حدود يف والنرش التأليف لحقوق أقىص ا حدٍّ الدستور وضع إذا
الفرتة انقضاء بعد الحقوق ملالكي الحكومة تعويض بوجوب االدعاء أحد يستطيع فلن
امللكية أعمال ملبتكري الدولة تمنحه احتكاريٍّا ا حقٍّ الفكرية امللكية حقوق تعترب املحددة.
امللكية أعمال تتحول محددة، فرتة انقضاء بعد بابتكارها. قيامهم مقابل يف الفكرية
يف الكامنة الشيوعية هي هذه يشاءون. كيفما الجميع يستخدمها عامة ملكية إىل الفكرية
باملعنى ملكية «امللكية» هذه تعترب فال الفكرية، للملكية الدستور حماية ضمانات صلب

للعبارة. املعتاد
عىل طويلة لفرتة االقتصاديون ظل التقاليد. تتخطى ألسباب أيًضا ذلك يصح
أقل (عىل باملخاطر محفوفة مسألة باملعلومات يتعلق فيما امللكية حقوق منح بأن اعتقاد
ينحون االقتصاديني ألن لكن االقتصاديني، بني يسارية النتماءات ذلك يرجع ال تقدير).33
يف االقتصاديني هدف يتمثل حيث األفعال؛ بأحد القيام عىل املرتتبة اآلثار يف للنظر دائًما
طريقة توجد ال املبدأ، ناحية من اإلنتاج. عملية تيسري يف امللكية حقوق من حق أي منح
امللكية قانون وفق املمنوحة الحقوق تقليص أو زيادة كان إذا ما معرفة خاللها من يمكن
لكن وتتشابك األسباب تختلف الفكرية. امللكية أعمال إنتاج يف زيادة إىل سيؤدي الفكرية
الفكرية امللكية حماية زيادة تضمن ال األمر، واقع يف واضحة. األساسية النقطة تظل
عليها. التضييق إىل ذلك يؤدي قد العكس عىل بل املفيدة»، واآلداب العلوم تقدم «دعم
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التي الحماية ضمانات بني عادًة الفكرية امللكية قانون يعقده الذي التوازن يتمثَّل
من والهدف للجميع. املمنوح العام االطالع أو االستخدام حق وبني للمؤلف توفريها يتم
سلطة حدود وضع تم كما األعمال. من املزيد إلصدار للمؤلف الكايف الدافع توفري هو ذلك
الفكرية.34 امللكية قانون صلب يف ابتكرها التي الِفَكر استخدام عىل السيطرة يف املؤلف
االستخدام ويف املؤلف، سلطة عىل الحدود هذه عىل الكالسيكية األمثلة أحد يتمثَّل
حق هو العادل االستخدام العادل». «االستخدام حق يف الفكرية، امللكية ألعمال العام
هذه مالك رغبات عن النظر بغض والنرش، التأليف بحقوق تتمتع أعمال استخدام
االستخدام يعترب محددة. حقوًقا العمل مالك والنرش التأليف حقوق تمنح األعمال.
نقد يف الحق هذا مستخدم العادل االستخدام حق يمنح الحقوق. هذه عىل قيًدا العادل
مقال صورة يف منه مقاطع إنتاج إعادة أو منه، أجزاء استقطاع أو مثًال، الكتاب، هذا
هذا استخدام يف الحق املستخدم يمتلك أخرى، وبطرق إذن الطرق بهذه يهاجمني.

استخدامه. يجب كيف أرى عما النظر بغض الكتاب
أدق، بصورة أو املؤلف، مصالح مع بالرضورة العادل االستخدام حق يتعارض ال
يقوم عندما كطبقة. املؤلفني مصالح مع بالرضورة العادل االستخدام حق يتعارض ال
عىل الحصول دون الكتب نقد يف الكتب مراجعي حق بحماية العادل االستخدام حق
أفضل معلومات توافرت النقد، زاد وكلما اد. النقَّ عدد يتزايد املؤلفني، من مسبق إذن
بأي يتعلق فيما أفضل املعلومات صارت وكلما الناس. يقرأها أن يجب الكتب أي حول
عامة بصورة املؤلفون يستفيد الكتب. هذه يشرتي من عدد زاد الناس، يشرتيها الكتب

ذلك. من بعينهم مؤلفون يستفد لم إذا حتى العادل االستخدام نظام من
«عملية مبدأ ذلك أمثلة من القواعد. بهذه والنرش التأليف حقوق قانون يمتلئ
قيود أي وجود دون آخر شخص إىل بيعه يمكنك الكتاب، هذا اشرتيت إذا األوىل». البيع
يف املثال، سبيل عىل املوجود، التقليد عن املبدأ هذا يختلف عليك.35 أفرضها جانبي من
االستخدامات عىل للسيطرة سلطة العمل مبتكر تمنح أدبية» «حقوق توجد حيث أوروبا؛
العمل مبتكر يستطيع ال املحددة. الفرتة وهو أال آخر؛ مثاًال بالفعل ذكرت له.36 الالحقة
تتحدد حيث ذلك)؛ الكونجرس استطاع لو (حتى للعمل القانون حماية فرتة مد الفكري

بانقضائها. وتنتهي القانون وفق الفرتة
عىل — كاملة غري لكنها — كبرية سيطرة العمل صاحب القواعد هذه تمنح مًعا،
ليست لكنها االستخدام، يف الحقوق بعض العامة القواعد هذه تمنح يبتكره. ما استخدام
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مختلفة بصورة الفكرية امللكية حقوق يف التوازن يتحقق ذلك، إىل باإلضافة كاملة. حقوًقا
تصميمها. طريقة بفضل وذلك العادية، امللكية حال يف القانون يحققه الذي التوازن عن
عامة مشاع أماكن توفري عىل تساعد بحيث دستوريٍّا الفكرية امللكية حقوق تصميم يتم

والثقافية. الفكرية األعمال لتبادل
وقبل القانون، فدون الطبيعة. يف التوازن هذا يوجد وال التوازن. هذا القانون يحقق
لحماية للغاية محدودة وسائل سوى املؤلفني لدى تتوافر ال اإللكرتوني، الفضاء ظهور
قيود مقابل يف وذلك عليه، ليحصلوا يكونوا لم شيئًا املؤلفني القانون يمنح أعمالهم.
ككل. للمجتمع العامة الفكرية الفائدة تحقيق تضمن قيود وهي حقوقهم، عىل مفروضة

العام للقانون الخاصة البدائل (5)

ماذا االستخدام. وحق السيطرة سلطة بني التوازن والنرش التأليف قانون يحقق هكذا
عىل القيود من أي بقاء نتوقع هل القانون؟ هو الكود يصري عندما التوازن هذا عن إذن
العادل؟ االستخدام القانون؟ يفرضها التي القيوَد الكوُد يعكس أن نتوقع هل الحقوق؟
الكود خالل من الحقوق حماية أنظمة يف «العورات» هذه بناء سيتم هل املحددة؟ الفرتة

الخاص؟
ما يوجد ال الفكرية، امللكية الكود يحمي عندما اآلن. واضحة النقطة أصبحت
يشرتط ما يوجد ال العادية. امللكيات مع الحال هو مثلما التوازن نفس تحقيق يشرتط
بالتصفح لألفراد الحق مالك يسمح ربما العادل. االستخدام حق الحقوق مالك يمنح أن
صاحب منح يعتمد بذلك. يسمح ال وربما الكتب، متجر يف الحال هو مثلما لكتبه، املجاني
االستخدام حق يصبح ال. أو ربًحا يحقق كان إذا ما عىل عدمه من الحق هذا العمل
االستخدام حق يصري ذلك من واألهم الخاص. املكسب تحقيق عىل معتمًدا إذن العادل
املؤلفني مكسب من بدًال فردية بصورة للمؤلفني الخاص املكسب عىل معتمًدا العادل

كطبقة. جميًعا
بعملية — الخاص القانون مع الحال هو مثلما — الثقة محل النظم تقوم هنا، من
املقابل، يف فيه. بالتنظيم والنرش التأليف حقوق قانون يقوم الذي املجال نفس يف التنظيم
عىل نفسها القيود الثقة محل النظم تضمن ال والنرش، التأليف حقوق قانون وبخالف
ممكنة سيطرة أعىل العمل مبتكر تمنح الثقة محل فالنظم والنرش؛ التأليف حقوق حماية
ما وهو بكثري، أقل بتكلفة والنرش، التأليف بحقوق يتمتع الذي العمل استخدامات عىل
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مجال يف كاملة شبه سيطرة إذن األنظمة هذه تمنح بالنرش. املؤلفني من للمزيد يسمح
التوازن محل إذن الكود يحل عمله. عىل للمؤلف الكاملة السيطرة فيه القانون يحقق ال
القانون. يفرضها التي القيود إزاحة خالل من والنرش التأليف حقوق قانون يحققه الذي

بنلوليل: دانيال تعبري حد وعىل

تفعيل لسلطة خصخصة بعملية … املركزي غري املحتوى خدمات مقدمو يقوم
االطِّالع من ظلها يف األفراد يُمنع صارمة، تكنولوجية معايري خالل من القانون
العادل االستخدام حق تتجاوز قد بصورة محدد رقمي محتوى واستخدام

املرشوع.37

يتكامل إما إنه حيث الكود؛ مواجهة يف القانون للحقوق تناويل يضع اآلن حتى
غري تزال ال ربما معه. يتعارض أو الخاص الكود مع والنرش التأليف حقوق قانون
أكرب سيطرة املرء يمارس أن املعتاد من ألنه تعارًضا؛ ذلك نعترب أن يجب بأننا مقتنع
الترصف يف للمرء الحق القانون يمنح مما والنرش، التأليف بحقوق املتمتع العمل عىل
تنتمي لوحة تمتلك كنت إذا املثال، سبيل عىل والنرش. التأليف بحقوق يتمتع عمل يف
يمنعك ما يوجد ال الخاصة)، امللكية بحقوق تمتعها فرتة انتهت (أي العام املجال إىل
وال حجرتك يف اللوحة بهذه االحتفاظ مثًال تستطيع الجميع. عن اللوحة هذه حجب من
هذه بقيمة االستمتاع من العالم بحرمان ذلك خالل من أنت قمت يراها. إنسان أي تدع
التفاعل هذا أن يف مطلًقا أحد يفكر لم املقابل، يف العام». «املجال إىل تنتمي التي اللوحة
يجب إذن ملاذا مهم. تعارض ظهور إىل أدى والنرش التأليف وحقوق التعدي قانون بني
الكود يستخدمون والنرش التأليف حقوق مالكو كان إذا بما االهتمام شخص أي عىل
والنرش؟ التأليف حقوق قانون يحققه الذي التوازن تتجاوز بصورة محتوياتهم لحجب
جزءًا أُضْف إذن فدعني فكاًكا، منها نستطيع ال التي النقطة هي هذه كانت إذا
والنرش التأليف لحقوق األلفية قانون يحتوي سابًقا، ذكرت كما التناول. هذا إىل آخر
رقمية. نسخ إصدار عملية عىل التحايل ضد تكنولوجيات توافر اشرتاط عىل الرقمية
خالل من التكنولوجية الحماية إجراءات بعض عىل التحايل القانون من الجزء هذا يحرِّم
الجزء هذا يمنع بل التكنولوجية، الحماية عىل التحايل شأنها من تطبيقات تطوير منع
إذا هنا، من التحايل. عمليات أهداف عن النظر بقطع للتحايل عمليات أي القانون من
إمكانية حال يف وذلك — والنرش التأليف بحقوق تتمتع التي األعمال أحد استخدام كان
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التأليف لحقوق األلفية قانون يزال فال عادل»، «استخدام هو — العمل عىل االطِّالع
ضمانات عىل التحايل قبيل من استخدامه أو املحتوى عىل االطِّالع يعترب الرقمية والنرش
«االستخدام حق والنرش التأليف حقوق قانون من جزء يمنح هكذا التكنولوجية. الحماية
حيث العادل؛ االستخدام بحق التمتع يف الحرية بعض منه آخر جزءٌ ينزع فيما العادل»،

التكنولوجية.38 الوسائل خالل من العادل االستخدام حق من التخلص تم
عىل سلبه يستطيع القانون يمنحه فما املتشككون. يتساءل هكذا إذن؟ بعُد ماذا

كذلك؟ األمر أليس حال، أي
يعترب العليا، الدستورية املحكمة أشارت كما األمر. مناط وهنا يستطيع، ال ال،
لبعض نظًرا وذلك الدستور؛ من األول التعديل مع متوافًقا والنرش التأليف حقوق قانون
إثارة إىل القيود هذه من التخلص سيؤدي القانون. يف عليها املنصوص املهمة القيود
من للتخلص الكود مع القانون يُطبَّق عندما هنا، من األول. بالتعديل تتعلق مهمة أسئلة
خاصة بالرضورة، ا مهمٍّ سؤاًال هذا سيثري العادل، لالستخدام القانون حماية ضمانات

والنرش. التأليف حقوق قانون يحققه الذي التوازن عىل بالحفاظ للمهتمني بالنسبة
االستخدام حق لحماية الكود تغيري يمكن أال مؤقتًا. التعارض هذا يكون ربما لكن

العادل؟
طرحي يف أناقش ألنني باألمل؛ مفعم (وأقول: باألمل املفعم السؤال هذا عىل اإلجابة
مبارشة. بصورة ليس ال، هي: ال) أم متوافرة العادل االستخدام حماية دوافع كانت إذا ما
يتجاوز الحكم وهذا النوايا. أو الغرض عىل الحكم بطبيعته العادل االستخدام حق يتطلب
بصورة العادل االستخدام حق حماية يمكن املقابل، يف الكمبيوتر. أجهزة أفضل قدرة
إذا ثقة، محل بنظام باالتصال املستخدمني ألحد قبًال سمح لنظام يمكن مبارشة. غري
طريق عن (ربما عادًال استخداًما سيكون استخدامه أن عىل يدل ما املستخدم هذا أظهر
أثناء املستخدم تتبُّع املمكن من تجعل خاصة بطاقة طريق عن املستخدم العمل تمييز
عبارة باستخدام — أو العادل، االستخدام حق بحماية يسمح أن للعمل)؛ استخدامه
حيث — العادل» االستخدام «رخصة املستخدمني قبًال منح نظام يسمح ربما — ستيفك
غرامات لدفع للرخصة الداعم التأمني إىل واللجوء املحتوى، عىل باالطالع لهم يسمح
من البدائل، هذه تعتمد العادل.39 االستخدام حق بحماية أيًضا — مخالفات أي مقابل
االستخدام لتتبع طريقة توجد فال الكود؛ عمل نطاق خارج تقع بنًى عىل أخرى، ناحية

فقط. الكود خالل من العادل
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قانون إزاحة يتم حيث متأخًرا؛ جاء هذا طرحي بأن ذلك عىل البعض يرد ربما
القانون خالل فمن الكود، خالل من ذلك يكن لم إذا حقيقًة، والنرش التأليف حقوق
لهم املرخص من أو املشرتين من متزايدة بصورة املؤلفون يشرتط للعقود. الخاص
استخدام خالل من والنرش، التأليف حقوق قانون إياها منحهم التي الحقوق عن التخيل
قانون كان فإذا االتفاق. محتويات عن اللثام إماطة أو النقر، تراخيص باسم يعرف ما
إقرار العقود هذه تتضمن فقد العكسية، الهندسة يف الحق يمنح والنرش التأليف حقوق
التأليف حقوق قانون كان وإذا عكسية. هندسة عملية بأي يقوموا بأال املستخدمني
األوىل، البيع عملية بعد املشرتي يشاء كيفما الكتاب يف الترصف يف الحق يمنح والنرش
هذه كانت وإذا الحق. هذا عن املستخدمون يتخىل أن الخاصة العقود أحد يشرتط فربما
فقط للتنفيذ قابلة والنرش التأليف بحقوق يتمتع عمل بكل امللحقة العقد، يف الرشوط،
كتابة نعيد أن العقود قانون خالل من إذن نستطيع بها، و«املعرفة» «اإلرفاق» خالل من

والنرش. التأليف حقوق قانون يحققه الذي التوازن
العقود خالل والنرشمن التأليف حقوق قانون لخصخصة السباق هذا أن عىل أوافق
يس برو قضية يف إيسرتبروك فرانك القايض قرار مثل قرارات مع خاصة دائًرا، يزال ال
الكود؛ سوء مثل يف العقود ليست املقابل، يف اشتعاًال. السباق تزيد التي زايدنربج ضد دي
يمكنك والنرش، التأليف حقوق قانون قيم إحدى مع العقد رشوط أحد يتماَش لم فإذا
الحاالت، بعض يف الرشط. لتنفيذ للقضاء يلجأ اآلخر الطرف وتدع الرشط هذا رفض
أي ذاته؛ للسبب العقود يف الرشوط أحد بجواز الفصل واضحة بصورة القضاء رَفض
قوة تعتمد والنرش.40 التأليف حقوق قانون قيم إحدى مع الرشط تمايش لعدم نظًرا
النسبي الحماس من الرغم عىل ال. أو رشوطه بتنفيذ القضاء قرار عىل النهاية يف العقد
عرض إذا ما حال يف األمل من شعاع األقل عىل هناك العقود، لتنفيذ طرق إليجاد للقضاء
االتجاه يف القضاء يميض ربما محكمة، بصورة قضيته املستخدمون) (أي اآلخر الطرف
طريقة من بأكثر العادية العقود عن الثقة محل النظم «تختلف أخرى.41 مرة املعاكس

ستيفك: تعبري حد عىل أساسية»،

تقع حيث العادية؛ العقود حال يف تلقائيٍّا العقد برشوط االلتزام يعترب ال
للمتابعة اشرتاطات توجد ربما العقد. طريف عىل برشوطه االلتزام مسئولية
تنفيذ يف الحقيقية املسئولية تظل لكن العقد، برشوط الطرفني التزام وضمان
تنفيذ مسئولية تقع ذلك، إىل إضافة طرفيه. مناط رشوطه وفق العقد موضوع

القضاء.42 عمل سلطة نطاق يف املطاف نهاية يف العقود
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تحل عندما املوجودة املشكالت عن النظر فبغض الكود. عىل نفسه األمر ينطبق ال
قانون محل الكود حلول مع أسوأ املشكالت تصري والنرش، التأليف قانون محل العقود
يوفر عندما الكود؟ حول الخالف نسوِّي أن يمكن أين أخرى، مرة والنرش. التأليف
الخالف تسوية يمكن أين الدولة، عىل النهاية يف االعتماد دون للحقوق الحماية التطبيق

الكود؟ يسلبه عندما التوازن نحقق أن يمكن أين الحماية؟ طبيعة حول
التحوُّل هذا كان إذا ما حول كبري حد إىل الخاليف النقاش هذا يف الدخول يف أرغب ال
أخرى.43 مواضع يف كثريًا ذلك عن تحدثت فقد مناسبًا؛ أو جيًدا شيئًا السيطرة نمط يف
بالسيطرة حاليٍّا الكود يسمح كبري. تغيري حدوث إدراك يف هنا مقصدي ينحرص لكن
اآلن حتى «تماشت املنظمة القواعد إن الثقافة. انتشار ُسبل عىل متزايدة بصورة الكاملة
عىل السيطرة أجل من الحقوق مالكي سلطة يف التوسع جانب مع … كبرية بصورة
سيطرة بتحقيق املطالبة زيادة إىل التنظيمية القواعد هذه تدعو منتجاتهم.»44 استخدام

الثقافة. نرش كيفية عىل كاملة
املقيد الكود انتشار وكذا والنرش، التأليف حقوق لقانون املقيدة العقود انتشار يثري
لإلجابة والنرش التأليف حقوق قانون يضطر لم سؤاًال والنرش التأليف حقوق لقانون
بتحقيق للمؤلفني السماح يجب كان إذا ما اختيار إىل قط نضطر لم قبل. من عليه
لم حيث القانون؛ عن بعيًدا الفكرية للملكية أعمالهم استخدام عىل الكاملة السيطرة
هو القانون حققه الذي التوازن كان ممكنًا. الصورة بهذه السيطرة هذه تحقيق يكن
للمؤلفني. أفضل صفقة الكود يقدم حاليٍّا، عليه. الحصول املؤلفون استطاع ما أفضل
معقولة األفضل الصفقة هذه كانت إذا ما هو القانونية السياسة منظور من السؤال يظل

للجميع.
من هناك والنرش. التأليف حقوق قانون إطار يف األول الكامن اللبس هنا نواجه
باتخاذ سواءٌ السؤال، هذا عىل اإلجابة يقرر والنرش التأليف حقوق قانون إن يقولون
خيار هذا رأيي، يف لكن، لصالحها، أو الكود استخدام عىل القائمة السيطرة ضد موقف
اإلجابة القانون يقرر أن يجب كيف حول الخاصة آرائي أمتلك بعد. القانون يقرره لم
قبل. من يُتخذ لم خيار رؤية عىل إجبارنا هو التكنولوجيا فعلته ما لكن السؤال. هذا عن

اتخاذه. ثم أوًال الخيار بإدراك علينا
التي لألعمال االستخدامات من مجموعة دوًما هناك كانت مبارشًة: أكثر بعبارة
يف فحتى والنرش. التأليف حقوق قانون ينظمها لم والنرش التأليف بحقوق تتمتع
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«االستخدام حق استخدامات بعض ظلت القانون، خالل من امُلنظَّمة االستخدامات إطار
دون املعامالت هذه تركت هل ملاذا؟ هو: األسايس السؤال يظل مقيَّدة. غري حرة العادل»
تنظيم دون املعامالت بعض ظلت هل أم للغاية؟ مرتفعة تنظيمها تكلفة ألن نظًرا تنظيم

والنرش؟ التأليف بحقوق ترتبط مهمة عامة قيمة يمثِّل كذلك بقاءها ألن نظًرا
الدعم توافر من الرغم عىل قط، قبُل من املسألة هذه معالجة إىل القانون يضطر لم
إذن السؤال يبقى املسألة. هذه معالجة عىل اآلن التكنولوجيا تجربنا النظر.45 لوجهتي

الكيفية. هو
واضعو منح الدستوري. القانون أجزاء أحد يف املسألة لهذه جيد مثال يوجد
تؤثر التي التجارية واألنشطة الواليات بني التجارة تنظيم سلطة الكونجرس الدستور
لكن هائًال، التجارة هذه حجم كان الجمهورية، تأسيس عند الواليات.46 بني التجارة عىل
التجارة أشكال جميع الواليات بني التجارة تمثِّل لم السوق، يف الفعالة غري للعمليات نظًرا

بتنظيمها.47 فقط هي تقوم التجارة من مساحة عىل الواليات استحوذت هكذا آنذاك.
تنحرص التجارة تعد لم بحيث كثريًا الواليات بني التجارة نطاق تغري الوقت، بمرور
األول الفعل رد تمثل الفعل. رد من نوعني إىل التحول هذا أدى فقط. الواليات نطاق يف
سلطة إطار يف عليها تسيطر أخرى نطاقات الواليات ملنح أخرى طرق عن البحث يف
بني التجارة يف التحوالت هذه بأن االدعاء هو هذا الفعل رد مربر كان حرصية. تنظيمية

الواليات. سلطة حول الدستور واضعي رؤية تقويض شأنها من الواليات
بتوافق اإلقرار مع الفيدرالية السلطة نطاق بتزايد اإلقرار يف اآلخر الفعل رد تمثَّل
ال الجمهورية، تأسيس عند الدستوري.48 التوازن مع الفيدرالية السلطة يف الزيادة هذه
بني التجارة عىل تؤثر ولم الواليات، بني تجري تكن لم التجارة أنماط بعض أن يف شك
هذه مثل وجود يقصدون كانوا الدستور واضعي أن ذلك يعني ال املقابل، يف الواليات.
الفيدرالية السلطة نطاق الدستور واضعو ربط دوًما. التجارية األنشطة من املساحة
يكون أن يجب فهذا الفيدرالية، السلطة اتجاه يف تماًما الهدف انتقل وإذا متحرك، بهدف

نتبناه.49 الذي االتجاه
تحقيق فيه يتم موضع من نبدأ فنحن السياقني. كال يف التحول نفس هو التحول
االستخدام حق يعترب محدد. تنظيمي مجال يف املصالح احتكاكات مزيج خالل من التوازن
للغاية املكلف من ألنه وذلك إلينا؛ املمنوحة التوازن أنماط أحد املثال سبيل عىل العادل
نطاق يف التجارة تنظيم سلطة الواليات تُمنح باملثل، االستخدام. أشكال جميع رصد
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يؤدي عندما الواليات. بني التجارة عىل التجارة أنماط جميع تأثري لعدم نظًرا محدد؛
القصد كان إذا ما نقرر أن يجب التوازن، هذا صفو تعكري إىل جديدة تكنولوجيا ظهور
أحد سلطة نطاق أن أو األساس، يف التوازن من نوع تحقيق هو الدستور يف األصيل
الجانبني بني التوازن يبقى بحيث به، ربطه تم بما بأمانة، يلتزم، أن يجب التوازن جانبي

اللبس. من حالة السياقني كال يمثِّل اختصاًرا، الدستور. واضعو أراده مثلما
إننا النقاش. جانبي أحد إىل منهم) (وأنا املسألة بهذه املهتمني من كثري يميل
الفيدرالية، السلطة سياق يف اإلطالق. عىل لبًسا ليس الكامن اللبس هذا أن نعتقد
محدد بنطاق الواليات تحتفظ أن يقصدون كانوا الدستور واضعي أن إما أنه نعتقد
الفيدرالية السلطة أن يقصدون كانوا الدستور واضعي أن أو الحرصية،50 السلطة من
بني التجارة عىل تؤثر التي التجارة أنماط من نمط أي عىل السيطرة بسلطة تحتفظ
أن يجب العادل االستخدام حق أن إما أنه نعتقد العادل، االستخدام سياق يف الواليات.51
التكنولوجيا نوع عن النظر بقطع ضمانه يتم العام، لالستخدام أساسيٍّا اشرتاًطا يكون
يأتي ال فعَّ وسط حل إال هو ما العادل االستخدام حق أن أو تفعيله،52 يف املستخدمة
التخلص يمكن بحيث والنرش، التأليف حقوق حماية يف الة فعَّ غري لتكنولوجيا كاستجابة

الحقوق. حماية يف الفعالية تحقيق بمجرد الحال يف منه
السهولة. غاية يف املسألة األخرية املفاضلة هذه تجعل قد الحالتني، كلتا يف لكن
وضع عند يُحسم لم التوازن تحقيق أن هي السياقني كال يف إجابة أفضل تكون ربما
ماذا سؤال عىل إجابة توجد ال ثم ومن األصل، من املسألة يف أحد يفكر لم ربما الدستور.
وضع عند األساسية االفرتاضات أحد تغريُّ حال يف الدستور واضعي قْصُد سيكون كان
يف السؤال عىل اإلجابة نحن نقرر أن يجب األصل، يف إجابة هناك تكن لم إذا الدستور.
أولئك أو والنرش، التأليف حقوق قانون واضعو قط يتخيلها لم أداة «إنها فهمنا. ضوء
عىل وذلك إنفاذها.»53 يمكن ال الفكرية للملكية الحاكمة القوانني بأن يعتقدون الذين

استخدامها. عىل املرتتبة اآلثار وعن الثقة، محل النظم عن متحدثًا ستيفك تعبري حد
الثقة. محل النظم تطور عىل املرتتبة اآلثار أحد العادل االستخدام حق فقدان يعترب
حق قيمة حيال نظرك وجهة عىل ذلك يعتمد فإنما ال، أو مشكلة ذلك اعتربت وسواء
بقطع وجودها من بد ال عامة قيمة العادل االستخدام حق اعتربت فإذا العادل؛ االستخدام
تكنولوجيا تطور الحال بطبيعة فسيزعجك املستخدم، التكنولوجي النظام عن النظر
التكنولوجي النظام يف العورات يف كامنة قيمة توجد نظرك، وجهة من الثقة. محل النظم
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النظم خالل من منها التخلص تم التي العورات وهي األعمال، بتبادل سمح الذي السابق
الجديدة. الثقة محل

النظم تزال فال مشكلة، العادل االستخدام حق فقدان أن تعتقد لم إذا املقابل، يف
كثرية أشياء فيه تتسم ال الذي الواقعي العالم يف كامنة أخرى قيًما تهدد الثقة محل

آخر. مثال خذ بالكمال.

بالكمال يتسم ال عالم بها يسمح التي الجهالة (6)

هناك كان كليتي، ويف السنوات. من لعدد اإلنجليزية الجامعات إحدى يف طالبًا كنت
األول األسبوع خالل الكحولية. املرشوبات يبيع الكلية داخل متجر أغذية»، بيع «متجر
(منحتها الويسكي زجاجات من نسبيٍّا كبريًا عدًدا أشرتي أن عيل كان الجامعة يف يل
من استدعاء طلب تلقيت الويسكي، رشائي عىل أسبوع مرور بعد أذكر). ما عىل كهدايا،
كانت اشرتيته. عما األستاذ سألني إليه، ذهبت عندما مكتبه. يف معه للحديث أستاذي
هذه كل رشائي سبب يعرف أن فأراد الكحول، من مفرطة كمية األستاذ، رأى مثلما تلك،

الكمية.
اسمي أُخف ولم الجامعة داخل رشاء بعملية فعليٍّا قمت األمر، واقع لسؤاله. صدمت
وهكذا الجامعة)، يف حسابي عىل الرشاء عملية بتسجيل قمت (حيث بذلك قمت عندما
إدارة تتبُّع صدمني املقابل، يف ووكالئها. للجامعة مشرتياتي طبيعة عن رسميٍّا كشفت
الهدف أدركت مثلما بذلك قيامهم سبب أدركت منها. والتأكد املعلومات هذه الجامعة
بهذه املعلومات هذه استخدام يتم أن قط أتوقع لم لكنني إليه، يرمون كانوا الذي النبيل

الطريقة.
الحًقا، صغري. تعدٍّ فهو الخصوصية عىل التعدي قبيل من الواقعة هذه كانت إذا
من الكحولية املرشوبات رشاء خالل من الرشاب يف إفراطي أخفي أن عيلَّ السهل من كان
بأن الحًقا علمي من الرغم (عىل الجامعة متجر من رشائها من بدًال املحلية املتاجر إحدى
الطرفني؟!) بني تمت صفقة أي إذن يعلم َمن الجامعة، من مكانه استأجر املحيل املتجر
املثال هذا يشري املقابل، يف فقط. بالقلق تشعر الجامعة كانت أُعاَقب. لم حال، أي عىل
لآلخرين، أنفسنا عن البيانات من محددة فئة عن نكشف أننا وهي أال أكرب؛ مسألة إىل
اآلخرون استخدم إذا إذن يحدث ماذا اآلخرون. يستخدمها أال عادًة نتوقع ال بيانات وهي

البيانات؟ هذه
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عىل الثقة محل النظم تعتمد حيث البيانات؛ هذه عىل الثقة محل النظم تعتمد
أن إذن يجب بالحماية. تتمتع التي لألعمال األشخاص استخدام كيفية معرفة يف قدرتها
قدر قراءاتهم وعادات األشخاص عن املعلومات من ممكن قدر أكرب النظم هذه تعرف
املعلومات؛ هذه معرفة إىل النظم هذه تحتاج مالءمة. األكثر األسعار لوضع وذلك اإلمكان؛

نظريه.54 سعر فرض ثم ومن االستخدام، لتتبع ال فعَّ أسلوب إىل لحاجتها نظًرا
عالم يف اآلن نعيش إننا خاصة. اخرتاق عملية هذه التتبُّع عملية تتضمن املقابل، يف
طالبًا كنت عندما اشرتيت فيما بها أفكر كنت التي نفسها بالطريقة نقرأ فيما فيه نفكر
املكتبة أن علمنا إذا بالصدمة سنشعر أثرنا. يف أحد يكون أن نتوقع ال إذ إنجلرتا؛ يف
يف البيانات هذه وتستخدم باقرتاضها، األفراد قام التي الكتب عىل بملصقات تحتفظ

محددة. تتبُّع عمليات
السؤال: يصري وهكذا الثقة. محل النظم تشرتطه ما هي هذه التتبع عملية تعترب
لسؤال موازيًا السؤال هذا يعترب التتبُّع؟ من النوع هذا ضد للحماية حق منح يجب هل
يوجد لم الة، فعَّ بصورة هذه التتبُّع عملية إجراء فيه يمكن ال عالم يف العادل. االستخدام
عمليات إجراء إمكانية مع حاليٍّا، لكن كهذه. عمليات ضد للحماية الحال بطبيعة حق
للقراءة الكامن الحق جعل يجب كان إذا عما نسأل أن يجب النحو، هذا عىل التتبع
يتمتع ا حقٍّ — األقدم التكنولوجيات عورات به سمحت الذي الحق وهو — لة املجهَّ

القانونية. بالحماية
عىل ذلك يف منطقها متابعة ويمكننا الحق، هذا حماية رضورة كوهني جويل ترى
نتمكن أن العالم هذا يف ذاتها يف قيمة تُعد املعرفة، مصدر كان فمهما مبارش.55 نحو
جهالة، يف نقرأ أن نستطيع أن ذاتها حد يف قيمة تعد بأنفسنا. املعريف االستكشاف من
سلوكهم من يغريون أو يشاهدون أو سيعرفون اآلخرين أن من بالخوف الشعور دون
أحد هي مثلما الفكرية الحرية عنارص من عنًرصا القيمة هذه تعترب نقرؤه. ما عىل بناءً

هويتنا.56 مكونات
السلوك تتتبع أن النظم هذه تريد العنرص. هذا الثقة محل النظم تمحو املقابل، يف
عىل الحفاظ يجب كان إذا ما نقرر أن يجب املستخدمني. جهالة يقوِّض تتبع وهو دائًما،
ذلك. تحقيق كيفية عن فضًال ال، أم الثقة محل النظم سياق يف اليوم عالم إىل تنتمي قيم
من االستفادة يمكن كيف أي األول؛ املقام يف ترجمة سؤال السؤال يكون ربما
هو هذا جديد؟ سياق يف أقدم سياق إىل تنتمي قيم عىل للحفاظ التكنولوجية التطورات
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سؤال وهو الهاتفية،57 املكاملات عىل التنصت حول براندايس طرحه الذي نفسه السؤال
الوقت. طوال السياقات عرشات يف عليه اإلجابة عن العليا الدستورية املحكمة تكف ال
السياقات. تتبدل عندما القيم عىل الحفاظ حول سؤاًال أساسية بصورة السؤال هذا يعترب
الرتجمة سؤال عىل متسقة إجابة كوهني تمتلك والقراءة، العادل االستخدام سياق يف
هذه تعدي بقدر الثقة محل النظم «قرصنة» أو مقاومة يف ا حقٍّ هناك أن كوهني ترى هذا.
كوهني»). «نظرية هذا عىل اآلخرون (أطلق العادل لالستخدام التقليدي الحق عىل النظم
حق تحمي والنرش التأليف حقوق إدارة نظم أن كوهني فرتى بالقراءة، يتعلق فيما أما
عىل تحافظ بحيث تصميمها يجب املستخدمني، سلوك تتبُّعها حال ويف جهالة، يف القراءة
معمار يضمنها قيمة كوهني تحدد حيث نفسها؛ االسرتاتيجية كوهني تتبع الجهالة. حق
منح دعم اتجاه يف كوهني تدفع ثم جديد، معمار خالل من مهددًة تصري لكنها قديم،

األصلية. القيمة حماية حق
نظرها، وجهة يف كوهني أؤيد التباًسا. أكثر بصورة السؤال هذا نرى ربما املقابل، يف
تكنولوجيا باستخدام مسموًحا كان فإذا أيًضا. وجاهتها لها األخرى النظر وجهة لكن
ن عمَّ بيانات بجمع السماح يتم ال ملاذا والنرش، التأليف بحقوق تتمتع أعمال بتوفري تسمح
والنرش التأليف حقوق من جزءًا هذه البيانات جمع عملية تعترب ال األعمال؟ يستخدم
الدستورية تقاليدنا أن وبما املستخدمة. للتكنولوجيا ثانويٍّا منتًجا تعترب حيث نفسها؛
القول إذن بمكان الصعوبة فمن قبُل، من التكنولوجية اإلمكانيات هذه أمامها يتوافر لم

املايض. يف األمر هذا حيال خيار بتبني

الحرية ثقافة مقابل الرَُّخصيف ثقافة (7)

أن أرى نفسه. عىل والنرش التأليف حقوق قانون يفرضها التي القيود بالفعل ذكرت
حقوق قانون يهدف الذي التوازن عن القيود هذه تعربِّ مهمة. قيًما تعكس القيود هذه

تحقيقه. إىل والنرش التأليف
يتناول معني منظور تواُفر هو التوازن حول املناقشة هذه دائًما تفتقده ما لعل
العميق املعنى ندرك ال لكننا القانون، يف التدريجية التحوالت عىل نركِّز فنحن املوضوع.

القانون. داللة عربه ت تغريَّ الذي
الرقمية التكنولوجيات معمار بني املقصود غري التفاعل خالل من التحوُّل هذا ينشأ

القانون. ومعمار
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األعمال من «نسخ» إصدار عملية جوهره يف والنرش التأليف حقوق قانون ينظِّم
يستطيع للغاية محدودة سياقات هناك كانت التناظرية، التكنولوجيا عالم يف الفكرية.
عقد من أكثر منذ لتمان جسيكا تعبري حد عىل «نسخ». إصدار خاللها من املستخدمون

مىض:

قانونًا والنرش التأليف لحقوق املتحدة الواليات قانون كان القرن، بداية يف
أشخاص عىل انطباقه عدم عن فضًال الفهم، وصعب متسق، وغري فنيٍّا،
خرائط أو كتب نارش أو مؤلًفا، املرء كان إذا للغاية. كثرية أشياء أو كثريين
نوتات أو فوتوغرافية صور أو منحوتات أو لوحات أو بيانية رسوم أو
كان مطبعة؛ صاحب أو مرسحيات، منتج أو مرسحيٍّا، كاتبًا أو موسيقية،
الكتب، بائعي مع أما الحقوق. حماية يف يتدخل والنرش التأليف حقوق قانون
اإلباحية، األعمال وتسجيالت البيانو عىل العزف نوتات قراءة لفائف ونارشي
واملستهلكني الكونجرس، وأعضاء واألكاديميني، واملوسيقيني، األفالم، ومنتجي
تتعلق مشكالت أي يواجهوا أن دون عملهم ممارسة فبمقدورهم العاديني؛

والنرش.58 التأليف بحقوق

عالم يف إبداعي عمل استخدام خاللها من يمكن كثرية طرق هناك كانت وهكذا،
نسخ. إصدار إىل الحاجة دون التناظرية التكنولوجيا

مثل الرقمية الحياة يف النسخ تعترب نسًخا. جوهرها، يف الرقمية، التكنولوجيا تُصدر
يف املحتويات من نوع أي الستخدام طريقة توجد ال العادية. الحياة يف التنفس عملية
يف محفوًظا كتابًا تقرأ عندما نسخ. إصدار عملية عىل ذلك ينطوي أن دون رقمي سياق
الكتاب)، تصفح بغرض للجهاز املؤقتة الذاكرة يف األقل (عىل نسخة بعمل تقوم جهازك،
من نسخة عمل خالل من إال بذلك تقوم ال يشء أي يف الرقمي املحتوى تستخدم وعندما

املحتوى. هذا
العام الفني باإلطار ترتبط والتي — الرقمية التكنولوجيات عن الفنية الحقيقة هذه
التأليف حقوق قانون تطبيق مدى أو نطاق يف عميًقا تحوًُّال تحدث — للقانون الحاكم
دون التناظرية التكنولوجيا عالم يف الحياة توجد فبينما كثريون؛ يراه ال تحوًُّال والنرش،
والنرش؛ التأليف حقوق لقانون الرقمي العالم يف الحياة تخضع ونرش، تأليف حقوق
يخضع والنرش. التأليف حقوق قانون ل تُفعِّ الرقمي العالم يف اتخاذها يتم خطوة فكل
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عادًال». «استخداًما اعتباره حال يف إال قانوني، غري يصبح أو لرخصة إما استخدام كل
والنرش، التأليف حقوق قانون تطبيق نطاق من الرقمية التكنولوجيات ظهور إذن ع وسَّ
الحياة يف يشء كل تنظيم إىل البرشية الحياة من صغري جزء تنظيم من جذرية، بصورة

كمبيوتر. جهاز عىل
يبتكرها التي الثقافية املنتجات أنماط توزيع حماية هو هنا فيه تفكِّر ما ُجلُّ كان إذا
فيعترب «القرصنة»، عمليات وقف تحاول كنت إذا أما كثريًا. هذا ك يهمُّ ال فربما محرتفون،
يمنحك نظاًما استخدام عملية كل أجل من ترخيص عىل الحصول يشرتط الذي النظام

القرصنة. من للتخلص األدوات من واسًعا طيًفا
حول للنقاشات متابعتك عند هذا تالحظ ال قد أنك من الرغم عىل — املقابل يف
الثقافية املنتجات أنماط توزيع حماية تعترب ال — اآلن والنرشحتى التأليف حقوق قانون
من األهم الجانب أنها أزعم ربما بل للثقافة، الوحيد الجانب هي محرتفون يبتكرها التي
محرتفون يبتكرها التي الثقافية املنتجات أنماط تُمثِّل ال تاريخي، منظور من الثقافة.
العرشين القرن كان ربما نفسها. عن تعربِّ ثقافة أي يجعل مما للغاية ضئيل جزء سوى
املنتجات أنماط جعل حول يصوِّت الكونجرس نر لم لكن القاعدة، هذه من استثناءً

مجتمعنا. يف لثقافتنا الوحيد الرشعي املمثل هي محرتفون يبتكرها التي الثقافية
أو دونية إىل هنا هواة تشري ال حيث املحرتفني؛ ثقافة جانب إىل الهواة ثقافة تقف
يقومون ملا حبهم بسبب أشخاص ينتجها ثقافة إىل بل بذلك، يقومون من موهبة انعدام
الغداء، طاولة عىل مكان: كل يف هواة ثقافة هناك املنظور، هذا من املال. أجل من ال به
حلقات آخر أو السياسية، الفضائح آخر من ُمستقاة مزحة أختك أو أبوك يتلو حيث
دائًما أذًى الثالثة وأصدقاؤه أخوك يسبب حيث منزلك، قبو يف شو»؛ «دييل برنامج
جريانك من ستونز؛ رولنج فريق مثل يكونوا أن منهم محاولة يف أو عزفهم، أثناء آلذانهم
يف أو كنسيَّة؛ غناء فرقة يف للغناء أسبوع كل من واألحد الخميس أيام يلتقون الذين
عن تعلمهم إطار يف موسيقى أو فنونًا واملدرسون األطفال يبتكر حيث الحي، مدارس
قمصانًا يضعون أو رساويلهم يمزقون الذين الحي مدرسة يف األطفال من أو ثقافتنا؛

وإنتاجها. الثقافة عن التعبري قبيل من ذلك كل عجيبة. بطريقة
حد عىل ظاهرة»،59 «غري حاليٍّا كانت لو حتى دوًما معنا هذه الهواة ثقافة ظلت
خيال بها يعمل التي الطريقة بالتحديد هي هذه الستوفسكا. وجريج هنرت دان تعبري
سيفا تعبري حد وعىل دوًما. بها تتطور الثقافة ظلت التي الطريقة ذات وهي األطفال،60

فايديناثان:
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املعلومات (تبادل االنتشار واسعة الديمقراطية الثقافية اإلنتاج عمليات تردد
النصوص بها تدفقت التي بل السُّ أصداء … مثًال) الكمبيوتر، أجهزة عرب
عادًة القرون. عرب مكان كل يف املتنقلة املجتمعات يد عىل وروجعت الثقافية،
النصبصورة تشويه يتم حيث «الهاتف»؛ لعبة تشبه النصوصبعملية تمر ما
مراجعة عمليات خالل من — األحيان بعض يف قصد غري عن ربما — كبرية
وساعدت أخرى، سياقات يف الجذرية النصية املراجعات هذه حدثت … صغرية
وثَّق املثال، سبيل عىل سياسية. حركات يف بل نقدي، سيايس خطاب بناء عىل
من والجمهور املمثلون وراجع ف ترصَّ كيف (١٩٨٨) ليفني لورنس املؤرخ
بحيث شكسبري ويليام أعمال أمريكا يف عرش التاسع القرن يف العاملة الطبقة
إريك املؤرخ أظهر املحلية. وأيديولوجياتهم واهتماماتهم سياقاتهم تناسب
تقديم البيض من العاملة الطبقة مجتمعات أعادت كيف أيًضا (١٩٩٣) لوت
الرسالة من بدًال العنرصية الهيمنة قضية تدعم بحيث توم»، العم «كوخ رواية

إليها.61 تهدف الرواية كانت التي املسيحية التحررية

يخضع لم الثقايف الخلط إعادة من النوع هذا أن إىل اإلشارة أيًضا بمكان األهمية من
غناء أو الغداء، طاولة عىل مزحة إلقاء عند أنه قط أحد يعتقد لم تنظيم. ألي تاريخيٍّا
ستونز، رولنج فريق مثل تصبح حتى والعزف الغناء عىل التدرب أو أصدقائك، مع أغنية
«استخدام» حقوق يوضح جوارك إىل يقف محاٍم إىل ستحتاج أنك قط أحد يعتقد لم
التأليف حقوق قانون ركَّز تاريخيٍّا، اإلبداعي. املزج إعادة بعملية أنت تقوم فيما الثقافة،
التجاري، وراء ما أو التجاري، غري اإلبداع القانون ترك التجارية. الحياة عىل والنرش

قانوني. تنظيم أي دون
عت وسَّ أوًال: ذلك؛ عن مسئولة الرقمية التكنولوجيات وتعترب ذلك، كل تغريَّ حاليٍّا،
إعادة تقترصعملية ال هذه. الهواة ثقافة نطاق من جذرية بصورة الرقمية التكنولوجيات
مجرد عىل املفضل لفريقك األغاني ألحدث أو السياسية، األحداث ألحد املاهرة الخلط
الخليط هذا وتبادل نسخ عملية الرقمية التكنولوجيات جعلت أصدقائك. مع ذلك تبادل
عام حوايل اإلنرتنت بني األهم الفرق يتمثل السهولة. غاية يف مسألة العالم مع اإلبداعي
مدونات، من املستخدمون ينتجه الذي اإلبداعي املحتوى ر تفجُّ يف اليوم واإلنرتنت ١٩٩٩
اإلنرتنت يعترب الهجينة. التطبيقات إىل مذاعة، فيديو برامج إىل مذاعة، صوتية برامج إىل

االستثنائي. لإلبداع فضاءً اليوم

279



اإللكرتوني للفضاء املنظِّم الكود

منَحت اإلبداع. عملية عىل الديمقراطيَة الرقميُة التكنولوجياُت أضفت ثانيًا:
«الناس ابتكاراتهم. تنفيذ عىل القدرة املحتملني املبدعني من واسًعا طيًفا التكنولوجيا
تعبري حد وعىل املعلقني.62 أحد تعبري حد عىل االستهالكية»، غيبوبتهم من يستيقظون

:٢٠٠٤ عام يف ٢٫٠ الويب مؤتمر يف ماوس دينجر جيه دي

تتمكن حتى أعواًما األمر يستغرق للغاية. سهلة التطبيقات تهجني عملية تعترب
من أسابيع عدة األمر يستغرق لكن أغانيك. كتابة أو الجيتار عىل العزف من
يرقصون الناس لجعل جيه الدي جهاز يف الدوَّار القرص تشغيل ممارسة
خالل من جميل يشء إلنتاج قليلة ساعات سوى األمر يستغرق ال ويبتسمون.
الركب إىل الجميع ينضم كبرية، عوائق غياب ظل يف لذا، التطبيقات؛ تهجني

اإلبداع.63 يف الفور عىل ويبدءون

اإلبداعية الروح هذه تجد ما بقدر الفصل، هذا بطرح مبارشة تتعلق وبصورة ثالثًا:
التأليف حقوق قانون تنظيم إىل اإلبداعية الروح هذه تخضع الشبكة، عىل تعبريها ُسبل
إىل أيًضا تحتاج اآلخرين، بإبداعات اإلبداعية الروح هذه تستعني ما وبقدر والنرش.
الروح هذه تبني ما وبقدر نفسها. عن للتعبري اآلخرين من رخصة عىل الحصول
بصورة اآلخرون أبدعه ما عىل البناء ضمان إىل تحتاج اآلخرون، أبدعه ما عىل اإلبداعية
صور من صورة أي يعرف لم إبداعي القتصاد شامل تنظيمي نظام ُوضع لقد مرشوعة.
تحيا التي الثقافة أو األعىل، إىل األسفل ثقافة أو — الهواة ثقافة تخضع قبل. من التنظيم
عاًما. ثالثني قبل موجودة تكن لم بصورة للتنظيم — التجارية املعامالت نطاق خارج
اإلبداع من جنس ثمة تماًما. مقصدي يوضح الرصاع هذا عىل حديث مثال هناك
كرتون توزيع إعادة عن عبارة وهي األنيمي، فيديو موسيقى عليه يطلق الرقمي
كرتون طويلة، أو قصرية وأفالم، تليفزيونية مسلسالت هي (األنيمي األنيمي وموسيقى
األطفال يقيض كمبيوتر). برامج خالل من تحريكها يتم أو يدويٍّا، مرسومة يابانية
املوسيقى مع يتماىش بحيث األنيمي كرتون توزيع يعيدون الساعات آالف، وربما مئات،
من هذه التوزيع إعادة عملية تعترب مذهلة. واحدة، كلمة يف ذلك، نتيجة له. املصاحبة

اآلن. حتى رأيتها التي الرقمية للتكنولوجيا إبداًعا االستخدامات أكثر
موقع يوجد أيًضا. ضخًما ليس فإنه بضآلته، اإلبداعي الجنس هذا يتسم ال بينما
من أكثر املوقع هذا يضم األنيمي. فيديو بموسيقى املتعلقة األنشطة عىل يهيمن واحد
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فيديو موسيقى محتوى بتحميل مبتكر ألف ثالثني نحو ويقوم عضو، ألف خمسمائة
املوقع. عىل األنيمي

أب وايند رشكة املوسيقية، األعمال لرتويج بارزة رشكة أبلغت ،٢٠٠٥ نوفمرب يف
أعمالهم الرشكة ج تُروِّ الذين الرشكة فناني جميع أسماء رفع بطلبها املوقع هذا ريكوردز،
وخمسني مائتني ساعاتها عدُد يبلغ فيديو آالف ثالثة نحو يمثِّل ذلك كان املوقع. من
واحد؛ ليشء إال يهدف يكن لم عمل العالم، عرب متطوعني مبتكرين عمل من ساعة ألف

الفنانني. هؤالء عمل ترويج وهو أال
األطفال هؤالء به يقوم ما يعترب سهلة. قضية هذه تعترب القانوني، املنظور من
الصغار املبتكرون هؤالء يقوم حيث األصلية؛ األنيمي أعمال من مشتقة أعمال إنتاج هو
مزج إعادة بعمليات ويقومون للفيديو، املصاحبة املوسيقى من كاملة نسخ بتوزيع
ترخيص عىل الحصول دون ذلك كل األنيمي، فيديو أفالم مع تتماىش بحيث للموسيقى

والنرش. التأليف حقوق مالكي من
اإلبداع يعترب الصعوبة. شديدة قضية هذه تعترب الثقايف، املنظور من املقابل، يف
يمكنك كتاب، يف اإلبداع هذا أبنيِّ أن يمكنني ال استثنائيٍّا. األعمال هذه تُظهره الذي
الخاصة املالحظات يف اإلبداع هذا عىل نموذًجا لك يبني مثال إىل الرجوع ذلك من بدًال
األنماط أحد وهي تجارية، غري هاوية، إبداعية، أعماًال األعمال هذه تعترب الفصل.64 بهذا
من وتنظيمها متابعتها يتم أعمال لكنها القانون، لتنظيم قط تخضع لم التي اإلبداعية

رقمي. سياق يف تحيا ألنها نظًرا حاليٍّا؛ القانون خالل
أن يجب املقابل، يف الصحيحة. اإلجابة بشأن قوية مشاعر تخالطني أخرى مرة

الرصاع: هذا يربزه الذي الكامن اللبس ندرك
استخدامات جميع تنظيم القانون يستطيع الرقمية، التكنولوجيا يف للتحوالت نظًرا
أن رقمية بيئة إىل متزايدة بصورة الحياة انتقال يعني رقمية. بيئة يف اإلبداعية األعمال

الثقافية. االستخدامات من واملزيد املزيد القانون ينظِّم
قيمنا؟ مع هذا يتسق هل

السياق إىل الدستور يف األصلية القيم ترجمة محاولة يف أخرى مرة اإلجابة تكمن
واضعي رؤية اشتمال ر تصوُّ بمكان الصعوبة من يصبح املنظور، هذا من الحايل.
القانوني النظام عليه ينطوي الذي القانوني التنظيم من املستوى هذا عىل الدستور

الحايل.
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لهذا إمكانية وجود بعدم اإلقرار خالل من االستنتاج هذا نقض يمكن أخرى، مرة
ما حول األصل من خيار هناك يكن لم ثم ومن الدستور، وضع وقت الشامل التنظيم
مثل يتوافر عندما املقابل، يف ال. أم الشامل التنظيم هذا بمثل السماح يجب كان إذا
هذا يخلق الهواة، لثقافة وجديد شامل تنظيم يوجد بينما بأنه اإلقرار يجب الخيار، هذا
حياله قرار اتخاذ يجب إذن خيار يوجد املحرتفني. لثقافة جديدة ثروات نفسه التنظيم
الخيار هذا حيال مبارش قرار يُتخذ لم بحمايتها. نقوم أن يجب الثقافة أشكال أي بشأن

بشأنه. قراًرا نتخذ أن يجب آخر خيار فهذا اآلن، حتى

بالكمال يتسم عالم فيها يتسبب التي املشكالت (8)

والنرش. التأليف حقوق بكثري يتجاوز نمط مشرتك، نمط عن الثالثة األمثلة هذه تكشف
بل مبارشة، نخرتها لم حرية لكنها الحرية، من معني بنوع تمتعنا األوقات من وقت يف
خرجنا التي الخالصة هي هذه للسيطرة.65 املرتفعة التكاليف عن ناتجة حرية كانت
ممارسة مساحة تزيد السيطرة تكلفة ترتفع عندما أي العادل؛ االستخدام حق من بها
يف لة مجهَّ بصورة نقرأ حيث جهالة؛ يف القراءة مع األمر وهكذا العادل. االستخدام حق
مرتفعة نقرأ ما تتبع تكلفة ألن بل الحق، هذا تحمي القوانني ألن ال الواقعي؛ الفضاء
قيود دون الهواة ثقافة ازدهرت حيث الهواة؛ ثقافة عىل نفسه األمر ينطبق للغاية.

بسهولة. إياها التنظيم بلوغ لعدم نظًرا التنظيم؛
اختيار: تبني التهديد هذا يتطلب الحرية. د تُهدَّ السيطرة، تكاليف تنخفض عندما
األصلية؟ الحرية هذه خلق إلعادة أخرى حدوًدا نُقيم أم السابقة، الحرية بتآكل نسمح هل
معمار تغريُّ مع العامة. النقطة هذه عىل األول املثال الفكرية امللكية قانون يعترب
بها سمحت مما أكثر الفكرية للملكية كربى بحماية القانون ذلك سيسمح اإلنرتنت،
اختيار بشأن قرار اتخاذ عىل الكربى الحماية هذه تجربنا الواقعي. الفضاء معماريات
عىل كاملة سيطرة املعمار يحقق أن يجب هل الواقعي. الفضاء يف التخاذه بحاجة لسنا
نوع تحقيق تضمن عورات عىل اإلنرتنت معمار ينطوي أن يجب هل أم الفكرية؟ امللكية

الحر؟ الفردي لالستخدام معينة مساحة منح أو العام، االستخدام من
بأن التظاهر يف أيًضا الحل يتمثل وال اختفائها. إىل األسئلة هذه تجاهل يؤدي لن
األول السياق هو (وهذا السياق هذا يف األسئلة. هذه عىل سيجيبون الدستور واضعي

اإلنرتنت. معمار سيحميها قيم أي حول قرار اتخاذ إىل سنحتاج فقط)
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خيارات (9)

أال الفكرية، امللكية سياق يف ثالثة خيارات بظهور سيسمح اإللكرتوني الفضاء إن قلت
امللكية خالل من الفكرية امللكية عىل كاملة سيطرة بتحقيق السماح يتم أن إما وهي:
يتم أن وإما الكامل)، الفكرية امللكية حماية كود نظام به يقوم ما هو (هذا الحرصية
أقل هي التي املعماريات يف الكامنة الجهالة أشكال كافة بإزالة الحايل للنظام السماح
الهواِة ثقافُة تخرج بحيث الفكرية امللكية حماية يف بالتوسع السماح يتم أن وإما فعالية،
الخيارات؛ هذه بشأن قرارات دستورنا واضعو يتخذ لم املنافسة. مضمار خارج تماًما

اآلن. بشأنها قراًرا نتخذ أن يجب خيارات وهي
ممارسة كيفية حول التالية، الثالثة السياقات يف مثلما السياق، هذا يف رؤية أمتلك
إىل اإلشارة عىل املحامون تعوَّد محاٍم. أنا الخيارات. هذه بشأن قرار اتخاذ عملية
قوانني أحد إىل املتحدة، األمم ميثاق إىل الدستور، واضعي إىل — أخرى مرجعيات
ما ضوء يف لكن األمور، تكون أن يجب كيف حول يتحاجون عندما — الكونجرس
صامتًا. البقاء عيلَّ يجب أنه لو كما أشعر هنا، املرجعيات هذه من أي غياب من أوضحته
فيه؛ أفكر عما أعربِّ أن يجب إنني يقولون صمتًا. ال ُجبنًا ذلك يف اآلخرون يرى ربما
التعبري)، وحرية والخصوصية، الفكرية، (امللكية الثالثة األمثلة هذه من مثال كل يف لذا،
مرغًما ذلك أفعل الخيارات. هذه بشأن قرار اتخاذ كيفية حول نظري وجهة سأعرض
ويسُهل وُملخصة، قصرية، نظري وجهة ستكون أنا. أعتقده ما تجاهل عىل وأشجعك
خاصة الكتاب، هذا من تبقى فيما نظري عرضوجهة يف إال أرغب ال عنها. الطرف غض

بشأنه. قرار اتخاذ يجب خياًرا هناك بأن االدعاء

الجهالة (1-9)

ُمْلِهمة. كوهني نظرية تعترب بالجهالة. يتعلق فيما صواب عىل كوهني تبدو رأيي، يف
تضمن بحيث اإللكرتونية الفضاءات تصميم يجب البديل، الحل فعالية كانت فمهما
فال به، أقوم ما سيتتبع الكود كان إذا أوًال، — الجهالة شبه للدقة: أو — الجهالة تحقيق
علم إذا كثريًا أنزعج لن يتتبعه. الذي «األنا» هذا عىل الكود يتعرف أن األقل عىل يجب
ربط تم إذا االنزعاج غاية يف سأكون لكنني كذا، يقرأ 14AH342BD7 رقم أن الكوُن

باسمي. الرقم هذا
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عمليات خالل من يتحقق طيب يشء كل آخر. لسبب أيًضا صواب عىل كوهني
شفرات كتابة األمر يتطلب ربما الخصوصية. حماية مع أيًضا تحقيقه يمكن املتابعة
حماية لضمان التخطيط من املزيد األمر يتطلب ربما املتابعة، تطبيقات الخرتاق أكثر
املعماريات، يف مقدًما هذه الكاملة السيطرة قواعد تضمني تم إذا املقابل، يف الخصوصية.
الخصوصية حماية ضمانات تصميم عملية تعترب لذا للغاية؛ مرتفعة تكلفتها فستكون

الحًقا. املعمار عىل جديدة سيطرة عنارص إدخال من بكثري تكلفة أقل اآلن

املشاع (2-9)

الحصول دون استخداَمه محدٍد مجتمع شخصيف أي يستطيع مورد أي «املشاع» ب أعني
نظًرا األصل؛ يف مطلوبًا الرتخيص هذا يكون ال ربما آخر. شخص من ترخيص عىل
املجال يف املورد هذا يقع أخرى، (بعبارة قانونية سيطرة ألي يخضع ال املورد هذا ألن
املورد هذا استخدام ترخيص ملنح نظًرا مطلوبًا؛ الرتخيص هذا يكون ال ربما أو العام).
سوى شيئًا إليه اإلضافة أو املورد هذا استخدام يتطلب ال الحالتني، كلتا يف بالفعل.

نفسه.66 املورد واستخدام االطالع عىل القدرة
إنما والنرش التأليف حقوق قانون ومدى بنطاق املتعلقة األسئلة فإن املعنى، بهذا
أم املايض يف يحميه كان الذي الفكري املشاع سيحمي مستقبلنا كان إذا ما حول تدور
كان السيطرة أدوات مع الصدام ألن املايض؛ يف الفكري املشاع حماية تم أخرى، مرة ال.
هل — السيطرة أدوات مع املبارش الصدام فرص زوال بعد — اآلن أما للغاية. كبريًا

ما؟ يوًما متاًحا كان الذي الفكري املشاع ر سندمِّ أم سنحفظ
الفكري. املشاع هذا عىل الحفاظ رضورة أرى رأيي، يف

أن جيفرسون (يعتقد ال أو بمشاع نحتفظ بحيث اإللكرتوني الفضاء تصميم يمكننا
نصوغ أن يجب كود). وجود إىل قبًال أشار لكنه بالفعل، التصميم عملية ذت نفَّ الطبيعة
محو يمكن ال مشاًعا ماضينا يحمل مشاعات. يتضمن بحيث اإللكرتوني الفضاء معمار
يمكن قيمة أي تبنيُّ يف نبدأ نكاد إننا عظيمة. قيمة ثقافتنا منح املشاع وهذا تصميمه،
من طويل وقت قبل — الفكرية امللكية خرباء ذلك أدرك املستقبل. مشاع لنا يجلبها أن
نحتاج التي املناقشات من كبري لجانب األسس ووضعوا — اإللكرتوني الفضاء ظهور
امللكية مجال يف اإللكرتوني الفضاء قانون حول األعمال أعظم ُكتبت اآلن.67 نتناولها أن
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الهائلَة القيمَة السياقاِت من واسٍع طيٍف خالل من األعمال هذه مؤلفو بنيَّ الفكرية.
فكري.68 مشاع لتوفري

االستثنائي كتابه يف عظيمة بصورة الفكري املشاع موضوع بويل جيمس يبني
وأسئلة اإللكرتوني، بالفضاء تتعلق أسئلة متناوًال والطحال».69 والربمجيات، «الشامان،
معلومات، مجتمع يف نواجهه الذي التحدي إىل بويل يشري اإللكرتوني. غري بالعالم تتعلق
«حركة إىل حاجتنا إىل بويل يشري آخر، موضع يف خاصة.70 بصورة السيايس التحدي
امُلعرَّضة القيم حجم إدراك إىل الناس تدفع خاصة لغة املعلومات، سياسة إطار يف بيئية»
كثريين بويل كتاب ألَهم املعلومات. ملكية أنماط جميع عىل السيطرة حركة جرَّاء للخطر

للحرية.71 مشابهة أجندة اتجاه يف للدفع
وإعادة الثقافة الستخدام القانون تنظيم من الحد إىل الحرية هذه ستؤدي
الحرية هذه ستحرر االستخدام. عىل الكاملة السيطرة الحرية هذه ستقاوم استخدامها.
الحرية إيجابية ضمانات خالل من الحرية هذه ستبني االستخدام. من متعددة أنماًطا
بسبب ذلك كل سيتحقق التنظيم. مع املبارش لالحتكاك املرتفعة التكلفة لنا منحتها التي
خالل من الحرية هذه يف القيمة بيان وسيتم الحرية، هذه تمثلها التي بالقيم اإليمان

نفسها. الحرية ستمكنها التي املجتمعات تمكني
طوًعا. أو القانون يف تعديالت خالل من إما الحرية هذه بناء يمكن املقابل، يف
كقيمة التفكري حرية عىل ع يُشجِّ بحيث القانون إىل التوازن إعادة يمكن أخرى، بعبارة
مهمة. كقيمة التفكري حرية تفعيل يتم بحيث امللكية حقوق حدود وضع إعادة أو مهمة،
الفصل يف تناولها تم التي الحرة الربمجيات حركة يف الثانية االسرتاتيجية تتمثل
التطبيقات أحد بنرشرخصة ستُلمان قام والنرش، التأليف حقوق قانون مستخدًما الثامن.
بتعديل يقومون الذين عىل اشرتطت مثلما الحرة للربمجيات األربع الحريات عىل حافظت
فكرة إذن الرخصة هذه ل تفعِّ مجانًا. التعديالت هذه توزيع الحرة الربمجيات وتوزيع
املشاع هذا صار وبذا الستخدامها؛ للجميع الربمجيات تتوافر حيث للربمجيات؛ مشاع

الرقمي. العرص تغذي ُمهمًة خاًما مادًة للربمجيات
الفضاء يف مشاع بناء إلعادة سعيهم يف ستُلمان فكرة بتقليد آخرون قام حديثًا،
— املتابعني معظم دهشة وسط — املثال سبيل عىل ويكيبيديا مرشوع قام اإللكرتوني.
الذي املتطوعني من اآلالف جهود خالل من فقط اإلنرتنت عىل استثنائية موسوعة ببناء
األعمال تتمتع العامة. الويكي تطبيقات أحد يف للمقاالت وتحريرهم بمقاالتهم يسهمون
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تصوِّب ال لكن محددة»، «لفرتة فقط أعلم، (نعم، الدائمة بالحماية حاليٍّا املوسوعة هذه يف
مثل تشرتط، ونرش تأليف حقوق رخصة خالل من الصغرية) النقطة هذه بشأن خطئي
عن (سأتحدث مجانًا املتاحة الربمجيات يف تعديل أي نرش العامة، إل بي جي رخصة

عرش). الثاني الفصل يف أكثر ويكيبيديا
ال. فعَّ عامٍّ مشاع لبناء الخاصَّ القانوَن اإلبداعي املشاع رخصة استخدمت باملثل،
التأليف حقوق ملالكي اإلبداعي املشاع رخصة تقدِّم ستُلمان، نهج نفس عىل أخرى، مرة
تتمتع أن هم يريدون حريات طريق عن اإلبداعية أعمالهم لتمييز بسيطة طريقة والنرش
تحتفظ فيما الحقوق، ببعض للمؤلف تحتفظ رخصة التمييز هذا يعترب أعمالهم. بها
غري الرخص هذه أن بما الرخصة. هذه لوال خاصة حقوًقا ستظل كانت بحقوق لآلخرين
اإلضافة شخص أي يستطيع اإلبداعية للموارد مشاًعا أيًضا تبني فهي وعامة، حرصية

إليه.
املشاع رخصة بناء يف املساعدة يف وقتي من وافًرا قسًطا قضيت أنني من الرغم عىل
يف قيمة هناك املقابل، يف وحدها. تكفي ال الفردية األفعال أن أعتقد أزال ال اإلبداعي،
صانعي منها املستخلص الدرس يساعد قد حيث الفردية؛ األفعال هذه من يشء تعلُّم

املستقبل. يف والنرش التأليف حقوق قانون صياغة إعادة عىل السياسات
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اخلصوصية

للتنظيم. قابلية أكثر اإللكرتوني الفضاء يجعل الكود أن هي األول الجزء خالصة كانت
بصورة املهمة التنظيم أدوات أحد سيصبح الكود أن هي الثاني الجزء خالصة كانت
يف مركزيٍّا ركنًا الخالصتني كلتا مثلت للتنظيم. قابلية األكثر الفضاء هذا يف متزايدة
سيصبح البداية، يف والنرش التأليف حقوق مالكي ذعر عكس عىل السابق. الفصل طرح
هذه ل وستفعَّ سهولة. أكثر بصورة فيه الفكرية امللكية حماية يمكن فضاءً اإلنرتنت

الكود. خالل من ذكرت كما الحماية
زيرتين جوناثان أشار مثلما مدهشة. بصورة مشابهة قصة عن الخصوصية تعربِّ
وحقوق الخصوصية مشكالت تتطابق ريفيو»،1 لو «ستانفورد دورية يف نُرشت مقالة يف
«بياناتنا» من جزء هناك والنرش التأليف وحقوق الخصوصية فمع تماًما. والنرش التأليف
التي البيانات تتمثل والنرش، التأليف حقوق حالة يف عليه. السيطرة «بالفعل» فقدنا
تأليف بحقوق تتمتع التي أعمالنا عن تصدر التي النسخ يف عليها السيطرة فقدنا
عنا. حقائق تُقدِّم التي البيانات تلك يف فقدناه ما يتمثل الخصوصية حالة ويف ونرش،
والنرش التأليف حقوق فمع هذا، السيطرة فقدان يف سببًا اإلنرتنت كان الحالتني كلتا يف
تماًما ومطابقة مجانية نسخ بإصدار تسمح املتاحة التكنولوجيا ألن السيطرة؛ ُفقدت
الفصل هذا يف الحًقا سنرى كما — السيطرة ُفقدت الخصوصية ومع األصيل، للمحتوى
يف قليلة. وبتكلفة دائم نحو عىل السلوك بمراقبة تسمح املتاحة التكنولوجيا ألن —
أي هو: بحثه السياسات صانعي عىل يجب الذي السؤال يكون أن يجب الحالتني، كلتا
السيطرة من مناسب مستًوى استعادة خالله من يمكن والتكنولوجيا القانون من مزيج
العامة املصالح بني التوازَن السيطرِة من املستوى هذا يحقق أن يجب املحتوى؟ عىل



اإللكرتوني للفضاء املنظِّم الكود

يف أوضحت ما خالل من والنرش التأليف حقوق حالة يف التوازن هذا يتحقق والخاصة.
الفصل. هذا يف الحًقا سنرى كما الخصوصية حالة يف التوازن ويتحقق السابق. الفصل
االقتصاد يف الخصوصية وبني والنرش التأليف حقوق بني الرئيس الفارق يتمثل
تتسم والنرش، التأليف حقوق حالة يف املسألتني. لهاتني حل إليجاد يسعى الذي السيايس
حالة ويف الجيد، والتنظيم بالقوة والنرش التأليف حقوق مخالفات تتهددها التي املصالح
والنرش، التأليف حقوق حالة يف التنظيم. وعدم بالتشتت املصالح تتسم الخصوصية،
العام) املجال أو املشاعي الجانب (أي الحماية من اآلخر الجانب عىل القيم تعترب ال
اآلخر الجانب عىل القيم «تعترب» الخصوصية، حالة يف لكن جيًدا، مفهومة هي وال ُملِزمة
نتيجة من كان جيًدا. ومفهومة ُملِزمة اإلرهاب) ضد والحرب األمن (أي الحماية من
بينما املاضية، العرش السنوات خالل أنه سيايس، منظِّر أي يتنبأ مثلما الفروق، هذه
التأليف حقوق تواجه التي املشكالت لحل والفنية الترشيعية الخطوات من العديد رأينا
الخصوصية. مشكالت لحل للغاية محدودة خطوات سوى ذلك مقابل يف نر لم والنرش،
حماية يف التوازن إعادة يمكن والنرش التأليف حقوق مع الحال هو مثلما لكن
رقمية بيئة توفري يمكنها بالفعل التكنولوجيا ويف القانون يف تحوالت هناك الخصوصية.
الفضاء يف التنظيم آليات إدراكنا عىل التحوالت لهذه إدراكنا ويعتمد (وآمنة)، خاصة

الخصوصية. تجسدها التي القيمة وأهمية اإللكرتوني

اإللكرتوني الفضاء بها غريَّ التي الكيفية وإىل للخصوصية، سمات ثالث إىل مًعا سنتطرق
سأبدأ لكنني الثالث، السمات هذه من سمتني عىل الفصل هذا يركِّز منها. سمة كل

املطلوب. التوازن وجهة تحديد بغرض الثالثة بالسمة

الخاص املجال يف الخصوصية (1)

قدرة عىل القانون يفرضها التي الحدود يف «الخصوصية» بشأن التقليدي السؤال تمثَّل
تفتيش يف أو منزلك دخول يف الحكومة حق ما الخاص. فضائك اخرتاق يف اآلخرين
فيما للخصوصية اآلخرين اخرتاق ضد التعدي قانون يوفرها التي الحماية ما أغراضك؟
شعار معاني أحد عن ذلك كل يعربِّ الخاصة؟ أغراضك عىل الحكومة تلصص يتجاوز
يف الشعار هذا يتمثل القانوني، املنظور من وشأنه».2 املرء يُرتك أن «حق براندايس

بالحماية. يتمتع فضاء اخرتاق يف اآلخرين سلطة عىل القانونية القيود مجموعة

288



الخصوصية

عدم التعدي قانون يقرر ربما الطبيعية. القيود مع القانونية القيود هذه تتكامل
مرة نوافذي. أو منزيل أبواب أغلق لن أنني يعني ال هذا لكن ليًال، منزيل دخويل قانونية
أنماط توفرها التي الحمايات مجموع يف املرء بها يتمتع التي الحماية تتمثل أخرى،
وضمانات التكنولوجيا، توفرها التي الحماية ضمانات القانون يُكمل األربعة. التنظيم
رضورية تصبح التي الحماية وضمانات االجتماعية، األعراف عليها تنطوي التي الحماية

القانونية. غري االنتهاكات تكلفة ارتفاع جراء
تكنولوجيا تكلفة انخفضت هذه. الحماية ضمانات من الرقمية التكنولوجيات ت غريَّ
إىل اإلنصات بسهولة يسمح ما وهو بشدة، بُعٍد عن األصوات تسجيل ميكروفونات
املستخدمة األمنية التكنولوجيا تكلفة انخفضت املقابل، الجانب يف النوافذ. عرب املحادثات
النهائية املحصلة تقدير بمكان الصعوبة من بشدة. الخصوصية اخرتاق حاالت رصد يف
التكنولوجيات تؤثر ال حيث واضحة؛ ذلك يف الجوهرية القيمة تظل لكن التحوالت، لهذه
ال «خاصة». بفضاءات عادًة عليه متعارف هو فيما الخصوصية توقعات عىل الجديدة

الكامن». «اللبس من نوًعا الخصوصية من النوع هذا يمثِّل

املراقبة العام: املجال يف الخصوصية (2)

املجال يف الخصوصية وهو أال متناقًضا؛ األوىل للوهلة الخصوصية من الثاني النوع يبدو
أو عامٍّ طريق يف أسري بينما عنِّي معلومات جمع إزاء املتوافرة الحماية نوع ما العام.

طائرة؟ أستقلُّ
أنت العام املجال إىل فبدخولك بسيطة؛ السؤال هذا عىل التقليدية اإلجابة كانت
الحقائق تعترب عنك. اآلخرون يعرفه ما عىل السيطرة أو إخفاء يف حقوق أي عن تتخىل
ال الجميع.»3 يستخدمه الذي الهواء مثل ذلك يف مثلها «مجانية، نفسك عن نقلتها التي

عامة. سياقات يف ُجمعت بيانات استخدام إزاء قانونية حماية أي القانون يوفر
أن الحماية لك يوفر ال الخصوصية قانون أن يعني ال وتكراًرا، مراًرا رأينا مثلما
وجودك أثناء عنك نيابة بالحماية الحقائق تتمتع بالحماية. تتمتع ال أنك ذلك عىل يرتتب
خالل من وذلك الحقائق، لهذه القانونية الحماية تتوافر لم إذا حتى العام، املجال يف
يف املتمثل املبارش االحتكاك يعترب الحقائق. هذه استخدام أو لجمع املرتفعة التكلفة

للخصوصية. صديق أفضَل إذن مبارشة بصورة خاصة معلومات استخدام
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أن يمكن بُعدين بني التمييز يجب االحتكاك هذا عن تتولد التي الحماية ندرك حتى
عْربهما. الخصوصية تتقوَّض

فيه. «البحث» يمكن آخر جزء وهناك «يُتتبَّع»، إنسان أي حياة من جزء هناك
رؤيته لآلخرين يمكن الذي للمرء اليومي الوجود يف تتبُّعه يجري الذي الجزء هذا يتمثل
يُراَقب الطريق يف أسري عندما مطلوبة. االستجابة كانت إذا له، واالستجابة مالحظته أو
برتكيز سلوكي متابعة ستجري الصني، غرب صغرية قرية يف طريق يف ِرسُت إذا سلوكي.
إذا الناس سيالحظ املثال، سبيل عىل مؤقتة. الحالتني كلتا يف التتبُّع عملية تعترب شديد.
بها يوجد ال بطريقة أسري كنت إذا لكنني نسائيٍّا، زيٍّا مرتديًا أو فيل برفقة أسري كنت
ال ثم لربهة الناس يالحظني ربما — السائرين جموع يف ذُبُْت إذا — االنتباه يلفت ما
فرانسيسكو سان يف أرسع بصورة ربما بلحظات، بعدها خواطرهم عن أغيب أن ألبث

الصني. يف مما
يف ِسجلٌّ هو أو ِسجالٍّ يرتك الذي الجزء هذا يف فيه» للبحث «القابل الجزء يتمثل
يف املوجودة األشياء تعترب لِفَكرك. سجالٍّ مفكرتك يف الرسيعة مالحظاتك تعترب ذاته. حد
هاتفك مَلن سجالٍّ لهاتفك اآليل الرد جهاز عىل التسجيالت تعترب تمتلك. ملا سجالٍّ منزلك
األجزاء هذه تعترب ال لك. سجالٍّ الكمبيوتر جهاز يف الصلب القرص يعترب قال. وماذا
والقانون التكنولوجيا سمحت إذا الحًقا، فيها للنظر األجزاء هذه تبقى زائلة. حياتك من

بذلك.
يف املستخدمة التكنولوجيا عىل يعتمد ما وهو البعدان، هذان يتفاعل أن يمكن
عملية تؤدي جرياني. قبل من صغرية قرية يف أفعايل جميع تتبُّع يمكن ربما كليهما.
طبيعة االعتبار يف أخذًا املقابل، يف جرياني. ذاكرة يف سجل إنشاء إىل هذه التتبع
الرشطة ضباط يحتاج للغاية. السجل هذا يف البحث تكلفة ترتفع التسجيالت، تكنولوجيا
بطبيعة مكتملة غري روايات وفق القرائن بناء إىل ويحتاجون الجريان، آراء استطالع إىل
لكنها مألوفة عملية هذه تعترب األجزاء. بعض صحة عدم أو صحة من للتأكد الحال
العثور يف تفيد معلومات لجمع الجريان آراء استطالع السهل من يكون ربما محدودة.
الجريان، ألحد السياسية اآلراء حول أسئلة الحكومة هت وجَّ إذا لكن مفقود، شخص عىل
من املعلومات تتوافر هنا، من كهذا. سؤال عىل لإلجابة رفض وجود (نأمل) نتوقع ربما

العملية. الناحية من جمعها يف مكلفة لكنها املبدأ، حيث
تقترص ال جذرية. بصورة التوازن هذا طبيعة الرقمية التكنولوجيات تُغريِّ
قابلية أكثر تجعله بل للتتبع، قابلية أكثر السلوك جعل عىل الرقمية التكنولوجيات
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من مجموعة من تتألف قرية إىل متزايدة بصورة الحياة تتحول وهكذا فيه، للبحث
أو األحداث بناء إلعادة وقت أي يف بها االتصال يمكن التي املتوازية البيانات معالجات

السلوك. تتبع
املألوفة: األمثلة بعض خذ

اإلنرتنت (1-2)

نوضح دعنا لكن البداية، يف اإلنرتنت رها وفَّ التي الجهالة موضوع األول الجزء يف تناولت
وجود لها يعد لم الخوايل» «األيام يف متوافرة كانت التي النسبية الجهالة ا: مهمٍّ أمًرا
بك الخاص اإلنرتنت بروتوكول عنوان يظل اإلنرتنت عىل إليه تذهب مكان كل ففي اآلن؛
يتتبَّع تصفح سجلِّ بوجود سماحك حال ويف — اإلنرتنت عىل ذهبت وأينما هناك. ُمسجًال
بيانات أي تسجيل إىل باإلضافة إليه، ذهبت الذي املكان مسجًال أيًضا سيظل — سلوكك
وكلما الفأرة، تخلفها التي اآلثار من يعرفونك إنهم هذا. التصفح بسجل ترتبط أخرى
عنك جمعها يمكن التي البيانات حجم زاد فأكثر، أكثر مًعا واملعلنون الرشكات تعاونت

النهائية. بصورة
صفحات إحدى تزور للشبكة. الحالية املعماريات حدود يف محتملة فرضية مثًال خذ
وعنوانك، اسمك، مثل: بك؛ املتعلقة الخاصة البيانات جميع للرشكة وتقدِّم بها، تثق رشكة
الرشكة تعطيك إلخ. التليفزيون، وعروض املفضلة، ومجالتك االجتماعي، الضمان ورقم
تقدِّم أال تقرر به. تثق ال موقًعا آخر، موقًعا ذلك بعد تزور املقابل. يف التصفح سجل
خاللها من تستطيع طريقة توجد ال املقابل، يف املوقع. لهذا عنك شخصية بيانات أي
ُجمعت. التي البيانات بشأن بينهما فيما تتعاونان الرشكتان هاتان كانت إذا ما معرفة
تجمعها التي للبيانات مطابقة عملية تُجريان الرشكتني هاتني أن للغاية املحتمل من
عىل التعرف من تزورها كثرية مواقع يمنع فني سبب يوجد ال هنا، من التصفح. ت سجالَّ

واحدة. مرة بتقديمها قمت التي البيانات هذه
البيانات خصوصية يف التفكري كيفية تفصيًال أكثر بصورة سنتناول التايل، القسم يف
دعنا االجتماعي. الضمان ورقم والعنوان، االسم، مثل: اآلخرين؛ إىل بتقديمها قمنا التي
يف آخر إىل مكان من االنتقال مع اآلخرون جمعها التي الهوية بيانات عىل اآلن نركِّز
مواقع بزيارتك آخر شخص معرفة عدم تتوقع يجعلك سبب يوجد ال العام». «املجال
تركيب مثل: استثنائية؛ خطوات اتخذت إذا إال معني بحث عمليات إجراء أو محددة،
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البيانات فهذه إلخ. التصفح، سجالت حجب أو الكمبيوتر، جهاز عىل خصوصية برامج
حرص ال طبقات «العمالء» لتحديد املصممة التكنولوجيا طبقات أنشأت وقد معروفة.

بأصحابها. ربطها خاللها من يمكن التي البيانات من لها

البحث عمليات (2-2)

بحث رشكة أي تفعله لم بيشء بالقيام الحكومة جوجل رشكة فاجأت ،٢٠٠٦ يناير يف
الشبكة عىل اإلباحية حول دراسة العدل وزارة نرشت للحكومة. «ال» جوجل: قالت أخرى.
الحصول الحكومة أرادت اإلباحية. املواد تداول ينظِّم قانون يف الكونجرس لدعم كوسيلة
اإلباحي املحتوى عن الصور، من صورة وبأي األفراد، بحث معدل حول بيانات عىل
تشمل بياناتها قاعدة من عشوائية عينة تقديم جوجل من الحكومة طلبت اإلنرتنت. عىل
طلب جوجل رفضت إن، إس وإم ياهو بخالف محددة. فرتة خالل بحث نتيجة مليون

الحكومة.
جوجل تحتفظ هل تساءلوا: األوىل للمرة الخرب هذا الكثريون سمع عندما أنه أظن
للفضوليني بيانات قاعدة عنه يتولد ما وهو الفضول، تتبع يجري نعم. البحث؟ بطلبات
— البحث4 محركات رشكات جميع تفعل مثلما — جوجل تحتفظ فيها. للبحث قابلة
بصورة خدماتها تقديم ُسبل كأحد وذلك بها، إليها طلب ُقدِّم بحث عملية كل من بنسخة
إنرتنت بروتوكوالت بعناوين البحث طلبات بربط جوجل تقوم ذلك، إىل باإلضافة أفضل.
يوجد جوجل. مستخدمي بحسابات البحث طلب بربط تقوم األمر، أمكن وإذا محددة،
بتقديمها قمَت التي البحث طلبات بجميع قائمة جوجل بيانات قاعدة أعماق يف إذن
انتظار يف تقبع اإللكرتوني، للربيد جوجل حساب يف الدخول بيانات بتسجيل قمت عندما

عليها. لالطالع أحدهم طلب
الحكومة طلب يعترب لألمور، الطبيعي املسار وفق هؤالء. إحدى الحكومة كانت
من الالزمة األدلة تقديم بطلب الحكومة قيام يف للجدل مجال يوجد ال للغاية. عاديٍّا طلبًا
جنائية أو مدنية بقضايا تتعلق جارية تحقيقات يف الستخدامها يمتلكونها الذين هؤالء
يف كبرية غري قيود لكنها بذلك، القيام يف الحكومة حق عىل الحال بطبيعة حدود (هناك

عليها. الحصول يف حق الحكومة لدى وكان األدلة، جوجل امتلكت األمر). واقع
األدلة هذه تستخدم بأال الحالة هذه يف رصاحًة الحكومة وعدت ذلك، إىل باإلضافة
بصورة الحكومة وعدت اإلباحي. املحتوى استهالك أنماط تقييم بخالف آخر يشء أي يف
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األدلة هذه بتجاهل الحكومة ستقوم للشكوك. مثرية بحث طلبات أي تتتبَّع بأال خاصة
أي تحقيق أجل من استخدامها يف الحال بطبيعة الحق حرة ستكون التي األدلة وهي —

اإلباحي. املحتوى عن البحث بطلبات تتعلق التي البيانات لجمع فقط — غرض
املثال؟ هذا يف إذن املشكلة ما

أمور حول األفراد بفضول سجل أي ألحد يتوافر لم البحث، محركات ظهور قبل
عرب األسئلة أنواع جميع املستخدمون يطرح املقابل، يف باألسئلة. قائمة توجد لم معينة،
واليخنة»)، الغراب («عيش حميدة األسئلة هذه معظم يشء. أي عن البحث محركات
إباحية («صور البحث طلب مقدم عن حميد غري شيئًا تظهر األسئلة هذه بعض لكن
جنائي. قصد وجود إىل بعضها ويشري األسئلة، هذه بجميع قائمة اآلن تتوافر وأطفال»).
غري الحكومة طلبات ستبدو البداية، يف القائمة. بهذه الحكومة اهتمام سيزيد
طلبات فيها املستخدمون يقدم التي املرات عدد بمعرفة الحكومة قامت لو فماذا ضارة،
سرتتبط تماًما، ضارة الحكومية الطلبات تبدو ال عندما ثم، إباحية؟ صور عىل للحصول
أعمال إىل تشري بحث بعمليات املتعلقة الطلبات مثل ضارة، بسلوكيات الطلبات هذه
الطلبات تبدو ال عندما أخريًا، ذلك؟ معارضة يستطيع من التعدي. حاالت أو إرهابية
سترص كبرية، جريمة التحقيقات محل الجريمة تكون ال وعندما تماًما، ضارة الحكومية
يعجبك لم «إذا القانون. إلنفاذ اًال فعَّ أسلوبًا تمثِّل طلباتها أن عىل طلباتها يف الحكومة
التقدم يصبح وهكذا بتنفيذه.» نقم دعنا ذلك، يحدث حتى لكن بتغيريه، فُقْم القانون،
وحتميٍّا، بديهيٍّا، املستخدمني بحث بطلبات الحكومة اهتمام اتجاه يف أخرى إىل خطوة من

للمعارضة. قابل وغري

اإللكرتوني الربيد (3-2)

مكاملة اإللكرتوني الربيد يشبه رقمية. صورة يف تُخزَّن نصيَّة رسالة هو اإللكرتوني الربيد
تُنسخ آخر، إىل شخص من اإللكرتوني الربيد إرسال عند محتوياتها. تفريغ جرى هاتفية
حتى األجهزة هذه عىل موجودة الرسائل هذه تظل آخر. إىل جهاز من وتُنقل الرسائل

أنفسهم. األفراد طريق عن أو تلقائيٍّا، الكمبيوتر ينفذها أوامر خالل من إما تُمحى:
عادية، هاتفية مكاملة محتوى اإللكرتوني الربيد رسائل من العديد محتوى يشبه
تختلف املقابل، يف األصدقاء. بني عادية محادثة فيها، عميق تفكري ال مخططة، غري
يُحفظ اإللكرتونية الرسائل محتوى أن يف الهاتفية املكاملات عن اإللكرتوني الربيد رسائل
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تقوم تكنولوجيات يف الدوالرات ماليني الرشكات تستثمر فيها. البحث يمكن صورة يف
يمكن قبًال. خاصة كانت التي املحادثات تلك موظفيها، بني للمحادثات مسح بعمليات
إىل واستناًدا رجعي. بأثر أو الفعيل إجرائها وقت يف سواء املحادثات محتوى معرفة
متزايدة بصورة العمل أصحاب يتلصص للكمبيوتر»،5 العمل) (أصحاب «امتالك نظرية

مناسبة.6 غري يعتربونها أشياء عن يبحثون حيث املوظفني؛ بريد رسائل عىل
باملكاملات يتعلق فيما هذه والبحث املراقبة عمليات إجراء يمكن املبدأ، ناحية من
هذه. املخاطبات أشكال تتبع يجري ال العملية، الناحية من الخطابات. أو الهاتفية
تعني إنسانيٍّا. ًال تدخُّ أي وماًال؛ وقتًا العادي الربيد أو الهاتفية املكاملات مراقبة تتطلب
تكاليف تمنح أخرى، مرة املراقبة. عمليات إجراء عن الكثريين إحجام إذن التكلفة هذه

الحرية. من معينًا نوًعا السيطرة
املهمة الجديدة االستخدامات أحد األزواج) (أو املوظفني عىل السيطرة تعترب
اإللكرتوني الربيد لتكنولوجيات مهم آخر استخدام يتمثل اإللكرتوني. الربيد لتكنولوجيات
من املجال هذا يف الرائدة هي أخرى مرة جوجل تعترب لإلعالن. أفضل ُسبل توفري يف
قراءتك أثناء إعالنية خدمات ميل جي تقدم اإللكرتوني. للربيد ميل جي خدمة خالل
اإلعالنات نوع يف املجال هذا يف جوجل به ساهمت الذي االبتكار يتمثل اإللكرتوني. لربيدك
املعروضة اإلعالنات تتغري تليفزيون جهاز تخيَّل اإللكرتوني. الربيد بمحتوى ترتبط التي
محتوى وربما — اإللكرتوني الربيد محتوى يحدد الهاتف؛ يف تقوله ما سماعه عند فيه

عليك. يُعَرض ما طبيعة — عامة بصورة الوارد صندوق
عىل كثرية ببيانات تحتفظ أن منك جوجل تحتاج جيًدا، النظام هذا يعمل حتى
للغاية صعب يشء وهو — تفعله أن جوجل عىل يشء أصعب يكون ثم ومن خوادمها،
ميل جي بريد يسمح ميل. جي بريد حساب من محتوى محو هو — األمر واقع يف
ألف عرشون هناك كان إذا لكن الواحدة، املرة يف فقط واحدة شاشة محتوى بمحو
صعب أمر هو هل الرسائل؟ هذه كل ملحو الوقت لديه فمن بريدك، صندوق يف رسالة
من وهكذا جوجل! إنها ال. بالطبع يشء»؟ كل «اْمُح وظيفة ميل جي خدمة توفر أن
هذه تصري ثم أكثر، ببيانات االحتفاظ جوجل تضمن للمعمارية، الحذق االستخدام خالل
السؤال يكون ربما يوًما، قضية يف طرًفا كنت إذا أخرى. الستخدامات مصدًرا البيانات
وذلك ميل؟ جي حساب تمتلك هل هو: اآلخر الطرف عىل املحامي إليك يوجهه الذي األول
الحياة يف كثرية تفاصيل عىل االطالع السهل من فسيصبح حساب لديك كان إذا ألنه

بسلوكك. تتعلق
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الصوتي الربيد (4-2)

تحتفظ أيًضا؟ كذلك الصوتي الربيد يكون ال فِلَم دائًما، سجالٍّ اإللكرتوني الربيد صار إذا
تطور مع املحادثات. خالل االتصال عملية تفاصيل ل وتُسجِّ الصوتي الربيد أنظمة
الصوتية. السجالت يف البحث عىل القدرة أيًضا تتطور الصوت، عىل التعرف تكنولوجيات
عىل املحتوى ل تسجِّ صارت حيث رقمية؛ نظم إىل الصوتي الربيد أنظمة تحول ومع
الواحد، للجهاز دوالًرا خمسني تتكلف أجهزة عىل تسجيلها من بدًال مركزية خوادم
السجالت عن عملية بحث مصادر األنظمة هذه وصارت املنزل، يف بالهاتف وتتصل
الصوتية املكاملات سجالت جميع ح تصفُّ الحكومة تستطيع املبدأ، ناحية من الصوتية.
للمستخدم؛ إزعاج أي هذه البحث عملية تمثِّل ال البالد. يف الهواتف رشكات جميع لدى
البحث عملية إجراء يمكن مثلما محددة، موضوعات عىل البحث عملية تركيز يمكن حيث

بذلك. أحد معرفة دون الخلفية يف

الصوت (5-2)

أكثر برصد القومي األمن وكالة تقوم التقارير، أحد وفق التسجيل؟ عن نتوقف وملاذا
كان تلقائية. هذه الرصد عملية تعترب «يوميٍّا».7 تليفونية محادثة مليون ٦٥٠ من
االتصاالت من واسًعا طيًفا يرصد النظام أن يبدو لكن فقط، األجانب عىل يقترص األمر
تقرير يشبه تقريًرا النظام ينتج املحققني. اهتمام يثري خيط طرف أو معلومة عن بحثًا
«محادثات عىل مؤرشات املثال سبيل عىل هناك خاصة. مؤرشات توفري عن فضًال الطقس،

عاصفة. باقرتاب توحي مقتضبة»
ملن إزعاج أي يف السابقة، األمثلة مثل مثلها هذه، الرصد عمليات تتسبب ال
املقابل، يف إليهم. يستمع من ثمة أن الهواتف مستخدمو يدري فال الهواتف؛ يستخدمون
مثري يشء أي عن امُلراَقب االتصال هذا يف يبحث وهو الخلفية يف بهدوء النظام يعمل

لالهتمام.
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الفيديو (6-2)

خصوصيتهم جعلت ما تكنولوجيا استخدام األفراد اختار اآلن، حتى األمثلة جميع يف
تكنولوجيا تطور مع الخصوصية اخرتاق عملية يف التحول ينشأ لالخرتاق. معرضة

سهولة. أكثر مسألة سلوكية أنماط يف والبحث املراقبة عملية تجعل التي االخرتاق
يف ذلك يحدث األمر، واقع يف أيًضا. الشبكات عالم خارج يحدث نفسه التطور أن إال
عمليات تعترب العامة. األماكن أو كالطرق بالعمومية، أساسية بصفة تتسم التي األماكن
مثَّلت األصل، يف حاليٍّا. املتوافرة الفيديو تكنولوجيا نتاج العامة األماكن هذه يف املراقبة
من املراقبة عمليات نتيجة ألن ونظًرا للمراقبة. املقبولة الصور إحدى الفيديو كامريات
توجد لم لها، البرشي التفسري عىل حرصية بصورة تعتمد كانت الفيديو كامريات خالل
من يوجد ال وعندما الكامريات. ترصده ما أحد يتابع أن فيها يفيد كان كثرية سياقات
يف يتمثَّل الكامريات هذه استخدام كان األحداث، وقوع وقت الكامريات ترصده ما يتابع
إحدى ترصد عندما سينزعجون كثريين أن يبدو وال وقوعه. بعد املنحرف السلوك تتبع

البائع. قتل الذي املجرم املتاجر أحد يف الفيديو كامريات
استخباراتية أداة الفيديو صار الفيديو. طبيعة من الرقمية التكنولوجيا ت غريَّ
املدينة يف الكامريات تنترش آنًفا، ذكرت كما لندن، يف التسجيل. مجرد عىل تقترص ال
عند خاصة رضيبة دْفَع باملدينة املقيمني غري عىل ألن وذلك تدخلها؛ السيارات أي لرصد
املعدنية اللوحات وترجمة بتسجيل الكامريات تقوم املروري». االختناق «مناطق دخولهم
إىل النظام هذا هدف سيارة. لكل املطلوبة الرضيبة دفع جرى إذا ما تحديد ثم للسيارات،
قاعدة توافر النظام هذا عىل املرتتبة اآلثار من كان لندن. يف املرورية االختناقات تقليص

املدينة. دخولها ومكان وقت عن فضًال لندن، مدينة دخلت سيارة كل تشمل بيانات
هو الفيديو طريق عن باملراقبة يتعلق فيما طموًحا االستخدامات أكثر كان ربما
الوجوه عىل التعرف لتكنولوجيا الصحافة انتقاد من الرغم وعىل الوجوه. عىل التعرف
عىل الرشكات تشجع الحكومة تزال ال تامبا،8 يف األوىل للمرة استخدامها عند شديًدا انتقاًدا
األماكن أحد يف تواجدهم خالل األفراد شخصية عىل للتعرف تكنولوجية قدرات تطوير
هي الوجوه عىل التعرف تكنولوجيا «تعترب فيها. األشخاص مراقبة تقليديٍّا يجري ال التي
ال … البيولوجية الصفات تحديد تكنولوجيا مجال يف واألرسع للخصوصية انتهاًكا األقل
هذه تُراقبهم َمن يدري ال الحاالت معظم ويف تأخري، أو للخصوصية انتهاك أي يوجد
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خصوصيتهم أن أو املراقبة» «تحت بأنهم هؤالء يشعر ال البتة. بالعملية التكنولوجيا
التكنولوجيا. هذه تقديم رشكات إحدى إعالن تعبري حد عىل وذلك انتُهكت»،9

الرشكات تزال ال املقابل، يف اآلن. حتى تماًما التكنولوجيا هذه عىل االعتماد يمكن ال
سنوية نصف تقييم اختبارات الحكومة تُجري األمر، واقع يف تموِّلها. والحكومة الخاصة
استخدام إمكانية يتوقع من هناك أن بد ال التكنولوجيات.10 هذه كفاءة مدى من للتأكد
قطاًرا. استقلَّ َمن ملعرفة أو الزحام، يف األشخاص أحد شخصية لتحديد ما يوًما كامريا

الجسد أجزاء (7-2)

الصعوبة من وألنه عادًة، بالعقالنية يتَّسمون ال ألنهم نظًرا وراءهم؛ آثاًرا املجرمون يخلِّف
ظل يف صعوبة. أكثر املسألة هذه التكنولوجيا جعلت خلفهم. آثار أي ترك عدم بمكاٍن
تفادي املجرمني عىل متزايدة، بصورة بمكاٍن، الصعوبة من صار إيه، إن الدي تكنولوجيا
إنفاذ سلطات إىل بالنسبة متزايدة، بصورة بمكاٍن، السهولة من صار فيما أثر، ترك

النتيجة. يف الثقة من عالية بدرجة ص فعل س كان إذا ما تحديد القانون
إيه. إن الدي تكنولوجيا توفرها التي امليزة هذه عىل االعتماد يف الدول بعض بدأت
الربيطانية الحكومة بدأت ،١٩٩٥ عام من ابتداءً املقدمة.11 يف بريطانيا تأتي أخرى، مرة
يف للربنامج ج ُروِّ قومي. سجل يف إدراجها بغرض إيه إن الدي حمض من عينات جمع يف
تستخدم التكنولوجيا هذه صارت واحد، عقد خالل اإلرهاب. مكافحة ُسبل كأحد البداية

الجنائية. القضايا عن كثريًا تبتعد أخرى مجاالت يف
قرأُت لندن، يف العامة املواصالت أستقلُّ كنُت بينما ،٢٠٠٥ عام من ديسمرب يف

العامة: اإلعالنية امللصقات أحد يف اآلتي

ملساعدتكم. هنا موجودون موظفونا االعتقال: الجسدي، االعتداء املعاملة، سوء
الخفيفة الحديدية السكك لخطوط دوكالندز نظام موظفي عىل البصق يعترب
جميع يف اللعاب فحص أدوات تتوافر جنائيًة. جريمًة ويصنَّف جسديٍّا، اعتداءً
بيانات بقاعدة مضاهاتها خالل من املخالفني تحديد يف وستستخدم القطارات،

القومية. إيه إن الدي حمض

مرتكبي تحديد أدوات توافرت وإذا مهني. لكنه ضارٍّا، البصق يكون ال ربما ال؟ ولم
تُستخدم؟ ال فلم اإلهانة،
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هو منها الهدف يكون أن دون مت ُصمِّ التي التكنولوجيات صارت الحاالت، جميع يف
املراقبة. يف أساسيًة للمراقبة، محدودة إمكانية عىل تشتمل بحيث مت ُصمِّ أو املراقبة،
البحث يمكن التي البيانات من للغاية واسع طيف مجتمعة التكنولوجيات هذه عن ينشأ
حياة إطار يف إنسان يعيش لن التكنولوجيات هذه تطور مع أنه هو أهمية األكثر فيها.
ينشأ بحيث املصممة املراقبة عملية ستصبح مراقبًا. يكون أن دون العادية املجتمع
إضاءة مع الحال هو مثلما تماًما العام، الفضاء معماَر فيها البحث يمكن بيانات عنها
يقوم ما ملعرفة تعقيًدا األكثر القدرة إىل األفراد، تتبع عىل البسيطة القدرة ومن الشوارع.
ظهور إىل للبيانات املتطورة التحتية البنية ستؤدي محدد. وقت يف يحبون أو األفراد به
عىل وذلك واحدة، نقطة من بداخلها ما كل مراقبة يمكن التي الدائرية األبنية يشبه ما

التصميم. هذا واضع نفسه بنثام خيال يتجاوز نحو
عقد جدوى بعدم اقتناعي من الرغم عىل عنها. تبحث التي الكلمة هي «أورويل»
كانت بينما حال. أي عىل هنا مقارنة سأعقد لكنني أورويل، أعمال مع املقارنات
حكومتنا تريد ربما يشء أي من بالتأكيد ا رشٍّ أكثر «١٩٨٤» رواية يف الحكومة غايات
مقارنًة الة فعَّ غري أورويل رواية يف التكنولوجيات كانت كيف نرى أن املثري من تحقيقه،
عن «شاشة يف الرواية يف الرئيسة التكنولوجيا تمثلت حاليٍّا. املتوافرة بالتكنولوجيات
امليزة كانت املقابل، يف اآلخر. الجانب عىل السلوك وتراقب املحتوى تنقل كانت بعد»
الشاشة هذه كانت ما املبدأ ناحية من يعرف كان املرء أن هي الشاشة هذه يف الكربى
السهل من كان مرئيٍّا.12 الشاشة منظور كان حيث يختبئ كيف وينستون عرف تراه.
ال التي باألشياء القيام ذلك يعرفون من عىل َسُهَل ثم ومن الشاشة؛ تراه ال ما معرفة

الشاشة. تراها أن يريدون
يجري كان إذا ما تعلم ال فأنت اليوم؛ فيه نعيش الذي العالم عن هذا يختلف
تحديد تحاول كامريا هناك كانت إذا ما تعلم ال ال، أم اإلنرتنت عىل عنه تبحث ما مراقبة
مكاملاتك، عىل القومي األمن وكالة ت تتنصَّ عندما غريبة أصواتًا هاتفك يصدر ال هويتك،
تتمتع ال فيه، بالبحث خاصيقوم برنامج وجود إىل املستخدمني اإللكرتوني الربيد ينبه ال
ال ،«١٩٨٤» رواية يف التكنولوجيات بها تتمتع كانت التي بالنزاهة اليوم تكنولوجيات
يجري حياتك تفاصيل بأن لتنبيهك الكافية باللياقة التكنولوجيات هذه من أي تتمتع

تسجيلها.
سلوك رصد كيفية ر تصوُّ يف «١٩٨٤» رواية يف الكبري العوار تمثَّل آخر. فارق هناك
خالل من تجري الرصد عملية كانت الرواية. يف كمبيوتر أجهزة هناك تكن لم األفراد.

298



الخصوصية

ر تُوفِّ لم املقابل، يف الشاشات. من هائلة أعداًدا تتابع الحرَّاس من متفرقة مجموعات
تعرضها التي البيانات بني الربط أجل من للحراس سهلة وسيلة هذه الرصد طريقة
يالحظ ربما الحال، بطبيعة الحراس. عقول يف للبحث وسيلة هناك يكن لم الشاشات.
أحد زياراتك أو إليه، تتحدث أن املفرتض من ليس شخص إىل حديثك الحراس أحد
ألي كاملة الصورة تتوافر لم لكن فيه، تكون أن املفرتض من ليس ما مدينٍة يف األماكن

وينستون. حياة عن الحراس من
يشء، أي رصد يمكننا حيث اآلن؛ «العوار» هذا من التخلص يمكن أخرى، مرة

هذا. نفسه أورويل يتخيل لم الرصد. هذا نتائج يف والبحث

هذه من كلٍّ ويف بينها. مشرتك شكل لتحديد التكنولوجيات من عدًدا استعرضت
أن بذلك أعني ال ا. عامٍّ سياًقا حرفيٍّا، يعترب، سياق يف األفراد يترصف التكنولوجيات
حماية عدم يعني ما «عامة»؛ مجاالت القانون يعتربها أن يجب السياقات هذه مثل
يقومون األفراد أن أعني إنما بعد. املسألة هذه أتناول لم السياقات. هذه يف الخصوصية
يف ذلك عىل األمثلة أوضح خذ عليه. السيطرة يملكون ال سياق يف صور أو كلمات بتقديم
الحالتني، كلتا يف بريدي. خطاب إرسال مع الحال هو مثلما آفينيو، فيفث شارع يف السري

عليها. السيطرة يملكون ال التي األنشطة من سيل يف بأنفسهم األفراد يزج
عىل القدرة حدود ما هو: — «الخصوصية» نطاق يف — إلينا بالنسبة السؤال يصري
محددة. غري عامة بصورة املراقبة مسألة يطرح السؤال هذا أن إال األنشطة؟ هذه مراقبة
للغاية الخاص النوع هذا أعني بل صورها، عموم يف املراقبة عملية «باملراقبة» أعني ال
الرقمية». «املراقبة عليه نطلق أن يمكن ما أعني األمثلة، هذه عليه تدلل الذي املراقبة من
األنشطة ألحد تحليل إجراء يتم خاللها من التي العملية إىل الرقمية» «املراقبة تشري
«ضع القاعدة: تقول ربما محددة. قاعدة وفق كمبيوتر جهاز طريق عن البرشية
تقول: ربما أو فيها»، القاعدة تذكر التي اإللكرتوني الربيد رسائل جميع لتمييز علًما
والية حاكم دين، الحاكم تمتدح التي اإللكرتوني الربيد رسائل جميع لتمييز علًما «ضع
القانوني الجانب أو االجتماعية األعراف جانب عىل هنا أركز ال أخرى، مرة فرمونت».
وضع عىل هنا أركِّز بل ال. أم هذه مثل مراقبة عمليات بإجراء السماح يجب كان إذا فيما
جهاز قيام يف سابًقا املذكورة الحاالت من كل يف األهم الجانب يتمثل محددة. تعريفات
الحًقا. لها مراجعة عملية بإجراء األشخاص أحد قيام بغرض البيانات بتصنيف كمبيوتر
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شك ال لكن فنية، مسألة جمعها جرى التي البيانات يف البحث عملية ر تطوُّ مدى يعترب
هائًال. تطوًرا البيانات فرز عملية دقة تطور يف

املراقبة؟ من النمط هذا بمثل السماح إذن يجب هل
من تحديًدا. الصورة بهذه السؤال أطرح عندما النقيض طريف عىل فعل ردَّي أجد
وفق فرق، يوجد فال ذلك. يف جديًدا شيئًا الخصوصية عن املدافعون يرى ال جانب،
الذي للرشطة التابع الكمبيوتر جهاز وبني الخطابات يقرأ الذي الرشطة رجل بني هؤالء،
العام االفرتاض مخالفة وقعت الحالتني، كلتا يف اإللكرتوني. الربيد رسائل عىل يتلصص
يجب الحالتني، كلتا يف الحاالت. هذه يف الخصوصية توافر برضورة واملعقول املرشوع

هذه. الخصوصية اخرتاق حاالت ضد األفراد بحماية القانون يتكفل أن
القايض يرى هكذا جوهريٍّا. اختالًفا األمن عن املدافعون يرى اآلخر، الجانب عىل
(الشاملة)13 املراقبة يف بوش إدارة سياسة عن فيها يدافع مقالٍة يف بوزنر ريتشارد
ومعالجة جمع أجهزة تخرتق «ال بوست»: «واشنطن صحيفة يف املحلية لالتصاالت
بمعالجة إال تقوم ال األجهزة هذه ألن ملاذا؟ الخصوصية». هذه، بصفتها البيانات،
تعاقب وال العمل، يف زميلتك مع الغرامية بعالقتك تأبه وال تثرثر، ال فاألجهزة البيانات.
منطقية عمليات أجهزة إال هذه البيانات معالجة أجهزة ليست السياسية. اآلراء عىل
وهي — البيانات يف هذه األولية البحث عملية «تحتفظ محددة. مدخالت وفق تترصف
أحاسيس) ذا كائنًا الكمبيوتر جهاز يعترب (فال الخصوصية اخرتاق عن تكون ما أبعد
قول حد عىل عليها.» مخابرات ضابط أي اطِّالع عن بمعزل الخاصة البيانات بمعظم —
تقرأ أجهزة وجود ظل يف حاًال أفضل فإننا بوزنر، القايض يقرتح ومثلما بوزنر. القايض
أن وإىل ذلك، جراء تتحقق التي األمنية الفائدة إىل يرجع وذلك اإللكرتوني؛ الربيد رسائل
— املثال سبيل عىل مخابرات ضابط — الخاصة الشئون يف يتدخل الذي اآلخر البديل

البيانات. ومعالجة جمع يف ًال تطفُّ أكثر سيكون
املراقبة نظام تطبيق جراء تكلفة نفرتضوجود أال املبالغة قبيل من يعترب املقابل، يف
سيتعارض (لو!) فيه بيننا تواصل عملية كل مراقبة يجري عالم يف نعيش كنا فلو هذا؛
الذي الصغري كالطفل حينئذ سنكون لشأننا». «مرتوكون بأننا الشعور مبدأ مع ذلك
املجاورة. الحجرة يف يفعله ما إىل جيًدا والداه ينصت حيث اللعب؛ غرفة يف وحده يحبو
اختالف وهو الدائمة، املراقبة تسوده عالم يف االختالف شديد يشء شك ال هناك سيكون
املراقبة من النوع هذا بمثل السماح يجب كان إذا فيما النظر عند االعتبار يف أخذه يجب

ال. أم
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لسبب املراقبة نظم توضع النوايا». «أفضل ظاهرة االعتبار يف نأخذ أن أيًضا يجب
االنتهاكات حاالت روزن ِجف وثَّق أخرى. نظم خدمة يف استخدامها وهو أال واحد؛
الفيديو كامريات استخدام مثل: بريطانيا؛14 يف سائدة صارت التي املراقبة ثقافة يف
تُستخدم املتحدة، الواليات ويف مثرية. إخبارية قصص اختالق يف أو النساء، يف للتحديق
للحرب املناهضة والجماعات البيئة حماية جماعات رصد يف اإلرهابيني مراقبة وسائل

أيًضا.15 البالد داخل
الرقمية للمراقبة نظاًما ر تصوَّ إلحاًحا: صورها أكثر يف املسألة نطرح دعنا لكن
يجري ماذا تماًما نعرف إننا أي منه؛ التحقق ويمكن معروًفا، به الخاص الكود يكون
فقط. عنه البحث يجري ما كل هو عنه البحث يجري ما أن يف تماًما ونثق عنه، البحث
بناءً خطوة بأي القيام قبل املقابل، يف محددة. وغري واسعة هذه املراقبة عملية تعترب
بتوفري املراقبة جهاز يقوم ثَمَّ ومن القضاء، تدخل يجب هذه، املراقبة عملية نتائج عىل
املتوافرة البيانات كانت إذا ما القضاء يقرر ثم ما، جريمة يف فالنًا تدين التي البيانات
وال قرائن. عن التقليدية البحث عمليات من مزيد إجراء أو فالن، القبضعىل إللقاء كافية
القرائن استخدام سوى اإلمكان قدر الحماية يوفر نظاًما هذا املراقبة نظام لجعل يبقى
املشتبه مراقبة يجري التي الجرائم يف النظام، هذا طريق عن املراقبة، عملية من املتوافرة
البيانات تستخدم ال املثال، سبيل عىل إرهابيني، عن تبحث كنت إذا فقط. ارتكابها يف
أقرر ال ارتكبوها. ربما رضيبي تهرب جريمة يف إرهابية جريمة يف عنهم جمعتها التي
التي التقليدية القاعدة نستخدم ال إننا أقول لكنني مراقبتها، املستهدف الجرائم ما هنا
قانونية ألغراض قانونية بصورة جمعها جرى التي القرائن جميع باستخدام تسمح

أخرى.
الدستور؟ من الرابع التعديل يكفلها التي الحماية ضمانات كهذا نظام يخالف هل

الرابع؟ التعديل النظام هذا يخالف أن املمكن من هل
الرابع التعديل يحميها التي للقيمة فرد كل تصور عىل السؤال هذا عىل اإلجابة تعتمد
عمليات يستهدف الرابع التعديل كان السادس، الفصل يف ذكرت مثلما الدستور. من
تحديًدا تتضمن لم التي البحث عمليات أي العامة»؛ التفتيش و«أذون املحددة غري البحث
املقابل، يف هذه. البحث بعمليات للقائمني املمنوحة الحصانة عن فضًال لألفراد، ا خاصٍّ
يف الوقت، ذلك يف أخرى تفتيش عمليات أي مثل مثلها هذه، التفتيش عمليات تتسبب
التي إذن القيمة إىل نظرت إذا ممتلكاتهم. تفتيش جرى الذين لألشخاص بالغ إزعاج

301



اإللكرتوني للفضاء املنظِّم الكود

التفتيش لعمليات املربر غري اإلزعاج من الحماية قيمة أنها عىل الرابع التعديل يحميها
باخرتاق تتعلق حقيقية مشكالت أي الرقمية املراقبة نظام يمثِّل فلن هذه، املحددة غري
أي النظم هذه عن ينشأ ال أعاله، الرقمية املراقبة نظم ر تصوُّ ُطرح فمثلما الخصوصية.
قرائن اكتشاف جرى إذا إال ُممتلكاتهم تُفتَّش الذين األفراد يتحمله اإلطالق عىل إزعاج

تفتيش. إذن بمنح قضائية هيئة تخول كافية
لم إذا فحتى لألفراد. الكرامة من ما قدًرا ر يوفِّ الرابع التعديل أن ندرك قد لكن
عىل هذه التفتيش عمليات أحد يلحظ لم أو أحد، إزعاج يف التفتيش عملية تتسبب
حد يف التفتيش عملية إجراء أن عىل يؤكد للخصوصية املفهوم هذا يزال فال اإلطالق،
تواَفر إذا إال الكرامة هذه عىل التعدي يمكن وال الكرامة. عىل تعدٍّ مسألة يعترب ذاتها
تؤذي املنظور، هذا من إجرائها. «قبل» تفتيش عملية إجراء أجل من للدولة وجيه سبب
يف التدخل إىل تؤدي التفتيش عملية أكانت سواءٌ الكرامَة، املربرِة غري التفتيش عملية

ال. أم لألفراد الشخصية الحياة
مأساوية بصورة شائع مشهد يف يتصادمان للخصوصية التصورين هذين شهدُت
الرشطة»، سيارات إحدى يف «مناوبة قضاء زمالئي أحد مع رتَّبُت العاصمة. واشنطن يف
جالت الذي الحي كان االعتيادي. تجوالها أثناء العاصمة رشطة سيارة نستقل بحيث
مساءً عرشة الحادية الساعة حوايل يف املدينة. يف فقًرا األحياء أكثر أحد سيارتنا فيه
موقع يف السيارات إحدى إنذار جهاز صافرة انطالق إىل تشري هاتفية مكاملة وردت
األقل عىل رشطة ضباط خمسة شاهدنا الحادثة، موقع من اقرتبنا عندما منا. قريب
باعدوا حيث الحائط؛ إزاء بهم املشتبه ضباط ثالثة دفع شبَّان. ثالثة تطويق يحاولون

للحائط. مواجهة وجوههم وكانت أرجلهم، بني
عندما سيارة إنذار جهاز قرب كانوا إنهم إذ بهم»؛ «مشتبًها الشبان هؤالء كان
حاملني القبضعليهم أُلقي كأنما ستشعر املشهد إىل تنظر حينما لكنك صافرته، انطلقت

األمل. ماسة
املشهد (كان بالرعب شعوري ومع الجميع، دهشة وسط استثنائي. يشء وقع ثم
عمره يزيد ال — الشباب أحد استدار توٍّا)، سأذكره ا ممَّ سيتبنيِّ ما وهو باالنفجار. مؤذنًا
«يف قائًال: الرشطة ضباط يف الرصاخ يف وبدأ غضب، نوبة يف — عاًما عرش سبعة عن
رأيس! إىل مسدس ويُصوَّب الحائط، إزاء بدفعي تقومون الحي هذا يف يشء يقع مرة كل
عن ون يكفُّ ال مسدسات يحملون الذين الرشطة ضباط لكن قط، جريمة أي أرتكب لم

إيذائي!»
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تأدية فقط يحاولون إنهم صديقي؛ يا «اهدأ قائًال: تهدئته وحاول صديقه استدار
يرام.» ما عىل سيصري يشء وكل لحظات يف األمر سينتهي عملهم.

املعاملة. هذه أستحق ال مجرًما. لسُت الطريقة؟ بهذه أعيش أن يجب ملاذا اهدأ! «لن
عندها أحرك ولن الخطأ طريق عن املسدسات هذه أحد من رصاصة ستنطلق ما يوًما

إذن؟» الحال سيكون ماذا ساكنًا.
حيث الحائط؛ ناحية الشاب بإدارة منهم ثالثة وقام عندئذ، الرشطة ضباط تدخل
أظهرت إذا دقيقة. من أكثر األمر يستغرق «لن أخرى. مرة الحائط الشاب وجه واجه

بالهدوء.» عليك فقط رساحك. فسنطلق هويتك بطاقة
أكان سواء الكرامة. امتهان جراء غضٌب األول للشاب الغضب صوت يف يوجد كان
ثمة كان ال، أم للخصوصية طفيف اخرتاق الحادثة يف أكان سواء ال، أم معقوًال األمر
إذا فيما … حقيقة «أشك تكراره. عند وأكثر أكثر مهني الواقعة، هذه يف مهني يشء
سيسمحون الرابع التعديل وضعوا والذين الهائلة، بالكربياء يتمتعون الذي الرجال كان
للسالح، حيازتهم يف فقط الشك حال كهذا للكرامة امتهان إىل بالتعرض ألنفسهم
كان إذا ا عمَّ تساءلت التي سكاليا، القاضية قول حد عىل خطرون»،16 بأنهم ووصفهم
وهي — ستوب» «تريي باسم املعروفة الرشطية املمارسة سيعتربون الدستور واضعو
ممارسة — معقول شك الرشطة رجال لدى تواَفر متى وتفتيشهم األفراد إيقاف ممارسة

دستورية.
تتمثل الخصوصية كانت إذا للخصوصية. األدنى االخرتاق مسألة هناك أخرى، مرة
للخصوصية. اخرتاًقا املثال هذا يعترب فال واملفرط، املربر غري التطفل ضد األفراد حماية يف
رسيًعا األمر سينقيض الثاني: الشاب ذكر مثلما األدنى حده يف الخصوصية اخرتاق كان
من دقائق خمس بعد نستقلها كنا التي السيارة مضت حيث األمر؛ واقع يف حدث (مثلما
مرشوع. بغرض معقولة بصورة ترتبط الواقعة وكانت الشبان)، هوية بطاقات فحص
أما لإلزعاج. املسببة املعقول غري االخرتاق حاالت ضد الحماية يف هنا الخصوصية تتمثل
يف تتسبب وال معقولة، غري تعترب فال الثاني، الشاب أشار مثلما هنا، التفتيش عملية

أكرب). رضر وقوع إىل أدت ربما (والتي هذه الغضب نوبة يستدعي بما لهم إزعاج
ال الرقمية. املراقبة عملية جراء املتحقق الرضر تقييم يصُعب املنظور، هذا من
أجهزة ومعالجة جمع فكرة إزاء كرامتهم بامتهان يشعرون من وجود يف شك يخالجني
يف كبري فرق وجود كثريون سيدرك املقابل، يف بهم. الخاصة البيانات لسجالت كمبيوتر
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الحظ، تعييس الشبان هؤالء عكس فعىل هنا. املراقبة عملية تتهددها التي الكرامة نوع
مع الحال هو مثلما الرقمية. باملراقبة يتعلق فيما اإلطالق عىل حقيقي تدخل يوجد ال
الكرامة؟ امتهاُن ما إذن، يشء؛ يحدث فلن اإلدانة عىل قرائن توجد لم إذا الشبان، هؤالء

عنه؟ التعبري يجري كيف
تقليصحجم أو اإلنسانية الكرامة عىل الحفاظ عن للخصوصية ثالث تصور يختلف
بوصفها الخصوصية إىل ينظر إذ مستقل؛ الثالث التصور هذا للخصوصية. االخرتاق
يف مرجًعا ستَنتز ويليام كتابات تعترب التنظيم. عىل الدولة سلطة من الحد سبل إحدى
جعل هو والخامس الرابع التعديلني من الحقيقي الهدف أن ستَنتز يرى السياق.17 هذا
إلدانة الالزمة األدلة جمع عملية جعل طريق عن للغاية، صعبة التنظيم أنماط بعض

مستحيلة. عملية املخالفات هذه مثل
كثرية مصادر تتوافر عاملنا، ففي لنا. بالنسبة التخيُّل صعبة فكرة هذه تعترب
وكامريات الهواتف، بيانات وسجالت االئتمان، بطاقات بيانات سجالت مثل: للقرائن؛
توافر دون جريمة تصوُّر علينا الصعب من لذا إِلفن؛ ِسفن متاجر سلسلة يف الفيديو
هي الحقيقية القرائن كانت عندما عام، مائتي بالزمن نعود حني لكن تدينها، قرائن
من املتهم تَمنُّع يف تتمثل القرائن تقديم قواعد وكانت املادية، واألشياء الشهود شهادة
عىل «االنقالب عىل معاقبتك أرادت الدولة أن السياق هذا يف تصوَّر اإلطالق. عىل الشهادة
أو كتاباتك يف الحكم نظام عىل االنقالب عىل املتاحة الجيدة القرائن تتمثل الحكم». نظام
ممكنًا يكون فلن هذين، القرائن مصدري من التخلُّص جرى إذا ِفَكرك. حول شهادتك

الحكم. نظام عىل باالنقالب أحد إدانة عمليٍّا
هذان يجعل مًعا، ستَنتز. يرى مثلما تماًما والخامس الرابع التعديالن يحققه ما هذا
مستحيلة، عملية الحكم نظام عىل االنقالب مثل لجريمة القرائن جمع عملية التعديالن
وال الحكم. نظام عىل باالنقالب االتهام توجيه جراء فائدة أي الدولة تحقق ال ثم ومن
التعديالت آثار أن ستَنتز يرى حيث فقط؛ الحكم نظام عىل االنقالب عىل األمر يقترص
قبل ممكنًا كان الذي التنظيم نطاق من الحد يف تتمثل والسادس والخامس الرابع
عمليات إجراء تشجيع إىل الحمل موانع استخدام يمنع قانوٌن يميُل «مثلما وضعها.
عن املرشعني إثناء إىل النوم غرف يف التفتيش يمنع قانوٌن يميُل النوم، لغرف تفتيش

ستَنتز. وفق وذلك الحمل»،18 موانع استخدام تمنع قوانني سنِّ
يعاقب الذي القانون يعترب أال هذه؟ التفتيش عمليات األول التعديل يقيِّد ألم لكن
يكن لم األمر، واقع يف الحاالت؟ جميع يف دستوري غري الحكم نظام عىل االنقالب عىل
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١٧٩٨ عام يف قام الكونجرس إن حتى الدستور، وضع عند اإلطالق عىل واضًحا األمر
بصورة يعاقبان كانا قانونان (وهما الحكم نظام عىل واالنقالب األجانب قانوني بتمرير
غري القانونني هذين أن كثريون رأى الحكم).19 نظام عىل االنقالب تهمة عىل مبارشة
تنفيذهما، من تحد قيود بمنزلة املقابل يف والخامس الرابع التعديالن ظل لكن دستوريني،

ال. أم بالدستورية تتمتع املستقلة القوانني أكانت سواءٌ
ُفهمت إذا الحكومة.20 سلطة عىل مستقالٍّ قيًدا الخصوصية تعترب الفهم، هذا وفق
أو اإلنسانية الكرامة حماية يف الخصوصية دور يقترص فال النحو، هذا عىل الخصوصية

الحكومة. سلطة من الخصوصية تَُحدُّ بل الخصوصية، اخرتاق من الحد
أن الرقمية املراقبة لتكنولوجيا إذن يمكن للخصوصية، تصورنا هو هذا كان إذا
يمكن ارتكابها، إدانة املناسب من يُعترب ال محددة جرائم هناك كانت فإذا معه. تتوافق
تحديد الصعب من كان ربما الرقمية. املراقبة تكنولوجيا كود يف الجرائم هذه التخلصمن
دستورية، بصورة الرقمية املراقبة تكنولوجيا كود يف منها التخلص يجب الجرائم أي
بالفعل. الجرائم هذه قائمة من الحكم نظام عىل االنقالب يستبعد األول التعديل كان وإن

وحسب. الدستورية باملحددات القاعدة تلتزم ربما
قد للخصوصية املختلفة الثالثة التصورات هذه أن املبدأ، ناحية من ندرك، أن يجب
املثال سبيل عىل تفتيش عملية تمثِّل ال ربما الحال. واقع حسب مختلفة نتائج إىل تؤدي
يجب الحالة، هذه يف اإلنسانية. للكرامة امتهانًا تعترب قد لكنها للخصوصية، اخرتاًقا
يكفلها التي الضمانات يحقق أنه نعتقد ما الخصوصية تصورات بني من نختار أن

صورة. بأفضل الدستور
وقت عند ستؤدي للخصوصية املختلفة التصورات هذه تكن لم ربما املقابل، يف
أي ستعترب كانت املثال سبيل عىل األحوال. معظم يف مختلفة نتائج إىل الدستور وضع
للخصوصية انتهاًكا الكرامة حدود أو للتعديل املوضوعية الحدود تتجاوز تفتيش عملية
النصف ك تمسَّ وربما الكرامة، تحقيق بتصور الدستور واضعي نصف ك تمسَّ ربما أيًضا.
ستتضمن كانت تفتيش عملية أي ألن نظًرا لكن قانوني، غرض تحقيق ر بتصوُّ اآلخر
سيقرُّون الدستور واضعو كان ربما مًعا، ورائها من القانوني وللغرض للكرامة انتهاًكا

الخصوصية. لحماية الرابع التعديل كفلها التي الضمانات
تصورات تؤدي قد حيث الخصوصية؛ تصورات عىل حاليٍّا األمر هذا ينطبق ال
غرض تحقيق ر تصوُّ يسمح ربما للغاية. مختلفة نتائج إىل هذه الثالثة الخصوصية
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يعتمد املستقل. والتصور الكرامة تصورا بها يسمح ال تفتيش عمليات بإجراء قانوني
ت للتنصُّ أوملستيد قضية يف املصطلح براندايس استخدم (مثلما الصحيحة الرتجمة اختيار

للرتجمة. املناسب ر التصوُّ اختيار عىل الهاتفية) املكاملات عىل
«اتفاق َسنستاين: كاس عليه أطلق ما نتاج األساسية الضمانات كانت املعنى، بهذا
هناك تكن لم الوقت، ذلك يف املتاحة التكنولوجيا إىل بالنظر بالكامل».21 منظَّر غري
الثالثة الخصوصية تصورات كانت الدستوري. النص عليها يقوم نظرية وضع إىل حاجة
يواجه التكنولوجيا، تغري مع املقابل، يف الوقت. ذلك يف املتاحة التكنولوجيا مع متفقة
تكنولوجيا مثل تكنولوجيات تواُفر ظل ويف مختلفة. تحديات للدستور األصيل السياق
حول خالف يوجد إزعاج، أي يف التسبب دون بحث عمليات إجراء تستطيع التي الدودة،

الدستور. من الرابع التعديل يحميه ما طبيعة
بالكامل. منظَّر غري اتفاًقا َسنستاين عليه أطلق مما اآلخر الجانب الخالف هذا يمثِّل
بالكامل، منظرة غري اتفاقات أي يف كامنة ستكون اللبس حاالت بأن القول يمكننا
الكامنة اللبس حاالت تعترب هذه. اللبس حاالت فيها تنشأ التي السياقات تحديد ويمكننا
تطور خالل من واضحة مسألة املثال، سبيل عىل الخصوصية، بحماية يتعلق فيما

االختيار. عىل بدوره يجربنا ما وهو التكنولوجيا،
دستورنا، عرب بالفعل جرت االختيار عملية بأن اإليحاء أخرى مرة البعض سيحاول
يف يفيد ال لكنه الدستوري، بنظامنا املتعلقة النقاشات عىل الرأي هذا يغلب ماضينا. يف
عالم يف الرابع التعديل سيحميه ما ناقشوا الدستور واضعي أن أعتقد ال السياق. هذا
يؤسس لم األحوال. من حال بأي الخصوصية تخرتق ال تفتيش عمليات إجراء يمكن
الدستور واضعو قام العصور. جميع يف للتطبيق يصلح لدستور الدستور واضعو
يتمخض بصورة عاملنا عن عاملهم يختلف وعندما لعاملهم. يصلح لدستور بالتأسيس

الخيار. هذا نتخذ أن إذن علينا يجب اتخاذه، عليهم يكن لم خيار وجود عنها

البيانات العام: املجال يف الخصوصية (3)

السلطات ما أي الحكومة؛ سلطات عىل القيود يف اآلن حتى عرضته الذي الطرح يتمثل
تقع عندما األقل عىل املختلفة، أنشطتنا مراقبة بغرض الحكومة بها تتمتع أن يجب التي
اإللكرتوني. الفضاء يطرحه الذي املحدد السؤال هو هذا العام؟ املجال يف األنشطة هذه
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تقليدية كثرية أخرى أسئلة الحال بطبيعة هناك الواجبة؟ الرقمية» «املراقبة حدود هي ما
الرقمية». «املراقبة عىل ينصب هنا تركيزي لكن مهمة،

يدور تماًما. مختلفة نوعية من لكنه الصلة، شديد ثالثًا سؤاًال أطرح الجزء، هذا يف
نكشف التي البيانات عىل نمتلكها أن يجب التي املفرتضة السيطرة وسائل حول السؤال
نقاش هو بل الحكومة، سيطرة حول أساسية بصورة هنا النقاش يدور ال لآلخرين. عنها
السيطرة، هذه هدف يتمثَّل املقابل، يف الرابع. التعديل لتطبيق العادي النطاق يتجاوز
إياي، مراقبتهم عند عني بيانات بجمع قاموا الذين األفراد الالعبني يف هنا، أقصدها التي

مني. بيانات بجمع قاموا أو
بتوظيف قمُت إذا أوًال: الواقعي الفضاء منظور من األمر نتناول دعنا أخرى، مرة
قمُت إذا شخص. أي حقوق عىل تعدٍّ هذا يف فليس ذهبت؛ أينما ملتابعتك خاص محقق
هذه بيع من يمنعني ما يوجد فال بها، متواجًدا أنت كنَت التي باألماكن قائمة بإنشاء
مقبولة غري أمور هذه أن تظن ربما للخصوصية. اخرتاًقا ذلك يف أن تعتقد ربما القائمة.
من النوع بهذا كثريًا املعتاد يف القانون يعبأ ال أخرى، مرة القانون. بها يسمح اإلطالق عىل
املشاهري أراد ربما كهذه. مراقبة عمليات إجراء تكلفة الرتفاع نظًرا الخصوصية؛ اخرتاق
إىل وبالنظر معظمنا، إىل بالنسبة لكن مختلفة، القواعد تكون أن العامة والشخصيات

القانون. لتدخل رضورة توجد ال معظمه، يف تاريخنا
ظهور قبل اآلخرين أو الرشكات إىل قدمتها التي البيانات عىل نفسه األمر ينطبق
هذه كانت البيانات. لتلك الكيانات هذه استخدام يُقيِّد ما القانون يف يوجد لم اإلنرتنت.
هذه كانت الوسطاء. أو الربيدية القوائم رشكات إىل البيانات هذه بيع تستطيع الكيانات
الفعلية التكلفة كانت أخرى، مرة شاءت. أنَّى البيانات هذه استخدام تستطيع الكيانات
إىل باإلضافة كثريًا. البيانات هذه استخدام يجِر لم لذا مرتفعة؛ البيانات هذه الستخدام
كانت كبرية. بصورة الخصوصية النحو هذا عىل البيانات استخدامات تخرتق لم ذلك،
يف كبريًا عبئًا الخطابات هذه تشكِّل وال الرئيس، الناتج هي املزعجة الدعاية خطابات

املادي. الفضاء
ًا تغريُّ الرقمية»، «املراقبة مع الحال هو مثلما السياق، هذا يف تغري الحال واقع أن إال

التغيري: هذا عىل بمثالني إليك هائًال.

مواقع وجود إىل تايمز»22 صن «شيكاجو جريدة أشارت ،٢٠٠٦ عام بداية يف •
الهواتف عرب تتم التي الهاتفية املكاملات بيانات سجالت ببيع تقوم إلكرتونية
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سجالت رشاء خالل من الحقيقة هذه بلوج أمريكا مدونة أظهرت املحمولة.
مقابل يف املدونة استطاعت كالرك. وسيل املعروف للجنرال املحمول الهاتف
مستحيًال؛ كثريون ظنَّه ما عىل الربهان تقديم غري ال فقط أمريكيٍّا دوالًرا ١٢٠
شخيص يشء عىل العثور يستطيع ائتمان بطاقة يمتلك شخص أي أن وهو أال
(ومعدالت األشخاص أحد بهم يتصل الذين باألشخاص قائمة مثل للغاية؛

محمول. هاتف طريق عن وفرتته) االتصال
للدفاع يهبَّ لم أحًدا إن حتى اإلطالق، عىل مقبول غري السلوك هذا اعتُرب
قام صعبة. مسألة كهذا سلوك عن الدفاع مسألة تعترب ال املقابل، يف عنه.
هذه كالرك قدَّم لذا املحمول؛ هاتفه عىل األرقام بطلب «طوًعا» كالرك وسيل
بيع تستطيع املحمول الهاتف رشكة ألن نظًرا طوًعا. املحمول رشكة إىل البيانات
استفاد فأكثر. أكثر خدماتها أسعار خفض ذلك خالل من تستطيع البيانات،

إذن؟ يشكو ممَّ األقل. األسعار هذه من إذن كالرك
الخطاب كان مضت. عدة سنوات منذ تي آند تي إيه رشكة من خطابًا تلقيت •
الخطاب عنوان كان إليها. يصل لم الخطاب لكن يل، قديمة صديقة إىل موجًها
تعرضعىل أن تريد تي آند تي إيه رشكة كانت الوقت. ذلك يف شقتي عنوان هو
ثماني قبل افرتقنا إننا حيث قليًال؛ تأخروا لقد جديدة. ائتمان بطاقة صديقتي
إىل ثم شيكاجو، إىل أنا وانتقلُت تكساس إىل هي انتقلت انفصالنا، منذ سنوات.
ثم شيكاجو، إىل ثم هيفن، نيو إىل ثم أخرى، مرة شيكاجو إىل ثم واشنطن،
تي إيه رشكة املتواصل انتقايل يردع لم مرتني. انتقلت حيث بوسطن إىل أخريًا
سنوات منذ أرها لم امرأة أن الرشكة ظنت بإخاليص، عميق إيمان يف تي. آند

الشقة. هذه يف معي تعيش تزال ال كانت عديدة
توجد ذلك؟ اعتقادها عىل تظل أن تي آند تي إيه رشكة استطاعت كيف
منذ البيانات هذه جمع جرى اإللكرتوني. الفضاء يف عني البيانات من الكثري
يحاول أيًضا؟ ماذا يعلم ومن والهواتف، االئتمان، بطاقات استخدام يف بدأُت
أي البيانات؛ من الهائلة املجموعة هذه وتصفية تحديث مستمرة بصورة النظام
التفاعل كيفية يحدد الهوية بيانات وباستخدام هويتي، بتحديد النظام يقوم

معي.

ينشأ الشبكة عىل به تقوم يشء فكل الجليد؛ جبل قمة مجرد املثالني هذين يعترب
منها للرشكات قيمة أكثر للغاية، ثمينة البيانات هذه تعترب مجموعها، يف بيانات. عنه
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من محددة بمجموعة األفراد بالتزام العادية) األوقات (يف الحكومة تهتم للحكومة.
تقوم ما وهو ألموالك، إنفاقك طريقة كيفية بمعرفة الرشكات تهتم املقابل، يف القوانني.
به تقوم ا عمَّ البيانات من هائلة كميات وجود ظل يف عنه. معلومات بتوفري البيانات
بصورة إليك خدمات أو منتجات تسويق متزايدة بصورة املمكن من يصبح تقوله، وما
يف البيانات بمعالجة ميل جي اإللكرتوني للربيد جوجل خدمة تقوم الة. وفعَّ مبارشة
بغرضتحديد تتصفحه ما أمازون تتابع ببيعه. تقوم أن يجب ما بغرضتحديد حسابك
الكيانات من النهائية قائمة هناك إليك. تقديمها تستطيع الذهبي» «الصندوق عروض أي
ما أفضل. بصورة األقل) (عىل مصالحها خدمة بغرض عنك املزيد معرفة تريد التي

عليها؟ توضع أن يجب التي القيود، أو الحدود،
بني كبري فرق هناك إجابة. عىل الحصول يف تساعد قد واضحة بنقطة نبدأ أن يجب
جمع و(٢) مجرم، استجواب أو جريمة يف للتحقيق ما شخٍص عن بيانات جمع (١)
بالشخص تتعلق حقائق عن للكشف شخصآخر إىل بغرضبيعها ما شخٍص عن بيانات
منتجات لتسويق ما شخٍص عن بيانات جمع و(٣) املحمول)، هاتفه مكاملات (مثل األول
حال يف الشخص و(٢) (١) املوقفني من كل يجعل أفضل. بصورة إليه خدمات أو
حال يف املعني الشخص يصبح فلن بالفعل، جريمة ثمة أن اعتقدنا إذا أننا رغم أسوأ،
حيث أفضل؛ حال يف (٣) رقم املوقف يجعلك قد نظريٍّا، بالفعل. عليه هو مما أسوأ
لتشجيع املحتملني العمالء تستهدف التي أفضل نحو عىل املصممة اإلعالنات ييرس إنه
تستهدف اإلعالنات أن من الرغم عىل ألنه وذلك «نظريٍّا»؛ أقول طوعية. بمعامالت القيام
امليزان، يف ذلك نضع وعندما أيًضا. تزداد نسبتها فإن أفضل، بصورة املحتملني العمالء
جيدة بصورة تستهدفه التي العروض تدفق ظل يف أسوأ حال يف الشخص يصري ربما
الرغم عىل املقابل، يف تماًما. جيدة بصورة تستهدفه ال قليلة عروًضا تلقيه حال يف منه
قد ما وهو و(٢)، (١) يف عنه (٣) املوقف يف الدافع يختلف االحتمال، هذا وجود من

منها. لكل استجابتنا طريقة عىل يؤثر
من النوع هذا عن الناتج الرضر ما :(٣) رقم املوقف عىل أوًال بالرتكيز لنبدأ

السؤال. هذا بشأن بشدة اآلراء تتباين «االخرتاق»؟
األفراد يكشف عندما يختل املتحقق الخصوصية توازن أن رضر» «ال فريق يرى
يجري التي املعلومات حماية يجب بالتأكيد، العام. املجال يف أنفسهم عن معلومات عن
القانون. طريق عن شخصية مفكرة يف تُكتب التي أو املغلقة، األبواب خلف بها االحتفاظ
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يقوم عندما أو العام، املجال يف املعلومات هذه عن الكشف يجري عندما املقابل، يف
يتَخلَّْون فإنهم هناك؛ األشياء يتبادلون عندما أو العام، املجال يف معامالت بإجراء األفراد
بيانات جمع يف الحق اآلخرون يمتلك الحالة، هذه يف الخصوصية. يف حق أي عن بذلك

يشاءون. كيفما البيانات هذه يف ويترصفون العام، املجال يف سلوكك حول
املجال يف النحو هذا عىل الخصوصية اخرتاق فكرُة — الفكرُة هذه تعترب ال ملاذا

األسباب: تتعدد املنظِّرين؟ هؤالء إىل بالنسبة مزعجة غري فكرًة — العام

عىل املثال سبيل عىل تحصل أنت حال. أي عىل كبريًا الرضر يعترب ال أوًال: •
منزلية وأجهزة أطعمة بيع متجر من ضة مخفَّ بأسعار منتجات رشاء بطاقة
املتجر يستطيع مشرتياتك. عن البيانات بجمع املتجر يقوم ثم مدينتك، يف
طريقة إىل التوصل أو إليك، مختلفة منتجات تسويق البيانات هذه خالل من
عروض من مختلف مزيج تقديم املتجر يقرر ربما منتجاته. لتسعري أفضل
االستخدامات هذه تعترب أفضل. بصورة العمالء خدمة بغرض التخفيضات
وظيفة تتمثل حيث احتماًال؛ األكثر هي الرأي، هذا أصحاب يرى مثلما للبيانات،

فعالية. أكثر بصورة منزلية وأجهزة أطعمة بيع يف املتجر
إذا عليهم. تعرضه ما تجاهل عىل اآلخرين إجبار اإلنصاف غري من يعترب ثانيًا: •
اآلخرين من تطلب كنت لو كما األمر فسيبدو بياناتك، اآلخرون يستخدم لم
اآلخرين استخدام يف ترغب ال كنت إذا ملكيتهم. محيط يف ألقيته عما النظر غض

أيديهم. يف إذن تضعها فال عنك، معلومات
أنني نايكي رشكة تظن ملاذا أعرف ال األمر. واقع يف مفيدة البيانات هذه ثالثًا: •
ال ملاذا أعرف وال الرياضية، أحذيتها أحدث عن تخربني كي مناسب شخص
بيانات جمع هو السبب أن أظن الحالتني، كلتا يف بي. فتتصل ذلك ِكدز تعرف
إذا وشأني. فتدعني عني يكفي ما تعرف نايكي أن لو أود عني. دقيقة غري
ذلك. نايكي فستفعل أفضل؛ بصورة عني البيانات هذه وتصنيف جمع جرى
حتى البيانات هذه لجمع أمواًال الرشكات تنفق ال العموم، وجه عىل وأخريًا: •
تريد «مثلك». أشخاص عن تعرف أن الرشكات هذه تريد عنك. شيئًا تعرف
هذه تريد املبدأ، ناحية من إليه. تنتمي الذي النمط عن تعرف أن الرشكات هذه
تحديد من تتمكن لم وإن حتى إليه، أنت تنتمي الذي النمط تعرف أن الرشكات
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التمييز، من بها يتمكنون طريقة يف معرفته ار التجَّ يريد ما يتمثل هويتك.
(املحتملني). العمالء أنماط بني الفرق تمييز بمعنى

النظر وجهة تنطلق أخرى، مرة نظر. وجهة النقاش جانب عىل اآلخر الفريق يمتلك
املراقبة. تكنولوجيا يف العوار البداية يف يحميها كان التي القيم إىل اإلشارة خالل من هذه
الرباءة. َميزة قيمة منها مهمة؛ قيم عىل الحفاظ يف املراقبة تكنولوجيا يف العوار هذا ساهم
يف تُدينك حقائق فيها، شبهة ال عموًما تبدو التي الخاصة، الحقائق بعض تبدو قد
مقالة يف جيدة بصورة النقطة هذه لويس بيرت يطرح محدد. موضع يف أو محدد، سياق

تايمز»: «نيويورك جريدة يف األكرب» األخ «انَس عنوانها

وسط فندق بهو عرب الجذابة الشابة الشقراء املرأَة املراقبِة كامريات تتبعت
الدور إىل املصعد تستقل وهي تتتبَُّعها الكامريات وظلت مانهاتن، يف املدينة
لم غرفتي. باب تقرع وهي املمر عرب الكامريات وحدَّقت والعرشين، الثالث
عىل املوضوعة الرقمية الصور تخيُّل أستطيع لكنني الفيديو، رشائط أشاهد
دامغة قرينة الصور هذه تُمثِّل اللقاء. وقت تعرض والتي رة، املصوَّ املشاهد
— زوجتي ليست التي — املرأة هذه تزور ملاذا الحًقا: يسأل أن أحد أراد إذا
الحقًة صوًرا الكامريات تعرض حديثة؟ عمل زيارة خالل الفندق يف غرفتي
متزوج، العمر، منتصف يف رجل املرسح. إىل ثم الغذاء لتناول نذهب ونحن لنا
صغرية امرأة فيلدج، إيست من جميلة امرأة حول ذراعه يلتف تكساس، من

ابنته. عمر يف تُعدُّ السن يف
ابنتي.»23 «إنها لويس: يكتب األمر»، حقيقة «يف

املرصودة. الحقائق هذه حقيقة إثبات مسئولية يف القصة هذه يف األول الدرس يتمثل
لطمأنة وثانيًا: براءتك، إلثبات أوًال: رصده؛ يجري الشخصالذي أنت، عليك املسئولية تقع
حال. أي عىل كاملتني غري العمليتني كلتا بريء. أنك امللتبسة الحقائق هذه يرون من كل
دوًما، هناك، سيكون املوقف. مالبسات حول شكوك دوًما هناك ستظل لكن شئت، ما قل

براءتك. يف يعتقدوا لن ممن بعض
سجالٍّ حياتك تصري تعقيًدا. إال املعضلة هذه الحديثة املراقبة تكنولوجيا تزيد ال
عنها الكشف يمكن أفعال وهي الدوام، عىل أفعالك تخزين يجري الوقت. مع متضخًما

األوقات. جميع يف لها تربير تقديم تتطلب ثم ومن وقت، أي يف
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تخزين عىل الحديثة التكنولوجيا قدرة عىل مبارشة بصورة ثانية قيمة ترتتب
فضاءات إطار ضمن أو منفصلة، مجتمعات يف نعيش أن يف جميًعا نرغب البيانات.
عنك، البيانات عىل السيطرة عىل القدرة أو الخصوصية، تدعم فيه. أو موضوعة محددة
مجتمع بهيمنة تسمح ال لكنها املتعددة، املجتمعات هذه الخصوصية تمكِّن الرغبة. هذه
صغرية مدينة يف مثيل برجل مثًال خذ األخرى. املجتمعات هويات طمس عىل سائد واحد

متشددة.
ضد بِرن يحاجج بِرن.24 ديفيد قدمه بطرح مقارنتها عند أكثر النقطة هذه تتضح
حجب إىل الحاجة تعني الخصوصية كانت إذا خاصة الخصوصية، إزاء املخاوف هذه
تحقيق أن يف العتقاده املنطق هذا ضد بِرن يحاجج اآلخرين. عن البيانات وتوزيع إنتاج
عن البحث األفضل من أن بِرن يرى الزجاجة. من الجني خرج لقد مستحيل. الهدف هذا
مشكلة حل يتمثل ال عامة. بصورة البيانات جمع عىل القدرة هذه توفري لضمان وسائل
تخضع حتى عليك ص التلصُّ من تمكيني يف بل ص، التلصُّ من منعك يف عيلَّ صك تلصُّ

به. تقوم آخر يشء أي بشأن ربما أو صك، تلصُّ بشأن للمساءلة
نختار؟ أن علينا يجب ملاذا السؤال: يف األوىل تتمثل الطرح؛ هذا عىل إجابتان هناك
نرش تمنع أدوات بتطوير نفسه الوقت يف ونقوم ص التلصُّ عملية عىل نسيطر ال ملاذا

ص؟ التلصُّ أساليب
ستصبح املضادة ص التلصُّ عملية أن بِرن يرى أهمية. أكثر الثانية اإلجابة تعترب
أعراف أي وفق محاسبة لكن «للمحاسبة»، يخضعون اآلخرين ستجعل حيث مفيدة؛
الذي املجتمع يف ثقة لدينا كان طاملا مقبوًال تعبريًا «املحاسبة» تعبري يعترب اجتماعية؟
املحاسبة تصبح متعددة، مجتمعات يف نعيش عندما املقابل، يف املحاسبة. بعملية يقوم
عىل املقبولة االجتماعية لألعراف رؤيته لفرض املجتمع إليها يلجأ التي الوسائل إحدى
من واحدة مجموعة وفق نعيش ال فنحن واحد، مجتمع يف نعيش ال ألننا ونظًرا اآلخر.

القيم. من املزيج هذا تقويض إىل إال الكاملة املحاسبة تؤدي وال القيم،
تقوم التي املجتمعات يف التعددية بهذه الحالية املراقبة تكنولوجيا يف العوار يسمح
عمليات وجود دون اليومية الحياة شئون ممارسة عىل القدرة تسمح األعراف. عىل

الكاملة. املعرفة بها تسمح ال بتعددية الحياة تفصيالت لكل شاملة تسجيل
الشخصية صفاتهم وفق األفراد بتصنيف املتعلقة املخاوف من ثالثة قيمة تنشأ
تتعلق إعالنات تظهر جوجل، بحث محرك يف عقاري» «رهن تعبري أدخلت إذا والعرقية.
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ترتبط والسيارات. الجنس عىل نفسه األمر ينطبق جهازك. شاشة عىل العقارية بالرهون
عىل فقط تقترص ال لكنها البيانات، جمع يجري تقدمها. التي البحث بطلبات اإلعالنات
عندما عنك.25 جمعها تستطيع معلومة كل املختلفة املواقع تجمع إذ البحث؛ طلبات
التايل املوقع إىل توٍّا أجريته الذي البحث طلب ينتقل أخرى، صفحة إىل جوجل من تنتقل

تزوره. الذي
تقوم التجارية. اإللكرتونية املواقع يف السائد النشاط هو البيانات جمع يعترب
بتصنيفها تقوم ثم املستخدمني، من شخصية بيانات بجمع املواقع هذه من ٪٩٢ نحو
البيانات تقسيم يف األسلوب هذا عىل جاندي أوسكار يطلق واستخدامها.26 وتقسيمها
التي البيانات من هائلة مجموعة من يتكون تقسيم وهو البانورامي»، «التقسيم اصطالح
نوع يف التمييز هذا أن جاندي يرى البيانات. هذه نوع وفق بينها والتمييز جمعها جرى

قلقنا.27 يثري أن يجب ما هو البيانات
استخدام ُسوء — املشكالت من مهمة فئة جانبًا دع ذلك؟ يقلقنا أن يجب ملاذا
األثر يتمثل آنًفا، ذكرت مثلما لها. االعتيادي االستخدام عىل ذلك من بدًال وركِّز — البيانات
يجري حيث سالسة؛ أكثر بصورة تعمل األسواق جعل يف البيانات تقسيم يف الرئيس
انتهاًكا وأقل أفضل بصورة تستهدفهم بطريقة باألفراد واملنتجات االهتمامات ربط
املساحات أي تحديد فيه امُلعِلنون يستطيع عامًلا تخيَّل اليوم. الحال هو مما للخصوصية
الالزمة الفعالية تحقق ال اإلعالنات كانت إذا ما ومعرفة غريها، من أكثر تصلح اإلعالنية
تكون أين ومعرفة البث، خالل من أو العامة الطرق يف اإلعالنية اللوحات عىل باإلعالن
اإلعالنات ستُوجه األرجح عىل (املحتملني). للعمالء تحديًدا وأكثر استهداًفا أكثر اإلعالنات
لوجهة املؤيدون يرى هكذا أو تتضمنها، التي املعلومات تهمهم الذين األشخاص إىل
هذا العنرصي. كرو جيم تمييز عن يختلف تمييز لكنه شك، ال تمييز هذا هذه. النظر

نايكي. إعالنات من يريحني التمييز من رائع نوع
يثري األفراد، عىل البيانات هذه تأثري كيفية حيال العابر القلق يتجاوز فيما لكن
تأثري كيفية حيال مستمرٍّا جمعيٍّا قلًقا والعرقية الشخصية صفاتهم وفق األفراد تصنيف

املجتمعات. أحد عىل النحو هذا عىل األفراد تصنيف
عىل التليفزيونية اإلعالنات قدرة يف تتشكك ربما التالعب. يف القلق هذا يتمثل
فيه الدوافع تتسم كما بالوضوح يتسم فالتليفزيون الناس؛ رغبات عىل السيطرة
ماذا تماًما؟ واضحة الدوافع تكون ال عندما يحدث ماذا املقابل، يف الشديد. بالوضوح
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ماذا فيه؟ تريده الذي الوقت يف تماًما مناسبة املطروحة الخيارات تبدو عندما يحدث
قبل مبكر وقت ويف منك، أفضل بصورة تريده بما دراية عىل النظام يبدو عندما يحدث

ا؟ حقٍّ الرغبات هذه تأتي أين من ستعرف كيف ذلك؟ أنت تحدد أن
أن يجب كانت إذا ما أو ال، أم واقعية االحتمالية هذه كانت إذا ما مسألة تظل
عوامل أن املقنع طرحه يف جونسون ستيفن يرى ومفتوحة. صعبة مسألًة القلق؛ تثري
فوىض يكن لم إن الخيارات، من ومتعدد بكثري أوسع طيف إىل ستؤدي هذه االختيار
وفق األفراد تصنيف عملية تؤدي حيث أخرى؛ احتمالية املقابل يف هناك الخيارات.28 يف
يف عنهم بيانات جمع جرى الذين األفراد وضع إىل تدريجيٍّا والعرقية الشخصية صفاتهم
مالحظتهم. يجري الذين األفراد عىل املالحظة عملية ستؤثر تتغري. ال محددة تصنيفات
هذا كمستخدم أنت وتتلقى محدد، نمط يف النظام ويضعك به، تقوم ما النظام يراقب
النمط األفراد خيارات خ وترسِّ إليه، تنتمي الذي النمط يمليها خيارات صورة يف النمط
جديد. من والعرقية الشخصية صفاتهم وفق األفراد تصنيف دورة تبدأ ثم املوضوع،

الشخصية صفاتهم وفق األفراد تصنيف يثري املساواة. يف للقلق ثاٍن مصدر يتمثل
كان للغاية. قريب وقت حتى السوق يف ظاهرة بصورة مطروح غري كان سؤاًال والعرقية
َمثَُل عرش التاسع القرن فرتات معظم يف املتحدة الواليات يف االقتصادي الفكر عىل يغلب
الرشاء يستطيعون كانوا إذ املدني؛ الفضاء يف باملساواة يتمتعون األفراد كان املساواة.
قدم عىل بينهم صفقات عقد أو معامالت إجراء يمكنهم كان مثلما مساواة، يف والبيع
بعض كانت بل األفراد، عن معروفة بعينها حقائق كانت ربما بينهم. فيما املساواة
حقائق مثل محددة، اقتصادية معامالت إجراء من استبعادهم إىل تؤدي الحقائق هذه
إجراء عىل األفراد قدرة من يحد كان قد ما وهو سابق، وقت يف اإلفالس إشهار عن
سمحت العموم وجه عىل فضاءات توافرت املقابل، يف املستقبل. يف اقتصادية معامالت
هذه إطار يف اقتصادية معامالت إجراء يمكن كان حيث نسبيٍّا؛ لة مجهَّ معامالت بإجراء

الفضاءات.29
العمالء فئات بني الفصل إىل تهدف التي االقتصادية التقسيمات حلت الوقت، بمرور
بمنزلة االقتصادية التقسيمات هذه تعترب املساواة.30 من املساحة هذه محل املختلفة
األبرز املثال يعترب االقتصادية.31 أو االجتماعية املعايري عىل القائمة الفروق تدعم قوانني
بني تفصل املحلية الواليات قوانني كانت مختلفة. مناطق إىل األحياء تقسيم هو ذلك عىل
هذه الفصل قوانني كانت البداية، يف القرن.32 هذا حتى مختلفة فضاءات يف األشخاص
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عنرصي أساس وفق األحياء تقسيم إلغاء جرى عندما لكن عنرصي، أساس عىل تقوم
التقسيم.33 أساليب ت تغريَّ

تحديد كان خالفيٍّا.34 القوانني هذه مثل تطبيق كان كيف تذكُّر ا حقٍّ املثري من
عىل والفقراء األغنياء الكثريين، إىل بالنسبة أموال من تمتلكه ما عىل بناء إقامتك محل
التقسيم هذا يوجد الحال، بطبيعة األمريكي. املساواة مَلثَل عار وصمة بمنزلة سواء، حد
الدعَم األحياءِ تقسيم قوانني رت وفَّ املقابل، يف برشائها. تقوم عقارات هناك دامت ما دوًما
خلق إعادة يف هذا عىل املرتتب األثر يتمثل السوق. قوانني تفرضه الذي للفصل القانوني

ككل. املجتمع يف ثم ومن القانون، يف الناس بني فروق
املؤرخ يصف الفروق. هذه محو إىل يهدف كمكان بالدنا نعرِّف كنا مىض فيما
املتحدة.35 الواليات ميالد إىل أدت التي الثورة يف عنرصمهم بأنه الهدف هذا وود جوردون
املساواة. تسوده مجتمع هو الهدف وكان والقانونية، االجتماعية الهرمية هو العدو كان
تجلبها. قد التي الخاصة واالمتيازات االجتماعية املكانة هرميات عىل هجوًما الثورة كانت
األفراد. ملكانة تمييز عمليات إجراء قبل معلومات االجتماعية الهرميات جميع تتطلب
مستقرة اجتماعية نُظًما األشخاص عن كافية معلومات معرفة عملية تتطلب تاريخيٍّا،
شاب كان إذا ما معرفة مثل — دقيقة طبقية تمييز عمليات إجراء تَطلَّب كبري. حد إىل
ليس الشاب هذا أن أم زيه، إليها يشري التي الطبقة إىل ينتمي شابٍّا هو أنيًقا زيٍّا يرتدي
خالل من العليا الطبقة إىل انتماءه يدَّعي الدنيا التجار طبقة إىل ينتمي شخص سوى
النظم فرض يمكن املحلية. والعادات واألزياء، واللهجات، املوضات، معرفة — الزي

نسبيٍّا. محدود اجتماعي حراك يوجد عندما فقط هذه الهرمية
فشيئًا. شيئًا الهرمية النظم هذه سلطة تتقوض االجتماعي، الحراك ازدياد مع
عمليات إجراء عىل القدرة تتبخر الفقر، مدقعة والطبقات الثراء فاحشة الطبقات بخالف
أمًرا ذلك من املجتمع وسيولة االجتماعي الحراك يجعل حيث االجتماعية؛ للمكانة تمييز

الصعوبة. منتهى يف
نُظم تسمح حيث ذلك؛ كل والعرقية الشخصية صفاتهم وفق األفراد تصنيف يُغريِّ
تعود األفراد. ملكانة دقيقة تمييز عمليات بإجراء والكفاءة بالفعالية تتَّسم التي املراقبة
مثًال خذ أخرى. مرة املايض إىل الة فعَّ وبصورة زهيد بسعر البيانات جمع عملية بنا
املتكررة األميال يف األساسية امليزة مالحظة شخص أي يستطيع املسافرين. أميال بنظام
يُشكِّل ال مجانية. رحالت عىل باستمرار يسافرون الذين األفراد يحصل إذ للمسافرين؛
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إثارة األكثر الجانب يتمثل املقابل، يف ذاته. حد يف رضر أي هذا األموال استعادة برنامج
تقديم يف للتمييز الطريان لرشكات يمنحها التي السلطة يف الربنامج هذا يف لالهتمام

خدماتها.
تصنيف عىل الحجز هذا يشتمل حجز. بإجراء باستمرار املسافرين أحد يقوم عندما
إذا ما أو يفضله، املقاعد أي عن معلومات عىل التصنيف هذا يشتمل قد للعميل. خاص
هذا سفر مرات عدد التصنيف هذا خالل من أيًضا الحجز موظف يعرف نباتيٍّا. كان
املعلومات. هذه عىل بناءً املسافرين بني بالتمييز الطريان رشكات بعض تقوم املسافر.
يحصل حيث املقعد؛ موقع يف املسافرين بني التمييز يف جالءً األكثر الطريقة تتمثل
توزيع كيفية عىل أيًضا املعلومات هذه تؤثر أفضل. مقاعد عىل املداومون املسافرون
األول، الخيار عىل األكثر األميال أصحاب املسافرون يحصل حيث الرحلة؛ أثناء الطعام

خيار. أي األقل األميال أصحاب املسافرون يملك ال قد فيما
غري مسألة االجتماعية العدالة نظام إطار يف املثال هذا يعترب الحال، بطبيعة
املستمر املسافر نُظم تسمح أعم. نقطة إىل هنا أشري املقابل، يف كبرية. أهمية ذات
الذين األفراد عن معلومات النظم هذه تقدِّم االجتماعية. املكانة نُظم ترسيخ بإعادة
تقديم يف املعلومات هذه الكيانات تستخدم حيث قيمة؛ ذوي املختلفة الكيانات تعتربهم
التي املعلومات تستعيد ألنها نظًرا ممكنة؛ التمييز عملية النظم هذه تجعل خدماتها.36
ميزات إحدى لتدمري طرق بمنزلة النظم هذه تعترب بتدمريها. االجتماعي الحراك ل تكفَّ

املساواة. ميزة وهي أال الجهالة؛
تقديم أي — عديدة سياقات يف التمييز عىل القدرة هذه أن االقتصاديون يرى ربما
فإجماًال، العموم.37 وجه عىل ميزة هي — مختلفني ألناس مختلفة بأسعار منتجات
إذن، تمييز؛ هناك يكن لم لو مما األسعار يف تمييز هناك كان إذا حاًال أفضل الناس يصري
نستطيع عندما هذه التمييز عملية نا يرسَّ إذا حاًال أفضل نحن االقتصاديني، هؤالء وفق

ذلك. تحقيق
القيم هذه مقابل ففي املعادلة. من فقط واحًدا جانبًا القيم هذه تُمثِّل املقابل، يف
نفرتض أن يجب ال لكننا إلينا، بالنسبة بعيدة القيم هذه تبدو قد املساواة. قيم توجد

الحايل. الوقت يف عنا بعيدًة كونها بسبب فقط بعيدة، دوًما كانت أنها
ممارسة تُعد اإلكرامية منح ممارسة أن ما قدر (البقشيش). باإلكرامية مثًال خذ
كانت عندما العرشين القرن بداية يف وقت هناك كان مزعجة)، تكن لم (إن مقبولة غري
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لكرامة إهانة يعترب اإلكرامية منح كان إهانة. تعترب ذاتها حد يف إكرامية منح فكرة
قائلًة: ذلك إىل زليزر فيفيان تشري الحر. املواطن

بصورة شائعة ممارسة اإلكرامية منح صار عندما العرشين، القرن أوائل يف
كانت األمر، حقيقة يف واجتماعيٍّا. أخالقيٍّا جدًال املمارسة هذه أثارت متزايدة،
الترشيعية املجالس خالل من ناجح، بعضها الوطني، املستوى عىل جهود هناك
عليها. يُعاقب جنحة جعلها طريق عن اإلكرامية منح ممارسة إللغاء الواليات يف
الفضول، من بمزيج ل امُلفصَّ للنقاش تخضع اإلكرامية منح ممارسة كانت
غري عدد يف رصيحة عدوانية كثرية أحيان ويف الوضوح، وعدم واالستمتاع،
وأصول قواعد كتب ويف املجالت، ومقاالت الجرائد افتتاحيات من محدود
الحكومة سمحت عندما ،١٩٠٧ عام يف املحاكم. ويف االجتماعي، السلوك
املتطوعني واألفراد العاملني للضباط السماح طريق عن اإلكرامية بمنح رسميٍّا
سفرهم، نفقات كوبونات يف البنود كأحد إكرامية بمنح األمريكية البحرية يف
االحتيال. عىل مرشوع غري تصديق بمنزلة إياه معتربين القرار هذا كثريون أدان

اإلكرامية.38 ملنح مناهضة روابط بتكوين نداءات آخر إىل وقت من ظهرت

عملية خالل من تتحقق التي الفعالية خالل من يتقوَّض قد للمساواة ر تصوُّ هناك
يف تُقاس قيمة ر التصوُّ هذا يعترب والعرقية. الشخصية صفاتهم وفق األفراد تصنيف
الحياة يف نسبيٍّا ضعيفة القيمة هذه أن أعتقد أنني من الرغم عىل الفعالية. مقابل
ضعيف أو قوي هو فيما هنا املسألة تكمن ال ذلك؟ أقرر كي أنا َمن لكن األمريكية،
عنها تكشف حتى نشطة غري تقبع التي الرصاع أو التجاذب عوامل يف لكن القيم، من

والعرقية. الشخصية صفاتهم وفق األفراد لتصنيف الناشئة التكنولوجيا
مرة آخر. موضع يف التحول هذا رأينا حيث اآلن؛ مألوًفا النمط يكون أن ينبغي
املايض؛ يف نسبية مساواة هناك كانت بينما قيم. رصاع ذلك عن فينشأ الكود يتغري أخرى،
الحايل الوقت يف األمر صار للغاية، مكلفة بالتمييز تسمح كانت التي املعلومات ألن نظًرا
يف — مجزية التمييز عملية إجراء يجعل فيما أي — الفرق يتمثل بكثري. تكلفة أقل
القديم. النظام يف كامنة قيمة إزاحة وتجري السلوك، ويتغري الكود، يتغري الكود. ظهور
بشكله العالم عىل الحفاظ ثم ومن الكود، تقييد طريق عن االستجابة نستطيع
أو الجديد، العالم إىل االنتقال تمنع تنظيمية أو دستورية قيود وضع نستطيع الحايل.
أساسية. قيم أنها نعتقد التي والقيم النايشء العالم هذا بني للتوفيق طرًقا نجد ربما
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الحلول (4)

األول التهديد يتمثل اإلنرتنت؛ عن سينشآن الخصوصية لقيم مختلفني تهديدين حددُت
ص» «التلصُّ عىل آخرين) العبني (ضمن الحكومة قدرة زيادة يف أي الرقمية»؛ «املراقبة يف
باإلنرتنت االتصال من الرقمية، التكنولوجيا تفتح العام». «املجال يف األفراد أنشطة عىل
إلجراء جديدة آفاًقا العام؛ الطريق يف السري إىل الهاتفية املكاملات إىل اإللكرتوني الربيد إىل

أحد. خصوصية تخرتق ال كاملة بحث عمليات
(ضمن الخاصة الكيانات قبل من للبيانات املتزايد الجمع من الثاني التهديد يأتي
تيسري بغرض لكن ص»، «التلصُّ بغرض البيانات هذه جمع يجري ال آخرين). العبني
(أرقام البيانات مصادر التجارية الكيانات بعض تستغل فيما التجارية. العمليات
من التجارية العمليات تيسري أخرى كيانات تحاول كالرك)، لوسيل املحمولة الهواتف

املوجهة). (اإلعالنات البيانات هذه مصادر خالل
االستجابة، من أنماط أربعة ر تصوُّ نستطيع املختلفني، التهديدين هذين مقابل يف

السابع: الفصل يف إليها أرشت التي األنماط أحد يُمثِّل منها كل

بعض يف سننظر التهديدات. هذه ملواجهة قانوني تنظيم وضع يمكن القانون: •
عىل واضًحا. القانوني التنظيم معمار يظل لكن الحًقا، التنظيمية األساليب
دون األمريكيني املواطنني يُراقب بأالَّ الرئيَس القانوُن يوجه قد املثال، سبيل
ربما أو أخرى)، مسألة فهذه بالقانون الرئيس يلتزم أن (أما معقول شك وجود
عىل الحصول دون عمالء من جمعها جرى التي البيانات بيع القانون يمنع
بغرض عقوبات بتوقيع القانون ح يُلوِّ الحالتني، كلتا يف بذلك. منهم رصيح إذن
بغرض األفراد سلطة دعم إىل القانون يهدف مبارشة. بصورة السلوك تغيري
طريق (عن لهم السلطة هذه منح عدم أو بهم، الخاصة البيانات عىل السيطرة
املثال). سبيل عىل قانونية، غري بالخصوصية املتعلقة املعامالت بعض جعل

هذه مواجهة بغرض االجتماعية باألعراف االستعانة يمكن االجتماعية: األعراف •
سبيل عىل التجارية، الكيانات بني املتشاركة األعراف تسهم قد التهديدات.

الخصوصية. حماية ممارسات بعض حول الثقة بناء يف املثال،
بطرق األفراد خصوصية حماية بغرض األسواق إىل اللجوء يمكن األسواق: •

الحًقا. وضوًحا أكثر ستصبح
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الخصوصية. حماية بغرض بالتكنولوجيا االستعانة يمكن املعماريات/الكود: •

الخصوصية». دعم «تكنولوجيات باالصطالح عادًة التكنولوجيات هذه إىل يُشار
عىل أكرب تكنولوجية سيطرة املستخدم منح بغرض التكنولوجيات هذه ُصممت

به. املتعلقة البيانات

اإلنرتنت. عىل السياسة ملشكالت وحيد حل يوجد ال وتكراًرا، مراًرا ذكرت مثلما
من تبقى فيما أهدف السابقة. األنماط من األقل عىل نمطني من مزيًجا حل كل يتطلب

للخصوصية. التهديدين هذين من تهديد لكل مزيج وصف إىل الفصل هذا
إىل هنا أهدف ال البعض. إىل بالنسبة خالف مثار سيكون املزيج هذا أن شك ال
نظر وجهة بيان إىل أهدف ما قدر األنماط هذه عىل الخواص من محدد مزيج فرض
الفضاء سياق يف الحلول أن عىل أُرصُّ لكنني هنا، أقرتحها التي الحلول عىل أُرصُّ ال معينة.

املزيج. هذا نتاج هي اإللكرتوني

املراقبة (1-4)

حوله. يدور الرصاع كان ما أيٍّ عىل رصاعها يف مراقبته تستطيع ما قدر الحكومة تراقب
يجب — شابهها وما الهاتفية املكاملات عىل ت التنصُّ مثل — برشية املراقبة تكون عندما
إىل باللجوء ثم، (ومن تكاليف القيود هذه تفرض التقليدية. القانونية القيود تنطبق أن
القيود هذه تضمن إلحاًحا). األكثر األوضاع عىل القانونية القيود فرض يجري السوق،
إنفاذ إطار يف القانونية القيود هذه تخلق ذلك، إىل باإلضافة الحقة. مراجعة إجراء

احرتامها. تستلزم أعراًفا القانون
القيود. من مختلفة مجموعة تطبيق رضورة أرى رقمية، املراقبة هذه تصري عندما
الرشوط: من عدد تواُفر حال» يف «فقط رقمية» «مراقبة بإجراء القانون يسمح أن يجب

املستخدمة. التكنولوجيا كود يتضمنه الذي البحث من الغرض وصف (١)
املستخدمة. التكنولوجيا كود وظيفة مراجعة (٢)

البحث. عملية ووظيفة غرض اعتماد (٣)
— املستخدمة التكنولوجيا كود عىل بناءً فرد أي ضد إجراء أي اتخاذ يجوز ال (٤)

قضائية. مراجعة دون — الحقة بحث عمليات إجراء ذلك يف بما
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إال البحث عملية من الغرض تتجاوز ألمور فرد أي ضد إجراءات أي تُتخذ ال (٥)
املواد يف االتجار حول قرائن عن تبحث كنت إذا هنا، من محدودة. استثنائية حاالت يف
يف بهم املشتبه إلدانة اكتشافها يجري أخرى قرائن أي استخدام يمكن ال املخدرة،

االئتمان. بطاقات استخدام

دعم بغرض الحكومة ضد تطبيقها الواجب القانونية القيود الرشوط هذه تتناول
املراقبة أن — نظري وجهة من — أرى فال الرشوط، هذه تحققت إذا الخصوصية.
ذلك، إىل باإلضافة الرابع. التعديل مع تتعارض الرشوط هذه وفق تجري التي الرقمية
التكنولوجيات هذه تُمكِّن أيًضا. لألفراد الخصوصية تدعم تكنولوجيات توفري يجب
الرشكات من العديد يسهم اإلنرتنت. عىل معامالتهم إجراء يف الجهالة تحقيق من األفراَد

الشبكة. عرب التكنولوجيات هذه نرش يف والنشطاء
تسمح التي األدوات تُمكِّن التتبُّع. عىل القدرة عدم السياق هذا يف الجهالة تعني
هذه محتويات ربط دون الرسائل تبادل من األفراَد للتتبع القابلية عدم من النوع بهذا
أي يوجد فال الصحيح، الوجه عىل التكنولوجيات هذه تنفيذ جرى إذا بُمرسليها. الرسائل
الجهالة من النوع هذا يعترب الرسائل. هذه تتبع يمكنها اإلطالق عىل تكنولوجية وسيلة

املراسالت. أنواع بعض يف رضوريٍّا
من العديد يف األسايس امللمح هو السيايس القمع دام ما أنه أرى رأيي، يف
هذه عىل للحصول قانوني بحق االعرتاف الحرة الحكومات عىل يجب العالم، حكومات
اإلقرار يف تطرًفا أقل أخرى رؤية تتمثل خالفية. الرؤية هذه بأن أُقرُّ التكنولوجيات.
أسماء تحت اتصاالت إجراء حق وضمان الواقعي،39 والعالم الرقمي العالم بني بالفروق
مستعار اسم تحت معاملة ترتبط ال اإلطار، هذا يف لة. مجهَّ غري اتصاالت لكنها مستعارة،
عمليات تتضمن املقابل، يف قضائي. تدخل دون األفراد بأحد واضحة أو مبارشة بصورة
الظروف ظل يف — املختصة للسلطات تسمح ألصحابها واضحة بَْصمة هذه االتصال

مصدرها. إىل االتصاالت هذه ب بتعقُّ — املناسبة
الالزمة العملية طبيعة ويف السلطة، هذه هوية يف السؤال يتمثل النظام، هذا إطار يف
الحكومة. هي السلطة هذه تكون أن يجب رأيي، يف الهوية. تحديد بيانات عىل للحصول
القضائية. للمراجعة األفراد أحد هوية عن الكشف طلبها تُخضع أن الحكومة عىل يجب
القدرة التنفيذية السلطة تمتلك أن األحوال من حال بأي يجب ال ذلك، إىل باإلضافة

أخرى. سلطة إىل الرجوع دون وحدها األفراد هوية عن الكشف عىل التكنولوجية
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عن املدافعون سيغضب جانب، من التوازن. هذا أحد يحب لن أخرى، مرة
وجهة بوزنر القايض أشارك لكنني املراقبة، عىل ملوافقتي شديًدا غضبًا الخصوصية
الخصوصية، تحقيق من األمر واقع يف تزيد قد املتطورة املراقبة تكنولوجيا أن يف نظره
خصوصية األفراد فيها يخرتق التي الحاالت من تحدُّ التكنولوجيات هذه كانت إذا حال يف
عىل أحد موافقة لفكرة فقط بالصدمة األمن عن املدافعون سيصاب باملثل، اآلخرين.
للغاية صعب هو كم تعرف «هل يوًما: أحدهم سألني الجهالة. تحقق تكنولوجيات توفري

املخدرة؟» املواد يف االتجار أباطرة ألحد ر املشفَّ اإللكرتوني الربيد حساب تخرتق أن
الحرب بدعم أقل بصورة أهتم املقابل، يف بذلك. دراية أملك ال حيث ال؛ هي: اإلجابة
تدعم التي التكنولوجيات إن الديمقراطيات. ازدهار بدعم اهتمامي من املخدرات عىل
إن أقول ُجبنًا أقل نحو عىل أو املخدرات. عىل الحرب بدورها ستدعم الديمقراطيات
الديمقراطية أجل من نضالها مواصلة يف كي سو سان أونج تدعم التي التكنولوجيات
أُقرُّ املتحدة. الواليات ضد اإلرهابية حربها مواصلة من القاعدة أيًضا ستُمكِّن بورما، يف
الوصول عىل أحضُّ لكنني تطرًفا، أقل مواقف تبني إىل يؤدي قد ذلك بأن وأُقرُّ بذلك،
أسماء تحت التفاعل يف الحق عىل العليا اليد للمراقبة تكون ال بموجبه وسط حل إىل

مستعارة.

البيانات عىل السيطرة (2-4)

وغموًضا؛ تعقيًدا أكثر استخدامها ُسوء أو البيانات انتشار عىل السيطرة مشكلة تعترب
تعني ال كثريين لكن كثريون، عليها يعرتض قد الشخصية للبيانات استخدامات فهناك
الكيانات، لبعض محددة بيانات عن الكشف يف يمانعون ال األفراد بعض فهناك الجميع؛
يجري بياناتهم أن يف وثوقهم حال باالطمئنان سيشعرون ممن كثريون آخرون وهناك

مناسبة. بطريقة استخدامها
بالتكنولوجيا.40 املرة هذه يف نبدأ املختلفة. األنماط بني أخرى مرة هنا الحل يمزج
اإلنرتنت. عىل هوية طبقة لبناء يدفع اتجاه هناك الرابع، الفصل يف تفصيًال بيَّنُت كما
الخصوصية. تدعم تكنولوجيا أنها عىل هذه الهوية طبقة إىل ننظر أن يجب رأيي، يف
يكشفون التي بياناتهم عىل فعالية أكثر بصورة السيطرة من األفراد الطبقة هذه ستُمكِّن
يمكن مستعارة صفة تحمل هوية امتالك من األفراد أيًضا الطبقة هذه ستُمكِّن عنها.
من والسعة. الرحب عىل واآلخرون اإللكرتونية املواقع ستتقبلها هوية وهي بها، الوثوق
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١٨ يتخطى عمري أن معرفة املواقع أحد أراد إذا التكنولوجيا، هذه باستخدام هنا،
إحدى مكتبة محتويات عىل باالطالع يل ح مرصَّ أنني أو أمريكي، مواطن أنني أو عاًما،
آخر. يشء أي عن الكشف دون البيانات هذه اعتماد التكنولوجيا تستطيع الجامعات،
التكنولوجيا هذه تعد تصورها، نستطيع التي املعلومات تداول ممارسات جميع بني من
عرب تتدفق التي الرضورية غري أو املتكررة البيانات حجم تقليص يف أهمية األكثر هي

الشبكة. أثري
تحقيق من تمكِّن التي الخصوصية دعم تكنولوجيات من ثانية تكنولوجيا تتمثل
تفضيالت «منصة عليه يُطلق بروتوكول يف البيانات استخدام عىل أكرب سيطرة
للخصوصية، تفضيالتهم عن التعبري من األفراد التكنولوجيا هذه تُمكِّن الخصوصية.»41
وسيلة لألفراد التكنولوجيا هذه ر توفِّ كمبيوتر». جهاز خالل من قراءتها «يمكن والتي
قام إذا ال. أم للخصوصية بتفضيالتهم يلتزم املواقع أحد كان إذا ما عىل للتعرف تلقائية
بروتوكول خالل من خصوصيته سياسة عن يعربِّ املواقع أحد بزيارة املستخدمني أحد
مع تتماىش ال للخصوصية املوقع سياسة أن تبنيَّ ثم الخصوصية، تفضيالت منصة
إعدادات يف التعارض هذا مثل وجود إىل املستخدم أو املوقع يُنبَّه املستخدم؛ تفضيالت
التكنولوجيا تؤدي قد هنا، من الربوتوكول. تنفيذ طريقة عىل اعتماًدا وذلك الخصوصية؛
حماية يف األوىل الخطوة هو التعارض هذا إدراك يعترب التفضيالت. يف تعارض نشوء إىل

الخصوصية. تفضيالت
للقراءة قابلة الخيارات هذه جعل يف التكنولوجيات هذه يف األهم الجزء يتمثل
يف الخصوصية» «سياسة عن بحث طلب بتقديم قمت إذا الكمبيوتر. أجهزة خالل من
معظم عىل ضغطت وإذا نتيجة، «مليار» ٢٫٥ عن يقل ال ما عىل فستحصل جوجل،
فستجدها حياتك)، فرتة خالل ذلك من تنتهي أن تستطيع (ال لك تظهر التي الروابط
الكثري). يعني ما (وهو اإلطالق عىل تصادفها التي القانونية النصوص أعقد من نصوًصا
التعامل طريقة بشأن اإلنرتنت عرص قبل التفكري عمليات نتاج السياسات هذه تعترب
خصوصية معضلة «حل» اتجاه يف مدفوعة الحكومة كانت السياسة. مشكالت إحدى مع
أحد يقرأ هل مكان. كل يف الخصوصية» «سياسات نرش يف الحكومة حل تمثَّل اإلنرتنت.
من انتقاله عند السياسات هذه يتذكر فهل ذلك، يفعل أحد كان وإذا السياسات؟ هذه

وجوجل؟ أمازون سياسات بني الفرق يعرف هل آخر؟ إىل موقع
هذه عىل الكمبيوتر أجهزة تتعرف أن اشرتاطها عدم يف الحكومة خطأ يتمثل
وأجهزة األفراد يستطيع لدينا، موقع مليار ٢٫٥ توافر حالة يف ألنه أيًضا؛ السياسات
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الالزمة التحتية البنية لدينا فتتوافر الخصوصية؛ سياسات بيانات قراءة الكمبيوتر
تستطع لم الحكومة ألن لكن الخصوصية. تفضيالت منصة تكنولوجيا تطوير لتشجيع
اشرتاط يف تفكر لم الحكومة ألن — الترشيع يف التقليدي األسلوب يتجاوز فيما التفكري
التحتية البنية هذه نملك ال — القانونية النصوص عن فضًال الكود، يف تغيريات إجراء

التحتية. البنية هذه عن غناء ال رأيي، ويف حاليٍّا.
يبدو الشبكة. عىل الخصوصية مشكلة لحل وحدها التكنولوجيات هذه تصلح ال
دورها. تستكمل حتى القانوني التنظيم إىل تحتاج التكنولوجيات هذه أن للغاية جليٍّا
موضوعيٍّا؛ األول النوع يعترب التنظيم: هذا من مختلفة أنواع ثالثة هناك املقابل، يف
إجرائيٍّا؛ الثاني النوع يعترب الخصوصية. حماية حدود تضع التي القوانني يشمل حيث
ممارسات مع للتعامل عادلة إجراءات تواُفر رضورة عىل تَنصُّ التي القوانني يشمل حيث
تتعلق التي القوانني وهي امُلَمكِّنة؛ القوانني فيشمل الثالث النوع أما املختلفة. الخصوصية

الخصوصية. احرتام كيفية حول والهيئات األفراد بني امللزمة باالتفاقيات

االختيار حدود (أ)

يحظر فمثلما الفردية. الحريات من يحد بحيث تصميمه يجري الترشيع أنواع أحد هناك
من محددة أنماًطا املستهلك قانون يمنع أو العقود، من محددة أنماًطا العمل قانون
بعض عن التخيل يف األفراد حرية الخصوصية قوانني من النوع هذا يقيِّد االئتمان،
من موضوعيٍّا إجرائيٍّا؛ أو موضوعيٍّا التقييد هذا دافع يكون قد خصوصياتهم. جوانب
أن يجب ال التي باالختيارات يتعلق فيما موضوعي رأي عن يعربِّ القانون هذا إن حيث
عندما بأنه القائل الرأي يعكس القانون هذا إن حيث من إجرائيٍّا أو األفراد، يتخذها
كلتا يف عليها. يأسفون خيارات يتخذون ما دائًما فإنهم الخيارات؛ بهذه األفراد يواَجه
من التي املعامالت حجب يف الخصوصية تنظيم من النمط هذا دور يتمثل الحالتني،

املجتمع. داخل الخصوصية إضعاف شأنها
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الخصوصية حماية عملية (ب)

القيايسَّ املعماَر اآلليِة البياناِت لنُُظم االستشارية والرفاه والتعليم الصحة لجنة وضعت
مبادئ خمسة التقرير هذا وضع عاًما. ثالثني من أكثر منذ الخصوصية ملمارسات األهمَّ

اآلتي: املبادئ هذه اشرتطت للمعلومات».42 العادلة املمارسات «قانون حددت

رسية. شخصية بيانات حفظ أنظمة توجد أال يجب (١)
به، تتصل التي املعلومات عىل االطالع يريد شخص ألي طريقة تتوافر أن يجب (٢)

املعلومات. هذه استخدام طريقة معرفة عن فضًال
الحصول جرى عنه معلومات استخدام ملنع شخص ألي طريقة تتوافر أن يجب (٣)

منه. إذن عىل الحصول دون أخرى أغراض يف محدد لغرض عليها
من بمجموعة سجل تعديل أو لتصويب شخص ألي طريقة تتوافر أن يجب (٤)

عنه. املحددة املعلومات
سجالت تنرش أو تستخدم، أو تحتفظ، أو تُصدر، منظمة أي تتأكد أن يجب (٥)
الغرض يف الستخدامها البيانات؛ صحة من املحددة الشخصية البيانات من بمجموعة
البيانات. هذه استخدام سوء ملنع الالزمة االحتياطات تتخذ أن يجب كما لها، املخصص

البيانات استخدام إعادة عدم مثل — مهمة موضوعية قيم عن املبادئ هذه تعربِّ
تجمع التي النظم وموثوقية عليها، االتفاق جرى التي األغراض بخالف أخرى ألغراض
بياناته عن الكشف يف الفرد حرية مع تتعارض ال نفسه الوقت ويف — املعلومات
كما الفردي، االستقالل تدعم قيًما إذن القيم هذه تعترب محددة. ألغراض الشخصية
القليلة الخصوصية حماية ترشيعات مجموعة أرشد الذي النرباس بمنزلة روحها كانت

والوالياتي.43 الوطني املستوى عىل ُمرِّرت التي الشاملة وغري نسبيٍّا

الخصوصية اختيارات تمكني قواعد (ج)

اتخاذ من األفراد تمكني كيفية يف الخصوصية إىل بالنسبة الحقيقي التحدي يتمثل
األمريكية الحكومة أسلوب يعترب املقام، هذا يف الرقمي. العرص يف معنًى ذات خيارات
مثاًال — الخصوصية بسياسات تتعلق مكتوبة نصوص نرش اشرتاط أي — اآلن حتى
كل يف الشبكة عىل مفهومة غري كلمات نُرش يمكِّن لن به. القيام يجب ال ما عىل رائًعا
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األمر نجح إن الشبكة. مواقع تصفحهم عند مفيدة خيارات اتخاذ من املستهلكني مكاٍن
عنها يتَخلَّْون حقوق أي إدراك محاولة عن بعيًدا املستهلكني دفع يف ينجح فهو يشء يف

آخر. إىل موقع من انتقالهم عند
حال: يف فقط حل تقديم يف الخصوصية تفضيالت منصة تكنولوجيا تساهم
و(٢) الشبكة، مجاالت جميع عرب التكنولوجيا هذه نرش يف قوية رغبة هناك كانت (١)
كال يحتاج للتنفيذ. التكنولوجيا لهذه التحتية البنية يف الخصوصية تفضيالت قابلية

لتنفيذهما. قانوني ترشيع إىل العاملني
املطلبني — رأيي يف — تحقق اسرتاتيجية اقرتحت الكتاب، هذا من األوىل الطبعة يف
مثلما للملكية. حق خالل من الشخصية البيانات حماية اسرتاتيجية وهي أال و(٢)؛ (١)
يحث قويٍّا دافًعا الخصوصية ملكية يف الحق يشكِّل والنرش، التأليف حقوق مع الحال هو
باستخدامها. أصحابها من املوافقة عىل الحصول عىل امللكية هذه استخدام يريدون َمن
يف املناسبة. التكنولوجيات عرب الترشيع) خالل (من إذن املوافقة هذه عىل الحصول يمكن
عىل حصوله عدم حال للخصوصية قرصانًا الخصوصية ملكية مستخدم يعترب املقابل،
حقوق حماية يف املستخدمة األدوات من العديد استخدام يمكن األمر، واقع يف موافقة.

أيًضا. الخصوصية لحماية والنرش التأليف
األشخاص أن وهو أال للخصوصية؛ ا مهمٍّ ملمًحا أعتقده ما إىل أيًضا الحل هذا يشري
املختلفة. القيم تلك أيًضا الحل هذا يحرتم مختلفة.44 نظرة الخصوصية إىل ينظرون
لن وربما بسهولة، متاًحا هاتفي رقم أجعل أال إيلَّ بالنسبة األهمية غاية يف كان ربما
أداة استخدام يف يتمثل القانون يف املفرتض التفضيل ألن ونظًرا بذلك. كثريًا أنت تعبأ
اآلخرين واحرتام إيمانهم حرية يعني ما وهو — االختالف حرية األفراد تمنح قانونية
يف هي هنا نستخدمها التي األداة أن إىل يشري هذا فإن — االختالف غاية يف ذاتية لقيم
يف االختالفات باحرتام للسماح خصوًصا امللكية نظام يُوضع ملكية. تعترب األمر حقيقة
١٠ من بأقل نوفا تشيفي موديل سيارتك ببيع تقبل لم إذا القانون. طريق عن القيم

هذا. يف القانون فسيساندك أمريكي، دوالر آالف
«قاعدة األمريكي القانوني التقليد يف امللكية لحق املقابل الحق عىل يُطلق
حماية من فردية أقل حمايتها لكن ا، حقٍّ أيًضا املسئولية قاعدة تحمي املسئولية».45
يستطيع املسئولية، قاعدة خالل من بالحماية يتمتع مورًدا لديك كان إذا الخصوصية.
عن قل أو السعر زاد ربما الدولة. تحدده سعًرا دفع طاملا املورد هذا استخدام فرد أي
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استخدام يف الحق له شخص أي أن هو هنا يهم ما لكن املورد، مالك يحدده الذي السعر
املورد. هذا

يعترب وضوًحا. أكثر النقطة هذه يجعل والنرش التأليف حقوق قانون يف مثال ثمة
مثاًال الرتجمة تعترب والنرش. التأليف بحقوق يتمتع عمل عىل ينبني ا حقٍّ املتفرع الحق
والنرش التأليف حقوق قانون يمنح كتب. عىل املبنية األفالم يف الحال كما هذا، عىل تقليديٍّا
فيلًما يصنع أن األشخاص أحد أراد إذا لذا املتفرع؛ الحق يَُجبُّ ملكية حق الحق صاحب
يقرره مبلغ أي دفع الشخص هذا عىل يِجُب جريشام، جون روايات أحدث عىل بناءً
يخالف فهو الفيلم؛ يصنع ومىض املقرر املبلغ بدفع الشخص هذا يقم لم إذا جريشام.

جريشام. حقوق بذلك
فإذا املوسيقيون؛ املؤلفون يمتلكها التي الفرعية الحقوق عىل نفسه األمر ينطبق ال
الحق آخر شخص أي يمتلك أغنيته، بتسجيل األشخاص ألحد بالترصيح أغاٍن مؤلف قام
محدًدا؛ مبلًغا ويدفع معينة خطوات يتبع الشخص هذا كان طاملا األغنية، هذه تسجيل يف
عىل يعتمد فيلم صناعة يف الحق واحد أفالم صانع يمنح أن جريشام يستطيع بينما لذا
الفريق، أعضاء أحد كتبها أغنية بتسجيل شخص ألي السماح البيتلز فريق عىل روايته،
خالل من الفرعي الحق حماية تجري بينما ثم، من املقرر. املبلغ الشخص هذا دفع طاملا

املسئولية. قاعدة خالل من الفرعي التسجيالت حق حماية تجري امللكية، قاعدة
قاعدة من بدًال املسئولية قاعدة لفرض األسباب من له حرص ال ما القانون يف هناك
عندما األقل عىل للملكية قاعدة تطبيق رضورة يف العام املبدأ يتمثل املقابل، يف امللكية.
امللكية قاعدة تطبيق يتعارض ال وعندما منخفضة، التفاوض معامالت» «تكاليف تكون
الخصوصية، تفضيالت منصة مثل تكنولوجيا وجود يف رأيي، يف عامة.46 قيمة مع
قاعدة تطبيق ينجح بحيث الكايف بالقدر املعامالت إجراء تكاليف تخفيض نستطيع
طبيعة حول األشخاص مختلف آراء تعزز أن بدورها امللكية قاعدة شأن من امللكية.
بها سيتمسك فيما حقوقهم عن التخيل يختارون البعض سيجعل ما وهو خصوصيتهم،

اآلخر. البعض
حماية ستصبح رأيي، يف للملكية. حق توفري عىل أجله من أحضُّ آخر سبب هناك
إىل األفراد يحتاج ملكية. كحق الخصوصية يف الحق األفراد تصور لو أقوى الخصوصية
التقليدية األداة هي ملكية إىل األشياء تحويل عملية وتعترب وحمايته، الحق هذا امتالك
الحماسة من يسريًا جزءًا شاهدنا إذا الحماية. وتمكني لتحديد إليها اللجوء يجري التي
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نحقق فربما والنرش، التأليف حقوق عن الدفاع يف نرى مثلما الخصوصية عن الدفاع يف
الخصوصية. حماية يف تقدًما

وجهة أحرتم اد نقَّ جانب من امللكية حق بشأن بشدة طرحي ُرِفَض املقابل، يف
التي األسباب عىل أوافق ال فأنا االنتقادات؛ هذه جوهر مع أتفق ال كنت وإن نظرهم،47
تحويل عند األول التعديل مع مشكلة بوجود االدعاء خاصة بقوة، ريتشاردز نيل طرحها
الهدف إىل توصل بديًال ماكجفرن ويليام اقرتح حال، أي عىل ملكية.48 إىل الخصوصية
اد.49 النقَّ حماسة أشعلت التي املخاوف من أي إثارة دون إليه، أسعى كنت الذي نفسه
أحد عىل يجري الخصوصية لخيارات تمثيل أي أن ببساطة البديل هذا يشرتط
والذي ملزًما، عرًضا يعترب الخصوصية؛ تفضيالت منصة تكنولوجيا خالل من املواقع،
هذه للتنفيذ.50 قابًال عقًدا يصبح للموقع، املستخدمني أحد قبل من قبوله جرى إن
تستطيع صورة يف الخصوصية سياسات عن التعبري باشرتاط ترتبط التي القاعدة،
تؤدي الخصوصية، تفضيالت منصة تكنولوجيا مثل عليها التعرف الكمبيوتر أجهزة
نرش اشرتاطات جعل و(٢) الخصوصية، تفضيالت منصة تكنولوجيا نرش (١) إىل
البديل هذا يزال ال تنفيذها. عند القانون قوة يف الخصوصية تفضيالت منصة تكنولوجيا
ع يشجِّ وربما الفصل.51 هذا مالحظات إىل ذكرها أدع ألسباب امللكية قاعدة من أضعف
أخرى مشكالت بدورها تثري التي االستخدام، رشوط قبول ثقافة شيوع عىل البديل هذا

مفيًدا. وسًطا حالٍّ املقابل، يف الحل، هذا يعترب لكن بها، خاصة
القانون يُستخدم اإللكرتوني: الفضاء قانون عمل آليات ح نوضِّ دعنا أخرى، مرة
تعاقدية وافرتاضات معينة، صورة يف عنها يُعرب السياسات اشرتاطات من مجموعة (وهو
تفضيالت (منصة التكنولوجيا من محدد نوع لتشجيع هذه) التعبري بصور تتعلق
الفضاء يف يريدون ما تحقيق من األفراد التكنولوجيا هذه تمكِّن بحيث الخصوصية)؛
وضع يف «الكود» يساعد «قانون» يف إذن املسألة تتلخص أفضل. بصورة اإللكرتوني

كاملة. خصوصية «سياسة»
فمثلما الخصوصية؛ لحماية وسائل نمتلك ال أننا الحال بطبيعة هذا يعني ال
وهناك الفيدرالية، القوانني بخالف أخرى قوانني هناك الكتاب، صفحات خالل رأينا
بعض يف هذه األخرى التنظيم وسائل تحمي ربما القانون. بخالف آخرون منظمون
للخصوصية حمايتها عدم حال يف لكن القانون، يحميها مما أفضل الخصوصية األوقات

تنظيم. كوسيلة للقانون اللجوء من إذن مناص ال املطلوبة، بالصورة
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الخصوصية مقارنة (3-4)

صعبة أسئلة توجيه يف السابق الفصل يف طرحي عن يرَض لم الذي القارئ يبدأ ربما
ترفض ألم هنا؟ عليه توافق الذي نفسه النظام السابق الفصل يف ترفض «ألم غرار: عىل
طرحته ما هو ذلك يكن ألم بالكامل؟ الفكرية امللكية بيع عملية ل يسهِّ الذي املعمار

هنا؟»
يف تطبيقه رفضُت كنُت حاكم عام إطار وجود عىل هنا أوافق فأنا صحيح؛ اتهام هذا
يجعل النظامني وكال املعلومات، لتبادل نظامان هما النظامني كال الفكرية. امللكية مجال
ضد حاججت والنرش، التأليف حقوق حال يف «الحقيقية». امللكية «مثل» تبدو املعلومات

ملاذا؟ النظام. هذا مثل لصالح أحاجج الخصوصية، حال يف للملكية. كامل نظام
كل يف املعلومات تشكِّل، أن يجب أو تشكِّل، التي القيم يف الحالتني يف الفرق يتمثل
«تريده ما نعرف كي للحرية. انحيازنا يكون أن يجب الفكرية، امللكية سياق يف سياق.
القانون بني تجري التي التفاوض عملية نفهم أن يجب هذا، كان ما أيٍّا املعلومات»،52
حقوق من متحمس غري موقًفا نتخذ أن يجب اإلمكان. قدر الفكرية امللكية أصحاب وبني
إال املجال هذا يف امللكية حقوق ندعم أن يجب ال إذ الفكرية؛ امللكية مجال يف امللكية

املعلومات. أنظمة ودعم لبناء كرضورة
بصورة باألفراد املتعلقة املعلومات أنواع) (بعض مع التعامل يجب املقابل، يف
ال الخاصة. أو الشخصية املعلومات حول القانون مع صفقة األفراد يعقد ال مختلفة.
يتعلق فيما الفرق هو وهذا الحقائق. هذه نرش مقابل يف احتكار حق القانون يمنح
يجب بهم. الخاصة املعلومات عىل السيطرة من األفراد يتمكَّن أن يجب بالخصوصية.
ومنحهم املعماريات توفري طريق عن املعلومات، هذه حماية عىل ملساعدتهم س نتحمَّ أن
يعترب هنا، من سالم. يف العيش نريد، بل نُقدِّر، إننا ذلك. من تمكنهم التي الحقوق
الخاصة املعلومات عىل السيطرة من تمكيننا خالل من السالم هذا لنا ر يُوفِّ الذي النظام

دعمه. العامة السلطات عىل يجب نظام هذا العامة. القيم مع متناغًما نظاًما بنا
الفكرية امللكية تعترب نفسها. النقطة طرح يف فائدة، أكثر ربما أخرى، طريقة هناك
منتجات أحد األشخاص من أكرب عدد استخدم فكلما لالنكماش. قابلة غري ابتكارها عند
يف الفكرية امللكية حالة يف إذن االنحياز يعترب ذلك. من املجتمع استفاد الفكرية، امللكية
فكلما لالنكماش. قابلة الخصوصية تعترب اآلخر، الجانب عىل والحرية. املشاركة اتجاه
هذا عىل الخصوصية. وجود تضاءل أحد، خصوصية اخرتاق يف رخصة اآلخرون ُمنح
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يملك ال الفكرية. امللكية إىل منها الحقيقية امللكية إىل أقرب الخصوصية تصبح النحو،
حاالت تراكم أن إال تماًما، عليها يقيض أن للخصوصية اخرتاقه خالل من إنسان أي

ما. بقدر قيمتها تقليص إىل يؤدي االخرتاق
هنا: فقط منها اثنني سأتناول مهمة قيود إىل االستنتاج هذا يخضع

سيطرة األفراد يمنح أقرتحه الذي النظام يف يشء أي وجود عدم يف األول القيد يتمثل
التي الخصوصية أنماط عىل أو بيعها، يستطيعون التي البيانات نمط عىل كاملة أو نهائية
من الخصوصية تفضيالت منصة تكنولوجيا تمكِّن املبدأ، ناحية من رشاءها. يستطيعون
البيانات. عىل األفراد سيطرة عن فضًال مصدرها، من الخصوصية حقوق عىل السيطرة
الوالية مناطق عىل بناءً األفراد هوية يحدد نظام ظل يف املثال، سبيل عىل نعيش، كنا إذا
الخصوصية تفضيالت منصة خالل من تجري التي املعامالت تقييد يمكن القضائية،

القضائية. الواليات مناطق من مختلفة منطقة كل قواعد عىل بناءً
البيانات أنماط لجميع أقرتحه الذي النظام حماية رضورة يف سبب يوجد ال ثانيًا:
اعتباره يجب ال وما يجب ما إىل يشري ما اآلن حتى الحايل النظام يف يوجد وال الخاصة،
توجد ربما بل بإخفائها، لك مسموح غري عنك حقائق توجد ربما «خاصة». معلومات
يجب طبيب»). أنا «هاتفني، أو محام» «أنا قبيل (من بها لك مسموح غري عنك ادعاءات
العادل االستخدام قيد القيد هذا يشبه اآلخرين. إيذاء أو االحتيال بممارسة لك يسمح أال

الخصوصية. تحميه أن يمكن الذي الفضاء عىل قيًدا الفكرية؛ امللكية مجال يف

معماريات نملك فنحن أرسار؛ توجد ال الخصوصية حال يف بأنه باالدعاء الفصل هذا بدأُت
سنترصف كيف السؤال: يبقى عنهم. اآلخرون يعرفه ما عىل األفراد سيطرة دون تحول

ذلك؟ حيال
يف نبني أن يجب الكود. إىل أنظر أن هو الفصل خالل السؤال هذا عىل ردي كان
من يجب األجهزة. اختيار بل البرش اختيار ال االختيار، تمكني عىل القدرة املعمار صلب
يستطيع بحيث الخصوصية، حول األجهزة بني البيانات تبادل عملية تمكني املعمار خالل

حمايتها. يريدون التي الخصوصية نمط عن لألجهزة الالزمة األوامر إمالء األفراد
يحمي أن األفراد يريد ربما املعمار؟ هذا تصميم يمكن كيف ذلك؟ نحقق كيف
بناء إىل اإللكرتوني الفضاء سيدفع الذي ما لكن خصوصيتهم، اإللكرتوني الفضاء

الالزمة؟ املعماريات
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السياق، هذا يف التحوالت. هذه من أيٍّ وراء السوق قوى تقف فال السوق؛ ليس
الهدف هذا تحقيق اتجاه يف الجمعي العمل توجيه يجب ظاهرة. الخفية اليد تصبح
قوى تَُفتَّ ولن األساس. يف الجمعي العمل عن تعبري إال السياسة وما املعمار، خالل من

الجمعي. العمل عضد يف الحر السوق
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عرش الثاني الفصل

التعبري حرية

التعبري حرية يف الحق يعني وال املجاني، التعبري يف الحق هو التعبري حرية يف الحق ليس
باملعنى تقوله. ملا اآلخرون يكرهك أال يف الحق أو مجانًا، التليفزيون مشاهدة يف الحق
أال يف الحق املتحدة الواليات يف التعبري حرية يف الحق يعني — قانونًا — للعبارة الضيق
أحد إيداع يمكن فال يقوله؛ ما معظم، ربما أو بعض، نتيجة الحكومة من املرء يعاقب
يمكن ال الرئيس. د يهدِّ من اعتقال إمكانية من الرغم عىل البالد رئيس النتقاد السجن يف
اآلخرين تجنُّب إىل سيؤدي السلوك هذا كان وإن العنرصي الفصل عىل للحض تغريمك
خالل من التحدث من منعك يمكن كان وإن عام، مكان يف التحدث من منعك يمكن ال لك.
ويف معقدة، بطريقة — بالحماية املتحدة الواليات يف التعبري يتمتع إم. إف إرسال جهاز

الحكومة. ضد حماية إنها دستورية، حماية لكنها — الفهم عسرية األوقات بعض
مكتمًال فقط الحكومة مواجهة يف التعبري لحرية الدستوري التأويل ليس ذلك، ومع
الحماية ضمانات أي — األول» «التعديل مجتمعني لدى يتوافر فربما اإلطالق. عىل
هذين أحد يف املعارضني مع التسامح جرى إذا لكن — الحكومة تجاوزات ضد نفسها
جذريٍّا املجتمعني هذين طبيعة فستختلف اآلخر، املجتمع يف تجنبهم جرى فيما املجتمعني
التعبري، حرية تقيِّد التي وحدها الحكومة فليست التعبري؛ حرية فيهما تتوافر كمجتمعني
وضمانات املسئوليات جميع أخذ إذن يجب تحميها. التي وحدها الحكومة وليست

كاملة. التعبري حرية حماية تصبح حتى الحق بهذا يتعلق فيما االعتبار يف الحماية
التمييز ضد الحماية يف الخاصة االحتياجات ذوي «حقوق» املثال، سبيل عىل خذ،
أصحاب القانون يحمي السابع. الفصل يف املذكورة األربعة األنماط تحميها مثلما
تساعد التي السلع السوق يوفر تحميها. ال املجتمعية األعراف لكن الخاصة، االحتياجات
وحتى املساعدة. هذه تكاليف جميع يتحملون هؤالء لكن الخاصة، االحتياجات أصحاب
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االندماج يف الخاصة االحتياجات ألصحاب كبرية مساعدة املعمار يقدم ال القانون، يتدخل
«الحقوق» أو — الحماية مًعا األربعة األنماط هذه تصف الساللم). يف (فكِّر املجتمع يف
القانون يتدخل ربما سياق. أي يف الخاصة االحتياجات أصحاب بها يتمتع التي —
أصحاب يندمج بحيث املثال، سبيل عىل املعماريات تنظيم طريق عن هؤالء حماية لدعم
يمكن بعينه «حق» ألي بالنسبة لكن املجتمع، يف أفضل بصورة الخاصة االحتياجات

ال). (أم جيًدا «الحق» هذا حماية مدى عىل للحكم األنماط من املزيج بهذا االستعانة
التنظيم عمليتي يف األنماط هذه تتمثل إذن، السابع، الفصل مصطلحات باستخدام
وضمانات السلوك، عىل كقيود األنماط بهذه االستعانة يمكن أخرى، بعبارة والحماية.

النقطة: هذه التايل الشكل يبنيِّ أخرى. قيود ضد للحماية

قوى السوق

ار
عم

ا"

األعراف االجتماعية

ن
القانو

قيد قيد

يد
ق

يد
ق

  الحماية
   

   
   

   
ية 

الحما

للشفقة املثرية النقطة تلك تنظيمه؛ يجري الذي اليشء الشكل هذا مركز يف يقع
شبكة الحماية؛ من درع اآلن بالفرد يحيط السابع. الفصل يف لها تعرضنا التي

332



التعبري حرية

هذه تفرضها التي القيود من تحد التي االجتماعية/السوق/املعمار القانون/األعراف
وجود لعدم نظًرا الدرع؛ دائرة محيط يف األربعة األنماط بفصل أقم لم الفرد. عىل األنماط
مع للحقوق كحاٍم القانون يتعارض عندما الحماية. ونمط القيد نمط بني مبارش تطابق

العادي. القانون الدستوري القانون يَُجبُّ لها، كمقيِّد القانون
بعضها تأثري من األنماط هذه بعض تقلل قد ربما مًعا. األربعة األنماط هذه تعمل
ضمانات من أهمية أقل املتوافرة الحماية ضمانات مجموع يبدو قد أخرى بعبارة اآلخر،
مثاًال الحايل، السياق يف املخدرة، املواد تجريم عدم يف «الحق» يعترب األجزاء. حماية
تستطيع ال املخدرة. املواد تجريم عدم دعم يف األفراد حق القانون يحمي ذلك. عىل
تجريم لعدم حملة بإطالق سوروس جورج مثل قمت إذا االعتقال رهن وضعك الدولة
أو فريدمان، ملتون نوبل جائزة عىل الحاصل االقتصادي مثل قمت إذا أو املاريجوانا،
األول التعديل كان إذا ذلك. إىل تشري مقاالت بكتابة بوزنر؛ ريتشارد الفيدرايل القايض

القوانني. إصالح عن التعبري تجريم عىل الدولة قدرة عدم يعني فهو يشء، أي يعني
املخدرة. املواد تجريم عدم لدعم تبعات أي املرء يتحمل أال القانونية الحماية تعني ال
البعض. — شك ال — وسيتجنبني للفكرة، بالصدمة األم مدينتي يف جرياني سيصاب
حجز املستحيل قبيل من يعترب بالرضورة. سيدعمني السوق أن أيًضا ذلك يعني وال
محطات تمتلك اإلصالح. هذا مثل يدعم رأي عن للتعبري التليفزيون عىل إعالنية مساحة
الحال)، بطبيعة حدود (يف شاشاتها عىل تظهر التي اإلعالنات اختيار يف الحق التليفزيون
الفيدرالية االتصاالت هيئة تتابع أيًضا كبري.1 حد إىل خالفيٍّا أطرحه الذي مطلبي وسيُعدُّ
وحتى كثب. عن التليفزيون محطات — املخدرة املواد عىل الحرب يف النشط املحارب —
عىل سوروس جورج لسُت فأنا التليفزيون، شاشة عىل رأيي عن باإلعالن يل سمح لو
إعالنات نفقات تحمل أستطيع كهذه. حملة عىل أنفقها كي املاليني أمتلك فال حال. أي
املثال، سبيل عىل أستطيع، ال لكنني املحلية، املحطات إحدى عىل الذروة أوقات غري يف

الذروة. أوقات يف الكبرية املحطات شبكات عىل حملة إعالنات نفقات ل تحمُّ
يندر األقل، عىل املتحدة الواليات يف أيًضا. التعبري يف حريتي املعمار يحمي لن أخريًا،
عامة مسألة بشأن ومخاطبتهم الناس أمام فيها الوقوف املرء يستطيع أماكن وجود
ركن يوجد ال لإلزعاج. مصدر أو مجنون الشخص هذا أن الناس معظم يعتقد أن دون
أمريكا، تشبه املدن. من كثري يف مدينة اجتماعات توجد ال املدن. جميع يف للمتحدثني
ملخاطبة لألفراد الفرصة يعطي ال كليهما أن يف الين أون أمريكا شبكة املعنى، بهذا
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املشاهري، العلماء، السياسيون، — املحرتفون إال يمتلك ال عامة. أمور يف واسع جمهور
معظم يف وهم عامة، أمور يف األمريكيني مخاطبة يف الحق — والنشطاء الصحفيون،
أو اإلنصات خيار فيمتلكون مثلنا، اآلخرون أما محددة. أمور يف إال يتحدثون ال األحوال

االجتماعي. الجنون سجن يف النفي
قد مما أكثر مرشوطة مسألة للجدل املثري للتعبري الحقيقية الحماية تعترب هنا، من
يتمتع االعتبار، يف قانون من أكثر وضع عند أخرى، بعبارة فقط. قانونية رؤية تحددها

ممكن. هو مما أقل بحماية معارًضا املرء يكون أن يف الحق
دعم يف «الحق» حماية تجري كيف اإللكرتوني. الفضاء إىل اآلن املثال هذا لنأخذ
يحمي أيًضا اإللكرتوني الفضاء يف هنا اإللكرتوني؟ الفضاء يف املخدرة املواد تجريم عدم
الجائز من املقابل، يف املتحدة. الواليات يف األقل عىل معينة، قضايا عن الدفاع حق القانون
به تفوَّهت بما للتفوُّه أُدان وربما أخرى، دول يف قانوني غري أقوله ما يصبح أن للغاية
تدعم آراء عن التعبري يعترب املثال، سبيل عىل أخرى. دولة «يف» اإللكرتوني الفضاء يف
التعبري يجعل قد أملانيا.2 يف كذلك ليس لكنه املتحدة، الواليات يف قانونيٍّا النازي الحزب
الفضاء يف للمساءلة خاضًعا املرء اإللكرتوني الفضاء يف النازي الحزب تدعم آراء عن

أيًضا. (الواقعي) األملاني
يف االجتماعية األعراف تسهم هل كاملة. غري حماية وسيلة إذن القانون يعترب
ال حجمه، ونمو اإللكرتوني الفضاء يف النسبية الجهالة ظل يف التعبري؟ حرية حماية
املستخدمون كان إذا وحتى كثريًا. التعبري حرية حماية يف االجتماعية األعراف تسهم
مع تسامًحا أكثر يكونون فإنهم اإللكرتوني، الفضاء يف جيًدا بعًضا بعضهم يعرفون
يعيشون املعارضني هؤالء أن يأملون) أو يعتقدون، (أو يعلمون عندما املعارضة اآلراء

األميال. آالف بُعد عىل
مقارنًة اإللكرتوني. الفضاء يف التعبري لحرية كبرية حماية أيًضا السوق ر يوفِّ
ضئيلة. اإللكرتوني الفضاء يف التعبري حرية عىل السوق قيود تعترب الواقعي، بالفضاء
من بكثري أكرب قرائه قاعدة كانت حيث بسهولة؛ ناًرشا بيكر جيك صار كيف تذكَّر
انظر األخري. العقد يف نُرشت التي الكتاب) هذا (مثل القانون كتب جميع قراء قاعدة
عن التعبري من املاليني تُمكِّن والتي مدونة، مليون ٥٠ عددها تخطى التي املدونات إىل
عائًقا يعد لم النرش أن للنرش املنخفضة التكلفة تعني يشء. بأي يتعلق فيما آرائهم
يف أعماله تُنرش ال شاعر هناك سيكون «هل موجلن: إبني يتساءل اآلراء. عن للتعبري

والعرشين؟» الحادي القرن
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املعمار اإللكرتوني الفضاء يف التعبري حرية حماية وسائل من القائمة هذه يعتيل
الجهالة مثل: — اإلنرتنت بروتوكول عىل املرتتبة واآلثار فالخصائص أخرى)؛ (مرة
بموقع االرتباط رضورة وعدم املتعددة، االتصال ونقاط املركزي، غري والتوزيع النسبية،
املحتوى3 تعمية وأدوات املحتوى، طبيعة لتحديد ط مبسَّ نظام تواُفر وعدم محدد، جغرايف
اإللكرتوني. الفضاء يف التعبري حرية عىل السيطرة بمكاٍن الصعوبة من تجعل كلها —
بل فيه، التعبري لحرية الحقيقية الحماية وسيلة هو اإللكرتوني الفضاء معمار يعترب
قانونًا األول التعديل هذا يُعد وال اإللكرتوني، الفضاء يف الحقيقي األول» «التعديل هو

محليٍّا.4
أليديولوجية مصدرًة عاًما ٦٠ من ألكثر املتحدة الواليات ظلت هذا. يعنيه فيما فكِّر
التصور. هذا الكثريون انتقد التعبري. لحرية ر تصوُّ منها القلب يف يقع محددة سياسية
األنظمة رفضت كاٍف. غري البعض رآه فيما شديدة، مبالغة التصور هذا يف البعض رأى
التي األنظمة شَكت مبارشًة. التصور هذا — الشمالية وكوريا الصني مثل — القمعية
التي األنظمة وتعجبت الثقايف، التحلل من — واملجر فرنسا مثل — التسامح عليها يغلب
نحن ألنفسنا رنا تصوُّ طريقة من — االسكندنافية الدول مثل — املساواة عليها يغلب
وتُمنع أنفسهم، عن التعبريَ األغنياءُ إال يملك ال الذي الوقت يف أحرار، أننا عىل األمريكيني

اإلباحية. املواد
كما ذلك، من الرغم عىل طويلة. لفرتة السيايس املستوى عىل دائًرا النقاش هذا ظل
داخل يؤسس لالتصاالت بمعمار األمم هذه بربط قمنا الليل، جنح يف حدث األمر أن لو
لتجد األمم هذه استيقظت أيديولوجيتنا. إليه دعت مما قوة أكثر أوًال تعديًال حدودهم
لألخبار حامًال صار اإللكرتوني والربيد الحر، للتعبري أدوات صارت هواتفها خطوط
محطات عىل حكًرا الصور تعد ولم بكثري، حدودهم يتجاوز فيما بالدهم يف القمع عن
العالم، إىل صدَّرنا لقد بسيط. مودم جهاز عرب تنتقل صارت بل الحكومية، التليفزيون
القانون. يف األول التعديل من الكود يف تطرًفا أكثر أوًال تعديًال اإلنرتنت، معمار خالل من
ثم ومن اإللكرتوني، الفضاء يف وحمايته التعبري تنظيم حول الفصل هذا يدور
املعمار بني العالقة عىل الرتكيز إىل أهدف أيًضا. الواقعي الفضاء يف وحمايته تنظيمه
هذا بناء يف القانون أهمية عن الحديث وإىل ممكنة، املعمار هذا يجعلها التي والحرية
بناء يف الدستورية السياسة أي الحرية؛ هذه بناء كيفية عرض إىل أهدف املعمار.

اإللكرتوني. الفضاء معماريات
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وتكراًرا)، (مراًرا سابًقا ذكرت فمثلما بعُد. تنته لم البناء عملية ألن «سياسة» أقول
تصميم يف الزم أو محدد بناء يوجد ال اإللكرتوني، للفضاء فقط واحد معمار يوجد ال
ال لكن مخرتقة، لإلنرتنت األول الجيل يف السيطرة حوائط كانت اإللكرتوني. الفضاء
بعدم االعتقاد أو اإلنرتنت، من الثاني الجيل حال سيكون هذا بأن لالعتقاد يدعو سبب
يدعو ما يوجد ال أخرى، بعبارة لإلنرتنت. الثاني الجيل يف السيطرة وسائل بناء إعادة
مربر يوجد ال وبالتأكيد طويًال، ستستمر األول الجيل يف الحرية ملحة بأن االعتقاد إىل

طويًال. ستستمر هذه الحرية ملحة أن لو كما للترصف
املعمار تصميم إعادة تجري إذ بالفعل؛ البناء إعادة عمليات بدايات رؤية نستطيع
تتحول فالشبكة ذلك، قبل للتنظيم قابًال الواقعي الفضاء معمار جعله ما تنظيم إلعادة

للسيطرة. خاضع فضاء إىل حر فضاء من فعليٍّا
إجراءات إىل النكوص يعترب مثلما حتمية، هذه التنظيم إعادة خطوات بعض تعترب
التي الحريات أنماط نستوعب أن يجب التغيري، عملية تكتمل أن قبل لكن حتميٍّا، سابقة

عليه. نحافظ أن نريد منها أي وتحديد الشبكة، توفرها
معمار يعترب ربما فقط. الحريات من أنماط عىل الحفاظ عىل األمر يقترص وال
منذ التعبري حرية مجال يف أهمية النماذج أكثر الحايل الوقت يف هو مثلما اإلنرتنت
وصفحات اإللكرتوني الربيد رسائل النموذج هذا تداعيات تتجاوز الجمهورية. تأسيس
الشبكة علمتنا عليه، الدستور واضعي تصديق عىل عام مائتي مرور بعد بكثري. الشبكة
األول التعديل سيتطلب الجد، محمل عىل املعنى هذا أخذنا وإذا األول. التعديل يعني ماذا

أيًضا.5 الشبكة خارج التعبري حرية ملعماريات جذرية هيكلة إعادة عمليات إجراء
تتعلق مسائل أربع الفصل هذا من تبقى فيما أتناول هنا. األحداث أستبق لكنني
أتناول أن أريد املسائل هذه من مسألة كل ويف اإللكرتوني، الفضاء يف التعبري بحرية

التعبري». «حرية تنظيم عملية بها تجري التي الطريقة
اآللية تبني جميعها لكنها نفسها، الدستورية األهمية األربع املسائل هذه تحمل ال
القانون مع التكنولوجيا تفاعل كيفية وتحديًدا الكتاب، هذا طرح من القلب يف تقع التي

محددة. سياسة لوضع
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النرش التعبري: منظمو (1)

عام يف أمريكا. يف األول التعديل يف املتخصصني املحامني أبرز أحد آبرامز فلويد يعترب
متأخر وقت يف وجوردون.6 َكهيل محاماة رشكة يف شابٍّا رشيًكا آبرامز كان ،١٩٧١
القانوني املستشار جوديل، جيمس من مكاملة آبرامز تلقى يونيو، ١٤ اإلثنني، مساء من
بجامعة قانون أستاذ بيكل، وألكسندر آبرامز من جوديل طلب تايمز. نيويورك لجريدة
مبارشًة. التايل اليوم يف أوراقها تُقدَّم قضيٍة يف تايمز نيويورك رشكة عن الدفاع ييل،

اآلن نعرفه رصنا نرشما بوقف للحكومة طلبًا رفضت تايمز نيويورك صحيفة كانت
األوراق، هذه كانت الدفاع.7 وزارة إىل األصلية الوثائق وإعادة البنتاجون»، «أوراق باسم
يف السياسة حول األمريكية القرار صناعة عملية «تاريخ البنتاجون وثيقة من املأخوذة
للغاية، سلبيٍّا التقييم كان فيتنام.8 حرب خالل األمريكية للسياسة تقييًما تشمل فيتنام»،
جعلت كما للحكومة، للغاية سيئة صورة األوراق رسمت صادمة. الوثيقة خالصة وكانت

خارسة. حربًا تبدو فيتنام يف الحرب
الحرب أن يعتقد كان شخص من األوراق هذه عىل تايمز نيويورك صحيفة حصلت
الحرب حول التقرير هذا كتابة يف وساهم البنتاجون يف عمل شخص خارسة، فيتنام يف
مدى له ف تكشَّ الوقت بمرور لكن البداية، يف الحرب ضد يكن لم شخص فيتنام، يف

جدواها. وعدم فيتنام يف الحرب بشاعة
الخمس األوراق نسخ إحدى إلزبرج هرَّب إلزبرج. دانيال يدعى الشخص هذا كان
توجد حيث املؤسسة؛ خارج مكان إىل راند مؤسسة يف موجودة كانت خزينة من عرشة
األوراق بتصوير روسو أنوني يدعى له زميل مع إلزبرج قام مستندات. تصوير ماكينة
هذه عن الكشف نجاٍح دون إلزبرج حاول أسابيع.9 عدة مدار عىل ضوئيٍّا تصويًرا
قام املطاف، نهاية يف الكونجرس. جلسات سجل يف إيداعها خالل من للعامة األوراق
الصحيفة نرش يف أمًال شيان، نيل تايمز، نيويورك جريدة يف بالصحفي باالتصال إلزبرج
كانت له بالنسبة لكن القانون، عليها يعاقب جريمة هذه أن يعلم إلزبرج كان لألوراق.
بمدى األمريكي الشعب تعريف إىل يهدف إلزبرج كان جريمة. ذاتها حد يف الحرب

الحرب. هذه بشاعة
من للتحقق األوراق يدرسون الشهر ونصف شهرين ملدة الصحيفة محررو عكف
وعزموا األوراق، صحة الصحيفة محررو قرر مضنية، مراجعة بعد ودقتها. صحتها مدى
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وروايات مقتطفات عىل تشتمل أجزاء عرشة من تتألف سلسلة من األوىل الحلقة نرش عىل
10.١٩٧١ يونيو ١٣ األحد، يوم يف

العام، النائب أرسل األوىل، الحلقة ظهور من واحد يوم بعد أي اإلثنني؛ يوم ظهر يف
ها: نصُّ هذا الصحيفة إىل برقية ميتشل، جون

من إضافية معلومات نرش عن التوقف بطلب إليكم أتقدم احرتامي، فائق مع
وزارة إىل الوثائق هذه إعادة برتتيبات إخطاري منكم أطلب كما النوع، هذا

الدفاع.11

ضد قضية الحكومة رفعت العام، النائب طلب إىل الصحيفة تمتثل لم عندما
الوثائق.12 من ومقتطفات روايات مواصلة عن لردعها الصحيفة

وأن حكومية، أرسار عىل تحتوي األوراق هذه أن مفاده بسيًطا الحكومة َدفُع كان
يعرض الوثائق هذه نرش وأن الحكومة، حوزة يف كانت عندما رسقتها تمت الوثائق هذه
أعني يف شديد حرج يف املتحدة الواليات ويضع للخطر، األمريكيني الجنود من العديد
مثلما الحكومة، إحراج سيؤدي حيث مصطنع؛ خيالء محض اإلحراج هذا يكن لم العالم.
لتحقيق جهودها يف التفاويض موقفها إضعاف إىل القضية، يف بذلك الحكومة دفعت
العليا الدستورية املحكمة عىل يجب املزيد، نرش فيه سيتسبب الذي للرضر ونظًرا السالم.

النرش. عملية لوقف تتدخل أن
تحدد نصوص نرش بوقف قبل من القضاء قام حيث جديًدا؛ الطرح هذا يكن لم
العليا الدستورية املحكمة قرار عىل ذلك ينطبق الحرب. سياق يف خاصة األفراد، حياة
أي عىل ا تامٍّ حظًرا «يُحظر اآلتي: عىل فيها نصت التي مينيسوتا» ضد «نري قضية يف
الجيش، يف جدد أفراد تجنيد خدمات عرقلة بمنع الحكومة قيام حول االستقصاء شخص

القوات.»13 وموقع عدد أو الحربية، النقل وسائل إبحار تواريخ نرش أو
موقف تؤيد سابقة وجود مقابل يف بسهولة. املسألة تَُحلَّ لم ذلك، من الرغم عىل
األول التعديل كان إذا وهي: أال وضوًحا؛ تزداد مسألة عىل تشديد هناك كان الحكومة،
بصورة املسبق املنع سلطة ممارسة تستطيع ال الحكومة أن إىل يشري فهو يشء، أي يعني
بعض يف النرش لوقف القضاء إىل الحكومة تلجأ عندما املسبق» «املنع يحدث عامة.14
غري بصورة بنرشه قام ما عىل الحًقا املوضوعات هذه نارش معاقبة من بدًال املوضوعات،
العام، املدعي فعله ما كان التعبري.15 حرية عىل كبريًا خطًرا السلطة هذه تمثل قانونية.

هذه. املسبق املنع سلطة بممارسة املحكمة إىل طلب تقديم هو ميتشل،
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لم لكنه مناسبة، صيغة إىل للتوصل العليا الدستورية املحكمة داخل رصاع دار
للغاية،16 مرتفعة بدت قرارها تكاليف ألن نظًرا املحكمة؛ يف الرصاع دار طويًال. يستمر
كان مبارشة. بصورة الحكومة ضد قراًرا كان قرارها إىل املحكمة توصلت عندما لكن
دون النرش يف الحق تايمز نيويورك صحيفة الدستور منح املحكمة قرار حيثيات من

املسبق. املنع لتهديد التعرض
األول، التعديل تطبيقات أحد عىل كالسيكيٍّا مثاًال البنتاجون» «أوراق قضية تعترب
حديث يف قديمة. تصري الكالسيكية األمثلة حتى لكن الدستور، قوة عىل واضًحا ومثاًال
لهذه هل مدهًشا: سؤاًال آبرامز وجه الكتاب، هذا من األوىل الطبعة نرش وقت آلبرامز
رضورية؟ غري هذه األول التعديل حماية التكنولوجيا جعلت هل أم اآلن؟ أهمية القضية
لوقف مسعاها يف الحكومة تنجح حتى وهي: أال جلية؛ نقطة آبرامز سؤال أثار
رضر لإلصالح»، قابل غري «لرضر تعرضها الحكومة تُظِهر أن يجب املطبوعات، إحدى
يف ملنعه.17 العليا الدستورية املحكمة تدخل يستوجب بحيث عنه العدول يمكن ال كبري
األول؛ املقام يف النرش عملية وقوع عدم عىل هذه الرضر إظهار عملية تعتمد املقابل،
هناك يكن لم فربما البنتاجون، أوراق بنرش تريبيون» «شيكاجو صحيفة قامت إذا حيث
األرسار، تُفىش عندما تايمز. نيويورك صحيفة يف نرشها لوقف الحكومة لدى كبري دافع

أخرى. مرة األرسار هذه إخفاء منها املزيد نرش يمنع لن
قضية تايمز، نيويورك صحيفة قضية تلت قضية يف أكثر النقطة هذه تتضح
كلَّفت العرشين، القرن من السبعينيات عقد أواخر يف قانون. أستاذ ابتدعها ربما
القنبلة عمل طريقة عن مقالة بكتابة مورالند هوارد الصحفي بروجرسيف» «ذا مجلة
الحكومة فقامت الطاقة، وزارة إىل املقالة مخطوطة بتقديم املجلة قامت الهيدروجينية.
إلفشاء يمكن حيث قوية؛ الحكومة حجة كانت املقالة. نرش بمنع أمر بإصدار بدورها
أيد ،١٩٧٩ مارس ٢٦ يف مدينة. أي إبادة من إرهابي أي يمكِّن أن نووية قنبلة بناء رس
وأصدر الحكومة، قرار ويسكونسن والية يف الغربية املقاطعة من وارن روبرت القايض

املقالة.18 نرش من املجلة يمنع مؤقتًا قضائيٍّا حظر أمر
املحكمة إىل طريقها القضية هذه تجد لم البنتاجون، أوراق قضية عكس عىل
يف يرجع ما وهو مهل، عىل القضية هذه نضجت ذلك، من بدًال رسيًعا. العليا الدستورية
أوقف املقالة. تُمثِّله الذي الهائل الخطر القضية، نظر الذي القايض، إدراك إىل منه جزء
القضية يف ينظر القايض ظل القضية. يف ينظر يزال ال كان فيما املقالة نرش القايض
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املحكمة إىل ثم االستئناف محكمة إىل املجلة نارشو لجأ الشهر. ونصف شهرين فرتة
املحكمتني. من أي تتدخل لم لكن القضية، يف الفصل رسعة طالبني العليا الدستورية

منافسة هانسن تشاك يدعى كمبيوتر مربمج إجراء عند إال املحكمتان تتدخل لم
عرشة ثماني من خطاب بتوزيع وقام الخاصة»، الهيدروجينية قنبلتك «صمم اسم تحمل
قامت ،١٩٧٩ سبتمرب ١٦ يف الهيدروجينية. القنبلة عمل لطريقة فهمه فيه يرشح صفحة
اليوم يف الخطاب. بنْرش ويسكونسن ماديسون يف تنرش التي كونكشن» «بِرس جريدة
ذات غري قضية اآلن صارت بأنها مقرًَّة قضيتها أوراق بسحب الحكومة قامت التايل،

الرس.19 إفشاء بمجرد القوية الحكومة حجة تالشت فقد أهمية؛
هو مثلما الدستورية الحماية إىل حاجة هناك األحداث. تداعي عليه ينطوي ما الحظ
النرش يتطلب النرش. عىل حقيقيٍّا قيًدا هناك ألن نظًرا البنتاجون؛ أوراق قضية يف الحال
أو فحوى نُرش إذا املقابل، يف الدولة. من أحيانًا للعقاب النارشون ويتعرض نارش، وجود
الدستورية. الحماية إىل إذن الحاجة تتالىش آخر، مكان يف الجدل محل املوضوع حقائق

أخرى. أماكن يف نرشه ملنع قانوني تربير هناك يعود ال املوضوع نرش بمجرد
يف الدستورية الحماية تزال ال هل اليوم؟ أهمية للقضية هل آبرامز: يسأل هنا من

رضورية؟ البنتاجون أوراق قضية
الوقت ففي رضوريٍّا؛20 يعد لم ذلك أن يرى آبرامز فلويد أن للدهشة املثري من
تطلب أن يف القوية الحجة لها تتوافر لن الحكومة أن من للتأكد طريقة هناك الحايل
أوراق تنرش أن تايمز نيويورك صحيفة أرادت فإذا ما، موضوع نرش منع القضاء من
من أيٍّ إىل أو يوزنت، أخبار مجموعة إىل أوًال ترسيبها إىل تلجأ فربما اليوم، البنتاجون
أرسع بصورة العالم عرب األماكن ماليني يف األوراق ستُنرش اإلنرتنت. عىل املدونات ماليني
يمنح املعمار ألن نظًرا الدستورية؛ الحماية تتالىش ثم من نفسها، أعدادها توزيع من

جهالة. ويف برسعة النرش سلطة الجميع
بل الدستورية، الحماية إىل الحاجة يزيل الشبكة معمار أن آبرامز يرى هنا من
خالل من ذلك الدستور يوفر مثلما املسبق املنع ضد الحماية الشبكة توفر ذلك من أكثر
تخدمه كانت الذي الهدف الشبكة تخدم املعلومات. عىل قوية سيطرة تحقيق عدم ضمان

الحقيقة. إخفاء عدم ضمان وهو أال البنتاجون؛ أوراق نرش عملية
للموضوع. آخر وجه املقابل، يف هناك،

أميال عرشة بعد عىل ٨٠٠ رقم إيه دبليو تي طائرة سقطت ،١٩٩٦ يوليو ١٧ يف
وثالثني مائتني مقتل عن أسفر ما نيويورك؛ يف موريتشس لسنرتال الجنوبي الساحل من
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يف تحقيق أوسع بإجراء الحادث بعد مبارشًة املتحدة الواليات قامت الحادث. يف شخًصا
أمريكي دوالر مليون ٢٧ وأنفقت الوطني، النقل سالمة مجلس تاريخ يف طائرة حادث

ميكانيكي.21 عطل سببه أن النهاية يف تبني ما وهو الحادث، سبب الكتشاف
روايات انترشت البداية، منذ اإلنرتنت. عىل انترشت التي الرؤية هي هذه ليست لكن
العرشات قال بالطائرة. تصطدم مشاهدتها جرت قذائف صديقة»، «نريان عن تتحدث
سقوطها قبل الطائرة نحو يتجه الضوء من رفيًعا خيًطا شاهدوا إنهم العيان شهود من
سبعني مسافة عىل البحرية تجريها قذائف اختبارات عن روايات هناك كانت مبارشة.
األمريكية الحكومة تغطية عن األحاديث الشبكة عىل انترشت الحادث.22 موقع من ميًال

األمريكي. التاريخ يف املدني الطريان كوارث أسوأ من واحدة يف ضلوعها عىل
الروايات، الحكومة أنكرت كلما ذلك، من الرغم عىل الروايات. هذه الحكومة أنكرت
ظهر قسمت التي القشة جاءت ثم الشبكة.23 عىل املناقضة القرائن من املزيد ظهر
وجود إىل يشري مصدره، هو حكوميٍّا مسئوًال أن املفرتض من تقرير، ظهر حيث البعري؛

صديقة.24 نريان طريق عن الطائرة إسقاط إىل القرائن تشري حيث مؤامرة؛
خطاب ويف التقرير. هذا كنيدي إف جون للرئيس السابق الصحفي السكرتري صدَّق
لديه وأن القضية، حقائق تخفي كانت حكومته أن سالنجر بيري أعلن فرنسا، يف ألقاه

ذلك. عىل الدليل
سالنجر. حديث سماع بعد الزمالء أحد إىل أتحدث كنت جيًدا. املناسبة هذه أتذكر
إلحدى ينتمي رائد دستوري فقيه وهو يل، زميل من مسمع عىل سالنجر حديث أعدت
إشارات هناك كانت نصدق. يشء أي يف حائرين كنا أمريكا. يف القانون كليات أهم
كذلك كانت روايته لكن مجنونًا، سالنجر يكن لم سالنجر. رواية مصداقية عن متفرقة

بالتأكيد.
فلويد طرحه ملا اآلخر الوجه سالنجر خدع الشبكة. ك َرشَ يف يبدو فيما سالنجر وقع
ماذا معرفة بمكاٍن الصعوبة من ينرش، أن إنسان أي فيه يستطيع عالم ففي آبرامز.
بشأن قرارات اتخاذ املحررون ويستطيع أيًضا، محررين النارشون يعترب املرء. يصدق
من التحقق العبارات تستطيع ال صحيح؟ هذا هل السؤال: يدفعها قرارات ينرشون، ما
عن ما حقيقٍة إىل تشري عبارة خالل من نعرف أن دوًما نستطيع ال تطرحه. ما صحة
ومعرفتنا خربتنا إىل باإلضافة لذا ال؛25 أم صحيحة العبارة هذه كانت إذا ما العالم
يُنرش عندما املصداقية. عليها تقوم التي السمعة أسس إىل نحتكم أن يجب بالعالم،
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الكائنات إن تايمز نيويورك قالت إذا ونارشه. املوضوع مضمون بني نربط ما، موضوع
الكلمات نُرشت لو مما مختلفة بصورة األمر إىل فسيُنظر الرئيس، اختطفت الفضائية

إنكوايرر». «ناشونال جريدة يف نفسها
جديد يشء يوجد ال توازننا. نفقد أن املحتمل من جديدة، تكنولوجيا تظهر عندما
كانت حيث الهاتف؛ ميالد مع جاءت «مزيف») (بمعنى phony لفظة إن يُقال ذلك. يف
لم الذين هؤالء لخداع الهاتف يستخدم كان الذي املحتال الشخص إىل تشري اللفظة
عدم من مشابهة حالة نتوقع أن يجب فقط. لوجه وجًها االتصال وسيلة سوى يعرفوا
اإللكرتوني الفضاء أن أيًضا نتوقع أن يجب مثلما اإللكرتوني، الفضاء حالة يف اليقني

البداية. يف املصداقية بشأن توقعاتنا سيهز
دون نتقبلها أن نستطيع ال التي الشبكة خواص إحدى عىل آبرامز طرح يعتمد
البنتاجون. أوراق قضية أهمية فستتقلص الشبكة، عىل مصداقية هناك كانت إذا مساءلة.
التي الحماية ضمانات تصبح املصداقية، ينقصه الشبكة عىل التعبري كان إذا املقابل، يف

أخرى. مرة مهمة الدستور يكفلها
تتأتى تشفريها. أو لها ترشيع وضع يجري التي بالصفة ليست «املصداقية» لكن
وبني بها املوثوق املصادر بني الفصل عىل القارئ تساعد ثقة مؤسسات عرب املصداقية
إعادة نستطيع كيف ا: مهمٍّ سؤاًال ٨٠٠ رقم الرحلة إذن تثري بها. املوثوق غري املصادر

املجانني؟26 مع تضيع ال بحيث الفضاء هذا يف املصداقية ترسيخ
فقط. نظريٍّا السؤال هذا عىل اإلجابة يمكن كان الكتاب، هذا من األوىل الطبعة يف
واحدة كلمة تقع السؤال. هذا عىل تظهر إجابة نرى فبدأنا اآلن، حتى الوقت ذلك منذ أما

املدونة. اإلجابة: هذه من املركز يف
اإلنرتنت. عىل مدونة مليون ٥٠ عن يزيد ما هناك السطور، هذه كتابة وقت حتى
عن بعضها املدونات هذه تختلف املدونات. هذه طبيعة لوصف واحدة طريقة توجد ال
أمًرا يعترب ال املقابل، يف له. قيمة ال فيها يُكتب ما أكثر كان وربما هائلة، بصورة بعض
السلطة بناء يعترب رسيعة. واحدة ملحة خالل من متغرية آلية عىل حكًما نصدر أن صائبًا

للغاية. جديًدا شيئًا بإنشائه اآللية هذه تقوم الذي
لفظة تشري ال حيث الهواة؛ صحافة عىل أمثلة املدونات تعترب صورها، أفضل يف
إىل تشري لكن الكافية، بالجودة تتمتع ال أنها أو قيمتها، تدني إىل أخرى مرة هنا «هواة»
يكتبون الصحفيون هؤالء املال. أجل من ال فيه، لحبهم بذلك يقومون الذين األشخاص
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من وبعضها سيايس، منظور من األشياء هذه بعض العالم، هذا يف كثرية أشياء عن
بحيث آخرين، كتاب مع الصحفيون هؤالء يرتبط إجماًال، لكن محدد. اهتمام منظور
لهذا األخالقي القانون يتمثل جديًدا. شيئًا يضيف تقرير أو نقاش ظهور إىل ذلك يؤدي
فإنه ومتوازنًا»، «عادًال الربط هذا يعترب ال وبينما والتعليق. اإلشارة يف الربط، يف الفضاء

للِفَكر. نشط تبادل إىل يؤدي
املثال، سبيل عىل تكنوراتي، مثل خدمات تقوم بينها. فيما املدونات هذه ترتاتب
الكربى. باملصداقية تتمتع املدونات وأي بمن، يرتبط َمن ومتابعة املدونة، مساحة بحساب
عىل املدونون يحصل حوله. نظاًما ينشئ للِفَكر اقتصاد ظهور يف الرتتيبات هذه تساهم
تعترب االنتباه. املصداقية هذه تجذب ملدوناتهم. أو لهم اآلخرين ذكر خالل من مصداقية
رشكات أو الرشكات رؤساء أو املحررون يرسخه ال جديًدا سمعة نظام املصداقية هذه

املساهمني. من التنوع يف غاية مجموعة تؤسسه بل اإلعالم،
تي طائرة سقطت عندما بتأثري. الهواة الصحفيون هؤالء يلقي املطاف، نهاية يف
املصداقية. ح ُمرشِّ من تمرَّ لم مؤامرات حول نظريات هناك كانت السماء، من إيه دبليو
«ستون برنامج عىل خطابًا، راذر دان أظهر عندما لذا للمصداقية؛ أكثر نظم هناك حاليٍّا،
يستغرق لم احتيال، بعملية الرئيس قيام خالله من يؤكد إس، بي يس شبكة عىل دقيقة»
يثري ما الحديث.27 هذا صحة عدم إلثبات املدونات عالم يف ساعة ٢٤ من أكثر األمر
بما لإلقرار أسبوعني حوايل إس بي يس شبكة من استغرق األمر أن هو أكثر الدهشة
أحرج نفسه الوقت ويف الحقيقة، عن املدونات يف الجماعي العمل كشف املدونات. أثبتته
ا مهمٍّ شيئًا املدونات أظهرت اإلعالمية الرشكة سلوك عكس عىل لكن عمالقة، إعالم رشكة

الشبكة. نضوج كيفية عن
تعترب نفسها. العملية ضمان عدا فيما ضمانات، وجود دون التعاون هذا يأتي
تعترب ويكيبيديا. موسوعة املحتوى سياق يف الجماعي التعاون عىل داللة األكثر العملية
إطالقها ومنذ فقط. متطوعون بإنشائها قام اإلنرتنت عىل متاحة حرة موسوعة ويكيبيديا
هناك مقالة. مليوني من أكثر حرفيٍّا) (اآلالف املتطوعون هؤالء ألَّف ،٢٠٠١ عام بداية يف
وحوايل الخيالية)، كلينجون بلغة نسخة تضم (ال لغات تسع يف املوسوعة من نسخ تسع

اإلنجليزية. باللغة مكتوبة املقاالت نصف
تحرير ويعيدون املساهمون يحرر الحياد. تحقيق إىل ويكيبيديا موسوعة تهدف
املوضوعات مع خاصة األحيان، بعض يف الجهود هذه تفشل الحيادية. لتحقيق املقاالت
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تعترب العموم، وجه عىل تحريرها. يف رشس رصاع ظهور إىل تؤدي التي الخالفية
أكثر ربما كثريون يستخدم فقط، املتطوعني جهود ظل يف للغاية. ناجًحا عمًال املوسوعة

سلًفا. قة املنسَّ غري اإلسهامات ماليني خالل من أُلفت التي فائدة املوسوعات
أخطاء وجود عدم املوسوعة تضمن ال نتائجها. املقابل يف ويكيبيديا تضمن ال
يف ذلك. تحقيق ضمان أحد يستطيع ال الحال، بطبيعة لحظة. أي يف اإلسهامات يف
«املوسوعة ومن ويكيبيديا مقاالت من عشوائية عينة بجمع قامت التي الدراسات إحدى
مثلما الربيطانية املوسوعة يف األخطاء عدد نفس وجود إىل الدراسة خلُصت الربيطانية»،

ويكيبيديا.28 يف
املوسوعة ليست الخطر من محدد لنوع معرضة ويكيبيديا تعترب املقابل، يف
جون عن مقالة تعرضت ،٢٠٠٥ مايو يف العبث. وهو أال له؛ معرضة الربيطانية
املقالة، هذه يتابع أحد وجود لعدم نظًرا املشاغبني. أحد قبل من للعبث األكرب سايجنثالر
سعيًدا سايجنثالر يكن لم وتصويبها. مالحظتها جرى حتى أشهر أربعة املقالة ظلت

عليه. اللوم إلقاء يجب الذي هو ويكيبيديا معمار أن من سايجنثالر شكا بذلك.
معمار فشل هو هنا املستفاد الدرس ليس لكن مختلًفا، ويكيبيديا معمار يصبح قد
سابق مثال يوجد فال لها؛ املفاجئ النجاح يف األمر واقع يف الدرس يتمثل بل ويكيبيديا،
طيف خالل من الحقيقة إىل للوصول مًعا يعملون العالم حول أشخاص تعاون عىل
مختلف بنوع العلم يستعني أيًضا. العلم به يقوم ما هو هذا املوضوعات. من واسع
عىل أيًضا ضمانة األقران» «مراجعة تعترب ال النتائج. من للتحقق األقران» «مراجعة من
أحد بأن تامة قناعة عىل الجنوبيون الكوريون كان املثال، سبيل عىل النتائج. صحة
البرشية. الجذعية الخاليا الستنساخ أسلوبًا اكتشف سوك، وو وانج البارزين، علمائهم
عىل ذلك. تؤكد كانت األقران يراجعها التي العلمية الدوريات ألن ذلك الكوريون صدَّق
وو وانج كان خطأ. عىل الدوريات كانت ال، أم ذلك تصديق صحيًحا أكان سواء حال، أي
يستحق يشء أي يستنسخ لم بل الجذعية، الخاليا باستنساخ يقم لم حيث محتاًال؛ سوك

العالم. انتباه
الحقيقة إىل للوصول املساهمني بني تعاون عمليات أي بتنسيق املدونات تقوم ال
يف ما لرأي املؤيدة األصوات عد عملية تجري ال ما، بمعنًى ويكيبيديا. تفعل مثلما
حالة يف األوقات جميع يف عينها العملية تجري فيما املدونات، حالة يف أبًدا موقع أي
كيفية املدونات قارئو يتعلم املؤيدة، األصوات عد عدم حالة يف حتى لكن ويكيبيديا،
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هذا يف الشهود كان (وإن حادث عىل شهود مع الحال هو مثلما الحقيقة. إىل الوصول
من يخشون سمعة الحوادث إحدى حالة يف الشهود يمتلك حيث أفضل؛ حال يف السياق
واسع طيف خالل من للحقيقة رؤيته ببناء القارئ يقوم بشهادتهم)، اإلدالء عند تأثُّرها
املدونني أعراف تطور عدم حيال حق عن بالقلق َسنستاين كاس يشعر الرؤى. من
ببعض.29 بعضهم االستشهاد عملية يف داخليٍّا تعدًدا تتضمن بحيث الكافية، بالدرجة
العادية، للموضوعات الطبيعية القراءة طبيعة كانت مهما لكن صحيًحا، ذلك يكون ربما
عند االعتبار يف تُؤخذ الرؤى من واسًعا طيًفا القراءَ املدوناِت فضاء يف التنوع يمنح
ربط وعند سالنجر. أرَّق الذي املوضوع هذا مثل السطح، إىل مهم موضوع أي ظهور
بعض هيمنة تأثري من يقلل والذي النضوج، يف اآلخذ السمعة بنظام الرؤى يف التنوع هذا
التي التصويبات وبني املتطرفة الرؤى بني التوازن تحقيق سهولة هذا سيعني اآلراء،

املتعددة. األصوات بها تسهم
مختلفة. بصورة تقيَّد فإنها مكتملة غري كانت إن حتى والتي مصداقية، تنشأ هكذا
عىل عليها تؤثر تقاريرها إن حيث أرباحها؛ بشأن تقلق أن نيوز يس بي إن شبكة عىل
فضاءات عامة بصورة تعترب حيث ورائها؛ من تُرجى أرباح فال املدونات أما متزايد. نحو
يف الصحافة نمطي بني التنافس تسبَّب وقد لالثنتني، مقيًِّدا عامًال تعد السمعة لكن هواة،
أكثر التعبري لحرية ثراءً أكثر ببيئة اليوم نحظى فنحن متزايدة. بصورة كليهما تحسني
تجاوزات من املدونات فيها تقلل بيئة مضت، سنوات خمس قبل الحال عليه كان مما
ترشد مثلما القارئ تُرشد سمعة تكنولوجيا املدونات) (أي وتنظمها التجارية الصحافة

الكاتب.
نموذجي يتمثل األخطاء. عىل مفضًال مثاًال يمتلك شخص وكل األخطاء. ستبقى
خالل من القصة بدأت اإلنرتنت». «اخرتع جور آل أن تزعم التي القصة يف املفضل
الفرق عن سؤال عىل ردٍّا املقابلة، هذه يف .١٩٩٩ مارس ٩ يف إن إن يس شبكة مع مقابلة

اآلتي: جور قال وبراديل، جور بني

اإلنرتنت. بإنشاء مبادرة اتخذت املتحدة، الواليات كونجرس يف خدمتي خالل
االقتصادي للنمو أهميتها أثبتت التي املبادرات من عدد دفع يف املبادرة اتخذت

التعليمي.30 نظامنا يف تطوير عمليات عن فضًال لبالدنا، البيئية والحماية

لكنه اإلنرتنت، تكنولوجيا اخرتع إنه جور يقول ال السياق، من واضح هو مثلما
ُرويت املقابل، يف للبالد. مهمة كانت التي املبادرات» من عدد دفع يف املبادرة «أخذ
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دكالن اإلنرتنت صحفيُّ القصَة كرر حيث اإلنرتنت»؛ «اخرتع جور أن منظور من القصة
زعم باملرة صحيحة غري قصة الرئيس نائب «ذكر التايل: النحو عىل أسبوعني بعَد ماكوال
صدرت دراسة يف قط. املغلوطة الرواية هذه تنمِح لم لإلنرتنت.» اخرتاعه خاللها من
إىل بندور وجوناثان هيلث تشيب خلُص القصة، لهذه اإلعالم تناول حول ٢٠٠٣ عام
الخطاب يف الصحيحة الرواية عىل جور مقولة حول الكاذبة الرواية انتصار «نبنيِّ اآلتي:
نُبيِّنه ما وهو الِفَكر، سوق يف واضًحا فشًال هذا يعترب كبري. بهامش السائد السيايس

بالتفصيل.»31
اإلنرتنت. بفضل وذلك فيها، الكذب توثيق سهولة إال القصة هذه وطأة من يخفف ال
صفحة بإنشاء الرقابة، برامج مناهضة نشطاء وأحد مربمج وهو فنكلشتاين، ِسث قام
الصفحة هذه تعترب عنها.32 التالية والروايات األصلية املقابلة فيها جمع اإلنرتنت عىل
امليزة هذه تتجاوز لم لألسف، لكن اإلنرتنت، عليه يكون أن يمكن ملا األفضل النموذج

اإلنرتنت. عالم

اإلباحية واملواد املزعج اإللكرتوني الربيد التعبري: تنظيم وسائل (2)

يف أعماقهم من معظمنا يمانع ال التعبري، حرية حب عن الحديث هذا كل من الرغم عىل
سيتحمس األقل عىل أو السياقات، بعض يف األقل عىل صحية، بصورة قليًال التعبري تنظيم
هذا يرجع .١٩٩٦ يف الحال عليه كان مما أكثر التعبري تنظيم يف اليوم منا أكرب عدد
وهما: أال الشبكة؛ عىل للكثريين لإلزعاج مصدًرا صارتا التعبري من فئتني إىل التغيري

اإلباحية. واملواد املزعج، اإللكرتوني الربيد
غري اإلعالنية التجارية اإللكرتوني الربيد رسائل املزعج» اإللكرتوني «الربيد ب أعني
فيها» املرغوب «غري التعبري يشري هائلة. حزم يف إرسالها يجري التي فيها املرغوب
بريد رسائل إىل «تجارية» كلمة وتشري واملستقبل، امُلرسل بني عالقة وجود عدم إىل
وسائط جميع إىل إلكرتوني» «بريد التعبري ويشري السياسية، الرسائل تشمل ال إلكرتوني
الربيد رسائل عىل يقترص ال حيث املدونات)؛ ذلك يف (بما اإللكرتوني الفضاء يف التفاعل
التي الرسائل من شئت) ما (عد العديد إىل «حزم» وتشري الضيق، بمعناها اإللكرتوني

واحدة. دفعة إرسالها يجري
لكني باألطفال، تتعلق التي اإلباحية املواد أو الُفحش اإلباحية» «املواد ب أعني ال
رصيًحا تعبريًا املتحدة الواليات يف العليا الدستورية املحكمة عليه تطلق ما هنا أعني
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للتعبري قانونًا بها املسموح الفئة هي هذه تعترب 33.« للُقرصَّ الرضر «يسبب جنسيٍّا
تتعلق التي اإلباحية واملواد الُفحش أما للصغار. ال الكبار إىل بالنسبة األقل عىل الجنيس،

شخص. ألي بها يُسمح فال باألطفال،
أحدهما املزعج، اإللكرتوني والربيد اإلباحية املواد التعبري؛ من النوعان هذان يختلف
أي منع يجب ال منهما. كل يتطلبه الذي التنظيم بناء يف متشابهان لكنهما اآلخر، عن
إلكرتوني بريد رسائل تلقي يف البعض يمانع ال إذ التنظيم؛ خالل من النوعني هذين من
يف اإلباحية. املواد عىل باالطالع دستوريٍّا لهم مسموح هم من وهناك فيها، مرغوب غري
النوعني؛ كال لحجب الالزمة السلطة توفري يريدون ممن األفراد من فئة هناك املقابل،
اإلباحية. باملواد يتعلق فيما واآلباء املزعج، اإللكرتوني بالربيد يتعلق فيما معظمنا وهما:
أو الرغبة، هذه دعم كيفية يف السؤال يبقى التعبري». «تنظيم من نوع لتحقيق رغبة هذه

سيدعمها. القانون كان إذا فيما
مناسب، معمار وجود ظل يف التعبري تنظيم أشكال من الشكل هذا تماًما أؤيد
يؤيدون ال من يتساءل ربما السهولة؟» بهذه التنظيم فكرة اعتناق تستطيع كيف «لكن

التعبري؟» حرية قيم أهمية نسيت «هل التنظيم:
إجابة فسيجدون بعناية، يقرءون التنظيم من النمط هذا يحبون من كان إذا
يف ُطرح الذي املعنى وفق — أن قليًال التفكر عند يتضح هذه. الرقابة تهمة عىل رسيعة
للتنظيم يخضعان دوًما كانا اإلباحية واملواد املزعج اإللكرتوني الربيد — السابع الفصل
عمليات أثر كان إذا ما هو اإللكرتوني الفضاء يف األهم السؤال يظل الواقعي. الفضاء يف

اإللكرتوني. الفضاء يف تحقيقه يمكن الواقعي الفضاء يف التنظيم

اإلباحية واملواد املزعج اإلعالني الربيد الواقعي: الفضاء تنظيم وسائل (1-2)

الفصل يف ُطرح الذي املعنى ظل يف الواقعي. الفضاء يف اإلعالنية الرسائل يف أوًال فكِّر
وسيلة فهم يمكن شديًدا. تنظيًما الواقعي الفضاء يف اإلعالني الربيد يُنظَّم السابع،

سلًفا. ذكرناها التي األربعة التقييد أنماط خالل من هذه التنظيم
التي األالعيَب والخداِع االحتيال عمليات ضد التنظيمية الوسائل تقيِّد القانون: أوًال؛
تخضع واملسابقات الواقعي. الفضاء يف اإلعالنية الربيدية الرسائل يرسلون َمن بها يقوم
كلرينج ببليرشز موقع عىل املسئولية إخالء إعالنات قراءة سوى عليك (ما مكثف لتنظيم

سويبستيكس). هاوس

347



اإللكرتوني للفضاء املنظِّم الكود

هناك الواقعي. الفضاء يف اإلعالنية الربيد رسائل االجتماعية األعراف تنظم ثانيًا:
هو ما نطاق خارج تقع أشياء عن اإلعالن أما عنه. لإلعالن مناسب هو بما عام شعور

أحد. عنه يدافع ال يشء فهو به؛ مسموح
الرسائل تكلفة تعترب الواقعي. الفضاء يف اإلعالنية الربيد رسائل األسواق تنظم ثالثًا:
مناسبًا يكون أن يجب منها العائد أن يعني ما وهو مرتفعة، الواقعي الفضاء يف الربيدية
التي اإلعالنية الربيد رسائل حجم تقليص إىل السوقية اآللية هذه تؤدي إرسالها. قبل

الواقعي. الفضاء يف إرسالها يجري
رسائلنا نتلقى فنحن الواقعي. الفضاء يف اإلعالنية الربيد رسائل املعمار ينظِّم رابًعا:
العادية الربيد رسائل فصل بمكاٍن السهولة من يجعل ما وهو يوميٍّا، فقط واحدة مرة
دون اإلعالنية الربيد رسائل من التخلص بمكاٍن السهولة من بل اإلعالنية، الرسائل عن
كبرية. إذن الواقعي الفضاء يف اإلعالنية الربيد رسائل أعباء تعترب ال عليها. االطالع حتى
إن الواقعي. الفضاء يف اإلعالنية الربيد رسائل نرش تقييد عىل مًعا العوامل هذه تؤثر
املتلقون. يحب مما أكرب هو عينه الوقت ويف املرسلون، يرغب مما أقل الرسائل هذه عدد

عمله. يجري ما إذن األربعة القيود هذه تنظِّم
اإلباحية. املواد عىل نفسه األمر ينطبق

نعني ال أخرى مرة الواقعي، الفضاء يف شديد تنظيم إىل اإلباحية املواد تخضع
املحكمة عليه تطلق ما بل باألطفال، تتعلق التي اإلباحية املواد أو الُفحش اإلباحية باملواد
.« للُقرصَّ الرضر «يسبب جنسيٍّا رصيًحا تعبريًا املتحدة الواليات يف العليا الدستورية
نمط أن غري أيًضا، التنظيم إىل باألطفال تتعلق التي اإلباحية واملواد الُفحش يخضع
يف الجميع عىل باألطفال تتعلق التي اإلباحية واملواد الُفحش يُحَظر مختلف. تنظيمها

األطفال. عىل إال تُحظر فال اإلباحية املواد أما املتحدة). (الواليات الواقعي الفضاء
للتنظيم. األربعة األنماط خالل من اإلباحية املواد تنظيم عملية فهم أيًضا يمكن
املواد عن األطفال إبعاد وهو: أال واحد؛ هدف إىل جميعها األربعة األنماط هذه تتوجه

(أحيانًا). عليها الكبار اطِّالع إمكانية ضمان مع اإلباحية
القضائية الواليات من العديد يف القانون يشرتط الهدف. هذا القانون يخدم أوًال،
املحكمة أصدرت عندما األقل، عىل ١٩٦٨ عام منذ األطفال.34 إىل اإلباحية املواد بيع منع
التنظيم. هذا دعم جرى نيويورك،35 ضد جنسربج قضية يف حكًما العليا الدستورية
بائعي عىل تشرتط مثلما فقط، الكبار إىل بيعها اإلباحية املواد بائعي عىل الواليات تشرتط

املشرتين. هوية من التأكد اإلباحية املواد
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اإلباحية املواد االجتماعية األعراف تنظم فقط. القانون عىل التنظيم عملية تقترص ال
املجتمع ينظر حيث عامة؛ بصورة اإلباحية املواد بيع االجتماعية األعراف تقيِّد أيًضا.
بيع من الحد إىل يؤدي شك ال االزدراء وهذا اإلباحية، املواد مستهلكي إىل االزدراء بعني
األطفال. عن اإلباحية املواد إبعاد سياسة أيًضا االجتماعية األعراف تشجع اإلباحية. املواد
تفسد فئة أنهم عىل اآلخرون إليهم ينظر أن اإلباحية املواد يف املتعاملون يرغب وال
وهو األخالق، فساد إىل تؤدي مسألة أنها عىل عموًما اإلباحية املواد بيع إىل يُنظر املجتمع.

الجميع. عىل قيد هو مثلما املتعاملني عىل قيًدا يعترب ما
أمواًال اإلباحية املواد تُكلِّف األطفال. عن بعيًدا اإلباحية املواد أيًضا السوق يُبقي
اإلباحية املواد بائعي ألن نظًرا األموال. من الكثري األطفال يمتلك ال الواقعي. الفضاء يف
رشاء عن األطفال إثناء يف البائعون يساهم بهذا هويتهم، عىل بناءً املشرتين بني يميزون

اإلباحية. املواد
وجود االجتماعية واألعراف والسوق، للقانون، التنظيمية تفرتضالوسائل املقابل، يف
التنظيم وسيلة وهي: أال األخرى؛ الثالث الوسائل بوجود تسمح أخرى تنظيمية وسيلة
طفًال. األشخاص أحد كون حقيقة إخفاء الواقعي الفضاء يف يصعب املعمار. طريق عن
أي ألن نظًرا هنا، من ذلك. يف ينجح أن دون لكن هويته إخفاء الطفل هذا يحاول ربما
إىل لوجه وجًها مبارشة تُباع اإلباحية املواد ألن ونظًرا عمره، إخفاء يستطيع ال طفل
طريق عن التنظيم بوسائل االستعانة تكلفة الواقعي الفضاء معماريات تجعل املشرتين،

الة. فعَّ ثم ومن تكلفة، أقل االجتماعية واألعراف القانون
إىل السيطرة عىل الواقعي الفضاء يف التنظيمية الوسائل من املجموعة هذه تؤثر
التنظيمية الوسائل هذه محصلة تعترب ال األطفال. بني اإلباحية املواد نرش عىل كبرية درجة
— عليها يحصل أن إباحية مواد عىل الحصول يريد طفل أي يستطيع حيث — كاملة
تجعل أن يكفي الة. فعَّ تصبح حتى كاملة تكون أن التنظيمية الوسيلة يف يشرتط ال لكن

عامة. بصورة متوافرة غري اإلباحية املواد التنظيمية الوسائل هذه
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املزعج اإللكرتوني الربيد اإللكرتوني: الفضاء تنظيم وسائل (2-2)
اإلباحية واملواد

الفضاء يف مختلفة بصورة اإلباحية واملواد املزعج اإللكرتوني الربيد تنظيم يجري
املزعج اإللكرتوني الربيد تقيِّد نفسها األربعة التنظيمية األنماط آخر، بمعنًى اإللكرتوني.

اإللكرتوني. الفضاء يف مختلفة بصورة تمكِّنها أو اإلباحية واملواد
اإلباحية املواد تُكلِّف السوق. يف األول الفرق يتمثل املرة: هذه اإلباحية باملواد لنبدأ
أمواًال تكلف ال أو اإللكرتوني، الفضاء يف أمواًال تكلف ال لكنها الواقعي، الفضاء يف أمواًال
يكون ال فربما الواقعي، الفضاء يف لطيفة» «فتاة ل صورة مليون توزيع أردت إذا كثرية.
الفضاء يف الصورة هذه توزيع يكلف ال دوالر. مليون ذلك يتكلف أن املبالغة قبيل من
بالفضاء لالتصال وسيلة املستخدمني لدى تواَفر فطاملا األمر. واقع يف شيئًا اإللكرتوني
ثم اللطيفة الفتاة صورة مسح املستخدمون يستطيع وثائق، مسح وجهاز اإللكرتوني
عن يزيد ال فيما شخص مليون من ألكثر يوزنت شبكة عرب الرقمية الصورة توزيع

باإلنرتنت. االتصال تكلفة
املواد من أكرب كميات إصدار يجري الصورة، بهذه اإلنتاج تكلفة انخفاض مع
توجد ذلك، إىل باإلضافة الواقعي. الفضاء يف مما أكثر اإللكرتوني الفضاء يف اإلباحية
املواد مثل الواقعي، الفضاء يف تتوافر ال اإللكرتوني الفضاء يف اإلباحية املواد من أنماط
أن يمكن ال تجارية. أغراض لغري إنتاجها يجري التي اإلباحية واملواد للهواة، اإلباحية

الواقعي. الفضاء يف اإلباحية املواد من النمط هذا يوجد
الفضاء يف اإلباحية املواد عىل االطالع يمكن الطلب. ذلك إىل باإلضافة هناك إن ثم
التجارية املواقع من اآلالف ر توفِّ مقابل. دون — كثرية أماكن ويف أحيانًا — اإللكرتوني
أكثر إباحية مواد أيًضا توجد املستهلكني. جذب أساليب كأحد مقابل دون اإلباحية املواد
أخرى، مرة املجانية. اإلباحية املواد مواقع يف أو يوزنت، مثل التجارية، غري السياقات يف

أكرب. طلب إىل املنخفض السعر هذا يُرتَجم
األقل عىل الدستورية بالحماية يتمتع سوق يف والطلب العرض هذا معظم يوجد
املواد عىل لالطالع املتحدة الواليات يف دستوري بحق الكبار يتمتع املتحدة. الواليات يف
دون (ربما األفراد لتعيق الحكومة به تقوم أن يمكن ما وجود عدم بمعنى اإلباحية،
للمواد آخر سوًقا املقابل يف هناك لكن إباحية، مواد عىل االطالع عن معقولة) أسباب
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منع يف الحق املتحدة الواليات يف الحكومة وتمتلك الدستورية. بالحماية يتمتع ال اإلباحية
اإلباحية. املواد عىل االطالع من األطفال

وسيلة تواُفر يجب التنظيم، من النوع هذا ينجح حتى السابق، القسم يف رأينا مثلما
ملمح هذا الكتاب، هذا صفحات خالل رأينا مثلما طفًال. يكون من ملعرفة نسبيٍّا بسيطة
يستطيعون ال األطفال أن ذلك يعني ال اإللكرتوني. الفضاء يف يتوافر ال باملعمار يتعلق
حقائق توجد ال اإللكرتوني، الفضاء ففي اإللكرتوني. الفضاء يف كأطفال هويتهم إخفاء
أنفسهم عن ويذكرون هوية، دون اإللكرتوني الفضاء إىل املستخدمون يدخل إلخفائها.
يحتاج ال هنا، من تماًما. منه التحقق يمكن ال أيًضا ذلك كان وإن فقط، يريدونه ما
يتعرضون ال ثم ومن كأطفال، هوياتهم عن الكشف إىل اإللكرتوني الفضاء يف األطفال
يعرف أن أحد يريد ال الواقعي. الفضاء يف األطفال لها يتعرض التي التمييز إجراءات إىل
الالزمة األساسية املعلومات املعمار عن ينشأ ال ثم ومن القارص، جوني هو جون أن

التنظيم. من النمط هذا إلنجاح
األطفال منع إىل تسعى التي التنظيمية الوسائل أن يف ذلك عىل املرتتب األثر يتمثل
تختلف ألسباب تنجح ال انتقائيٍّا، اإللكرتوني الفضاء يف اإلباحية املواد عىل االطالع من
يرغبون بائعون هناك الواقعي الفضاء ففي الواقعي؛ الفضاء يف نجاحها عدم أسباب عن
اإللكرتوني، الفضاء يف أما به. االلتزام يف دافع بأي يشعرون ال أو القانون، تجاوز يف
ر يوفِّ ال إذ به. االلتزام يمكن ال القانون فإن بالقانون، يلتزم أن البائع أراد لو حتى

بالقانون. االلتزام من األفراد لتمكني الالزمة األدوات اإللكرتوني الفضاء معمار
اقتصاديٍّا. نشاًطا الرسائل هذه تعترب اإلعالنية. الرسائل عىل نفسه األمر ينطبق
الفضاء يف التقييد عوامل تضيِّق األموال. لكسب الرسائل هذه بإرسال الناس يقوم
الحمالت أن إعالنية رسائل إرسال تكاليف تعني هذه. األموال جمع رغبة من الواقعي
هذه مثل إرسال يجري التي الحمالت هي ورائها من كبري عائد تحقيق تتوقع التي
واألعراف القوانني تضيف الحالة، هذه يف حتى ذكرت، مثلما عربها. فقط الرسائل

التكلفة. هو القيود هذه أهم يظل لكن القيود، من أخرى طبقة االجتماعية
الرسائل إرسال تكلفة أن اإللكرتوني الفضاء يف االتصال فعالية تعني املقابل، يف
من يصبح التي الرسائل هذه كمية من هائلة بصورة يزيد ما وهو بكثري، أقل اإلعالنية
ربًحا تحقق كنت لو وحتى الكميات، بهذه إرسالها هذه، التكلفة معادلة وفق الطبيعي،
فال الصفر، من تقرتب اإلعالنية الرسائل إرسال تكلفة كانت إذا ،٪٠٫٠١ عن يزيد ال

أمواًال. تكسب أن بمقدورك يزال
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مختلفة حاكمة عامة أطٍر وضع يعني اإلباحية، املواد مع الحال هو مثلما وهكذا،
اإلباحية املواد تنظيم يجري للسلوك. جذريٍّا مختلفة تنظيمية وسائل تطبيق جذريٍّا
فيعني اإللكرتوني، الفضاء يف أما الواقعي. الفضاء يف جيدة بصورة اإلعالنية والرسائل

اإلطالق. عىل الة فعَّ تنظيمية وسائل إىل يخضع ال كليهما أن املعمار يف االختالف هذا
«لتنظيم» طريقة هناك هل القسم: هذا به استهللنا الذي السؤال إىل نصل وهكذا
يف له يخضعان الذي التنظيمي املستوى إىل وصوًال اإلباحية واملواد اإلعالنية الرسائل

الواقعي؟ الفضاء

الشبكة عىل اإلباحية املواد تنظيم (3-2)

والنرش التأليف حقوق تنحية (مع الشبكة عىل املمكنة التعبري تنظيم صور جميع بني من
لم اإلباحية. املواد لتنظيم للغاية متحمًسا املتحدة الواليات كونجرس كان لربهة)، جانبًا
لم مهمني. ترشيعني الكونجرس مرر نجاح. إىل ذلك من الرغم عىل الحماسة هذه ترتجم
يف ا شاقٍّ طريًقا الثاني الترشيع يواصل فيما طويًال، الصمود من األول الترشيع يتمكن

القضاء. عرب للنفاذ رصاعه
النفاذ يف الشبكة فيه بدأت الذي الوقت ففي فزع؛ حالة نتاج األول الترشيع كان
عليها. اإلباحية املواد هو ذلك كان أوًال. للشبكة محمود غري جانب ظهر العام، الوعي إىل
كان 36.١٩٩٥ من مبكر وقت يف املتحدة الواليات يف اإلباحية املواد من القلق انترش
عدد زيادة ثم ومن الشبكة، عىل العاديني املستخدمني عدد زيادة هو القلق هذا مصدر
املواد كثريون عليه أطلق ما توافر يف استثنائية وزيادة بل األطفال، من املستخدمني
دورية يف نُرشت تماًما) (وخاطئة للغاية خالفية دراسة أشارت الشبكة. عىل اإلباحية
قصة «تايم» مجلة نرشت اإلباحية.37 باملواد تكتظ الشبكة أن ريفيو»، لو تاون «جورج
هائلة طلبات الشيوخ مجلس أعضاء تلقى الشبكة.38 عىل اإلباحية املواد توافر عن

اإلباحية». «املواد لتنظيم يشء أي بفعل أصحابها فيها يطالبهم
هذا كان االتصاالت. آداب قانون خالل من املطالب لهذه الكونجرس استجاب
الدستور؛ من األول التعديل قلب يف طعنة بمنزلة الشديد بالغباء تميَّز الذي القانون
توفري أو ، الُقرصَّ األطفال إىل الشبكة عرب مهذبة» «غري مواد نقل القانون جعل حيث
هذا منح املقابل، يف جريمة. عليها االطالع الُقرصَّ األطفال يستطيع أماكن يف املواد هذه
هؤالء التزم إذا حيث دفاًعا؛ مهذبة غري بصورة يتحدثون َمن الشبكة مستخدمي القانون
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مهذبة، غري بصورة األطفال مع التحدث عدم يف الة فعَّ معقولة خطوات واتخذوا بالحذر
بعض.39 مع بعضهم مهذبة» غري «بصورة يتحدثوا أن هؤالء يستطيع

كفيًال منها أي كان االتصاالت، آداب قانون مع األقل عىل مشكالت ثالث هناك كان
القانون؛ ينظمه كان الذي التعبري نطاق يف األوىل املشكلة تمثلت تماًما.40 عليه بالقضاء
الالزمة السلطة الكونجرس يملك التي التعبري أنماط ضمن يندرج التهذيب عدم يكن فلم
الكونجرس يملك ذكرت، مثلما الربامج).41 بث سياق خارج ليس األقل (عىل لتنظيمها
نيويورك، ضد جنسربج قضية مثل ،« للُقرصَّ الرضر «يسبب الذي التعبري تنظيم سلطة
عليه يطلق الذي التعبري نمط عن تماًما تختلف التعبري من األنماط هذه مثل أن عىل
تطبيقه نطاق اتساع هو القانون ضد املوجهة األوىل الرضبة كانت هنا، من مهذب». «غري

كثريًا.
فما واضًحا؛ بها املسموح الدفاعات شكل كان الغموض. يف الثانية املشكلة تمثلت
املعماريات لكن املهذب، غري بالتعبري يُسمح األطفال، إقصاء ملعمار وجود هناك دام
بالبدائية تتسم كانت املهذبة غري اإلباحية املواد عن األطفال إلقصاء الوقت ذلك يف املتوافرة
اشرتاطات لتلبية واضًحا يكن لم أخرى. حاالت يف كبري حد إىل مكلفة وكانت النسبية،
معقولة بفعالية أم الشديدة بالفعالية املعماريات تتسم أن يجب كان إذا ما القانون
وجود ال األوىل: الحالة يف الوقت. ذلك يف املتوافرة التكنولوجيا حالة إىل بالنظر وحسب،
يف املشاركة أو إباحية، مواد عىل االطالع عن لألطفال الكامل املنع يتكلف حيث للدفاعات؛
معقول ال فعَّ منع تحقيق تكلفة تكن لم الثانية: ويف طائلة. أمواًال مهذبة؛ غري محادثات

للغاية. مرتفعة كامل غري
أمام موقفها عن دفاعها يف ذاتها. الحكومة فعل رد يف الثالثة املشكلة تمثلت
الذي التعبري نطاق لتضييق بالكثري الحكومة تقم لم ،١٩٩٧ يف العليا الدستورية املحكمة
أي يف بحرية للتفاعل اإلنرتنت عىل املتفاعلني دفاعات نطاق توسيع أو تنظيمه، يجري
الكونجرس حدده الذي للغاية العريض الهائم بالتعريف الحكومة اْلتزمت شاءوا. صورة
بها تمنع أن يمكن التي للطريقة ضعيًفا فهًما الحكومة أظهرت كما املهذب، غري للسلوك
القرار، تدرس العليا الدستورية املحكمة كانت وبينما املهذب. غري السلوك التكنولوجيا
اشرتاطات يحقق بما املهذب السلوك تعريف يحدد نظام لوضع طريقة ثمة أن يبُد لم

اإلنرتنت. عىل املتفاعلني حرية تقييد إىل ذلك يؤدي أن دون القانون
ثاٍن قانون تمرير طريق عن أخرى مرة املشكالت هذه إىل الكونجرس استجاب
اإلنرتنت عىل األطفال حماية قانون وهو: أال اإلباحية؛ املواد من األطفال حماية يستهدف
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وكان الدستورية، االشرتاطات مع أفضل بصورة متوافًقا القانون كان 42.١٩٩٨ لعام
التجارية للمواقع يسمح وكان ،« للُقرصَّ الرضر «يسبب الذي التعبري تنظيم إىل يهدف
عىل املستخدم. عمر من تتحقق املواقع هذه دامت ما التعبري من النمط هذا مثل بتوفري

القانون.43 إنفاذ بمنع قراًرا العليا الدستورية املحكمة أصدرت ذلك، من الرغم
حماية يف الحق لآلباء أن يف شك ال ومهمة. رشعية مسألة إىل القانونان يستجيب
اآلباء مساعدة الكونجرس محاولة تماًما املفهوم ومن التعبري، من النمط هذا من أبنائهم

لألبناء. الحماية هذه ضمان عىل
وجود لعدم البعض أشار كما ال دستوريَّنِي؛ غري القانوننَِي كال كان ذلك، رغم
حددها التي الطريقة ألن لكن اآلباء، مساعدة خاللها من الكونجرس يستطيع طريقة
حرية عىل (أي املرشوع التعبري عىل رضورية غري قيوًدا تضع اآلباء ملساعدة الكونجرس

البالغني). تعبري
مهم أثر له وسيكون تمريره، الكونجرس يستطيع دستوري قانون ثمة رأيي، يف

اإلباحية. املواد من األطفال حماية عىل
االتصاالت آداب قانون عن قليًال نبتعد أن علينا كهذا، ترشيع يبدو كيف نرى حتى
التعبري تنظيم لقانون املرشوعة األهداف لتحديد اإلنرتنت؛ عىل األطفال حماية وقانون

هذا.
يمتلك التعبري أنماط من نمط وجود نيويورك44 ضد جنسربج قضية رسخت
هذا بتنظيم الواليات تقوم الحق. بهذا األطفال يتمتع ال فيما ممارسته يف الحق البالغون
املستخدم عن وحجبه املناسب، املستخدم إىل صوره وصول لضمان التعبري من النمط

املناسب. غري
سؤالني: عن اإلجابة يجب الترشيع هذا ينجح حتى املفهوم، ناحية من

الرضر «يسبب محتًوى أي للتنظيم»؛ «قابًال محتًوى يقدم املحتوى مقدم هل (١)
»؟ للُقرصَّ

قارص؟ هو هل أي املحتوى؛ هذا عىل باالطالع له مسموح املتلقي هل (٢)

كالتايل: الترشيع هذا منطق يصبح األسئلة، هذه عن اإلجابة مع

كان إذا
للتنظيم) قابًال == (املحتوى
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و
قاًرصا) شخًصا == (املتلقي

إذن
املحتوى. حجب يجب

اإلجابة عىل األقدر هو املحتوى مقدم أن الجيل من ومتلقيه، املحتوى مقدم بني فيما
حتى بالُقرصَّ ضارٍّا املحتوى كان إذا ما معرفة املتلقي يستطيع ال األول. السؤال عىل
فات. قد األوان فسيكون قاًرصا، شخًصا املتلقي هذا كان وإذا امُلقدَّم. املحتوى يصادف
السؤال عىل اإلجابة عىل األقدر هو املتلقي أن يتضح ومتلقيه، املحتوى مقدم بني فيما
املحتوى مقدم عىل بمكاٍن البالغة الصعوبة من الخصوص، وجه عىل اإلنرتنت عىل الثاني.
تكلفة. الصور بأقل عمره تحديد وحده املتلقي يستطيع حيث املتلقي؛ عمر من التحقق
اإلجابة عبء اإلنرتنت عىل األطفال حماية وقانون االتصاالت آداب قانون وضع
عىل الثاني السؤال عىل اإلجابة عْبءَ وضعا فيما املحتوى، مقدم عىل األول السؤال عن
قابًال التعبري هذا كان إذا ما تحديد املحتوى مقدم عىل كان مًعا. ومتلقيه املحتوى مقدم
إذا املتلقي. عمر من للتحقق مًعا التعاون ومتلقيه املحتوى مقدم عىل وكان للتنظيم،
املحتوى مقدم يعترب قاًرصا، املتلقي وكان املتلقي، عمر من املحتوى مقدم يتحقق لم

لجريمة. مرتكبًا
بيع مثًال أردت إذا تماًما. نفسها بالطريقة املسئولية الواقعي الفضاء قانون يحدد
الرضر «يسبب تبيعه ما محتوى كان إذا ما تحديد فعليك نيويورك، يف إباحي منتج
يف قاًرصا. شخًصا املحتوى تبيعه الذي الشخص كان إذا ما تحديد عن فضًال للقرص»،
يف األقل عىل اإللكرتوني، الفضاء عن جوهرية بصورة الواقعي الفضاء يختلف املقابل،
اإلجابة تعترب الواقعي، الفضاء يف الثاني. السؤال عىل اإلجابة تتطلبها التي العالية التكلفة
تكون ال عندما طفًال). كونه حقيقة إخفاء الطفل عىل يصعب أخرى، (مرة تقريبًا تلقائية
سبيل عىل القيادة، (رخصة الهوية لتحديد التكلفة منخفض نظام يوجد تلقائية، اإلجابة
عبئًا الهوية لتحديد إجباري نظام أي يشكِّل املقابل، يف اإللكرتوني، الفضاء يف املثال).
مقدم عىل اإلنرتنت، عىل األطفال حماية قانون ظل يف وحتى ومتلقيه. املحتوى مقدم عىل
أن املتلقي وعىل االئتمان، بطاقات باستخدام دفع نظام إقامة عبء يتحمل أن املحتوى
يحمي مواد عىل االطالع يستطيع حتى ائتمانه بطاقة ويمنحه اإلباحية املواد بائع يف يثق

تداولها. الدستور
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يبدو اإلنرتنت عىل األطفال حماية وقانون االتصاالت آداب قانون يف آخر جانب هناك
تَِبعات مسئولية الن يُحمِّ القانوننَِي كال أن وهو: أال ذلك؛ غري الواقع يف لكنه رضوريٍّا،
لالستماع دستوريٍّا ا حقٍّ يمتلكون الذي أولئك ذلك يف بما الجميع، عىل الترشيعني هذين
إثباتات الجميع يظهر أن القانونان هذان يتطلب أخرى، بعبارة اإلباحية. املواد هذه إىل

األطفاُل. إال إباحية مواد تداول حق ممارسة من دستوريٍّا يُمنع ال أنه رغم هوية،
مختلف؛ تنظيمي بإطار إليهما املشار القانونان بها يلقي التي األعباء بني إذن قارن
ال) أو بالُقرصَّ ضارٍّا املحتوى كان إذا (ما األول السؤال عىل اإلجابة عبء يضع نظام
شخًصا املتلقي كان إذا (ما الثاني السؤال عىل اإلجابة عبء ويضع املحتوى، مقدم عىل

املتلقي. عىل ال) أو قاًرصا
بالنسبة عادلة وغري الة فعَّ غري بل بسيطة، التنظيمي اإلطار هذا صور إحدى تعترب
املواد عىل االطالع اإلنرتنت مواقُع تحجب بأن االشرتاط يف وتتمثل املحتوى، مقدم إىل
ضارٍّا الصفحة هذه محتوى «يعترب اآلتي: عىل تَنص صفحة خالل من وتداولها اإلباحية
الطفل التنظيمي التصور هذا ل يُحمِّ قاًرصا.» شخًصا كنت إذا هنا اضغط . بالُقرصَّ
اإلطالق عىل أثر أي يحقق ال التصور هذا أن الواضح من لكن العمر، تحديد مسئولية
هذا يعترب وضوًحا، أقل بصورة وتداولها. اإلباحية املواد عىل االطالع من األطفال منع يف
محتًوى املحتوى مقدمو يتداول قد حيث املحتوى؛ مقدمي إىل بالنسبة عادل غري التصور
شخًصا املحتويات هذه يقدِّم من كل يعترب ال الذي الوقت يف ،« للُقرصَّ الرضر «يسبب
سلبية بصورة للمستخدمني مميِّزا املحتوى حجب من النمط هذا يعترب إباحية. مواد يبيع
القدر، هذا بنفس املستخدمني عىل باملسئولية يلقي ال نظام توافر حال ويف للبعض،

دستوري. غري لها الداعم القانوني الترشيع السلبية الصورة هذه تجعل
التنظيمي؟ التصور لهذا للتطبيق القابل البديل إذن هو ما

السهولة من سيصبح املثال، ذكر بمجرد محدد. مثال خالل من النظام هذا سأوضح
هنا. أطرحه الذي األعم املوضوع إدراك بمكان

آخر، حديث تشغيل نظام أي مثل النظام، هذا يسمح ماكنتوش. أبل الجميع يعرف
البني حساب بإنشاء قمت وقد محدد. جهاز عىل خاصة «حسابات» بإنشاء للمستخدمني
قمت عندما ا). مستعدٍّ أكون أن أريد لكنني سنوات، ثالث ابني عمر يتجاوز (ال ويليام
أتحكم أن يعني ما وهو اآلباء»؛ تحكم «أدوات إعدادات بضبط قمت الحساب، هذا بإنشاء
اتصال يتميَّز باإلنرتنت اتصال نمط وأي تحديًدا، سيستخدمها الذي الربامج أي تحديد يف
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حيث اإلعدادات؛ هذه تغيري عمليٍّا املستحيل من اآلباء» تحكم «أدوات تجعل به. ابني
اإلعدادات، نظام يف املتحكِّم وضعها التي املرور كلمة معرفة إىل ذلك يريد من يحتاج
خالل من إليه األطفال يلج الذي العالم فسيكون املرور، كلمة عن الكشف يجِر لم وإذا

اآلباء. اختارها التي الوصول إعدادات حددته الذي العالم ذلك هو الكمبيوتر جهاز
يمتلك تصفح برنامج هو بينها االختيار أستطيع التي الربامج هذه أحد أن افرتض
املتصفح هذا برمجة ستجري أطفال. تصفح نمط خاصية عليها نطلق أن يمكن خاصية
العالمة هذه لنُسمِّ الشبكة. عىل صفحة أي عىل مميزة لعالمة مراقبة عملية تجري بحيث
بلغة أو املميِّزة، العالمة هذه تميِّز اختصاًرا. <H2M> أو « بالُقرصَّ «ضار عالمة باسم
لن ثم ومن ، الُقرصَّ عىل رضره يف املحتوى ُمقدِّم يعتقد محتًوى أي «تاج»، الشبكة
ستُظهر املثال، سبيل عىل هذه. <H2M> عالمة تميِّزه محتًوى أي التصفح برنامج يُظِهر
األطفال تصفح نمط خاصية يمتلك تصفح برنامج فيه جهاز شاشة عىل الشبكة صفحة

.<H2M> املميزة بالعالمة تمييزه تم الذي الجزء باستثناء املعتاد، محتواها نفس
وإذا ،<H2M> عالمات طريق عن العاملية الشبكة عالم تمييز جرى إذا وهكذا،
برامجهم، يف املحتوى ح ترشِّ التي الخاصية هذه ببناء التصفح برامج مصممو قام
االطالع أبناؤهم يستطيع ال بحيث أجهزتهم؛ يف الخواص ضبط إعادة اآلباء فسيستطيع
من اآلباء تمكني يف املتمثل الهدف يتحقق وبذا <H2M>؛ العالمة تميِّزه محتًوى أي عىل
املحتوى مقدمي عىل ممكن عبء بأقل أبناؤهم عليها يطلع التي املحتويات عىل السيطرة

املحتوى. ذلك عرض يف الدستورية بحقوقهم املتمتعني
التي <H2M> بعالمات يُميَّز الشبكة عالم (معظم) نجعل أن إذن نستطيع كيف

بالقرص؟ الضار املحتوى تحدد
عىل األطفال حماية وقانون االتصاالت آداب قانون بعكس الحكومة. دور هو هذا
ما وهو النظام، هذا نجاح حدود يف — النظام هذا إلنجاح الالزم الترشيع يتمثل اإلنرتنت،
يقدمونه. الذي للمحتوى اإلنرتنت عىل املحتوى مقدمي تمييز يف — أكثر الحًقا سنناقشه
هو ما كل العمر. من التحقق يُشرتط ولن املحتوى، حجب املقدمني عىل يُشرتط لن
للُقرصَّ ضارٍّا يعترب الذي املحتوى تمييز هو اإلنرتنت عىل املحتوى مقدمي من مطلوب

املناسبة. التمييز عالمات طريق عن
تَِسُم الجميع يراها عامة عالمات بمنزلة املقابل يف املميِّزة العالمات هذه تصري لن
االقرتاحات السياق هذا يف العالمات اقرتاح يشبه ال اإلباحية. للمواد موقع بأنه املوقع
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خاصة اإلنرتنت عىل xxx أو sex مثل محددة مجاالت بتمييز املتواضع) رأيي يف (البلهاء،
عىل خاصة إباحية منطقة إىل املستخدمني توجيه يجري أن يصح ال اإلباحية. باملواد
من بدًال مواقعهم. عىل فقط بالكبار خاصة مواد عىل االطالع يستطيعوا حتى اإلنرتنت
املستخدم عن خافية <H2M> العالمة تبقى أن يف املميزة العالمات اقرتاح يتمثل ذلك،
بنفسه. املحتوى هذا حجب يف يرغب أو قاصًدا، عنها يبحث املستخدم كان إذا إال العادي،
الدافع التصفح برامج مصممي لدى ر ستُوفِّ القانون، هذا الحكومة تنفيذ بمجرد
إىل وبالنظر للتصفح. برامجهم يف للغاية) (البسيطة التكنولوجيا هذه لتضمني الالزم
الذي الربنامج وهو — املصدر مفتوح موزيال اإلنرتنت شبكة تصفح برنامج تكنولوجيا
املتصفح هذا بناء عملية تكلفة تعترب — إليه يراه تطبيق أي بإضافة مستخدم ألي يسمح
مصممي بناء وبمجرد القانون، هذا الحكومة تنفيذ وبمجرد للغاية. منخفضة املعدل
املميزة، العالمة هذه عىل التعرف تستطيع التي التصفح برامج ألحد التصفح برامج
من تُمكِّنهم مختلفة منصات الستخدام اآلباء لدى قوي دافع ذلك عىل بناءً سيتواَفر

اإلنرتنت. عىل أطفالهم يزورها التي األماكن يف التحكُّم
غري عىل العقوبات فرض خالل (من دافًعا «القانون» ر يُوفِّ الحل، هذا وفق هنا، من
(من «املعمار» تُغري كي »؛ للُقرصَّ الرضر «تسبب مواد عىل تحتوي التي للمواقع امللتزمني)
برامج ملصممي «سوًقا» بدوره يخلق ما وهو املميزة)، <H2M> العالمات إضافة خالل
اآلباء يستطيع بحيث جديدة، محتًوى ترشيح أدوات إلضافة جديدة، أسواًقا بل التصفح،
هذا يلقي ال حيث املحتوى؛ مقدم عاتق عىل هنا الوحيدة املسئولية تقع أطفالهم. حماية
املتلقي، هذا إىل بالنسبة اإلطالق. عىل القانوني اإلباحية املواد متلقي عىل أعباء بأي الحل
التصفح برنامج بحث عدم ضوء يف ألنه الشبكة؛ عىل الحياة معايشة يف اختالف يوجد ال
الشبكة. مستخدم إىل بالنسبة مرئية غري العالمة هذه تعترب املميزة، <H2M> العالمة عن
من دستوري؟» غري املحتوى مقدم عاتق عىل امللقى العبء هذا يعترب أال «لكن
مقدم إجبار الدستوري من — الواقعي الفضاء يف — وأنه خاصة بذلك، القول الصعوبة
ثمة أن يف شك ال األطفال. عن « للُقرصَّ الرضر «يُسبِّب الذي املحتوى إبعاد عىل املحتوى
هناك كان إذا فيما الدستوري السؤال يتمثل لكن املحتوى، مقدم عاتق عىل ملًقى عبئًا
املنفعة هذه تحقق بحيث املحتوى مقدم عاتق عىل العبء هذا بمثل تلقي ال أخرى وسيلة

املهمة.
روسيا. يف يقع ما تنظيم األمريكيون يستطيع ال األجنبية؟» املواقع عن ماذا «لكن
هناك التايل، الفصل يف سنرى ومثلما تماًما. صحيح غري ذلك يعترب تظن، ما عكس عىل
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عىل السيطرة بغرض بالفعل به تقوم وما به القيام املتحدة الواليات تستطيع مما الكثري
األخرى. الدول به تقوم ما

ستُطيع األخرى الدول كانت إذا فيما القلق يساورك ربما ذلك، من الرغم عىل
قوات املتحدة الواليات حكومة ترسل أن املحتمل غري من إنه حيث األمريكي؛ القانون
بالتأكيد األمريكي. القانون يُمليه بما تلتزم ال التي املواقع من للتخلص البحرية مشاة
هناك بالفعل، أوضحت كما املسألة، بهذه اآلباء يهتم ما بقدر املقابل، يف صحيح. هذا
يمكن ومبدئيٍّا، الجغرايف. املوقع عىل بناءً املحتوى ترشيح عملية من يمكِّن قائم سوق
الذي نفسه التصفح برنامج ضمن اإلنرتنت بروتوكوالت عناوين مسح خدمة استخدام
األمريكية املواقع زيارة يمكن بحيث املميزة، <H2M> العالمة باستخدام املحتوى ح يرشِّ

فقط.
بعض سيستطيع بالتأكيد، العقبة؟» هذه عىل التغلب لألطفال يمكن أال «لكن
القذائف تتبع برامج مقابل (يف ترشيع أي نجاح نسبة تمثل ال املقابل، يف ذلك. األطفال
كان إذا فيما الترشيعية املجالس تطرحه الذي السؤال يتمثل باملائة. مائة الصاروخية)
من كبرية بدرجة اإلباحي املحتوى حجب يعترب حاًال.45 أفضل الوضع سيجعل القانون
ذا القانوُن يصبح حتى كافيًا يعد ما وهو كبريًا، تطوًرا املميزة <H2M> العالمة خالل

حقيقية. جدوى
واملكتبات اآلباء يستخدمها التي املحتوى ترشيح أدوات عىل نعتمد ال ملاذا «لكن
ال ثم ومن جديدة، قوانني أي الطوعية املحتوى ترشيح أدوات تتطلب ال أجهزتهم؟ يف

أهدافها.» لتحقيق الدولة ترعاها رقابة أي تتطلب
أخطاء جميع الرؤية هذه تجلب حيث جانبًا؛ أزيحها أن أريد التي الرؤية هي هذه
يف التنظيم سؤال عىل اإلجابة إىل اإللكرتوني الفضاء قانون قبل ما مرحلة يف الفهم

اإللكرتوني. الفضاء
الفرصة اآلباء منح يف الترشيع هذا به يقوم ما يتمثل «رقابة». لفظة خذ أوًال:
رضورية مصلحة بذلك القيام من اآلباء تمكني عملية تعترب مهمة. اختيار عملية ملمارسة
ألن نظًرا اإلباحي؛ املحتوى عىل االطالع يستطيعون ال الذين األطفال يُطِلق ربما للدولة.
استخداًما هذا يُعد ال لكن «رقابة»، اسم ذلك عىل هذه االختيار عملية مارسوا آباءهم
عىل االطالع أشكال من الشكل هذا لحجب مرشوع سبب هناك كان إذا للمصطلح. مفيًدا
عىل أخرى أسماء إلطالق آخر سبب يوجد ال التعبري. تنظيم فهو املحتويات؛ أنواع أحد

ذلك.
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هدف كان إذا الطوعية». املحتوى «مرشحات تفضيل مسألة أيًضا خذ ثانيًا:
من تمييزه جرى الذي التعبري حجب (أي نفسه الهدف تحقيق هو الطوعية املرشحات
وقالبًا، قلبًا املرشحات هذه فسأساند التعبري) من النمط هذا وفقط ،H2M العالمة خالل
للحريات األمريكي لالتحاد القوي الوصف وحسب األمر. واقع يف كذلك ليست لكنها
االتصاالت؛ آداب قانون إلغاء إىل أدت التي القضية يف الفوز من وجيزة فرتة (بعد املدنية
من التقييد عىل قدرة أقل وسائل تعترب املحتوى مرشحات أن بينها من أسباب عىل بناءً

فإن: الحكومي)؛ التنظيم

يحرتق يزال ال كان املهذب غري للسلوك االتصاالت قانون من تبقى ما رماد
اإلنرتنت مستخدمي لتشجيع قمة لقاء إىل األبيض البيت دعا عندما بطء، يف
ونرش تطوير عىل الربمجيات صناعة قادة ولَحضِّ ذاتيٍّا، تعبريهم تقييم عىل
حيث الحال؛ بطبيعة طوعيٍّا اللقاء كان املالئم». غري «التعبري حجب أدوات
االتحاد أصاب املقابل، يف أحد. عىل الضغط ممارسته عدم األبيض البيت ادعى
القمة، لقاء مسار خالل من … الهلُع وآخرين املدنية للحريات األمريكي
أو حجب السهل من تجعل تكنولوجية إصالحات إلجراء الظاهر والحماس
اإلعالن أو الحارضين من اقرتاح أي يكن لم … الرأي عن خاليف تعبري أي منع
التداعيات بحث يف الفشل بل بالذعر، شعورنا يف تسبب ما هو محدد يشء عن
اإلنرتنت.46 عىل املحتوى وحجب التعبري صور تقييم لتصورات املدى بعيدة

مرشحات تؤدِّ لم حيث بديهيٍّا؛ املدنية للحريات األمريكي االتحاد قلق مثار يعترب
أكثر بصورة ترشيح عمليات إجراء إمكانية توفري إىل السوق، وفرها التي املحتوى،
التعبري صور حجب خالل من — ذلك يف املرشوعة الدولة مصلحة تتطلبه مما عمومية
تصفية عملية تؤدي املرشحات هذه إن بل فحسب، — <H2M> عالمة تميزها التي
عن كثرية مريعة قصص هناك كانت اإلطالق. عىل بالشفافية تتَّسم ال بطريقة املحتوى
باملحتوى تتعلق ال ألسباب حجبها) ثم (ومن املحتوى مرشحات يف إدراجها جرى مواقع
املحتوى).47 ملرشحات بالنقد املواقع بعض تناول ذلك يف (بما اإلطالق عىل اإلباحي
تعترب ذلك. عىل للتغلب كثرية سبل توجد ال املرشحات، خالل من محتًوى يُحجب عندما
مقاضاة املثال، سبيل عىل تستطيع، فال للمحتوى؛ توصية قوائم مجرد املحتوى مرشحات

املنافسني. إىل العمالء بتوجيه يقوم ألنه زاجت موقع
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املزيد بحجب لآلباء السماح عدم أو املحتوى مرشحات منع يف هنا طرحي يتمثل ال
الفردية اإلجراءات عىل اعتمدنا إذا أننا يف طرحي يتمثل إنما اإلباحي، املحتوى نمط من
الحجب إجراءات باتخاذ الحكومة قامت لو مما أكثر تعبري صور حجب فسيتم وحدها،

وفعالية. حكمة أكثر بصورة
البداية من ذكرت مثلما هنا. أُقدِّمه الذي النهائي للطرح العام اإلطار هذا يضع
حرية تقييد يف فقط الحكومة دور عىل ال التعبري حرية عىل تركيزنا يكون أن يجب
ويقمع الحكومة يتضمن حلٌّ — التعبري مشكالت إلحدى «حلني» بني هنا، من التعبري.
عىل التعبري حرية ويقمع الحكومة يتضمن ال وحلٌّ محدود، نطاق عىل التعبري حرية
تقودنا أن يجب األول، الحل لتفضيل الدستورية القيم بنا تنحاز أن يجب — واسع نطاق
تنظيم نظام تفضيل إىل مبارشة) األول التعديل يكن لم لو (حتى األول التعديل قيم
حيادها أو الحكومة دور فيه يؤدي نظام للمحاسبة، والقابلية بالشفافية يتَّسم للتعبري
يعني ال أخرى، بعبارة قمعها. يف مرشوعة مصلحة الحكومة تمتلك للتعبري صور قمع إىل
للحقوق. الحماية ويوفر مناسبًا ليس الحل هذا أن الحل يف «بالرضورة» الحكومة تدخل
مكلفة اآلن حتى السوق عنها ض تمخَّ التي الخاصة املحتوى مرشحات تعترب
صالحية نطاق خارج يقع محتًوى املرشحات هذه تحجب حيث يشء؛ لكل وشاملة
أقل آخر بديل لغياب هذه املحتوى مرشحات دعم ويجري التعبري. تنظيم يف الدولة

التعبري. لحرية تقييًدا
<H2M> العالمة تمكنها التي املرشحات (وهي الالزمة العامة املرشحات تُستهدف
حول نزاع وجود حال ويف املرشوعة. الدولة صالحيات إطار يف لصيقة بصورة املميزة)
رضورة املثال، سبيل عىل املدني، بالحق املدعني أحد رأى إذا — املميزة العالمة هذه
العالمة خالل من الثدي برسطان تتعلق معلومات عىل يحتوي الذي املواقع أحد تمييز
أما ذلك. ضد قانونية إجراءات التخاذ املوقع عىل للقائمني الفرصة تتوافر — <H2M>
واقع يف يوجد فال خاصة، برمجيات خالل من تتم هذه املحتوى ترشيح عملية كانت إذا
التعبري حرية نشطاء يملك ال القرار. هذا مثل ضد القانونية اإلجراءات التخاذ سبيل األمر
عليها يطلع ال مقاالت لكنها نظرهم، وجهة تدعم قوية مقاالت كتابة إال الحالة هذه يف

املدنية. للحريات األمريكي لالتحاد الشهري االلتماس مثل كثريون؛
الذي التهديد هذا تدرك حتى طويًال الرئيسة املدنية الحقوق منظمات استغرقت
اإلجراءات عىل مبارشة بصورة املدنية الحقوق تقليد يركِّز التعبري. حرية قيم يواجه
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الترصفات سوء جراء ة جمَّ مخاطر وجود بعدم يقول من آخر سأكون وحدها. الحكومية
ترصف سوء جراء التعبري حرية تتهدد مخاطر أيًضا املقابل يف هناك لكن الحكومية،
ترصف سوء يمثله الذي التهديد لتدبر القاطع الرفض يخدم وال الخاصة. الرشكات
يسوقها التي القيَم الخاصِة؛ الرشكاِت ترصف سوء يمثله الذي التهديد مقابل يف الحكومة

األول. التعديل
تعترب أال إس؟ يس آي بي مثل العامة املحتوى ترشيح تكنولوجيات عن إذن «ماذا
جرى التي الرسية» القائمة «مشكلة يتجنب حل بمنزلة إس يس آي بي تكنولوجيا

تحديدها؟»
محتوى اختيار ملنصة العاملية الشبكة «مجموعة إىل اختصاًرا إس يس آي بي تشري
أحد الواقع يف (هي آييسإس بي بتكنولوجيا شبيهة تكنولوجيا ذلك قبل رأينا اإلنرتنت».
منصة تكنولوجيا وهي أال الخصوصية؛ عن الفصل يف إس) يس آي بي تكنولوجيا أبناء
تفضيالت منصة تكنولوجيا تعترب آييسإس، بي تكنولوجيا مثل الخصوصية. تفضيالت
كان الخصوصية، سياق يف الشبكة. عىل املحتوى وترشيح لتقييم بروتوكوًال الخصوصية
يجري وكان الخصوصية، بممارسات تتعلق التفضيالت من مجموعة من يتألف املحتوى

املمارسات. هذه بدائل بني االختيار عىل األفراد يساعد بحيث العام النظام تصميم
آي بي تكنولوجيا م تقسِّ اإلنرتنت. عىل التعبري صور عىل نفسها الفكرة تنطبق
(تقييم املحتوى نوع تمييز قسم وهما: أال قسمني؛ إىل املحتوى ترشيح مشكلة إس يس
كانت التقييم). هذا عىل بناء املحتوى حجب خالل (من ترشيحه قسم ثم املحتوى)،
تستطيع برامج البتكار سيتنافسون الربمجيات مبتكري أن أساس عىل قائمة الفكرة
ومؤسسات املحتوى تقديم رشكات وتتنافس التقييم، عمليات وفق ترشيح عمليات تنفيذ
ونظم الرتشيح برامج باختيار ذلك بعد املستخدمون يقوم املحتوى. تقييم يف التقييم
اليمني محتوى تقييم نتائج عىل الحصول مثًال، املستخدمون، أراد فإذا املناسبة؛ التقييم
عىل الحصول املستخدمون أراد وإذا به، الخاص التقييم نظام فسيستخدمون املسيحي،
طريق وعن هذا. التقييم نظام استخدام يستطيعون امللحد، اليسار محتوى تقييم نتائج
الرتشيح برنامج يقوم أن يف نرغب الذي املحتوى نختار إذن املحتوى يقيِّم من اختيار

برتشيحه.
بكتابة الربمجيات ابتكار رشكات تقوم أوًال: االفرتاضات؛ بعض النظام هذا يتطلب
الرئيسة). التصفح بعضبرامج يف حقيقة ذلك تنفيذ (جرى املحتوى لرتشيح الالزم الكود

362



التعبري حرية

بطبيعة هذا يعترب ال الشبكة. محتويات بتقييم املحتوى تقييم مؤسسات تقوم ثانيًا:
مليارات تقييم مهمة لتنفيذ بعُد التقييم مؤسسات تنهض لم حيث يسريًا؛ جهًدا الحال
ملحتويات تقييم عمليات بإجراء قامت التي املؤسسات، تمتلك ثالثًا: اإلنرتنت. صفحات
تتفوق تنافسية ميزة آخر، إىل تقييم نظام من ترجمتها بسهولة تسمح بطريقة الشبكة
أحد بيع املثال، سبيل عىل املؤسسات، هذه تستطيع األخرى. التقييم مؤسسات عىل بها
إىل وبيعه قليًال مختلف آخر تقييم نظام تطوير ثم تايوان، حكومة إىل التقييم نظم

إم». بي «آي حكومة
التقييم نظم من عدد أي تطبيق إذن يمكن الثالث، الفرضيات هذه صحة ثبتت إذا
نظم بني حيادية إس يس آي بي تكنولوجيا ستعترب مبتكريها، تصور فوفق الشبكة. عىل
خاللها من يمكن لغة النظام سيوفر املحتوى. ترشيح برامج ضمن وحيادية التقييم،
املحتوى هذا استخدام كيفية حول قرارات اتخاذ يمكن مثلما الشبكة، عىل املحتوى تقييم

آخر.48 إىل جهاز من تقييمه جرى الذي
السياسات صانعي عىل يجب فكرة مثل تبدو وهي طيبًا، شيئًا الحيادية تبدو
حرٌّ كالنا آرائك. عن تعبريك أسلوب عن يختلف آرائي عن تعبريي فأسلوب اعتناقها؛
وتبدو الحرية، هذه تحمي نظًما نؤسس أن يجب نشاء. كما واالستماع التحدُّث يف

فيه. نرغب الذي عينه النظام هذا هي إس يس آي بي تكنولوجيا
ال نعتقد. مما أكثر «حيادية» عىل إس يس آي بي تكنولوجيا تنطوي املقابل، يف
تسمح حيث — فقط األفقي املستوى عىل حيادية إس يس آي بي تكنولوجيا تعترب
حيادية هي بل — فيها يرغبون التي التقييم نظم من متنوع طيف بني باالختيار لألفراد
يف مستًوى أى عىل املحتوى ترشيح عملية تفرض حيث الرأيس؛ املستوى عىل أيًضا
بأنها األوىل للمرة التكنولوجيا هذه استخدام اعتمدوا من معظم ظن التوزيع. سلسلة
وفق املحتوى ترشيح بعملية تقوم حيث املستخدم؛ جهاز يف جالسة تقبع تكنولوجيا
إس يس آي بي تكنولوجيا تصميم يف يشء أي يوجد ال املقابل، يف املستخدم. هذا رغبات
املحتوى ترشيح من باإلنرتنت االتصال خدمات تقدِّم التي والرشكات املؤسسات يمنع
مستوى عىل أي التوزيع؛ سلسلة يف مستًوى أي يف املحتوى ترشيح عملية تقع قد أيًضا.
رشكة أو باإلنرتنت، االتصال املستخدم يستطيع خاللها من التي الرشكة أو املستخدم،
املستخدم. فيه يعيش الذي الجغرايف املحيط حتى أو باإلنرتنت، االتصال خدمات تقديم
برامج تكشف أن يتطلب التكنولوجيا هذه تصميم يف يشء أي يوجد ال أخرى، بعبارة
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مثل معمار يف املحتوى ترشيح عملية تكون أن املمكن من وجودها. عن املحتوى ترشيح
بعض يف التكنولوجيا هذه خفاء يعترب بل مرئية، غري إس يس آي بي تكنولوجيا معمار

تصميمها.49 من جزءًا صورها
قيم حماية عىل حريصون هم من لكل التحذير صافرات هذا يطلق أن يجب
اآلثار أحد يتمثل (ربما) مجمله. يف ا خاصٍّ الربوتوكول كان لو حتى األول، التعديل
املحتوى لرتشيح طريقة فقط ر يوفِّ ال إس يس آي بي نظام أن يف املقصودة غري املرتتبة
— املحتوى ترشيح لتكنولوجيا سوق خلق خالل من — إنه بل بالشفافية، تتسم ال
هذه، نيويورك. ضد جنسربج قضية يف أثري مما بكثري أكثر هو ملا مرشحات ينتج
آداب قانون ضد املدنية للحريات األمريكي لالتحاد املرشوعة الشكوى كانت بالطبع،
من املجتمع، ذوق مع ذوقه يتطابق الذي السوق، يُيرس املقابل، يف األصيل. االتصاالت
ترشيح برامج صلب يف تقع مجتمع ألي املجتمعية فاألعراف املحتوى؛ ترشيح عملية
الحال كان مثلما الضيق املرشح عن كثريًا نطاقها باتساع تمتاز مرشحات وهي املحتوى،
رغبة وفق كثريًا املحتوى ترشيح نظام يتسع أن يمكن نيويورك. ضد جنسربج قضية يف

املحتوى. ترشيح مصادر ترغب حسبما فأكثر أكثر يتخصص أو املستخدمني،
نمط خاصية إىل إضافة H2M التمييز بعالمة االستعانة يف املتمثل الحل يعترب
حدود بوضع الحل هذا يسمح حيث نطاقه؛ يف كثريًا أضيق بديًال حالٍّ األطفال تصفح
باستبعاد املحتوى مقدمي لدى دوافع أي تتوافر ال املقابل، يف التعبري. لصور خاصة
عىل للحصول املحتوى مقدمي لدى الدوافع تتوافر ذلك من العكس عىل إذ املتلقني؛
الدستورية، االشرتاطات سوى املتلقني لرتشيح اشرتاطات أي توجد ال أقل. ال أكثر متلقني
هذه وضع يمكن االشرتاطات، هذه تضع الدولة أن بما «جنسربج». تعبري اشرتاطات
حدود كثريًا تتجاوز الدولة أن ُوجد فإذا الدستور، ضوء يف االختبار محل االشرتاطات

حينئذ. سلطتها تغوُّل من الحد يمكن التعبري، حرية تقييد يف صالحياتها
يؤسس قد للتعميم. منهما كل يف النظام قابلية يف الحلني هذين بني إذن الفرق يتمثل
وهكذا التعبري؛ صور من نوع أي لرتشيح استخدامه يمكن معماًرا املحتوى ترشيح نظام
يؤسس وقد الدستور. يف به املسموح األدنى الحد املحتوى ترشيح يف الرغبة تتخطى قد
األساس يف يهدف يكن لم املحتوى لحجب معماًرا الهويات وفق املحتويات تقسيم نظام

الشمولية. بهذه تتسم حجب عملية تحقيق إىل
ل؟ نفضِّ النظامني أي
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ملشكالت عامة حلوًال يمثالن النظامني كال نظام. كل يتضمنها التي القيم الحظ
ضد جنسربج قضية يف التعبري حالة عىل املحتوى ترشيح نظام يقترص ال خاصة.
شبكة عىل محتًوى أي وترشيح تقييم يف النظام بهذا االستعانة يمكن حيث نيويورك؛
عىل نظريٍّا، يقترص، ال املستخدمني هويات وفق املحتوى تقسيم نظام أن كما اإلنرتنت،
االستعانة يمكن حيث نيويورك؛ ضد جنسربج قضية يف كما التعبري حالة يف فقط التقسيم
التمييز عالمة استخدام طريق عن األطفال، من املستخدمني هوية عىل بناء التقسيم بحل
النظامني كال يمتلك هنا، من األطفال. بحماية تتعلق أخرى تصورات لوضع <H2M>؛

الشبكة. عىل اإلباحية املواد حدود كثريًا تتخطى تطبيقات
طبيعة عن نسأل أن يجب ذلك، من الرغم عىل املبدأ. ناحية من األقل عىل هذا
يف الحل تطبيق معوقات هي وما املطروحة، املشكلة يتجاوز فيما الحل لتطبيق الدوافع

أخرى؟ سياقات
عىل االطالع من منعك يجري عندما النظامني. بني املهم الفرق تمييز يف هنا نبدأ
ال إنك يقال عندما السبب. معرفة يف رغبة تراودك تحملها، اعتماد شهادة بسبب محتًوى
من التأكَُّد املوقِع هذا زيارة من ُمنع الذي الشخص يستطيع معني، موقع زيارة تستطيع
كذلك، يكون ال عندما لكن األحيان، بعض يف مربًرا اإلقصاء هذا يكون قد ذلك. حقيقة
يستطيع فال حدوده؛ يُريس نظاًما داخله يف إذن التقسيم نظام يبني عليه. التغلب يمكن

ذلك.50 املستخدم هذا يعرف أن دون زيارته من مستخدم أي منع موقع أي
فال املحتوى، عىل االطالع املستخدم يستِطع لم فإذا مختلف؛ فهو الرتشيح نظام أما
يس آي بي تكنولوجيا عرب املحتوى ترشيح يجري ربما حجبه. جرى ما طبيعة يعرف
يف يشء أي يوجد ال ذلك. بحدوث املستخدم يعرف ال بحيث املنبع من ما مكان يف إس
هو مثلما حجبه يجري ما حقيقة عن الكشف يتطلب إس يس آي بي تكنولوجيا تصميم
وأقل أيرس، املنبع من املحتوى ترشيح عملية تصبح هنا، من التقسيم. نظام يف الحال

إس. يس آي بي تكنولوجيا خالل من تكلفة وأقل شفافية،
تذكر املحتوى. ترشيح عملية ملكونات تفكيك بعملية قمنا إذا أكثر األثر هذا يتضح
هذه. التمييز عملية عىل بناءً حجبه ثم املحتوى، تمييز املحتوى؛ ترشيح حلول عنرصي
تمييز جرى إذا الحجب. عملية يف مما أكرب خطورة املحتوى تمييز عملية يف نرى ربما
حجب حتى يجري أن دون ماذا عىل يحصل من متابعة املمكن من يصبح املحتوى،
املحتوى؛ حجب حالة يف مما أكرب مخاوف إثارة إىل ذلك يؤدي ربما املحتوى. عىل االطالع

األقل. عىل بذلك املستخدم إخطار املحتوى حجب عملية تتضمن إذ
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القيمة يف للتشكيك األسباب توافر حال يف فقط االحتماالت هذه تُزعجنا أن يجب
بصورة املصدر محتوى وترشيح عامة، بصورة املحتوى ترشيح عملية تتضمنها التي
مصدر من ينبع قلقي بأن أقرَّ أن يجب لكنني األسباب، هذه نملك أننا أعتقد خاصة.

الدستوري. ماضينا يف الكامن للغموض آخر
نرشح جميًعا فنحن املحتوى؛ ترشيح عملية يف إنكارها إىل سبيل ال قيمة توجد
أدواتنا نختار أن نفضل نحن عامة، وبصورة نعالج. مما أكثر املحتوى من ونستبعد
من بدًال تايمز نيويورك صحيفة قرأت إذا لنا. اآلخرون يختارها أن بدًال املحتوى لرتشيح
تتوافق محتًوى ترشيح أداة باختيار األمر واقع يف أقوم جورنال، سرتيت وول صحيفة
أن يجب ال الحاالت، هذه من حالة أي يف أنه الواضح ومن صحيفة. كل لقيم فهمي مع

ذلك. يف مشكلة هناك تكون
يف كأفراد نرغب ربما ح. املرشَّ غري املحتوى مواجهة يف أيًضا قيمة هناك املقابل، يف
نستبعد أن نفضل ربما ثم ومن املساواة، عدم أو بالفقر تتعلق التي املوضوعات تجنب
وجهة من البشاعة غاية يف مسألة هذه ستكون ذلك، مقابل يف عاملنا. من الحقائق هذه
هؤالء إن حيث بهم؛ تتعلق ال التي املشكالت باستبعاد املواطنون قام إذا املجتمع، نظر

نفسها.51 املشكالت هذه يعالجون الذين القادة يختارون أنفسهم املواطنني
تتسم الرتشيح عملية إن حيث املشكلة؛ هذه حيال كثريًا نقلق ال الواقعي، الفضاء يف
إىل أميض فلن املرشدين، األشخاص موضوع أتجاهل أن حاولت فمهما الكمال، بعدم
أتجاهل أن حاولت ومهما الشارع، يف املرشدين األشخاص ببعض املرور دون مرصيف
بكيف تذكرني بأحياء أمر أن دون املطار إىل السيارة أقود فلن املساواة، عدم موضوع
التي املوضوعات أنواع جميع تفرض املساواة. فيها تتحقق ال أمة املتحدة الواليات أن
الواقعي الفضاء يف انتباهي املوضوعات هذه تجذب عيلَّ. نفسها فيها التفكري أفضل ال

الرتشيح. عملية يف الخاصة خياراتي عن النظر بقطع
فاحًشا ثراء األثرياء يستطيع حيث الجميع؛ عىل األمر هذا ينطبق ال الحال، بطبيعة
الضيعات إحدى يف املنزل بمدير مثًال خذ رؤيته. يف يرغبون ال عما أنفسهم عزل
يسمح وال السائلني عىل املنزل مدير يجيب حيث عرش؛ التاسع القرن يف اإلنجليزية
معزولة حياة األشخاص هؤالء يعيش لسيده. إزعاًجا سيسببون أنهم يظن من بدخول

الراهن. الوقت يف األشخاص بعض مع الحال هو مثلما اآلخرين، عن تماًما
مشكالت نواجه أن يجب حيث الحياة هذه معظمنا يعيش ال ذلك، مقابل يف
التعرضملشكالت هذا يجعلنا مجتمعنا. عىل تؤثر التي املوضوعات يف نفكِّر وأن اآلخرين،
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مناقشة نستطيع إننا أفضل.52 مواطنني مبارشًة بنا تتصل ال التي وللموضوعات اآلخرين
عن شيئًا نعرف كنا إذا أفضل بصورة عليها والتصويت اآلخرين عىل تؤثر موضوعات

يواجهونها. التي املشكالت
يحدث ماذا املحتوى؟ ترشيح نظام عورات من التخلص جرى إذا إذن يحدث ماذا
األول؟ التعديل قيم مع العالم هذا يتوافق هل منزل؟ مدير استخدام الجميع استطاع لو
بأن املثال، سبيل عىل َسنستاين، كاس يدفع بالنفي. الجواب أن البعض يرى
يرفض األول.53 للتعديل «املاديسوني» املفهوم عليه يطلق ما اعتنقوا الدستور واضعي
االختيارات عىل فقط يعتمد أن يجب نراه الذي التعبري مزيج أن فكرة املفهوم هذا
نحتاج التي املوضوعات من لَطيٍف تعرضنا ضمان عىل املفهوم هذا يرص الفردية.54
يجعل معمار أي إذن املفهوم هذا يرفض بحق. مواطنني نصري أن أردنا إذا فهمها إىل
يف سيئة مسألة االختيار يعترب ال السائدة. االختيارات هي (الفردية) املستهلك اختيارات
سوال دي إيثل يطرح حال. أي عىل املطاف نهاية ليس لكنه املاديسوني، املفهوم إطار

للغاية: مشابهة نقطة بول

منها كل صغرية مجموعات إىل الجماهري تقسيم جرى لو األمر سيعني ماذا
للموضات البالد أجندة أن لو األمر سيعني ماذا الخاصة؟ مصالحها لها
يتعرض التي اإلعالم وسائل من صغرية مجموعة يضعها يعد لم واالهتمامات
يثريها التي لتلك معاكسة مشكالت املجتمع يف االتجاه هذا يثري الجميع؟ لها
من نوع عىل ديمقراطي مجتمع أي وفعالية تماسك يعتمد الجماهري. انصياع
الجميع يتعامل وحيث بآرائهم، الجميع فيها يُديل التي العامة الساحات أنواع
املقرتحة الحلول حول خالفهم حجم كان مهما مشرتكة، موضوعات أجندة مع

املطروحة.55 للمشكالت

عىل بقوة يرصون ستون، جيفري مثل قانونيون، فقهاء يوجد اآلخر، الجانب عىل
اعتنقه الذي التعبري حرية تصور يف موضع أي يف األبوي املثال هذا مثل وجود عدم
عىل الدولة سيطرة منع حول أساسية بصورة األول التعديل يدور دستورنا.56 واضعو
ضوء يف مشكلة تعد ال الشخيص االختيار عملية تمكني أن وبما الشخصية. االختيارات

املحتوى. لرتشيح كامًال نظاًما النظامني من أي يمثل ال النظام، هذا
كامن لبس عن شيكاجو جامعة يف النابغني القانون أساتذة بني الخالف هذا يكشف
إذا املشكلة سنحل أننا أظن ال الكامن، للبس أخرى حاالت مع الحال هو ومثلما آخر،
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طرح لدحض نفسها َسنستاين حجة وباستخدام املاديسوني. الطرح يف الحل التمسنا
اتفاًقا كان الدستور واضعو وضعه الذي األول التعديل بأن القول يمكن َسنستاين،
عملية حالة يُغطِّ لم األول التعديل بأن اإلقرار بمكاٍن السهولة ومن مكتمل، غري نظريٍّا
فيه يجري عالم تخيُّل األول التعديل واضعو يستطع لم للمحتوى. الكاملة الرتشيح
التعديل تطبيق نطاق عىل تأكيد بكل يتفقوا ولم إس، يس آي بي تكنولوجيا استخدام
نقوم أن يجب اآلخر، عىل النظامني أحد نفضل أن لنا كان إذا العالم. هذا مثل يف األول
تبنيها جرى القيم هذه بأن االدعاء من بدًال تبنيها نريد التي القيم دعم خالل من بذلك

الدستور. واضعي قبل من
يجب ال الكامل.57 الرتشيح نظام نختار أن يجب ال رأيي، يف إذن؟ نختار القيم أي
بذلك نقوم أن يجب ال األقل عىل أو الرقابة، تحقيق يف فعالية النظم أكثر نصمم أن
نظام نتبنى أن يجب وال املنبع، من للمحتوى مرئية غري ترشيح بعملية تسمح بطريقة
ألشكال الحد عن الزائد الرتشيح هو السائد العاملي االتجاه أن طاملا الكامل الرتشيح
عليه، السيطرة يف مصلحة الحكومة ترى التعبري أشكال من شكل ثمة كان إذا التعبري.
فقط ممكنًا السيايس التدخل يعترب املستخدمني. أمام واضحة إذن السيطرة هذه فلتكن

بالشفافية. تتَّسم التنظيم عملية كانت إذا
جذريٍّا. تغيريًا املهمة العامة القيم تغيري إىل يؤدي ال نظام لصالح أصوت هنا، من
تغيري يف جذرية أقل ذاتيٍّا هوياتهم يحددون األطفال يجعل الذي التقسيم نظام يعترب
صور جميع تمييز األمر واقع يف يشرتط الذي املحتوى ترشيح نظام من العامة القيم
األشكال (من تمكينًا أقل بل فحسب، جذرية أقل التقسيم نظام يعترب ال التعبري.
تعميم يمكن وال الشبكة، معمار يف التغيري من قدر أقل يتطلب حيث األخرى)؛ التنظيمية

شموًال. أكثر تنظيميٍّا شكًال يصري بحيث بسهولة تنظيمه نطاق
ترشيح نظام يتطلَّب ال فيما قانونًا يتطلب ذلك كان لو حتى التقسيم نظام سأختار
تغيري إجراء اتجاه يف تدفع الدولة كانت إذا فقط. الشخيص االختيار سوى شيئًا املحتوى
القانون طريق عن التغيري هذا إىل تدفع كانت إذا أعبأ فال واملعمار، القانون بني املزيج يف
املسألة تكمن نظري، وجهة من آخر. سياق يف االجتماعية األعراف طريق وعن سياق، يف
التغيريات هذه عن ينشأ الذي النظام يحمي هل الهدف. تحقيق طريقة يف ال النتيجة يف

التعبري؟ حرية قيم
هؤالء يرى حيث الخاص؛ والفعل القانون بني التمييز بشأن هوس البعض ينتاب
طريق عن التنظيم مقابل يف دائم شك محل مسألة هي الدولة طريق عن التنظيم أن
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الحظ، لحسن الدستورية. املراجعة نطاق خارج حتى تقع كمسألة يرونه الذي األفراد،
صفهم. يف معظمه يف الدستوري القانون يقف

أعتقد ال — الحًقا هذه النظر وجهة عن أكثر أدافع ومثلما — سابًقا أملحت مثلما
الرئيس سؤالنا يدور أن يجب املحامون. لنا يخطُّها التي بالحدود نتقيَّد أن يجب أننا
تحقيق طريقة املحامون سيعرف يحميها. أن اإللكرتوني للفضاء نريد التي القيم حول

ذلك.
أن الرأي اتساق عدم أمثلة كثب عن يتابع الذي املزعج املتشكك الشخص يود ربما
جوهره يف هو للخصوصية معماًرا تبنيت السابق، الفصل يف هنا. أخرى مرة يزعجني
شأنها الخصوصية، تفضيالت منصة تكنولوجيا تسمح يسإس. آي بي تكنولوجيا معمار
يتمثل األجهزة. بني للمحتوى ترشيح عملية بإجراء إس، يس آي بي تكنولوجيا شأن
ممارسات حول تدور قواعد يف الخصوصية تفضيالت منصة تكنولوجيا حالة يف املحتوى
ربما املحتوى. حول تدور قواعد هي إس يس آي بي تكنولوجيا حالة ويف الخصوصية،

األخرى؟ ل أُفضِّ فيما تكنولوجية وسيلة استخدام أعارض كيف املتشككون: يسأل
تعترب الخصوصية. قيم عن مختلفة التعبري قيم تعترب قبل. من هي كما اإلجابة
حالة يف نريدها التي السيطرة من أقل التعبري عىل نحققها أن نريد التي السيطرة
امللكية عىل السيطرة من يشء عن نتخىل تجعلنا التي نفسها ولألسباب الخصوصية.
من القليل وجود يعترب التعبري. حالة يف السيطرة من يشء عن نتخىل أن يجب الفكرية،

تكلفة. ال قيمة التعبري أشكال حماية سياق يف السيطرة عدم عوامل أو الفوىض
مختلفة القيم هذه تعترب ال. ذلك؟ أقول ألنني فقط مختلفة القيم هذه هل لكن
نتعامل كيف يختار من أننا يف الرئيس طرحي يتمثل مختلفة. إنها «نحن» قلنا إذا فقط

اإللكرتوني. الفضاء يف القيم هذه مع

املزعج اإلعالني الربيد تنظيم (4-2)

فهناك الشبكة؛ عىل لها التنظري جرى التي املسائل أكثر اإللكرتوني الربيد رسائل تعترب
تمتلئ املزعج. اإللكرتوني الربيد مع للتعامل الطرق أفضل تتناول التي الكتب عرشات
وسائل من املزعج، اإللكرتوني الربيد رسائل إلقصاء املبتكرة الفنية بالِفَكر الكتب هذه

اإللكرتوني. الربيد لنظام الشاملة التصميم إعادة إىل الرتشيح
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لهذا كمؤلف عينه اآلن يف (ومحبط كمحاٍم يل إدهاًشا األشياء أكثر يعترب املقابل، يف
مسألة معالجة تجري ال مهمة أداة عمليٍّا تتجاهل األعمال هذه جميع أن هو الكتاب)
األعمال هذه أن املشكلة ليست القانون. وهي أال خاللها؛ من إال اإللكرتوني الربيد رسائل
أن إىل تخلص ثم املثال، سبيل عىل بيزيَن مرشحات قيمة مقابل يف القانون قيمة تقارن
األعمال هذه أن املشكلة بل األدوات، هذه من التنظيم عملية تحقيق يف قيمة أقل القانون
من نوع مجرد املزعج الربيد رسائل أن لو كما األساس، من االعتبار يف القانون تأخذ ال
فيه. يفكرون أو البرش يريده عما تماًما مستقالٍّ حياته يعيش الطيور أنفلونزا مرض

عرب قلت مثلما التنظيم. اسرتاتيجيات من أساسية السرتاتيجية كبري إغفال هذا ويف
مزيج توفري يف اإللكرتوني الفضاء يف جيدة سياسة إىل املدخل يتمثل الكتاب، صفحات
يستطيع وحده الكود أن فكرة تعترب رسيع. واحد حل ال التنظيم، أنماط من مناسب
عىل االلتفاف دائًما يمكن حيث سخيفة؛ فكرة املزعج اإللكرتوني الربيد مشكلة إصالح
القانون يعترب االلتفاف. ذلك سيحدث الكود، عىل لاللتفاف الدافع توافر حال ويف الكود،

أيًضا. هنا كأداة استخدامه يجري أن ويجب الدوافع، لتغيري أداة
حيث السياق؛ هذا يف دوًرا يلعب أن يستطيع ال القانون أن املهتمني معظم يرى
أفضل بصورة سيتمكنون هؤالء، نظر وجهة وفق املزعج، اإللكرتوني الربيد مرسيل إن
عندما األقل عىل أو املزعج، اإللكرتوني الربيد مرشحات تفادي عن القانون تفادي من
هذا يف هديف فريوسات. عن أتحدث ال فإنني املزعج»؛ اإللكرتوني «الربيد عن أتحدث
هذه من كثري تجارية. معاملة إجراء تيسري إىل تهدف التي االتصال عملية هو الجزء
وأقراص العمر، يف التقدم تمنع بأدوية تتعلق التي تلك مثل للسخرية؛ مثري املعامالت
البيع مثل مرشوعة؛ املعامالت هذه بعض تعترب املقابل، يف للوزن. الفوري اإلنقاص
ائتمانية. بطاقات عىل الحصول عروض أو املخازن، يف املتكدسة للبضائع خاصة بأسعار
كانت إذا الحال، بطبيعة املال. منك؛ يشء عىل الحصول إىل جميعها املعامالت هذه تسعى
تعطي من ثمة يكون أن إذن فيجب منك، املال عىل الحصول إىل تهدف املعامالت هذه

التنظيم. عملية هدف الجهة هذه تكون أن ويجب له، املال
التنظيمي؟ الشكل هذا عليه يكون أن ينبغي الذي ما

بغرض التنظيم هو اإلباحية، املواد مع الحال هو مثلما هنا، الهدف يكون أن يجب
الهدف يكون أن يجب أخرى، بعبارة الرضائي». «االتصال عليه نطلق أن يمكن ما تحقيق
غري االتصال عمليات حجب هو املزعج اإللكرتوني الربيد حالة يف التنظيم لعملية الوحيد
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جميع عىل ينسحب الهدف هذا أن أعتقد ال الرضائية. االتصال عمليات وتمكني الرضائية،
أو الخاصة اإللكرتوني الربيد رسائل حالة يف أي — السياق هذا يف التعبري. سياقات
التعبري صور تكاليف املستمع ل تحمُّ عن فضًال املحدودة، اإلنرتنت سعات ذات املدونات
األفراد تمكني بغرض تنظيمية عمليات تنفيذ تماًما املناسب من يبدو — الوسائط هذه يف

تلقيها. يف يرغبون ال التي التجارية االتصاالت حجب من
بذلك؟ القيام إذن يمكن كيف

تداول عىل فعالة بصورة يؤثِّر الذي الوحيد التنظيم نمط يعترب الحايل، الوقت يف
فائقة مهارة التكنولوجية الكفاءات أصحاب أظهر الكود. هو املزعج اإللكرتوني الربيد
نوع نوعني: يف األساليب هذه تتمثل املزعج. اإللكرتوني الربيد لحجب أساليب ابتكار يف

امُلرِسل. سلوك وفق يعمل آخر ونوع الرسائل، محتوى وفق يعمل
املحتوى ترشيح تكنولوجيات من عدد يف املحتوى عىل يركِّز الذي األسلوب يتمثل
تطورت َزدَجرسكي، جوناثان وصف حد عىل الرسائل. مضامني عىل للتعرف تُبتَكر التي
القائمة املبكرة املحتوى ترشيح أساليب يف الخطأ نسبة تمثل وفيما كثريًا. األساليب هذه
بنسبة الحالية بيزيَن أساليب تَِعد رسائل، عرش كل من واحد الرسائل معاني تفسري عىل

و٩٩٫٩٥٪.58 ٪٩٩٫٥ بني ترتاوح دقة
الذي التسلح سباق يف األساليب هذه يف األساسية الكربى املشكلة تتمثل املقابل، يف
نفسها الرتشيح أدوات املزعج اإللكرتوني الربيد مرسلو يمتلك استخدامها.59 عن ينشأ
إذا حالة يف األقل عىل رسائلهم، حجب يف الشبكات إدارة عىل القائمون يستخدمها التي
مرسلو إذن يستطيع الرسائل.60 محتوى تفسري عىل تعتمد هذه الرتشيح أدوات كانت
ما وهو الرتشيح؛ نظام اخرتاق تستطيع حتى بمحتوياتها التالعب الرسائل هذه مثل
فيما جيًدا بذلك هؤالء بعض يقوم تغيريها. الرتشيح برامج كاتبي من بدوره يتطلب
تكون أن يف إذن هذا عىل املرتتب األثر يتمثل املطلوب. النحو عىل هذا آخرون يفعل ال
مما أكثر بعضها يحجب حيث الالزم؛ من أقل أو الالزم من أكثر الة فعَّ الرتشيح برامج

الكايف. بالقدر املحتوى بعضها يحجب ال فيما يجب،
اإللكرتوني الربيد رسائل حجب يف الكود استخدام عىل القائم الثاني األسلوب يركِّز
الشخص يعني ال ما وهو للُمرِسل؛ اإللكرتونية الرسائل تبادل ممارسات عىل املزعج
قام املستقبل. إىل الرسائل عربه تنتقل الذي «الخادم» بل الرسائل، بإرسال يقوم الذي
األهداف لصالح يعملون الذين األشخاص بهم وأعني — الشبكات مراقبي من كبري عدد
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الربيد بخوادم قوائم بإعداد — لعملهم قانوني تنظيم وجود دون العالم يف ة الخريِّ
القواعد فحص خالل من السوداء القوائم هذه تأليف يجري والسيئة. الجيدة اإللكرتوني
املطاف ينتهي الرسائل. إرسال يف اإللكرتوني الربيد خادم يستخدمها التي الظاهرة
يشرتكون من ويقوم السوداء، القائمة يف الظاهرة القواعد بهذه تلتزم ال التي بالخوادم

الخوادم. هذه عرب تأتي إلكرتوني بريد رسائل أي بحجب السوداء القوائم هذه يف
«سوء لتفادي الطرق أفضل حول اتفاق وجود حال يف رائًعا النظام هذا سيكون
اختالفاٌت ذلك من بدًال هناك األمر. واقع يف االتفاق هذا مثل يوجد ال الخوادم. استخدام»
الربيد رسائل عىل للسيطرة الطرق أفضل حول طيبني أشخاص بني النية حسنة
يعترب املقاطعة. قوة خالل من االختالفات هذه تُقَمع املقابل، يف املزعج.61 اإللكرتوني
بني من خمسة يستطع لم إذا شبكة. أي يف األمر حقيقة يف اًال فعَّ سالًحا املقاطعة سالح
التي اإللكرتوني الربيد رسائل خادم قواعد بسبب اإللكرتونية رسائلك تلقي شخص مائة
تتسم كانت مهما — الخادم قواعد أن من التأكد فيجب الشبكة، عن املسئول يتبناها
الخوادم أحد إدراج لقرار استئناٌف عادًة يوجد ال ذلك، إىل باإلضافة ستتغري. — بالتعقل
للمواد الخاصة الرتشيح تكنولوجيات مع الحال هو فمثلما السوداء. القوائم إحدى يف
القوائم إحدى ضمن خاطئة بصورة الخوادم أحد إلدراج قانوني حل يوجد ال اإلباحية،
تلتزم ال ألنها فقط اإللكرتوني؛ الربيد خدمات أنماط بعض تعمل ال وهكذا السوداء،

السوداء. القوائم بقواعد
الربيد وقف يف بالفعل ينجح كالهما، أو التكنولوجيتني، هاتني من أيٌّ كان لو
إىل تفتقد التي الحجب عملية من بشدة منزعج لكنني فسأقبلهما، املزعج اإللكرتوني
حاالت إىل شخصيٍّا تعرضُت وقد السوداء. القوائم تكنولوجيا تتبناها تسلسلية إجراءات
التي اإللكرتوني الربيد بعضرسائل مع التعامل يجري عندما الكثري كلفتني محرجة جد
التكاليف هذه ل تحمُّ من مانع ال املقابل، يف ذلك. غري هي فيما إعالنية كرسائل تلقيتها

إجماًال. ناجًحا النظام كان إذا
تتوقع تزداد. اإلعالنية الرسائل كمية تزال وال األمر. حقيقة يف ناجًحا ليس لكنه
من اإللكرتوني الربيد رسائل نسبة ستصل ،٢٠٠٧ عام «بحلول أنه رادوكاتو مجموعة
نمو معدل أن عىل دالئل توجد بينما 62«.٪٧٠ إىل اإللكرتوني الربيد رسائل إجمايل
رسائل اختالط تباطؤ عىل قاطع دليل يوجد ال يتباطأ، املزعج اإللكرتوني الربيد رسائل
املستوى عىل الترشيعي الفعل لرد وليس العادية.63 بالرسائل املزعج اإللكرتوني الربيد
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واإلباحية، التسويقية اإللكرتونية الربيد رسائل عىل السيطرة قانون يف واملتمثل الفيدرايل،
املبتكرة الترشيعية الحلول من العديد يحبط إنه بل الواقع، أرض عىل حقيقي أثر أي

الواليات.64 مستوى عىل
تحجب بل املزعج، اإللكرتوني الربيد رسائل حجب عىل األساليب هذه تقترص ال
— ليست والتي هائلة، حزم يف تتدفق التي املرشوعة اإللكرتوني الربيد رسائل أيًضا
يف الكربى املميزات إحدى تمثلت مزعج. بريد رسائل — نظري65 وجهة من األقل عىل
وهو والسيايس، االجتماعي االتصال عمليات تكلفة تخفيض يف اإللكرتوني الربيد رسائل
حجب تكنولوجيات برزت املقابل، يف السيايس. التعبري فرص تزايد إىل بدوره يؤدي ما
االجتماعي. التعبري من املهمة األشكال هذه عىل كرضيبة املزعج اإللكرتوني الربيد رسائل
البداية. يف اإلنرتنت قدَّمه مهم وعد إسقاط إىل األمر حقيقة يف التكنولوجيات هذه أدت

التنظيم عملية وألن وحده، ينجح ال الكود طريق عن التنظيم ألن نظًرا هنا، من
يف الشبكة وفرتها األقل عىل مهمة واحدة بقيمة اإلرضار يف تتسبب الكود طريق عن
أخرى، مرة وحده. الكود طريق عن للتنظيم أخرى بدائل عن نبحث أن يجب البداية،
التنظيمية الغاية صورة بأفضل يحقق التنظيم أنماط من مزيج أي هو: السؤال يظل

املرشوعة؟
اإلعالنية؟ الرسائل عىل السيطرة بمكاٍن الصعوبة من يعترب ملاذا باملشكلة: لنبدأ
طريقة توجد فال مميَّزة؛ غري تأتي الرسائل هذه أن يف ذلك يف الرئيس السبب يتمثل

فتحها. دون ال أم إعالنية رسالة هي بريد رسالة كانت إذا ما ملعرفة سهلة
املستخدمني معرفة أن اإلعالنية الرسائل مرسلو يعلم املصادفة. قبيل من هذا يعترب ال
ما بكل هؤالء يقوم لذا فتحها؛ عن يحجمون سيجعلهم إعالنية رسالة هي ما رسالة بأن
إعالنية. غري رسائل هي يتلقونها التي الرسائل أن املستخدمون يعتقد حتى ممكن هو
رسائل تمييز يشرتط قانونًا تخيَّل املشكلة. هذه حل نستطيع أننا لو لحظة تخيَّل
أمر هذا أن أعلم منه. الغرض تحقيق يف القانون نجاح وتخيَّل املزعج، اإللكرتوني الربيد
إعالنية رسالة كل أن لو يحدث ماذا فضلك. من معي صربًا لكن للغاية، التخيُّل صعب

66.[ADV] مثل الرسالة، عنوان خانة يف مميزة عالمة معها جاءت
برنامج عن املسئول من معظمنا) (أو جميعنا سيطلب البداية؛ يف سيحدث ما نعلم
التي اإللكرتوني الربيد رسائل جميع حجب اإللكرتوني الربيد خدمة أو اإللكرتوني الربيد
الربيد تاريخ يف مجيدة لحظة هذه ستصبح الرسالة. عنوان خانة يف [ADV] عىل تحتوي

املزعج. اإللكرتوني الربيد ظهور قبل األوىل األيام إىل عودة وستمثل اإللكرتوني،
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األولية. النتائج مع دائًما تنظيمية عملية ألي النهائية النتائج تتطابق ال لكن
فإذا مؤقتة، األولية النتائج تكون حيث التنظيم؛ من النوع هذا مع واضًحا ذلك يبدو
اإللكرتوني، بريدك صندوق إىل اإللكرتوني الربيد رسائل وصول وراء من قيمة ظهرت
بريدك صندوق إىل للوصول مختلفة طرق إليجاد دافًعا إذن املبدئي الحجب هذا ر فسيوفِّ

منها: كثرية طرق تصوُّر يمكن اإللكرتوني.

ستؤدي الرسائل. هذه استقبال خاصية للمستقبلني يوفروا أن للمرسلني يمكن (١)
مقبولة، رسائل إىل فيها مرغوب غري رسائل من الرسائل صفة تغيري إىل الخاصية هذه

إعالنية. رسائل تصبح لن ثم ومن
املثال، سبيل عىل الرسالة. عنوان خانة إىل مميزة عالمات إضافة للمرسلني يمكن (٢)
املميزة العالمة تكون أن يمكن ورحالت، سفر عن رسائل اإلعالنية الرسائل كانت إذا
بحيث الرتشيح برامج تعديل من حينئذ الرسائل مستقبلو سيتمكن .[Travel] [ADV]

والرحالت. السفر رسائل عدا فيما اإلعالنية الرسائل جميع بحجب تقوم
البعض، اقرتح مثلما إرسالها. نظري الرسائل ملستقبيل مقابل دفع للمرسلني يمكن (٣)
مستقبلو سيتمكن أكثر. ربما أو بنس قيمته مرفق مستند يصاحبها رسالة تأتي قد
املميزة العالمة عىل تحتوي التي اإلعالنية الرسائل جميع حجب من حينئذ الرسائل

مادي. بمردود تَِعُد التي الرسائل تلك عدا فيما [ADV]

الرسائل مستقبل أن يف املعدلة النتائج هذه من كل يف املشرتك العامل يتمثل
الشكل من التطور هذا ع يشجِّ االختيار. بل الحيلة، طريق عن يتلقاها يعد لم التجارية
االتصال عملية تشجيع خالل من فقط لكن االتصال، تبادل زيادة إىل للتنظيم األصيل
التنظيم عملية برشوط االلتزام بافرتاض — الرضائية غري االتصال عمليات أما الرضائي.

كبرية). درجة (إىل منها التخلص فسيجري —
االلتزام بافرتاض اإلعالنية الرسائل مشكلة حل واحدة صفحة يف استطعُت وهكذا
يلتزم فلماذا مستحيًال. افرتاًضا األمر واقع يف يعترب هذا أن إال الرسائل، تمييز بقاعدة
له األسايس الغرض أن من الرغم عىل التنظيمي اإلجراء بهذا اإلعالنية الرسائل مرسلو

هؤالء؟ سوق تقليص هو
مقابل يف اإلعالنية الرسائل عن البديهية النقطة إىل سنعود السؤال، هذا عىل لإلجابة
جني هو اإلعالنية الرسائل مرسيل وجود سبب إن األخرى. الضارة والربامج الفريوسات
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قواعد إىل املال لكسب يسعون من إخضاع السهل من أنه للكثريين املعروف ومن األموال.
السيطرة يمكن األموال، جني إىل يسعى التنظيم عملية من املستهدف كان إذا التنظيم.
يكلِّف التنظيمية اإلجراءات أحد تجاهل كان إذا دوافعه. تغيري خالل من سلوكه عىل
يعني قد التنظيمي. اإلجراء بهذا عامة) (بصورة املرسلون سيلتزم بها، االلتزام من أكثر
الحصول يعني قد أو اإلعالنية، الرسائل إرسال سلوك تغيري التنظيمي باإلجراء االلتزام
تغيري إىل االقتصادية الدوافع تغيري يؤدي التنظيم، أسلوب كان أيما أخرى. وظيفة عىل

امُلرسلني. سلوك
ما القانون؟ خالل من اإلعالنية الرسائل ُمرسيل دوافع تغيري يمكن كيف إذن،

القانون؟ إىل انتباًها سيعريون الرسائل هذه ُمرسيل أن نعتقد يجعلنا الذي السبب
يف طويًال وقتًا تقيض ال الحكومات أن جيًدا يدركون ألنهم السؤال هذا الناس يسأل
بها تقوم أفضل أخرى أشياء الحكومات لدى توجد اإلعالنية. الرسائل مرسيل مقاضاة
العديد إخافة يف اإلعالنية الرسائل يجرِّم الذي القانون يجدي لن لذا يظنون)؛ هكذا (أو

الرسائل. هذه ُمرسيل من
به يستعني الذي اإلبداع يشبه القانون تكييف يف اإلبداع من نوع إىل هنا نحتاج
لم وإذا مدهشة، بصورة معقدة إعالنية رسائل مرشحات بنائهم عند الشفرات كاتبو
اإلعالنية، الرسائل ُمرسيل دوافع تغيري يف الحكومة قبل من مطبَّق هو مثلما القانون يفلح

أولئك. يخشاها بطريقة يُطبَّق قانون وضع إىل نسعى أن فيجب
هذا سيشرتط التنظيم. حسن مكافآت قانون يف هذه االبتكار نماذج أحد يتمثل
االشرتاط هو هذا سيكون حيث مميزة؛ عالمات خالل من اإلعالنية الرسائل تمييز القانون
املخالفني، ضد رسمية تهمة توجيه يف بذلك االلتزام عدم عقوبة تتمثل املقابل، يف الوحيد.
مكافأة الفيدرالية التجارة لجنة ستضع مكافآت. نظام خالل من املخالفني معاقبة أو
املكافآت صائدو سيستحق املكافآت. صائدي من مناسبًا عدًدا ستجذب أنها ترى معقولة
الطرف يحددون أشخاص خمسة أول ضمن أو أول، كانوا إذا املرصودة املكافآت هؤالء

إعالنية. بريد رسائل إرسال عن املسئول
هو املكافآت صائد به سيقوم ما أول ذلك؟ بتحقيق املكافآت صائد سيقوم كيف
الجزء يعترب فيما بسيًطا، اإلجابة هذه من جزء يعترب التنظيمي. باإلجراء االلتزام ضمان
أمًرا ال أم للرسالة مرافقة مميزة عالمة هناك كانت إذا ما تحديد يعترب معقًدا. اآلخر
تعقيًدا. أكثر فهو ال؛ أم تجارية رسالة اإللكرتونية الرسالة كانت إذا ما تحديد أما سهًال.
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عليه يجب التنظيمي، باإلجراء يلتزم لم املرسل بأن املكافآت صائد اقتناع بمجرد
اقرتحها فكرة اتباع يف ذلك إىل الوصول مدخل يتمثل املسئول. الطرف تحديد إذن
بالرسائل واملتعلق الكونجرس مرره الذي الوحيد الترشيع إطار يف ماكني جون السناتور
واإلباحية. التسويقية اإللكرتونية الربيد رسائل عىل السيطرة قانون اآلن، حتى اإلعالنية
الجهة أو لها، املرسل الشخص عىل اإلعالنية الرسائل مسئولية إلقاء يف الفكرة تتمثل

الرسائل. هذه عنها تعلن التي
للرسائل املرسل الشخص تحديد املستحيل قبيل من يعترب الحاالت، من ٪٩٩ يف
عن املعلومات إلخفاء الرسائل هذه مرسلو إليها يلجأ التي األساليب تعترب اإلعالنية.

التعقيد.67 غاية يف هويتهم
حتى أخرى، مرة الرسائل. هذه عنها تعلن التي الجهات حالة يف األمر يختلف لكن
بمكان الصعوبة من كان إذا املال. يتلقى شخص وجود يجب اإلعالنية، الرسائل تنجح

املطلوب. باملال اإلعالنية الرسائل تعود فلن أحد، إىل مال إرسال
اإلعالنية؟ الرسائل من النوع هذا عنها يعلن التي الجهة تتبع إذن يمكن كيف

ائتمان «بطاقة ها سمِّ — ائتمان بطاقة تخيل االئتمان. بطاقات سوق دور يأتي هنا
هذه استخدام عند صحتها. من التحقق عند دوًما رفضها يجري — املكافآت» صائدي
تحذيًرا البطاقة حامل يتلقى حيث باملعاملة؛ مرفق خاص علم يظهر االئتمانية البطاقة
البطاقة هذه من الوحيد الغرض يتمثل بطاقته. من مبالغ خصم حاولت التي الجهة عن
أمواًال االئتمانية البطاقات رشكات تخصم ربما العادي. غري السلوك وتحديد اكتشاف يف
رشكات أن يف شك ال استخدام. كل عند أو خاصة معامالت يف البطاقات استخدام عند
ُمجٍز مادي عائد ذات تجعلها حتى البطاقات من أمواًال تخصم االئتمانية البطاقات
قابلة سجالت إنشاء املكافآت صائدو يستطيع البطاقات هذه تواُفر عند املقابل، يف لها.
البيانات، هذه ضوء يف املطاف. نهاية يف األموال تتلقى التي الجهة عن لالستخدام

املكافأة. عىل الحصول املكافآت صائد يستطيع
منافيس أكره إنني نقول دعنا بأحد؟ لإليقاع رشيرة خدعة تنفيذ يمنع الذي ما لكن
رسائل إلرسال اإلعالنية الرسائل إرسال محرتيف أحد باستخدام أقوم كلينرز. آجاكس
لدى خاصة عروض عن الرسائل يف اإلعالن يجري حيث كاليفورنيا؛ سكان جميع إىل
بطاقة أستخدم ثم املال، آجاكس رشكة تتلقى بحيث حسابًا أنيشء ثم كلينرز، آجاكس
الفيدرالية التجارة لجنة إىل ذلك بعد أذهب ذلك. عن للكشف املكافآت صائدي ائتمان
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آجاكس، رشكة عىل كبرية غرامة الفيدرالية التجارة لجنة تفرض مكافأتي. عىل للحصول
نشاطها. يتوقف ثم ومن

مصدر مع التعامل املقابل يف يمكن للمكافآت. نظام أي يف للقلق كبري مصدر هذا
يتضمن أن يجب بديهية: وبصورة أوًال، الدوافع؛ يف مليٍّا التفكري خالل من هذا القلق
اإلعدام، ليس ربما (حسنًا، باإلعدام. االحتيال من النوع هذا مثل عقوبة التنظيمي اإلجراء
بمخالفة اتهامها جرى رشكة أو شخص أي عىل يجب ثانيًا: كبرية). أخرى عقوبة لكن
أنها القسم، تحت ، تُقرَّ أن اإلعالنية الرسائل بإرسال يتعلق فيما التنظيمي اإلجراء هذا
الرشكة قامت إذا عنها. نيابة إعالنية رسائل إلرسال جهة أي ه توجِّ أو تستخدم لم
حال كبرية عقوبة اإلقرار هذا يتضمن املقابل، يف عقوبة. أي تتحمل فلن ذلك، بإقرار
واملؤسسية. الشخصية األصول عىل تُفَرض غرامات تشمل عقوبة صحته، عدم ثبوت
رشكة أي ستعترب املقابل، يف الشك. فائدة واحدة مرة اإلقرار هذا توقع رشكة أي تُمنح
هذه بلوغ عند الحكومية. للتحقيقات هدًفا مرة من أكثر اإلقرار هذا يوقع شخص أو
يجعل ألن كافيًا اإلعالنية الرسائل مرسلو له يتعرض الذي االنكشاف سيصبح املرحلة،

مجزية. غري اإلعالنية الرسائل إرسال مهنة
التنظيمية. األساليب من عدد بني تجمع اسرتاتيجية يف الحل يتمثل إذن، أخرى، مرة
هذه تتميز (حيث اإلعالنية الرسائل «كود» يف محدد تغيري إلجراء دافًعا «قانون» يخلق
من معقدة مجموعة خالل من القانون هذا تنفيذ يجري خاصة). بعالمات الرسائل
وهي — مكافآت صائد املرء يكون أن دوافع االجتماعية»، و«األعراف «السوق» دوافع
اإللكرتوني الربيد ُمرسيل أن الناس يعتقد (حيث واملجتمعي املادي عائدها لها مسألة
إذا املكافآت. صائدي ائتمان بطاقات إصدار ودوافع — ضارة) بصورة يترصفون املزعج
الدوافع من التنظيمية األساليب من املزيج هذا فسيغري صحيحة، بصورة ذلك تنفيذ تم
املجال هذا خارج هؤالء من بالكثري هذا وسيدفع اإلعالنية، الرسائل مرسلو يواجهها التي

أخرى. مجاالت إىل
جيًدا االسرتاتيجية هذه تعمل لن االسرتاتيجية. لهذه حدود الحال بطبيعة هناك
مصالح يمتلكون الذين اإلعالنية الرسائل مرسيل مع تفلح لن مثلما األجنبية، املواقع يف
هدًفا الرسائل مرسيل من النوع هذا يكون ربما املقابل، يف َمَرضية). (أو أيديولوجية
الغالبية من التخلص فبمجرد البداية. يف إليها أرشت التي الكود عىل القائمة للحلول
بصورة الخارجية األخرى الحاالت مع التعامل يمكن التجارية، الرسائل من العظمى

مبارشة. أكثر

377



اإللكرتوني للفضاء املنظِّم الكود

منظورنا حول األوىل النقطة تدور مهمتني؛ نقطتني يعرض لكنه طويًال، قسًما هذا كان
أو التعبري حرية من «يحد التنظيمية اإلجراءات أحد كان إذا ما نحدد فلكي لألمور؛
التنظيمية اإلجراءات ُصممت للمقارنة. أسايس خط إىل نحتاج فإننا ال، أم الصحافة»
يف الواقعي. الفضاء يف ال الفعَّ التنظيم عملية تستعيد بحيث القسم هذا يف أصفها التي

التعبري. من التنظيمية اإلجراءات هذه تحد ال رأيي، ويف املعنى، هذا ضوء
بالنسبة أسوأ يكون قد يشء بأي القيام عدم أن كيف األمثلة هذه تُظهر ثانيًا:
لتنظيم قانوني ترشيع وجود عدم عىل املرتتبة اآلثار تتمثل تنظيمها. من التعبري لحرية
اآلثار وتتمثل اإلباحية. املواد مع للتعامل سيئة تنظيمية أشكال انتشار يف اإلباحية املواد
انتشار يف اإلعالنية الرسائل مع للتعامل ال فعَّ قانوني ترشيع وجود عدم عىل املرتتبة
أخرى، بعبارة اإللكرتوني. الربيد رسائل خدمات تدهور إىل أدت سيئة تنظيمية أشكال
يوضح التنظيمية. للممارسات سيئ كود ظهور إىل األحيان بعض يف القانون غياب يؤدي
ال التنظيمية. البيئة مًعا والربمجيات القانون «يحدد قائًال: النقطة هذه واجنر بولك
يمثالن والقانون الكود أن بما أكثر.»68 حرية كافية قانونية ترشيعات وجود عدم يعني
أن علينا فيجب التنظيمية)، طبيعتهما يف اختلفا وإن (حتى تنظيمية أدوات كالهما

صوره. شتى يف السيئ التنظيم نتجنب
التي االسرتاتيجية وهي التنظيمية، األنماط مزيج اسرتاتيجية األمثلة هذه تبنيِّ ثالثًا:
أوحد، سحري حل يوجد ال اإللكرتوني. الفضاء يف التنظيم طبيعة تحدد تزال وال كانت
مزيج هناك ذلك، من بدًال الغربي. الساحل كود أم الرشقي الساحل كود أكان سواء
يجب محدًدا. تنظيميٍّا هدًفا تحقق بحيث بينها التوازن عقد يجب أنماط األساليب، من
يكمن املختلفة. التنظيم صور بني التفاعلية العالقات االعتبار يف املزيج هذا يأخذ أن
مثلما التوازن، تحقيق يف التنظيمية األنماط مزيج باسرتاتيجية يتعلق فيما األمر جوهر
لضمان املزيج هذا توجيه يف ا مهمٍّ دوًرا القانون يلعب املقابل، يف ذلك. واجنر بولك يرى

محددة. سياسة يحقق الذي التوازن تحقيق
الكود عىل القائمة املدمرة التنظيم عملية تفادي بذكاءٍ التنظيم خالل من نستطيع
حرية حقوق دعم إىل بدوره سيؤدي ما وهو التنظيمية، الفجوة تسد أن شأنها من التي

التعبري.
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الحرة الثقافة للتعبري: التنظيمية األشكال (3)

وحرية اإللكرتوني الفضاء بني الخاصة العالقة فيه نتدبر الذي الثالث السياق يتولد
معمار بني التفاعل يؤدي الفصل، هذا يف أشري مثلما العارش. الفصل من مبارشًة التعبري
نطاق يف إبداعية حاالت ر تفجُّ إىل الرقمية الشبكات ومعمار والنرش التأليف حقوق قانون

ترشيعي. مجلس أي قط فيها ينظر لم والنرش التأليف حقوق
أدنى، بحد والنرش، التأليف حقوق قانون ينظِّم بسيطة. التغيري هذا عنارص تعترب
الستخدام طريقة توجد ال «نسخ». إصدار خالل من الرقمية الشبكات تعمل «النسخ».
استخدام أي يثري هنا، من العمل. هذا من نسخة إصدار دون رقمية بيئة يف عمل أي
التأليف حقوق قضية األقل، عىل النظرية الناحية من رقمية، بيئة أي يف إبداعي لعمل

والنرش.
هناك الواقعي، الفضاء يف الواقعي. الفضاء يف الحياة عن جذريٍّا اختالًفا هذا يعترب
عندما والنرش. التأليف حقوق مسألة إثارة دون إبداعي عمل «الستخدام» الطرق من عدد
يف والنرش التأليف حقوق قانون استدعاء يجري ال أصدقائه، عىل مزحة إلقاء املرء يعيد
الواقعة هذه تعترب ال األصدقاء، إىل وبالنسبة «نسخة»، إصدار يجِر لم إذ السياق؛ هذا
كتابًا األصدقاء أحد إقراضك عند باملثل، والنرش). التأليف لحقوق (يخضع علنيٍّا أداء
ينتبه لن كتابًا، تقرأ عندما والنرش. التأليف حقوق قانون استدعاء يجري ال تملكه،
مفرد عادي استخدام أي يخضع ال عمليٍّا، مطلًقا. ذلك إىل والنرش التأليف حقوق قانون
تستهدف والنرش. التأليف لحقوق التنظيمية اإلجراءات إىل الواقعي الفضاء يف للثقافة

العلني. األداء أو «النرش» مثل العادية؛ غري الحاالت والنرش التأليف حقوق
تكنولوجيات انتشار مع تضيق العادية وغري العادية االستخدامات بني الفجوة بدأت
إثرها يف سارت ثم الفجوة، هذه تضييق يف األوىل الخطوة زيروكس أخذت «النسخ».
أثارت قاعدة. ال استثناء التكنولوجيات هذه تعترب املقابل، يف الكاسيت. تسجيل أجهزة
بثقافة الدفع يف تسهم لم لكنها والنرش، التأليف بحقوق تتعلق أسئلة التكنولوجيات هذه

العادية. الحياة قلب إىل والنرش التأليف حقوق
والنرش التأليف بحقوق الدفع يف الرقمية التكنولوجيات ساهمت ذلك، مقابل يف
صارت اإلنرتنت، إىل فأكثر أكثر العادية الحياة انتقال فمع العادية. الحياة قلب إىل
ألنشطة الوظيفي املكافئ يخضع والنرش. التأليف حقوق إىل خضوًعا أكثر العادية الحياة
— كبرية بصورة تنظيمية صورة ألي خاضعة غري كانت التي — الواقعي الفضاء
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النشاط يصبح لكي يجب حاليٍّا، اإللكرتوني. الفضاء يف والنرش التأليف حقوق لقواعد
والنرش، التأليف لحقوق التنظيمية باإلجراءات االلتزام إىل قط يحتج لم الذي اإلبداعي،
لنظام نظًرا وذلك الفنية؛ الناحية من مستحيل بعضها كثرية عقبات يجتاز أن قانونيٍّا
النشاط من كبري جزء اآلن انتقل اإلطالق. عىل ال الفعَّ غري والنرش التأليف لحقوق امللكية
بقيم يتعلق فيما اآلن والسؤال الرتخيص. ثقافة إىل الحرة الثقافة نطاق من اإلبداعي
تواُفر دون هذه التنظيم عملية نطاق باتساع السماح يجب كان إذا ما هو التعبري حرية

كافية. رقابة
بالدهشة أشعر أزال ال األمر.69 هذا حول املبارشة) (القوية آرائي لدي أخرى، مرة
جنسية ملواد منتًجا املرء يصبح أن تكلفة «رفع تفادي عىل القضاء يحرص أن يف البالغة
حقوق قانون بها يرفع التي الطريقة تماًما يسقط الذي الوقت يف األغلبية»،70 تزعج

والنقدية. اإلبداعية للمواد منتًجا املرء يكون أن تكلفة والنرش التأليف
تقليدنا يف كامنًا لبًسا نالحظ أن يجب هنا، بالطرح تتعلق ألسباب أخرى مرة
من األول التعديل يفرض قرارها، يف العليا الدستورية املحكمة فصلت فمثلما الدستوري؛
أالَّ اشرتاطات: القيود هذه تشمل والنرش. التأليف حقوق نطاق عىل مهمة قيوًدا الدستور
التأليف حقوق تَخضع وأن التنظيمية، للقواعد «األفكار» والنرش التأليف حقوق تُخضع

العادل». «االستخدام إىل والنرش
كانت سياق يف صياغتها جرت األول» التعديل يف التقليدية «الضمانات هذه أن عىل
كل فيه يخضع تقليًدا بعُد نمتلك ال القاعدة. ال االستثناء هي فيه والنرش التأليف حقوق
التكنولوجيات أدت ذلك، مقابل يف والنرش. التأليف حقوق إىل اإلبداعية لألعمال استخدام

بعُد. ذلك إىل ينتبه لم العالم معظم أن يبدو لكن العالم، هذا ظهور إىل الرقمية
أال يف النظر وجهات إحدى تتمثل العالم؟ هذا يف إذن األول التعديل قيم ما
الختالف الدنيا الضمانات توفري بخالف العالم هذا يف دور أي األول التعديل يلعب
نطاق يعترب الرؤية، هذه وفق العادل». «االستخدام واشرتاطات «األفكار/التعبري»،
هذه. الدنيا االشرتاطات إىل خضوعه ضوء يف كامًال اإلبداعية لألنشطة الكونجرس تنظيم
التأليف حق احتكار إىل مادية صورة إىل اختُزل إبداعي نشاط أي يخضع أن يمكن
أن الرؤية هذه تعني مادية، صورة إىل اختُزلت اإلبداعية األنشطة جميع أن وبما والنرش.

والنرش. التأليف حقوق إىل يخضع أن يمكن الرقمي العالم يف يشء كل
فبينما والنرش. التأليف لحقوق املحدود غري النطاق هذا املقابلة النظر ترفضوجهة
أكثر بصورة أو محددة، تجارية سياقات يف منطقيٍّا والنرش التأليف حق احتكار يعترب
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سبب يوجد ال التقدم»، … «دعم الرضوري من يكون عندما منطقيٍّا يصبح عمومية،
إن والنرش. التأليف حقوق قانون بأعباء اإلبداعية التعبري أشكال معظم لتحميل مرشوع
الالزم الترصيح عىل بالحصول كتاب عن مصور فيديو تقرير بعمل يقوم طفل إلزام
مجمع فيديو بصناعة يقومون األصدقاء من مجموعة إلزام أو األصيل، الكتاب مؤلف من
حقوق وتسويق ترويج رشكة من الالزمة التصاريح عىل بالحصول املفضل لفنانهم
مرشوع. غرض أي يتجاوز فيما والنرش التأليف حقوق نطاق من ع يوسِّ إنما الفنان؛

بشأن قرار أي يتخذوا لم الدستور واضعي أن الواضح من يبدو الرؤيتني، هاتني بني
عىل السيطرة إىل والنرش التأليف حقوق تؤدي أن خيار الدستور واضعو يجابه لم ذلك.
السيطرة أشكال من شكل أي كان اإلبداعية. األعمال ألحد الفردية االستخدام صور كل
كيفية بشأن بتخميناتي أحتفظ بينما له. رضورة ال كبريًا عبئًا يُعد ١٧٩٠ عام يف املمكنة
املتعلقة املتشددة والفقرة االحتكارات من نفورهم إىل بالنظر الدستور، واضعي تصويت
ثمة كان إذا حال. أي عىل تخمني من أكثر يعدو ال فهذا مرروها، التي الفكرية بامللكية
خياًرا هنا الخيار يعترب املقابل، يف الدستور. واضعو يتخذه لم خيار فهو هنا، خيار أي
االزدياد هذا تُقيِّد التعبري حرية قيم كانت إذا بما يتعلق خيار وهو نحن، نتخذه أن يجب

والنرش. التأليف حقوق تنظيم نطاق يف الكبري

التوزيع للتعبري: التنظيمية األشكال (4)

هذا يف اإللكرتوني. الفضاء معمار يف تنحرص املعمار عن أطروحاتي تزال ال اآلن، حتى
اإللكرتوني الفضاء معمار أستخدم أن أريد األمور. بني قليًال الحدود تغيم األخري، املثال

البث. تنظيم عن مهم يشء إلظهار
عرب سيايس خطاب بث أردت فإذا التعبري. الفيدرالية االتصاالت هيئة تنظِّم
هيئة فستقاضيني فرانسيسكو، سان يف هرتز ميجا ٩٨٫٦ تردد عىل إم إف راديو
يف الرتدد هذا عرب أتحدث حتى رخصة عىل أحصل أن يجب الفيدرالية.71 االتصاالت
يعترب رخصة عىل الحصول دون الرتددات هذه عرب التحدث إن حيث فرانسيسكو؛ سان
… قانون أي وضع الكونجرس عىل «يحظر الدستور أن من الرغم عىل جريمة جريمة،

ذلك؟ معنى ما الصحافة.» أو التعبري حرية من يحد
يحكم الذي القضائي النظام من القلب يف تقع راسخة فرضية عىل اإلجابة تعتمد
الوحيدة الطريقة وتتمثل للبث. فقط ثابت «طيف» توفري وهي أال البث؛ تكنولوجيات
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املسموح وحدهم وهم املستخدمني، عىل منه رشائح توزيع يف الطيف هذا استخدام لتيسري
الطيف، توزيع دون محدد. جغرايف نطاق يف لهم املخصص الطيف هذا باستخدام لهم
تقتل أن الفوىض شأن ومن الفرضية. هذه إليه تذهب ما هذا فوىض. هناك ستكون

البث. عملية
يف الراديو قانون الكونجرس تمرير بعد الدستوري املشهد عىل الرؤية هذه ظهرت
ممارسة عن هوفر، هربرت آنذاك، التجارة وزير تخىل ،١٩٢٦ عام يف 72.١٩٢٧ عام
القيام صالحية امتالكه بعدم الدوائر محاكم من عدد قىض أن بعد البث عىل السيطرة
هذه يف الخفية اليد فستتحكم البث، عىل للسيطرة السلطة هو يمتلك لم إذا لكن بذلك،
اليد مفهوم إىل يميل األمر حقيقة يف هوفر يكن لم األمر. يف رأيه هذا كان العملية.
البث: عملية عىل الفيدرالية الوالية سحب يجري عندما سيحدث بما هوفر تنبأ الخفية.
عها. توقَّ التي الفوىض هذه إحداث يف املساهمة كان هدفه أن البعض اقرتح فيما الفوىض،
وستتسم قوله، حد عىل أخرى، ملحطات املخصص الطيف املحطات بعض ستتجاوز
إدخال لتربير ذلك هوفر استغل الفوىض، بعض وقعت عندما بالفوىض. البث عملية

جديدة.73 فيدرالية تنظيمية ترشيعات
االتصاالت لهيئة الترصيح طريق عن البث موجات لنجدة اآلخر الكونجرسهو انضم
ترخيًصا، يحملون من إال البث يستطيع ال شاملة. بصورة البث طيف بتنظيم الفيدرالية
عىل الحاصلني عىل يجب لهم. املمنوحة الرخصة خالل من بثه يجري فيما التحكم ويجري
منافسيهم. مع املوارد مشاركة عليهم ويجب العام، الصالح يف تصب برامج بث الرخصة
سلعة بها السوفييتي االتحاد ينظِّم التي نفسها بالطريقة البث يُنظَّم أن يجب باختصار،
دعمه يف فرانكفورتر فيلكس القايض وصف حد وعىل خيار. أي لدينا يكن لم القمح.74

الراديو.75 «طبيعة» تمليها كانت السوفييتية هذه فإن للنظام؛
يف يتشككون هؤالء يكن لم البداية. من الرؤية هذه يف متشككون هناك كان لكن
البث. تنظيم بها يجري التي الطريقة يف بل البث، موجات طيف تنظيم رضورة فكرة
حقوق األمر حقيقة يف هو ما بتوزيع تقوم مركزية وكالة وجود ا حقٍّ الرضوري من هل
مرٍض وجه عىل باملهمة يقوم العام القانون كان املتشككني، نظر وجهة وفق ملكية؟
الحكومة تجعل أن املالئم من يكون أن يمكن بل الفيدرالية، الحكومة تتدخل أن قبَل
بدفعه مشهوًرا كوس رونالد كان للتبادل. القابلة امللكية حقوق من نوًعا البث موجات
ترخيصها.76 من بدًال مزاد خالل من البث موجات خالله من تُعَرض نظام اتجاه يف
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تقوم املتحدة، الواليات يف عاًما. خمسني بعد لكن كوس، فكرة تبني جرى وبالفعل
العام يف مزادات. يف البث موجات من واسعة قطاعات بعرض الفيدرالية االتصاالت هيئة
الذي الجزء ذلك مشاهدة، األكثر العقارية البث موجات لبيع نفسها الهيئة تعد الحايل،

إف. إتش يو التلفاز موجات لبث مخصًصا كان
الفيدرالية االتصاالت هيئة تقوم عندما سواء — السيناريوهني هذين من أي وفق
الحكومة، تلعبه دور هناك — البث ملكية حقوق توزِّع عندما أو البث موجات بتوزيع
الهيئة تقرر حيث البث؛ موجات بتوزيع الهيئة تقوم عندما خاصة شامل دور وهو
االتصاالت هيئة دور يقترص ملكيًة، البث موجات تصري عندما ماذا. عىل يحصل من
أحد ذلك يعترب ما، بصورة البث. موجات ملكية حقوق حدود عىل الحفاظ عىل الفيدرالية
أيَّ الحكومُة خاللها من تقرر التي الطريقة من إزعاًجا األقل الحكومي التدخل أشكال

غريها. من أكثر لها تُفضِّ املحطات
التي الصحافة األقل (عىل «الصحافة» من نوع هاتني التنظيم صورتي عن ينشأ
الجمهورية. تأسيس عند «الصحافة» عن بيِّنًا اختالًفا تختلف البث) موجات تستخدم
سرتيت وول صحيفة أو تايمز نيويورك جريدة يف الصحافة تتمثل لم ،١٧٩١ عام يف
ماليني منها بكل يرتبط التي الخاصة الكربى املؤسسات يف تتمثل لم مثلما جورنال،
الطباعة ماكينات تكلفة كانت اليوم. اإلنرتنت إىل أقرب حينها الصحافة كانت بل القراء،
يستطيع وكان توزيعها، تدعم الحكومة وكانت كبرية، غري القراء قاعدة وكانت منخفضة،
من للغاية كبري عدد بذلك قام وقد ناًرشا. يصبح أن املعقول) حدود (يف شخص أي

األشخاص.77
من تماًما مختلف نوع املوجات وملكية البث موجات رخصات عن ينشأ املقابل، يف
يشبه السوق. لدخول عائًقا البث موجات ملكية أو الرخصة ضمان تكلفة تعترب األسواق.
تكلفة كانت إذا صحيفة. إلصدار صحفية» «رخصة عىل الحصول تشرتط قاعدة األمر

صحف.78 نرش من القليلني سوى يتمكن لن مرتفعة، الرخصة هذه
(عىل للصحف الحكومة ترخيص ر تصوُّ املستحيل من سيكون األول التعديل ظل يف
ذلك يرجع الصحافة). إىل وموجهة مرتفعة الرخصة هذه إصدار تكلفة كانت إذا األقل
أن ال االستمرار، تستطيع الصحف أي املنافسة تحدد أن يف قوية رغبة لدينا أن إىل
حاجة وجود عدم بالبداهة نعرف وجميعنا املصطنعة. الحكومية الحواجز ذلك يحدد
الصحف من عدد بني االختيار الناس يستطيع الصحف. لسوق الحكومة «ترشيد» إىل

حكومي. تدخل أي دون املتنافسة
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فكرة معظمنا لدى ليس البث؟ موجات عىل ينطبق نفسه األمر كان لو إذن ماذا
راديو أجهزة ملوجات املنتظم غري والتلقي العجيبة األصوات إن «طيًفا». عليه نطلق عما
االستقبال. وأجهزة البث محطة بني السحر من نوع بوقوع نعتقد تجعلنا إم وإيه إم إف
يف البعض يعتقد بعض. مع بعضها الراديو موجات «ستتداخل» السحر، هذا وجود دون
وحدوث املوجات بني «الصدام» هذا مثل لتفادي الخاص التنسيق من نوع وجود رضورة
تحتاج مرئية غري رقيقة طائرات بمنزلة الراديو موجات تعترب الرؤية، هذه وفق فوىض.

كوارث. وقوع عدم لضمان َحِذريَن جويني مراقبني إىل
الراديو موجات ليست صحيحة. غري أموًرا الراديو بشأن نعتقده ما معظم يعترب
تؤدي حتى الفيدراليني البريوقراطيني من حماية إىل الراديو موجات تحتاج وال فراشات،
سبب يوجد ال اإلنرتنت، يستخدم َمن لكل للغاية املألوفة التكنولوجيا تبنيِّ ومثلما عملها.
باملهمة القيام الخفية اليد تستطيع بث. ملكية «أو» بث رخصة «إما» وجود يف حقيقي

وجه. أكمل عىل هنا
للجميع. مألوف أحدهما املثالني، هذين خذ البث، موجات عمل كيفية عىل للتعرف
سيفي التايل التشبيه لكن الصوتية، املوجات عن تختلف الراديو موجات أن يف شك ال

بالغرض.
كل يصدر يتحدث. جميعهم القاعة، يف شخًصا خمسون هناك حفلة. يف أنك تخيَّل
موجات يصدرون املتحدثني هؤالء أن من الرغم عىل صوتية. موجات إذن منهم واحد
لم طاملا جوارنا. إىل يتحدث شخص إىل االستماع يف صعوبة أي نجد ال مختلفة، صوتية
أي تتألف عمومية، أكثر بصورة جيًدا. األصوات نميِّز أن نستطيع الصياح، يف أحد يبدأ
عمليات ينسقون أذكياء ومستمعني متحدثني من املساء) من مبكر وقت يف (خاصة حفلة
حقيقية. صعوبة أي دون اآلخر مع التواصل تقريبًا فرد كل يستطيع بحيث تحدثهم،

القدر عىل واالستقبال اإلرسال جهازا كان إذا مشابهة بصورة الراديو أجهزة تعمل
إيه أو إم إف راديو أجهزة عليها تعتمد التي الغبية املستقبالت من بدًال الذكاء. من نفسه
مثلما معه، والتواصل إليه تستمع ما تحديد الذكية الراديو أجهزة تستطيع العادية، إم

يُجرونها. التي املحادثة عىل الرتكيز حفلٍة يف األشخاص يتعلم
الفهم حلحلة بغرض أسوقه الذي الثاني النموذج يف هذا عىل دليل أفضل يتمثل
يشري فاي». «واي املثال هذا عىل يطلق البث. موجات طيف عمل طريقة عن الشائع
مًعا تمكِّن التي الربوتوكوالت من محددة ملجموعة الشائع االسم إىل فاي واي مصطلح
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هذه أكثر تعترب بها. ص املرخَّ غري البث حزم أطياف «مشاركة» من الكمبيوتر أجهزة
هرتز. جيجا و٥ هرتز جيجا ٢٫٥ ترددي نطاق يف تقع التي الحزم هي شيوًعا الحزم
الحزم هذه استخدام من الكمبيوتر أجهزة من كبريًا عدًدا فاي واي تكنولوجيا تمكِّن

ببعض. بعضها لالتصال
هذه أرى فاي. واي تكنولوجيا صادفوا الكتاب هذا قرَّاء معظم أن يف شك ال
بحوزته كل بالطالب، مليئة قاعة يف أجدني بالتدريس. فيه أقوم يوم كل التكنولوجيا
تمكِّن به. يقومون ما هللا يعلم باإلنرتنت، متصل ومعظمهم محمول، كمبيوتر جهاز
ال البث. موجات من ضيقة حزمة «مشاركة» من األجهزة من جهاز كل الربوتوكوالت
تماًما الحال هو مثلما تتحدث، متى املاكينات عىل تميل ترشيعية جهة أو حكومة توجد
الكوكتيل. حفالت يف بعض مع بعضهم الناس تواصل لضمان الحكومة نحتاج ال عندما
كاملة صناعة املقابل يف هناك ومحدودة. صغرية الحال بطبيعة األمثلة هذه تعترب
امُلنظِّرين بعض يعتقد اإلمكان. قدر التكنولوجيا هذه لنرش ُمكرَّسة للكلمة الحريف باملعنى
هذه، البث نماذج أساس عىل يقوم أن يجب البث ملوجات كفاءة األكثر االستخدام أن
املقابل، يف الراديو. بث موجات قدرة لتعظيم االتساع؛ شديدة بث تكنولوجيات باستخدام
كيفية حول افرتاضاتنا أن يدركون بدءوا هذه املوجات يوتوبيا يف يتشككون َمن حتى

األساس. يف البث موجات عمل بطريقة الجهل يحركها البث موجات توزيع
البديهية الِفَكر مجموعة يف الخاطئ االفرتاض هذا عىل وضوًحا األكثر املثال يتجسد
االفرتاضات هذه تتعزز البث. موجات استخدام يف الرضورية القيود عن نمتلكها التي
يف نحملها أن املحتمل من التي الصورة تتمثل البث. موجات ملكية فكرة بسبب املغلوطة
املستخدمني من لكثري يمكن حيث االستهالك؛ جراء للنضوب قابل مورد صورة يف أذهاننا

أبيه. بكرة عن حقل عىل الكثرية املاشية قطعان تأتي مثلما القنوات، سد
هناك املقابل، يف البث. موجات استخدام عىل مرتتبة ممكنة نتيجة االنسداد يعترب
هذا صفحات عرب صداها يرتدد نقطة أخرى، مرة وهي — إدراكها يجب أساسية نقطة
البث. شبكات تصميم عىل األساس يف تعتمد االنسداد إمكانية أن وهي أال — الكتاب
معمار وجود حالة يف يحدث ال ما وهو لالنسداد، فاي واي شبكات تتعرض قد بالتأكيد
قدرة نضوب إىل املستخدمني عدد كثرة يؤدي ال التصميم، هذا وفق «للمشاركة». مختلف

زيادتها.79 إىل العكس عىل بل الشبكة،
ُمستقِبل كل يصبح أن هو ممكنًا النظام هذا جعل يف الرئيس املدخل يعترب
فقط مستهلكني مجرد املستخدمون يكون لن البث. لطيف املعمار يف ارتكاز نقطَة
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مثلما أيًضا. البث ملواد مصدًرا املستقبلون سيصبح بل آخر، شخص يبثها التي للمواد
البث سعة — تورنت بت تكنولوجيا مثل — بالند الند اتصال تكنولوجيات تدعم
معمار يف املستخدمون يستطيع املحتوى، توزيع تكلفة اقتسام بغرض للمستخدمني
وفق الشبكة. بث طيف سعة زيادة التشاركية الشبكات بإحدى الخاصة البث موجات
املتاح املوجات طيف زاد الشبكة، طيف مستخدمي عدد زاد كلما إذن، التصميم، هذا

الجميع. عىل الفائدة عموم إىل بل مأساة، إىل يؤدي ال ما وهو الستخدامه، لآلخرين
النظام يف كمبيوتر جهاز كل عىل التشاركي النظام لهذا األسايس املعمار يتعرف
أجهزة طبيعة هي هذه الحال، بطبيعة عينه. اآلن يف واستقبال إرسال جهاز بوصفه
فاي واي بشبكة املتصل الكمبيوتر جهاز يستقبل حيث املعاني؛ من بمعنًى الكمبيوتر
بأنه املعمار هذا يتميز إليها. ويرسلها البث محطة يف ارتكاز نقطة من البث إشارات
التشاركية الشبكات معمار يختلف فيما متعددة، جهات إىل واحدة جهة من بث معمار
إىل بيانات حزم إرساَل راديو جهاز أيُّ يستطيع التشاركية، الشبكات معمار يف ذلك. عن
نقطة راديو جهاز كل يعترب أخرى، بعبارة التشاركية. الشبكة داخل آخر راديو جهاز
داخل جديد راديو جهاز كل مع (أي جديدة ارتكاز نقطة كل مع الشبكة. يف ارتكاز
كثريًا السائد املعمار تحديًدا هو هذا املعاني، من بمعنًى الشبكة. سعة تزداد الشبكة)،
إليها املوجهة البيانات حزم وتجمع محددة، عناوين الكمبيوتر أجهزة تمتلك اإلنرتنت. يف
جهاز كل مع الشبكة يتشارك تستخدمه الذي الكمبيوتر جهاز إن اإلنرتنت.80 طريق عن
بعضها الكمبيوتر أجهزة بموجبه تتشارك بروتوكوًال يمتلك اإلنرتنت عىل آخر كمبيوتر
أخرى تنظيمية أدوات وجود يشرتط ال الربوتوكول، هذا عىل االتفاق وبمجرد بعض. مع

األجهزة. بني االتصال عملية لتنظيم
هذا يف أطرحه الذي السؤال إلدراك التكنولوجيا يف عميًقا الغوص إىل نحتاج ال
البث موجات طيف تتشارك الراديو أجهزة تجعل التكنولوجيا كانت إذا وهو: أال القسم؛
لدى إذن السبب فما — بث ملكية أو للبث رخصة عىل الحصول إىل الحاجة دون —
السؤال لنطرح أو البث؟ موجات استخدام عىل القيديِْن هذين من أيٍّا تفرض كي الحكومة
يتشاركونها البث موجات مستخدمو كان إذا القسم: هذا ببداية تتصل أخرى بصورة
ُمربًرا البث موجات عىل ملكية نظام فرض يصبح فلماذا الحكومة، من تنسيق أي دون

النرش؟ ترخيص ملنحها الصحف عىل رسوًما الحكومة فرض من أكثر
الخضوع من تماًما يسلم ال املشاركة بعملية يسمح الذي املعمار أن يف شك ال
الشبكة هذه يف فقط املعتمدة األجهزة استخدام الحكومة تشرتط ربما الحكومي. للتنظيم
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من محدد نطاق يف موجات يصدر جهاز أي مع الفيدرالية االتصاالت هيئة تفعل (مثلما
معمار يدعم ما وهو الشبكات، سعة زيادة اتجاه يف الحكومة تدفع ربما البث). موجات
قدرة عىل املوجات تداخل قيود تشبه قيوًدا الحكومة تفرض ربما التشاركية. الشبكات
إىل الحكومة تسعى لن البسيطة، التنظيمية األدوات هذه بخالف لكن اإلرسال. أجهزة
موجات استخدام الحكومة تحظر لن البث. موجات استخدام يريد من عىل قيود فرض
األساس. من لهم الرتخيص يتم لم أو الرتخيص، رسوم يدفعوا لم أشخاص عىل البث

موجات توزيع خالله من يجري معمار البث: ملوجات معماران اآلن لدينا يتوافر لذا
من أي الصحف). سوق (مثل البث موجات مشاركة خالله من يجري ومعمار البث،

الدستور؟ من األول التعديل منظور مع توافًقا أكثر املعمارين هذين
يعترب معمار بني خيار لدينا للدستور، عملية ترجمة عىل مثال هنا لدينا أخريًا،
املكافئ هو ومعمار الدستور، وضع يف األمريكي املنظور ملعمار الوظيفي املكافئ هو
وتيسري السلطة توزيع يجري الدستور. وضع يف السوفييتي املنظور ملعمار الوظيفي
الدستور يف التعبري كلفة ورفع السلطة تركيز يجري فيما األمريكي، الدستور يف التعبري
ال بحيث اختيار بعملية األمريكي الدستور واضعو قام املنظورين، هذين بني السوفييتي.
مبارشة. غري أو مبارشة بصورة سواء التعبري، أشكال ترخيص عملية يف الدولة تنخرط
موجات توزيع عملية تنظِّم التي الحالية القاعدة وظيفة بالضبط هو فهذا ذلك، ومع

البث.
واضعي لنوايا الصادقة القراءة شأن من أن وأنا،81 بنكلر يوشاي زمييل يرى
أيَّ للدستور صادقة قراءة أيُّ ترفض البث.82 موجات توزيع بنظام تطيح أن الدستور
نموذج هو للتعبري الدستور واضعو تبناه الذي النموذج كان بشدة. السلطة يركِّز معمار
بطبيعة والتعددية. واملجانية، والالمركزية، نطاقه، باتساع يتَّسم نموذج فهو اإلنرتنت،
ترجمة عملية توفر ال حيث ال؛ أم صادقة قراءة نريد كنا إذا ما نختار أن يجب الحال،
هو الصدق كان إذا املقابل، يف بها. ا خاصٍّ مستقالٍّ دعًما آخر سياق يف الدستور معاني

اإلجابة. هي فهذه هدفنا،
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التعبري دروس (5)

أنماط بأنها الكتاب هذا بداية يف ذكرتها التي التنظيم أنماط وصف أعدُت الفصل، هذا يف
يمكن األفراد، (سلطات) ضد كأسلحة التنظيم أنماط استخدام يمكن فبينما الحماية.

حقوقهم). (تحمي كدروع الحماية أنماط استخدام
األربعة التنظيمية األنماط بها تحمي التي الطريقة يف نفكر ربما املبدأ، ناحية من
من أنواع أيَّ تحمي املعماريات أيُّ الحاكمة. املعماريات عىل هنا أركِّز لكنني التعبري،
حمايته؟ تجري الذي التعبري نوع تغيري إىل املعماريات إحدى تغيري يؤدي كيف التعبري؟
بني العالقة تتناول رؤية اتجاه يف دفعت لكنني شامًال، عريض يكون أن أحاول لم
فقط ال للتفكري الدستورية بالقيم وتستعني العاملي، املستوى عىل والتعبري املعماريات
به. مسموح املعماريات أي بشأن أيًضا بل محدد، معمار يف به مسموح هو ما بشأن
األقل، عىل الواقعي. عاملنا دستور بقيم اإللكرتوني فضائنا دستور قيم تسرتشد أن يجب
بطرق اإللكرتوني للفضاء معمار لتصميم جهودها يف الدولَة الرؤيُة هذه تقيِّد أن يجب

القيم. هذه مع تتوافق ال
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فاصل

هذه إليه تشري للمشكالت نمط هناك السابقة. الثالثة الفصول ونتدبر برهة لنتوقف
واحدة. مشكلة إال ليست الثالث املشكالت هذه أن كيف بها نرى طريقة الثالثة، الفصول
السيطرة حجم ما هو: الفصول هذه من كل يف السؤال كان املعاني، من بمعنًى
كود بني معركة هناك السيطرة؟ هذه يمارس أن يجب وَمن املعلومات، عىل بها املسموح
يخلق قد كود بني معركة هناك العادل. االستخدام يحمي وكود الفكرية، امللكية يحمي
النظر بقطع أفراد عن معلومات تداول يف للحق سوًقا يخلق قد وكود للخصوصية، سوًقا
يفيض وكود للتعبري، الكامل بالرتشيح يسمح كود بني معركة هناك السوق. هذا عن
إىل حالة كل تدعو ماذا. عىل يحصل بمن يتعلق فيما الفوىض ببعض يسمح معمار إىل

السيطرة. يف توازن تحقيق
أعارض الفكرية، امللكية سياق يف السياقات. هذه من سياق كل يف رأيي يختلف
من واسعة مساحة يضمن الذي الكود وأؤيد املستخدمون، يقرؤه ما يتتبع الذي الكود
قراراتهم اتخاذ من األفراد يمكِّن الذي الكود أؤيد الخصوصية، سياق يف الفكري. املشاع
البيانات بماهية يتعلق فيما تفضيالتهم عن والتعبري التشفري من تمكينهم أي املستقلة؛
القرارات، اتخاذ عملية يمكن أن الكود شأن من عنهم. اآلخرون يجمعها التي الشخصية
أعارض التعبري، حرية سياق يف الكود. هذا تنفيذ عىل يحض أن القانون شأن ومن
يُسمح أن الخطورة غاية يف األمر يصري حيث كاملة، بصورة التعبري ح يرشِّ الذي الكود
الحال؛ بطبيعة أفضل أمًرا لالختيار مساحة توفري يعترب السياق. هذا يف الكامل باالختيار
الكود أن مثلما مستحسنًا، أمًرا أفضل سمعٍة أنظمة تنفيذ من يمكِّن الذي الكود يُعدُّ لذا

أفضل. أمر هو للبث املرشوع النطاق من ع يُوسِّ الذي



اإللكرتوني للفضاء املنظِّم الكود

مركزية كيانات قيام ضد العمل يف جميعها الثالثة السياقات هذه يف الهدف يتمثل
تتسم كيانات قيام ضد العمل يف الهدف يتمثل املحتوى، ترشيح سياق ويف لالختيار.

أيًضا. الشديدة بالفردية
تتفق أن يهم ال لكن ذلك، أعتقد متوافقة. الخيارات هذه كانت إذا عما تتساءل ربما
سيطرة كتحقيق منطقية؛ مسألة مختلف توازن تحقيق أن ترى ربما هذا. رأيي يف معي
يف أقل سيطرة وتحقيق املحتوى، ترشيح عمليات ربما أو الفردية، امللكية حالة يف أكرب
هذا مثل عقد برضورة الشعور إيصال يف الحقيقي اهتمامي يتمثل الخصوصية. حالة
دوًما هناك التوازن. من نوع تحقيق برضورة االدعاء يف الضمنية القيم وبأهمية التوازن،
الخاصة الحقوق بني توازن تحقيق إىل حاجة دوًما هناك والخاص، العام بني منافسة
الجانبني؛ لكال به املسموح املدى بشأن اتخاذه يجب خيار دوًما هناك العامة، والحقوق
كيف قبيل: من أسئلة العام، القانون من أصيًال جزءًا األسئلة هذه تعترب والعام. الخاص
يف توازن تحقيق يمكن كيف االعتبار؟ يف الدستورية القيم من مجموعة وضع يمكن

محددة؟ واقعية سياقات
عدم حاالت من حالة أي عن املسئول تحديد يف إهمايل مع النقطة هذه تناولت
توافر عدم أو الالزم، من أكثر محتوى ترشيح عمليات بوجود يقولون من هناك التوازن.
ذلك كل أن عىل الفكرية، امللكية عىل هائلة سيطرة وجود أو الكايف، بالقدر الخصوصية
هذه. التوازن عدم حاالت عن مسئولة الحكومة كانت إذا إال العام، الشأن قبيل من ليس
الواليات يف القانون تطبيق بقدر فقط املتحدة الواليات يف الدستورية القيمة تنسحب

السياقات. هذه إىل للقانون الواليات تطبيق يمتد كيف بعد أبنيِّ ولم املختلفة.
بيان يف لبس عن الدستوري تقليدنا يكشف رأيي، ففي ذلك. بيان أعتزم ال لكني
الحكومات، سوى تنظيمية جهات فيه توجد ال عالم ففي الدستورية. القيم تحقق نطاق
مسألة فقط الواليات يف القانون تطبيق إطار يف الدستور سلطة تفعيل قرص يعترب
مجال نطاق لتجاهل سبب يوجد ال التنظيم أنماط تتعدد عندما املقابل، يف منطقية.
يمنع سبب يوجد وال املسألة، هذه يف الدستور واضعو ينظر لم الدستورية. القيم تحقق
هذا فصل يربر ما يوجد وال الدستورية، بالقيم الكود خالل من التنظيم عملية اسرتشاد

املعتاد. يف الدستور يوفرها التي الحماية وضمانات القيود عن حياتنا من الجزء
الضوء عليه سلطُت الذي والجماعية الفردية الحقوق بني التوازَن الكوُد يحقق
الكود يحققه توازن مختلف، نوع من توازن تحقيق يتم التايل، الفصل يف اآلن. حتى
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بني بل والفرد، الدولة بني املرة هذه التوازن يتحقق ال املقابل، يف أساسية. بصورة
صوب اآلن التهديد يتوجه اإللكرتوني. الفضاء ملعمار الضمنية التنظيمية واألدوات الدولة
عالم مع يتواءم بحيث الدستوري التقليد هذا نرتجم أن يمكن كيف التقليدية. السيادة

القانون؟ هو فيه الكود يكون
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الرابع الجزء

سياداتمتنافسة

الفضاء يف السيادات خاصة الجدية، شديدة نظرة ذاتها إىل السيادات تنظر
قويٍّا شعوًرا اإللكرتوني الفضاء يف املوجودة السيادات من سيادة كل تمتلك اإللكرتوني.
أخرى. مجاالت عىل هيمنة إىل الشعور هذا يُرتَجم األحيان بعض ويف الخاص، بمجالها
بني الرصاع حدة ستزداد اإللكرتوني، الفضاء إىل األشخاص من املزيد انتقال ومع
األخرى. السيادات مع متزايدة بصورة السلوك أو التعبري عىل للسيطرة السيادات إحدى

املستقبيل. اإلنرتنت عالم يف أهمية األكثر املتجددة الحقيقة أنه الرصاع هذا وسيُثبت
مسألة الجزء هذا يف األول الفصل يتناول خطوتني. يف الرصاع هذا مسألة أتناول
عن التعبري يتم وكيف السيادة؟ تعني ماذا الرصاع: مسألة عن مستقلة بصورة السيادة
السيادات. بني الرصاع عن ستتولد التي اآللية عىل ذلك بعد التايل الفصل يركِّز السيادة؟

محددة. مألوفة صورة التخاذ اإلنرتنت معمار سيدفع الرصاع هذا فإن أرى، وكما
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السيادة

فيها الشيوعية أن عىل املتبقية، القليلة الشيوعية الدول إحدى وهي شيوعية، أمة فيتنام
أمة فيتنام تعترب املقابل، يف الباردة. الحرب ميالد إىل أدت التي الشيوعية عن تختلف
تيش «هو الشيوعي الحزب رئيس خالل (من ولينني بماركس هويتها ترتبط سيادة ذات

من»).
الحرب يف وانتصارنا فيتنام، من بهزيمتنا شيوعية. أمة املتحدة الواليات ليست
أيديولوجية مع تتعارض بطريقة أساسية بصورة نفسها تعرِّف أمة نحن الباردة،
فيما لها، أعىل كمثال الدولة إضعاف خدمة يف الدولة فيتنام تضع ولينني. ماركس
تعترب لها. أعىل كمثال الحرية خدمة يف بقوة الحارضة غري الدولة املتحدة الواليات تضع
املتحدة. الواليات يف الحكم نموذج الحرية تعترب فيما الشيوعية، يف الحكم نموذج السيطرة

نعتقد. هكذا أو
العرشين، القرن من الثمانينيات عقد بداية ففي الشيوعية؛ بالدول بإعجابي أقر
بداية ويف أراضيها. بدخويل سمحت التي الشيوعية األوروبية الدول من عدد يف تجولت
يف دستورية دولة إقامة منارصي مع عملت العرشين، القرن من التسعينيات عقد
الصيف فرتة معظم قضيُت ،١٩٩٦ عام يف دستورهم. مسودة وضعهم أثناء جورجيا
املكان هذا أفهم أن وحاولت اإللكرتوني، الربيد استخدام ودون وحيًدا فيتنام يف أتجول
الباردة. الحرب يف السوفييتي االتحاد مع الرصاع تصدير ضحية كان طفولتي يف الذي
لإلعجاب إثارة أكثر مكانًا أزر لم العالم، حول كثرية لبالد زيارتي من الرغم عىل
الوقوع إال أمريكي مواطن أي يملك وال بالغفران، طاٍغ شعور املرء عىل يغلب فيتنام. من
الغفران هذا تيرس ملا الحرب يف «انترصنا» كنا لو ربما األمة. هذه وترحيب دفء أرس يف

بالفعل. انترصوا ملن يتيرسَّ الغفران أن يبدو لكن الفيتناميني، لدى النحو هذا عىل
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طبيعة عن شيئًا أتعلم أن فقط أردت بل الغفران، ألفهم حال أي عىل فيتنام أزر لم
مواطنيها، عىل السيطرة الدولة هذه تمارس كيف أفهم أن أردُت البالد، يف األمور سري
الدول أواخر من واحدة تصبح كي مؤهلة الدولة هذه يجعل الذي ما أفهم أن أردت
أعمال، ورجال ، محاميَّ إىل أتحدث الوقت بعض قضيُت لذا العالم؛ يف املتبقية الشيوعية
يف مدهشة صورة وبدأت نام»)، («شبكة فيتنام يف الظهور يف اآلخذة الشبكة ومديري

كبرية. برسعة التشكُّل
محدودة قيود بوجود إال تسمح ال شيوعية دولة أي أيديولوجية أن من الرغم عىل
لها أعىل كمثال تضع الفيتنامية الدولة أن من الرغم وعىل الدولة، سلطة عىل للغاية
وجود عدم من الرغم وعىل الفردية، الحرية أو األفراد مصلحة من بدًال العام الصالح
من الرغم عىل نتخيله؛ أن الغرب يف نحن نحب الذي باملعنى فيتنام يف نظريٍّا «حرية»
حياتهم خالل من — فيتنام يف الناس بأن الشعور من اإلفالت أستطع لم ذلك، كل صحة
املتحدة. الواليات يف األشخاص من بكثري أقل بصورة «التنظيم» إىل يخضعون — اليومية
بقوة يشعرون شك ال السياسيون فالخصوم الجميع؛ عىل الحال بطبيعة ذلك ينطبق ال
— العادية حياتهم ممارستهم يف العاديني الناس أن شعرُت املقابل، يف الدولة. سطوة
أن يمكن الذي السيطرة مفهوم يدركون ال — صغرية متاجر منهم كثريون يدير حيث
ثالثة كل مركزية بريوقراطية جهة يف رواتبهم بتسجيل لديهم خربة وال الدولة، تمارسه
نحن نحيا التي (النسبية) التنظيم فعالية ظل يف العيش طبيعة يستوعبون وال أشهر،
من كان الحكومية. السيطرة من مدهشة بصورة فيتنام يف الحياة تخلو هنا. ظلها يف
محظورة، اإلباحية كانت الحرب. يف نيكسون انتصار حال الوضع اختالف تخيُّل الصعب
والرشكات األفراد واصل األمر، مجمل يف لكن للمضايقات، يتعرضون الهيبيون وكان

الحكومة. من للغاية محدود مبارش أو ال فعَّ تنظيم ظل يف العمل
أنثروبولوجي عالم من العشوائية املالحظات هذه اعتربت (إذا الحقيقة هذه تعترب ال
القانون كتب يف «القانون» يكون، ال أو يكون، ربما الفهم. عىل عسرية حقيقًة) مدرَّب غري
املتحدة. الواليات يف «القانون» من شموًال أكثر أو رصامة أكثر تنظيمية أداة فيتنام يف
الدولة قبل من للحياة حقيقي تنظيم أي فيتنام يف الحياة معمار يجعل املقابل، يف
يف اإلطالق عىل تحتية بنية أي توجد ال بل للسيطرة، تحتية بنية توجد ال مستحيًال.
وحتى الة. فعَّ يجعلها معمار أي يوجد ال للدولة، التنظيمية األدوات كانت ما أيٍّا البالد.
ذلك)، وجود يف أشك (رصاحًة، املتحدة الواليات من فيتنام يف أكثر تنظيم هناك كان لو

مدهشة. «حرية» فيتنام يف تتوافر
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مسألة هي مثلما معمار مسألة التنظيم سلطة تعترب للغاية. منطقيٍّا هذا يبدو
نفهم حتى تقييدها. عن فضًال التنظيم عمليات بإجراء املعماريات تسمح أيديولوجية.
الحكومة تمارس التي املعماريات فهم أوًال يجب حكومة، أي بها تتمتع التي السلطة

إطارها. يف الحكم عملية
سلطة عن فكرة لدينا يكون قد تحديًدا. النقطة هذه السابقة الفصول تناولت
يتضح ال لكن — عليه السيطرة أو السلوك تنظيم يف الحاكمة الجهة سلطة — السيادة
تدعم لم إذا لكن «مطلقة»، الدولة سلطة تكون قد محدد. سياق يف إال السلطة هذه حجم
قد اآلخر، الجانب عىل ضعيفة. الفعلية الدولة سلطة تصبح التنظيم، عملية املعماريات
هذه تصبح قد للغاية، الة فعَّ املعماريات كانت إذا لكن محدودة، الدولة سلطة تكون
نسأل: أن يجب التنظيم، يف الدولة سلطة نفهم حتى للغاية. شاملة املحدودة السلطة

التنظيم؟ عملية للدولة التحتية البنية تدعم كيف
أوىل كخطوة اإللكرتوني، الفضاء حالة يف نوجهه أن يجب الذي السؤال هو هذا
الفضاء يف الحياة لتنظيم السيادية الجهات بها تتمتع التي السلطة ما فيه. السيادة لفهم

منها؟ الحد أو السلطة هذه تعزيز يف التنظيمية األنماط تسهم كيف اإللكرتوني؟
هذا موضوع منهم اثنان يمثل أجزاء، ثالثة يف السؤال هذا عىل اإلجابة يف سننظر
الفضاء يف السيادة بني الفرق ما اإللكرتوني؟ الفضاء يف السيادة طبيعة ما أوًال: الفصل؛
اإللكرتوني؟ الفضاء سيادة من يحد الذي ما ثانيًا: فرنسا؟ دولة وسيادة اإللكرتوني
الفضاء تنظيم يف السيادية الجهات ستتفاعل كيف التايل: القسم موضوع وهو ثالثًا،
السيطرة أجل من بل اإللكرتوني، الفضاء يف السلوك عىل السيطرة بغرض ال اإللكرتوني؛

السيادية؟ الجهات ستتنافس وكيف فيه؟ السلوك تداعيات عىل

القواعد الفضاء: سيادة (1)

جديدة، كشخصية الثانية» «الحياة جي أو إم إم فيديو ألعاب عالم إىل تلج عندما
سيحتاجها التي الطرَق القواعِد هذه بعض تمثل لك. الثانية الحياة قواعد توضيح يتم
هذه بعُض تعترب الطريان. أو التحرك كيفية مثل الثانية، الحياة عالم يف للتنقل املستخدُم
القيام يمكن ال وما يمكن ما إىل املستخدم توجيه إىل تهدف عامة معيارية قواعَد القواعِد

به.
مصطنعة؛ القيود هذه أن تالحظ أال املقدمة هذه قراءة عند بمكان املستحيل من
أال أيًضا املحتمل من وليس هذا. يف أحد يشك ال إله. صنع من ليست الثانية فالحياة
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إنشاء يف يتمثل االصطناع لهذا املهمة األبعاد أحد أن الفضاء هذا يدخل من يالحظ
الكود؛ كاتبي اختيار من الطريان عىل القدرة تعترب الكود. خالل من إنشاءً الفضاء هذا
وتختفي بأحد تصطدم وعندما الكود؛ كاتبي اختيار من أيًضا الطريان مكان ويعترب
يف باالحتجاب تقوم وعندما الكود؛ كاتبي اختيار من أيًضا ذلك فإن التحذير، إشارة
كاتبي اختيار من أيًضا فهذا معهم؛ الحديث يف ترغب ال أشخاص عن الفورية املحادثات
يدرك هنا. بشأنها قرارات اتخاذ تم «اختيارات» ثمة أن يف شك أحًدا يساور ال الكود.
«َمن الكود. خالل من صنعه يتم اإللكرتوني الفضاء عالم من كبريًا جزءًا أن الجميع
مؤسس روزديل، فيليب وصف حد عىل الكود»،1 هو الوحيد اإلله اإللكرتوني؟ العالم إله

الثانية. الحياة موقع
والفضاءات السيطرة كثيفة الفضاءات بني نميِّز أن يجب البداية، من ذكرت مثلما
حياة عىل بكثافة بالسيطرة الثانية الحياة فضاء مثل فضاءات تقوم السيطرة. خفيفة
الثانية الحياة فضاء يف اللعب من األسايس الهدف يتمثل فيها. يلعبون الذين األشخاص
األماكن نوعية هي — أكرر — وهذه «هناك». موجوًدا يكون املرء بأن االنطباع خلق يف

اإللكرتوني. الفضاء عليها أطلق التي
يف أو الفواتري، لدفع إلكرتوني موقع يف الحياة عن كثريًا اإللكرتوني الفضاء يختلف
الخدمات هذه عىل الكود يسيطر للمستخدمني. اإللكرتوني الربيد بعناوين يحتفظ موقع
الثانية. الحياة عالم يف السيطرة عن تختلف الخدمات هذه سيادة أو سيطرة لكن أيًضا،
السيطرة تبسط — عموًما اإللكرتوني الفضاء عليه أطلق فيما أو — الثانية الحياة عالم يف
عليه أطلق ما أو الفواتري، دفع خدمة يف السيطرة تعترب فيما مكان، كل يف هيمنتها

ووقتية. عابرة سيطرة اإلنرتنت،
ل تحوُّ وهو بالفعل، بتحديده قمنا هام ديناميكي ل تحوُّ وجود لالهتمام املثري من
هذا يتمثل السيطرة. كثيفة الفضاءات من أكثر السيطرة خفيفة الفضاءات يف موجود

ممكنة. الخواص هذه كانت متى الكود يف سيطرة خواص وجود تفضيل يف التحوُّل
أحدهم يخرتق أن للقانون مخالًفا شيئًا يعترب الفواتري. دفع خدمة يف أخرى مرة فكِّر
عىل الحصول دون الحساب هذا من األموال بتحويل ويقوم ما لشخص البنكي الحساب
وحده القانون عىل بنك أي يعتمد لن الحال، بطبيعة الحساب. صاحب من ترصيح
هوية من للتحقق األكواد من معقدة مجموعة بنك كل يضيف القاعدة. هذه لتطبيق
كود وضع املمكن من يكن وأينما الفواتري. دفع خدمات أحد استخدام عند املستخدمني
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يف هذه الكود وضع عملية عىل الوحيد القيد يتمثَّل ما، تنظيمية سياسة هدف لتحقيق
إضافة وراء من ستعود التي الحدية الفائدة مقابل يف الكود، الستخدام الحدية التكلفة

جديدة. سيطرة طبقة
عىل قيد هناك الثانية، الحياة بيئة يف الحال هو مثلما كثيفة سيطرة بيئة يف لكن
يضِعف قد األحيان، بعض يف أخرى، بعبارة االجتماعي. السلوك لتوجيه الكود استخدام
روزديل: تعبري حد وعىل اإللكرتوني. املجتمع يف التفاعل عمليات من أفضل كود وضع

حيث فائدة؛ األوقات بعض يف الثانية الحياة يف الحياة ممارسة صعوبة تعترب
مكسبًا هذا التعلُّم فعل يعترب فيها. الحياة ممارسة تعلُّم املستخدمني عىل إن
بني اإلرشاد من النوع بهذا نحظى إنا … سواء حد عىل والطالب للمعلم كبريًا
عالقة النفيس، املستوى عىل الجذابة العالقة هذه يف واملتمثل والطالب، املعلم

الواقعي.2 العالم يف كثريًا نجدها ال

فعالم املجتمع؛ تالحم من األفضل الكود فيها يُضِعف قد مهمة أخرى طريقة هناك
حد وعىل بعض. عن بعضهم بسهولة االنفصال من األشخاص يمكِّن ال الثانية الحياة

روزديل: وصف

أن يعني ما وهو املستخدمني، بني تقسيم أي يوجد ال الثانية، الحياة يف
التعليمية، العملية نظر وجهة من املقابل، يف معتادة. تكون الجريان خالفات
من إلكرتوني بريد رسائل تلقيُت إيجابية. األمر واقع يف املسألة هذه تعترب
تعلمت ذلك، وبسبب جرياني، مع جيًدا عالقتي تميض «ال يقولون: أشخاص
يف … طيبًا» جاًرا تصبح كيف أي النزاعات؛ حل كيفية عن الكثري برسعة
إىل األمر واقع يف تحتاج ال إنك حتى … كثرية قوانني هناك … الواقعي العالم
فعل عدم أو فعل يشرتط قانون هناك ذلك، من [بدًال] جريانك. إىل التحدث
بطريقة اإللكرتوني] الفضاء [يف والتفاعل للتواصل فرصة هناك … [كذا]

للغاية.3 نادرة حاالت يف فقط الواقعي العالم يوفرها

الجريان حاجة يمحو ال فهو املشكالت؛ جميع اختفاء إىل الكود يؤدي ال ثم من
ممارسة تؤدي املجتمعات. بناء عىل الكود يساعد الطريقة، وبهذه مشكالتهم، ملعالجة
بصورة نفسها النتائج تحقيق إىل الكود أدى إذا بناؤها يتم ال روابط بناء إىل التفاعل
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إمكانية لعدم ال أنفسهم، الالعبون ليحلها املشكالت بعض املثايل التصميم يرتك تلقائية.
جانبية. تكاليف معه تأتي للحلول أكواد وضع ألن بل املشكالت، لحل كود وضع

التي هي االفرتاضية الفضاءات هذه يف السيادة جهة تزال ال ذلك، من الرغم عىل
املتبادلة املنفعة تحقيق عملية تعترب األخرى. األنماط عىل التنظيمية األنماط أحد تفضل
بني االختيار هناك يظل لكن الدوام، عىل تتحقق ال للنتائج الكاملة فالفعالية معقدة؛ هنا

املختلفة. التنظيمية األنماط

القواعد اختيار الفضاء: سيادة (2)

يف الديمقراطية؟ عن ماذا مبارشة، أكثر بصورة االختيار؟ عملية إجراء يمكن كيف
كانت إذا فقط مرشوعة تعترب السيادية الجهات أن يف القاعدة تتمثل الواقعي، الفضاء
يف العامة القاعدة تتمثل الديمقراطية. غري النظم (بمعظم) نسمح نكاد ال ديمقراطية.

املطاف. نهاية يف يحكمون من هم الناس أن يف الواقعي الفضاء
الفضاء يف إثارة أكثر هي التي الوحيدة املتطورة غري السمة تتمثل املقابل، يف
اإلطالق عىل الديمقراطية من الكثري املرء يجد «ال َكسرتونوفا، يطرحه فيما اإللكرتوني
الصحراء».5 يف «قصة عليه يطلق عالم يف الوحيد االستثناء ويتمثل املركبة.»4 العوالم يف
تعترب ذلك، من بدًال اإلنرتنت. عىل أو اإللكرتوني الفضاء يف بعد الديمقراطية تنترش لم
الجهة هو الفضاء «مالك» أن وهي أال للغاية؛ قوية لقاعدة نادًرا استثناءً الديمقراطية
للغاية: صالحة سيادية جهة عادًة املالك يعترب ال َكسرتونوفا، نظر وجهة من السيادية.

بالحكم تتمتع مؤسسات اإللكرتونية العوالم عن ينشأ لم علمي، حد عىل إجماًال،
العوالم.6 جميع يف الفوىض تسود الرشيد.

العكس عىل اإللكرتوني. الفضاء يف مهمة تعترب ال الجماعية الرؤى أن هذا يعني ال
اإلنرتنت يف األساسية السمات إىل بالنسبة للغاية مهمة الجماعية الرؤى تعترب ذلك، من
الروابط خالل من جليٍّا ذلك يبدو مثلما — التصويت من نوع ه يوجِّ اآلن. الحال هو مثلما
تقييم يف نفسها القاعدة عىل تكنوراتي موقع يعتمد ذكرُت، ومثلما البحث. محركات —
تصويت أو التقييم بعمليات دوت، سالش موقع مثل مهمة، مواقع تستعني املدونات.

أعىل. إىل تصعيدها يتم التعليقات أي لتحديد املحررين
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الديمقراطية تتمثل كذلك. ليست لكنها الديمقراطية، جميعها اإلجراءات هذه تشبه
موسوعة باستثناء ما. مكانًا ستحكم التي القواعد اختيار عملية األشخاص ممارسة يف
يف أو اإلنرتنت عىل كبرية مؤسسات سوى توجد ال الصحراء»، يف و«قصة ويكيبيديا،

الشعب. حكم خالل من إدارتها يتم اإللكرتوني الفضاء
ذلك؟ تغريُّ نتوقع أن لنا وهل الديمقراطية؟ يف الفجوة هذه إذن يفرسِّ ماذا

تأسيس قبل متالزمتني. سمتني ذا ا خاصٍّ شكًال الذاتي للحكم تاريخنا يتخذ
األمة تعريف كان حيث الجغرايف؛ التوزيع عىل قائمة البالد يف الحياة كانت الجمهورية،
مثلما واحدة. سيادية جهة إىل والء ظل يف محددة مكانية رقعة يف يعيش مجتمع بأنها
للجمهورية املفاهيمية الثورة تمثَّلت التايل، الفصل يف التفصيل من بمزيد األمر سنتناول
(من الشعب يستطيع تحديًدا، أكثر بصورة سياديتني، جهتني وجود إمكانية يف األمريكية
مختلفتني. مفوضتني جهتني إىل السيادية سلطته منح النهائية) السيادة صاحب إنه حيث
األفراد يصبح الفيدرالية. الحكومة يف والثانية الواليات، حكومات يف األوىل الجهة تمثَّلت
الفكرة هذه كانت الحكومتني. لكال مواطنني محدٍد جغرايف موقع يف إذن يعيشون الذين
عرش الرابع التعديل أكثر أوضحها التي الفكرة وهي التأسيس، وثيقة عليها قامت التي
تجنَّسوا أو املتحدة الواليات يف ُولِدوا الذين األشخاص «جميع اآلتي: النص خالل من
الواليات يف مواطنون املتحدة؛ الواليات حكومة والية إىل يخضعون والذين بجنسيتها،

فيها.» يعيشون التي الواليات ويف املتحدة
يكون مجتمع ألي الذاتي الحكم يف املشاركة يف الحق املعنى بهذا املواطنة تعني ال
التصويت يف الحق يمتلكون ال مواطنون يوجد الحايل، الوقت يف حتى فيه.7 مواطنًا املرء
املدني املجتمع يف أعضاءً بهم املعرتف لكل ا حقٍّ املواطنة تعترب املقابل، يف األطفال. مثل
فيه. أعضاء هم الذي السيايس املجتمع حكم يف املشاركة يف يتمثل حق وهو والسيايس،
وكمواطن األمريكية، االنتخابات يف التصويت يف الحق أمتلك املتحدة، الواليات يف كمواطن
الوقت يف نِي الحقَّ كال أمتلك الوالية؛ انتخابات يف التصويت يف الحق أمتلك كاليفورنيا، يف

نفسه.
ازدياد مع لكن منطقية، والجغرافية الحق بني املستوى هذا عند الصلة تعترب
يف أعيش فأكثر. أكثر وضوًحا أقل بديهية يوًما كانت التي الصلة هذه صارت الحراك،
يف كاملة املشاركة حقوق القواعد تمنحني ألتو. بالو يف أعمل لكنني فرانسيسكو، سان
هذا يبدو ملاذا ألتو. بالو يف الحقوق هذه من أي عىل أحصل ال لكنني فرانسيسكو، سان

منطقيٍّا؟
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مثل باحثون ر طوَّ وقد طويل.8 لوقت املشكلة هذه السياسيون املنظرون الحظ
الحكم من أشكاًال ر توفِّ الذاتي للحكم قوية بديلة مفاهيم جونري والني فورد ريتشارد
يختار البدائل، هذه أحد ظل يف الجغرايف. بالتوزيع مبارشة بصورة يرتبط ال الذي الذاتي
املساهمة أن شعرت إذا هنا، من بأصواتهم. فيه يؤخذ الذي املجتمع حدود) (يف املصوتون
يل فسيكون فرانسيسكو، سان مستقبل يف املشاركة من أهمية أكثر ألتو بالو مستقبل يف

فرانسيسكو. سان يف أعيش أنني من الرغم عىل ألتو بالو يف التصويت يف الحق
يف اإللكرتوني والفضاء الجغرافيا بني الرابط أخذ عند التعقيدات هذه حجم يزداد
أمتلك فهل فيه، أعمل الذي املجتمع يف التصويت يف الحق لدي كان لو فحتى االعتبار؛
الفضاء مواطنو يحتاج ملاذا فيه؟ اللعب أمارس الذي املجتمع يف التصويت يف الحق
معظم تقيض ربما معمارياتها؟ أو اإللكرتونية الفضاءات عىل السيطرة إىل الواقعي
لكن أسبوع، كل نهاية يف ديزني عالم زيارة يف ترغب وربما تجاري، مركز يف حياتك
ملاذا ديزني. عالم تنظيم يف الحق تمتلك بأنك ذلك عىل بناء االدعاء الغريب من سيكون
تعيش الذي كالحي وليس عامة، حديقة أو تجاري كمركز اإللكرتوني الفضاء يعامل ال

فيه؟ التصويت لك ويحق فيه
فإذا بالتاجر؛ املستهلك عالقة بمنزلة ديزني بعالم أو التجاري باملركز عالقتك تعترب
والبصل، واملخلالت والجبن الخس مع املخصوص والصوص اللحم شطرية تعجبك لم
لك يسمح ال كنج. برجر إىل الذهاب تستطيع سمسم؛ عليه كيزر خبز من واملصنوعة
التجاري املركز يعجبك لم وإذا الهمربجر. عمل طريقة عىل تصوِّت بأن ماكدونالدز
يف املؤسسات هذه إزاء املستهلك يمتلكها التي السلطة تتمثل آخر. مركًزا تقصد املحيل،
عىل وتتنافس املستهلكني، انتباه جذب إىل املؤسسات هذه تسعى الوجود. عىل قدرته
املؤسسات هذه تنافست إذا لها. والئك كسب إىل وتسعى لديها، معتاًدا عميًال جعلك
املستهلكون ينرصف ذلك تفعل لم وإذا كثريًا، املؤسسات هذه املستهلكون يرتاد جيًدا،
هذه املنافسة تجعل املؤسسات. هذه تنظيم يف أساسية املنافسة هذه تعترب غريها. إىل

جيًدا. تعمل لديها، معتاًدا عميًال جعلك يف تتسابق التي املؤسسات،
وقتنا نقيضمعظم حيث حياتنا؛ من ا مهمٍّ جزءًا السيادية التاجر-الجهة جزء يعترب
من أكثر حياتهم من الجزء هذا عن املستخدمني معظم رىض عن فضًال الفضاء، هذا يف
جميع تعترب املعنى، بهذا بأصواتهم. يدلوا أن فيه عليهم الذي الجزء هذا عن رضاهم
يتمثل املقابل، يف علينا. قواعد تفرض جميًعا وهي سيادية، جهات بمنزلة األماكن هذه
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االنتقال عىل قدرتنا يف السيادية التاجر-الجهة عالقة داخل نملكه الذي الحماية عنرص
آخر. مكان إىل بتعامالتنا

أيًضا فهناك الوحيد. الجزء هو حياتنا من السيادية التاجر-الجهة جزء يعترب ال
لديكم «ليس ملواطنيها: تقول دولة توجد ال حياتنا. من السيادية املواطن-الجهة جزء
مع العالقة يف دورنا يعترب فارحلوا.» ذلك، يعجبكم لم إذا هنا. التصويت يف الحق
كانت إذا — بالحق نتمتع فنحن التصويت؛ حق يمتلك الذي األسهم حامل مثل حكوماتنا

الحكومة. هذه بناء يف املشاركة يف — ا حقٍّ ديمقراطية عنها نتحدث التي الحكومة
أال الغرابة منتهى يف األمر سيصبح فحسب. الحكومات عىل األمر هذا ينطبق ال
موضوعات عىل التصويت يف حق أي بها التدريس هيئة أعضاء الجامعات إحدى تمنح
تمنح أن الغرابة منتهى يف أيًضا يعترب األمر أن الرغم (عىل الجامعة أمور صميم من
سيعترب التوظيف). بشئون تتعلق موضوعات عىل التصويت يف الحق موظفيها مؤسسة
الرغم عىل غريبًا، أنشطته عىل السيطرة بعض أعضاءه يمنح ال الذي االجتماعي النادي
الكنيسة حتى بل ديمقراطية، غري حكومات هناك أن مثلما األندية، هذه مثل وجود من
نكون املؤسسات هذه يف بها. األعضاء إدارة طريقة بتحديد ألعضائها تسمح نفسها
السيطرة أعضاءها املؤسسات هذه تمنح عمالء. فقط لسنا األقل عىل أو عمالء، ال أعضاء،
نمط من مؤسسات املؤسسات هذه تعترب املعنى، بهذا تحكمهم. التي القواعد عىل

السيادية. املواطن-الجهة
اإللكرتوني الفضاء يف ينترش) (أو يسود ال إذن، اإللكرتوني، الفضاء وصف إطار يف
يف اآلن حتى نراها التي السيادية الجهات تعترب بعُد. السيادية املواطن-الجهة نمط
ينطبق الذي األمر وهو السيادية، التاجر-الجهات نمط تمثل جهات اإللكرتوني الفضاء
نمط أيًضا تمثل فهي سيادية، جهات اإللكرتونية املواقع تعترب ما فبقدر اإلنرتنت. عىل أكثر
بماكدونالدز. عالقتنا مع املواقع هذه مع عالقتنا وتتساوى السيادية، التاجر-الجهات

تطبيق البعض حاول واحد. نموذج يف النموذجني هذين دمج املنظرين بعض حاول
التجارية، املراكز يف العمل، أماكن يف االجتماعية؛ الحياة مناحي جميع عىل العضو نموذج
الحياة مناحي جميع عىل املستهلك نموذج تطبيق آخرون حاول املحلية.9 الحانة يف
عىل الحكومات بني التنافس تفسري مثًال، تايبوت، تشارلز أتباع حاول حيث االجتماعية؛
نستطع لم لو حتى املقابل، يف األسنان.10 معجون بها نختار التي للصورة مشابه نحو
فسيعترب مختلفة، بصورة الخيارات هذه مع التعامل أسباب عن كاملة بصورة التعبري
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الصعوبة من سيعترب واحد. فضاء يف املختلفة الفضاءات هذه ندمج أن الخطأ قبيل من
أن الطغيان ومن أسنان، معجون عبوات تصميم عىل التصويت إىل نضطر أن بمكاٍن
دولة إىل االنتقال هو نحبها ال التي الحكومة ضد لنا املتاح الوحيد الدفاع خط يكون

أخرى.
التاجر-الجهات نمط من اإللكرتوني الفضاء يتألف أن يف ا حقٍّ مشكلة ثمة هل لكن
ورشيكه بوست ديفيد كتابات خالل من النمط هذا عن األول الدفاع يأتي فقط؟ السيادية
والدولة، «الفوىض، بوست ديفيد مقالة د تمهِّ جونسون.11 ديفيد الكتب تأليف يف أحيانًا
تحكمها اإللكرتوني الفضاء يف املجتمعات أن بوست يرى ُمثىل. بصورة املرسح واإلنرتنت»
أكان سواء — االشرتاطات أنها عىل هذه القواعد مجموعات نفهم قواعد». «مجموعات
التي — القواعد من مجموعة خالل من نرشها يتم أم العام اإلطار يف تضمينها يتم
مجموعة أو محددة قواعد بمجموعة االلتزام األفراد سيقرر محدد. مكان يف السلوك تقيِّد
تعريف سيتم فإنه انتباهنا، لفت إىل جميًعا تسعى القواعد مجموعات أن وبما أخرى.
لنمط ينتمي أنه عىل العمالء عىل املنافسة هذه خالل من اإللكرتوني الفضاء عالم

السيادية. التاجر-الجهات
يجب نموذًجا. اتخاذه يمكن كما الوصفية، الناحية من صحيًحا بوست طرح يعترب
يعني االحتكار. مكافحة قانون يف السوق» «قوة بوصفها السيادية الجهات إىل النظر
الرشكات إحدى قدرة السوق»: «قوة بمصطلح واالقتصاديون االحتكار مكافحة محامو
كاملة، بصورة تنافيس سوق يف كبريًا. ربًحا تحقق تجعلها بصورة األسعار رفع عىل
أسعارها؛ رفع تستطيع ال التي الرشكة هي سوقية بقوة تتمتع ال التي الرشكة تعترب
أما لها.12 قيمة ال األسعار رفع عملية سيجعل ما مبيعاتها؛ حجم يف كثريًا ستخرس ألنها
ق وتُحقِّ األسعار، رفع تستطيع التي الرشكة فهي السوقية، بالقوة تتمتع التي الرشكة
عىل القدرة أيًضا السوقية القوة ذات الرشكة تمتلك أرباحها. يف زيادة ذلك وراء من
سوق يف املطروح السعر من أعىل أنه رغم السلع إحدى سعر قبول عىل املستهلكني إجبار

تنافيس.
السيادية، الجهات تستطيع الحكومي. العمل عىل مشابه قيد تخيُّل نستطيع ربما
إجراءات اتخاذها مع أو قمعها، ازدياد مع كبرية. مغانم عىل الحصول كالرشكات، مثلها
األخرى القواعد مجموعات أو — األخرى السيادية الجهات تتحول رصامة، أكثر تنظيمية
عن الرحيل املواطنني إىل بالنسبة األسهل من يصبح ما، مرحلة عند منافسني. إىل —
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االلتزام عن القانون من التهرُّب لهم األسهل من يصري ربما أو التنظيم،13 أعباء ل تحمُّ
به.

عىل السيادية، الجهات تستطيع الواقعي، العالم يف مكلفة االنتقال عملية ألن نظًرا
يعترب فال اإللكرتوني، الفضاء يف أما كثرية. مغانم تحقيق القصري، املدى عىل األقل
ألعاب عالم قواعد مجموعة تعجبك لم فإذا الصعوبة؛ من القدر نفس عىل االنتقال
مواقع أحد عىل اإلعالنات كمية تعجبك لم إذا اللعبة. تغيري يمكنك جي، أو إم إم فيديو
يف الحياة تتمثل ملتصفحك. الرئيسة الصفحة تغيري البرص ملح يف تستطيع اإلنرتنت،
لم إذا املنزل. مغادرة إىل الحاجة دون العالم هذا إىل االنضمام يف اإللكرتوني الفضاء
ونظًرا الرحيل. تستطيع بها؛ ترغب التي بالطريقة إليها انضممت التي املجموعة تعاملك
الحكومات تترصف أن يجب اإللكرتوني، الفضاء يف أكثر املنافسة عملية ضغوط ألن
بها تترصف التي نفسها بالطريقة القواعد ونرش وضع عن املسئولة األخرى والجهات

تنافيس. سوق يف الرشكات
اإللكرتوني، الفضاء يف الحوكمة يصف ألنه مهم للحوكمة؛ وشائق مهم ر تصوُّ هذا
الفضاء يف السيادية املواطن-الجهة نمط قصور وأوجه غرض يُظهر ألنه وشائق
القواعد فيه تُفَرض ال عالم متطوعني، من يتألف بعالم التصور هذا ينادي الواقعي.
طريق عن حكومة، أي سلطة عن الرضاء عدم جوانب من يقلل عالم اختيارها، يتم بل
كوكاكوال، أو ماكدونالدز حكومة مثل عالم هو للمواطنني، منافسني إىل الحكومات تحويل

التمرد. من وتخىش مواطنيها، عىل الرسور إدخال إىل تسعى حكومة
الخروج تكاليف أن االدعاء عندك خذ أوًال، الرؤية: هذه يف للتشكك أسباب هناك
رشكة إىل تنتقل عندما الواقعي. الفضاء يف منها اإللكرتوني الفضاء يف أقل السوق من
«القواعد»، من مختلفة مجموعة شك ال تصادفك آخر، موقع أو إنرتنت خدمات تقديم
الوجبات تناول عن التوقف هذا يشبه انتباهك. السرتعاء تتنافس شك ال قواعد وهي
مجموعة هناك آخر. من بدًال التسوق مراكز أحد زيارة أو آخر، إىل والذهاب مطعم يف
تقديم رشكة اختيار عند االعتبار يف تؤخذ عديدة عوامل من جزء وهي متنافسة، قواعد
االنتقال عملية تعترب هذه، القواعد مجموعات بني االنتقال يتيرس ما بقدر إنرتنت. خدمات
تقديم رشكات بعض تحاول هذه. القواعد مجموعات بني منافسة بمنزلة نفسها هذه
لدى عميًال كنت إذا صعبة. هذه االنتقال عملية جعل الحال بطبيعة اإلنرتنت خدمات
أمريكا رشكة تجعل فال تْركها، قررت ثم سنوات، عرش ملدة الين أون أمريكا رشكة
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حسابك إىل رسائلك لنقل سهلة طريقة توفري طريق عن سهًال االنتقال هذا الين أون
يف التحكم عىل القيد هذا وجود املستخدمني إدراك مع لكن الجديدة، الرشكة يف الجديد
أخرى إنرتنت خدمات تقديم رشكة سيختارون الين، أون أمريكا تفرضه الذي رسائلهم

بينها. فيما القواعد مجموعة فستتنافس حقيقية، املنافسة كانت إذا البداية. من
إم إم ألعاب عوالم بني بالتنافس مثًال خذ هذا. عن املجتمعات تختلف املقابل، يف
هذا يف شخصية بناء يف شهوًرا وتقيض العوالم، هذه أحد إىل تنضم البداية يف جي. أو
قمت التي األسلحة أو بإنشائها، قمت التي كاملباني األصول؛ بجمع أيًضا تقوم املجتمع.
قمت التي العالقات مجموعة تمثل املال. رأس من نوًعا املوردين كال يعترب باقتنائها.
املادي. املال رأس تمتلكها التي األشياء جميع تمثل فيما اجتماعي، مال رأس بإنشائها
أو إم إم ألعاب عوالم أحد يف اخرتتها التي الحياة عن راٍض غري الحًقا رصت إذا
املال رأس نقل تستطيع ال إذ مكلف؛ الحالة هذه يف الرحيل لكن ترحل، أن تستطيع جي،
رأس نقل تستطيع ال ربما اللعبة، نوعية عىل واعتماًدا بتكوينه، قمت الذي االجتماعي
االنضمام يعترب املستمر، للسفر برامجك تغيري يف الحال هو مثلما أيًضا. املادي املال
بني املنافسة من الحقيقة هذه تُضعف للموارد. هدًرا جديٍد جي أو إم إم مجتمع إىل

العوالم. هذه يف القواعد مجموعات
األصول بيع أسواق نضج فمع يجب؛ مما أكثر أهمية النقطة هذه أويل أن أريد ال
عملية أن البعض يرى فيها، األلعاب طبيعة قواعد ثبات ومع جي، أو إم إم عوالم داخل
أيًضا تستطيع ال الواقعي، العالم يف سهولة. أكثر صارت أخرى إىل لعبة من االنتقال
لو حتى أصدقائك عن االستغناء يمكن ال آخر. إىل مجتمع من االجتماعي املال رأس نقل
العالم يف املادية األصول نقل يمكن املقابل، يف الجديد. موطنك يف جديدة صداقات كونت
فال جي، أو إم إم عالم يف أما دائًما. أريد ما وأنقل أريد ال ما أبيع أن أستطيع الواقعي.

دوًما. ذلك تحقيق يمكن
اإللكرتوني الفضاء يف املجتمعات تغيري بأن القول يمكن إذن، املفارقة قبيل من
يشء كل عن التخيل املستخدم عىل ألن نظًرا وذلك الواقعي؛ الفضاء يف منه أصعب
نقل يمكن الواقعي الفضاء يف بينما آخر، إىل إلكرتوني فضاء مجتمع من االنتقال عند
املدى عىل اإللكرتوني الفضاء يف املجتمعات تمتلك ربما االنتقال.14 عند األشياء من الكثري
سيطرة من االجتماعي) املال برأس يتعلق (فيما مواطنيها عىل أكرب سيطرة القصري

مواطنيه. عىل الواقعي الفضاء
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تعقيًدا أكثر اإللكرتوني الفضاء يف املتنافسة القواعد مجموعة صورة أن هذا يعني
ز يُحفِّ قد وهذا بالتايل، أكرب التنافسية العملية يف الضغط يجعل ما وهو بوست، يرى مما
ذلك ومع السيادية، املواطن-الجهة نمط اتجاه يف لالنتقال اإللكرتوني الفضاء يف الرغبة

اآلن. حتى االنتقال هذا مثل عىل يدلل ما يوجد ال
عىل إلكرتوني فضاء إنشاء استطعنا لو فحتى للشك. أهمية أكثر آخر داٍع هناك
اإللكرتوني الفضاء داخل املختلفة الفضاءات اختيار نستطيع بحيث — السوق غرار
أسباب فهناك — الواقعي الفضاء يف األسنان معجون اختيار عىل لقدرتنا مشابهة بصورة
أكثر مواطنني تفاعل ومع اإلنرتنت، إىل الحياة انتقال فمع ذلك. فعل لعدم تدفعنا قوية
الفضاءات هذه ستحتاج ربما وج، وب، أ، الفضاءات يف وع وص، س، واليات من فأكثر
مثالية) (بصورة يوجدان اللذين ذاتهما االنتباه وإيالء باملسئولية االلتزام إىل اإللكرتونية
أن يف يرغب اإللكرتوني الفضاء مجتمع كان إذا أخرى، بعبارة ديمقراطي. مجتمع يف
واالحرتام، االستقالل بعض يستحق ثم ومن لنفسه، الرشعية السيادية الجهة يعترب
أكثر بصورة السيادية املواطن-الجهة نمط إىل اإللكرتوني الفضاء يتحول أن فيجب

وضوًحا.
«جهات تعترب ال كثرية مؤسسات فهناك الواقعي؛ الفضاء يف ذاتها اآللية هذه تتحقق
سيادية» «جهات لكنها الناس، بها يحيا التي الطريقة يف تتحكم أنها بمعنى سيادية»
االجتماعية والنوادي الجامعات تعترب داخلها. األفراد سلوك طريقة يف تتحكم أنها بمعنى
عن االستقاللية من نوًعا تكتسب التي للمؤسسات واضحة أمثلة والرشكات والكنائس
يزداد االستقالل أن وأرى ضئيًال. أو كبريًا االستقالل هذا يكون قد العادية. الحكومة

السيادية. املواطن-الجهة نمط قيم املعنية املؤسسة تعكس كلما
تمتلك الحصانة. مبادئ خالل من القانون يف السيادة من النوع هذا عن التعبري يتم
شكل تواُفر عىل تعتمد الحصانات هذه لكن الحصانات، من محددة مجموعة الرشكات
فيها للطعن تتعرض حصانة لكنها معينة، حصانة الكنائس تمتلك محدد. مؤسيس

متزايدة. بصورة خارجها إدارتها عملية انتقال مع متزايدة بصورة
إذا أرسع بصورة مشابهة حصانة اإللكرتوني الفضاء يف املجتمعات ستكتسب
فكلما السيادية؛ التاجر-الجهة قيم من أكثر السيادية املواطن-الجهة نمط قيم أظهرت
من التنظيم إىل الواقعي الفضاء يف الحكومات لجأت مسئولية، أكثر املجتمعات صارت

الحصانة. مثل مبادئ عرب أعرافها خالل
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نسميه أن لنا كان إذا النضج، من الدرجة هذه لتحقيق طويًال الطريق يزال ال
هذه ألعضاء متزايد ذاتي إدراك عىل النضج من الدرجة هذه بلوغ يعتمد نضًجا.
منفصلة مجتمعات — املعاني من بمعنًى — املجتمعات هذه بأن اإللكرتونية املجتمعات
بأن املجتمعات هذه أعضاء لغري متزايد ذاتي إدراك عىل أيًضا ذلك يعتمد متكاملة. أو
حد وعىل ذلك. حدوث يف بالتفاؤل البعض يشعر املجتمعات. هذه بشأن متميًِّزا شيئًا ثمة

الستوفسكا: وجريج َهنرت دان تعبري

منفصلة قضائية واليات تتبع اإللكرتونية العوالم أن إدراك القضاء عىل يجب
وقوانني مجتمعية أعراًفا العوالم هذه تمتلك حيث القضائية؛ والياتنا عن
اإللكرتونية العوالم هذه يف يعيشون من أن من الرغم عىل بها. خاصة وحقوًقا
اإللكرتوني الفضاء وسحرة الواقعي العالم يف القضاء يعرتف بأن سيطالبون
سياق يف أوًال الحقوق هذه عىل الحصول إىل سيحتاجون فإنهم الحقوق، بهذه

اإللكرتونية.15 العوالم

الواليات كانت األوقات من وقت ففي تاريخنا؛ يف التطور بهذا شبيًها شيئًا رأينا
والية، كل يف املحيل الواقع هو السائد السيايس الواقع كان وقت اسًما، متحدة املتحدة
الرغم عىل وفريجينيا. نيويورك بني والقيم الثقافة يف حقيقية اختالفات هناك وكانت
هشة وطنية حكومة لتأسيس الواليات هذه توحدت ،١٧٨٩ عام يف االختالفات، هذه من
األهداف من مجموعة لها ووضعت والتأثري، الحجم محدودة الحكومة هذه كانت نسبيٍّا.

تتجاوزها. ال صارًما تحديًدا املحددة
الذي املحدود املجتمع ظل يف منطقية الفيدرالية الحكومة عىل القيود هذه كانت
األشياء من كثري يف الواليات تشرتك لم الوقت، ذلك يف آنذاك. املتحدة الواليات عليه كانت
هدف ويف العالم، يف جيش أقوى هزيمة تاريخ يف تشرتك الواليات كانت واحدة. كأمة
االجتماعية الحيوات أنواع من نوع أي يف تشرتك لم لكنها لها،16 نهاية ال قارة عرب النمو
ويف نسبيٍّا، نادرة التبادل عمليات وكانت محلية، الواليات يف الحياة كانت السياسية. أو

منطقيٍّا. شيئًا محدودة وطنية حكومة وجود كان كهذا عالم
واتخاذ صياغتها إىل تحتاج الوطني املستوى عىل مسائل هناك كانت ذلك، رغم
الرغم عىل ككل، تنا أُمَّ جبني عىل ُسبة املثال، سبيل عىل العبودية، كانت بشأنها. قرار
الجمهورية تأسيس عند نقاشات هناك كانت الواليات. من محدود عدد يف ممارستها من
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أم املحيل التنظيم مستوى عىل فيها للفصل العبودية مسألة ترك يجب كان إذا ما حول
يكن لم تحديًدا. املسألة هذه إزاء وسط حل عىل بناءً وضعه تم قد كان الدستور لكن ال،
ذلك، بعد 17.١٨٠٨ عام حتى العبيد «استرياد» مسألة بمناقشة للكونجرس مسموًحا
استمرت متزايدة. بصورة ذلك الناس أيَّد كما ذلك، مناقشُة للكونجرس مسموًحا صار
يف العبودية إلغاء يستطيع الكونجرس كان ألمتنا. األخالقية املكانة يف وصمة العبودية
الواليات يف ذلك تنفيذ رضورة البعض ورأى األقل، عىل املتحدة للواليات التابعة األرايض

أيًضا. الجنوبية
صنفني. إىل ينتمون العبودية من أمتنا لتطهري هذه الكونجرس دعوة معارضو كان
يف للحياة القصوى أهميتها يف واعتقدوا العبودية، مؤسسة الصنفني هذين أحد ساند
نزاهة يف — الذين أولئك ثاٍن؛ بصنٍف أهتمُّ بل هنا، بهؤالء أهتم ال الجنوبية. الواليات
واضعي وأن قومية، مسألة وليست محلية، العبودية مسألة أن رأوا — نِي تامَّ وتجرُّد
الحكومة وأن القومي، املستوى إىل ترقى مسألًة تكن لم أنها عىل إليها نظروا الدستور

فيها. تتدخل أال يجب الوطنية
قابل غري األمر صار ،١٨٢٨ يف أو ١٧٩١ عام يف االدعاء هذا صحة كانت مهما
واالقتصادي، االجتماعي املستويني عىل أكثر األمة تكامل فمع الوقت. مرور مع للتصديق
أن أهمية وزادت األول»، املقام يف فريجينيا من «مواطن بأنني القول أهمية انخفضت

ككل.18 األمة يف مواطنًا املرء يصبح
واجتماعي اقتصادي لواقع كنتيجة بل سيايس، قرار خالل من ال التغيري هذا تأتَّى
مرحلة عند املستحيل من صار حتى قومي مجتمع يف أعضاء بأننا شعورنا زاد متغري.
التعديل ل سجَّ اإلدراك. هذا حدوث إىل حرب نشوب أدى القومية. مواطنتنا إنكار معينة
املسألة هذه واالجتماعي االقتصادي الحوار جعل الدستور. يف الحقيقة هذه عرش الرابع
العبودية أن قبيل من ادعاءات صارت التغيري، هذا جذور خ ترسُّ ومع تماًما. حقيقية

لها. محل ال محلية مسألة
ذلك. يف ا مهمٍّ دوًرا اإللكرتوني الفضاء ويلعب دوليٍّا، اآلن، لنا نفسها العملية تحدث
إيقاع لكن الثانية، العاملية الحرب نهاية منذ الحال بطبيعة بطء يف ينمو االتصال كان
عىل باآلخرين اتصاًال أكثر العاديون املواطنون صار هائلة. بصورة ازداد النمو هذا
من عليها قادرين يكونوا لم دولية معامالت بتنفيذ يقومون صاروا كما الدويل، املستوى

إنكارها. إىل سبيل ال حقيقة منفردة والية أي يتجاوز مجتمع وجود صار قبُل.
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من مزيًدا مواطنوه سيجد اإللكرتوني، الفضاء يف الدويل املجتمع هذا ر تطوُّ مع
املبدأ صاحب املواطن كان ومثلما الدويل. الفضاء هذا يف الحياد عىل الوقوف يف الصعوبة
والية يف مواطن أي تهم ال مسألة فريجينيا والية يف العبودية إن ١٧٩١ عام يف سيقول
أي تهم ال مسألة ١٩٩١ عام يف سنغافورة يف التعبري عىل السيطرة كانت ربما مني،
محلية مسألة العبودية بأن االدعاء صار مثلما املقابل، يف املتحدة. الواليات يف مواطن
أهمية بعدم االدعاء سيصري عرش، التاسع القرن سنوات عرب الوقت بمرور مقبولة غري
يعترب والعرشين. الحادي القرن يف مقبولة غري مسألة اإلنرتنت شبكة عىل التعبري حرية
يجب اإللكرتوني الفضاء يف دستورية مسائل وهناك دوليٍّا، مجتمًعا اإللكرتوني الفضاء
هذه إن ونقول الدويل الفضاء هذا عن جانبًا ننتحي أن نستطيع ال لها. حلول عن البحث

محلية. قضايا األسئلة
يف اإلنرتنت طريق عن الدويل الفضاء هذا غزْونا بأننا القول نستطيع ال األقل عىل
وحافظ التعبري، حرية مذهلة بصورة يرسَّ معماًرا العالم إىل ْمنا قدَّ لقد .١٩٩٥ عام
بتعمية تسمح بروتوكوالت خالل من االتصاالت إجراء ضِمن معماًرا الخصوصية، عىل
بالرقابة. تسمح ال بروتوكوالت خالل من الحرة االتصاالت إجراء ع شجَّ معماًرا املحتوى،

للعالم. نحن منحناه ما للعالم، اإلنرتنت منحه الذي التعبري معمار هو ذلك كان
بصورة التجارية املعامالت بإجراء نقوم فنحن املعمار؛ هذا تغيري بصدد نحن واآلن
بتيسري ونقوم املحتوى، تعمية عملية تنظيم مسألة يف وننظر قبل، من نعهدها لم
هل هو: السؤال يظل الشبكة. قيم وضع بإعادة ونقوم واملحتوى، الهوية عىل السيطرة

املعمار؟ هذا بناء إعادة عملية يف بالحيادية االلتزام نستطيع
اآلن بوسعنا يعود فلن ذلك؛ علينا ينبغي وال بالحيادية، االلتزام نستطيع لن أننا أرى
سيطرة وجود أمام الباب ستفتح الشبكة كانت إذا بما يتعلق فيما الحياد عىل الوقوف
العبودية بمسألة يتعلق فيما الحياد عىل األمريكيون يقف لم مثلما التعبري عىل مركزية
وأننا العالم، مستوى عىل سياسية معركة من جزء أننا نفهم أن يجب .١٨٦١ عام يف
عن النظر بقطع — البرش لجميع ضمانها يتم أن يجب الحقوق أي بشأن آراء نمتلك
السيايس الفضاء هذا يف اآلراء بهذه للدفع مستعدين نكون أن يجب وأننا — جنسيتهم

آفاقه. الشبكة فتحت الذي الجديد
تحقيق استحالة عىل التايل الفصل يركز عاملية. حكومة وجود برضورة هنا أنادي ال
التي السياسة مسئولية تحمل رضورة عىل طرحي يركِّز ذلك، من بدًال الفكرة. هذه
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املجتمع تحكم التي السيادية الجهة هو املعمار هذا إن حيث املعمار؛ هذا داخل نبنيها
الحياة معماريات سياسة االعتبار بعني نأخذ أن ويجب الفضاء، هذا يف يعيش الذي

هناك.
وأن ذاته، لتنظيم أداة بوصفه اإللكرتوني الفضاء كود إىل ننظر أن يجب إننا قلت
كيف رأينا املثال، سبيل عىل تنظيمية. كأداة القانون مع أحيانًا يتنافس قد الكود هذا
لألنظمة التنظيمي اإلطار مع متوافق غري يكون قد والنرش التأليف حقوق قانون أن
تنافس كأداتني التنظيمية األدوات هذه نفهم أن يجب أننا يف طرحي يتمثل الثقة. محل
أيٌّ لنقرر طريقة إىل نحتاج بينهما، لالختيار طريقة إىل نحتاج ونحن األخرى، إحداهما

تسود. أن يجب األداتني من
الخاصة األعراف النظام هذا سيتضمن الكود، خالل من التنظيم نظام ر تطوُّ مع
إذا يفرضها. التي القواعد أو أبنيته خالل من عنها التعبري سيتم التي األعراف وهي به،
وقد الة، فعَّ شك ال األعراف هذه فستصبح صحيحة، واالقتصاد القانون توقعات كانت
األعراف هذه ستصري الفعالية، حذو تحذو ال العدالة أن ما بقدر لكن أيًضا، عادلة تكون

الفجوة؟ هذه سد نستطيع كيف هو: السؤال سيصري عادلة. غري لكنها الة فعَّ
األقل عىل — القانون يعترب والقانون. الكود بني املنافسة هذه يف متكرر نمط هناك
تتفق أن يجب مطوَّلة. تفاوض عمليات نتاج — الدولية العالقات ينظِّم إنه حيث من
هذه ستنتقيها األعراف أي وعىل التنظيم، بعملية القانون قيام كيفية عىل املختلفة الدول
التفاوض يتصل وحني املعنية. لألطراف االجتماعية األعراف تحديد عملية إطار يف الدول
إنجاز سيتطلب األهمية. غاية يف بينها االتفاق يعترب اإللكرتوني، بالفضاء خاصة بصورة
اسرتاتيجية ووضع الفضاء، هذا بشأن مشرتك تفاهم إىل العالم أمم ل توصُّ االتفاق هذا

تنظيمه. مع للتعامل مشرتكة
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عرش الخامس الفصل

السيادية التنافسبنياجلهات

رصاعات (1)

ولم إحداهما، عن سمعت تكون ربما السيادية، الجهات سلطة عن قصتان ييل فيما
األخرى. عن تسمع

الفرنسيني حماية (أ)

وإضافة الفرنسيني من السخرية يف رغبتك تقاوم أن (حاول النازيني الفرنسيون يحب ال
يمنح ال األرجح). عىل أمتنا نشأت ملا الفرنسيون لوال أنه وتذكر كذلك»، يعودوا لم «بل
للحزب الدعاية تعترب أملانيا، يف الحال هو ومثلما مساحة. أي للنازيني الفرنيس القانون
حيال جفن للفرنسيني يغفل ال فرنسا. يف جريمة النازية التذكارية الهدايا وبيع النازي

أوروبا. يف أخرى مرة الظهور يعاود لئال األيديولوجي الفريوس هذا
املتحدة الواليات يف الصدد. هذا يف األمريكي القانون عن الفرنيس القانون يختلف
فال نظر؛ وجهة عن التعبري يف السياسية الدعاية عىل قيد أي وجود األول التعديل يمنع
األزرار بيع منع تستطيع ال مثلما تماًما النازية التذكارية الهدايا بيع منع الدولة تستطيع
التعبري حرية تعني سرتاتهم. عىل الجمهوري للحزب واملؤيدون السياسيون يضعها التي
بهذا الناس إقناع يمكن كان إذا ما يحدد ال سيايس توجه عن املعرب التذكار حمل أن

ال. أم التوجه
يف لها فرع بافتتاح ياهو رشكة قامت ،١٩٩٩ عام يف أمريكية. رشكة ياهو رشكة
مثل املزايدات.1 طريق عن بيع موقع بإطالق الرشكة قامت فرنسا، ياهو ويف فرنسا،
موقع مثل علني. مزاد يف املوقع عىل للبيع األشياء يدرجون األفراد كان باي، إي موقع
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يجري كان التي األشياء بيع يف يساهم وكان املزايدة، عمليات يدير املوقع كان باي، إي
عليها. التزايد

بدأت الفرنيس، القانون يخالف هو وفيما املوقع، إطالق من للغاية وجيزة فرتة بعد
كان فرنسا. يف العلني باملزاد للبيع ياهو مواقع عىل الظهور يف النازية التذكارية الهدايا
تطالبها ياهو رشكة ضد قضية رفعت ،٢٠٠٠ عام يف بذلك. سعيد غري فرنسا يف البعض

عليها.2 التداول حجب أو املوقع من النازية التذكارية الهدايا هذه بإزالة
معرض يف ياهو أرصت هكذا اإلنرتنت، هو هذا سعيدة. غري بدورها ياهو هذا جعل
من الفرنسيني املواطنني ملنع طريقة من وما عاملي، وسيط هذا موقفها. عن دفاعها
عىل ما دولة قواعد تنسحب أن سخيًفا شيئًا كان ذلك، إىل باإلضافة ياهو. مواقع زيارة
وذلك القمة، إىل (أو لها قرار ال هوة إىل رصاع هناك سيكون األخرى. العالم دول جميع
عىل العالم يف اإللكرتونية املواقع إجبار الدول جميع استطاعت إذا نظرك) وجهة وفق
اإلنرتنت. عالم يف األمر هذا تتقبل أن فرنسا عىل يجب بها. الخاصة بقوانينها االلتزام
دفع التاسعة الدائرة استئناف محكمة عبارة تلخص مطلًقا. فرنسا يف القانون يكون لن
األول التعديل يكفلها للتعبري حماية لها ر يوفِّ قراًرا ياهو «تريد القضية: يف ياهو رشكة

األخرى.»3 الدول … قوانني يخالف قد ما وهو اإلنرتنت، عىل … الدستور من
،٢٠٠٠ مايو يف نُرش رأي ويف ياهو. مع جوميز جاك جان الفرنيس القايض يتفق لم
املواطنني منع أو مواقعها، من النازية التذكارية الهدايا بإزالة ياهو القايض طالب
الفرنسية املحكمة أمرت نوفمرب، يف صدر ثاٍن قضائي أمر ويف تداولها.4 من الفرنسيني
ألف مائة مقدارها غرامة دفع أو أشهر، ثالثة خالل القضائي لحكمها باالنصياع ياهو

تأخري.5 يوم كل عن فرنيس فرانك
ثم الفرنسية، املحكمة قرار املواقع آالف انتقدت اإلنرتنت. عىل عارم غضب انترش
عن اإلنرتنت عىل التعبري» «حرية ر تدمِّ فرنسا كانت الجرائد. مئات نهجها عىل سارت
آدم تعبري حد وعىل مكان. أي يف اإلنرتنت يستخدم شخص أي عىل قانونها فرض طريق

كاتو: معهد من ثيرير

أكثر بصورة التعبري حرية مسألة أخذوا األمريكيني أن املحمودة األمور من
تصري ربما نعم، العالم. وبقية واألملان والفرنسيني الربيطانيني من جدية
يف الحماية ضمانات توفري خالل من العالم، يف التعبري حرية راعية أمريكا
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حق ُسلبوا الذين األشخاص ملاليني اإلنرتنت عىل الدستور من األول التعديل
بالدهم.6 يف بُحرية آرائهم عن التعبري

هوليوود حماية (ب)

تورنتو مقرها إنرتنت خدمة كريج، بيل يدعى ، يِكلُّ ال أعمال رائد أطلق ،٢٠٠٠ عام يف
العادية التليفزيونية الربامج بث الخدمة هذه من الغرض كان يف. تي كريف آي تسمى
القائمون يعتقد لم الوقت،7 هذا يف تفسريه حسب الكندي، القانون وفق اإلنرتنت. عرب
تليفزيونية برامج لبث ترصيح عىل الحصول رضورة يف تي كريف آي خدمة عىل
يمكن تتغري، لم بثها تم التي الربامج دامت ما الكندي، القانون وفق اإلنرتنت. عرب
خدمات وأطلق خوادم، برشاء كريج قام البث.8 نطاق لتوسيع تكنولوجيا أي استخدام
وجاء العمالء. كريج انتظر كبرية، ضجة أحاطتها إطالق حملة ظل ويف املحتوى، بث
عشاًقا ثمة أن بدا األوىل. اللحظة من ناجحة أطلقها التي الخدمة كانت باملاليني. العمالء

كريج. جانب إىل للتليفزيون كثريين
فكرته. تعجبهم لم الجميع أن كريج اكتشف الخدمة، إطالق من قصرية فرتة بعد
التليفزيون لفكرة كثريًا املتحدة الواليات يف والنرش التأليف حقوق حاملو يتحمس لم
الربامج بث إعادة عىل كندا يف قيود أي توجد ال كانت بينما كريج. ابتدعها التي املجاني
حقوق قانون ينظِّم املتحدة. الواليات يف كذلك األمر يكن لم اإلنرتنت، عرب التليفزيونية
به يلتزم لم ما وهو شديًدا، تنظيًما البث إعادة حق املتحدة الواليات يف والنرش التأليف

كريج.
يف املقيمني املستخدمني إلبقاء يف تي كريف آي خدمة يف الخطوات بعض اتُّخذت
موقع نبه البداية، يف ذلك. ينجح أن أحد يتوقع لم استخدامها. عن بعيًدا املتحدة الواليات
الحًقا، املوقع. استخدام يستطيعون من هم فقط الكنديني أن إىل املستخدمني الخدمة
يستطيع ال بحيث املوقع، يف املنطقة رمز خاصية بإدخال يف تي كريف آي موقع قام
نطاق خارج يقع الربيدي الرمز كان إذا مقبول. بريدي رمز إدخال دون استخدامه أحد
للغاية صعبًا أمًرا يكن لم املقابل، يف املوقع. استخدام املستخدمون يستطيع فلن كندا،
آي موقع هاتف رقم كان املثال، سبيل (عىل كندا داخل يقع بريديٍّا رمًزا املرء يجد أن

املوقع). صفحة عىل واضًحا يظهر نفسه يف تي كريف
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األمريكيني. قبل من االستخدام سلوك خرق مراقبة تشمل ال مهامه أن كريج رأى

شخص. أي إىل بالنسبة للقانون خرق أي كندا يف تليفزيونية برامج بث مسألة تمثل لم
يف القانون تخالف يقدمها التي الخدمة كانت إذا فيما التفكري إىل كريج يضطر إذن ملاذا

املتحدة؟ الواليات
يف األمر أخذ برضورة كريج األمريكيني املحامني من مجموعٌة أقنعت ما رسعان
لكرة الوطنية الرابطة اتهمت بتسربج، يف رفعها تم قضية يف جدية. أكثر بصورة االعتبار
والنرش التأليف حقوق بخرق يف تي كريف آي موقع األخرى) األطراف من (وعدد القدم
اإلنرتنت عرب كندا يف تليفزيونية برامج بث كان إذا عما النظر فبغض املتحدة. الواليات يف
يستطيع ما بقدر هنا، من املتحدة. الواليات يف كذلك يكن لم األمر فإن ال، أم قانونيٍّا
يجعل ما وبقدِر األمريكي، القانون يخرقون بذلك فهم الكندي، املوقع زيارة األمريكيون
طالبت األمريكي. القانون يخرق بذلك فهو ممكنة، له األمريكيني زيارة الكندي املوقع
لهذا الكندية الخوادم بغلق بتسربج محكمة ذلك عىل بناء القدم لكرة الوطنية الرابطة

املوقع.
لتقيص موسًعا قضائيٍّا تحقيًقا زيجلر، دونالد املختص، املحكمة قايض أجرى
بإغالق قضائيٍّا قراًرا املختصة املحكمة أصدرت ،٢٠٠٠ عام من فرباير ٨ ويف الحقائق.
أنه إلظهار يوًما تسعني ملدة مهلة املوقع املحكمة منحت يف. تي كريف آي موقع
املوقع تعهد املتحدة. الواليات يف املقيمني املستخدمني لحجب املناسبة التكنولوجيا يمتلك
تكنولوجيات إحدى استخدام خالل من األمريكيني، املواطنني من ٪٩٨ يحجب بأن
كافية تكن لم ٪٩٨ نسبة أن عىل الرابع، الفصل يف تناولناها التي اإلنرتنت بروتوكوالت
يف، تي كريف آي موقع زيارة أمريكي مواطن أي استطاع إذا حيث للمحكمة؛ بالنسبة

األمريكي. القانون يخالف املوقع يزال فال
القايض قرار عكس عىل .٪١٠٠ نسبة بتحقيق الوعد يف تي كريف آي تستطع لم
قرار صدور بعد اإلنرتنت عىل الغضب يستعر لم فرنسا، يف بياهو يتعلق فيما جوميز
الصحافة. مقاالت من حفنة حتى فيه تتشكك أو القرار املواقع آالف تنتقد فلم املحكمة؛

املحكمة. قرار تقريبًا أحد يلحظ لم الواقع، يف
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متبادل َعًمى (1-1)

من كل يف نفسها. الجوهرية املسألة يف تي كريف آي وقضية فرنسا ياهو قضية تطرح
يف النازية التذكارية الهدايا (بيع الدول إحدى يف قانوني سلوك هناك القضيتني هاتني
يف قانوني وغري كندا)، يف اإلنرتنت عرب مجانية تليفزيونية برامج وبث املتحدة، الواليات
عرب مجانية تليفزيونية برامج وبث فرنسا، يف النازية التذكارية الهدايا (بيع أخرى دولة
بالده قوانني كانت الذي القايض، ماَرس القضيتني كلتا يف املتحدة). الواليات يف اإلنرتنت
املواد بإزالة ياهو رشكة جوميز القايض أمر (حيث الخرق هذا وقف يف سلطته تُخَرق،
خدمة موقع القايضزيجلر وأمر فرنسا، يف املستخدمني عن حْجِبها أو املوقع، من النازية
األمريكيني)، عن حجبها أو املوقع، يبثها التي التليفزيونية املواد بإزالة يف تي كريف آي
لم بينما «رقابة»، يمثِّل أنه عىل القانوني اإلجراء انتقاد تم القضيتني إحدى يف لكن

األخرى. القضية يف املحكمة قرار تقريبًا أحد يالحظ
إىل بالنسبة فينا. نراه ال فيما سوانا يف العيب نرى حيث متبادل؛ عًمى هذا
بالرقابة نطالب أن سوءًا األمر يزيد وما «رقابة». النازيني تعبري حجب يعترب األمريكيني،
النازية التعبري وسائل نرش يعترب حيث — املتحدة الواليات يف التعبري من النوع هذا عىل

فرنسا. يف قانوني غري األمر هذا ألن فقط — قانونيٍّا
كندا يف املجانية التليفزيونية الربامج حجب يتم حني «رقابة» األمر يعترب ال ملاذا
إحدى حجب يتم القضيتني، كلتا يف املتحدة؟ الواليات يف قانوني غري األمر هذا ألن فقط
املتحدة الواليات تمنع أخرى. دولة يف محكمة طريق عن دولة يف القانونية التعبري صور
املجانية التليفزيونية الربامج ألن فقط مجانية؛ تليفزيونية برامج مشاهدة من الكنديني
هدايا عىل الحصول من األمريكيني الفرنسيون ويمنع املتحدة، الواليات يف قانونية غري
يف قانوني غري الهدايا من النوع هذا ألن فقط للمزايدات؛ ياهو موقع عىل نازية تذكارية

فرنسا.
قضية ففي ياهو؛ قضية من مهم جانب يف أسوأ يف تي كريف آي قضية تعترب
الفنية اإلجراءات اتخاذ تستطيع ياهو كانت إذا بما تتعلق قرائن يف املحكمة نظرت ياهو،
ريدنربج،10 جول طرح وفق مواقعها.9 استخدام من الفرنسيني املواطنني ملنع الالزمة
وسائل ثمة أن يف ياهو، قضية حالة يف املحكمة، إليه توصلت الذي القرار أساس تمثل
تكن لم النازية. التذكارية الهدايا عىل الحصول من الفرنسيني املواطنني ملنع معقولة فنية
من ٪٩٠ من أكثر تحديد إمكانية رأت املحكمة لكن بالكمال، تتميز الفنية الوسائل هذه
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الوسائل فإن يف، تي كريف آي قضية حالة يف أما خاللها.11 من الفرنسيني املستخدمني
كان كافية. تكن لم ،٪٩٨ إىل تصل فعالية نسبة تحقيق إمكانية من الرغم عىل الفنية،

الفرنسية. املحكمة فرضته الذي القيد من أكرب األمريكية املحكمة فرضته الذي القيد
النتقاد تحديًدا القضية هذه أختار ال فأنا العمى، من وحدهم األمريكيون يعاني ال
أمة كل وهو: ا؛ عامٍّ درًسا املتشابهتان القضيتان هاتان تُعلِّمنا ذلك، من بدًال األمريكيني.
كل تريد يشء هناك اإلنرتنت. عىل تنظيمها يف ترغب التي التعبري صور إحدى لديها
سريغب أخرى. إىل أمة من الحال بطبيعة األشياء هذه تختلف عليه. تسيطر أن أمة
اإلباحية، املواد تنظيم يف األمريكيون وسريغب النازي، الخطاب تنظيم يف الفرنسيون

أيهما. تنظيم يف السويديون يرغب ولن كليهما، تنظيم يف األملان وسريغب
اإلنرتنت سيستطيع كيف السيطرة. يف املتداخلة الرغبات هذه حول الفصل هذا يدور
ثمة هل به؟ الخاصة القواعد تطبيق سيتم َمن الرغبات؟ من املزيج هذا بني التوفيق
قمعية األكثر األنظمة تقرر هل الشامل؟ التنظيم أو الشاملة الفوىض لتفادي طريقة

جميًعا؟ لنا املتبقية الحرية حجم
ما أتناول الحًقا. سيحدث بما نتنبأ أن نستطيع بحيث يكفي ما رأينا رأيي، يف
وراء السبب نستوضح أن أوًال علينا لكن الفصل، هذا من تبقى فيما الحًقا سيحدث
يف الحكومية املصلحة جميًعا ندرك أن يجب سيحدث. الذي اإللكرتوني الفضاء تنظيم
أهمية أكثر بصورة ندرك أن يجب املصلحة. هذه ضعف أو قوة ومدى السياق، هذا
جاك كتب ممكنًا. الحكومة مصلحة تحقيق ضمان جعل بحيث الشبكة معمار تغريَّ كيف

قائلني: وو وتيم سميث جولد

ترى التي العرشين القرن تسعينيات يف السائدة الرؤية عىل ياهو دفوع قامت
واقع الرؤية بهذه استُبدل الحًقا، عقد نصف بعد لإلنرتنت. حدود وجود عدم
فبدًال الدول. بني الجغرافية الحدود ويعكس تدريجيٍّا ينفصل إلنرتنت جديد
بطرق خاضًعا اإلنرتنت صار العالم، أرجاء بني املساواة اإلنرتنت يشيع أن من

املحلية.12 للظروف كثرية
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اإللكرتوني الفضاء «يف» املرء يكون أن حول (2)

كل يف بخربات ويمرون املكان، هذا يف الناس يعيش مكانًا.13 اإللكرتوني الفضاء يعترب
الناس يمر أكثر. بخربات البعض ويمر بل الواقعي، الفضاء يف بها يمرون مثلما يشء
كجزء بل التكنولوجية، عالية كمبيوتر لعبة يلعبون معزولني كأفراد ال الخربات بهذه
األحيان بعض ويف عليهم، يتعرفون أناس ومع أغراب، بني مجتمعات، يف مجموعات، من

يحبونهم. أو يعجبونهم
موجودون أيًضا هم — اإللكرتوني الفضاء — املكان ذلك يف الناس وجود أثناء
البطاطس، رشائح يأكلون الكمبيوتر شاشات أمام الناس يجلس الواقعي. الفضاء يف
متأخر وقت يف أجهزتهم قبالة السفيل الدور يف الناس يجلس الهاتف. رنني ويتجاهلون
مقاهي يف أو العمل، يف وهم الفضاء هذا يدخلون إنهم نائمون. أزواجهم فيما الليل من
متواجدون هم بينما هناك الحياة الناسهذه هؤالء يعيش كمبيوتر. معامل يف أو اإلنرتنت،
ينهض وحسب. هنا فيعودون الكمبيوتر جهاز يغلقون اليوم من ما وقت يف ثم هنا،
مرة عادوا لقد يستديرون. ثم اليشء بعض ذاهلني أجهزتهم عن بعيًدا واقفني الناس

أخرى.
اإللكرتوني؟ الفضاء يف يكونون عندما إذن هم أين

يف موجودون إما إنهم نقول أن نريد فنحن االختيار؛ يف الرغبة تلك البرش يملك
أيٌّ نعرف: أن نريد ألننا الرغبة هذه نملك إننا الواقعي. الفضاء أو اإللكرتوني الفضاء
األشخاص؟ عىل والية يمتلك الفضاءين من أيٌّ للمسئولية؟ يخضع الفضاءين هذين من

يحكم؟ الفضاءين أيُّ
فهو اإللكرتوني، الفضاء يف موجوًدا الشخص يكون وقتما كالهما. هي: اإلجابة
الفضاء مجتمعات أحد ألعراف الشخص يخضع وحني الواقعي، الفضاء يف أيًضا هنا
يف موجود شخص فأيُّ الواقعي. الفضاء يف مجتمع داخل أيًضا يعيش فهو اإللكرتوني،
الفضاءين كال أعراف وتنطبق مًعا، الفضاءين كال يف موجود هو إنما اإللكرتوني الفضاء
املجتمعني، أعراف لتطبيق طريقة صياغة يف للقانون بالنسبة املشكلة تتمثل عليه.
يكون قد األعراف هذه عليه تطبَّق الذي الشخص أن إىل بالنظر والواقعي، اإللكرتوني

الوقت. نفس يف الفضاءين كال يف موجوًدا
مختلف مكان إىل ذهابه يف جيك مشكلة تكمن لم بيكر. جيك مثال أخرى مرة تذكَّر
للطالب سكنية غرفة يف وجوده يف تتمثل املشكلة كانت االجتماعية. األعراف تختلف حيث
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آداب التحرضوالتزام لعرف يخضع جيك كان نفسه. الوقت يف الشبكة وعىل ميشيجان يف
أخرى، بعبارة اإللكرتوني. الفضاء يف الُفحش لعرف يخضع وكان الغرفة، يف السلوك

كرسيه. يف جالًسا كان بينما االجتماعية األعراف من ملجموعتنِي يخضع جيك كان
بني الرصاع مع الواقعي العالم حكومات ستتعامل كيف رشوطه؟ تُطبَّق إذن من

املجتمعنِي؟ هذين
السؤال. هذا عىل خالله من اإلجابة يمكن سياق وضع يف األمثلة بعض تسهم ربما
معك تحمل ال فأنت معك؛ الفيدرالية بالحكومة تأتي ال أوروبا، إىل تذهب عندما عادًة،
وجودك فأثناء ثم ومن أوروبا، يف وجودك أثناء باألمريكيني الخاصة القواعد من مجموعة
سلوك بتنظيم كثريًا املتحدة الواليات تأبه ال عادًة، األملاني. للقانون تخضع أنت أملانيا يف

الخارج. يف مواطنيها
يف مواطنيها سلوك تنظيم يف األمريكية الحكومة ترغب األحيان بعض يف لكن
الدويل القانون يف يشء أي يستطيع ال ذلك، املتحدة الواليات تريد عندما الخارج.
الجنيس االعتداء تنظيم فيها يتم ال قضائية واليات هناك املثال، سبيل عىل منعها.14
جنسيٍّا يعتدون الذين للسائحني هدًفا األماكن هذه وصارت مالئمة، بصورة األطفال عىل
ملنع ١٩٩٤ عام يف قانونًا املتحدة الواليات حكومة مررت العالم. حول من األطفال عىل
املتحدة، الواليات خارج باألطفال تتعلق جنسية أنشطة أي يف االنخراط من األمريكيني

األطفال.15 مع الجنس بممارسة فيها يُسَمح التي األجنبية القضائية الواليات يف حتى
يف ينخرط من أن بديهي نحو عىل الكونجرس رأى القانون؟ هذا وجود يربر ماذا
مجتمًعا هؤالء زار إذا املتحدة. الواليات يف املثل سيفعل أجنبية دولة يف النشاط هذا مثل
األشخاص هؤالء فسينقل األطفال، مع الجنس بممارسة فيه االجتماعية األعراف تسمح
الحكومة تعبأ ال بينما هنا، من املتحدة. الواليات يف حياتهم إىل معهم األعراف هذه
يف الحكومة بدأت أخرى، بالد يف األمريكيون يفعله بما كثريًا عامة، بصورة األمريكية،
الواليات داخل حياتهم عىل أخرى بالد يف األمريكيون يفعله ما يؤثر عندما بذلك االهتمام

املتحدة.
ألن نظًرا استثناءات وهي االستثناء، هي التنظيمية القواعد هذه الحال، بطبيعة
أيًضا. استثناء هي الواقعي الفضاء يف أجنبية أو بديلة مجتمعات إىل االنتقال ممارسة
للثقافات االجتماعية األعراف تغلغل عملية من الواقعي الفضاء يف املقاومة عوامل ب تصعِّ
يستطيع ال بحيث كثريًا األجنبية والثقافات بالدنا بني املسافة تتسع ثقافتنا. يف األجنبية

املكانني. يف العيش ا جدٍّ قليل عدد سوى
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ستوضح ومثلما بيكر، قصة توضح فمثلما املعادلة. هذه من الشبكة تغريِّ املقابل، يف
الفضاء وجود ظل يف أخرى أماكن يف األخرى املجتمعات هذه تعترب ال أخرى، حاالت أي
لم نفسه. منزلك «داخل» إىل بل موطنك، إىل املجتمعات هذه جلب يمكن حيث اإللكرتوني؛
من لحمايتها االحتكاك عوامل يف املتمثل الصد حاجز تملك الواقعي الفضاء مجتمعات تعد
املجتمعات هذه مواطني انتباه جذب آخر مجتمع يستطيع األخرى. املجتمعات تأثريات
املجتمعني كال يف الناس يوجد أن يمكن معيشتهم. غرف املواطنون هؤالء يغادر أن دون
العوالم «تصري قائًال: َكسرتونوفا إدوارد كتب اآلخر. عىل مجتمع كل يؤثر واحد. وقت يف
خارجها.»16 يف ما عىل تؤثر قد داخلها تجري التي األحداث ألن نظًرا أهمية؛ أكثر الهجينة
بالتغلغل. اآلثار هذه ملثل به ستسمح الذي املدى يف هو للحكومة بالنسبة السؤال يبقى
جديد. والثالث قديمان، منهم اثنان مختلفة؛ أجزاء ثالثة من السؤال هذا يتألف
األجنبية التأثري لعوامل الحكومة به تسمح الذي املدى يف القديم األول الجزء يتمثل
عندما معزولة يوًما كانت التي الثقافات اخرتاق يتم وشعبها. ثقافتها عىل بالتأثري
الذي األمريكي الثقايف الغزو وقف يف األوروبيني توسالت تذكَّر االخرتاق. موانع تسقط
املواطنني معيشة غرف يف التليفزيونية الفضائية القنوات خالل من صبٍّا ينصب كان
الرشق منطقة يف هذه الغزو مسألة عىل تطرًفا األكثر النموذج يتمثل ربما األوروبيني.17
التأثريات بعض من بالدها ثقافة لحماية طويًال املنطقة هذه حاربت حيث األوسط؛

اإلنرتنت. انتشار زيادة مع صعوبة أكثر تصري حرب وهي األجنبية،
ستحمي الحكومة كانت إذا ما أو كيف سؤال: يف القديم الثاني الجزء يتمثل
وقواعدها ممارساتها مع تتوافق ال التي األجنبية القواعد أو املمارسات من مواطنيها
«الحقوق بقوة، الفرنيس، والنرش التأليف حقوق قانون يحمي املثال، سبيل عىل هي؟
أمريكية، نرش رشكة مع عقًدا فرنيس مؤلف أبرم فإذا الفرنسيني؛ للمؤلفني األدبية»
فعل رد سيكون كيف الفرنيس، للمواطن األدبية» «الحقوق يحمي العقد هذا يكن ولم

الفرنسيني؟
العيش عىل املواطنني قدرة يف فيتمثل — الجديد والجزء — الثالث السؤال أما
برامج مشاهدة مجرد األمر هذا يتجاوز منازلهم. يف يزالون ال فيما أجنبية ثقافة يف
الحياة توفر للخيال. بدائل التليفزيون يوفرها التي البدائل تعترب أجنبية. تليفزيونية
بعض توفره ما هو هذا األقل عىل (أو للحياة بديلة طرًقا اإللكرتوني للفضاء التفاعلية

اإللكرتونية). الفضاءات

421



اإللكرتوني للفضاء املنظِّم الكود

كثريون عليه يطلق سؤال وهو — األول السؤال عىل ال الفصل هذا يف اهتمامي يرتكَّز
ربما والثالث. الثاني السؤالني عن ستتولد التي الرصاعات عىل بل — ثقافيٍّا استعماًرا
أن صحيًحا كان ربما املختلفة. الحكومات قواعد بني دوًما رصاعات وجود صحيًحا كان
ما هو اإللكرتوني الفضاء لكن معينة، محلية رصاعات نشوء إىل أدت الرصاعات هذه
كان عادًة، القاعدة. هو صار استثناءً يوًما كان وما النقاش. من الثالثة املرحلة هذه أثار
أما مرتابطتني. واليتني إطار يف أو واحدة، قضائية والية إطار يف تنظيمه يتم السلوك
سيتعامل كيف مرتابطة. غري متعددة قضائية واليات إطار يف السلوك تنظيم فسيتم اآلن،

ذلك؟ مع القانون
كما الرصاعات، هذه وقوع يف هائلة زيادة إىل اإللكرتوني الفضاء تكامل سيؤدي
واليات إىل ينتمون أفراد عن ينشأ رصاع قبًال؛ يقع لم الرصاع من نوع نشوء إىل سيؤدي
املختلفة. الواليات هذه يف يعيشون بينما واحد، فضاء يف مًعا ويعيشون مختلفة قضائية
كتابات تقع متعارضني. طرفني بني الوطيس حامية مناقشة إىل السؤال هذا أدى
أن وبوست جونسون يرى النقاش. جانبي أحد عىل جونسون وديفيد بوست ديفيد
يقوم يشء كل أن (بما التنظيم إىل فيها السلوك يخضع التي القضائية الواليات تعدد
أن يعني أن املفرتض من آخر) سياق أي عىل يؤثر اإللكرتوني الفضاء يف املستخدم به
بخالف مكان أي يف وتحديًدا مكان، أي يف للتنظيم تخضع ال السلوك مظاهر معظم
بدًال وهكذا عبثي، يشء بمنزلة األخرى الحلول اتساق عدم يعترب اإللكرتوني.18 الفضاء
يف الحياة أن يف ذلك ويتمثل باملنطقية، يتحىل يشء تَبَنِّي يجب عبثية، حلول تَبَنِّي من
يف حياة بمنزلة هي — كونديرا ميالن ذلك عن يعرب قد مثلما — اإللكرتوني الفضاء

آخر. مكان
اللذين وو، وتيم سميث جولد جاك كتابات نرى النقاش من اآلخر الجانب عىل
الدويل القانون نظر وجهة من جديد يشء أي األقل عىل أو جديد، يشء أي يريان ال
يؤدي ربما هذه. السيادة رصاعات طبيعة عديدة لسنوات القانون صاغ الخاص.19
من يُغريِّ ال لكنه الرصاعات، هذه مثل وقوع حاالت زيادة إىل اإللكرتوني الفضاء
لكن الجديد، الشكل هذا مع لتتناسب القديمة األبنية تشكيل يتم أن يجب ربما طبيعتها.

هو. كما القديمة األبنية هذه نمط يظل
صحيح نظري. وجهة من مخطئ كليهما فإن جزئية، حقائق طرف كل يعتنق بينما
ليس جديد هو ما لكن هنا، جديًدا شيئًا ثمة أن — وبوست جونسون يرى مثلما —
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سميث جولد يرى مثلما — وصحيح درجته. يف فقط مختلف بل نوعه، يف مختلًفا
رصاعات لدينا يكن لم لكن النوع، هذا من نزاعات دوًما لدينا كان أننا — وو وتيم
يعيشون األشخاص بأن القول فيه نستطيع كنا وقت هناك يكن لم املستوى. هذا عند
الذي التحدي هو وهذا بينهما. للسيادة مبدأ وجود دون واحد، وقت يف مكانني يف بالفعل

املستقبل. يف سنواجهه
لحل استخدمناها التي القانونية األدوات ألن نظًرا مشكلة؛ تمثل االزدواجية هذه
كانت املواطنني. بني الرصاعات مع للتعامل تصميمها يتم لم قبل من املشكالت هذه
بالتعقيد تتميز جهات أو املؤسسات، بني الرصاعات مع للتعامل مصممة األدوات هذه
مع تتفاعل رشكات مع للتعامل موضوعة قواعد بمنزلة األدوات هذه كانت النسبي.
بني النزاعات مع للتعامل م تُصمَّ ولم حكومات، مع تتفاعل رشكات أو أخرى، رشكات

املواطنني.
يف والنرش.20 التأليف حقوق حول كتاباتها يف مشابهة نقطة لتمان جسيكا تثري
يف والنرش التأليف حقوق نجحت — لتمان تطرح مثلما — الفائت القرن فرتات معظم
املؤسسات عىل يطبَّق القانون كان واملؤلفني. النارشين بني مالئًما وسًطا حالٍّ تمثل أن
األفراد ألن والنرش؛ التأليف حقوق قانون تطبيق نطاق خارج األفراد كان فيما باألساس،

األمر. واقع يف «ينرشون» ال
لتمان تذهب ناًرشا. اآلن يعترب شخص فكل هنا. املعادلة اإلنرتنت يغريِّ أخرى، مرة
حال جيدة بصورة تطبَّق ال والنرش التأليف حقوق قواعد أن إىل رأيي) يف مقنعة (بصورة
القواعد مع بالرضورة لألفراد املثالية القواعد تتطابق ال ربما األفراد.21 عىل تطبيقها
بصورة تتالءم لجعلها والنرش التأليف حقوق قواعد إصالح يجب للمؤسسات. املثالية

نارشين. فيه األفراد صار عالم مع أفضل
هذه مع التعامل قواعد تُطبَّق السيادية. الجهات بني الرصاع عىل نفسه األمر ينطبق
الرشكات املثال: سبيل عىل مداومني، العبني املعنية األطراف تكون عندما جيًدا الرصاعات
بني باستمرار يسافرون الذين األشخاص أو مكانني، يف أنشطتها تنفذ أن يجب التي
يتالءم بحيث سلوكهم لضبط الالزمة الخطوات اتخاذ األشخاص هؤالء يستطيع مكانني،
عىل الحالية القواعد وتساعدهم فيها، يعيشون التي السياقات من املحدود الطيف مع
حقوق سياق يف سبق ما عىل يرتتب ال (مثلما هذا يتبع ال املقابل، يف الغاية. هذه تحقيق
متعددي الجميع فيه يصبح عالم يف القواعد من نفسه املزيج ينجح أن والنرش) التأليف

الجنسية.
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تغيري أو هو، كما يشء كل بقاء عىل اإلرصار طريق عن التغيري هذا حل يأتي لن
يف املواطنني من كبري عدد يعيش عندما العمل. من املزيد األمر سيتطلب إذ يشء؛ كل
الجهات إلحدى قضائية والية يف املكانني هذين أحد يوجد ال وعندما مختلفني، مكانني
لنفسها بها املناداة السيادية الجهات إحدى تستطيع التي الهيمنة أنواع فما السيادية،
السيادية الجهات هذه تستطيع التي الهيمنة أنواع وما األخرى؟ السيادية الجهات عىل

اإللكرتوني؟ الفضاء يف املختلفة األنشطة عىل لنفسها بها املناداة
يف كامن لبس عىل آخر مثاًال السؤال هذا يعترب بعد. عليه اإلجابة يتم لم سؤال هذا
دستورية قيمة وجود عدم يف يتمثل الحالة هذه يف االختالف أن عىل الدستوري، ماضينا
السؤال. هذا عىل اإلجابة باإلمكان كان ملا القيمة هذه توافرت لو وحتى تأسيسية، دولية
قضائية واليات إطار يف عادًة يعيشون العاديون األشخاص يكن لم التأسيس، لحظة عند

جديد. يشء فهذا مرتابطة. غري متعددة

ممكنة حلول (3)

سلوك تحديد الحكومات بها تريد التي الطريقة بسبب رصاعات تنشب أن املؤكد من
القسم، هذا يف الرصاعات. هذه حلِّ كيفية يف يتمثل بعُد مؤكد غري هو ما مواطنيها.
اإلنرتنت حلم بمنزلة األوىل االسرتاتيجية كانت للحل؛ مختلفة اسرتاتيجيات ثالث أطرح
بصورة األمم من كثري تشهده الذي الواقع يف الثانية االسرتاتيجية وتتمثل بداياته، يف
تدريجيٍّا. يتشكَّل الذي العالم يف الثالثة االسرتاتيجية وتتمثل الحايل، الوقت يف متزايدة

الالقانون قاعدة (1-3)

لفريق السابق الغنائي الشاعر بارلو، باري جون نرش ،١٩٩٦ عام من فرباير ٨ يف
املؤسسة: موقع عىل اإللكرتونية، الحدود ملؤسسة املشارك واملؤسس ديد» «جريتفول

إليكم آتي وفوالذ، لحم من بالنَي عمالقًة يا الصناعي، العالم حكومات يا
من يا أسألكم املستقبل، باسم للعقل. الجديد املوطن اإللكرتوني، الفضاء من
سلطان وال سهًال؛ نزلتم وال أهًال حللتم ال وشأننا؛ تدعونا أن للمايض تنتمون

نجتمع. حيث لكم
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فإني لذا حكومة؛ األرجح عىل لنا تكون ولن منتخبة، حكومة لنا ليست
ألعلن نفسها؛ الحرية بها تحدثت طاملا التي تلك عىل تزيد ال بسلطة أخاطبكم
الذي الطاغوت عن بطبيعته مستقلٌّ نُنِشئه الذي العاملي االجتماعي الفضاء أن
لقهرنا وسيلة بيدكم وال لتحكمونا، رشعية لكم ليست علينا. لفرضه تسعون

نخشاها. أن تستحق
تطلبوا لم وأنتم املحكومني، َقبول من َة امُلْستََحقَّ قوتها الحكومات تستمد
تعرفون وال تعرفوننا ال أنتم نْدُعُكم. لم نحن لكم. منحناه نحن وال قبولنا
إنشاؤه يمكنكم أنه تظنوا فال حدودكم، داخل يقع ال اإللكرتوني الفضاء عاملنا.
فعل من إنه ذلك. تستطيعون ال فأنتم عمومي، مرفق مرشوع كان لو كما

الجمعي. عملنا خالل من ذاته يُنمي وهو الطبيعة،
تخلقوا لم أنكم كما العظيمة، الجامعة محاوراتنا يف تنخرطوا لم أنتم
غري قوانينا وال أخالقنا، وال ثقافتنا، تعرفون ال أنتم أسواقنا. يف التي الثروة

تفرضوه. أن لكم يمكن مما بأكثر مجتمعنا تنظم التي املكتوبة
كذريعة هذا وتستغلون تحلوها، أن عليكم بيننا مشاكل ثمة أن تزعمون
رصاعات وجدت وحيثما موجود؛ غري املشاكل هذه من كثري ربوعنا. يف للتدخل
تشكيل عىل نعمل نحن بُطُرقنا. ونعالجها نراها فسوف أخطاء تكمن وحيثما
ال عاملنا، لظروف طبًقا حاكميتنا تنشأ وسوف الخاص، االجتماعي َعْقدنا

عاملكم. عن يختلف فعاملنا عاملكم؛
وكلها ذاته، الفكر ومن وعالقات، معامالت من اإللكرتوني الفضاء يتكون
ويف مكان كل يف موجود عاملنا اتصاالتنا. شبكة يف ناتئة كموجة مصفوفة

األجساد. تعيش حيث ليس لكنه ذاته، اآلن يف الالمكان
عىل مسبق حكم وبال ميزة، بال يدخلوه أن للجميع يمكن عامًلا نخلق نحن

ميالدهم. محل عىل أو العسكرية، أو االقتصادية قدرتهم عىل أو عرقهم،
رأيها، أو رأيه عن التعبري مكان أي يف كان أليٍّ فيه يمكن عامًلا نخلق نحن
أو الصمت عىل يُكَره أن من خوف بال الرأي، هذا تََفرُّد قدر عن النظر بغض

االمتثال. عىل
ال والسياق والحراك والهوية والتعبري امللكية عن القانونية مفاهيمكم

هنا. مادة وال املادة، عىل مبنية فكلها علينا؛ تنطبق
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عن النظام إرساء يمكننا ال حالكم، غري فعىل لذا لها؛ أجساد ال هوياتنا
الخاصة واملصلحة األخالق طريق عن أنه نؤمن نحن الجسدي. القرس طريق
عديد عىل ُموزَّعة هوياتنا تكون قد حاكميتنا. ستنشأ العام، والصالح املستنرية
هو املكونة ثقافاتنا به تعرتف الذي األوحد القانون أن إال فضاءاتكم، من
األساس، هذا عىل الخاصة حلولنا بناء نستطيع أن ونأمل الذهبية»، «القاعدة

علينا. فرضها تحاولون التي الحلول نقبل ال أننا إال
وهو االتصاالت، إصالح قانون وضعتم األمريكية املتحدة الواليات يف
وِمل وواشنطن جيفرسون أحالم ويبدد أنفسكم، أنتم دستوركم يناقض
جديد من تولد أن يجب األحالم هذه وبراندايس. توكفيل ودي وماديسون

فينا.
مهاجرين دائًما أنتم ستظلون عالم يف أُصالء ألنهم أبناءكم؛ تخشون أنتم
األبوية مسئولياتكم بريوقراطياِتكم إىل توكلون فأنتم تخشونهم وألنكم إليه،
البرشية، والتجليات األهواء كل عاملنا يف بها. أنفسكم تواجهوا أن تخشون التي
نحن العاملي. الِبتات حوار هو متمايز غري كلٍّ من جزءٌ أسماها، إىل أدناها من
األجنحة. عليه تُحلِّق الذي والهواء يَخنُق الذي الهواء بني نفصل أن يمكننا ال
املتحدة والواليات وإيطاليا وسنغافورة وروسيا وفرنسا وأملانيا الصني يف
جبهة طول عىل حراسة نقاط بإقامة الحرية ڤريوس درء تحاولون األمريكية
العالم يف يفلح لن لكنه قصري، لوقت العدوى هذا يصد قد اإللكرتوني. الفضاء

البيانات. لوحدات الحاملة االتصال بوسائل قريبًا يلتحف سوف الذي
عن أجلها إرجاء تحاول الزمن عليها عفا التي املعلوماتية صناعاتكم إن
يف ذاته التعبري ملكية تَدَّعي غريها، ويف أمريكا يف ترشيعات، اقرتاح طريق
الحديد عىل يسمو ال صناعي كمنتج الِفَكر ستُعاِمل القوانني هذه العالم. أنحاء
يُنَسخ أن يمكن يخلقه أن البرشي للعقل يمكن ما كل عاملنا، يف املصهور.
ليتحقق. مصانعكم يحتاج الِفَكر انتقال يعد لم كلفة. وبال حدود بال ويوزَّع
تضعنا باستمرار وطأتها تزداد التي والعدائية االستعمارية املمارسات إن
اضطروا الذين أنفسهم، مصري وتقرير الحرية عشاق من سبقونا َمن موضع يف
ضد االفرتاضية ذواتنا حصانة نعلن أن علينا نائية. غاشمة سلطة يرفضوا أن
ننرش سوف أجسادنا. عىل لسطوتكم خاضعني نزال ال ونحن حتى سلطانكم،

ِفَكرنا. يعتقل أن ألحد يتسنى ال حتى الكوكب عىل أنفسنا
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أكثر تكون أن عىس اإللكرتوني الفضاء يف للعقل حضارة نخلق سوف
قبل.22 من حكوماتكم صنعته الذي العالم من وعدًال إنسانية

عىل سائًدا كان الذي املثاَل الوثيقِة هذه من أكثر أخرى واحدة وثيقة تعكس ال ربما
لن «أجسادنا» عىل يسيطر الذي الحكم نوع كان ما أيٍّا مىض. عقد منذ اإلنرتنت شبكة
أعلن الفضاء. هذا يف ستعيش التي االفرتاضية» «ذواتنا يف التحكم حكومة أي تستطيع
لن الواقعي. الفضاء يف السيادية الجهات ضد االفرتاضية» «الذوات هذه «حصانة» بارلو
سيطرتها ممارسة حاولت إذا شيئًا أمرها من الواقعي الفضاء يف السيادية الجهات تملك

اإللكرتوني. الفضاء يف
يبدو دافوس، يف العالم لقادة اجتماع يف هذه عباراته أطلق بارلو أن من الرغم عىل
الرئيس قام تحديًدا، اليوم هذا ويف قاله. ما تسمع لم العالم حكومات أن الواضح من
الدستورية املحكمة أن من الرغم وعىل 23.١٩٩٦ لعام االتصاالت آداب قانون بتوقيع
تضع بقرارها املحكمة تكن لم القانون، دستورية بعدم الحًقا قرارها أصدرت العليا
الترشيعات من عدد تزامن االفرتاضية». «للذوات تنظيمية عملية ألي الحال بطبيعة ا حدٍّ
التزايد يف آخذ االتجاه وهذا العالم. حول الترشيعات من عدد مع املتحدة الواليات يف
النمو بطيئة اإلنرتنت لتنظيم الترشيعية الجهود كانت الدراسات، إحدى وفق باستمرار.
أوًال تهدف الترشيعات هذه كانت كبرية.24 بصورة ذلك بعد تسارعت لكنها البداية، يف
عالقة ال حكومية أهداف أنه عىل إليه النظر يتم كان ما لخدمة التكنولوجيا «دعم إىل
«بصورة ثالثًا تهتم ثم للشبكة»، التحتية البنية «دعم إىل ثانيًا تهدف ثم باإلنرتنت»، لها

املعلومات».25 عىل السيطرة بعملية مبارشة
بارلو ُمثُل ق تحقُّ عدم أسباب تكون ربما الحايل، منظورنا من األمر إىل بالنظر
القوانني تصدر صحيح. نحو عىل األسباب هذه إدراك يتم لم الوقت ذلك يف لكن واضحة،
ال سياسية. إجراءات خالل من إال القوانني إلغاء يمكن ال باملثل، سياسية. إجراءات نتيجة
املتأثرين اآلباء الكونجرس يواجه عندما سياسية. إجراءات الجميلة البالغة أو الِفَكر تعترب
الكونجرس يواجه وعندما الشبكة، عىل أطفالهم لحماية إجراء أي باتخاذ يطالبونه الذين
عىل بهم الخاصة والنرش التأليف حقوق عىل التعدي بشأن غاضبني عامليني موسيقيني
ا جادٍّ مظهًرا يتقمصون الذين الحكوميني املسئولني الكونجرس يواجه وعندما اإلنرتنت،
الغنائي الشاعر بالغة حتى تجدي لن الشبكة؛ عىل الجريمة مخاطر عن ويتحدثون
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بارلو، جانب إىل سيايس إجراء هناك يكون أن يجب كان شيئًا. ديد» «جريتفول لفريق
الوقت. ذلك يف سيايس إجراء ألي بعد مستعدة تكن لم الشبكة أن عىل

الواحد القانون قاعدة (2-3)

واحد؛ قانون إال فيه يوجد ال عالم يف قانون وجود لعدم العكسية النتيجة تتمثل
جميع فيه تعمل عالم أكثر، للتصور قابلة بصورة (أو واحدة حكومة فيه تسود عالم
كل يف قانونها فرض خالل من هنا) أناقشها لن سخيفة فكرة لكنها مًعا، الحكومات

مكان.
ترغب «ال اآلن. يحدث ما هو هذا مقنعة، بصورة جيست مايكل حاجج مثلما
فقط، الوطنية الحدود نطاق يف تنحرص الوطنية القوانني بأن االعرتاف يف الحكومات

أراضيها.»26 خارج تُطبَّق ترشيعات نحو متزايدة بصورة تتحول وهي
تمتلك السياق. هذا يف الرائدة هي املتحدة الواليات تعترب (لألسف)، أخرى مرة
املتحدة الواليات قامت الشبكة. عىل املناسب بالسلوك تتعلق رؤية املتحدة الواليات
مواطنني ضد قوانينها تنفذ وهي أراضيها، خارج رؤيتها تنفيذ يف الحق هذا عىل بالتأكيد
القوانني مع ال أم تتعارض املتحدة الواليات قوانني أكانت سواء العالم، دول مختلف من
تنفيذ سلطة «تملك الفيدرالية التجارة لجنة فإن جيست، وفق األخرى. للدول املحلية
للشك مجاًال القواعد وضع توجيه عملية ترتك وال اإلنرتنت]، عىل األطفال حماية [قانون
للخصوصية ممارستها تطبيق يف القانون بهذا االلتزام منها منتظر املواقع هذه أن يف
التأليف لحقوق األلفية قانون تطبيق عىل العدل وزارة تحرص باملثل، األطفال.»27 تجاه
التكنولوجيات إىل يشري القانون إن حيث املتحدة؛ الواليات أرايض خارج الرقمية والنرش
األرايض خارج نافذة «تعترب أحكاًما باتريوت قانون يتضمن باملثل «املستوردة».28
الكمبيوتر «أجهزة قائمة يف التوسع املثال: سبيل عىل تضم مبارشة»، بصورة األمريكية
بطريقة استخدامه يتم املتحدة الواليات خارج يقع كمبيوتر جهاز «أي لتشمل املحمية»؛
املتحدة.»29 الواليات يف االتصاالت أو الخارجية، التجارة أو الواليات، بني التجارة عىل تؤثر
ال اإلنرتنت. برتويض قامت املتحدة الواليات أن جيست يدعي ال الحال، بطبيعة
اإلنرتنت، شبكة عىل الجريمة منع يف نجحت املتحدة الواليات بأن االدعاء أحد يستطيع
حدود توجد ال املقابل، يف األمريكي. القانون مع يتماىش ال الذي السلوك منع حتى أو
التي النظرية وفق األمريكية. التحقيق جهات يحفزان اللذين والنظرية للتوجه مفاهيمية
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الواليات تستطيع ال مكان أي يف سلوك يوجد ال ترويجها، إىل املتحدة الواليات تسعى
أن يعتقدون كثريين هناك أن من الرغم (عىل عليه السيطرة املبدأ، حيث من املتحدة،
مما أكثر اآلخرين سلوك عىل السيطرة يف املتحدة الواليات قدرات من يحد الدويل القانون

بذلك).30 لها يسمح
رغبة فهناك ذلك؛ يف أشك لكنني األبد، إىل املتحدة الواليات هيمنة تبقى ربما
٢٠٠٥ عام ويف املتحدة، الواليات نفوذ من للحد العالم حكومات من كثري بني متنامية
واألرقام لألسماء اإلنرتنت «مؤسسة عىل السيطرة تنتزع أن الحكومات بعضهذه حاولت
السيادة، الحرتام صحية جرعة تمثل كونها عن فضًال املتحدة. الواليات من املخصصة»

أجمع. العالم يف املصالح بني التوازن يحقق نظام قيام إىل املقاومة هذه ستدفع

ممكنًا) هذا تجعل التي (والتكنولوجيا العديدة القوانني قاعدة (3-3)

إذن؟ توازنًا األكثر النظام سيبدو كيف
تريد ال جانب، من الفصل. هذا بداية يف تناولناه الذي الرصاع إىل أخرى مرة ُعد
يشاهد أن املتحدة الواليات تريد وال نازية، تذكارية هداية مواطنوها يشرتي أن فرنسا
يف غضاضة أي فرنسا تجد ال اآلخر، الجانب عىل «املجاني». التليفزيون مواطنوها
من مواطنيها ملنع دستورية سلطة أي املتحدة الواليات تمتلك وال «املجاني»، التليفزيون
ومنح تريد)، ال (وما تريد ما فرنسا ملنح سبيل من أال النازية. التذكارية الهدايا رشاء

تريد)؟ ال (وما تريد ما املتحدة الواليات
شونربجر ماير فيكتور كتب فقط. املتحدة والواليات فرنسا عىل األمر هذا يقترص ال

قائلني: التعبري تنظيم عن متحدثني فوسرت وتري

ليس شائعة [اإلنرتنت] يف التعبري حرية عىل املفروضة الوطنية القيود تعترب
تحرص التي — األمم تسعى أيًضا. العالم حول بل املتحدة، الواليات يف فقط
— الوطنية مصالحها محيط يف يقع أنه تعتقد ما عىل الحفاظ عىل منها كل
أو تنتقد التي املحتوى أنماط بسبب التعبري؛ من محددة أشكال تنظيم إىل

للمجتمع.31 املدنية القيم أو القومي، السالم حالة تهاجم

املشكلة؟ لهذه األقل) عىل الحكومة أعني (يف عام حل ثمة هل
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وجدت الرابع الفصل يف إليها أرشت التي الهوية طبقة مثل شيئًا أن أوًال: ر تصوَّ
األفراد أن تعني هذه الهوية طبقة أن أيًضا ر تصوَّ اإللكرتوني. الفضاء يف طريقها
مواطنتهم. طبيعة اعتماد آخر) يشء الكشفعن إىل الحاجة ودون (بسهولة سيستطيعون
يكشف الشبكة عىل بوجودك مرتبط ر مشفَّ يشء يوجد اإلنرتنت، عرب االنتقال مع هنا، من

أنت. تتبعها التي الحكومة عن
التي القواعد من بمجموعة جدول تعبئة إىل يهدف دويل مؤتمر عقد تصور ثانيًا:
خارج العالم من أخرى أماكن يف يتواجدون بينما مواطنيها، عىل تطبيقها الحكومة تريد
النازية، املواد تداول منع يف املثال، سبيل عىل الفرنسيون، سريغب حينها، موطنهم.
عاًما، ١٨ عن عمره يقل شخص أي عن اإلباحية املواد حجب يف األمريكيون وسريغب
الشبكة. عىل موجود خادم أي عىل متاًحا وجعله الجدول هذا نرش سيتم ذلك، بعد إلخ.
والياتها نطاق يف تقع التي الخوادم إلزام يف رشعت الحكومات أن تصور أخريًا:
نازية، مواد تعرض كنت إذا هنا، من الجدول. يف عليها املنصوص بالقواعد القضائية
أمريكيٍّا، املواطن هذا كان إذا أما ذلك. من فستمنعه موقعك، زيارة فرنيس مواطن وأراد
حسب األخرى الدول مواطني سلوك إذن دولة كل ستقيِّد املوقع. زيارة من تمنعه فلن
لهم. دولهم تضمنها التي بالحريات دولة كل مواطني سيستمتع فيما دولة، كل رغبة

اإللكرتوني. الفضاء يف الحياة طيَّات يف املحلية القواعد زرع إىل العالم هذا سيؤدي
والية تمتلك اإلنرتنت.32 عىل املقامرة أكثر: اآللية لتوضيح املحدد املثال هذا خذ
عىل املقامرة بحظر للوالية الترشيعي املجلس قام املقامرة.33 ضد قوية سياسة مينيسوتا
خالل من الرصامة، بمنتهى السياسة هذه بتنفيذ للوالية العام املدعي قام كما مواطنيها،
املواقع ضد القانونية اإلجراءات باتخاذ التلويح وعرب الوالية، يف املقامرة مواقع إغالق

باملقامرة. مينيسوتا والية ملواطني تسمح التي الوالية خارج
عىل أثر أي له يكون لن القانونية اإلجراءات باتخاذ التهديد هذا أن البعض يرى قد
قصة يف الدليل يتمثل مينيسوتا.34 ملواطني املقامرة سلوك عىل وال اإلنرتنت، عىل املقامرة
املقامرة مينيسوتا تجعل عندما مينيسوتا. يف للمقامرة مخصص خادم تصور بورال.
مواطني نظر وجهة من الوالية. خارج الخادم هذا نقل يمكن قانوني، غري نشاًطا
يف بخادم االتصال عملية تعترب حيث عليهم؛ يؤثر (يكاد) ال االنتقال هذا مينيسوتا،
ببساطة يمكن هنا، من شيكاجو. يف بخادم االتصال مثل مثلها سهلة عملية مينيسوتا

مينيسوتا. عمالء بجميع االحتفاظ مع املقامرة موقع نقل
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النسبية السهولة من شيكاجو. خادم مالك بمقاضاة هددت مينيسوتا والية أن َهب
غري الخادم مالك بمقاضاة إلينوي والية يف القضاءَ للواليِة العام املدعي يقنع أن بمكان
املستخدمني سلوك قانونية عدم عىل التدليل إمكانية (بافرتاض شيكاجو يف القانوني
عىل يصعب ما وهو كايمن، جزر إىل شيكاجو من الخادم ينتقل وهكذا الخادم). عرب
مينيسوتا مواطني اتصال سهولة عىل ويحافظ الخادم، مالك مقاضاة مينيسوتا والية
عىل الوالية مواطني تساعد الشبكة أن يبدو الوالية، به تقوم ما كانت مهما بالخادم.
الصعوبة من الجغرافية، بالحدود تعرتف ال التي الشبكة، تجعل الحكومة. عىل التغلب

قواعدها. تنفيذ الجغرافية الحدود تقيدها التي للحكومات بالنسبة بمكاٍن البالغة
أي يستطيع حيث سابًقا؛ وصفتها التي الهوية طبقة وجود ذلك مقابل يف تصور
يفحص املوقع املستخدمون يزور عندما (وبسهولة). تلقائيٍّا مواطنته اعتماد شخص
كان إذا ما عىل بناءً زيارته عملية تنظيم يف املقامرة موقع يبدأ هنا، من هويتهم. املوقع
هذا وكان مينيسوتا، من مستخدًما كنت إذا للموقع. املناسبة الهوية يحمل املستخدم
غري بصورة العملية هذه تحدث بزيارته. لك املوقع يسمح فلن مقامرة، موقع املوقع
بزيارة له مسموح أنه هو املستخدم يعرفه ما وكل وآخر. كمبيوتر جهاز بني أو مرئية،

ذلك.35 بسبب فسيعرف بذلك، له يسمح لم وإذا املوقع،
باملقامرة. ملواطنيها يُسَمح ال مينيسوتا. والية مصالح تُحرتَم إذن، القصة، هذه يف
يُمنَع ال خارجها. من لألشخاص املقامرة ممارسات الوالية رغبات تحدد ال املقابل، يف

التنظيمي. اإلجراء هذا خالل من املقامرة ممارسة من الوالية مواطني سوى
الواليات يجعل الذي ما واحدة. ملشكلة واحدة والية مستوى عىل تنظيًما هذا يعترب
التنظيمي اإلجراء ذ تُنفِّ أخرى والية أي يجعل الذي ما مينيسوتا؟ والية مع تتعاون األخرى

مينيسوتا؟ لوالية
اإلجراء هو هذا كان إذا مينيسوتا مع تتعاون لن الواليات هذه أن هي اإلجابة
مواطنيها حماية يف مينيسوتا ترغب كذلك. ليس لكنه االهتمام، محل الوحيد التنظيمي
البيانات استخدام سوء ضد مواطنيها حماية يف نيويورك ترغب قد بينما املقامرة، من
تشرتك قد فيما نفسه، الهدف يف نيويورك مع األوروبي االتحاد يشرتك قد الشخصية.

هدفها. يف مينيسوتا مع يوتا
محددة، سلوكيات عىل السيطرة يف خاصة مصلحة والية كل تمتلك أخرى، بعبارة
املعمار أن يف هنا الرئيسة النقطة تتمثل أخرى. إىل والية من تختلف سلوكيات وهي
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أيًضا األخرى الواليات يساعد التنظيمية مآربها تحقيق من مينيسوتا والية يمكن الذي
الفائدة من نوع تحقيق إىل يؤدي قد ما وهو األخرى، هي التنظيمية مآربها تحقيق عىل

املختلفة. القضائية الواليات بني املشرتكة
اآلليات بتنفيذ والية كل ستعد التايل: النحو عىل الواليات بني االتفاق سيبدو
مقابل يف منها، كل والية نطاق يف تتواجد التي الخوادم عىل األخرى للواليات التنظيمية
نيويورك والية ستشرتط األخرى. الواليات نطاق يف املوجودة الخوادم عىل آلياتها تنفيذ
يف نيويورك، يف الخوادم عرب املقامرة من مينيسوتا والية مواطني فيها الخوادم تمنع أن
تسمح التي بالخوادم االتصال من نيويورك والية مواطني مينيسوتا والية منع مقابل
االتحاد مواطني يوتا والية ستمنع واليتها. نطاق يف الشخصية البيانات استغالل بسوء
نطاق يف الشخصية البيانات استغالل بسوء تسمح التي بالخوادم االتصال من األوروبي
األوروبية بالخوادم االتصال من يوتا مواطني األوروبي االتحاد منع مقابل يف واليتها،

مقامرة. مواقع بزيارة تسمح التي
لتنظيم حاليٍّا املطبَّق التنظيمي الهيكل هو األمر واقع يف التنظيمي الهيكل هذا يعترب
اإلنرتنت عىل املقامرة بممارسة يُسمح ال الفيدرايل، القانون وفق الواليات. بني املقامرة
تسمح أخرى والية ويف بها، تسمح والية من يمارسها املستخدم كان إذا إال الواليات عرب
يف بخادم أو باملقامرة، تسمح ال والية يف خادم من باالتصال املستخدم قام إذا بها.36

فيدرالية. جريمة ارتكب قد املستخدم هذا فسيكون به، تسمح ال والية
للسلوك املحلية التنظيم عمليات دعم يف نفسه التنظيمي بالهيكل االستعانة يمكن
من للتحقق سهل وطريق املواطنة، من للتحقق بسيط طريق وجود ظل يف اإلنرتنت. عىل
التمييز هذا بدعم فيدرايل والتزام موطنهم، عىل بناءً املستخدمني بني تميِّز الخوادم أن
عىل للسلوك املحيل بالتنظيم يسمح معمار وجود تصور يمكن املستخدمني؛ بني الداخيل

اإلنرتنت.
بني يحدث أن املمكن فمن املتحدة، الواليات داخل يحدث أن يمكن ذلك كان إذا
القوانني إنفاذ يف الدويل املستوى عىل نفسها املصلحة تتوافر عامة. بصورة األخرى األمم
أكثر. ربما بل الوطني، املستوى عىل القوانني إنفاذ يف املصلحة تتوافر مثلما املحلية
من الهوية من للتحقق أدوات بوجود يتميز الذي اإلنرتنت سييرس الطريقة، بهذه وهكذا
الدولية للسيطرة الهيكل هذا وترسيخ الدويل، املستوى عىل املستخدمني تقسيم عملية

املستخدمني. سلوك عىل
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داخل الجغرايف موقعهم عىل بناء املستخدمني تقسيم يعيد أن شأنه من النظام هذا
الحدود. لهذه وجود دون بناؤها تم شبكة عىل حدود فرض النظام هذا سيعيد الشبكة.
ال بما للقيام الالزمة السلطة وتايالند املجر يف التنظيمية الجهات النظام هذا سيمنح
هذا سيجعل شاءوا. أنَّى مواطنيهم عىل السيطرة وهو أال حاليٍّا؛ به القيام يستطيعون

حكوماتهم. تريدها التي بالدرجة أحراًرا السويد أو املتحدة الواليات مواطني النظام
النظام هذا يعترب اإلنرتنت، بدايات يف كانت مثلما الحرية يحبون من إىل بالنسبة
النظام هذا سيُعيد لإلنرتنت. األصيل املعمار وفرها التي الحرية النظام هذا يقتلع كابوًسا.

السيطرة. يتفادى بحيث تصميمه وضع فضاء إىل السيطرة
الطرق يف شكي ظل يف لكن األصيل، اإلنرتنت يف كانت مثلما الحرية أيًضا أنا أحب
يتم التي األدوات املخترصة بالطرق أعني — أفضلها التي السياسة لوضع املخترصة
أشعر — حقيقي ديمقراطي دعم غياب يف محددة نتائج عنها ينشأ كي استخدامها
ديمقراطية حكومة أي تسمح أال يجب الحال، بطبيعة النظام. هذا مثل إدانة يف بالرتدد
أن يجب ال املستخدمني. تقسيم جدول عىل ديمقراطية غري حكومة أي رغبة تنعكس بأن
عائلة إطار يف النظام هذا تطبيق تم إذا لكن مواطنيها، قمع عىل الشمولية األنظمة نساعد
أحد الناس كره إذا الديمقراطية. دعم عىل النظام هذا سيساعد الديمقراطية، األنظمة من
القيد. هذا من للتخلص جهودهم يحشدون إذن الناس دع الحرية، عىل املفروضة القيود
حرية يمتلكوا أن يجب ديمقراطي نظام أي مواطني أن يف نظري وجهة تتمثل
من املواطنون يناضل أن أفضل لكنني يتداولونها، التعبري صور من صورة أي اختيار
خالل من ال ديمقراطية، وسائل طريق عن أجلها من السعي خالل من الحرية أجل

مجانًا. الحرية تهبهم تكنولوجية خدعة
النظام هذا يعترب تنبُّئِيٍّا. هنا طرحي يعترب النظام، — أنا أو — أنت أحببت سواء
بعالم الحكومات تقبل لن إذ الحكومة؛ أيهما تقبل ال نتيجتني بني طبيعيٍّا وسًطا حالٍّ
تسيطر بعالم تقبل لن مثلما اإللكرتوني، الفضاء عىل الواقعي العالم قوانني فيه تؤثر ال
سلطة حكومة كل النظام هذا يمنح الكبرية. الحكومات من حفنة أو واحدة، حكومة عليه

ذلك. من أكثر هو ما تفعل أن حكومة ألي يحق وال مواطنيها. سلوك تنظيم
وجود من الرغم عىل الشبكة، عىل الخاص املستوى عىل بالفعل التوازن هذا يتحقق
أعلنت ،٢٠٠٥ عام من يناير يف ذكرت، مثلما التوازن. هذا حيال راحة وعدم كبرية مقاومة
كيان ألي تمنحه أن الرشكة رفضت الصينية للحكومة شيئًا ستمنح أنها جوجل رشكة
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ترغب ال الذي املحتوى يحجب للبحث جوجل محرك من نسخة وهو أال العالم؛ يف آخر
حقوق أو ديمقراطية عن بحثت إذا هنا، من عليه.37 مواطنيها إطالع يف الصينية الحكومة
باستخدام بحثت إذا ستجده ما تجد فلن الصني)، (جوجل google.cn موقع عىل إنسان
التي بالكلمات بقائمة اآلن ويكيبيديا (تحتفظ .google.com موقع عىل املفردات نفس
لصالح اإلنرتنت صناعة جوجل تعيد ثم، من الصني.)38 يف البحث محركات تحجبها

تبنِّيها. إىل الصينية الحكومة تدعو التي القيم بحسب الصينيني
اإلجراء هذا مثل التخاذها جوجل تربير بالتأكيد أتفهم (الربح). جوجل دافع أتفهم
سواء لكن ديمقراطية)، دولة إىل الصني تحول وترية ترسيع عىل اإلجراء هذا (سيساعد
عندما أقوى تربير يتوافر الشيوعية، الصني سياق يف ال أو التوازن هذا صحة يف اعتقدت
الصحفيني مع الصني تفعله ما يعترب رأيي، يف ديمقراطية. أمم بني اتفاقيات عن نتحدث
الفقرة هذه حذف برشط الصني يف الكتاب هذا نرش صيني نارش عرض إذا خطأ. فيها
يتعلق فيما مختلفة رؤية أمتلك ذلك مقابل يف لكنني بالتأكيد، أوافق فلن الكتاب، من

إيطاليا. أو فرنسا تفرضها التي بالقواعد
ملقاومته كافيًا سببًا يكون قد الواقع يف وهو — املعمار لهذا املهمة اآلثار أحد يتمثل
احتمال زاد أسهل، التنظيم عملية صارت وكلما سهولة، أكثر التنظيم عملية جعله يف —

التنظيم. وقوع
رأيناها التي — التنظيم يف والرغبة التكلفة بني — املساومة عملية هي هذه لكن
تكلفة زادت وكلما إلينا، بالنسبة حرية للحكومة بالنسبة التكلفة تعترب وتكراًرا. مراًرا
تتحقق مكلفة. التنظيم عملية تظل أن عىل الحرية تعتمد تنفيذه. فرص قلت التنظيم

الصعوبة. هذه خالل من الحرية
للخطر، املحتملة الحرية تتعرضهذه رخيصة أو سهلة التنظيم عملية تصبح عندما
فسنحتاج الحرية، عىل الحفاظ أردنا إذا الحاالت، هذه يف التنظيم. من املزيد توقع ويمكننا
تنفيذ دون للحيلولة للحرية داعمة أطروحات إىل سنحتاج تدعمها. أطروحات تطوير إىل
هناك الكتاب، هذا يف الحًقا ح أُوضِّ ومثلما الشبكة. عىل الحرية تستهدف تنظيمية عمليات
التي التنظيم عمليات تيرسِّ نظم لتبنِّي املختلفة األمم لدى للدهشة مثرية قوية رغبة
تكاليف ستنخفض ملاذا يفرس وجيه سبب يوجد كما محددة، قضائية واليات تستهدف

ا. جدٍّ قريبًا التنظيم من املزيد إذن، نتوقع، أن يجب التنظيم. عملية
الخواص عىل بناءً اإللكرتوني الفضاء تقسيم يف النهائي األثر سيتمثل باختصار،
درجة تحقيق إىل يؤدي أن التقسيم هذا شأن ومن األفراد، املستخدمون يحملها التي
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الفضاء سينتقل قط. قبل من أحد يتخيلها لم اإللكرتوني الفضاء عىل السيطرة من
أكثر إىل — االعتماد أدوات عمق عىل اعتماًدا — للتنظيم قابل غري فضاء من اإللكرتوني

تخيلها. يمكن التي للتنظيم القابلة الفضاءات
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الخامس الجزء

احللول

األصلية صورته يف اإلنرتنت قابلية عدم أن يف األول الجزء يف األسايس الطرح تمثل
قابًال اإلنرتنت عىل املستخدمني سلوك تجعل معماريات فستظهر ستنتهي؛ للتنظيم
التكنولوجيا. التنظيم؛ لقابلية واحًدا ملمًحا الثاني الجزء تناول أخرى. مرة للتنظيم
السيطرة سينفذ حيث التنظيم؛ هذا من متزايدة بصورة ا مهمٍّ جزءًا «الكود» سيصبح
ثالثة الثالث الجزء تناول بالتهديدات. التلويح خالل من عادًة القانون يحققها التي
مسألة األساسية القيم إزاء التزامنا املتغرية التكنولوجيا خاللها من جعلت سياقات
ستعتمد الكامن». «اللبس مسمى اللبس من النمط هذا عىل أطلقت اللبس. يشوبها
الخيارات عىل التعبري حرية أو الخصوصية، أو اإلنرتنت، لربوتوكوالت حمايتنا طريقة
بني الرصاع ذلك بعد الرابع الجزء أظهر الدستور. واضعو يتخذها لم التي األساسية
الدرس األول: الجزء إىل أخرى مرة بنا املستفاد الدرس يعود ثم القضائية. الواليات
إعادة أجل من املرة وهذه للتنظيم، قابلية أكثر الشبكة جعل إىل الحكومة ميل يف املتمثل

فيه. الحدود بغياب يتميز الذي اإلنرتنت إىل الجغرايف التقسيم نظام
يبدو قد يشء إدراك عىل الحث يف الرئيس هديف تَمثَّل األربعة، األجزاء هذه خالل
هذه تطور بطريقة يتعلق فيما اتخاذها يجب خيارات ثمة أن وهو مالحظته؛ عند بديهيٍّا
الشبكة. تتضمنها التي القيم طبيعة عىل أساسية بصورة الخيارات هذه ستؤثر الشبكة.
القرارات هذه اتخاذ عىل قادرين كنا إذا فيما الجزء هذا يف الرئيس السؤال يتمثل
بصورة املبدئية األسئلة عىل اإلجابة تركنا لقد ذلك. عىل قادرين غري أننا أعتقد ال. أم
بحيث الوقتية، للمنح الخفية اليد خالل من الترشيعية العملية وأفسدنا القضاء، إىل كاملة
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بوغتنا، لقد مفيدة. قرارات اتخاذ عىل قادرين غري االستثنائية اللحظة هذه أمام رصنا
سوى نفعله أن يمكننا ما أقىص يعدو وال مىض، لعرص السياسية اإلنجازات وأسكرتنا

نفيق. حتى أقدامنا عىل واقفني نبقى أن
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نواجهها التي املشكالت

اتخاذ األمريكيون يستطيع ال رأيي، يف اإللكرتوني. الفضاء طبيعة ستحدد خيارات هناك
مختلفة ثالثة ألسباب القرارات اتخاذ عن عاجزون فنحن الخيارات. هذه بشأن قرارات
الثاني السبب ويتعلق القضاء، عىل نفرضها التي بالقيود األول السبب يتعلق للغاية:
الثالث السبب ويتعلق الترشيعية، املجالس يف وجودها أدركنا التي القدرات بمحدودية
لن أننا القيود هذه تعني قرارات، اتخاذ يجب كان إذا الكود. عن تصوراتنا بمحدودية
الفضاء، هذا بشأن القرارات أهم اتخاذ فيها يتم بمرحلة اآلن نمر نحن قرارات. نتخذ

القرارات. هذه تغيري أو لتقييم املمارسات أو املؤسسات نملك ال لكننا
لها. حلوًال أقرتح عرش السابع الفصل ويف املشكالت، هذه أتناول الفصل هذا يف
تعترب ال موحية. لكنها تناولها، عند كاملة الحلول أو املشكالت تكون لن الحال، بطبيعة
اإللكرتوني بالفضاء تتعلق مشكالت اإللكرتوني الفضاء عنها يكشف التي املشكالت
حلها، رضورة اإللكرتوني الفضاء لنا يظهر الواقعي العالم يف مشكالت هي بل نفسه،

فيها. النظر إعادة ربما أو

القضاء مشكالت (1)

املقنن الدستور يحاول تحوييل. ودستور ُمقنِّن، دستور الدساتري؛ من نوعان هناك
أي فيها؛ وضع التي القانونية أو الدستورية بالثقافة يتعلق أسايس يشء عىل الحفاظ
(أو التحوييل الدستور أما املستقبل. تغريات ضد األساسية الثقافية السمات حماية
الدستورية الثقافة يف أسايس يشء تغيري يحاول حيث عكسية؛ وظيفة فيؤدي التعديل)،
تشكيل إعادة بغرض املستقبل يف مختلفة الحياة جعل أي فيها؛ وضع التي القانونية أو



اإللكرتوني للفضاء املنظِّم الكود

ترمز فيما املقنِّن، النظام إىل السفينة صارية إىل املقيد عوليس يرمز الثقافة. من جزء
التحوييل. النظام إىل الثورية فرنسا

إدخال قبل أي — ١٧٨٩ عام دستور كان مًعا. النظامني كال دستورنا يضم
من جديدة صورة الدستور ذلك «أحيا» تحويليٍّا. دستوًرا — األوىل العرشة التعديالت
— الحقوق وثيقة — ١٧٩١ عام دستور أما أمة.1 ميالد عنه وتمخض الحكم، صور
ترسيخ إىل الحقوق وثيقة سعت الجديد، الدستور خلفية وإزاء مقنِّنًا. دستوًرا فكان
األهلية الحرب أثناء الدستور تعديالت كانت املستقبلية.2 التحوالت ضد محددة قيم
الثقافة إليه صارت مما جزء تشكيل إعادة إىل تهدف كانت حيث األخرى؛ هي تحويلية
وإحالل األمريكية، الروح من الالمساواة تقليد نزع أي األمريكية؛ والقانونية االجتماعية

محله.3 املساواة وممارسة تقليد
النظام يتمتع تحقيقه. يف األصعب التحوييل النظام يعترب النظامني، هذين بني من
يتحقق. حتى التحوييل النظام يقاتل أن يجب فيما تسانده، ذاتي قصور بقوة املقنن
وهو الذاتي، الشك التحوييل النظام يساور فيما إليها، يرتكن راسخة قيمة املقنن للنظام
الوقت، مع الدستورية القيم تزوي املعارضني. من مستهدفيه قبل من للهجوم معرض
كاملحاكم — الدستور اشرتاطات تنفيذ إليها املعهود املؤسسات تواجه تموت وحني
القصرية، االستنارة ملحات بعض ظهور من الرغم وعىل متزايدة. سياسية مقاومة —
القضاء عىل العسري من يجعل ما وهو القديمة، طرقهم إىل يعودون أو الناس يستبقي

ذلك. مقاومة
الدستورية القيمة انقضت املتكرر. النمط هذا عن الدستوري تاريخنا يكشف
تحقيق عىل تنص تعديالت ثالثة نحت تم عندما — األهلية الحرب بعد االستثنائية
من الرصاع عن األمة تخلت .١٨٧٥ عام بحلول — دستورنا روح يف املدنية املساواة
بالقوانني االلتزام تم الصناعية. الثورة أحدثتها التي اإلثارة إىل وتحولت املساواة أجل
التصويت،5 من أفريقي أصل من األمريكيون وُمِنَع العنرصي،4 للفصل تكرس التي
مائة مرور بعد العبودية.6 من جديد لنوع تكرِّس بأنها الحًقا إليها نُِظَر قوانني ورست
يف النظر يف العليا الدستورية املحكمة بدأت املستمرة، الالمساواة ممارسات من عام
قضية حتى تغيري دون األمر ظل األهلية. الحرب أثناء أُدخلت التي الدستورية التعديالت
بالِفَكر العليا الدستورية املحكمة أقرت حني ،١٩٥٤ عام يف التعليم» مجلس ضد «براون

األهلية.7 الحرب أثناء الدستورية التعديالت عليها اشتملت التي التحويلية
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كامًال، قرنًا استمر الذي الضعف لهذا العليا الدستورية املحكمة ننتقد أن لنا يمكن
سيايس سياق يف القضاء يعمل الضعف. هذا مصدر فهم هو أهمية األكثر أن أعتقد لكني
القضاء ينترص ربما ما، ولوقت السيايس. السياق يف األضعف املقاومة حلقة وهو محدد،
نفسه العالم يقر لم وإذا ينقيض. ما رسيًعا الوقت هذا لكن معينة، قيمة عىل ما ملبدأ
القضاء الدستوريُّ نا نصُّ يتضمنها قوية عبارة تمنح فلن العنرصية، األساليب بخطأ
يفرضها التي القيود إىل القضاء يخضع للمقاومة. النصوص تمنحها التي الحرية سوى
ما كان لو حتى صواب، بأنه مسموًعا صوته لجعل املوارد ويمتلك صوت له من «كل»

األساسية. الدستورية النصوص مع متوافق غري «الجميع» يعتقده
ال النصوص أن إىل يشري تقليد لوجود نظًرا املقنن؛ الدستور مع أسهل الحياة تعترب
بقائه يف أمل فهناك األمد، طويل التقليد هذا كان إذا محددة. قيم ترسيخ إال بها يقصد

متماسًكا.
حماسة كانت إذا التقنني، من الرغم فعىل صعوبات؛ املقنن الدستور يواجه املقابل، يف
ملقاومة به القياَم القضاءُ يستطيع ما عادًة يوجد فال طاغية، بصورة قوية الشعوب
من األول التعديل يف التعبري حرية ضمانات وضوح من الرغم عىل فمثًال الحماسة. هذه
والفوضويني، بالشيوعيني الخاصة تلك هي السائدة التعبري صور كانت عندما الدستور،
فعندما واملساواة، الرباءة افرتاضات من الرغم وعىل العقاب،8 سلطة تُمنح الحكومة كانت
أصل من األمريكيني جميع بنقل للحكومة ُسمح هاربور، بريل ميناء اليابان قصفت

اعتقال.9 معسكرات إىل املتحدة، للواليات الغربي الساحل عىل يعيشون الذين ياباني،
صورة نرسم أن املحامني نحن نحب ديمقراطي. نظام أي يف القضاء واقع هو هذا
لم القضاء لكن التأثري، عوامل من عامل أي فوق يسمو نتخيله وأن للقضاء، رومانسية
مؤسسة القضاء يعترب اعتبارها. لها سياسية قيود إىل القضاء يخضع قط. كذلك يكن
عدوة تكون أن ديمقراطي نظام يف مؤسسة أي تستطيع وال ديمقراطي، نظام داخل

طويلة. لفرتة للشعب
الخلفية. هذه إزاء والرابع الثالث الجزأين يف أُثريت التي املشكالت يف نفكر أن يجب
للفضاء نريد التي القيم اختيار إىل بحاجة سنكون أننا يف طرحي تمثَّل حالة، كل يف
عامة، بصورة األسئلة. هذه دستوري تقليد أو نص أي يعالج ال يعتنقها. أن اإللكرتوني
اللبس من حاالت تمثل أسئلة لكنها تقليدنا، من املقنن الجزء عىل األسئلة هذه تؤثر
تعلنه قرار صورة عىل تصدر أن يمكن األسئلة هذه عىل «إجابة» توجد ال الكامن.
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اكتشافها، ال صناعتها عليها، العثور ال السياق هذا يف اإلجابات عىل االتفاق يتم محكمة.
نقلها. ال اختيارها

املحكمة ظل يف نعيش فنحن ذلك؛ جراء صعوبات أمريكية محكمة أي تواجه
لست (لكنني كثريون يرى وارن. إرل القضاة رئيس يرأسها التي العليا الدستورية
وأنها الالزم، من أكثر نشطة محكمة كانت وارن يرأسها التي املحكمة أن منهم) واحًدا
السيايس النظام عىل الخاصة» «قيمها وفرضت الدستوري، القانون تشكيل» «أعادت
يف رنكوست محكمة به قامت ملا موازنًا أمًرا النشاط هذا يف كثريون رأى والقانوني.

املايض.
غري معنًى بأي «نشطة» وارن محكمة تكن لم صحيحة. غري الرؤية هذه أن أعتقد
كان التي العليا الدستورية املحكمة تكن ولم التفسري، بحرفية االلتزام مبدأ مع متوافق
السؤال يكمن ال وارن. رأسها التي املحكمة من نشاًطا أقل رنكوست القايض يرأسها
بالنشاط، يتميز كان املايض بأن نؤمن ونحن الناس. به يؤمن فيما بل صواب، هو فيما

الصواب. جانبه النشاط هذا وأن
يرأسها التي املحكمة يقترصخصوم ال قضائية. محكمة إىل بالنسبة خطأ األقل عىل
تترصف تكن لم املحكمة أن يؤمنون ليرباليون بعضهم إن بل فقط، املحافظني عىل وارن
القانون — عن ب تنقِّ ال — تشكِّل كانت املحكمة أن الخصوم هؤالء يؤمن بحكمة.10
تحقيق تستطيع كانت إذا ما هو به تسرتشد كانت الذي الوحيد اليشء وأن الدستوري،

ال. أم أغلبية
تبدو ال أحكاًما تصدر عندما وارن» «محكمة مثل تصبح بأن محكمة أي تخاطر
عندما هشة محكمة أي تصبح قانوني. نص أي من واضحة أو طبيعية بصورة نابعة
هشة العليا الدستورية محكمتنا تعترب التاريخية، الخلفية إزاء سياسية. أحكامها تبدو

سياسية. قراراتها تبدو عندما الفعل برد املحكمة وستشعر الرؤية، هذه وفق للغاية
نة مؤمَّ العليا الدستورية املحكمة إن حيث االنتقام؛ تخىش املحكمة أن هنا أقصد ال
سياسية تبدو التي قراراتها إزاء الفعل برد املحكمة تشعر الدستوري.11 نظامنا إطار يف
دور يعترب ال لنفسها، رؤيتها ففي الحقيقي؛ دورها وعن نفسها عن صورتها بفضل
سة املؤسِّ االلتزامات عىل مخلصيحافظ وكيل أنها املحكمة ترى حيث «سياسيٍّا»؛ املحكمة

تغيريها.12 يتم حتى
هو مثلما — عليها للحفاظ سة مؤسِّ التزامات هناك تكون ال عندما املقابل، يف
أكثر الدستورية النصوص لرتجمة محاولة أي ستبدو — الكامن اللبس حاالت يف الحال
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أكثر هو بما تقوم املحكمة أن لو كما األمر بدا ومتى قانونية. تفسري عملية مجرد من
رؤاها تعتمد املحكمة بأن االعتقاد فسيسود املؤسسة، االلتزامات عىل الحفاظ مجرد من
الدستورية أسسها وَضع قرارات تنفيذ من بدًال املناسب الدستوري بالنظام الخاصة
بصورة قراراتها تتخذ املحكمة أن لو كما األمر سيبدو واحدة، كلمة يف آخرون.13

«سياسية».
القيم بشأن قرارات تتخذ املحكمة أن ببساطة تعني ال هنا؟ «سياسية» تعني ماذا
عليها بناءً يُصدُر مناسبة غري أسباب القيم أن أيًضا هذا يعني وال سياسات، تضع أو
التي السياسات، أو القيم بني االختيار عملية تعترب تماًما، العكس عىل أحكاًما. القضاء
القضاء إلنفاذ تماًما مالئمة واضحة، بصورة السياسية العملية أطراف بصددها تتوافق
توافقت خيارات تبدو ال أنها يف الكامن اللبس حاالت يف االختيارات يف املشكلة تتمثل لها.
قيم لكنها قيًما، الخيارات هذه تعكس واضحة. بصورة السياسية العملية أطراف عليها

الدستور. من مبارشة نابعة تبدو ال
يدعمها سيايس توافق وجود دون تصدر التي القرارات إىل إذن «سياسية» تشري
يُنَظر عندما الراسخة.14 الدستورية النصوص ضوء يف الفور عىل حسمها يمكن وال
بأن لالعتقاد سبب يتوافر ال وعندما جدل، محل بأنها قضائي لحكم نفسها األسس إىل
قائم معني حكم تنفيذ سيبدو النظر، محل املسألة حيال واضًحا موقًفا يطرح الدستور

سياسيٍّا.15 السياق، ذلك يف الدستوري، النص ترجمة عىل
يشء يف إطارية قيمة تُرتَجم فعندما بقوة؛ املشكلة هذه اإللكرتوني الفضاء سيطرح
بطريقة أحكامها تصدر أن العليا الدستورية املحكمة تستطيع اليقني، أو الوضوح من
تكون عندما املقابل، يف سة. املؤسِّ االلتزامات باسم السائدة األغلبيات اتجاه عكس يف تأتي
قرارات اتخاذ من بد ال حقيقية كخيارات الخيارات تبدو وعندما كامنة، االلتباس حاالت
لن العليا الدستورية املحكمة أن يف ادعائي يتمثل كافية. الرتجمة تكون لن بشأنها،

الخيارات. لهذه محوًرا تكون
القضاء يف النجاح نسرتجع عندما خاصة للغاية، تشاؤميٍّا الطرح هذا يبدو ربما
عن تكشف ذاتها حد يف القضية هذه أن عىل االتصاالت،16 آداب قانون دستورية بعدم

سلبية. إىل رسيًعا تتحول أن أخىش التي االستقرار عدم حالة
أنها لو كما تبدو املحكمتني نربة كانت الدنيا، الدرجة ذواتا املحكمتني قراري يف
النتائَج البحث» «نتائُج حددت اإللكرتوني. الفضاء بطبيعة تتعلق حقائق عن «تبحث»
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تبدوان جعلتهما ثقة يف حكميهما املحكمتان وأصدرت قراريهما، يف املتمثلة الدستورية
جامدان. الحكمني هذين أن لو كما

وصل ملا استثنائية بصورة جيًدا توصيًفا تُمثِّل معظمها، يف القضاء، قرارات كانت
سيميض أين إىل تُرش لم القرارات هذه أن عىل ،١٩٩٦ عام يف اإللكرتوني الفضاء إليه
تصف أنها لو كما تبدو املحكمتني أحكام كانت طبيعته. ماهية أو اإللكرتوني الفضاء
كامنة؛ طبيعة اإللكرتوني الفضاء يمتلك ال رأينا، مثلما اإللكرتوني. الفضاء طبيعة لنا
دستورية بعدم القضاء خالل ومن عليه. م يُصمَّ الذي الشكل يتخذ اإللكرتوني فالفضاء
يخربنا القضاء يكن لم اإللكرتوني، الفضاء لتقسيم الكونجرس قبل من املطروح القانون
طبيعة يشكِّل القضاء كان عليه. يكون أن يجب ما بل اإللكرتوني، الفضاء ماهية عن
عما مسئولة منها جزء يف القضاء قرارات كانت عنها. يبحث ال اإللكرتوني، الفضاء

اإللكرتوني. الفضاء عليه سيكون
ما معرفة الصعب من جديًدا، شيئًا نواجه فعندما هكذا؛ األمر يبدو لن البداية، يف
الوقت، مرور مع لكن سيتغري، منه جزء أي ومعرفة فيه، مكتسب هو وما طبيعي هو
القيود إىل سيُنظر اإللكرتوني. الفضاء يف «طبيعية» قليلة أشياء ثمة أن القضاء سيدرك
اآلراء أحد وفق تعد ما وقت يف كانت التي — اإللكرتوني الفضاء معمار عىل املفروضة
سيصري يوًما «مستحيًال» كان ما الحًقا. مقصودة» «خيارات أنها عىل — أصيًال جزءًا
أكثر القضاء سيستشعر املمكن، إىل املستحيل من التحول هذا حدوث ومع الحًقا، ممكنًا
تؤثر قراراته أن القضاء سريى اإللكرتوني. الفضاء ماهية تحديد عىل قدرته عدم فأكثر
إليه صار عما جزئية بصورة مسئول أنه القضاء وسريى اإللكرتوني، الفضاء طبيعة عىل

اإللكرتوني. الفضاء
وحني الدستوري. القانون عىل مطبًقا اليقني) عدم مبدأ (أي هايزنربج مبدأ هذا
إىل متزايدة بصورة سيلجأ أخرى، حاالت يف األمر الحظ مثلما ذلك، القضاء يالحظ
لصانعي األمر سيُرتك محددة، بسياسات تتعلق القرارات كانت فإذا السياسية، السلطة

القضاة.17 ال السياسات
إىل القضاة لجوء تشجيع يجب الحاالت بعض ففي القضاة؛ لوم املرء عىل يصعب
يف ذلك. عىل املرتتبة اآلثار حجم من نقلل أن يجب ال أننا عىل السياسية،18 السلطة
القيم ستقيِّد بالقضاء. تتقيد ال مستقلة بصورة الترشيعية املجالس ستعمل املستقبل،
— ال أم الدستور يف عليها منصوًصا أكان سواء — دستورية قيًما عليها نطلق قد التي

االعتبار. يف القيم هذه أخذ الترشيعية املجالس اختارت إذا الترشيعية املجالس هذه

444



نواجهها التي املشكالت

أخرى مشكلة مثًال خذ الترشيعية، املجالس من نتوقعه قد ما إىل ننتقل أن قبل
الفضاء سياق إىل الدستور انتقال مع الدستوري برتاثنا تصطدم مشكلة القضاء؛ يف

الدولة». «دور يف املشكلة هذه تتمثل اإللكرتوني:
بعض. عن بعضها املعماريات وتختلف اإللكرتوني، الفضاء املعماريات تؤلف
املقابل، يف دستورية. أهمية بعضها يمتلك مختلفة سياسية قيًما املعماريات تتضمن
بإنشائها تقوم حيث مجملها؛ يف خاصة املعماريات هذه معظم تعترب الحظ، لحسن
هذه الدفاع. وزارة تمولها ال اتصال قنوات عرب تنفيذها ويتم واملؤسسات، الجامعات
القيم تزعج ال الدستورية. املراجعة نطاق خارج تقع فهي ثم ومن خاصة، املعماريات
العالَم هذا واملساواة؛ الجهالة، وحقوق االتصال، وحق الخصوصية، مثل: الدستورية،
الدولة». «بدور يتعلق بما إال الدستور يهتم وال «خاص»، العالم هذا إن حيث الجديد؛

الكود وظيفة كانت فإذا النحو. هذا عىل األمر يكون أن يف واضًحا سببًا أرى ال
رشاء منذ أهمية القضائية الواليات أكرب تأسيس بصدد إذن فنحن القانون، وظيفة مثل
إطار خارج الجديدة القضائية الوالية هذه ننشئ نحن ذلك، من الرغم عىل لويزيانا.
لو كما الدستور، فيها يتحكم ال بحيث الوالية هذه ننشئ إننا بل الدستورية، املرجعية

الدستورية. التقاليد تتضمنها التي القيمة قيود من نتحرر أن نريد أننا
ربما والعام. الخاص بني التمييز هذا بالتوضيح أتناول لم الكتاب، هذا يف اآلن حتى
ال ألنني ولكن له، معنى ال ألنه ال تجاهلته لكنني التمييز،19 هذا تجاهلت إنني تقول
الفضاء تنظيم معرض يف والعام الخاص بني التفرقة هذه استخدام يمكن كيف أعرف
أن أظن وال الكامن، اللبس أمثلة أحد ذاته حد يف الدولة دور مفهوم يمثل اإللكرتوني.

الدولة. دور عن ناجعة فكرة إىل التوصل كيفية عن واضحة فكرة لدينا
املعماريات فيه كانت وقت يف الدستور ُوِضَع اآلتي: يف الكامن اللبس يتمثل
االقتصاد وقوانني الطبيعة قوانني الدستور واضعو وجد بالفعل. محددة األساسية

اإلنسان. أو الحكومة تصنعها لم القوانني وهذه لإلنسان. الطبيعي» و«القانون
عىل «التنظيم»، هو هذا تقييدها وكان الحال، بطبيعة مقيدة املعماريات هذه كانت
املدن تخطيط يكن لم محدودة. كانت املقصودة للسيطرة كأدوات استخدامها درجة أن
لفعله الكثريُ الدستوِر واضعي أمام يكن لم أرض، مساحة تقسيم وبخالف مقيًَّدا،20

الفضاء. لهذا امُلنشأة البيئة تحكم التي القواعد حيال
محدودية بعدم تتميز مختلفة عامة معماريات يملك اإللكرتوني الفضاء لكن
الناس يعرفها التي البيئة يف للسيطرة استثنائي إطار بناء يمكن التنظيمية. سلطتها
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الجهالة وصور تُجمع، التي املعلومات طبيعة غرار عىل وأمور اإللكرتوني. الفضاء يف
ستُسَمع؛ التي التعبري وصور محتًوى، عىل لالطالع املمنوح االعتماد وطبيعة املمكنة،
موجودة وليست قصد، عن مة ُمصمَّ أشياء كلها فهذه «حقائق». ال خيارات عن تعربِّ كلها

طبيعي. نحو عىل األساس من
السياق يف الدستورية املراجعة نطاق محدودية تعني وال للغاية. مختلف إذن سياقنا
مشابهة بصورة محدوًدا يكون أن يجب الدستورية املراجعة نطاق أن بالرضورة األول
نطاق محدودية خالل من فقط ذلك معرفة نستطيع ال لكننا ربما، الثاني. السياق يف

للغاية. املختلف األول السياق يف الدستورية املراجعة
نقرر أن يجب الدولة. دور نطاق حول الدستور واضعي من إجابة إذن لدينا ليس
أن الدستوري لتقليدنا الوفاء باب من هل الدستوري. تقليدنا يف أكثر يصلح ما بأنفسنا
املراجعة نطاق خارج — للقانون الوظيفي املكافئ — السيطرة هياكل بتطور نسمح
التنظيم هياكل ليشمل الدستورية املراجعة نطاق يتسع أن يجب هل أم الدستورية؟

الدستوري؟ تقليدنا يف األساسية القيم لحفظ وذلك الخاص،
أخرى. دستورية أنظمة سياق يف صعوبتها عدم من الرغم عىل صعبة، أسئلة هذه
الخاصة الهياكل تخضع أن فكرة يف املثال، سبيل عىل غضاضة، األملاني التقليد يجد ال
تقليدنا، األملاني التقليد ليس بالطبع، األساسية.21 الدستورية القيم إىل النهاية يف للسلطة
الدستورية القيود لفرض مساحة ترك إمكانية إىل يشري رؤيتهم عىل األملان حفاظ لكن
أن دون ممكنًا الرشيد القرار يعترب دستوري. خالف إىل موضوع كل يتحول أن دون

فيدرالية. قضية إىل خاص عقد كل يتحول
تتجاوز حتى األمريكي الدستوري القانون يف ثورة األمر سيتطلب املقابل، يف
فقهاء بعض رسم الدولة. دور حدود األقل، عىل واعية بصورة العليا، الدستورية املحكمة
جذرية، بصورة األمريكي القانون صياغة إعادة دون ذلك تحقيق طريقة مالمح القانون
بصورة األمريكي الدستور صياغة إعادة دون ذلك تحقيق إمكانية البعضعدم يرى فيما

جذرية.22
صياغة بإعادة متعلًقا الدولة دور مبدأ بتجاهل مناداتي وراء السبب ليس لكن
يف القانون صياغة لطريقة وضوًحا أكثر صورة منحنا بغرض جذرية؛ بصورة القانون
وراء السبب يتمثل برمان، بول تعبري قال كما بل األول، املقام يف الجديد الفضاء هذا

أنه: يف حاليٍّا الدولة دور مبدأ تجاهل
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عىل األقل عىل أُجربنا قد سنكون املشكالت، هذه حل كيفية عن النظر بغض …
يُلقي املقابل، يف األهم. القيم عن والتعبري املهمة، الدستورية األسئلة مناقشة
التأكيد خالل من الحوار، مائدة عن بعيًدا النقاشات بهذه الدولة دور مبدأ
موضوًعا تصلح ال ثم ومن خاصة، أنشطة هي النقاش محل األنشطة أن عىل
يحمل ذاته حد يف الحديث هذا مثل أن يؤمن املرء كان إذا الدستوري. للنقاش
للغاية.23 مرتفعة تكلفة الدولة دور مبدأ تطبيق فسيصاحب إذن ثقافية، قيمة

التكلفة. هذه تحمل يف سنستمر أننا املرجح من يبدو أخرى، مرة
أن القضاء يستطيع ال الطريقتني. هاتني عرب قرارات اتخاذ القضاء يستطيع ال
بالنسبة الدستورية املراجعة نطاق تضييق تم ذلك، إىل باإلضافة قراراته. يف مبدًعا يكون
الفضاء قانون مالمح أهم استبعد بحيث أعتقد) مثلما مصطنعة (بصورة للقضاء
وخيارات فيها، امليض يجب التي الوجهة بشأن قرارات هناك كانت إذا الكود. اإللكرتوني؛
من القضاء يتمكن أن املتوقع من فليس الفضاء، هذا عليها سيشتمل التي القيم بشأن

بشأنها. قراًرا يتخذ أن

عني املرشِّ مشكالت (2)

للديمقراطية، غربية وكالة رعاية تحت سابًقا، السوفييتية جورجيا دولة يف عقد مؤتمر يف
«املراجعة نظام عظمة مدى للجورجيني يرشح أن يحاول أيرلندي محاٍم هناك كان
املجالس أقرتها قوانني إلغاء خالله من القضاء يستطيع الذي (النظام القضائية»
املحكمة قضت فمتى مدهش؛ القضائية املراجعة «نظام قائًال: تحدث وقد الترشيعية).
املحكمة جانب إىل طبيعية الناسبصورة يصطف الربملان، أقرها التي القوانني أحد بإلغاء
املحكمة أن يعتقدون فيما سياسية، أداة مجرد الربملان أن الناس يعتقد الربملان. ضد
طول عىل للديمقراطية منارص شخص وهو جورجي، صديق سأل مبدأ.» صاحبة العليا
وال ديمقراطية غري مؤسسة إىل ديمقراطي نظام يف بالوالء الناس يدين «ملاذا الخط:
الديمقراطية.» تفهم ال «أنت املحامي: أجابه للنظام؟» الديمقراطية املؤسسة يف يثقون
االختيار قضايا يف نفكِّر عندما — اإللكرتوني الفضاء حكم مسألة يف نفكر عندما
عميق شعور ينتابنا — الثالث الجزء يف املطروحة األسئلة خاصة إليها، أرشت التي
اإللكرتوني؟ الفضاء هو فمن مستحيلة؛ اإللكرتوني الفضاء حكم فكرة تبدو بالخيبة.
نفسه. اإللكرتوني الفضاء إىل بالنسبة كريهة ذاتها حد يف الفكرة تبدو سيُصوِّت؟ وأين
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ال نفسها. الحوكمة مسألة يف بل اإللكرتوني، الفضاء حوكمة يف هنا املشكلة تكمن ال
هناك بل اإللكرتوني، الفضاء عن تنشأ التي ة املحريِّ املشكالت من خاصة مجموعة توجد
يف موجودة صارت أنها األمر يف ما وكل الحديثة، الحوكمة يف مألوفة محرية مشكالت فقط
االهتمامات ونطاق مختلف، الحوكمة عملية فهدف األشياء؛ بعض تختلف جديد. فضاء
بل املختلف، الهدف هذا من الحوكمة مشكالت تنبع لن املقابل، يف مختلف. الدولية

ذاتها. الحوكمة مع مشكلتنا عن ستنشأ
الفضاء لنا يقدمها التي الخيارات تحديد عىل الكتاب هذا صفحات عرب عملت
يمكن كثرية طرًقا هناك وإن أيدينا، طوع اإللكرتوني الفضاء معمار إن قلُت اإللكرتوني.
زمام يملك َمن عىل بناءً وذلك مختلف، نحو عىل اإللكرتوني الفضاء تشكيل خاللها من
لكن الحوكمة، عملية أمام مشكلة تمثل الجمعية الخيارات أن املرء يظن ربما األمور.
الحكومة ليست الخيارات. هذه بشأن القرار الحكومة تتخذ أن يريد من يوجد أن يندر
املحامي منطق نفهم أن يجب هذا. سبب نفهم أن ويجب تواجهنا، مشكلة ألية حالٍّ

منا. كل داخل املوجود األيرلندي
ضد نكون ربما متحررين. معظمنا يعترب فال مبدأ؛ مسألة تشككنا يعترب ال
الفردي الفعل تنظِّم أن يجب جمعية قيم بوجود نؤمن األمر غالب يف لكن الحكومة،
أفعالهم عن سينشأ وحده منهم كل يترصف عندما األفراد أن هنا «جمعية» (تعني
أن بفكرة أيًضا نلتزم الفردية). األفعال هذه تنسيق تم لو عما قيمتها يف تقل نتائج
معرفة عدم يف مشكلتنا تكمن الناشئ. التكنولوجي العالم تنظِّم أن يجب الجمعية القيم
سنحتضنها التي القيم تكون أال ونخىش من. طريق عن أو العالم هذا تنظيم طريقة

الصحيحة. القيم هي ليست
ما حيال عميق شك ينتابنا الحكومات. من بالسأم نشعر األيرلندي، املحامي مثل
عن اختطافها تم العمليات هذه أن حق عن نؤمن الديمقراطية. السياسات عنه تتمخض
الرغم وعىل الجمعية. القيم من أكثر الفردية القيم تهمها خاصة مصالح جماعات طريق
وضع فكرة من ننفر فإننا الجمعية، القرار اتخاذ لعمليات دوًرا ثمة بأن نؤمن أننا من

الحكومات. أيدي بني كاإلنرتنت مهم يشء تصميم
الرسالة تتمثل الفتة. بصورة االنتباه فيها املتكرر النمط يثري كما هنا، األمثلة تتعدد
تنتحي أن بد ال الحكومة أن يف اإللكرتوني الفضاء يف الحكومة دور ف تُوصِّ التي املوحدة
بشئونها تهتم أن يجب التجارة أن الحكومة ترى اإلنرتنت، عىل التجارة مجال يف جانبًا.
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حماية ضمانات لزيادة القوانني أنواع جميع نفسه الوقت يف الحكومة تمرر (بالطبع،
«البذيء»، املحتوى بتنظيم يتعلق فيما أيًضا متحمسة الحكومة تبدو الفكرية.) امللكية

فيه. التجاري النشاط ازدهار عن النظر بقطع
إدارة عىل السيطرة عن الحكومة تخيل يف النقطة هذه بيان يف األفضل املثال يتمثل
ملواصلة طريقة أفضل يف تفكِّر الوقت لبعض الحكومة ظلت النطاقات. أسماء نظام
من العمل بهذا الحكومة عهدت النطاقات.24 أسماء نظام عىل السيطرة أو الحوكمة
جون الراحل أسسها للربح هادفة غري رشكة إىل أوًال الوطنية العلوم مؤسسة عقود خالل

سولوشنز. نتوورك الربح، إىل هادفة خاصة رشكة إىل ثم بوستل،
مليٍّا تفكِّر عام مدة الحكومة وظلت ،١٩٩٨ عام يف االنتهاء وشك عىل العقود كانت
غري منظمة تأسيس إىل يدعو تقريًرا الحكومة أصدرت ،١٩٩٨ يونيو يف ستفعله. فيما
باتخاذ إليها ويُعَهد ككل، لإلنرتنت الجمعية املصلحة لصالح جهودها تكرس ربحية
صنع سلطة كانت النطاقات. أسماء نظام إدارة بسياسات املتعلقة املسائل يف قرارات
عام ويف سيطرتها. نطاق خارج منظمة إىل الحكومة يدي بني من تنسل السياسات
واألرقام لألسماء اإلنرتنت مؤسسة تأسيس خالل من السياسة هذه تفعيل تم ،١٩٩٨

اإلنرتنت: عىل صفحتها وفق هي، التي املخصصة

املنافسة، ودعم اإلنرتنت، عىل التشغيلية العمليات استقرار عىل للحفاظ مكرسة
تتناسب سياسة ووضع اإلنرتنت، عىل العاملية للمجتمعات تمثيل أكرب وتحقيق
إن أعىل. إىل أسفل من جمعية، قرار اتخاذ عمليات خالل من مهمتها، مع
الصالح تحقق رشكة وهي — املخصصة واألرقام لألسماء اإلنرتنت مؤسسة
عن املسئولة الدولية املنظمة هي — للربح هادفة غري ومؤسسة العام،
تمييزها وعالمات اإلنرتنت نطاقات أسماء نظام تنسيق عىل واإلرشاف إدارة

الفريدة.25

اإلجراء بهذا يتعلق فيما الجورجي صديقي يوجهها قد التي األسئلة نوع يف فكِّر
هو هذا أليس العام؟» الصالح لخدمة مكرَّسة للربح هادفة غري «رشكة الحكومي.
هو هذا أليس املصلحة؟ ألصحاب ممثلني من مؤلف مجلس الحكومة؟ من املفرتض
يختلف املؤسيس التنظيمي الهيكل هذا أن الجورجي صديقي يلحظ ربما الكونجرس؟

مستمرة. انتخابات إجراء رشط غياب وهو أال رئيس؛ واحد ملمح يف الحكومة عن
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هي منظمة خالل من سياسات صناعة عملية عىل مثاًال الحكومي اإلجراء هذا يعترب
ماذا عنا؟ ذلك ييش بَم بأرسها. الديمقراطية العملية خارج منظمة مستقلة، حقيقتها يف
تقع كيانات يف السياسات صناعة سلطة وضع إىل الطبيعي حدسنا بنا يؤدي أن يعني

الديمقراطية؟ العملية خارج
ما كل حيال منا كثري به يشعر الذي للشفقة املثري االستسالم ذلك يعكس أوًال،
الحكومة عن يصدر ما أن فكرة يف اإليمان فقدنا لقد العادية. الحكومة عن يصدر
السطر استعرنا إذا — والسلطة الرأي أن مصلحة، مجرد من أكثر يكون قد التمثيلية
اآلن هما العقَل ال — للقايضمارشال األخري العليا الدستورية املحكمة رأي من االفتتاحي
ووصل تنجح، قد العادية الحكومة أن فكرة فقدنا لقد التداولية.26 الديمقراطية عملة
إدارة يف دور لها يكون أن يجب أنه ترى تعد لم نفسها الحكومة أن درجة إىل بنا اليأس

اإللكرتوني. الفضاء
السبب نعزل أن يجب عليه. نتغلب أن علينا يجب يشء لكنه االستسالم، هذا أتفهم
لعنة تمثِّل الجمعية القيم فكرة أن إىل ذلك يرجع فال الحكومة، نكره كنا إذا النتيجة. عن
التزامها عدم سئمنا حكومتنا؛ سئمنا أننا هو ذلك مردَّ فإنَّ الحكومة، نكره كنا إذا ما.
نجد أن يجب املقابل، يف عليها. تسيطر التي املصالح جماعات من أالعيبها، من بوعودها،

السأم. هذا عىل للتغلب طريقة
من رائحته تفوح الذي الفساد يف الحكومي للفشل الرئيسة األسباب أحد يتمثل
التقليدي املعنى «الفساد» بكلمة أقصد ال الحكومة. بها تُنتَخب التي الطريقة خالل
فاسدون الكونجرس أعضاء أن أظن ال النامية. األمم من كثري حيوية يمتص الذي له
تشوبها دوافعهم أن أعتقد وال بالطبع)،27 كاليفورنيا من َكننجهام راندي (باستثناء
يعيشون الذي العالم يف يستطيعون ما أقىص بذل الكونجرس أعضاء يحاول شائبة.

العالم. هذا يف تكمن املشكلة أن عىل فيه،
يجب الربملان، يف عضًوا تصبح أن أردت إذا االنتباه. عىل املال يسيطر العالم، هذا يف
مفتوحة، مقاطعة يف بالرتشح قمت إذا ،٢٠٠٤ عام يف االنتخابات. غمار تخوض أن
قد ستكون االنتخابات، يف فزت وإذا املتوسط. يف أمريكيٍّا دوالًرا ١٠٨٦٤٣٧ ستنفق كنت
الحاليني، األعضاء أحد ضد االنتخابات غمار خضت إذا أمريكيٍّا. دوالًرا ١٤٤٢٢١٦ أنفقت
ضد فقط مرشحني ثمانية سوى يفز (لم .٪٩٧٫٥ إىل االنتخابات خسارتك نسبة تصل
عىل وحيد مرشح سوى يفز لم الشيوخ، مجلس انتخابات يف الربملان). يف حاليني أعضاء
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املتحدة الواليات يف عام منصب شغل يعني .٢٠٠٤ عام انتخاب يف باملجلس حايل عضو
يف مقعده يف األعضاء أحد بقاء فرتة متوسط يقرتب تقريبًا. الحياة مدى فيه االستمرار

مقعده.28 يف العليا الدستورية املحكمة يف قاٍض بقاء فرتة متوسط من الكونجرس
املال يملكون من جعل يف وقتهم الكونجرس أعضاء يقيض األموال، هذه كل لجمع
تحل ترشيعات اقرتاح األحيان بعض ويف مشكالتهم، إىل االستماع خالل من سعداء،
هذه لجمع ينفقون الوقت من كم ندرك أن إىل رضر، أي ذلك يف يبدو ال مشكالتهم.
الكونجرس عضو أن هولينجز، السيناتور السابق، الشيوخ مجلس عضو قدَّر األموال.
من بكثري أقل النسبة هذه تكون وربما االنتخابية.29 األموال يجمع وقته ثلث يقيض

الحقيقية.30 النسبة
قىض إذا أجلنا. من الكونجرس أعضاء يعمل األولويات. هذه عبثية إىل اآلن انظر
هذا لكن فصله، فسيتمُّ فيه، يبدأ أن قبل عمله ينظِّم وقته من ٪٣٣ مطعم يف موظف
يقضيه الذي الوقت من األعظم القاسم يتمثل واشنطن. يف األمر حقيقة يف يحدث ما هو
الكونجرس. يف أعضاء لبقائهم األموال جمع يف يقضونه الذي الوقت يف الكونجرس أعضاء

أجله؟ من لهم املال ندفع ما هو هذا هل
التي الطريقة يف بل عملهم، يؤدون ال الكونجرس أعضاء أن يف هنا املشكلة تتمثل ال
مجموعات وكالء يعترب األموال. جمع إىل الحاجة هذه خالل من وقتهم إهدار بها يتم
بشأن كثرية ِفَكًرا هؤالء لدى أن يف شك وال األموال، لجمع األسهل األهداف هم الضغط

عمالئهم. خدمة أجل من القانون عىل االلتفاف كيفية
النفوذ أصحاب خدمة بغرض القوانني تغيري ويتم الكونجرس، يُستمال وهكذا
مالمَح يحدد سياسية. وساطة هو ما قدر رأسمالية هذا يعترب ال االقتصاد. يف األكرب
اآلخر. البعض تخدم التي والسلطة البعض، تخدم التي القوانني من مجموعٌة اقتصادنا
انتباه لجذب طريقة وجود من بد ال السياسية، الوساطة نظام اخرتاق يمكن حتى
املال. إال انتباههم لجذب طريقة توجد ال النظام، هذا يتغري وحتى الكونجرس، أعضاء
ما إال الكونجرس أعضاء يرى ال للديمقراطية. شيئًا تحقق ال حلقة مفرغة، حلقة إنها
مبارشة له عالقة ال يرونه وما يرْوه، أن منهم املصالح أصحاب من صغرية مجموعة تريد

بالحقيقة.
اتخاذ فسيتم اإللكرتوني، الفضاء نمو طريقة حيال اتخاذه يجب قرار ثمة كان إذا
نفعل وال جانبًا نقف قد القرار. هذا سيتخذ عمن التساؤل إال يبقى ال إذن. القرار هذا
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لن ممن آخرين طريق عن الخيارات، هذه بشأن قرار اتخاذ يتم الذي الوقت يف شيئًا
بصورة فيه الخيارات اتخاذ يتم عامًلا نتخيَّل أن نحاول قد أو فقط، للمشاهدة يقفوا

مسئولة. جماعية

الكود مشكالت (3)

الطبعة فيه نُرشت الذي الوقت يف هارفرد بجامعة عقدت التي العمل ورش إحدى يف
يف تدرِّس كانت هارفرد بجامعة كمبيوتر عاملة — كامب جني قالت الكتاب، هذا من األوىل
قولها، حد عىل املشكلة، تكمن فال جانبني؛ الصواب إن — الحكومية لإلدارة كينيدي كلية
حواًرا نجِر لم «أننا يف بل ينظِّم»، ما هو «الكود أن يف أو القانون»، هو «الكود أن يف
مضيفة: الحارضين إىل بحديثها توجهت ثم التنظيم.» بعملية الكود قيام كيفية حول
يف تحمل وورد مايكروسوفت ملفات كانت إذا عما أجريناه الذي النقاش أعجبكم «هل

مفيًدا؟» نقاًشا ذلك كان هل فريد؟ تعريف رقم تصميمها
الحال، بطبيعة لالهتمام. مثريًا وخطأ ا، مهمٍّ استبصاًرا طياتها يف سخريتها حملت
فستكون القانون، هو الكود كان وإذا كمبيوتر. عاملة إىل بالنسبة القانون هو الكود يعترب
القانون هذا يكتب من عون؟ املرشِّ هم من هي: بداهًة نسألها أن يجب التي األسئلة
طبيعة معرفة يف نمتلكه الذي الحق ما التنظيم؟ هذا تحديد يف دورنا ما ينظمنا؟ الذي

التنظيم؟ عملية لضبط نتدخل أن يمكن كيف التنظيم؟
ضوء يف بأرسها حياته يعيش شخص إىل بالنسبة للغاية بديهية األسئلة هذه كل
صفحات عرب — وأنا كامب — ارتكبنا محاٍم، إىل بالنسبة لكن للكود، التنظيمية األدوات
هو ليس الطائرة تصميم أن مثلما القانون، هو ليس فالكود أساسيٍّا. خطأ الكتاب هذا
ليس تنظيم. بعمليات األبنية تقوم ال مثلما تنظيمية عملية بأي الكود يقوم ال القانون.
فرصة القرار واتخاذ النقاش عىل القدرة إن عام. وسيط التليفزيون أن مثلما ا عامٍّ الكود

الخاصة. الفردية األفعال يف وليس العام، التنظيم عملية يف نشرتطها
أنه هو ذلك سبب منا؛ املزيد يرتكبه أن يجب خطأ جيًدا، خطأ كامب خطأ يعترب
تعني ال املتحدة، الواليات قانون عن مختلف الكود وأن خاص، الكود أن من الرغم عىل
القانون — الرشقي» الساحل «كود ينظِّم أيًضا. متشابهة سمات يوجد ال أنه االختالفات
بالترصف إقناعهم بُغية األفراد؛ لدى تتوافر التي الخيارات وتقييد تمكني خالل من —
الرشقي الساحل كود ينظِّم اليشء. بنفس الغربي» الساحل «كود يقوم مختلفة. بطريقة
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ويقوم القانون، يشرتطها التي القواعد عن يحيدون من عىل التكلفة زيادة خالل من
أكثر الرشقي الساحل كود أن إىل نذهب قد وبينما اليشء. بنفس الغربي الساحل كود
هذا يعترب ال — حياتنا من األكرب الجزء عىل ويسيطر ينظِّم إنه أي — نظريه من هيمنة
يف متوازنني نكون ألن يدفعنا سبب وهذا النوع. ال الدرجة، يف اختالف سوى االختالف

نقلق. لئال ال قلقنا،
عام يشء كل أن أعتقد ال والكود. القانون بني اختالفات هناك الحال، بطبيعة
أن أعتقد ال الخاصة. الحياة يف يشء كل ينظِّم أن يجب الدستور أن أو بالرضورة،
بني فارق بوجود اإلقرار لكن دستورية، مسألة ليمبو راش برنامج إىل استماعي عدم
الفكر يجعله الذي النحو عىل هائًال الفارق يكون أن رضورة يعني ال والكود القانون
هذا يف كامب جني ألمثال املحامني نحن نقول فعندما كذلك. يبدو الحايل الدستوري
يف نحن نكون الكود، عىل العام القانون قيم يطبقون عندما «خطأ» يرتكبون إنهم العالم
القيمة قيود ضوء يف الكود اختبار يجب كان إذا ما قضيَة إن الخطأ. يرتكب من الواقع
خالل من حسمها إىل بحاجة وهي نهائية، نتيجة وليست للنقاش، خاضعة مسألة العامة

التعريف. ال النقاش
القضاء ليس تكنولوجية. مسألة الكود يعترب الحال. بطبيعة سهًال األمر يكون لن
يعد نحاول. أال الفشل يعني ال املقابل، يف الكود. يف التكنولوجية الجوانب لتقييم مؤهًال
املراجعة نطاق خارج الهياكل هذه يضع ما وهو — بالشكليات األمريكي القانون تمسك
القضاء يملك ال الخيارات. بشأن قرار اتخاذ عملية يعرقل ثالثًا مرًضا — الدستورية
قابل غري الكود ويعد الشفقة، الترشيعية املجالس وتثري باستقاللية، الترصف حرية
خطوات أي اتخاذ يعيق قاتًال مزيًجا تمثِّل وهي الراهنة، حالتنا هي هذه للمراجعة.

كبرية. فائدة تحقيق عدم يضمن مزيًجا فعلية،
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عرش السابع الفصل

احللول

اإللكرتوني الفضاء يطرحها التي االختيارات عن سار غري طرًحا قدَّمت خطة. إىل نحتاج
عدم ربطت وقد االختيارات. هذه إىل االستجابة عىل قدرتنا عدم وعن ، التغريُّ يف اآلخذ
القصري، الفصل هذا يف الحالية. والسياسية القانونية لثقافتنا مالمح بثالثة هذه القدرة
إىل لإلشارة كافية لكنها قصرية، وصفات عن الحلول هذه تزيد ال حلول. ثالثة أطرح

نحتاجها. التي التغيريات نوع

قضائية حلول (1)

من الكثري يبدو فعندما الحرص. منبعه أن عىل القضائي الرتدد نتفهم أن يجب إننا قلُت
تؤدي أن محكمة أي عىل الصعب من واضحة، قاعدة توجد ال وعندما ممكنًا، األشياء

األفضل.1 هي السياسات أي وتقرر دورها،
هذا نزحزح أن علينا عامة، بصورة الحرص هذا مثل عىل أوافق أنني من الرغم عىل
الصعوبات أسباب نحارص أن يجب مداه. من والحد الصحيح سياقه يف لوضعه الحرص
املعضالت حل قبل الرتدد بعض تماًما مناسبًا يكون قد القرارات. اتخاذ يف القضائية
بديمومة ادعاء أي ودون حزم، ويف نهائية، بصورة اإللكرتوني الفضاء يف الدستورية
الدرجات محاكم قضاة خاصة — القضاة يتحىل أن يجب أخرى، حاالت ويف الحلول.
واإلبداع باملوهبة يتميزون منهم كثريًا وألن منهم، الكثري هناك ألن بالحزم؛ — األدنى
أو وقتية القرارات هذه كانت لو حتى شيئًا، تعلمنا أن قراراتهم شأن ومن االستثنائيني.

نطاقها. يف محدودة
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يف غموض يوجد وال كامن، لبس حاالت توجد ال (حيث البسيطة الرتجمة حاالت يف
الحفاظ إىل تسعى التي األطروحات عىل الحض القضاة عىل يجب الدستوري)، تقليدنا
للنشاط. مهمة مساحة هناك الحاالت، هذه يف جديد. سياق يف للحرية األصلية القيم عىل
ولكن بالرضورة، صحيحة القيم هذه ألن ال عنها؛ والدفاع قيمنا تحديد القضاة عىل يجب
محكمة، ِقبَل من ال مرفوضة، أنها من التجاهل هذا ينبع أن فيجب تجاهلناها، إذا ألننا

الناس. ِقبَل من بل
القضاة يلعب الكامن)، اللبس (حاالت سهلة الرتجمة فيها تكون ال التي الحاالت يف
عىل يجب الحاالت هذه يف مختلًفا. دوًرا — الدنيا الدرجات محاكم قضاة خاصة —
أن ويجب التغيريات، هذه تثريها التي األسئلة عن يتحدثوا أن يجب التذمر؛ القضاة
قضية يف يُصِدُروها أن يجب التي القرارات كانت لو وحتى األهم. املتنافسة القيم يحددوا
قد معارضة. بطريقة ولكن كذلك، تكون أن يجب فإنها سلبية، أو للمشاعر مراعية معينة
السماح ولتعويض الفعالية، عدم لتربير لكن القضاة، حرص محل القضايا هذه تكون
الثقافة أمام املطروح الرصاع إثارة القضاة عىل يجب الحقوق، مطالبات تلبية بعدم
سيئة، بصورة القانون تطبيق إىل الصعبة القضايا تؤدي أن يجب ال السائدة. القانونية

سهلة. قضايا كانت لو كما معها التعامل يتم أن أيًضا يجب وال
الحل هذا يجربنا كامل. غري حل لكنه الكامن، اللبس ملشكلة األبسط الحل هو هذا
أفضل حل سيساعدنا االختيار. عىل ويجربنا الدستورية، قيمتها لها أسئلة مواجهة عىل
حول نهائية قرارات يتخذ أن القضاء مهمة تكون لن وبينما املشكالت. هذه مواجهة عىل

بشأنها. قرارات التخاذ اآلخرين القضاء سيُلهم بالقيمة، تتعلق التي املسائل
جويدو عاًما عرشين قبل طرحه الذي الثانية النظرة مبدأ وراء الفكرة هي هذه
مع الفكرة تتمثل الحايل.2 الوقت يف والقايض الوقت ذلك يف الجامعي األستاذ كاالبريس،
موضوعات العليا الدستورية املحكمة تواجه عندما اآلتي: يف شديًدا تبسيًطا تبسيطها
باالنفتاح املحكمة تتحىل أن يجب بالقيمة، تتعلق أساسية لكنها مفتوحة أسئلة تطرح
ومع وحده. الدستور خالل من يَُحل ال الرصاع هذا بأن واالعرتاف الرصاع بشأن
إىل تدعو أن شأنها من طريقة بأكثر الرصاع هذا لحل املحكمة تتقدم أن يجب هذا،
عىل فيجب املناسبة، الديمقراطية املراجعة الحل استدعى إذا للحل. ديمقراطية مراجعٍة
تفعله أن يمكن ما أقىص يتمثل املراجعة. هذه نتائج دعم العليا الدستورية املحكمة
املحكمة مهمة تتمثل ال بَدْلوها. الديمقراطيُة تُْديل أن ضمان يف العليا الدستورية املحكمة

الديمقراطيني. رؤى محل قيمها إحالل يف العليا الدستورية
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يدور يكن لم الدستور واضعي أن الكثريون يرى الحل.3 هذا من الكثريون يسخر
بإجراء وسمحوا العليا الدستورية املحكمة أسسوا عندما القبيل هذا من يشء أي بَخَلدهم
مبدأ يوضع لم هذا. من أيٌّ الدستور واضعي بَخَلد يدر لم بالطبع، قضائية. مراجعات
النظرة مبدأ يكشف الدستور. واضعي َخَلد يف تدور كانت مشكالت لحل الثانية النظرة

الكامن. اللبس ملشكالت حلوًال طرحه يف كامن لبس عن نفسه الثانية
املحكمة أن تصوروا الدستور واضعي أن نرى ربما الكامن. اللبس هذا ننكر ربما
السياقات هذه مثل يف وأنه الكامن، اللبس حاالت حيال شيئًا تفعل لن العليا الدستورية
تطبيق سوء أي لتصحيح — الخامسة املادة خالل من — الديمقراطية العملية تتدخل
ال لكنني الدستور، واضعي رؤية هي هذه كانت ربما متغرية. أوضاع إىل لالستجابة أو
سلسلة مواجهة كيفية يف النظر من تمنعنا بحيث تماًما واضحة كانت النية هذه أن أظن
اإللكرتوني الفضاء سياق يف الدستورية القيم بتطبيق يتعلق فيما القادمة املشكالت
أكون أن عن رضًرا يسبب ال نحو عىل حراكي يف مخطئًا أكون أن ُل أُفضِّ السبل. بأفضل
الحوار سياق يف القضاء سيلعبه صغري دور هذا قواي. تخور فيما سكوني يف مخطئًا

الدور. هذا لعب يف بعد يبدأ لم القضاء لكن نمارسه، أن يجب الذي األوسع

الكود حلول (2)

نفكِّر طريقة إىل التوصل أي الكود؛ خالل من القانون مواجهة يف الثاني التحدي يتمثل
إىل مًعا بنا ستدفع التي الِفَكر من مجموعة ييل فيما للكود. التنظيمية السلطة بشأن بها
الدستورية. األعراَف الكوِد خالل من املفروضة التنظيم عملية فيه تلبي أن يجب عالم

تحدثت عندما الثامن، الفصل يف املفتوح. الكود بفكرة مجدًدا األمر يرتبط هنا
من صار إنه قلُت الحكومي التنظيم عىل املفتوح الكود يفرضه الذي القيد نوع عن
صار مثلما املفتوح، الكود برامج يف التنظيمية أدواتها إخفاء للحكومة بالنسبة األصعب
تنظيمية أدوات أي تعطيل املفتوح الكود ومستخدمي مبتكري إىل بالنسبة األسهل من
انتقاًال املفتوح الكود إىل املغلق الكود من االنتقال كان خالله. من الحكومة تفرضها
عىل مقتًرصا األمر كان وإذا للتنظيم. قابلية أقل حالة إىل للتنظيم قابلية أعىل حالة من

لبس. غري من طيبًا التحول هذا يعترب الحكومة، سلطة تعطيل
أحدهما يعترب املفتوح؛ الكود يفرضه قد الذي القيد منهما يتألف جزأين ثمة لكن
الشفافية؛ يف األول الجزء يتمثل بالرضورة. سيئًا اآلخر يعترب ال فيما شك، دون طيبًا
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حيث املقاومة؛ يف الثاني الجزء يتمثل بينما معروفة، التنظيمية األدوات ستكون حيث
عىل الثاني الجزء يرتتب ال بسهولة. املعروفة التنظيمية األدوات هذه مقاومة يمكن
األدوات تعطيل األسهل من كان ربما ضعف. نقطة بالرضورة هو وال بالرضورة، األول
التنظيم عملية كانت إذا املقابل، يف لكن مفتوًحا. الكود كان إذا الكود يف التنظيمية
أرادت، وإن الكود، يف التنظيمية األدوات تعطيل عدم الدولة تشرتط فقد مرشوعة،

املخالفني. عقاب الدولة تستطيع
لفرتة الفيدرالية الحكومة اشرتطت املقاعد. أحزمة استخدام تنظيم مع ذلك قارن
عىل مثاًال هذا يعترب الجديدة. السيارات يف أوتوماتيكية مقاعد أحزمة توافر الوقت من
بحيث الكود تنظيم طريق عن أمانًا أكثر السيارات تصري حيث الكود؛ خالل من التنظيم
آخرون وقام املقاعد، أحزمة الكثريون كره املقاعد. أحزمة استخدام عىل الناس يجرب
تميَّز تنظيمها أن يف األوتوماتيكية املقاعد أحزمة يف امليزة تمثلت املقابل، يف بتعطيلها.
وإذا املقاعد. أحزمة فرضتها التي القاعدة عن مسئول هو فيمن أحد يُشكَّ لم بالشفافية.
تمرير تستطيع الحكومة كانت مقاعدهم، أحزمة بتعطيل الناس قيام للحكومة يُرق لم
ألنها ال االتجاه؛ هذا يف كثريًا الحكومة تضغط لم النهاية، يف ذلك. عىل تعاقبهم قوانني
لقد للغاية. مرتفعة تكون أن املمكن من كان السياسية التكاليف ألن بل تستطع، لم

يكون. أن يجب مثلما الحكومي، للتنظيم ا حدٍّ السياسة وضعت
اإللكرتوني. الفضاء يف الكود خالل من التنظيم من نتوقعه أن يمكن أقىصما هو هذا
سياق يف الكود خالل من التنظيم يعترب والفعالية. الشفافية بني تبادلية عالقة هناك
يف الحكومة سلطة املفتوح الكود يقيِّد أكثر. ُملزم لكنه شفافية، أكثر املفتوح الكود

التنظيمية. غاياتها تحقيق
وسائلها إخفاء الحكومة عىل يسهل أن املغلق الكود شأن من أخرى. فائدة هناك
سهلة طريقة توجد ال هنا، من مرشوعة. غري تنظيمية غاية تحقيق ثم ومن التنظيمية،
شفافية وبني والسلطة، العالنية بني موازنة عملية توجد بل الحكومية، الغايات لعرقلة
القواعد إن نقول أن الحكومة سلطة عىل املهمة القيود من الناس. وانصياع القواعد

بالشفافية. تتسم التي القواعد تلك هي فرضها يجب التي الوحيدة
املغلق؟ الكود من بدًال املفتوح الكود اتجاه يف الدفع علينا يجب أنه هذا يعني هل

املغلق؟ الكود نحظر أن هذا يعني هل
يجب أننا أو املغلق، الكود نحظر أن يجب أننا املالحظات هذه عىل يرتتب ال كال،
التي القيم إىل املالحظات هذه تشري بل املفتوح، الكود إال فيه يوجد ال عالم يف نعيش أن

458



الحلول

ًعا، ُمرشِّ الكود كان إذا التنظيم. يف يُستخدم كود أي يتضمنها أن عىل نرصَّ أن يجب
الترشيع. من محدد نوع قيم يحتضن أن فيجب

أن يجب الكود خالل من التنظيم به يقوم فما الشفافية؛ يف القيم هذه جوهر يتمثل
املفتوح الكود يوفر ظاهًرا. القانون خالل من التنظيم يكون أن يجب مثلما ظاهًرا يكون
وال الكود)، قراءة الجميع يستطيع (فال للجميع يوفرها ال كان وإن الشفافية، هذه
بصورة يوفرها لكنه جيًدا)، وظائفه سيئة بصورة املكتوب الكود (يخفي كاملة بصورة

املغلق. الكود من اكتماًال أكثر
قياسية أكثر الشفرات كانت فإذا الشفافية. هذه املغلق الكود أنواع بعض توفر
الذي النظام من جزءًا ويجعلها قبل من جاهزة أجزاء يأخذ الكود كاتب كان إذا —
كود كان إذا حتى الحالة، هذه ففي — لسيارة إشعال شمعة يشرتي كان لو كما وضعه،
يكون قد معروفة.4 النهائي املنتج تنظيم ووسيلة وظائف ستظل مغلًقا، املكونات هذه
املفتوح، الكود معمار يف الحال هو مثلما شفاًفا قياسية مكونات من يتألف الذي املعمار

مفتوًحا. الكود يكون أن دون الشفافية تحقيق يمكن ثم ومن
واملفتوح. القيايس الكود هو الدستورية) القيم نظر وجهة (من كود أفضل إن
التنافسية، النظر وجهة من األسوأ. باملكونات األفضل املكونات استبدال القياسية تضمن
كود وضع مرشوع عىل تعديالت إدخال يف أكرب منافسة وجود عىل القياسية تشجع

محدد.
الكود من محددة أجزاء إنتاج إمكانية عدم مقبوًال أمًرا يبدو قد املقابل يف لكن
يف رضوريٍّا املغلق الكود يصبح قد ثم ومن مفتوح، ككود تُنتَج األجزاء هذه كانت إذا
املغلق والكود املفتوح الكود بني املزج فسيقدِّم كذلك، األمر كان إذا التنافس. حاالت
املكونات خالل (من تنافسية ميزة توفري أي العاملني؛ يف ما أفضل النظام مكونات يف

املفتوحة). القياسية املكونات خالل (من الوظائف وشفافية املغلقة)
لم عليها. يشتمل التي الدستورية للقيم نظًرا اف؛ الشفَّ الكود صالح يف حاججت
أن يجب بأننا حاججت لكنني ذاته، التنظيم ضد أو تنظيمية كأداة الكود ضد أحاجج
الكود هياكل عىل نعمل أن يجب وأننا التنظيم، عملية يف الشفافية تحقيق عىل نرصَّ

الشفافية. هذه تدعم بحيث
الهيكل أن أوبراين وديفيد ليميل مارك يرى املهمة. هذه بأداء حاليٍّا القانون يقوم ال
يف تبتعد برامج تطوير اتجاه يف يميل والنرش التأليف حقوق حماية لربامج الحايل

459



اإللكرتوني للفضاء املنظِّم الكود

الشفاف؛ الكود عىل الشفاف غري الكود القانون ل يُفضِّ القيايس.5 الهيكل عن تصميمها
وظائفه. عن الكشف من بدًال الكود إلخفاء دوافع يخلق ما وهو

من الحد إىل تميل إنها إذ كافية؛ غري القانون يف الحالية الدوافع أن كثريون يرى
األكرب العائق يظل املقابل، يف صحيًحا. هذا يكون قد الربمجيات.6 إنتاج يف املنافسة
وبهذا الفكري؛ املشاع من ممكنة مساحة بأكرب لإلحاطة دوافع القانون يخلق دستوريٍّا.
هائلة. رسية حكومة خلق يف يُسهم ثم ومن والشفافية، للعالنية ا مضادٍّ القانون يعمل

إذا ما ملسألة حل إىل التوصل دون فمن حقيقي؛ قانوني تغيري إلجراء مكان هنا
تيسري اتجاه يف املغلق الكود ندفع أن إال نملك ال األفضل، هو املفتوح أو املغلق الكود كان
مبتكري يمنح الذي — الحايل للقانون الذاتي القصور أن عىل أكرب. شفافية تحقيق
تغيري أي إجراء اتجاه عكس يف يعمل — محدودة غري حماية ضمانات الربمجيات

الصور. من صورة بأي للسياسة وجود ال باختصار، حقيقي.

ديمقراطية حلول (3)

إف جون حينها الكونجرس عضو يتلو ُشجاعة»، «شخصيات حق عن الشهري كتابه يف
أنها اعتقد اتفاقية حول املحتدم النقاش خضم يف الذي، وبسرت دانيال قصة كينيدي
اليوم، أتحدث أن أود الرئيس، «سيدي الكونجرس: داخل قال األمة، تقسيم إىل ستؤدي

7«… كأمريكي ولكن الشمال، من كمواطن وال ماساتشوستس، من كمواطن ال
من كمواطن «ال كلمات حملت — ١٨٥٠ عام يف — هذا وبسرت قال عندما
وبسرت عبارة تعترب إلينا، بالنسبة اليوم. األرجح عىل نلحظها ال أهمية ماساتشوستس»
عن يتحدث أن له كيف أمريكيٍّا؟ يكون أن إال وبسرت يكون عساه ماذا للغاية. مألوفة

أخرى؟ بصورة نفسه
أتت املتحدة. الواليات يف جديد عهد مستهل يف األمر حقيقة يف الكلمات هذه جاءت
إحدى يف مواطنتهم من يتحول األمريكيني املواطنني انتباه كان وقت يف الكلمات هذه
املمكن من صار الذي الوقت يف نفسه عن وبسرت تحدَّث األمة. يف مواطنتهم إىل الواليات
نفسه إىل وباإلشارة إليها، ينتمي التي الوالية عن بمنأى نفسه إىل املرء يشري أن فيه

ة. أُمَّ يف كمواطن
مفهوم (وهو املتحدة الواليات مواطنو كان الجمهورية تأسيس عند ذكرت، مثلما
والياتهم إىل بالوالء يدينون كانوا أوًال. معينة واليات يف مواطنني ذاته) حد يف خالف محل
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عنهم بعيدة األخرى الواليات كانت حياتهم. طبيعة يحدد معيشتهم مكان كان حيث األم؛
بالنسبة اليوم التبت إىل الذهاب يعترب الواقع، يف بل اليوم. عنا بعيد التبت إقليم أن مثلما

ِمني. والية كاروالينا ساوث والية مواطني أحد زيارة من سهولة أكثر إلينا
نشوب إىل أدى الذي الرصاع ويف األمور. ت تغريَّ الحال، بطبيعة الوقت، بمرور
األفراد شعور نما تلت؛ التي الصناعية الثورة ويف البناء، إعادة معارك ويف األهلية، الحرب
ولدت والرصاعات، التبادلية العمليات هذه خضم ويف كأمريكيني. بأنفسهم املواطنني
واليات من آخرين مواطنني مع مواطنون ينخرط حني فقط تولد فاألمة القومية؛ الهوية

مشرتكة. أنشطة يف أخرى
أن ر تصوُّ ذلك من أسهل بل هذه، التحوُّل لحظات نسيان بمكان السهولة من
بأنه املرء إحساس أن إنكار أحد يستطيع ال لكن فقط، املايض إىل تنتمي األحداث هذه
املرء إحساس أن إنكار يستطيع أحد ال أن مثلما عرش، التاسع القرن يف تغريَّ «أمريكي»
بوجودهم الناس إحساس مع األمم تُبنى اليوم. أوروبا يف التغري يف آخذ «أوروبي» بأنه

اليوم. إىل يتواصل نستشعره الذي ل التحوُّ وهذا مشرتكة. سياسية ثقافة إطار يف
عىل نقف .١٨٥٠ عام يف وبسرت موقف من قليلة سنوات مسافة عىل اليوم نقف
قائًال: نفسه العادي الشخص يحدِّث أن دون عاملي» كمواطن «أتحدث القول: شفري
بآثار الشعور يف العاديون املواطنون سيبدأ عهد أعتاب عىل نقف مجنون!» من له «يا
الشعور يف ماساتشوستس مواطنو بدأ مثلما األخرى، للحكومات التنظيمية العمليات
حد وعىل الحرية. يف الرغبة بآثار الشعور يف فريجينيا والية مواطنو وبدأ العبودية، بآثار
صغرية ليست فهي الصحيح؛ الحجم اليوم األمم تملك «ال نجروبونتي: نيكوالس تعبري
سيلعب وهذا عاملية.»8 تصري حتى يكفي ما كبرية هي وال محلية، تصري حتى يكفي بما

املستقبل. يف ا مهمٍّ دوًرا
من مزيًدا وننفق الوقت، من مزيًدا — املتحدة الواليات مواطني — نقيضنحن كلما
األشكال لجميع يخضع لكنه محددة، والية أي من جزءًا يُعد ال الذي الفضاء هذا يف املال
الفضاء. هذا يف وضعنا عن أسئلة متزايدة بصورة سنسأل الواليات، جميع يف التنظيمية
عن لنتحدث أمريكي، كمواطن وبسرت، به شعر الذي االنتماء بحق الشعور يف سنبدأ
الحديث يف الحق هذا سيتمثل إلينا، بالنسبة املتحدة. الواليات يف آخر موضع يف الحياة
مصالح مجتمع ثمة بأن الشعور من ينبع ما وهو العالم، من آخر جزء يف الحياة عن

العاديني. املواطنني أفئدة إىل ليصل الدبلوماسية العالقات حدوده يف يتجاوز
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العالم هذا وأن ما، عالم من جزء أننا نشعر عندما حينها؛ إذن سنفعله الذي ما
العالم تنظيم كيفية بشأن الخيارات اتخاذ نريد عندما سنفعل ماذا سلوكنا؟ ينظِّم

إياه؟ تنظيمنا وكيفية لسلوكنا،
الفصل نهاية يف إليه أرشت الذي الحكومة، حيال به نشعر الذي السأم يعترب ال
ُمثُل من أيٍّ موت إىل يرجع ال ذلك سبب أن عىل يربرها. سبب بال حالة السابق،
عنه أسفرت ما نحب ال أننا هو هناك ما كل ديمقراطيني. نزال فال الديمقراطية.
جديدة نطاقات عىل لدينا ما نطبِّق أن ر تصوُّ نستطيع ال نفسه، الوقت يف ديمقراطيتنا.
التجاوزات غرار عىل أمور من الفضاء هذا يف نعاني كنا فإذا اإللكرتوني، الفضاء مثل
أقل بقدر األمور هذه توجد أن إذن األفضل فمن الحكومية، بالوعود الوفاء عدم وحاالت

الجديد. النطاق يف
لذا الكتاب؛ لهذا األسايس بالطرح ترتبط فقط إحداهما لكن هنا، مشكلتان هناك
الفصل نهاية يف األخرى املشكلة إىل أرشُت العمق. من بمزيد املشكلة هذه سأتناول
يبتاعه سيايس نفوذ بوجود تسمح التي نظام أي يف الفساد ظاهرة وهي أال السابق؛
األشخاص، فساد ال االنتخابية، الحمالت تمويل فساد هو هذا املال. يمنحون الذين أولئك
املزيد قضاء إال خياًرا يملكون ال الكونجرس يف األعضاء أفضل فحتى العملية. فساد بل
رصاع هذا االنتخابات. يف للمنافسة املال من واملزيد املزيد جمع يف وقتهم من واملزيد
يتم وحتى يشرتطه. الدستور أن العليا الدستورية املحكمة ترى رصاع وهو تسلُّح،

ديمقراطيتنا. عنه ستتمخض فيما كثريًا أثق ال املشكلة، لهذه حل إىل التوصل
يتمثل الصعوبة. غاية يف التفاصيل كانت وإن بديهيٍّا، املشكلة هذه حل يعترب
الحمالت تكلفة إجمايل وصل العامة. الحمالت تمويل عىل العامة املوارد إنفاق يف الحل
يف 9.٢٠٠٤ عام يف أمريكي دوالر مليارات أربعة إىل الفيدرايل املستوى عىل االنتخابية
أمريكي دوالر مليار و٦٦ الدفاع، عىل أمريكي دوالر مليار ٣٨٤ أنفقنا نفسه، العام
اإلنفاق يف الدفاع وزارة حكمة بشأن تعتقده ما كان ما أيٍّا العراق.10 عىل الحرب يف
وهي أال الثالث؛ الحاالت يف اإلنفاق عمليات أهداف تتطابق العراق، عىل الحرب ويف
الحمالت يف اإلسهامات جعلنا إذا أنه يف شك ثمة هل ودعمها. الديمقراطية عىل الحفاظ
عىل وإيجابي أكيد أثر هذا عىل سيرتتب العامة، بالسياسة بالرضورة ترتبط ال االنتخابية

األخريني؟ الحالتني من أكثر الديمقراطية
هذا يتمثل ال الديمقراطي. الفشل هذا إليه يَُرد منطقي غري ثانيٍّا سببًا هناك لكن
تستمع أنها يف بل العامة، نظر وجهات إىل كثريًا تستمع ال الحكومة أن يف السبب
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وهي الرأي، استطالعات يف للعامة عابرة فكرة كل صدى يرتدد الالزم. من أكثر إليها
تنقلها التي الرسالة تُعد ال ذلك، من الرغم عىل الديمقراطية. نبض تستشعر استطالعات
هذه وتأثري تواتر وراء السبب يرجع ال الديمقراطية. رسالة هي الرأي استطالعات
استطالعات عىل بناءً العامة السياسة يصنع فالرئيس أهميتها؛ زيادة إىل االستطالعات

إجرائها. يف سهلة املتعجلة االستطالعات ألن فقط متعجلة؛ رأي
التكنولوجيا بني تفاعل إىل الرأي استطالعات تشري تكنولوجية. مشكلة جزئيٍّا هذه
ومع املواطنني، آراء رصد تكلفة انخفاض ومع له. فهمنا بدايات يف نزال ال والديمقراطية
يعتقده عما البيانات من دائًما سيًال نُصدر بتنا للمواطنني، الدائم للرصد أجهزة بناء

حكومي. اهتمام محل موضوع أي بشأن «الناس»
العينات اختيار عملية يجعل كود الكاملة؛ املراقبة آلية الكود من محدد نوع يوفر
ما نادًرا لكننا البيانات، بني الربط عملية ط ويبسِّ بالنتائج، بيانات قواعد ويوفر آلية،

ال. أم مفيًدا أمًرا الكاملة املراقبة عملية كانت إذا ما نسأل
تكون أن للديمقراطية — الدستورية الناحية من األقل عىل — املتصوَّر املثل يكن لم
تعمل هياكل تصميم عىل الدستور واضعو حرص للناس. الحايل للنبض ا تامٍّ انعكاًسا
من سلسلة مجرد من أكثر أنها عىل الديمقراطية إىل نُظر الناس. نظر لوجهات كوسيط
خالل من ومتوازنة وعميقة، تداولية، تكون أن للديمقراطية أريد الحماسية. العبارات

الدستور. يفرضها التي القيود
ثمة إن أقول أن يجب ربما الثالث، الجزء يف طرحي مع متوافًقا أكون حتى لكن
واالتصاالت مكلفة، االنتخابات فيه كانت عالم ففي املسألة. بهذه يتعلق فيما كامنًا لبًسا
ال املقابل، يف الدورية. غري االنتخابات خالل من طريقها تجد الديمقراطية كانت معقدة،
تسمح تكنولوجيا حيال الدستور واضعي فعل رد سيكون كان كيف نعرف أن نستطيع

ومستمرة. كاملة رأي استطالعات بإجراء
الرسيعة. االستطالعات خالل من نبضالجماهري استشعار يف للشك مهم سبب هناك
أو تعليًما، يتلقوا لم آراؤهم املستطَلع ألن ال مساءلة، محل الرسيعة االستطالعات تعترب
تنتج ألنها ولكن فاشلة، الديمقراطية ألن وال صائبة، أحكام إصدار عىل قادرين غري أنهم
هذه عن التعبري يكررون لكنهم مغلوطة، شبه أو مغلوطة آراء الناس يمتلك الجهل. عن
االعتبار. يف تؤخذ أو تُالحظ ال الخاصة أحكامهم أن معرفتهم رغم قاطعة كأحكام اآلراء
األخبار يف الهائلة الزيادة عىل املرتتبة اآلثار أحد يتمثل هذا. عىل التكنولوجيا ع تشجِّ
عىل االطالع هذا يمنحنا قبل. ذي من بكثري أكثر العالم عن املعلومات من لكمٍّ تعرضنا يف
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الرشقية، تيمور عن أحد يسمع ال عندما األمور. عىل حكمنا يف أكرب ثقة بدوره األخبار
الناس يشاهد عندما املقابل، يف أعرف.» «ال عنها: سؤالهم عند الناس إجابة تكون ربما
يقرءون أو التليفزيون، شاشة عىل ثواٍن عرش عىل تزيد ال ملدة الرشقية تيمور عن أخباًرا
عىل يحصلون إخباري، موقع صفحات إحدى عىل فقط سطًرا ثالثني عىل يزيد ال ما
إضافة دون التفسري هذا الناس يكرر قبل. من خربوه أن لهم يسبق لم لألمور تفسري

سمعوه. ما إىل كبرية قيمة
يتمثل الرأي. استطالعات حظر أو أقل أخبار سماع يف املشكلة هذه حل يتمثل ال
بيانات إىل الحكومة تستند الرأي. استطالعات من أفضل بنوع االستعانة يف الحل
يف املتوافرة. الوحيدة البيانات هي هذه ألن قراراتها اتخاذ يف سيئة رأي استطالعات
أساليب فهناك الرأي؛ الستطالع الوحيدة األنواع هذه الرأي استطالعات تعترب ال املقابل،
تتميز أحكام عنها ويصدر الرسيعة، االستطالعات أخطاء عىل تتغلب اآلراء الستطالع

أكثر. وثبات بعمق
جيمس الربوفيسور ابتكره الذي «التداويل» االستطالع االستطالعات هذه أمثلة من
يف توازن.11 تحقيق إىل فيشكني استطالع يسعى النبض، استشعار من فبدًال فيشكن.
نهاية عطلة لقضاء األشخاص من عريض قطاع جمع يتم االستطالع من النوع هذا
املجتمع قطاعات كل يمثلون الذين األشخاص هؤالء إعطاء يتم واحد. وقت يف مًعا أسبوع
عن لديهم أساسية معلومات توافر لضمان وذلك االستطالع؛ عملية إجراء قبل معلومات
األشخاص هؤالء تقسيم يتم عليهم، االستطالع موضوع عرض بعد االستطالع. موضوع
املوضوع حول يومني مدار عىل يتناقشون حيث املحلفني؛ من صغرية مجموعات إىل
يتم النهاية، يف بشأنه. قرار إىل للتوصل السبل أفضل حول اآلراء ويتبادلون املطروح،
عملية «نتائج» املرحلة هذه يف إجاباتهم تشكِّل حيث آرائهم؛ عن األشخاص هؤالء سؤال

االستطالع.
امُلستطلع إىل املعلومات توفري يف فقط ليس النظام هذا يف الكربى امليزة تتمثل
نقاش خالل من تدريجيٍّا النتائج تربز تداولية. نفسها االستطالع عملية أن يف بل آراؤهم،
عىل بل فقط، بأصواتهم اإلدالء عىل الناس تشجيع يتم ال آخرين. مواطنني مع املواطنني

تقنعهم. ال أو اآلخرين تقنع قد التي األسباب وهي تصويتهم، أسباب تفسري
الثوابت أحد نتخيَّلها قد عموًما. العملية هذه بتطبيق نحلم) قد (أو نتخيَّل قد
فسيكون كذلك، صارت وإذا املواطنة. قواعد أحد وربما السياسية، حياتنا يف الرئيسة
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بها تهتم التي الرسيعة والعملية الرسيعة لالستطالعات معادًال وستصبح طيبًا، أمًرا هذا
التي للعملية تصحيحي إجراء بمنزلة التداولية االستطالعات ستصبح العادية. الحكومة

األمل. عىل يبعث إجراء الحايل، الوقت يف لدينا
أكثر. رضورية يجعلها بل ممكنة، العملية هذه اإللكرتوني الفضاء يجعل قد
يمكن تداولية منتديات لتصميم اإللكرتوني الفضاء معمار استخدام ر تصوُّ املمكن ومن
يف هنا عليها أؤكد أن أريد التي الرسالة تتمثل فيشكني. استطالع تنفيذ يف استخدامها

إلحاًحا.12 أكثر هذه الرأي استطالعات إىل الحاجة سيجعل اإللكرتوني الفضاء أن
أو الخرباء يتسوَّد حيث ال االعتبار، يف العقل خاللها من يؤخذ عملية يف سحر هناك
السحر ينبع العقل. وجه يف نحتًا السلطة تُنحت حيث بل فقط، األذكياء إال يُصوِّت ال
هذه تقيدها السلطة أن ويدركون األسباب، خاللها من املواطنون يُقدِّم التي العملية من

قدموها. التي األسباب
املدهش املحلفني بنظام العالم عرَّف عندما توكفيل عنه كتب الذي السحر هو هذا
عقالنية تربيرات تقديم كمحلفني يخدمون الذين املواطنني عىل يجب املتحدة. الواليات يف
االجتماعية الحياة عىل استثنائية آثار عنها ينشأ قرارات إىل توصلهم عند ومقنعة

قائًال: املحلفني عن متحدثًا توكفيل كتب والسياسية.

جميع عقول إىل القضاة روح إيصال يف … املحلفني هيئة وظيفة تتمثل
اإلعداد تُعترب تصاحبها، التي العادات إىل بالنظر روح، وهي املواطنني،
املحلفني هيئة خالل من الطبقات جميع تترشب حرة. مؤسسات لقيام األفضل
املحلفني هيئة تعلِّم … الصواب ولفكرة بشأنه حكم يصُدر الذي لليشء احرتاًما
أن يحب مثلما جاره يعامل أن إنسان كل يتعلم حيث املساواة؛ ممارسة البرش
أفعالهم، مسئولية أمام يرتاجعوا أال الجميع املحلفني هيئة تعلِّم … هو يُعاَمل
سياسية. فضيلة أي دونها من توجد ال التي الرجولية الثقة بطابع وتطبعهم
وتجعلهم القضائية، الحكمة من بنوع املواطنني جميع املحلفني هيئة تؤهل
فضًال املجتمع، تجاه بتحملها ملتزمون هم التي باملسئوليات جميًعا يشعرون
إىل الخاصة شئونهم عن انتباههم برصف الجميع بإلزام الحكم. يف دورهم عن
املجتمع.13 صدأ هي التي الفردية األنانية هذه املحلفني هيئة تَجيل أخرى، أمور
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محاميًا كان بل امَلثَل، بهذا أقنعني الذي هو آخر منظِّر أي أو توكفيل يكن لم
ريتشارد عمي، إنه ويسكونسن. ماديسون، من محاميًا الفكرة، هذه قوة أرى جعلني

كاتس.
املحامني أن يف شك ال املحامني. قدر من العقالء فيه يحط عرص يف نعيش نحن
املحامني أُدرِّب ألنني فقط ليس ذلك؛ قبول يمكنني ال لكن جزئيٍّا. هذا عن مسئولون
عن عربَّ حني عمي رسمها صورة ذاكرتي، يف ُحفَرت صورة بسبب بل عميل، من كجزء
يف عمل حيث واشنطن؛ من لتوِّه عائًدا عمي كان ،١٩٧٤ عام يف محاميًا. كونه سبب
وإن الترصف، بسوء — كلينتون ال نيكسون، — الرئيس باتهام الخاصة الربملان لجنة
أن أردُت يشء. بكل ليخربني عليه الضغط حاولت معه. عملت قد رودام هيالري كانت
التي املوضوعات نوعية من املوضوع هذا يكن لم دارت. التي املعارك عن أكثر أعرف

كذلك. عمي يكن ولم جمهوريني أبواي كان املنزل. يف كثريًا نناقشها
يعرف أن القضية، هذه حقائق عن الكونجرس أعضاء يخرب أن يف عمي دور تمثَّل
أن من الرغم عىل اللجنة. أعضاء إىل ذلك بنقل يقوم ثم معروًفا، كان يشء كل أوًال
له عالقة ال تشويًقا األشياء أكثر كان أبًدا، أنساها لن القصة هذه يف كثرية أشياء هناك
للربملان بالنسبة سواء دوره، جوهر طبيعة يل يصف عمي كان الرئيس. اإلدانة بموضوع

لعمالئه: أو

ينجح. النظام هذا يجعل ما هو الجيد، املحامي يفعله ما املحامي، يفعله ما

التكتيكات. أو االسرتاتيجيات، أو العارم، الغضب أو التضليل، يف هذا يتمثل ال
الجيد املحامي يفعله ما يتمثل بسيط. يشء يف الجيد املحامي يفعله ما يتمثل
من بل املشاعر، إثارة أو الحقائق، إخفاء خالل من ال مقنعة، قصة رواية يف

اآلخرين. إلقناع قصة، طريق عن العقل، استخدام خالل

يرى هذه. اإلقناع بتجربة يمرون الذين للناس ما يشء يقع األمر، ينجح عندما
وال األصوات خالل من ال العقل، قوة تحدها السلطة حياتهم، يف األوىل للمرة البعض،
نظامنا، يف السحر مكمن هو هذا مقنع. نقاش خالل من بل املرء، يعرف َمن وال الثروة،

نادرة. املعجزات كانت مهما
هو ما يقررون الذين للخرباء النخبوية النسخة يف ال قائمة، الصورة هذه ظلت
حد إىل خصومها يف ترصخ التي املستثارة للجماهري الشعبوية النسخة يف وال أفضل،
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التي البسيطة الصورة هي وهذه املحلفون. يدركها التي البسيطة النسخة يف بل الجنون،
من قدًما امُليض طريقة حول األحكام تَصُدَر أن الحايل؛ الديمقراطي نظامنا إليها يفتقر

املجتمع. بناء وعملية املشرتك، والفهم اآلراء، تداول خالل
بذلك قمنا وكلما الديمقراطي، نظامنا يف أخرى مرة ذلك من بعض بناء نستطيع
أقل الرسيعة االستطالعات هذه صارت وكلما الرسيعة، الرأي استطالعات أهمية قلَّت
عام يف ثوريني جعلنا الذي الدستوري تقليدنا من الجزء بهذا أخرى مرة آمنا أهمية؛
ضد يقف والذي والناس، التداول يحرتم الذي الحكم بشكل االلتزام وهو أال ١٧٨٩؛

زائفة. أرستقراطية زينة يف املتدثر الفساد
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دكالن يدركه ال ما

بريدية قائمة عن أيًضا مسئول دكالن األنباء. وكاالت لصالح يعمل كاتب ماكوال دكالن
املناقشات يدير كما إرسالها، دكالن يتوىل إخبارية نرشات يف تتمثل للمشرتكني خدمة توفر
جذبت حيث البداية؛ يف الرقابة» «قاوم تسمى القائمة كانت الخدمة. هذه أعضاء بني
الحكومية الجهود ملقاومة أنفسهم لتنظيم تحمسوا الذين املشرتكني من كبرية أعداًدا

الشبكة. عىل «للرقابة»
الرقابة موضوع مناقشة من بكثري أكثر إىل دكالن يد عىل تحولت القائمة لكن
سيستمتعون مشرتكيه أن يعتقد أخرى أخباًرا القائمة خالل من دكالن يقدِّم إذ وحسب؛
الشبكة، من اإلباحية املواد من التخلص بجهود املتعلقة األخبار إىل وباإلضافة بمتابعتها.
املحادثات عىل الفيدرالية التحقيقات مكتب ت تنصُّ وقائع عن أخباًرا دكالن يدرج
ممارسة منع قوانني إنفاذ يف الحكومة وجهود الخصوصية، حماية وجهود الهاتفية،

األخبار. هذه بمتابعة وأستمتع مشرتك أنا االحتكار.
إزاء األول فعله رد يتمثل ذكي ليربتاري شخص دكالن واضحة. دكالن سياسة
قصة دكالن ذكر حديثة، رسالة ويف االزدراء. يف الحكومي التدخل يتضمن اقرتاح أي
مثلما املثال، هذا أظهر اإلعالنية. الفاكسات قوانني خالف بريطاني محتوى مقدم عن
أخرى، رسالة يف املزعج. اإللكرتوني الربيد تنظيم قوانني جدوى عدم مدى دكالن، رأى
عىل التعبري حرية حماية قوانني لتمرير حدود» بال «مراسلون منظمة جهود دكالن انتقد
اإلنرتنت دعوا جميعها: دكالن رسائل بني يجمع واحد موضوع ثمة الدويل.1 املستوى
بالصواب إحساس عىل ينطوي ازدراء يف — األحيان بعض يف دكالن يسخر وشأنه.
اآلن يف والقوية البسيطة، الفكرة هذه يف يتشككون يزالون ال الذين هؤالء من — الذاتي

عينه.
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تابعت مىض— طويل وقت منذ — قصرية ولفرتة لبعضالوقت. دكالن قائمة تابعت
من بالتعلم فيها استمتعت التي األعوام وخالل القائمة. يف باملناقشات الخاص الجزء
وتكراًرا، مراًرا دكالن يرصُّ مثلما السؤال، يقترص ال املناقشات. جدائل سؤال ساد دكالن،
يشتمل بل وحسب، الحكومي التدخل تتطلب سوقية» فشل «حاالت ثمة كان إذا ما عىل
أخرية رسالة يف ذكر (مثلما حكومية» فشل «حاالت ثمة كان إذا ما عىل أيًضا السؤال
األمثلة هذه جميع تحديد بني] [جوليان «يستطيع حدود»: بال «مراسلون منظمة عن
«الحكومي»»). الفشل حاالت تحديد يستطيع ال لكنه السوقي، الفشل عىل الواضحة
بأال توصيته دوًما) الحال هو (مثلما لدكالن بالنسبة الثاني السؤال طرح عىل يرتتب

اإلطالق. عىل شيئًا نفعل
طرح من أول كوس رونالد كان إذ السؤال؛ هذا وجه من أول دكالن يكن لم
بيجو، مثل اقتصاديون، حدَّد نوبل. جائزة الحًقا عنها ربح التي أعماله يف السؤال هذا
رضورة عىل بيجو يدلل حتى كافيًا هذا كان توفريها. السوق يستطيع ال التي البضائع

كوس: طرح وفق الحكومة. تدخل

القرارات اتخاذ يتم سياقها يف التي االجتماعية الرتتيبات بني االختيار عند
سيؤدي الحايل النظام يف تغيري أي أن أذهاننا يف نضع أن يجب الفردية،
أخرى. قرارات تشويه إىل يؤدي قد القرارات بعض عىل تحسينات إدخال إىل
الرتتيبات مختلف تشغيل تكاليف االعتبار يف نأخذ أن يجب ذلك، إىل باإلضافة
عن فضًال حكومية)، إدارة أم السوق عمل طريقة ذلك أكان (سواء االجتماعية
واختيارها، االجتماعية الرتتيبات وضع وعند جديد. نظام إىل االنتقال تكاليف

الكيل.2 األثر االعتبار يف نضع أن يجب

عند مطلًقا التوقف عدم يف املنهج هذا تمثَّل عمله. يف منهج صاحب كوس كان
أن عىل التقدم، لتحقيق أساسية النظرية االستبصارات كوس، بحسب النظريات. وضع

أهمية. يقل ال الحقيقية اليومية الحياة يف النظرية اختبار
نتأمل أن يمكننا العالم. مع األقل عىل الليربتاريني بعض مشكلة هي هذه أن إال
من مجموعة الحكومة شكَّلت إذا ما حال يف العالم شكل يف للغاية طويلة لفرتات ونبحث
فوضويني. الليربتاريون يعترب فال بالطبع؛ حكومة هناك ستكون الخالصني. الليربتاريني
تكون لن وبينما للمنطق. مجافية ستكون التحول هذا عىل املرتتبة اآلثار أن يف شك وال
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عىل تكون لن فإنها الدولة، تدخل دعاة يتوقعها التي السوء درجة عىل بالتأكيد الحكومة
الليربتاريون. بها يَعد التي الجودة درجة

أن يجب الذي السؤال يتمثل ليربتارية. أرض عىل أبًدا نعيش لن أننا األمر واقع
نعيش أننا إىل بالنظر التنظيم، إزاء نتخذه أن يجب الذي املوقف طبيعة يف إذن نطرحه
عاملنا بمعنى — العالم ذلك يف فعلنا رد يتمثل أن يجب هل تنظيم. فيه سيحدث عالم يف
من التنظيم أشكال جميع معارضة يف — نشهده أن املحتمل من آخر عالم وأي هذا

املبدأ؟ ناحية
بعض وقف موقفنا عن سيتولد إذ أثر؛ عليه فسيرتتب فعلنا، رد هو هذا كان إذا
صورة يف التنظيم وقف إىل هذا يؤدي أال املؤكد من أيًضا أشكاله. جميع ال التنظيم، صور

املثال. سبيل عىل املصالح، ألصحاب القوية املجموعات يخدم الذي التنظيم مختلفة،
واضًحا: مثًال خذ

املزعج. اإللكرتوني الربيد بسبب الدوالرات مليارات نخرس أننا االقتصاديون يقدِّر
املتحققة) غري اإلنتاجية ذلك يف (بما الحالية التكاليف لألبحاث» فريس «مؤسسة تُقدِّر
٩ من أكثر إىل هذا يُرتَجم شهر. كل مستخدم لكل أمريكية دوالرات و١٠ ٩ بني
هذه يتحمل اإلعالنية.3 اإللكرتونية الربيد رسائل ملكافحة السنة يف أمريكي دوالر مليارات
تشمل ال اإلنرتنت. عىل اإللكرتوني الربيد خدمات تقديم مقابل يدفع من كل التكاليف
(وال تجاهلها. أو ترشيحها بسبب املفقودة للرسائل املبارشة غري التكاليَف التكاليُف هذه
يف املقارن املثال يف الفائدة آخذ لن لكنني اإلعالنية، الرسائل فائدة القيمة هذه تشمل

اآلن.) هذا عن الحديث سأدع لذا أيًضا؛ االعتبار
بحقوق يتمتع الذي املحتوى «قرصنة» تكلفة تقدير أيًضا االقتصاديون حاول
يقدِّر املحتوى. لصناعة بالنسبة الربمجيات) (باستثناء اإلنرتنت عىل والنرش التأليف
أوبرهولزر فيلكس َخلُص وقد للغاية. منخفضة املحتوى قرصنة تكاليف أن البعض
بنسبة املبيعات عىل «تؤثر امللفات مشاركة أن إىل املثال، سبيل عىل سرتُمف، وكوملان
لكنها حقيقية خسارة وجود إىل أخرى إحصاءات خلصت الصفر».4 من إحصائيٍّا تقرتب
عن الناجمة الخسارة لقياس معقد نموذج وباستخدام ،٢٠٠٣ عام يف كبرية. ليست
مليون ٣٣٠ خرست املحتوى صناعة أن إىل بالكربن ديفيد خلُص امللفات، مشاركة
األمريكية التسجيالت صناعة رابطة قدَّرته الذي الرقم عن كثريًا الرقم هذا يقل دوالر.5

دوالر.6 مليارات ٤٫٢ والبالغ القرصنة، أشكال جميع عن إجمالية سنوية كتكلفة
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مجال ففي كذلك، األمر كان لو حتى خالف. محل التقديرات هذه بأن القول يكفي
الرسائل تكلفة عن كثريًا «القرصنة» تكلفة تقل مؤكد: واحد يشء يوجد الخالف هذا
الرشكات إىل املستهلكني بإضافة — اإلعالنية للرسائل اإلجمالية التكلفة تتخطى اإلعالنية.

بأرسها.7 التسجيالت لصناعة اإلجمالية السنوية العوائد —
إىل لالستجابة الكونجرس به قام ما عىل الرضر يف االختالف هذا ينعكس إذن كيف

املشكلتني؟ هاتني
مشكلة مع للتعامل فقط واحًدا قانونًا الكونجرس مرر األخرية، العرش السنوات يف
واإلباحية التسويقية اإللكرتونية الربيد رسائل عىل السيطرة قانون اإلعالنية، الرسائل
التأليف حقوق عىل يؤثر قانونًا ٢٤ الكونجرس مرر نفسها، الفرتة خالل .٢٠٠٣ لسنة
إىل تهدف كلها لكنها «القرصنة»، بالطبع، جميعها، القوانني هذه تستهدف ال والنرش.8

الرقمي. العرص يف والنرش التأليف بحقوق تتمتع التي املواد حماية
القوانني تُصنع كعاملنا، عليه مهيَمن سيايس عالم ففي عارًضا؛ النمط هذا ليس
جماعات تتعارض عندما القوانني تُصنع وال خاصة، مصالح جماعات تستفيد عندما
مًعا. ووفرته التنظيم غياب تحديًدا النقطة هذه تبنيِّ املثالني، هذين يف الخاصة. املصالح
يف للدفع سعوا الروك موسيقى نجوم ألن والنرش؛ التأليف لحقوق قانونًا ٢٤ تمرير تم
ألن فقط؛ واحد قانون سوى يوجد لم اآلخر، الجانب عىل مؤلفاتهم. حماية تحقيق اتجاه

القوانني. هذه مثل عارضوا كثرية) أخرى كبرية (ورشكات اإلعالنية الرسائل مرسيل
حاالت من مهم ثالث نوع إدراك الليربتاريني عىل أن أعتقد الواقع، هذا إىل بالنظر
يمكن ال عندما سوقي» «فشل هناك و«الحكومي». «السوقي» الفشل تستكمل الفشل
ع توقُّ يمكن ال عندما حكومي» «فشل وهناك الة، فعَّ بصورة للبضائع األسواق توفري ع توقُّ
ال عندما ليربتاري» «فشل وهناك الة، فعَّ بصورة السوقي الفشل ملشكالت الحكومة حل
تنظيم بل اإلطالق، عىل تنظيم وجود عدم إىل يشء أي فعل عدم اتجاه يف الدفع يؤدي
يف الدفع الخطأ من كان إذا أخرى: بعبارة نفوذًا، الخاصة املصالح جماعات أكثر ينفذه

للتنظيم. تخضع أن يجب ال التي األشياء إال تُنظَّم فلن التنظيم، اتجاه
يف تشككه أشاركه كنُت وإن ليربتاريٍّا، دكالن به يعترب الذي باملعنى ليربتاريٍّا لسُت
من مجموعة لدينا ارتباط. فض إىل التشكك نرتجم أن املقابل، يف نستطيع، ال الحكومة.
يؤدي لن سيتضمنها. التي القيم وطبيعة اإلنرتنت ر تطوُّ طريقة عىل ستؤثر الخيارات
سيجعل بل الحكومة، وقف إىل الخيارات هذه من الحكومة إقصاء إىل الداعي املوقف

املناسبة. الخيارات تبني عن تتوقف الحكومة
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األفعال عىل يرتتب عندما — الدنيا الحدود يف — الحكومة تتدخل أن يجب رأيي، يف
أرضار بوقوع النظر بقرص تتسم التي األفعال تهدد وعندما عامة، سلبية آثار الفردية
شخصية وحقوًقا دستورية قيًما التدخل يف الفشل يقوض وعندما الطويل، املدى عىل
وعندما أساسية، أنها نعتقد التي القيم يهدد قد جديد حياة شكل يربز وعندما مهمة،
الجانب عىل التدخالت تقوية إىل سيؤدي الصحيح الجانب عىل التدخل عدم أن نرى
تام وعي ظل يف التدخل يتم أن يجب محدوًدا. الحكومي التدخل يكون أن يجب الخطأ.
املقابل، يف استجماعها. السليم التفكري أصحاب يستطيع التي الحكومي الفشل بحاالت
عىل سارت األشياء بعض ألن فقط؛ صحيح هو ما تساند التي األفعال وقف يجب ال
وبالقيم اإللكرتوني الفضاء ِبُحرية يؤمنون الذين أولئك يرفض عندما خاطئ. نحو
هذه عىل للحفاظ الطرق أفضل تدارس يف الحكومة مع االشرتاَك الحرية، تدعمها التي
عىل فهناك الحل؛ هو يشء بأي القيام عدم يعترب ال الحرية. من هذا سيُضعف الحريات،

فعله. ينبغي ويشء فعله، يمكن يشء الدوام
هائلة بصورة السياسية ثقافتنا يف دكالن أمثال ينترش كبري. أمل دون هذا أقول
هنا ذكرت آرائهم. عىل لاللتفاف طريقة إيجاد عىل قدرتي بعدم أقر إنني حتى اليوم،
قد مختلف َمثل إىل أرشُت بالفعل. للغاية صغرية تبدو وهي الصغرية، الخطوات بعض
أي خالل من ليس لكن به، القيام يمكن مختلًفا شيئًا بأن وعدُت للغاية. غريبًا يبدو

أعرفها. حكومية مؤسسة
مع سنتعامل الحايل. الوقت يف األقل عىل سينترصون، دكالن أمثال أن الحقيقة
برامج عىل والرقابة الخصوصية، فقدان مثل — الكود عىل القائمة البيئية الكوارث
سنشهد اإلنسان. ال اآللهة صنع من كانت لو كما — الفكري املشاع واختفاء الرتشيح،
الدائرية األبنية معمار ظهور خالل من التعبري وحرية للخصوصية مهمة خواص زوال
عن — الحديث العرص يف جيفرسون كأمثال وسنتحدث يشء، كل مراقبة يمكن حيث
سنرى نحن. هي املوقف هذا يف الطبيعة أن متناسني — هكذا األمور جعلت الطبيعة أن
ال يشءٍ غريب، ليشءٍ نتاًجا الشبكة االجتماعية حياتنا مجاالت من كثري يف فشيئًا شيئًا
يخرتق وهو قبوله إال نملك ال يشءٍ يشء، أي توجيه نستطيع ال ألننا توجيهه نستطيع

حياتنا. شكل من ويغريِّ
لعبة يلعب الذي املراهق إثارة لكنها باإلثارة، ميلء زمن هذا إن البعض يقول قد
عن تماًما بعيدة يداه بينما نهبًا، الرسيع الطريق سيارته تنهب بالسيارات، التسابق

473



اإللكرتوني للفضاء املنظِّم الكود

نملك ال بأننا نتظاهر لكننا االختيارات، هذه بشأن قرارات اتخاذ نستطيع القيادة. عجلة
هذه نبني من نحن أعيننا. نغمض بينما بهذا نتظاهر أن نختار إننا شيئًا. أمرنا من

بنيناها. التي الطبيعة تقيِّدنا ثم الطبيعة،
الخفية، لليد األمور ترك يف بالفخر نشعر نعرفه. ال ما يثرينا النعام. عرص هو هذا

بعيًدا. النظر طريق عن خفيًة اليد ونجعل
ثورية. بتكنولوجيات لاللتقاء الثقافية، الناحية من عظيًما، عًرصا ليس هذا لكن
باغتتنا لقد لثورتهم. مستعدين السوفيت يكن لم مثلما الثورة لهذه مستعدين فلسنا

نخرسه. ما لدينا — بخالفهم — لكننا مثلهم، ثورة
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ملحق

األربعة التنظيم أنماُط بها تقيد التي الكيفية إىل باختصار أرشُت السابع، الفصل يف
امللحق. هذا يف لها تناويل يف أتوسع أن أريد مختلفة. بصورة كٌل السلوَك، بينتُها التي
االجتماعية، واألعراف والسوق، القانون، — األنماط هذه تفاعل طريقة أقدِّم أن يف آمل
لكنه مفيد، الفهم هذا يعترب ثراءً. أكثر بصورة التنظيم عملية تنفيذ أثناء — واملعمار
وقت لديهم ومن للمهتمني املساحة هذه أُفرد هنا من الكتاب. هذا طرح يف رضوري غري

الجديدة».1 شيكاجو «مدرسة اسم التناول هذا عىل أطلقُت آخر، كتاب يف فائض.
املرء يرتكب أال عىل القانون ينص عقوبة. بتوقيع تهديد يدعمه أمر هو القانون
القانون ينص األمر. هذا إىل املرء يذعن لم إذا قاسية عقوبة بتوقيع ويهدد القتل، جريمة
عدم حالة يف الرصامة غاية يف عقوبات بتوقيع ويهدد الكوكايني، يف االتجار عدم عىل
وإال. هذا، تفعل ال ومبارشة: بسيطة القانون صورة تعترب الحالتني، كلتا يف االنصياع.

ينص فال والتهديدات؛2 األوامر من مجموعة مجرد كونه القانون يتعدى بداهة
(عندما أيًضا املجتمع قيم عن يعربِّ بل وحسب، محددة بسلوكيات االلتزام عىل القانون
أو وينشئ االبن)،3 كنج لوثر مارتن بمولد لالحتفال املثال، سبيل عىل يوًما، يخصص
املادة يف املثال، سبيل عىل الدستور، ينص (عندما الحكومية التنظيمية الهياكل ينظِّم
لألفراد حقوًقا خ ويرسِّ الشيوخ)، مجلس عن منفصل نواب مجلس وجود عىل األوىل
عىل أمثلة هذه كل الحقوق). (وثيقة حكوماتهم بطش ضد بها االحتماء يستطيعون
األخرى. األنواع قيمة من أقلل أن أقصد ال القوانني، من واحد نوع عىل وبالرتكيز القانون،
القضائية الوالية داخل األفراد عىل محدًدا قيًدا القانون من تحديًدا الجانب هذا يفرض
العقاب. يف — موضوعية بصورة — القيد هذا يتمثل السيادة. جهة أو القانون، لواضع
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تلك االجتماعية باألعراف أقصد مختلفة. بصورة السلوك االجتماعية األعراف تقيِّد
العقوبات خالل من بل للدولة، املركزية أو املنظمة األفعال خالل من ال املوضوعة القيود
معينة جماعة أعضاء يفرضها التي — األحيان بعض يف والشديدة — الكثرية الصغرية
معظم يقود فربما السلوك؛ من متكررة أنماط عن هنا أتحدث ال بعض. عىل بعضهم
اجتماعيٍّا عرًفا هذا يعترب ال لكن صباًحا، والثامنة السابعة بني العمل إىل سياراتهم الناس
يجعل بحيث االجتماعي، السلوك يف االجتماعي العرف يتحكم أقصده. الذي باملعنى

اجتماعيٍّا.4 أسوياء غري امللتزمني غري األشخاَص السلوِك هذا عن االنحراف
بعض بواسطتها. شكلها ويتحدد منها، وتتألف بل األعراف، بهذه الحياة تمتلئ
واقع يف حميد (عرف االجتماعية األعراف من ذلك. غري منها وكثري قيِّمة، األعراف هذه
«فظاظة»، الشكر توجيه عدم يعترب قدموها. خدمات عىل اآلخرين تشكر أن الحال)
اإلقصاء من االجتماعية؛ العقوبات من لها حرص ال أبوابًا عليك يفتح فظٍّا تكون وأن
املالصق املقعد يف جارك إىل التحدث أيًضا: االجتماعية األعراف من النقد. إىل االجتماعي
األعراف تُثني ببطء. تقود عندما الطريق يمني إىل تبقى أن أو بحذر، الطائرة يف لك
بانتظام. االستحمام عىل جميًعا وتشجعنا النسائية، املالبس ارتداء عن الرجال االجتماعية
بالنسبة األوامر هذه تشكِّل الترصف. طرق حول كهذه بإمالءات العادية الحياة تمتلئ

الفردي. السلوك عىل قيوًدا اجتماعيٍّا املنخرط العادي الشخص إىل
األعراف يجعل ما لكن الة، فعَّ قيوًدا القانون، مثل االجتماعية، األعراف تعترب
الجماعاُت تفرض العقوبات. ترشيع ومصدر اآللية هو القانون عن مختلفة االجتماعية
األقل عىل القانوَن، االجتماعيُة األعراُف تشبه املقابل، يف األعراَف. الدولة، ال االجتماعية،

املخالفة. حدوث بعد تُفَرضان قيودهما أن يف املوضوعية، الناحية من
السعر. خالل من قيوًدا السلوك يفرض األخرى. القيود عن السوق قيود تختلف
أردت فإذا آخر؛ إىل شخص من ما مورد عندها ينتقل التي النقطة إىل السعر يشري
القيد يسري دوالرات. أربعة املوظف تعطي أن يجب ستاربكس، من قهوة تشرتي أن
(القهوة). عليها الحصول يف ترغب التي الفائدة مع جنب إىل جنبًا األربعة) (الدوالرات
ثمن الثالثاء يوم برسور («سأدفع الحًقا الفائدة مقابل لدفع بالطبع، تتفاوض، ربما
نفسك عىل قطعته الذي االلتزام يزال ال لكن اليوم»)، سآكلها التي الهمربجر شطرية
هذا يستمر السوق، يف موجوًدا تظل ما بقدر الفائدة. عىل حصولك عند يقع بالدفع
االجتماعية، واألعراف القانون خالف عىل السوق، قيد يظهر ال والفائدة. القيد بني التوازي

إياها. طلبك مع آنيٍّا يظهر بل إليها، تسعى التي الفائدة عىل حصولك بعد
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معامالت أو قانونية معامالت إىل ترجمتها يمكن ال السوق معامالت أن هذا يعني ال
القانون سياق يف إال السوق معامالت توجد ال تماًما، العكس عىل اجتماعية. أعراف
ال الرسقة. قانون يطبَّق تفعل، لم إذا القهوة. مقابل تدفع أن يجب االجتماعية. واألعراف
األعراف تظهر تفعل، لم إذا لكن للنادل، إكرامية تعطي أن يشرتط ما السوق يف يوجد
قانونية خلفية لوجود نظًرا األساس؛ يف السوق قيود توجد بُخلك. من لتحد االجتماعية
امللكية قواعد عن فضًال للبيع، قابل هو وما للرشاء قابل هو ما تحدد مفصلة وُعرفية
القوانني هذه ضوء يف لكن وبيعها، رشاؤها يمكن التي األشياء تحدد التي والعقود

مختلفة. بصور السلوك يقيِّد السوق يزال ال واألعراف
— نطاقه كامل يف — هو وال َعَرضيٍّا، التنظيم أنماط من األخري النمط يعترب ال
سمات أو الحياة، طبيعة املعمار قيد ينظم األخرى. األنماط عىل االعتماد كل معتمًدا
أما املنشأة. البيئة القيد هذا عىل املعمار مصممو يطلق حولنا. من فقط، منها محددة

حولهم. من العالم أنه عىل فريونه األشياء؛ عىل املسميات يطلقون ال ممن هؤالء
البناء معنى يأتي هنا (ومن نحن صنعناها قيوًدا املعمار بعضقيود تعترب ببساطة،
األبواب، تُغَلق عندما الحجرات. األبواب تُغِلق صنعنا. من ليس وبعضها املعمار)، أو
إذ االجتماعية؛ األعراف أو القانون طريقة بنفس املعمار قيد يعمل ال خارًجا. املرء يبقى
األبواب تفرضه الذي القيد كان إذا الحًقا. النتائج وتحمل القيد تجاهل املرء يستطيع ال
األبواب تزال فال — القفل مغاليق فض أو كرسه طريق عن — عليه التغلب تستطيع قيًدا

كامل. غري كان وإن قيًدا، تمثل
نستطيع ال تريك»، «ستار شخصيات بخالف كاملة. معمار قيود هناك املقابل، يف
التكنولوجيا تمكننا ما وهو برسعة، االنتقال نستطيع هائلة. دورانية رسعات يف االنتقال
(أو وجيه سبب هناك ذلك، من الرغم عىل السابق. يف ننتقل كنا مما أرسع حاليٍّا منه
قميص عىل مكتوبًا رأيُت مثلما االنتقال، لرسعة ا حدٍّ ثمة أن يف الفيزيائيون) يرى هكذا
ليست الثانية. يف ميًال ١٨٦٢٨٢» للتكنولوجيا: ماساتشوستس معهد يف الطالب أحد

القانون.» هو هذا بل فحسب، جيدة فكرة هذه
القيود هذه جميع سندرج ال، أم البرش صناعة من ال، أم مطلقة القيود أكانت سواءٌ
عامل مًعا الفئة هذه د يوحِّ الواقعي. الفضاء كود أو املعمار، قيود فئة واحدة؛ فئة يف
ال مبارشة. بصورة ليس األقل عىل أو القيد، هذا جماعة أو فرد أي يفرض ال القيد.
القيد أن عىل املعمار، قيد خواص من كثري عن النهاية يف مسئولون األفراد أن يف شك
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إىل القوانني تحتاج القيد. اشرتاطات تنفيذ عند أحد من تدخل دون بنفسه األمور يتوىل
ذلك. من أي إىل يحتاج فال القفل أما أثر، لها يكون حتى ومحاكم ومحققني، الرشطة،
كما حياله والترصف امللتزم، غري السلوك إىل األفراد ينتبه أن االجتماعية األعراف تشرتط
عكس عىل وذلك ذاتيٍّا، ذة ُمنفَّ املعمار قيود تعترب ذلك. الجاذبية تشرتط ال لكن يجب،

والسوق. االجتماعية واألعراف القانون قيود
يف دوره فهم يف للغاية كبرية أهمية — الذاتي التنفيذ — هذه املعمار لخاصية
عىل العادلة. غري أو املالئمة غري التنظيم صور مع خاصًة أهمية تزداد وهي التنظيم،
الفضاء لكود اآللية القيود خالل من نتائج تحقيق نستطيع ما بقدر املثال، سبيل
األفراد يف املستمرة الثقة أو الوالء، أو الوكالة، عىل االعتماد إىل بحاجة فلسنا الواقعي،
فسنصبح االشرتاطات، تنفذ اآللة جعل باإلمكان كان إذا املوضوعة. االشرتاطات لتنفيذ

ذ. تنفَّ لن املالئمة غري التنظيم صور أن يف ثقًة أكثر
كان تصميمها، بدايات يف ذلك. عىل جيًدا مثاًال النووية الصواريخ إطالق يعترب
كانت الصواريخ. إطالق منصات محيط يف موجود طاقم أفراُد النوويَة الصواريَخ يطلق
بذلك. يقوموا أن املتوقع من وكان الصواريخ، إلطالق الطاقم هذا أفراد إىل تصدر األوامر
يُعرِّض إليها اإلذعان عدم وكان الصواريخ، إطالق أوامر تدعم بالطبع، القوانني، كانت

عسكرية.5 محاكمة إىل الطاقم أفراد
ال النحو هذا عىل اإلطالق أوامر تنفيذ أن الجيش وجد النظام، اختبار عند لكن
لفرد التقديرية السلطة إىل يخضع اإلطالق قرار كان متزايدة. بصورة فيها الوثوق يمكن
من ال. أم اإلطالق أمر تنفيذ يجب كان إذا بما قرار اتخاذ الفرد هذا عىل وكان واحد،
واحد بزر الصواريخ جميع فيه تتصل نظام من موثوقية أقل النظام هذا أن الواضح
األمر تنفيذ أن يف للقرار، الثانية املراجعة هذه يف قيمة نجد ربما لكن الرئيس. مكتب عىل

اإلطالق.6 قرار من التثبت يضمن فرد يف ُمتمثِّل برشي عامل عرب
التقدير سلطة تتحكم املعمار. يفرضها التي للقيود اآللية للطبيعة مهم أثر هذا
إال القيود هذه اشرتاطات ذ تنفَّ ال والسوق. االجتماعية واألعراف القانون قيود يف البرشية
تفعيلها بمجرد تظهر املعمار قيود آثار لكن ذلك، فعل ما جماعة أو شخص يقرر عندما

بإيقافها. شخص يقوم أن إىل
توقيت يعترب كما األربعة، التنظيم أنماط بني يميِّز فرًقا إذن البرشية الوكالة تعترب

األربعة. األنماط بني يميِّز ثانيًا فرًقا — فرضه فيه يتم الذي الوقت أي — القيد
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فرض تنفيذ يراقب شخص منظور مختلفني: منظورين بني هنا أفرِّق أن يجب
ال الذاتي). (املنظور القيد آلثار يتعرض شخص ومنظور املوضوعي)، (املنظور القيد
تختلف املوضوعي. املنظور عىل مقتًرصا اآلن حتى األربعة التنظيم ألنماط تناويل يزال
عىل تختلف ال فيما املوضوعي، املنظور من بينها فيما عظيًما اختالًفا األربعة األنماط

الذاتي. املنظور من اإلطالق
الدفَع القيوِد بعض اشرتاط يف القيود بني االختالف يتمثَّل املوضوعي، املنظور من
مقابلها يدفعون ثم أوًال، الفائدة عىل يحصلون املستفيدين تجعل قيود ثمة بينما مقدًما،
أوًال الفائدة عىل املستفيدون يحصل فيما أوًال، الدفع والسوق املعمار قيدا يشرتط الحًقا.
تمنع التي القيود إىل انظر املثال، سبيل عىل االجتماعية. واألعراف القانون قيدي مع
القانون يقيِّد األسبوع. نهاية عطلة يف املنزل ترك الذي لجارك املكيَّف املنزل إىل دخولك
باملثل، ملكيتهم. عىل يتعدون بذلك فإنهم الغري، منازل اقتحموا فإذا املواطنني، سلوك من
بعضهم يقتحموا أن الجريان شيم من ليس إذ األفراد؛ سلوك االجتماعية األعراف تُقيِّد
ثم ومن املنزل، اقتحام بعد األفراد عىل القيدان هذان يُفَرض املقابل، يف بعض. منازل
محاولة عند الدخول يمنع الذي الباب قفل يف املعمار قيد يتمثل الحًقا.7 الثمن يُدَفع
دفع يُشرتط حيث نفسها؛ بالطريقة التكييف ألجهزة األفراد ملكية السوق يقيِّد االقتحام.
هاتني يميِّز ما يتمثل موضوعي، منظور من تكييف. جهاز عىل الحصول قبل أوًال املال

العقوبة. توقيع فيه يتم الذي الوقت أي فرضهما؛ توقيت يف القيود من الفئتني
املرء يشعر قد ذاتيٍّا، االختالفات. هذه جميع تختفي قد الذاتي، املنظور من لكن
عىل املفروض بالقيد املرء يشعر قد طويل. بوقت مخالفتها قبل االجتماعية األعراف بقيد
موضوعيٍّا إذن القيد بوطأة املرء يشعر قد ذلك. يف تفكريه لحظة عند جاره منزل اقتحام

وقوعه». «قبل ذاتيٍّا به يشعر لكنه الحدث»، وقوع «بعد
كوًدا النار تعترب والنار. الطفل يف فكِّر فقط. االجتماعية األعراف عىل األمر يقترص ال
مخالفته. بمجرد املفروض القيد عىل املرتتبة اآلثار تَُحس الواقعي. الفضاء أكواد من
النار الطفل يدرك الحًقا، اللهب. قرب يده يضع التي األوىل املرة يف هذا الطفل يتعلَّم
أال الطفل يتعلَّم واحدة، مرة للحرق يده تعرض بمجرد النار. يف يده وضع قبل كقيد

أخرى.8 مرة اللهب قرب يده يضع
وباملثل، الطفل. سلوك عىل ذاتي لقيد تطوير عملية بأنه التغيري هذا نصف أن يمكن
البورصة. يف فكِّر األخرى. القيود عىل نفسها الفكرة تطبيق يمكن كيف نرى أن يمكن
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املوضوعي القيد يف الوحيدة السوق قيود تتمثل قد كثريًا، بها يتعاملون ال من إىل بالنسبة
السوق مع يتعاملون من إىل بالنسبة املقابل، يف رشاء. بعملية القيام عند املطلوب للسعر
تختلف — السوق بحركة إحساس يبدو فيما لديهم ممن هؤالء — مستمرة بصورة
تقيدها. أو أفعالهم ترشد ثانية كطبيعة السوق قيود هؤالء يعرف كثريًا. السوق قيود
يف عظيًما سمساًرا املرء يصري حتى األسهم. تداول قاعة يف األسهم سمسار يف فكِّر
باستخدام له. ثانية طبيعة تكون أن أي كفيه»؛ «كظهر السوق يعرف أن يجب البورصة
من كفيه كظهر السوق يعرف الذي السمسار هذا يجعل إليها، أرشنا التي املصطلحات

ذاتية. بصورة هويته من جزءًا السوق
موضوعي. وآخر ذاتي، جانب عىل إذن التنظيمية األنماط من نمط كل يشتمل
توجيه فإن معظمنا، إىل بالنسبة لكن الحدث، وقوع بعد تنفذ موضوعية قيود القوانني
هو بالحبس املوضوعي التهديد (ليس ذاتيٍّا قيًدا منه يجعل معينة بطريقة لنا القانون
فيما القانون قيود جعل من هو أنا بل الرضيبي، التهرب من ويمنعني يقيدني الذي
يقيدنا ذاتي، كقيد الدخل). رضائب دائرة يا أمانة، بكل بهذا أقر ذاتية. بالرضائب يتعلق

يشء. أي فعل عىل نقدم أن قبل القانون
جميع تعترب املجتمع، يف تماًما مندمجون أو تماًما، ناضجون هم َمن إىل بالنسبة
الواقعي الفضاء بقيود هؤالء يشعر أفعال. بأي قيامهم قبل ذاتية املوضوعية القيود
الجانب عىل يشء. أي عىل يقدموا أن قبل والسوق االجتماعية، واألعراف والقانون، للكود،
ال كاملة، بغربة يشعرون من أو اإلطالق، عىل ناضجني غري هم من إىل بالنسبة اآلخر،
هؤالء يتهور أفعالهم. عىل ذاتية قيوًدا املوضوعية القيود من قليلة حفنة سوى تمثل
الخبز يرسقون إنهم به. اصطدامهم عند إال القيد عن شيئًا يعلمون وال أفعالهم يف
غري قصرية مالبس يف الزفاف حفالت إىل يذهبون القانون. عقوبات عندها يعرفون ثم
ملذاتهم عىل كلها أموالهم ينفقون لهم. أصدقائهم ازدراء يرون فقط وعندها رسمية
النقيض، طريف يمثالن البرش من النوعان هذان السوق. يف الندرة قيد يرون عندها وفقط

املنتصف. يف ما مكان يف معظمنا يقع فيما
األمر يتطلب السلوك. تنظيم يف فعالية أكثر كان إذن، ذاتية، أكثر القيد كان كلما
هويته. من جزءًا القيد يجعل أن املرء يقرر أن يجب ذاتيٍّا. القيد لجعل الجهد من مزيًدا
اإلقدام وقت يف ينظمه الذي السلوك يقيد فإنه ذاتيٍّا، االجتماعي العرف يصبح ما وبقدر

عليه.
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وكود جانب، من االجتماعية، واألعراف القانون بني أخرية تفرقة إىل هذا يشري
كلما فعالية أكثر االجتماعية واألعراف القانون يصبح أخرى. جهة من الواقعي، الفضاء
يجب الني. فعَّ يصريا حتى الذاتية من قدر أقل إىل يحتاجان أنهما عىل ذاتية، أكثر صارا
الذي القانون يكون فلن األساس؛ من القيد بوجود للقيد الخاضع الشخص يعرف أن
السلوك تنظيم يف اًال فعَّ قانونًا بوجودها يعرفون ال مخالفات عىل رسية يف الناس يعاقب

عليه.9 عاقب الذي
أن دون السلوك املعمار يقيِّد قد كقيد. املعمار عىل نفسه األمر ينسحب ال لكن
دخوله. دون يحول قفًال أن ال أم اللص علم سواء اللص سلوك القفل يقيِّد ذاتيٍّا. يكون
يف َمن أكان سواء املكانني، هذين يف هم َمن بني حوار إجراء مكانني بني املسافة تَحول
الوكالة؛ لنقطة مالزمة نتيجة النقطة هذه ال. أم القيد هذا طبيعة يعرفون املكانني هذين
أن يف أيًضا رضورة ال ما، وكيل خالل من القيد يفرض أن يف رضورة يوجد ال فمثلما

القيد. هذا بوجود للقيد يتعرض الذي الشخص يعرف
بينما ال، أم بوجودها لها يخضع من علم سواء وظيفتها إذن، املعمار، قيود تؤدي
بوجودهما. لهما يخضع من علم إذا إال وظيفتهما االجتماعية واألعراف القانون يؤدي ال
يتجزأ ال جزءًا يصريان بحيث نفسه يف االجتماعية واألعراف القانوَن الشخُص تبنى إذا
االلتزام تكاليف أكانت سواء سلوكه، االجتماعية واألعراف القانون فسيقيد سلوكه، من
يف الكود مثل االجتماعية واألعراف القانون يصري ال. أم االنصياع عدم فوائد تتخطى
تحتاج العملية هذه أن عىل األفراد، سلوك من يتجزأ ال جزءًا صارا كلما تنظيمهما طريقة

الجهد. بذل إىل
ليست فإنها املعماريني، املصممني لغة تشبه بلغة استعنت أنني من الرغم عىل
يف متخصًصا عامًلا لسُت تعبريهم. طرائق ويلِّ لغتهم برسقة قمُت فقد لها؛ مماثلة
امُلنشأة البيئة بني بالعالقة يتعلق فيما استبصاراتها العمارة من استعرت لكنني العمارة،
نهائية؛ العالقة هذه املعماريون وال أنا أَعترب ال البيئة.10 هذه عن تنشأ التي واملمارسات
تغريِّ فإنها تتغري وعندما باستمرار، التأثريات تتغري بل ص، السلوك يحدد ال س فالبناء

بها. يتأثر الذي السلوك من
الحياة أعراف وأن األشكال، يف تكمن «املعاني أن أعتقد سوركني مايكل مثل
عىل تقع مدينة دستور املحيل: «الكود كتابه يشري تحققها.» يف تساعد قد االجتماعية
بني اللبس ذلك يف بما أتناوله، الذي النموذج يف سمة كل إىل شماًال» ٤٢ عرض دائرة
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أنه سوركني يرى كالهما. يمكنه الذي الدستور وبني األكواد) (بناء واملعمار القانون
هي وهذه تُبنى»،11 عليها املرتتبة «اآلثار فإن األكواد، هذه محتوى مصدر كان ما أيٍّا

عليها. الرتكيز يجب التي الخاصية
تعمل كيف فهمنا إذا — املختلفة التنظيمية الوسائل قارنا لو أننا يف طرحي يتمثل
ال الحرية، تُبنى كيف فسنرى — القانون إىل تخضع وكيف املختلفة التنظيمية األنماط
مساحة تحفظ التي الهياكل خالل من بل القانون، عىل نفرضها التي القيود خالل من

مَقيًَّدا. الخيار ذلك كان مهما الفردي، لالختيار
املنظِّمة الهياكل مع التعامل يف سلطتنا فيه تبلغ عرص إىل الدخول وشك عىل إننا
بل السلطة، بهذه نفعله أن يمكننا ما ندرك أن إذن، بمكاٍن، الرضورة ومن ذروتها،

بها. نفعله ال ما ذلك من واألهم
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All hypertext links can be located at http://codev2.cc/links.

الثانية الطبعة تقديم

(1) The wiki lives on at http://wiki.codev2.cc.

األوىل الطبعة تقديم

(1) Sixth Conference on Computers, Freedom and Privacy. See link #1.

القانون هو الكود األول: الفصل

(1) See Katie Hafner and Matthew Lyon, Where Wizards Stay Up Late

(New York: Simon and Schuster, 1996), 10: “Taylor had been the young
director of the office within the Defense Department’s Advanced Re-
search Projects Agency overseeing computer research … Taylor knew the
ARPANET and its progeny, the Internet, had nothing to do with supporting
or surviving war …”

(2) Paulina Borsook, “HowAnarchyWorks,”Wired 110 (October 1995):
3.10, available at link #2, quoting David Clark.
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(3) James Boyle, talk at Telecommunications Policy Research Con-
ference (TPRC), Washington, D.C., September 28, 1997. David Shenk dis-
cusses the libertarianism that cyberspace inspires (as well as other, more
fundamental problems with the age) in a brilliant cultural how-to book
that responsibly covers both the technology and the libertarianism; see
Data Smog: Surviving the Information Glut (San Francisco: Harper Edge,
1997), esp. 174–77. The book also describes technorealism, a responsive
movement that advances a more balanced picture of the relationship be-
tween technology and freedom.

(4) See Kevin Kelley, Out of Control: The New Biology of Machines,

Social Systems, and the Economic World (Reading, Mass.: Addison-Wesley,
1994), 119. The term “cybernetics” was coined by a founder of much in
the field, Norbert Wiener. See Cybernetics: Or Control and Communication

in the Animal and the Machine (Cambridge, Mass.: MIT Press, 1965). See
also Flo Conway and Jim Siegelman, Dark Hero of the Information Age:

In Search of Norbert Wiener, The Father of Cybernetics (New York: Basic
Books, 2004).

(5) Siva Vaidhyanathan, “Remote Control: The Rise of Electronic Cul-
tural Policy,” Annals of the American Academy of Political and Social

Science 597, 1 (January 1, 2005): 122.
(6) See William J. Mitchell, City of Bits: Space, Place, and the Infobahn

(Cambridge, Mass: MIT Press, 1995), 111. In much of this book, I work out
Mitchell’s idea, though I drew the metaphor from others as well. Ethan
Katsh discusses this notion of software worlds in “Software Worlds and
the First Amendment: Virtual Doorkeepers in Cyberspace,” University of

Chicago Legal Forum (1996): 335, 338. The best current effort is R. Polk
Wagner, “On Software Regulation,” Southern California Law Review 78
(2005): 457, 470-71.
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(7) Joel Reidenberg discusses the related notion of “lex informatica”
in “Lex Informatica: The Formulation of Information Policy Rules Through
Technology,” Texas Law Review 76 (1998): 553.

(8) Oliver Wendell Holmes, Jr., “The Path of the Law,” Harvard Law

Review 10 (1897): 457.
(9) Mark Stefik, “Epilogue: Choices and Dreams,” in Internet Dreams:

Archetypes, Myths, and Metaphors, edited by Mark Stefik (Cambridge,
Mass.: MIT Press, 1996), 390.

(10) Mark Stefik, The Internet Edge: Social, Technical, and Legal Chal-
lenges for a Networked World (Cambridge: MIT Press, 1999), 14.

(11) Missouri v. Holland, 252 US 416, 433 (1920).
(12) This debate is nothing new to the American democracy. See Does

Technology Drive History?: The Dilemma of Technological Determinism,
Merritt Roe Smith and Leo Marx eds. (Cambridge: MIT Press, 1994), 1–35
(“If carried to extremes, Jefferson worried, the civilizing process of large-
scale technology and industrialization might easily be corrupted and
bring down the moral and political economy he and his contemporaries
had worked so hard to erect”).

(13) Richard Stallman, for example, organized resistance to the emer-
gence of passwords at MIT. Passwords are an architecture that facili-
tates control by excluding users not “officially sanctioned.” Steven Levy,
Hackers (Garden City, N.Y.: Anchor Press/Doubleday, 1984), 422-23.

اإللكرتوني الفضاء من ألغاز أربعة الثاني: الفصل

(1) Second Life—“What is Second Life?”, available at link #3. The cur-
rently leading game, World of Warcraft, claims more than five million
alone. Available at link #4.
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(2) It is also hypothetical. I have constructed this story in light of what
could be, and in places is. I’m a law professor; I make up hypothetical for
a living.

(3) Edward Castronova, Synthetic Worlds: The Business and Culture of

Online Games (Chicago: University of Chicago Press, 2005), 55.
(4) Ibid., 2.
(5) John Crowley and Viktor Mayer-Schoenberger, “Napster’s Second

Life?—The Regulatory Challenges of Virtual Worlds” (Kennedy School of
Government, Working Paper No. RWP05–052, 2005), 8.

(6) “MUD” has had a number of meanings, originally Multi-User Dun-
geon, or Multi-User Domain. A MOO is a “MUD, object-oriented.” Sherry
Turkle’s analysis of life in a MUD or MOO, Life on the Screen: Identity in

the Age of the Internet (New York: Simon and Schuster, 1995), is still a
classic. See also Elizabeth Reid, “Hierarchy and Power: Social Control in
Cyberspace,” in Communities in Cyberspace, edited by Marc A. Smith and
Peter Kollock (New York: Routledge, 1999), 107. The father—or god—of
a MUD named LambdaMOO is Pavel Curtis. See his account in “Mud-
ding: Social Phenomena in Text-Based Virtual Realities,” in Stefik, Internet
Dreams, 265–92. For two magical pages of links about the history of
MUDs, see Lauren P. Burka, “The MUDline,” available at link #5; and Lauren
P. Burka, “The MUDdex,” available at link #6.

(7) This is not a rare feature of these spaces. It is indeed quite com-
mon, at least within role-playing games. Julian Dibbell described to me a
“parable” he recognized within Ultima Online: As he calls it, the “case of
the stolen Bone Crusher.”

“I got two offers for a Bone Crusher, which is a powerful sort
of mace for bopping monsters over the head. I started dealing
with both of them. At a certain point I was informed by one of
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them that the Bone Crusher had been stolen. So I said, ‘I’ll go buy
it from the other guy. But, by the way, who was it that stole the
Bone Crusher, do you know?’ He said the name of the other guy. I
was faced with this dilemma of was I going to serve as a fence for
this other guy knowingly. And so, I turned to my mentor in this
business, the guy who had been doing this for years and makes
six figures a year on it, and, you know, I thought of him as an
honest guy. So I sort of thought and maybe even hoped that he
would just say just walk away. We don’t do these kinds of deals
in our business. We don’t need that, you know, blah, blah, blah.
But he said, ‘Well, you know, thieving is built into the game. It is
a skill that you can do. So fair is fair.’ It is in the code that you
can go into somebody’s house and practice your thieving skills
and steal something from them. And so, I went ahead and did
the deal but there was this lingering sense of, ‘Wow, in a way
that is completely arbitrary that this ability is in the code here
whereas, you know, if it wasn’t built into the code it would be
another story; they would have stolen it in another way’ …”

“But in Ultima Online, it is very explicitly understood that
the code allows you to steal and the rules allow you to steal.
For me what was interesting was that there remains this gray
area. It made it an interesting game, that you were allowed to do
something that was actually morally shady and you might have
to decide for yourself. I’m not sure that now, going back to the
deal, I would have taken the fenced item. I’ve been stolen from
in the game, according to the rules, and it feels like shit.”

Audio Tape: Interview with Julian Dibbell (1/6/06) (on file
with author).
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(8) And only theft. If you transferred the property for a different
purpose—say, sold the property—then the feature wouldn’t change.

(9) Compare Susan Brenner, “The Privacy Privilege: Law Enforcement,
Technology and the Constitution,” Journal of Technology Law and Policy

7 (2002): 123, 160. (“Pool tables in cyberspace do not require legs in this
place where gravity does not exist”), citing Neal Stephenson, Snow Crash

(New York: Bantam, 1992), 50 (in the Metaverse, tables only have tops, not
legs).

(10) Jake Baker’s given name was Abraham Jacob Alkhabaz, but he
changed his name after his parents’ divorce. See Peter H. Lewis, “Writer
Arrested After Sending Violent Fiction Over Internet,” New York Times,
February 11, 1995, 10.

(11) The seven are comp, misc, news, rec, sci, soc, and talk. See Henry
Edward Hardy, “The History of the Net, v8.5,” September 28, 1993, avail-
able at link #7.

(12) I have drawn from JonathanWallace and Mark Mangan’s vivid ac-
count in Sex, Laws, and Cyberspace (New York: M&T Books, 1996), 63–81,
though more interesting variations on this story circulate on the Net (I’m
playing it safe).

(13) See United States v. Baker, 890 FSupp 1375, 1390 (EDMich 1995);
see also Wallace and Mangan, Sex, Laws, and Cyberspace, 69–78.

(14) See Kurt Eichenwald, “Through His Webcam, a Bot Joins a Sordid
Online World,” New York Times, December 19, 2005, A1.

(15) See C. Anderson and B. Bushman, “Effects of Violent Video Games
on Aggressive Behavior, Aggressive Cognition, Aggressive Affect, Physi-
ological Arousal, and Prosocial Behavior: A Meta-Analytic Review of the
Scientific Literature,” Psychological Science 12(5) (2001): 353–359, avail-
able at link #8; Jonathan L. Freedman, Media Violence and Its Effect on

Aggression (Toronto: Toronto University Press, 2002).
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(16) See William J. Stuntz, “The Substantive Origins of Criminal Pro-
cedure,” Yale Law Journal 105 (1995): 393, 406-7.

(17) See, for example, Thomas K. Clancy, “The Role of Individualized
Suspicion in Assessing the Reasonableness of Searches and Seizures,”
University of Memphis Law Review 25 (1995): 483, 632. “Individualized
suspicion … has served as a bedrock protection against unjustified and
arbitrary police actions.”

(18) See United States v. Place, 462 US 696, 707 (1983).
(19) james Boyle, Shamans, Software, and Spleens: Law and the

Construction of the Information Society (Cambridge, Mass.: Harvard Uni-
versity Press, 1996), 4.

(20) See Susan Freiwald, “Uncertain Privacy: Communication At-
tributes After the Digital Telephony Act,” Southern California Law Review

69 (1996): 949, 951, 954.
(21) Cf. John Rogers, “Bombs, Borders, and Boarding: Combatting In-

ternational Terrorism at United States Airports and the Fourth Amend-
ment,” Sujfolk Transnational Law Review 20 (1997): 501, n.201.

(22) See Mitchell Kapor, “The Software DesignManifesto,” available at
link #9; David Farber, “A Note on the Politics of Privacy and Infrastruc-
ture,” November 20, 1993, available at link #10; “Quotations,” available
at link #11; see also Pamela Samuelson et al., “A Manifesto Concerning
the Legal Protection of Computer Programs,” Columbia Law Review 94
(1994): 2308. Steven Johnson powerfully makes a similar point: “All works
of architecture imply a worldview, which means that all architecture is in
some deeper sense political”; see Interface Culture: How New Technology

Transforms the Way We Create and Communicate (San Francisco: Harper
Edge, 1997), 44. The Electronic Frontier Foundation, originally cofounded
by Mitch Kapor and John Perry Barlow, has updated Kapor’s slogan “ar-
chitecture is politics” to “architecture is policy.” I prefer the original.
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(23) Jed Rubenfeld has developed most extensively an interpretive
theory that groundsmeaning in a practice of reading across time, founded
on paradigm cases; see “Reading the Constitution as Spoken,” Yale Law

Journal 104 (1995): 1119, 1122; and “On Fidelity in Constitutional Law,”
Fordham Law Review 65 (1997): 1469. See also Jed Rubenfeld, Freedom
and Time: A Theory of Constitutional Government (New Haven: Yale Uni-
versity Press, 2001).

(24) See Minnesota v. Dickerson, 508 US 366, 380 (1993) (Justice An-
tonin Scalia concurring: “I frankly doubt … whether the fiercely proud
menwho adopted our Fourth Amendment would have allowed themselves
to be subjected, onmere suspicion of being armed and dangerous, to such
indignity …”).

(25) See Steve Silberman, “We’re Teen, We’re Queer, and We’ve Got
E-Mail,” Wired (November 1994): 76, 78, 80, reprinted in Composing

Cyberspace: Identity, Community, and Knowledge in the Electronic Age,

edited by Richard Holeton (Boston: McGraw-Hill, 1998), 116.
(26) Cf. United States v. Lamb, 945 F.Supp 441 (NDNY 1996). (Con-

gress’s intent in passing the Child Protection Act was to regulate child
pornography via computer transmission, an interest legitimately related
to stemming the flow of child pornography.)

املفرتضة الكينونة – الفعلية الكينونة الثالث: الفصل

(1) David Johnson and David Post, “Law and Borders—The Rise of Law
in Cyberspace,” Stanford Law Review 48 (1996): 1367, 1375.

(2) Tom Steinert-Threlkeld, “Of Governance and Technology,”
Inter@ctive WeekOnline, October 2, 1998.

(3) J. C. Herz, Surfing on the Internet: A Nethead’s Adventures On-Line

(Boston: Little, Brown, 1995), 2-3.
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(4) The design of the network has changed slightly in the years since
this was written. Some authentication is now required on the Chicago net-
work, but once Ethernet ports have been assigned an IP address, that ad-
dress remains “as long as it doesn’t misbehave, we won’t know that has
happened. In that sense, it is much the way it was.” Audio Tape: Interview
with Greg Jackson (1/9/06) (on file with author).

(5) See Helen Nissenbaum, “Values in the Design of Computer Sys-
tems,” Computers and Society (March 1998): 38.

(6) As network adminstrator Greg Jackson described tome, while cer-
tain ports (including the wireless network) require that the user initially
register the machine, there is no ongoing effort to verify the identity of
the user. And, more importantly, there are still a significant number of
ports which remain essentially unregulated. That doesn’t mean that us-
age, however, isn’t regulated. As Jackson described,

“But the truth is, if we can identify a particular peer-to-peer net-
work that is doing huge movie sharing, we will assign it a lower
priority so it simply moves slower and doesn’t interfere with
other people. So, we do a lot of packet shaping of that sort Al-
most never does that extend to actually blocking particular sites,
for example, although there are a few cases where we have had
to do that just because …”

According to Jackson, it is now Columbia that earns the reputation as
the free-est network. “Columbia … really doesn’t ever try to monitor at
all who gets on the wired network on campus. They just don’t bother
with that. Their policy is that they protect applications, not the network.”
Audio Tape: Interview with Greg Jackson (1/9/06) (on file with author).

(7) For an extremely readable description, see Peter Loshin, TCP/IP
Clearly Explained (San Francisco: Morgan Kaufmann, 1997), 15–23; see
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also Craig Hunt, TCP/IP Network Administration, 2d ed. (Sebastopol, Cal.:
O’Reilly and Associates, 1998), 8–22; Trust in Cyberspace, edited by Fred
B. Schneider (Washington, D.C.: National Academy Press, 1999), 29–36.

(8) Peter Steiner, cartoon, New Yorker, July 5, 1993, 61.
(9) In some contexts we call a network architecture that solves some

of these “imperfections”—that builds in these elements of control—an
intranet. Intranets are the fastest-growing portion of the Internet today.
They are a strange hybrid of two traditions in network computing—the
open system of the Internet, based on TCP/IP, and the control-based ca-
pability of traditional proprietary networks layered onto the Internet. In-
tranets mix values from each to produce a network that is interoperable
but gives its controller more control over access than anyone would have
over the Internet. My argument in this book is that an “internet” with con-
trol is what our Internet is becoming.

التحكُّم معماريات الرابع: الفصل

(1) TelecomWorldWire, “CompuServe Moves for Porn Techno Fix,”
January 11, 1995.

(2) See Ed Krol, The Whole Internet: User’s Guide and Catalogue

(Sebastopol, Cal.: O’Reilly and Associates, 1992), 23–25; Loshin, TCP/IP
Clearly Explained, 3–83; Hunt, TCP/IP, 1–22; see also Ben M. Segal,
“A Short History of Internet Protocols at CERN,” available at link #12.

(3) See JeromeH. Saltzer et al., “End-to-EndArguments in SystemDe-
sign,” in Integrated Broadband Networks, edited by Amit Bhargava (Nor-
wood, Mass.: Artech House, 1991), 30–41.

(4) Shawn C. Helms, “Translating Privacy Values with Technology,”
Boston University Journal of Science and Technology Law 7 (2001): 288,
296.
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(5) For a description of HTTP Protocols as they were used in the early
1990s, see link #13.

(6) For an extraordinarily clear explication of the point, see Dick
Hardt—Etech 2006: “Who Is the Dick on My Site?” (2006), available at link
#14.

(7) Audio Tape: Interview with Kim Cameron (1/9/06) (on file with
author).

(8) Ibid.
(9) Ibid.
(10) A number of states have now passed legislation dealing with ID

theft. A current listing follows:
Alabama: Alabama Code § 13A-8-190 through 201.

Alaska: Alaska Stat § 11.46.565.

Arizona: Ariz. Rev. Stat. § 13-2008.

Arkansas: Ark. Code Ann. § 5-37-227.

California: Cal. Penal Code § 530.5-8.

Connecticut: Conn. Stat. § 53a-129a.
Conn. Stat. § 52-571h.

Delaware: Del. Code Ann. tit. II, § 854.

District of Columbia: Title 22, Section 3227.

Florida: Fla. Stat. Ann. § 817.568.

Georgia: Ga. Code Ann. § 16-9-120, through 128.

Guam: 9 Guam Code Ann. § 46.80.

Hawaii: HI Rev. Stat. § 708-839.6-8.

Idaho: Idaho Code §18-3126.
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Illinois: 720 Ill. Comp. Stat. 5/16 G.
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see Harold Demsetz, “Toward a Theory of Property Rights,” American

Economics Review 57 (1967): 347.
(26) For a wonderfully clear introduction to this point, as well as

a complete analysis of the law, see Robert P. Merges et al., Intellectual
Property in the New Technological Age (New York: Aspen Law and Busi-
ness, 1997), ch. 1.

(27) Thomas Jefferson, letter to Isaac Mcpherson, August 13, 1813,
reprinted in Writings of Thomas Jefferson, 1790–1826, vol. 6, edited
by H. A. Washington (1854), 180-81, quoted in Graham v. John Deere

Company, 383 US 1, 8-9 n.2 (1966).
(28) For the classic discussion, see Kenneth J. Arrow, “Economic Wel-

fare and the Allocation of Resources for Invention,” in The Rate and

Direction of Inventive Activity: Economic and Social Factors (Princeton, N.J.:
Princeton University Press, 1962), 609, 616-17.

(29) For a powerfully compelling problematization of the economic
perspective in this context, see Boyle, “Intellectual Property Policy Online,”
35–46. Boyle’s work evinces the indeterminacy that economics ought to
profess about whether increasing property rights over information will
also increase the production of information.

(30) Some insist on calling this “property”; see Frank H. Easterbrook,
“Intellectual Property Is Still Property,”Harvard Journal of Law and Public

Policy 13 (1990): 108.
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(31) This is the message of Justice Stephen Breyer’s work on copy-
right, for example, “The Uneasy Case for Copyright.”

(32) See Eldred v. Ashcroft, 537 U.S. 186 (2003).
(33) For an extensive and balanced analysis, see William M. Landes

and Richard A. Posner, “An Economic Analysis of Copyright Law,” Journal
of Legal Studies 18 (1989): 325, 325–27, 344–46. These authors note that
because ideas are a public good—that is, an infinite number of people can
use an idea without using it up—ideas are readily appropriated from the
creator by other people. Hence, copyright protection attempts to balance
efficiently the benefits of creating new works with the losses from limit-
ing access and the costs of administering copyright protection; copyright
protection seeks to promote the public benefit of advancing knowledge
and learning by means of an incentive system. The economic rewards
of the marketplace are offered to authors in order to stimulate them
to produce and disseminate new works (326). See also Richard Posner,
Law and Literature (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1998),
389–405; William M. Landes and Richard Posner, The Economic Structure

of Intellectual Property Law (Cambridge, Mass.: Harvard University Press,
2003), 8-9.

(34) These limits come from both the limits in the copyright clause,
which sets its purposes out quite clearly, and the First Amendment; see,
for example, Feist Publications, Inc. v. Rural Telephone Service Co., 499 US
340, 346 (1991).

(35) The “first sale” doctrine was developed under 27 of the former
Copyright Act (17 USC [1970]) and has since been adopted under 109(a)
of the present Copyright Act; see United States v. Goss, 803 F2d 638 (11th
Cir 1989) (discussing both versions of the Copyright Act).

(36) Europeans like to say that “moral rights” have been part of their
system since the beginning of time, but as Professor Jane C. Ginsburg has
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shown with respect to France, they are actually a nineteenth-century cre-
ation; see “A Tale of Two Copyrights: Literary Property in Revolutionary
France and America,” Tulane Law Review 64 (1990): 991.

(37) Daniel Benoliel, “Technological Standards, Inc.: Rethinking Cy-
berspace Regulative Epistemology,” 92 California Law Review 1069, 1114
(2004).

(38) See Universal Studios, Inc. v. Corley, 273 F.3d 429 (2d Cir. 2001).
(39) Stefik, The Internet Edge, 99-100.
(40) See, e.g., People v. Network Associates, Inc., 195 Misc. 2d 384 (N.Y.

Misc. 2003).
(41) See William W. Fisher III, “Compulsory Terms in Internet-Related

Contracts,” Chicago-Kent Law Review 73 (1998). Fisher catalogs pub-
lic policy restrictions on freedom of contract, which he characterizes as
“ubiquitous.”

(42) Stefik, The Internet Edge, 91–7.
(43) See Lessig, Free Culture: The Nature and Future of Creativity,

xiv–xvi.
(44) Yochai Benkler, “Net Regulation: Taking Stock and Looking For-

ward,” University of Colorado Law Review 71 (2000): 1203, 1254.
(45) See Campbell v. Acuff-Rose Publishing, 510 U.S. 569 (1994). Gor-

don (“Fair Use as Market Failure”) argues that the courts should em-
ploy fair use to permit uncompensated transfers that the market is in-
capable of effectuating; see also Wendy J. Gordon, “On Owning Infor-
mation: Intellectual Property and Restitutionary Impulse,” Virginia Law

Review 78 (1992): 149. In “Reality as Artifact From Feist to Fair Use” (Law
and Contemporary Problems 55 5PG [1992]: 93, 96), Gordon observes that,
while imaginative works are creative, they may also comprise facts, which
need to be widely available for public dissemination. Gordon’s “Toward
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a Jurisprudence of Benefits: The Norms of Copyright and the Problem of
Private Censorship” (University of Chicago Law Review 57 [1990]: 1009)
is a discussion of the ability of copyright holders to deny access to crit-
ics and others; see also Wendy Gordon, “An Inquiry into the Merits of
Copyright: The Challenges of Consistency, Consent, and Encouragement
Theory,” Stanford Law Review 41 (1989): 1343.

(46) See Gibbons v. Ogden, 22 US 1 (1824) (striking down New York’s
grant of a monopoly of steamboat navigation on the Hudson River as in-
consistent with the federal Coasting Act of 1793); McCulloch v. Maryland,

17 US 316 (1819) (pronouncing that Congress has the power to do what
is “necessary and proper” to achieve a legitimate end, like the regulation
of interstate commerce).

(47) See Bernard C. Gavit, The Commerce Clause of the United States

Constitution (Bloomington, Ind.: Principia Press, 1932), 84.
(48) See Pensacola Telegraph Company v. Western Union Telegraph

Company, 96 US 1, 9 (1877).
(49) As one commentator put it near the turn of the century: “If the

power of Congress has a wider incidence in 1918 than it could have had in
1789, this is merely because production is more dependent now than then
on extra-state markets. No state liveth to itself alone to any such extent as
was true a century ago. What is changing is not our system of government,
but our economic organization”; Thomas Reed Powell, “The Child Labor
Law, the Tenth Amendment, and the Commerce Clause,” Southern Law

Quarterly 3 (1918): 175, 200-201.
(50) See Alexis de Tocqueville, Democracy in America, vol. 1 (New

York: Vintage, 1990), 158–70, on the idea that the framers’ design pushed
states to legislate in a broad domain and keep the local government active.

(51) See Maryland v. Wirtz, 392 US 183, 201 (1968) (Justice William O.
Douglas dissenting: The majority’s bringing of employees of state-owned
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enterprises within the reach of the commerce clause was “such a serious
invasion of state sovereignty protected by the Tenth Amendment that it
… [was] not consistent with our constitutional federalism”); State Board of
Insurance v. Todd Shipyards Corporation, 370 US 451, 456 (1962) (holding
that “the power of Congress to grant protection to interstate commerce
against state regulation or taxation or to withhold it is so complete that
its ideas of policy should prevail”) (citations omitted).

(52) See Michael G. Frey, “Unfairly Applying the Fair Use Doctrine:
Princeton University Press v Michigan Document Services, 99 F3d 1381
(6th Cir 1996),” University of Cincinnati Law Review 66 (1998): 959, 1001;
Frey asserts that “copyright protection exists primarily for the benefit
of the public, not the benefit of individual authors. Copyright law does
give authors a considerable benefit in terms of the monopolistic right to
control their creations, but that right exists only to ensure the creation of
new works. The fair use doctrine is an important safety valve that ensures
that the benefit to individual authors does not outweigh the benefit to the
public”; Marlin H. Smith (“The Limits of Copyright: Property, Parody, and
the Public Domain,” Duke Law Journal 42 [1993]: 1233, 1272) asserts that
“copyright law is better understood as that of a gatekeeper, controlling
access to copyrighted works but guaranteeing, via fair use, some measure
of availability to the public.”

(53) Stefik, “Letting Loose the Light,” 244. For an excellent use of the
general analysis of Code to argue that the specific analysis of this chapter
is mistaken, see John Tehranian, “All Rights Reserved? Reassessing Copy-
right and Patent Enforcement in the Digital Age,” University of Cincinnati

Law Review 72 (2003): 45.
(54) Efficient here both in the sense of cheap to track and in the sense

of cheap to then discriminate in pricing; William W. Fisher III, “Property
and Contract on the Internet,” Chicago-Kent Law Review 74 (1998).
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(55) Julie E. Cohen, “A Right to Read Anonymously: A Closer Look
at ‘Copyright Management’ in Cyberspace,” Connecticut Law Review 28
(1996): Reading anonymously is “so intimately connected with speech and
freedom of thought that the First Amendment should be understood to
guarantee such a right” (981, 982). Cohen has extended her analysis in
the context of technology that didn’t gather private information. See Julie
E. Cohen, “DRM and Privacy,” Berkeley Technology Law Journal 18 (2003):
575. See also Helen Nissenbaum, “Securing Trust Online: Wisdom or Oxy-
moron,” Boston University Law Review 81 (2001): 635 (describing the dy-
namic of trust emerging systems will evoke). For related, and powerful
work, see Sonia K. Katyal, “The New Surveillance,” Case Western Reserve

Law Review54 (2003): 297.
(56) “The freedom to read anonymously is just as much a part of

our tradition, and the choice of reading materials just as expressive of
identity, as the decision to use or withhold one’s name” (Cohen, “A Right
to Read Anonymously,” 1012).

(57) See Olmstead v. United States 277 US 438, 474 (1928) (Justice
Louis Brandeis dissenting: “Can it be that the Constitution affords no pro-
tection against such invasions of individual security?”).

(58) See Jessica Litman, “The Exclusive Right to Read,” Cardozo Arts

and Entertainment Law Journal 13 (1994): 29.
(59) See Dan Hunter and F. Gregory Lastowka, “Amateur-to-

Amateur,” William and Mary Law Review 46 (December 2004): 951,
1026-27.

(60) Lasica, Darknet: Hollywood’s War Against the Digital Generation

18. (“The director of MIT’s Comparative Media Studies Program and au-
thor of nine books on popular culture, [Henry] Jenkins says that from an
early age, children reimagine what you can do with characters and settings
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from movies and TV. They play video games that permit control over a
character within limited boundaries. Newer games allow an even broader
range of interactivity and behaviors. When they get online, they can share
stories, and children as young as seven are posting to fan fiction sites
with simple but interesting stories about Harry Potter and Pokemon.”)

(61) Siva Vaidhyanathan, “Remote Control: The Rise of Electronic
Cultural Policy,” Annals of the American Academy of Political and Social

Science 597, 1 (January 1, 2005): 126.
(62) Lasica, Darknet: Hollywood’s War Against the Digital Generation,

78, quoting Ernest Miller.
(63) From DJ Danger Mouse Web 2.0 Conference presentation “Music

Is a Platform,” October 6, 2004, quoted in Lasica, Darknet: Hollywood’s
War Against the Digital Generation, 211.

(64) See, for example, anime music videos, available at link #64.
(65) Peter Huber relies explicitly on the high costs of control in his

rebuttal to Orwell’s 1984; see Orwell’s Revenge: The 1984 Palimpsest (New
York: Maxwell Macmillan International, 1994). But this is a weak basis on
which to build liberty, especially as the cost of networked control drops.
Frances Cairncross (The Death of Distance: How the Communications

Revolution Will Change Our Lives [Boston: Harvard Business School Press,
1997], 194-95) effectively challenges the idea as well.

(66) Lessig, The Future of Ideas: The Fate of the Commons in a

Connected World, 19–23.
(67) A founding work is David Lange, “Recognizing the Public Do-

main,” Law and Contemporary Problems 44 (1981): 147. There are many
important foundations, however, to this argument. See, for example, Ben-
jamin Kaplan, An Unhurried View of Copyright (New York: Columbia Uni-
versity Press, 1967). Gordon (“Fair Use as Market Failure”) argues that the
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courts should employ fair use to permit uncompensated transfers that
the market is incapable of effectuating; see also Wendy J. Gordon, “On
Owning Information: Intellectual Property and Restitutionary Impulse,”
Virginia Law Review 78 (1992): 149. In “Reality as Artifact: From Feist to
Fair Use” (Law and Contemporary Problems 55 5PG [1992]: 93, 96), Gor-
don observes that, while imaginative works are creative, they may also
comprise facts, which need to be widely available for public dissemina-
tion. Gordon’s “Toward a Jurisprudence of Benefits: The Norms of Copy-
right and the Problem of Private Censorship” (University of Chicago Law

Review 57 [1990]: 1009) is a discussion of the ability of copyright holders
to deny access to critics and others; see also Wendy Gordon, “An Inquiry
into the Merits of Copyright: The Challenges of Consistency, Consent, and
Encouragement Theory,” Stanford Law Review 41 (1989): 1343.

(68) In the first edition to this book, in addition to Boyle, I acknowl-
edged broadly the work that had informed my understanding, including
Keith Aoki, “Foreword to Innovation and the Information Environment:
Interrogating the Entrepreneur,” Oregon Law Review 75 (1996): 1; in “(In-
tellectual) Property and Sovereignty,” Aoki discusses the challenges to
the traditional concept of property that arise from the growth of digi-
tal information technology; in “Authors, Inventors, and Trademark Own-
ers: Private Intellectual Property and the Public Domain” (Columbia-VLA

Journal of Law and the Arts 18 [1993]: 1), he observes the shifting bound-
aries in intellectual property law between “public” and “private” realms of
information and argues that trends to increase the number of exclusive
rights for authors are converting the public domain into private intel-
lectual property and constraining other types of socially valuable uses
of expressive works that do not fit the “authorship” model underlying
American copyright traditions; he also argues that recent expansion of
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trademark law has allowed trademark owners to obtain property rights in
their trademarks that do not further the Lanham Act’s goal of preventing
consumer confusion. Benkler, “Free as the Air to Common Use”; Yochai
Benkler, “Overcoming Agoraphobia: Building the Commons of the Digi-
tally Networked Environment,” Harvard Journal of Law and Technology

11 (1998): 287; Julie E. Cohen, “Copyright and the Jurisprudence of Self-
Help,” Berkeley Technology Law Journal 13 (1998): 1089; Julie E. Cohen,
“Lochner in Cyberspace: The New Economic Orthodoxy of ‘Rights Man-
agement,’” Michigan Law Review 97 (1998): 462; Julie E. Cohen, “Some
Reflections on Copyright Management Systems and Laws Designed to
Protect Them,” Berkeley Technology Law Journal 12 (1997): 161, 181-82;
Julie E. Cohen, “Reverse-Engineering and the Rise of Electronic Vigilan-
tism: Intellectual Property Implications of ‘Lock-Out’ Programs,” Southern
California Law Review 68 (1995): 1091. Niva Elkin-Koren, “Contracts in
Cyberspace: Rights Without Laws,” Chicago-Kent Law Review 73 (1998);
Niva Elkin-Koren, “Copyright Policy and the Limits of Freedom of Con-
tract,” Berkeley Technology Law Journal 12 (1997): 93, 107–10 (criticizing
the ProCD decision); Niva Elkin-Koren, “Cyberlaw and Social Change: A
Democratic Approach to Copyright Law in Cyberspace,” Cardozo Arts and
Entertainment Law Journal 14 (1996): 215; in “Copyright Law and Social
Dialogue on the Information Superhighway: The Case Against Copyright
Liability of Bulletin Board Operators” (Cardozo Arts and Entertainment

Law Journal 13 [1995]: 345, 390–99), Elkin-Koren analyzes the prob-
lems created by applying copyright law in a digitized environment. In
“Goodbye to All That—A Reluctant (and Perhaps Premature) Adieu to a
Constitutionally Grounded Discourse of Public Interest in Copyright Law”
(Vanderbilt Journal of Transnational Law 29 [1996]: 595), Peter A. Jaszi
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advocates the development of new, policy-grounded arguments and con-
stitutionally based reasoning to battle expansionist legislative and judi-
cial tendencies in copyright to diminish public access to the “intellec-
tual commons”; see also Peter A. Jaszi, “On the Author Effect: Contempo-
rary Copyright and Collective Creativity,” Cardozo Arts and Entertainment

Law Journal 10 (1992): 293, 319-20; Peter A. Jaszi, “Toward a Theory of
Copyright: The Metamorphoses of ‘Authorship,’” Duke Law Journal 1991
(1991): 455. On the misuse of copyright, see Mark A. Lemley, “Beyond
Preemption: The Law and Policy of Intellectual Property Licensing,” 87
California LawReview, 111 (1999); Mark A. Lemley, “The Economics of Im-
provement in Intellectual Property Law,” Texas Law Review 75 (1997): 989,
1048–68; in “Intellectual Property and Shrink-wrap Licenses” (Southern
California Law Review 68 [1995]: 1239, 1239), Lemley notes that “soft-
ware vendors are attempting en masse to ‘opt out’ of intellectual property
law by drafting license provisions that compel their customers to adhere
to more restrictive provisions than copyright … law would require.” Jes-
sica Litman (“The Tales That Article 2B Tells,” Berkeley Technology Law

Journal 13 [1998]: 931, 938) characterizes as “dubious” the notion that
current law enables publishers to make a transaction into a license by so
designating it. In her view, article 2B is “confusing and confused” about
copyright and its relationship with that law, and would make new law. She
believes that “whatever the outcome” of the debate over whether copy-
right makes sense in the digital environment (see “Reforming Informa-
tion Law in Copyright’s Image,” Dayton Law Review 22 [1997]: 587, 590),
“copyright doctrine is ill-adapted to accommodate many of the impor-
tant interests that inform our information policy. First Amendment, pri-
vacy, and distributional issues that copyright has treated only glancingly
are central to any information policy.” See also Jessica Litman, “Revising
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Copyright Law for the Information Age,” Oregon Law Review 75 (1996):
19; and “The Exclusive Right to Read” (Cardozo Arts and Entertainment

Law Journal 13 [1994]: 29, 48), in which Litman states that “much of the
activity on the net takes place on the mistaken assumption that any mate-
rial on the Internet is free from copyright unless expressly declared to be
otherwise.” In “Copyright as Myth” (University of Pittsburgh Law Review 53
[1991]: 235, 235–37), Litman provides a general overview of the issues of
authorship and infringement in copyright law, indicating that debate con-
tinues regarding the definition of “authorship” (she defines “author” “in
the copyright sense of anyone who creates copyrightable works, whether
they be books, songs, sculptures, buildings, computer programs, paint-
ings or films” [236, n.5]); she also discusses why copyright law is counter-
intuitive to the authorship process. See also “The Public Domain” (Emory

Law Journal 39 [1990]: 965, 969), in which Litman recommends a broad
definition of the public domain (“originality is a keystone of copyright
law” [974]). Neil Weinstock Netanel, “Asserting Copyright’s Democratic
Principles in the Global Arena,” Vanderbilt Law Review 51 (1998): 217, 232
n.48, 299 n.322; Neil Netanel, “Alienability Restrictions and the Enhance-
ment of Author Autonomy in United States and Continental Copyright
Law,” Cardozo Arts and Entertainment Law Journal 12 (1994): 1, 42-43; in
“[C]opyright and a Democratic Civil Society” (Yale Law Journal 106 [1996]:
283, 288, 324–36), Netanel analyzes copyright law and policy in terms of
its democracy-enhancing function: “Copyright is in essence a state mea-
sure that uses market institutions to enhance the democratic character
of society.” Margaret Jane Radin and Polk Wagner, “The Myth of Private
Ordering: Rediscovering Legal Realism in Cyberspace,” Chicago-Kent Law
Review 73 (1998); Margaret Jane Radin, Reinterpreting Property (Chicago:
University of Chicago Press, 1993), 56–63. Pam Samuelson, “Encoding the
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Law into Digital Libraries,” Communications of the ACM 41 (1999): 13,
13-14; Pamela Samuelson, foreword to “Symposium: Intellectual Prop-
erty and Contract Law for the Information Age,” California Law Review

87 (1998): 1; Pamela Samuelson observes in “Embedding Technical Self-
Help in Licensed Software” (Communications of the ACM 40 [1997]: 13,
16) that “licensors of software or other information … will generally in-
voke self-help”; see also the criticism of the European database directive
in J. H. Reichman and Pamela Samuelson, “Intellectual Property Rights
in Data?,” Vanderbilt Law Review 50 (1997): 51, 84–95; Samuelson, “The
Copyright Grab,” 134; Pamela Samuelson, “Fair Use for Computer Pro-
grams andOther CopyrightableWorks in Digital Form: The Implications of
Sony, Galoob and Sega,” Journal of Intellectual Property Law 1 (1993): 49.

There is much more that I have learned from in the last seven years.
But rather than replicating the listing style, I would point to Jessica Lit-
man, Digital Copyright: Protecting Intellectual Property on the Internet

(Amherst, N.Y.: Prometheus Books, 2000); Vaidhyanathan, Copyrights and
Copywrongs; William Fisher, Promises to Keep: Technology, Law, and the

Future of Entertainment (Stanford: Stanford University Press, 2004), and
Benkler, The Wealth of Networks.

(69) Boyle, Shamans, Software, and Spleens. For other compelling
accounts of the general movement to propertize information, see Deb-
ora J. Halbert, Intellectual Property in the Information Age: The Politics of

Expanding Ownership Rights (Westport, Conn.: Quorum, 1999). Seth Shul-
man’s Owning the Future (Boston: Houghton Mifflin, 1999) gives the story
its appropriate drama. Internet Publishing and Beyond: The Economics

of Digital Information and Intellectual Property (Brian Kahin and Hal R.
Varian, eds., Cambridge, Mass.: MIT Press, 2000) (Internet publishing and
intellectual property). A Handbook of Intellectual Property Management:
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Protecting, Developing and Exploiting Your IP Assets (Adam Jolly and
Jeremy Philpott eds. [London: Kogan Page, 2004]) (intellectual property
and intangible property).

(70) “We favor a move away from the author vision in two direc-
tions; first towards recognition of a limited number of new protections
for cultural heritage, folkloric productions, and biological ‘know-how.’
Second, and in general, we favor an increased recognition and protection
of the public domain by means of expansive ‘fair use protections,’ com-
pulsory licensing, and narrower initial coverage of property rights in the
first place”; Boyle, Shamans, Software, and Spleens, 169.

(71) James Boyle, “A Politics of Intellectual Property: Environmental-
ism for the Net?,” Duke Law Journal 47 (1997): 87.
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(2) Olmstead v. United States, 277 US 438 (1928).
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(5) Stefik, The Internet Edge, 20.
(6) The government too can snoop on e-mail conversation, but only

with a warrant. Ordinarily, notice of the snooping is required. But the
government can get a 90 day delay on giving that notice. See US Code
Title 18, Section 2705(a)(i).
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(7) See Richard Posner, “Our Domestic Intelligence Crisis,”
Washington Post, December 21, 2005, available at link #66.

(8) See, e.g., L. Grossman, “Welcome to the Snooper Bowl,” Time, Feb-
ruary 12, 2001, available at link #67; D. McCullagh, “Call It Super Bowl
Face Scan I,” Wired, February 2, 2001., available at link #68.

(9) C-VIS, “What is Face Recognition Technology?”, available at link
#69. For an argument that face recognition technology should be seen to
violate the Fourth Amendment, see Alexander T. Nguyen, “Here’s Look-
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The Fourth Amendment?” Virginia Journal of Law and Technology 7
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domestic intelligence (intelligence concerning threats to national secu-
rity that unfold on U.S. soil). The department’s National Security Agency
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Surveillance Act, electronic surveillance of U.S. citizens within the United
States. Other Pentagon agencies, notably the one known as Counterintel-
ligence Field Activity (CIFA), have, as described in Walter Pincus’s recent
articles in the Washington Post, been conducting domestic intelligence on
a large scale. Although the CIFA’s formal mission is to prevent attacks on
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military installations in the United States, the scale of its activities sug-
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cies have gotten into the domestic intelligence act, such as the Informa-
tion Dominance Center, which developed the Able Danger data-mining
program. Richard Posner, “Our Domestic Intelligence Crisis,” Washington

Post, December 21, 2005, at A31.
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acted October 27, 2000. (Amends definition of works made for his in Title
17.); Digital Theft Deterrence and Copyright Damages Improvement Act
of 1999 (P.L. 106–160), enacted December 9, 1999. (Increases statutory
damages for copyright infringement by amending chapter 5 of Title 17.);
Satellite Home Viewer Improvement Act of 1999 (P.L. 106–113), enacted
November 29, 1999. (Amends chapters 12 and 13 of Title 17.); Copyright
Amendments and Amendments to the Vessel Hull Design Protection Act
(P.L. 106–44), enacted August 5, 1999. (Makes technical corrections to
Title 17.); Vessel Hull Design Protection Act (P.L. 105–304, Title V of the
Digital Millennium Copyright Act), enacted October 28, 1998. (Introduces
design protection for vessel hulls.); Computer Maintenance Competition
Assurance Act (P.L. 105–304, Title III of the Digital Millennium Copy-
right Act), enacted October 28, 1998. (Amends § 117 of Title 17.); Online
Copyright Infringement Liability Limitation Act (P.L. 105–304, Title III of
the Digital Millennium Copyright Act), enacted October 28, 1998. (Adds
§ 512 to Title 17.); WIPO Copyright and Performances and Phonograms
Treaties Implementation Act of 1998 (P.L. 105–304, Title I of the Digi-
tal Millennium Copyright Act), enacted October 28, 1998). (Adds a new
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chapter 12 to Title 17, which prohibits circumvention of CR protection
systems and provides protection for CR management information.); Dig-
ital Millennium Copyright Act (P.L. 105–304), enacted October 28, 1998;
Fairness in Music Licensing Act of 1998 (P.L. 105–298), enacted Octo-
ber 27, 1998. (Amending § 110 and adding § 513 to provide a music li-
censing exemption for food service and drinking establishments.); Sonny
Bono Copyright Term Extension Act (P.L. 105–298, Title I), enacted Oc-
tober 27, 1998. (Extends term of copyright protection for most works to
life plus 70 years.); No Electronic Theft (NET) Act (P.L. 105–147), enacted
December 16, 1997; Copyright Amendments and Amendments to Semi-
conductor Chip Protection act of 1984 (P.L. 105–80), enacted November
13, 1997. (Introduces technical amendments to certain provisions of Title
17.); Legislative Branch Appropriations Act (P.L. 104–197), enacted Sep-
tember 16, 1996. (Adds a new version of § 121 concerning the limitation
on exclusive copyrights for literary works in specialized format for the
blind and disabled.); Anticounterfeiting Consumer Protection Act of 1996
(P.L. 104–153), enacted July 2, 1996. (Amends § 603 of Title 17 and § 2318
of Title 18.); Digital Performance Right in Sound Recordings Act of 1995
(104–39), enacted November 1, 1995. (Amends §§ 114 and 115 of Title
17.)
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