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مجتمع واقتصاد

علوم صارت تقنيات االتصاالت واإلنترنت جزءًا من حياتنا اليومية ،وربما صارت من أساسياتها لدى الكثير من الناس حول
العالم ،خاصة في فئة الشباب ،بعد حوالي ربع قرن فقط على انطالقتها التجارية .لكن هذه الظاهرة الثورية في علوم
االتصاالت والمعلومات ما زالت تشهد تطورًا تقنيًا مستمرًا وتوسعًا أفقيًا مطردًا بين شعوب العالم وسوف تساهم في
إعادة تشكيل المجتمع واالقتصاد والتكنولوجيا والحياة الفردية جذريا خالل السنوات المقبلة ،وبشكل أسرع مما حققته
في العقدين األخيرين .ماذا حصل خالل عقدين؟

ثورة االتصاالت :دفق معلومات وخرق
عمر ديب
عـلــى ال ــرغ ــم م ــن أن األب ـح ــاث األول ــى
ف ــي مـ ـج ــال ال ـش ـب ـك ــات الـعـنـكـبــوتـيــة
«اإلن ـ ـتـ ــرنـ ــت» تـ ـع ــود إل ـ ــى مـنـتـصــف
القرن املاضي ،مع بروز الحاجة إلى
ش ـب ـكــات لـنـقــل امل ـع ـلــومــات أب ـعــد من
ق ــدرة أنـظـمــة االت ـص ــاالت التقليدية
املتوافرة ،إال أن هذه التكنولوجيات
ظـلــت أس ـيــرة قـطــاعــات معينة داخــل
مـ ــؤس ـ ـسـ ــات الـ ـ ـ ـ ــدول ال ـ ـك ـ ـبـ ــرى ،م ـثــل
وزارة ال ــدف ــاع األم ـيــرك ـيــة ووكـ ــاالت
الـفـضــاء ودوائـ ــر أخ ــرى مـغـلـقــة .ولــم
تحدث «الـثــورة» املعلوماتية بشكل
ج ـمــاه ـيــري واسـ ــع إال ب ـعــد الـسـمــاح
ب ـخ ــروج ـه ــا إلـ ــى ال ـق ـط ــاع ال ـت ـج ــاري

يوجد  8مليارات هاتف موصول
إلى الشبكة المعلوماتية
إث ـ ــر ف ـه ــم أه ـم ـي ــة ال ـت ـغ ـي ـي ــرات ال ـتــي
ستحملها على مستويات متنوعة
في العالم .ومنذ أوائل التسعينيات
حتى اليوم ،تغير العالم بشكل جذري
عـلــى كــافــة األص ـع ــدة ،حـيــث ان ـهــارت
صناعات وازده ــرت أخــرى واندثرت
قطاعات اقتصادية وولدت بدائلها،
واختلف مفهوم الصحافة واإلعالم،
وص ــارت األغـنـيــة والـفـيـلــم واألخ ـبــار
في متناول نقرة ( )clickعلى شاشة.
ً
وب ـ ــدال م ــن ال ـك ـتــاب وامل ـج ـلــة ص ــارت
الشبكة العنكبوتية م ـصــدرًا غــزيـرًا
وج ــارف ــا ف ــي ك ــل ال ـق ـطــاعــات ،بحيث
ي ـضــخ يــوم ـيــا دف ـق ــا م ــن امل ـع ـلــومــات
ي ـفــوق إصـ ـ ــدارات س ـن ــوات م ــن قـطــاع
اإلع ـ ـ ــام واملـ ـعـ ـل ــوم ــات ال ـت ـق ـل ـيــديــن.
لــم تـعــد امل ـصــانــع كـمــا كــانــت وحيث

ك ــان ــت ،ب ــل ص ـ ــارت ت ـت ــواج ــد ف ــي أي
مـكــان مناسب على سطح املعمورة
ب ـم ـجــرد وج ـ ــود ع ـم ــود إرسـ ـ ــال يبث
إشاراته نحو قمر اصطناعي ينقلها
إلى النصف الثاني من العالم ،حيث
ت ـت ـمــركــز إدارة ت ـخ ــزن مـعـلــومــاتـهــا
وب ـي ــان ــات ـه ــا ع ـل ــى خ ـ ـ ــوادم ()server
م ـت ــواج ــدة ف ــي م ـك ــان آخ ــر أو أمـكـنــة
أخــرى بتقنيات التخزين السحابي
( )cloud storageال ـ ـتـ ــي ت ــوف ــره ــا
شـ ــركـ ــات ث ــالـ ـث ــة عـ ـل ــى عـ ـ ــدة خـ ـ ــوادم
ت ــؤج ــره ــا ل ـل ـش ــرك ــات وت ــدي ــر أمـنـهــا
والوصول إليها .معها صار مفهوم
ال ـت ـعــاقــد ال ـخ ــارج ــي ()outsourcing
ليس امتيازًا لبضع شركات متعددة
الـ ـجـ ـنـ ـسـ ـي ــات ،بـ ــل خـ ــدمـ ــة مـ ـت ــواف ــرة
ألصغر الشركات واألف ــراد .وفي هذا
العالم املتغير ،تتغير األفكار وتحول
ال ـ ـ ـعـ ـ ــادات االج ـت ـم ــاع ـي ــة وامل ـف ــاه ـي ــم
رب ـ ـطـ ــا ب ــالـ ـتـ ـغـ ـي ــرات الـ ـح ــاصـ ـل ــة فــي
وسائل اإلنـتــاج املــادي الجديدة .كل
هــذا الـتـطــور التقني فــي االتـصــاالت
والـ ـب ــرمـ ـجـ ـي ــات والـ ـشـ ـبـ ـكـ ـي ــات أتـ ــاح
ال ـ ـص ـ ـعـ ــود ال ـ ـص ـ ــاروخ ـ ــي ل ــوس ــائ ــل
ال ـ ـتـ ــواصـ ــل االجـ ـتـ ـم ــاع ــي ف ـ ــي خ ــال
سنوات قليلة ماضية حتى أصبحت
محفورة في الوعي البشري ،وكأنها
كانت ترافقنا منذ نشأتنا .يكفي أن
نقول أن حوالي ثلث البشرية ،وهو
رق ــم فــي تــزايــد م ـطــرد ،تعيش الـيــوم
في عالم افتراضي مليء باملعلومات
امل ـف ـيــدة وغ ـيــر امل ـف ـي ــدة ،وتــرت ـبــط به
ارت ـب ــاط ــا م ـب ــاش ـرًا م ــن خـ ــال هــاتــف
محمول ال يبارح اليدين حتى نتيقن
أن لـلـعــاقــات االجـتـمــاعـيــة وألدوات
ال ـت ــواص ــل الـ ـي ــوم أشـ ـك ــاال أخ ـ ــرى لم
تكن قد انتشرت في املاضي القريب
جـدًا (عند انتخاب املجلس النيابي
ً
الـلـبـنــانــي ال ـحــالــي مـ ـث ــا) ،ول ــم تكن

قــد وصلت إلــى بــادنــا على اإلطــاق
عندما غــزا األميركيون الـعــراق على
سبيل املثال .لقد تغير العالم سريعًا
جدًا.
تلك هي سرعة التطور الحاصل على
غ ـف ـلــة م ــن ال ــزم ــن وهـ ــي ت ـف ــوق ق ــدرة
الكثيرين على اللحاق بمتغيراتها.

ً
ي ـك ـفــي أن ن ــذك ــر أن هــات ـفــا م ـح ـمــوال
واح ـ ـ ـ ـ ـدًا الـ ـ ـي ـ ــوم ي ـ ـحـ ــوي ب ــرم ـج ـي ــات
وتقنيات ويرسل ويتلقى معلومات
وبيانات أكثر مما حملته وأرسلته
مركبات الفضاء التي سبرت أغــوار
الـكــون ووصـلــت إلــى بعض كواكبه.
وفيما تكفي اليوم شريحة صغيرة

الخصوصية والحريات العامة في خطر

إشكالية المستقبل

أتــاحــت ه ــذه ال ـث ــورة الـتـكـنــولــوجـيــة ت ـحــوالت مــن ن ــوع آخ ــر إذ صــار
محتمال إلرســال
كــل جـهــاز رقـمــي مــوصــول على الشبكة مـصــدرًا
ً
املعلومات منه وليس فقط لتلقيها ،وهو ما يفتح شهية وكاالت األمن
الرسمية والخاصة ،وكذلك املتطفلني والقراصنة ،على غرف معلومات
املستخدمني الشخصية بشكل منتظم ومباشر ومجاني أيضًا .إذ ان
معظم التطبيقات الشعبية املوجودة تقريبًا على كل الهواتف الذكية،
بموافقة املستخدم عند تنزيلها (دون أن يقرأ أو يعي ذلك أحيانًا ضمن
الشروط) ،تتيح للشركات املشغلة الوصول إلى كل البيانات بما فيها
الصور واملحادثات ولوائح االتصال والرسائل ،وهو ما ينطبق أيضًا
على أجهزة الكومبيوتر واللوحات الرقمية .وهذا يعني عمليًا ان كل
معلوماتنا متوفرة مجانًا لشركات نجهل هوية أصحابها ومشغليها،
وأن معظم املستخدمني مكشوفون بالكامل .وإلى جانب التطبيقات
الذكية ووسائل التواصل ،تنشتر حولنا جيوش من الكاميرات الرقمية
التي صارت اليوم عالية الجودة ،في الشوارع واملؤسسات واألماكن
العامة والتي تشغلها الدولة واملؤسسات األمنية واملؤسسات الخاصة
لتسجل تفاصيل حركتنا وتبثها بشكل مباشر للتخزين في خوادم
قد تكون هي نفسها تحت سيطرة شركات عاملية تعطي حق الولوج
إلى بياناتها إلى وكاالت أمن رسمية .وكان الفتًا مؤخرًا النقاش العلني
الذي شارك فيه بعض مؤسسي وسائل التواصل االجتماعي حول
إمكانية استخدام كاميرات وميكروفونات كل هذه األجهزة لتصوير
وتسجيل أدق تفاصيل الحياة اليومية للمستخدمني .ال يعني هذا
األمر أن كل مواطن هو تحت املراقبة الدائمة إذ ال توجد إمكانية عملية
ومباشرة ،إال أن الحقيقة الواضحة أن
لتتبع مليارات املستخدمني معًا
ً
كل هذه البيانات واملعلومات يتم تخزينها ويمكن الوصول إليها عند
الحاجة من قبل أي جهة رسمية أو أي قرصان متمكن.

ال شـ ّـك أن ثــورة االتـصــاالت واملعلومات ال تــزال فــي بدايتها ،وأن هناك الكثير
من القفزات املعرفية االتية لتضيف إلى ترساناتنا املعرفية والتواصلية وسائل
ووسائط أفضل ،وأن أدوات اإلنتاج الصناعية والخدماتية والبرمجية والعلمية
شك فيه أيضًا ان االعتداء
ستتغير بشكل ثوري خالل عقدين آخرين .إال أن ما ال ّ
على خصوصيات الـنــاس وتفاصيل حياتهم وبالتالي على الـحــريــات العامة،
سيزداد توسعًا وتعمقًا مع كل تطور تقني حاصل وسوف يسهل من سيطرة
البرمجيات على كل معلوماتنا وذكرياتنا وهواجسنا وأحالمنا ملصلحة جهاز
أمني حينًا أو لشركات معلوماتية تبيع أنماط تصرفاتنا وأهوائنا إلى شركات
تجارية وإعالنية وتسويقية .هنا تكمن إحدى أبرز التناقضات املستقبلية بني
حق الولوج إلى وسائل التواصل وبحر املعلومات الهائل املتوفر ألهداف معرفية
أو ترفيهية أو بحثية ،وبني الولوج املعاكس إلى خصوصياتنا الفردية ألهداف
أمنية أو تجارية.

ال تـتـخـطــى أب ـع ــاده ــا سـنـتـيـمـتــرات
قـلـيـلــة إلدارة ك ــل هـ ــذه الـبــرمـجـيــات
وامل ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــات ،اح ـ ـتـ ــاجـ ــت ت ـق ـن ـيــات
مـ ـش ــابـ ـه ــة مـ ـن ــذ ع ـ ـقـ ــود ق ـل ـي ـل ــة إل ــى
م ـس ــاح ــات ت ـخ ــزي ــن وم ـت ــاب ـع ــة تـمــأ
مـ ـشـ ـغ ــات وخ ـ ـ ـ ـ ــوادم ب ـح ـج ــم غ ــرف ــة
كـبـيــرة .وإن كــان البعض مــن الجيل
الجديد ال يستطيع تخيل كيف كان
العالم ممكنًا دون هذا املحمول الذي
ً
يرافقه لـيــا نـهــارًا ،إال أن بعضا من
األج ـي ــال األك ـبــر ال ي ــزال يـقــف حــائـرًا
أمـ ـ ـ ــام ال ـ ـص ـ ــورة وال ـ ـص ـ ــوت اآلتـ ـي ــن
إلـ ـي ــه وبــال ـل ـح ـظــة ن ـف ـس ـهــا م ــن آالف
ال ـك ـي ـلــوم ـتــرات ال ـب ـع ـي ــدة .ومـ ــا كــدنــا
نتمكن مــن فـهــم الـتـقـنـيــات السابقة
الـ ـت ــي س ـم ـح ــت ب ـت ـس ـج ـيــل الـ ـص ــوت
وال ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــورة وإع ـ ـ ـ ـ ـ ــادة بـ ـثـ ـه ــا الح ـق ــا
بـقـتـنـيــات ال ـف ـيــديــو أو  ،DVDحتى
الق ـت ـن ــا م ـع ـض ـلــة ف ـه ــم آل ـ ـيـ ــات ال ـبــث
املباشر عبر اإلنترنت وبهذه الكفاءة
العالية.

خرق علمي حديث

ُ
تـنـقــل امل ـع ـلــومــات بــواس ـطــة تـ ــرددات
كـ ـه ــرومـ ـغـ ـنـ ـطـ ـيـ ـسـ ـي ــة ت ـ ـمـ ــامـ ــا م ـث ــل
االتـ ـ ـص ـ ــاالت ،أو م ــن خـ ــال م ــوج ــات
ض ــوئ ـي ــة أكـ ـث ــر كـ ـ ـف ـ ــاءة .ل ـ ــذا ت ـت ـعــدد
وس ــائ ــل ن ـقــل امل ـع ـلــومــات ال ـي ــوم بني
تقنيات األلياف الضوئية ،والكابل،
واألقمار االصطناعية وعبر خطوط
الـ ـه ــات ــف ب ـت ـق ـن ـيــة  .ADSLوت ـب ـقــى
الـتـقـنـيــة األسـ ـ ــرع ،وب ـع ــدة مـ ــرات من
ال ـ ـخـ ــدمـ ــات األخ ـ ـ ـ ـ ــرى ،ه ـ ــي األل ـ ـيـ ــاف
الضوئية التي تحول الـتــرددات إلى
إشارات ضوئية وتنقلها عبر ألياف
من مواد شفافة وذات جدران داخلية
تقوم بعملية انعكاس كلي للضوء
داخ ــل األلـيــاف لتصل بسرعة فائقة
إل ــى م ـســافــات كـبـيــرة جـ ـدًا وبـكـفــاءة
ع ــال ـي ــة إنـ ـم ــا ب ـك ـل ـفــة أك ـ ـبـ ــر .تـنـتـشــر
األلياف الضوئية في الكثير من دول
العالم لكنها لم تدخل لبنان بعد .إال

