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مقدمـــة
يأتي كتاب "القضية المشتركة :المعلومة بين الملكية
المشاعية والملكية الخاصة" ،ثامنا ً في سلسلة إصدارات
مركز الترجمة الذي ما فتئ ضمن إمكاناته المحدودة ،يعمل
على اختيار الجديد والمفيد من النتاج المعرفي المعاصر .وذلك
مع حرص على تنويع الموضوعات واللغات وفروع المعرفة
الخرى بوصفه مركزا ً ناشئا ً لم يبلغ بعد مرحلة التخصص.
فمن ناحية الموضوعات كانت هناك دراسات سياسية ودينية
ة إلى مشروع
واجتماعية ولغوية ووطنية )فلسطين( إضاف ً
مشترك مع جامعة قطر في بحث جديد حول البيئة المحلية.
كما حرص المركز على التنوع اللغوي فتتابعت الترجمات من
الفرنسية واللمانية والنكليزية والهندية والسبانية ،وسوف
ل حول:
تنض ّ
م الفارسية على هذه القائمة المنوعة في كتا ٍ
ب تا ٍ
"حكايات شعبية من الدب الفارسي" ،كما سوف يلقى النفط
مجلدا ً خاصا ً بعنوان "عصر النفط" عن النكليزية.
إل أن الكتاب الحالي الذي يحمل عنوان" :القضية
المشتركة" يعتبر فتحا ً متميزا ً في بابه ،ويحق للمجلس
الوطني للثقافة والفنون والتراث ،الذي يحتضن مركز الترجمة،
ويوليه بالتدريج عناية خاصة ،أن يفخر بهذا النجاز من ناحية
اختيار الموضوع الذي هو :الوضع العالمي للمعلوماتية
ومستقبله في الصراع بين الهدف النساني الجتماعي والهدف
الربحي الستغللي الحتكاري للشركات العملقة التي تحكم
العالم المعاصر ،ليس في المجال السياسي وحده بل كذلك
في المجالت القتصادية والجتماعية والفكرية من خلل
الحتكار المالي والحصار القانوني تحت شعار براءات حماية
النتاج والفكار.
ويرى المؤلف فيليب آغران  Philippe Aigrainأننا على حافة عصر
جديد تماماً ،تدل بوادره الحالية على أنه سوف ينضم إلى
العصور الكبرى التي شكلت تاريخ النسانية وانتقلت به دائماً
من مرحلة نوعية في التفكير والعمل إلى مرحلة أخرى
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حاسمة .وتعتبر المرحلة الحالية مرحلة الثورة المعلوماتية
والعلمية التي تعالج فيها التقانة الشكال المختلفة للمعلومات
وتسمح لناس هذا العصر أن يستعملوا تلك المعالجة باتجاه
إبداع شتى المعارف وتبادلها بحيث ينشأ عصر جديد تماماً
تمكن مقارنته بالقطيعة التي حصلت عند النتقال من العصر
الحجري إلى العصر الحجري الحديث لدى ظهور الكتابة
والرمز .ويوضح آغران أنه في خضم الصراع الحالي حول
استخدام تقانة المعلوماتية تبرز "القضية المشتركة" ،وهي
العنوان الذي حمله الكتاب ،إذ يدعو المؤلف إلى تضافر جهود
جميع الفعّالين في هذه المجالت الجديدة للعمل من أجل
خدمة الملك العامة الجتماعية في قطاعات مثل الصحة
والتربية والمعرفة والمعلوماتية ،والوقوف بعزم وتضامن على
المستوى النساني العريض في مواجهة القوى المتحالفة تحت
لواء احتكار الموارد وتسخير المنجزات الكبرى للسيطرة على
مصير سكان الكرة الرضية واستغللهم لتحقيق مصالح
الشركات الكبرى ،المتجاوزة للحدود والسدود.
ول يقف العَالِم الرياضي آغران عند حدود الرفض في كتابه
الحالي وأنشطته الخرى بل يقترح الخطوط العامة لسياسة
تفيد البشر أمام تحدي تصحيح مسار التطورات المتسارعة
بحيث تصب في مصلحة البشرية جمعاء وضمان إنصافها
وتقدمها من خلل توسيع نطاق الملك المعلوماتية المشاعية.
وسوف يرى القارئ بنفسه )إذا أعطى نفسه فرصة كافية
للتأمل والستيعاب( أن المؤلف ليس ممن يحلم بالشعارات
والماني المعسولة وإنما بوصفه عالما ً رياضيا ً وممارساً
سياسياً ،يقدم طرقا ً من صميم تحليله لمخططات الحتكار
العالمي للمعلومات ،ويعرضها بتفصيل دقيق وبطريقة علمية
عملية .إل أنها ل تخلو من دفقة حرارة ما يسميه "القضية
المشتركة" وفي ذلك يقول:
"إن المعلومة والتقانة تعيدان تشكيل عالمنا التقني،
والجتماعي ،والخلقي ،غير أن هذه التقلبات تحصل في
اتجاهين مختلفين ،فإما خيار تشجيع التملك الخاص أو خيار
إنشاء الملك المشاعية.
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فمن ناحية ،نرى كيف أن اتساع نطاق المجالت الداخلة في
نطاق البراءات )الجزيئات الصيدلنية ،الفصائل النباتية،
السلسل الوراثية ،البرمجيات( يحد ّ من إمكانية وصول الجمهور
إلى الموارد الساسية مثل الدوية ،والبذور ،والمعلومة ،لنه
يخدم مصالح بعض الشركات متعددة الجنسيات .كما أن احتكار
وسائل العلم – خاصة السمعية والمرئية منها  -يهدد
الديمقراطية والتنوع الفكري.
ومن ناحية أخرى ،فإن عمليات إنتاج المعلومة والبداعات
وتقاسمها أصبحت أكثر حرية من ذي قبل .كما أن تزايد
المبادلت يرسم صورة أولية لمجتمع عالمي متنوع ومتضامن.
نشاهد كيف أن الوسائط التعاونية ،والبرمجيات الحرة،
والصدارات العلمية المفتوحة وغيرها من الملك المشتركة،
تعيد اختراع الديمقراطية.
فكيف يمكن لهؤلء الفعّالين في هذه المجالت الجديدة أن
 ،ويتجاوزوا ما يفصل بين
س W
يعملوا من أجل
البرمجيات والموارد البيولوجية ،وما يفصل الفنون عن العلوم؟
كيف يمكن للمعلومة أن تخدم الملك العامة الجتماعية في
قطاع الصحة والتربية ،وكيف يمكن أن تعمل من أجل التضامن
عوض هدمه؟.......الخ".
ولكن من هو فيليب آغران؟
يحمل شهادة الدكتوراه في الرياضيات ،وقد عمل عدة سنوات
في البحث العلمي ،وكان نائبا ً في البرلمان الوروبي ،ويستقي
كثيرا ً من تحليلته وخططه استنادا ً إلى خبرته في مناقشات
التحاد الوروبي في القضايا المطروحة وتحليلته لكثير من
توجيهات وقرارات البرلمان الوروبي .ويعد من أبرز ناشطي
الحركة العالمية للملك المشاعية .وهو يدير حاليا ً مؤسسة
تعمل على إنشاء أنماط جديدة من التحاور العام والنقاش في
إطار آفاق إنسانية رحبة.
وهكذا يمثل آغران أنموذجا ً مضيئا ً للعالم والمثقف الغربي الذي
يحترم قناعاته الخاصة ،ويكرس نفسه للدفاع النوعي لتحقيق
ماهو ملك للجميع ،انطلقا ً من البرامج المعلوماتية والمنتجات
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الصيدلنية والبذور والحفاظ على سلمة البيئة من خلل إدراك
ملموس للمخاطر التي تتهدد مستقبل النسانية.
وبالمناسبة يلفت النظر اهتمامه بقضية البذور واحتكارها من
خلل لعبة التهجين ،وما يتبع ذلك من البراءات الرسمية التي
تجعل مزارعي البلدان النامية تحت رحمة الشركات النهمة
واتحادات المزارعين في الغرب التي تتمتع بنفوذ كبير في
مجال الحتكار والمنافسة ،ويقف المؤلف طويل ً عند مشكلة
المزارعين في البلدان النامية ،ويؤكد أن معاناتهم يمكن أن
تؤدي إلى كارثة غذائية حقيقية ،بمناسبة أزمة مالية أو نزاع
إقليمي عندما يجد جزء من المزارعين أنفسهم غير قادرين
على البذر في السنة التالية .ومن المؤسف أن هذه القضية
ما لدى الرأي العام العربي وربما
الحيوية تكاد تكون مجهولة تما ً
العالمي .وهي تعني البلدان النامية والوطن العربي بوجه
خاص ،لنها جميعًا بلدان زراعية معرضة لكارثة احتكار البذور.
وبالفعل وقعت مجددًا دولة زراعية مثل تونس في هذه الزمة
التي تتعلق بغذاء الناس ومقدرتهم على الستمرار في الحياة.
والخلصة :أن قراءة هذا الكتاب تفتح للقارئ العربي آفاقاً
واسعة لفهم ما يجري في العالم من احتكار وتركيز للنفوذ
المالي والقتصادي الذي يضع مصائر سكان الجنوب تحت
رحمة الحتكارات الكبرى للبلدان المصنعة ،وذلك تحت الغطاء
البراق لبراءات الملكية الفكرية والصناعية.
ولكن في الوقت نفسه يجب أل ننسى وجود حركات فكرية
واجتماعية في بلدان الشمال تناهض بقوة هذا التوجه
الحتكاري وتحاول جهدها دفع الجمهور الواعي في بلدها
ليتحرك قبل فوات الوان من أجل الحفاظ على مقومات
الديمقراطية والتنبه إلى مخاطر انقسام البشرية )ربما
القريب( إلى طبقة محدودة تتمتع بحبال السلطة وخزائن المال
وابتكارات العلم ووسائل القوة التدميرية ،وأخرى -وهي
الكثرية  -لن تختلف كثيرا ً عن أقنان الرض في العصور
الماضية .والغريب أن معظم البلدان المستوردة للمواد
المحمية بالبراءات التي تملكها الشركات الحتكارية تندفع
واحدة تلو الخرى للدخول تحت عباءة الحتكار العالمي
لبراءات الختراع ،وتدفع – إما عن رغبة أو رهبة – أموال ً طائلة،
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على حين أن معظمها ل يملك من الختراعات إل النزر اليسير
بل النادر.
ختاما ً إن الدرس الذي يقدمه كتاب "القضية المشتركة" هو
التنبّه إلى خطورة ما سوف تؤدي إليه سياسات الحتكار
والهيمنة والعولمية )أي المبريالية بالمصطلح القديم( ،ولكن
مع التأكيد بأن القضية لم تغلق بعد لصالح الطغيان ،وأن هناك
طرقا ً ووسائل للمواجهة وإنقاذ النسان والختيار الديمقراطي.
ومثال ذلك البيان الذي سيجده القارئ في الكتاب حول
"براهين العلماء الوروبيين لمناهضة تسجيل براءات البرمجيات
وطرق معالجة المعلومات".
أخيرا ً بقيت مسألتان نرى أنه من حق القارئ أن يلتفت إليهما،
أولهما :تركيز المؤلف على النواحي القتصادية والمالية
والسياسية ،وندرة إشارته إلى المسائل الثقافية والنفسية.
والثانية :تركيزه المفرط على مفاسد التلفاز ول سيما من
ناحية استلب أوقات الناس وإنهماكهم في متابعة الجوانب
الترفيهية فيه .وهذا صحيح من ناحية عامل الوقت ،ولكن يبقى
جه لغواء المتلقين بمتابعة
التلفاز أداةً إيصالية يمكن أن تو ّ
المعلومة اليجابية التي يدعو إليها المؤلف ،وزيادة وعيهم
لهمية القضية المشتركة للملك المشاعية التي ينادي بها
المؤلف.
ضا على النترنت بدرجة كبيرة مع وجود الفوارق
وينطبق ذلك أي ً
طبعًا.
مشرف مركز الترجمة
أ.د .حسام الخطيب
ل يخفى على القارئ الحصيف الرهاق الذي ينتاب مترجم مثل هذا الكتاب،
الذي يعالج مسائل دقيقة في موضوٍع مثل الملكية المشاعية والملكية
الخاصة .إذ لم تتبلور مصطلحاته العربية ،ولم يدخل بعد ُ في المناقشات
الرسمية أو العامة ،وقد بذل المترجم جهودًا فائقة لنقل مقاصد المؤلف
وتقريبها إلى المتلقي العربي ،وساعده على ذلك التواصل المباشر مع
المؤلف.
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كما نشكر الستاذ الدكتور عبد اللطيف عبيد لما بذله من جهد في التدقيق
اللغوي والمصطلحي بشأن مفردات هذا الكتاب التي ل تخلو من وعورة
وصعوبة في الترجمة.
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الفصل الول

عالمان في واحد
"مشاع :ما هو ملك للجميع؛
ق أو قسط فيه".
ما للجميع ح ّ
عن قاموس لروس الموسوعي الكبير

م z
عزيزي القارئ ،عزيزتهي القارئة ،لنتصهور للحظهة ،كمها ههو
1
الحال فهي قصهص الخيال العلمهي للكاتبهة دوريهس ليسهنغ Doris
 ،Lessingأنهك عضهو فهي فريهق مسهافر بيهن المجرات ،وقادم مهن
عوالم بعيدة ،ومبعوث للطلع على كوكبنا .وقد تلقيت تعليمات
قهد تبدو غريبهة فهي نظهر سهاكن مهن سهكان الكرة الرضيهة؛ إذ
طُلب منههك أن تتجاهههل ،بصههفة وقتيههة ،أعراض الزمههة البيئيههة
الماديهههة :ارتفاع تركيهههز غازات النحباس الحراري فهههي الغلف
الجوي ،السهههتعمال غيهههر المسهههتديم لموارد الطاقهههة ،ظهور
مشاكهل صهحية جديدة مرتبطهة بالبيئة التهي نعيهش فيهها وبأنماط
عيشنهها .وطُلب منههك أن تكّرس اهتمامههك فورا ً لمجال لمادي
إلى حد ّ كهههبير ،أل وههههو مجال تبادل المعلومات بيهههن البشهههر
والتوترات التههههي تنتههههج عههههن ذلك .فههههها أنههههت تنطلق للقيام
بملحظاتك !
ٌ

يع :

ل

d

2

في يوم  ،15/6/2001أطلق لري سانغر ،وبن كوفيتز ،وجيمبو
وايلز  Larry Sanger, Ben Kovitz, Jimbo Walesمشروعا ً يسههعى إلى إنشاء
متاحهة مجانا ً لكهل شخهص ،كمها يمكهن لي كان
موسهوعة تكون ُ
أن يعيههد اسههتعمال مقالتههها وأن ينقحههها ،شريطههة أن تظههل

2

 1كتبت دوريس ليسنغ سلسلة من قصص الخيال العلمي لقت رواجا ً كبيرا ً وهي مجموعة
تحت عنوان :كانوبس في أرغوس Canopus in Argos: Archives
www.wikipedia.org
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المقالت المنقحة بدورها متاحة وقابلة للستعمال والتنقيح دون
أي قيههد .أمهها برنامههج إنتاج هذه الموسههوعة فهههو "ويكههي" ،أي
برمجية تسمح ليّ كان أن ينقح أيّا ً من مقالتها باستعمال مجرد
برنامهج لتصهفح الشابكة) 3النترنهت( .نعهم ،لقهد قرأت جيدا :أي
شخهص يدخهل الشابكهة يمكهن له فهي أي وقهت أن يُغي ّهر محتوى
أي مقالة فهي الموسهوعة .وقهد أقّر كلي شيركهي  ،Clay Shirkyوههو
ملحهظ ميدانهي لهذا النشاط فهي مقالة له بعنوان" :البرمجيات
الجتماعيههة وسههياسة المجموعات"] 4[71أنههه حتههى مههن بيههن
مشجعهي التعاون المعلوماتهي ،كان هناك نزر قليهل جدا يؤمنون
بأن مقاربههة مفتوحههة للجميههع ،ودون أي مراقبههة مههن مكتههب
التحرير ،يمكن أن أيّ شيء سوى الفوضى المدمرة .إل أنه في
شهر  6سنة  ،2006أصبحت النسخة النكليزية للموسوعة تحتوي
على  1.115.000فصلً ،وتتوفر ويكيبيديا بأكثر من  100لغة ،منها 10
لغات تشمل أكثر من  100.000فصل ،ومنها أيضا  39لغة )من بينها
العربيهة( تحتوي على مها يزيهد عهن  10.000فصهل .ثهم إن النظرة
الديناميهة لتطور المشروع أكثهر إدهاشاً :فبعهد تجاوز حجهم معيهن
مهن الفصهول والمسهتخدمين بلغهة معينهة ،سهرعان مها تتحسهن
ل بَلغ هَ درجههة النضههج،
جودة الفصههول .وللطلع على مثال لفص ه ٍ
يمكهن النظهر خاصهة إلى فصهل "البيانهو القيثاري"  Clavecinباللغهة
الفرنسية.
كيف يمكن لويكيبيديا أن تعمل وأن تبلغ هذا النجاح؟ حصل
ذلك بتحريههههر القدرة البداعيههههة عنههههد عشرات اللف مههههن
المسهاهمين ،وبالسهماح لهذه القدرة أن تعمهل بكميات صهغيرة،
وبطريقهة تراكميهة .ولكهن أيضها – وهنها تكمهن عبقريهة التصهميم
5

 3نستخدم في ترجمة هذا الكتاب ،مصطلح "الشابكة" الذي أقره مجمع اللغة العربية بدمشق،
للدللة على الشابكة العالمية إنترنت .ونغتنم الفرصة للتفرقة بين ) Internetالشابكة ،أي شبكة
من الحواسيب المتصلة ببعضها( و  world wide webواختصارها ) webشبكة الويب ،أي نظام
من الوثائق والمستندات المترابطة والمتناصة( حيث يرد تعريفهما كما يلي:
" The Internet is a worldwide, publicly accessible network of interconnected computer
networks that transmit data by packet switching using the standard Internet Protocol (IP).
)(http://en.wikipedia.org/wiki/Internet
The World Wide Web (or the "Web") is a system of interlinked, hypertext documents
" )accessed via the Internet. (http://en.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
]المترجم[.
 4تشير الرقام التي بين قوسين معقوفتين إلى قائمة المراجع الواردة في ذيل الكتاب.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Clavecin 5
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التقنهي للويكهي وطريقهة اسهتعمال ويكيبيديها له – بالتأكهد مهن أن
الوقهت اللزم للتهديهم يسهتغرق مثهل الوقهت اللزم للبناء ،ومهن
ن التهديهم قابهل لعادة بنائه كمها كان .تُشغّهل ويكيبيديها آليات
أ ّه
حمايهة وأمان ،إل أنهها ل تعمهل إل ضهد أولئك الذيهن يسهعون إلى
تغييههر عدد كههبير مههن الصههفحات دفعههة واحدة .وهذا ليههس شأن
المسهاهم ذي النوايها الحسهنة .ولم يتهم إدخال أنظمهة للشراف
)تقديم طلب التغيير إلى فريق التحرير( إل في بعض المواطن
"الحسهاسة" ،مثهل الصهفحة الرئيسهية للبوابهة .وكغالبيهة مشاريهع
التعاون المعلوماتهههي ،تمتلك ويكيبيديههها العديهههد مهههن الترتيبات
لتغذيهة التعاون وإتاحهة التقدم باتجاه الهداف المشتركهة :قوائم
النقاش بيههن المسههاهمين ،عروض متسههلسة حسههب التاريههخ،
مشاريهع أوليهة للتنسهيق اللغوي ،مشاريهع مرافقهة للعمهل على
المرادفات والمقولت ،وخاصهههة مهههها يسههههميه كلي شيركههههي
"الدستور المشترك" للمشروع ،أي صياغة أهدافه وقواعده.
ها هو ذا زائرنا القادم من المجرات البعيدة مشدوها! ففي
العادة ،ل يُرسل إلى القارات البعيدة ليلحظ أن كل شيء على
مهها يرام .فيواصههل إذا ً ملحظاتههه ،حتههى يخلص إلى الملحظههة
التالية التي تبدو صعبة التوافق مع الولى.
:
Š

¶

م

تحهههت عنوان "صهههاحب شركهههة فيفندي يقود الحرب ضهههد
] [81أن جان
 dتW
القرصهههنة" ،تورد صهههحيفة
رونهههي فورتهههو  ،Jean-René Fourtouالرئيهههس المديهههر العام لفيفندي
يونيفرسههال ورئيههس الغرفههة التجاريههة الدوليههة ،خاطههب يوم
 12/10/2004فههي المههم المتحدة ،مجموعههة مههن مديري شركات
متعددة الجنسهية تعمهل فهي مجالت الصهيدلة ،والبتروكيميائيات،
والبرمجيات ،والمنتجات السهههتهلكية .وقهههد أعلن عهههن هجوم
صههههناعي عالمههههي ضههههد القرصههههنة الفكريههههة ،مناديا ً مديري
المؤسههسات إلى التحاد فههي هذه الحرب .وفههي نفههس اليوم،
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حسهب برقيهة أسهوشييتد برس ،أوصهت مجموعهة عمهل فيدراليهة
أمريكيهة بإعطاء سهلطات تحقيهق بوليسهية جديدة لولئك الذيهن
يتعقبون "سهرقة الملكيهة الفكريهة" ،انطلقها مهن تقليهد الدويهة
ووصهههول إلى تبادل الملفات الموسهههيقية على الشابكهههة .فعلى
صت
سههبيل المثال ،تقترح مجموعههة العمههل هذه ترخيههص التن ّهه
الهاتفههي ومراقبههة الشابكههة وكذلك وضههع آليات رسههمية تجههبر
مزودي خدمات النترنههت ،على تسههليم أسههماء المسههتخدمين
المتهميهههن بتبادل المحتويات الخاضعهههة لحقوق الملكيهههة .وهذا
ليهس أمرا خاصها بالوليات المتحدة :فيوجهد مي ْهل شهبيه لتشديهد
الجراءات فهههي التّوجيههههة الوروبيهههة "احترام حقوق الملكيهههة
الفكريههة" المصههادق عليههه فههي  ،29/4/2004والتههي تشمههل تدابيههر
الحجز الوقائي لرصدة وممتلكات الشخاص المتهمين.
ويبدو أن سههكان الكوكههب الرضههي ل يسههتغربون معالجههة
النسهخة الصهناعية لمنتجات ماديهة مهن ناحيهة وتبادل المعلومات
غيههر الربحههي بيههن الشخاص مههن ناحيههة أخرى ،بنفههس الليات
القانونية والبوليسية .كما يبدو أنهم كذلك ل يستغربون التحالف
العالمههي لكبار أرباب الصههناعة الذيههن ينظمون صههفوفهم للقيام
بلوبههي متزامههن لدى حكومات  80بلداً ،إذ مههن شدة انهماكهههم
بحمههى الحرب الوقائيههة ،يوشكون أن ينطلقوا فههي حرب ضههد
زبائنهم بعينهم.
“

م z

لنعههد مههن جديههد إلى وضعنهها البسههيط كسههكان للكوكههب
الرضههي .هههل التواجههد المتزامههن لهذه الظواهههر ،التههي تبدو
متباعدة إلى هذه الدرجههههة ،والتههههي تمههههس النتاج والمبادلت
المعلوماتيهة ،ههو أمهر شاذ؟ ههل ههو ناتهج عهن انتقاء احتمالي قام
بهه ملحظنها المسهافر بيهن المجرات؟ ل شيهء مهن ذلك البتهة.
سههيجد القارئ فههي الصههفحات القادمههة جدوليههن .يعرض الول
قائمة لعمال التعاون المعلوماتي تقدم لنها أدوات تقنية جديدة،
ووسائط حديثة ،ومعارف متقاسمة مستجدة ،وإنجازات علمية،
وتنسههيقات جديدة بيههن مسههاندي رؤيههة المصههلحة العامههة .أمهها
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الجدول الثانههي ،فهههو ليههس إل مقتطفا ً مههن القائمههة الطويلة
للتوترات الناشئة عن التملك المحموم للمعلومة والمعارف من
طرف العاملين في مجال القتصاد.
يسهير كهل شيهء وكأن عالَميهن اثنيهن يسهكنان كوكبها واحدا،
ويرسمان طريقين مختلفين تماما.
فهي العالم الول ،نشاههد مهبرمجي 6البرمجيات الحرة التهي
تُوزع فهههههي العالم كله ،يبتكرون  -ودون اسهههههتعمال المبادلت
الماليهههة  -إنجازات تقنيهههة أشهههد تعقيدا ممههها يمكهههن أن تكون
النسهانية قهد حلمهت بهه حتهى فترة وجيزة .إن تقاسهم الذواق
والبتكارات يعيهههد إنشاء التنوع الثقافهههي بقدر مههها يمزجهههه .إن
اسهههتخدام تقنيات المعلومات والتصهههال ،والبريهههد اللكترونهههي
وقائمات النقاش ،ومواقهع الشابكهة التشاركيهة ،وبهث المعلومات
التعاونيههة على الشبكات ،يسههاهم فههي ظهور تضامنات عالميههة
ن بروز الموارد والدوات المشتركههة يقوّي
ومحليههة جديدة .وإ ّهه
الفكرة القائلة بأن هناك ممتلكات مشتركهههة حاملة لمسهههتقبل
واعد ،وذلك لنها أثبتت أنها تحمل أرباح التعاون والتضامن .كما
أن الناشطيههن فههي هذا المجال يتحالفون مههع الذيههن يقاومون
للمحافظة على الممتلكات العالمية العمومية الحساسة للفضاء
المادي )الماء ،والهواء ،والمناخ ،والبيئة( .وتكتسهههب التضامنات
الجتماعيهة جرأة متزايدة ،وتوفهر لنفسهها وسهائل مراقبهة جودة
أشكال المبادلت والنتاج؛ فتعطههي قيمههة فههي نفههس الوقههت
للتجارة العادلة والقتصهاد فهي الطاقهة وتقاسهم المعارف .وههي
تسبر وسائل جديدة لمنح موارد كافية للملك العامة المجتمعية
ن عهدا ً جديدا ً للعمهل
)التربيهة ،والصهحة ،وإيرادات للجميهع( .وإ ّه
السههياسي ينفتههح معتمدا ً فههي كههل درجاتههه على الدولة وعلى
المؤسهسات الدوليهة دون حاجهة لمراقبهة الحياة المجتمعيهة فهي
كل تفاصيلها.
وفهههي العالم الثانهههي ،تنتهههج الشركات متعددة الجنسهههيات
ما ،ومنتجات لههها علمههة ،وأنماط ً ها مههن
محتويات معياريههة )أفل ً ه
البرامهج التلفازيهة( تقدم منهها نسهخا "مكيفهة ثقافيها" .وتخصهص
مبالغ عملقهة لترويجهها لدى مهن ههم أغنياء لدرجهة تسهمح لههم
 6يطلق عليهم في الواقع اسم "المطورون" وذلك لن نشاطهم ل يقتصر على البرمجة )كتابة
البرمجيات( بل يشمل كذلك تصميمها ،وتنظيم التعاون بين عديد المساهمين في هذه الجهود،
وعلقاتهم بالمستخدمين.
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بشرائهها ،أو لبيهع "انتباهههم" للقائميهن على العلنات الشهاريهة.
وتدافع هذه الشركات عن احتكارها باستعمال السوار المختلفة
للملكيهة :البراءات ،والحقوق العقاريهة للمؤلف التهي يتهم تفعيلهها
الن مهههن خلل التقنيهههة والمراقبهههة ،وبصهههورة أقهههل العلمات
التجاريهة .كمها تسهمح لههم الليات المعقدة للمبادلت المرتبطهة
بهبراءات الختراع بتجنهب أداء الضرائب .وبذلك يصهبح هذا العالم
قي الموسهيقى التهي نسهتمع إليهها ووسهائط
المحطهة الخيرة لتل ّه
العلم التي لم تعد تسمح لنا أن نفرق بين الخراج والواقع.
الجدول  – 1نماذج من التعاون المعلوماتي
أمثلة
طبيعة ونتائج التعاون
رخصهههة جينهههو/لينوكهههس ،GNU/Linux
البرمجيات الحرة
آلف البرامج الحاسهوبية المستعملة
مههن طرف عشرات الملييههن مههن
الشخاص ،والبنههى التحتيههة لمجتمههع
المعلومات.
سههههههلشدوت  ،Slashdotإنديميديهههههها
وسائط العلم التعاونية
 ،Indymediaالمدونههههة  :Blogوسههههائط
العلم المتخصصة أو العامة.
المكتبههههة العموميههههة للعلم ،PLOS
الصدارات العلمية المفتوحة
عشرات المجلت العلميهة المفتوحهة
للجميهع ،رصهيد مهن مئات اللف مهن
المواقع على الشابكة.
موسههههههيقى الهيههههههب هوب hip-hop
الشكال الفنية الجديدة
والريمكهس  ،remixومنتديات الشعهر،
والفن الحر.
عمليات الرشفههههههة والبههههههث على
الشبكات مههههههههن طرف الشخاص
عمليات الرشيهههههههف الجماعهههههههي لبرامهههج الذاعهههة العامهههة ،بعهههد أن
لمحطات الذاعة العامة
تُحذف مهههن مواقهههع الذاعهههة على
الشابكهههههة .مشروع تأسهههههيس هذا
الرشيههف مههن خلل شابكههة وطنيههة
للمبادلت .Intranet
7
مشروع آنسهههههههامبل :ENSEMBL
التحشيههة التعاونيههة للجينوم )الجماع التحشيههههة التعاونيههههة )مههههن طرف
الوراثي(
باحثيههن مههن بلدان عديدة( للبيانات
التههي تصههف جينومات العديههد مههن
الكائنات ،مهن أجهل تقاسهم المعرفهة
7

المخبر الوروبي للبيولوجيا الجزيئية ENSEMBL European Molecular Biology Laboratory
15

والفرضيات ذات الصلة.
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الجدول  – 2أمثلة عن التملك الخاص للمعلومة
وعن التوترات التي تنشأ عنها
الليات
توسههع المجالت الخاضعههة لبراءات
الختراع )الجزيئات وخاصهههههههههههههة
الصههيدلنية منههها ،الصههناف النباتيههة،
السهههههلسل الوراثيهههههة ،البرمجيات
وطرق المعالجة المعلوماتية(.
العولمة أحادية الشكل للبراءات.
التجديههههههههههد المتكرر لجال حقوق
المؤلف.
تجريهم مشاريهع وتصهرفات التقاسهم
غير الربحي.

إرسهاء التقنيات التهي تراقهب مسهبقا
حقوق استعمال المعلومة.

التهام المسههبق بخصههوص الملكيههة
الفكرية.

سههلطة متناهيههة وهشههة للصههناعات
التي تحتكر المعلومة.

التأثيرات أو التوترات التي
تنشأ عنها
تملك معارف أو موارد طبيعيههههههههة،
كانههت تُعتههبر فههي مهها مضههى أملكاً
مشتركهههة .صهههعوبة الوصهههول إلى
موارد أسهههههاسية )أدويهههههة ،بذور(.
عوائق للتجديد والبتكار.
عوائق للبتكار والنمو.
انعدام المجال العام بالنسهههههههههههبة
ميههة
للوسههائط السههمعية البصههرية .أ ّ
في استعمال هذه الوسائط.
تضييقات فههي نشههر الثقافههة ،ازدراء
القانون لنههه يبدو وكأنههه وُ هضع على
مقاس المصالح الخاصة.
تعريههههههف أضيههههههق لهذه الحقوق.
معوقات لمكانيهههههة الوصهههههول إلى
محتويات معينههة باسههتعمال آلت أو
برمجيات معينهههههههة ،أو بالنسهههههههبة
لمسهههتخدمين معينيهههن )معاقيهههن(.
مراقبة الصناعيين وأصحاب الملكية
لقنوات التوزيههههع .ندرة مصههههطنعة
للمحتويات.
ملكيههة على
عندمهها تطبههق آليات ال ُ
أنشطهههههة الشخاص أو على أعمال
أسهههاسية فهههي الحياة الجتماعيهههة،
يوجهههد عندئذ خطهههر حقيقهههي على
الحريات.
خل متزايهد للحكومات عهن طريهق
تد ّه
المصهههالح القتصهههادية وامتلكههههم
وسههههههائط العلم ،أزمههههههة الليات
الديمقراطيههههة ،ومراقبههههة التمثّلت
ومحاور النقاش.
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تدعونهههها الحملت العلميههههة الحكوميههههة إلى اعتماد التغذيههههة
السهليمة؛ إل أن الوضهع بالنسهبة للسهواد العظهم مهن السهكان ل
يسهمح بإتباع ذلك النمهط ،مها دام السهكان ضحايها عروض أقرب
سهوبرماركت ،والعلنات الشهاريهة المعممهة ،وضغوط الوقهت
والجال .ونحهههن فهههي هذا العالم مسهههتهدَفون للدويهههة التهههي
نسهتهلكها – والتهي سهتشخص فهي المسهتقبل القريهب لكهل فرد
من خلل الهندسهة الوراثيهة .أمها البرمجيات فهي التي تسهتهلكنا
أكثهر ممها نسهتهلكها نحهن ،إذ إن عمليات تحديثهها تُفرض علينها
دون أن نختارههها .إن الرباح الخياليههة الهائلة للصههناعات التههي
تحتكهههر المعلومهههة ،تُحوّل القتصهههاد المادي إلى تابهههع يعانهههي
باستمرار من ضغط زيادة الرباح المالية .وفي هذه اللعبة ،فإنه
يمكههن السههتغناء عههن الماكههن والعمال بعههد السههتعمال ،أو
تحويلههم حسهب الرغبهة .وفهي حواشهي هذا العالم ،فإن الذيهن ل
يمتلكون اليرادات أو الصهههفات الجتماعيهههة الكافيهههة ،ليكونوا
محطات تنتهج الرباح ،يقتاتون مهن الفضلت على حدود القانون،
وعلى فتات أنظمة التكافل الخاصة لمواردهم .وتزدهر الجريمة
المنظمهة مهن خلل عدم ارتباط السهعار بتكاليهف النتاج ،8ممها
يسهمح بتحويهل عمليهة تقليهد البضائع إلى صهناعة تسهتعمل نفهس
المسهالك التهي تسهتعملها الشركات متعددة الجنسهيات .ويحاول
الذيهن لديههم الرفاه الكافهي أن يتهربوا مهن غياب المغزى الذي
ينتههج عههن كههل هذه الليات ،عههبر النكماش على الذات وإعادة
بناء بيئة محمية داخل الفضاء الخاص.

ê

 8عندما يكون سعر بيع منتج مادي عشرة أو مئة مرة ضعف سعر تصنيعه ،فإن الغراء شديد
لنتاج نسخ صناعية منه.
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إن حاضرنا منتفخ بهذين العالَمين .فكلهما يسكن حاضرنا،
إل أن تواجدهمههها الثنائي متوتهههر ومتفجهههر لدرجهههة أن سهههاعة
النفصهال قادمهة .ففهي السهنوات القليلة القادمهة ،سهوف نتخهذ
قرارات تحدد بصههورة ل رجعههة فيههها ،أيّا ً مههن هذيههن العالميههن
سهيحكم مسهتقبلنا .ويجدر بنها أن نتسهاءل :مهن أيهن يأتهي هذان
 zههي التهي حركتهمها .إن ولدة
العالمان؟ هناك ظ '
تقنيات تسمح باستخلص المعلومة ،وخلقها ،وتحويلها ،وإعطائها
شكل ،وبتبادلهها ،والتعرف على عناصهر معلومات داخهل مها كان
يبدو مههن قبههل مجرد ترتيههب للمادة أو ظواهههر غريبههة للكائن
الحههي ،هههو الذي يشكههل هذه القضيههة المشتركههة .لقههد جرى
الحديث بإسهاب عن المعلومة ،وتقنيات المعلومات والتواصل،
إلى درجههة أن أكثههر مههن مثقههف قههد يكون رتبههها ضمههن تلك
المفاهيهم الغامضهة التهي تعيهش مها تعيشهه الموجات الفكريهة.
ورغم ذلك ،فمن الممكن اليوم أن نبتعد عن التهليل لها لنفهم
حقا ً كيهههف أن المعلومات وتقنياتهههها تشكهههل تحول هائل فهههي
الحضارات النسانية ،وكيف أن ارتطام ولدتها بالليات السابقة
للقتصههاد النقدي وبأنظمههة الملكيههة ،يرمههي بنهها داخههل هذيههن
العالمين المتضادين.
يجعلنا الفصل الثاني نعايش الثورات التقنية ،والجتماعية،
والفكريهة التهي أتاحهت بروز المعلومهة وتقنياتهها .بهل أكثهر مهن
ذلك ،إنهه يفسهر كيهف أن خصهائصها الرئيسهية تتيهح نشأة أشكال
جديدة مههن التعاون والتنميههة البشريههة ،وتسههمح أيضا ً بتركيههز
متزامههن هائل للسههلطة لدى مههن يتملك المعلومههة أو يراقههب
اسهتخدامها .وقهد ركهز المعلقون حتهى الن على خصهائص فهي
المعلومهة ل تفسهر إل جزئيها تأثيراتها .فهم على ما يبدو يؤكدون
إمكانية العادة الدقيقة والمجانية للمعلومة ،ومن ثم لما تمثله.
إن هذه الظواهر ،التي هي أقدم مما نظن ،هامة دون ريب ،بيد
أنهها ل تأخهذ كهل معانيهها إل إذا أضفنها إليهها القدرة البشريهة على
البتكار والتبادل والتقاسهههم والتمثيهههل ،التهههي تمثهههل الخاصهههية
الحقيقية لعصر المعلوماتية والشبكات .وتجيز المعلوماتية طرقاً
جديدة فههي التفكيههر والدراك ،وفههي تقديههم مهها نجهزه .كمهها أن
الشبكات ،إذا كانت مبنية ليكون كل واحد فعّال ً فيها ،تتيح طرقاً

19

جديدة للتعاون والتقاسههم ولنتاج كههل مهها يتصههل باللمادي ،مههن
الثقافة إلى المعارف.
يروي الفصهل الثالث قصة المأسهاة الخفية التي قلبهت فهي
ثلثيههن سههنة ،توازن مجتمعاتنهها ،واقتصههاداتنا ،وكوكبنهها :تصههاعد
التهافههت المحموم لتملك المعلومههة ،وكيههف أن هذا الجنون قههد
وضههههههع قناعا ً لمدة طويلة على وعود النماط الجديدة للتعاون
والبتكار التقني والفني ،أو الجتماعي ببساطة .وقبل أن تفرض
الشكال الجديدة للتعاون نفسها ،نحن نعيش فترة تستولي فيها
آليات الملكيههة )براءات ،حقوق التأليههف العقاريههة( والمراقبههة
المركزيهة للشركات الكهبرى التهي تحتكهر التقنيات المعلوماتيهة.
وتبدو صناعات الملكية المعلوماتية هذه مختلفة جدا بعضها عن
البعههض ،بمهها أنههها قادرة على إنتاج بذور زراعيههة ،أو برمجيات
وأفلم وبرامهههج تلفازيهههة ،أو أدويهههة بيوتقانية ،9أو حتهههى توزيهههع
البضائع الماديهة كالملبهس ،إضافهة إلى "فائض معلوماتهي" عهن
طريق العلمات التجارية .إل أن النقطة المشتركة بينها هي أنها
أعطههت لنفسههها احتكارات لنشاط ل يُكلّف إل القليههل رغههم أنههه
جوهري :توليهد المعلومهة الموجودة داخهل منتجاتهها .ونظرا إلى
أن هذه الحتكارات هشة ،لصعوبة مراقبة تنفيذها ،فهي تُكملها
بمراقبههة قنوات النتاج ومسههالك التوزيههع عههن طريههق إجراءات
مراقبة بوليسية .إن هؤلء الفعّالين الصناعيين أنفسهم يحاولون
فرض نماذج اسهتهلك متزامنهة لمنتجاتههم عهبر الترويهج المفرط،
الذي يغزو أكثر فأكثر الفضاء العام والخاص.
ولو أن هؤلء الفعّاليهن كانوا يسهعون لفرض نماذجههم دون
تهديههههم القدرات الثمينههههة للثورة المعلوماتيههههة ،لعتبرنهههها أن
محاولتهههههم شاذة ول يقاس عليههههها .إل أن قارة جديدة تههههبرز
بالموازاة مهههع جنون التملك :وههههي قارة الملك المعلوماتيهههة
المشاعيهة ،والبتكارات التهي ههي ملك للجميهع لنهها ليسهت ملكها
لحهههههد .وهذه ههههههي قارة البرمجيات الحرة ،والعلم المفتوح،
والموسههههوعات الحرة ،والشكال الفنيههههة الجديدة ،ووسههههائط
العلم التعاونية حيث يشارك كل واحد في خلق المعلومة وفي
التعليههق عليههها .هههي قارة تقاسههم وتضاعههف المعارف ،وكذلك
 9اعتمدنا مصطلح تقانة لترجمة  .Technologyانظر مقالة أ .د .حسام الخطيب التي نشرت
على صحيفة الراية القطرية بتاريخ  28/6/2000تحت عنوان "تقانة وتقانة" ]المترجم[.
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قارة التعاون السههههياسي العالمههههي للفعّاليههههن الجتماعييههههن
المنشغليهن بالمصهلحة العامهة .وكمها ههو الحال لدى كهل تغييهر
جذري بهذه الدرجههههة ،فإن القدرات الجديدة مهههها زالت غيههههر
ناضجههة ،وهشههة ،ويمكههن إفسههادها أو تحويههل وجهههة قدرتههها
المحتملة .فهي تستحق كل انتباهنا ،ولن تقدم قدراتها المحتملة
الكاملة إل مهههن خلل السهههتمرارية .على أن إنجازاتهههها بدأت
ترسهههههم منهههههذ الن الخطوط الولى لمجتمعات رخاء جديدة،
مقتصهدة فهي مواردهها الماديهة ولكنهها غنيهة بكهل إبداعات بنهي
البشر .فماذا يمكن أن تفعل حينئذ تجارة الندرة في خضم إنتاج
الوفرة؟ مها يمكهن أن يفعهل ترويهج  40أغنيهة موسهيقية فهي وقهت
معين ،وسط إمكانية الوصول إلى مئات اللف من البداعات؟
ماذا يمكن أن تفعل الملكية وسط أملك مشتركة تزداد قيمتها
باطراد كلما امتلكها إنسان جديد؟ إن العمالقة ذوي القدام من
طين الذين يعيشون من رٍأسمالية الملكية الفكرية ل يمكن لهم
التسامح مع منافسة الملك المشاعية هذه .ولذلك فقد شرعوا
في تجفيف كل المنابع من حولهم .ومع أنهم ل يمثلون إل جزءاً
صههغيرا مههن القتصههاد وجزءا ً أصههغر مههن الكوكههب الجتماعههي
والنساني ،فهم ينوون تحويل كل الباقي إلى صحراء قاحلة ،أو
على القههل إلى ضاحيههة مهمشههة تصههغر أكثههر فأكثههر؛ أي إلى
استثناء يصفه مفكروهم بأنه شذوذ.
إن تعريف ما نتقاسمه ،والذي نجعل منه موضوع الملكية،
يصهبح عندئذ رهانا ً حيوياً .ويسهعى الفصهل الرابهع إلى بناء أسهس
متينهة لفلسهفة فهي هذا المجال؛ ويسهتوحي كثيرا مهن المفكريهن
المريكييههن الذيههن تناولوا مسهألة الملك المشاعيههة ،مههع وضههع
إسههاماتهم داخهل مشروع اجتماعهي وسهياسي أشمهل .ونقترح
فههي هذا الفصههل الرجوع إلى أصههل الحقوق اليجابيههة ،أي تلك
الحقوق التههي يمتلكههها كههل واحههد منهها والتههي تؤسههس لمكانيههة
تواجدنها الجتماعهي ،وعلقاتنها بالخريهن وبقدراتنها الجماعيهة على
المساك بخيوط مصيرنا.
يتناول الفصل الخامس البعد الكوني للتوترات بين الملكية
والملك المشاعيههة .ويُظهههر السههتراتيجية التههي أسهههمت فههي
عولمهة الملكيهة ،ويذك ّهر بتأثيراتهها الكارثيهة على أنظمهة الصهحة
العامههة والتربيههة ،وبصههفة أعههم على أنظمههة تطور بلدان العالم
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الثالث .وي ُهبيّن على وجهه الخصهوص كيهف أن الترويهج العالمهي
م شمهل تحالف مجموعات
للملك المشاعيهة ههو خيهط جديهد يل ّه
المصالح العامة ،والمفكريهن ،والعلماء وناشطي بلدان الجنوب.
وإذ يُحقههق هذا التحالف أولى انتصههاراته ،فإنههه يرتطههم دائمهها
بمقاومهههة ركيكهههة مهههن حكومات الشمال ،التهههي تتماثهههل مهههع
مجموعات مصالح الملكية بحسب قوتها ،حتى عندما تخرم هذه
القوة باطراد كهل يوم موارد العمهل العمومهي .إن هذا التحالف
العالمههي لصههالح الملك المشاعيههة ،رغههم هشاشتههه ،هههو فههي
الحقيقههة أثمههن تحالف .وبعيدا ً عههن سههراب قضايهها الدفاع عههن
العالم الثالث فههي زمههن نهايههة المسههتعمرات ،فإن هذا التحالف
يعترف بالتعقيهد ويعمهل عليهه ،وبصهفته فعّال ناشطها فهي مصهير
كوكبنا الصغير فهو يرسم بداية ولدة "العمومي" العالمي.
وفهي قلب الصهعوبة التهي نواجههها لخهذ مصهيرنا مهن جديهد
بيههن أيدينهها فههي عصههر المعلوماتيههة ،هناك مسههألة التعرف على
مفاصل النشطة المعلوماتية مع القتصاد المادي والنقدي .وقد
خصص كامل الفصل السادس لهذه المسألة .ونقترح فيه تقييما
ُ
لدوات القياس التههي ورثناههها مههن مئة وخمسههين سههنة مههن
"القتصادية" ] économismeعلوم القتصاد التقليدية[ .ونظهر فيه أن
البتكار المعلوماتهي يسهتحق أن نفكهر فيهه بصهفته نمطا ً جديداً
مههن النتاج ،ل يمكههن حصههره فههي السههواق والملكيههة والعقود
فقههط .ونرسههم فههي نفههس الفصههل ،الخطوط الولى لمفاصههل
كامنهة بيهن القتصهاد وإدارة الموارد المادية ونمهط النتاج الجديهد
هذا ،الذي يعنهي أن ندع الفضاء المعلوماتهي يعيهش كنظام بيئي
إنسههاني ،منعتههق عههن القتصههادي ،وممول مههن طرفههه على
مسهم في تجديده.
المستوى الشامل ،بل و ُ
وسههوف يجههد القارئ فههي آخههر المطاف بعههض المقترحات
الملموسههة .فقيمههة التحالف مههن قبيههل الذي أقترحههه مسههوّمة
حسههب قيمههة أولوياتههه .وفيمهها يلي بعههض هذه الولويات :إعادة
تعريههف التحكيههم السههاسي بيههن الملك المشاعيههة والملكيههة.
مسههاندة التعاونات المعلوماتيههة وإنضاج التقنيات التههي تسههمح
بهها ...وكذلك علقاتنها بهها .إعادة اكتسهاب الزمهن النسهاني الذي
هههو ضحيههة لهجوم واسههع النطاق يقوم بههه التلفاز ،وإعادة بناء
التوازن فهي اسهتعمالنا لهذا الزمهن ،وعلى وجهه الخصهوص بيهن
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النشطهة المعلوماتيهة والنشطهة الجسهدية .الصهلح الضريهبي،
ابتداء بالضرائب على سهههندات الملكيهههة الفكريهههة .مسهههاعدة
صهناعات القتصهاد المادي على إيجاد نمهو يحترم الكرة الرضيهة
والحقوق الجتماعيههة ،وذلك مههن خلل تحريرههها مههن المنافسههة
العبثيهة لنسهب أرباح صهناعات الملكيهة .بناء تحالفات جديدة بيهن
مؤسسات المجتمع المدني والدول.
وقهههد أصهههبحت هذه التحالفات أكثهههر لزومههها لن الظرف
الدولي أصهبح بدوره يشههد ملمهح للقوة السهياسية والعسهكرية
تأخهذ أشكال غيهر معهودة حتهى الن .فيبدو أن عصهرنا ل يدع إل
مسهاحة صغيرة لتزههر تركيبات جديدة؛ فمهن ناحيهة هناك تسهلط
وحشهي وكاذب يسهتعمل تهديدات حقيقيهة إل أنهه يُهوّل أمرهها بل
اسهتحياء ،ومهن ناحيهة أخرى توجهد الوحشيهة الرجعيهة للصهوليات
التهي تخدم تهبريراته وترد عليهه حتمها .وقهد اقترح معلقون مهن
 Emmanuelرؤيهههههة "متفائلة" للتطور
أمثال إيمانويهههههل تود Todd
المسههتقبلي للصههولية .فيفسههر بروزههها على وجههه الخصههوص
بالتقدم الذي ل نقاش فيههه فههي التعليههم ،وتنظيههم النسههل ،أي
بكلمة ،في الحريات التي ل يمكن إل أن نفرح بها ،والتي تسهم
فهي العالم الول ،عالم المبادلت المعلوماتيهة والتعاون .وسهواء
وافقنهها على هذا التفسههير أو لم نوافههق ،فل يمكههن تههبرير هذا
التفاؤل الذي يرافقه ،إل إذا بقي الطريق الذي يقود نحو العالم
مجهّزاً ،ومبنيا ً للجميع.
الول مفتوحاً ،و ُ
كما أن بروز العنف يرتبط بالتحولت المعلوماتية من وجهة
نظههر أخرى :فماذا كان بوش وبليههر يكونان لول مردوخ Murdoch؟
تسهههتخدم غالبههها الصهههولية بمختلف مشاربهههها وسهههائط العلم
كصهناديق إيقاع .ويكون أحيانها هذا السهتعمال الدواتهي مباشرا
مثلما هو الحال في شبكة محطات الذاعة كلير شانل Clear Channel
فهي الوليات المتحدة ،أو قهد يوجهد اسهتغلل غيهر مباشهر للنبهار
الذي تحدثهه العادة المتكررة للمعلومهة أو الصهور المبثوثهة على
قنوات الخبار المسههههترسلة المريكيههههة أو القنوات الفضائيههههة
العربيههة .وفههي الجهههة المقابلة ،فإن ظهور أرباب الرأسههمالية
المعلوماتيههة ليههس مسههتقل بدوره عههن السههياسة :فماذا يكون
مايكروسوفت ،وسنوفي-أفنتيس ،ومونسانتو ،وبفيزر ،وفيفندي
يونيفرسههال أو بايههر كروب مههن دون تواطههؤ السههياسيين فههي
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الدفاع عهههن مصهههالحهم وتوسهههيعها؟ وعلى الرغهههم مهههن أن
الظاهرتين مرتبطتان ،فإنه يجب أل نخلط بينهما .فنجد من دون
شههك المحافظيههن الجدد الوقحيههن ضمههن أولئك الذيههن ينوون
إغلق أبواب الملكيهة أمام الملك المشاعيهة ،إذ يخططون لبناء
أداة جديدة للهيمنة .بيد أننا نجد من ضمنهم أيضا ،الشتراكيين
الديمقراطييهن الذيهن أضاعوا البوصهلة ،إذ ههم يُقوّضون باطراد
كهل يوم أسهس العدالة التهي يودّون بناءهها ،وذلك بإهدائههم إلى
الصههناعيين الذيههن يُفترض أن ينتجوا الثروات للتقاسههم ،وسههائل
جديدة لتجنب أوزار ما هو اجتماعي وإنساني.
يتشكهههل تدريجيههها لدى الناشطيهههن العالمييهههن فهههي مجال
الملك المشاعيهة ،وعهي بأنفسههم ،ويخلقون تضامنات إنسهانية
جديدة .فههم يتحالفون لثبات أحقيهة مشروعههم ولمقاومهة مهن
يريههد تدميره .يرسههمون الخطوط الوليههة لصههور جديدة للدولة،
الحاميهة لوجودههم والمنظمهة لشروطههم ،كمها يقترحون أشكال
جديدة للقتصهههاد ،تنتفهههع بتواجهههد الملك المشاعيهههة وتتطور
بطريقة متناغمهة مع الطبيعهة .وقهد حان الوقت لن ننصهت إليهها
جيدا ،وأن نقدم لهها عونا ً جدياً .وسهوف يأتهي فصهل تزههر فيهه،
وعندما ستأتي سيكون لها ،شأنها شأن النصر ،أقارب وأصدقاء
ك ُهثر ،ومهع ذلك فمهن الفضهل أن تأتهي قبهل أن تمتهد الوحشيهة
امتدادًا أكثهر – مهع أن هذه الخيرة ليسهت فهي الوقهت الحاضهر
أكثر من اختناق مؤقت.
إن التوتهر الناشهئ عهن العراض المتناقضهة الموصهوفة فهي
سر اللبهس والغموض اللذيهن يحيطان
هذا الفصهل ،ههو الذي يُف ّه
بهذه المسائل .ويُعبّر هذا التوتر عن نفسه داخل كل واحد منا.
وهكذا ،فإن الشخاص عرضهههة ،فهههي الوقهههت نفسهههه ،لتأثيرات
نفسية مثل الحساس بأنهم غرباء عن أنفسهم ،وبأنهم موضوع
إخراج عديههم النتاج .إن علقتنهها بوسههائط العلم مركزة فههي
نقطهة واحدة ،أصهبحت أكثهر فأكثهر قدرة على بناء التمثلت – ل
الواقع  -وعلى ترويجها .ووفقا ً للظرف الجتماعي والتقني الذي
سههوف يُشجههع التملك البنّاء والخلقههي أو على العكههس التملك
الشاذ والمقايض ،سوف تنتج تصرفات تبدو لنا متناقضة تماما.
ورغههم ذلك ،فهههو نفههس الكون الذي يقدم لنهها صههور التعذيههب
الرهيهب فهي سهجون العراق أو كانعكاس مقرف طريقهة إخراج
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إعدام الرهينهههههة المريكهههههي ،وكذلك عجائب الشكال الجديدة
للتعاون والتعبير.
إن فههك ألغاز هذه المههر المحي ّ هر والحاطههة بطرق العمههل
الممكهن للتأثيهر على مسهتقبله ،يسهتحق بالتأكيهد رحلة صهغيرة
لستكشاف جذوره.
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الفصل الثاني

من أين تأتي القطيعة؟
المعلومة وتقنياتها
|

¿

¿

لنقهههم بجولة قصهههيرة فهههي شقهههة أسهههرة صهههديقة .هناك
حاسههههوبان مرتبطان بالشابكههههة )إنترنههههت( ،وعشرون جهازا
"محوْههسباً" متخصههصا نوعا ً مهها ،تحتوي على معالجات :خمههس
سهاعات ومنبهات رقميهة منهها سهاعة تقيهس الرتفاع ،وجهازان
هاتفيان دون سهههلك ،وثلثهههة هواتهههف محمولة ،وآلة للرد اللي
وفاكس )مرتبطان بشبكات متخصصة( ،وجهازا ستيريو مع آلت
للتحكم عن بعد ،وآلة تصوير رقمية ،وقارئ دي في دي ،وتلفاز
مههع جهازه للتحكههم عههن بعههد ،ولوحههة ألعاب رقميههة ،وجهازان
جراف الثلجههههي مفيدان طيلة رحلت التزلج،
للبحههههث فههههي ال ُ
وحاسهوب مصهغر للدراجة .10وهناك أيضها بعهض الشياء الماديهة
منظهم رقمهي
ذات تحكهم معلوماتهي :آلة غسهيل ،ومرجهل مزود ب ُ
للحرارة .ومهن الجائز أن نجهد آلت أكثهر عنهد أسهرة لهها نفهس
اليرادات لكههن تعتمههد أنماطا ً اسههتهلكية مختلفههة .إن غالبيههة
الشياء المعلوماتيههة المتخصههصة تشتغههل مههن خلل برمجيات ل
يمكههن للمسههتخدم أن يغيرههها؛ مههع أن بعضههها يسههمح بتنضيههد
المعلومة ،مثل رسائل الهواتف المحمولة.
ونجههد على نطاق الكوكههب بأكمله هذا التنوّع فههي الشياء
المعلوماتيهههة .فلنتجرأ ونقدم بعهههض الرقام التقريبيهههة لنعطهههي
 10هذا الحاسوب الصغير الذي يوضع على الدراجة ،ويظهر السرعة ،والمسافة المنقضية من
رحلة معينة ،والمسافة الجملية المقطوعة منذ آخر مرة أُعيد فيها العداد للصفر ،هو من أكثر
الشياء المعلوماتية المتخصصة إتقانا.
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فكرة عن أحجام تلك الشياء .في نهاية سنة  ،2002كان هناك ما
يناهز  600مليون شخص لديهم حواسيب شخصية .11وكان لنفس
العدد إمكانيهة الدخول للشابكهة ،سهواء كان ذلك مهن حواسهيبهم
الشخصهية أو مهن مكان عملههم .وهناك نسهبة كهبيرة مهن هؤلء
الشخاص تُعد ّ محدودة فهههههههههي اسهههههههههتخدامها لهذه الشياء
المعلوماتيههة ،إمهها جّراء ظروف الوصههول إليههها أو لن درايتهههم
التقنيههة محدودة .وبالضافههة إلى ذلك ،فإن محدوديههة المعارف
اللغويههة وتمثّلت العالم ضروريههة لبناء المبادلت مههع الخريههن
حول دون وصههول الكثيريههن إلى
على أسههاس هذه التقنيات ،وت ُ
نه مئات الملييهن مهن الشخاص
اسهتعمالت بعينهها .ومهع ذلك ،فإ ّ
يمكنهههم اليوم أن يسههتعملوا الشابكههة للبحههث عههن المعلومات،
وتطوير أنشطة مثل معالجة النصوص للكتابة ،وتبادل الرسائل
تحهت مراقبتههم الشخصهية عهبر البريهد اللكترونهي والرسهاليات،
وتقاسهم الملفات على شبكات النهد للنهد )  .(peer to peerكمها يوجهد
عشرات الملييهههن ممهههن يبتكرون خدمات إعلميهههة خصهههوصية
حقيقية :كالصفحات الخاصة وغيرها من المواقع على الشابكة،
والمدونات )  ،(blogوأروقهة الصهور .ونلحهظ أن هذه العداد تبقهى
ضئيلة بالمقارنهههههة مهههههع أعداد أولئك الذيهههههن يمتلكون أشياء
معلوماتيهههة متخصهههصة )ملياران إلى ثلثهههة مليارات – وتأتهههي
السهاعات الرقميهة فهي المرتبهة الولى!!( .أمها بخصهوص أولئك
الذيهن غيرت التقنيات المعلوماتيهة جذريها نمهط حياتههم بصهورة
غيههر مباشرة ،مههن خلل تغيرات القتصههاد ومرور المعلومات،
فيمكن أن نقدر أنه ل توجد إل فئة قليلة جدا لم يشملها التغيير.
وحتى أولئك الذين يدون مقطوعين تماما عن مسالك المعلومة
فإنهههم ل يفرون منههها ،سههواء كان مزارع الفيون الفغانههي مههن
خلل الترويههج السههري للمعلومات بخصههوص الطلب ومسههالك
المخدرات ،أو هندي المازون الذي يرى مصههيره متقطعهها بيههن
مطرقهة المنسهيين مهن القتصهاد الذيهن يقتلعون أشجار الغابات
وسندان التعبئة الدولية لحماية الغابات نفسها.
أصهههبحت المعلوماتيهههة والشبكات مرجعههها ل مناص منهههه
لمحاولة تفسهههير تغيرات هذا العالم .فههههي تُذكهههر مهههن طرف
 11المصدر :إحصائيات المم المتحدةUN Statistics/ITU, Millenium Indicators Database : ،
http://unstats.un.org/unsd/mi/mi_source_xrxx.asp?source_code=36
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منتقديها لتفسير أزمة البطالة ،والستلب الناتج عن الستعمال
اللي للشياء التقنيهة فهي التفعّال مهع الخريهن ،ولتفسهير تسهارع
المبادلت مهع تفاوت إمكانيات التمتهع بتلك السهرعة .كمها يُثنهي
عليههها المتحمسههون للقدرات المتجددة التههي تمنحههها للشخاص
وللمجموعات الصههغيرة فههي مجالت البداع والنشههر والوصههول
إلى المعلومههة .إل أن المرجههع الذي نتحدث عنههه يبقههى ،فههي
الغلب ،غامضاً .كيهف تنتهج المعلومهة والتقنيات هذه التأثيرات؟
يُفسههر هذا الخلط جزئيهها بالتفاوت بيههن التعرض للتأثيرات غيههر
المباشرة للمبادلت المعلوماتيههة المتفشههي بمهها فيههه الكفايههة،
والسهتعمال المنتشهر جدا للشياء المعلوماتيهة المتخصهصة نوعاً
مهها مههن ناحيههة ،وبالتملك البداعههي الذي ل يزال بدائيهها للشياء
المعلوماتيههة العامههة مههن ناحيههة أخرى .وإضافههة إلى ذلك ،فإن
القليههة التههي تتمتههع بالتملك البداعههي هامههة ل محالة ،إل أنههها
موّزعهة اجتماعيها بصهورة غيهر عادلة 12فهي كافهة المعمورة .وكمها
ُ
ههههو طهههبيعي ،فقهههد أحهههس الناس بتغييرات طرأت على أشياء
يعرفونههها ،أكثههر مههن إحسههاسهم بههبروز ظاهرة جديدة تمامهها.
ويمكهههههن التعرف بوضوح على التأثيهههههر القتصهههههادي للشياء
المعلوماتيهههة ذات السهههتعمال المتخصهههص نوعههها مههها ،أو لتلك
المستعملة لمراقبة اللت المادية ،في حين أن جزءا كبيرا من
السههتخدام الخاص للحاسههوب يهههم أنشطههة ليسههت اقتصههادية
بصهورة مباشرة ،ولذلك يصهعب تقييمهها .وسهنعود فهي الفصهل
السههههههههادس للعلقات بيههههههههن المعلومههههههههة والقتصههههههههاد
والرأسههمالية ،ونكتفههي هنهها بالشارة إلى هذه المسههألة لمجرد
تفسههير كيههف أن شجرة المعلوماتيههة قههد تخفههي غابههة الثورة
النسانية المرتبطة بتقنيات المعلومات.
ومهع ذلك ،فإن القطيعهة العميقهة التهي تميهز عصهر العلم
وتقنياتهه عهن العصهور السهابقة ههي قطيعهة إنسهانية حقيقيهة ،تههم
الجنهس البشري .وفهي يوم مهن اليام ،عندمها يصهبح الكثيهر مهن
الشياء المعلوماتيهة الحاليهة مجرد أشياء غريبهة تههم علماء الثار
 12أكثر من  %70من السكان المنتمين لمنظمة التعاون القتصادي والتنمية ذوي اليرادات
المصنفة في الربع العلى هم من مستعملي الحواسيب الشخصية والنترنت .المصدر:
إحصائيات المنظمة:
http://www.oecd.org/documents/62/0,2340,en_2825_495656_2766782_1_1_1_1,00.html
بيانات  2001مستنتجة من التطور الحديث المعروف .في سنة  ،2001كانت النسبة في المملكة
المتحدة  %80لعشرية اليرادات العلى و  %11لدناها.
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المهتميههن بأنثروبولوجيههة التقنيات ،سههنذكر هذه اللحظههة التههي
امتلكت فيها النسانية أدوات تفتح لها طرقا جديدة في التفكير،
والتمث ّل ،والتبادل ،والبداع ،والختزان .إن الثورة العلمية ،هي
ذاك الزمن الفريد الذي نشاهد فيه اللت وهي تعالِج المعلومة
– أيّا ً كان ما تمثله – وكذلك تسمح لنا أن نستعمل تلك المعالجة
ة لبداع المعارف وتبادلههها .وسههنرى كيههف أن ظهور هذه
وسههيل ً
المكانيههة ،ل يمكههن مقارنتههه إل بالقطيعههة التههي حصههلت عنههد
المرور من العصر الحجري القديم ) (Paleolithicإلى العصر الحجري
ما ظهرت اللة ،والكلمهة ،والرمهز ،وظهرت
الحديهث ) ،(Neolithicل ّه
سسة للزمنهة التاريخيهة .فنحهن نعايهش
الكتابهة؛ وتعتهبر كلهها مؤ ّه
اليوم هذه الثورة الهائلة التهي ينجزهها الجنهس البشري ،ونشاههد
بعض ملمحها الساسية في الدوات المعلوماتية المتداولة!
لكن ،من أين تأتي هذه القطيعة العجيبة؟ وما هي طبيعتها
ن هذا الكتاب ليههس ملئمهها لتقديههم تاريخههي أو نظري
إذن؟ إ ّهه
كامهل .فقهد فهك الروّاد منهذ مدة شفرة القارة المعلوماتيهة ،مهن
أمثال جاك روبان ] [65ورونهي باسهي ] [57أو مانويهل كاسهلز ].[18
وسنركز هنا على الملمح التي تلعب دورا أساسيا في الفتراق
الجذري بيهن الممتلكات المشتركهة ورسهملة الملكيهة .وسهنرى
كيههف توجههد  -مههن هذا المنظار  -ل ثورة معلوماتيههة واحدة ،بههل
اثنتان.
م

 dتW

سواء أكان الموضوع يتعلق بالعلم أم بالتقنية أم بالمجتمع ،فإن
تبلور القطيعة يحصل دوما على خلفية من التغييرات المتراكمة
تدريجيها .وإن تنوع هذه التغييرات الوليهة يفسهر صهعوبة الحاطهة
بطبيعهة القطيعهة .لنَر إذا ً مها ههو ليهس بقطيعهة معلوماتيهة ،ومها ل
يمكن مع ذلك للقطيعة أن توجد من دونه.13
فمنهههذ العهود القديمهههة الصهههينية واليونانيهههة ،ظهههل تاريهههخ
التمثّلت 14تاريهخ إضفاء تقنيهة تدريجيهة ،تسهمح – عهبر الكتابهة –
ممث ّهل وكأنهه مسهتقل عهن حامله ،ثهم تتيهح –
بأن نعتهبر أ ّ
نه مها ههو ُ
 13لمزيد الطلع ،يمكن للقارئ أن يعود إلى المراجع ] [1] ،[5و ][27
 14تعتبر الكتابة تمثيل بالمعنى الولي للكلمة ،أي "إعادة تقديم" .إن أول النصوص المكتوبة هي
آثار قرار ،وخطاب ،وفعل.
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عهههبر المطبعهههة – بإنتاج أعداد مهههن هذه التمثّلت .وهذا النتاج
العددي أنتهج منهذ ذلك الحيهن بعهض التأثيرات التهي تُعتهبر اليوم
خاصههة بعصههر المعلومههة ،ومنههها على وجههه الخصههوص تدنههي
التكاليهف الجانبيهة لنسهخة إضافيهة ،التهي ت ُهصبح منخفضهة نسهبياً
مقارنة بتكاليف تحضير أمهات حروف الطباعة للمؤلف .بيد أن
هذا التخفيههض ل يهههم إل عددا ضئيل مههن الفعّاليههن )أصههحاب
المطبعات مثل( ،بينمها تبقهى المعلومهة مسهجونة داخهل حاملهها،
من منظار القارئ.
وجاء اختراع الصهورة الشمسهية إثهر ذلك ليعطهي مصهداقية
لفكرة سهولة اصطياد التمثّلت انطلقا من العالم المحسوس،
إل أنهه لم يحرر الصهورة مهن سهنَدها .وبدأ تدريجيها ينتهج تجريدا
للتمثيهل بالنسهبة لمها يُمث ّهل .إن نشأة الجهبر الرمزي يصهور أيضها
هذا التطور .فبينمهها لم يكههن ممكنهها فههي البدايههة تقديههم طريقههة
حسههاب إل مههن خلل مثال على تطبيقههها لحالة خاصههة ،سههمح
ظهور الرموز الجبريهة بتجريهد الحالة الخاصهة ،وبتقديهم طريقهة
"صههالحة لكههل الحالت الممكنههة" .فقبههل أن تعطيههها النهضههة
الوروبيهة الشكهل الذي نراه اليوم ،ظهرت الرموز الجبريهة عنهد
كبار الرياضييهههن العرب كالخوارزمهههي )825م( وعمهههر الخيام )
1100م( الذي كان ،أيضها ،شاعرا ً رائعاً .فبينمها ل يزال برهماغبتهه
الهندي ،الذي أوحهههى الول بالفكرة ،والخوارزمهههي يسهههتعملن
مثال الحالة الخاصهههة ،فإن مجموع عمهههر الخيام يمثهههل حهههل
المعادلة من الدرجة الثانية بمجهول واحد :اضرب نصف الجذر؛
أضههف الناتههج إلى العدد ،ثههم اطرح مههن الجذر التربيعههي لهذا
مجموع نصهف الجذر .والباقهي ههو الجذر التربيعهي ]وفهي الرموز
العصهههرية :نضهههع س  - ²جملة س  +المنتهههج ،أحسهههب الجذر
التربيعي له )مجموع  – 4 / ²المنتج( ) +مجموع  ، (2 /إذ في تلك
الفترة ،لم يكن الجذر السلبي معروفا[.
وقد طرأ نفس التطور في المنطق.
وبالتوازي مهههع هذا التطور الذي يههههم التمثّلت ونسهههخها،
هناك قصههة أخرى تدور أطوارههها حول التحكههم فههي اللت و –
تدريجيا ً – برمجتهههههها .ومهههههن دون العودة إلى اللت المائيهههههة
والبخاريههة ذاتيههة الحركيههة والرائعههة لهيرون السههكندراني ،فإن
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اسهطوانات صهناديق الموسهيقى ،والبطاقات الخشبيهة للة غزل
15
فلكون  Falconثم أحزمة البطاقات المثقوبة للت الحياكة جاكار
 Jacquardقهد ركزت فكرة التمثّلت التهي تنتهج تأثيرات عهبر تنفيذهها
على اللت .بيهد أن طبيعهة هذه التأثيرات تبقهى مسهجونة داخهل
مخطهط إيصهال ميكانيكهي للمعلومهة .وهناك توافهق مباشهر بيهن
التمثيهل المحسهوس للمعلومهة على سهند و"تنفيذهها" مهن طرف
آلة .إن تحريهر هذا التوافهق يتطلب قطيعتيهن حقيقيتيهن :تؤسهس
الولى علم التحكهههههم )السهههههيبرنية(  ،cyberneticsأي اسهههههتعمال
مذجههة الجهزة؛ أمهها الثانيههة ،فهههي
المعلومههة فههي اللت أو لن ْ
تؤسس المعلوماتية بأتم معنى الكلمة.
تهههم القطيعههة الولى القدرة على الحصههول على تأثيرات
محسههوسة لم تعههد قوتههها نسههبية للطلب الذي يُنشئههها .وقههد
حصهلت هذه القطيعهة فهي مرحلتيهن توافقان مصهدريْ الطاقهة
الخارجيهههة السهههاسييْن للثورة الصهههناعية .وقهههد قَد ّهههمت آليات
مضاعفهة الحركهة  servomecanismالتهي أنجزهها جوزف فاركهو Joseph
 Farcotعام  1862وجون ماك فارليهههن  John McFarlane Grayعام 1866
الحههل لصههعوبة أسههاسية واجهههها عصههر اللت البخاريههة :كيههف
نسمح لفعّال بشري أو للية أن يتحكما في تأثيرات تكون قوتها
أشههد بكثيههر مههن القوى التههي يمكههن أن يفعّلههها؟ فعههبر إدخال
مشغّلة
تفعّالت ميكانيكيههة خلفيههة ،أي ضبههط مسههتمر للقوى ال ُ
عف الحركهههة أن يذلل هذه
مضا ِ هه
بالنسهههبة لتأثيراتهههها ،أمكهههن ل ُ
الصعوبة .لكن الفصل بين التأثيرات والطلب – أو تمثيله – يبقى
م اجتياز خطوة جديدة بمحطات التناوب
محدودا جدا .وقههههد ت ّهههه
الكهرومغناطيسهية فهي زمهن الثورة الصهناعية الثانيهة ،أي ثورة
المحرك الكهربائي .وتسهمح محطهة التناوب الكهرومغناطيسهية
بالحصول على تشكيلة متنوعة من التأثيرات ،نقطتها المشتركة
ههي العمهل بطريقهة محتشمهة ،أي بخلق العمهل بدايهة مهن درجهة
معينهة أو مهن فعهل معيهن :عندمها يفوق التيار الكهربائي الداخهل
قيمة معينة مثلً .إن "احتشام" السيطرة والمراقبة هذا سيلعب
دورا جوهريها فهي بناء اللت القادرة على معالجهة المعلومهة .ثهم
نه المرور إلى اللكترونهي ،مهمها كانهت أهميتهه فهي التأثيهر على
إ ّ
 15يُعتبر نول جاكار أول نول ميكانيكي ،وقد ابتكره عام  1801الفرنسي جوزف ماري جاكار
حا الطريق للقمشة الصناعية المنسوجة ،انظر:
 Joseph Marie Jacquardفات ً
] http://en.wikipedia.org/wiki/Jacquard_loomالمترجم[
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التكاليهف وتصهغير الحجام ،يبقهى على نفهس الخهط المرسهوم
آنفا.
إل أن هذه الثورات فههي التقنيات المسههاندة ل قيمههة لههها
قياسهههها ً بظهور البرمجههههة الرمزيههههة ،أي القدرة على التعههههبير
"بالمعلومهة"  -التهي تكون ههي بنفسهها قابلة للتطويهع  -عهن
معالجة تهم المعلومة كذلك.
س W
"سهوف تنسهج اللة التحليليهة صهورا ً جبريهة كمها تنسهج
أنوال جاكار الزهور والوراق[...] .
"وبالضافهة إلى ذلك ،إذا مها توصهلنا إلى إيجاد أشياء
يمكهن التعهبير عهن علقاتهها المتبادلة السهاسية مهن خلل
العلم التجريدي للعمليات ،وتكون لديهها أيضها قابليهة التهيئة
للترقيم المؤث ّهر ولليات اللة ،فإن ]اللة التحليلية[ ستكون
قادرة على التأثيههههر على أشياء أخرى علوة على الرقام.
][...
"إن اللة التحليليهههة ههههي التمثيهههل الجسهههدي لعلم
العمليات ،المبنههي باسههتعمال مرجعيههة خصههوصية للرقههم
التجريدي كفعّال في هذه العمليات.
"] [...ل تد ّهههعي اللة التحليليهههة القدرة على خلق أي
شيء .فهي تقدر أن تعمل ما نعرف كيف نُعلّمها إياه .إنها
تسههتطيع أن تتابههع التحليههل ،لكههن ليههس لديههها القدرة على
اسهتباق العلقات التحليليهة أو الحقائق .تتمثهل قدرتهها فهي
مساعدتنا على استعادة ما نعرفه سابقاً [...] .بيد أنه من
الجائز أن يكون لههها تأثيههر غيههر مباشههر ومتبادل على العلم
بطريقههة أخرى .فعههبر توزيههع وتزويههج وصههفات التحليههل
بطريقههة ت ُههسهّل وت ُههسّرع معالجتههها مههن طرف التركيبات
الميكانيكيههة لللة ،تصههبح علقات الكثيههر مههن المواضيههع
وطبيعتهها فهي هذا العلم أشهد عمقها ،ويُنظهر إليهها بالضرورة
سع للقدرات
مههن زوايهها جديدة [...] .إذ يوجههد فههي كههل تو ّ ه
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البشرية وفي كل إضافة للمعرفة النسانية ،تأثيرات جانبية
مختلفة أبعد مدى من التأثير الساسي الحاصل".16
والمهر النادر جدا ً فهي تاريهخ التقانهة ههو أن اختراع البرمجهة
الرمزيهة كان مشروعها تهم التعهبير عنهه منهذ قرن تقريبها ،قبهل أن
متحققا ً كمههها يقول جيلبيهههر
يُدرج فهههي الحواسهههيب – أو يصهههبح ُ
سههيموندون  .Gilbert Simondonفمشروع اللة التحليليههة لشارل باباج
 Charles Babbageوملحظات آدا لفليهس  Ada Lovelaceفهي ترجمتهها إلى
النكليزيههة مذكرة لويجههي مينابريهها  Luigi Menabreaالتههي تصههف هذه
اللة ،يعود تاريخهههها إلى أربعينات القرن التاسهههع عشهههر .لقهههد
مررت آنها لفليهس خواطرهها داخهل ملحظاتهها كمترجمهة ،وكأنهها
راكهب مخالف للقانون لم يدفهع ثمهن تذكرتهه؛ وقهد يعود سهبب
ذلك إلى وضهع المرأة 17إزاء العلم والتقنيهة فهي ذلك العههد ،كمها
يجوز أن يكون السبب هو صغر سنها .ومهما يكن من أمر ،فإن
تلك الملحظات تعتهبر بالتأكيهد مهن بيهن النصهوص الكثهر تنويرا
حررت فهي موضوع الحسهاب ،وكذلك فهي مسهألة العلقهة
التهي ُ
بيهن المعلومهة والمعرفهة .إن ّهنا نجهد فيهها كهل العناصهر التجريديهة
سسة للمعلوماتية :عنصر البرنامج أو اللوغاريتم ،18والتذكّر،
المؤ ّ
والخروج/الدخول ،وإمكانيهة اسهتعمال الرقهم لتمثيهل كهل أشكال
الرمهز ،شريطهة أن نعرف كيهف نعبّر عهن العلقات التهي تربهط
الرموز فيمهها بينههها وبالتأثيرات الملموسههة .كمهها نجههد فههي هذه
النصهوص إمكانيهة تطهبيق تغييرات يقوم بهها برنامهج على برامهج
أخرى أو على نفسهه ،وههو مها يؤسهس للتكراريهة ،التهي كانهت
فكرة مسههتجدة لدرجههة أن آدا لفليههس تحتار فههي ترجمتههها إلى
مخطهط تنظيهم اللة ،وأن باباج يحافهظ على فكرة الفصهل بيهن
الجهاز حيث يخزن البرنامج وذاكرة الحساب حيث يمكن تحوير
البيانات .وهذا ههو الفصهل الذي سهوف يلغيهه بصهعوبة جون فون
نويمان  John von Neumannسنة .1945
تكمههن قيمههة النصههوص المقتطفههة مههن مذكرة آدا لفليههس
الواردة أعله ،فههههي أنههههها تُعّرف بالمدى الحقيقههههي لول ثورة
 16آدا لفليس [Ada Lovelace, 1842 [50
 17حتى بالنسبة للسرة الصيلة لبنة اللورد بايرون.
 Logarithm 18ومنها  logثم  loginو  logoutهي أسماء منحوتة ،إكراما وإجلل للخوارزمي
واعترافًا بفضله ]المترجم[.
33

معلوماتيهههة – ثورة الحواسهههيب – بوصهههفها تحول ً فهههي الذكاء
البشري وإعادة لتموْقعهه .وفهي مقاطهع أخرى مهن نصهها ،تحهس
لفليههههس مسههههبقا بكههههل انحرافات المعلوماتيههههة :أوهام القوة
اللمتناهيهههة والذكاء الصهههطناعي الذي سهههينسى المرجعيهههة
البشريهة؛ إل أنهها تحهس أيضها أننها قهد نقلل مهن مدى هذه الثورة
بعد أن تتبدد كل الوهام.
وإثهههر التحولت المختلفهههة فهههي المعالجات المتخصهههصة
للمعلومهة ،وعلى وجهه الخصهوص بعهد ظهور معالجات الكميات
الضخمههة مههن المعلومات الناجمههة عههن نشأة التعداد السههكاني
والحصهاء ،فقهد تحققهت أول ثورة معلوماتيهة فهي مها بيهن  1930و
 .1960وغالبا ما وُصفت هذه الفترة بأنها مجرد تحول تقاني حمل
معههه المرور إلى السههند اللكترونههي للت الحسههاب ،أو تبن ّههي
الحسهاب الثنائي .وهكذا ،فقهد تهم بخهس التحول السهاسي الذي
أدخله تصميم اللت الشاملة من الناحية المعلوماتية .وقد أنتج
فهي ثلثينات القرن العشريهن ،مجموعهة مهن الباحثيهن مجتمعيهن
حول جون فون نويمان مههن معهههد الدراسههات المتطورة فههي
برن ْستون  ،Princeton Institute of Advanced Studiesكانوا ينشرون في مجلة
المنطههق الرمزي  ،Journal of Symbolic Logicسههلسلة مههن العروض
المختلفهههة لنفهههس البنيهههة ،فأثبتوا أن اللت التجريديهههة )آليات
لتحويل المعلومة تخضع لقوانين معينة( قادرة على القيام بكل
الحسابات من نوع معين ،شريطة أن يكون لديها عدد معين من
رف ألونزو تشرتههش Alonzo Church
القدرات السههاسية .وهكذا ع ّ
وإيميل بوست  Emil Postوألن تورينغ  Alan Turingاللت الشاملة من
منظور المعلومههة ،كمهها عّرفوا فههي نفههس الوقههت حدودههها .إن
عبارة اللت الشاملة مههن أشههد العبارات مغالطههة ،باعتبار أن
صل إليها هؤلء الباحثون تكمن واقعي ًا،
النتيجة الحقيقية التي تو ّ
فهي محدوديتهها :اللت الشاملة قادرة نوعها ما 19على القيام بأي
حسههاب ،لكههن ل توجههد أيههة طريقههة عامههة لجعلههها تقوم بعمليههة
معينة )انظر الطار أسفله( .وبعبارات فلسفية ،يمكن أن نقول
إن لدينها على ذمتنها آلت تقوم بكهل شيهء فهي مجال المعالجهة
الرمزيهة للمعلومهة ،إل أنهه مهن مشمولتنها نحهن أن نعرف كيهف
 19قدم تشرتش وتورينغ فرضية تمثل تأويل فلسفيا لهذه النتيجة ،وهي غير قابلة – بطبيعتها –
للثبات في إطار الرياضيات؛ وهي أن هذا القسم من التحويلت للمعلومة )الحسابات( تتطابق
مع تلك التي يقدر الذكاء النساني على التفكير بالعتماد عليها.
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نسهتخدمها .أمها لماذا نسهتعملها ،فذلك أحرى وأولى بأن نسهأل
أنفسنا عنه ،وهو رهان هذا الكتاب بعينه.

اللت الشاملة
ما هي اللة الشاملة في عالم المعلوماتية؟
بالرغههم مههن شموليههة اللة ،فهههي لن تحمههل لك القهوة إلى
فراشك .تسمى اللة شاملة إذا كانت قادرة على أداء مجموعة
معينههة مههن التحويلت المعلوماتيههة .هناك عدة طرق لتعريههف
مجموعة التحويلت هذه؛ وأبسهطها هو اعتبارهها حسابات قسم
معيههن مههن الدوال تحسههب عددا طبيعيهها انطلقهها مههن العداد
الطبيعيهة .ت ُهسمى هذه الدوال ،الدوال المتكررة .Fonctions récursives
وتعرف انطلقا من مجموعة دوال أساسية بسيطة جدا :الدالة
التههي تعطههي دائمهها  ،0والدالة التتابعيههة  (Suc(nالتههي تحسههب
العدد الطبيعي الذي يتلو  ،nوالدوال السقاطية ) Projiإسقاط
 (imeالتي "تحسب"  xiانطلقا من قائمة أعداد طبيعية )x1,
 .(x2, …, xi, …, xnفنطبق على هذه الدوال عمليات بالقدر
الذي نشاء للحصههول على دوال أشههد تعقيدا .إن هذه العمليات
في حد ذاتها بسيطة بقدر ما )تركيب ،تكرار ،تصغير( حتى إن
لم يكهن ممكنها تقديمهها هنها .ومجموعهة كهل الدوال التهي يمكهن
توليدها هو مجموعة الدوال التكرارية .وهي للدقة ،نصف دوال
ليست معرفة بالضرورة لكل قيمة من قيم مواضيعها .وهكذا،
فإن نموذج الحسهاب ،أو اللة ،أو لغهة البرمجهة تعتهبر "شاملة"
إذا سهههمحت بالتعهههبير عهههن  /أو القيام بحسهههاب كهههل الدوال
التكراريهة لكهل القيهم التهي ههي معرفهة بهها .وبهذا المعنهى ،فإن
أية "آلة شاملة" تسمح بتمويه عمل أية آلة أخرى )وهذا يفسر
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تسميتها به "الشاملة"( .والصدمة الحقيقية كانت عندما اكتشفنا
أنه من المستحيل إيجاد طريقة عامة لتقرير ما إذا كان حساب
قيمهة الدالة التكراريهة لمجموعهة قيهم مواضيعهها ،سهوف يتوقهف
أم ل )وبعبارة أخرى ،هههل الدالة معرفههة لمواضيعههها أم ل( .إن
توافههر اللة الشاملة يضمههن أن الحسههاب يُنتههج القيمههة بأمانههة
عندما تكون الدالة معرفة للمواضيع المعتبرة ،لكنه يمكن أن ل
معّرفة.
ينتهي أبدا ً إذا لم تكن الدالة ُ
وبعبارات رياضية أبسط ،تبين هذه النتيجة أن شمولية الحساب
هي نسبية جدا ،لننا ل يمكن أن "نجرب كل البرامج حتى نجد
البرنامج الذي يشتغل" لحل مسألة ما.
وظلّت اللت الشاملة ،إذاً ،آلت تجريديههة؛ حتههى وإن كان
ألن تورينهغ قهد قهص علينها كيهف أن تصهميم مها نسهميه اليوم آلة
تورينهغ ،مديهن جدا لملحظاتهه فههي طفولتهه لللة الكاتبههة التههي
كانههت تسههتعملها أمههه .وقههد كانههت أقرب اللت إلى التصههنيع
المادي المحتمهههل آلة تورينهههغ ،وههههي آلة ذاتيهههة لقراءة الرموز
وكتابتها ،وآلة تشرتش التي تطبق مجموعة من التحويلت على
الدوال الرياضيههههة .ويمثههههل هذان النموذجان جذور الشعبتيههههن
الكهبيرتين للبرمجهة :الجرائيهة )أي المبنيهة على ترتيهب الفعال
البسهيطة :افعهل هذا ،ثهم هذا( والوظيفيهة )طب ّهق وظيفهة معينهة
على معطى معين(.
وتعود إلى جون فون نويمان مهمههة إنجاز العمههل التركيههبي
التأليفههي لقصههتنا .فبعههد أن اسههتلهم مههن نموذج التحكههم اللي
لللت الماديههة والدماغ البشري )انظههر الطار أسههفله( ،ومههن
مذكرة آدا لفليهس ،ومهن فهمهه البارع لعمال تورينهغ وتشرتهش،
اقترح سهههنة  1945نموذجههها عمليههها للة نسهههميها اليوم "هيكهههل
حواسهيب نويمان" .وتعتهبر هذه اللة بدائيهة مهن ناحيهة الحسهاب:
فههي تُؤْث ِهر الحسهاب التتابعهي ،بينمها تأكهد اليوم تقريبها أن العقهل
البشري نتاج عدد مرتفههع جدا مههن سههلسل العمليات الموازيههة.
وقهد حاول العديهد مهن مطوري المعلوماتيهة أن يتحرروا مهن هذا
النموذج لقتراح نماذج أكثههههر توازي ًهههها ] .[7إل أن عبقريههههة فون
نويمان تكمهن حقا ً فهي تلك الحدود :فنموذج آلتهه شامهل وملئم
للتتابعيهة التهي يدركهها الفكهر ،ممها يسهمح بمتابعتهها ذهنيها لدى
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التنفيهذ وبرمجتهها ،كمها أن تنظيمهها بسهيط لدرجهة أن تصهنيعها
يكون يسيرا نسبياً.

المعلوماتي والنتاج والبيولوجي
إن أتمتهة معالجهة المعلومهة )أو الحسهاب( ،وتنظيهم النتاج
مذجة الذهن لم ينفك
مذجة ما هو بيولوجي وكذلك ن ْ
المادي ،ون ْ
بعضههها يسههتلهم مههن بعههض .ففههي بدايههة السههنة الثانيههة للثورة
الفرنسهية ،كُلف برونهي  ،Pronyالرياضهي الشهيهر بوضهع "الجداول
اللوغارتميهههههة وعلم المثلثات الكهههههبرى" )لوغاريتمات العداد
الوائل الههه  200000بههه  19كسههرا عشريهها على سههبيل المثال!(.
ووضعت في خدمته حاسبات مصلحة مسح الراضي التي كانت
حدد له أجههل قصههير جدا .ففههي الوهلة
ملَكيههة قبههل ذلك .كمهها ُ
َ
الولى تبدو المشكلة دون حهل ،إذ بطرق الحسهاب المسهتعملة
عندئذ ،يجههب حسههاب كههل قيمههة منفصههلة للجداول باسههتعمال
القواعهد الرياضيهة المعقدة التهي ل يحذق اسهتخدامها إل  4أو 5
رياضييهن )العاملون فهي مجال الرياضيات( فهي مصهلحة مسهح
الراضههي .إل أن برونههي تذكههر قراءاتههه لدم سههمث Adam Smith
و"ابتكر" تطبيق تقسيم العمل على الحساب:
"وطبقها لهذه الخطهة ،تهم تقسهيم القائميهن بالحسهاب فهي
مصلحة مسح الراضي إلى  3أقسام :يتكون القسم الول من 5
إلى  6خههبراء فههي الرياضيات مههن مسههتوى عال جدا ،يتكفلون
بالناحية التحليلية للعمل ،وبصفة عامة بتطبيق طريقة التباينات
لتكوين الجداول ،وبحسهاب كميهة كبيرة من العداد الولية الخ.
ويتكون القسههم الثانههي مههن  7إلى  8مختصههين فههي الحسههاب
ويكونون متمرسههين على العمليات الحسههابية وعلى التحليههل:
وكانوا يعملون انطلقهها مههن القواعههد العامههة على اسههتخلص
العداد والتباينات التههي تكوّن نقههط انطلق ووصههول المجالت،
وعلى التثبههت فههي الكراسههات التههي كانههت تأتيهههم مههن القسهم
الثالث الخ .وكانهت نتيجهة عمهل الرياضييهن الذيهن تحدثهت عنههم
هي تعمير السطر الفقي الول والسطر العمودي الخير لعدد
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معيههن مههن الجداول التههي كانههت تُوزع إثههر ذلك على القائميههن
بالحسهههاب فهههي القسهههم الثالث؛ وكان هؤلء الخيرون يعبّؤون
باقههي مسههاحة الجدول بمجرد عمليات إضافههة أو طرح :وكان
متوسهط عددههم  60أو  .80وكان تسهعة أعشار منههم ل يعرفون
أكثر من القاعدتين أو القواعد الربع الولى للحساب ،ولم يكن
الذيهن يعرفون أكثهر مهن ذلك أقهل عرضهة للخطاء ] ".[62وقهد
قدمهت طريقهة برونهي إلى باباج فكرة آلتهه وحدس نظريتهه فهي
المحسههوبية .كمهها اسههتلهم منههه مههن ناحيههة أخرى نظريتههه فههي
النتاج الصههناعي ولطرح إطار تصههميمي مشترك لبتكار نموذج
للنتاج وآخهر للحسهاب .وبعهد ذلك بمئة سهنة ،نجهد على العكهس
أن معالجهة المعلومهة سهوف تُوحهي بتنظيهم النتاج والتبادل .إن
مذجة المتبادلة موجودة بين اللت المعلوماتية
نفس العلقة للن ْ
واللة البيولوجيهة :وسهوف يسهتلهم توريهس إي كويهبيدو Torres y
 Quevedoثهههم مكلف  McCulloughو بتهههس  Pittsمهههن اللت الحاسهههبة
لتصههميم نماذجهههم لطريقههة اشتغال الخليهها العصههبية ،قبههل أن
توحههي هذه النماذج بدورههها إلى فون نويمان تصههميمه لهيكههل
اللت ،وقبههل أن يصههبح علم التحكههم المعلوماتههي مصههدر إلهام
أسههاسي لفهههم علم الحياء والمؤسههسات وبعههض التوظيفات
الجتماعيههة .بيههد أنههه سههيكون لمعقول فههي كههل مرة ،أن نرى
المدى الساسي للثورة المعلوماتية في هذه العودة إلى الوراء
نحو النتاج المادي أو نحو البيولوجي ،مهما كانا ولوديْن.
ولو مكثنها فهي هذه المرحلة ،لجاز أن نقول إن الحواسهيب
تجههبر البشههر على أن يفكروا بنفههس الطريقههة الحمقاء مثلهههم،
لكن بسرعة أقل بكثير .إل أن خاصية من الخاصيات الساسية
لللت الشاملة ولنموذج فون نويمان ههي التكراريهة ،التهي تعنهي
المكانيهة المتاحهة لبرنامهج بأن يؤثهر على برامهج ،وتفتهح إمكانيهة
تكديههس مسههتويات تجريديههة متتاليههة .وبعههد ابتكار الحواسههيب
الولى ،مهها هههي إل بعههض سههنوات حتههى تحررنهها مههن التتابعيههة
البدائيهههة ،وشرعنههها فهههي برمجهههة اللت للقيام بعمليات ذات
"مستوى أعلى" بكثير .وهذا التوجه العملياتي لم ينته البتة :فما
نسميه اليوم برمجة يبقى نشاطا تقنيا في ظاهره ،لكنه يقترب
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كهل يوم أكثهر فأكثهر مهن تهبيان مباشهر لنتائج مرجوة يمكهن لغيهر
الفنييهن الوصهول إليهها ،وذلك عهبر البرمجهة المرئيهة أو البرمجهة
بالمثال .فالبرمجهههة ههههي قاعدة داخهههل جدول حسهههاب ،وههههي
اسهتعمال نموذج صهفحة ويهب وتغييرهها للحصهول على مها نريده،
وههي اسهتعمال نظام إدارة للمحتويات على موقهع تعاونهي على
الشابكهة ،وههي كذلك اسهتعمال معالج النصهوص "مها تراه ههو مها
تقصههده "20الذي يسههمح لي برقههن النههص؛ إل أن تلك الطبقههة
المزعجههة مههن البرمجههة "اللتيههة" التههي تتوسههط بيههن مهها نريههد
وطريقهة الحصهول عليهه لم تعهد موجودة .ومهن هنها يأتهي سهوء
تفاهم كبير .يظن مهندسو الشركات الكبرى القادمون من عالم
النتاج المادي أن البرمجههة نشاط لم ينضههج بعههد ،بمهها أن جميههع
الناس يتدخلون فيهه ،وأنهه بعهد بلوغهه النضهج ،لن يتدخهل فيهه إل
بعهض المهندسهين ،كمها ههو الحال فهي الكيمياء أو الميكانيكها .إل
أن هذا نموذج ينوي أن يفتههك مههن النسههانية أداة مههن أجمههل
أدواتها .إذ بالعكس ،يجب أن نفهم أن المعلوماتية لم تنضج بعد
لنهه ل يمكهن ،حتهى السهاعة ،للجميهع أن يتدخهل فيهها .ومهن دون
شهك ،ل بهد مهن المهندسهين لبناء الوسهائل التهي سهتمكن الجميهع
مهن السهتعمال المباشهر وبالمسهتوى الذي له مغزى ،مهن دون
النشغال بعمليات ل تههم مبدئيها إل قلة مهن الناس .إل أن هؤلء
المهندسههين لن يكونوا داخههل سههجن تقنههي ،بههل سههيكونون فههي
طرف تسههلسل متواصههل مههن المواقههع حيههث يمكههن للنسههاء
والرجال أن يتحركوا دون مجهود مفرط ،وحسب مصالحهم .إن
الختيار بيهن هذيهن النموذجيهن ههو أحهد مفترقات الطرقات التهي
تعترضنا.
ø
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لو أننها لم نعرف سهوى ولدة الحواسهيب والبرمجههة والمعالجهة
الرمزية للمعلومة ،لما مست القطيعة الحضارية ،دون ريب ،إل
فئة متخصصة ،ولما انتشرت خلل المجتمعات إل ببطء شديد.
 20ما تراه هو مقصد ما تريد الحصول عليه .نُحت هذا المبدأ لتجاوز بعض حدود نموذج "ما تراه
هو ما ستحصل عليه" وقت الطباعة.
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إل أن المزاوجههة بيههن هذه القدرة على تمثيههل المعلومههة
ومعالجتهها مهن جههة ،مهع إمكانيهة تبادلهها ،وتقاسهمها ،واسهتعمالها
فهي التواصهل بيهن البشهر ،وبناء تعاونات جديدة مهن جههة أخرى
هي التي لها قابلية الوصول إلى النسانية جمعاء.
ومع ذلك ،ففي البداية برز التواصل كمسألة داخلية لللت
والنظمهة التقنيهة؛ أي مسهألة بهث المعلومهة على خطوط تنقهل
الصهههوات أو مسهههألة إدارة النقصهههان الكامهههن فهههي الوعيهههة
المحسوسة كتلك التي تخص الذاكرات مثل .ولهذا السبب ،فإن
النماذج الولى لهذا التواصهههل التقنهههي البينهههي ضمهههن نظريهههة
المعلومات ،كان لههها جانههب انطوائي ،بمهها أنههها لم تكههن معنيههة
باعتبار النسان في آخر السلسلة التي تعطي معنى للرسائل،21
أو بإسهقاط المعلومهة داخهل الفضاء المحسهوس أو الجتماعهي.
إل أن هذه النماذج لعبههت دورا هامهها فههي تيسههير العبور نحههو
معالجههة الوحدات الصههغيرة ،وتأسههيس المواصههلت الرقميههة،
والرموز التهي تصهلح الخطاء ،أي ببسهاطة كهل مها مهن شأنهه أن
ينسهينا أسهاسا 22أن هناك أوعيهة ماديهة لكهل تخزيهن ولكهل إيصهال
للمعلومات.
إثههر ولدة اللت الشاملة )بالمعنههى الوارد آنفهها( ،نتجههت
الثورة المعلوماتيههة الثانيههة مههن جراء بروتوكول شابكههة كونيههة
ليصههال المعلومات .ومههن الواضههح أننهها نتحدث عههن الشابكههة
)إنترنهههت( .وكمههها كان هناك العديهههد مهههن اللت للمعالجهههة
المتخصصة للمعلومة قبل الحواسيب ،فقد شاهدنا منذ تلغراف
شاب  ،Chappeالعديد من شبكات التصالت القياسية  analogiqueالتي
يمكن استعمالها لنقل المعلومة .بيد أن هندسة وقواعد إيصال
المعلومة في هذه الشبكات )المرسمة داخل البروتوكولت( قد
صممت لشكال مهن المعلومهة ولسهتعمالت خاصهة .وهذه ههي
ُه
حال شبكات الهاتهف على سهبيل المثال ،التهي تبنهى على تفعيهل
مسبق لتواصل بين الطرفين يبقى ناشطا طيلة فترة المكالمة،
مهيّأة لنقههل الصههوت البشري .وسههوف تسههتعمل
وله خصههائص ُ
 21هذا التأكيد تبسيطي :فمنذ البداية ،على سبيل المثال في تاريخ الهاتف ،لعبت خصائص
الحساس )السمعي( والنتاج )الصوتي( النساني دورا ذا معنى في تصميم النظمة التقنية ،إل
معطى" من بين معطيات أخرى.
أن النساني يبقى " ُ
 22إن هذا الطابق السفلي المادي هام من ناحية الطاقة :كل وصول للمعلومة وكل تغيير لها
يتضمن مجهوداً صغيراً للطاقة ،ومع أنه صغير جدا ،إل أنه يمكن أن يشكل يوما ما ،حدّا ً لبعض
أشكال النتشار في مجال المعلومات .وإني أشكر هنري أتلن  Henri Atlanلنه ذكرني بذلك.
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هذه الشبكات لحقهههها لحمههههل المعلومههههة الرقميههههة ،كربههههط
المسهتخدمين الخواص بشابكهة النترنهت على سهبيل المثال ،بمها
أنهها كانهت تمتاز بمزيهة هامهة :إنهها تسهمح بمنسهوب متماثهل )ههو
نفسه في التجاهين(.
إن نشأة بروتوكول الشابكهههة فهههي ظروف عسهههكرية قهههد
أنتجهت الكثيهر مهن اللتباسهات .وقهد تهم تسهريع تصهميم شبكهة
أربانت  [Arpanet [37]، [51التي سبقت إنترنت ،لدى انتساب جوزف
ليكليدر  Joseph Lickliderلوكالة مشروع البحهث المتقدم Advanced Research
 Project Agencyسنة  ،1962وعرفت تطورها الفعلي بين سنوات  1969و
 .1972إن خصهههائص أربانهههت لم تكهههن لتسهههمح أبدا باسهههتعمالها
كشابكهههة كونيهههة .أمههها مكانتهههها الهامهههة فهههي تاريهههخ الثورات
المعلوماتيهة ،فههي ترجهع إلى فلسهفتها وإلى تنظيهم آليهة تطويهر
التقنيات المتعلقههة بههها .فمنههذ النطلقههة ،نظههم ليكليدر تطويههر
الشابكة بصفتها ابتكار مجموعة من المطورين والمستخدمين.
وقههد زود الباحثون المعنيون أنفسهههم بوسههائل النتاج المشترك
والتدريجهي لشتراطات )خصهائص( عملههم مهن خلل اسهتخدام
 (Request for Comments (RFCالتههي شكلت أوائل
س W
حقيقيهة للمعلومهة الحرة وللليات الجتماعيهة ذات العلقهة .وقهد
تشكهل فهي سهبعينات القرن العشريهن مشروع تعريهف مجموعهة
جديدة مههههن البروتوكولت ،قادرة على جمههههع عدد هائل مههههن
المسهتخدمين ،انطلقها مهن أن كهل واحهد منههم له نفهس الميهل
إلى إصهدار المعلومهة وتلقيهها ،وأنهه يجهب معالجهة كهل أشكال
المعلومات طبقا لعدالة تقتضي إيلء انتباه أكبر لتلك التي تكون
أقهههل جودة .وقهههد قام المصهههممون باختيار جذري مهههن أجهههل
الحصهههول على خصهههائص جيدة :تخلّوا عهههن الضمان التام بأن
الرسالة تبلّغ في أجل محدد ،واستبدلوه بنموذج ترجيحي يُفضل
معاملة متسههاوية لكههل مصههادر المعلومههة ،وإيصههال مجموعات
صهغيرة منهها .وبصهفة أعهم ،فإن مصهممي مها أصهبح بروتوكول
النترنههت ،قههد صههمموه منههذ الوهلة الولى كهندسههة مشروع
اجتماعههي .وقههد دفعهههم ذلك إلى تبسههيط اشتغال الشابكههة قدر
المسهتطاع بوضهع العمليات الذكيهة فهي الدوائر ،أي فهي الليات
التقنية النهائية التي هي تحت سيطرة المستخدمين .فالشابكة
تجمهع النداد ،ولهذا السهبب فههي ملئمهة لسهتعمالت يكون فيهها
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الناس أنفسهم أندادا ،أي متساوين .ومع ذلك فمن الممكن أن
تصههلح لسههتعمالت تراتبيههة ،حيههث يبههث منتههج معلومات باتجاه
العديهد مهن المسهتخدمين .إن المشروع الجتماعهي للشابكهة ل
يههم ماذا نفعهل بالشابكهة نفسهها – بمها أن اختياره الجذري ههو
ي فهي هذا المجال  ، -بهل يههم تلك الهندسهة التهي
فعل ً ل غنوصه ّ
تعطي للمستخدمين سلطة تقرير ما يفعلون بالشابكة .وتماما،
مثلما أصدرت مذكرات آدا لفليس ومقالت فون نويمان دستور
أول ثورة معلوماتيههة ،أي ثورة معالجههة المعلومههة ،فإن نصههوص
روبرت كاهن  Robert Kahnوفينتون سيرف  [Vinton Cerf [42التي نظّر لها
دافيههد كلرك وجيروم سههالتزر ] [68] ،[21تصههدر دسههتور الثورة
الثانيهة ،ثورة التبادل والتعاون .وبالرغهم ممها سهبق ،فإن التطور
اللحهق للشابكة 23وتلك العناصهر التهي بقيهت مركزيهة ،مثهل إدارة
أسماء النطاقات ،تجعل أخطار إعادة الستيلء عليها من طرف
فعّالين خواص ل تزال موجودة.
وبعد عشر سنوات من ولدة الشابكة ،ضاعف نشأة شبكة
الويههب وبصههفة كههبيرة جدا عدد أولئك الذيههن يجدون مصههلحة
مباشرة فههي اسههتعمالها .وكان السههتعمال غيههر المعلوماتههي
للشابكههة عنههد بدايتههها مقتصههرا ً على البريههد اللكترونههي ونقههل
الملفات ومجموعات الحوار المتخصههههصة التههههي كان يمكههههن
الشتراك فيها .24كان السهههههتعمال إذا ً مخصهههههصا للمجتمعات
العلميههة .وقههد أصههبحت شبكههة الويههب المصههممة على أسههاس
الشابكهة وعلى نفهس مبادئ البروتوكولت "نهد للنهد" المفتوحهة،
واللمتزامنهة والمتسهاوية ،ذاكرة وفضاء تعاون بيهن المجموعات
على صعيد لم يسبق له مثيل .فقد وضعت شبكة الويب شابكة
عملقهة وغيهر متناسهقة مهن المحتويات فيهها النصهوص والصهور.
وهههي تمثههل ابتكارا ً اجتماعيا ً رائعاً ،بتكاليههف دخول متدنيههة جدا
لكهي يصهبح المرء مؤلفها .ودخهل إلى شبكهة الويهب بقوة فعّالون
تجاريون ليسههتعملوها كأداة تواصههل لبيههع المنتجات والخدمات
الماديهة ،أو كمجرد وسهيلة للظهور ،وأخيرا ليقدموا مباشرة مهن
 23مثل إدخال أولوية البث لبعض الصناف من المعلومات ،الموجود في النسخة الجديدة
للبروتوكول والمسماة  IPv6والتي تم تفعيلها جزئيا الن.
 24طُورت هذه المجموعات أول داخل شبكة يوزنت  ،Usenetوهي مجموعات تسمح لكل
المشتركين بتلقي رسائل المشاركين الخرين .كانت المجموعات في البداية تهتم أساسا
بالمواضيع التقنية ،لكن سرعان ما امتد نشاطها إلى مختلف الهتمامات.
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خللهها خدمات محتوى مدفوعهة الجهر ،نشهك كثيرا فهي نجاحهها.
وقد أصبحنا نتحدث عن الشابكة لنقصد الشابكة بنفسها وكذلك
شبكههة الويههب ،وليههس ذلك إل إحقاقهها لحههق عبقريههة مصههممي
الشابكهة الولى .25وقهد أكملت لحقها البروتوكولت التهي تسهمح
بتبادل المحتويات السمعية البصرية ،بنية المبادلت هذه.
وقهد أنتهج ابتكار الشابكهة كشبكهة نهد للند 26توتَّريهن كهبيرين
اثنيهن؛ يأتهي الول مهن سهوء تفاههم والثانهي مهن تضارب حقيقهي.
إن الجذور العسههكرية للشابكههة سههاهمت كثيرا فههي تشكيههل
طبيعتههها .فمتانههة الشابكههة – بمهها أنههها مهها زالت تشتغههل رغههم
العطاب أو تدميهر العديهد مهن العقهد والروابهط – كانهت الحجهة
التهي أقنعهت العسهكريين بتمويلهها .أمها فهي نظهر التقنييهن ،فلم
يكن ذلك إل واحدا ً من جملة المعايير التي تشهد على التصميم
الجيههد لي شابكههة؛ إذ شكلت خاصههيات الشابكههة ،وعلى وجههه
الخصههوص غياب المراقبههة المركزيههة ،الدوافههع السههاسية .وقههد
كانهههت هذه النقطهههة تختلف جذريههها عهههن عادة مراقبهههة الدولة
وتقنينههها لشبكات المواصههلت .فمههن خلل نقلهههم للتحكههم فههي
الشابكههة نحههو الدوائر ،راهههن المصههممون على المجتمههع ضههد
الدولة .وقهههد اسهههتلزم المهههر كهههل ضراوة الشركات متعددة
الجنسهههيات للوسهههائط المتعددة والبرمجيات المملوكهههة عنهههد
محاولتههههم تهديهههم الشابكهههة مهههن خلل إعادة إدخال عناصهههر
المراقبهة ،ليحصهل الوعهي بأن مبتكري الشابكهة قهد راهنوا أيضها
على المجتمع ضد الرأسمالية المعلوماتية .ومهما كان مصدرها،
فإن تصههميم النههد للنههد للشابكههة وطبيعتههها المشجعههة لبههث
بروتوكولهها مهن الجميهع وإلى الجميهع أصهبحت أملكها مهن أثمهن
أملكنا المشتركة ،وهي هشة ومعقدة في تأثيراتها.
م
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لقهد أدركنها بسهرعة قدرات المعلومهة كأداة لتحسهين السهاليب
وللتنضيهههههد اللوجسهههههتي للتنظيمات لن ذلك كان معلوما ً ولن
25
26

دون أن نهمل عبقرية تيم بيرنرز لي  Tim Berners-Leeوالمصممين الخرين لشبكة الويب.
يجمع بين النداد مع تنسيق مركزي محدود جدا.
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إمكانيهة توظيفهها كان آنياً .كنها نعرف كيهف نفكهر فهي ذلك على
المسههتوى القتصههادي ونأخههذ قرارات على المسههتوى المالي.
وشجههع التنظيههم المعلوماتههي لطرق النتاج والتوزيههع ،اسههتبدال
العمههل البشري برأس المال اللي ،ممهها زاد مههن تطور الفضاء
المالي .ويعتههبر هذا الفضاء المديههر الكههبر لتنميههة الرباح على
المدى القصهههير مهههن خلل تعريهههف مكونات النتاج والتوزيهههع
وتكييفها.
ومع ذلك ،فقد تجلت عبر ظواهر مختلفة حقيقة مفادها أن
هناك مملكههة مسههتقلة للمعلومههة ،وأن هذه المملكههة ل تقتصههر
على مراقبهة اللت المحسهوسة وتنضيهد النتاج المادي أو تقديهم
الخدمات .وكانهت أول ظاهرة ههي نشأة ثقافهة خاصهة للعامليهن
فهي مجال المعلوماتيهة ،تتكون مهن خليهط مهن التركيهز التقنهي
والسخاء التعاوني كان يعتبر وقتئذ ظاهرة مجتمعية غريبة.
والخطهر الحقيقهي بدأ يظههر مهع نشأة صهناعات رأس المال
المعلوماتهي التهي أخذت تسهتأثر ،بصهورة غيهر مسهبوقة ،باحتكار
ملكيههة المعلومههة .وليههس المههر ،كمهها ل يزال يظن ّههه أخصههائيو
سهياسة المنافسهة ،مجرد مجامهع صهناعية كهبيرة تحاول احتكار
مورد للمحافظهة على السهواق وانتشارهها .فشركات سهنوفي-
أفنتيههس  ،Sanofi-Aventisومايكروسههوفت  ،Microsoftومونسههانتو ،Monsanto
وفيفندي يونيفرسههههال  ،Vivendi-Universalوبفيزر  ،Pfizerو بايههههر  ،Bayerو
أول-تايههم وارنههر الحاليههة  ،AOL-Time Warnerهههي كلههها واسههطة عقههد
ي جدا مهن الرأسهمالية )انظهر فقرة "صهناعات
لشكهل خصهوص ّ
الملكيههة" فههي الفصههل القادم( .فهذه الشركات تتاجههر باحتكار
الملكيهة على منتجات تتميهز بتكلفهة إنتاج نسهخة إضافيهة زهيهد
جدا ول اعتبار له )بالنسههبة لصههناعات المعلومههة( ،أو متدن جدا
مقارنة بسعر البيع )بالنسبة لصناعات الدوية وصناعات الغذية
والزراعههة البيوتقانيههة ذات القاعدة المعلوماتيههة( .وتتميههز هذه
التجارة بخصهوصيتين :يمكهن أن تنتهج أرباحا ً خياليهة ،وترتبهط هذه
الرباح بقاعدتيههههن .الولى هههههي الحتكار الذي تعطيههههه الدولة
وتدافهع عنهه مهن خلل البراءات أو حقوق التملك .27والثانهي ههو
غياب المنافسة من قبل القطاع العام.
 27إن عبارة "حقوق التملك" ) copyrightحقوق النسخ( أكثر ملءمة في هذا السياق من
"حقوق المؤلف" )أو الملكية( ،بما أن هذا الخير ،أو بالحرى ما تبقى منه ،ل يشكل البتة
موضوع اهتمام المجموعات المعنية ول يحرك لها ساكنا.
44

وقههد ظهرت "مفارقههة سههولو"  Paradoxe de Solowالحائز على
جب مههن خللههها ،كيههف أن إدخال تقنيات
جائزة نوبههل التههي تع ّ ه
المعلومات فهههي العديهههد مهههن المجالت وخاصهههة فهههي مجال
الخدمات ل يتحول إلى زيادة فهي النتاجيهة .وقهد تتالت الجوبهة
عن هذا السؤال ] ،[17إل أنها تجهل العملية الساسية :إن إدخال
تقنيات المعلومات يُعطهههي فعل ،ولو بعهههد فترة مهههن التجربهههة
والتكويهن ،أرباحها هامهة فهي النتاجيهة حتهى فهي مجال الخدمات،
إل أنههها ل تخلق قيمههة اقتصههادية شاملة حقيقيههة قابلة للقياس.
فالليهة المينهة التهي نتصهور أنهها سهتكون البديهل للوظائف التهي
تهدمهت مهن جراء زيادة إنتاجيهة وظائف أو أنشطهة أخرى ،ههي
فهي الحقيقهة مسهدودة الفهق جزئيها .والسهبب ههو أن النشطهة
الجديدة تهتهههم فعل بالمجال المعلوماتهههي وأن تبادل المعلومات
يصهعب "اصهطياده" مهن طرف القتصهاد المالي .ويصهاحب هذا
الركود النسبي للقيمة الجمالية ،بما في ذلك داخل الشركات،
فضاء متخصههص فههي المبادلت المعلوماتيههة يفلت مههن القيههس
القتصهادي .ونلمهس هنها حدود المفهوم الضيهق للنتاجيهة بصهفتها
قيسها ً لمسهاهمة العنصهر البشري فهي خلق القيمهة القتصهادية،
كمها نلمهس حدود القيهس القتصهادي نفسهه ،وههي نقاط سهوف
نعود إلى دراستها لحقا.
ٌ

ي
š
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هها نحهن جاهزون الن لتلخيهص الملمهح السهاسية للقطيعهة
المعلوماتيههة ،لهذه الثورة المزدوجههة التههي قدمههت لنهها وسههائل
المعالجهة والذاكرة المعلوماتيهة ،ووسهائل التبادل والتعاون .لدينها
القدرة إذا ً على إنتاج رموز تمثههل المعارف النسههانية أو القيههم
التي نرصدها انطلقا من العالم المحسوس ،حيث أصبح ممكنا
تنظيهم هذا الخيهر ،وتمثيله ،والتصهرف فيهه ،وتذكره؛ ثهم تقاسهم
كل ذلك من دون اعتبار العناصر المادية التي تستند إليها .وتمتد
هذه القدرات إلى كل المجالت ،سواء كانت البداع الموسيقي،
أو التصهههوير ،أو الشعهههر ،أو العلوم ،أو اللت ،أو إدارة الليات
المعقدة.
فما هي الملمح الكبرى للمعلومة بعد هذه القطيعة ؟
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إن بعهض هذه الملمهح معترف بهها تقليديها :التكلفهة الجانبيهة
المنعدمههة لنسههخ المعلومههة والخاصههية اللتنافسههية بههل حتههى
المضادة للمنافسههة المتعلقههة بالمعلومههة؛ أي أن المعلومههة أو
الداة المعلوماتيهة ل تنقهص قيمتهها بفعهل اسهتعمالها مهن طرف
شخهص آخهر ،بهل بالعكهس ههي تزداد بقدرة التبادل أو التواصهل
الضافههي .وعلى سههبيل المثال ،يدفههع اسههتعمال العديههد مههن
المسهتخدمين لبرنامهج معالجهة نصهوص معيهن أو لخدمهة للبريهد
النهي ،إلى اختيار البرنامهج نفسهه أو على القهل لنظام يتماشهى
معههه .بيههد أن هذه الخصههائص يمكههن أن تنتههج تأثيرات مختلفههة
تمامهها ،وذلك تبعهها لقرارنهها أن نعطههي للمعلومههة صههفة الملكيههة
المشاعيهة أو أن نسهمح بتملكهها التام .ففهي الحالة الولى ،ينتهج
تخفيههض هائل فههي تكاليههف الصههفقة داخههل البداع ،والتقاسههم،
وتبادل المعلومهة ،وكهل مها تصهلح لتمثيله .أمها فهي الحالة الثانيهة،
فالستئثار بالحتكار على نسخ المعلومة ينتج ظهور أنواع جديدة
مههن العامليههن الصههناعيين يسههتثمرون المردود المتنامههي الذي
أصههبح ممكنهها بهذه الطريقههة .ويتخصههص هؤلء الفعّالون فههي
رسههملة الملكيههة المعلوماتيههة ليرتقوا بسههرعة إلى صههف القلة
المحتكرة والمضاربههة إذا تمكنوا مههن السههتئثار بمورد أسههاسي.
وسوف نخصص لحقا لهذه القلة وللذين يستثمرون المعلوماتية
فههي الفضاء المالي ،تسههمية "الرأسههمالية المعلوماتيههة" .فعلى
القارئ أن يتذكههر إذاً ،أنهههم ل يشكلون الرأسههمالية بأكملههها ،ول
القتصاد بأكمله ،طبعا.
وهناك ملمهح أخرى مهن المعلومهة ل يُعلّق عليهها إل نادرا،
أل وهههي تلك الناجمههة عههن انفتاح أنماط جديدة مههن الدراك،
والنتاج ،والبداع ،وتوظيفهها داخهل شبكات الذكاء التعاونهي .فلم
يعد المر يقتصر على توظيف المعلومة داخل منطق قادم من
الفضاء المالي أو المادي ،بهل ههو فتهح مبادلت معلوماتيهة أمام
البيئة النسههانية بهدف تركيههز الخريههن داخلههها بصههفتهم شركاء.
وسهواء أكان المهر يتعلق بالفهن ،أم باكتسهاب العلوم ،أم بخلق
المعارف ،أم بتطويهههههر الدوات ،فإن البداع وتبادل المعلومات
تسههتمد ّ ثراءههها مههن القدرة على توظيههف هذا الكههم الهائل مههن
الذكاء والمشاعههههر .بيههههد أن البداع وتبادل المعلومات عههههبر
الوسههائط التقنيههة )المعلوماتيههة والشبكات( لهمهها حدود .فههي
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الحقيقهة تعبّر بعهض هذه الحدود ،مثهل مها نسهميه الفراط فهي
المعلومة ،عن القلق الناتج عن الوضعيات التي نجد أنفسنا فيها
نجابههه المعلومات )على شكههل تدفههق( دون قدرة على التحكههم
فهي طبيعهة المبادلت غيهر المعلوماتيهة ،ونسهقها ،ومسهتخدميها،
ومفاصههلها .وهناك حدود أخرى أكثههر عمقهها ،ناجمههة عههن الغياب
المحتمههل للمعنههى .ل تقول لنهها المعلومههة لماذا نبنيههها ول لماذا
نتقاسهمها ،وبالرغهم مهن ذلك فههي تغيهر مها يمكهن أن يكون له
معنى بالنسبة إلينا .وهكذا ،عندما نحرر القدرة المعلوماتية في
إطار تتسلط فيه التراتبية والهرمية ،ويغلب فيه الحقد أو احتقار
الذات والخريهههن ،فل عجهههب أن تعمهههل المعلومهههة على نحوٍ
يضاعههف مهها هههو أسههوأ .أعطوا آلت فوتوغرافيههة رقميههة للجنود
المريكييهههن فهههي العراق ومواقهههع على الشابكهههة للصهههوليين،
وسههوف ترون بأنظاركههم السههوأ .إل أن مههن يظههن أن القدرات
المعلوماتيهة ههي التهي ولدت السهوأ ،يجانهب الصهواب بصهورة
دراميهة .إنهه مهن مشمولتنها نحهن أن نعطهي المعنهى وطريقهة
28
Bernard
صله مههع التقنيات .ونسههتكشف أنهها وبرنار سههتيغلر
تمْف ُهه
 ،Stieglerكل على شاكلته ،منذ ما يزيد عن خمس عشرة سنة هذا
التحول في الجنس البشري.

 [La Technique et le temps [75وكذلك
W d
س
 28في الأجزاء الثلثة من مؤلفه
¶ á c
 [Passer à l’acte [77و
 dتW
في نصوص أقصر وأبسط:
 .[Aimer, s’aimer, nous aimer [76إل أن ما غذى تفكيري الخاص هو
¶ á n
التعاون معه في ابتكار وسائط تقنية ،أكثر مما غذته النصوص المذكورة.
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التمثّلت متعددة المستويات:
مثال الموسيقى
لقهد ظهرت تمثّلت للموسهيقى منهذ أن وُجدت الموسهيقى.
فاللة الموسهيقية ،وعلى سهبيل المثال بُعْهد ثقوب الناي بعضهها
عهن بعهض ،يمكهن النظهر إليهها على أنهها تمثيهل للموسهيقى التهي
تنتجهها ،ويتطلب إنتاج تلك اللة تصهورا –تمثيل -ذهنيها لهها .ومهع
ظهور الترقيمات الكتابيههة المرسههومة )النوتههة/النظههم( ،أصههبح
الرابهط بيهن التمثيهل والنتاج السهمعي بيّناً .إل أن عصهر تقنيات
المعلومههة أتاح تنظيمهها للتمثّلت ولعلقتههها بالموسههيقى تغيرت
جذريا طبيعته .وقد يفيدنا هذا التنظيم لنبين ما يمكن أن تقدمه
مذجهة لهها عدة مسهتويات تجريديهة لواقهع له نفهس
لنها إمكانيهة ن ْ
المتههن .فلدينهها اليوم تمثّلت وصههفية )تمثّلت الموسههيقى كمهها
تُنتج( لتكمل التمثّلت المرسومة )النوتة( ويتلشى التمييز بين
الثنيهن :يمكهن أن نغيهر تمثيل وصهفيا )تمثيل لموسهيقى موجودة
مغي ّههههر لعادة خلق محتوى
مثل( واسههههتعمال هذا التمثيههههل ال ُ
مذج موسههيقى ذات سههللم زمنيههة
موسههيقي آخههر .يمكههن أن نن ْ
تمتههد مههن عينات ل تُشاهههد إلى مدة مديدة .يمكههن أن نخلق
نماذج طبقهها لمختلف زوايهها الدراك :الحركيههة ،النسههق ،النغههم،
مذج بن ًهى لتركيبهة تحتيهة أو لفيزياء
اللحهن ،التناسهق .يمكننها أن نُن ْ
النتاج الصوتي لللت .ويمكن أن نقوم بكل ذلك داخل مساحة
يكون فيهها التمثيهل ،والسهتماع ،والنتاج الصهوتي ،والتبادل )بيهن
الشخاص( مرتبطهة فيمها بينهها .كمها أن هناك أنماطها جديدة مهن
الموسههيقى تضههع المسههتمع فههي وضعيههة مسههتكشف لمسههاحة
final cut
س W
النظم الموسيقي ،وتدع له اللمسة أو
كما يقال في السينما .وعلى الرغم من كل ما سبق ،فإن اللة
المحسهوسة ،والدراك النسهاني ،ومشروع النظهم الموسهيقي،
والذواق تبقههى أمورا إنسههانية حقيقيههة .فقههد تغيرت بصههورة
عميقهة طريقهة التأثيهر فيهها ،وعدد الذيهن يمكهن أن يصهلوا إليهها
ويسههتعملوها للبداع .إن سههبر السههتعمالت الجديدة والنماط
الموسيقية الجديدة يتم ضمن توليفة غريبة من مراكز البحث،
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والستوديوهات الخاصة  ،home studiosوالموسيقى العالمية ،وإعادة
التركيب داخل قصور الموسيقى اللكترونية.
إن معالجههة المعلومههة وتبادلههها ل معنههى لهمهها إل لنهمهها
تصهلحان كوسهائط بيهن البشهر أو كوسهيلة للحصهول على تأثيرات
فههي العالم الحسههي .فللمعلومههة وجهان إذاً :إنههها قابلة للفصههل
عما تمثله ،لكن أهلية معالجتها ترتبط بالتأثيرات التي ستحصل
عندما نسقطها من جديد في الفضاء البشري والمادي .وهذا ما
يحمهههل إلى المفترقات السهههاسية .ههههل سهههيتطور اسهههتخدام
المعلومهة بداخهل عالم تقنهي منكمهش على نفسهه ،أم سهيكون
غنيمهة إعادة تملك اجتماعيهة وإنسهانية؟ ههل سهنعمل مهن أجهل
عصهر تقنهي جديهد توجهد فيهه أنظمهة مركزيهة معلوماتيهة مريبهة
تتصههرف فينهها وكأننهها مورد أو سههلعة ،أم سههنسعى إلى تأسههيس
منظومههة بيئيههة اجتماعيههة للمبادلت المعلوماتيههة يتكون فيههها
الفراد والمجموعات الجتماعيههههههة والمجتمعات النسههههههانية،
ويوجهون بأنفسههههم تطور التقنيات؟ وحتهههى إذا مههها ملنههها إلى
صل المعلومة كوسيط مع المعلومة
الختيار الثاني ،فكيف سنف ّ
كأداة ،والمنظومة البيئية البشرية مع القتصاد المادي والنقدي؟
ل تدور هذه السئلة داخل المسرح الهادئ للتفكير الذهني
المحهض .فههي فهي صهلب المأسهاة التهي تحبهك خيوطهها داخهل
المجال السهياسي ،والقانونهي ،والقتصهادي ،والجتماعهي .وعلى
ن الجنههة الهشههة لحضارة تعاونيههة
ركههح مسههرح الحياة ،نجههد أ ّ ه
جديدة تدافع عن مستقبلها إزاء بعض العمالقة الصناعيين ومن
مى فهي البصهيرة .لنرفهع
يخدم مصهالحهم لغايهة المنفعهة أو لع ًه
الستار!
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الفصل الثالث

مأساة في أربعة أبواب

على عكس ما يجري في المأساة ،فإن البواب هنا تتداخل
في الزمان ،ولم يحن بعد ُ زمن كلمة الختام.
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عندمههها صهههمم جون فون نويمان  John Von Neumannبنيهههة
الحواسهههيب التهههي ظهرت بعده  -وكان ذلك فهههي إطار أعمال
أشرف عليههها مههع جون بريسههبر إيكرت  John Presper Eckertوجون
موشلي  John Mauchlyوهرمان غولدسهههتين  Hermann Goldstineعلى آلة
حسهاب كهرومغناطيسهية إينياك  - ENIACاندلع وقتهها خصهام بيهن
أعضاء الفريهههق .كان الحاسهههوب مهههن منظور إيكرت وموشلي
مجرد آلة مثل اللت الخرى ،وكان من الطبيعي تسجيل براءة
تصميمها .أما في نظر فون نويمان ،فإن البنية المقترحة تشمل
خصهائص أسهاسية مهن الرياضيات ،والمنطهق ،والفكهر النسهاني،
ولم يكهن هناك موجهب للبراءة .وقهد حسهم قاضيها النزاع لصهالح
فون نويمان ،مههن دون أن يلج إلى لب القضيههة :إذ دافههع فون
نويمان عهن موقفهه بإظهار مقالة سهابقة نشرهها فهي الموضوع
سمحت له بإبطال أي تسجيل براءة يليها .إن هذا الختلف في
وجهات النظهر بيهن القائليهن بأن تقنيهة المعلومات تشكهل ثورة
جوهريههة والذيههن يعتبرونههها تقنيههة مههن بيههن التقنيات ،سههتظل
حاضرة طوال تاريخنهها .ونلحههظ أن فون نويمان ليههس معاديهها
حقيقيههها للملكيهههة بصهههفة عامهههة؛ فنظرا لنحداره مهههن أسهههرة
أرستقراطية من القطاعيين المجريين ،فإنه كان معاديا شرسا
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للشيوعيهة مثل .إل أن إدراكهه لطبيعهة المعلومهة جعله يفقهه أنهه
من العبث السعي إلى احتكارها.
في إثر هذه المناوشة الولى ،شهدت التقنيات المعلوماتية
تطورا علميا وتقنيا رائعا طوال السنوات الثلثين اللحقة ،داخل
إطار غلب عليه التعاون والتبادل المنفتح.
ولم يكههن بروز هذه الملك المعلوماتيههة المشاعيههة – أي
جملة المعلومات والدوات التههههي تسههههمح بالتصههههرف فيههههها
والمتقاسهمة بحريهة – موثقها بمها فيهه الكفايهة .والسهبب يعود إلى
أنه لم يتم تفسيرها وتبسيطها :فقد فعّلها منشئوها الوائل على
أسهاس أنهها أمهر عادي يفسهر نفسهه بنفسهه ،ولم يكهن لديههم
الحسهاس بضرورة تبريرهها .وهكذا ابتكهر دوغلس هفمان Douglas
 Huffmanسههنة  1952طريقههة لضغههط البيانات الثنائيههة ذات جدوى
عالية في ظروف معينة .وهذه الطريقة المعروفة تحت مسمى
"كود هفمان" مسهههههتعملة اليوم فهههههي عدد كهههههبير جدّا ً مهههههن
التطههبيقات .29وبينمهها كانههت الرموز القياسههية )التههي تنشههأ عههن
طريق الليات اللكترونية( مثل كود غراي  Code de Grayمسجلة ،لم
يتبادر إلى ذههن هذا الخيهر – ول مشغله – تسهجيل براءة اختراع
طريقتهه الخوازميهة .فكان يرى أنهه وجهد طريقهة رياضيهة تسهتغل
خاصههية بعههض البيانات ،وكان يبدو له طبيعيهها جدا أن يتقاسههم
اكتشافه مع أقرانه عبر مقالة علمية ينشرها ] .[39أما في حالة
خوارزميهة أخرى شبيههة فهي طبيعتهها ،أل وههي طريقهة الضغهط
ليههف-زمبههل  Liv-Zempelالتههي نشرت فههي  ،1978-1977فقههد سههجلت
شركتان براءة اختراعها حتى تتمكنا من امتلكها وهما :يونزيس
 Unisysو أي بي أم .IBM
في واقع المر ،كانت الخمسهينات والسهتينات والسبعينات
فترة تراكهم ثروة هائلة لطرق معالجهة المعلومهة ،أي مها ي ُهسمى
الخوارزميات .وكانههههت إحدى نتائج ظهور اللت المعلوماتيههههة
"الشاملة" ههي تقليهل الفارق بيهن كتابهة البرنامهج والتعهبير عهن
طريقههة )خوارزميههة( عنههد حههل المسههألة .فنشرت الخوارزميات
على شكهل برامهج محررة فهي لغهة برمجهة معينهة .إل أن بعهض
لغات البرمجهة تلك قابلة للتحريهر بكتابهة أكثهر مقروئيهة وأسههل
29

في أغلب الحيان بالتزامن مع آليات أخرى توسع مجال تطبيقها ،مثل
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تحقيقها وأكثهر ملءمهة للتحليهل الصهارم ،مقارنهة بقدراتهها الفعليهة
خر دونالد كنوث  ،Donald Knuthالذي صهمم عددا
أو نتائجهها .وقهد سه ّ
كههبيرا مههن الخوارزميات ،كههل حياتههه للجمههع المنظههم والكتابههة
الدقيقهة وتحليهل الخوارزميات؛ وههي مهمهة انطلقهت سهنة 1960
تقريبهها وتواصههلت فههي السههنوات التاليههة .وانتهههت هذه التجربههة
م الذي يمكهن اعتبار عنوانهه فهي حهد
بإصهدار كتاب ه
ذاتهه تأكيدا للبعهد النسهاني للثورة المعلوماتيهة؛ وتشكهل الجزاء
الثلثهة التهي صهدرت منهه إلى حهد الن ] ،[43موسهوعة معرفيهة
جديدة .وقهد حصهل هذا التراكهم إلى حهد كهبير فهي القطاع العام،
على القههل إلى حدود سههنة  ،301980مههن خلل التبادل والنشههر
الحر للفكار ذات الصلة.
وقد لخص كنوث لحقا أفكاره حول موضوع الخوارزميات،
فهي عصهر اشتهد فيهه اللههث وراء براءات تسهجيلها قائلً" :لقهد
ت داخههل ثقافههة الرياضيات ،ولسههت متعودا أن أدع الناس
تكون ُ ه
سا واحدا كلمهها اسههتعملوا نظريههة أثبتْت ُ هها .يمكههن أن
يدفعون فل ً ه
أقبهههههل أن تجعلوا الناس يدفعون مقابل للخدمات والملءمهههههة
والتحسههين ،لكههن ل تجعلوا الخوارزميات موضوع ملكيههة ".وقههد
بعث برسالة شهيرة إلى المكتب المريكي للبراءات ،يؤكد فيها
بوجهه خاص مها يلي" :عندمها أفكهر فهي البرامهج الحاسهوبية التهي
أنهها محتاج إليههها لداء عملي اليومههي ،أجههد نفسههي مجههبرا على
القرار بأنهههه لم يكهههن ليوجهههد أي واحهههد منهههها لو أن براءات
البرمجيات كانهت متداولة فهي السهتينات والسهبعينات ".وكنوث
هههو أيضهها أحههد مؤسههسي البرمجيات الحرة مههن خلل ابتكاره
برمجية النشر الرياضي تاكس  TEXالتي تطبق اليوم في مجالت
أخرى ،وههها أنهها أسههتعملها الن لتأليههف هذا الكتاب .وعلى هذه
الشاكلة ،كان كنوث جسهرا بيهن جيليهن ،الجيهل الذي كان يعتهبر
الملك المعلوماتيهة المشاعيهة أمرا طبيعيها والجيهل الذي يقاوم
من أجل وجودها وليجعل منها مشروعا.
يشمل تطور المبادلت الحرة للمعلومة مجالت أخرى غير
المعلوماتية ،ومنها على وجه الخصوص البيولوجيا الجزيئية .فإثر
 30وجد كنوث خوارزمية سجلت براءة اختراعها سنة  ،1968لكن يبدو أن ذلك كان خطأ من
طرف مكتب البراءات الذي لم يتمكن من فهم الموضوع .ومع أن بعض الباحثين وبعض
الشركات حافظوا على سرية خوارزمياتهم ،فإن هذا التصرف ،الذي قطعهم عن المبادلت
الكثر إثارة ،كان تصرف أقلية ضئيلة.
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التعرف على الحمهههض النووي الريبوزي ناقهههص الوكسهههيجين
)ح.ن.ر.ن.أ  (ADNثههم فهههم بنيتههه ثلثيههة البعاد سههنة  1953وكذلك
نمههط تضاعفههه فههي السههنوات التههي تلت ،وجدت المجتمعات
العلميههة نفسههها تجابههه عمل هائل وضخمهها .فجينومات أبسههط
الكائنات تحتوي على عشرات اللف مههههن القواعههههد؛ ويحتوي
الجينوم البشري زهاء  3مليارات قاعدة .ولم تكههههن هناك أيههههة
وسهههيلة فهههي السهههتينات والسهههبعينات للوصهههول مباشرة إلى
الشفرات المتتابعة لهذه القواعد ،ول لرصد الجزاء المستعملة
معبّر عنها" بالبروتينات ،ول لفهم كيفية مراقبة
داخل الخليا و"ال ُ
هذه العبارة من طرف الليات المختلفة.
ولمحاولة رسهم خريطهة هذه السهلسل ،أي تناول المسهائل
مههن أعلى )الليات الجينيههة وتأثيراتههها الوظيفيههة( ومههن أسههفل
)المعلومههة الجينيههة وموقعههها الجسههماني فوق الصههبغيات،(31
اشتغلت المجتمعات العلميهههة على كائنات خصهههوصية :الخليهههة
البلعمية ،والدودة الممسودة ،وذبابة دروسوفيل ،وخميرة معينة
وغيرهههههها .وكان العلماء يتبادلون المعلومات بحري ّهههههة داخهههههل
مجموعاتهم ويتنافسون في إنتاجهم.
ن الملك المعلوماتيهههة المشاعيهههة ل تتميهههز بعدم وجود
إ ّ هه
ن فكرة إلصهاق براءات لمعلومات
آليات البراءة فحسهب ،بهل إ ّه
وأدوات معلوماتية تعمل في مجال اكتشافات العالم الحسي أو
إبداعات العقل البشري التي يمكن معالجتها ،كانت في الحقيقة
أمرا ً بعيدا ً كل البعد عن أذهان الفعّالين الوائل في ذلك العصر.
وكانت نقاشاتهم تهتم بالتوازن بين سرية المعلومات والتقاسم
العمومهي :متهى يجهب نشهر البيانات؟ مهن يجوز له تنقيحهها؟ وإذا
مههها تُرك لههههم الختيار بمنأى عهههن ضغوط الفعّاليهههن المالييهههن
والحقوقييهن ،فإنههم سهيميلون فهي أغلب الحيان إلى التقاسهم
والتوزيع السريع ،لن ذلك الختيار يسمح – من وجهة نظرهم –
بأسرع تطور ممكن للمعارف والدوات.
منحصههههرا ً فههههي علماء المخابر
ولم يكههههن هذا الموقههههف ُ
العموميهة؛ فقهد تبناه أيضها العديهد مهن الفعّاليهن الصهناعيين فهي
مجال المعلومههة ،وعلى وجههه الخصههوص فههي البرمجيات .ففههي
السهتينات ،نشهر مصهنعو الحواسهيب كونترول داتها  Control Dataوأي
31

فيما يتعلّق بالكائنات التي لها صبغيات .chromosomes
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بي أم  IBMالشفرة المصدرية )نص أصل البرامج( لنظمتهم في
التشغيهل وسهمحوا لزبائنههم بتحويرهها لصهلح الخطاء ،ثهم كانهت
التحويرات تدرج تباعها فهي النسهخ التاليهة .أمها وضهع أتهي أنهد تهي
مصهنّع بنيهة تحتيهة
 AT&Tفقهد شكهل حالة خاصهة :كانهت لدى هذا ال ُ
ضخمهة للبحاث مهع مخابر بيهل  ،Bell Labsوكانهت أنشطتهه محددة
بمرسهوم لمقاومهة الحتكار يحجهر عليهه أي نشاط تجاري خارج
قطاع المواصلت السلكية واللسلكية الداخلية المريكية .ومن
هذا المنطلق ،كان جزء كههبير مههن البرمجيات المطورة داخههل
المؤسهسة ،وبالذات نظام التشغيهل يونيكهس  ،Unixيوزع دون قيهد
ول شرط خاصههة بيههن الهيئات الجامعيههة .وقههد سههاهمت هذه
الخيرة بصهورة ملموسهة فهي تحسهين البرمجيات المعنيهة .وقهد
لعهب لحقها تغييهر هذه السهياسة دورا محوريها فهي نشأة حركهة
البرمجيات الحرة.
n

–
¶

م

م è

إثهر الثورة الصهامتة – وجزئيها بالتوازي معهها أيضها – كان الفصهل
الثانهي للمأسهاة موضوع اهتمامنها ،ههو مشههد ثورة مضادة كهبرى
دفهع بالنظرة الحصهرية للحقوق الفكريهة إلى المرتبهة الولى فهي
سههلم المسههائل السههياسية العالميههة .وقههد نتجههت هذه الثورة
المضادة عن ظاهرتين :تغي ّر اقتصادي وعصيان مسلح )انقلب(
إيديولوجي.
صناعات الملكية
شهد التغي ّر القتصادي ظهور "صناعة" سندات الملكية الفكرية
– مثههل البراءات وحقوق الملكيههة – التههي أخذت مكان ومكانههة
الصهناعات المحميهة أصهل بواسهطة سهندات الملكيهة تلك .فلمها
اخترع سولفاي  Solvayسنة  1861طريقة جديدة أسرع وأقل تكلفة
لنتاج النطرون )كربونات الصههههههوديوم( ،سههههههمحت له براءة
الختراع 32التههي حصههل عليههها بتفعيههل طريقتههه دون التعرض
لمنافسههة شديدة ،إل أن أسههعار بيههع نطرون سههولفاي بقيههت
32

وتلتها لحقا براءات أخرى متصلة بمختلف أوجه طرق النتاج.
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مرتبطة شديد الرتباط بتكلفهة النتاج .وعلى العكهس ،مهع تطور
الصههناعات الصههيدلية العصههرية ،وناشري البرمجيات المملوكههة،
ووسائط العلم المركزية الرقمية ،والمجمعات الكبرى العاملة
فههي صههناعات التغذيههة والزراعههة البيوتقانيههة ،شاهدنهها ظهور
صههناعات تعتمههد أسههعار بيههع ،ونسههب أرباح ،وأحجام معاملت
ورسهملة فهي البورصهة ل يمكهن تبريرهها إل بالحتكار والبراءات
وحقوق التملك.33
هبهت رياح التغييهر هذه على الصهناعات الصهيدلية والغذائيهة
والزراعيهههة "الكلسهههيّة" أول .ثهههم ظهرت صهههناعة البرمجيهههة
المملوكهة ،وجيل ً جديدا ً مهن الصهناعات البيوتقانيهة فهي مجالت
الصههحة والتغذيههة والزراعة ،34وأعيههد إثههر ذلك هيكلة وسههائط
العلم المركزية .أما اليوم ،فهي تبحث عن فتوحات جديدة في
مجال التقانهههة القزميهههة أو النانوتقانهههة ) .(nanotechnologyإن ظهور
صناعات الملكية هذه كان طوال كل تاريخه متصل بتطور آليات
التملك الحتكاري .وانطلقا من ذلك ،وحتى ل نبتعد عن الواقع،
ل يمكهن أن نفصهل ك ّ
ل مهن تحولت الصهناعة الصهيدلية وتحولت
البراءات على الجزيئات والجينات ،أو تاريهخ البرمجيهة المملوكهة
ووسههائط العلم المركزيههة الرقميههة ،عههن التحولت فههي آليات
تنفيذ حقوق الملكية.

 33إن استعمال عبارة حقوق التملك أو الملكية بدل من حقوق المؤلف المعتادة هو أمر مقصود
في كل الكتاب .فهو يشير إلى أن الليات المتصلة ترتبط حصرا بالحقوق العقارية )الملك
والتملك( وبطرق تنفيذها.
 34وبصورة أقل ،في العديد من الساليب الصناعية مثل إزالة التلوث.
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آليات الرأسمالية المعلوماتية
ظهرت الصههناعات الجديدة فههي قطاعات تتيههح ملكيههة
الوظيفة النسخية بتكلفة زهيدة جدا للمعلومة نفسها أو لشيء
مادي تلعب فيه المعلوماتية دورا أساسيا .لقد تم إعادة تركيب
السههلسلة الكلسههيّة :تصههميم  إنتاج  توزيههع  اسههتهلك،
بحيث أصبحت تصميم  نسخ معلوماتي  إنتاج )بالباطن إن
لزم المهههر(  توزيهههع  اسهههتهلك .ففهههي حالة الصهههناعات
المعلوماتيههة البحتههة )برمجيات ووسههائط رقميههة( يأخههذ النسههخ
مكان النتاج الذي لم يعهد يلعهب إل دورا ثانويها )اللف والتغليهف
والوثيقهههة المرافقهههة( .أمههها بالنسهههبة للصهههناعات ذات القاعدة
المعلوماتيههة )الصههناعة الصههيدلنية ،البذور ،النانوتقانههة( فيأخههذ
النتاج شكهههل اسهههتنساخ شيهههء بيولوجهههي ،أي نسهههخ جزئه
المعلوماتهي )القاعدة الجزيئيهة ،جينوم الفصهيلة الصهلية ،جينات
كائن معدّل وراثيهها( وإنتاج "سههند" مادي لهذه المعلومههة .وفههي
كههل الحوال ،نشهههد تغييرا جذريهها للتوزيههع والسههتهلك ،إذ مههن
أجل امتلك مرحلة النسخ )حيث يُفع ّل في الصناعات الجديدة،
جزء مدهش جدا من القيمة المضافة( يضع الصناعيون مراقبة
شديدة على التوزيع والستعمال لمنع إنتاج النُسخ.
وخاصهههية مهههن الخصهههائص السهههاسية لهذه الصهههناعات
المعلوماتية هي أن المردود فيها متنام ٍ )على عكس الصناعات
صرف
المادية التقليدية( ،ومما يسهل ذلك في حالة المعلومة ال ّ
هو ازدياد قيمة استعمال السلع تبعا لعدد المستعملين .والمثال
النموذجههي لهذا الوضههع هههو تلك البرمجيات التههي هههي مفيدة
وصههههالحة بقدر عدد مسههههتعمليها ،أو الشتراك فههههي خدمههههة
مواصههلت لسههلكية تكون أكثههر فائدة تبعهها لعدد المشتركيههن.
فتسهههتغل هذه الخصهههائص مهههن طرف الملك المعلوماتيهههة
المشاعيهة لفائدة المجتمهع عوضها عهن حصهرها فهي خدمهة فعّال
رأسمالي وحيد .أما بالنسبة للصناعات المختلطة مثل الصناعة
الصههيدلية ،فبعههض أنشطتههها لههها مردود متنام ،بينمههها بعههض
النشطهههة الخرى تبقهههى مرتبطهههة بالمردود المتناقهههص .ولهذا
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السبب ،فإن إعادة ابتكارها تحت شكل مقبول اجتماعيا يتطلب
منا اتباع طرق مختلفة.
جنة
البذور المه ّ

hybrid

واستعباد المزارعين

ألقهت مقالت جان بييهر برلن  [Jean-Pierre Berlan [11,12إضاءات
جديدة على الطبيعههة الحقيقيههة للتغيرات فههي إنتاج البذور مههن
 1840إلى اليوم .ومنهههذ القرن التاسهههع عشهههر الميلدي توصهههل
النكليهههز القائمون على انتقاء البذور ،إلى إنتاج مشاتهههل بذور
م z
)شبههههه( متماثلة وراثيهههها أطلقوا عليههههها مسههههمى
م ¸  .pure sortsوقههد أتاح لهههم هذا النجاز الحصههول على
سههندات ملكيههة هذه البذور ،إل أن كههل مزارع ظههل حرا فههي
زراعهة منتجات محصهوله وتحسهين مشاتله بواسهطة التهجيهن.
أما التقنيات الجديدة حقا التي انتشرت بدءًا من سنة  1926في
الوليات المتحدة فكانههت تعنههى بنبتههة الذرة وتسههمى :البذور
جنهههة .فزيادة على كون هذه التقنيات تولّد نفهههس النموذج
المه ّ
الوراثهي للبذور – أو تقترب منهه قدر المسهتطاع – فإنهها تعطهي
الذرة تلك الخاصههية "الرائعههة" )بالنسههبة لبائعههي البذور( بعدم
التوالد وفقدان الخصهوبة فهي الجيهل التالي .ومهن هذا المنطلق،
أصهبح المزارع غيهر قادر على زرع منتهج محصهوله وأضحهى فهي
وضع تبعية تامة لبائع البذور .وقبل تفعيل سياسة البراءات ،وما
إن أسهس بائعهو البذور هذا الوضهع ،حتهى شهدت أسهعار البذور
ارتفاعها كهبيرا ،ووصهلت اليوم إلى حهد يصهفه جان بييهر بورلن
بأنهه مئة مرة أكثهر مهن سهعر البذور التهي لهها نفهس النتاجيهة
وليههس عليههها حقوق ملكيههة .وكان بائع البذور بيونيههر  Pioneerأول
ُه
سيّا على أسهاس الحتكار المعلوماتهي .ونشأت
مهن شههد نموا أ ِ
بعهد ذلك "أصهناف" الكائنات المعدلة وراثيها ،التهي أطلق عليهها
بييهر بوردان بأحقيههة مسههمى "مسهتنسخات خرافيههة مسههجلة"،
والتي أكملت عملية التملك والستعباد ،إذ أتاحتها لنبتات أخرى
)مثهل السهلجم  (colzaووضعهت لهها إطارا قانونيها للملكيهة يسهمح
بمقاومة خيار البذور الحرة.
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ونلحظ إذا ً أن وضع البذور يمثل تملكا للمعلومة حتى قبل
إدخال البراءات على الكائن الحي.
برزت صهههناعة الصهههيدلة إلى وضهههح النهار فهههي أواسهههط
السههبعينات ،وهههي اليوم غايههة فههي الربحيههة وغايههة فههي القوة
وتعيش أزمة في نفس الوقت .وقد نتج تطورها عن جملة من
التغيرات يصههفها فيليههب بينيار ] Philippe Pignarre [60بظهور تقنيات
نظاميههة لسههتكشاف تأثيرات الجزيئات )السههبر  ،(screeningتعميههم
البراءات على الجزيئات في البلدان المتقدمة ،تعقيد الختبارات
السهريرية 35إثهر حدوث بعهض الكوارث ،مثهل كارثهة التاليدوميهد
 ،Thalidomideثم بداية من سنة  1980الهدم الذاتي لسلطة المراقبة
العموميههة على توجهات البحههث وعلى أسههعار الدويههة .وهكذا
وجهههت الصههناعة تدريجيهها كههل أنشطتههها فههي ميدان البحههث
والتطوير تبعا لهدف أحد ٍ أوحد :إقامة احتكارات جديدة للملكية
المعلوماتيهة وتفضيهل الدويهة التهي تسهمح بهذا التملك ،والبتعاد
عن الرؤى العلجية التي تبتعد عن ذلك أو تتصل بأدوية ل يقدر
مستعملوها على دفع السعار المتأثرة باحتكار البراءات .وليس
سهل بالطبع تقديم الوثائق التي تخص تفاصيل البحاث ...التي
تركهت وأهملت؛ ولهذا السهبب ،فإن التحاليهل المتأتيهة مهن داخهل
النظام الصيدلي ثمينة جدا ،مثلما هو حال دراسات فيليب بينيار
المذكورة آنفهههها ،أو ديديههههي كلود رود Didier-Claude Rod 36أو لوران
زيغلماير .Laurent Ziegelmeyer 37فههي تهبرز جميعهها التخلي الكلي عهن
الدويهههة التهههي تعالج المراض الخاصهههة ببلدان العالم الثالث أو
التههي تصههيب المجموعات قليلة ذات اليههد .وقههد أظهههر تقريههر
"لطباء بل حدود" سههنة  2001أن "مههن بيههن  1393جزيئة جديدة
أنتجهت بيهن  1975و  %13 ،1999منهها تهتهم بهذه المراض ،أي %1
فقهط ! واليوم ل توجهد تقريبها أيهة جزيئة تحهت الدراسهة تتعلق
بهذه المراض .ودائمها حسهب "أطباء بل حدود" ،نجهد منهها ثلثاً
تحههت الدراسههة 2 :على الملريهها و  1على السهه ّ
ل؛ وبالمقارنههة
 35يسمح تعقيد الختبارات السريرية هذا ،برفع تكاليف الدخول للقطاع بالنسبة للمنافسين،
ويسمح أيضا بالدعاء بأن الرتفاع الصاروخي لتكاليف إنتاج الدوية ل علقة له بآلية ملكية
البراءات في حد ذاتها.
 36طبيب ومشرف في الصناعة الصيدلنية وبرلماني أوروبي .انظر إلى تقريره عن مهمته
 2004-1999على الموقعhttp://www.europe-ecologie.com/article.php3?id-article=329 :
 37نقابي في كنفيدرالية العمل  CGTلدى سنوفي أفنتيس .انظر مداخلته في جلسات الخدمة
العمومية سنة http://www.Local.attac.org/rhone/agcs/documents/ziegelmeyer.rtf :2001
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تُدرس  8جزيئات تهم العجز الجنسي و  7تهم البدانة ...والدهى
والمّر أنهه ل توجهد أيهة دراسهة مسهتقبلية للفترة المتراوحهة بيهن
خمهس إلى عشهر السهنوات القادمة ".38وقهد اسهتلزم المهر كهل
جهود "أطباء بل حدود" لعادة إنتاج أدويهههههههههة أقدم مثهههههههههل
الكلورامفينيكول الزيتههههي ) chloramphénicolضههههد التهاب السههههحايا(
والفلورنيتيهههن ) eflornithineضهههد مرض النوم( .ومهههع مههها سهههبق،
فالعوجاج الشديد في أهداف البحاث متواجد أيضا في البلدان
المتقدمههة .وهكذا أثبههت ديههن بايكههر  [Dean Baker [8أن الصههناعة
الصههيدلية تنفههق فههي العلنات والتسههويق قدر مهها تنفههق فههي
البحاث والتطوير ،وأن هذه النفقات ل فائدة منها أو هي سلبية
فههي أغلب الحيان مههن منظور مصههلحة الصههحة العموميههة .إن
تضاعف نصيب الدوية في مصاريف التأمين الصحي في فرنسا
والمقاومهة المسهتميتة للمقاربات الوقائيهة – إل إذا كانهت ترتكهز
على وصهفات أدويهة – تصهنف أيضها ضمهن تأثيرات تغيهر الصهناعة
الصيدلية إلى صناعة ملكية.
ظهرت أولى الصههناعات المعلوماتيههة البحتههة فههي ثمانينات
القرن العشريهن مهع عمالقهة البرمجيهة المملوكهة التهي تشكهل
مايكروسهوفت مثال نموذجيها لهها .ومهن خلل اسهتغللها القصهى
للمردود المتزايهد للشابكهة وللياتهها الخارجيهة )الحاجهة المتناميهة
للمنتجات ،والناشئة شيئا فشيئا عهن توزيعهها( ولغياب خيار على
شكهههل أملك مشتركهههة ،لم تحتهههج مايكروسهههوفت إل لحقوق
الملكيههة حتههى تسههتحوذ على الموارد السههاسية للنظام البيئي
المعلوماتههي .وتتكون هذه البيئة مههن نظام تشغيههل الحواسههيب
والتطبيقات العامة للمستخدمين الفراد )أي المكتبية على وجه
الخصوص( .وفي أقل من عشر سنوات ،أمست مايكروسوفت
واحدة مهن أكهبر شركات الكون .وفهي أعلى قمهة ماليهة لهها ،بلغ
حجهم المعاملت عهن كهل موظهف مليون دولر فهي السهنة ،مهع
أرباح تشكل ثلث حجم المعاملت ،ونسب ربحية على المنتجات
الولى فههي حدود  .%95ومنههذ ذلك الحيههن ،سههاعدت الخشيههة
النسههبية مههن السهههم المضادة للحتكار والسههتثمارات ومههن
تكويهن إمهبراطوريات جانبيهة جديدة أخرى وتكويهن جيهش عالمهي
مهههههن اللوبيات ،فهههههي انخفاض بسهههههيط لهذه الرقام ،إل أن
38
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مايكروسههوفت تبقههى فههي أعلى هرم الرأسههمالية المعلوماتيههة.
وتسهههتعمل هذه الشركهههة اليوم كهههل آليات التملك )البراءات،
أنظمهههة التصهههرف فهههي الحقوق الرقميهههة( للمحافظهههة على
إمبراطوريتها.
وفي خضم قانون بايه دول  Bayh-Dole Actلسنة  391980وتقليده
من طرف الدول الوروبية في التسعينات ،ظهرت أنواع جديدة
من الشركات البيوتقانية .نشأت هذه الشركات أساسا على إثر
تهافهت الباحثيهن الجامعييهن عليهها وكانهت ممولة مهن رأس المال
الغامهس  Venture Capitalالذي انفجهر فهي تلك الفترة .فبعهد أن كانهت
تسهعى فهي الصهل إلى تطهبيقات فهي القطاع الصهحي ،اعتمدت
هذه الشركات نموذجا تجاريا مبنيا على أهداف تستثمر الملكية
المعلوماتية )براءة بصفة عامة( .وبعد مرور بضع سنوات ،ظهر
أن وعود العلجات الجينيهة الجديدة لم تأخهذ فهي الحسهبان ولم
تُقي ّهم جيدا الصهعوبات أو حتهى اسهتحالة بعهض المقاربات .عندئذ،
تحوّل اهتمام أصهحاب المال إلى الصهناعات الغذائيهة البيوتقانيهة
معدّلة وراثيا .وهكذا أصبح مونسانتو ونوفارتيس
وإلى كائناتها ال ُ
وسهنوفي أفنتيهس باعثيهن لزراعهة جديدة ،تهبيع مهبيدات زراعيهة
من جهة ،وبذورا ً معدلة تقاومها من جهة أخرى .ولما ظهر لحقا
أن رفهههض هذه الشكال الجديدة مهههن الدمان ل يتوقهههف لدى
الناشطيههن بههل يمتههد إلى المسههتهلكين والمزارعيههن فههي عدة
بلدان ،سهارعت المجامهع الصهناعية المعنيهة بالكيمياء والصهيدلة
إلى التخلص مهههن الشركات التابعهههة لهههها والعاملة فهههي قطاع
الصهناعات الغذائيهة )وهكذا تخلت سهنوفي أفنتيهس عهن سهنوفي
أفنتيههس كروب لصههالح بايههر( .وسههرعان مهها عادت إلى قطاع
البيوتقانهههة الصهههحية ،بنماذج جديدة )الخليههها الجذعيهههة ،شرائح
للحامهههض النووي ترصهههد "القابليهههة" الوراثيهههة "التهههي تتطلب"
علجات وقائيهة مدى الحياة أو تصهلح لنقهل الدويهة الذكيهة ،لقاح
المضاد الحيوي( .ومههههن الجائز أن يكون لبعههههض هذه النماذج
إمكانيات جيدة ،إل أن اسهههتكشافها فهههي الوقهههت الحالي يتهههم
أسهاسا تحهت ضغهط ملءمتهها للتملك المعلوماتهي ،ممها يعنهي أن
 39كان هذا النص من النصوص الولى التي اعتمدت في فترة رئاسة رونالد ريغن ،فأزاح الحجر
على اتفاقيات الستغلل الحصري لنتائج البحث الجامعي المريكي ،وشجع الجامعات على
الحصول على سندات الملكية الفكرية واستثمارها بالتعاون الحصري مع الشركات.
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الوصهول إلى التطهبيقات التهي تكون فيهها مفيدة حقها يبقهى أمرا
مشكوكا فيه.
تحتهل وسهائط العلم مكانهة خاصهة فهي صهناعات الملكيهة
بسهبب تأثيهر أنشطهها على التمثّلت التهي يبنيهها كهل شخهص عهن
نفسههه وعههن العالم .إن فكرتنهها المشتركههة حول حريههة العلم
موروثهة مهن عصهر آخهر .ويسهود اعتقاد أن هناك حريهة إعلم إذا
ما توفّرت لكل تيار فكري وسيلة على القل قادرة على التعبير
عنهه ،وإذا كان لكهل مواطهن إمكانيهة الوصهول لتلك الوسهيلة ،إن
رغب في ذلك .فعدو حرية العلم هو الرقابة إذاً .إل أن وسائط
العلم المركزيهههة المعاصهههرة لهههها معضلة مختلفهههة تمامههها.
فالمجمعات التي تملك أقوى المراكز فيها ل تحكم غالبا إل في
بضعة أعشار مئوية من جمهور التلفاز والذاعة والصحافة .ومع
ذلك تتمكهن هذه المجمعات مهن التحكهم فهي التمثّلت بصهورة ل
سابق لهها ،حتهى فهي المجتمعات الكثهر انكماشاً .وفهي الحقيقهة،
هناك مغالطة في الحديث عن التحكم في التمثّلت من طرف
مجمعات وسههائط العلم .ولمزيههد مههن الدقههة ،نقول إنههه حدث
تطور متواز بين شكل معين من وسائط العلم ونوع معين من
المجمعات القتصههادية وعلقاتههها بالعالم .ونضيههف أنههه فههي هذا
الوضهع ،أصهبحت إمكانيهة اسهتعمال وسهائط العلم مهن طرف
مخططين سياسيين – وفي التجاه المعاكس استعمال الخطط
السياسية من طرف وسائط العلم – تأخذ أشكال ل مثيل لها.
ويحتههل التلفاز – سههارق الوقههت والخادم الخائن ،حسههب
تعهههبير جون كوندري ] – John Condry [23مكانهههة مركزيهههة ضمهههن
وسائط العلم المركزية بدورها .ويتميز التلفاز بفرق هائل بين
الباث والمتلقهي .فالباثون قليلون ،إذ الوصهول إلى هذه المنزلة
يتطلب اسهتثمارات ضخمهة وتوجهد ترتيبات قانونيهة صهارمة .أمها
المتلقون فهههم فههي منزلة سههلبية تتنامههى فههي حال التلفاز عههن
منوّهمة المرتبطهة بإعادة البناء الذهنهي لصهورة
طريهق الخاصهية ال ُ
ذات جودة متدنيهههة؛ وهذه نقطهههة حللهههها منهههذ سهههتينات القرن
العشريههن مارشال ماك لوهان  .[Marshall Mc Luhan [52وقههد يُجن ّههد
المتلقون أحيانها داخهل أنماط مشاركهة تد ّهعي أنهها تفعّاليهة ،وههي
فههي واقههع المههر قمههة السههلبية ،أو بوجههه أدق ،أتههم أشكال
الموافقهة .ويرتكهز اقتصهاد وسهائط العلم هذه على أنماط مهن
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التمويهل تدفهع نحهو البحهث عهن الجمهور ،وتُباع لرباب العلنات
الشهاريهة .ويحمهل هذا النظام إلى البحهث عهن التنويهم والسهحر
عبر التكرار ،والعنف ،والقلق ،وقلة حياء في إخراج صورة مرآة
حمقاء عههن الحياة ،والباحيههة الجنسههية .ويمتههد هذا البحههث عههن
الجمهور عههن طريههق التقليههد العمههى والتنافههس ،إلى تلفازات
أخرى تعتمهد فهي الواقهع على أنماط أخرى مهن التمويهل ،كتلفاز
الدولة وإن كان بدرجههة أقههل .وتصههبح وسههائط العلم الخرى
خر له جزءا هامها مهن محتوياتهها ومراجعهها.
توابهع للتلفاز إذ ت ُهس ّ
وتشتهههد طبعههها تلك التبعيهههة بفضهههل الهويهههة متعددة الوسهههائط
للمجمعات المعنيههة .ويزيههد التلفاز عههبر القنوات الفضائيههة مههن
تضخيههم واقعيههة التمثّلت ونزع واقعيههة الحياة .وتعيههش شعوب
بأكملهها على نسهق عالم ههي مقطوعهة عنهه تمامها :المشاهدون
الوفياء لقنوات تلفازيهههة قادمهههة مهههن بلدان بعيدة ،المهاجرون
الجزائريون المقيمون فهي الضواحهي الفرنسهية الذيهن يشاهدون
تلفازات الخليههج ،مشاهدو سههي أن أن  CNNفههي كههل مكان عههبر
العالم.
إن هذه الغلبهة للتمثّلت التهي ل يمكهن امتلكهها عهن طريهق
النتاج أو التحويههر أو النقههد تشكههل مشكلة كههبرى فههي عصههرنا.
وهي أيضا أرض خصبة لمناورات كبرى عندما تتدهور – لسباب
أخرى – أواصر النسانية .والمرآة العاكسة التي يقدمها المجمع
الخباري لمردوخ وقناة الجزيرة لبعضهمها بعضا ً موجودة لتذكرنها
بذلك .ونلحههظ أخيرا أن عصههر التلفاز اندمههج مههع أشكال كانههت
خاصة بالذاعة ،وقد حللها أيضا ماك لوهان ،إل أنها تشهد دفعا
جديدا ،كمهها هههو الحال على سههبيل المثال مههع شابكههة الذاعههة
الصهههولية المسهههيحية كليهههر تشانهههل  Clear Channelفهههي الوليات
المتحدة.40
بقيهههت لمدة طويلة وسهههائط العلم المركزيهههة )القنوات
التلفازيهههة ،المجامهههع الكهههبرى للنشهههر( بعيدة عهههن الثورات
المعلوماتيهة .والنموذج المسهتعمل للتحكهم فهي السهواق يرتكهز
فهي الصهل على التحكهم فهي قنوات التوزيهع ،إذ يكون ذلك كافياً
عنههد غياب منافسههة وسههائط العلم الخرى .وهههي فههي الواقههع
جندت من أجل
 40يختلف نموذج راديو ألف هضبة  Radio Mille Collinesفي رواندا التي ُ
التطهير العرقي ،لنه تطور في مجتمع ل تنتشر فيه قنوات تلفازية.
62

صهناعات تعود إلى فترة مها قبهل الثورة المعلوماتيهة الحقيقيهة،
وكانههت تعتمهد على تقنيات النسهخ والتوزيههع قبههل أن تصههل إلى
المعالجة المتحكم فيها للمعلومة .وقد استحوذ التلفاز في فترة
مها بيهن الحرب العالميهة الثانيهة إلى بدايهة الثمانينات على أكثهر
من نصف وقت الناس ،الملقب به "وقت الفراغ" .وكان التلفاز
يعامهههل بازدراء ظهور النماط الجديدة لتبادل المعلومهههة طيلة
تربعه على هذا العرش؛ وكان ذلك شأن المجامع الكبرى للنشر
أيضا الذين استعملوا التقنية الرقمية كسند ،من دون أن يفهموا
حقهها أن معالجههة المعلومههة سههوف تغيههر السههتعمالت ونطاقههها
جذريهها .ثههم تحولت فههي سههنوات  1997-1996هذه اللمبالة إلى
تهافههت حقيقههي للتحكههم فههي النترنههت والويههب .وكانههت هاتان
الخيرتان توصهفان  -فهي نفهس الوقهت  -بأنهمها جحيهم تسهتحوذ
فيهه المجامهع التقانيهة على الثقافهة ،ونعيهم مسهتقبلي ...شريطهة
أن يُعطههى للناشريههن ولموّزعههي التلفاز حريههة إعادة تعريههف
المعلوماتيههة والشبكات على هواهههم .نعيههم أم جحيههم؟ لن يدوم
الشهك طويل ،إذ فهي بضهع سهنوات ومهن انصههار إلى آخهر ،نشهط
الندماج العمودي بيهههن مجامهههع وسهههائط العلم والصهههناعات
المعلوماتيههة لدرجههة أننهها لم نعههد قادريههن على تصههنيف بعههض
الفعّاليهههن .وأصهههبحت رواميهههز هذه المجموعات الجديدة ههههي
مايكروسهوفت/أم أس أن بهي سهي  ،Microsoft/MSNBCوجنرال إلكترك
 ،General Electricوفيفندي-يونيفرسههال  ،Vivendi-Universalوسههوني  ،Sonyو
أول-تايم وارنر  .AOL-Time Warnerإن وجود مجمعات تقوم في الوقت
نفسه ،بالتحكم عبر التملك المعلوماتي للمحتويات والتحكم في
قنوات التوزيههع هههو أمههر يبعههث على القلق الشديههد ،لنههه ينجههز
"أسههوأ مهها فههي العالميههن" :تخفيههض هائل فههي تنوع العرض،
اسههتعمال وسههائط العلم المراقبههة لترويههج مختلف تشكيلت
المحتويات بروح سههههوقية مسههههتديمة ،هجومات عنيفههههة لهدم
خيارات الملك المشاعية.
تركيز وسائط العلم
شهههد قطاع البههث التلفازي أشههد هيجان للصههولية التملكيههة
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ضراوة ،وتم ذلك على وجه الخصوص لدى مفاوضات المعاهدة
التهي جرت فهي المنظمهة العالميهة للملكيهة الفكريهة ،والمسهماة
"معاهدة البث التلفازي".
وقهد ألقهى فهي هذا السهياق مؤسهس سهي أن أن ،تهد ترنهر Ted
 – Turnerالذي ل يمكهن اتهامهه ،كمها نعلم ،بالفوضويهة الفكريهة –
خطابا مؤثرا ] [82هاجم فيه بشدة تركيز وسائط العلم .وفيما
يلي مقتطف منه يتناول السياق المريكي" :إن عمالقة وسائط
العلم ل يملكون شبكات البههث التلفازي والمحطات المحليههة
فحسهب ،بهل يملكون كذلك شركات السهلك التهي تبهث رموز
منافسههيهم ،إضافههة إلى السههتوديوهات التههي تنتههج البرامههج
الساسية .ولتكون لديكم فكرة عن درجة التركيز في الصناعة،
تأملوا هذه البيانات :كانههت القنوات الكههبرى – أ بههي سههي ،ABC
وسههي بههي أس  ،CBSوأن بههي سههي  ،NBCوفوكههس  – Foxتملك
بالكامهل أو جزئيها سهنة  %12,5 :1990مهن الحلقات الجديدة التهي
تبثها ،فأصبحت سنة  2000تملك  %56,3منها ،حتى بلغت النسبة
بعد سنتين ".%77,5
وليههس جنون التملك هههو الذي خلق هذا التركيههز ،بههل نتههج هذا
الخيهر عهن التوجهات الطبيعيهة لوسهائط العلم المركزيهة فهي
عصر المعلومة ،وكذلك عن تراخي آليات المراقبة الدولية ضد
الحتكار فهههي الوليات المتحدة كمههها فهههي إيطاليههها والمملكهههة
المتحدة ،وبصورة أعم في أوروبا .إنما التركيز هو الذي أطلق
العنان لجنون التملك بهدف سههههد الطريههههق أمام المنافسههههة
الحتمية للملك المشاعية ،أو ببساطة أمام عرض أكثر تنوعاً.
ويضيهف تاد تورنهر ،لدحهض التنوع الصهوري الناتهج عهن تضاعهف
القنوات أو المواقع التجارية على الشابكة ":إن مجموعة غنائية
ن تعطيههك بالطبههع الخيار بيههن العديههد مههن
تتكون مههن  100مغ ّهه
الصوات ،إل أنها في حقيقة المر تغني كلها نفس الغنية".
وهكذا نرى شركههة النتاج أندمول  - Endemolالتههي عرضههت أول-
تايهم وارنهر ملياري دولر لشرائهها فهي شههر  10عام  – 2004تزود
كههل قنوات العالم بمجموعاتههها مههن برامههج التلفاز الواقعههي
 .Telerealityوالتركيز أشد في قطاع النشر الموسيقي حيث توجد 3
أو ) 4حسهب آخهر شائعات تتحدث عهن الدمهج( شركات متعددة
الجنسيات تتحكم في  %70من السوق العالمية .أما في قطاع
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ث ول حرج ،إذ نخرج مههن سههلطة المال
نشههر البرمجيات ،فحد ّ ه ْ
وندخل في سلطة الحتكار.
وإضافههة إلى التأثيرات الكههبرى المباشرة لنشاء صههناعات
جديدة للرأسمالية المعلوماتية ،هناك تأثير غير مباشر قد يكون
الههم .ففهي عصهر يسهمح فيهه التقويهم المالي للقتصهاد بتفعيهل
تنافهس متزايهد بيهن القطاعات الصهناعية ،تصهبح نسهب الهوامهش
والرباح الجنونية للرأسمالية المعلوماتية هي المعيار المرجعي.
وتعتبر نسبة  %15من الرباح أمرا عاديا ،إن لم تكن أدنى نسبة
فهي نظهر صهناديق السهتثمار والمسهتثمرين الذيهن يحكمون فهي
"السهواق" الماليهة .إل أنهه ل يمكهن الحصهول على هذا النمهط
الربحي في صناعات العالم المادي )إنتاج الطاقة ،المياه ،البنية
الماديههههة للمواصههههلت السههههلكية واللسههههلكية الخ (.والعالم
الجتماعههي إل مههن خلل توليفههة مههن البيههع بالتقسههيط للموارد
المشتركههههة الحاضرة والمسههههتقبلية ،والحتيال المحاسههههبي،
واصهطياد السهواق التهي يحدد الفسهاد فيهها السهعار وعلى وجهه
الخصهوص السهوق العسهكرية ،وبالنفراد الصهطناعي للمكونات
التههي تُرك ّههز فيههها الرباح ،بينمهها تُدَرج الخسههائر "بسههخاء" على
حسهاب القطاع العام لتتصهرف فيهها الدول .وليسهت إنرون Enron
ول ورلد كوم  WorldComول ميتالوروب  Metaleuropفههي الطرف الخههر
مهن السلسلة ،اسهتثناءات مرضيهة ،بهل ههي حقها قاعدة مشتركهة
جديدة ،ل تنطبق من حسن الحظ إل على جزء من القتصاد.
وسههنرى لحقهها كيههف أن الترويههض النشههط للرأسههمالية
المعلوماتية ليس ضروريا لتُجنّب نفسها التيه فحسب ،بل كذلك
حتهى يبقهى ،بكهل بسهاطة ،اقتصهاد معقول يمكهن للمجتمعات أن
تههبرم معههه اتفاقيات .وهنهها يكمههن كههل المغزى للعمال التههي
يدعونا إليها روني باسي [René Passet [57,58 41منذ عشرات السنين.
الثورة اليديولوجية المضادة
 41روني باسي هو محرر أول تعريفات دقيقة للرأسمالية المعلوماتية في مجلة ø
م ¸  [L’Économique et le vivant [57والمقالت التي سبقتها في بداية سبعينات القرن
العشرين.

z

65

بالتوازي مع هذا التغير القتصادي حصل انقلب أيديولوجي
حقيقهي .بدأنها أول ً نشاههد ،منهذ نهايهة سهتينات القرن العشريهن،
ظهور توليفههة غريبههة مههن أصههولية السههوق وتقديههس لحقوق
الملكيهة ،بمها فهي ذلك داخهل المجال المعلوماتهي .ويمكهن حصهر
لحظههة تأسههيس هذه التوليفههة عنههد نشههر مقالة غاريههت هاردن
المعنونة "مأساة الملك العامة" » Garrett Hardin « The tragedy of the commons
 ،[(1968) [35وذلك نظرا إلى الطريقههة التههي أُوّلت وقُدمههت بههها
المقالة .إن وجود المفكريههن المواليههن للسههوق ذاتيههة الضبههط
المدافعيههن أيضهها عههن حقوق الملكيههة ،أمههر مألوف منههذ القرن
التاسههع عشههر؛ إل أن قاعدة أيديولوجيههة جديدة تأسههست مههع
هاردن.
Karl Polanyi,
W d
س
نشهر كارل بولنيهي سهنة 1944
 [La Grande Transformation [61حيههث سههرد قصههة الحظائر الزراعيههة –
ة عامهة فهي أوروبها بيهن القرن
المنسهية حينهها ،التهي ظهرت حرك ً
السادس عشر والثامن عشر .وقد استحوذ ضمن هذه الحركة،
كبار القطاعيين على غالبية الراضي البلدية العامة التي كانت
حتهى ذلك الوقهت مسهتخدمة بحّريهة مهن طرف سهكان البلديهة.
وقد وصف بولنيي المشاكل الجتماعية الكبيرة التي نتجت عن
ذلك ،وكيف أنها ولدت اضطرابات قوية لدرجة أنها كبحت بشدة
تلك الحظائر وأنتجهههت ردود أفعال المجتمعات الوروبيهههة لبناء
توازن جديهد .كمها حلل أيضها كيهف أن هذا السهتحواذ أتاح تفعيهل
نمههط زراعههي أكثههر إنتاجيههة .كان ذلك النمههط هدامهها حينئذ مههن
الناحية الجتماعية وهو محل نقد اليوم من أجل إفراطه ،إل أنه
كان عامل من العوامل التي قللت من المجاعات داخل الفضاء
الوروبهي .ووراء تحليهل بولنيهي ،الذي يبقهى كتابهه أسهاسيا لفههم
الحاضهر ،كانت هناك فكرة مفادهها أن وجود سهوق ذاتيهة الضبهط
ومبنيههة على الملكيههة أمههر خيالي "ل يمكههن أن يوجههد بصههورة
مسههتمرة دون تحطيههم المعدن النسههاني والطههبيعي للمجتمههع،
ودون تهديم النسان وتحويل محيطه إلى صحراء قاحلة."42
 42نلحظ أن التغير الكبير الذي يتطرق إليه بولنيي ليس تغير الحظائر ،بل ذلك الذي أحدث
من  1929إلى  1945انهيار التوازن الهش الذي بني في القرن التاسع عشر بين السوق،
والدولة ،وتوازن القوى ،وعيار الذهب .وقد تم ترميم هذا التوازن انطلقا من اتفاقيات برتون
وودس  Bretton Woodsفي بداية السنوات الثلثين المجيدة  .Les Trente Glorieusesول غرابة
إذا ً أن النقلب اليديولوجي المعرف هنا قد حصل بالتأكيد لحظة تغير كبير جديد ،أي زمن
تخلي الوليات المتحدة عن عيار الذهب سنة .1972
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ويطور غاريت هاردن وجهة نظر مناقضة تماما لوجهة نظر
بولنيي في سياق بدايات مناهضة الدولة الحمائية والمناقشات
المرتبطهة بصهعود الحركهة البيئيهة فهي الوليات المتحدة .ويصهف
أمرا بديهيا عندما يتحدث عن هشاشة الملك المشتركة المادية
أمام السههتعمال المتزايههد الناتههج عههن النمههو السههكاني أو عههن
الجري وراء الرباح أو عههن تفتههت نظام القيههم المشتركههة التههي
كانت تؤطر استعمالها .فإذا انتقينا ،على سبيل المثال ،المراعي
الهشهة كتلك الموجودة فهي السهاحل الفريقهي ،نجهد أن دخول
ب إليهها يؤدي بالفعهل إلى تسهريع كارثهة بيئيهة
ب ود ّه
كهل مهن ه ّه
حقيقية .وللوقاية من "مأساة الملك العامة" يمكن اللجوء إلى
إدارة مراقبهههة أو إلى القبول بحظائر الملكيهههة .وبمههها أن غاري
يرفهض فكرة الدارة المراقبهة ويعتبرهها خرافهة ،فإنهه يخلص إلى
أن "الظلم أفضهل مهن الفلس التام" وأن نظام التملك الخاص
هو أخف الضرار ،إذ يضمن على القل اهتمام المالكين بصيانة
الملك المعنية .وقد تعرض هذا الرأي الخير إلى هجوم شرس
مهن طرف المدافعيهن عهن البيئة الذيهن تمكنوا مهن البرهنهة على
أن التملك الخاص يمكهن أن يلحهق نفهس الضرر – على القهل -
بالموارد المشتركة والذي قد ينالها إن أصبحت أملكا مشتركة.
ومههن ناحيههة أخرى ،فإن هاردن يبدي نوعهها مههن الدقههة الفكريههة
بخصهههوص الملك المشاعيهههة ،كالهواء والماء ،التهههي ل يمكهههن
تملكههها ،ولذلك فهههو يعترف بأنههه ل بههد مههن آليات تنظيميههة أو
ضريبيههة أخرى .أمهها نقههد إدارة الملك المشاعيههة الذي يفسههره
بريهههل كراو  Beryl Croweسهههنة  1969ضمهههن تعليهههق له على مقالة
هاردن ،فإنه يستحق أن نتأمله بانتباه:
ب دورة حياة أسهههاسية لكهههل
"عّرف كات ٌههه
محاولة تسههعى إلى تطويههر سههياسات تنظيميههة
]فههي مجال الملك المشاعيههة[ .تنطلق الدورة
كرد فعههل على هب ّ هة جماعيههة ،قويههة لدرجههة أن
تشترط إنشاء وكالة تنظيميهههههة تسههههههر على
التوزيههع المتسههاوي والعادل والعقلنههي للفوائد
على كهههل مهههن لديههههم مصهههلحة فهههي الملك
المشاعيهههة .وتُت ْهههبع هذه المرحلة بإرضاء رمزي
67

يُقدّم إلى المتضرريهههن عندمههها تصهههبح الوكالة
عمليهة؛ وهكذا نصهل إلى مرحلة هدوء سهياسي
يشمهل الغلبيهة السهاحقة ممهن لديههم مصهلحة
عامههة ،وإن كانههت غيههر منظمههة ،فههي الملك
المشترك المعنهي .وعندمها يعهم الهدوء ،تتوصهل
مجموعات الضغهط شديدة التنظيهم التهي تريهد
اسهتغلل الملك المشاعيهة ،إلى القيام بضغوط
كافيهة مهن خلل آليات سهياسية أخرى ،لتحويهل
الوكالة إلى خدمهة تخدم مصهالحهم .وفهي آخهر
مرحلة ،يتههم تعييههن موظفههي الوكالة مههن بيههن
صفوف أولئك الذين كانت تسعى القوانين في
البداية إلى مراقبتهم".43
فإذا لم نأخهذ بعيهن العتبار الوصهفات النفعيهة التهي تُعّرف
كهل شيهء انطلقها مهن المنفعهة الناتجهة ،فإن الليهة المبينهة أعله
تبدو لنهها معروفههة مههن قبههل ،وتضههع بعبارات واضحههة ،تحدي
التصههرف فههي الملك المشاعيههة الماديههة :إذا بقههي الجمهور،
بالمعنهى الموسهع للكلمهة ،غيهر منظهم ،فإن التقنيهن والدارة مهن
طرف وكالت عمومية ليس إل شكل منمقا وضبابيا من أشكال
الملكية الخاصة.
ولنعهههد إلى مجال المعلوماتيهههة .فطيلة السهههبات الغريهههب
للعقل الذي ميز ،على ما يبدو ،جزءا كبيرا من الفكر السياسي
المعياري فهي السهنوات الثلثيهن اللحقهة ،تهم قبول نقهل تحليهل
هاردن إلى مجالت انهارت فيههها تمامهها صههلحيته – التههي كانههت
نسههبية حتههى داخههل مجاله الخاص .وفههي المجال المعلوماتههي،
مجال الملك اللتنافسههية على أكمههل وجههه ،حيههث السههتعمال
ينمهي الموارد ول يحهد مهن توافرهها أو قيمتهها ،فليسهت مأسهاة
الملك العامههة هههي التههي تترصههدنا ،بههل هههي مأسههاة الحظائر
والزرائب المغلقههة .إل أن هذا لن يمنههع جيل كامل مههن الشروع
في تقديس حقوق الملكية على الملك المعلوماتية.
 43بريل كراو "مأساة الملك العامة تحت المراجعة" Beryl Crowe, « The Tragedy of the
[commons revisited » [24
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وفي خضم لفتة شبيهة تهتم هذه المرة بأعمال رونالد كوز
 ،Ronald Coaseوهههو أيضهها أخصههائي الموارد النادرة والحيويههة مثههل
الطيهف الهرتزي فهي خمسهينات القرن العشريهن ،سهيتم تعميهم
تفوّق سههندات الملكيههة وإدارتههها مههن طرف الشركات ،حتههى
بالنسبة للمعلومة.
إن هذه التأويلت والدارة المزريههة نسهبيا مهن قِهبل الدولة
للموارد المشتركهة ،إضافهة إلى جههل آليات التصهرف الجتماعهي
المباشر التي لم تنضج بعد في ذلك العهد ،كل ذلك سوف يبلور
نهائيها مدرسهة فكريهة تضهع الملكيهة الخاصهة فهي لب البرنامهج
السههياسي الذي سههيقود ثلثيههن سههنة مههن العمههل السههياسي
والقانونههههي .وسههههوف تترجههههم على أرض الواقههههع تلك القوة
اللمتناهيههة لمؤسههسات الرأسههمالية المعلوماتيههة ووزن الطار
ت محموم لزيادة مسهاحة آليات
اليديولوجهي الجديهد ،إلى تهاف ٍه
تفعيههل الحقوق الحصههرية ومدتههها وقوتههها .والخطوط الكههبيرة
لجنون التملك هذا معروفة ،إل أن النظر إليها في قائمة موحدة
لمهر مؤثهر )انظهر الطار التالي( .وانطلقها مهن لحظهة معينهة،
سهيصبح نظام التصهرف فهي سهندات الملكيهة عامل ً جوهريا ً فهي
نموه الذاتههي مههن خلل مكاتههب البراءات والملكيههة الفكريههة،
والدارات التنظيمية المتخصصة ،والمحامين والستشاريين.
ثلثون سنة من التهافت المحموم
أخذ التهافت المحموم ثلثة أشكال :توسيع المجال الخاضع
لحهههق البراءة أو للسهههندات الجديدة للملكيهههة؛ تصهههلب آليات
اسهتعمال الجهزة الخاضعهة لحقوق الملكيهة؛ والصهرامة الشاملة
فهي الليات البوليسهية والترتيبات والعقوبات الجزائيهة والمدنيهة
المتصلة بجميع سندات "الملكية الفكرية".
ثلثون سنة من التهافت المحموم على التملك
المجالت ذات الصلة
•الجزيئات )مهههههن

1840

إلى

2006

ومههههها
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بعدها(
•الصناف النباتية والحيوانية
•السلسل وأجزاء سلسل الجينات
•البرمجيات ،الخوارزميات ،بنيهة البيانات ،وعهبر
البرمجيات كل الباقي
•الحق في الصورة
•قواعد البيانات
•المحتويات التي تبث عبر الشاشة
مدّة حقوق التأليف وتنفيذها
•التمديدات المتتالية لمدة حقوق التأليف
الحصرية 30 :ثم  50ثم  70سنة بعد وفاة
آخر "مؤلّف"
•إجراءات تقنيهة "لحمايتهها" ومنهع تجاوزهها حتهى
لسباب شرعية
•إعادة تفسير حقوق الستعمال بطريقة يُضي ّق
فيها النقد والقتباس والتعليم ،الخ
•تحديد الحقوق عبر استعمالها التقني
•إعادة تعريهههف الملكيهههة بصهههفتها حقا ً مطلقاً
وليس توافقا ً اجتماعياً
إجراءات وعقوبات وعقود
•إجراءات جزائية ومدنية أكثر صرامة
•أمهههر أو تحميهههل مسهههؤولية أو طعهههن مزودي
الوسهائط )حتهى إن كانوا قانونييهن( مهن أجهل
التواطؤ أو التحريض
•قبول بنود فههي التراخيههص تضههع حدودا أكثههر
تضييقا ً وأقهههههههل حمايهههههههة للمسهههههههتهلكين
والمستخدِمين.
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وقههد تتب ّههع لورانههس لسههيغ ] [49 ،48وفلوران لتريههف
مل هذا التطور على فترة أطول .واكتفينههها هنههها بالتذكيهههر
مج َ هه
بأحدث الخطوط الكبيرة التي تحمل رهانات سياسية أشمل.
وبخصوص تمديد مدة البراءة ] ،[3فاللية قد انطلقت فيما
يههم الجزيئات الكيميائيهة وابتدأت بالصهناف الحيوانيهة والنباتيهة
قبل بروز التقنيات المعلوماتية.
وظهرت مسههألة البراءة كمشكلة خصههوصية ،بالتوازي مههع
النقاشات حول مسهههههألة جواز إعطاء البراءات على الجزيئات.
وقد حاولت الصناعة الكيميائية اللمانية أن تفرضها على العالم
منهذ سهنة  1840باسهتعمال حجهج شبيههة بتلك المسهتخدمة لحقها
لتههبرير أحقيههة البراءات للسههلسل الوراثيههة والبرمجيات :يؤكههد
المدافعون عهن تسهجيل براءات السهلسل الوراثيهة والبرمجيات
أن حمايهة طريقهة التصهنيع غيهر فعالة بمها فيهه الكفايهة حتهى تهبرر
السهههتثمار فهههي البحهههث والنتاج إذا لم تتهههم حمايهههة الجزيئة
الصههطناعية .وقههد ُرفههض هذا التههبرير على أسههاس أنههه مجرد
محاولة لترسههيخ مكانههة مهيمنههة .ولم تقبههل فرنسهها تسههجيل
البراءات على الجزيئات إل بعهد مرور عدة سهنوات ،إثهر سهلسلة
من القرارات اتخذت ما بين يناير/كانون الثاني  1944و  .1968أما
فيمها يتصهل ببلدان أخرى مثهل الهنهد ،فلن يتهم القبول بذلك إل
ضمهههن آليات النضمام إلى المنظمهههة العالميهههة للتجارة )الذي
دخل حيز التنفيذ في  .(2005ولم يظهر المدى الحقيقي لتأثيرات
براءات الجزيئات إل منههذ بضههع سههنوات ،44مههع تحول الصههناعة
الصيدلية إلى صناعة ملكية فكرية.
وعلى الشاكلة نفسههها ،شمههل التوسههيع الصههناف النباتيههة.
فقهد أُدخهل إلى الوليات المتحدة سهنة  1930تمديهد شهبيه لقابليهة
جوا
البراءة ،وذلك تحت ضغط "القائمين على النتقاء" الذين حا ّ
بالصفة الصطناعية "للصناف المنتقاة التي هي نتاج أبحاثهم".
إل أن القرار الخيههر كان وقتئذ أن تطههبيق البراءات على نباتات
تهم التغذية سوف يقود إلى تبعية فيها الكثير من المخاطر ،وتم
رفهض الفكرة رفضها تامها؛ بيهد أن هذه الحكمهة قهد اندثرت جزئيها
منذ ذلك الحين ،وتوسعت قابلية البراءات للصناف النباتية منذ
][46

ن التقنيات
 44ما دامت البراءات لم تسجل إل في بعض أجزاء العالم المتقدم ،وطالما أ ّ
المعلوماتية لم تنتشر ،فقد ظلت أسعار الدوية ،على سبيل المثال ،وكذلك طبيعة التجديد
الصيدلي ،مستقلة نسبيا عن وجود البراءات على الجزيئات.
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الحرب العالمية الثانية .ولم تظهر المعارضة ،وإن كانت جزئية،
إل عنههد تطور القرصههنة البيولوجيههة )تسههجيل براءات لصههالح
الصناعات الغذائية والصيدلية للبلدان المتقدمة ،لصناف طبيعية
أو منتقاة مهن طرف سهكان البلدان الناميهة( وتصهدي المزارعيهن
الهنود لبراءات الرز بسمتي.basmati 45
ب مشكلة البراءات لن يهبرز إل مهع تطور التقنيات
إل أن ل ّه
المعلوماتيهههة نفسهههها .فقهههد أصهههبح سههههل تخزيهههن المعلومات
ومعالجتهها آليها بهبرامج ممثلة بدورهها بواسهطة معلومات ،وعزل
طبقات معلوماتية داخل آلت
أو آليات بيولوجيهههههة )سهههههلسل وراثيهههههة ،جزيئات نظام
المناعههة( .ومنههذ ذلك الحيههن ،أصههبحت التفرقههة بيههن الفكار أو
القوانيهن الطبيعيهة أو الكتشافات السهاسية وابتكار الختراعات
الصطناعية المادية ،محور هجوم ل يرحم.
تحاول الشركات العابرة للقوميات أن تحافههظ على تبعيههة
السههوق لههها وأن توسههعها ،سههواء كانههت سههوق البذور للكائنات
المعدلة وراثيها أو سهوق البرمجيات .وقهد تحالفهت مهع الفعّاليهن
المتخصههصين داخههل نظام براءات ل يخضههع فعل – إن لم نقههل
قانونيها – للمراقبهة السهياسية؛ فههي تسهعى لتمتلك كهل شيهء:
جزيئات الكائن الحهههي ،المعلومهههة الوراثيهههة ،الكائنات المعدلة
وراثيهها ،أسههاليب التخليههق ،وأي كيان ل مادي يمكههن تمثيله عههبر
المعلومات .وقهد واجهه التهافهت المحموم للتملك عدة أنواع مهن
المقاومهة ،إل أن هذه الخيرة تأخرت عهن تنظيهم نفسهها وإبرام
التحالفات .ولم يكهن ب ُهد مهن انتظار تسهعينات القرن العشريهن
)انظر الفصل الرابع( لتصبح المجابهة وجها لوجه ويتم نقلها إلى
المجال السياسي ،ل التقني فحسب.
تسجيل براءات البرمجيات وطرق معالجة المعلومة
مها إن تهم تثهبيت مفهوم البرنامهج الحاسهوبي فهي سهتينات
القرن العشريهن ،حتهى قرر أههل القانون فهي الوليات المتحدة
وفي أوروبا استثناءه من مجال تسجيل البراءات .وقد ورد هذا
45

صنف من الرز يزرع في الهند وباكستان ويتميز بدرجة عالية من الجودة.
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السهتثناء على وجهه الخصهوص ،فهي المادة  (2) 52مهن المعاهدة
الوروبيههههههة حول البراءات الموقعههههههة سههههههنة  .1972ووردت
التوضيحات فهي المادة  (3) 52التهي ظهل تأويلهها المشترك لمدة
عشرين سنة تقريبا ،آلية تقنية تشمل البرمجيات التي قد تكون
مسهجلة ،إل أنهها ل تسهمح بإدراج البرمجيات المضمنهة بالداخهل
في البراءة .وقد تم تأكيد هذا الستثناء سنة  1991في المرسوم
الوروبههي الذي قرر تطههبيق نفههس نظام حقوق التأليههف على
البرمجيات .وبعهههههههد انحراف أول سهههههههنة  ،1986وباتباع تطور
الممارسهههة المريكيهههة منهههذ نهايهههة الثمانينات ،شرع المكتهههب
الوروبههي للبراءات بدايههة مههن  1997و  1998عههن طريههق مكتههب
السههتئناف الداخلي للمنظمههة فههي إنتاج عرف قانونههي يسههمح
بتسجيل البراءات على الخوارزميات ،وهياكل البيانات ومعالجة
وتقديههم المعلومههة .إل أن المكتههب واللوبيات الصههناعية بقيههت
مكبوتهة لعدم جدوى البراءات التهي كانهت تسهلم وههي متعارضهة
جهرا مههع القانون السههاسي للمكتههب ،ولذلك فقههد سههعوا إلى
الحصهههول على العتراف الرسهههمي بهذا النحراف ،فكان ذلك
موضوع اقتراح المرسههوم الوروبههي رقههم  .2002/47وقههد دارت
معارك بطوليهة حول الليهة القانونيهة الخاصهة بهذا المهر )انظهر
الفصل الرابع(.
يجوز اعتبار تسجيل براءات البرمجيات كنقطة عدم العودة
لتملك المعلومههة :إذ يمكههن فعل إنتاج أي معالجههة معلوماتيههة،
مهمههها كان موضوعهههها ،على شكهههل برمجيهههة .ففهههي العصهههر
المعلوماتي ،يتضمن أي دواء مصغر طريقة معالجة تتحكم فيها
برمجيههة .ويمكههن احتكار أيههة آليههة تعاون اجتماعههي ،وأي منهاج
تربوي وأيهة وسهيلة تعهبير أو حوار ،مهن طرف مالكهي البراءات،
إذا قبلنها التسهجيل على الفكار المضمنهة داخهل البرمجيات .ولن
يبقههى لنهها وقتئذ إل الختيار بيههن الفوضههى داخههل عالم يعترف
بالبرمجيات لكنه يتجاهلها في التطبيق ،وعالم أسوأ منه يجبرنا
على احترامها.
وعلى الصههعيد الدولي )انظههر الفصههل الخامههس( ،ترمههي
"اتفاقيهههة الجوانهههب المتعلقهههة بالتجارة ،مهههن حقوق الملكيهههة
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الفكريهههة" ) (46TRIPSإلى عولمهههة تسهههجيل البراءات وتأثيراتهههها،
وكذلك الليات التنفيذيههة الشههد محدوديههة لسههندات الملكيههة
فههي ختام
W d
س
الفكريههة .وقهههد تهههم إدخالههها
مفاوضات التفاقية العامة للتجارة والتعريفة الجمركية "الغات"
 GATTوفرضهها على الكثيهر مهن البلدان الناميهة كشرط لنضمامهها
للمنظمة العالمية للتجارة التي كانت بصدد النشاء .وقد صرح ]
 [78جوزف سهتيغليتز  Joseph Stiglitzأن كهل بنود هذه التفاقيهة تقريبها
بحاجهة إلى مراجعهة؛ ومهع ذلك فإنهها تدع بعهض الهامهش للتأويهل
الذي يسههههمح بالعتراض على تمديههههد تسههههجيل البراءات دون
انتظار مراجعتها.
وليست البراءات قطعا هي الدوات الوحيدة لتوسيع مجال
الحقوق الحصهرية على المعلومهة ،فقهد اعتمهد التحاد الوروبهي
مرسهوما 47ينشهئ حقوقها حصهرية على قواعهد البيانات بالمعنهى
الواسهههع للكلمهههة ،وههههي أداة تسهههمح بامتلك مجموعهههة مهههن
المعلومات بمجرد تجميعهههها وضمهههها .واليوم يرفهههض مبدأ هذا
المرسوم جزء كبير من الذين طالبوا به ،بعد اندهاشهم من أن
المرسهوم ينطبهق حتهى على قواعهد المعلومات التهي يحتاجونهها
كموارد إنتاجيهههة .إل أن هذا لم يمنهههع الجهود الحثيثهههة لتصهههدير
التفاقية إلى باقي بلدان العالم.
إن الصهراع المحتهد لحباط الهدف المتطرف المتمثهل فهي
العتراف القانونهي بهبراءات تسهجيل البرمجيات فهي أوروبها ،ل
يسهمح لنها بتجاههل التغيرات الجذرية في مجال حقوق اسهتعمال
الكيانات الخاضعههة لحقوق الملكيههة .وأتحدث هنهها قصههدًا عههن
حقوق الملكيههههههة ،لن العتقاد بأن هذا نظام لحمايههههههة حقوق
المؤلف وليههس رسههملة محضههة للحقوق العقاريههة ،هههو وهههم
فرنسي غريب ساهم كثيرا في إقناع المؤلفين والمبدعين أنهم
يتقاسهمون المصهالح مهع كبار المجامهع متعددة الجنسهيات ،بينمها
ههم يهاجمونهها فهي الواقهع مهن جههة أخرى .وحتهى فهي مجالت
أخرى مثهل الكتاب والصهورة ،حيهث لم تُفرغ بعهد حقوق التأليهف
)مههع اعتبار اختلفههها عههن الحقوق العقاريههة( مههن كههل معناههها،
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شاهدنههها إلى حدود ماض قريب ،48الشركات التهههي يفترض أن
تمثهل المؤلفيهن ،تُوظ ّهف فهي غالب الحيان مهن طرف صهناعات
حقوق الملكيههة فتسههاعد هذه الخيرة على خنههق القطاع العام
ومنهع الدخول الحهر ،وكهل ذلك لصهالح كوربيهس  Corbisأو الكتهب
اللكترونية ذات الستخدام المشروط.
لقد تم تمديد حق الملكية حتى ل يبقى تقريبا أي تسجيل
لوسائط زمنية مسموعة أو مرئية في مجال القطاع العام .كما
تههم تحديههد وإعادة التسههمية تحههت عبارة "اسههتثناءات" لحقوق
السهتعمال القانونيهة والسهاسية للوثائق – ومنهها حهق القتباس،
مهع السهعي لن يظهل هذا الحهق مجرد وههم فهي وسهائل مثهل
التلفاز .وقد قبلنا بقدسية الدفاع عن هذه التحديدات لدرجة أننا
إن لم نفلح فههي منعههها ،فإن تطههبيق المرسههوم  2001/29سههوف
يسهمح لليات تقنيهة أن تقرر ،عوضها ونيابهة عهن القضاة ،ظروف
وشروط بقاء هذه الحقوق .49وإننهها نقبههل بهذه الطريقههة ،نقبههل
بالنغماس فهي ظلميهة مهن الميهة ل تسهمح لنها إل بدور المتلقهي
خه وسائط العلم الجماهيري؛ ثم ترانا نشتكي إثر ذلك
لما تض ّ
مههن التأثيرات السههلبية للتلفاز على الذهههن العام! وأخيرا ،هناك
تصههلب يأخههذ شكههل "التنسههيق" لنظام ضخههم مههن المعاملت
القضائيههة والبوليسههية بالنسههبة للمخالفات الموقعههة ،وذلك مههن
خلل المرسهوم  .48/2004يفتهح هذا النهص القانونهي باب إجراءات
وقائيهة مبنيهة على الشتباه فهي الجرم والتهام المسهبق ،لن تدع
حتههى لمثال برسههي شمايزر Percy Schmeiser 50المسههتقبل فرصههة
إثبات أن الحق المتعارف عليه في صالحهم.

 48إن الموقف الذي اتخذته جمعيات المؤلفين لفائدة الحقوق الدنيا للمستخدمين وعدم
مساندتها لمواقف الشركات الموسيقية الكبرى ،وذلك داخل حلقات النقاش الفرنسية المتعلقة
بتقاسم الملفات الموسيقية ،يشكل انقلبا هاما للمواقف في هذا الصدد.
 49أكد تطبيق المرسوم في ألمانيا وجود حق القتباس بالنسبة للوسائل السمعية والبصرية؛
ويشكل ذلك مثال يجدر بنا أن نستلهم منه.
 50هو مزارع كندي اتهمته شركة مونسانتو  Monsantoبزراعة السلجم المعدل وراثيا وبالتعدي
على براءة هذا الصنف من الكائنات المعدلة وراثيا ،بينما كان يؤكد أنه ضحية انتثار بيئي لهذه
البذور .وبعد سنوات من الخصام ،أدانته المحكمة العليا بتهمة التزييف ،دون أن تبت في أصل
المشكلة ،أي هل تعمد فعل أم كان ضحية النتثار البيئي لهذه البذور .إل أن هذا النصر كلف
شركة مونسانتو ثمنا باهظا :فطيلة الخصام ،كان برسي شمايزر يجوب العالم بأكمله ويحاضر
ضد الكائنات المعدلة وراثيا ،كما أن الخمسمئة ألف دولر التي حكمت عليه المحكمة بدفعها
قد مولها بالتمام والكمال الحاضرون الذين استمعوا إلى محاضراته.
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أصههبح الفعّالون فههي مجال الملك المعلوماتيههة المشاعيههة
واعيههن بمشاريعهههم عندمهها أ ُههجبروا على تطويرههها على شكههل
مقاومههههة :حركات البرمجيات الحرة التههههي تقوم ضههههد امتلك
النظمهههة التهههي كان اسهههتخدامها حرا فهههي مههها مضهههى؛ علماء
يعترضون على امتلك نشراتههههم مهههن طرف شركات النشهههر
متعددة الجنسههيات؛ شبكات تعاونيههة للبذور وللصههناف النباتيههة
تتفعّال ضهههد تملك الصهههناعات الغذائيهههة؛ جمعيات المرضهههى
ومسههاعدة التنميههة تسههعى لضمان الوصههول إلى الدويههة وإلى
المعارف .وقد تخطت هذه الحركة بسرعة مقاومة التملك ،بل
صههيرتها ثانويههة فههي بعههض الحالت :تههم التعههبير عههن المشروع
اليجابهههي لبناء الملك المشاعيهههة بتعهههبيرات جديدة ،وجههههز
المشروع نفسهههه بدسهههاتير سهههياسية وتقنيهههة ،وخلق آلياتهههه
الجتماعية وأدواته.
البرمجيات الحرة
يشكههل نشوء حركههة البرمجيات الحرة المشهههد الفتتاحههي
فهي هذا الفصهل الثالث .فهي نهايهة سهنة  ،1982اسهتبقت شركهة
التصهالت أتهي أنهد تهي  AT&Tنهايهة القوانيهن التهي كانهت تؤطهر
نشاطهها ،وبدأت تجههز نفسهها للنشطهة المعلوماتيهة التجارية.51
كان نظام التشغيهل يونيكهس )ونظام التشغيهل ،كمها ههو معلوم،
ههههو البرمجيهههة القاعديهههة التهههي تسهههمح بتشغيهههل واسهههتعمال
الحاسهوب( الذي طورتهه الشركهة بالتعاون مهع الجامعييهن ،يُوزع
مههن طرفههها منههذ  1976بسههعر الوعاء الحامههل مصههحوبا بالرمههز
المصهدري .كان النظام مسهتخدما مهن طرف جميهع المجموعات
الكاديميههة والعديههد مههن الشركات .إل أن المرور إلى سههياسة
خص أكثهر محدوديهة مهن طرف الشركهة بدايهة مهن سهنة ،1982
ُر َه
كان سهههببا فهههي إطلق العنان لتفاعهههل مزدوج أدى إلى إنشاء
 51وهي لم تنجح أبدا في هذا المجال .بل من سخرية القدار أن مخابر بيل Bell Laboratories
التي شكلت قمة البحث الصناعي طيلة  50سنة ،لم يبق لها اليوم "كمعلقة" شرف في المجال
المعلوماتي سوى أنها ولدت المقاومة البداعية التي نتجت عنها البرمجيات الحرة.
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مؤسسة البرمجيات الحرة  Free Software Foundationمن طرف ريتشارد
سهتالمان  Richard Stallmanوإلى تطويهر النسهخ الحرة ليونيكهس فهي
بركلي  Berkeleyتحت أسماء مختلفة تستعمل كلها الحروف الولى
بي أس دي.BSD 52
كان المشروعان يتقاسههههمان القيههههم نفسههههها والهداف
المشتركهههة نفسهههها ،إل أن مشروع ريتشارد سهههتالمان كان له
مدى مختلف لنهه كان واعيها منهذ الوهلة الولى بأنهه يعمهل مهن
أجهل تحرر ثقافهي جوهري .فمنهذ تأسهيس مؤسهسة البرمجيات
الحرة ومشروع جهي أن يو GNU 53سهنة  ،1984كان الهدف ههو بناء
جملة الدوات البرمجيههة الضروريههة للسههتعمالت العامههة فههي
المعلوماتيهة ،وضمان أن هذه الدوات تكون تحهت نظام الملك
المشاعيهة وتبقهى كذلك .وقهد تطلب المهر ثمانهي سهنوات حتهى
يحقهق المشروع هدفهه على شكهل توليفهة تشمهل نظام تشغيهل
كامهل يتكون مهن أدوات جهي أن يهو ومهن نواة 54لينوكهس طورهها
لينوكس تورفالدس .Linux Torvalds
بعهد سهت سههنوات ،أصهبحت أنظمهة جهي أن يههو/لينوكههس
 GNU/Linuxسهههههلة التركيههههب لدرجههههة أن المسههههتخدمين الفراد
المتحمسهين مهن غيهر المتخصهصين يمكهن لههم تبديهل النظمهة
المملوكة ،التي يفرضها عليهم بائعو الحواسيب ،بنظام حر .وقد
تهم هذا العمهل الطويهل فهي البدايهة وسهط التشكهك العام ،بينمها
كان على سههههتالمان أن يبنههههي الدوات السههههاسية لكتابههههة
البرمجيات ،تمامها مثهل البنّاء الذي يجهب أن يصهنع أدواتهه قبهل
الشروع فهههي البناء باسهههتعمالها .وعندمههها جهزت هذه الدوات،
لقت تقدير المجموعات الصغيرة للمستخدمين .وعندما نضجت
البرمجيات الحرة ،تفرغ لهها مئات اللف مهن المطوريهن ،ويبلغ
العدد بالتأكيههد مليون مسههاهم إذا اعتبرنهها مختلف المسههتويات
)ترجمهة ،تقاريهر تورد مشاكهل التشغيهل ،طلبات وظائف معينهة
فهي البرامهج ،معلومات للمسهتخدمين ،تبادل التجارب ،البرمجهة
انطلقا من المثلة خاصة لنشاء مواقع الويب( .يستعمل ما بين
 52بالنسبة لتوزيع برمجيات بركلي Berkeley Software Distribution: 386BSD, FreeBSD,
.OpenBSD and NetBSD
Http.//www.GNU.ORG 53
 54البرمجية المركزية لنظام التشغيل الذي يدير الدخول إلى موارد الحساب والذي تستند إليه
برمجيات نظم التشغيل الخرى.
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 20إلى  30مليون شخهههص نظام جهههي أن يهههو/لينوكهههس على
حواسهيبهم ،وكهل مسهتخدمي المعلوماتيهة يسهتعملون ،دون علم
أحيانهها ،برمجيات حرة تشغّههل الشابكههة وشبكههو الويههب والبريههد
اللكتروني وكل المعايير المفتوحة حقا.
لكهن مها ههي البرمجيهة الحرة؟ فعلوة على إنجازاتهه التقنيهة
الجيدة ،كانت مساهمة ريتشارد ستالمان الساسية هي تصميم
وتحريههر ترخيههص جههي أن يههو جنرال بابليههك ليسههنس ) (GPLأي
ترخيهههص البرامهههج الحرة العامهههة الذي يُعّرف نظام الملكيهههة
المشاعيههة والواجبات المرتبطههة بههه فههي مهها يخههص البرمجيات
الحرة .يفسههههههههر "دسههههههههتور" البرمجيات الحرة هذا ،حقوق
مستخدمي البرمجيات الخاضعة للترخيص بإدخال شرط احترام
هذه الحقوق لدى توزيهههههع نسهههههخ مماثلة أو معدلة مهههههن هذه
البرمجيات .وتوجههد برمجيات حرة أخرى ل تفرض هذا الشرط،
إل أن وجود كميههة معتههبرة مههن البرمجيات الحرة ) 60إلى %70
من المجموع( تخضع لهذا الشرط ،يلعب دورا هاما في تماسك
المجموعهة أمام محاولت "السهتحواذ للتملك" .وصهل سهتالمان
إلى تعريههف حقوق المسههتخدمين فههي الطار الوحيههد لحقوق
المؤلف كمها جاءت بهها معاهدة بيرن لسهنة  1886المنقحهة سهنة
 .1948إن بسهاطة السهاس القانونهي للترخيهص وشموليتهه همها
اللتان تفسهران صهلبة هذه المقاربهة .فالحقوق شاملة )للجميهع،
لكههل أصههناف المسههتخدمين( ول تعنههي أي اتفاق مسههبق بيههن
الطراف :فالمسههههههتخدم الذي ل يحترم الشروط المتعلقههههههة
ج بأنه حصل على ترخيص
بالعمال المشتقة ل يمكن له أن يحا ّ
السههتعمال ،ويجههد نفسههه عرضههة للتتبعات القانونيههة مههن أجههل
التزييف .55إن اسههتعمال حقوق التأليههف  copyrightوالتههي سههميناها
سهابًقا حقوق التملك ،لنشاء الملك المشاعيهة – عهن طريهق
النقههض – تههم تسههميته مههن طرف سههتالمان  copyleftأي حقوق
ب باللفاظ تعدى مداه إلى مها ههو أبعهد
المؤلف الحهر؛ وههو لعِه ٌ
بكثيههههر مههههن البرمجيات .ففههههي مجالت أخرى ،تكون الدوات
القانونيههههة لحقوق المؤلف الحههههر مختلفههههة ،إل أن المشروع
 55غالبا ما يؤوّل القانونيون الفرنسيون ترخيص البرامج الحرة العامة  GPLبأنه عقد للتنازل
عن حقوق بمقابل ،ل إعلم بترخيص غير مشروط .إن هذا غير مهم بالنسبة لموضوع كتابنا:
المهم في هذا المقام هو أن نكون واعين أن ترخيص البرامج الحرة العامة ينشئ نظاما
للملك المشتركة ،وواجبات نحوها.
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الفلسهههفي لتأسهههيس نظام أملك مشتركهههة عهههبر السهههتعمال
المفارق لدوات قانونيههة منبثقههة عههن فضاء يجهلههها ،يبقههى أمرا
فعال بالتمام والكمال .وعندمههههها حان الوقهههههت ،أتاح العتراف
اليجابههي )انظههر الفصههل الرابههع( بالملك المشاعيههة توضيههح
مكانتها وتبسيطها.
ليسهههت البرمجيات الحرة مجرد موضوع قانونهههي .بإتاحهههة
التقاسههم اللمحدود لمجهود التطويههر مههع ضمانات بعدم إعادة
امتلكهههها مهههن طرف فعّال خاص ،سهههمحت البرمجيات الحرة
بنشأة نموذج جديههد مههن التعاون الجتماعههي فيههه نتائج عاليههة
الجودة وإبداع عظيههههم .لقههههد ولد هذا النموذج الكثيههههر مههههن
التعليقات ،وخلطا بما فيه الكفاية .فقد رأى فيه بعض المعلقين
مهن أمثال إريهك ريمون  [Eric Raymond [63انتصهار تعاون ل مركزي؛
وهذا ما دفع معلقين آخرين إلى العتراض قائلين إن  %80تقريبا
مهن مشاريهع البرمجيات الحرة يشارك فيهها شخهص واحهد ،وإن
المشاريهع الجامعهة لعدة مطوريهن ههي نفسههها تخضهع لنظمهة
متعددة ،وإن بعضهها هرمهي البنيهة أحيانها .والحقيقهة أن طبيعهة
النموذج التعاونههي تتضههح أكثههر إذا تأملناههها جيدا .توجههد فههي أي
مشروع مساحة كبيرة للختيار بين هيكل شديد التراتب وهيكل
ل مركزي تماما .والمهم في هذه المرحلة هو المكانية المتاحة
لي شخص لخراج المشروع من حالته الراهنة وإنشاء مشروع
جديههد .إن حههق الخراج هذا – الذي قل ّهما يسههتعمل – يدع منفذا
للخروج إذا ما نتجت عن الهرمية أو التعاون اللمركزي توجهات
غير مرضية ،حتى إن تطلب المر في غالب الحيان جهدا كبيرا.
والهههم هههو أن النموذج الحقيقههي للتعاون ظهههر على مسههتوى
المنظومة البيئية بأكملها والمتكونة من جملة البرمجيات الحرة.
فعلى سبيل المثال ،يستضيف موقع سورسفورج http://sourceforge.net
بمفرده زهاء  90.000مشروع برمجيات لكثههر مههن مليون مطور
مسجل .فالبداع الحقيقي في عالم البرمجيات الحرة ينشأ من
إمكانيههة تطويههر أهداف جديدة على الدوام ،دون قيود الخطههط
التجاريهة أو الرباح الممكنهة ،مهع إمكانيهة التعويهل على القاعدة
ح ّ
ل مههن واجههب
العريضههة للملك المشاعيههة المتوفرة ،وفههي ِ
التفاوض حول التراخيص أو التفاقات مع أي كان.
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وتعتههبر الليههة التعاونيههة الخاصههة بالبرمجيات الحرة مخههبرا
56
تربويها ضخمها .فلدى اسهتجوابهم ضمهن دراسهة أوروبيهة واسهعة
)أعيدت منذئذ فهي الوليات المتحدة( ،أجاب مطورو البرمجيات
الحرة أن أههههم دافهههع بالنسهههبة إليههههم ههههو تحصهههيل المعارف
والمهارات .فيكفهي إيجاد أسهاسيات النظام التربوي وحهد أدنهى
من البنية التحتية )الربط الكهربائي ،التصالت( حتى تنفتح هذه
الليهة التعليميهة المتبادلة للمسهاهمين مهن بلدان العالم الثالث،
الذين أخذوا فيها مكانة ل تتيحها لهم ،بصفة عامة ،الجامعة ول
البحث المؤسسي.
ومههع كههل مهها سههبق ،فإن عالم البرمجيات الحرة يواجههه
تحديات صههعبة .إن نشأتههه كمشروع بناء "أدوات لصههنع أدوات
تصههنع أنظمههة" أعطاه إيحاءً وقاموسهها لغويهها وثقافههة تتسههم
بالظّرف والسخاء والحماسة ،إل أنها تصد الكثير من الشخاص،
وعلى وجهههه الخصهههوص النسهههاء اللتهههي ل يشكلن إل  %2مهههن
مجموع المطوريهههن ،أي أقهههل مهههن نسهههبتهن ضمهههن مطورات
البرمجيات المملوكهههة .ويعتهههبر أن هذا يحهههد كثيرا مهههن القدرة
البداعية ومن التجاهات المرسومة للتطور .ومن حسن الحظ
أن ظهور أنواع جديدة مهن الملك المعلوماتيهة المشاعيهة بصهدد
فتههح عالم القراصههنة (hackers) 57على فضاء أرحههب ،وهههو الفضاء
الفني والعلمي والسياسي والجتماعي .وعلى عكس ما سبق،
يكمن التحدي الثاني في العلقة بالشياء التقنية بعينها التي تم
بناؤها طيلة عصر الطاقة .لقد تعودنا على اعتبار الشياء التقنية
"الناجحهة" كصهناديق سهوداء ل تهمنها إل وظائفهها الخارجيهة ول
شأن لنهها بمبادئ تشغيلههها الداخلي .إن هذا التصههرف قههد يخلق
مشكلة في عالم الشياء المادية ،أما في عالم المعلوماتية فهو
بكههل بسههاطة تصههرف كارثههي .ففههي هذا العالم تكون معالجههة
المعلومهههة واسهههتعمال هذه المعالجهههة وحدة ل تتجزأ .ومهههن
المسههتحيل اسههتعمال محرك بحههث أو حتههى برنامههج معالجههة
نصهوص بذكاء ،مهن دون فههم طريقهة اشتغالهها ولو جزئيها .فإذا
FLOSS, http://www.infonomics.nl/FLOSS 56
م z
 57أثبت العديد من المؤلفين ،منهم بكا هيمانن  Pekka Himanenفي كتابه
؛ L'éthique hacker et l’esprit de l’ère de l’information
š
 ،[[38أن الثقافة الصيلة للمطورين كانت تحمل قيما ذات بعد اجتماعي عام .ومع ذلك فلم
يتمكن عالم المطورين من التحرر من المفردات الخاصة بالمجموعات التقنية المتخصصة
الصغيرة إل تدريجيا.
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كانهت مسهتويات التجريهد موجودة لتجنبنها التفكيهر فهي التفاصهيل
التحتيهة ،فإن هذا يختلف تمامها عهن الجههل الذي يجوز أن نسهمح
بهه لنفسهنا بخصههوص محرك كهربائي أو سههيارة .ولعهل أفضهل
مقارنة بين الثنين هي مثال اللغة :إذ ما تسمح لنا اللغة بالتعبير
عنهه ل يمكهن فصهله تمامها عهن طريقهة التعهبير .فإذا حملنها إلى
عالم المعلومهة عدم التناظهر بيهن المهندس والمسهتهلك كمها ههو
موجود فهي دنيها الشياء المصهنعة ،فإننها سهنضع المسهتخدم فهي
وضعية الجهاز الطرفي العاجز  ،terminalالذي يتم التحكم فيه عن
متحك ّهم .ولذلك ،فعالم القراصهنة
بعهد ،بينمها يُخي ّهل إليهه أنهه ههو ال ُ
ليهههس الوحيهههد الذي يجهههب أن ينفتهههح ،بهههل العالم كله مطالب
بامتلك التقنيهة المعلوماتيهة ،وليكون ذلك ممكنها يجهب أن تتغيهر
التقنية بعينها.
أمها التحدي الثالث والخيهر ،فل يرتبهط خصهيصا بالبرمجيات
الحرة ،بهل يههم المفاصهل التهي تربهط عالم المعلوماتيهة بالفضاء
المادي والنسهاني .ويتناول الفصهل السهادس هذه المسهألة مهن
جانهب العلقهة بيهن تبادل المعلومات والقتصهاد وكذلك بصهورة
مباشرة أكثههر ضمههن العلقههة بيههن النشطههة النسههانية الحسههية
والنشطهة التهي تهتهم بالمعلومهة .ونلحهظ أن وضعيات اسهتخدام
التقنيات المعلوماتية تفتقر للحركة بصفة ملحوظة وتتميز بتأبيد
كههبير .وإذا لم ننتبههه لذلك ،فإن السههتعمال المسههتمر للوسههائل
المعلوماتيههة فههي مختلف النشطههة يفقههر تجربتنهها الحسههية مههع
العالم ومههع الخريههن .فعلينهها إذ ًا أن نبتكههر نظامهها حياتيهها جديدا،
وسهوف يتيسهر لنها ذلك بفضهل الوقهت الذي يمكهن لنها ربحهه إذا
استرجعنا جزءا من ذلك الذي نخصصه للتلفاز.

تفجر الملك المعلوماتية المشاعية
بغهض النظهر عهن البرمجيات الحرة ،شهدت الملك المعلوماتيهة
المشاعيههة وآليات التعاون ذات الصههلة تفجرا حقيقيهها بدءًا مههن
منتصههف تسههعينات القرن العشريههن .فإذا مهها تأملناههها ككههل،
حصلت لدينا نظرة مختلفة عن دللتها .والواقع أن كل مكوناتها
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شهدت تطورا مسهههتقل؛ ومنهههها التجنهههد التدريجهههي لمصهههممي
النترنهت والويهب والمدافعيهن عنههم فهي النقاشات السهياسية،
والنشرات العلمية المفتوحة للجميع ،ووسائط العلم التعاونية،
والحركات الفنيههة الجديدة ،وشبكات التعاون المتصههلة بالموارد
البيولوجيهههة ،واسهههتعمال النترنهههت مهههن طرف كهههل الحركات
المناهضهة للعولمهة تقريبها .ولم يشرع هؤلء فهي رؤيهة انعكاس
أفكارهم في الصلت الثنائية إل منذ مدة وجيزة.
خيار وسائط العلم التعاونية
يعتهههبر موقهههع سهههلشدوت  http://slashdot.orgمصهههدرا أسهههاسيا
للمعلومات وفضاء نشهههر متميزا ً فيمههها يت ّهههصل بمتابعهههي أخبار
تقنيات المعلومات وسههياقها العلمههي والجتماعههي والقانونههي.
يزور هذا الموقههع كههل يوم مئات اللف مههن الشخاص .ومههن
منظور مئات اللف من الناشطين المناهضين للعولمة ،تشكل
شابكة وسائط العلم البديلة إنديميديا  Indymediaمصدر معلومات
وكذلك مكان تنسيق أساسياً .وتجمع إنديميديا في بعض البلدان
عددا كهههبيرا مههن المشاركيههن مههن مختلف المشارب ،يمثلون
ناشطهي التيار المناههض للعولمهة .وفهي بلدان أخرى ،كفرنسها
على وجهه الخصهوص ،تجمهع إنديميديها  http://www.indymedia.orgأسهاسا
تيارا مهن أقصهى اليسهار .وبغهض النظهر عهن الفروق الهامهة بيهن
دوافههع منشطيههها ،فإن سههلشدوت وإنديميديهها تشتركان فههي
ي إعلم تسههتندان تقنيهها إلى البرمجيات الحرة،
كونهمهها وسههيلت ْ
وتنشران في فضاء النترنت ،وينجز الجزء الهم من إنتاجهما...
'القراء" أنفسههم .إن حذف التبايهن بيهن مركهز المتلقهي ومركهز
الناشهر ل يعنهي غياب الوظيفهة التحريريهة .فقهد كانهت الغالبيهة
العظمههى مههن مراكههز إنديميديهها تجمههع فههي البدايههة فرقهها مههن
المتطوعيههن فقههط ،مههع أنههها اليوم لديههها فرقهٌ تحريريههة دائمههة
وصهحفيون ومراسهلون مصهورون أو عاملون بالفيديهو؛ كمها أن
سهههلشدوت ،وههههي مؤسهههسة تجاريهههة ممولة مهههن العلنات
المتخصههصة ،تحتفههظ لفريههق تحريرههها بجملة مههن القرارات
المحوريههة ،وعلى وجههه الخصههوص الختيار اليومههي لعشههر إلى
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عشريههن "حكايههة" تشكههل عناويههن منتديات النقاش حول أخبار
القطاع.

الرشفة الجمعياتية لمحطات الذاعة العامة
تبقهى حلقات برامهج فرانهس كولتور  France Cultureمتاحهة على
الخههط على موقههع هذه الذاعههة ...وذلك حتههى موعههد الحلقههة
التاليهههة مهههن نفهههس البرنامهههج .بيهههد أن الهتمام بمحتوى هذه
الحلقات يدوم غالبا أكثر من ذلك .وقد كلفت الرشفة الرقمية
للذاعات العامة استثمارات تقنية ضخمة ،لكنها تبقى غير كافية
إطلقا ً لتغطيهة الحاجات .كمها يشكهل وضهع هذا الرشيهف على
ذمههة العموم على النترنههت أخطبوطهها معقدا .ويبقههى الطلع
على هذا الرشيهههف بالعتماد على اليداع القانونهههي محصهههورا
داخههل مواقههع الهيئات المودع لديههها تبعهها للجراءات القانونيههة
المتصلة باليداع القانوني ،والتي سهرت مختلف اللوبيات على
إنشائههها .وهكذا نصههل إلى وضههع غريههب :يجههد الجمهور نفسههه
محرومها مهن إمكانيهة – رغهم أنهها سههلة وزهيدة التكاليهف ،انظهر
أسههفله – الوصههول إلى محتويات إذاعههة مولههها هههو بنفسههه
بالكامهل .ول فائدة مهن التذكيهر بأن وضهع فرانهس كولتور ليهس
اسهتثناء ،بهل جميهع الذاعات العامهة تشههد نفهس الحالة .وقهد
شرع المسههههتمعون فههههي إصههههلح هذا الوضههههع .وهكذا بدأت
مجموعات مههههن الصههههدقاء أو أشخاص يتقاسههههمون نفههههس
الهتمامات ،بإنشاء أرشيههف رقمههي للحلقات التههي تهمهههم ثههم
بإتاحتهها للجميهع فهي شبكات التقاسهم نهد للنهد ،أحيانها بموافقهة
منتجهههي الحلقات وأحيانههها مهههن دون ذلك .إن هذه الرشفهههة
الجمعياتية ،التي أقترح الدفاع عن شرعيتها التامة ،ل يمكن أن
تحههل محههل تجهيزات المحافظههة على الرشيههف على المدى
الطويهل .إل أنهها تكمله وتضيهف إليهه قيمهة اجتماعيهة مهن خلل
تبادل الراء والملحظات وإنتاج البيانات التعريفيههههههههههههههة .إن
المشاريههع "المؤسههساتية" قههد تربههح إن هههي درسههت المبادئ
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والليات التقنية للستعمالت الجتماعية.
ورغههم كون الناشطيههن المسههاندين للملك المعلوماتيههة
المشاعيهة يواجهون نفهس العقبهة ،أي اتسهاع دائرة آليات تملك
الفضاء الفكري ،فإنههم أكدوا على اختلفاتههم أكثهر مهن تأكيدههم
على النقاط المشتركهة بينههم .ومهع غياب قاعدة فكريهة واضحهة
تهههبين كيهههف أن أشياء مختلفهههة فهههي ظاهرهههها مثهههل الدويهههة
والبرمجيات والنشرات والبذور تتطور فهههي واقهههع المهههر على
خلفيههة مشتركههة ،هههي الثورات المعلوماتيههة ،فإن المجموعات
المعنية أبرزت في الغالب ،الخصائص المتصلة بمحور اهتمامها:
مأسهاة المرضهى المحروميهن مهن العلج والوصهول إلى الدويهة،
السهتحواذ على الفكار بالنسهبة للعامليهن فهي البرمجيات الحرة
والنشرات المفتوحهة ،حريهة التعهبير المهددة بالنسهبة لمجتمعات
الشابكهة وشابكهة الويهب ،اسهتعباد المزارعيهن والمخاطهر البيئيهة
بالنسهههبة للعامليهههن فهههي قطاع البذور والمناهضيهههن للكائنات
المعدلة وراثيا.
وقهد بدأ الوضهع يتغيهر منهذ سهنة  2000بفضهل تزايهد التحاليهل
السهههياسية أو الفلسهههفية حول مختلف المجالت ذات الصهههلة
)انظهر الفصهل الرابهع( ،وبفضهل مشاركهة بعهض الفعّاليهن فهي
أنشطهة المجموعات الخرى ،58وعهبر إنشاء تحالفات أشمهل فهي
الوليات المتحدة من طرف جايمي لف Jamie Love 59ودافيد بوليي
 [David Bollier [13ومجهودات مختلفهة أخرى فهي أوروبا .60وحتهى إن
كان الفعّالون الفرديون والجمعياتيون فهههههههههههي مجال الملك
المعلوماتيهة المشاعيهة واعيهن اليوم أكثهر فأكثهر بأنههم يشاركون
فهي نفهس المغامرة ويجدفون نفهس القارب ،فإنهه لديههم بعهض
الحتراز المتبادل فيما بينهم ،وعلى وجه الخصوص في الوليات
المتحدة ،حيههث يخشون أن تسههييس مجال مههن المجالت قههد
 58مثل مشاركة جان بيير برلن  Jean-Pierre Berlanمدير البحاث في المعهد الوطني للبحث
الزراعي  INRAفي النشطة المناهضة لبراءات البرمجيات.
 59جايمي لف هو مدير "مشروع المستهلك حول التقانة" Consumer Project on Technology
وهو من بين المجموعات التعاونية النادرة التي هاجمت النشاط المتزامن على كل الجبهات
للملكية الفكرية وآثارها الجتماعية العالمية.
 60انظر على سبيل المثال تحالف الجمعيات الذي تشكل بمناسبة القمة الولى لمجتمع
المعلومات ،أو مقالي بعنوان "من أجل تحالف للملك المشتركة" ،المنشور على جريدة
 Libération zبتاريخ  25/08/2003ونصوصا ً مختلفة يمكن الطلع عليها على
] 8
صفحاتي الخاصة .http//www.debatpublic.net/Members/paigrin
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يلحق الضرر بصورة مجال آخر .أما في أوروبا وأمريكا اللتينية
والهنهد ،فإن قبول تسهييس النقاشات يعنهي خلق أرضيهة سهانحة
أكثههر ،إضافههة إلى أن العلقات غيههر الرسههمية بيههن المجموعات
ناشطة جدا هناك.
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المنشورات العلمية المتاحة للجميع والعلم المفتوح
إن بعهههث المكتبهههة العامهههة للعلوم
 http://www.plos.orgسهنة  2000مهن خلل رسهالة مفتوحهة وقعهها 34000
عالم من  180بلدا وبلوغها الحجم القياسي سنة  2003من خلل
 Biology zيشكههل
نشههر المجلة المفتوحههة للجميههع ن ’
حدثها فهي تاريهخ تقاسهم المعرفهة العلميهة .نشأت المكتبهة العامهة
للعلوم إثر مخاض طويل ثار خلله الباحثون بداية من سنة 1991
فهههي وجهههه التملك المتزايهههد للمنشورات مهههن طرف المجلت
التجارية ،وضهد الحجهر الجزئي للوصهول إلى المعرفهة الذي نشهأ
عهن ذلك .أ ُهسست المكتبهة العامهة للعلوم على مبدأ بسهيط :إن
المعرفهة العلميهة كمها تظههر فهي المنشورات التهي تهم انتقاؤهها
عبر الخيارات التحريرية هي ملك كوني مشترك .وقد تتب ّع جان
كلود غيدون  [Jean-Claude Guédon [34تاريههخ التحكههم التجاري فههي
المنشورات العلميههة والثورة التههي أنتجههت المنشورات العلميههة
المفتوحههة الحاليههة .والنسههخة الرقميههة للمقالت التههي تنشرههها
المكتبة العامة للعلوم متاحة بكل حرية ومجانية للجميع ،تحت
ترخيص يسمح بإعادة توزيعها ويرخص العمال المشتقة )مثل
الترجمات( شريطهة ذكهر المؤلفيهن الصهليين .أمها الشتراك فهي
النسهخة الورقيهة للمجلت التهي تنشرهها المكتبهة العامهة للعلوم
فههههو بمقابهههل زهيهههد مقارنهههة بالمجلت الجيدة التهههي يوزعهههها
الناشرون المالكون .ولتاحهههة حريهههة ومجانيهههة الوصهههول إلى
المعلومهة ،اغتنمهت المكتبهة العامهة للعلوم الوضهع الملئم لعدة
عوامهل :فالعلماء ههم المؤلفون وههم رؤسهاء التحريهر بمها أنههم
ينتقون بأنفسههم المقالت التهي تنشهر ،ويشكلون الجزء الوفهر
مههن قراء النشرات العلميههة ،كمهها ينفذون الجزء الكههبر مههن
تصهميم شكهل المقالت .وهكذا كان ممكنها التحرر مهن سهطوة
المجلت المملوكة ،شريطة التوصل إلى إنشاء سمعة محترمة
لليهة الخيار التحريري للمقالت .وبالتوازي مهع مها سهبق ،كانهت
المكتبهة بحاجهة إلى إيجاد نموذج تمويهل خاص بهها حتهى تضمهن
الجودة التحريريهة .وقهد ت ّمه الختيار على جعهل العلماء يسهددون
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مقابل عندمهها تُقبههل مقالتهههم للنشههر ،بالتوازي مههع آليات منههح
تتكلف بتلك المصههاريف عندمهها ل تغطيههها المؤسههسات العامههة.
م تمويههل المكتبههة العامههة للعلوم مههن طرف
وفههي البدايههة ت ّهه
مؤسههسة غوردون وبتههي مور  Gordon and Betty Moore Foundationوهههي
مدعومهة اليوم مهن آلف الفراد ومختلف المؤسهسات العلميهة
ومعههد المجتمهع المفتوح  Open Society Instituteلجورج سهوروس George
 Sorosالذي يغطههي تكاليههف النشرات لزهاء  50بلدا ً مههن أوروبهها
الشرقيههة والعالم الثالث .وسههوف يتطلب البحههث عههن المنهههج
القويهم مدة طويلة حتهى يكتمهل النموذج التحريري للمنشورات
العلمية المتاحة للجميع ،ويتم تكييفه للنقلة الكمية عندما يجب
تطههبيقه على عشرات المنشورات ،وإصههلح العوجاج إن ظهههر
لحقها .ويبقهى أن هذا الطريهق الفاتهح للمعارف يقدم مسهتجدا
ومشروعهها ل يمكههن مقارنتههه إل بالمبادلت المتسههمة بالطابههع
النساني التي استجدت في عصر النهضة.
نحو الملك المشاعية الفنية
جاء ظهور الملك المشاعيهة الفنيهة ليثبهت أن المهر ليهس
تقنيهها بههل حضاريهها .فالقول بالفنان المبدع المنفرد الذي ينشههئ
مههن دون التفاعههل مههع الخريههن عمل فنيهها مكتمل يظهههر بروزه
على السهاحة العامهة عبقريتهه الفريدة ،ههو تمث ّهل لم تثبهت صهحته
أبدا ً طوال التاريههخ .ويمكههن أن نعدد المثلة المضادة :مههن براك
 Braqueوبيكاسو  Picassoاللذي ْن أنشآ سويا الفن التكعيبي سنة 1907
إلى التيارات الفنيهة الكهبرى بعهد الحرب العالميهة الثانيهة )كوبرا،
أوليبههههو ،دارمشتاد  .(Cobra, Oulipo, Darmstadtإن العتراف بالمدى
الجماعههي للبتكار ل ينقههص شيئا ً مههن التفرد الشخصههي للتعههبير
ما يخالجه على خلفية
الفني ،بل هو يذكرنا بأن الشخص يُعبّر ع ّ
مههن التفعّالت يوفههر جوهرههها المادة الخام للعمال .والنماط
الجديدة للتفعّالت بيههن الفراد التههي أتاحتههها الوسههائط التقنيههة
لعصهرنا توفهر لنها تشكيلة مهن التيارات الفنيهة ت ُهسائل جذريها ذلك
الفصهل بيهن المبدع والمتلقهي للعمهل ،والهيئة المكتملة للعمهل
الفنهي ،وإرجاع العمال الفنيهة إلى التفرد الشخصهي .وكمها ههو
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الحال فهي كهل عمهل فنهي ،لدينها عمهل "متوتهر" .والتيارات ذات
الصلة ل تنكر الفرد ،بل تُعيد تحديد مساهمته وعبقريته .وهي ل
سخ
تلغهي المسهافة التهي تفصهل التعهبير الوحهد للموهبهة عهن ن ْه
تقنية معينة ،إل أنها تد ّعي إنشاء علقات مغايرة تؤسس لوجود
جمهور يكون هو بنفسه ممارسا.
فالموسههيقى المشكّلة مههن جديههد" :ريمكههس"  ،Remixتقوم
بإعادة تركيههب داخههل قطعههة موسههيقية – مباشرة فههي الغالب
ومقدمهههة على شكهههل عرض  -مكونات مشتقهههة مهههن أعمال
حي َهل تقنيهة متعددة .وهذه
متواجدة ،مجمعهة وملحنهة باسهتعمال ِ
الموسهيقى مهن أكمهل هذه التيارات إنجازا ،وههي تسهائل عبثيهة
الدعاء بملك هذه المكونات .وهناك مقاربههههة موسههههيقية أخرى
تقدم للمسهتمع ،عوضها عهن تدفهق سهمعي يسهتمع إليهه ،فضاءً
سهمعيا ً يسهتكشفه بنفسه ،ويمكهن أن يكون ،على سهبيل المثال،
نموذجا لتوليد قطعة موسيقية يتحكم المستمع في آلياته.
وقد تقدمت تيارات حديثة مجتمعة حول فكرة "فن حقوق
المؤلف الحر" » ،«copyleft artخطوة إضافية في مجال تنظيم الصفة
غير المكتملة والتعاونية للعمال الفنية ،وذلك من خلل تأسيس
شروط اسهتعمال معّرفهة فهي التراخيهص الحرة 61وترتيهب آليات
صي
إبداعيهة مرتبطهة بهها ،وعلى وجهه الخصهوص فهي المجال الن ّه
62
Creative
والموسهههيقي .وقهههد جمهههع مشروع البداعات المشاعية
 Commonsهذه التراخيهص فهي مجموعهة متناسهقة تزيهد مهن تأثيرهها
وبعدههها .ومهها زال البحههث متواصههل ليجاد الشكال الفنيههة ذات
الصلة ،إل أننا نجد منذ الن بدايات تبشر بالخير ،مثل تلك التي
أنجزها فنانو جمعية بلك آرت 63في أبْت .Plak’art at Apt
بل عنوان

SANS TITRE
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 61انظر على سبيل المثال ترخيص الفن الحر Licence Art libre, http://artlibre.org/licence.php/
.lal.html
http://www.creativecommons.org 62
http://www.plakart.free.fr 63
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ن الملك الفنيههة المشاعيههة تتطوّر أيضهها فههي مجالت
إ ّهه
تقليدية أكثر .يُوجد أشخاص كثيرون جدا ً يكتبون الشعر ،وأعداد
أكبر يستمتعون بقراءته أو الستماع إليه .إل أن النشر التجاري
للشعههر ضئيههل حقهها .وقههد اسههتلزم المههر مبادرة "شعراء ضههد
الحرب Poets Against the War "64خلل الشهههر التههي سههبقت الحرب
المريكيهههة فهههي العراق ،حتهههى تظههههر النتائج الكامنهههة لتعبئة
64

.http://www.poetsagainstthewar.org
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المهارات .أمها الموقهع الفرنسهي لهه "شعراء ضهد الحرب" فإنهه
يعتمهد على مبدأ مختلف :فالقصهائد المعروضهة فيهه تهم انتقاؤهها
مهن بيهن القصهائد المنشورة سهابقا على النترنهت .هذه المواقهع
ليسههت حالت معزولة تبررههها مأسههاة معينههة؛ فكههل يوم ،هناك
عشرات اللف مههن الشعراء الهواة الذيههن يسههتخدمون مواقههع
الويههب ومنتديات الشعر 65ويقترحون قصههائدهم ،ويعلقون على
قصائد الخرين أو يقدمون نصائح لندادهم .والجدير بالملحظة
أن مجلت الشعههر تنتقههي داخههل هذه المنتديات الشعراء الذيههن
تنشر لهم لحقا.
ٌ
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دخهل الفعّالون فهي مجال الملك المشاعيهة منهذ سهنة
فهي صهدام أمامهي مهع التهافهت المحموم على التملك .وقهد بلغ
هذا الصههدام ذروتههه طيلة المعارك ضههد تسههجيل براءة الكائن
الحههي والبرمجيات ،والمقاومههة للوصههول إلى الدويههة ،ورفههض
الكائنات المعدلة وراثيهههههههههها ،والنقاشات الدائرة حول موضوع
تصلب آليات تنفيذ سندات الملكية الفكرية بصفة عامة.
وقههد حدث بدايههة مههن سههنة  1998تحول هام داخههل الدوائر
الفكريهة ولدى الجامعييهن ،وعلى وجهه الخصهوص أولئك الذيهن ل
ضا الواقهع الملموس .فل نجهد
يكتفون بالتنظيهر بهل يدرسهون أي ًه
اليوم دراسهههة شاملة محترمهههة واحدة ،ول أي تحليهههل للليات
الملموسهة للتجديهد أو للتأثيرات الجتماعيهة لنظمهة الملكيهة ل
تكشهههف الثار الضارة للتهافهههت المحموم على الملكيهههة .فقهههد
مررنها خلل خمهس سهنوات مهن تنديهد بعهض المفكريهن الوائل
إلى ريبهة مسهتشاري المندوبيهن الوروبيين 66وإلى تراكهم الدلة.
1998
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 65انظر على سبيل المثال  /http://www.wildpoetryforum.orgوعلى وجه الخصوص
è É
i
¶
n
م ¸ community workshop
 .forum for community actionإل أن المنتديات الناطقة بالفرنسية مثل نادي الشعراء Club des
 (poètes (http://franceweb.fr/poésie/forum.htmأقل توجها نحو التعاون المشترك.
 66انظر مقالة زكي العايدي ] Zaki Laïdi [44مستشار المندوب الوروبي للسياسة التجارية
م  Esprit zنوفمبر/تشرين الثاني  .2003وقد أعاد
باسكال لمي  Pascal Lamyفي مجلة
باسكال لمي تقديم تحاليله في خطابه بتاريخ  23يونيو/حزيران  2004في "مؤتمر :تريبس ،بعد
 10سنوات" »  .« TRIPS : dix ans aprèsوفي المؤتمر نفسه ،واصل بصفة رتيبة ممثلو أقسام
المندوبية الوروبية ،بمن فيهم العاملون مباشرة تحت إمرة باسكال لمي ،تقديم تحليلتهم
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وعوض أن يحهههث هذا الواقهههع الفعّاليهههن فهههي مجال التهافهههت
المحموم على تلطيههف رغباتهههم ،دفعهههم على النقيههض إلى أن
يسههههههههههههههههرعوا دون حياء ،وأن يغتنموا اختلل توازن الحوار
الديمقراطهههههي إثهههههر أحداث  11سهههههبتمبر  ،2001ليتوغلوا قدر
المسههتطاع ويتلفوا بصههورة دائمههة الملك المشاعيههة الراهنههة
والمستقبلية .وإثر الرجة التي أحسوا بها جراء تصاعد معارضة
المواطنيههن ،كمهها حصههل بعههد تصههويت البرلمان الوروبههي ضههد
تسهجيل براءات البرمجيات فهي سهبتمبر  ،2003نجحوا بعهد بضعهة
أشههر فهي تمريهر نهص ل معقول :المرسهوم المتعلق بهه "احترام
حقوق الملكيههة الفكريههة" الذي يقههر إجراءات وقائيههة قصههوى
للمخالفات ،حتهى المنتظرة أو المتوقعهة ،مقابهل حقوق لم تتأكهد
صلحيتها؛ ويوافق هذا بالتمام والكمال في الحقل القانوني ،ما
تعنيه الحروب الوقائية في المجال الستراتيجي.
إن هذا الوضهع يحمهل مخاطهر كهبيرة .ولن يتبادر إلى فكهر
مههههن هههههو متفائل ومنفتههههح التنفيههههذ الفعلي للتملك المطلق
للمعلومهههة ،لن ذلك ل يمكهههن أن يحصهههل إل فهههي النظمهههة
الشموليههة .بههل هناك خشيههة مههن ظهور عالم ممزق إلى قطههع
حيههث يصههيب وهْهم التملك كههل مههن تمتههد سهههامه إليهههم ،بينمهها
سهنشاهد الباقيهن مجهبرين على تجاههل الطار القانونهي المختهل
حتهى يواصهلوا حياتههم ويسهتمروا فهي إبداعههم .فهي عالم على
هذه الشاكلة ،يتألم الضعفاء أكثههر مههن غيرهههم مههن التأثيرات
المضرة للتملك ويُحَرمون من مزايا الملك المشاعية الجديدة.
وهكذا يسهههتحيل نهائيههها على البلدان الفقيرة أن تنتهههج أو تورد
الدوية الساسية لصحة مواطنيها ،كما تتآكل أكثر فأكثر أنظمة
الصحة الممولة جماعيا في البلدان الغنية .وباسم بقاء النسانية
يصههبح مزارعههو البلدان الفقيرة معتمديههن على كبار المجامههع
المالية ،وتؤدي مباشرة كل أزمة مالية أو حرب إلى المجاعات.
أما الشركات الصغرى والبلدان النامية فتجد تطويرها لي جديد
محددا دون إمكانية استعمال تقنيات معلوماتية موجودة مسبقا.
ففههي مجال البرمجيات على سههبيل المثال ،يعتمههد كههل تجديههد
على إعادة اسهتعمال معقلنهة لهه  %95مهن مخزون طرق معالجهة
المشجعة للتوسيع اللمحدود لليات الملكية .ويثبت هذا التباين في المواقف عجز السياسي
على التحكم في اللة البيروقراطية )إذا افترضنا بكل تفاؤل أنه كان ينوي ذلك(.
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المعلومههههة .ولكههههل هذه السههههباب ،ل بههههد أن نحي ّههههي المنابر
الديمقراطيهة والجمهور العريهض على الشروع فهي امتلك هذه
الوسههائل ،وعلى الدفاع عههن شرعيههة الملك المشاعيههة ،وعههن
الحهق الجوهري فهي حمايتهمها ضهد التملك .ومهن هذا المنظار،
يجب أن نلفت النتباه إلى بعض الحداث.
فبعهد أن رفهض مسهودة أولى للمرسهوم المتعلق بتسهجيل
براءات الختراعات البيوتقانيههههههة سههههههنة  ،1995تنازل البرلمان
الوروبههي سههنة  1998أمام اللوبههي المسههعور لشركههة أوروبابيههو
 EuropaBioوأعوانهههها داخهههل المفوضيهههة الوروبيهههة ،وأمام ضغهههط
المجلس الوروبهي ،ممثهل الحكومات .وي ُهقر التوجيهه  44/98فهي
مادته الخامسة ،قابلية تسجيل براءة السلسل الوراثية بعد أن
أحاطتهههها باحتياطات تؤرخ لدخول اللغهههة المبهمة Newspeak 67إلى
مجال التشريهع الوروبهي .والغريهب أن هذا الفشهل الذي لقتهه
الملك المشاعيهههة مههههد الطريهههق لمعارضهههة شاملة .وأمام
68
معارضة الرأي العام في بلدانها ،رفضت ثمانية بلدان أوروبية
حقهة مهن أجهل ذلك منهذ
تطهبيق هذا البنهد مهن التوجيههة ،وههي مل َ
يوليهو/تموز  2003مهن طرف المفوضيهة الوروبيهة .وقهد طبقهت
فرنسها بتاريهخ  29/11/2004فهي ظهل حكومهة جان بيار رافاران Jean-
 Pierre Raffarinالبنود المتنازع عليهها .وتجدر الملحظهة أنهه كان يكفهي
عدد أقل من البلدان التي عارضت فعل المشروع ليقاف النص
فههي المجلس ،إل أن النقاش العام ل يجههد له مكانهها فههي ذلك
العرين.
وبعهد العتراض على تعريهف البراءات ،تهم العتراض على
تأثيراتههها أيضهها .وهكذا تحالفههت مجموعههة مههن المنظمات غيههر
الحكومية ومن البلدان النامية لتتهم المخابر الصيدلية بخصوص
سهياساتها فهي مجال تراخيهص البراءات وتأثيراتهها على وصهول
البلدان الفقيرة للعلج المتعدد ضههد مرض السههيدا/اليدز .وقههد
 67ظهرت اللغة المبهمة  newspeakبالنكليزية و  novlangueبالفرنسية في مؤلف  1984لجورج
أورويل .وهي تهدف إلى جعل الفكار غير المطابقة ،مبهمة من خلل إفراغ المفردات من
معانيها عبر تراكم المدلولت المتناقضة .وبعد أن اعتبرت لمدة طويلة خيال متشددا ،تم
تطبيقها على أرض الواقع من طرف المحررين الوروبيين على شكل تأكيدات تزعم أنه لم يتم
تحويل السلسل  sequencesإلى كيانات قابلة للتسجيل ،إل أن النص نفسه يؤكد هذه القابلية
ويحيطها بشروط مبتذلة .وبما أن الحيلة نجحت مرة ،فقد حاولت الدارة العامة للسوق
الداخلي أن تعيد استعمالها بخصوص البرمجيات وطرق معالجة المعلومة ،إل أنها لم تلقَ
النجاح نفسه.
 68ألمانيا ،والنمسا ،وبلجيكا ،وفرنسا ،وإيطاليا ،ولكسمبورغ ،وهولندا ،والسويد.
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أجهبر هذا التحالف المخابر على التخلي عهن متابعهة عدة بلدان،
كمها غيرت مخابر أخرى بنود التراخيهص بالنسهبة للبلدان الكثهر
فقرا .وبالتوازي مهههع ذلك ،قبلت حكومات البلدان الغنيهههة خلل
اجتماع المنظمههة العالميههة للتجارة بالدوحههة سههنة  2001جدول
أعمال مههههن المفروض أن يقلل تأثيرات منههههع الوصههههول إلى
الدويهة ،إل أنهها تخلت لحقها عهن التزاماتهها فهي أرض الواقهع.
وبيان الدوحهة ههو فهي واقهع المهر نهص شديهد البهام؛ ويمكهن
اعتباره ،أسهاسا ،مجهودا ً محسهوبا ً للتنازل عهن القدر الدنهى مهن
أجهههل إنقاذ مبدأ التملك المحموم بعينهههه .فالمشكلة الحقيقيهههة
تتجاوز بكثير مجرد مسألة الدارة الخيرية :إن تأثيرات البراءات
أصبحت أكثر فأكثر عرضة للنقد ،وقد أظهر المحللون ][60] ،[69
أنههها تدفههع المخابر إلى تفضيههل البحههث فههي الجزيئات سههعياً
لسههتبدال الدويههة التههي أوشكههت براءاتههها على النتهاء ،تركاً
للمسهالك غيهر المضمونهة أو غيهر القابلة للبراءة أو الموجههة إلى
زبائن ل يدفعون ديونهم .وقد برزت للعيان تأثيراتها على أنظمة
الصههحة فههي البلدان المتقدمههة مههن خلل الزيادة الضخمههة فههي
ميزانيات التأميهن على المرض )يتزايهد اسهترجاع تكلفهة الدويهة
في فرنسا بنسبة  %10هذه السنوات الخيرة(؛ وسوف تتسارع
هذه الزيادة إثهر القرار الخيهر الذي أوصهي بزيادة المرونهة فهي
مراقبة أسعار الدوية الملقبة به "المستجدة" )أي التي حصلت
منذ مدة قصيرة على ترخيص براءة(.
بداية من سنة  ،1995شن القائمون على الوسائل السمعية
البصههرية )جمعيههة الفيلم السههينمائي  ،Motion Picture Associationرابطههة
صههناعة الصههوتيات  (Federation of the Phonographic Industryهجومهها لتخاذ
إجراءات لحماية نماذجهم التجارية عن طريق التقنية .وقد تمت
المراحهههل الولى لهذا الهجوم فهههي الخفاء النسهههبي ،نظًرا لن
اعتماد المنظمههة العالميهههة للملكيهههة الفكريهههة لمعاهدة تخههص
الصهوتيات سهنة  1996لم تجلب إل قليل مهن النتباه .وقهد نصهت
هذه المعاهدة على الحمايههة القانونيههة لههه "الجراءات التأمينيههة
التقنيهههة" .ولم تظههههر بوضوح أمام الجمهور العريهههض تأثيرات
الهجمات التههي كانههت ت ُههشن إل عندمهها نشرت نصههوص "قانون
حقوق التأليهههف الرقميهههة لللفيهههة" فهههي الوليات المتحدة Digital
 ،Millenium Copyright Actوالمرسههوم الوروبههي حول حقوق المؤلفيههن
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والحقوق المماثلة فههي مجتمههع المعلومات ،وتلك التههي تتصههل
باحترام حقوق الملكيهة الفكريهة .وبصهفة إجماليهة ،تسهعى هذه
النصوص إلى تجريم التبادل بين الشخاص للمعلومات الخاضعة
لحقوق الملكيهة ،حتهى عندمها يتهم شراء هذه المعلومات بصهورة
شرعية من طرف شخص ما :فقد تقرر أن مجامع النشر فقط
يمكهن أن تسهتغل إمكانيهة نسهخ وتوزيهع المعلومهة .وتسهعى اليوم
تحالفات تجمهههع منظمات مسهههتهلكين وشركات كتّاب مؤلفيهههن
ومجموعات مرتبطهة بالملك المعلوماتيهة المشاعيهة أن تعترض
على آخههههر تطههههبيقات لهذه النصههههوص .وذلك لن النصههههوص
المذكورة تحاول أن تفرض بكههههههل قوة ]واصههههههطناعياً[ ندرة
المعلومات باسههتخدام شتههى الوسههائل والطرق ،ومنههها :تجريههم
العمال غيهر الربحيهة ،وتقويهة الصهفة المطلقهة لحقوق الملكيهة،
وتفويههض مهمههة تعريههف مجال حقوق السههتخدام إلى الليات
التقنية وإلى الصناعيين الذين يتصرفون في الترتيبات .إذ النية،
فههي آخههر المطاف ،هههي إجبار كههل شخههص على الختيار بيههن
الوصههول إلى محتويات منقحههة مههن طرف المجامههع الكههبرى أو
وعود الملك المشاعيهة .وسهوف نتمكهن بالتأكيهد )إذا لم يظههر
تطور قانونهههي جديهههد ليمنهههع ذلك( مهههن اختيار الوصهههول إلى
محتويات متقاسهمة بكهل حريهة واسهتعمال برمجيات حرة تسهمح
م z
بذلك ،إل أنهههه ل بهههد مهههن التنازل عهههن مزايههها
م ¸ .tittytainment 69وإذ يحاول القائمون على وسههههههههائط
العلم المركزيههة سههجن الملك المشاعيههة داخههل هذه الحياء
الفقيرة ،فإنههههم لم يقيسهههوا جيدا عمهههق مشاكلههههم ،نظًرا لن
الحياء المعنية قد تكون أوسع من مملكتهم.
وعندمهها آن الوان للبرلمان الوروبههي أن يبههت مجددا فههي
مسهألة تسهجيل البراءات ،وجهد نصهب عينيهه حركهة مواطنهة مهن
نوع جديهد .بعهد عدة انحرافات مكتومهة ،شرع المكتهب الوروبهي
للبراءات  (European Patent Office (EPOفي تسليم البراءات بالجملة على
م  "zهي عبارة تعني الطريقة التي
 Tittytainment 69التي ترجمناها إلى " “
يُدفَع بها المستهلكون إلى رضاعة المحتويات العلنية التي توجهها إليهم وسائط العلم
الكبرى .فهذا الختيار المفروض ينتج عن ظروف يمكن تفعيلها أيضا للبرمجيات وآليات التحكم
في الدخول :إذ ل يمكن الدخول إل عبر برمجيات "معتمدة" .فعلى المستخدم أن يختار إذا ً بين
استخدام هذه البرمجيات أو أدوات الملك المشتركة.
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الخوارزميات وطرق معالجهة المعلومهة ،مهع ازدراء 70تام لميثاقهه
)انظههههر الطار :تسههههجيل براءات البرمجيات وطرق معالجههههة
المعلومههة( .كمها اقترحهت المفوضيهة الوروبيهة منهذ سهنة 1997
ترسيم هذه الممارسة ،وكانت المفوضية مدفوعة إلى ذلك عن
طريههق ضغوط المكتههب ،وأقسههام الملكيههة الفكريههة لبعههض
الشركات المريكيههة والوروبيههة متعددة الجنسههيات ،والقناعات
الفكرية لموظفي الدارة العامة للسوق الداخلية .فما راعها إل
و  300.000شخص ،نصفهم من المحترفين في مجال المعلوماتية
يوقعون عريضههة مشتركههة للفيدراليههة مههن أجههل بنيههة تحتيههة
معلوماتيهههة حرة FFII 71وأورولينوكهههس  Eurolinuxرافضيهههن تسهههجيل
براءات البرمجيات .وقهد التحهق بههم مئات المهندسهين العامليهن
فههي الشركات الطالبههة للبراءات ،بينمهها لم نجههد مطورا ً واحداً
وافهههق على تسهههجيل براءات البرمجيات .ولم يكهههن نادرا طيلة
معدم،
الشههر التهي سهبقت تصهويت البرلمان ،مشاهدة طالب ُ
مطوّر للبرمجيات أو مدافع عن حريتها ،قادم من أطراف أوروبا
لقناع نائب أوروبهي بعدم قبول البراءات المعلوماتيهة .وبعهد أن
تم تنشيط نقاشات عمومية إثر مبادرة الخضر )التيار السياسي
المدافع عن البيئة( وأقصى اليسار وغالبية اليساريين )بمساندة
ميشال روكار  Michel Rocardوضهد رأي النائبهة العماليهة البريطانيهة(،
وأقليههة معتههبرة مههن الوسههط والمحافظيههن ،وبعههض الليههبراليين
والمسهتقلين والملكييهن ،تهم التصهويت بتاريهخ  24سهبتمبر/أيلول
 2003على جملة مهن التنقيحات .وقهد َرفهض هذا التصهويت مهن
دون لبهس البراءات على البرمجيات وطرق معالجهة المعلومهة،
ورسههم حدا فاصههل واضحهها بيههن البتكارات الماديههة والبناءات
المعلوماتية.
بيد أن هذه النتصارات تبقى هشة .ففي  18مايو/أيار ،2004
وإثر ضغط هائل من طرف الرئاسة اليرلندية للتحاد الوروبي،
التههي كانههت تسههعى إلى تمديههد جنتههها الماليههة ،اعتمههد مجلس
الوزراء الوروبييهههن اتفاقههها سهههياسيا يتجاههههل كليههها توجيهات
 70تم تنظيم الغطاء القانوني لهذا الزدراء عن طريق محكمة الستئناف الداخلية للمكتب
الوروبي للبراءات .ولن كانت الدول تتمتع بوسائل مراقبة المكتب من خلل مجلس إدارته،
فإنها لم تفعّل تلك المراقبة.
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البرلمان .وعنهد نشهر هذا الكتاب ،سهنكون دون شهك على علم
ببقية القصة؛ لكن لن نعرف نهايتها بالتأكيد.72
ولكهي نقيهس مدى تفجهر ميدان التحضيهر التشريعهي ،يكفهي
أن نلحهههظ أنهههه طيلة المداولت التشريعيهههة الوروبيهههة حول
المرسهوم الخاص بحقوق التأليهف فهي مجتمهع المعلومات ،فإن
شركههة مثههل أول-تايههم وارنههر  AOL-Time Warnerكان لديههها عشرون
قانونيها يعملون بدوام كامهل للتأثيهر فهي المسهألة .وبالمقارنهة،
فإن المسههههتشارة القانونيههههة للمكتههههب الوروبههههي لتحادات
صص إل عُهههشر وقتهههها لهذه
المسهههتهلكين ،لم تسهههتطع أن تُخ ّهه
المسههألة؛ ول بههد أن نذكههر أن مكتبههها كان ضمههن المنظمات
القلئل التههي حاولت التخفيههف مههن الكارثههة ،وكان معههها ممثلو
المكتبات والمكفوفيهن .فمهن سهوف يرصهد ويوقهف قبهل فوات
الوان نصههوصا غامضههة مثههل التوجيهات  34/1998و  48المتعلقههة
بالقوانيههن الفنيههة وأشكال الخدمات ،والتههي قههد تصههبح أسههلحة
فتاكهة ضهد مختلف السهياسات المشجعهة للملك المشاعيهة؟ ل
يمكهن أن يعود الصهواب والمنطهق المشترك إل مهن خلل وعهي
سهههياسي عام وعهههبر تشجيهههع صهههورة جديدة للعالم وللخيارات
المتوفرة.

72

ظهر الكتاب الحالي عام ) 2005المراجع(
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براهين العلماء الوروبيين
لمناهضة تسجيل براءات البرمجيات
وطرق معالجة المعلومات
73

بتاريهههخ  ،24/4/2003وقّهههع ثلثهههة وثلثون مهههن كبار العلماء
الوروبييههن فههي مجال المعلوماتيههة عريضههة أكدوا فيههها مهها يلي
على وجه الخصوص:
"إن ترسههههههيم تسههههههجيل براءات الخوارزميات ،ومبادئ
البرمجيات ،وطرق معالجههة المعلومات أو بنيههة البيانات سههوف
مضّرا من
يكون تصرفا شائنًا من الناحية الخلقية ،وغير مبّرر و ُ
الناحيهة القتصهادية ،وغيهر مشجهع على مواصهلة التجديهد العلمهي
والتقني ،وخطيرا ً على مسيرة الديمقراطية.
"إن ّ هه تصههرف شائن مههن الناحيههة الخلقيههة ،إذ إنههه أصههبح
مسهههههتحيل اليوم ،وغدًا كذلك ،فصهههههل المعارف والمعلومات
والفكار عن التطبيقات والدوات البرمجية .ولذلك فإن مكاتب
تسههههجيل البراءات دخلت فههههي مزايدة حقيقيههههة على الفكار
مشاع ًا
والمعارف بينما كان هذا المجال يعتبر على الدوام ملكا ُ
ل يمكن تملكه.
"وههو غيهر مهبّرر مهن الناحيهة القتصهادية لن الحجهج التهي
بررت إنشاء البراءات فهي الصهناعات الميكانيكيهة أو الكيميائيهة،
أو بصههفة أعههم التحويليههة ،ل تنطبههق البتههة على البرمجيات .فل
حاجههههههة أبدا إلى هذه الخيرة لحتكارٍ لوله لتردد أصههههههحاب
المشاريههههع أمام إنشاء مصههههانع النتاج .ويمكههههن أن تواصههههل
الصناعات التحويلية تسجيل آلياتها التقنية ،سواء اشتملت على
برمجيات أو لم تشتمل ،كما دأبت على ذلك دائما.
"إل أن هذه الحمايهههة يجهههب أل ّ تمتهههد إلى البرمجيات .إن
حمايههة البرمجيات مههن خلل حقوق التأليههف سههمحت بتطويههر
صناعات ضخمة دون اللجوء إلى براءات الملكية .فهذه الخيرة
ليست عديمة الجدوى فحسب ،وإن ّما هي مضرة بالقتصاد ،لن
ذلك سههيسمح بترسههيخ وتشديههد الحتكار القوي الذي برز فههي
73

للطلع على قائمة السماء والنص الفرنسي الصلي،

انظرhttp://www.temps- :

reels.net/article1379.html
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صهناعات المعلوماتيهة ،فهي حيهن أننها بحاجهة إلى أدوات جديدة
لنعاش المنافسة.
"وههو غيهر مشجهع على مواصهلة البتكار العلمهي والتقنهي،
ن التجديهد فهي مثهل هذا المجال ،يحتاج قبهل كهل شيهء إلى
ل ّه
حركهههة منفتحهههة للفكار والمعارف ،ل للتملك الوحشهههي لقلع
صههغيرة .فالبراءات سههوف تشكههل ضريبههة مرتفعههة جدا على
التجديههد وتغذي نظامهها يفلت مههن كههل مراقبههة ويخدم مصههالح
سبة.
المواقع المكت َ
"وههو خطيهر فيمها يتعلّق بالديمقراطيهة ،لن أدوات التعهبير
والحوار ووسهائط العلم واسهتشارة المواطنيهن تعتمهد جميعهها
اعتمادًا جوهري ًها على البرمجيات .فههل يعقهل أن نسهمح باحتكار
هذه الوسائط الساسية لديمقراطية الغد؟"
وبعههد مرور بضعههة أسههابيع ،وقّههع عشرة مههن أبرز خههبراء
القتصههاد الوروبييههن رسههالة مفتوحههة ينتقدون فيههها بعباراتهههم
الخاصة البراءات المتعلقة بالبرمجيات.
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الفصل الرابع

العودة إلى الجذور:
إعادة بناء الحقوق
إن ظهور نقد منهجي لثار التكالب المحموم على الملكية،
سر جزئيهها بالبعههد
قههد تطلب وقتهها غيههر وجيههز .وهذا التأخيههر يُف ّ ه
الزمني لليات التملك :فالتأثيرات الجتماعية الملموسة للليات
الجديدة ل تظههر غالبها إل بعهد عدة سهنوات .وإضافهة إلى ذلك،
فإن التأثيهر الهدام للتملك يمهس مها ههو ممكهن فهي المسهتقبل
أكثهر ممها يمهس الحاضهر .لذلك ،لم يحصهل الوعهي بمها يُحب َهك إل
عندمها ظهرت بوضوح مزايها النماط الجديدة للتعاون والطاقات
الفعليهة المرتبطهة بهها .وقهد نشهر دافيهد لنج [David Lange [45 74منهذ
سههنة  1981نقدا بليغهها لنتشار آليات الملكيههة الفكريههة ،مناديهها
بالعتراف "بالحقوق التهي يملكهها كهل فرد فهي القطاع العام".
وكان رد الفعهل هذا ،أول محاولة للتعهبير عهن الحقوق اليجابيهة
فههي هذا المضمار ،وتأكيدًا مفاده أن كههل كائن بشري له حقوق
فههي القطاع العام .إل أنههه لم يكههن ممكنهها آنئذ أن يعتمههد هذا
الموقههف على خيار النتاج النشههط للملك المشاعيههة الجديدة؛
وهذا ما حد ّ كثيرا من مداه في ذلك الحين.
I

ع ى

Enclosures

75

تمامهها مثلمهها تأخههذ كلمات كههه "البيئة" و "الطبيعههة"
معان يَه مختلفهة حتهى تسهتجيب لمختلف التطلعات ومختلف
التخوفات ،فتشمههههههل التنوع البيئي ،والمحافظههههههة على
الجمال ،والعلقهههة الخاصهههة بيهههن البشهههر والكوكهههب ،فإن
 74ذكره جايمس بويل .[James Boyle [15
 75يستخدم المؤلف عبارة لها جذور تاريخية استعملت لتسمية الملك العامة التي كانت
متوفرة للجميع والتي تمت خصخصتها بداية من القرن الثاني عشر ميلدي في إنكلترا .انظر
 Inclosure Actsو  Enclosureفي] http://en.wikipedia.org/wiki/Inclosure_Act :المترجم[
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مختلف الصهور للقطاع العام وللملك المشاعيهة ت ُهعبر عهن
مجموعهة خاصهة مهن التخوفات مهن مخاطهر الملكيهة ،ومهن
التطلعات المتعلقة بالليات البداعية.76
ويعود فضل بناء نقد شامل للحظائر الحصرية المعلوماتية
إلى عدة مفكرين أمريكيين وجدوا أنفسهم في مجابهة تطور ل
محدود للتملك ،بينما كانوا واعين قبل غيرهم بالطاقات التنموية
لمجتمهع المعلومات إذا مها نجهح فهي التملص مهن تلك القبضهة.
وقههد أسههسوا ذلك النقههد منههذ الوهلة الولى انطلقهها مههن خيار
يتكون مههههن الملك المشاعيههههة الجديدة ،وأنشأوا مشروعهههها
ملموسها يعتمهد على تنفيهذ ذلك الخيار .وكان الوائل مهن بينههم
هم ريبيكا أيزنبرغ  [Rebecca Eisenberg [28ويوشاي بنكلر [Yochai Benkler [9
ولورانهس لسهيغ  [Lawrence Lessig [47, 48وجايمهس بويهل [James Boyle [15
وبول سهتار  .[Paul Starr [74ولنتابهع فهي هذا الصهدد جايمهس بويهل
الذي يقدم الرؤية الكثر شمولية وإضاءة.
سسة للتنديههد بمأسههاة الحظائر الحصههرية
إن الحركههة المؤ ّه
هي حركة نُقلة سردية .وهكذا تم وصف اتساع النطاق ،والمدة،
والكثافههة ،وآليات تنفيههذ الحقوق الحصههرية على أنههها آليات نزع
ملكية الحقوق من الملك المشاعية .وفي هذا المضمار ،ما كنا
لنقدر أبدا على كتابههههة الفصههههل السههههابق لول تلك الحركههههة
" La Grande Transformation
W d
س
المؤسسة .إل أن قراءة "
لكارل بولنيهي  [Karl Polanyi [61ولوصهفه لحظائر الملكيهة المشاعيهة
الزراعية بين القرن السادس عشر والثامن عشر الميلدي تفتح
المجال لهذا السرد الجديد.
لكهن ،مها ههي هذه الحقوق التهي انتزعهت مهن أيدي العموم
بسبب التهافت المحموم على الملكية؟
معرفههة
إن الحظائر الحصههرية الزراعيههة هاجمههت حقوقهها ُ
مقننهة بوضوح :الكل ،تجميهع الحطهب ،الخ .وفهي المقابهل ،فإن
و ُ
الحظائر الحصهرية الجديدة تهاجهم حقوقها غالبها مها تكون ضمنيهة.
فعندمها عارض كهل مهن ريبيكها أيزنهبرغ وجون سهولستون امتلك
البيانات الجينومية ،وجدوا أنفسهم مجبرين على "ابتكار" الملك
م James Boyle, The
م
¶
ذ n
 76جايمس بويل‰ :
Second Enclosure Movement and the Construction of the Public Domain [15], p.73
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المشترك موضوع هذا التملك ،وإنتاج تعريهههف الجينوم بصهههفته
تراثها مشتركها للنسهانية .وعندمها قررت المحكمهة العليها بوليهة
كاليفورنيا سنة  1990أن المدعو م .مور  M. Mooreليس له حق في
ملكيهة الخليها المشتقهة مهن نخاعهه العظمهي ،وأنهه يجوز إسهناد
براءة السهللة المشتقهة مهن تلك الخليا 77إلى جامعهة كاليفورنيها،
فإن المحكمهة حكمهت فهي ذلك الفراغ القانونهي الذي لم يمله
بعد ُ ابتكار الملك المشاعية الجديدة.
وعلى نفهس الشاكلة ،عندمها ثار المزارعون أو الطباء فهي
بلدان الجنوب )انظهر الفصهل الخامهس( ضهد تسهجيل البراءات
على أصهناف نباتيهة منتقاة ومزروعهة منهذ أمهد طويهل ،أو على
المنتجات المشتقهة مهن النباتات الطبيهة التقليديهة ،فإنههم وجدوا
أنفسهههم مجبَريههن على ابتكار المفردات التههي ت ُههعبر عههن تلك
الملك المشاعيهة .وفهي نهايهة المطاف لم يتوصهلوا إلى نتيجهة
جيدة ،لن المحادثات الراهنهههة حول الموضوع فهههي المنظمهههة
الدوليههة للملكيههة الفكريههة تحشههر الملكيههة الفكريههة فههي خليههط
يشمل حتى الفلكلور.
وعندمهها ظهرت أولى "الملك المشاعيههة الطوعيههة" مههع
ولدة البرمجيات الحرة ،وجهب إيجاد كلمات جديدة لتسهمية هذه
الثروة الخاصهههة بعصهههر المعلوماتيهههة .وعندمههها أُضيفهههت إليهههها
النشرات العلميهة المفتوحهة للجميهع ،والشكال الفنيهة الجديدة،
والموسوعات الحرة ،فه ِم الفعّالون أنه يجب على الدوام إعادة
ابتكار الملك المعلوماتية المشاعية.
ونحهن مدينون لمؤلفات جايمهس بويهل أو دافيهد بوليهي قبهل
كل شيء بالعتراف بتعدد أبعاد الملك المشاعية .لقد استبدلنا
خزانههة معفرة كان يُرمههى بداخلههها القطاع العام ،بعالم معقههد
ومفتوح يلعب فيه التعاون والتبادل النساني الدور الهم.
|
”
š

¿
¸

ٌ

:
š

النهيار
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ذكره بويل [James Boyle [15 ،صفحة .37
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إن النظام المسههمى اليوم "الملكيههة الفكريههة" دخههل فههي
حالة مهن النهيار الكامهل .وتظههر عوارض أزمتهه فهي القرارات
والنقاشات الشاذة على جميههههع المسههههتويات ،انطلقهههها مههههن
النصهوص ذات البعهد الدسهتوري إلى النظمهة التعاقديهة أو غيهر
الرسمية لتنفيذ الحقوق .وتتركز الزمة بصفة عامة في اللجوء
إلى خرافات كهبرى شبهه نهبيلة) 78المبدع الفهذ ،المكتشهف الفرد(
ما ل يسهتفيد منهه إل شرذمهة مهن المجامهع الصهناعية
تخدم نظا ًه
الكبرى العاملة في حقل الملكية ولوبيات طفيلية مختلفة )ورثة
سهندات حقوق ،ومسهتشارون فهي الملكيهة الفكريهة( .ول يوزع
هذا النظام إل جزءا ضئيل )بصهورة غريبهة( جدا مهن الثروة التهي
يجنيهها ،إلى الشخاص الذيهن يدعهي بأنهه يخدمههم :مهن  4إلى 15
بالمئة مههن القيمههة القتصههادية الناتجههة عههن تجارة المنتجات
الثقافيهة ،أي جزء صهغير مهن القيمهة الجماليهة للبداعات .فبقدر
مهها تكون الوسههائط مركزة )النتاج السههمعي البصههري ،والنتاج
الموسهيقي أو السهينمائي المرتبهط بمسهالك التوزيهع الكهبرى(،
يصهبح هذا الجزء أصهغر ،بينمها يبقهى كهبيرا فيمها يتصهل بوسهائط
أخرى مثههل نشههر الكتههب ومهها تبقههى مههن الصههور الفوتوغرافيههة
المسهتقلة .تخنهق أصهولية الملكيهة كهل يوم أكثهر فأكثهر حهق كهل
شخهص فهي الوصهول إلى المعارف ،وفهي البداع باسهتخدام مها
هو متوفر ،وفي تقاسم ما يحب مع الخرين .أما على المستوى
الدسهتوري ،فقهد تهم إدراج فقرة فهي المادة  17للميثاق الوروبهي
للحقوق السههاسية ،تؤكههد أن "الملكيههة الفكريههة محميههة" .وهذا
نتوء غريههب فههي نهص ترجههع فيهه كههل الحقوق الخرى للفراد –
وحتههى تلك التههي تخههص الملكيههة " :يحههق لكههل شخههص التمتههع
بملكية المقتنيات التي اشتراها بصفة قانونية "...إن هذه اللعبة
البهلوانية تسمح بوضع قناع يخفي الدخال في النص )الذي هو
جزء اليوم مههن الدسههتور الوروبههي المعروض للسههتفتاء (79للة
تنزع مهن الشخاص حقوقههم السهاسية .وقهد شاهدنها أيضها فهي
الجانب الخر وفي نفس اليوم :15/7/2004
 Pseudo-noble 78تعبير فرنسي يقابله بالعربية القول الشهير :كلمة حق يُراد بها باطل
]المترجم[.
 79ل مجال لتأويل هذا النقد على أنه موقف عام بخصوص الدستور ،بل ل يتعدى كونه تعبيرا
عن ظاهرة سلبية جدا لزمة عامة.
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 البرلمان الفرنسهي يصهادق على مراجعهة القانون المسهمى"المعلوماتيهههة والحريات" والذي يسهههمح للشركات المالكهههة
وللمتصهههرفين فهههي الحقوق بتجميهههع البيانات الشخصهههية حول
الستخدام اللربحي لنظمة تقاسم الملفات؛
 ثلثة وزراء يجمعون تلك الشركات بعينها مع مزودي خدماتالنترنت ،ليقترحوا عليهم ميثاقا ينص على قطع خدمة النترنت
عن مستعملي تلك النظمة نفسها.
وقهد امتدت الزمهة الكثهر حدة إلى مسهألة بلورة القوانيهن
والنصهوص التقنينيهة ،سهواء تعلق المهر بنشأتهها كقوانيهن مؤطرة
أو كاتفاقيات أوروبيهة ،أو بنقلهها كقوانيهن وطنيهة .ونشاههد هناك
لوبيات تجنهد جيوشها مهن القانونييهن وترسهل فهي مهماتهها بعهض
المبدعيههن الناجحيههن فههي يانصههيب النشههر المركزي .وتسههتعمل
هذه اللوبيات بفعاليههة كلمات كههبيرة تُرعههب أولئك الذيههن ينوون
التصههدي لذلك الجنون ،إذ تتحداهههم أن يتجرؤوا على مسههاعدة
"اللصهوص" )اللربحييهن!( ضهد حقوق الثقافهة .أمها فهي الواقهع
فلن يمنهههههع ذلك مقررة البرلمان الوروبهههههي حول التوجيههههههة
المسههماة "احترام حقوق الملكيههة الفكريههة" وزوجههها رئيههس
مجلس إدارة فيفندي يونيفرسههال ،مههن شراء سههندات ملكيههة
فيفندي يونيفرسههال ،80قيمتههها  15مليون يورو تقريبهها لحسههاب
مؤسههستهم) ،81ويبدو أن أبناء الزوج اشتروا مهها قيمتههه  5ملييههن
يورو إضافيههة( .وتُقدّر حاليهها القيمههة المضافههة الجماليههة لهذه
السههندات القابلة للتحويههل إلى تاريههخ  ،25/11/2005بأكثههر مههن 12
مليون يورو .كمهها تبقههى الملكيههة الصههرف لصههول المؤسههسة
لصههالح أسههرة فورتههو ،نظًرا لن المؤسههسة ل توزع إل حقوق
النتفاع .إن غالبيهههههههة العضاء الثلثمئة والثمانيهههههههن للبرلمان
الوروبهي الذيهن صهادقوا على المرسهوم ليسهوا بالتأكيهد متهَميهن
 80انظر مقالت لوموند  Le Mondeبتاريخ  15/5/2004وأنترناشنال هرالد تريبيون International
 Herald Tribune 17/5/2004وبرلينر زايتونغ .Berliner Zeitung 1/6/2004
 81أنشئت هذه المؤسسة )النسانية والثقافية( مباشرة قبل تولي جان ريني فورتو Jean-René
 Fourtouرئاسة فيفنذي يونيفرسال ،في ربيع سنة  .2002وقد تمت المداولت بخصوص
السندات القابلة للتحويل في خريف  ،2002أي قبل أن تحكم السيدة فورتو بأنها في موقع
قانوني يسمح لها بأن تتخذ إجراءات بصفتها مقررة طيلة سنة  2003حول المرسوم "احترام
حقوق الملكية الفكرية" الذي ينص على ترتيبات وقائية متطرفة وإجراءات متصلبة ،تشمل
أيضا المخالفات اللربحية للملكية الفكرية .إل أن الناخبين لم يحاسبوا السيدة فورتو على إدارة
مصالحها وتضاربها ،باعتبار أنهم أرسلوها كعضو في البرلمان في  ،13/6/2004مباشرة بعد نشر
الفضيحة في الصحف.
103

بهذه السههفاهات؛ بيههد أن ممارسههات مههن هذا القبيههل تشكههل
عوارض تعطهي فكرة عهن النظام .وفهي  ،21/7/2004أعلنهت شركهة
مايكروسهوفت أنهها قررت ،إثهر ضغوط حاملي أسههمها وبمها أنهها
راضيهة عهن نتائج مختلف القضايها المرفوعهة ضدهها لعدم احترام
المنافسهههة ،أن توزع  70بليون دولر أرباح السههههم فهههي ثلث
سههنوات .وفههي نفههس اليوم نشرت الشركات الصههيدلنية بفيزر
 Pfizerوروش  Rocheنتائج تظههر أرباح التشغيهل ،مهن دون احتسهاب
العمليات غيهر العاديهة )مهع طرح نسهب التضاؤل( ،وقيمتهها %25
مههن حجههم المعاملت .وقههد نجحههت نفههس اللوبيات فههي إدراج
"الجرائم ضهد الملكيهة الفكريهة" ضمهن أولويات قمهم الجريمهة
المعلوماتيهة للدول الصهناعية الثمانيهة ،والتهي كانهت فهي الصهل
مهتمهة بأمهن البنهى التحتيهة السهاسية لمواجههة الرهاب .وفهي
نفههس الوقههت ،كانههت الدارة العامههة للسههوق الداخليههة تقاوم
باستبسال داخل المنظمة العالمية للملكية الفكرية لتمديد مدة
حمايههة إشارات البههث التلفازي إلى خمسههين سههنة فههي العالم
بأكمله ،بعدمها كانهت تمتهد لعشريهن سهنة فهي الوليات المتحدة.
وتسهعى الوليات المتحدة مهن ناحيتهها إلى تمديهد الحقوق على
التسهجيلت الصهوتية إلى سهبعين ثهم إلى خمهس وتسهعين سهنة،
بينمها ههي تمتهد لخمسهين سهنة فهي أوروبها ،ممها سهمح بظهور
صناعة صغيرة لعادة نشر التسجيلت من القطاع العام.82
إل أن أوروبها والوليات المتحدة متفقتان تمام التفاق على
إدخال إجراءات تقنيهة حمائيهة ،داخهل الجهزة القابلة أو الخازنهة
لشارات البث التلفازي .وهذه الجراءات محمية قانونيا بدورها
ضهههد أي التفاف ،وبطريقهههة تصهههبح فيهههها ممارسهههة النقهههد
الديمقراطههي لوسههائط العلم 83التههي تنخههر الديمقراطيههة ،أمرا
مستحيل .وهكذا تُغلق جيدا كل المنافذ.
فعندمهها يصههل نظام معيههن إلى هذه الدرجههة مههن النحلل،
يمكهههن طبعههها مقاومتهههه على بعهههض الجبهات ،وتركيهههز القوى
للحصههول على نصههر جزئي ،كمهها كان الحال فههي المعركههة ضههد
 82تعتبر التسجيلت فقط جزءا من القطاع العام ،أما حقوق المؤلف على التلحين والتي لم
تنفد بعد ،فإنها خاضعة لمعلوم إجمالي طبقا لرخصة قانونية.
 83إن النص بالتأكيد ل يرمي بصفة مباشرة إلى هذا الهدف ،إل أنه يضع حماية قانونية للليات
التقنية تمنع القيام بالنسخ والعمال اللزمة لممارسة حق النقد أو القتباس ،ومن دون أي
حماية للممارسة العملية.
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تسههجيل براءات البرمجيات .إل أن ذلك سههيبقى بل فائدة إذا لم
نُعد بناء الهيكل القانوني الذي تركناه يفسد .لنبدأ إذا بالقواعد.
مضمون الحقوق الفكرية اليجابية
إن المقاربهة التهي اقترحت ُهها تحهت عنوان "الحقوق الفكريهة
اليجابيهة" ] [2تجمهع بيهن مبدأيهن أسهاسيين :عكهس الولويهة بيهن
حتها المدرسة
الملك المشاعية والملكية ،والتي سبق وأن اقتر َ
المريكيهة المهتمهة بمأسهاة الملك الحصهرية ،ثهم تعريهف قاعدة
مهن الحقوق الملموسهة فيمها يخهص القدرات .ول بهد مهن رفهع
التباس فههي هذا المجال :يتحدث القانونيون غالبهها عههن الحههق
اليجابهي بمعنهى الحهق المادي الملموس الجاري بهه العمهل فهي
فترة ومكان معينيهن .أمها اسهتخدامي لهذا التعهبير فههو مختلف:
المقصهود ههو تأكيهد الحقوق اليجابيهة بصهفتها مرتبطهة بالقدرة
الملموسههة على الفعههل والحصههول على نتيجههة ،على نقيههض
الحقوق المحدّدة أو الحصههههرية مثههههل حقوق الملكيههههة .ولدى
تسهجيل مبادئ الحهق المادي هذه فهي النصهوص القانونيهة ،ل بهد
طبعهها مههن أخههذ تعقيههد الواقههع بعيههن العتبار :تنوع البداعات
الفكريههة ،والوسههائط ،وأنماط النتاج والتبادل .إن المههل يكمههن
في أن تبيان قاعدة للحقوق اليجابية يمكن أن يقودنا في مسار
تطويهر القانون وفهي تفعيله .كمها يكمهن فضله النهي فهي رسهم
بعهض الخطوط البيضاء التهي يجهب عدم تجاوزهها ،وفهي التأكيهد
بصوت مرتفع على شرعية قيم الملك المشاعية.
ما هي هذه الحقوق؟ ها هي قائمة تنص على هذه الحقوق
من دون أن تنشغل بعد بتطبيقها أو بمطابقتها.
إن أفضههل طريقههة لقراءة هذه القائمههة هههي باسههتحضار
"حقوق القارئ" التهي اقترحهها دانيال بيناك .Daniel Pennac 84هها ههو
 84في "  ّ Œم  :Comme un roman "zحق عدم القراءة .حق القفز بين الصفحات .حق عدم
إتمام قراءة الكتاب .الحق في قراءة أي شيء .الحق في البوفارية )كلمة مشتقة من السيدة
"  Le Rouge et le Noirلكاتبها الفرنسي ستندال
س W
بوفاري ،بطلة رواية "
 Stendhal 1842-1783المشهور بالواقعية النفسية ]المترجم[( وهي نوع من المراض النفسية
المعدية عن طريق القراءة .الحق في القراءة في أي مكان .الحق في القراءة المتزامنة من
هنا وهناك .الحق في القراءة بصوت مرتفع .الحق في أن نصمت.
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إذا ً تذكيههر ببديهيات تههم ردمههها تحههت ادعاءات علميههة ومصههالح
ضخمة.
لكل فرد:
85
.1الحهههق فهههي خلق كيانات فكريهههة جديدة ،ويشمهههل ذلك
إمكانية استخدام كيانات موجودة من قبل.
.2الحههق فههي نشههر إبداعه 86للعموم )وهههو المعنههى الصههلي
للنشر(.
.3الحهق فهي أن يتهم العتراف بهه كمبدع جزء أو مجمهل كيان
فكري معين.
.4الحق في الحصول على مكافأة اقتصادية أو غير اقتصادية
عهههن إبداع معيهههن ،تتناسهههب 87مهههع الهتمام الذي يوليهههه
الخرون لذلك البداع.
.5الحهق فهي الوصهول إلى أي كيان فكري أصهبح فهي النطاق
العام.
88
.6الحههق فههي ذكر مقتطفات مههن كيان فكري مهمهها كان
وعاؤه ،لضرورة العلم ،والتحليهههل ،والنقهههد ،والتعليهههم،
والبحث أو لبداع كيانات فكرية أخرى.
.7الحههق فههي إصههلح أي خطههأ أو ثلب أو معلومههة خاطئة أو
إسناد غير صحيح.

85
م  zهي الترجمة العربية ]المترجم[ للكلمة الفرنسية  entitéالتي يعّرفها قاموس
 Trésor de la langue françaiseكشيء حقيقي وموجود إل أنه ل يُمثل إل عبر صورة أو مفهوم.
ونستعمل هنا الكيان الفكري  entité intellectuelleلنشير إلى ما هو قابل للتمثيل عن طريق
المعلومة ،ومبني تحت مراقبة عمليات العقل البشري ...باستعمال بناءات أخرى من نفس
النوع أو رموز ومعلومات مأخوذة من العالم الحسي .ويمكن إظهاره للخرين أو تنفيذه لمراقبة
الليات التقنية؛ كما يمكن فصله عن الوعاء أو الرمز الذي يحمله .وهذا يشمل كل البداعات
على أية وسائط ،والفكار الخلقة ،والمعارف الخ.
 86تعود بنا كلمات "المبدع" و"البداع" إلى الكتابة والتلحين ،والتجديد ،وإلى البداع بالمعنى
الفني أو التقني ،سواء كان السياق فرديا أو جماعيا.
 87إن طبيعة وقيمة هذه المكافأة وكذلك العلقة التي تربطها بعدد الشخاص المعنيين وقيمة
مصالحهم ،كل ذلك يخرج عن نطاق مناقشتنا للحقوق .إن الفكرة هنا هي أن هناك حقا ل بد
من مكافأته ،مع أن آليات تنفيذه ليست من مجال الحق المطلق ،بل هي تسوية اجتماعية.
 88يمكن أن يبدو التعرض للحالة الخاصة للمقتطفات وكأنه دون فائدة أو حصري ،إل أن
التفريق بين النسخ والمقتطف )أي نسخ جزء فقط من كل ،يصبح بدوره جزءاً من كيان جديد(
هو مكسب إيجابي للحقوق الفكرية الموجودة .لذلك يجدر إدخاله من الن في إطارنا ،باعتبار
أن بعض الحدود التي سوف تبدو ضرورية في مجال حقوق النسخ أو الستخدام لن تنطبق
على المقتطفات.
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.8الحهق فهي الشارة إلى المراجهع ونشهر رابهط يحمهل إلى
الكيانات الفكريههة التههي أنتجههها الخرون أو دمجههها فههي
مدَرجة في القطاع العام.89
مراجع ،ما دامت ُ
ل يمكن تفسير عدم الكتراث تجاه الفراط في التملك ،إل
عهن طريهق التركيهز الحصهري الذي اهتهم أسهاسا بالحهق الرابهع،
أي حههق الحصههول على المكافأة ،وباعتبار أن تنفيذه عولج فههي
إطار أصولية حقيقية للسوق وللملكية .وقد قاوم ،نوعا ما ،ك ّ
ل
مههههن الحههههق الثالث والسههههابع )العتراف والصههههلح( نظرا
لمطابقتهمها للخاصهية المطلقهة للملكيهة .أمها الحقوق الخمسهة
الخرى فقهد تم سهحقها دون رحمهة .بهل هناك حتهى نجاح نسبي
فههي إقناع الناس بأن المكافأة المباشرة للمبدعيههن عههبر البيههع
والمراقبههة المفصههلة لمسههتخدمي الملك الثقافيههة ،هههي آليههة
طبيعية ومهيمنة ،بينما هذه المكافأة ل تلعب في الواقع إل دورا
ثانويهها جدا فههي تمويههل الثقافههة ،ودورا هامشيهها فههي المسههاعي
الفكريهههة الخرى .ويمكهههن اعتبار أن فرض حدود النقاش هذه
في الوقت الذي ي ُسلب فيه المبدعون والمؤلفون ،أكثر من أي
وقههت مضههى ،مههن حقوقهههم ومكافآتهههم لصههالح المنتجيههن
والموزعين ،هو في الواقع مفخرة فكرية بهلوانية حقا .وإضافة
إلى ذلك ،فبقدر مها ينقهص نصهيب المبدعيهن فهي الكعكهة ،يؤكهد
المنتجون جزافًها أن ذلك النصهيب مقدس وأنهه يجهب إعطاؤههم
صلحيات أكثر ليدافعوا عنه.
ومههههع ذلك ،فل فائدة مههههن السههههتنكار إذا لم نقدم بديل
ملموسا ومرحلة انتقالية لهما مصداقية .والبدائل التي أقترحها
تنطلق من ملحظة بسيطة :إن السس المتينة التي يمكن أن
نستند إليها هي أسس الملك المعلوماتية المشاعية .ومن هنا،
نجد مقاربة ذات أربعة أوجه:
ما قاعدي ّهها،
 تأكيههد مبدئي يعتههبر الملك المشاعيههة نظا ًههومختلف أنماط التملك كاسههتثناءات تقاس وتتداول طبقهها
للمصلحة الجتماعية؛
 رسهم حدود واضحهة وقابلة للتطهبيق النهي ،تُعّرف بطبيعهةمها يمكهن إعطاؤه صهفة الحهق المحدود وبآليات تنفيهذ تلك
 89يمكن العتراض هنا على أن المر ل يتعلق بحق أولي )حق ل يمكن أن يتأتى من مجموعة
دنيا( ،إل أن الحالة شبيهة بحالة القتباس ،حيث نجد في لب معنى "العمومي" إمكانية إبداع
ونشر سلسلة مراجع وروابط تحمل إلى إبداعات أصبحت في القطاع العام.
107

المحدوديهههة .والهدف هنههها ههههو ضمان بقاء السهههتكشاف
الموازي لمختلف أنماط التملك أو التقاسههم ممكنهها ،مههن
خلل منهههع أشكال التملك القصهههوى التهههي تعرض الملك
المشاعية للخطر؛
 مقاربهة برغماتيهة وتدريجيهة لمسهألة تطور الحهق الماديمن أجل تقريبها من المبادئ المذكورة أعله؛
 الخههذ بعيههن العتبار كههل التنوع الملموس للوسههائط أولنواع البداعات الفكريههة ،والكههف عههن المعالجههة التههي ل
تميهز بيهن النماط وتحشرهها جميعها فهي وعاء واحهد والتهي
يدافع عنها الباء الروحيون للملكية .كما يفترض أيضا تبيان
تأثيههر آليات الحقوق الفكريههة على البداعات نفسههها ،وهههو
ليس تأثيرا طبيعيا بل هو بناء اجتماعي.
التبرير الصولي للملكية الفكرية
إن مبتغهههى أصهههولية السهههوق لدى تطبيقهههها على الحقوق
الفكريههة هههو تأسههيس حههق الملكيههة المطلقههة على كههل كيان،
واسههتحداث صههيٍَغ لعمال هذه الملكيههة تسههمح بمهها يسههميه
القتصهاديون أسهعارا ً متنوعهة تمامها  ،prix parfaitement différenciésتُمك ّهن
مالك الحقوق مهن السهتحواذ على كهل السهوق الكامنهة للمنتهج.
وبعبارات أبسهط ،يعنهي إجبار كهل مسهتخدم على دفهع أقصهى مها
ههو مسهتعد أن يدفهع مقابهل كهل اسهتخدام .ل يمكهن عمليها تنفيهذ
هذا البرنامههج إل على كميههة محدودة جدا مههن الكيانات ،وذلك
لرتفاع تكلفهههة إدارة وصهههيانة القيود الضروريهههة فهههي عصهههر
المعلوماتية لمنع المستخدمين من تطبيق البرنامج البديل ،أي
الوصهول إلى الكيان المعنهي بأقهل تكلفهة ممكنهة ،واسهتعماله بل
قيد ول شرط ،وتقاسمه على أوسع نطاق مع كل المستخدمين
الخريههن الممكنيههن .بههل نشههك أنههه يمكههن تطههبيق التنوع التام
للسههعار المذكور أعله ،حتههى على المنتجات الرئيسههية؛ وذلك
لن قيمهة الكيانات الفكريهة ل تُعرف إل عهن طريهق السهتخدام.
فإذا حاولنها منهع المسهتخدمين مهن الوصهول إليهها دون شرائهها،
فإن الكثيههر منهههم سههوف يتخلى عنههها .وهذا يفسههر كيههف أن
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التوزيههع الحههر على شبكات النههد للنههد يمكههن أن يكون له أثههر
إيجابههي على المههبيعات ،حتههى بالنسههبة للمنتجات التههي تتمتههع
بحملة إعلنيههة متكالبههة؛ كمهها أثبههت ذلك فيليكههس أوبرهولزر
وكولمان شترونبههف ] .Felix Oberholzer, Koleman Strumpf [55إن التأثيههر
الحقيقهههي لبرنامهههج التملك المطلق ههههو تقويهههض التوزيهههع أو
السههتخدام بالنسههبة للممتلكات التههي لههها سههوق محدود يمكههن
السهتحواذ عليهه ،وتركيهز الحملت العلنيهة وإدارة الحقوق على
المنشورات الرئيسههههية ،أو التههههي اختيرت على أنههههها كذلك.
والمسهههافة الفاصهههلة بيهههن الجري المبدئي وراء أقصهههى إيراد
اقتصهادي فهي طرف ،والظروف الواقعيهة للتنفيهذ فهي الطرف
الخر ،هو ما يبرر الستخدام الذي ألجأ ُ إليه في عبارة "أصولية
السههوق" .إن المقاربههة الكلسههيكية الجديدة لقتصههاد الرفاهيههة
التهي تعتمهد عليهها التهبريرات المعياريهة للملكيهة الفكريهة ههي
عرضههة لنتقادات شديدة منههذ عشرات السههنين ،وهههي تشبههه
اليوم عجلة منف ّ ه
شة مههر عليههها الزمههن .إل أن هذا ل يمنههع كبار
الكهنة والمرتزقة من استعمال المقاربة المذكورة للدعاء بأنه
يمكهن التفكيهر فهي التحسهين القتصهادي الجزئي لسهوق سهند
ملكيهة معيهن مهن أجهل تقييهم الربهح الجتماعهي العام .يجمهع هذا
الرأي بيهن نقائص "القتصهادية" )العتقاد بأن السهوق الجماليهة
يء )تجاههل قيود
تقيهس الرفاهيهة الجتماعيهة( ،والقتصهاد السه ّ
القتصهاد الكلي مثهل ضغهط الميزانيهة والجال ،وتجاههل الواقهع
الممارس للفعّاليههن مثههل السههعي وراء الريههع( ،والزدراء التام
للواقهع )تجاههل التطهبيق الملموس لحقوق الملكيهة والتزاماتهه
التقنية على سبيل المثال(.
إن تأكيد شرعية مبدأ الملك المعلوماتية المشاعية ،وحق
كهل شخهص فهي المسهاهمة فيهها مهع اليقيهن مهن أن مها سهيحمله
يبقهههى مشتركههها ،وتأكيهههد حهههق الجميهههع فهههي الوصهههول إليهههها
واسهتخدامها ههو أمهر بديههي لدرجهة أنهه قهد يبدو التذكيهر بهه غيهر
ذي فائدة .ورغههم ذلك ،فإنههه يشكههل حجههر السههاس للصههلح
الجذري الذي نقترحهه ،ويدخهل قطيعهة عظيمهة داخهل مفردات
الحوار .فمهن هذا المنطلق ،ينشهأ التهبرير للحدود الباطنيهة التهي
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تلغههي أي شكههل مههن أشكال التملك التههي ل تتلءم مههع الملك
المشاعيههة :رفههض البراءات على المعلومههة )برمجيات ،طرق،
بيانات ،سهلسل وراثيهة( أو على الكائنات التهي تحتويهها ،وتقييهد
كههل إجراء تقنههي يحههد مههن الوصههول بضمان تطههبيق الحقوق
المعترف بهها .وهذا ههو مها يهبرر على وجهه الخصهوص أنهه يجهب
على كل قرار يتعلق بالبنية التحتية العامة لمجتمع المعلومات،
أن يأخذ بعين العتبار تأثيراته على البداع وعلى تقاسم الملك
المشاعية قبل أي شيء آخر .يمكن أن نعيد العتبار في الحال
لهذه المبادئ وأن نرسهههم الخطوط البيضاء التهههي يجهههب عدم
تجاوزها؛ وذلك في الحقيقة عودة الرشد .أما الباقي – أي مدة
حقوق المؤلف ،التحكيههم بيههن حقوق التعههبير وحههق التعديههل،
درجات الحههق الحصههري ومدتههه حسههب الوسههائط والمجالت –
فههو مسهألة تقييهم وحوار ديمقراطهي يأخهذ بعيهن العتبار جمود
القانون الذي ل مناص منه في هذا المجال.
لقهد عّرفهت بهذه المجموعهة مهن المعاييهر لتكون دليلنها فهي
تكييهف أنواع الحقوق الحصهرية ومدتهها وسهبل تنفيذهها ،والتهي
تعطهى بصهفتها اسهتثناءات لمختلف الكيانات الفكريهة .وههي فهي
الواقهع مجرد مقتطفات وتهيئة للحكمهة التهي يمكهن رصهدها عهبر
تاريخ الحقوق الفكرية.
.1كبر/صغر حجم الستثمار اللزم لبداع الكيان الفكري قبل
أن يمكن استخدامه أو الوصول إليه.
.2اعتبار إن كان الكيان قهد أُبدع بصهورة نهائيهة وإن كنها نصهل
إليههه دون تغييره ،أم إنههه على عكههس ذلك أُبدع مههن خلل
تحويرات متتاليههة ويتههم إعادة تعريفههه مههن خلل حلقات
معقدة مههن السههتخدام و )إعادة( البداع .الحالة الخاصههة
للكيانات التهي تُبدع نهائيها ،عهبر آليهة معقدة إن لزم المهر،
هي حالة الوساطات بآلية "مباشرة" )كالتقديم الموسيقي
على سههبيل المثال( أو تلك التههي يشكههل اسههتخدامها آليههة
زمنيهههة إجباريهههة )كمشاهدة فيلم فهههي قاعهههة عرض على
سهههبيل المثال( .يجهههب أن نلحهههظ فهههي هذا المضمار أن
الطار القانونهههي يؤثهههر على طبيعهههة الكيانات :فإن كان
يشجهع السهتخدام الحهر ،أمكهن أن نشاههد كيانات مبدعهة
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جماعيهة وبالتناوب؛ بينمها لو كان الطار القانونهي حصهريا،
فلن نشاهههههد إل الكيانات المبدعههههة "مرة واحدة بصههههفة
نهائية".
.3اعتبار إن كان البداع فرديا أم جماعيا.
.4اعتبار إن كان الكيان يُش ّهههههههههههههههفر معارف حول العالم
المحسوس أو المجتمع أم ل.
.5العلقههة بيههن الكيان وتحويههل العالم المادي ،مههع تحديههد
تصهههورات التجهيزات الماديهههة )كاللت مثل( فهههي طرف،
والكيانات الفكريههة التههي ل ترتبههط بالتجهيزات الماديههة إل
عندمههها نترجمهههها إلى مؤشرات تدركهههها الحواس ،فهههي
الطرف الخر.
.6اعتبار إن كانههت طبيعههة اسههتخدام الكيان تتطلب التملك
الدائم حتى يتطور الستخدام أم ل.
يجد القارئ/القارئة في الجدول  3موجزا للستنتاجات التي
يخلص إليههها تطههبيق هذه المقاييههس ،مههن أجههل اختيار طبيعههة
الحقوق.
إن الحههد الذي وُ هضع لشكال تنفيههذ الحقوق يُعارض بعههض
أشكال الخلق الصههطناعي للندرة ،الذي يرتكههز على المراقبههة
الدقيقة للمستخدمين.
الجدول  – 3اختيار طبيعة الحقوق
نظام الحقوق
الشروط
أملك مشتركة
القاعدة
اسههتثمار هام ل بههد مههن القيام حقوق حصهههههههههرية ،وكقاعدة
حقوق المؤلف ،على شرط أن
به مسبقا
تنفيذهههههها ل يتطلب مراقبهههههة
السههتخدام )التنفيههذ القانونههي
المؤخهههههههههر( ويحترم الحقوق
اليجابيهههة )حريهههة السهههتخدام
اللتجاري والسهههههههههههههتخدام
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اسهتثمار هام قبهل السهتخدام،
إبداع وليهس اكتشافا ً )باسهتثناء
الجينات والكائنات ،(organisms
تصهههههميم الليات والمناههههههج
الماديههههة )باسههههتثناء أي كيان
معلوماتههي( ،امتلك خاص دائم
وضروري للتمتهههع بالسهههتخدام
بسههبب السههتثمار اللزم فههي
النتاج الصناعي التحويلي.

الحالت التههههي يُنتههههج التملك
الحصههههري فيههههها خلل خطيرا
)أخلقيا ً أو اجتماعياً( ،وعلى
وجهههه الخصهههوص فهههي مجال
البراءات.

الضروري للممارسهههههههههههههههة
الديمقراطيهة وللتعليهم( .ويبقهى
مالك الحقوق الحصهههههرية حرا
دون شهههك ،فهههي اختيار نظام
الملك المشاعية.
يمكههن تصههور حمايههة مههن نوع
البراءة .يجههب أن تكون مدتههها
معدلة تبعا للمجالت الصناعية.
تعارض اتفاقيهههههة "الجوانهههههب
المتعلقههة بالتجارة ،مههن حقوق
الملكيههة الفكريههة" ) (TRIPSهذا
التعديههل فههي المدة بالتنصههيص
على مدة دنيههها تدوم عشريهههن
سههنة .ول بههد مههن تغييرههها إذاً.
فهههي انتظار التغييهههر ،سهههوف
تعاني من هذه التفاقيةُ ،
شعب
الصههههههناعات الماديههههههة ذات
الدورات التجديديههة السههريعة.
ويجهب أن يكون تنفيذهها دائمها
لحقا ً )بَعدياً( :ونبرر رفض هذه
الجراءات الوقائيهههههههههة بإبراز
سههولة الفراط فهي اسهتعمال
البراءات للتخلص مهههههههههههههن
المنافسة.
أملك مشتركههة يتصههرف فيههها
المجتمع أو الدولة.

تطالب الصناعة الموسيقية والصناعة السينمائية بمثل هذه
المكانيات .ففهي حالة الصهناعة الموسهيقية ،ل يخلو المهر مهن
أن يكون أكثر من سعي بسيط وراء الريع لفائدة احتكار أقلية،
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جأة بأننهها أعطيناههها كههل هذا .أمهها
تكاد تكون هههي نفسههها مفا َ
الصهناعة السهينمائية فهي شكلهها الراههن ،فههي عرضهة لضغوط
خاصة بطرق التمويل وباستعادة الستثمارات ،مما يدفعها إلى
البحهث عهن مراقبهة دقيقهة للوصهول إلى محتوياتهها .وإذ نتفههم
ذلك ،فإن الوسهائل المشروعهة للوصهول إلى ذلك ،ل يمكهن أن
تصهل إلى تركيهب آليات غلق ومراقبهة وحراسهة معممهة داخهل
كل البنية التحتية المعلوماتية للمستخدمين الخواص .لنقل ذلك
بوضوح لهذه الصهناعة ،وسهوف نشاههد  -ويها للعجهب  -أن هذه
الصهناعة ل تتهدم ،بهل فجأة تسهتكشف مسهالك جديدة للتنوع أو
النتاج أكثر خفة.
الحقوق الفكرية اليجابية بوصفها شرطًا للديمقراطية
عندمها يسهأل شخهص مها نفسهه سهؤال يكون حقيقيها
بالنسهبة إليهه ،فإن ذلك يحفهز حهب السهتطلع لديهه ويغذي
سههعيه وراء المعلومههة ،وهذا مههن شأنههه أن يسههاعده على
معالجهههة المسهههألة .وإذا كانهههت لديهههه التجهيزات اللزمهههة
لتطبيق بحثه في الواقع ،فيمكن أن نعتبر أن ذلك الشخص
حهر فكريها .إن مها يمتلكهه مهن قدرة على المبادرة والرؤيهة
التخيلية يدخل في اللعبة ويراقب بواعثه وعاداته .وسوف
ه أفعالَه .أمها إذا كان على عكهس ذلك يفتقهر
ت ُهسيّر أهدافُه ُ
إلى الهداف والوسههائل ،فإن تركيزه الظاهههر وطواعيتههه،
وكهل مها يتذكره ويعيده يرتبهط بالعبوديهة الفكريهة .إن هذا
الشرط ملئم ،بهل ضروري فهي مجتمهع ل نرغهب أن يكون
فيهه لغلبيهة الناس أهداف أو أفكار خاصهة بههم ،بهل نفضهل
أن يأخذوا أوامرههم مهن القلة القليلة التهي ههي فهي مركهز
السهلطة .لكهن هذا الشرط ل يلئم مجتمعها يسهعى إلى أن
يكون ديمقراطيا.90
لم تكهن توجهد حواسهيب ول شابكهة ول برمجيات – حرة أو
غير حرة – عندما كتب جون ديوي  John Deweyهذه السطور .ومن
90

جون ديوي،
š

“

م John Dewey, Democracy and Education (1916) z
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المثير أن نتساءل ما هي اليوم "التجهيزات الضرورية" لتطبيق
التسههههاؤل البداعههههي الذي كان يعتههههبره ديوي الشرط العام
للديمقراطيهة .وفهي زمهن تسهتقطب فيهه شبكات العلم أحاديهة
التجاه" ،النتباه الظاههر" ،وتحوّل فيهه التسهاؤل البداعهي للعالم
إلى عمليههة جماعيههة أكثههر فأكثههر ،فإن الوصههول والتحكههم فههي
الدوات المعلوماتيهههة وتقاسهههمها أصهههبحا جزءا أسهههاسيا فهههي
تجهيزات التسهاؤل البداعهي .بيهد أن الحقوق الفكريهة اليجابيهة
ليست إل شرطا من شروط هذا الوصول والتحكم ،وتبقى دون
تأثير يذكر إذا لم توجد أسس العدل الجتماعي والتربية وبعض
البنههى التحتيههة التههي تسههمح بتحويههل تلك الحقوق إلى قدرات
ملموسهة .وهذا شرط غائب اليوم بصهفة جليهة ،ويجدر أن ننادي
به بكل قوة في الفضاء السياسي وفي الهيئات الدولية.
وعلوة على التعريههف التقنههي للحقوق الفكريههة اليجابيههة،
فإن التأكيههد عليههها بوصههفها فلسههفة ،يسههتمد مشروعيتههه مههن
العلقة بين الحرية والتعاون التي يسمح بها .من الخطأ أن نظن
أن وجود الملك المعلوماتيههة المشاعيههة ينتههج معنههى بطريقههة
سهحرية .فههو ل يضمهن أن البشهر سهوف يعرفون كيهف يقودون
هذا التحول العميهق فهي أنفسههم وفهي نظرتههم للخريهن – لكهل
الخرين! – حتى يؤسسوا لنفسهم صفة مواطني كوكبنا .فليس
وجود الملك المعلوماتية المشاعية إل أساسا يجب البناء عليه.
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إن الوصههول إلى الدويههة فههي البلدان الفقيرة ،وعلى وجههه
الخصوص العلج الثلثي لمرض اليدز ،هو الذي جعل الكثير من
الناس يدركون أن الملكيهههة الفكريهههة يمكهههن أن تشكهههل خهههط
مواجههة سهياسية على نطاق المعمورة .وبالرغهم مهن ذلك ،فإن
ظهور هذه المشكلة حديهث إلى حهد مها ،و ل يمثهل البتهة خطوط
القطيعة كلها في هذا المجال.
قدم ههها-جون تشانههغ  Ha-Joon Changفههي مقالت مختلفههة ][20
] Kicking Away the Ladder [19صهورة
س W
وفهي كتابهه:
مريرة عههن اسههتخدام أدوات الملكيههة ،وعلى وجههه الخصههوص
البراءات ،كحواجهز توضهع أمام البلدان الناميهة لمنعهها مهن اتباع
الطريق التي سلكتها سابقا البلدان المتقدمة حاليا .تتمثل هذه
الطريهق فهي التقليهد ،ومهن ثمهة التقدم ومسهاندة التجديهد .وقهد
اسهتخدم عدم التناظهر لفشال التقليهد منهذ القدم :فقهد تكاثرت
القوانيههن منههذ القرون الوسههطى لمنههع تصههدير الدوات وهجرة
القادرين على صنعها .ولدى اعتماد أنظمة البراءات في البلدان
المتقدمهههة )بيهههن  1790و  ،(1850كانهههت هذه البراءات تشمهههل
واجهتيهن :تشجيهع توريهد التقنيات الجنبيهة مهن ناحيهة )مهن خلل
منع الجانب من تسجيل البراءات ،وتشجيع اتخاذ البراءات من
طرف المواطنيهن على التقنيات الجنبيهة( ،وحمايهة المخترعات
المحليهة مهن التقليهد .ولم تفرض فكرة المدى العالمهي للبراءات
إل مههع اتفاقيههة باريههس سههنة  ،1883مههع أنههها لم تهههم إل البلدان
المتقدمههة .وانطلقهها مههن ذلك الوقههت ،بدأت المواجهات بيههن
البلدان حول مسههألة المجالت القابلة للتسههجيل ،ابتداء بقابليههة
تسجيل الجزيئات في الكيمياء .كانت وقتئذ فترة الستعمار من
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طرف القوى الوروبيههة فههي أوجههها ،ولم تكههن قدرة التجديههد
المسههتقلة للقلة القليلة مههن البلدان التههي لم تخضههع لسههلطة
الستعمار ،أمًرا يؤرق تلك القوى.
إل أن الصههعود التدريجههي لشكههل جديههد مههن العولمهة ،إثههر
الحرب العالميهة الثانيهة ،كان مهن شأنهه أن يضهع مسهألة التملك
الفكري في قلب الصراعات بين الشمال والجنوب .وقد استبق
الباعثون الصههناعيون والسههياسيون للعولمههة ،السههياق المنفتههح
على تغييههر مواقههع النتاج والتجارة المتناميههة بالشياء التقنيههة،
فوضعوا إطارا يمكههن للملكيههة الفكريههة أن تضمههن مههن خلله
للفعّاليهن الصهناعيين للبلدان المتقدمهة ،اليهد العليها فهي احتكار
الموارد السههاسية للتجديد .91وهكذا نشاهههد على سههبيل المثال
تحويهل مواقهع النتاج نحهو "التنينات" السهيوية ،ثهم باتجاه الصهين
والهنهد ،للنتفاع مهن نشأة السهواق الجديدة ،ثهم إنشاء حواجهز
تمنههع البلدان المعنيههة مههن التجديههد انطلقهها مههن تلك المنتجات
نفسها.
كانهههت المسهههائل المتعلقههة بحقوق التأليهههف والبراءات أو
العلمات ،موضوع مداولت دولية منذ القرن التاسع عشر ،وقد
تمخضههت هذه الخيرة عههن اتفاقيات أوكلت إدارتههها سههنة 1970
لمنظمهة تابعهة للمهم المتحدة ،وههي المنظمهة العالميهة للملكيهة
الفكريههة .إل أننهها نشاهههد منههذ  ،1970وخاصههة سههنة  ،1986نُقلتههها
التدريجيههههة نحههههو مجال المداولت التجاريههههة .وقههههد آلت هذه
المداولت إلى اتفاقيهة "الجوانهب المتعلقهة بالتجارة ،مهن حقوق
الملكيهة الفكريهة" ) (TRIPSالمضمنهة فهي اتفاق مراكهش المؤرخ
 ،15/4/1994وحصههههل ذلك لدى اختتام دورة المداولت التجاريههههة
المسهماة دورة أوروغواي  Uruguay Roundوالتهي شكلت آخهر مرحلة
قبههل إنشاء المنظمههة العالميهههة للتجارة .وقهههد لعبهههت اللجنههة
الستشارية التي جهزتها حكومة الوليات المتحدة حول سياسة
التجارة والمفاوضات المتعلقة بها ACTPN (Advisory Committee on Trade Policy
 (and Negotiationsدوًرا محوري ًها فههي تشكيههل إسههتراتيجية تجعههل مههن
التملك الفكري أداة سهههياسية عالميهههة منهههذ سهههبعينات القرن
العشريهن وخلل ثمانيناتهه ،قبهل تفعيهل إسهتراتيجية ثلثيهة )مهع
 91يمكن للقارئ الراغب في الطلع على الليات المفصلة لهذا الدخول الفجائي وعلى
المداولت التي تلته ،أن يعود إلى التحليل التاريخي الذي أنتجه جي .بي .سنغ  J. P. Singhمن
جامعة جورج تاون ] [72وإلى أطروحة ك .نيجار  K. Nijarمن جامعة كانت ].[54
116

أوروبهها واليابان( .وكان إدمونههد تههي .برات  Edmond T. Prattمديههر
مجلس إدارة الشركهههة الصهههيدلنية بفيزر ههههو الذي يرأس تلك
اللجنة ،كما لعبت الشركات الجامعة أمثال أي بي أم ومونسانتو
دوًرا كبيًرا في مهمته .وفي سنة  ،1986كونت اللجنة الستشارية
 ACTPNلنفسههها لجنههة صههناعية بحتههة هههي لجنههة الملكيههة الفكريههة
 (Intellectual Property Committee (IPCالتههي سههتصبح لحقهها الذراع المسههلح
للوبههي العالمههي حول المسههألة ،والتههي تشكههل تقريبهها قائمههة
أعضائهها جردا لصهناعات الملكيهة المذكورة فهي الفصهل الثالث:
بريسهههتول-مايرز  ،Bristol-Myersدوبون  ،DuPontجنرال إلكتريهههك General
 ،Electricجنرال موتورز  ،General Motorsأف أم سههي كوربورايشههن FMC
 ،Corporationهيولت باكارد  ،Hewlett-Packardأي بههههي أم  ،IBMجونسههههون
وجونسههون  ،Johnson & Johnsonمارك  ،Merckمونسههانتو  ،Monsantoبفيزر
 ،Pfizerروكوال أنترناشنال  Rockwell Internationalووارنههر كومنيكايشنههز
 .92Warner Communicationsوسوف نشاهد بداية من هذا التاريخ بالذات،
أي منههذ انطلق دورة أوروغواي ،إعادة توجيههه المداولت التههي
كانهت تتركهز قبهل ذلك على تقليهد السهلع الباذخهة :فقهد أصهبح
المشروع بفعههل فعّال يتمحور حول التنسههيق العالمههي لحقوق
الملكيههة الفكريههة .وهكذا نرى أن الشركات المتعددة الجنسههية
للبلدان المتقدمهة قررت "إزاحهة السهلّم" ،فههي تطالب بالجبنهة
ن مع ًا :والمقصود هو أجور متدنية لمنتجاتها
وبثمن الجبنة في آ ٍ
التحويلية وأسواق نامية ،وأقل منافسة مستقلة ممكنة للتجديد
أو البداع في المجال المعلوماتي في الوقت نفسه.
من الصعب أن نعرف إن كان هذا البرنامج يسعى ببساطة
إلى تأميههن "أرباح" الرأسههمالية المعلوماتيههة ،أو إن كان يحمههل
مشروعا شامل للعولمة وأدوار كل بلد من مختلف البلدان فيه.
وقد استهدف البلدان النامية بالساس ،أما البلدان الكثر فقرا،
مصممي البرنامج .وفي
فهي لم تدخل أصل ً في الحسبان لدى ُ
غياب الصهههلحات التهههي تحاول بعهههض التحالفات الجديدة أن
تضفيهها اليوم ،فإن البرنامهج المقصهود لم يسهعَ إلى وقهف تطور
البلدان الناميهة بقدر مها رمهى بهها فهي مسهارات جنونيهة ،تشبهه
بصههورة سههاخرة ذلك التهافهههت المحموم الذي عاشتهههه الثورة
 92يجب أل نغتر بتواجد بعض الشركات التحويلية مثل جنرال موتورز أو فورد أو روكوال .فقد
شرعت جنرال إلكتريك  GEمن ناحيتها مثل في التطور ،لتصبح اليوم عملقا من عمالقة
وسائط العلم.
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الصههناعية الوروبيههة فههي القرن التاسههع عشههر :تزايههد التفاوت
الجتماعهههي ،وتدميهههر الموارد ،وبروز أغنياءٍ جدد ٍ مسهههتهلكين،
وشتات مههن الفقراء يتراكمون فههي ضواحههي المدن .لنََر كيههف
وصلنا إلى هذا الحد!
بداية من سنة  ،1990أصبح المشروع العالمي لفرض إرادة
امتلك الفضاء الفكري ظاهرا للعيان ضمهن المداولت الرسهمية
فهي جنيهف .وقهد أدركهت بعهض البلدان الناميهة فهي الحال ذلك
الفخ المنصوب لها:
صههرح مشارك أن ] [...بعثت َههه ترى أن هذه المداولت
ما زالت بعيدة كل البعد عن مسألة الحتياجات والمشاكل
الخاصهة بالبلدان الناميهة .إن تعميهم النظمهة المطبقهة على
حقوق الملكيهة الفكريهة التهي يسهعى إليهها ]النهص المقترح[
تتضارب مهههع ضرورة تهيئة المرونهههة المطلوبهههة ،لدى تلك
البلدان ،حتهههى تأخهههذ فهههي الحسهههبان احتياجاتهههها العاليهههة
والضاغطههة فههي مجال التقانههة والتنميههة .ومهها زال هناك
مجهود كههبير يجههب القيام بههه حتههى نتجنههب أن تقوض هذه
المبادلت أهداف التنميههة الحقيقيههة للبلدان الناميههة .ل بههد
مهن السهعي إلى تحقيهق أهداف النظمهة الوطنيهة لحمايهة
الملكية الفكرية ،بما في ذلك أهداف التنمية والتقانة التي
هههي مههن مشمولت السههلطات العامههة ،عههبر إيجاد الحههل
الوسهط بيهن حقوق أصهحاب الملكيهة الفكريهة والمصهلحة
العامهة .إن النهص الراههن يركهز على حقوق المالكيهن دون
اللتفات إلى واجباتهههههم .إن المدة الزمنيههههة المخصههههصة
للتأقلم والتكيف ليست كافية في حد ذاتها لتلبية احتياجات
التنمية؛ بل تلزم في هذا الصدد إجراءات ملموسة ومفيدة
تسهتجيب للحتياجات القتصهادية والتقانيهة للبلدان الناميهة،
وتكون مرنة بما فيه الكفاية لتأخذ في الحسبان أوضاعهم
واحتياجاتهم القتصادية والجتماعية.93
إل أن هذا الرأي الواعي لم يغير شيئا في نتائج المداولت.
فقهد قبلت الدول الناميهة فهي آخهر المطاف نسهخة مهن اتفاقيهة
93

مقتطف من مداولت أول اجتماع مناقشة للجنة  TRIPSبتاريخ  28-27يونيو/حزيران .1991
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 TRIPSوالتفاقيات الثنائيههة ذات الصههلة ،تُعطههي للوليات المتحدة
)أي لشركاتهها متعددة الجنسهية( "كهل مها أرادت تقريبا ."94ومهن
جملة العوامل التي دفعت بالمور إلى هذا المنحى أن حكومات
العديد من البلدان كانت تحت تأثير المريكيين أو الوروبيين ،إذ
قبلت أن ترضهخ فهي مسهألة الملكيهة الفكريهة حتهى ل تُمنهع مهن
أمهل الدخول إلى السهواق .وفهي الواقهع ،بقهي هذا المهل مجرد
سههراب فههي بعههض المجالت )الزراعههة( وظهههر كعامههل له نتائج
اجتماعية معقدة في مجالت أخرى.
وشاءت سخرية القدار أن تقع البلدان المتقدمة في الجب
الذي حفرتهه بنفسهها .فقهد كانهت المسهاندة لطلبات الصهناعيين
ناتجهة عهن التزام أيديولوجهي مهن طرف السهلطة ،إل أنهها كانهت
أيضهها فههي الغالب متأتيههة مههن اعتقاد صههادق بتطابههق مصههالح
التجمعات الصهناعية الكهبرى مهع هدف خلق الثروات ،وأن جزءا
مههههن الثروة سههههيكون متوافرا لعادة توزيعههههه وضمان العدالة
الجتماعيههة )فههي البلد( .إل أن تلك الدوات التههي دافعههت عنههها
الحكومات طيلة المداولت التجاريهههههة بالضافهههههة إلى تأثيرات
الثورات المعلوماتيهة وإلى تمويهل القتصهاد ،ههي التهي سهمحت
للصناعيين بتجاوز الوطان والتحرر من قيود البلدان وكل ما هو
إنسهاني ،ومهن خدمهة المصهالح الحصهرية لطبقهة معولمهة مهن
الثرياء المفرطيهن .وحتهى مدينهة سهياتل  Seattleووليهة واشنطهن
 Washingtonنفسههها التههي تؤْوي مايكروسههوفت ،فإنههها تشتكههي مههن
الفلت الضريهبي الناجهم عهن اختيار الجنان الضريهبية 95كمقرات
صهورية للرباح المرتبطهة بالملك الفكريهة .إن الظهور الكامهل
لهذا المسهاق بطيهء ،وههو ل يزال حتهى اليوم مقن ّهعا جزئيها فهي
الوليات المتحدة وراء السههيلن الضخههم للسههتثمارات الماليههة
القادمهة مهن شتهى أنحاء العالم .إل أنهه يهبرز بقوة فهي الخاصهية
 94حسب عبارة سوزان سال ] Susan Sell [70كما ذكرها جي بي سنغ ].[72
 95حاول مستشاران بلديان إقرار قانون يعتبر أن مداخيل تراخيص الملكية الفكرية تُنجز حيث
توجد البحاث والتطوير التي تعتبر أنها ولدت تلك النتائج .إل أنه تم التلميح لهما بسرعة باعتبار
أن هذا القتراح ليس له أي مستقبل سياسي .للطلع على صورة كاملة لطرق تجنب
الضرائب التي تستعملها مايكروسوفت ،انظر المقال الرائع "المواطن مايكروسوفت" لجاف
م Seattle Weekly
رايفمان »  Citizen Microsoft », Jeff Reifmanالمنشور في ظ ”
بتاريخ  29سبتمبر/أيلول http://www.seattle-weekly.com/features/printme.php3? .2004
eid=57164
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"البَترية "96للفقههر والتفاوت ،التههي نجدههها اليوم بيههن سههكان أو
أحياء المدينهة نفسهها ،وبيهن مدن ومناطهق الجههة نفسهها ،وبيهن
جهات البلد نفسههها ،وبيههن البلدان فههي العالم .وفههي الطرف
ل فأق ّ
الخههر ،نلحههظ أن هناك اختلطا ً اجتماعيا ً أق ّ
ل فههي عمارة
معينة أو في مدرسة معينة .لكن ،لنبقَ الن في البلدان الفقيرة
أو النامية!
لم تظههههر تأثيرات العولمهههة فهههي هذا القطاع إل تدريجيههها
كذلك .وهكذا ،فإننهها لم نههر بعد ُ التأثيرات الشاملة لتفاقيههة TRIPS
رغهم أنهها وُقعهت سهنة  1994ولم تدخهل حيهز التنفيهذ فهي جزء مهن
العالم إل سههنة  .2005إل أن بوادرههها رهيبههة وهههي كافيههة لتوليههد
السهتفاقة التهي ينادي بهها جوزف سهتيغليتز ] .Joseph Stiglitz [78وقهد
اتخذت هذه البوادر ثلثههة أشكال :القرصههنة البيولوجيههة؛ محاولة
المرور إلى شكههل جديههد مههن الهيمنههة على الموارد الزراعيههة
السههاسية مهن خلل الكائنات المعدلة وراثيهها؛ وطور جديهد فهي
الزمههة العالميههة لنظمههة الصهحة العامهة ،مرتبههط بأنماط طبيهة
وصهيدلنية خاصهة بصهناعات الملكيهة )سهبق الفحهص الطهبي على
الوقايههة ،أولويههة معطاة للدويههة ذات المضمون التقانههي العالي
والتي يمكن تسجيل براءة اختراع مكوناتها( .ومع كل ما سبق،
فإن هذه الزمات الثلث ليسههت إل الجزء الظاهههر مههن مأسههاة
أدهههى وأمّر :فالبلدان الناميههة قههد تُحَرم مههن إمكانيات التنميههة
البشريههة التههي تفتحههها الملك المشاعيههة مههن خلل إتاحتههها
المعلومهة والمعارف التهي يمكهن للجميهع الوصهول إليهها وإعادة
اسهتعمالها .وفهي الواقهع ،هناك مسهتويان مهن الرهانات يتتابعان:
يههم أحدهمها هويهة أولئك الذيهن لديههم سهلطة امتلك الموارد،
ويهم الخر مسألة التحكيم بين الملك المشاعية والملكية.
ظهرت القرصنة البيولوجية عندما سجلت شركات متعددة
الجنسهيات قادمهة مهن البلدان الغنيهة وبالشتراك مهع فعّاليهن مهن
البلدان الناميههة أحيانهها ،براءات على فصههائل نباتيههة تقليديههة )أو
على بعض مكوناتها( .وتمت حينئذ معالجة النزاعات ذات الصلة
مهههن دون إعادة النظهههر فهههي أحقيهههة الملكيهههة .وهكذا نرى أن
المؤسهسات الدوليهة المسهؤولة عهن الملكيهة الفكريهة )المنظمهة
 96المقصود هنا بالبتري  fractalهو :ذلك "الذي تشبه قطعه مجموعته" ]المؤلف[ .تمت ترجمة
هذا المصطلح المستحدث )بعد استشارة أ .د .حسام الخطيب مراجع الترجمة( باستخدام
الفعل بتر ،مما يوحي بالبتر والقطيعة الجتماعية ] fracture socialeالمترجم[.
120

العالميهة للملكيهة الفكريهة على وجهه الخصهوص( اقترحهت فهي
البدايهة حل لمشكلة القرصهنة البيولوجيهة ،ههو فهي الواقهع خطيهر
بمقدار درجة القرصنة نفسها .فقد اقترحت المؤسسات الدولية
على البلدان الفقيرة ...المشاركة في نهب الملك المشاعية.97
وههي مها تزال تبلور إلى حهد اليوم أنماطا ً مهن الحمايهة منسهوخة
عهههههن نموذج التملك الصهههههناعي لتلك الصهههههناف والمعارف
والممارسات التقليدية ،تدفع فعّالي البلدان الفقيرة ،وعلى وجه
الخصوص حكوماتها وهياكلها العامة أو صناعييها المحليين ،إلى
تطويهر إهدار الملك العامهة لشعوبهها ،قبهل تنظيهم التنازل عنهها
لصالح أرباب الصناعة في البلدان المتقدمة .ومن حسن الحظ
أن منظمات غيهههههر حكوميهههههة ،ومخابر ،وشبكات تعاون بيهههههن
المزارعيهن ،وشبكات تبادل المعارف ،وبرامهج سهياسات عامهة،
كلههها الن بصههدد إنتاج أنماط جديدة تعتمههد على حقوق المؤلف
الحهر  .copyleftتعترف هذه النماط بصهفة الملك المشاعيهة لهذه
الصهههناف أو المعارف ثهههم تضعهههها فهههي إطار يمنهههع أي امتلك
مسهتقبلي لهها .وهذا فهي الحقيقهة بناء دقيهق جدا ،إذ ل بهد مهن
النجاح في منع أي تحوير طفيف يمكن أن يتيح الستحواذ على
الملك المشترك مههن خلل تسههجيل التحسههينات وفرضههها عههبر
مختلف أشكال السهههلطة فهههي السهههوق .يتطلب عمليههها الحهههل
الحقيقي للمشكلة على المدى الطويل ،إعادة النظر في قابلية
تسجيل أي شكل من الصناف النباتية أو الكيانات المعلوماتية.
أمها بخصهوص الرباح التهي يمكهن للبلدان الفقيرة أن تجنيهها مهن
السهتثمار العالمهي الحهر لمعارفهها أو ممارسهاتها التقليديهة ،فهذا
مشكههل حقيقههي يتطلب مسههاعدة ذات معنههى فههي اسههتثمارها
المحلي .لذلك ،فإن العتراف بأنهههها أملك مشتركهههة يجهههب أل
يكون أكثر من خطوة أولى.

] The Economist [80لسنة
س W
 97يوجد مثال حول هذه المقاربة في افتتاحية
 ،2001حتى وإن كانت الخاتمة تلمح إلى ضرورة أخذ أنظمة الملكية المشتركة في الحسبان.
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معارك الرز
منذ سنة  ،1990اشترت الشركة العابرة للقوميات رايستك
 ،RiceTecعهبر فرعهها المريكهي ،علمات تجاريهة )ومنهها كسهمتي
 (Kasmatiلصههناف مهجنههة مههن الرز بسههمتي ،مههن بينههها  27صههنفا
تُزرع في الهند منذ قرون .وسجلت الشركة نفسها سنة ،1994
براءات تخص بعض تلك الصناف سلمها لها المكتب المريكي
للبراءات والعلمات سهنة  .1997ويبدو أن براءات رايسهتك كانهت
ترمهههي أسهههاسا فهههي البدايهههة إلى إيقاف الصهههادرات الهنديهههة
والتايلنديهههة نحهههو الوليات المتحدة ،إذ أصهههبح المسهههتهلكون
يحبذون أكثههر فأكثههر ميزات المذاق التههي تتمتههع بههها الصههناف
السهيوية .وإثهر ردة فعهل أتهت مهن منظمات غيهر حكوميهة هنديهة
مختلفههة )منههها مؤسههسة البحههث  (98 RFSTEسههاندتها الحكومههة
الهنديهة ،تهم إبطال بعهض بنود البراءة إل أن ثلثهة أصهناف مهن
الرز بسهههمتي بقيهههت مغطاة بالبراءات .كمههها سهههجلت نفهههس
الشركهة أيضها أصهنافا ً مهن الرز ياسهمين )التقليدي فهي تايلندا(.
وكانههت الصههناف التههي تملكتههها ببسههاطة )مههن دون أي تغييههر(
ة من أصناف حصلت
رايستك أو التي ادعت أنها مجددة ،مشتق ً
عليهها مهن أحهد البنوك العالميهة للصهناف ،الممولة مهن طرف
البلدان المتقدمة  IRRI 99ومهمتها هي تشجيع الزراعة في العالم
الثالث .وبمبادرة مههن مختلف المنظمات غيههر الحكوميههة مههن
الهنهههد ومهههن البلدان المتقدمهههة ،تظاههههر المزارعون الهنود أو
نظموا بعثات إعلميهههة فههههي العالم كله .وهكذا انفجرت فههههي
العالم كله مشكلة القرصهنة البيولوجيهة إثهر أخهذ البراءات على
الصهناف التقليديهة أو المحسهنة مهن نواح صهغيرة .وقهد ظهرت
فضيحة أخرى قبل ذلك بخصوص نبتة أخرى :الجرود ،neem 100إل
أن الملف لم يكههن واضحهها بمهها فيههه الكفايههة ولم يكههن التأثيههر
بنفهس درجهة تأثيهر منتهج يضمهن نصهيبا هامها مهن غذاء وصهادرات
 98مؤسسة البحث العلمي والتقاني والبيئي Research Foundation for Science, Technology and
 ، /Ecology http://www.vshiva.netوهي منظمة غير حكومية يديرها في الهند فاندانا شيفا.
 99المعهد الدولي للبحوث حول الرز.
ضا اسم الزلزلخت )المصدر :المغني الكبر ،حسن سعيد الكرمي ،مكتبة
 100ويُطلق عليها أي ً
لبنان (2001
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جزء عريههض مههن القارة السههيوية .وقههد ظهههر بوضوح للعيان
تملك الصهناف التقليديهة فهي مجالت أخرى )العشاب الطبيهة
وأعشاب التجميهل( ،ممها أثار بشدة الحاسهيس والمشاعهر وولد
عبارة "القرصههنة البيولوجيههة" .إل أن المسههألة ل تعدو أن تكون
أكثهر مهن معركهة مهن جملة معارك الرز ،بعهد تلك التهي قامهت
حول تشجيههع الصههناف المهجنههة وتلك التههي سههتلي بخصههوص
الكائنات المعدلة وراثيا.
هناك مواجههههة عالميهههة أخرى تتطور حاليههها .ففهههي إطار
"الثورة الخضراء" ،تحاول الشركات متعددة الجنسههيات العاملة
فهههي مجال الصهههناعات الغذائيهههة ومختلف المخابر العامهههة أو
الخاصة أن تمر إلى مرحلة جديدة بعد تشجيع الفصائل المهجنة
)انظههر الطار السههابق( .وبمهها أن اسههترقاق السههوق العالميههة
للبذور بقهي غيهر مكتمهل تماماً ،فقهد ظهرت إسهتراتيجية جديدة
تجمهع كهل آليات التملك المعلوماتهي :أي تلك التهي تههم الكائنات
المعدلة وراثيها .وبينمها يُدعهى الرأي العام فهي البلدان المتقدمهة
إلى تركيز اهتمامه على مسائل التأثيرات المحتملة على الصحة
العامة ،نجد مأساتيْن تُحاكان في الكواليس .فمن ناحية ،يمكن
أن تتحول فكرة التعايههش بيههن الزراعههة غيههر المعنيههة بالكائنات
المعدلة وراثيهها وتلك التهي تقابلهها إلى سههراب ،بسههبب النتشار
السهريع للبذور المعدلة وراثيها؛ ومهن ناحيهة ثانيهة ،وهذا الخطهر،
فإن الكائنات المعدلة وراثيهها تضههع مزارعههي العالم بأكمله فههي
وضعيهة تبعيهة .يجهب أن نؤكهد بقوة :فهي الحالة الراهنهة لليات
التملك ،ل يمكههن أن توجههد أيههة معاينههة محترمههة يقوم بههها أهههل
الخههبرة ،لنعلم إن كانههت الكائنات المعدلة وراثيهها سههوف تلعههب
يومها مها دورا إيجابيها فهي الزراعهة العالميهة ،إذ الكائنات المعدلة
وراثيا ل تعدو كونها – كما قال جون بيير برلن وريشارد لوينتان
 – Jean-Pierre Berlan, Richard Lewontinاسهتنساخا ً وهميا ً ذا براءة مسهجلة.
صهممت هذه الكائنات فهي مبدئهها ،وطريقهة إنتاجهها ،وضرورات
استعمالها ،لخدمة النماط التجارية المبنية على التملك الشديد
للبراءات ل غيههر .لنؤكههد عدم قابليههة تسههجيل براءات الجينات،
والكائنات المعدلة وراثيها ،والصهناف والزراعات التهي تتضمنهها،
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وسهوف نكون قهد أنجزنها خطوة كهبيرة باتجاه الحوار العام حول
منفعهههة الكائنات المعدلة وراثيههها .وعلى نقيهههض ذلك ،لنواصهههل
إدخالههها عههبر المنظمههة العالميههة للتجارة ،واتفاقيههة الجوانههب
المتعلقههههة بالتجارة مههههن حقوق الملكيههههة الفكريههههة ،ومختلف
الخزعبلت ،101وسهوف تنتهج عنهها بالتأكيهد كارثهة كهبرى .ل نتحدث
عن تلك المأساة الصحية التي يصفها مشجعو الكائنات المعدلة
وراثيها ،بأنهها نتاج خيال النقهد الظلمهي ،بهل نتحدث عهن كارثهة
غذائية حقيقية ،بمناسبة أزمة مالية أو نزاع إقليمي ،عندما يجد
جزءٌ مهن المزارعيهن أنفسههم غيهر قادريهن على البذر فهي السهنة
التاليههة .وإذ ذاك يرسههل المسههؤولون عههن هذه الجريمههة فيالق
تطوعية للعمل النساني لستكمال آثامهم.
أما المشاكل المتعلقة بالوصول إلى الدوية المسجلة في
البلدان الفقيرة ،فههههي معروفهههة جيدا ،102وكانهههت وراء التعبئة
العالميههة والنتصههارات الجزئيههة :كههف صههناعيي الصههيدلة عههن
مختلف التتبعات القانونيههة ،وعلى وجههه الخصههوص فههي إفريقيهها
الجنوبيهة؛ تغييهر سهياسة البراءات بالنسهبة للبلدان الفقيرة مهن
طرف مخابر غلكسهوسميثكلين  GlaxoSmithKlineو بورينغهر-إنغلهايهم
Böhringer-Ingelheim؛ الشروع –الخجول جدا -فهههههههي العتراف الفعلي
بالحهق فهي التراخيهص الجباريهة للنتاج والتوريهد .ورغهم أهميهة
هذه المعركهة ،فإنهها تُخفهي معركهة ثانيهة ،تلك التهي تههم النموذج
العام للصحة العامة على كوكبنا .نعلم أن مسائل الصحة العامة
العالمية ليست مواضيع تسمح بالتصريحات الحماسية الجذرية.
فبالضافة إلى أنظمة الملكية ،هناك عوامل كثيرة أخرى ترسم
مسارها .هذا إضافة إلى الحدود الضمنية لفكرة الصحة نفسها،
وعلى وجههه الخصههوص قدَر الشيخوخههة والموت الذي ل مناص
منه .غير أن أنظمة الملكية والتحولت المعلوماتية بصفة عامة
تؤدي وظيفهة اجتماعيهة كاشفهة عهن أزمهة عامهة .وكعادتهها تبدو
المور أكثر وضوحا في البلدان الفقيرة.
 101المساعدات الغذائية ،شروط توقيع التفاقيات التجارية الثنائية ،مناورات اللجنة الوروبية
لرفع التجميد الذي أجبرت الدول الوروبية على تفعيله تحت ضغط الرأي العام في بلدانها.
 102خاصة بفضل أعمال مجموعات مثل آكتاب  Act Upوأطباء بل حدود في فرنسا وغيرها،
وبمشروع مستهلك التقانة  Consumer Project on Technologyأو تحالف الناشطين لعلج اليدز
في الوليات المتحدة .(Aids Treatment Activists Coalition (ATAC
124

تسههيطر الزيارة الطبيههة والمنتههج الصههيدلني على تعريههف
أهداف الصههحة العامههة فههي البلدان المتقدمههة .وقههد رمههت هذه
الوضعية بنظام الصحة للبلدان المعنية في أزمة تمويل شديدة.
ل ينتهج التوتهر عهن نشأة صهناعات الملكيهة فقهط ،بهل ههو نتاج
مجموعههة مههن العوامههل المعقدة :اختيار أنظمههة التأميههن التههي
تفضل العلج على الوقاية ،عدم إمكانية تطبيق بعض المقاربات
"الجباريهة" للصهحة العامهة داخهل مجتمعات متسهاهلة ،التنظيهم
مل صناعيي البلدان
الجتماعي للمهن الطبية .من العبث أن نح ّ
المتقدمههة مسههؤولية كههل مشاكههل الصههحة فههي العالم .غيههر أن
الصهناعات الصهيدلنية تلعهب دورا هامها فهي توجيهه البحهث عهن
الحلول ،ومهن المعقول جدا أن نخشهى أن يزيهد التطور الحديهث
للهداف في عدم ملءمة هذه الحلول للبلدان الفقيرة .فالبحث
العلجهي يتجهه بالفعهل أكثهر فأكثهر نحهو السهتطباب الهادف تبعها
للمميزات الوراثيهة ،ممها يجعهل مهن كهل دواء ،دواءً يتيماً  103حتهى
في البلدان المتقدمة نفسها ،فيتوجه نحو مجموعة صغيرة في
الغالب ،ويجعهل مهن كهل مريهض تابعا ً مزمناً .إن تطويهر الدويهة
اليتيمههة لزبائن ذوي موارد محدودة ،لن يحفههز همههة الشركات
متعددة الجنسههيات باسههتثناء بعههض عمليات العلقات العامههة.
ويمكهن البحهث عهن حهل فهي البلدان المتقدمهة مهن خلل إدخال
أقسههام البحاث والتطويههر فههي منظومههة أبحاث القطاع العام،
وعههههههبر حوار حقيقههههههي حول أهداف هذه البحاث .إل أن هذا
النقاش سههيكون صههعبا بسههبب ضرورة اسههتخراج موارد ماليههة
لعمليهة الدخال المذكورة ،وبسهبب التوترات التهي ل مناص منهها
بين الطلب الفردي والمصلحة الجتماعية .إن الرهانات العالمية
الحقيقيههة تكمههن فههي العودة إلى أولويههة الصههحة العامههة على
الوصهفة الطبيهة والدواء .وجديهر بالذكهر أن النتصهارات الحقيقيهة
للصههحة العامههة كانههت ،بالمههس ،انتصههارات الصههحة الجماعيههة
والنظافههة ،وسههوف تكون غدا انتصههارات البيئة وأسههاليب الحياة
والتقليل من التفاوت الجتماعي.
 103تسمى أمراضاً يتيمة ،تلك المراض النادرة لدرجة أنها ل تمثل سوقا كافية بمقاييس
النموذج الصناعي الذي يحتسب استرجاع الستثمارات .ومن باب التعميم ،يمكن الحديث عن
أدوية يتيمة بخصوص الدوية التي يكون مجال وصفها ضيقا لدرجة أنه ل يبرر الستثمارات
اللزمة لتطويرها ،إل إذا كان المردود عن كل مريض مرتفعا جدا.
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¶
إن حرمان البلدان الناميههة مههن مزايهها الملك المعلوماتيههة
المشاعية ستكون له آثار سلبية أكثر من مساوئ التملك نفسه.
وفيما يتصل بالبلدان التي لديها بنية تحتية أساسية من الملك
العامة الجتماعية )التربية ،الصحة ،السكن( ومن البنية التحتية
التقنيههة الدنيهها )شبكههة الربههط الكهربائي وشبكههة المواصههلت
السههلكية واللسههلكية على القههل فههي التجمعات( ،فإن الملك
المعلوماتيهة المشاعيهة تسهمح ببلورة إسهتراتيجيات نمهو خاصهة
بها.
والمثال الرئيسههي للسههياسة السههاعية إلى بناء النمههو على
أسههاس الملك المشاعيههة هههو اعتماد البرمجيات الحرة .فهههي
تأخذ أشكال مختلفة :سياسات جادة لدخالها في الدارات وفي
الحياة القتصههادية للبلدان الناميههة ،وعلى وجههه الخصههوص فههي
البرازيهل والصهين أو فهي المناطهق الوروبيهة التهي تعيهش إعادة
هيكلة اقتصههههادها؛ وقوانيههههن تشجيعيههههة أو امتيازات لصههههالح
البرمجيات الحرة بالنسبة للدارات في مختلف البلدان من بيرو
إلى ماليزيا .يعتمد تطوير الستخدام المعلوماتي في العديد من
البلدان الفقيرة على مسهههلكين ل ثالث لهمههها :إمههها البرمجيات
الحرة أو قرصههنة البرمجيات المملوكههة .ورغههم كههل الدعاءات،
فإن الصهناعيين المعنييهن يحبذون الحهل الثانهي؛ وهذا مها يفسهر
مقاضاة مايكروسهههوفت للمسهههؤول المعلوماتهههي الحكومهههي
البرازيلي ،الذي اسههتشهد بمعلقيههن أمريكييههن شبهوا مصههنعي
البرمجيات المملوكة ببائعي المخدرات الذين يوفرون منتجاتهم
مجانا حتى يحصل الدمان عليها بالفعل.
ولّدت إسهههتراتيجيات إدخال البرمجيات الحرة بدايهههة بلبلة
لدى مايكروسهههوفت ،وضغوطههها مهههن طرف حكومهههة الوليات
المتحدة على العديههد مههن البلدان ،وحملة أيديولوجيههة عالميههة
تفضح "التمييز" .وشكلت هذه الخيرة مثال نموذجيا للستخدام
المضلل للمفردات ،يحاول مسهههههههههههههتعملوه أن يحجروا على
المجتمعات والسههياسات تعريههف خيارات الطبيعههة الجتماعيههة
للتقنيات ،عبر اليهام بأن تلك الخيارات مرادفة للتمييز .وتفسر
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ردة الفعهل العنيفهة هذه مهن خلل خشيهة المهيمنيهن مهن ظهور
أمثلة لسهتخدامات ناجحهة للبرمجيات الحرة على نطاق مجتمهع
بأكمله .ول يُعقل أن تفسر بخشيتهم من خسارة السواق ،فهي
في الغالب أسواق صغيرة.
وقهد تعدى تبن ّهي البرمجيات الحرة فهي الصهين وفهي أمريكها
اللتينية مجرد الستخدام ،بل برزت مستجدات وتطويرات ذات
أهميهة .وتتطور أيضها أنواع أخرى مهن التعاون المعلوماتهي فهي
البلدان الناميههة ،وعلى وجههه الخصههوص فههي المجال الزراعههي
)شبكات البذور ،منتجات تعاونية للصناف( ،وفي مجال التجارة
العادلة والعشاب الطبية والممارسات الصحية .ويلعب التعاون
اللمركزي بيهن الجمعيات والهياكهل العامهة الخرى دورا محوريها
في كل هذه المجالت :تعتبر هذه التجربة مخبرا حقيقيا لنشاء
المواطنة العالمية.
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تبدو التقنيات المعلوماتيهة فهي العديهد مهن البلدان ،بالرغهم
مهن أهميتهها ،بمثابهة الترف .فالولويات المطلقهة ههي عدم –أو
صهعوبة -الوصهول إلى الملك المشاعيهة الحيويهة كالماء الصهالح
للشرب ،والتعليههههم السههههاسي ،وبيئة سههههليمة أو تكاد .ومههههن
المفارقات أن الملك المعلوماتيهههة المشاعيهههة ،كآليات التعاون
التهي تعتمهد على التقاسهم مثل ،سهاهمت فهي إعطاء نفهس جديهد
للحركات الداعمهة للملك العامهة العالميهة .وقهد تأسهس التآزر
بين الملك المعلوماتية المشاعية والملك العامة العالمية في
بداية المر من خلل التعرف على الخصوم المشتركين :الرؤية
القتصههادية الضيقههة ،وأيديولوجيهها الملكيههة ،والريوع المتاحههة
للشركات الخاصة التي تتمتع باحتكار الموارد الرئيسية.
إن أحسهههن مثال على السهههتفاقة التهههي خدمهههت الرؤيهههة
الجديدة للملك الماديههة المشاعيههة ،هههو مثال الماء ومبادرات
ريكاردو بتريل  .Riccardo Petrellaبعههد أن شغههل فههي السههابق منصههب
مديهر المفوضيهة الوروبيهة ،أسهس بتريل مجموعهة لشبونهة ][33
وأسههم فهي إرسهاء جمعيهة المجلس العالمهي للماء .104كمها يعود
104

ACME : http://acme-eau.com
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إليهه الفضهل ] [59فهي تجديهد عبارة "الملك المشترك ،"105وفهي
بعهث نواة تنظيهم عالمهي للدارة المشتركهة لهذا الملك المادي
المشترك ،مهههع تناوب صهههائب بيهههن الدارة الحكوميهههة والدارة
المجتمعية .وهذا ليس مثال منعزل ،فمنظمة من قبيل آكت أب
 ،Act'Upالتههي كانههت تقدر على الكتفاء بالتمثيههل الضيههق لمصههالح
مرضهى اليدز ،ههي اليوم فهي قلب شبكات الفعّاليهن فهي مجال
الصحة العامة العالمية.
ونجههههد أمثلة كثيرة أخرى فههههي مجالت الموارد البيئيههههة.
وتشكههل الفيدراليههة السههياسية للعامليههن فههي حقههل التضامههن
العالمههي الذيههن يركزون اهتمامهههم على الملك المعلوماتيههة
المشاعيههههة والعامليههههن بامتياز فههههي مجال الملك الماديههههة
المشاعيههة ،رهانهها أسههاسيا .وهكذا نرى دافيههد بوليههي وحركههة
العموم  commons movementيتوليان المهمة في الوليات المتحدة ،كما
تفعههل ذلك مؤسههسة العلم والثقافههة الفقيههة Transversales Science
 106Cultureوالعديهد مهن المدافعيهن عهن البيئة وجزء مهن اليسهار فهي
أوروبا.
لكههن يجههب علينهها أن ننتبههه حتههى ل تنسههينا هذه التحالفات
الفوارق في طبيعة الملك المعلوماتية والموارد المادية :إذ إن
آليات التصههرف المطلوبههة فههي حقههل الملك الماديههة مختلفههة
جذريا في طبيعتها ،وذلك لنها عرضة للنفاد.
؛
š
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تمشي ً ها مههع المدرسههة المريكيههة وريكاردو بتريل ،أشهر ُ ه
ت أكثهههر مهههن ذلك
اسهههتخدام عبارة "الملك المشاع" ،وأشهر ُههه
اسههتخدام صههيغة الجمههع .فهذه العبارة أتههت لتصههحح المفاهيههم
الخاطئة المرتبطهة بهه "الملك العامهة" ،وعلى وجهه الخصهوص
ذلك الخلط الذي يحيههط باسههتخدام كلمههة "العام" فههي علقتههه
بالدولة )والمقصهود كهل مسهتويات المؤسهسات السهياسية ،مهن
المحلي إلى العولمهي( .فل يوجهد فهي العالم المادي ملك عام ل
 105إن استعمال الصيغة المفردة يسمح باليحاء بالمعنييْن للعبارة )المورد المملوك للجميع
والمصلحة العامة( .غير أن من مساويه أنه يحجب التنوع العميق للملك المشتركة ،وعلى وجه
الخصوص ما يفرق الملك المعلوماتية عن الملك المادية .وهذا ما جعلني أفضل استعمال
الجمع ،واتّباع نفس التحليل الذي قام به جايمس بويل  James Boyleبخصوص "النطاقات
العامة".
http://grit-transversales.org 106
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يتطلب التصهرف الجماعهي المنظهم داخهل المؤسهسات .وعلى
عكس ما حاول أبطال مأساة الملك المشاعية إقناعنا به ،فإن
الملك العامهة مثهل الماء أو المراعهي كانهت على الدوام موضهع
صل القوانيهن والوظائف التهي تمهت
تصهرف جماعهي ههو الذي أ ّه
المحافظهههة عليهههها إلى حدود عصهههرنا الراههههن .غيهههر أن طرق
التصههرف المذكورة كانههت محدودة مههن ناحيههة العدالة بمقياس
أشمههل ،مهها دام التنظيههم المحلي لسههتخدام ملك مادي معيههن
م على حساب مصلحة أشمل ،أو أن تكون له صبغة
يمكن أن يت ّ
تعسهفية تحرم فئات محددة .وقهد هُوجهم هذا التنظيهم إثهر توسهع
مقاييس التبادل في مختلف أطوار العولمة وتحت ضغط التزايد
السكاني .فأنتجت ضرورة التصرف بمقاييس أكبر والدفاع ضد
الظلم ،طلبهها شديدا للدارة الحكوميههة .رسههمت ميراي دلماس-
مارتي ] Mireille Delmas-Marty [25تاريخ العتراف به "التراث المشترك"
107
للنسهانية عهبر التفاقيهة التهي أعطهت هذه الصهفة لشهبيتزبرغ
ت
 ،Spitzbergوالتفاقية الخاصة بمنطقة القطب الجنوبي .كما وصف ُ
كيهف أن هذا المعطهى تحول تدريجيها نحهو فكرة "الملك العامهة
العالمية" ،وهي فكرة أكثر ضبابية وأقل ارتباطا ً بسلطة حقيقية
للتحكيم في حالة نشأة النزاعات.
إن مشكلة التصرف في الملك المشاعية مطروحة اليوم
على طاولة المفاوضات فهي كهل المؤسهسات الدوليهة بمختلف
مسهتوياتها ،وقهد انطلقهت المناقشات وسهط ارتباك كهبير .مهن
أجهل التقدم ،ل بهد مهن العتراف بالشرعيهة المقتسهمة للملك
المشاعيههة ،وهههي القضيههة المشتركههة التههي أعطههت عنوان هذا
الكتاب ،والعتراف كذلك بطبيعتهههها المتنوعهههة جدا .إن الملك
المعلوماتيهههة المشاعيهههة المحضهههة مؤهلة لتصهههرف مجتمعهههي
لمركزي؛ حيث يكتفي دور الدولة بحماية مبادئها قبل أي شيء
وبتهيئة ظروف قيامهها .وهذه المهمهة ليسهت بالشيهء الهيهن ،إذ
يُطلب ،على سهههبيل المثال ،تسهههجيل أسهههسها ضمهههن الحقوق
اليجابيههة ،كمهها تُطلب سههياسات نشطههة لتنظيههم التعاضههد بيههن
الملك الجتماعيههة العامههة مثههل التعليههم ،والملك المعلوماتيههة
 107قبل الوصول إلى اتفاقية شبيتزبرغ سنة  1920التي أعطت السيادة على هذا الرخبيل
للنرويج ،كان هناك مشروع اتفاقية سعى لعطاء صفة "التراث النساني المشترك"
لشبيتزبرغ .ويبدو أن ذلك كان أول استخدام لهذا المصطلح في الدوائر الدولية .انظر أيضا:
http://www.fao.org/docrep/s5280T/s5280t11.htm
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المشاعيههة التههي تتطور معتمدة على التعليههم ومسههاهمة فيههه.
وللدولة ،بصهههفتها تنظيمههها ،كهههل الشرعيهههة دون شهههك للتمتهههع
بمزاياهها ،خاصهة فيمها يههم المراقبهة السهتراتيجية على البنهى
التحتيههة التشغيليههة ،التههي تتيحههها لههها .وهذا يههبرر على وجههه
الخصهوص كهل السهياسات أو الجراءات التهي تشجهع اسهتخدام
وإنتاج الملك المعلوماتية المشاعية داخل المؤسسات العامة.
إل أنه ليس ضروريا أن تطور الدولة تحكما تفصيليا ً في الملك
المعلوماتيههة المشاعيههة ،وتتعدى مهمههة تأسههيس ظروف قيامههها
وحمايتها من التملك الخاص.
وعلى عكههس ذلك ،يتطلب التصههرف فههي الملك الماديههة
خل ً أكثهر طموحها ممها
المشاعيهة والملك الجتماعيهة العامهة تد ّ
تقدر عليه الدولة ،إذ يفترض إيجاد تقنين سياسي حقيقي لتوزيع
الموارد .وحتههى فههي مجال الملك المشاعيههة المختلطههة التههي
تحتوي على عنصههر معلوماتههي وعنصههر مادي – مثههل شبكات
التصههال السههلكي واللسههلكي ،والشبكات السههمعية البصههرية،
والبذور والصههناف النباتيهههة  ،-أو فههي مجال المحافظههة ،على
المدى البعيهد ،على المعلومهة ،فل بهد مهن تقنيهن نشهط .وينطبهق
ذلك على وجه الخصوص على الشبكات ،حيث يمكن أن يقوض
تحكم المالك في البنيهة التحتيهة ،كل أسهس الملك المعلوماتيهة
المشاعيههة .ل بههد مههن أن يكون تدخههل الدولة فههي هذا المجال
وقائيهها بقدر مهها يكون علجيهها؛ وذلك لن المقاربههة المبنيههة على
تصحيح الفراط في التركيز بعد حصوله ،قد أثبتت عدم جدواها
في التحكم فيه بعد أن يسبق السيف العذل .إن مراقبة تركيز
وسائط العلم بالتوازي مهع التشجيهع النشهط للتعهبير اللمركزي
شرط أساسي لخلق الديمقراطية من جديد.
شكّلت الملك المعلوماتيههههههة المشاعيههههههة إحدى أدوات
التنظيم لنواع أخرى من الملك ،وعلى وجه الخصوص الثقافية
منهها .إل أن الدولة فهي هذا المضمار أكثهر مهن منشطهة ،فههي
ي.
المؤتمن الحقيقي والوص ّ
وعندمها نمهر إلى الموارد الطبيعيهة الماديهة ،تثبهت لنها تجربهة
معهههد السههاحل Conservatoire du littoral 108بنجاح أنههه يمكههن للدولة أن
 108العضو في التحاد العالمي للطبيعة ،مؤسسة عمومية فرنسية تم بعثها سنة  ،1975وهي
تسعى أساسا ً لحماية السواحل والشواطئ البحرية والنهرية.
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تصهههبح مالكههها وحارسههها لتلك الموارد مهههن خلل المؤسهههسات
الملئمهة .وعندمها نذكهر المؤتمهن والوصهي ،نذكهر أيضها مراقبتهه
والتحاور معهه .ل يجوز أن يعتمهد التسهيير على الثقهة البلهاء؛ بهل
يتطلب مؤسههسات جديدة – على الصههعيد العالمههي على وجههه
الخصههوص – يراقبههها ويشيدههها على الدوام ذلك الجمهور الذي
يقول عنه جون ديوي :يجب خلقه من جديد بصفة دائمة ].[26
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الفصل السادس

الحضارة اللمادية والقتصاد
والرأسمالية

 la société-mondeتحولت عميقة
س W
عندما يعرف
جدا بمقياس حياة جيهههل كامهههل ،يصهههعب على المعاصهههرين أن
يحيطوا بطبيعتههههها وبمداههههها .فهناك عوارض تخفههههي اتجاهات
محتشمههة ،إل أنههها جوهريههة .وتنشههأ محدوديههة البصههر هذه مههن
التأخيهر فهي تأقلم أدوات القيهس التهي تحاول أن تصهطاد حقيقهة
الظواهههر فههي شموليتههها .ونميههل بالطبههع إلى الحكههم على تلك
التحولت باستخدام الدوات التي فقدت بالفعل صلحيتها بتأثير
التحولت بعينههها .وهكذا ترانهها نحكههم على الثورات المعلوماتيههة
مهههن خلل تأثيراتهههها على تجارة المحتويات ،رغهههم أن أول هذه
التأثيرات هو ،بالتدقيق ،أن المبادلت المعلوماتية تصير أكثر من
أي وقت مضى خارج إطار المبادلت النقدية التي تميز التجارة.
ومن هنا يأتي هذا الشك المحيط بالسهؤال المركزي التالي :ما
هههي العلقات التههي يمكههن أن نبنيههها بيههن الملك المعلوماتيههة
المشاعية والقتصاد؟
فلنبحهر إذا ً لهذا السهفر ،ولننطلق ممها ههو فكاههي لنصهعد
تدريجيا نحو الفعل النافذ وما هو جوهري.
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ماذا يمكههن أن يعلمنههي بههه التصههغير القتصههادي لنهاري
أمههس؟ لقههد أنجزت كميههة محدودة جدا مههن المبادلت الماليههة
المباشرة 1.20 :يورو للصهههحيفة 9.80 ،يورو للغداء فهههي صهههالون
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الشاي العربههي الكائن بنهههج آليغههر .وبطبيعههة الحال ،ل تتوقههف
الرؤيههة القتصههادية لدى هذه المبادلت المباشرة .فكههل نشاط
مهههن أنشطتهههي ينتسهههب إلى مجموعهههة معقدة مهههن المبادلت
المسههبقة ،والمباشرة بدرجات متفاوتههة .فالمحا ّ
ل التههي قضيههت
فيها يومي هي موضوع عقد كراء ،والحاسوب الذي أرقن عليه
هذا النهص ،والكرسهي الذي أجلس عليهه ههي أملك اسهتثمارية.
كمها أسهتخدم خدمات التصهالت )للشابكهة والهاتهف( .وقهد عدت
فهي آخهر النهار إلى شقهة ههي بدورهها شكهل آخهر مهن الملك
الستثمارية )للعائلت( وتناولت عشاء تم اقتناء مكوناته مسبقا.
مشيههت فههي شوارع تضمههن صههيانتها جماعات محليههة تُمولههها
الضرائب ،وركبههت المترو مرتيههن ،جزئيهها على حسههابي وجزئيهها
بتمويل من مساهمات أصحاب العمل .وككل إنسان غربي ،فإن
أيهة حركهة مهن حركاتهي تقريبها تدور ضمهن شبكهة مهن السهياقات
القتصههادية .ومههن الجهههة المقابلة ،يمكههن اعتباري مسههتثمرا،
وزبونا ،ومزود خدمات كامنا ،ودافع ضرائب ،وقد يجوز اعتباري
رافع ضرائب وكيان خاص.
غيههر أنههه يمكههن النظههر إلى أنشطتههي نظرة أخرى .فقههد
قضيهت بالمهس سهاعة ونصهفا ً تقريبها أقرأ مها وردنهي مهن رسهائل
إلكترونية ،وأجيب عنها أو أبعث بدوري رسائل .وعندما أدرسها
اليوم ،يمكن أن أعتبر أن ثلثة أرباع هذه المبادلت ليس لها أي
بعد أو مسبب اقتصادي :فقد راسلت أصدقائي ،وقدمت نصائح
لشخاص مجهوليهن ،وتلقيهت مقترحات مهن أشخاص ل أعرفههم
إل مههن خلل هذه المبادلت .كمهها سههمحت لي الرسههائل التههي
وصهههلتني عهههبر القائمات الصهههغيرة )عشرة تقريبههها( لمنتديات
النقاش التهي أنها مسهجل فيهها ،بمتابعهة أخبار مختلف المواضيهع
السههياسية ،والفكريههة ،والتقنيههة أو الثقافيههة .ويقطههن العضاء
المنتسهبون إلى إحدى هذه القائمات فهي الدائرة الثانيهة عشرة
بباريهس ،بينمها يقطهن منتسهبو قائمهة أخرى ،فهي العالم بأكمله.
تهدف إحدى هذه القائمات إلى إنتاج مقترح مضاد لتفاقيههههههههة
بصهدد النقاش ،بينمها تشكهل قائمهة أخرى وسهائل يوميهة تعيهش
مهن مداخيلهها مجموعهة أو تحالف محوري محلي ،أو وطنهي ،أو
أوروبهههههههههههي .وهناك قائمات أخرى كذلك تكوّن أدوات النتاج
التعاونهي للنجازات التقنيهة .أظهن أنهي قضيهت سهاعة تقريبها وأنها
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أبحر على شبكة الويب باحثا عن معلومات دقيقة حول مختلف
ت
المواضيهع ،والتنقيهب عهن آثار تظاهرة سهياسية أوروبيهة شارك ُه
فيها البارحة ،ومتابعة المستجدات التقنية على موقع سلشدوت
 Slashdotثههم المشاركههة فههي الحوار كلمهها تبادر إلى ذهنههي شيههء
أقوله بخصهوص موضوع العمهل .وقهد تهم جزء كهبير مهن البحار
ضمهن أنشطهة أخرى تُجنهد آنيها خزان المعلومات المتواجهد على
الشابكهة .وعلى عكهس مها سهبق ،قضيهت أقهل مهن عشهر دقائق
على الهاتف .وقضيت زهاء ثلث ساعات أتناقش مع مساعديْن
حول مختلف آليات التحاور فههي المواضيههع السههياسية المعقدة،
وسههاعتين تقريبهها صههحبة أحدهمهها ،محاول أن أترجههم إلى نماذج
تقنيهة ،المفاهيهم التهي ل زالت مبهمهة والتهي برزت عهبر النقاش.
إنهه دون شهك اسهتثمار أسهاسي فهي نشاط اقتصهادي ،بمها أن
مؤسستنا تتخصص بالتدقيق في بناء حلول تقنية جديدة لتنظيم
الحوارات على شابكهة النترنهت .غيهر أن هذه الوسهيلة ههي أيضها
غاية :فهذا النقاش وتلك النماذج هي في قلب ما يجمعنا ضمن
مشروع مشترك ،وهههي عنصههر مههن جملة مهها يعطههي معنههى
اجتماعيا ً وإنسههانيا ً لحياة كههل واحههد منهها .قضيههت زهاء خمههس
وعشريههن دقيقههة أقرأ الصههحيفة ،واسههتمعت إلى الراديههو لمدة
ساعة تقريبا وإلى السطوانات زهاء خمس وأربعين دقيقة .كما
قضيت ساعتين ونصفا ً في اجتماع لتصميم مشروع مع شركاء،
وسهاعة مرتيهن على طاولة الكهل أتحدث عهن مواضيهع هامهة أو
ممتعههة ،مرة فههي منتصههف النهار مههع زملئي ،ومرة أخرى فههي
المساء مع أسرتي .كما سنحت لي ساعة أخرى بالتعرف على
أسههرة صههديق إحدى بناتههي؛ وخصههصت سههاعة أخرى لمختلف
الوثائق الروتينيهة الداريهة ،وأقهل مهن سهاعة للشغال المنزليهة،
وعشريهن دقيقهة للغتسهال والحلق وارتداء أو نزع لباسهي .ولم
أخصهص حتهى نصهف السهاعة للمشهي الذي توصهي بهه العلنات
الصهادرة عهن هيئات التثقيهف الصهحي .قرأت لمدة نصهف سهاعة
م z
فههي فراشههي :فههي البدايههة بعههض الصههفحات مههن
م ¸  Récits des marais rwandaisالتي جمعها وهيّأها
“
جون هاتزفلد ] Jean Hatzfeld [36وإثهر ذلك حاولت أن أسهدل سهتارة
بيههن أحلمههي وغياب النسههانية التههي تحاول تلك الحكايات أن
تكشفهها ،فقرأت بعهض الصهفحات بالنكليزيهة لجون لو كاري John
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 .Le Carréوفهي الجملة ،ههي سهاعات كثيرة ،مهن ناحيهة لن بعهض
النشطة يمكن أن تنجز بالتوازي مع أنشطة أخرى ،ومن ناحية
ثانية لنه ليس لي تلفاز .وأتساءل إن كان الجزء الهام جدا من
المبادلت المعلوماتية في حياتي نتيجة تخصصي المهني حصرا.
فههي أقهل بقليهل بالنسهبة لقرينتهي المهندسهة المعماريهة ولبنتينها
الطالبتي ْهن .إل أن الفرق ههو فهي درجهة بناء وانعكاس وتضميهن
تلك النشطة داخل مفهوم ما هو وسيلة وأداة بالنسبة لي.
إن السههياق القتصههادي الذي يتحقههق فيههه أسههلوب حياتههي
ليهس نمطيها ،إل أنهه فهي واقعهه الملموس مشابهه للغايهة لسهياق
أولئك الذيهن أنجهز معههم هذه المبادلت .وتجمهع هذه المبادلت
في أغلبها النشطة الجمعياتية ،ووظائف وقتية نوعا ما ،وأشغال
غذائيهة ،وتقنيهة ،واهتمامات متنوعهة ،ونشاطا ً سهياسياً .ومهع أنهي
قادر شخصهيا على أن أطور مشاريعهي فهي إطار مهن الرفاهيهة،
فهم – رغم أنهم من أصحاب المتياز الثقافي – يتحملون ضغط
رقهة الحال .فمهن بينههم سهيدة تتولى مسهؤوليات ،كانهت توصهف
فهي نظام التشغيهل السهابق بأنهها مركهز سهلطة ،إل أنهها ل تدري
كيهف سهتكسب قوتهها فهي الشههر القادم .وهناك شخهص آخهر،
يئس مهن الكفاح الدائم ليجاد الموارد اللزمهة لمشاريعهه ،فقبهل
وظيفة براتب جيد في مؤسسة تقليدية؛ وها هو بعد سنة يحس
بالرهاق والحباط وينوي مغادرتها.
إن إدراك مختلف الطرق التهههي تسهههمح بربهههط المبادلت
المعلوماتيهههة بالنشطهههة النسهههانية الخرى ،وبالفضاء المادي،
وبمختلف المسهتويات القتصهادية أمهر حيوي حتهى نمسهك مهن
جديههههد بخيوط مصههههيرنا .لذلك يجههههب علينهههها أن نغادر ميدان
السهههتثناءات لنلج باب المعطيات الحصهههائية ،وأن نقبهههل رحلة
تاريخية ومبدئية صغيرة.
ع
š
I
نشههر فرنانههد بروديههل

Fernand Braudel

سههنة

1979

كتابههه:

م z

؛
š ì
 économie et capitalismeالذي يشكهل حتهى السهاعة المقدمهة السهاسية
لههه"عصههر الرأسههمالية" .وفههي الجملة ،يصههف بروديههل فههي هذا
][16

Civilisation matérielle,
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الكتاب مبنهى ذا ثلثهة طوابهق .فطابهق الحياة الماديهة ههو طابهق
الهياكههل اليوميههة والنشطههة .وفههي طابههق المبادلت والسههواق
يكون المال وسهههيلة تسهههمح بتبادل الملك الماديهههة والخدمات
التههي بدأت تههبرز .وفههي طابههق الرأسههمالية أخيرا ،يصههبح المال
فضاء خاصهها مسههتقل ينسههج شابكههة لتركيههز وتحسههين الرباح
ويستقل جزئيا 109عن فضاء النتاج والمبادلت.
يلعب القتصاد المحسوس والمالي منذ قرنين دورا مركزيا
فههههي مجتمعاتنهههها .ويعود التنظيههههم الجتماعههههي لنتاج الملك
المحسههههوسة ،على أقههههل تقديههههر ،إلى اسههههتقرار sédentarisation
المجموعات البشريهة ،بهل ربمها حتهى قبهل ذلك بكثيهر .كمها يعود
اسههتعمال النقههد وتبادل الملك المحسههوسة بمقابههل مادي إلى
آلف السهنين .غيهر أن العصهر الحديهث شاههد إرسهاء هيمنهة بل
منازع على القتصههاد المحسههوس والنقدي وعلى بنيتههه الفوقيههة
الرأسمالية .وقد كبرنا في عالم نعتبِر فيه بديهيا ً أن تصلنا غالبية
الملك والخدمات الضروريهة لمعيشتنها أو لزدهارنها عهبر آليات
اقتصادية .وفي هذا الظرف ،تكون الطريقة الساسية للحصول
على الموارد النقديههة أو الحقوق الضروريههة هههي إسههداء عمههل؛
وهذا العمهل ههو عمهل مأجور فيمها يتعلّق بالسهواد العظهم وحّر
فيمهها يتعلّق بالقليههة .كمهها تكون المبادلت النقديههة مباشرة –
كشراء ملك بمقابههههل نقدي ،أو أكثههههر تعقيدا وغيههههر مباشرة –
كالحصهول على خدمات التعليهم أو الصهحة على سهبيل المثال –
توفرههها هياكههل عامههة ممولة عههبر الضرائب أو عههبر تحويلت
اجتماعيههة ،هههي بدورههها مأخوذة مههن المبادلت واليرادات أو
مقي ّمة بمقابلها النقدي .وحتى في هذا العالم حيث
الممتلكات ال ُ
يسههيطر ظاهريهها القتصههاد ،هناك مجالت أنشطههة شاسههعة ل
تدخههههل ضمههههن المبادلت القتصههههادية والنقديههههة وتتجاهلههههها
الحصههههههائيات فههههههي غالب الحيان :كالنتاج المنزلي أو تبادل
الخدمات بيهن الصهدقاء على سهبيل المثال .غيهر أن هذا الفضاء
كان يشبهه ،منهذ فترة وجيزة ،نوعا ً مهن الثهر القديهم يجهد صهعوبة
متزايدة في الهروب من "التسليع" المفرط أكثر فأكثر ،بما في
ذلك في مناطق العالم حيث ما زال النتاج والتبادل غير النقدي
 109بدرجة ضئيلة وقتئذ ،بالمقارنة بتحويل كل شيء إلى مبادلت مالية كما نشاهد في السنوات
الثلثين الخيرة.
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يلعبان دورا هامهها .وهناك أعداد هائلة مههن بنههي النسههان غادرت
الفضاء الريفههي لتتزاحههم على ضواحههي المدن الضخمههة ،حيههث
البقاء يمهر عهبر الوصهول إلى الموارد النقديهة وإن كانهت ضئيلة.
ورغم كل ذلك ،وفي تلك اللحظة التي ظننا أنها تنتصر في كل
مكان ،فهها ههي هيمنهة القتصهاد المادي تتزعزع مهن أسهفلها إلى
أعلها جراء الثورة المعلوماتية ،وبالكاد بدأنا نقيس مداها.
حقول القتصاد
ماذا يمكههههن أن نقول بخصههههوص التحولت القتصههههادية
الحديثهة؟ سهوف نعالج لضرورة البحهث بعهض النطاقات الكهبرى:
النتاج والتوزيههههع المادي )الزراعههههة ،والصههههناعة ،والنقههههل(،
والخدمات ،والجزء من النشطة المالية الذي ل علقة له بتبادل
السهههههلع والخدمات ،وأخيرا فضاء المبادلت المعلوماتيهههههة .إن
الحدود بيههن هذه الصههناف متحركههة وضبابيههة ،ويتطلب تحليلههها
عادة تفرقة داخلية نوعية )فعلى سبيل المثال ،للحاطة بالجزء
مههن الخدمات التههي ل يمكههن فصههلها عههن الخدمههة الشخصههية،
والجزء مهن تلك القابلة أن تصهبح سلعا ً ويمكهن تقديمهها عهن بعهد
وههههي مميكنهههة ومركزة جزئيههها( .ومهههن أههههم تأثيرات إدخال
المعلوماتية على لوجستية المؤسسات ،التوجه نحو نقل كل ما
يُعتهبر مركهز تكلفهة نحهو الخارج )مراكهز المكالمات  call centersذات
الوظيفة التجارية أو مراكز خدمات ما بعد البيع؛ بعض الشغال
التقنيههة – كإدخال البيانات؛ الرشيههف؛ إنتاج البرمجيات ،الخ(.110
ولم يتوقههف هذا التوجههه عنههد المؤسههسات ،بههل نراه أيضهها فههي
الدارات الرسهههههمية لبعهههههض البلدان ،وكذلك فهههههي الخدمات
المعلوماتية نفسها التي تُطور داخل إطار اقتصادي .وحتى في
إطار المبادلت المعلوماتيهههة الحرة ،تُزوّد اليوم بعهههض البنهههى
التحتيهههة للتبادل بصهههفتها خدمات مجانيهههة مهههن طرف فعّاليهههن
اقتصههههاديين يحصههههلون على مداخيههههل منههههها عههههبر العلنات
المفروضة ،أو يأملون جني أرباح ثانوية )صورتهم ،التعرف على
الفعّاليهههن والسهههواق ،العلقات( يسهههتثمرونها فهههي فضائههههم
 110وعلى عكس ذلك ،تم إعادة بعض الخدمات إلى داخل المؤسسة ،وعلى وجه الخصوص تلك
التي تركز على التحكم والقيمة المضافة )بعض النشطة المالية ،الملكية الفكرية(.
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القتصههادي .وينطبههق المنطههق ذاتههه على بعههض البنههى التحتيههة
الساسية لتبادل المعلومات كمحركات البحث مثل غوغل ،Google
أو الستضافة المفتوحة لمشاريع تطوير البرمجيات الحرة داخل
خدمهة مثهل سهورسفورج  ،SourceForgeممها يشكهل دون شهك عنصهر
هشاشههة .وبالرغههم مههن تعقيههد الحدود والختلفات الداخليههة
للصناف القتصادية الكبيرة ،فإنه ل بد من الشروع في محاولة
فههم مها يجري لهها ،لكهي نعثهر مهن جديهد على الطريهق المؤدي
إلى الفاعليات التي يمكن أن تؤثر على وضعها المستقبلي.
ولكههههي نعطههههي كههههل ذي حههههق حقههههه ،علينهههها أن نبدأ
 .zإن اقتصههاد أدوات معالجههة المعلومههة وخدمات
ً
نقلها )التصالت السلكية واللسلكية( تمثل اليوم ،رغم حداثتها،
أكثههههر مهههن عشرة بالمئة مهههن الناتهههج الخام المحلي للبلدان
المتقدمة .111وعلى عكهس ذلك ،ل تمثهل مهبيعات المعلومهة فهي
حد ذاتها وكل الخدمات ذات الصلة )النشر ،الوسائط ،الخدمات
المعلوماتيهههة على الخط (112إل  %3تقريبههها مهههن الناتهههج الخام
المحلي ،وهذه ظاهرة ذات معنهى وت ُهبرز الصهعوبة التهي يواجههها
القتصهههاد لسهههتثمار المبادلت المعلوماتيهههة .إن النظام البيئي
للمبادلت المعلوماتية أصبح هاما لدرجة أن جزءا متناميا باطراد
مههن القتصههاد يهدف إلى البنيههة التحتيههة للمبادلت .وقههد أهمههل
المعلقون هذه النقطهههة جراء انشغالههههم بتأكيهههد أن المعلومهههة
أصهبحت بنيهة تحتيهة جوهريهة للقتصهاد .لكهن مها ههي الحال فيمها
يتصل بالقطاعات الخرى؟
م z
مهههن المعقول أن نُقّر بأن الجزء الههههم مهههن
م ¸ يتههم داخههل فضاء العمههل .وسههنرى لحقهها أن الزمههن
المخصص للعمل في البلدان المتقدمة ينخفض باستمرار ،وهو
113
سمناه على فترة الحياة
الن بمعدل سهاعتين فهي اليوم إذا ق ّه
الجمليههة .حصههل تطور متضارب فههي الفترة الخيرة )منههذ (1974
شاهدنا من خلله تواصل النخفاض الشديد لساعات العمل في
 111حساب قام به الكاتب بمقارنة بيانات منظمة التعاون القتصادي والتنمية  OCDEالخاصة
بالقيمة المضافة للقطاعات ذات الصلة ،وبمقارنة الحسابات الوطنية بالنسبة للناتج الخام
المحلي.
 112لم يتم احتساب البرمجيات المملوكة ضمن الدوات ول ضمن المعلومة التي تباع بصفتها
ترفًا ،لكي ل تكون هناك مغالطة في المقارنة .وعلى كل حال ل تشكل البرمجيات المملوكة إل
أقل من ثلث القيمة المضافة المرتبطة بالبرمجيات بصفة عامة.
 113معدل التقدير التقريبي للبلدان المتقدمة .انظر فقرة "أوقات النشطة"
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أوروبها القاريهة بينمها رأينها فهي الوليات المتحدة وبعهض البلدان
الخرى اسهتقرار سهاعات العمهل لكهل مواطهن ،مهن جراء ظهور
ن جدا .وتخبرنها الحصهائيات أيضها أن العمهل
أشغال بمقابهل متد ّه
114
فهي مجمهل الفضاء المادي فهي فرنسها  ،بمها فيهه النقهل وتجارة
السهلع الماديهة ل يُمثهل أكثهر مهن  %40مهن جملة العمهل مدفوع
الجهههر .وهذا يعنهههي أن كهههل إنتاج السهههلع الماديهههة )الزراعهههة
والصهناعة( لم يعهد يشكهل إل ثمانهي وأربعيهن دقيقهة فهي اليوم
الواحد .وقد نتج عن تحرير الفضاء المالي – سواء كان ذلك عن
تسهامح أو عهن قصهد  -تأثيرات أسهاسية على الموارد الضريبيهة
والجتماعيههة ،مههن خلل تخفيههض نصههيب العمههل فههي القيمههة
المضافهة )نقهل العمهل نحهو رأس المال بنسهبة  %10تقريبها مهن
القيمهههة الجماليهههة و  %7إذا محونههها الرتفاع غيهههر العادي فهههي
السهبعينات( ،وكذلك نتيجهة تزايهد التفاوت بيهن مختلف الشرائح
الجتماعيههة .وشجعههت التأثيرات الولى للثورة المعلوماتيههة فههك
ارتباط الفضاء المالي :لماديهههة متزايدة للسهههيولت الماليهههة،
وإمكانيههة تنظيههم النتاج وحسههاب الرباح بطرق جديدة .ودفههع
ضغههط الجري وراء الرباح النيههة إلى اسههتبدال اللت بالعمال
اسههتبدال ً مفرط ًهها – ونقههل مراكههز النتاج نحههو الخارج وإن كان
بدرجههة أقههل – فههي البلدان المتقدمههة ،وعلى وجههه الخصههوص
الوروبيههة منههها .وبالتوازي مههع ذلك ،شاهدنهها ظهور بوْن شاسههع
مهههن التفاوت الجتماعهههي ونموًا عامههها لسهههلطة المال داخهههل
المؤسسات ،مع ظهور مجموعة من أصحاب المتيازات العالية
جدا وتآكهل الطبقات المتوسهطة .وهكذا فإن  %1و  %5مهن أثرى
الثرياء يملكون على التوالي  21و  %39مهن الرصهدة والممتلكات
ف منها( سنة .2002
الفرنسية )أو بالحرى من الجزء الذي لم يُخ َ
ويتزايهد باسهتمرار ترك ّهز الثروة هذا ،وههو أكثهر حدّة فهي الوليات
المتحدة .وسواء كان ذلك من خلل تزايد التفاوت بين الشرائح
الجتماعية أو عبر نقل القيمة المضافة للعمل نحو رأس المال
ومداخيههههل الدخار ،فإن كيان بناء العلقات بيههههن القتصههههادي
والجتماعهي ،أي  -مها ي ُهسمى حسهب الحالت  -النموذج الكينزي
 ،Keynesأو الشتراكههي الديمقراطههي لدولة الرعايههة الجتماعيههة
 ،Welfare Stateأو النموذج الوروبي ،قد تبعثر من جراء ذلك.
114

بيانات  ،2001المصدر :المعهد الوطني الفرنسي للحصاء .Insee
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موجودا عندمهها ظهههر
س W
لم يكههن فضاء
القتصهاد السهياسي العصهري فهي القرن الثامهن عشهر .وكانهت
مع على النتاج وعلى تبادل السهههلع الماديهههة .ول
الضرائب تُج َههه
يُدرك الباحثون بما فيه الكفاية إلى أي مدى ظل النتاج المادي
نقطة مرجعية لتعريف ما هو اقتصادي بصفة عامة .كان النتاج
المادي يُشكهل الفضاء الذي يتوافهر فيهه شبهه مقياس للمسهاهمة
معطههى )العمههل أو رأس المال( ،يسههمح بتقييههم
النتاجيههة لكههل ُ
أجره حسههب وظيفتههه فههي النتاجيههة الهامشيههة .ولم يُبلور أبدا
قطاع الخدمات المتصهل بالملك العامهة تقييمها حقيقيها مسهتقل،
بههل ظههل يشتغههل بصههفة هشههة عههن طريههق المقارنههة )مقارنههة
درجات الكفاءة مثلً( أو عههبر مرجعيههة السههتثمار فههي الخلق أو
معطى العمل .غير أن هذه المرجعيات أصبحت اليوم بل
صيانة ُ
معنى ،وحملت – كما بي ّنه ريني باسي ] – [56انهيار فكرة اليراد
"المسههههم" )أي الذي يعتمهههد على السههههام فهههي خلق الثروة
والذي يمكهههن قياسهههه( الذي يظههههر مهههن خلل ارتفاع نسهههبة
اليرادات الجتماعيهة للعائلت مهن  19إلى  %37مها بيهن سهنة 1959
و  .115 1992ويخلص رينهههي باسهههي إلى القول بضرورة السهههعي
مباشرة إلى العدالة التوزيعيههههة .ينتههههج عدم إمكانيههههة تقييههههم
المساهمة عن عوامل داخلية للنتاج ،وعلى وجه الخصوص دور
البنههى التحتيههة للمعارف والشبكات ،وبنفههس القدر عدم خضوع
للتقييهم السههامي .وبالفعهل ،كيهف
س W
فضاء
يمكهن تقييهم إنتاجيهة خدمات تسهمح للمسهنين أن يظلوا عامليهن
مسههتقلين فههي الحياة الجتماعيههة وأن يواصههلوا تعلمهههم ،على
سههبيل المثال؟ إن انهيار المرجههع السهههامي يفضههح الفههخ الذي
أُوقههع منههذ البدايههة تطور الخدمات ،وعلى وجههه الخصههوص تلك
الخدمات التهي تخلق أملكها عامهة )التعليهم ،الصهحة( :فقهد تهم
التفكيهههر فيهههها على أسهههاس التكاليهههف ل على أسهههاس خلق
القيمة ،116كمها تهم حبسهها داخهل منظمات لم تعهد تعرف كيهف
تجدد أهدافهها .إن الصهحة والتعليهم يمران اليوم بأزمهة ،يزيهد كهل
إصهلح وتصهويب مهن حدتهها لعدم التطرق لمها ههو حيوي ،أي أن
 115وقد كانت هذه العملية موجودة بوضوح قبل زيادة نسبة البطالة ،فل يمكن اعتبارها نتيجة
لها.
 116إن التفكير فيها بالعتماد على مبدأ خلق القيمة ل يعني تحريرها من كل القيود ،بل إنشاء
آليات بداخلها تسمح بصرف الموارد المناسبة لطبيعة القيمة المراد خلقها.
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التعليم يُقرر في أغلبه بعيدا عن المدرسة ،كما أن الصحة تُقّرر
بعيدا عههن الزيارة الطبيههة واسههتهلك الدويههة .وقههد أدرك ذلك
إيفان إيليتهش  Ivan Illichبحدسهه منهذ سهبعينات القرن الماضهي ]،40
 ،[41حتى وإن كان قد عبر عنه تعبيرا ً مبالغا ً فيه.
إن إعادة ضبهط خيوط مصهيرنا يفترض تحريرا ً مزدوجاً :فل
بهد فهي الوقهت نفسهه مهن العتراف باسهتقلل البيئة الجتماعيهة
م
للمبادلت المعلوماتيههة ،وتنظيمههها ،ثههم إعادة ابتكار نموذج عا ّ ه
لحركهههة الثروة يسهههمح بالتمويهههل المسهههتدام للملك العامهههة
الجتماعيههة .وفههي سههبيل اسههتكشاف المسههالك المؤديههة لعادة
البتكار هذا ،لنأخذ أول مقاسات عصرنا.
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وقت النشطة
لنعههد إلى موازنات الوقههت والقتصههاد ،مههع اعتبارههها هذه
المرة على مسهههتوى المجتمعات بأكملهههها .تعود أولى تحاليهههل
موازنات الوقهت إلى منتصهف القرن التاسهع عشهر وأعمال إنغلز
 Engelsالخاصههة بالوضههع العمالي النكليزي .قام باحثون مختلفون
فهي بدايهة عشرينات القرن الماضهي بتحريات منهجيهة بخصهوص
استخدام الوقت في التحاد السوفييتي .وقد ظهرت بعد الحرب
العالميههة الثانيههة أولى الدراسههات الدوليههة ،التههي اسههتنتج منههها
جيسي أوسوبيل  Jesse Ausubelوأرنولف غروبلر  Arnulf Grüblerالخلصات
] [6انطلقا من منظور علم البيئة البشرية على المدى الطويل.
Wc
ثم رسم روجي سو Roger Sue 117سنة  1994في
¸ ] Temps et ordre social [79جدول نوعيا ً أوليا ً للوقات
الجتماعيهة ،أظههر منهذ ذلك الحيهن تحول كبيرا .وقهد شاهدنها فهي
الفترة الخيرة موجههههة جديدة مههههن البحاث المنهجيههههة تهتههههم
باسهتخدام الوقهت فهي بلدان مثهل فنلندا ونيوزيلندا ،وكذلك فهي
بينيهههن ونيجيريههها .إن معرفهههة اسهههتخدام الوقهههت على مقياس
المجتمعات بأكملها له أهمية حيوية ،لن ذلك يشكل أول محطة
لخلق النماذج الجتماعيهة النوعيهة غيهر القتصهادية .ومهع أن هذه
المعرفهة ل تُزيهل صهعوبة الدراك النوعهي للعمليات الجتماعيهة،
مذجهة اقتصهادية
فإن ّهها تُعد ّ رغهم ذلك تحررا حقيقيها مهن سهطوة ن ْ
بحت أصبحت صورية أكثر فأكثر.
الجدول  – 4استخدام الوقت في بلجيكا

118

 117ويمكن قراءة مؤلفاته بالفرنسية ضمن السلسلة  Transversalesالتي أصدرت النسخة
الصلية لهذا المؤلف.
 118دراسة إنياس غلوريو وجيسي فاندرفاير ،ف يو بي ل ستاتبلIgnace Glorieux et Jessie .
 Vanderweyer, VUB pour StatBel. 8382شخصا ً تتراوح أعمارهم بين  12و  95سنة من 3
ديسمبر/كانون الول  1998إلى  6فبراير/شباط  ،2000دفاتر تتألف من فترات تدوم  10دقائق،
وتم ضبط الوقت بطريقة ل تحتسب الوقت الضائع في الحساب .ل يحتسب الوقت المخصص
لنشاط معين إل عندما يكون هذا النشاط متفردًا أو يكون نشاطا رئيسيا )ل يحتسب على سبيل
المثال الوقت المنقضي في الستماع للراديو لدى التنقل بسيارة( .اختار المؤلف عناصر
الجدول كما اعتمد العداد الصحيحة ليأخذ بعين العتبار هوامش عدم الدقة.
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النشاط

عدد

الساعات في اليوم المتوسط
ساعتان
العمل مقابل أجر
العنايههة الشخصههية ،الشغال المنزليههة  4ساعات
والسرية ،العناية بالطفال
 9ساعات
الراحة
ساعة ونصف
الكل والشرب
 45دقيقة
التعليم والتكوين )التأهيل(
 4ساعات
الترفيه
ومن بينه:
ساعتان و  20دقيقة
س W
م
 30دقيقة
م z
 20دقيقة
م z
 06دقائق تقريبا
م z
 04دقائق تقريبا
س W
¸
)
(
 06دقائق تقريبا
ل d
ع š
ٌ ¸ š
د
سههههههاعة و  20دق إلى
التنقل
ساعة و  25دقيقة
سههههههاعة و  20دق إلى
النشطة الجتماعية
ساعة و  25دقيقة
W d
س
ومههن بينههها م
¸
š
 10دقائق تقريبا
r
š
œ z
¶
.
يقدم الجدول  4تفاصهيل السهتخدام الجتماعهي للوقهت فهي
بلد "متقدم" .ويمكهههن قراءتهههه على عدة أوجهههه ،انطلقا ً ممههها
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يخبرنههها بهههه الجدول نفسهههه .وهكذا نرى أن الجزء المخصهههص
للعمل من أي نوع مقابل أجر ،الذي ينخفض بصورة مستديمة
وهامهة منهذ مئة وخمسهين سهنة ،ههو أقهل بمرتيهن مهن الوقهت
المخصهههص للترفيهههه البحهههت )خارج وجبات الطعام والعنايهههة
الشخصههية والمنزليههة( ،وهههو أقههل حتههى مههن مجموع النشطههة
الجتماعيهة )الضيافات أو الزيارات المتصهلة بالسهرة والنشطهة
الجتماعية الجمعياتية( ومن التعليم والتكوين .ونلحظ أخيرا أن
التلفاز يلتههم بنههم وقهت الترفيهه البحهت ،بمها أنهه يسهتهلك أكثهر
من نصفه ،119وهذا الهجوم كثيف إلى درجة أنه يخفي التحركات
الهامة المتعلقة بالشكال الخرى من النشطة غير الرسمية.
كمهها أن تطور اسههتخدام الوقههت فههي السههنوات العشريههن
الماضيهة يسهتحق النتباه .فقهد أثبتهت الدراسهات الميدانيهة فهي
هولندا أن الوقت المخصص للستماع إلى الراديو أو الموسيقى
دون القيام بأي شغهل آخهر قهد انخفهض بنسهبة ثلثهة أرباع فهي
خمههس وعشريههن سههنة؛ وانخفههض وقههت القراءة إلى النصههف؛
ووقهت التعارف الجتماعهي إلى الربهع .أمها تطور وقهت العمهل
مقابل أجهر فيما يتصل بكهل السهكان البالغيهن أكثر مهن  10أو 12
سنة ،فهو يختلف من بلد إلى آخر )انخفاض بأكثر من  %20في
بلجيكها ،واسهتقرار تقريبها فهي هولندا(؛ وقهد يعهبر هذا الختلف
عهن تبايهن فهي آليات التحويلت الجتماعيهة والهيكهل القتصهادي،
إل أنههه يبقههى هامشيهها بالمقارنههة مههع التجاه العام والقوي نحههو
النخفاض.
ل تشمهل هذه الدراسهات تصهنيفا يسهمح بتحليهل اسهتخدام
التقنيات المعلوماتيهههة ،غيهههر أن مصهههادر أخرى )الدراسهههات
الفنلنديهة ودراسهات منظمهة التعاون القتصهادي والتنميهة( تثبهت
أن اسههتخدام المعلوماتيههة والنترنههت )بمهها فههي ذلك المطالعههة
على الشابكة( أو الممارسات الفنية هي الصناف الوحيدة التي
تنمو وتقاوم اجتياح التلفاز لوقت الترفيه والعلقات الجتماعية.
وإذا كانههت موازنات الوقههت تسههمح لنهها بأن ندرك تمامهها عدم
ملءمهة إنشاء نماذج اقتصهادية لهذه النشطهة ،فإنهها ،للسهف،
ليست كافية لمدنا برؤية شاملة عن التوجهات التي أخذت تبرز
 119تظهر بيانات دراسات استخدام الوقت كميات الوقت المخصص لمشاهدة التلفاز أقل
بالثلث تقريبا من الحصائيات المباشرة لمشاهدي التلفاز ،والتي قد تكون مضللة ومتأثرة
بمصالح الموزعين وأصحاب العلنات.
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حديثاً .وبعههد تاريههخ نشههر الدراسههات المنهجيههة المتوفرة لدينهها،
ازداد الوقت المخصص للنشطة على النترنت بصفة ملحوظة،
غيهر أنهه يبقهى متوسهطا .أمها الدراسهات المتخصهصة ،على غرار
المشروع الوروبههي الحديههث "العيههش اللكترونههي" ]،e-Living [29
فإنههها تعطههي متوسههط اسههتخدام الوقههت خارج أوقات العمههل
)بالنسههبة للمسههتخدمين ،أي  %40تقريبهها مههن سههكان البلدان
المعنيهة( مد ّهته  20دقيقهة ،مهع اسهتخدام أههم مهن طرف الرجال
مقارنهة بالنسهاء ،بالتوازي مهع مكالمات هاتفيهة أطول بالنسهبة
إليهههن .إن الدراسههات المتخصههصة وحتههى الحصههائيات العامههة
متحيزة للغايهة لصهالح أصهناف مهن النشطهة مرتبطهة بالنماذج
التجاريههة ،وهههي تتجاهههل تمامهها بعههض النشطههة غيههر المتصههلة
بالقتصاد ،والتي هي صعبة القياس من جهة أخرى .والمبادلت
أو البحهث عهن المعلومهة المسهتهدفة )المضمنهة فهي مشاريهع
النشاط( ل تستهلك الكثير من الوقت البشري ،على القل بعد
فترة أوليهة مهن التعلم ،خلفا ً للوسهائط الباث ّهة مثهل التلفاز ،التهي
ههههي بطبيعتهههها وتبعههها لطرق تمويلهههها تسهههتهلك كميات هائلة
ومفرطة من الوقت .والغريب أن استخدام الحواسيب المتعلق
في الغالب بالنشطة النتاجية أو البداعية ،دون ربط بالشابكة
 ،off-lineيبقههى غيههر معروف جيدا .أشاهههد كههل أصههدقائي يقضون
مدة زمنيههة كههبيرة فههي الكتابههة ،وفههي تنضيههد ومعالجههة الصههور
الفوتوغرافيههة بواسههطة الحواسههيب ،غيههر أنههي ل أرى أثرا لهذه
النشطهة فهي الحصهائيات؛ والسهبب بل شهك ههو أنهها لم تعهد
فريسههة للتشويههش القتصههادي بعههد تجاوز مرحلة شراء أدوات
العمههل .وعلى العكههس ،فإن الحصههائيات التههي تخههص الوقههت
المقضهي فهي التجارة اللكترونيهة على الشابكهة تتهاطهل علينها
من كل حدب وصوب.
تُخفههي معدلت البيانات نقاطهها هامههة .ففيمهها يتعلق بأقليههة
دالّة ،هناك تفعّالت وتكامههل بيههن المبادلت المعلوماتيههة على
الشابكههة واللتزام ضمههن منظمات )سههياسية ،علميههة ،نقابيههة،
مهنية ،أو إنسانية( .كما أن هناك أنماطا ً من استخدامات للبنية
التحتيهة للشابكهة ل يتهم اعتبارهها؛ فعلى سهبيل المثال ،تسهتخدم
شبكات النههد للنههد مههن طرف أعداد كههبيرة مههن الشبان تتراوح
أعمارهههم بيههن  15و  24سههنة ،كنوع مههن الصههندوق الموسههيقي
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الدائم ،وكأنها إذاعة يتصرف فيها المستخدم ويمكن استعمالها
بالتوازي مهع أنشطهة أخرى .وهناك أيضها بعهض السهتخدامات،
مثهل الدردشهة ،التهي ل يمكهن حتهى قياسهها باعتماد الوقهت إلى
حد ّ أنه يتم إدراجها ضمن ممارسات أخرى.
تسليع أم تحرر؟
تجههد وجهتهها النظههر –الرؤيههة القتصههادية وتحليههل النشطههة
البشريههة الملموسههة -صههعوبة فههي فههك لغههز التحولت التههي
تزحزحنها حاليها ،غيهر أن تباينهمها يفسهر كيهف أننها نتلقهى رسهائل
تبدو متناقضهة جدا حول مآل مجتمعاتنها .وقهد وصهف لنها جريمهي
ريفكيههن ] Jeremy Rifkin [64عالمهها تسههعى الرأسههمالية المعلوماتيههة
بداخله أن تحوّل كل لحظة وكل وجه من أنشطتنا إلى خدمات
سهلعية؛ ويكون هذا التحوّل أكثهر خبثها وضررا لن النقود نفسهها
قهههد فقدت شكلهههها المادي ولن المبادلت تتهههم غالبههها بصهههفة
متخفيهة وغيهر مباشرة .وتهبرز فكرتهه الرئيسهية 120فهي العنوان
الثانههي الصههلي لكتابههه "الثقافههة الجديدة للرأسههمالية العملقههة
التي تكون فيها الحياة بأكملها تجربة-بمقابل ."121ومع ذلك ،فإن
الفصههول السههابقة قههد أوردت أيضهها العديههد مههن المؤشرات
لحركات في التجاه الخر ،تظهر "نزع القتصاد" عن الكثير من
النشطهة ،وبروز ثقافهة المجانيهة ،وتحرر التعاون النسهاني مهن
الوسهاطة القتصهادية .بالضافهة إلى ذلك ،نجهد مقاومهة شديدة
للليات المعممهة ليجار الوقهت التهي يصهفها ريفكيهن .وتنتشهر
هذه الليات بسهولة بصفتها إضافة قيمة لمادية على المنتجات
المحسوسة أكثر من كونها عنصرا في المجال المعلوماتي بأتم
معنهى الكلمهة .وعلى هذا النحهو ،تهم إقناع مئات الملييهن مهن
المستهلكين بأن يصبحوا وعاءً حامل ً لعلنات العلمات التجارية
)مهن قميهص شانيهل  Chanelإلى حذاء نايهك (Nike؛ ويمكهن جعلههم
 120نلحظ هذا القناع الغريب في الترجمة الفرنسية حيث أصبح العنوان "ثورة القتصاد الجديد"
 La révolution de la nouvelle économieبينما العنوان الصلي كانThe new culture of :
hypercapitalism where all of life is a-paid-for-experience
" 121الثقافة الجديدة للرأسمالية المفرطة ،حيث تتحول الحياة بأكملها إلى نشاط بمقابل
مدفوع".
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يدفعون مبالغ جنونيهة لتنزيهل أجراس وأنغام للهاتهف المحمول،
غيهر أن إيجار الوقهت على الشابكهة يلقهي فشل ذريعها .تُرفهض
هذه الخدمات مهها إن تخرج عههن نطاق البنيههة التحتيههة وتد ّههعي
توجيهههه النشطهههة النسهههانية المتصهههلة بالمبادلت والمحتويات
الخاصة .ولم يبقَ للمزودين إل تشويش المبادلت عبر الشهار،
لمحاولة صهيد غنيمهة اقتصهادية ظلت هزيلة بالمقارنهة مهع تفجهر
المبادلت .وقههد دفههع إحسههاس المزوديههن بالكبههت إلى محاولة
تنظيم الندرة بصفة منهجيهة ،بمها في ذلك إعادة بناء بنى تحتية
غيهر متناظرة 122للمواصهلت السهلكية واللسهلكية وقيود رقميهة
مثههل أنظمههة إدارة الحقوق الرقميههة ،التههي ل تشجههع المبادلت
المباشرة والنشهر الذاتي .123ويحهق أن نتسهاءل إن كان السهعي
إلى تحويهل الوقهت – الحقيقهي  -إلى سهلعة ردة فعهل رأسهمالية
للمساك بفضاء جديد يهرب عنه ،إذ يتجاوزه في الميدان الذي
شكل قوة الرأسمالية على الدوام :أي الثمن المنخفض لتكلفة
التبادل .إن النظام البيئي للمبادلت المعلوماتيهههة يقهههع تحهههت
وطأة ضغوط عملقة ومتناقضة .فالرأسمالية المعلوماتية التي
يتحدث عنهها كاسهلز وريفكيهن توجهد برفقهة الملك المعلوماتيهة
المشاعيهههة ،غيهههر أن كهههل طرف يقود تطوره فهههي اتجاهات
متناقضة تماما.
وقد وصلنا إلى مفترق الطرقات وآن وقت الفراق.

 122كان الربط بالشابكة يتم بمجرد التصال الهاتفي المتناظر :أي أن التدفق متساوٍ في كلا
التجاهين .ومع إدخال التدفق العالي ،أصبح اللتناظر بنسبة  4إلى  ،1أو حتى  15إلى  :1أي أن
المنسوب نحو المستخدم يتمتع بتدفق أعلى بكثير .كما تم إنشاء عدة قيود ،كمنع استخدام
المخدام  serverفي العقود منخفضة الثمن .ويود بعضهم التقدم أكثر من ذلك بوضع ضريبة
على التدفق الذي يسمى خارجا .وأقل ما يمكن أن نعلق على هذا هو أن النية واضحة.
 123تتحكم أنظمة إدارة الحقوق الرقمية ) (DRMSفي الدخول ،والمستعملين والصفقات
المتعلقة بالوثائق التي تنطبق عليها.
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الملك العامة الجتماعية
لقهد وصهلنا إلى وضهع شاذ و مختهل التوازن .ينفتهح عالمان
رئيسههيان أمام مجتمعاتنهها ،وبصههورة كامنههة أمام العالم ،همهها
الخدمات للشخاص )التههههههي تخلق الملك العامههههههة( والنتاج
والتبادل الجتماعههههههي المعلوماتههههههي )اللذان يخلقان الملك
تطور
المعلوماتيهة المشاعيهة( .غيهر أن هناك مهن يدعهي وضعهَ
ّ
جم هذيههن العالمي ْههن تحههت سههلطة الموارد المؤشرة على
ح ْهه
مداخيههل العمههل والنتاج المادي؛ ووضههع تطور طبيعتهمهها تحههت
سههلطة آليات خاصههة بتنظيههم المؤسههسات والدارات .بيههد أن
العمهل – فهي مركزه ومقابله – يمهر بأزمهة هامهة بسهبب تحرر
الفضاء المالي .أمهها النتاج المادي فهههو عرضههة لزمههة مختلفههة
تعود أسههبابها جزئيهها للنجاحات النتاجيههة وجزئيهها لن النجاحات
تمهت على حسهاب اسهتخدام مفرط للموارد وبغهض النظهر عهن
بعهض معاييهر الجودة .وبصهورة أعهم ،يمكهن أن نقول إن قدرة
الرأسماليين – بمن فيهم الطبقات الجديدة للثرياء ثراءً فاحشاً
–على الهروب مههن الداءات الضريبيههة تقوض أسههاس تمويههل
الملك العامة .يجب علينا إعادة خلق طريقة تربط الجتماعي
بالقتصهههادي :أي النطلق مهههن الحتياجات الخاصهههة لتطويهههر
الخدمات التهههههي تخلق الملك العامهههههة ومهههههن خلق الملك
المعلوماتيههة المشاعيههة ،وتصههور كيفيههة التفكيههر فههي تنظيمههها
ووصلها بالنتاج المادي.
إن فضاء الخدمات التههي تتعلق بالملك العامههة يخرج عههن
إطار هذا الكتاب ،لكههن مههن المفيههد أن نههبين مركزه بالنسههبة
للنتاج المادي وللنظام البيئي للمبادلت المعلوماتيهههههة .فمجال
الخدمات يههم أسهاسا الوقهت البشري؛ ومهن هذا المنطلق نجهد
أمامنهها اختيارا جوهريهها :هههل يجههب ربههط هذا الفضاء بالنتاج
الرأسمالي أم باقتصاد الوقت البشري الذي يستند إلى الملك
المعلوماتيههة المشاعيههة؟ وهذه خيارات ملموسههة للغايههة .هههل
نرغهب فهي تعليهم يرتكهز على الحصهول على المعارف والدرايهة
مهن خلل أنشطهة ومبادلت إنسهانية ،داخهل وخارج المؤسهسات
التربويههههة ،حيههههث تسههههتند النشطههههة والمبادلت إلى الملك
المعلوماتيهة المشاعيهة وإلى آلياتهها الجتماعيهة؟ أم نرغهب فهي
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مدرسههة متصههلبة أكثههر فأكثههر ،تحاول بل جدوى إصههلح تأثيرات
وسهائط التدفهق وعدم المسهاواة الثقافيهة ،تُحوّل المعارف فيهها
إلى سهلع معلبهة داخهل "منتجات تعليميهة" وتصهلح قاعدة ً لسهوق
ختم الشهادات؟
هل نريد قطاع صحة عامة مبنيا ً على الدارة الجتماعية لما هو
فههههي الواقههههع ظاهرة اجتماعيههههة معقدة ،وتوافههههر المعارف
المفتوحهة ،والخدمات النسهانية التهي تلجهأ إلى التقنيهة حسهب
احتياجاتهها الخاصهة وتقييمهها الذاتهي؟ أم نريهد تحويهل مجمعات
النظام الصحي إلى سلع – في الدوية ،وتحويل الفحص الطبي
إلى تقنيههههههههة ،والتملك الخاص للمعارف ولسههههههههتخدامها –
والمستشفى إلى ملجأ غير مرغوب فيه لمنسيّي هذا النظام؟
أما في موضوع تخصيص الموارد ،فليس المراد هو تحرير
الملك العامهههة السهههاسية مهههن قيود إدارة الموارد :فبعهههض
الخدمات المقيدة لن تقدم على أسههههههاس حسههههههن النيههههههة
والمساهمة .بل المر يتطلب بناء شكل من القتصاد يتلءم في
طرق تقييمههه وتمويله وإدارة موارده مههع الحتياجات الخاصههة
لهذا القطاع ،ول يكون حجههم معاملتههه مرتهنهها بالزمههة وبآليات
التهرب الخاصهههة بالنتاج الرأسهههمالي )ورفضهههه الحالي للدارة
البشرية بصفتها قيدًا ل يطاق(.
بعههههد هذه التذكرة الوجيزة لمسههههتقبل الملك العامههههة
الرئيسههية ،لنفحههص الن ظهور النتاج المعلوماتههي الجتماعههي،
وما الذي يجعل طبيعته ل تقع تحت طائل القتصاد.
“

م z

تخلق البرمجيات الحرة ،والوسههائط التعاونيههة التههي تتطور
على الشابكة ،والصدارات العلمية المفتوحة ،والكتابة التعاونية
للجينومات مههههن طرف باحثيههههن مههههن كههههل أصههههقاع العالم،
والممارسات الفنية الجديدة لحقوق الناشر الحر ،وقائع معقدة
تخرج تماما عن الطر التي كنا نعتبرها ضرورية للنتاج التقني
أو الثقافههي المعقههد .وعندمهها أدرك القتصههاديون ،بشيههء مههن
التأخههههر ،وجود هذه "الشياء الشاذة" ،حاولوا بادئ المههههر أن
يركنوها في خانة الشاذ الذي يحفظ ول يقاس عليه .وعلى هذا
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السههاس أينعههت مجموعههة مههن الدراسههات تؤكههد أن دافعيههة
المشاركيههن فههي هذا المجهود ت ُهبرر اقتصههاديا مههن خلل الرباح
الثانوية التي يجنيها مؤلفوها ،وهي إما أرباح اقتصادية مباشرة
وإما مكونة لرأس مال من الشهرة يمكن استثماره لحقا على
أسهاس القيمهة المضافهة فهي سهوق العمهل ،أو احترام الزملء
على سبيل المثال .ومع أن هذه الدراسات ليست خاطئة ،فإنها
تقلل من قيمة الظاهرة وينقصها شيء جوهري :أل وهو ظهور
نمهههط جديهههد مهههن النتاج الجتماعهههي ينسهههق فيهههه الشخاص
والمجموعات الصغيرة فيما بينهم بصورة مرنة ،مستفيدين من
كون إنتاجههههم له صهههفة الملك المشترك الكونهههي .ويعيهههد هذا
النمههط النتاجهههي ربههط العلقههة مههع اتجاهات قديمهههة للفههن
والنسهههانيات والعلوم ،فيفسهههرها ويؤشرهههها ويعطيهههها قدرات
جديدة .قام ريشاب آير غوش  Rishab Aiyer Ghoshويوشاي بنكلر Yochai
 Benklerبالخطوة الرئيسية عندما اعتبرا هذه الممارسات في حد
ما للتبادل له قوانينهه الخاصهة .ويواصهل كلهمها وصهف
ذاتهها نظا ًه
مدّة مههن القتصههاد.
هذه الممارسههات باسههتخدام مفاهيههم مسههت َ
وفههي النموذج الذي قدمههه لسههوق طنجرة الطبههخ ]cooking pot [31
 marketيستعمل غوش مرجعية التعريف المجرد لما هو اقتصادي
كمهها اقترحههه سههامويلسون " :Samuelsonدراسههة كيفيههة اسههتخدام
المجتمعات للموارد النادرة لنتاج أملك ذات قيمهههة وتوزيعهههها
بيههن مختلف الشخاص" .ويؤكههد بنفسههه أن كههل مفردة مههن
مفردات هذا التعريهف بحاجهة اليوم إلى إعادة الفحهص .غيهر أن
هناك نقطهة أسهاسية تُعد ّ غائبهة بالفعهل ،وههي أن الموارد التهي
نتحدث عنهها – أي الذكاء النسهاني – ليسهت نادرة .إن الضافهة
الممتازة التههي يقدمههها نموذج غوش هههي تأكيده على القطيعههة
فهههههي المبادلت ،أي أن أنظمهههههة التبادل المتعلقهههههة بالملك
المعلوماتيهههة المشاعيهههة لم تعهههد مبنيهههة على مبادلة بهههل على
مبادلتيهههن اثنتيهههن :فنعطهههي للملك المشاع مهههن خلل المبادلة
الولى ،ونتلقههى منههه عههبر الثانيههة .ويخلص غوش إلى ضرورة
إيجاد معاييههر خصههوصية للتقييههم تأخههذ هذه الخاصههيات بعيههن
العتبار ،وههي مسهألة خصهص لهها العديهد مهن الورشات التقنيهة.
أمها بنكلر فإنهه مهن ناحيتهه ،يضهع نفسهه فهي منطقهة التماس مهع
النظريهة القتصهادية ،مهن خلل مقالتهه "بنغويهن أو لينكهس مهن
150

وجهة نظر كوس وطبيعة الشركة" ]" [10
"nature of the firm؛ فههو يدرس النتاج الجتماعهي الذي يقدمهه النداد
على أسهاس الملك المشاعيهة ،باعتماد عبارات نظريهة تكاليهف
المبادلة التي يقترحها رونالد كوز.
ونظريهة كوز ،المطبقهة على تخصهيص الموارد النادرة مثهل
الطيهههف الهرتزي ،تخلص إلى أن الولويهههة ههههي إعطاء حقوق
الملكيهة التهي تديرهها الشركات على أسهاس العقود .أمها بنكلر،
فإنهه يثبهت أن الولويهة ههي نموذج إنتاج المنتجات الثقافيهة على
أسههاس الملك المشاعيههة بل تكاليههف تبادل الملكيههة وباعتبار
عناصهههر تخصهههيص الموارد؛ وذلك نتيجهههة الثورة المعلوماتيهههة
وبسهههبب وفرة الموارد الفكريهههة وتنوعهههها وصهههعوبة إيجادهههها
وامتلكههها .أصههبح الذكاء البشري والدرايههة موردا وفيرا وفههي
نفهس الوقهت صهعب اليجاد ومتحركها .فإذا سهعينا إلى امتلكهه
بطريقهة مخططهة مهن خلل العقود وملكيهة النتائج ،فإننها نحصهل
على نظام متصهلب وأقهل أداءً مهن نظام يعتمهد على المسهاهمة
الكونيهة ،حيهث يمكهن لكهل فرد أن يتملك مها آلت إليهه المعارف
ليطورهها .أمها العنصهر المحوري لولويهة النتاج عهبر النداد على
أسهاس الملك المشاعيهة ،فإنهه يكمهن فهي قدرة المسهاهمين
على تطويهر الكهل عهبر إسههامات صهغيرة ،ل تتطلب اسهتثمارا
مفرطا.
Coase’s penguin, or Linux and the

رونالد كوز وتحليل تكاليف الصفقة
اقترح رونالد كوز الحائز على جائزة نوبهههل للقتصهههاد سهههنة
 ،1991فهههههي مقالة له تعود إلى سهههههنة  1937بعنوان "طبيعهههههة
الشركههة" ،نظريههة تكاليههف الصههفقة .ويحاول أن يفسههر تواجههد
الهياكل الهرمية )مثل الشركات( التي تعتبر شاذة في نظر من
يفكر في كل شيء بمعطيات السوق .كما يوضح أن وجود هذه
الهياكهل الهرميهة يسهمح باجتناب )على القهل على مسهتوى كهل
قرار فردي( تكاليف الصفقة المرتبطة بتكوين السعار وتحرير
العقود .ويحاول أن يحدد أين يقع الحد بين المزايا الناجمة عن
حذف تكاليهف الصهفقة ومسهاوئ تكاليهف التنسهيق الداخلي فهي
المؤسههسة .ويطور منههذ ذلك الحيههن تحاليههل ممتازة تظهههر أن
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تقنيات التصهال )الهاتهف والتلغراف( والتقنيات الجديدة للدارة
تنقهل ذلك الحهد لفائدة خلق شركات عملقهة تبحهث عهن مراكهز
الحتكار .ويذكههر أيضهها أن التهرب الضريههبي )المرتبههط بكون
الصهفقات الداخليهة للمؤسهسة ل تخضهع لبعهض الضرائب( يلعهب
دورا هامها فهي تواجهد المؤسهسات وفهي تغييهر أحجامهها .وتأخهذ
هذه الملحظهة معنههى جديدا فههي أيامنها هذه ،إثههر اعتماد مقاّر
اجتماعيههة – بصههفة منهجيههة  -للصههفقات المرتبطههة بتراخيههص
سندات الملكية ،تقع في بلدان تمارس في هذا الصدد سياسة
الغراق الضريههبي  fiscal dumpingمثههل أيرلندا .وقههد طبههق كوز إثههر
الحرب العالميههة نظريتههه على تخصههيص الموارد النادرة مثههل
الطيههف الهرتزي لذلك العصههر ،وخلص إلى أولويههة تخصههيص
سههندات الملكيههة للشركات .واسههتخدم هذا السههتنتاج لتههبرير
توسهع الملكيهة الفكريهة ،ضمهن عمليهة تحويهل وجهةٍ تشبهه تلك
التههي وصههفناها آنفهها فههي "مأسههاة الملك المشاعيههة" .ويبقههى
تحليهههل بنكلر هامههها لنهههه يهههبرهن على الفراط فهههي توسهههيع
اسهتنتاجات كوز لتشمهل الموارد الشاسهعة للمجال المعلوماتهي،
وكذلك لنهه يحرر هذا المجال مهن الزوج الشركهة/السهوق عهبر
إثباتههه أن هناك ،فههي هذا الصههدد ،نموذجهها آخههر أرقههى وأفضههل
للنتاج والتبادل.
يُعتهبر بنكلر فيلسهوفا متخصهصا فهي مجال الحقوق وعارفها
جيدا بالبناء التقنههي المعلوماتههي .فالمقاربههة "القتصههادية" التههي
يدافهع عنهها فهي مقالتهه ] [10ههي تكتيكيهة إلى حهد مها .وهكذا نراه
يقدم للمدافعيهن عهن اقتصهاد حقوق الملكيهة نفهس الحجهج التهي
يستخدمونها لتبرير الوضع الحتكاري الذي تعطيه الدولة وتدافع
عنهه .وبالتوازي مهع مها سهبق ،يعرض يان موليهي بوتانهغ Yann Moulier
 Boutangداخهل الفضاء الفرنكوفونهي فكرا مشابهها ،يطوره كتحليهل
للقتصاد بصهفته يجمهع المخارج اليجابية للمبادلت المعلوماتيهة؛
وسههنعود لحقهها إلى هذه النقطههة ،لدى بحثنهها عههن كيفيههة وصههل
النظام البيئي للمبادلت المعلوماتيهة بالقتصهاد .وبالفعهل ،علينها
أن نفكهههر اليوم داخهههل إطار علم البيئة الجتماعهههي للمبادلت
المعلوماتية.
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لقهههد بدأنههها ندرك مدى التطور العظيهههم للمبادلت والنتاج
التعاونههي للمعلومههة فههي عصههر كان يتميههز بهيمنههة المقاربههة
القتصهادية بل منازع .وقهد دفهع ذلك عددا كهبيرا مهن المعلقيهن
إلى محاولة إثبات أن ظاهرة تحمهل كهل ملمهح الهبهة والتعاون،
ليست في واقع المر إل شكل جديدا من السعي العقلني وراء
المصهلحة .إن اختيار هذا الوصهف يكون بل أهميهة إن لم تكهن له
تأثيرات عميقهههة على أنماط التنظيهههم التهههي يروّج لهههها هؤلء
المعلقون ،وبصهههههفة خاصهههههة على العلقات بيهههههن المبادلت
المعلوماتية والقتصاد النقدي.
مههن المفيههد أن نحدد ،وبالخههط العريههض إن لزم المههر،
وجهات النظههر التههي تتناقههض جذريهها فههي هذا الموضوع .فمههن
منظور خهبراء القتصهاد الصهغر ) (microeconomicالمهتميهن بالدوافهع،
ل تعدو المسههاهمة فههي ابتكار ملك مشترك كونههها مرحلة فههي
جز عههبر إعادة
دورة تهدف إلى إبداع وامتلك قيمههة كامنههة تُن َهه
مطور برمجية حرة من جراء
الحقن في السوق .وهكذا يحصل ُ
إنجازاته ،على سمعة يمكن له أن يقايضها في "سوق" العمل.
ويسههههمح هذا لشركههههة تموّل هذه البرمجيات أن تتملص مههههن
الهامشيهة التهي يضعهها فيهها الفعّال المحتكهر ،ويمكهن لهها بعهد
توزيع منتجها في السوق أن تجني الرباح .وليست هذه المثلة
نوعًهها مههن الهلوسههة ،بههل هههي "ممارسههة متداولة" فههي عالمنهها
القتصههادي .وقههد تههم توظيههف لينوس تورفالدس ،مطور نواة
لينكههس ،بالفعههل فههي شركههة ترانسههميتا  .Transmetaوعلى نفههس
الشاكلة ،تلجأ صن  Sunأو أوبن كاسكايد  OpenCascadeلنماذج تجارية
جديدة تسهههتخدم البرمجيات الحرة ،محاولة أن تقلل مهههن قوة
سو سههيستام Dassault
المراكههز المهيمنههة لمايكروسههوفت أو دا ّهه
 .Systèmesإل أننها نتسهاءل مهع ذلك :ههل يقدم هذا الوصهف صهورة
شاملة عما يجري إجمال ؟
اقترح جوال دي روسههناي ] Joël de Rosnay [66منههذ سههنة 1995
عبارة "النظام البيئي المعلوماتهههههي" ليؤكهههههد ضرورة النماط
الوصهفية الخصهوصية التهي تأخهذ فهي العتبار التشابهك والترابهط
بيههن مختلف النظمههة والشبكات التههي تعالج وتنقههل المعلومههة
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وبيهن العامليهن فيهها .وقهد اسهتخدم تعريفهه السهابق منهذ ،[4] 1998
للعتراف باسهتقللية الفضاء المعلوماتهي مهن خلل وصهفه بأنهه
نظام بيئي اجتماعههي له أصههنافه )مههن المعلومات ،والمبادلت
المعلوماتيهههة ،وأنماط النتاج المعلوماتهههي( حيهههث يوجهههد تنوع
مختلف الدرجات ،مهن الفراد .ويخلص بنها ذلك إلى أن نتسهاءل
"من 'يكلّم' من وكيف"؟ و"من يُنتج ويتقاسم مع من وكيف"؟
ولم نعهد نتسهاءل "مهن يهبيع كهم إلى مهن"؟ ويظههر بوضوح مدى
التغيهر فهي المنظار عندمها ننظهر إلى العلقات بيهن هذا النظام
البيئي المعلوماتي والقتصاد النقدي .فإذا اتبعنا مقاربة القتصاد
الصههههههغر ،يتطور كههههههل مكوّن مههههههن مكونات النظام البيئي
المعلوماتههي تحههت قيههد يتمثههل فههي وجود مورد خارجههي لذلك
المكوّن بعينهههه :وههههي الرباح القتصهههادية المحتملة للفعّاليهههن
المباشرين أو الممولين .وعلى سبيل المثال ،ل يمكن أن يتطور
مشروع مثهل ويكيبيديها ،أو برمجيهة حرة خصهوصية ،أو وسهائط
تعاونيههة معينههة ،أو مشروع فنههي ،أو بنههك لتبادل الصههور ،إل إذا
جد َ فيههه فعّالون اقتصههاديون مصههلحة  -على القههل محتملة –
وَ َ
وحيهث يسهتبق النطاق العام تلك المصهلحة .وعلى العكهس ،إذا
كان مجمهههل النظام البيئي مدعوما ً بتلك الطريقهههة ،مثل عهههبر
إنشاء "إيراد مواطنهة" أو عهبر أشكال أخرى مهن تشجيهع توافهر
هذه النشطة ،فإن اختيار تكريس الوقت لهذا المشروع أو ذاك
سهيتم مهن داخهل النظام البيئي بنفسهه ،وبناء على معاييهر خاصهة
به.
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اقتران القتصاد النقدي بالنظام البيئي المعلوماتي.

نلحههظ فههي الرسههم اليسههر أن القتران يتههم على مسههتوى
القتصههاد الصههغر ،مههن خلل معالجههة المشروع تلو الخههر.
فالمشاريهع غيهر الممولة ل تحصهل إل على سهند غيهر مباشهر
ت من المشاريع الممولة ،ويستدعي ذلك تكاليف مرتفعة
متأ ّ
للصهفقة وخسهائر على المسهتوى الجمالي .أمها على اليميهن،
فنشاهههد رسههم تمويههل النظام البيئي بصههورة شاملة ،حيههث
توزع الموارد تبعا لقرارات الفعّالين أنفسهم بتخصيص وقتهم
لهذا المشروع أو لذاك.

غير أن توقع الربح القتصادي المحتمل يُعتبر مؤشرا سيئا
جدا لتقييهههم فائدة المجهود داخهههل النظام البيئي المعلوماتهههي.
فعالم الدوات ،والبداعات ،والمعارف ،والمبادلت فهههي عصهههر
المعلومة ،يتميز بنسيج من التشابك والترابط في غاية التعقيد.
ويظهههر ذلك فههي الحال وبكههل وضوح ،فههي مجال المعلومات،
والمعارف العلميهههة أو البرمجيات ،حيهههث نلحهههظ أن الفائدة أو
تشغيههل البناء الكلي يعتمههد فههي الغالب على عشرات أو مئات
مههن البناءات الخرى .إن مهها يههبرر اعتبارنهها المجموعههة الكليههة
ما بيئي ًهها هههي الروابههط البيْنيههة ،وهههي التههي تفسههر أيضهها
نظا ًهه
الصهعوبات التهي تعترض أيهة آليهة للتحسهين )كالتهي تعتمهد على
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التوقعات القتصادية مثل( تشتغل على المكونات ،وعدم قدرتها
على إنتاج نتائج تمس المجموعة ككل.
يجب أن تكون إذا ً تبعية النظام البيئي المعلوماتي للقتصاد
رخوة وغير حيوية وأن تنفذ على المستوى الشامل عبر تدفقات
القتصههاد الكههبر؛ فهذا شرط النظام المذكور .وهههو عنصههر مههن
العناصهر التهي تفسهر كيهف أن إعطاء حقوق الملكيهة الحصهرية
المفرطههة على المكونات الفرديههة هههو أمههر يلحههق ضرًرا شديدًا
بالمجموعهة الكليهة ،لنهه يجهبر على إيجاد روابهط مباشرة تعمهل
جيدا على مسهتوى المكونات السهاسية .أي أن صهاحب الملك
الحصهرية سهيسعى إلى رفهع حجهم اليرادات المباشرة المتأتيهة
من كل استخدام لها ،مما يجبر على المتاجرة بها.
والبداعات الثقافية في كل هذا؟
هناك تشابهك وترابهط مماثهل بيهن المكونات فهي البداعات
الثقافيهة أيضها ،مهع أنهها تتهم بطريقهة أقهل مباشرة .بيهد أن هناك
ظواهههر أخرى تههبرر اسههتقللية النظام البيئي المعلوماتههي تجاه
القتصهاد .فمهن الصهعب أصهل معرفهة قيمهة البداعات الثقافيهة
مسهبقا؛ كمها أن تنفيذهها مرتبهط بالتقاء الشخاص الذيهن يقدّرون
قيمهههة هذه البداعات لدرجهههة أن يخصهههصوا وقتههها لقبولهههها أو
امتلكها .124وإذا أخذنهها ضغوط الوقههت بعيههن العتبار ،فإن هؤلء
الشخاص يشكلون أقليهة صهغيرة مهن البشهر داخهل فضاء ثقافهي
معيهههن .ولمواجههههة هذه الصهههعوبة ،هناك حلن ممكنان :إرغام
الجميههع على التوجههه إلى عدد صههغير مههن السههندات أو القنوات
فهي وقهت معيهن ،مهن خلل التحكهم فهي التوزيهع والترويهج ،أو
قبول الحركهة الحرة للعمال حتهى يُوجهد الجمهور ويتهم التزويهج
المباشهر بالقتصهاد ،جزئيها كوسهيلة وجزئيها كنتيجهة لتلك الحركهة
 124سيستغرب بعض القراء أن يكون قبول البداعات نادرا وغير مؤكد ،بينما ينسى الرأي
الغالب مسألة القبول ويرى أن المبدعين أشخاص أفذاذ .إن خروج عنصر الندرة صعب القبول
حتى في هذه الحالة ،ومع ذلك فهذا هو الواقع .وتبقى هناك من دون شك فوارق ضخمة في
القدرات والمواهب ،وفي المتياز المطلق لبعض البداعات ،غير أن الحساس بالندرة الذي
يحيط بتلك البداعات ل يعدو كونه متأتيا من تنظيمها.
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)كشراء سهههندات تلك العمال أو مكافأة الفنانيهههن مهههن طرف
الجمهور مثل(.
يسهمح هذا النمط الوصفي بفههم مها يحدث في الصهراعات
القائمهة حول تقاسهم الملفات الموسهيقية وملفات الفيديهو فهي
شبكات النهد للنهد للمسهتخدمين الفردييهن .تهبرز غالبيهة الملك
المشاعيهة المعلوماتيهة عندمها يقرر مبدعوهها تقاسهم إبداعاتههم
الخاصههة .وتوجههد فههي هذه المجالت هيمنههة مفرطههة جدا ،مههن
مجيههن ،على أشكال التوزيههع
طرف المنتجيههن والموزعيههن المد َ
التقليدية .ففيما يتصل بالسينما وصور الفيديو المتحركة ،تعتمد
أشكال النتاج المهيمنههة على ميزانيات ضخمههة يتههم اسههتثمارها
قبهل أي توزيهع .وهناك نوع مهن العمهى الغريهب يدفهع العديهد مهن
الناس إلى اعتبار أن هذا الوضهع أمهر طهبيعي ل يمكهن تخطيهه:
فالسهينما أو الفيلم التلفازي فهي نظرههم لهمها تكاليهف مرتفعهة،
ويتزايههد هذا الرتفاع وكأنههه قانون مههن قوانيههن الطبيعههة .وعلى
الشاكلة ذاتهههها ،تبلغ اليوم تكاليهههف تطويهههر دواء جديهههد عشرة
أضعاف مهها كانههت عليههه منههذ  25سههنة مضههت ،باعتماد القيمههة
النقدية الثابتة .فيفسر بعضهم ذلك بأسباب تقنية ،غير أن جميع
المحلليهن المنتبهيهن يعلمون أن ذلك عائد فهي معظمهه إلى تأثيهر
أنماط الملكيههة التههي تدفههع إلى الفراط فههي اسههتخدام التقنيههة
لنتاج الدويهههة ،وللبنيهههة التحتيهههة للصهههناعة وعمليات النصههههار
الكهبرى بيهن الشركات ،ولظروف التجارب السهريرية .والمهر ل
يختلف بالنسهبة للسهينما :فالفلم تُكلّف أكثهر فأكثهر لن ذلك ههو
الثمهن الذي يجهب دفعهه لتأميهن الوصهول إلى انتباه المشاهديهن
على نطاق العالم بأكمله .وحتهى بالنسهبة إلى الموسهيقى ،حيهث
تكون الستثمارات اللزمة أقل بكثير ،هناك التهديد الواضح في
ل عندنهها ،أو تخ ّ
عبارة" :تعا َ
ل تمامهها عههن أي أمههل فههي الحصههول
على الجائزة الكهبرى" .125ذلك التهديهد الذي ل يزال يقنهع العديهد
مهن المبدعيهن بالبتعاد عهن الدورة الفاضلة للتوزيهع الحهر وأثره
 125وصلت عدوى هذا الجشع المالي إلى الساحة العربية .والجملة المذكورة تنطبق تماما ً على
ممارسات بعض القنوات التلفازية الحتكارية من أمثال روتانا )في المجال الموسيقي( وأرتي
)في المجال الرياضي( .ووصل الصلف والوقاحة بهذه الخيرة إلى درجة أنها اشترت الحقوق
الحصرية لمباريات كأس العالم  2006بألمانيا ،وحرمت الجمهور العربي من مشاهدتها )باستثناء
القادرين على دفع رسومها الباهضة( ،وذلك لسباب احتكارية سوقية بحتة] .المترجم[.
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على شراء الوسهائط ،واسهتقطاب المشاهديهن لحفلتههم وغيرهها
من أشكال المردودية.
إن الحهد مهن انتشار الملك الموسهيقية المشاعيهة المذكور
آنفها ههو فهي حقيقهة المهر وقتهي جدا .غيهر أنهه يخلق كبتها عميقها
لدى المسههتخدمين ،الذيههن ينظمون حركههة العمال مههن خلل
التقاسهم داخهل شبكات النهد للنهد ،حتهى وإن كانهت هذه الحركهة
غير مرغوب فيها من طرف مالكي الحقوق الحصرية .وقد يندم
البعهض على هذا الوضهع ،إل أنهه ل يجوز أن نكذب على أنفسهنا
بخصههوص معناه ومغزاه .فهههو يشيههر حصههرا إلى الطلب الهائل
لخلق الملك المعلوماتية المشاعية.
في الوقت الذي أكتب فيه هذه السطور ،وافق مايكل مور
 Fahrenheit 9/11 zوالسهماح
 Michael Mooreعلى توفيهر فيلمهه z
بتنزيله على شبكات النههد للنههد ،شريطههة أن ل يكون ذلك لهدف
تجاري .سيزيد هذا التوزيع الحر في النجاح التجاري للفيلم ،لنه
سهيمس مشاهديهن لم يطلعوا عليهه فهي قاعات السهينما أو عهبر
الدي فههي دي ،وسههيشجعون بدورهههم أشخاصهها آخريههن على
مشاهدة الفيلم أو شرائه .وهناك سهههبب آخهههر ،وههههو أن أولئك
الذيهههن أُعجبوا بالفيلم ،سهههيتشرفون بشكهههر مايكهههل مور على
z
حركتههه .وعلى نفههس الشاكلة ،يتواجههد فيلم:ر Q
م ¸  Le Monde selon Bushلويليام كاريل  William Karelعلى شبكات
الند للند ،ورغم أنه ل يحتوي في الظاهر على عناصر الشريط
ن الجميع
السينمائي الناجح ولم يبث إل في قاعتين بباريس ،فإ ّ
يقّر بأنهه فيلم ممتاز .وينتهج عهن وجود الفيلم عهبر شبكات النهد
للنههد ارتفاع مهول لعدد مشاهديههه ،ممهها قههد يسههاهم فههي زيادة
مهبيعات نسهخته على الدي فهي دي .126وقهد أغاضهت تصهريحات
مايكهههل مور ،جاك فالنتهههي  Jack Valentiصهههاحب رابطهههة الصهههور
المتحركة في أمريكا  Motion Picture Association of Americaالذي شاهد على
المل انهيار البراهين الهشة ،التي يطلب على أساسها تهديم كل
البنههى التحتيههة للملك المعلوماتيههة المشاعيههة ،بهدف الحفاظ
على نمطههه التجاري .ومههع ذلك ،فيجههب أل ننخدع :إذ مههع تطور
 126ل يمكن إثبات وجهة النظر هذه فيما يتصل بملف معين ،بما أنه ل يمكن مقارنة الحالتين.
غير أن هناك دراسات اهتمت بمجموعات كبيرة من الملفات ،وأثبتت وجهة النظر تلك ،ونذكر
منها على وجه الخصوص دراسة فيليكس أوبرهولزر وكولمان شترومبف ; Felix Oberholzer
 Koleman Strumpfحول العلقة بين تقاسم الملفات ومبيعات السطوانات ].[55
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اعتماد صهههفة الملك المعلوماتيهههة المشاعيهههة فيمههها يتصهههل
بالبداعات الفنية ،سوف تحصل أزمة لبعض الصناعات الملقبة
به "الثقافية" .لن هناك موْردا ً نادرا ً في العالم المعلوماتي – هو
مورد فقههط ،إل أن لديههه قيمههة ثمينههة جدا :أل وهههو وقههت انتباه
ونشاط كهل فرد .فإذا أمكهن تقسهيم وقهت السهتخدام والبداع
هذا بكههل حرية 127وتبعهها لخيارات متنوعههة بمهها فيههه الكفايههة،
فسهيبقى هناك مؤلفات ذات رواج كهبير .أليهس مهن الطهبيعي أن
نرغهب فهي تقاسهم مها نحبهه مهع الجميهع ،وأن نتمكهن مهن ذلك
أحيانههها؟ إل أن مههها سهههبق يدق إسهههفينا فهههي نعهههش الصهههناعة
المتخصهصة فهي خلق المؤلفات الرائجهة .وسهتبقى هناك وسهائل
إعلم مركزيههة ،أليههس مههن الطههبيعي أن نرغههب فههي تقاسههم
الحاسههيس المشتركههة ،أو حتههى الكونيههة؟ لكههن سههتندثر تلك
الصهههناعات المسهههتعدة للقيام بأي شيهههء لتجهههبر الناس على
مشاهدة نفهس البرنامهج فهي نفهس الوقهت ،وههي تقدم لنها على
الدوام تلك المرآة العاكسههة بل روح لتبهرنهها بحههب الظهور ،أو
الجنهس ،أو الفظاعهة البعيدة عهن الواقهع .وسهوف نلحهظ أن آثار
جراح هذه الفترة القصهههيرة لتدفقات العلم المركزي سهههتدوم
لمدة طويلة ،وأن النحرافات التههي سههببتها سههتظهر حتههى فههي
تبادل الملك المشاعية.
وعندمها ينفصهل عالم البداع عهن صهناعة الملكيهة ،فإن هذه
الخيرة  -بتقييدهها حقوق السهتخدام  -شأنهها شأن صهناعة خلق
السهتهلك المتزامهن عهبر التحكهم فهي الترويهج والتوزيهع ،سهوف
تندثهر رويدا رويدا داخهل الحقهل المحاط بسهياج التهي تدعهي أنهها
تتولى رعايته .وهاتان الصناعتان تعلمان ذلك جيّداً ،لدرجة أنهما
مستعدتان لي عمل يمنع حصوله .علينا أن نحمي النظام البيئي
المعلوماتههي مههن هذه الهجمات ،غيههر أن ذلك لن يعفينهها مههن
التفكيهر فهي ضوابهط تطويره وفهي مسهتقبله .وقهد يكون مجديها،
إذا هههي سههمحت لنهها بذلك ،أن نسههاعد هذه الصههناعات على أن
تعيد ابتكار نفسها من جديد تحت أشكال أقل تهديما.

 127ل تقتصر الحرية على وجود العرض وتنوعه :بل ل تكون حقيقية ،إل إذا لم يفرض أي شرط
مسبق للتقبل.
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š
يمكهن للشخاص
W d
س
« داخهل ذلك
أن ينتجوا  -ثنائيههها وفرديههها  -بصهههورة إنسهههانية ،وأن
يحصهههههلوا هكذا على ثروة مشتركهههههة .إن العتراف
بأولوية الثروات الخارجة عن النظام القتصادي تعني
ضرورة تغييههر اتجاه العلقههة بيههن إنتاج "قيمههة" فههي
السهوق وإنتاج ثروات "ل تتبادل ،ول تمتلك ،ول تتغيهر،
ول تنقسم ،ول تستهلك" :يجب أن تكون الولى تابعة
للثانية» .128
تمويل النظام البيئي المعلوماتي
يطرح العتراف باسهههههتقلل النظام البيئي المعلوماتهههههي
ومشروع تعزيزه ،سؤالين عسيرين :كيف نحرر الموارد اللزمة
لحركيته ،وكيف نوزع تلك الموارد بداخله؟
إن السهؤال الثانهي ،فهي واقهع المهر ،ههو البسهط .ل يمكهن
أن نقدم حياله إجابهة واحدة ،بهل هناك جملة مهن الجوبهة تغطهي
تنوع الوضاع ،وقهد تهم التثبهت جيدا مهن بعضهها .عندمها يتطلب
المهههر اسهههتثمارا ذا قيمهههة ليجاد منتهههج معلوماتهههي "صهههالح
للستخدام" ،ل بد من تنظيم آلية اجتماعية لسناد تلك الموارد.
وهذا ههو حال الفلم على سهبيل المثال ،كمها نعرفهها اليوم ،أو
البيانات العلمية التي يتطلب إنتاجها توافر أدوات مكلفة .عندما
يمكهن خلق منتهج معلوماتهي يكون ثمنهه الصهلي زهيدا" ،يكفهي"
أن نضمن توافر الوقت لعدد كبير من المساهمين قادرين على
القيام بهذه النشطههههههة .وهذا هههههههو حال البرمجيات ،وإنشاء
الموسهوعات ،والصهور ،ووسهائط العلم التعاونيهة وعدد متزايهد
مهن البداعات الجديدة .توجهد الموسهيقى فهي وضهع وسهط ،وقهد
ينتهي بها المطاف في الوضع الثاني.
ل يوجههد ح ّ
من ضههد الخطههأ ،فههي مهها يخههص
ل سههحري يؤ ّهه
الختيارات المسهبقة بيهن اسهتثمارات هادفهة فهي البنهى التحتيهة
128

أندريه غرز ]André Gorz [32
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للمعرفة أو بين مشاريع إبداعية متنوعة .إن النقاش العام الذي
يخطهههو اليوم خطواتهههه الولى ،والتقييهههم مهههن طرف النداد،
ومسهألة أن الذيهن يختارون يجدون أنفسههم مسهؤولين وعليههم
تهبرير خياراتههم ،كهل هذا يحدد نظامها ههو حاليها أخهف النظمهة
ضررا .ومهههن الجائز أن تسهههتحق اللجان العلميهههة التهههي تتخهههذ
قرارات بخصهههوص أههههم الدوات ،وكذلك لجنهههة السهههلفة على
اليرادات فهي السهينما ،129ألف نقهد؛ غيهر أن ّهه ل مناص لدينها مهن
أن نحاول تحسهينها .أمها عندمها ل تتطلب الوضاع اختيارات تههم
تخصههههيص الموارد المسههههبقة ،فيمكههههن أن ندع ذلك للمبادرة
الفرديهة ،كمها ههو الحال فهي التعاون الموزع .والمههم عندئذ ههو
أن تتوفر لكل فرد وسائل العيش ،والدوات )الفكرية والمادية(
والحرية ليعمل في ذلك المجال .والمر ليس بهذه البساطة.
وحتههى يصههبح ممكن ًهها تجنيههد البداع العبقري والقدرة على
التجديههد لدى ملييههن البشههر ،مههن الضروري أل يكون شغلهههم
الشاغل على الدوام هو مجرد البقاء على قيد الحياة ،فيجب أن
تتوفر لهم الوسائل والوقت لينشطوا ،كما يجب أيضا إبراز قيم
التعاون والتقاسههم ،وأن يتواجههد بداخههل كههل شخههص ذلك الزاد
الفكري الذي يسههمح بانطلقههة هذه الخلق الحميدة .وههها نحههن
قد عدنا إلى السؤال الول ،أي تحرير الموارد الضرورية.
إن الملك العامههة الجتماعيههة ،بدءا ً بالتعليههم ووصههول إلى
الصهحة وإعادة التوزيهع والعدالة العالميهة ،ههي شروط أسهاسية
ليجاد وتطوير الملك المعلوماتية المشاعية .ولن نستوفي هذا
الشرط إل إذا نجحنها فهي تقويهم بعهض العوجاج القائم ،وضمن ّها
أشكال جديدة من استقطاب الموارد لصالح النشاط العام.

 129لجنة فرنسية تتولى تقديم سلفة على اليرادات السينمائية لتمويل إنتاج الفلم
Commission d'avance sur recettes pour le cinema
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مصير القتصاد والنقد والضريبة
يبقهى التأثيهر المسهتقبلي للثورة المعلوماتيهة على القتصهاد
النقدي مسهألة مفتوحهة .ويمكهن التخميهن أن تطويهر نظام بيئي
معلوماتهي ثري قهد ينتهج عنهه نمهو مزدوج ،مهن خلل صهناعات
البنههى التحتيههة )اللكترونيات الدقيقههة ،الحواسههيب ،المواصههلت
السهلكية واللسهلكية( التهي تخلق بطبيعتهها القليهل مهن مواطهن
الشغهل؛ ومهن خلل اقتصهاد الخدمات المشتقهة والمرتبطهة أكثهر
بالعمهههل البشري .غيهههر أن هذا الفهههق ل يحهههل البتهههة مشكلة
اسههتقطاب الموارد لصههالح الملك العامههة الجتماعيههة ولجههل
تحريههر الوقههت لفائدة الملك المشاعيههة ،وذلك على مسههتوى
العمل السياسي على أقل تقدير.
سههوف تتطلب إعادة الترويههض الجتماعههي للقتصههاد جملة
مههن الجراءات ل تشكههل أيههة واحدة منههها حل سههحريا .كمهها أن
بعهض هذه الجراءات معروف ،ول تنقهص إل الرغبهة فهي تفعيله.
وسهيظل مسهتحيل تفعيهل ضريبهة طوبان Taxe Tobin 130مثل وأدوات
أخرى للتحكههم الجزئي فههي التدفقات الماليههة 131...إلى أن يأتههي
ذلك اليوم المحدد الذي يتهم فيهه – بكهل بسهاطة  -تقريهر تفعيلهها
حقهها .كمهها تبقههى أوروبهها هههي الطار الذي يجههب أن نقود فيههه
المعركههههة لفرض هذه الجراءات؛ إذ ل بههههد مههههن اسههههتكمال
القتراحات الموجودة فهههي هذا المجال بتدابيهههر مثهههل ضريبهههة
التملك الفكري التي كنت قد اقترحتها في السابق ] .[3يجب أن
من
تههم هذه الضريبهة كل مهن الصهول والتدفقات ،ويمكهن أن تؤ ّه
مسهاهمة الثورات المعلوماتيهة فهي المصهلحة المشتركهة ،سهواء
كان ذلك بصهورة غيهر مباشرة مهن خلل تمويهل الملك العامهة
الجتماعيههة ،أو مباشرة عههبر خلق الملك المشاعيههة .وسههوف
أقدم تفاصهههيل حول شروط تفعيلهههها ضمهههن أحهههد المقترحات
الختاميهة فهي ذيهل هذا الكتاب .كمها نلحهظ أيضها أنهه ل توجهد أيهة
مههبررات لعفاء اقتصههاد الوسههائل والسههندات وخدمات نقههل
 130ضريبة على الصفقات المالية اقترحها جايمس طوبان الحائز سنة  1981على جائزة نوبل
في القتصاد للتصدي للحتكار المالي وتكون نسبتها من  0.1إلى  0.25بالمئة .انظر:
http://en.wikipedia.org/wiki/Tobin_tax
 131مثل الجراءات التي تقرض مدة استثمار دنيا على سبيل المثال ،كالتي تم تفعيلها في
تشيلي.
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المعلومههة مههن السههتخلص الضريههبي ،شريطههة أن نتمكههن مههن
القيام بذلك دون خلق تكاليههف صههفقة على مسههتوى المبادلت
نفسهههها ،وشريطهههة أل تخصهههص إيرادات الضرائب للرسهههملة
المعلوماتية.
وزيادة على الضرائب ،ل بد من الولوج في خضم القتصاد
نفسهه والقلع عهن السهتقالة السهياسية الكسهول ،ول بهد مهن
قبول ممارسة التحكيم النوعي حتى نعيد الرأسمالية إلى البعد
جب بلوغ هذا الهدف
النسههاني وإلى المجال المادي .كمهها يتو ّهه
س
دون فرض تكاليههف رقابههة وتكاليههف صههفقة ل تطاق وتم ّهه
المعلومهة بصهفة عامهة ،فهي آخهر المطاف .فبقدر مها نعمهل على
تطويهر النظام البيئي المعلوماتهي بعيدًا عهن النغلق داخهل قيود
القتصهاد المعلوماتهي ،بقدر مها تسههل إعادة بناء اقتصهاد يحترم
النسهان والبيئة ،وبقدر مها نعطهي شرعيهة للدوات المسهتخدمة
لبلوغ الهدف المنشود .وسهنكون مهن المغّفليهن إذا قبلنها بالرأي
القائل إن القيود البيئيهة لن تُطاق ،بينمها ههي فهي حقيقهة المهر
فرصة رائعة لعادة وجه إنساني وواقعي للرأسمالية ،من خلل
إعادة خيارات القتصههاد جزئيهها ،ومههن خلل الميههل إلى أنماط
معينة من النتاج والستهلك.
ن
ومههن المفروض أن تمك ّههن السههياسات التجاريههة البلدا َهه
الناميههة مههن الحتماء ضههد سههيل أنماطنهها ،وأل تقتصههر سههياسة
التعاون والسهتثمار على تصهدير أسهوأ أخطائنها إلى هذه البلدان.
ومههن منطلق أشمههل ،ل بههد أن تكون الهداف السههاسية لي
نشاط دولي هي العدالة الجتماعية العالمية والبيئة السليمة.
يجهب أن تكون لدينها الجرأة لعادة توجيهه التغييهر التقنهي.
ومهن المضحهك حقها أن نرى كيهف أن أصهحاب الشأن السهياسي
ة لتخاذ جملة مهن
اسهتخدموا صهعوبة توقهع التغييهر التقنهي ذريع ً
القرارات نتائجهها متوقعهة تمامها ومعلومهة .وبالتذرع بالمنافسهة،
تمهت مسهاندة نمهط "النتاج فهي الوقت المحدد Just In Time "132مهن
خلل الجبايهة ،والبحهث والترويهج؛ وههو نمهط له آثار سهلبية جدا
على مستوى النقل ،مما دفع فيليب بوفي  Philippe Bovetوفرانسوا
بلواي  [Francois Ploye [14إلى التعليق بالقول إن مكونات علبة زبادي
 132النتاج في الوقت المحدد أو النتاج في الوقت المناسب ،هي جملة من الجراءات
التنظيمية النتاجية تسمح بإنتاج الكمية المناسبة في الوقت المناسب لتخفيض تكلفة الخزن
والمصاريف الموازية.
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مع ،وإن
بالفراولة تنقهههل على مسهههافة  3500كهههم قبهههل أن تُج ّ هه
الشاحنات التي تحملها تسير فارغة أكثر من نصف الوقت .وما
زال السهعي حثيثها لتوجيهه التغييهر التقنهي نحهو النتاجيهة )بقياس
الناتهج الخام المحلي لكهل سهاعة عمهل( ،بالرغهم مهن – أو قهل
بسهههبب – آثاره المدمرة لفرص العمهههل .وينادي جاك روبيهههن
Edgar
 Renéوإدغار موران Morin
Jacquesورونهههي باسهههي Passet
Robin
وترنسههفرسال  Transversalesمنههذ أمههد طويههل بإعادة ابتكار التقنيههة
والنتاج باسهتغلل التقنيات المعلوماتيهة ،مهن أجهل إعادة تقييهم
نشاطنها فهي الكون باعتماد آثاره على البشهر وعلى البيئة .وقهد
حان الوقههت لن نسههتمع إليهههم ،ويبدو أن هناك مههن بدأ ينصههت
فعلً.
وحتههى إن تحقههق ذلك على أرض الواقههع ،فإنههه يبقههى غيههر
كاف .ل يمكهههههن أن تكون هناك عملة واحدة فهههههي العصهههههر
المعلوماتهي .ل يُعقهل أن نسهتمر فهي اسهتخدام نفهس الوسهيلة
للتدفقات السهههتثمارية الضخمهههة أو للتحكيهههم بيهههن الحاضهههر
والمسهتقبل مهن ناحيهة ،ولليرادات الدنيها ومصهاريف السهتهلك
مههن ناحيههة أخرى .وفههي هذا المجال أيضهها ،يُدافههع كههل مههن
هك فيفوري  Patrick Viveretوروجهي سهو Roger Sue
ترنسهفرسال وباتريه
وأندريهه غورز  André Gorzعهن مشروع تعدد العملت ،وههو مشروع
بدأ ينضهج تدريجيها .كمها تذههب فهي التجاه نفسهه تحاليهل جان
مارك فيري  Jean-Marc Ferryالمتعلقهة بإيرادات المواط َهنة ] .[30وكمها
لحهظ ذلك أندريهه غورز ،مهن المؤكهد أن هذا المسهار الذي قهد
انطلق منهذ حيهن سهوف يؤدي إلى اسهتخدام عبارات أخرى غيهر
"العُملة" لتسمية الكيانات الجديدة التي ستنبثق.
إن هذه الورشههة ضخمههة جدا ،وهههي بالفعههل ورشههة إعادة
ابتكار العمل السياسي.
¿

ٌ
š

إن تطويههر النظام البيئي المعلوماتههي يتطلب رفههع تحديات
تتجاوز مجرد تنظيههم علقاتههه بالقتصههاد المادي والنقدي .فل بههد
مهن رفهع التحديات الداخليهة ،آخذيهن بعيهن العتبار توازن اللغات
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والمناطههق الجغرافيههة الذي تحدثنهها عنههه بإيجاز فههي الفصههل
السهابق ،ووصهول إلى ابتكار أسهاليب حياة تدع مكانها للنشطهة
المعلوماتيههة دون أن تسههمح لههها بأن تحههل محههل العالم المادي
والمحسههوس .يشغههل المكان المخصههص للمرأة داخههل النظام
البيئي المعلوماتهي والنقاشات حول المكان الذي يجهب إعطاؤه
للتقنيات ذات الصهلة فهي التعليهم ،دور الكاشهف لهذه التحديات
الداخلية.
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إن اسهتخدام الوسهائط المعلوماتيهة ،إذا اعتهبرناه جزءًا مهن
وقهت الفراغ ،منتشهر فهي الدول المتقدمهة بنفهس الدرجهة تقريباً
لدى النسهاء والرجال .وعندمها يكون الوضهع مختلفها ،أي عندمها
يكون هذا الستخدام أقل بكثير لدى النساء بسبب التقاسم غير
العادل للشغال المنزلية بين الجنسين ،فإن ذلك يشكل بالتأكيد
عائقها كهبيرا لمشاركهة المرأة فهي الدوار التهي تخلق التجاهات
المستقبلية للنظام البيئي المعلوماتي .وكما أكد دومينيك ميدا ]
 Dominique Meda [53فإن مسهألة تقاسهم الوقهت الجتماعهي يجهب أن
تشكههل أولويههة اجتماعيههة وسههياسية .لكههن حتههى إذا أخذنهها فههي
الحسبان هذا التباين في الوقت المتوفر للطرفين ،فإننا نلحظ
اختلفات بين طبيعة الستثمار النسائي والستثمار الرجالي في
الوسههائط المعلوماتيههة .فالنسههاء يسههتخدمن وسههائل التواصههل
الصوتي )مثل الهاتف( أكثر من الرجال ويستخدمن الكتابة أقل
منهههم )البريههد اللكترونههي ،المنتديات ،قائمات النقاش( .كمهها
يختلف هذا التقسهههيم بيهههن المراهقيهههن ،إذ نلحهههظ الولويهههة
للدردشة 134لدى البنات ولللعاب لدى الولد.
لنغادر الن مجال الحقائق ،ولنخاطهر بتقديهم بيان )رجالي(
لمسههههألة اختلف الولويات .يمكههههن أن نرى فههههي النكماش
النسهائي النسهبي لسهتخدام الوسهائط المعلوماتيهة اللمتناظرة
التهي تسهتعمل الكتابهة ،وفهي التحفهظ الكهبر على السهتثمار فهي
السهتخدام البنّاء والمتحكهم فيهه فهي الدوات ذات الصهلة ،يمكهن
أن نرى في ذلك رفضا ً للنطواء على الذات ،الكامن في اللجوء
 133يرادف هذا المصطلح مفردة  Genderبالنكليزية و  Genreبالفرنسية؛ كما يفسر ذلك بكل
وضوح أ .د .حسام الخطيب في الكتيب الصادر عن مكتب اليونسكو ،الدوحة UNESCO 2003
بعنوان "نحو المساواة بين الجنسين في اللغة"" :إن الفروق البيولوجية بين الرجال والنساء ل
تتغير ،ولكن الدور الجتماعي الذي يُسند إلى الطرفين يختلف من مجتمع لخر ومن عصر
تاريخي لخر .ويشير مصطلح )النوع الجتماعي  (Genderإلى الصفات والفرص القتصادية
والجتماعية والسياسية والثقافية المتعلقة بكل من الطرفين الذكر والنثى ".وقد طور أ .د.
حسام الخطيب هذا المصطلح إلى مصطلح جديد أكثر دقة ووضوحا ،وهو الجنس الجتماعي،
وهو ما اعتمدناه] .المترجم[
 134الدردشة  ،chatأي استخدام برمجيات الرسائل الفورية على النترنت ،هو نمط تواصل ل
متماثل )يجوز إصلح الرسالة قبل بعثها( يقبل وساطة اللغة المكتوبة ،إل أنه يبقى مصنفا ضمن
أزمان الحوار.
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المفرط إلى تلك الوسههائط .135فمههن الظواهههر التههي تُثبههت أن
النظام البيئي المعلوماتي لم ينضج بعد ،نلحظ أن المستخدمين
ينقسهمون إلى درجهة مركزة جدا )عدة سهاعات فهي اليوم( لدى
بعههض المتمرسههين ،ودرجههة معتدلة للغايههة لدى المسههتخدمين
العادييهن .ويتخهذ السهتخدام المعتدل أشكال ل تسهمح بالتحكهم
الحقيقهي فههي الدوات ذات الصهلة ،ول تسههمح تبعا ً لذلك بلعههب
دور نشهههط فهههي تصهههميمها ،طبعاً .وعلى عكهههس ذلك ،يتهههم
السهتخدام المكثهف جزئيها على حسهاب المبادلت وجها ً لوجهه،
وعلى حسههاب النشطههة البدنيههة؛ )لكنههه ل يتههم على حسههاب
التعرف الجتماعههي ،كمهها يد ّ هعي البعههض أحيانهها ،إذ ينمههو هناك
تعارف اجتماعهي خاص ،كمها أن الدراسهات أثبتهت أن المشاركهة
فهي أنشطهة جمعياتيهة أو الهتمام بالحياة العامهة يتأثران إيجابها
بالستخدام المكثف للنترنت(.
إن غلبههة الرجال واضحههة جدا فههي مختلف أنواع الجماعات
المعلوماتية ،باستثناء تلك المتصلة بالممارسات الفنية ،وبدرجة
أقهههل ،النضال السهههياسي .ول علقهههة لهذه المسهههألة بسههههولة
السههتخدام :136إذ عادة مهها يكون تفعيههل التقنيات المعلوماتيههة
أسههل بكثيهر مهن العديهد مهن النشطهة الذهنيهة )المطالعهة( أو
البدنيهة )اسهتعمال الدوات ،قيادة السهيارة ،ممارسهة الرياضهة(.
وبالضافهة إلى ذلك ،فإن النسهاء عندمها يُقبلن على هذا المجال،
يتحكمن تماما في مفاهيمهن وفي مصيرهن كما يفعل الرجال.
والكثيههر مههن الناس يجهههل أن تاريههخ البرمجههة يعطههي مكانههة
أسهاسية لنسهاء مثهل آدا لفليهس وغريهس هوبر .غيهر أن العديهد
مهههن النسهههاء يحكمهههن سهههلبيا على السهههتثمار اللزم لتطويهههر
اسههتخدام عقلنههي لتقنيات المعلومات وعلى التوجههه الحقيقههي
لنموهها ،إذا بدا لههن أن هذا النموّ يحصهل على حسهاب العلقات
النسهانية المباشرة وعلى الوسهاطة الشفويهة .ويجهب أل نغفهل،
 135تمثل ألعاب الفيديو ،وخاصة تلك التي يتحكم البرنامج في سرعة التفعّال فيها ،أفضل
كاريكاتير لهذا الانغماس النطوائي.
 136تعتبر سهولة الستخدام مشكلة حقيقية تستحق أكبر الجهود لفائدة المجموعات ذات
الحتياجات الخاصة ،أو ببساطة لنجنب الجميع مجهودا أحمق ل فائدة منه؛ غير أن هذه
المشكلة يجب أل تخفي أولوية الفائدة والمنفعة .فهناك وسائط لم تستخدم بكثرة في الصل،
كالرسائل النصية ) ،(SMSغير أنها لقت رواجا هائل ،لنه تم امتلكها من أجل الستخدام
البداعي للتواصل ،بينما هي صممت في الصل لتستخدم حصرا في توصيل معلومة مرسلة
إلى جمهور من رجال العمال.
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فهههي هذا الطار ،عهههن الدور الهام الذي يلعبهههه تاريهههخ الملك
المعلوماتيههة المشاعيههة .بمهها أن البدايههة كانههت بتصههنيع الدوات،
فقهد تطورت الملك المعلوماتيهة المشاعيهة داخهل فضاء يغلب
عليههه الرجال مههن الناحيههة الجتماعيههة ،وهههو فضاء طوّر بدوره
فلكلورا يُقصههي القادمات الجديدات .وقههد ظهرت هذه الثقافههة
إثهههههر ذلك فهههههي الملك المشاعيهههههة المتعلقهههههة بالمحتويات
والمضاميهن ،مثهل الموسهوعات الحرة ،وذلك بسهبب الدور الذي
لعبهه مطورو البرمجيات الحرة فهي إنشائهها .غيهر أن المشكلة،
حسهههب رأيهههي ،تتعدى مجرد السهههتبعاد الثقافهههي على النطاق
الصغير.
إن الرهان ههههو البداع التدريجهههي لتوازنات حياتيهههة جديدة
تُجيهز السهتثمار النشهط فهي منظومهة بيئيهة معلوماتيهة تتمفصهل
137
حول الحياة الجتماعية والنشطة الجسدية .أثبتت الدراسات
أنه يمكن – إذا توافرت الخبرات الضرورية – المساهمة بفعالية
في إنشاء الملك المشاعيهة المعلوماتية المعقدة ،بما فهي ذلك
تلك الملك المتعلقههههة بخلق الدوات مثههههل البرمجيات ،وذلك
بتخصههيص بعههض السههاعات القليلة كههل أسههبوع .يعتمههد التوازن
الجملي للمشاريههع على وجود أشخاص يخصههصون وقتهها أكههبر
بالتأكيههد ،إل أن تواجههد بعههض الشخاص المسههتعدين لسههتثمار
أضخهم ل يشكهل عائقها .فلدينها خزان هائل مهن الوقهت ،يمكهن
اسهتخدامه فهي النشطهة المعلوماتيهة ،عهبر السهاعات العشريهن
السهههبوعية التهههي يخصهههصها السهههكان العاديون فهههي البلدان
المتقدمهة للتلفاز )وحتهى خمهس وعشريهن سهاعة ،إذا اعتمدنها
على إحصهههاءات القنوات التلفازيهههة وقياس عدد المشاهديهههن(.
ويتميهز هذا الدمان التلفازي بأسهوأ الخصهائص :تأثيهر البهث الذي
ينتج عنه التقبل السلبي أو سراب التحكم من خلل التنقل بين
القنوات أو التطورات التفعّاليهههة للتلفاز ،قلة الحركهههة والنشاط
خلل المشاهدة ،اسهههتخدام المشاههههد كوسهههيلة لبلوغ مختلف
المآرب .إن تحريهر جزء مهن هذا الوقهت وإعادة توظيهف الباقهي
مهههن خلل تغييرات تطرأ على طرق التمويهههل وأدوات التل ّ ههقي
تُعتههبر أولويات سههياسية كههبرى .كمهها أن تجنيههب هذه المصههيبة
للبلدان التهي لم يصهبح العديهد مهن سهكانها مهن ضحايها الدمان
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التلفازي ،ههو رهان شهبيه برهان تجنيبههم مصهيبة السهيارات ،مهع
أن التوجهات الحاليههة ل تدعههو إلى التفاؤل .ومهمهها كان المههر،
فتحريههر الوقههت ،حتههى إن نجحههت العمليههة ،لن يكفههي لعطاء
الخبرات الكافية لكل فرد ليصبح فعّال مستقل داخل المنظومة
البيئية المعلوماتية.
التربية المعلوماتية
يعتههبر تاريههخ إدخال المعلوماتيههة والشبكات للمدارس فههي
البلدان المتقدمة ،تاريخ سلسلة من الخطاء سمحت لنا – على
صممت التربيهههة
مههها يبدو – بالقتراب مهههن مشروع مفيهههدُ .ههه
المعلوماتيهة فهي البدايهة كتعلم لسهتخدام الدوات ضمهن نشاط
منفصهل .وهكذا تم ملءُ المدارس بآلت كان مصهيرها بيهن أيدي
بعههض المدرسههين وبمدى شغفهههم .وأمام النتائج الكارثيههة لهذه
التجارب الولى ،قرر المشرفون تلقيههههههن كههههههل فرد المبادئ
السههاسية للسههتخدام .وقههد لعبههت هذه المرحلة دورا مهمهها ،إذ
يسههرت المبادلت بيههن التلميههذ والسههاتذة بخصههوص طريقههة
استخدام اللت لبعض النشطة الساسية .وحتى في الوساط
الكثههر فقرا ،فإن المدرسههة لم تلعههب إل دورا صههغيرا جدا فههي
تف ّه
شي اسهتخدام الحواسهيب .إثهر ذلك ،حصهلت قفزة نوعيهة فهي
البلدان الكثههر تجديدا :فقههد تقّرر اسههتخدام المعلوماتيههة أداةً
ضمههن الدوات الخرى فههي مجمههل المسههار التربوي .وفههي هذا
المضمار ،تُعتههبر تجربههة منطقههة إكسههتريمادورا  Extremaduraذاتيههة
م وضع حاسوب متصل
الحكم بإسبانيا ،نموذجا يُحتذى به :فقد ت ّ
م تجهيههز الحواسههيب
بالنترنههت على ذمههة كههل تلميذيههن ،وت ّهه
بههبرمجيات حرة ،فكانههت الحواسههيب ت ُ هستعمل طبقا ً للمشاريههع
التعليمية في كل مواد المنهج.
على أن ّهه مهن أجهل إنتاج قدرات إبداعيهة حقيقيهة ،يتعي ّهن أن
نكمهههل هذه المقاربهههة فهههي نقطتيهههن :أول ،يجهههب العودة إلى
المعارف الساسية التحتية .أي أن علينا أن نجد السلوب الذي
يسههمح لكههل فرد بامتلك الدوات الفكريههة للمعلوماتيههة ،ولن
يكون ذلك مهههن خلل بعهههض البرمجيات المملوكهههة أو حتهههى
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البرمجيات الحرة ،بههل مههن خلل المبادئ السههاسية لمعالجههة
المعلومهة .ولذلك ،علينها إعادة صهياغة هذه المبادئ حتهى ت ُهصبح
في متناول الجميع :فها نحن في الوضعية نفسها التي كنا عليها
لدى إنشاء مدرسههة البوليتكنيههك والمدرسههة العليهها للدارة سههنة
 ،1790عندما كان كبار العلماء يرغبون في تعليم العلوم كما كانوا
يمارسههههههونها .وعلينهههههها أن ندرك ثانيا ً أن اسههههههتخدام تقنيات
المعلومات يأخهذ كهل مداه ومعناه مهن خلل البداع والتبادل .ل
توجهد محتويات تربويهة ،بهل ليهس ثمهة إل أنشطهة تربويهة ترتكهز
على التعهههبير ،والبداع ،والنشهههر ،والمشروع ،والتقاسهههم مهههع
الخريهن .وقهد اقترحهت منهذ أمهد بعيهد أل نعتهبر عدد الحواسهيب
سا للتقدم ،بهل عدد التلميهذ المنهمكيهن فهي
فهي المدارس مقيا ًه
مشاريع نشر ما ينتجون على الشابكة ،أو في غيرها من أماكن
التشارك .والعديههد مههن التربوييههن )البيداغوجييههن( يدركون ذلك
ويطبقونهه ،إل أن لوبيات دور النشهر المدرسهي مها زالت تعترض
على هذا التطور الذي سهههيحرمها مهههن البقرة الحلوب المتمثلة
في السوق الحاصل ،الذي تضيف إليه بيع "البرمجيات التربوية"
للولياء الحائرين.
وقتئذ سهههتأخذ تقنيات المعلومات مكانهههها ،بجانهههب اللغهههة
والكتابهة ،ضمهن التجهيهز ،الذي يعتهبره جون ديوي ] [26ضروريها
حتى يتمك ّن كل شخص من تفعيل البحاث الخلقة التي تجعله
حرا ً من الناحية الفكرية.
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الفصل السابع

مقترحات
صل أخيرا مختلف العامليهههن فهههي مجال الملك
لقهههد تو ّ هه
المعلوماتيهة المشاعيهة إلى توحيهد قواههم فهي بعهض المعارك.
إنههم ينجزون تحاليهل ويحررون تقاريهر ويصهممون مشاريهع يُقنهع
ثراؤهها أولئك الذيهن يخصهصون الوقهت الكافهي لتقييمهها .ويُحقهق
هؤلء العاملون بعهههض النتصهههارات ،وإن كانهههت ل تزال هشهههة
ومحدودة .وبالتوازي مهع ذلك ،نشاههد كهل يوم أدلة جديدة على
التملك المحموم للمعلومة .ونتساءل إن كان ذلك كافيا لتحويل
تحالف الملك المشاعيهههة إلى قوة سهههياسية فعليهههة .وههههل
سهتُقاسي  -مثهل التحالفات المناهضهة للعولمهة  -مهن الصهعوبات
ذاتههها لنتاج تحولت سههياسية حقيقيههة؟ إن ذلك مرتهههن بالقدرة
على وضع مقترحات محورية تُشك ّل رافعة حقيقية يُعتمد عليها
لبناء الملك المعلوماتيهة المشاعيهة واعتراف الخريهن بهها لنتاج
تأثيرات إيجابيههههة متسههههلسلة على المجالت الخرى :حمايههههة
الملك البيئيههههة المشاعيههههة ،إعادة ابتكار الملك الجتماعيههههة
العامة.
إن المقترحات التي تلي ،وهي هشة شأنها شأن أي اقتراح
ملموس ،تسهعى وسهط الصهعوبات إلى إيجاد ح ّ
ل وسهط .ومهن
ُ
سس
الضروري أن تكوّن المقترحات مجموعة متناسقة تشك ّل أ ُ
عمل فعلية فيما يتصل بالذين يشيدون يوميا ً الملك المشتركة.
ورغهم ذلك ،ل بهد مهن إتاحهة المكانيهة لتفعيهل كهل اقتراح بصهورة
مسههتقلة ،كمهها يُفترض أن تُفعّ هل حركات سههياسية مههن مختلف
التوجهات هذه المقترحات وأن ترسههههمها على طريقتههههها طبقاً
لنظرتهههها الخاصهههة للمصهههلحة العامهههة ولتصهههورها لمجتمعات
المستقبل.
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إن السههتخدام السههتراتيجي للتملك الفكري كأداة هيمنههة،
م تصههميمه وتفعيله بطريقههة غيههر قابلة للنقههض .ول تخلو
قههد ت ّ ه
معاهدة ول اتفاقيهة دوليهة مهن تلك البنود "السهحرية" التهي تؤك ّهد
أن الطريهق الوحيهد المفتوح ههو طريهق التملك أكثهر فأكثهر .ول
تتمتههع الملكيههة الفكريههة إل ببعههض السههتثناءات المحدودة بكههل
دقهة ،دون وجود أيهة إمكانيهة لمراجعهة المبدأ ،إذا مها طُب ّهق ولو
مرة واحدة .لكهن العاقهل ل ييأس أو يتوقهف عنهد هذه الحدود إل
إذا كان خجول أو ساذجا :فالمر الوحيد الذي ل يقبل النقض هو
مد .بههل مههن الجائز ومههن الممكههن تأسههيس فضاء
العمههى المتع ّه
جديههد مههن الشرعيههة للملك المعلوماتيههة المشاعيههة ،وإعادة
التفاوض حول تحكيم جديد بينها وبين آليات الحقوق الحصرية.
فالعنصهههر المحوري هنههها ههههو أن البناء المقصهههود للملك
المشاعية التي تحق لكل النسانية هو حق أساسي ل يجوز أن
يُحرم منههه أحههد .وإذا تههم تههبيان وتوضيههح هذه النقطههة بصههفة
رسهمية ،يبقهى المرور إلى تحديهد مقبول لمها يتبهع لهذا الفريهق و
ذاك أمرا معقدا ،غيههر أنههه مههن مشمولت التكتيههك والمسههيرة
التدريجيههة البرغماتيههة .فالمقترح المههبيّن هنهها يشمههل إذا ً عدة
أوجه:
•العتراف بالشرعيههههة اللمشروطههههة للملك المعلوماتيههههة
المشاعيههة وبشرعيههة حمايتههها ضههد التملك )بنود حقوق المؤلف
الحر .(copyleft
ول بد ّ مههن تسههجيل هذا العتراف فههي أقرب الجال ضمههن
م الوكالت الدوليهههة المختصهههة .ويتطلب العتراف صهههيغة
مها ّهه
َ
واضحهة تُؤكهد أن الملك المشاعيهة ل تتعلق بعقهد بيهن أطراف،
وأن مكانتهها ترتبهط وتنطبهق على كهل مها تراكهم بفضهل الطبيعهة
والجيال السهابقة .ويحهق لكهل شخهص أن يسهتخدم منهها مها شاء
شريطهة أن يحترم صهفتها غيهر القابلة للتملك .ول تسهتلزم هذه
الخطوة مراجعة أي شيء بل تتطلب شيئا من البداع القانوني
للتفكير جيدا في مركز الملك المشاعية ،وعملية السهام فيها
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)كأن يكون ذلك بالضرورة عمل ً تطوعيا ً مثل( واحترام
المستخدمين.
•التعرف الفوري على الجراءات التههي ل تتوافههق مههع وجود
الملك المشاعيهة ،والتهي ل يمكهن قبولهها كمها ههي فهي فضاء
الملكية.
ويقودنههها ذلك إلى رفهههض البراءات على الكيانات المعلوماتيهههة
مهما كان نوعها :البرمجيات ،طرق معالجة المعلومة ،السلسل
الوراثيهة والكائنات البيولوجيهة التهي تشملهها ،المحتوى الوراثهي
للصهناف النباتيهة .كمها يقودنها مها سهبق إلى رفهض آليات تنفيهذ
حقوق الملكيهة التهي تضهع داخهل البنيهة المعلوماتيهة قيودا ً تجعهل
مههن المسههتحيل  -فعليا ً إن لم يكههن قانونيا ً – اسههتخدام وإنشاء
الملك المعلوماتيهههة المشاعية .138ونلحهههظ للسهههف أن تحلّل
نظام الحقوق الفكريهة فهي السهنوات السهابقة قهد سهمح باعتماد
بعههض القوانيههن المقرفههة التههي ل يمكههن التعايههش معههها لمدة
طويلة .ول بد إذن من مراجعة نصوص قانونية 139مختلفة ومنها:
اتفاقية سنة  1996المتعلقة بالمنتجات الصوتية :حمايةالجراءات التقنيهههة ضهههد القرصهههنة ،دون إجبار هذه
الجراءات التقنيههههة على احترام الحقوق الشرعيههههة
المعترف بها لصالح المستخدمين؛
التوجيهههههة  98/44المتعلقههههة بقابليههههة تسههههجيل براءةالكتشافات البيوتقانيههههة :قابليههههة تسههههجيل براءات
السههلسل الوراثيههة والكائنات الحاملة لجزيئات قابلة
للتسجيل؛
التوجيهههة  2001/29المتعلقههة بحقوق المؤلف والحقوقذات الصهلة فهي مجتمهع المعلومات :مهن جديهد حمايهة
الجراءات التقنيهههة ضهههد القرصهههنة ،دون إجبار هذه
الجراءات التقنيههههة على احترام الحقوق الشرعيههههة
المعترف بها لصالح المستخدمين؛
 138مثل الجراءات التقنية للحماية المحمية بدورها بالقانون ضد تغيير الوجهة ،بينما ل يُلزم هذا
القانون بالسماح بالعمال المرخص لها تحت عنوان الحقوق الفكرية اليجابية؛ أو تلك النظمة
لإدارة الحقوق الرقمية التي يتم تفعيلها بالتشفير تبعا ً لليات تسمح بفرض الختيار بين الوصول
إلى محتويات "محمية" واستخدام البرمجيات أو المحتويات الحرة.
 139انظر في الصفحات القادمة مناقشة اتفاقية "الجوانب المتعلقة بالتجارة ،من حقوق الملكية
الفكرية" ).(TRIPS
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التوجيههههة  2004/48المتعلقهههة باحترام حقوق الملكيهههةالفكريههة )الدانههة المسههبقة ،والجراءات التعسههفية،
والتراتيب الوقائية المتشددة جدا(.
يمكهن العمهل على هذه القضايها عنهد القيام بالمراجعات التهي
منهها النصهوص نفسهها ،لكهن يبقهى ضروريها فهي حالت أخرى
تتض ّ
تفعيههل مبادرات قانونيههة أو مداولت جديدة .ومههن البديهههي أن
نجهد أمامنها تلك اللوبيات التهي حصهلت على القوانيهن المناهضهة
للملك المشتركة ،ولن يكون ممكنا أن نقلب الية إل من خلل
العمههل السههياسي والمدنههي المكثههف .إن أول خطوة فههي هذا
العمههل السههياسي تتمثههل فههي الحصههول على صههيغة مختلفههة
للنصوص التي هي الن تحت النقاش أو رفضها .وهو على وجه
الخصهوص حال التوجيههة المسهماة "قابليهة تسهجيل الختراعات
المطورة عهبر الحاسهوب "140وكذلك التفاقيهة التهي تُناقهش حالياً
داخههل المكتههب العالمههي للملكيههة الفكريههة ،والمسههماة اتفاقيههة
مذيعههي التلفاز .وليسههت المسههألة ،إجمالً ،أن نعلم هههل سههتتم
مراجعههة القوانيههن التههي تشهههد على التهافههت المحموم على
التملك ،وهل سيتم التوقف عن إصدار قوانين أخرى شبيهة ،بل
السهؤال هو متهى سيتم ذلك ،وما هو الثمهن الذي سهندفعه حتى
ذلك الحين ،خاصة من ناحية الفرص الضائعة.
•سههلطة التنقيههح السههياسي للثار الكثههر ضررا للتملك ،مههن
خلل تأويههل قوي للمادة  30مههن اتفاقيههة "الجوانههب المتعلقههة
بالتجارة ،مههن حقوق الملكيههة الفكريههة" ) .(TRIPSفكلمهها أنتجههت
البراءات تأثيرات أسههاسية على الصههحة العامههة أو على حريات
التعبير ،وكلما ساعدت في تكوين وتوسيع مراكز هيمنة متعلقة
بموارد محوريهة )الصهناعة الغذائيهة ،المعلومهة ووسهائط العلم
الخ( ،وجههب فرض رخههص خاصههة لمههن أراد اسههتخدامها دون
شروط .ومهههن الضروري تفعيهههل هذا الخيار كلمههها كان التأثيهههر
السهلبي كامنا ً )وليهس كلمها ثبهت فقهط( .ول يتطلب كهل هذا إل
حّرر هذا النص في الصل لترسيم وجود براءات البرمجيات ومعالجة المعلومة ،وقد تم
ُ 140
تنقيحه من طرف البرلمان الوروبي بطريقة جعلت منه أداة دفاع عن الملك المشتركة ضد
التملك التعسفي .وما زالت المفوضية الوروبية تحاول في خريف  ،2004بمعية أغلبية غير
مقنعة وفي جو يسوده التشكيك الشديد ،أن تفرض إصدارا آخر أكثر ضررا من النسخة
الصلية.
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عزيمة سياسية ،وعلينا أن نساعد السياسيين على إيجادها ،وأن
نوضهح لههم أن المهر يتعلق بإيقاف ممارسهات مضرة بمسهتقبل
النسانية لدرجة أن السكوت عنها يعتبر جريمة.
•مقاربههة برغماتيههة وتدريجيههة فيمهها يتعلق بالجوانههب الخرى
للتملك.
يمكهن معالجهة البراءات المعلوماتيهة اليهت تهم تسهليمها قبهل أن
نراجهع – قريبها – النصهوص التهي تسهمح بالتملك )مثال السهلسل
الوراثيهههة( أو تلك المسهههلمة مهههع مخالفهههة اتفاقيات المكاتهههب
المختصههههة )مثال براءات البرمجيات فههههي أوروبهههها( بطريقههههة
برغماتيهههههههة .فل لزوم لسهههههههحب البراءات للشركات متعددة
الجنسهيات التهي تصهففها فهي محفظاتهها .لندعهها تنام وديعهة ،بمها
أنها لم تعد صالحة للستعمال بعد عودة الرشد .وتؤكد لنا غالبية
هذه الشركات ،وأيديههها على قلوبههها ،أنههها تجمههع هذه البراءات
لمجرد الدفاع عههن نفسههها .وسههوف ترمههي سههلحها بسههرعة،
وتتوقهف عهن دفهع تكاليهف صهيانة هذه البراءات التهي أصهبحت
لغيهة وغيهر سهارية المفعول .ومهع ذلك فل بهد أن تحتاط هيئات
الرقابهة مهن الخصهوم الذيهن قهد يحاولون اسهتثمار ضعهف بعهض
الفعّاليهن ومهاجمتههم باسهم هذه البراءات التهي لم تعهد صهالحة.
وعلى الشاكلة نفسهههها ،مهههن الضروري مراجعهههة المدة غيهههر
المعقولة لحقوق المؤلف ،فيمكهن القيام بذلك بصهورة تدريجيهة
ودون تقصههير مدة أي حههق اعت ُهمد سههابقاً .يمكههن تشجيههع آليات
مثل التي اقترحها لورانس لسيغ وكرياتيف كومنز Creative Commons
)العتماد الطوعهي لمدة أقصهر( ،وتأمينهها على النطاق القانونهي
من نجاح الوجهيهن
حيثمها تطلب المهر ذلك .وبصهفة عامهة ،إذا أ ّه
الوليههن إمكانيههة تطويههر الملك المعلوماتيههة المشاعيههة ،فإن
العديهد مهن المشاكهل الحاليهة المرتبطهة بالفراط فهي الملكيهة
سهوف تندثهر تلقائي ًها ،وذلك إثهر النخراط الطوعهي للفعّاليهن فهي
المقاربات المتفتحة.
•إعادة بناء الرقابة السياسية للهيئات المختصة.
ويُعتبر ذلك وسهيلة وهدفا ً في نفس الوقت .ستأخذ إعادة البناء
وقتا ً لنهها تفترض العمهل على كهل المسهتويات المؤسهساتية .إن
الدارات الوطنيههة تشكههل اليوم جزءا ً كههبيرا مههن هيكههل رعاة
مكاتههب البراءات ،وهههي ت ُ هساهم بالقسههط الكههبر فههي مواقههف
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المجلس الوروبههي للتوجيهات .إل أن غياب العمههل السههياسي
واستقالته فيها أمر مأسويّ .فالجزء الكبر من العمل التحليلي
والتعريفهي للرهانات يتهم إعطاؤه بالباطهن إلى ممثلي المكاتهب
الوطنيهة للبراءات ولمجموعات المصهالح الدافعهة عهن الملكيهة.
ويشهههد إنشاء المجلس العلى للملكيههة الصههناعية بفرنسها منههذ
مدة وجيزة ،تثههبيت وتعميههق هذا العمههل بالباطههن .أمهها المجلس
العلى للملكية المعنوية والفكرية ،ورغم إصداره من حين إلى
آخهر لبعهض الدراسهات القيمهة ،فإنهه ل يتميهز بنظرة إسهتراتيجية
أشمهههل؛ إذ كان محركههها للوبهههي الفرنسهههي الذي أنتهههج أشنهههع
الجراءات الدوليهة وأكثهر المقترحات الكارثيهة فهي مجال تطهبيق
التوجيهات .أمهها على المسههتوى الوروبههي ،فالعملء المندسههون
داخههل المؤسههسات السههياسية ضمههن الدارة العامههة للسههوق
الداخلي لمفوضيهة بروكسهيل ،أمهر يبعهث على الضحهك حقاً .ولم
تنطلق حتههى السههاعة عمليههة إصههلح السههطو على المؤسههسات
التجاريهة الدوليهة المرتبطهة بمسهائل الحقوق الفكريهة )اتفاقيهة
"الجوانب المتعلقة بالتجارة ،من حقوق الملكية الفكرية" .(TRIPS
ومع ذلك فالعديد من المؤشرات تُوحي بأننا نقترب من انتفاضة
تشمههل هذه المسهألة ،وعلى وجههه الخصههوص كلمهها تعلق المههر
بمسههائل يسههتحوذ عليههها الرأي العام والعمههل التشاركههي .كمهها
تُظههر العديهد مهن دراسهات مجلس التحليهل القتصهادي )الجزء
المخصهههص للتقانات البيولوجيهههة فهههي التقريهههر حول الملكيهههة
الفكرية ،141التقرير حول مجتمع المعلومات( أن خزان المهارات
موجود ،وأن المههههههر ل يتطلب إل الرغبههههههة فههههههي إعادة بناء
المؤسهسات الديمقراطيهة والصهرار على ذلك .وهناك مؤشرات
فهي العديهد مهن البلدان تُثبهت أن الوسهاط القتصهادية نفسهها،
علوة على الوسهاط الفكريهة ،غيهر مرتاحهة تُجاه هذا النحراف
الذي نشهده اليوم.142

 141إن الجزء المخصص للبرمجيات – والذي يمكن تلخيصه هكذا" :براءات البرمجيات مضرة
على طول الخط ،إل أنها موجودة بصفة ل رجعة فيها ،وسوف تعتبر مراجعتها مؤشرا سلبياً
يعود بالضرر على حقوق الملكية بصفة عامة" هو نموذج من أسوأ نماذج الرضوخ والستسلم.
 142انظر على سبيل المثال في الوليات المتحدة تقرير لجنة النمو القتصادي Committee for
 Economic Developmentوهي مجموعة صناعية تهتم بالمسألة وتفكر في هذا الموضوع.[22] .
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التجديد في الصناعات المختلطة
يتكوّن التاريههخ مههن جملة مههن الكوارث نتجههت عههن نيات
حسههنة للغايههة .ففههي خمسههينات وسههتينات القرن العشريههن
بفرنسههها ،هجهههم تحالف غريهههب مهههن التكنوقراط والمقاوليهههن
اليسههاريين على صههغار التجار .وقههد جمههع هؤلء الخيرون كههل
جراء،
المسههاوئ الممكنههة :الرجعيههة السههياسية ،واسههتغلل ال ُ َ
ونسب أرباح عالية؛ مما جعلهم في نظر التكنوقراط حاجزا في
وجهه إقامهة اقتصهاد ناجهع ولوصهول الطبقات الشعبيهة إلى مواد
الستهلك .كما كانوا السبب في عدم وصول تلك الطبقات إلى
الثقافهة وأدواتهها مهن وجههة نظهر باعثهي مشاريهع موسهيقى ليدو
 Lido Musiqueأو الفناك  .143Fnacوأقهل مها يمكهن قوله اليوم ،أي بعهد
عشرات السههنين ،أن نتاج هذا الهجوم مخضرم .أنتجههت هيمنههة
محلت التوزيههع الكههبرى )وهههي فههي فرنسهها أقوى مههن أي بلد
أوروبي آخر( كوارث في "العمران" التجاري وضغطا هائل على
النتاج الزراعي ،جاذبة جودة المنتجات باستمرار نحو السفل.
وكان ذلك قبههل أن تتطور ردة فعههل جزئيههة .وقههد أنتجههت ردة
الفعههل تلك تقسههيما ً اجتماعيا ً للسههتهلك الغذائي أشههد مههن أي
وقههت مضههى ،ويمكههن مشاهدة نتائجههه فههي إحصههائيات الصههحة
نفسههها )الجودة والسههلمة للغنياء والمتميزيههن ثقافياً( .وقههد
اجتاحههههت لوحات المحا ّ
ل التجاريههههة ذات العلمات المعياريههههة
عالمياً ،الشوارع والروقهههة التجاريهههة ،تزاحمهههها فهههي مناطهههق
الزمات متاجههههههر البؤس )منتجات دون علمههههههة ،دكاكيههههههن
السههندوتشات ومتاجههر الصههنف الثانههي مههن الكلت السههريعة(.
ولحسن الحظ ،هناك بعض المتاجر التي أنشأها المهاجرون ما
زالت تحافههظ على شيههء مههن التنوع والجودة أحيانهها .كمهها أن
هناك جيل ً جديدا ً مهن المتاجهر الصهغيرة المبدعهة والجيدة تهبرز
فهي المناطهق المرفههة .أمها فهي المجال الثقافهي ،فل يكاد يوجهد
بائع اسهطوانات موسهيقية مسهتقل واحهد ،ول وجود أيضا ً لحهي
143
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مختهص فهي الثقافهة فهي فرنسها؛ فالموزعون الكبار كانوا ضحيهة
فكرتههم نفسهها عندمها زاحمتههم فهي تسهويق الغانهي والعناويهن
الشهيرة ،تلك المحا ّ
ل التجارية الكبرى غير المختصة .وفي آخر
144
المطاف فقد َ العرض كثيرا مهههن تنوعه  .أمههها المكتبات فقهههد
نجههت مههن هذا المصههير بفضههل ردة فعههل مبكرة أكثههر وأقوى
حد للكتاب ،مههن غيههر أن يكون ذلك
روجههت قانون السههعر المو ّه
كافيا ً للحيلولة دون تدن ّهههي تنوع العرض فهههي بعهههض المجالت؛
ويعود ذلك أسهههاسا إلى الدور المتنامهههي الذي تلعبهههه وسهههائط
العلم المركزيههة فههي ترويههج الكتههب .أمهها قطاع التجهيزات
المعلوماتيهة للعائلت )الكترونيات للجمهور العريهض ،حواسهيب(
فهو يقدم لنا مشهدا ً أكثر تنوعاً :تعايش متاجر توزيع متخصصة
كهبرى ومسهالك توزيهع عامهة ونسهيج حيوي مهن صهغار الموزعيهن
اسهههتحوذوا على بعهههض المهام النتاجيهههة .ويجههههل كثيرون أن
الدكان الصغير الذي يديره آسيويون ينجز عمل التركيب نفسه
الذي يقوم به عملق مثل د ّ
ل .Dell
ماذا يمكهههن أن نسهههتخلص مهههن هذا التاريهههخ الفوضوي؟
الدرس الكبير هو إيلء الهمية الكافيهة للتعقيد ،ورفض الحلول
المبنية على التطبيق الصارم لمبادئ مجردة ،والنتباه إلى تعدد
السهباب والمسهببات .فإذا أعدنها توازن الحقوق لفائدة الملك
المشتركة كما أقترح ،فسيُمثل ذلك تحول عميقا في القطاعات
التهي عايشهت صهعود الرأسهمالية المعلوماتيهة؛ وعلينها أن نتناول
هذا التحول دون أفكار مسهبقة وأن نجههز أنفسهنا لصهلح النتائج
السلبية الجديدة التي يمكن أن تظهر حينئذ .ويجوز أن نشخص
مهههن الن قطاع الصهههناعات المعلوماتيهههة البحتهههة )البرمجيات،
وسههائط النترنههت( وقطاع الصههناعات المختلطههة )الصههيدلة،
البيوتقانههة ،الشياء الماديههة ذات المحتوى المعلوماتههي ،نشههر
أوعيهههة حاملة للمحتويات( .تدل كهههل المؤشرات فهههي القطاع
الول أن هذا النتقال سههههيشكل فههههي الواقههههع تحريرا ً حقيقياً
وسيكون مصدر ثروات متعددة ،نلمس أدلة ملموسة عليها .أما
في القطاع الثاني ،فسنشاهد التحرير نفسه أيضاً ،لكن تُصاحبه
فترات انتقاليههة صههعبة .ومههن الضروري إنشاء توازنات جديدة
 144ول يتأتى تدني هذا التنوع من ضعف التوزيع في المتاجر الصغرى فقط .فقد بينّا في هذا
الكتاب الدور الساسي الذي تلعبه النماذج التجارية لكبار الناشرين الموزعين.
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بيهن العمهل السهياسي والنتاج الصهناعي فهي القطاع الصهيدلني
وقطاع الصههناعات الغذائيههة .ل بههد مههن إيجاد الظروف لعادة
ابتكار نشههر سههندات المحتويات الثقافيههة فههي زمههن يكون فيههه
توزيهع المحتويات المعلوماتيهة ذات الصهلة ،حرا على النترنهت.
كما أن هناك أشكال ً من الصناعات نعتبرها اليوم هامشية ،مثل
الدوية العامة )بل علمة تجارية( سوف تصبح مصادر النجاحات
الصهناعية فهي المسهتقبل )وقهد أدركهت ذلك بعهض الشركات(.
وسههوف نشاهههد تزايدا ً فههي عدد مصههنعي البذور العامههة )بل
سنون نوعيتههها عههن طريههق العمههل
علمات جاريههة( الذيههن يح ّ ه
المشترك للبحهههههث العمومهههههي وشبكات التعاون الزراعهههههي
والفعّاليهن القتصهاديين .ويمكهن أن تشههد الصهناعات التحويليهة
أيضههها عصهههرا ً ذههههبيا ً جديداً ،إذا تخلّت عهههن فكرة التحول إلى
صههناعة الرأسههمالية المعلوماتيههة ،وقبلت أل تمتههد آليات تملك
معهههههها أو
البراءات إلى مكونات برمجيات المنتجات التهههههي تج ّ
تستخدمها.
م كل ذلك في مناخ يسوده الرتياب ،إذ سيسعى بعض
سيت ّ
الفعّالين إلى بناء سلطات ل بد من مراقبتها تماما ً مثلما نراقب
الشركات متعددة الجنسههيات الحاليههة ،التههي تعمههل فههي مجال
الرأسههمالية المعلوماتيههة .سههوف نسههتبدل كارثههة مؤكدة ببناء
صهعب لنهضهة منشودة ،ل بفردوس طهبيعي محتمهل .وسهتكون
للدولة )بكهل مسهتوياتها الجغرافيهة( مهمهة صهعبة يجهب عليهها
القيام بها .ل بد لقطاع البحث العمومي أن يعيد إدماج مكونات
كاملة فّرط فيهها لصهالح القطاع الخاص )حتهى وإن كان الول ل
يزال يموّل الثانههي بسههخاء فههي هذا المجال( .ولكههن يجوز أن
نتسههاءل :أيههن سههتجد الدولة الوسههائل الكافيههة لتفعيههل هذه
السياسات؟
الضريبة على رأس المال المعلوماتي
سهوف يُتيهح التحوّل إلى الملك المعلوماتيهة المشاعيهة فهي
العديهد مهن المجالت ،توفيهر موارد ماليهة على المدى القصهير
نسبيا ً )بعض السنوات( فيما يتصل بالموال العامة .وهذا صحيح
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على وجهه الخصهوص فيمها يتعلق بقطاع الصهحة العامهة ،بفضهل
القدرة المتزايدة على تنظيهههم النقاشات العامهههة وتعبئة الرأي
العام لخدمههة تلك الرهانات ،كمهها هههو أيضا ً الحال فيمهها يتصههل
بالحلول المعلوماتيهة الداريهة .وسهوف تظههر على المدى البعيهد
مة ،ناتجهة على وجهه الخصهوص عهن التحكهم الجتماعهي
فوائد ج ّه
المتجدد لبعهض أنماط الحياة )النقهل ،التغذيهة ،اسهتخدام التلفاز،
الطاقهة ،والتقنيات البيئيهة بصهفة أعهم( .إن المرور إلى منظومهة
بيئية مكتفية ذاتيا ً يشكل فترة انتقالية محورية ،مع أنها ليست
سهوى عنصهر مهن مجموعهة العناصهر التهي يجهب أن نتحكهم فيهها
في العقود القادمة .أما الرهانات الكثر تعقيدا ً فهي تتمثل في
ن
التحكهم فهي اسهتهلك الطاقهة وتقاسهم النشطهة والموارد .إ ّه
كهل هذه الفترات النتقاليهة لهها ثمهن .فبعهد خمسهين سهنة مهن
الرأسهمالية المعلوماتيهة ومهن تقويهم كهل النشطهة عهبر المال،
أصهبحت أزمهة تمويهل النشاط العمومهي حادة لدرجهة أننها بحاجهة
إلى أقصههههى درجات البتكار لجلب الموارد اللزمههههة ،دون أن
نخلق مراقبهههة غيهههر مقبولة على النشطهههة ودون أن نشجهههع
التهرب الضريبي الذي ل يمكن التحكم فيه .ومن المؤكد أن أي
مراقبهة سهوف تُعتهبر غيهر مقبولة مهن طرف المؤسهسات التهي
ستخضع لها ومن طرف الثرياء حاملي أسهمها ،وسوف يجلب
كهل إجراء جملة مهن تهديدات التهرب الضريهبي .145لذلك ،يجهب
أن يكون للدولة خهههههبراء مهرة قادرون على تقييهههههم الوضاع
بعمههق .كمهها يجههب على أصههحاب القرار السههياسي أن يتحلّوا
بالشجاعههة الكافيههة للقيام بعمليات التحكيههم كلمهها لزم المههر.
فمثال ضريبههة طوبان )الواردة سههابقاً( التههي أجمههع أصههحاب
الشأن دون أي فكهر نقدي وبجبهن وارتياح ،أنهه ل يمكهن تفعيلهها،
معتمديهن فهي قرارههم على خهبراء متبجحيهن ،ههو مثال ل يحمهل
على التفاؤل الشديد.
والحقيقة أن ضريبة رأس المال المعلوماتي تشكل مسألة
يجدر بنها سهبر أغوارهها .لندرس بالتفصهيل جوانهب ندائي لوضهع
ضريبههة على الملكيههة الفكريههة ،سههواء على اليرادات أو على
سههندات الملكيههة .والمطلوب فههي نهايههة المطاف هههو ضمان
 145أصبحت الرياضة المفضلة للوبيات الكبرى هي تهديد الدول بتحويل مراكز البحث والنتاج
إلى أماكن أخرى ،بمجرد عزم الدول المعنية على تفعيل أدنى إجراء يخدم الصالح العام.
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مسهاهمة الثورة المعلوماتيهة فهي المصهلحة العامهة ،سهواء كان
ذلك مباشرة مهن خلل إنتاج الملك المشاعيهة أو بصهورة غيهر
مباشرة عهههبر تمويهههل إدارة نتائج تملكهههها .نلحهههظ أن التهرب
الضريهبي الهائل الذي يسهمح بتراكهم السهندات المعلوماتيهة ههو
أحههد هذه النتائج .146ويجههب أن تحمههل الضريبههة المقترحههة على
اليرادات )أي مداخيهههل التراخيهههص( وعلى أرصهههدة سهههندات
الملكية ،خاصة عندما تفوق هذه الخيرة سقفا ً محدداً .وتختلف
طبيعههة المشاكههل التههي يخلقههها كههل نوع مههن هذه الضرائب.
فإيرادات التراخيهص تخضهع حاليها للضريبهة ،إل أنهها تتلفاهها عهن
طريههق التهرب الضريههبي الموجود فههي بعههض البلدان )أيرلندا
والمملكههة المتحدة فيمهها يتصههل بأوروبهها( والجنّات الضريبيههة
العاملة خارج حدود الدولة  .Off-Shore Fiscal Paradiseويمكههن مقاومههة
هذا التهرب الضريهههبي بعدة طرق .ونلحهههظ للسهههف أن نهههص
الدسهتور الوروبهي تهم تنقيحهه فهي اليام الخيرة التهي سهبقت
اعتماده مهههن طرف الدول العضاء؛ وتهههم حذف المادة التهههي
ترخص التصويت بالغلبية المؤهلة في المسائل الضريبية وفيما
له علقهههة بالجراءات الضروريهههة لمقاومهههة الحتيال والتهرب
الضريههبي .وكانههت هذه المادة ملئمههة تماما ً للغراق الضريههبي
فيما يتصل بتراخيص الملكية الفكرية ،والتي ل يشك عاقل في
المكوّن الحتيالي ومكوّن التهرب الضريهبي فيهها .ويرى البعهض
أن أكثهر مهن  %90مهن إيرادات التراخيهص التهي مقرهها القانونهي
في أيرلندا متأتية من سندات ملكية ناجمة عن أعمال تتم في
أماكن أخرى )في الوليات المتحدة خاصة ،وفي بلدان أوروبية
أخرى أيضاً( ،ولكههههن مقرههههها الداري فههههي أيرلندا لضرورات
التهريهب فحسهب .وبمها أن هذا المسهلك تهم إغلقهه ،فعلينها أن
نسههتقصي غيره .يمكههن أن نتصههور قوانيههن جديدة تهتههم ببلد
المنشأ ،وتضمن أن إيرادات التراخيص المتعلقة بمبيعات تمت
 146من خلل تحويل مقار إيرادات التراخيص نحو بلدان تمارس في هذا الصدد الغراق
الضريبي  fiscal dumpingحتى عندما ل توجد علقة بين أصل سندات الملكية وهذه البلدان،
ومن خلل التخفيض الدنى الضريبي الذي ينتج عن التراخيص المتقاطعة بين فروع الشركات
متعددة الجنسية .انظر أيضا إلى العلنات الشهارية للمجموعات التي تنظم هذا التهرب
الضريبي ،على غرار تريدانت تراست  http://www.tridenttrust.comوفي ما يلي اقتباس قصير:
"البراءات ،التاوات وحقوق الملكية :يمكن للحائزين على التاوات وحقوق التأليف وحقوق
الستثمار الذين يكوّنون شركة أجنبية غير مقيمة أن يحصلوا على إيراداتهم وأن يستثمروها في
إطار خال من الضرائب".
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فهي بلد معي ّهن ،تخضهع مبدئيا ً للضريبهة طبقا ً للقوانيهن الجبائيهة
الخاصهة بذلك البلد؛ ولن نُولي أي اهتمام للحواجهز التهي سهوف
يتحدث عنهها أولئك الذيهن يسهعون للمحافظهة على الوضهع كمها
هههو .أمهها إن لم يكههن ذلك ممكناً ،فعلينهها أن نفعّههل المقاطعههة
الجذريههة للمنتجات التههي تتمتههع بهذا التهرب الضريههبي ،ونطوّر
أشكال أخرى مهن المقاومهة المدنيهة .ومهن الضروري كذلك أن
نعتمههد أسههعارا ً مضبوطههة فيمهها يتصههل بالرباح على التراخيههص
عندما توجد عمولة على منتَج مقصود للمستهلك النهائي ،تماماً
كمها ههو الحال عندمها يتهم تصهليح السهعار للتصهاريح التهي تكون
متدنية على المبيعات العقارية على سبيل المثال.
تنتج رأسمالية الملكية الفكرية تأثيرات سلبية ل علقة لها
بأرباح التراخيههههص ،وذلك مههههن خلل العوائق التههههي تُنشئههههها
والتهديدات التهي تتولد عنهها ،وعهبر إقصهاء العديهد مهن المعارف
والتقنيات والبداعات عن المسالك التي يمكن للجميع الوصول
ن أحد ٌ أن إجراءات مثههل رفههع أسههعار صههيانة
إليههها .ول يظن ّهه
البراءات 147سهوف تُشكهل إصهلحا ً كافياً .بهل ههي ،على العكهس،
تُوفههر لمكاتههب البراءات إيرادات تُوظفههها فههي الحال لتوليههد
سههندات ملكيههة إضافيههة وتجعلههها مسههتقلة عههن المال العام،
وي ُهساهم ذلك إلى حهد كهبير فهي غياب المراقبهة السهياسية على
نشاط مكاتهههب البراءات .ول تفيهههد هذه الرسهههوم فهههي آخهههر
المطاف إل للتعرف على سههههندات البراءات ل أكثههههر .ومههههن
المفروض أن تمل الضرائب الجديدة على سهههههندات البراءات،
الميزانيههة العامههة للدولة التههي تجمعههها .ولجههل ذلك ل بههد مههن
تحديهد قيمهة هذه السهندات ،وههو أمهر غيهر يسهير خاصهة فيمها
يتصههل بحقوق التأليههف حيههث ل يتطلب الحصههول عليههها تقديههم
طلب فههي هذا الشأن؛ وينطبههق نفههس – غياب – الجراء على
العديهد مهن السهندات الخرى التهي تهم إدماجهها ضمهن السهياسة
المحاسههبية أو الضريههبية .148ويُعفههى طبعا ً أي كيان يتههم إعطاؤه
صفة الملك المشترك ،من الداء الضريبي.
وتماما ً كمهها هههو الحال فيمههها يتعلق بضريبهههة طوبان ،فإن
الرباح المباشرة بصههفتها إيرادات ليسههت إل عنصههرا ً فههي أرباح
 147للمحافظة على صلحية البراءات ،يُطلب من مالكيها دفع رسوم لمكاتب البراءات تتزايد مع
مرور الزمن.
 148يوجد سابق تاريخي تم تفعيله في الجراءات الضريبية التي تهم حقوق الوراثة.
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التحكهم – التهي يجهب أن تبقهى غيهر هامهة فيمها يتصهل بتكلفهة
الصهفقة – والتقييهم العام للوضهع والنمهو الذي يسهمح بهمها هذا
التحكم نفسه.
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طرحت في فرنسا حركتان شعبيتان هامتان خلل السنتين
 2003و  ،2004مسههألة تمويههل البداع اللمادي؛ مههع العلم أن مآل
س
هذا البداع غيهر مؤك ّهد بطهبيعته .وقهد تجن ّهد
 149ضههد التخفيههض فههي
p
š
خدمات التأميهن على البطالة الذي مسههم ،كمها نههض الباحثون
العلميون ضهد التخفيهض فهي التمويهل العام ،خاصهة فيمها يتصهل
بفرص العمل .وسرعان ما ظهر أن هذه الحركات تطرح سؤال
أعههم :كيههف يجههب أن يُموّل المجتمههع أنشطههة مثههل البحههث أو
ي؟ ويتوافهق شكهل النقاش الذي يتواصهل منهذ
النتاج الفنهي الح ّه
ذلك الحيهن مهع التحليهل المقترح فهي الفصهل السهادس .هناك
نموذجان يتجابهان ويتمازجان :فالول يقترح التضامهههههههن على
مسهتوى المجتمهع ككهل لتمويهل المنظومهة البيئيهة )العلميهة أو
الفنية في المثال الراهن( ويدع له حرية تطوير آليات أو قواعد
لصهرف الموارد؛ والثانهي يقي ّهد تمويهل أي نشاط بإمكانيهة إيجاد
أرباح اقتصهادية للمسهتثمرين .ونشاههد اليوم تمازج المقاربتي ْهن
فههي أغلب المجالت .ونرى ذلك على سههبيل المثال فههي مجال
البحهث ،حيهث يوجهد ك ّ
ل مهن التمويهل العام للنشاط السهاسي
للمخابر )رواتههب الباحثيههن ،البنههى التحتيههة ،التكاليههف العامههة(
والتمويهل الخاص تبعا ً لعقود صهناعية تأخهذ عادة فهي الحسهبان
إمكانيههة إعطاء سههلفة على اليرادات المسههتقبلية للسههتثمار
مون بالفرنسية  Les intermittents du spectacleوتعّرفهم الوكالة الوطنية الفرنسية
 149يُس ّ
للتشغيل كما يلي" :كل من يحصل خلل سنة على سلسلة من عقود العمل المحددة زمنياً،
لحساب مشغّل أو أكثر ،تتبعها فترات بطالة ".انظر بالفرنسيةhttp://www.culture- :
spectacle.anpe.fr/internet/site/html/espace_candidat/con] ditions_acces/spectacle_du_118.htmlالمترجم[.
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القتصهادي .ونلحهظ أنهه إذا لم نتخهذ الحتياطات اللزمهة ،فإنهه
يكفهي وجود جزء ضئيهل مهن التمويهل الربحهي حتهى يصهبح كامهل
مدارا ً في واقع المر من طرف أصحاب المال.150
النشاط ُ
يدافهع التحليهل المقترح فهي الفصهل السهادس على الخيار
الممتاز الذي يميههههل إلى اسههههتراتيجية التمويههههل التضامنههههي
الجتماعي لمجمل المنظومة البيئية المعلوماتية.
إل أن هذا الخيار ل يستبعد التمويل المباشر لبعض مكوناته
من طرف الفعّالين القتصاديين .فإذا كان لمؤسسة ما مصلحة
أو نموذج تجاري كامههن مرتبههط بإيجاد برمجيههة حرة ،أو بمورد
معلوماتهي حهر ،أو بوسهائط تشاركيهة أو بمعارف سهتوضع فهي
المجال العام ،فمههن الجيههد جدا ً أن تسههاند إنشاءههها .ومههع ذلك،
يجب أل تشكل هذه المساهمة شرطا لسناد الموارد الساسية
لهههها ،وأل تُفعّهههل بأشكال تُقوّض قواعهههد إسهههناد الموارد فهههي
المنظومهة البيئيهة .كمها يمكهن للدولة ،على الشاكلة نفسهها ،أن
ترغههب فههي مسههاندة إنشاء بعههض مكونات المنظومههة البيئيههة
المعلوماتيههههة )الموارد التربويههههة ،البرمجيات الحرة للدارات،
المعارف والدوات التقنيهة للصهحة العامهة على سهبيل المثال(،
غيهر أنه يتوجهب عليهها القيام بذلك مهع احترام الديناميهة الخاصة
بالمنظومهة البيئيهة المعلوماتيهة ،التهي ههي – للتذكيهر  -منظومهة
بيئية بشرية.
فما هو إذا ً هذا التضامن الجتماعي؟ وأية موارد أساسية؟
وعهن أيهة آليات أو قواعهد تخصهيص لهذه الموارد نتحدث؟ علينها
أن نكون واعيهههن بمدى اتسهههاع النشطهههة المزمهههع إعطاؤهههها
السههتقلل الذاتههي .إن المنظومههة البيئيههة المعلوماتيههة تشكههل
مملكههة عملقههة جديدة للنشطههة النسههانية .ويصههفها فعل ً جان
مارك فّري  Jean-Marc Ferryكونهها جزء رئيسهي مهن أنشطهة القطاع
الرابع )تُرت ّب بعد الزراعة والصناعة والخدمات( .ويُعتبر الوقت
النسههههاني هههههو المورد السههههاسي الذي يجههههب توفيره لهذه
النشطة؛ وعلى أقل تقدير حيث تتواجد البنى التحتية القاعدية
التهي تسهمح باسهتخدامه للنتاج التشاركهي المعلوماتهي .وهذا مها
يفسر )انظر الفصل السادس( كيف ينطلق كل من جان مارك
 150انظر في هذا الصدد تحاليل مارتن هيرش  Martin Hirschمدير الوكالة الفرنسية للمن
الصحي للغذية .Agence française de la sécurité sanitaire des aliments
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فّري ويان موليههي بوتانههغ وباتريههك فيُفري أو أندري غورز مههن
أفكار مختلفهة ،ليقترحوا فهي آخهر المطاف إنشاء الدخهل الدنهى
للمواطنة .151وتكون عمليههة توزيههع هذا الدخههل غيههر مشروطههة،
كمها أن قيمتهه )التهي يمكهن تعديلهها تبعا ً لموارد الدخهل الخرى(
يجهب أن تكون كافيهة لتضمهن اسهتقلل فيمها يتصهل بالنشطهة
القاعديههة للحياة فههي مجتمههع معي ّههن؛ وسههيسمح ذلك بإعطاء
المكانيهة لتخصهيص الوقهت للنشطهة المعلوماتيهة أو النشطهة
الجتماعيهههة الخرى .ويطرح إنشاء هذا الدخهههل عدة مشاكهههل
لتحديده )لمن يحق داخل فضاء جغرافي معي ّن مثلً( ولتطويعه
مهع العملة المسهتخدمة .وههو مها دفهع باتريهك فيُفري إلى ربطهه
بوجود عملت مختلفههة ،قابلة للتبديههل فيمهها بينههها طبقا ً لقواعههد
تضمههن تقنينا ً شامل ً للنظام الجتماعههي ،خاصههة فيمهها يتصههل
بالتفاوت الجتماعهههي .كمههها يمكهههن على سهههبيل المثال أيضا ً –
إضافههة إلى إنشاء ضريبههة على رأس المال المعلوماتههي – أن
يشك ّل إنشاء الملك المعلوماتية المشاعية رصيدا ً ي ُسند جزئياً
إلى محدودي الدخهل بالعملة السهتهلكية؛ وهذا يعنهي أنهه يمكهن
لههم الحصهول على قرض مالي )نقداً( لمسهاهمتهم فهي الملك
المشتركة .ويمكن تفعيل تجربة هذه الليات دون انتظار إنشاء
الدخل الدنى للمواطنة.
م ،وفهي انتظار عمليهة النشاء ،ل بهد مهن تشجيهع
وبصهفة أع ّه
كههل الليات الموجودة التههي تسههاهم فههي تحريههر الوقههت فيمهها
يتصهههل بالفعّاليهههن الذيهههن لههههم قدرات كامنهههة لخلق الملك
المعلوماتيههة المشاعيههة؛ ويكون ذلك على وجههه الخصههوص مههن
خلل مقاومهة محاولت تخصهيص كهل الوقهت للقتصهاد ،سهواء
عههبر الضغههط المتواصههل للحصههول على النتاجيههة على المدى
القصهير فهي العمهل ،أو عهبر التجنيهد المسهتمر للعمهل المسهتتر
للمشاههد/المسهتهلك .مهن حسهن الحهظ ،يوجهد خزان هائل مهن
متاح ،سهوف نعود إليهه ضمهن المقترح القادم .وتكمهن
الوقهت ال ُ
م تنظيمه – عبثيّاً
مأساة عصرنا في أن التحرير الكامن للوقت ت ّ
سمين
مر ّه
– بطريقهة تجعهل المديهر المرههق يجابهه موظفيهن غيهر ُ
يلهثون مههن عمههل مؤقههت إلى آخههر ،ومههن أعمال منزليههة إلى
ترفيههه تلفازي ،فههي إطار عام يشمههل العاطليههن عههن العمههل
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مى أحيانا "الدخل الدنى للبقاء"Citizenship Minimum Income .
ويُس ّ
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والمنبوذيههن الذيههن ل يصههلون إلى المعارف التههي تسههمح بخلق
الملك المشاعيهههة ،أو ل ينتظرون منهههها اعترافا ً ذا مصهههداقية.
تُشك ّهل الملك المعلوماتيهة المشاعيهة وسهيلة وهدفا ً فهي نفهس
الوقههت لتغييههر هذا الوضههع :هههي وسههيلة لنههها تجعههل الذيههن
يسهتخدمونها ويسهاهمون فيهها ،عناصهر فعّالة فهي حياتههم وفهي
المجموعات الجتماعية المتصلة؛ وهي هدف لن وجودها نفسه
ي ُبرز ويجعل ما تتقاسمه النسانية مرئيا ً للعيان ،وهو ما نسميه
بكههل بسههاطة :الثقافههة .فهههل سههيكون هذا التحريههر وهذا الثراء
متاحيههن للجميههع؟ إن تقاسههم العمههل والعمال المنزليههة بيههن
النسههاء والرجال ،وقدرا ً كافي ًهها مههن تقاسههم الموارد والعقارات
والمعارف ،همهها شرطان أسههاسيان حتههى يصههبح هذا الحتمال
أمرا ً واقعاً.
لقههد لفتنهها النتباه فههي الفصههل الخامههس إلى أن الملك
المعلوماتيههة المشاعيههة )البرمجيات الحرة ،وتقاسههم المعارف
العلمية والتقنية ،والموارد التربوية( تشكّل فرصة فريدة لبلدان
العالم الثالث والبلدان الناميههة ،كمهها تعّرضنهها للصههعوبات التههي
تلقيههها هذه البلدان أمام ضعههف أو هدم البنههى التحتيههة للملك
الجتماعية المشاعية :التربية ،الصحة ،السكن.
وأكاد أقترح على من يسأل عن طرق التقدم ،أن نركز كل
شيههء على ثلثههة مسههالك :دعههم الكتفاء الغذائي ،والمسههاعدة
على إيجاد هذه الملك الجتماعيهههة المشاعيهههة ،والعمهههل على
الصعيد العالمي لمصلحة الملك المعلوماتية المشاعية.
مي بل صهههواب "البؤرة )أو
وهكذا يتضاءل تلقائيههها مههها ُ هه
س ّ
الفجوة( الرقمية" .لنضع الجميع على نفس خط النطلق فيما
يتعلق بحقوق استخدام المعلومة والوصول إليها ،ولنعمل على
إتاحهة المكانيهة وتقديهم السهبل للبلدان الناميهة لختيار الشكال
الكثر ملءمة لتحقيق استقللها الغذائي والحصول على الملك
ص تقدم هذه البلدان ،فإن
الجتماعيهة المشاعيهة .أمها فيمها يخ ّه
شركاتنها لدارة المياه ومكاتهب الدراسهات ومؤسهساتنا العاملة
في القطاع الطبي وهياكلنا الثقافية والتربوية ،سوف تجد في
آخهر المطاف الرباح نفسهها التهي تُجنهى مهن الخصهخصة والتهي
المفوض الوروبههي المكلف بالسههياسة التجاريههة،
يُطلب مههن
ّ
التفاوض بشأنههههها .ولنكون أكثههههر دقههههة ،نقول دون تعريههههف:
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شركات ،مكاتهب دراسهات ،مؤسهسات وهياكهل ،إذ قهد ل تكون
الشركات نفسها والمؤسسات ذاتها.
أمها فيمها يتصهل بتخصهيص الموارد داخهل المنظومهة البيئيهة،
فيمكهههههن للقارئ أن يعود إلى النقاش الوارد فهههههي الفصهههههل
السههادس .ويكفههي التذكههر فههي هذا المقام أنههه تبعا ً لطبيعههة
المنتجات المعلوماتيههههة ،يكفههههي فههههي بعههههض الحيان أن ندع
الشخاص يقررون بحريههة تخصههيص وقتهههم .كمهها قههد يسههتلزم
المهههر أحيانا ً أخرى تنظيما ً مسهههبقا ً لتركيهههز موارد معينهههة على
مشروع مها ،ممها يتطلب تنظيما ً وتقييما ً للخيارات ذات الصهلة.
وفهههي هذه الحال ،يجهههب تصهههميم أدوار النداد )المشاركيهههن
الكامنيههن فههي هذه المجهودات( ،والمواطنيههن والدولة بكيفيههة
جديدة ،نناقشها أدناه.
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لئن كان المقترح السهههابق قهههد أثار جملة مهههن المسهههائل
المعقدة ،فها هو ذا مقترح سهل الصياغة ،واستعجالي ،وسهل
التنفيهههذ .سهههوف نسهههتغرب يوما ً مههها مهههن السهههلبية الغريبهههة
والستسلم المدهش اللذيْن سلّمنا بهما وقتنا إلى التلفاز.
وسهواء اعتمدنها على بيانات الهيئات المختصهة فهي المجال
السهمعي البصهري أو على دراسهات ميزانيات الوقهت ،وباعتماد
البلدان والعمار المختلفههة ،نسههتخلص أننهها نٌخصههص مهها بيههن
سهاعتين ونصهف إلى أربهع سهاعات يوميها للتلفاز ،وههو مها يعنهي
نصههف مهها نسههميه وقههت "الفراغ" .إل أن التلفاز الذي شي ّههد
إمهبراطوريته بسههولة معتمدا على انبهارنها أمام ذلك "النعكاس
المتحرك للواقهع" ومسهتثمرا ً مغنطيهس الصهورة الفقيرة وميلنها
للتجربهة المتقاسهمة ،يلقهي صهعوبات فهي يومنها هذا للمحافظهة
على إمبراطوريته .حدث أول إنذار قبيل خمس سنوات ،عندما
برزت الشابكههة وظهرت منافسههة ألعاب الفيديههو لتقلّل بصههورة
ملحوظهة مهن الوقهت المخصهص للتلفاز فهي الوليات المتحدة.
فلم تلبهث أن وُجدت معالجهة لهذا التدنهي ،مهن خلل السهقوط
إلى درجات سههفلى بحثا ً عههن انتباه المشاهههد :تمثيههل التدهور
الخلقهههي ،والعنهههف ،ورتابهههة الحياة اليوميهههة .يبدو أن تداخهههل
التجارة والصههورة ل حدود له ،ومههع تزايههد القنوات التلفازيههة ،ل
تزال القنوات ذاتهها ههي التهي تسهيطر .تتراكهم السهلبية وعدم
التفعّال فوق السهكوت المقرف عهن تدهور الخريهن .ورغهم كهل
ذلك ،تثبههت السههتثناءات النادرة للقنوات الخاليههة مههن التمويههل
الشهاري والعلنات ،والمفتوحهههة أمام البتكار والنقهههد ،تثبهههت
بوضوح أن هناك مسالك كامنة لوسيلة إعلم سوف تجد مكانها
يوما ً ما في نمط الحياة ،إذا تمكن ّا من ترويضها .يومئذ سيسمح
لنها التلفاز بصهفته وسهيلة بهث بمشاهدة حدث رياضهي أو ثقافهي
عن بعد من حين إلى آخر ،ويتيح لنا رؤية صور العالم والحداث
مر خيالنها .وعندئذ سهوف نشاهدهها مرة واحدة ل ألف مرة
لنع ّه
وهههي تُعاد ،وإذا شاهدناههها مرة ثانيههة فسههنفعل ذلك لتحليلههها
189

ودراسهتها .أمها أشكال التعليهق والتوثيهق والحوار بيهن الشخاص
التهي أبدعهها التلفاز ،فسهتعيش حياتهها ،وت ُهبث ضمهن تشكيلة مهن
وسهائل البهث ووسهائل الخزن .152وباختصهار ،يعنهي مها سهبق أن
التلفاز يعود إلى صهفته وسهيلة نسهتخدمها ،ل وسهيلة تسهتخدمنا.
ويمكن لنا تخصيص وقت معقول لمشاهدته )لنقل معدل ساعة
في اليوم؟(.
كيههف العمههل؟ علينهها أن نكون راغههبين فههي ذلك قبههل كههل
شيهء .هها ههو ذا إذا ً مؤشهر بسهيط لملك عام .علينها أن نقيهس
جيدا ً كهههل سهههنة )والجودة تعنهههي عدم العتماد على القنوات،
والمعلنين وقياس نسب المشاهدة التي يعتمدون عليها( الوقت
المخصص لمشاهدة التلفاز من طرف مختلف أصناف السكان.
ولنعتبر أن أي انخفاض بدقيقة هو نصر ينبغي لنا تثبيته؛ ولننظر
ن صههحة اجتماعيههة عامههة ،نظرا ً إلى
إلى مجمههل المسههألة رها َ ه
الدور السهاسي الذي يلعبهه التلفاز فهي تشجيهع قلة الحركهة فهي
نمههط حياتنهها ،وفههي تدهور الممارسههات الغذائيههة .فيمهها يتصههل
بالفضاء المعلوماتهي ،يمكهن مقاربهة مها سهبق مهع انخفاض عدد
حوادث الطرق أو تقلص عدد المدخنيههن ،فكههل دقيقههة نربحههها
تُقدم في الحال فوائد ملموسة للشخاص المعنيين.
لكن ل يكفي أن نرغب في ذلك .ولذلك نورد في ما يلي –
وبل ترتيههب  -مجموعههة مههن الجراءات لترويههج الجودة والتنوّع
ولتخفيض الوقت الذي نقضيه أمام التلفاز .الحذف الفوري لي
تمويل عبر العلنات للقنوات العمومية ،وتخصيص مبلغ مماثل
لتلك المداخيهل يأتيهها مهن ميزانيهة الدولة )ل يههم إن يُجمهع هذا
المبلغ مههن إيرادات الضريبههة التلفازيههة أم ل( .واعتماد قواعههد
برمجههة أكثههر صههرامة فيمهها يتصههل بالقنوات المجانيههة وغيههر
الربحيههة ،لنههها سههتدمج ضمههن تشكيلة البرامههج السههاسية153؛
واسههتخدام جميههع الوسههائل )خاصههة عههن طريههق العمههل على
المسهتوى الوروبهي( لمقاومهة اللتفاف على هذه القواعهد مهن
طرف القنوات الفضائيهههة .وتشجيهههع تواجهههد قنوات التعهههبير
المحوري )التهي تتخصهص فهي محور معي ّهن( أو المحلّي وتنظيهم
 152نقصد بوسائل الخزن ،الوسائط التي تسمح للمستخدمين بانتقاء البرنامج الذين يرغبون في
الوصول إليه ،داخل خزان من البرامج؛ على عكس وسائل البث حيث ل يمكن إل مشاهدة ما
يبث في البان.
 153تحديد أوقات ومدة الشهار ،أنواع البرامج ،منع مشاركة المساندين ومنع إبراز المنتجات.
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إدارتهها التعدديهة ،وتحجيهر التحكهم فهي أكثهر مهن واحدة منهها أو
في أكثر من عدد محدود منها ،من طرف أية منظمة تجارية ،أو
دينيههة ،أو سههياسية .وجعههل الحههد مههن سههيطرة التلفاز أولويههة
مل القراءة النقديهة السهمعية البصهرية التهي
تربويهة كهبرى ،تُك ّه
تُعتهبر مهن بيهن الفكار الجديدة الجيدة للنظام التربوي .وتشجيهع
النقهد الملموس للتلفاز بشتهى الوسهائل ،وعلى وجهه الخصهوص
استخدام حق القتباس والجابة النقدية ،إذ يمكن اعتبار الوقت
ت تحرر من إمبراطوريته ،حتى إن
مق ّ
ضى في نقد التلفاز وق َ
ال ُ
لزم المهر مشاهدتهه .هذه بعهض الوسهائل مهن مجموع وسهائل
أخرى للعمل على تحرير الوقت النساني.
ة لمهها سههبق ،النتباه إلى توزيههع هذا
ومههن الضروري تكمل ً
التحرر بصههورة جيدة على النطاق الجتماعههي .فهناك انقسههام
جديهد ينشهأ حاليها :زهاء  %3مهن الفرنسهيين لم يعهد لديههم جهاز
تلفاز )أي كان لديههههم واختاروا أن يسهههتغنوا عنهههه( .إن المتياز
الكهبير الذي ينشهأ لصهالح هذه الشريحهة مهن المواطنيهن وعلى
وجهه الخصهوص لبنائهها ،الذي تُضاف إليهه المشاهدة المحدودة
للتلفاز في الوساط الراقية ثقافياً ،أصبح مصدرا أوليا ً للتفاوت
الثقافههي .وقههد يسههأل البعههض :إذا كان هناك امتياز ،وإن كان
يكفهي وجود الرغبهة فهي الفطام ،فلماذا ل يتبهع المسههار أولئك
الذيههن هههم أقههل حظّاً؟ ل يمكههن القلع عههن المخدرات بهذه
السهههولة ،إذ يجههب إيجاد متههع أخرى .ول بد ّ أيضا ً مههن مكافحههة
مروّجي المخدرات.
إن أول مههن يجههب إقناعهههم بالقلع وأصههعبهم هههم رجال
السهياسة .لكهن ،ليطمئنوا ،فلن تسهقط السهماء على رؤوسههم
إن ههم هاجموا التلفاز فهي حالتهه الراهنهة .فالمسهيرة السهياسية
لسهيغولين رويال Ségolène Royal 154لم تتأثهر سهلبا ً بنشهر النقهد الذي
جه إلى
جلب لهههها الشرف ] ،[67حتهههى وإن كان محتشما ً إذ تو ّ هه
"إفراط" هذه الوسههيلة العلميههة أكثههر ممهها انتقههد طبيعتههها
الحقيقية.
¿
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إن مصههير الملك المعلوماتيههة المشاعيههة سههيكون مرتهناً
بالتحالفات التههي سههيعقدها المدافعون عنههها مههع الدولة ومههع
السواق .فمن جهة السواق ،يمكن بناء العديد من التحالفات،
سهواء كانهت حول صهناعات تزويهد الملك المشتركهة بالدوات،
أو اقتصههاد السههلع والخدمات التههي تنمههو بالعتماد على الملك
المشتركههة .والحقيقههة أن هذه التحالفات تشتغههل منههذ مدة ،إل
أنهههها محجوبهههة بالصهههراعات بيهههن الملك المشاعيهههة والتملّك
الخاص .يجهههب على الملك المشاعيهههة أن تحتاط مهههن أضرار
الروح القتصهادية الربحيهة ومهن أيديولوجيات الملكيهة الفكريهة،
غيهر أنهها بحاجهة إلى القتصهاد الملموس .وتشكهل العلقهة بيهن
الملك المشاعيههة والسههواق ورشههة عمههل مسههتمّر يُن ّ
شطههها
الفعّالون المعنيون.
ن جيدا ً العلقهههة بيهههن الملك
وعلى عكهههس ذلك ،لم تُب َههه
المعلوماتية المشاعية والدولة ،باستثناء النقاشات الدائرة حول
اسهتخدام وإنشاء البرمجيات الحرة للدارات العموميهة .غيهر أن
المصههداقية السههياسية للتحالفات مههن أجههل الملك المشاعيههة
ستعتمد كثيرا ً على التحالف الذي ستكون قادرة على نسجه مع
الدولة على كههل مسههتوياتها ،إذ سههيتجدّد دور الدولة جذريا ً فههي
هذا المسار.
إن داعمههي الملك المعلوماتيههة المشاعيههة ينظرون بريبههة
شديدة إلى الدولة ،ويمكهن تفسهير هذه النظرة بسههولة :فههم
يشاهدونهها منهذ زهاء ثلثيهن سهنة وههي تعمهل ضمهن المسهتوى
الوطني ،والوروبي ،والعالمي على تدمير ظروف إيجاد الملك
المشاعيهة ،سهواء كان ذلك مهن خلل تشجيهع التملّك الخاص ،أو
مهن خلل تدميهر ظروف إنشاء الملك المشتركهة بيهن الناس.
والحقيقهة أن هذه الريبهة تُخالف المنطهق بطريقهة مأسهوية؛ إذ
مههن الطههبيعي جدا ً أن نشاهههد المؤسههسات السههياسية تنخرههها
المصهالح وتُحوّل الهداف التهي ُرسهمت لهها فهي الصهل .يُعلّمنها
جون ديوي ] [26أنه يجب إعادة ابتكار الدولة باستمرار؛ ويشمل
هذا البتكار الدائم ،المؤسسات من ناحية ،والمواطنين الواعين
بالمصهلحة العامهة التهي تتحك ّهم فهي هذه المؤسهسات وتُحّركههم
مهن ناحيهة ثانيهة .فنحهن المسهؤولون عهن السهتيلء الضخهم الذي
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قامهت بهه المصهالح الخاصهة والذي تفضحهه نورينها هرتز
 :Hetrzهههو نتاج عدم قدرتنهها على التصههدّي للعمههى اليديولوجههي
وعلى رسم مسالك تحمل مفاهيم جديدة للمصلحة العامة في
الفضاء السهياسي .وقهد ظهرت فهي نفهس الوقهت العديهد مهن
المفاهيهم داخهل مؤسهسات النشاط السهياسي؛ وحتهى إن كانهت
هشهههة فههههي تسهههتحق الحترام .والمثلة على ذلك ههههي إبراز
الحقوق الكونيهة للعتراف بالبيئة ،ومفهوم المسهؤولية والكفاءة
المشتركهههههة ،ومفهوم التراث المشترك للنسهههههانية .إن هذه
البدايات وهذه الجنهة محاصهرة على الدوام وتعانهي مهن تغييهر
وجهتها باستمرار .فهل سبب ذلك أننا في الغالب لم نستثمرها
كما يجب ،ولم نشيدها كمجموعة متكاملة؟
يحتاج تطويهر الملك المشاعيهة إلى الدولة حاجهة النسهان
إلى الهواء ،وذلك لن الدولة تضمههن شرعيتههها ،وتنظههم ظروف
عيشهها ،وتسهتخدم الرباح المتأتيهة منهها فهي السهياسات العامهة.
ويوجهد مهن بيهن داعمهي الملك المعلوماتيهة المشاعيهة أقليهة
تتصهور أنهها يمكهن أن تدع الدولة خارج اللعبهة وأن تعيهش فهي
فوضوية تقانية .ويعتبر هؤلء متغطرسين أو فاقدين للشجاعة،
إذ هههم يتخاذلون ويتخلون عههن القناع داخههل الفضاء السههياسي
والمداولت ،حتههى إن كانههت هذه الخيرة غيههر محايدة .وإذا لم
نتمكن من تشييد فضاء عام آخر ،فل يمكن لنا العيش دون أي
فضاء.
عندمها تصهل المؤسهسات السهياسية إلى درجهة معينهة مهن
التدهور بسهههبب توظيفهههها مهههن طرف مجموعات المصهههالح أو
هيمنهة أنماط فكريهة متصهلبة وأيديولوجيهة ،فهناك وقتئذ خيارات
تكتيكية صعبة أمامنا .هل نحاول إعادة بنائها أو نبني مؤسسات
أخرى جديدة ،على مسههتويات مختلفههة أكثههر محليههة أو أكثههر
عولمهههة مثلً؟ إن هذا السهههؤال بخصهههوص المسهههتوى سهههؤال
محوري ،ول يمكهههن الجابهههة عنهههه ضمهههن هذا المؤلّف ،لذلك
سنكتفي ببعض الفرضيات الموجزة.
إن الح ّ
ل الوحيههد المتاح فيمهها يتصههل بتنظيههم العلقههة بيههن
الملك المشاعيهة والسهواق ههو العتماد على الفضاء المحلّي
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)نقصد على النطاق العالمي ،مثل الفضاء الوروبي فيما يتعلق
بالقارة الوروبيههههة( .وبعبارات أخرى ،يجههههب تفعيههههل الكفاح
السههياسي داخههل هذا الفضاء مهمهها كان التحكيههم سههيئا ً داخههل
النصوص التأسيسية الوروبية والسياسات الراهنة المتّبعة .غير
أن هذا ل يعنهههي أن نصهههوّت على أي شيهههء لمجرد أن نحيهههي
أوروبها ،فههي حيهة وقائمهة .بهل علينها بناء الرأي العام الوروبهي
وتشييههد علقاتههه مههع البرلمان الوروبههي .ومههن الضروري أن
نراقهب المؤسهسات التهي عرفهت أشنهع النحرافات فهي التأويهل
بيهههن اللوبيات والقرار )المفوضيهههة والمجلس( ،وأل نعتبرهههها
ما واحدًا ،بههل علينهها أن نسههعى دوما ً إلى إبراز ومسههاندة
جسهه ً
ظروف تنشأ فيها رؤية جديدة.
إذا كان علينهههههههها أن نحصههههههههل على العتراف بالملك
المعلوماتيهة المشاعيهة ،فيجهب أن نعمهل فهي الفضاء العالمهي،
وقهههد يكون الطريهههق المؤدي إلى ذلك كثيهههر المنعرجات .إن
الملك المشاعية تكتسب القيمة التي تناسب إنجازاتها .وكانت
جايمههي لوف  Jamie Loveحكيمههة عندمهها عبّأت الناشطيههن نحههو
المنظمهههة العالميهههة للملكيهههة الفكريهههة للتحدث باسهههم هذه
النجازات ،إذ طلب إثههر ذلك أكثههر مههن  60مدافعا ً عههن الملك
المشاعيهة مهن المنظمهة المذكورة دعوة مؤتمهر يحيهط بقدراتهها
ويقي ّ هم مبادئههها .وقههد نضجههت التحالفات العالميههة حول الملك
المشاعيهة بعهد مؤتمهر جنيهف حول مسهتقبل المنظمهة العالميهة
للملكيههة الفكريههة فههي سههبتمبر/أيلول  2004وبعههد صههدور إعلن
جنيف 156الذي وقعهه لحقا ً أكثهر مهن  1000منظمهة غيهر حكوميهة
وعلماء ومفكرون مهن العالم كله .ولن يُعطهي عملههم نتائجهه إل
مهن خلل أنشطهة موازيهة على المسهتوى الوطنهي والوروبهي،
وعندمههها ينجحون فهههي تخطهههي ملمحههههم الحاليهههة ويجندون
المواطنين بصفة عامة.
إذا تعلق المهههر بمكافحهههة اللههههث المحموم وراء التملك
وإتمام الخطوات الولى باتجاه تحكيههم لصههالح الملك الفكريههة
اليجابيهههة ،فإن الكفاح يتهههم على كهههل الجبهات ،إل أن الفضاء
الوروبي يلعب دورا ً محورياً ،باعتبار أن الدول الوطنية لها وزن
156
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أسههاسي فههي القرارات وأن البرلمان الوروبي
المقابل إل جزئياً.
أما إذا تعلق المر بظروف عيش الملك المشاعية ،فل بد
مهن ترابهط المسهتويات المختلفهة بصهورة معقدة ،حيهث تُعطهى
أولويههة التنفيههذ للنطاق القليمههي والمحلي .غيههر أن معطيات
الموارد الماليههة تُعطههي دورا ً محوريا ً للدول الوطنيههة .وكمهها أن
مجابههة النجراف الضريهبي تطرح مسهألة إنشاء أوروبها أخرى،
فإن تنظيهم البحهث الوروبهي يجهب أن يسهعى إلى بناء الملك
المشاعية عوضا ً عن تقويض أسسها.
فالمههر ل يتعلق بإيجاد الملك المشاعيههة وكأنههها مجموعههة
مصهههالح تُضاف إلى آلف المجموعات الخرى .فههههي أسهههس
إعادة ابتكار الفضاء السياسي ،وهي سند للشكال الجديدة من
التفاوض الديمقراطهي ،وههي أداة العمهل السهياسي الملموس.
وسوف ينشأ التحالف الجديد بين الملك المعلوماتية المشاعية
والدولة مهن داخهل الفضاء السهياسي نفسهه .وإن مغزى تقاريهر
وتحاليههل هذا المؤلف هههو محاولة تقديههم بعههض المادة اللزمههة
لذلك.
157

ل يوازن فههي

 157رغم أن القرار يبدو مشتركا ً في الظاهر ،إل أن تحكم المجلس الوروبي في الجندا واللعب
المزدوج الذي تلعبه الدول العضاء بين نشاطها المجتمعي وأنشطتها كأطراف في التفاقيات
الدولية ) ، (WTO, TRIPS, EPCهو الذي يفسر عدم التناظر هذا.
195

إن آخهر مقترح ههو فهي الحقيقهة مجرد نصهيحة يمكهن تذكرهها
طيلة الطريهق .نحهن نعيهش فهي عالم تُردّد فيهه مبادئ سهامية
ونهبيلة ،للمحافظهة على مصهالح سهمينة وزيادة توسهيعها ،مهع مها
يترت ّهب عليههها مههن أضرار جانبيههة هائلة .كيههف قام هذا اللتباس
ضمن حدود النقاش والحوار ،حتى أصبحنا نذكر التنوع الثقافي
رر هيمنهة ثلث أو أربهع شركات متعددة الجنسهيات على %70
لنهب ّ
مهن الصهدارات الموسهيقية العالميهة؟ كيهف نتحدث عهن التجديهد
وعن مجتمع المعرفة لنبّرر العوائق غير المسبوقة التي وُضعت
أمام تقاسهم المعارف والعلوم؟ الواقهع أننها فشلنها جماعيا ً أمام
التحولت الجذريهة التهي أدخلهها عصهر المعلومهة ،فهي أن يبنهي –
جه سيرها .إن
بالسرعة الكافية – إطاًرا نُناقش فيه نتائجها ونُو ّ
المحافظهة على تلك الليات القادمهة مهن عالم سهابق كان لهها
خم للقوة الماليههة أو للتحكههم فههي مسههالك )إعادة(
دور المض ّهه
النتاج والتوزيههع .بتحويلنهها لنفههس المفردات القادمههة مههن عالم
الفيزياء والطاقههة إلى عصههر المعلوماتيههة ،فوّتنهها على أنفسههنا
الركب ،ل بل أفسدنا حتى لغة الخطاب نفسها .واصلنا التحدث
عهههن المكتشفيهههن والمبدعيهههن فهههي نقاشات كانهههت المحاور
الرئيسهية فيهها سهلطات الشركات متعددة الجنسهيات ،والدول،
مى ملكية ،ما هو في حقيقة المر،
والمجتمعات .رضينا بأن ت ُس ّ
ليهس أكثهر مهن حقوق محدودة للسهتثمار تٌعطهى على أسهاس
توافهق اجتماعهي .أعطينها سهلطة دون رقابهة لهيئات متخصهصة
تعتبر أن نظام الملك المشاعية استثناء يجب القضاء عليه ،أو
إعادة تشفيره على هيئة ملكيهة .لم نقاوم انتشار اللغهة الجديدة
مي قراصههنة أشخاصهها ً يدفعون مقابل ً ليتقاسههموا مهها
التههي تس ه ّ
يحبونهه مهع أشخاص آخريهن .وكنتيجهة حتميهة ،لم نجهد لدينها غالباً
حتههى المفردات التههي تصههف الشكال الجديدة الرائعههة للتعاون
والتبادل ،أو لم نجد التفكير الصائب الذي يسمح لنا بالتقدم بها
وجعلها تتعدى حدودها الراهنة.
لكهن التحولت الجذريهة المرتبطهة بالتقنيات المعلوماتيهة لم
تكتمههل بعههد .ففههي المجال البيولوجههي أو فههي جمههع ومعالجههة
المعلومة على مستويات أصغر حتى مما نعرف ،هناك تحولت
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بدأت ترتسم ،وهي تذهب إلى أبعد بكثير من تلك التي نشاهد
نتائجهههها حالياً .والنقاشات الراهنهههة تدور بالسهههاس حول نتائج
الثورة الرقمية ،وقدرة التوليد ،بينما يكمن جوهر المعلومة في
القدرة على اسههتخدامها للبتكار ،والعمههل ،والتفكيههر .يجههب أل
يفوتنها هذا الركهب الجديهد ،إذ هذه المرة ،يتعلّق الرهان بتعريهف
ما هو إنساني فعلً .لننظر دون حجاب ول نعتمد إل على المبدأ
الصهارم للواقهع – وههو الوحيهد المتاح لنها ،ذلك المبدأ التهي يعتهبر
أن مرجعيتههههه الخيرة هههههي أفعال مجموع الكائنات البشريههههة
وأوضاعهم .يجب أن يكون هناك حوار اجتماعي يُرافق مساعي
التقنيهة ويُوازن أهدافهها .ومهن الجائز أن يخشهى بعهض الباحثيهن
فقدان الرفاهة المرتبطة بالعمل من أجل أهداف ل نُفكر فيها.
ضيهه المجتمعات فهي
إل أن غالبيتههم تدرك بأن الوقهت التهي تُق ّ
التفكير في العلوم وفي ترويض التقنية هو وقت مربوح ،حتى
لصهالح المعرفهة نفسهها .لن ُهعط أنفسهنا مهن جديهد الوسهائل التهي
تسهمح للتوجهات العلميهة – وعلى وجهه الخصهوص تلك المتعلقهة
بالتقنيات العامههة السههاسية مثههل البيوتقانههة والنانوتقانههة – بأن
تكون مستقلة عن مصالح المستثمرين الذين ل يسعون إل إلى
إنشاء ري ْههع احتكاري أو المحافظههة عليههه .ونجههد فههي المرتبههة
الولى ضمن هذه الوسائل ،صفة الملك المشترك لكل معرفة
تتعلق بهذه التقنيات .كيههههف يمكههههن أن نتصههههور إدارة حوار
مجتمعهي أو أخهذ قرارات سهياسية تتعلق بالبحهث فهي موضوع
الخليهها الجذعيههة أو موضوع الدويههة المعتمدة على خصههائص
وراثيهة ،بينمها تكون بعهض العناصهر المحوريهة للمعارف المتصهلة
بالموضوع وبأدواته الملموسة – الصول أو السلسل الوراثية –
ملكا ً للخواص )سواء بالكامل أو بالشتراك مع الدولة(؟
وحين تجتمع هذه الشروط ،علينا بناء ما هو أصعب ،وأعني
مفردات النقاش وأدواته ووسائل ترجيح مسائل مختلفة في ما
بينها .لكن حينما نتعلم كيف نطرح هذه الخيارات للتفاوض في
إطار الملك المشاعيههة ،سههوف ندرك أن مجتمعاتنهها أصههبحت
قادرة على اسههتكشاف مسههالك جديدة ،ويصههبح السههعي وراء
المعارف عندئذ رمزا ً للمهههل ،وسهههوف يسهههمح بناء التضامهههن
النسهاني بقبول بعهض الشكوك والرضها ببعهض المخاطهر التهي
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تكون غيههههر مقبولة البتههههة إذا بقينهههها داخههههل عالم المتيازات
المحاصر.
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مسرد
مشاعية
الملك ال َ

BIENS COMMUNS
COMMON GOODS/COMMONS

ههههي كهههل "شيهههء" أو كيان لمادي نقرر إعطاءه صهههفة
الملكية المشتركة ،وأن نجعله ملكا ً للجميع نظرا ً لنه ليس
ملكا ً لحد .تُعتبر الملكية المشاعية بمعناها الحديث ،كونية،
فهههي ملك النسههانية .بالمعنههى القديههم ،كان المههر يتعلق
بملك خاص بجماعة محدودة .يجب عدم الخلط مع الملك
العامهههة التهههي ههههي موضوع ملكيهههة عموميهههة )تديرهههها
المؤسسات العمومية(.
الملك العامة
BIENS PUBLICS
PUBLIC GOODS

هناك معنيان مقصودان:
•مههن منظور أخصههائيي القتصههاد ،الملك العامههة هههي
أملك لتنافسههية )أي إن اسههتخدامها مههن طرف شخههص ل
يحد ّ مهن إتاحتهها لشخهص آخهر( وغيهر قابلة للقصهاء )أي ل
يمكهن منهع شخهص مهن اسهتخدامها دون منهع كهل الناس(.
وههي مفاهيهم نسهبية :فملك كالهواء ،مثلً ،يبدو ل تنافسهياً،
إل أن اسهتخدامه قهد يقلّل مهن جودتهه أو حالتهه ،ممها يجعله
فههي الواقههع تنافسههياً .فالقول بأن ملكا ً هههو "غيههر قابههل
للقصهههاء" يعنههههي" ،ل يمكههههن إقصههههاؤه دون اللجوء إلى
إجراءات عبثية أو غير مقبولة".
•فهي اللغهة المتداولة ،نتحدث غالبها عهن الملك العامهة
للدللة على "الملك العامهههة التهههي تديرهههها السهههلطات
العمومية".
مشاعية
الملك المعلوماتية ال َ
BIENS COMMUNS INFORMATIONNELS
COMMON INFORMATION GOODS
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الملك المشتركهة التههي يمكههن خلقهها وتبادلههها ومعالجتهها
على شكهههل معلومهههة ،وتكون فهههي الغالب أدوات خلقهههها
ومعالجتههههها معلوماتيههههة أيضا ً )البرمجيات( .وهذه الملك
يمكن أن تكون بيانات ،أو معارف ،أو ابتكارات داخل شتى
الوسهههائط ،أو الفكار ،أو البرمجيات .الملك المعلوماتيهههة
المشاعية هي أملك عامة كاملة بالمعنى القتصادي ،خلفاً
للملك الماديههة المشاعيههة التههي تحافههظ دوْما ً على جزء
تنافسي أو قابل للقصاء.
البراءة
BREVET
PATENT

البراءة بالمعنى المعاصر هي احتكار يُعطى )لعشرين سنة
على أقل تقدير( لستثمار )إنتاج أو استخدام( اختراع .لكن
مهها هههو الختراع؟ كان المههر فههي الصههل يتعلّق بالشياء
الماديهههة أو بطرق النتاج المحسهههوسة فقهههط .غيهههر أن
سعوا التوصههيف
المدافعيههن عههن تعميههم قابليههة البراءة و ّهه
ودمجوا ضمنههههههههههههههههه الفكار ،والمعلومات ،والمعارف،
والكتشافات.

قابلية البراءة
BREVETABILITÉ
PATENTABILITY

تحديد ما يمكن أو ل يمكن تسجيله بصفته براءة.

حقوق المؤلف الحر
COPYLEFT

استخدام لحق الملكية بطريقة تضمن أن ابتكارا ً معلوماتياً
قررنها إعطاءه صهفة الملك المشاع ،ل يمكهن إعادة امتلكهه
من خلل تغييره أو دمجه مع عناصر أخرى .ويوجد بند في
حقوق المؤلف الحههر يجههبر موزعههي الملك المشاع )على
حاله أو بعهد تغييهر( على المحافظهة أيضا ً على صهفته كملك
مشاع.
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حقوق الملكية
COPYRIGHT

وت ُ هسمى أيضهها حقوق الملكيههة الفكريههة .تد ّ
ل فههي القانون
النكلو-أمريكهههي على الجزء الرثهههي )التراث( مهههن حقوق
المؤلف.

حقوق المؤلف
DROITS D'AUTEUR
ROYALTIES

وت ُسمى أيضا ً حقوق التأليف .وهي حقوق تُعطى للمؤلفين
على ما ألفوه .وتشمل جزأين:
•الحقوق الرثيههة المتصههلة بالتمثيههل والتوليههد وإعادة
الستخدام ،الخ.
•الحقوق المعنويههة التههي تشمههل السههناد )العتراف
بهويههة المؤلف ،وهههو الحههق المعنوي الوحيههد المعترف بههه
على الصههعيد العالمههي( ،واحترام حرمههة المؤلّف بتمامههه
وكماله ،وبعهههض الحقوق الخرى التهههي تلقهههي معارضهههة
شديدة ،مثل حق السحب.
تُقدّم غالبا ً حقوق المؤلف على أنهها حقوق تقييديهة )حقوق
التقييد(؛ غير أن ذلك ل يشكل صفة فيها ل يمكن تجاوزها.
الحقوق اليجابية
DROITS POSITIFS
POSITIVE RIGHTS

م إنشاؤههها بصههفتها حقوق الوصههول إلى إمكانات
حقوق ت ّهه
)"حق فعل كذا أو الحصول على كذا"( ل بصفتها حقوقاً
جريههة .يجههب عدم الخلط مههع الحههق اليجابههي بمعنههى
ح ْ
َ
الحقوق الماديهة كمها ههي مذكورة فهي النصهوص القانونيهة
وفقه القضاء )الذي يتعارض مع الحق الطبيعي المحتمل(.

الحقوق التقييدية
DROITS RESTRICTIFS
RESTRICTIVE RIGHTS

م إنشاؤها بصفتها حقوق المنع أو التقييد.
حقوق ت ّ

الرخصة
LICENCE
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إعلم يُعّرف بحقوق اسهههتخدام برمجيهههة أو ابتكار خاضهههع
لحقوق المؤلف .يمكههن تأويههل الرخصههة ،حسههب الحالت،
كمجرد ترخيههص أو كعقههد )إذ يجههب على المسههتخدم أن
يُعطي موافقته(.
البرمجية
LOGICIEL
SOFTWARE

نهص أو "نوع آخهر مهن تشفيهر المعلومهة" يمكهن تفسهيره
على أنههه يُحدّد معالجههة معينههة للمعلومههة .وتقابله المعدّات
) hardwareبمعنهى المعدّات المعلوماتيهة ،الحاسهوب( .ويتكافهأ
مههع ذلك تعههبير "البرنامههج الحاسههوبي" .عندمهها يتههم تنفيههذ
م تفعيههل قدرتههه
برنامههج معيههن على الحاسههوب ،فإنههه يت ّهه
التأويليهة بصهفتها معالجهة للمعلومهة .ونقول عندئذ إنهه تهم
التنفيهذ .وباعتبار أن البرمجيات معلومات ،فإن ّهه يمكهن دمهج
برمجيات فيما بينها لنشاء برمجيات أخرى ،وما زالت هذه
العملية مستحيلة في مجال اللت المادية.

البرمجيات الحرة
LOGICIELS LIBRES
FREE SOFTWARE

برمجيات اختار أصهحابها إعطاءَهها صهفة الملك المشاعيهة.
وهم يستخدمون من أجل ذلك حقوق التأليف التابعة لهم،
فيثبتون هكذا أن حههههههق إعطاء الحريات جزء هام مههههههن
مكونات حقوق التأليههف .وهناك مههن سههتين إلى سههبعين
بالمئة مهن البرمجيات الحرة مسهجلة تحهت تراخيهص حقوق
المؤلف الحههر )أي إنههها أملك مشاعيههة محميههة ضههد إعادة
التملّك(.
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قائمة الجداول والطر
الجدول  – 1نماذج من التعاون المعلوماتي
الجدول  – 2أمثلة عن التملك الخاص للمعلومة وعن
التوترات التي تنشأ عنها
اللت الشاملة
المعلوماتي والنتاج والبيولوجي
التمثّلت متعددة المستويات :مثال الموسيقى
آليات الرأسمالية المعلوماتية
البذور "المهجنة" واستعباد المزارعين
تركيز وسائط العلم
ثلثون سنة من التهافت المحموم على التملك
تسجيل براءات البرمجيات وطرق معالجة المعلومة
خيار وسائط العلم التعاونية
الرشفة الجمعياتية لمحطات الذاعة العامة
المنشورات العلمية المتاحة للجميع والعلم المفتوح
براهين العلماء الوروبيين لمناهضة تسجيل براءات
البرمجيات وطرق معالجة المعلومات
التبرير الصولي للملكية الفكرية
الجدول  – 3اختيار طبيعة الحقوق
معارك الرز
الجدول  – 4استخدام الوقت في بلجيكا
رونالد كوز وتحليل تكاليف الصفقة
اقتران القتصاد النقدي بالنظام البيئي المعلوماتي
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•المؤلف فيليب آغران حائز على شهادة الدكتوراه في الرياضيات،
وناشط سياسي شغل منصب نائب في البرلمان الوروبي.
•يواكب فيليب آغران تاريخ المعلوماتية ونشأتها وتطوراتها الحديثة
ومستقبلها مع محاولة تبسيط بعض المفاهيم الرياضية إلى أقصى
حد .ومع ذلك فقد تبقى مبهمة من منظور بعض القراء.
•حاولنا في الترجمة ،بدورنا ،تبسيط التعبير العربي عن هذه
المفاهيم قدر المستطاع ،مع حرص شديد على أن نبقى أوفياء
لروح النص ورسالته.
•وعلى هذا الساس ظل المترجم العمراني على اتصال مباشر مع
المؤلف الذي تفاعل مع الملحظات لدرجة أنه يمكن القول إن
م تحديثُها وأداؤها بالتفاهم بين
النسخة العربية من الكتاب ت ّ
الكاتب والمترجم.
•لقى الكتاب رواجا ً كبيرا ً لدى الجمهور الفرنسي إبان صدور
النسخة الفرنسية الولى سنة  .2005وخصصت له صحيفة
"لوموند الديبلوماسي" ) Le Monde Diplomatiqueعدد أكتوبر
 (2005مقالة مفصلة بعنوان" :زمن الملك المشاعية" على
امتداد صفحة كاملة قدمت أفكار فيليب آغران وتحليلته.
•تم إنشاء موقع مخصص لمناقشة المسائل التي يثيرها الكتاب
وهوwww.causecommune.org :
•وتصدر هذه السنة بالتوازي مع النسخة العربية ،الترجمتان
النكليزية واليطالية ،وهذا الختيار شرف كبير لمركز الترجمة في
المجلس الوطني للثقافة والفنون والتراث.
Doha 2007
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