
> م���ا زالت أتمت���ة اللغة العربّية 
Automation، بمعنى صوغ معادالت 
رياضّية رقمّية تمّكن الكومبيوتر من 

»فهمها« بوضوح، مسألة إشكالّية.
وعلى رغم انقضاء قرابة ربع قرن 
م���ن الجهود الرامية إلى صنع برامج 
رقمّية تجع���ل الكومبيوتر قادرًا على 
أن »يتولى« بنفس���ه تصريف األفعال 
باللغ���ة العربّي���ة، تك���ون بمس���توى 
االتقان والدقة والفعالّية التي تتمتع 
بها برامج تصريف األفعال في لغات 

كاإلنكليزّية والفرنسّية وغيرهما.

جسر لغوي خمتلط   
ربما تغّيرت تلك الص���ورة قريبًا 
بفض���ل جه���ود لبنانّية - فرنس���ّية، 
يبذلها باحثون في األتمتة والتدقيق 

اإلمالئي للغة العربّية.
وهن���اك باحثان بات���ا على مقربة 
م���ن صنع برنام���ج كومبيوتر يتولى 
العربّية  أوتوماتيكّيًا تولي���د األفعال 
وتحليلها، بل وص���واًل إلى المعالجة 
اآللّي���ة للغ���ة العربّي���ة. ويعم���ل أحد 
الباحثي���ن، هو اللبناني- الفرنس���ي 
ألكس���ي عمي���د نعم���ة، باحث���ًا ف���ي 
علوم األلس���نّية ومهندس���ًا في علوم 
الكومبيوت���ر، فيما يدي���ر اآلخر، هو 
»مختبر  الب���ورت  إيري���ك  الفرنس���ي 
للمعلوماتّي���ة«  مونتان���ي  غاس���بار 
 Gaspard Montagne Computer
)اختص���ار   Science Laboratory
اإلسم الفرنس���ي للمختبر هو »إل إي 

.)LIGM »جي إم
وأوض���ح نعمة أنه بع���د ما يزيد 
على عش���رين عام���ًا م���ن العمل على 
المعالجة اآللّية للّغة العربّية، ما زالت 
العقبات نفس���ها تعت���رض التوّصل 
إلى حل���ول  لثغ���رات برام���ج توليد 
األفعال واألس���ماء في اللّغة العربّية. 
في المقابل، تتطور المعالجات اآللّية 
في اللّغات األجنبّية بوتيرة كبيرة. إذ 
جرى نش���ر ما يزيد على  20 برنامج 
كومبيوتر لتصريف األفعال في اللّغة 

الفرنسّية. 
وش���ّدد عل���ى ك���ون التعقي���دات 
العربّية،  للّغة  ال� »مورفوفنولوجّي���ة« 
المّتصل���ة  اإلمالئّي���ة  والمتغّي���رات 
به���ا، تعتبر من العقب���ات الكبرى في 
تحقي���ق نج���اح ملم���وس ف���ي صنع 
برام���ج المعالج���ة اآللّي���ة للعربّي���ة. 
ويطل���ق تعبي���ر »مورفوفنولوج���ي«  
على العالق���ة بين الش���كل الظاهري 
للحروف وطريقة تجميعها في تركيب 
كلم���ات منطوق���ة. والح���ظ نعمة أن 
مراكز البحوث العربّية والعالمّية، لم 
تتوّص���ل بعد إلى صوغ برنامج فّعال 
لتصري���ف األفعال، عل���ى غرار ما هو 

حاصل في اللّغات األوروبّية.
وبّي���ن أن معظ���م تل���ك المراك���ز 
البحثّية تلجأ إلى سياس���ة »الهروب 
الى األمام«. فبداًل من التصدي لمشكلة 

عدم قدرتها على حّل عقدة المرجعّيات 
المعجمّي�������ة ووض������ع ف���رضّي���ات 
وتش���كيالت لغوّية جديدة، تعمد تلك 
المراكز إلى التقّدم باستمرار، فكأنها 
تتعامل مع المش���كلة بإنكار وجودها 

أصاًل! 

بساطة ختلو من اخلطأ
في الس���ياق عينه، شرح البورت 
وجود مش���كلة اخ���رى تتعّل���ق بُنُظم 
أنه  الكومبيوت���ر وبرامج���ه، بمعنى 
ل���م يج���ِر تطوير نظ���ام م���ن برامج 
الكومبيوتر يتناس���ب مع  خصائص 
اللغة العربّية. ولف���ت إلى أن مختبر 
»إل إي جي إم« لجأ إلى تعديل البنية 
البرمجّي���ة للغ���ة الرقمّي���ة المعروفة 
بإس���م »يوني تك���س« UNITEX، كي 
تصير أكثر إس���تجابة للغة العربّية. 
ووف���ق البورت، تضّم���ن ذلك التعديل 
تط���اول  تحديث���ات  ث���الث  إضاف���ة 
ج���ذر الفعل، والس���وابق واللواحق، 

والتشكيل الجزئي.
وبّي���ن البورت أن تل���ك اإلضافات 
جعل���ت نظ���ام »يوني تك���س« رافعة 
أساس���ّية في معالجة اللغ���ة العربّية 

بواسطة الكومبيوتر. 
ويلتقط نعم���ة الخيط ليوضح أن 
نتائج اس���تخدام »يون���ي تكس« في 
أتمت���ة اللغة العربّي���ة، أعطت نتائج 
عالي���ة الدّق���ة، مبّين���ًا أنه اس���تطاع 
اس���تخدام نظ���ام »يوني تك���س« في 
صنع برنامج لتوليد األفعال العربّية 
وتصريفه���ا )15400 فعل(، ومش���يرًا 
إل���ى ان ذل���ك البرنامج جاء بس���يطًا 
وس���هاًل وخالّيًا من األخط���اء أيضًا. 

وأض���اف أن اس���تعماله نظام »يوني 
تكس« )مع التعديالت الثالثة المشار 
إليها أع���اله(، أدى إلى صنع برنامج 
كومبيوت���ر يس���تطيع تحليل األفعال 
العربّي���ة، م���ع مالحظ���ة الس���وابق 
وكذلك  باألفعال،  المّتصلة  واللواحق 
الحال بالنس���ية ألش���كال التصريف 

كلها. 
وش���ّدد نعم���ة عل���ى أن البرنامج 
ال���ذي صنع���ه ال يعتبر وص���واًل إلى 
»خط النهاية«. إذ يعتزم وضع نموذج 
عن البرنامج بين أيدي المهتمين، كي 
يحص���ل على رأيه���م وتقويمهم لذلك 
البرنامج. وأضاف: »نتابع في مختبر 
»إل إي جي إم« البحوث إليجاد حلول 
للمش���كالت األكثر تعقي���دًا في اللغة 
العربّية. إذ اشتغلنا أيضًا على توليد 
جمع التكسير )3200 مدخل معجمي( 
وحصلنا على نتائج ممتازة )93000 
ش���كل( في تولي���د جموع التكس���ير، 
والتع���ّرف على صيغة المف���رد التي 
ج���اءت منه���ا، إضاف���ة إل���ى ربطها 

بعضها بعضًا«. 
وللتوضيح، تعتب���ر صيغة جمع 
التكسير من الصيغ الصعبة في اللغة 
العربّية، ألن ال توجد قاعدة تحكمها. 
فمث���اًل، يجم���ع »راٍم« تكس���يرًا بكلمة 
ب� »ُرّك���ع« و »حاج«  »ُرم���اة«، و »راكع« 
ب� »حجيج«، وواضح أن ال قاعدة للربط 
بين صيغتي المفرد وجمع التكسير. 
ومثاًل، يج���ري الحف���اظ على صيغة 
المف���رد في جم���ع  المؤّنث الس���الم، 
كأن تجمع »طالب���ة« بكلمة »طالبات«، 
وجم���ع المذّكر الس���الم فيمكن جمع 

»جالس« ب� »جالسون«. 

وعّل���ق البورت على األمر نفس���ه 
باإلش���ارة إلى أن خبراء علوم اللغات 
مجبرين على التكييف مع ُنُظم برامج 
الكومبيوتر. وأضاف: »يحتاج توليد 
مورد تصريف وتحليل األفعال بكامله 
)2.5 مليون شكل تصريفي ل� 15400 
فعل( إلى دقيقة واحدة على حاسوب 
منزلي متوسط المواصفات، ما يشير 
إلى قدرة نظام »يوني تكس« وفعاليته 

في إدارة الموارد اللغوّية«.
وبّي���ن نعمة أن العم���ل جاٍر، على 
مسألة األسماء ومتغيراتها )المثنى، 
والجم���وع والمؤّن���ث(، إضاف���ة الى 
الحروف، مبّين���ًا إنجاز قرابة 95 في 
المئة م���ن المفردات الت���ي تحتويها 
اللغة العربّية الحديثة )مع اس���تثناء 
أس���ماء العلم(، إضافة إل���ى النجاح 
في تحليل نصوص إختبارّية بنسبة 

المست ال�95 في المئة.
وتشمل آفاق تلك الجهود، إضافة 
إلى قطاع التعلي���م، التدقيق اللغوي 
لبرام���ج الكتابة، والتدقي���ق اللغوي 
االحترافي في الصحف ودور النشر، 
والبحث على اإلنترنت، والتدقيق في 

الترجمة اآللّية وغيرها. 
وحاضرًا، هن���اك موقع إلكتروني 
ف���ي صيغة أولّي���ة، لتصريف األفعال 
العربّي���ة. ويعرض الموق���ع عّينة من 
300 فع���ل، مع وعد بأن يش���مل بقية 
األفع���ال ال����15400، عندما يطلق في 
صيغته النهائّية. )العنوان اإللكتروني 

.)tasrif.univ-mlv.fr  للموقع هو

نعمة نعمة
اختصاصي تربوي لبناني 

جهود ترتك آثاراً عميقة يف التعليم والرتمجة اآلليّة

أمتتة اللغة العربيّة أمام منعطف لبناني- فرنسي
} واشنطن - »الحياة«

> أنت تس���تخدم هاتف���ًا ذكّيًا، لنقل إن���ه »آي فون« أو 
»غاالكس���ي سامس���ونغ«. لنقل إن���ك مس���تخدم ذكي لتلك 
الهوات���ف الذكّية أيض���ًا، بمعنى أنك تس���تخدم تطبيقات 
عملية تس���تعملها في حياتك اليومّي���ة، مثل المفّكرة التي 
 Ever »تضم المواعيد وأعياد الميالد أيضًا، أو »إيفرنوت
note التي تسّجل عليها مالحظاتك وكتاباتك، وربما بعض 
التطبيق���ات عن الكت���ب واأللعاب المتنّوع���ة، إضافة الى 
ملفات الموس���يقى والصور والفيديو وغيرها. أنت أيضًا 

تواجه مشاكل كثيرة، بعضها سهل واآلخر معّقد قلياًل. 
مثاًل، إذا امتألت ذاكرة الجهاز )أو إذا تحّس���نت أيامك 
واشتريت هاتفًا ذكّيًا يكون آخر موضة(، تستطيع اللجوء 
الى الكومبيوتر، إذا كنت على شيء من الدراية باستخدام 
األجه���زة اإللكترونّية. بالتفاصيل، يجب أن تكون محتاطًا 
لمواجهة ذلك الموقف مسبقًا، عبر وضع برنامج للمزامنة 
»س���ايكرونايز« Synchronize بين الخليوي والكومبيوتر. 
عندها، تستطيع نقل الملفات والوثائق والصور واألشرطة، 
إضاف���ة إلى نقل دفت���ر عناوين الهات���ف واألصدقاء. لكن، 
تبقى مشكلة التطبيقات من األشياء العسيرة التي تواجه 

حتى مستخدم الهواتف الذكّية المتمّرس. 
كي���ف يمكن نقل تطبي���ق مثل »إيفر ن���وت« أو »كولور 
ن���وت« Color Note من هات���ف إلى هاتف؟ كيف يمكن نقل 
تطبيق���ات األلع���اب اإللكترونّية التي ال يكّف مس���تخدمو 
الخلي���وي عن التس���لية بها، خصوصًا عندم���ا تكون تلك 
التطبيقات تفاعلية، بمعنى أن تكون وضعت أشياء كثيرة 

عليها؟ 
هن���اك ح���ل تقنّي���ًا، لكنه يثير مش���اكل ال حص���ر لها، 
عل���ى رغم أن���ه يأتي »قض���اًء ال قدرًا«، وفق عن���وان كتاب 
للزميل الراحل جوزيف س���ماحة. وفي التفاصيل، أنه من 
المس���تطاع العودة إلى مخزن اإلنترن���ت الذي أنزلت منه 
تلك التطبيقات، خصوصًا مخزن »آي تيونز« لمستخدمي 
هوات���ف »آي فون آب���ل«، ومخزن »بالي غوغ���ل« لجمهور 
الخليويات التي تعمل بنظام »آندرويد« . لألس���ف، ستجد 
كل التطبيق���ات هناك، محّملة بكل تفصي���ل أضفته إليها! 
لماذا لألس���ف؟ ألن األمر يعني أن معلوماتك التي تفترض 
أنها شخصّية، ليست ملكك تمامًا، ال بل ليست ملكك أبدًا. 
إنها هناك، على اإلنترنت، قيد خطورة االستيالء عليها في 

هجمة ال� »هاكرز« المقبلة! 
م���ن دون النّي���ة في الب���كاء وال إثارة المش���اعر، يجب 

التذكي���ر بالمصير المقلق الذي يجع���ل ملفاتنا وبياناتنا 
ومعلوماتنا عل���ى اإلنترنت، معّلقة كس���يف »ديموقليس« 
فوق رؤوسنا بصورة دائمة، ألن إمكان االختراق قائم على 
مدار الس���اعة، بانتظار... »غودو« اآلم���ان الرقمي الذي ال 

يأتي، على األقل أنه لم يأت الى حّد اآلن. 
ف���ي المقاب���ل، ظه���ر ح���ّل تقني، لي���س لمش���كلة أمن 
المعلوم���ات، ب���ل لح���ّل مش���اكل الملف���ات والتطبيق���ات 
والبيانات على الخليوي. جاء ذلك الحّل من ش���ركة »سان 
ديس���ك«  المختّصة في صنع أدوات الذاكرة الرقمّية، التي 
تش���تهر بين الجمهور بأسماء ك� »الفالش« و »يو إس بي« 

وغيرها.
إذ صنعت »سان ديس���ك« San Disk أخيرًا، أداة ذاكرة 
رقمّي���ة »فالش« / »يو إس بي« مخّصصة للخليوي، حملت 
 .San Disk Ultra Dual USB»إسم »آلترا ديوال يو إس بي
ويلفت في تلك األداة، أنها تملك منفذين. فمن ناحية، هناك 
المنفذ الصغير الذي يمكن وضعه مباش���رة في الخليوي، 
ما يغني عن مش���كلة اس���تخدام وصلة خاصة للربط بين 

الخليوي والكومبيوتر عند نقل الملفات بينهما.
ومن الناحي���ة الثانية، تملك أداة »آلت���را ديوال« منفذ 
»يو أس بي« عادي���ًا، ما يمّكن من وصلها مع الكومبيوتر، 
وكذلك وصل األدوات واألجه���زة التي تملك منفذ »يو إس 

بي« معها بصورة مباشرة.
وتصل سعة التخزين في تلك األداة إلى 64 غيغابايت، 
ما يجعلها قرصًا رقمّيًا مضافًا إلى ما يتوافر في الخليوي 
والهاتف الذكي والتابلت. ولكن الملمح األكثر أهمية على 
األرج���ح، يتمّثل في أن »آلترا ديوال« تملك مس���احة رقمّية 
بمقدار 01 غيغابايت، لتخزين التطبيقات الرقمية، س���واء 
تلك التي تعم���ل بنظام »آبل« أو »آندرويد«. واس���تطرادًا، 
تستطيع »آلترا ديوال« التعامل مع كومبيوترات ال� »ماك« 
بأنواعه���ا كاف���ة، بما فيه���ا »آي بود« و »م���اك إير« و »آي 

تيونز« وغيرها. 
وربما كان���ت تل���ك األداة فائقة األهمية لمس���تخدمي 
أجهزة ال� »تابلت«، ألنهم في غالبيتهم يميلون إلى تحميل 
مجموع���ات كبيرة من التطبيقات الرقمية على ال� »تابلت«، 
ومعظمها تضاف إليه معلومات وبيانات من المس���تخدم. 
وكذلك، فإن ممارس���ي األلع���اب اإللكترونّية يس���تطيعون 
نق���ل تطبيقاتها إلى »آلترا ديوال«، فتكون عند المرحلة أو 

المستوى الذي وصل إليه المستخدم. 
ولم تتوافر معلومات الى حّد اآلن عن س���عر تلك األداة 

في األسواق العربيّة.

»فالش« خيّزن تطبيقات اخلليوي
والـ »تابلت« وحمتوياتهما

> هن���اك س���ؤال مقل���ق ُيج���رى تداوله 
ف���ي أوس���اط المهتمي���ن بش���ؤون التقنّية 
الرقمّية في الواليات المتحّدة حاضرًا حول 
اإلنترن���ت، بعد أن أضحت شمس���ًا عمالقة 
مرهبة، ال تكف عن كشف األفراد على امتداد 
الك���رة األرضّية، في أس���مائهم وس���يرتهم 
ووجوهه���م وعالقاتهم وأحوالهم وأفكارهم 
وغيرها. من المس���تطاع صوغ السؤال على 
النحو اآلتي: »هل يتناس���ب ما هو معروف 
عن أصحاب القوى الكب���رى المهيمنة على 
اإلنترن���ت، مع حجم انكش���اف عموم الناس 

على تلك الشبكة«؟ 
في تسعينات القرن الماضي، ظهر سؤال 
مماثل عن االختباء تحت األنوار الس���اطعة 
والكاشفة لش���مس التلفزة الفضائية، وهي 
كانت متأّلقة وممس���كة بمركز اإلعالم العام: 
كيف اس���تطاع الش���خصان الل���ذان يملكان 
تل���ك الس���طوة الهائل���ة )وهما تي���د تيرنر 
وجين فون���دا( إخفاء حياتهما الش���خصّية 
»فضائحهم���ا« الت���ي أوصلتهم���ا إلى حافة 
الط���الق، في وقت بدا كل ش���يء مكش���وفًا 
تحت العدس���ات المعولمة ل� »س���ي أن أن«، 
إلى ح���ّد أن م���ا ال تلتقطه تل���ك الكاميرات 
يعتبر لي���س موجودًا، وف���ق وصف المفكر 
الراحل جان بودريار ال���ذي اعتبر أن حربًا 
ال ترصدها ال� »س���ي أن أن« ال تكون مندلعة 
أصاًل؟ وبسرعة فّكر البعض أن السير تيرنر 
وفوندا استطاعا االختفاء من تلك الشمس، 
ببس���اطة ألنهما يملكانها. ومع مرور الزمن 
ومتغّيرات���ه، اّتضح أن اإلجاب���ة ربما تكون 

أكثر تعقيدًا.
هناك كت���اب صدر في الواليات المتحدة 
في مطل���ع الس���نة الحالية، يس���عى لرصد 
تلك اإلش���كالية تحديدًا. يحمل الكتاب اسم 
 Black Box»مجتم���ع الصن���دوق األس���ود«
Society )»مطبعة جامعة هارفرد« - 2015(. 
وضع الكتاب األميركي فرانك باسكال، وهو 
أستاذ قانون ش���اب مختّص بالخصوصّية. 
ويتمحور الكتاب حول فكرة أساسّية مفادها 
أن القوة الفعلّي���ة في عصر اإلنترنت، باتت 
متمركزة في أيدي قّلة من األش���خاص، وهم 
يهمينون على 3 مساحات رئيسّية: السمعة 
الفردية، والبح���ث على اإلنترنت، و... المال 

بالطبع.
وتحّدد السمعة الفردّية والبحث الشبكي 
صورة كل فرد، كما ترسم تصّوره عن العالم 
الذي يعي���ش فيه. ومثاًل، يظهر اس���تطالع 
حدي���ث أن الغالبية العظمى من الش���ركات 
تبح���ث عب���ر اإلنترن���ت، خصوص���ًا محّرك 
»غوغل«، عن األشخاص الذين يتقّدمون للعمل 
فيها، ما يعني أن المعلومات الموجودة عن 
األفراد في صفحات »فايس���بوك« وتغريدات 
وغيره���ا،  »إنس���تغرام«  »تويت���ر« وص���ور 
ربما تحّدد مس���ارهم مهنّي���ًا، بل مصيرهم 

الشخصي برّمته. 

وتساعد المعلومات المالّية في اإلنترنت 
)أس���عار الس���لع مثاًل(، الناس عل���ى اّتخاذ 
قراراته���م المالّية، ما يجعل تلك المعلومات 

عنصرًا فائق التأثير في مسار االقتصاد.
وفي مقابل التضّخم المذهل في البيانات 
والمعلوم���ات الت���ي تذهب إلى أي���دي القّلة 
القابضة على زمام األمور في تلك القطاعات 
الثالث���ة، خصوص���ًا بأثر االنتش���ار الهائل 
لش���بكات التواص���ل االجتماع���ي، تتضاءل 
الكت���ب والمقاالت والكتاب���ات التي تتناول 
تلك القّلة. ال تتصل المسألة بالمعلومات عن 
أشخاصهم، بل المعلومات عن الطريقة التي 
يديرون بها ما يمتلكونه من قوى. مثاًل، كيف 
يقّرر الممس���كون بزمام »فايسبوك« سياسة 
الخصوصية الش���خصّية وحق���وق األفراد؟ 
كيف يغّيرون تلك السياس���ات، وهم يفعلون 
ذل���ك باس���تمرار، ويعطي نموذج���ًا عن ذلك 
الطريقة التي غّير فيها »فايس���بوك« تعامله 

مع صور األشخاص على صفحاته. 
هناك مثال ال يقل أهمية، ويحدث باليين 
المّرات يومّيًا، من دون أن يكون هناك نقاش 
كبي���ر بش���أنه: عمليات البح���ث على محرك 
»غوغ���ل«. كيف يقّرر المحّرك ترتيب النتائج 
التي يعطيها رّدًا على ما يطلب البحث عنه؟ 
بصورة أكث���ر تفصياًل، كيف توضع اآلليات 
والجداول الرياضّية والعمليات الحس���ابّية 
التي تؤدي إلى ترتيب األجوبة عن البحث؟ 
كيف تعطي تلك اآلليات أولوية إلجابة على 
حس���اب أخرى، ما يعطيه���ا أيضًا موثوقّية 

أكبر؟
ف���ي الوالي���ات المتحدة، كش���فت األزمة 
االقتصادي���ة أن عددًا كبيرًا من مؤّسس���ات 
الم���ال واالقتصاد، يتعمد إخف���اء كثيرًا من 
أس���ماء مالكي تلك المؤسس���ات وأصحاب 
الحّصص الرئيس���ّية في أسهمها. هل يّتفق 
ذلك مع صورة اإلنترنت باعتبارها ش���مس 

الشفافّية في العالم المعاصر؟

التعاون مع االستخبارات
يضرب باس���كال مثاًل مؤّثرًا عن الخفاء 
المقل���ق ألس���ياد اإلنترنت، عبر اس���تعادته 
ما تكش���ف في س���ياق فضيحة التجّس���س 
اإللكتروني الش���امل الذي تمارس���ه »وكالة 
األم���ن القوم���ي« األميركّي���ة الت���ي فّجرها 
إدوارد  األميرك���ي  المعلوماتّي���ة  خبي���ر 
س���نودن، إذ تبّين أن الش���ركات الكبرى في 
)تشمل  المتطّورة  واالتصاالت  المعلوماتية 
قائمته���ا الطويلة »فايس���بوك« و »تويتر« و 
»مايكروسوفت« و »لينكدن« و »إنستغرام« و 
»غوغل« و »آبل«...(، تعاونت مع تلك الوكالة، 
وقّدمت له���ا كميات مذهلة م���ن المعلومات 
المتراكمة لديها، عن الناس والمؤّسس���ات 
واألعمال وغيرها. ويرى باسكال أن السؤال 
المقل���ق هو: كي���ف اُتِخ���ذ الق���رار عن ذلك 
التع���اون؟ كيف تح���ّددت أمديته، ومن الذي 

حّددها؟ ويذّكر باس���كال ب���أن التعاون بين 
الحكومّية  والمؤّسس���ات  الكبرى  الشركات 
في ش���أن البيانات، خصوصًا ع���ن األفراد، 
اس���ُتِهّل في س���تينات القرن العشرين، لكن 
ف���ورة م���ن االعتراض���ات أوقفت���ه حينذاك. 
وبع���د 9 - 11، انه���ارت تل���ك االعتراضات، 
فتفّلت���ت المؤّسس���ات االس���تخباراتّية في 
عملي���ات جم���ع المعلوم���ات م���ن القط���اع 
الخاص وش���ركاته، في ظل صمت واس���ع. 
المع���ارك  أن  أيض���ًا  باس���كال  ويس���تعيد 
المبك���رة لحماي���ة الخصوصّي���ة الفردّي���ة، 
ش���ّددت على أن انكش���اف المعلومات أمام 
أعين االستخبارات، يحدث خلاًل ضخمًا في 
التوازن بين الجمهور العام وقوة السلطات 
الحاكمة. وحينذاك، كّرس نشطاء الدفاع عن 
الحرّيات مبدأ عدم الحصول على معلومات 
عن األفراد إال بع���د موافقتهم الموّثقة. ومع 
عص���ر اإلنترنت، انهار ذلك المب���دأ كلّيًا. إذ 
بات باس���تطاعة األجهزة األمنّية الحكومّية 
الحصول على س���يول م���ن المعلومات عن 
األفراد ونشاطاتهم في الحياة اليومّية )من 
دون أدن���ى حاجة للموافق���ات الفردّية(، من 
ش���ركات اإلنترنت، ما يعني أن كل ما تبقى 
على أجهزة األمن فعله هو »ربط النقط«، أي 
ربط المعلومات اآلتية من ش���ركات مختلفة، 
لرس���م ص���ورة تفصيلّي���ة عن كل ف���رد في 

العالم... تقريبًا!
ال تفوت باس���كال اإلش���ارة إل���ى تمايز 
اجتماعي آخ���ر في عصر االنكش���اف تحت 
ش���مس اإلنترنت، ه���و المال، إذ يس���تطيع 
محامي���ن  توكي���ل  أمي���ركا  ف���ي  األثري���اء 
بارعين كي يحم���وا خصوصية معلوماتهم 
على الش���بكة، م���ا يجعل الش���ركات ترهب 

تسريبها! 
وألن تل���ك الفئ���ة م���ن األثري���اء ال تمّثل 
س���وى ش���ريحة صغيرة، يخلص باس���كال 
إل���ى الق���ول أن الص���راع من أج���ل الحرية 
الفردية والخصوصّية الفردية، بات ش���أنًا 
جماعّيًا، باألح���رى مجتمعّيًا، بحكم الواقع. 
ويش���ّدد على ض���رورة انخ���راط الجمهور 
الواس���ع في مقاومة الق���وى المهيمنة على 
اإلنترن���ت ومعلوماته���ا، ب���ل إن الجمهور 
يس���تطيع أن يستخدم الشبكات االجتماعية 
في صنع وس���ائل ضغط متنّوعة كي تحمي 
خصوصّيت���ه وحرّيات���ه الفردّية، خصوصًا 

على المستوى القانوني. 
لم يترج���م كت���اب »مجتم���ع الصندوق 
األس���ود« إلى العربّية، عل���ى رغم أن معاناة 
الن���اس من االس���تخبارات وأجه���زة األمن 
هي أوس���ع وأشد قس���وة بما ال يقاس، مما 
ه���و موجود في الوالي���ات المتحدة والدول 
الغربية. هل هناك »مجتمع صندوق أس���ود« 
يعمل في الخفاء عربّيًا، وليس من مصلحته 

ترجمة الكتاب؟ ربما!
أحمد مغربي

من يتعمد اخلفاء متحديّاً أضواء اإلنرتنت؟
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