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الفصل األول :تقديم
نقدم مرشوع [ ]ASSAكدراسة عن الذكاء العام [» [«smart from belowوالتي تهدف للتعلم من املامرسات
أول
الذكية واإلبداعية ملستخدمي الهواتف الذكية يف كل مكان بالعامل .مصطلح الهاتف الذيك هو مصطلح مضلل ً
ألنه ال ينبغي أن يعترب الهاتف الذيك نو ًعا من الهواتف يف املقام األول حيث أن املكاملات الهاتفية التقليدية ال متثل
اآلن سوى جزء صغري من استخدامات الهاتف الذيك ،وثانيًا ألن الهاتف الذيك كام رأيناه من خالل هذا املرشوع ليس
مثال جيدًا عىل الجهاز »الذيك« ،أي الجهاز الذي ميكنه التعلم من خالل االستخدام ،فأهمية مثل هذا التعلم الذايت يف
ً
الهاتف الذيك الذي نستخدمه بالفعل هي أقل كث ًريا من الطريقة التي يتحول بها الهاتف الذيك عىل يد مستخدميه.
تستخدم جميع الفئات العمرية الهواتف الذكية اآلن ،لذا وجدنا أنه من املنطقي أن نتناوله بشكل أسايس من
منظور كبار السن كام نتناوله من منظور الشباب .شارك يف املرشوع  11باحثًا عملوا يف  10مواقع ميدانية وقىض
كل منهم ما يقرب من  16شه ًرا يف إجراء دراسة إثنوغرافية كان محورها التقدم يف العمر واستخدام الهواتف الذكية
وإمكانات الهواتف الذكية يف مجال الصحة.
يعرض الفصل تاريخ موجز للهاتف الذيك يتبعه رصد قصري ملناحي البحث السابقة التي أجراها علامء األنرثوبولوجيا
أول ثم علامء التخصصات األخرى.
ً
يركز هذا الكتاب عىل األمور الواضحة يف منهجنا اإلثنوغرايف ،ونقر بأننا نفتقر إىل األدلة الكافية حول العوامل
الخارجية املهمة مثل العواقب البيئية والعاملة املستغلة ودراسة الرشكات ذات الصلة مبوضوع الدراسة.

الفصل الثاين:ما يقوله الناس عن الهواتف الذكية
عاد ًة ما تكون آراء الناس عن الهواتف الذكية مليئة بالتناقضات ،وهذه االزدواجية تعكس الطريقة التي غالبًا ما
ت ِ
ُحدث بها الهواتف الذكية اإليجابيات والسلبيات يف الوقت نفسه.
الخطابات حول الهاتف الذيك تختلف عام يفعله الناس بالهواتف الذكية يف الحقيقة ،حيث أن تلك الخطابات متليها
عىل األغلب الجدليات األخالقية والسياسية.
وبدل من ذلك ،من األفضل اعتبار تلك الخطابات خصائص مستقلة للهاتف الذيك والتي يجب فحص عواقبها بشكل
ً
مستقل.
vii
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وتضيف الدولة واإلعالم والتجارة إىل تلك التناقضات ،فعىل سبيل املثال ،تدين الدول اإلفراط يف استخدام الهواتف
الذكية ولكنها يف الوقت نفسه تصعب عىل املواطنني التعامل مع الدولة دون اللجوء إىل العمليات الرقمية.
مييل كبار السن يف املوقع امليداين الصيني إىل اعتبار الهاتف الذيك جز ًءا من واجبهم كمواطنني ملساندة تقدم بالدهم
التكنولوجي ،وهم بهذا يتخذون موقفا مناقضً ا لكبار السن ذوي االتجاه املحافظ يف أماكن أخرى.
تهيمن موضوعات معينة عىل املناقشات ،مثل األخبار املزيفة واإلدمان والرقابة .وعىل النقيض من ذلك ،فإن
النقاشات العلنية حول االستخدامات العامة وعواقب الهواتف الذكية تعترب محدودة .وكذلك نجد تناقضً ا موازيًا يف
األدلة األكادميية ألكرث االدعاءات شيو ًعا فيام يخص عواقب الهواتف الذكية.

الفصل الثالث :الهاتف الذيك يف سياقه
الهواتف الذكية هي أشياء مادية تستخدم كإكسسوار لألزياء أو كمؤرش عىل منزلة املرء أو دينه ،كام أنها أشياء
ميكن رسقتها.
ال يزال هناك انقسام عاملي حيث أن الدراسات املختصة بالهواتف الذكية تستبعد األشخاص الذين ال يستطيعون
رشائها أو األشخاص الذين ال يزالون متمسكني باستخدام الهواتف املميزة كام يف اليابان.
وقد تشكل تكاليف استخدام الهواتف وخطط األسعار وتكاليف االتصال باإلنرتنت مثل الواي فاي أو االتصال
الشبيك قلقا بالنسبة لذوي الدخول املنخفضة ،إال أنهم واسعو الحيلة يف إيجاد الطرق التي تبقيهم عىل اتصال.
يشري مصطلح »إيكولوجيا الشاشة« [ ]screen ecologyإىل الطريقة التي تعمل بها الهواتف الذكية جنبا إىل جنب
مع الشاشات األخرى كاألجهزة اللوحية [الحواسيب] املحمولة والتليفزيونات الذكية ،فاستخدام أحدًا من تلك
األجهزة يبدو منطقيا فقط يف وجود األجهزة األخرى.
كام يستخدم مصطلح »اإليكولوجيا االجتامعية« [ ]social ecologyلإلشارة إىل ما تفصح عنه استخدامات الهواتف
الذكية عن العالقات االجتامعية يف مجتمع ما ،فبعض العائالت يف كامباال عىل سبيل املثال يتشارك أفرادها استخدام
هواتفهم.
كام أن الهواتف الذكية ميكنها تيسري بناء شبكة العالقات التي تتمحور حول شخص ما ،ولكنها باملثل ميكنها تعزيز
الفئات االجتامعية التقليدية ،مثل العائلة أو الجامعة.
بدأ حديثا ظهور تأثري الهواتف الذكية كأجهزة تحكم عن بعد باستخدام تقنية »إنرتنت األشياء« [the internet
.]of things

الفصل الرابع :من التطبيقات للحياة اليومية
يركز مستخدمو الهواتف الذكية بشكل عام عىل املهام الخاصة بهم وليس عىل تطبيقات الهاتف يف حد ذاتها ،وغالبا
ما ميزجون بني استخدام عدد من التطبيقات للوصول ألهدافهم.
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فبالنسبة للصحة عىل سبيل املثال ،نجد أن استخدام التطبيقات املخصصة للصحة يشكل للمستخدمني أهمية تقل
كثريا عن املزج بني التطبيقات العادية املختلفة مثل واتساب مع جوجل.
يصف مصطلح »حل املشكالت التوسعي/الحلول القابلة للتطبيق عىل نطاق أوسع« []scalable solutionism
نطاق األشياء التي يفعلها الناس بتطبيقات هواتفهم ،وهذا النطاق يرتاوح من التطبيقات ذات الوظيفة الواحدة
خصيصا«] أو تلك التي تستخدم كام لو كانت ذات وظيفة واحدة إىل التطبيقات
[عندما نقول »هناك تطبيق لهذا
ً
التي تهدف أن تكون مفيدة لكل أنواع املحادثات مثل الويتشات [.]WeChat
ومعرفة الهاتف الذيك ومستخدمه بشكل جيد تتطلب النظر يف كل تطبيقات هذا الهاتف ومعرفة إذا كانت هذه
التطبيقات مستخدمة أم ال وكيفية استخدامها.
ويتطلب فهم التطبيقات أيضً ا استكشاف الوسائل التي تطور بها الرشكات التطبيقات والتي تستجيب بها للطرق
الغري متوقعة التي يتم بها استخدام تلك التطبيقات بعد تطويرها.
ويشمل البحث يف تطبيقات الهاتف أيضً ا تحري الطرق املختلفة التي ينظم بها الناس شاشات هواتفهم الذكية.

الفصل الخامس :االنتهازية املتواصلة
يشري مصطلح »االنتهازية املتواصلة« [ ]perpetual opportunismإىل كون الهاتف الذيك متا ًحا طوال الوقت
وكيف أن هذا يؤدي إلحداث تغريات يف عالقة األفراد بالعامل من حولهم.
فالتصوير الرقمي باستخدام الهواتف الذكية أصبح يعني تقريبا العكس متاما من التصوير التناظري باستخدام األفالم.
كان التصوير الفوتوغرايف الفيلمي يف األصل معن ًيا بالتمثيل وإنشاء السجالت الدامئة ،ولكن التصوير بالهواتف الذكية
يهتم أكرث باللحظة وإمكانية مشاركتها وقتيًا.
يبدي كبار السن استجابات مختلفة عندما يتم تصويرهم ،فحقيقة الشخص ميكن أن تكون  )1ما يشعر به داخل
نفسه أو  )2مظهره الخارجي أو  )3الصورة التي يصيغها باستخدام الفالتر والتطبيقات.
تغري االنتهازية املتواصلة عالقتنا باألماكن وأنظمة املواصالت مام يتيح لنا السفر كلام أردنا ،كام أن تطبيقات الخرائط
تسهل علينا إجازاتنا وأوقات فراغنا.
تتدفق األخبار بشكل فوري بفضل االنتهازية املتواصلة ،وقد تصبح الشغل الشاغل للناس ،فاألخبار واملعلومات تتخذ
أدوا ًرا جديدة بالنسبة للجامعة.
وتجعل الهواتف الذكية الرتفيه ممكنا ومتا ًحا يف أي وقت نشعر فيه بامللل مثل أوقات الوقوف يف الطوابري أو
االنتظار للسفر ،فنحن ميكننا استخدام املوسيقى بالعديد من األشكال املختلفة عىل سبيل املثال.

الفصل السادس :الصياغة
تعد مرونة وحميمية الهاتف الذيك شيئا غري مسبوقًا ،حيث ميكن للهاتف الذيك مضاهاة شخصية واهتاممات
مستخدمه بدقة كبرية.
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خصيصا لهذا الغرض أقل أهمية من قدرة األفراد عىل اختيار
وتعد الخوارزميات والذكاء االصطناعي املطوران
ً
التطبيقات وتغيري اإلعدادات وإنشاء أو تنسيق املحتوى ،وميكن رؤية صياغة املرء لهاتفه كعمل فني.
وتصاغ الهواتف أيضً ا ملالمئة العالقات أكرث من األفراد ،وتشمل األمثلة عىل ذلك العالقة بني رشكاء الحياة وبني اآلباء
واألبناء وبني املوظفني ورؤساء العمل.
تتجىل أعراف وقيم املجتمع بشكل عام يف األفراد وهذه األعراف والقيم تشكل األساس ملا تصبح عليه الهواتف،
ولكن قد يكون األفراد ملتزمني بتلك األعراف والقيم أو شاذين عنها.
وقد تتقيد الهواتف باألعراف املتفق عليها كام يحدث يف اليابان أو داخل الجامعات الدينية ،كام أنها قد تسهل
إحداث التغيري يف تلك القيم الثقافية كام هو الحال يف إرساء قيم الطبقة الوسطى يف الكامريون.

الفصل السابع :السن والهواتف الذكية
تعكس الهواتف الذكية بل وتغري أيضً ا القواعد االجتامعية كتلك الخاصة بالنوع االجتامعي أو بالطبقة االجتامعية
أو – كام نعرض يف هذا الفصل – بالسن.
تساعد الهواتف الذكية عىل إحداث التحوالت ،ونذكر عىل سبيل املثال مساعدة شباب »الجيل الثاين« يف إيطاليا
الذين يستكشفون أركان هوياتهم أو األشخاص الذين يحاولون صنع حياة يومية جديدة بعد التقاعد.
بالنسبة لكبار السن ميكن للهواتف الذكية أن متثل فقدان االحرتام للمعرفة التي راكموها عىل مر العقود والتي من
املمكن أن ينظر إليها عىل أنها ال حاجة لها اآلن.
يكرر الشباب دو ًما الزعم الخاطئ أن تعلم استخدام الهواتف الذكية يحدث بالسليقة عندما يعلمون كبار السن
كيفية استخدامها .وقد يعاين كبار السن من استخدام الهواتف الذكية حني يتطلب األمر بعض الحنكة الرقمية أو
حني تستخدم املصطلحات بطرق غري اعتيادية بالنسبة لهم ،كام أنهم يواجهون املعيقات يف تعلم كيفية النرش
واالستخدامات الصحيحة.
وعىل الرغم من أن كبار السن غالبا ما يشعرون باالنعزال إال أن إتقانهم الستخدام الهواتف الذكية ينتج عنه
إحساسهم بالقرب من جيل الشباب.
وقد تطور الرشكات أحيانًا تطبيقات مخصصة الستخدامات كبار السن مثل تطبيق ميبيان [ ]Meipianيف الصني.

الفصل الثامن :قلب الهاتف الذيك :الين وويتشات وواتساب
للتطبيقات مثل الين [ ]Lineوويتشات [ ]WeChatوواتساب [ ]WhatsAppحضو ًرا طاغيا حتى أن املستخدمني
يرون الهواتف الذكية كأجهزة تتيح لهم استخدام تلك التطبيقات ليس أكرث.
ودمجت الوسائط البرصية كامللصقات  stickersالحديث بالنص املكتوب وجعلتهام جزء ال يتجزأ من أي محادثة،
فهي تقدم طرقًا جديدة إلظهار االهتامم والحب رغم املسافات.
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عوامل مهمة يف إحداث التحوالت يف العالقات العائلية حيث ميكنها عىل سبيل املثال
ً
وقد تصبح تلك التطبيقات أيضً ا
مهم
عكس التحول الذي حدث تاريخيًا من العائلة املمتدة إىل األرسة النواتية ،ولقد اكتسبت تلك التطبيقات حضو ًرا ً
يف قيام الجامعات بوظائفها وترتيبها ألمورها.
وبهذا تزيد الهواتف الذكية من »التواصل االجتامعي القابل للتوسع« [ ]scalable socialityوتوفق بني طرق
االستخدام من ناحية وأحجام الفئات ودرجات الخصوصية املختلفة من ناحية أخرى.
وبدورها تتعلم املؤسسات من انتشار استخدام تلك التطبيقات اجتامعيًا وتطور التكنولوجيا الخاصة بها بناء عىل
ذلك ،ومن األمثلة عىل ذلك تطوير تطبيق مرتبط بالويتشات كجزء منه.

الفصل التاسع :تأمالت عامة ونظرية
نشري للهاتف الذيك بـ »املنزل املتنقل« [ ]transportal homeحيث يساعدنا هذا الوصف عىل فهم أفضل للهاتف
الذيك كمكان نعيش داخله وليس كجهاز نستخدمه ،وهناك أوجه كثرية يعترب الناس بها هواتفهم كمساحات خاصة،
فـ»موت املسافات« [ ]death of distanceتبعه »موت التقارب« [.]death of proximity
فقد ذهب الهاتف الذيك إىل »ما وراء التجسيد اآلدمي« [ ]beyond anthropomorphismألن الحميمية ال تأيت
فقط بالتشبه بالبرش ولكن أيضً ا بإمتام الخصال البرشية كالوظائف اإلدراكية ،ولهذا أصبح البرش يشعرون أن الهاتف
الذيك جز ًءا أساسيًا منهم .وكذلك ميكن للهاتف الذيك أن يتخذ كل الصفات اإلنسانية الخبيثة من أول التنمر وحتى
اإلدمان .جعلت أزمة تفاقم وباء كوفيد 19-التناقض واض ًحا ،فالهواتف الذكية تزيد من فرص املراقبة ولكنها يف نفس
الوقت وسيلة جيدة إلبداء االهتامم رغم املسافات.
يعرض مرشوعنا البحثي أهمية النظر بعني التقدير لتجارب الناس عىل إثر أزمة كوفيد 19-ورؤية تلك التجارب
كفرصة التخاذ قرارات مستقبلية بصدد استخدامات الهاتف الذيك ،ونحن ندعو ذلك املنظور بـ»الذكاء العام«
[.]smart from below
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ليىل عبد ربه باحثة مبعهد هاري س .ترومان من أجل تعزيز السالم .حصلت عىل درجة الدكتوراة من الجامعة
العربية بالقدس قسم دراسات اإلسالم والرشق األوسط ،وهي أيضً ا محامية مبحكمة الرشيعة يف القدس.
باتريك أووندو باحث زميل يف كلية لندن الجامعية قسم األنرثوبولوجيا ومحارض يف جامعة ياوندي  ،1وهو صاحب
كتاب (الجنس ومضاعفاته) [ .]2019قبل أن ينصب اهتاممه عىل األنرثوبولوجيا الرقمية عمل عىل قضايا النوع
[الجندر] واملهاجرين خاصة أفراد مجتمع مثليي الجنس ومزدوجي التوجه الجنيس وللمتحولني جنس ًيا وثنائيي
الجنس [ ]LGBTIالذين هربوا من كراهية املثلية الجنسية يف دول أفريقيا جنوب الصحراء الكربى ولجأوا
لفرنسا .نرش مقاالت يف دوريات إنجليزية وفرنسية مثل (السياسة األفريقية) [ ]Politique Africaineو(الشتات)
[ ]Diasporasو(مجتمع معارص) [ ]Société Contemporaineو(مجلة الدراسات األفريقية) []African Studies
و(مجلة االقتصاد السيايس األفريقي) [ ]Review of African Political Economyو(أرشيفات السلوك الجنيس)
[.]Archives of Sexual Behavior
مايا ده فريس باحثة يف دراسات ما بعد الدكتوراة بكلية لندن الجامعية والجامعة العربية بالقدس .حصلت عىل
درجة الدكتوراة يف االتصاالت من الجامعة العربية بالقدس يف  2019وتبحث يف مواضيع اإلثنوغرافيا الرقمية واإلعالم
الجديد والنشاطية والرصاعات العرقية السياسية يف فلسطني/إرسائيل.
ماريليا دويك باحثة يف املعهد العايل للتسويق واإلعالن مبدينة ساو باولو وهي صاحبة كتاب (التعلم من الواتساب:
أفضل املامرسات من أجل الصحة) ،كام عملت أيضً ا كمساعد أبحاث يف قسم األنرثوبولوجيا بكلية لندن الجامعية.
اهتامماتها البحثية تنصب عىل األخالق واستهالك التكنولوجيا والشيخوخة والصحة يف الربازيل.
بولني جاريف أستاذ مساعد يف قسم األنرثوبولوجيا بجامعة ماينوث التابعة لجامعة أيرلندا الوطنية الواقعة مبنطقة
ماينوث مبقاطعة كيلداري بأيرلندا .ألفت كتاب (تفكيك أيكيا :التصميم السويدي لجموع املشرتين) [ ]2018كام
قامت بتحرير كتاب (ثقافات البيت :سجل العامرة والتصميم والحيز املنزيل).
لورا هابيو-كريك طالبة دكتوراة يف قسم األنرثوبولوجيا بكلية لندن الجامعية وزميلة يف األنرثوبولوجيا العامة مبعهد
األنرثوبولوجيا املليك .اهتامماتها البحثية تشمل الشيخوخة ودورة الحياة والصحة والتكنولوجيا الرقمية كام أنها
حاصلة عىل درجة املاجيستري يف األنرثوبولوجيا البرصية من جامعة أوكسفورد وتحب إدراج الرسوم التوضيحية يف
أبحاثها.
شارلوت هوكينز طالبة دكتوراة بقسم األنرثوبولوجيا بكلية لندن الجامعية .اهتامماتها البحثية تشمل محددات
الصحة ،والذاتية املشرتكة والحيك ،والسن والرعاية بني األجيال ،واإلثنوغرافيا التعاونية ،واإلعالم واألخالقيات.
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دانيال ميلر أستاذ يف األنرثوبولوجيا بكلية لندن الجامعية وهو رئيس مرشوع أنرثوبولوجيا الهواتف الذكية
رئيسا ملرشوع (ملاذا ننرش) .ألف وحرر وشارك يف تأليف  42كتابًا منها
والشيخوخة الذكية [ ]ASSAوكان أيضً ا ً
(كيف غري العامل منصات التواصل االجتامعي) الذي كتبه مع مثانية كتاب آخرين ،و(منصات التواصل االجتامعي
يف قرية إنجليزية) ،و(حكايات من الفيسبوك) ،و(األنرثوبولوجيا الرقمية) الذي حرره مع هـ .هورست ،و(رفاهية
األشياء) ،و(أغراض) ،و(نظرية للرشاء والثقافة املادية واالستهالك الجامهريي).
ألفونسو أوتايجي باحث يف دراسات ما بعد الدكتوراة يف مركز أبحاث الثقافات املتداخلة واألصلية (بالجامعة
البابوية الكاثوليكية يف تشييل) .حصل عىل درجة الدكتوراة يف األنرثوبولوجيا من معهد الدراسات العليا يف العلوم
االجتامعية بباريس يف  .2014تتناول أبحاثه الفنون الكالمية بني شعوب الجران تشاكو يف أمريكا الجنوبية ومحو
األمية الرقمية للكبار واملامرسات الدينية والتواصلية لدى مهاجري أمريكا الالتينية.
شريين والتون محارضة يف األنرثوبولوجيا بكلية جولدسميث بجامعة لندن .حصلت عىل دكتوراة الفلسفة يف
األنرثوبولوجيا من جامعة أوكسفورد قبل إنضاممها لكلية لندن الجامعية كزميلة ُمد ّرسة ثم كباحثة يف دراسات
ما بعد الدكتوراة يف مرشوع [ .]ASSAيتعلق عملها باإلعالم والتغري االجتامعي ،والحركة والهجرة ،واألنرثوبولوجيا
الرقمية املرئية ،كام أنها قامت بأبحاث إثنوغرافية يف إيران واململكة املتحدة وإيطاليا وعرب اإلنرتنت.
شينيوان وانج باحثة يف دراسات ما بعد الدكتوراة بكلية لندن الجامعية .قامت بتأليف (منصات التواصل االجتامعي
يف الصني الصناعية) وشاركت يف كتابة (كيف غري العامل منصات التواصل االجتامعي) ،كام أنها الحائزة عىل جائزة
دافني أورام للمحارضين إلسهاماتها للعلم يف اململكة املتحدة.
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بنيت سلسلة الكتب هذه عىل مرشوع أنرثوبولوجيا الهواتف الذكية والشيخوخة الذكية [ .]ASSAركز هذا املرشوع
عىل تجارب رشيحة دميوغرافية ممكن هم بشكل عام ال يعتربون أنفسهم شباب أو شيوخ .لقد كنا مهتمني بشكل
خاص باستخدام هذه الفئة العمرية للهواتف الذكية وتبعات ذلك االستخدام ألن هذه األجهزة التي تعترب حاليا
تكنولوجيا عاملية وموجودة يف كل مكان كان استخدامها يف املايض مرتبطًا بالشباب فقط .أردنا أيضً ا معرفة كيف أثر
الهاتف الذيك عىل الحالة الصحية لهذه الفئة العمرية وكيف لنا املساهمة يف هذا املجال باإلدالء برأينا حول الطرق
التي يستخدم بها الناس الهاتف الذيك كوسيلة لتحسني حياتهم.
قام باملرشوع  11باحثًا عملوا يف  10مواقع ميدانية يف  9بلدان كاآليت :ألفونسو أوتايجي [سانتياغو ،تشييل]؛ شارلوت
هوكينز [كامباال ،أوغندا]؛ دانيال ميلر [كوان ،أيرلندا]؛ ليىل عبد ربه ومايا ده فريس [القدس الرشقية]؛ لورا هابيو-
كريك [كوتيش وكيوتو ،اليابان]؛ ماريليا دويك [بنتو ،ساو باولو ،الربازيل]؛ باتريك أووندو [ياوندي ،الكامريون]؛ بولني
جاريف [دابلن ،أيرلندا]؛ شريين والتون [نولو ،ميالنو ،إيطاليا]؛ شينيوان وانج [شنغهاي ،الصني] .كثري من األسامء
املستخدمة لهذه املواقع امليدانية هي أسامء مستعارة.
قسم األنرثوبولوجيا بكلية لندن الجامعية هو مقر عمل معظم الباحثني يف هذا املرشوع ،باستثناء ألفونسو أوتايجي
الذي يعمل يف الجامعة البابوية الكاثوليكية يف تشييل ،وبولني جاريف التي تعمل يف جامعة ماينوث التابعة لجامعة
أيرلندا الوطنية مباينوث ،وماريليا دويك التي تعمل يف املعهد العايل للدعاية واإلعالن بساو باولو ،وليىل عبد ربه وهي
باحثة مستقلة ،ومايا ده فريس التي تعمل يف الجامعة العربية بالقدس .قام الباحثون بالبحث اإلثنوغرايف بشكل
متزامن باستثناء البحث الذي أجري يف القدس ،فقد بدأ وانتهى الحقًا.
تتكون هذه السلسلة من كتاب مقارن موضوعه استخدام الهاتف الذيك وتبعات ذلك وعنوانه (الهاتف الذيك
العاملي) ،وباإلضافة لذلك ننوي نرش مجموعة أعامل منقحة لتقديم عملنا يف مجال الصحة عرب الهاتف .كام سنقدم
بحثنا اإلثنوغرايف من خالل تسعة أبحاث منفصلة  monographsحيث دمجنا املوقعني األيرلنديني معا يف مجلد
واحد .سوف تحتوي هذه املونوغرافات اإلثنوغرافية عىل نفس عناوين الفصول باستثناء الفصل السابع ،وهذا
التكرار سوف يتيح للقارئ رؤية العمل بشكل مقارن.
كان هذا املرشوع تعاونيا ومقارنا بدرجة كبرية منذ البداية ،وقد كنا ندون منذ بداية املرشوع عىل مدونتنا عىل
 ،https://blogs.ucl.ac.uk/assa/وميكن معرفة املزيد عن املرشوع من املوقع الرسمي للمرشوع عىل https://
 .www.ucl.ac.uk/anthropology/assa/نواة املوقع مرتجمة إىل لغات املواقع امليدانية للبحث ،كام أن الكتاب
املقارن والعديد من املونوغرافات سوف ترتجم .سوف نحاول قدر اإلمكان أن نجعل هذا العمل متا ًحا مجانًا تحت
واحدة من رخص املشاع اإلبداعي .من املخطط لهذا املؤلف أن يكون متا ًحا لجمهور كبري مع الكثري من املعلومات
عن املناقشات األكادميية واملصادر املذكورة يف الحوايش.
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لقد أضفنا أفال ًما قصرية ال تتجاوز مدة كل منها الثالث دقائق إىل النسخ الرقمية من هذه الكتب ،ونأمل أن
تنجح يف إضافة املزيد عن املواقع امليدانية التي عملنا بها باإلضافة إىل أنها فرصة لالستامع إىل بعض املشاركني يف
البحث بشكل مبارش .إذا كنت تقرأ هذا البحث يف صورة كتاب إلكرتوين فيمكنك ببساطة النقر عىل رابط كل فيلم
ملشاهدته عىل موقعنا اإللكرتوين ،أما إذا كنت تقرأه يف صورة كتاب ورقي فالروابط موجودة تحت كل صورة وميكنك
متصل باإلنرتنت.
مشاهدتها وقتام تكون ً
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شكر وعرفان

أول وأخ ًريا آلالف املشاركني الذين شاركوا يف هذا البحث وأعطونا من وقتهم وتجاربهم ،ولكن
نتوجه بالعرفان ً
التزامنا بإبقاء هوياتهم غري معلنة مينعنا من ذكر أسامءهم ،ولكننا نشكرهم بعمق واحدًا واحدًا عىل مساهامتهم
يف هذا البحث .كام أننا ندين بالفضل كث ًريا ملعاون البحث يف هذا املرشوع جورجيانا موراريو لجهودها يف تنظيمنا
ومراجعة املخطوطات وتصميم العديد من البيانات املعلوماتية واملساعدة بطرق أخرى ال تعد وال تحىص .مننت أيضً ا
لساسيك ليز وألوم مييل الذين قدموا لنا املساعدة يف اثنني من مواقع البحث .نشكر أيضً ا هؤالء الذين قاموا بقراءة
املخطوطات األوىل من هذا العمل وهم ريك أدريانز ووندي أليكساندر ورييك بورمان وأندرو كوبر وجاسنت دافز
وماركوس فيدر وهيرث هورست وفكتوريا إريساري وسوزانا جوفيتشيك وكاترين بايب وسيمن والتون وكريستوفر
ويلبورن وأفراد مطبعة كلية لندن الجامعية ممن ال نعرف هوياتهم .شكر خاص لزمالئنا األكادمييني كيمورا يومي
ومارجوري موراي ودافيد بريندرجاست وإليزابيث رشويدر-باترفيل وجاي سوكلوفسيك .كام ندين بالشكر لنب كولري
الذي أنتج العديد من أفالمنا القصرية وآخرين ممن اشرتكوا يف صنع هذه األفالم ومنهم دانيال بالتينو .مننت أيضً ا
لدعم مطبعة كلية لندن الجامعية ولكاثرين براديل ملراجعتها اللغوية العميقة.
جاء معظم التمويل لهذا البحث وللباحثني من مركز البحوث األورويب تحت رعاية برنامج االتحاد األورويب للبحث
والتطوير أفق [ 2020املوافقة عىل املنحة برقم  .]740472باإلضافة إىل ذلك ،حصل ألفونسو أوتايجي عىل متويل من
مركز أبحاث الثقافات املتداخلة واألصلية مبدينة سانتياغو يف تشييل [ ،]CIIRبرقم .ANID-FONDAP15110006
حصلت ليىل عبد ربه ومايا ده فريس عىل متويل من مجلس االئتامن اإلنساين ومن املركز السويرسي لدراسة وإدارة
وحل النزاعات ومن معهد األرسة الذكية لالتصاالت التابع للجامعة العربية بالقدس .حصلت لورا هابيو-كريك عىل
متويل إضايف من الصندوق املشرتك لكلية لندن الجامعية وأوزاكا ملرشوع الصحة عرب الهاتف الذي تقوم به مع
كيمورا يومي وساسيك ليز .حصلت ماريليا دويك عىل متويل إضايف من املكتب التنسيقي لتحسني كوادر التعليم
العايل بالربازيل [[ ]CAPESاملوافقة عىل املنحة برقم .]88881.362032/2019-01
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الذكاء والهاتف
السيدة ساتو من اليابان أستاذة يف تنسيق الزهور [ ]ikebanaوتبلغ  90عا ًما من العمر ،وهي التزال متارس وتعلم
حرفتها لآلخرين من منزلها يف كيوتو .أصبح الهاتف الذيك محوريًا يف حياة السيدة ساتو منذ أن قامت بحيازته منذ
ثالث سنوات ،فهي تقوم بالرتتيب لدروس طالبها عىل تطبيق الرسائل الين [ ]LINEالذي أضافت عليه أكرث من 100
جهة اتصال ،ويعجبها أن الين يخربها إذا كان املرسل إليه قد قرأ رسالتها ،وأحيانًا ما تتبع رسائل الربيد اإللكرتوين
التي ترسلها لطالبها برسائل عىل الين تخربهم فيها أنها قد أرسلت لهم عىل الربيد اإللكرتوين .تخربها النتيجة عىل
هاتفها متى تحتاج لتغيري معروضات الزهور يف محالت كيوتو املتعددة ،وهي أيضً ا تكتب مدونة عن تنسق الزهور
واملعارض التي تقدمها ويجدها الكثري من الطلبة عن طريق هذه املدونة.
بجانب عملها يجعل هاتف السيدة ساتو مهام الحياة اليومية مثل تفقد حالة الطقس أو مواعيد األوتوبيسات
أسهل عليها ،فهي تطلب البقالة كصندوق الغذاء  bentoواملخلل والتوفو من متجر [ ]Seven Elevenيف منطقتها
باستخدام الين ويتأكدون من طلبها بإرسال صورة ملا طلبته لها مرة أخرى .ومبا أنها تصف نفسها كشخص لديه
فضول جارف عن العامل فساتو تستخدم هاتفها الذيك للحفاظ عىل صحة عقلها مبامرسة التامرين العقلية كل يوم
باستخدام تطبيقات مخصصة لذلك ،كام أنها تتعلم كلمة جديدة يف اللغة اإلنجليزية كل يوم باستخدام تطبيق
لغوي .الصحية الجسدية مهمة أيضا لساتو ،وهي تتحقق من السعرات التي تحرقها باستخدام عداد الخطوات كل
يوم وتبحث أحيانا حول سبب تورم ساقاها أو عن وصفة صحية قد سمعت عنها .استبدلت ساتو أيضً ا املكاملات
التي كانت تجريها مع ابنة أخيها لسؤالها عن األشياء التي كانت تسمعها عىل التليفزيون بسؤال جوجل .تعرتف
السيدة ساتو بأنها تشعر باإلحباط أن معظم أصدقاءها ممن هم يف مثل عمرها وحتى من هم أصغر منها اليزالون
يستخدمون الهاتف ذو املميزات املحدودة [ ،]garakeiوهم ال ميلكون نفس فضولها حول التكنولوجيا الحديثة رغم
تشجيعها لهم عىل ذلك ،وترى تبنيها الستخدام الهاتف الذيك كانعكاس لتوجه أخذته طيلة حياتها ووضعها دامئا يف
املقدمة بني أقرانها أال وهو اعتناق الجديد.
للسيدة ساتو طالبة تدعى ميدوري وهي سيدة يف منتصف العقد السادس من عمرها تعمل كعازفة موسيقى
محرتفة .يف الفيلم القصري املصور أدناه [شكل  ]1.1ترشح السيدة ميدوري مل قررت أخ ًريا أن تحصل عىل هاتف ذيك
بعد الرتدد لفرتة طويلة.
تستخدم ماري البالغة من العمر  80عا ًما والتي تعيش يف أيرلندا تطبيق بينرتيست [ ]Pinterestبكثافة ألنه
يساعدها عىل هوايتها يف رسم الزهور ،فهي تبحث فيه عن أمثلة ألساليب الرسم التي يرسم بها الناس وأيضً ا تتحقق
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1.1

فيلم( :الهاتف الذيك رشيان حياة) .متاح من خالل http://bit.ly/smartphoneisalifeline

من األسامء العلمية للنباتات .تجري ماري أيضً ا محادثات فيديو مع صديقة تنوي زيارتها يف هولندا باستخدام
واتساب [ ]WhatsAppوتستخدم تطبيق يدعى [ ]Measureملساعدة أحد أحفادها يف واجبات الرياضيات الخاصة
به .تساعد فيديوهات يوتيوب [ ]YouTubeماري يف تدريباتها من أجل فرقة الكورال التي تغني بها ،كام تستخدم
مشغل الوسائط [ ]RTÉملتابعة الربامج التي تفوتها عىل الراديو .مل تتوقف ماري عن استخدام عداد الخطوات
الخاص بها إال منذ فرتة قصرية.
تتابع ماري عىل إنستاجرام [ ]Instagramابنتها التي ظلت ملدة  6أشهر تنرش رسم عىل صفحة حساب والدتها ،كام
تتابع مجموعة كبرية من الفنانني األيرلنديني املحليني ،وتبحث يف جوجل أيضً ا عن معلومات حول صاالت العرض
يف املعرض الوطني .تستخدم ماري الكامريا الخاصة بهاتفها الذيك ألخذ لقطات للمشاهد الغريبة ،مثل فرخة تبدو
وكأنها تنتظر يف محطة [الحافلة] .تقرأ ماري العديد من الصحف عىل تليفونها وتتابع فيسبوك []Facebook
وتستخدم تطبيقات ملواعيد األوتوبيسات والقطارات كام تستخدم تطبيق ريل تايم [ ]Realtimeملعلومات أخرى
عن املواصالت .متلك ماري رؤية واضحة لكيفية استخدام الوقت الذي تقضيه مع األجهزة الرقمية ،فهي عىل سبيل
املثال تعتقد أن صديقتها تضيع وقتًا كث ًريا جدًا عىل الفيسبوك ،ولكنها أيضا تقر بأنه يجب لكل شخص أن يتمتع
بهواية .ال تحب ماري تطبيق فيس تايم [ ]Facetimeألنه يعني أنها مل يكن لديها الوقت لوضع املاكياج عىل وجهها
قبل التحدث إىل شخص ما .بدأت ماري يف حيازة اآليفون الخاص بها منذ خمس سنوات وتفضل أن تحاول فهم
بدل من طلب مساعدة اآلخرين أو حضور دورة تدريبية .وفيام يخص الهواتف الذكية بشكل أكرث
األشياء وحدها ً
عموما تقول ماري أنه حني يأتيك الحصان كهدية فال تنظر إىل أسنانه.
كمثال أخري يقدم الفيلم القصري املصور أدناه [ ]1.2انطباعا عا ًما عن استخدامات كبار السن للهواتف الذكية
يف الصني.
العنوان الرئييس والفرعي لهذا الكتاب هو (الهاتف الذيك العاملي :ما وراء تكنولوجيا الشباب) .مل يكن ممك ًنا حتى
وقت قريب أن نكتب رصدًا عا ًما الستخدام الهاتف الذيك وتبعات ذلك كجهاز لكل يوم والذي نعترب وجوده من
املسلامت ،فقد كان استخدام الهاتف الذيك محدودا فيام سبق أما اآلن فقد وجد مكانًا بني من ترتاوح أعامرهم
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1.2

فيلم( :كيف ميكنني أن أعيش حيايت دونك) .متاح من خالل http://bit.ly/lifewithoutyou

بني الـ 80و الـ 90عا ًما وتجرد من أي افرتاض سابق أن مكان هذه الهواتف الطبيعي هو بني الشباب .أثناء قيامنا
باملرشوع الذي سبق مرشوعنا هذا – وهي دراسة مقارنة ملنصات التواصل االجتامعي أسميناها (ملاذا ننرش) – 1كان
الناس يف مناطق كثرية متأكدين متا ًما أن منصات التواصل االجتامعي لن تستخدم أبدًا بواسطة من هم أكرب من 40
عا ًما ،ولكن هذا الفصل تالىش اآلن متا ًما .لهذا نشعر أنه من واجبنا أن نحاول فهم هذا الجهاز الذي أصبح مركز حياة
3
 3.5مليار مستخدم 2،فعىل سبيل املثال ميتلك  84باملئة من البالغني يف اململكة املتحدة هاتفًا ذك ًيا.
جدل أن الهاتف الذيك يتحول اآلن إىل الزمة من لوازم الجنس البرشي .كتبنا هذا الكتاب أثناء العزل االجتامعي
نقول ً
الذي أعقب وباء الكوفيد ،19-وهو الوقت الذي تحول فيه الهاتف الذيك بالنسبة للكثري من الناس حول العامل إىل
جل ما ميكنهم أن يصلوا إليه من تواصل اجتامعي ،ويف حني أن معظم الناس أصبحوا مدركني لقصور التواصل عرب
الهاتف لصالح التواصل املبارش إال أنهم يف الوقت نفسه كانوا يفزعون من فكرة أن يجربوا الحظر يف بيوتهم بدون
هواتفهم .حجم االستخدامات التي وظف الناس هواتفهم الذكية لها مذهل ،ولكنها أصبحت من املسلامت تقريبا
فور ظهورها.
الهدف الرئييس من هذا الكتاب هو فهم تبعات استخدام الناس حول العامل للهواتف الذكية ،والهدف الثانوي هو
محاولة فهم حقيقة الهواتف الذكية بشكل أفضل ،ويعرض الفصل األخري سلسلة من النتائج التي تربط هذين
الهدفني م ًعا .أيضً ا املصطلحات املستخدمة يف ذلك الفصل ويف نتائج فصول سابقة كفصول »املنزل املتنقل« و »ما
وراء التجسيد اآلدمي« و »االنتهازية املتواصلة« هي مبثابة مزاعم حول طرق استخدام الهواتف الذكية والتغريات
التي أحدثتها يف حياتنا كإدراكنا للمكان الذي نعيش به.
املنهج الذي اتبعناه يف بحثنا اإلثنوغرايف هو أن كل منا انتقل للعيش داخل مجتمع ما ملدة  16شه ًرا وشارك يف حياة
أفراده اليومية .رمبا يكون البحث االثنوغرايف هو الطريقة الوحيدة الكتشاف ماهية الهواتف الذكية وهذا ألن لهذه
األجهزة قدرة غري مسبوقة عىل التحول .كان البد لنا من دراسة إالم حول كل مستخدم هاتفه وكيف وظفه بعد
ذلك وخاصة بشكل انفرادي .اإلثنوغرافيا هي طريقة لبناء نوع الثقة طويلة األمد التي يحتاجها بحث مثل هذا.
يعتمد هذا الكتاب بشكل أسايس عىل املالحظة املبارشة للطرق التي يستخدم بها الناس هواتفهم الذكية يف حياتهم
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مجمل عىل األشياء التي يقولها
ً
اليومية باإلضافة إىل النقاش معهم حول ذلك باستثناء الفصل الثاين الذي اعتمد
الناس عن الهواتف الذكية.
لو أن هذا الكتاب يف مجمله وصفًا ملاهية الهواتف الذكية وتبعاتها عىل مستخدميها إال أنه يبدأ بنقاش
وجيز حول ما هي ليست عليه ،وهذا النقاش رضوري ألن مصطلح الهاتف الذيك مصطلح مضلل .لفهم هذه
األجهزة يجب النظر يف كلتا الكلمتني »هاتف« و »ذيك« .كلمة ذيك [ ]Smartالتي نستخدمها يف مصطلحات
مثل الهواتف الذكية واملدن الذكية واملنازل الذكية جاءت من اختصار عبارة »التكنولوجيا ذاتية املتابعة
والتحليل والتقرير« [ ]Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technologyأو [ .]S.M.A.R.Tتم
استخدام املصطلح ألول مرة يف  1995عندما بدأت رشكة التكنولوجيا [ ]IBMمتعددة الجنسيات بالتعاون
مع رشكة كومباك [ ]Compaqيف إصدار نوع من األقراص التي تعطي املستخدم إنذارات باألعطال قبل أن
تحدث 4،ولكن اآلن ومع بروز الذكاء االصطناعي [ ]AIفإننا نفهم لفظ [ ]smartأي ذيك عىل أنه نوع الذكاء
املبني عىل التعلم الذايت مام يعكس فكرة أن اآلالت واألجهزة تتكيف ملوامئة مستخدمها عن طريق املتابعة
واملعالجة الذاتيتني.
يف املقابل فإن هذا الكتاب بني كلي ًة عىل مفهوم مختلف للذكاء الذي نوضحه من خالل استعارة عبارة »الذكاء
العام« 5.الدالئل املعروضة يف هذا الكتاب تقول أن قدرة الهواتف الذكية عىل التعلم من الطرق التي يتم استخدامها
بها من خالل املراقبة الذاتية تبدو وكأنها خاصية ثانوية وأن ما يهم أكرث يف تحديد ما يؤول إليه الهاتف الذيك هو
الطريقة التي يتحول بها الجهاز عىل يد مستخدمه ،وهو نوع من الصياغة ال يبدأ إال بعد الرشاء .هذه الصياغة هي
ما تحول الهاتف الذيك إىل تلك األداة الشخصية والحميمة املذهلة.
عندما يضع أحد مطوري الهواتف الذكية املراهقني يف كوريا يف اعتباره قد ال يأيت إىل ذهنه أن املهاجرين البريوفيني
يف تشييل قد يستخدمون هاتفه بطريقة مختلفة جدًا عن املتقاعدين من الطبقة الوسطى يف الكامريون أو أيرلندا،
ناهيك عن أستاذة تنسيق زهور تبلغ التسعني يف اليابان .ما قمنا به هنا مل يكن توثيق الهاتف الذيك الذي ميكنه
تعلم األشياء عن تنسيق الزهور ،ولكننا دراسة عجوزًا يف التسعني من عمرها لديها من الذكاء الكايف لتوظيف هاتفها
ملساعدتها يف تنسيق الزهور .هذا النوع من اإلبداع هو ما نطلق عليه مصطلح »الذكاء العام«.
نقرتح أيضً ا االبتعاد الجذري عن كلمة هاتف ،فاملعنى الداليل للكلمة يشري إىل أن الهاتف الذيك هو أحدث نسخة
من الجهاز الذي نعرفه بالهاتف ،ولكن إىل أي مدى ميكن أن نعترب الهاتف الذيك هاتف حقًا؟ كان التليفون
جهازًا لعمل املكاملات الهاتفية ،إمنا الهاتف الذيك تطور ليشمل وظائف كثرية جدًا تشكل املكاملات الصوتية جزء
ضئيل جدا منها خاص ًة بني الشباب 6،وحتى استخدام الصوت أصبح له وظائف أخرى مثل اإلمالء .لهذه األسباب
مضلل ،بل أن تسمية هذا الجهاز كأي
ً
فإن النظر إىل الهاتف الذيك عىل أنه امتداد للهاتف العادي رمبا يكون
7
نوع من أنواع الهواتف يعترب بالتأكيد شيئًا غري ذا جدوى .أي عرض لتاريخ التليفون أو الدراسات السابقة عنه
سوف يستبعد معظم ما ميثله الهاتف الذيك اآلن ألن الهاتف الذيك هو حصيلة العرشات من املامرسات السابقة
له والتي لكل منها تاريخ ضخم .عىل سبيل املثال ،جزء كبري من التقاط الصور اليومية ومشاركتها ومشاهدتها
يف عامل اليوم يحدث بواسطة الهاتف الذيك ،فهل األفضل أن نسمي هذا الجهاز كامريا ذكية ميكنها أيضً ا إجراء
املكاملات؟ وهل ينبغي لنا حتى نفهمه الرتكيز عىل تاريخ التصوير الرقمي بدلً من تاريخ الهاتف؟ 8هل ميكن
أن يكون هذا أكرب تغيري ممكن حدوثه؟
اهتم التصوير الفوتوغرايف يف األصل بالتمثيل واألرشفة ،ولكن الكامريا-الهاتف الذيك يستخدم أكرث ملشاركة املواد
املرئية عىل منصات التواصل االجتامعي .ومع ذلك فإن الفوتوغرافيا نفسها هي جانب واحد فقط من الجوانب
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البرصية للهاتف الذيك – انظر مثال إىل تطبيق الخرائط من جوجل – لذا فالهاتف الذيك يستدعي تاريخًا أكرث عمومية
من استخدام الوسائط البرصية 9.إذا كنا اآلن نشارك الصور الفوتوغرافية عىل منصات التواصل االجتامعي فهذا يعني
أن الهاتف الذيك هو الجهاز الذي من خالله نشارك املعلومات عن حياتنا .منذ فرتة قريبة نرش املؤرخ يل همفريز
مذهل عن تلك املشاركات 10،فعىل سبيل املثال كان القصد من كتابة اليوميات يف العرص الفيكتوري هو أن
ً
تاريخًا
يراها اآلخرون ،فقد كانت تلك هي الطريقة التي من املمكن أن تخرب بها الزوجة أبويها عن حياتها الجديدة يف منزل
زوجها ،كام كان من املمكن أن تُقرأ يوميات األطفال بصوت عال يف املساء .يربط همفريز تلك املامرسة مبا تالها
من تطور يف املدونات ثم مدونات الفيديو وأيضً ا االستخدام املعارص لفيسبوك ،وهو تصحيح أنيق لالفرتاضات التي
11
تقول أنك إذا أخربت الناس مبا أكلت عىل العشاء فأنت مثال عىل الرنجسية املعارصة.
وعىل نفس النحو يشريهمفريز ألصول منصات التواصل االجتامعي مثل بينرتيست الذي يرجعه إىل كشكول
القصاصات الفكتوري ،وبهذا هو يقوم بتعريف التاريخ الطويل وراء إخبار اآلخرين عن إجازاتنا يف الخارج أو إحياء
الذكريات عن طريق الصور.
حني ننظر إىل املزيد واملزيد من استخدامات الهاتف الذيك الحديث ينمو داخلنا الشعور بصعوبة خدش سطحه
السميك ،وهذا جزئيا ألنه حتى إذا ما فكرنا يف هذا الجهاز ككامريا-هاتف يوميايت ذيك فإن هذا التفكري سيكون
قارصا .ملاذا تكون هذه االستخدامات أكرث أهمية من الطريقة التي غري بها الهاتف الذيك احساسنا باملكان؟ 12هل
ً
كل األماكن اآلن سواء إىل حد كبري حيث أن هاتفنا اآلن معنا حيثام كنا كام قال أحد املعلقني؟ 31الهاتف الذيك
هو أيضا املكان الذي نخزن ونستمع ونشارك املوسيقى به ،كام أنه أصبح جهازًا للرتجمة 14ورابطًا مهام لالنتقاالت
والسياحة ومكانًا للعب .أصبح الهاتف الذيك أيضً ا مصد ًرا رئيس ًيا للمعرفة واملكان الذي يسعى الناس من خالله وراء
املعلومات يف كل املوضوعات التي من املمكن تخيلها من القيل والقال حول املشاهري واألخبار الحقيقية واملزيفة
15
وحتى االكتشافات يف مجال الفيزياء.
ما يعنيه كل هذا هو أن هذا الفصل التقدميي ال ميكن أن يكون تقليديًا ،فال ميكن أن يعرض تاريخ كل األشياء التي
ميكن أن يكونها الهاتف الذيك بدءا من كيفية حصولنا عىل املعلومات وحتى الرتفيه ،كام أنه ليست هناك طريقة
لعرض الدراسات السابقة بحيث تشمل كل يشء من تكنولوجيا املوقع وحتى التصوير الفوتوغرايف .لذا فرمبا كانت
الطريقة املنطقية الوحيدة لهذا التقديم هو عرض التاريخ والدراسات السابقة لتطور قدرتنا عىل فعل العديد من
األشياء باستخدام جهاز واحد فقط .مقارنة الهاتف الذيك بالسكني السويرسي هي مقارنة عادية هنا ولكنها أيضً ا
مقارنة محدودة جدًا ،وهناك مقارنة أخرى تصفه بكمبيوتر الجيب بيد أن الكمبيوتر مل يكن أبدًا الجهاز الرئييس
حميم لدرجة أن نشعر معه أنه امتدادًا ألجسادنا.
إلجراء املكاملات أو التقاط الصور ،ناهيك عن أن يكون جهازًا
ً
باإلضافة لذلك تضمن هذا البحث مواقع ميدانية عديدة حيث القليل من الناس أو الشباب منهم فقط قد سبق لهم
استخدام أجهزة الكمبيوتر لذا فبالنسبة للعديد من املستخدمني كان الهاتف الذيك هو أول اتصال لهم باالنرتنت.
حقًا ليس هناك سلفًا ممك ًنا للهاتف الذيك.
ومع ذلك فإن هذه اإلشارات املرجعية ألجهزة املايض تقربنا مام سيكون مفتا ًحا لفهم الهاتف الذيك وقدرته عىل
إذابة الحدود التي كانت موجودة قبله بني األنشطة املختلفة التي يستخدم لها .قد ذكرنا التصوير الفوتوغرايف
بالفعل وأيضً ا استخدام الهاتف الذيك لتسجيل املعلومات ،ولكن الجديد بحق هو كيف ارتبط هذان النشاطان يف
الهاتف الذيك لدرجة أنه من املمكن للكامريا تسهيل تخزين املعلومات فأصبح ممك ًنأ للناس االحتفاظ مبلصق إعالين
عن حفل موسيقي عىل نافذة متجر أو بصفحة من مجلة أو بقامئة مشرتيات عن طريق تصويرها .كذلك أصبح
من السهل تغيري زمان ومكان االجتامعات عىل عجالة حيث أن وظيفة التقويم داخل الهاتف الذيك ميكن ربطها
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بسهولة بقنوات التواصل الجامعية يف الواتساب .أصبح الهاتف الذيك مهام للربط بني اإلمكانات املختلفة ولحشد
هذه اإلمكانات م ًعا بنفس القدر.
رؤية حجم اإلمكانات التي يحتويها الهاتف الذيك تعطينا مرب ًرا أكرب الختيار املنهج اإلثنوغرايف لبحثنا ،فبخالف
الدراسات تكنولوجية التوجه ال تتعامل دراستنا عن الهاتف الذيك عىل أنه مجرد جهاز ذو إمكانات ألن الكثري من
هذه اإلمكانات يظل غري مستغل .الهاتف الذيك بالنسبة لنا ال ميثل إال االستخدامات التي الحظناها بني فئات الناس
الذين عملنا معهم ،فعبقرية الناس وليس الجهاز هي ما يتصدر منظورنا عن »الذكاء العام« بغض النظر عام إذا
كانت توظيفاتهم للهواتف الذكية موجودة يف مخيلة صانعيها أم ال .ميتلئ هذا الكتاب بأمثلة مذهلة عىل االخرتاع
والتصميم والتطبيق بواسطة أناس دمجوا الهواتف الذكية يف حياتهم اليومية.
(الهاتف الذيك العاملي) هو أيضً ا كتاب يف األنرثوبولوجيا املقارنة والذى يعرتف باالختالفات الثقافية طيلة الوقت،
ففي بعض األحيان نجد الهاتف الذيك العاملي حيث يجوز إصدار التعميامت عرب مواقعنا امليدانية املختلفة ،ويف
أوقات أخرى نجد الهاتف املحيل .ال يوجد شعب أو مجموعة سكانية متثل املستخدم العادي للهاتف الذيك ويعترب
معها اآلخرون تنويعات أو انحرافات ،فنحن ميكننا الحديث عن االستخدام النمطي داخل كل فئة من الناس ولكن
هذا يعني أنه يوجد األفراد غري النمطيني أيضً ا .ميكن للتعميامت أن تقام عىل أساس النوع االجتامعي أو الطبقة
االجتامعية ولكن كل فرد هو أكرث من مجرد مثال أو رمز لفئة ما ،ولهذا السبب فإن جز ًءا كب ًريا من هذا الكتاب
يتكون من بورتريهات لألشخاص تكون أحيانًا بهدف متثيلهم كمثال وأحيانًا أخرى بهدف االقرار بتفردهم.

موجز مرشوعنا
يتكون املرشوع من  11باحثًا أجروا  10أبحاث ًا إثنوغرافية يف  9بلدان 16.استغرق كل من هذه األبحاث  16شه ًرا عىل
األقل من فرباير  2018وحتى يونيو  – 2019باستثناء القدس – وأقام الباحثون بداخل أو عىل مقربة من املجتمعات
التي درسوها .أيضً ا أوجزنا منهجية البحث والتمويل وأخالقيات البحث والسياق األكرب للبحث يف ملحق الكتاب .مل
نخرت املواقع امليدانية كنامذج أو كعينات وليس هناك أي أساس منطقي وراء اختيارنا لهم ،فقد تم اختيارهم بنا ًءا
مهم يف االختيار هو متثيل هذه املواقع
عىل اهتاممات وخلفيات فريق البحث ليس أكرث .العامل الوحيد الذي كان ً
للتنوع ونطاق السلوكيات والقيم املوجودة يف عاملنا املعارص .كذلك ال ينبغي أن ينظر إىل هذه املواقع كنموذج
للبلدان التي تنتمي لها ،فمجتمع الطبقة الوسطى يف ياوندي ال ميكنه أن ميثل الكامريون كام ال ميكن ملهاجر بريويف
يف سانتياغو أن ميثل تشييل.
يتضمن البحث ثالثة مواضيع رئيسية :التقدم يف العمر والصحة والهواتف الذكية ،وننوي أيضً ا نرش تسعة
دراسات فردية [مونوغرافات] تتمحور حول تجربة التقدم يف العمر بالنسبة لهؤالء الذين ال يعتربون أنفسهم
شباب وال مسنني .يركز معظم بحثنا عىل هذه الفئة الدميوغرافية مع الكثري من التباين نتيجة وجود نسبة
أكرب من كبار السن يف بعض األماكن كاليابان عىل سبيل املثال مقارنة بأماكن أخرى كأوغندا .لهذا السبب
نستخدم مصطلح كبار السن يف هذا الكتاب ،فنحن مل نقم بدراسة الفئة األوهن واألكرب س ًنا فهذا هو
تخصص علم دراسة الشيخوخة ،وهناك مناقشة مستفيضة حول قضايا التقدم يف العمر تلك يف املونوغرافات
املنفصلة .أيضً ا يبلغ العديد من الباحثني حوايل الـ  30عا ًما من العمر فكان من الطبيعي أن يتعرفوا عىل
أفراد يف مثل أعامرهم.
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من املمكن أن يبدو تركيز فريقنا البحثي عىل دراسة كبار السن غري ًبا ألننا أصبحنا معتادين جدًا عىل رؤية الشباب
يف الصدارة من هذا الرتكيز ألننا كنا نراهم املستخدمني الطبيعيني للهواتف الذكية .كام احتوت تلك الدراسات
خصيصا عن
خصيصا عن الشباب فإن هذا الكتاب كذلك يحتوي عىل أجزاء كتبت
السابقة عىل موضوعات كتبت
ً
ً
كبار السن مثل الفصل السابع .بشكل عام ساعد هذا الرتكيز عىل كبار السن يف وضع دراسة الهواتف الذكية خارج
أي حيز دميوغرايف محدد حتى ليمكن اعتبارها يشء يخص البرشية جمعاء ،بل إن أهمية الهاتف الذيك للعالقات
بني األجيال هي ما يتصدر هذا الكتاب.
باإلضافة إىل دراسة التقدم يف العمر والهواتف الذكية فنحن نربطهام م ًعا من خالل دراسة مجال الصحة عرب
قابل للتطبيق
الهاتف 17،أي استخدام الهواتف الذكية لألغراض الصحية ،فالرتكيز عىل هذا املجال يعطينا مكونًا ً
حيث أن الغرض من هذا البحث هو اإلسهام يف تحسني حياة الناس بشكل مبارش .كانت نقطة إنطالقنا لهذا املكون
هي انتشار التطبيقات املوجهة التي يتم تطويرها لنطاق من األنشطة مثل مساعدة املرىض عىل الحصول عىل
املعلومات 18أو إحداث التحول يف الرعاية الصحية 19أو تنفيذ التدخالت يف مجال الصحة العامة 20أو الجامعات
املهتمة بالصحة عىل االنرتنت 21.يتم تقديم التطبيقات املتعلقة بالصحة إىل السوق للتعامل مع أي حالة بداية من
متابعة اللياقة البدنية وحتى متابعة دورة الطمث أو السكر.
لكن منحانا البحثي »الذكاء العام« أسفر عن تغ ًريا جوهريًا مع امليض قد ًما يف البحث ،فقد وجدنا أن استخدام تلك
التطبيقات املوجهة الخاصة بالصحة محدود نسي ًبا وأن غالبية املشاركني يف البحث [سوف نسميهم املشاركني من
اآلن] يستخدمون تطبيقات أخرى بانتظام كإعداد مجموعات عىل الواتساب لتنسيق رعاية قريب مسن ،وهو ما
رصف انتباهنا إىل استخدام التطبيقات العامة كجوجل وويتشات من أجل األغراض الصحية .لهذا قمنا بالرتكيز عىل
االستخدامات املجانية للهواتف الذكية ألغراض الصحة يف مقابل التطور التجاري ملجال الصحة عرب الهاتف .سوف
ننرش املشاريع البحثية التي منت من هذا الجزء من بحثنا يف مكان آخر 22ولكنها مرجع لإلشارات املتكررة حول قضايا
الصحة والرعاية يف كتابنا هذا .هناك أيضً ا مكون إضايف أضيف نتيجة لكوفيد ،19-فقد كان من الطبيعي أن يظل
جميع أعضاء الفريق عىل اتصال بأصدقائهم وباملشاركني يف املواقع امليدانية أثناء تلك الفرتة ،وكذا كان من الطبيعي
أن ندرس الطرق التي يستخدم بها الناس هواتفهم الذكية إثر الوباء وحالة االنعزال االجتامعي.
تم توصيف املنهج البحثي الذي استخدمناه يف جزء ملحق بهذا الكتاب ألن هذا املنهج يعترب عىل أصعدة كثرية منهج
إثنوغرايف منوذجي كام يستخدم يف األنرثوبولوجيا ،ولكن إن كان هذا املنهج ال يبدو مألوفا لك أو كنت تريد البدء
مبعرفة الكيفية التي حصلنا بها عىل الدالئل التي نقدمها يف هذا الكتاب فيمكنك بالطبع قراءة امللحق قبل فصول
الكتاب نفسه .نص بروتوكول البحث عىل إجراء  25مقابلة شخصية عىل األقل يف كل من املواقع امليدانية حول كل
موضوع من موضوعات البحث الرئيسية وهي الهواتف الذكية والتقدم يف العمر والصحة ،ولكن منهجنا األسايس
اعتمد عىل مالحظة املشاركني وعىل مشاركة أعضاء فريق البحث يف الكثري من األنشطة املحلية .قام بعض من
أعضاء الفريق البحثي أيضً ا بتعليم الكبار استخدام الهواتف الذكية والذي استغرق يف بعض الحاالت أكرث من عام.

املواقع امليدانية
ميكن للباحث أن يجمع القصص املثرية لالهتامم يف زيارة تستغرق أسبوعان ،ولكن السبب وراء مشاركة
الناس حياتهم لـ  16شه ًرا هو أولً أن يتمكن الباحث اإلثنوغرايف من تحديد ما إذا كان ما يشاهده هو شيئا
اعتياديًا وشائ ًعا أم هو غري اعتيادي وخاص بفرد معني أو جامعة معينة .الحيز الزمني مهم أيضً ا لبناء الثقة
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 1.3خريطة املواقع امليدانية ملرشوع [ ASSAسوف يتم عمل مرشوع صغري يف ترينداد أيضً ا] .املوقع اإللكرتوين
ملرشوع  ASSAمتاح من خالل https://www.ucl.ac.uk/anthropology/assa/
والصداقة الالزمني للمشاركة يف املحادثات واألنشطة عىل االنرتنت حيث أن هذه األشياء تكون غالبًا شخصية
ويغلب عليها األحاديث العائلية ،كام أن إحدإحدى طرقنا يف البحث كانت عن طريق النظر داخل الهاتف
الذيك وفحص كل من تطبيقاته عىل حدة ملعرفة كيف وإذا كانت تستخدم .بنيت تلك الثقة عىل أساس من
التأكيد عىل إبقاء هويات املشاركني غري معلنة ومن توضيح األسباب التي تجعل اإلرشاد حول استخدامات
مستحيل بدون القيام بدراسة عن طريق املالحظة املبارشة لتلك االستخدامات
ً
وتأثريات الهواتف الذكية
والتأثريات .يف املواقع امليدانية الكبرية كان وعدنا بالرسية غري متعارض مع استخدام األسامء الحقيقية
لألماكن ،لكننا يف حاالت أخرى استخدمنا أسامء مستعارة يف هذا الكتاب وكتب أخرى يف السلسلة ،وهناك
أيضً ا أفالم تعريفية قصرية ملعظم املواقع امليدانية 23.املواقع امليدانية لهذا الكتاب هي كام ييل [شكل :]1.3

بنتو ،ساو باولو ،الربازيل
أجرت باحثة األنرثوبولوجيا الربازيلية ماريليا دويك بحثها يف حي سكني يدعى بنتو يف مدينة ساو باولو بالربازيل،
وهذا املوقع هو حي للطبقة الوسطى ملئ بالخدمات الصحية ويقدم أنشطة متنوعة لخدمة كبار السن وتخدمه
املواصالت العامة بشكل جيد مبا يف ذلك مرتو األنفاق .نتيجة لكل ذلك فإن الحي يزوره الكثري من الناس من أنحاء
ساو باولو مام يعني أن اإلثنوغرافيا غطت فئة سكانية أكرب من تلك التي تقطن يف بنتو مبا يف ذلك من أتوا من أحياء
أفقر .ملدة  18شه ًرا قدمت دويك دورات تدريبية يف كيفية استخدام الهواتف الذكية والواتساب وحرضت مجموعة
كبرية من األنشطة املتوفرة للكبار مثل دورات وتجمعات مامرسة اليوجا والتأمل وريادة األعامل.

كوان ،أيرلندا
عمل باحث األنرثوبولوجيا الربيطاين دانيال [داين] ميلر يف بلدة ساحلية تدعى كوان وتبعد ساعة عن مدينة دابلن
ويبلغ سكانها  10,000شخص 24.كانت البلدة يف األصل قرية صيد مل يتجاوز سكانها  2,300شخص ثم اتسعت
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لتشمل أراض جديدة يف السبعينات ،وهي بلدة للطبقة الوسطى بشكل كبري حيث منط الوظائف يشمل التعليم
والصحة والوظائف املرصفية والخدمة املدنية رغم وجود بعض مساكن اإلسكان االجتامعي أيضً ا .ركز دانيال عىل
املشاركني يف أعامر الستني والسبعني وحرض الكثري من نشاطات التقاعد كان منها تعلم عزف األكالل واملشاركة يف
سقيفة الرجال [ .]Men’s Shedأجرى دانيال معظم مقابالته الشخصية يف املقاهي والبيوت.

دار الهوى ،القدس الرشقية
هذا البحث اإلثنوغرايف هو مرشوع مشرتك بني الباحثة الفلسطينية ليىل عبد ربه واألكادميية اإلرسائيلية مايا ده
فريس .دار الهوى هي منطقة فلسطينية بها حوايل  13,000شخص وهي اآلن حي من أحياء القدس .قبل أن تضمها
رضا يف حياة الناس
إرسائيل كانت دار الهوى قرية واقعة بني مدينة القدس القدمية وبيت لحم ،ويظل هذا املوقع حا ً
اليومية ومؤث ًرا عىل عالقتهم بالبريوقراطيات املختلفة وبالخدمات الصحية والرقمية .ركزت ليىل ومايا عىل نادي كبار
السن باملركز االجتامعي وأجرتا العديد من املقابالت الشخصية واملحادثات يف املركز وأيضً ا يف البيوت ،كام أن مايا
قامت بإعطاء دورة تدريبية يف استخدام الهاتف الذيك.

كامباال ،أوغندا
أجرت باحثة األنرثوبولوجيا الربيطانية شارلوت هوكينز بحثها يف حي يعيش به حوايل  15,000شخص يف كامباال والتي
يطلق عليها »لوسوزي« مبعنى »التل« يف اللغة اللوغاندية .ساعدها يف عملها معاون بحثي نشأ يف املنطقة ندعوه باالسم
املستعار أمور ،وقام أمور برتجمة املقابالت الشخصية إىل العديد من اللغات املستخدمة يف املنطقة .جاء الناس الذين
يعيشون يف لوسوزي من كافة أرجاء البالد وما حولها ،ولكن مبا أن غالبية املشاركني هم يف األصل من املناطق الريفية
بشامل أوغندا لذا قضت شارلوت بعض الوقت يف مساقط رأسهم يف القرى القريبة من جولو وكيتجوم .حتى ميكنها فهم
استخدام الهاتف الذيك عىل األخص قامت شارلوت باالستعانة بأدوات بحثية مثل استطالعات الرأي واملقابالت الشخصية
مفتوحة النهايات واملشاركة يف األنشطة املجتمعية مثل مجموعات النساء والتوفري.

كيوتو وكوتيش ،اليابان
أجرت باحثة األنرثوبولوجيا الربيطانية الفنلندية لورا هابيو-كريك بحثها يف موقعني ميدانيني ،كان األول منهام هو
وسط مدينة كيوتو وهي مدينة يبلغ تعداد سكانها  1.4مليون شخص ،وكان الثاين هو منطقة ريوكو شامل محافظة
كوتيش يف الجنوب الغريب من اليابان .تعاين تلك املنطقة – مثلها مثل العديد من املناطق الريفية يف اليابان – من
تناقص أعداد سكانها ونسبة كبرية من سكانها [ 40يف املئة] من كبار السن فوق الـ 65عام .احدى نقاط دخول هذا
املجتمع بالنسبة للورا كانت من خالل التطوع للفحص الصحي السنوي ملن هم فوق الـ 75من العمر والذي يديره
أطباء من جامعة كيوتو ،وأتبعت ذلك بزيارات متكررة للمنطقة حتى ميكنها الوصول لفهم شمويل لحياة الناس
هناك .تلقت لورا املساعدة والدعم من معاون البحث ساسيك ليز.

نولو ،ميالنو ،إيطاليا
أجرت باحثة األنرثوبولوجيا الربيطانية اإليرانية شريين والتون بحثها يف ميالنو يف حي ذي دخول مختلطة .تم إطالق
عمل بفكرة الشارع االجتامعي يف إيطاليا.
التسمية »نولو« [شامل لوريتو  ]North of Loretoحديثًا عىل املنطقة ً
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25يعيش بالشارع ناس من مختلف مناطق إيطاليا كصقلية وآخرين من مرص وبريو والفلبني ،كام عملت شريين مع
جامعة الهزارة التي جاءت من أفغانستان .شاركت شريين يف نطاق متنوع من األنشطة مثل كورال نسايئ ومجموعة
للحياكة ومركز للتعدد الثقايف ودروس اللغة اإليطالية ،وسكنت يف عامرة سكنية ذات سكان متنوعي الخلفية تقع
يف وسط املوقع امليداين والتي أصبحت املحور لبحثها اإلثنوغرايف الحرضي الرقمي.

سانتياغو ،تشييل
أجرى باحث األنرثوبولوجيا األرجنتيني ألفونسو أوتايجي بحثه امليداين بني فئتني من السكان يف سانتياغو،
كانت األوىل هي املواطنني التشيليني املتقاعدين الذين حرضوا الدورات التدريبية يف استخدام الهواتف
الذكية التي قدمها ألفونسو يف مركز ثقايف لكبار السن ،وأتاحت له املالحظة الطويلة للمشاركني تحديد أنواع
الصعوبات التي يواجهها الكبار عند البدء يف استخدام تكنولوجيا جديدة .الفئة الثانية كانت املهاجرين
البريوفيني املتمسكني بالطرق التقليدية للتعبري عن هويتهم املسيحية واملستمرون يف تقديس قديسيهم وهم
خارج بالدهم .الحظ ألفونسو كيف أن هؤالء املهاجرين متوسطي وكبريي العمر استطاعوا البقاء عىل اتصال
بأهليهم وأصدقائهم من بلد املهجر باستخدام مجموعات الواتساب وعن طريق البث املبارش للحفالت عرب
فيسبوك.

شنغهاي ،الصني
أجرت باحثة األنرثوبولوجيا الصينية شينيوان وانج بحثها امليداين يف شنغهاي التي هي أكرب مركز حضاري بالصني
والتي يبلغ عدد سكانها أكرث من  27مليون شخص ،وركزت اهتاممها عىل عدد من املواقع الصغرية بداخل شنغهاي
مثل مجمع سكني ذو مباين قصرية يف وسط املدينة ،وضاحية ذات مباين مزدحمة شاهقة من النوع الذي يسكن به
معظم سكان شنغهاي ،وبيت لكبار السن يف ضاحية منخفضة الدخل ،ومركز ضخم لرعاية املسنني يف بلدة مجاورة
لشنغهاي .منذ بداية عملها امليداين بحثت وانج وأنشأت معرضً ا متغ ًريا قامئًا عىل ألبومات الصور العائلية والتاريخ
الشفهي للمنطقة السكنية التي قطنت بها.

ثورنهيل ،دابلني ،أيرلندا
تعيش باحثة األنرثوبولوجيا األيرلندية بولني جاريف مع أرستها يف ثورنهيل 26،وهي ضاحية ساحلية للطبقة املتوسطة
يف الجانب الشاميل من مدينة دابلني التي يبلغ عدد سكانها حوايل النصف مليون شخص ،بينام يبلغ سكان املنطقة
املركزية بثورنهيل حوايل  20,000شخص .يعمل معظم الناس يف املدينة وينتقلون باملواصالت العامة من الضواحي
إىل املركز ،وتشمل أعاملهم الوظائف املرصفية والقطاع الحكومي والعمل الحر .شاركت بولني يف العديد من
املجموعات ذات األنشطة املجتمعية مثل مجموعة الحرف والقهوة ومجموعة الكنيسة ونادي امليش ،وبرغم أن
غالبية عملها كان مع املتقاعدين إال أن بحثها شمل مشاركني يف األربعينات والخمسينات من عمرهم أيضً ا .بخالف
املواقع امليدانية األخرى نستخدم هنا كلامت »أيرلندا« و»أيرلندي« األكرث عمومية – رغم أن التعميامت عىل هذا
املستوى عادة ما يتم تجنبها – ألن دراسة موقعي كوان وثورنهيل أجريت كيشء واحد ،كام نستخدم أحيانا كلمة
»دابلن« للداللة عىل املوقعني.
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ياوندي ،الكامريون
أجرى باحث األنرثوبولوجيا الكامريوين باتريك أووندو بحثه يف ياوندي عاصمة الكامريون واملوطن لـ 2.8مليون
شخص ،وكان اهتاممه مرك ًزا حول منطقة للطبقة املتوسطة أعطيناها االسم املستعار مفادينا .معظم سكان هذه
املنطقة هم موظفون كبار باإلدارة املركزية أو بالشؤون العامة األخرى مثل التعليم والثقافة ،كام أن العديد من
سكان املنطقة منخرطون يف األعامل التجارية الخاصة أو يعملون يف رشكات خاصة .جاء سكان هذه املنطقة من كل
أنحاء البالد كام يعيش بها بعض املغرتبني .كانت مجموعات الرياضة الرتفيهية ومساعدة الذات هام نقطتي دخول
هذا املجتمع بالنسبة ألووندو ،ويعرف املجتمع املحيل األخرية باسم »تونتينات [. «]tontines

تاريخ الهواتف الذكية
مبا أن هذا الفصل ال ميكنه عرض كل أسالف الهواتف الذكية إال أن بإمكانه عىل األقل تقديم تاريخ موجز للهاتف
الذيك نفسه طاملا سيكون هناك »هاتف« يف هذا العرض التاريخي .أصبح الهاتف املحمول سلعة استهالكية منذ
التسعينات ،ورغم األلفة التي شعر بها الناس تجاه اإلصدارات القدمية للهاتف املتنقل إال أن هذا مل يخفف من
الدهشة واملهابة التي شعروا بها عندما ظهر اآليفون للعامل للمرة األوىل عام  27.2007رمبا مل يحدث ظهور اآليفون
تغ ًريا جذريًا يف اليابان حيث انترشت الهواتف ذات املميزات املحدودة املوصولة باإلنرتنت – املعروفة محليًا باسم
جارايك – والتي كانت مثل الحلقة الوسيطة 28والتي ال تزال تتمتع بشعبية وانتشار بني املستخدمني األكرب س ًنا
[شكل  .]1.4عىل أن أقرب حلقة ميكن تصورها كانت البالكبريي الذي حاز شعبية كبرية حول العامل 29قبل ظهور
اآليفون ،وفيام عدا ذلك فقد ظهر هذا الجهاز ذو الشاشة التي تعمل باللمس والقائم عىل التطبيقات ليقدم لنا
عامل ًا جديدًا متا ًما.
لتاريخ الهاتف الذيك ثالث لحظات فارقة 30.كانت األوىل هي ظهور اآليفون ألن كل ما نراه ممي ًزا يف الهاتف الذيك كان
موجودًا يف اإلصدار األول لآليفون الذي أذهل العامل يف  .2007اللحظة الثانية كانت ظهور هواتف األندرويد خاصة
سامسونج جاالكيس ،فقد حولت تلك الخطوة الهواتف الذكية إىل فصيلة هواتف مليئة بالتنوع مام أرجع اآليفون
إىل تواجد محدود .اللحظة الفارقة الثالثة كانت ظهور هواتف ذكية رخيصة الثمن غالبًا من الصني ،ولقد أطلقت
31
هواوي هاتفها الذيك األول يف  2009وشاومي يف .2011
ليس هناك فروق هامة تذكر بني الطرز الرخيصة للهواتف الذكية وتلك التي تنتمي للامركات الراسخة عدا كونها
رصا فقط عىل
داللة عىل منزلة املرء .أتاح ظهور هواتف رخيصة للهاتف الذيك أن يكون ذا حضور عاملي وليس ق ً
املناطق يسرية الحال ،ومثل هذا التوسع كان رشطًا أساسيًا لهذا الكتاب حيث أن جز ًءا كب ًريا من البحث شمل
مجتمعات أقل ثراء ممن ال تتوفر لهم حيازة الهواتف الراقية 32.وهناك أيضً ا عدد من التطورات األخرى حدثت يف
الخلفية مثل تطور سالسل التجميع والتوريد وظهور طرف ثالث من مطوري التطبيقات ،ولكن تبقى تلك خارج
33
نطاق هذا البحث.
لو أن املقارنة بـ »كمبيوتر الجيب« هي أقرب ما يكون للسلف السابق للهاتف الذيك فمن املهم أيضً ا محاولة فهم
التطور الذي حدث لإلنرتنت بالتزامن 34.تم اخرتاع الشبكة العنكبوتية العاملية [ ]the World Wide Webيف 1989
وقدمت أول صفحة ويب عىل »اإلنرتنت املفتوح« يف عام  35،1991ولكن مل يكن ملعظم الناس أن يقعوا عىل كل
هذا قبل إطالق أول متصفح ويب الذي يدعى موزايك [ ]Mosaicوالذي تسبب بشكل فعال يف اضفاء الطابع
الدميقراطي عىل استخدام اإلنرتنت عن طريق فتح املجال لتصفح الويب للمستخدم العادي منذ  1993فصاعدا
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1.4

مثال لهاتف مميز من اليابان [جارايك] .تصوير لورا هابيو-كريك.

36.كان السياق القومي لتلك التطورات فارقًا ،ويذهب بيرتز 37إىل أنه رغم التنافسية الشديدة يف الواليات املتحدة إال
أن تطوير اإلنرتنت تم بشكل أسايس عن طريق مزيج من التمويل الحكومي وبيئة البحث التعاونية .وعىل النقيض
من ذلك فشلت محاوالت إنشاء شيئًا شبي ًها باإلنرتنت يف االتحاد السوفييتي – الذي من املفرتض أنه كان دولة
مركزية – بسبب البريوقراطيات واملؤسسات املختلفة التي اتبعت مصالحها الضيقة فقط فأصبح مرشوع اإلنرتنت
املحتمل مرشو ًعا تنافسيًا ممزقًا.
درسا آخر 38،حيث أن تطوير تقنيات اتصاالت
يف املقابل يقدم لنا التفكر يف ظهور التكنولوجيا الرقمية يف الصني ً
جديدة كان سياسة واضحة ومحددة يف الصني انطالقا من الوعي بأهميتها الحيوية يف مساعدة الصني عىل تخطي
أمم أخرى يف مسعاها نحو الحداثة 39.يف حني أن الدولة تقوم بالرقابة عىل رشكات تقنية كبرية مثل عيل بابا
[ ]Alibabaو بايت دانس [ ]ByteDanceو تن سنت [ ]Tencentإال أنها أيضا تدعمهم يف محاوالتهم ملنافسة
رشكات مثل جوجل وفيسبوك 40،ونتيجة لذلك أصبح هناك فاصل إقليمي أوحد جيل فيام يخص تقنيات االتصاالت
الرقمية هو الفاصل بني الصني وبقية العامل .يف حني أن تعداد سكان بقية العامل يبلغ أربعة أضعاف سكان الصني،
إال أن أكرب منصة اجتامعية يف العامل – ويعتمد هذا عىل املقاييس املستخدمة للقياس – رمبا تكون تن سنت وليس
41
فيسبوك.
تتمثل تلك النتيجة جليًا أيضً ا يف حقيقة أن ستة من أكرب عرش رشكات للهواتف الذكية هي رشكات صينية 42،وهذه
الرشكات هي واوي [ ]Huaweiوشاومي [ ]Xiaomeوأوبو [ ]Oppoوفيفو [ ]Vivoولينوفو [ – ]Lenovoالتي
تضم موتوروال [ – ]Motorolaوتكنو [ .]Tecnoتعترب كوريا هي املنافسة الجادة الوحيدة للصني من خالل املاركة
املكتسحة سامسونج [ ]Samsungوأيضً ا إل جي [ .]LGباقي الرشكات هي آبل [ ]Appleيف الواليات املتحدة ونوكيا
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إتش إم دي [ ]HMD Nokiaيف فنلندا .نجحت املاركات الثالثة األوىل سامسونج وآبل وهواوي يف االستئثار بأكرث
من  10باملئة من إجاميل السوق .عىل مدار السنوات القليلة املاضية كانت الرشكات الصينية مثل هواوي ووان بالس
[ ]OnePlusتحرص عىل إصدار هواتف ذكية يف نفس مستوى ماركات االمتياز سامسونج وآبل يف حني احتفظت
رشكات أخرى بالهيمنة عىل سوق الهواتف الذكية الرخيصة .يف الهند يتم تسويق بعض الهواتف الذكية بتكلفة
بسيطة 43،فمثال هناك نسخ مقلدة من اآليفون  11تبدأ من  679جنيه يف حني ميكن أن تصل نسخة الربو ماكس
44
[ ]Pro Maxألكرث من  1,000جنيه إسرتليني.
مام له نفس األهمية بالنسبة لباحثي األنرثوبولوجيا هو كيفية تعامل الناس مع التقنيات السابقة .ما هي أسالف
الهاتف الذيك التي ميكنها تفسري استخدامه وقبوله ورفضه؟ درس الباحث يف علم االجتامع كلود فيرش 45تأثري
الخطوط األرضية يف الواليات املتحدة بني  1900و  1940ليخلص إىل أنه »مل يغري التليفون طريقة الحياة األمريكية
بشكل جذري ،بل إن األمريكان قد استخدموه ليامرسوا طريقتهم يف الحياة بشكل أكرث قوة« .قال فيرش يف إحدى
أهم مالحظاته أن هؤالء الذين سوقوا الهاتف للبيوت األمريكية كانوا بطيئني يف تقدير مدى انتشار استخدامه يف
التواصل االجتامعي 46،وكانت النتيجة أن هؤالء الذين اخرتعوا الخطوط األرضية حقًا مل يكونوا املخرتعني التقنيني أو
حرصا عىل حيازة التليفون وأكرث
الرشكات التقنية ،بل كانوا املستهلكني وخاصة الريفيني منهم الذين كانوا أكرث الناس ً
من استطاع تقدير إمكاناته املحتملة 47.مل ير فيرش تأثري اجتامعي أو نفيس ملحوظ وخلص إىل أنه »بشكل عام وعىل
أحسن تقدير فإن املكاملات التليفونية عززت ووطدت العالقات االجتامعية« 48ومل تقم بإحالل العالقات القامئة عىل
49
التواصل وج ًها لوجه ،ولهذا يبدو أن كل ما قام التليفون به كان التوسع يف التحدث.
إذا أردنا مقارنة التطورات املبكرة باألخرية نجد أن مالحظات فيرش تقرتب جدًا من خالصة مرشوع شارك به معظمنا
مؤخ ًرا كان عنوانه (ملاذا ننرش) 50.درس هذا املرشوع الطرق التي قام بها جموع املستخدمني بإعادة تشكيل املنصات
االجتامعية بأشكال ابتكارية ،وكشفت الدالئل أن أكرث استخدام املنصات االجتامعية هو استخدام تقليدي حيث
تُستخدم تلك األوساط الجديدة لرتق التمزق والتشتت يف حياة الناس دونها .املثال األكرث وضو ًحا عىل ذلك هو
الطريقة التي تحاول بها العائالت التي تفرقت ألسباب مثل الحرب أو السعي وراء الفرص االقتصادية الجديدة
استخدام املنصات االجتامعية إلعادة بناء التواصل مع أفراد العائلة بشكل مستمر وحميمي والذي بدون هذه
املنصات يكون مفقودًا ،ويساعدنا االنتباه لتلك االستخدامات التقليدية عىل إضفاء بعض التوازن عىل انبهارنا بكل
ما هو جديد وغري مسبوق.
توضح هذه الدراسات عن التليفون واملنصات االجتامعية شيئًا آخر عن طبيعة السببية .لو كانت طبيعة التقنيات
هي السبب الرئييس وراء استخدام األجهزة بالطريقة التي تُستخدم بها لكان من السهل رصد هذه االستخدامات
قياسا عىل التقنيات املحددة املعدة لتلك االستخدامات 51،ولكن تشري دالئل مرشوع (ملاذا ننرش) إىل أن أنواع
ً
فمثل انتقل املزاح املدريس بسالسة من البالكبريي للفيسبوك لتويرت رغم
السلوكيات تنتقل بسهولة من منصة ملنصةً .
أن هذه املنصات الثالثة مختلفة متا ًما 52 ،ولو أن نوع االستخدام يظل كام هو عرب املنصات املختلفة فال ميكن إذًا أن
تكون خواص املنصات هي ما يفرس كيفية استخدامها .كشفت سلسلة أبحاث (ملاذا ننرش) أيضً ا عن تنوع إقليمي يف
53
االستخدام حتى أننا أسمينا الكتاب الذي نرشنا به نتائج هذا البحث (كيف غري العامل منصات التواصل االجتامعي)
وليس كيف غريت منصات التواصل االجتامعي العامل.
إذا نظرنا لتاريخ منصة واحدة مثل فيسبوك – حتى وإن كان هذا التاريخ قص ًريا – تظهر لنا قضية أخرى .حاول
مخرتعه يف البداية أن مينع استخدامه ألي شخص من خارج جامعة هارفارد ،ثم حاول قرصه عىل طالب الجامعات.
مؤخ ًرا ،أظهر مرشوع (ملاذا ننرش) أن شعبية فيسبوك انخفضت بني الشباب 54خاصة يف األسواق الغنية مثل الواليات
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املتحدة 55.ال يوجد منطق تجاري يقول أنه من املحتمل أن يكون فيسبوك نفسه يريد خسارة صورته الشبابية
يف تلك األسواق 56،لذا فمن املؤكد أن هناك عوامل أخرى وراء تلك التغريات ،عوامل تتخطى اهتاممات الرشكات
57
ببساطة.
رضا عند كبار السن ،ولكن تستمر الهواتف الذكية يف التواجد
عفى الزمن اآلن عىل الهاتف األريض رغم أنه اليزال حا ً
إىل جانب الهواتف ذات املميزات املحدودة والهواتف املحمولة خاص ًة بني فئات الناس منخفضة الدخول التي
مهم ألنهام يوثقان مسارات من املمكن أن
درسناها ،ولهذا فإن دراسة التاريخ ومحاولة الفهم لهذين القريبني ً
يستمر تطورها من خالل الهاتف الذيك .ليس من املفاجئ أن الكثري من الدراسات السابقة املرتبطة بالهواتف الذكية
قد ركزت عىل تبعات الحراكية ،وتعطينا عناوين مثل (االتصال املستمر) و(شخيص ،متحرك ،سائر) 58بعض الداللة
عىل ذلك االهتامم .من األعامل املؤثرة يف هذا الصدد هي أعامل لينج 59الذي أسهم يف تحليل الهواتف الذكية بعدة
مصطلحات مفيدة ،كام أنه أشار إىل كيفية استخدام الناس لتلك الهواتف من أجل أغراض التنسيق األصغر مثل
التصحيح يف منتصف املسار والتنسيق التكراري وتحديد الجداول املرن ،وهي كلها طرق يتمثل بها استخدام الهاتف
الذيك لزيادة املرونة 60.نظر لينج 61منذ وقت أقرب يف الوجود املطلق للهاتف املحمول وما يتبعه ذلك من اعتباره
مسلم به إىل جانب أشياء أخرى بتنا نعتربها من املسلامت مثل الساعة والسيارة .من املفيد أيضً ا النظر يف
شيئًا
ً
62
فكرة الحراك التقني [ ]technomobilityالتي طرحها واليس.
أكدت دراسات أجريت عىل الهواتف املحمولة 63عىل طبيعتها االقتحامية وعىل ذوبان الحدود الطبيعية بني الحيزين
العام والخاص 64،وهو ما يأخذنا بدوره لالهتامم باآلداب التي نشأت حول استخدام الهاتف 56.كان االهتامم يف
البداية منص ًبا غال ًبا عىل الشباب - 66مبا يف ذلك عالقة الهاتف باملوضة وطريقة امللبس والجسم - 67وأيضً ا عىل تأثري
استخدام الشباب عىل الرتبية .انبثقت الكثري من األبحاث من دراسات االتصاالت واإلعالم ،وباإلضافة لذلك كان
هناك اهتامم متزايد من دراسات التنمية ومجاالتها الفرعية مثل دراسات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل
68
التنمية [ ]ICT4Dالتي تدرس تأثري الهواتف املحمولة عىل سكان العامل.

األنرثوبولوجيا والعلوم األخرى
من املبادئ الجوهرية يف األنرثوبولوجيا هو تجنب املناظري التي ترى جهاز من األجهزة كيشء ميكن قبوله أو استخدامه
بواسطة املجتمعات السكانية املحلية .يف دراستهام عن كيفية استخدام الناس يف ترينداد لإلنرتنت أرص ميلر وسالتر 69عىل
أنه ال يوجد ما ميكن أن نسميه باإلنرتنت الحقيقي أو الصحيح وأن ما نطلق عليه اإلنرتنت هو ببساطة االستخدامات
التي تبتدعها أي مجموعة سكانية بإمكانات االتصال باإلنرتنت .مل يكن االستخدام الرتيندادي تحريفًا أو توطي ًنا بل مجرد
مثال مساو لطبيعة اإلنرتنت .وباملثل فإن الجموع السكانية ليست ثابتة ،فعندما يستخدم شخص تريندادي اإلنرتنت
فهذا ال يقلل من كونه تريندادي شيئًا ولكنه بالتأكيد ميثل اختالفًا يف معنى كلمة تريندادي .هذه العملية هي عملية
يحكمها التغري املتبادل وتحرتم املساواة بني جميع الفئات السكانية.
مييل باحثو األنرثوبولوجيا لتجنب املناظرات العامة حول ماهية الهاتف املحمول ويفضلون الغوص بعمق أكرب يف
الظروف واالستخدامات املحلية الخاصة جدًا .عىل سبيل املثال بحثت أرشمبولت 70الهواتف املحمولة يف ضاحية
تابعة لبلدة ريفية يف موزمبيق ،وهي مل تستهل كتابها بالجدليات الربيطانية أو األمريكية حول تأثري الهاتف عىل
الخصوصية ،بل كان اهتاممها األول هو إمكانات الهاتف املحمول يف الخداع والرسية وتعزيزه ملهارات اإلخفاء
مثل – تظهر مستواك
واإلظهار وأيضً ا تبعاته من أشكال جديدة للحميمية وطرق جديدة للكسب املادي .كيف – ً

الهاتف الذيك العاملي
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سهل وكيف خلق
االجتامعي بدون جذب الحسد؟ كام أنها وثقت كيف أن الهاتف جعل مقابلة الحبيب شيئًا ً
طرقًا جديدة ملراقبة الناس لبعضهم حتى أن الهاتف يتلقى اللوم عىل افتضاح أمورهم وليس عىل الخيانة نفسها .ال
رسا ،كام أن غض الطرف يف املواقف امللتبسة
تتعلق صورة املرء واحرتامه مبا يفعله ولكن بقدرته عىل إبقاء ما يفعله ً
رضوريًا أحيانًا من أجل البقاء االقتصادي .الهواتف أيضً ا سهلة الرسقة والبيع ،وهي بهذا قد خلقت اقتصادًا أسودًا
خاصا قامئًا عىل الجرمية .يثري وجود الهواتف املحمولة أسئلة أخرى كثرية حول الثقة والحميمية وهي أسئلة تستحوذ
ً
عىل املناقشات املحلية حول ماهية الهاتف.
مثال آخر هو الدراسة التي أجرتها تينهونني بني عامي  1999و 2013عىل الهواتف املحمولة يف قرية بالبنغال الغربية
يبلغ سكانها حوايل  2,400شخص 71.مبرور الوقت أخذ الهاتف مكانه وسط مجموعة متنوعة من أشكال الحضور
املشرتك .كان الهاتف يستخدم يف البداية ألداء مهام محلية محددة مثل مساعدة الناس عىل حضور مراسم العزاء
ثم أصبح بعدها جز ًءا من تغيري سيايس واجتامعي واقتصادي أكرب ،ولكن يظل االهتامم األكرب هو عالقات القرابة
كاطالع األقارب عىل فرص العمل أو تنسيق الرعاية الصحية لهم .أحدث هذا تغ ًريا جذريًا فاآلن أصبح بإمكان النساء
املتزوجات البقاء عىل اتصال بعائالتهن التي ولدن بها عىل سبيل املثال ،ولكن من املمكن أن يظل هذا التحرر
محدود النطاق العتامد الزوجة عىل الزوج أو أقارب الزوج لعمل املكاملات الهاتفية .هنا  -كام يف أماكن أخرى -
72
تتمثل الدوافع الرئيسية الستيعاب الناس للهواتف يف أشكال الرتفيه والتسلية التي ميكنهم الحصول عليها من خالله
وليس يف املجاالت السياسية أو االقتصادية .الطوائف األدىن التي ال تستطيع رشاء التليفزيون تتخطى تلك التقنيات
مع أنهم ميكنهم استخدامها ملعرفة أخبار وظائف املصانع؛ ورغم ذلك ليس للهواتف املحمولة تأثري كبري عىل النظام
االجتامعي الهرمي األسايس 73.يف حني ركزت تينهونني عىل قرية واحدة فقط إال أن عملها يكمله استبيان ممتاز حول
تأثري الهواتف عىل الهند بشكل عام موجود يف (دليل الهاتف الشامل للهند) 74والذي يأخذ هذا العمل ألبعاد أكرب
تتعلق مبدى التأثري عىل جموع الناس.
املثال الثالث عىل اإلثنوغرافيا – وهو منهج البحث الذي قام عليه هذا الكتاب – تم إجرائه يف مستوطنة صغرية
يف جزر سليامن يف جنوب املحيط الهادئ .تدعم هذه الدراسة التي أجراها هوبيز 75نقاط أثرناها من قبل يف هذا
الفصل حول تعريف الهواتف الذكية بطرق استخدامها وليس بإمكاناتها ،فالناس الذين درسهم هوبيز ال يستخدمون
الرسائل النصية تقريبًا ويقترصون يف استخدامهم للمكاملات الصوتية عىل مكاملة واحدة تستغرق دقيقة أو اثنتان
كل أسبوعان .ومع ذلك فللهواتف الذكية تبعات قوية عىل النظام الجوهري لهذا املجتمع من خالل عالقات القرابة،
فهي تستخدم بكثافة يف نواحي مثل رعاية األطفال وديناميكيات النوع االجتامعي ،ورمبا كان هذا هو املثال األكرث
جمو ًحا عىل الهاتف الذيك الذي ال يبدو كذلك أبدًا.
تعترب هذه الكتب الثالثة منوذ ًجا للمهمة األنرثوبولوجية ،أي املشاركة الجادة املستدامة يف حياة الناس والتي تتيح
متنقل جديدًا يف منطقة حرضية مبوزمبيق.
للباحث نقل ما يعنيه أن يعيش املرء يف الهند أو أن يكون شابًا معه هاتفًا ً
76
هناك أيضً ا بعض املناهج البحثية املكملة كالتي توجد يف املجموعة التي نقحها فوسرت وهورست والتي تركز عىل
منطقة املحيط الهادئ أيضً ا .يف هذه املجموعة تستقيص هورست عن ديجيسيل التي هي املورد الرئييس للهواتف يف
منطقة املحيط الهادئ ونفس الرشكة التي درستها هورست إىل جانب دانيال يف جامايكا يف  77.2005يكشف فحص
هورست إلعالنات ديجيسيل كيف أن الرشكة تحاول تقديم نفسها يف صورة الصديق أو التجسيد للقيم األخالقية
للمواطن الفاضل .يشري يورجنسن أيضً ا إىل أن وجود أبراج الهاتف التي تنشئها ديجيسيل تثري مخاوف الناس حول
78
الرقابة والتحكم ،ولكنها أيضً ا تتيح للسياسيني املحليني أن ينسبوا ألنفسهم الفضل يف التنمية.
مثل حالة كان فيها الهاتف
تتفقد فصول أخرى يف مجموعة فوسرت وهورست سياقات محددة .يعرض ليبسيتً 79
املحمول – وهو اآللية األوىل التي متكن الناس من التواصل مع الغرباء – تحر ًرا من قيود عالقات القرابة التقليدية.
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عملت ووردلو 80أيضً ا مع سيدات مصابات بـفريوس نقص املناعة البرشية [ ]HIVوالاليت يتجنبنهن أقاربهن فيتصلن
بأرقام عشوائية للبحث عن الدعم عند الغرباء الذين مينحونهن الرعاية النفسية والعملية ،وعىل العكس من العائلة
أو األخالء ال يطلب منهن هؤالء الغرباء الكرماء املال أو الخدمات أو – يف حالة األخالء – الجنس يف املقابل .ترينا
هذه املجموعة أيضً ا أنه من املمكن أن يدرس باحثي األنرثوبولوجيا الرشكات واالقتصاد السيايس األكرب املرتبط
بالتوسع يف استخدام الهواتف الذكية 81.تذهب هورست أيضً ا إىل أننا نحتاج إىل املزيد من االهتامم اإلثنوغرايف
82
بخصوص البنى التحتية لالتصاالت املتنقلة.
األنرثوبولوجيا ما هي إال جزء من كوكبة من املجاالت البحثية التي تسهم يف فهمنا للهواتف املحمولة والذكية.
تتلخص األعامل عن الوسائط الجديدة والعالقات الشخصية يف كتايب (االتصاالت الشخصية يف العرص الرقمي)
و(منصات التواصل االجتامعي والعالقات الشخصية) 83.يهتم علامء االجتامع أكرث بالفرد داخل الجامعة ،ويتلخص
هذا املنحى يف كتاب (شبيك) 84الذي يوظف العديد من االستبيانات املمتازة واملستمرة التي يجريها مركز بيو
لألبحاث يف الواليات املتحدة .نشأت أيضً ا مناحي بحثية مؤثرة أخرى يف مجاالت الكمبيوتر واإلنرتنت 85،وكان
أحد أهم اإلسهامات هو دراسات االتصاالت مثل األجزاء التي نقحتها باباتشارييس 86والتي استحدثت فيها الكثري
من االصطالحات املتخصصة .مبا أن الهاتف الذيك قد احتل جميع جوانب الحياة كام ذكرنا من قبل لذا هناك
الكثري من املشاهدات املنبعثة من كل مجاالت البحث سواء كان اهتامم تلك املجاالت هو الدين أو الجرمية أو
السياحة .غال ًبا ما تحتوي الكتب التي تتناول مواضيع مثل تكنولوجيا املوقع عىل إسهامات من مختلف مجاالت
البحث 87،ولقد ساهم باحثي األنرثوبولوجيا يف العديد من تلك املجاالت مثل بوستيل 88الذي أضاف الكثري
لدراسة السياسات الرقمية .هناك أيضً ا مجاالت بحثية وليدة تدرس التأثريات الغري مسبوقة لالتصاالت الرقمية
89
ويساهم بها أيضً ا باحثي أنرثوبولوجيا مثل أعامل كوملان عن القراصنة وعن مجموعة املخرتقني أنونيموس.

الخارجيات
يثري املصطلح الذي نستخدمه لإلثنوغرافيا »وضع األمور يف سياقها بشكل شمويل« إىل الرغبة يف وضع كل ما يؤثر
عىل قضية فهمنا للهاتف الذيك العاملي يف االعتبار .يعني املصطلح أننا ال ميكننا تحديد السياق املتعلق مبوضوع بحثنا
مقد ًما ،ولهذا فإن ما تحاول اإلثنوغرافيا عمله هو النظر يف جميع جوانب الحياة اليومية لرمبا تكون ذات صلة ،ورغم
ذلك تؤثر الكثري من العوامل عىل الهواتف الذكية وال تظهر تلك العوامل يف اإلثنوغرافيا .باإلضافة لذلك فإن هذا
الكتاب يقوم عىل إثنوغرافيا املستخدمني وال يحتوي عىل ما يقابل مالحظات هورست وفوسرت عن الرشكات والبنى
التحتية ،وكام أشارت هورست فإنه دامئا ما يكون هناك سياق اجتامعي واقتصادي أعرض من املمكن اعتباره جز ًءا
90
من البنية التحتية للهواتف الذكية كالقوانني الرسمية عىل سبيل املثال.
ينذر هذا التمركز اإلثنوغرايف لبحثنا بأن يسفر عن غياب ملا يسميه باحثو االقتصاد بالخارجيات ،أي عندما يشتمل
سعر منتج ما عىل تكلفته بالنسبة للمؤسسة املنتجة له ولكنه يف نفس الوقت ال يشتمل عىل مثن تلوث الهواء الذي
نتج عن تصنيعه ،ففي هذه الحالة يعترب هذا التلوث عامل خارجي .ما هي التبعات األخرى للهواتف الذكية التي
ال تظهر بوضوح يف مركز الرؤية اإلثنوغرافية التي ننظر من خاللها؟
لحسن الحظ هناك دراسات أخرى تقدم نتائج مهمة تكمل تلك التي نقدمها هنا .عىل سبيل املثال ينظر ريتشارد
ماكسويل وتويب ميلر يف كتابهام (إىل أي مدى يعترب هاتفك الذيك صديقًا للبيئة؟) 91يف الطرق املختلفة التي ميكن أن
تحدث بها الهواتف الذكية آثا ًرا سلبية قوية عىل البيئة وعىل معيشتنا .هناك أيضً ا تبعات ملكونات الهاتف الذيك أكرب
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من سياسات العنارص األرضية النادرة ومن العواقب البيئية للطبيعة املادية للهاتف الذيك ،مثل استخدامات الطاقة
الغري ملموسة بنفس الدرجة مبا يف ذلك الشبكات الضخمة من البنى التحتية الرقمية التي تجعل االتصاالت العاملية
ممكنة 92.أصبحت الهواتف الذكية أيضً ا جز ًءا من البيانات املجمعة التي بدورها تدخل يف تغذية الذكاء االصطناعي
والتطورات الجارية األخرى ،واستخدامها يف تتبع تفاعالت الناس بغرض تحجيم وباء الكوفيد 19-يظهر جليًا إىل أي
درجة أصبحت هذه الهواتف مؤثرة يف هذا الصدد.
تهتم دراسات أخرى باالقتصاد السيايس األوسع للهواتف الذكية وللرشكات الكربى مثل آبل وفيسبوك وتن سنت
وسامسونج 93،ويذهبون إىل أبعد من هذا فريبطونها باملفهوم األوسع لـ»الرأساملية املنصاتية« 94.أيضً ا سلطت بعض
الدراسات الجديدة الضوء عىل بعض األشياء التي بخالف ذلك يتم تجاهلها ،كالوظائف املساعدة .قامت سارة
روبرتس يف كتابها (وراء الشاشة) 95بدراسة ما أطلقت عليه »العمل اإلنساين املشوش« ملديري املحتوى الذين برزوا
كجزء من استجابة الرشكات للضغوط املعنوية التي تطالبهم بتحمل مسؤولية املحتوى الخاص بهم.
مامثل 96.يف الفصل التاسع من كتابنا ننظر يف أحد الخارجيات
يف كتاب (عمل غري مريئ) لجراي وسوري نجد كشفًا ً
98
97
األساسية والتي كشفتها الجدليات األخرية حول ظهور رأساملية املراقبة والدولة الرقابية ،كام ندرس الخيط الرفيع
بني الرعاية والرقابة عن طريق دمج الخربات الحديثة التي حصلنا عليها من االستجابات لوباء كوفيد .19-بدورها
تقدم قضية الرقابة دراسات موسعة حول تطور مجايل البيانات الضخمة والذكاء االصطناعي الذين أصبحا جز ًءا من
العنارص »الذكية« للهاتف الذيك 99.السبب الذي يجعلنا نطلق عىل هذه األشياء مصطلح »الخارجيات« هو أنها ال
يجب أن تكون خارجية ،بل باألحرى يجب فهمها كجزء ال يتجزأ من طبيعة الهواتف الذكية ومن التبعات التي
تجلبها .ولكن مبا أن هذه الخارجيات ليست واضحة من خالل اإلثنوغرافات التي أجريناها لذلك قلنا أن هذا الكتاب
يكمله األعامل سالفة الذكر.

االستنتاجات النهائية
يشري (الهاتف الذيك العاملي) إىل الدراسة املقارنة التي قمنا بها عن الهواتف الذكية والتي قامت عىل  10دراسات
إثنوغرافية .مييل باحثو األنرثوبولوجيا لصيغة الجمع ،فهناك شبكات إنرتنت ورأسامليات من املمكن أن تختلف كل
كبريا حسب السياقات املحددة التي تتواجد بها 100.كُتب هذا الكتاب كام لو كان مؤلَف موسيقي
منها اختالفًا ً
يتبع سالمل ًا موسيقية – فنحن غال ًبا نحاول االستامع لأللحان الفردية ملستخدم واحد للهاتف الذيك ونحاول أال تغطي
اهتامماتنا مبا هو غري مألوف أو ما هو شائع عىل هذه األلحان .ولكن األلحان ال تعزف باألفراد فقط ولكن أيضً ا
بالعائالت واملجتمعات ،فنحن نستمع أيضً ا للمؤلفات املختلفة من أيرلندا الحرضية ومن سانتياغو ونستمع للتباين
بني الريف والحرض يف اليابان وبني األحياء املتوسطة والفقرية يف كامباال وياوندي .حيثام وجد الدليل عىل عمل
الهاتف الذيك كأداة للتعميم أو املجانسة العامليني نقوم باالعرتاف به – و لنا مثال يف الدور املتزايد لألشكال املرئية
لالتصاالت والرعاية أو يف انتشار استخدام عداد الخطوات .وحتى يف حالة وضع النظرية يف الفصل األخري نجد أن
التعميم والتجريد يخضع للفروق الدقيقة وللتنوع الذي يرجع يف النهاية إىل تلك العائالت وهؤالء األفراد .يتيح
العزف يف هذه السالمل لألنرثوبولوجيا أن تقف عىل الوجهني مبدية قد ًرا متساويًا من االحرتام ملا هو ضيق ومحدود
وما هو عام وشامل.
يهتم منظورنا »الذكاء العام« بالطرق التي يصيغ بها الناس هواتفهم الذكية وليس فقط يستخدمونها ،فهم يقومون
مبا هو أبعد بكثري من مجرد إضافة املحتوى فريفضون مكونات مدمجة بالهاتف مثل املساعد الصويت ويعيدون
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تشكيل التطبيقات ملهام بعينها لتالئم الروتني الخاص بهم ،كام أنهم يعرفون اإلتيكيت االجتامعي مبا هو مقبول أو
غري مقبول يف االستخدام؛ هكذا تساهم تلك االختيارات يف خلق الهاتف الذيك الذي نراه .تحدث كل تلك النشاطات
يف ظروف مقيدة ،فقد تُ نع النساء أو كبار السن من االتصال أو من املعرفة كام أن بعض األشياء الجوهرية قد
ال تكون يف املقدور الحصول عليها .تدفع الرشكات املستخدمني يف االتجاهات التي تدر األرباح ،وتربهن الهواتف
الذكية عىل طبيعتها املقتحمة حتى أن بعض الناس يشكون إدمانهم لها .ال يقوم هذا الكتاب بإصدار األحكام ولكنه
يسعى لالعرتاف بالتنوع ،فهذا التنوع – ليس فقط يف املستخدمني ولكن أيضً ا يف تلك القيود التي تحكمهم – هي
ما يصنع الهاتف الذيك العاملي.
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الفصل الثاين
ما يقوله الناس عن الهواتف الذكية

املواقع امليدانية :بنتو – ساو باولو ،الربازيل .دار الهوى – القدس الرشقية .دابلن – أيرلندا.
لوسوزي – كامباال ،أوغندا .كيوتو وكوتيش – اليابان .نولو – ميالنو ،إيطاليا .سانتياغو – تشييل.
شنغهاي – الصني .ياوندي – الكامريون.
كان الناس يقومون بتعريف الهاتف الذيك – عىل األقل حتى وقت قريب – بالجهاز الذي يستخدم للتحدث مع أو
مهم جدًا ليس فقط للتحدث
إلرسال الرسائل لشخص آخر ،ولكن مع قدوم عام  2021أصبح الهاتف الذيك جهازًا ً
من خالله ولكن أيضً ا للتحدث عنه ،ويعرض هذا الفصل األهمية التي أصبحت لهذه الخطابات عن الهواتف الذكية.
أصبح الحديث عن الهواتف الذكية طريقة ملناقشة نطاق من االهتاممات األخالقية واهتاممات أخرى حول الحياة
املعارصة .وجدنا أنه لفهم تبعات الهاتف الذيك يجب علينا التطرق ليس فقط للتكنولوجيا الخاصة به ولطريقة
استخدامه ولكن أيضً ا لدوره كأيقونة وكلغة .كام نهتم اآلن بدقائق لغة اإلنرتنت 1يجب علينا النظر إىل الخطابات
حول الهواتف الذكية كجزء ال يتجزأ من طبيعة تلك الهواتف جنبًا إىل جنب مع الطبيعة املادية لها .تشري دالئل
بحثنا أيضً ا إىل أن تلك الجدليات حول الهاتف الذيك نادرا ما تكون موجهة الستخداماتها الفعلية يف الحياة اليومية
– وهو موضوع الفصول املتبقية من هذا الكتاب – ولكن تكون موجهة ملناقشة األخالق التي هي وظيفة منفصلة
من وظائف الهاتف الذيك ،أال وهي توظيف الهواتف الذكية لتعكس خطابًا أشمل عن الحياة العرصية .نحتاج إذا
للنظر إىل واالعرتاف بالخطابات حول الهاتف الذيك بشكل مستقل مبا يف ذلك الجدليات الرئيسية حول مواضيع مثل
اإلدمان واألخبار الكاذبة والرقابة.
غالبًا وليس دامئًا ما يكون الخطاب سلبيًا عندما يناقش الناس الهواتف الذكية بشكل عام ،ولكنه يكون أكرث إيجابية
حينام يناقشون تطبيقات أو استخدامات بعينها مثل تحديد املوقع أو التصوير الفوتوغرايف .كان من املعتاد يف مواقع
دابلن امليدانية أن يدعي الكبار أنهم ال يستخدمون الهواتف الذكية إال لالتصاالت الصوتية والرسائل النصية ،إال أننا
تنظيم وفحصنا هواتف املشاركني وجدنا أن نفس هؤالء األشخاص
حينام أجرينا املقابالت الشخصية بشكل أكرث
ً
غالبًا ما يستخدمون حوايل  25أو  30وظيفة وتطبيقًا مختلفًا .بدا لنا أن السبب الذي جعل املشاركون يقولون مثل
تلك التعليقات هو رغبتهم يف متييز أنفسهم عن الشباب الذين دامئًا ما يبدون منكبني عىل هواتفهم عىل حد قولهم.
وهؤالء األشخاص بعد ادعاء االستخدام املحدود للهاتف الذيك يسارعون يف الحديث عن املشاكل التي يربطونها
بهذا الجهاز كاخرتاق الخصوصية واألخبار الكاذبة وهي بعض املوضوعات التي نتطرق لها يف هذا الفصل .لهذا نجد
أنه من املهم أن نفصل بني هذين النوعني من الدالئل :ما يقوله الناس عن الهواتف الذكية بشكل عام وما تقوله
وكل له أسبابه وتبعاته.
استخداماتهم اليومية لهً ،
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رغم ذلك فإن الرتكيز عىل الخطابات مهم الستكشاف بعضً ا مام أطلقنا عليه يف الفصل السابق »الخارجيات« .
من الواضح أن ما يقوله الناس عن الهواتف الذكية قد تأثر بقوى أكرب كالحكومات واإلعالم واملؤسسات التجارية
ومؤسسات أخرى مثل املؤسسات الدينية 2.واحدة من تلك القوى هي النشاط األكادميي نفسه مبا يف ذلك إسهامات
باحثي علم النفس والنظريات السياسية واملجاالت البحثية األخرى املتعلقة بقضايا السياسات والترشيعات .3يشكو
املشاركون عىل سبيل املثال من تسلل االهتاممات التجارية لحساباتهم ويبدون القلق من أمور الخصوصية والرقابة
أو يعلقون عىل اآلثار الصحية املرتتبة عىل امتالك واستخدام الهواتف الذكية ،كام أنهم يكررون أخبار من الصحف
عن اكتشافات علامء النفس أو ادعاءات الحكومات حول خطر إدمان الناس لهواتفهم الذكية .مل نحتج إىل استخراج
تلك التعليقات من املشاركني إال ناد ًرا فرسعان ما كانوا يبدأون يف رسد املخاوف واالدعاءات التي دو ًما ما يقرأون
عنها أو يسمعون عنها أو يناقشونها مع أقاربهم وأصدقائهم مبجرد ما كنا نخربهم أننا ندرس الهواتف الذكية.

الدولة واإلعالم
تعترب معظم الحكومات اآلن أن توفري بنية رقمية أساسية شيئًا أساس ًيا لرخاء شعوبها ولذا تشجع تلك
الحكومات تطوير شبكات الـ  4Gوالـ  5Gومناطق الواي فاي املجاين والوسائل األخرى التي تسهل وصول
اإلنرتنت للمناطق الريفية .عىل سبيل املثال كان اهتامم الحكومة املحلية مؤخ ًرا يف املوقعني امليدانيني
بالريف الياباين اللذين يعانيان من تناقص السكان هو إنشاء الحزم العريضة ذات الرسعة العالية كجزء
من جهود إعادة تنشيط تلك املواقع للحفاظ عىل سكانها من املغادرة ولجذب الناس للعيش فيها .تعي
الحكومات بشكل جيد امليزات االنتقائية التي تأيت من توفري ما أصبح يعترب مرفقًا أساسيًا من حق الناس
التمتع به.
يف نفس الوقت من املمكن أن يُنظر للدولة كواحدة من املتهمني الرئيسيني عندما يعرب الناس عن قلقهم
من الرقابة .يقول تقرير حديث من أيرلندا عىل سبيل املثال أن وزارة من الوزارات الحكومية أعلنت عن
مناقصة ملراقبة الوسائط اإلعالمية مبا يف ذلك وسائط التواصل االجتامعي وزعموا أن ذلك سيساعدهم
عىل معرفة آراء املواطنني 4،ورغم أن محتوى تلك الوسائط هو بيانات علنية يف مجمله إال أن املشاركني يف
رشا عىل اخرتاق الدولة للمراسالت الخاصة .منا ذلك التخوف
البحث بشكل كبري يعتربون تلك املراقبة مؤ ً
إىل جانب جدليات عاملية مثل فضيحة كامربيدج أناليتيكا 5التي قيل فيها أن كيانات سياسية قامت بجمع
بيانات مستخدمني ملصالحها الخاصة أو مثل املكاشفات التي قام بها إدوارد سنودن عن رقابة الدولة.
ميكن لالنتخابات أيضً ا أن تثري الجدل حول أمور مثل الخوف من تزايد الرقابة أو املطالبة بالنفاذية
للـ [ ]WiFiأو الـ  ،4Gوبشكل أسايس هناك مساران متضادان يعترب واحد منهام إيجايب واآلخر سلبي
ويستجيب الناس لهام بازدواجية بالغة.
أصبحت الجدليات حول التبعات األخالقية للهواتف الذكية يف أوغندا تستخدم كلغة للتعبري عن الرصاع بني األجيال.
يشكو الجيل الكبري يف لوسوزي عيل سبيل املثال من أن جيل الـ »دوت كوم« األصغر س ًنا يستهينون باملعرفة التي
اكتسبها الجيل الكبري عىل مر العقود ويقللون من شأنها ويستعيضون عن هذا باملصادر املتعددة للمعرفة التي
يحصلون عليها من اإلنرتنت والوسائط العاملية األخرى ،وتتضخم تلك الشكاوى بعد ذلك إىل تخوفات حول اكتساب
املعلومات املغلوطة وتبني الثقافة الغربية وفقدان قيم االحرتام والتآزر التقليدية وأشكال أخرى من الرضر الواقع
عىل الشباب.
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 2.1رضيبة خدمة البث املبارش عرب اإلنرتنت يف أوغندا املفروضة عىل شبكات التواصل االجتامعي عىل الهاتف
املحمول .متاح للمستخدم اختيار دفع الرضيبة لرقمه ورقم آخر .تصوير شارلوت هوكينز.

تعكس الحكومة هذه الرواية وتغذيها يف نفس الوقت ،ففي عام  2018ذهب الرئيس موسيفيني [الذي كان يبلغ
من العمر  76عا ًما يف  ]2020إيل أن وسائل التواصل االجتامعي تشجع عىل انتشار األخبار الكاذبة – أو القيل
والقال الذي تدعى هناك »أولوجامبو« [ – ]olugamboواتهامات السحر واإلباحية واإلدمان والزيادة يف خدمة
البث املبارش عىل اإلنرتنت [ .]the top overيف األول من يوليو عام  2018أدخلت الحكومة األوغندية رضيبة خدمة
البث املبارش عىل اإلنرتنت 6أو الـ [ ]over the top tax[ ]OTTبتوجيه لرشكات االتصاالت للحد من النميمة.
اشتملت هذه الرضيبة عىل رسم قيمته  200شلن أوغندي [ما يساوي  1.20جنيه إسرتليني] عىل استخدام منصات
التواصل االجتامعي مبا يف ذلك فيسبوك وواتساب وإنستاجرام وتويرت وسكايب ولينكد إن [شكل  7،]2.1وعندما
تم اإلعالن عنها كانت الرسعة التي انترش بها الخرب بني  15,000مستخدم للواتساب خ ًربا يف حد ذاته .أدى اإلعالن
عن الـ [ ]OTTلقيام العديد من الحمالت وااللتامسات منها حمالت عىل وسائل التواصل االجتامعي مثل حملة
(البد من إلغاء تلك الرضيبة) [ ،]#ThisTaxMustGoوتصدرت أخبار املظاهرات عناوين األخبار يف أوغندا – مبا يف
ذلك مظاهرات بويب واين املغني الذي تحول إىل قائد معارضة و»متحدث باسم شباب أوغندا املحبط« – وحازت
عىل اهتام ًما عامليًا .كث ًريا ما يعتمد بويب واين [الذي كان يبلغ من العمر  38عا ًما يف  ]2020عىل منصات التواصل
االجتامعي يف تحرير األجيال األصغر من الرئيس األوغندي املسن.
يشتمل التحكم السيايس يف استخدام الهواتف الذكية عىل محاوالت تقييد النفاذية لإلنرتنت ،ويحدث هذا يف
الكامريون حيث قطعت الحكومة االتصال باإلنرتنت عن منطقة بأكملها معظم سكانها من الكامريونيني الناطقني
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باإلنجليزية .يُنظر لهذه املنطقة عىل أنها الفئة املعارضة للحكومة وللفئات السكانية الناطقة بالفرنسية التي هي
غالبية الشعب 8،وكام يف أوغندا فإن هذا يحدث بزعم حامية الناس من اآلثار الضارة للتكنولوجيا وهو الخطاب
الذي يروج له القادة الشعبيني والصحفيني .يف  2017نُرش مقال بعنوان (الكامريون :الهاتف املحمول – ما وراء قيمة
االستخدام – املوت) ،ولخص املقال مخاطر استخدام الهاتف املحمول بأنها »املخاطر التي تنتج عن التعرض الطويل
للموجات اإلشعاعية« و »مشاكل السمع وخطر اإلصابة بالرسطان« ومخاطر أخرى تأيت من القيادة أثناء التحدث يف
الهاتف 9.مل يكتف كاتب املقال بعرض املخاطر الجسدية املرتبطة بالهاتف كمخاطر كبرية وحقيقية ولكنه أيضً ا علق
عىل الكسل الذي يصيب الشباب الذين يعتمدون عىل الهاتف لتوطيد عالقاتهم االجتامعية ،وكل هذا إىل جانب
مخاطر التعرض لحوادث الطرق أو الصعق بالكهرباء أو االحرتاق 10.طورت الصني أوجه أخرى عديدة لرقابة الدولة
عىل اإلنرتنت ،فحكومتها املركزية تشكل البنية التحتية والقواعد للنظام املعلومايت يف البلد بشكل نشط ورسيع جدا،
كام أنها تتحكم يف الدخول لإلنرتنت عن طريق محرك بحث قومي؛ 11وهي تقوم بالتحكم يف اإلنرتنت عن طريق
نظام فلرتة ثاليث :جدار الحامية العظيم والحظر بواسطة الكلامت الداللية واملراقبة اليدوية 12.يحجب جدار الحامية
العظيم املواقع واملنصات االجتامعية من خارج الصني واملحظورة داخلها مثل فيسبوك وتويرت وجوجل وويكيبيديا،
ويقوم الفلرت الثاين – وهو الحظر بواسطة الكلامت الداللية – بحجب املادة ذات املحتوى الشائك بشكل تلقايئ،
مهول يف العاملة نظ ًرا للكم الرهيب من املعلومات املتداول عىل اإلنرتنت .يقدر عدد
ويتطلب الفلرت الثالث استثام ًرا ً
األفراد العاملني برشطة اإلنرتنت ما بني  20,000و  50,000شخص يف أرجاء الدولة ،هذا إىل جانب ما بني 250,000
و  300,000نارش ترويجي مدفوع األجر [من يُطلق عليهم حزب الخمسني سنتًا  ،]wu mao dangكام يوجد قرابة
الـ  1000رقيب داخيل الذين يعملون لحساب مواقع فردية من أجل »الرقابة الذاتية«13،وهذا ألن مواقع اإلنرتنت
يف الصني تحتاج للرتاخيص يك تصبح قيد التشغيل مام يتطلب تنظيف نفسها وفلرتة أي محتوى غري قانوين والذي
يرتاوح من املحتوى اإلباحي للمحتوى ذا الحساسية السياسية.
تتمحور مامرسات الدولة يف الكثري من البلدان حول الرقابة ،وميكن رؤية هذا بقوة يف إرسائيل .يعرف قطاع كبري من
العرب الذين يعيشون يف إرسائيل أن املؤسسات األمنية تراقبهم مبا يف ذلك ما يقال يف املدارس أو املساجد .تعترب
املخابرات اإلرسائيلية كيان مهم ومعروف ،ورغم أن إمكاناته الكاملة تظل مخفية إال أن قوته تظهر للعامة بشكل
ملموس وخاصة املواطنني الفلسطينيني الذين يقطنون مناطق مثل دار الهوى .سهل اإلنرتنت واملنصات الرقمية
عملية املراقبة نظ ًرا لتوفر املعلومات بشكل مفتوح 14،ونجد الكثري من األمثلة من عام  2014لشباب فلسطينيني
نرشوا ترصيحات أو رسائل وداع عىل فيسبوك قبل القيام بعمليات هجومية عىل اإلرسائيليني ،وهو ما زاد من
عمليات املراقبة والتوصيف ألنشطة وسائل التواصل االجتامعي بشكل خاص 15مام أدى بدوره إىل انخفاض يف تلك
األنشطة ،ونتج عن ذلك حساسية شديدة تجاه ما يُكتب عىل منصات التواصل االجتامعي .بعد ذلك وعقب انتشار
كوفيد 19-أصبحت إرسائيل أحد األمثلة املهمة للتوتر الناشئ بني متطلبات الرعاية والرقابة املتمثل يف الهاتف الذيك
حيث أن قدرة الهاتف الذيك عىل تتبع املخالطني أصبحت واضحة للجميع.
وجدنا يف الكثري من املواقع امليدانية التي عملنا بها أن الصحافة أصبحت هي األخرى تسهم بشكل أسايس يف
الخطابات السلبية حول الهواتف الذكية ،ورمبا كان أحد العوامل وراء ذلك هو أن وسائط االتصال عرب اإلنرتنت
فاصل حادًا
شكلت يف البدء منافسة شديدة للصحافة وتحديًا لصالحيتها املالية .باإلضافة لذلك رمبا كان هناك أيضً ا ً
بني كبار السن الذين يعرفون األخبار عن طريق الصحف [مبا يف ذلك النسخ اإللكرتونية لتلك الصحف] والشباب
الذين غالبًا ما يعرفون األخبار عن طريق مصادر أخرى غري الصحف .من الوارد نتيجة لذلك أن نجد الصحف
تستخدم خطابًا متحفظًا وسلب ًيا عن الهواتف الذكية ،وهذا الخطاب يلقى القبول لدى هؤالء القراء من كبار السن
بشكل خاص .بشكل عام تنظر الصحف لنفسها عىل أنها مؤسسات تدمج القواعد التقليدية مع املعايري العالية
لكتابة األخبار ،كام أنها تضطلع بتقاليد مهمة سياس ًيا متمثلة يف املجابهات النقدية للدول واملؤسسات التي يُظن

الهاتف الذيك العاملي

24

أنها تنخرط يف أنشطة غري قانونية من الرقابة وجمع البيانات 16.كث ًريا ما تزعم الصحف املستقرة أن هناك اختالفًا بني
مامرسات فحص ومتحيص الحقائق التي تتبعها من ناحية وانعدام املسؤولية والنزاهة التي نجدها يف األخبار عىل
اإلنرتنت من الناحية أخرى ،ففي حاالت كثرية يصعب تتبع املعلومة للوصول ملصدرها وميكن أن يُنظر لهذه املصادر
عىل أنها تروج لألخبار امللفقة .يزداد انطامس هذا الخط الذي يفصل بني األخبار املتداولة عىل اإلنرتنت وخارجه ألن
الكثري من الصحف اآلن تنىشء لنفسها نسخ إلكرتونية ،ففي الصني عىل سبيل املثال ناد ًرا ما تجد صحيفة أو مجلة
ليس لديها أيضً ا حساب عام عىل ويتشات؛ ومع ذلك تستمر معاناة هؤالء الذين يعتربون أنفسهم صحفيني جادين
ومعرتف بهم لتفرقة أنفسهم عن األشكال األخرى للنرش.
هناك اآلن يف إيطاليا توجه واضح نحو القصص السلبية والتحذيرية حول الهواتف الذكية من مصادر أكادميية
ومنظامت حكومية وأيضً ا جمعيات أهلية .يُعتقد أن األطفال واملراهقني والشباب الصغري – هؤالء الذين نعتربهم
»رقميني باألصل« – عرضة لإلدمان وألن يصبحوا »عبيدًا للجهاز« 17.يلجأ اإلعالم عىل سبيل املثال لعلم األمراض
النفسية لعرض قضية إدمان الهواتف الذكية املسبب للعديد من االضطرابات النفسية بني الشباب الذين يصنفون
ضمن الفئة »األكرث عرضة للخطر« 18،ولقد احتضن اإلعالم والساسة م ًعا جدلً واس ًعا حول إدمان الهاتف الذيك
بصفته تخوف شعبي جل.
يف عام  2019تم طرح وثيقة للربملان اإليطايل للتعامل مع »االنتشار الواسع إلدمان الهواتف الذكية« خاصة فيمن
ترتاوح أعامرهم بني  15و  20سنة بنا ًء عىل تقارير تقول أن هذه الفئة العمرية تتفحص هاتفها مبتوسط  75مرة
يف اليوم 19،وقالت فيتوريا كاسا السياسية بحزب حركة النجوم الخمسة أن »املشكلة تتفاقم بشكل يسء ويجب أن
نتعامل معها كنوع من اإلدمان ...مثلها مثل املقامرة« 20.تقرتح الوثيقة تقديم دورات تدريبية يف املدارس عن أخطار
إدمان الهاتف الذيك إىل جانب حمالت لتوعية اآلباء ،وهناك أيضً ا نقاش دائر حول إمكانية بناء مراكز صحية – عىل
غرار مراكز إعادة التأهيل – تهدف إىل »إعادة بناء مفاهيم الشباب« نحو »استخدام أكرث وع ًيا لإلنرتنت وللشبكات
االجتامعية« بعيدًا عن هواتفهم .تتحدث الصحافة يف إيطاليا عن »فوبيا غياب الهاتف املحمول« لوصف القلق
الذي ينتج عن عدم إمكانية استخدام الشبكات االجتامعية أو تطبيقات املراسلة ،ويف مثال آخر يقول عنوان ملقال
21
»اإليطاليني دامئً ا يف جنون متزايد بالهاتف الذيك 61 :باملئة يستخدمونه يف الرسير و 34باملئة عىل املائدة« .
يف سبتمرب  2018أبرزت صحيفة (الجمهورية) [ ]La Republicaاإليطالية اليومية لألخبار العامة موضوع استخدام
كبار السن للهاتف الذيك ،وذكرت الصحيفة دراسة قامت عىل استطالع رأي ُوجد فيه أن  76باملئة من كبار السن
يف إيطاليا يستخدمون الهاتف الذيك بانتظام .يصف عنوان املقال أن من هم فوق الـ  55ال ينفصلون عن هواتفهم
ويتبع املقال ذلك بالتعليق أنه »لو وضعت البولينج والكوتشينة جانبًا تجد أن من هم فوق الـ  55يقضون أوقاتهم
22
عىل فيسبوك وتويرت وإنستاجرام«.

املواطنة واإلجامع
تنترش يف الصني أيضً ا تلك االنتقادات لتأثري الهواتف الذكية ولكن توجد هناك عالقة مختلفة بني الدولة واإلعالم
والشعب ،فالصني شهدت اتساقًا عميقًا بني الحزب-الدولة والرشكات التجارية واإلعالم منذ املراحل األوىل من
تطوير اإلنرتنت ،فكام الحظت شينيوان سابقًا 23بات تطوير وسائط تكنولوجية جديدة من االسرتاتيجيات الرئيسية
التي تتبعها الصني للتقدم عىل بقية العامل ،وزادت أولوية هذا املسعى مع ظهور البيانات الضخمة []Big Data
والذكاء االصطناعي [ ،]AIوهام املجاالن اللذان تزعم الصني عىل قيادة العامل فيهام 24.النتيجة هي وضع الكثري من
األهمية عىل إيجابية اإلمكانات املحتملة للوسائط الجديدة وعىل احتواء جميع قطاعات الشعب يف هذا السري
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نحو املستقبل .عىل سبيل املثال يقول مقال منشور يف جريدة (الشعب اليومية) – 25وهي الجريدة الرسمية للجنة
املركزية للحزب الشيوعي الصيني – اآليت:
مبا أن قوة اإلنرتنت يتم دمجها بشكل متزايد يف تطورات العرص نجد أن املجتمع يتغري باستمرار وأن العثور
عىل طرق ملساعدة الناس من كل األعامر ملواكبة والتأقلم مع تلك التغريات هو مشكلة صعبة تحتاج ألن
نعمل سويًا عىل حلها .من الرضوري أن ننشط يف مواجهة مشكلة تقدم الشعب يف العمر وأن نساعد كبار
السن يف تخطي الحاجز الرقمي وليس أن نرتكهم يتخلفون يف عرص اإلنرتنت ،وبهذا نكون قد حققنا التنمية
الشاملة للمجتمع كله.
يف  2014نرشت عدة وسائل إعالم سائدة قصة الشاب ﭼانج مينج بلهجة إيجابية مشجعة؛ وهذا الشاب حاول
تعليم والديه استخدام الهواتف الذكية التي ابتاعها لهام ولكنه وجد أنهام يجدان صعوبة يف تعلم املهارات
املطلوبة وينسيان اإلرشادات التي يعطيها لهام 26.بعد أن عاد ﭼانج مينج إىل بكني اتصل به والداه عدة مرات
منشغل بالقدر الذي ال يجعله قاد ًرا عىل تقديم
ً
ليسأاله النصيحة يف استخدام الويتشات ،وإذ وجد الشاب نفسه
املساعدة لهام لذا فقد كتب ورسم بخط يده كتيب إرشادات الستخدام الويتشات من تسع صفحات .سبب احتفاء
اإلعالم بالشاب ﭼانج مينج أن قصته تتسق مع موضوعني رائجني هام االتجاه نحو التقدم يف التكنولوجيا الرقمية
واملعتقدات الكونفوشية القدمية عن احرتام األبوين ،وظهر هذان املوضوعان هنا يف شكل »مساعدة كبار السن يف
تخطي الحاجز الرقمي«.
يتبنى املواطنون األكرب س ًنا يف الصني منوذج للمواطنة يعتنقه من نشأوا بأيدلوجية شيوعية ،حيث تنترش مقولة أن
مصري املرء [ ]geren de mingyunمرتبط مبصري الدولة [ .]guojia de mingyunبالنسبة لكبار السن يعترب هذا
االرتباط الوثيق أو مجتمع املصري [ ]mingyun gongtongtiبني الفرد والدولة الحزب شيئًا بديهيًا ،ونتيجة لهذا
نجد هذا الفارق الشاسع بني موقف كبار السن يف الصني من الهواتف الذكية وموقف نظرائهم يف البالد األخرى.
ميكن يف الصني أن تجد أن الشباب هم من يشكون أن الكبار دامئًا ما ينظرون يف هواتفهم ويتجاهلون الحديث
وج ًها لوجه ،ويعتقد معظم الناس أنه يف حني تصبح بعض االستخدامات أكرث صعوبة مع التقدم يف العمر إال أنه ال
يفوت األوان أبدًا للبدء يف استخدامه.
تتمثل درجة التدخل السيايس املبارش يف استخدام الهاتف الذيك يف ذلك التطبيق الغامض نو ًعا الذي يدعى
شوييش تشيانجوو [ .]XueXi Qiangguoاملعنى الحريف السم التطبيق هو »الدراسة تصنع دولة قوية« ،ولكنه
أيضً ا يحتوي عىل تورية ضمنية تحمل معنى »التعلم من الرئيس يش« 27.أصبح هذا التطبيق خالل أشهر قليلة
أكرث تطبيق يتم تحميله عىل متجر ألعاب آبل املحيل ،وأصبح وجوده عىل هاتف شخص ما مؤرش جيد عىل أنه
كان – أو يتطلع إىل أن يكون – عض ًوا يف الحزب الشيوعي .يؤدي التطبيق دور منصة أخبار لتداول املقاالت
والفيديوهات القصرية واألفالم الوثائقية حول الفلسفة السياسية للرئيس يش جني بينج ،ويُ َح ِصل املستخدم نقاط
الدراسة بدخوله إىل التطبيق وقراءة املقاالت وإضافة التعليقات يوم ًيا وأيضً ا مبشاركته يف اختبارات األسئلة
متعددة االختيارات عن سياسيات الحزب ،وتقول تقارير حكومية حديثة أنه يجب عىل كوادر الحزب استخدام
التطبيق يوم ًيا وتسجيل أعىل النقاط .بشكل عام تشمل الدعاية للحزب اآلن أشكال مناسبة للهواتف الذكية مثل
ملصقات ويتشات التي تصور كارل ماركس [الشكلني 2.2أ و 2.2ب].
لقد نظرنا يف حالة الصني هنا لتوضيح أوجه االختالف عن ما سبقها من نقاش ،ولكن مثالنا األخري وهو اليابان ميكنه
العبور بنا من تلك الدالئل حول تأثري اإلعالم والدولة إىل األقسام الالحقة التي نناقش فيها خطاب الشخص العادي
عن الهاتف الذيك .توجد يف اليابان آداب صارمة الستخدام الهاتف يف األماكن العامة ،فإجراء املكاملات الهاتفية يف
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2.2أ2.2 ،ب ملصقات كارل ماركس كبطل خارق وقارئ جاد عىل ويتشات كام أرسلتها إحدى املشاركات يف
الدراسة للباحثة شينيوان وانج .لقطة الشاشة لشينيوان وانج.
فعل غري محبذًا منذ زمن 28.رغم أن القطارات اليابانية غالبًا ما تكون ممتلئة بالناس
مثل يعترب ً
املواصالت العامة ً
الذين يستحوذ الهاتف عىل انتباههم إال أنه مبجرد ما يبدأ أحدهم يف التحدث يف الهاتف يحدجه اآلخرون بنظرات
غاضبة .هناك أماكن مخصصة للمسنني ولذوي االحتياجات الخاصة يف القطارات التي تسافر بني أوزاكا وكيوتو وهذه
بها الفتات تحذر الناس من استخدام الهواتف يف تلك األماكن بأي شكل من األشكال حتى ال مينعهم االستغراق
يف شاشاتهم من مالحظة إذا ما احتاج شخص ما للجلوس .توجد يف قطارات كيوتو الفتات تحض الناس عىل إبقاء
هواتفهم يف الوضع الصامت [املعروف بالوضع املهذب] ،وهو ما يشكل جز ًءا من اتجاه أوسع يف ملصقات اآلداب
العامة عىل القطارات اليابانية بشعارات مثل »آداب سليمة ،حياة سليمة« .متثل هذه الالفتات خطاب شعبي
تنظمه الدولة حول سلوكيات الفرد يف األماكن العامة 29وهو شيئًا محوريًا يف الحياة اليابانية ومتفقًا عليه بشكل عام.
تختص كل هذه األمثلة بردود الفعل الشعبية ،ولكن هناك أيضً ا تبعات مهمة للهواتف الذكية تأيت من العالقات
الدولية .املثال األحدث عىل هذا كان تأثري تدهور العالقات األمريكية الصينية عىل واحدة من أكرب رشكات الهواتف
الذكية أال وهي رشكة هواوي .أحدث توتر العالقات السياسية أيضً ا مشاكل لتطبيقات مثل تيكتوك ولتطوير شبكات
 5Gولربمجة مكونات الهواتف الذكية.

تجارة :الهاتف الذيك وصناعة التطبيقات
يأيت التأثري الهائل اآلخر عىل خطابات الهواتف الذكية من القوى التجارية املتعلقة بها .تظل الهواتف الذكية مرتبطة
بشكل كبري بالعالمات التجارية فرتويج أكرث الهواتف الذكية شعبية يف العامل – اآليفون وسامسونج جاالكيس – له
صفة االخرتاقية ويف أحيانًا كثرية يكون مقن ًعا .تتوفر اآلن الكثري من الدراسات حول كيفية تطوير تلك الرشكات
الكربى السرتاتيجياتهم التجارية وأيضً ا الرشكات التي دخلت السوق حديثًا مثل شاومي 30.متيل الحمالت اإلعالنية
للتكنولوجيا الرقمية الستهداف املستخدم الشاب وهذا ما يكشفه عقد كامل من اإلعالن عن أفضل هاتف ذيك
اللتقاط صور »السيلفي« ،يف حني نجد القليل نسبيًا من اإلعالن املوجه لكبار السن من املستخدمني عىل الرغم
من القوة االقتصادية لـ»الني الفيض« 31يف اليابان أو أيًا من املصطلحات املشابهة التي تربز ثراء كبار السن يف الدول
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األخرى ،و كان السبب يف هذا جزئ ًيا هو أن كبار السن – خاصة من هم تحت السبعني – غال ًبا ما يشعرون بعدم
الراحة إذا تم استهدافهم بصفتهم »مستخدمني مسنني« .عىل الرغم من ذلك يوجد مجال ناشئ من التكنولوجيا
املتوفرة للكبار والتي تشمل الهواتف الذكية األبسط استخدا ًما مثل تلك التي تسوقها دورو.
يف  2019قام مستخدمو الهواتف الذكية بتنزيل أكرث من  200مليار تطبيق وبلغ حجم اإلنفاق عىل التطبيقات
واملشرتيات املتعلقة بها للهاتف الذيك الواحد املتصل باإلنرتنت أكرث من  21دوالر أمرييك يف املتوسط ،وتبلغ
تطبيقات األلعاب  20باملئة من تلك التنزيالت 32.ال يقلل هذا من حقيقة أن معظم الناس يتوقعون أن تكون
التطبيقات مجانية 33والكثري من املشاركني يف بحثنا يف كل املواقع امليدانية أعربوا مبنتهي الوضوح أنهم لن يدفعوا
املال أبدًا مقابل التطبيقات ،ورغم ذلك فهم من املمكن أن يقبلوا العديد من أشكال النفقات غري املبارشة مثل
اإلعالنات .ميكن السرتاتيجيات الكسب القامئة عىل اإلعالنات أن تدر أربا ًحا أكرب للرشكات من بيع التطبيقات 34ولكن
يظل الثمن األسايس الذي يدفعه املستهلك هو خصوصيته بسبب تحول الهاتف الذيك إىل أداة رئيسية لجمع البيانات
التي هي مكون متزايد األهمية للتجارة الحديثة .يعي الكثري من املشاركني أن رشوط وأحكام استخدام التطبيقات
تسمح بجمع البيانات التي ال تبدو رضورية ليقوم التطبيق بوظيفته ،وقبولهم لتلك الرشوط واألحكام ال يعني أنهم
موافقون عليها بل هو باألحرى قبولها فقط كرشط الستخدامهم التطبيق.
الصني هي املنطقة التي أصبحت فيها التجارة ممتزجة باستخدام الهاتف الذيك بشكل كامل حيث حل الدفع عن
طريق التطبيقات الهاتفية محل الدفع النقدي أو الدفع بالبطاقات البنكية تقري ًبا .حتى كبار السن – الذين غال ًبا ما
يستخدمون هذه الطرق عىل مضض يف بادئ األمر – أصبحوا يتقبلون ربط بياناتهم الشخصية الهامة 35مبا يف ذلك
بياناتهم البنكية بتطبيق التواصل االجتامعي ويتشات .باإلضافة لذلك أصبح النموذج التجاري السائد بني مطوري
تطبيقات الهواتف الذكية هو الجمع بني املجاين واملدفوع 36أي أن يتم توفري التطبيق والوظائف األساسية به مجانًا
ولكن ميكن للناس الدفع مقابل بعض الوظائف والخدمات األعىل قيمة ،كام شهدت الصني أيضً ا روا ًجا للتطبيقات
املجانية ذات »املحتوى املدفوع«.
أحد السامت املذهلة لتلك الصناعات – نظ ًرا لحجمها – هو أن املعدالت الكلية لإلعالن بها يعترب منخفضً ا نو ًعا
باملقارنة مبنتجات استهالكية أخرى 37،وميكن أن يكون أحد التفسريات لهذا االنخفاض يف اإلعالن املبارش هو ببساطة
فمثل تنخرط الرشكات بشكل كبري
أن هذا العامل التجاري ميلك أدوات أكرث كفاءة بدرجة كبرية للتأثري يف عوام الناسً ،
يف رعاية األحداث الرياضية كام أن لديهم نفاذية ألشكال التسويق املبارشة أكرث من خالل إرسال الرسائل النصية
للهواتف نفسها.
بيد أن سالحهم األهم يف تلك الحمالت هو تأثري الالعبني اآلخرين يف املجال – أي هؤالء الذين يجعلون الحياة صعبة
جدًا لألشخاص الذين ال ينجحون يف توظيف هواتفهم الذكية .من العوامل األساسية التي تدفع الناس للهواتف
الذكية هو تزايد عجزهم عن القيام باملهام اليومية بكفاءة وبسعر رخيص بدون هواتفهم الذكية ،ففي دابلن مثال
تتزايد املعامالت البنكية وحجوزات الطريان التي تتم عرب اإلنرتنت من خالل الهواتف الذكية .رمبا يكون األثر الجانبي
األهم هو السعي الحثيث للمرافق العامة والهيئات الحكومية والقطاعات املرصفية يف اتجاه خفض التكاليف حيث
تحاول جميعها استبدال خدمة العمالء ومراكز االتصال بالنفاذية لخدماتها عرب اإلنرتنت فقط .تراجع الخدمات
املتاحة خارج اإلنرتنت – كام سرنى يف الفصل السابع – يخلق جدار فاصل رقمي ضخم ويرتك معظم الناس بال
مثال حديثًا عىل هذا يف تلقي
خيار فإما يتعلمون استعامل تقنيات اإلنرتنت أو يصبحون عاجزين بجدارة .نجد ً
املساعدات املالية من الحكومة الربازيلية وقت أزمة وباء كوفيد 19-حيث تطلب ذلك استقبال كلمة رس مؤقتة عرب
الهاتف الذيك للشخص الراغب يف تلقي املساعدة 38.توضح هذه األمثلة أن الحكومات التي تلقي باللوم لكل أنواع
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مستحيل بالنسبة لألشخاص
ً
اإلدمان والرضر عىل الهواتف الذكية هي نفسها من يجعل تجنب االستخدام املستمر لها
العاديني .ال تحتاج الرشكات املصنعة للهواتف الذكية وللمنصات يف ظل هذه املعطيات ألن تنفق املال عىل اإلعالن
إال فيام يتعلق باختيار املاركات ،فرتويج الهواتف الذكية مهمة يضطلع بها األطراف األخرى بكفاءة كبرية.

الخطاب الشعبي واالزدواجية
تشري الدالئل حتى اآلن إىل وجود سلسلة من التناقضات املعقدة يف تدخالت الدول واإلعالم ،عىل األقل
خارج الصني .تشعر الحكومات أنها يجب عليها توفري النفاذية لإلنرتنت كمورد عام ولكنها أيضً ا تشعر بأنها
مسؤولة عن التعامل مع قامئة من اآلثار الضارة التي يُزعم أنها تؤثر عىل الشباب بشكل أسايس ،ويف نفس
الوقت فإن تحول البنى التحتية إىل بنى رقمية يجرب الناس عىل االعتامد عىل اإلنرتنت .تفكر اآلن وسائل
اإلعالم التقليدية مثل الصحف – التي كانت تنافس الوسائط األخرى عىل اإلنرتنت يف مجال اإلعالن – يف
مستقبل ليكون عرب اإلنرتنت .أيضً ا وجدنا أن معظم املعامالت التي تتم عرب اإلنرتنت يف بعض
ً
تحويل نشاطها
املواقع امليدانية التي عملنا بها تتم من خالل الهواتف الذكية ألن قليل من الناس ميلكون الكمبيوتر أو
األجهزة اللوحية [التابلت].
إذا نظرنا يف الخطاب الذي يستخدمه األشخاص العاديني نجد أن هذا الكتاب عرضة للتحيز ،فالرشيحة الدميوغرافية
األساسية التي تناولناها هي كبار السن الذين – فيام عدا الصني – مييلون إىل تكرار التقييامت السلبية آلثار الهواتف
الذكية .رمبا يرى بعض كبار السن أنهم ضحايا للمراقبة ولجمع البيانات ولكنهم يف الوقت نفسه يرون أنهم غري
عرضة ألشكال أخرى من الرضر ،فهذه األرضار األخرى تؤثر فقط – كام يزعمون – عىل الشباب الذين ينتقدونهم.
يبدو الكبار يف سانتياغو كام لو كانوا يف رصاع ضد وصم التقدم يف العمر ،وهو رصاع داخيل غالبًا ،فهم من
ناحية يعربون عن مدى إحساسهم بأن تلك التقنيات الرقمية الجديدة »ليست لهم« إىل حد كبري ولكنهم يف
ذات الوقت يشريون إىل رغبتهم يف التعلم عن الهواتف الذكية وكيفية استخدامها .يقيض هؤالء وقتًا كبريا يف
مثل يدعون أن »الناس يف
إلقاء اللوم عىل الهواتف الذكية لشتى أنواع السلوكيات االجتامعية الشاذة ،فهم ً
مرتو مدينة سانتياغو يحدقون يف هواتفهم وال يتفاعلون مع العامل الواقعي ومع اآلخرين« ،ولكنهم يف نفس
الوقت يشاركون تلك املشاعر من خالل نرش ميامت الحنني إىل املايض عرب هواتفهم الذكية كام يف األمثلة أدناه
39
[األشكال  2.3و  2.4و .]2.5
فمثل هناك هذا
ما يضخم عندهم هذا الحنني إىل املايض أيضً ا هو إحساسهم بأن معرفتهم قد فقدت احرتامهاً ،
الرجل الكبري من بنتو الذي كان يفخر أنه حفظ جميع شوارع ساو باولو عن ظهر قلب ،ولكن أصبحت هذه املعرفة
عدمية القيمة بعد انتشار برنامج ويز [ 40]Wazeوتكنولوجيا [ ]GPSوتطبيق خرائط جوجل .تظهر امليامت املنترشة
يف نولو تخوفات مامثلة مع فقدان الروح االجتامعية يف مرتو مدينة ميالنو ،ويتفاعل الناس مع هذا األمر مبيامت
الحنني إىل املايض أيضً ا [الشكلني  2.6و .]2.7
عىل صعيد آخر يعرتف هؤالء املشاركون ذاتهم يف ميالنو بفوائد استخدام الهواتف الذكية يف الوقت نفسه،
فكث ًريا ما نسمع منهم عبارة »هو يخدمني« مام يشري لنفعية الهواتف الذكية إذا كانت لغرض االستيقاظ يف
الصباح أو التخطيط لليوم أو لتيسري العالقات األرسية عرب املسافات أو يف السفر .ولكنهم رسعان ما يعودوا
إىل الخطاب السلبي عندما يقرون أن الهواتف الذكية »ترسق« وقتهم أو انتباههم أو حضورهم مع اآلخرين
خارج عامل اإلنرتنت.
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 2.5ميم يقول »ممنت كث ًريا أنني
عشت طفولتي قبل غزو التكنولوجيا
لحياتنا« ،وهذا امليم واسع االنتشار
عرب اإلنرتنت يف سانتياغو أيضً ا .لقطة
الشاشة أللفونسو أوتايجي.

 2.3ميم واسع االنتشار عرب اإلنرتنت يف
 2.4ميم منترش عرب
سانتياغو يقول »ال تتذمر بشأن الفروض
اإلنرتنت يف سانتياغو أيضً ا
يقول »كان هذا هو الواتساب املنزلية ،فقد كان هذا هو (جوجل) بالنسبة
أيام طفولتي« .لقطة الشاشة يل« .لقطة الشاشة أللفونسو أوتايجي.
أللفونسو أوتايجي.

 2.6مرتو مدينة ميالنو .تصوير شريين والتون.
ليس من املفاجئ أن نجد أن الخطاب الشعبي يلجأ للسخرية أو الفكاهة يف وجه تلك التناقضات .عىل سبيل املثال
تتحدث آنا – وهي مدرسة من نولو – عن حالة الطقس غالبية الوقت ،وهي تتعامل مع هاتفها الذيك كأنه خبري
األرصاد الجوية الخاص بها وحضوره يف حياتها اليومية مفيد ومؤنس .فربغم كل يشء يسمح لها التنبؤ بحالة الطقس
بالتخطيط لكل ما تفعله بد ًءا من حصصها مع األطفال وحتى نوع املالبس التي ينبغي عليا ارتدائها لليوم .تلقي آنا
الضوء هي األخرى عىل فكرة رسقة الهاتف الذيك ألوقات الناس ،فهي حني تجلس عىل مائدة مطبخها أو أريكتها يف
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 2.7مثال معتاد عىل التعليقات حول انتشار استخدام الهواتف الذكية يف كل مكان اآلن ،ويتم مشاركتها عىل
الواتساب ومنصات التواصل االجتامعي األخرى باستخدام الهواتف الذكية .لقطة الشاشة لشريين والتون.

املساء يف شقتها الصغرية الدافئة غال ًبا ما تتفقد فيسبوك وواتساب لفرتة ليست بالقصرية ،وتقول عن ذلك أنها تشعر
كأنها »محبوسة« يف الهاتف الذيك وتشعر بالخزي من تضييع وقتها بتلك الطريقة.
من الواضح رغم ذلك أن آنا أيضً ا تعشق هاتفها الذيك وإمكانياته الالنهائية يف البحث عن املعلومات والتواصل مع
عائلتها .تحتاج آنا يف الحقيقة ليشء »يرسق« وقتها فمنذ االنفصال املؤمل عن زوجها منذ سنوات قليلة وهي تقيض
أمسيات شتاء ميالنو البارد يف الحياكة أمام شاشة التليفزيون ،وتوضح آنا قائلة» :أحبها [الحياكة] ألنها تشتت
ذهني ،وهو أمر مهم جدًا يل« .ترصف الحياكة انتباه آنا عن أشياء أخرى ،وهي نشاط مقبول اجتامعيًا وأخالقيًا
بالنسبة آلنا وهذا يشء يف غاية األهمية آلنا السيدة التقية املتفانية يف خدمة عائلتها ويف اإلبقاء عىل األنشطة املنزلية
مثل الطبخ .مع ذلك فإن اليشء األكرث فاعلية يف إبقاء آنا متصلة هو الهاتف الذيك الذي يصلها بعائلتها وبأبنائها يف
ميالنو وبالعديد من األقارب الذين تتشارك معهم وصفات الطعام وتتحدث معهم عىل مجموعات واتساب التي
تقلل من شعورها بالوحدة وامللل .من ناحية أخرى فالهاتف الذيك يعترب شيئًا حديثًا وغري معتادًا نسبيًا ،ومبقارنة
هذين النشاطني بعضهام ببعض نجد أنه رغم أن الهاتف الذيك يحيك عائلتها وأصدقائها ويربطهم ببعض إال أنه مل
يكتسب بعد – حتى اآلن عىل األقل – املعاين األخالقية اإليجابية التي تتمتع بها الحياكة ،وهي الحرفة التقليدية
املرتبطة باألمهات والجدات الاليت يكسني أبنائهن وأحفادهن مبالبس من صنع أيديهن.
وعىل نفس الصعيد فإن الفيلم القصري التايل يخص ديردر من أيرلندا التي يخربها هاتفها الذيك أنها تقيض أحيانًا
قرابة الست أو السبع ساعات يف اليوم مع الهاتف مام يبدو كحالة إدمان واضحة .ولكن رغم ذلك حاولت ديردر –
كام نرى يف الفيلم – إبداء التعاطف تجاه مأزقها الشخيص وتفسري التجربة بإيعازها لظروفها الصعبة جدًا يف ذلك
الوقت [شكل .]2.8
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 2.8فيلم( :ديردرا) .متاح من خالل http://bit.ly/DEirdre
باإلضافة لنشأة خطاب حول الهواتف الذكية تشكل تلك األجهزة أيضً ا يف مناطق كثرية األساس لظهور أنواع جديدة
تفصيل،
ً
من الخطابات .سوف ينظر الفصل الثامن يف أمناط االتصال التي تدمج االتصال املريئ والنيص بشكل أكرث
فكام يصف ماكينتوش 41الوضع يف كينيا – ولكنه ينطبق أيضً ا عىل معظم املناطق األخرى – فإن الرسائل النصية
متثيل كب ًريا للهجات املحلية .يتيح هذا
أنتجت شتى األنواع الجديدة واملخلقة من اللغة والتواصل والتي هي نفسها ً
بدوره للناس التعبري عن تلك االزدواجية وعن مشاعر أخرى خاصة باألشخاص يف ذلك املكان حول الطريقة التي
تغريت بها الحياة بسبب الهواتف املحمولة.
يف اليابان تعكس تلك االزدواجية أيضً ا دقائق تاريخ املنطقة .كان الكثري من املشاركني اليابانيني يرون أن التقدم
متمثل يف
ً
التكنولوجي هو مفتاح منو بلدهم أثناء »حقبة الفقاعة« يف الثامنينات من القرن املايض ،وكان هذا
الرشكات العاملية مثل سوين .يحيك الجيل الذي كان يف سن العمل يف هذه الفرتة عن تجربتهم مشريين إىل أنها
السبب الذي يجعلهم إيجابيني ومنفتحني بشكل عام تجاه األجهزة الجديدة مثل الهواتف الذكية هذه األيام .تشعر
األجيال الجديدة التي نشأت بعد انفجار الفقاعة أن الهاتف الذيك هو بشكل عام مجرد وسيلة أخرى إلنهاك املرء
أو لجعله يخترب ضغوط الحياة االجتامعية .غال ًبا ما تحرض االزدواجية يف املناقشات مثل تلك التي أجريناها مع
السيدة إشيكاوا من كيوتو:
أعتقد أنني لـ 70باملئة من الوقت أنظر يف هاتفي دون سبب معني ،فهو مثل املخدر .ابنتي أيضً ا هكذا.
وجود هذا الجهاز يف الجوار هو أمر طبيعي بالنسبة لها ،لذا فوجود الهاتف الذيك مل يعد يبدو كوجود
روبوت أو وجود جهاز ،بل هو مجرد كيان آخر .ولكنني ال أظن أن هذا يشء يسء.
بدأت السيدة إشيكاوا حديثها قائلة أنها ال تستخدم هاتفها الذيك بكرثة وأنها غري مرتبطة به بشكل خاص،
ولكنها مع نهاية حديثها أدركت كم املهام املرتبطة بهاتفها الذيك وكم تعتمد هي عليه ،فقامت بوضع هذا يف
إطار اإلدمان» :رمبا كنت مدمنة لهاتفي بالفعل ولكني ال أدرك أو أعي هذا .فأنا يف الحقيقة أبدأ يومي بهاتفي،
باملنبه!« .شاركتها السيدة ساتو يف تلك االزدواجية فقالت أن هاتفها الذيك يف املركز من حياتها ،ولكن هذا أيضً ا
يعني أنها أحيانًا تشعر بإهامل واجباتها خارج العامل االجتامعي للهاتف» :الهاتف الذيك بالنسبة يل هو يشء
أحتاج إليه ،وال أعتقد أن هذا شيئا جي ًدا فأنا أجد نفيس مستغرقة يف هاتفي بشكل زائد وأن أعاميل املنزلية ال
تحصل عىل االهتامم الكايف ،وهذا يشء يسء .الهاتف الذيك أيضً ا مركزيًا يف صداقايت« .يف معظم مواقعنا امليدانية
رشا يف
وجدنا االزدواجية يف قلب النقاشات الشعبية ،وهذا النوع من العويل الذي ميزج كل أنواع الشكوى منت ً
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كل املواقع .يصف كبار السن يف بنتو كيف تساعدهم الهواتف الذكية يف أن يظلوا نشطي اإلدراك ويف تحسني
صحتهم العقلية ويف التواصل مع عائالتهم ومغالبة الوحدة 42.ولكن يف نفس الوقت يشكو أوليفيو من أن:
الهاتف الذيك أصبح دماغنا الثاين ،فأنت تستطيع فعل أي يشء عن طريقه .ما ال أحب رؤيته هو عندما
يصبح الناس اعتامديني ،خاصة املراهقني الذين أحيانًا ينتحرون حني يقول شخص ما شيئًا ال يعجبهم عىل
منصات التواصل االجتامعي أو عندما يتعرضون للتنمر .هناك الكثري من األشياء غري املالمئة ،مثل إنهاء
العالقة مع شخص ما أو طرد شخص ما باستخدام اإلنرتنت.
ذكرنا سابقًا يف هذا الفصل أنه تم تسجيل حاالت لتدخل الدولة يف النفاذية لإلنرتنت يف الكامريون وأوغندا .رمبا
تُستَ َمد تلك االزدواجية التي يعرب عنها العديد من الناس حول الهواتف الذكية من خطابات أوسع حول مستقبل تلك
الدول .يف حني يشكو الناس فوق الخمسني يف ياوندي مام يعتربون أنه اآلثار السيئة الستخدام الهواتف الذكية إال
أنهم أيضً ا يشعرون بالحاجة إىل استيعاب أيقونات »العرصية« و »االنفتاحية« تلك ولالستفادة من تعزيز القدرات
الشخصية التي تصاحبها .تنحل ازدواجية هؤالء األشخاص جزئيًا – هنا كام يف مواضع أخرى – عن طريق إسقاط
انتقاداتهم عىل الشباب .يرى كبار السن أن الهواتف الذكية تغري النخب املثقفة عدمية الضمري عىل التالعب
بالشباب ويرونها أيضً ا كعوامل أساسية يف »فقدان خصوصيات الثقافة األفريقية« كام وصفها أحد املدرسني.
تنطوي تلك االزدواجية يف كامباال داخل املصطلح اليومي »دوت كوم« الذي يستخدم – بشكل فكاهي
غالبًا – لإلشارة للتطورات العرصية .ويشري مصطلح دوت كوم بشكل خاص للتأثر بالثقافة الغربية الذي
يحدث من خالل التعرض لوسائط الإلنرتنت ،وهو األمر الذي ينطبق أكرث ما ينطبق عىل الجيل األصغر الذي
يدعي بـ »جيل الدوت كوم« أو »أطفال الدوت كوم« الذين نشأوا به .ينظر البعض للدوت كوم بعني الشك
ويعتقدون يف تأثريه الوبيل عىل االحرتام بني األجيال ،وهم يرونه كيشء خارج عن السيطرة ومشجع لألجيال
الشابة عىل ارتكاب الرذائل مثل اإلدمان واإلباحية أو عىل األقل لالنفصال عن العامل املحيط بهم .تقول نافوال
التي تتوىل مسؤولية حفيديها املراهقني بأنها تعتقد أن الدوت كوم »يفسد األبناء« وأنها هي نفسها تتجنبه:
حيايت خالية من الدوت كوم ألنني حرة حيث أنا اآلن .أنا ال أكرتث بالتليفزيون وال أهتم به .رمبا كان ما
أريده هو الراديو فقط ،هذا كاف بالنسبة يل .البحث ليس من اهتاممايت .أنا فقط أستقبل وأجري املكاملات
وال أريد أن أعرف أكرث .ميكن لهذا الدوت كوم أن يفسد األبناء إن مل تكن حاز ًما معهم.
لكن من املمكن يف الوقت نفسه أن يرى كبار السن الدوت كوم كيشء يريدون تعلمه من أبناءهم ،حيث عرب بعض
املشاركون عن امتنانهم بأن أبناءهم يعلمونهم كيفية استخدام الهواتف الذكية ويرون ذلك كدليل عىل االحرتام.
هكذا ميكن اعتبار أن الدوت كوم يقلب الرتاتبية بني األجيال األكرب واألصغر التي يفرتض فيها أن يتعلم األطفال من
رأسا عىل عقب ،ويف نفس الوقت يدعم قيم التآزر واحرتام كبار السن .نرى أن هذه األمثلة تظهر االزدواجية
آبائهم ً
بشأن الهواتف الذكية ،ونرى أيضاً أن إمكانات تلك الهواتف عالقة يف التوترات السياسية والجيلية األكرب.

غري االزدواجيون
غالبًا ما تكون الدالئل يف مرشوع بحثي موسع مثل هذا البحث عىل درجة عالية من التنوع ،فمن املمكن أن تكون
االزدواجية قاعدة ولكنها ليست قاعدة عامة .نعرض هذه النقطة من خالل هذين املثالني األخريين.
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تبدو كرمية – التي هي يف األصل من مدينة اإلسكندرية مبرص والتي تعيش اآلن بنولو – خالية من اإلحساس
بالذنب بخصوص الوقت الذي متضيه عىل هاتفها الذيك ،وهو النشاط الذي تعتربه قبل كل يشء كفرصة لالتصال
بعائلتها وأصدقائها يف اإلسكندرية وميالنو .ال ترى كرمية أي فارق قيمي بني التواصل عرب اإلنرتنت وخارجه مثلها
يف ذلك مثل بعض املشاركات األخريات من مرص ،وبالنظر إىل الطريقة التي سهل بها الهاتف الذيك اتصاالتها
االجتامعية وساعدها عىل تخطي عقبات سابقة – مثل نفاذ البطارية وهي املشكلة التي عانت منها مع هاتفها
القديم – لذا فهو نعمة خالصة .عىل أن أكرث ما يهم كرمية هو قدرتها عىل البقاء متصلة بصديقاتها املرصيات
طيلة الوقت عرب اإلنرتنت وخارجه والاليت هن لب شبكتها االجتامعية يف ميالنو [شكل .]2.9
أوليفيا – التي تعيش يف دابلن – رصيحة بشكل كبري يف إبداء آرائها .تدور مخاوف أوليفيا حول آثار التعرض
للموجات الالسلكية ،فهي قد وجدت يف قسم »اإلعدادات« والقسم »القانوين« يف هاتفها أن الرشكة املصنعة تنصح
بحمل الهاتف عىل مسافة  5ميلليمرت من الجسم عىل األقل ،ونفس القسم ينصح بطرق االستخدام التي توفر حرية
اليدين مثل سامعات األذن التي تأيت مع الجهاز ،وهو ما أقلقها أكرث .بدأت أوليفيا بعد ذلك بأخذ أي معلومات
تجدها حول اآلثار الضارة للتعرض لألشعة وللموجات الالسلكية بجدية ،فقرأت املنشورات التي يعرضها الطبيب يف
عيادته الجراحية ثم قرأت كت ًبا حول املوضوع وتحدثت إىل األصدقاء ،وأخ ًريا سألت الطبيب املامرس الخاص بها إن
كان هناك ما يثري القلق ورغم ذلك مل تطمنئ بشكل كامل حني نفى طبيبها ذلك.
بدأت أوليفيا بتوزيع املنشورات التوعوية يف مكان عملها ويف املدرسة املوجودة مبنطقتها بعد أن وجدت بيانًا صحف ًيا
أصدرته منظمة الصحة العاملية يقر مبدئيًا بأن مثل ذلك التعرض لألشعة ميكنه أن يسبب الرسطان ،وهي اآلن متسح
البيئة املحيطة بها بحثًا عن أبراج املحمول وترسم خريطة ذهنية مبواقع تلك األبراج يف منطقتها .وجدت أوليفيا
أن ردود الفعل عىل حمالتها متيل ناحية أحد الجانبني ،فإما الناس يتفقون معها متا ًما أو يختلفون متا ًما وال يبدو أن
هناك أرضً ا وسطًا يف هذه الجدلية.

 2.9املهرجان العاملي للخبز  La Festa del Paneهو أحد األحداث االجتامعية املتعددة يف نولو .تصوير
شريين والتون.
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األخبار امللفقة
يتبنى اإلعالم تصوير الهواتف الذكية بأشكال سلبية كثرية كام أوردنا سابقًا .أحد أهم تلك الصور السلبية هي املراقبة
والتي سوف نناقشها يف الفصل التاسع ،والصورة األخرى التي يرد ذكرها كث ًريا – غالبًا ألنها متس اهتاممات الصحف
مضلل يوحي بأنه من املمكن االعتامد
مدلول ً
ً
– هي األخبار »امللفقة« .يبدو املصطلح مؤسفًا مبا أنه يحتوي عىل
عىل طريقة اإلعالم التقليدي يف نقل األخبار بأنها تقدم »أخبا ًرا حقيقية« .يف الربازيل تعترب فئة كبار السن إحدى
الفئات الرئيسية التي تروج لألخبار امللفقة وانترشت مزاعم مامثلة يف الواليات املتحدة 43،وتضيف هذه االتهامات
لألشكال األخرى من الوصم الذي يلحق بكبار السن 44.يرد كبار السن بدورهم عىل هذا الوصم باسرتاتيجيات
مختلفة ،فالبعض يحتج مبارشة عىل أصدقائهم الذين نرشوا أخبا ًرا ملفقة دون التحقق منها والبعض اآلخر يحاولون
التامس الصرب واالنتظار حتى يجدوا بعض اإليضاح .ويقول أحد املجيبني عن استطالعات الرأي التي قمنا بها» :أقوم
باالنتظار .فبعد عدة دقائق سوف يقوم شخص ما بالتعليق عىل الخرب وحينها سأعرف إن كان الخرب كاذبًا أم ال«.
45
يعترب  79باملئة من الربازيليني اآلن أن الواتساب هو مصدرهم الرئييس للمعلومات وفقًا ألحد استطالعات الرأي.
ظهرت قضية األخبار الكاذبة للسطح بعد الحملة االنتخابية الحاسمة يف  2018وحكومة جايري بولسونارو التي
تبعتها .تقول رويرتز أنه تم إنشاء قرابة املليون مجموعة عىل الواتساب لدعم املرشحني السياسيني 46.أدت نفس
الظاهرة أيضً ا لظهور مجموعات فحص الحقائق مثل تلك الخاصة مبرشوع إثبات [ ]Projeto Comprovaيف
الربازيل والذي استقبل  67,000رسالة ملجموعة واحدة فقط من مجموعات فحص الحقائق التي أُنشئت يف ذلك
الوقت .ترتبط األخبار الكاذبة أيضً ا ارتباطا وثيقًا باالنتشار البغيض للغش اإللكرتوين ،وهنا أيضً ا كان الواتساب
47
مسؤولً عن  64باملئة من تلك الروابط.
ضخم من التغطية
ال يأخذ الناس تلك النقاشات بالرضورة عىل محمل سطحي .بلغت األخبار الكاذبة مبلغًا
ً
اإلعالمية والنقاشات الرائجة يف إيطاليا ونجد مثاالً عىل هذا فيام حدث يف يوليو  ،2018وهو مثال منطبق عىل نولو
نظ ًرا لحجم فئات املهاجرين بها .لفت منشور عام عىل فيسبوك الكثري من االنتباه عرب وسائل التواصل االجتامعي
اإليطالية حتى وصل أخ ًريا لبقية العامل ،حيث نرش شخص ما صورة عىل فيسبوك بزعم أنها تصور آالف األشخاص يف
مرفأ مزدحم بشدة وظهرت املراكب الصغرية وهي تحملهم ولكن نظ ًرا ألعدادهم الكبرية فقد فاضت بهم فانزاحوا
لألرصفة املحيطة .يقول التعليق عىل الصورة» :ميناء ليبيا  ...إنهم ال يدعونك ترى مثل هذه الصور أبدًا  ...وهم
جمي ًعا مستعدون لإلبحار إىل إيطاليا« .كان الغرض من تلك الصورة هو إثارة غضب وتوتر اإليطاليني من هذا
»الغزو« الوشيك ملن هم فرضً ا مهاجرين .كانت الصورة ناجحة يف البداية وانترشت انتشا ًرا واس ًعا عرب اإلنرتنت،
فهذا السياق من الخطاب العدايئ ضد املهاجرين يف إيطاليا يتبناه ماتيو سالفيني السيايس اليميني املتشدد ووزير
الداخلية السابق ،ولكن بعد ساعات قليلة تم الكشف عن أن الصورة يف الحقيقة تُظهر حفل موسيقي لبينك فلويد
أُقيم يف فينيسيا يف [ 2018شكل .]2.10
أول ما ظهرت الصورة يف نولو ظهرت يف هيئتها الالحقة »املكتشفة« كخرب كاذب يظهر مدى »سخف« تلفيق
األخبار .تحولت الصورة من خالل املنصات االجتامعية يف نولو – التي يوجد بها حضور ليبريايل قوي – إىل مرجع
لألشخاص الذين ينشطون يف التعبري عن معارضتهم للعنرصية ومعاداة األجانب .يفطن الكثري من الناس أيضً ا
للجذور التاريخية الخاصة بالطريقة التي تستخدم بها الهواتف الذكية لنرش املعلومات املغلوطة ،فرغم كل يشء
كانت بعض وسائل اإلعالم املؤسسية يف الدولة ت ُستخدم لنرش القلق حول أمور بعينها مثل الهجرة يف عقود سابقة
كفرتة حكم بريلسكوين عىل سبيل املثال .احتج بعض األشخاص ممن عاش آبائهم أثناء العهد الفايش وشهدوا أساليبه
الدعائية عىل الطرح القائل بأنه كانت توجد فرتة تاريخية سادت فيها »األخبار الصحيحة«.
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 2.10منشور واسع االنتشار عىل وسائل التواصل االجتامعي والذي ادعي خطئًا أنه يصور مهاجرين ليبيني
وهم يستعدون لإلبحار إىل إيطاليا ولكن ظهر فيام بعد أنه من حفلة لبينك فلويد يف  .1989لقطة الشاشة
لشريين والتون.

الدراسات األكادميية لهذه الخطابات
يقدم هذا الكتاب دالئل قليلة ميكن أن تساعد يف تحليل االدعاءات التي يدعيها الناس يف الخطابات السائدة حول
الهواتف الذكية 48،ولقد تعاملنا مع مفهوم الخطاب كخاصية مستقلة للهاتف الذيك وليس كدليل عىل االستخدام
الفعيل له ألسباب رشحناها يف مقدمة هذا الفصل .يف دراساتنا اإلثنوغرافية يوجد القليل مام ميكن أن يسهم يف
النقاش حول ما إن كانت تلك االدعاءات صحيحة أم ال ،ونفضل الرتكيز عىل اليشء الذي منلك الدالئل الوافية عليه
أال وهو استخدام تلك االدعاءات للمشاركة يف الجدليات األخالقية يف كل من املواقع امليدانية .لكن نظ ًرا لألهمية
الفائقة وللتبعات الضخمة لهذه الخطابات فنحن نقدم لكم دليل مخترص لألبحاث األكادميية التي تقدم مثل تلك
التحليالت.
رمبا تكون نقطة البدء املناسبة هي تاريخ تلك الخطابات الذي أجرى آدم بريجس أبحاث ًا كثرية عىل املرحلة املبكرة
منه 49.فحص بريجس مختلف املخاوف العامة حول املخاطر التي كان يُعتقد أن اإلصدارات املبكرة للهواتف
املحمولة تشكلها عىل الصحة ،كام أنه بحث يف مصادر تلك املخاوف ويف األسباب التي جعلتها منترشة بني شعوب
بعينها .تضيف تلك النقاشات لجدل أكادميي قديم حول الطرق التي ترى بها الشعوب املخاطر وتكشف عمق
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البعد الزمني للكثري من تلك التخوفات وكيف أن تلك التخوفات نجحت يف االستمرار حتى بعدما تغري الجهاز الذي
أُسقطت عليه تلك التخوفات متا ًما.
غال ًبا ما تركز الجدليات األكادميية املوسعة حول الهواتف الذكية عىل تأثريها السيايس ،وهو اليشء الذي عادة ما
يناقشه املشاركون يف هذا البحث أيضً ا .يف حني توجد بعض النقاشات املتزنة حول هذا املوضوع 50إال أن هذا املجال
ينزع إىل إفراز الجدليات املستقطبة بشدة .هناك عىل سبيل املثال ذلك الجدل الذي استمر لعدة سنوات حتى اآلن
حول ما إذا كانت الوسائط الجديدة قد خلقت فقاعة مرشح [ ]filter bubbleأو حجرة صدى [،]echo chamber
وتشري هذه املصطلحات إىل أن الهواتف الذكية ووسائط التواصل االجتامعي قامت بتقييد تعرضنا للخطابات
السياسية لتلك التي توافق آرائنا فقط ،وهي بهذا متنعنا من رؤية اآلراء املضادة .من ناحية تقول العديد من الكتب
أن فقاعات املرشح قد زادت بدرجة كبرية رمبا تكون كارثية 51،ويف الوقت نفسه تسعى كتب أخرى لدحض تلك
52
االدعاءات موحية بأن الدالئل تؤدي لنتائج مختلفة متاما.
جدل آخر أكرث صعوبة مبفهوم اإلدمان ،وهذه الصعوبة سببها أن اليشء الذي يشري إليه املصطلح ليس واض ًحا
يهتم ً
متاما .يوظف املستخدمون ذلك املصطلح كث ًريا – غالبًا يف الحديث عن أنفسهم – كام أن هناك رتل من كتب
املساعدة الذاتية التي تهدف ملساعدة املدمنني 53.ولكن ماذا يعني إدمان الهواتف الذكية حقًا؟ من الواضح أنه ال
أحد يحدق يف شاشة فارغة وإمنا يشاهد نو ًعا من أنواع املحتوى ،لذا فرمبا يشري هذا اإلدمان إىل أي يشء كإدمان
ألعاب الورق أو االهتامم القهري بأخبار ترامب أو متابعة املشاهري عىل إنستاجرام ،أو رمبا يشري لطلبة املدارس
الذين يرغبون بشدة يف معرفة ما يقوله زمالؤهم عنهم .كل اهتامم من تلك االهتاممات هو اهتامم خاص له دوافعه
وتبعاته ويجب أال نصف النتائج بأنها تشري إىل إدمان الهواتف الذكية ،بل باألحرى بأنها تدل عىل أن الهواتف الذكية
قد يرست إدمان محتويات أو مامرسات محددة .وباملثل تشمل فكرة »إزالة سموم« الهواتف الذكية – كام يوضح
54
ساتون – قطا ًعا عريضً ا من النوايا واملفاهيم املتعلقة باإلدمان.
رمبا متثل الجانب األكرث أهمية – ورمبا األقدم أيضً ا – 55ملثل هذا اإلدمان للمحتوى يف إدمان معرفة ما يقوله اآلخرون
عنك ،وهو السبب الذي يجعل مراهقًا يتفحص هاتفه تحت وسادته يف الثالثة بعد منتصف الليل .ال أحد يعترب أن هذه
املامرسة مامرسة صحية ويعزوها املدرسون أحيانًا إىل ضعف الثقة بالنفس 56،ولكن الغريب بالفعل هو اعتبار تلك
معاكسا لالدعاء الشائع أن
االهتاممات بأنها اهتاممات منافية للطبيعة أو أنها اهتامم بالهاتف الذيك نفسه ،فذلك يبدو
ً
الهواتف الذكية تجعلنا نهتم بالشاشات أكرث من الناس .يبدو لنا من املعقول أيضً ا أن نجمع بني هذا املوضوع وبني شيئًا
57
آخر يطل بقوة يف نقاشات املستخدمني أال وهو الهاتف الذيك كاستجابة للملل.
من املؤسف أنه ناد ًرا ما يتم فصل هذه الظواهر عام يجب أن نعتربه إدمانًا حقيقيًا للهواتف الذكية حيث الرغبة
رضا ضمن ًيا يف النقاشات األوسع
املستمرة يف مشاهدة أي محتوى بغض النظر عن نوعه .هذا النوع من اإلدمان حا ً
حول »االنتباه« ،أي نقد الهواتف الذكية ألنها تجعل الناس غري منتبهني أو تجعلهم يعانون يف االنتباه للعامل
خارج شاشاتهم .تبدو هذه التخوفات مرتبطة باالهتامم الهائل يف الوقت املعارص مبفاهيم الوعي والعافية املعنية
بنرش التفكري املتأمل اليقظ والحضور يف اللحظة والعناية بالنفس عىل الرغم من أنه من الشائع – وهذا من
املفارقات الساخرة – أن تجد الناس ينفذون إىل الوعي عن طريق تطبيقات الهاتف الذيك مثل تطبيق هيد سبيس
58
[.]Headspace
حتى وإن كان من الصعب استخالص املعنى من عبارة »إدمان الهواتف الذكية« إال أنها بالتأكيد تهتم بالدرجة
مثل انتشار رهانات الهواتف
التي تسهل بها الهواتف الذكية اإلدمان بشكل أعم .يناقش ألباران-توريس وجوجنيً 59
الذكية .من ناحية هناك رشكات تجارية مثل الرشكة األيرلندية بادي باور [ ]Paddy Powerالحريصة عىل زيادة
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أرباحها عن طريق توسعة مجال الرهانات ليشمل تطبيقات الهواتف ،ومن ناحية أخرى هناك مطالبات بتدخل
الدولة وسن القوانني الناجمة عن التخوف من أن الهواتف الذكية زادت من أرجحية إدمان القامر .تقول الدالئل
وبدل من ذلك
أن املستخدمني يوظفون الهواتف الذكية لتخطي القوى التجارية التقليدية مثل وكالء املراهنات ً
يراهنون مبارشة ضد بعضهم البعض ،وتتم هذه الرهانات جزئيًا بغرض بناء االختالط االجتامعي بني املراهنني عىل
اإلنرتنت .دفعت هذه التطورات الرشكات التجارية بدورها إلصدار تطبيقات »الرهان االجتامعي« والتي ظهرت
للمرة األوىل عام  2013وهي اآلن جز ًءا مهامً من رهانات الهواتف الذكية .يف هذه الحالة عىل األقل لدينا حجة
واضحة عىل كيفية التي يرتبط بها اإلدمان بالهواتف الذكية بالضبط.
اخرتنا املثال الثالث ألنه أكرث تعقيب ينبع من عملنا امليداين ،وهو الفكرة القائلة بأن الهواتف الذكية ترض الشباب
بشكل خاص .لخصت ورقة بحثية حديثة نرشت يف مجلة (ساينتيفيك أمريكان) [ 60]Scientific Americanبعضً ا
من املحاوالت العلمية واإلكلينيكية لتقييم تبعات استخدام املنصات االجتامعية عىل الشباب من منظور مجاالت
بحثية مثل علم النفس .بشكل عام تنزع نتائج البحوث األولية ألن تكون سلبية جدًا ،ولكن الدراسات الحديثة تركز
عىل النتائج السلبية واإليجابية ،وبشكل عام يُنظر للتأثريات عىل أنها خفيفة رغم أن هذا ليس صحي ًحا بالنسبة لكل
الشباب .تستحق الدراسات األكادميية حول األطفال والرتبية يف العرص الرقمي إلقاء الضوء عليها ألنها املجال البحثي
الذي أفرز محاوالت – رمبا كانت هي األمثل واألكرث استدامة يف العلوم االجتامعية – للمالحظة والتحليل واستخراج
النتائج وتفعيل السياسات املناسبة وتقديم النصيحة املتعقلة امللمة لجمهور اآلباء القلقني .من خالل سلسلة من
الدراسات التي جمعت بني اإلثنوغرافيا واملنهجيات األخرى بذل الباحثون الكثري من أجل أن يكون استخدام األطفال
لإلنرتنت والهواتف الذكية مفهو ًما يف سياقه األكرب.
ذهب بويد 61عىل سبيل املثال إىل أن شكوى اآلباء من اعتامد أطفالهم عىل التواصل واملحتوى اإللكرتوين بدأ
يف نفس الفرتة التي أصبحوا فيها متشددين بشأن لعب أطفالهم يف األماكن العامة مع أطفال آخرين .أوضحت
أبحاث ًا أجراها كالرك 62يف الواليات املتحدة كيف أن هذه الرصاعات بني األجيال حول سلوكيات األطفال ترتبط
ارتباطا وثيقًا بقضايا أكرب تخص الطبقة االجتامعية ،يف حني بحثت ليم فيام أطلقت عليه الرتبية املتسامية يف
سنغافورة 63.أطلقت سونيا ليفنجستون 64اسم (األول بني أقرانه) [ ]Primus Inter Paresعىل عملها املبني
عىل مجال واسع من املشاريع البحثية يف هذا املوضوع ،وتتنوع هذه املشاريع من أبحاث إثنوغرافية كام يف
كتابها األخري (الطبقة االجتامعية) [ ]The Classإىل استطالعات مقارنة ضخمة عرب أوروبا ،والنتيجة هي عرض
متعقل ومتزن للمكتشفات ،فالنتائج تعرتف باألرضار املمكنة ولكنها أيضً ا تتعامل بحذر مع املخاوف العديدة
التي يسقطها اآلباء ومييلون الفرتاضها حول سلوكيات أبناءهم .املثري لإلعجاب يف عمل ليفنجستون أيضً ا هو
عمل أكادمي ًيا جدًا ومتشابكًا يف نفس الوقت مع السياسيات وردود األفعال عليها ،وباإلضافة لذلك
أنها أخرجت ً
فإن ليفنجستون وزمالئها قد أنشأوا وسائل التفاعل الرقمي الخاصة بهم والتي ميكن لآلباء النفاذ إليها مبارشة،
وهذا من خالل مبادرات حديثة مثل مدونة (الرتبية من أجل مستقبل رقمي) 65.تتيح املوارد التي يوفرونها من
خالل تلك الوسائل لآلباء أن يكونوا عىل درجة أعىل من الوعي أثناء اتخاذ قراراتهم اليومية فيام يخص الحياة
الرقمية ألبنائهم.
كان من املهم أن نختتم هذا العرض بتلك النربة اإليجابية عن اإلمكانات املحتملة لإلسهامات البحثية ،حيث تنزع
الكثري جدًا من تلك الجدليات ألن تكون تدخالت متصلبة واستعراضية والتي من املمكن أن تضفي الغموض أكرث مام
تساعد عىل الفهم وأن تثري القلق أكرث مام تقدم العون .يُظهر هذا املثال األخري عن طريق املقارنة أنه من املمكن
إجراء تقييم متزن وعىل دراية جيدة وذا منطق سليم فيام يخص واحدًا من أكرث الخطابات حول الهواتف الذكية
شيو ًعا .نحن كفريق استفدنا أيضً ا من هذه املبادرات بشكل مبارش ،فعندما تنخرط يف العمل امليداين ملدة  16شهر
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يف موضوع مثل الهواتف الذكية تقابل العديد من اآلباء القلقني ،ومن الجيد أن يكون هناك مكان توجه املشاركني
إليه وتكون متأكدًا أنهم سوف يحصلون عىل نصائح مفيدة وحكيمة منه.

االستنتاجات النهائية
بدأنا هذا الفصل مبسألة مثرية للدهشة أال وهي أن الناس وهم يتحدثون بشكل عام عن الهواتف الذكية ناد ًرا
ما يكونون يشريون إىل استخدامهم الشخيص لها .هؤالء األشخاص تكون استجاباتهم مختلفة جدًا يف املقابالت
مثل هناك قصة الشخص الذي استخدم تطبيق خرائط جوجل ملوعد يف
الشخصية التي تتناول استخدامات محددةً :
املستشفى ،أو كم عدد املرات التي يستمعون فيها للموسيقى ،أو كيف يعانون مع املعامالت البنكية اإللكرتونية.
هذا الفارق كان األول يف سلسلة من تناقضات كثرية ،فالنقاش حول تأثري الدولة بدأ مبالحظة أن الدول تعد بنفاذية
أفضل ولكنها أيضً ا تعترب مصد ًرا للمراقبة .تشري أمثلة أخرى كثرية إىل أنه يُنظر للهواتف الذكية عىل أن لها آثار
إيجابية وسلبية يف الوقت نفسه.
نزعت هذه التناقضات إىل خلق ازدواجية عميقة بني جمهور الناس ،ورغم أننا خرجنا بهذا االستنتاج من بحثنا
اإلثنوغرايف بالفعل إال أن قوة هذا االستنتاج زادت من بعد وباء كوفيد .19-اهتم جز ًءا أساس ًيا من ردود الفعل عىل
الوباء بإمكانات تطبيقات الهواتف الذكية املختصة بتتبع املخالطني ،وهو ما جعل استخدامات الهواتف الذكية
ألغراض املراقبة والتدخل أكرث وضو ًحا .ومع هذا فقد تم طرح نفس اإلمكانات كحل تكنولوجي للوباء ،أي طرحها
تجانسا كب ًريا يف ردود الفعل العاملية التي ترتاوح من رد فعل دولة
كمثال عىل الرعاية ،فمنذ مارس  2020شهدنا
ً
مثل كوريا الجنوبية التي زادت فيها شعبية الحكومة ألنها فضلت املعرفة العامة عىل حساب خصوصية الفرد ،إىل
رد فعل الجمهوريني يف الواليات املتحدة الذين ينحازون لخصوصية الفرد فوق رغبة الدولة يف البيانات الصحية.
يأيت هذا التنوع يف التوجهات من حقيقة أن املوازنة بني الرعاية واملراقبة هي يف األصل قضية أخالقية وليست قضية
تكنولوجية ،لذا فإن هذا املثال يجعل النقطة األساسية التي نؤكد عليها منذ بداية هذا الفصل واضحة جلية ،أال
وهي أن الخطابات حول الهواتف الذكية تستخدم بشكل عام للمجادلة حول اهتاممات سياسية وأخالقية أوسع.
غالبًا ما تتولد هذه الخطابات حول الهواتف الذكية من اهتاممات الفئات الكثرية املعنية .من املمكن أن تدين
الحكومات استخدامات الهواتف الذكية التي تنتقد طرق إدارتها؛ ومن املمكن أن يدير اإلعالم املؤسيس دميوغرافيا
قراءهم والتهديدات التي يواجهونها ملصالحهم املادية؛ ويقلق الصحفيون ذوو الخربة من اآلثار بعيدة املدى
للهواتف الذكية عىل الجودة واإلحكام يف نقل وكتابة األخبار ومن التهديد الذي تشكله استخدامات تلك الهواتف
عىل الصحافة النقدية؛ يف حني تهتم القوى التجارية بالحفاظ عىل أرباحها قبل أي يشء آخر؛ وأخ ًريا ،هناك من
األسباب ما يجعل كبار السن – الذين رأوا كيف تقوض الهواتف الذكية االحرتام الذي كانت األجيال الصغرية تكنه
يو ًما ما ملعرفتهم املرتاكمة عىل مر سنني عديدة – أن يردوا عىل هذا بقول أن الهواتف الذكية هي الدليل عىل
ضحالة الشباب .يبقى الهم املستمر للحكومات والرشكات هو تجاوز الكثري من تلك التخوفات – وهو التوجه الذي
غالبًا ما ينايف بشكل مبارش رغبتهم املعلنة يف تقليل استخدام الهواتف الذكية – كمحاولة لتوفري النفقات عن طريق
جعل املعامالت يف شكل رقمي.
بَ َنت املناطق املختلفة طرقًا مختلفة جدًا للتوافق بني الدولة واملواطن .يف الصني عىل سبيل املثال نجد أن كبار السن
هم من يعتقدون أنه من صفات املواطن الصالح أن يساعد الدولة عىل القفز فوق بقية العامل عن طريق تطوير
اإلمكانات التكنولوجية .يف اليابان تعرب الدولة بشكل أسايس عن اهتامم تقليدي باالنسجام االجتامعي وتجنب
كل من الجدليات
دليل عىل التمدن والتطور يف ً
الفرقة .يف الكامريون نجد أن استخدام الهواتف الذكية يعترب ً
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ما يقوله الناس عن الهواتف الذكية

السياسية والشعبية .يتأرجح الناس العاديون أنفسهم بني التقييامت السلبية واإليجابية للهواتف الذكية ،وأحيانًا
يفعلون هذا يف نفس الجملة ،فعندما يزعم األشخاص أن الهواتف الذكية هي نعمة ونقمة يف الوقت نفسه ال
يقولون هذا من باب النفاق أو الجهل بل رمبا يكون هذا القول هو االستجابة املنطقية الوحيدة لهذا الوضع الذي
فيه – كام سوف نرى كث ًريا يف هذا الكتاب – تجلب الهواتف الذكية لهم فوائدًا عظيمة ولكن يف الوقت نفسه تخلق
مشاكل جمة .سوف نعود يف نهاية هذا الكتاب ملا هو حال ًيا املثال األكرث بروزًا عىل ذلك التوازن بني الرعاية والرقابة
أال وهو رد الفعل عىل وباء كوفيد.19-
للخطابات حول تأثريات الهواتف الذكية نتائجها الخاصة إذًا ،وبالنسبة لألنرثوبولوجيا تتعلق بعضً ا من أكرث تلك
مثال جيدًا
النتائج أهمية باألثر عىل العالقات االجتامعية ،وكان استخدام هذه الخطابات يف الرصاع بني األجيال ً
عىل هذا .تُظهر الكثري من الجدليات األخالقية التي قدمناها هنا الهاتف الذيك كلهجة يلجأ من خاللها بعض كبار
السن إىل مناقشة وإدانة سلوكيات الشباب .سوف نرى يف فصل الحق كيف يستغل الشباب أحيانًا الصعوبات التي
يواجهها كبار السن مع الهواتف الذكية لإلدالء بتعليقات جارحة بنفس القدر عن الكبار .ال يتعلق الشد والجذب
بني األجيال مبن يحرتم من فقط ،فهو أيضً ا يطرح أسئلة معقدة حول االعتامدية واالستقاللية والكرامة وعدم املساواة
القائم عىل السن .يثبت هذا الفصل أن جز ًءا كب ًريا من هذا الرصاع ال يقوم عىل الهواتف الذكية نفسها بل باألحرى
عىل ما يقوله الناس عنها ،ولكننا يف هذه املرحلة سوف ندير رؤوسنا إىل موضوع أوسع كث ًريا أال وهو تأثري ما يفعله
الناس بالهواتف الذكية – وليس ما يقولونه عنها – عىل عالقاتنا االجتامعية.
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املواقع امليدانية :بنتو  -ساو باولو ،الربازيل .دار الهوى  -القدس الرشقية .دابلن  -أيرلندا .لوسوزي
 كامباال ،أوغندا .كيوتو وكوتيش  -اليابان .نولو  -ميالنو ،إيطاليا .سانتياغو  -تشييل .شنغهاي -الصني .ياوندي  -الكامريون.

الهواتف الذكية كأشياء
قبل أن نتناول استخدام الهاتف الذيك يف التواصل يجب أن نعرتف بحضوره كيشء مادي ،فمن املمكن ملاديته
أن تهم بعض الشعوب أكرث من غريها وألسباب مختلفة .يدرك معظم اإليطاليني عىل سبيل املثال أنهم معروفون
باألناقة 1،ورمبا مل تكن مصادفة أن بعضً ا من أكرث األعامل الشيقة حول الهواتف الذكية كعنارص للموضة كانت
أعامل عامل االجتامع اإليطايل ليوبولدينا فورتونايت 2.تقع نولو داخل ميالنو وهي املدينة التي يرتبط اقتصادها ارتباطا
وثيقًا باألناقة واملوضة وينطبق فيها مفهوم األناقة عىل محتويات مثل الشاشة واملظهر الخارجي واإلضافات أو
اإلكسسوارات ،أما يف أماكن أخرى فالجانب املادي الذي يهم يف الهواتف الذكية هو التكلفة ،وال يعني هذا تكلفة
السامعات فقط ولكن أيضً ا القدرة عىل توفري اتصال البيانات أو الواي فاي باإلنرتنت.
تعيش األرملة الوحيدة إلينورا يف ميالنو ،وهي جدة نشطة وتحرض أحفادها كل يوم من الحضانة وتعتني بهم حتى
يأيت آبائهم من العمل يف حوايل الساعة السابعة وتنسق تلك املهام مع اآلباء من خالل هاتفها الذيك .هاتف إلينورا
الذيك هو أيضا مقا ًما برصيًا ألحفادها ،فخلفية الشاشة عبارة عن صورة لهم يف واحدة من إجازاتهم كام أن هناك
صو ًرا أخرى لهم ملصقة بالهاتف من الخلف .يشبه الكوالج الذي صنعته باب ثالجتها الزاخر بالصور والذكريات
التي يتم استعاملها كمغناطيس .أصبحت الثالجة التي تطعم أحفادها منها والهاتف الذيك الذي تتواصل مع عائلتها
من خالله مواض ًعا لرؤيتهم حتى يف األوقات التي ال يتواجدون فيها معها بشخصهم.
يف اليابان ميكن أن تعرب بيوت الهواتف الذكية وأي حىل تتدىل منها عن الحس الجاميل الشخيص .اختارت السيدة
ميدوري مثال  -وهي مغنية يف الستينات من عمرها وترتدي ثيابًا زاهية  -بيتاً لهاتفها تشعر أنه يعرب عن شخصيتها
املرحة املفعمة باألنوثة ،وهو جرابًا بالستيكيًا يصور البطة ديزي ويتدىل منه حىل عىل شكل أحمر شفاه وحذاء
ذا كعب عايل [الشكل  .]3.1يختار الناس يف األغلب جرابات لها هيئة الدفرت والتي توحي بالجدية وتكون عادة
مصنوعة من الجلد وهي أيضً ا توفر الحامية لشاشاتهم ،وكانوا عادة ما يضعون بطاقات التعارف يف جيب داخيل من
الجراب .أوضحت سيدة أخرى يف الستني من عمرها أنها ال ترتدي املالبس امللونة أبدًا وال املالبس التي تعطي مظهر
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 3.2بيت تليفون أحمر اللون والذي اعتربه كاهن بوذي
شيئًا غري الئق وأوضح أن زوجته كانت تستخدمه يف السابق.
تصوير لورا هابيو-كريك.

 3.1مغنية محرتفة يف العقد السادس من
عمرها تستخدم متائم الحظ عىل هاتفها الذيك
لتظهر بصورة معينة .تصوير لورا هابيو-كريك.

«الشباب» ألنها تشعر أنها غري الئقة يف عمرها ،وباملثل كان جراب هاتفها الذيك امتدادًا لجامليات مالمئة العمر تلك
فأخذ التصميم البسيط الذي يبدو كالدفرت.
تشارك العديد من املشاركني يف البحث من النساء والرجال هذا االهتامم بعدم الظهور مبظهر مبهرج خاصة مع
التقدم يف العمر .تظهر الصورة أدناه منشور نرشه السيد سوادا – وهو كاهن بوذي يف الستينات من عمره من كيوتو
– عىل فيسبوك يوضح فيه ألصدقائه السبب الذي يجعله يستخدم بيتا أحمر اللون والذي يعتربه مبهر ًجا [الشكل
بدل من جرابه األزرق القديم الذي بيل .وقال السيد
 ،]3.2وكتب فيه أن الجراب كان لزوجته ولكنه اآلن يستخدمه ً
سوادا أيضً ا أنه حاول أن يجعل الجراب الجديد يبدو أقل بهرجة فقام بإضافة رشيط تجليد الكتب إليه وطلب من
أصدقائه تفهم موقفه إذا رأوه به.
بالنسبة ألونونو – وهو رشطي من لوسوزي – ترتبط زينة هاتفه بدينه املسيحي ،فهو يضع صورة املسيح كخلفية
قائل« :إذا كان لديك أي مشكلة فقط ضع هذه الصورة وأبقي األنوار مضاءة»؛
لشاشته «من أجل الحامية» ،ويضيف ً
ولقد اختار أونونو هذه الصورة من متجر ألعاب جوجل .يضع أونونو يف الليل صورة للمسيح عىل الصليب بغرض
الحامية االستثنائية ويغري هذه الصور باستمرار ليعرب بها عن الفصول مثل عيد امليالد أو عيد الفصح .يعلق أونونو
هذه الصورة أيضً ا عىل رسيره إذا سمع أخبا ًرا سيئة أو انتابته أحال ًما مزعجة.
فمثل قامت إليسا التي تعيش يف نولو مبدينة ميالنو بتجربة
ميكن لألشخاص أن يتوصلوا إلمكانات لطيفة وإبداعيةً ،
ملموسا بني القدرة
ًا
ط
اب
ر
إلليسا
هذا
أعطي
.]3.3
[الشكل
توصيل هاتفها الذيك بسامعة مصممة للخطوط األرضية
ً
عىل التحدث لـ«وقت غري محدود» من خالل واتساب ويف نفس الوقت اإلحساس باأللفة التي تشعر بها مع الهاتف
األريض.
كل من هذه األمثلة نو ًعا من االستئناس الجاميل للهواتف الذكية 3ويجعلها تبدو أقرب لإلكسسوار الذي يضاف
ميثل ً
لألناقة .الوجه اآلخر الصطدام الهاتف الذيك بنا كيشء هو الحاجة إىل وضعه يف مكان ما أثناء استخدامه أو حتى
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 3.3هذا الجهاز – الذي يعترب يف املنتصف بني التليفون األريض والهاتف الذيك املتصل باإلنرتنت – قامت
بتجميعه إليسا وهي إحدى املشاركات يف الدراسة .تصوير شريين والتون.

أثناء حمله ،وهو ما ميكن أن ميثل عبئًا أحيانًا .تتطلب أحد املهام اليومية لدينا – التي هي يف األصل من مرص ولكنها
تعيش اآلن يف نولو – اإلمساك بهاتفها للتحدث ألقاربها وأصدقائها أثناء اعتنائها بابنها ذي األربع سنوات أو السري
ودفع عربة التسوق يف نفس الوقت .مثلها مثل الكثري من النساء يف نولو الاليئ يرتدين الحجاب اكتسبت دينا عادة
دس هاتفها يف غطاء رأسها وهو ما ميكنها من إرضاع طفلها أو استخدام ماكينة الخياطة أثناء التحدث يف الهاتف.

الهاتف الذيك واملكانة
كانت يوكو هي الطالبة الوحيدة التي حرضت للدورة التدريبية عىل واتساب التي قدمتها ماريليا يف بنتو القريبة
من ساو باولو بهاتف آيفون ،ولقد برز بوضوح عىل الطاولة حيث وضعته .بسبب تصميمه وسمعته وسعره كان
هاتف اآليفون الخاص بيوكو يعطيها الشعور بأنه نوع من أنواع الداللة عىل املكانة االجتامعية مام سبب لها
مشكلة ألنها شعرت أنها تحت ضغط أن تستخدمه بكفاءة عالية حتى تضاهي وجاهته .كان الحل بالنسبة ليوكو
هو إخبار اآلخرين أنها مل تشرت هذا الهاتف بنفسها ،فهو مثله مثل معظم هواتف اآليفون التي يستخدمها الكبار
يف بنتو أعطاه لها أبناءها.
ميتلك معظم الناس يف ياوندي اثنني من الهواتف الذكية ،وهذا يرجع جزئيًا لوجود العديد من الشبكات التي
قائل:
تختلف يف درجة جودتها يف مناطق الكامريون املختلفة .ويوضح مدرس ثانوي من ياوندي ً
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مرغم عىل امتالك
يف بعض األحياء ال ترى إال الرشكتني الرئيسيتني أورنج و [ .]MTNولكنك تجد نفسك ً
خط ثالث والذي ميكن أن يكون نيكستل أو حتى كامتل .لدى البعض من أصدقايئ رشيحتني أو ثالثة ،وهم
حل جيدًا.
يعتقدون أن هذا ً
ميكن المتالك عدة هواتف أن يشري للرثاء وأن يدعو لالحرتام ولكن يحدث هذا فقط إن كان أحد تلك الهواتف من
ماركة مرموقة ،ولكن حتى هذه ال تقول الكثري عن كبار السن من املستخدمني الذين غال ًبا ما يأخذون هذه الهواتف
من أبنائهم الذين يستبدلونها بهواتف أحدث كام يف حالة يوكو .من الشائع يف ياوندي أن يضع الناس هواتفهم عىل
مرأى من الجميع .يضع الكبار ممن يعانون يف الحركة هواتفهم عىل الطاوالت أو عىل أي سطح آخر ميكنهم الوصول
إليه بسهولة ،بينام يهتم الشباب باملظهر وعاد ًة ما يطبعون صورهم الشخصية عىل الجراب ورمبا كان حملهم
للهواتف يف أياديهم أو جيوبهم هو ما شجع عىل انتشار نشل الهواتف يف املدينة.
اكتشفت ماري – وهي أرملة كانت تعمل سابقًا كمدرسة يف ياوندي – أن الهواتف القدمية املهداة للكبار تكون
أحيانًا غري صالحة وال ميكن االعتامد عليها .لدى ماري تسعة أبناء وقد أهدوها خمسة هواتف بالفعل ،ولكن
هذه الهواتف تعطل رسي ًعا خاصة حينام يستخدمها األحفاد ومن ثم يكرسونها .يشكل هذا عائقًا كب ًريا يف طريق
محاوالتها لتعلم كيفية استخدام الهواتف الذكية ،وهو أيضً ا شيئًا مزع ًجا جدًا لها ألن الهاتف يعطل عن العمل بعد
أن تكون هي قد اعتادت واعتمدت عىل وظائفه املختلفة ،مثل املنبه الذي هو رضوريًا جدا ألنظمة العالج املعقدة
الخاصة بها ومثل واتساب وسكايب وقدرة الهاتف عىل االحتفاظ بالصور.
مثل – حيث أصبحت
املكانة االجتامعية ليست هي البعد االجتامعي الوحيد الذي تعكسه الهواتف .يف اليابان ً
الهواتف املحمولة متصلة باإلنرتنت منذ أوائل القرن الواحد والعرشين – تظل الهواتف ذوات املميزات املحدودة
[الجارايك] بتصميمها املميز ذا النصفني اللذان يفتحان ويغلقان عىل بعضهام شائعة االستخدام خاصة بني املشاركني
األكرب س ًنا 4.كنا غال ًبا نجد أن استخدام الهواتف الذكية يختلف باختالف النوع ،حيث كانت للمشاركات شبكات
اجتامعية من األقارب واألصدقاء خارج العمل أكرث قوة من شبكات املشاركني وكن ميلن لتحديث هواتفهم للهواتف
الذكية ولحضور الدورات والفصول التدريبية عنها عىل عكس املشاركني الذين كانوا مييلون لالحتفاظ بالجارايك أو
حتى بالتليفونات األرضية كوسيلتهم األساسية يف التواصل .أوضح أحد املشاركني من كيوتو والذي يبلغ الستني من
عمره أنه احتفظ بالجارايك الخاص به حتى اآلن وقد أصبح لديه هاتفًا ذك ًيا أيضً ا ،والسبب يف ذلك أن الجارايك يحتوي
عىل أرقام كل معارفه من العمل التي هي مهمة لهويته املهنية.

تكاليف الهواتف الذكية
فاصل رقميًا كب ًريا بني هؤالء الذين يستطيعون
بينام أصبحت الهواتف الذكية تستخدم يف كل مكان إال أنه يظل هناك ً
رشائها وهؤالء الذين ال يقدرون عىل تكاليفها .يف لوسوزي كان غالبية املشاركني اليزالون يستخدمون الهواتف
املحمولة وليس الهواتف الذكية كام نرى يف هذا الرسم البياين الدائري القائم عىل  204شخص متوسط أعامرهم 51
شخصا الذين أجابوا عن استبياناتنا مل يكن معه هاتف و 15منهم رسقت هواتفهم
سنة [الشكل  .]3.4أحد الـً 19
و 4مل يسبق لهم حيازة الهواتف من قبل  .
كبريا هنا خاصة مع كونه نقطة االتصال األساسية باإلنرتنت 5حيث أن
تصنع عدم استطاعة رشاء الهاتف الذيك فارقًا ً
6
 3باملائة فقط من األرس يف لوسوزي لديها كمبيوتر يعمل .رغم ذلك تستطيع أقلية متزايدة رشاء الهواتف الذكية
الرخيصة اآلن مثل ذلك الهاتف الذي تبيعه رشكة تكنو الصينية بـ  12,50جني ًها إسرتلين ًيا ،وتصبح هذه الهواتف هي
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 3.4استطالع ميداين قامت به الباحثة شارلوت هوكينز .احتسبت النسبة املئوية استنادًا إىل  204مجيب
عن االستطالع.
الوسيلة األرخص لالتصال باالنرتنت 7.لكن هناك تكاليف أخرى الحقة ،ورمبا كانت هذه األنواع الرخيصة تحتوي
عىل سعة تخزينية محدودة للرسائل والصور .لقد وجدنا أن حيازة الهواتف الذكية ترتبط بأشكال أوسع من عدم
9
املساواة فيام يتعلق بالسن والنوع 8وإذا ما كان الشخص يعيش يف املدينة أو يف الريف.
ميتلك  19,1مليون مواطن كامريوين اشرتاك للهاتف املحمول وفقًا الستطالع رأي عاملي 10.ميلك معظم أفراد الطبقة
مستعمل أو منخفض الجودة ،وهذا بفضل إنخفاض أسعار الهواتف الذكية
ً
الوسطى اآلن هاتفًا ذكيًا حتى وإن كان
ألسعار مبتوسط  54جني ًها إسرتلين ًيا يف  2014و  36جني ًها إسرتلين ًيا يف  .2018يقلق الناس من مدى تحمل واستمرارية
تلك األجهزة نظ ًرا ألسعارها الرخيصة ،حيث يشري الناس لهواتفهم من تلك النوعية أحيانًا بلفظ «ثورونكو» أي ماركة
أموال أكرث ألنهم ابتاعوا سامعة رخيصة ،ولكن هذه
غري ذات ثقة .يجد املستخدمون أنفسهم أحيانًا وقد رصفوا ً
الهواتف الذكية البسيطة توفر لهم االتصال بتطبيقات واتساب وجوجل من أجل الحصول عىل املعلومات وبتطبيق
يوتيوب كذلك ،وهذا االتصال مهم حيث أن كبار السن يقضون أوقاتًا كثرية يف مشاهدة الفيديوهات عىل هواتفهم.
كام يف لوسوزي يجد األشخاص الذين ميلكون هاتفًا ذكيًا من ماركة رخيصة مشاكل يف التخزين أو ذاكرة الـ [،]RAM
وهو األمر الذي يجعل حصولهم عىل أحدث األنظمة والتطبيقات محدودًا .الحظ أستاذًا جامع ًيا ميلك هاتف من
ماركة آيفون أن السعة التخزينية يف هاتفه نفذت عندما انتهى من تثبيت تطبيقاته املفضلة [فيسبوك ،وواتساب،
وتطبيق لصور الكوالج من إنستاجرام ،وفوتو جريد ،ومراسالت لينكد إن ،وجي ميل ،وياهوو ،وتطبيقات أخرى].
مل يقترص وجود التكلفة كعامل يحول دون االتصال بهذين املوقعني امليدانيني فقط .يف الربازيل كان هناك انتشا ًرا
ملحوظًا يف استخدام الهواتف الذكية بني األشخاص ذوي الدخول املنخفضة بعد إطالق موتوروال ملوديل الهاتف
[ ]Moto Gيف  .2013يف اليابان قال العديد من املشاركني أن السبب يف أنهم ال ميلكون هاتفًا ذكيًا هو تكلفة
الباقات الشهرية ،ولقد أصدرت الحكومة وثيقة تهدف لتقليل تلك التكلفة 11مام نتج عنه طواب ًريا طويلة أمام الكثري
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من متاجر الهواتف املحمولة يف كيوتو والتي بدورها أعلنت عن خصومات كبرية عىل الهواتف الذكية .تزامن هذا
الضغط من الحكومة لجعل الهواتف الذكية متاحة بشكل أكرب مع الدفع يف اتجاه املزيد من الرقابة من خالل نظام
َرقْمي جديد للضامن االجتامعي والرضائب والذي يدعى « َرقَمي» والذي يربط بيانات الضامن االجتامعي للمرء
ببياناته املالية والطبية .أخ ًريا ،هناك مواقع ميدانية مثل دابلن ينترش فيها هواتف اآليفون وسامسونج جاالكيس
عالية املستوى ،وألن الجميع تقري ًبا يف هذه املواقع يستطيعون رشاء الهواتف الذكية لذلك ال يوجد ذلك الشعور
بالتنافسية حول املكانة االجتامعية.

مشاكل االتصال
تفتح الهواتف الذكية املجال للمزيد من الفواصل بني الناس بسبب قدرة البعض عىل االتصال باإلنرتنت دون غريهم.
يتطلب استخدام جيجابايت واحدة من البيانات يف اليوم باقة أسبوعية تصل لـ  14جني ًها إسرتلينيًا .عادة ما ينفق
ذوو الدخل املنخفض من املشاركني ما يقرب من  3,50جني ًها يف الشهر لالتصال باإلنرتنت بينام ينفق املشاركون
من الطبقة الوسطى حوايل  10جنيهات .يتوفر اتصال الواي فاي يف مواقع ميدانية أخرى مثل سانتياغو يف أماكن
كثرية مجانًا مثل محطات املرتو واملكتبات العامة وامليادين .يف دابلن يستطيع كبار السن من املشاركني رشاء الباقات
الشهرية بسهولة ،ولكن الكثري منهم كانوا ال يعرفون الفرق بني اتصال الواي فاي واتصال البيانات إال بشكل مبهم
وكانوا غال ًبا ما يردون عىل أسئلتنا عن تحميل األفالم بأنهم ال يقومون بتحميل األفالم بواسطة الواي فاي املنزيل
ظ ًنا منهم أن هذا يتطلب تكلفة إضافية .يرتبط هنا الفاصل الرقمي القائم عىل السن باملعرفة وليس بدخل املرء.
يف لوسوزي كان السبب اآلخر لعدم امتالك بعض املشاركني الهواتف هو التكلفة الباهظة للتصليح أو االستبدال.
شخصا ميتلكون هواتفًا محمولة ُوجد
تعرف تكلفة املكاملات محليًا باسم «وقت البث» ،ويف استبيان أُجري عىل ً 50
أن  74باملائة منهم ميلؤون «وقت البث» أي يشحنون رصيد هواتفهم بأصغر الباقات املتاحة التي تتكلف ما بني 20
و  40بنس عند الحاجة وبقدر الحاجة؛ قال مجيب واحد فقط عن االستبيان أنه ميأل وقت البث الخاص به مبا يعادل
 20جني ًها شهريًا .ما يعنيه هذا هو أن معظم مستخدمي الهواتف الذكية ال تكون لديهم إمكانية إجراء املكاملات أو
االتصال باإلنرتنت عىل األقل مرة يف اليوم ،وبسبب هذه القيود تستخدم الهواتف بشكل مقنن .من املمكن مثال أن
يتجنب هؤالء املستخدمني مجموعات الواتساب ويستعيضون عنها بطرق املراسلة األقل استخدا ًما للبيانات ،وهم
ناد ًرا ما يستخدمون إنستاجرام ويوتيوب ويفتحون اتصال البيانات فقط حني يستخدمونه.
أثناء عملنا امليداين يف أوغندا كانت رشكات االتصاالت قد سبق لها أن أوقفت بيع بطاقات الخدش إلعادة شحن وقت
البث ،وهي الطريقة التي كانت مستخدمة بشكل رئييس خاصة يف املناطق الريفية .كان هذا يعترب تحديًا بالنسبة لـ
 31من أصل  50مشارك يف البحث الخاص بشارلوت وهو ما أفرز تعليقات مثل «من الصعب الحصول عىل وقت البث،
خاصة يف الليل» و«إنه يشء فظيع أن تضطر للسري ملسافات كبرية بحثًا عن وقت البث» .يضطر األشخاص يف القرى اآلن
للذهاب ألقرب مركز تجاري يف كل مرة يرغبون فيها يف إعادة شحن وقت البث الخاص بهم.
كانت بيوت معظم املشاركني يف لوسوزي مزودة بالكهرباء ،والذين مل يكن لديهم كهرباء يف منازلهم كان ميكنهم
شحن هواتفهم يف أماكن الشحن يف املتاجر أو يف محالت صيانة الهواتف أو يف كافيهات اإلنرتنت يف مقابل ما
يعادل  11بنس بينام كان يفضل آخرون شحن هواتفهم يف أماكن عملهم .غالبًا ما كنا نجد تقدير من هؤالء الناس
لبطاريات الهواتف املحمولة القدمية األطول عم ًرا نسب ًيا حيث استبدل أحد كبار السن هاتفه الذيك بـ «هاتف
صغري» موض ًحا أنه يفضل أال يقلق بخصوص شحن الهاتف .ألواح توليد الطاقة الشمسية هي املصدر الرئييس
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للكهرباء يف شامل أوغندا ،وينتظر الناس يف القرى دورهم لشحن هواتفهم .مثال هناك تلك السيدة التي ميثل الهاتف
لها وسيلة االتصال بأبنائها وأقاربها ولهذا فقد اشرتت لو ًحا شمسيًا كلفها  11جني ًها إسرتلينيًا لغرض وحيد هو شحن
هاتفها الذي ميكنها أن تنتظر لساعتني أو ثالثة حتى يتم شحنه.
تنطبق مشاكل االتصال تلك عىل الطبقة الوسطى يف ياوندي أيضً ا .يحب الكثري من املشاركني ألعاب الفيديو ،ولكن
اتصال ثابتًا باإلنرتنت وبعض الصرب لتحميلها .تحتوي منطقة وسط أفريقيا التي تقع الكامريون
تلك األلعاب تتطلب ً
12
بها عىل أدىن مستوى من تغطية اإلنرتنت حيث بلغت نسبة النفاذ لإلنرتنت  25باملائة فقط يف  .2018تتصدر
الكامريون هذه التغطية يف املنطقة ،ولكنها الزالت تتخلف عن بقية أفريقيا .13تتطلب متاجر التطبيقات مثل متجر
ألعاب جوجل أو متجر آبل حسابات للعمالء والتي ال يعرف بعض مستخدمي الهواتف الذكية كيفية إدارتها خاصة
أنهم أحيانًا يكتشفون أن الكامريون ال تقع ضمن «املنطقة املرصح لها» استخدام تطبيق ما 14،فتبدو لهم العملية
«فنية جدًا وطويلة جدًا ومتطلباتها كثرية جدًا» حيث تحتاج أرقام بطاقة ائتامن وأرقام تعريف آبل وأشياء أخرى
رمبا كانوا ال يعرفونها .يف مفارق الطرق ويف األسواق تجد «املحملني» [ ]graveursالذين يقومون بتصليح الهواتف
املعطلة ويستطيعون أيضً ا إنشاء حسابات وهمية تظهر صاحب الحساب وكأنه من فرنسا وليس من الكامريون
حتى يكون للحساب صالحيات أكرب.
أحيانًا ما تعكس مشاكل االتصال نو ًعا من اإلعاقة أيضً ا .ليىل عبد ربه التي تقيم بدار الهوى – وهي إحدى مؤلفي
هذا الكتاب – كفيفة منذ طفولتها بسبب مرض أصابها يف العني .ال تتذكر ليىل سوى القليل عن الوقت الذي سبق
فقدانها لبرصها ،وهي قد تعلمت القراءة والكتابة بطريقة برايل برسعة كبرية وتخرجت من الجامعة وواصلت
دراستها حتى الدكتوراة .حتى عام واحد مىض كانت ليىل متلك هاتفًا بسيطًا «غبيًا» ال يتصل باإلنرتنت ،وكانت قد
علمت نفسها كيف تستخدم أزراره وترسل الرسائل وتتصل مبن تريد ،ولكنها مل يكن لديها وسيلة ملعرفة هوية من
يتصل بها وكانت دامئا تعتمد عىل التخمني .جعل الهاتف حياتها أسهل رغم كل ذلك ،فعندما تركت ليىل املنزل كان
اليزال بوسعها التواصل مع عائلتها متى أرادت أو أن تطلب سيارة أجرة عن طريق االتصال وليس املراسلة ،ولكن
كان هذا هو أقىص ما ميكنها فعله بالهاتف.
ابتاعت ليىل هاتفها الذيك األول قبل انضاممها لهذا املرشوع البحثي بسنة واحدة ،وقد اختارت آيفون ألنه قيل لها
أن هواتف اآليفون بها أنظمة داخلية صوتية ممتازة للمكفوفني .اشرتت ليىل هذا الهاتف من مالها الخاص باإلضافة
ملنحة حكومية مقدمة من إرسائيل للمكفوفني ،وللمستفيدين ماديًا من هذه املنحة الحق أيضً ا يف الحصول عىل
إرشاد مجاين من متخصص يف استخدام املعاقني لألجهزة الرقمية .أعطاها هذا املتخصص مثانية جلسات يف منزلها
استغرقت كل جلسة منهم ساعتان ،وهو مل يكن بالتدريب السهل ألنه كان البد لليىل أن تنتظر بصرب حتى يلفظ
الصوت ما تنقره هي عىل الشاشة فيتفعل الصوت ،وكان هناك بضع ثوان من التأخري بني ما يظهر عىل شاشة الهاتف
وما يصفه الصوت .كان من الصعب جدًا اعتياد هذه الوقفات يف جهاز يتميز باالستجابة الفورية بالنسبة لآلخرين.
محتمل بالنسبة لليىل ،وكث ًريا ما تسكته بنقرتني عىل زرار التشغيل عىل الشاشة.
ً
عند نقطة ما يصبح الصوت غري
ال تكون القراءة سلسة دامئًا وغالبًا ما تحتوي عىل أشياء ال تهمها مثل قراءة رموز الجي ميل التي ال عالقة لها مبا
تريده .رغم ذلك غري اآليفون حياة ليىل وجعل التواصل مع أقرانها املتخصصني ومع من تعرفهم من املكفوفني أسهل
كث ًريا ،وسواء كان للمسنجر أو لإلمييل فالنظام الصويت يقرأ ويكتب بدرجة جيدة جدًا .لكن تأيت الصعوبات التي
تواجه ليىل من الجانب البرصي للهاتف الذيك ،فهي بالطبع ال تستطيع رؤية الصور ولهذا تقول« :ليس عندي تطبيق
أشخاصا غري
إنستاجرام وال أريد أن أنشئ حسابًا ،فلامذا أفعل؟» .ومع ذلك تضم مجموعة الواتساب الخاصة بها
ً
مكفوفني وعادة ما يتشاركون إرسال الصور ،وهو أمر محبط بالنسبة لليىل ألنها ال تستطيع رؤية هذه الصور ولهذا
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تطلب منهم أن يصفوها لها .تضيف ليىل« :أستمع للقرآن أيضً ا وأبحث عن املواد مثل األخبار عىل جوجل بسهولة
أكرب ،ولكنني ال أعرف كيف ألتقط الصور عىل اآليفون» .الشئ اآلخر الذي ساعد ليىل كث ًريا هو القاموس ،وتوضح
فتقول« :عندما أريد البحث عن معنى كلمة سواء كانت يف اللغة العربية أو اإلنجليزية فإنني أستخدم اآليفون».
تتحدث ليىل يف هذا الفيلم القصري عن تجربتها يف استخدام الهاتف الذيك أثناء بحثها مع مايا من أجل هذا الكتاب
[شكل :]3.5
أحيانًا أنقر بطريق الخطأ عىل زر ما أو أنقر عليه عدد مرات أكرث مام ينبغي فأدخل عىل ال آي كالود
بدل من الجي ميل ،وعندها تساعدين زوجة أخي وتنقر عىل األزرار الصحيحة .أحيانًا يختفي الواتساب وال
ً
أستطيع أن أجده فأطلب من شخص ما إصالح هذا الخطأ.
من الواضح أن أكرث ما يهم ليىل هو أن تكون قادرة عىل امليض قد ًما يف أبحاثها وأنشطتها األخرى مبفردها وأال
تضطر لطلب املساعدة من اآلخرين يف كل مرة تحتاج فيها لضبط وظيفة من وظائف هاتفها أو لتخطي مرحلة ما
وال تستطيع فعل هذا بدون رؤية الشاشة .تجد ليىل استخدام التطبيقات أكرث سهولة من استخدام الجهاز نفسه،
وهذا بسبب أن الواجهة األساسية للهاتف الذيك هي ما يشعرها أنها إن نقرت عىل الشاشة بطريقة خاطئة وذهبت
إىل املكان الخطأ فهي ال تستطيع أن تعود للنقطة التي بدأت منها بدون طلب املساعدة .ومع هذا فهي يف هذه
املرحلة تحب هاتفها الذيك الذي يحبطها أحيانًا أكرث من الكمبيوتر الذي كانت تستخدمه بشكل أسايس يف السابق.
هناك من األسباب ما جعلنا نضع هذا القسم الذي نتحدث فيه عن التكلفة واالتصال بعد القسم الذي تحدثنا فيه عن
الهاتف الذيك كيشء مادي مبارشة ،فالتكلفة هي ما تجعل خصائص الهاتف الذيك املادية يف املقدمة .يقول هوبيز 15يف
دراسته عن الهاتف الذيك يف منطقة الو الجون يف جزر سليامن أن املفتاح لفهم الهاتف هو رشيحة الذاكرة .والحظ
دونر يف كتابه (بعد االتصال) تأثري إنفاق الناس عىل استخدام هواتفهم الذكية مبا يف ذلك انتشار «العقلية املقياسية»
التي نراها عندما «يدرك الناس التكلفة التزايدية الستخدام أجهزتهم» .16أوضح الكثري من املشاركني يف لوسوزي عىل
سبيل املثال كيف وافقوا ووامئوا استخدامهم ملنصات التواصل االجتامعي لتقليل تكلفة اتصال البيانات يف نفس الوقت
الذي نرى فيه بائعي وقت البث وقد أصبحوا معلم بارز من معامل املشهد الحرضي يف كامباال وياوندي .االستامع إىل
التحديات التي تواجهها ليىل ينبهنا إىل املشاكل التي تأيت من النقر نقرة واحدة خاطئة وإىل تلك التكنولوجيا التي تدير
واجهة الهاتف الذيك ،ويف أغلب األحيان ترتبط املادية باألشياء التي ال يتسنى للناس إال مالحظتها .تؤثر هذه النقاشات
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عىل مفهومنا عن الهاتف الذيك نفسه ،فهو مل يعد مجرد منصة من اإلمكانات الالنهائية بل أصبح أيضً ا أداة تستخدم
بإدارة حاذقة لألوليات من أجل تحقيق أهداف محددة يف التواصل.

إيكولوجيا الشاشة
القسامن القادمان من هذا الفصل مستمدان من وصفنا لإلثنوغرافيا بوضع األمور يف سياقها بشكل شمويل .القسم
األول «إيكولوجيا الشاشة» يضع الهاتف الذيك يف موقعه بالنسبة للشاشات األخرى مثل األجهزة اللوحية وأجهزة
الكمبيوتر والتليفزيونات الذكية .القسم الثاين «اإليكولوجيا االجتامعية» يبني كيف أن مالك الهاتف الذيك ليس فردًا
معزول عن اآلخرين ،ففي بعض األحيان يتشارك بضعة أشخاص استخدام الهاتف الذيك .كان للناس إمكانية النفاذ
ً
ألنواع مختلفة من الشاشات يف معظم املواقع امليدانية التي عملنا بها ،ويظهر هذا يف البيانات املعلوماتية الخاصة
بـ  30مشارك يف نولو ويف استطالعات الرأي التي أجريناها مع  146شخص يف كيوتو ومقاطعة كوتيش يف اليابان
[الشكلني  3.6و.]3.7
ميتلك معظم املشاركني يف مواقع دابلن امليدانية جهازًا لوح ًيا [تابلت] وجهاز كمبيوتر – سواء كان كمبيوتر محمول
[البتوب] أو كمبيوتر مكتبي – وتليفزيونًا ذكيًا باإلضافة لهاتفهم الذيك ،ونجد أن حجم الشاشة هو أكرث األسباب
التي تجعل الناس يختارون جهازًا دون اآلخر .يف حني يهتم بعض كبار السن من املشاركني بحجم الشاشة ملعاناتهم
من مشاكل يف النظر إال أنه يبدو أن الروتني له نصيب مساو من األهمية ،فبعض األشخاص يقولون أن الهاتف الذيك
غري مناسب ملشاهدة الربامج التليفزيونية إال أنهم يف الحقيقة يستخدمون الهواتف الذكية ملشاهدة الربامج عىل

 3.6بيان معلومايت يظهر رشيحة الذين يستخدمون أجهزة مختلفة يف نولو استنادا إىل آراء  30من املجيبني ترتاوح
أعامرهم من  45لـ  75يف استطالع أجرته شريين والتون.
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 3.7بيان معلومايت يظهر رشيحة الذين يستخدمون أجهزة مختلفة يف املواقع امليدانية باليابان [كيوتو ومحافظة
كوتيش] استنادا إىل آراء  146من املجيبني يف استطالع أجرته لورا هابيو-كريك.
اليوتيوب .للهاتف الذيك أيضً ا ميزة حركية واضحة وقد يكون أحيانًا الشاشة الوحيدة املتاحة ملشاهدة األحداث
الرياضية املهمة عندما يكون الشخص خارج املنزل.
كان اآليباد يف دابلن اكتشافًا بالنسبة لكبار السن ،فحتى هؤالء ممن هم يف عمر الثامنينات والتسعينات
الذين كانوا يف السابق يعارضون استخدام أي نوع من أنواع الكمبيوتر رسعان ما أصبحوا يتواصلون مع
أقاربهم وينشئون ألبومات الصور عىل أجهزة اآليباد الخاصة بهم .بحلول عام  2019خرس التابلت بعضً ا من
مثل تحادث الناس
انتشاره لصالح الهواتف الذكية الجديدة كبرية الحجم والتي توفر حرية الحركة 17،فاميا ً
عن طريق وظيفة الفيس تايم يف هاتفها اآليفون ورغم ذلك فهي تحتفظ باآليباد الخاص بها لتستخدمه
مثل
يف كتاباتها اإلبداعية .مع ذلك ذهب بعض الناس يف االتجاه املعاكس وزاد استخدامهم لآليباد ،فإميون ً
يستخدم اآليباد الخاص به كهاتف وكامريا ويفضله بسبب أيقوناته كبرية الحجم التي تناسب أصابعه التي
طالتها الشيخوخة ويصطحب اآليباد معه يف السيارة أو القطار ،ولتحقيق هدفه يف تغطية جميع استخداماته
املختلفة من خالل اآليباد قلل إميون أيضً ا مشاهدته للتليفزيون مبا يف ذلك نتفليكس وأصبح يشاهد ما
يريد عىل اآليباد .يتصدر الالبتوب استخدامات الشاشة بالنسبة ملشاركني آخرين من دابلن ،فهم يجرون
معامالتهم البنكية اإللكرتونية ويقومون بالتسوق اإللكرتوين ويستخدمون مواقع اإلنرتنت بشكل عام بسهولة
أكرب من خالل الالبتوب وليس من خالل تطبيقات الهاتف الذيك ،وقالت سيدة يف األربعينات من عمرها أنها
تجد تطبيقات الهاتف الذيك مزعجة وغري مناسبة باملقارنة باملواقع نفسها ،ولذا فهي تتجنب كل التطبيقات
تقري ًبا.
بالنسبة آلخرين يف دابلن كان هناك بعض التحول للتليفزيونات الذكية والتي ال يستخدمونها لعرض الربامج
التليفزيونية فقط ولكن أيضً ا لعرض املحتوى الذي يفضل عرضه عىل الشاشات الكبرية مثل الفيديوهات وصور
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اإلجازات واألفراح .الخالصة هي أنه من املمكن للناس االعتامد عىل جهاز واحد فقط مثل التابلت أو الالبتوب
ليكون نقطة اتصالهم الوحيدة باإلنرتنت ،ولكن هذا نادر الحدوث ألن معظم الناس ينتقلون من شاشة ألخرى بنا ًء
عىل اليشء الذي يريدون فعله .مع انتشار الحوسبة السحابية واملزامنة التلقائية للبيانات أصبح الناس يستخدمون
الهاتف الذيك وهم خارج املنزل ويستخدمون التابلت وهم يستعدون للنوم ويستخدمون الالبتوب حني يكتبون شيئًا
مطولً ويستخدمون التليفزيون ملحادثة عائلية عىل سكايب .وأخ ًريا ،ال تحتوي كل األجهزة عىل الشاشات ويبقى
مهم بالنسبة لبعض كبار السن يف أيرلندا ألن لهم آباء عىل قيد الحياة – رمبا يكونون يف التسعينات
الخط األريض ً
من عمرهم – والذين ال ينوون أن يستخدموا أي يشء غريه أبدًا .عىل النقيض من ذلك يلغي الناس يف بنتو خطوطهم
األرضية مبا أن املحادثات اليومية قد انتقلت من الهاتف األريض إىل الواتساب ألنهم أصبحوا يضيقون باالتصاالت
العشوائية التي ال تنتهي من مندويب املبيعات.
قبل أن الناس يف ياوندي غالبًا ما ميلكون اثنني من الهواتف الذكية الستخدام شبكتي االتصاالت الرئيسيتني،
قلنا ً
ولكنهم رمبا يفصلون بني هواتفهم بنا ًء عىل طريقة استخدامهم لها أيضً ا .غال ًبا ما يخصص األشخاص املتقاعدون عىل
سبيل املثال هاتفًا لواتساب وآخر للمنصات االجتامعية األخرى مثل فيسبوك .الجميع تقريبًا لديهم تليفزيون كبري
الحجم وكبار السن لديهم أجهزة راديو ،ولكن القليل من الناس لديهم أجهزة كمبيوتر محمول أو كمبيوتر مكتبي
وإذا وجد فهم يستخدمونه لتخزين أو نقل امللفات مثل الصور والفيديوهات بطريقة تشبه كث ًريا ألبومات الصور
التقليدية .الشاشة التي تتصدر املشهد هي شاشة التليفزيون الذي يعترب كجهاز عائيل وليس فقط كشاشة خاصة
فعل تلقائيًا ورمبا يكون بعد
بفرد معني ،وبشكل عام يبدو تشغيل التليفزيون فور االستيقاظ أثناء تناول الفطور ً
أداء الصالة أو الرياضة.
مثل هذا الروتني اليومي فيفتحون التليفزيون بعد رجوعهم من الكنيسة الساعة
يف ياوندي يتبع ديفيد وإيس ً
السادسة صبا ًحا ،وفيام عدا ذلك تتوزع الشاشات عىل العائلة فيستخدم الزوجان التابلت – الذي أهداه لهام أحد
أبنائهام والذي يعمل طبيبًا – للعب ألعاب مثل سوليتري وزوما ،يف حني يستخدمه ابنهام األصغر أللعاب السباق
والتسوق اإللكرتوين .يستخدم كل فرد من أفراد العائلة هاتفه الذيك الخاص ،ورمبا يتم توزيع أجهزة التليفزيون أيضً ا
حيث يحدث أحيانًا أن يشاهد أحد األبناء التليفزيون اآلخر .يستخدم الهاتف الذيك بشكل أسايس ملشاركة الصور
ومقاطع الفيديو ،وكام يف حالة مشاركتهم عىل التليفزيون يعلق األصدقاء والعائلة عىل هذه الصور ومقاطع الفيديو.
شخصا يقول «هل رأيت هذا...؟» أو «ما رأيك يف هذا الفيديو الذي أرسله
لذلك تجد أن كث ًريا ما يصل إىل سمعك ً
صديق للتو؟» ،ويف غرفة بها عرشة أشخاص تجد الهواتف الذكية مترر بينهم وتجدهم يتحدثون حول محتوياتها.
ال تقترص إيكولوجيا الشاشة عىل العائلة فقط ،فاملثال التايل من شنغهاي يوضح كيف ميكن لتأثريها عىل البيوت
والعائالت أن يكون تأث ًريا عميقًا .اعتاد السيد هوانج عىل أن توبخه زوجته حينام يحاول إنهاء قراءة مقال ما
عىل تطبيق ويتشات وقد نادته هي لتناول العشاء رغم أنهام متفقان عىل أنه ال مانع من مشاهدة األخبار عىل
التليفزيون أثناء الطعام [شكل  .]3.8تذكر األخبار معرضً ا للزهور فتتفقد السيدة هوانج حالة الطقس يف حني
يتفقد زوجها تطبيق جاو دي [ Gao Deتطبيق صيني الستخدام الخرائط والتجول] ،ويصل الزوجان إىل أن الرحلة
باستخدام املرتو أو األوتوبيس سوف تستغرق منهام ساعتني.
يف هذه اللحظة يرن اآليباد الذي كان يقبع ساك ًنا فوق طاولة املطبخ فتهتف السيدة هوانج يف ابتهاج «البد أن هذا
شياوتاو!» وتحرض اآليباد من املطبخ لتضعه عىل طاولة الطعام ليتحدثا إىل حفيدهام الذي يعيش يف بكني حيث
يعمل زوج ابنتهام .تزورهام ابنتهام مرة كل ثالثة أشهر فقط ،ولكنها أعطت لهام جهاز آيباد حتى يستطيعا التحدث
حجم .من آن آلخر يلتقط السيد هوانج الصور للسيدة
إليهم باستخدام ويتشات من خالل شاشة محمولة أكرب ً
هوانج وهي تتحدث بسعادة مع شياوتاو ثم يرسل هذه الصور إىل مجموعة ويتشات الخاصة بالعائلة .وهم
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 3.8إعادة تصوير لغرفة الطعام مبنزل السيد والسيدة هوانج يف شنغهاي قامت بها شينيوان وانج .يظهر الرسم
أين تم وضع الشاشات املختلفة يف املنزل.
اليزالون يتحدثون تعلق جدة شياوتاو ألبيه عىل الصور مبلصقات ويتشات ظريفة تقول «صورة جميلة» ،وحيث أنها
كانت تزور شياوتاو استطاعت أن تنرش صور للمحادثة من الجهة األخرى .بدورها تنرش السيدة هوانج الصورة عىل
مجموعة الواتساب التي تسميها «أخوايت» والتي تضم صديقاتها الثالثة املقربات.
ليس هناك شيئًا استثنائيًا يف مشهد العشاء هذا الذي احتوى عىل مثان شاشات يف ساعة واحدة والذي دعمت
الصورة فيه لحظات تقوية أوارص العالقات بني األجيال بالنسبة لزوجني متقاعدين .إذا تفحصت مواضع تواجد
هذه الشاشات تجد أنها تعزز من إحساسهم مبحيطهم املنزيل وتقربهم من قريب بعيد يف الوقت نفسه .كان وضع
الصور الفوتوغرافية حول الغرفة يؤدي نفس الغرض يف املايض ،ولكن اآلن وبفضل هذه الشاشات تبدو هذه الصور
وكأنها دبت فيها الحياة .تبدو إيكولوجيا الشاشة املنزلية هذه عىل درجة كبرية من التعقيد ،فغرفة النوم تحتوي
عىل تليفزيون آخر باإلضافة إىل كمبيوتر محمول وكمبيوتر مكتبي أعطتهام لهام ابنتهام ويستخدمهام السيد هوانج
يف أغلب األحيان ،وأيضً ا مكان لنوم القط [شكل .]3.9
يجلس الزوجان يف الرشفة بعد الظهرية الحتساء الشاي إذا كان اليوم صح ًوا وميسك كل منهام بهاتفه الذيك .وجود
اآليباد مع السيد هوانج يف الرشفة يعني أنه ميكنه مشاهدة املسلسالت هناك أو أن يأخذه معه للمطبخ ليكمل
املشاهدة أثناء طهو السيدة هوانج للطعام .يشتمل طهي الطعام عىل استخدام تطبيق «هيا إىل املطبخ» [Xia Chu
 ]Fangمن أجل وصفاتها املصورة بالفيديو ،كام يشتمل عىل تطبيق إيتشيي [ ]iQiyiوهو واحد من أكرب مواقع
الفيديو يف العامل وتبلغ ساعات املشاهدة عليه  6مليار ساعة يف الشهر ودو ًما ما يوصف بأنه «نتفليكس الصني» .بعد
العشاء يفضل الزوجان لعب الشطرنج الصيني عىل الكمبيوتر املكتبي أو القيام بالتسوق اإللكرتوين أو متابعة سوق
البورصة .إحدى مشاكل الهاتف الذيك الخاص بالسيدة هوانج هي أنه يغريها بتفقد أسهمها كل بضع دقائق وهو ما
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 3.9رسم تخطيطي ملنزل عائلة هوانج يظهر غرفتي النوم كام أعادت تكوينه شينيوان وانج استنادًا إىل البحث
اإلثنوغرايف الذي أجرته مع الزوجني.
جعلها تزيل التطبيق من عىل هاتفها كلية ،وتعلق عىل هذا فتقول« :كان هذا التطبيق مستحوذًا عىل عقيل بالكامل،
فقد كان كاإلدمان وكان شيئًا غري صح ًيا عىل اإلطالق وكنت أشعر بالقليل من الراحة يف تلك األيام» .رغم أن غرفة
النوم بها تليفزيون إال أن الشاشات األكرث استخدا ًما هي هاتفي الزوجني ،ويتضمن هذا االستخدام الوقت املخصص
للقراءة قبل النوم الذي يتخلله متابعة حسابات األصدقاء عىل ويتشات – بالنسبة للسيدة هوانج – واالستامع إىل
املدونات الصوتية [ ]podcastsالتاريخية عىل تطبيق شياماليا إف إم [ – ]Ximalaya FMبالنسبة للسيد هوانج.
متثل هذه النتيجة التجربة العرصية لتعدد الوسائط ]polymedia[18أي تجربة العيش يف بيئة بها وسائط متعددة
ومكملة لبعضها ومتاح ملعظم الناس استخدامها ،وحيث يطور كل وسيط الحيز «اإليكولوجي» الخاص به داخل
املنظومة ككل .يف املثال السابق من ياوندي قدمنا التليفزيون املوقد دامئًا والذي ميثل العائلة ككل حتى حني ينشغل
أفرادها بهواتفهم الذكية يف نفس الوقت .ما يعنيه هذا لنا هو أن تعاملنا مع الهاتف الذيك مبعزل عن غريه هو يشء
ال معنى له ،وهذا ألن تعريف ماهية الهاتف الذيك والتجربة التي تأيت من خالله يرتبطان بالبدائل التي تتواجد معه
يف نفس الوقت وبتطور أفكار الناس عن مالمئة كل منها للمهام املختلفة.

اإليكولوجيا االجتامعية
كام أن الهواتف الذكية ال معنى لها إال نسبة للشاشات األخرى ،كذلك يجب النظر إىل أصحابها نسبة إىل اآلخرين،
وهذا هو املحور األسايس ملا نطلق عليه اإليكولوجيا االجتامعية 19.نجد املثال األوضح عىل هذا يف لوسوزي حيث كان
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خاصا بهم وحدهم،
أربعة أشخاص فقط من أصل  50شخص أجرينا عليهم استطالع الرأي هم من ميتلكون هاتفًا ً
والباقون ذكروا ثالثة أشخاص يف املتوسط يتشاركون معهم أجهزتهم .من املمكن أن تشمل هذه املشاركة األبناء
واألشقاء واآلباء واألزواج والجريان واألصدقاء الذين يستخدمون الجهاز للعب األلعاب أو التقاط الصور أو االتصال
باألصدقاء أو االستامع للموسيقى .قال بعض األشخاص يف إجاباتهم عن االستبيان أنهم أحيانًا يرفضون إعارة هواتفهم
مثل أو باستخدام الكثري
إذا ما شعروا أنها يساء استخدامها يف حالة قيام شخص ما باستخدام وقت البث الخاص بهم ً
من مساحة التخزين أو بإجراء املكاملات بعد منتصف الليل   .
من الشائع أن يتشارك أفراد العائلة واألصدقاء تكاليف إجراء املكاملات حيث قال  33شخص [ 66باملائة] أنهم
شاركوا وقت البث الخاص بهم مع غريهم يف األشهر الست األخرية ،يف حني قال  30شخص [ 60باملائة] أنهم أخذوا
بعضً ا من وقت البث الخاص بغريهم .تنترش مامرسة تعرف بـ «التصفري» أيضً ا ،وهي حني يجري الشخص مكاملة
أمل يف أن يتصل الشخص اآلخر ويتحمل
ولكن يغلق الخط بعد أن يرن عىل الجهة األخرى مرة واحدة أو مرتني ً
هو تكلفة املكاملة .تتيح كل تلك املامرسات للناس توزيع مواردهم عرب الشبكات االجتامعية املختلفة ،مام بدوره
يرسخ لذلك التكافل االجتامعي.
متلك ناكيتو وتدير مع ابنها صالون للشعر يف لوسوزي [شكل  .]3.10بينام متلك ناكيتو «هاتف صغري» خاص بها
تستخدمه ملكاملات العمل إال أنها ال متلك ما يكفي من املال لرشاء هاتف ذيك خاص بها ولهذا تتشارك استخدام
واحد مع ابنها .كل أسبوع وآخر تتبادل األم وابنها دور الحامل الرئييس للهاتف الذيك فيغريان كلمة الرس وصورة
خلفية الشاشة ،وبهذا يكون لكل منهام فرتة ملكية مستقلة للهاتف ولكن يف الوقت نفسه ميكن لكل منهام استخدام
الهاتف يف غري فرتته بعد االستئذان من املالك الحايل .يوجد يف الهاتف تطبيقات يستخدمها واحدًا منهام أو اآلخر
فقط مثل تطبيق «أقوال مقتبسة يف الحب» الذي يستخدمه االبن الختيار رسائل يرسلها لصديقته ،وهو أيضً ا
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من يعرف كيفية تحميل املوسيقى عىل الهاتف من رشيحة الذاكرة التي يحدثانها باستمرار خاصة حني يسمعان
شيئًا جديدا يعجبهام عىل الراديو .خالل األسبوع تبحث ناكيتو عن املوسيقى الخاصة بها عىل الهاتف حيث أنها
تفضل أغاين الباجاندا 20،ولكنها وابنها يتشاركان نفس الصور التي هي يف معظمها صور التقطتها ناكيتو ألحفادها
«لالحتفاظ بالذكريات» خاصة املناسبات املميزة مثل أعياد امليالد   .
هناك أمثلة أخرى عىل املشاركة ال تتسم بالتبادل أو باملساواة .يبحث بوريل - 21الذي يعمل يف أماكن أخرى
بأوغندا – يف الطرق التي تعزز بها املشاركة الفروقات االجتامعية .عىل سبيل املثال تسمع آسني – وهي أم وحيدة
من لوسوزي – عن اإلنرتنت ولكنها ال تعرف ما هو ،وكث ًريا ما تسمع من اآلخرين أنه ميكن معرفة ما يحدث خارج
أوغندا من خالل اإلنرتنت .بال تعليم أو وظيفة ثابتة أو دعم مادي من أيب أوالدها تجد آسني نفسها تعاين لدفع
إيجار منزلها أو مصاريف مدارس أوالدها وال متلك املال ليكون لديها هاتفها الخاص .اعتادت آسني مرة أو مرتني
يف الشهر أن تشرتي بعضً ا من وقت البث الستخدامه عىل هاتف إحدى جارتها للتواصل مع أقاربها يف قريتها األم،
وعادة ما ترشح لها جاراتها كيف تستخدم األزرار إلجراء املكاملات .عادة ما تتصل آسني بأقاربها لالطمئنان عليهم
والتأكد أن كل يشء عىل ما يرام وأن الجميع بصحة جيدة وال أحد منهم مريض ،وحني يريد أقاربها االطمئنان عليها
أيضً ا فهم يتصلون بها عىل رقم نفس الجارة .يف املرة األخرية التي اتصل بها أقاربها أخربوها أن والدتها مريضة،
وكانت آسني لتعود للقرية لتطمنئ عليها بنفسها لوال أنها مل تنجح يف توفري املال الالزم لالنتقال ولهذا أرسلت إليهم
بدل من ذلك.
بعض املال ً
حني كنا نجري املقابلة مع آسني كانت هي تنتظر أخبا ًرا عن صحة والدتها حيث أنها مل تستطع االتصال بأقاربها
منذ ذلك الوقت ألنها واجهت بعض الصعاب يف طلب استخدام الهاتف من جريانها .كانت آسني أحيانًا تسمع
جريانها يقولون حني يرونها قادمة ناحيتهم «إنها قادمة لتضايقنا» مام جعلها تعزف عن طلب استخدام الهاتف
منهم .حاولت آسني طلب الهاتف من جارة أخرى ولكنها «رفضت متا ًما بكل األشكال» وتحججت أن هاتفها ضعيف
البطارية وأنها تخرج كث ًريا .ترتك هذه التجارب شعو ًرا بالعجز داخل آسني ولكنها عازمة عىل أن تكون قوية ألنها اآلن
«األم واألب م ًعا» بالنسبة ألطفالها.
غال ًبا ما كنا نسمع من األشخاص يف لوسوزي أنهم قد اشرتوا هاتفًا لقريب لهم كبري يف السن يعيش يف القرية للبقاء
مامثل بالنسبة للفلسطينيني يف دار الهوى حيث قال
عىل اتصال بهذا القريب واالهتامم به من بعيد ،وكان الوضع ً
ثلث املشاركون يف البحث أنهم مل يشرتوا هاتفهم الذيك ألنفسهم بل أعطاهم إياه أحد أفراد عائلتهم .رغم أن عمل
ليىل ومايا كان مع سيدات غري متزوجات وأرامل إال أنه مل يكن هناك يف املجموعة الرئيسية للمشاركني من يعيش
وحده ،فدامئًا من املتوقع أن يعيش الفرد مع أفراد أرسته إن كان األبوين أو األبناء أو األشقاء ،وهو ما ينعكس
عىل استخدامات الهاتف الذيك يف الحياة اليومية .مبا أن معظم كبار السن يعيشون يف بيوت العائلة لذلك تجدهم
يشاركون يف رعاية األحفاد بانتظام ،وهو ما يعني مشاركة الجدود هواتفهم الذكية مع األحفاد الذين يشاهدون
برامج األطفال عليها .ليس هذا هو ما يريده الجدود دامئا ولكن لدى األطفال يف معظم املناطق قدرة عجيبة عىل
إقناع الكبار بالسامح لهم باستخدام هواتفهم.
أحيانًا تجد أن منط االستخدام املتمثل يف كون املستخدم الرئييس للهاتف الذيك هو زوجني وليس فردًا واحدًا ال يزال
موجودًا يف املناطق التي اختفى فيها مفهوم العائلة املمتدة بشكل كبري .يف دابلن كان هناك رجل ال يحمل هاتفًا
كمبدأ ،ولكنه أحيانًا يعطي رقم هاتف زوجته لآلخرين كوسيلة لالتصال به أو يطلب منها فتح تطبيق خرائط جوجل
عىل هاتفها أثناء قيادته للسيارة ،ومع ذلك فقد كان يقوم مبعامالتهام البنكية اإللكرتونية ومعامالت أخرى ال تحب
الزوجة القيام بها باستخدام كمبيوتر املنزل .املفتاح هنا هو فهم التقاليد الخاصة باألدوار الجندرية ،فإن كان الهاتف
الذيك يُنظر إليه كجهاز للتواصل مع العائلة واألصدقاء لهذا رمبا يقع استخدامه ضمن نطاق مسؤوليات الزوجة
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ودورها .من املمكن أيضً ا أن يعترب املتزوجون هواتفهم متبادلة بينهم فيكون كل من الزوجني عىل معرفة بكلمة
الرس لهاتف اآلخر أو يرد كل منهام عىل هاتف اآلخر إذا كان األقرب له ،ولكن هذا النمط ليس هو النمط السائد.
هناك أيضً ا سيدة يف دابلن تعرتف أنها تستخدم ضعف مهاراتها يف استخدام الهاتف ملدح مهارات أبنائها ،وتقول:
مثل »أنت
أحيانًا ال يكون لدينا مانع من التظاهر بالسذاجة إلعطائهم الفرصة لفعل يشء ما ،فنقول لهم ً
تستطيع فعل هذا ألنك أفضل« ،كأنك تلعب معهم لعبة تبادل األدوار.
نرشح هذا النوع من املشاركة بني األزواج باملزيد من التفصيل يف الشكل  3.11وهو بيان معلومايت بُني عىل مقابالت
شخصية مع  12زوج من شنغهاي تم تقسيمهم لرشائح حسب السن [الشكل  .]3.11نجد حال ًيا أن عدد التطبيقات
املستخدمة يقل مع التقدم يف العمر ،فاألزواج ممن هم يف العقد الرابع من العمر يشرتكون يف استخدامهم لتطبيقات
مثل ديانبينج [ – ]Dianpingوهو تطبيق إلعطاء النصائح والتقييامت واسع االنتشار [ويقال عنه أنه املعادل الصيني
لتطبيق يلب  – ]Yelpألن هذه الفئة العمرية أكرث قابلية لتجربة مطاعم جديدة أو زيارة أماكن غري مألوفة لها .تشرتك
هذه الفئة أيضً ا يف استخدام التطبيقات الوظيفية مثل التطبيقات الخاصة بالتسديدات ومعلومات السفر .أما الفئة
العمرية التي تبلغ الخمسينات والستينات من العمر فيشرتكون يف استخدام التطبيقات الرتفيهية مثل تطبيقات األلعاب
والفيديو حيث أنها فئة متقاعدة ولديها وقت الفراغ الذي يسمح بذلك .يشري استطالع الرأي أيضً ا إىل أن األزواج فوق
سن السبعني يشرتكون يف عدد أقل من التطبيقات ،ولكن املقابالت الشخصية تقول عكس ذلك .هؤالء األزواج األكرب
س ًنا أصبحوا معتمدين عىل بعضهم بشكل كبري ويفعلون الكثري سويًا لدرجة أنهم يتشاركون الهواتف نفسها ،ولهذا ال
مثل تطبيق طلب سيارات األجرة الذي يدعى ديدي [ ]Didiعىل
معنى لوجود نفس التطبيقات عىل الهاتفني .نجد ً
هاتف واحد من هاتفي زوجني يف السبعينات من عمرهم ،بينام تجد تطبيقي التسوق اإللكرتوين تاوباو [ ]Taobaoأو
بيندوودو [ ]Pinduodoعىل هاتف الزوجة فقط ألن التقاليد هي أن الزوجة هي من يقوم بالتسوق للعائلة .بهذه
الطريقة أصبح الهاتف الذيك وسيلة يعرب بها الناس عن أفكارهم املتغرية حول معنى الزواج.

 3.11بيان معلومايت يظهر استخدام تطبيقات الهواتف الذكية بني  12من األزواج يف مراحل عمرية مختلفة يف
املوقع امليداين بشنغهاي .قامت باالستطالع شينيوان وانج.
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تشري اإليكولوجيا االجتامعية إىل الروابط بني األجيال وبني األزواج ،وكشفت املسوحات التي أجريناها عىل هواتف
الكبار عن نغامت رنني أو ألعاب قام بتحميلها األبناء أو األحفاد الذين يستعريون الهاتف .يف سانتياغو كانت واحدة
من املتدربات يف الدورات التي قدمها ألفونسو حول الهواتف الذكية تشعر دو ًما بالغضب من أن حفيدها يستخدم
هاتفها دون استئذان ،ويف يوم طلبت من ألفونسو حذف فيديو كان حفيدها قد قام بتنزيله واعتربته هي »مقرفًا«
وأيضً ا بعض األلعاب والتطبيقات التي كلفتها  60جني ًها اسرتلين ًيا ،وكانت كل تلك األلعاب وذلك املحتوى يدور حول
الفتيات .كانت املشكلة هي أن بصمة حفيدها مسجلة بالفعل عىل هاتفها وكان يعرف كلمة الرس ،لذا ففي فصول
الهاتف الذيك التي أخذتها قام ألفونسو مبساعدتها يف تغيري عوامل الحامية لهاتفها.

الشبكات
يشري كال املصطلحان إيكولوجيا الشاشة واإليكولوجيا االجتامعية إىل األسباب التي تجعل دراسة الهواتف الذكية كعالقة
مضلل ،وحتى املنزل غري كاف كوحدة أساسية فقد رأينا كيف يستخدم عائلة هوانج
بني جهاز ومالكه الفردي فقط شيئًا ً
شاشاتهم للتواصل مع عائالت أخرى والتي بدورها متلك العديد من الشاشات .هكذا ميكن القول أن الهواتف الذكية
غالبًا ما تربط بني الشبكات وليس فقط األفراد .قبل هذا املرشوع كان هناك كتاب مهم هو (شبيك) 22والذي أشار إىل
أن النتيجة الجزئية النتشار اإلنرتنت والتقنيات الجديدة يف االتصاالت هو أنه أصبح علينا أن نفكر ليس من منطلق
األشخاص الذين يعيشون يف مجموعات أو داخل جامعات يحكمها التقارب ولكن من منطلق الشبكات حيث الفرد هو
املركز .اتضح بعد ذلك أن الدالئل الرئيسية التي خرج بها مرشوع (ملاذا ننرش) الذي بحث يف منصات التواصل االجتامعي
كانت مناقضة لهذا الطرح ،حيث وجد الباحثون بهذا املرشوع أن منصات التواصل االجتامعي غالبًا ما تستخدم لرتميم
23
والحفاظ عىل املجموعات االجتامعية التقليدية كالعائلة والجامعة.
حني يتعلق األمر بالهواتف الذكية التي تقدم أكرث من منصات التواصل االجتامعي نجد أنه من الصعب جدًا أن
تالئم نتائجنا أي مسار من مسارات نزعة املخالطة االجتامعية .رغم ذلك ميكن الذهاب إىل أنه أصبح من األسهل
يف الوقت الحايل أن نوفق بني هذين االتجاهني اللذين يبدوان متناقضني – أي التحول إىل الشبكات يف مقابل
ترميم الجامعات – واللذين يبدوان حقيقيان يف نفس الوقت .من ناحية نرى الهاتف الذيك يستخدم باستمرار
مثل أينام كانوا ،ومن ناحية أخرى رأينا يف
كمركز يتواصل منه األفراد مع شبكاتهم أي أنه يصلنا بأصدقائنا وأقاربنا ً
مواقع مثل دابلن وميالنو كيف أن فيسبوك ميثل مجتم ًعا رئيس ًيا لنرش األخبار عن األنشطة املحلية مثل اإلفطارات
الجامعية أو املستجدات يف التخصيصات املحلية أو األنشطة الرياضية أو مسابقة املدن النظيفة.]Tidy Towns[ 24
لقد بيننا يف القسم الخاص بإيكولوجيا الشاشة كيف أن الهواتف الذكية ال تحل محل التشكيالت االجتامعية بل
تقوم بدمج وتوسيع مفهوم العائالت ،ونشعر أننا متصالحون أكرث مع مفهوم الشبكات عندما يشري هذا املفهوم إىل
الكيفية التي تربط بها الهواتف الذكية بني الشبكات – كام يف الحالة التي رأيناها يف الصني – وليس الكيفية التي
تربط بها األفراد للشبكات.
إذا أدرنا وجوهنا بعيدًا عن الطريقة التي تقوم بها الهواتف الذكية مبشابكة األشخاص ونظرنا إىل الطريقة التي تقوم
بها بدور مركز التحكم ملشابكة األشياء نجد أن نقاطًا مامثلة تنطبق أيضً ا .قيل لنا لعقود أننا عىل وشك أن نشهد
كبريا يف حياتنا بواسطة ما يعرف بـ»إنرتنت األشياء« 25والذي يسفر أيضً ا عن ظهور تخوفات جديدة حول
تغيريا ً
ً
26
قضايا الحامية .تعكس الكثري من االدعاءات التي تقال عن إنرتنت األشياء ضجيج املطامح التجارية ،ولكن حتى
وإن كان ازدهاره اليزال بعيدًا إال أننا نستطيع رؤية الرباعم الصغرية يف دابلن بالفعل .كانت هناك القليل من املرات
التي رأينا فيها الهاتف الذيك يستخدم للتحكم يف األجهزة املنزلية كتشغيل أنظمة التدفئة قبل الوصول للمنزل أو
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كتفقد أنظمة األمن أثناء السفر ،وبدأ الناس يف تركيب أجراس الباب املزودة بالفيديو بالفعل .لقد بات من الشائع
يف دابلن اآلن أن يصل الناس سياراتهم بهواتفهم الذكية بواسطة البلوتوث إلجراء املكاملات الطويلة أثناء القيادة،
فمثل هناك رجل يجري بانتظام مكاملات مطولة من السيارة مع شقيقته يف طريق عودته من زيارة والدهام املسن
ً
لينقل لها أخبار الوالد .مل نرى بعد انتشا ًرا كب ًريا لتوصيل املساعدين اإللكرتونيني باألجهزة األخرى؛ يتحدث البعض
عن سريي ،ويف حني أن الكثري من الناس يف دابلن يستخدمون أليكسا إال أنه تم تقليص دوره ليكون مجرد راديو
يعمل عن طريق األوامر الصوتية .كل تلك األشياء متواجدة بشكل محدود جدًا ولكنها توضح كيف أن الهاتف الذيك
مقدر له أن يتصاعد يف األهمية كمركز تحكم عن بعد للتفاعل مع التقنيات األخرى يف إطار شبيك.

االستنتاجات النهائية:
مل يكن القصد من وراء استخدام كلمة »سياق« يف عنوان هذا الفصل أن يبدو الفصل وكأنه مقدمة أو خلفية
متهيدية للكتاب قبل الدخول يف موضوع الكتاب نفسه .عىل العكس ،فاملادة التي قدمناها يف هذا الفصل – مثله
مثل الفصل الثاين – تصف مكونات مهمة للهواتف الذكية وألسباب انتشارها .يساعدنا هذا الفصل عىل فهم مدى
تأثري الهواتف الذكية كأشياء مادية ،فمن املمكن لقيمتها املادية أن تعكس مستوانا االجتامعي أو تعرضنا للرسقة،
كام أن تكلفتها رمبا تكون عبئًا كب ًريا عىل األشخاص ذوي الدخول املنخفصة .تغري الهواتف الذكية أيضً ا عالقة بعض
األشخاص بتقنيات الشاشات األخرى مثل الالبتوب والتابلت والتليفزيون.
تساعد مشاركة الهواتف الذكية يف صياغة العالقات بني األزواج ومع اآلخرين التي هي عالقات متبادلة ،ولهذا
فاملصطلح الذي نستخدمه لإلثنوغرافيا – أي وضع األمور يف سياقها بشكل شمويل – هو مصطلح مهم جدًا .يشري
املصطلح ضمنيًا إىل أن السياق تباديل ،فالناس ال يستخدمون الهواتف الذكية فقط بل تشكل الهواتف الذكية بدورها
العالقات بني الناس .من املمكن أن تكون العالقات بني األزواج سياقًا مناس ًبا لفهم استخدامات الهواتف الذكية،
ولكن الهواتف الذكية أصبحت اآلن جز ًءا من الحياة اليومية التي تشكل السياق لكيفية ارتباط األزواج بعضهم
ببعض .يف حالة عائلة هوانج يف شنغهاي مل تكن القضية فقط قضية استخدام عدة شاشات مختلفة ولكن كانت
النقطة املهمة أيضً ا أنه من خالل فهم العالقات الداخلية بني األجهزة أصبحنا نقدر ليس فقط طبيعة العالقات
املنزلية بل وأيضً ا التغريات التي طرأت عىل كيفية إدارة العائلة يف الوقت الذي أتاحت لهم الشاشات فيه أن يضموا
أقرباء خارج حدود األرسة املبارشة.
فاصل بني األرسة التي تعيش داخله وأفراد العائلة الذين يعيشون يف مكان آخر
كانت جدران املنزل يف املايض تصنع ً
وكانت الصور الفوتوغرافية هي الدليل الوحيد عىل وجود هذا اإلطار األكرب ،ولكن اليوم يستطيع األقارب البعيدون
أن يظهروا يف املساحة املنزلية للعائلة من خالل هذه الشاشات التي تعمل كوسائط متعددة فيظهرون بشكل دائم
عىل روابط ويتشات أو روابط الفيديو .من املمكن اآلن أن نتسائل عام إذا كان هذا الدمج للعائلة الكبرية شيئًا
جديدًا أم هو فقط عودة للمفهوم التقليدي للعائلة املمتدة الذي كان الناس يف الصني يعيشونه قبل االنتقال للعيش
يف املدن؟ النقطة املهمة هنا هي أن إيكولوجيا الشاشة تسهم يف فهم ديناميكيات العائلة بنفس القدر الذي تسهم
به اإليكولوجيا االجتامعية يف فهمها.
بطريقة مامثلة نرى أن مشاكل التكلفة واالتصال ليست مجرد الوجه االقتصادي للهواتف الذكية وأن اآلثار املرتتبة
عليها ليست مقترصة عىل فهم من يستخدم ماذا .االثنان يعكسان ويؤثران عىل عالقات القوة وعدم املساواة
فمثل الشخص الذي يعتمد عىل جريانه لشحن هاتفه أو إلجراء االتصاالت يعرض نفسه لإلهانة واإلذالل.
األكربً ،
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فواصل كبرية ،فعىل جانب تجد هؤالء الذين يستطيعون االتصال وبهذا
ً
من املمكن للفروقات الرقمية أن تصبح
يستطيعون أن يصبحوا جز ًءا من االتصاالت العاملية – الهاتف الذيك يقرب العائالت التي هاجر أفرادها بغض النظر
أين يعيشون – وعىل الجانب اآلخر تجد هؤالء الذين ال ميلكون القدرة عىل االتصال أو يفتقرون إىل املعرفة أو
املهارات الالزمة ،وهم ال يبقون يف حالة جمود إزاء التكنولوجيا بل يتحولون إىل طبقة دنيا أمية رقميًا باملقارنة مبن
حولهم .عىل العكس من ذلك ميكن يف بنتو أن تسفر هذه الحالة عن عالقات إيجابية من االهتامم ألن األشخاص
يطلبون املساعدة من أصدقائهم فيخلقون بذلك نو ًعا من التضامن والتكافل .من الرضوري جدأ بالنسبة لجهاز مثل
الهاتف الذيك أن نهتم بالسياق الخاص به ،فهو جهاز من شأنه أن يصبح مرك ًزا للتحكم والذي منه تنطلق تقنيات
أخرى وحوله يصطف أشخاص آخرون .هناك القليل من األشياء التي تشابكت مع حياتنا اليومية ومع عالقاتنا مثلام
يفعل الهاتف الذيك اآلن ،ولهذا فالسياق يف حالتنا هذه مهم بحق.
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مقدمة:
عند النظر يف الهاتف الذيك يكون من املغري أن نتخيل أنه – يف جوهره – آلة للتطبيقات ،فنختزله للتطبيقات
املختلفة التي توجد عليه؛ التطبيقات بدورها ميكن فهمها كآليات تضع الهواتف الذكية عىل نفس الخط مع
األهداف املحددة املرتبطة بكل تطبيق .إذا كان األمر كذلك فإن إجابة السؤال »ما هو التطبيق؟« سوف يجعلنا
طويل يف إجابة سؤالنا األسايس يف هذا املرشوع أال وهو »ما هو الهاتف الذيك؟«  .ومع ذلك تتناول
نقطع شوطًا ً
اإلثنوغرافيا هذا السؤال من منظور االستخدامات امللحوظة وليس االستخدامات املمكنة .عىل هذا األساس سوف
يتسلسل هذا الفصل كبيان عن األشخاص املوجهني نحو املهام وليس التطبيقات ،ولإلتيان بتلك املهام يوظف هؤالء
1
األشخاص توافيق من األجزاء املناسبة لذلك الغرض من تطبيقات مختلفة.
سوف ينظر هذا الفصل أيضً ا يف العوامل الخارجية التي يبدو جل ًيا ارتباطها مبوضوع الفصل ،وتشمل املطورين الذين
رمبا ال يظهرون يف اإلثنوغرافيا نفسها ولكن أعاملهم يف إنشاء التطبيقات وتصور املهام تظهر بوضوح يف الهاتف الذيك
نفسه .يستكمل هذا الفصل أيضً ا نظرتنا للهاتف الذيك كيشء مادي والتي عرضناها يف الفصل الثالث .التطبيقات
هي أيضً ا أشياء مادية تظهر ساكنة عىل شاشة الهواتف الذكية يف هيئة أيقونات تدب فيها الحياة مبجرد ملسها ،كام
ميكن تحريك تلك التطبيقات يف صورتها كأيقونات عرب الشاشات املختلفة وتنظيمها يف مجلدات وفقًا لالهتاممات
والوظائف وكرثة االستخدام .تتفاوت التطبيقات أيضً ا بشكل هائل يف درجة قيامها بأدوار عامة أو محددة داخل
الهاتف الذيك ،وهي صفات سوف يتم تناولها يف هذا الفصل.
إذا تدرج هذا الفصل من التطبيقات إىل مهام الحياة اليومية فسوف يكون هذا التدرج مسا ًرا يعكس منهج رئييس
من مناهجنا البحثية أال وهو املنهج املعني باستنباط تغطية شاملة للتطبيقات .لكن مبا أن هذا املنهج أخذ شكل
الرسديات التي تحيك قصص االستخدام لذا فقد تحولت رؤيتنا للتطبيقات رسي ًعا من تقنيات منفصلة داخل الهاتف
الذيك إىل جزء من سياق الحياة اليومية .بعد تتبع هذا املسار سوف يتجه هذا الفصل أكرث نحو التطبيقات التي
نفهمها من استخداماتها االعتيادية من خالل نو ًعا محددًا من التوظيفات أال وهو توظيف التطبيقات ألغراض
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الصحة .سوف يؤدي هذا الستنتاج آخر وهو تعزيز منظورنا لفهم التطبيقات من خالل طرق توظيفها وليس من
خالل خواصها التقنية ،فقد وجدنا أن التطبيقات التي تستخدم ألغراض الصحة ليست هي التطبيقات املصممة
خصيصا لهذا الغرض .نحن ال نقول هنا أن هناك تعارضً ا بني طريقة االستخدام والتصميم ،بل نقول أن الكثري من
ً
التطبيقات – مثلها مثل سامعات الهواتف الذكية – تم تصميمها بشكل منفتح بطريقة تجعل إمكاناتها تظهر فقط
من خالل الخيال اإلبداعي للمستخدمني.

املقابالت الشخصية التي أجريت بخصوص التطبيقات
عندما كنا نخطط لإلثنوغرافيا اتفقنا كفريق عىل أن يلتقي كل منا بـ 25مشارك عىل األقل بخصوص تطبيقات
هواتفهم الذكية .كان مخطط لتلك اللقاءات أن تجري بشكل محدد جدًا وهو أنه بدلً من التحدث مع األشخاص
عن هواتفهم الذكية بشكل عام أو مطلق فسوف نطلب منهم فتح هواتفهم الذكية لرنى كل التطبيقات املوجودة
عىل كل صفحاته ومن ثم نناقش كل من هذه التطبيقات عىل حدة [الشكل  .]4.1يف حالة هواتف األندرويد تشمل
هذه الشاشة الرئيسية والشاشة الخلفية الخاصة بالتطبيقات.
كانت هذه الطريقة رضورية ألن تفقد التطبيقات بهذه الطريقة املمنهجة سمح للمشاركني بالتعليق مرا ًرا عىل
نسيانهم لبعض التطبيقات ،فكام يحدث يف الحياة اليومية تصبح مثل هذه األشياء رسي ًعا من املسلامت ونحتاج

4.1

الشاشة املعتادة لسامسونج جاالكيس وهي تظهر تطبيقات مختلفة .تصوير دانيال ميلر.
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 4.2متوسط عدد التطبيقات للفئات العمرية والنوعية املختلفة يف املوقع امليداين بشنغهاي .قامت شينيوان وانج
باستطالع آراء املشاركني يف .2018
إلنعاش الذاكرة لتذكرها .كانت اإلشارة لأليقونة الخاصة بأحد التطبيقات عىل الشاشة كث ًريا ما تثري مناقشة أو حكاية
مل تكن لتحدث لوالها ،فلوال تفحص الهاتف الذيك تطبيقًا تلو اآلخر مل نكن لرنى املجال الواسع للمهام املرتبطة
باستخدام الهواتف الذكية .منحتنا هذه الطريقة أيضً ا إدراكًا لعدد التطبيقات املستخدمة وملاهية تلك التطبيقات
كام هو موضح يف هذين امللخصني.
قام املخطط البياين [الشكل  ]4.2املوضح يف صفحة  63عىل معلومات استقيناها من  30مشارك متوسط أعامرهم
 59سنة يف شنغهاي .يشري املخطط إىل أنه كلام كان األشخاص أكرب س ًنا كلام كانوا يستخدمون عددًا أقل من
التطبيقات ،ولكن من املمكن أن تذوب تلك الفروقات حني تشيخ تلك املجموعة التي تبلغ منتصف العمر يف الوقت
الحايل .إذا أخذنا هذه املجموعة يف مجملها نجد أن عدد التطبيقات املستخدمة هو  24.5تطبيق ،ويف صفحة 64
نجد أن املخطط البياين األول يربط بني هذا وبني السن والنوع يف حني أن املخطط البياين الثاين [الشكل  ]4.3يوضح
أيًا من هذه التطبيقات هو األكرث شيو ًعا.
يف دابلن كان هناك  57من تلك املقابالت عرب موقعي دابلن امليدانيني ،وكان عمر املشاركني يرتاوح بني
األربعينات والثامنينات .كام يف شنغهاي احتوى استطالع الرأي عىل التطبيقات التي يتم استخدامها بالفعل
وترك تلك التي توجد عىل الهاتف الذيك وال تستخدم .قبل النظر يف التطبيقات بحد ذاتها كان هناك
أيضً ا الوظائف الداخلية التي يستخدمها كل الناس تقري ًبا ،وتشمل هذه الوظائف الكامريا والساعة\املنبه
واملصباح والهاتف الناطق والرسائل النصية .بعد ذلك تأيت التطبيقات التي يستخدمها عىل األقل  80باملائة
من املستخدمني مبا يف ذلك واتساب وتطبيق بريد إلكرتوين شبيه بجي ميل وتطبيق تقويم وتطبيق متصفح
مثل كروم وسافاري.
اشتملت التطبيقات التي يستخدمها أكرث من  50باملائة ولكن أقل من  80باملائة من املشاركني عىل تطبيقات
املواصالت مثل تطبيق حافالت دابلن وتطبيق السكك الحديدية األيرلندية ،وتطبيقات األخبار مثل [ ]RTÉ newsو
[ ]Journal.ieو [ ]BBCو التاميز األيرلندية واإلنديبندنت والجارديان ،وتطبيقات الطقس مثل [ ]Met Eireannأو
[ ،]YRوتطبيقات الصور مثل املعرض أو صور جوجل ،وتطبيقات الراديو مثل [ ،]RTÉ radioوتطبيقات الخطوط
الجوية مثل [ ]RyanAirو [ ،]Aer Lingusوتطبيقات كامريا الويب مثل [ ]Skypeو [ ،]Facetimeوتطبيقات
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 4.3املخطط البياين أعاله ميثل التطبيقات العرش األكرث استخداما بني  30من املشاركني يف البحث الذي أجرته
2
شينيوان وانج يف املوقع امليداين بشنغهاي.

املوسيقى مثل [ ]Spotifyو [ ]iTunesوتطبيقات الخرائط مثل تطبيق خرائط جوجل ،وأيضً ا فيسبوك ومراسل فيسبوك
ويوتيوب .توجد أمثلة عىل التطبيقات األخرى األقل شيو ًعا يف االستخدام يف هذا البيان املعلومايت [الشكل .]4.4
عادة ما يستخدم املستخدمون األكرب س ًنا ما بني  25و  30وظيفة وتطبيق عىل هواتفهم الذكية ،ولكن من املمكن
أن يصل هذا العدد لـ  100تطبيق بالنسبة للشباب يف نفس هذه املواقع امليدانية ،كام نجد أن رشيحة املستخدمني
الشباب للتطبيقات املذكورة أعاله أكرب كث ًريا.
كان من املمكن أن يكون املتوقع منا هو تقديم نتائج أكرث من تلك النوعية الكمية ،ولكن بقيامنا بذلك اإلجراء
شعرنا كفريق أن النتائج ميكن فهمها بشكل أفضل كتصورات ملا هي يف األصل مالحظات كيفية .كانت الفائدة
األساسية من تلك املقابالت هي الحكايات املتعمقة وقصص االستخدام التي نتجت عنها ،وهذه ميكنها أن تكون
مضللة إن تم تقدميها يف صورة أرقام كمية ،والسبب وراء هذا هو صعوبة تعريف ما يعنيه أن نقول أن تطبيق ما
مثل أن يكون أحد األبناء هو من وضع التطبيق عىل الهاتف ويف حاالت كثرية يتم
يتم استخدامه أو ال .من املمكن ً
تنزيل التطبيق واستخدامه مرة واحدة فقط وال يستخدم بعد ذلك ،أو أن يكون قد استخدم مرتني أو ثالثة ويكون
األشخاص غري محددين بشان ذلك فيقولون أنهم ال يستخدمونه ثم فجأة يتذكرون أوقاتًا استخدموه فيها .ثان ًيا ،من
فمثل من املمكن أن يكون لدى الشخص
املمكن للتطبيق أن يكون طريقة واحدة من عدة طرق للنفاذ لخدمة ماً ،
تطبيق [ ]Tripadvisorعىل هاتفه ،ولكنه رغم ذلك يعلن أنه غال ًبا ما ينفذ إىل [ ]Tripadvisorعن طريق املتصفح
وليس عن طريق التطبيق ،إذًا ففي هذه الحالة هل نعتربه من مستخدمي [ ]Tripadvisorأم ال؟
ثالثًا ،هناك كل التعقيدات التي وثقناها يف الفصل الثالث تحت العنوانني »اإليكولوجيا االجتامعية« و»إيكولوجيا
مثل ،إذا كان الشخص ال يحمل تطبيقات املعامالت البنكية عىل هاتفه ألن رشيكه هو من يقوم
الشاشة« ً .
موكل للتطبيقات البنكية عىل هاتفه؟ إذا كان الشخص يستخدم
باملعامالت البنكية فهل يعترب هذا تواجدًا ً
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 4.4مجموعة منتقاة من التطبيقات األكرث استخداما يف املواقع امليدانية بأيرلندا استنادًا إىل  57مقابلة شخصية،
شامل .تم الرسم بواسطة جورجيانا موراريو.
ولكن يجب التنويه أن الرسم التوضيحي ليس ً

بدل من الهاتف الذيك فهل يعترب هذا نو ًعا من النفاذية للهاتف الذيك؟ أم هل نعتربه شيئًا
التطبيقات عىل اآليباد ً
منفصل عن الكيفية التي يستخدم بها هاتفه الذيك؟ لهذا السبب منيل يف هذه الحالة ويف الكتاب ككل إىل التحفظ يف
ً
تقديم النتائج الكمية مع وضع قد ًرا أكرب من الثقة يف جانبها الكيفي يف معظم األحيان ،فالتفاصيل املتعلقة بكيفية
استخدام التطبيقات واآلثار املرتتبة عىل هذا االستخدام هو ما يهمنا وليس محاولة تعريف ما يعترب استخدا ًما أو
ال عىل وجه التحديد ،وليس محاولة إحصاء النسب املحددة لالستخدام وسط مجموعات صغرية ومحددة من
األشخاص عىل أي حال.

حل املشكالت التوسعي
كل هذا يلتمس السؤال الذي يتناول املاهية الفعلية للتطبيقات .نرى كلمة »تطبيق« نفسها ككلمة مضللة
يف بعض النواحي حيث أنها تجمع معا وحوشً ا مختلفة ج ًدا ،ففي الكثري من األحيان ميكن فهم تطبيق ما
بشكل أفضل عىل أنه مصطلح يعني حديقة حيوان بدلً من كائن مبفرده .يساعدنا كتاب (مطبق) 3الذي
نرش مؤخ ًرا يف فهم هذه النقطة حيث أن كل فصل من فصول الكتاب الـ  30مخصص لتطبيق من التطبيقات
ويأخذ عنوانه من اسم ذلك التطبيق .أحد تلك التطبيقات يدعى »هل هذا يوم الثالثاء؟« 4،وهذا التطبيق
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 4.5لقطة شاشة لتطبيق »هل هذا يوم الثالثاء؟« [? ]Is It Tuesdayالخاص بهواتف آيفون .تظهر الشاشة عدد
املرات التي تحقق املستخدم من خاللها إن كان اليوم هو الثالثاء أم ال كام تظهر عدد مرات التحقق عامليا لنفس
اليوم .لقطة الشاشة لجورجيانا موراريو.
مزحة مقصودة فاليشء الوحيد الذي يفعله التطبيق هو اإلجابة عن السؤال عام إذا كان اليوم هو الثالثاء
أم ال [الشكل  ،]4.5وحتى اآلن وجدناه دقيقًا .يكشف هذا التطبيق عن الطريقة التي نستخدم بها الدعابة
والسخرية للتعامل مع فهمنا لتلك الثقافة الجديدة الخاصة بالتطبيقات ،وهو الفهم الذي يتلخص يف العبارة
القائلة» :هناك تطبيق مخصوص لهذا« .أبدى كاتب ذلك الفصل مالحظة تقول أنه كام بالنسبة للمطرقة
يبدو كل يشء كمسامر ،كذلك بالنسبة للمطور يبدو كل يشء كمشكلة ميكن حلها بواسطة تطبيق .تأخذ
تلك املالحظات الكاتب ملناقشة موضوعات مثل الوظيفية الصغرى  micro-functionalityوالقدرة عىل حل
املشكالت .solutionism
يف الطرف اآلخر من الصورة هناك تطبيق صيني يناقشه الكاتب يف فصل آخر من فصول نفس الكتاب 5.يعترب
ويتشات هو السكني السويرسي متعدد األغراض يف عامل التطبيقات ،فمن التواصل االجتامعي لدفع فواتري املياه يقوم
مثل .يذهب مؤلف الفصل إىل أنه هناك أسباب
هذا التطبيق بوظائف تفوق مبراحل تطبيقات أخرى مثل فيسبوك ً
محددة تجعل تطبيقات املراسالت – القامئة عىل إرسال الرسائل النصية – هي التي متيل لتطوير الوظيفية املتزايدة
التي يقوم عليها نجاح تلك التطبيقات .يطور التطبيق بنية تحتية ميكن تحويلها ألي يشء يحتاجه مستخدمي
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الهواتف الذكية تقري ًبا والتي ترتاوح من طرق دفع املشرتيات إىل حجز مواعيد زيارات األطباء ومئات الوظائف
األخرى التي كان من املمكن – يف سياق مختلف – أن ميثل تطبيق منفصل كل منها عىل حدة.
يف األدبيات التي تركز أكرث عىل الجانب التكنولوجي نجد أن الثقل ينتقل ملصطلح إمكانيات أو مزايا
االستخدام والذي يعني أن الطريقة التي ُصمم بها التطبيق هي السبب وراء نزوع الناس الستخدامه بشكل
معني ،ولكن من منظور إثنوغرايف فالتطبيق هو فقط ما يستخدمه الناس له فعل ًيا .لهذا السبب نجد أن
مالحظة الجانب اآلخر له نفس القدر من األهمية بداية من الجانب املعقد ورجو ًعا إىل الجانب البسيط :مثل
شارب الخمر الذي ميتلك السكني السويرسي ولكنه ال يستخدم من أدواتها إال املثقاب .عندما كان ألفونسو
يعلم املواطنني التشيليني األكرب س ًنا يف سانتياغو كيفية استخدام الهواتف الذكية وجد أن بعض طالبه حولوا
تطبيق يوتيوب واختزلوه إىل وظيفة واحدة فقط بالنسبة الستخدامهم اليومي له أال وهي االستامع إىل
املوسيقى .أثناء بحثها يف الربازيل وجدت ماريليا أن واح ًدا من املشاركني يف بنتو يستخدم فيسبوك لغرض
واحد فقط هو تذكر أعياد امليالد.
سوف نستخدم مصطلح »القدرة التوسعية عىل حل املشكالت \ الحلول القابلة للتطبيق عىل نطاق أوسع«
لإلشارة إىل هاتني الجدليتني .أولً  ،التطبيقان »هل هذا يوم الثالثاء؟« وويتشات ميثالن اتجاهني هام طريف
النقيض :التطبيق ذا الوظيفة الواحدة املحددة والتطبيق الذي يقوم بكل يشء .تقع كل التطبيقات يف مكان
ما بني هذين النقيضني ،وهذا مثال عىل الحلول القابلة للتطبيق عىل نطاق أوسع .scalable solutionism
ينطبق املصطلح أيضً ا عىل عامل مهم آخر ناقشناه يف الفقرة أعاله وهو الذي يشري إىل أن التطبيقات ليست
فقط التصميم أو الهدف الذي وضعه لها املطور .فغال ًبا يكون عند املستخدم مشكلة يسعى لحلها أو مهام
يرغب يف إمتامها ،وبالنسبة للمستخدم يصبح التطبيق مجرد ذلك الجزء الصغري من إمكاناته العديدة الذي
يساعده فيام يهمه من أمور وبذلك يصبح هذا الجزء ببساطة هو كل ما ميكن أن يقدمه ذلك التطبيق
بالنسبة للمستخدم.
الختيار كلمة »حل املشكالت« مغزى مهم ألن املصطلح يدل عىل نتيجة أخرى مهمة النتشار ثقافة التطبيقات.
يأيت املثال عىل ذلك من دراسة عن البنى التحتية الرقمية والرشكات الناشئة قامت بها عاملة األنرثوبولوجيا كاترين
بايب والتي عملت يف كينشاسا بجمهورية الكونغو الدميقراطية ،حيث الحظت بايب أبعادًا أكرب من مجرد الطريقة
التي يصنع بها الناس ويستخدمون التطبيقات .تقول بايب أن انتشار التقنيات الرقمية كان له تأث ًريا عا ًما عىل
الطريقة التي ينظر بها الناس إىل العامل حولهم 6فهو يف حقيقة األمر قد روج ملفهوم حل املشكالت .يف كينشاسا
هناك خطاب كامل عن إمكانية وجود الحلول  ،solvabilityوهو املفهوم الذي يالقى صدى يف رسديات املعونات
التنموية والذي يستخدم اآلن داخل ًيا ليعرب عن الحلول الرقمية الواعدة ملختلف أنواع املشاكل الحرضية .ميكن لهذا
مثال محليًا ملا وصفه موروزوف يف كتابه (لحفظ كل يشء اضغط هنا) كتوجه عاملي نحو هذا النوع من
أن يكون ً
7
الحلول التكنولوجية للمشكالت.
تتبع هذه الفرضية الفصل الثاين يف االعرتاف بأن أحد التبعات املهمة للهواتف الذكية يتعلق بالخطاب وليس
باالستخدام .تبتدع التطورات يف مجال التكنولوجيا الرقمية لغة وتوقعات جديدة كلية ،فالناس اآلن مييلون لرؤية
العامل من خالل منظور حل املشكالت وتخيل الـ»[ «vivre mieuxأن نحيا حياة أفضل] .نجد هذا املفهوم داخل
الخطابات الرسمية عن التكنولوجيا وعن فكرة املدن الذكية ولكننا وجدنا أن تلك الرؤية املثالية الخاصة بجمهورية
الكونغو الدميقراطية كانت بعيدة كل البعد عن تجارب الناس الفعلية مع البنى التحتية الضعيفة والقيود التي
تحكم االتصال باإلنرتنت .حني يتعلق األمر بإيجاد الحلول يلجأ الناس »للذكاء العام« وهو املفهوم الذي صاغته
بايب أيضً ا.
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كيف غري العامل التطبيقات
كانت النتيجة الواضحة لتبني منظور الذكاء العام هي أن التطبيقات يتم توظيفها وفقًا العتبارات محلية وثقافية( .كيف
غري العامل منصات التواصل االجتامعي) هو عنوان الكتاب املقارن الذي أفرزه مرشوع (ملاذا ننرش) 8،وهذا العنوان يسري
عىل نهج املالحظة التي تقول أن منصات التواصل االجتامعي بعيدة عن كونها تقوم مبجانسة العامل ،بل إن كل منصة
من تلك املنصات كانت تشهد استخدامات مختلفة جدا يف كل موقع من املواقع امليدانية التي درسها املرشوع .سار
هذا املرشوع بدوره عىل خطى إصدار سابق وهو (حكايات من فيسبوك) 9الذي بحث يف شكل فيسبوك حني دراسته
من خالل استخدام الناس له يف ترينداد .جاء فيسبوك للمجتمع الرتيندادي ليك يدمج سامتًا خاصة جدًا بهذا املجتمع،
ونتيجة لهذا صار من املستحيل فهم فيسبوك الخاص برتينداد بشكل جيد بغري فهم مصطلحات مثل  commessو
 bacchanalاللذان يشريان للطرق املحددة التي تنترش بها النميمة والفضائح يف املجتمع الرتيندادي.
تظهر االختالفات بوضوح أكرب من خالل املقارنة املبارشة بني املادة البرصية املنشورة عىل فيسبوك يف ترينداد من
مامثل عرب كل املواقع امليدانية التي
ً
ناحية ويف إنجلرتا من ناحية أخرى 10،وأظهر لنا مرشوع (ملاذا ننرش) تنو ًعا
دخلت يف الدراسة .عىل سبيل املثال من املمكن أن ينرش الربازيليون ذوو الدخول املنخفضة صو ًرا ألنفسهم بجانب
حاممات السباحة والصاالت الرياضية إلظهار تطلعاتهم ،يف حني أن التشيليون ذوو الدخول املنخفضة يتبعون عرفًا
مختلفًا يتلخص يف رؤيتهم لفيسبوك كمساحة إلظهار حقيقة حياتهم 11.ينطبق االعرتاف بأهمية االختالفات الثقافية
يف استخدام املنصات االجتامعية عىل استخدام الهواتف الذكية أيضً ا .ال يقترص األمر فقط عىل أن الناس يف منطقة
ما يستخدمون واتساب ويف منطقة أخرى يستخدمون ويتشات ،إمنا هناك أيضً ا اختالفات يف الطريقة التي تستخدم
بها املنصة الواحدة مثل فيسبوك حتى أن علامء اإلثنوغرافيا يجدون أنفسهم يتعاملون مع أكرث من منصة لفيسبوك
وليس فقط منصة واحدة.
يشتق وجه من أوجه ذلك التنوع ليس فقط من االختالفات يف استخدام التطبيق الواحد ولكن أيضً ا من الطريقة
قليل عن وضع
التي يجمع بها الناس بني التطبيقات إلنجاز املهام .حني نعمل مع كبار السن يصبح من املهم االبتعاد ً
التطبيقات يف بؤرة الرتكيز ،وميكننا الربهنة عىل ذلك باتخاذ فريناندا من بنتو كمثال .فريناندا منظمة جدًا ومسؤولة
عن أرستها وعن األمور املالية لعملها الخاص ،وهي تضع قامئة املهام الخاصة بها كلها يف تطبيق التقويم مبا يف ذلك
تسديد الفواتري .تأيت معظم الفواتري عرب الربيد اإللكرتوين وعندما يحني موعد التسديد تستخدم فريناندا التطبيق
مثل.
البنيك للتسديد ثم ترسل اإليصاالت باستخدام واتساب لصاحب العقار الذي تسكن به ً
ال يعترب أي من هذا مفاجئًا ،ولكن هناك آخرون يتجاوزون التطبيقات البديهية إلنجاز تلك املهام ويتعاملون معها
مثل سوزانا التي هاجرت من فينزويال إىل سانتياغو والتي ال تستخدم تطبيقها البنيك
بطريقة ملتوية أكرث .هناك ً
ولكنها حني تريد دفع فاتورة فإنها تبحث عن بنكها باستخدام جوجل ثم تزور موقع البنك وتقوم بدفع الفاتورة
من خالل املوقع .أما إرنستينا فهي تعقد األمور أكرث من ذلك ،فهي حني تحتاج إلعادة إرسال الفواتري عرب الربيد
اإللكرتوين ألختها وهي ال تعلم كيفية فعل ذلك تلجأ ألخذ لقطة شاشة للفاتورة من داخل تطبيق الربيد ثم تذهب
ملعرض الصور وترسل لقطة الشاشة ألختها عن طريق واتساب .يف معظم األحيان كان عدم فهم تلك التطبيقات
بشكل كاف هو ما يدفع هؤالء األشخاص األكرب س ًنا لتطويع استخدام تطبيقات أخرى بطرق إبداعية ،وهم يجعلوننا
نرى بوضوح أن تسجيل إمكانات االستخدام لكل تطبيق فقط لن ينفعنا كث ًريا .ال يكرتث هؤالء األشخاص بالتطبيقات
بل بدفع الفواتري ،وللقيام بذلك العمل فهم يستخدمون مزي ًجا من التطبيقات بطرق رمبا مل توجد يف مخيلة مطوري
أصل .ورغم ذلك نجد أن تلك األمثلة هي أمثلة استثنائية ،وللتحدث عن تلك النقطة بشكل أكرث
تلك التطبيقات ً
عمومية فإن القسم التايل يتحرى عن رضب كامل من رضوب استخدام التطبيقات.
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الصحة فيام وراء حلول املشكالت
بدأ هذا املرشوع البحثي بالتزام نحو املساعدة يف تسهيل املبادرات يف مجال الصحة عرب الهاتف [ ،]mHealthوعىل
هذا فهو اتبع خطى الكتابات يف هذا املجال والتي تهتم بشكل أسايس بالتطورات الجارية يف التطبيقات املتخصصة
للهواتف الذكية 12.تكون هذه التطبيقات يف املعتاد تطبيقات ملعاينة األعراض أو لتمرينات إعادة التأهيل أو لنوم
أمل يف وجود تطبيق
أفضل أو للياقة البدنية .نقول بشكل آخر أن الصحة عرب الهاتف مثال أسايس لحل املشكالت ً
ُنش نتائج هذا الجزء من املرشوع يف
لكل مشكلة صحية والذي من املمكن أن يساهم ولو ً
قليل يف الحل .سوف ت َ
موضع آخر وليس هنا ،ولكن يكفي أن نقول أن هذا الهدف األصيل رسعان ما تقوض بسبب النتائج التي خرجنا
بها كعلامء إثنوغرافيا.
لقد قررنا الرتكيز عىل مجال الصحة عرب الهاتف ألن الفئة العمرية التي استهدفناها تكون عادًة عرضة للمشاكل
تقبل كب ًريا لتطبيقات الصحة بأي شكل .عىل سبيل املثال ففي
الصحية ،ولكن رسعان ما اتضح لنا أن هذا ال يعني ً
استطالع رأي أجراه ألفونسو يف املركز الثقايف لكبار السن يف سانتياغو وجد أن  52من أصل  64مشارك [أي 81
باملائة] ال يستخدمون تطبيقات الهواتف املحمولة املخصصة للصحة ،وحتى هؤالء الذين يستخدمون تطبيقات
تتعلق بالصحة ال يستخدمون التطبيقات الطبية الحيوية التي تعترب تطبيقات مخصصة للصحة عرب الهاتف .كانت
كل التطبيقات املتعلقة بالصحة التي رأيناها بوضوح يف الكثري من املواقع امليدانية تقري ًبا من النوع الذي ميثل
»الصحة البسيطة« مثل عداد الخطوات وتطبيقات التأمل والحميات الغذائية .وباملثل وجدت ليىل ومايا أن الـ27
سيدة الاليت التقيا بهن يف دار الهوى [وكلهن فوق الـ 40عام من العمر] مل يكن من بينهن من تستخدم تطبيقات
مثل كانت قد سمعت عن وجود تطبيق للعيادة
الصحة رغم أنهن سمعن عنها بشكل مبهم؛ سيدة تدعى هالة ً
الصحية مبنطقتها وكانت تستخدم هاتفها الذيك لالتصال بتلك العيادة ولكنها مل تشعر بالحاجة لتنزيل التطبيق
الخاص بالعيادة عىل هاتفها نظ ًرا ألنها تسكن بالقرب منها.
رغم ذلك فهؤالء األشخاص األكرب س ًنا كانوا يستخدمون تطبيقات الهواتف الذكية ألغراض الصحة أكرث مام تصورنا
خصيصا ملشكالت صحية محددة،
بكثري .هم فقط مل يأخذوا طريق حلول املشكالت بالبحث عن تطبيقات مصممة
ً
بل عىل العكس فقد كيفوا ودمجوا وقربوا التطبيقات التي يستخدمونها ألغراض أخرى .يف ياوندي قال  19من
أصل  65مشارك [ 29باملائة] أنهم عادة ما يستخدمون تطبيقات للصحة ،ورمبا تكون هذه تطبيقات مخصصة لو
كانت مثبتة مسبقًا مثل عداد الخطوات ولكن يف معظم األحوال يكونوا يقصدون تطبيقات الهاتف الذيك واسعة
االنتشار .تنقسم استخدامات الهواتف الذكية لألغراض الصحية لثالثة أقسام :القسم الذي يعني بالتغذية والقسم
املتعلق بالرياضة واللياقة البدنية والقسم الخاص باملهام الطبية مثل التطبيقات التي تساعد املرء عىل متابعة نومه
أو مواعيد أدويته .من االستخدامات املنترشة للهواتف الذكية هو عندما يبحث الناس يف جوجل أو يوتيوب عن
استخدامات النباتات الطبية ومعلومات أخرى متعلقة بالصحة .وتتنوع هذه النباتات بشكل كبري ،فعىل سبيل املثال
هناك تلك السيدة التي استخدمت نبات ملك األعشاب للمشاكل الجلدية والسيرتونيال وزيت النخيل آلالم املعدة،
وهناك سيدة أخرى استخدمت أوراق الجوافة كعالج ملشاكل الغدة الدرقية ،كام أن هناك إداري تنفيذي سابق
يطلب دو ًما من األشخاص يف مجموعة الواتساب الخاصة به معلومات ونصائح عن الروماتيزم ورسطان املثانة وهام
مرضان منترشان جدًا بني السكان يف هذا املكان بالعامل.
هذا الفيلم القصري [الشكل  ]4.6يوضح استخدام الهواتف الذكية يف استخراج املعلومات عن العالجات التقليدية.
باملثل فإن تطبيق الصحة الرئييس الذي يستخدمه الكبار يف دار الهوى هو مجموعات الواتساب حيث يعيد
األشخاص إرسال الرسائل الخاصة بالتغذية والرياضة لكبار السن .هناك أيضً ا الرسائل املتداولة عن داء السكري الذي
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يعاين منه الكثري من سكان القدس من العرب 13.رمبا يكون هناك الكثري من تلك الرسائل قبل العطالت ألن تلك
العطالت هي األوقات التي يكرث فيها الناس من أكل الحلويات واألطعمة االحتفالية.
هناك نو ًعا من التطبيقات املخصصة للصحة يستخدم يف بعض املواقع امليدانية وهو تلك التطبيقات التي توفرها
مثل بتصوير الفواتري وإرسالها من خالل التطبيق لترسيع عمليات دفع
رشكات التأمني الطبي .تسمح هذه التطبيقات ً
املطالبات ،وهذه الخدمة موجودة وقيد االستخدام يف دابلن .يف املقابل فإن الناس يف بنتو يعانون مع التطبيقات
التي تتيح لهم حجز الزيارات الطبية عىل سبيل املثال ،ويتالفاها الناس بإيجاد طرق بديلة بواسطة تطبيقات أخرى.
تستخدم ساندرا من بنتو النظام الصحي املوحد [ ،]SUSوحاولت أن تستخدم تطبيق األجندة السهلة [Agenda
 ]Fácilالذي يحجز مواعيد الزيارات عىل الشبكة العامة باإلضافة إىل أنه يقوم بإنتاج نسخة رقمية من البطاقة
الصحية القومية ولكنها القت الصعوبات يف استخدامه فأصبحت تلجأ ألخذ لقطات الشاشة لبطاقتها الصحية
وحفظها عىل قرص جوجل [ ]Google Driveويف يوم الزيارة تفتح ساندرا الصورة من عىل قرص جوجل وتريها
للشخص املسؤول عىل شاشة هاتفها الذيك.
من املحتمل أن التطبيقات ليست هي املفتاح لتوظيف الهواتف الذكية لألغراض الصحية .يف لوسوزي يأيت التأثري
الجوهري للهواتف الذكية فيام يخص الصحة من حركة األموال ،فاملكاملات الصوتية واملعامالت املالية الهاتفية من
أكرث استخدامات الهواتف املحمولة انتشا ًرا وهي غالبًا ما تصل الناس بأقاربهم يف القرى البعيدة .يحدث أن يتصل
األشخاص بهؤالء األقارب لالطمئنان عليهم أو لطلب املساعدة املالية والذي عادة ما يتبعه تحويل األموال بواسطة
املعامالت املالية الهاتفية.
يف استطالعي رأي مختلفني سألت شارلوت الناس عن مكاملاتهم الثالثة األخرية :من كانوا األشخاص الذين اتصلوا
بهم وماذا كان الغرض من تلك املكاملات وكم كانت مدة املكاملات .أجاب عن تلك األسئلة  195شخص وقالوا
تفاصيل عن  585مكاملة ،ويحلل املخطط البياين املصور أدناه أهداف تلك املكاملات [الشكل  .]4.7كانت الكثري
من املكاملات بغرض طلب أو إرسال املساعدة التي تكون أحيانًا يف صورة نقود وأحيانًا أخرى يف صورة طعام،
ووضح األشخاص ذلك قائلني» :كان يريد مني مساعدته« أو »لقد اتصلت لتطلب إرسال بعض املال لشقيقتي«.
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 4.7مخطط بياين للمكاملات الهاتفية الثالث األخرية للمشاركني يف البحث يف كامباال .قامت باالستطالع شارلوت
هوكينز.

كانت الكثري من املكاملات يف هاتني الفئتني – االطمئنان عىل األقارب وإرسال األموال – لها عالقة بالصحة
باإلضافة إىل أن  16باملائة من املكاملات كانت تتم من أجل أغراض صحية فقط ،واشتملت تلك املكاملات عىل
 60مكاملة للوقوف عىل الحالة الصحية ألفراد العائلة» :كانت متوعكة فاتصلت بها ألعرف كيف كانت تشعر
عند استيقاظها« أو »كان يحيك يل عن مرض أبيه« .كان هناك أيضً ا  23مكاملة أجريت مبارشة مع أخصائيني يف
املجال الصحي منهم  15طبيبًا و  8ممرضات ،ووصفوا هذه املكاملات بأنها »للمتابعة« أو »للتأكد من الدواء«
أو »ملعرفة إن كانت صحتي تتحسن«.
غالبًا ما تُ دح املعامالت املالية الهاتفية كمثال عىل تطويع التكنولوجيا لالحتياجات العامة وهو ما مينح املرونة املالية
مثل للعناية بصحة اآلباء عن
واالتصال املايل 14.ترسخت هذه املامرسة اآلن يف الحياة اليومية يف لوسوزي وتستخدم ً
بعد ،ويستخدم كل املشاركون يف البحث هناك تقريبا املعامالت املالية الهاتفية .نظ ًرا لوجود  33متجر للهواتف
املحمولة يف لوسوزي تعترب املعامالت املالية الهاتفية أكرث أنواع املعامالت البنكية وتحويل األموال سهولة ومالمئة
للناس .يأخذ الراغبون يف إرسال األموال األوراق النقدية للوكيل الذي يتوىل التحويل لرقم هاتف املستلم من خالل
هاتفه الخاص .استفرست شارلوت أيضً ا من املشاركني عن املرات الثالث األخرية التي أرسلوا فيها أو استقبلوا األموال
من خالل املعامالت الهاتفية .من أصل  130حوالة كانت  37منها [ 28باملائة] للمساعدة والتي من املمكن أن
مال للصيانة أو للطعام أو كمرصوف أو هدايا ،يليها  32حوالة [ 25باملائة] ألغراض صحية مبا يف ذلك فواتري
تكون ً
املستشفيات واألدوية واالنتقاالت للمستشفى وتكاليف الجراحات.
يرشح الفيلم القصري التايل طرق استخدام املعامالت املالية الهاتفية [الشكل .]4.8
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تجعل الدالئل اإلثنوغرافية االفرتاضات التي تقول أن تقنيات الدوت كوم تزيد من الفردية واألنانية أكرث تعقيدًا ألن
تلك الدالئل تشري أيضً ا إىل أن تقنيات الدوت كوم تعيل قيمة الواجبات العائلية واالحرتام بني أفراد العائلة حتى ولو
عن بعد .قالت إحدى السيدات أنها هي الشخص الوحيد الذي ينفق عىل أبويها يف موطنهام ،وقالت أيضً ا أن أمها
أصبحت مؤخ ًرا تعاين من قرحة باملعدة ولهذا أرسلت إليها بعض املال للذهاب للمستشفى .قال أحد كبار السن
بالقرية أيضً ا أن الحياة اآلن أسهل لوجود الهواتف التي تجعل يف استطاعتهم التحدث عن مشاكلهم إىل أقاربهم يف
املدينة الذين يستطيعون »جمع« التمويالت الالزمة.
يف كامباال أيضً ا تم تبني واتساب بشكل واسع لألغراض الصحية حيث تنترش مجموعات واتساب كبرية بغرض
مشاركة املعلومات داخل األحياء أو بني أصحاب الوظائف املتخصصة كالتمريض .أثناء تفيش مرض الكولريا يف
لوسوزي منذ فرتة قريبة مل تكن وزارة الصحة تبث أنباء املرض عىل الراديو والتليفزيون فقط بل كانت ترسل أيضً ا
رسائل نصية لألفراد يف املناطق املصابة والتي كان يتم تداولها وتنترش من خالل واتساب بعد ذلك .باإلضافة إىل ذلك
فجميع العاملني يف املستشفى الحكومي يشرتكون يف مجموعة عىل واتساب يتم من خاللها تداول األخبار ،كام أن
لكل قسم مجموعة الواتساب الخاصة به والتي من خاللها يبلغ العاملون بعضهم بتغيبهم عن العمل أو يتبادلون
املعلومات عن آخر تطورات املرىض أو اإلمدادات الطبية ،ويستطيعون أيضً ا تداول تلك املعلومات من خالل
قائل» :يف املجموعة التي أشرتك بها
مجموعات واتساب مع شبكات من خارج املستشفى .أوضح أحد عامل الكهرباء ً
هناك معلم وطبيب  ...لذلك فأي معلومة يصل إليها أحدهام تصل إيل أنا أيضً ا« ،وقالت سيدة أخرى أنها »تعلمت
الكثري« عن الصحة من خالل واتساب مثل فحص رسطان الثدي أو املعلومات الخاصة بالتغذية.
ركز مرشوعنا عىل كبار السن أكرث من املسنني ،ونتيجة لذلك كانت أحد مشاكلهم املتكررة املتعلقة بالصحة هي
العناية بآبائهم الهزال الذين رمبا يكونون يف التسعينات من عمرهم 15.تصفح تاريخ مكاملات هاتف فرانسيس
من أيرلندا يكشف أن حوايل  80باملائة من املكاملات الصوتية والرسائل النصية التي ترسلها وتستقبلها لها عالقة
بالرتتيب لرعاية أبيها املريض ،فمنذ التدهور األخري يف صحته وهو طريح الفراش ويحتاج للمساعدة يف تغيري مالبسه
واالستحامم وألحد يرعاه حيث هو .تعطي الدولة فرانسيس  10ساعات أسبوع ًيا لرعاية والدها ،ولكن تلك الرعاية
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أصبحت عمل آخر بدوام كامل لبقية الوقت وهو ما أذهب بأحالمها يف التقاعد .أرسلت فرانسيس يف الشهر املايض
فقط  270رسالة نصية تخص رعاية والدها ،ويلبي هاتف فرانسيس الذيك احتياجاتها فيام يخص ذلك الغرض .عىل
سبيل املثال لدى فرانسيس مسجل صوت يسجل كل مكاملاتها الهاتفية ،وتستخدم هي تلك املكاملات كدليل عندما
تختلف مع املؤسسة الصحية حول مطالباتها بالرعاية املستحقة .تأخذ فرانسيس أيضً ا بطارية شحن محمولة معها
يف أي مكان لتضمن أال ينفذ شحن بطارية هاتفها ،وتختص مجموعتان من مجموعاتها األربعة عىل واتساب بتنظيم
الرعاية ألبيها مع أفراد عائلتها واملجموعتان األخرتان باملالحة .ميتلك والدها هاتف من ماركة دورو [هاتف بسيط
االستخدام مصمم للمسنني] حتى يستطيع التحدث إىل شقيقتها ،ونظ ًرا ألن شقيقتها تلك يف املراحل األوىل من مرض
الزهامير فأحيانًا تكون املحادثات بينهام طويلة وتنحرف يف اتجاهات شتى[ .ابتاعت مشاركة أخرى تدعى ستيفاين
نفس الهاتف لحامتها املسنة التي تبلغ  89عا ًما من العمر] .نتيجة كل هذا هو وجود هاتف ذيك يستخدم بشكل
شبه كامل لألغراض الصحية ،ولكن ال تشمل أيًا من تلك االستخدامات التطبيقات املخصصة ملجال الصحة عرب
الهاتف وبدلً من ذلك نجد أن قدرة فرانسيس الخالقة عىل تطويع استخدامها اليومي العادي لهاتفها الذيك هي ما
أفرز أدوات فعالة لرعاية أبيها.
وأخ ًريا ،تشري الدالئل القادمة من اليابان إىل إمكانية وجود استخدامات مستقبلية للهواتف الذكية تتعلق بنطاقات
أوسع يف تقنيات الصحة ،فالتكنولوجيا هناك تتصدر اسرتاتيجية الدولة ملواجهة مشكلة التزايد الرسيع ألعامر
الشعب ونقص عاملة الرعاية الصحية ،وتم تصميم ‘‘ايكو سيستم” من االجهزة التنبيه وأجهزة استشعار الحركة
والذي يطيل الوقت الذي ميكن أن يظل الشخص املسن يتلقى فيه الرعاية الصحية يف بيته ويخفف العبء عىل
مؤسسات الرعاية الصحية املحلية .يعيد نظام التأمني الصحي طويل األجل التابع للدولة تكاليف تقنيات الرعاية
الصحية ألصحابها بعد عملية معقدة من التقييم القائم عىل تقدير االحتياجات 16،ونجد أن السياسة هنا هي تعزيز
الرعاية املبارشة وج ًها لوجه بالتكنولوجيا وليس استبدالها.
يعيش السيد كاوامورا الذي يبلغ  85عا ًما من العمر وحده يف مقاطعة كوتيش الريفية ،وهو ميلك جهاز استشعار
مثبت عىل السقف فوق رسيره لتنبيه خدمة الرعاية الصحية املحلية ألي سكون غري اعتيادي يف حركته ،كام ميلك
أيضً ا زر إنذار للطوارئ ميكنه الضغط عليه يف حالة سقوطه .كان السيد كاوامورا ال يزال قويًا مبا يكفي ألن يقوم
بتقطيع الخشب الذي يستخدمه لتسخني املياه لالستحامم مساء يف حاممه الخارجي ،ولكن الزيارات املنتظمة من
قبل موظف مكتب الصحة املحيل كانت رضورية لضامن حصوله عىل الدعم الالزم الستمراره يف العيش مبفرده
ألطول فرتة ممكنة .وباملثل أوضح السيد توريياما الذي يعيش مع والدته البالغة من العمر  78عا ًما أنها استطاعت
االستغناء عن دواء الضغط بشكل كامل مبساعدة الطب الياباين التقليدي [كامبو] مع املراقبة اليومية لحالتها
بواسطة جهاز لقياس ضغط الدم ،وقد استطاعت من خالل الجمع بني املراقبة الذاتية وتشجيع ابنها لها عىل القيام
بامليش بشكل يومي وتناول الطعام الصحي أن تقوم بتغيريات إيجابية أدت إىل تحسن حالتها الصحية.

التطبيقات والشاشات
ترينا األبحاث اإلثنوغرافية من خالل هذه األمثلة املتنوعة عن االستخدام مل يجب أن يكون تركيزنا عىل املهام وليس
عىل التطبيقات يف حد ذاتها ،ولكن هناك صفة بالغة األهمية يف الهواتف الذكية وراء هذا التحول يف بؤرة الرتكيز.
يسمح تصميم الهاتف الذيك بتشكيل التطبيقات يف مجموعات حيث يستطيع الناس التنقل بسهولة بني التطبيقات
التي تظهر كأيقونات مرتاصة جن ًبا إىل جنب عىل شاشات هواتفهم .يجعلنا هذا نرى أهمية فهم الكيفية التي ينظم
بها الناس شاشات هواتفهم واأليقونات التي تحتويها تلك الشاشات ،وغالبًا ما يكون ذلك جز ًءا من التعديالت التي
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يجرونها عىل هواتفهم بعد الرشاء ملالمئة استخداماتهم الشخصية .عادًة ما نرى تنظيم التطبيقات كيشء محوري
للطريقة التي يحول بها املستخدمني هواتفهم الذكية إىل أجهزة تحكم تستطيع تنسيق التطبيقات القريبة من
بعضها سويًا لجعلها مناسبة وسهلة لالستخدام .هناك فعل ًيا نوعان من مراكز التحكم هذه :مركز التحكم عن بعد
الذي تحدثنا عنه يف الفصل الثالث فيام يتعلق بإنرتنت األشياء ومركز التحكم املهتم بالداخل الذي ننظر فيه هنا
والذي يقوم عىل تنظيم التطبيقات داخل الهاتف الذيك.
عملية إنشاء مراكز التحكم هذه ليست دامئًا عملية سهلة ،وتتمثل واحدة من التعقيدات التي قدمناها يف نقاشنا
حول إيكولوجيا الشاشة يف حقيقة أن بعض الناس يستخدمون التطبيقات عرب أجهزة مختلفة مبا يف ذلك أجهزة
التابلت والالبتوب وأيضً ا الهواتف الذكية .نالحظ هنا ثالثة تغيريات أساسية :األول هو حذف أي تطبيقات غري
مستخدمة ووضع أكرث التطبيقات استخدا ًما عىل الشاشة الرئيسية؛ والثاين هو تجميع التطبيقات بنا ًءا عىل وظائف
محددة [الشكل  ]4.9فالكثري من املستخدمني لديهم اآلن أيقونة لألخبار – والتي تشمل كل تلك التطبيقات املتعلقة

 4.9مثال لأليقونات املتداخلة التي تساعد عىل تحويل الهاتف الذيك إىل ما يشبه أجهزة التحكم .الصياغة املرئية
لجورجيانا موراريو.
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باألخبار – وأيقونة للرياضة أو للسفر أو للشؤون املالية تستخدم أيضً ا بنفس الطريقة؛ والتغيري الثالث هو ببساطة
وضع التطبيقات باملقاربة ببعضها البعض ،وعادًة ما يكون ذلك ألنها تستخدم سويًا .هناك بعض االستثناءات رغم
ذلك ،فأليساندرا من نولو نظمت تطبيقاتها حسب الحروف األبجدية بعناية يف حني أن برونو من ميالنو – وهو
معامري متقاعد من ساردينيا يف األصل – نظم تطبيقاته حسب اللون.
عندما يتعلق األمر بكبار السن فشاشاتهم تحتاج أحيانًا إىل بعض التفسري .وجد الباحثون بشكل عام أن كبار
السن الذين عملنا معهم بشكل أسايس كانوا ال يتميزون بكيفية تنظيمهم لشاشاتهم بقدر ما كان الشباب هم من
يتميزون بذلك ،ولكنهم ومع اكتسابهم الخربة رسعان ما لحقوا بهم .يضع بعض كبار السن تطبيق واحد عىل كل
شاشة ألنه مل يحدث أن علمهم أحد كيفية دمج التطبيقات .يف دورة الهاتف الذيك التي قدمتها مايا يف دار الهوى
كامل لفهم الشاشات املتعددة للهواتف الذكية ولفهم ما تعنيه »الشاشة الرئيسية« .القى الطالب يف
درسا ً
كرست ً
الكثري من األحيان صعوبة يف البحث عن تطبيقات بعينها أثناء الفصول وكان تطبيق ويز من التطبيقات التي احتاج
أول لتعلم كيفية التعامل مع هواتفهم الذكية
الناس للمساعدة يف تنزيلها ،ولكن كان يبدو أن الطالب يحتاجون ً
قبل استخدام التطبيق للتجول يف املدينة .أثناء مقابلة أجريناها يف بنتو قالت ريتا أنها تعرف النصف فقط من
التطبيقات املوجودة عىل شاشتها الرئيسية وأنها تستخدم  23تطبيقًا فقط من  45تطبيق عىل هاتفها الذيك 17،أما
إدواردو فهو كمحاسب ميلك  104تطبيق عىل هاتفه يستخدم منهم  70تطبيقًا فقط وهذا يعني أن هناك  34تطبيقًا
ال يستخدمهم أو ال يعرف كيفية استخدامهم ،وبالرغم من ذلك وباملقاييس النسبية فإن إيارا تتفوق عليه حيث أنها
تعرف أقل القليل عن ثلثي التطبيقات عىل هاتفها تقريبًا [ 35من  55تطبيق].
يف املقابل نجد أن إستيبان – وهو مهاجر بريويف ورجل أعامل ناجح يعيش يف سانتياغو – حريص جدًا عىل
تنظيم شاشاته الثالث الرئيسية .ينظم إستيبان تطبيقاته حسب كرثة أو قلة استخدامه لها فقط ،ويحكم عىل أي
تطبيق قل استخدامه أو تكرر مع تطبيق آخر بنقله إىل شاشة التطبيقات األقل استخدا ًما عىل اليمني ،أما الشاشة
الثالثة فهي مبثابة شاشة اإلعدام حيث أن كل التطبيقات بها هي تطبيقات يخطط لحذفها .ينظم إستيبان
أيضً ا مجلدات التطبيقات حسب استخدامها ،وحني كان يرينا هاتفه رشح لنا التطبيقات داخل مجلد (السفر\
سيارات األجرة) والتي تحتوي عىل  Booking.comو [[ ]Latamتطبيق خطوط جوية] و [ ]Tripadvisorو
[ ]Airbnbو [[ ]Despegarرشكة سياحة] و  Hoteles.comو [[ ]Latam Playتطبيق للرتفيه أثناء رحالت
الطريان] و [ ،]Walletكام انتهز الفرصة أثناء ذلك لنقل تطبيق  Cabifyمن ذلك املجلد ملجلد (الخرائط) والذي
يحتوي أيضً ا عىل تطبيقات [ ]Google Earthو [ ]Apple Mapsو [ ]Google Mapsو [ ]Wazeو ].]Uber
أبرز إستيبان أيضً ا »أهم تطبيق« لديه عىل شاشته الرئيسية أال وهو تطبيق [ ،]ATP Tourفهو يخطط للسفر
ألوروبا العام القادم ملتابعة بطوالت التنس ،كام أشار لـ»أهم مجلد« لديه وهو مجلد (املوسيقى) الذي يحتوي
عىل [[ ]Panamericanaالراديو البريويف] و [ ]Radio Peruو [[ ]A la cartaتطبيق للتليفزيون] و Spotify
و مشغل املوسيقى و [ ]Union Radioو ][ [Oasis FMمحطة راديو لألطفال بها موسيقى وأخبار قليلة جدًا،
فهو يقول أنه ال يحب سامع »األخبارالكئيبة«] .لدى إستيبان أيضً ا بضعة تطبيقات للصحة واحد منهم ليذكره
بأخذ أدويته يف وقتها [فهو يعاين من مرض بالقلب] ،كام أنه أعد وسيلة إلجراء مكاملة طوارئ عىل اآليفون والتي
ال تحتاج إال إىل الضغط عىل زر الصوت مع زر الفتح.
ينقسم الكثري من املشاركني إىل فئتني :إما »مرشيف املنازل« أو »املكنزين« ،فمرشفو املنازل يأخذون بزمام األمور يف
تنظيم التطبيقات واملحافظة عىل هواتفهم يف شكل مرتب ،أما املكنزون فيشعرون باالرتباك من تكاثر التطبيقات
عىل هواتفهم ويفقدون زمام األمور .أعطتنا املقابالت أيضً ا إدراكًا للتطبيقات كمؤرش عىل سلوك الناس تجاه الوقت،
فالبعض ذكروا التطبيقات التي أنزلوها ألنهم تصوروا وجود حاجة لها يف املستقبل يف حني أن البعض اآلخر ينزلون
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التطبيقات فقط حينام يحتاجونها .أيضً ا يحذف البعض التطبيقات مبجرد انتهاء حاجتهم لها يف حني يحتفظ البعض
اآلخر بها لرمبا يحتاجونها مرة أخرى.

من أين تأيت التطبيقات؟
ال تظهر التطبيقات من العدم ،فالرشكات التي غالبًا ما تبحث عن الكسب هي من تصنعها ومتلكها .يف تجارة
التطبيقات هناك فرق بني العمالء واملستخدمني ،فالعمالء هم غال ًبا من يدفعون املال من أجل تطوير وصيانة
التطبيق ،ويف حني أن املستخدمني رمبا يدفعون املال أيضً ا الستخدام التطبيق إال أن معظم التطبيقات منترشة
االستخدام هذه األيام متاحة مجانًا للمستخدم .تشمل األمثلة عىل التطبيقات املجانية واسعة االنتشار الين وويتشات
وفيسبوك ومسنجر وواتساب 18وأيضً ا تطبيقات متعلقة مبجموعة جوجل مثل قرص جوجل .هذه التطبيقات ليست
»مجانية« متا ًما بالطبع ،فاملستخدمون يدفعون خصوصيتهم يف مقابل الخدمة 19،وتوثق رشوط االستخدام اإلجبارية
هذا االتفاق عند االستخدام األول لتلك التطبيقات 20.للحظة قصرية تنكشف أغراض من هم وراء التطبيق من خالل
تلك الرشوط ولكن ألنها مفرطة الطول فتقري ًبا ال أحد يقرؤها 21،وتقري ًبا ال يجد أحد الدافع لقراءتها مبا أنه ال مجال
فيها للتفاوض فالبد من قبولها حتى يتسنى للشخص استخدام التطبيق .أظهر معظم املستخدمني عرب مواقعنا
امليدانية درجة معرفة واهتامم مبن ميلكون التطبيقات أو املنصات تكاد أن تكون منعدمة ،ومل يهتموا أيضً ا مبعرفة
ما إذا كانوا يستخدمون تطبيقات تنتمي لنفس املصدر التجاري أم ال .بالنسبة لهم يعترب فيسبوك منصة منفصلة وال
يهتمون كث ًريا أن نفس الرشكة متلك واتساب وإنستاجرام أيضً ا ،فهم يهتمون فقط بتنزيل التطبيق الذي يختارونه
ويستخدمونه كيفام يشاؤون.
يعارض معظم مشاركينا بشدة دفع املال مقابل التطبيقات .يف الصني لديهم قابلية أكرث لتقبل هذا األمر ،ولكنهم
23
رمبا يتأثرون يف ذلك بعوامل مثل الثقة يف املطور 22أو االمتثال االجتامعي عىل لإلنرتنت وأيضً ا الهوية االجتامعية.
غال ًبا ما يكون املستخدمون يف الصني – كام يف مناطق أخرى – غري عاملني بهوية املطورين ،فهم فقط يبحثون عن
التطبيقات بناء عىل الرتشيحات ألن هدفهم هو مدى نفع تطبيق ما لهم وليس عالمته التجارية.
يقول وايواي وهو سائق أجرة متقاعد من شنغهاي» :أنا أهتم بالبيضة وليس بالدجاجة« .كان األشخاص يف كل
املواقع امليدانية ال يعرفون من ميلك التطبيقات التي يستخدمونها باستثناء املعروفني منهم مثل فيسبوك وويتشات.
أظهر تقرير عن السوق من جوجل أنه عىل الرغم من أن متجر ألعاب جوجل يظل الطريقة األكرث روا ًجا للعثور عىل
التطبيقات إال أن ربع العمالء تقريبًا أصبحوا يكتشفون تطبيقات جديدة عن طريق البحث 24.السيدة تشيان من
مثل ثبتت تطبيق إدارة حجوزات املطاعم [ميويبويوندونج] [ ]Meiweibuyondengعندما كانت تجلس
شنغهاي ً
خارج مطعم معروف تنتظر مكانًا تجلس فيه ،أما اآلن ت َُرسل اإلشعارات إىل هاتفها الذيك لتخربها بالطاوالت املتاحة
للجلوس ،وبنفس الطريقة رمبا يكتشف شخص ما تطبيق ملشاركة الدراجات كنتيجة للبحث عىل خرائط جوجل.
عىل الرغم من ذلك تجاهد بعض الرشكات ملجابهة هذه الالمباالة وتحاول إبقاء الناس يف حدود الكون املؤسيس
الخاص بهم .رمبا كان املثال األشهر عىل ذلك فيام يتعلق بالهواتف الذكية هو رشكة آبل التي تحتفظ ببعض التحكم
عىل التطبيقات التي تستخدم عىل اآليفون من خالل إتاحة أو عدم إتاحة تلك التطبيقات عىل متجر آبل ،وهي
أيضً ا متيل ملزامنة البيانات آليا مع أجهزة آبل األخرى التي ميلكها نفس املستخدم إذا ما كانت هذه أجهزة آيباد أو
كمبيوتر ماك .يبدأ تحكم آبل يف التطبيقات من »مراجعات آبل« وهي مجموعة من التعليامت املشددة التي البد
أن ينصاع لها املطورون إذا أرادوا نرش تطبيقاتهم عىل متجر آبل .تشتمل تلك اإلرشادات الخاصة مبتجر آبل أمو ًرا
مثل التصميم والروابط التالفة واستخراج البيانات واالستخدام والحامية 25،والكثري من هذا يكون تحت مسمى
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األمان 26.يف املقابل فإن أندرويد تأخذ اتجاه املصادر املفتوحة رغم أن جوجل أيضً ا بدأت تقوم باملراجعات عىل
28
املطورين الجدد 27،أما بالنسبة للمطورين القدامى تظل العملية بسيطة ورسيعة.
استخدمنا مفهوم القدرة التوسعية عىل حل املشكالت يف بداية هذا الفصل الستعراض نطاق التطبيقات ،ولكن يف
سياق هذه الصناعة تشري كلمة »التوسعية« لقدرة التطبيق عىل التصعيد التدريجي لرقم املستخدمني أو طلبات
االستخدام 29،وعىل هذا فاملصطلح يصف قدرة التطبيق عىل خلق الطلب املتزايد عليه أو عىل تقويم نفسه حسب
الطلب .أيضً ا يستخدم مصطلح »التصاعد« لإلشارة للتوسع يف رقم مستخدمي التطبيق أو يف وظائف التطبيق
نفسه .من الواضح أن املصطلحان مرتابطان ألن الخواص الجديدة ميكنها جلب مستخدمني جدد وإبقاء التطبيق
مالئم للمستخدم ،ويف الوقت نفسه ميكن للمستخدمني أن يبدأوا يف استخدام خاصية من خواص التطبيق بطريقة
مل يتوقعها مطورو التطبيق فيحثوا املطورين عىل االستجابة لذلك التوسع .كانت هذه الديناميكيات واضحة جدًا يف
تطوير فيسبوك عىل سبيل املثال ،فكام ذكرنا يف الفصل األول كان استخدام فيسبوك مقصو ًرا فقط عىل طلبة جامعة
هارفارد ثم توسع ليشمل طلبة الجامعات األخرى .الحقًا نجح مارك زاكربريج يف استغالل االستخدام الواسع لهذه
املنصة يف جذب اإلعالنات ولكن مل يحدث هذا إال بفضل رغبة الناس يف املخالطة االجتامعية وألنهم ببساطة قاموا
بتجاهل املحاوالت األوىل لتحديد استخدام هذا االخرتاع.
بعد ذلك تصاعد فيسبوك ليس فقط يف األرقام واألرباح ،فأصبحت املنصة معقدة جدًا وأصبح صانعوها يطلقون
رقم كب ًريا من الخواص الجديدة كل سنة .منذ  2007وحتى اآلن أطلق فيسبوك خاصية السوق []Marketplace
ً
وخاصية مطور التطبيقات [ ]Facebook Application Developerوخاصية وسم األخبار الكاذبة [False News
30
 ]Story Flagوخاصية ردود الفعل [ ]Facebook Reactionsوخاصية املقاالت الفورية []Instant Articles
مثل
عىل سبيل املثال ال الحرص .أحيانًا تنطلق خاصية جديدة يف سوق ما ثم متتد ألسواق أخرى ،فخاصية املواعدة ً
[ ]Facebook Datingوالتي تقوم بتوفيق الزواج تم اختبارها أولً يف كولومبيا ثم أطلقت بعد ذلك يف األرجنتني
وكندا وتايالند واملكسيك وهناك خطط للمزيد من التوسع 31.أحيانًا تتبنى الرشكة أيضً ا بعض االستخدامات التي
تراها يف أحد األسواق املحلية ومن ثم تقوم بتصعيدها ألسواق أخرى كام كان الحال مع خاصية التحقق من
السالمة [ ]Safety Checkالتي تم إطالقها يف  2014والتي كانت نتيجة مالحظة املهندسني اليابانيني بالرشكة لكيفية
32
استخدام املجتمعات الساحلية للمنصة أثناء أحداث التسونامي يف .2011
التطبيقات ليست مجرد تقنيات تستخدم وفقًا ملا تخطط لها أو ال ،فاآلن أصبح هناك حركة دائرية مستمرة من
وإىل املستخدمني واملطورين .يف الفصول الالحقة سوف ننظر يف املرات التي طورت فيها الرشكات تطبيقاتها نتيجة
لدراسات قاموا بها عن االستخدام مثلام يحدث يف الصني عند تطوير تطبيقات مرتبطة بتطبيقات أخرى .ميكن
للنقاش حول االستخدام يف هذا الفصل أن يتعدى مفهوم التطبيق نفسه عن طريق عدم الرتكيز كث ًريا عىل التطبيقات
مستقبل يُنظم فيه الهاتف الذيك من خالل
ً
أو املنصات .هناك تغريات بدأنا نراها بالفعل والتي يبدو أنها تتضمن
بدائل للتطبيقات التقليدية مثل الربامج املصغرة.
أصبح ويتشات – وهو املنصة االجتامعية املكتسحة يف الصني والتي متلكها مجموعة رشكات تينسنت – ما يشبه
متجر األلعاب داخل متجر ألعاب آخر .يف عام  2017قدم ويتشات خاصية جديدة تسمح باستخدام الربامج املصغرة
داخل املنصة ،ويف خالل عام واحد أصبحت هذه الربامج املصغرة – أو الشياو تشينج شو [ ]xiao cheng xuكام
يطلق عليها – تستخدم بواسطة  72باملائة من مستخدمي ويتشات 33.يوفر استخدام الربامج املصغرة يف ذاكرة
الهاتف ويسمح للمستخدم بالنفاذ للتطبيقات بدون تثبيتها كام يوفر الكوبونات والخصومات وسهولة التواصل
مع مستخدمي ويتشات اآلخرين .هناك أربع فئات رئيسية لتلك الربامج :األلعاب واألخبار واملرافق والتجارة
اإللكرتونية 34.لنا هنا مثاالن عىل تلك الربامج ،األول هو »اقفز اقفز« [ ]Tiao Yi Tiaoوهو برنامج مصغر للعبة
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هاتفية وصلت لـ 400مليون العب يف أول ثالثة أيام فقط رمبا ألنها تسجل نقاط اللعبة باملقارنة بأصدقاء ويتشات
الذين يلعبون نفس اللعبة 35،والثاين هو برنامج للفواتري قدمه ويتشات يف مارس  2019ووصل إىل  147مليون
مستخدم نشط يف ثالثة أشهر فقط 36.انترشت الربامج املصغرة بعد ذلك رسي ًعا لنواحي أخرى مثل تطبيقات
املواصالت العامة املحلية .نتيجة لذلك ففي خالل عامني أصبح عدد الربامج املصغرة املتاحة يف ويتشات تقريبًا
نصف عدد التطبيقات املتاح عىل متجر تطبيقات آبل حيث أن هذه الربامج املصغرة قد جذبت لفيف من املطورين
الذين يطمعون يف قاعدة املستخدمني العريضة لويتشات .كل هذا يبني عىل خواص أخرى تجعل ويتشات تطبيق
37
»شديد االلتصاق« ،فهو تطبيق ال أحد يريد أن يرتكه.
خارج الصني طورت رشكتا آبل وجوجل أشياء مثيلة لربامج ويتشات املصغرة وتشمل تطبيق الصحة وتطبيق املحفظة
من آبل وجوجل .تروج جوجل لدمج أكرب لتطبيقاتها بداخل جناح جوجل أو مجموعة جوجل []Google suite
باستخدام شعارات مثل »حساب واحد ،كل يشء بجوجل« 38،وهذه الشعارات القت نجا ًحا معقولً  .عىل الجانب
فمثل تأيت معظم الهواتف بتطبيقاتها املثبتة مسبقًا ولكن
اآلخر مل تنجح رشكات الهواتف يف الرتويج لتطبيقاتهاً ،
فشل ذري ًعا .ال يستخدم أغلب املستخدمني الذين درسناهم هذه التطبيقات
تكون هذه التطبيقات أحيانًا فاشلة ً
املثبتة مسبقًا ويحذفونها إذا استطاعوا ذلك ،ومن التطبيقات الفاشلة بشكل جىل هو تطبيق [ – ]Bixbyاملساعد
الصويت لسامسونج – والذي يعترب بشكل عام كمصدر لإلزعاج.

االستنتاجات النهائية
كانت النتيجة النهائية لتلك التفاعالت املعقدة هي الهواتف الذكية التي فحصناها فعل ًيا خالل املقابالت التي بدأ
بها هذا الفصل .عندما كانت القصص تُر َوى حول مصدر التطبيقات واألسباب التي تجعل شخص ما يحتفظ بها عىل
هاتفه وإذا ما كانت تستخدم أم ال وجدنا أن الطبيعة فائقة الفوضوية للحياة اليومية تربز للمقدمة .رمبا يتم تنزيل
فمثل حني أقرضت كارال هاتفها الذيك لحفيدتها أعادته لها بتسعة
التطبيقات بواسطة اآلخرين كام أرشنا سابقًاً ،
تطبيقات إضافية مبا يف ذلك تطبيق للتأمل وتطبيق لتوصيل الطلبات وتطبيق بنيك وتطبيق لتعلم اللغة.
مثل يف
أحياناً يأيت الضغط الستخدام تطبيق ما من املؤسسات وليس من الرشكات .تعمل حكومتا الربازيل وتشييل ً
الوقت الحايل عىل رقمنة الخدمات الحكومية يف مناقصة لجعل هذه الخدمات غري ورقية 39كام هو الحال أيضً ا يف
مواقع ميدانية أخرى ،وما يعنيه هذا هو أنه من املمكن أن يكون وجود بعض التطبيقات إلزاميًا الستخدام الخدمات
الحكومية .كان معظم املشاركني من الكبار ال يعجبهم ذلك التكاثر للتطبيقات الناتج عن هذه العمليات ،ولهذا
السبب فهم أيضً ا يستخدمون التطبيقات واسعة االنتشار لألغراض الصحية عوضً ا عن التطبيقات املتخصصة للصحة
كمحاولة للتحكم يف عدد التطبيقات عىل هواتفهم .لكن اليزال ينتهي األمر بالعديد من الناس من كل األعامر
بجمهرة من التطبيقات التي ال يستخدمونها عىل اإلطالق أو التي قد استخدموها مرة أو مرتني ،وأحيانًا يصل عدد
40
تلك التطبيقات لنصف العدد الكيل للتطبيقات عىل هواتفهم.
مثل يتحدثون
طويل عن تطبيقات بعينها فتجدهم ً
خاصا ويتحدثون ً
من املمكن أن يبدي املستخدمون اهتام ًما ً
عام إذا كان تطبيق ويز أفضل أم أسوأ من خرائط جوجل ألغراض التجول ،أو عن أي تطبيق من التطبيقات الخاصة
بحالة الطقس هو األدق .من املمكن أن تجدهم مستمتعني بإخبار بعضهم البعض عن تطبيق اكتشفوه لهواية أو
الهتامم معني مثل متييز أصوات الطيور أو أسامء النباتات .ولكن مبجرد الدخول يف العامل الفوضوي الخاص بفعل
األشياء عىل الهاتف الذيك – مثل األشياء املتعلقة بالصحة – نرى كل أنواع اإلبداع يف إعادة توظيف املعلومات
والصور واستامرات التأمني والرقابة وما يتبع ذلك من إقحام ألنشطة أخرى .من املمكن إذا أن يتضح أن إرسال
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خصيصا للصحة .يف العامل املثايل للصحة عرب
مثل ذا أهمية أكرب لنتائج الصحة من كل التطبيقات املصممة
املال ً
ً
الهاتف املفرتض أن يوجد نطاق كبري من التطبيقات املتخصصة التي تساعد يف متطلبات صحية محددة ،ولكن يف
إثنوغرافيا استخدام الهاتف الذيك ألغراض الصحة من املحتمل أكرث أن نجد دمج التطبيقات التي مل يتم تصميمها
ألغراض الصحة يف األساس ولكنها سويًا تساعد يف رعاية أب مسن مريض سواء كان يعيش يف نفس البيت يف دابلن
أو يف قرية بعيدة يف أوغندا.
إن كان لكرثة التطبيقات املتخصصة تأثري فهو تأثري يأيت من الطريقة التي تتضمنها للتعامل مع املهام أكرث منه تأثري
يأيت من كيفية استخدامها ،وتم إطالق مسمى »حلول املشكالت« عىل الخطاب وطريقة التفكري يف هذا الصدد .يرى
هذا الفصل أيضً ا أنه اليوجد فارقًا واض ًحا بني عامل املستخدمني وعامل املطورين فمن املهم أن نفهم أن الرشكات مثل
فمثل يف تحول حدث
آبل وجوجل وتينسنت تطور اسرتاتيجيات إلبقاء الناس عاكفني عىل التطبيقات التي طوروهاً .
مؤخ ًرا حلت الربامج املصغرة التي أنشأتها تينسنت محل التطبيق كوحدة ،وكل هذا يساعد يف توضيح مل يتعامل
هذا الكتاب مع الهاتف الذيك عىل أنه أكرث بكثري من مجرد ماكينة للتطبيقات.
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املواقع امليدانية :بنتو  -ساو باولو ،الربازيل .دار الهوى  -القدس الرشقية .دابلن  -أيرلندا .لوسوزي
 كامباال ،أوغندا .كيوتو وكوتيش  -اليابان .نولو  -ميالنو ،إيطاليا .سانتياغو  -تشييل .شنغهاي -الصني .ياوندي  -الكامريون.
تتبع الفصل الرابع رحلتنا من التعامل مع التطبيقات كوحدة أساسية للهاتف الذيك إىل العامل الفوضوي لحياتنا
اليومية .ترتبط الهواتف الذكية بشكل من أشكال حلول املشكالت ،ولكن املفهوم ليس بالبساطة التي نقول
بها »لكل مشكلة هناك تطبيق لحلها« .بدلً من ذلك يبدأ األمر بالنظر يف أنواع املهام التي تتنوع عرب املواقع
امليدانية ثم ينخرط مع املستخدمني كأفراد يف بحثهم عن تركيبات من التطبيقات والوظائف التي تناسبهم.
يف االستنتاجات النهائية للفصل الرابع ارتأينا أن تصميم الهاتف الذيك هو يشء محوري لتلك العملية ،فوضع
سهل .تعترب هذه النقطة صائبة أيضً ا بالنسبة للنقاش
األيقونات قري ًبا من بعضها البعض يجعل التنقل بينها شيئًا ً
الذي قدمناه يف الفصل الثالث عن الطريقة التي أصبح بها الهاتف الذيك شيئًا أشبه مبركز التحكم الذي من
شأنه أن يصبح مفي ًدا يف تنظيم األشياء خارجه مثل »إنرتنت األشياء« املستجد ،ولكنه يف الوقت الحايل مهم فقط
للعالقات االجتامعية.
ميكن ربط هذه الخواص الداخلية للهاتف الذيك بأكرث سامته الخارجية وضو ًحا ،فهو كهاتف محمول صغري مبا يكفي
رضا بسهولة من اللحظة التي يستيقظ فيها الشخص للحظة التي
لوضعه يف الجيب أو يف حقيبة اليد مام يجعله حا ً
ينام فيها .نسمي هذا سهولة الحركة رغم أن أهم سامته من املمكن أن تكون العكس ،فليس األمر يف أنه ميكن حمله
رضا
ألماكن مختلفة ولكن يف أنه موجود دامئًا يف نفس املكان وهذا املكان هو بجانب أجسادنا حيث يكون دامئًا حا ً
أساسا لعدد من استنتاجاتنا األساسية أحدها هو مفهوم »املنزل املتنقل« الذي سوف
عىل الفور .سوف يكون هذا ً
نناقشه يف الفصل التاسع .املفهوم الذي يدور حوله هذا الفصل هو مفهوم »االنتهازية املتواصلة«.
يبني مصطلح »االنتهازية املتواصلة« عىل إرث سابق .يعترب كتاب (التواصل املتواصل) 1أحد الكتب األكادميية املؤثرة
عن الهاتف املحمول ،ويشري االسم للطريقة التي سمح لنا بها الهاتف املحمول أن نكون متاحني عىل الدوام لشخص
مثل يف حل محل الزر األحمر الذي كانوا يزودون به كبار السن لطلب الطوارئ يف حالة
آخر .بدأت الهواتف الذكية ً
السقوط .يوضح هذا املثال نوع األمان الذي يأيت من التواصل الدائم ،ولكن هناك أعباء تأيت معه أيضً ا .ميكن أن
يشعر املراهقون أنهم مجربون عىل أن يكونوا يف تواصل مع اآلباء ،أو أن يجدوا أنفسهم غري قادرين عىل اإلفالت
من الشعور بالخوف من أن يكون الشخص الذي يعتقدون أنه صديق مقرب لهم يف الحقيقة يقول أشياء بغيضة
عنهم عىل اإلنرتنت.
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التطور اآلخر املهم الذي ناقشه لينج 2هو الجزء الذي يستعرض الطريقة التي غريت بها الهواتف املحمولة عالقتنا
بالزمان واملكان مثل إعطائنا القدرة عىل التنسيق األصغر .عندما كنا يف املايض نخطط ملقابلة شخص ما كنا نضطر
لالتزام بتلك الخطة ألنه مل يكن لدينا طريقة ميكننا أن نخرب الشخص بها بأننا نريد تغيري الخطة ،أما مع الهواتف
مبهم عن املكان والزمان والذي يصبح محددًا أكرث مع االقرتاب من
املحمولة فنستطيع أن نضع اتفاقًا مبدئيًا ً
الحدث .عيل سبيل املثال إذا اتفقنا جمي ًعا عىل أن نتقابل يف بار يف ليلة من الليايل فمن املمكن ألول شخص يصل
مزدحم للغاية ،وقتها رمبا يرسل للمجموعة عىل واتساب ليتجهوا ملكان آخر.
للبار أن يجده
ً
التواصل الدائم يخص الهاتف املحمول وهو الجهاز الذي كان اليزال مستخد ًما بشكل أسايس يف املحادثات والرسائل
النصية بني الناس .ولكن ليس كل مجاالت االستخدام التي ينطوي عليها محتوى هذا الفصل تتعلق بالهاتف الذيك
كهاتف ،فهي باألحرى تتعلق باستخدام الهواتف الذكية للرتفيه والسفر واكتساب املعلومات والتقاط الصور ،ولهذا
نجد أن التواصل املتواصل مل يعد يكفي كنظرية للهاتف الذيك.
عىل العكس من ذلك نجد أن السمة الجوهرية هي االنتهازية ،أي ببساطة أن الهاتف الذيك يخلق اإلمكانية
لالنتهازية بشكل مستمر بسبب أنه معنا طيلة الوقت .ولكن ما يهم حقًا هو الدالئل التي تشري إىل أن هذه اإلمكانية
محل تقدير لدى املستخدمني الذين بدورهم ينمو عندهم هذا التوجه االنتهازي إزاء حياتهم اليومية .يرينا املثال
األول يف هذا الفصل كيف أن الهاتف الذيك أبدل حال التصوير الفتوغرايف ونجد الفيصل هنا يف اإلمكانية الدامئة
اللتقاط ومن ثم ملشاركة الصور .وعىل نفس املنوال ميكننا قراءة آخر األخبار أو االستامع لبعض املوسيقى ألننا فقط
ننتظر يف طابور وإال فسوف نشعر بامللل .وبهذا نجد أن االنتهازية املتواصلة تتعدى التواصل املتواصل يف تغيريها
لعالقتنا بالحركة واالنتقاالت.
من املستحيل – كام أرشنا يف الفصل األول – ان نناقش الهواتف الذكية بشمولية ألنها اآلن تشغل كل جزء من
أجزاء حياتنا ،لهذا يركز هذا الفصل عىل أربعة أمثلة متفاوتة اختريت لفحص االختالف والتشابه م ًعا يف استخدام
الهاتف الذيك عرب املواقع امليدانية .ورغم ذلك ففي كل حالة من هذه الحاالت ال يقترص النقاش عىل تأثري االنتهازية
املتواصلة ألننا نعالجها يف سياقها األعم والذي سوف يشمل أي عوامل أخرى قد تكون ذات صلة لتلك األنواع من
االستخدام.

الفوتوغرافيا االنتهازية
أكدت املقابالت التي أجريناها حول التطبيقات التي تحتويها هواتف الناس أن الكامريا واحدة من أكرث الوظائف
استخدا ًما عرب تلك املواقع امليدانية .ولكن – وكام أرشنا يف الفصل األول – فإنه من املضلل إطالق اسم كامريا عىل
ذلك الجهاز املتصل بالهواتف الذكية ،فهذه التسمية توحي بأن التصوير بكامريا الهاتف الذيك ما هي إال مجرد نسخة
هاتفية من التصوير الفوتوغرايف فيام سبق .من املؤكد أن الكامريا الخاصة بالهاتف الذيك تلتقط الصور ،ولكن املزيد
من التمحيص يشري إىل أننا نستطيع تقدير كامريا الهاتف والصور التي تلتقطها بشكل أفضل عن طريق التأكيد
عىل االختالفات بينها وبني الشكل القديم للتصوير الفوتوغرايف وليس عىل التشابهات .أحد االختالفات الواضحة هو
حجم التصوير فعدد الصور التي يلتقطها الناس وينرشونها ويعرضونها مبجرد امتالكهم للهواتف الذكية ال يقارن عىل
3
اإلطالق بالتصوير الفوتوغرايف الفيلمي أو حتى بالتصوير الرقمي.
هناك أيضً ا أنواع جديدة مختلفة كليًا من التصوير الفوتوغرايف مثل »الفوتوغرافيا الوظيفية« الذي ذكرناه يف الفصل
األول .هذه هي الصور التي يلتقطها الناس بشكل روتيني لألشياء التي يرغبون يف رشائها الحقًا أو لساعات العمل
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امللصقة عىل نافذة متجر أو إلعالن عن فصول اليوجا عىل لوحة إعالنات يف قاعة البلدة 4.الفوتوغرافيا الوظيفية هي
املثال األول عىل الهاتف الذيك كمركز تحكم ألن التقاط تلك الصور هو عادة الخطوة األوىل تجاه تنظيم املرء لوقته
ومهامه ،وهو أيضً ا مثال عىل الكيفية التي تستغل بها تلك االستخدامات الجديدة للهاتف الذيك قرب املسافة بني
أول ثم رسعان ما نستخدمها لتطبيق آخر مثل التقويم
األيقونات عىل شاشة الهاتف الرئيسية .نحن نلتقط الصورة ً
أو املنصات االجتامعية إلعالم الناس بذلك الحدث 5.تتموضع التغريات يف التصوير الفوتوغرايف كمامرسة إذًا فوق
الطريقة التي نصل بها إىل املعلومات ونشاركها أو التي ننتسب بها للمكان أو التي نستخدم بها التقويم ونربط
6
الذاكرة الرقمية بالذاكرة اإلنسانية.
تدين فوتوغرافيا الهاتف الذيك أيضً ا لتقنيات أخرى مبا يف ذلك الحجم املصغر مللفات  jpegوالسعة التخزينية الضخمة
املتاحة عىل األجهزة .فوق الهواتف الذكية نفسها هناك التخزين السحايب املتوفر عىل نطاق واسع والذي يعني أن
»تكلفة« التقاط وتخزين الصور أصبحت فجأة منخفضة جدًا ،كام أن الكامريات الرقمية تأيت اآلن أيضً ا بتقنيات البلوتوث
والواي فاي والتحديد الجغرايف للمواقع بواسطة [ ]GPSواملشاركة الفورية .ورغم ذلك ففوتوغرافيا الهواتف الذكية حالة
خاصة من حاالت الفوتوغرافيا الرقمية ،والفارق الحيوي هو يف االنتهازية التي كان لها آثار عميقة عىل ماهية التصوير
الفوتوغرايف .ارتبطت الفوتوغرافيا يف مراحلها األوىل بقوة بفكرة التخزين طويل األمد واألرشفة ،فهي كانت وسيلة
اللتقاط واالحتفاظ بصور األشخاص واألماكن واألشياء 7.كانت الفوتوغرافيا تدور حول االستمرار أوالبقاء ،ولكن ويف
تناقض فج أصبحت فوتوغرافيا الهاتف الذيك العرصية أحد التجليات األساسية للزوال والذي يعترب عنوان أحد منصات
سناب شات ]Snapchat[ 8الرئيسية أقىص تعبري عنه .ما يعنيه هذا هو أنه للمرة األوىل أصبحت الصور تستخدم كجزء
من املحادثة ولكنها أيضً ا أصبحت مؤقتة وزائلة مثلها مثل املحادثات الشفهية بالضبط ،حيث يتم مشاركة معظم الصور
عمل بفكرة أن اآلخرين سوف يقومون مبشاهدتها ليوم أو اثنني وبعدها سوف يتم
عىل واتساب وإنستاجرام وفيسبوك ً
تحول بقدر  180درجة يف معنى الفوتوغرافيا بعيدًا عن أصلها كأرشيف باق ،فبعدما كان
استبدالها بأخرى .يحدث هذا ً
هدفها الرئييس هو الدميومة أصبح هدفها اآلن العابرية .يظل التمثيل واألرشفة غرضان من أغراض التصوير الفوتوغرايف
ولكنهام غال ًبا ما يكونا ثانويني وليس رئيسيني.
مل يتحول الجميع بنفس الدرجة ونفس الطريقة ،فكبار السن هم األرجح أن يدمجوا اإلمكانات التقليدية
باملستحدثة .ميكن أن يكمن إبداع املرء تحديدًا يف الطريقة التي يدمج بها التصوير الهاتفي بالتصوير الفيلمي .نرى
مثال عىل هذا يف الفيلم القصري من دابلن املعروض أدناه [شكل .]5.1
ً
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يعترب إنتاج الصور اآلن جز ًءا ال يتجزأ من الحياة اليومية للمتقاعدين يف ياوندي حيث يحاول الناس تحويل كل لحظة
مهمة من يومهم إىل صورة .هم يف واقع األمر يستخدمون الهاتف الذيك القتفاء أثر األحداث الصغرية التي تشغل
تجربتهم اليومية .أحد املكونات املهمة الستخدام كبار السن للهواتف الذكية هو الوقت الذي يقضونه يف النظر إىل
صور وفيديوهات أبناءهم وأحفادهم املرسلة عىل مجموعات واتساب وأيضً ا تلك املرسلة من األقارب واألصدقاء.
إذا كان معدل التقاط الشباب للصور قد أصبح كثيفًا فام هو مهم بنفس القدر أيضً ا هو أن معدل استهالك الكبار
للصور قد تسارع بدوره .يصبح هذا واض ًحا من خالل مقارنة الطريقة التي ينظرون بها باستمرار إىل الصور عىل
املنصات االجتامعية بالطريقة التي كانوا قد ًميا ينظرون بها أحيانًا يف ألبومات الصور وهم بهذا يأطرون ملامرسات
9
واستعراضات بداخل منازلهم.
يف حني أن معظم املشاهدة تكون مشاهدة عابرة إال أننا نجد أحيانًا أن كبار السن مستمرون يف اهتاممهم باألرشفة.
مسؤول عن
ً
تغري دور من أدوار األشخاص يف العائلة الستيعاب تلك التغريات أال وهو دور الشخص الذي أصبح
تنظيم وحفظ الصور يف أرشيف العائلة .عىل سبيل املثال فإن روجر من بنتو أصبح هو »أمني الذكريات« يف العائلة،
فهو اآلن املسؤول عن تنظيم الصور عىل قرص جوجل يف مجلدات توازي عناوينها األحداث الكبرية يف العائلة كام
يقوم أيضً ا بأرشفة الصور حسب االسم أوالسنة أو فرد العائلة .باإلضافة إىل ذلك فهو يقوم بتحسني الصور باستخدام
الفالتر من تطبيقني عىل هاتفه الذيك والكمبيوتر الخاص به ،وعندما يريد فرد من العائلة صورة ما يكون روجر هو
الشخص الذي يلجأ إليه.
مل تعزز كامريا الهاتف الذيك النقلة من الفيلمي إىل الرقمي يف عالقتنا بالصورة فقط ولكن من املحتمل أنها أيضً ا كان
لها وقع مساو عىل الطريقة التي نرى بها العامل حولنا 10.يضع التقاط الصور إطا ًرا ما حول بعض األشياء التي نراها
ويفصلها عن تلك التي ليس حولها إطار 11،ولكن التأطري من خالل التصوير الفوتوغرايف متشابه عىل األقل مع التأطري
الذي يفصل الفن عام هو ليس ف ًنا أو املقدس عام هو عادي .يساعدنا التأطري إذًا عىل تفسري ما من شأنه أن يكون
معضلة بخالف ذلك ،ففي حني يتم مشاركة الكثري من الصور إال أن الناس يلتقطون صو ًرا كثرية جدًا لن يشاهدها
أحد .مل إذًا يلتقطون الصور يف املقام األول؟ يتطلب فهم فوتوغرافيا الهواتف الذكية االهتامم ليس فقط بالطريقة
التي يستخدم بها الناس الصور ولكن أيضً ا بالتساؤل عن سبب التقاطهم للصور وهم يعرفون أنهم لن يستخدمونها.
بينام منيض يف حياتنا اليومية نخترب معظم األشياء عىل أنها أشياء عادية ومتر مرور الكرام ،لكننا بني الحني واآلخر نرى
شيئًا يجعلنا نعرتف بتفرده 12.قد يكون هذا شيئًا مخططًا وشعائريًا كحفلة عيد ميالد طفل أو كمشهد يف عني سائح
وقد يكون ببساطة رؤية يشء غري متوقع يف األفق .من املمكن أن يسفر وجود وسيلة لالنتهازية املتواصلة – والتي
تسمح لنا بالتقاط الصور وقتام نرى شيئًا ملفتًا – عن رؤية العامل بطريقة مختلفة .نلتقط هذه الصور ألهوائنا
وعندها رمبا نشاركها عىل املنصات االجتامعية ورمبا ال ،ومثلام هو الحال يف عامل الفن 13فإن التقاط الصورة له تأث ًريا
قليل – كيشء أسمى من العادي .من املمكن أال نرى
فوريًا عىل وضع إطار حول يشء ما فيصبح موسو ًما – ولو ً
الصورة مرة أخرى وأال نشاركها مع شخص آخر ،ولكن يف تلك اللحظة التي التقطناها فيها شعرنا أننا ال ميكن أن
منر بجانب تلك الفراشة أو هذا الحجر غريب الشكل أو ذلك التعبري عىل وجه أحد أصدقائنا بدون إجالله بوضع
إطار له من خالل التقاط صورة.
أوضحت السيدة ساوادا – كونها امرأة يابانية – وهي تسري يف معبد يف كيوتو وتشاهد حديقته من خالل نافذة
ذات إطار مثايل »اليابانيون يحبون تأطري األشياء ،فهو جزء من ثقافتنا« 14.الحدائق اليابانية التقليدية مصممة ليك
يتم رؤيتها من خالل مواضع مؤطرة ملشاهدتها من خاللها وليس للسري فيها .قام الهاتف الذيك بتعميم هذا التأطري،
فلم يعد الفنانون ومصممو الحدائق فقط هم من ميارسونه ولكنه أصبح شيئًا ميكن للكثري من الناس فعله كل يوم.
سواء اخرتنا التقاط صورة لوجبة طعام أو لشجرة تزدهر فإن عملية تأطري موضوع ما هي طريقة لالنتباه له ،وهي
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 5.2مهاجرون من بريو ينرشون لوحة سيد املعجزات يف مدينة سانتياغو بتشييل .تصوير ألفونسو أوتايجي.

يف نفس الوقت طريقة لتسجيل الحضور؛ 15هي ليست طريقة لقول »أنا كنت هنا« ولكنها عىل األحرى طريقة لقول
»أنا هنا اآلن ،أمر بهذه التجربة يف الزمن الحقيقي« 16.من املمكن أن يكون لفوتوغرافيا الهواتف الذكية إذن صلة
أعمق من توقعاتنا بالفن والدين [ورمبا أيضً ا باليقظة] عىل األقل كتقديس عابر.
كان املثال الوحيد عىل وجود صلة واضحة ورصيحة للفوتوغرافيا بالدين موجود بني املهاجرين البريوفيني يف
سانتياغو .أجرينا جز ًءا كب ًريا من العمل امليداين بني أعضاء رابطة أخوية كاثوليكية مكرسة ملوكب ديني سنوي قائم
عىل أيقونة (رب املعجزات) .يلتقط الكثري من الناس الصور طوال ساعات املوكب الثامنية حتى أن الحدث بأكمله
أصبح اآلن يضاء بالشاشات الرباقة للهواتف الذكية املوجهة نحو الصورة املقدسة .وعىل نحو مامثل نجد أن أي
عشاء دجاج لجمع التربعات [ ]polladaيكتظ بومضات كامريات الهواتف الذكية .أيضً ا نجد أن االحتفال بالعيد
مسجل باملئات من الهواتف ،وتقريبًا ينتهي األمر بأي حدث سواء كان حدث ًا دينيًا أو غريه بالنرش
ً
القومي البريويف
عىل سكايب أو فيسبوك [الشكل .]5.2
يعترب الدين نو ًعا من القيود يف دار الهوى ،فالظهور يف الصور هنا يخدش رشف العائلة خاصة بالنسبة للنساء .من
املمكن لصورة سيدة تدخن سيجارة أو ال ترتدي الحجاب أن تسبب مشاكل خطرية إذا متت مشاركتها 17،عىل الرغم
من أن تلك األعراف االجتامعية املتمثلة يف االحتشام والسلوك القويم قد تصبح أخف وطأة عندما تتزوج النساء
وينجنب األطفال ويتقدمن يف العمر .بالنسبة لكبار السن منهن يكون التقاط الصور أو الظهور يف الصور دليل عىل
الحيوية والحياة اإلنتاجية التي ميكن للمرأة أن تشاركها مع أصدقائها أو التباهي بها أمام عائلتها.
يشارك معظم أعضاء املركز املجتمعي يف الرحالت الجامعية خارج دار الهوى عدة مرات يف السنة ،كام ينظم املركز
املجتمعي ويدعم الرحالت امليدانية .يف إحدى هذه الرحالت إىل عكا – وهي بلدة تقع يف شامل غرب إرسائيل –
التقط األشخاص الذين يحملون هواتفًا ذكية صو ًرا طيلة الرحلة وأولئك الذين مل يكونوا يحملونها شملتهم تلك
اللقطات أيضً ا بنفس الدرجة .قام منسق الرحلة أيضً ا بتنسيق الصور الجامعية وتم إرسال جميع تلك الصور عرب
واتساب إىل كبار السن من دار الهوى الذين مل يتمكنوا من القدوم سواء بسبب املرض أو ألن لديهم التزامات أخرى.
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 5.3صورة تم التقاطها من عىل منت مركب يف رحلة ميدانية لعكا .تصوير مايا ده فريس.
أثارت الصور ردود فعل إيجابية مثل »اعتني بنفسك« و »ياه ،البحر جميل« ،مام مينح أولئك الذين تخلفوا عن
شكل من أشكال التواجد عىل األقل داخل هذا النشاط املجتمعي.
الركب ً
هذا الشعور بالتواجد يكتمل باالستخدام التقليدي للتصوير كذاكرة – وهو املفهوم الذي مل يختف بشكل كامل.
تظهر صورة امللف الشخيص لهبات عىل واتساب باألبيض واألسود وهي تصور فتاة صغرية مبالبس سوداء أيضً ا مع
قميص أبيض بياقة وأزرار .تذكر تلك الصورة هبات – وتخرب اآلخرين – بكيف كانت تبدو كفتاة صغرية وبذكرياتها
العزيزة عن تلك الفرتة من حياتها ،كام أنها تعترب تذكرة للنفس فهي عندما تنظر إىل صورها القدمية تستعيد ما
فعلت وأين كانت .هناك صو ًرا مامثلة لهبات يف ألبوماتها عىل فيسبوك ،ولهذا السبب رمبا كانت فصول التصوير
هي أكرث فصول تعلم استخدام الهواتف الذكية حيوية خاصة عند تعليم األشخاص كيفية التقاط صور سيلفي.
تشري استخدامات التصوير هذه إىل أن فكرة الصياغة مل تعد تقترص عىل التقاط الصور فقط فهي أصبحت تنطبق
أيضً ا عىل تحويلها ومشاركتها واستهالكها ،ونجد األمثلة عىل ذلك يف تقنيات اختيار الصور وتعديلها ونرشها عىل
إنستاجرام .تنوعت استخدامات إنستاجرام عرب مواقعنا وداخلها حيث وجدنا أن بعض األشخاص ميضون الوقت يف
صياغة الصور »الفنية« مثل عروض تنسيق الزهور يف اليابان ،يف حني يستخدمه آخرون مثل استخدامهم لفيسبوك
أي كمنصة ملشاركة حياتهم اليومية .من خالل مشاركة صور األحداث التي حرضوها أو صور أصدقائهم وعائالتهم
يقر هؤالء املشاركون يف البحث بتقديرهم إلنستاجرام باعتباره صياغة معممة ميكن ألي شخص تقري ًبا يف عائالتهم
املشاركة بها .يف معظم مواقعنا امليدانية كان الوقت الذي يقضيه األشخاص يف مشاهدة الصور عىل إنستاجرام
يفوق بكثري الوقت الذي يقضونه يف رفع الصور .ميكن استخدام التصوير أيضً ا لتيسري العالقات األرسية كام أوضحت
السيدة كوماتسو من أوزاكا حيث تقول أن أكرث ما تهنأ به عىل إنستاجرام هو متابعة زوجة ابنها التي تنرش صور
أحفادها بانتظام ،فهم يعيشون عىل الجانب اآلخر من املدينة وتراهم وج ًها لوجه مرة واحدة فقط يف الشهر.
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أحد األمثلة عىل هذا التطور للصياغة هو استخدام فوتوغرافيا الهاتف الذيك اللتقاط الصور الشخصية [البورتريهات].
يرى الناس يف شنغهاي الكامريا كمكون من املكونات املادية للهاتف الذيك وليس كتطبيق ،حيث أكد استطالع رأي
شمل  200شخص ترتاوح أعامرهم بني  50و  80عا ًما أن كامريا الهاتف هذه هي الكامريا الوحيدة ملعظمهم .نتيجة
لذلك أصبحت جودة الكامريا نقطة بيع رئيسية ملاركات الهواتف األكرث تطو ًرا مثل هواوي و أوبو .بالنسبة لكبار
السن يف شنغهاي تطور هذا اإلحساس بتبجيل التصوير الفوتوغرايف بشكل طبيعي متا ًما كامتداد لحقبة ماضية كانت
الصور فيها باهظة الثمن ومخصصة للحظات الخاصة جدًا ،فقد كان ال بد من استعارة الكامريات من املتاجر حيث
مل يكن الناس يستطيعون رشاؤها.
مل يعد التصوير الفوتوغرايف ناد ًرا أو مكلفًا ولكن التقاط صورة لوجبة قبل تناولها قد ال يزال يبدو كفعل شعائري،
وهو اإلرث الذي بقى من ذلك الزمن املنرصم .يف بعض األماكن أصبح التصوير الفوتوغرايف للوجبات قبل تناولها أم ًرا
روتينيًا أساسيًا لدرجة أن طاهية يف موقع شينيوان امليداين شعرت باإلهانة عندما تناول ابنها وخطيبته وجبتهام دون
أول .ميكن مشاركة األشياء طيلة الوقت عىل ويتشات ولكن ال يزال هذا األمر يثري التساؤل حول
التقاط صورة لها ً
ما إذا كان اليشء يستحق التقاط صورة له يف املقام األول – وبالتايل مشاركته الحقًا – أم ال .أصبحت العملية برمتها
تقييم للقيمة ،فقد تكون صور العطالت موضوعات شائعة عىل وسائل التواصل االجتامعي ويرجع ذلك جزئ ًيا إىل
ً
التكاليف التي تنطوي عليها تلك العطالت .يذكر السيد شو دامئًا عبارة »شعور شعائري« [ ]yi shi ganلتسليط
الضوء عىل عظم شأن كل جلسة تصوير يقوم بها .يرى السيد شو يف مرشوعه للتصوير الفوتوغرايف بني كبار السن
غري الهادف للربح داللة عىل التوقري ،ويقول عىل حد تعبريه:
لقد مات الكثري من الناس دون أن يحصلوا عىل صورة فوتوغرافية الئقة ،وأي شخص يستحق صورة شخصية
الئقة يف حياته .ما أريد أن أفعله ليس مجرد التقاط الصور ولكن االحتفاظ بذكرى رائعة للشخص .أنا أفعل
ذلك بالكثري من التوقري ،وميكن للناس أيضً ا أن يشعروا بذات الشعور الشعائري .الحياة تحتاج إىل الشعور
الشعائري ،أال تعتقد ذلك؟
يعترب السيد هو – البالغ من العمر  88عا ًما – التصوير بالهاتف الذيك هواية جادة ومتخصصة .لقد مأل شاشة
ونصف من شاشات أحدث هواتفه الذكية من ماركة أوبو بتطبيقات الصور فقط .ميتلك السيد هو أيضً ا خزانة مليئة
مبعدات التصوير املعقدة واملكلفة مثل عدسة نيكون الطويلة التي تعمل باألشعة تحت الحمراء؛ وهذه املعدات
تشغل مساحة كبرية جدًا يف شقته الصغرية (الشكالن  5.4أ و  5.4ب) ،لكنه ال يجد غضاضة يف كونهم اآلن يجمعون
الغبار نظ ًرا للقدرات الجديدة التي اكتشفها يف فوتوغرافيا الهواتف الذكية .يُظهر مسح التطبيقات املستخدمة يف
شنغهاي والذي تم تقدميه يف الفصل السابق تطبيقني لتعديل الصور من بني أفضل  10تطبيقات تم تنزيلها ،وقالت
السيدة هواهوا يف هذا الصدد أن املفتاح هو خاصية »التنقيح« القوية [ ]mei yanالتي تُدخل تحسينات فورية عىل
الصور (الشكالن  5.5أ و  5.5ب) .تصف السيدة هواهوا ذلك بأنه »جراحة تجميل آمنة ومجانية بدون أمل وتكلفة«،
فالتجاعيد والبثور والندبات والهاالت السوداء ومنش الشيخوخة كلها ميكن التخلص منها من خالل الضغط عىل زر
واحد باستخدام »التجميل التلقايئ« [ ،]yi jian mei rongكام ميكن أيضً ا استخدام التطبيق لـ»املكياج الرقمي« مثل
إضافة أحمر الشفاه وأحمر الخدود والرموش الصناعية وظالل العيون ورسم وتعديل شكل الحاجبني.
عادة ال يرفض الناس يف شنغهاي الصور املعدلة للسيدة هواهوا باعتبارها مجرد صو ًرا »مزيفة« ألنها هيأت الكامريا
بطريقتها الخاصة لتصبح مهارة حرفية ،متا ًما كام فعل السيد هو .نتيجة لذلك يتم الحكم عىل السيدة هواهوا بنا ًء
عىل مدى جودة تعديلها للصورة إلنشاء صورة مثالية ،فرغم كل يشء لطاملا تم إرساء تغيري مظهر املرء كمامرسة
يومية يف العامل »التناظري« .ال تعترب مستحرضات التجميل أو املالبس األنيقة مزيفة بل تعترب أمثلة عىل حرف منزلية
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5.4أ5.4 ،ب مجموعة عدسات خاصة بالسيد هو املصممة ألغراض معينة [الشكل 5.4أ]؛ السيد هو داخل شقته
االستوديو [الشكل 5.4ب] .تصوير شينيوان وانج.

تتوافق مع األعراف االجتامعية ،وقد يتم إدانة الناس لقيامهم بهذه األشياء بشكل يسء ولكن ليس ألنهم يفعلونها
يف املقام األول .تقول السيدة هواهوا» :ال يعني ذلك أنني نرجسية بشكل خاص ،فأنا أحاول فقط االمتثال للمعايري
االجتامعية لجودة الصور عىل ويتشات«.
مصمم
من جهة أخرى ،يشعر السيد يل – وهو مشارك ثالث يف الدراسة – بالضيق ألنه ال يبدو أن هناك تطبيقًا
ً
إلخفاء تساقط شعره .يف شنغهاي 18ال يتم تشويه االهتامم باملظهر الخارجي باعتباره اهتام ًما سطح ًيا بل يُنظر إليه
عىل أنه اليشء الذي ميكن للناس من خالله إظهار مهاراتهم الجاملية وإظهار الدليل عىل من يكونون وماذا قد
تكون إمكاناتهم.
تعمل األمثلة أعاله عىل توضيح التناقض مع املثال الذي ذكرناه سابقًا للطريقة التي ينظر بها كبار السن
يف ياوندي إىل التصوير .عىل األرجح أن الناس يف ياوندي يرون هذا النشاط بأكمله عىل أنه خلق ملظهر
مزيف ،وقد يكون هذا جزئيًا بسبب أنهم مل يستثمروا كث ًريا يف تطوير »صياغة الصورة« ألن تركيزهم يتجه
باألحرى نحو الطرق الجديدة الستهالك الصور .يف الغالب يشعر كبار السن يف ياوندي أن ظهور الهاتف
الذيك كتقنية اللتقاط الصور هو مصدر جديد للتوتر .يفيد السيد إيتو – وهو فني ميكانييك متقاعد
[الشكل  – ]5.6مبا ييل:
تدخل إىل الكامريا وتشغلها معتقدًا أنك تلتقط صو ًرا ،لكنك يف الحقيقة تصور مقاطع فيديو .إنها حقا مشكلة.
مع تقدم العمر يزيد لدينا االرتجاف ويصبح من الصعب الرتكيز عىل ما نريده ثابتًا دون تحرك .ولكن مبجرد أن
تتحرك تُفقد الصورة .عندما امتلكت هاتفي الذيك األول مل أمتكن من تقديم صورة واحدة واضحة ألسابيع ،عىل
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5.5أ5.5 ،ب املظهر الطبيعي للشخص [الشكل 5.5أ]؛ مظهر الشخص بعد املعالجة عىل شاشة التليفون وإزالة
التجاعيد وتبييض وتنعيم مظهر الجلد ورفع أرنبة األنف وضبط زوايا الفم [الشكل 5.5ب]» .املهرجان الثقايف
الصيني بواشنطن « 2015بواسطة س .باخرين ،مسجلة برقم .CC BY 2.0
الرغم من مساعدة األبناء واألطفال الصغار .انتهى يب األمر باالستسالم .املشكلة األخرى هي تنظيم هذه الصور
ومقاطع الفيديو ،وأحيانًا تحاول أن تفعل ذلك فتفقدهم وال تجدهم بعد ذلك .هو حقا يشء مزعج حتى أنك
تشعر أنك تريد كرس هاتفك .إنه حقا مزعج.
كبار السن يف ياوندي حساسون أيضً ا لصورهم التي يتم تداولها عرب اإلنرتنت ،فبدون وسيلة إلدخال التعديالت عىل
تلك الصور يجد هؤالء أنفسهم يتذكرون باستمرار كم تقدموا يف العمر ،وهو ما قد ال يتوافق مع شعورهم بأنهم ما
زالوا شبابًا نسب ًيا .قد يرفض بعض كبار السن إظهار معارض الصور الخاصة بهم لآلخرين معتربين ذلك مبثابة تطفل
عىل خصوصيتهم ،ويشعرهم ذلك باالنزعاج وقد ال يقدرون إرصار اآلخرين عىل التقاط صورهم .حتى يف شنغهاي
يرفض بعض كبار السن السامح لآلخرين بنرش صورهم .املأساة بالنسبة لكبار السن هي أن مظهرهم الفعيل هو
الذي يشعرهم بالغربة أو بأنه »مزيف ،وليس الصور التي يلتقطها الناس له.
الحظت السيدة فوجيوارا – وهي امرأة من كيوتو – مشكلة مختلفة تتعلق بالفالتر التجميلية ،فأشارت إىل أن إنشاء
مثل هذه الصور املعدلة واملثالية يضع معاي ًريا عالية بشكل غري طبيعي والتي ال ميكن للصور غري املفلرتة تحقيقها.
عندما يستخدم الجميع الفالتر تشعر أنه يجب عليك استخدامها أيضً ا ،وهو ما يؤدي إىل الشعور باملنافسة .ال يُنظر
لألمر عىل أنه شيئًا سيئًا إن كان هذا االستخدام يتم عىل سبيل التسلية فقط كام يف صورة السيلفي أدناه التي
أُرسلت إىل لورا أثناء جائحة كوفيد[ 19-الشكل  .]5.7هنا كان فلرت املكياج مجرد يشء يلهو به بعض األصدقاء أثناء
رحلة باألوتوبيس حيث كانوا يجربون ما إذا كان بإمكانهم إضافة ظالل العيون والتعرف عىل بعضهم البعض حتى
مع ارتداء أقنعة الوجه.
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5.6

السيد إتو وهو أحد املشاركني يف بحث باتريك أووندو .تصوير باتريك أووندو.

الخرائط\ السفر\ التنقل
غال ًبا ما تكون التطبيقات املستخدمة للسفر والتنقل مكونًا رئيس ًيا للهاتف الذيك .سنبدأ يف هذا القسم بالنظر يف
االستخدامات املتعلقة بالنقل املحيل – مبا يف ذلك الطريقة التي يضيف بها تطبيق أوبر (“)”Uber application
رصا من االنتهازية املتواصلة – ثم تتوىل مراجعاتنا النظر يف العطالت والسفر إىل الخارج .فيام يتعلق بالنقل
عن ً
املحيل يوضح هذا البيان املعلومايت [الشكل  ]5.8النسبة املئوية للمشاركني يف البحث يف نولو الذين يستخدمون
تطبيقات متنوعة متعلقة بالنقل ،وكان هناك شعور عرب العديد من املواقع امليدانية بأن هذا االستخدام الخاص
للتطبيقات من املرجح أن يزداد.
بالنسبة لكبار السن يف بنتو هناك تطبيقان رئيسيان يعمالن جن ًبا إىل جنب مع واتساب لدعم التواصل االجتامعي يف
الكرب ،وهذان التطبيقان هام خرائط جوجل وأوبر اللذان ينشئان م ًعا حزمة تنقل حرضي متنح كبار السن االستقاللية
الستهالك املدينة مع أصدقائهم .هذا هو الوقت الذي يتخىل فيه الناس عن سيارتهم ويسكتشفون وسائل النقل
العام ،وهي اآلن مجانية لألشخاص الذين تزيد أعامرهم عن  60عا ًما ،ولقد بدأ العديد منهم يف ركوب الحافلة أو
مرتو األنفاق بعد التقاعد ويحصلون عىل معلومات حول وسائل النقل العام باستخدام تطبيق موفيت []Moovit
باإلضافة إىل خرائط جوجل .تعرب فرناندا عن ذلك قائلة» :أنا أحبه! فقط ألقي نظرة عىل التطبيق وأذهب إىل محطة
األوتوبيس ،وغال ًبا ال أضطر إىل االنتظار أكرث من خمس دقائق قبل أن مير األوتوبيس«.
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 5.7فالتر املاكياج ميكنها العمل حتى مع وجود قناع الوجه .التقطت الصورة بواسطة مشاركني غري معروفني.
يعمل أوبر كمكمل لوسائل النقل العام ويتم تشغيل التطبيق عادة يف املساء ،ولقد أصبح هذا التطبيق
االنتهازية املتواصلة التي متنح كبار السن حرية البقاء خارج املنزل وأيضً ا رشب الكحول إذا أرادوا أثناء
ليل،
مقابلة األصدقاء .مل يعد ماورو – مدرس الرقص – يقبل األعذار من طالباته بعدم الخروج للرقص ً
فبينام كن يف السابق حذرات بشأن القيام بذلك ألسباب تتعلق بالسالمة إال أنه اآلن يقول لهن» :اطلبي
أوبر بالله عليك« .يف سانتياغو تم تشخيص زوج إرنستينا مبرض الزهامير وهو اآلن ممنوع من القيادة ،وألن
صالحية رخصة القيادة الخاصة بها قد انتهت نظ ًرا لوجود مشكلة يف عينيها فرسعان ما أصبحت معتمدة عىل
خدمة سيارات األجرة يف أوبر .يُعد أوبر أيضً ا مثالً عىل تطبيق الهاتف الذيك الذي يتم استخدامه بالطريقة
املوصوفة عىل أنها »مركز تحكم« يف الفصل الثالث ولكن هذه املرة يف سوق العمل حيث يرتبط بشبكة
لتنظيم ومراجعة العمل بشكل متطور.
يرتدد بعض كبار السن يف سانتياغو يف استخدام [ ]GPSألنهم يخشون أن يتم تتبع موقعهم بعد ذلك – كام
هو الحال بالفعل مع جوجل – إذا مل يتم إيقافه .هؤالء يفضلون حفظ طرق السري لكنهم يشعرون بالتقدير
طويل .يهتم املستخدمون
ً
للتطبيقات التي تخربهم مبوعد وصول األوتوبيس حتى ال يضطروا إىل االنتظار
األصغر س ًنا – مثل املشاركني البريوفيني – يف الغالب مبزايا تطبيق ويز التي يتفوق بها عىل خرائط جوجل
علم بظروف حركة املرور املحلية .تزداد سانتياغو ازدحا ًما مثلها يف ذلك مثل العديد
نظ ًرا ألنه يبدو أكرث ً
من املدن .تُظهر نظرة رسيعة عىل اآليفون الخاص بفيديريكو مدى أهمية تطبيقات التنقل لذلك البريويف
رائد األعامل الذي يعيش يف تشييل ،حيث خصص فيديريكو أقسام كاملة من الشاشة األمامية لهاتفه حرصيًا
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5.8

بيان معلومايت يظهر أكرث تطبيقات املواصالت استخدا ًما يف نولو بنا ًءا عىل بحث شريين والتون.

قسم آخر للنقل املحيل بشكل أكرث
لتطبيقات السفر مثل [ ]Airbnbورشكة الطريان املحلية التام بينام أفرد ً
تركي ًزا [الشكل  .]5.9هذه ليست بأي حال من األحوال جميع التطبيقات ذات الصلة بالنقل عىل شاشات
هاتف فيديريكو [الشكل  ،]5.10فلديه أيضً ا رادار الرحالت الجوية [ ]Flightradar24الذي يكشف له
مواقع الطائرات التجارية يف أي مكان يف العامل ،وهو يفعل هذا يف الوقت الحقيقي .أحيانًا عندما يكون
منتظ ًرا يف املطار يلقي فيديريكو نظرة عىل التطبيق ملعرفة مكان طائرته أو حتى ينظر إىل الرحالت الجوية
األخرى بدافع الفضول.
يف شنغهاي يعد تطبيقي بايدو [ ]Baiduوجاو دي [ ]Gao Deأكرث تطبيقات الخرائط شيو ًعا .فعليًا يستخدم كبار
السن هذه الخرائط بشكل أقل من الشباب حيث أنهم ال يقومون عاد ًة بزيارة مناطقًا جديدة ولديهم ثقة أكرب يف
التنقل بدون خرائط الهواتف الذكية .تزعم السيدة جيهويي فتقول» :خريطة منطقتي مطبوعة يف ذهني .إن عقيل
يعمل بشكل أفضل من أي تطبيق خرائط« .عىل الرغم من أنها مل تستخدم خريطة بايدو الخاصة بها أبدًا لتحديد
مهم عندما تأيت عائلة ابنها بأكملها لزيارتها بالسيارة كل أسبوعني .تتيح
طريقها إىل وجهة ما إال أن التطبيق يصبح ً
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5.9

مجلد املواصالت/سيارات األجرة عىل هاتف فيديريكو .تصوير ألفونسو أوتايجي.

 5.10مجلد الخرائط عىل هاتف فيديريكو .تصوير ألفونسو أوتايجي.
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رؤية حركة املرور يف الوقت الحقيقي عىل خريطة بايدو للسيدة جيهويي معرفة موعد وصول عائلة ابنها وبالتايل
معرفة املوعد الذي يجب عليها أن تطهو فيه العشاء ،وتقول:
ذات مرة كان هناك حادث مروري عىل الخط العلوي وكانت سيارة ابني عالقة يف االزدحام املروري ألكرث من
ساعة .اتصلوا يف النهاية قائلني إنهم سيتأخرون ،لكني قلت لهم إنني أعرف بالفعل أنهم سيتأخرون نصف
ساعة ألنني كنت أتابع مجمل الخط العلوي عىل خريطة بايدو ورأيت أنه قد تحول عن اللونني األخرض
والربتقايل املعتادين إىل اللون األحمر.
مثال آخر عىل االنتهازية املتواصلة يف القدرة عىل استغالل املعلومات يف الوقت الحقيقي.
نرى هنا ً
ينطوي كل هذا عىل عملية التبني والتكيف .قد يظهر كبار السن املقاومة لخرائط جوجل يف البداية ،وقد يحاولون
استخدام التطبيق مثل استخدامهم للخريطة التقليدية كحفظ التفاصيل أو طباعتها ،ولكن يرضخ الكثري منهم الحقًا
لتوجيههم وكأنهم سائقني ،أو يكتشفون عندما يكونون يف موسكو أو لشبونة أن التطبيق ميكنه أن يساعدهم أيضً ا
عند السري .بعد ذلك قد يتبعون تلميحات تعكس االهتاممات الثقافية املحلية ،فعىل سبيل املثال تستخدم خرائط
جوجل بشكل أكرب يف أيرلندا أكرث من أي موقع ميداين آخر لتحديد طرق السري إىل الجنازات ،وهذا ببساطة ألن
الناس يف أيرلندا يتوقعون من بعضهم البعض حضور الجنازات – حتى يف حالة األشخاص الذين بالكاد يعرفونهم –
إلظهار الدعم لألرسة .يتم تشغيل خرائط جوجل بعد تفقد موقع الويب [ ]RIP.ieالذي يرسد قامئة بكل الجنازات
يف أيرلندا لكل يوم ويقدم إرشادات حول كيفية الوصول إىل تلك الجنازات باإلضافة إىل أوقات األنشطة ذات الصلة
مثل الراحة [الصحوة] أو القداس.
من الصعب أن نبالغ بشأن أهمية السفر يف حياة كبار السن يف أيرلندا فالعطالت هي واحدة من أكرث مواضيع
الحديث شيو ًعا بينهم ،وغالبًا ما ميتلك أفراد الطبقة الوسطى ممتلكات يف الخارج .قد يسافر آخرون بانتظام إىل
اململكة املتحدة لقضاء عطلة نهاية األسبوع رمبا للذهاب إىل سباق الخيل يف ليفربول أو لزيارة أبنائهم الذين
يعملون يف اململكة املتحدة ،بينام يقوم آخرون برحالت قصرية إىل األجزاء األخرى من أيرلندا .تتضمن هذه األنشطة
عمو ًما بنا ًءا معي ًنا للتطبيقات حيث يُستخدم بعضها بشكل أسايس لقضاء العطالت وخاصة [ ]Tripadvisorأو
 Booking.comأو [ .]Expediaبدا أن معظم املشاركني يف البحث يتعاملون بأريحية مع استخدام الهواتف الذكية
لتسجيل الوصول عن بُعد أو عند الدخول إىل املطارات ،ورمبا يستخدمون [ ]Duolingoأو يستمعون إىل محطة
إذاعية محلية قبل املغادرة لصقل مهاراتهم اللغوية.
مبجرد السفر إىل الخارج يف عطلة ميكن لألشخاص استخدام تطبيقات ترجمة جوجل وتحويل العمالت .أصبحت
وسائل التواصل االجتامعي وكامريات الويب أدوات مهمة للبقاء عىل اتصال بالعائلة وتبادل الصور ،ومن املحتمل
أيضً ا أن يقوموا باستشارة خريطة للطقس .إذا كانت الرحلة تشمل السري عىل األقدام فقد يلعب عداد الخطوات
دور الدليل عىل أن األشخاص يستخدمون تلك العطلة للحفاظ عىل صحتهم .قد يشعر كبار السن أيضً ا بأريحية
أكرب يف املغامرة مع تضاريس غري مألوفة ،ويعلمون أنه بفضل [ ]GPSأصبح من غري املحتمل أن يتيهوا متا ًما.
يستخدم الهاتف الذيك أيضً ا للسفر التخييل أو السفر البديل ،وكان أبرز مثال عىل ذلك هو ليام من أيرلندا [الشكل
 ،]5.11حيث استخدم ليام تطبيق الواقع االفرتايض املرتبط بنظارات أوكيولوس [ ]Oculusالخاصة به والذي مكنه
من »السفر« إىل أماكن يف الواليات املتحدة رمبا لن يستطيع زيارتها أبدًا 19.حتى الفضاء مل يكن عائقا أمام طموح
ليام ،فقد استمتع »برحلة« يف الواقع االفرتايض حول محطة فضائية بنفس الطريقة .قام ليام أيضً ا بتصفح أجزاء
مختلفة من العامل باستخدام تطبيق أرض جوجل والتخطيط لحضور حفل زفاف يف إيطاليا أو زيارة وجهات عطالته
20
السابقة.
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 5.11ليام أثناء »سفره« للواليات املتحدة بواسطة نظارة أوكيولوس .تصوير دانيال ميلر.

األخبار واملعلومات
يعرض هذا املسح املوجز كيفية استخدام األشخاص للهواتف الذكية فيام يتعلق باألخبار واملعلومات ،ويبدأ هذا
العرض باألفراد ثم ينظر يف تداول هذه األخبار واملعلومات داخل املجتمع وينتهي مبثال لألخبار التي تنرشها الدولة.
يف العديد من مناطق العامل اليوم أصبح الفعل »يبحث يف جوجل« مرادفًا للبحث عن املعلومات عرب اإلنرتنت حول
أي موضوع تقريبًا .يف املامرسة العملية قد يكون لهذا دالالت محلية مختلفة تتجاوز قدرة جوجل كمحرك بحث.
ال يوجد متييز حقيقي بني جوجل كتطبيق وموقع ويب ومحرك بحث بالنسبة للعديد من كبار السن يف سانتياغو،
وباملثل فإن »اإلنرتنت« هو مجرد جوجل بالنسبة لبعض األشخاص.
إذا كان جوجل قد توسع من كونه محرك بحث فقط ملا هو أكرث من ذلك فيوتيوب قد توسع ليصبح محرك
بحث أيضً ا ،حيث يُنظر أحيانًا إىل يوتيوب عىل أنه موقع للحصول عىل معلومات بديلة لتلك املتوفرة يف االتجاه
السائد؛ عىل سبيل املثال استخدم راهب بريويف يف سانتياغو موقع يوتيوب للبحث عن حجج غري دينية ضد
اإلجهاض .ميكن أن يستخدم األشخاص يوتيوب أيضً ا الستدعاء األشياء من موطنهم األصيل ،ويف نولو كانت هذه
األشياء عاد ًة هي املوسيقى بالنسبة للمشاركني املرصيني بينام كانت وصفات الطعام بالنسبة للصقليني .يف يوم
القديس سانتا لوسيا عىل سبيل املثال حددت ماريا وصفة عىل اإلنرتنت عرب هاتفها الذيك للكوتشيا فذلك اليوم
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كان هو اليوم الذي يتم فيه تناول الكوتشيا كام جرت العادة ،والكوتشيا هي أكلة صقلية تقليدية من الحنطة
املسلوقة والسكر .أخذت ماريا يف مشاركة هذه الوصفة باإلضافة لصور الكوتشيا التي طبختها مع العائلة
واألصدقاء عىل فيسبوك وواتساب ،كام تشاركت كميات من الطبق نفسه مع بناتها يف ميالنو وجريانها املقربني
يف مجمعها السكني يف نولو.
أحد آثار االنتهازية املتواصلة هو اإلدمان املحتمل ،عىل الرغم من أن معنى هذا املصطلح غالبًا ما يكون غري واضح
بشكل كامل كام أرشنا يف الفصل الثاين .يف أيرلندا هناك تصور عن الشباب بأنهم »مدمنون« للهواتف الذكية ألنهم
يبدون »مضطربني« بشكل واضح إذا مضت فرتة طويلة منذ آخر مرة تفقدوا فيها هواتفهم ملعرفة ما قد يقوله
أصدقاؤهم – أو من يكرهونهم – عنهم .إذا بدا عىل كبار السن االضطراب أيضً ا يكون السبب األكرث شيو ًعا لهذا
االضطراب هو »إدمان« مامثل لألخبار وخاصة األخبار السياسية ،بيد أنه بالنسبة لكبار السن من الرجال ميكن أن
تكون تلك األخبار أخبا ًرا رياضية أيضً ا .يتحدث الكثري من الناس عن قضاء عدة ساعات يوم ًيا يف مشاهدة األخبار
عىل هواتفهم الذكية ويحدث هذا عاد ًة بسبب انغامسهم يف موقف سيايس معني ،وخالل الفرتة التي أجرينا فيها
بحثنا كان هذا غال ًبا يعني إما سياسة الواليات املتحدة لدونالد ترامب أو سياسة اململكة املتحدة بشأن خروج
مامثل بالسياسة األيرلندية.
بريطانيا من االتحاد األورويب بينام مل يبدي أحد انبها ًرا ً
تقيض آن عىل سبيل املثال ساعتني أو ثالث ساعات يوميًا يف متابعة أخبار ترامب ،وتتنقل بني تطبيق جوجل
فضل عن الصحف األيرلندية املحلية
وتطبيقات الصحف مبا يف ذلك (واشنطون بوست) و(الجزيرة) و(الجارديان) ً
ومصادر الراديو واإلعالم املختلفة مبا يف ذلك محطات األخبار األمريكية مثل (فوكس نيوز) .تكتمل هذه املصادر
لدى آن مبشاهدة برامج ساخرة مختلفة عىل يوتيوب أو بقراءة تغريدات ساخرة من (ذي أنيون) []The Onion
باإلضافة إىل األخبار التي يشاركها اآلخرون عىل فيسبوك ،ويف الصباح تستمع إىل األخبار بسامعات الرأس حتى ال
توقظ زوجها .يحتمل أن غالبية كبار السن يف هذا املوقع امليداين يشاهدون األخبار اآلن عىل هواتفهم الذكية قبل
النهوض من الفراش يف الصباح وقبل إطفاء الضوء للنوم يف املساء.
مثل كان األمر
وجدنا لدى األشخاص طرق عديدة لتحديد األخبار التي يثقون بها .عىل وسائل التواصل االجتامعي ً
متعلقًا بتقييمهم للشخص الذي يرسل إليهم األخبار ،ولكن بشكل أكرث عمو ًما كانت أخبارهم عىل اإلنرتنت مرتبطة
تفصيل
ً
يف كثري من األحيان مبصادر األخبار التقليدية مثل الصحف ومحطات اإلذاعة والتلفزيون .يف تحقيق أكرث
حول كيفية حكم الناس عىل املعلومات الصحية يف دبلن قدم األشخاص العديد من املعايري الواضحة للحكم مثل
رفض أي مصادر مرتبطة باملواقع التي تبيع أي يشء .يف مجاالت أخرى كان الناس غالبًا ما يظهرون تفضيلهم لألخبار
الواردة من بلدان أخرى غري بلدانهم حسب آرائهم يف السياسة املحلية.
يف التغطية الصحفية الستخدام الهواتف الذكية كوسيلة إخبارية يكون التخوف الرئييس هو األخبار املزيفة ،ومع
ذلك وجدنا أن ما يسود األخبار عىل الهواتف الذكية بالنسبة للمشاركني يف بعض املواقع امليدانية كان السخرية من
السياسة والساسة من خالل مشاركة الهجاء السيايس والنكات األخرى .عىل سبيل املثال متت مشاركة امليم أدناه
عرب مجموعات الواتساب يف نولو [الشكل  ،]5.12حيث يصور امليم رئيس الوزراء اإليطايل جوزيبي كونتي وهو
قائل» :هل لديك قارب نعرتض طريقه حتى
يهمس ملاتيو سالفيني الذي كان وقتها وزير الداخلية اليميني املتطرف ً
نشتت انتباه الناس ألنني ال أعرف أي يشء لعني آخر ميكن أن أقوله فيام يتعلق بالركود؟« اإلشارة هنا إىل حادثة
وقعت يف يونيو  2018عندما منع سالفيني بشكل مثري للجدل رسو سفينة بها  600مهاجر من ليبيا إىل جزيرة
المبيدوسا اإليطالية ،وقد تصدر ترصفه األخبار يف ذلك الوقت .أثبت امليم شعبيته بشكل خاص يف نولو يف سياق من
االحتجاجات املنتظمة عرب اإلنرتنت وخارجه ضد سالفيني وسياساته العدائية تجاه املهاجرين.
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5.12

ميم سيايس ساخر يتم مشاركته عىل مجموعات الواتساب يف نولو.

تشري مشاركة النكات إىل زيادة االستهالك املجتمعي لألخبار ،ففي ياوندي عىل سبيل املثال أصبح يوتيوب
مهم للتواصل االجتامعي داخل املجموعات الرياضية املختلفة بيد أن املحتوى األسايس الذي يتم
مكونًا ً
مشاركته يكون مقاطع الفيديو املضحكة .قد يصاحب هذه املقاطع التعبري الشائع ج ًدا »ال يجب أن تضحك
مبفردك« ،كام أن هناك شعو ًرا عا ًما بأن تشارك تلك النكات يساعد يف خلق أجواء طيبة وسعيدة .قد يبدأ هذا
النوع من املشاركات يف وقت مبكر جدا يف الصباح ،فبمجرد أن يستيقظ أحد أفراد املجموعة يجد املئات من
مقاطع الفيديو والصور املضحكة لرؤيتها والتعليق عليها ،ويقال إن هذا النشاط هو أحد األشغال املفضلة
للمتقاعدين يف ياوندي بل إنه أحيانًا يفوق مشاهدة التلفزيون يف املنزل .قالت سيدة أنها تقيض ما ال يقل
عن ثالث ساعات يوميًا يف مشاهدة مقاطع الفيديو التي يشاركها أقاربها يف مجموعات واتساب املختلفة
التي تشارك بها وتجدها مضحكة للغاية ،وأضافت أنها ال تشارك تلك املقاطع بنفسها أب ًدا لكنها تقدر ما
يرسله الناس إليها كنوع من إظهار االهتامم .باإلضافة إىل ذلك تعترب الفكاهة مكونًا رئيسيًا للطريقة التي
ينرش بها الناس األخبار السياسية مام مينحهم وسيلة للمشاركة يف النقاشات السياسية بدلً من الشعور بأنهم
مجرد متلقني سلبيني لألخبار املنشورة.
مهم يف رسائل واتساب التي يتم مشاركتها يف دار الهوى وعادة ما تأخذ هذه
رصا ً
الفكاهة أيضً ا عن ً
الفكاهة هيئة الصور الثابتة وليس مقاطع الفيديو ،وميكن صياغة املعلومات واألخبار ضمن هذه األطر
وغال ًبا ما يتفاعل العديد من األشخاص مع الرسالة عن طريق الرد بصورة ملزحة أخرى أو الرد بكتابة
»هههههه« .ومع ذلك فإن نوع املشاركات الذي قد يحظى باهتامم أكرب من الفكاهة هو األلغاز ،فعىل
سبيل املثال هناك ألغاز عن اإلسالم وعن األماكن وعن الصور »الخادعة« أو حتى عن املسائل الرياضية
[الشكل .]5.13

97

االنتهازية املتواصلة

 5.13لقطة شاشة للغز شاركته ليىل عبد ربه ومايا ده فريس مع املشاركني من دار الهوى .تقول الكلامت »كم
قلم من الرصاص ترون يف هذه الصورة؟ من سيكون ذك ًيا مبا يكفي ملعرفة اإلجابة؟«
ً
زخم
تكتسب هذه األلغاز اهتام ًما أكرب عىل مجموعة الواتساب مقارنة مبشاركة النكات ،فاأللغاز تصنع حوا ًرا أكرث ً
يصاحبه التنافس حول من سيكون أول من يعطي اإلجابة الصحيحة .يتوافق هذا مع ما الحظته ليىل ومايا عن
األنشطة التي تتم خارج اإلنرتنت يف نادي كبار السن حيث كانت األلعاب املصحوبة باملسابقات جز ًءا من أنشطتهم
املعتادة وكان الطالب الشباب الذين يقومون بفرتة تدريب من خالل الجامعة هم غالبًا من يقدمون تلك األلعاب.
كانت األجواء اإليجابية تسود هذه األنشطة ألن الجميع كانوا يدركون أن هذه املسابقات تبقيهم يف حالة من
االنتباه واليقظة ،ولهذا بدت األنشطة املامثلة التي يقومون بها عرب اإلنرتنت عىل واتساب امتدادًا واض ًحا لهذه
األهداف.
تُستخدم مجموعات واتساب الكبرية أيضً ا ملشاركة املعلومات يف أوغندا .عىل سبيل املثال ،يف جولو يشارك شقيق
رئيسة مجلس إدارة لوسوزي يف مجموعة واتساب التابعة للمجلس والتي منها ميكنه الوصول إىل بيانات إيرتل
[ ]Airtelبتمويل من املجلس املحيل بسعر مخفض ،وهو ما يساعده يف التعرف عىل جلسات التوعية الصحية
باملجلس وتعبئة املجتمع للحضور .إن مجموعات واتساب هذه »تأيت باألخبار« بصفتها منصات ملشاركة املعلومات،
وهو اليشء الذي كث ًريا ما يحب الناس سامعه »من جميع أنحاء العامل« .هذا هو الحال بالنسبة للجدة العازبة فلويس
التي تستمع إىل الدعاة والقساوسة يف الصباح وإىل أخبار البي يب يس يف املساء ،أما أوكيدا التي تعمل موجهة كتابية
فهي مهتمة بشكل خاص بأخبار اململكة املتحدة» :أنا أحب يب يب يس وأتابع أخبار خروجكم من االتحاد األورويب
كث ًريا  ...لقد كنتم تستعمروننا ولهذا الزلنا مهتمني بأخباركم .عندما تكون هناك فوىض يف بلدكم  ...عندما ال تكون
األمور جيدة عندكم ،نشعر بالقليل من الذعر!« .
عندما كانت شارلوت تزور منازل الناس يف لوسوزي كانت عند وصولها غال ًبا ما تجد الراديو يعمل من هاتف
محمول صغري عىل محطات املوسيقى أو األخبار الوطنية أو الدولية أو – يف أغلب األحيان – املواعظ اإلنجيلية.
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يبدو إميانويل – املسيحي املولود من جديد – سعيدًا باستخدام الهواتف الذكية ووسائل التواصل االجتامعي للتبشري
باإلنجيل ،وهو يستمع إىل الوعظ يف الراديو عرب هاتفه – إىل (صوت أمريكا) تحديدًا – وإىل أخبار إرسائيل» :أنت
تعلم أنه من األفضل أن تكون عىل دراية بإرسائيل ألننا يف نهاية الزمان .إذا حدث أي يشء هناك تجده يف نبوءات
الكتاب املقدس«.
تتشارك أتيم مع أفراد منزلها يف هاتف واحد ،فالهاتف نفسه يخصها وبطاقة [ ]SIMتخص ابنتها ،وهم بشكل عام
يستخدمونه ملنح أقاربهم يف القرية فرصة االتصال بهم وإخبارهم مبشاكلهم وطلب املساعدة املالية منهم كام حدث
يف آخر زيارة لعمتهم للمستشفى عىل سبيل املثال .يحبون أيضً ا االستامع إىل الوعظ ولكنهم يخشون أن يستهلك
هذا بطارية هاتفهم نظ ًرا لعدم توفر الكهرباء يف املنزل مام يضطرهم لشحن الهاتف يف مكتب الكنيسة ،ولذلك
يقترص استخدامهم للهاتف عىل  20أو  30دقيقة كحد أقىص ألنهم »يفكرون دامئًا يف الكهرباء« خاصة ألنهم الحظوا
أنه »إذا قمت بزيادة الشحن يحرتق الشاحن«.
وأخ ًريا ،كام أن األفراد واملجتمعات يسعون للحصول عىل األخبار واملعلومات ميكن للدولة أيضً ا استخدام الهواتف
املحمولة مبارش ًة كوسيلة لنرش األخبار ،وأوضح مثال عىل ذلك هو املامرسة التي تنتهجها الحكومة اليابانية إلصدار
إنذارات طارئة عرب الهاتف املحمول 21.بدأت الحكومة يف إرسال هذه اإلخطارات عرب الهاتف املحمول يف أعقاب
الكارثة الثالثية التي حدثت يف مارس  2011والتي يشار إليها عاد ًة باسم  3/11والتي شملت زلز ًال وتسونامي
وانهيا ًرا نوويًا .يف السنوات التي أعقبت الكارثة واجهت الحكومة انتقادات بشأن طريقة تعاملها مع الوضع و ُحشد
22
للكثري من تلك االنتقادات عىل وسائل التواصل االجتامعي.
تحدث الكوارث الطبيعية مثل الزالزل القوية واألعاصري واألمطار الغزيرة يف اليابان سنو يًا ،ولهذا السبب
أصبح الهاتف الذيك اآلن خط الدفاع األول لكثري من الناس حيث أنه مينحهم طريقة للتأهب للكارثة
وللعناية بأنفسهم يف وقت ضعفت فيه ثقتهم يف الحكومة 23.أوضح رجل يعيش يف ريف كوتيش كيف أنه
يقوم كل صباح بتفقد أخبار الكوارث الطبيعية عىل موقع إلكرتوين يغطي املقاطعة بأكملها من هاتفه
الذيك .هذا املوقع اإللكرتوين ليس تطبيقًا ولكن الرجل وضع إشارة مرجعية عليه حتى يتمكن من فتحه
بنقرة واحدة من الشاشة الرئيسية لهاتفه .يخربه املوقع مبستوى املياه وتيارات املحيط ،فإذا انخفض املد
يعلم أنه يجب أن يستعد لحدوث زلزال ويف مثل هذا السيناريو فهو سيشرتي طعام الطوارئ ولن يسافر
إىل املدينة ،ويقول:
أعتقد أن البحث يف األمر بنفسك أرسع بكثري  ...من انتظار تنبيهات الحكومة .أعني أن هذا املد والجزر ما
هو إال فرضية ،ولكن من األفضل أن تعرفها .أعتقد أنها [إخطارات الطوارئ] جيدة ولكنها دامئًا تأيت من  5لـ
 10دقائق فقط قبل الحدث لذا فهي مفاجئة جدًا  ...أخىش أن تكون مقاطعة كوتيش آخر ما يتم االلتفات
عاجل حتى أمتكن من
له فهناك محافظات أخرى أهم من كوتيش .لهذا السبب أريد أن أعرف بتلك األمور ً
اإلخالء برسعة أكرب.
املشكلة التي تواجهها إخطارات الطوارئ الرسمية هي أنه نظ ًرا لتكرارها الكثيف – فهي تستخدم حتى يف الزالزل
الصغرية – لذلك غال ًبا ما يتم تجاهلها .أثناء هطول األمطار الغزيرة والفيضانات يف صيف  2018كان من الشائع
أن تتواجد يف مطعم وتسمع صوت إنذارات الطوارئ من هواتف الجميع يف نفس الوقت وهو ما كان يجده رواد
املطعم مسل ًيا .يعتقد بعض املشاركني يف البحث أن هذا يرجع إىل أن الحكومة ال تريد أن يُنظر إليها عىل أنها فشلت
يف تنبيه الناس إىل الكوارث املحتملة ،والنتيجة هي يشء أشبه مبتالزمة »الذئب البكاء« حيث قد تؤدي كرثة عدد
اإلنذارات الكاذبة إىل تقليل فعالية تلك اإلنذارات [الشكل .]5.14
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 5.14لقطة شاشة إلشعارات حدث طارئ شاركتها الحقًا عىل إنستاجرام واحدة من املشاركات من كيوتو.
امللحوظة املصاحبة تعلق عىل تكرارية تلك اإلشعارات.
من ناحية أخرى أصبحت إمكانية إصدار تحذيرات مبارشة حول اإلصابات املحتملة من خالل الرسائل النصية
للهواتف الذكية قضية عاملية مع ظهور الحاجة لتتبع املخالطني أثناء جائحة كوفيد ،19-وهو التطور الذي سنناقشه
يف الفصل األخري.

الرتفيه السمعي
أشارت مقالة حديثة يف جريدة (اإلكونوميست) – 24بأثر رجعي – إىل أن االهتامم الرئييس الذي دفع الناس إىل
استخدام اإلنرتنت يف جميع أنحاء العامل هو عىل األرجح األنشطة الرتفيهية 25.قبل وجود الهواتف الذكية كان الرتفيه
منفصل مثل مشاهدة مسلسل تلفزيوين أو االستامع إىل برنامج إذاعي يتم بثه عرب الوسائل
ً
عام ًة يشكل نشاطًا
اإلعالمية التقليدية ،ولكن االنتهازية املتواصلة التي ميثلها الهاتف الذيك حولت هذا الرتفيه إىل تواجد دائم ميكن
االقبال عليه يف أي اسرتاحة فاصلة خالل اليوم .يف الدقائق الخمس التي ننتظر فيهم الحافلة ميكن ألي شخص تفقد
مدونة فيديو أو استعراض بعض امليامت املضحكة التي ينرشها األصدقاء أو االستامع إىل مقطوعة موسيقية جديدة
أو االطالع عىل ما ينوي أحد األصدقاء فعله أو قراءة األخبار عام تفعله الحكومة ،وإذا فاته املسلسل اإلذاعي املفضل
لديه فيمكنه بثه يف أي وقت.
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مهم يف حياة الناس ألنه ال ميكن معرفة يف أي جزء من أي يوم ميكن أن يشعروا بامللل أو الكآبة أو
يعد هذا تغي ًريا ً
اإلحباط ،ورمبا مل يكن لديهم يف السابق إمكانية استخدام التلفزيون أو الراديو يف تلك اللحظة بالذات قبل هذه
الحالة من االنتهازية املتواصلة .تزيد الهواتف الذكية أيضً ا من نطاق األشياء التي ميكن الحصول عليها ،فإذا كان
شخص ما يستمع إىل نتائج مباريات كرة القدم فيمكن آلخر أن يدندن ترانيمه املفضلة؛ ميكن لشخص أن ينرصف
لألخبار الرياضية وآخر ألخبار املشاهري وثالث لألخبار السياسية؛ قد يكون ما يثري أحدهم هو امليامت السياسية
وآخر ميامت القطط والثالث ميامت الحفيد الفوضوي.
نظ ًرا ألن الرتفيه يعد موضو ًعا واس ًعا فإن النقاش التايل يقترص عىل مثال صغري :الطريقة التي يستمع بها األشخاص
مثل وجدنا أن  24من أصل  35مشاركًا يف البحث يستخدمون
إىل املوسيقى وأنواع السمعيات األخرى .يف لوسوزي ً
مشغل للموسيقى عىل هواتفهم وأن  4مشاركني يستخدمون تطبيقات البحث عن املوسيقى مثل شازام [،]Shazam
ً
ولكن ما وجدناه أكرث شيو ًعا هو أنهم يأخذون موسيقاهم من أحد البائعني الثالثة يف املنطقة الذين يبيعون تنزيالت
املوسيقى واملسلسالت واألفالم .يقوم العمالء برشاء أو إحضار بطاقة الذاكرة أو »الفالشة« الخاصة بهم واختيار
األنواع التي يفضلونها من مجموعة التنزيالت التي يقوم البائع بتحديثها بانتظام .يحاول البائعون مواكبة أحدث
قائل» :يأيت الناس
الخيارات ويشغلون املوسيقى من نظام الصوت الخاص بهم لجذب العمالء ،ويوضح أحد البائعني ً
وخاصة العمالء الحاليني  ...ويسرتعي يشء عىل انتباههم من الخارج فيدركون ما يريدون« .أحيانًا يكون الرجال
األصغر س ًنا مسؤولني عن اختيار املوسيقى ووضعها عىل فالشات لألقارب األكرب س ًنا 26،ويشري البائع إىل أن العمالء
األكرب س ًنا »نادرون جدًا  ...يأتون من حني آلخر بحثًا عن األغاين القدمية« مثل املوسيقى اإلنجيلية أو اللينغاال أو
موسيقى األشويل التقليدية ،ويضيف أن تلك املوسيقى »تجعلهم سعداء« .أيضً ا يف التحليل الذي أجرته بايب 27لكبار
السن ووسائل اإلعالم الرائجة يف كينشاسا [جمهورية الكونغو الدميقراطية] ،وجدت أنه يف تلك البيئة الحرضية التي
تركز فيها وسائل الرتفيه عىل الشباب يف أغلب األحيان ميكن لكبار السن إعادة االتصال باملجتمع املعارص من خالل
معرفتهم باملوسيقى.
عاد ًة ما يذهب الناس لرشاء املوسيقى يف نهاية الشهر مبجرد حصولهم عىل رواتبهم ،ويستخدمون لذلك بطاقة
ذاكرة بسعة تخزينية تبلغ  4جيجا بايت وتكلفهم ما يعادل حوايل  4جنيهات إسرتلينية لتحميل حوايل  500أغنية
عىل أجهزتهم ومشاركتها عرب البلوتوث ،وقد يدفعون [ما يعادل]  4بنسات لكل أغنية أو يشرتون باقة من خمس
بنسا .لدى البائعني مقاطع فيديو أيضً ا يبيعونها مقابل  6بنسات أو يقدمونها للعمالء الدامئني
أغنيات مقابل ً 21
قائل» :يرغب األشخاص يف الحصول عىل مقاطع الفيديو ال سيام كبار السن الذين لهم
كهدية ،ويوضح أحد البائعني ً
عائالت« .يقدم بائعو املوسيقى عاد ًة الكوميديا واملسلسالت وأفالم الحركة وأفالم هوليوود ونيجرييا وغانا.
تم إطالق منصة شياماليا [ ]Ximalayaيف شنغهاي عام  ،2013وهي واحدة من أكرث املنصات روا ًجا يف الصني
للمدونات والكتب الصوتية وتحتوى عىل حوايل  500مليون حساب مسجل 28.ازدادت شعبية املدونات
الصوتية [بودكاست  – ]podcastsأو الربامج الصوتية الرقمية املتاحة للتنزيل أو البث – برسعة كبرية
بني كبار السن يف الصني 29.يف هذا العرص الزاخر باملحتوى حسب الطلب ميكنك أن تجد حلقة بودكاست
لكل ذوق و كل احتياج .وفقًا لبيانات مؤسسة آي ميديا لألبحاث [ ]iMedia Researchارتفع إجاميل عدد
مستمعي املدونات الصوتية يف الصني إىل  425مليونًا يف عام  ،2018ويقيض املستخدم العادي  150دقيقة
30
يوميًا عىل تطبيق شياماليا.
يعد هذا البديل السمعي نعمة كبرية بالنسبة لكبار السن الذين بدأوا يواجهون صعوبات يف القراءة ،وهم
أيضً ا الجيل الذي نشأ مع الراديو ويشعر باالرتياح معه .توضح السيدة تونج – وهي من أشد املعجبني
بشياماليا – أنه »يشبه متا ًما الراديو املوجود عىل الهاتف الذيك ولكن مبحتوى أكرث بكثري« .تستمع السيدة
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تونج أيضً ا إىل الربامج التعليمية لألطفال [هي تعتني بحفيدها خالل أيام العمل] أثناء قيامها باألعامل
املنزلية .مل تتذكر السيدة تونج آخر مرة جلست فيها ملشاهدة برنامج تلفزيوين عندما تم بثه عىل الهواء
مبارشة ألنها اآلن تشاهد تلك الربامج فقط عىل إتشيي [ ]iQiyiوهي منصة بث الفيديو عىل جهاز آيباد
الخاص بها .مل تتذكر السيدة تونج أيضً ا آخر مرة استمعت فيها إىل برنامج إذاعي عرب قناة إذاعية أرضية
وهذا ألنها استبدلت الراديو أولً بالتلفزيون ثم بشياماليا منذ عامني والتي بدأت تستمع إليها بنا ًء عىل
توصية من أحد األصدقاء.
يُعد يوتيوب من املوارد األخرى التي يشيع استخدامها يف بعض املواقع امليدانية للبحث عن املوسيقى .باعت
مارجريتا – وهي ممرضة متقاعدة من سانتياغو – جهاز الراديو الخاص بها واشرتت سامعة بلوتوث حاملا أصبح
يوتيوب املصدر الرئييس للموسيقى بالنسبة لها .يتيح يوتيوب لكبار السن أيضً ا االستامع مرة أخرى لأللحان القدمية
التي مل تعد متوفرة يف العادة .بني الحني واآلخر يستخدم كبار السن يف سانتياغو مجموعات واتساب الخاصة بهم
ملشاركة روابط األلحان من األيام الخوايل .وباملثل ترى السيدات املرصيات يف نولو أن يوتيوب وسيلة للوصول إىل
األغاين الناطقة باملرصية والعربية ،وهن يشغلن تلك األغاين بصوت عا ٍل إما عىل الهواتف الذكية أو عرب مكربات
الصوت يف االحتفاالت والحفالت والتجمعات يف الحي خالل عيد الفطر عىل سبيل املثال وهو االحتفال الذي يأيت
يف نهاية شهر رمضان.
أخ ًريا ،قد تلعب الهواتف الذكية أيضً ا دو ًرا يف صنع املوسيقى أو املشاركة فيها وكذلك االستامع إليها .أسس بريندان
مثل مجموعة قيثارة األُكالل يف دبلن ويروج لها ،والتطبيق الوحيد املختص باملوسيقى الذي يستخدمه بريندان عىل
ً
هاتفه هو ضابط نغامت األكالل .ومع ذلك تشكل مجموعة مناقشة األكالل اآلن استخدامه األسايس لواتساب حيث
أصبحت مجموعة نشطة جدًا تضم أكرث من  70عض ًوا مام ينتج عنه مشاركات يومية للمجموعة ،وقد يقوم بريندان
أول بتنزيل أغنية من يوتيوب ثم يغريها إىل ملف [ ]MP3مام يتيح له إرسالها إىل سامعة بلوتوث التي يستخدمها
ً
عند العمل مع مجموعة األكالل.
يعد فيسبوك أيضً ا الوسيلة األساسية التي يتفاعل بها بريندان مع مجموعات األكالل األخرى يف جميع أنحاء أيرلندا
تفصيل مثلام يحدث عندما تعزف
ً
وخارجها ،وهو يستخدم الرسائل النصية واالتصاالت الهاتفية إلجراء ترتيبات أكرث
املجموعة يف الحفالت أو يف دور رعاية املسنني عىل سبيل املثال ،وهو أمر يحدث كث ًريا .يستخدم بريندان الخرائط
أيضً ا للوصول للمكان الذي يقام فيه الحدث كام يستخدم التقويم لتنظيم هذه األحداث .يحتوي تطبيق املوسيقى
الخاص بربيندان عىل آالف األغاين املخزنة عليه ،ويف حني أن العديد من هذه االستخدامات تعترب جديدة نسب ًيا إال
أنها جمي ًعا مستمدة من عزفه لألكالل .لذا قد ترى يف البدء أن هاتف بريندان يحتوي عىل تطبيق واحد فقط خاص
باألكالل إال أنه بعد القليل من الوقت يصبح من الواضح أنه قد حول هاتفه الذيك بالكامل إىل »تطبيق أكالل« من
نوع خاص .يعزز هذا املثال النقطة التي أوردناها يف الفصل الرابع فيام يتعلق برتكيزنا عىل املهام بدلً من تطبيقات
متخصصة بعينها.

االستنتاجات النهائية
بدأ هذا الفصل باإلشارة إىل عدد التطورات يف طريقة استخدام الهاتف الذيك التي تُستمد من مزيج من خاصيتني.
الخاصية األوىل هي التصميم الداخيل الذي يسمح بالتجاور الفوري للتطبيقات مام يسهل استخدامها م ًعا ،والخاصية
رضا دامئًا جن ًبا إىل جنب مع
الثانية هي قضية الحراكية ونقيضها .قد يتنقل الهاتف الذيك يف األنحاء ،ولكنه يظل حا ً
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صاحبه .هذان الجانبان م ًعا يفرسان ظهور الخاصية التي سادت هذا الفصل والتي أطلقنا عليها اسم »االنتهازية
املتواصلة«.
تبني لنا أيضً ا أن طبيعة الفوتوغرافيا تأثرت تأث ًرا عميقًا وهذا التأثر هو يشء أكرب من مجرد التعديل يف استخدامنا
للكامريات والصور ،فالتصوير الفوتوغرايف أصبح باألحرى النقيض الكامل تقري ًبا ملا كان عليه من قبل من عدة
نوا ٍح .بدأت الكامريا كوحش ضخم ليشء كان البد من إعداده كجهاز ،واستغرقت الصور نفسها وقتًا ملعالجتها مام
جعل التصوير عملية طويلة ورسمية ومكلفة إىل حد ما ،ولكن مع ظهور الكامريات األكرث قابلية للحمل والحركة
أصبح التقاط الصور شيئًا أسهل .كان للرقمنة تأث ًريا كب ًريا عىل ما ميكن أن يفعله الناس بصورهم متا ًما كام أثرت
عىل كيفية التقاطهم لتلك الصور ،حيث أضيفت العديد من اإلمكانات الجديدة اآلن إىل ألبومات الصور التقليدية
ومجموعات الصور العائلية فوق سطح املدفأة والصور داخل صناديق األحذية والبورتريهات املعروضة .31تلتقط
الغالبية العظمى من الصور حال ًيا بهدف املشاركة الفورية عرب وسائل التواصل االجتامعي ،وهي جزء ثابت من
املحادثات والتواصل العام .إذا تخلصنا من نزعة الحنني إىل املايض واالعتقاد بأن الطرق القدمية كانت أفضل نجد
أننا يجب أن نعرتف بأنه ليست الكامريا فقط هي التي كانت ضخمة ومزعجة ،بل أن نظام التصوير الفيلمي بأكمله
كان مقيدًا للغاية.
عىل النقيض من ذلك تتناسب كامريا الهاتف الذيك متا ًما مع االنتهازية املتواصلة ،وحتى طلبة املدارس يدركون طيلة
الوقت أنه أثناء سريهم عىل الطريق أو عرب حقل ما قد تكون هناك احتامالت غري متوقعة إطالقًا اللتقاط صو ًرا
رائعة عىل إنستاجرام .ال ميكننا أبدًا التنبؤ باللحظة التي ستبسط فيها الفراشة أجنحتها بالخلفية املناسبة أو تلك التي
سيقرر فيها الحفيد أن يبدو لطيفًا جدًا ،ولكن بفضل االنتهازية املتواصلة يتم التقاط املشهد وإقراره طاملا أن الحدث
استمر للثواين القليلة التي يستغرقها سحب الهاتف الذيك من مكانه والتقاط صورة للمشهد .من املكونات املهمة
سهل .إن
أيضً ا لتلك االنتهازية هو انعدام التكلفة ،فالتقاط الصور وتخزينها وانتقائها وحذفها واستبدالها أصبح شيئًا ً
التقاط صورة لتأطريها يحتوي عىل يشء من التقديس ،فهو يفصل عنارصها عن األشياء العادية التي ال تزال خارج
اإلطار .كث ًريا ما يحدث هذا كفعل اجتامعي كام هو الحال عندما يشارك أهايل دار الهوى صور رحالتهم مع أولئك
32
الذين ال يستطيعون االنضامم إليهم يف تلك الرحالت كوسيلة إلرشاك املجتمع بأكمله.
تبني أيضً ا أن كل مجال من مجاالت استخدام الهواتف الذكية التي متت مناقشتها يف هذا الفصل هو مثال عىل
حض [ ]GPSعىل هاتفه الذيك؛ أثناء
االنتهازية املتواصلة .يف نفس اللحظة التي يجد فيها السائق نفسه تائ ًها يَ ُ
شخصا ما يخربك باهتياج بيشء ال تفهمه أو
رضا لتلك اللحظات التي يبدو فيها أن ً
العطلة يكون تطبيق الرتجمة حا ً
تعرف سببه؛ مل يعد كبار السن يف بنتو – الذين عىل األرجح يستخدمون وسائل النقل العام بعد التقاعد – مضطرون
إىل التخطيط ألمسياتهم بدقة شديدة ،فهم اآلن ميكنهم ببساطة طلب وسيلة مواصالت لتعيدهم إىل منازلهم عندما
يكونون مستعدين للمغادرة؛ ميكن ملهاجر بريويف يعيش يف سانتياغو تفقد وصفة من بريو عىل موقع يوتيوب أثناء
طهيه للطبق .كل يشء هناك يف ذلك الزمان واملكان ،متاح يف لحظة .هناك تعبري قديم مشتق من املوسيقى يقول
»سنعزفها باألذن« ،وبفضل الهاتف الذيك أصبح هذا وصفًا حرف ًيا للحياة اليومية.
كام هو الحال دامئً ا مع الهاتف الذيك فهناك عواقب أكرث خطورة تكمن أيضً ا يف تضخم إمكاناته 33،وملصطلح
»االنتهازية« نفسه دالالت سلبية .الجانب اآلخر من االنتهازية الدامئة هو الضعف الدائم .أينام كنت قد يالحقك
شخص ما؛ قد يبدو أنه ال يوجد عذر مقبول لعدم الرد عندما يكون واتساب قد أبلغ املرسل [الذي رمبا يكون رئيسك
يف العمل] أنك تلقيت رسالته بالفعل؛ هناك أيضً ا بعض األقارب الذين يبدو واض ًحا أنهم يتوقعون منك الرد فو ًرا.
لقد أرشنا سابقًا إىل طلبة املدراس الذين يشعرون بالقلق طوال الوقت بشأن ما يقال عنهم وقد يجافيهم النوم
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ليل ألنهم يتفقدون هواتفهم الذكية من تحت الوسائد يف الثالثة صبا ًحا للتأكد من أنهم مل تفوتهم رؤية السباب
ً
أو الفضيحة اللذان يخشونهام .لذلك اكتشفنا أنه ميكن أن تُخترب االنتهازية املتواصلة كضغط متواصل أيضً ا .ميكن
ألصحاب العمل إعطاء التكليفات يف أي وقت ويف أي يوم ،كام أن الهاتف الذيك يجعل االقتصاد »املؤقت« – الذي
غري مامرسات العمل بشكل كبري والذي يعتمد عىل التواجد وقت الحاجة – ممك ًنا.
لذلك شهدت االنتهازية املتواصلة ارتفا ًعا يف عدد املطالبات التي تدعو ألخذ فرتات راحة من الهاتف الذيك أو
»للتخلص من السموم الرقمية« 34.إذا كان بإمكاننا استخدام الهاتف الذيك يف أي لحظة فسيرتتب عىل ذلك أننا سوف
منيل إىل استخدامه طيلة الوقت ،فهناك دامئا شخص آخر ميكننا االتصال به أو يشء آخر يجب علينا البحث عنه.
هكذا تضيف االنتهازية املتواصلة للخطاب حول اإلدمان الذي متت مناقشته يف الفصل الثاين ،ويف املقابل رمبا تتسم
كل تلك العواقب باملبالغة .إن االنتهازية املتواصلة ليست صفة خاصة بالهواتف الذكية فقط ،فالصوت البرشي هو
أيضً ا فرصة دامئة .علينا كبرش دامئًا »عض ألسنتنا« ومحاولة مقاومة إغراء الرد أو قول الكلمة األخرية حتى حني
نكون عىل علم أن ما نريد قوله هو يشء غري الئق أو أنه ليس دورنا للتحدث بل دور الشخص اآلخر .لقد عاش
البرش دامئًا – وتكيفوا – مع اإلغراء املتواصل بأشكال مختلفة .تركز الدالئل التي نستخلصها من هذا الفصل بشكل
أكرب عىل كيفية تطويع األشخاص للهواتف الذكية ألغراضهم الخاصة بدلً من االستسالم األعمى لكل االحتامالت
التي يقدمها الهاتف الذيك.
ال تعني االنتهازية املتواصلة أننا بالرضورة أصبحنا أكرث سطحية أو أقرص نظ ًرا يف رؤيتنا للحياة ،فالهواتف الذكية
تستخدم للتخطيط طويل املدى بقدر ما تستخدم للمتعة اللحظية .يف أيرلندا يحب الناس قضاء الوقت يف التخطيط
لإلجازات قبلها بأشهر باستخدام [ ]Tripadvisorو [ ]Google Earthو  Booking.comأو عن طريق تعلم
لغة من خالل [ .]Duolingoاالنتهازية املتواصلة ممكنة يف أي مكان 35،ولكن أكرث هذا الفصل كان حول الطرق
املختلفة التي يستفيد بها الناس من هذه اإلمكانية .يستمع األشخاص يف كل املواقع امليدانية إىل املوسيقى من خالل
هواتفهم الذكية ،ولكن الطريقة التي يتداول بها الناس يف كمباال وياوندي املوسيقى من خالل البائعني تختلف متا ًما
عن طريقة نفاذ األشخاص إىل املوسيقى يف دبلن أو القدس ،كام أن الطريقة التي تستخدم بها الحكومة اليابانية
الهواتف الذكية لتنبيه الناس لحاالت الطوارئ متيز تلك املنطقة دون غريها .قد تكون الفرص موجودة دامئًا ،ولكن
الناس يستفيدون من تلك الفرص بطرق تختلف من منطقة ألخرى ،وهو ما يفرس عنوان الفصل التايل – »الصياغة«.
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الصياغة :التحوالت الحرفية للهواتف الذكية والحياة
اعتمد العديد من مؤلفي هذا الكتاب مصطلح »الصياغة« كجزء من سلسلة املونوغرافات [الدراسات الفردية]
األوسع التي بُني عليها هذا الكتاب .ال تشري الكلمة إىل الطريقة التي يستعمل بها األشخاص هواتفهم الذكية
ويكيّفونها فحسب بل هي أيضً ا توائم هذا النشاط مع االهتامم األكرب لتلك الدراسات بصياغة الحياة نفسها .تعتمد
فكرة النظر إىل الحياة كحرفة عىل تلك املواقع امليدانية التي كان الرتكيز فيها عىل التقاعد – وهو الوقت الذي
يجد فيه الناس أن نظام حياتهم أقل اعتامدًا عىل روتني العمل أو االلتزامات العائلية ،وقد متكنهم هذه الحرية من
االنخراط بهمة أكرب يف بناء املحتوى واإليقاعات الخاصة بحياتهم اليومية .سوف يكون هذا التوافق بني الهواتف
أول إىل تفحص مصطلح »الصياغة« بشكل
الذكية وتجربة التقدم يف العمر موضوع الفصل السابع ،ولكننا نحتاج ً
أكرب .سوف نستخدم هذا املصطلح – باعتباره جوهر هذا الفصل – لبحث الطريقة التي يوائم بها األشخاص
هواتفهم الذكية مع حياتهم الفردية واالجتامعية واملجتمعية.
الصياغة هي مثال آخر عىل منحانا الذي نطلق عليه »الذكاء العام« والذي قدمناه يف الفصل األول ،فرشاء جهاز
الهاتف الذيك هو مجرد البداية للعديد من العمليات التحويلية التي تفرز األشكال املحددة للهواتف الذكية التي
نراها يف العمل امليداين ،وتبدو لنا تلك العمليات جديرة باالحرتام باعتبارها أمثلة عىل املهارة الحرفية .ولكن رغم كل
يشء الصياغة ال تعني أن الناس أحرار متا ًما يف فعل ما يحلو لهم بالهواتف الذكية – أو يف حياتهم – متاما مثلام يتقيد
الحرفيني بالخصائص املادية للامدة التي يعملون بها فيتخلصون من بعض العنارص بعناية ويضيفون أو يطوعون
عنارص أخرى وفقًا لطبيعة تلك املواد ودرجة املرونة التي تتمتع بها .ولكن وعىل عكس األعامل الفنية فصياغة
الهواتف الذكية دامئًا ما تكون مرتبطة بالسياق واالستخدام ،فهي ليست مسألة إنشاء يشء مستقل إمنا الهدف من
تلك الصياغة هو باألحرى خلق التوافق مع الحياة اليومية.
لهذا السبب قمنا برتتيب هذا الفصل كتسلسل .يبدأ الفصل بتأمالت حول العالقة بني الفرد وهاتفه الذيك [أو
شخصا بعينه؟ بعد ذلك ينظر الفصل يف الطريقة التي
هواتفه الذكية] :كيف يتم صياغة الهاتف الذيك ليناسب
ً
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تتوائم بها الهواتف الذكية ليس مع األفراد ولكن داخل العالقات :كيف يتم تشكيل الهاتف الذيك ليالئم املساحات
التي أنشأتها العالقات بني األشخاص؟ وأخ ًريا ،يبحث الفصل يف املجال األوسع الذي تعكس فيه الهواتف الذكية القيم
الثقافية العامة أو تيرسها .يف حني أننا نعرض ما لدينا يف هذا الفصل يف تسلسل خطي إال أنه ماتكشف لنا بوضوح
يف نهاية الفصل هو عبارة عن دائرة .رغم كل يشء يُصاغ املرء بدوره بواسطة معايري وقيم وتوقعات املجتمع الذي
ترىب وتعلم فيه ،كام أنه يخضع للدين أو للقوى األخالقية األخرى ،لذلك سوف يغدو من الواضح أن الصياغة تشمل
نطاقًا من التأثريات أوسع كث ًريا من مجرد الشخصية الفردية .عند صياغة الهاتف الذيك يصوغ األشخاص أيضً ا عالقتهم
بالعامل األوسع الذي يعيشون فيه ،وهم أيضا يصاغون بواسطته .لذلك يصبح الهاتف الذيك بالرضورة جز ًءا اعتياديًا
1
من عاداتنا اليومية وهو أمر يطلق عليه علامء األنرثوبولوجيا الخلقة [.]habitus

صياغة الفرد
يف موقعنا امليداين يف دبلن كان اآليفون الخاص بإلينور أعجوبة ،فقد حولته بشكل فعال إىل ما يشبه دليل للحياة.
ال تعرض إلينور أي أيقونات لتطبيقات مبفردها عىل شاشة هاتفها ،فجميعها منظمة يف تسلسل هرمي متداخل ،أو
مجمعة حسب املجال مثل املجاالت املالية والرياضية واألخبار واملرافق ،أو مستندة إىل الوظائف املتعلقة بالعمل،
وتستكمل هذا الرتتيب الرأيس برتتيب أفقي تستفيد فيه بشكل كامل من إمكانية ربط التطبيقات املختلفة .عىل
سبيل املثال أوضحت إلينور أنها عندما تسجل مهمة ما عىل تطبيق التقويم – مثل دفع فواتري املرافق – فهي
تربط املهمة بحدث عىل مفكرتها ،ويف هذه املفكرة تقوم بإنشاء وصف تفصييل لعملية دفع فاتورة الخدمة خطوة
بخطوة مبا يف ذلك كلمة املرور وعنوان موقع الويب املتعلق بها والذي قد ميتد إىل عدة صفحات .بعد ذلك وصفت
لنا إلينور كيف ميكن ربط تطبيق مرتبط باملهام الوظيفية عىل هاتفها الذيك مبجموعة من جميع رشائح باوربوينت
الخاصة بالعرض التقدميي الذي حرضته حول كيفية تنفيذ هذه املهام بشكل أكرث فعالية .باإلضافة إىل ذلك تزود
إلينور نفسها أيضً ا بوسائل برصية تساعدها يف تحديد املعلومات ذات الصلة ،ويتضمن ذلك سلسلة كاملة من
الرموز التعبريية مثل عالمات الدبابيس للمعلومات الطبية وعالمة السيارة للتنقالت وعالمة املصباح ألي مدفوعات
واجبة السداد لذلك اليوم .نتيجة لذلك تقول إلينور أنه يف أي وقت تحتاج إلنجاز مهمة معينة تستطيع يف غضون
ثالث أو أربع نقرات من أصابعها الوصول لتعليامت حول إنجاز تلك املهمة بأكرث تسلسل فعال إلجراءات إنجازها.
ومن األمثلة عىل ذلك استخدام إلينور للتطبيق الذي تقدمه اليا – رشكة التأمني الصحي التابعة لها ،حيث قالت أنها
تلتقط صو ًرا لإليصاالت فور استالمها من طبيبها ثم ترسلها عرب التطبيق ليتم اسرتدادها يف غضون  10أيام ،وجميع
الصور تكون مختومة بالتاريخ لذلك تتمكن من ترتيبها ومشاركتها بسهولة أكرب .أصبحت كامريتها أيضً ا محور أعاملها
التنظيمية ألنها تعتربها الجهاز األول لجمع األدلة وتخزينها ،وقد يتعلق هذا بإصالح سيارتها وقد يكون أيضً ا متعلقًا
بجدولها الزمني لتامرين اآليروبيكس املائية .تستخدم إلينور منبه الهاتف ليس فقط لالستيقاظ يف الصباح ولكن
أيضً ا ليك ينبهها مبوعد الحقن أو عندما يكون من املفرتض أن تغادر املنزل للقيام ببعض املهام .تخصص إلينور قسم
كامل من هاتفها الذيك إلدارة املال ،فعىل الرغم من أنها ال متلك الكثري من املال إال أنها كث ًريا ما تحب تحريك أموالها
لتبقيها يف حالة نشاط.
تتحدث إلينور عن هاتفها من حيث التنظيف والتنظيم والتدبري ،فمن املمكن بسهولة أن تصبح مجموعة رشائح
الباوربوينت والصور األخرى املوجودة عىل جهازها يف حالة فوىض لذلك تتطلب التحرير والحذف وإعادة الرتتيب
بشكل مستمر حتى تظل مفيدة وقريبة من يدها – وهو ما تحتاجه إلينور من هاتفها الذيك – كام تقوم أيضً ا
بتحديث التقويم الخاص بها باستمرار .تحتفظ إلينور بنسخة احتياطية من كل يشء بشكل آمن عىل السحابة،
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فعىل الرغم من أنها ترى حياتها كلها عىل الهاتف الذيك إال أنها كانت قادرة عىل تحييد وظائفه فور رسقته يف
إسبانيا مؤخ ًرا ،ومبا أنها كانت قد صنعت نسخة احتياطية شاملة من بياناتها لذا وجدت نفسها قادرة عىل إعادة
ملء هاتف ذيك جديد بكل محتويات القديم برسعة كبرية .اليشء الوحيد الذي مل تأخذه معها هو املساعد الهاتفي
خصيصا باستخدام أصوات ذكورية وأنثوية إال أنها مل تكن مرتاحة ألي
سريي [ 2،]Siriفلقد حاولت مالمئته لها
ً
منهام .يف الواقع هي ال تستاء من تدخل سريي فحسب بل تستاء أيضً ا من االتجاه العام نحو استخدام الذكاء
االصطناعي الستباقها باالقرتاحات ،وتكره الطريقة التي تحاول بها منصة نتفليكس تقديم االقرتاحات حول ما قد
ترغب يف مشاهدته استنادًا إىل مشاهداتها السابقة ،وعلّقت عىل ذلك قائلة» :تحاول أن تكون مفيدة ولكنها يف
الحقيقة خرقاء«.
تبدو تحويالت إلينور وكأنها تأخذ منطًا بعينه .يف هذه املرحلة من حياتها تشعر أن سيطرتها عىل عملها أو صحتها
أقل مام ترغب فيه ،وهو أمر تعوضه جزئ ًيا بالحفاظ عىل هذا النظام الصارم وهي تقدر جهاز آيفون الخاص بها
باعتباره أحد األشياء القليلة التي متلك السيطرة عليها .ليس من املستغرب إذًا أنها قد تستاء من أي منافسة عىل
هذه السيطرة والتي تتمثل يف االقرتاحات املنبثقة من الهاتف الذيك نفسه.
مل يكن السبب يف بدء هذا الفصل بإلينور هو فقط رغبتنا يف تقديم دليل للحياة مثري لإلعجاب ،بل كان أيضً ا صياغة
هاتفها للتعبري بوضوح عن إحساسها بنفسها كخبرية متمرسة وعن الكفاءة التنظيمية التي ينطوي عليها ذلك.
أمضت إلينور حياتها العملية بأكملها يف محاولة لتأمني دو ًرا مهن ًيا يكفل لها االستفادة من تلك القدرات بشكل
كامل ،ولكن لألسف مل يحدث هذا أبدًا ألن أصحاب العمل فشلوا أغلب األحيان يف تقدير هذه الصفات ومل تجد
الفرصة أبدًا ليك تصبح الشخص الذي اعتقدت أنها ميكن أن تكونه من خالل عملها .يف النهاية كان هاتفها الذيك
هو اليشء الذي متكنت من خالله عىل وجه الخصوص إثبات – عىل األقل لنفسها – من تريد أن تكون ومن تعتقد
أنها هي حقًا .قد تبدو إلينور وهاتفها الذيك منفردين للغاية – بل فريدين أيضً ا – ومل نجد أحد مثلها متا ًما ،ولكن
هذا التفرد هو أيضً ا انعكاس لحس أشمل بالنظام نربطه مبصطلحات مثل النهج »االحرتايف« أو »حسن التنظيم«
فضل عن كونه نظا ًما شخص ًيا ،ولقد اتضح هذا لنا من الفحص التفصييل لهاتفها
يف الحياة .هذا النظام نظا ًما ثقاف ًيا ً
الذيك كام اتضح لنا من التعرف عىل إلينور نفسها ،فام تم صياغته هو املوامئة بني األمرين.
ينطبق نفس اليشء عىل أيرلندي آخر هو إميون الذي تعمل عائلته يف الصيد منذ  150عا ًما .يبدي إميون اكتفا ًءا
مثل عىل أنه ال يحتاج إىل أشخاص آخرين
ذات ًيا صل ًبا وعمل ًيا ولذلك يظهر كأيقونة لنوع محدد من الذكورة ،فهو يرص ً
أو إىل التلفزيون ألنه ال يشعر بامللل أبدًا وألنه نشط دامئًا سواء يف األنشطة الرياضية أو املهام العملية ،وهو لذلك
يشعر برضورة إضفاء الرشعية عىل كل استخدام من استخدامات هاتفه الذيك وفقًا ملعيار الرضورة الصارم .كان البد
إلميون من استخدام سكايب ملدة عامني عندما كانت ابنته يف أسرتاليا لكنه كان حاز ًما جدًا يف التأكيد عىل أنه مل
يستخدم سكايب مطلقًا سواء قبل أو منذ ذلك الحني .تتمثل إحدى ميزات تطور الهواتف الذكية بالنسبة إلميون
يف أنه مل يعد بحاجة إىل استخدام وظيفة الصوت التي ال يحبها ،فقد أصبح بإمكانه استبدال محادثة برسائل نصية
مقتضبة حول موعد وصول قطاره إىل املحطة عىل سبيل املثال .يف حالة إميون تحتوي الناحية الجاملية لليشء عىل
شكل معني من البساطة االجتامعية املستمدة من إحدى الصور النمطية الراسخة املرتبطة بالذكورة ،وينطبق هذا
النمط عىل الرجل متا ًما كام ينطبق عىل هاتفه الذيك .ينحرص هذا النهج يف الحياة يف الغالب وبشكل أسايس اآلن
عىل الرجال األكرب س ًنا يف أيرلندا بعد أن حلت محله املثل العليا الحديثة عن الجندر.
هناك أمثلة أخرى يكون فيها إحساس الفرد بالنظام مرتبطًا بشكل أقل وضوحا مبعيار ثقايف ،وهؤالء هم
األشخاص الذين ميكن اعتبارهم غريبي األطوار إىل حد ما .متلك جريترود – التي تعمل أخصائية يف العالج
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 6.1الهواتف الخمسة املوجودة يف جيوب سرتة ميلفني .تصوير دانيال ميلر.
الطبيعي الريايض – هاتفان ،فهي مهووسة بفكرة أنها يف أي وقت قد ترى صورة أو تركيبة تحتاج إىل التقاطها
بهاتفها ثم إرسالها عىل الفور عىل إنستاجرام أو أحيانًا عىل فيسبوك وتويرت ،وقد يكون هذا منظ ًرا طبيعيًا
أو صورة شخصية لنفسها يف موقف معني أو مجرد مجموعة من األلوان .هذه املشاعر شائعة اآلن مبا فيه
الكفاية ،لكنها ال تصل عادة إىل هذا الحد املتطرف .تعرتف جريترود بأنها ترتعب من فكرة نفاد بطارية
هاتفها فال يكون لديها وسيلة اللتقاط الصورة يف نفس اللحظة التي تريدها فيها .نتيجة لذلك هي ال تحمل
معها جهازي آيفون فحسب بل تحمل أيضً ا جهاز دونجل [يف حالة عدم وجود شبكة السلكية] وشاحن
بطارية احتياطي.
تحمل جريترود هاتفني دامئًا ،ولكن عندما أفرغ ميلفني – وهو مشارك آخر يف املوقع امليداين بأيرلندا – جيوب سرتته
كشف عن ما ال يقل عن أربعة هواتف نوكيا باإلضافة إىل هاتف ذيك من هواوي [الشكل  .]6.1الشاغل الرئييس يف
حالة ميلفني هو املوسيقى وليس التصوير الفوتوغرايف حيث يسجل باستمرار »الجلسات« والعروض الحية – التي
تحدث عادة يف الحانات – للموسيقى األيرلندية التقليدية ،وعندما تنفد مساحة التخزين يف أحد هواتفه ينتقل
رسي ًعا إىل الهاتف التايل.
كث ًريا ما يسافر ميلفني أيضً ا إىل أماكن مثل اململكة املتحدة وكورسيكا ويستخدم هواتفه املختلفة للتواصل مع
األشخاص من كل بلد باستخدام خطط أسعار الهاتف لهذا البلد ،كام يقوم أيضً ا بنسخ املعلومات ألنه يخىش أن
يفقد الهاتف أو يُرسق منه ،وقد يحمل أيضً ا بطارية احتياطية .اعتاد ميلفني أن يراه الناس غريب األطوار بشتى
الطرق ،ومن الواضح أنه يستمتع بالترصف وفقًا للتوقعات التي تخلقها هذه السمعة لدى األشخاص الذين يعرفونه
وهو مغرم باللفتات الباهظة والسخية يف كثري من األحيان .رمبا كان ميلفني أقل األشخاص يف موقعي دبلن إثارة
للدهشة بشأن حمله خمسة هواتف يف جيوبه.
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يف كل حالة من الحاالت التي عرضناها حتى اآلن كان توصيفنا للشخص يسبق حيازته للهاتف الذيك ،فالهواتف
الذكية مل تربز ومل تقمع شخصيته .يُعتقد عمو ًما أن ملفني غريب األطوار ،بينام كانت إلينور مرتاحة بنفس القدر
بشأن اعتبارها منظمة بشكل مفرط .ال يشء من هذا يجعل استخدامهام للهواتف الذكية أقل تفردًا – فمن الصعب
تخيل أي يشء آخر يف العامل ميكنه أن يتامىش مع شخصياتهام بهذه الفاعلية سوى الهاتف الذيك .تُظهر قصصهام
مدى حميمية الجهاز وتكشف عن الطرق التي ميكن من خاللها إعادة تكوين كل هاتف ذيك بشكل فردي لتطوير
هذه العالقة الشاملة والسلسة بني املستخدم والجهاز.
من خالل إعطاء الدروس حول كيفية استخدام الهواتف الذكية كان ألفونسو يف وضع جيد ملعرفة كيف تعرب
الطريقة التي يستخدم بها األشخاص هواتفهم الذكية عن موقفهم تجاه األجهزة نفسها أيضً ا .عىل سبيل
املثال كان فرانسيسكو أحد هؤالء الطلبة وهو تشييل الجنسية ،وكان جادًا ج ًدا بطبيعته ولكنه كان أحيانًا
فضل
يتذمر بعض اليشء من الطالب األكرث وقاحة ،كام أنه كان يظهر أيضً ا نزعة كبرية للحنني إىل املايض ً
عن روح الدعابة الجامدة بشكل كبري .يحب فرانسيسكو األدوات واألجهزة ج ًدا ويفضل األجهزة التي ميكنه
تفكيكها وإصالحها وإعادة تجميعها مرة أخرى ألن هذا يعطيه أيضً ا ميزة إثبات نفسه كشخص ال يزال يؤدي
وظائفه بشكل الئق .كطالب كان فرانسيسكو يقظًا وكان يحب الحضور إىل الفصل وقد ثبت التطبيقات
املالمئة بالفعل ،ورغم ذلك كانت لديه براجامتية متشككة مام كان يجعله ينجذب نحو األساليب التناظرية
القدمية ما مل يقتنع متا ًما بأن الطريقة الرقمية هي األفضل ،ومل يشعر فرانسيسكو أن هذا هو الحال مع
تقويم الهاتف الذيك عىل سبيل املثال.
مثل
يتوخى فرانسيسكو الكثري من الحذر بشأن قدرة الهاتف الذيك عىل متابعته كام يحدث من خالل [ً ]GPS
لدرجة أنه رفض أداء أي مهام تعتمد عليه أثناء الفصول الدراسية .تعرض فرانسيسكو مؤخ ًرا للرسقة باإلكراه وأُخذ
منه هاتفه الذيك ،ومن بعدها بدأ يشعر بالقلق بشأن أي يشء من شأنه أن يسمح للناس مبتابعته فقام بإيقاف
تشغيل [ ]GPSعىل هاتفه بعد أن أشارت خرائط جوجل نفسها إىل صالحياتها الرقابية بتذكريه أنه قىض ثالث
ساعات يف الحديقة .الشاهد هنا هو أن مخاوف فرانسيسكو تنبع من إحساسه بنفسه كشخصية عقالنية فاعلة تبني
استنتاجاتها عىل املالحظات ،فهو قد رأى – وجرب بنفسه – كيف أن الناس يتعرضون للرسقة وكيف تعمل خرائط
جوجل واستنتج من هذا أن عصابات اللصوص تستخدم خرائط جوجل لرسقة الناس ،وكون اآلخرين يعتربون سلوكه
غريبًا ميثل له أهمية أقل بكثري من إميانه املطرد مبنطقه.
كان املهندس األيرلندي بيرت قد أصبح مول ًعا بهاتف نوكيا الخاص به بشكل غري عادي ،فقد كان هاتفًا جدي ًرا
ومصمم بشكل جيد .لقد شعر بيرت أنه خان هاتفه
باالعتامد عليه وعاش معه لفرتة طويلة وكان أيضً ا مري ًحا
ً
بديل وترك صديقًا حقيقيًا من أجل أجراس وصفارات وحيل الهاتف الذيك.
النوكيا حني اتخذ الهاتف الذيك ً
مهندسا بار ًعا ج ًدا ،لذلك قرر إعادة تصميم هاتفه الذيك حيث صاغ هاتفه سامسونج جاالكيس
يعترب بيرت
ً
ليعمل حتى  120ساعة دون إعادة شحن عن طريق تعطيل العديد من عنارصه األساسية .برمج بيرت هاتفه
أيضً ا عىل إعادة توجيه جميع املكاملات إىل خطه األريض مبجرد وصوله إىل املنزل بينام يرتك الهاتف الذيك
يف الدرج .ما قام به بيرت يف الواقع كان تحويل هاتفه الذيك الجديد إىل نسخة طبق األصل من محموله
القديم النوكيا.
مهم ألن الهاتف الذيك قد ال يعكس الشخصية كاملة بل يعكس فقط اهتامماتها
يعد املثال األخري من أيرلندا ً
املسيطرة .عندما جاء ماتيس من ليتوانيا للعيش يف أيرلندا تحسن وضعه بالتأكيد ،فوظيفته الحالية مثالية نظ ًرا إىل
شغفه القديم والدائم بالسيارات .مبجرد انتهاء ماتيس من إخراج القاممة وترتيب الطاوالت واملهام األخرى املطلوبة
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منه يف املطعم ذي الطراز املكسييك الذي يعمل به يكون ح ًرا يف الرتكيز عىل تجديد السيارات الكالسيكية لصاحب
عمله الذي يشاركه هذا الشغف.
يعيش ماتيس يف أيرلندا مع زوجته وأطفاله وأحفاده منذ عام  .2008نظ ًرا لشغفه بالسيارات مل يكن من
املفاجئ إذًا أن التطبيقات التي تهيمن عىل شاشة هاتفه الذيك هي تلك املرتبطة بقطع غيار السيارات،
مثل تطبيق دونديل [ ]Donedealسوق أيرلندي رقمي ملشرتي السيارات وبائعيها] أو مسرت اوتو
[ ]Mister Autoمتجر لقطع غيار السيارات] .كذلك ال تقل مقاطع فيديو يوتيوب التي يشاهدها لهواة
السيارات اآلخرين أهمية والتي ترشح كيفية التعامل مع مهام إشكالية بعينها .الكامريا رضورية ج ًد ا أيضً ا
كامل لكل مرحلة من مراحل عملية الرتميم والتي
تسجيل فوتوغرافيًا ً
ً
حيث يتوقع املشرتون املتخصصون
كامل  .أشار ماتيس بفخر كيف أن صاحب العمل قاد آخر سيارة – والتي كانت سيارة
قد تستغرق عا ًما ً
سباق كالسيكية – ملسافة  1500كيلومرت إىل إيطاليا وعاد بها دون أية مشاكل .يتصل بهاتف ماتيس سلك
ميتد إىل مصباح صغري/كامريا يستخدمها كمنظار داخيل يزج به داخل شقوق السيارة للتحقق من حالة
أجزاء بعينها قبل بدء العمل عليها ،كام ميكن ملاتيس رؤية ما ال يكشفه املصباح بفضل الصور التي يتم
التقاطها بواسطة فالش متصل باملنظار الداخيل ومن ثم إرسالها إىل هاتفه الذيك .اشرتى ماتيس تلك األداة
من الصني ،وكان يبدو مرشقًا مثل املصباح بنفس القدر حينام كان يرينا كيفية عمله.
نجد أن الوجه املعاكس لهندسة الهاتف الذيك هو استخدام الهاتف الذيك للهندسة الذاتية ،وكان هذا هو
نهج فرناندا من بنتو التي الحظت انخفاضً ا يف قدرتها عىل تذكر األشياء .كام هو الحال مع العديد من كبار
السن تقول فرناندا أنها ال تخىش املوت ولكنها تخىش الخرف ،وكانت استجابتها الستشعارها بعض الضعف
يف ذاكرتها – والذي هو يشء شائع بني كبار السن – هي رشوعها يف التامرين العقلية .غال ًبا ما يُنظر إيل تلك
التامرين عىل أنها تعادل الحفاظ عىل اللياقة البدنية وإطالة العمر املتوقع ،لذلك فهي مترن عقلها يوميًا
باستخدام ألعاب مثل [ ]Freecellو [ ]Lumosityو [ ]Wood Block Puzzleو [ .]Codecrossيساعد
تعلم اللغة اإلنجليزية فرناندا أيضً ا عىل تحفيز وظائفها املعرفية من خالل تطبيقات مثل املحادثة باللغة
اإلنجليزية [ ]English Conversationو فصول جوجل [ ]Google Classroomمام يسمح لها بإرسال
التامرين وتصحيحها من خالل التطبيق .قامت فرناندا مؤخ ًرا أيضً ا بتنزيل وتثبيت تطبيق [ ]Duolingoالذي
تستخدمه لتعلم اللغة اإليطالية حيث أن ابنها اآلن يف عالقة مع سيدة إيطالية.
بعد تقاعدها من عملها يف رشكة أغذية تخطط فرناندا اآلن ألن تصبح من رواد األعامل ،ولقد قبلت مؤخ ًرا دعوة
أحد أصدقائها لبدء رشكة للرعاية الطبية للمسنني عن طريق الهاتف .قبل ذلك كانت قد أدركت سلبيات وإيجابيات
مشاركة عملياتها املعرفية مع هاتفها الذيك:
إذا فقدت هاتفك الذيك تفقد حياتك .من الرائع أن كل يشء موجود عليه ،حياتك كلها موجودة عليه .أخىش
أن أفقد الهاتف الذيك ،فبدونه أجد مشاكل يف التذكر .أنا أتحدث إليك وغدًا سوف أقول يف نفيس بالفعل
» ...ماذا قالت؟« لذا فإن الهاتف الذيك أسايس بالنسبة يل.
بعد مالحظة الطريقة التي تتنازل بها فرناندا عن القدرات املعرفية مثل الذاكرة لهاتفها الذيك ،فإنها اآلن تبحث عن
طرق لجعل هاتفها الذيك جهازًا إلصالح الذاكرة أو عىل األقل لصيانتها.
تعترب الذاكرة أيضً ا سب ًبا أساس ًيا من األسباب التي تجعل السيدة تورياما من كيوتو التي تستخدم اآلن هاتفًا
ذكيًا تحتفظ أيضً ا بهاتفها القديم ذي املميزات املحدودة [الجارايك] وتقوم بشحنه كل ليلة عىل الرغم من
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6.2

رقعة أرض تحت ترصف املجتمع املحيل يف نولو .تصوير شريين والتون.

أنها مل تعد تستخدمه .تقول شارحة» :ال أريده أن ميوت« ،فهي تخىش من ضياع الصور التي التقطتها –
وبالتايل الذكريات التي صنعتها – إىل األبد إذا تركت هاتفها القديم »ميوت« .قال العديد من األشخاص
اآلخرين يف املواقع امليدانية اليابانية أيضً ا أنهم ال يفكرون يف التخلص من هواتفهم املحمولة القدمية للسبب
نفسه ويفضلون االحتفاظ بها م ًعا يف درج حيث يكونون بأمان .إن الشعور بأن الهاتف أصبح مستود ًعا
للذكريات يتعقد بسبب الطريقة التي يتوىل بها الهاتف الذيك وظائف معرفية أخرى ويشعر املرء بأنه جزء
ال يتجزأ منه.
كانت كل األمثلة حتى اآلن فردية التوجه متا ًما ،ولكن ماريو املتقاعد يعطينا مثالً مغاي ًرا .لدى ماريو شغف
قائل» :لقد كنت دامئًا عىل هذا النحو ،منذ أن كنت
بالبستنة وهو ناشط بيئي فخور مبا يفعله ،ويوضح ذلك ً
طفل حسبام أتذكر .كنت دامئًا أشعر بالفضول حيال املجتمع والبيئات التي نعيش فيها ،وحول األشخاص
ً
وتجاربهم الجامعية يف العمل والحياة« .قام ماريو بتحويل هاتفه الذيك إىل جهاز إلدارة أحد تخصيصات
املجتمع املحيل [الشكل  .]6.2هو يشارك أيضً ا يف تنظيم املناسبات االجتامعية مثل جولة رؤية النحل الذي
يحتفظون به يف املخصصات واملجموعة املنتقاة من العسل [وهو حدث يحبه األطفال املحليني] ،أو العشاء
املجتمعي املشرتك الذي يجلب فيه األشخاص من ثقافات مختلفة أطباقًا تقليدية من بلدانهم ويتناولون
الطعام م ًعا يف الحدائق .يستمتع ماريو أيضً ا باستخدام تطبيق التعرف عىل النباتات [ .]PictureThisمبرور
الوقت حذف ماريو التطبيقات التي مل تندمج بشكل جيد يف روتينه اليومي .يجسد ماريو أيضً ا تناقضات
رصا للبيئة ال يشعر ماريو أنه يعتمد عىل الهواتف الذكية
الخطاب التي ناقشناها يف الفصل الثاين .بصفته منا ً
كث ًريا ،لكنه يف الوقت نفسه يتمكن من تيسري القيم املجتمعية والبيئية التي يعتز بها من خالل استخدام
هاتفه الذيك.
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6.3

فيلم( :هاتفي الذيك) .متاح من خالل .http://bit.ly/italymysmartphone

ميكن رؤية بعض األمثلة األخرى عن كيفية مالمئة الهواتف الذكية لحياة األفراد يف نولو يف الفيلم القصري أدناه
[الشكل .]6.3
أخ ًريا ،ميكننا العودة إىل نقطة البداية يف هذا النقاش بأن نصف الطريقة التي ميكن بها للهواتف الذكية أن تصبح
أداة يف صياغة الحياة بعد التقاعد أيضً ا .كانت ماريليا تفحص الهاتف الذيك إلدواردو من بنتو الذي تقاعد قبل
أسبوعني فقط من محادثتهام .عندما كان إدواردو يعمل كانت الساعة واملنبه شيئان حيويان بالنسبة له ألنه
كان البد له أن يستيقظ يف الساعة الرابعة صبا ًحا كل يوم ،ولكن بعد التقاعد وجد أنه يكافح من أجل جعل
جسده يتكيف مع روتينه الجديد لذلك تخىل عن املنبه وبدأ يتجنب الساعة .يستخدم إدواردو هاتفه الذيك
حال ًيا ملتابعة الوصفات ومقاطع الفيديو التوضيحية حتى يتمكن من إرضاء زوجته عىل العشاء ،كام يستطيع
اآلن أيضً ا البحث يف أعامل الحديد املزخرفة عىل هاتفه باستخدام جوجل وهو أمر يخطط لتحويله إىل هواية
ثانية .عالوة عىل ذلك يتيح له هاتفه الذيك توسيع نطاق عمله مع مجموعة من املسيحيني الجدد الذين
يخططون لفتح كنيستهم الخاصة يف عمق مدينة ساو باولو حيث تعيش ابنته وحفيده .يحتوي هاتفه الذيك عىل
تطبيقات للرتانيم وتطبيقًا لدراسة الكتاب املقدس وتطبيقات أخرى تساعده يف تنظيم تربعات الكنيسة – مبا
يف ذلك كيفية حساب تلك التربعات باستخدام تطبيق [ ]Calculadoraوأيضً ا تحويلها بنكيًا باستخدام تطبيق
لبطاقات االئتامن يسمى [ . ]Payeven Chipأثناء كل هذا يعمل إدواردو بأناة عىل مالمئة هاتفه الذيك للحياة
الجديدة التي يتصورها.
سوف ننظر يف النتائج املرتتبة عىل هذه الحاالت مبزيد من التفصيل يف الفصل التاسع .يف هذا الفصل األخري األكرث
تنظ ًريا نعترب الهاتف الذيك شيئًا يذهب إىل »ما وراء التجسيد اآلدمي« .ما الحظناه هنا ليس مجرد خاصية تشابه،
فالهاتف الذيك يبدو أشبه بجهاز اصطناعي 3تم التنازل له عن بعض الوظائف الجسدية أو اإلدراكية بحيث يؤدي
فقدانه إىل فقدان جزء ال يتجزأ من الشخص وما يؤيد ذلك هو الطرق العديدة التي يوسع الهاتف الذيك بها قدرات
هذا الشخص ،ولكن من الواضح أيضً ا أن هذه اسرتاتيجية لالستثامر تحمل معها مخاطر الخسارة الالحقة .من
الصعب عند القراءة عن هذه الحاالت الفردية أن نفكر يف أي جهاز آخر كان قد وصل إىل هذا القدر من القدرة
عىل الحميمية.
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العالقات
لقد قدم الفصل الثالث بالفعل منظو ًرا نقديًا حول الرغبة يف الرتكيز عىل األفراد وهواتفهم الذكية .استخدمنا يف ذلك
الفصل أيضً ا مصطلح »اإليكولوجيا االجتامعية« ملناقشة الطريقة التي ميكن للهاتف من خاللها التعبري عن العالقات
مثل حيث يتشارك أفراد العائلة والجريان الهواتف .أما الفصل الرابع فقد
مع اآلخرين بشكل جيد – كام يف كامباال ً
مثال من شنغهاي إلظهار الكيفية التي تعرب بها التطبيقات املوجودة عىل الهاتف عن العالقة بني األزواج كام
قدم ً
أصبحت الهواتف الذكية ذات أهمية متزايدة يف تكوين العالقات أيضً ا بفضل تطبيقات املواعدة.
ميكن للهاتف الذيك إذًا التعبري عن العالقات وليس مجرد التعبري عن الفرد .تعمل راشيل من دبلن سكرترية شخصية
لرئيسة عملها رفيعة الشأن والتي هي نفسها مهتمة بشدة مبشكلة الحفاظ عىل العالقات األرسية يف ظل جدول
مثل
أعاملها الصعب .بعد عقود من العمل م ًعا مل يعد بينهام أيًا من الحدود املعتادة يف العمل ،فقد تجد راشيل ً
عىل اتصال يف الساعة العارشة مسا ًء للقيام بيشء نيابة عن رئيستها مثل البحث عن إجابة لسؤال سأله أحد أطفال
األخرية ،ورغم ذلك تصف راشيل دعمها الدؤوب من منطلق الوالء والصداقة وتفخر بعملها وال متلك أي رغبة يف
التقاعد .سخرت راشيل هاتفها الذيك لهذه الطريقة يف العمل ،فهو يجب أن يكون قيد التشغيل طوال الوقت وإال
فستشعر أنها تخون ثقة رئيسة عملها ،كام يتيح لها الجهاز أيضً ا التعامل مع مخاوف رئيستها بشأن عائلتها والسفر
بكفاءة أكرب.
عىل الرغم من أن هاتف راشيل الذيك هو هاتفها الشخيص إال أنها تستخدمه بشكل أسايس لعملها ،ومع ذلك فهي
تشعر بارتياح شديد بشأن الطريقة التي يحتضن بها هاتفها الذيك هذه العالقة ،وتوضح كيف تشعر بأنها حققت
التوازن الذي أرادته بني العمل والحياة .تستخدم راشيل هاتفها الذيك يف الواقع لكل ما يتطلبه عملها ،وبالكاد
تستخدمه فيام هو خالف ذلك عىل اإلطالق حتى أنها خارج إطار عالقة العمل هذه ال تزال تستخدم القلم والورق
ملذكراتها .مثلام يقوم الهاتف الذيك بتسهيل األمور فهو أيضً ا يضع الحدود.
قد تشارك الهواتف الذكية أيضً ا يف التحول الذي يطرأ عىل العالقات العائلية مبرور الوقت ،وقد تظهر هذه املالحظة
بشكل أكرث وضو ًحا يف الفصل الثامن مبا أنه يبدو أن التطبيق الرئييس من حيث هوية املجموعة وتشكيلها هو الين\
ويتشات\ واتساب .يف حالة اليابان ميكن للهاتف الذيك إعادة تشكيل نظام »العائلة« يف بعض نواحيه .كثري من الناس
لديهم مجموعات الين »عائلية« لعالقاتهم األرسية املبارشة ،ومع ذلك فإن الصالت بني الناس تخضع دامئًا للتغيري.
السيدة ياماشيتا – وهي امرأة من كيوتو يف الستينات من عمرها – رشحت كيف أنها تعيش مع ابنتها التي هي
يف األربعينات من عمرها وكيف أنهام بعد وفاة زوجها تباعدا عن عائلته .أنشأت السيدة ياماشيتا مجموعة تدعى
»العائلة« ] [フ ァ ミ リعىل حساب الين الخاص بها والتي تضمنتها هي وابنتها يليهام عدد صغري من
األصدقاء املقربني.
كانت األرسة األبوية [ ]ieوحدة تاريخية محورية يف الحياة العائلية ويف املجتمع الياباين .اكتسبت األرسة النواتية
مكانة بارزة منذ نهاية القرن التاسع عرش وفقًا لخطط حكومة ميجي لتحديث البالد 4،أما اآلن فمع تقلص حجم
األرس وعزوف الكثري من الناس عن اإلنجاب أو إنجابهم لطفل واحد فقط اكتسبت األرس التي »يختارها« الناس
– والتي تتألف من األصدقاء املقربني – أهمية متزايدة بالنسبة لبعض الناس .كانت مجموعات األصدقاء عىل
الين أماكن مهمة يذهب الناس إليها للحصول عىل دعم األصدقاء – خاصة بالنسبة للمشاركات اإلناث – وهو
األمر الذي يصبح عظيم القدر مع التقدم يف العمر .غالبًا ما تتكون مثل هذه املجموعات من أصدقاء قدامى
من املدرسة الثانوية أو من زمالء سابقني ،ويكون األشخاص عاد ًة أعضاء يف عدة مجموعات يف آن واحد .السيدة
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وادا – وهي امرأة أخرى من كيوتو – بدأت تعيش مبفردها بعد وفاة زوجها بينام تعيش ابنتها وأحفادها يف
طوكيو .أنشأت السيدة وادا شفرة مرئية لتصنيف جهات اتصال الين عىل هاتفها الذيك ،وبهذا تتمكن برصيًا من
تحديد »األرس« املختلفة املوجودة عىل هاتفها باستخدام الرموز التعبريية التي متثل كيفية معرفتها باألشخاص.
عىل سبيل املثال ،مبا أنها كانت تعمل يف رشكة طريان لذا أدرجت جميع زمالئها القدامى من الرشكة مع رمز ميثل
منزل.
طائرة بجوار أسامئهم ،وبنفس الطريقة فهي تشري إىل أفراد عائلتها املقربني من خالل رمز تعبريي ميثل ً
بفضل صياغة هاتفها الذيك بهذه الطريقة تتمكن السيدة وادا برسعة من معرفة نوع الصلة التي تربطها بكل
من جهات االتصال عىل هاتفها ،مبعنى أنها تبني شجرة عائلية برصية بفروع مختلفة تربطها بكل األشخاص
عىل هاتفها الذيك.

الدين
يف مقدمة هذا الفصل ،أرشنا إىل أن هيكله الرسدي الخطي ميكن أن يُنظر إليه بشكل أفضل عىل أنه دائرة .خذ عىل
فهم تقليديًا بشأن
سبيل املثال إميون األيرلندي الغليظ سليل الصيادين الذي تم توصيفه كفرد ولكنه بدوره أظهر ً
السلوك القويم للرجال .وباملثل ففي املثال األخري نجد أن الطريقة التي يتم بها دمج األصدقاء يف العالقات العائلية
الزائفة من خالل الهاتف الذيك تعكس تغريات أشمل يف املجتمع الياباين .إذا كان األفراد يصيغون هواتفهم الذكية
فهم بدورهم يصاغون بواسطة هذه القيم األشمل .يأيت املثال األكرث وضوحا لفرض القيم الثقافية والحفاظ عليها من
النظر يف دور الدين نظ ًرا ألنه عادة ما يكون األكرث عالنية.
عىل سبيل املثال جاءت روزالبا يف األصل من قرية يف ريف جنوب إيطاليا .بالنسبة لها يعد الهاتف الذيك أكرث من
مجرد كتاب جيد ،فهو رفيقها املادي .البحث عىل جوجل هو من أكرث استخداماتها املتكررة للهاتف الذيك وخاصة
الوصفات التي غال ًبا ما تكون وصفات تقليدية من مسقط رأسها .ومع ذلك فروزالبا باحثة شغوفة كث ًريا ما تبحث
عن املعلومات عىل جوجل وكث ًريا ما كانت تقول »دعونا نسأله« يف إشارة إليه ،وهي تجد توفر املعلومات بلمسة
زر واحدة شيئًا رائ ًعا بشكل مبا ال يقاس .نشأت روزالبا يف بيت عائيل ريفي كبري وكان والدها تاجر فاكهة ،ووصفت
طفولتها بأنها »عامل آخر وزمان آخر ومكان آخر ،وقت كان الحديث فيه وكانت املدرسة والكنيسة هي املصادر
األساسية للمعلومات بالنسبة للمرء« .لسنوات عديدة مل يكن لدى األرسة جهاز تلفزيون وكربت روزالبا وهي تلعب
يف الهواء الطلق عىل األرض مع شقيقها وأبناء عمومتها ممن كانوا يف مثل سنها.
عىل النقيض من ذلك ،تصل املعلومات إىل روزالبا اليوم يف غضون ثوانٍ وهي مرتاحة يف منزلها بفضل جوجل،
وهي تبحث عن املعلومات الصحية عىل جوجل أو »تسأله« إذا سمعت شيئًا عىل التلفزيون وتود معرفة املزيد
عنه .اكتشفت روزالبا مؤخ ًرا تطبيقًا لقياس نبضها تستخدمه عىل جهاز التابلت الخاص بها .بالنسبة لها – وهي
الكاثوليكية املتدينة – متثل التكنولوجيا قوة حارضة يف كل مكان ،قوة تصاحب وتعلم وتنري وترشد .يف الوقت نفسه
رصا أساس ًيا يف حياتها.
تظل الصالة الفعلية والكنيسة األسبوعية [يوم األحد] عن ً
رأينا الطريقة التي تساعد بها الصياغة الفردية للهواتف الذكية يف جذب الناس إىل بوصلة اإلميان الديني متجلية
بني املهاجرين البريوفيني الكاثوليك الذين يعيشون يف سانتياغو .حرصت هذه الجامعة من الناس عىل الحفاظ
عىل إخالصها للعذارى البريوفيات املقدسات والقديسني الشافعني .يستخدم مارسيلو عىل سبيل املثال هاتفه الذيك
لالستامع إىل صالة املسبحة الوردية أثناء امليش أو ركوب مرتو األنفاق من املنزل إىل العمل ،وهو يتابع صفحة الويب
الخاصة بفرسان العذراء [ ]Caballerosde la Virgenوالتي تحتوي عىل تسجيالت صوتية ألشخاص أثناء الصالة،
ويصيل مارسيلو معهم يف صمت وسامعاته يف أذنيه حيث أنه يف املسيحية الكاثوليكية تُصىل صالة املسبحة الوردية
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 6.4تطبيق صالتك كام يظهر عىل متجر ألعاب جوجل .يعمل هذا التطبيق »كمؤذن عميل« فيذكر املستخدم
مبواقيت الصالة.
يف هيئة حوار .مل تظهر كاثوليكية توماس – وهو مشارك آخر يف البحث – عىل الفور ،فالخلفية املوجودة عىل هاتفه
الذيك ليست صورة املسيح األرجوانية املعتادة [سيد املعجزات] أو حتى القديس مارتن من بوريس ولكن صورة
جوهان الشخصية من [ ،]Dragon Ball Zوأثناء تنقالته يحب أن يلعب لعبة مشابهة لـ []Space Invaders
قائل» :أحب
 .يظهر تفانيه الديني من خالل مشاهدته لألفالم واملسلسالت التلفزيونية املسيحية ،ويرشح ذلك ً
املسلسالت أو األفالم التي توصل رسالة«.
يشيع استخدام الهواتف الذكية يف دار الهوى كـ»مؤذن متوفر« ،حيث قام غالبية السكان بتنزيل تطبيق يذكر
مستخدمه مبواقيت الصالة .هناك خمس صلوات يف اليوم يف اإلسالم ،ومتت برمجة ذلك التطبيق عىل إصدار
تنبيهات الصالة كتسجيل صويت لصوت مؤذن بنا ًء عىل املنطقة الزمنية املحلية ملكان املستخدم [الشكل ،]6.4
وتقول كلامت األذان:
الله أكرب ،الله أكرب ،أشهد أن ال إله إال الله ،أشهد أن محمدًا رسول الله ،حي عىل الصالة ،حي عىل الفالح،
الله أكرب ،الله أكرب ،ال إله إال الله.
إذا كان املرء خارج نطاق أي مسجد ميكنه أن يسمع منه صوت األذان عندها يأيت دور تلك النسخة الرقمية من
املؤذن .يسمع معظم الناس الثواين القليلة األوىل من األذان ثم يوقفون تشغيله ،ويشكل األذان الروتني اليومي
للكثريين يف دار الهوى وخاصة كبار السن الذين يبقون يف املنزل معظم الوقت .التطبيق بسيط وال يتطلب رم ًزا أو
كلمة مرور ،كام أنه يحظى بشعبية بني الشباب الذين يعملون ويخشون أن تفوتهم أوقات الصالة.
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هذه أمثلة عىل صياغة الهاتف الذيك الخاصة نسب ًيا واملتأثرة بالدين ،ومع ذلك ميكن أن ينطبق هذا أيضً ا عىل العالقات
وليس فقط عىل األفراد .يذهب العديد من املشاركني األيرلنديني يف رحلة مسار الحج التقليدي الذي يدعى كامينو دي
سانتياغو بطول شامل إسبانيا 5،وكانت تلك الرحلة عادة لعدة قرون بيد أن األعداد منت بشكل كبري يف اآلونة األخرية.
رمبا كان السري يف كامينو دي سانتياغو مرتبطًا يف الرتاث بأداء متارين التأمل الروحي حتى بالنسبة ألولئك الذين مل
يعودوا متدينني بشكل نظامي .قد تتضمن هذه الرحلة الشعور باالنسحاب من العامل الدنيوي أو االبتعاد عنه عىل
الرغم من أنها كانت دامئًا ما تحتوي عىل عنرص اجتامعي قوي حيث كان الناس يسريون م ًعا أو يتواصلون اجتامعيًا يف
النزل التي يقيمون فيها عامة يف الليل .ذهبت عاملة األنرثوبولوجيا نانيس فراي 6إىل أن القيم األساسية للحج التقليدي
قد تم تقويضها بواسطة الهواتف الذكية ألن تلك األجهزة تخلق منطًا ثابتًا من التواصل املستمر مع العامل األوسع .مل
نستطع تأكيد مالحظاتها من خالل ترصفات الحجاج الذين ذهبوا للكامينو من أحد مواقع دبلن امليدانية عىل الرغم من
شخصا أو اثنان فيه القدرة عىل توفري
أنه وجب االعرتاف بأن معظمهم مل يكونوا متدينني بشكل خاص .يف أي عام يجد ً
الوقت أو املال للذهاب فإنهم يسعدون مبشاركة التجربة مع أصدقائهم وأقاربهم يف دبلن ويرسلون الرسائل والتحديثات
اليومية عن النقاط التي يصلون إليها يف رحلتهم .ينظر أولئك السائرون عىل طريق الكامينو إىل هذه املشاركة باعتبارها
تعب ًريا أخالق ًيا عن الزمالة وليس باعتبارها هجو ًما عىل الروحانية الفردية.

املعايري الثقافية
من الواضح واملتوقع نسبيًا أن نطرح أرجحية أن تسمح الفئات السكانية املتدينة لعقيدتها الدينية بالهيمنة عىل
املعاين املرتبطة بالهواتف الذكية وعىل استخداماتها .متيل األديان إىل الترصيح بدورها يف تحديد القيم الثقافية
بوضوح ،ولكن الرتكيز عىل األثر األكرب للمعيارية [ ]normativityهو من صميم األنرثوبولوجيا .من الواضح أن
املصطلح نفسه مرتبط بكلمة عادي [ – ]normalأي ما نسلم به عىل أنه مجرد نظا ًما طبيع ًيا وبالتايل فهو ينبذ ما
عداه من سلوك عىل أنه سلوك غري طبيعي .يف أغلب األحيان ال تتحقق املعيارية من خالل التحكم الديني وال حتى
من خالل التعليم الرتبوي ،فهي تربز كجزء من الحياة اليومية حيث يبدي الناس يف الكثري من األحيان تلميحات
خفية لبعضهم البعض حول ما يجدونه مالمئًا أو غري مالئم يف ترصفات شخص آخر .قد يظهرون تعبري الصدمة أو
مثل .تختلف درجة الضغط املعنوي من
شخصا ما يقف قري ًبا جدًا منهم أو بسبب اختياره ملالبسه ً
املفاجأة ألن
ً
مكان آلخر ،لكن املشاركني يف املواقع اليابانية كث ًريا ما تحدثوا عن أن الوعي بالسلوك االجتامعي السليم جزء ال
يتجزأ من أن تكون يابان ًيا.
تحدث العديد من املشاركني يف اليابان عن السخرية والنبذ بصفتهام أمران شائعان إذا مل يكن الشخص ماه ًرا يف
»فهم األمور وهي طائرة يف الهواء« [ ]kuuki ga yomenaiوالترصف بطريقة مالمئة اجتامع ًيا .بالنسبة ألطفال
املدارس فإن تعلم أهمية القراءة بني السطور يف التفاعالت االجتامعية يبدأ يف سن مبكرة .ومع ذلك فقد أدت
الرسائل النصية عرب الهواتف الذكية إىل تعقيد الطريقة التي يعتمد بها التفاعل االجتامعي عىل طبقات االتصال
املتعددة هذه .أوضحت يومي – وهي فتاة من كوتيش تبلغ من العمر  17عا ًما – قائلة:
نظ ًرا لصعوبة القراءة بني السطور يف الرسائل النصية يعمل املعلمون دامئًا عىل رفع مستوى الوعي بشأن
السخرية عرب الرسائل القصرية .ميكن أن ينترش سوء الفهم وميكن أن يكون ذلك بداية للسخرية ألن
الكلامت تنترش برسعة وتخلق مشاعر سيئة أحيانًا بني املراهقني .كام تعلم ميكن أن تخلق الكلامت معارك
وإشاعات .أعتقد أن ما يحدث هو أنك تُستَب َعد .إذا كانت هناك مجموعة وارتكب شخص ما خطئًا فقد
يتم استبعاده من املجموعة .ليس األمر وكأنه يؤمل جسديًا ولكنه يؤمل عقل ًيا.
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كانت يومي تستخدم فيسبوك وتويرت ،ولكنها تخلت عنهام منذ عام ونصف ألنهام أصبحا مرهقني للغاية بسبب
التمحيص االجتامعي الذي كانت تشعر به .ال تقترص هذه املشاكل عىل املراهقني فقط ،فقد أفصحت سيدة من
كيوتو يف الستينيات من عمرها قائلة:
أعتقد أن الناس يف اليابان يعيشون يف مجتمع هرمي ،لذلك يشعر الناس بأنهم ملزمون بالتعليق أو
مخلصا وأن ترد عىل منشورات ذلك الشخص.
اإلعجاب مبنشورات شخص ما .هنا ،عليك أن تكون
ً
شخصا تعرفه وتتطلع إليه أو تريده أن
تشعر بأنه من الواجب [ ]giriأن تجامله .إذا كان هذا
ً
يكون انطبا ًعا جي ًدا عنك فعليك أن تعجب منشوراته .أشعر أحيانًا أن إبداءات اإلعجاب لدى الناس
هي مجرد »إعجابات من باب الواجب« [ .]giriiineال تسعدين إعجابات الواجب ،ولكن إذا أعجب
املنشور شخص ما حقًا أكون أكرث سعادة .أعتقد أن بعض الناس قد سئموا منها ولهذا تركوا فيسبوك.
قال بعض أصدقايئ أنه من املزعج ج ًدا وضع إشارات الـ»إعجاب ،إعجاب ،إعجاب«  .هم ال يحبون
مثل هذا الضغط.
ال ينرش معظم املشاركني يف البحث من هذا املوقع امليداين أي يشء مثري للجدل أبدًا – كالسياسة عىل سبيل املثال –
»ألنك ال تريد أن تجعل من الناس أعدا ًء لك أو أن تخالفهم .ال تخلق الرصاعات – وال حتى وج ًها لوجه .يحب الناس
األحاديث البسيطة عن الطقس والغذاء وعن صحتهم« .هذا هو السبب الذي جعل العديد من املشاركني ينشئون
العديد من الحسابات مجهولة االسم عىل تويرت وإنستاجرام مام يتيح لهم املشاركة يف املوضوعات التي يهتمون بها
دون التعرض للتمحيص االجتامعي .هكذا يصبح الهاتف الذيك يف اليابان مساحة للتفاوض حول الفارق بني املشاعر
الحقيقية للمرء وما يقوله يف األماكن العامة .يتم التعبري عن هذا التمييز يف املفاهيم الثقافية »هون« [،honne
 ،本 音الصوت الحقيقي] و»تاتيامي« [ ،建 前 ،tatemaeالواجهة] ،والتي رأى أجيال من العلامء أنها تقع
7
يف صميم املجتمع املعياري الياباين.
ميكننا أيضً ا دراسة إمكانيات الهواتف الذكية عىل التعبري عن هذه املعايري الثقافية كام فعلنا يف نقاشنا
السابق حول األفراد أم العالقات ،ومع ذلك ميكن باملثل دراسة الهواتف الذكية كعوامل للتغيري االجتامعي
وتطوير األعراف االجتامعية الجديدة .يف حالة ياوندي ركزت أبحاث باتريك بشكل أسايس عىل الطبقة
الوسطى الناشئة ،ويشري مصطلح »ناشئة« إىل يشء يتكون .كانت فكرة »املجال العام« التي ر ّوج لها
عامل االجتامع يورجن هابرماس 8واحدة من أفضل املناحي األكادميية الراسخة التي تتناول تكون الطبقة
الوسطى ،وكانت يف البداية تستند إىل األمثلة األوروبية .وناقش هابرماس كيف أنه يف مرحلة ما من
تاريخ أوروبا ظهرت أماكن جديدة – مثل املقاهي – شجعت عىل تطوير املناظرات العامة .أدت هذه
التغريات بدورها إىل شكل غري مسبوق من السياسة بُنيت عىل املناقشات بني أعضاء هذه الطبقة
املتوسطة الوليدة ،وتنظر العديد من األبحاث الالحقة يف دور وسائل اإلعالم كمساحة أخرى ميكن أن
يتطور فيها هذا املجال العام 9.قدم باتريك لنا حجة مامثلة ،ولكن هذه املرة مع األخذ يف االعتبار دور
عامل اإلنرتنت كمكان تخلق فيه الطبقة الوسطى الجديدة يف الكامريون مجالها والذي يتميز أيضً ا بالنقاش
السيايس الكثيف.
يف حالة الكامريون تهيمن عدة مواضيع عىل مثل هذه املناقشات ،وتشمل تلك املواضيع الرصاع طويل األمد بني
مناطق الكامريون الناطقة باإلنجليزية واملناطق املهيمنة الناطقة بالفرنسية .باإلضافة إىل ذلك شنت منظمة بوكو
حرام اإلرهابية الجهادية العديد من الهجامت عىل املناطق الشاملية من البالد منذ عام  ،2014ويتم تداول كال
املوضوعني باستمرار عىل الشبكات االجتامعية املرتبطة بالهواتف الذكية .يحمل سكان ياوندي يوم ًيا صو ًرا عنيفة – مع

الهاتف الذيك العاملي

118

 6.5الصور املتداولة للحرب يف الكامريون عىل إحدى مجموعات واتساب .تصوير باتريك أووندو.

تعليقات لصحفيني عىل تلك الصور – ومقاطع فيديو لألفراد ولحياتهم اليومية املليئة بالنزاعات والتوترات ،وتنترش
تلك الصور واملقاطع عرب مجموعات واتساب .تنطلق تلك النقاشات أو املعلومات من داخل الكامريون وتنترش
بدورها عرب جالياتها يف فرنسا وأملانيا والواليات املتحدة واململكة املتحدة مبا يف ذلك ما ميكن أن يكون صو ًرا مزيفة
[الشكل .]6.5
عندما ننظر يف ظهور املجال العام املعتمد عىل الهواتف الذكية نجده يشري إىل االستمرارية واالنقطاع 10،ولقد لعبت
الهواتف الذكية دو ًرا محوريًا يف تلك النقاشات املتدفقة حول املوضوعات الرئيسية لكل يوم .من الطبيعي أن
تنجذب تلك النقاشات نحو الهاتف الذيك حيث النفاذية املجانية نسبيًا واملناظرات املجانية ،وترى الطبقة الوسطى
11
هذا عىل أنه شكل من أشكال »املواطنة املعلوماتية« مبعني أنها موضوعات من الواجب عليهم إبداء الرأي بشأنها.
تبدو األخبار والسياسة كام لو أنها تنفجر يف هواتفهم الذكية يوميًا حتى بغري رغبة منهم فيها يف بعض األحيان ،ويف
الوقت نفسه يكون للتحول إىل وسيلة جديدة عواقب أخرى .عىل سبيل املثال أدى التداول املستمر للصور إىل قيام
الحكومة الكامريونية بحظر الهواتف الذكية يف الجيش املنخرط يف إخامد نشاط بوكو حرام والحركات االنفصالية،
ومع ذلك تخلق الترسيبات املنترشة عىل وسائل التواصل االجتامعي بدورها آالف ردود األفعال من الشعب والتي
من ثم تتطلب ردًا عليها من الدولة.
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أخذت هذه العملية أبعادًا أخرى وقت االستجابة لتفيش وباء كوفيد ،19-وهو الوضع الذي جعل مكافحة
املعلومات املضللة وتداول األخبار املزيفة شيئًا بالغ األهمية .نتيجة لذلك بدأ وزير الصحة يف التغريد عىل موقع
تويرت بالتفاصيل مثل عدد الوفيات واإلجراءات التي تتخذها الحكومة ،وكان مثل هذا االتصال املبارش بني أحد
الوزراء وعامة الشعب غري مسبوق بالنسبة لحكومة متيل إىل العمل يف الخفاء ،وخلق ذلك مساحات جديدة ملساءلة
الحكومة وإضفاء املزيد من الدميقراطية عىل املعلومات حيث يتم تداول املزيد من التفاصيل عىل واتساب .ظهر
هذا املجال العام الناشئ من تلقاء نفسه فلقد أدى التداول عرب اإلنرتنت إىل خلق الشفافية حيثام كان الغموض يف
السابق هو القاعدة ،ولقد أدى هذا يف كثري من األحيان إىل توترات جديدة يف أعقابه.
ميكن لهذه االتجاهات أن تكون طويلة األمد أيضً ا ،ويوجد يف صميم املونوغراف الخاص بشينيوان دراسة حول
الجيل الذي عاش خالل الثورة الثقافية الصينية [ ]1966-1976والتي ال يزال لها تأث ًريا محوريًا عىل كيفية استجابة
هذا الجيل بعد عقود للهواتف الذكية .أصبحت الفكرة القائلة بأن كل فرد يجب أن يضحى بنفسه من أجل القضية
الثورية من خالل اإلصالح الذايت املستمر 12تتامىش مع »القومية التكنولوجية« املتنامية 13.يرى كبار السن أنه من
واجب املواطن مساعدة الصني عىل تحقيق هدفها املعلن أال وهو »القفزة الرقمية« يف التنمية االقتصادية ،وهو ما
يفرس موقف الصني األكرث إيجابية تجاه الهواتف الذكية الذي متت مناقشته يف الفصل الثاين .أصبحت قيم الثورة
الثقافية مطبوعة بداخل الناس كشعورهم بالواجب تجاه صياغتهم ،وأظهرت اإلثنوغرافيا يف شنغهاي كيف أن
كبار السن ينظرون بشكل طبيعي إىل الهاتف الذيك عىل أنه فرصة لصياغة حياتهم الخاصة تب ًعا لتقاليد »اإلصالح
الذايت« و»الكامل الذايت« كاستمرار للنضال من أجل أن يصبحوا »الرجل الجديد« [ ]xin renمبساعدة التكنولوجيا.
باختصار ،يحث الحزب الشيوعي الناس باستمرار عىل صياغة حياتهم وفقًا مل ُثله العليا ،ومن ثم فإن صياغة الهاتف
الذيك تتناسب مع هذه العملية بشكل مريح.

االستنتاجات النهائية
افتتحنا هذا الفصل باإلشارة إىل أن مفهوم الصياغة يجب أن يُطبق مناصفة عىل الطريقة التي يصوغ بها األشخاص
هواتفهم الذكية وعىل الطريقة التي يسعون بها إىل صياغة حياتهم الخاصة بنفس الدرجة .لكن يعطينا هذا األمر
مثلثًا ،حيث أن وراء كل من هاتني العمليتني تأثريات قيم ثقافية أعمق والتي تتجىل يف مظهر كل من األشخاص
وهواتفهم الذكية .األيرلندي الفظ الرباجاميت سليل الصيادين وهاتفه الذيك البسيط هام تعبريان متامثالن عن
مثال غري مألوفًا
التقاليد الثقافية القدمية حول ما يجعل الرجال األيرلنديني ذكوريون .كان املثال األخري من شنغهاي ً
ألن الضغط الثقايف تجاه صياغة الهواتف الذكية كإضافة للفكرة الراسخة عن صياغة الحياة كان واض ًحا متا ًما هنا.
نجد األمر نفسه صحي ًحا عندما يقدم الناس بشكل علني واضح هواتفهم الذكية عىل أنها مصممة للتعبري عن
مبادئهم الدينية.
ومع ذلك ففي معظم الحاالت ال تكون الروابط علنية ،فهي عمليات خفية وضمنية ومل نكن لنتمكن من تجميع
أجزاء اللغز م ًعا إال من خالل اإلثنوغرافيا املطولة .كان اهتاممنا األسايس يف البداية باليشء األكرث وضوحا وهو
االصطفاف الحميم بني الفرد وهاتفه الذيك واستخدمنا سلسلة من البورتريهات ألشخاص من أيرلندا – مثل إلينور
– لتوضيح هذه العملية .إلضفاء املزيد من الديناميكية عىل تلك املشاهدات استكملناها بحاالت مثل حالة
فرانسيسكو حيث الحظ ألفونسو كيف يتم صياغة الهاتف الذيك ليناسب الرجل ،أو حالة إدواردو حيث رأت ماريليا
كيف يتم توظيف الهاتف الذيك استعدادا ً ملزيد من صياغة حياة مالكه عند التقاعد .نظر هذا الفصل أيضً ا يف
الطريقة التي يفكر بها األشخاص بالتبعية فيام يعنيه أن يصبح الجهاز جز ًءا كب ًريا من أنفسهم – وهي عالقة حميمة
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ميكنها أن تتجىل يف اعتامدهم عىل الهاتف الذيك كذاكرة خارجية – والضعف الذي قد يشعرون به تجاه جزء من
ذاكرتهم الخاصة التي من املمكن أن يفقدونها.
انتقل الفصل من هذه املالحظات حول األفراد إىل تفحص الطريقة التي يتم بها دمج الهواتف الذكية يف
العالقات مثل تلك العالقة بني موظفة ورئيسة عملها أو العالقات داخل األرسة اليابانية األكرب .انعطف الفصل
بعد ذلك يف تفقد األعراف االجتامعية األشمل بإعطاء أمثلة تعكس مبادئ أكرث عمومية ملا هو معياري وما
هو توافقي وكالهام واضح بشكل خاص يف اليابان .ليست الهواتف الذكية بالرضورة مجرد متثيل ثابت للقيم،
فهناك أمثلة أخرى تعترب الهاتف الذيك كمشارك فعال يف تكوين مجموعة جديدة من القيم .كان هذا واض ًحا يف
حالة استخدام الهواتف الذكية لتداول النقاش السيايس وهو عامل رئييس يف تكون الطبقة الوسطى يف ياوندي
كمجال عام جديد.
ما سيؤول إليه التوازن بني الفرد واملعيارية االجتامعية سوف يكون متفاوتًا إىل حد كبري .من ناحية هناك األمثلة
التي كان أفرادها املعنيون أنفسهم يتوقعون من اآلخرين اعتبارهم غريبي األطوار نو ًعا ،مثل ملفني الذي قرر
حمل خمسة هواتف يف سرتته ،وميكن رؤية الوضع العكيس يف املجتمعات الدينية أو حيث يكرس الكثري من الناس
أنفسهم للتوافقية أيضً ا .قد يختلف كل فرد عن اآلخر بيد أن هناك واجب أخالقي تجاه االمتثال.
يجب أن نعرتف أيضً ا بدور مصممي الهواتف الذكية الذين كانت مساهمتهم األكرب هي تواضعهم يف بعض
األمور .ملاذا التواضع؟ ألن الصياغة التي نجدها يف هذا الفصل كان حدوثها ممكنة ألن أكرث اإلمكانات
التكنولوجية تقد ًما يف مجال الخوارزميات والذكاء االصطناعي مل يتم توظيفها إلستكامل تصميم الهاتف الذيك.
خلقت الخوارزميات والذكاء االصطناعي بعض املساحة للتعلم املستقل ،ولكن ما يهم حقًا هو الطريقة التي
يتم بها إنشاء الهواتف الذكية بسبل غري مسبوقة إلجراء التغيريات .قدم املصممون بنية مفتوحة مبا يكفي
للسامح للهواتف الذكية بأن تصبح أشكالً حرفية ال حرص لها ومل تكن يف مقدورهم هم أنفسهم تصورها.
يف عام  2008أوضح كريس كيلتي يف كتابه (بيتان) 14كيف أفسحت الحرية التي متتع بها مصممي الربامج
املتعاقبني من خالل املصادر املفتوحة املجال لتطور التقنيات الرقمية بشكل أكرث دميقراطية وإبدا ًعا وأوسع
نطاقًا .أيضً ا وضع كالي شرييك يف نفس العام من خالل كتابه (ها قد أىت الجميع) 15تصو ًرا للناس وقد اجتمعوا
م ًعا يف التعهيد الجامعي التعاوين لالستفادة من هذه اإلمكانات الجديدة .مل تتحقق أيًا من هاتني الرؤيتني
كام تخيلها مؤلفاها ،ولكن بدلً من ذلك أصبح الهاتف الذيك يف الواقع وسيلة لثورة أكرث تواض ًعا ،ثورة نجحت
بالفعل .لقد حول الهاتف الذيك املصدر املفتوح من مفهوم لتصميم الربامج إىل إمكانيات للصياغة ال تعد
وال تحىص من خالل االستهالك الالحق ،وهذا بدوره تم اغتنامه ليس من خالل أشكال جديدة من التعاون
الشعبي ولكن من خالل املخالطة االجتامعية القامئة بالفعل ومن خالل معايري الثقافة والعالقات وكذلك من
16
خالل تجيل القيم الثقافية يف األفراد.
يف معظم املواقع امليدانية يستفيد عدد قليل جدًا من األشخاص من التطبيقات املثبتة مسبقًا عىل الهاتف الذيك
وغالبًا ما يفضلون استخدام التطبيقات التي يختارون تنزيلها بأنفسهم .نتيجة لذلك ميكن جعل الهاتف الذيك
شيئًا شخص ًيا حقًا ليس فقط فيام يتعلق باملحتوى ولكن أيضً ا من حيث كيفية تنظيمه واألشياء التي تم تكييفه
ليكون قاد ًرا عىل القيام بها .يف حالة إلينور كان اليشء الذي يجعل هاتفها الذيك ممي ًزا حقًا هو املحتوى ،أي كل
تلك التعليامت التي كتبتها بصرب وربطتها بوظائف مختلفة .إن ذكاء إلينور وحرفيتها هام ما جعال هاتفها فريدًا،
ويف حني أن املصممون هم من أتاحوا هذه اإلمكانية يف البداية إال أن الصياغة التي تأيت من »الذكاء العام« هي ما
يجعل الهاتف الذيك يصبح ما هو عليه يف النهاية.
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املواقع امليدانية :بنتو  -ساو باولو ،الربازيل .دار الهوى  -القدس الرشقية .دابلن  -أيرلندا .لوسوزي
 كامباال ،أوغندا .كيوتو وكوتيش  -اليابان .نولو  -ميالنو ،إيطاليا .سانتياغو  -تشييل .شنغهاي -الصني .ياوندي  -الكامريون.
بدل من الشباب .يشري تعبري »كبار
يتخذ هذا الكتاب نه ًجا رمبا يكون إىل حد ما غري متوق ًعا برتكيزه عىل كبار السن ً
السن« هنا إىل من هم يف منتصف العمر عىل وجه الخصوص ،وكان اهتاممنا يف هذا األمر موج ًها لألشخاص الذين
ال يعتربون أنفسهم شبابًا وال مسنني .تباينت أعامر األشخاص الفعلية بشكل كبري عرب املواقع امليدانية ،ويعطي
هذا النهج الفئات السكانية من البالغني صفة القاعدة والشباب صفة االستثناء لها وليس العكس .يف معظم أقسام
الكتاب نسلم بصحة هذه الدميوغرافية ،ومع ذلك تتعلق العديد من أوجه استخدام الهواتف الذكية بالعمر ونحن
خصصنا هذا الفصل لتلك األوجه.
يبدأ النقاش بالنظر يف الشباب ثم ينتقل إىل العالقات بني األجيال ،بعد ذلك يفحص الفصل املشكالت التي يواجهها
كبار السن يف تعلم استخدام الهواتف الذكية ثم املشاكل األخرى التي يواجهونها عامة ،وأخ ًريا ينظر يف تطوير
التطبيقات التي تستهدف هذه الفئة السكانية عىل وجه التحديد .ميثل الفصل أيضً ا شيئًا أكرب من ذلك وهو دراسة
الهواتف الذكية من منظور معامل اجتامعي ،لذا من املمكن أن يكون هذا الفصل عن الجنس االجتامعي أو الطبقة
االجتامعية ،فكل معامل يقدم مالحظات مامثلة لتلك التي نناقشها هنا.

الشباب والعالقات بني األجيال
قد تستخدم الهواتف الذكية كوسيلة للتعبري عن تجربة التقدم يف العمر لجميع الفئات العمرية سواء
الشباب الذين يحاولون إثبات هويتهم أو كبار السن الذين يبدأون يف فرتة التقاعد .يرتبط الشباب يف
نولو ارتباطًا وثيقًا بعوامل اإلنرتنت التي تسهلها الهواتف الذكية واألجهزة األخرى ،وهناك مجموعات عىل
وسائل التواصل االجتامعي لفئات بعينها مثل »الجيل الثاين« من الشباب ممن ولد آباؤهم يف الخارج.
أصبحت هذه املجموعات مساحات يستكشف فيها الشباب بشكل جامعي قضايا هوية الجامعة التي قد
أساسا لنمو الوعي االجتامعي والسيايس وتعزيز أشكال النشاطية 1.هذا الجيل الذي يشار إليه يف
تصبح ً
إيطاليا باسم »الجيل الثاين« 2أو »اإليطاليون الجدد« 3يتقدم يف العمر بحساسية تجاه أي إمياءات إقصائية
من اإليطاليني اآلخرين.

123

السن والهواتف الذكية

 7.1الجد توم وهو يحاول تعلم استخدام هاتفه الذيك الجديد مبساعدة حفيده يف ياوندي .تصوير
باتريك أووندو.
مثل ممن هم
يهتم هذا الجيل أيضً ا باملحافظة عىل ارتباطاتهم باألماكن التي جاء منها آباؤهم .اتجه أبناء املرصيني ً
يف سن املراهقة وأوائل العرشينات من عمرهم ملوسيقى الراب للتعبري عن عالقتهم بثقافة البوباملرصية واإليطالية
عىل حد سواء ،وهؤالء يستمعون إىل الراب ويغنونه ويسجلونه بأصواتهم باللغتني العربية واإليطالية عىل هواتفهم
الذكية أثناء تجمعاتهم يف األماكن العامة مثل الحديقة املحلية .أصبح الشعر يف ميالنو أيضً ا هو الوسيلة املختارة
للتفكر يف قضايا الهوية وموضوعات اإلدماج واإلقصاء واالختالف يف إيطاليا لالجئي ومهاجري الهزارة من أفغانستان
الذين يبلغون العرشينيات وأوائل الثالثينيات من عمرهم والذين يتحدثون لغة الهزارة 4.تقدم وظيفة املفكرة يف
الهواتف الذكية طريقة سهلة لتدوين األفكار رقميًا – سواء بالفارسية أو باإليطالية – يف فرتات الراحة من العمل
أو يف املطعم أو أثناء االنتقال يف الحافلة أو املرتو ،كام لعبت الهواتف الذكية ووسائل التواصل االجتامعي أيضً ا
مهم جدًا يف نشاطية الهزارة عرب اإلنرتنت ويف حمالت التوعية املتعلقة باالضطهاد املستمر للهزارة يف وطنهم
دو ًرا ً
أفغانستان.
استباقًا ملناقشة »املنزل املتنقل« يف الفصل التاسع نقول أنه ميكن للهاتف الذيك أن يصبح عظيم األهمية عندما يكون
لدى جامعات الشباب هذه التجربة العميقة من االزدواجية بشأن املكان الذي يعيشون فيه .يصبح الهاتف الذيك
يف تلك الحالة املكان الوحيد الذي يتجمع فيه األصدقاء واألقارب والغرباء الذين يكونون أحيانًا يف مدن مختلفة أو
أجزاء أخرى من العامل بغض النظر عن املكان الذي يقيمون فيه فعل ًيا ،وكل هذا يجعل الهاتف الذيك مكانًا مري ًحا
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ميكن أن يرى املرء فيه نفسه »يعيش« أكرث من أي بديل آخر ميكن أن يعطيه اإلحساس بالوطن .يكون هذا صحي ًحا
عىل وجه الخصوص عندما تنظر إليه عىل خلفية األزمة االقتصادية التي تجعل استئجار و/أو رشاء املنازل مستعصيًا
عىل الكثري من الشباب .ميثل وجود مكان يصلح للتوحد معه أهمية كبرية للمهاجرين وأبنائهم خاصة يف خضم
املامرسات اإلقصائية املتعلقة بحقوق املواطنة القانونية 5ويف الوقت الذي تحدد فيه الدولة بشكل رسمي أوغري
6
رسمي أولئك الذين تعتربهم »مرحب بهم« يف »وطن« األمة.
وعىل النقيض فمن املمكن للهاتف الذيك أن يصبح أداة دمار وتصدع بالنسبة لكبار السن .يف ياوندي كانت
األقدمية واحرتام كبار السن أم ًرا بالغ األهمية يف األنظمة االجتامعية القدمية وكانت املعرفة نفسها يف املايض
تتشكل مع العمر ،ففي الزراعة عىل سبيل املثال كانت الخربة مهمة وكان الشباب يتعلمون من كبار السن،
وهو النظام الذي أدت نشأة التعليم الرسمي إىل هدمه .يف وجود الهواتف الذكية مل يعد كبار السن يحصلون
عىل هذا التوقري بصفتهم خزائن للمعرفة ،وهم عىل العكس يجدون أنفسهم مضطرين دامئًا للتعلم من الصغار
[الشكل  .]7.1يعتمد املتقاعدون يف ياوندي يف الوقت الحارض عىل الشباب سواء كانوا أحفادهم أو مجرد شباب
يرونهم يف الشارع ،ويعرتفون عمو ًما بأنهم »يشعرون بالحرج أمام براعة الصغار« .أحد املشاركني يف البحث –
وهو مدرس للمرحلة الثانوية ويبلغ من العمر  59عا ًما – يشعر بهذه الفجوة التكنولوجية بشكل عميق للغاية،
ويرشح كيف وجد جيله أنفسهم مضطرين إلتقان الكمبيوتر أولً ثم اإلنرتنت ثان ًيا واآلن الهاتف الذيك ،ويف كل
مرحلة من تلك املراحل كان يرى الشباب وقد وصلوا إليها بالفعل .عندما يضطر املعلم أو كبري السن ألن يتعلم
من األصغر س ًنا يف مجتمعه فهو بالتأكيد سوف يشعر باإلذالل عىل قدر املوقف ،ويجد الكثري منهم تغري اتجاه
التعلم بهذا الشكل – عىل األقل يف البداية – شيئًا غري طبيعي متا ًما .عىل النقيض من ذلك قد يشعر كبار السن
يف لوسوزي أن الوقت الذي يستغرقه الشباب لتعليمهم كيفية استخدام هواتفهم الذكية يرسخ أشكال االحرتام
التقليدية.
قد يكون بعض كبار السن قد أمضوا عقودًا يف تطوير مهارات مل تعد هناك حاجة إليها بسبب الهواتف الذكية
مثل إحدى املشاركات يف البحث من دبلن خربة كبرية يف معرفة الطرق الريفية بعد سنوات من
تحديدًا .اكتسبت ً
العمل يف تسليم الزهور ملتجر زهور ،ولكن بسبب خرائط جوجل أصبحت قدرتها عىل تحديد األماكن بدون خريطة
مهارة ال حاجة لها .يستنكر كبار السن يف اليابان الطريقة التي أبخست بها الهواتف الذكية من قيمة املهارات
األساسية – مثل الحساب الذهني – التي نالوا من أجلها االحرتام ذات يوم ،ويعربون أيضً ا عن قلقهم بأن تنىس
األجيال الشابة كيفية الكتابة نتيجة لقيام النصوص التنبؤية اآلن باقرتاح الكانجي [الرمز] املناسب لالستخدام بنا ًء
عىل مدخالتهم الصوتية .يتذكر كبار السن مقدار الوقت الذي أمضوه يف املدرسة يف تعلم كتابة الكانجي عن طريق
حفظ الرتتيب الصحيح لرسم الخطوط ومامرسة الكتابة لساعات متتالية ،وتلك املعرفة املكتسبة بشق األنفس
معرضة اآلن لخطر الضياع.
يف مواقع ميدانية أخرى يشتيك كبار السن من أن أقاربهم األصغر س ًنا يفتقرون إىل الصرب الكايف لتعليمهم كيفية
استخدام هواتفهم الذكية ،حيث شكت امرأة تبلغ من العمر  63عا ًما من تشييل شكوى معتادة:
اشرتت ابنتي هذا الهاتف يل وعلمتني [كيفية استخدامه] يف اليوم األول .بعد ذلك ،إذا سألت شيئًا فإنها
تقول »أنا بالفعل علمتك إياه!«
يصف رجل من سانتياغو يبلغ من العمر  67عا ًما مشكلة أخرى كث ًريا ما يواجهها:
عندما تسألهم [الشباب] عن كيفية عمل يشء ما ،فإنهم يفعلونه برسعة كبرية عىل هاتفك» :تك تك تك،
تفضل!«  ،لكنهم ال يرشحون لك كيفية القيام به.
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 7.2سيدة تلتقط فيديو يف حفل موسيقي يف القدس وقد دست رقم هاتفها داخل بيت الهاتف الذيك.
تصوير مايا ده فريس.
مثل يزعمون أن آباءهم
غال ًبا ما يفشل األبناء واألحفاد يف فهم الصعوبات التي يواجهها آبائهم وأجدادهم .يف بنتو ً
وأجدادهم قد عملوا بالتكنولوجيا يف وظائفهم من قبل ويقولون باندهاش» :لقد سبق وعملت بذلك ،كيف ال
ميكنك معرفة كيفية استخدامه؟« ،ورمبا يكون العديد من كبار السن هؤالء قد تقاعدوا من حياتهم العملية منذ
عقود يف الواقع .يخىش العديد من كبار السن أيضً ا أن يصبحوا عبئًا عىل عائالتهم ولذا قرروا عدم طلب املساعدة
ويتقبلون بصرب حقيقة أن أبناءهم يعملون بجد ولديهم العديد من االلتزامات األخرى ،فكام قالت امرأة تبلغ من
7
العمر  71عا ًما يف بنتو» :بالنظر إىل كل ذلك [حياة أبنائها املزدحمة] فهل تعتقد أنني كنت ألزعجهم؟«.
هناك العديد من الطرق التي ميكن للشباب أن يكونوا بها غري ذوي نفع .كان أبو زيك – وهو أحد املشاركني يف
البحث من القدس – يواجه بعض املشاكل التقنية مع هاتفه الذيك الذي هو هاتف قديم من طراز سامسونج
جاالكيس أعطاه له أحد أبنائه بعد أن اشرتى األخري هاتفًا من طراز أحدث .من الشائع جدًا يف دار الهوى أن ينتهي
األمر بكبار السن بإصدار قديم من هذه الهواتف الذكية والذي مل يعد أحد أفراد األرسة األصغر س ًنا يحتاجه ،واشتىك
أبو زيك من أن أحفاده قد قاموا بتحميل الكثري من األلعاب عىل هاتفه وهو ليس لديه فكرة عن كيفية حذفها
والشباب ال يساعدونه يف ذلك .أحيانًا قد ال يكون بعض كبار السن واثقني من أنهم يتذكرون أرقام هواتفهم بشكل
صحيح [الشكل .]7.2
يف دبلن كان الشباب بدورهم غالبًا ما يعربون عن شعورهم باإلحباط من محاولة تعليم كبار السن كيفية استخدام
الهواتف الذكية ،حيث أنهم كث ًريا ما يجدوا كبار السن بطيئي التعلم وبحاجة إىل التكرار املستمر .ادعى األشخاص
األصغر س ًنا أن هذه الصعوبات كانت مفاجئة ألن الهواتف الذكية أجهزة »بديهية« ،وعندما قرر العديد من أعضاء
فريقنا فيام بعد تعليم كبار السن كيفية استخدام الهواتف الذكية رسعان ما اتضح مدى عدم صحة هذا االدعاء
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ألن الهواتف الذكية ليست أجهزة سهلة االستخدام ملن هم ليسوا عىل دراية بها .عىل سبيل املثال عندما نطلب
من شخص كبري السن تنزيل تطبيق ما ينظرون إىل هواتفهم ويرون أيقونة »التنزيالت« فيضغطون عليها كام هو
متوقع ،وهو األمر الذي ال يوصلهم ألي يشء عىل اإلطالق فكيف ميكنهم أن يخمنوا أن األيقونة املناسبة هي »متجر
مخصصا لأللعاب فقط وليس مكاناً ميكنهم
األلعاب«؟ ما الذي يجعلهم ال يفرتضون بشكل منطقي أن هذا مكانًا
ً
تنزيل تطبيقًا بنك ًيا منه؟ كيف ميكنهم أن يعرفوا املعاين الجديدة ملصطلحات مثل الحزم أو السحابة أو عندما
يتحطم [أي يتعطل] يشء ما؟ فكل هذا يحمل القليل من التشابه مع االستخدام السابق لتلك املصطلحات وهو
ىشء مضلل لكون تلك املصطلحات تبدو مفهومة املعنى.
يف مثال آخر عندما نطلب من الطالب األكرب س ًنا »االنتقال إىل اإلنرتنت« فإنهم ينظرون إىل هواتفهم ويرون أيقونة
تسمى »اإلنرتنت« ،ولكنهم يدركون بعد ذلك أن الشباب الذين يعلمونهم رمبا يدخلون إىل اإلنرتنت من خالل يشء
آخر يسمى كروم أو جوجل أو فايرفوكس .ال أحد يكلف نفسه عناء رشح الفرق بني هذه الطرق املحتملة املختلفة
مثل بني أيقونة مثبتة مسبقًا اسمها »املعرض« وأيقونة أخرى تسمى »صور جوجل«؟ الهواتف
لإلنرتنت ،فام الفرق ً
الذكية أشياء كثرية ،لكنها أبدًا ليست باألشياء البديهية.

كيف تجعل الهواتف الذكية الناس أكرث شبا ًبا
عىل وجه العموم يتمكن كبار السن من استخدام هواتفهم الذكية عىل الرغم من الصعوبات التي يالقونها يف البداية
ومن التبادل املحتمل لألدوار التقليدية ومن قلة صرب أقاربهم األصغر س ًنا ومن التصميم غري املنطقي للهواتف
الذكية .ملاذا يبذلون مثل ذلك الجهد لتبني »هذا اليشء الخاص بالشباب«؟ يف بداية هذا املرشوع كان العديد من
األشخاص يف املواقع امليدانية التي عملنا بها ال يزالون يفرتضون أن الهواتف الذكية أكرث »طبيعية« بالنسبة للشباب
أي من يُفرتض أنهم »املواطنني الرقميني األصليني« .يف تلك املرحلة كانت الهواتف الذكية متثل حدًا يعزز الفروقات
العمرية – أي أنه كان يعترب نو ًعا من الفجوة الرقمية القامئة عىل العمر .السبب يف مثابرة كبار السن عىل استخدام
الهاتف الذيك هو أنه يوفر لهم ما هو أكرث من اإلمكانات الجديدة ،فاتخاذ جهاز كان يو ًما مرتبطًا بشدة بالشباب
ميكنه أن يجعل كبار السن يشعرون بأنهم أصغر س ًنا ،ومبجرد اتقانهم استخدامه يتحول من كونه حاج ًزا بني الشباب
وكبار السن إىل ما يدل عىل انهيار ذلك الحاجز .يف عرص »الشيخوخة الناجحة« ميكن التخاذ هذا الجهاز الجديد بكل
االحتامالت التي ينطوي عليها أن يعني بقاء الشخص نشيطًا وإعادة ابتكاره لذاته باستمرار.
يعمل كل من مؤلفي هذا الكتاب أيضً ا عىل مونوغرافات منفصلة تحمل كل منها اسم (الشيخوخة مع الهواتف
الذكية) .الشيخوخة تعني أشياء مختلفة للغاية عرب هذه املواقع امليدانية شديدة التباين والتي غالبًا ما تكون فيها
التصنيفات الزمنية للعمر أقل أهمية من شعور الشخص أو إدراكه لعمره .كام ذكرنا سابقًا ميكن اعتبار الشخص
يف كمباال شيخًا إذا ما جاوز األربعني من العمر ،بينام قد ال يشعر آخر بالشيخوخة يف اليابان يف عمر الثامنني .مييل
الفلسطينيون إىل ارتداء مالبس مختلفة ويظهرون عالمات أخرى عىل االنتامء إىل رشيحة أكرب س ًنا من السكان عند
طويل بألوان داكنة وغطاء
بلوغهم أعامر صغرية نسبيًا مثل األربعني أو الخمسني ،وعاد ًة ما ترتدي النساء فستانًا ً
رأس كالحجاب.
ومع ذلك تشري هذه املونوغرافات بالنسبة ملعظم املواقع امليدانية األخرى إىل تغري جذري يف تجربة الشيخوخة،
حيث اختفت إىل حد كبري تلك الفئة التقليدية لألشخاص املسنني كام تخيلها فريق البيتلز والذين يجلسون عىل
كرايس هزازة محاطون بأحفادهم يف سن  .64يقول العديد من املشاركني أنهم توقعوا أن يشعروا بالشيخوخة يف
بدل من ذلك فإن الفاصل الجديد هو بني تجربة
أعياد ميالدهم الستني أو السبعني أو الثامنني ،لكن هذا مل يحدثً .
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الضعف – يف أي عمر قد يصاب املرء به – مقابل قدر كاف من الصحة الجيدة والتي تؤدي إىل الشعور باالستمرارية
عىل مر العقود .يواصل كبار السن يف بعض املواقع امليدانية االستامع إىل فرقة رولينج ستونز عىل الرغم من أنهم
يفعلون ذلك اآلن من خالل تطبيق سبوتيفاي ،ورمبا يفكرون يف املواعدة أيضً ا ولكن من خالل مواقع عىل اإلنرتنت
مثل [ ،]Plenty of Fishوبهذا يكون التمكن من الهاتف الذيك كفرصة للشعور بالشباب متناسبًا متا ًما مع منط
مهم بشكل خاص يف شنغهاي حيث أن كبار
التغيري األعم يف التجربة الكلية للتقدم يف العمر .كان هذا العامل ً
السن هناك يشعرون بأنهم مل يحظوا مبرحلة شباب سوية بسبب اضطرابات الثورة الثقافية ،واآلن فقط بعد التقاعد
ومبساعدة الهواتف الذكية يشعرون بأن بإمكانهم بدء مرشوع العودة للشباب.
بهذا يكون تأثري الهاتف الذيك معتمدًا بشكل كبري عىل السياق األكرب للطريقة التي تتغري بها تجربة التقدم يف
مثل ساعدت الهواتف الذكية الناس عىل الشعور بأنهم أكرث شبابًا ،ويرجع ذلك جزئ ًيا إىل العديد
العمر .يف أيرلندا ً
من الطرق األخرى التي يتمكن بها هؤالء املتقاعدون ميسوري الحال من الرجوع بعملية الشيخوخة إىل الخلف.
مثال آخر هو الطريقة التي أصبح لديهم بها املزيد من الوقت لالنخراط يف بناء عافيتهم أو للمشاركة النشطة يف
املساعي والقضايا البيئية إىل الحد الذي يجعل مصطلح االستدامة ينطبق عىل كبار السن أنفسهم بقدر ما ينطبق
عىل الكوكب .عىل النقيض من ذلك يفضل الفلسطينيون الركون إىل الحفاظ عىل املثل التقليدية لألقدمية والسن
ويغريون سلوكهم وفقًا لها.
ميكن رؤية الشكل النهايئ لتلك التغريات عندما يستمر وجه من األوجه التقليدية للشيخوخة – مثل أن تكون
جدًا – ولكنه يأخذ منعطفًا جديدًا أو يكتسب حيوية أكرب من خالل تجليه يف صورة رقمية ،ولنا يف مفهوم النونا
مثال عىل ذلك .يف الثقافة الشعبية وخاصة خارج إيطاليا أصبحت كلمة »نونا«
[ – ]Nonnaأو الجدة – يف إيطاليا ً
مصطل ًحا يرمز للعديد من التصورات املثالية املرتبطة بالتقاليد املحلية والدفء املنزيل والطهي والرعاية ،ويستخدم
بكرثة يف اإلعالنات كإشارة لـ »إيطاليا األصيلة« .تلعب الجدات يف إيطاليا اآلن دو ًرا رئيس ًيا وهو مشاركتهن بهمة
يف رعاية األطفال ،وهن بهذا يقدمن الدعم العميل واالقتصادي واالجتامعي لألرس .كان عدد من النساء يف نولو قد
انتقلن للسكن بالقرب من أبنائهن البالغني أو كن يعشن بالفعل بالقرب منهم ويشاركن بهمة يف رعاية أحفادهن
وهن يف الستينيات والسبعينيات من عمرهن .يف هذا األمر ويف جوانب أخرى من الحياة اليومية يكون الهاتف الذيك
مثل يُستخدم عىل نطاق واسع لرتتيب الجداول واألمور العملية وملشاركة الصور ومقاطع
أداة رئيسية ،فواتساب ً
الفيديو مع العائلة واألصدقاء وأيضً ا للسعي وراء االهتاممات واألنشطة الفردية .ميكن رؤية األمثلة عىل ذلك يف
الفيلم املعروض هنا [الشكل  .]7.3يف هذه الحالة ال تجعل الهواتف الذكية الناس يشعرون بأنهم أكرث شبابًا بقدر
ما تجعل الفئة التقليدية الحالية من »األشخاص الكبار« أكرث مالءمة للحياة املعارصة.

تعليم وتعلم مهارات استخدام الهاتف الذيك
ما الذي يدخل ضمن نطاق تعلم استخدام الهاتف الذيك؟ يشري دايك و ديرسني 8إىل أن هناك ستة مستويات من
املهارات املطلوبة ملحو األمية الرقمية وهي موضحة أدناه:
)1

املهارات التشغيلية :مثل كيفية استخدام زر ما

)2

املهارات الصورية :مثل القدرة عىل فهم واستخدام جوانب الواجهة كهياكل القوائم أو الوصالت التشعبية

)3

املهارات املعلوماتية :مثل كيفية البحث عن األشياء
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)4

مهارات االتصال :مثل استخدام وسائل التواصل االجتامعي

)5

مهارات إنشاء املحتوى :مثل قوائم التشغيل التي يصنعها األشخاص لبث املوسيقى

)6

املهارات اإلسرتاتيجية :مثل كيفية استخدام الهواتف الذكية ألهداف شخصية أو مهنية

ميكن أن تصبح كل واحدة من تلك املهارات سببًا يف فجوة رقمية جديدة بني املستخدم الكفء واملستخدم غري
املاهر ،وهي نقطة نظر فيها دونر بيشء من التفصيل يف كتابه (ما وراء النفاذية) 9ألنها غال ًبا ما تكون سمة من
رشا عىل انتهاء
سامت العامل النامي .امتالك الشعوب اآلن إلمكانية الحصول عىل الهواتف الذكية واإلنرتنت ال يعد مؤ ً
عرص عدم املساواة ،فقد يؤدي إتقان أحد املستويات إىل إبراز القيود والفروقات األخرى املبنية عىل ما يعرفه الناس
وما ال يعرفونه عن االستخدامات الالحقة للهواتف الذكية.
كان السبب الذي جعل هذه النقاط تظهر بوضوح خاص هو أن بحثنا شمل أيضً ا بعض كبار السن الذين بدأوا
يعانون من أعراض الوهن املرتبطة بالعمر – مثل انخفاض املهارات املعرفية والتهاب املفاصل وارتجاف األصابع
وضعف البرص – والتي تؤثر أيضً ا عىل استخدامهم للجهاز .يضخم الهاتف الذيك إذًا مسألة املهارة ألنه يزيد التعقيد
من ناحية ،ولكن من ناحية أخرى فإن السكان األكرب س ًنا يجابهون فقدان مهاراتهم .ميكن مالحظة نتيجة ذلك
من الناحية اإلثنوغرافية كجزء من الحياة اليومية ،ولكن متييزها من خالل طريقة تعلم هذه املجموعة السكانية
للهواتف الذكية كان هو األسهل .يشمل السياق األكرب أيضً ا النظر يف دوافع كبار السن لتعلم الهواتف الذكية،
واملواقف اليومية التي يوظفونها فيها ،وأيضً ا وبشكل خاص العالقات والتوترات األوسع بني األجيال التي غال ًبا ما
تكون مرتبطة بحصولهم عىل الهواتف الذكية وتعلم استخدامها ومن ثم توظيفها .وأخ ًريا نجد هنا – وكام هو الحال
مع كل فصل منذ طرحنا املوضوع يف الفصل الثاين – مشكلة الحقة تتعلق بالتناقض تجاه الجهاز.
التزم العديد من أعضاء الفريق بإعطاء الدورات التدريبية إما حول استخدام الهاتف الذيك بشكل عام أو حول استخدام
واتساب عىل وجه التحديد ،وامتد هذا ألكرث من عام كامل يف حالة من الحاالت .كان لدى الطالب املشاركني مجموعة
مثل أرادت سيدة التقاط صور [[ ]HDRالتصوير باملدى الدينامييك
واسعة جدًا من التخوفات والتوقعات .يف سانتياغو ً
العايل] لنرشها الحقًا عىل إنستاجرام ،بينام أراد رجل تنزيل تطبيق لفحص رموز الـ [ ]QRالتي يجدها يف النرشات
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اإلعالنية .وجد بعض املشاركني صعوبة يف فهم الفرق بني بيانات الجوال [املدفوعة] والواي فاي [املجاين] أو يف فهم
مفهوم »السحابة« ،بينام واجه آخرون صعوبة مع واجهة الشاشة التي تعمل باللمس .كانت العوامل التي أثرت
عىل تلك الصعوبات والتوقعات تتضمن ألفتهم مع االستخدامات السابقة ،ودرجة الدعم األرسي الذي يتمتعون به،
10
ومستواهم العام يف التعليم ،ومهاراتهم الحركية ،وطول الفرتة الزمنية منذ أن بدأوا تقاعدهم.
وجد استطالع رأي أجراه حديثًا مركز بيو لألبحاث ]Pew Research Center[ 11عىل كبار السن من املواطنني
األمريكان أن ثلث كبار السن يشعرون بالقليل من الثقة فقط – أو ال يشعرون بالثقة عىل اإلطالق – عند استخدام
األجهزة اإللكرتونية [مبا يف ذلك الهواتف الذكية] .نتيجة لذلك الشعور يقول ثالثة أرباعهم أنهم بحاجة إىل املساعدة
إلعداد جهاز جديد والبدء يف استخدامه .وفقًا ألحد طالب ماريليا – وهو رجل يبلغ من العمر  72عا ًما – فإن الخوف
قائل» :إذا رأى الصغار
من ارتكاب األخطاء هو الفرق الرئييس بني كبار السن ونظرائهم األصغر س ًنا ،ويوضح ذلك ً
شيئًا خاطئًا فإنهم يضحكون عىل أنفسهم ألنهم مسموح لهم بارتكاب األخطاء ،ولكن الناس غري متسامحني مع كبار
السن إىل هذا الحد« 12،ويضيف أنه لهذا السبب يشعر العديد من أصدقائه بالحرج الشديد عندما يفشلون لدرجة
أنهم يخافون حتى من املحاولة ،كام أنهم يخشون من »شحن الجهاز أكرث مام ينبغي« أو »محو املعلومات املهمة«
أو »الضغط عىل الزر الخطأ« وبالتايل إتالف الجهاز نفسه .نظ ًرا ألن كبار السن يعتربون الهواتف الذكية مبثابة آالت
لذا فهي عندما تتوقف عن العمل يفرتضون أنها تعطلت ،كام أنه من الصعب عليهم فهم ما يعنيه الشباب عندما
يخربونهم أنهم ال يستطيعون تعطيل الهاتف وأنهم فقط يحتاجون إىل العودة بضع خطوات إىل الوراء واتخاذ مسار
مختلف لجعله يعمل.
غالبًا ما يرتبط هذا الخوف باإلحساس العام بالوصم لكون املرء مس ًنا ،حيث يرى الناس أن تلك التقنيات الجديدة
ال تأيت بشكل »طبيعي« بالنسبة للمسنني .عىل النقيض من ذلك يرى كبار السن أن الصعوبات التي يواجهونها
»طبيعية« ويعلقون عىل ذلك بقولهم »ال أفهم التكنولوجيا« أو »دماغي ال يتناسب مع هذا« ويرصون عىل أنهم ال
ميل للمغامرة منذ البداية أو أصبحوا
يستطيعون فعل يشء ما مل يكن املعلم يقف بجانبهم ،بينام كان آخرون أكرث ً
كذلك بعد ميض بعض الوقت .يشري استطالع بيو املذكور أعاله أيضً ا إىل أنه مبجرد اتصال كبار السن باإلنرتنت فإنهم
يرشعون يف االنخراط »مع األجهزة الرقمية ومع املحتوى عىل مستويات عالية« ،فعىل سبيل املثال يستخدم  76يف
املائة من كبار السن الذين ميتلكون هاتفًا ذكيًا اإلنرتنت عدة مرات يف اليوم.
أعلمنا الطالب األكرب س ًنا عن شعورهم باالرتباك بشأن املجموعة الواسعة من القوائم والرموز والطرق املختلفة
لعمل نفس األشياء عىل الهاتف الذيك 13.يف الغالب ال يكون هناك تسلسل هرمي واضح أو منطقي يف تنسيق
التطبيقات والوظائف عىل الهاتف الذيك ،وكثري من الطالب الذين يستخدمون هواتف أندرويد ال ميكنهم التعرف
عىل الفارق بني الشاشات الرئيسية وأدراج التطبيقات خاص ًة حينام يكون لهام نفس الخلفية .كانت إحدى أكرث
العقبات امللحوظة التي واجهها الطالب هي تعرضهم للعديد من الخيارات ،فهم عندما يختارون صورة من تطبيق
املعرض الخاص بهم ملشاركتها عىل سبيل املثال فإنهم يجدون اختيارات مختلفة مبا يف ذلك شكل قلب ،وثالث نقاط
رأسية ،وثالث دوائر متقاطعة ،ومربع به سهم ،ومربع به وجه مبتسم وحرف الـ [ ،]Tوباليتة ألوان ،وثالث نقاط
تشكل حرف الـ [ ،]Vوأيقونة »سلة املهمالت« [الشكل  .]7.4فأيهم هي أيقونة الـ »مشاركة«؟
وجد العديد من الطالب األكرب س ًنا صعوبة أيضً ا يف التمييز بني »النقر« و »الضغطة الطويلة« .قد يساهم نقص
ثقتهم بأنفسهم يف رغبتهم يف الضغط عىل الزر لفرتة طويلة للتأكد من أنه تم الضغط عليه – وهو ما يعادل الضغط
عىل جرس الباب – وغالبًا ما تكون النتيجة مختلفة متا ًما عن النقر ،وقد يواجهون أيضً ا مشكلة يف الضغط عىل املكان
املفرتض الضغط عليه بدقة مام قد يؤدي أيضً ا إىل نتيجة مختلفة متا ًما .يقدم الفيلم عن فالرييا من سانتياغو أدناه
مثال عىل تلك التخوفات [الشكل .]7.5
ً
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جاء الطالب إىل هذه الدورات بدوافع مختلفة ،ولكن الدافع الذي هيمن عليهم كان يف األغلب رغبتهم يف استخدام
واتساب .أشارت ماريا ترييزا من سانتياغو والتي تبلغ من العمر  70عا ًما وهي تصف قرارها بالحصول عىل هاتف
ذيك إنه »بسبب واتساب ،فقد كان الجميع يستخدمه وكنت أشعر بتخلفي عنهم ،لذلك اضطررت إىل رشاء هذا
الهاتف« .يف الواقع يشرتي بعض كبار السن يف بنتو ما يرون أنه »جهاز واتساب« وليس هاتفًا ذكيًا ،وهذا االنكباب
عىل تطبيق واتساب هو ما جعل دورة ماريليا بأكملها وحوايل ثالثة أرباع دورة ألفونسو وأيضً ا بعض ورش العمل
14
الخاصة مبايا مكرسني بالكامل الستخدام واتساب.
عندما أعلنت مايا عن تقدميها دورة تدريبية حول استخدام الهاتف الذيك يف دار الهوى أعلنت نورا عىل الفور
عن رغبتها يف االلتحاق بالدورة عىل الرغم من أنها كانت بالفعل تعرف كيف تستخدم الهاتف الذيك وكانت
تفعل ذلك كث ًريا ،ونظ ًرا إىل تلك املعرفة وإىل معرفتها الجيدة بالعربية وببعض اإلنجليزية فقد انتهى بها األمر
يف الحقيقة مبساعدة الطلبة اآلخرين يف ترجمة املواد املتعلقة بالدورة إىل العربية .كانت نورا ذات عون بشكل
خاص أثناء تعليم الطلبة استخدام واتساب الذي عرفوا كيفية استخدامه يف كل يشء بد ًءا من التسجيالت
الصوتية إىل إرسال املوقع إىل مشاركة جهات االتصال والصور وأخ ًريا النسخ االحتياطي .يف إحدى املرات أثناء
رشحها كيفية نسخ امللفات واملجلدات احتياط ًيا حذفت نورا واتساب الخاص بها بالخطأ ،وبعد بضع دقائق من
الفشل يف العثور عليه مرة أخرى طلبت املساعدة بالكثري من التهدج يف صوتها .كان من الواضح أن نورا شعرت
بالقنوط العميق من أن تضطر إىل االنفصال عن واتساب حتى ولو كان لبضع دقائق حتى أنها قررت أنها لن
تتعلم أي يشء ولن متكث يف الفصل ،وكالهام تعبري عن إحباطها وغضبها بشأن التطبيق »املفقود« .مل تكن مايا
قادرة عىل مساعدتها يف البداية ألن ذاكرة الهاتف كانت ممتلئة ،ولكنها يف النهاية متكنت من توفري مساحة
كافية لتنزيل واتساب مرة أخرى بعد مسح العديد من مجلدات واتساب االحتياطية .نجح األمر وهدأت نورا
وتنفس الجميع الصعداء يف أنحاء الغرفة.
يف حالة نورا كان الضغط الذي شعرت به يتألف من عنرصين .األول كان احتاملية انقطاع تواصلها املستمر مع
األقارب واألصدقاء واألنشطة ،والثاين هو حقيقة أنها مل تكن قادرة عىل التعامل مع املشكلة بنفسها .كشف هذا عن
الدرجة التي ال تزال بها نورا غري مدركة بشكل كامل للطريقة التي يعمل بها اليشء الذي ميثل البنية التحتية لحياتها
اآلن ،هذا باإلضافة إىل أن تجربة مثل هذه تؤدي إىل تفاقم قلق األشخاص من أن يصبحوا معتمدين بشكل كبري عىل
اآلخرين مع تقدمهم يف العمر .هذا جانب آخر من جوانب التناقض للهواتف الذكية ،فتعلم استخدامها ينتج عنه
أشكال جديدة من التبعية.
ً
قدر أكرب من االستقاللية ولكنه يف الوقت نفسه غال ًبا ما يخلق
نختتم هذا النقاش حول تعلم استخدام الهواتف الذكية مبثال يوضح كيف ميكن للجميع تقريبًا أن يجدوا نو ًعا من
التفاعل مع الجهاز .مل تتعلم ماري من كمباال – والتي تبلغ الخمسينيات من عمرها – القراءة أو الكتابة ،ولكنها
متتلك هاتفًا ذكيًا من طراز سامسونج مام يدل عىل وضعها املتميز نسبيًا كمنتفعة من نفقة زوجها السابق .يزعم
طفالها – وهام يف أواخر سن املراهقة – أنهام علامها كيفية استخدام هاتفها الذيك وكذلك استخدام التطبيقات
ووسائل التواصل االجتامعي .أوضحت ماري أنها ال تستخدم اإلنرتنت كث ًريا باستثناء تطبيق واتساب الذي تشرتي
باقات البيانات اليومية من أجله ،كام أنها ال تستخدم معظم تطبيقاتها لكنها تستمع إىل املوسيقى عىل هاتفها والتي
قليل عن  100أغنية .غالبًا ما تكون ماري مبفردها يف املنزل
يرسلها إليها أصدقاؤها عرب البلوتوث ولديها اآلن ما يزيد ً
عندما يكون طفالها يف املدرسة الداخلية ،لذلك فهي عندما تشعر بامللل تستخدم هاتفها أيضً ا لتلعب لعبة تصور
أفاتار قطة تتطلب العناية والتغذية والتنظيف ،وكانت ابنتها البالغة من العمر  16عا ًما هي من قامت بتنزيل هذه
اللعبة لها .كام لوحظ سابقًا من خالل مرشوع (ملاذا ننرش) 15فإن األمية ال متثل عائقًا أمام استخدام الهواتف الذكية
ووسائل التواصل االجتامعي كام ميكن أن يكون متوق ًعا.
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وختا ًما ،فقد اتبع هذا القسم إىل حد كبري الست مستويات من املهارات التي حددها دايك وديرسني والتي
عرضناها يف البداية .بدأنا بالنظر يف الصعوبات التي يواجهها بعض األشخاص إلتقان املهارات الحركية األساسية
فقط ،ويف النهاية كان ما لفت انتباهنا هو الطريقة التي يتمتع بها كل شخص – وفقا ملستوى كفاءته – بالحيلة
يف مالمئة الهاتف الذيك الهتامماته ومهامه الخاصة .ال يقلل الهاتف الذيك بالرضورة من عدم املساواة ولكنه قد
يكون مالمئًا لها.

التطبيقات واألجهزة املتخصصة
نظ ًرا لكرب سن السكان يف بعض البلدان األكرث ثرا ًء لذا أصبح هناك بطبيعة الحال محاوالت إلنشاء تقنيات مصممة
خصيصا الستخداماتهم ،وكانت أحدى تلك التقنيات هي الهاتف الذيك دورو [ 8040الشكل  .]7.6تتضمن الشاشة
ً
الرئيسية لهذا الهاتف أربع دوائر ميكن ملؤها بصور جهات االتصال املختارة .كانت سيدة واهنة تبلغ من العمر
 91عا ًما ترهب التكنولوجيا كث ًريا حتى أنها كانت غري قادرة عىل التعامل مع هاتفها الذيك بشكل يسمح لها بإجراء
املكاملات الهاتفية التي تتطلب منها االتصال باألرقام ،ولكن بفضل تصميم دورو أصبح لديها تواصل منتظم مع
أقاربها األربعة األقرب لها والذين تظهر صورهم عىل شاشتها.
كام أن هناك هواتف ذكية متخصصة هناك أيضً ا تطبيقات مخصصة لكبار السن .أحد األمثلة عىل ذلك هو تطبيق
ميبيان [ ]Meipianالذي يستخدم يف شنغهاي .املعني الحريف لكلمة »ميبيان« باللغة الصينية هو »قطعة جميلة«
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يف إشارة إىل استخدام التطبيق يف تعديل الصور والقوالب .يضم التطبيق  150مليون مستخدم نشط ترتاوح أعامرهم
بني  40و  60عا ًما ،وهم ميسورون اقتصاديًا ولديهم الكثري من أوقات الفراغ والرغبة يف التعبري عن أنفسهم 16.يف
استبيان أجرته شينيوان عىل مشاركيها وجدت أن ميبيان واحدًا من أكرث التطبيقات روا ًجا .كل أسبوع تشارك إحدى
املشاركات من شنغهاي – وتدعى السيدة شني – منشورين عىل األقل من ميبيان عىل ويتشات ،وهي كانت قد
تعلمت كيفية استخدام ميبيان يف فصل الكمبيوتر الذي أقيم يف مدرسة مجتمعية لكبار السن حيث قدم املعلمون
تطبيقات مفيدة تعترب مناسبة لكبار السن.
عىل النقيض من ويتشات الذي يسمح بتسع صور فقط لكل منشور يسمح ميبيان مبا يصل إىل  100صورة،
وهو ما يروق للسيدة شني التي توضح قائلة» :أريد تسجيل اللحظات الرائعة يف حيايت بشكل الئق وكامل ...
عادة يكون لدي مئات الصور لرحلة استغرقت يومني فقط« .تنترش هذه الرغبة يف »تسجيل الحياة بشكل
الئق وكامل« عىل نطاق واسع بني كبار السن يف الصني ،كام أنهم بشكل عام يعتربون أن النرش عرب اإلنرتنت
له منزلة مامثلة للنرش املطبوع ،كام أن أسلوبهم يختلف كث ًريا عن أسلوب األشخاص الذين ال يأخذون
منشوراتهم اليومية من نوع »سيل الوعي« عىل محمل الجد .سلط مشارك آخر يف البحث – وهو السيد
يش – الضوء عىل الفرق» :ذات مرة قال ابني األصغر أنه مل يكن ألحد أن يثري ضجة حول النرش عرب اإلنرتنت،
لكنني أخربته أنني أعتقد أن كل كلمة أشاركها يجب أن تكون جيدة مبا يكفي للصمود أمام اختبار الزمن.
أنا آخذ األمر عىل محمل الجد«.
نشأ الجيل األكرب س ًنا يف زمن يفتقر ألدوات االتصال املناسبة لهذا النوع من التعبري املستمر عن الحياة اليومية ،فلم
رضا أمام جمهور ما إال من خالل وسائل اإلعالم مثل الراديو أو التلفزيون أو
يكن من املمكن ألي شخص أن يكون حا ً
الصحف وكلها كانت تحت الكثري من القيود ،ولهذا السبب يعترب هؤالء أي عرض علني للذات عىل أنه يشء يستحق
التفكري املرتوي .عالوة عىل ذلك فإن املصدر الرئييس إليرادات ميبيان هو خدمة الطباعة التي توفر للمستخدمني
خيار تحويل صورهم الرقمية إىل كتيبات مطبوعة .أصبحت الطباعة شائعة جدًا بني كبار السن ،فعندما تلقت
السيدة تشو »كتابًا« مطبو ًعا بشكل أنيق يضم مشاركاتها عىل ميبيان مع صورة لحفيدها عىل الغالف صاحت
بحامس» :مل أعتقد مطلقًا أنه ميكنني كتابة كتاب من خالل هاتفي الذيك!«.
يعيدنا استخدام ميبيان إىل التباين الذي نوقش سابقًا بني الصني ومعظم املواقع امليدانية األخرى .غال ًبا ما يرى كبار
السن يف الربازيل وتشييل الصعوبات التي يواجهونها يف استخدام الهواتف الذكية عىل أنها نتائج »طبيعية« لسنهم،
وقد يعتربون أي مشاكل جسدية مثل ضعف الرؤية وعدم ثبات اليدين كجزء من عجز أشمل ميتد إىل وظائفهم
اإلدراكية .لذلك هم يفرتضون أن الشباب هم املستخدمون الطبيعيون للهواتف الذكية وليس أنفسهم ،وبالتايل تكون
رهبتهم من التكنولوجيا أم ًرا طبيع ًيا.
عىل النقيض يف شنغهاي ،يظهر الفيلم املعروض هنا أنه ميكن المرأة مثل دان أن تخلق أبعادًا جديدة كاملة لحياتها
مهم جدًا لدان لدرجة أنها
عند التقاعد مبا يف ذلك إنشاء قاعدة متابعني لغنائها [الشكل  .]7.7أصبح الهاتف الذيك ً
تريد حرقه بعد وفاتها كوسيلة إليصال محتوياته إليها يف الحياة اآلخرة.
تعكس هذه التداعيات اإليجابية الطريقة التي اتجهت بها الصني تاريخ ًيا نحو حكم الشيوخ السيايس
[الجريونتوقراطية] ،وكام أرشنا يف الفصل الثاين يُنظر إىل املهارة يف استخدام الوسائط الرقمية عىل أنها واجب عىل
املواطن الصالح واملنتج ،وهو يعرب عن مساهمة املواطن يف بناء الصني الحديثة .هكذا تكون شنغهاي املكان الذي
قد يتفوق فيه كبار السن عىل الشباب يف حبهم للهواتف الذكية .لكن استنتاجنا هو كاآليت :إذا كانت هناك فئة
سكانية تعترب استخدامها للهواتف الذكية أم ًرا طبيع ًيا فهذا يعني أن الوصم املتعلق بكرب السن قد يكون هو املشكلة
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الحقيقية بالنسبة لألشخاص يف الربازيل وتشييل .من املؤكد أن هذا الوصم قد يكون مضعض ًعا عندما يتعلق األمر
بإتقان استخدام الهواتف الذكية مثله مثل أي يشء آخر يتعلق بتكنولوجيا الجهاز.

السلبيات واإليجابيات املتعلقة بالهواتف الذكية
هناك طرق أخرى أعم تؤثر من خاللها الشيخوخة عىل عالقة األشخاص بالهاتف الذيك .األول هو الخوف األكرب من
قائل» :إذا كان شعرك أبيض فأنت مستهدف بالفعل«.
التعرض للرسقة ،فكام أشار أحد املشاركني يف البحث من بنتو ً
شعرت هيلني البالغة من العمر  67عا ًما باإلحباط عندما مل تتمكن من عرض جميع صور أحفادها التي تحتفظ
بها عىل هاتفها الذيك عىل ماريليا وقالت» :جئت إىل هنا بدون يشء فهو ليس باألمر اآلمن« .كانت هؤالء النسوة
يتحدثن ملاريليا يف ساحة كبرية يأيت إليها الناس للميش وأداء التامرين الرياضية كل يوم ،وهي أيضً ا واحدة من 200
نقطة تتمتع بخدمة الواي فاي املجانية التي توفرها قاعة املدينة يف ساو باولو .ومع ذلك اتفق معظم املشاركني يف
بحث ماريليا عىل أنه ليس من اآلمن إجراء واستقبال املكاملات أو إرسال الرسائل النصية يف الشارع.
وهم يف الواقع لديهم سبب وجيه للقلق ،ففي الربع األول من عام  ،2019كان متوسط رسقات الهواتف املحمولة
كل ساعة يف ساو باولو ميثل  63يف املائة من إجاميل الرسقات املسجلة يف املدينة 17.كان أكرث من نصف املشاركني
شخصا الذين تحدثت إليهم ماريليا يف أبريل  2018قد رسقت هواتفهم الذكية مرة واحدة عىل
البالغ عددهم ً 60
أشخاصا يف عائالتهم قد تعرضوا ملثل تلك الرسقة.
األقل أو كانوا يعرفون
ً
هكذا استحدث الناس اسرتاتيجيات مختلفة لحامية أنفسهم وهواتفهم الذكية يف األماكن العامة .عىل سبيل املثال قالت
لويس البالغة من العمر  65عا ًما أنها ال ترد أبدًا عىل املكاملات يف الشارع» :أترك الهاتف يرن فقط« .ترشح لييل البالغة
من العمر  67عا ًما السبب الذي يجعلها تقوم ببعض االستثناءات» :ألقي نظرة رسيعة داخل حقيبتي ،فإذا كان أحد
أطفايل هو من يتصل يب أدخل أحد املتاجر يف الشارع حتى أمتكن من الرد عىل املكاملة« .ليس هذا فقط ولكن بعض
املستخدمني اآلخرين يرتكون هواتفهم الذكية يف املنزل عندما يخرجون ،وخوسيه البالغ من العمر  72عا ًما واحد منهم
فهو مل يأخذ جهاز آيفون الخاص به خارج منزله أبدًا ويفضل التنقل بهاتف أندرويد األقل مث ًنا .تتمثل إسرتاتيجية أخرى
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أمل يف أن يكون الجهاز القديم أقل جاذبية للصوص .تستخدم بيا البالغة
يف االحتفاظ بالهاتف الذيك ألطول فرتة ممكنة ً
من العمر  59عا ًما هذه االسرتاتيجية وتقول» :هذا الجهاز قديم وال أحد يريده« .الخيار األخري وهو األقل شيو ًعا هو أن
يكون لدى املرء جهاز ثان يف الحقيبة يُعرف باسم »هاتف السارق املحمول« ،وهي حيلة قدمية تحظى بشعبية خاصة
بني النساء الاليئ يقدن السيارات ،فإذا تعرضن للرسقة أثناء حركة املرور ميددن أيديهم للسارق بالحقيبة املزيفة املعدة
خصيصا لهذا الغرض .وليست الربازيل وحدها يف تلك املعدالت العالية لجرائم الشارع ،فأحد املشاركني من تشييل يصف
ً
أيضً ا إحجامه عن تفقد هاتفه الذيك يف األماكن العامة والتكتيكات التي اتخذها نتيجة لذلك» :أتركه يطن يف جيبي
مثل – قد أخرجه وأنظر فيه«.
وعندما أصل إىل مكان آمن – معرض ً
ولوحظ العكس يف املوقع امليداين الياباين يف كيوتو حيث غالبًا ما تكون الهواتف الذكية ظاهرة للعيان بشكل كبري يف
األماكن العامة نظ ًرا النخفاض معدالت الجرمية .هناك وجدنا أن املشاركني يف البحث ال يخشون الرسقات الصغرية
وكث ًريا ما كانت الهواتف ت ُحمل يف الجيوب الخارجية لحقائب الظهر والجيوب الخلفية للبنطلونات .يف كيوتو – حيث
كث ًريا ما يتم استئجار الكيمونو وارتداؤه يف جميع أنحاء املدينة بواسطة السياح الدوليني واليابانيني عىل حد سواء
– ميكن رؤية النساء يف املواقع ذات املناظر الخالبة وقد وضعن هواتفهن الذكية يف أحزمة »أويب« لسهولة الوصول
إليها اللتقاط صور السيلفي.
يخىش الناس بشكل عام فقدان الخصوصية أو احتامالت املراقبة والتطفل من خالل التقنيات التي يعرفون أنهم ال
يفهمونها إال بشكل جزيئ فقط .خالل دورة الهاتف الذيك يف القدس ظهر لنا أثناء رشح االتصال بشبكات واي فاي
املفتوحة أن  3فقط من بني  15مشاركًا كانوا عىل علم بأن نقاط اتصال الواي فاي كانت مجانية وكانوا يستخدمون
شبكة اإلنرتنت الخاصة برشكاتهم فقط .عندما علموا بهذا املورد اإلضايف شعروا بالقلق حول ما إذا كان استخدامه
آم ًنا .بعد اتصال أمينة البالغة من العمر  74عا ًما بشبكة الواي فاي الخاصة باملركز االجتامعي مبساعدة مايا سألت
عام إذا كان هذا االتصال نفسه سيبقى مفتو ًحا عند عودتها إىل املنزل .وكام هو مذكور أعاله يخلط العديد من
األشخاص بني شبكة واي فاي واتصال البيانات عندما يتعلق األمر باملدفوعات.
يظهر امتداد آخر للفجوات الرقمية القامئة عىل العمر والذي تم تناوله يف الفصول السابقة يف النزوع املتزايد
للحكومة نحو النفاذية عرب اإلنرتنت فقط .عىل سبيل املثال وافق مجلس الشيوخ التشييل مؤخ ًرا عىل مرشوع
قانون يسمى »التحول الرقمي يف الدولة« 18والذي يهدف إىل جعل معظم خدمات الدولة رقمية ،وسوف يتعني
عىل أولئك الذين يرغبون يف التواصل عرب الورق أو النسخ املطبوعة تقديم طلب للحصول عىل هذه الخدمة
تحدي ًدا مع إبداء السبب لذلك .يف عام  2017رشعت إرسائيل أيضً ا يف إصالح واسع النطاق يهدف إىل إنشاء دولة
رقمية وقام ذلك اإلصالح عىل رقمنة الخدمات الحكومية عىل املستويني املحيل والدويل .أعلن املؤيدون لإلصالح
أنه سيحقق فوائد ترتاوح من »دفع عجلة النمو االقتصادي« إىل »تقليص الفجوات االجتامعية واالقتصادية
وجعل الحكومة أرسع وأكرث ذكا ًء وأسهل وصولً إىل املواطنني ،مام يعطي إرسائيل ريادة عاملية يف املجال
الرقمي« 19.ومع ذلك مل تشعر ليىل ومايا أن الفلسطينيني يف دار الهوى سواء كبار السن أو الشباب كانوا جز ًءا
من هذه الرؤية نظ ًرا ألن الكثريين منهم يفتقرون إىل املعرفة الرقمية أو إىل معرفة اللغة العربية أو كليهام
[الشكل .]7.8
ليست املشكلة يف الحكومات فقط ،ففي شنغهاي أعلن مستشفى رئييس تابع للدولة أن أحد أقسامه األكرث روا ًجا
لن يقدم خدمة حجز املواعيد باملستشفى »يف موقع العمل« وأن الخدمة سوف تقترص عىل نظام حجز عرب اإلنرتنت
حل ملشاكل االكتظاظ وطوابري االنتظار الطويلة .ومع ذلك فمن شأن مثل
بدل من ذلك ،ورأى املستشفى يف ذلك ً
ً
تلك السياسات أن تسبب الوجل بني أولئك األشخاص الذين غال ًبا ما يكونون من كبار السن أو من املتعرسين
اقتصاديًا والذين قد يفتقرون إىل املهارات الالزمة للحصول عىل موعدًا رقميًا.
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 7.8تطبيق لتنبيهات الطوارئ مخصص لكبار السن ،وهو متاح بالعربية فقط وغري متاح بالعربية .تصوير مايا
ده فريس.
تعمل مثل هذه التطورات عىل إحداث اعتامد متزايد عىل الهواتف الذكية والذي قد يستاء منه بعض كبار السن
ويعتربونه كشكل من أشكال النبذ القائم عىل السن .أشارت سارة – وهي مشاركة من موقع دبلن امليداين – بارتباك
إىل أنها مل تواجه صعوبات يف التعامل مع أجهزة الكمبيوتر قبل أن تنجب ولكن التكنولوجيا قد تقدمت بشكل كبري
خالل الفرتة الطويلة منذ ذلك الحني مام جعلها تتخلف لسوء الحظ .تبدو سارة كام لو أنها تعيش يف حقبة زمنية
مختلفة وتشعر كأنها محرومة من املشاركة الكاملة يف الحارض ،حتى أن بعض أبناء عمومتها قاموا بدعوتها لالنضامم
لفيسبوك ولكنها اقرتحت عليهم زيارتها الحتساء القهوة بدلً من ذلك.
تعرف سارة أن أفراد عائلتها وأصدقاءها يسلكون مسالك مغايرة لهم من أجل استيعابها ،وهي تجد هذا مهي ًنا .عندما
مسؤول تنفيذيًا يف أحد البنوك لحجز رحالتهم والتواصل مع أفراد
ً
تريد سارة السفر فهي تعتمد عىل زوجها الذي يعمل
العائلة أثناء سفرهم .هي تعلم أن هذه الفجوة قد تزداد اتسا ًعا وتدرك أنها ال تستطيع عبورها مبفردها ولكنها لديها
مثل الرسائل التي ترد عىل
صديقة تدعى إيفي تسعى جاهدة ملساعدتها عىل العودة إىل العامل الرقمي .تراقب إيفي ً
واتساب من نادي الكتاب الذي تشرتكان فيه والتي قد ال تراها سارة ،كام أن سارة ترغب اآلن يف حضور الدورات لتعلم
تلك املهارات ولكنها ال تريد الذهاب مبفردها ولحسن الحظ فقد عرضت إيفي الحضور معها.
تتعلق النقطة األخرية يف هذه السلسلة من املشاكل بالجرمية أيضً ا ،فغال ًبا ما يكون كبار السن الهدف األسايس
لالحتيال والهجامت اإللكرتونية وعمليات النصب .يف الربازيل عىل سبيل املثال كان هناك ما يقرب من 26,000
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محاولة لالحتيال عرب اإلنرتنت يوم ًيا يف النصف األول من عام  20.2018كانت عمليات االحتيال تلك خالقة ومتنوعة
للغاية وتراوحت من روابط الهدايا الرتويجية إىل الوظائف الشاغرة أو عروض املزايا 21،وتؤدي تلك الوعود الفارغة
إىل استنزاف األموال أو تسجيل التفاصيل البنكية التي يتم استخدامها لعمليات االحتيال املستقبلية .برصف النظر
عن كون كبار السن الهدف الرئييس للمحتالني فهم مييلون إىل مشاركة القصص عن األصدقاء أو الجريان أو أفراد
األرسة الذين عانوا عىل أيدي املحتالني ،ويساهم كل هذا يف إثارة مخاوف عامة بشأن التكنولوجيا الجديدة ويعزز
الخطابات السلبية التي متت مناقشتها يف الفصل الثاين .ما يقلق كبار السن هو شعورهم أنهم قد يتعلمون ما
يكفيهم ليكونوا قادرين عىل استخدام الهاتف الذيك والتواصل من خالله ولكنهم قد ال يتمكنون من تعلمه مبا يكفي
22
ألن يدركوا أنهم يتعرضون للخداع.
السبب الذي يجعلنا نرسد هذه السلسلة من القضايا هو أنها مشاكل تؤثر بشكل خاص عىل كبار السن ،ولكن يف الوقت
نفسه هناك ما يقابلها من الفوائد الناتجة عن استخدام الهواتف الذكية والتي تتعلق أيضً ا بشكل خاص بهذه الفئة
مثل إىل احتامالت أن يعاين كبار السن من الوهن أو
السكانية .نرى الوجه األكرث وضوحا لذلك يف مجال الصحة ،ولننظر ً
اإلعاقات أو مختلف مشاكل الحركة .كريس هو مثال عىل ذلك من أيرلندا ،وهو رجل معاق يبلغ من العمر  67عا ًما
ونشأ يف منشأة لإلسكان االجتامعي وأُرسل للعمل يف سن الثانية عرشة وكان يعمل بشكل أسايس يف مواقع البناء .يف عام
 2005أصيب بإعاقة ومنذ ذلك الحني وهو ال ميكنه الخروج إال باستخدام سكوتر ملساعدته عىل الحركة.
يعترب كريس هاتفه الذيك مبثابة رشيان حياة ولديه أكرث من  40تطبيقًا نشطًا .التسوق اإللكرتوين بالنسبة لكريس
من األهمية مبكان حيث أن كوان – أحد مواقع دبلن امليدانية – تفتقر ملنافذ بيع املالبس الرخيصة .ميتلك كريس
تطبيقات تسمح بتوصيل املالبس من الواليات املتحدة كام أنه يستخدم تطبيقًا صينيًا يسمى ويش [ Wishمنصة
للتجارة اإللكرتونية] .شغفه الحقيقي هو راديو كارولني وهي سفينة قدمية لقرصنة الراديو والتي كان يستمع إليها
أثناء العمل يف مواقع البناء ،وال يزال لدى راديو كارولني ثالث قنوات :واحدة للموسيقى املعارصة واثنتان ملوسيقى
الستينيات والسبعينيات .باإلضافة إىل ذلك يستخدم كريس فيسبوك أيضً ا ويستمع إىل إذاعة املجتمع املحيل يف
دبلن ،كام يتابع الرياضة من خالل تطبيق مانشسرت يونايتد مبا يف ذلك فريق السهام املحيل ،ويقوم أيضً ا »بزيارة«
طويل يف املستشفى
األماكن باستخدام عرض الشوارع من جوجل [ .]Google Street Viewيقيض كريس وقتًا ً
وغالبًا ما يبحث عن جميع أنواع املعلومات الصحية عىل محرك بحث جوجل وينظر يف كل من العالجات الطبية
الحيوية والعالجات التكميلية ،كام أن هاتف كريس الذيك يجعله أيضً ا عىل اتصال بسيارة األجرة التي تقلّه إىل
املستشفى.
كاميال البالغة من العمر  79عا ًما قد ترملت مرتني وليس لديها أطفال وتعيش مبفردها يف دار الهوى يف شقة بالطابق
األريض تتكون من غرفتي نوم ،وهي تدرك متا ًما أنها عرضة لألذى ولهذا ال تسمح ألي شخص بدخول منزلها .اشرتت
كاميال مؤخ ًرا هاتفًا ذك ًيا واستغرقت وقتًا للبدء يف استخدامه ،ومع ذلك فهي اآلن تقدر أن الجهاز يساعدها عىل التواصل
بسهولة مع أختها التي تعيش عىل بعد ساعة بالسيارة .ميكن للنساء اآلن الدردشة ألوقات أطول بفضل واتساب وهو
التطبيق املفضل بالنسبة لكاميال يليه يوتيوب .تستخدم كاميال يوتيوب ملشاهدة قناة مجلة الربدة لتعلم التصميامت
الجديدة ،وهي تعترب الخياطة والحياكة وصنع املعجنات من هواياتها الرئيسية وتبحث دامئًا عن األفكار واإللهامات
الجديدة .مل تكن كاميال يف السابق عىل علم بوجود تطبيق ليوتيوب وكانت تفتح املتصفح وتبحث عن يوتيوب فيه ومل
تبدأ يف استخدام التطبيق املخصص إال بعد حضور ورشة عمل الهاتف الذيك.
توجد قصص مامثلة حول إيجابيات الهواتف الذكية لكبار السن عىل وجه التحديد يف هذا الكتاب .نو ًعا ما أعطت
تجربة اإلغالق الكامل التي أعقبت جائحة كوفيد 19-أكرث العامل ملحة عن أهمية التواصل عرب اإلنرتنت لكبار السن
الذين يفتقرون إىل القدرة عىل الحركة .بينام افتقد الناس التواصل والعناق وجها لوجه لعدة أشهر فإن مجرد فكرة
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اإلغالق الكامل بدون االتصال عرب اإلنرتنت بدت وكأنها كابوس تجنبوا إياه .بالنظر إىل هذه املجموعة من التأثريات
السلبية واإليجابية يبدو من الواضح مرة أخرى أن االزدواجية هنا ليست برد الفعل الغري متسق فرمبا كانت هي
االستجابة العقالنية الوحيدة لتأثري الهاتف الذيك عىل حياتنا.

االستنتاجات النهائية
أرشنا يف مقدمة هذا الكتاب إىل اإلثنوغرافيا بـ »وضع األمور يف سياقها بشكل شمويل« [،]holistic contextualization
فنحن نحاول أن نفهم الهاتف الذيك كجزء ال يتجزأ من القيم الثقافية والعالقات االجتامعية .كان من املمكن إذًا أن
فصول عن العالقة بني الهواتف الذكية وأي معيار اجتامعي أعم – كالطبقة االجتامعية أو الجنس االجتامعي
نكتب ً
[الجندر] عىل سبيل املثال – ولكننا اخرتنا السن كمثال ألنه كان املعيار الذي استند إليه مرشوع البحث هذا .عند
دمج الدالئل التي خرجنا بها من الفصل السابق عن الهاتف الذيك يف سياق األفراد والعالقات واملجتمع مع دالئل
هذا الفصل فإن الدالئل من الفصلني تكشف التعقيد الذي يأيت من اعتبارات السياق هذه .كث ًريا ما منيل إىل استخدام
مصطلحات مثل »التعبري« أو »التجسيد« أو »التمثيل« لكننا نحتاج أيضً ا إىل التعمق يف توصيف السياق.
من األفضل وصف ما تم تقدميه يف بعض الحاالت بأنه تطور مشرتك [ ]co-evolutionمثل شباب »الجيل الثاين«
اإليطايل الذين يقومون بتطوير عالقتهم بهواتفهم الذكية وبهويتهم األكرب يف نفس الوقت .قد يكون التطور املشرتك
أيضً ا مبثابة وصف لكيفية مالمئة الهواتف الذكية للتغريات الحياتية األخرى مثلام يحدث عندما ينتقل الناس من
العمل بدوام كامل إىل التقاعد والذي غالبًا ما يكون تحولً جوهريًا .قد تصبح حينها الهواتف الذكية مرك ًزا لتنظيم
هذه الحياة الجديدة ،ولقد قدمنا وصفًا تفصيل ًيا الستخدام تلك األجهزة عند التقاعد يف العديد من املونوغرافات
التي أرشنا إليها بشكل موجز يف هذا الكتاب وكث ًريا ما تستخدم تلك املونوغرافات مصطلح »الصياغة« الذي كان
يعنون الفصل السابق.
يظهر للهاتف الذيك دور مختلف متا ًما عندما ال يتم التعامل معه باعتباره تقنية وإمنا باعتباره اصطالح .إنطالقًا
من هذا املنظور يصبح الهاتف الذيك جهازًا ميثل عالقة خاصة بالعمر نفسه ،وأصبح هذا واض ًحا حني نظرنا
يف السبب وراء اختيار كبار السن إلتقان الهواتف الذكية رغم صعوبة هذا العمل مام يحول معنى الهاتف
الذيك إىل نقيضه برصف النظر عن قدراته التكنولوجية .قبل انضامم كبار السن إىل دوراتنا كان الهاتف الذيك
ميثل فجوة رقمية تنبذهم وتفصلهم عن الشباب – أي »املواطنون الرقميون األصليون« – ولكن ما إن يصبح
كبار السن بارعني يف استخدام تلك األجهزة تتحول الهواتف الذكية إىل اصطالح يعرب عن شبابهم .قد يشعر
هؤالء املستخدمون الجدد بأنهم أكرث شبابًا ألنه أصبح هناك يشء يربطهم هم أيضً ا بتكنولوجيا الشباب ،وقد
يستخدمون سبوتيفاي للبحث عن موسيقى الروك املفضلة لهم ولكن األهم من ذلك هو أن الهاتف الذيك أصبح
رشا بالعامل املعارص.
ً
مينحهم
اتصال مبا ً
يصبح التوصيف الثالث للسياق واض ًحا عندما يتم النظر يف الهواتف الذكية ضمن إطار العالقات بني األجيال ،وهذه
قد تتضمن مجاال أوسع للسلطة .لقد حدث تحول تاريخي كبري منذ ذلك الوقت الذي كانت معظم املجتمعات
تفرتض فيه أن الحكمة واألقدمية مرتبطان ارتباطًا وثيقًا قامئاً عىل تراكم الخربة واملعرفة عىل مر العقود .اليوم يرسخ
الهاتف الذيك تحولً نحو املعرفة التي قد تتطلب أن يتعلم كبار السن عىل أيدي الشباب ،وهي اعتامدية قد يبغضها
الكبار ولكن ليس بالرضورة .مام يشري لهذا االرتباط بالسلطة هو الدالئل عىل رفض الشباب ونفاد صربهم وعدم
استعدادهم أغلب الوقت لتقديم املساعدة يف تعليم استخدام الهواتف الذكية لكبار السن ،حيث يبدو األمر كام
لو أنهم غري مستعدين للتنازل عن نقطة متيزهم يف هذه العالقة .ترتبط السلطة أيضً ا مبا تم وصفه يف هذا الفصل
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عىل أنه سلسلة من العقبات التي ينطوي عليها إتقان الهاتف الذيك ،فحتى عندما تتمكن تلك الفئات السكانية من
النفاذية إىل الهواتف الذكية وإىل املعرفة الالزمة الستخدام هذه التقنية فقد يواجهون بعد ذلك عقبات وحواجز
تفرضها السياقات التي تُستخدم فيها الهواتف الذكية مثل معرفة أماكن البحث عن املعلومات أو كيفية التوظيف
اإلسرتاتيجي للهواتف الذكية ،ومن ثم تخلق هذه العقبات انقسامات رقمية جديدة.
الطريقة الرابعة لرؤية الهواتف الذكية يف السياق – والتي هي أيضً ا طريقة مختلفة جدًا – ميكن فهمها كشكل
من أشكال املعاناة .نشأ تقديرنا ملا يكابده بعض الناس من املعاناة بشكل أوضح عن طريق الوقت الذي قضيناه
يف تعليم كبار السن كيفية استخدام الهواتف الذكية ،ولقد كشف هذا العمل عن خواص الهاتف الذيك العديدة
التي تستعيص عىل بعض كبار السن .قد يعاين الشخص املصاب بالتهاب املفاصل من صعوبة تحديد موضع األيقونة
املراد الضغط عليها بدقة أو يكون غري قادر عىل االنتقال ما بني الضغطة الطويلة والضغطة القصرية بسهولة.
املسألة ليست مسألة قدرة بل مسألة وهن وفقدان للمهارة ،ومن املمكن أن تكون أيضً ا مشكلة تدهور يف الذاكرة
أو مشكلة اضطرار لتعلم مهارات حول أجهزة غري مسبوقة أو مألوفة وهي أجهزة غال ًبا ما تفشل يف العمل دون
أن تتعرض للكرس .بالنسبة للعديد من كبار السن تبدو هذه العوامل مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بقضايا الوصم وانعدام
الثقة ،وحيث أن أبحاثنا أثبتت بالدالئل أن هذا ال ينطبق بنفس الدرجة عىل املوقع امليداين يف الصني مقارنة باملواقع
األخرى لذلك ال ميكننا أن نرى هذا الفصل التكنولوجي لكبار السن عىل أنه »طبيعي« نو ًعا.
أخ ًريا ناقش هذا الفصل بعض السياقات األعرض املتعلقة بالعالقة بني الهواتف الذكية والعمر .نجد مثال عىل ذلك
يف رؤية كبار السن يف بنتو للهاتف الذيك عىل أنه يشء خطري ألنه يجذب اللصوص ،وهناك أيضً ا تدخالت القوى
خصيصا لكبار السن ،كام أن هناك استفحال للفجوة الرقمية التي
التجارية التي تصنع تطبيقات أو هواتف مصممة
ً
تنشأ عندما يتم استبعاد كبار السن – وهم األقل مهارة يف استخدام الهواتف الذكية – بشكل متايزي من الخدمات
اإللكرتونية للدولة.
باختصار ركز هذا الفصل عىل معيار رئييس واحد – أال وهو العمر – بغرض استقراء الطريقة التي نضع بها الهواتف
الذكية يف سياقها االجتامعي واالقتصادي والثقايف .من املرجح أن تنطبق هذه االستنتاجات بغض النظر عن املعيار
االجتامعي الذي تم اختياره ،وقد تكون واضحة أيضً ا من دراسات أكادميية عديدة سابقة – والتي ندين لها – مثل
23
العمل املمتاز حول الحياة الرقمية للشباب الذي ناقشناه يف الفصل الثاين.
يسلط كل منظور من املناظري الخمسة املوضحة هنا الضوء عىل وجه مختلف من أوجه ذلك العمل الخاص
بوضع األمور يف سياقها .لزيادة األمور تعقيدًا هناك عامل آخر ينطبق عليها جمي ًعا أال وهو رسعة التغيري ،حيث
تتطور طريقة تفاعلنا مع الهواتف الذكية يف تعقيدها وعمقها عام عن اآلخر ،فسواء كان ذلك التطور هو التطور
املشرتك لهوية الشباب – وهو املثال الذي بدأنا به الفصل – أو كان تطور اللوائح الجديدة التي تضعها الدولة
للبنى التحتية الرقمية – وهو املثال الذى قدمناه بالقرب من نهاية الفصل – فإن العمليات التي تحكم عالقة
الهواتف الذكية بالعالقات االجتامعية والقيم الثقافية هي عمليات ديناميكية بشكل غري عادي.
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الفصل الثامن
قلب الهاتف الذيك :الين وويتشات وواتساب

املواقع امليدانية :بنتو  -ساو باولو ،الربازيل .دار الهوى  -القدس الرشقية .دابلن  -أيرلندا .لوسوزي
 كامباال ،أوغندا .كيوتو وكوتيش  -اليابان .نولو  -ميالنو ،إيطاليا .سانتياغو  -تشييل .شنغهاي -الصني .ياوندي  -الكامريون.
ملاذا نخصص الفصل قبل األخري لالين و ويتشات و واتساب؟ وماذا يعني وصفنا لهذه التطبيقات بأنها »قلب الهاتف
الذيك«؟ نربر هذا االختيار بالدليل الذي وجدناه يقول أنه بالنسبة للعديد من املستخدمني يف معظم املناطق هناك
تطبيق واحد ميثل أهم يشء قد يفعله الهاتف الذيك لهم .قد تهيمن هذه التطبيقات عىل استخدامهم اليومي
للهاتف الذيك لدرجة أنها تصبح تقري ًبا مرادفة للهاتف نفسه .كام ذكرنا يف الفصل السابع يعترب الهاتف الذيك بالنسبة
لبعض الربازيليني مجرد جهاز الستخدام تطبيق واتساب ،بينام يشري املستخدمون يف اليابان إىل هواتفهم الذكية بـ
»الين الخاص يب [. «]my Line
السبب الثاين لتسمية هذه التطبيقات بـ »قلب الهاتف الذيك« هو أنها قد أصبحت يف أغلب الوقت أدوات للتعبري
عن تفاين الناس ملن يهتمون بأمرهم .بالنسبة للكثريين منا فإن أكرث ما يهم يف الحياة هو عالقاتنا الجوهرية أي
عالقاتنا بأبنائنا وآبائنا ورشكاء حياتنا وأصدقائنا الحميميني ،وهذه التطبيقات هي املنصات التي يجتمع عليها األشقاء
لرعاية آبائهم املسنني ويرسل عليها اآلباء الفخورون بأطفالهم صو ًرا ال نهائية لهم ويتواصل عليها املهاجرون مع
عائالتهم ،وهي الوسيلة التي ميكنك من خاللها أن تظل جدًا أو جد ًة حتى لو كنت تعيش يف بلد آخر .تصاحب
كل هذه االستخدامات مشاكل تتعلق باملراقبة واالعتامدية والتوتر ويهتم القسم األول من هذا الفصل بهذا البعد
العاطفي .تشري كلمة »عاطفي« هنا إىل الحالة املزاجية واملشاعر والعواطف والسلوك ،وكل منها يعرب عن جانب من
1
جوانب الطريقة التي أتاحت بها هذه املنصات القدرة عىل املودة واالهتامم.
يقدم القسم الثاين من هذا الفصل سببًا آخر يجعله الفصل قبل األخري من هذا الكتاب ،فهو الفصل الذي يقدم رمبا
الحجة األقوى للمنظور اإلثنوغرايف .تنزع التطبيقات الثالثة التي نناقشها هنا للهيمنة عىل االتصاالت األكرث حميمية
وخصوصية والتي غالبًا ما تكون داخل العائلة مام يجعل تلك التطبيقات ليس فقط التطبيقات األكرث أهمية ولكن
أيضً ا األكرث صعوبة للوصول إليها والبحث فيها يف نفس الوقت .لتعليم الناس استخدامات وتبعات مثل هذه
األساليب الهامة لالتصال نحتاج إىل املشاركة املبارشة واملالحظة مام يتطلب شهو ًرا من بناء الثقة وضامنات الرسية
والصداقة ،ولهذا من الصعب أن توفر مناهج البحث األخرى املعلومات املطلوبة.
سوف نستكشف يف القسم الثاين من هذا الفصل كيف أن تلك التطبيقات تعلن أيضً ا نهاية فئة منفصلة اعتدنا عىل
تسميتها »وسائل التواصل االجتامعي« .كان أحد التطورات املفاهيمية التي تبلورت من خالل مرشوع (ملاذا ننرش)
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هو منظور يسمى »التواصل االجتامعي القابل للتوسع« [ .]scalable socialityقبل وسائل التواصل االجتامعي
كان للناس عمو ًما طريقتان رئيسيتان للتواصل :طريقة خاصة – عرب الهاتف عىل سبيل املثال – وطريقة علنية –
مثل .قامت وسائل التواصل االجتامعي األوىل عىل تقليص حجم البث فأصبح بإمكان األشخاص
كالبث لعامة الناس ً
شخصا آخر ،بينام انبثقت وسائل
النرش عىل فيسبوك أو التغريد عىل تويرت لبضع مئات من األشخاص أو حتى لـ ً 20
التواصل االجتامعي الالحقة – مبا يف ذلك قنوات االتصال التي نناقشها يف هذا الفصل – من خدمات املراسلة الخاصة
لتصل أولً إىل جمهور من بضع أفراد فقط ثم إىل كثريين آخرين .كانت النتيجة اإلجاملية هي التواصل االجتامعي
القابل للتوسع أي مجموعة منصات ميكنها أن تتسع من املجموعات الصغرية إىل املجموعات الكبرية ومن الخاص
جدًا إىل العلني متا ًما .بحلول عام  2021كانت هناك تطورات أخرى حيث امتزجت التطبيقات الثالثة التي نناقشها
هنا مناصفًة مع عنارص الهاتف الذيك األخرى من رسائل نصية ورسائل ومكاملات صوتية ومحادثات كامريا الويب،
والنتيجة هي أنه مل يتبق اليوم سوى القليل من أي مساحة منفصلة ميكن أن تسمى وسائل التواصل االجتامعي
ومستقلة عن إمكانات االتصال العامة للهاتف الذيك.
متثل التطور الكبري اآلخر يف الطريقة التي تضم بها املنصات مثل ويتشات اآلن مجموعة واسعة من الخدمات التي
كانت يف يوم من األيام تطبيقات مستقلة .ميكن أن تبدو التطبيقات مثل ويتشات والين أشبه بأنواع من الهواتف
الذكية يف حد ذاتها حيث حل ويتشات بربامجه املصغرة محل تطبيقات كاملة – كام ذكرنا يف الفصل الثالث –
وحيث أصبح الين نو ًعا من التطبيقات الفائقة [ 2.]super appتشكل هذه التغريات أساس القسم الثالث واألخري
من هذا الفصل والذي يقر بالطبيعة متعددة الوظائف لهذه التطبيقات املهيمنة وعواقبها ،كام أن هذا القسم
يشمل أيضً ا النظر يف القوى التجارية التي أدت إىل هذه التطورات.

ملحة تاريخية موجزة
تم إطالق الين يف البداية يف اليابان يف عام  2011بواسطة رشكة [ ]NHNالكورية الجنوبية ،وقد ُصمم ليكون خدمة
مراسالت ملوظفي الرشكة للتواصل من خاللها بعد زلزال وتسونامي توهوكو الذي أثر بشدة عىل شبكات االتصاالت
يف اليابان .كانت خطوط الهاتف معطلة أثناء الكارثة يف حني ظلت قنوات اتصال البيانات مفتوحة فأصبحت
بالتايل الطريقة األكرث فاعلية للبقاء عىل تواصل مع اآلخرين 3.تم إصدار الين للجمهور يف يونيو  ،2011وبحلول
عام  2013أصبح التطبيق الشبكة االجتامعية األكرث شعبية يف اليابان 4،وبحلول عام  2018اكتسب  78مليون
مستخدم ياباين 5باإلضافة إىل  165مليون مستخدم نشط شهريًا يف جميع أنحاء العامل 6وتم إنشاء أسواق رئيسية
له يف تايالند وتايوان وإندونيسيا .معدل انتشار الين يف اليابان أعىل من نظريه للهواتف الذكية بسبب إمكانية
فمثل مل تكن هواتف أي من املشاركني يف بحث لورا تخلو من الين وكان العديد
استخدامه عىل األجهزة اللوحيةً ،
منهم يستخدمون التطبيق ملجموعة واسعة من الخدمات بداية من تسديد املستحقات ومتابعة األخبار إىل
قراءة املانجا.
ويتشات هو التطبيق األكرث شيو ًعا واألكرث استخدا ًما يف الصني املعارصة ويف العمل امليداين الذي قامت به شينيوان،
وهو تطبيق تواصل اجتامعي متعدد األغراض للهواتف الذكية تم إطالقه يف عام  2011بواسطة رشكة تنسنت التي
متتلك أيضً ا تطبيق التواصل االجتامعي كيو كيو [ ]QQالذي طغى عىل بحث شينيوان السابق حول عامل املصانع
املهاجرين وظل رابع أكرث التطبيقات شيو ًعا عىل هواتف املشاركني يف البحث 7.يوفر ويتشات رسائل نصية وصوتية،
ومكاملات صوتية ومرئية ،ومشاركة املوقع ،ومشاركة الوسائط املتعددة ،وخدمات الدفع [الشكل  ،]8.1باإلضافة إىل
مجموعة واسعة من الوظائف بدءا من طلب سيارات األجرة وحتى التسوق اإللكرتوين وغريها الكثري .ينمو ويتشات
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 8.1وظيفة الدفع يف ويتشات .لقطة الشاشة لشينيوان وانج.
مثريا لإلعجاب فقد أصبح تطبيق املراسلة األكرث شعبية يف منطقة آسيا واملحيط الهادئ بحلول عام  82014كام
من ًوا ً
أن العدد اإلجاميل ملستخدميه النشطني قد تجاوز مليار مستخدم شهريًا يف أبريل .2018
يحتوي التطبيق أيضً ا عىل خاصية تسمى »الحسابات العامة« التي هي جزء من عرض »الحسابات الرسمية« الذي
يوفره ويتشات والذي هو بدوره املكان الذي ميكن منه للمؤسسات والرشكات والكيانات األخرى إنشاء صفحات
تبث األخبار وترسل األشخاص إىل مواقع التجارة اإللكرتونية وأشياء أخرى 9.ميكن للمستخدمني االشرتاك يف نرشات
املعلومات ألكرث من  10ماليني حساب والتي ترتاوح من املنافذ اإلعالمية إىل املدونات الشخصية ،وهذه املعلومات
املوجودة عىل ويتشات قابلة للتخزين والبحث .يف عام  2015قرأ مستخدم من مستخدمي ويتشات مقاالت مبعدل
 5.86مقالة يوم ًيا مام يعني أن ويتشات أصبح أيضً ا »تطبيق قراءة« .متت مناقشة توسع ويتشات من خالل الربامج
املصغرة يف الفصل الثالث.
تأسس واتساب يف عام  2009عىل يدي اثنني من موظفي ياهوو [ ]Yahooالسابقني .بحلول عام  2011كان يتم
إرسال مليار رسالة يوميًا بالفعل عىل التطبيق 10،وبحلول عام  2013اكتسب التطبيق  250مليون مستخدم 11،وتم
13
بيعه لفيسبوك يف عام  2014مقابل  19مليار دوالر 12،وبحلول عام  2016توقف واتساب عن تقايض رسوم سنوية،
ويف أواخر عام  2017كان للتطبيق  1.5مليار مستخدم نشط شهريًا 14.منذ عام  2016ادعى واتساب أنه مشفر
كامل بني الطرفيات ،وهو ال يحتوي عىل أية إعالنات – عىل األقل حتى اآلن – كام أنه تطور من الرسائل
تشف ًريا ً
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النصية إىل املكاملات الصوتية واملرئية .تتمثل إحدى وظائف التطبيق الهامة يف إمكانية إظهار ما إذا تم استالم
الرسائل أم ال وهو ما أدى إىل تغيري آداب املراسلة ،ويف حني أن هذه الخاصية تقع ضمن إمكانات التطبيق التقنية إال
أن جز ًءا كب ًريا من التطوير يف كيفية استخدامها يأيت من إبداع املستخدمني أنفسهم .كان هذا واض ًحأ جدًا يف منشور
ماريليا حول استخدامات واتساب لألغراض الصحية يف الربازيل 15.مل يذكر املشاركون مطلقًا أن واتساب مملوك
لفيسبوك ،وقد يكون هذا للحفاظ عىل ما يبدو أنه منظو ًرا إيجاب ًيا لواتساب إىل حد كبري من التداعيات السلبية
املتزايدة التي حامت حول فيسبوك ورشكته.

التعبريات البرصية عن املشاعر وعن االهتامم
لقد غريت وسائل التواصل االجتامعي أساس املحادثات البرشية ،فعىل الرغم من أن التواصل البرصي كان موجودًا
دامئًا إال أن ما اصطلحنا عىل اعتباره كمحادثة كان مييل إىل أن يكون شفه ًيا ومؤخ ًرا أصبح يكتمل بالرسائل النصية
رصا مرئيًا يتلخص يف اسم تطبيق شائع لدى الشباب
التي تأخذ طابع الحديث .أضافت وسائل التواصل االجتامعي عن ً
هو »سناب شات« [ ]Snapchatالذي حرف ًيا يقوم عىل التحدث من خالل الصور التي قد تكون مجرد صور للوجه
تستخدم للتعبري عن شعور املستخدم .ظلت اليابان لفرتة يف صدارة املشهد العاملي لالتصاالت الرقمية املرئية كام
رأينا يف تطويرهم للرموز التعبريية ]emoji[ 16يف أواخر التسعينيات ومؤخ ًرا يف ظهور »امللصقات« [الرموز التعبريية
كبرية الحجم  ]stickersوالتي ميكن تنزيلها عىل الين يف مجموعات حسب موضوعها .اعتبا ًرا من أبريل  2019أصبح
ما يقرب من  4.7مليون مجموعة ملصقات متوفرة عىل متجر ملصقات الين [ 17، ]LINE Sticker Storeووفقًا
لألرقام الصادرة عن الرشكة لعام  2015فإن املستخدمني يرسلون ما يصل إىل  2.4مليار ملصق ورمز تعبريي كل يوم.
تعرب امللصقات عن مجموعة كبرية من املعاين حيث تعرب  48يف املائة منها عن الرسور أما البقية فتعكس مشاعر
18
ترتاوح من الحزن [ 10يف املائة] إىل الغضب [ 6يف املائة] واملفاجأة [ 5يف املائة].
أكد كل من املشاركني سواء الحرضيني أو الريفيني يف اليابان عىل دور امللصقات يف إظهار االهتامم اليومي عرب الين
[الشكل  ]8.2وقدموا عدة أسباب الستخدامهم الكثيف لتلك امللصقات .أوضح املشاركون كيف أن امللصقات هي
شكل أكرث اسرتخا ًء للتواصل ،فهي ال تتطلب منك أن تفحصها بدقة بحثًا عن أخطاء محرجة أو غلطات إمالئية قد
مهم بشكل خاص ملستخدمي التطبيقات األكرب س ًنا الذين كانوا أقل
تؤدي إىل سوء الفهم أو التواصل والذي كان ً
دراية بلوحات املفاتيح التي تعمل باللمس .اليشء الذي تربز فيه امللصقات حقًا هو قدرتها عىل التعبري عن املشاعر
التي يصعب التعبري عنها بالكلامت من خالل شخصيات تظهر مشاعر قوية ،وهذه املشاعر ترتاوح من الحزن العميق
إىل العدوانية السلبية إىل دفقات السعادة املنتشية.
قال العديد من املشاركني أن امللصقات أتاحت لهم الحفاظ عىل التقارب اليومي بينهم وبني العائلة واألصدقاء الذين
يعيشون بعيدًا عنهم حيث تُ كِّنهم امللصقات من جعل رسائلهم النصية »أكرث دفئًا« وأكرث تعب ًريا عن شخصياتهم
مهم من »الرعاية
ومشاعرهم مام لو اعتمدوا عىل النص الرقمي وحده 19،وأصبحت »تدفئة« التواصل هذه جز ًءا ً
عن بعد كام يحدث من خالل الحفاظ عىل اتصال منتظم مع اآلباء املسنني الذين يعيشون يف مناطق أخرى من
اليابان .هذا التدفق اليومي للملصقات والصور يعطي األشخاص املساحة إلرسال »أجزاء صغرية من ال يشء« مام
يجعل الرعاية أكرث رسعة وأخف وطأة يف الوقت نفسه .تخرب إحدى املشاركات التي تبلغ الثامنينيات من عمرها
ابنتها بأنشطتها اليومية عرب مجموعة ملصقات قامت بتنزيلها ،وتصور تلك امللصقات شخصية جدة خفيفة الظل
شعرت املشاركة بأنها تعرب عنها [الشكل  .]8.3ترسل املشاركة البنتها ملصقًا تخربها باستيقاظها وكذا تفعل يف
تواصلها معها طوال اليوم باإلضافة إىل تبادل الرسائل النصية القصرية واملكاملات الهاتفية بني الحني واآلخر ،وأوضحت
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8.2

مثال مللصقات الين التي تستخدم للتمني بـ »ليلة سعيدة« .لقطة الشاشة للورا هابيو-كريك.

ابنتها أن امللصقات مكنتهام من الحفاظ عىل تدفق اتصاالتهام طوال اليوم وشكلت جز ًءا من كيفية تعبريها عن
االهتامم بأمها عن بعد.
استفادت النساء يف منتصف العمر أيضً ا من اتصالهن الوثيق بصديقاتهن أثناء قيامهن مبسؤولياتهن يف الرعاية
ويرحنب جدًا بدعم األقران هذا ويعربن عنه يف شكل ملصقات تعكس شعورهن برسعة وكفاءة يف اللحظة التي
يحتجن فيها إىل الدعم .أشارت السيدة ساتو – وهي امرأة يف أوائل الستينيات من عمرها من كيوتو – قائلة:
عندما أمر بيوم صعب بشكل خاص مع والديت ميكن للهواتف الذكية أن متنحني نافذة رسيعة للتواصل
مع صديقايت والشعور بتعاطفهن .هذه القدرة عىل التواصل مع شخص ما يف نفس اللحظة التي تحتاج
إليه فيها هو أمر رائع بشأن الهواتف الذكية ،وتلقي امللصقات التي تقول يل أن »كل يشء عىل ما يرام!
«هو يشء عظيم.
كان املشاركون يف نولو الذين هم يف األصل من صقلية مغرمني باستخدام واتساب إلرسال الرسائل الصوتية التي غالبًا
ما تكون للتواصل العائيل وتكون محملة باملشاعر والتحيات العاطفية يف أكرث األحيان ،فعىل سبيل املثال رحبت
أم صقلية بأطفالها وبدأت رسالتها بعبارة »بهجة حيايت ،كيف حالكم ،«...متبوعة مبعلومات تفصيلية عن أحداث
اليوم ومجريات حياتهم وتذكريات بأعياد امليالد و رسد ملا حدث يف حضانة أحد األحفاد يف ذلك اليوم .يعكس هذا
األسلوب طريقة الشخص يف التواصل خارج اإلنرتنت والتي غالبًا ما كانت تتضمن وسائط متعددة وكانت ملموسة
وصوتية بغية إنشاء أشكال تعبري غنية ونابضة بالحياة.
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8.3

لقطة شاشة من متجر امللصقات الخاص بتطبيق الين [أوشريوماي] .لقطة الشاشة للورا هابيو-كريك.

مثل
جاء وسط كل هذا البعد البرصي الجديد كام نرى يف ميامت نولو [الشكالن  8.4و  ،]8.5حيث تستمتع إلينا ً
بشكل كبري بالتواصل االجتامعي من خالل امليامت املتداولة عىل واتساب والتي تجعلها تشعر بأنها اجتامعية
وتواصلية جدًا ،وتوضح إلينا قائلة» :أرسل ما يصل إىل سبع أو مثاين ميامت يوم ًيا معظمها إىل األصدقاء ولكن أيضً ا
ألفراد معينني من العائلة وهم إحدى أخوايت وابن عمي الذي يعيش يف الخارج« .تعرب هذه امليامت عن مزيج من
الفكاهة والسخرية والهجاء والحب والصداقة وأحيانًا املحتوى الروحاين .ال تتوقع إيلينا ردًا بالرضورة فمجرد القدرة
عىل التعبري عن نفسها بهذه الطريقة يجعلها سعيدة ،وسواء كانت جالسة عىل مكتبها أو يف املرتو أو كانت مستلقية
عىل أريكتها مع قطتها يف املساء متد إيلينا جسور هذا التواصل الخفيف والهادف.
ال يأيت الجانبان البرصي والصويت عىل حساب النيص أو الشفهي .أصبحت جميع املكاملات الهاتفية اآلن »مجانية«
بفضل واتساب مام يعني أن مجالها ميكن أن يتسع أيضً ا .ال يشعر الناس باالنزعاج من االتصال عىل واتساب أو من
استخدام كامريا الويب يف الواقع خاصة عندما يتعلق األمر باألصدقاء واألقارب الذين يعيشون يف الخارج ،وميثل هذا
تغ ًريا كب ًريا يف العديد من املواقع امليدانية وهو قد ساهم بشكل كبري يف االهتامم عن بعد.
يف هذا الكتاب الذي أسميناه (الهاتف الذيك العاملي) مل نستحرض العامل إال ناد ًرا ،ولكن يف هذا املثال من الصني
إحساسا بالعامل وهناك أيضً ا ما يتجاوزه .يف الساعة  11صبا ًحا بتوقيت اململكة املتحدة يوم  13سبتمرب 2019
هناك
ً
– والوقت يف الصني هو املساء الباكر بالفعل – ترسل السيدة جينوي يف شنغهاي إىل شينيوان يف لندن ملصقًا متحركًا
عىل ويتشات يصور بد ًرا ساط ًعا محاطًا بثالثة أرانب سعيدة تقول »عيد منتصف خريف سعيد!« [الشكل .]8.6
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8.4

ميم للتحية يف نولو .تقول الكلامت »مرحبا/صباح الخري/الكثري من األحضان« .لقطة الشاشة لشريين والتون.

 8.5ميم تم إرساله يف نولو .تقول الكلامت »قل الحقيقة ،فأنت كنت تنتظر أن أقول لك صباح الخري!!!«  .لقطة
الشاشة لشريين والتون.
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8.6

ملصق متحرك يقول »يوم منتصف خريف سعيد« عىل ويتشات ،وقد أُرسل إىل شينيوان وانج يف .2019

هذه مجرد واحدة من مئات امللصقات والرموز التعبريية ومقاطع الفيديو القصرية وألبومات الرسوم املتحركة التي
تصور البدر أو تصور كعكًا عىل شكل القمر والتي يتم تداولها بني األصدقاء وأفراد العائلة عىل ويتشات يف يوم
مهرجان منتصف الخريف الصيني [الشكل .]8.7
يقال أن مهرجان منتصف الخريف هو ثاين أهم مهرجان وطني بعد العام الصيني الجديد .يف الرتاث الصيني كان
أفراد األرسة يجتمعون لتقديم األضاحي للقمر [كعك القمر عىل سبيل املثال] وللتعبري عن املودة تجاه بعضهم
وعن افتقادهم ألفراد األرسة واألصدقاء الذين يعيشون بعيدًا ،ولكن »بعيدًا« هذه هي بالضبط ما يتغري اآلن حيث
قائل» :يلتقي األصدقاء عىل ويتشات حتى وهم يعيشون يف نفس املدينة .إذا كنت تعيش قري ًبا
يشري السيد ليجوو ً
مهم كث ًريا مبجرد دخولك إىل ويتشات .لذلك ،نراكم عىل ويتشات« ،ونناقش هذا األمر يف
أو بعيدًا فلن يكون األمر ً
الفصل األخري الذي نفحص فيه مفهوم االهتامم التي يتجاوز املسافات .يف  2019كان الناس يف الصني – أينام كانوا
يعيشون – يتأملون الكلامت الحزينة التي كتبها الشاعر العظيم سو يش منذ  900عام ،وهم يشرتكون يف االعرتاف
بأن ويتشات كان يجمعهم م ًعا كشعب الصني يف العامل لتأملها .تقول الكلامت:
إىل متى سوف يظل البدر بازغًا؟
أمسك بكأس النبيذ يف يدي وأسأل السامء...
ملاذا إذًا يكون القمر بد ًرا ساط ًعا عندما يفرتق الناس؟
يشعر الناس باألىس والفرح؛ يفرتقون ويجتمعون ثانية.
يسطع القمر ويخفت؛ يكرب ويصغر.
عىل مر التاريخ مل يكتمل أي يشء أبدًا.
تعد امليامت جز ًءا أساسيًا من تداوالت الواتساب يف دار الهوى أيضً ا ،ويف هذا املجتمع املتدين غالبًا ما يحدث التعبري
عن االهتامم من خالل األدعية وأكرث الصور روا ًجا هي مزيج من أدعية الصباح وآيات القرآن .يبدأ تداول هذه الصور

149

قلب الهاتف الذيك :الين وويتشات وواتساب

 8.7شينيوان وانج مع بعض األصدقاء واملشاركني يف البحث كام يظهرون يف صورة تم تداولها عىل ويتشات.
لقطة الشاشة لشينيوان وانج.
يف الصباح الباكر يف حوايل الساعة  4صبا ًحا عندما يرشع املؤذن يف دعوة الناس لصالة الفجر ،ثم متتلئ مجموعة
واتساب تدريجيًا بالرسائل مبا يف ذلك صور الزهور والشاي أو القهوة املمتزجة بجميع أنواع النصوص اإليجابية حول
جامل وبهاء الصباح ومصحوبة دامئًا بعبارة »صباح الخري« [األشكال 8.8أ إىل 8.8ه] .هذه صور مشرتكة بشكل عام
وليست صور يتم إنشاؤها بواسطة املجموعة.
من املعتاد يف دار الهوى تحية الناس بعضهم البعض مبا يتناسب مع الوقت املحدد من اليوم وأن يرد الناس التحية
مبثلها ،ولذلك تطلق تلك املنشورات سيل من الرسائل عىل مجموعتي واتساب اللتان تتابعهام ليىل ومايا .قد يكون
نصا يكتبه املتلقي رغم أن بعض
الرد عىل هيئة صورة مشابهة لتلك التي تم إرسالها ولكنه ميكنه أيضً ا أن يكون ً
كبار السن يجدون صعوبة يف كتابة النصوص عىل الهواتف الذكية ،وكان من املتوقع أن تحل الرسائل الصوتية هذه
املشكلة لكنها يف الواقع تسببت يف مشاكل أخرى ألن بعض هؤالء األشخاص يعانون من ضعف السمع أيضً ا .تتمثل
فضل عن كونها مجانية .تقول ملا البالغة من
إحدى مزايا واتساب يف مجموعة الوسائط التي ميكن استخدامها عليه ً
العمر  77عا ًما» :تساعدنا الهواتف الذكية حقًا فهي تجمعنا كلنا سويًا .أتواصل مع أخي يف عامن كام أتواصل مع
أختي وبناتها يف رام الله«.
يتامىش إرسال امليامت الدينية عرب واتساب مع التدين الشديد لهذا املجتمع ،فهم عا دًة ما يحافظون
عىل الصلوات الخمس ويحاولون الترصف عىل مدار اليوم بطرق تهدف إىل إرضاء الله واتباع أوامره
بشكل عام ويؤمنون بأن أفعالهم تُكتب يف »كتاب« خاص بكل شخص حتى يتمكن الله بعد املوت من
أن يقرر ما إذا كان هذا الشخص سيدخل الجنة أم النار .أشارت إميان – وهي مشاركة تبلغ من العمر
 42عا ًما – مبا ييل:
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8.8أ8.8-هـ

ميامت الصباح التي يتم تداولها عىل مجموعة واتساب الخاصة بنادي العمر الذهبي بدار الهوى.

عندما يكرب الناس يف السن يبدأ العد التنازيل ملواجهة الله ولهذا يهتمون بفعل األشياء التي تريض الله مثل
العبادة و معاملة الناس معاملة حسنة ،وألن الناس ال يعرفون متى ستنتهي حياتهم لذلك يجب أن يكونوا
مستعدين ألي يشء .نحن نسمع عن موت الفجأة ،ولرمبا إذا خاف اإلنسان الله سوف يتمكن من حفظ
نفسه وتجنب أشيا ًء كثرية مثل العقاب يف الحياة الدنيا والذي سوف يؤثر عليه أو عىل أطفاله أو عائلته.
هناك أشياء كثرية ولكنها كلها تعتمد عىل الطريقة التي يفكر بها الناس :هل هم متدينني أم متعلمني،
وكيف يفكرون يف الدنيا ويف اآلخرة ،وماذا يعرفون عن العقاب والخشية والجنة وما إىل ذلك .كل هذه
األشياء مرتبطة بكيفية تفكري الناس.
متاشيًا مع هذه العاطفة فإن العديد من امليامت التي يتم مشاركتها عىل واتساب تهدف إىل شد أزر اآلخرين
يف مامرساتهم الدينية ،ويتم تصميم تلك امليامت بعناية لتالئم الوقت الذي ترسل فيه أثناء اليوم وإلمتام صياغة
أيقوناتها الدينية مثل صورة األيدي يف أسفل الشكل التوضيحي األول والتي ترمز إىل الدعاء .يعترب الناس داخل هذا
املجتمع أن مثل هذا الحث عىل أمور الدين هو أفضل طريقة للتعبري عن االهتامم ببعضهم البعض وبالتايل االعتناء
ببعضهم البعض يف هذه الحياة وما بعدها.
يف ياوندي – كام هو الحال يف املواقع امليدانية األخرى – منت ثقافة كاملة من امليامت وامللصقات حول املنصات
مثل واتساب .يتم إكساب هذه امللصقات صبغة »أفريقية« لتعكس املشاعر املحلية بشكل أفضل ،ولقد أصبحت
شائعة بني الشباب ولكنها اآلن بدأت تغزو دوائر كبار السن أيضً ا .يف مجموعة واتساب الخاصة بعائلة ماري –
وهي معلمة متقاعدة تبلغ من العمر  69عا ًما – يستخدم أبنائها امللصقات بشكل كثيف مام أدى إىل تبني ماري
لها أيضً ا .توضح ماري قائلة:
يف البداية ما إن كانت املناقشات تحتدم بطريقة أو بأخرى كان األبناء يبدأون يف إلقاء جميع أنواع الصور
الصغرية املضحكة لتهدئة األجواء يف محاولة إلبقاء مناخ املجموعة جيدًا .كانت الصور املضحكة لألبناء
هي األكرث إمتا ًعا وغالبًا ما كانت تجعل املجموعة بأكملها تضج بالضحك؛ لذلك فإذا كان هناك أي توتر
يجعلك هذا أكرث اسرتخا ًء.
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تبدو تلك امللصقات من صنع املستخدمني بيد أنها يصعب تتبعها ،ولقد ظهرت بعض شخصيات هذه امللصقات
يف أفالم نيجريية [الشكل 8.9أ] وينتمي البعض اآلخر ألفراد أصبحت ملصقاتهم واسعة االنتشار [األشكال 8.9ب
إىل 8.9و].
هناك رغم ذلك ملصقات أخرى أكرث قربًا من املناخ املحيل ألنها مستمدة من الحياة السياسية والعامة وبالتايل
أصبحت جز ًءا من التداول والهجاء اليومي داخل الدوائر الخاصة .قد تنشأ تلك امللصقات من السياسة الدولية
والثقافة الشعبية كام يف حالة باراك أوباما أو من الشخصيات الرياضية العاملية مثل العب كرة القدم الفرنيس بول
بوجبا [األشكال 8.10أ و 8.10ب].
يوضح املثال اآليت نقطة أخرية يف طريقة استخدام املواد البرصية للتعبري عن االهتامم وهو الرتكيز عىل الفكاهة
فعال
ومشاركة النكات يف صورة ميامت .20يف معظم مواقعنا امليدانية كان التواصل الخاص يتضمن بعدًا إضاف ًيا ً
يأيت من الفكاهة ،ولقد وجدت بولني عىل سبيل املثال أن التداول الالنهايئ للنكات يف موقعها امليداين يف دبلن
رصا مؤك ًدا عىل قيمة الحياة .ليس املحتوى يف أغلب األحيان هو ما يهم بل وجود مثل ذلك
غال ًبا ما يتضمن عن ً
التواصل املستمر باإلضافة إىل التكرار الكثيف لذلك التواصل هو األهم ،ولقد أوضحت تانيا آلني هذه النقطة
أيضً ا فيام يتعلق باالهتامم العابر للحدود 21فمجرد إرسال رسالة ميكن أن يخفف شعور الناس بالوحدة أو
االنعزال – مع الوضع يف االعتبار كونهم جزء من مجموعة واتساب يف املقام األول .عىل الرغم من أن الناس
طويل من مقاطعات هواتفهم املستمرة إال أنه من الواضح أن األمور كانت لتكون أسوأ إذا تم
ً
يشتكون
استبعادهم من ذلك النوع من التواصل.
غال ًبا ما يكون هذا الشعور أكرث حدة يف املواقف األرسية ،فعىل سبيل املثال أحرضت سينيد من دبلن هاتفها الذيك
معها يف عيد األم لرمبا أرادت ابنتها البالغة أن تتواصل معها ،ولذلك شغلت الهاتف وشحنته بالكامل وحملته يف
جيب معطفها طوال اليوم ولكن مل ترد أي رسائل من ابنتها .قالت سينيد يف وقت الحق» :علمت أنها لن تتصل.
بعد أن طردت والدها بسبب احتساءه الخمر باستمرار منذ سنوات طويلة وهي ال تتحدث معي« ،ولكن هاتفها
الذيك ال يزال مينحها األمل.
توضح هذه األمثلة مدى فعالية الصور املرئية وفعالية تلك التطبيقات عند محاولة إبداء االهتامم واملودة ،وهي
أحيانًا تتجاوز إمكانات الحديث أو الكتابة .ومع ذلك فال ينبغي أن يُنظر إىل هذه الوسائط عىل أنها تتعارض مع
قائل أن العامل الذي يحتوي عىل الحديث من خالل الكالم وعىل النص
بعضها البعض ،فكام ذهب جانرث كريسً 22
من خالل الكتب وعىل الصورة من خالل الشاشات هو عامل متعدد األوجه ،وهناك أجناس مهمة من التواصل تدمج
بعض هذه العنارص بعضها ببعض مثل امليامت .يف الغالب ليست الطريقة التي يبدي بها الناس االهتامم واملودة
هي ما يهمهم ،إمنا يهمهم أن يشعروا بأن الشخص الذي يهتمون به قد وصله دعمهم بطريقة أو بأخرى ،ومع ذلك
ال يخلو االهتامم من التناقضات والجوانب اإلشكالية ،وتلك سنناقشها يف الفصل التاسع.
تبدل حال العائالت
أظهر النقاش األويل قدرة تلك التطبيقات عىل التواصل العميق كام هو الحال يف إبداء االهتامم واملودة ويف تغيري
الحالة املزاجية ويف التأثري عىل املناخ العام للعالقات االجتامعية مبا يف ذلك كونها الدليل األسايس عىل الحفاظ عىل
تلك العالقات .تتمتع تلك التطبيقات أيضً ا بقدرتها عىل االتساع أي أن يرتاوح نطاق التواصل من الخاص إىل العام،
وهذا هو ما وصفناه سابقًا بـ»التواصل االجتامعي القابل للتوسع« والذي يتجىل يف تلك التطبيقات من حيث تنوع
املجموعات من املؤسسات الضخمة جدًا – مثل أولئك الذين ميارسون رياضة ما – إىل التواصل الوثيق بني ثالثة أو
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8.9أ8.9-و ملصقات صنعها املستخدمون يتم استخدامها عىل مجموعات واتساب يف الكامريون .لقطة الشاشة
لباتريك أووندو.
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8.10أ8.10 ،ب ملصقات صنعها املستخدمون تصور باراك أوباما وبول بوجبا يتم استخدامها عىل مجموعات
واتساب يف الكامريون .لقطة الشاشة لباتريك أووندو.

أربعة أصدقاء مقربني .تتنوع املجموعات أيضً ا من حيث درجة االلتزام طويل األمد بها فترتاوح من املجموعات
التي تشمل األشقاء إىل املجموعات املرتجلة متا ًما مثل أولئك الذين يشاركون يف التنظيم لحفلة عيد ميالد .سوف
نتبع يف هذا القسم من الفصل مبدأ التواصل االجتامعي القابل للتوسع فنبدأه بالعائلة ثم ننتقل خارجها للنظر يف
املجتمع والجامعات األكرب.
معظم األشخاص الـ  18الذين تحدثنا معهم يف موقع دبلن امليداين لديهم حفنة من مجموعات الواتساب
املوضحة أدناه [الشكل  .]8.11الجميع تقري ًبا لديهم مجموعة عائلية واحدة عىل األقل وبعضهم قد يكون
لديه أربعة أو خمسة ،واألمثلة املعتادة تتضمن مجموعات األشخاص املهتمني برؤية أحفادهم أو برعاية
آبائهم املسنني أو ببساطة جميع األشخاص داخل منزل ما ،ويف بعض األحيان يكون هؤالء يف أماكن أبعد مثل
مثل .الفئة التالية األكرث شيو ًعا لسكان دبلن هي مجموعات
جميع أبناء العمومة الذين يعيشون يف كاليفورنيا ً
األصدقاء مثل بعض النساء اللوايت يجتمعن بشكل دوري يف أنحاء املدينة أو يتبادلن االحتفال بأعياد ميالدهن.
املجموعات الرياضية شائعة أيضً ا خاصة الجولف وكذلك السباحة والسباق الثاليث ،كام يشرتك العديد من أولئك
املشاركني أيضً ا يف مجموعات للميش عىل واتساب .ثم هناك مجموعات املجالس مثل مجموعة سقيفة الرجال
[ ]Shed The Men’sأو مجموعة تومئة املدينة [ ]Town Twinning groupأو أولئك الذين يأخذون نفس
الدورات التدريبية م ًعا .يف حالة واحدة [وما يبعث عىل االطمئنان هو أنها حالة واحدة فقط] هناك جرو لديه
مجموعة واتساب خاصة به.
تعكس هذه املجموعات الدميوغرافيا السائدة يف هذا البحث التي تتكون بشكل أسايس من املتقاعدين الذين لديهم
أحفاد ومنضمني إىل أنشطة ترفيهية مختلفة ،وهؤالء بشكل عام يعتربون مجموعات واتساب مبثابة إضافة إيجابية
لقدرة األشخاص عىل التواصل ويرونها موفرة للوقت حيث أنها تجنبهم تكرار الرسائل .ولكن لهذه املجموعات أيضً ا
أوجه سلبية فكث ًريا ما يشكو املشاركون من العدد الهائل لرسائل واتساب التي تتدفق إىل هواتفهم يوميًا ،ورمبا
يرونها أيضً ا عىل أنها انعكاس للتواصل االجتامعي القوي لهذه الفئة النابضة بالحياة .من ناحية أخرى أشاروا إىل
أنه عندما يرسل والد أو جد رسالة نصية تفيد بأن ابنه /حفيده قد سجل هدفًا يف مباراة لكرة القدم يشعر الجميع
بأنهم ملزمون بإرسال تعليق يعرب عن التقدير ،كام ميكن للعدد الكبري من اإلخطارات أو الرسائل املرتاكمة أن يصبح
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 8.11تحليل ألرقام مجموعات واتساب يف هواتف املشاركني من دابلن والذي أُخذ من األعامل امليدانية التي
قام بها دانيال ميلر يف دابلن.
مزع ًجا للغاية .وباملثل يشكو أحد أعضاء مجلس من مجالس املدينة من قيام بعض أعضاء مجموعة الواتساب
بدل من ذلك ملشاركة أخبار عطالتهم
بالسيطرة عليها فيحيدون عن الهدف الرئييس للمجموعة ويستخدمونها ً
األخرية مع الجميع.
أحد التأثريات عظيمة األهمية يكمن يف مجال العالقات العائلية والذي ال يزال ميثل الوحدة األساسية للتواصل االجتامعي
يف معظم املواقع امليدانية .يف أماكن مثل بنتو ساعد واتساب عىل عودة مفهوم العائلة املمتدة من العامت واألعامم
وأوالد العمومة من الدرجة األوىل والثانية وأبناء األخ واألخت وهو الوضع الذي يأخذ حركة االرتداد التاريخي السابق
نحو العائلة املبارشة لالتجاه املعاكس .كانت اللقاءات مع العائلة املمتدة يف السابق تتزامن مع شعائر املناسبات الخاصة
مثل عيد الفصح ويوم ميالد املسيح وأعياد امليالد مام كان يكسبها طاب ًعا رسم ًيا ،أما مع تواصل واتساب املستمر أصبح
ممك ًنا أن تكون تلك املناسبات أكرث بساطة حيث يحول واتساب رسائل »صباح الخري« والنكات وصور الوجبات وأخبار
اإلجازات إىل معامالت غري رسمية مام يغري طبيعة األرسة املمتدة نفسها.
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نرى مثالً عىل ذلك يف مجموعة عائلة بيتي عىل واتساب فندما تم إنشاء تلك املجموعة كان الهدف منها هو
تنظيم عشاء عيد امليالد املقبل وتوزيع األدوار وتخصيص املسؤوليات لطهي األطباق ،ولكن عندما انقىض عيد امليالد
ظلت املجموعة نشطة مع احتفاظها باسم »عشاء عيد امليالد« .هكذا تحولت وظيفة املجموعة إىل وسيلة لتخطي
كابوسا ،فاآلن
املسافات والتفكك الناجم عن السكن يف أحياء مختلفة داخل مدينة كبرية أصبح التنقل يف طرقها
ً
ميكن ألعضاء املجموعة البقاء عىل اتصال ومشاركة األحداث اليومية دون التعرض لالختناقات املرورية التي ال نهاية
لها يف ساو باولو املعارصة .طرحنا يف الفصل الثالث نقطة مامثلة أثناء نقاش »إيكولوجيا الشاشة« من خالل السيد
والسيدة هوانغ حيث ناقش الفصل الطريقة التي يتفاعالن بها باستمرار مع أفراد العائلة الذين يعيشون خارج
منزلهام ،وهام يفعالن ذلك من خالل استخدامهام ألجهزة متعددة حتى أن التمييز بني أفراد املنزل وهؤالء الذين
يعيشون يف مكان آخر قل كث ًريا.
من الواضح أن الجمع بني مجموعة متباينة مثل أفراد العائلة – والتي تشمل أجيال عدة – من شأنه أن يكون له
مشاكله الخاصة ،حيث يشكو الناس من كمية ونوعية الرسائل املتداولة يف املجموعات العائلية .يجد كبار السن
أيضً ا الذين كان دورهم التقليدي هو إعادة إرسال املعلومات ألفراد العائلة أن هذه التكنولوجيا الحديثة تبدو وكأنها
سهل حتى بالنسبة
مصممة بدقة للقيام بهذا الدور العتيق ،وغال ًبا ما يكون التعامل مع الرسائل البسيطة واملرئية ً
للمبتدئني وميكن إعادة إرسالها بسهولة إذا أراد الشخص ذلك .أما أفراد العائلة األصغر س ًنا فهم قد يشعرون بالضيق
نو ًعا ما بسبب هذا الوابل من األحاديث الصغرية للعائلة ،ويشكو روجر من بنتو أن األجيال األكرب س ًنا يف عائلته
يشاركون النكات التي رآها ألول مرة عىل الربيد اإللكرتوين منذ  10سنوات مضت لكنه ال يريد أن يكون املفسد الذي
ينتقد نكات عمته ،وهو يدرك أنه يف مرحلة عمرية ما يصبح لدى األشخاص الكثري من وقت الفراغ الذي يجعلهم
يلتزمون بدور مركز األرسة.
ومع ذلك فهناك بعض املوضوعات املحظورة يف مجموعات واتساب العائلية تلك .بشكل عام ال يتم مناقشة السياسة
أو كرة القدم أو الدين ،فمن الشائع أن ينجرف األبناء إىل طوائف مسيحية مختلفة عن التي ينتمي إليها والديهم
حساسا .أصبحت السياسة يف الربازيل موضو ًعا سا ًما أيضً ا حيث أن محاكمة الرئيسة
وهو ما قد يكون موضو ًعا
ً
السابقة ديلام روسيف [ ]2016وسجن سلفها املحبوب لوال [ ]2017أعقبهام انتخاب جايري بولسونارو [ ]2019ذي
امليول االنقسامية بشدة .ميكن لكل هذا أن ميزق بسهولة النسيج الهش للتواصل العائيل ،وميكن للكثريين إعطاء
األمثلة ألفراد العائلة الذين اضطروا إىل مغادرة مجموعات الواتساب أو الذين تسببوا يف إساءة كبرية لآلخرين بسبب
تعليقاتهم السياسية.

من العائلة إىل املجتمع
قد متتد قدرة واتساب عىل متكني كبار السن من تطوير أدوارهم كمراكز عائلية إىل طبقات أوسع من التواصل
االجتامعي ،فغالبًا ما ميتلك األشخاص الذين كانوا مؤثرين يف حياتهم املهنية املهارات الالزمة لتصفية املعلومات
مثل كان الجميع تقري ًبا يبدون
وإعادة توجيهها إىل من يعرفون أنهم سيستفيدون منها ،ويف موقع دبلن امليداين ً
كام لو كان لديهم أقرباء يعملون يف مجال الخدمات الطبية والذين ميكنهم االتصال بهم حال القلق بشأن األعراض
التي يشعرون بها .قد يصبح األشخاص أيضً ا مخربي أحداث فيعلمون الناس مبا يجري من أحداث أو ما س ُيعرض
عىل التلفزيون كنوع من أنواع الخدمة العامة ،ومن األمثلة الجيدة عىل ذلك هو الطريقة التي يسمع بها الناس
عن الدورات التعليمية املختلفة يف بنتو حيث يقوم كل فصل بإنشاء مجموعة واتساب الخاصة به لدعم العملية
التعليمية ،ولكن ما يحدث يف واقع األمر هو أن الطالب رسي ًعا ما يقومون بتخصيص تلك املساحة ملشاركة
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املعلومات األخرى – كتفاصيل الدورات الجديدة عىل سبيل املثال – وهو ما يؤدي إىل إنشاء املزيد من مجموعات
واتساب .هناك توسع آخر محتمل للتواصل االجتامعي يحدث بعد التقاعد وهو عندما يكون لدى الناس الوقت
الكايف للتواصل مرة أخرى مع األشخاص الذين كانوا يعرفونهم يف املدرسة أو الجامعة ولهذا السبب يُنظر لواتساب
اآلن كآلة زمن تتيح للناس إعادة االتصال مباضيهم البعيد .أخ ًريا وليس آخ ًرا ،يتم استخدام واتساب أيضً ا للحفاظ عىل
23
العالقات مع زمالء العمل السابقني وهو غال ًبا ما يكون أم ًرا يف غاية األهمية بالنسبة للمتقاعدين.
يتدفق هذا التوسع يف االتصال من األرسة إىل ما وراءها بسهولة إىل املجتمع األوسع كام وجدنا يف نولو .تعكس
حقيقة أن املشاركني يف بحث شريين كانوا يرون أن واتساب هو التطبيق األكرث استخدا ًما بالنسبة لهم النشاط
االجتامعي الكبري لألشخاص الذين قابلتهم شريين هناك يف مختلف السياقات االجتامعية والثقافية .من املستحيل
أن تفصل بني استخدام األرسة واملجتمع يف نولو ،فبينام يعلن املجتمع عن األحداث عىل فيسبوك يتحمل واتساب
عبء تنظيمها .باإلضافة إىل املجموعات العائلية املختلفة عىل واتساب هناك أيضً ا املجموعات املتعلقة بالهوايات
ومدارس األطفال والعمل والرتفيه والعمل التطوعي .يف الوقت الحايل أصبح يبدو وكأن هناك مجموعة واتساب لكل
نشاط تقريبًا وعىل جميع املستويات بد ًءا من األنشطة العامة لفصول الجيم ودروس اللغة اإليطالية ومجموعات
الحياكة واملجموعات الثقافية مثل »الصقليون« أو »املرصيون يف ميالنو« وحتى مجموعات التخصيصات االجتامعية
ومجموعات املباين السكنية شبه الخاصة.
وجدت جيوفانا من نولو عىل سبيل املثال أن التقاعد صعب للغاية ،ولقد بدا لها االنسحاب من حياتها
الحافلة كمعلمة يف مدرسة ثانوية – والتي كانت مختلفة متا ًما – إىل بيتها وروتينها املنزيل يف البداية
كالسجن حتى وإن كان سج ًنا مري ًحا نسبيًا .شعرت جيوفانا بأنها داخل مساحة من الوحدة والعزلة مقارن ًة
باملساحة الرحبة الصاخبة ذات األجيال العدة يف بيئة عملها ولكن تغري حالها عندما اقرتح زميل لها أن تنضم
إىل كورال نسايئ ،وهو االقرتاح الذي ترددت جيوفانا بشأنه يف البداية ولكنها رسعان ما وجدت املجموعة
ودودة ونابضة بالحياة .رغم أنهن ال يجتمعن إال أسبوع ًيا إال أن جيوفانا كانت تستمتع بالضجيج املستمر
للمشاركات الاليت يتجاوز عددهن  40مشاركة يف مجموعة واتساب ،و تشارك عضوات هذه املجموعة الصور
ومقاطع الفيديو وكلامت األغاين باإلضافة إىل الرموز التعبريية املليئة بالقلوب والزهور والشهب والضحكات
والدموع واألحضان.
باإلضافة لذلك فمديرة املجموعة جعلتها مساحة سياسية نشطة جدًا للتعبري عن وجهات النظر الليربالية وتنظيم
الغناء/املسريات ضد العنرصية ومعاناة الالجئني يف إيطاليا ،ورصحت إحدى أعضاء الكورال قائلة» :الساحة هي
بيئتنا الطبيعية!«  .منحت هذه املجموعة النسائية ونشاطها جيوفانا فرصة جديدة للحياة ،فهي قد أصبحت تشعر
بااللتزام الشديد تجاه هذا البعد التعبريي سواء فيام يتعلق بالغناء أو بالسياسة .يبدو التقاعد اآلن وكأنه يشء
ميكن أن تشارك فيه جيوفانا وتشكله من خالل إنشاء مساحات لنفسها والحتياجها للتواصل االجتامعي باإلضافة إىل
توسيع آفاقها االجتامعية والسياسية ،ويساعدها ذلك عىل التعامل مع مشاعر القلق والكآبة التي تشعر بها وهي
تقرتب من السبعينيات من عمرها.
إذا كانت جيوفانا متثل املرحلة األوىل من التقاعد فإن بيرتو – الذي يبلغ أواخر السبعينيات من عمره – ميثل
استخدام واتساب بني املشاركني األكرب س ًنا .يعاين بيرتو من صعوبة شديدة يف امليش وناد ًرا ما يغادر شقته ويتدىل
هاتفه الذيك من حول عنقه أغلب الوقت حتى ال يرتكه أبدًا .أصبح واتساب أحد بوابات بيرتو الرئيسية للعامل
األوسع والتي يتفقدها بانتظام بحثًا عن رسائل من العائلة واألصدقاء أومن طبيب عائلته ،كام يشارك أيضً ا يف بضع
محادثات قبل أن يقوم بتدخني سيجارة أخرى بينام يستغرق يف قراءة صحيفة (رسول املساء) [Corriere della
 ]Seraأو يستكمل قراءة رواية حتى يحني وقت الغداء .تقوم حينها ماريا زوجة بيرتو – املتقاعدة واملتطوعة أيضً ا

157

قلب الهاتف الذيك :الين وويتشات وواتساب

يف الحي – بإعداد الغداء لهام ،ويف فرتة ما بعد الظهرية يأخذ بيرتو قيلولة يعود بعدها إىل القراءة وتصفح اإلنرتنت
عىل الكمبيوتر الشخيص يف غرفة مكتبه ويشاهد التلفزيون يف املساء بعد العشاء.
عندما متت إضافة بيرتو إىل مجموعة واتساب جديدة متثل املبنى السكني الذي عاش فيه الزوجان ملدة  30عا ًما
كان لهام ردود فعل مختلفة .رحبت ماريا بالتواصل باملجتمع األوسع وكانت ترى فائدته يف التحدث حول األمور
العملية مثل االعتبارات املتعلقة باملساحات واملمرات املشرتكة أو املشاكل األخرى التي يجب مشاركتها ومناقشتها،
بينام كان بيرتو غري مرتاح لهذا االتصال االجتامعي غري املألوف يف البداية خاصة أن املجموعة رسعان ما تحولت
من وظيفة تبادل املعلومات املفرتضة لها إىل املشاركة األوسع للرموز التعبريية وامليامت وحتى القصائد .يف الوقت
نفسه تجلب له األصوات التي يتلقاها عىل هاتفه – مبا يف ذلك إشعارات األخبار – الكثري من الرسور طوال اليوم
وتجعله يشعر باالرتباط بضجيج العامل من حوله وهو ما كانت حالته الصحية قد حرمته تدريج ًيا من الشعور به.
ومع ذلك ال يسود استخدام تلك التطبيقات كل املناطق ،حيث أظهر استطالع الرأي الذي قام به باتريك يف
ياوندي أن  78,2باملئة من األشخاص يستخدمون املكاملات الصوتية البسيطة للتواصل مع أحبائهم يف حني أن
 18,6باملئة فقط هم من يستخدمون واتساب لالتصال .يعكس هذا األمر يف الغالب الفجوة بني األجيال ،فقد
تم استبدال املكاملات الهاتفية بواتساب إىل حد ما بالنسبة للفئة العمرية من  16إىل  35عا ًما يف هذا املوقع
امليداين ولكن مل يطل هذا التغري كبار السن حتى اآلن 24.األشخاص يف منتصف العمر هم الذين ميرون بتلك
املرحلة االنتقالية اآلن حيث يكرث سؤال الناس »هل أنت عىل واتساب ؟« بدلً من السؤال السابق حول شبكات
الهاتف املختلفة »هل تريد رقم [ ]MTNأم رقم [ ]Orangeالخاص يب؟« .باإلضافة إىل ذلك يوجد يف ياوندي
بُعدًا طبقيًا الستخدام واتساب ،فنظ ًرا ألن الشباب – أو أولئك الذين ال يستطيعون تحمل تكاليف املكاملات
الهاتفية – رسعان ما احتلوا واتساب فقد أصبح الكثري من مستخدمي الطبقة الوسطى يربطون بني واتساب
وبني األشخاص الغري قادرين عىل اإلنفاق مقابل املكاملات الصوتية »العادية« .ما يعنيه هذا االرتباط بني واتساب
وتدين الوضع املادي أنه ليس فقط كبار السن هم من قد يستخدمون واتساب بشكل أقل كثافة بل ميسوري
الحال أيضً ا ،عىل األقل يف الوقت الحايل .ولكن من املحتمل أن يحدث هذا التطور عىل املدى القصري حيث
فمثل أصبح التطبيق شديد األهمية للتواصل الداخيل
يثبت واتساب للناس أنه مفيد جدًا بشكل ال ميكن تجنبهً ،
داخل املجتمعات التي تعيش يف ياوندي والتي نشأ كل منها يف منطقة ما من الكامريون .ومع ذلك فإن واتساب
يف الوقت الحايل ليس فقط أقل انتشا ًرا يف هذا املكان ولكنه أيضً ا يتبوأ مكانة أدىن من تلك التي يتمتع بها يف
املواقع امليدانية األخرى.
عىل الرغم من ذلك كان هناك منو يف استخدام واتساب بالنسبة للمجتمعات ،وغال ًبا ما تكون الفئات املجتمعية
مثل واملعروفة باسم »قدامى بافوت« هي مجموعة رياضية وترفيهية
يف ياوندي مرتابطة .إحدى املجموعات ً
تم إنشاؤها يف البداية بواسطة أشخاص من منطقة بافوت يف الجزء الغريب من الكامريون .تتجمع يف مثل هذه
املجموعات تدريجيًا هياكل من الدعم املتبادل والتضامن يكون يف الغالب من خالل تشكيل التونتينات []tontines
أي جمعيات االدخار واالئتامن الدوارة .يف أجزاء كثرية من أفريقيا تعد هذه الجمعيات واحدة من أكرث الطرق شيو ًعا
لتمويل املشاريع حيث أن الحصول عىل التمويل فيام عداها يكون محدودًا 25،وهي يف الواقع تجمع بني االرتباط
العرقي وأشكال الرتفيه مثل الرياضة مع الدعم املايل لتصبح أساس الهوية الثقافية.
عىل الرغم من املشاكل املبدئية إال أن األهمية املتزايدة لتطبيق واتساب داخل ياوندي أصبحت واضحة عىل يد
رئيس مجموعة بافوت املذكورة أعاله والتي تضم املجموعة  83عض ًوا واملوجودة منذ  33عا ًما .أشار السيد سينغ –
وهو مهندس متقاعد – إىل كيف أصبحت إمكانية مشاركة األخبار واألشياء األخرى مع أفراد املجموعة أرسع بفضل
واتساب مام عزز شعور األعضاء باالنتامء ،ولقد كان لديهم يف السابق تقليد يتبعونه أال وهو الذهاب لتناول الرشاب
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بعد قيامهم باألنشطة الرياضية ،أما اآلن يشارك الـ  72عض ًوا يف مجموعة واتساب أيضً ا ويتداولون املعلومات
ومقاطع الفيديو املسلية يوميًا.
نقدم بعض التوضيحات الستخدامات واتساب والهواتف الذكية داخل املجتمعات يف هذا الفيلم القصري [الشكل .]8.12

واتساب والدين
الرحلة من األرسة إىل املجتمع والفئات األوسع تبلغ ذروتها يف ما هو غال ًبا أكرب مجال متيل فيه هذه التطبيقات إىل االزدهار
أال وهو مجال الدين ،وتعترب مجموعات الصالة إحدى وظائف واتساب التنظيمية املتنامية يف ياوندي .ديدي معلمة
متقاعدة وأم ألربعة أطفال ولقد انفصلت عن زوجها السابق الذي كان عقيدًا يف الجيش الكامريوين منذ أربع سنوات ولديها
اآلن وقت فراغ تكرس الكثري منه للكنيسة ،وعىل الرغم من أن ديدي كانت متتلك هاتفًا ذكيًا إال أنها قاومت واتساب حتى
عام  2018خشية أن تساهم وسائل التواصل االجتامعي يف »فقدان املعايري« و »تقييد القيم األخالقية واملسيحية« .عىل
مدى السنوات الخمس املاضية كانت ديدي عض ًوا يف »إيكوان ماريا« وهي دائرة مخصصة للسيدة العذراء مريم وأصبحت
تدريج ًيا تتوىل املسؤولية عن حي بأكمله داخل أبرشية ياوندي ،ونتيجة لذلك كان عليها االنغامس يف واتساب الذي يستخدم
كوسيلة أساسية لتنسيق األنشطة لهذه الجامعة التعبدية .تنرش ديدي كل يوم تقريبًا جدول األعامل لهذه الدائرة بنا ًءا عىل
أبرشية ياوندي الكاثوليكية ،كام أنها تستخدم واتساب ملختلف أنواع الرسائل مبا يف ذلك رسائل قداس األحد والتي ميكن أن
تكون جزء القراءة واملواعظ [عظة أو خطاب يتحدث عن جزء معني من الكتاب املقدس] أو حتى القداس بأكمله .تشارك
ديدي أيضً ا الصور [الشكالن 8.13أ و 8.13ب) ،وهذه غال ًبا ما تكون متثيالت ملريم العذراء ولكنها ميكن أيضً ا أن تكون
معلومات عامة لألبرشية مثل البيانات الصحفية ذات الطابع الديني.
يحتل البريوفيون املرتبة الثانية بعد الفنزويليني من حيث العدد بني مجتمعات املهاجرين املتنوعة يف سانتياغو.
يكرس العديد من البريوفيني أنفسهم لدينهم كام أن كنيسة أمريكا الالتينية يف سانتياغو املشهورة برتحيبها ودعمها
للمهاجرين هي نقطة التقاء مشرتكة .من بني جميع الجامعات األخوية املسيحية يف بريو فإن أخوية حاميل سيد
املعجزات [ ]Hermandad del Señor de los Milagrosهي األكرث تنو ًعا من حيث األصل اإلقليمي وتشمل
أيضً ا غري البريوفيني ،وتتكون األخوية من ثالث كتائب من الرجال وثالث مجموعات من النساء لكل منها مجموعة
واتساب الخاصة بها.
26
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8.13أ8.13 ،ب مثال للصور التي تشاركها ديدي من ياوندي عىل مجموعات واتساب .تقول الكلامت» :عيد
سعيد لكل األمهات!« [الشكل 8.13أ] و»سنة دراسية سعيدة وأطفالنا ومدرسينا وموظفي مدرستنا وجميع أولياء
األمور يف عناية الرب! أمتنى لكم القوة والفطنة والحكمة وفوق كل ذلك السداد يف جعل هذا العام الدرايس عا ًما
ناج ًحا« [الشكل 8.13ب] .امليم عىل اليسار هو ميم خاص بعيد األم.
يف الكتيبة التي انضم إليها ألفونسو ترسل رسائل جامعية عرب واتساب يوم ًيا وأكرث استخدامات املجموعة شيو ًعا
هو إرسال قراءات يومية للكتاب املقدس ،ولكن ت ُستخدم مجموعات واتساب أيضً ا لتنظيم أحداث جمع التربعات
واملواكب واالجتامعات .بني الحني واآلخر يتم تداول سالسل األدعية عرب مجموعات واتساب هذه نيابة عن أحد
األعضاء أو أقاربهم والتي يستجيب لها الجميع باملباركة ورسائل األمل ،وقائد الكتيبة يدعى إنرييك وهو كان قد مر
عليه ما يقرب من  10سنوات يف تشييل يف الوقت الذي كنا نقوم فيه بعملنا امليداين .تتغري ساعات عمل إنرييك
من شهر آلخر لذلك يضطر أحيانًا إىل االستيقاظ يف الرابعة صبا ًحا فيقرأ الكتاب املقدس عىل مكتبه ثم يعد رسالة
واتساب إلرسالها إىل اإلخوة يف كتيبته وهو يبحث يف جوجل عن »قراءة اليوم للعهد الجديد« ثم ينسخ ويلصق
النتيجة يف رسالته [الشكالن 8.14أ و 8.14ب ،كام يبحث إنرييك أيضً ا يف جوجل عن صورة للمسيح أو مريم العذراء
لريفقها مع رسالته ثم يلتقط لقطة شاشة ويلصقها يف الرسالة ،ويرد معظم اإلخوة بـ »آمني« مبجرد استالم الرسالة.
إن املرور عىل مجموعات واتساب الخاصة باملهاجرين البريوفيني يف سانتياغو هو يف الواقع تتبع لقصص
حياتهم ووضعهم يف الغربة .يتشارك الكثري منهم مجموعات واتساب مع أصدقائهم يف املدرسة الثانوية
والجامعة من بريو وهؤالء هم األشخاص الذين قد يلتقون بهم بني الحني واآلخر عند عودتهم إىل ليام ،كام
أن لديهم أيضً ا مجموعات عائلية عديدة مثل مجموعة األرسة النواتية املحلية ألبناء العم ومجموعة األشقاء
[التي يتم من خاللها تنسيق رعاية اآلباء املسنني] باإلضافة إىل مجموعات متنوعة للعائلة املمتدة ،ولديهم
أشخاصا
أيضً ا »املجموعات املهنية« مبا يف ذلك جميع زمالئهم يف مكان العمل وتتسع هذه األخرية لتشمل
ً
غري بريوفيني ،وأخ ًريا هناك مجموعات اجتامعية مثل األخوية املسيحية أو نوادي املدن البريوفية .جعل
واتساب – مثله يف ذلك مثل سكايب وفيسبوك ماسنجر – تجربة العيش يف الغربة بأكملها أكرث سالسة ،فاآلن
ميكن للمهاجرين البريوفيني أن يظلوا عىل اتصال ليس فقط باآلخرين يف بريو ولكن أيضً ا بالبريوفيني الذين
هاجروا إىل اليابان أو الواليات املتحدة .غال ًبا ما يتفكر يف هذا األمر أولئك الذين يتذكرون أوائل التسعينيات،
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8.14أ8.14 ،ب مثال عىل نوع الرسائل التي يرسلها إنرييك عىل واتساب .الصورة عىل اليسار [الشكل 8.14أ]
هي رسالة مساء الخري مصحوبة بفقرة من اإلنجيل وصورة للمسيح املصلوب .الصورة عىل اليمني [الشكل 8.14ب]
أرسلت يوم العيد القومي لبريو [ 28يوليو] وتقول الكلامت» :مل أخرت أن أولد يف بريو ولكن الله أنعم عىل بذلك«.
وهو الوقت الذي مل يكن لديهم فيه سوى االتصاالت الشحيحة باهظة الثمن والتي كان عليهم الذهاب
إىل أكشاك الهاتف يف معرض القواقع بجوار ميدان السالح [ [Plaza de Armasوهي الساحة الرئيسية يف
تحول عميقًا
ً
سانتياغو] إلجرائها .بالنسبة لألشخاص الذين يعيشون بعي ًدا عن أحبائهم كانت التكنولوجيا
يف حياتهم.
يردد مسار هذا القسم من الفصل صدى الحجة األكرث نظرية للتواصل االجتامعي القابل للتوسع ،وكام هو الحال
يف ذلك املثال األخري من سانتياغو فإن أهمية واتساب ال تقترص عىل العائلة الفردية واملجتمع والجامعات الدينية
فقط ولكنها تشمل أيضً ا متكني كل واحدة من تلك الكيانات من التدفق إىل األخرى .رغم ذلك تبزغ بعض املشاكل
من هذا االتساع يف االستخدام والتي أصبحت إحداها تُعرف باسم »انهيار السياق« 27،ويأيت املثال عىل ذلك بعيدًا
عن مجال الدين من الصني حيث يشجع اتساع نطاق االستخدام – لويتشات يف هذه الحالة – عىل حدوث ترسب
بني مختلف مجاالت التواصل االجتامعي .يف املوقع امليداين يف شنغهاي عىل سبيل املثال اشتكت السيدة رويون
من الضيق الشديد الذي شعرت به عندما اكتشفت أن ابنتها تشينغ »حظرتها« عىل ويتشات ،ولكن الواقع هو أن
تشينغ مل تحظرها عىل اإلطالق بل قامت فقط بتفعيل إعدادات الخصوصية األكرث رصامة عىل ويتشات بحيث ميكن
لجميع جهات االتصال الخاصة بها رؤية منشوراتها حتى ثالثة أيام مضت فقط ،وعىل النقيض من »حظر« جهات
اتصال معينة فإن هذا اإلعداد عشوايئ ،فحتى إذا أراد املستخدمون استبعاد بعض جهات االتصال فقط من مشاهدة
مشاركاتهم السابقة إال أنه ال توجد طريقة لتطبيق قاعدة »ثالثة أيام فقط« عىل جهات االتصال غري املرحب بها
دون غريها .كان السبب وراء تفعيل تشينغ لذلك اإلعداد هو أنها حرضت مؤخ ًرا مؤمت ًرا صناعيًا كب ًريا وأضافت لتوها
العديد ممن كانوا حارضين يف املؤمتر إىل جهات االتصال الخاصة بها عىل ويتشات .ورشحت ذلك قائلة:
هناك عدد كبري جدًا من املنشورات حول حيايت الشخصية عىل ويتشات الخاص يب مبا يف ذلك صور شهر
العسل مع زوجي منذ بضع سنوات وصور ابني ،وأنا ال أريد حقًا منح معارف العمل الجدد هؤالء الفرصة
ملعرفة الكثري عني .ومع ذلك فسوف تكون وقاحة مني إذا منعتهم متا ًما من رؤية منشورات ويتشات
الخاصة يب ألنهم سيعرفون أنني حظرتهم عىل وجه الخصوص.
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كان التحدي الذي واجهته تشينغ هو كيفية الحفاظ عىل عالقة ودية مع جهات االتصال الجديدة من مكان
العمل ويف نفس الوقت حامية خصوصيتها ولقد أنقذها إعداد »ثالثة أيام فقط« 28للخصوصية الذي يوفره
ويتشات .ال يأخذ معظم األشخاص هذا الترصف مبحمل شخيص [أو سيأخذونه بشكل أقل حدة] وذلك ألن
اإلعداد يتم تطبيقه عىل جميع جهات االتصال لكن والدتها بالطبع أخذته مبحمل شخيص كام ذكرنا أعاله ،ولقد
نشأت املشكلة هنا تحدي ًدا ألنه أصبح من الصعب فصل استخدام األرسة لهذه التطبيقات عن االستخدام العام.

التطبيق املفيد
اليزال النقاش حتى اآلن يحتاج إلبراز أحد أهم جوانب تلك التطبيقات خاصة يف حالة الين وويتشات ،وهذا
الجانب هو الطريقة التي توسعت بها تلك التطبيقات من خالل دمج أكرب عدد ممكن من الوظائف املختلفة وهو
ما يجعلها تحل محل منظومة التطبيقات التي يقوم عليها الهاتف الذيك غال ًبا .بينام أبرز القسامن السابقان دور
تلك التطبيقات يف التواصل يقر هذا القسم األخري بتطور عىل نفس القدر من األهمية يف تلك التطبيقات األساسية
أال وهو الطريقة التي أصبحت بها مركز اإلستفادة األساسية من الهاتف الذيك حيث تصبح هي الطريقة التي يفعل
بها الناس »األشياء« أكرث فأكرث ،ولتوضيح هذه النقطة قدمنا مثالني من مجال الصحة ألنه كان املجال الذي ركز فيه
مرشوعنا عىل إمكانية استخدام الهواتف الذكية ألغراض أكرث عملية.
يف يناير  2019أطلقت الين خدمة االستشارات الطبية عن بُعد لليابان بالرشاكة مع أكرب منصة طبية يابانية تسمى
إم ثري [ 29.]M3كانت إمكانات الين كوسيلة للتدخالت الصحية هي موضوع بحث لورا هابيو-كريك التطبيقي
بالتعاون مع د .كيمورا باحث التغذية االجتامعية يف جامعة أوزاكا .قد تشمل فوائد الين املحتملة القدر الكبري من
خصوصية الرسائل عند مقارنتها باملكاملات الصوتية خاص ًة عند العيش بالقرب من أفراد األرسة أو للتقليل من الوصم
املرتبط بزيارة الطبيب النفيس .تشري نفس النقطة إىل مالءمة الين للموضوعات املوصومة األخرى كام يشري إعالن
نُرش مؤخ ًرا يف إحدى الصحف املحلية يف كاناجاوا وهي منطقة حرضية قريبة من طوكيو [الشكل  ]8.15حيث يقول
اإلعالن أن مجلس املدينة سيبدأ يف تقديم استشارات عرب الين يف مواضيع الرتبية واآلباء واألمهات املنفردين والعنف
املنزيل واالنسحاب االجتامعي [.]hikikomori
هذا اإلعالن موجه بشكل خاص إىل الشباب [من تقل أعامرهم عن  39عا ًما] الذين يكافحون من أجل العثور عىل
وظيفة أو الذين يواجهون صعوبة يف االختالط باآلخرين .من الصعب تحديد رقم دقيق لعدد األشخاص املنسحبني
اجتامعيًا الذين ال يغادرون منازلهم وهذا ألن عائالتهم متيل إىل إخفاء املشكلة ،ومع ذلك فقد قام مسح أجرته
الحكومة اليابانية يف مارس  2019بتقدير رقم الهيكيكوموري يف البالد بأكرث من مليون شخص منهم  613000شخص
30
ترتاوح أعامرهم بني الـ  40والـ  64عا ًما.
وباملثل تتجىل األهمية النفعية لتطبيق واتساب يف مرشوع ألفونسو للصحة التطبيقة والذي يتم تنفيذه كجزء من
اإلثنوغرافيا الخاصة به يف مركز أورام مبستشفى عام يف سانتياغو – وهو املستشفى العام الوحيد يف سانتياغو الذي
قام بتنفيذ منوذج »التمريض اإلرشادي« للرعاية الصحية .يعمل هؤالء املمرضني واملمرضات كوسطاء بني مرىض
األورام ،وهو ما يساعدهم عىل معرفة طريقهم عرب األنظمة الطبية والبريوقراطية التي غالبًا ما تكون موجودة يف
املستشفيات العامة.
متثل عالجات الرسطان نظامني معقدين عىل املريض معرفة طريقه عربهام .ميثل األول تعقيد الطب ،حيث ميكن
أن يكون لكل من عالجات الرسطان املختلفة تأثريات عديدة عىل أنظمة الجسم املختلفة لذا فإن التعامل مع العالج
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 8.15إعالن يف صحيفة يابانية يعلن عن توفر استشارات يف مواضيع مثل العنف املنزيل واالنسحاب االجتامعي
من خالل تطبيق الين .تصوير لورا هابيو-كريك.
يعني التعامل مع الكثري من املعلومات .يعتمد العالج عىل سلسلة من اإلجراءات [فحوصات األشعة وجلسات
العالج الكياموي وتحاليل الدم وما إىل ذلك] التي تتطلب روشتات طبية ومواعيد ويجب إجراؤها برتتيب معني
خالل فرتة زمنية معينة ،والفشل يف هذا األمر ميكن أن يقلل من احتامالت نجاحها .ميتلك املمرضون املرشدون خربة
علم بكالهام ،ولهذا
التعامل مع تعقيدات العالج نفسه إىل جانب تعقيدات األمور البريوقراطية وإحاطة املريض ً
الغرض يحتاج املمرضون إىل تحديد مواعيد للفحوصات وتحاليل الدم وما إىل ذلك وهو األمر الذي يتطلب قد ًرا
كب ًريا من املعامالت الورقية ،كام يحتاجون إىل البقاء عىل اتصال باملرىض يف حالة وجود شكوك أو أسئلة لدى هؤالء
عامل برشيًا يف الرعاية الصحية ال ميكن ألي
املرىض .عىل مستوى ما يشكل هؤالء املمرضون واملمرضات املتفانون ً
شمول وإبدا ًعا
ً
تطبيق هاتفي استبداله ،ولقد كانوا أيضً ا املجموعة التي قامت باستخدام واتساب بالطرق األكرث
إىل حد كبري.
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فيلم( :ما تعلمته من خالل استخدامي لواتساب) .متاح من خالل .http://bit.ly/learnedfromwhatsapp

وفقًا لهم كان واتساب مثال ًيا إلنشاء مجموعة متنوعة من طرق االتصال التي تتوافق مع الخصوصيات واالحتياجات
الفردية لكل مريض ،حيث يفضل بعض املرىض إجراء املكاملات الهاتفية بينام يحتاج البعض اآلخر إىل رؤية
املعلومات مكتوبة يف رسالة نصية يف حني يشعر آخرون باالطمئنان إذا رأوا صورة للروشتة الطبية أو لطلب إجراء
الفحص الطبي ويحتاج البعض إىل رسالة صوتية ميكنهم االستامع إليها عدة مرات لفهمها فمعظم هؤالء املرىض
ذوو دخل منخفض وتعليم محدود للغاية .أصبح واتساب أيضً ا جز ًءا ال يتجزأ من الطريقة التي يتيح بها املمرضون
املرشدون أنفسهم وأوقاتهم لإلجابة عن أي شكوك أو أسئلة قد تكون لدى املرىض هذا باإلضافة إىل مواساتهم
واإلبقاء عىل العالقة االجتامعية األساسية التي تدعمهم من خالل العالج والرعاية عن بعد ،وقد تستمر هذه العالقة
لعدة سنوات.
يوضح املثال الثالث التحول العام لتوجهات مرشوعنا .كام أرشنا يف الفصول السابقة كانت النتيجة الرئيسية لبحثنا
فيام يتعلق بالصحة هي الدليل الذي يشري إىل أننا قد نعيد ضبط زاوية رؤية مجال الصحة عرب الهاتف فنتحول من
الرتكيز عىل التطبيقات املتخصصة للرتكيز بدلً من ذلك عىل إمكانات التطبيقات التي يستخدمها األشخاص بشكل
عام .يف هذا الفيلم القصري [الشكل  ،]8.16تناقش ماريليا دويك ما تعلمته حول إمكانات واتساب لتحسني التواصل
والرعاية الصحية يف ساو باولو.

التجارة والرشكات
هناك مجال آخر مل تتم مناقشته حتى اآلن بأي تفاصيل ولكنه مهم بشكل كبري للطريقة التي أصبحت بها هذه
التطبيقات جوهر االستخدام العام أال وهو التجارة ،وهو املجال الذي كان ويتشات عىل وجه الخصوص يف الصدارة
منه .رأينا يف سلسلة (ملاذا ننرش) كيف أن ويتشات قد بدأ يصبح ذا شأن كبري بالفعل بالنسبة للمدفوعات والتجارة
اإللكرتونية 31وأكرث تطبيقات الدفع عرب الهاتف املحمول استخدا ًما يف الصني اآلن هي مدفوعات ويتشات [WeChat
 ]Payومدفوعات عيل [ .]Alipayكان غالبية املشاركني يف البحث [ 72يف املائة] 32من شنغهاي الذين ترتاوح
أعامرهم بني  45و  70عا ًما يعتربون الدفع عرب الهاتف املحمول هو خيارهم األول للمدفوعات اليومية ولقد بلغت
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نسبة من يسددوا مدفوعات عرب الهاتف الذيك أكرث من  90يف املائة .أصبح من الشائع اآلن أال يأخذ الناس أي نقود
سائلة أو بطاقات مرصفية معهم حني يخرجون طاملا أن هواتفهم الذكية معهم ،ولقد أفاد موظفو املتاجر يف الحي
الذي تعيش فيه شينيوان أن أقل من  10يف املائة من الدخل اليومي للمحل كان نقدًا.
نقطة البداية للرتبح من ويتشات تعرف بشكل كبري عىل أنها كانت يوم  28يناير  2014وهو اليوم الذي أُطلقت
فيه خاصية »املظروف األحمر لويتشات« [ ]WeChat red envelopeالتي هي خاصية تسمح للمستخدمني بإرسال
مظاريف رقمية حمراء من األموال إىل جهات اتصال ويتشات عرب اإلنرتنت .قامت خاصية املظروف األحمر لويتشات
التي نشأت كامتداد للتقليد الصيني القديم املتمثل يف توزيع املظاريف النقدية الحمراء كهدايا يف االحتفاالت
أو املناسبات بتحويل هذا التقليد إىل نشاط ميارس عرب اإلنرتنت مام جعل مامرسته أكرث إمتا ًعا .أيضً ا اآلن ميكن
للحسابات الخدمية توفري خدمة دفع مبارشة للمستخدمني داخل التطبيق من خالل خاصية مدفوعات ويتشات
ويُسمح للعمالء بالدفع مقابل األشياء أو الخدمات املتاحة عىل صفحات الويب داخل التطبيق أو بالدفع داخل
املتاجر عن طريق مسح رموز الـ [ ]QRالخاصة بويتشات ضوئ ًيا [الشكل .]8.17
يف عام  2015أطلق ويتشات مرشوع »خدمات املدينة« الذي أدى إىل توسيع نطاق الخدمات من خالل السامح
للمستخدمني بدفع فواتري املرافق وحجز زيارات األطباء وإرسال األموال إىل األصدقاء والحصول عىل قسائم الرشاء
مهم يف التطور األوسع للتجارة اإللكرتونية يف الصني،
حسب املوقع الجغرايف وما إىل ذلك .أصبح ويتشات أيضً ا ً
فباإلضافة إىل املؤسسات التجارية ميكن لجميع حسابات ويتشات العامة بيع املنتجات أو الخدمات عىل ويتشات،
كام أن العديد من الربامج املصغرة التي ناقشناها سابقًا تستخدم يف التجارة اإللكرتونية كمنافسة لرشكة عيل بابا
33
وهي الرشكة املهيمنة يف مجال التجارة اإللكرتونية يف الصني.
هذا الذي عرضناه هو جانب واحد من جانبي املعادلة ولكنه عىل األقل ينطوي عىل شيئ آخر ،فرغم أننا مل نبحث
يف أمر الرشكات بأنفسنا إال أنه من املستحيل أن ننظر يف تلك التطورات دون االعرتاف بالقوى الكامنة وراء إنشائها

 8.17صورة تظهر تنوع رموز QRاملستخدمة للدفع عند أحد بائعي الطعام يف الشارع .األخرض هو الرمز الخاص
بنظام ويتشات للدفع .تصوير شينيوان وانج.
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والتي سهلت عىل املستخدمني تبنيها وموامئتها .من املحتمل أن تكون معظم االستخدامات التي وصفناها يف هذا
الفصل ال سيام االستخدامات الربحية التي متت مناقشتها يف هذا القسم قد تم تطويرها بواسطة الرشكات عىل
خلفية أن تلك الرشكات تقوم بإجراء األبحاث – مثلهم يف هذا مثل علامء األنرثوبولوجيا – حول كيفية تبني وموامئة
املستخدمني ملنتجاتها .من الواضح إذًا أنه من مصلحة الرشكات الحفاظ عىل مالمئة تطبيقاتها ألي تطورات قد تطرأ
عىل طريقة استخدامها.
خري مثال عىل هذا هو الطريقة التي تحاول بها تنسنت [الرشكة الصينية التي أنشأت ومتلك ويتشات] اآلن تطوير
وظائف تعكس فهم الرشكة لكيفية عمل العالقات االجتامعية يف الصني .أصبح هذا واض ًحا عندما أطلقت خاصية
مدفوعات ويتشات وظيفة جديدة تسمى »بطاقة القرابة« [ ]qinshu kaيف يونيو  2018والتي تتيح لألشخاص
إدراج أربعة أقارب كحد أقىص مبا يف ذلك الوالدين وطفلني ضمن وظيفة مدفوعات ويتشات الخاصة بهم 34.تشمل
مدفوعات بطاقة القرابة أيضً ا كبار السن واألبناء الذين مل يبدأوا استخدام مدفوعات الهاتف املحمول حتى اآلن
ألسباب مختلفة – رمبا ألنهم ال ميتلكون حسابًا بنك ًيا بعد أو ألنهم قلقون بشأن استخدام أنظمة الدفع عرب الهاتف
املحمول ،وال يحتاج املنتفعون من بطاقة القرابة إىل تقديم معلومات البطاقة البنكية إىل ويتشات ألن حاميل
البطاقات هم من يقرون بعملية الدفع عرب ويتشات .تلخص الطريقة التي يعمل بها هذا النظام العديد من مبادئ
القرابة الصينية حيث ميكن اعتبار إدراج الوالدين بهذه الطريقة كتعبري عن بر األبناء كام أنه يأيت عىل خلفية إدراج
األبناء سابقًا يف املظروف األحمر [الشكل .]8.18
انجذبت السيدة جونج وهي إحدى املشاركات إىل بطاقة القرابة هذه ألسباب تتعلق جزئيًا باألمان املايل حيث ميكن
لحامل البطاقة دامئًا التحقق من كل ما يتم إنفاقه ،كام ساعدتها البطاقة أيضً ا مع والدتها التي كانت طيلة الوقت
تتوجس من االحتيال االلكرتوين .قبل إنشاء بطاقة القرابة كانت السيدة جونج تقوم بتحويل  250جني ًها إسرتلينيًا
شهريًا إىل حساب مدفوعات ويتشات الخاص بوالدتها لكنها اآلن تقوم ببساطة بضبط رابط بطاقة القرابة عىل هذه
امليزانية .يبلغ الحد األقىص الذي تسمح به بطاقة القرابة حوايل  450جني ًها إسرتلينيًا وهو ما يكفي لتغطية النفقات
اليومية مع تجنب االحتياالت الكبرية .من ناحية أخرى بدأ السيد جوو – الذي لديه بعض االلتزامات املالية الكبرية

 8.18الظرف األحمر الرقمي عىل ويتشات يطابق يف الواقع الظرف األحمر الذي اعتاد الناس عىل تقديم النقود
فيه كهدايا .لقطات الشاشة لشينيوان وانج.
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مثل تكاليف منزله الجديد – يف القلق عندما طلبت منه والدته بطاقة قرابة فقد كان قلقًا من أن يؤثر ذلك عىل
نفقاته الخاصة ،وشعر السيد جوو باالرتياح إىل حد ما عندما وجد أن والدته أنفقت جنيهان إسرتلينيان فقط يف
قائل» :أدركت حينها أن األمر ال يتعلق باملال عىل اإلطالق.
الشهر األول من استخدامها لبطاقة القرابة .يوضح جوو ً
هي فقط كانت تريد الحفاظ عىل ماء الوجه [ ]diu mianziأمام أصدقائها املقربني ألن بعضهم قد حصل عىل
بطاقات قرابة من أطفالهم«.
يصف كتاب صدر حديثًا العالقة بني املستخدمني وويتشات 35بأنها »شديدة االلتصاق« وهي تسمية تشري إىل
الصعوبة الشديدة التي قد يواجهها املستخدمون يف مغادرة هذه املنصة الضخمة مبجرد دخولهم إليها» .يستجيب
ويتشات شديد االلتصاق الحتياجات املستخدمني وأساليب الحياة الراسخة يف الصني ،وهو بذلك يعيد أيضً ا تشكيل
أمناط الحياة الصينية عىل واجهته الهاتفية« 36.حقيقة أن ويتشات شديد االلتصاق »يلصق« املستخدمني بفعالية
بالتطبيق تنبع عىل األقل جزئيًا من أن تصميم التطبيق واإلسرتاتيجية التي يطبقها مطور التطبيق يتبعان حيثية
مشابهة لدراستنا ،حيث يسعى كالهام إىل فهم الكيفية التي ميكن بها للهاتف الذيك أن يتواءم بشكل كامل مع
األمناط الصينية التقليدية للعالقات االجتامعية .لذلك ال يقترص األمر فقط عىل قيام التجارة بتخليق جهاز يتم تبديل
استخداماته الحقًا بواسطة املستخدمني فنحن نتوقع أيضً ا من الرشكات أن تتعلم بدورها من هذا االستخدام وأن
تطور إمكانيات جديدة تسهل أو تحاول تسويق أمناط االستخدام هذه نفسها.

االستنتاجات النهائية
ما الذي تعلمناه من دراستنا لهذه التطبيقات التي وصفناها يف بداية هذا الفصل بأنها »قلب« الهاتف الذيك
املعارص؟ هناك ثالثة استنتاجات أولية .األول هو أن هذه التطبيقات قد تشري إىل اتجاه حركة الهاتف الذيك نفسه.
والثاين هو أنها قد اكتسبت هذا الوضع املركزي من خالل اتساع نطاق توظيفاتها .والثالث يدل عىل أن عمق
التوظيف ال يقل أهمية عن اتساعه.
أوال ،بالنسبة ملسار الحركة ميكن تسمية كل من الين وويتشات وواتساب بالتطبيقات أو املنصات الفائقة ،ومع ذلك
فإن ما تحاكيه هذه التطبيقات هو عىل األغلب الهاتف نفسه أي الجهاز الوحيد الذي يخدم كل األغراض .أظهر
ويتشات عىل وجه الخصوص من خالل برامجه املصغرة القدرة عىل إحالله محل جميع التطبيقات من خالل دمجها
داخله ،وكام ذكرنا يف عدة فصول فإن الكثريين من األشخاص يرون أيضً ا أن الهواتف الذكية هي يف املقام األول
أجهزة واتساب أو الين .يبدو اتجاه الحركة هذا مشاب ًها للهيمنة التي بسطتها ميكروسوفت ويندوز [Microsoft
 ]Windowsأو مجموعة األوفيس [ ]Office Suiteالخاصة بها .سيكون هناك منافسون ويف هذه الحالة هناك
آبل ،ولكن إذا اكتملت املقارنة فإن هذه التطبيقات تنبيء بالهيمنة املتزايدة لواجهة معينة دون غريها وهو ما
سيكون متناقضً ا تناقض صارخ مع االنتشار غري العادي للتطبيقات ومطوري التطبيقات الذين يحتلون معظم
الهواتف الذكية اليوم.
من الواضح أن هذا التطور هو بالضبط ما تريده الرشكات القوية مثل فيسيبوك وتنسنت التي تقف خلف هذه
التطبيقات ،ولكن الدالئل تشري إىل أنهم ينجحون يف ذلك عىل األقل بهذا القدر ألن معظم الناس ال يريدون
ثقافة التطبيقات يف حد ذاتها .يركز املستخدمون ببساطة كام قيل يف الفصل الرابع عىل سهولة االستخدام ،فإذا
كان ذلك يعني التعامل مع رشكة واحدة مهيمنة فمعظمهم يبدي االستعداد لقبول تلك الهيمنة من خالل
سلوكهم حتى وإن احتجوا لفظًا عىل سلطة تلك الرشكات .قد تكون ثقافة التطبيقات مجرد مرحلة مؤقتة يف
تطور االتصاالت.
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مسار الحركة هنا هو مسار توسعي يتألف من عنرصين رئيسيني .العنرص األول هو قدرة تلك التطبيقات عىل دمج
أكرب عدد ممكن من الوظائف املختلفة ،حيث أصبحت هذه التطبيقات ذات أهمية كبرية يف مجايل الصحة والرفاهية
اللذين كانا املثالني الرئيسيني يف االستفادة من هذه التطبيقات واللذين متت مناقشتهام يف هذا الفصل عىل الرغم من أن
مناقشة استخدام هذه التطبيقات يف مجال الدين أيضً ا كان يهدف إىل توضيح نفس النقطة .العنرص الثاين من التوسع
وصفناه يف هذا الفصل بالتواصل االجتامعي القابل للتوسع أي قدرة هذه التطبيقات عىل تغطية نطاق واسع ميتد من
التواصل األصغر واألكرث حميمية إىل التواصل األكرب واألكرث علنية ،وقادنا هذا النقاش من الرتكيز عىل األرسة إىل النظر
يف استخدام املجموعات لتلك التطبيقات ثم يف استخدام املجتمعات لها ،ويف هذه الحالة كان الدين ميثل مجموعة من
املؤمنني التي متتد إىل ما هو أبعد من ذلك كنوع من املجتمع األكرب.
ومع ذلك فإذا تأملنا يف اليشء الذي أوجد تلك الخاصية التي وصفناها باالعتامدية »شديدة االلتصاق« فلرمبا نجد أن
هذا اليشء هو قدرة تلك التطبيقات عىل أن تصبح وسيلة للعمق بالضبط كام أنها وسيلة لالتساع .جوهر التطبيقات
الثالثة هو التواصل االجتامعي ،ولقد استغلت هذه التطبيقات أو تسلقت فوق اعتامديتنا البرشية األساسية أي
اعتامديتنا عىل بعضنا البعض .طاملا أن الهاتف الذيك يُنظر إليه عىل أنه وسيلة لتسهيل التواصل فإن عيوبه ونواقصه
أول وأخ ًريا وسطًا للعالقات التي تجعل للحياة معنى .كان أكرث الجزء األول من هذا الفصل يدور حول
تتضاءل ويصبح ً
الحب ،ولقد أخذ مصطلح »االنتهازية املتواصلة« الذي قدمناه يف الفصل الخامس هنا داللة مرتبطة به أال وهي الشعور
باالتصال الدائم كدليل عىل االهتامم 37.تحمل تلك القدرة عىل التواصل الدائم بدورها يف طياتها الرغبة يف الدعم املستمر
سواء كان عاطف ًيا أو مال ًيا ،و كانت مخططات االئتامن الدوارة [التي يطلق عليها التونتينات يف الكامريون] من األمثلة
التي أوردناها عىل ذلك يف فصلنا هذا والتي كانت جوهرية لبحثنا اإلثنوغرايف يف كل من ياوندي ولوسوزي يف أوغندا،
ويف ياوندي تجمع هذه املخططات بسالسة ما بني الدعم االجتامعي واملايل لكنها متتد بعد ذلك لتشمل أكرث من ذلك
38
بكثري .كل تطبيق من هذه التطبيقات يبدأ من التواصل ثم يتطور بعد ذلك ليصبح بالتايل أحد »تقنيات الحياة«.
كان املثال الرئييس الذي ناقشناه يف القسم األول من الفصل هو استخدام الصور املرئية .نحن كبرش متحفظون
حتم نراه عىل أنه »طبيعي« أكرث ،ولكن
بشكل طبيعي يف تفكرينا وإذا كان التواصل وج ًها لوجه قد جاء أولً فنحن ً
39
بالنسبة لعلامء األنرثوبولوجيا ال يوجد يشء اسمه عالقة طبيعية أو غري متأثرة .أوضح عامل االجتامع جوفامن أن
الحديث وج ًها لوجه انطوى دو ًما عىل غابة شائكة من القواعد الثقافية التي متيل علينا ما هو مناسب وما هو غري
مناسب ،وغالبًا ما يحيط اإلتيكيت واألداء والخوف من الحرج واألطر الثقافية األخرى بالتواصل وج ًها لوجه حتى أنه
مثل بزيارة إحدى البارات يف لندن وسوف يبدو لك أن معظم ما يدور
يصعب علينا قول أي يشء عىل اإلطالق .قم ً
من حديث إما ابتذال أو مزاح 40.بالنظر إىل األمر من هذه الزاوية ال يوجد سبب عىل اإلطالق يجعلنا ال نعترب أن
الصور املرئية هي الوسيط »الطبيعي« أكرث فهي يف بعض األحيان قد متنح الشعور بالدفء أكرث من الكالم املبارش،
وميكن للصور املرئية عىل وسائل التواصل االجتامعي أن تعرب عام ال يستطيع الناس النطق به وج ًها لوجه ،وهي قد
أصبحت – كام هو الحال يف اليابان – مكمل بديل للحديث وج ًها لوجه .اآلن أصبح عىل األشخاص بدورهم إنشاء
قواعد ومعايري جديدة تالئم استخدامهم للعنارص املرئية داخل هواتفهم الذكية 41،ومل يبد لنا العنرص املريئ جانبيًا
أو سطح ًيا يف مواقعنا امليدانية ،كام أن للصور القدرة عىل التحدث من القلب إىل القلب.
تستند مركزية العمق هذه أيضً ا إىل االستنتاجات النهائية للفصل السابع .قد يعتقد املرء أن من شأن الطريقة التي
ترسبت بها تلك التطبيقات إىل أكرث جوانب التواصل العائيل حميمية أن تكون كافية جدًا لتوضيح هذه النقطة،
فالعمق هو مفتاح اعتامدية الناس الالحقة عىل تلك التطبيقات الثالثة .ولكن يف الواقع طرح القسم الخاص بالعائلة
شيئًا أقرب إىل استنتاجات الفصل السابع بشأن التطور املشرتك ،فهذه التطبيقات ال تعكس العالقات العائلية
والتواصل العائيل فحسب فنحن هنا نذهب إىل أنها أيضً ا تغري هذا الذي نفهمه ونختربه كعائلة بشكل عميق .ثم
إن هناك مسا ًرا آخر الستنتاجات هذه الفصل وهو املسار الذي يقود بشكل طبيعي إىل النقاش األوسع والنظري
بشكل أكرب الذي يقدمه الفصل التايل واألخري.
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قلب الهاتف الذيك :الين وويتشات وواتساب

الفصل التاسع
تأمالت عامة ونظرية

املواقع امليدانية :بنتو  -ساو باولو ،الربازيل .دار الهوى  -القدس الرشقية .دابلن  -أيرلندا .لوسوزي
 كامباال ،أوغندا .كيوتو وكوتيش  -اليابان .نولو  -ميالنو ،إيطاليا .سانتياغو  -تشييل .شنغهاي -الصني .ياوندي  -الكامريون.

مقدمة
كان هدف هذا الكتاب هو نسج بعض االستنتاجات العامة والنظرية بداخل كل فصل .كان الرتكيز األكرب يف العديد
من هذه الفصول يقع عىل الجوانب التنظيمية للهاتف الذيك كتقنية مبا يف ذلك هيكله والتطبيقات التي يحتوي
عليها وعالقته باألجهزة األخرى ،ومع ذلك ففي هذا الفصل الختامي نركز بشكل أكرب عىل عواقب الهواتف الذكية
عىل األشخاص ألنه يف النهاية وبصفتنا علامء أنرثوبولوجيا فإننا أقل اهتام ًما بالتكنولوجيا يف حد ذاتها – أي مسألة
ماهية الهاتف الذيك – من اهتاممنا باالستفادة من دراسة مثل هذه األجهزة إللقاء الضوء عىل األفراد واملجتمع
والثقافة بهدف إصقال فهمنا لإلنسانية.
لنعيد أولً ترديد بعض تلك الحجج السابقة .بدأ الفصل األول برشح منحانا الذي نسميه »الذكاء العام« وأشار
قليل عىل الرغم من تسميته بالهاتف الذيك ،كام
إىل أن هذا الجهاز يف معظم نواحيه ال يشبه الهاتف التقليدي إال ً
أنه ال يخضع لطموحات [ ]S.M.A.R.Tأي قدرة الجهاز عىل التعلم من استخدامه .تعرض الفصل الثاين لألحاديث
بدل من تقديم األدلة عىل استخدام الهاتف الذيك وعواقبه غال ًبا ما تستغل
الشائعة حول الهاتف الذيك موض ًحا أنه ً
هذه الخطابات الجهاز كوسيلة للدخول يف مجموعة متنوعة من الجدليات األخالقية حول املجتمع املعارص.
تفحص الفصل الثالث الهاتف الذيك كيشء مادي ووضعه يف سلسلة من السياقات التي تضمنت مفهوم »إيكولوجيا
الشاشة« والتي نعرفها عىل أنها العالقة بني الهاتف الذيك واألجهزة األخرى ذات الشاشات ومفهوم »اإليكولوجيا
االجتامعية« والتي نعرفها عىل أنها العالقات االجتامعية التي تتضمنها مشاركة الهواتف الذكية والتطبيقات ،وكال
املفهومني مهامن لفهم الهاتف الذيك نفسه .ربط هذا الفصل أيضً ا بني الهواتف الذكية والشبكات األخرى مام يشكل
نو ًعا من مراكز التحكم عن بعد لكل من األشخاص و رمبا كذلك »إنرتنت األشياء«.
نظر الفصل الرابع يف الطريقة التي كان استخدام الهاتف الذيك بها منصبا عىل املهام وأهمية ذلك لفهم ثقافة
التطبيقات وطريقة انتشارها .قدم الفصل مفهوم »الحلول التوسعية« ،أي النطاق الذي يرتاوح من التطبيقات
ذات الوظيفة الواحدة [»يوجد تطبيق لذلك«] إىل تطلعات تعددية الوظائف [مثل سكني الجيش السويرسي]
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لتطبيقات ويتشات والين التي تسعى جاهدة لتكون شاملة وقادرة عىل أداء أي مهمة مطلوبة ،ولكننا أرشنا أيضً ا
إىل أن املستخدمني قد يستخدمون تطبيقًا ذا إمكانات أوسع بكثري كجهاز لغرض واحد ال أكرث .شكلت مالحظة
»االنتهازية املتواصلة« أساس الفصل الخامس الذي بُني عىل عدة أنواع من االستخدام مثل التصوير الفوتوغرايف
والنقل واألخبار والرتفيه.
نظ ًرا لتنوع ما تتيح لنا األيقونات املوجودة عىل شاشة الهاتف الذيك فعله وأيضً ا تنوع طرق توظيفها يتجنب هذا
الكتاب استخدام مصطلحات مثل »التطبيقات« أو »األنظمة األساسية« كأساس له ،وبدلً من ذلك يبدأ النقاش من
االستخدام اليومي للهاتف الذيك مام يسمح بالرتكيز عىل حياة مستخدمي الهواتف وليس عىل التقنية .هذا التحول
بدل من الرتكيز عىل الجهاز نفسه مكتمل إىل حد كبري منذ بداية الفصل السادس والذي
إىل الرتكيز عىل األشخاص ً
نظر يف الطريقة التي يتم بها صياغة الهاتف الذيك ليعكس األفراد والعالقات والقيم الثقافية األوسع .عرض الفصل
السابع كيف أن الهاتف الذيك ميكنه – نتيجة لقدرتنا عىل تحويله – أن يتوائم بشكل وثيق مع املعايري االجتامعية
أي العمر يف حالتنا هذه ،بينام ذهب الفصل الثامن بأنه يجب اعتبار ثالثة تطبيقات /منصات بعينها عىل أنها
قلب الهاتف الذيك ألن التطبيقات األهم هي تلك األكرث ارتباطًا بالعالقات االجتامعية كام هو الحال يف التعبري عن
االهتامم واملودة يف األرسة واملجتمع .تقدم الفصول من السادس إىل الثامن أيضً ا الدالئل الرئيسية لالستنتاجات التي
يتم بلورتها اآلن يف هذا الفصل األخري.
ستبدأ استنتاجاتنا مبحاولة إعادة توجيه فهمنا لكيفية تعامل األشخاص مع الهاتف الذيك بنا ًءا عىل مصطلح »املنزل
املتنقل« ،ثم سنستكشف املزيد من قضايا الحميمية واملراسالت بني األشخاص وهواتفهم عارضني يف ذلك الصدد
مفهوم »ما وراء التجسيد اآلدمي« ،ييل ذلك ملخص للطريقة التي تدخل بها الهواتف الذكية إىل – وأحيانًا تحول –
العالقات االجتامعية تحت عنوان »الهاتف الذيك العالئقي« .يبدأ القسم الرابع من الفصل بالنظر يف مشكلة عامة
أكرث وهي التناقض واالزدواجية ،ويذهب بأن هذه التأمالت قد ظهرت بوضوح كبري نتيجة لوباء كوفيد 19-مبا يف
ذلك النقاشات حول الخط الرفيع الفاصل بني الهاتف الذيك كأداة للرعاية والهاتف الذيك كأداة للمراقبة ،ويؤدي
اختتام هذا النقاش إىل الفرضية األولية املتمثلة يف »الذكاء العام«.

املنزل املتنقل
هناك العديد من السوابق العتبار اإلنرتنت وعوامل اإلنرتنت كاملنزل نوعا ما ،وهناك عىل سبيل املثال عمل لعامل االجتامع
هاييك مونيكا جريشيك يحمل عنوان (هل هناك منزل يف الفضاء اإللكرتوين؟) 1،ومع ذلك فاملفهوم املقدم هنا تحت
عنوان »املنزل املتنقل« ميتد إىل ما هو أبعد من أي تشبيه سابق أو نقاش يشري إىل مثل هذا املنزل اإللكرتوين .ننطلق
هنا من التأكيد عىل أن الهاتف الذيك ميكن فهمه بشكل أفضل ليس فقط كجهاز نتواصل من خالله ولكن أيضً ا كمكان
نعيش اآلن فيه ،فنحن نشعر دامئً ا بأننا »يف املنزل« عندما نستخدم هواتفنا الذكية 2وأصبحنا مثل الحلزونات البرشية
التي تحمل منازلها يف جيوبها ،ورمبا كان الهاتف الذيك هو أول ما تفوق عىل املنزل نفسه [ورمبا عىل مكان العمل أيضً ا]
من حيث مقدار الوقت الذي نقضيه فيه أثناء ساعات اليقظة .يتكون »املنزل املتنقل« كمصطلح من عدة عنارص،
فباإلضافة إىل أنه يشري ملفهوم املنزل فهو أيضً ا يعرتف بالهاتف الذيك كبوابة ميكننا من خاللها االنتقال من منطقة إىل
أخرى ،وهناك أخ ًريا املقارنة بوسائل النقل باعتباره وسيلة للحركة أيضً ا.
مثل إىل االتهام الشائع الذي ُوجه للهاتف الذيك والذي أرشنا إليه يف الفصل الثاين .يتضايق معظم الناس عندما
انظر ً
مثل ثم ينسحب رفقاءهم فعل ًيا من صحبتهم ويستغرقون يف هواتفهم الذكية
يجلسون مع شخص ما يف مطعم ً
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بدلً من التواجد معهم ،ولكن ما يحدث هنا هو أن هؤالء األشخاص – فعل ًيا – قد غادروا إىل منازلهم ،فهم ميكنهم
استخدام هذه البوابة لالنزواء من املكان الذي يجلسون فيه والعودة إىل املنزل الذي ميكنهم فيه القيام بالعديد
من األنشطة املألوفة من البحث عن الرتفيه إىل تنظيم جدولهم أو إرسال الرسائل إىل األصدقاء واألقارب من خالل
الوسائل النصية واملرئية .يف السابق كنا نحرتم متا ًما حق أي شخص يف االستئذان للمغادرة والعودة إىل منزله الخاص
جالسا إىل جوارنا فجأة إىل مكان آخر تم استبعادنا منه دون
ولكنه يشء مزعج أن ينسحب الشخص الذي يبدو ً
حتى أن يقول كلمة وداع ،فهم قد يبقون ماديًا يف صحبتنا ولكنهم فعليًا يكونون قد انفصلوا عنا .لقد اعتدنا عىل
فكرة أن اإلنرتنت هو »موت املسافات« 3ولكن يبدو أن الهاتف الذيك اآلن ينطوي عىل فكرة موازية هي »موت
التقارب« .أينام كان املكان الذي يبدو الشخص متواجدًا فيه إال أنه من املمكن أن يكون يف الحقيقة منسحبًا إىل
منزله املتنقل ،ويؤدي هذا األمر إىل االنقالب الجذري للمفاهيم التقليدية السابقة حول العام والخاص مام يؤدي
بدوره إىل االحتجاج عىل هذا التصدع الصارخ لآلداب التقليدية.
تكمن أهمية املنزل املتنقل يف الهشاشة املتزايدة للمعنى التقليدي للمنزل بقدر ما تكمن يف قدرة الهاتف الذيك
عىل تعويض هذا النقص 4.لقد أصبح العامل دائم الحركة بسبب الهجرة وأمناط العمل وتحسن وسائل التنقل وعوامل
مثل نسبة عالية من املهاجرين من مناطق إيطالية أخرى وكذلك
أخرى متعددة 5،يحوي موقعنا امليداين يف نولو ً
من الخارج ،ولقد رأى هؤالء األشخاص بالفعل قيود املفهوم التقليدي للمنزل كمكان مادي أوحد والذي من شأنه
أن يفصلهم عن جزء كبري من عائالتهم وعن نشأتهم االجتامعية والثقافية .بالنسبة للصقليني الذين يعيشون يف
ميالنو يساعدهم الهاتف الذيك عىل قبول فكرة أن ميالنو هي املكان الذي يقيمون فيه ألنه يتيح لهم أيضً ا البقاء يف
»أرضهم« [ ]mia terraيف صقلية محل ذكرياتهم وأحالمهم.
خالل النصف الثاين من القرن العرشين يف اليابان أدت الهجرة من املناطق الريفية إىل املدينة إىل فراغ تلك األخرية
من السكان بشكل كبري ،ومع ذلك يوثق بحث لورا هجرة مضادة معارصة من املدينة إىل البلدات الصغرية والقرى
الريفية والتي اشتدت قوتها منذ الكارثة الثالثية للزلزال والتسونامي واالنهيار النووي التي حدثت يف  11مارس
 ،2011حيث أدت عواقب تلك الكارثة إىل تضاؤل الثقة يف البنية التحتية للدولة 6والعودة إىل املناطق الريفية بدافع
من الشعور بالغربة وانعدام الجذور يف املدينة .اتفق العديد من األشخاص يف املواقع امليدانية اليابانية يف كال من
الريف والحرض عىل أن الهاتف الذيك هو اآلن مركز حياتهم حيث أنه يربطهم ليس فقط بأرسهم وأصدقائهم ولكن
أيضً ا بالعديد من أنشطتهم اليومية.
عىل عكس العديد من املهاجرين الذين شاركوا يف البحث الذي أجريناه يف إيطاليا أو تشييل فإن املشاركني اليابانيني
ال يشعرون أن هذا أمر جيد بالرضورة ،حيث يشعر الكثريين منهم مبشاعر مزدوجة حيال قضاء الكثري من الوقت
عىل هواتفهم الذكية بينام هم يف نفس الوقت يقولون أنها غريت حياتهم ألنها أتاحت لهم الحفاظ عىل عالقات
وثيقة مع األصدقاء واألبناء واألحفاد الذين يعيشون بعيدًا عنهم يف أغلب الحاالت .عىل الرغم من أنهم رمبا قد
بدأوا يف استعامل الهواتف الذكية مؤخ ًرا فقط خاصة إذا كانوا أكرب س ًنا إال أنهم يعانون من االعتامد الكبري عليها،
ويرجع ذلك جزئ ًيا إىل مركزية الهاتف الذيك للعديد من أنشطتهم اليومية ولكنه رمبا يرجع أيضً ا إىل الشعور املتزايد
باالنفصال خارج الهاتف الناجم بدوره عن األحياء الخالية من السكان.
أرشنا يف الفصل األول إىل حجة بوغوست التي ارتأت إىل أننا نعيش اآلن – بفضل الهاتف الذيك – يف عامل خا ٍل من
االستقرار والذي ميكن رؤيته كنسخة أخرى مام اعتربه أوجي 7تجربة شائعة جدًا للتشتت .لكن مفهوم املنزل املتنقل
رأسا عىل عقب حيث أننا ال نجد أنفسنا بال مكان بأي حال من األحوال وحيث أننا ميكننا دامئًا
يقلب هذه الحجة ً
معرفة املكان الذي نعيش فيه ومعرفة الكيفية التي ميكن بها ملكونات هذا املكان املختلفة أن تجتمع طاملا أننا عىل
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استعداد العتبار الهاتف الذيك هذا املكان املستقر .ما يهم هو الطريقة التي يكون بها الهاتف املحمول غري متحرك
ويكون باستمرار متواجدًا معنا.
لهذه الحجة بعدًا زمنيًا كام أن لها بعدًا مكانيًا أيضً ا .هناك وجود كثيف يف موقع شنغهاي امليداين لكبار السن الذين
كانوا قد انتقلوا للعيش يف املدينة لرعاية أحفادهم ،وهؤالء قد يجدون صعوبة يف التكيف مع الحياة الجديدة هناك
بعد أن ا ُقتلعوا من شبكاتهم االجتامعية السابقة ومن الدعم االجتامعي الذي كانوا يتلقونه يف مساقط رؤوسهم،
منزل لهم.
وهم اآلن يتشبثون بيشء مينحهم حس املنزل ،يشء يشعرون فيه باألمان ومن ثم يأملون أن يصبح ً
يصبح نرش الهاتف الذيك كمنزل بديل أكرث أهمية عندما ننتقل إىل وضع الشباب يف أوروبا .يف أماكن مثل ميالنو أو
دبلن يتمثل أحد مصادر القلق الرئيسية يف أنه بينام كان األشخاص من الجيل السابق قادرون عىل تحمل تكلفة
رشاء منازلهم الخاصة – عىل األقل عندما أرادوا تكوين أرسة – فلم يعد هذا هو الحال اآلن .املشكلة هنا هي أن
متوسطالعمر املتوقع للفرد قد ارتفع وزاد عليه اإلخفاق يف بناء منازل إضافية كافية ملواجهة قلة املنازل املرتتبة عىل
ذلك وتصفية املساكن الحكومية ،ونتيجة لذلك تتضاءل فرص الكثري من الشباب لرشاء أمالكهم الخاصة قبل تكوين
أرسهم ولقد أصبحوا يتساءلون عام إذا كانوا قادرين عىل القيام بهذه الخطوة عىل اإلطالق .ليس من املستغرب إذًا
أن ينشأ عندهم هم أيضً ا ارتباطًا يتناسب مع املنزل الوحيد الذي ميكنهم تحمل تكاليفه ،املنزل الذي مينحهم مكانًا
ميكنهم عىل األقل أن يكونوا فيه دامئًا وبعنوان ثابت وينتمي إليهم .عندما ينتقد كبار السن الشباب اللتصاقهم
بشاشات هواتفهم الذكية يصبح من املعقول بالنسبة للشباب أن يشريوا بدورهم إىل أن األشخاص الذين يوجهون
خاصا بهم بينام من الناحية األخرى تتم إدانة هؤالء الشباب
هذه االنتقادات ميتلكون أو يستأجرون ً
منزل ً
الهتاممهم باملنزل الوحيد الذي ميتلكونه بالفعل أال وهو هواتفهم الذكية.
عندما يحدث ويرتك األشخاص منزل والديهم فإن عدم استقرار السياق ككل يجعل من املهم أن يجمع الهاتف
الذيك العنوان الذي نعيش فيه ورقم هاتفنا وعنوان بريدنا اإللكرتوين م ًعا .تصبح الحياة أسهل بالنسبة للجميع إذا
مثل هناك عادة عالمة
ما كنا دامئًا يف »املنزل« داخل هواتفنا الذكية وبالتايل يسهل االتصال بنا دامئًا ،فمع واتساب ً
صح تقر بأننا يف املنزل وأننا تلقينا رسالة التواصل .يف أوقات أخرى قد يصبح الهاتف الذيك – كام هو الحال بالنسبة
للمنزل التقليدي – مكانًا يشعر فيه الناس بخصوصية نسبية ليس فقط لالستغراق يف أفكارهم الخاصة ولكن أيضً ا
للقيام باألشياء دون مالحظة أحد.
غال ًبا ما يتم تقسيم املنازل يف الكثري من األماكن إىل غرف بحيث يكون لدينا عىل األرجح غرفة نوم للراحة ومطبخ
للطهي وغرفة معيشة للتواصل أو ملشاهدة التلفزيون ،وتعمل تلك املنازل يف كليتها كنوع من الكائنات الحية مع
دوران الطاقة والوقت الروتيني والفضاء املخصص .يتميز املنزل املتنقل بالعديد من الصفات املامثلة للمنزل املادي
كام يوضح هذا البيان املعلومايت [الشكل  ،]9.1فكام هو الحال يف مثل تلك املنازل يتم تقسيم املنزل املتنقل أيضً ا إىل
العديد من الساحات يستخدم كل منها ألنواع مختلفة من التجارب .من خالل الضغط عىل أيقونة ما ميكننا الدخول
إىل مكان ميكننا فيه لعب األلعاب أو مشاهدة التلفزيون ،وهناك أيقونة أخرى تنقلنا إىل مواقع البحث والدراسة،
وأخرى لالستامع إىل املوسيقى ،وأخرى إلنجاز األعامل اليومية مثل التسوق أو الخدمات البنكية.
كام هو الحال داخل املنازل الكبرية ميكننا قضاء بعض الوقت داخل هذه التطبيقات أو املساحات املتنوعة يف
هدوء نسبي .قد يكون هذا أحد األسباب التي تجعلنا مهتمني جدًا بحامية شعورنا بالخصوصية الذي يرتبط
بالتواجد داخل املكان الذي نعيش فيه ،حيث يشعر الكثري من الناس بالقلق من أن يكون الهاتف الذيك يخونهم
وينتهك تلك الخصوصية بجمعه للبيانات التجارية .ميكن للهاتف الذيك توفري العديد من املساحات الخاصة مبا
يف ذلك تلك التي ميكننا فيها إجراء املحادثات من خالل الين أو ويتشات أو واتساب حيث ال يدري بنا أحد
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9.1

بيان معلومايت من تصميم جورجيانا موراريو يوضح مفهوم املنزل املتنقل.

من حولنا أو حتى تلك التي ميكننا فيها تخزين املواد اإلباحية .لكننا ميكننا أيضً ا دعوة اآلخرين للمرور والزيارة
ودعوتهم للمشاركة يف النميمة الجامعية وإصابتهم بامللل بأحدث صيحات النظم الغذائية التي نتبعها ومشاركة
األشياء املضحكة معهم.
قد ننظر أيضً ا للهاتف الذيك باعتباره مساحة منزلية قد يكون تنظيفها وترتيبها مهمة دورية .تخربنا سوزانا
مثل كيف تحافظ عىل هاتفها مرت ًبا [» :]mantener de teléfonoأقوم بتنزيل الصور
من سانتياغو بحامس ً
من الهاتف مرة يف الشهر وأقوم مبسح الصور ومقاطع الفيديو باستمرار .أقوم بتنظيفه كل يوم ،كل يوم!«.
تحب مشاركة أخرى يف البحث تدعى إرنستينا تطبيق آوتلوك [ ]outlookألنه ميكنها من محو رسائل الربيد
اإللكرتوين بسهولة كام أن وجود ما يسمى بـ »سلة املحذوفات« يساعد يف اكتامل تلك املقارنة باملنزل .عندما
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تقول إرنستينا »أحب إبقاء الهاتف مرت ًبا« ال يسع ألفونسو إال أن يالحظ مدى ترتيب غرفة املعيشة يف شقتها.
ميكن للهواتف الذكية أن تصبح شديدة الفوىض ،وقد نتعايش مع تلك الفوىض أو نتخذ إجرا ًءا إزاءها كحذف
كل تلك القاممة الزائدة عىل سبيل املثال أو إعادة ترتيب األشياء املوجودة يف املكان الخطأ أو استبدال تطبيق
ما بتطبيق أفضل أو املوافقة عىل تحديث النظام .يستخدم الناس يف شنغهاي اآلن مصطل ًحا يعني »الرفض -
التخلص  -الفصل« [ ]duan- she- liفالحفاظ عىل املنزل مرت ًبا يتطلب رفض رشاء املزيد من األشياء والتخيل عن
ما هو غري مطلوب ،ولكن شينيوان وجدت من خالل عملها امليداين أن أكرث استخدام تلك العبارة كان لإلشارة إىل
ترتيب الهواتف الذكية وفرز ما بها .تشري جوانجوا عىل سبيل املثال إىل اآليت» :منذ عام  2016وأنا أقوم بالرفض
 التخلص  -الفصل بانتظام عىل ويتشات الخاص يب ،وعادة ما أشعر بالرضا بعد حذف بعض جهات االتصالغري الرضورية« .التعبري املناسب لذلك األمر يف ياوندي هو »القيام باألعامل املنزلية« []faire le ménage
وهو مصطلح تم توسيع معناه اآلن ليشمل الهواتف الذكية كأن تقول »تنظيف جهات االتصال الخاصة يب«
[ ]faire le ménage dans mes contactsأو »تنظيف شاشتي« [ ]ménage sur mon écran faire leواألكرث
وضو ًحا هو استخدام الناس لعبارة »هناك أشخاص لن أسمح لهم بدخول منزيل ثانية«
[ ]il y’a des gens que je ne veux plus laisser entrer chez moiيف إشارة إىل هواتفهم الذكية
وليس إىل املنزل الذي يعيشون وينامون فيه.
ميكننا أيضً ا رؤية العديد من صفات املنزل التقليدي األخرى يف املنزل املتنقل كام تذهب ماري دوجالس 8قائلة أن
املنزل هو الحيز الذي ننظم فيه املكان مع الزمان ،فاليشء الذي يعطي للمنزل متاسكه ليس »صالبة الجدران ولكن
التنسيق املعقد« .املنزل هو أيضً ا املكان الذي نوزع فيه انتباهنا عىل أشخاص آخرين عند إجراء التفاوضات املسترتة
حول من يجب أن نكون عىل اتصال به ومتى ،وهو املكان الذي نضع فيه روتيننا اليومي ونعرف ما هو الوقت وما
يجب أن نفعله يف تلك اللحظة ،وهو أيضً ا أكرث مكان نتعرض فيه ملراقبة وسيطرة اآلخرين .الهاتف الذيك هو املكان
الذي نغري فيه من عامل التجارب الخاص بنا فنختار ما نراه وما نحتفظ به وهذا هو ما يجعله حي ًزا أساسيًا لصياغة
أنفسنا داخل العامل كام سيبني القسم التايل.
منفصل عن
ً
ميكن للمنزل املتنقل أيضً ا استعامر املنزل التقليدي إىل درجة مدهشة وهو غالبًا ما ال يكون شيئًا
ذلك املنزل وإمنا امتداد له 9،وقد أوردنا مثال عىل ذلك يف نقاشنا حول إيكولوجيا الشاشة يف شنغهاي يف الفصل
الثالث .أصبح الناس يعيشون اليوم بشكل هائل مع مجموعة من الشاشات ذات األحجام املختلفة ،وهو األمر
الذي تكمل فيه الحراكية واملقروئية بعضهام البعض .الهاتف الذيك هو العنرص األكرث قابلية للتنقل ولكن هناك
أيضً ا األجهزة اللوحية والكمبيوتر املحمول والتلفزيون الذيك وكلها متكاملة بشكل كبري ،فقد يقرأ بعض األشخاص
مثل عىل شاشة التلفزيون الذيك .كان املنزل الذي نظرنا
اآلن عندما يكونون يف املنزل رسائل بريدهم اإللكرتوين ً
حجم بحيث ميكن للعائلة أن تستفيد من البوابات التي
فيه يف شنغهاي ميلء بالهواتف الذكية وقريباتها األكرب ً
متنحها شاشة أو أخرى يف كل غرفة من غرفها ،وهنا تصبح الشاشات يف واقع األمر كنوافذ املنزل فمن خاللها
ميكن للساكنني رؤية عامل يتجاوز املشهد الذي يرونه من خالل النوافذ املادية .تغري الهواتف الذكية أيضً ا من
طبيعة العالقة بني األشخاص داخل املنزل ،ففي بنتو عىل سبيل املثال ميكن لألزواج اآلن العيش م ًعا بسهولة أكرب
ألنهم ال يضطرون إىل الصدام حول من منهام ميكنه استخدام نظام الرتفيه أو التحدث إىل أشخاص آخرين وذلك
بفضل هواتفهم الذكية املستقلة.
تكمن إيكولوجيا الشاشة أيضً ا وراء أحد أهم التغريات يف عالقتنا باملنازل أال وهو التغري الذي أصبح واض ًحا أثناء
اإلغالق الكامل نتيجة لوباء كوفيد .19-كان هذا التغري هو إدراكنا للقدر الضخم من أشكال العمل – وليس العمل
فقط وإمنا أيضً ا التواصل االجتامعي والتسوق والرتفيه وأشكال الحياة بشكل عام – التي ميكن أن تستمر من داخل
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حدود املنزل بفضل االتصاالت الرقمية ،كام كشفت تجربة اإلغالق الكامل عن جميع قيود التواصل االجتامعي
القائم عىل اإلنرتنت فقط مبا يف ذلك غياب لقاءات العمل وأحضان من نحب ،ولكن يف نفس الوقت أبدى العامل كله
تقري ًبا نفس القدر من االمتنان لالتصال عرب اإلنرتنت الذي لوال وجوده لكانت األمور لتكون أسوأ بكثري .كان الهاتف
الذيك يف بعض املناطق مساعدًا لالعب األسايس أال وهو الكمبيوتر املزود بتقنية زوم [ ]Zoomومنصات االتصال
األخرى ،ولكن مرشوعنا هذا تضمن أيضً ا مواقع ميدانية ال يكاد أحد ميتلك فيها جهاز كمبيوتر وتعتمد فيها كل تلك
االتصاالت عىل الهاتف الذيك وحده.
فمثل هناك التخوف من أن هذا اليشء الذي يستخدم للمحافظة عىل أو حتى
ليس كل ما تم وصفه للتو إيجاب ًياً ،
10
جاسوسا يعمل ضمن منظومة الرأساملية الرقابية وينقل البيانات
لخلق الشعور بالخصوصية هو يف حقيقة األمر
ً
التي تخص العامل األكرث حميمية للمرء إىل أشخاص غرباء ،ولهذا السبب ال يتمتع املنزل املتنقل بالحرمة التي يتمتع
بها املنزل التقليدي كمكان للخصوصية .هناك طرق أخرى ميكن للهاتف الذيك بها تقويض خرباتنا السابقة عن املنزل
كمالذ ،فقد يكون املتوقع من املوظفني اآلن هو أن يظلوا عىل اتصال بعملهم حتى بعد مغادرة مكان العمل ،وقد
يجد الطفل الذي يتعرض للتنمر من تالميذ آخرين يف مدرسته راحة قليلة أو معدومة يف العودة ملنزله الخاص.
رسعان ما أدرك الناس تحت اإلغالق الكامل خالل جائحة كوفيد 19-أنهم مل يفتقدوا احتضان اآلخرين خارج
بديل ضعيفًا لألشياء الحقيقية .اللقاءات
املنزل فقط ولكن أن الحفالت واالحتفاالت عىل زوم أيضً ا كانت ً
الجنسية والحميمة عرب اإلنرتنت ليست بالتأكيد كتلك التي تحدث باالتصال املبارش وميكن اعتبارها بدائل
متدنية للغاية ،كام أن الهاتف الذيك ال يأيت مع حديقة ميكنك زراعتها أو مع إمكانية أن يخبز املرء خبزه الخاص.
رمبا كانت هناك مئات األمثلة األخرى التي تكشف ضآلة الحياة التي تعاش عىل اإلنرتنت فقط ،ومع ذلك فال
ينبغي أن يكون اإلبحار يف قيود ومخاطر الهاتف الذيك مبن ًيا عىل تلميع صورة املنزل التقليدي مبشاكله الخاصة
التي ال تعد وال تحىص والتي ترتاوح من مراقبة األرسة إىل رهبة األماكن املغلقة إىل العنف املنزيل .لكل البيوت
تناقضاتها.
يتعلق االختالف الرئييس اآلخر بالجانب املتنقل للمنزل املتنقل .املنزل املادي غري متحرك ومحدود يف قدرته عىل
التفاعل مع العامل األوسع ألنه يفتقر إىل حركة الجسم بالغة األهمية ،ولكن يوفر املنزل املتنقل 11عىل النقيض
بوابة اتصال سهلة وفورية بعامل آخر حيث ميكننا االتصال بالبلدان األخرى من خالل سكايب أو التسوق يف مراكز
تجارية افرتاضية أو اللعب داخل عوامل أخرى بديلة وكل ذلك نفعله دون أن نرتك هواتفنا الذكية 12.للهاتف الذيك
ارتباطه الخاص باملشاعر والعاطفة بداية من الشعور الحيس الذي يأيت من مترير األصابع عىل شاشة اللمس وحتى
الشعور اآلمن بأنه يرقد بإحكام داخل جيبك ،ونحن أيضا نخترب معه الشعور بالفقد مثلام يحدث يف حالة تعطله
أو فقدانه فعندها يبدو فجأة وكأننا انقطعنا حتى عن إمكانية القيام باللقاءات االجتامعية أو منعنا مؤقتًا من جزء
من ذاكرتنا الخاصة.
قد تكون العديد من مميزات املنزل املتنقل ذات صلة خاصة بكبار السن ،فعندما تقل قدرة األشخاص عىل الحركة
يصبح الهاتف الذيك أكرث أهمية كمنزل ميكنهم التنقل منه عىل عكس املنزل الذي يتقيدون بالبقاء داخله .يتجىل
ذلك بوضوح يف املواقع امليدانية اليابانية حيث يجد كبار السن قيمة كبرية يف دعم األصدقاء من خالل تطبيق
املراسلة الين مع تقدمهم يف العمر وزيادة قيودهم الحركية كام أوضحت السيدة كوماتسو – وهي امرأة من كيوتو
يف الستينيات من عمرها – قائلة» :أعتقد أننا عندما نتقدم يف العمر فهذا يعني أن أصدقاءنا ال يكونون قريبني منا
مبارشة .لذلك قد يبدو الهاتف الذيك أكرث قيمة بالنسبة لنا [مع تقدمنايف العمر] ألنه يسمح لنا أن نظل اجتامعيني«.
تنطبق نفس النقطة عىل عنرص آخر من عنارص املنزل املتنقل أال وهو النقل ،ولقد عرض الفصالن السادس والسابع
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عدة حاالت لكبار السن الذين مل يعد يُسمح لهم بالقيادة ومن ثم أصبح الهاتف الذيك مركز التحكم يف عالقتهم
بالنقل بوجود تطبيقات تشمل مواعيد األوتوبيسات املحلية وأوبر والخرائط .بالنسبة لألشخاص يف أيرلندا ميتد هذا
االستخدام إىل حركتهم يف النطاقات األوسع ،حيث تستخدم الهواتف الذكية يف العديد من جوانب قضاء اإلجازات أو
صيانة ومتابعة ممتلكاتهم يف الخارج مبا يف ذلك تعلم لغة جديدة أو استخدام [ ]Tripadvisorأو [ .]Airbnbولكن
األهم من ذلك هو إحساس النقل الذي يأيت مع الهواتف الذكية التي تعتمد عىل حركة أجسادنا فهي تتمتع بقدرة
فريدة عىل التواجد معنا يف جميع األوقات مام يتيح لنا النفاذية إىل انتهازيتها املتواصلة .لهذه الصفات سلبياتها أيضً ا
بالطبع كالخوف الذي يشعر به األشخاص يف بنتو الذين يعتقدون أن الرد عىل املكاملات أو تفقد هواتفهم الذكية
يف األماكن العامة قد يجعلهم هدفًا للرسقة.
أخ ًريا ،يجب أن يكون واض ًحا من قراءة هذا الكتاب أن اإلشارات إىل الحجج العامة والنظرية دامئًا ما تكون
حتم معانٍ مختلف ٍة
دقيقة يف درجات اختالفها تب ًعا للموقع امليداين .عىل سبيل املثال سوف يأخذ املنزل املتنقل ً
يف كل موقع من املواقع امليدانية نتيجة للطرق املختلفة التي يفهم بها الناس ماهية املنزل والطرق املختلفة
التي يستخدمون بها هواتفهم الذكية .يجسد الفيلم القصري املعروض هنا هذه النقطة فيام يتعلق باليابان
[الشكل .]9.2
وختا ًما ،فإن أهمية النظر يف الهاتف الذيك كمنزل متنقل بالنسبة لألنرثوبولوجيا تكمن يف االعرتاف بتلك العالقة
اإلشكالية للغاية بني املهاجرين والشباب والبعض اآلخر من ناحية والبيوت التقليدية من ناحية أخرى بالضبط كام
تكمن يف تقدير إمكانية الهاتف الذيك عىل تعويض تلك الخسارة .يجمع الهاتف الذيك بني العديد من اإلمكانيات
االتي ترتاوح من تعدد األنشطة التي تحدث يف »غرفه« املنفصلة إىل إمكانية تقديم الرعاية عن بعد من خالله
أو إمكانية استخدامه كمركز تحكم عن بعد يكون مرتبطًا بدوره بأنظمة أخرى كالنقل .يؤثر الهاتف الذيك كمنزل
متنقل تأث ًريا عميقًا بداية من موت التقارب وحتى توفري اتصال آمن للواهنني ،ولكل هذه األسباب نرحب مبزيد من
األبحاث التي تستقيص ذلك التغري املستمر الذي ميكننا مالحظته يف العالقة بني املنزل الهاتفي الذيك وأماكن أخرى
13
كاملنزل واملكتب.
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ما وراء اآللة املتجسدة
ألكرث من قرن من الزمان 14كانت البرشية مفتونة بإنشاء الروبوت وبقدرته املحتملة عىل تحقيق تخيالتنا لآللة
املتجسدة أي اآللة التي تشبه اإلنسان إىل حد كبري .كان هذا متري ًنا عىل اآلخرية حيث كان الروبوت يُص َور يف املعتاد
كآلة تشبهنا بشكل كبري مع احتفاظها بكونها شيئا مختلفًا عنا كبرش ،ولهذا السبب نحن مفتونون بإحتاملية انقالب
الروبوت علينا أو حصوله عىل الحقوق »كنوع من البرش« التي هي تيمة منترشة يف أعامل الخيال العلمي .ورمبا
كان هذا االفتتان بالروبوتات هو ما قادنا إلهامل مسار أكرث عمقًا وتقد ًما نحو ووراء اآللة املتجسدة أال وهو املسار
الذي مير عرب الحميمية مع البرش أكرث من أي وقت مىض وليس عرب التشابه أو اآلخرية ،وهذا التطور يتحقق عىل
وجهه األكمل يف الهاتف الذيك.
مفاهيم سطحية 15،وعىل
تعكس التصورات الشائعة للروبوت عىل أنه يجب أن يكون مجس ًدا تجسي ًدا ماديًا
ً
مثل ليس لديه ذراعني أو ساقني وال يحتاج إىل األطراف
النقيض ال يشبه الهاتف الذيك اإلنسان مبثقال ذرة ،فهو ً
ولكنه يحظى بقدرته املادية عىل التنقل بحملنا له يف جيوب بناطيلنا أو حقائب يدنا .تطور التجسيد املادي
للهاتف [ ]anthropomorphismمن خالل عمليات معينة مثل العمليات التكاملية [كتوليه بعض مهام
الذاكرة عىل سبيل املثال] أو التعويضية [كتوسيعه لقدرتنا عىل معرفة ما هو موجود حولنا] ،هذا باإلضافة
إىل قدرة الهاتف الذيك عىل تغيري الفرد الذي ينتمي إليه فنحن قد نغري عاداتنا ومامرساتنا اليومية مبجرد
ما منتلك هاتفًا ذكيًا.
تأيت الدالئل الرئيسية عىل »ما وراء التجسيد اآلدمي« من الفصل السادس ،فقد كشف لنا مثال إلينور من
أيرلندا كيف قد يعرب الهاتف الذيك أيضً ا عن شخصية مالكه بشكل كامل مثل الرغبة يف أن يُنظر إىل الشخص
عىل أنه شخص مهني بارع كام يف حالة إلينور نفسها ،أو مثل الذكورة التقليدية لسليل الصيادين الفظ
كام يف مثال آخر من نفس املوقع امليداين .يبدو الهاتف الذيك كام لو أنه أصبح امتدادًا لألشخاص متا ًما مثل
الدميون [ ]daemonيف روايات فيليب بوملان – أي ذلك اليشء املنفصل ع ّنا إىل حد ما ولكن بغيابه نشعر
بأننا فقدنا جز ًءا كب ًريا من أنفسنا .الهاتف الذيك جهاز يوسع من قدراتنا ليس فقط عىل معرفة األشياء أفضل
تنظيم ،ونرى هذا عىل وجه الخصوص يف أولئك
مام نستطيع أن نفعل مبفردنا ولكن أيضً ا عىل أن نكون أكرث
ً
الذين لديهم موارد محدودة أو عوائق الستخدام الهواتف الذكية .ليىل من القدس – وهي إحدى مؤلفي
كل من التعويض واإلحباط يف هاتف آيفون الجديد الخاص بها ولكنها
هذا الكتاب – كفيفة ،ولقد وجدت ً
ال تستطيع العيش بدونه اآلن .رمبا مل يحدث أب ًدا أن متكن جهاز من أن يحظى بهذا املستوى من األلفة أو
االستمرارية مع اإلنسان [الشكل .]9.3
يف الفصل السادس تعاملنا مع عملية إنشاء هاتفًا ذكيًا عىل أنها عملية صياغة خالقة ،ويف املقابل أصبح التامثل
بني صياغة الهاتف الذيك وصياغة الحياة واض ًحا بدوره يف هذا املرشوع البحثي بشكل خاص حيث أن معظم علامء
اإلثنوغرافيا الذين عملوا عليه كانوا يدرسون التقاعد يف نفس الوقت 16.قد ينطوي التقاعد عىل اتخاذ مسلسل كاملة
من األنشطة والسلوكيات الجديدة وعىل استمرار بعض األنشطة وخسارة البعض اآلخر ،ولقد أصبح التقاعد يف
مثل قد يعني أيضً ا
أغلب األحيان اآلن مرشو ًعا مشرتكًا مع الهاتف الذيك .وجود املزيد من الوقت لإلبحار يف دبلن ً
استخدام سبعة تطبيقات مختلفة لإلبحار ،أما يف ياوندي فالتقاعد قد يعني وجود املزيد من الوقت الذي ميكن
تكريسه للكنيسة وتنزيل الكتاب املقدس والتطبيقات الدينية األخرى .يف اليابان كان املشاركون من املتقاعدين قد
بنوا هوياتهم حول حياتهم العملية بالكامل يف معظم األحيان ،ونتيجة لذلك كان بعضهم غري مؤهلني إلدارة حياتهم
خارج نطاق العمل وقد يرفض هؤالء املشاركون الهاتف الذيك مفضلني االحتفاظ بهاتفهم القديم ذي املميزات

الهاتف الذيك العاملي

178

9.3

بيان معلومايت من تصميم جورجيانا موراريو يوضح مفهوم ما وراء التجسيد اآلدمي.

اتصال ماديًا بعواملهم االجتامعية السابقة .ومع ذلك بالنسبة آلخرين من الرجال
املحدودة [الجارايك] الذي مينحهم ً
والنساء عىل حد سواء فقد منحهم الهاتف الذيك قد ًرا أكرب من التحكم يف أعاملهم التي يعملون فيها بدوام جزيئ يف
السنوات التي تلت التقاعد ،فوجود التطبيقات التنظيمية يعني أنه أصبح بإمكانهم تجنب املكاملات املحرجة مع
أصحاب العمل والتي كان من الصعب فيها أن يقولوا »ال«.
مل تعمل معظم النساء األكرب س ًنا يف دار الهوى بأجر أبدًا وبالتايل فهن مل »يتقاعدن« ،ومع ذلك وجدت الكثريات
أن الهواتف الذكية تلعب دو ًرا رئيسيًا يف حياتهن بعد أن أصبحن جدات ،وتغري تفاعالتهن العائلية يف تلك املرحلة
– مثل سامحهن لألحفاد مبشاهدة يوتيوب عىل هواتفهن الذكية – عالقتهن بهذه األجهزة أيضً ا بشكل كبري .تتكون
هذه الصياغة يف مجملها من مزيج لطيف من القديم والجديد حيث تكتمل الصورة األيقونية للحفيد يف غرفة
املعيشة باملشاركة اليومية ملا يفعله الحفيد يف اليوم .هل الهاتف الذيك جزء منا أم أنه يشء منفصل؟ اعرتفت مشاركة
من املوقع امليداين األيرلندي بخجل قائلة أنها اآلن وقد أصبح لديها عداد الخطوات فهي متيش أكرث »ألنني أحب
أن أبهر تطبيقي«.
مثل جميع أجهزة سامسونج
كيف تعمل هذه الصياغة؟ يبدو الهاتف الذيك عند الرشاء كام لو كان مجرد آلة فتبدو ً
جاالكيس نوت يف املتجر متطابقة حتى رشاؤها ،ولكن مبجرد الرشاء يصبح لدى الشخص مطلق الحرية لتحديد ما
لن يستخدمه من تطبيقات الجهاز املثبتة مسبقًا أو ما سيفعله بالوظائف املدمجة مثل املصباح أو البلوتوث .يرشع
الشخص بعد ذلك يف تنزيل تطبيقات جديدة قد يرتبها حسب أهميتها فيصبح لديه واجهة وخلفيات عرب شاشات
عدة فيكون لديه يف الخلفية التطبيقات التي يستخدمها ناد ًرا أو التطبيقات املستحدثة مثل تطبيق ميكنه التعرف
عىل أصوات الطيور عند الخروج للميش نها ًرا وآخر ميكنه التعرف عىل املجموعات النجمية عند امليش ليال.
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يتضمن املستوى التايل تعديل هذه التطبيقات فقد يغري صاحب الهاتف اإلعدادات لتلقي األخبار التي تهمه فقط أو
لتحديد موقع منزله كأساس الستخدامه للخريطة ،وعادة ما يكون املستوى الذي ييل ذلك من عملية إضافة البصمة
الشخصية تلك هو األكرث بروزًا وذلك هو إنشاء واختيار املحتوى .قد يكون لدى العديد من مستخدمي الهواتف
الذكية تطبيق يستخدمونه للقراءة ولكن هذا التطبيق قد يحتوي عىل أي يشء من سلسلة هاري بوتر إىل مرسحيات
شكسبري ،وقد تكون صورهم عبارة عن صور سيلفي أو عن رشائح باوربوينت .هذه اإلمكانية الختيار املحتوى عرب
العديد من التطبيقات هي ما يعطينا فكرة عامة أفضل عن الشخص كذوقه وقيمه واهتامماته ،فإذا كان هذا
مثل فمن املحتمل أن يرغب يف أن يعكس محتوى هاتفه الذيك قيم اإلسالم.
الشخص من دار الهوى ً
ح ّول الفصالن الرابع والخامس زواية االهتامم من ثقافة التطبيقات إىل إثنوغرافيا الحياة اليومية حيث يكون الرتكيز
األسايس يف كثري من األحيان عىل املهام وليس عىل التطبيقات .كان العديد من كبار السن الذين التقينا بهم أثناء
تعلمهم استخدام الهواتف الذكية مهتمني بشكل أسايس بتسلسل الخطوات التي إما يعرفونها أو عىل استعداد
لتعلمها ،وبهذا تم اختزال الهاتف الذيك يف دور واحد هو أداء املهام من خالل تسلسل من الخطوات وأصبح أي
يشء آخر قد يكون الهاتف الذيك قاد ًرا عىل القيام به غري مهم ويتم تجاهله ببساطة .قد يتضمن العمل عىل الهاتف
الذيك الطرح كام يتضمن الجمع كام هو الحال يف أنواع الصياغة الحرفية األخرى ،وينتج عن هذه الصياغة عالقة
حميمة مع الهواتف الذكية تصبح معربة جدًا عن الفرد كام أسلفنا وصفها يف الفصل السادس .ميكن مالحظة تأثري
هذه العالقة الوثيقة يف حدث كالذي وصفناه يف الفصل السابع عندما فقدت نورا من دار الهوى اتصالها بالواتساب
مؤقتًا حيث كان شعورها اللحظي بالصدمة والقنوط آتيًا من تقديرها لوضع واتساب اآلن كجزء ال يتجزأ من البنية
التحتية لحياتها ،فقد شعرت نورا باألمل وكأن الخسارة عميقة وهذا هو املقصود بالعالقة الحميمة.
ومع ذلك فهذا النهج يف إضفاء الطابع الشخيص عىل الهاتف الذيك بعد الرشاء ال يعني التقليل من أهمية رشكات
أول أن يُنسب إليهم الفضل يف إنشاء كل تلك اإلمكانيات
الهواتف الذكية والتطبيقات بأي حال من األحوال .يجب ً
يف املقام األول ألن تلك اإلمكانيات هي ما يجعل الصياغة الالحقة ممكنة ،فغالبًا ما يكون املصممون – إىل جانب
اختبارات االستخدام الكثيفة – هم من يقوموا بإنشاء الظروف املناسبة لكل تلك التحوالت الالحقة .عىل عكس
معظم السلع األخرى التي تنتجها الرشكات ويستهلكها األشخاص يتم تزويد الهاتف الذيك بقدرة خاصة عىل تعميق
عالقته الحميمة باملستخدم ويتم تصميم التطبيقات للتعلم من خالل التفاعل بشكل كبري ،وهذا هو املقصود
مثل ليست مجرد قدرة
مبصطلح »ذيك« يف قاموس املصطلحات التقنية أي قدرة الجهاز عىل التعلم .خاصية املوقع ً
نظام [ ]GPSعىل تحديد مكاننا فهي قد تتضمن أيضً ا التنبؤ مبوقعنا بنا ًء عىل املكان الذي كنا فيه أو املكان الذي
أظهرنا االهتامم بالذهاب إليه ،كام أن املساعد الشخيص الذي يعمل بالصوت يصبح أكرث دقة إذ يتعلم الجهاز
عن صوتنا .من خالل هذه الطرق تُ َ ِكن خوارزميات التعلم اآليل التطبيقات من التعلم منا ومن بيئتنا ومن بعضنا
البعض كطفيليات تتسلق وسائط التواصل االجتامعي ملعلومات املوقع أو تاريخ البحث الخاصة بنا ،وهذه بدورها
عملية ذات اتجاهني حيث تظل الرشكات من خاللها تشارك يف جمع ومعالجة البيانات كام تظل تستثمر يف التحسني
املستمر للتطبيقات حتى تكون أكرث انسجا ًما مع دورها يف تلك العملية ألغراض مثل اإلعالنات املخصصة.
مضلل ألنه عند فحص الهاتف الذيك
ً
ومع ذلك فإن الرتكيز الزائد عىل العنرص »الذيك« يف الهاتف الذيك قد يكون
بشكل مفصل نجد أن الطريقة التي يقوم بها الشخص بتكييف الجهاز وفقًا الحتياجاته الخاصة له تأثري أكرب بكثري
عىل تجربته من الطريقة التي يتكيف بها الجهاز معه من خالل الخوارزميات .رمبا تكون الرشكات قد ضخت
مواردها يف محاولة لجذب املستخدمني لالعتامد عىل مساعدي الهاتف [ ]phone assisstantsولكننا وجدنا أن
العديد من املشاركني يعتربون مساعد سامسونج جاالكيس املسمى بيكسبي مجرد مصدر إزعاج يثري الحنق ألنه ال
ميكن التخلص منه وأيضً ا من النادر أن تجد أليكسا – وهو مساعد هاتفي آخر – يؤدي دو ًرا أكرب من اعتباره مجرد
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راديو يعمل بالصوت .رمبا تجد روبوتات الدردشة املربمجة بالذكاء االصطناعي يف املستقبل موطئ قدم مناسب
كأصدقاء أو حتى كمعالجني لنا 17،ولكن يظل التأثري حتى اآلن محدودًا.
تفرز هذه الصياغة مزيج حميم يتجاوز التجسيد اآلدمي .يف كتابه املمتاز (أذىك مام تعتقد) يوثق كاليف طومبسون
الطريقة التي أصبح بها البرش أكرث ذكا ًء من خالل دمج تلك األجهزة يف حياتهم ،فعدم االضطرار إىل حفظ »الحقائق«
وإمنا عوضً ا عن ذلك حفظ الطريقة التي نستخدم بها الهاتف الذيك للبحث عن الحقائق يجعلنا أكرث ذكاء .يوضح
شخصا وال جهاز كمبيوتر وإمنا االثنني وهام يعمالن م ًعا ،ورمبا يكون
طومسون هنا مل أن أفضل العب شطرنج ليس ً
التشبيه األفضل لظهور الهواتف الذكية هو اخرتاع الطباعة ثم الكتب ،فهذا اإلنجاز أحال الكثري من والظائف
السابقة للذاكرة – والتي كانت تعتمد عىل الذاكرة املعرفية وحدها – إيل »املستطيل الصلب« الذي هو الكتاب
والذي ميكننا اعتباره مقدمة للقرص الصلب .لن يعرتض عىل هذا الرأي الذي يقول أن الكتب جعلت البرشية أكرث
ذكاء سوى قلة من الناس ألن البرش كانوا عىل استعداد للتنازل عن الكثري من الذاكرة للكلمة املكتوبة 19،وباملثل
فإن العديد من املشاركني يف هذا البحث يرون الهاتف الذيك حرفيًا كمذكرة تنظم لهم مالحظاتهم بينام آخرون –
مثل فرناندا من بنتو – يستخدمون تطبيقات التامرين العقلية وهو األمر الذي يرجع جزئ ًيا إىل قلقهم الشديد من
اإلصابة بالخرف .تقريبا تستدعي جميع الصور يف هذا الكتاب شمولية أوسع تتجاوز التمييز بني الشخص واآللة
عندما يتعلق األمر بطريقة تفكرينا.
18

تظهر العديد من األمثلة يف هذا الكتاب أن هذا الذي يتم صياغته هو أيضً ا شخص بنفس القدر ،وهي النقطة التي
تم إيضاحها بشكل جيد يف حالة إدواردو من بنتو والتي ناقشناها يف الفصل السادس حيث كان إدواردو رصي ًحا
جدًا بشأن استخدامه للهاتف الذيك ملساعدته يف تصور ما ستصبح عليه حياته الجديدة اآلن وقد أصبح متقاعدًا.
تؤدي نتيجة تلك العمليات إىل قصص مثل تلك الخاصة مباريو من نولو الذي أصبح هاتفه الذيك نسخة من العديد
مثال آخر عىل ذلك
من اهتامماته الصميمة التي ترتاوح من البستنة إىل تنظيم مخصصات املجتمع املحيل ،ونجد ً
يف ماتيس الذي هو يف األصل من ليتوانيا ويعيش اآلن يف أيرلندا حيث أن شغف ماتيس بإصالح السيارات يهيمن
عىل هاتفه الذيك كام يهيمن عليه هو نفسه .يبدو واض ًحا يف بعض األحيان أن الهاتف الذيك هو الذي يقوم بصياغة
الشخص متا ًما كام يقوم الشخص بصياغة الهاتف الذيك.
قد تبدو الصياغة للوهلة األوىل وكأنها نوع من التزييف مثلام يحدث يف حالة جعل الشخص يبدو أصغر بكثري من
عمره الحقيقي كام يظهر يف هذا امليم من ياوندي [الشكل  ،]9.4أم رمبا كان امليم هو ما يعطينا االنطباع الخاطئ؟
يستجيب العديد من املشاركني لذلك بإخبارنا مرا ًرا وتكرا ًرا أنهم يشعرون بأنهم أصغر س ًنا مام يوحي به مظهرهم.
يرى هؤالء كام أرشنا يف الفصل السادس أن مظهرهم الخارجي مزيف وأن الهاتف الذيك كجهاز ميكنه إظهارهم كام
هم عىل حقيقتهم ،وهم كانوا عىل أي حال يفعلون الكثري بالفعل لتحسني مظهرهم الخارجي .إذن من هو الشخص
»الحقيقي«؟ هل هو الجسد غري املزين ،أم هو الجسد الذي أعددناه للعرض العام من خالل مستحرضات التجميل
واملالبس ،أم هو الصورة التي صغناها لتقدمنا يف الهيئة التي نتخيل أنفسنا عليها؟ ليس لنا كمؤلفي هذا الكتاب أن
بدل من ذلك نحرتم أن تكون إجابة الناس يف ياوندي مختلفة متا ًما عن إجابة الناس يف
نجيب عن هذا السؤال ألننا ً
شنغهاي .ال ميكن أن ندعي بشكل مطلق بأن الهاتف الذيك يقوم – أو ال يقوم – بإنشاء صور مزيفة ألشخاص زائفني،
بل نقول بأن الدالئل التي يحتويها هذا امل َؤلَف تشري إىل أنه يف بعض املجتمعات تعترب النتائج كشخص مزيف بينام
يف حاالت أخرى يُنظر إليها عىل أنها صياغة لتعبري أوضح عن حقيقة شخص.
اقتبست خامتة الفصل الثامن جوفامن يف استنكاره لفكرة أن االتصال املبارش وج ًها لوجه هو االتصال »الطبيعي« .يقول
الناس يف الصني من خالل هواتفهم الذكية ما ال ميكنهم قوله وج ًها لوجه ،وهم يشريون إىل جميع أنواع الرموز التعبريية
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9.4

ميم متداول عىل وسائل التواصل االجتامعي يف ياوندي .لقطة الشاشة لباتريك أووندو.

وامللصقات مبسمى »بياوتشينج« [ ]biaoqingوالتي تعني حرفيًا »تعبري الوجه« بالصينية .كث ًريا ما يستخدم الناس
البياوتشينج للتعامل مع املواقف التي لوالها لكانت محرجة أو مخجلة ،فعىل سبيل املثال ميتلك السيد هونغ املوظف
املدين املتقاعد أكرث من  100بياوتشينج محفوظة عىل ويتشات الخاص به والتي توفر له مستود ًعا يستخدمه للمشاعر
واإلمياءات االجتامعية االعتيادية مثل إبداء األسف .يوظف السيد هونج البياوتشينج املختلفة مبهارة بنا ًءا عىل سياقات
مثل قد يقدم اعتذا ًرا لطيفًا ألصدقائه عندما يكون غري قادر عىل حضور تجمع لهم
محددة ومستقبلني محددين ،فهو ً
من خالل ملصق عىل طراز املانجا يصور يدان متشابكتان مع نص متضمن داخله يقول »آسف ،آسف« ،أو قد يغيظ
حفيده بقطة مطأطأة الرأس تقول »آسف« أيضً ا .عندما كان عىل السيد هونغ أن يرفض طلب أحد األصدقاء للمساعدة
فعل ذلك من خالل شخصية كرتونية تبيك قائلة »يا صاحب الجاللة أنا حقا ال أستطيع أن أفعل ذلك« للتقليل من قسوة
قائل» :يف بعض األحيان أمتنى حقًا أن أمتكن من استخدام
الرفض .نتيجة لذلك علق السيد هونج يف إحدى املناسبات ً
هذه البياوتشينج يف املحادثات التي أقوم بها وج ًها لوجه أيضً ا ،فهذا من شأنه أن يجعل الحياة أسهل كث ًريا« .املشكلة
هنا هي أن املحادثات التي يقوم بها السيد هونج وج ًها لوجه يضع فيها رداء من الجدية والوقار حافظ عليهام لعقود
كشخص بالغ محرتم ،ومع ذلك فعندما يستخدم ويتشات يستدعي مستودعه من البياوتشينج طبقات متعددة من
العواطف واملهارات االجتامعية التي ليس لها وجود يف عامل االتصاالت غري اإللكرتونية .ميكننا يف املقابل أن نتوقع أن
تتطور قيود وآداب تلك األشكال من املحادثات مبرور الوقت.
النقطة األخرية هي أنه ال ينبغي أن يُ ْفرِط مفهوم ما وراء التجسيد اآلدمي يف إضفاء الطابع الرومانيس عىل مثالية
كينونة اإلنسان ،فإذا كان الهاتف الذيك قد تطبع بإنسانيتنا فهو ميكنه بنفس القدر أن يعرب عن عدم إنسانيتنا.
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تُستخدم الهواتف الذكية بسهولة للمالحقة أو التنمر أو كأدوات للسلطة ،وتكمن تلك املامرسات وراء العديد من
االتهامات التي سجلناها يف الفصل الثاين والتي يُنظَر فيها إىل الهواتف الذكية عىل أنها ترمز لعدم إنسانيتنا الشديدة
وعىل أنها مسؤولة عن جعل الناس أكرث سطحية أو معاداة للمجتمع .ومع ذلك وكام هو مذكور أعاله فليست هناك
رضورة ألن يتضمن املنزل املتنقل معاين السعادة املنزلية ،فقد كانت املنازل أغلب الوقت أماك ًنا للتنمر ورصاع القوى
وسوء املعاملة وعدم املساواة .الذهاب بأن الهواتف الذكية أصبحت مامثلة لألشخاص ال يعني بالرضورة أنها جيدة
أو أخالقية فهذا باألحرى يعتمد عىل األشخاص الذين أصبحت الهواتف تشبههم.

الهاتف الذيك العالئقي
هناك مشكلة تنشأ عن كال من مفهومي املنزل املتنقل وما وراء التجسيد اآلدمي أال وهي أنهام يخضعان لذلك
الرتكيز عىل إبراز الفرد وجهازه ،ورغم ذلك تعد أحد املساهامت الرئيسية لهذا الكتاب هي أن كل فصل يحتوي
عىل دليل يعارض مثل هذا االختزال لصالح الفرد .أصبح الهاتف الذيك محوريًا لجميع العالقات والجامعات ليس
فقط كوسيط للتواصل ولكن أيضً ا كيشء أصبح اآلن يشكل جزئ ًيا تلك العالقات أو الجامعات أو – بشكل كبري –
20
الشبكات.
كان واض ًحا بالفعل من نقاشنا لإليكولوجيا االجتامعية يف الفصل الثالث أننا ال ميكن أن نعترب الناس أفرادًا منعزلني
عندما يتعلق األمر بالهاتف الذيك .يشارك العديد من األشخاص يف لوسوزي هواتفهم مع األقارب واألصدقاء ،وقد ال
يهتم بعض كبار السن يف شنغهاي بتنزيل تطبيق ما ألنهم يفعلون كل يشء مع رشيكهم ولذا فال فارق من منهام
ميتلك التطبيق عىل هاتفه .رمبا كان تأثري االنتهازية املتواصلة التي ناقشناها يف الفصل الخامس ال يزال أكرث أهمية
حيث ح ّول هذا املفهوم العالقات إىل محادثات أكرث استمرا ًرا ،فاآلن مل يعد عليك االنتظار حتى ترى صديقك أو
قريبك ألنه حني يظهر يشء تشعر أنه قد يرغب يف معرفته يأيت دور الين أو ويتشات أو واتساب يف نفس اللحظة.
تحدث املشاركة طوال اليوم وكل يوم .قد يشعر كبار السن الذين اعتادوا أن يكون لديهم ز ًرا أحم ًرا للطوارئ اآلن
باألمان بفضل هواتفهم الذكية ،فهم يعلمون أنهم إذا سقطوا فسوف يظل بإمكانهم االتصال بشخص ما برسعة
وسهولة .تؤدي تلك املالحظات إىل السؤال األكرب حول ما إذا كانت الهواتف الذكية يف الحقيقة تغري – وليس فقط
تسهل – هذه العالقات واملجموعات.
أقوى حجة عىل هذا التغيري هي الطرح بأن الهواتف الذكية رمبا تقوم بقلب أحد املسارات األساسية لألرسة
وهو املسار الذي ظهر عىل مدى قرون يف بعض املناطق أو خالل العقود األخرية يف مناطق أخرى .هذا املسار يف
جوهره هو التحول من العائلة املمتدة إىل األرسة النواتية ،وهو أمر يتضح بشكل كبري يف التغري الذي طرأ عىل
التقاليد املتبعة يف تصميم املنازل حيث كانت املنازل يف العديد من املناطق تبنى يف السابق الستيعاب عائالت
حجم بكثري 21،ولكن يف معظم املناطق املرتفة اآلن يتم إنشاء الشقق الحديثة وأنواع املساكن األخرى دامئًا
أكرب ً
بفرض استخدامها بواسطة األرس النواتية أو العزاب كام هو الحال بشكل كبري يف اليابان .ومع ذلك فعندما
نتعمق أكرث يف االستخدامات األكرث حميمية للهواتف الذكية وللتطبيقات مثل واتساب يبدو لنا أن هذا االتجاه
الذي تطور عىل مدى زمني طويل يقابل اآلن حركة ارتدادية بدرجة ما .يأيت املثال عىل ذلك من النقاش الخاص
متمثل يف ذلك املنزل يف شنغهاي ،فهناك مل يكن األمر يتعلق بأن الشاشات منترشة حول
ً
بإيكولوجيا الشاشة
أرجاء املنزل فقط ولكن باألحرى بأن تلك الشاشات كانت تستخدم إلستحضار العائلة املمتدة للتواصل املستمر
مرة أخرى .كانت نتيجة ذلك أن العائلة املمتدة أصبحت تشارك الزوجني املسنني هذا املنزل الذي يعيشان فيه
مرة أخرى ،أو عىل األقل بدرجة ما.
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جاء أوضح دليل عىل هذا التغيري من بنتو ،حيث أصبح أبناء العمومة والعامت واألعامم واألقارب البعيدين – الذين
غالبًا ما يتقابلون فقط يف الكريسامس وحفالت الزفاف والجنازات – متواجدين بشكل دائم داخل املنزل املتنقل،
وحيث استبدلت املحادثات الرسمية املالمئة للمناسبات بالطابع غري الرسمي للدردشة اليومية .رمبا يرجع السبب يف
أن العائلة املمتدة ترحب جدًا بوجودها داخل هذا املنزل املتنقل إىل أنهم تحديدًا ال يعيشون م ًعا يف نفس املنزل،
فهذه العالقات تكون قريبة ولكنها ليست قريبة جدًا حيث يوفر الهاتف الذيك إمكانية دامئة للتواصل دون الضغوط
التي تنشأ من تقاسم نفس املساحة املادية .إذا كنت بحاجة إىل الدردشة وكان الشخص الذي ترغب يف الحديث
شخصا آخر للتحدث معه يف املنزل املتنقل ،ولكن عىل الجانب اآلخر ميكنك
معه غري متواجد فسوف تجد يف الغالب ً
استخدام الهاتف الذيك لتجنب املخالطة االجتامعية اللصيقة أيضً ا .يف القطارات املزدحمة يف اليابان عندما يكون
الشخص محاطًا بالغرباء يف املحيط املادي يصنع الهاتف الذيك يف الحقيقة فقاعة خاصة ولكنها اجتامعية يف نفس
الوقت لكل شخص .تشري الدالئل من مواقع ميدانية عدة بشكل عام إىل أن الهاتف الذيك يوفر وسطيقوم بعمل
توازن بني الفرتات التي تكون فيها املخالطة االجتامعية إما مفرطة الكثافة أو غري كثيفة مبا يكفي.
قد تلعب الهواتف الذكية أيضً ا دو ًرا فيام يبدو أنه عالقة أكرث سالسة بني القرابة والصداقة .قد تثبت الهواتف الذكية
يف الصني املالحظة التي تقول أن هذه هي املرة األوىل التي ينشئ فيها معظم الناس أي نوع من أنواع العالقات ذات
القيمة مع الغرباء 22،وهي ذات قيمة ألنك قد تخرب كل أرسارك وأسوأ مخاوفك فقط لشخص ال يعرفك .يستخدم
املتقاعدون يف أيرلندا الهواتف الذكية لتنظيم لقاءاتهم مع األصدقاء يف املقاهي وللتخطيط للتجمعات األكرث انتظا ًما
مثل نوادي الكتاب ،ويؤدي هذا التوسع يف مفهوم العائلة والصداقة بدوره إىل زيادة يف استخدام الهواتف الذكية
يف املجتمع .قد يساعد واتساب يف تنظيم مجموعات االئتامن الدورية التي تقدم الدعم املايل يف لوسوزي وياوندي،
ويحمل تبادل الصور مع أولئك الذين مل يستطيعوا االنضامم لنزهة ما يف دار الهوى مدلوالت مبشاركتهم يف تلك
النزهة بشكل ما .كان فيسبوك يف نولو هو املوقع الرئييس الذي استخدم للرتتيب واإلعالن عن االجتامع الجامهريي
الذي عقد يف مكان عام بعد ظهر أحد أيام السبت من شهر مايو  2018حيث وقف الناس جن ًبا إىل جنب ممسكني
بأيدي بعضهم البعض لتشكيل سلسلة برشية [ ]catena umanaبلغت  4كيلومرتات يف الطول يف إشارة تحتفي
بوحدة مجتمعهم وتتحدى النظرة السلبية لحيهم باعتباره »ح ًيا للمهاجرين« .وصفت املراسلة زيتا دادزي الحدث
لصحيفة (الجمهورية) [ ]La Repubblicaاإللكرتونية من موقعها يف ميالنو بأنه سلسلة برشية ضد العنرصية يف فيا
بادوفا» :نحن مواطنون ولسنا مهاجرين غري رشعيني«.
أصبح فيسبوك املوقع الرئييس ألخبار املجتمع املحيل ولتاريخ املجتمع وصور املجتمع يف نولو ،وهو أيضً ا املكان
الذي يعرب فيه الناس عن استعدادهم لتقديم الوقت أو يد العون ملساعدة بعضهم البعض .تجد إحدى املشاركات
يف البحث من نولو أنه من الرائع أن يكون هناك ما بني  20لـ  30رد يف املتوسط كل مرة ينرش فيها شخص ما عىل
مثل ،وهؤالء األشخاص يبدون االستعداد لتقديم املساعدة من
مجموعة فيسبوك أنه مريض أو يحتاج إىل املساعدة ً
رشاء البقالة األساسية وحتى رشاء األدوية .امتد مجتمع نولو يف اآلونة األخرية إىل إنستاجرام أيضً ا وحظي باالهتامم
والدعم من عمدة ميالنو.
الوضع يف أيرلندا مشابه لذلك ،ففيسبوك يُستَخدم هناك لتنظيم املسريات الخريية ولتوفري مواقع نرش للمجموعات
الرياضية املحلية ولتسهيل التنمية املجتمعة يف املشاريع اإلسكانية الجديدة وإلنشاء مواقع ألهم األنشطة املجتمعية
مثل مسابقة [ .]Tidy Townsيف كوان – وهي أحد مواقع دبلن امليدانية – انضم  2300شخص [من أصل عدد
سكان يبلغ  ]10000برسعة كبرية إىل مجموعة جديدة عىل فيسبوك تسمى »كوان ضد كوفيد .19«-أما يف دار
الهوى فلم يعد الفلسطينيون الذين يعيشون هناك يقلقون بشأن وجودهم خارج املدى السمعي للمساجد حولهم
فهواتفهم الذكية ميكنها اآلن إطالق األذان ،كام أصبح لفيسبوك دور كبري يف توفري املعلومات الدينية مثل األحداث
املرتبطة باإلفطار يف شهر رمضان املبارك.
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بعد أن ناقش الفصل السادس الهاتف الذيك فيام يتعلق باألفراد والعالقات والجامعات واملجتمعات انتهى عىل
مالحظة أكرث شمولية ،حيث نظرت االستنتاجات النهائية للفصل يف كيفية تعبري الهواتف الذكية عن القيم الثقافية
مثل العديد من
التي برزت بشكل طبيعي يف دراسة كانت منهجيتها األساسية هي اإلثنوغرافيا املقارنة .أبرزت ً
الجدات الاليت تعرفت عليهن شريين يف نولو املكانة العظيمة للـ »نونا« [الجدة] يف الرعاية والتواصل لألرسة
املعارصة ،وكام هو الحال يف العديد من الحاالت األخرى يتوافق الهاتف الذيك مع املفاهيم واملثل التقليدية للنونا
ولكنه يلعب أيضً ا دو ًرا يف توسع وتغري األدوار االجتامعية مبا يتامىش مع الظروف املعارصة .تساعد الهواتف الذكية
النونا عىل سبيل املثال يف لعب دور نشط يف رعاية األطفال وتقديم الدعم العميل يف السياقات األرسية الحرضية
كام يف ميالنو.
تعترب الهواتف الذكية بالنسبة للبريوفيني يف سانتياغو وسكان دار الهوى يف القدس أدوات دينية قد تخلق أعراف
مناسب للهواتف
شديد الوضوح .كذلك غال ًبا ما تجد يف اليابان إجامع مشرتك عىل ما قد يعترب استخدا ًما مناس ًبا أوغري
ٍ
الذكية ،فالتحدث عرب الهاتف عند استقالل وسائل النقل العام مثال يستدعي نظرات صارمة من بقية الركاب نحوك
بينام يكاد التقاط صورة لوجبتك يف املطعم قبل تناولها أن يعترب رشطًا أساس ًيا لالستمتاع بالوجبة حق استمتاعها.
ميكن أن يكون الهاتف الذيك أيضً ا جز ًءا من ظهور معايري مجتمعية جديدة وكان هذا هو الحال يف الكامريون حيث
ترسخت الهواتف الذكية كأداة يف إنشاء مجال عام جديد للنقاش السيايس للطبقة املتوسطة حديثة الظهور.
يخلق الهاتف الذيك العالئقي مشاكل جديدة أثناء حله ملشاكل أخرى ،ولقد كشف بحثنا عن العديد من األمثلة عىل
عالقات إشكالية بني األجيال .كان من الرضوري للفصل السابع عرض الفجوة الرقمية بني كبار السن والشباب من
حيث معاناة الكبار ملعرفة كيفية استخدام هواتفهم الذكية بشكل صحيح .يترصف الشباب يف سانتياغو والعديد من
املواقع امليدانية األخرى بنفاذ صرب ال يصدق وهم يلتقطون الهاتف الذيك ويقومون مبحاولة خاطفة لتوضيح كيفية
عمل يشء ما ،ولكنهم بعد ذلك يف الزيارة التالية يرفضون تكرار نفس التوضيح حيث أن الشخص الكبري الذي يطلبه
»قد عرف بالفعل« كيف يعمل الهاتف .قد يدعي الشباب يف أيرلندا أن الهاتف الذيك شيئًا »بديهيًا« مام يحمل
املعني الضمني بأن الشخص األكرب س ًنا الذي يعاين يف استخدامه غبي نو ًعا ،ولكن الفحص الرسيع للهواتف الذكية
يظهر أنها ليست بديهية عىل اإلطالق .يعكس هذا التفضل يف ياوندي ويف أماكن أخرى انقالبًا أوسع نطاقًا لألدوار
التقليدية املتعلقة باألقدمية والسلطة مبا أن الحكمة التي كانت يف السابق تأيت من الخربة الطويلة أصبحت اليوم
تنزاح أمام املعرفة بأحدث التقنيات.
غالبًا ما يحصل كبار السن عىل هواتفهم األوىل كهواتف مستخدمة تلقوها من الشباب وهو ما يبدو كحركة ارتدادية
للمسار التقليدي ،ومن ثم يجد الكبار أنفسهم بحاجة لحذف املواد املسيئة التي تظهر مرة أخرى عندما يرص
الشباب عىل استعارة الهواتف .ميكن للشباب أيضً ا أن يعربوا بقسوة عن رفضهم لشعور الفقد الذي يعاين منه كبار
السن ممن قضوا عقودًا يف غرس معرفة أصبحت اآلن ال حاجة لها بسبب الهواتف الذكية .أتذكر تلك السيدة التي
أصبحت بارعة يف العثور عىل األماكن بعد أن عملت يف تسليم الزهور لسنوات؟ من يهتم اآلن بتلك املهارة التي
اكتسبتها تلك السيدة بشق األنفس وهناك خرائط جوجل؟
هذه عملية ذات اتجاهني ،فلقد كانت وسائل التواصل االجتامعي موجودة منذ فرتة طويلة مبا يكفي لتتغري
بدورها بواسطة هذه التوترات بني األجيال .أحد األسباب الرئيسية التي تجعل الشباب يف العديد من مواقعنا
امليدانية يتجنبون املنصات مثل فيسبوك هو أنها أصبحت مستعمرة من جيل آبائهم .عندما تكون والدتك أو
حتى جدتك عىل فيسبوك فمن األفضل أن تعرب عن نفسك بعيدًا من نظراتهم أولً عىل إنستاجرام ثم بعد ذلك –
عندما يستعمرون إنستاجرام أيضً ا – باالنتقال إىل تيك توك .بعضً ا من أهم التغريات يف وسائل التواصل االجتامعي
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انعكاسا للتوترات
واستخدام منصات بعينها ال عالقة له بسيطرة الرشكات وال مبا توفره املنصات وإمنا ببساطة تكون
ً
يف العالقات بني أجيال املستخدمني.

التناقض واالزدواجية
مل يكن الفصل األول الذي تعرض لصلب املوضوع يف هذا الكتاب يدور حول ما يفعله الناس بالهواتف الذكية
وإمنا حول ما يقولونه عنها ،وكان االستنتاج املفحم للفصل هو أن الناس بشكل عام متناقضون .يتحدث كبار السن
باستمرار عن الرضر الذي تسببه الهواتف الذكية للشباب زاعمني أنهم أصبحوا »مدمنون لشاشاتهم« مام جعلهم
سطحيني ومعادين للمجتمع وغري متصلني بالعامل الحقيقي .أما فيام يتعلق باستخدامهم الخاص فيقول كبار السن
يف نولو أنهم يضيعون وقتهم أو أن الهواتف الذكية تسبب لهم »الكثري من االرتباك« [.]troppo confusione
يشكو الناس يف اليابان من ضغوط الرد عىل الرسائل بشكل فوري ويعتربونه تطفل وإضافة إىل الضغوط االجتامعية
اليومية للتفاعل بالطريقة الصحيحة ،بينام يشري الناس كث ًريا يف أيرلندا إىل أصوات واتساب التي ال تنتهي والتي
يجب اآلن االعرتاف بها.
ومع ذلك ويف الوقت نفسه يسهب الناس يف التغني باألشياء الرائعة التي ميكنهم القيام بها بواسطة تطبيقات بعينها
مثل يصيحون يف بعضهم البعض يف السيارة عندما يفقد الشخص الذي يجلس يف
يف الهاتف الذيك .مل يعد األزواج ً
بدل من ذلك يسبون []GPS
املقعد الذي يجاور السائق طريقه عرب خريطة الشوارع التي ميسك بها وأصبحوا ً
الخاص بهاتفهم ،بينام يشعر األجداد بالحبور ألن أحفادهم يف أسرتاليا يظهرون لطفاء بدرجة رهيبة عىل كامريا
الويب ،وال تضطر امرأة مسنة بركبتني ضعيفتني لالنتظار تحت املطر ألن التطبيق يخربها مبوعد وصول األوتوبيس
التايل .يف كل مكان يكون الهاتف الذيك نعمة ونقمة يف نفس الوقت ،ويف سانتياغو غالبًا ما يقول التشيليون األكرب
س ًنا شيئًا سلب ًيا وشيئًا إيجاب ًيا للغاية عن الهواتف الذكية يف نفس الجملة فتبدو الجمل دو ًما هكذا» :هذا  «...ولكن
أيضً ا »ذلك  .«...إذا كان الناس أينام كانوا يناقضون أنفسهم يف نفس الجملة وإذا كان ملا يقولونه صلة ال تذكر مبا
يفعلونه فقد يفرتض املرء أنهم إما منافقون أو جاهلون .ومع ذلك تشري الدالئل يف هذا الكتاب كله إىل أن هذا
التناقض قد يكون االستجابة املعقولة الوحيدة لظاهرة هي نفسها كتلة من التناقضات ،ولقد قدم كل فصل من
فصول هذا الكتاب الدالئل عىل النفع والرضر اللذين يتزامنان م ًعا كعواقب للهواتف الذكية.
بعد انتهاءنا من العمل امليداين ناقش الفريق النتائج العامة للمرشوع ،ولقد أخذ أحد تلك النتائج عنوان »الخيط
مهم يف االستجابة لوباء كوفيد19-
الرفيع بني الرعاية واملراقبة« ،وكان هذا قبل أن يصبح ذلك االكتشاف مكونًا ً
رصا أكرث أهمية للخطاب
بوقت قصري ولكنه يشء مل نكن نتوقعه .أصبح الهاتف الذيك وقت كتابة هذا الكتاب عن ً
األخالقي من النوع املوصوف يف الفصل الثاين ألن عملية الكتابة كانت يف  2020قبل وجود أي نوع من أنواع اللقاح
ولذلك كان الحل األسايس لقمع فريوس كوفيد 19-يف العديد من املناطق خاصة رشق آسيا هو التتبع الكثيف
لحركات األفراد بنا ًء عىل مجموعة من بيانات الهاتف الذيك واملقابالت .كشف هذا التطور عن إمكانات الهواتف
الذكية أمام الجميع والتي من املمكن أن تكون أدوات للمراقبة الشخصية بسبب حميميتها غري املسبوقة :لقد
انكشف األخ األكرب* الذي يقبع داخل حقائبنا وجيوبنا .ومع ذلك ويف الوقت نفسه لوحظ أن االستخدام الفعال
للتتبع كان سببًا رئيسيًا للنجاح النسبي يف الحد من عواقب هذا الفريوس يف بعض املناطق .هكذا يبدو الهاتف الذيك
كمنقذ محتمل وكمنذر للديستوبيا عىل حد سواء.
* مالحظة من املرتجم :األخ األكرب هو شخصية رمزية يف رواية جورج أورويل (ألف تسعامئة وأربعة ومثانون) ،وهو الزعيم الظاهري لدولة أوشانيا
الشمولية التي ميارس فيها الحزب الحاكم إنجزوك سيطرة كاملة عىل السكان من خالل املراقبة الشاملة والتحكم الكامل يف كل ما يفعلونه.
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املراقبة
هناك ثالثة اعتبارات أساسية لهذه التطورات .األول هو فحص مسألة املراقبة ،والثاين هو دراسة طبيعة تلك الرعاية،
والثالث وهو األهم هو النظر يف اآلثار املرتتبة عىل هذه األحداث لتحقيق التوازن بني املراقبة والرعاية .للمراقبة
وجود مزدوج يف هذا الكتاب ،فهي من ناحية موضوع جوهري يف الخطاب املبارش الذي يستخدمه املشاركون .حينام
كان ألفونسو يقوم بتدريس استخدام الهواتف الذكية لكبار السن من التشيليني يف سانتياغو الحظ أن األشخاص
يرفضون استخدام [ ]GPSألنهم ببساطة يرون الجهاز الذي يسجل كل األماكن التي يذهبون إليها كجهاز متطفل
بشكل ال يطاق ،وباملثل انتقد أولئك املستخدمون الحذرون اإلعالنات املوجهة عىل اإلنرتنت باعتبارها دليل عىل أن
جوجل يعرف عنهم أكرث مام يجب .ال تخفي املراقبة بواسطة الهاتف الذيك عىل أحد ،وتعترب القدرة املفرتضة للجهاز
عىل التعلم من مستخدميه واحدة من أكرث مميزاته إثارة حيث يحظى الجهاز بالقدرة عىل استباق استفساراتهم
وأفعالهم ،ويف كل مرة ينجح فيها الهاتف الذيك يف تلك املهمة فهو يف نفس الوقت يواجه مستخدمه بالدليل املبارش
عىل مقدار ما يعرفه عنه.
تتجىل هذه املراقبة واضحة للعيان ،ولكنها فقط القمة لجبل جليدي كبري من مراقبة أوسع تقبع تحت املياه
املظلمة .قد يتم توجيه بيانات املستخدم الشخصية التي يحاول الهاتف الذيك التعلم منها أيضً ا إىل الرشكات لتصبح
جز ًءا من مجال شاسع هائل من البيانات الضخمة وتوفر هذه بدورها الوقود الذي يدفع الذكاء االصطناعي ،وهذه
العملية رسعان ما تتحول إىل عوامل ال نستطيع رؤيتها وال فهمها يف الغالب .قد يكون هذا هو أكرث الخارجيات أهمية
23
بالنسبة للجميع.
هناك نوعان رئيسيان من تلك املخاوف تم متثيل األول منهام يف كتاب (عرص رأساملية املراقبة) لشوشانا زوبوف
الذي ذهبت فيه بأن القوة الدافعة األساسية للرأساملية – أال وهي البحث عن الربح – أدت إىل قدرة غري عادية
عىل استخراج املعلومات عنا وإىل التطوير املستمر لالسرتاتيجيات التي تسعى إىل توظيف تلك البيانات للتحكم
بحياتنا .إذا حدث ووجدنا الوقت لقراءة »الرشوط واألحكام« التي يتطلبها تسجيل الدخول لتطبيق جديد فسوف
نصاب بالصدمة ،فتلك الرشوط واألحكام تبدو وكأنها تتطلب الوصول إىل جميع أنواع البيانات غري ذات الصلة داخل
هاتفنا الذيك .ملاذا يجب أن يعرف تطبيقًا ترفيهيًا معلومات عن موقعنا أو أن يستطيع الدخول إىل وسائل التواصل
االجتامعي الخاصة بنا؟ تتنافس الرشكات عىل استخراج أصغر التفاصيل عنا قدر املستطاع ،ويقال أن البيانات
الشخصية هي برتول هذا العرص.
24

إذا كان هذا يبدو شيئًا اقتحام ًيا أو حتى رشي ًرا فهذا ألنه كذلك ،وتصيغ زوبوف األمر قائلة أن الرشكات مثل جوجل
25
تعطي نفسها اآلن الحق يف »املطالبة بالتجربة اإلنسانية كلها كامدة خام مجانية لرتجمتها إىل بيانات سلوكية«.
تنفق الرشكات التقنية مبالغ ضخمة عىل مامرسة الضغط ضد منع أي تقييد لعملية استخراج البيانات هذه يف حد
ذاتها أو الستخدامها الحقًا يف السعي نحو الربحية ،وبهذا تحولنا كلنا من كوننا مستهلِ ِكني للسلع عىل نطاق واسع
إىل أن أصبحنا نحن أنفسنا سلع تُستَهلَك عىل نطاق واسع وتخضع للتجربة والتحليل املستمر من أجل زيادة اخرتاق
الرشكات لحياتنا .يبدو الهاتف الذيك مرة أخرى من هذا املنظور وكأنه جاسوس يف جيوبنا – جاسوس يقبع يف املكان
املثايل الذي يتيح له استقراء كل ما نفعله ونقوله وما نحن عليه.
يُوجه النوع الثاين من هذا النقد للدولة وليس للمراقبة التجارية ،وهذه كانت خلفية التجربة التي عاشها أهايل
دار الهوى الذين قضوا معظم حياتهم أمام أدلة ملموسة عىل مراقبة سلطات دولة إرسائيل لهم .بالنسبة ملعظم
األشخاص اآلخرين جاء االكتشاف األول لحجم الرقابة التي متارسها الدولة من خالل إفشاء إدوارد سنودن لتلك
الرقابة حيث استخدم سنودن منصبه كموظف للدولة للكشف عن مستوى مامثل من الجشاعة يف امتصاص
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الواليات املتحدة للبيانات الخاصة .أعقبت كشوفات سنودن بعد ذلك فضيحة كامربيدج أناليتيكا التي أظهرت أنه
ميكن استخدام بيانات األفراد لتغيري نتائج االنتخابات الدميقراطية من خالل رسائل استهدافية.
يدعم منوذ ًجا ثالثًا للتهديدات املعارصة التي تشكلها الرقابة كال من هاتني املالحظتني النقديتني .استند عرض
تحلييل حديث كتبه جون النكسرت ملجلة (مراجعة كتب لندن) [ ]The London Review of Booksإىل كتابني
جديدين هام (جدار حامية الصني العظيم) لجيمز جريفيثس و (لقد متت مواءمتنا) لكاي سرتيتامتر 26.يذهب
قائل أن
هذان الكتابان بأن كل تلك املخاوف قد تحققت بالفعل يف الصني املعارصة حيث يشري سرتيتامتر ً
املراقبة الرقمية أصبحت أكرث األدوات التي عرفناها فعالية يف إقامة الدول الشمولية .وبينام يظل محتوى
واتساب مشف ًرا إال أن جميع التفاصيل وكل أنواع املحتوى الخاص عىل ويتشات متاح بالفعل للدولة الصينية
وال توجد قيود تحكم استخدام الدولة لتقنيات املراقبة كالتعرف عىل الوجه .ترصح الدولة عل ًنا بامتالكها لهذه
الصالحيات بحيث يكون املواطنون عىل دراية جيدة بالدرجة التي تتم مالحظتهم بها .أصبحت اإلمكانيات
الرقابية للهواتف الذكية أكرث وضو ًحا مرة أخرى خالل جائحة كوفيد 19-عندما أضافت الدولة الصينية خاصيات
معينة إىل الهواتف الذكية لألفراد لضامن امتثالهم لإلغالق الكامل ،أما يف إرسائيل فقد امتدت أنظمة املراقبة
27
التي كانت مألوفة لسكان دار الهوى لتشمل جميع السكان اآلن كشكل من أشكال الرقابة الصحية.

الرعاية
إذا كانت املراقبة تبدو كلعنة الهواتف الذكية فستظهر الرعاية يف البداية وكأنها هبة تلك الهواتف .كان هناك انفجار
دعايئ يف الصني بنا ًء عىل الدالئل التي تشري إىل أنه عىل الرغم من أن جائحة كوفيد 19-بدأت هناك وأن الدول
األخرى كان لديها تحذيرات قبل اجتياح الفريوس لها إال أن األمر انتهى بالصني مبعدل ثالث وفيات لكل مليون
بينام شهدت معظم الدول األوروبية معدل وفيات بلغ أكرث من مائة ضعف هذا الرقم .وظفت الدولة الصينية
– التي استخدمت الهاتف الذيك كأداة رئيسية لكبح الفريوس – نجاحها كدليل عىل أنها تهتم مبواطنيها أكرث من
الدميقراطيات الغربية ،وبالطبع تم تجاهل حقيقة أن الرقم املقابل يف تايوان الدميقراطية كان  0.3حالة وفاة لكل
تجاهل تا ًما.
ً
مليون – 28أي ُعرش املعدل يف الرب الرئييس للصني –
تقدم الفصول السابقة أمثلة متعددة عىل استخدام الهواتف الذكية كأدوات للرعاية ،وشملت هذه األمثلة الطريقة
التي يساعد بها الناس يف لوسوزي يف رعاية األقارب األكرب س ًنا الذين ال يزالون يعيشون يف مواطنهم القروية والتي
غال ًبا ما تكون عن طريق إرسال األموال لهم عرب الهاتف املحمول .ميكن أن تحطم العنارص البرصية يف اتصاالت
الهاتف الذيك يف شنغهاي تقاليد املسافات وشكليات العالقات األرسية بني األجيال كام هو مذكور أعاله ،وعىل
العكس تفضل إحدى املشاركات يف البحث من كيوتو عدم إرسال ملصقات ظريفة البنتها ألنها قد تراها طفولية
ولكنها ترسلهم إىل أصدقائها بسعادة.
كان هناك قدر كبري من البحث املسبق حول استخدام التقنيات الرقمية لتسهيل الرعاية عن بعد سواء فيام يتعلق
باألنظمة داخل الدولة 29أو بالحاجة املتزايدة للرعاية عرب القارات كاملهاجرين املغرتبني عىل سبيل املثال 30.تشري
الدالئل اإلثنوغرافية التي نقدمها يف هذا الكتاب إىل أننا قد انتقلنا اآلن من الرعاية عن بعد إىل »الرعاية التي تتجاوز
املسافات« [الشكل  .]9.5مل تكن ماريليا يف بعض األحيان تعرف أي حفيد كانت إحدى املشاركات يف البحث من بنتو
تشري إليه – الذي يقيم يف بنتو أم الذي يعيش يف نيويورك – ألن الطريقة التي تتواصل بها مع حفيديها من خالل
واتساب كانت واحدة مع الحفيدين .يف إحدى الحاالت أشارت امرأة تعيش مبفردها يف ساو باولو وتعيش ابنتها يف
فرنسا قائلة » :قال أصدقايئ أنها تتخىل عني لكنها أقرب إ ّىل بكثري من بنات صديقايت الاليت يعشن يف ساو باولو«.
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9.5

رسم توضيحي ملفهوم الرعاية املتجاوزة للمسافات من تصميم جورجيانا موراريو.

من الواضح أن الرعاية واملراقبة وجهان لعملة واحدة .يشارك العديد من املشاركني يف دبلن يف رعاية آبائهم الذين
يبلغون التسعينيات من العمر يف معظم الحاالت مام يعني إصابة العديد منهم بالخرف ،وبينام يبقى اآلباء يف
منازلهم أصبحت املراقبة تهيمن عىل العديد من مامرسات الرعاية الخاصة بهم .رسعان ما أنشأ الناس يف العديد من
املواقع امليدانية مجموعات واتساب لدعم كبار السن الواهنني حيث كان أحد األهداف الرئيسية لتلك املجموعات
هو مشاركة عبء متابعة الضعفاء .يتم متابعة املتقاعدين يف ياوندي عن كثب بواسطة أبنائهم »ملراقبتهم بشكل
أفضل« [ ]avoir un oeil sur euxإما بأخذهم للعيش معهم أو من خالل مجموعات واتساب العائلية النشطة
جدًا التي غالبًا ما يلعب فيها طفل أو اثنان دو ًرا رقابيًا.
دليل عىل
ال يوجد فاصل واضح إذًا بني الرعاية الحميدة واملراقبة الخبيثة .قد تكون املراقبة يف كثري من األحيان ً
تخوف حقيقي ومستمر مبا يف ذلك الرعاية املقدمة من دولة الرعاية االجتامعية أثناء جائحة كوفيد ،19-وباملثل
هناك دراسات أنرثوبولوجية عديدة تتعلق بالجانب املظلم من الرعاية ال سيام فيام يخص قضايا الهجرة 31.أحيانًا
تشمل الطريقة التي يعرب بها الناس عن الرعاية مراقبة الشخص الذي استأجروه لتقديم الرعاية ،فعىل سبيل
املثال كان العمل تحت املراقبة يف كثري من األحيان جز ًءا من تجربة املهاجرين الريفيني يف الصني الذين جاءوا إىل
شنغهاي لرعاية املسنني حيث فطن أرباب أعاملهم إىل إمكانات الهواتف الذكية يف التجسس عىل مقدمي الرعاية
املستأ َجرين .من املهم يف اليابان أن متتلك مهارات املراقبة االجتامعية للحفاظ عىل عالقات اجتامعية جيدة ولكن
ميكن لهذا األمر أن يكون مرهقًا أيضً ا وإذا متت مامرسته بشكل غري صحيح ميكنه أن يؤدي إىل النبذاالجتامعي .يعد
فهم مامرسات الرعاية – مبا يف ذلك الرعاية من خالل املراقبة االجتامعية يف العرص الرقمي – أم ًرا بالغ األهمية يف
سياق توجه اليابان نحو التكنولوجيا للتعامل مع مشكلة شيخوخة السكان ونقص القوى العاملة يف مجال الصحة
والرعاية.
ميكن للهواتف الذكية يف كل تلك الحاالت أن تصبح أيضً ا أدوات تستخدم لتقييد أو تقويض االستقاللية ،وتدور
الكثري من التخوفات يف اليابان حول إيجاد طرق الحرتام استقاللية وكرامة كبار السن يف ظروف املراقبة املستمرة
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هذه 32.يدرك بعض كبار السن أن رفضهم المتالك الهواتف الذكية ميكن أن يصبح وسيلة يضمنوا بها أن االتصال
الرقمي لن يحل محل االتصال املادي أو أنه لن يجعل الهاتف األريض الذي يألفونه ال حاجة له ،ومع ذلك فاملراقبة
القامئة عىل الهواتف الذكية يف العديد من املواقع امليدانية هي ما يطمنئ األبناء البالغني أنه ال يزال من املمكن
آلبائهم املسنني االحتفاظ ببعض االستقاللية بالبقاء يف منزلهم الخاص .يف مثل تلك الحاالت تؤمن املراقبة املستمرة
استمرار االستقاللية.

األيدولوجيا والخصوصية والخيط الرفيع بني الرعاية واملراقبة
ميهد هذا النقاش حول املراقبة والرعاية والعالقة بينهام الطريق للتطورات الالحقة التي نتجت عن جائحة كوفيد19-
حيث أتاح الرتكيز عىل الهواتف الذكية كحلول للرعاية يف أعقاب الجاحة للمراقبة وأيضً ا للهاتف الذيك نفسه أن
يفلتا من النقد .نرش إيفيجيني موروزوف 33مقالً يف (الجارديان) تحت عنوان »الحلول التقنية لفريوس كورونا تأخذ
دولة املراقبة للمستوى التايل« ،وذهب فيه بأن »الرشطي الطيب يف هذه الدراما هو أيديولوجية حل املشكالت
والتي تجاوزت أصولها يف وادي السيليكون لتشكل طريقة تفكري النخب الحاكمة لنا اآلن« .مفتاح حل املشكالت
هو الهاتف الذيك ويتمثل هذا يف الربنامج الصيني للتصنيف الصحي املرمز باأللوان للهواتف الذكية .يف اليوم التايل
مقال بعنوان »مجهر عاملي مصنوع من الهواتف« 34ملناقشة التعاون بني آبل وجوجل
نرشت مجلة (اإليكونوميست) ً
إلنشاء تطبيق لتتبع املخالطني باإلضافة إىل دور الحكومات يف مثل هذه املشاريع.
بيد أن األحداث الالحقة تبدو وكأنها تسوغ لحجج هذا الكتاب حيث أن املرحلة التالية مل تكن تتعلق باالعتامد
املبارش إلمكانات الهواتف الذكية ولكن بالتباين املذهل يف االستجابة لإلمكانيات التكنولوجية ،والسبب يف ذلك هو
أن نرش التعقب والتتبع أبرز مسألة التوازن بني الرعاية واملراقبة مام يحول نرش التكنولوجيا إىل قضية أخالقية وهو
ما يكشف بدوره عن األيديولوجيات التحتية التي خلقت التباين يف االستجابات اإلقليمية ،وبالتايل نحن بحاجة أيضً ا
إىل أخذ هذه األيديولوجيات التحتية يف الحسبان عند القيام بأي نوع من أنوع الدراسة ملفهوم »الخيط الرفيع«.
مثل تعريف الله يف معظم األديان عىل أنه الوجود
إن مسألة التوازن بني الرعاية واملراقبة معضلة قدمية حيث يتم ً
العليم الذي يرى كل يشء ويرعى الجميع ،وهذا هو جوهر األبوة واألمومة أيضً ا ،ولطاملا قايضت الحكومات املعرفة
بالرعاية كذلك .كان الستخدام الهواتف الذكية يف أعقاب جائحة كوفيد 19-يف الصني بوادر فيام يسمى بنظام
االئتامن االجتامعي الذي مبقتضاه ميكن أن يفقد املواطن صالحية حجز رحالت الطريان أو القطارات فائقة الرسعة
إذا أبدى أي سلوك تعتربه الدولة معاديًا للمجتمع أو معاديًا للدولة باإلضافة إىل تعرضه للعديد من القيود األخرى.
ما كان ينقصنا هو فهم ما يشعر به الشعب الصيني نحو هذا النظام وهو ما أصبح الحقًا أحد مكونات بحث
شينيوان ،ولقد وجدت شينيوان ثالثة أسباب تفرس مل أصبح نظام االئتامن االجتامعي يف معظم الحاالت تطو ًرا
مستح ًبا .يكمن السبب األول يف التحول بعيدًا عن االقتصاد الزراعي الذي كان الناس فيه يعرفون سمعة كل من
يتعاملون معه عىل األقل عىل املستوى الشخيص ،وبالتايل كانت الثقة مبنية عىل العالقات االجتامعية [.]guanxi
تم استبدال الحياة الزراعية مبجتمع حرضي ال يعرف فيه الناس شيئًا تقري ًبا عن أولئك الذين يضطرون إىل التفاعل
معهم ،وهم يعتقدون أن هذا أدى إىل ارتفاع هائل يف عمليات االحتيال والنصب وبالنسبة للكثريين فالغاية [أي
مكافحة االحتيال] تربر وسائل رقابة الدولة 35.السبب الثاين هو أن الناس يعتقدون أن نظام االئتامن االجتامعي
يلحق بفكرة التصنيف االئتامين الضعيف يف الغرب .العامل الثالث هو االعتقاد بأن نظام االئتامن االجتامعي يتفق
مع املفهوم التقليدي للكون استنادًا إىل فكرة الطاوية بأن السامء [ ]tianترى سلوكنا كله وأن مصرينا الحسن يعتمد
عىل األعامل الصالحة 36.هناك إذن أيديولوجية تحتية معقدة وتاريخ يجب أن يؤخذ يف االعتبار لفهم الوضع يف
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الصني ،وتذكرنا ادعاءات الحزب الشيوعي بكونه راعي أبوي – وهو الدور الذي يتم التعبري عنه من خالل املراقبة
– بقرون من الحكم اإلمرباطوري.
ال تقل األيدولوجيا أهمية يف فهم ردود الفعل يف مناطق مثل أوروبا والواليات املتحدة حيث يستند التحفظ األسايس
ضد املراقبة عىل الخصوصية املسلم بها يف الغرب وحيث يبدو الهوس بالخصوصية الفردية بالنسبة لزائر من رشق
آسيا متطرفًا بنفس القدر .يف كتابه (راحة الناس) ذهب داين بأن السبب األكرب للرضر بالنسبة للمرىض املسنني
بجانب مرضهم هو اإلرصار املتشدد عىل الرسية التامة مام يؤدي إىل فشل األعضاء املختلفني من فرق الرعاية
الصحية الخاصة بهؤالء املرىض املحترضين يف إطالع بعضهم البعض عىل تطورات حالتهم .عندما يلقي أعضاء فريقنا
محارضات حول ما نأمل أن نصل إليه من استخدام بحثنا ألجل تحسني رعاية الناس يكون السؤال األكرث شيو ًعا
الذي يُو َجه لنا متعلقًا مبا إن كانت اقرتاحاتنا هذه تتطفل عىل الخصوصية وليس بكيف ميكنها أن تفيد يف رعاية
تلك الشعوب.
يكمن السبب وراء توصيف هذه املخاوف بشأن الخصوصية بأنها أيدولوجية يف أنها تعترب بديهية حيث أن الفرضيات
املتعلقة بالخصوصية بالنسبة ملعظم الناس يف أوروبا والواليات املتحدة تعترب ببساطة شيئًا »طبيع ًيا« ،وتوسع تلك
الفرضيات كأيدولوجيا الليربالية التاريخية األساسية .هذا االعتقاد بأولوية الفرد كأساس لألخالق أدى إىل وض ًعا مثاليًا
للفرد كمنبع لحقوق اإلنسان األساسية ،ويشمل نظام الليربالية »الجديدة« هذا االعتقاد الصميم بأن األفراد ميتلكون
حقًا إنسانيًا جوهريًا يف التحكم يف جميع املعلومات املتعلقة بهم 37.يختلف املوقف من الخصوصية املستمد من
مثل التي افرتضت أنه إذا أمكن للدولة تعزيز الرفاهية
عظيم عن األيديولوجيات االشرتاكية ً
الليربالية »الجديدة« اختالفًا ً
االجتامعية من خالل جمع املعلومات عن األفراد فإن هذا يبطل الحقوق الفردية تلقائيًا.
أشكال
ً
رمبا تكون الواليات املتحدة وأوروبا من أشد املؤيدين لهذه الخصوصية الليربالية »الجديدة« ولكنها تتخذ
مختلفة جدًا .يتم حامية الخصوصية يف أوروبا من خالل اللوائح البريوقراطية مثل الالئحة العامة لحامية البيانات
[ ،]GDPRويف املقابل تبدو الطريقة التي تطورت بها حقوق الخصوصية يف الواليات املتحدة أكرث متاش ًيا مع
الليربالية الجديدة لالقتصاد السيايس حيث تكون هذه الحقوق جز ًءا من أيدولوجيا مرتبطة بحريات األفراد واالختيار
ُنصب فو ًرا ضد أشكال تدخل الدولة
والتي تستخدم أيضً ا إلضفاء الرشعية عىل الرأساملية املعارصة ،وهذه الحقوق ت َ
38
مبا يف ذلك »التطفل« بدال من أن تصبح أداة لبريوقراطية الدولة.
مبجرد اعرتافنا بأهمية األيدولوجيات »املسلم بها« يصبح من األسهل كث ًريا فهم تباين ردود الفعل عىل تطبيقات
التتبع املتعلقة بكوفيد .19-كان من املتوقع بالتأكيد أن تشهد الواليات املتحدة مظاهرات احتجاجية عىل تقييد
امتثال للمراقبة القامئة
ً
الحكومة للحريات الفردية وأنه قد يكون متوق ًعا من الناخبني الجمهوريني أن يكونوا األقل
عىل الهاتف الذيك .مل يكن من املفاجيء أيضً ا أن يكون الناس يف دولة مثل كوريا الجنوبية – بالتقاليد التي
مارستها من قبل يف تعيري األشخاص عىل وسائل التواصل االجتامعي ألي نوع من أنواع السلوك غري الالئق – 39هم
األكرث امتثالً لنظام املراقبة العامة عىل حساب الخصوصية الفردية .إذا أسفرت هذه املراقبة عن كشف الخيانات
الزوجية 40كان يتم تربير ذلك بأنه يتم من أجل كبح الفريوس للصالح العام .أظهرت كوريا الجنوبية مدى األهمية
التي ميكن أن يصبح عليها الهاتف الذيك خارج أي نظام سلطوي فالجهاز مل يستخدم لتتبع املخالطني فقط ولكن أيضً ا
لالستشعار عن بعد كقياس تشبع األكسجني ،باإلضافة إىل أن الهواتف الذكية أصبحت الوسيلة التي تبقي بها الدولة
الناس عىل إطالع دائم بأماكن وجود العدوى يف كل منطقة من خالل الرسائل النصية املبارشة.
مبا أن جائحة كوفيد 19-حدثت بعد انتهاءنا من عملنا امليداين بوقت قصري فقد كان الفريق ال يزال عىل اتصال
باملشاركني ،وهو ما جعل بإمكاننا أن نراقب كيف تتطور األحداث بطرق انعكست عىل توصيفنا لتلك املواقع
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امليدانية وقت كتابتنا لهذا الكتاب .حاولت الدولة يف اليابان عىل سبيل املثال أن تنأى بنفسها عن أي تقنية رسمية
»للتعقب والتتبع« بأن استخدمت وسائل التواصل االجتامعي كأداة للرصد ،ولكن كان الناس مييلون إىل توخي الحذر
عند اإلجابة عىل أسئلة االستطالعات التي أرسلتها الحكومة عرب الين بأمانة كام هو موضح يف الرسم التوضيحي
أدناه [الشكل  .]9.6عندما عرضت الحكومة بعض التعويض املايل [حوايل  1000جنيه إسرتليني] لكل مواطن عن
الخسائر التي تكبدها نتيجة للفريوس طلبوا منهم االشرتاك عرب اإلنرتنت باستخدام الرقم التعريفي املسمى »رقمي«
[ ]マ イ ナ ン バ ーوالذي يربط جميع سجالت الضامن االجتامعي الخاصة بهم رقميًا مع أنواع أخرى من
البيانات .ومع ذلك أعرب العديد من األشخاص عن قلقهم من انتهاك هذا النظام لخصوصيتهم مام يتيح للحكومة
العلم مبعلوماتهم الخاصة كرصيدهم البنيك وسجالتهم الصحية أكرث من الالزم .اتضح الحقًا أن التسجيل عرب اإلنرتنت
للحصول عىل التعويض أم ًرا مرهقًا بسبب ضعف تصميم املوقع الخاص بذلك مام أدى إىل اصطفاف األشخاص يف

 9.6رسم توضيحي لالستجابات لقضايا الرعاية والرقابة من تصميم لورا هابيو-كريك بنا ًءا عىل املقابالت الشخصية
مع املشاركني يف البحث.
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جميع أنحاء البالد لساعات يف قاعات املدن من أجل إعادة تعيني كلامت مرور »رقمي« بأنفسهم 41.لخصت هذه
الواقعة بالنسبة للكثري من الناس تخوفات أكرب بشأن عدم فعالية البنى التحتية الرقمية يف اليابان.
يف املقابل كان العديد من املشاركني يف أيرلندا يعملون هم أنفسهم لدى الدولة يف الصحة والتعليم والخدمة املدنية،
دعم للدولة .يف هذا امليم الذي تداوله أحد
وكانوا يرون أنه من واجبهم كمواطنني أن يصبحوا أدوات للمراقبة ً
املشاركني يف دبلن [الشكل  ]9.7يشار بسخرية إىل املدى الهائل العتامد نظم املراقبة أثناء الوقت الذي كان من
املفرتض فيه أن يتواجد األشخاص مع من يعيشون معهم يف نفس املنزل.
بلغ هذا األمر ذروته حني أطلقت الدولة تطبيق الهاتف الذيك املصمم لـ»التعقب والتتبع« يف يوليو  .2020يبدو
هنا أن أيرلندا كانت محل لواحدة من أكرث االستجابات إيجابية يف أي بلد مل يكن تنزيل التطبيق فيها إجباريًا ،ففي
42
غضون يومني فقط متت مليون عملية تنزيل أي حوايل ربع عدد السكان املستوفني للرشوط.
نقول ختا ًما أن العامل التحتي هنا هو أيضً ا قوة الهواتف الذكية وانتشارها الهائلني سواء فيام يتعلق باملراقبة أو
بالرعاية ،ولكن هذه ليست سوى بداية العملية .األمر الذي له نفس القدر من األهمية هو الطرق التي تحدد بها
القيم الثقافية التحتية كيفية ارتباط تلك التقنيات باملثل املعيارية املحلية ،وهذا هو ما يعنيه (الهاتف الذيك العاملي)
فالهاتف الذيك جهاز يتجىل فيه التنوع العاملي وال يطمسه.
سوف نذكر اثنني من اآلثار املرتتبة األخرى بإيجاز ،أحدهام يتعلق بنتائج السياسات لهذا الكتاب والثاين يتعلق
أول فيام يتعلق بالسياسات فمن الواضح أننا ال ميكننا التعلم إال من الدول التي كانت توجد
باألبحاث املستقبليةً .

9.7
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بها عىل األقل اإلمكانية النعكاس القيم الثقافية والوجدان الشعبي .هناك القليل مام ميكن استخالصه من األنظمة
السلطوية التي فرضت الحلول فرضً ا ،وال يسعنا إال أن نعرب عن مساندتنا للشعوب املضطهدة بسبب تلك األنظمة.
ولكن يف حني أن كال من شعبي كوريا الجنوبية والسويد يدفعهام توافق اآلراء بشكل نسبي إال أنهام صدرت منهام
استجابات مختلفة متا ًما للجائحة ،ولقد أوضحنا للتو تباي ًنا مشاب ًها بني اليابان وأيرلندا.
كوننا استمددنا مالحظاتنا حول الخيط الرفيع بني الرعاية واملراقبة من أبحاثنا فيام قبل الجائحة لهو يشء كبري
األهمية ،فهو يشري إىل أن الناس العاديني يتمتعون بالفعل بخربة عالية يف التعامل مع املشكلة ذات الصلة .املوازنة
بني الرعاية واملراقبة أمر محوري ملعضلة االعتناء بصحة كبار السن مع احرتام استقالليتهم وكرامتهم ،وهي عىل
األقل بنفس أهمية الطريقة التي يتفاوض بها اآلباء يف عالقاتهم بأبنائهم املراهقني 43.بالتأكيد يرى كل اآلباء أن
مراقبة استخدام أطفالهم للهاتف الذيك كمثال عىل الرعاية بينام يرى كل مراهق نفس السلوك كمثال عىل املراقبة.
يضج هذا الكتاب بأكمله بأمثلة عىل االزدواجية التي يشعر بها الناس تجاه الهواتف الذكية.
نحن جمي ًعا باختصار خرباء يف محلنا ،وهذه هي الخربة التي يجب البناء عليها عند مواجهة األزمات العامة مثل
جائحة كوفيد .19-كانت معظم املعضالت األساسية التي أثارها الفريوس يف وجه الحكومات متمثلة يف خيارات
أخالقية مستعصية ومتناقضة :مثل حقوق كبار السن مقابل األصغر س ًنا ،والتعليم مقابل الصحة ،واألفراد مقابل
الجامعة .تخضع هذه املعضالت بعدئذ للنسبية الثقافية حيث يكون عىل كل شعب إجراء التفاوضات الداخلية
الخاصة بهم حول خيارهم »األقل سو ًءا« وحول الدور املناسب للهواتف الذكية .تقول الدالئل من هذا املرشوع أن
الشعوب ال متلك فقط الحق يف أن يتم استشارتها ولكنها أيضً ا متلك املؤهالت كنتيجة للخربة الكبرية التي تراكمت
لدى معظم الناس يف محاولة املوازنة بني الرعاية واملراقبة يف حياتهم اليومية .اآلن هو وقت اإلرصار عىل السامح
للشعوب – من خالل التشاور – بأن يكون لها رأي يف تحديد التوازن املناسب.
النقطة الثانية هي أهمية البحث املستمر .عندما ظهرت جائحة كوفيد 19-بادرنا باملساعدة يف إنشاء 44نوع
من االستجابة يف صورة »علم املواطنني« [ ]citizen scienceمن خالل إنشاء موقع عىل شبكة اإلنرتنت يسمى
 .anthrocovid.comوفر هذا املوقع مساحة لعلامء األنرثوبولوجيا للكتابة عن األحداث أثناء حدوثها عىل أرض
الواقع مستخدمني يف ذلك قدرتهم عىل النفاذية إىل السكان املحليني والتي نشأت يف الكثري من األحيان من
خالل األعامل امليدانية السابقة .أقيمت العديد من املشاريع األخرى املامثلة أيضا وخاصة يف مجال األنرثوبولوجيا
الطبية 45،ويتم إكامل النقص يف هذه االستقصاءات األنرثوبولوجية من خالل مجاالت بحثية أخرى تنقب يف وجهات
نظر ودالئل مختلفة ،ولقد قدمنا رصد موجز لبعض تلك الدراسات يف الفصل األول .كانت رسعة االستجابة واضحة
من خالل ديبورا لوبتون التي رسعان ما نرشت رصدًا للدراسات ذات الصلة كام وضحت أيضً ا يف مجموعة املصادر
التي جمعها إيفيجيني موروزوف 46.بدأت قصة الهواتف الذكية للتو ونأمل أن يكون كتابنا هذا قد أظهر أهمية
القيام مبزيد من البحث يف عواقبها لإلنسانية 47كام نتمنى أن يلعب الكتاب دوره يف تحريك مزيد من البحث عرب
املجاالت البحثية املختلفة.

«االستنتاجات النهائية» :الذكاء العام
تعيد هذه املالحظات بخصوص جائحة كوفيد – 19-أي الخيط الرفيع بني الرعاية واملراقبة ،وخربات املواطنني
العاديني ،والحاجة إىل املزيد من البحث التعاوين – هذا الكتاب إىل الروح التي بدأ منها أي التعليل املنطقي لفرضية
املرشوع األساسية »الذكاء العام« .نحتاج جمي ًعا إىل مالحظة واالستامع إىل والتعلم من الطريقة التي يستخدم
بها الناس الهواتف الذكية يف الحياة اليومية .اتخذت الكثري من االستجابات األولية لكوفيد 19-شكل من أشكال
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الحلول التكنولوجية من أعىل إىل أسفل حيث كانت الحكومات هي من اختارت تطبيقات الهواتف الذكية التي
استخدمت لتتبع املخالطني ثم أبلغت الشعوب بالكيفية التي ينبغي عليهم االمتثال بها .هناك الكثري من العلم
وراء تطوير التطبيقات وزيادة فعاليتها ولكن التوازن بني الرعاية واملراقبة هو قرار سيايس يف األساس ويجب أن
تتضمن السياسة التشاور متى كان هذا مالمئًا .ذكرنا يف القسم األخري أننا طاملا تفاوضنا عىل هذا التوازن يف حياتنا،
وحتى ميكن للسكان استيعاب هذه التقنيات بشكل فعال فإن الحكومات سوف تبيل بال ًءا أحسن كث ًريا باحرتام
تلك الخربة املنترشة.
الكتاب بأكمله مستند إىل روح مامثلة ،فإن كانت نتائج هذه الدراسة تبدو مختلفة عن النقاشات السائدة عن
الهواتف الذكية فهذا ليس ألن فريقنا البحثي يحاول جعل الهواتف الذكية تبدو إما »جيدة« أو »سيئة« وإمنا ألن
بحثنا يعتمد عىل االحرتام الشديد ملا ميلكه األشخاص العاديني من سعة حيلة ومهارة يف الصياغة .حتى وإن مل تكن
جائحة كوفيد 19-قد ظهرت أبدًا فقد كنا لنقدم أيضً ا حجة ملناظري »الذكاء العام« ال تقل قوة بنا ًء عىل دراساتنا حول
الصحة عرب الهاتف .وجد بحثنا أن االستخدام اإلبداعي للتطبيقات العادية املنترشة يف كل مكان مثل واتساب 48هو
ما كان يرتك انطبا ًعا حقيق ًيا عند اإلدارة الصحية كأعظم أهمية ورضورة من التطبيقات املخصصة للصحة املصممة
من أعىل إىل أسفل .كان املثال الثالث هو النتيجة التي تفيد بأنه بشكل عام ليس ما يجعل الهواتف الذكية »ذكية«
هو اآللة الذكية [ ]S.M.A.R.Tالتي تتعلم من االستخدام بل ما يلحق ذلك من تعديالت وإنشاء للمحتوى عىل
يد املستخدمني.
كان يهمنا يف هذا البحث أيضً ا أال نعتمد عىل االستبيانات واالستطالعات حول العالقة بني الفرد وهاتفه الذيك
فقط ،فلقد ركز النهج الشمويل إلثنوغرافاتنا بنفس القدر أيضً ا عىل تأثري األزواج واملجموعات والشبكات
والقيم الثقافية األوسع .يفرس هذا األمر أيضً ا األسلوب الذي كتب به هذا الكتاب حيث أن استخدام
البورتريهات يف جميع أنحاء الكتاب يعكس اهتام ًما إنسان ًيا بعدم القدح فيام هو مميز يف األشخاص .قد
تنطبق التعميامت التحليلية حول مفاهيم مثل املنزل املتنقل وما بعد األنرثوبومورفيزم – والتي تشكل مادة
هذا الفصل األخري – عىل بعض الفئات السكانية التي درسناها ولكنها نادرا ما تنطبق عليها كلها ،كام ميكن
أن تؤدي النظرية والصياغة املفاهيمية بدورهام إىل توصيف شديد التجريد والتعميم واالنفصال عن العوامل
الفوضوية املتنوعة التي تنبثق من املالحظة اإلثنوغرافية .مجابهة هذا التوجه كانت سب ًبا آخر الستمرارنا
يف غمر االستنتاجات العامة بقصص األشخاص ،فهناك تعميم حول الرجال يف دبلن ولكن هناك إميون أيضً ا،
وهناك تعميم حول النساء يف دار الهوى ولكن هناك نورا أيضً ا.
وال ينبغي أن يتعارض نهجنا مع إسهامات مصممي ومطوري ورشكات الهاتف الذيك وهو اليشء الذي حاولنا إقراره
من وقت آلخر ولكننا مل نبحث فيه بشكل مبارش ،كام أننا ندرك أيضً ا تأثري منهجيتنا البحثية التي أدت إىل كتاب
يركز عىل ما هو واضح يف اإلثنوغرافيا .مل يكن من املحتمل أن يكون املصممون واملطورون حارضين يف تلك املواقع
امليدانية اإلثنوغرافية وهي نقطة تنطبق أيضً ا عىل العديد من املساهامت املهمة األخرى التي ال ميكن االعرتاف
بها إال كعوامل خارجية .هذه هي األسباب التي تجعلنا نقرتح استخدام هذا الكتاب جن ًبا إىل جنب مع دراسات
من مجاالت بحثية أخرى تهتم بالسياقات األخرى ذات الصلة بفهم الهواتف الذكية بطرق مل تكن متاحة لنهجنا
اإلثنوغرايف ،ولقد ناقشنا بعضً ا من هذه الدراسات يف الفصل األول.
كان التعبري عن التفهم والتعاطف نحو الفئات السكانية األقل احتاملً أن يتم متثيلها يف دراسات الهواتف الذكية
جز ًءا من روح »الذكاء العام« لهذا البحث ،ولقد قمنا بهذا من خالل الرتكيز عىل تركيبة سكانية ممن هم ليسوا
شبابًا وال مسنني ونطلق عليهم هنا مسمى »كبار السن« يف الغالب .مل يكن املنطق وراء اختيار املواقع امليدانية
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هو أننا كنا نعتربها مميزة بأي شكل من األشكال بل كان باألحرى مجرد متثيل لتنوع العامل والذي يربر تسمية هذا
الكتاب بـ (الهاتف الذيك العاملي).
من مباهج دراسة الهاتف الذيك هو أنه يتيح لنا النفاذ إىل الطرق التي ميكن أن يكون الناس بها أذكياء والتي ال
حرص لها .ليست هذه الطرق جيدة بالرضورة فالكتاب يعج بأمثلة عىل كيفية إظهار الهاتف الذيك إلنسانيتنا وكذلك
لعدم إنسانيتنا ،ولكن تسليط الضوء عىل الطرق التي يساهم بها الناس العاديون بإبداعهم يف صنع ما أصبحت
عليه الهواتف الذكية قد يساعد البرشية عىل استعادة القليل من احرتام الذات ال سيام يف وجه القدرات والتقنيات
الجديدة املخيفة ويف وجه الرشكات والدول ذات النفوذ الهائل التي تقف وراءها .لقد كان الناس العاديون هم من
حولوا قابلية الهواتف الذكية بأن تكون مجرد »ماهرة  -ذكية« للقابلية بأن تكون »حساسة  -ذكية« ،وهم من يعود
لهم الفضل يف أن كل هاتف ذيك فريد من نوعه .رمبا كانت الرشكات هي من خلقت قدرة الهاتف الذيك عىل تجاوز
التجسيد اآلدمي ولكن أي ملحات الحقة من اإلنسانية أو انعدام اإلنسانية نالحظها يف الهاتف الذيك – وهو الدليل
األسايس الذي قدمناههنا – قد ُخلِقَت عىل يد األشخاص الذين قابلتهم يف هذا الكتاب.
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السياق
بدأ الفصل األول من هذا الكتاب بإقرار حقيقة أن الهاتف الذيك ليس له عالقة تذكر بالهواتف املحمولة السابقة مبا
أنه وسع من قدراته لتشمل مجموعة غري عادية من االستخدامات ،وإذ نقوم اآلن بإنهاء الكتاب فسوف يكون من
الصعب أن نتخيل غياب الهواتف الذكية عن أي مجال مهم من مجاالت الحياة اليوم عىل األقل فرضيًا .لحسن الحظ
خصيصا لتناسب املشكلة التي ميثلها
أن اإلثنوغرافيا – وهي الطريقة البحثية األساسية لألنرثوبولوجيا – قد صممت
ً
هذا األمر لدراسة الهاتف الذيك .تقوم اإلثنوغرافيا يف هذا املرشوع عىل »وضع األمور يف سياقها بشكل شمويل« ،وهو
مثل من أجل
ما يعني أن كل يشء ندرسه يكون بدوره السياق لكل يشء آخر ندرسه .قد ننظر يف مفهوم الجندر ً
فهم األرسة [الجنس االجتامعي] باعتباره سياقها ،ومن ثم فليك نفهم كيفية تصور الناس للجندر فقد ندرس األرسة
بدل من استخدام الفرضيات يعرتف علامء اإلثنوغرافيا أنهم ببساطة ال يعرفون مسبقًا مبا سوف
باعتبارها سياقهً .
يتضح أنه ذا صلة باملوضوع الذي يدرسونه ،وهم يستجيبون لذلك مبحاولتهم أن تتضمن أبحاثهم املالحظات التي
تغطي مجموعة واسعة من جوانب الحياة اليومية.
عىل الرغم من أننا نسمي وضع األمور يف سياقها بشكل شمويل طريقة بحثية إال أنه أيضً ا مجرد انعكاس لواقع
حياة الناس .ال يوجد أناس يعيشون فقط فيام يتعلق بأرسهم وال بعملهم وال بنشاطهم عىل اإلنرتنت وال بسياستهم
وال بعاداتهم الغذائية ،فهم يعيشون فيام يتعلق بكل هذه األشياء يف وقت واحد .منارس جمي ًعا وضع األمور يف
سياقها بشكل شمويل يف الحياة الواقعية ،وتعرتف االثنوغرافيا بهذا األمر وهذا اإلقرار يتوافق مع التعريف اآلخر
لإلثنوغرافيا أال وهو أنها طريقة تدرس الناس يف ظروف حياتهم الطبيعية وليس ضمن بيئة اصطناعية كمخترب أو
نقاشات جامعية مركزة.
ال تتوقف مثالية الشمولية عند حدود مواقعنا امليدانية فقد تتأثر األسباب التي تجعل الناس يترصفون كام يترصفون
بالقوى التجارية أيضً ا أو باللوائح الحكومية أو الطقس أو عوامل أخرى ،لذا فإن وضع األمور يف السياق بطريقة
شمولية ال يعرف اإلثنوغرافيا فقط بل ويتجاوزها أيضً ا .ما نعنيه بكلمة »شمويل« هنا هو أن نشمل أي يشء يظهر
أنه ذو صلة بفهم تجارب مشاركينا سواء كان من ممكن مالحظته يف اإلثنوغرافيا أم ال ،وهذا هو السبب يف أن هذا
الكتاب قد استند يف بعض املواضع إىل مواد مستمدة من التاريخ ووسائل اإلعالم واالقتصاد السيايس األوسع كام هو
الحال يف استنتاجات الفصل التاسع ،ورغم ذلك فقد كان تركيزنا األسايس يف (الهاتف الذيك العاملي) عىل النتائج التي
خرجنا بها بأنفسنا بنا ًء عىل مالحظاتنا اإلثنوغرافية األولية.
رغم أن الخيار املثايل من املفرتض أن يكون النظر يف جميع جوانب حياة املشاركني إال أنه من املحتم أن يكون هناك
بؤرة تركيز تعطي األفضلية لبعض األنشطة عن األخرى ،ولقد تم تحديد ذلك منذ البداية يف الطلب األصيل الذي
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قدمناه ملجلس البحوث األورويب الذي قام بتمويل املرشوع .حدد الطلب منحى ثاليث التشعب للشيخوخة والهواتف
الذكية والصحة عرب الهاتف وكان ال بد من أن تتبع بحوثنا الالحقة تلك التعهدات ،ونتيجة لذلك ركز كل فصل
من فصول البحث عىل كبار السن رغم أنه ناد ًرا ما كان هذا الرتكيز عليهم وحدهم فلقد ربطتهم هواتفهم الذكية
بالعائلة واألصدقاء رغم كل يشء .كانت نتيجة أن الباحثني عاشوا يف نفس املكان ملدة  16شه ًرا أنهم كونوا صداقات
بشكل طبيعي مع جميع الفئات العمرية أيضً ا مبا يف ذلك األشخاص يف نفس عمرهم.
نعرتف بأن مفهوم »كبار السن« يبدو غامضً ا إىل حد ما بالفعل .يف البداية كنا نرتئي أن نركز عىل من هم يف منتصف
العمر – أي من هم عاد ًة يرون أنفسهم ليسوا بالشباب وال باملسنني – ولكن التنوع يف مواقعنا امليدانية أعطانا
تجارب شديدة التباين بد ًءا من اليابان حيث كان بعض املشاركني ال يشعرون »بالشيخوخة« عند عمر الـ  80عا ًما إىل
أوغندا حيث كان من املمكن اعتبار األشخاص كبا ًرا يف سن األربعني بنا ًءا عىل منط حياتهم .تذهب واحدة من حجج
هذا الكتاب إىل أن الهاتف الذيك قد لعب دو ًرا يف تغيري تصورات الناس عن العمر ،ولقد أوضحنا يف الفصل السابع
أن األشخاص الذين كانوا يواجهون صعوبات يف استخدام الهاتف الذيك كانوا غال ًبا ما يشعرون بأن ذلك يضعهم يف
فئة »الكبار س ًنا« بينام كانت الكفاءة يف كثري من األحيان سبب ألن ينظروا ألنفسهم عىل أنهم شباب نسبيًا .تتكرر
النقاشات حول العالقات بني األجيال يف جميع أجزاء الكتاب وذلك ببساطة ألنه أصبح من الواضح أن الهاتف الذيك
قد انخرط بعمق يف تلك العالقات .ميكنك أن تجد املزيد من املعلومات حول نتائج املرشوع فيام يتعلق بالتقدم
يف العمر يف املونوغرافات [الدراسات الفردية] وسوف تُنرش كلها تحت عنوان (الشيخوخة مع الهواتف الذكية يف
[ ...املواقع امليدانية املعنية]).
كان العنرص الثالث يف هذا املرشوع باإلضافة إىل الهواتف الذكية والتقدم يف العمر هو الصحة عرب الهاتف
[ ]healthوهو ما يفرس الرتكيز عىل القضايا املتعلقة بالصحة يف الفصل الرابع عىل سبيل املثال .كام أرشنا يف
الفصل األول كانت طموحاتنا لهذا الجزء من املرشوع مختلفة نو ًعا ما عن دراسات الشيخوخة أو الهواتف
الذكية ألنها كانت تأخذ اتجاهات أكرث عملية ،فقد كانت غايتنا تطوير دراسات أو تدخالت من شأنها أن يكون
لها نتائج مبارشة لرفاهية السكان يف املناطق التي عملنا بها .ولكن كام حدث يف عملنا عىل الشيخوخة والهواتف
الذكية فإن فهمنا للموضوع قد تغري بشكل كبري عن توقعاتنا األولية ،وهو باختصار أننا عندما تقدمنا يف عملنا
البحثي أخذت تلك األبحاث املرشوع كله بعي ًدا عن مساره الرئييس أال وهو الرتكيز عىل الصحة عرب الهاتف يف
شكلها التقليدي املتعارف عليه عىل أنه إنتاج تطبيقات مخصصة للصحة للهواتف الذكية .ما وجدناه هو أن تلك
ضئيل نسب ًيا عىل تلك الفئات السكانية اإلثنوغرافية يف أغلب األحيان،
التطبيقات كان لها حتى ذلك الحني تأث ًريا ً
ولذلك تحولت بؤرة الرتكيز إىل الطريقة التي يوظف بها األشخاص التطبيقات اليومية املستخدمة لألغراض
1
العامة مثل وتشات أو واتساب أو يوتيوب لألغراض الصحية .سوف تُنرش نتائج هذه الدراسات يف مكان آخر،
بيد أنها أثرت تأث ًريا كب ًريا يف املنحى الذي أخذه هذا الكتاب فعىل سبيل املثال يهيمن النقاش حول الصحة عىل
الفصل الرابع والثلث األول من الفصل الثامن.

اإلثنوغرافيا
اإلثنوغرافيا كام هو مذكور أعاله هي املنهجية البحثية األساسية لعلامء األنرثوبولوجيا وتهدف لدراسة الناس وهم
يعيشون حياتهم اليومية ،وهو اليشء الذي ال توجد طريقة واحدة لتحقيقه ولذلك فمن املهم أن تكون مرنًا وأن
تغري طريقة البحث إذ تتعلم عن كل مجموعة سكانية عىل حدة بل وأيضً ا عن كل مشارك يف البحث عىل حدة ،فقد
تنجح يف تكوين الصداقات يف مكان ما من خالل الذهاب إىل الحفالت بينام يف مكان آخر من خالل حضور املراسم
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م1.

بيان معلومايت من تصميم شينيوان وانج يظهر اإلثنوغرافيا كدائرة عنارصها متداخلة ومنطمسة.

الدينية .لفهم الكيفية التي خرجنا بها بنتائج هذا الكتاب قد يكون من املفيد أن تتخيل اإلثنوغرافيا عىل أنها دائرة
ذات أربعة أجزاء ينطمس كل منها يف األجزاء األخرى [الشكل م.]1.
يُفهم الجزء األول عاد ًة عىل أنه قلب اإلثنوغرافيا وهو املعني مبراقبة املشاركني يف البحث حيث قىض الفريق أوقاتًا
مع املشاركني لتبادل خرباتهم مبارشة .انضم كل من شارلوت وباتريك إىل مخططات االدخار الدورية باجتامعاتها
املتكررة ،بينام كانت بولني تخرج للتمشية بانتظام مع مجموعة يف ثورنهيل .انخرط ألفونسو بعمق يف األنشطة
الدينية للبريوفيني الذين يعيشون يف سانتياغو ،ورافقت لورا املشاركات بانتظام يف نزهات عشاء للفتيات كام أنها
تطوعت للفحوص الطبية ،وانضمت شريين لفرق الكورال ومجموعات الخياطة .كانت بعض املشاركات نتيجة
ملبادرات أطلقناها نحن ،حيث أصبح كل من ألفونسو وداين وماريليا ومايا وبولني مشرتكني يف تعليم استخدام
الهواتف الذكية للكبار ،بينام ساعدت شينيوان يف إقامة املعارض مع أبناء حيها ولهم ،وكانت ليىل مشاركة نشطة يف
إحدى املجموعات النسائية يف القدس.
وانغامسا
يقيض الباحثون معظم األيام يف هذه املالحظة للمشاركني ،وهذه املالحظة هي الفعل األكرث اندما ًجا
ً
وتركي ًزا يف البحث .وألن مرشوعنا يبحث يف األنرثوبولوجيا الرقمية لذا امتدت مالحظة املشاركني إىل االنخراط املبارش
يف عوامل اإلنرتنت مثل منصات التواصل االجتامعي التي متثل مجال آخر ميكننا من خالله مالحظة أشكال التواصل
لدى املشاركني مع تسجيل درجة الشعبية التي تتمتع بها امللصقات يف محادثات الين يف اليابان عىل سبيل املثال.
يتألف الجزء الثاين من املقابالت الشخصية ،فقد اتفق الباحثون عىل إجراء مقابالت شخصية مع ما ال يقل عن
شخصا لكل مجال من املجاالت الثالثة الرئيسية للبحث [الشيخوخة والهاتف الذيك والصحة] ،وهؤالء مل نكن
ً 25
نعتربهم عينة رسمية ولكننا استخدمنا بياناتهم للحصول عىل بعض الفهم ملا كان مشرتكًا لدى معظم املشاركني
وبالتايل ملا هو قابل للتعميم .انتهت تلك املقابالت التي كانت غري رسمية وكانت مفيدة يف تسجيل كيفية مناقشة
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األشخاص لهذه املوضوعات بكلامتهم الخاصة ،ولقد أثرت تلك املقابالت هذا الكتاب بالعديد من األمثلة عىل الطرق
التي عرب بها املشاركني عن أنفسهم .تساعد املقابالت الباحث اإلثنوغرايف أيضا يف تقييم ما يبدو منطيًا ملجموعة
سكانية ما ويف استكشاف التفضيالت األكرث غرابة لفرد بعينه ،وكانت هذه املقابالت مهمة بشكل خاص للفصل الثاين
الذي كان نقاشً ا للخطاب أي ما يقوله الناس عن الهواتف الذكية.
هناك مجموعة محددة من املقابالت كانت مهمة بشكل خاص ملحتوى هذا الكتاب وهي التي تم تلخيصها يف
الفصل الرابع .أثناء تلك املقابالت طلبنا من األشخاص استعراض كل تطبيق من تطبيقات هواتفهم الذكية واحدًا تلو
اآلخر ومناقشة استخدام كل منها عىل حدة .كنا أحيانًا نطلب تفاصيل أخرى بعد ذلك مثل عدد املكاملات الهاتفية
التي أجروها خالل األسبوع السابق أو ماذا تكون مجموعات واتساب التي ينتمون إليها وكم مجموعة منها تتكون
من أفراد األرسة .قد ينكر كبار السن استخدامهم الشخيص لهواتفهم الذكية يف املناقشات العامة كام أرشنا يف الفصل
الثاين زاعمني أنهم يستخدمونه فقط للرسائل النصية واملكاملات الصوتية ،ولكن باستعراض كل تطبيق من تطبيقات
هواتفهم تتجىل صورة مختلفة ففي معظم األحوال كان يتبني أن نفس هؤالء املشاركني كانوا يستخدمون حوايل
من  25إىل  30تطبيق ووظيفة مختلفة ميكن أن تؤدي مناقشة كل منها إىل قصص وأمثلة رمبا مل تكن مالحظتها
لتتم بشكل مبارش.
ورغم ذلك فرمبا كانت املقابالت يف تلك الفرتة الزمنية التي استغرقت  16شه ًرا أقل أهمية بكثري من محادثة دامت
ثالث ساعات مع شخص ما أثناء امليش يف الريف أو تبادل القيل والقال أثناء احتساء القهوة ،فتلك اللقاءات قد
تؤدي إىل الجزء الثالث والذي يتألف من الصداقات ،فسوف يكون من الغريب أن تعيش يف مكان ما ملدة  16شه ًرا
دون أن تكون أي صداقات فيه .هؤالء األصدقاء ليسوا بأي حال من األحوال »مزيفني« أو مجرد أدوات ،فالصداقات
التي تتكون أثناء العمل امليداين غالبًا ما تكون طويلة األمد وتستمر إىل ما بعد فرتة العمل امليداين بوقت طويل.
مثل كان مصدرها األصدقاء الذين تعرف الباحثون
العديد من اإللهامات الرئيسية التي يسرتشد بها هذا الكتاب ً
عليهم أثناء العمل امليداين وكذلك الكثري من املالحظات اليومية [الشكل م .]2.نحن نكتب عن هؤالء األصدقاء
بإذنهم وبعد مناقشات معهم حول األخالقيات والرسية ،فالرصاحة مع كل من هم ذوي صلة بشأن كوننا نعيش يف
ذلك املكان كإثنوغرافيني محرتفني يف محاولة لفهم الحياة اليومية هناك مام يعني حتام أننا نتعلم منهم أيضً ا هو
جزء من تلك الصداقة.

م 2.تعلم داين رسيعا أال يذهب ملنزل أحد بدون الرباك وهو نوع من خبز الفاكهة منترش يف أيرلندا .تصوير
دانيال ميلر.
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نوضح أيضً ا للمشاركني كيف ميكن ملثل هذه املعرفة أن تستخدم يف إصداراتنا املنشورة أو ألغراض تعليمية
ونتأكد أنه ليس بينهم من ال يدرك هذا .مبرور الوقت يطمنئ الناس إىل تكتمنا يف عدم نقل القيل والقال،
ومبجرد بناء تلك الثقة غال ًبا ما يجدون التحدث مع شخص ليس قري ًبا لهم وال هو جزء من شبكاتهم
مثل يحتفظ إىل اليوم بصداقة بعض الرتينيداديني الذين
االجتامعية القامئة يشء مريح ج ًدا .ال يزال داين ً
التقى بهم خالل عمله امليداين يف ترينيداد يف الثامنينيات ،وهؤالء كانوا يف البدء مشاركني يف البحث ولكنهم
أصبحوا بعد ذلك اصدقاء عزيزون ،وهو يخطط للعودة إىل ترينيداد قريبًا وحينها سوف يصبحون مشاركني
يف البحث مرة أخرى.
متيل تلك االستمرارية إىل أن تكون أقوى بكثري اليوم بفضل وسائل التواصل االجتامعي .يكمن أساس الصداقة يف
الثقة التي هي أيضً ا أساس اإلثنوغرافيا ،وهي ما يجعل هذه الدراسات تعاونية يف طبيعتها ليس فقط بيننا وبني
املشاركني ولكن أيضً ا بني املؤلفني وبعضهم البعض .الجميع تقريبا مفتون بالهواتف الذكية فقد يكون مشاركينا
الذين أصبحوا أصدقاءنا مهتمني مبحاولة فهم ورشح ما يفعلونه بالهواتف الذكية بنفس قدر اهتاممنا .جرت
أول ثم يطلبوا من هؤالء األصدقاء أن يدلوا
العادة أن يتحدث علامء األنرثوبولوجيا عن رؤاهم وتحليالتهم األولية ً
بتعليقاتهم حول ما إذا كانت هذه التحليالت تبدو معقولة وصادقة بالنسبة لتجاربهم أم ال ،لكننا أيضً ا عىل استعداد
مثل شديدة االختالف عام يدعونه.
ملعارضة مشاركينا يف البحث عندما تبدو مامرساتهم الحقيقية ً
يتضمن الجزء األخري مناقشات مع األشخاص الذين يقدمون الخدمات يف كل من املواقع امليدانية املحلية ،وهؤالء
قد يشملون سائقي سيارات األجرة أومصففي الشعر أوالعاملني يف مجال الصحة أو يف صيانة الهاتف يف املحالت
التجارية أو يف األماكن العامة مثل الحانات أو يف الرشطة أو من يقدمون االستشارات النفسية والعالج النفيس أو
السياسيني أو عامل النظافة .ميكن ملن يشغلون هذه املناصب أن يكون لديهم نفاذية لخربات أو ملالحظات ميكنها
إضافة معلومات قيمة وهو ما بدوره يساعد اإلثنوغرايف يف اكتساب فهم أفضل للسياق.
السبب يف أننا طمسنا مركز الدائرة املوضح يف الشكل م 1.هو أن هذه األجزاء ليست منفصلة فالشخص نفسه
قد يظهر يف كل جزء من األجزاء األربعة ،وهي كلها تعتمد عىل االلتزام العميق بقضاء قدر كبري من الوقت يف
كل من املواقع امليدانية حيث يضمن قضاء  16شه ًرا الخروج ببحث قوي تم التحصيل عليه من خالل البحث عن
األمناط والسلوكيات املتكررة وليس بحثًا قصصيًا .هذه الفرتة رضورية أيضً ا لبناء الثقة ألن تلك الثقة بدورها تجعل
الناس تشعر بالراحة عند التحدث عام يشعرون به حقًا وليس عام يعتقدون أنهم من املفرتض أن يشعروا به أو
عام »ينبغي« أن يقولوه للباحثني .تعتمد مثالية وضع األمور يف سياقها بطريقة شمولية عىل هذا االلتزام طويل
األمد نفسه ،حيث يستغرق األمر وقتًا الستشعار تفاصيل العيش يف حي ما ولفهم إيقاعات الحياة اليومية فيه
والستكشاف األماكن التي يتواجد بها مجتمع ذلك الحي وتلك التي تتسم بالعزلة والشعور بالوحدة عىل حد سواء
ففي تلك األخرية نجد األشخاص الذين ما كنا لنقابلهم أو نسمع عنهم حتى نعيش يف املوقع امليداين لشهور عديدة.
يُستمد هذا البحث من برنامج أنشأته كلية لندن الجامعية يف األنرثوبولوجيا الرقمية 2،وهو برنامج يهدف إىل
إقرار األهمية املتزايدة ألنشطة اإلنرتنت يف حياتنا؛ ورغم ذلك تختلف األنرثوبولوجيا الرقمية عن اإلثنوغرافيا عرب
اإلنرتنت .تألف معظم العمل امليداين لهذا املرشوع من العمل اإلثنوغرايف التقليدي خارج اإلنرتنت وكانت مكونات
اإلثنوغرافيا الخاصة باإلنرتنت متيل إىل التطور بشكل أكرث طبيعية من خارجه ،فبام أن الناس يستخدمون ويتشات
أو فيسبوك بشكل كبري يف تفاعالتهم مع اآلخرين لذلك كان الباحثون مييلون إىل االنخراط معهم عرب اإلنرتنت
وكذلك خارجه ،وعندما يصبح الباحثون جز ًءا من املجتمع املحيل يشاركون يف الوجه العام لعوامل اإلنرتنت التي
مهم للمجتمعات .انتهى العمل امليداين ألغلب هذا املرشوع يف يونيو  2019باستثناء القدس حيث
أصبحت موردًا ً
كان الباحثون هناك مشغولون بأعامل أخرى .اآلن مبا أن اإلثنوغرافيا تنشئ الصداقات وتدفع للمشاركة يف وسائل
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التواصل االجتامعي أصبح من املحتم أن يكون هناك استمرارية ،وهي يشء مهم بشكل كبري يف حالتنا هذه بسبب
األحداث املحيطة بجائحة كوفيد 19-فلقد كان جميع مؤلفي هذا الكتاب بطبيعة الحال قلقون بشأن املشاركني يف
البحث وبقوا عىل تواصل معهم خالل تلك الفرتة ،ونتيجة لهذا كان عدد من املالحظات الواردة يف الكتاب يغطي
هذه األحداث األخرية ومل تنتهي تلك املالحظات بانتهاء العمل امليداين رسميًا.
رغم أن استخدام الهاتف الذيك كان موضوع هذا البحث إال أنه أصبح أيضً ا أداة مهمة للبحث .أتاحت الهواتف
الذكية للفريق البحثي لهذا العمل أن يكونوا عىل تواصل مستمر مع األشخاص الذين عملوا بينهم بنفس الطريقة
التي يتواصل بها هؤالء األشخاص مع بعضهم البعض 3،ومثلام كان الحال متا ًما مع املشاركني يف البحث مكنتنا
الهواتف الذكية أيضً ا من البقاء عىل اتصال بأصدقائنا وأزواجنا وأقاربنا يف الوطن .أتاحت لنا التقنيات الرقمية
الجديدة أيضً ا أن نعمل بشكل تعاوين ومقارن بطريقة مل تكن ممكنة من قبل ،فخالل فرتة العمل امليداين كلها كتب
الباحثون تقاري ًرا شهرية بلغت  5000كلمة للتقرير الواحد وكان جميع أعضاء الفريق اآلخرين يقرأون كل من تلك
التقارير ثم يناقشونها بشكل جامعي عرب سكايب كل شهر ،كام اشتملت هذه االجتامعات أيضا عىل مناقشات
تفاعل أكرث استمرا ًرا عرب واتساب والربيد
ً
الفريق فيام يتعلق مبا يجب الرتكيز عليه يف الشهر التايل وكان هناك
اإللكرتوين .من خالل املناقشات واملجادالت والرشب والضحك شاركنا قصصنا من امليدان ووجدنا عنارص مقارنة
بشكل طبيعي من خالل املحادثات عرب اإلنرتنت وخارجه.

املقارنة والتعميم
يتألف املرشوع من  11باحثًا أجروا  10دراسات إثنوغرافية يف  9دول ،ونقدم الباحثني ومواقعهم امليدانية بطريقة
موجزة جدًا يف هذا الفيلم القصري [الشكل م.]3.
كانت القدرة عىل مقارنة النتائج التي توصل إليها الباحث مع تلك التي توصل إليها الباحثون اآلخرون من الفريق
ميزة كبرية .يبدأ عامل اإلثنوغرافيا بعد أشهر قليلة يف أخذ الطريقة التي يستخدم بها األشخاص هواتفهم الذكية
محليًا كأمر مسلم به ،ولكنه يكتشف من املناقشات أن ما كان ينظر إليه عىل أنه استخدام منطقي لواتساب يظهر
يف موقع ميداين آخر كيشء يفعله الناس أكرث من خالل يوتيوب .يختلف الناس من موقع ميداين ملوقع ميداين آخر
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يف درجة تقبلهم للتغيريات التي يضفيها الناس عىل مظهرهم عند النرش عرب اإلنرتنت .التعرض املستمر للدالئل التي
تقول أن السكان يف املواقع امليدانية األخرى يفعلون األشياء بشكل مختلف يُ َذكِر كل عامل من علامء األنرثوبولوجيا
أنه يحتاج إىل تفسري السبب الذي يجعل األشياء تتم بالطريقة التي الحظوا أنها تتم بها وأن مجموعتهم السكانية
ليست أكرث »طبيعية« من أي مجموعة سكانية أخرى.
نحن نحرص عىل ترسيم حدود الفرق التي نقارنها كام أرشنا يف عدة مواضع من هذا الكتاب ،ولهذا فموقع ميداين
واحد يف الصني ال ميثل »الصينيني« كام أنه ليس كل الرجال منخفيض الدخل يف سانتياغو ممن يبلغون منتصف
العمر متشابهون .عادة ما يختلف الناس كأفراد اختالفات محرية ،ورغم ذلك ميتلئ هذا الكتاب بالتعميامت.
أرشنا أيضا إىل أن إحدى النقاط الرئيسية يف اإلثنوغرافيا طويلة األمد هي مالحظة التكرارات واألنساق حتى
نستطيع تحديد نوع األشياء التي ميكن أن نعتربها منطية ،وهو يشء يختلف عن القولبة .قولنا أن األشخاص يف
موقع شنغهاي امليداين يحبون استخدام رموز [ ]QRأكرث من األشخاص يف املوقع امليداين األيرلندي هو تعميم
قائم عىل املالحظة وال يعني أن هذا التفضيل خاصية متأصلة لكون املرء صين ًيا ،فقد يكون هناك مشارك واحد
يف شنغهاي يكره رموز [ ]QRوقد يحب األشخاص يف املوقع امليداين األيرلندي بعد  20عا ًما من اآلن رموز
[ ]QRأكرث من األشخاص يف شنغهاي .كل ما نالحظه هو نتيجة ألن األشخاص ينشئون يف إطار معايري وتوقعات
مجتمعاتهم التي تتطور مبرور الوقت ،وكان سلوكهم ليكون مختلفًا إذا كانوا نشأوا اجتامعيًا يف مناطق مختلفة
عن تلك التي نشأوا فيها .ليس التعميم كالقولبة ألن التعميامت ليست ماهية ،فال يشء يف هذا الكتاب يتعلق
بالسلوكيات التي ميكن اعتبارها من الفطرة أو من الخواص الجوهرية ألي شخص من أي فئة معينة من البرش.
عملت شريين يف أحد أحياء ميالنو التي تضم الكثري من الناس الذين هم يف األصل من بلدان أخرى ،وكان من
بينهم أشخاص جاءوا إىل إيطاليا من مرص وبريو والفلبني – وكذلك شعب الهزارة من أفغانستان – يف أوقات مختلفة
وظروف متفاوتة .كان من املحتمل يف التعامل مع مواضيع مثل املواطنة والهوية أن تنسق شريين النتائج التي
بدل من ذلك ركزت عىل التنوع األوسع لخربات الناس
توصلت إليها عىل أنها تباين بني اإليطاليني واملهاجرين ولكنها ً
يف تلك البيئة الحرضية إلدراكها أن العديد من اإليطاليني يف ميالنو هم أنفسهم مهاجرون من أجزاء أخرى من
إيطاليا .يسلط هذا املنحى الذي انتهجته شريين الضوء عىل أهمية فهم التصنيف االجتامعي والقانوين والسيايس
للناس ،وهي عملية تضمنت توثيق تجارب اإلقصاء واالحتواء .هناك مسألة أخرية تخص التعميم وهي أن هذا
الكتاب كتبه عدة مؤلفون ولذلك فعندما نرصح فيه بعبارة ما ال ينبغي أن يُفرتض أن كل مؤلفي الكتاب يوافقون
ممل للغاية إذا قلنا هذا التنويه مع كل
عليها أو أنها تنطبق عىل كل املواقع امليدانية ،ولكن كان الكتاب ليكون ً
جملة.
أجرى جميع أفراد الفريق استبيانات كمية أكرث من تلك التي تظهر يف هذا الكتاب ،ونحن نفضل أن نرى نتائجنا
الكمية متكاملة مع دالئلنا النوعية األساسية .قد تساعدنا االستبيانات عىل فهم مدى منطية يشء ما ،لكننا ال نرغب
يف أن نعطي األفضلية لألشياء التي ميكن إحصائها عىل حساب العوامل غري القابلة للقياس الكمي ولقد كان النقاش
حول عدد التطبيقات التي يستخدمها األشخاص يف الفصل الرابع مثال عىل هذا ،كام أن هذا الكتاب قد استند أكرث
بكثري إىل املالحظة اللصيقة للمشاركني ملدة  16شه ًرا التي استغرقتها املنحة .عىل الطرف اآلخر من الطيف املنهجي
مضلل بنفس القدر بأن العمل امليداين كان قصصيًا ،ولكن كان
ً
قد يعطي استخدامنا للقصص والفينيات انطبا ًعا
ميكننا جمع الحكايات يف زيارة تستغرق أسبوعان بينام كان الهدف من البقاء ملدة  16شه ًرا يف امليدان هو مراقبة
أمناط السلوك اليومي لفرتة من الزمن حتى يتمكن عامل األنرثوبولوجيا من التأكد مام إذا كانت حالة ما تصنف
كحالة منطية أم شاذة وملاذا.
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األخالقيات
اشتمل هذا املرشوع البحثي الذي تضمن  10دراسات إثنوغرافية متزامنة عرب  9دول عىل تطبيق مجموعة
واسعة من املعايري األخالقية التي استند بعضها إىل االمتثال ملجموعة من الرشوط التي وضعتها لجان األخالقيات
مبا يف ذلك مجلس البحوث األوروبية وكلية لندن الجامعة وكذلك إىل اتباع السياسات املحددة للجان األخالقيات
املؤسسية والوطنية يف كل من املواقع امليدانية ،ولقد ضمنت هذه السياسات أن يكون املشاركني عىل دراية
كاملة بأهداف البحث والنرش للمرشوع مبا يف ذلك استخدام استامرات املوافقة وحامية البيانات .كانت رسية
الهوية محورية أيضً ا ألخالقيات مرشوعنا البحثي حيث مل يتم الكشف عن هوية األشخاص إال من اختاروا ذلك
كام كان الحال يف بعض األفالم ،ولقد استخدمنا أساليب مختلفة إلخفاء الهوية مثل تغيري األسامء حتى أننا
استخدمنا أسامء مستعارة لبعض األماكن ،ولنفس السبب أيضً ا غرينا بعض تفاصيل األشخاص التي كانت غري ذات
صلة بالنقاط التي أوردناها .يضيف العمل عرب اإلنرتنت بعدًا آخر ،ففي بعض الحاالت يسرتيح الناس لكونك
تالحظ منشوراتهم عىل وسائل التواصل االجتامعي لكنهم ال يتوقعون منك يف املقابل أن تقوم بالنرش بينام يف
أماكن أخرى ال يسرتيح األشخاص إال إذا قمت بالنرش بنفس طريقتهم.
متتد األخالقيات بالنسبة لعلامء األنرثوبولوجيا إىل ما هو أبعد من رشوط االمتثال التي ترسيها لجان
األخالقيات ،وكان القول الفصل بالنسبة لفريقنا هو ببساطة التأكد من عدم تعرض أي مشارك يف بحثنا
ألي رضر بسبب مشاركته .يتطلب منع األذى منا أن نكون حساسني تجاه املفاهيم املحلية والشخصية حول
السلوكيات املالمئة مثل تلك الخاصة مبشاركة املعلومات .أحيانًا يواجه الباحثون اإلثنوغرافيون أيضً ا قرارات
صعبة بشأن كيفية االستجابة للطوارئ الصحية أو الصعوبات املالية والتي ميكن أن يكون لها تأثري طويل
املدى عىل نظرة الناس لهم أو عىل تقييم طبيعة صداقتهم بهم .باإلضافة إىل ذلك قد يويل باحثي اإلثنوغرافيا
أيضً ا االنتباه ملا يصفه عامل األنرثوبولوجيا ديدييه فاسني بأنه »األخالقيات املتواضعة« 4أي أن مكان الباحث
اإلثنوغرايف يشمل مشاعر الناس تجاه جنسيتهم أو جنسهم .يضم فريق [ ]ASSAباحثني من املجموعات
السكانية التي تتم دراستها وباحثني من مجموعات سكانية مختلفة متا ًما عن تلك التي تتم دراستها يف
مثل عملت بولني كعاملة أنرثوبولوجيا أيرلندية بينام كان يُنظر لداين عىل أنه
موقعهم امليداين 5.يف أيرلندا ً
ممثل للنظام االستعامري األسبق لكونه بريطانيًا .تم توظيف معاونني بحثيني يف بعض املواقع امليدانية ،ولقد
عملت شارلوت الباحثة الربيطانية يف كامباال مع مشاركني من مختلف مناطق أوغندا ويتحدثون العديد من
اللغات املختلفة وساعدها يف املرشوع باحثة مشاركة وعائلتها الذين نشأوا يف املنطقة وكانوا معروفون جيدا
ويتمتعون باحرتام املجتمع.
ليىل من األفراد النشطني يف إحدى مجتمعات القدس ،أما باتريك فقد كان من مواليد الكامريون ولكنه عاش يف
الخارج ملدة  10سنوات قبل العمل امليداين وكان يعود للكامريون يف زيارات سنوية .نتج عن التغريات العميقة التي
وقعت يف الكامريون عىل مدار هذا العقد شعو ًرا بااللتباس داخل باتريك بشأن كونه »من داخل املكان« ،وينعكس
هذا االلتباس يف موقف السكان املحليني منه حتى أن بعضهم قد يراه عىل أنه مبنغوي [ ]mbenguistوهو مصطلح
محيل يطلقه الكامريونيون عىل األشخاص املغرتبني يف الغرب .يذهب عامل األنرثوبولوجيا الكامريوين فرانسيس ب.
نيامنجوه 6أن اإلثنوغرافيا حوار مستمر أو ما يسميه »تشارك األصوات« [ 7،]collaboration of voicesو يف الغالب
تتصدر مشكالت »االتصال« املشهد عندما يكون موضوع الدراسة هو الهاتف الذيك الذي هو الجهاز الرئييس الذي
يتواصل الناس من خالله اآلن.
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ملحق :املنهجية واملحتوى

النرش
ميكن كتابة الكتب األكادميية مبجموعة متنوعة من األساليب حسب الجمهور املستهدف ،ويف حالتنا هذه افرتضنا
أن فهم استخدامات وتبعات الهواتف الذكية بشكل أفضل من املمكن أن يكون موضو ًعا مث ًريا لالهتامم بالنسبة
ألي شخص يف أي مكان تقري ًبا .لهذا السبب كتبنا هذا الكتاب لجمهور أوسع بكثري من جمهور معظم كتب العلوم
االجتامعية ،فعىل الرغم من أننا أرشنا للنقاش الذي ورد يف الفصل التاسع بـ»النظرية« إال أننا حاولنا كتابته بالكامل
باللغة الدارجة التي ميكن لشخص أكمل دراسته الثانوية أو بدأ دراسته الجامعة لتوه أن يفهمها .تم نرش جميع
الكتب يف هذه السلسلة ككتب متاحة للجميع وميكن تنزيلها مجانًا بال أي تكلفة عىل القارئ ،كام أننا استثمرنا أيضً ا
يف الرتجامت بقدر ما تسمح به امليزانية حتى نضمن وصول املجموعات السكانية التي درسناها لنتائج الدراسة.
قمنا أيضً ا بالتدوين خالل فرتة العمل امليداين كلها وأثناء كتابة هذا الكتاب باإلضافة إىل تصوير أفالم قصرية كوسيلة
8
لتوصيل نتائج بحثنا بطريقة سهلة ،وكل هذا ميكن الحصول عليه من املوقع اإللكرتوين للمرشوع.
تعمدنا بناء هذا الكتاب – كام ذكرنا يف النص الرئييس له – باستخدام بورتريهات األفراد التي تهدف إىل نقل التزامنا
بالفلسفة اإلنسانية واحرتامنا للشخصية الفريدة لجميع األشخاص الذين التقينا بهم كمشاركني يف البحث ،فاالعرتاف
بهم كأفراد يتوازن مع رضورة احتواءنا لألفكار التجريدية والتعميامت النظرية والتحليلة يف كتابنا األكادميي.
باإلضافة إىل نص الكتاب يحتوي الكتاب أيضً ا عىل الصور والبيانات املعلوماتية ،ولكن لنقل األجواء متعددة الحواس
9
للمواقع امليدانية فإننا نويص بشدة أيضً ا مبشاهدة بعض األفالم القصرية التي تم تسجيلها كجزء من العمل امليداين.
يشعر كل مؤلف من مؤلفي هذا الكتاب باإلحباط بسبب أن املقتطفات التي تظهر هنا من مواقعهم امليدانية
موجزة جدًا وخارج السياق األكرب ولذلك يأملون يف أن القراء الذين يرغبون يف التعرض لتلك السياقات األكرب وفهمها
قد يرغبون اآلن أيضً ا يف قراءة دراساتهم املنفردة [املونوغرافات].
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استخدام امللصقات يف الشكل 8.4-5
استخدام امليامت الدعابة يف 154
استخدام امليامت وامللصقات يف  ,181 ,3-152شكل  ،9.4شكل 10-8.9
استخدام امليامت وامللصقات يف  ,181 ,3-152شكل  ،9.4شكل 10-8.9
استخدام الهاتف الذيك يف 181,184,185 ,30 ,1-2
استخدام الهاتف الذيك يف 181 ,124 ,2-113 ,43 ,42 ,40 ,29-31
استخدام الهاتف الذيك يف 186 ,183 ,175 ,86
استخدام الهاتف الذيك يف 2-127 ,123 ,85 ,7-30 ,26 ,1 ,الشكل 7.2
استخدام الهواتف الذكية 22 ,15
استخدام الهواتف الذكية 187
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استخدام الهواتف الذكية ,103 ,90 ,65 ,58 ,57 ,55 ,6-44 ,37 ,36
179 ,152 ,132 ,124 ,117
استخدام الهواتف الذكية بني األجيال 185 ,125 ,3-58
استخدام الهواتف الذكية يف 189 ,136
استخدام الهواتف الذكية يف 130 ,54 ,52
استخدام بني األجيال 139 ,3-58
استخدام تطبيقات السفر ,93 ،الشكل 5.9
استخدام شاشة متعددة 5-51
استخدام للصحة 7
استخدام موقع يوتيوب 67
استخدام واتساب 163 ,5-132 ,101
استخدام واتساب 157 ,7-147
استخدام واتساب يف  155-6الشكل 8.11
استخدام يوتيوب يف 65-3
استخدام يوتيوب للموسيقى والوصفات 101 ,95
استخدامات املجتمع للهواتف الذكية (فيلم)  ,159الشكل 8.12
استخدامها يف التجارة 10-163
اسرتاتيجيات 79
استعراض لندن للكتب 188
استقاللية مقابل مراقبة 1-189
استقاللية مقابل مراقبة 196 ,2-190
االستامع إىل البودكاست 102
االستامع إىل املوسيقى 7-100
استهدافهم 187
إرسائيل
اإلسكندرية ،مرص 34
االشرتاكية 192
أرشطة فيديو 7-100 ,61 ,58
األشويل 101
إصالح السيارات 110
اضغط و «الضغط لفرتة طويلة» 132
أطراف صناعية 178
اإلعاقة ومشاكل الوصول  180 ,2-48الشكل 3.5
االعتامد ،عىل الهواتف الذكية ,168 ,167 ,140 ,136 ,132 ,38 ,34
172
إعدادات 3-33
إعالنات 28 ,27
األعامل املنزلية عىل الهواتف الذكية 175
األعامل املنزلية عىل الهواتف الذكية 176
األعامل املنزلية عىل الهواتف الذكية 2-175
أغراض  ,1-70الشكل 4.7
اإلغالق الكامل 188 ,176-3 ,140
أفغانستان 123 ,10
أفالم  ,152الشكل 8.9أ
األفالم ،الوصول 101
أقارب
األقسام القانونية 3-34
«اقفز اقفز» برنامج مصغر 77
أقنعة الوجه 91 ،الشكل 5.7
اكسبيديا 94
إل جي 12
ألباران -توريس وجوجني 38
'الجيل الثاين' 139 ,123

األلعاب 177 ,127 ,126 ,58 ,4
األلغاز حول 100
أملانيا 119
‹املدن الذكية› 67
األلواح الشمسية 47
أليكسا 180 ,59
امتصاص منخفض 74-79
أمور (مساعد باحث) 9
األمية 132
االنتباه 29 ,37
انتخابات 188 ,156 ,35 ,23
انتخابات 188 ,156 ,35 ,23
انتخابات 35,77
إنرتنت
انرتنت األشياء 170 ,82 ,73 ,60
االنتهازية 102 ,82
انتهازية 1-102 ,83-12 ,82
االنتهازية الدامئة 3-183 ,176 ,170 ,168 ,25-81 ,2
انتهى االرتباك 136
األنرثوبولوجيا 19 ,17-14
أنرثوبولوجيا الهواتف الذكية والشيخوخة الذكية ()ASSA
األنرثوبولوجيا والفرد 122n
انخفاض 142
إنخفاض عدد السكان 7-22 ,9
إنخفاض عدد السكان 7-22 ,9
إندبندنت (جريدة) 63
إندونيسيا 143
انستغرام
انظر أيضا التصوير
انظر أيضاGPS ،
انظر أيضاLusozi ،
انظر أيضا« ،األخبار الكاذبة»
انظر أيضاCuan ،؛ أيرلندا؛ ثورنهيل
انظر أيضاCuan ،؛ دبلن .ثورنهيل
انظر أيضاKōchi ،؛ كيوتو
انظر أيضا ،ارسائيل
انظر أيضا ،األطفال
انظر أيضا ،الربازيل 122n
انظر أيضً ا ،الرتفيه الصويت
انظر أيضً ا ،الرعاية ،مقدمو الرعاية
انظر أيضا ،الصحة
انظر أيضا ،الصني
انظر أيضا ،العالقات بني األجيال
انظر أيضا ،الكنيسة الكاثوليكية
انظر أيضا ،امللصقات
انظر أيضا ،الهواتف الذكية
انظر أيضا ،الهواتف املحمولة
انظر أيضً ا ،إىل األنشطة االجتامعية القابلة للتطوير
انظر أيضا ،اليابان
انظر أيضا ،اليابان
انظر أيضا ،أوغندا
انظر أيضا ،إيطاليا ،ميالن
انظر أيضا ،بينتو

انظر أيضا ،تشييل
انظر أيضا ،خرائط جوجل
انظر أيضا ،دار الهوى
انظر أيضا ،دار الهوى
انظر أيضا ،دار الهوى
انظر أيضا ،دار الهوى ،فلسطينيون
انظر أيضً ا ،دبلن ،أيرلندا
انظر أيضً ا ،دبلن ،أيرلندا
انظر أيضا ،سانتياغو
انظر أيضا ،شنغهاي
انظر أيضا ،يف نولو
انظر أيضً ا ،ميالن ،نولو
األنظمة االستبدادية 193
إنه يحمل كل حبي (فيلم) 134 ،الشكل 7.7
انهيار السياق 162
أنواع املجموعة 7-155
االهتامم رغم املسافات 189-1
أوباما ،باراك ,150 ,الشكل  8.10أ
اوبر(75, 92, 93 )Uber
أوتايجوي ،ألفونسو 10
أوجي ،مارك 173
اورانج 43 ,158
أوروبا ،مفهوم الخصوصية يف 192-3
أوساكا ،اليابان 86 ,27
أوغندا
أولوغامبو (القيل والقال) 23
أووندو ،باتريك 205 ,10
آي يب إم 4
ايباد 101 ,65 ,55 ,5-51
أيديولوجية 3-191 ,190
إيرتل 98
أيرلندا
األيرلندية تاميز 63
إيطاليا
ايفون
ايفون 13
اإليكولوجيا االجتامعية 183 ,170 ,114 ,65 ,59 ,3-54 ,51
إيكولوجيا الشاشة 184 ,175 ,169 ,73 ,65 ,61 ,59 ,50-54
اإليكونوميست 190 ,100
بابارشييس ،زيزي 16
باحثني يف 206
بادي باور 38
باسم « »Swiss Army Penknifeللتطبيقات 170 ,65
الباعة 103 ,101
بايب ،كاترين 101 ,67
بايت دانس 12
بايدو (تطبيق الخرائط) 92
بائعي 51
بائعي البث 49
بحث إثنوغرايف 47-121 ,118 ,142 ,138 ,5-54 ,2-15 ,9 ,3
بحث أنرثوبولوجي 194 -36
بحوث iMedia 101
الربازيل

الهاتف الذيك العاملي

226

براعة 6-180 ,106 ,3
برامج ساخرة 96
برامج مصغرة (الشياو تشينج شو) 79 ,77-78
برامج مصغرة 167 ,164 ,143 ,142 ,80 ,79 ,78
الرببر (شامل إفريقيا) 36
برنامج التصنيف الصحي للهواتف الذكية 191 -3
برنامج مصغر لفاتورة املرافق 78
برو ماكس 13
بروجيتو كومربوفا 35
الربيد اإللكرتوين202 ,176 ,175 ,173 ,156 ,6-67 ,62 ,49 ,1
برميوس انرت باريس 46
بستنة 2-113
بطارية
بطاقات SIM 43
بطاقة القرابة 166-167
البعد العاطفي 154 ,142
بكني 53
بلوتوث 180 ,132 ,102 ,101 ,82 ,58
بنتو ،ساو باولو ،الربازيل
البنية التحتية 39
البنية التحتية الرقمية يف 194
بوجوست ،إيان 1-172
بودكاست 101
بودكاست والكتب الصوتية 101
بوذية  ,43-5الشكل 3.2
بورديو ،بيري ،الخطوط العريضة لنظرية املامرسة 122n
بوريل ،جينا 56
بوستيل ،جون 16
بوغبا ،بول ,152 ،الشكل  8.10ب
بوكو حرام 119 ,118
بولسونارو ،جاير 156 ,35
بوملان ،فيليب 178
بويد ،دانا 38
يب يب يس 99 ,63
بيانات الهاتف 130
بيانات ضخمة 187 ,25
بياوتشينج (تعبريات الوجه) 182-2
بياوتشينج (تعبريات الوجه) 182-2
بيت لحم 9
بيرتز ،بنيامني 13
البيتلز ،عندما أكون أربعة وستني 128
بريجس ،آدم 37
بريلسكوين ،سيلفيو 35
بريو 9
بريو ،يف تشييل  162 ,160 ,117 ,102 ,87 ,75 ,68 ,10 ,7 ,4الشكل 5.2
بيع 76 ,6-28
بيكسبي (مساعد صوت) 180 ,78
بيكسبي (مساعد صوت) 181 ,78
بينترييست 1,5
بينك فلويد ,35 ،الشكل 2.10
بيئة الشاشة  ,184 ,176 ,155 ,53-55يف الشكل 3.8
التأثري السيايس 37 ,35
تأثري سلبي 37 ,31 ,7-30 ,1-23 ,17
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تاريخ 11-15
تاريخ 76 ,13
تاريخ 144
تأطري يف 86
تأمل 70 ,58
تايالند 143 ,78
تايوان 189 ,143
تتبع االتصال عن طريق 191-5 ،الشكل 9.6
تتبع االتصال يف  195 ,5-193الشكل 9.6
تجارة
تجربة الشيخوخة يف 128
تجربة املراقبة 188
تجميل تلقايئ 89
تحديد املواقع من 81 ,5-73
تحرير التطبيقات 87-10
تحقق 1-70
تحول 184 ,7-155
تحويل األموال عرب الهاتف املحمول يف أوغندا (فيلم) ,71 ،الشكل 4.8
تخزين سحايب 144 ,83
تخصيصات ,112 ،الشكل 6.2
تداخل ،الشكل 4.9 5-107 ,4-73
التدخالت 164 ,7
تدقيق الحقائق 35 ,25
تدوين 206 ,143 ,38 ,4 ,1
تربية من أجل مستقبل رقمي 39
ترتيب الزهور 3 ,1
ترجمة 6
ترجمة جوجل 94
الرتفيه الصويت 23-100
تركيز كامل للذهن 38
ترياتلون 155
ترينيداد 202 ,68 ,14
تستخدم كمحرك بحث 95
تستخدم للمطاردة أو التسلط 183
تستهدف اإلعالن عىل 187
تسونامي (172 ,77)2011
تشانغ مينغ 27
تشبيه «سكني الجيش السويرسي» 170 ,66 ,65 ,4
تشغيل إخطارات الطوارئ ،الشكل 5.14
تشغيل املكاملات الصوتية 82
تشغيل تحذيرات الرسائل النصية 100
تشفري 188
تشكلت أثناء العمل امليداين  ،125-7الشكل أ2.
تشكيل 121 ,5-115
تشييل 125 ,10
التصفري 55
تصليح السيارات 181
تصميم الربمجيات 122
تصورات سلبية 144
تصوير 63 ,3-5
تصوير عند التقاعد (فيلم) ,83 ,الشكل 5.1
تصوير يف 10-86
تصوير يف 12-89

تصوير يف 184 ,101 ,5-84
تطبيق «Love Quotes”56
تطبيق «هل اليوم الثالثاء؟» 66 ,65 ،الشكل 4.5
تطبيق 137
تطبيق Airbnb 75, 92
تطبيق ATP tour 75
تطبيق Cabify75
تطبيق Pinduoduo 57
تطبيق Realtime 2
تطبيق Xia Chu Fang (“Go to Kitchen”)54
تطبيق Ximalaya FM54, 101
تطبيق األجندة السهلة 70
تطبيق الربيد اإللكرتوين (اميل) 62
تطبيق التقويم 68
تطبيق املحفظة 78 ,75
تطبيق املحفظة 79 ,75
تطبيق املعرض 131 ,127 ,90 ,69 ,63
تطبيق املؤذن  ,185 ,122 ,117 -7شكل 6.4
تطبيق إيتشيي (موقع الفيديو) 102 ,53
تطبيق بطاقة االئتامن 114
تطبيق تاوباو 57
تطبيق تتبع جهات االتصال بتنسيق 193,194
تطبيق ديانبينج (57 )Dianping
تطبيق صالتك شكل 6.4
تطبيق ملشاركة الدراجة 76
تطبيق مانشسرت يونايتد 137
تطبيقات
تطبيقات 102
تطبيقات 96 ,30
تطبيقات 5
تطبيقات 103 ,101 ,63
تطبيقات 3-95 ,73 ,63
تطبيقات 70
تطبيقات 96 ,75
تطبيقات اإلبحار 178
تطبيقات األخبار 1-95
تطبيقات األدوية 69
تطبيقات أكرث استخدا ًما ،الشكل 4.4
تطبيقات التأمني الصحي 106
تطبيقات التأمني الطبي 70
تطبيقات التأمني الطبي 70
تطبيقات التسوق 177 ,137 ,58 ,53
تطبيقات التوصيل 78
تطبيقات الجدة 180
تطبيقات الخرائط 101 ,95 ,63 ،الشكل 5.10
تطبيقات الخطوط الجوية\ الطريان  ,92 ,75 ,36الشكل 5.9
تطبيقات الدفع عرب الهاتف املحمول 164 ,28
تطبيقات الدفع يف 165
تطبيقات الرهان 38
تطبيقات السفر 16-92
تطبيقات السفر  93الشكالن  5.9و5.10
تطبيقات الطقس 116 ,94 ,63 ,31
تطبيقات مالية 70

تطبيقات املتصفح 62
تطبيقات مستخدمة يف  ,62 ,21-6الشكل 4.4
تطبيقات مستخدمة من قبل 64
تطبيقات مرصفية 127 ,114 ,78 ,4-56 ,51 ,39 ,28
تطبيقات مرصفية والسفر 31
تطبيقات معروضة عىل الشاشة ،الشكل 4.1
تطبيقات املواعدة 126 ,114
تطبيقات املوسيقى 137 ,75 ,63
تطبيقات الواقع االفرتايض 1-94
تطبيقات تتبع النوم 70
تطبيقات تتبع جهات االتصال 195 ,192,193 ,191 ,189 ,36
تطبيقات تحويل العمالت 95
تطبيقات ترفيهية 59 ,56 ,30 ,5
تطبيقات تعلم اللغة 111 ,78
تطبيقات تنظيم التحول 179
تطبيقات ذات الصلة بالرياضة 137 ,74 ,70
تطبيقات كامريا الويب 142 ,63
تطبيقات لـ 117 ,29
تطبيقات لـ 5-185 ,179 ,167 ,3-113
تطبيقات متعلقة بالتمويل 73
تطبيقات متعلقة بالصحة 195 ,137 ,96 ,79 ,75 ,73-69 ,61 ,7
تطبيقات متعلقة بالصحة بتنسيق 69-5
تطبيقات متعلقة بالنظام الغذايئ 70 ,69
تطبيقات مخصصة للصحة 70
تطبيقات مستخدمة  ,134 ,94 ,6-77 ,1-61يف الشكل  ،4.2الشكل 4.3
تطبيقات مستخدمة من قبل 64
تطبيقات ,137 ,14-92 ,73 ,62 ,الشكل 5.8
تطور ال 7-76
تطور مشرتك 168 ,143
تظهر أصغر سنا 181 ،الشكل 9.4
تعارف 77
تعبري املريئ عن 51-145
تعرض للرتددات الراديوية ،القلق بشأن 33-3
تعريف الله 190
تعريفات 128
تعلم مهارات الهاتف الذيك يف 130
تعميامت ،والصور النمطية 204
تعهيد الجامعي 122
تعويذات  ,41املرفقة بالشكل 3.1
تغريب 32 ,23
تغريب 32 ,23
تغيري الخربات 2-127
تغيري ،رسعة 140
تفاعالت 77
تقاسم األلغاز  96-3الكشل 5.13
تقاسم الفكاهة 96
تقاعد
تقاعد يف 179
تقاعد يف 189 ,7-178 ,84
تقاليد الذكورة 121
التقنيات الرقمية يف 12
تقنية التعرف عىل الوجه 188
تقى إيريان 63
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تكامل 180
تكلفة 83 ,59 ,58 ,45-47
تكلفة الهواتف الذكية 47
تكلفة الوصول 47
تكنولوجيا 16 ,3
تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات من أجل التنمية 13
تكنولوجيا رقمية 67
تكنوموبليتي (13 )technomobility
تلفاز 4-101 ,58 ,53
تلفزيون يف 55 ,53
تلوث ،والهواء 17
تم تطبيقه 65
متارين تدريب الدماغ 111 ,182
متكن من 47
تناقض 14-170 ,186-7
تناقض حول الهواتف الذكية 187 ,110 ,30
تناقض حول الهواتف الذكية 33
تناقض عىل الهواتف الذكية 2-189 ,94 ,2-39
تناقض واالزدواجية 7-184 ,170-14
تنزيل (48 )Gravers
تنسيق جزيئ 82
تنص عىل
تنظيم 4-73
تنظيم 107-7 ,102 ,6-73
تنظيم التطبيقات 3-74
تنظيم التطبيقات بتنسيق 74
تنظيم الشاشات يف 75
تنوع 18
توازن الحياة مع العمل 115
توازن بعناية 34-187
تواصل 168 ,6-147 ,32 ,15
تواصل اجتامعي 170 ,1-159 ,124
تواصل االجتامعي 170 ,12-167 ,34 ,2
توترات بني األجيال يف 23
تونتينات 168 ,11,184,158
تويرت 142 ,117 ,110 ,26 ,24 ,23 ,14
تيك توك (28, 186 )TikTok
تينسنت 167 ,165 ,143 ,79 ,78 ,17 ,13
تينهونني ،س15 ,14 .
ثقافة السيلفي 18n
ثورة ثقافية 128 ,120
ثورنهيل ،دبلن ،أيرلندا 199 ,21-6
جارايك (الهواتف املميزة)  ,179 ,111 ,44 ,11 ,1الشكل 1.4
جارديان (صحيفة) ,189 ,96 ,63
جالية مرصية يف 124
جامايكا 15
جامعة 164
جامعة 9
جامعة كلية لندن 205 ,201
جامعة هارفرد 77 ,13
جائحة كوفيد 19-
جائحة كوفيد  19يف 188-1
جد والجدة
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جد والجدة 173
جدات (فيلم) ,129 ،الشكل 7.3
جدات يف 185 ,129
جدات يف  128-2الشكل 7.3
جدار حامية عظيم 24
جراي ،ماري ل .وسيدهارث سوري ،عمل األشباح 17
جريفيثس ،جيمس ،جدار الحامية العظيم لـلصني 188
جرمية 178 ,138 ,136 ,17 ,14
جرمية شوارع يف 135
جزافييه دي مايسرت ،رحلة حول غرفتي 105n
جزر سليامن ،منطقة الو الجون49 ,15 ،
جزيرة 96
جامعات سياسية 35
جمهورية الكونغو الدميقراطية 66
جمهوريون 36
جن ًبا إىل جنب مع مستقبل الخط األرض 44 ،الشكل 3.3
جوانب سلبية 155,156
جوجل إيرث 103 ,95 ,75
جوجل درايف 77 ,70
جوجل كالس روم 111
جورجينسن ،د15 .
جوفامن ،إيرفينغ 181 ,168
جولف 155
جومربيتش ،إرنست ،إحساس النظام 105n
جوهان (شخصية تلفزيونية) 116
جي ميل 63 ,48 ,46
حاسبات 113
حاسوب محمول (البتوب) 72 ,58 ,53 ,52
حافالت دبلن 62
حالة 185 ,141
حج 116
حج 118
حجز 29
حجم 51
حدائق 86
حرب فيتنام 105n
حركة النجوم الخمسة 26
حزب شيوعي 191 ,120 ,26-4
حزب شيوعي 191 ,120 ,26-4
حزب شيوعي صيني 191 ,120 ,3-26
حسابات متعددة 118
حظر الخصوصية 164
حظر الكلامت الرئيسية 25
حقوق 124
حكايات من الفيس بوك 68
حكومة ميجي 114
حل 190 ,81 ,79 69,70 ,67 ,65
حلول تقنية لفريوس كورونا
حلول قابلة للتطوير 170 ,77 ,66
حملة ال بد من إلغاء تلك الرضيبة 23
حنني للاميض 30
حوسبة سحابية 52
حياكة 157 ,138 ,31

خادمات املنازل و «املكتنزون» 3-75
خدمات مواعيد املستشفى 136
خدمات مواعيد املستشفى 136
خدمات ومقدمي 202
خذ حالة املراقبة إىل املرحلة التالية 190
خرائط جوجل ,110 ,95 ,14-92 ,79 ,78 ,75 ,63 ,55 ,36 ,31 ,4
186 ,125
خرائط جوجل 95
خروج بريطانيا من االتحاد األورويب 98 ,96
خطابات عىل 21-6
خطوة العد يف 180
خوارزميات 180 ,121
خوف من الرسقة 178 ,135
خوف من الرسقة فيها 135
خياطة 201 ,136
داء السكري 69 ,7
دار الهوى (القدس الرشقية)
دازي ،نيتا 184
‹دامئا متاح› 54
دبلن ،إيرلندا
دراسات 14-16 ,13
دراسات أكادميية 6-36 ,18-14
دراسات االتصال 16
دراسة 57 ,14 ,2
دراغون بول زد (مسلسل تلفزيوين ياباين) 117
دروس اللغة 157
دروس يف استخدام الهواتف الذكية 187 ,5-130
دروس يف استخدام الهواتف الذكية 131-6
دعابة 3-152 ,2-97
دفع الفواتري يف 6-67
دوت كوم (كمصطلح) 71 ,32-2
دورات التدريس عىل 130
دورات والفصول املستخدمة ,110 ,85 ,3-58 ,45 ,44 ,10 ,8 ,1,7
199 ,154 ,137 ,136 ,134 ,7-130 ,130 ,1-126
دوريات 25
دوغالس ،ماري 176
دويك ،ماريليا 8
دونالد ترامب 96 ,37
دونجل 109
دونر ،جوناثان ،بعد الوصول 130 ,49
دوولينجو 111 ,105 ,95
ديجك وجان أ.فان وألكساندر فان دورسن 132 ,127
ديجيسيل 15
ديدي (تطبيق تاكيس) 57
ديردري (فيلم)  29الشكل 2.8
ديسبيغار ( Despegarرشكة سياحة) 75
دين 122 ,117 ,7-116 ,107
دين االسالم 102
ذكاء ( S.M.A.R.Tكمصطلح) 196 ,169 ,4-2
ذكاء ( S.M.A.R.Tكمصطلح) 196 ,169 ,4-2
ذكاء االصطناعي (4, 17, 25, 187)AI
ذكر استخدام الهواتف املحمولة لإلشعارات 103 ,5-100 ،الشكل 5.14
ذكورة ،تقاليد 178 ,120 ,117 ,109

ذيك (كمصطلح) 196 ,180
ذيك 52 ,51
ذي أنيون (96 )The Onion
راحة الناس 191
رادار الرحلة 93 ,19
راديو 7-199 ,1
راديو بريو 75
راديو كارولني 138
رجال يف 196
رجل جديد (( )xin renالرجل الجديد) 120
رسائل تنبؤية 125
رسائل تنبؤية 125
رسائل صوتية 144
رسائل نصية 117 ,109 ,62 ,31 ,22 ,21 ,15
رسائل نصية 146 ,144 ,143 ,142 ,117 ,109 ,62 ,31 ,22 ,21 ,15
رسائل نصية عىل 82
رسائل نصية يف 117
رسائل النصية ومكاملات هاتفية 73
رسوم بيانية 124 ,179 ,96 ,92 ,64 ,63 ,58 ,51 ,50
رصد وسائل اإلعالم 23
رعاية 30
رعاية األقارب األكرب س ًنا يف 189
رعاية صحية يف ياوندي (فيلم) 70 ،الشكل 4.6
رعاية متجاوزة للمسافة  ,189-2الشكل 9.5
رعاية مرىض املسنني 192
رعاية ومراقبة يف  ,193 ,189الشكل 9.7
رعاية ومقدمي الرعاية 2-188 ,170 ,168 ,3-152 ,72 ,5
رعاية ومودة التي تنقلها 4-152
رفاهية 38 ,1
رقابة 24
رقابة الكنيسة الكاثوليكية 84 ,115-4
رقمنة الخدمات 140 ,137 ,78
رقمنة خدمات الدولة 135
رقمنة خدمات الدولة 78
رقمنة خدمات الدولة 135 ,78
رقمنة خدمات الدولة 137 ,78
رقمي 16
رقمي 202
رمز «مشاركة» ,131-5 ،الشكل 7.4
رموز
رموز تعبريية 1-182 ,157 ,145
رموز ,QR، 130, 164, 202الشكل 8.17
رهاب األجانب 36
روبرتس ،سارة ،خلف الشاشة 17
روبوتات 5-179
روح الدعابة 152 ,154
روسيف ،ديلام 156
رويرتز35
زلزال توهوكو ،اليابان 143
زوبوف ،شوشانا ،عرص املراقبة 187
زوكربريج ،مارك 77
زوم 176
زوما (لعبة فيديو ألغاز) 52
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ساتون ،ثيودورا 37
ساسيك ليز 9
سالفيني ،ماتيو ,2-96 ,35 ,الشكل5.12 .
سامسونج 134 ,28 ,17 ,13
سانتياجو ،شييل
ساو باولو ،الربازيل 189 ,8
ساينتيفيك أمريكان 38
سباحة 155
سبوتيفاي 128 ,75 ,63
سجالت القصاصات الفيكتورية ,5
رسقة 134
رسقة  1-135 ,44الشكل 3.4
رسقة ,2-133 ,44 ،الشكل 3.4
رسية مقابل مراقبة 192
سطح املكتب 53 ,52
سفاري (متصفح) 62
سفر ،من ايرلندا 95
سقيفة الرجال 154 ,8
سكايب 176 ,160 ,108 ,85 ,52 ,45 ,23
سكك الحديدية األيرلندية 63
سلسلة برشية يف 184
سامعات الرأس ،واالستعامالت 41n ,96
سناب شات 145 ,83
سنة جديدة 173
سنغافورة 38
سنودن ،إدوارد 187 ,22
سو يش ،شاعر صيني 149
سوليتري 52
سوين 32
سويد 193
سياحة 4
سياسة 39 ,37
سياسة 96
سياسة املعلومات 122n
سياق شمويل 45-126
سريي (مساعد صوت) 108 ,60
سيطرة الحكومة عىل الوصول إىل اإلنرتنت 34 ,1-23
سيطرة الحكومة عىل الوصول إىل اإلنرتنت 33 ,23-24
سيطرة الدولة عىل 24-1
سيطرة الدولة عىل اإلنرتنت 24
شاحن بطارية 109
شاشات
شاومى 28 ,13 ,12
شباب
شباب يف 23
شبكات 59-3
شبكات متعددة يف 45
شبكة االتصاالت السلكية والالسلكية 143
شبكة االنرتنت 12
شبكة الجيل الخامس 29 )5G(22
شبكة الجيل الرابع (22 )4G
شبكة الصور 46
شبيك 59 ,16
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شتات 206 ,189 ,162 ,119 ,10
شحن 100 ,47
شخيص ،محمول ،مشاة 15
رشكة تكنولوجيا املعلومات الكورية الجنوبية (143 )NHN
شعب الهزارة 123 ,9
شعبية 28 ,11
شعر 125
شعر يف 123
شعور بأنك أصغر س ًنا 128
شكل افرتايض 5.11 ,1-95
شنغهاي ،الصني
شوارع 7-30
يش جني بينغ 3-27
شيخوخة
شيخوخة سياسية يف 135-1
شيخوخة يف 128
شرييك ،كالي ،هنا يأيت الجميع 122
شيوعية 120 ,26
صحافة 37
صحة
صحف 25 ,2
صداقة
صداقة 19n
صفحة فرسان العذراء 115
صقلية ،صقلية 172 ,157 ,147 ,95 ,9
صالة املسبحة الوردية 115
صالة 7-117 ،الشكل 6.4
صواري الهاتف 34 ,15
صوت أمريكا 99
صور 152 ,89 ,86 ,56
صور الحرب يف الكامريون  ,119شكل 6.5
صور املرئية 168
صور املرئية بتنسيق 168
صور املشرتكة 84
صور جوجل 63
صور شخصية ,12-86 ،الشكل 7-5.5
صور شخصية ,179 ,91 ,85 ,28 ،الشكل 5.7
صياغة 179 ,176 ,120 ,41-106 ,88 ,86 ,18
صياغة الحياة يف 178 ,138 ,132 ,120 ,113 ,106
صيانة وترتيب 2-175
رضيبة  ,OTT، 23-24الشكل 2.1
رضيبة عىل استخدام 22-23
ضغط عصبى 141 ,131 ,117
طاوية 192
طب نفيس 25
طباعة 134
طبقة 46
طبقة وسطى يف 47 ,18
طبقة وسطى ناشئة يف 121 ,1-118
طبقة وسطى ناشئة يف 186 ,118-2
طعام ،تصوير 185 ,87
طوكيو115
طومسون ،كاليف ،أذىك مام تعتقد 181

ظهور ,181 ،الشكل 9.4
العاب سباق 52
العابرة للحدود 152
العادة 107
العثور عىل 7
عداد الخطوات 101 ,94 ,70 ,69 ,18 ,2 ,1
عدم الثقة بالنفس عند التعامل مع التكنولوجيا 7-139 ,5-131
عرب
عرض تقدميي 179 ,108 ,107
عرص الفقاعة 39
عطل 103 ,95 ,87 ,4
عكا ،إرسائيل  ,85الشكل 3.5
عالجات الرسطان 163-7
عالقات أرسية 77 ,59
عالقات أرسية ,141 ,139 ,130 ,47-123 ,120 ,5-115 ,77 ,59
170 ,168 ,7-157
عالقات أرسية يف 121 ,5-116
عالقات بني األجيال 130 ,125-47
عالقات بني األجيال ,186 ,185-4 ,139 ,1-123 ,48-124 ,3-58 ,38
189
عالقات بني األجيال يف 189 ,163
عالقات يف 184
عالقات مع الصني 29
عالقات مع الواليات املتحدة 28
عالقة «شديدة الثبات» مع املستخدمني 166
عالئقية 5-183 ,170
علم الشيخوخة 6
علم النفس 35
علم قصة األخبار الكاذبة 76
علامء النفس 22
عىل مدار الساعة  /وظيفة التنبيه 113 ,108 ,62
عىل يوتيوب 102 ,95
عيل بابا165 , 12
عمدة 184
عمر متوقع 173
عمل يف 72
عمليات االحتيال عرب اإلنرتنت يف 136
عملية التتبع والتعقب 194 ,192 ,190 ,187
عن طريق األزواج ,183 ,114 ,2-57 ،الشكل 3.11
عن طريق املواد املرئية 189 ,154-7
عنرصية 36
عواطف ورعاية
عوامل خارجية 187 ,61 ,22 ,17-1
غاريف ،بولني 10
غانا 101
غاو دي (تطبيق الخرائط) 92 ,52
غذاء 185 ,87
غري محدود 39
فاسن ،ديدييه 205
فاشية 36
فالرييا (فيلم) ,131 ،الشكل 7.5
فائدة 162-8
فائدة 8-164

فجوات رقمية 140 ,139
فجوة األجيال التكنولوجية  ,6-185 ,45-126يف الشكل 7.1
فحص األمان 77
فراغ 38
فراي ،نانيس 117
فرد181 ,121 ,34-107
فرنسا 119
فريق 3-204 ,200 ,5-198 ,65 ,62 ,6-7
فسيفساء (متصفح) 13-12
فضيحة كامربيدج أناليتيكا 188 ,22
فقدان الذاكرة 112
فلسطينيون 5-205 ,24
فلسطينيون يف 3-184 ,22
فلسطينيني و24
فن الطبخ 139
فنزويال 68
فنلندا 14
فورتونايت ،ليوبولدينا 42
فوسرت وروبرت وهيذر هورست 16 ,15
فوكس نيوز 97
يف Lusozi44
يف ارسائيل 178 ,152 ,137
يف إرسائيل 71 ,24
يف الربازيل 126 ,113 ,111
يف الربازيل 136
يف الربازيل 35
يف الربازيل 160 ,144 ,141 ,43 ,35
يف الربازيل 68 ,67
يف الخط 143 ,1
يف الدين 42
يف الصني 101
يف الصني 190
يف الصني 2-182 ,70-149 ,143 ,133 ,89 ,87 ,54-55 ,53 ,29 ,27 ,25
يف الصني 128 ,120 ,37 ,30 ,26
يف الصني 35-188
يف الصني 128 ,76 ,58
يف الصني 149 ,71
يف الكامريون 120
يف الكامريون 1-46
يف الكامريون 46
يف الكامريون 46
يف الكامريون 54 ,46
يف الكامريون 47
يف الكامريون ,120 ,46 ،االشكال  8.9أ-و ،و 8.10أ و 8.10ب
يف اليابان 172 ,115 ,1
يف اليابان 179
يف اليابان  191-3الشكل 9.6
يف اليابان 1-117 ,77 ,41
يف اليابان 86
يف أوغندا 23
يف أوغندا 23
يف أوغندا 47 ,46 ,23
يف أوغندا 132 ,47 ,23
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يف أوغندا 22-23 ،الشكل 2.1
يف إيرلندا 101
يف إيرلندا 40n ,137 ,136 ,110 ,103 ,63 ,75 ,1-2
يف إيرلندا 6-156 ,155
يف إيرلندا 178
يف إيرلندا 184 ,110 ,2
يف إيرلندا 52 ,3
يف إيرلندا 186 ,138 ,102 ,73
يف إيطاليا 26 ,1
يف ايطاليا 184,204 ,172 ,125
يف ايطاليا 185 ,59 ,35 ,31 ,26
يف ايطاليا 1-157 ,7-147 ,42 ,31
يف ايطاليا 183 ,158 ,112 ,74
يف بينتو 159-160 ,7-158 ,52
يف ترينيداد 68
يف تشييل 87 ,67 ,10
يف تشييل 92،الشكل 5.9-10
يف دار الهوى 1-150
يف دار الهوى 179
يف دار الهوى 179
يف دار الهوى 2-150
يف دار الهوى 179 ,57
يف دبلن ,193 ،الشكل 9.7
يف دبلن ,156 ,6-155 ,2 ،الشكل 8.11
يف سانتياغو 6-130
يف سانتياغو ,30 ،شكل  ،2.3شكل  ،2.4شكل 2.5
يف شنغهاي 10-85
يف شنغهاي 173
يف شنغهاي ,185 ,176 ,157 ,53-54 ،الشكل 3.8
يف شييل 130
يف شييل 101 ,67
يف كل مكان من 13
يف كوريا الجنوبية 192
يف ميالنو 7-147
يف نولو ,31 ،الشكل  ،8.4الشكل  ،8.5الشكل  ،2.6الشكل 2.7
يف ياوندي 89-11
يف ياوندي 189 ,7-178 ,160
يف ياوندي 2-150 ,152 ,44
يف ياوندي ,181 ,3-152 ،الشكل  ،9.4الشكل 10-8.9
فئة عىل تنظيم الشاشات 75
فيديوهات تصليح السيارات 110
فيديوهات مضحكة 97
فيديوهات مضحكة عىل 97
فريوس نقص املناعة البرشية 1-15
فيسبوك
فيسبوك يف 184 ,102
فيسبوك يف 185
فيسبوك يف 185
فيسبوك يف 57
فيسبوك يف 67
فيسبوك يف 66 ,67
فيسبوك يف 75
فيسبوك يف 79

233

فهرس

فيرش ،كلود 14-15
فيفو (رشكة التكنولوجيا الصينية) 13
فيلبيني 202 ,9
فيام يخص الهواتف الذكية 186 ,94 ,36-38 ,2-29 ,23 ,22 ,21
قابلة للتطوير االجتامعي 167 ,163 ,155 ,142
قابلية التوسع 77
قابلية للحل 67
قاعة املدينة 135
قدامى بافوت 158-1
القدس 126 ,70 ,9 ,6
القدس 8
قراءة التطبيقات 179
قرابة 122n ,184 ,77 ,15-14
قراصنة 16
قطع غيار السيارات وتطبيقات 111-1
قلق 182 ,111
قلق بشأن إدمان الهواتف الذكية يف 3-26
قلق بشأن إدمان الهواتف الذكية يف 3-26
قواعد الثقافية 1-117 ,108
قيادة ،الهواتف املحمولة 58
قياس (تطبيق) 2
كاسا ،فيتوريا 25
كأشياء وإكسسوارات املوضة 6-40
كامتل 45
كامريات االنرتنت 35
كامريات ،رقمية 3-82
الكامريون 206 ,37 ,11
الكامريون يف الشتات 118
الكامريون يف الشتات 118
الكامريون :الهاتف املحمول  -فوق قيمة االستخدام  -املوت (مقال)
23-1
كامينو دي سانتياغو (مسار الحج) 117
كاناغاوا ،اليابان 164
كانجي (أحرف يابانية) 126
كأهداف تجارية 28
كأهداف للجرمية 136
كاي رسيتامتر ،متت مواءمتنا 188
كبار السن
كبار السن 1-133 ,35
كبار السن يف 133 -1
كبار السن يف 190 ,128 ,119
كبار السن يف 186
كبار السن يف 143 ,137-1 ,145 ,138 ,133 ,48 ,33 ,29
كبار السن يف 6
كبار السن يف 176 ,6
كبار السن يف ,133 ,127 ,3-113 ,124 ,111,122 ,80 ,48 ,33 ,29-6
165 ,145 ,138
كبارالسن يف 189 ,136 ,125
كتاب الهاتف الهندي العظيم 15
الكتب الصوتية 101
كتطبيق فائق 167 ,142
كتطبيق فائق 167
كتطبيق فائق 167

كتطبيق مجاين 77 ,29
كتطبيق مجاين 75
كتطبيق مجاين 76
كتطبيق مجاين 149 ,76
كتلة الخشب اللغز 111
كجزء من الفرد 121 ,114
كجهاز عائيل 4-53
كدليل الحياة 107-6
كدليل الحياة 6-107
كذاكرة 87
كرة القدم ،مل تتم مناقشتها يف مجموعات واتساب 155
كرمز للمكانة 43
كريس ،غونرت 152
الكفاءة بني كبار السن 135-1
كالرك ،لني سكوفيلد 38
كلامت الرس 59 ,57 ,56 ,29
كمباال ،أوغندا 206 ,133 ,128 ,114 ,50 ,2-35 ,19 ,9
كمراكز تحكم ,177 ,176 ,93 ,83 ,81 ,5-93 ,59 ,58،الشكل 4.9
كمساحة خاصة 175
كمصدر لألخبار 96
كمصدر للمعلومات 115 ,96,97,113 ,1,7
كمصطلح 138 ,3-106
كمصطلح يرمز للتصورات 6-138
كموضوع بحث 199 ,194 ,166
كندا 77
كنيسة 117
كوارث طبيعية 172 ,99-5
كوان ،أيرلندا 137 ,21-4 ,9-10 ,8
كوتيش ،اليابان 100 ,37 ,9
كودكروس 111
كورسيكا 109
كوريا 13
كوريا الجنوبية 193 ,192 ,36
كوريريي ديال سريا 158
كوسيط للتدخل الصحي 163،الشكل 8.15
كوملان ،إي غابرييال 16
كولومبيا 77
كولريا 72
كومباك 4
كونتي ،جوزيبي  ,96الشكل 5.12
الكونفوشيوسية 26
كيف أستطيع ان اعيش حيايت بدونك؟ ( 2فيلم) ،الشكل 1.2
كيف العامل يغري وسائل التواصل االجتامعية 68
كيلتي ،كريس ،بيتان (كتاب) 121
كيمورا يومي ،د 162
كينشاسا ،جمهورية الكونغو الدميقراطية 101 ,67
كينيا 32
كيوتو ،اليابان 146 ,115 ,111 ,41 ,34 ,27 ,9 ,1
ال ريبوبليكا 184 ,26
الالجئني يف 157
الش ،كريستوفر 18n
العب RTÉ 1
المباالة 1-172 ,5

النشيسرت ،جون 188
الو الجون ،جزر سليامن 49
اليا (رشكة تأمني صحي) 108
الئحة عامة لحامية البيانات 191
لباس املرأة 128
لجنة املركزية 26
لحفظ كل يشء ،انقر هنا 67
لشارع اجتامعي 18n ,9
لعب الالتام 75
لعب الورق 37
لعبة غزاة الفضاء 117
مل تناقش يف مجموعات الواتساب 156
مل تناقش يف مجموعات واتساب 156
ملاذا ننرش املرشوع 163 ,142 ,132 ,68 ,59 ,15 ,14 ,2
ملعان 112
ملكاملات الطوارئ 75
لوبتون  ،ديبوراه 194
لوال دا سيلفا ،لويز إيناسيو 156
لياقة بدنية 7
ليربالية الجديدة 3-191
ليبسيت ،ديفيد 15
ليبيا
ليبيا ،يف نولو  ,2-174 ,35-6الشكل 2.10
ليفربول 94
ليفينغستون ،سونيا
ليىل عبد ربه 205 ,178 ,3-49 ,9
ليم ،س35 .
لينغ ،ريتشارد سيلر 82 ,14
لينغاال 100
لينوفو 12
ما تعلمته من استخدام الواتساب (فيلم)  ,8-166شكل 8.16
ما وراء التجسيد اآلدمي  178 ,171 ,113-26 ,3الشكل 9.3
ما وراء التجسيد اآلدمي  179 ,28-171 ,3الشكل 9.3
ماركس ،كارل ,27 ،الشكل  2.2أ-ب
ماكسويل وريتشارد وتويب ميلر ،اىل اي مدى يعترب هاتفك الذيك صديقا
للبيئة؟ 17
ماكينتوش ،جانيت 38
مايا دي فريس 9
مايكروسوفت أوفيس 167
مايكروسوفت ويندوز 167
مبادرات يف مجال الصحة عرب الهاتف mHealth 69-74
مبارش 101
مبكرا 11
مبنغوي 206
متجر Seven Eleven 1
متجر جوجل بالى  ,127 ,47 ,43الشكل 6.4
متخصص لكبار السن 1-133
متخصص لكبار السن 54-132
مرتو ،شكل 2.6.
متصفح جوجل
متصفح كروم Chrome 63
متصفحات 62 ,12-13
متعدد 184 ,176
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متعلق بالصحة 2-72
متعلق بالصحة 7 ,34
مثل «سكني الجيش السويرسي» للتطبيقات 170
مجتمع الهزارة يف 124
مجتمعات الصحية عرب اإلنرتنت 7
مجلة 63
مجلة الربدة 139
مجلدات لـ 74
مجلس البحوث األورويب 205
مجموعات 155 ,115
مجموعات األصدقاء يف 155
مجموعات الثقافية 157
مجموعات الثقافية 157
مجموعات الرياضية 155
مجموعات املجتمع يف 2-159
مجموعات امليش156
مجموعات الواتساب 185 ,99 ,72
مجموعة «كوان ضد Covid-19”107
مجموعة السفر من  ,86الشكل 5.3
مجموعة القيثارة 101-23
مجموعة الكورال النسائية 1-157
مجموعة الكورال النسائية 1-160
مجموعة املحاربني القدامى 160
مجموعة تاون توينينج (156)Town Twinning
مجموعة خطوط التام الجوية بأمريكا الجنوبية 92 ,75
مجموعة واتساب150 ,68
مجهر عاملي مصنوع من الهواتف 190
مجهول 16
محادثة باللغة اإلنجليزية (تطبيق) 111
محالت الهواتف املحمولة 46
مخاوف بشأن 156 ,115 ,37 ,3-33 ,22
مخاوف حول 38-39
مخزن امللصقات 5-145
مخصصات  157 ,111 ,58الشكل 6.2
مخصوص 68 ,66
مخطط املنزل  ,54-55الشكل 3.9
مخطط معلومات بياين  ,123الشكل .1أ
مخططات االئتامن يف 184 ,168
مدرج يف القامئة السوداء يف الصني 24
مدرجة يف القامئة السوداء من قبل الصني 24
مدفوعات عيل (164 )Alipay
مدونات الفيديو 3
مدينة البندقية 36
مراجعة التطبيقات 76
مراسل فيسبوك 76 ,63
مراسلة 142
مراسلة 47
مراقبة 171 ,141 ,47 ,1-36 ,34 ,30 ,2-25 ,22-25 ,21 ,17
مراقبة اجتامعية يف 189 ,5-193
مراقبة الدولة يف 188
مراقبة الدولة يف  193الشكل 9.7
مراقبة املشرتك 5-199
مراقبة يف 188 ,25-1
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مراقبة يف 188
مراقبة يف 192 ,188
مراقبة يف 189
مراقبة وسائل اإلعالم يف 23
مراهقني 194 ,117 ,82 ,39 ,33 ,25 ,3
مرض عقيل 189
مرفق كامريا الويب 149
مركز بيو لألبحاث 131 ,16
مزامنة البيانات التلقائية 52
مسابقة «Tidy Towns” 58, 184
مسار 167-11
مساعدين صوت 181 ,79 ,18
مسافة بعد ،تجاوز 149
مستخدمني معوقني 137
مسرت اوتو 111
مسلمون 122
مسيحية 158 ,115 ,113 ,52 ,10
مشاركة
مشاركة 143
مشاركة  183 ,192 ,5-99 ,57-2الشكل 3.11
مشاركة 132 ,3
مشاركة 4
مشاركة 84
مشاركة الصور 97 ,89 ,87 ,83
مشاركة الصور 95 ,87 ,85 ,84
مشاركة الصور ومقاطع الفيديو والفكاهة ,3-96 ,95 ,86 ,85 ,84 ,53
3-152
مشاركة الهواتف الذكية 3-56 ,55
مشاركة الوسائط املتعددة 146 ,143
مشاركة داخل األزواج  ,183 ,114 ,3-57الشكل 3.11
مشاركة مع األقارب واألصدقاء 183
مشاركة مقاطع فيديو مضحكة 97
مشاركني 203
مشاكل اإلسكان 173
مشاكل التخزين 46-1
مشاكل الوصول 47
مشاكل الوصول يف 47
مشاكل وفوائد 4-135
مشاهدة الشارع من جوجل 137
مرشوع خدمات املدينة 164
مشغل املوسيقى 75
مشغل املوسيقى Oasis FM 75
مصادر املكونات 28
مصالح تجارية 20
مصدر مفتوح 122
مرص204 ,43 ,35 ,9
مرصفية عىل الكمبيوتر 66
مصغرة 142
مصممي 195 ,122
مضحك 97
مطور التطبيق 77
مظاريف الحمراء الرقمية  ,166-8الشكل 8.18
مع أبوين مولودين يف الخارج 126

معادلة جوجل 94
معامالت بنكية 56
معايري ثقافية يف 187 ,186 ,185 ,121 ,1-117
معدات ,87 ،االشكال  5.4أ-ب
معلومات عن 180
معلومات عن 5 ,2-3
معلومات ،انظر األخبار واملعلومات
معيارية 122 ,117
مغلف أحمر رقمي  ,8-163الشكل 8.18
مفاعل فوكوشيام دايتيش 105n
مفهوم «النونا» 185 ,128-2
مفهوم غريب لـ 3-191 ,36
مقابالت (من املشاركني يف البحث) 7-124
مقابالت 2-34
مقاالت فورية 79
مكاملات الفيديو 144 ,143
مكاملات صوتية ,146 ,144 ,143 ,142 ,109 ,62 ,22 ,21 ,15 ,5 ,3
158
مكتسبة من الهواتف الذكية 139 ,2-127
املكسيك 77
ملحوظة 180
ملصقات (رموز تعبريية كبرية الحجم) ,200 ,188 ,2-181 ,75-145
الشكل 10-8.2
ملصقات تصور كارل ماركس ,26 ،األشكال  2.2أ و 2.2ب
ملصقات متعلقة بالقمر ,70-149الكامل الشكل 8.6.
ملصقات و 5-145
ملصقات والرموز التعبريية بتنسيق 200 ,4-145
ملصقات 200 ،الشكل 8.2
ملكية 177 ,51 ,45 ,30 ,4-3
ملكية 76
ملكية الهاتف الذيك يف 2
ملكية الهاتف يف 46
ملكية الهاتف يف 47
ملكية الهاتف يف ,49 ,1-46 ,45 -44 ،الشكل  ،3.4الشكل 3.10
ملكية متعددة ,122 ,30-108 ,43 ,الشكل 6.1
ملكية واتساب 144
ملكية وتطوير 79-76
ممتدة ونووية 184 ,162 ,157 ,86 ,59 ,55
ممرضون املرشدون 164-7
ممرضني املرشدين يف املستشفى 7-162
اململكة املتحدة
مملوكة لرشكة فيسبوك 144
من اآلباء 79 ,73
من الصور ومقاطع الفيديو والفكاهة ,3-96 ,95 ,88 ,87 ,84 ,53
3-152
من املوسيقى 132 ,3
من بطاقة الذاكرة 101 ,56
من نحن (فيلم)  ,203الشكل أ3.
من يحب الواجب 117
منافسني صينيني ل 13
منحة للمكفوفني 48
منزل النقل ,195 ,184 ,183 ,21-171 ,170 ,124 ,81 ،الشكل ،9.1
الشكل 9.4

منزل النقل ،الشكل 9.2 178
منزل ،والشعور 21-171
منصة الرأساملية 17
مهاجر 124
مهاجرون بريوفيون ,185 ,117 ,102 ,95 ,93 ,86 ,75 ,10 ,9 ,6 ,3
 ,204 ,199الشكل 5.2
مهاجرون بريوفيون  ,102,117,186,175 ,95 ,93 ,84يف الشكل 5.2
مهاجرون من 96-1 ،الشكل 5.12
مهاجرين
مهاجرين يف 172
مهاجرين يف 204
مهارات التدريس والتعلم 129-7
مهارات الزائدة لكبار السن يف 125
مهارات زائدة عن الحاجة 186 ,125
مهرجان العيد 101
مهرجان عاملي للخبز  ,34الشكل 2.9
مهرجان منتصف الخريف  149 -71الشكل 8.6
مواطنة
مواطنة وإجامع يف 25-3
مواقع ميدانية 8-11
مواقع ميدانية 10,11 ,9
مواقع ميدانية ,8-13 ,الشكل 1.3
مواقف تجاه الهواتف الذكية 44 ,37
موتو جي 46
موتوروال 13
موروث من األطفال 126 ,7-43
موروزوف ،يفغيني
موزمبيق 15 ,14
موسيفيني ،يوري 23-24
موسيقى 124 ,101
موسيقى 55 ,1 ,36 ,3
موسيقى الباغندا 65
موسيقى عربية 102
موضوعات التي يتم تجنبها يف مجموعات 156
موقع
موقع الكرتوين 206
موقع امليداين 10
موقع امليداين 10
موقع امليداين 11
موقع امليداين 9
موقع امليداين 9
موقع امليداين 9
موقع ميداين 10-11
موقع يوتيوب 63 ,51 ,47 ,45 ,1
موكب سيد املعجزات ,7-84 ،الشكل 5.2
مريرس ،روبرت 40n
ميزة الحسابات العامة 143
ميزة السوق 78
ميالن ،إيطاليا 94 ,40 ,33
ميلر ودانيال ودون سالتر اإلنرتنت :نهج إثنوغرايف 14
ميلر ،دانيال 8
ميامت دينية يف 1-150
ميامت عىل اإلنرتنت 75-148
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ميامت متداولة ,30 ,يف الشكل  ،2.3الشكل  ،2.4الشكل 2.5
ميامت متعلقة ب 1-150
ميامت مستخدمة يف 70-149
ميامت مشرتكة عرب ,2-96 ،الشكل 5.12
ميامت مشرتكة يف  ,2-96 ,29الشكل  ،2.6الشكل  ،2.7الشكل 5.12
ميامت ،عىل اإلنرتنت ،املتداولة
ميويبويوندونج (تطبيق مطعم) 76
ناجح 127
نادي ريايض 157
نادي كبار السن 100 ,8
ناس اليومية 26-2
نبيذ ،بويب 23
نرجسية 18n ,3
نساء يف 197
نسبة مئوية للمستخدمني 62
نسخة اإلحتياطية 108
نشاط البيئي 2-112
نرش نتائج املرشوع 3-206
نرش وعرض الصور 86
نضارة
نطاق العريض وعايل الرسعة 22
نطاق عريض يف7-22
نطاق عريض يف7-22
نظارات أوكيولوس 95 ,الشكل 5.11
نظام االئتامن االجتامعي 3-190
النظام الصحي املوحد (70)SUS
نقاط الجذب 137 ,136 ,22
نقل والسفر 16-92
نقود متنقلة ,189 ,1-70 ،الشكل 4.8
النكات ،املشاركة 4-152 ,2-98
نكستل 45
منو 76
منو وشعبية 143
منوذج «فرمييوم» 29
نهج «smart from below” 3, 6, 7, 18, 68,67, 106, 169, 171,
1-195
نهج إنساين 206 ,196
نوادي الكتاب 138
نوكيا 111 ,109
نوكيا إتش إم دي (13 )HMD
نولو ،ميالن ،إيطاليا
نيامنجوه ،وفرانسيس ب205 .
نيتفليكس 108 ,51
نيجرييا 101
نيويورك 190
هابيو كريك ،لورا 9
الهاتف الذيك  Doro 72, 54-132الشكل 7.16
الهاتف الذيك كمنزل للنقل يف اليابان (فيلم) 178 ،الشكل 9.2
الهاتف الذيك هو رشيان الحياة (فيلم) ,2 ،الشكل 1.1
هاتف بالك بريي 13 ,11
هاتف ليىل الذيك (فيلم) الشكل 3.5
هاتفي الذيك (فيلم) 191،الشكل 6.3
هاييك مونيكا جريشيك ،هل هناك منزل يف الفضاء اإللكرتوين؟ 171
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هجاء ،مشاركة ,96-1 ،الشكل 5.12
الهجرة يف الداخل 172
هشاشة 139 ,137 ,132 ,130 ,128 ,6
همفريز ،يل 5
الهند 13
هواتف أرضية 110 ,52 ,15 ,14
هواتف أرضية يف 14
هواتف أرضية يف 52
هواتف أندرويد 12 ,11
هواتف ذكية
هواتف ذكية عالئقية 8-184
هواتف ذكية يف 117
هواتف ذكية كرموز حالة يف 40
هواتف ذكية كرموز حالة يف 42
هواتف ذكية متعددة 6-52 ,7-43
هواتف سامسونج جالكيس 126 ,110 ,11
هواتف محمولة
الهواتف واألجهزة املتخصصة لـ 55-132
هواوي 109 ,87 ,30 12,13
هوبيس ،جيفري 15
هورست ،هيذر 15,16
هوكينز ،شارلوت 9
هولندا 2
هوليوود 101
هوية املجموعة 123
هيكيكيموري (االنسحاب االجتامعي) 164 ،الشكل 8.15
و «األخبار الكاذبة» 35
و «األخبار الكاذبة» 36
و mHealth، 8-166الشكل 8.16
وWeChat 7-182
واتساب 149-163
واتساب  ,189 ,184 ,2-158 ,152يف الشكل 8.12
واتساب يف 159
واتساب يف 144 ,140 ,44 ,35
واتساب يف 157-156 ,155 ,72 ,52
واتساب يف 186 ,102 ,73
واتساب يف132 ,47
واتساب و3-160
وأخبار كاذبة 35
وأخبار كاذبة عن املهاجرين الليبيني  ,5-35شكل 2.10
وإدارة الصحة 1-154 ,7
واردلو ،هويل 15
واستخدام الهاتف الذيك 28-4
واستخدام الهواتف الذكية 177 ,141 ,59
واشنطن بوست 96
وأقنعة الوجه 91
واالتصال الدائم 82
واالتصال بالفريق مع املواقع امليدانية 5
واالتصال بني الفريق والبحث
واالتصاالت العائلية 14
واألجداد 129
واآلداب االجتامعية 15-171
واإلدمان 4-37 ,25

واإلغالق خالل جائحة كوفيد176-3 19-
واالنتهازية الدامئة 102
واالنتهازية الدامئة 178 ,103 ,102
واالنتهازية الدامئة 183
والبعد العاطفي 154
والتأطري 102 ,4-84
والتصوير الفوتوغرايف ,84 ،الشكل 5.2
والتعبري عن الشيخوخة 123
والتعليم 157-156
والتكنولوجيا الجديدة 4-83
والتكنولوجيا الصحية 2-72
والتنسيق الجزيئ 82
والتنمر 33
والتوترات بني األجيال 186
والتوترات بني األجيال 6-185 ,1-125 ,38
والتوترات بني الرعاية واملراقبة  36-192 ,14-170 ,37 ,25 ,17الشكل
9.6
والتون ،شريين 9
والحالة 7-43
والحج 117
والحل 69
والحياة اليومية 61-79
والخصوصية 173
والخصوصية 175
والدعم املايل من الدولة 29-4
والدين 4-160
والدين 77
والدين ,86 ،الشكل 5.2
والرموز التعبريية 145
والشاشات 73-5
والشتات 206 ,189 ,162 ,119 ,10
والشعور بالطقوس 87
والشعور بالوطن 173
والصحف 25
والعجز 48
والعزلة االجتامعية 2
والعالقات األرسية 115
والعالقات األرسية 184 ,155 ,115
والعالقات األرسية 59
والعالقات بني األجيال 139 ,125-47
والقرابة 184
والقرابة 59
والقلق بشأن إدمان الهواتف الذكية 1-35 ,2-25
والقيادة 25
والقيم اإلسالمية 179
والكوارث الطبيعية 105n
واملذكرات 4
واملراقبة 39-188 ,186 ,171
واملراقبة 3-192 ,190 ,189 ,1-188 ,186
واملراقبة 187
واملراقبة 194 ,189
واملراقبة 4-192 ,36 ,22-26
واملستخدمون املكفوفون  ,178 ,2-48الشكل 3.5

واملستخدمني املكفوفني 49
واملرصفية 29
واملعلومات املتعلقة بالصحة 70
واملعلومات املتعلقة بالصحة 2-72 ,70
واملواد املرئية 145 ,83 ,4
والنقل 178
والنقل 92
والهواتف الذكية كأشياء 5-40 ،الشكل  ،3.1الشكل 3.2
والوقت 91 ,84
واليس ،كارا 13
وان بالس 13
وانغ ،شني يوان 10
واي فاي 130 ,83 ,40 ,23
واي فاي يف 136
وبائعي املوسيقى 103
وبطاقات القرابة 167 ,166
وتتبع االتصال 17
وتتبع االتصال 190
وتخزين املعلومات 5
وتطبيقات األخبار 1-95
وتطبيقات األخبار 96
وتطبيقات الخرائط 92
وتطبيقات املال 72
وتطبيقات تتبع جهات االتصال 191 ,36
وتعدد املهام 43
وتكلفة الهواتف الذكية 47
وتوافق اآلراء 26-3
وتينسنت 13
وجهات النظر السلبية للهواتف الذكية 140 ,37
وخدمة االستشارات الطبية الين  ,164الشكل 8.15
ودعم جائحة كوفيد28-7 19-
ودفع الفواتري 6-68
ورشة الهواتف الذكية يف 137
ورموز QR 204
ورموز QR204
وزارة الصحة 72
وسائط متعددة 61 ,54
وسائل اإلعالم عرب اإلنرتنت 25
وسائل التواصل االجتامعي
وسائل التواصل االجتامعي  ,23-24يف الشكل 2.1
وسائل التواصل االجتامعي والعالقات الشخصية 16
وصفات 116 ,113
وصول 30-110 ,7-101
وصول إىل 56 ,45-46 ,24 ,12,13
وصول إىل 2-56,61
وصول إىل البيانات واإلنرتنت ،ومشاكل االتصال 4-47
وصول إىل شبكة Wi-Fi 47
وظائف دقيقة 67 ,65
وظيفة التقويم 109 ,108 ,107 ,83 ,62 ,6 ,5 ,1
وظيفة التنبيه 45
وظيفة الدفع ,10-163 ,143 ،الشكل  ،8.1الشكل 8.17
وظيفة الشعلة 178 ,1-110 ,62
وظيفة الكامريا 2-110 ,108 ,87 ,83 ,62 ,45 ,5 ,2
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وظيفة دفرت املالحظات 125
وظيفي 83 ,5
وفيات من 188-1
وفيسبوك 5-184 ,24
وقت البث (تكلفة املكاملة) 1-47
وكبار السن 189 ,101
الواليات املتحدة األمريكية 13
والية البنغال الغربية 14
وماو دانغ (ملصقات دعائية) 23
ومجموعات الواتساب 160 ,1-157 ,156
ومجموعات واتساب 155
ومرشوع رقمنة الدولة 135
ومفهوم الخصوصية 3-191 ,36
وملكية التطبيقات 76 -7
ونقص االتصال الجسدي 191
وواتس اب2-158 ,101 ,
وواتساب الشكل 194 ,166-8
ووظيفة التقويم 5
ويتشات
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ويتشات يف 163
ويتشات يف ,68-150 ,143 ,133 ,90 ,88 ,57-58 ,56 ,27 ,26 ,25
188 ,162 ,182-2
ويز 79 ,75 ,31
ويكيبيديا 24
ويوتيوب 101
اىل التطبيقات الجديدة 94-2
اليابان
ياهو 144 ,46
ياوندي ،الكامريون 5-84 ,54 ,52 ,49 ,47 ,7-43 ,33 ,18 ,11
يستخدم تطبيق املؤذن يف  185 ,116الشكل 6.4
يستخدم من قبل الشباب 186
يعتني ب 173 ,102 ,56 ,45 ,31 ,15
يعتني ب 80 ,72
اليكسا يف 58
ينفد من 110 ,109 ,104 ,73 ,34
اليوتيوب و95 ,67
يوميات 5
يوميات ،العرص الفيكتوري 5

ًا أمام أنفنا باستمرار ،وهو األمر الذي يجعلك تعتقد اننا نعرف ما هو .لكن
 16شه ًرا يف مجتمعات
هل نحن نعرفه فعًال؟ لإلجابة عىل ذلك ،قام 11
يف إفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية ،مع الرتكيز عىل استخدام كبار السن للهواتف الذكية .وقد
أسفر ناتج بحثهم عن أن الهواتف الذكية هي تقنية للجميع  ،وليس فقط من أجل الشباب.
واملقارن .الهواتف الذكية أصبحت مكانً
ً
استخدامهم لها.

ًا إىل جنب
مسارات متنوعة للشيخوخة يف القدس والربازيل وإيطاليا ،وعندها فقط نستطيع معرفة ماهية الهاتف
.
دانيال ميلر هو أستاذ األنرثوبولوجيا يف جامعة لندن ليىل عبد ربه هي باحثة في معهد هاري
س .ترومان لتعزيز السالم .باتريك أووندو هو باحث ما بعد الدكتوراه يف األنرثوبولوجيا بجامعة
كاليفورنيا  ،ومحارض يف جامعة ياوندي .مايا ده  -فريس هي باحثة ما بعد الدكتوراه يف الجامعة
العربية يف القدس .ماريليا دويك هي باحثة يف املدرسة العليا لإلعالم والتسويق بساو باولو.
بولني غاريف هي أستاذة مساعدة يف األنرثوبولوجيا يف جامعة ماينوث مبقاطعة كيلدير
بإيرلندا .لورا هابيو كريك هي طالبة دكتوراه بقسم األنرثوبولوجيا
يف كلية لندن الجامعية ،وزميلة بربنامج ال “ليتش  /راي” يف األنرثوبولوجيا العامة.
شارلوت هوكينز هي باحثة ما بعد الدكتوراه بقسم األنرثوبولوجيا يف كلية لندن
الجامعية .ألفونسو أوتيغي هو محارض يف الجامعة البابوية الكاثوليكية يف شييل
شريين والتون هي محارضة يف األنرثوبولوجيا يف كلية جولد .سميث بجامعة لندن.
شينيوان وانغ هي باحثة ما بعد الدكتوراه يف جامعة لندن.
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