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حكايات  23ماذا يحدث لو تعطل

اإلنترنت ليوم واحد؟

• اشكال من املخطوطات

ك��ت��اب «ال��ب��س��ت��ان ف��ي ن��زه��ات
ال��ن��دم��ان» ال��ت��ي تتضمن حكما ً
وأمثاالً شعبية.
ارتباط
ل���و ل���م ي��ك��ن ه���ن���اك اه��ت��م��ام
باملخطوطات العربية ملا لقينا
هذا الكم الهائل منها في املتاحف
ودور االستشراق واملكتبات في
ك��ل أرج���اء االحت���اد السوفييتي
السابق وف��ي روس��ي��ا .ان سبب
االهتمام هذا ال يتوقف على أن هذه
املخطوطات هي عربية بل يتعدى
ذل��ك ال��ى أن��ه��ا ترتبط بالعالم
اإلس�لام��ي أيضا ً وخصوصا ً أن
روس��ي��ا ت�لاق��ت وجت����اورت مع
املسلمني ودولهم على مر السنني
ذلك في حدودها اجلنوبية بدءا ً
م��ن آس��ي��ا ال��وس��ط��ى وال��ق��وق��از
ومرو ًرا بإيران وانتهاء بتركيا.
عمليا ً ميكن اعتبار النصف األول
من القرن التاسع عشر في تاريخ
ال��ع��ل��م ال���روس���ي ع��ص��ر تشكل
االستعراب الرسمي في روسيا
واالنفتاح على املؤلفات الفكرية
العربية واإلس�لام��ي��ة وزي���ادة
اه��ت��م��ام امل��س��ت��ع��رب�ين ال���روس
باملرحلة الكالسيكية للغة العربية
وآدابها وتاريخ املجتمع العربي
وثقافته .كما شهدت هذه املرحلة
نشاطا ً ملحوظا ً ومتيزت بجمع
املخطوطات والكتب العربية
ال��ن��ادرة م��ن م��ص��ادر مختلفة.
وقامت القنصليات واالرساليات
الروسية في الشرق األدنى بدور
كبير في اقتناء اآلث��ار العربية
واإلس�لام��ي��ة امل��دون��ة م��ن بلدان
الشرق اإلسالمي والتي تشكل
اليوم ثروة غنية في روسيا .وفي
الربع األخير من القرن التاسع
عشر توسع االهتمام في روسيا
بلغة وآداب العرب وتاريخهم.
األمر الذي انعكس على صفحات

اجل��رائ��د وامل��ج�لات وال��دوري��ات
الثقافية واألكادميية الروسية
وحينها نشرت مقاالت وحتقيقات
ع��ن م��ص��ر وال���ع���راق وس��وري��ا
وفلسطني وبلدان املغرب العربي.
وتدل مصادر االستعراب الروسي
على َّ
أن أول ترجمة روسية لسيرة
«ع��ن��ت��رة» ص���درت ف��ي روس��ي��ا
ع���ام « »1833أع��ده��ا الكاتب
واملستشرق يوليان سينكوفسكي
وح��ي��ن��ذاك ك���ان ي��ن��ش��ر ب��اس��م
مستعار «البارون برامبيوس».
واعتبارا ً من ع��ام  1840أخذت
املجلة األدبية سيفيرنايا بتشيال:
«نحلة الشمال» التي أصدرها
سينكوفسكي ت��ع��رف ال��ق��راء
ال����روس ب��ان��ت��ظ��ام ع��ل��ى أفضل
اب���داع���ات األدب ال��ع��رب��ي .كما
ترجمت عام  1863معلقة الشاعر
امرئ القيس الى اللغة الروسية.
وتأثر بها الحقا األديب الروسي
املعروف ايفان بونني احلاصل
على جائزة نوبل ل�لآداب الذي
ن��ظ��م ق��ص��ي��دة ب��ع��ن��وان «ام���رؤ
القيس» .ولديه أيضا ً قصائد من
وحي اآلثار العربية واإلسالمية.
والحقا ً في عام « »1889صدرت
ترجمة «كليلة ودمنة» .ومنذ تلك
احلقبة ج��ذب وباستمرار ارث
عصر اخلالفة اإلسالمية املتألق
ان��ت��ب��اه املستشرقني بفضل ما
بلغته اآلداب والعلوم والثقافة
العربية اإلسالمية من ازده��ار
رفيع.

تراث ق ّيم يستجدي عناية
ممنهجة
أخ���ي���را ً ال ب���د م���ن ال���ق���ول ان
املخطوطات العربية ف��ي دول
االحتاد السوفييتي السابق وفي
روسيا على وجه اخلصوص تعد
بعشرات اآلالف وهي تتعرض مع
مرور الوقت وتعاقب السنني الى

• تراث قيم

التلف وكثير منها ال يزال بعيدا ً
ع��ن ال��دراس��ة والتحقيق .وفي
ذاك���رة تلك املخطوطات نسيج
دافئ وصورة خالبة لتراث عظيم
انتشر في كافة أنحاء العالم وفي
االحتاد السوفييتي السابق بشكل
خاص.
مركز جمعة املاجد
مي��ث��ل ج��م��ع��ة امل���اج���د ب��ف��ك��ره
وتوجهاته ومبا يرصده من جهود
وامكانات علمية وبحثية ومادية
للمخطوطات العربية واإلسالمية
ف��ي أي م��ن ب��ق��اع األرض قيمة
وث��روة فكرية تستحق التنويه
واالش�����ادة .والف���ت ف��ي ال��ص��دد
طبيعة امل��ش��روع��ات واألع��م��ال
البحثية املتخصصة التي يتبناها
جمعة املاجد للثقافة والتراث
بالتعاون مع مراكز االستشراق
واملؤسسات الروسية املتخصصة
غاية توثيق وصون املخطوطات
ال��ع��رب��ي��ة وح��ف��ظ امل��ص��ادر عن
تاريخ اجلزيرة العربية ودول
اخلليج العربي والعاملني العربي
واإلس�ل�ام���ي وذل����ك ب��ن��اء على
التعاون القائم بني املركز ومعهد
الدراسات الشرقية املجمع العلمي
الروسي -فرع بطرسبورغ.
وجتدر االشارة هنا الى أنه لطاملا
اف��ت��خ��ر ال����روس ب��اخل��وارزم��ي
وابن سينا والبيروني والفارابي
وغ��ي��ره��م مم���ن ع���اش���وا على
أراضيهم ومما يعزز ذلك وجود
آث����ار وم��خ��ط��وط��ات وك��ت��اب��ات
ال ب��ل��غ��ات روس��ي��ا فحسب بل
بالعربية.
ان املخطوطات في األغلب تسوق
أقدار الناس على نحو غير متوقع
وتوجههم حسب ارادتها ورغبتها
ومن الصعب جدا على اإلنسان
الذي تعايش مع تلك املخطوطات
أن يخرج من حتت سلطانها.

زاد تعلّق كثيرين باإلنترنت في اآلونة األخيرة إلى
حد جعلهم ال يستطيعون تصور االستغناء عنه ولو
لساعات قليلة .لكن ماذا سيحدث لو تعطلت شبكة
اإلنترنت بالفعل رمبا يكون األثر مخالفا لتوقعاتك.
قبل عام  2008كان جيف هانكوك األستاذ بجامعة
ستانفورد ال��ذي ي��درس أيضا التبعات النفسية
واالجتماعية للتواصل عبر اإلنترنت يتحدى طالبه
في بعض األحيان لقياس قدرتهم على االستغناء
عن اإلنترنت ليومني خالل عطلة نهاية األسبوع ثم
يناقش معهم كيف أثر ذلك عليهم.
لكن بعد أن عاد هانكوك من إجازة التفرغ عام 2009
لم تعد األمور كسابق عهدها .يقول هانكوك« :عندما
عرضت على الطالب هذا التحدي ث��ارت ثائرتهم.
وقالوا إن هذا الفرض مستحيل وجائر».
وزعم الطالب أن االنقطاع عن اإلنترنت في عطلة
نهاية األسبوع سيمنعهم من إكمال واجباتهم في
املواد األخرى ويدمر حياتهم االجتماعية وقد يجعل
أصدقاءهم وأهلهم يشعرون بالقلق عليهم ثم اضطر
هانكوك إلى إلغاء هذا التحدي متاما ولم يحاول أن
يعيد الك ّرة قط.
ويقول هانكوك« :كان هذا في عام  2009أما اآلن فمع
وجود الهواتف احملمولة ال أعرف كيف سيكون رد
فعل الطالب إن طلبت منهم ذلك».
لكن في ظل اعتمادنا الدائم على شبكة اإلنترنت في
كل جوانب حياتنا أصبح هذا السؤال أكثر إحلاحا
اآلن :ماذا سيحدث لو توقف اإلنترنت ليوم واحد؟
وقد تبني أن أثر انقطاع اإلنترنت ليس كما تتوقع.
في عام  1995كان عدد مستخدمي اإلنترنت أقل من
 ٪1فقط من سكان العالم وكان أغلبهم من الغرب
ويستخدمونه بدافع الفضول.
وبعد  20سنة وحتى يومنا هذا يستخدم اإلنترنت
ما يزيد على ثالثة ونصف مليار شخص أي ما يقرب
من نصف سكان العالم وي��زداد ع��دد مستخدميه
مبعدل عشرة أشخاص تقريبا كل ثانية.
ووفقا ملركز «بيو» لألبحاث يقول ُخمس األمريكيني
إنهم يستخدمون اإلنترنت «بال انقطاع تقريبا» في
حني يقول 73منهم أنهم يستخدمونه يوميا على
األقل.
وباملثل خلص استطالع للرأي أُج��ري في اململكة
املتحدة عام  2016إلى أن نحو  ٪90من البالغني
استخدموا اإلنترنت في األشهر الثالثة السابقة
إلج��راء االستطالع ويقول ويليام دات��ون بجامعة
ميشغان وم��ؤل��ف كتاب «املجتمع واإلن��ت��رن��ت»:
«املشكلة أن الناس اآلن ال ميكنهم تصور انقطاع
اإلنترنت إال أنهم ال يدركون مدى تغلغل اإلنترنت في
كل جوانب حياتهم تقريبا».
ولكن نظريا قد ينقطع اإلنترنت لفترة من الوقت
سواء في دولة بعينها أو على مستوى العالم .فليس
من املستبعد أن يطلق قراصنة اإلنترنت برمجيات
خبيثة تستهدف مواطن الضعف في أجهزة توجيه
املعلومات على الشبكة ليصيبوا شبكة اإلنترنت
بالشلل التام.
وق��د يتسبب أيضا إغ�لاق اخل���وادم التي حتفظ
أسماء النطاقات في مشاكل بالغة مثل منع حتميل
املواقع ورمبا يؤدي قطع الكابالت املوجودة في
أعماق البحار التي تنقل كميات هائلة من الرسائل
والبيانات بني القارات إلى حدوث مشاكل جسيمة
ألن ذلك سيفصل جزءا من العالم متاما عن اجلزء
اآلخر .ورغم أن هذه الكابالت ليست أهدافا سهلة

للقراصنة إال أنها قد ُتقطع في بعض األحيان
بسبب ح��وادث عرضية .وف��ي ع��ام  2008عانى
سكان الشرق األوسط والهند وجنوب شرق آسيا
األم��ر ّي��ن حني انقطع اإلنترنت في أج��زاء كبيرة
من هذه املناطق ثالث م��رات إما بسبب قطع في
الكابالت البحرية أو إتالفها.
وق��د ُتخلف العاصفة الشمسية إذا وقعت دم��ارا
واسعا ألنظمة االتصاالت فمن شأن تلك التوهجات
التي ترسلها صوب األرض أن تدمر األقمار الصناعية
وشبكات توزيع الكهرباء وأنظمة الكمبيوتر.
وي��ق��ول ديفيد إيغلمان ع��ال��م أع��ص��اب بجامعة
ستانفورد ومؤلف كتاب «ملاذا نهتم باإلنترنت»« :إن
التوهج الشمسي يحقق ما تعجز عن حتقيقه القنابل
والهجمات اإلرهابية في غضون حلظات».
لكن في أغلب احل��االت ال ي��دوم انقطاع اإلنترنت
طويال .يقول سكوت بورغ من وحدة دراسة تبعات
الهجمات اإللكترونية ب��ال��والي��ات املتحدة وهي
مؤسسة غير ربحية« :إن موفري خدمات اإلنترنت
والشركات التي تصنع معدات توجيه املعلومات
على شبكة اإلنترنت لديهم من اخلطط والعاملني
ما يكفي إلعادة تشغيل اإلنترنت على الفور إذا ما
تعرض لهجمات غير متوقعة».
وقد تبني أن أثر فقدان االتصال باإلنترنت لم يتعد
تعطيل الناس عن تأدية أعمالهم ألي��ام معدودة
ويقول ب��ورغ« :واص��ل الناس أنشطتهم التي كان
يفترض بهم تأديتها لو لم ينقطع اإلنترنت ولكنهم
تأخروا في تأديتها يومني أو ثالثة أيام فقط».
ويتابع ب��ورغ« :ال يتأثر االقتصاد باألعطال التي
تستمر ليومني فقط والتي تعد من قبيل عطلة نهاية
األسبوع» وفي بعض األحيان أدى إغالق اإلنترنت
لفترة قصيرة إلى زيادة معدل اإلنتاجية .ففي دراسة
أخرى حلل بورغ وزمالؤه ما قد يحدث عندما ينقطع
اإلنترنت ألربع ساعات أو أكثر وقد توصلوا إلى أن
املوظفني اجتهوا إلى األعمال الكتابية التي يرجئونها
في املعتاد وكان لذلك نتائج مثمرة للشركة.
ولو انقطع اإلنترنت ليوم أو نحو ذلك لن يتأثر السفر
والتنقل كثيرا على املدى القصير .فيمكن للطائرات
أن حتلق من دون إنترنت ولن تتوقف القطارات وال
احلافالت .لكن لو انقطع اإلنترنت ملدة طويلة قد
تتأثر التجهيزات اللوجستية وسيصبح من الصعب
أن تزاول الشركات أنشطتها.
كما أفادت بعض األمهات الالئي تركن أبناءهن في
مراكز رعاية األطفال أنهن شعرن بالقلق الشديد عند
تعطل تلك األجهزة خشية أن يقع مكروه ألبنائهن
وال يتمكن أحد من إبالغهم.
أم��ا ع��ن األث���ار النفسية فعندما ينقطع االتصال
يشعر الناس بالعزلة والقلق .ويقول هانكوك« :إن
اإلنترنت مصمم باألساس ليسمح بالتواصل بني
الناس وبعضها» .وقد اعتدنا على التواصل مع أي
شخص في أي وقت وفي أي مكان.
يقول هانكوك إن فقدان االتصال باإلنترنت رغم
أن��ه لن يستمر طويال قد يجعل الناس يدركون
أهميته في حياتهم ولكن سرعان ما سيعاودون
االعتماد عليه ليصبح جزءا من حياتهم ال غنى عنه
ويضيف هانكوك« :أرى أن انقطاع اإلنترنت رمبا
يسهم في تغيير طريقة تفكيرنا إال أنني ال أظن أن
هذا قد يحدث» .ومع ذلك فهذه املبررات ليست كافية
إلقناع طالبه بالتخلي عن اإلنترنت في عطلة نهاية
األسبوع.

