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امليتافريس: عامل ما بعد اإلنرتنت

تعيش اإلنسانية مرحلة حضارية جديدة تتسم ابلسرعة والتغريُّ والتغيري حىت إنَّنا لنجد جديداً 
يف كل يوم يفرض علينا حتدايت كبرية وخطرية مثلما حيمل لنا كثرياً من اإلضافات احلياتية اإلجيابية 
اليت جتعل حياتنا أمجل وذا فائدة، فمع بروز »اإلنرتنت« يف مثانينيات القرن العشرين، وما أحدثه 
من ثورة كبرية يف التاريخ اإلنساين، أسهمت يف دخول العامل إىل مرحلة اترخيية جديدة وخمتلفة عن 
سابقاهتا، ومهَّدت للـ«سيربانية« و«إنرتنت األشياء« و«الذكاء االصطناعي«، وقد أصبحت هذه 
الثالثية اليت جندها وحدًة متكاملًة يغذِّي بعضها اآلخر، ويطوِّر بعضها اآلخر، ويسهم يف تشكيل 

عامل أخَّاذ، يُوصف بــ)عامل امليتافريس أو عامل ما بعد اإلنرتنت(.

أواًل: »امليتافريس« املعىن واملفهوم.
إنَّ إعالن مؤسس شركة فيسبوك )مارك زوكربريغ( ورئيسها تبديل اسم شركته من »فيس بوك« 
إىل »ميتافريس« هو إعالن عن »عامل ما بعد اإلنرتنت«، عامل بفواعل وآليات ومبادئ وحتدايت 
 )Metaverse( »وأشكال وأبعاد خمتلفة جذرايً عمَّا يعيشه اإلنسان، تتكوَّن كلمة »امليتافريس
من مقطعي )Meta( واليت تعين ما وراء  و)Verse( تعين الكون، وكان أول استخدام هلا يف 
ستيفنسون()1(  )نيل  األمريكي  للكاتب  اجلليد  حتطم   )Snow Crash( العلمي  اخليال  رؤية 
1992 واليت تدور أحداثها حول تفاعل البشر عن طريق الشبيه االفرتاضي )أفااتر( إذ حيتضن هذه 

التفاعالت والتعامالت فضاء افرتاضي ثالثي األبعاد مدعوم بتقنيات الواقع املعزز)2(.

مع ذلك،  يشبه احلديث عمَّا تعنيه عبارة »Metaverse« إىل حدٍّ ما إجراء مناقشة 
حول معىن »اإلنرتنت« يف السبعينيات، كانت اللبنات األساسية لصورة جديدة من االتصاالت 
1- نيل اتون ستيفنسون )من مواليد 31 شباط 1959( هو كاتب أمريكي، اشتهر أبعماله اخليالية التخمينية، واليت ُصنِّفت بصورة 

خمتلفة مثل: اخليال العلمي واخليال التارخيي والتطرُّف وما بعد اإلنرتنت 4-1-2022.
https://librarywala.com/authors/2979326676-neal-stephenson

2- كل ما جيب أن تعرفه عن »ميتافريس«... مستقبل اإلنرتنت املثري واجملهول،1-11-2021،
https://arabic.sputniknews.com/20211101/All-you-need-to-know-about-
Metaverse-1050589335.html-30-12-2021.

الميتافيرس: عالم ما بعد اإلنترنت

د.باسم علي خريسان *

*  أستاذ يف كلية العلوم السياسية- جامعة بغداد.
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الواقع، لذلك كان  معرفة الشكل الذي سيبدو عليه  البناء، لكن ال أحد يستطيع حقاً  يف طور 
صحيحاً، ويف ذلك الوقت كان »اإلنرتنت« قادماً، مل تكن الفكرة انضجة عمَّا سيبدو عليه األمر. 
من  متكنك  افرتاضية  فضاءات  ا »جمموعة  أنَّ على  ميسَّرة  بطريقة  )امليتافريس(  »فيسبوك«  يعرِّف 

التفاعل مع أشخاص آخرين من أماكن مادية بعيدة)3(«.

اثنياً: »ميتافريس« دمج العاملني الرقمي والواقعي.

  يقوم هذا العامل على الدمج بي العامل احملسوس-والواقعي الذي يعيش الناس يف حياهتم 
يُطلق  لتكوين عامل جديد  برز مع »اإلنرتنت«؛  الذي  أو »السيرباين«  الرقمي  العامل  اليومية وبي 
اختيارايً، يُبىن وفق رغبات ُمستخدميه، فيستطيع  عليه العامل االفرتاضي، ويُعدُّ »امليتافريس« عاملاً 
األفراد إنشاء عاملهم اخلاص بم، وقد قسَّمه »مارك زوكربرغ« حىت اآلن إىل ثالثة عوامل أو آفاق 
وآفاق   ،)Horizons Home( أو  املنزل  آفاق  وهي  عليها،  أطلق  كما   )Horizons(

.)4()Horizons world( وآفاق العامل ،)Horizon Workrooms( العمل

 اثلثاً: »ميتافريس« عامل داخل الشاشة.

أمام  من  معه  يُتعامل  إذ  الشاشة  عامل  تسميته  عامل ميكن  نعيشه  الذي  »اإلنرتنت«  عامل   
أمام  جالساً  يكون  ...إخل  الذكية  اهلواتف  أو  احلاسوب  فمستخدم  داخله،  من  وليس  الشاشة، 
الشاشة يتفاعل من خارجه مع ما موجود يف داخله، لكن األمر سوف يتغريَّ مع »ميتافريس« إذ 
سيجد اإلنسان نفسه قِد انتقل من خارجه ليكون داخله، وميارس خمتلف نشاطاته احلياتية اليومية، 
ويتعلَّم فيها وميارس وظيفته اليومية، ويلتقي األصدقاء، ويسافر إىل بلدان وقارات عديدة، ويرحل 
ا حتدث أمامه، فضاًل عن أنَّه سيتعلَّم يف  إىل الفضاء، و يسرتجع األحداث التارخيية ويشهدها كأنَّ

املدرسة واجلامعة، ويتبضَّع من »األسواق« وهو جالس يف بيته)5(.

3- What Is the Metaverse, Exactly?
Everything you never wanted to know about the future of talking about the 
future. https://www.wired.com/story/what-is-the-metaverse/-13-12-2021.

4- ميتافريس«.. عامل اثلث بي »الواقعي والرقمي،
https://al-ain.com/article/metavirus-future-achievement-clinical-end-hu-
man,30-12-2021.

5-املصدر نفسه.
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رابعاً: »ميتافريس« املخاطر والتحدايت.

حيمل عامل »امليتافريس« عديداً من التحدايت اخلطرة واليت تفرض حتدي التعامل معها، فمن 
املؤكَّد أنَّ البيئات االفرتاضية ستفاقم على حنو ابلغ محالت التضليل والتجسُّس واملراقبة، وميكن أن 
تتسبِّب الصراعات حول السيطرة على البنية التحتية املادية لـ»امليتافريس« يف تفاقم النزاعات العاملية، 
كما أنَّ الطبيعة »ما فوق الوطنية« لـ»امليتافريس« ستصبح حدود العامل الواقعي أقل أمهية بكثري-، 

ا ثورة يف الطريقة اليت ينظر با األفراد إىل الدول الوطنية وأسلوب تفاعلهم معها.  إذ إنَّ

وقد يؤدِّي الفشل يف توقُّع هذه االحتماالت إىل تعريض النظام العاملي خلطر االستعاضة 
ا يكون أقل فضيلة، ويف عصران احلايل نعايش حملات من »امليتافريس« يف  عنه بنظام افرتاضي؛ وربَّ
كل مكان، على سبيل املثال؛ جتذب احلفالت املوسيقية االفرتاضية مجاهري أبعداد قياسية، وتبيع 
دور األزايء الراقية موضة افرتاضية، يف الوقت الذي حتوَّلت فيه األلعاب إىل مصدر دخل أساسي 
لكثريين حول العامل، وتبدو بعض من األلعاب الشهرية مثل: )فورتنايت، وماينكرافت، وروبلوكس( 
فعاليات يف  والتسوُّق وحضور  التفاعل اجتماعياً  إذ ميكن لالعبي  بـ»امليتافريس«،  الشبه  شديدة 

إطار عامل افرتاضي.

ومثَّة أدلة تشري فعاًل إىل أنَّ األلعاب متعدِّدة الالعبي عرب »اإلنرتنت« ميكن أن تتيح انتشار 
املعلومات املضلِّلة ونظرايت املؤامرة، وميكن لالعبي استخدام أدوات االتصال داخل اللعبة لنشر 
إاتحة  عن  فضاًل  أثرها،  اقتفاء  يصعب  طرائق  عرب  اآلخرين  تستهدف  زائفة  أخبار  أو  شائعات 
»امليتافريس« أمام األنظمة اليت لديها دوافع شريرة معينة حتركها؛ أو اجلماعات املتطرفة إمكانية أن 
ختطو خطوة حنو األمام، يف وقت توفر فيه الطبقات اهلائلة من النصوص والصوت واملرئيات داخل 
البيئات االفرتاضية سباًل جديدة ومقنعة لبثِّ حمتًوى مضلِّل أو متطرِّف، ويف ظل البيئات اليت ميكن 
فيها متثيل األفراد بواسطة صور رمزية مستعارة، ستزداد صعوبة مسألة معرفة من ميكنك الوثوق به 
فيما يتعلق ابملعلومات احلساسة؛ األمر الذي إبمكانه متهيد الطريق أمام عصر جديد من التجسُّس.

يُذَكُر -هنا- أنَّه جرى فعاًل استخدام التجسُّس الرقمي من قبل عشرات الدول للوصول إىل 
امللكية الفكرية التجارية والتكنولوجيا العسكرية اخلاصة واملعلومات الشخصية واملالية، وربا يصبح 
»امليتافريس« الذي حيوي مجيع جوانب احلياة تقريباً )العمل، والعالقات، واألصول، واهلوية( عرضة 
لالنتهاكات أو التالعب عرب مجيع أحناء العامل، ومن احملتمل كذلك أن تصبح لدى الدول والشركات 
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على حد سواء القدرة على استغالل »امليتافريس« يف مراقبة بعضها بعضاً على مستًوى أعقد، وقِد 
استخدمت دول فعاًل تقنية التعرُّف على الوجه ملراقبة سلوك األفراد، يف حي استخدمتها شركات 

لفتح أجهزة االتصال وإغالقها. 

من  جعبتها  حتمله يف  وما  جعلها  إىل  »امليتافريس«  مع  االندماج  يؤدِّي  أن  املمكن  ومن 
مشكالت تتعلق ابخلصوصية أكثر انتشاراً عرب األرجاء، وإذا ما جرى استغالل هذه التكنولوجيا، 

فسيكون من السهل استغالهلا ملراقبة أي شخص يف العامل)6(.

خامساً:»ميتافريس« طريقة جديدة يف التعامل مع التكنولوجيا.

هلا،  وصلت  اليت  املستوايت  ابختالف  التكنولوجيا  مع  اإلنسان  تعامل  طريقة  ختتلف   
فكل تطور تكنولوجي يفرض ابلنتيجة طريقته يف كيفية التعامل معه، والتطور التكنولوجي املالزم 
التكنولوجي  التحوَُّل  جند  إذ  معه،  التعامل  يف  جديدة  طريقة  اآلخر  هو  يفرض  للـ«ميتافريس« 
الكبري من ثنائي األبعاد إىل تكنولوجيا ثالثية األبعاد، واليت يُعدُّ املرتكز األساس يف تشكيل عامل 
»امليتافريس«، وللمساعدة يف فهم مدى غموض مصطلح »Metaverse« وتعقيدها، وإليك 
يف   ،»Cyberspace»بـ مجلة  يف   »Metaverse« عبارة  عقلياً  استبدل  للمحاولة:  مترين 
اً جوهرايً؛ ألنَّ املصطلح ال ُيشري حقاً إىل أي نوع معي  تسعي ابملئة من الوقت، لن يتغريَّ املعىن تغريُّ
من التكنولوجيا، بل ُيشري إىل حتوٍُّل واسٍع يف كيفية تفاعلنا مع التكنولوجيا، ومن املمكن متاماً أن 
يصبح املصطلح نفسه قدمياً يف ناية املطاف، حىت حينما تصبح التكنولوجيا احملدَّدة اليت وصفها 

ذات مرة شائعة)7(.

سادساً: »امليتافريس«  َمن يبين أُسُسها؟

»امليتافريس«، سعت  عامل  بناء  لعملية  القائد  تكون  أبن  »الفيسبوك«  مع سعي شركة    
ومؤثِّراً  فاعاًل  دوراً  هلا  يكون  أن  إىل  واملعلوماتية  االتصال  تكنولوجيا  جمال  يف  الكربى  الشركات 
منوها  يف  ألمهيته  منها  إدراكاً  وذلك  اجلديد،  االفرتاضي  العامل  هذا  بناء  عملية  يف  ابرزاً  وحضوراً 
االقتصادي، ولعلَّ أبرز تلك الشركات فضاًل عن شركة »فيسبوك« اليت تغريَّ امسها إىل )ميتا(، وجند 

6- »امليتافريس« قادم والعامل غري مستعد له بعد،7 كانون األول 1202،
https://aliwaa.com.lb/=30-12-2021.
7- What Is the Metaverse, Exactly?, Op,Cit.

https://aliwaa.com.lb/
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 ،)Metaverse( تقوم ببناء أجزاء من )Fortnite( منشئ )Epic Games( أنَّ شركة
قبل عمالقة  العمل من  إذ سيُنفَّذ بعض من هذا  تفعُّل ذلك،  اليت  الوحيدة  الشركة  ليسِت  وهي 
التكنولوجيا مثل )Microsoft(، وكذلك تعمل عديد من الشركات املتنوعة األخرى با يف ذلك 
البنية التحتية اليت قد  )Nvidia( و )Unity( و )Roblox( وحىت )Snap( على بناء 
ا بيئة رقمية معقَّدة  تصبح )Metaverse()8(، أمَّا عن أهم أسس البنية التحتية للـ«ميتافريس« فإنَّ

:)Metaverse تعتمد على سبعة طبقات متميزة )اقرتحها جون رادوف، مؤلف بناء مدونة

البنية التحتية - تقنيات االتصال مثل )5G و Wi-Fi ( والسحابة واملواد عالية التقنية مثل: . 1
وحدات معاجلة الرسومات.

واجهة بشرية- مساعات رأس VR، نظارات الواقع املعزز، واللمس، وتقنيات أخرى سيستفيد . 2
.)Metaverse( منها املستخدمون لالنضمام إىل

الالمركزية – )Blockchain( والذكاء االصطناعي واحلوسبة املتطورة وأدوات أخرى إلرساء . 3
الدميقراطية.

احلوسبة املكانية - التصوُّر ثالثي األبعاد وأطر النمذجة.. 4

االقتصاد املبدع - جمموعة متنوعة من أدوات التصميم واألصول الرقمية ومؤسسات التجارة . 5
اإللكرتونية.

التواصل . 6 ووسائل  اإلعالانت  ذلك  با يف  املشاركة،  يقود  الذي  احملتوى  االكتشاف - حمرك 
االجتماعي والتقييمات واملراجعات وما إىل ذلك.

اخلربات - معادالت الواقع االفرتاضي للتطبيقات الرقمية لأللعاب واألحداث والعمل والتسوُّق . 7
وما إىل ذلك.

8-Ibid.
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يوجد حالياً أكثر من )160( شركة تعمل عرب هذه القطاعات السبعة وهم يعملون معاً 
.)9()Metaverse( على بناء

سابعاً: »امليتافريس« التحدايت األمنية.

 تتمحور )Metaverse( على األجهزة الرقمية اخلارجية مثل مساعات الواقع االفرتاضي 
اليت ميكن أن تقع بسهولة فريسة للقراصنة إذا تركت من دون محاية، وميكن أن تكون البياانت اليت 
تُلتقط عن طريق هذه السماعات، أو أي من األجهزة األخرى القابلة لالرتداء واليت سُتقدَّم ابلتأكيد 
يف املستقبل حساسة للغاية بطبيعتها، إذ ميكن بسهولة حتويل البياانت اليت تقع يف األيدي اخلطأ 

إىل هتديدات ابتزاز، أو وقود ملؤامرة هندسة اجتماعية من جمرم »سيرباين«. 

فضاًل عن ذلك، ميكن أن تكون محاية امللكية الفكرية أصبع حينما ال يعيش األشخاص 
ولسوء  »ميتافريس«،  منطقة  يف  أيضاً  يعيشون  بل  فحسب،  احلقيقي  العامل  يف  حياة  والشركات 
تعكس  ما  اندراً  التكنولوجيا،  خماوف  معاجلة  يف  الركب  عن  أحياانً  السياسيون  يتخلَّف  احلظ، 
القواني الطرائق السريعة اليت يتفاعل با األشخاص مع بعضهم بعضاً عرب »اإلنرتنت«، وكثري من 
التكنولوجيا اليت تشكِّل العامل من حولنا اليوم غريبة جداً على جيل األشخاص الذين يضعون قواني 

ابة للغاية اليوم. ر جزئياً سبب بقاء اجلرمية »السيربانية« جذَّ للبالد، وهذا ما يفسِّ

ولسوء احلظ، غالباً ما ُتطوَّر التكنولوجيا اجلديدة وتقدميها إىل السوق قبل وقت طويل من 
معاجلة خماوف األمن »السيرباين«، حينما بدأ املستهلكون يدركون أنَّ أجهزة »إنرتنت األشياء« 
املتطورة مثل املساعدين األذكياء وأنظمة أمن املنازل الذكية، وأجهزة تتبع اللياقة البدنية، وما إىل 
ذلك حتتوي على احلد األدىن من احلماية املضمنة لألمن »السيرباين«، كان على القواني أن تركِّز 
األمريكي« حىت عام 2021  يقدِّم »الكوجنرس   مل  املستهلكي، ومع ذلك،  على محاية هؤالء 
مشروع قانون أمان أدخل معايري األمن »السيرباين« ألجهزة »إنرتنت األشياء« اليت تُباع يف السوق.

أأمن،  مكاانً   )Metaverse( السؤال حول كيفية جعل  على  واحدة  إجابة  توجد  وال 
حيمي  اهلوية  إخفاء  من  معيناً  مستًوى  دائماً  هنالك  يكون  أن  احملتمل  ومن  »اإلنرتنت«،  مثل: 
9- ANWESHA ROY, Who is Building the Metaverse? A Group of 160+ 
Companies, and You, December 7, 2021, https://www.xrtoday.com/virtual-
reality/who-is-building-the-metaverse-a-group-of-160-companies-and-
you/,31-12-2021.
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السيربانية،  واملطاردة  )السرقة،  مثل«  اجلرائم  ببعض  ابلقيام  هلم  يسمح  أن  هلذا  اجملرمي،وميكن 
واالستماع إىل املعلومات، واملضايقات عرب »اإلنرتنت« مع اإلفالت من العقاب(.

زايدة تنظيم »اإلنرتنت« هو احتمال، ومع ذلك، ما يزال اإلنرتنت أحد احلدود األخرية 
حلرية الكالم واملعلومات، والسيطرة الواسعة النطاق على »اإلنرتنت« من قبل اهليئات احلكومية يف 
املستقبل أمر غري مرجَّح بقدر ما هو غري أخالقي، ويظلُّ التعليم والوقاية أفضل طريقة لألشخاص 
أمراً  ومؤسَّستك  نفسك  محاية  ستكون  ومستقباًل،  »اإلنرتنت«،  على  مؤمِّني  للبقاء  والشركات 

أساسياً للحفاظ على املرونة اإللكرتونية يف هذا العصر اجلديد)10(.

التوصيات:

أخذ التطوُّر الكبري يف جمال »اإلنرتنت« يفرض نفسه بقوة يف خمتلف جماالت احلياة لذلك على . 1
أي دولة، ومنها العراق العمل على وضع اسرتاتيجية وطنية يف جمال التعامل مع هذا التطوُّر 

الكبري.

يُعدُّ التكيُّف مع اجلديد سنَّة من ُسنن احلياة، تتطلَّب العمل على توفري متطلباته، وخصوصاً يف . 2
جمال التطور الكبري يف جمال »اإلنرتنت«.

ا عامل جديد يتطلَّب العمل على فهمه . 3 ليس »امليتافريس« جمرد تطور تقين يف جمال االتصال، وإمنَّ
والتكيُّف معه، واالستفادة من إجيابياته وجتنُّب سلبياته.

العلمي يف . 4 والبحث  التعليم  تطوير  املسؤولية يف  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  تتحمَّل وزارة 
خمتلف ميادينه اليت هلا عالقة مباشرة ابملوضوع.

على وزارة الرتبية العمل على حتديث مناهجها ابلصورة اليت تساهم يف إعداد جيل ميتلك معرفة . 5
أولية عن »الفضاء السيرباين، والذكاء الصناعي، وأنرتنت األشياء« ليكون قادراً على التفاعل 

مع عامل »امليتافريس«.
10- Nahla Davies, Cybersecurity and the Metaverse: Pioneering Safely into a 
New Digital World, December 10, 2021,
https://www.globalsign.com/en/blog/cybersecurity-and-metaverse-pioneering-
safely-new-digital-world,1-1-2022.
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العمل على تكوين فريق حبثي من اجلامعات ومراكز األحباث احلكومية واألهلية للعمل على . 6
وضع دراسات علمية حول ما حيدث من تطوُّر كبري يف جمال املعرفة »السيربانية«، وخصوصاً 

يف جمال »امليتافريس«.

تكوين فريق وطين يضمُّ ممثلي من خمتلف األجهزة احلكومية وغري احلكومية للتباحث حول . 7
كيفية التعامل مع مرحلة »ما بعد اإلنرتنت«.


