تخيل لو...

اإلنترنت يصوم

تم إعداد هذا التقرير
بواسطة من
اعدادهالتقرير
وكتابةتمهذا
وسم wsmco
شركة2022
copyritgt @ WSM 2022

2

المقدمة
ً
قليال
نعلم أن الفيديو التشويقي درامي
لكن هل تخيلت
ما هو األثر الحقيقي من صيام اإلنترنت ؟

المصادر

https://www.statista.com

google.com/publicdata

https://unstats.un.org

gallup.com

3

الفصل األول

أصبح أول ما نقوم به في يومنا هو التحقق من أحدث التغريدات على تويتر،
أو االطالع على الرسائل الجديدة في الواتساب ،أو ربما نرغب بأن نرى الصور
اإلبداعية في إنستغرام .مهما اختلفت المنصة ،لنتفق على أن أول ما نفعله عند
االستيقاظ من النوم هو رفع هاتفنا المحمول ،وكذلك آخر ما نفعله قبل أن ننام.

مستخدم نشط

معدل النتشار اإلنترنت

مليار

مستخدم نشط
حتى
سنة

سنة

يمثلون
مــن التعداد الســكاني
العالمــي بالكامل
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1.4

القصص المشاركة

5.000
التحميالت

5.000

صناعة المحتوى

200.000
تغريدات

2

مليون

مشاهدة

1.4

مليون

متصفح

28.000

الف

مشاهدة

3.4

مليون

مستخدم

69
رسالة مرسلة69
مليون

Millon messages sent

9.132
تواصل
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كان أقــل مــن  ٪1مــن ســكان العالــم يســتخدمون اإلنترنــت .حيــث كان
اإلنترنــت يُســتخدم إمــا لعمــل دقيــق ومُ عيــن ،أولمجــرد الفضــول .خــال
 25عامً ــا ،أكثــر مــن نصــف البشــرعلــى هــذا الكوكــب أصبــح متصــ ًلا علــى
اإلنترنــت ،ويتزايــد هــذاالرقــم بمعــدل حوالــي  10أشــخاص فــي الثانيــة.

بهــذه األعــداد المهولــة ،واالعتماديــة الخطيــرة علــى هــذا
«الشــيء» ،يبــدو أنــه ليــس باإلمــكان أن يتعطــل أو يقف،
أليــس كذلــك؟
اإلنترنــت ليــس مضمو ًنــا ،فــي الحقيقــة ونظر يًا ،يمكن تعطل الشــبكة في
أي وقت على النطاقين العالمي أو المحلي ولو لفترة بسيطة من الزمن.
تعتبر الهجمات اإللكترونية أحد االحتماالت ،حيث يمكن للقراصنة الخبثاء
أن يتســببوا فــي توقــف اإلنترنــت عــن طريــق نشــر برامــج تســتهدف نقــاط
الضعــف فــي أجهــزة التوجيــه «وهــي األجهزة التي تعيــد توجيه حركة المرور
علــى اإلنترنــت» ،كمــا ســيؤدي إيقــاف تشــغيل خــوادم أســماء النطاقــات
«يمكــن تشــبيهها بدفتــر العناويــن لإلنترنــت» ً
أيضــا إلــى حــدوث اضطــراب
كبيــر ،ممــا ســيمنع مواقــع الويــب مــن التحميــل ،علــى ســبيل المثــال.
مــن االحتمــاالت ً
أيضــا ،قطــع كابــات أعمــاق البحــار التــي تحمــل كميــات
هائلــة مــن حركــة اإلنترنــت بيــن القــارات ،والــذي ســيؤدي إلــى اضطرابــات
كبيــرة مــن خــال فصــل جــزء مــن العالــم عــن جــزء آخــر .قــد ال تكــون هــذه
ً
أهدافــا ســهلة للمهاجميــن ،ولكنهــا تتعــرض أحيا ًنــا للتلــف
الكابــات
العرضــي .فــي عــام  ،2008عانــى النــاس فــي الشــرق األوســط والهنــد
وجنــوب شــرق آســيا مــن انقطاعــات كبيــرة لإلنترنــت فــي ثــاث مناســبات
منفصلــة عندمــا تــم قطــع الكابــات البحريــة أو التداخــل معهــا.
تمتلــك بعــض الحكومــات ً
أيضــا «مفاتيــح إليقــاف تشــغيل اإلنترنــت» التــي
يمكنهــا بشــكل فعــال إيقــاف تشــغيل اإلنترنــت فــي بالدهــم .حــدث ذلــك
فــي عــدة بلــدان ،وألســباب مختلفــة ،فــي مصــر وتركيــا وإيــران والصيــن.
ويتزايــد العــدد إلنشــاء هــذا النــوع مــن «المفاتيــح» كأحــد الوســائل للدفــاع
عــن البلــدان مــن الهجمــات اإللكترونيــة ،وكجــدار حامــي.
ينقطــع اإلنترنــت عــن العديــد مــن المناطــق واألفــراد والمنشــآت يوم ًيــا.
يمكنــك التعــرف علــى المناطــق المنقطــع عنهــا اإلنترنــت فــي وقتهــا
الفعلــي عــن طريــق الموقــع التالــي:
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أكبر
صيام
لإلنترنت
محل ًيا
فــي العاميــن  2008و  2011انقطــع اإلنترنــت عــن الشــرق األوســط ومــا حولــه .فــي كِ ال المرتيــن ،كان
الســبب هــو تعطــل الكابــات البحريــة ألســباب مختلفــة .وقــد ّ
أثــرت علــى  75مليــون مســتخدم بشــكل
مباشــر حيــث صــام عنهــم اإلنترنــت ،والمالييــن اآلخريــن بشــكل غيــر مباشــر عــن طريــق تباطــؤ أو
تذبــذب اإلنترنــت بشــكل متقطــع.
فــي عــام  2008وقعــت ثــاث حــوادث منفصلــة فــي بدايــة فبرايــر ،وأواخــره ،وفــي شــهر ديســمبر مــن
نفــس العــام ،والتــي ألحقــت أضــرا ًر ا جســيمة بكابــات االتصــاالت الضوئيــة البحريــة فــي جميــع أنحــاء
العالــم فــي عــام .2008
وتســبب الحــادث األول فــي حــدوث أضــرار شــملت مــا يصــل إلــى خمــس كابــات اتصاالت بحريــة عالية
الســرعة عبــر اإلنترنــت فــي البحــر األبيــض المتوســط والشــرق األوســط ،ممــا تســبب فــي أعطــال
فــي الشــبكة للمســتخدمين فــي الشــرق األوســط والهنــد .فــي العــام  ،2011حادثــان قطعــا كابــات
االتصــاالت البحريــة فــي شــهر ديســمبر .حــدث االنقطــاع األول فــي قنــاة الســويس ،مصــر .والثانــي
بيــن الهنــد وســنغافورة .كال الحادثيــن تســببا فــي اضطرابــات وتباطــؤ اإلنترنــت للمســتخدمين فــي
جنــوب آســيا والشــرق األوســط علــى وجــه الخصــوص .أواخــر فبرايــر كان هنــاك انقطــاع آخــر ،وهــذه
المــرة أثــر علــى اتصــال األليــاف البصريــة بيــن ســنغافورة وجاكرتــا.

كل هذه الحوادث تأثر بها المستخدمون في المملكة بشكل مباشر.
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صام اإلنترنت!
نحن أمام األمرالواقع..
فماذا سنفعل؟
ســنبدأ بإجــراء المكالمــات الهاتفيــة ،نعــم! هواتفنــا يمكنهــا االتصــال والوصــول لمــن نرغــب بالحديــث معــه مــن دون
إنترنــت ،وبعيــدً ا عــن ســكايب وزوم وغيرهــا .يبــدو أننــا نســينا ذلــك.
ترغــب بإرســال ذلــك البريــد اإللكترونــي الــذي تع ّلــق بعــد صيــام اإلنترنــت؟ لنبــدأ بإعــادة ربــط أجهــزة الفاكــس وتدويــن
المالحظــات يدويًا.أخبــار الســاعة التاســعة ســتزدهر مــن جديــد ،أقــراص الـــ  DVDوالـــ  blue rayالزالــت تحتفــظ بأفــام
ســهراتنا المســائية ،ربمــا حتــى ســنعود إلــى كاســيتات الموســيقى التــي تذكرنــا بطفولتنــا.

الحلول متوفرة،
ال تخف،
لن ينهار العالم.
فــي الواقــع ،مــع مــا يقــرب مــن  2مليــار شــخص ال يمكنهــم الوصــول إلــى اإلنترنــت فــي جميــع أنحــاء العالــم حال ًيــا ،لــن
يالحــظ العديــد ً
فرقــا علــى المــدى القصير.ولكــن ،ذلــك ال يعنــي أبــدً ا أن االســتمرارية ســتكون بهــذه الســهولة...
بيــن صيــف  2015وصيــف  ،2016خســر العالــم مــا ال يقــل عــن  2.4مليــار دوالر فــي سلســلة مــن االنقطاعــات الصغيــرة
لإلنترنــت التــي حصلــت فــي بلــدان مختلفــة .لذلــك ،مــن الواضــح أن اآلثــار االقتصاديــة ســتكون كارثيــة.
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إذا تعطــل اإلنترنــت إلــى األبــد ،فــإن شــركات مثــل  Googleو Microsoftو Facebookو  Amazonســتختفي عــن الوجــود
علــى اإلطــاق .ســيتعين علــى االقتصــاد العالمــي إعــادة تنظيــم نفســه إلــى حــد كبير ،وهــي عملية ســتكلف التريليونات،
وتخلــق بطالــة عالميــة هائلــة وأزمــة اقتصاديــة عالميــة لــم نشــهد مثلهــا مــن قبــل أبــدً ا.
وليــس التأثيــر االقتصــادي فقــط هــو مــا يجــب أن نقلــق بشــأنه .بســبب الحمــل الزائــد ،ســتتعرض أنظمــة االتصــاالت
لضغــوط شــديدة وتفشــل بســرعة .ســتنهار دورة األخبــار علــى مــدار الســاعة طــوال أيــام األســبوع ،ممــا يتــرك البلــدان
والمجتمعــات معزولــة عــن بعضهــا البعــض .لــن تتمكــن الحركــة الجويــة مــن العمــل بشــكل صحيــح ،ممــا يتســبب
فــي اضطــراب كبيــر فــي الســفر .كمــا ستفشــل أنظمــة المتــرو ،وكذلــك شــبكات القطــارات .ســيتعين إغــاق جميــع
األقمــار الصناعيــة ،ممــا يعنــي أن خدمــات مثــل الـــ  GPSســتنهار.

قــد تتشــكل طوابيــر ضخمــة خــارج البنــوك بســبب فشــل أجهــزة الصــراف اآللــي .ســيواجه النظــام المصرفي المشــكلة
األضخــم ،والمتمثلــة فــي تيســير التعامــات بشــكلها اليــدوي ،كتحويــل األمــوال وصرفهــا وغيرهــا .فــي نهايــة المطــاف،
ســتنهار الخدمــة وســيتوقف ســوق األســهم العالميــة عــن العمــل إلــى أجــل غيــر مســمى .لــن تتمكــن الشــركات مــن
إجــراء األعمــال مــع بعضهــا البعــض بســرعة أو بشــكل فعــال ،ممــا يعنــي أنــه لــن يمــر وقــت طويــل حتــى تفــرغ أرفــف
البقالة.
باختصــار ،إذا اختفــت شــبكة اإلنترنــت ،فســيتغير العالــم بشــكل كبيــر .كتشــبيه ،ســنعود بالزمــن إلــى الــوراء ،ونواجــه
ً
عــادة إلصــاح
إصــاح أكبــر مشــكلة شــهدها العالــم علــى اإلطــاق ،وذلــك بــدون أي مــن األدوات التــي نســتخدمها
المشــكالت .ســيكون ،بمصطلــح قاســي نوعً ــا مــا...
كابوسا .دعونا نأمل فقط أال يحدث ذلك.
ً
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أن ما سبق سوداوي قلي ًلا،
الحقيقة مرعبة .ولكن،
هنالك نور في نهاية النفق...
لقــد تــم تصميــم اإلنترنــت منــذ البدايــة كوســيلة دفاعيــة عســكرية ،وتخطيطــه ليصبــح غيــر مركز يًــا.
لــذا ال يمكــن لطــرف واحــد التحكــم بــه بشــكل كامــل .هــذا يعنــي «نظر يًــا» أن اإلنترنــت لــن يصــوم عنّــا
بشــكل كامــل.

«قتل»

اإلنترنــت بالكامــل أصعــب مــن مجــرد قطــع اثنيــن أو ثالثــة مــن الكابــات البحريــة ،أو هجمــة لقراصنــة
خلــف الشاشــات .فاإلنترنــت عبــارة عــن شــبكة عالميــة للعديــد مــن الشــبكات األخــرى ،التــي ال تعتمــد
علــى آلــة واحــدة ،فحتــى لــو توقــف جــزء منــه عــن االتصــال باإلنترنــت ،فســتظل الباقيــة فعالــة علــى
األقــل نحــن نأمــل ذلــك.

ال تقلق،

ستظل قادرًا على طلب البيتزا لتناول العشاء هذه الليلة
بــدأت بالتفكيــر عــن حلــول لهــذه المشــكلة لــو حدثــت؟ ابـ َ
ـق علــى اطــاع علــى آخــر تقاريرنــا .ربمــا ســنُعرفك عليهــا فــي
المســتقبل القريــب.
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