
 

 

معايير وبروتوكوالت للعالم   إلنشاءفيسبوك يقود العالم الرقمي  "األبيضالكتاب "في 

 االفتراضي القادم 

 

بعدددددد االنت ابدددددات االمريكيددددد  التحدددددور الددددددراماتيكي لشدددددرك  فيسدددددبوك بدددددد  

والمواجندددد  مددددا بددددي  ليتكددددا فضدددديح  كامبريددددد  اناومددددا رافقنددددا مدددد   2016

شددددرك  متعتددددرة تواجدددد  الكتيددددر مدددد   ممددددا جعلنددددارك  وإدارة ترامددددب الشدددد

الددددددااوض القضددددداري  وفدددددواتير مكافحددددد  االحتكدددددار وقدددددواني  وشددددديك  فدددددي 

قددددددرات شدددددركات مددددد   دددددتر ابةدددددار ات اقيددددد  تحمدددددي  وروبدددددا والنندددددد 

التكنولوجيدددددا االمريكيددددد  الدددددا نقدددددر البياندددددات الش  دددددي  ل وروبيدددددي  الدددددا 

وقدددد يجبدددر الواليدددات المتحددددة ممدددا قدددد يدددشدض الدددا ا دددت  الشدددرك   نددداك  

فدددددي بريةانيدددددا شدددددركات وسدددددارر التوا دددددر االجتمدددددااي التشدددددريق المقتدددددر  

العالميدددد   اإليددددرادات% مدددد  10الددددا دفددددق  رامددددات ضدددد م  ت ددددر الددددا 

للمحتدددددوا الضدددددار الدددددا من ددددداتنا بمدددددا فدددددي  لدددددك المعلومدددددات المضدددددلل  

 ير شدددتومةالبدددات حكومددد  النندددد مددد   دددتر سددد  قدددواني  يمكددد  ا  تكسدددر ال

ن ددددور حل دددداء الددددا  باإلضدددداف  فيسددددبوك الددددا المن ددددات التابعدددد  لشددددرك  

االجتمددددا  مددددق ةدددداقم ظ ي الشددددرك  مدددد  الشددددرك  الددددديموقراةيي  ومنددددق مددددو

بعددددد نشددددر فيددددديو تظنددددر فيدددد   بلوسدددديريسدددد  مجلدددد  النددددواب نانسددددي ر

مدددد  السدددديد  مدددد   ات يدددد   ورفضددددت تلقددددي مكال2019 تملدددد  اددددام بلوسددددي

     مارك

  الددددا كددددر مدددد  ر ارسددددال  رسددددارر ت ددددالحيمدددد   ددددت سدددديد مدددداركيسددددعا الو

غددددد و ت ويضددددد  لينددددد  وتمك مددددد   جدددددروالجمندددددور بشدددددكر ادددددام  واشدددددنة 

تشددددكير العددددالم ال بددددر قيددددادة إاددددادة مسدددداحات جديدددددة مدددد  العددددالم الرقمددددي 

  الرقمي

يتددددد  رواردددددي نيدددددر ستي نسدددددو  فدددددي روام دددددةله  دددددا   ال ميتدددددافير ""

 Metaو ددددو م ددددةله مشددددت  مدددد  كلمتددددي    1992تحةددددم الددددتل  اددددام 

and Universe عنددددي كلمدددد  وتMeta  " وكلمدددد   "بعدددددمدددداUniverse  

و كدددد ا تعلمنددددا دومددددا     ددددناااتنم التقنيدددد  مبنيدددد  الددددا األدب  " الكددددو "

 تستولد ال كرةفمننا   ،األفتموالا الرواي  والا  ناا  

،  نددددت حبيدددبولدددك    تت يدددر  نددددك تجلددد  الددددا  ات الكنبددد  مدددق  دددددي   و 

مكدددا  ا تجلسدددا  معدددا فدددي غرافدددي و دددو فدددي مكدددا    دددر، لكنكمدددمكدددا  جفدددي 



 

 

تتحددددتا  وتتناقشدددا  وربمدددا مدددا  دددو  بعدددد مددد   لدددك  يضدددا  ويغةدددي ، واحدددد

قددددار  االفتراضددددي  مدددد  الم ددددةله ميتددددافير  مجموادددد  متنوادددد  مدددد  الح

الدددددا الددددددفق  والتعلددددديم اددددد  بعدددددد االجتمااددددداتوبيرددددد  العمدددددر و دواتندددددا 

الدددددا المن دددددات  األلعدددددابالدددددا  دددددناا  االلكتروندددددي بدددددالعمتت المشددددد رة 

وممدددا ال   االجتماايددد  لكددد  ضدددم  ت دددور م تلدددت تمامدددا امدددا كاندددت اليددد 

كبيدددددرا بالبياندددددات  ا تمامددددداجارحددددد  كوروندددددا  تدددددارت شدددددك فيددددد   يضدددددا    

والدددددا وجددددد  ال  دددددو  فدددددي بكدددددر المجددددداالت  االفتراضدددددي  المشدددددترك 

  مجار التعليموالدفق المالي االلكتروني وفي   لكتروني تجارة االال

ميتددددافير  كتعويدددد ة  ددددت  لمن دددد  فيسددددبوك مدددد  الكتيددددر  وجدددداءت فكددددرة

والسدددددددمع  السدددددددير  لقضدددددددايا القانونيددددددد  مددددددد  الم دددددددااب ومواجنددددددد  ا

 االتنامات بالتضلير ونشر معلومات مضلل   ير  حيح  و

مدددد  شددددرك  وسددددارة  رالمدددد مو لتنتقدددداركربيددددر  السددددعي الحتيددددز لمددددارك  و

جعلدددد  يت لددددا ادددد   اجتماايدددد  متعتددددرة الددددا مدددد ود تكنولوجيددددا مسددددتقبلي

وشدددديرر سدددداندبر ، كلددددي   ي احددددتر السدددديدموقعدددد  فددددي شددددرك  فيسددددبوك و

 إدارةنة  ليحلدددددوا محلددددد  فدددددي المدددددروجي  الرريسددددديي  للشدددددرك  فدددددي واشددددد

 ك  الشر

جددددددوا  دونوفددددددا ، مددددددديرة األبحدددددداز فددددددي مركدددددد  شورنسددددددتي  ل اددددددتم 

إ  الحملدددد  تبدددددو م ددددمم  قالددددت العامدددد  فددددي جامعدددد   ارفددددارد، والسياسدددد  

وت ةددددي المشددددكتت المحتملدددد  ظمدددد  ناالالحكوميدددد  لندددد   سددددت  الجنددددات 

ولوجيدددا تبددددو كندددك جعدددر التكنةالمدددا يم  يضدددا، وقالدددت مدددق التقنيدددات الحديتددد 

رارعدددد  يمكنددددك تجنددددب التنظدددديم ويمكنددددك الدددددفا  ادددد   لددددك لعدددددة جديدددددة و

 سنوات قبر ا  تتمك  الحكوم  م  اللحا  بالركب 

 السدددددعي الحتيدددددز مددددد   جدددددر ااتمددددداد نظدددددامالشدددددرك   مسدددددشولوويحددددداور 

 يبدددددرال بديلددددد وااتمددددداد املددددد  رقميددددد  جديددددددة  مددددددفواات ادددددالمي جديدددددد 

libra  تحت اسمDiem    

 مكدددد يتددددافير   لي دددد  االنترنددددت ابددددر الندددداتت المحمددددور ممددددا يتعتبددددر مو

 ود للتقنيدددددات ة كمدددددمددددد   دددددناا  سدددددمع   ا ددددد  جديدددددد شدددددرك  فيسدددددبوك

   ير  و براء    واألكاديميي نعي السياسات  وشريك مق  ا

 رارد سمور                                                                 


