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ملخص

ءمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزرا

2022مارس ددـع–نظرة على األحـــداث 

تواصـل المالكة لعـدد مـن مواقـع ال" زوكربيرجمارك "رافق إعالن المدير التنفيذي لشركة فيسبوك 

لتجاريـة تغييـر اسـم العالمـة ا( وانسـتجرا فيسـبوك، واتسـا ، )االجتماعي األكثر رواجًا في العـالم 

ــا"للشــركة لتصــب   ــة مــن الجــدل الواســع إزاء خطــال الشــركة لالســتثمار فــي عــالم Meta" ميت حال

.االفتراضيMetaverse" ميتافيرس"

ــديو التــي عرضــها  ــداول رواد مواقــع التواصــل االجتمــاعي سلســلة مــن مقــاطع الفي ــرج"وت " زوكربي

بعـاد لنفسـه، بحيـ  يصـب  بإمكـان الفـرد بلـورة صـورة ثالثيـة األ" ميتـافيرس"لتوضي  رؤيته لعـالم 

ــة اجتماعــات اف ــة موســيقية أو الجلــوس علــى طاول تراضــية،         واالنتقــال افتراضــيًا لالســتمتاع بحفل

أو مشــاركة األصــدقاء لرياضــات ومغــامرات فريــدة، مــا كانــت لتتحقــق فــي العــالم الــواقعي، وربمــا

.يمكنك االنتقال افتراضيًا إلى ساحة حر  أو معركة

التي ستتالشـى وتوقعاتهم اإليجابية بشأن هذه التقنية" ميتافيرس"وبينما عبَّر الكثيرون عن مزايا 

ريـة وقتمـا فيها الحدود المكانية، وتمن  األفراد القدرة على التنقُّل إلى أي مكان حول العالم بكـل ح

، "ميتـــافيرس"شــاءوا، دقَّ الخبـــراء نــاقوس الخطـــر بشـــأن التــداعيات الســـلبية الناجمـــة عــن عـــالم 

ا إلــى وطرحــوا تســاؤالت جديــة حــول مــا إذا كانــت تقنيــات العــالم االفتراضــي ســتقود لتحويــل عالمنــ

. مكان أفضل أ  أكثر خطورة، وكيف باإلمكان تفادي مثل تلك التأثيرات السلبية

التنمـر " يرسميتـاف"وفي هذا الصدد، رأى الخبراء أنه من بـين القضـايا اإلشـكالية التـي تثيرهـا تقنيـة 

متنمـرون اإللكتروني؛ إذ إنه مع طمس الحدود الفاصلة بين عالمنـا الـواقعي واالفتراضـي، يصـب  ال

ألفـراد، أكثر جرأة وشراسة، األمر الذي سيكون له تـداعيات بالغـة الخطـورة علـى الصـحة النفسـية ل

والحيلولة فضلًا عن قضايا أخرى؛ في طليعتها الخصوصية، وحرية التعبير، وحماية المستخدمين،

يـر لتقنيـات دون تعقبُّهم افتراضيًا أو تزييف نسـ  مـن صـورهم وأصـواتهم بـالنظر إلـى التطـور الكب

ل مــن العــالم االفتراضــي، وإمكانيــة الوصــول إلــى كــم غيــر مســبوق مــن البيانــات، وبالتــالي قــدر ها ــ

.النفوذ

مـات وانطالقًا مما سبق، يناقش العدد الجديد من النشـرة األسـبوعية الصـادرة عـن مركـز المعلو

مـن ، هذا الموضوع وذلك بالتطرُّق إلى عـدد"آمال ومخاوف.. ميتافيرس"ودعم اتخاذ القرار بعنوان 

الواقـــع االفتراضـــي، والواقـــع المعــزز، والواقـــع الممتـــد، والواقـــع: المفــاهيم وثيقـــة الصـــلة، أبرزهــا

بعــد ، وال"ميتـافيرس"وغيرهــا، كمـا يسـللال العــدد الضـوء علـى مميــزات وعيـو  واألفاتـارالمخـتلال، 

ـــة ـــى العالقـــات الدولي ـــداعيات . السياســـي، وتأثيرهـــا عل ـــا ت ـــاول العـــدد أيضً ـــافيرس"ويتن ـــى ع" ميت ل

. العالقات اإلنسانية، وظاهرة اإلرها  العالمي، واالقتصاد العالمي
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Metaverseالميتافيرسمفهوم : أولًا

ألول مرة مـن خـالل روايـة الخيـال" ميتافيرس"ظهر مصطل  •

، 1992، في عا  "نيل ستيفنسون"للكاتب  Snow Crashالعلمي

ول من مقطعين، المقطـع األ" ميتافيرس"ويتكون مصطل  

Meta، والمقطع الثـاني "بعد"أو " ما وراء"ويعني ،Verse  وهـي

بمعنــى العــالم، والمصــطل  يــأتي بمعنــى  Universeاختصــار 

ـــــه "العـــــالم اآلخـــــر"العـــــالم المـــــاورا ي  ـــــل "،  وقـــــد قصـــــد ب ني

وك مـن في روايته ذلك العالم االفتراضي المملـ" ستيفنسون

ن قِبل الشـركات ، وتـدور أحـداث الروايـة حـول تفاعـل البشـر مـ

ــار)خــالل الشــبيه االفتراضــي  اعالت ، ويحتضــن هــذه التفــ(أفات

لـى حــد والتعـامالت عـالم افتراضـي ثالثـي األبعــاد فيمـا يشـبه إ

. كبير العالم الحقيقي

لعـا  على أنه واقع رقمي يجمع بين وسا ل التواصل االجتمـاعي واأل" ميتافيرس"كما يعرف مصطل  •

،VIRTUAL REALITYوالواقـع االفتراضـي ،Augmented Realityالترفيهيـة عبـر اإلنترنـت، والواقـع المعـزز 

العناصـر ويقـو  الواقـع المعـزز بـدم . والعمالت المشفرة، للسماح للمستخدمين بالتفاعل افتراضيًا

. سـتخد المر ية والصوت والمدخالت الحسية األخرى، في إعدادات العالم الحقيقي لتحسين تجربة الم

. في المقابل، يعزز الواقع االفتراضي الحقا ق الخيالية

راضـية، حيـ  بيئـة افت"بأنهـا ميتـافيرس، "فيسـبوك"، الـر يس التنفيـذي لشـركة "زوكربيـرجمـارك "وعرّف •

فعليًـا بـدلًا يمكنك الوجود بالفعل مع األفـراد، ويمكنـك التفكيـر بـه علـى أنـه إنترنـت متجسـد، توجـد فيـه

عــاد، ال إن األمــر يتمثــل فــي تحويــل اإلنترنــت إلــى عــالم ثالثــي األب" . مــن مجــرد النظــر إليــه كمــا يحــدث اآلن

صـب  أحـد يقتصر دور المستخد  فيـه علـى النظـر أمـا  الشاشـة، بـل الـدخول فـي هـذه البيئـة بنفسـه لي

.أفرادها، ولتنفصل حواسه عن عالمه الحقيقي فترة بقا ه في العالم االفتراضي

ت ال حصـر إلى مجموعة من العوالم االفتراضية التي تضم عدة تفـاعال" ميتافيرس"كما يشير مصطل  •

قتصـر علـى الخاص بكل مسـتخد ، كمـا ال ت( أفاتار)لها بين المستخدمين، من خالل الشبيه االفتراضي 

ة ممارســـة األلعـــا  والترفيـــه فقـــال، بـــل ســـتتي  هـــذه التقنيـــة كـــذلك العديـــد مـــن التفـــاعالت الخاصـــ

. باألعمال
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 augmentedوالواقـع المعـزز ،virtual realityال يمكن النظر إلـى هـذه التقنيـة وتقنيـات الواقـع االفتراضـي 

reality،فـة وواقعًـا على أنها تكرارات مختلفة للشـيء نفسـه؛ حيـ  إن الواقـع االفتراضـي يبظهـر بيئـة مختل

وجـد فيهـا آخر غير الذي نعيش فيه، والواقع المعزز يخلق ويضيف كيانات وعناصر جديـدة إلـى البيئـة التـي ي

فإنهـــا تجمـــع بـــين مميـــزات كليهمـــا، ،Metaverseأمـــا . الفـــرد، وتتـــي  لـــه التفاعـــل معهـــا بطـــرق مختلفـــة

شــري هــو أنهــا مبصــممة بشــكل أساســي لخدمــة التواصــل البالميتــافيرسوتتجاوزهــا، فمــا يميــز تقنيــة 

ــك العــالم مكــان العمــل، المدرســة، الجامعــة،  والتفاعــل مــع اآلخــرين فــي عــالم افتراضــي، ســواء أكــان ذل

لــة إلــى الســفر، أو حتــى مجــرد الترفيــه ، فعلــى ســبيل المثــال، إذا كنــت تحلــم فــي الســابق أن تــذهب فــي رح

و التقنيـة الفضاء، فال يوجد سبب يمنعك من السباحة في الفضاء مع عا لتك إال إذا كـان منشـئو ومطـور

.ال يسمحوا بذلك 

(تابع)Metaverseالميتافيرسمفهوم : أولًا
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المفاهيم ذات الصلة: ثانيًا

الم الحقيقـي، هو مصطل  يبطلق على محاكاة جهاز الكمبيوتر للبيئات التي يمكن محاكاتها ماديًا في الع

جربـة بـدلًا على عكس واجهات المستخد  التقليدية، حي  يضع الواقـع االفتراضـي المسـتخد  داخـل الت

تسـتجيب من مشاهدة الشاشة أمامه، بحي  يصب  المستخد  قادرًا على التفاعل مع بيئة تحيال بـه و

. ألفعاله بطريقة طبيعية

الواقع االفتراضي

ر التــي تــم هــو مصــطل  يبطلــق علــى تجربــة تفاعليــة ثالثيــة األبعــاد تجمــع بــين العــالم الحقيقــي والعناصــ

ي يهـدف حيـ  إنـه يشـير إلـى نـوع مـن الواقـع االفتراضـ. إنشاؤها بواسطة الكمبيوتر في الواقـع الفعلـي

زءًا منهـا، إلى تكرار البيئـة الحقيقيـة مـن خـالل الحاسـب اآللـي، وتعزيزهـا بمعطيـات افتراضـية لـم تكـن جـ

ينظـر إليـه فنظا  الواقع المعزز يوللد عرضًا مركبًا للمستخد ، حيـ  يمـزج بـين المشـهد الحقيقـي الـذي

قــي المســتخد  والمشــهد الظــاهري الــذي تــم إنشــاؤه بواســطة الكمبيــوتر، والــذي يعــزز المشــهد الحقي

. بمعلومات إضافية

الواقع المعزز 

، كمــا ، حيــ  يبمكــن دمــ  الواقــع الحقيقــي بــالواقع االفتراضــي"الواقــع الهجــين"ويبطلــق عليــه مصــطل  

هــذا النــوع يمكــن للمســتخد  التفاعــل مــع العناصــر االفتراضــية المبضــافة للبيئــة الحقيقيــة، ويعتمــد

.  الجديد على التطورات في رؤية الكمبيوتر ومعالجة الرسومات وتقنيات العرض وأنظمة اإلدخال

الواقع المختلط 
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األصـل علـى مصطل  يشير إلى تمثيالت للعالم الحقيقي في شكل مبسال ومصغر، وتم تصـويرها فـي

. أنها تعمل بالتوازي مع الواقع نفسه، ولكن مع تفاعل في كال االتجاهين بين الواقع ومرآته

عوالم المرآة 

و أجـزاء منهمـا، يبعرّف مصطل  تقنية التوأ  الرقمي بأنه نسخة إلكترونية طبق األصل لكا ن حي أو آلـة أ

ــال الجســم الحقيقــي مــع نســخته اإللكترونيــة االفتراضــيّة بطريقــة تســم  بنقــل ال ــات بــين ويــتم رب بيان

تتفاعـل الجز ين، ومن خالل ذلك يمكن الحصول على نسخة طبق األصل تستجيب للعوامل الخارجية و

. معها

التوأم الرقمي 

عي أو يعنــي الصــورة الشخصــية أو الصــورة الرمزيــة الخاصــة بحســابات مواقــع التواصــل االجتمــاأفاتــار

ــر عــن الشــخ  نفســ ه، المنتــديات أو أي صــورة يضــعها المســتخد  ويراهــا األشــخاص اآلخــرون، وتعبل

. لفةوبمجرد إنشاء الصورة الرمزية، سيتمكن الفرد من مشاركتها في أوضاع أو مشاهد وأماكن مخت

األفاتار

ـــا، باإلضـــافة إلـــى التفاعـــل بـــين ا إلنســـان هـــو مصـــطل  يشـــير إلـــى البيئـــات الحقيقيـــة واالفتراضـــية معً

اقــع والعناصـر التــي تــم إنشــاؤها بواســطة الحاســب اآللــي، كمــا يعــد الواقــع الممتــد مظلــة لكــل مــن الو

اقـع المعزز والواقع االفتراضي والواقع المختلال، فهو يشمل جميع الوسا ل تحت اسم واحـد وهـو الو

.  الممتد

الواقع الممتد

(تابع)المفاهيم ذات الصلة : ثانيًا
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(تابع)الميتافيرسمميزات وعيوب : ثالثًا
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لعالقات وتأثيره على ا" ميتافيرس"البُعد السياسي لــ: رابعًا
الدولية 

تصـر زخمًا خاصًا في اآلونة األخيرة، ال سـيَّما وأن تأثيراتهـا ال تق Metaverseالميتافيرساكتسبت تقنية •

جـــاالت علـــى المجـــال التكنولـــوجي أو سبـــبل التواصـــل بـــين البشـــر فحســـب، وإنمـــا يمتـــد تأثيرهـــا إلـــى الم

علـــى االقتصـــادية والسياســـية واالجتماعيـــة فـــي دول العـــالم كافـــة، فضـــلًا عـــن التـــأثيرات المحتملـــة

.  ي التقليديالتفاعالت والعالقات الدولية، األمر الذي يبنذر بجبملة من التحديات للنظا  السياسي الدول

اسـية فـي على عدة تأثيرات عميقـة وجذريـة علـى األنظمـة السيميتافيرسمن المرجَّ  أن تنطوي تقنية •

تهـــا دول العـــالم كافـــة؛ نظـــرًا ألنهـــا ستصـــب  جـــزءًا ال يتجـــزأ مـــن الفكـــر السياســـي لتلـــك الـــدول وثقاف

راف والتوجيـه االجتماعية، ومن ثمّ فإن تأثيراتها على األمن السياسي والثقافي للـدول قـد تتطلـب اإلشـ

.  من قِبل الحكومات الوطنية

فــراد إزاء تبعــد بمثابــة ثــورة فــي توجهــات األميتــافيرسوفــي هــذا اإلطــار، تشــير التقــديرات إلــى أن تقنيــة •

ي إلـى الدولة القومية والتفاعل معها، وإغفال أهميـة الحـدود الحقيقيـة للعـالم، ال سـيَّما وأنهـا ستفضـ

ن المخـاطر تالشي التمييز بين الدولة على المستويين الرقمي والمادي، األمر الذي ينطوي على جبملـة مـ

.  يذات الصلة بتعريض النظا  العالمي التقليدي لخطر االستعاضة عنه بنظا  عالمي افتراض

ت المتطرفـة لبـ  تمثلل نافـذة جديـدة للجماعـالميتافيرسوتشير التوقُّعات إلى أن البيئات االفتراضية •

ــة مســتعار ة محتواهــا العنيــف والمضــلل، عــالوةً علــى ذلــك، فــإن تمثيــل األفــراد بواســطة صــورة رمزي

؛ نظـرًا يفاقم المخاوف المبحدقة للثقة بهؤالء األفراد، كما أنه يمهد الطريق لعصر جديد من التجسس

ـــا، مـــن حيـــ  العالقـــات والعمـــل والهويـــة،  ألن وجـــود بيئـــة رقميـــة تشـــمل جميـــع جوانـــب الحيـــاة تقريبً

.سيجعلها عرضة لالنتهاكات أو التالعب بها من قِبل بعض األفراد أو الجماعات والدول

أساسـية فـي األجهـزة ، والتي تتمثَّـل بصـورةميتافيرسوقد أكَّد الخبراء أن البنية التحتية المادية لتقنية •

علـــى والشـــبكات ذات الصـــلة بالعـــالم االفتراضـــي، مـــن شـــأنها أن تمـــن  بعـــض البلـــدان التـــي تســـيطر

المالحيـة صناعتها نفوذًا إضافيًّا في النظا  الدولي، وذلـك علـى غـرار الـدول التـي تسـيطر علـى الممـرات

كم فــي وطــرق النقــل الر يســة وإمــدادات الــنفال فــي الوقــت الــراهن، ال ســيَّما الصــين التــي يمكنهــا الــتح

ــافيرستقنيــة  ــي تمــالميت ــر الرقمــي، الت ــادرة طريــق الحري ــد مــن دول العــالم، فــي ضــوء مب ول فــي العدي

.  بموجبها أنظمة االتصاالت السلكية والالسلكية في بعض البلدان
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شـأنها تنطـوي علـى جبملـة مـن المزايـا التـي مـنميتـافيرسرغـم التهديـدات والتحـديات سـالفة الـذكر، فـإن 

الفتراضــية، تغييـر العالقـات الدوليـة إلـى األفضـل، فـيمكن للدبلوماسـية الدوليـة االعتمـاد علـى السـفارات ا

نـدماج هذا فضلًا عن التكافؤ المحتمل للدول األصغر واألضـعف علـى السـاحة الدوليـة بمـا يمكنهـا مـن اال

. بصورة أكبر في الشؤون الدولية، ومن ثمّ تشكيل تحالفات غير متوقَّعة

ت وتأثيره على العالقا" ميتافيرس"البُعد السياسي لــ
(تابع)الدولية

ميتافيرسافتتاح أول سفارة في 

ــادوس  ــرة بارب ــة مــع منصــة -إحــدى دول البحــر الكــاريبي-وقعــت جزي Decentraland" ديســنتراالند"اتفاقي

وتبعـد التابعـة للشـركة،ميتـافيرس، لتدشين سفارة رقميـة علـى منصـة 2021للواقع االفتراضي؛ في نوفمبر 

مستشـارين ، وعيَّنت باربادوس محـامين وميتافيرسبذلك أول دولة في العالم تمتلك سفارة على منصة 

لدبلوماسية، قانونيين لجعل السفارة الرقمية تمتثل ألحكا  القانون الدولي واتفاقية فيينا للعالقات ا
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ت وتأثيره على العالقا" ميتافيرس"البُعد السياسي لــ
(تابع)الدولية

حين أن ويرى الخبراء أن باربادوس قد تمثلل نموذجًا في هذا الشأن يمكن للدول األخرى أن تحذو حذوه، مـرجل

ات افتراضـية التطورات التكنولوجية المتسارعة في المستقبل ستدفع دول العالم كافـة إلـى إنشـاء سـفار

لوجيـا الجديـدة ، أخـذًا فـي االعتبـار أنـه مـن المبسـتبعد أن تحـل التكنوميتـافيرستعتمد بالكامل علـى تقنيـات 

راضـية بصـورة محل األسلو  الدبلوماسـي التقليـدي، كمـا لـن يـتم اسـتبدال السـفارات التقليديـة بـأخرى افت

روعات كلية، وذلـك فـي ضـوء الصـعوبات المحدقـة بتعامـل السـفارات مـع التأشـيرات واالتفاقيـات والمشـ

لـــن تتجـــاوز مهـــا  ميتـــافيرسالمهمــة فـــي العـــالم االفتراضـــي، ومـــن ثـــمّ فـــإن جـــوهر أعمـــال الســـفارة فـــي 

قـات الهـاتف حساباتها على منصات التواصل االجتماعي، أو المواقع اإللكترونيـة لهـا علـى اإلنترنـت، أو تطبي

.  المحمول ذات الصلة

على العالقات الدوليةميتافيرستأثير 

ــا فــي النظــا  الــدولي، كمــا أنــه مــن المت• ــا مهمًّ ــع أن مــن المــرجَّ  أن تصــب  شــركات التكنولوجيــا العبً وقَّ

.فيرسميتاتتعاظم المنافسة بين الواليات المتحدة األمريكية والصين في مجال تقنيات وأجهزة 

ين مفهـو  ، فيمكن للدول والمنظمات الدوليـة تدشـبميتافيرسوفي ضوء تطور التقنيات ذات الصلة •

القا مـة علـى  Decentralized Autonomous Organization (DAOs)المنظمـات المسـتقلة الالمركزيـة 

بغــض النظــر عــن -تتمتــع فيهــا دول العــالم كافــة " أمــم متحــدة مســتقلة"إلنشــاء ،blockchainنظــا  

بحقـــوق تصـــويت متســاوية، للتعامـــل مـــع التهديــدات والتحـــديات الرقميـــة-حجمهــا المـــادي أو قوتهــا

واة العــالم االفتراضــي، مثــل أمــان الشــبكات، والتمويــل الرقمــي، وعــد  المســايواجههــاالشــا عة التــي 

.الرقمية

مكّـن دول فرصـة لتحسـين أو تغييـر نظـا  الحوكمـة العـالمي الحـالي، بمـا يميتافيرسهذا، وتوفر تقنية •

ـــة، ال ســـ ـــدات والتحـــديات العالمي يَّما العـــالم مـــن التعـــاون والتنســـيق واالســـتجابة المشـــتركة للتهدي

مّ النزاعــات الجيوسياســية، والتغيــرات المناخيــة، واألمــن الغــذا ي، وعــد  المســاواة االجتماعيــة، ومــن ثــ

.  إلنسانيةفإن تضافر الجهود العالمية في تلك المجاالت قد يفضي إلى فت  صفحة جديدة للحضارة ا
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ت وتأثيره على العالقا" ميتافيرس"البُعد السياسي لــ
(تابع)الدولية

ير إلى أهميتهـا ال تزال في المراحل التمهيدية للتطور، فإن خصا صها التقنية تشميتافيرسورغم أن تقنية 

لمراقبـون أن والهيمنـة التقنيـة؛ حيـ  أكَّـد االسـيبرانيلألمن القـومي، ال سـيَّما المخـاطر ذات الصـلة بـاألمن 

ة الدوليــة لــن تكــون متماثلــة فــي دول العــالم كافــة، ومــن المــرجَّ  أن تتعــاظم المنافســميتــافيرستقنيــات 

بيًا لـن وفي هـذا اإلطـار، فـإن البلـدان التـي تعـاني مـن قصـور فـي التطـور التكنولـوجي أو تراجعـه نسـ. بشأنها

علـــى عتبـــة المســـاواة مـــع الـــدول الرا ـــدة فـــي مجـــالميتـــافيرستكـــون قـــادرة علـــى الوصـــول إلـــى تقنيـــات 

. التكنولوجيا، ومن المرجَّ  أن تواجه ضغوطًا من الدول المتقدمة
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على العالقات اإلنسانيةالميتافيرستأثير : خامسًا

د مـن العديـ" ميتـافيرس"عـن إعـادة تسـمية شـركة فيسـبوك الشـهيرة إلـى " زوكربيـرجمـارك "أثار إعـالن •

تقبل، وذلـك المخاوف بشـأن تأثيراتـه المبحتملـة علـى العالقـات اإلنسـانية والـروابال البشـرية فـي المسـ

فــي أنمــا   AR))والواقــع المعــزز  ((VRفــي ضــوء التوقعــات التــي تبشــير إلــى إحــالل الواقــع االفتراضــي 

لفعلـي التفاعل البشـري كافـة، سـواء فـي العمـل أو بـين األصـدقاء أو العا لـة محـل التواصـل البشـري ا

. والواقع الحقيقي بشكل كامل

-فسـيةوبحسـب علمـاء الـنفس والمبتخصصـين فـي الصـحة الن-وفي هذا اإلطار، تجـدبر اإلشـارة إلـى أنـه •

النخــرا  فيــه علــى البشــر، ال ســيَّما فــي حــال ا" الميتـافيرس"فـإن ثمَّــة آثــارًا نفســية خطيــرة قــد يبشــكلها 

لواقـع، بشكل مبفـر ، وذلـك مـن قبيـل االكتئـا  والقلـق والعزلـة االجتماعيـة والوحـدة واالنفصـال عـن ا

.  فضلًا عن اضطرابات الصحة العقلية، مثل أمراض الذبهان والفصا  واألوها  وجنون العظمة

عـــة وفـــي ضـــوء ذلـــك، فـــإن هنـــاك العديـــد مـــن التـــداعيات الســـلبية التـــي قـــد تبلقـــي بظاللهـــا علـــى طبي•

ومضـــــمون العالقـــــات اإلنســـــانية والتفـــــاعالت البشـــــرية؛ حيـــــ  يبشـــــير متخصصـــــون إلـــــى أن تجربـــــة

ــافيرس" ــر إحــالل التوا" الميت ــة، وذلــك عب ــروابال البشــرية الحقيقي صــل ســيكون لهــا أضــرار عــدة علــى ال

ي بــين االفتراضــي والتفاعــل الرقمــي محــل التواصــل الجســدي المبباشــر والتعــاطف واالتصــال الشــعور

.البشر ، مما يعني إغفال االحتياجات البشرية الفعلية

ــه مختصــون إلــى تــأثير تجربــة • الت مزيفــة فــي خلــق عــوالم وتفــاع" الميتــافيرس"وفــي الســياق نفســه، نبَّ

ومــات وصــور ومبلفقــة فــي التواصــل بــين البشــر؛ إذ تبتــي  التقنيــة الحديثــة لألشــخاص إنشــاء وإبــراز معل

لـون ومظاهر مثالية وغير واقعية سـواء لشخصـياتهم وصـورهم، أو لألمـاكن التـي يقيمـون فيهـا ويعم

انية، بهـا، األمـر الـذي سيبفضـي فـي نهايـة المطـاف إلـى انعـدا  الثقـة والمصـداقية فـي العالقـات اإلنسـ

.  مما قد يدفع بعض األشخاص إلى مزيد من العزلة وتجنب التواصل الحقيقي

وقَّـع أن على الصعيد المجتمعي؛ حي  من المتالميتافيرسومن زاوية أخرى، يبشير البعض إلى مخاطر •

 augmented)تتجــاوز أضــراره وســـا ل التواصــل االجتمـــاعي التقليديــة؛ إذ تبتــي  تقنيـــة الواقــع المعـــزز 

reality)  ،معرفة المعلومات المتعلقة باألشـخاص والتعـرف علـى توجهـاتهم وأذواقهـم واهتمامـاتهم

أخبــار ممــا قــد يمكلــن القــا مين علــى هــذه التقنيــة والشــركات العالميــة الكبــرى مــن تغذيــة كــل شــخ  ب

ـــا لمعتقداتـــه الشخصـــية، األمـــر الـــذي يفضـــي فـــي نهايـــ ة ومعلومـــات مضـــللة وأكاذيـــب مصـــمّمة وفقً

صـــية، المطــاف إلـــى تشــكيل اآلراء بشـــكل موجّــه وتزييـــف الحقـــا ق، فضــلًا عـــن تعزيــز التحيـــزات الشخ

.  وتفاقم االنقسامات المجتمعية، وإثارة الكراهية واالستقطا  في المجتمع
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واإلرهاب الميتافيرس: سادسًا

ون لـه ، سـيكالميتـافيرسعـالم " زوكربيـرجمـارك "مما ال شك فيـه أن العـالم االفتراضـي الـذي أطلـق عليـه •

ى طريقـــة تـــأثير علـــى التنظيمـــات اإلرهابيـــة المختلفـــة، ال ســـيَّما أن العـــالم االفتراضـــي الجديـــد ســـيؤثر علـــ

صـرية، وفـي ضـوء ذلـك، يمكـن انتقـال اإلرهـا  إلـى مسـتوى آخـر عبـر زيـادة الخـدع الب. التواصل بـين البشـر

عزعــة األمــر الــذي قــد تســتغله التنظيمــات اإلرهابيــة لبــ  الرعــب فــي نفــوس األفــراد، بمــا قــد يســهم فــي ز

ال نتيجـة استقرار الدول، خاصةً أن األفراد في مرحلة ما لـن يكونـوا قـادرين علـى التفرقـة بـين الواقـع والخيـ

.  لتداخلهما التا  مع بعضهما البعض

ريبها ومــن جانــب آخــر، يمكــن للتنظيمــات اإلرهابيــة اســتخدا  التقنيــات الجديــدة فــي تطــوير أســاليب تــد•

يرغبون فـي ألعضا ها، فضلًا عن إمكانية استغاللها في تجنيد المزيد من األفراد خاصة الشبا  الذين قد

نفيــذ محاكــاة ســلوك الجماعــات اإلرهابيــة، بجانــب اســتغاللها لزيــارة ودراســة األمــاكن التــي يرغبــون فــي ت

ن مكـان عملياتهم اإلرهابية بهـا دون أن يتطلـب ذلـك مـنهم وجـودًا جسـديًّا أو تصـاري  سـفر، واالنتقـال مـ

. آلخر

الحصــول فضــلًا عمــا ســبق، ســتتمكن التنظيمــات اإلرهابيــة مــن شــراء وتجريــب األســلحة التــي ترغــب فــي•

يـة إرهابيـة الخـاص بـبعض قـادة التنظـيم الـذين قبتلـوا خـالل عملاألفاتاروقد تستطيع استحضار .  عليها

لروايـات على سبيل المثال، أو تم إلقاء القبض عليهم من جانـب الحكومـات إليهـا  أفـراد التنظـيم بخطـأ ا

ياتهم الذي سيجعل أفكار األشـخاص وشخصـ" الخلود االفتراضي"الحكومية، وهو ما سيخلق ما يعرف بـ 

. حاضرة افتراضيًا حتى بعد وفاتهم، مما سيمن  سطوة كبرى للتنظيمات اإلرهابية
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للميتافيرسالبعد االقتصادي : سابعًا

اقتصــادًا مســتقلًا عــن االقتصــاد الحقيقــي للــدول، ومــن ثــمَّ فمــن metaverseالميتــافيرستمتلــك تقنيــة 

يقـي أو المحتمل أن تكون العمالت الرقمية هـي األداة الر يسـة للتعامـل فيمـا بعـد سـواء فـي العـالم الحق

وقـد أصــبحت بعـض الشـركات جـزءًا مــن  .Ethereumواإليثريـو  Bitcoinالبيتكـويناالفتراضـي، وأشـهرها 

: رونيـة، مثـلاالقتصاد الرقمي الجديد خالل السنوات القليلة الماضية، وعلى رأسـها شـركات األلعـا  اإللكت

Fortnite،وAnimal Crossing،وMinecraftحيـــ  تعمــل هـــذه األلعـــا  علـــى إنشــاء عـــالم كامـــل داخلهـــا ؛

.بصورة افتراضية، بما يبقنع المستخد  بأنه في عالم أقر  إلى الواقع بصورة كبيرة  
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(تابع)للميتافيرسالبعد االقتصادي 

وهــي منصــة واقــع افتراضــي ،Decentralandديســنتراالندوتطــوَّر الوضــع فيمــا بعــد إلــى مــا يبعــرف باســم •

لًا عـن تبمكلن مستخدميها من التعـايش داخـل الواقـع االفتراضـي، مـن خـالل شـراء األراضـي وبيعهـا، فضـ

ونيـو تلقي رسو  عبور من األشخاص في حال مرورهم بهذه األراضي، وتم تطبيق هـذا األمـر بالفعـل فـي ي

مــي ؛ حيـ  تــم شــراء قطعــة أرض فــي طوكيــو عبــر المنصــة مــن قِبــل صــندوق االســتثمار العقــاري الرق2021

Republic Realm  ألــف دوالر أمريكــي، وتــم تحويلهــا إلــى مركــز تجــاري افتراضــي يســمى 900بقيمــة تزيــد علــى

.  في طوكيوهاراجوكو، على غرار حي ميتاجوكو

مليـون دوالر، كمـا شـهد شـهر 500إلـى 2021خـالل عـا  ميتافيرسووصلت مبيعات األراضي االفتراضية في •

مليــون دوالر، وتشــير التقــديرات إلــى أن مبيعــات العقــارات فــي 85بيــع أراضت تقــدر بنحــو 2022ينــاير لعــا  

، ممـا يجعلهـا فئـة أصـول يجـب مراقبتهـا 2022مليـار دوالر فـي عـا  1قد تصل إلى ما يقـر  مـن ميتافيرس

.من جانب المستثمرين في جميع أنحاء العالم

ن تحقيـق سيتمكن مـميتافيرسوفي هذا السياق، يرى المحللون أن النظا  االقتصادي المعمول به في •

ــر مــن الوظــا ميتــافيرسنمــو كبيــر فــي الصــناعات المختلفــة؛ حيــ  ســتعمل  ف فــي علــى تــوفير عــدد كبي

مــن أطفــال اليــو  عــددًا مــن الوظــا ف الجديــدة التــي لــم يــتم % 50المســتقبل القريــب، كمــا ســتوفر لحــوالي 

.  ابتكارها حتى اآلن

ت سـنوية قد تكون فرصـة لكسـب إيـراداميتافيرسكما يرى الخبراء المختصون في هذا المجال أن تقنية •

، وفيمــا تريليــون دوالر فــي المســتقبل القريــب، وذلــك مــن خــالل اإلعالنــات والتجــارة اإللكترونيــة1تصـل إلــى 

، بعـدما وصـلت 2025مليار دوالر في عا  400يتعلَّق بإيرادات األلعا  االفتراضية فمن المتوقَّع أن تصل إلى 

. 2020مليار دوالر فقال عا  180إلى 

ي العمـل فـ" ديسـنتراالند"وفي اإلطار ذاته، ارتفعت قيمة العمالت الرقمية بصورة كبيـرة منـذ بـدء شـركة •

، مــع 2021خـالل شـهر نـوفمبر % 550؛ حيـ  ارتفعــت قيمـة العملـة المشـفرة إلــى الميتـافيرسضـمن تقنيـة 

.  2026مليار دوالر بحلول عا  42وجود توقعات بأن تصل قيمة المعامالت في سوق العمالت الرقمية إلى 

ــادلون ال• ــه المســتخدمون ويتب ــد يتشــارك في قــيم وفــي ضــوء مــا ســبق، ســيتم خلــق اقتصــاد عــالمي جدي

راضـي بـدالً االقتصادية بما يتشابه مع العالم الحقيقي ، ويحصـل فيـه األفـراد علـى المـال فـي الواقـع االفت

.  من الواقع الحقيقي
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أمريكا الشمالية 

أمريكا الجنوبية 

اوروبا

االشرق األوسط وشمال إفريقي

آسيا والمحيط الهادئ

"Saturated Markets"أسواق مشبعة 

"Stable Markets"أسواق مستقرة 

"Futuristic Markets"أسواق مستقبلية 
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إلى حقيقة؟ األفاتارهل تحول .. الميتافيرس: ثامنًا

دود رغــم المفارقــة الكبيــرة بــين العــالم الــذي تــؤطر لــه روايــات الخيــال العلمــي، والعــالم الــواقعي، فــإن الحــ

ا هـذه الروايـات الفاصلة بينهما ليست جامدة على اإلطالق، بالنظر إلى إمكانية وضع األفكار التـي تتناولهـ

غها بعـض ؛ فبعدما كانت مجرد أفكار صاالميتافيرسموضع التحقيق، وهو األمر الذي انطبق على تقنية 

هـو اسـم ، و"ميتـا"تغييـر اسـم شـركته إلـى " زوكربيرج" الكتا  في رواياتهم، أضحت حقيقة راهنة مع إعالن 

تقبل ، فـي إشـارة إلـى العـالم المـوازي الـذي يأمـل أن ينتقـل إليـه مسـ"ميتـافيرس"مستوحى من مصطل  

.  اإلنترنت

الميتافيرسروايات الخيال العلمي التي تناولت فكرة 

Snow Crashللمرة األولـى فـي روايـة الخيـال العلمـي metaverseالميتافيرسبرز مصطل  

 Hiro“، وكان يرمز إلـى عـالم افتراضـي يـدخل إليـه بطـل الروايـة 1992عا  " نيل ستيفنسون"لـ 

Protagonist”،اقيـة وهو مخترق كومبيوتر، وعامل توصيل بيتـزا، بمجـرد ارتـداء النظـارات الو

يــة وســماعات األذن، ويقضــي فيــه معظــم وقتــه، ويتفاعــل فــي إطــاره عبــر الشخصــية الرمز

. ، والتي يتمكن من خاللها التصرف كيفما شاء"األفاتار"المخصصة له 

، إلـى الفكـرة ذاتهـا، 1984لعـا   "Neuromancer"فـي روايتـه " وليـا  جيبسـون"هذا، وقد تطرق 

إنـه يبنظرـر ، ف"ستيفنسـون"مباشرة كما فعل " الميتافيرس"ورغم أنه لم يبشر إلى مصطل  

؛ ففي الروايـة، الميتافيرسإلى هذه الرواية باعتبارها مصدر اإللها  لألفكار المرتبطة بتقنية 

ـــه أنظمـــة الـــذكاء Case""للبطـــل " جيبســـون"ســـم   ـــد تمتلـــك في بـــالوجود فـــي عـــالم جدي

ـــه لمفهـــو  الفضـــاء  ـــر محـــدودة، وفـــي إطـــار تناول ، جعـــل الســـيبرانياالصـــطناعي قـــوة غي

.  المستخدمين يحافظون على وعيهم بالواقع المادي" جيبسون"

ــة  ــن"، ســم  2011لعــا  Ready Player One" كاليــنإرنســت"وفــي رواي للمســتخدمين " كالي

ــه مــن العــوالم االفتراضــية المليئــة بالمغــامرات، والتــي ي ــالقفز بــين عــدد ال حصــر ل تفاعــل ب

ل مــن ، وفــي الروايــة، يــتمكّن األبطــا"األفاتــار"خاللهــا األفــراد مــن خــالل شخصــيتهم الرمزيــة 

.تطوير حياة هجينة، يقسمون فيها وقتهم بين العالم المادي والعالم االفتراضي
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هل يتحول العالم إلى مكان أكثر خطورة؟ ": ميتافيرس"معضلة . 1

، "ميتـافيرسالمعلومـات المُضـلةلة تجـد طريقهـا إلـى "، بعنوان 2021تقريرًا، في ديسمبر " بلومبيرج"نشرت 

أرضًـا خصـبة رسميتـافيوالذي سلَّط الضوء على احتمالية أن يكـون العـالم االفتراضـي متمثةلًـا فـي تقنيـة 

راد لتضــليل العــالم، ونشــر المعلومــات المألوطــة بشــأن العديــد مــن القضــايا التــي قــد تمــ  حيــاة األفــ

.بشكل مباشر

العروض: تاسعًا

ي وقت سابق ودلَّل التقرير على واقعة شهدها أحد المؤتمرات التقنية في العاصمة البرتغالية لشبونة ف•

علومـات ، وعند سؤاله عن رأيه في اللقاحات، بدأ في نشر م"ديفيد"؛ إذ عرض المؤتمر روبوتًا يبدعى 2021عا  

.نهاصحية مضللة، وزعم أن اللقاحات تكون أحيانًا أكثر خطورة من الفيروسات التي تحاول الوقاية م

التـــي قامـــت بتطـــوير الروبـــوت -Sensoriumوعقـــب تلـــك الواقعـــة، استشـــعر المطـــورون فـــي مؤسســـة  •

ء الروبـوت بالحرج، وأكَّدوا أنهم يعكفون على إضافة تقنيات أخرى له من شأنها السيطرة على آرا-"ديفيد"

مـدى ورغم ذلك، فإن التقريـر أكَّـد أن هـذه الواقعـة كانـت دليلًـا قاطعًـا علـى. حول الموضوعات الحساسة

.بشكل قد يخرج عن نطاق السيطرةميتافيرسسهولة خداع األفراد في ظل استخدا  تقنية 
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:ميتافيرسمخاوف تثيرها تقنية 

، "ســوفتميكرو"و" آبــل"أشــار التقريــر إلــى أن الشــركات التكنولوجيــة األكثــر شــهرةً، وفــي طليعتهــا شــركة •

تخــوض فــي -الشــركة المالكــة لفيســبوك- (Meta Platforms" )بالتفــورمسميتــا "باإلضــافة إلــى شــركة 

. يةالوقت الراهن سباقًا محتدمًا من أجل بناء عـالم رقمـي جديـد سـيحل محـل بعـض التفـاعالت الشخصـ

لكــن علــى الجانــب اآلخــر، أعــر  المراقبــون عــن مخــاوفهم بشــأن التحــديات التــي سيفرضــها هــذا العــالم

حاضـر، وفـي االفتراضي الجديد، وأكَّدوا أن التحديات التي فرضتها مواقـع التواصـل االجتمـاعي فـي وقتنـا ال

ــ ــات المــؤامرة، وتكــريس أنمــا  الســلوكيات العدا ي ــة والعنــف ونظري ة مقــدمتها انتشــار خطــا  الكراهي

.ميتافيرسوالتنمر على اآلخرين قد تتحوَّل لتصب  أكثر خطورة في ظل 

ــافيرسوفضــلًا عــن المخــاوف بشــأن االنتشــار الواســع لخطــا  الكراهيــة والعنــف فــي • بــراء ، دقَّ الخميت

ن يرتـدون ناقوس الخطر بشأن حماية خصوصية المستخد ، فعلى سبيل المثال، يمكن لألشخاص الـذي

آخـرين مراقبـة أشـخاص" سـنا "و" ميتـا"نظارات العالم االفتراضي التي تعمل على تطويرها حاليًـا شـركة 

قات مضـايميتـافيرسومن ثمَّ، قـد يواجـه المسـتخدمون فـي . دون علمهم وموافقتهم، ورصد تحركاتهم

.أو يتعرضون للمطاردات من قِبل جهات غير معروفة

ســتخد  انتشــارًا واســعًا لمقــاطع الفيــديو أو المقــاطع الصــوتية المزيفــة التــي تميتــافيرسوقــد يشــهد •

ول شـيئًا لجعل شخ  ما يفعل أو يق-التي ستشهد درجة كبيرة من التطور-تقنيات الذكاء االصطناعي 

ـــة صـــارمة للمحتـــوى المبقـــدَّ  ع ـــاج لرقاب ـــذي يحت ـــة، األمـــر ال ـــدو شـــديدة الواقعي ـــه بصـــورة تب ـــم يفعل ـــر ل ب

.ميتافيرس

مَّن فـي ومن هنا، تظهر إشكالية أخرى؛ أال وهـي كيفيـة المواءمـة بـين تعزيـز الرقابـة علـى المحتـوى المتضـ•

احتـرا  لحذفه إذا كان مخالفًـا للمعـايير الموضـوعة مـن جهـة، واعتبـارات حريـة الـرأي والتعبيـر وميتافيرس

. .خصوصية المستخدمين وعد  االطالع على بياناتهم من جهة أخرى

":ميتافيرس"ضمانات لمواجهة المخاوف المُثارة بشأن 

فـي شـركة ، أكَّـد المـدراء التنفيـذيونميتـافيرسفي ضوء المخاوف العديدة التـي أثارهـا الخبـراء إزاء تقنيـة •

تــي قــد ، والميتــافيرسأنهــم يأخــذون هــذه المخــاوف واالنتقــادات بعــين االعتبــار أثنــاء عمليــة تطــوير " ميتــا"

فـي هـذا تستغرق سنوات، وتعهَّدوا باتخاذ مـا يلـز  مـن تـدابير لحمايـة خصوصـية وأمـان المسـتخدمين، و

ع لتطـوير بشـكل حصـري، وإنمـا سيخضـ" ميتـا"لن يكون مملوكًا لشركة ميتافيرساإلطار، جاء التأكيد أن 

وإشــراف مجموعــة مــن المهندســين والمطــولرين وعــدد مــن شــركات التكنولوجيــا، وســيعملون معًــا علــى

.لميتافيرستالفي أية انتقادات 
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 Connectسـبوك إبَّان المؤتمر السنوي لشركة في–" ميتا"عالوةً على ذلك، أكَّد المدراء التنفيذيون لشركة •

ـــوبر  ـــدة 2021المنعقـــد فـــي أكت ـــذي شـــهد تقـــديم العالمـــة الجدي ـــك المطـــورلين -Meta، وال ـــه بإمكـــان أولئ أن

ات التــي والمهندسـين والشـركات التكنولوجيـة فـي جميــع أنحـاء العـالم البـدء فــورًا فـي مناقشـة السياسـ

ن أن قبــل طــرح النســخة النها يــة منــه، معتبــريميتــافيرسمــن شــأنها الحفــاس علــى ســالمة مســتخدمي 

تمامًـا مـن المستخدمين، وذلك على النقـيضلطمأنةالوقت كافت لبلورة المخاوف واتخاذ التدابير الالزمة 

أيــة تقنيــات أخــرى طبرحــت فــي وقــت ســابق، وتجاهــل مطولروهــا هــذه المخــاوف، وانشــغلوا فقــال باللحــاق

.بالركب دونما أية اعتبارات لحقوق المستخد 

، أنهـا تخطـال للعمـل مـع منظمـات حقوقيـة وخبـراء فـي المجـال الحقـوقي" ميتـا"فضلًا عن إعالن شـركة •

ي مليون دوالر لالسـتعانة بخبـرات تلـك المنظمـات لتعزيـز حقـوق اإلنسـان فـ50وأنها بصدد استثمار نحو 

.العالم االفتراضي

د علـى مـدى بشكل آمن سـتعتمميتافيرسورأى الخبراء أن الدرجة التي سيتم من خاللها استخدا  تقنية •

ذي يحـض تطور أنظمة الذكاء االصطناعي، بحي  يصب  بإمكانها التعرف بشـكل دقيـق علـى المحتـوى الـ

.على الكراهية والمعلومات المغلوطة أو المسيئة وحذفها تلقا يًا

تـافيرسلميوختامًا، أكَّـد التقريـر أن لكـل تقنيـة جانبًـا م؛لمًـا  لـذلل فمـن الضـروري أن يعمـل المطـورون 

ـــة مـــع المخـــاوف ـــة المســـتخدمين، والتعـــاطي بجدي ـــة لحماي ـــورة القـــوانين واإلجـــراءات التن؛يمي علـــى بل

افيرسلميتـواالنتقادات التي أثارها الخبراء في هذا الشأن، مع تع؛يم االستفادة مـن الجانـب المشـرق 

ة والعمـل الذي يكمن في امتالك األشخاص نسخة رقمية ثالثية األبعاد ألنفسهم، تتيح لهم حرية الحرك

.  قة المثلييُعد تطورًا مذهلًا، لكن السؤال كيف نؤسةسه بالطريميتافيرسبشكل كامل، معتبرًا أن 
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ميتافيرسمستقبل العمل والمجتمع في ظل تقنية . 2

: ، بمجلـــة فـــورب  األمريكيـــة، بعنـــوان2021فـــي مقالـــه المنشـــور فـــي نـــوفمبر " فـــولرجـــاري "تنـــاول الكاتـــب 

قتصــاد علــى االميتــافيرس، انعكاســات تقنيــة "ميتــافيرسمســتقبل العمــل والمجتمــع فــي ظــل تقنيــة "

عملـة والمجتمع، مشيرًا إلى أن الدمج بين الواقع المادي واالفتراضي من شأنه إيجـاد عـالم لـه اقتصـاد و

.خاصة به منفصلة عن العالم الواقعي

(تابع)العروض 

ي، وذلـك وتساءل المقال عن شكل المستقبل فـي حالـة وجـود اقتصـاد افتراضـي مـوازت لالقتصـاد الحقيقـ•

تصــاد فــي ظــل التوســع فــي اســتخدا  العمــالت الرقميــة، وتوجُّــه كثيــر مــن الشــركات إلــى الــدخول فــي االق

شـخاص، مـن الجديد، خاصة شركات األلعا  اإللكترونية التـي تسـعى إلنشـاء عـالم افتراضـي يـرتبال بـه األ

الواقع خالل إقامة حفالت موسيقية واستضافة عروض مثل التي تحدث في الواقع، ممـا يعـزز االرتبـا  بـ

أن االفتراضي، وهو ما يحفز المزيد مـن الشـركات علـى االنضـما  إلـى هـذا العـالم، األمـر الـذي سـيؤدي إلـى

.تصب  الخطو  الفاصلة بين الواقع الحقيقي والواقع االفتراضي أكثر ضبابية
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تمـاد علـى وأضاف المقال أن مستقبل التجارة بدأ في التغيير، خاصة بعد جا حة كورونـا؛ بسـبب زيـادة االع•

ــى أن تقنيــة  ــت، مشــيرًا إل ــافيرسالتســوق عبــر اإلنترن ــر مــن خــالميت ــد مــن التغيي ل تجربــة ستســم  بمزي

يسـهم فـي المنتجات قبل شرا ها، وإتاحة المنتجات للتجربة حتى إذا لم تكن متوافرة في المتاجر، مما قـد

. اكتشاف عالمات تجارية جديدة لم يسبق التعرف عليها من قبل

، مـن سـيؤدي إلـى دراسـة وفهـم ر بـات المسـتهلكين بشـكل أعمـ الميتـافيرسوختامًا، يري المقال أن 

قــد سميتـافيرخـالل التواصـل معهـم لمعرفـة المنتجـات التـي ير بـون فـي تجربتهـا، مشـيرًا إلـى أن جـذور 

ت الـدول تعمقت في الفترة األخيرة وباتت أكثر وضوحًا في ظل جائحـة كورونـا التـي اجتاحـت العـالم، وأجبـر

مـن أي وقـت لتصبح حقيقـة أكثـرميتافيرسعلى االتجاه للعالم االفتراضي، األمر الذي يساعد على بلورة 

.  مضى








