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 ...ال بد منها  كلمة
العصر الرقمي، یعرض الناس على ھذا الكوك�ب مالم�ح م�ن حی�اتھم عل�ى فیس�بوك  في      

ل�ذي نتع�رف م�ن خالل�ھ ومنصات التواصل االجتماعي األخرى. المنصات باتت ھي عالمنا ا
قصى األرض ومن مختل�ف األعم�ار. التواص�ل االجتم�اعي وتقنی�ات العص�ر أعلى أناس في 

 ً ً  جغرافی�ا. ف�الحدود ال الرقمي تلغي تماما س�اكناً ف�ي اس�ترالیا، وأن أك�ون  یھ�م أن تك�ون ھن�دیا
افریقیاً ساكناً في السوید، فالمساحة التي تجمعنا ھ�ي فیس�بوك وأخوات�ھ األص�غر من�ھ وحس�ب 

 اللغة التي نختارھا للحوار. 

نت الساكن في لة، تتكلم أوسائل التواصل االجتماعي تلغي التاریخ إلى حد ما، في ھذه المرح
   فرق الزمن بینكما لیس أكثر من ثواٍن. اھر في استرالیا، بھدوء وكأنّ الیونان، مع س

كل ھذا نتاج الثقافة الثالثة، وھي من جزئیات العالم الرقمي، التواص�ل االجتم�اعي یغی�ر إل�ى 
 أبد مفاھیمنا عن التاریخ والجغرافیة والثقافة وفروقات التجمعات البشریة عبر العالم.

ع�الم جدی�د ف�ي ك�ل ش�يء، وأول ذل�ك مف�ردات لغ�ة ھ�ذا الع�الم الت�ي جزئیات الع�الم الرقم�ي، 
آنفل�و، بل�وك، بوس�ت، تعلی�ق...إلخ  ،تشیع ب�ین الن�اس، فكلم�ات م�ن قبی�ل، ت�اغ، ھاش�تاغ، فل�و

 باتت جزءاً من لغتنا، یتقنھا حتى بسطاء الناس البعیدین عن الثقافة الثالثة. 

معقدة وكأنھا ج�زء م�ن ثقافتن�ا الیومی�ة عب�ر ومثل ذلك، صرنا نتعامل مع آلیات الكومبیوتر ال
 والتلفزیون الذكي وأنظمة المالحة الذكیة. والكامیرات الذكیة تقنیات الھواتف الذكیة

س���ائل التواص���ل ول عق���دین م���ن العص��ر الرقم���ي. ث���ورة الرقمن��ة ووأوك��ل ھ���ذا ج���رى ف��ي 
ل�دى الجمی�ع من�ذ  ول عقدین م�ن األلفی�ة الثالث�ة، فك�ل ذل�ك ب�ات متن�اوالً أاالجتماعي ھي نتاج 

 .2000العام 

ھذا الكتاب سیاحة في عالم التواص�ل االجتم�اعي وف�ي ع�الم الرقمی�ات، ولغت�ھ وثقافت�ھ، وھ�و 
 تعریف بھذه العوالم، ومحاولة جادة لتأسیس فھم عام شامل لھذه الثقافة.

 عام كورونا 2020بون 

 

 

 

 



 اللغات البشریة إزاء اللغات الرقمیة

زال الق��رآن حافظ��اً لبن��اء وتركی��ب اللغ��ة العربی��ة وأس��الیب كتابتھ��ا حت��ى الی��وم، ك��ان وم��ا 
وقراءتھا، فالقرآن ھو أول كتاب معروف باللغ�ة العربی�ة، حت�ى أن أغل�ب الب�احثین یعتب�رون 
أن اللغ��ة العربی��ة المكتوب��ة ق��د ظھ��رت م��ع الق��رآن. إزاء ھ��ذا، تص��بح اإلنكلیزی��ة والص��ینیة 

 ساسیة عبر العالم وتزیح غیرھا من اللغات بشكل مخیف.واإلسبانیة أشكال اللغة الرقمیة األ

 

تباع��د اللغ��ات البش��ریة وتقاربھ��ا ف��ي العص��ر الح��دیث م��رتبط إل��ى ح��د كبی��ر بالسیاس��ة ومن��اخ 
الجیوبولتیك وباالنتشار المعرفي والصناعي، وھكذا أصبحت لغات الدول االستعماریة لغ�ات 

الطلیع��ة عب��ر الع��الم، وتلیھ��ا اإلس��بانیة ف��ي عالمی��ة بحك��م ھ��ذه االش��تراطات، فاإلنكلیزی��ة ف��ي 
إسبانیا وأمریكا الالتینیة، تلیھا الفرنسیة ف�ي فرنس�ا وبلجیك�ا وج�زء م�ن سویس�را وف�ي عم�وم 

 إفریقیا ولیس في جمیعھا.

الصینیة باتت لغة كبرى بحكم واقع "شبھ القارة" الصینیة، لكن الھندی�ة ل�م تحت�ل ھ�ذا الموق�ع 
 الكلمة.رغم أنھا شبھ قارة بمعنى 

أما العربیة التي تنحصر رقعة المتحدثین بھا سیاسیاً ف�ي البل�دان العربی�ة ف�ي ق�ارة آس�یا وف�ي 
قارة إفریقی�ا، فإنھ�ا تتمت�ع بق�وة تم�دد أخ�رى تمثل�ت ب�القرآن، كت�اب المس�لمین والع�رب األول 

 الذي حفظ العربیة وساعد في انتشارھا.

لمعرفة لم تعرفھ البشریة عبر تاریخھا، وھ�و مع حلول األلفیة الثالثة، ظھر نوع عولمي من ا
العالم الرقمي وتطوراتھ، وما تفرع عنھ، وخالل عق�دین بات�ت المعرف�ة الرقمی�ة موج�ودة ف�ي 

 كل الحضارات، ومعھا توسع انتشار االنكلیزیة، فھي لغة العالم الرقمي بال منازع.

ئق��اً ف��ي االنتش��ار ف��ي التواص��ل ب��ین الحض��ارات، ك��ان التن��وع اللغ��وي وم��ا زال یش��كل عا
الحض��اري، وق��د حل��ت أغل��ب الش��عوب ھ��ذه المش��كلة ف��ي جان��ب العملی��ات الحس��ابیة والت��رقیم 

 ..  5 4 3 2 1بتبني الترقیم العربي، المعروف بالترقیم الالتیني، 

 ھل یمكن تخطي مشكلة تباعد اللغات؟

ي یكم�ن ف�ي أما في مجال التق�ارب اللغ�وي ف�إن الس�بیل الوحی�د لحص�ول تب�ادل وتالق�ح معرف�
تعل��م اللغ��ات، والس��ؤال الص��عب ھن��ا: ھ��ل بوس��ع الم��رء تعل��م لغ��ات عدی��دة ف��ي ظ��ل التس��ارع 
المعرفي الكبیر الذي خلقتھ المعرفة الرقمیة؟ وكم یستغرق المرء من زمن ل�تعلم لغ�ة جدی�دة؟ 
وھل بوسع كل الناس تعلّم اللغات الجدیدة بیسر؟ في عصر المعرفة والتعلیم والثقافة الرقمی�ة 
س��اعدت المترجم��ات الرقمی��ة المنتش��رة عل��ى الن��ت ف��ي تس��ھیل تناق��ل المعلوم��ات وال��تالقح 

 المعرفي، وأقوى ھذه المترجمات ھو غوغل بال منازع.



االتحاد األوروب�ي ال�ذي یض�م أھ�م بل�دان أوروب�ا ح�ل ھ�ذه المش�كلة بتطبی�ق التقنی�ات الرقمی�ة 
ی���ان سیاس���ي وبش���ري جغراف���ي لنش���ر المعلوم���ات والتش���ریعات والق���وانین المتعلق���ة ب���ھ كك

ودیموغرافي كبیر. لكن مشكلة تعامل االتحاد األوروبي مع دول أخرى تفرض تذلیل مشكلة 
التنوع اللغوي باعتباره عائقاً أم�ام التف�اھم المش�ترك، والح�ل ال�ذي ی�دور الح�دیث عن�ھ بش�كل 

ل��ى تطبیق��ات واس��ع حالی��اً ھ��و تمك��ین تقنی��ات اللغ��ة الرقمی��ة، ویمك��ن بع��د التمك��ین إض��افتھا ا
وأجھزة وخدمات تسھل التواصل لتجاوز موانع التنوع اللغوي، وك�ل ذل�ك ینتظ�ر أن ی�تم ف�ي 
ظل مسار شفاف وم�رن یض�من ع�دم تمری�ر أي عملی�ات تظلی�ل أو ایھ�ام. لك�ن المفارق�ة ف�ي 
ھذه التجرب�ة ھ�ي أن بریطانی�ا المس�ؤولة بالدرج�ة األول�ى ع�ن انتش�ار أق�وى لغ�ات الع�الم أي 

س��ارعت تغ��ادر االتح��اد األوروب��ي، لتض��ع الجمی��ع أم��ام مس��ؤولیة م��ن ن��وع آخ��ر،  اإلنكلیزی��ة
 فاإلنكلیزیة لم تعد لغة رسمیة في األروقة السیاسیة والدبلوماسیة والقانونیة لالتحاد!

ملی�ون ش�خص، الموق�ع  375إحصائیا تحتل االنكلیزیة، التي یقدر عدد المتح�دثین بھ�ا بنح�و 
كثر انتشاراً ف�ي الع�الم، فیم�ا تحت�ل لغ�ة المن�درین الص�ینیة المرتب�ة الثالث في قائمة اللغات األ

 األولى، واإلسبانیة المرتبة الثانیة.

منذ نصف قرن بدأت تقنیات الكومبیوتر والعالم الرقمي تطُّّور باتجاه تذلیل صعوبات اللغ�ات 
م��ن االنكلیزی��ة  إزاء اللغ��ة االنكلیزی��ة، ل��ذا یج��د المتع��املون م��ع الترجم��ة الرقمی��ة أّن الترجم��ة

وإلیھ��ا ب��ین اللغ��ات األوروبی��ة بات��ت دقیق��ة تقریب��اً، وأغل��ب المت��رجمین ب��ین مجموع��ة اللغ��ات 
االوروبی��ة یعتم��دون ف��ي عملھ��م بش��كل مطل��ق عل��ى مت��رجم غوغ��ل حت��ى بات��ت الق��وامیس 
والمعاجم اللغویة الورقیة ش�بھ مھمل�ة وعدیم�ة الفائ�دة، ویمث�ل ش�راؤھا ب�ذخاً ومض�یعة للجھ�د 

ن والوق��ت. المت��رجم غوغ��ل وأنظم��ة الكتاب��ة الرقمی��ة الت��ي تط��ور مص��ححات لغوی��ة والمك��ا
نحوی��ة وإمالئی��ة تجع��ل الكتاب��ة الرقمی��ة ب��ین اللغ��ات االوروبی��ة دقیق��ة إل��ى ح��د كبی��ر، كم��ا أن 
الص��ین بات��ت تعتم��د نظ��ام الت��رقیم العرب��ي المت��داول بش��كل واس��ع ف��ي الغ��رب، فب��ات عالمی��اً 

ی��ة واس��المیة عدی��دة تح��اول أن تتجن��ب الت��رقیم الس��ندي اآلردي بامتی��از، حت��ى أن بل��دان عرب
) الشائع في ثقافاتھا اللغویة لتندمج بنظام الترقیم العالمي. ف�ي تق�دیر  ۱،۲،۳،٤،٥المشرقي (

المختصین أن أنظمة الترقیم األخ�رى س�تختفي لیح�ل الت�رقیم العرب�ي ال�ذي أش�رنا إلی�ھ أع�اله 
 كنظام عالمي موحد.

 تزیح اللغات االنكلیزیة لغة

اللغة االنكلیزیة بارتباطھا الوثیق بالتقنیات الرقمیة وبالمعرفة السایبریة وبمؤسس�ات س�لیكون 
فالي عبر العالم باتت اللغة السائدة بال منازع. وخیر دلیل على ذلك أن عدد مجالت البح�وث 

ع��دد  ، فیم��ا بل��غ971بل��غ  2010و 2008العلمی��ة الص��ادرة باللغ��ة االنكلیزی��ة ب��ین ع��امي 
نش�رة باللغ�ة االس�بانیة. االنكلیزی�ة  80، ول�م یتج�اوز ال�رقم 228مجالت االبح�اث بالص�ینیة 
 على النت تزیح كل اللغات.



كل مدارس العالم تقریباً تضع اللغة اإلنكلیزیة في أنظم�ة التعل�یم من�ذ فت�رة مبك�رة، وھ�ي ف�ي 
لمث��ال وإب��ان جائح��ة أوروب��ا تع��د إح��دى أھ��م ال��دروس األساس��یة، فف��ي ألمانی��ا عل��ى س��بیل ا

كورون���ا، اقتص���رت من���اھج التعل���یم الرقم���ي عل���ى م���واد اللغ���ة األلمانی���ة، واللغ���ة اإلنكلیزی���ة 
 والریاضیات.

عبر النت، مازالت اللغات األخرى تعاني من صعوبات في الترجمة منھا وإلیھ�ا، والتقنی�ات  
قریب���اً سیص���بح  الرقمی��ة لتطوی���ع اللغ��ة االنكلیزی���ة تقت���رب س��راعاً م���ن مس���تویات الكم��ال و

المص��حح والمت��رجم االلكترون��ي بمس��توى كف��اءة المت��رجم البش��ري ب��ل ق��د یتف��وق علیھ��ا كم��ا 
األوروب��ي المتخص��ص بتقری��ب اللغ��ات  META-NETكش��ف تقری��ر موث��ق نش��ر عل��ى موق��ع 

 عبر الوسائل الرقمیة في محیط السایبر.

وطبقاً لنفس التقریر، فإن األجیال القادمة ستكون قادرة على التعامل مع الترجمات م�ن وإل�ى 
المع�روف بأن�ھ "س�وبر  IBMاالنكلیزیة بمستویات قریبة للكمال، وقد حقق كومبی�وتر ش�ركة 

تفوقاً ساحقاً في مج�االت اللغ�ة متفوق�اً عل�ى أدوات وتطبیق�ات  Watsonكومبیوتر" من نوع 
 على الصوت. أبل بالتعرف

في أواخر سبعینیات الق�رن العش�رین، أطلق�ت المفوض�یة األوروبی�ة تم�ویالً ھ�ائالً (بل�غ الی�وم 
ملیار ی�ورو س�نویاً) لمش�روع تطوی�ع الف�وارق ب�ین اللغ�ات األوروبی�ة كمقدم�ة لتحقی�ق وح�دة 

، فیم�ا كرس�ت وزارة EUROTRAأوروبیة متكاملة، فأطلقت مشروع األبحاث المع�روف ب 
 UK EUROTRAلمملكة المتح�دة اس�تثماراً مش�تركاً لتط�ویر المش�روع الردی�ف وھ�و تجارة ا

 لبلدان االتحاد األوروبي الناطقة باإلنكلیزیة.

كل مراكز األبحاث اللغویة في بلدان االتحاد االوروبي القائمة ھذا الیوم مدینة بوجودھا لھ�ذا 
رس�میة) ودول�ة جن�وب إفریقی�ا ( لغ�ة  22المشروع المبكر. في المقاب�ل أطلق�ت الھن�د (وفیھ�ا 

لغة رسمیة) برامج مشاریع على المدى البعید لتك�ریس أبح�اث اللغ�ة عب�ر الرقمن�ة  11وفیھا 
 وتطویر تقنیات السایبر، ومن غیر المؤكد أنھا ستقترب من التفوق المطلق للغة االنكلیزیة.

 الجھد العربي

العربی��ة الس��عودیة ن��دوتین لتط��ویر أم��ا ف��ي مج��ال تط��ویر اللغ��ة العربی��ة، فق��د تبن��ت المملك��ة 
عق��دت تح��ت ش��عار ة الن��دوة الدولی��ة األول��ي والثانی��تطبیق��ات الرقمن��ة عل��ى اللغ��ة العربی��ة. 

 ت تت�وخىق�د كان�و،  2009وعام ، 2007بالریاض عام  نظمتو"الحاسب واللغة العربیة" 
راء المحت�وى وإث�، یة لرقمنة اإلنت�اج الفك�ري العرب�يالتوجھ نحو تفعیل الحركة اللغویة العرب

، وق�د تزامن�ت الن�دوة الدولی�ة األول�ي م�ع التط�ورات المتس�ارعة الت�ي الرقمي عل�ى اإلنترن�ت
، فض��الً ع��ن ظھ��ور بع��ض المف��اھیم الجدی��دة تات واالتص��االیش��ھدھا مج��ال تقنی��ات المعلوم��



الحیوی���ة مث���ل التج���ارة اإللكترونی���ة، والحكوم���ة اإللكترونی���ة، والتعل���یم والتطبیق���ات العام���ة 
 ي.اإللكترون

ة ناجح�ة ف�ي ص�ناعة المحت�وى ع�رض تج�ارب إقلیمی�عل�ى لندوة الدولیة الثانی�ة ا فیما ركزت
 .العربي، والتحدیات التي تواجھھا

، ت األخ�رى م�ع الحف�اظ عل�ى خصوص�یتھابجانب التركیز عل�ى رب�ط اللغ�ة العربی�ة باللغ�ا و
كی�ة لمعالج�ة اللغ�ة نظ�م ذكذلك ضرورة لح�اق الع�رب بتقنی�ة الوی�ب ال�داللي وم�ا یتطلب�ھ م�ن 

 ً ، ھ�ذا إل�ى جان�ب د محركات بحث عربیة على اإلنترن�ت، فضالً عن التوجھ إلیجاالعربیة آلیا
ل��ى تط��ویر محل��ل ص��رفي للغ��ة تش��جیع الع��املین ف��ي حق��ل المعالج��ة اآللی��ة للغ��ة العربی��ة ع

ر ، وك��ذلك تش��جیع المب��ادرات الت��ي تس��ھم ف��ي إث��راء المحت��وى العرب��ي الرقم��ي ونش��العربی��ة
، كم��ا كش��فت أطروح��ة ال��وعي بأھمی��ة وج��ود مواق��ع متمی��زة باللغ��ة العربی��ة لخدم��ة المجتم��ع

اللغة العربیة بین االنتم�اء والھوی�ة والتح�دیات الباحثة د.ناریمان أسماعیل متولي الموسومة "
 ".المستقبلیة في عصر الرقمنة

،  2010ع�ام ادرة الص� ""الفج�وة الرقمی�ة اللغوی�ةالموس�ومة دراسة ال من جانب آخر كشفت
ض�عف وتراج�ع نف�وذ اللغ�ة العربی�ة ف�ي  ع�نونبھان ح�ارث الحراص�ي لعلي سیف العوضي 

المحت�وى اإللكترون�ي لمص�ادر  حی�ازةلیزی�ة ف�ي كمقابل التفوق الكبیر الذي فرضتھ اللغ�ة اإلن
والس�ریع لیزیة واكتساحھا القوي ك، وتأتي ھیمنة اللغة اإلنمعلومات بشقیھا العام واألكادیميال

ومنعھ�ا العامل األول واألھم في إعاقة تقدم اللغة العربیة  بمرتبة  لصناعة المعلومات وتدفقھا
 . على دورھا الراسخ كلغة علمیة وأكادیمیة من الحفاظ

 أما مشاریع أوروبا الرائدة في مجال التطویع والتبادل اللغوي فإن أبرزھا:

* Euro Matrix  2006منذ عام. 

* Plus Euro Matrix  2008منذ عام 

* i Translate 4 2010منذ عام 

   "hybridاعتم��اداً عل��ى المتحق��ق حت��ى اآلن ف��ي مج��ال م��ا یمك��ن وص��فھ بتقنی��ات "ھ��ایبرد 
اللغوی��ة فق��د نجح��ت ھ��ذه التقنی��ات ف��ي م��زج اآللی��ات العمیق��ة ب��الطرق اإلحص��ائیة، م��ا س��وف 
یساعد في تجسیر الفج�وات القائم�ة اآلن ف�ي آلی�ات البح�وث العلمی�ة الت�ي تعتم�د عل�ى تطوی�ع 

 الحلول التقنیة اللغویة لمقاربة مختلف اللغات األوروبیة.

 عام كورونا  2020صیف  -بون 

 



                                                                     العمل في ظل كورونا  واقتصادیاتم وقیم مفاھی انقالب

وانھی�ار س�وق ال�نفط وتع�افي س�وق الس�الح بش�كل ال إلى جانب االنسداد والكساد االقتصادي 
ین إلى الع�الم تسارع انتقال المستخدمفقد الذي خلقتھ وسوف تخلقھ جائحة كورونا، سابق لھ، 

 Homeالرقمي بوتائر عالیة جداً، وھكذا ظھرت منتجات تخدم مشروع العمل من المن�زل 
Office وتنامى استخدام المعروض منھ�ا بأرق�ام خرافی�ة، وك�ل ذل�ك یعی�د تقس�یم وتص�نیف ،

 قوة العمل بواقع طبقي لم یحلم بھ أحد.

 

الص�حافة والكت�ب الورقی�ة، لك�ّن  قبل أزمة كورونا كان كثی�ٌر م�ن الن�اس یراھن�ون عل�ى بق�اء
 لى التعلیم االلكتروني بتسارع لم یستغرق سوى بضع أس�ابیع،إم التعلیم عبر العالم انتقلت نظ

وھك��ذا ف��إن مالی��ین الطلب��ة والتالمی��ذ عب��ر الع��الم یدرس��ون وی��ؤدون  بحك��م األم��ر الواق��ع،
افة الورقی�ة بحك�م فروضھم المدرسیة أون الین. وب�نفس الطریق�ة تراج�ع اإلقب�ال عل�ى الص�ح

ع��دم االخ��تالط، كم��ا أن الوص��ول إل��ى الكت��ب الورقی��ة ب��ات ص��عباً، فلج��اً مالی��ین الن��اس عب��ر 
 العالم إلى القراءة أون الین، وبات البحث عن الكتب والمجالت االلكترونیة ھاجس الجمیع.

بنفس الوتیرة مارس�ت مئ�ات أل�وف المؤسس�ات أعمالھ�ا اون الی�ن، وھك�ذا تط�ورت منص�ات 
د االجتماع��ات وتب��ادل المعلوم��ات اإللكترونی��ة ف��ي ظ��ل إغ��الق المؤسس��ات الحقیقی��ة عب��ر عق��

 العالم.

وجدت كثیر من المؤسسات والشركات نفسھا محاصرة بین خیاري اإلغالق التام واالنھی�ار، 
أو االنتقال الس�ریع إل�ى التعام�ل م�ع المنص�ات الرقمی�ة، وھك�ذا انتقل�ت بس�رعة إل�ى منص�ات 

فیس���بوك والمنص���ات الش���بیھة الت���ي ت���ؤمن التواص���ل والتراس���ل وتب���ادل  واتس���اب ومس���نجر
 المعلومات والوثائق وعقد االجتماعات دون حضور حقیقي.

، GoToMeeting و  Webex و  Skype و Zoomو  Slidoظھ�رت منص�ات ث�م 
ال��ذي اعتمدت��ھ المؤسس��ات  Teamع��الوة عل��ى مش��روع مایكروس��وفت الكبی��ر م��ن خ��الل 

 الكبرى.

لم��ذكورة ت��ؤمن لق��اءات فی��دیو أو ص��وتیة أو كلیھم��ا إل��ى جان��ب مس��احة التراس��ل المنص��ات ا
المكتوب العادیة الموج�ودة ف�ي أنظم�ة مس�نجر وش�بیھاتھا، والت�ي ت�ؤمن أیض�ا إمكانی�ة تب�ادل 

 الوثائق والصور من خالل العالم الرقمي.

 انقسام طبقي سریع غیر متوقع

ي ب�ین الن�اس ویمنح�ھ أبع�اداً غی�ر منظ�ورة ول�م ھذا التطور السریع، قد یعّم�ق االنقس�ام الطبق�
تكن متوقع�ة. فم�ن یعمل�ون أون الی�ن ھ�م طبق�ة متعلم�ة ملم�ة بتقنی�ات الع�الم الرقم�ي ومتابع�ة 



لتطورات��ھ، لك��ن األعم��ال الت��ي تتطل��ب حض��وراً شخص��یاً س��تبقى موج��ودة، س��ائقو الش��احنات 
ت، ش���ركات التنظی���ف، والس��یارات والقط���ارات والح���افالت، مكات���ب الحراس���ة واالس���تعالما

شركات التأسیس والتصلیح الكھربائي والمیكانیكي، شركات وعمال السباكة، ش�ركات البن�اء 
والحف��ر وم��ا ی��رتبط بھ��ا، النج��ارون وعم��ال الح��دادة والخراط��ة، الجن��ود والق��وات المس��لحة، 
وألوف األعمال األخرى المشابھة، وھك�ذا تس�تمر األعم�ال الت�ي تتطل�ب حض�وراً حقیقی�ا ف�ي 

 أماكن العمل یعرض الجمیع إلى مخاطر كورونا.

الیوم في عص�ر كورون�ا وف�ي ظ�ل مخ�اطر االخ�تالط الجم�ة، تص�بح ق�وة العم�ل اإللكترونی�ة 
الرقمیة ھي األعلى أجراً، مقارنة بقوة العمل الحضوریة، الت�ي س�وف تت�دنى أجورھ�ا بس�بب 

ن��اجم والمخ��اطر الت��ي حج��م المخ��اطر الت��ي یتع��رض لھ��ا الع��املون. الوض��ع مش��ابھ لعم��ال الم
 تواجھھم.  

 ازدھار التجارة اإللكترونیة وتسارع التغییر الثقافي

ي وف� 2020نش�ر منتص�ف نیس�ان /ابری�ل  CNBCموقع شبكة التلفزة األمریكیة المعروف�ة 
وكش�ف  التجارة االلكترونیة والتغیر الثقافيتحدث فیھ عن  أوج جائحة كورونا، مقاالً مفصالً 

ع��ن جوان��ب ل��م تك��ن معروف��ة، وبض��منھا م��أ أش��رت إلی��ھ مطل��ع ھ��ذا المق��ال، ح��ول التف��اوت 
 الطبقي الجدید.

علق بانسیابیة العمل، فقد تزاید عدد الموظفین المنفردین العاملین من منازلھم، وكلھ�م وفیما یت
یتفقون الیوم على وجود فوائد جمة في النزوع المفاجئ اإلجباري إلى العالم الرقم�ي. فأغل�ب 

ً أن منازلھما، وبھذا الشركات تعقد اجتماعات مع زبائنھا، والطرفان یعمالن م دور  لغي تماما
ت العمالقة باھظة الثمن بمراكزھا المخیفة في المراكز الحضریة المدنیة عبر الع�الم، الشركا

وبات��ت بنای��ات المص��ارف والش��ركات الكب��رى والمتوس��طة خاوی��ة عل��ى عروش��ھا ال یش��غلھا 
األمن والحمایة وبعض موظفي العالم الرقم�ي، وبع�ض المنظف�ین والمنظف�ات.  يسوى موظف

، وھ�ذا Slidoمنص�ات رقمی�ة لتب�ادل األس�ئلة والح�وار ومنھ�ا  المدراء التنفیذیون یستخدمون
التواصل یمنح الموظفین الذین یخجلون من طرح آرائھم للمدراء الكب�ار فرص�ة التعبی�ر ع�ن 

 رأیھم بوضوح وعرض أفكارھم وأسئلتھم بصراحة. 

كاش�فاً  CNBCھاتفی�اً م�ع موق�ع  Ustwoوتحدث كارستن ویرفیلھ المدیر التنفی�ذي لش�ركة 
االجتماع��ات الت��ي تعق��د حالی��اً ف��ي الع��الم االفتراض��ي ومنص��اتھ بات��ت تحق��ق نوع��اً م��ن  أن

المس��اواة اإلجباری��ة ب��ین الم��وظفین بمختل��ف مس��تویاتھم "الن��اس یكث��رون م��ن ط��رح األس��ئلة، 
مدركین أن من كانوا منطوین على أنفسھم في العمل، بات بوسعھم اإلعالن عن آرائھ�م علن�اً 

ا أن آلی�ات العم�ل وتص�نیفاتھ القیادی�ة ق�د تغی�رت ج�ذریاً، فف�ي الع�ادة على تلك المنصات، كم�
یھیمن على االجتماعات كب�ار الس�ن، بحك�م خب�رتھم المتراكم�ة وعن�اوینھم الرئاس�یة الكبی�رة، 

https://www.cnbc.com/2020/04/14/heres-how-our-digital-lives-might-look-in-a-post-coronavirus-world.html


أم��ا الی��وم وم��ن خ��الل منص��ات العم��ل االفتراض��یة، فق��د تس��اوت مرات��ب الع��املین م��ن خ��الل 
 ."الحریة التي توفرھا ھذه المنصات

 فر المدراء والخبراء المكلّف أصبح ترفاً غیر مطلوب س

ویرفیل��ھ األنظ��ار إل��ى أن م��ن المتوق��ع تن��اقص مناس��بات س��فر الم��دراء والخب��راء عب��ر ویلف��ت 
كبی�راً م�ن  العالم (وھي سفرات باھظة التكالیف على المؤسس�ات والش�ركات، وتتطل�ب جھ�داً 

الم��وظفین المس��افرین أنفس��ھم، وت��دمر حی��اتھم االجتماعی��ة بش��كل كبی��ر خاص��ة م��ع أس��رھم). 
وسیكون علیھم ف�ي المقاب�ل اتق�ان تقنی�ات التواص�ل االفتراض�ي عل�ى المنص�ات الجدی�دة مث�ل 

Zoom  وعلیھم اتقان وسائل من قبیلMural  و منصات العرض من قبیلPrezi  العامل�ة
 اإللكترونیة.بتقنیة السحابة 

وقائع مستفیض�ة ع�ن ھ�ذا االنتق�ال الس�ریع،  match2oneمدونة وعرض بحث نشر على 
ئل في النفقات، إذا كاشفاً أن االنتقال إلى مواقع العمل االفتراضیة أون الین یرافقھ اقتصاد ھا

اس�تمرت المنص�ات بع�رض فعالیتھ�ا بھ�ذا المس��توى المت�دني م�ن األرب�اح، وھن�ا ینبغ�ي عل��ى 
المرء أن یفكر في زیادة أجور الع�املین، ألن جھ�دھم الرقم�ي سیض�یف تك�الیف أخ�رى عل�ى 
مصروفاتھم المنزلیة الشھریة، من خالل حزم انترنت أكثر كفاءة، وأجھ�زة كومبی�وتر والب 

وتابلت أكفأ، عالوة على مصروفات استھالك الطاقة الكھربائیة المتزایدة الت�ي س�تظھر  توب
تباع��اً خ��الل ھ��ذا الع��ام عل��ى الق��وائم المنزلی��ة. ف��ي المقاب��ل طبع��ا س��وف تت��دنى مص��روفات 
المؤسسات الكبرى في ھ�ذا المج�ال، ولك�ن حت�ى یق�رر الع�الم االس�تغناء ع�ن البنای�ات األنیق�ة 

س��تبقى تك��الیف المب��اني مرتفع��ة، وال أحس��ب أن ق��رار االنتق��ال بھ��ذا االتج��اه المكلف��ة الكبی��رة، 
 سوف یتأخر.

 عالن الجماھیري الحقیقیةانھیار مناسبات ومساحات اإل

الھج��رة المتس��ارعة إل��ى الع��الم الرقم��ي وجھ��ت ض��ربة قاص��مة س��ریعة لمس��احات ومناس��بات 
ع��الن الرقم��ي مكاس��ب وأرباح��اً س��ریعة بس��بب ھ��ذا اإل س��یحققع��الن غی��ر الرقمی��ة، فیم��ا اإل

االنتقال. أما مناسبات اإلعالن والعروض التجاریة الدولیة الكبرى، مثل المع�ارض التجاری�ة 
التي یعرض م�ن خاللھ�ا  eventsالدولیة، ومناسبات ومعارض التقنیات األنیقة، واالیفنتس 

وبات�ت ج�زءاً م�ن الماض�ي، وھ�ذا  لم الرقمي تص�وراتھم ومنج�زاتھم، فلق�د تالش�تاأبطال الع
 شكالھ. أم االعالنات الحقیقي بكل جزء من ھزیمة عال

ن یقص�ده أح�د، عل�ى كاف�ة أانھار عالم الریاضة، وتحولت إلى ترف ال یملك  وبنفس الطریقة
المس�تویات. فعل��ى المس��توى الف��ردي تعطل��ت المراك��ز الریاض��یة ومراك��ز الش��باب والجیم��ات 

Gyms قام��ة إالجم��اعي ال��دولي، ل��م یع��د ممكن��اً  ألندی��ة.  وعل��ى المس��توىوم��ا یش��ابھھا م��ن ا
قل بكثیر من  مباریات ك�أس الع�الم، والتص�فیات االولمبی�ة الدولی�ة أحداث ریاضیة بمستوى أ

https://www.match2one.com/blog/how-the-coronavirus-is-affecting-digital-advertising/


ة م�ن ج�راء مباریاتھ�ا ف�ي س�تادات خالی�إفرق كرة القدم األخرى، تفكر في  واشباھھا، وباتت
 لمانیة واألوروبیة عموماً.ندیة األالجماھیر، وھذا ما تفعلھ األ

كل ذلك یعني أن صناعة الریاضة التي ترتبط بمصالح تدر وتحرك ترلیونات ال�دوالرات ق�د 
انھارت دون سابق إنذار، وھكذا ف�إن الیاب�ان م�ثالً وج�دت نفس�ھا مجب�رة عل�ى التفكی�ر بإلغ�اء 

ح�داث عب�ر ع�ن ھ�ذا رس�میاً، إل�ى أن تس�ارع األ ، ورغم أنھا ل�م تعل�ن2020أولمبیاد صیف 
، حت�ى س�اعة كتاب�ة ھ�ذا التقری�ر العالم یؤشر بھذا االتجاه، فال وجود لع�الج مرض�ى كورون�ا
تقیم الیاب�ان مث�ل ھ�ذه المناس�بة سوصناعة الطیران والفندقة متوقفة وتنھار عبر العالم، فكیف 

 وعلى أي جمھور ستعول، وكیف یمكن أن یصلھا ھذا الجمھور الثري؟

ن�دى وكتب�ت  2022دورة كأس العالم في قطر عام (موندیال) حول ویدور مثل ھذا الحدیث 
" أدى وباء كورونا إل�ى توق�ف أكب�ر المس�ابقات ف�ي ك�رة الشافعي على موقع غول لكرة القدم

 .القدم العالمیة، مع استمرار الشكوك حول موعد استئنافھا

ي ت���م تأجی���ل ال���دوري اإلیط���الي، ال���دوري اإلس���باني، ال���دوري الفرنس���ي، ال���دوري األلم���انو
وال��دوري اإلنجلی��زي، وك��ذلك بط��والت أوروب��ا لك��رة الق��دم ودوري أبط��ال أوروب��ا وال��دوري 

 .األوروبي

، الذي كان مقرراً عقده ھذا الصیف، بشكل مباشر حی�ث ل�م یب�ق أم�ام 2020كما تأثر یورو 
 .2021االتحاد األوروبي لكرة القدم سوى خیار واحد ھو تأجیل البطولة حتى عام 

لصورة القاتمة في أمریكا الجنوبی�ة وأمریك�ا الش�مالیة وآس�یا وأفریقی�ا، تارك�ةً یتم تكرار ھذه ا
 لمسؤولي المنافسة في كل مكان كابوًسا لوجستیاً ومادیاً". انتھى ما نشر في موقع غول.

الكارث��ة، الت��ي نجح��ت إم��ارة قط��ر ف��ي اس��كاتھا حت��ى اآلن بق��وة البت��رودوالر، ھ��ي أن فك��رة 
د بات�ت مس�تحیلة ف�ي ظ�ل تھدی�دات كورون�ا، ھ�ذا غی�ر حقیق�ة أن الحشد الكبیر في مك�ان واح�

 ، فعن أي موندیال یجري الحدیث الیوم؟تنھارأطیران والنقل الجوي والفندقة قد ال اتقطاع

ولكي ال نبتعد بالقارئ عن وجھة المقال، فنحن ھن�ا نتح�دث ع�ن انھی�ار مس�احات ومناس�بات 
 ریاضیة.  إعالنیة حقیقیة دولیة كبرى من خالل مناسبات

 كل شيء إلكتروني تسلق إلى القمة

التسوق اإللكتروني حقق أرباحاً فلكیة خالل شھرین من عمر أزمة كورونا، ونقل موقع س�ي 
 أن أن عربیة :

شركة أمازون قالت إن تفشي فی�روس كورون�ا تس�بب ف�ي زی�ادة كبی�رة ف�ي عملی�ات التس�وق 
 100ق�ة لمواكب�ة الطل�ب، ودفعھ�ا إلض�افة عبر اإلنترنت، ما أثر على إمكانیة الشركة العمال

 .ألف وظیفة جدیدة بدوام كامل وجزئي في الوالیات المتحدة األمریكیة

https://www.goal.com/ar-eg/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%83%D8%A3%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-2022-%D9%82%D8%B7%D8%B1/8hvc1veksumd1s791ul2c6kkj
https://www.goal.com/ar-eg/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%83%D8%A3%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-2022-%D9%82%D8%B7%D8%B1/8hvc1veksumd1s791ul2c6kkj
https://www.goal.com/ar-eg/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%83%D8%A3%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-2022-%D9%82%D8%B7%D8%B1/8hvc1veksumd1s791ul2c6kkj


 .وستتركز الوظائف الجدیدة في مراك�ز تلبی�ة طلب�ات أم�ازون وش�بكة التوص�یل الخاص�ة بھ�ا
) إنھ�ا تش�ھد 2020آذار/ م�ارس  16وقالت أمازون في مدونتھا على اإلنترنت یوم (االثنین 

"زیادة كبی�رة ف�ي الطل�ب، م�ا یعن�ي أن احتیاجاتن�ا م�ن العمال�ة غی�ر مس�بوقة لھ�ذا الوق�ت م�ن 
 العام".

وحقق الرئیس التنفیذي لشركة "أمازون" والرج�ل األغن�ى ف�ي الع�الم جی�ف بی�زوس مكاس�ب 
 )2020ملیار دوالر خالل الربع األول من العام الحالي ( 5.5تجاوزت الـ

 3.9كش��فت ع��ن ذل��ك جری��دة "غاردی��ان" البریطانی��ة مبینّ��ة أّن بی��زوس تمك��ن م��ن أن یحق��ق 
) فحس��ب. رق��م 2020آذار/ م��ارس  26الخم��یس (ملی��ار دوالر خ��الل ی��وم واح��د، وھ��و ی��وم 

 نیة ال غبار علیھا!مخیف حقاً لرجل واحد في یوم واحد وبطریقة شرعیة وقانو

 انھیار الطیران وصناعة السیاحة

 موق�ع س�ي أن أن عربی�ةفإن قطاع الس�یاحة والنق�ل الج�وي ق�د انھ�ار فع�الً ونش�ر  ،مقابل ھذا
 ):202آذار/ مارس  17یوم (الثالثاء 

للطیران االستشاري، ف�إن معظ�م ش�ركات الطی�ران ف�ي الع�الم س�تفلس  CAPA لمركزوفقاً  
وقال المركز في تقریر نشر یوم االثن�ین إن�ھ  .أیار ما لم تتدخل الحكومات بحلول نھایة مایو/

"ھن���اك حاج���ة لعم���ل منس���ق م���ن الحكوم���ات والص���ناعة إذا أردن���ا تجن���ب كارث���ة"، مض���یفاً: 
 ."بسرعة مع توقف األساطیل"االحتیاطیات النقدیة تتناقص 

وأك��د حج��م األزم��ة المتفاقم��ة ی��وم االثن��ین، بع��دما أعلن��ت أكب��ر ش��ركة طی��ران اقتص��ادي ف��ي 
 10إل��ى ال��ـ 7أوروب��ا، "رای��ن إی��ر" أنھ��ا س��تقوم بتعلی��ق معظ��م أس��طولھا عل��ى م��دى األی��ام ال��ـ

 .المقبلة

سرا والنمسا وبلجیكا، كما قالت لوفتھانزا، التي تمتلك شركات طیران وطنیة في ألمانیا وسوی
إن شركات طیران المجموعة تجري مناقشات مع حكوماتھا حول "تلق�ي دع�م حك�ومي نش�ط 
إذا أص��بح ذل��ك ض��روریاً". كم��ا قام��ت إح��دى ش��ركاتھا التابع��ة، الخط��وط الجوی��ة النمس��اویة، 

 27مارس/ آذار. وقد وافقت حكوم�ة ألمانی�ا ی�وم ( 19بتعلیق جمیع الرحالت مؤقتاً بدءاً من 
ملی�ارات ی�ورو  9) على مساعدة ش�ركة لوفتھ�انزا بحزم�ة إنق�اذ قیمتھ�ا 2020نیسان/ ابریل 

ملی��ار دوالر) مقاب��ل حص��ة أقلی��ة معطل��ة ومقع��د أو اثن��ین ف��ي المجل��س اإلش��رافي  9.74(
 .للشركة

ونقل موقع بیزنس إنسایدر ن ممثلین عن الحكومة األلمانیة والناقلة الرئیس�یة األلمانی�ة اتفق�وا 
لك النق�اط الرئیس�یة أم�س االثن�ین، ویص�ف ال�بعض ھ�ذا االتف�اق ب�ـأنھ "ت�أمیم جزئ�ي"، على ت

خاصة بعدما اضطرت الشركة العمالق�ة إل�ى تحوی�ل ثلث�ي الع�املین بھ�ا إل�ى ال�دوام الجزئ�ي، 
 % فقط من أسطولھا.5والعمل بـ

https://arabic.cnn.com/business/article/2020/03/17/airlines-bailouts


 مبیعات السالح تصل لمستویات فلكیة

م��ن التب��ادل التج��اري عب��ر الع��الم، فك��ل م��ا  یبق��ى س��وق الس��الح وتجارت��ھ ف��ي الجان��ب المع��تم
یص��در ع��ن الص��فقات الدولی��ة بھ��ذا الش��أن ی��دور ف��ي إط��ار تخمین��ات وتس��ریبات غی��ر نھائی��ة 
وغیر واضحة. إال أن جائحة كورونا انعكست بطریقة عجیبة على مستوى الف�رد األمریك�ي. 

صحیفة غاردیان ) نشرت 2020وفي عددھا الصادر یوم (الخمیس الثاني من نیسان/ ابریل 
البریطانیة تقریراً عن مبیعات األسلحة الفردیة في الوالیات المتحدة خالل أزمة كورونا جاء 

 فیھ:

 ً طبقاً لمعلوم�ات وقیاسیاً،  استجاب األمریكیون لجائحة كورونا بمشتریات للسالح حققت رقما
حة مص��درھا الحكوم��ة قائم��ة عل��ى طلب��ات تق��دم بھ��ا الن��اس للحص��ول عل��ى ت��راخیص أس��ل

ملی�ون طل�ب ت�رخیص  3.7ق�د بل�غ ع�دد الطلب�ات ف ،2020اشتروھا ف�ي ش�ھر آذار/ م�ارس 
لسالح ناري كما كشف مكتب التحقیقات الفدرالي اف بي آي.، وھو أعلى رق�م یس�جل خ�الل 

% ع��ن مبیع��ات نف��س الش��ھر ف��ي الع��ام  80الس��نوات العش��رین األخی��رة، بواق��ع ارتف��اع بل��غ 
 الماضي. 

ت أزمة كورونا بمعجزة من نوع م�ا، ینتج عنھ توقعات غیر نھائیة، فلو عدّ كل ما ذكرناه قد 
ض��غاث أح��الم، لك��ن أوع��اد ك��ل ش��يء إل��ى طبیعت��ھ، ربم��ا تتح��ول أغل��ب ھ��ذه التوقع��ات إل��ى 

  المؤكد أن قواعد وتقسیمات العمل عبر العالم سوف تشھد تغیراً كبیراً في مدى منظور.

 محسوب ورد فعل غیر سوق النفط انھیار حقیقي 

ن ی��دفع الب��ائع أم��واال للمش��تري ك��ي یغری��ھ بالش��راء ! إن��ھ ن��وع م��ن أ ل��م یح��دث ف��ي الت��اریخ
والتن�افس غی�ر الم�دروس ب�ین روس�یا  الفوض�ى الت�ي خلفتھ�ا جائح�ة كورون�االتعامل فرض�تھ 

 ً    ؟والسعودیة، لكن الخام األمریكي ھو الذي انھار، فماذا یجري حقا

ماكن��ة الق��رن العش��رین، ویب��دو أن ماكن��ة الق��رن الواح��د  البت��رول ھ��و وق��ود الحداث��ة، ومح��رك
والعش��رین تتج��ھ إل��ى ن��وع آخ��ر م��ن الوق��ود، ال نعل��م حت��ى اآلن م��ا ھ��و، لك��ن سیاس��ة الع��زل 

ابری��ل  نیس��ان/ 20زم��ة كورون��ا. ی��وم أم ح��دوده الواض��حة ل��و اس��تمرت والقرنتین��ھ سترس��
2020 ً " دوالراً ف�ي  40.3وھ�و "  ، سجلت عقود البی�ع اآلج�ل لل�نفط األمریك�ي رقم�اً مخیف�ا

السالب سعراً لبرمیل نفط غرب تكساس، إنھا كارثة ل�م یتص�ورھا ال�بعض ق�ط، ھ�ل كورون�ا 
 المسؤول أم أن ھناك عوامل أخطر؟

س��بب ھ��ذا االنھی��ار الت��اریخي ھ��و إغ��راق الس��وق ب��نفط غی��ر مب��اع، فمس��تودعات الخ��زن 
كان�ت ممتلئ�ة وال مج�ال لتلق�ي ش�حنات  واوكالھوم�ا Cushingاالستراتیجي االمریكیة ف�ي 

م��ن  ملی��ون برمی��ل 25ناقل��ة نف��ط حوض��یة عمالق��ة بحمول��ة تتج��اوز  20فیم��ا ترس��و جدی��دة، 
فریغ في الس�وق األمریك�ي حس�ب دراس�ة نش�رھا النفط السعودي في المیاه الدولیة بانتظار الت

https://foreignpolicy.com/2020/04/23/the-coronavirus-oil-shock-is-just-getting-started/


). إنھ أث�ر غی�ر مرئ�ي 2020نیسان/ ابریل  23موقع فورن بولسي األمریكي الرصین في (
لألزمة، حیث ضرب خالف عمالقي االنتاج، المنتج االمریكي وھو األكبر دولیاً بشكل غی�ر 

 منظور.

المستھلك دائماً، لكن ما حصل  سعار النفط، یضرأع السائد في الغرب، ھو أن تذبذب االنطبا
ھذه المرة ك�ان ض�ربة للمنتج�ین، الس�عودیة وروس�یا والوالی�ات المتح�دة األمریكی�ة، فاألزم�ة 
ضربت المنتجین ألول مرة وھذه كارثة م�ن ن�وع غی�ر مس�بوق. فالع�الم الی�وم یواج�ھ انھی�اراً 

وس كورون�ا والجائح�ة بسبب فیر ، انھا تخمة نفطیة غیر قابلة للحل،سواق النفط المنتجةأفي 
عق�ب أال�ذي الدولیة التي تسبب بھا، ولع�ل الس�بب األھ�م ھ�و التن�افس ب�ین روس�یا والس�عودیة 

، حیث رفضت روس�یا تحدی�د انتاجھ�ا المع�روض 2020انھیار المفاوضات في شھر مارس 
 للبیع، فأغرقت السعودیة السوق الدولي بفائض كبیر.

خمس�ینیات الق�رن العش�رین، حی�ث ل�م تك�ن دول  ھذا الت�دني ف�ي األس�عار یش�بھ م�ا ج�رى ف�ي
الخلیج البترولیة تعرف م�ا بی�دھا م�ن ث�روة، فص�ارت تس�تدین م�ن الش�ركات الدولی�ة لتس�ّوق 
نفطھا! فكانت دائماً تعوم في قعر س�لم المدیونی�ة، وینطب�ق ھ�ذا عل�ى إی�ران الش�اه الت�ي بلغ�ت 

   مدیونیتھا آنذاك أرقاماً خیالیة.

یة، والعمل من المنزل، انخفض س�عر الوق�ود بطریق�ة أس�طوریة، وال في عصر التقنیة الرقم
أح��د یعل��م ف��ي ظ��ل االحتب��اس الح��راري المراف��ق لك��ل ھ��ذا كی��ف س��یجري العم��ل، وال حج��م 

فیم�ا نح�ن فی�ھ، یق�ول خب�راء ال�نفط عب�ر  استھالك الطاقة المتوقع في ظل المعادالت الجدی�دة.
 لقادم أسوء.العالم إن ھذه ھي بدایة كارثة سوق النفط وا

                              *** 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 انتقال الجامعات إلى التعلیم البعید بسبب جائحة كورونا*

التح��والت التكوینی��ة ف��ي المجتم��ع واألعم��ال تح��دث ح��ین تط��رأ أح��داث غی��ر متوقع��ة مفاجئ��ة 
العالمی�ة الثانی�ة فتجبر المجتمعات على  اعتماد أسلوب تجریبي لفك�رة جدی�دة. خ�الل الح�رب 

على سبیل المثال، حین ذھب رجال الوالیات المتحدة األمریكیة إلى الحرب عبر المحیطات، 
اثبتت النسوة في ھذا البلد ق�درتھن عل�ى أداء أعم�ال الرج�ال بأفض�ل وج�ھ. ومث�ل ھ�ذا ج�رى 

حی�ث أن تطبیق�ات الس�وفت  ) Y2Kالمعروف�ة اختص�ارا ب ( 2000لمواجھ�ة مش�كلة الع�ام 
تكن تط�ابق مع�دات الھ�ارد وی�ر عل�ى الكومبی�وترات، وك�ان الح�ل یكم�ن ل�دى خب�راء  ویر لم

الكومبیوتر الھنود، ووجدت الوالیات المتحدة األمریكیة نفسھا مجبرة بسرعة على ایجاد حل 
لمشكلة الفیزا والعمل للخبراء الھنود، ما أسس العتماد الخبرات الھندی�ة عب�ر الع�الم ف�ي ھ�ذا 

الی�وم بأی�دي  Alphabet, Microsoft, IBM, Adobeقیادة شركات المجال، حتى باتت
 مھندسین ھنود.

في عصرنا ھذا، تجب�ر جائح�ة كورون�ا الع�الم عل�ى اعتم�اد أس�لوب تجریب�ي للتعل�یم م�ن بعی�د 
بنطاق واسع وعلى مختلف المستویات وفي أغلب بلدان العالم، وھن�اك مؤش�رات كثی�رة ت�دّل 

جوانب كثیر من حیاتنا، والتعل�یم وال�تعلم البعی�د س�یكون حتم�اً على أن األزمة الراھنة ستغیر 
أحد ھذه الجوانب، السیما أنھ انتشر بسرعة وأثبت فاعلیتھ. وكي یصل الجمیع إل�ى معطی�ات 
 تثبت ھذا التوجھ البد من االھتمام باألسئلة الثالثة المتعلقة بالتعلیم الجامعة والدراسات العلیا: 

س�نوات  4الطلبة الج�امعیون حق�اً إل�ى الدراس�ة الحض�وریة لم�دة  السؤال األول: ھل یحتاج
 للحصول على درجتھم الجامعیة؟

اإلجابة عن ھذا السؤال تتطلب معرفة أّي جزء من نظام الدراسة الحض�وریة ألرب�ع س�نوات 
 یمكن استبدالھ بنظام التعلیم البعید وتقنیاتھ الرقمیة. 

ص��غیراً م��ن التفاع��ل االنس��اني، وھ��و م��ا ب��ات  نظری��اً، تتطل��ب المحاض��رات الجامعی��ة ق��دراً 
یعرف الیوم بعرض الوسائط المتعددة في الصفوف، ك�ي ینظ�ر إلیھ�ا الطلب�ة حض�وریاً. مث�ل 

عل�ى س�بیل – Courseraھذا النشاط یمكن أن ینفذه معلم ال ج�امعي م�ن خ�الل نظ�ام تعل�یم 
أزم�ة كورون�ا. فتعل�یم  والذي یشیع اآلن ویتعامل معھ الطلبة بش�كل واس�ع، حت�ى قب�ل -المثال

نظریات فیثاغورس متشابھ عبر العالم، وال یحتاج إل�ى حض�ور ج�امعي لتنفی�ذه الی�وم. ولھ�ذا 
الن��وع م��ن الكورس��ات، ف��إن منص��ات التواص��ل الرقم��ي یمكنھ��ا أن ت��وفر المعلوم��ات ألع��داد 

الت�ي  كبیرة من الطلبة بتكالیف منخفضة، دون التضحیة بالفوائد الھامة للتدریس وجھ�اً لوج�ھ



یؤمنھا الحضور الصفي، نظراً ألن طبیعة الم�ادة ال تتطل�ب الحض�ور ف�ي ھ�ذا المس�توى م�ن 
الكورسات. وقدرة الجامعة على تحریر كوادرھا التدریسیة من واجبات مثل ھ�ذه الكورس�ات 
س��یوفر عل��ى الكلی��ات طاق��ات عم��ل أكث��ر یمك��ن تخصیص��ھا للبح��وث وال��دروس الت��ي تتطل��ب 

 .حضوراً صفیاً متفاعالً 

وب��نفس المس��توى، س��یجد الطلب��ة الج��امعیون مزی��داً م��ن مص��ادر ال��درس ف��ي متن��اولھم خ��ارج 
ص��فوف كلی��اتھم، م��ا سیختص��ر م��دد حض��ورھم ف��ي الح��رم الج��امعي ومرافق��ھ. وسیحص��لون 
عل���ى كورس���ات تناس���ب توقیت���اتھم وبأس���عار ال ت���ذكر مقارن���ة بتك���الیف الدراس���ة الجامعی���ة 

ثم���ین ف���ي الواجب���ات الجماعی���ة الت���ي یطلبھ���ا  الحض���وریة. وس���یكون بوس���عھم انف���اق وق���ت
التدریسیون، والنشاطات والدروس االختیاریة، وفي توجیھات العمل المھني، وف�ي المكتب�ات 
والمختبرات التي تتطلبھا نشاطاتھم الجامعیة وكلھا أم�ور ال یمك�ن أنجازھ�ا م�ن خ�الل ال�تعلم 

 من بعید.

تواص���ل االجتم���اعي الحض���وري، كم���ا أن الجامع���ات س���یكون بوس���عھا تس���ھیل ش���بكات ال
والمشاریع المیدانیة، ورحالت التعلم االستكشافیة، وكلھ�ا فعالی�ات تتطل�ب تواص�الً حض�وریاً 
وجھاً لوجھ. ھذا النموذج "الھجین" من التعلیم وال�تعلم لدی�ھ اإلمكانی�ة لجع�ل التعل�یم الج�امعي 

 مالیاً). ممكن التكالیف لجمیع الناس ( ویخرجھ من دائرة النخبة المتمكنة

لكن السؤال القائم الیوم في ھذا السیاق ھو، ھل یمكننا االنتقال إلى النموذج الھجین في ال�تعلم 
والتعلیم؟ التجرب�ة الت�ي یخوض�ھا الع�الم س�تتیح للجمی�ع إجاب�ة ع�ن ھ�ذا الس�ؤال. الطلب�ة الی�وم 

ھم دروس�اً م�ن لیسوا وحدھم من یتلقون التعلیم البعید،  فق�د أجب�ر أس�اتذتھم الی�وم عل�ى اعط�ائ
بیوتھم. نفس الطلب�ة ونف�س األس�اتذة ال�ذین ك�انوا یحض�رون إل�ى قاع�ات ال�درس ف�ي الكلی�ات 
لتحقیق العملی�ة التعلیمی�ة، یح�اولون الی�وم البح�ث ع�ن ط�رق بدیل�ة إلنج�از المعادل�ة التعلیمی�ة 

 (بطرفیھا).

مع�ات توثی�ق أّيٍ في ضوء التجربة الحالیة، على الطلب�ة واألس�اتذة والك�ادر اإلداري ف�ي الجا
من الص�فوف یس�تفید أكث�ر م�ن التعل�یم البعی�د، وأّي منھ�ا یتعث�ر. وعل�ى الجمی�ع ت�أمین غ�رف 

 -م�ع إخف�اء اس�ماء المتح�دثین -تسھل إجراء نقاشات (دیمقراطی�ة)  chat roomsالمحادثة 
حول القضایا التقنیة، وتصمیم الكورسات، وكیفیة ایص�الھا للطلب�ة، وح�ول س�بل تقی�یم جھ�ود 

لطلبة. مثل ھذه المعطیات ستوفر قاعدة بیانات لصناع القرار في المستقبل القری�ب لتك�ریس ا
 ودعم مشروع الصفوف غیر الحضوریة، أي التعلیم من بعید.

 ITالس���ؤال الث���اني: م���ا ھ���ي س���بل التط���ویر المطلوب���ة ف���ي البنی���ة التحتی���ة الرقمی���ة 
infrastructure لجعلھا أكثر مالئمة للتعلیم أون الین؟ 

الیوم تحولت برامج العمل الیومي لكثیر م�ن التدریس�یین إل�ى قائم�ة م�ن مواعی�د االجتماع�ات 
االفتراضیة، وكل ھذا یؤید ضرورة التصدي لمسائل تتعلق بالس�وفت وی�ر والھ�ارد وی�ر قب�ل 



االنتق��ال النھ��ائي إل��ى نظ��ام التعل��یم م��ن بعی��د. ونح��ن واثق��ون م��ن أن تقنی��ات رقمی��ة م��ن قبی��ل 
نت المحمولة، السحابة اإللكترونیة، الذكاء الصناعي...الخ) یمك�ن نش�رھا عل�ى (حزمة االنتر

 مختلف المستویات، لكننا نعلم أیضاً أن ھناك المزید مما یجب عملھ. 

في جانب الھارد ویر، ھناك مشكالت سعة النطاق الترددي لوصلة االنترنت، وتفاصیل عدم 
ي لھ��ا. التعل��یم وجھ��اً لوج��ھ یمیّ��ع كثی��راً م��ن المس��اواة الرقمی��ة، وھ��ي قض��ایاً الب��د م��ن التص��د

الفروق بین الطلبة بھذا الخصوص، فوجدوھم جمیع�اً ف�ي نف�س الص�ف ی�وفر للجمی�ع فرص�ة 
الحصول على المعلومة والتعاطي معھا بنفس القدر (بغض النظر عن الف�روق الطبقی�ة). أم�ا 

یملك��ون أح��دث البتوب��ات، التعل��یم اون الی��ن فیعّم��ق االنقس��ام الرقم��ي. فالطلب��ة المیس��ورین 
ثابت��ة مس�تقرة، ووس��ائل  wifiوأفض�ل س��عات النط�اق الت��رددي (وص�لة انترن��ت)، ووص�الت 

 استماع ومشاھدة صوتیة أكثر تقدماً.

السوفت ویر الخ�اص ب�المؤتمرات الص�وتیة (الھاتفی�ة) ق�د  یك�ون بدای�ة جی�دة، لكن�ھ ال ی�ؤمن 
كم�ا یح�دث ف�ي الص�فوف الت�ي تص�بح فیھ�ا الخدمة بكفاءة لعدد كبیر من الطلبة ف�ي آن واح�د 

، فبوسع التدریس�ي 1000أعداد الطلبة مئات. وحتى في الصفوف التي یبلغ عدد الطبلة فیھا 
أن یقّدر مستوى استیعاب الطلبة للمف�اھیم الت�ي یعرض�ھا، ویمكن�ھ بالت�الي تغیی�ر آلی�ات إلقائ�ھ 

 للمحاضرة تبعاً لمالحظاتھ عن أداء الطلبة.

من جانبھم، بوسع الطلبة في مث�ل ھ�ذه الص�فوف مالحظ�ة ك�م األس�ئلة الت�ي یطرحونھ�ا عل�ى 
االستاذ بما یؤخر عموم الصف. ھل توجد تقنیات تتالءم مع ھذه المالمح وتؤمن إجاب�ات لھ�ا 
ف��ي ع��الم الت��دریس االفتراض��ي؟ م��ا ھ��و المطل��وب تط��ویره بھ��ذا االتج��اه؟ عل��ى التدریس��یین 

تھم حول كل ذلك ومناقشتھ لتجاوز المعوقات الصعبة، وعلى الجمیع والطلبة تسجیل مالحظا
 الكشف عن التقنیات المطلوب تأمینھا أو تطویرھا بھذا االتجاه.  

ع��الوة عل��ى ك��ل ذل��ك، تتطل��ب الكورس��ات أون الی��ن دعم��اً تعلیمی��اً عل��ى األرض، م��ن قبی��ل، 
امھم للمنھج المق�رر. والب�د وجود مصممي مناھج، ومدربین، وحّكام یقیّمون أداء الطلبة واتم

م��ن االعت��راف ھن��ا أیض��اً، أّن الجامع��ات بح��د ذاتھ��ا تع��اني م��ن ف��وراق طبقی��ة رقمی��ة، س��وف 
تظھر واضحة إبان التجربة التعلیمیة الراھنة. فالجامعات األھلیة رفیعة المستوى، تملك بنی�ة 

بنی��ة بمس��توى ك��ل متفوق��ة، وك��ادراً كافی��اً إلدارة ھ��ذه ال IT infrastructureتحتی��ة رقمی��ة 
كلی���ة، وھن���ا یظھ���ر التف���اوت ب���ین إمكاناتھ���ا وإمكان���ات جامع���ات مؤسس���ات التعل���یم العام���ة 

 (الجامعات الحكومیة).

السؤال الثالث: ما ھي جھود التدریب المطلوبة عل�ى مس�تویي الطبل�ة والك�وادر التدریس�یة 
 السلوكي؟لتسھیل االنتقال إلى التعلیم أون الین على مستویي االعداد الذھني و

ال یسود االرتیاح بین كل افراد الكادر التدریس�ي لتجرب�ة الص�فوف االفتراض�یة، وھن�ا أیض�ا 
یوج��د تف��اوت وانقس��ام، ب��ین التدریس��یین األكب��ر عم��راً مم��ن اعت��ادوا التعل��یم عل��ى الس��بورة 



(اللوح����ة، التخت����ة) والخ����رائط ووس����ائل اإلیض����اح الورقی����ة وأجھ����زة الع����رض البس����یطة 
)Projektorsمعروفة بالفانوس الس�حري ف�ي بع�ض البل�دان العربی�ة، وب�ین التدریس�یین ) ال

األكثر شباباً مم�ن یتقن�ون آلی�ات الع�الم الرقم�ي وتقنیات�ھ وتطبیقات�ھ. وفیم�ا ی�دخل الطلب�ة عب�ر 
البالد (الوالیات المتحدة األمریكی�ة) ص�فوفھم االفتراض�یة خ�الل األس�ابیع المقبل�ة س�یلحظون 

ض�اء الھیئ�ات التدریس�یة غی�ر م�دربین عل�ى تق�دیم الع�روض متع�ددة بسھولة أن كثیراً من أع
الوسائط المفعمة بالشروح والھایبر لینكس وعروض الغرافیك المرتبطة بالش�روح الفیدیوی�ة. 
على الكلیات والجامعات االستفادة من ھذه اللحظة التاریخیة لتوثی�ق ن�وع الت�دریب المطل�وب 

 لتحقیق انسیابیة التجربة.

بدورھم یواجھون عدداً من القضایا في كورسات اون الین. فالتزامھم بإنج�از ك�ورس الطلبة 
معین بموجب التقویم الجامعي سیجبرھم على اتمامھ فعالً بدالً من التباطؤ في االنجاز والذي 
یمت��د أحیان��اً إل��ى األب��د! كم��ا أن وج��ودھم المس��تمر اون الی��ن یش��عرھم أنّھ��م غی��ر منتم��ین إل��ى 

ل��ة ص��فّیة بعینھ��ا، وھ��و أم��ر یبع��ث عل��ى الرغب��ة ف��ي التن��افس والتف��وق ف��ي مجموع��ة أو مرح
الص��فوف الحض��وریة، فك��ل م��ا ی��تم إنج��ازه اون الی��ن یم��ر دون مالحظ��ة اآلخ��رین، فالطلب��ة 
مش��غولون ب��أداء واجب��ات متع��ددة متزامن��ة، فھ��م یجیب��ون عل��ى االیم��یالت، ویتح��اورون م��ع 

سائل النصیة، ویتحاورون م�ع التدریس�یین، أصدقاء أو زمالء في الدرس أو خارجھ عبر الر
و یجرون عملیات السرفنغ على النِت لجمع معلوم�ات ح�ول الموض�وع ال�ذي یعمل�ون علی�ھ، 
كما أن أغلبھم یبقي عل�ى وس�ائل التواص�ل االجتم�اعي فاعل�ة لی�ؤمن مزی�داً م�ن االتص�االت، 

م�ا فی�ھ كأنّ�ھ لحظ�ة وكل ذلك یشغلھ عن مراقب�ة م�ا فعل�ھ زمالئ�ھ وم�ا حقق�وه، فیم�ر ال�درس و
 سیاحة إلكترونیة یمارسھا الجمیع (حتى وھم في فراش نومھم أو في المراحیض)!

الطلبة والتدریسیون یحاولون الیوم التكیّف مع التباعد االجتماعي الالحضوري، ویخوض�ون 
تجارب تجمیع ب�ین الخط�أ والص�واب للوص�ول إل�ى أفض�ل النھای�ات. ك�ل ذل�ك یج�ري وس�ط 

فیة، والس�نة الجامعی�ة تمض�ي عل�ى الجمی�ع كم�ا مض�ت الس�نوات الجامعی�ة السیمسترات الص�
األخرى، (لكّن الصفوف خالیة والطلبة واألساتذة یمارسون التواص�ل التعلیم�ي م�ن بی�وتھم)، 
كما أّن عل�ى الجمی�ع االلت�زام ب�المقررات والمن�اھج المفروض�ة، وتج�ري مراجع�ات مس�تمرة 

، م��ن قبی��ل االمتحان��ات والك��ویزات، فق��د تحول��ت إل��ى علی��ھ م��ن الط��رفین، أم��ا وس��ائل التقی��یم
اختبارات الرضوخ اإللكتروني الواقعي بفعل تمّكن الطلبة من الحصول على المعلوم�ات ف�ي 

 ثواٍن عبر االنترنت.

اإلدارات الجامعی��ة والھیئ��ات الطالبی��ة تم��ر الی��وم بمرحل��ة اإلع��داد، ویج��ب أن یت��یح الجمی��ع 
ّور أفضل الطرق لعرض ال�دروس، وبوق�ت قص�یر. وعل�ى الفرصة للكادر التدریسي كي یط

الطلبة والكوادر التدریسیة وإدارات الجامعات مناقش�ة التغی�ر الحاص�ل من�ذ الی�وم األول لب�دء 
التراس��ل التعلیم��ي االفتراض��ي وص��والً إل��ى الی��وم األخی��ر ف��ي الع��ام الدراس��ي، وھ��و نق��اش 

 رسین في المستقبل.سیؤّمن قاعدة بیانات ومعلومات تخدم الدارسین والمد



 تجربة عریضة

ظروف جائحة كورونا كشفت عن الھ�وة الس�حیقة ب�ین التعل�یم الج�امعي الحض�وري وتكالیف�ھ 
المرتفعة جداً، وبین التعلیم الجامعي االفتراضي والذي تنخفض تكالیفھ إلى مستویات ال تك�اد 

 تكر مقارنة بالنوع اآلخر.

ّن التعل�یم  االفتراض�ي (ال�ذي تعرض�ھ الجامع�ات قبل نح�و عق�دین تنب�أ كثی�ر م�ن الخب�راء، ب�أ
الحرة وھي جامعات افتراض�یة) س�وف یقت�ل التعل�یم الج�امعي الحض�وري وجھ�اً لوج�ھ، كم�ا 
قتلت التقنیات الرقمیة وظائف عمال الب�داالت، ووك�االت الس�فر المكتبی�ة. أم�ا الی�وم، فیواج�ھ 

 ا.التعلیم الحضوري تحدیات الواقع الذي فرضتھ جائحة كورون

س�نوات حض�وریة ف�ي  4التجربة الراھنة ق�د تب�رھن أّن التعل�یم الج�امعي الق�ائم عل�ى إمض�اء 
الحرم الجامعي بات یحتظر. وتدعم ھذه النھایة حقیق�ة االرتف�اع المس�تمر ف�ي أج�ور الدراس�ة 
الجامعیة عبر العالم والتي جعلت التحصیل األكادیمي خارج متناول أغل�ب أس�ر الطلب�ة عب�ر 

ل ھ��ذا ی��دعم حقیق��ة أن س��وق التعل��یم ف��وق الث��انوي یم��ر بمرحل��ة النھای��ة. كیفی��ة الع��الم، وك��
استجابتنا وتوثیقنا وتثبیتنا لحقائق ومعطیات اللحظة الراھنة سیحدد مستوى تسارع تط�ورات 

 الدراسة الجامعیة االفتراضیة في مستقبل منظور.  

لمتح�دة األمریكی�ة، حی�ث وع�د التجربة الراھنة ستغني الجدل السیاسي الجاري في الوالیات ا
بعض الساسة بجعل التعلیم الج�امعي مجانی�اً، والح�ال الی�وم أّن التجرب�ة الجاری�ة ق�د تثب�ت أّن 

 التعلیم الجامعي للطالب لن یقوده أو یقود أسرتھ إلى اإلفالس.

حال أن تھ�دأ األزم�ة القائم�ة اآلن، ھ�ل س�یكون م�ن األفض�ل لجمی�ع الطلب�ة الع�ودة لص�فوفھم 
 دة إلى الوضع التعلیمي الذي كان سائداً أم أّن على الجمیع العثور على بدائل أفضل؟والعو

 Harvard*ھذا بحث كتبھ الخبیران، فیجاي غوفیندآراجان، و آنوب سریفاستافا على موقع 
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 كیف تجلب األصدقاء والمعجبین لصفحتك العامة على فیسبوك 

آالف حت��ى یتج��ھ إلط��الق  5م��ا إن یجتم��ع ل��بعض رواد فیس��بوك ع��دد م��ن األص��دقاء یف��وق 
صفحتھ العامة، ویطلقھا أحیانا باسمھ، وفي أحیان أخرى باسم عام، وم�ن ھن�ا تب�دأ المش�اكل: 

یحمل االسم العام مضموناً یمكن أن یستمر األدمن في خدمت�ھ، ھ�ل یحم�ل مض�موناً یھ�م فھل 
قس��ماً كبی��راً م��ن ال��زوار، ھ��ل یحم��ل مض��موناً یھ��م المت��ابعین بغ��ض النظ��ر ع��ن أھ��وائھم 
وط��وائفھم وإثنی��اتھم، ھ��ل یحم��ل مض��موناً ع��ابراً للت��اریخ والجغرافی��ا وال یبل��ى ب��ذوبان ح��دث 

 معین؟

 

تي تحمل اسم صاحبھا یجب أن یكون صاحبھا شخص�یة عام�ة لھ�ا حض�ور الصفحة العامة ال
ص�فحة عام�ة متفاعل�ة،   Ed Sheeran بین الناس، فحین یطل�ق المغن�ي الش�ھیر "إد ش�یران"

ف��المتوقع أن یتابع��ھ مالی��ین المعجب��ین، وك��ذلك األم��ر م��ع مطرب��ة معروف��ة م��ن وزن نانس��ي 
إذا أطلقت ص�فحتھا فل�ن تحظ�ى بمعجب�ین،  عجرم، لكّن ھذا ال یعني أن ممثلة بورونو شھیرة

بل على العكس فإن معجبیھا سیبلغون المالیین خالل أسابیع، لكنھم نوع خاص من المعجبین 
ال یتفاعل إال من حی�ث عنص�ر اإلث�ارة، أم�ا معجب�و "إد ش�یران" ف�إن تف�اعلھم یمك�ن أن یمت�د 

م��ن ص��نف ن��ادر،  حت��ى إل��ى المس��توى الشخص��ي، بمعن��ى ل��و أن��ھ احت��اج إل��ى متب��رع بال��دم
فسیتطوع عشرات لتلبیة رغبتھ. ھ�ذه ارش�ادات م�ن محت�رفین ف�ي ص�ناعة الص�فحات العام�ة 

 لتطویر صفحة عامة واستقطاب جمھور واسع لھا، والمحافظة علیھ، وھنا التحدي الصعب:

*ماذا یعنیني في ھذه الصفحة؟ وھو سؤال ینتاب كل من تدعوه إلیھا ویصل إلى إجاب�ة تقنع�ھ 
خالل بضع دقائق، وأحیاناً خالل بضع ثواٍن. وھذا یعتمد على الدعوات التي توجھھا بالقرار 

وعل��ى ن��وع الن��اس ال��ذین تطل��بھم. ب��ین ن��وع الن��اس ال��ذین تخ��اطبھم ون��وع وش��كل ومحت��وى 
 الدعوى ترابط وثیق، لذا یجب العنایة بھذا الترابط وتوجیھھ باتجاه صحیح.

أصحاب الصفحات العامة، لعرض ھدایا رقمیة  *االنضمام إلى أصدقاء الصفحة. یلجأ بعض
یقدمونھا لمن یزور صفحتھم، كأن یعرض لھ كتابھ بتنزی�ل مج�اني، أو أن یع�رض ل�ھ ق�راءة 
كتاب مشھور ینشره على الصفحة، أو یدخلھ ض�من مس�ابقة تنتھ�ي بھدی�ة رمزی�ة، وك�ل ھ�ذا 

یمكن أن یص�بح ج�زءاً یومی�اً م�ن وع�ي م�ن  ءغیر مجٍد، فالصفحة لیست سلعة تباع، بل شي
یقبلونھا ویصبحون من أصدقائھا، وھذا أكبر من أي ھدیة. لكن البعض یربط صفحتھ العام�ة 
على فیسبوك، بصفحتھ المھنیة على النت "ویبسایت" بقصد الترویج إلنتاجھ عل�ى ویبس�ایتھ، 

 وھذا شأن آخر یلزمھ حمالت تحشید مدفوعة الثمن.



عرض. وھ�ذا یتعل�ق م�رة أخ�رى ب�الربط ب�ین ص�فحتك العام�ة عل�ى فیس�بوك *الوضوح في ال
وویبسایت الخاص بك. یجب أن یكون االنتقال والربط بین الصفحتین واض�حاً ومیس�راً، ألّن 
زائ��ر ص��فحتك عل��ى فیس��بوك یری��د أن ینتق��ل بس��ھولة إل��ى ویبس��ایت الخ��اص ب��ك، والعك��س 

یكرر الزیارة، أو على األقل سیبقى أسیر  صحیح، وما لم یتم ذلك بیسر، سیزھق الزائر ولن
 ویبسایت أو صفحة فیسبوك الخاصة بك.

*المحت��وى المغ��ري. وھن��ا یج��ب عل��ى ص��احب الص��فحة العام��ة أن یمل��ك موھب��ة ومعلوم��ات 
تؤھل��ھ لع��رض محت��وى غن��ي وبش��كل مس��تمر یح��افظ عل��ى أص��دقائھ، واألھ��م أن یع���رض 

الجوان��ب األخالقی��ة الت��ي یفض��لھا الجمھ��ور. المحت��وى بعربی��ة س��لیمة، وبمض��امین تتف��ق م��ع 
، فع��رض ةولك��ن عل��ى أدم��ن الص��فحة العام��ة أن یتجن��ب خل��ط المحت��وى بمض��امینھ الشخص��ی

فیدیو ألطفالھ وھم یتفسحون في بلٍد ما، قد یجلب الیكات، ولكنھ بالتأكید سیخلق انطباعاً ل�دى 
یخلق مش�كالت م�ن الجمھور أنھا صفحة شخصیة، كما سیكشف عن أدمن الصفحة، وھ�ذا س�

 نوع آخر، إذ یفضل في الصفحات العامة أن یبقى األدمن أو ھیئة االدارة مكتوماً.

*المواد الحصریة. وھذه تشمل المقاالت والصور والفیدیوھات. وأنصح م�ن یطلق�ون ص�فحة 
عام��ة بتجن��ب الب��ث المباش��ر ال��ذي ت��وفره منص��ة فیس��بوك، ألن أغل��بھم ال ی��تقن الح��دیث عل��ى 

وأمام الكامیرا، وال یملك انسیابیة، وال یستطیع المحافظة على وحدة موضوعھ، المیكروفون 
كما أّن كثیراً منھم سوف یطلق تصریحات ومواقف شخصیة قد ال تروق للبعض. المواضیع 
الحصریة تروجھا لوغاریتمات فیس�بوك بس�رعة خارق�ة، لك�ن بش�رط أن تتفاع�ل ف�ي الس�اعة 

ة ول�م تتفاع�ل الم�ادة الحص�ریة بق�وة، فس�وف تغادرھ�ا األولى من البوستتنغ. إذا مض�ت س�اع
لوغریتم��ات فیس��بوك، وھ��ذا س��یحرمھا م��ن االنتش��ار. ال��بعض یح��ذف البوس��ت حت��ى ل��و ك��ان 
حصریاً إن لم یتفاعل في الساعة األولى بقوة، وھ�ذا جی�د م�ن ناحی�ة المحافظ�ة عل�ى مس�توى 

س�تیاء بع�ض م�ن علق�وا أو الصفحة، لكنھ سیثیر أسئلة لدى بعض زوار الصفحة، وق�د یثی�ر ا
 ضغطوا الیك وأخواتھا على البوست. 

*اح��رص عل��ى أن تنش��ر عل��ى فیس��بوك الم��ادة الت��ي تفاع��ل معھ��ا جمھ��ورك عل��ى ویبس��ایت 
المھني الخ�اص ب�ك. وھن�ا الب�د أن نوض�ح أنن�ا نتح�دث ع�ن ویبس�ایت ناش�ط، ولیس�ت مدون�ة 

أو ص���فحة ص���ور  شخص���یة خامل���ة. ف���إذا ك���ان ویبس���ایت لص���فحة إخباری���ة، أو عاطفی���ة،
فوتوغرافی��ة احترافی��ة، أو ص��فحة فی��دیوھات، فیج��ب اقتن��اص فرص��ة نج��اح الم��ادة المنش��ورة 
على ویبسایت إلعادة نشرھا على فیسبوك. وھنا یج�ب الح�ذر، ف�إّن جمھ�ور فیس�بوك یختل�ف 

 جذریاً عن جمھور الصفحات أونالین وھو ملول ویتغیر مزاجھ بسرعة.

البقاء على صفحتك، فھن�اك م�ن یت�ربص بالص�فحة الناجح�ة *ال تسمح لألصدقاء المزعجین ب
حسداً كما ھو الحال في الحیاة الحقیقة، والنجاح عل�ى فیس�بوك یثی�ر حس�د كثی�رین، فاألفض�ل 
ل���ك أن تض���ربھم بل���وك لیغ���ادروا ص���فحتك غی���ر مأس���وف عل���یھم. المھ���م أن تمل���ك أص���دقاء 



، فھ�ذه مس�ألة 200س�وى  أل�ف مت�ابع، وال یتفاع�ل 20متفاعلین، فح�ین یك�ون عل�ى ص�فحتك 
 فیھا نظر، ما فائدة ھؤالء؟ 

*الصفحات العامة تعاني من ظاھرة غیاب صفحات االصدقاء، بمعنى أّن الص�فحة العام�ة ال 
تطلل��ع عل��ى انت��اج أص��دقائھا ومتابعیھ��ا، وھ��ذا یخل��ق فج��وة ب��ین األثن��ین، ألن أدم��ن الص��فحة 

عن�ده بوس�تاتھم ق�ط، رغ�م أن�ھ أّش�ر  العامة الذي ینبغي ان یتابع ص�فحات االص�دقاء ال تظھ�ر
 ، ھ�ذا المش�كلة تمّك�ن فیس�بوك م�ؤخراً م�ن حلھ�ا جزئی�اً عب�رLike, Followعل�ى ص�فحاتھم 

 news، وص��ار الجمی��ع ی��رون عل��ى  news feedsلوغاریثم��ات فیس��بوك الحدیث��ة عب��ر 
feeds  بوس�تات جدی�دة، لك�ن المش�كلة أن أغل�ب االص�دقاء ال یعمل�ون بوس�تنغ عل�ىnews 
feeds  .بل یكتفون بالبوستنغ على التایم الین 

 news feeds  ھي صفحة موازی�ة للت�ایم الی�نTime Line تظھ�ر فیھ�ا بوس�تات مح�دودة ،
ب��أربع وعش��رین س��اعة. المھ��م ھن��ا ھ��و التفاع��ل م��ن جانب��ك، أغل��ب األص��دقاء والمت��ابعین 

ملون بم�رور ینتظرون من أدم�ن الص�فحة العام�ة تف�اعالً عل�ى بوس�تاتھم، وإن ل�م یحص�ل س�ی
 . unfollowالوقت، وقد یغادرون الصفحة العامة أو یجعلونھا على وضع 

*خاصیة األسئلة. عرض بوستات األس�ئلة ف�ي الع�ادة ھ�و أكب�ر مح�رض عل�ى التفاع�ل، لك�ّن 
نوع األسئلة ھنا ھو المعیار، ویجب أن تكون أسئلة تالئ�م م�زاج أص�دقاء ومت�ابعي الص�فحة، 

 على الصفحة لمتابعة ھذا المزاج. وھذا یتطلب حضورا مستمراً 

*اعتن��ي باللغ��ة الت��ي یقبلھ��ا جمھ��ورك، ف��إذا ع��ودتھم عل��ى العربی��ة العامی��ة بلھجاتھ��ا المحلی��ة، 
فعلی��ك أن تبق��ى ف��ي ھ��ذه المس��احة وال تغادرھ��ا إل��ى اللغ��ة الفص��حى إال ن��ادراً. كم��ا علی��ك أن 

ن الن��اس وتالح��ظ التن��وع تعتن��ي بن��وع الكلم��ات الت��ي تنتقیھ��ا، وتالح��ظ الف��وارق الجنس��یة ب��ی
 الطائفي والدیني والعرقي.

*بوستات المتابعة، بمعنى أن تعلن في یوم ما عن قرب عرض�ك لمنتج�ك ف�ي بوس�ت الح�ق، 
وعلیك أن تلحظ حجم انتظار الجمھور من تفاعلھم، فإن لم یتفاعلوا مع اإلعالن فاألفض�ل أن 

 ً مقنع��اً إللغ��اء الم��ادة المنتظ��رة  ال تعم��ل البوس��ت، عل��ى أن تعت��ذر لم��ن تف��اعلوا وتعل��ن س��ببا
 الموعودة. 

                               *** 

 

 

 



 

 

 ثورة في عصر المعرفة الموسوعیة –الكتابة اإللكترونیة 

الكتاب��ة اإللكترونی��ة لیس��ت نوع��اً آخ��ر م��ن الكتاب��ة، ب��ل ناف��ذة معرفی��ة أخ��رى بعی��دة تمام��اً ع��ن 
والرقم الطینیة واألنسجة واألقمشة وصوالً إلى الكتاب�ة الكتابة على جدران الكھوف والبردي 

عل��ى ال��ورق الت��ي تعلمھ��ا اإلنس��ان وطّورھ��ا عب��ر الق��رون حت��ى ابتك��ر غ��وتنبرغ األلم��اني 
الطباع��ة، فأح��دث ث��ورة ف��ي ع��الم الكتاب��ة، وبات��ت ف��ي متن��اول المالی��ین عب��ر نس��خ الكت��ب 

 طباعة.وتكثیرھا. الكتابة الرقمیة ثورة أخرى أكبر بكثیر من ال

 

" م��ثالً، wordن الورق��ة والقل��م، یف��تح الكات��ب اإللكترون��ي ملف��اً للكتاب��ة، م��ن ن��وع "ب��دالً ع��
ویتطلع للنافذة الظاھرة أمامھ لیبدأ الكتاب�ة، وبھ�ذا ھ�و یغ�ادر أساس�یات الكتاب�ة عب�ر الت�اریخ، 

   .فال قلم وال یراع وال ریشة وال ورقة مخططة أو بیضاء، إنّھ عالم النوافذ والشاشات

الشاشة المفتوحة أمام الكاتب لیست "صفحة بیضاء عذراء تنتظر یراع�ھ" كم�ا اعت�اد الكت�اب 
 ه الناف��ذة ھ��يھ��ذالورقی��ون أن یقول��وا، ب��ل ناف��ذة مفعم��ة بالمعلوم��ات ووس��ائل التعام��ل معھ��ا، 

ف��ي آن واح��د، وھ��ي أبع��د م��ا تك��ون ع��ن  تركی��ب فن��ي رقم��ي وأداة تربوی��ة وتجرب��ة فكری��ة
فحة بیضاء یحولھا یراع الكاتب إلى قطعة مفیدة م�ؤثرة"، وھ�ي تھ�دف الوصف التقلیدي "ص

إضافة إلى دعم جھود الكاتب، إلى توجیھ�ھ لكیفی�ة التفاع�ل معھ�ا والتنق�ل خاللھ�ا، فھ�ي تغی�ر 
فورم��ات الص��فحة وفون��ت الكتاب��ة ول��ون المق��اطع وتظل��ل ل��ھ م��ا یش��اء، وتخل��ط ب��ین اللغ��ات 

أي بة (. تھ�دف ھ�ذه الواجھ�ات المض�رّ الص�فحةالمختلفة وتضع معادالت الحس�اب ف�ي وس�ط 
رھا) إل��ى تعطی��ل التوقع��ات وإث��ارة التفكی��ر. الغ��رض منھ��ا ھ��و مس��اعدتنا عل��ى یالمع��اد تص��و

ح��دود الواجھ��ات الت��ي تتوس��ط حیاتن��ا عب��وراً إل��ى  – المس��احة البیض��اءوم��ا وراء  -رؤی��ة 
إل�ى م�ا تعرض�ھ شاش�ة ، ویتم ھ�ذا ب�النظر المتص�ل إل�ى خ�ارج مل�ف "وورد" الرقمیة الیومیة

الكومبیوتر من خدمات ونوافذ، وما تعرض�ھ مواق�ع البح�ث ومنص�ات التواص�ل االجتم�اعي، 
وھي في العادة مفتوحة جمیعھا أثناء عملنا، وھنا البد من التأكید على ق�وة وص�لة االنترن�ت، 

نح��ن مح��اطون  .فكلم��ا كان��ت الوص��لة أق��وى، تع��رض النواف��ذ مس��احات أكث��ر تحریك��اً للخی��ال
والكومبی��وتر وقدرات��ھ الخارق��ة عل��ى ببن��اء وتس��ھیل ك��ل تفاع��ل ب��ین اإلنس��ان  تق��ومواجھ��ات ب

ج��زء ال  اعملی��ة تط��ویر وتص��میم ھ��ذه الواجھ��ات لیس��ت محای��دة. إنھ�� ف��إنّ  ذل��ك،. وم��ع التنق��ل
 على أألقل في ھذه المرحلة. عنھ یمكن الخروجیتجزأ من مسار ثقافي وتاریخي معین وال 

ونیة في حقیقتھا حتى ھ�ذا الی�وم ھ�ي ث�ورة أخ�رى ف�ي ع�الم الكتاب�ة، ألنھ�ا لكّن الكتابة اإللكتر
فتح���ت اآلف���اق أم���ام الكات���ب بحی���ث یس���تطیع أن یس���تطرد إل���ى م���ا ال نھای���ة ل���ھ م���ن األمثل���ة 



واالستشھادات والروابط عبر ربط ملف�ات ص�وتیة بالمق�ال ورب�ط فی�دیوھات، واالنتق�ال عب�ر 
ھ��ذا تتح��ول الم��ادة المكتوب��ة م��ن مج��رد مق��ال إل��ى الھ�ایبر لی��نكس إل��ى مواض��یع ذات ص��لة، و

وسائل عرض متعددة تعزز المادة وتكثّف الفكرة في ذھن المتلقي، والمتلقي ھن�ا ل�یس مج�رد 
قارئ یتصفح كتاباً، بل عنصر فاعل في المحتوى اإللكترون�ي، ت�ارة یفعّل�ھ ص�وتیاً، وأخ�رى 

لتلفزة أو السینما، وق�د ی�ذھب یذھب بھ إلى فیدیوھات مقتبسة عن وسائل عرض أخرى مثل ا
ب��ھ إل��ى فی��دیوھات معروض��ة عل��ى یوتی��وب ومنص��ات التواص��ل االجتم��اعي األخ��رى، ف��ي 
الحقیق��ة إن الكتاب��ة اإللكترونی��ة ل��و روع��ي فیھ��ا عام��ل التن��وع ال��ذي ت��وفره للكات��ب، س��تأخذ 

 المتلقي في سیاحة معرفیة انسكلوبیدیة موّسعة. 

أن یتصل النص بشكل دائم باألنترنت، وحالی�اً یج�ري ھ�ذا  لكّن ھذا النوع من الكتابة، یتطلب
عب���ر النص���وص اإللكترونی���ة المتربط���ة بمواق���ع، مث���ل المواق���ع الخبری���ة الكب���رى والمواق���ع 
التخصصیة واألكادیمیة، وص�والً إل�ى البلوغ�ات الشخص�یة (الم�دونات) وص�فحات فیس�بوك، 

حاالت یش�ترط أن یبق�ى ال�نص ال�ذي فكلھا توفر للقارئ خیار الوسائط المتعددة، وفي جمیع ال
 بین یدي القارئ متصالً باألنترنت لتتحقق التجربة الموسوعیة وفوائدھا.

 ن الی��ن ك��ولج" المتخص��ص"أوإتق��ان الكتاب��ة اإللكترونی��ة یتطل��ب مھ��ارات، ویع��رض موق��ع 
الوس�ائل والتقنی�ات المطلوب�ة لتفعی�ل ھ�ذا  دراسة االكادیمیة غیر الحضوریة عبر االنترن�تبال

النوع الجدید من الثقافة، فالكتابة اإللكترونیة في حقیقتھا انتق�ال ثق�افي س�ریع إل�ى ع�الم آخ�ر، 
وتلزمھ وسائل االنتقال الجدیدة، وكل ذل�ك عب�ر الم�واد المنش�ورة إلكترونی�اً دون اللج�وء إل�ى 

 لكتاب الورقي المستقر بین جلدین أنیقین، فھو جامد ال یتوسع.ا

ویعرض البروفس�ور جی�ف غراب�ل تفاص�یل موس�وعیة ع�ن ھ�ذا التوج�ھ ف�ي موض�وع نش�ره 
التربوي التعلیمي أھمیة الكتابة اإللكترونیة خاص�ة ف�ي التربی�ة  Edutopia.orgعلى موقع  

ة حالی��ا والت��ي تتس��ع باض��طراد ب��ین نظ��م والتعل��یم المعاص��ر، كاش��فاً ع��ن حقیق��ة الفج��وة القائم��
التعلیم المدرسي واالكادیمي، وبین عالم الكتابة االلكترونی�ة أون الی�ن الت�ي توس�ع المع�ارف. 
فالتالمی��ذ وب��دًءا م��ن س��ن العاش��رة ص��اروا متص��لین بع��الم الرقمی��ات والس��ایبر عب��ر ش��بكات 

، تیك ت�وك، وحت�ى مس�انجر التواصل االجتماعي الخاصة بھم، انستغرام، تلیغرام، سنابتشات
 فیسبوك، ومنصة واتساب ومنصات أخرى تظھر كل یوم وتغیر مفاھیمھم عن العالم. 

قادم�ة م�ن الص�ین، أرس�لت مالی�ین  2020جائحة كورونا التي اجتاحت العالم في ربی�ع ع�ام 
والھ�اتف، التالمیذ والطلبة إلى بیوتھم لیتواصلوا مع معلمیھم ومدرسیھم عبر المیل والبلوغر 

فب��ات التعل��یم خ��ارج ج��دران المدرس��ة وھ��ذه نقل��ة كب��رى، وب��نفس المق��دار أجب��رت الجائح��ة 
مالی�ین الم��وظفین والص��حفیین والب��احثین واس��اتذة الجامع��ات عل��ى العم��ل م��ن بی��وتھم، لتثب��ت 
للجمیع أّن الجامعات بشكلھا الحالي ل�م تع�د أكث�ر م�ن مؤسس�ات عتیق�ة یتطل�ب تغییرھ�ا ث�ورة 

 سایبریة.
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لورقة البحثیة التي تجلس لجنة وقورة من أساتذة الجامعات لمناقشتھا ومنح كاتبھا لقباً علمی�ا ا
بسببھا، باتت الیوم ضعیفة متھالكة جداً أمام العالم الموسوعي ال�ذي ت�وفره المنص�ات للكتّ�اب 
االلكت��رونیین، إّن ص��ح ھ��ذا الوص��ف، وأراه م��ن ج��انبي واجب��اً للتمیی��ز ب��ین الكات��ب ال��ورقي، 

ھ��و م��ا زال قریب��اً م��ن الص��حافیین الع��املین ف��ي الص��حافة الورقی��ة وعملھ��م، وب��ین الكات��ب و
 اإللكتروني الذي یوظف كل دقیقة مھاراتھ الرقمیة ومعرفتھ السایبریة لكتابة مادة واعدادھا. 

 كثیر من الكتّاب الورقیین الیوم عاجز عن الكتابة اإللكترونیة ألنھ ال یتقن مھاراتھا.

اث أوستن في جامع�ة تكس�اس المتخص�ص بالكتاب�ة اإللكترونی�ة، ع�رض مھ�ارات مختبر أبح
عدة یجب إحرازھا لتحقیق "التفكیر النقدي والتواصل الفعال، والمواطنة الناشطة" وذلك م�ن 

 خالل:

 *اتقان حزم السوفتویر المتداولة الیوم، ووسائلھا التقنیة.

مت��زامن م��ع الت��نقالت الزمكانی��ة الت��ي *الق��درة عل��ى التع��اون الفع��ال بش��كل مت��زامن أو غی��ر 
 یعرضھا النت.

*القدرة على أنتاج وتحلی�ل ومش�اركة المعلوم�ات عب�ر الوس�ائط الرقمی�ة المتیس�رة وبمختل�ف 
 الفورمات.

*الق��درة عل��ى إدارة وتحلی��ل وتولی��ف الب��ث المت��زامن متع��دد الوس��ائط وص��یاغتھ بفورم��ات 
 لكھا. یناسب المتلقي حسب القدرات السایبریة التي یم

كل ھذا المھارات، تتوسع وتتغیر كل یوم بظھور وسائل تواصل جدیدة، ابت�داء م�ن الھوات�ف 
الذكیة مروراً بالكومبیوترات اللوحی�ة "تابل�ت"، وأجھ�زة ال�الب ت�وب، وحت�ى الكومبی�وترات 
المكتبی����ة، وص����والً إل����ى األس����ورة والس����اعات الرقمی����ة، وش����خوص ال����ذكاء االص����طناعي 

Artificial Intelegence ووس���ائل االرتب���اط بكومبی���وترات الس���یارة وأجھ���زة المالح���ة ،
 واالنتقال المتزامن بین أكثر من جھاز وعبر أكثر من منصة.

ف��ي جامع��ة میش��یغان الحكومی��ة یرك��ز عل��ى التكنلوجی��ا  Technorhetoric.netمش��روع 
ارھ��ا "كتاب��ة منتج��ة عل��ى الكومبی��وتر وموزع��ة عل��ى ع��الم وتعریفھ��ا للكتاب��ة الرقمی��ة باعتب

االنترنت عبر منصات مختلفة"، مذّكراً أن ھذا الن�وع م�ن الكتاب�ة یع�د بمثاب�ة أول انتق�ال من�ذ 
ثورة الطباعة إلى نوع جدید من التواص�ل. والحقیق�ة أن الكتاب�ة االلكترونی�ة ھ�ي إع�داد ن�ص 

اتب في ھذه الحالة یق�وم بك�ل األدوار الكالس�یكیة وربطھ في نفس الوقت بعالم االنتشار، والك
ف��ي آن واح��د، فھ��و كات��ب ومص��مم وناش��ر وم��وزع لل��نص ف��ي نف��س الوق��ت، وف��ي المحص��لة 
سیقود ھذا عبر مئات السنین إلى إلغاء دور الناشرین والموزعین والطب�اعین ودور الطباع�ة 

 والنشر.

http://technorhetoric.net/


ي ب�أي ح�ال موھب�ة اإلنش�اء الت�ي یج�ب أن اتقان المھارات التي تتطلبھا الكتابة الرقمیة ال یلغ
یملكھا الكاتب. الكتابة الرقمیة تؤھل المتعلمین للكتابة والنش�ر، لكنھ�ا ال تق�دم مواھ�ب ج�اھزة 

 لھم، الموھبة مقدرة فردیة تتطور بقدرات اإلنسان نفسھ، وتشحذھا دائماً القراءة المستمرة. 

كیفی�ة رب�ط نت�اج المنص�ات المختلف�ة  مع تطور المنصات، عل�ى الكات�ب اإللكترون�ي أن ی�تقن
ب��النص ال��ذي یكتب��ھ، وتعتم��د ك��ل المنص��ات اإللكترونی��ة الی��وم عل��ى رب��ط فی��دیوھات ورواب��ط 
ص��وتیة وص��ور وملف��ات ص��ور یمك��ن تص��فحھا، ع��الوة عل��ى م��ا تنتج��ھ وس��ائل التواص��ل 
االجتم��اعي م��ن بوس��تات فیس��بوك وفی��دیوھات یوتی��وب وتغری��دات ت��ویتر وص��ور انس��تغرام 

 رام وصوالً إلى نتاج مئات المنصات الجدیدة التي سوف تظھر تباعاً.وتلغ

ربط ھذه المنتجات یحقق للعمل نفسھ تفاعالً على مستوى منصات مختلف�ة، ویع�ین محّرك�ات 
 البحث العمالقة على نشر المادة وإیصالھا إلى مساحة أوسع من المتلقین.

 جائحة كورونا فرصة تاریخیة للتعلیم اإللكتروني

رز المقطع الزمني المتصل بجائحة كورونا خبرات وتطبیق�ات مض�افة لل�تعلم االلكترون�ي، أف
وما تبق�ى ھ�و أن ت�تقن الھیئ�ات التعلیمی�ة ھ�ي أیض�اً اتم�ام التواص�ل بھ�ذه الطریق�ة. كثی�ر م�ن 
األك��ادیمیین یش��كون الی��وم أنھ��م ال یملك��ون وس��ائل تقی��یم جھ��د التلمی��ذ والطال��ب، ألن��ھ ببس��اطة 

رق��ابتھم وإش��رافھم المباش��ر س��ینتزع م��ن الن��ت معلوم��ات ویلص��قھا ف��ي بحث��ھ أو وبعی��داً ع��ن 
واجبھ البیتي بما یجعلھ أغن�ى م�ن مج�رد إجاب�ة لس�ؤال أك�ادیمي. وھ�ذه مش�كلة كب�رى تواج�ھ 
تركیب العملیة التدریسیة برمتھ�ا، والب�د م�ن الوص�ول إل�ى حل�ول تغی�ر قواع�د االرتب�اط ب�ین 

لتلمی��ذ والطال��ب م��ن جھ��ة أخ��رى، فبینھم��ا توج��د جھ��ود الم��درس والمعل��م م��ن جھ��ة، وب��ین ا
 أطراف منتزعة من النت، وھي تغیر المعادلة بقوة.

ویقترح المختصون إقامة ما یعرف ب "مركز الكتابة" ف�ي ك�ل مدرس�ة مع�ززاً بك�وادر ت�تقن 
وس��ائل الس��ایبر ومّطلع��ة عل��ى منص��اتھ وتقنیات��ھ المتط��ورة یومی��اً، فیك��ون بوس��عھا أن ت��دخل 

في العالقة بین المدرس والمتلقي، وستكون بال شك طرفاً فاعالً ومؤثراً. مركز الكتابة طرفاً 
المش��ار إلی��ھ س��یكفل تعی��ین حق��وق الم��ؤلفین، ویف��رز جھ��د الطال��ب وم��ا قدم��ھ ف��ي نص��ھ، ع��ن 
المنت��زع م��ن األنترن��ت، وس��یكون م��ن المناس��ب أن یف��رض عل��ى التلمی��ذ أو الطال��ب اإلش��ارة 

ال��ذي اقت��بس من��ھ، م��ن خ��الل ھ��ایبر لن��ك أو فی��دیو أو حت��ى بوس��ت إلكترونی��اً إل��ى المص��در 
فیس��بوك. ھ��ذا ب��الطبع یعن��ي توس��یعاً كبی��راً لجھ��ود المنظوم��ة التعلیمی��ة، ولكن��ھ توس��یع ال مف��ر 
منھا، فالمدارس في زمن كورونا، باتت تحتظر وأثبت التعلیم اإللكتروني أنھ أسلوب المقط�ع 

والب��د للعملی��ة التعلیمی��ة أن تت��أقلم م��ع التط��ورات الت��ي الزمن��ي المقب��ل مھم��ا ك��ان علی��ھ الح��ال 
 یفرضھا العالم الرقمي.

التلمی��ذ أو الطال��ب ال��ذي ی��تعلم م��ن خ��الل المدرس��ة اإللكترونی��ة، یمل��ك غالب��اً منص��اتھ، عب��ر 
بلوغره الشخصي أو حسابھ على فیسبوك وانستغرام وسناب تش�ات وم�ا ش�ابھ، وھ�و یتفاع�ل 



وم بش�كل متزای�د، وھ�ذا یح�تم عل�ى المعل�م والم�درس اإللم�ام بم�ا مع الع�الم الرقم�ي خ�الل الی�
تفعل��ھ ھ��ذه المنص��ات، أو عل��ى األق��ل تعلم��ھ كیفی��ة الوص��ول إل��ى ھ��ذه المنص��ات واس��تعراض 

 نتاجھا.

أخطاء األمالء والنحو الشائعة یتكفل الیوم بحلّھا نظام المصحح اإللكترون�ي للكتاب�ة الموج�ود 
لق�ي والطال�ب والتلمی�ذ م�ن إتق�ان ھ�ذه المھ�ارات، لكنّ�ھ یبق�ى في ك�ل اللغ�ات، وھ�ذا یعف�ي المت

محتاجاً إلى اتقان مھارات كل لغة یتقنھا، وعلیھ أن یوّسع مستویات معرفتھ باللغات الس�ائدة، 
وم��ا ك��ان یب��دو قب��ل خمس��ین س��نة أتقان��اً لمس��توى اللغ��ة الثانی��ة والثالث��ة والرابع��ة الت��ي یملكھ��ا 

فة توفرھا المصححات اللغویة وحلوھا السریعة، لكّن المتعلم األنسان بات الیوم معلومة مضا
 یجب أن یملك حدا أدنى من المعرفة للغة كي یتمكن من المناورة. 

 الكتابة اإللكترونیة تطرح األسئلة التالیة:

*كیف یتفاعل الناس مع النواف�ذ المتوائم�ة والمختلف�ة والمتناّص�ة ف�ي مس�احة الشاش�ة الرقمی�ة 
 م؟المفتوحة أمامھ

 *ما مستوى المعرفة المطلوب ممن یتلقى النص اإللكتروني وتشعباتھ المعرفیة الشاسعة؟

 *ھل بوسع ُمصممي النوافذ أن یطوروھا بما یناسب تنّوع المتلقین، كل حسب قدرتھ؟

*ما شكل المعرفة التي نصل إلیھا عبر ھذا الرفد المفعم بالمعلومات والمتصل بالتح�دیث ك�ل 
 لذي یتجاوز البعد األفقي "الجغرافیا" والبعد العمودي "التاریخ"؟دقیقة عبر النت ا
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 سوشیال میدیا سالح ذو حدین في عصر كورونا

انشغلت منصات سوشیال میدیا الكبرى ف�ي زم�ن كورون�ا بتس�ھیل التعام�ل ب�ین الن�اس خ�الل 
الع���الم، لك���ن التواص���ل االجتم���اعي ب���ات س���لبیاً أیض���اً، فت���رات الع���زل الطویل���ة نس���بیاً عب���ر 

 فالشائعات واألخبار المفبركة تدور على قدم وساق.

 

مع تفشي جائحة كورون�ا والعزل�ة ف�ي المن�ازل، اجتاح�ت أوروب�ا والوالی�ات المتح�دة ظ�اھرة 
 الدراسة والعمل في البیت، واعتمد ھذان التطوران الخطیران في میادین العم�ل وف�ي می�ادین
التعل��یم بش��كل خ��اص، عل��ى منص��ات فیس��بوك، وخاص��ة خدم��ة مس��نجر، وخ��دمات واتس��اب 
وانستغرام وقدراتھا على التحاور ونقل الصور والملف�ات بمختل�ف الحج�وم. وھك�ذا ب�ات ك�ل 

آذار/ مارس  24ي ، حتى أن فیسبوك أعلن فما یتعلق بالسوشیال میدیا ناشطاً بشكل استثنائي
أّن خدم��ة مس��نجر بات��ت تختن��ق بحج��م الس��ابلة الت��ي تنس��اب علیھ��ا، بع��د أن أص��یب  2020

واتس��اب بعط��الت وتعث��ر بس��بب حج��م االتص��االت والملف��ات المرس��لة علی��ھ. لك��ن حت��ى عل��ى 
مستویات البوستنغ والتعلیقات التي  تنشر على تایم الین فیس�بوك، ف�إن التواص�ل االجتم�اعي 

 خدمین بلغ مدیات غیر مسبوقة. بین المست

وبھذا السیاق فإن سوشیال میدیا یوفر للمستخدمین مناف�ذ یعبّ�روا م�ن خاللھ�ا ع�ن اس�تجاباتھم 
الفردیة والجماعیة لتفشي جائحة كورونا، كما أنھ یشكل تفاعل المشتركین باتجاھین، إیج�ابي 

ش���ر الش���ائعات یح���اول التع���ایش م���ع األزم���ة وتخطیھ���ا وس���لبي یح���اول توظی���ف األزم���ة لن
 والخرافات وأحیانا لنشر توجھات عنصریة أو إجرامیة أو حتى أیدیولوجیة مختلفة.  

في الوالیات المتح�دة االمریكی�ة  سوشیال میدیادراسة لتوجھات  مجلة تایم األمریكیةونشرت 
على منصتي فیسبوك وتویتر بوجھ خ�اص إب�ان جائح�ة كورون�ا، باعتبارھم�ا وس�یطاً حاس�ماً 
ف��ي ت��داول المعلوم��ات الت��ي یحتاجھ��ا الن��اس ف��ي ظ��ل العزل��ة الوقائی��ة والعم��ل والدراس��ة م��ن 

وم��ات المن��زل، وف��ي نف��س الوق��ت فق��د بات��ت ھ��ذه المنص��ات وس��یطاً حاس��ماً ف��ي ت��رویج معل
رخیصة تتوخى اإلثارة وشائعات مفبركة وحت�ى اعالن�ات مفبرك�ة، وھ�ي ف�ي ھ�ذه الحال�ة ق�د 

 باتت سبباً في زیادة قلق الناس ونشر حاالت الھلع بینھم.

وعل��ى مس��توى ت��ویتر وفیس��بوك ف��ي الع��الم العرب��ي ل��م تخ��ل المنص��تان م��ن س��یل أكاذی��ب  
ل رب��ط جائح��ة كورون��ا بأس��باب وقص��ص ملفق��ة وفی��دیوھات مفبرك��ة، وق��د ترك��ز أغلبھ��ا ح��و

 ، وركزت أغلبھ�ا عل�ىومقارنة اإلسالم بغیره من األدیان بما یصفونھ تصدیاً للجائحةغیبیة، 

https://p.dw.com/p/3andb
https://p.dw.com/p/3andb
https://time.com/5802802/social-media-coronavirus/
https://p.dw.com/p/3ax8h


 فق�د .ماّدة دسمة لألخبار الكاذبة ذات الخیال الخص�بفباتت التي ضربھا الوباء بشدة،  إیطالیا
ج�وزیبي ك�ونتي ج�اء اإلیط�الي تصریحاً منسوباً لرئیس ال�وزراء  یداتت بوستات وتغرتداول

فیھ "انتھت حلول األرض واألم�ر مت�روك للس�ماء"، بم�ا ی�وحي أن البل�د انھ�ار أم�ام األزم�ة، 
 .لكن ھذا  ال أصل لھ

kk/status/1242184159570919425https://twitter.com/k455 

إس��المیّة ف��ي ش��وارع إیطالی��ا إقام��ة ص��لوات ی��ّدعي ناش��روه أنھ��ا  اس��تخدم نف��س الفی��دیو لم��او 
ً ر كورونا"، لكنھا في الحقیقة "لدعاء هللا وحفظھ من خط  .ال عالقة لھا بما یجري حالیا

المتح�دة األمریكی�ة جیف ھانكوك مدیر مختب�ر سوش�یال می�دیا بجامع�ة س�تراتفورد بالوالی�ات 
اعتبر أّن ھ�ذا النش�اط والتعلیق�ات الت�ي ت�دور عل�ى حاش�یتھ تع�رض كیفی�ة تعام�ل المجتمع�ات 
البشریة عبر العالم مع جائحة كورونا التي ال سابقة لھا في العصر الحدیث، وح�ین اجتاح�ت 

البش�ریة  ل�م یك�ن ممكن�اً فھ�م تعام�ل المجتمع�ات 1918العالم جائحة االنفلونزا اإلس�بانیة ع�ام 
واس��تجابتھا للجائح��ة بس��بب ع��دم وج��ود وس��ائل تواص��ل اجتم��اعي، ویق��ول بھ��ذا الخص��وص 
"التفاع��ل عل��ى ھ��ذه المنص��ات یت��یح للمجتمع��ات أن ت��تلمس طریقھ��ا م��ن خ��الل التھدی��د غی��ر 
المس��بوق ال��ذي یتع��رض ل��ھ الن��وع البش��ري" مبین��اً أن مالی��ین الن��اس یتع��املون م��ع األطب��اء 

والمعالجین مباشرة من خالل ھذه المنصات، وھ�ذا یفس�ر تمام�اً س�بب والمختصین والباحثین 
 عدم انتشار حالة ھلع ورعب من المرض أو تھافت على الشراء مثالً عبر العالم.

الناس رغم العزلة الوقائی�ة متص�لون بواس�طة سوش�یال می�دیا، ومتواص�لون م�ع بعض�ھم لی�ل 
الم. لك��ّن ھ��ذا الجان��ب المش��رق ف��ي نھ��ار رغ��م ف��وراق ال��زمن والجغرافی��ا الشاس��عة عب��ر الع��

منصات التواصل االجتماعي یقابلھ جانب معتم، وبھذا السیاق یق�ول دانی�ال روج�رز مؤس�س 
" وھ�ي منص�ة تكش�ف األخب�ار الزائف�ة والمض�للة عل�ى الن�ت غلوبال دسانفورمیشن ان�دیكس"

ك�ل و، حتی�الاال خبی�ر ف�يائحة كورونا وفّرت ترب�ةً خص�بة لك�ل ومنصات سوشیال میدیا "ج
". نترن�تف�رص عل�ى اإلمتص�یّد  ك�لّ و م�رّوج لنظری�ة الم�ؤامرة،ك�ل و، قصص مفبرك�ةبائع 

ویتحدث روجرز عن انتشار األخبار المصنوعة المثی�رة ودور لوغارتم�ات فیس�بوك وت�ویتر 
دى اس�تجابة المتلق�ي لكلم�ات معین�ة في بثھا بسرعة، وھي مش�كلة ال ح�ل لھ�ا ألنھ�ا تتعل�ق بم�

تبع��ث عل��ى اإلث��ارة، ویخل��ص ھن��ا إل��ى الق��ول "اس��تقطاب وتوجی��ھ جھ��ود أش��د ت��أثیراً لمراقب��ة 
المحتوى المزیف واستبعاده یتطلب استثماراً أعظم للموارد تقوم بھ ش�ركات سوش�یال می�دیا" 

 وھذا غیر متاح في ظروف الطوارئ التي خلقتھا جائحة كورونا.

لبعض أزمة ورق المراحیض التي شاعت في الوالی�ات المتح�دة وأوروب�ا إل�ى مئ�ات ویعزو ا
الفیدیوھات والبوستات والتغریدیات التي تنشر الفزع ب�ین الن�اس م�ن أّن ھ�ذه الم�ادة تنف�ذ م�ن 
األسواق، وھو ما بات فعال مسؤوالً عن نفاذھ�ا، وف�ي ھ�ذا الس�یاق یق�ول س�انتوش فیایكوم�ار 

مبریا "نح�ن نش�ھد توجھ�اً تحرك�ھ مخ�اوف المتلق�ین، ومن�ھ م�ا یخ�ص الباحث في جامعة نورث

https://twitter.com/k455kk/status/1242184159570919425
https://twitter.com/k455kk/status/1242184159570919425
https://disinformationindex.org/


ورق المراحیض، والمطھرات، وكمامات الوقایة، ما أدى إلى نف�اذ ك�ل المع�روض منھ�ا ف�ي 
اس��واق الع��الم كاف��ة، كم��ا أن البوس��تات الت��ي تقل��ل م��ن أھمی��ة ھ��ذه الم��واد وتس��تخف باألزم��ة 

 األزمة وتوفر المواد ثانیة في األسواق"الحاصلة بسببھا كانت نفسھا سبباً في انتھاء 

https://twitter.com/enni179/status/1250148778314739714 

 ش�ھوروفي ألمانیا فإّن مالیین التالمیذ والطلبة ال�ذین انقطع�وا ع�ن مدارس�ھم وجامع�اتھم من�ذ 
ع��دة یت��ابعون عل��ى منص��ات التواص��ل االجتم��اعي وعل��ى واتس��اب م��ا ستس��فر عن��ھ ق��رارات 
الحكومة االتحادیة بھذا الشأن، وھكذا فإّن تالمی�ذ الص�ف التاس�ع والص�ف العاش�ر یتراس�لون 
على انستغرام ویتبادلون المعلومات عن توقیت محتمل لعودة المدارس. ب�ل نش�ر كثی�ر م�نھم 

 حول الرغبة بعودة المدارس أم ببقائھا مغلقة: استطالع رأي على تویتر

https://twitter.com/MaideAM/status/1250438939615191041 

فی�دیوھات نش�رت م�ن الص�ین وم�ن في الجانب اإلیجابي لمنصات التواصل االجتماعي، فإّن 
وم��ن بل��دان أخ��رى تظھ��ر الن��اس وھ��م یتس��اقطون ف��ي الش��وارع ص��رعى  إی��ران واألك��وادور

فیروس كورونا، كانت سبباً العتراف تلك الدول بتفشي الجائحة، ثم باتت س�بباً ی�ردع الن�اس 
للوقای�ة م�ن  في بلدان أخرى بعیدة عن الخروج إلى الشوارع ویحثھم على االعتصام بالمنزل

المرض، ما بدد إلى حد كبیر من أوھ�ام ینش�رھا المؤمن�ون بنظری�ة الم�ؤامرة مم�ن یزعم�ون 
 أّن كل ما یجري یصب في الحرب التجاریة بین الوالیات المتحدة والصین! 

                               *** 
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 العمل والتعلم من المنزل في زمن كورونا 

ومع��ھ ب��التزامن  Home Officeش��اع ف��ي عص��ر كورون��ا فج��أة أس��لوب العم��ل م��ن المن��زل 
والضرورة أسلوب التعلم في المنزل والذي یسمى في الوالیات المتح�دة األمریكی�ة ال�تعلم ف�ي 

، فب��ات األبن��اء وأھلھ��م مس��تقرون ف��ي من��ازلھم وی��زورن مدارس��ھم  PBLالمش��روع المس��تقر 
ال س�ابقة ل�ھ ف�ي البی�ت. فق�د تحول�ت البی�وت بفض�ل االنترن�ت  وأماكن عملھم، ویب�ذلون جھ�داً 

 ومنصات التواصل االجتماعي وأنظمة العمل االلكترونیة والھواتف الذكیة إلى شيء آخر.

 

ام��تأل الن��ت بإعالن��ات ع��ن وظ��ائف ش��اغرة للعم��ل م��ن  2020خ��الل األزم��ة ف��ي ربی��ع ع��ام 
ن�ات موج�ودة حالی�اً ف�ي ش�ھر نیس�ان/ المنزل، ھذا لیس وھماً بل حقیقة وھذه نم�اذج م�ن إعال

 على صفحات ألمانیة:2020ابریل 

 *مطلوب وكیل اتصاالت ھاتفیة في مركز اتصاالت یعمل من منزلھ.

 *مطلوب مشاور زبائن یعمل من المنزل.

 *مطلوب متخصص بشؤون حملة التسویق الرقمي األلماني. تسلم العمل فوراً من المنزل.

، العم��ل م��ن المن��زل ف��وراً. اتق��ان Work@home Jobs*مطل��وب ع��املین عل��ى مش��روع 
 األلمانیة ولغات أخرى واجب.

 في ألمانیا.  ,Görlitzیعمل من المنزل لمشروع بمنطقة  IT*مطلوب موظف مختص ب 

وعشرات اإلعالنات األخرى. وبحساب بسیط فإن أرباح أرباب العمل تتضاعف بمس�توى ال 
 لألسباب التالیة: سابق لھ حین یعمل موظفوھم من بیوتھم،

*مص���اریف المكات���ب والحراس���ات ووص���الت االنترن���ت والكھرب���اء والخ���دمات والتنظی���ف 
 وصیانة األجھزة ملغاة بالكامل ویتحملھا الموظف العامل من بیتھ.

*تأمینات العمل والتنقل إلی�ھ والوص�ول ل�ھ، ملغ�اة بالكام�ل أو عل�ى األق�ل معلق�ة ف�ي ظ�روف 
زعم انھ وبس�بب جلوس�ھ ف�ي بیت�ھ إل�ى كومبی�وتره الشخص�ي ق�د كورونا. فال أحد بوسعھ أن ی

 أصیب بضعف البصر بسبب ضغط العمل!

 *مصاریف النقل الخاصة بالموظفین ملغاة.

 *مصاریف مواقف وكراجات السیارات الملحقة بالمكاتب ملغاة.
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كل ھذا یصب أرباحاً فاحشة في حس�ابات المش�غلین، وف�ي ظ�روف الكس�اد المتوق�ع، ال یفك�ر 
أحد أن یخسر وظیفتھ، ویعتبر الجمی�ع العم�ل م�ن المن�زل ح�الً اس�تثنائیاً ف�ي ظ�رف اس�تثنائي 

 یخدم جمیع األطراف.

ج�أة وق�د انتقل�ت إل�ى بنفس المس�توى، وج�دت األنظم�ة التعلیمی�ة التقلیدی�ة عب�ر الع�الم نفس�ھا ف
نظ��ام التعل��یم م��ن البی��ت، بالنس��بة للھیئ��ات التعلیمی��ة والتالمی��ذ عل��ى ح��د س��واء، وھ��ذا تط��ور 

 فرضھ األمر الواقع، ولم یكن مخططاً لھ وال محسوباً.

الوس��ائل الت��ي یس��تخدمھا المدرس��ون والمعلم��ون ھ��ي االجتماع��ات عب��ر مس��نجر أو واتس��اب، 
 we، نق��ل الملف��ات الثقیل��ة عب��ر  Google Docsعب��ر  التراس��ل باالیمی��ل، نق��ل الوث��ائق

transfer  وكلھا خدمات تقوم على األنترنت واتقان مھارات الكومبیوتر واس�تخدام الھوات�ف
 الذكیة وأجھزة التلفزة الذكیة. 

الحقیقة ھي أن ھذه المنص�ات والوس�ائل، أص�بحت فج�أة ط�وق نج�اة یحم�ي وظ�ائف الھیئ�ات 
ن ال��ذھاب إل��ى الم��دارس، ویحم��ي مس��تقبل التالمی��ذ والطلب��ة ال��ذین التعلیمی��ة الت��ي انقطع��ت ع��

 حاصرتھم جائحة كورونا فوجدوا أنفسھم حبیسي البیوت.

 ھذه بعض النتائج والمعطیات والخبرات التي برزت خالل ھذه المرحلة القصیرة:

 مزید من االیضاح  وتوقعات أقل

التالمیذ والطلبة أن لیس مطلوب م�نھم التح�ول العنصر األھم في ھذه العملیة ھو إفھام أھالي 
إلى معلمین ومدرسین، ولن یكون عملھم في البیت معلمین ألبن�ائھم، وس�واء ك�انوا ب�اقین ف�ي 
البیت بسبب إعف�ائھم م�ن العم�ل، أو ع�املین م�ن المن�زل، ف�إن نظ�ام التعل�یم الجدی�د ل�ن یض�ع 

أولی��اء أم��ور التالمی��ذ والطلب��ة عل��ى ع��اتقھم أعب��اء أخ��رى. عل��ى الھیئ��ات التعلیمی��ة تعری��ف 
بوس��یلة التواص��ل الت��ي س��یعتمدونھا، ومحاول��ة إخ��راجھم م��ن آلی��ات التواص��ل ب��ین الج��انبین، 
فأولی��اء أم��ور الطلب��ة مش��غولون غالب��اً بتجرب��ة العم��ل الجدی��دة ف��ي ظ��ل حال��ة الط��وارئ أو أن 

 أحدھما أو كلیھما یعمل من المنزل.

تقنی��ات أو حت��ى وص��لة انترن��ت، فعل��ى المعلم��ین إع��الم أم��ا ف��ي المن��اطق الت��ي ال یت��وفر فیھ��ا 
االھل أن أطفالھم لن یحت�اجوا س�وى ھوات�ف ذكی�ة، م�ع ورق وأق�الم وبع�ض ل�وازم األعم�ال 

 الفنیة. 

في مثل ھذه الظروف، یرتاح أولیاء أمور الطلبة والتالمیذ ألّي جھد ینتزع أبن�اءھم م�ن أم�ام 
ن بعی��د سیش��غلھم حق��اً عل��ى أن یھتم��وا ب��ھ ویح��ثھم الشاش��ات اإللكترونی��ة ویش��غلھم، وال��تعلم م��

 أھلھم على االلتزام بھ.

https://jobs.teleperformance.de/##
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وینبغي تنبیھ أولیاء األمور أّن التعلم في المشروع المستقر یوفر فرصة نادرة الجتماع اف�راد 
العائلة معاً وللعمل سویاً. وبالضد م�ن ھ�ذا، ف�إن ھ�ذا االس�لوب س�یطور ل�دى التالمی�ذ ق�درات 

 في مشاریع سایبریة مجدیة حقاً وترتبط بتعلیمھم ومستقبلھم.االعتماد على النفس 

 ماذا بوسع األھل أن یفعلوا لدعم الصغار؟

إنھ��ا تجرب��ة مس��لیة، فالطلب��ة والتالمی��ذ یحض��رون الدراس��ة بالبیجام��ا م��ن أس��ّرتھم، أو وھ��م 
متمددین على أرضیة غرفھم، وبعضھم یجلس على عتبة البیت ویضع عیناً على الالب توب 
وأخرى على الشارع، وآخرون یجلسون أمام التلفاز وفي نف�س الوق�ت أم�ام تابل�ت المدرس�ة، 

 إنھا تجربة ھي األولى من نوعھا مع ھذا الجیل.

التالمیذ یتواصلون فیما بینھم أثناء الدراسة عبر تلیغ�رام أو انس�تغرام أو واتس�اب أو مس�نجر 
ھ�ا ف�ي الحقیق�ة تجرب�ة جدی�دة ف�ي ال�تعلم فیسبوك، وھذا یبدو في ظ�اھره تس�لیة إلكترونی�ة، لكن

ع��ن بع��د. التالمی��ذ والطلب��ة یعرض��ون منج��زاتھم عل��ى بع��ض ویتح��اورون ف��ي كیفی��ة اإلجاب��ة 
 الصحیحة، وھذا كلھ جدید.

ھنا یتحتم على الھیئات التعلیمیة تھیئة ب�رامج أس�بوعیة تنم�ي ق�درات الطلب�ة، وب�رامج یومی�ة 
الجمی�ع االلتف�ات إل�ى ع�دم اإلثق�ال عل�ى التالمی�ذ تشغلھم على مدى الوق�ت، لك�ن ینبغ�ي عل�ى 

 بالواجبات، على أن یتم وضع حدود قصوى إلنجاز الواجبات المدرسیة.

األمریك��ي كم��ا ظھ��رت ف��ي  PBLمش��اریع مقترح��ة ج��رى تجربتھ��ا ف��ي مش��روع  8فیم��ا یل��ي 
 :موقع ادیوتوبیادراسة نشرت على 

 *صحو أم مطر؟

 *العنایة بالبیئة.

 *متحف األشكال.

 *قناة القصص.

 *كیف نقلل من آثار أقدامنا؟

 *قائمة العزف األدبیة. 

 *رباعیات التنوع البیولوجي. 

 *التخطیط في سبیل النجاح.

                               *** 

https://www.edutopia.org/article/how-teachers-can-support-pbl-home


 فوائد العمالت االفتراضیة المشفرة وأضرارھا 

ع�ام  Bitcoinتجاوز عمر العمالت االفتراضیة عقداً من الزمن، بعد أن بدأت م�ن مش�روع 
، كن��اتج ع��ن األزم��ة المالی��ة الت��ي خلقتھ��ا فقاع��ة أزم��ة العق��ار ف��ي الوالی��ات المتح��دة 2009

لھا بورص�اتھا، ولھ�ا س�وق  األمریكیة، تعددت أنواعھا الیوم حتى وصلت إلى خمسین عملة،
 ومواقع عربیة تتابعھا.

 

الموس���وعي كأن���ھ بورص���ة عم���الت افتراض���یة عب���ر الع���الم  cryptoarabeص���ار موق���ع 
العربي، وھذا ھام ألنھ یضع ھذه العملة في الوعي العربي ویجعلھا جزًءا من مش�ھد الت�داول 
حتى إذا كان محدوداً. ویعرض ھ�ذا الموق�ع تعریف�اً میّس�راً للعمل�ة المش�فرة خالص�تھ "العمل�ة 

ھي شكل من أش�كال الم�ال الرقم�ي ال�ذي ت�م تص�میمھ لیك�ون  Cryptocurrencyالمشفرة 
رس�ل آمناً، وفي كثیر من الحاالت، مجھوالً بالنسبة للمرسل والمتلقي (أي غیر معروف من أ

إلى من أُرسل). وھي عملة مرتبط�ة باإلنترن�ت المش�فر (كإرس�ال ایمی�ل مش�فر)، وال المال و
 یمكن تتبع عملیات الشراء والتحویالت. 

بھذا التعریف تصبح العملة وحواالتھا وحركتھا عبر الع�الم مجھول�ة بالنس�بة للحكوم�ات، وال 
ى ھ��امش الم��ال یمك��ن أن تخض��ع لق��وانین الض��رائب، وبالت��الي فإن��ھ نم��و م��الي افتراض��ي عل��

 الدولي وحركتھ.

آلی����ات عم����ل العم����الت  Investopediaموس����وعة االس����تثمار العم����الق یع����رض موق����ع 
االفتراضیة المشفرة وفیض من المعلومات عنھا، بشكل یغطي حاجة أي ش�خص یرغ�ب ف�ي 

الذھاب إل�ى الموق�ع واالس�تعانة بمت�رجم لغ�ة  التعامل بھا. وانصح الراغبین بالتوسع المعرفي
 انكلیزیة إن لم یتقنوھا .

 اعتبارات خاصة عن العملة المشفرة 

الت�ي  blockchainالعنصر الحاسم في عمل كل العمالت االفتراضیة والمشفرة ھو تقنیات 
تج�ري ف�ي إط�ار ت�داول ھ�ذه العمل�ة، وھ�ي تع�رض ب��ذلك  ك�ل تعاق�داتت�وفر منص�ة إلج�راء 

 بیانات آمنة إلى حد كبیر ومتفق علیھا لكل شبكات التعامل الفردیة بھذه العملة.قاعدة 

ونظراً لكون العمالت المشفرة افتراضیة وغیر مخزونة في قاعدة بیانات، فإّن التوازن الذین 
تق���وم علی���ھ العم���الت المش���فرة مع���ّرض للفن���اء بمح���ض دم���ار أو ض���یاع الق���رص الص���لب 

 backupیم العملی��ات، الس��یما ح��ین ال توج��د نس��خ داعم��ة للكومبی��وترات الت��ي تت��ولى تنظ��
copy  للقواعد المفتاحیة للعملة.  والمجازفة الت�ي یتھی�ب منھ�ا أغل�ب الن�اس ھ�و ع�دم وج�ود

س��لطة مركزی��ة (حكوم��ة أو منظم��ة م��ثالً) بوس��عھا ال��دخول عل��ى األرص��دة والتعاق��دات ب��ین 

https://www.cryptoarabe.com/2019/01/14/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%81%D8%B1%D8%A9-cryptocurrency/
https://www.investopedia.com/


ن الزبون إذا تعرض إل�ى خس�ارة م�ا، الزبون وبین من یتعامل معھ بھذه العملة، وھذا یعني أ
 فلیس ھناك مرجعیة یمكنھ االحتكام إلیھا السترداد ما فقده.

 فوائد العمالت المشفرة

تحفظ العمالت المشفرة وعدھا بأن تجعل التعامل الم�الي المباش�ر أكث�ر انس�یابیة وأس�ھل ب�ین 
جمی��ع األط��راف، وھك��ذا فإنھ��ا تعم��ل ب��دون وج��ود ط��رف ثال��ث، م��ن قبی��ل البن��ك أو ش��ركات 
االعتم��اد. التح��ویالت القائم��ة ب��العمالت المش��فرة مؤّمن��ة م��ن خ��الل اس��تخدام مف��اتیح عام��ة 

 أو  Proof of Workل مختلف�ة م�ن أنظم�ة الح�وافز م�ن قبی�ل ومف�اتیح شخص�یة وأش�كا
Proof of Stake . 

ف��ي أنظم��ة العم��الت المش��فرة الحدیث��ة، توج��د محفظ��ة نق��ود مس��تخدم العمل��ة، وفیھ��ا عن��وان 
یمكن�ھ عب�ر ح�ین حسابھ، ول�ھ مفت�اح عم�ومي بوس�ع الجمی�ع اس�تخدامھ بمفت�اح عم�ومي، ف�ي 

لتح�ویالت النقدی�ة یمك�ن اتمامھ�ا والتحویالت النقدیة. امفتاحھ الخاص انجاز معامالت التعاقد 
المفروضة عل�ى  الباھظة، ما یتیح للمستخدم تجنب التكالیف المصرفیة قل قدر من التكالیفأب

 التحویالت من قبل المصارف والمؤسسات القابضة.

 مضار العمالت المشفرة

یجعلھ�ا مناس�بة  لن�ة، م�اطبیعة تعاقدات العم�الت المش�فرة تف�رض أن تبق�ى العملی�ة نص�ف مع
نشطة غیر قانونیة، ومنھا تبییض األموال، والتھرب الض�ریبي. وعل�ى ك�ل أتماماً الستضافة 

یؤھلھا ل�دعم  حال فإن العمالت المشفرة تعلن أن سریتھا تبقى واحدة من أسباب تفوقھا، وھذا
االس��تبدادیة، نش��طة الرافض��ة للطغی��ان ودع��م حس��ابات الناش��طین الخارجی��ة ع��ن االنظم��ة األ

 والبد من اإلیضاح ھنا أن درجات الكتمان متفاوتة تبعا لتباین العمالت المشفرة.

ون الی��ن، أالعملی��ات المالی��ة غی��ر القانونی��ة بتك��وین عل��ى س��بیل المث��ال منص��ة ض��عیفة إلدارة 
لق���اء الق���بض عل���ى المخ���الفین إ ق���د س���اعدت الس���لطات ف���ي الخاص���یةوكان���ت بس���بب ھ���ذه 
ا بح��د ذات��ھ أض��حى س��بباً إلط��الق عم��الت أخ��رى تتص��ف بمزی��د م��ن والمج��رمین، لك��ن ھ��ذ

ب ص�عالتي  ZCashو زكاش  Monero، مونیرو  Dashالكتمان والسریة، ومنھا داش 
 بشكل كبیر تعقب التحویالت الجاریة من خاللھا.

 نقد العمالت المشفرة

أقیامھ�ا إزاء تم بموج�ب مب�دأ الع�رض والطل�ب، ف�إن تسعار السوق للعمالت المشفرة أبما أن 
 العمالت األخرى تتفاوت بشكل كبیر، فھي مصممة أساساً وفق مبدأ الندرة في التداول.

بتك��وین عان��ت م��ن ارتفاع��ات وانخفاض��ات ح��ادة ف��ي قیمتھ��ا، فق��د  وعل��ى س��بیل المث��ال، ف��إنّ 
ألف دوالر أمریكي، لكنھ�ا  19إلى  2017في كانون الثاني/ دیسمبر السوقیة قیمتھا  وصلت



آالف دوالر ف�ي األش�ھر الت�ي تل�ت، وظل�ت ت�دور ح�ول ھ�ذا ال�رقم  7أن ت�دنت إل�ى ما لبث�ت 
ع��ام كورون��ا. ولھ��ذا یع��دھا بع��ض االقتص��ادیین ناتج��اً  2020حت��ى الرب��ع األول م��ن ع��ام 

 عرضیاً لفقاعة وھمیة قد تتبدد في أي لحظة.

دی�ة. وكش�فت ویشیع بین الناس أن العمالت المشفرة ال تتمت�ع بص�دقیة ف�ي ع�الم البض�ائع الما
بعض األبحاث أن تكالیف انتاج بتكوین التي تتطلب مقادیر كبیرة من الطاقة، ھي التي تح�دد 

 قیمتھا في السوق. 

ً  blockchainsتقنیات  بش�كل ج�دي، لك�ن  التي تعتمدھا العمالت المش�فرة محص�نة س�ایبریا
تراق��ات عناص��ر أخ��رى ف��ي مج��ال ت��داول ھ��ذا المن��تج، ومنھ��ا  المح��افظ لیس��ت آمن��ة ض��د اخ

الھ��اكرز والقراص��نة. بتك��وین وخ��الل عق��د م��ن عمرھ��ا ش��ھدت تغی��رات كب��رى بقیمھ��ا، كم��ا 
بعض�ھا مالی�ین ال�دوالرات بحس�ب ق�یم  ق�یمشھدت عملیات اختراق وسرقات حسابات، بلغت 

 الوحدات المشفرة المسروقة.

 العمالت المشفّرة تواجھ تداعیات جائحة كورونا 

ی��ر م��ن الم��راقبین وج��ود فوائ��د ممكن��ة للتعام��ل بالعمل��ة وم��ع ك��ل ھ��ذه التحفظ��ات، افت��رض كث
المش��فّرة ف��ي المس��تقبل القری��ب، ومنھ��ا ق��درتھا عل��ى االحتف��اظ بقیمتھ��ا ح��ین یص��یب التض��خم 
بعض االقتصادات، لكّن جائحة كورونا والكساد واالنكماش االقتصادي العالمي ال�ذي رافقھ�ا 

وق العم�الت المش�فرة برمت�ھ ص�وب كشفت عن ثغرات خطیرة في ھذا النظام. فقد تأرجح س�
 7الھاویة، مع تراجع البورصات الدولیة واختاللھا. ورغ�م أن اس�عاره ق�د ارتفع�ت إل�ى نح�و 

ف��ي مطل��ع األزم��ة الناجم��ة ع��ن كورون��ا، لك��ن  2020آالف ی��ورو خ��الل ش��ھر آذار/ م��ارس 
فھ�ل  بالمائ�ة م�ن قیمتھ�ا، 40بتكوین وھي أكبر العم�الت المش�فرة فق�دت ف�ي وق�ت اإلص�دار 

یمكن اعتبار میدان العمالت المشفرة محصناً ضد االنھی�ارات االقتص�ادیة كم�ا ك�ان یفت�رض 
 الخبراء؟ 

الجواب عن ھذا السؤال یترنح ھو اآلخر بین الرفض والقبول، ما یعني أّن القناع�ات الس�ابقة 
والت��ي یع��دھا ال��بعض مس��ؤولة ع��ن إط��الق  2008الت��ي انتش��رت غ��ّب أزم��ة العق��ارات ف��ي 

ت المشفرة، قد وصلت إلى طریق مس�دود، ف�الخطر ال�ذي یواج�ھ البورص�ات وأس�واق العمال
 العمالت الدولیة ما زال ماثالً بنفس الحجم أمام سوق العمالت المشفرة.

                               *** 

 

 

 



ً الكتب وتحمیل وتنزیل قراءة أھم مواقع   على االنترنت مجانا

للراغب أن یقرأ علیھا، أو یستمع إلى نصوص مكتوب�ة، حص�یلة ھذه أھم عشرة مواقع یمكن 
ملی�ون كت�اب، ولك�ن الكت�ب الحدیث�ة غی�ر موج�ودة غالب�اً.  15الكتب المعروضة ھن�ا تتج�اوز 

إنھ��ا مكتب��ات للق��راءة الممتع��ة ول��یس للق��راءة االنتفاعی��ة، وھ��ي دور نش��ر إلكترونی��ة للكت��اب 
ی�وفر  Google Readsو   Google Books المبت�دئین إس�وة بالكت�اب الكب�ار، النش�ر عل�ى

للكتاب المنشور فرصة انتشار تصل إلى ملیار قارئ، عل�ى ش�رط أن یثی�ر الكت�اب اھتم�امھم 
 ً    .طبعا

 

 Project Gutenberg   مشروع غوتنبرغ

، قب��ل أن یس��مع أح��د ع��ن 1971ھ��ذا ھ��و الموق��ع األول للق��راءة أون الی��ن، وب��دأ عمل��ھ ع��ام 
القراءة االلكترونیة، حیث كان المطلعین على ھذا العالم ثلة من المختصین. یمك�ن الق�ول إن�ھ 

االس�تقالل  نللق�راءة، وك�ان أول كت�اب عرض�ھ ھ�و كت�اب "اع�ال ebookأول موقع یعرض 
 NCRریكی��ة"، وأطلع��ت علی��ھ وق��رأت مق��اطع من��ھ ف��ي أروق��ة ش��ركة للوالی��ات المتح��دة األم

. إن كن��ت تبح��ث ع��ن كت��ب كالس��یكیة 1973األمریكی��ة ببغ��داد ق��رب س��احة الخالن��ي ع��ام 
 معروضة على منصات عامة، فستجد غایتك ھنا.

أل��ف عنوان��اً مجان��اً للق��راءة، فھ��و مش��روع غی��ر ربح��ي،  45حالی��اً یع��رض ھ��ذا الموق��ع نح��و 
 عل ذلك بطریقتین:وبوسعك أن تف

 *الذھاب إلى العنوان المعروض للقراءة على النت والضغط علیھ فتكون قد دخلت الكتاب.

*جد رابط الكتاب، وادخل علیھ م�ن خ�الل رابط�ھ، وھ�ذا غالب�اً یمّكن�ك أن تنزل�ھ عل�ى ایب�وك 
 ریدیر أو تابلت الق�راءة الخ�اص ب�ك، وتق�رأه دون وص�لة انترن�ت. ھ�ذه الطریق�ة ف�ي الق�راءة
تم��نح الق��ارئ خی��ارات أكب��ر منھ��ا رؤی��ة غ��الف الكت��اب األص��لي، والص��ور المعروض��ة ف��ي 
داخل��ھ. ھ��ذه النس��خ تمك��ن الق��ارئ م��ن اس��تخدام خی��ارات البح��ث والتأش��یر الظ��اھر عن��د ف��ي 

 البروازر الذي یقرأ علیھ. ھذا رابط الموقع:

tps://www.gutenberg.org/browse/languages/enht 

   wattpad واتباد * 

موق��ع كن��دي لدی��ھ ص��فحة خ��دمات كامل��ة بالعربی��ة، یمك��ن الم��ؤلفین الع��رب م��ن النش��ر علی��ھ 
، وھو واحد من اكثر المواقع شیوعا في أوساط الشباب عبر العالم، وتعرف الصفحة بأنفسھم

https://www.gutenberg.org/browse/languages/en
https://www.gutenberg.org/browse/languages/en


وطبق��ا  "،القص��ص االجتماعی��ة األكث��ر ش��عبیة ف��ي الع��الممنص��ة العربی��ة نفس��ھا علی��ھ بعب��ارة "
 ملیار دقیقة كل شھر!  2لتقدیرات مختصین فإّن قراء ھذا الموقع یقضون علیھ نحو 

أو  ش��خص للق��راءة آالف 10وحس��ب إحص��اءات الكت��اب، فخ��الل ك��ل دقیق��ة ی��رتبط ب��الموقع 
 الكتابة.

 لغة وھذا من أسباب سعة انتشاره. 20الموقع یعمل ب 

ط الموقع باللغة العربیة: (إذا لم تظھر الصفحة بالعربیة فاذھب إلى خیارات اللغ�ة واخت�ر راب
 العربیة فتظھر الصفحة العربیة بكل تفاصیلھا)

https://www.wattpad.com/ 

 

   Internet Archiveأرشیف االنترنت *

من خ�الل منظم�ة غی�ر ربحی�ة تع�رض نس�خاً الكترونی�ة  1996أنشئ أرشیف األنترنت عام 
 لكتب وصور وفیدیوھات وملفات صوتیة مجاناً ألغراض ثقافیة.

ل اونالی�ن. بوس�ع المتص�فح الوص�ول إل�ى الكت�ب ملی�ون كت�اب محّم� 6تصنیف الكتب یشمل 
الموق�ع الثابت�ة م�ن خ�الل مكتب�ات س�میت  ابب�وأو أالت�ي یبح�ث عنھ�ا عب�ر مس�تطیل البح�ث، 

رش�فتھا رقمی�ا أعلى وجھ الخصوص، ومنھا على س�بیل المث�ال المكتب�ات التالی�ة الت�ي ج�رت 
 في تسعینیات القرن العشرین:

American Libraries        237,199 Books 

FEDLINK - United States Federal Collection   191,912 Books 

California Digital Library 161,137 Books 

 The Library of Congress 159,701 Books 

 National Agricultural Library 120,952 Books 

وعشرات المصنّفات األخ�رى الت�ي تق�ودك إل�ى مالی�ین الكت�ب. أح�دث الكت�ب الت�ي یعرض�ھا 
م . وأض��یفت ل��ھ بض��عة أل��وف الكت��ب وص��والً إل��ى ع��ا1992الموق��ع ھ��ي تل��ك الص��ادرة ع��ام 

، وال أدري لماذا ل�م یم�ِض المش�روع ق�دماً ف�ي تحمی�ل الكت�ب، وال توج�د كت�ب أح�دث 2013
 حرصاً على حقوق النشر والتألیف. 

https://www.wattpad.com/


كتاب�اً ت�دور  50البد من مالحظة أن الكتب العربیة المحملة عل�ى الموق�ع وع�ددھا ال یتج�اوز 
 حول مضامینھا شبھات كثیرة. ھذا رابط الموقع:

 https://archive.org/  

 

    openlibrary *المكتبة المفتوحة

مالی��ین كات��ب، ومیزتھ��ا أنھ��ا تق��ودك إل��ى مئ��ات  6ملی��ون كت��اب ألكث��ر م��ن  20تض��م نح��و 
المكتبات عبر العالم فتغنیك عن التنوع المربك الذي قد یض�یع فی�ھ االنس�ان بحث�اً ع�ن كت�اب. 

رشیفھا أي كتاب منشور ف�ي الع�الم، وترك�ز عل�ى المكتب�ات أن تضم في أتتوخى ھذه المكتبة 
ن تكون لدیك أون الین وتشترط أالخاصة. وفي حال بحثك عن كتاب، ستجد خاصیة القراءة 

ذا وج�د عل�ى إورق�م ك�ودي. ف� لایمی�حس�اب وصلة انترنت، أو خاصیة االستعارة م�ن خ�الل 
ل الكتاب على أي ب�وك ری�دیر أو التابل�ت ن تنزّ أفإن بوسعك  iاقصى یمین توب بار الحرف 

 الخاص بك، ویصبح ضمن مكتبتك. ھذا رابط الموقع:

https://openlibrary.org/   

 

   Google Booksغوغل بوكس *

مجموع��ة ھائل��ة م��ن الكت��ب ج��رى رقمنتھ��ا وتحویلھ��ا إل��ى ملف��ات إلكترونی��ة بواس��طة عم��الق 
، لك���ن ھ���ذا فحس���ب ، واجھ���ة الص���فحة ھ���ي مس���تطیل البح���ثGoogleالخ���دمات المعرفی���ة 

المس��تطیل یق��ودك إل��ى ملی��ارات العملی��ات المعرفی��ة، وربم��ا كان��ت ھ��ذه الموس��وعیة إح��دى 
 .   Google Readsو     Google Booksمشكالت االفادة من خدمات 

كبی�رة إل�ى ح�د أن اإللم�ام بھ�ا یحت�اج    Google Booksالتفاصیل الخاصة بالقراءة على 
إلى قراءة قد تمتد ألشھر، وھذا ما ال یستطیع تقریباً أي قارئ أن یفعلھ، ل�ذا یتوق�ف كثی�رون 

 عن التعامل مع ھذه الخدمة العمالقة.

لمعاصرة عل�ى غوغ�ل لكنھ�ا تج�ري باالتف�اق م�ع الم�ؤلفین أو م�ع ھناك فقرة تعرض الكتب ا
ھ��ا ص��ور س��كان م��ن ص��فحات أنّ دور النش��ر، وھ��ي ھام��ة ج��داً لكنھ��ا مح��دودة الفائ��دة بس��بب 

                                  الص��فحة:الكت��اب المع��روض، وتح��ددھا ش��روط معق��دة ق��د ال یص��ل إلیھ��ا أح��د. ھ��ذا راب��ط 
https://books.google.de/bkshp?hl=de&tab=pp   

  Blurb*بلُرب 

https://archive.org/
https://openlibrary.org/
https://books.google.de/bkshp?hl=de&tab=pp
https://books.google.de/bkshp?hl=de&tab=pp


ھ��ذا الموق��ع واح��د م��ن أھ��م المواق��ع الت��ي تت��یح للكت��اب نش��ر كت��بھم بأنفس��ھم، وانج��از تص��امیم 
، وم�ن یمك�ن  Blurb bookstoreالكتاب والغالف بأسعار زھیدة. على القارئ أن یخت�ار 

ً ل ً  لكاتب أن یحقق كتبا ون الی�ن یمك�ن غالب�اً أبأس�عار زھی�دة. الكت�ب المعروض�ة  ورقی�ة أیض�ا
 قراءتھا كاملة، أو تنزیلھا.

میزة ھذا الموقع أنھ یعرض الكتب بطریقة أنیقة وجمیلة وھ�و ح�ریص عل�ى أن یك�ون داخ�ل 
 ً بطریق��ة جمیل��ة. مش��اھدة الكت��ب الت��ي یعرض��ھا تت��أخر قل��یالً بس��بب  الكت��اب أیض��ا معروض��ا

تصامیم الغرافیك والصور الجمیلة التي تع�رض فیھ�ا، لك�ّن األم�ر یس�تحق االنتظ�ار إن كن�ت 
 من عشاق الكتب والقراءة. ھذا رابط الموقع.

https://www.blurb.com/?gclsrc=aw.ds&&gclid=EAIaIQobChMIqdW5_
v2D6QIVheh3Ch1j1A_fEAAYASAAEgJ0PvD_BwE&gclsrc=aw.ds 

 

  Scribdسكرایبد *

ھ���ذه الخدم���ة تعم���ل بنظ���ام ش���بیھ بیوتی���وب، وتع���رض مالی���ین الوث���ائق والص���حف والكت���ب 
جالت والبروشورات ، ولكن علیك أن تنتبھ إلى شيء ھ�ام، فھ�ذا الموق�ع یع�رض الكت�ب والم

 بطریقتین:

الكت��ب المعروض��ة مجان��اً،  الموق��ع. الكت��ب المت��وفرة م��ن خ��الل اش��تراك ش��ھري للق��راء عل��ى
عام�اً.  50وتذكر دائما أن الكتب المجانیة ھي أما لكتاب غی�ر مع�روفین، أو أن عمرھ�ا ف�اق 

رط ھذا الموقع االنتساب لھ كي یتمكن الق�ارئ م�ن االط�الع یشتفي ألمانیا وفرنسا وبریطانیا 
 على المحتویات. رابط ھذا الموقع

-ibehttps://de.scribd.com/subscr
now?utm_medium=cpc&utm_source=adwords_brand&utm_campaign
=Google_Search_Alpha_Brand_Germany&utm_term=scribd&utm_de

-vice=c&gclid=EAIaIQobChMIx
Gpsv2D6QIViud3Ch09UQmEEAAYASAAEgJtv_D_BwE  

 
  Smashwordsسماشووردز  *

ھذا أكبر موق�ع للنش�ر للكت�اب المس�تقلین وأكثرھ�ا س�رعة ف�ي البح�ث والنش�ر والبی�ع، ویض�م 
أل��ف كات��ب. كثی��ر م��ن كت��ب ھ��ذا الموق��ع تب��اع عل��ى  100األف كت��اب م��ن أكث��ر م��ن  300

 .Barnes & Noble ، Koboالمواقع الكبرى ومنھا 

https://www.blurb.com/?gclsrc=aw.ds&&gclid=EAIaIQobChMIqdW5_v2D6QIVheh3Ch1j1A_fEAAYASAAEgJ0PvD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://www.blurb.com/?gclsrc=aw.ds&&gclid=EAIaIQobChMIqdW5_v2D6QIVheh3Ch1j1A_fEAAYASAAEgJ0PvD_BwE&gclsrc=aw.ds
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https://de.scribd.com/subscribe-now?utm_medium=cpc&utm_source=adwords_brand&utm_campaign=Google_Search_Alpha_Brand_Germany&utm_term=scribd&utm_device=c&gclid=EAIaIQobChMIx-Gpsv2D6QIViud3Ch09UQmEEAAYASAAEgJtv_D_BwE
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ع�الم الكتاب�ة، فھ�م  غلبھا لكتاب غیر معروفین ول�یس لھ�م تجرب�ة ف�يأالكتب المعروضة ھنا  
یكتبون من باب الھوایة، وینشرون رغبة في تخلید ما كتبوه بغض النظ�ر ع�ن اھتم�ام الق�راء 

خط�اء أس�لوبیة ومعلوم�ات ناقص�ة المحت�وى أو مش�تبھة.  أبھ أم ال، كما أن لغتھم ال تخلو م�ن 
و مجانی���ة للق���راءة أالكت���ب المعروض���ة ھن���ا مص���نف بعض���ھا للبی���ع بأس���عار رخیص���ة ج���دا، 

ن یحدد لون الصفحة وحجم ونوع الفون�ت المس�تخدم أالتحمیل، أو للقراءة فحسب. وللقارئ و
 ,Arial, Courier, Timesوط المعروض�ة تقتص�ر عل�ى (ط�بما یناسب بصره، لك�ن الخ

Verdana Georgia شاشة الع�رض الت�ي یوفرھ�ا ھ�ذا الموق�ع للق�راءة ض�عیفة مقارن�ة .(
بق��ى أن��ھ یمك��ن أن یع��رض كتب��اً غی��ر موج��ودة ف��ي أي ب��المواقع األخ��رى، لك��ن میزت��ھ األھ��م ت

 ھا مغامرة معرفیة من نوع خاص جداً. ھذا رابط الموقع :إنّ مكان، 

https://www.smashwords.com/  

   Bookish*بوكش 

متعة الق�راءة ب�أھواء الش�باب والی�افعین، یج�دھا الق�ارئ عل�ى ھ�ذا الموق�ع، ویوص�ف ع�رض 
كتبھ بأنھ األحلى بین مواقع الكتب االلكترونیة. علیك أن تنتسب للموقع، ولك�ن ذل�ك یس�تغرق 

. cloud bookshelfدقیق��ة واح��دة فحس��ب. التقنی��ة الت��ي یس��تخدما الموق��ع ھ��ي م��ن خ��الل 
لق�راءة المجانی�ة، كم�ا أن بوس�ع الزائ�ر أن یع�رض وث�ائق للنش�ر ھناك كت�ب ع�دة معروض�ة ل

على الموقع. لھذا الموق�ع ص�فحة عراقی�ة ب�نفس االس�م، وتع�رض نف�س الخ�دمات تقریب�اً لك�ن 
 بكفاءة أقل. رابط ھذا الموقع:  

https://bookish.netgalley.com/  
   24Symbols*موقع 

موقع آخر یقدم إغراءات للناشرین والم�ؤلفین الش�باب والنس�اء خاص�ة، وبوس�ع المش�ترك أن 
یتصل بالموقع من خالل حسابھ على فیسبوك. صورة الصفحة والدخول إل�ى مواق�ع التص�فح 

 لغات لیست بینھا اللغة العربیة. 6تخیّر الزائر بین 

ائ�ر االط�الع عل�ى المحتوی�ات. االنتس�اب ھن�ا ھذا الموقع یشترط االنتساب إلی�ھ ك�ي یت�اح للز
 مجاني. رابط الموقع :

https://www.24symbols.com / 

                               *** 
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 لغتنا العربیة في مواجھة اونالین وسوشیل میدیا

وم��ن تع��ّود عل��ى لغ��ة الص��حافة الورقی��ة  ل��یس غریب��اً أن یحت��اج الص��حفي إل��ى تنوی��ع لغت��ھ،
المنسابة الھادئة، سیقف متردداً أمام لغة الصحافة اإللكترونیة المطعّمة بھاشتغات االس�تطراد 

 والعالمات اإللكترونیة. ال بد أن تلحق اللغة العربیة بالعالم الجدید.

 

ھل من المجدي حقاً أن نق�ول" الش�بكة العنكبوتی�ة" أو "الموق�ع اإللكترون�ي" أو " الحاس�وب" 
 أو حتى" البرید االلكتروني"؟ 

لماذا ال نُعّرب المصطلح ونذھب إلى األصل االجنبي فنعربھ، فنقول "النت" و "ویبسایت" و 
ھ�ي كلماتن�ا ف�ي لغتن�ا " كومبیوتر" و " أیمیل" و"سوش�یل می�دیا، أو" فیس�بوك"، ألیس�ت ھ�ذه 

الیومیة، ألسنا نقول" ل�م أج�د ش�یئاً عن�ھ عل�ى الن�ت"؟ ونق�ول" كومبی�وتري عاط�ل، سأس�تخدم 
الب توب أبني" و"إیمیلي ممتلئ، البد من تفریغھ"؟ لم�اذا یج�ب أن یك�ون المص�طلح المقاب�ل 

ا أي لھذه المفردات عربیاً، في زمن تتسارع فیھ�ا تط�ورات ع�الم س�ایبر لدرج�ة ل�ن تلح�ق بھ�
 لغة؟ 

 الحاجة إلى مرجعیة تتبني تطویر اللغة

البد من جھة تتبنى تطویر اللغة العربیة بما یالئم الجري المتسارع لعالم دیجتال و لوغ�ارثیم 
و س��ایبر، وھ��ذه الجھ��ة یج��ب أن تنس��لخ ع��ن رؤى مج��امع اللغ��ة العربی��ة الت��ي نش��طت مطل��ع 

یة وعالم الكھرباء، فترجمت بضعاً ومنتصف القرن الماضي لتعریب مفردات الثورة الصناع
منھا وفشلت في تدارك أغلبھا . الب�د م�ن جھ�ة تتعام�ل م�ع تقنی�ات س�ایبر بنفس�ھا ل�تفھم كی�ف 
 ت�����������������������������وّرد المص�����������������������������طلح إل�����������������������������ى اللغ�����������������������������ة العربی�����������������������������ة.
فكیف یمكن ترجمة كلمة" س�ایبر" م�ثال؟ وم�ا ج�دوى ترجم�ة "دیجیت�ال وورد " ال�ى " الع�الم 

بیر"الع�الم الرقم�ي"؟ ف�ي خی�ال م�ن ال یع�رف ھ�ذا التعبی�ر الرقمي"، ماذا یفھ�م الس�امع م�ن تع
 أرقام تترى وتتزاحم، وھذا لیس لب الموضوع، بل ھو جانب نظري منھ.  

في تصوري أّن ھذه المقاربة ستخلق لغة موازیة للغة سایبر سوف تفشل في مواص�لة الحی�اة 
یل المثال كلمة تلفزی�ون بعد حین. لنعد إلى جھود مجامع اللغة العربیة، التي ترجمت على سب

إلى "المرئي المسموع"، كم من الناس یس�مي الی�وم ھ�ذا الجھ�از "الم�رأي المس�موع"؟ وق�الوا 
ف��ي ترجم��ة الس��ندویش" الش��اطر والمش��طور وم��ا بینھم��ا" وھ��و تعبی��ر ول��د میت��اً وب��ات م��دعاة 

 للسخریة واالستھزاء.

تربیة، بأطالق مش�روع ف�ي وفي ھذا االتجاه قامت ضحى األسعد، وھي مختّصة في مجال ال
لبنان  أسمتھ "أصحابنا" و یھدف "إلى بلورة رؤیة جدیدة للمرحلة التعلیمیة األساس�یة، تس�تند 
إل��ى التقنی��ة التعلیمی��ة المرن��ة الت��ي تس��مح بإیصـ��ـال المعلوم��ات األكادیمی��ة والثقافی��ة بأس��لوب 



لم التوغ��ل ف��ي عم��ق لغت��ھ ممت��ع وس��ھل ومعــ��ـاصر بعــ��ـیداً م��ن التــ��ـقلید، لیســ��ـتطیع الم��تع
وثقافتھ العربیة األصیل" حسبما نقلت صحیفة الحیاة اللندنیة في لقاء مع الخبیرة التي أطلق�ت 

 المشروع.

 فجوة بین لغة الشباب وبین لغة الصحافة

لكن المب�ادرات الفردی�ة مث�ل ھ�ذه ق�د ال تكف�ي للح�اق برك�ب التط�ور "التكنولغ�وي" إن ص�ّح  
أكادیمي سریع بمستوى مؤسسات دولیة ومؤسسات عربیة تدعمھا الوصف، والبد من تدخل 

الدولة لتدارك الفجوة التي تتسارع بین النظري المتباطئ وبین الحقیق�ي ال�ذي یتبادل�ھ الش�باب 
على ھواتفھم المحمولة كل لحظة فیصنع لغتھم، الشباب یقولون "تاغ" أو" الیك" أو " أنفل�و" 

وك، كم�ا یقول�ون" توی�ت" و"بوس�ت" و"وات�س آب"، أو" بلوك" لوصف نشاطاتھم على فیس�ب
وفي األفعال، یقولون" غوغلھا" أي إبحث عنھا في غوغل، و یقولون "واتس آب".. وھك�ذا، 

وك��ل اللغ��ات الحی��ة  -واألم��ر ال یتوق��ف ب��ل یتوال��د ك��ل لحظ��ة، ومقابل��ھ تعج��ز اللغ��ة العربی��ة 
لى درجة أن�ھ اس�بوعي أحیان�ا، عن مالحقة الحدث بمفردات تناسبھ. التغییر سریع إ -األخرى

ف��أین مس��احات "م��اي س��بیس" الت��ي س��بقت فیس��بوك، وأی��ن "ف��ایبر" و"ت��انغو" م��ن مس��احات 
 التخابر المجاني التي سحقھا "واتساب"؟

ألیس األج�دى ھن�ا تعری�ب المص�طلحات كلھ�ا وبس�رعة ونش�رھا ف�ي كت�ب ومنش�ورات ، ب�ل 
وإل��ى من��اھج التخص��ص األك��ادیمي إدخالھ��ا كم��ا ھ��ي إل��ى وس��ائل اإلع��الم ولغ��ة الص��حافة، 

 والمدرسي دون تغییر في اللفظ، ولكن بحرف عربي لتسھیل تداولھا.

وعلى نفس المستوى یبدو مص�طلح "الع�الم االفتراض�ي" ال�ذي اس�تُعیر للتعبی�ر ع�ن "س�ایبر" 
 غامضاً ومربكاً، وفي ھذا  السیاق یقول الباحث شاكر عبد الحمید :

صطلح "افتراضي" االعتق�اد بأنَّ�ھ یتض�من اإلش�ارة إل�ى ش�يء "ومن المفاھیم الخاطئة حول م
 ."غیر واقعي، أو أنَّھ یشیر إلى شيء یوجد عند مستوى متخیّل فقط

وم��ن ھ��ذا المنطل��ق ب��ات تعبی��ر "الواق��ع االفتراض��ي" ش��ائعاً ف��ي الدراس��ات الت��ي تھ��تم بالثقاف��ة 
لكن�ھ ف�ي النھای�ة مرتب�ك الرقمیة، وأصبح لھ حضور قوي في الدراسات النقدی�ة واإلعالمی�ة، 

 مبھم وال یؤدي إلى الغرض المنشود.

 المختص یجب أن یلّم بتقنیات الحداثة وببالغة العربیة

ولكي یتولى مختص الجمع بین اللغة العربیة وبین معجم مصطلحات سایبر الحدیثة، الب�د أن 
بی�ة أزھ�ري أو یكون مثل ھذا المرج�ع ملّم�اً بك�ال األم�رین، ف�ال یُ�أتى بمتخص�ص باللغ�ة العر

أكادیمي لم یتعلم بعد حتى التعامل مع "كي ب�ورد" وم�ا زال یكت�ب ب�القلم، ویطل�ب من�ھ كتاب�ة 
 معجم عربي بالمصطلحات الجدیدة. 



نحن نتحدث ھنا عن عالم معرفي یتقنھ الجیل األصغر في الع�الم العرب�ي، لكن�ھ لألس�ف جی�ل 
تھا غریبة عنھ متعثرة في فم�ھ، درداء ابتعد مسافة شاسعة عن اللغة العربیة، حتى باتت بالغ

 یلثغ بھا دون خجل لفداحة األخطاء التي یرتكبھا.

الحلول تبدأ في الص�حافة، والص�حافة العربی�ة المتفوق�ة س�ارعت إل�ى رب�ط ال�ورقي بص�حافة 
أونالین، فبات لكل صحیفة ویبسایت یعید نشر كل المادة التي تظھر عل�ى الص�فحة الورقی�ة، 

لص��حیفة مس��احة ق��راءة تف��وق مئ��ات الم��رات مس��احة الق��راءة الورقی��ة. وھ��ذا الح��ل ی��وفر ل
الصحیفة الورقیة تصل إلى جمھور صغیر ألنھا ترتبط بالمكان، بمساحة زمنیة مقطعیة آنی�ة 

ساعة) وال تملك حض�وراً زمنی�اً دائم�اً أونالی�ن، أم�ا ویبس�ایت الص�حیفة فیمل�ك  24قصیرة (
ع��ل الم��ادة المنش��ورة علی��ھ خال��دة ال تم��وت. نح��ن مس��احة زمنی��ة خارق��ة ودائم��ة، وھ��و م��ا یج

 نتحدث ھنا عن فوارق تتعلق بفیزیاء الكم وعالقة الزمكان بالمادة الصحفیة. 

لجعل كل ھذا الجدل اإلفتراضي واقعیاً البد م�ن مناقش�ة ق�درات الك�ادر الص�حفي العام�ل ف�ي 
ي والعم�ري م�رة أخ�رى. المجالین، وھنا یواجھ العاملون في الصحافة إشكالیة التح�دي الزمن�

م��ن یتقن��ون أص��ول الص��حافة واإلع��الم التقلی��دي وال��ورقي، ال یتقن��ون غالب��اً أص��ول ص��حافة 
أونالی��ن. نع��م، ھن��اك جی��ل م��ن الص��حفیین یع��یش ف��ي الغ��رب ویعم��ل ف��ي الص��حافة العربی��ة 
الصادرة في بلدان غربیة وقد أدرك السبق وبات یتقن صحافة أونالین، لكن�ھ م�ا زال مح�دود 

 دد.الع

 العربیة تضعف في لغة صحافة أونالین

مشكلة كادر الصحف أونالین أنّھ یخلط ویتعلم من لغة ص�حفیي الوك�االت، وھ�ي ف�ي الغال�ب 
لغ��ة مت��رجمین ض��عفاء یتقن��ون بع��ض العربی��ة بش��كل أق��ل م��ن اتق��انھم للغ��ة األجنبی��ة الت��ي 

 یترجمون منھا، فتأتي ترجماتھم مضحكة ضبابیة. سأتكلم في أمثلة:

ع جدا تعابیر من قبیل "خرج المالیین من العراقیین في تظاھرات"، وھ�و تعبی�ر مض�حك تشی
اعت��ادت ھیئ��ات التحری��ر والص��حف عل��ى تداول��ھ، أل��یس األبل��غ ف��ي ھ��ذه الحال��ة الق��ول "خ��رج 

 مالیین العراقیین متظاھرین"؟

ط�اء في الع�دد وتمیی�ز الع�دد تتوال�د أخط�اء ال حص�ر لھ�ا، وتص�بح بتكراریتھ�ا عل�ى الن�ت أخ
 ملیونیھ شائعة یتداولھا الجمیع دون وجل.

"االالف م��ن الس��وریین یھ��اجرون عب��ر الح��دود التركی��ة" والس��ؤال ھ��و لم��اذا إدخ��ال ال��ف الم 
التعریف على العدد ولماذا "ِمن" ھنا؟ الصحیح أن یكون التعبیر"یھاجر آالف السوریین عبر 

وھ��و مت��ردد ف��ي أن��ھ مرف��وع أم الح��دود"،  لك��ن المح��رر ال ی��تقن حك��م م��ا بع��د كلم��ة آالف، 
منصوب، فیلجأ إلى حل وض�عھ المترجم�ون ف�ي وك�االت األنب�اء "أع�داد م�ن الس�وریین...أو 



المئ�ات م��ن الس�وریین، أو...االالف م��ن الس�وریین" حی��ث أن الحك�م واض��ح فیم�ا بع��د ح��رف 
 الجر ِمن !

ل�غ، وأكث�ر جزال�ة لماذا یصر المحررون على تعریف األرق�ام ب�ألف والم ثانی�ة، رغ�م أنّھ�ا أب
 دون ھذه اإلضافة؟

آالف یحولونھ���ا إل���ى األالف، ومئ���ات تص���بح المئ���ات، ومالی���ین عل���ى نف���س القی���اس تص���بح 
 المالیین رغم أنھا إسم أعجمي؟ 

ھم ال یعلمون مثال أّن آالف منصوبة ومرفوعتھا ھي ألوف، وال یعرفون أّن مئ�ات منص�وبة 
اع��د النح��و العرب��ي العم��الق منھزم��ا أم��ام ومرفوعتھ��ا مئ��ون ومجرورتھ��ا مئ��ین، وھك��ذا یتب

 سرعة تدفق المعلومات على سایبر.

 االسم األجنبي ال تدخل علیھ ألف الم التعریف ! 

الخطأ الثاني ھنا أّن مالیین كلمة أجنبیة معربة، وك�ل أس�م أجنب�ي مع�ّرب ال یأخ�ذ أل�ف والم  
 فیین أونالین. نقول: التعریف ألنّھ نكرة معرفة بالعجمة، وھذا ما یجھلھ أغلب الصح

 الرئیس العراقي السابق جالل طالباني، وال نقول الطالباني!

 ورئیس إقلیم كردستان مسعود بارزاني، وال نقول البارزاني!

 ونقول علي خامنئي وال نقول علي الخامنئي!

 ونقول خمیني وال نقول الخمیني!

 ونقول رجب طیب اردوغان، وال نقول رجب طیب األردوغان!

لیط مزید من الضوء على ذلك أدعو الصحفیین خاصة إلى مقارنة ھذه األخطاء باألسماء لتس
االجنبیة المتداولة، فھل یجوز القول" مارك الزوكربی�رغ" ف�ي لق�ب مؤس�س فیس�بوك؟  وھ�ل 

 یجوز القول " دونالد الترامب" أو "ھیالري الكلینتون"، أو "ماو تسي التونغ"؟ 

تع�ودوا أن یحفظ�وا األس�ماء األخی�رة الم�ذكورة أع�اله دون أل�ف الصحفیون في عالم أونالین 
والم، ویخطئون في األسماء األخرى التي أدرجتھا في البدایة واأللفاظ المشابھة لھا ألنھ�م ل�م 

 یسمعوھا، وال یملكون مرجعاً یؤیدھا.

المشكلة األخطر في المبني للمجھول، فأغلب صحفیي أونالین ال یعرفون حكم ما بع�د الفع�ل 
المبن��ي للمجھ��ول، وھك��ذا یس��تعینون بالتركی��ب الض��عیف، فب��دالً م��ن الق��ول "بُحث��ت المس��ائُل" 
یقولون "جرى بحث المس�ائل"، وعوض�اً ع�ن الق�ول "قُ�رأت كلم�ةُ ال�رئیس بالمناس�بة" ن�راھم 



ة "ج��رت ق��راءة كلم��ة ال��رئیس بالمناس��بة"، و األمثل��ة ب��ال ع��دد، إنھ��م ف��ي یقول��ون بك��ل قباح��
 الحقیقة یخافون المبني للمجھول .

 ال مشكلة في وفرة المصادر، المشكلة في شیوع األخطاء !

وحین یدور جدل في أحدى غرف التحریر حول كلم�ة م�ا، ی�ذھب المتخاص�مون إل�ى غوغ�ل 
د م�رات ظھورھ�ا لیك�ون الع�دد األكب�ر ھ�و الفیص�ل ویضعوا الكلمتین لیعقدوا مقارنة ف�ي ع�د

النھائي الذي یُرّجح قاعدة "خطأ شائع خیر من صواب مھجور" وھك�ذا تتناس�ل األخط�اء ب�ال 
 نھایة .

ھ��و الجھ��ل بتركی��ب الم��ادة ال��نقص الفاض��ح اآلخ��ر ف��ي معرف��ة مح��رري ص��حافة أونالی��ن، 
، والعن��اوین الفرعی��ة واجب��ة الص��حفیة أونالی��ن، فالعن��اوین الرئیس��یة یج��ب أن تك��ون قص��یرة

ولیست تكمیلیة، واألھم یتقدم على المھم، والخلفیة التاریخیة تأتي في نھایة المق�ال ول�یس ف�ي 
مقدمت��ھ، والھ��وامش غی��ر مطلوب��ة ألّن المق��ال ل��یس بحث��اً أكادیمی��اً، والق��ارئ المھ��تم بمتابع��ة 

ال للوص�ول إل�ى أص�ولھ، حقائق الموضوع یستنیر باألسماء والمصادر المشار الیھا ف�ي المق�
كما أن ھایبر لینكس المؤدیة إلى مصادر ومواض�یع ذات ص�لة واجب�ة ولیس�ت كمالی�ة، عل�ى 
أن ال یُبالغ في وضعھا فیضیع القارئ في االستطرادات (كما ھو الح�ال ف�ي معظ�م ص�فحات 

 ویكیبیدیا الغارقة في ھایبرلینكس ذات صلة وكأنھا مفازة).

 محتضربرستیج الصحافة الورقیة ال

فھ�ٌم مف�اده أّن الص�حیفة الورقی�ة لھ�ا مكان�ة  -فحس�ب -في نفس السیاق یشیع في العالم العربي
أكبر في نفوس الناس، وھم یعبّرون عن ذلك بوصف (برستیج) . ما حقیق�ة ھ�ذا االعتق�اد؟ ال 
حقیقة لھ، فالحقیقة ھي أّن الصحافة الورقیة تحتضر، وأرقى الصحف ھنا في الغرب ل�م تع�د 

مبیعاتھا نفقات طباعتھ�ا، ھ�ذا غی�ر أّن الص�حف الورقی�ة ھ�ي ف�ي الحقیق�ة ح�رب عل�ى  تغطي
 األشجار المسكینة، فتقضي على آالف منھا كل یوم. 

المستقبل لصحافة أونالین، وھي صنعة تستلزم ممن یزاولھا إتقان عدة مھارات یت�داخل فیھ�ا 
آن، فھ��ل یمل��ك الص��حفیون وقت��ا الق��دیم والجدی��د، فاللغ��ة العربی��ة معرف��ة تحفظھ��ا بالغ��ة الق��ر

لقراءة الق�رآن وتأم�ل بالغت�ھ؟ م�ع ھ�ذه القدس�یة، ف�إّن اللغ�ة العربی�ة قابل�ة للتط�ویر واإلض�افة 
 وعلى الصحفي الجدید مراعاة ذلك وإتقانھ. 

أن ی���تقن التص���ویر الفی���دیوي  -إن ص���ّح الوص���ف-ف���وق ذل���ك، عل���ى الص���حفي أونالی���ن  
وتي الس�ریع، واس�تخدام سوش�یال می�دیا بك�ل فروع�ھ، والفوتوغرافي، وأن یتقن التسجیل الص

ویتقن الخلط في استخدام الوس�ائل االعالمی�ة أونالی�ن، وھ�و م�ا یس�مى بلغ�ة الص�حافة "ملت�ي 
میدیا سكلز"، كما إّن علیھ أن یُتقن فنون إنفو غرافیك وصناعة ملفات الصور أون الین فھي 

مھور أونالین بال تعب ألنھا ال تتطلب وسیلة ناجحة إلیصال المعلومات بسرعة، ویفّضلھا ج



منھ سوى مرور سریع على المضامین، فیحصل على صور تعززھ�ا المعلوم�ات ویبق�ى ك�ل 
 ذلك في ذاكرتھ التي تنھمر علیھا أالف المعلومات كل دقیقة عبر أونالین وسوشیال میدیا. 

التي نعتبرھا م�ن كل ھذا یجب أن یتأھل بھ الصحفي أونالین، إضافة إلى أساسیات الصحافة 
البدیھیات، عالوة عل�ى قائم�ة ض�خمة م�ن االتص�االت ألّن أغل�ب میزانی�ات الص�حف ومناف�ذ 
اإلعالم الكب�رى ل�م تع�د تُنف�ق عل�ى مكات�ب العالق�ات العام�ة فیھ�ا، وأوكل�ت األم�ر للص�حفیین 

 أنفسھم. 

رات الصحفي اونالین ھ�و "ال�وزة الت�ي تب�یض ذھب�ا" ف�ي إع�الم الی�وم، فھ�و ق�د اختص�ر عش�
 وظائف الصحافة التقلیدیة في مھاراتھ التي تتكاثر بشكل أمیبي سریع بال رحمة كل یوم.

 

                               *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 مواقع تنشر فیھا كتابك اإللكتروني مجاناً  5

مع حلول األلفیة الثالثة، اتّسع نطاق نشر الكت�اب اإللكترون�ي وتع�زز بظھ�ور وس�ائل الق�راءة 
، الی��وم یفك��ر Ebook Readerاإللكترونی��ة، كن��دل، تابل��ت، وأش��باھھا مم��ا یع��رف ب 

كثیرون بنشر كتبھم إلكترونیا ب�دالً ع�ن نش�رھا ورقی�اً خاص�ة وأن الكت�اب ال�ورقي ق�د تح�ول 
 تّزین البیت وتعلن للزائرین أّن صاحبھ مثقف.  الیوم إلى قطعة دیكور

 

الكتاب الورقي بات عبئاً ثقیال على الطبیعة، فھو یعني عملیاً موت كثیر من األشجار كما أن 
حجم اإلصدارات الورقیة عبر العالم ق�د تع�اظم إل�ى درج�ة فاق�ت كثی�راً ع�دد الق�راء. والك�الم 

حیث الطبقة القارئ�ة ھ�ي عش�ر الطبق�ة الت�ي تقتن�ي ھنا عن الكتاب الورقي في العالم العربي، 
 الكتب.

وعلى كل حال، فالكتاب الرقمي في ھذا العصر، یوفر على اإلنس�ان مس�احة الخ�زن، وغالب�اً 
ی��وفر نق��ود الش��راء، لك��ن الب��د م��ن الق��ول إن أم��ازون والمواق��ع الملحق��ة ب��ھ م��ن باع��ة الكت��ب، 

أسعار الكتب الورقیة لكب�ار الم�ؤلفین، ل�ذا  وضعت أسعاراً على الكتب الرقمیة قریبة جداً من
 بات شراء الكتب المھمة الرقمیة مكلفاً ھو اآلخر.

أم��ا ح��ین یك��ون الح��دیث ع��ن رغب��ة مئ��ات أل��وف الن��اس بنش��ر كت��اب ی��دّون س��یرة حی��اتھم، أو 
یقصون من خاللھ تجربة معینة ف�ي حی�اتھم، أو یجمع�ون فی�ھ ش�ذرات م�ن مق�االت وخ�واطر 

عل�ى م�ر الزم��ان، فخی�ر جل��یس ووس�یط ھ�و الكت��اب اإللكترون�ي غی��ر  وحت�ى رس�ائل كتبوھ��ا
المكلف، وغیر الخاضع لسلطات المراقبة الطباعیة وینشر فی�ھ الم�رء م�ا ش�اء دون رقی�ب أو 

 حسیب. كما أن وصولھ إلى كل من یرید قراءتھ عبر العالم یسیر تماماً. 

فین م��ن س��لطة الناش��رین وتع��الیھم كم��ا أن المواق��ع الت��ي تنش��ر الكت��ب اإللكترونی��ة تنق��ذ الم��ؤل
وأسعارھم الخرافیة. في العالم العربي والبلدان النامیة ال تكلف طباعة أي كت�اب ورق�ي أكث�ر 

 دوالر، لكّن الناشرین ما زالوا یتحدثون عن ألوف الدوالرات لنشر كتاب. 250من 

راء على قراءتھ ش�يء لكن البد من التذكیر ھنا، أّن نشر أي كتاب إلكترونیاً شيء، وإقبال الق
آخر تماماً. عصر الكتاب اإللكترون�ي ق�د كش�ف للجمی�ع أن م�ن یق�رأون ال یزی�د ع�ددھم ع�ن 

% من السكان المتحضرین المتعلمین في العالم العرب�ي، وأعل�ى مبیع�ات للكت�ب ف�ي الع�الم 1
ت�ب العربي واإلس�المي ھ�ي مبیع�ات الكت�ب الفقھی�ة الدینی�ة وكت�ب األدعی�ة واالبتھ�االت، والك

الدینیة المحرضة على الطائفیة والمرّوجة للغیبیات. تلیھا في التسلسل كت�ب الط�بخ والتغذی�ة، 
وبالت��الي ف��إن نش��ر أي كت��اب إلكترون��ي ال یعن��ي تھاف��ت الق��راء علی��ھ، الق��راء ال یق��رأون إال 

% م��ن الن��اس ف��ي الع��الم العرب��ي، ال تعن��یھم الكت��ب م��ن 99ن��ادراً، وغی��ر الق��راء، ویش��كلون 
 و بعید، لذا على الكتّاب أن یحاولوا مقاربة القلة القارئة بطریقة تقنعھا بقراءة كتبھم.قریب أ



خالص��ة الموض��وع ھن��ا، أنن��ي أع��رض فیم��ا یل��ي مواق��ع تنش��ر مجان��اً كتب��اً إلكترونی��ة، وعل��ى 
 الكاتب الراغب في النشر متابعة حجم االنتشار بعد النشر.

 Kindle Direct Publishing (KDP)أمازون 

KDP  ھو أكبر موقع نشر مجاني یمّكنك من نشر كتبك دون أن تدفع فلساً واحداً. وقبل أن :
ال�ذي طبع�ت علی�ھ  Wordتحّمل كتابك المطبوع إلكترونیا على الموقع، البد أن تحول ملف 

ث��م تحمل��ھ عل��ى المواق��ع. ویمك��ن ف��ي بع��ض الح��االت أن تحّم��ل مل��ف  Pdfالكت��اب إل��ى مل��ف 
Word  بع�د أن تحول�ھ إل�ى مل�ف ملكی�ة أم�ازونAmazon’s proprietary format ،

 ePubث�م إل�ى مل�ف ملكی�ة كن�دل  Pdfفیقوم الموق�ع بتحوی�ل المل�ف اوتوماتیكی�اً إل�ى مل�ف 
format to Kindle’s . 

 Calibreویمكن لمن یرغب بالنشر أیضا، وكخیار إضافي إذا واجھ صعوبات، أن یستخدم 
الت��ي تح��ول ملف��ھ المطب��وع إلكترونی��اً إل��ى كت��اب  Mobipocket eBook Creatorأو 

. ھ��ذه المواق��ع، تغی��ر حج��م eBookإل��ى  Wordإلكترون��ي وھ��ي الت��ي تق��وم بتحوی��ل مل��ف 
 الفونت والورق بما یناسب مقاییس أمازون.

ح��ین تنش��ر كتب��اً إلكترونی��ا عل��ى أم��ازون، فل��ك الخی��ار ف��ي أن تجع��ل حق��وق نش��ره حص��ریة 
لم�دة مح�دودة، وبھ�ذه الطریق�ة س�یتم  Amazon’s Kindle store رألم�ازون كن�دل س�تو

الت�ي تت�یح ل�ك  Kindle Owners' Lending Libraryأضافتھ إل�ى مكتب�ة اع�ارة كن�دل 
 KDPالحص�ول عل�ى نس�بة م�ن ق�یم المبیع�ات. وبوس�عك ق�راءة المزی�د ح�ول مخ�زن كن�دل 

Select ھنا على ھذا الرابط 

https://kdp.amazon.com/en_US/?ref_=kdpgp_p_de_psg_kw_ad
61 

لك��ن م��ا یب��دو یس��یراً ف��ي كالمن��ا ھ��ذا، یلزم��ھ كثی��ر م��ن جھ��د الق��راءة والمتابع��ة إلتق��ان عملی��ة 
م��ا ل��م  النش��ر، كم��ا علی��ك أن تت��ذكر أن كتاب��ك المنش��ور عن��دھم ل��ن یك��ون ف��ي متن��اول الق��راء

 یدفعوا ثمنھ وھنا تكمن المشكلة مرة أخرى.

 BookRixموقع 

ھو موقع ھندي شھیر لنشر الكتب یمّكن الراغبین من نشر كتبھم مجاناً، وسوف تق�وم ش�ركة 
النش��ر نفس��ھا بتوزی��ع كتاب��ك عل��ى مواق��ع الكت��ب اإللكترونی��ة المھم��ة، وتع��رض علی��ك أرب��اح 

أن تتذكر أن نشر الكتاب ال یعني أوتوماتیكیا  % من قیمة المبیعات. لكن علیك70تصل إلى 
بیعھ، ألّن الجمھور العربي غالباً غیر مستعد لشراء الكت�اب اإللكترون�ي ویعتب�ره ترف�اً یمك�ن 

 الحصول علیھ مجاناً بسبب عملیات الھكر الشائعة في العالم العربي.

https://kdp.amazon.com/en_US/?ref_=kdpgp_p_de_psg_kw_ad61
https://kdp.amazon.com/en_US/?ref_=kdpgp_p_de_psg_kw_ad61


م�ن أي التزام�ات  النشر ھنا في ك�ل مراحل�ھ مج�اني، كم�ا أن العق�د بین�ك وب�ین الش�ركة خ�الٍ 
 قانونیة قد تكلفك أمواالً أو ما شابھ، كما أن بوسعك كمؤلف إلغاء العقد متى شئت.

https://www.bookrix.de/ 

نحو نصف ملیون مؤلف وقارئ ، وبإمكانك أن تصنع لك موق�ع  BookRixتتبنى دار نشر 
مؤلف على صفحتمھم لضمان مزید م�ن االنتش�ار، لك�ن ت�ذكر أن كتاب�ك المنش�ور عن�دھم ل�ن 
یكون في متناول القراء ما لم یدفعوا ثمن�ھ وھن�ا تكم�ن المش�كلة م�رة أخ�رى. ھ�ذا ال�دار ینش�ر 

ء، ما لم یشترونھ، وھذه تعقیدات إضافیة البد كتابك وفق فورمات یمنع تنزیلھ الكترونیا للقرا
 من أخذھا بالحسبان.

  Smashwordsموقع 

واحد من المواقع الرائ�دة ف�ي نش�ر الكت�ب، ومیزت�ھ أن�ھ یخیّ�رك ف�ي أن تع�رض كتاب�ك مجان�اً 
أل�ف اس�ماً، وبوس�عك أن تنش�ر كتاب�ك  40للقراءة أو تضع علیھ سعراً، وتض�م قائم�ة مؤلفی�ھ 

تدفع أي تكالیف. ھذا الموقع ینش�ر بس�رعة كتاب�ك ویض�عھ ف�ي متن�اول  على موقعھم دون أن
 المواقع األخرى خالل وقت قصیر جداً.

https://www.smashwords.com/ 

النشر ھنا بسیط جداً، علیك أوالً تحمیل ملف كتابك عل�ى الموق�ع، ث�م تحمی�ل ص�ورة غ�الف  
على الموقع التي تقوم بترتیب الص�ورة م�ع الكت�اب اإللكترون�ي  Metagrinder عبر خیار

 خالل بضع دقائق، وینتھي كل شيء ویصبح كتابك منشوراَ!

وبوسعك أن توزع أو تبیع الكتاب عبر م�وقعھم، كم�ا أن بوس�عك أن تبی�ع الكت�اب إل�ى مواق�ع 
eBook to Apple iBooks, Barnes & Noble’s eBookstore, Baker & 

Taylor’s Bilo, Kobo,  وكثیر من المواقع األخرى. لكن ال بد من التذكیر ھن�ا أن موق�ع
. ولھ��ذا علی��ك أن Smashwordsأم��ازون ال یس��مح بتحمی��ل الكت��ب المنش��ورة عل��ى موق��ع 

 تقرر مسبقاً أین ترید أن تنشر.

 iTunes U...وموقع  Apple eBook Storeموقع 

یتیح��ان لم��ن یرغ��ب نش��راً مجانی��اً  iTunes Uو   Apple’s iBook storeم��وقعي 
 ویضمنان حجم انتشار سریع للكتاب اإللكتروني.

books/id364709193-https://apps.apple.com/us/app/apple 

 

https://www.bookrix.de/
https://www.bookrix.de/
https://www.smashwords.com/
https://www.smashwords.com/
https://apps.apple.com/us/app/apple-books/id364709193
https://apps.apple.com/us/app/apple-books/id364709193


ی��ر مل��ف وورد ال��ذي كتب��ت علی��ھ ك��ي تنش��ر كتاب��ك ف��ي واح��د م��ن الم��وقعین علی��ك أوالً أن تغ
، وھ��ي فورم��ات تج��دھا ض��من أنظم��ة التحوی��ل iBooksأو مل��ف  ePubنص��ك إل��ى مل��ف 

 المجانیة المنشورة على النت.

u/id490217893-https://apps.apple.com/de/app/itunes 

فعلی�ك اعتم�اد فورم�ات  iBook Storeأما إذا رغب�ت ف�ي نش�ر كتاب�ك كإنت�اج مس�جل ل�دى 
iBook والبد من التذكیر ھنا أّن اغلب ھذه الفورمات ال تدعمھا أنظمة اندروی�د ب�ل أنظم�ة .

 PDFأو مل��ف  ePubأب��ل، فل��و رغب��ت ف��ي جعل��ھ عام��اً فعلی��ك أن تتنش��ر الكت��اب كمل��ف 
 ظمة التحمیل المجانیة األخرى.لتجعلھ في متناول المواقع وأن

عموماً، فإّن النشر على ھذین الموقعین فیھ تعقی�دات ویتطل�ب تس�جیل دخ�ول وإنش�اء حس�اب 
فیلزم�ك  iTunes Uوتنظیم طل�ب الكترون�ي، وھ�ذا یس�تغرق وقت�ا وجھ�داً. أم�ا النش�ر عل�ى 

 خاص بك وھو لیس باألمر الصعب، لكنھ یتطلب وقتاً.  iTunes Uبإنشاء موقع 

لكتاب الكتب اإللكترونی�ة ال�ذین ینش�رون عن�ده ھ�امش أرب�اح كبی�ر، لك�ن ھ�ذا  Appleدم ویق
 یعیدنا إلى النقطة األولى، من یشتري ھذه الكتب؟

م��ن خبرت��ي، التقی��ت بكثی��ر م��ن الكت��اب المع��روفین، وق��د عرض��وا كت��بھم ھن��ا أو عل��ى كن��دل  
ال یشتري أح�د تل�ك الكت�ب،  أمازون، لكن المؤسستین تفرضان على الكتب أسعاراً عالیة، لذا

 %.1سنوات عن  10وحجم مبیعات الكتاب العرب غیر المعروفین لم یزد خالل 

 

                               *** 
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 !                                                  ما لھا وما علیھاصداقة فیسبوك 

ترد على االتصاالت عل�ى مس�نجر ووات�س أغلقت س. ج الالب توب، ورقدت على سریرھا 
 آب. صداقات فیسبوك ترافقھا حتى في فراشھا، بل ھي كل حیاتھا.

 

ألف متابع وكان ھذا سبباً كافیاً النفص�الھا  200آالف صدیق على فیسبوك، و 5تملك س.ج  
عن زوجھا كي تتفرغ لفیسبوك ویوتی�وب، فھ�ي تن�زل فی�دیوھات عل�ى یوتی�وب تص�ل أع�داد 
اإلعجاب بھا الى مئ�ات االل�وف، م�ا یجعلھ�ا تح�ّث الخط�ى إلرض�اء الجمی�ع وحص�اد الالی�ك 

األمر معھا، حین انتشر حسابھا على واتس آب وعرف�ھ كثی�رون،  وتعلیقات اإلعجاب. وتفاقم
 فباتت تتلقى مئات الرسائل والصور یومیا. 

 162كیلوغراماً وھ�ي م�ا زال�ت دون الثالث�ین م�ن العم�ر وطولھ�ا  80یبلغ وزن س.ج الیوم 
س���م، وق���د س���ألتھا م���رة عل���ى مس���نجر ك���م س���اعة تقض���ي ف���ي الی���وم م���ع وس���ائط التواص���ل 

ل��ت إنھ��ا تمل��ك البت��وب وتابل��ت وھ��اتفین ذكی��ین، وك��ل الب��رامج علیھ��ا تش��تغل االجتم��اعي؟ فقا
س�اعات ف�ي الی�وم م�ع وس�ائل التواص�ل  10بشكل مس�تمر، مرّجح�ة أنّھ�ا تقض�ي ف�ي المع�دل 

االجتماعي، ولكنّھا استدركت أّن ھذا لیس ثابت�ا، فھ�ي تقض�ي ش�طراً ط�ویالً م�ن اللی�ل أحیان�ا 
عدت أسألھا، كم ص�دیقاً حقیق�اً تمل�ك، فأجاب�ت: " أن�ا مقیم�ة في التفاعل على تلك الوسائل. ثم 

في قریة صغیرة قریبة لمدینة أوروبیة تكللھا الثلوج أغلب السنة، وبالتالي فإّن ك�ل ص�داقاتي 
عل��ى فیس��بوك ووات��س آب، الحقیق��ة أنن��ي ال أع��رف أح��داً ف��ي قریت��ي وال المدین��ة ألنن��ي قلیل��ة 

 الخروج الیھا".

الف الن�اس وھ�ي وحی�دة، وھ�ذه حال�ة لیس�ت ن�ادرة، ب�ل تھ�دد نس�یج ھكذا تعیش س.ج وسط آ
الحی��اة االجتماعی��ة الحقیقی��ة لك��ل مس��تخدمي وس��ائط التواص��ل االجتم��اعي وع��دد مس��تخدمي 

 ملیار مستخدم. 2فیسبوك منھم حصراً یقترب من 

 صداقة فیسبوك مجانیة !

مج�اني ف�ي كثی�ر م�ن صداقة فیسبوك سریعة سھلة وغیر مكلف�ة، ب�ل ھ�ي مجانی�ة، والش�يء ال
الثقافات غیر جدیر بالعنای�ة والتق�دیر. الم�دمنون عل�ى اس�تخدام فیس�بوك خاص�ة تنت�ابھم حال�ة 
شبھ مرضیة تتجلى في نزوعھم المستمر إلى حصاد الالیك والتعلیق�ات، م�ا یجعلھ�م یراقب�ون 
نش���اط حس���اباتھم بش���كل م���دام. إل���ى ھن���ا ق���د یب���دو الموض���وع طبیعی���اً ال غب���ار علی���ھ، لك���ّن 
األخصائیین یرون أّن ھذا بدایة عارٍض مرض�ي، وبھ�ذا الخص�وص تح�دثت الص�حفیة س�مر 
كرم المتخصصة ف�ي وس�ائل التواص�ل االجتم�اعي ال�ى الكات�ب كاش�فة أّن "ھن�اك عالق�ة ب�ین 
اس�تخدام فیس��بوك وإف��راز دوب�امین، وھ��و ان��زیم یعط�ي إحساس��اً بالس��عادة، ویف�رز ف��ي الجس��م 

 ائر، أنھ سبب إلدمان حقیقي" . عادة عند تناول الكحول والسك



لكّن المشكلة التي قلما ینتبھ لھا الناس ھي أّن فیسبوك ینزع عنا صداقاتنا الحقیقیة، كیف ھ�ذا 
وھ��و ال��ذي یجم��ع المتباع��دین ویعی��د لحم��ة ص��داقات تالش��ت وتآكل��ت عب��ر ال��زمن وظ��روف 

 الحیاة؟

ع�ي البش�ریة من�ذ طفولتھ�ا اإلجابة متشعبة، فھ�ذه الوس�یلة الس�حریة الت�ي ل�م یخط�ر ق�ط ف�ي و
إمكانیة التوّص�ل إلیھ�ا، تغیّ�ُر ك�ّل ش�يء حولن�ا  وف�ي ذواتن�ا. أص�دقاؤنا المقرب�ون الحقیقی�ون، 

معنا على فیسبوك، ون�راھم ونّطل�ع عل�ى فعالی�اتھم وت�نقالتھم وانج�ازاتھم وحی�اتھم  نموجودو
، یض�ع ص�ورة وطعامھم وبیوتھم عن كثب في كل دقیقة. فصدیقي حسن الساكن في أس�ترالیا

لبیتھ وما أجراه من عنایة في حدیقت�ھ قب�ل قلی�ل، ویك�ون بوس�عي وبوس�ع مئ�ات م�ن أص�دقائھ 
عبر العالم أن یعرفوا عنھ كل ھذه التفاصیل، فیما لم یكن متاحاً لي قبل ھذه الوسیلة حت�ى أن 

 عاماً، فقد كان یسكن الموصل وأنا كنت أسكن بغداد. 35أرى بیتھ حین عرفتھ قبل 

مج��رد مث��ال م��ن آالف األمثل��ة، لك��ّن ھ��ذا التق��ارب الص��میمي الع��ابر لل��زمن والمس��افات ھ��ذا  
والمكان ل�ھ أض�راره، إذ ل�م یع�د أّي م�ن أص�دقاء حس�ن بحاج�ة إل�ى رؤیت�ھ وجھ�اً لوج�ھ وھ�م 
یعرفون عنھ كل ما یھمھم. واألمر یتوالى بھذا الشكل بنسب متفاوتة مع الجمی�ع. وبھ�ذا تبق�ى 

 ذوى الصداقة الحقیقیة.  صداقة فیسبوك فیما ت

فیسبوك في أغلب أنحاء العالم یقلل مستوى عالقات ذوي القربى، وھكذا فإّن أغلب الن�اس ال 
یقبلون كل أقاربھم على فیسبوك بعد ما كشفت لھم ھ�ذه الوس�یلة أّن رابط�ة ال�دم ال تعن�ي ب�أّي 

 ؟ االفتراضيلعالم حال أّن ابن عمك وابن خالتك یشبھانك ویمكن أن یصبحا أصدقاء لك في ا

 مساحة معرفة موسوعیة لم تعرفھا البشریة منذ بدء الخلیقة!

ھذا الكشف المعرفي الموسوعي عن دواخل نفوس الن�اس، یجعلن�ا نن�أى بأنفس�نا غالب�اً ع�نھم، 
ون��رفض أن نك��ون ق��ربھم بش��كل مس��تمر خوف��اً م��ن أن ی��رون دواخلن��ا كم��ا ن��رى دواخلھ��م، 

 حدین بحق الصداقة. وبالتالي فإّن فیسبوك سالح ذو 

وبواسطة فیسبوك وقدراتھ التقریبیة المرعب�ة، تمكن�ت م�ن كتاب�ة ھ�ذا المق�ال، وحص�لت عل�ى 
تعلیقات وآراء من مختصین وصحفیین، وم�ن أش�خاص آخ�رین یمك�ن اعتب�ارھم ممثل�ین ع�ن 
الرأي العام، وھذه المیزة لم تكن متاحة من قبل، فقد تح�ّول فیس�بوك إل�ى وس�ط حی�وي یمك�ن 

تعم��ل فی��ھ ك��ل ش��يء تقریب��اً، ولك��ّن ذل��ك یعتم��د ب��الطبع عل��ى كیفی��ة اس��تخدامھ، وق��د علّ��ق أن 
رأیي الشخص�ي... فیس�بوك الصحفي واالعالمي یاسر أبو معیلق على ھذا الموضوع بالقول"

بدأ كوسیلة للتواصل م�ع أص�دقاء ال�وطن وم�ن تفص�لنا بی�نھم مس�افات جغرافی�ة شاس�عة. ك�ي 
الیومیة. لكن م�ع دخ�ول فیس�بوك النط�اق اإلعالم�ي والتج�اري، نتواصل ونطلع على أخبارنا 

لتب�ادل األفك�ار وحت�ى نش�رھا. فطل�ب  -نس�بیاً  -بات عبارة عن منصة مفتوح�ة وح�رة وآمن�ة 
الص��داقة عل��ى فیس��بوك ال یتطل��ب أكث��ر م��ن ض��غطة زر، بینم��ا بن��اء ص��داقة حقیقی��ة یتطل��ب 



 س���������������������������������������نوات م���������������������������������������ن التواص���������������������������������������ل ال���������������������������������������دؤوب.
وك لبناء مقال وسبقھ أیضاً مقاالت استندت فیھا إلى آراء أص�دقائك أنت اآلن تستفید من فیسب

 ".في فیسبوك. بالنسبة لي ھو اآلن أصبح أداة عملیة أكثر منھ وسیلة للتواصل

عم�اد ال�دراجي وھو رأي فیھ كثی�ر م�ن الحقیق�ة، ولك�ّن آخ�رین ق�د ال یتفق�ون مع�ھ، فق�د علّ�ق 
و الج��یش أالعم��ل المش��ترك او الغرب��ة غل��ب الص��داقات ف��ي الواق��ع تك��ون مفروض��ة بحك��م أ"

ً كث��رھم یفرض��ون فرض��أوحت��ى الجی��ران واألق��ارب  فیوج��د مج��ال كبی��ر  بوكفیس��ف��ي م��ا أ. ا
ً الالختیار والرفض   ".یضا

عل��ى  األص��دقاءض�افة إ" إل��ى أنّ  منتظ�ر الفاض��ليفیم�ا أش��ار الناش��ط عل�ى فیس��بوك المھن��دس 
وال ث�م العم�ل ث�م بع�د ذل�ك ی�أتي أمواقع التواصل االجتماعي محكومة بالبدایة بمكان الدراس�ة 

كثی��رة منھ��ا  ألس��بابط��راف معنی��ة أض��افة إإذ ال یمكنن��ي كش��خص  ااألی��دیولوجیموض��وع 
ن أال إمنی��ة بحك��م مك��ان س��كني وخط��ورة حری��ة الكلم��ة عل��ى مص��الح ال��بعض س��باب األاأل

ق��اربھم عل��ى أبالمئ��ة م��ن الع��راقیین عل��ى حظ��ر  99.99اتف��اق الظری��ف ف��ي الموض��وع ھ��و 
 ً ع��ن نفس��ي اعتب��ر فیس��بوك المت��نفس و .نھ��م ك��أبراج المراقب��ة المتنقل��ة أل فیس��بوك خصوص��ا

ة المجانیة المتاحة عل�ى الع�الم والح�ائط الخ�اص ب�ي للنش�ر المھرب من الواقع البائس و النافذ
ل�ب محافظ�ات الع�راق وھ�و ال یغن�ي ع�ن غأص�دقاء المنتش�رین ف�ي وسھولة التواصل م�ع األ

عل�ى  ش�يءمن السھولة كتابة و  ال القلیل النادرإصدقائي الفعلیون أنھم ھم الصداقة الحقیقة أل
 ". حیانقولھ مباشرة في بعض األ

 الصداقة الحقیقیة كالكتاب والصحیفة الورقیة...تحتضر !

عالق��ات الص��داقة الحقیقی��ة، فأن��ا شخص��یاً أرى أّن فیس��بوك ف��ي الم��دى البعی��د، سیقض��ي عل��ى 
الیوم ال أمیل الى تكرار لقاء األصدقاء الذین أع�رفھم حق�ا  والموج�ودین مع�ي عل�ى فیس�بوك 

یشجعني على اقتطاع وقت للقاء بھم، وھو ح�ال كثی�ر م�ن الن�اس.  ألني ال أرى عندھم جدیداً 
م وق�د ال یكون�وا كما أّن فیسبوك كما یراه كثی�رون مك�ان یع�رض فی�ھ الن�اس أحس�ن م�ا عن�دھ

 ً (س�ارقاً) م�ن الن�ت عل�ى لوح�ة  یملكونھ أصال، فمن السھل على أي ش�خص أن یعلّ�ق مقتطع�ا
 ً مش��اركتك الت��ذوق، لكنّ��ھ ف��ي الحقیق��ة ال یمل��ك أي معرف��ة أو ذائق��ة فنی��ة. وھ��ذه  فنی��ة متص��نعا

د خل�والمثالیة الفسیحة ق�د ال تتیحھ�ا عالق�ات الص�داقة الحقیقی�ة. وف�ي ھ�ذا الخص�وص علّق�ت 
ھم بنی��ة عل��ى تب��ادل أفك��ار وكثی��رون م��نالص��داقة الفیس��بوكیة ھ��ي ص��داقة افتراض��یة مج��ادر "

ال واح��د بالعش��رة م��ن إلھ��ذا ھ��ي ال تأخ��ذ  ،یتص��نعون م��الیس بھ��م ك��ون اللق��اء والعش��رة ال ت��تم
وكما نعرف المث�ل ال�ذي یق�ول الص�دیق وق�ت الض�یق فھ�ل . مكونات الصداقة بمعناھا العمیق

عتب�ر الص�داقة ھ�ي الت�ي أن�ا ألھ�ذا ال،  بالطبع  ھذه المكانة،تتبوأ ن أقادرة بوكیة صداقة الفیس
 ".بُنیت على التعامل الحقیقي والتوافق الفكري واللغة المشتركة والمعایشة



الص���دیق "واقت���رب م���ن ھ���ذا ال���رأي الكات���ب والباح���ث االك���ادیمي أحم���د خ���الص الش���عالن 
 االفتراض�ي الص�دیقكلنا نلبس أقنعة بھذا القدر أو ذاك! ، لیس كالصدیق الحقیقي االفتراضي

أم��ا  ،ال ی��رى من��ك س��وى م��ا ی��وازي العش��ر ال��ذي یطف��ح ف��وق س��طح الم��اء م��ن جب��ل الجلی��د
الص��دیق الحقیق��ي فب��العكس ی��رى العش��ر ال��ذي ف��وق الم��اء و مع��ھ خمس��ة أو س��تة أعش��ار مم��ا 

   الماء".خفي تحت سطح 

 ضیة فحسب !مھما تسامت صداقات فیسبوك فھي افترا

فعال نقضي وقتاً طویالً مع أصدقاء وسائل التواص�ل أما الناشط أدوارد بیباوي فعلّق بالقول "
االجتماعي، نحاورھم ونج�املھم، وق�د نلتق�یھم ف�ي الحی�اة وال نع�رفھم إال م�ن أس�مائھم، ولك�ن 

ت الورقیة التي الحقیقیة ال تموت أبداً، تماماً كالجریدة االلكترونیة ال تسعدك كما كان الصداقة
ل��ورق والحب��ر وتقل��ب ص��فحاتھا بی��دیك، تح��تفظ ببعض��ھا ف��ي أرش��یفك، تلمس��ھا تش��م رائح��ة ا

قره بمك�ان ممی�ز یضاً كالكتاب تقرأه وتح�افظ علی�ھ وت�وأ، وھي لیھ كلما دعت الحاجةإوتعود 
لی��ھ م��ن وق��ت آلخ��ر فنف��رح ب��ھ كطف��ل ولی��د ف��ي بیت��ك تداعب��ھ م��ن وق��ت إف��ي مكتبت��ك وتنظ��ر 

وفات السید بیباوي أّن الصحافة الورقیة والكتاب الورقي تسیر نحو االنقراض، فھ�ل ". آلخر
تس��یر الص��داقة الحقیقی��ة ھ��ي األخ��رى ال��ى انق��راض محتم��ل بس��بب ق��وة وتن��وع ومس��احة 

 الصداقات االفتراضیة ؟

الص��داقة اإلفتراض��یة تفتق��د  وج��اءت آراء كثی��رین ف��ي ص��الح الص��داقة الحقیقی��ة معتب��رین أنّ 
عن�دك  والبقی�ةینم�ا ك�ان أالمعدنھ ذھ�ب یبق�ى ذھ�ب " لى ذلك علّق الكاتب أیاد لطیفوإالكثیر 

 الص��داقة" ب��نفس االتج��اه مش��یرا ب��القول عب��دهللا ف��وزيعلّ��ق الناش��ط عل��ى فیس��بوك  !"، فیم��ا
ك ئبوك م��ا تلھی��ك ع��ن أص��دقافیس��ال��ي ھ��ي ب المجانی��ة والص��داقة تم��ا تم��وعمرھ��ا  الحقیقی��ة

بس  العائلةو ھواي أشیاء تحكمك مثل أمكن غلك عنھم ھو عملك یلي یشلالحقیقین بس الشي أ
أم�ور  ( كثی�ر) ال الزم تتواصل ویھ الصدیق الحقیقي وأكو ھواي "متكطع دوم یعني كولش"

 المجانی�ة الص�داقةھ�ذه  أحیان�ابوك ومعلوم�ات یعن�ي وسلبیھ تكسبھا من ص�داقات فیس� إیجابیة
 ".تكون ذَو مكسب وأحیان ال 

ً  ھشام العليالباحث أما   ففسر صداقات فیسبوك باعتبارھا عالق�ات س�ریعة غی�ر مجدی�ة غالب�ا
ج�ل أتتركز على االعجاب والتعلیق م�ن  غلب الصداقات تحمل في طیاتھا مصالح مشتركة"أ

م�ن  أنّ لكن�ي م�ن خ�الل تجربت�ي وج�دت  ،لقأي یروي غری�زة ح�ب الش�ھرة والت�ذاالنتشار ال
ق�وى م�ن رابط�ة أم بص�داقة حقیقی�ة ش�عر معھ�أب�ا ص�دقاء تقریأ 10ص�دیق ھن�اك  1000بین 

وذھ�ب  . "خ�رىأشیاء أو ربما أو خفة دم أفیسبوك كوني وجدت فیھم صفات تالئم توجھاتي 
رض أمقارن�ة ب�ین الص�داقة الحقیق�ة عل�ى دن�ى أال یوج�د رواء حمدي رشید " لى نفس الرأيإ

المص�الح بحی�ث یث�ق غل�ب ص�داقات الف�یس تبن�ى عل�ى أ لألس�فالواقع والصداقة على الفیس 



 ً منھ بأنھ اكتسب صدیقاً حقیقیاً لكنھ ینصدم بأن�ھ ك�ان مخطئ�اً بإعط�اء  طرف منھم باآلخر ظنا
 ".ھذا الشخص لقب الصدیق

ممك�ن  ،ءالش�يھو فلسفة معقدة بعض  الفضاء االفتراضي عمومآأّن " فیما اعتبر د.مصطفى
أو یك�ون م�وازن ب�ین  یكون ص�داقة أفض�ل م�ن ص�دیقك ال�واقعي ف�ي الحی�اة . یك�ون العك�س.

 ."ھذه حسب تفكیر و رؤیة صاحب الصفحة والواقعیة االفتراضیة

 الصداقة الحقیقة مكلفة وتتطلب وقتاً ال نملكھ! 

الفتراض�ي ص�دقاء الع�الم اأالحدیث م�ع " أنّ  ریاض البغداديمن جانبھ، رّجح الناشط المدني 
وسع من الحدیث مع الصدیق في العالم الواقعي عندما تتح�دد أالطرح یعطي آفاق للحریة في 

 ."حریتك بنظراتھ ومالمح وجھھ التي تتغیر في كل كلمة تنطقھا

كل ھذا الجدل ال ینقض حقیقة أّن المتبقي من وقت�ي وم�ن مس�احة عالق�اتي المرتبط�ة بالعم�ل 
ل��ي فرص��ة لق��اء األص��دقاء الحقیقی��ین عل��ى فنج��ان قھ��وة، أو  والتزام��ات األس��رة ل��م یع��د یت��یح

نمل�ك تقنی�ات  ل�ى ف�یلم إذا كنّ�اولماذا ن�ذھب إ ال في فترات متباعدة،إ لمشاھدة فیلم أو مسرحیة
تي في ستك" مثالً وغیرھا، وھ�ي تت�یح للم�رء أن  ، امازون،أمازون فایراالشتراك الحدیثة "

ش�ة س�مارت ت�ي ف�ي، ویح�اور األص�دقاء خاللھ�ا عل�ى یشاھد أيَّ فیلم حدیث في بیتھ عل�ى شا
ذل��ك  مس�نجر فیس��بوك أو عل��ى وات�س آب، وك��ل ذل��ك س�یكلفھ أق��ل م��ن دوالر واح�ٍد، ولنق��ارن

 لى العشاء!؟بتكالیف لقاء صدیق والخروج إلى السینما وبعدھا إ

كل شيء متصل ویصب ف�ي ع�الم الس�ایبر، نح�ن مع�اً دائم�اً عل�ى الفض�اء االفتراض�ي لكنن�ا  
س��نا ق��رب بعض��نا لمس��اً وأنفاس��اً وروح��ا ق��ط ! معادل��ة تض��ع ك��ل العالق��ات البش��ریة بم��ا فیھ��ا ل

 الصداقة على شفیر االنھیار أو التجدد االفتراضي.

                               *** 

 

 

 

 

 

 

 



 رحلة البحث عن الرقم العربي

علیھ عب�ر الع�الم رغ�م اخ�تالف في العالم الرقمي طغى استخدام الرقم الالتیني وبات متعارفاً 
الثقاف��ات. أم��ا م��ا یس��مى بأرق��ام الع��ر ب المتداول��ة الی��وم ف��ي ك��ل مك��ان لیس��ت ب��المرة أرقام��اً 
عربیة، وال أدري كیف علقت بالعالم العربي، بع�د أن وض�ع الخ�وارزمي وبع�ده الریاض�یون 

، أم�ا الص�فر فیبق�ى العرب أشكاالً للترقیم ھي التي انتھت بالترقیم األوروبي العالمي الح�دیث
 رقماً غائم الھویة.

 

رق�ام العربی�ة ( الھندی�ة)، رق�م  التي تمثل الصفر المت�داول ف�ي األ لنبدأ من الصفر( . ) النقطة
ى بغ�داد ف�ي عھ�د ل�إوف�دت ھندی�ة ربم�ا  أل�واحیبدو غامض الخواص، فھو منت�زع ب�القوة م�ن 

 876 ع�ام  الھن�دي یع�ود إل�ى بو جعفر المنصور، لكن أول تس�جیل للص�فرأالخلیفة العباسي 
ل�ى أّن إفیم�ا ت�ذھب بع�ض المص�ادر وھذا یتجاوز عصر المنصور بأكثر من ق�رن ، میالدي 

رق��ام، ص��ول األأل��ى إش��ارة غفل��ت اإلأم. ولك��ن كت��ب الت��اریخ 873الص��فر العرب��ي یع��ود إل��ى 
 وھي الیوم مطبوعة على أوراق النقد العربیة بال استثناء.

 ولیس الرقم !العدد في أول كتاب عربي 

ل��م یعرف��وا  تكش��ف أّن الع��رب ،ول كت��اب عرب��ي مكت��وبأوھ��و  ،ل��ى الق��رآنإولع��ل الع��ودة 
 واحد، اثنین، ثالثة..)، وقد أثبتھا القرآن بالتسلسل التالي:(عداد االرقام، بل عرفوا األ

 وإنني بريء مما تشركون. األنعام     " "واحد  قل إنما ھو إلھ

 إنما ھو إلھ واحد . النحل   " اثنین " إلھینوقال هللا ال تتخذوا 

 لكم .النساء  انتھوا خیراً   " ثالثة "  وال تقولوا

 التوبة  أشھر.  “ أربعة “ األرضفسیحوا في 

ً   " خمسة"  ویقولون  بالغیب . الكھف  سادسھم كلبھم رجما

 أیام .األعراف    " ستة" الذي خلق السموات واألرض فيإن ربكم 

 أبواب لكل باب منھم جزء مقسوم . الحجر   " سبعة "  "لھا

 . الحاقة   " ثمانیة" ویحمل عرش ربك فوقھم یومئذ

 رھط یفسدون في األرض. النمل   " تسعة"  وكان في المدینة

 كاملة. البقرة    " عشرة"  تلك



ة ل�ى الص�فر، س�واء رس�مناه نقط�إلم یشر ال من قریب وال من بعید  لكن ھذا الترتیب الجمیل
ً أ الع�رب  . كما أّن ھذا النسق لألعداد ولیس فیھ أي رسم لألرقام، والثابت أنّ و جعلناه بیضویا

مخطوط�ات المص�احف القدیم�ة خل�ت م�ن  عداد وغاب�ت عنھ�ا األرق�ام، وھك�ذا ف�إنّ عرفت األ
كما نج�دھا ن ترقیم اآلیات القرآنیة ألى إشكالھ. ویذھب كثیر من المتخصصین أالترقیم بكافة 

ل�ى منتص�ف الق�رن الثال�ث إمجھولة، تعیدھا بعض المراج�ع دینا الیوم، جاء في مرحلة یأبین 
 عش��ر م��یالدي، بع��د س��قوط بغ��داد، ولك��ن ھ��ذا ل��م یثب��ت ف��ي ن��ص معتم��د. ال��ذي یھمن��ا ھن��ا أنّ 

 ال بعد عصر الخوارزمي. إ الصفر كمفھوم  لم تعرفھ العرب

ف�ي جامع�ة بغ�داد لثالث�ة عق�ود  وقد نش�ر د. ریم�ون ش�كوري اس�تاذ الریاض�یات بكلی�ة العل�وم
 ً رحل��ة الص��فر عب��ر الزمك��ان) كش��ف فی��ھ أّن الص��فر ھ��و اخت��راع ول��د ف��ي ب��الد س��ماه (أ كتاب��ا

الس���ومریون والب���ابلیون واآلش���وریون)، أن یرم���زوا ت���اد العراقی���ون الق���دماء (الراف���دین، واع
) 3 5ذه الص�ورة: () یكتبوه عل�ى ھ�305(بفراغ) حین ِكتابتھ، مثالً كانوا إذا أرادوا ِكتابة  (

أي ثالثة + فراغ + خمسة، حیث الفراغ بین الخمسة والثالثة كان یُمثل الصفر في حس�ابات 
    ومف���������������������������������اھیم أبن���������������������������������اء وادي الراف���������������������������������دین الق���������������������������������دماء.

ل�ى ھ�ذه اللغ�ة الجمیل�ة م�ن إھي ص�فر مت�داول ف�ي العربی�ة تس�للت ویُعتقد أّن النقطة (.) التي 
لك�ن ع�الم  ،الفرعونی�ة ل�ى المص�ریةإه قلیل�ون دیة، وردّ لى الھنإرجعھ آخرون أالصینیة، فیما 

لى بغداد وعاش خالل القرن التاسع م�یالدي إھو خراساني ھاجر والریاضیات الخوارزمي (
ثن�اء ترجمت�ھ أ في قصر المأمون ونشط في بیت الحكم�ة لیض�ع قواع�د الریاض�یات والت�رقیم)

، وبع�دھا  ۹ ۸ ۷ ٦ ٥ ٤ ۳ ۲ ۱ق�ام لكتاب "سند ھند" لحظ أّن الھن�ود ك�انوا یس�تخدمون األر
وجع�ل  یقومون بوضع ثقب أو نقطة لتحّل مح�ل ال�رقم العاش�ر، فوض�ع ب�دوره النقط�ة ص�فراً 

 منھ عدداً مھّماً ذا قیمة في العملیات الحسابیة. 

 صول االرقام العربیةأمنابع و

وھ�ذا یتن�اقض ل�ھ، مرتبط بفك�رة وح�دة اإلالواحد كما نعرفھ، خط منفرد في اللغات المعروفة 
المجوس��یة" ال��ذي ش��اع ف��ي ب��الد ف��ارس، رغ��م أّن ھ��ذه الوح��دة " م��ع م��ذھب التثنی��ة الماغی��ة

طلق�ت عل�ى هللا الواح�د عن�دھم ف�ي عص�ر س�بق أعن�دھم، ف�ي تس�میة "ی�ازدان" الت�ي  موجودة
نح�اء مملك�ة ف�ارس أحی�ث ل�م تش�ع الماغی�ة ف�ي ك�ل  ظھور دیان�ات التوحی�د، لعص�ور س�حیقة

  طراف.مترامیة األ

 ی�ران المح�اذي للع�راق وص�والً إتسللت األرقام الحائرة من ع�راق العج�م ال�ذي یش�مل غ�رب 
ل�ى إ لى ع�راق الع�رب وھ�و ك�ل م�ا وق�ع عل�ى نھ�ر دجل�ة وص�والً إلى المدائن جنوب بغداد، إ

حس�ب ( مي الع�راق أرض النھ�رینبعد من الفرات وعلى امتداد النھرین، وھك�ذا ُس�الضفة األ
ولك�ن ھ�ذه س�یاحة غی�ر ض�روریة ف�ي الجغرافی�ة المرتبط�ة  .ودي) تاریخي الطبري والمس�ع

ل�ى ال�رقم إ نذإ، فلنع�د ولس�نا بص�ددھا ت یعرف الی�وم بالجیوبولتی�ك)ما با( بالتاریخ السیاسي
ً إ، وبشكلھ المتداول في العربیة، اثنین ل�ى إ نھ رقم فارسي بال شبھة، ومن فارس زح�ف ش�رقا



فظھر عندھم بشكلھ المعروف، كم�ا ظھ�ر عن�د الع�رب  فغانستان وباكستان وبنغالدیشأقالیم أ
 والتصق بترقیمھم. 

خ��ذه الع��رب ف��ي أردي، وأُ ي ، بركزتی��ھ العل��ویتین ھ��و فارس��ي ال��رقم ثالث��ة ب��الترقیم الفارس��
ل�ى العربی�ة (برس�مھ الھن�دي، إدخل الترقیم أن الخوارزمي ھو الذي أعصور متأخرة. ورغم 

ھ اس�تخدم أنّ�ال أّن من غیر الثابت إوروبا والقائم على تعدد الزوایا) ألى إورسمھ الذي زحف 
ترجم�ة  الكت�اب الھن�دي الش�ھیر  ق�رّ أھ أنّ�ن بعض المصادر تؤكد أ رموز الترقیم الفارسیة مع

م مس��تخدماً فی��ھ 628 \ھ��ـ 6"س��دھانتا" لمؤلف��ھ براھم��ا جوبت��ا ال��ذي وض��عھ ف��ي ح��والي ع��ام 
قبل أن یضیف العرب بعد ذلك الصفر. ھذه الترجم�ة  ۹ ۸ ۷ ٦ ٥ ٤ ۳ ۲ ۱األرقام التسعة: 

 كانت قد جرت في عصر المنصور.

یرة السندیة فھو مظھر آخر لح ددة، العربیة المشرقیة والفارسیةربعة بأشكالھ المتعأما الرقم أ
لمع�روف القدیمة التي رس�متھ بش�كل ا لى حضارات الرافدینإالرقم العربي، فالبعض یرجعھ 

فقی�ة أربع�ة خط�وط أھ إنّ�ل�ى زوای�ا الخ�وارزمي وق�الوا إرجع�وه أیوم، وآخ�رون عند العرب ال
 قصیرة دمجت لتصبح ما ھي علیھ الیوم استسھاال لكتابتھا.

لیھ بشكل غامض من رسوم الحروف إتسللت  الرقم خمسة، فارسي بالتأكید، وفیھ عقدة تعلوه
رفھم عن العربیة التي ل�م یملك�وا لى خط النستعلیق الذي میّز حإیعزوھا الفرس العبریة، فیما 
 ً تق�وا م�ن نی�ر الح�رف تراك انعم، وھم في ذلك مثل الترك، لكن األترسم كلماتھ غیرھا حروفا
 لى الحرف األوروبي. إبجدیتھم أتاتورك بتغییر أالعربي بقیام 

ً إلھ قصة سیاحة غریبة، فقد وفد  الرقم ستة  سلس�لة في لى العربیة من الصینیة واتخذ لھ مكانا
ل�ى الع�راق العباس�ي، ف�ال إ ما كیف قطع كل ھ�ذه المس�افة وص�والً أالترقیم العربي المشرقي، 

 ن یجیب عن السؤال.أتطیع حد یسأ

ولكن زاویت�ھ ح�ادة واح�دة مقلوب�ة  الرقم سبعة ھو اآلخر حائر، فھو خوارزمي الزوایا بشكلھ
 على، وھو بذلك فارسي ِسندي ومثلھ الرقم ثمانیة.ألى إ

 فانغاری�ةة والعربی�ة المش�رقیة والھندی�ة اآلتتش�ابھ التس�عة ف�ي لغ�ات عدی�دة ومنھ�ا العربی�فیما 
ن�اول ف�ي الغال�ب اتج�اه ال�دائرة ف�ي اقص�ى ت، والفوارق التخطیطیة بینھا متقارب�ة وتوالفارسیة

 الرقم.

س�لفنا بنقط�ة، أة مس�تدیرة، فیم�ا رس�مھ الع�رب كم�ا ، فیرسمھ الف�رس دائ�رة ص�غیرما الصفرأ
ً األوعده  ً  قدمون ثقبا  ھلیلجا بیضویا.إ )، واعتبره الخوارزمي(فراغا

 المد القومي أراد التغییر وأضاع الفرصة



رق�ام العربی�ة كم�ا تك�اد تجم�ع ... ھ�ي األ 4 3 2 1الم كلھ الیوم رقام الشائعة في العولعل األ
قم��ي ل��ى الخ��وارزمي. وتع��زز االنتش��ار ف��ي العص��ر الرإالدراس��ات الحدیث��ة وتعی��دھا دائم��ا 

رج�اء أقص�ى أطف�ال ف�ي ن األألح�د  بشیوع وسائل االتصال الحدیثة وتصاغر العالم الع�ولمي
المعم��ورة یتح��اورون باألرق��ام عب��ر الع��الم عل��ى ھ��واتفھم المحمول��ة غی��ر ع��ابئین بخالف��ات 

 البالغین وحساسیاتھم القومیة والتاریخیة واللغویة. 

حم�د أبان تنامي المد القومي، سنّت حكوم�ة الع�راق ف�ي عھ�د ال�رئیس إوفي القرن العشرین و
حیاء اللغة العربیة، وتبنت مجل�ة آف�اق عربی�ة الت�ي كان�ت رائ�دة إتعادة وحسن البكر قانون اس

ً في ترویجھا للثقافة العربیة نشر ھذه الثقافة. وسنّ  م عل�ى الجمی�ع اس�تخدام یح�تّ  ت الدولة قانونا
رق��ام المكاتب��ات الرس��میة تس��تخدم ھ��ذه األبرس��مھا الش��ائع، فبات��ت  4 3 2 1رق��ام الدولی��ة األ

اط رق�ام،  ث�م نج�ح الفن�ان والخط�بھ�ذه األ -كادیمی�ة منھ�ادرس�یة واألحتى الم -وتصفح الكتب 
لفیة عربیة للكي ب�ورد الخ�اص ب�الكومبیوتر، فب�ات أن یصنع أالعراقي دمحم سعید الصكار في 

 ً  وم في لغة الكومبیوتر.كما نراه الی الحرف العربي شائعا

وعاد ع�راق ص�دام حس�ین ، ولسبب غیر معلوم تضاءل االھتمام باستعادة الرقم العربي، لكن
ثمان مع إیران. ولع�ل م�ن المناس�ب رقام الھندیة الفارسیة رغم حرب السنوات الالستخدام األ

اس�تخدامھ  ن تھتم الجھات المختص�ة ف�ي الع�الم العرب�ي الی�وم باس�تعادة ال�رقم العرب�ي ونش�رأ
ً  وتعلیم��ھ ف��ي من��اھج ال��درس، توحی��داً  برك��ب العص��ر الرقم��ي ال��دولي  ل��نھج األرق��ام والتحاق��ا

ف�ي ثقاف�ات وعالق�ات ومعلوم�ات  وس�ع انتش�اراً وروبي ھو األ، حیث الترقیم العربي األولغتھ
 واتصاالت ھذا العصر.

 العدد العربي أم العدد العبري؟ 

ھ�و نف�س الع�دد العب�ري بف�روق  -ی�ا للعج�ب و –العرب�ي لكن المفارقة الغریب�ة ھ�ي أن الع�دد 
 ویشذّ عنھ العددان ستة وعشرة فحسب:  لفظیة بسیطة جداً 

 : اَخات  واِحد ، أَحـد

 : ْشتاین    اِثْـنان

 ثَالثـة : ِشلوش 

 أربَـعة : اِربــھ

 َخمسة : َخِمش

 )؟6 العبریة من الرقموھي فارسیة بكل تأكید ولیست عبریة، فلماذا خلت ( ِســتّـة : ِشش

 َسبعـة : ِشــوا 



 : ِشُمــنھ  ثَمانیــة

 تِســعة : ِدیـشھ

 َعْشرة : اِثِـل ( ویقال إنھ وافد من اآلرامیة بھذا اللفظ)

ذا كان��ت الحض��ارات إة، ل��یس بوس��ع الم��رء إال أن یس��ال، بع��د ھ��ذه الس��یاحة الرقمی��ة العددی��
ھ�ذا  ل�ىإاخلت وتماھت وتناغمت مع بعض�ھا تدمم واللغات والثقافات ومراحل الوعي قد واأل

 بادت بعضھا؟ وكیف تالشت حضارات وخلدت حضارات؟ أالحد، فلما اقتتلت الشعوب و

                               *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 تاریخ بلغة الشعوب  –ویكیبیدیا 

 ً ف�ي ح�روب السیاس�ة ، س�واء ك�ان النص�ر التاریخ الذي وصلنا حتى الیوم كتبھ المنتصر دائما
أم في تنافس األسواق أم في سباق العلوم أو في الخوض ف�ي ط�رق الس�ماء وس�بل الكواك�ب. 
ھ���ذا م���ا عرف���ھ الع���الم عل���ى م���دى عص���ور الت���دوین والكتاب���ة، لك���ن ذل���ك تغی���ر ف���ي عص���ر 

 -المعلوم��ات، وب��ات الن��اس یكتب��ون ت��اریخھم دون رقی��ب ویض��عونھ بص��حیحھ ومنحول��ھ  و
ً بلغات عدة لكنھا غال  لیقرأه كل من شاء.  -ملیئة باألخطاء  با

 

بحثا عن أي معلومة، حتى إذا اتصلت بأصلھ ونسبھ، فأّن بحث اإلنسان سیقوده عب�ر غوغ�ل 
رائب��ي. لتع��رف ت��اریخ الع��رب قب��ل إل��ى ویكیبی��دیا وفروعھ��ا المعرفی��ة الس��احقة، وعالمھ��ا الغ

ھیئة تحریر ثابتة، وفیھا مالی�ین لى الموسوعة الشعبیة ویكبیدیا التي لیس لھا إسالم تذھب اإل
ً الكتّ��� أول ظھ���ور " ، فتق���رأ أنّ اب والمتط���وعین بنش���ر المعلوم���ات والص���ور والوث���ائق مجان���ا

س�م ف�ي االطل�ق ھ�ذا أوق.م)  853تاریخي لكلمة "عرب" كان في "معركة قرقر" ف�ي س�نة (
لى ذك�ر الع�رب البدایة على سكان شمال الجزیرة العربیة وبالذات مقترنا بالقی�داریین، ث�م ت�وا

في النصوص التاریخیة بعد ذلك بشكل متسارع حتى ش�ملت كلم�ة "ع�رب" ل�یس فق�ط س�كان 
لی�ك إوب"، وال تع�رف م�ن كت�ب ھ�ذا وتش�یر شمال الجزیرة العربیة بل كل سكانھا حتى الجن

ل�ك كلم�ات مفتاحی�ة، الع�رب ن الكالم ھن�ا بحاج�ة ال�ى مص�در، ث�م تظل�ل أالموسوعة الشعبیة 
ذا ض��غطت علیھ��ا إلبائ��دة، وتراھ��ا مفعّل��ة ب��األزرق ف��ب المس��تعربة، الع��رب ا، الع��رالعارب��ة
 لى مواضیع تفصیلیة تتعلق بھذه الكلمات، وھكذا. إستنقلك 

 لجان كتابة التاریخ غیر المجدیة

ن الزعیم فالن الفالني الذي استطاع أن یقفل على شعبھ أب�واب المعرف�ة ومناف�ذ أوھذا یعني، 
ً العل���م ومس���احات ال���وعي،  ھیئ���ة إلع���ادة كت���اب الت���اریخ ض���ّمت عش���رات العلم���اء  مس���میّا

والمختصین والباحثین وتولت بأجور خیالیة العمل لعقود من الزمن إلعادة كتاب ت�اریخ البل�د 
 ً حالم�ھ، ق�د ذھب�ت جھ�وده أدراج الری�اح، ول�و أألطماعھ وخیاالتھ و كما یشتھي الزعیم ووفقا

رفة مش�اعة والت�اریخ ب�ات یكتب�ھ الن�اس وف�ق صبحت المعأورأى كیف  عاش حتى الیوم حراً 
نھ��ا بأنفس��ھم ول��یس وف��ق حق��ائق ترض��ي رغب��ة الح��اكم، وك��ل ذل��ك مع��زز وحق��ائق یومی��ة یرو

 سناد التاریخیة.ر األبالوثائق والصو

م��ا كت��ب ف��ي ویكیبی��دیا ع��ن "الش��اعر الیمن��ي عب��د هللا ص��الح حس��ن الش��حف أ كمث��ال، لنق��ر
س یمن���ي ش���اعر وناق���د أدب���ي وم���ؤرخ وم���درّ ) 1999أغس���طس  30 - 1929( "البردون���ي

تناولت مؤلفاتھ تاریخ الشعر القدیم والحدیث ف�ي ال�یمن ومواض�یع سیاس�یة متعلق�ة ب�ذلك البل�د 
للحكم الجمھوري على الملكیة  وغلب على قصائده الرومانس�یة القومی�ة  والمی�ل  وكان مؤیداً 

داث�ة عك�س الش�عراء القبلی�ین إلى السخریة والرثاء وكان أسلوب ونمطیة شعره تمی�ل إل�ى الح



ن�ھ وینف�ي في الیمن". ول�و افترض�نا أن ال�یمن جاءھ�ا ح�اكم ال یح�ب البردون�ي ویری�د أن یخوّ 
بداع��ھ، وح��اول أن یغف��ل ذك��ره ف��ي من��اھج الدراس��ة، ویتجاھ��ل وج��وده ف��ي إص��التھ وأعن��ھ 

م��ن  خال��داً  الص��حف والمج��الت والمواق��ع اإللكترونی��ة، ف��إّن الش��اعر البردون��ي س��یبقى ج��زءاً 
التاریخ، بوجوده على ویكبیدیا التي ال یملكھا نظ�ام سیاس�ي بعین�ھ یمك�ن أن یتلق�ى أوام�ر م�ن 

 طرف ما .

 تاریخ المكونات الصغرى بات حقائق ولیس اقاصیص

والتي یُطلق علیھا الذي خّط حقوق المكونات الصغرى (ویكیبیدیا ھي المنبر التاریخي األول 
 ً ك�راد فس�تطالعك ص�فحتھم عل�ى ع�ن كلم�ة األ ذا بحثت قل�یالً إف ،)"اللفظ المھین "أقلیات جزافا

الك��رد أو األك��راد (بالكردی��ة: ك��ل محرك��ات البح��ث، وفیھ��ا تق��رأ "ویكبی��دیا كخی��ار أول ف��ي 
) ھ��م ش��عوب تع��یش ف��ي غ��رب آس��یا ش��مال الش��رق األوس��ط بمح��اذاة جب��ال زاك��روس  ک��ورد

وجبال طوروس في المنطقة التي یسمیھا األكراد كردس�تان الكب�رى، وھ�ي الی�وم عب�ارة ع�ن 
أج��زاء م��ن ش��مال ش��رق الع��راق وش��مال غ��رب إی��ران وش��مال ش��رق س��وریا وجن��وب ش��رق 

األكراد إحدى أكبر القومیات التي ال تملك دولة مستقلة أو كیاناً سیاس�یاً موح�داً  تركیا.. یعتبر
 معترفاً بھ عالمیاً." 

وق�ت طوی�ل لتق�رأ ك�ل  لىإرد ولو مضیت في القراءة فستحتاج انتھت مقدمة ویكبیدیا عن الك
 كت�اب يّ أن یج�دھا ف�ي أردي یحل�م كراد. ھ�ذه الص�فحات ل�م یك�ن أي زع�یم ك�ما كتب عن األ

كت��اب سیاس��ي أو  ت��اریخ ف��ي ال��دول المش��ار الیھ��ا كم��وطن أص��لي لھ��م. ب��ل ل��م توج��د ف��ي أيّ 
الموس�وعة  ، لك�نّ "لى تعبیر "كردستان الكب�رىإشارة صریحة تاریخي قبل ظھور ویكیبیدیا إ

ً  الشعبیة وفّرت لھم ذلك، فباتوا جزءاً   من التاریخ البشري. ثابتا

م�ن  ءاً شیشان في البلدان العربیة باعتبارھم ج�زویكیبیدیا كشفت عن حجم وجود الشركس وال
النس��یج االجتم��اعي ف��ي الع��راق والش��ام ومص��ر ودول ش��مال افریق��ي، وم��نھم أس��ٌر كب��رى 

ف�ي الع�راق وس�وریا ولبن�ان، وأس�رة معروفة، كأسرة أباضھ ف�ي مص�ر، وأس�رة الداغس�تاني 
ً أ خ�رى الت�ي س�ر األردن والش�ام، ومئ�ات األة ھ�اكوز ف�ي األ، وأس�ررسالن ف�ي الش�ام عموم�ا

ذا ابتلي العالم العربي ذات یوم بحاكم متس�لط دم�وي إبصمتھا في التاریخ العربي، لذا  تركت
ھ لن یستطیع الزعم أّن الع�رب ع�رق س�امي نق�ي خ�الص، وك�ل م�ن دیكتاتوري مثل ھتلر فإنّ 

 سكن بالد الضاد عربي، فالتاریخ الشعبي سیفضح زیف ادعاءاتھ ویكشف كذبھ.

 نارتھا ویكبیدیاأخفایا 

لوال ویكبیدیا لما سمع العالم عن مذبحة األرمن وتداعیاتھا ولم�ا عرفھ�ا الن�اس بھ�ذه المس�احة 
 :الواسعة 



" قامت الدولة العثمانیة في قتل متعمد ومنھجي للسكان األرمن خ�الل وبع�د الح�رب العالمی�ة 
ترحی�ل القس�ري وھ�ي األولى، وقد ت�م تنفی�ذ ذل�ك م�ن خ�الل المج�ازر وعملی�ات الترحی�ل، وال

عبارة عن مسیرات في ظل ظروف قاسیة مصممة لتؤدي إلى وفاة المبعدین. یقّدر الب�احثون 
 ملیون نسمة".  1.5ملیون و 1عداد الضحایا األرمن تتراوح ما بین أن إ

ل��ى أب��د أّن األرم��ن المنتش��رین ف��ي من��اطق كثی��رة م��ن دول الع��الم ھ��م إوھك��ذا ع��رف الع��الم و
م��ن بط��ش العثم��انیین والك��رد ومختل��ف الجی��ران األق��وى ال��ذین ص��ادروا  ش��تات ھ��اجر ف��اراً 

ملی�ون نس�مة فیم�ا  8ھ�و  حقوق وتاریخ ھ�ذا الش�عب (والعجی�ب أّن ع�دد األرم�ن ف�ي الش�تات
ملیون نسمة). وإذا جاء زعیم تركي أو كردي في المستقبل وحاول  3رمینیا ھو أعدد سكان 

 كم�ا ھ�و الح�ال علی�ھ فع�ال ف�ي تركی�ا" ف�إنّ " لدراس�ةقیقة بإلغائھا من من�اھج اأن ینفي ھذه الح
الت��اریخ الم��دون ف��ي ویكیبی��دیا ال یخض��ع  ذل��ك ل��ن یمح��و ھ��ذا الش��عب م��ن ذاك��رة الن��اس، ألنّ 

 لسلطة الحاكمین في بلد.

ف��اذا بحث��ت ع��ن الیون��انیین ف��ي الع��الم العرب��ي فستض��ع ل��ك ویكیبی��دیا ت��اریخ ال یعرف��ھ أغل��ب 
) وھم الیونانیون ألذین عاش�وا Αιγυπτιώτεςللغة الیونانیة الناس" الیونانیون في مصر (با

عن�دما ت�م ط�ردھم ب�القوة م�ن   1952في مصر منذ العصر الھیلیني إلى ما بعد ث�ورة یولی�و 
قب��ل جم��ال عب��د الناص��ر والق��ومیین الع��رب، ك��ان ت��أثیر الیون��انیین قوی��ا عل��ى مص��ر وال زال 

یعتن�ق أغل�بھم ": ل�ى الق�ولإس�وعة الش�عبیة "ثم تمضي الموتأثیرھم قویا حتى الیوم في مصر 
". األرثوذكسیة الیونانیة الشرقیة م�ع أقلی�ات مس�لمة ویھودی�ة بینم�ا ك�انوا وثنی�ون ف�ي الس�ابق

لى مصدر وللمرء أن یصدق ھذا األمر ولھ أن یش�كك ب�ھ، لك�ن أح�داً ل�ن یج�رؤ إالنص یفتقر 
 على نفي جود الیونانیین في مصر! 

ِملُك من یكتبونھ في ویكیبیدیا، ول�ن یس�تطیع أي ح�اكم أن یغی�ره، طبع�ا التاریخ ِملُك الناس، و
نح��ن ن��تكلم ع��ن الحك��ام السیاس��یین، أم��ا حك��ام وادي الس��لیكون وق��واھم الخفی��ة المجھول��ة ف��ال 

غی��ر الخاض��ع -أس��تطیع التنب��ؤ بم��ا یمك��نھم أن یفعل��وه بھ��ذا الت��اریخ الش��عبي المص��ّور ال��دقیق 
 لحدیث وال عزاء للمؤرخین.   للعالم ا  -مالءاتھإللمنتصر و

ویتعامل كثیرون عبر العالم، وأغلب الناس في العالم العربي، مع ما یعرضھ موقع ویكیبی�دیا 
باعتباره حقیقة مسلمة ال تقبل الجدل، وھو في الحقیقة موقع شعبي غیر علمي وأخباره قابل�ة 

حق��ائق  10المق��ال للطع��ن وأغلبھ��ا مص��نوع ب��رؤى أحادی��ة الجان��ب ودون مص��ادر. ف��ي ھ��ذا 
 أساسیة عن ویكبیدیا.

وھكذا باتت ویكیبیدیا قرآن المعرفة لدى أغل�ب الن�اس، وق�د بن�وا ھ�ذا ال�رأي ح�ین وج�دوا أّن 
 10الموق��ع ی��وفر لھ��م أي معلوم��ة یطلبونھ��ا ویجی��ب ع��ن ك��ل اس��ئلتھم بمختل��ف اللغ��ات. ھ��ذه 

 معرفة البشریة:حقائق تتعرف من خاللھا على أكبر موسوعة غیر موثّقة في تاریخ ال



ك�انون الث�اني/ ین�ایر  15.أطلق كل من جیمي ویل�ز والري س�نغر مش�روع الموس�وعة ف�ي 1
 لتكون مشروعاً مرتبطاً باأللفیة الثالثة التي دشنت دخول العصر الرقمي. 2001

.شعار الموسوعة منذ انطالقھا كان " ُحٌر كما ف�ي كلم�ِة الحری�ة" ویعن�ي أّن لك�ل إنس�ان أن 2
ا معلومة كما یرى على أن یراعي "ضمیره" في صحة المعلومة ! والمسالة حین یضیف الیھ

 تبقى على ذمة ضمیر المشارك تصبح موضع سؤال. 

.ویكبی��دیا منب��ر ال ُكتّ��اب فی��ھ، و ال ی��دفع أج��وراً ألح��د، وال یُكل��ف أح��دا ش��یئا، ل��ذا ف��ان ع��دد 3
ملی��ون كاتب��ا  100ر م��ن ) أكث��2017الكتّ��اب فیھ��ا  بل��غ (حت��ى ش��ھر دیس��مبر/ ك��انون الث��اني 

 33أغلبھم لم یكشفوا عن اسمائھم الحقیقیة ! الكت�اب باللغ�ة االنكلیزی�ة یبل�غ ع�ددھم أكث�ر م�ن 
 ألف كاتب الى العدد اإلجمالي لكتاب الموسوعة. 100ملیونا، كل شھر یضاف نحو 

بی�دیا . باعتبارھا مشروعاً عاما یشجع وضع المعلومات على االنترنیت مجاناً، ال تضم ویك4
ھیئة تحریر منظمة، بل یجري العمل علیھا ذاتیا والكترونیا دون تدخل بشري، وك�ل ص�ورة 

 تُوضع علیھا تُصبح ملكا عاما للجمیع یمكن تداولھ دون قیود.

لغ��ة دون تحف��ظ أو ت��دقیق ویمك��ن  280ملی��ون مق��ال ُكتب��ت ب  35. تض��م ویكیبی��دیا الی��وم 5
 32,8ف��ي ك��ل مق��ال حس��ب ارادة المس��تخدم (  تص��حیح واض��افة وتع��دیل المعلوم��ات ال��واردة

والع�دد قاب�ل  2018ملیون مستخدم مسجل في الیوم، حسب احصاء الث�اني م�ن آذار/ م�ارس 
 .لغة 280الموسوعة ھي للزیادة بال حدود )! عدد اللغات المستعملة على 

انترنیت ، فإّن موس�وعة ویكیبی�دیا ھ�ي س�ادس أكب�ر موق�ع ف�ي الع�الم  -.طبقا لمقیاس الیكسا6
ملی��ون قارئ��ا  / مس��تخدما ف��ي  495م��ن حی��ث ع��دد الزی��ارات والق��راء، إذ یص��ل ع��ددھم ال��ى 

ملی�ار، ویض�اف إلیھ�ا ف�ي  18الشھر الواحد. عدد مش�اھدة الص�فحة الش�ھري للموس�وعة ھ�و 
 الیوم.مقال في  600المتوسط 

. أول مقال ظھ�ر ف�ي ویكبی�دیا، نش�ره جیم�ي ویل�ز ، ووض�ع فی�ھ عب�ارة " أھ�ال أیھ�ا الع�الم 7
"Hello, World!“على الرابط المعروف ب لیظھر Wikipedia:UuU    بع�د ذل�ك ب�ات .

 أحد أھم البرامج األساسیة في الدخول الى العالم الرقمي. Hello, World"برنامج "

طلقت ویكیبیدیا باللغة األلمانیة لتكون اللغة الثانیة بعد اإلنكلیزیة، ث�م ، اُ  2001. خالل عام 8
بالكاتالونی���ة ث���م الھولندی���ة والیابانی���ة والص���ینیة والعبری���ة والروس���یة والبرتغالی���ة واالس���بانیة 
واالس��بیرانتو فالعربی��ة فالھنغاری��ة . ث��م اتس��عت ف��ي األع��وام الت��ي تل��ت لتش��مل ك��ل اللغ��ات 

 قریبا.البشریة المكتوبة ت

https://expandedramblings.com/index.php/wikipedia-statistics/


األب الش�رعي لویكبی�دیا، وق�د كان�ت فكرت�ھ  2000. یعتبر مشروع نویبیدیا الذي ول�د ع�ام 9
تقوم على نشر مقاالت یكتبھا مختصون وتُعرض مجانا للجمھور لنش�ر المعرف�ة اإللكترونی�ة 

إثن�ي عش�ر 12وجعل كل المعارف في متناول الناس. منفذو المشروع شكلوا فریقا تكون من 
اً و ك��ان ف��ي طلیع��تھم الرائ��دان جیم��ي ویل��ز م��دیرا للمش��روع والري خبی��ر برمجی��ات وكاتب��

.  Bomis س��نغر رئیس��ا للتحری��ر. الش��ركة الت��ي نف��ذت المش��روع ھ��ي ش��ركة االعالن��ات 
ضخامة ھذا المشروع منعتھ عن االس�تمرار الس�تحالة دف�ع أج�ور كتّ�اب مختص�ین ق�د یص�ل 

 عددھم الى بضع مالیین، فتوقف المشروع وبدأت ویكبیدیا المجانیة بالظھور.

. عل��ى ھ��امش ویكیبی��دیا نش��أت أل��وف المش��اریع الملحق��ة، ثقافی��ة ومعلوماتی��ة، حت��ى بات��ت 10
الم اإللكتروني قائما بذاتھ، ومن ھن�ا فق�د اُنش�أت ھیئ�ة اع�الم ویكیبیدیا بمجملھا فرعا من االع

) لتص���بح مظل���ة تنض���وي تحتھ���ا ك���ل متعلق���ات  Wikimedia Foundationویكیمی���دیا (
أطل��ق  فض��ائح ویك��ي ل��یكس الش��ھیرة ق��د أراد  المش��روع. ولع��ل جولی��ان اس��انج الطری��د ال��ذي

 بتلك التسمیة أن یضع مشروعھ تحت ھذه المظلة لیوفر لنفسھ نوعاً من الشرعیة والحمایة.  
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 الكتابة كمادة رقمیة معرضة للسرقة

ن��ة بالح��دود الت��ي عرفھ��ا تحول��ت ح��دود المعرف��ة إل��ى مس��احات بحج��م الس��نین الض��وئیة مقار
اإلنس��ان ف��ي عص��ور الكت��اب ال��ورقي والمعرف��ة التقلیدی��ة. ك��ل ش��يء ف��ي متن��اول الجمی��ع، 
اختلطت الحقائق باألكاذیب، ویتنافس لصوص النص�وص والص�ور و المقل�دون م�ع األس�اتذة 

 المبدعین. في ھذا العصر الصعب ال معنى للحقوق.

 

غی�ر المح�دود؟ إنّ�ھ رص�یف للنش�ر یتس�كع علی�ھ  لماذا یكت�ب الكات�ب ف�ي ھ�ذا الس�وق الش�عبي
أدب��اء ومفك��رو ومؤرخ��و فیس��بوك ومواق��ع الدردش��ة ومواق��ع ال��دعاء المض��حكون. ف��وق ذل��ك 

 فعلى النت توجد مالیین الكتب المجانیة، وكل الكتب التي حازت جوائز كبرى؟

ال توج�د   في العالم العربي ما زال�ت القرص�نة س�یدة الموق�ف ب�ال حكوم�ة وال س�لطة ردع، إذ
قوانین ملكیة تحمي حقوق النشر والتألیف، لذا بات اإلنتاج األدبي والفني مباحا للجمیع، بات 
أغلب ما ینش�ر ف�ي ص�حف ومج�الت الع�الم العرب�ي مستنس�خا بس�رعة ع�ن ص�فحات اص�یلة 

 توارى كتابھا في ضجیج الحروب.

ین بالقرص��نة األدبی��ة. وكس��بیل ل��ردع الق��ائمین بالس��رقات ُس��نت ق��وانین ص��ارمة تعاق��ب الق��ائم
ولكن السؤال االصعب یبقى ھ�و م�ن یطب�ق تل�ك الق�وانین ف�ي عص�ر "الربی�ع العرب�ي" والم�د 
الش��عبوي والثقاف��ة المزیف��ة المنس��وخة، ھ��ذا عص��ر ذاب��ت فی��ھ الح��دود وتالش��ت ال��دول وبات��ت 

 المجتمعات مائعة متداخلة؟ 

ذي أص�درتھ محكم�ة س�ویدیة في الغرب یمكن متابعة السرقات و" كمثال عل�ى ذل�ك الحك�م ال�
بس��جن ص��احب موق��ع قرص��نة عل��ى اإلنترن��ت لم��دة س��نة وغرام��ة مالی��ة تق��در  2009ع��ام 

بالمالیین، نتیجة خرقھ لحق�وق الت�ألیف والنش�ر" . لك�ن ھ�ذا األم�ر ال یص�ح ف�ي أفریقی�ا وف�ي 
 وسط، وحتى في أجزاء من آسیا ومن أمریكا الالتینیة.ألالشرق ا

 ذ !غوغل المجرم، غوغل المنق

غوغل محرك البحث الذي  توجد فیھ مالیین الكتب معروض�ة عل�ى الن�ت دون مقاب�ل، غی�ّب 
تماما مسألة حمایة حقوق التألیف. ویعتب�ر المستش�ار الق�انوني ف�ي مؤسس�ة اتح�اد دور النش�ر 
ف��ي ألمانی��ا كریس��تیان ش��برانغ ، حس��ب م��ا نق��ل عن��ھ موق��ع دویتش��الند.دي أي " أّن مش��روع 

یج��اد مكتب��ة إلكترونی��ة مجانی��ة یش��كل خط��را عل��ى حق��وق أص��حاب ھ��ذه غوغ��ل المتمث��ل ف��ي إ
المؤلفات" ویكمن ھذا الخطر ـ حسب رأیھ ـ في أن غوغل عندما تقوم بنسخ مالیین م�ن ھ�ذه 
الكت��ب وتطرحھ��ا عل��ى اإلنترنی��ت، ف��إن ذل��ك س��یعني احتكارھ��ا لس��وق الكت��ب الرقمی��ة ال��ذي 

ش�ركة تجاری�ة خاص�ة عل�ى مج�ال ھ�و  مازال في طریق التطور. ویعني ذلك أیضا "س�یطرة
 ملك للجمیع ". 



وفي ظل غیاب القوانین، بادرت منظمات ثقافی�ة واتح�ادات فین�ة وأدبی�ة وحقوقی�ة عدی�دة ال�ى 
اط��الق مب��ادرات تت��وخى حمای��ة حق��وق الت��ألیف والنش��ر، منھ��ا : الجمعی��ة المص��ریة لق��انون 

 اإلنترنت، واتحاد كتاب اإلنترنت العرب. 

م الجمعیة المصری ة لقانون اإلنترنت كتنظیم غیر رسمي طالبت بوضع قانون لإلنترن�ت یج�ّرِ
األفع��ال غی��ر المش��روعة عل��ى اإلنترن��ت ویعاق��ب مرتكبھ��ا، ومنھ��ا ج��رائم النش��ر الت��ي تھ��در 

 حقوق الملكیة الفكریة وحقوق المؤلف .

 " اتحاد كتاب االنترنیت منظمة افتراضیة"

أّن اتح��اد كت��اب اإلنترن��ت الع��رب، یس��عى ال��ى  وینق��ل موق��ع الیس��یر االلكترون��ي المص��ري،
الدفاع عن حقوق الملكیة الفكری�ة للكت�اب عل�ى ش�بكة اإلنترن�ت، وج�رى تش�كیل لجن�ة حمای�ة 

 حقوق الملكیة الفكریة ضمن لجانھ المتعددة، لتحقیق ھذا الھدف، من مھام ھذه اللجنة :

فیما یتعلق بحق�وق الملكی�ة األدبی�ة . التوعیة بحقوق الملكیة الفكریة لمنتسبي االتحاد خاصة 1
  والفنیة والنشر االلكتروني .

. إنشاء زوایا إلكترونیة على موقع االتحاد تتضمن معلومات متعلقة بحمای�ة حق�وق الملكی�ة 2
 .الفكریة ونشر كتب محاضرات وندوات وقوانین عربیة ودولیة واتفاقیات

یة بخصوص حمایة حقوق الملكی�ة الفكری�ة . إنشاء قسم إلكتروني لتقدیم االستشارات القانون3
  والنشر اإللكتروني.

. إعداد دراسات مقارنة لالتفاقیات العربیة والدولیة لحمای�ة حق�وق الملكی�ة الفكری�ة والنش�ر 4
  اإللكتروني. 

. تعیین مندوبین في البل�دان العربی�ة لرص�د أعم�ال التزوی�ر واإلب�الغ عنھ�ا م�ع التوثی�ق م�ا 5
  نشر قضایا االعتداءات على حقوق المؤلفین .أمكن لمعلوماتھم و

 . إنشاء سجل الستقبال الشكاوى المتعلقة باالعتداءات على حقوق المؤلفین.6

كل ھذا الجھ�د یبق�ى مج�رد اح�الم حبیس�ة الكومبی�وترات واألل�واح االلكترون�ي، فواق�ع الح�ال 
الص��ور العرب��ي عب��ارة ع��ن غاب��ة م��ن س��رقات وغ��زوات ونھ��ب أدب��ي وفن��ي ب��ال رادع. و

والمق��االت ت��دور ب��ین المواق��ع العربی��ة ب��ال رادع وك��لٌّ ی��دعي أنھ��ا ل��ھ، و حت��ى تن��تظم ق��وانین 
 حمایة الملكیة، تبقى الثقافة والفن العربي في انحدار یقترب بھا من عصور الظالم. 

ربما وجدت مقالي ھذا بعد أشھر مس�روقا ومنش�ورا عل�ى موق�ع آخ�ر باس�م آخ�ر، م�ا یحمن�ي 
خ النش�ر، غی�ر ذل�ك س�أحار ال�ى أی�ن أذھ�ب وال مرك�ز للش�رطة یقب�ل ش�كوى حینھا ھ�و ت�اری

 شرطة، وال عزاء للكاتبات طبعا !كاتب، فالُكتّاب ال مكان لھم في عالم ال



 ھزیمة اإلعالم أمام إعالم الشعوب والھاتف المحمول!

ھذا عصر جدید في ك�ل ش�يء، والثقاف�ة الت�ي تط�ّورت م�ن الرس�م عل�ى ج�دران الكھ�وف إل�ى 
النقش على الرقم الطینیة إلى الكتابة على ألواح الخشب فالكتابة على ص�حف الب�ردي فالكتاب�ة 

تغادر ھذا العالم الى كوكب آخ�ر أس�مھ التواص�ل االجتم�اعي، وھ�ي  ھذه الكتابة  على الورق،
للھواتف المحمولة والتابل�ت الل�وحي  ةالكتابة في عالم السایبر المحصور بالشاشات اإللكترونی

 شات الكومبیوتر والالب توب. إنھا كتابة موجودة، لكنھا محصورة في العالم الرقمي.وشا

 

 ً ل��ى المواق��ع باعتبارھ��ا متقدم��ة عل��ى الرادی��و وإ ل��ى التلف��زةإ ینظ��ر الن��اس من��ذ عق��دین تقریب��ا
بالض�ربة القاض�یة. ولع�ل ص�ریعة الصحافة الورقیة بح یاإللكترونیة باعتبارھا الجیل الذي یط

یؤش��ران  العش��رینة س��ي أن أن وبع��دھا فض��ائیة الجزی��رة ف��ي تس��عینات الق��رن انط��الق فض��ائی
ً قنوات التلف�زة المحلی�ة المح�دودة إنقطة التحول من   ل�ى ع�الم القن�وات الفض�ائیة األكث�ر انفتاح�ا

 ً ص�حافة ل�ى ع�الم التبدة، ومن عالم الصحافة الورقیة إوالعابر لسلطات الحكومات المس وتنوعا
 .  Stream Mediaذاعي وتلفزیوني  محمول على االنترنیت من بث إالرقمیة وما رافقھا 

  عالم الشعوبإاأللفیة الثالثة تطلق 

ات الجدی�دة الت�ي تغی�ر لفیة الثالثة لیتغی�ر ك�ل ش�يء، فب�دأ الزح�ف المرع�ب للتقنی�فجأة حلت األ
وھ��م ع��الم ینطل��ق م��ن عدس��ات الھوات��ف المحمول��ة للم��راھقین عب��ر الع��الم المعادل��ة وأخ��ذ اإل

 عالم أم أبى.تحتل واجھة اھتمام الناس شاء اإل یسجلون بھا وقائع یومیة باتت

عھا مواقع الكترونیة ملحقة بھا، إذاع�ات تلفزة، صحف ورقیة وم(مؤسسات االعالم المحترفة 
ل��وف الص��حفیین ل أرقم��ي) تنف��ق مالی��ین ال��دوالرات وتش��غّ إذاع��ي وم عل��ى الن��ت وعل��ى إف أ

والقصص ضمن سیاس�تھا  ن توصل بواسطتھا األخباروھات تقصد أتصنع مواد خبریة وفیدیل
ع�الم غی�ر م�ي) . ك�ل ھ�ذا الجھ�د یض�یع الی�وم أم�ام إعالاإلعالمیة (وتدعى أحیانا الخط�اب اإل

س��ماء األ رس��مي غی��ر موج��ھ، ال یحم��ل أي رس��الة، وال ی��روج ألي ثقاف��ة لك��ن تداول��ھ ملی��وني.
 وسع انتشارا یوتیوب.انستغرام واألك، واتس آب، تویتر، الكبیرة الیوم ھي فیسبو

 لنقف على ذلك باألمثلة:

نش�أ لنفس�ھ قن�اة عل�ى ، مجھ�ول الھوی�ة، أعام�ا) 19، ش�اب ( DannyJesden*داني جی�زدن 
ل�ى إ 8من س�ن یضع علیھا فیدیوھات ھي عبارة ع�ن ألع�اب فی�دیو یعش�قھا الص�غار(یوتیوب و

ی�ن اللعن�ة، م�اذا یفع�ل ھ�ذا األحم�ق؟ إل�ى أنوع "  لمانیة منأق علیھا بلغة شارع عام) ویعلّ  20
لمانی�ا! واواواو". وو، ماذا ترید بھذا الجنون؟ ھلو أتتدحرج السیارة، انتبھھھھھھھ، واوووووو

 .2015)  ملیون مشاھد !! وضع على یوتیوب نھایة عام 1,067,408حجم المشاھدة (  



https://www.youtube.com/watch?v=tQKjfhYSlBA 

لطفل�ة تغن�ي بطریق�ة  . فی�دیو مجھ�ول المص�درصاحبة أجم�ل ص�وت ف�ي الع�الم ب�ال من�ازع* 
، حج�����م المش�����اھدة العربی�����ة 2011س�����وبرانو) ، وض�����ع عل�����ى یوتی�����وب ع�����ام اوبرالی�����ة (

 ملیون مشاھد. )11,616,776(

https://www.youtube.com/watch?v=H7nSk0V6XCw 

ص�دقاؤھم، وترافق�ھ موس�یقى ره أ*فریق بنات مدرسة ثانویة في كن�دا، یص�نعون فی�دیو یص�وّ 
 Problem" by Ariana Grande - cover by"مس�جلة ألغنی�ة ش�ھیرة. اس�م الفری�ق 

CIMORELLI! " 

 ) ملیون مشاھد.13,693,538. حجم المشاھدة (2014ت في تموز وضع على الن

https://www.youtube.com/watch?v=z_pkqLb3kq0 

 لى أمثلة واقعیة: إذا أردنا أن نقارن ھذا مع الجھد اإلعالمي، علینا أن نذھب إ

. حج�م  2015، تم�وز السیسى مع س�كاى نی�وز العربی�ة الرئیس المصري عبد الفتاح حوار*
 مشاھد. وتسعمائة وسبعة وأربعین لفا) 1,947المشاھدة (

2HeOnpk-https://www.youtube.com/watch?v=6YW 

. وض�ع الفی�دیو . ب�ي ب�ي س�يمحی�ي ال�دین الالذق�انيالمعارض السوري ندیل تحاور رشا ق *
) مائ��ة وتس��عة وخمس��ون  159. حج��م المش��اھدة (2011أی��ار / م��ایو  7عل��ى یوتی��وب ف��ي 

 مشاھد.

https://www.youtube.com/watch?v=uerNfpMhNrA 

 لنقارن بشيء غیر سیاسي من الوسط الفني. 

 2013وضعت على یوتیوب ف�ي ع�ام  وحدي قاعدة في البیت...حفلة كاملة -عفاف راضي *
 لف مشاھد .أ) 470,638. حجم المشاھدة ( 

 Nancy Ajram - Fi Hagat (Officialف�ي حاج�ات/  -نانس�ي عج�رم *نانسي عج�رم . 
Clip  لف مشاھد. أ )162,864( . حجم المشاھدة 2014أیار/ مایو 

https://www.youtube.com/watch?v=5w50CRhJRA8 

 عالميخطاب إ عالم الشعوب مجاني واقعي خاٍل من أيّ إ

 لإلعالمیین:ھذه األرقام ومقارنتھا تكشف عن حقائق مذھلة بالنسبة للناس ومرعبة بالنسبة 

https://www.youtube.com/watch?v=tQKjfhYSlBA
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https://www.youtube.com/watch?v=H7nSk0V6XCw
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https://www.youtube.com/watch?v=z_pkqLb3kq0
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https://www.youtube.com/watch?v=6YW-2HeOnpk
https://www.youtube.com/watch?v=6YW-2HeOnpk
https://www.youtube.com/watch?v=uerNfpMhNrA
https://www.youtube.com/watch?v=uerNfpMhNrA
https://www.youtube.com/watch?v=5w50CRhJRA8
https://www.youtube.com/watch?v=5w50CRhJRA8


تكلف��ة ذل��ك العم��ل كبی��رة  عالمی��ة ف��إنّ موادھ��ا اإل*ح��ین تص��نع المؤسس��ات االعالمی��ة العریق��ة 
والجھد المبذول إلنجازھا كبیر، لك�ن ذل�ك ال یتناس�ب م�ع حج�م المش�اھدة ال�ذي تحص�ل علی�ھ 

 في یوتیوب.

عل��ى شاش��ة نھ��ا ال تحظ��ى باھتم��ام المش��اھدین الم��ادة االعالمی��ة س��یئة أو أ نّ *ھ��ذا ال یعن��ي أ
اإللكترونی�ة أو ق�راء الص�حف الورقی�ة، ب�ل یعن�ي القنوات التلفزیونیة أو القراء على المواق�ع 

، ھ��و جمھ��ور یبح��ث ع��ن عالمی��ة الكب��رىیوتی��وب ال تھم��ھ م��واد المؤسس��ات اإلن جمھ��ور أ
 عن المیدیا. عالمھ الخاص بعیداً إ

 .داً سنوات فصاع 10*جمھور یوتیوب ھو جمھور الشباب ابتداء من عمر 

كثر انتشارا ھي تویتر في الخلیج خاصة، وفیسبوك عبر العالم العربي. *الوسائل األخرى األ
 ویوتیوب وواتس آب بشكل متناٍم في الغرب والعالم.

 ً حص��اء آذار/ م��ارس ملی��ار مس��تخدم حس��ب إ 1.59 *ع��دد زوار فیس��بوك الناش��طین ش��ھریا
 حالیا في عالم التسویق الرقمي.شھر وھو األ Zephoria. طبقا لموقع التسویق  2016

 ً خی�ر ملی�ون مس�تخدم ف�ي الرب�ع األ 241لم عبر العا *عدد زوار موقع تویتر الناشطین شھریا
 االحصائي. statistaحسب موقع  2015من عام 

ویؤمن التلفزی��ون ھ��و أفض��ل وس��یلة للوص��ول إل��ى الجم��اھیر( *یظ��ن كثی��رون حت��ى الی��وم أنّ 
االحص�اءات تكش�ف  ، لك�نّ بھذه الفرض�یة عل�ى وج�ھ خ�اص) غربیةالساسة في البلدان غیر ال

توج�ھ وروب�ا ویتن�امى ھ�ذا الوفي أ عاما (في الوالیات المتحدة 34و 18أّن الناس بین عمري 
غل�ب الوق�ت یوتی�وب ومن�ھ یحص�لون یش�اھدون أ قلیم�ي ایض�ا)في العالم العربي ومحیط�ھ اإل

دقیق�ة ف�ي  20إل�ى  10وفة إال بمع�دل یزورون شبكات التلفزة المعر لونھ وھم العلى ما یفضّ 
 سبوع، وللبرامج غیر السیاسیة.األ

 جمھوران بإعالمین والفجوة تكبر 

الخالصة التي لن تستقر على رقم نھائي بھذا التسارع الرقمي الذي ال نھایة لھ ھي أّن ھن�اك 
اعة، عالم التقلیدیة الذي  یتضاءل ویتن�اقص ع�دده ك�ل س�وسائل اإلجمھورین الیوم، جمھور 

ك�ل س�اعة. ون�اقوس  وجمھور وسائل التواصل االجتماعي غیر المحترفة ال�ذي یتن�امى ع�دداً 
 ً س��ات عریق��ة متع��ددة م��ا ل��م یتكی��ف بان��دثار وظ��ائف كثی��رة وتس��اقط مؤس الخط��ر یق��رع مؤذن��ا

 عالمیون والصحفیون للتغییر المتسارع. عالم واإلاإل

عنھا الشباب وھ�م مش�غولون بوس�ائل إع�الم یغیب  األُسر التي تتحلق حول اجھزة التلفاز لیالً 
ً أخرى ال یراھا األ ھ�وایتھم  ھل، ومن اعتادوا قراءة جریدة الصباح الورقی�ة س�یفقدون س�راعا

 التاریخیة التي اعتادوا علیھا منذ عقود. 



الصحافة الورقیة التي یراھا كثیر م�ن الن�اس حت�ى الی�وم "برس�تیجا" ذا وق�ع خ�اص تحتض�ر 
 ً خب��ار الواقعی��ة األل��ى ادرھا الجمھ��ور إل��ى وس��ائل أس��رع ف��ي الوص��ول إس��یغ لألس��ف، وقریب��ا

لى ابتك�ار وس�ائل تلح�ق بھ�ا وتبقیھ�ا عل�ى ما لم یسارع القائمون علیھا إ وبدون جھد صحفي،
لفیة الثالث�ة، بات�ت ونیة التي یراھا كثیرون صحافة األلكتراة. والمواقع والصفحات اإلقید الحی

ً  جزءاً   .  من تاریخ یتساقط سراعا

                               *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 نحو عالم بال سیاسة  -وادي السلیكون والسایبر

العالم یتغیر من حیث ال یدري أغلب الناس وكثیر م�ن كب�ار الساس�ة. م�ا ھ�ي عالق�ة "الربی�ع 
تس�تقر الی�وم العربي" بعالم السایبر، ومن أطلق�ھ وكی�ف دّب ف�ي المنطق�ة ك�الحریق؟ السیاس�ة 
الع�الم الی�وم  على رفوف تاریخ، وتجارة النفط لم تعد حاسمة وكذلك تجارة السالح. من یحكم

یس��لط علیھ��ا أن ب�� - العرب��ي خاص��ة -ع��الم غل��ب الن��اس، وال یھ��تم اإلأشخص��یات ال یعرفھ��ا 
 بحجم التغییر. ، ربما جھالً ءالضو

 

ری�ك ش�میت أتومبس�ون و ك�وك وجین�ي رومیت�ي وج�ونوكربیرغ وبیل غیتس وت�یم زمارك  
وبام��ا وب��وتین ومیرك��ل وكلینت��ون ودیفی��د ك��امیرون أالس��لطة غی��ر المرئی��ة، ول��یس ھ��م ق��ادة 

ھم یحكمون العالم من السلیكون ف�الي وفروع�ھ ف�ي إنّ آبي. واوالند و شین جین بینغ و شینزو 
 العالم. 

س�ابیع أة ض�عبیتصاعد قلق غیر ملحوظ ف�ي أوس�اط الم�ال والص�ناعة والسیاس�ة الدولی�ة من�ذ 
لمن�ا ل�م یس�مع مالی�ین الن�اس حول ق�درات ع�الم الس�ایبر والس�لیكون ف�الي عب�ر الع�الم. ف�ي عا

)، وعن�دھم ش�عور غ�امض عم�ا یس�مى ع�الم silicon valleyس�مھ س�لیكون ف�الي (إبش�يء 
 ً یعرف��ون بع��ض  الس��ایبر. الش��باب ف��ي الع��الم العرب��ي والش��رق االوس��ط وم��ا حولھ��ا عموم��ا

 ا زالوا یجھلون قوة ھذه الكارتالت العمالقة. التفاصیل، لكنھم م

حكوم���ات غی���ر مرئی���ة تھ���ز اقتص���اد الع���الم، وتس���ّخر الم���وارد  س���لطة الس���لیكون ف���الي ھ���ي
ین الخ��وارق القدیم��ة الت��ي منح��ت والسیاس��ات باتجاھ��ات غی��ر مرئی��ة. ھ��ي ق��درات ت��راوح ب��

وال��نفط  ات الم��التقلیدی��ة الت��ي تمل��ك بورص��عجازی��ة وب��ین ق��درات الق��وى الإنبی��اء ق��درات األ
ً ھ�ا تح�رّ أنّ ولیة الكبرى والت�ي ی�ؤمن كثی�رون والمصارف الد لنظری�ة  ك السیاس�ة الدولی�ة طبق�ا

ھا وتطلب رض�اھا، وھ�ي ھا تخطب ودأنّ مام قدراتھا، بل أالحكومات الیوم تتداعى  المؤامرة.
لقدراتھا، ولماذا تضع وھي تملك عقول ملیارات الن�اس وھ�و  أن تضع حدوداً  تتمنع وترفض

 ما ال یملكھ الساسة.

ً  2016نشرت مجلة نیوزویك في عددھا الصادر ف�ي التاس�ع م�ن حزی�ران/ یونی�و  م�ن  جانب�ا
الرع��ب ال��ذي ینت��اب الساس��ة وعمالق��ة االس��تثمار م��ن تن��امي ق��وة الس��ایبر. فق��د ع��رض م��ارك 

ل�ى إصال خ�دمات االنترنی�ت إیعلى حكومة الھند التنفیذي وكربیرغ مالك فیسبوك  ومدیره ز
 ً لكترون��ي وتت��یح للن��اس اس��تخدام ن تف��تح الھن��د فض��اءھا اإلأ! مقاب��ل ش��بھ الق��ارة الھندی��ة مجان��ا

 فیسبوك! 

 500الس��وق المحتمل��ة لمس��تخدمي الس��ایبر ف��ي الھن��د تع��د بنح��و  أنّ ل��ى إ نلتف��ت ھن��ان ،علین��ا 
ملی��ون مس��تخدم  750ل��ى إس��نوات  10د یتط��ور خ��الل ملی��ون مس��تخدم ف��ي بدایت��ھ، وھ��ذا ق��



ن . كم�ا أقل من عق�دأسطوریة خالل أملیارات الدوالرات بأرقام  فیسبوك...والحدیث ھنا عن
التعام��ل معھ��ا، لك��ن  ظ��ت ف��يب��ل المغری��ة وتحفّ أالص��ین رفض��ت الرض��وخ لع��روض ش��ركة 

 لى متى؟إالسؤال یبقى 

 ما ھو سلیكون فالي بحق السماء؟

ل�ى ص�فحتھم العربی�ة وھ�ي إالبد من مرور سریع عل�ى أص�ل كلم�ة س�لیكون ف�الي، ولن�ذھب 
 تعّرف عن نفسھا: 

 Silicon valley یمث��ل الی��وم العاص��مة التقنی��ة  "وادي الس��لیكون"و كم��ا یس��مى بالعربی��ة
للكرة األرضیة بفضل آالف الشركات العاملة في مجال التقنیات المتقدمة التي تتخ�ذ م�ن ھ�ذه 

  . عة الجغرافیة مركًزا لمقراتھا الرئیسةالبق

جغرافیًا یشغل وادي السلیكون القسم الجنوبي من حوض سان فرانسیسكو بوالیة كالیفورنی�ا. 
مجموعات كبیرة وكبیرة جداً من كبرى شركات التقنی�ة تتخ�ذ م�ن وادي الس�لیكون مق�راً لھ�ا، 

؛ Yahoo؛ IBM؛ Sun؛ Apple؛ Adobeمنھ�����ا عل������ى س�����بیل المث������ال ال الحص������ر: 
Google … الخ وحت�ى مایكروس�وفت الت�ي ال یق�ع مقرھ�ا ف�ي وادي الس�لیكون اخت�ارت أن

 تنشئ ھناك مجمعاً ضخماً! انتھى تعریف الموقع الرسمي لوادي السلیكون لنفسھ.

غلب شبكات أ نقول: عما ؟ والبد من اإلفصاح فعالً صالً أورب سائل یسأل، عم تتحدثون ھنا 
م�ن ض�عف المبیع�ات وت�دني الم�وارد بس�بب تطبیق�ات الع�الم الرقم�ي  االتصاالت الیوم تعاني

بشكل جنوني عب�ر على الھواتف الذكیة والتابلت  والالب توب، ومنھا واتس آب الذي ینتشر 
ل�ى أي ش�بكة، فش�بكة وات�س آب ق�د عوض�تھم ع�ن ك�ل إغل�ب الن�اس بحاج�ة أالعالم، ولم یع�د 

ل�ى س�كایب، إة. مث�ل ذل�ك، تعم�د ش�بكات التلف�زة ھ�ا عالی�ة الج�ودة ومجانی�أنّ واألھم  الشبكات،
ن یض�ع ألمنتش�رة ف�ي الع�الم، فس�كایب یمك�ن الذي بات یعوض عن الس�تودیو ھ�ات المحلی�ة ا

. وللت�ذكیر ض�افیةإ و تكالیفأصعبة المحطة التلفزیونیة مع من تریده عبر العالم دون تقنیات 
و م��ن أن ج��ي إس أجھ��از  و ض��یف ح��وار عل��ىأزیونی��ة م��ع مراس��ل ج��راء مداخل��ة تلفإ نّ إف��

یورو حسب الظ�روف. ھ�ذا ج�زء م�ن  4000لى إ 400بین  ارسال تتراوح كلفتھستودیو اإل
 عالم وادي السلیكون.

ً تطورات فیسبوك المتسارعة قد سخّ  فُعّل�ت عبر الماس�نجر ( رت خدمة االتصال الھاتفي مجانا
)، وال ننسى أّن فیسبوك ل�ھ الی�وم ملی�ار ونص�ف 2015الخدمة عبر العالم منذ منتصف عام 

 الف كل یوم .آ 10 زبون، ویتزاید العدد بنحوملیار 

ً أھناك یوتیوب الذي یعرض و محم�ول مج�اني وقن�اة ب�ث  ب�ال كلف�ة انت�اج وبق�درة ھ�اتف فالما
 .ع��الم ف��ي الع��المق��وى وس�ائل اإلأن��افس س�طوریة، وھ��و یأرق��ام حس��ابات یوتی��وب أمجانی�ة، و



س�طوریة وم�ا ی�رتبط بھ�ا. وخ�دمات ویكبی�دیا، ویك�ي می�دیا، ویك�ي ھناك خدمات غوغ�ل اإلو
 لیكس.

 بطال خرجوا من الظل أ

عن��دما ب��دأ ف��ي نش��ر وث��ائق  2010ف��ي ع��ام وال ننس��ى م��ا فعل��ھ االس��ترالي جولی��ان أس��انج  
.  بمس��اعدة م��ن ش��ركائھا ف��ي وس��ائل اإلع��المعس��كریة ودبلوماس��یة ع��ن الوالی��ات المتح��دة 

ً التح��دي األ  ص��عب أن الوالی��ات المتح��دة االمریكی��ة وك��ل ش��ركائھا عج��زوا أن یفعل��وا ش��یئا
موس��وعة الوث��ائق  ل��یكسطل��ق ویك��ي أ، وھ��و م��ن ابت��دع وس��طوريلبط��ل الس��ایبر األ ص��غیراً 

وزی�ف س�نودن ال�ذي لی�ھ االمریك�ي  إدوارد جإم، وما لبث أن انض�م السریة الدولیة عبر العال
 ف�رادأنح�ن ن�تكلم ھن�ا ع�ن . 2013سرب تفاصیل برنامج التجسس بریسم إلى الصحافة عام 

وبع�د  س�رارھا.أتالعب�وا بمص�یر دول وكش�فوا ، وق�د صغار ف�ي ق�دراتھم ویتحرك�ون وح�دھم
اعتقل�ت الش�رطة البریطانی�ة فارة االك�وادور بلن�دن س�نحو عقد من ال�زمن م�ن اعتص�امھ ف�ي 

س��فیر اإلك��وادور ف��ي بریطانی��ا بع��دما ق��ام  2019أبری��ل ع��ام  11م الس��فارة ی��وأس��انج داخ��ل 
حك���م القض���اء )  2019م���ایو أی���ار/  1(ف���ي و .ب���دعوتھم وس���مح لھ���م بال���دخول إل���ى المبن���ى

أس��بوعاً عل��ى مؤس��س ویكیل��یكس جولی��ان أس��انج النتھاك��ھ ش��روط  50البریط��اني بالس��جن 
 .اإلفراج المؤقت عنھ

بطال�ھ أبیع العرب�ي" ال�ى ق�درات الس�ایبر وبات یعرف باسم " الروینسب كثیرون تفاصیل ما 
لب��و أعل دمحم المخفی��ین. م��ن ھ��ي ری��م ن��ور، وم��اذا فعل��ت ف��ي ث��ورة الیاس��مین بت��ونس؟ أل��م یش��

عزیزي القادم م�ن س�یدي بوزی�د نفس�ھ فیطل�ق ش�رارة "الربی�ع العرب�ي" الغ�امض؟ م�اذا فع�ل 
 السایبریون اذا؟

اإلنترن�ت والمتخص�ص ف�ي  عل�ى بالقاھرة والناشط 1980عام  ماذا فعل وائل غنیم  المولود
الكومبیوتر والمدیر اإلقلیمي في شركة غوغل لتسویق منتجاتھا ف�ي الش�رق األوس�ط وش�مال 

ین�ایر  25أفریقیا؟ ھ�و ف�ي رأي المطلع�ین عل�ى خفای�ا الث�ورة المص�ریة أب�رز مفج�ري ث�ورة 
 حس��ني مب��ارك. أطل��ق علی��ھ واس��قطت نظ��ام ال��رئیس دمحم 2011الت��ي ان��دلعت بمص��ر ع��ام 

ى نفس�ھ ف�ي تص�ریح ولكن�ھ س�مّ  -البعض لقب "قائد ثورة الشباب" لدوره الكبیر في ان�دالعھا 
حیث كان م�دیر ص�فحة "كلن�ا خال�د س�عید" عل�ى فیس�بوك، والت�ي  -صحفي "مناضل كیبورد"

 كانت أحد األسباب الرئیسیة إلشعال نار الثورة. 

یكون ال ب�د م�ن م�رور س�ریع عل�ى بع�ض محط�ات الش�رق ولمعرفة قوة السایبر ووادي الس�ل
 االوسط:

 * السلیكون فالي في الخلیج



المملوكة بكاملھا لس�لطة  DSOA واحة دبي لسلطة السلیكون  2005مارات انشأت عام اإل
مارة دبي، وھي عبارة ع�ن منطق�ة تب�ادل تج�اري ح�ر لمجموع�ة الش�ركات والمص�الح الت�ي إ

كیل����ومتر مرب����ع  7.2رض مس����احتھا أج����ال الس���ایبر وملحقات����ھ وتمت����د عل���ى تعم���ل ف����ي م
وباس��تثمارات عمالق��ة ف��ي مج��ال البنی��ة التحتی��ة لتط��ویر وخدم��ة المش��اریع العمالق��ة المقبل��ة. 
وبذلك فان منطقة الخلیج تَِعُد بأقوى مملكة للسلیكون فالي في المستقبل القریب، وما دبي ھن�ا 

ً  ال مثاالً إ  في المنطقة برمتھا.لما سیجري  حیا

ن س�لمان بم�ارك التقى ول�ي العھ�د الس�عودي األمی�ر دمحم ب� 2016وفي نھایة حزیران/ یونیو 
وكربیرغ مالك فیسبوك ومدیره التنفیذي، جاء اللقاء ضمن رحلة لألمیر في مملكة سلیكون ز

. حس�بما فالي عبر الوالیات المتح�دة س�بقت لق�اءه  ب�األمین الع�ام لألم�م المتح�دة ف�ي نیوی�ورك
می��ر خ��الل جولت��ھ الس��ایبریة ، والتق��ى األم��اراتي ش��بھ الرس��ميَغل��ف نی��وز" اإلنش��ر موق��ع "

سیس��كو " السیاس��یة بالم��دیر التنفی��ذي لش��ركة مایكروس��وفت س��اتیا ن��ادیال  وبم��دراء ش��ركة
 سیستمز".

 * السلیكون فالي في بیروت

الش�رق االوس�ط، وھ�ي تمل�ك تسارع بیروت لتحتل موقعا رائدا في ممالك السلیكون فالي في 
مفاتیح حاسمة تؤھلھا لھذه الریادة، ففیھا قاعدة متخصصین في عالم السایبر قد تك�ون االكب�ر 
في الشرق االوسط ( باس�تثناء اس�رائیل). ھ�ذه القاع�دة ت�دعمھا سیاس�ات حكومی�ة تش�جع نم�و 

لواع��د. ھ��ذا القط��اع، ورؤوس ام��وال (ض��منھا خلیجی��ة)  ال تخش��ى الخ��وض ف��ي ھ��ذا الع��الم ا
 بیروت الیوم ھي االقرب الى ان تنضم الى فروع السلیكون فالي في العالم العربي.

 السلیكون فالي في بغداد

ع��ن  مش�اریع رقمی��ة م�ن خ�الل منص�ات ش�ّكلت ب�دیالً  ف�ي بغ�داد "المحط�ة" مجموع�ةأطلق�ت 
 .المنصات الرسمیة التي تعاني من الفساد وانھیار البنیة التحتیة

ك��ز لألعم��ال مفت��وح لألعض��اء وغی��ر األعض��اء فی��ھ. ال��دخول إلیھ��ا ھ��ذه المحط��ة ھ��ي مر
واالستمتاع بمنتجاتھا وقھوتھا واآلیس ك�ریم اللذی�ذ ف�ي كافتریتھ�ا یتطل�ب انتس�اباً بھوی�ة قابل�ة 
للتعبئة المالیة، بمعنى أّن محالت المحط�ة ال تتعام�ل بالم�ال النق�دي ب�ل بالھوی�ة المعب�أة بم�ال 

تعمل وفق ھذا النظام. وھ�و أم�ر یقل�ل م�ن مس�احة أي فس�اد أو  إسوة بمؤسسات غربیة كثیرة
ل��ى مراك��ز المحط��ة إالمتع��املین والزب��ائن والمنتس��بین تالع��ب محتم��ل بالم��داخیل، ویض��ع 

  .ومكاتبھا أمام جدیة أسلوب العمل الجدید وضرورة االلتزام بھ

س��س ف��ي كافتری��ا المحط��ة تح��دث محم��ود لعیب��ي آل ج��ازع، وھ��و مص��ور فوت��وغرافي  مؤ
ملتقى"فوتو إن"، الذي یمثل نشاطاً جانبیاً نتج عن مشروع وادي السلیكون الصغیر المحطة. 



ھ��و مش��روع نش��أ بتس��میة مش��تركة م��ع م��دیر ش��ركة  فوت��و إن""وكش��ف آل ج��ازع أّن ف��ورم 
 .األوج مجاھد الویسي باعتباره مشاركاً في صنع االسم

 یران وفي تركیاإفي * السلیكون فالي 

، تراقب��ان ش��یعیة وس��نیة)جمھوری��ات اس��المیة (أّن ال��دولتین المعلنت��ین قطب��ان لالمف��ت للنظ��ر 
ی�ران ف�ي مج�ال خ�دمات الھ�اتف المحم�ول إراض�یھما. وق�د تم�دد جھ�د أحركة السایبر داخ�ل 

ل�ى إس�اس خ�دمات الس�ایبر ف�ي المنطق�ة آن�ذاك) أوال�ذي ك�ان (وشبكات االنترنی�ت وص�یانتھا 
لش�امل ف�ي زم�ن ص�دام حس�ین، فھ الحجب اراغ الذي خلّ لیمأل مباشرة الف 2003العراق عام 

یرانی�ة م�ن س�وء الخ�دمات بس�بب الخب�رات اإل ن االتصاالت في العراق الی�وم تع�انيإوھكذا ف
كان�ت ال غن�ى عنھ�ا ف�ي الع�راق الجدی�د  2003ھ�ا ف�ي ع�ام أنّ ل، رغ�م الناقصة في ھذا المجا

 ً كف�اءات الس�ایبر ال  ع�ن المعرف�ة الرقمی�ة وخرائطھ�ا. الذي خرج م�ن الق�رن العش�رین عاری�ا
ً إتجد في  ؤسس�ة الدینی�ة وم�ن یحمیھ�ا، فتھ�رب ترعى نتاجھ�ا وتض�ایقھا رقاب�ة الم یران أرضا

ً ا لى الوالیات المتحدة لتشكل رافداً إ  لدعم ازدھار وادي السلیكون في كالیفورنیا. ساسیا

،  2011ي حت��ى ع��ام ل��ى الع��الم العرب��إي س��ایبري الرقم��ي الترك��ف��ي المقاب��ل، ت��أخر التم��دد ال
عل��ى  الث��ورة"" ل��ى المن��اطق الس��وریة الحدودی��ة الت��ي ش��ھدت ب��دأ انط��القإحی��ث ب��دأ یتس��رب 

الیوم قاعدة معلومات س�ایبریة  . وتوجد في جنوب تركیا ومناطق ماردین تحدیداً سلطة البعث
وق��ت تخ��دم من��اطق ال ض��خمة تم��د المن��اطق الحدودی��ة التركی��ة الس��وریة بخ��دماتھا، وف��ي نف��س

سلوب، ال یجد خبراء التقنیات الرقمیة في تركی�ا قلیم كردستان العراق. وبنفس األإدھوك في 
 ً خص��بة تس��اعدھم عل��ى االب��داع، بس��بب الرقاب��ة المفرط��ة الت��ي تمارس��ھا حكوم��ة  الی��وم أرض��ا

ل�ى إن وروب�ي، وقالئ�ل م�نھم ینض�مولم�اني واألتنمیة عل�یھم  فیلتحق�ون بالس�وق األالعدالة وال
 مریكي الرائد في ھذا المجال. القطاع األ

 في اسرائیل  Silicon Wadiسلیكون وادي 

س��رائیل تس��میة س��لیكون وادي ف��انفردت بھ��ذا العن��وان الج��امع للعربی��ة واالنكلیزی��ة إاخت��ارت 
بلغ��ة الس��ایبر عب��ر الع��الم وف��ي منطق��ة الش��رق االوس��ط، وھ��و ام��ر یزی��د حج��م الم��رور عل��ى 

س��رائیل، تنتش��ر عناقی��د إرض ف��ي .  ولص��غر مس��احة األھ��ذا المج��ال مواقعھ��ا وخبراتھ��ا ف��ي
احلي، وتتركز ح�ول الق�دس وح�ول وادي السلیكون حسب وصف ویكیبیدیا حول الشریط الس

ص�غر ف�ي ھرتس�لیا وناتانی�ا وبت�اح تكف�ا. فیم�ا یش�ھد أل�ى عناقی�د إضافة إبیب وحول حیفا أتل 
بیب  تشیید بنیة تحتیة عمالق�ة أار" قرب تل لمطالمجّمع الخاص الذي یقام تحت اسم "مدینة ا

ص�لي ف�ي كالیفورنی�ا ف�ي بح�ر س�نوات قلیل�ة والك�الم قد ین�افس األب األلسیلیكون وادي كبیر 
 لویكیبیدیا.  دائماً 

                               *** 



 وجھ مشرق للعولمة  -وادي السلیكون في بغداد

تدخُل بغداد بخطًى حذرة وادي السلیكون، لتنضّم قریبا للسلیكون فالي الذي بدأ ف�ي الوالی�ات 
المتحدة، وآخذ في االنتش�ار ف�ي بل�دان المنطق�ة. البدای�ة م�ن مب�ادرات ش�بان وش�ابات یعمل�ون 

 خارج طقوس العشیرة وخارج المظالت الرسمیة والتمویل الحكومي. 

 

لش��عب لك��رة الس��لة المغل��ق مناس��بات غی��ر ریاض��یة، لك��ن ل��یس مألوف��اً أن یستض��یف ملع��ب ا
 ITتظ�اھرة الس�ایبریون ومحترف�و االلكترونی�ات اخت�ارت الملع�ب مكان�اً للنس�خة الثانی�ة م�ن 

LIEVE 2018  .وحین دخلت المكان احتوتني بال ھوادة تفاصیل العالم الرقمي 

ت الم�ؤتمرات الوق�ورة بطریقة تكسر تابوھ�ا -على المسرح یتحرك المشاركون جیئة وذھابا 
وھ�م یعرض�ون  -وق�د تص�لب فیھ�ا المتح�دثون عل�ى منص�اتھم جلوس�ا والطی�ر عل�ى رؤوس�ھم

مشاریع ووجھات نظر ال یتوقع المرء أن یسمعھا في بغداد، ثم تستضیف شاشة على الج�دار 
عبر دورة متلفزة مغلقة على وصلة ساتالیت أو على سكایب ضیفاً من بیروت، تعقبھ ض�یفة 

أنیقة من فلوریدا، ثم ضیف أربعیني من باریس. ویقطع ش�اب ی�افع الع�رض لیعتل�ي مختصة 
المس���رح متخطی���ا جیئ���ة وذھاب���اً وھ���و یتح���دث بلغ���ة عص���ریة تلی���ق بع���الم الس���ایبر الرقم���ي 

 وجزئیاتھ. 

 كامیرات بطائرات درون تحوم في المكان

د فعل���ھ، ك���امیرات م���ن ك���ل األن���واع والحج���وم تنتش���ر ف���ي المك���ان لتص���ور الجمھ���ور وردو
ولتعرض بعضھا على الشاشة العمالقة الظاھرة في زاویة المسرح. األجمل كان�ت ك�امیرات 
درون الطائرة وھي تحط بین الحضور، لتصطاد لقطات لھم، ولو كانت التقنیات أكث�ر تق�دما 
الستطاعت الكامیرات الطائرات أن تسجل لقاءات مع الجمھور دون جھد وبمجرد أن تس�تقر 

یعتل���ي المنص���ة یتح���دث  ع���ن أم���ن الس���ایبر "س���ایبر   دف المطل���وب. خبی���رأم���ام وج���ھ الھ���
 سیكیوریتي"، بطریقة لم یألفھا إال جمھور العالم الرقمي.

أج��واء المك��ان ت��ذھب ب��الزائر بعی��داً ع��ن بغ��داد ومش��كالت مواص��التھا وانترنیتھ��ا الس��يء 
ادي الس�لیكون وشبكات ھاتفھا الرثة. ل�وال ن�واقص لوجس�تیة، لش�ابھ المك�ان بع�ض واح�ات و

المنتشرة عبر العالم، والتي یوجد منھا في منطقتنا مساحات في دبي، وفي لبنان، وفي إی�ران 
 وتركیا وإسرائیل، أما باقي العالم العربي فحائر بمشكالت ال تنتمي بأي حال للمستقبل.

 المحطة ھي األصل

رقمی�ة م�ن خ�الل  خلف ھذا المزاج المستقبلي تقف مجموعة "المحطة" التي أطلق�ت مش�اریع
 منصات شّكلت بدیال عن المنصات الرسمیة التي تعاني من الفساد وانھیار البنیة التحتیة. 



"المحط��ة" بح��د ذاتھ��ا واح��ة للغ��د اإللكترون��ي المع��ولم تب��دو قادم��ة م��ن أج��واء رقمی��ة وتق��دم 
للش��باب مناخ��ا رقمی��ا ول��یس أمنی��ات. بمواجھ��ة المبن��ى العص��ري بلونی��ھ األص��فر واألس��ود 

تص��ب العم��الق "رائ��د" المص��نوع م��ن بقای��ا األجھ��زة والكومبی��وترات والھوات��ف الخلوی��ة ین
والكتب والرفوف وقناني غاز التبرید الفارغة شامخاً أمام البن�اء ف�ي مك�ان قری�ب م�ن تق�اطع 

 عقبة بن نافع بقلب بغداد.  

 ھ��ذه المحط��ة ھ��ي مرك��ز لألعم��ال مفت��وح لألعض��اء وغی��ر األعض��اء فی��ھ. ال��دخول إلیھ��ا
واالستمتاع بمنتجاتھا وقھوتھا واآلیس ك�ریم اللذی�ذ ف�ي كافتریتھ�ا یتطل�ب انتس�ابا بھوی�ة قابل�ة 
للتعبئة المالیة، بمعنى أّن محالت المحط�ة ال تتعام�ل بالم�ال النق�دي ب�ل بالھوی�ة المعب�أة بم�ال 
إسوة بمؤسسات غربیة كثیرة تعمل وفق ھذا النظام. وھ�و أم�ر یقل�ل م�ن مس�احة أي فس�اد أو 

الع��ب محتم��ل بالم��داخیل، ویض��ع المتع��املین والزب��ائن والمنتس��بین ال��ى مراك��ز المحط��ة ت
 ومكاتبھا أمام جدیة أسلوب العمل الجدید وضرورة االلتزام بھ.  

في كافتریا المحطة تحدث محمود لعیبي آل جازع، وھو مصور فوتوغرافي  مؤس�س ملتق�ى 
ع وادي الس��لیكون الص��غیر المحط��ة. "فوت��و إن"، ال��ذي یمث��ل نش��اطاً جانبی��ا ن��تج ع��ن مش��رو

وكشف آل جازع لصحیفة تاتو أّن فورم فوتو إن "ھو مشروع نشأ بتسمیة مشتركة مع م�دیر 
شركة األوج مجاھد الویس�ي باعتب�اره مش�اركا ف�ي ص�نع االس�م، وج�اءتني الفك�رة قب�ل س�نة، 
حی���ث أردت أن أجم���ع ك���ل مص���وري الع���راق واق���یم بی���نھم ش���بكة تواص���ل حقیقی���ة ولیس���ت 
افتراض��یة (عل��ى الن��ت)، فق��د أمض��یت س��بعة اع��وام م��ع غ��روب عل��ى فیس��بوك واالنس��تغرام 
لتب��ادل االخب��ار والص��ور والتواص��ل الفع��ال، وفك��رت ان أط��ور الحال��ة وانقلھ��ا ال��ى ارض 

 واقعیة، فكان ھذا الملتقى".

 فوتو إن فوروم على األرض

ش��ارك فی��ھ مص��ورون م��ن ل��م یك��ن محلی��ا عراقی��ا فحس��ب، فق��د  2018ملتق��ى فوت��و إن لع��ام 
البحرین ومن كندا ومن مالیزیا والقوا محاضراتھم لتك�ون قص�ص إلھ�ام للمص�ورین، حس�ب 
تعبی��ر المص��ور آل ج��ازع ال��ذي أك��د أن��ھ ق��د تحم��ل نفق��ات س��فر واقام��ة المش��ار أل��یھم دعم��ا 

 للمشروع.

مح���ورا تتعل���ق  22جلس���ات الحض���ور الت���ي ش���ھدھا الف���وروم توزع���ت مواض���یعھا عل���ى 
وقد قام أحد عشر متحدث كل عام بتغطیة المحاور المذكورة، ویمض�ي المص�ور  بالتصویر،

مص���وراً ومھتم���ا   2100الش���اب آل ج���ازع ال���ى الق���ول" ك���ان حج���م الحض���ور ھ���ذا الع���ام 
 3ف�ي مع�رض بغ�داد ال�دولي الت�ي ھیأتُھ�ا قب�ل  VIPبالتصویر ، وأقیمت الفعالیة عل�ى قاع�ة 

 وغیرھا".أیام وجھزتُھا بشاشات عرض ومعدات صوتیة 

في جولة بالمحطة ، استوقفتني ورشة ھامة اقیمت في قاعة مرتبطة بقاعات أخرى، الورش�ة 
حملت اسم "میكر سبیس"  وھ�ي متخصص�ة ببن�اء وتط�ویر نم�اذج أولی�ة للمش�اریع والحل�ول 



الت��ي  CNSsومك��ائن  3Dاالبداعی��ة، ومجھ��زة بأح��دث التقنی��ات والمع��دات ومنھ��ا طابع��ات 
 ع الرقمي وألعابھ وعلومھ. تستھدف عشاق اإلبدا

ورغم تواضع امكان�ات میك�ر س�بیس م�ن ناحی�ة التقنی�ات الم�راد توظیفھ�ا، فق�د وض�عت فیھ�ا 
مع��دات ووس��ائل انت��اج تمّك��ن المھتم��ین م��ن انج��از مش��اریعھم بھ��ذا الخص��وص. الناش��طة ف��ي 

، مجال االعالم الرقمي س�حر الھم�اش أب�دت تفاؤلھ�ا بإمكانی�ة انت�اج مع�دات ذك�اء اص�طناعي
مؤكدة أّن كفاءات عراقیة شابة موھوبة تعمل بجد في ھذا االتج�اه اآلن. كم�ا كش�فت الھم�اش 
ع��ن مكات��ب یج��ري تأجیرھ��ا لل��راغبین ب��إطالق مش��اریعھم بم��ا ی��ؤمن لھ��م بنی��ة تحتی��ة قوی��ة 

 بأسعار مغریة.

 كریزي تاون وكالة إعالن رقمیة 

الرقمیة "كریزي ت�اون" وكش�ف مشروع وكالة االعالنات  2017دمحم السامرائي أطلق عام  
لصحیفة تاتو أنھم  یتعاملون مع زبائن من نوع خاص مطلوب منھم قدرا معین�ا م�ن المعرف�ة 
الرقمیة في مجال التواصل. واشار الناشط في مجال الس�ایبر ال�ى أّن "المب�ادرات والمش�اریع 

لھ��ا نش��ر ثقاف��ة  الش��ابة المواكب��ة للعص��ر الرقم��ي تس��عى الی��وم ال��ى خل��ق زب��ائن النخب��ة" لیت��اح
 التواصل وتوظیفھا في مجال "رقمنة" المحیط االستثماري على حد وصفھ.

مكتب��ة الج��دار، والمحط��ة كافی��ھ، وقاع��ة المحط��ة متع��ددة األغ��راض المخصص��ة للم��ؤتمرات 
والفعالی���ات واالجتماع���ات وحت���ى الع���روض الس���ینمائیة أو المس���رحیة والت���ي تتس���ع لم���ائتین 

ذات بنی��ة تحتی��ة عالمی��ة وخ��دمات انترن��ت قوی��ة تش��كل  وخمس��ین شخص��ا ومجھ��زة بمكات��ب
 أجزاء من المشروع الطموح.

مجاھد ویسي المدیر العام والمؤسس لمش�روع المحط�ة تح�دث ع�ن الولی�د ال�ذي ب�ات  عم�ره 
عاماً  ونصف عام مشیرا إلى  أنھ انطلق بدایة من رجال أعم�ال ص�غار یعمل�ون ف�ي القط�اع 

المش��اریع الخاص��ة الص��غیرة "أدركن��ا أن الش��باب  الخ��اص وی��دركون م��ا یحتاج��ھ أص��حاب
یواجھون تحدیات في التعامل مع الحكومة والقطاع الخاص، ونح�ن نح�اول أن نطل�ق تجرب�ة 

 تكون بدیال للثقافة السائدة في البلد".

وبیّن ویسي اآلفاق التي یعمل علیھا مش�روع المحط�ة بمقارنتھ�ا بفش�ل مش�اریع القط�اع الع�ام 
المرصود لھا، وحج�م الك�وادر الت�ي تعم�ل فیھ�ا معتب�را المحط�ة " محاول�ة رغم حجم االنفاق 

للخ��روج م��ن البطال��ة المقنع��ة بس��تة ملی��ون موظ��ف حك��ومي ال یعمل��ون. نح��ن نح��ارب ثقاف��ة 
البحث عن وظیفة حكومیة، ونعرض بدائل ممكنة للخروج من القطاع الحكومي ال�ى القط�اع 

اب بإیج�ارات منخفض�ة مقارن�ة باألم�اكن الخاص. نحن نعرض مكات�ب منخفض�ة الكلف�ة للش�ب
 األخرى ".

 مصادر التمویل خارج مظلة الحكومة لكن الدعم موعود



مص��ادر تموی��ل مش��روع المحط��ة ھ��ي كم��ا كش��ف ص��احب المش��روع مجاھ��د ویس��ي ب��القول" 
نجحنا في الحصول على مصادر تمویل م�ن القط�اع الخ�اص، م�ن ش�ركات، والمھ�م ھن�ا أنن�ا 

 من، وال یوجد شيء مجاني وھو ما یحقق استدامة للمشروع".نعرض خدماتنا مقابل ث

وبیّن ویسي أّن البنك المركزي العراقي وضمن تعاونھ مع رابطة المص�ارف العراقی�ة  ق�رر 
بالمائة لدعم تمویل انشاء المحطة المقبلة المنوي اطالقھا ف�ي منطق�ة  50إطالق منحة قدرھا 

 من القطاع العام لدعم مشروعھم الطموح. أخرى من البلد، معتبرا ذلك بادرة حسن نیة

"، تع�رض ت�ي ش�یرتات 13قبل أن أغادر المحط�ة  لفت�ت نظ�ري زاوی�ة كت�ب علیھ�ا "زق�اق 
وكن��زات وأب��اریق وأق��داح وملص��قات للس��یارات والكت��ب واألب��واب كلھ��ا موس��ومة بطباع��ة 

كتابات فسألت ع�ن السكرین، وبكتابات وُجمل تسّر الناظر وتثیر أسئلتھ أحیاناً، واستوقفتني ال
ص��احب" الزق��اق" وقی��ل ل��ي إنّ��ھ غی��ر موج��ود لك��ن یت��ولى مس��ؤولیة تص��ریف منتجات��ھ أم��ین 
مكتب��ة الج��دار، وھك��ذا ك��ان خت��ام الزی��ارة بش��راء ملص��قات اس��تقرت عل��ى حاف��ات مكتب��ي 

 لتذكرني دائماً أّن وادي السلیكون في بغداد بدأ مسیرتھ.

                               *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 حقائق وأساطیر عن النضال النسوي في مؤسسات السایبر

 ً ، إقصاء المرأة عن عالم السایبر أمر متداول إعالمی�ا الی�وم، ورغ�م أّن ھ�ذا ال یج�ري منھجی�ا
وال توجد معطیات نھائی�ة ملموس�ة تع�ززه، إال أّن الخط�اب األمریك�ي الش�ائع ب�ین الناش�طات 

 ذلك. النسویات في األلفیة الثالثة یؤكد

 

بات الحدیث عن حریة المرأة وحقھا في العمل والحصول على أجٍر مساٍو ألج�ر الرج�ل م�ن 
ل�ى األلفی�ة إ بدیھیات المساواة التي انتش�رت ف�ي النص�ف الث�اني م�ن الق�رن العش�رین وص�والً 

بعتھا منظمات المجتمع الم�دني ف�ي النھا ومتاإسبقیة تتسابق على اأالثالثة، ولم یعد الموضوع 
ء الع���الم. بح��ث الم���رأة ع��ن حریتھ���ا الی���وم تغلغ��ل ف���ي ع��الم الرقمی���ات واللوغارتم���ات نح��اأ

نت�اج تؤك�د ت�دني مس�توى ف�ي ع�الم اإل اإللكترونیة، فإحصاءات المعنی�ات بمتابع�ة دور الم�رأة
النس�وة كخبی�رات ف�ي المشاركة النسویة في عالم برمجیات وتقنیات السایبر، وانخفاض نسبة 

ل�ى توجھ�ات مقص�ودة م�ن قائ�دات الع�الم الرقم�ي إیعزین ذل�ك  ، وھنّ % 7لى إعالم السایبر 
 ً ً  الحدیث، فالحركة النسویة الیساریة تشن حربا عل�ى ماریس�ا م�ایر الم�دیرة التنفیذی�ة  ضروس�ا

ً إكة یاھو، وتتھمھا بتعمد لشر ی�اھو ق�د  أنّ  قصاء النساء في مفاصل المش�روع العم�الق، علم�ا
 ون .صولھا كارتل فیرزیأاشترى بیعت و

ع���ادت ص���حیفة الغاردی���ان البریطانی���ة التأكی���د عل���ى أّن مؤسس���ات وادي أف���ي ھ���ذا االتج���اه 
الس��لیكون والھ��اي تی��ك والس��ایبر عب��ر الع��الم تم��ارس سیاس��ة التمیی��ز والتفرق��ة بش��أن تش��غیل 
النس��اء، متھم��ة عل��ى وج��ھ الخص��وص ش��ركات ت��ویتر وفیس��بوك ومایكروس��وفت بتش��غیل 

 المواقع القیادیة، بشكل مقصود.الرجال بنسب أكبر وخاصة في 

لكن الملفت للنظر أّن دعاوى ع�دة رفع�ت عل�ى ش�ركة ی�اھو بالخص�وص وآخرھ�ا ف�ي األول 
مریكی��ة متھم��ة الش��ركة ل��ى محكم��ة المقاطع��ات األإق��دمت   2015ط/ فبرای��ر ع��ام م��ن ش��با

قصاء متعمد على أساس الجنس ف�ي التوظی�ف والتش�غیل ض�د ال�ذكور"!! ، وورد إ"بممارسة 
ث ف��ي التعی��ین د تفض��یل اإلن��ام ج��ورج اندرس��ون أح��د رؤس��اء تحری��ر ص��فحة ی��اھو بتعّم��س��ا

ندرس��ون م��ن أرد . وعل��ى ك��ل ح��ال فق��د ُط��ق��ةذا ق��دموا مھ��ارات متفوإواقص��اء الرج��ال حت��ى 
، وربما قل�ل ذل�ك م�ن االتھام�ات الموجھ�ة للش�ركة بتفض�یل النس�اء 2014وظیفتھ نھایة عام 

 في التعیین!

نتب��اه والدھش��ة، أّن الناش��طات النس��ویات الیس��اریات خاص��ة حانق��ات عل��ى التن��اقض المثی��ر لال
ش��یرلي س��اندبیرغ الم��دیرة العامل��ة لش��ركة فیس��بوك، وعل��ى ماریس��ا م��ایر الم��دیرة التنفیذی��ة 

بالمائة !! وال أح�د  47لشركة یاھو باعتبار أّن نسبة تشغیل النساء في المؤسستین ال تتجاوز 
ذا ك�ان ھ�ذا ال�رقم إ ق الناش�طات النس�ویات ف�ي ھ�ذا االتج�اهیستطیع الجزم ھنا حول سبب حن�

 ً  .  صحیحا



ناش��طات الك��الم ع��ن التفرق��ة ف��ي تعی��ین النس��اء وتفض��یل الرج��ال عل��یھن ی��دور ف��ي حلق��ات ال
ل�ى حق�ائق األرض، إشطات ولیس لى التنافس الشخصي بین الناإالنسویات، ویعزوه كثیرون 

بكون المتقدم للعمل امرأة أو رج�ل، لك�ن ق�وانین  فالمؤسسات الكبرى الیوم ال تبدو مھتمة قط
ثن�اء أازة حمایة تشغیل المرأة ھي التي خلقت صعوبات جم�ة ف�ي تش�غیلھن. ف�المرأة تأخ�ذ إج�

ة ج��ازة والدة وأموم��إ ل��ى الرق��اد، ث��م تن��الإد الطبی��ب ض��عف ظھرھ��ا وحاجتھ��ا الحم��ل اذا أیّ��
ل�ى س�نتین، وھ�ذا إة تص�ل ر لم�دل�ى س�نة، ومدفوع�ة نص�ف األج�إجر لم�دة تص�ل مدفوعة األ

(وھ��ي مملك��ة النس��اء ف��ي عھ��د  لمانی��اأو مؤسس��ة ف��ي تش��غیل النس��اء. س��بب لت��ردد أي ش��ركة أ
ً  وجدت حالً  انغیال میركل) بوة للرج�ال، وبھ�ذا أإلجازة  جراً بھذا االتجاه، فباتت تدفع أ توفیقیا

للحق�وق ب�نفس ب�وة بالنس�بة موم�ة واألركات والمؤسسات أن تواجھ قض�یة األسیتحتم على الش
وبذلك سیبقى متق�دماً بالتفض�یل ل�دى  جازة والدة وحملإالرجل ال یستحق  القدر(مع فارق أنّ 

 !).الشركات

ت��اریخ ھ��ذا ال��ربط ب��ین تش��غیل النس��اء وب��ین نش��اط مؤسس��ات الع��الم الرقم��ي ی��رتبط ب��انطالق 
. وھن�اك 1997الحركة النسویة السایبریة، ومؤتمرھ�ا ال�دولي األول ف�ي كاس�ل بألمانی�ا ع�ام 

دار النق��اش بش��كل مس��تمر ح��ول التس��میات والتع��اریف، وترك��ز أغلب��ھ ح��ول ض��رورة ط��رح 
. المجتمع��ون س��عوا الس��تثمار فرص��ة لنس��وي الس��ایبري" ف��ي ع��الم الت��داولتعری��ف" النش��اط ا

ل��ق بمقارب��ة انعق��اد التجم��ع لمناقش��ة قض��یة وص��فوھا بأنھ��ا تخض��ع لتناقض��ات عص��ریة تتع
ض�رورة خل�ق سیاس�ة  -حس�ب وجھ�ة نظ�رھم - ون الین، ما یؤك�دأموضوع النشاط النسوي 

 نسویة سایبریة یجب تطبیقھا على النت.

لفیة الثالثة وما رافقھا من انفجار معرف�ي ف�ي ع�الم الس�ایبر وتناق�ل المعلوم�ات لكن بحلول األ
ل��ى قض��یة إوالتواص��ل االجتم��اعي المتس��ارع واش��كالھ الالمتناھی��ة، ل��م یع��د أح��د ینظ��ر بجدی��ة 

 اسة نسویة سایبریة"."سی

األسئلة التي تدور الیوم في عالم السایبر باعثھا مواق�ف فردی�ة م�ن م�ارك زوكربی�رغ وب�اقي 
عمالق��ة السیاس��ة الس��ایبریة الرقمی��ة. فھ��ل یق��ف م��الكو الش��ركات الرقمی��ة العمالق��ة الحدیث��ة 

 ض��د المش��اركة النس��ویة ف��ي النش��اط (غوغ��ل، فیس��بوك، مایكروس��وفت، ی��اھو، بن��غ) فع��الً 
ل��ى إجاب��ة ھ��ذا الس��ؤال بش��كل قطع��ي، ألّن إال س��بیل  الس��اییبري ألس��باب جندری��ة محض��ة؟

 یة وال یستطیع أحد الوصول الیھا .  معطیات التوظیف والنسب المتعلقة بھا سرّ 

الوري بین��ي الناش��طة األمریكی��ة الش��ابة كتب��ت عم��ا اس��متھ ب "س��ایبر سكس��یزم" ف��ي كتابھ��ا 
ل�ى إفي الوالیات المتحدة االمریكیة ونھا" واسع االنتشار الوردي الموسوم" أشیاء مسكوت ع

أحد أھم األشیاء التي ینبغي فھمھا عن سایبر سكسیزم أنھ�ا تنب�ع م�ن مك�ان حدما في أوروبا "
ً  ل�ى ع�دم فھ�م عنی�ف یتخ�ذ ش�كالً إواألذى لتت�رجم  األلم، ومن مكان الخ�وف ل�ى ح�د إ شخص�یا

ن یبعث�وا الراح�ة ف�ي نف�وس أ -بف�تح الط�اء -نؤولیة  المض�َطھدیكبیر. وبالطبع، فلیس من مس



لك�ن ال�تفھم الع�اطفي ھن�ا أداة مھم�ة لفھ�م الوض�ع وطرح�ھ عل�ى  ،اءھ�بكس�ر ال –دیھم مضطھِ 
 المأل".

لى معطیات، ویمكن اعتباره مجرد إتحت منظار النقد والتقییم یفتقد ذا وضع إلكن ھذا الكالم 
مریكی��ة الش��ابة وت��وجز الناش��طة األنی��ة عل��ى وق��ائع. ھ��واجس عاطفی��ة غی��ر ناض��جة وغی��ر مب

جزء من المشكلة ق�ائم عل�ى ھ�اجس أّن البن�ات أق�ل ": خالصة رؤیتھا بھذا الخصوص بالقول
 ً ً إ ذكاء من األوالد، ولم یعد الئقا ف�ي  عالن ذلك بصوت عاٍل منذ عقود، لكنھ محس�وس ض�منا

النس�اء ف�ي  في التبریرات (الت�ي تق�دمھا الش�ركات والمؤسس�ات) لش�رح س�بب انخف�اض نس�بة
میادین ھاي تك (سایبر) والسیاسة و البزنز، وف�ي المس�تویات العلی�ا م�ن اإلع�داد األك�ادیمي" 

إّن "ل��ى الق��ول إحس��اس والعاطف��ة تخل��ص الوري بین��ي وبع��د أن تش��رح رؤى یغل��ب علیھ��ا اإل
 ل�ىإالنس�اء ال یص�لن  عب�ر الق�رون ومف�اده أّن  الرجال یریدون تعمیم اعتقاد طالما كان سائداً 

 مواقع القمة ألنھّن ببساطة غیر مؤھالت وال یملك�ن م�ا یكف�ي م�ن ال�ذكاء وااللت�زام للوص�ول
 " .إلیھ

 ً ً لكن ھذا الجدل الذي یبدو مترفا ف�ي  ل من�ذ نح�و عق�درض، فقد تشكّ على األ ، وجد لھ مصداقا
ل�ى قب�ول إي ف�ي الع�الم الرقم�ي، وال�داعي ل�ى حری�ة ال�رأإ "حزب القراص�نة" ال�داعيأوروبا 

غل��ب الناش��طات أم الرقم��ي كج��زء م��ن ع��الم السیاس��ة. س��ات الش��باب والناش��طین ف��ي الع��السیا
 النسویات السیبریات عبر العالم انخرطن للعمل في صفوف ھذا الحزب. 

ھ "فقاع�ة الكترونی�ة ش�بابیة مث�ل ألع�اب أنّ�) ب2006الحزب الذي وصفھ ال�بعض ف�ي البدای�ة (
وروبي، وفي برلمانات الس�وید ال في البرلمان األاالتاري في القرن الماضي"، بات الیوم ممث

وروبی��ین ی��دلون لوكس��مبورغ. وكثی��ر م��ن الن��اخبین األیس��لندا والتش��یك وآولمانی��ا والنمس��ا أو
بأص���واتھم بج���د لص���الحھ، لك���ن ھ���ل ی���دعم ھ���ذا الحض���ور السیاس���ي الق���وي قض���یة النس���اء 

 ً   بالتطورات. السایبریات؟ سؤال ما زال رھینا

 یل سایبري للنسوة في العالم العربي؟ھل توجد مشكلة تشغ

الی���زال الح���دیث ف���ي الع���الم العرب���ي یج���ري ح���ول نش���اط الم���رأة ف���ي اس���تخدام االنترنی���ت 
وحضورھا على شبكات التواصل االجتماعي، ول�م ی�دخل بع�د حی�ز الج�دل ف�ي أروق�ة العم�ل 

 والتشغیل والمساواة في فرص العمل.

متابع�ة عمال�ة الم�رأة ونش�اطھا ف�ي ع�الم الن�ت راب ومین ان�د بزن�ز" المعن�ي بآموقع "شار أو
ل��ى أّن دراس��ة حدیث��ة ق��د كش��فت تمت��ع الم��رأة العربی��ة بمھ��ارة عالی��ة ف��ي اس��تخدام لعرب��ي إا

بالمائ�ة م�ن النس�اء الل�واتي ش�ملھن االس�تطالع منتس�بات إل�ى إح�دى  71 االنترنت، حی�ث أنّ 
في المائة منھن یومیاً م�ع أص�دقائھن م�ن  66الشبكات االجتماعیة على اإلنترنت، وتتواصل 

 خاللھ.



بالمائ�ة م�نھن م�ا ال یق�ل  34في المائة خدمة إنترنت ف�ي من�ازلھن، وتقض�ي  83بینما تمتلك 
بالمائ�ة م�نھن بق�راءة  45اس�تخدام ش�بكة اإلنترن�ت، بینم�ا تق�وم ساعات أسبوعیاً في  10عن 

عم��ال العربی��ات والمعنی��ات لك��ن النش��اط العمل��ي لس��یدات األ المق��االت والمج��الت الرقمی��ة.
 ً  سماء منھا :أ یكاد یقتصر على بضعة بقضایا الساییبر خصوصا

 زوی������������������������������������������������������������������������������������������������������ا ص������������������������������������������������������������������������������������������������������قر
رة. ثم افتتحت موقعین آخ�رین. "نواعم" الذي حظي بشعبیة كبی طلقت موقعأإعالمیة لبنانیة، 

، وھ���و قن���اة تلفزیونی���ة عب���ر olntv.tvوتك���راراً لتجربتھ���ا اإلعالمی���ة الناجح���ة، ث���م أطلق���ت 
اإلنترن��ت تع��رض باللغ��ة العربی��ة فی��دیوھات حص��ریة لمواض��یع تب��دأ م��ن األزی��اء، م��روراً 

 .باللیاقة ووصوالً إلى السیارات

 جمانة حداد 

جری��دة النھ��ار اللبنانی��ة، وأس��تاذة ف��ي الجامع��ة اللبنانی��ة مس��ؤولةً ع��ن الص��فحة الثقافی��ة ف��ي 
األمیركی���ة ف���ي بی���روت. ھ���ي ناش���طة ف���ي مج���ال حق���وق الم���رأة، ومؤسس���ة مجل���ة "جس���د" 

 المتخصصة في آداب الجسد وعلومھ وفنونھ

 ت�����������������������������������������������������������������������������������������������������اال الس�����������������������������������������������������������������������������������������������������ّمان
، وما لبثت أن نالت myfashdiary.com عرفت في بریطانیا فقط لكونھا رئیسة تحریر  

ائل اإلع��الم الدولی��ة ح��ین ش��رعت ف��ي المس��اھمة ب��التحریر والكتاب��ة ف��ي ص��حیفة اھتم��ام وس��
 الغاردیان، وھوفینغتون بوست.  

                               *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ھاتفك المحمول قد یتحول إلى عدوك المحمول !

اجت��اح الھ��اتف المحم��ول (الخلی��وي، الموبای��ل) الع��الم ودخ��ل البی��وت دون اس��تئذان وكس��ر 
خصوص��یات الن��اس دون م��وافقتھم، ب��ل دون وع��یھم. ول��و ی��دري المس��تعملون للموبای��ل م��اذا 

 فعل االختراع الجھنمي بھم لتناءوا عنھ بكل إباء، وقد یحدث ھذا بعد حین من الزمن. 

 

ً یملك صاحب الھاتف  ال .1 ن إجاب�ة المكالم�ات، فھ�و ف�ي یمتن�ع فی�ھ ع� مح�دداً  المحم�ول وقت�ا
عرف كثیرین موجود دائماً ویمكن االتصال بھ في أّي وقت، وھذا واحد من أكب�ر اختراق�ات 

 الخصوصیة الشخصیة في العصر الحدیث. 

. ال یستطیع صاحب الھاتف المحمول التذرع بع�دم س�ماعھ للن�داء الھ�اتفي، وبالت�الي س�وف 2
 ر للكذب لتبریر عدم إجابتھ عن أحد النداءات لو شاء أن یتجاھلھ.یضط

. یدفع الھاتف المحم�ول اآلخ�رین إل�ى االعتم�اد عل�ى احتم�ال إمكانی�ة االتص�ال ب�ك ف�ي أي 3
وق��ت، وھ��و م��ا یع��رض أي تخط��یط م��ن جانب��ك إل��ى احتم��ال مخالف��ة مخطط��ات اآلخ��رین، 

 غیرك.وبالتالي قد یتعرض تخطیطك إلى التعطیل بمقترحات 

.ف��ي الغال��ب یض��طر الرج��ال المتزوج��ون ال��ذین یخون��ون زوج��اتھم إل��ى اخ��تالق األع��ذار 4
والكذب بشان الھاتف المحمول، لتعلیل غیابھم ع�ن زوج�اتھم، وب�ذا ف�إّن المحم�ول آل�ة تش�جع 

 على الخیانة وتسھل تبریرھا!

تح�ب، فتخی�ل . الھاتف المحمول لآلخرین قد یتلف امسیة ھادئة تحاول ان تقض�یھا م�ع م�ن 5
ان احدھم یجلس قریبا الیكما، ویتكلم في ھاتفھ بأعلى صوتھ، الیس في ھ�ذا اخت�راق لحریت�ك 

 وتخریب لسعادتك؟ 

. استخدام اإلنسان للھاتف المحمول ف�ي األم�اكن العام�ة، یقل�ل م�ن تركی�زه عل�ى م�ا حول�ھ، 6
 وقد یزید من احتمال تعرضھ للحوادث.

لش�باب خاص�ة، تح�رمھم م�ن ف�رص التمت�ع بلق�اء بعض�ھم . استخدام الرسائل النصیة م�ن ا 7
البعض ومن فرص�ة التمت�ع بمؤانس�ة ومجالس�ة اآلخ�رین، فیتحول�ون ف�ي الغال�ب إل�ى م�دمنین 
عل�ى ت�داول ھ�ذا الرس�ائل ف��ي ك�ل وق�ت، ویكف�ي الم�رء أن ینظ��ر إل�ى م�ا یفعل�ھ الی�افعون ف��ي 

 الحافالت، لیعرف مدى غربتھم عن مجتمعاتھم.

تف المحم��ول أثن��اء قی��ادة الس��یارة یرف��ع م��ن مس��توى المخ��اطر ویزی��د م��ن . اس��تخدام الھ��ا8
 بالمائة. 80احتمال التعرض للحوادث بنسبة 



. صوت رنة الھاتف المحمول قد تؤدي إلى نتائج غی�ر محس�وبة ق�ط، وق�د رص�دت وس�ائل 9
االتصاالت واإلعالم والتواصل االجتماعي حاالت قتل وسجن بسبب استخدام رن�ات ھوات�ف 

 معان دینیة او مذھبیة أو سیاسیة. ذات

. أثبتت دراسات علمی�ة كثی�رة وج�ود ن�وع م�ن االنبعاث�ات الش�عاعیة المنطلق�ة م�ن أجھ�زة 10
الھاتف المحم�ول والت�ي م�ا ی�زال أثرھ�ا عل�ى ال�دماغ وعل�ى القل�ب وعل�ى وظ�ائف األعض�اء 

 مجھوالً، ولكّن الجمیع متفقون على أّن آثارھا خطیرة للغایة.

                               *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 سینما في كل بیت -نِتفلیكس

من أغرب منجزات العص�ر الرقم�ي ف�ي األلفی�ة الثالث�ة ھ�ي ش�بكة نِتفل�یكس الت�ي ب�دأت تجت�اح 
لیك�ون بمثاب�ة إع�الن ث�ورة ف�ي العص�ر  2007العالم. مشروع لب�ث الفی�دیو المس�تمر ول�د ع�ام 

 الرقمي.

 

ع�الم الی�وم تع�یش ب�ال خدم�ة نِتفل�یكس، وھ�ي الص�ین وكوری�ا الش�مالیة  ثالثة بلدان فحسب ف�ي
وسوریا. كما أّن اإلیرانیین یفتحون شفرة نِتفلیكس ببرامج بروكس�ي وم�ثلھم الفیتن�امیون حی�ث 

 أن بثھا شبھ ممنوع في البلدین، لكّن الناس ابتكروا طرقاً لكسر التحریم الرسمي.

ك��ل م��ن یمل��ك جھ��از  NETFLIXیش��بّك م��ع تطبی��ق   إنّ��ھ ع��الم آخ��ر تمام��ا، الفك��رة ھ��ي أن
تلفزیون ذكي ووصلة انترنت قویة عبر العالم م�ن خ�الل ثالث�ة خی�ارات اش�تراك زھی�د ال�ثمن 

دوالر ش�ھریاً (وھ�و أق�ل م�ن س�عر ت�ذكرة دخ�ول س�ینما لمش�اھدة ف�یلم لم�رة  12أغالھا قیمت�ھ 
یوم��اً،  29ج��اني تجریب��ي لم��دة واح��دة ف��ي أوروب��ا والوالی��ات المتح��دة)، ممھ��دٌ لھ��ا باش��تراك م

 یتذوق المشاھد خاللھا كل ما اشترت الشركة حقوق بثھ. 

االشتراك یش�مل األف�الم والوثائقی�ات والمسلس�الت والب�رامج التلفزیونی�ة. ویح�دّث المع�روض 
مسلسل  400فیلم و 4500كل اسبوع بأعداد كبیرة. الرصید األّولي للمشترك ھو حق مشاھدة 

 الشھر. عناوین األفالم والمسلسالت تحدّث حسب برنامج الشركة. وبرنامج على مدار

تاریخی��اً، ب��دأت ش��ركة نِتفل��یكس من��ذ نھای��ة تس��عینات الق��رن العش��رین ب��إطالق خدم��ة ت��أجیر 
الفی��دیو، وایص��الھا إل��ى المش��تركین. ج��رى ھ��ذا قب��ل أن تنفج��ر خ��دمات  DVDاس��طوانات 

س���تات العمالق���ة "غوغ���ل، فیس���بوك، االنترن���ت عب���ر توس���ع وادي الس���یلیكون وھیمن���ة الترو
مایكروسوفت، أمازون". ویمكن للمشاھد أن یختار لغة لمش�اھدة الع�روض (بع�ض الع�روض 

لغة، والعرض یكون مدبلجاً غالباً، ونادراً م�ع س�بتاتیل ترجم�ي).  12توفر خیارات تصل إلى 
ج لش�أن م�ا، ومن میزات العرض أّن المشاھد حین یتوقف عن المشاھدة لیذھب للن�وم أو لیخ�ر

یعود وحال فتحھ البرنامج في المرة القادمة إلى حیث توقف ب�ال أي جھ�د، فالب�ث مخ�زون ف�ي 
 ذاكرة التلفزیون الذكي، ویعیده إلى حیث كان.

عام��اً، فق��د ارتف��ع س��عر س��ھم  15أل��وف َحَمل��ة األس��ھم األذكی��اء، جن��وا أرباح��اً خرافی��ة خ��الل 
، إل�ى 2003طالق استكتاب الشركة ع�ام حین إسنت،  67نتفلیكس في البورصات الدولیة من 

 !! 2018دوالر للسھم منتصف عام  360

إح��دى س��یدات المجتم��ع األمریكی��ات الش��ھیرات عب��ر الفض��اء االفتراض��ي وش��بكات التواص��ل 
 10االجتم��اعي بجس��دھا الممتل��ئ ب��البوتكس وعملی��ات ال��نفخ والش��د، حقق��ت م��ن ھ��ذه الف��روق 



نھ��ا أن تمض��ي حی��اة باذخ��ة م��ع المزی��د م��ن األزواج بع��د أن ملی��ون دوالر أرباح��اً ص��افیة، تمكّ 
 رجال خالل عقد ! 7حطمت رقماً قیاسیاً بالزواج من 

 كارتل یتحدى تروست ھولیود !

 Motionمنذ شھرین انضّم كارتل نِتفل�یكس إل�ى أكب�ر تروس�ت س�ینمائي ف�ي ھولی�وود وھ�و 
Picture Association of America (MPAA)   لیكون بذلك أول شركة انترنت ال تمل�ك

عام��اً! ھ��ذا االخت��راق الفن��ي  97س��تودیوھات تنض��م إل��ى تروس��ت ھولی��وود الب��الغ م��ن العم��ر 
الباھر تحقق بعد أن طّورت خدمة بث الفیدیو نفسھا لتصبح منتجاً فنیاً عمالقاً، یتمتع بمارك�ة 

 مسجلة محمیة بمائة ملیون دوالر.

حص���ل إنت���اج ِتفل���یكس عل���ى خمس���ة عش���ر ترش���یحاً  2019ایر ك���انون الث���اني/ ین��� 17ف���ي  
 Romaلألوس��كار، م��ن بینھ��ا ترش��یح لج��ائزة "أفض��ل ص��ورة ف��ي ف��یلم" ع��ن ف��یلمھم الش��ھیر 

ح�ول الحی��اة ف��ي البرازی�ل ف��ي س��بعینیات الق�رن العش��رین، ال��ذي ع�رض باألس��ود واألب��یض! 
یس��مع عنھ��ا كثی��ر م��ن ال��رقم والمعلوم��ات تب��دو مذھل��ة لش��ركة عمرھ��ا اثنت��ي عش��ر س��نة ول��م 

 المختصین بفن السینما، حدث وال حرج عن عامة المتابعین. 

بالنس��بة لس��تودیھات عریق��ة مث��ل س��وني وف��وكس، یُع��د ھ��ذا النج��اح المبك��ر إن��ذاراً ب��أّن الف��ن 
الرقمي واالعالم الرقمي والصحافة الرقمیة، تزحف بقوة لتقضي عل�ى م�ا یع�رف ب�ال "م�ین 

 لسینما المعروفة وعلى الصحافة والمجالت والكتب الورقیة.وعلى صناعة استریم میدیا" 

من یصفون عالم ھولیود بأنّ�ھ ع�الم ماس�ي ب�اذخ، عل�یھم أن یراجع�وا حس�اباتھم، فاألرب�اح ف�ي 
 عالم نتفلیكس ملیاریة ولیست ملیونیة.

 البدایة بالفن المتواضع !

 2008ال�ذي انطل�ق ع�ام قبل أن یتسلق الذروة، انتج وعرض نتفل�یكس مسلس�ل "بریكن�غ ب�اد" 
، ت��ألق فی��ھ ب��راین كارس��تن والش��اب آرون ب��اول والش��قراء أنّ��ا َغ��ن، 2013واس��تمر حت��ى ع��ام 

وكلھم باتوا قمماً بفضل أدوراھم في المسلسل، واتق�ن الممثل�ون أدوارھ�م لدرج�ة ب�اھرة، حت�ى 
م�ام حمل�ة أّن "أنّا َغن" اضطرت لنشر مقاٍل في مجلة نیویورك تایمز دافع�ت فی�ھ ع�ن نفس�ھا أ

الخائنة األنانی�ة، ول�م  "سكایال" دفتھا، وأعلنت لھم أنّھا مثلت دوركراھیة المشاھدین التي استھ
 تعبّر عن رأیھا في الشخصیة أو تتبنى مواقفھا.

بعرض مسلسالت وأف�الم متوس�طة  2013ولكن كارتل نتفلیكس بدأ یتسلق سلم المجد في عام 
سالت المش�اھیر كان�ت تط�البھم بس�ھم أرب�اح ق�د یقض�ي المستوى، ألّن أفالم الخط األول ومسل

على كل مكاس�بھم، وھك�ذا التزم�وا بع�روض المس�تویات الوس�طى، منتخب�ین منتج�ات حظی�ت 
 بحجم مشاھدة كبیر في أماكن مختارة من العالم. 



وم��ا أن ارتف��ع ع��دد المش��تركین، حت��ى تض��خمت م��وارده، وب��دأ الكارت��ل ین��تج أفالم��اً وبرامج��اً 
حسابھ، خارج میادین السینما والتلفزة المعروفة القویة. ثم تعزز ذل�ك، ح�ین ض�م ومسلسالت ل

الكارتل إلى كادره أفضل المنتجین ومدراء االنتاج والمخرجین وحتى النجوم المش�اھیر ال�ذین 
 تخصصوا على مدى عقود في صناعة السینما والتلفزة. 

لبھا منتج أو مخرج أو نج�م. وص�ارت كارتل نِتفلیكس یستجیب الیوم بال تردد ألي میزانیة یط
قائم���ة الكاس���تنغ الت���ي تظھ���ر بدای���ة ونھای���ة ك���ل ف���یلم تض���مُّ أس���ماء عمالق���ة. وافتتح���ت انت���اج 

سبوعي الذي احتل الشاش�ات الفض�یة اإل مسلسالتھا التلفزیونیة بمسلسل "ھاوس أوف كاردز"
وزوجت��ھ  ، راوی��اً عل��ى م��دى خم��س س��نوات قص��ة انتق��ام س��یناتور أمریك��ي2018حت��ى ع��ام 

المشاھدین بشدة. أبطال المسلسل من نج�وم الشاش�ة الفض�یة  شدّ  الساحرة من أعدائھم، بعرٍض 
والس��ینما، وھ��م ك��یفن سبیس��ي، میش��یل ِغ��ل و روب��ن رای��ت. المسلس��ل أص��اب ھولی��ود وك��ل 
تروس��ت الس��ینما األمریكی��ة بال��ذھول. فأع��داد المش��تركین ل��دى كارت��ل نتفل��یكس ارتفع��ت م��ع 

بالمائ��ة! و ج��رى نف��س األم��ر م��ع ع��رض االنت��اج الت��الي  500ول بنس��بة ع��رض انت��اجھم األ
Scandal  الذي انتج بمیزانیة ملیاریة وحقق أرباحا ملیاریة على مدى خمسة أعوام ، وقصتھ

 مبنیة في األساس على حیاة الرئیس األمریكي جورج دبلیو بوش األبن.

 مستھلك)! -اختصار المعادلة إلى (منتج 

ً میزة نتفل�یكس  والمس�تمرة،  كمش�روع اقتص�ادي أّن تزای�د حج�م االش�تراكات المدفوع�ة ش�ھریا
ص�ناعة الس�ینما  ھیؤّمن لھ مصدراً مالیاً شھریاً أشبھ بمصدر الوظیفة الثابت�ة، وھ�و م�ا ال تملك�

في ھولیوود وتروست السینما الدولي، حیث أّن العائدات تتحقق بعد العرض، وتبق�ى تتن�اقص 
ما ال یؤمن للشركات المنتجة مصادر دخل ثابت ویحدد إلى ح�د كبی�ر مع تقادم العرض، وھو 

مواردھا لمزی�د م�ن االنت�اج. والحقیق�ة أن أص�ول عم�ل وآلی�ات ولوغارتم�ات التأھی�ل الرقم�ي 
التي یتبعھا نتفل�یكس ھ�ي نفس�ھا الت�ي یعم�ل وفقھ�ا أم�ازون ال�ذي ب�ات امبراطوری�ة تجاری�ة ال 

 تقھر. 

ل�ى ك شخص�یاً وھ�و ج�الس ف�ي بیت�ھ ینظ�ر إمباش�رة بالمس�تھل ھاتان الشركتان تؤسسان عالق�ة
ل�ى الس�فر للحص�ول عل�ى بض�اعتھ، أمامھ، أینما ك�ان دون أن یحت�اج إ شاشة صغیرة أو كبیرة

مس�تھلك) إل�ى معادل�ة  -ت�اجر مف�رد -ت�اجر جمل�ة -ناق�ل -وبذلك اختص�رتا المعادل�ة م�ن (من�تج
 ر لھما منصات بیع شاسعة النفوذ.وفّ مستھلك) مباشرة، ما  -مبسطة قوامھا طرفان (منتج 

ملیون مش�ترك، وتش�یر التوقع�ات إل�ى أّن ال�رقم سیص�ل إل�ى ملی�ار  150نِتفلیكس عندھا الیوم 
دوالر، ھ��ذا یعن��ي أن  12مش��ترك خ��الل عش��رة أع��وام. تخیّ��ل ملی��ار مش��ترك ی��دفع ك��ل م��نھم 

 ملیار دوالر كل شھر !! رقم خرافي حقاً. 12الشركة یدخل لھا 

وللتعریف فحس�ب ف�إّن بع�ض المسلس�الت الت�ي أح�رزت أعل�ى درج�ات مش�اھدة ف�ي نتفل�یكس 
 ھي:



Chef’s Table 

House of Cards 

 وقد الیجدھا المتابع في بلده الیوم، ألن البرامج واألولیات تتغیر باستمرار.

 أما األفالم التي حظیت بأعلى أعداد مشاھدة وبعضھا حصدت جوائز أوسكار فمنھا:

Braveheart 

The Usual Suspects 

 فیما تضم قائمة أفالم دیزني والرسوم المتحركة "انیمیشن" من انتاجھم التالي:

Attack on Titan 

Sword Art Online 

أما قائمة الوثائقیات والعلمی�ة وخیرتھ�ا م�ن انت�اجھم ال�ذي عززت�ھ ط�ائرات التص�ویر المس�یّرة 
 درون فتتربع على قمتھا :

Planet Earth 

The Hunt 

الوصول إلى ھ�ذه األف�الم بتنوعھ�ا یحت�اج مزی�داً م�ن الوق�ت إذا كن�ا نتح�دث ع�ن س�بیل البح�ث 
التقلی��دي، لك��ّن تقنی��ات نِتفل��یكس تُ��زاوج خوارزمیاتھ��ا بمح��رك البح��ث غوغ��ل وتع��رض عل��ى 
شاشة التلفزیون نفس�ھا تص�نیفات مث�ل: ق�ائمتي المفض�لة، وثائقی�ات، أنیمیش�ن، درام�ا، أكش�ن، 

فال، وتصنیفات أخرى، وم�ا عل�ى المش�اھد س�وى التص�فح مباش�رة عل�ى شاش�ة مسلسالت، أط
 ً عل�ى ف�رض أن�ھ یمل�ك ثقاف�ة س�ینمائیة تلفزیونی�ة، وھ�ذه  التلفاز للوص�ول إل�ى م�ا یھ�وى. طبع�ا

یض�ع أمام�ھ كابش�ونات أف�الم نِتفل�یكس مسالة أخرى، وفي ح�ال أنّ�ھ ال یمل�ك تل�ك الثقاف�ة، ف�إن 
بط�ال م�ا یعفی�ھ م�ن س�ماء األجزان المضمون مع الص�ورة، وأشھیرة مصورة وفیھا كلمتان تو

عل�ى الریم�وت  OKالبحث، وكل ما علیھ أن یضغط على الفیلم الذي یری�د، ث�م یض�غط خی�ار 
 كونترول، ویتمتع بالعرض.

بوص�ة ف�ي بیت�ك، تُص�بح  75إل�ى  55مع كّل ھذه المرونة، وبوجود جھ�از تلف�از ذك�ي بشاش�ة 
ترف��اً ال معن��ى ل��ھ، أم��ا ف��ي ال��دول الت��ي ھج��رت دور الع��رض زی��ارة دور الع��رض الس��ینمائي 

 -نھائی�اً أو عل�ى األق�ل حت�ى إش�عار آخ�ر -ومنھا العراق، فإّن دور العرض ستنتقل بكرم باذخ 
 إلى بیوت الناس عبر الشبكة العجیبة نِتفلیكس.

                               *** 



 العالم االفتراضي یبعدنا عن األرض واألشیاء التي نستعبدھا! 

عالقة االنسان بالع�الم الرقم�ي وفض�اءات الس�ایبر تتحق�ق م�ن خ�الل الشاش�ات الت�ي تنقل�ھ م�ن 
عالمھ الطبیعي الحلي إلى عالم  افتراضي ال وج�ود ل�ھ س�وى ف�ي وع�ي االنس�ان. ك�ل األحی�اء 

تجھل كل شيء عن العالم الرقمي، وال تحس ب�ھ وال  التي تقاسمنا الحیاة على الكوكب االزرق
تعرفھ. نحن واألشیاء ونحن واألرض، شقان من عالقة في حیاة اإلنسان، رسما إلى حد كبی�ر 
تفاصیل لوحة الحیاة على كوك�ب األرض، وب�ات أثرھم�ا ینتق�ل إل�ى كواك�ب أخ�رى، رغ�م أن 

 العالقة الوشیجة بینھما تبقى منسیّة غالباً. 

رف بالضبط متى وكیف تعام�ل اإلنس�ان األول م�ع الطبیع�ة وس�ّخر مواردھ�ا لنفس�ھ. ال أحد یع
وضمن الطبیعة بال شك الحیاة، فاألنسان تف�ّوق عل�ى الكائن�ات بعقل�ھ وبس�یره منتص�با، وھك�ذا 

 استعبد أجدادنا األولون بال ھوادة الكائنات والمواد الحیة حولھم. 

رین، فأدیان الشرق األوسط التوحیدی�ة واألرض�یة ولكي نبدأ، لنجعل الطوفان فاصالً بین عص
تحدثت عن طوفان نوح الذي قضى على كل حیاة، وأقلع نوح بفلك�ھ الش�ھیر محّم�الً بأص�حابھ 
وتابعیھ، وبالحیوانات والنباتات، وبالحشرات والمكروب�ات والبكتری�ا الت�ي ص�عدت إل�ى الفُل�ك 

 دون أن یراھا ویشعر بھا نوح النبي. 

قال��ة وتفاح��ة وكرم��ة عن��ب وغص��ن ورد وعریش��ة اس��توائیة وص��بارة أمریكی��ة فك��ل نخل��ة وبرت
وشجرة جوز كولومبیة وشجرة مانجو آسیویة، ومالیین النباتات الشوكیة ص�عدت عل�ى الفل�ك 
تحمل في خالیاھا ملیارات البكتریا الضارة والمفی�دة، ومالی�ین المكروب�ات الض�ارة والمفی�دة، 

داب�ة والط�ائرة والمتس�لقة عل�ى غص�ونھا. ومثلھ�ا ك��ّل ح�دث وال ح�رج ع�ن أل�وف الحش�رات ال
خروف وبقرة وأسد ونمر وحمار وفیل وجمل وقندس وسنور وكلب وذئب ینتش�ر ف�ي ص�وفھ 
وش��عره ووب��ره مالی��ین الحش��رات والمكروب��ات، وف��ي جوف��ھ تع��یش ملی��ارات البكتری��ا دون أن 

ن (الناق��ل والمنق��ول) أّن ی��دري، وق��د نقلھ��ا الحی��وان إل��ى س��فینة النج��اة دون أن یع��رف الطرف��ا
 مستقبالً باھراً ینتظرھا بمعیة الكائن اسطوري الذكاء، اإلنسان.

 ھل استعبد النبي نوح الماء الحي؟

لو جردنّا الحقائق، فإّن نوحاً وّظف الماء إلنقاذ ما تمّكن من انقاذه م�ن أش�كال الحی�اة، دون أن 
الت�ي نج�ت م�ن الطوف�ان، فھ�ذا ش�أن نتساءل عن سر حیاة مالیین الطیور والحشرات األخرى 

 آخر.

نوح سّخر الماء الحي لخدمتھ، وقبل نوح كان الماء وسیلة الحی�اة الوحی�دة لك�ل الكائن�ات. لك�ّن 
اإلنسان سّخر الماء من خالل الس�دود لین�تج الكھرب�اء، ولیغ�رق الم�دن ف�ي الح�روب، ولیس�قي 

ي ال آخر لھا مذ عرفت الحیاة على الزرع، أو لیتقتل الزرع والضرع بطوفاناتھ وفیضاناتھ الت
 األرض. 



َوَجعَْلنَ�ا ِم�َن اْلَم�اِء ُك�لَّ َش�ْيٍء وفیما نّص القرآن صراحة عل�ى أّن الم�اء ص�ناعة ربانی�ة بقول�ھ "
أف��رط اإلنس��ان ف��ي التعام��ل م��ع س��ر الحی��اة ومص��درھا، وقس��ى فجع��ل من��ھ وس��یلة یتنق��ل " َح��ّيٍ 

ت الحض��ارة عص��رھا الن��ووي، اس��تخدم خاللھ��ا وت��دخل ف��ي ص��ناعاتھ وزراعت��ھ. وح��ین بلغ��
اإلنسان الماء لتبرید المفاعالت النوویة، فتتلف إلى األبد مالیین االلت�ار من�ھ ب�ال أم�ل أن تع�ود 

 لتروي الحیاة، أو أن تدب فیھا الحیاة.

ومثل الماء، النار الت�ي اس�تعبدھا اإلنس�ان إل�ى درج�ة أن�ھ ب�ات یختص�رھا ف�ي رصاص�ة قاتل�ة 
كائن حي، ثم بات یختزلھا في قنبلة نوویة تُنھي كل أشكال الحی�اة ف�ي لحظ�ة  تافھة، تُنھي حیاة

 جحیم لم یحلم بھا دانتي ومن سبقوه، وال یعلم أحد كیف سیكون مستقبل النار النوویة.

ومن النار صنع اإلنسان وقوداً بحرق الخشب، وجعلھ فحماً، ثم اكتشف النفط وأسراره، فب�ات 
 ى من ھو اإلنسان الذي أوقد بنفسھ ناراً أول مرة؟  یحرقھ لینتج ناراً، یا تر

 قد تكون أول ضحایا االستعباد البشري -الدجاجة

ولمزید من االستعباد، لنفكر في أول انسان استعبد وربى دجاج�ة، فبات�ت لش�دة وط�ول س�جنھا 
عاجزة عن الطیران رغم أجنحتھا، وعن ذلك تقول الكتب العلمیة إّن بعض الطی�ور ال تطی�ر، 

منھا البطریق، وما یدرینا أّن إنسان العصر الجلیدي لم یس�تعبد البط�اریق ف�ي كھ�وف معتم�ة و
 فضمرت أجنحتھا وعجزت عن الطیران؟ 

أو غی�ره م�ن أن�اس قض�وا ف�ي زم�ٍن غف�ل  -الذي ع�اش قب�ل آدم -وما یدرینا أّن إنسان الكھوف
زم�ن ال نحس�ھ، م�ا ی�درینا عنھ التاریخ وقد یكون متطاوالً خارج حواسنا في بعد ال ن�راه وف�ي 

أن ذاك اإلنسان دون أن نحدد ش�كلھ، ومن�ذ عص�ور س�حیقة ل�م یس�تعبد النعام�ة الت�ي تش�بھ إل�ى 
"، فسمنت وباتت أجنحتھ�ا ع�اجزة ع�ن   Quetzalcoatlusكبیر طائر الرخ المسمى علمیاً "

 حملھا؟

ا ع��ن الك��الب وتتص��ل األس��ئلة ع��ن البق��ر والغ��نم والبغ��ال والحمی��ر والخی��ل والجم��ال، ومثلھ��
والسنانیر والبالبل والحمام والنحل والسمك بأنواعھ، حت�ى بتن�ا ن�رى الی�وم م�ن یرب�ي تمس�احاً 
في حدیقتھ، أو دالفین ف�ي ح�وض الس�باحة ف�ي قص�ره، أو فھ�داً أس�ود ف�ي ش�قتھ الص�غیرة، أو 

 ثعبان أصلة فتاك في بیتھ لیلعب معھ أطفالھ!

ئ�ب، فالش�اب الھن�دي ال�ذي یعش�ق أن ین�ام ف�ي كن�ف قائمة حیواناتن�ا األلیف�ة مذھل�ة وتض�م عجا
العق��ارب ُعرف��ت قص��تھ عب��ر الع��الم، والش��اب الفلبین��ي ال��ذي یفض��ل أن یكب��ر أوالده ف��ي عق��دة 

 االفاعي بغابات بالده شاعت قصتھ، واألمثلة بال نھایة.

                                *** 

 



 صانع العجلة وصانع الصواریخ

، وذكاؤه المتفوق على كل أشكال الحی�اة ف�ي األرض، جعل�ھ الص�انع الوحی�د لكّن اإلنسان أبدع
الحي في ھذا الكوكب، فصنع العجلة، وابتكر الریاضیات والحساب، وصنع التاریخ وصاغھ، 

 وصنع الجغرافیة وحبس األرض في حدود الخرائط.

ُعرف�ت النق�ود،  ولعل أغرب األشیاء التي صنعھا اإلنسان، ھي النقود، ففي فترة غیر معروف�ة
ویحصرھا البعض بخمسة آالف سنة قبل المیالد، لكّن االكتشافات األثریة تغی�ر ك�ل الت�واریخ 
باستمرار، فیقول البعض إّن أصل النق�ود ھ�م أھ�ل الص�ین، وی�ذھب آخ�رون إل�ى أنّھ�م ش�عوب 
وادي الراف��دین ف��ي أزمن��ة بعی��دة، وغی��رھم یؤك��د أنھ��م الفراعن��ة وش��عب مص��ر الق��دیم، وی��رى 

 رھم أنھم أھل أمریكا الجنوبیة من شعوب األزتیك والمایا.غی

ثم صنع اإلنسان األسلحة، من حجر صغیر، حتى القنبلة الھیدروجینیة المحمولة ف�ي ص�اروخ 
آالف كیل�ومتر لیص�یب مدین�ة منكوب�ة فیحولھ�ا إل�ى طح�ین ویقض�ي عل�ى ك�ل  8یطیر لمس�افة 

 أشكال الحیاة فیھا إلى أبد.

م�ن ط�ین، وھ�و یبن�ي الی�وم ناطح�ات س�حاب ش�اھقة، تمتن�ع الحی�اة فیھ�ا  وبنى اإلنسان البی�وت
دون وجود مصاعد وسیل ال ینقطع من التیار الكھربائي، وأما صعود الماء إلى طوابقھا العلیا 

 المئویة فرھین حتماً بمحطات دفع عمالقة وجب إنشاؤھا أسفل العمارات.

ت��ف ذكی��ة، وحاس��بات شخص��یة ذكی��ة، ث��م ص��نع اإلنس��ان الكومبی��وتر وتط��ور الی��وم إل��ى ھوا
وس��اعات ذكی��ة، وص��والً إل��ى منتج��ات ال��ذكاء اإلص��طناعي المرعب��ة. وم��ن ھ��ذا النت��اج اآلل��ي 
تطورت االتصاالت إلى ایم�یالت تتنق�ل ب�ن المش�تركین عب�ر الع�الم خ�الل ث�واٍن وتلغ�ي معن�ى 

، فص��ار الجغرافی��ة لتواص��ل ال��وعي والعق��ول. وج��اء م��ارك زوكربی��رغ باختراعات��ھ المدھش��ة
العالم متصال في بیت واحد اسمھ فیسبوك، وعلى قائمة ھ�اتف مجانی�ة اس�مھا وات�س آب، فیم�ا 

 یتصل كل أطفال ومراھقي وحتى شبان العالم على انستغرام.

 سید الطبیعة وعبد صناعتھ ! -اإلنسان

ال�دجاج،  لكّن جانباً ھاما الیزال خفیا في ھاتین العالقت�ین، ف�نحن نقت�ل ك�ل م�ا اس�تعبدناه، نقت�ل
ونح��رق الم��اء، ونقت��ل األبق��ار واألغن��ام، ون��دمر النبات��ات واألعش��اب، ونقض��ي عل��ى الغاب��ات 
بسرعة قیاسیة، وندمر التربة، ونلوث الھواء. اإلنسان یقضي على عبیده، وبھ�ذا یقض�ي عل�ى 

 الحیاة.

، في الجانب اآلخ�ر، ھ�ذا اإلنس�ان نفس�ھ، ب�ات عب�داً لم�ا یص�نع، فظھ�رت المش�روبات الغازی�ة
الت��ي تح��ول الم��اء إل��ى ك��وال ومش��ن وبیبس��ي وس��فن آب وتبیعھ��ا لملی��ارات الن��اس عب��ر فض��اء 
الكوك��ب ال��ذي تغلف��ھ غ��ازات ع��وادم الس��یارات والمص��انع ومف��اعالت الطاق��ة النووی��ة. وأدم��ن 



الن��اس ف��ي بل��دان كثی��رة عل��ى المش��روبات الغازی��ة، وبات��ت مالزم��ة لوجب��ات غ��ذائھم الیومی��ة، 
 الناس. وأدمن علیھا مالیین

العبودیة األشد التي یعاني منھا اإلنسان ھي عبودیة الم�ال، فالن�اس یحت�اجون إل�ى النق�ود الت�ي 
صنعوھا، بشكل باتت فیھ النقود أھم من الحیاة لدى مالیین الناس، وبات ھ�مُّ البش�ریة ل�یس أن 

 تعیش، بل أن تحصل على وتجمع نقوداً تمّكنھا من شراء مزید من العبودیة لتعیش.

ظھر إلى العالم الملی�ونیرات، ث�م ت�بعھم الملی�اردیرات، وب�ات الن�اس ینظ�رون إل�یھم نظ�رتھم و
إلى اآللھة، وھم لیسوا أكثر من عبید لحاجاتھم وأموالھم. إذ یمكن لإلنس�ان أن یع�یش ف�ي بی�ت 
من طین في مزرعة نائیة، وقد یُعّمر، لكّن ملیاردیرات مثل دونالد ترامب، وب�اریس ھیلت�ون، 

ی��زوس، بی��ل غی��تس، م��ارك زوكربی��رغ، أمان��ادو اورتیغ��ا، دیفی��د ك��وخ وغی��رھم، ال جی��ف ب
یعیشون إال في بیوت طلیت جدرانھا بنقوش مذھبة، ویتربعون في قمم المباني، وف�ي أط�راف 
المدن الفاخرة المزھرة، ویتنقلون بطائراتھم الخاصة، وی�أكلون أفخ�ر م�ا ف�ي الع�الم، وھ�م ف�ي 

ذا ال یمكن ألي منھم أن یعود لیعیش مث�ل ب�اقي الن�اس، وب�ذا فق�د ب�ات كل ذلك عبید لھذا كلھ، ل
 عبداً لما یملك .

والتطبیق����ات المحّمل����ة علیھ����ا والت����ي ص����نعھا ویملكھ����ا  تالش����باب الی����وم عبی����د لإللكترونی����ا
 الملیاردیرات الذین ذكرناھم اعاله، وبالتالي ھم عبید لعبید. 

 كیف یحیى اإلنسان دون كھرباء؟

س�نة، واإلنس�ان ال  150یحیا الیوم دون طاقة كھربائیة، مع أن عمرھا ال یزید عن اإلنسان ال 
یشرب إال میاھاَ معدنیة، صنعھا خ�الل العق�ود ال�ثالث الماض�یة، واإلنس�ان ال یأك�ل إال طعام�ا 
مطبوخ��اً غنی��اً ب��الروتین، فھ��و عب��د للح��وم والش��حوم. واالنس��ان ال یتنق��ل إال بس��یارة شخص��یة، 

 تزاحم الناس في المدن وتسرق ھواءھم وتحرق صدورھم بغازاتھا. تراحتى باتت السیا

ویسافر بعض الناس بالطیارات مرتین أو أربع مرات كل شھر، وباتت الطی�ارة جانب�ا أساس�یا 
 في حیاتھم في عصر العولمة. بل إن األثریاء ما عادوا یعیشون دون طائرات خاصة بھم.

یاة لیصنع ھاتفاً ذكیاً وقنینة كوال وسندویش�تھ ھ�امبورغر المعادلة باتت ھكذا: یقتل اإلنسان الح
ولوح شوكوالتھ، وھكذا یجب علیھ أن یشتري سیارة، وأن یبني بیتا بألوف الدوالرات، وحین 
یم��وت، و ی��ا للمفارق��ة، ال یج��د ف��ي األرض الت��ي خرب��ت مت��راً واح��دً یمك��ن أن یض��م قب��ره، 

إلى ورثتھ  لیض�عوه أم�ام أعی�نھم ف�ي ص�الة فیُوصي قبل الموت أن یحرق رفاتھ ویسلم غباره 
الجلوس، ویتمتع�ون ب�النظر إلی�ھ وھ�م یمض�غون الش�وكوالتھ والبطاط�ا المقلی�ة فیس�منون وھ�م 

 جالسون أمام شاشات التلفاز العمالقة.

                               *** 



 قیَل وقاَل وكثَُر السؤال!

شائع ھي ما یعرف بالعراقیة باللغوة والغیبة واللقلق�ة القیل والقال المعّرفة باأللف في المعنى ال
والثرثرة وحدیث اإلشاعات، وظھر كل ذلك ھنا في فعلین ھم�ا ج�وھر م�ا ی�دور عن�ھ الح�دیث 

 في فیسبوك والذي یشغل ملیاري إنسان من أبناء ھذا العصر.

 

للمجھ�ول، وق�ال وھ�و كل ما في فیسبوك ُمجتمعاً یقع في الفعلین: قیل وھو ماٍض ثالث�ي مبن�ي 
ماٍض بسیط بحاجة إلى فاعل، أما في الحقیقة فإّن قیل وقال تط�رح وتجی�ب ع�ن أس�ئلة یع�رف 
الن��اس م��ن خاللھ��ا أح��واَل بعض��ھم، وھ��ذا ھ��و الس��بب ف��ي أّن فیس��بوك بك��ل قوت��ھ الجب��ارة ھ��و 

 مساحة قیل وقال نتعلم من خاللھا ماذا یجري في عقول ووعي وعاطفة اآلخرین.

إّن الرج��ل ال یلی��ق ب��ھ وال یح��ق ل��ھ ف��ي الق��انون الم��دني البش��ري أن یض��رب الم��رأة، *إذا قلن��ا 
تِ�ي تََخ�افُوَن نُُش�وَزُھنَّ فَِعُظ�وُھنَّ َواْھُج�ُروُھنَّ فسیقول البعض إّن القرآن ن�ّص عل�ى ذل�ك " َوالالَّ

م�دني ح�ین "! لكّن الوعي العراقي خرج بتفس�یر یمی�ل إل�ى ال�نص الفِي اْلَمَضاِجعِ َواْضِربُوُھنَّ 
قال: "الرجل إذا ضرب المرأة وآذاھا سیقال عنھ، جباٌن یس�تقوي عل�ى النس�وان. وإن ض�ربھا 
وكانت أقوى منھ فردت علیھ وآذتھ، فسیقال عنھ، جبان ضربتھ ام�رأة وأدمت�ھ! فخی�ر ل�ھ ولھ�ا 

 أن ال یضربھا ویستشھدون بالقول "فرفقاً بالقواریر".

الرج���ال، س���نقول ب���ال ت���ردد، ب���ل تص���نع األوط���ان  *وإذا قی���ل إّن األوط���ان تص���نعھا س���واعد
األمھات، فھ�ن م�ن ینج�بن وی�ربین رج�االً یحب�ون بل�دھم. ف�اذا كان�ت الم�رأة جاھل�ة غارق�ة ف�ي 
الظالم، فستنجب رجاالً "جھلة، غمان، یقتدون بصعالیك العرب، وقیم القبیل�ة البالی�ة، وی�رون 

واء بكث��رة العش�یرة س��طوة وھیب��ة، الس�رقة غنیم��ة، والس�طو ش��جاعة، والقت��ل رجول�ة، واالس��تق
 فتضیع الدولة في مفارش وخیم المضایف البائسة التي تنتشر وتقوى مع غیاب الدولة.

*إذا قیل إّن المسجد مدرس�ة األرواح، فس�یقال "یج�ب أن" ال یص�بح المس�جد مؤسس�ة موازی�ة 
مس��جد. الدول��ة تقاس��م الدول��ة المدنی��ة س��لطتھا، وال یمك��ن للدول��ة المدنی��ة أن تق��وم م��ع وج��ود ال

المدنی��ة تص��نعھا م��دارس عص��ریة تعلّ��م الن��اس ح��ب وط��نھم ال م��ن خ��الل األحادی��ث النبوی��ة 
واآلیات القرآنیة التي تبقى صعبة على فھم الناس حتى مماتھم غالباً، بل من خ�الل درس یعلّ�م 

رس�ة التالمیذ الصغار أّن من حقھم مجادلة المعل�م وانت�زاع المعلوم�ة الص�حیحة من�ھ، وأّن المد
ملك للناس علیھم صیانتھ والعنایة بھ، وأّن الش�ارع مل�ك ع�ام ال یح�ق ألح�د أن یتج�اوز علی�ھ، 
وأّن الرص��یف یملك��ھ المش��اة وال یج��وز للس��یارات والمح��الت والباع��ة المتجول��ون "أص��حاب 
البس��طیات" س��لب ح��ق المش��اة، وأّن األب ل��یس دیكت��اتور األس��رة، وأن الح��اكم ال یمل��ك أم��وال 

 اس، بل یساعدھم في تحریكھا و إدارتھا وتعایشھا.وأرواح الن



*وإذا قیل إّن حریة المرأة تصنعھا منظمات ورواب�ط نس�ویة طموح�ة، فس�وف یق�ال إّن حری�ة 
المرأة تبدأ حین یمنع أي رجل من دخول احتفال عام ما لم تكن مع�ھ ام�رأة، وإّن التعل�یم یج�ب 

أنواعھا، یجب أن تش�مل الجنس�ین، وإّن  أن یكون مختلطا في كل المراحل، وإّن الوظائف بكل
الدستور یج�ب أن یض�من للم�رأة كوت�ا تش�غیل منص�وص علیھ�ا قانونی�اً ف�ي تش�ریعات العم�ل، 
بحی���ث یُل���زم ص���احب الش���ركة أو المص���نع أو المش���روع أو الدول���ة بتش���غیل الكوت���ا (النس���بة) 

 المطلوبة من النساء.

ل��ى الق��ول إّن الم��ؤمنین ف��ارقوا ثواب��ت *إذا قی��ل: كی��ف تكون��وا ی��وّل عل��یكم، س��یذھب ال��بعض إ
عل�یھم أش�راراً م�نھم هللا دینھم، وباتوا أق�رب للكف�ار أو الخ�ارجین ع�ن ق�یم ال�دین، ولھ�ذا س�لّط 

یس��لبون أم��والھم ویزھق��ون أرواحھ��م ویھ��درون خی��رات بل��دھم. لك��ن قی��ل جواب��اً عل��ى ھ��ذا: إّن 
ص�ر الح�دیث، وھ�ذا ال�نمط الدیمقراطیة نم�ط حی�اة غرب�ي، إس�وة بك�ل م�ا ھ�و متحض�ر ف�ي الع

الغربي دخل العراق مرتین، األولى مع تحریر بریطانیا العراق من السلطان العثم�اني الج�ائر 
لیكون بعضاً من الدول السائرة في فلكھا، ومرة أخرى مع تحریر الوالیات المتحدة األمریكی�ة 

قراطی�ة ف�ي الم�رتین العراق من سلطة صدام حسین لیكون ایضا من الدول الحلیفة لھا . والدیم
فش��لت، وھ��ا نح��ن ن��رى أّن الع��راقیین عرب��اً وك��ردا وش��یعة وس��نة ومكون��ات ص��غرى ی��ذھبون 
لالنتخاب���ات بم���لء إرادتھ���م، فیق���دمون الھوی���ات الفرعی���ة عل���ى ھ���ویتھم العراقی���ة وینتخب���ون 
اللص��وص والمج��رمین والجھل��ة والفاس��دین، وخالص��ة ك��ل ذل��ك إنھ��م ینتخب��ون م��ن یش��رعن 

 داء على المال العام ویروج للمحسوبیة ، ألنھ یمثل مصالحھم!السرقة واالعت

*وإذا قیل إّن القض�اء عل�ى الفس�اد یلزم�ھ إدارة نزیھ�ة حازم�ة، س�یقال إّن األح�زاب ت�دعم م�ن 
یدافعون عنھ�ا ویرفع�ون رایتھ�ا، وبھ�ذا یص�ل ك�ل متمل�ق ومن�افق ول�ص إل�ى أعل�ى المرات�ب، 

قض�اء عل�ى األح�زاب. وس�نقول لھ�م بش�دة: القض�اء وبذلك لن یت�اح القض�اء عل�ى الفس�اد إال بال
عل��ى األح��زاب یعن��ي الع��ودة للدیكتاتوری��ة، وأولئ��ك الل��ذین ین��ادون بتعطی��ل البرلم��ان وإلغ��اء 
الدستور وإلغاء األحزاب یریدون دون وعیھم منھم، وأحیانا ببالغ ال�وعي، أن یع�ودوا ب�الوطن 

حق ولكن ی�راد بھ�ا باط�ل. یل�زم الع�راق إلى الحزب الواحد والقائد الضرورة، وھي كلمة فیھا 
قائد نزیھ یؤمن بحق الشعب وقیمة الوطن، یضع األحزاب أمام الش�عب، ویفض�ح ممارس�اتھا، 

 فیضطر الجمیع إلى تجنب الفساد وتبني النزاھة حتى إشعار آخر! 

أن *وإذا قیل إّن العراق الطافي على بحیرة نفط یجب أن یعود إلى حاضنتھ العربیة، ف�األّولى 
یقال: إّن العراق الغني ینبغي أن یتبنى سیاسة تنویع التحالفات اإلقلیمیة والدولیة، بما أنھ ملّون 
التفاص���یل مختل���ف المكون���ات، وبھ���ذا س���تكون تركی���ا اإلخوانی���ة الس���نیة إل���ى جانب���ھ، وإی���ران 

ل�ن االسالمیة الشیعیة إلى جانبھ، والعرب الكارھون ألھل�ھ والط�امعون بخیرات�ھ إل�ى جانب�ھ، و
تكون أمریكا وال إسرائیل عدوتین لھ، ولن تكون أوروبا إال منصة یفرض علیھا م�ا یری�د م�ن 

. واألولى أن یقال في ھذا الحال: على العراق أن یكون سیداً في قراراتھ، مع ھخالل استثمارات
 ترجیح االتكاء على األقوى، وخیر نموذج یمكن أن یحتذي بھ ھي كوریا الجنوبیة.



ي الختام، "إّن الرأي الخمیر خیر من ال�رأي الفطی�ر"، س�یقولون أن�ت لس�َت خبّ�ازاً، *إذا قلنا ف
وال تع��رف التفری��ق ب��ین الخمی��ر والفطی��ر، وس��نرد عل��یھم ب��القول: "ال��رأي الخمی��ر ھ��و ال��ذي 
اختمر بعد طول تفكیر، فیكون جاھزا للعرض على الناس دون خوف من أن تظھر فیھ مثلبة، 

الذي لم یختمر في وعي القائل ومع ذلك أطلقھ ص�احبھ فج�اء "فطی�راً" أما الرأي الفطیر، فھو 
 غیر مفید.

ھذه خالصة القیل والقال ھذه المرة، وفي مرة قادمة س�نعرض كث�رة الس�ؤال مع�ززة بإجاب�ات 
 مفیدة.

                               *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 احتضار الجامعات في األلفیة الثالثة

األلفی��ة الثالث��ة، والجامع��ات ل��م تع��د س��وى مؤسس��ات ممل��ة ت��دفع ك��ل ع��ام إل��ى ك��ل نح��ن ف��ي 
المجتمع��ات بمالی��ین "الم��ؤھلین" بش��ھادات البك��الوریوس والماجس��تیر وال��دكتوراه لتض��یفھم 
لجیش العاطلین عن العمل المتنامي. مشاریع التعلیم لھذه األلفی�ة معّولم�ة متخصص�ة ب�التعلیم 

 .  یبتونیةولوغارتماتھ الكر العمیق

 

"ال نحتاج إلى التعلیم والتربیة، وال تلزمنا القیود على الفكر"، كانت نبوءة أطلقھ�ا فری�ق بن�ك 
 we don't need no بأغنیت���ھ " 1979الش���ھیر ع���ام  Pink Floydفلوی���د 

education احتجاجا عل�ى أنم�اط الثقاف�ة الغربی�ة الت�ي بات�ت أممی�ة. تحقق�ت النب�وءة الت�ي "
، إذ ل�م یع�د أح�د بحاج�ة إل�ى  2000والمؤسسات واالكادیمیات بحلول عام  سخر منھا الكبار

 الجامعات. 

ال أرید أن أبدو متحامالً على الشھادات الجامعیة وعلى المؤسس�ات األكادیمی�ة، فأن�ا شخص�یاً 
أھلتني الجامعات لمستوى معین من العمل في بلدان شرق أوسطیة كثیرة، لك�ّن ذلك�م التأھی�ل 

دخلت سوق العمل الدولي في عص�ر العولم�ة، ب�ل خ�دمني تعلم�ي لمتطلب�ات  لم یخدمني حین
 العمل في أوروبا واستجابتي اآلنیة للمستجدات الیومیة. 

 حامل شھادة الدكتوراه قد یقل راتبھ عن موظف بشھادة مھنیة

 في الوالیات المتحدة وأوروبا والعالم الغربي والیابان، تنتظر المؤسسات الكبرى م�ن المتق�دم
إلى العم�ل أن یك�ون خّالق�ا مب�دعا متكیف�ا م�ع روح الفری�ق، ق�ادرا عل�ى االبتك�ار ك�ل لحظ�ة، 
س��ریع االس��تجابة للتط��ورات التقنی��ة المذھل��ة، وال یتع��ب م��ن روت��ین العم��ل. وال تس��أل تل��ك 
المؤسس��ات ع��ن ش��ھادتھ الجامعی��ة. ف��ي ك��ل المؤسس��ات الكب��رى، ین��ال الع��املون أج��ورھم 

ولیس بموجب شھاداتھم، وحین یحصل أحد الموظفین أو الع�املین بموجب عناوین وظائفھم، 
على شھادة دكتوراه في اختصاصھ الذي یعمل بھ، ال یعدل راتبھ، وأقصى ما ینالھ ھو دعوة 

 ش��ر غالب��اً ع��ن حض��ورھا خش��یة اتھام��ھلتن��اول المرطب��ات م��ن زمالئ��ھ، یمتن��ع الم��دیر المبا
اً ال یحم�ل أكث�ر م�ن ش�ھادة بك�الوریوس ق�د ال بالمحاباة لزمیل دون آخر، والم�دیر نفس�ھ غالب�

 تكون وثیقة الصلة بمنصبھ.

إح��دى أكب��ر  - EYأعلن��ت ش��ركة إیرنس��ت أن��د یون��غ  2015/2016بدای��ة الع��ام الدراس��ي 
أّن فروعھ�ا ف�ي بریطانی�ا،  -شركات المحاسبة متعددة الجنسیات متع�ددة األص�ول عب�ر الع�الم

لى شھادة جامعیة ب�أّي مس�توى، وب�دال ع�ن ھ�ذه لن تشترط على المتقدمین للعمل حصولھم ع
المؤھالت ستجري ھیئات متخصصة داخل الشركة اختبارات للمتقدمین للعم�ل ف�ي فروعھ�ا. 
إنھ ناقوس خطر یعلن نھایة عصر الجامع�ات كمؤسس�ات تعلیمی�ة. وح�ین نن�اقش األك�ادیمیین 



أكث�رھم معن�ا ف�ي  في عدم ج�دوى الش�ھادات الجامعی�ات لتأھی�ل متطلب�ات س�وق العم�ل، یتف�ق
الرأي لكنھم یذھبون مذاھب شتى في تفس�یر ذل�ك، وأغل�ب طروح�اتھم ال تلتق�ي م�ع مف�ردات 

 العصر الرقمي.

وادي السلیكون والمؤسسات التي تحاكي نشاطاتھ وتع�د ملحق�ة ب�ھ عب�ر الع�الم، اعتم�دت ھ�ذا 
ت إمك�ان ، فب�ات المتق�دم بغ�ض النظ�ر ع�ن ش�ھاداتھ، یخض�ع الختب�ارا2001المبدأ منذ عام 

التأھیل عندھم من عدمھ. وقد اثبت�ت دراس�ات كب�رى أّن ع�دداً كبی�راً م�ن ط�البي العم�ل مم�ن 
یحملون شھادات دكتوراه باختصاصات وثیقة الصلة بالع�الم الرقم�ي وعل�وم الس�ایبر عج�زوا 
عن االنخ�راط ف�ي مؤسس�ات وف�روع وادي الس�لیكون، وب�ات یُنظ�ر إل�ى الع�املین فیھ�ا ب�أنھم 

لھة خّصھم مدراء ورؤساء وادي السلیكون وفروعھا ومشبھاتھ عبر العالم ببرك�ة نوع من اآل
العمل في اختصاصات تحسم مس�تقبل الع�الم. وادي الس�لیكون یمل�ك معاھ�د وم�دارس وورش 

 تأھیل خاصة بھ، ال صلة لھا من قریب أو بعید بالجامعات.

 سوق العمل لھ مدارسھ ومعاھده

الع��الم، ومنھ��ا آل��دي، لی��دل، س��ي أن��د آ، زارا، زوری��خ،  المت��اجر والمح��الت المسلس��لة عب��ر
ألیانس، ماكدونال�دز، بیت�زا ھ�وت، تعتم�د عل�ى مؤسس�اتھا التدریبی�ة الخاص�ة، وال عالق�ة لھ�ا 
بمس��توى التأھی��ل ال��ذي یحمل��ھ المتق��دم ابت��داء م��ن المس��توى المتوس��ط. المطل��وب تع��دد لغ��ات 

ن العم�ل الرتی�ب، اس�تجابة یومی�ة للتغی�رات المتعلقة بالعمل، قدرة على التكیف وعدم الملل م
 المتسارعة، تكیف مع توزیع ساعات العمل المتغیرة باستمرار.

وال تخرج عن ھذا التوج�ھ ك�ارتالت ص�ناعة الس�یارات، ك�ارتالت ص�ناعة ال�نفط، ك�ارتالت 
السكك الحدید والقطارات، كارتالت صناعة الطائرات، كارتالت المصارف، كارتالت انتاج 

السالح، ك�ارتالت ش�ركات الت�أمین الص�حي، ك�ارتالت ص�ناعة الفض�اء، ك�ارتالت  وتصدیر
ش��ركات النق��ل الج��وي، ك��ارتالت النق��ل البح��ري وف��ي طلیعتھ��ا التروس��ت العم��الق لوی��دز، 
والقائمة ال تنتھي فالعمل المقّسم بمستوى كارتالت عبر العالم كلھ یعتمد عل�ى معاھ�د وورش 

كات وتمولھا لتؤھل المتقدمین للعمل عندھا، وال تھ�تم أن وكورسات محلیة تدیرھا نفس الشر
 یكونوا بروفسورات أو خریجي ثانویة.

 تعدد اللغات واستخدام الكومبیوتر شرطان ال غنى عنھما 

لغات ف�أكثر، وھك�ذا تس�مع ف�ي أروق�ة  3سوق العمل الدولي، یفترض مقدماً أّن المتقدم یتكلم 
 م��ن اللغ��ات والمص��طلحات یتنق��ل إلیھ��ا الع��املون مكاتب��ھ ومص��انعھ ومحالت��ھ ومخازن��ھ س��یالً 

عبر ھواتفھم المحمولة وعبر كومبیوتراتھم الشخصیة واللوحیة والمكتبیة. ال یوجد شيء ف�ي 
العالم اسمھ تحویر لغة الكومبیوتر لتناس�ب المس�تخدم المحل�ي، وھك�ذا ف�إّن االخت�راع العرب�ي 

برنامج،  ل�وح الطباع�ة الرقم�ي، الل�وح بتحویر مفردات علوم الكومبیوتر وجعلھا (حاسوب، 
الصلب، الذاكرة، الذاكرة المكتبیة.. إلى آخر قائمة المصطلحات الغامضة) عبارة ع�ن توج�ھ 



وطني سالب یزید تعقید مناخ العمل لمن شب وتعلم وھو یستخدم ھ�ذه المص�طلحات، ویمع�ن 
مبیوتر، إنھا لغ�ة في ابعاده عن سوق العمل ومتطلباتھ. كلمة حاسوب ال تغني عن وصف كو

واحدة برموز ومشفرات وكریبتونات عولمیة باتت متعارف علیھا یتعلمھا المس�تخدم ب�التعود 
علیھ��ا ابت��داء م��ن ھاتف��ھ ال��ذكي، إل��ى تابل��ت الق��راءة والعم��ل المكتب��ي والشخص��ي وانتھ��اء 

 ھ.بالتلفزیون الذكي الذي یواجھھ في البیت فیأسره باستمرار في عالم السایبر ولوغارتمات

كل المنتجات الرقمیة الیوم تنزع إلى عدم طباعة بروشور التعریف بالمنتج وتعلیم المس�تخدم 
 طرق استخدامھ. علیك ان تذھب إلى النت لتجد كل شيء.

السیارات وشركات التامین تسلك نفس النھج، وحین تشتري س�یارة جدی�دة، تص�لك ف�ي الی�وم 
رداتھ لتتعلم فیھ ك�ل ش�يء وتح�دد ك�ل مواقی�ت التالي دعوة لتنزیل اآلب الخاص بالسیارة ومف

الصیانة واالغاثة والنج�دة ومحط�ة الوق�ود التالی�ة ف�ي طری�ق س�فرك، وموق�ف الس�یارات ف�ي 
 المطار القریب على سكنك، حتى اذا كان سكنا انتقالیا أثناء السفر وكل شيء.

ی���وتر ك���ل س���وق العم���ل الح���دیث یفت���رض ویطال���ب م���ن المتق���دمین أن یلم���وا بعل���وم الكومب
واستخداماتھا، بما في ذلك النقالت اللوغارتمیة ب�ین ف�روع الس�ایبر المختلف�ة، ففیس�بوك ال�ذي 
یب��دو فعالی��ة محلی��ة شخص��یة یؤھ��ل المتق��دم للكثی��ر أو ق��د یحرم��ھ م��ن ف��رص العم��ل، كم��ا أّن 
العامل البسیط في مطاعم "فاست فود" عبر العالم علیھ أن یل�م بط�رق اس�تخدام تابل�ت المح�ل 

طلب��ات الزب��ائن وأن ی��تقن نق��ل المعلوم��ات م��ن التابل��ت إل��ى الكومبی��وتر المرك��زي  لت��دوین
للحسابات في المح�ل، وأن ی�ربط بالمس�توى األعل�ى مم�ا یع�رف ب "كومبی�وتر م�ابنغ" . وال 
حاجة ب�ھ أن یس�تخدم المی�ل للتراس�ل، فقن�وات وات�س آب وس�ناب تش�ات وانس�تغرام وتلیغ�رام 

ونظام�ھ الب�دائي، كم�ا أّن الش�ركات الكب�رى تمل�ك قن�وات  ومسنجر أسرع بكثی�ر م�ن األیمی�ل
تواص��ل وب��ث تلفزی��وني س��ایبري عب��ر الع��الم یمك��ن للع��املین أن یتواص��لوا خاللھ��ا م��ع م��ن 

ألف�اً عب�ر الع�الم،  37یشاؤون في شبكة العمل (ماكدونالدز مثالً، یمل�ك ش�بكة مط�اعم ع�ددھا 
جم ما تقول بینك وبین المتواصل معك في والتواصل بینھا یتم عبر قنوات داخلیة بتطبیق یتر

 أي مكان في العالم).

ك��ل ھ��ذا ال ینتم��ي ال م��ن قری��ب وال م��ن بعی��د إل��ى المن��اخ األك��ادیمي ال��ذي ت��وفره الجامع��ات. 
اتفھ��م تعّودن��ا علیھ��ا عب��ر عق��ود م��ن ال��زمن، ونوس��تالجیا تنتابن��ا ألروق��ة وص��فوف ومقاع��د 
الدراسة، ولصفوف االشجار العتیقة، والمالعب المورقة الخضراء، والنوادي الطالبیة، لك�ّن 

 ھذا التصنیف.  الموضوع خرج عن

 ا من الماضيلفیة الثانیة، وباتت جزءً الجامعات تنتمي إلى األ

عمودیا (تاریخیا) تنتمي الجامعات إلى األلفیة الثانیة، وقد تطورت عبر قرونھ�ا. فیم�ا احتك�ر 
 الكھنة والمعابد منابر التعلیم في األلفیة األولى بعد عصور األنبیاء وأدیان التوحید. 



اً) احتكر الش�رق األوس�ط خ�الل األلفی�ة األول�ى من�ابر التعل�یم الدینی�ة ف�ي مص�ر أفقیاً (جغرافی
 وأرض الرافدین ومناطق الشرق االوسط والخلیج وشمال افریقیا عموما .

أما في االلفیة الثانیة فجاء التمدد األفقي من الغرب، حیث انطلقت الجامعات من أوروب�ا إل�ى 
ة لتص�بح مؤسس�ات عمالق�ة تتف�ق عل�ى كفاءتھ�ا األم�م، العالم، واستقرت في الوالی�ات المتح�د

 وتتمیز مكتباتھا بتنوع مرجعي ساحق یضعھا في مقدمات مراكز الدرس والبحث.

األلفی��ة الثالث��ة ش��ھدت انتق��اال عب��ر فض��اء ال��زمن والمك��ان كم��ا تنب��أ أینش��تاین، ف��اختلط األفق��ي 
 Deepالتعل��یم العمی��ق والعم��ودي، وب��ات التعل��یم الج��امعي ال یناس��ب العص��ر بع��د أن س��اد

Learning  وھو نوع معرفي عولمي یرتبط أساساً بالقراءة االلكترونی�ة. الق�راءة ف�ي كت�اب
أو مطوع ورقي محدودة ال تناس�ب التعل�یم العمی�ق والثقاف�ة العمیق�ة، وللتعبی�ر باختص�ار ع�ن 
ھ���ذا ف���إّن ك���ل الجامع���ات تم���نھج م���ا تس���میھ ب"كیریكی���ولم" عب���ر كت���ب تتف���ق علی���ھ ھیئ���ات 

لجامع���ات، وتص���بح مص���ادر معلوم���ات أساس���یة الب���د أن یتعام���ل معھ���ا الطلب���ة والب���احثون ا
 وبوسعھم أن یضیفوا لھا معلومات من التعلیم أونالین.

 التعلیم العمیق وضرورة المنشور االلكتروني

التعلیم العمیق ال یعتمد المطبوعات الورقیة ألنّھ�ا ال تتش�عب أفقی�ا وعمودی�ا، ب�ل تبق�ى أس�یرة 
الحبیس بین جلدین. في الكتب االلكترونیة، تحمل كل معلوم�ة وعن�وان ج�انبي وأس�م،  الورق

عمقا معرفیا یتم من خالل ھایبر لنكن مع صفحات متخصصة، وخ�رائط تص�نیفیة، ویطالب�ك 
 بموقعك لیؤمن لك بدقة المسافة الجغرافیة والزمنیة بینك وبین ما تقرأ عنھ.

لجامع�ات یمك�ن أن تك�ون معروض�ة أون الی�ن عل�ى كل الكتب واألطروح�ات الت�ي تعتم�دھا ا
االنترن��ت بإمكان��ات ترجم��ة فوری��ة تتس��ارع عب��ر الع��الم عب��ر ك��ل اللغ��ات. ھ��ي الی��وم أس��یرة 
المطبوع الورقي ألسباب براغماتیة تجاریة تتعلق بدور النشر والھیئات االكادیمیة. إنھا ترید 

 .أن تربح من مبیعات الكتب، وھذا باختصار جوھر فلسفتھا

یمك�ن أن یقدم�ھ بعم�ق أكب�ر بكثی�ر  Wisconsin Universityم�ا تقدم�ھ جامع�ة بمس�توى 
موقع متطور واحد یدیره فریق عمل مطلع ومواظ�ب، فتك�ون التك�الیف والجھ�ود، والمس�احة 
المكانی��ة والس��فر والش��روط السیاس��یة كلھ��ا ملغ��اة لحس��اب موق��ع یص��ل للطال��ب عب��ر البت��وب 

 بیتھ أو حتى في سریره. شخصي یضعھ الطالب والباحث في

وھ�و مب�دئیا ناش�ر معرف�ي م�ن  - John Brockmanأطل�ق ج�ون بروكم�ان  1995ع�ام 
مفھ��وم الثقاف��ة الثالث��ة (الت��ي ن��تكلم بھ��ا اآلن، فھ��ذا المق��ال محاول��ة للتح��دث بلغ��ة  -ن��وع خ��اص

یض�یف  الثقافة الثالثة) في استقراء ملھم منھ لمعطیات ومتطلبات األلفی�ة الثالث�ة. ھ�ذا المفھ�وم
للتقسیم التقلیدي للمعرفة إلى "علوم انسانیة" و"عل�وم طبیعی�ة"، بع�داً جدی�داً ثالث�اً ھ�و "العل�وم 

 ومنھا الطابعات الكلونیة ثالثیة االبعاد. 3Dالعمیقة" وھو ما یعرف الیوم بمنتجات 



ھذا ھو البع�د (العم�ق) الس�ایبري ال�ذي یم�زج البع�د العم�ودي (الت�اریخ البش�ري وعلوم�ھ بم�ا 
فیھ��ا الجغرافی��ا واللغ��ات والفلس��فة والمنط��ق) والبع��د األفق��ي (العل��وم الطبیعی��ة باعتب��ار األف��ق 
البشري من فیزیاء وكیمیاء وریاضیات وبیول�وجي وص�والً إل�ى عل�وم الفض�اء الت�ي خرج�ت 

بعد الى العمق). وھكذا فإّن ثقافتنا الیوم، أمست أفقیة عمودیة عمیقة. لذا باتت من رحم ھذا ال
تنتش��ر ف��ي المص��طلحات العملی��ة الی��وم تع��ابیر "الدول��ة العمیق��ة"، "العل��وم العمیق��ة"، "الح��دود 
العمیقة" وترجمت الى العربیة بعنوان "ما وراء الحدود"، "القوة العمیق�ة" وھ�ي الت�ي تتص�ل 

، ع�الوة عل�ى "التج�ارة العمیق�ة" وتعن�ي حص�را Drak Netألنترنی�ت الس�ري الی�وم بع�الم ا
صناعة وتجارة الجنس والبورنوغرافي وما ارتبط بھا، وھي تتعلق بتریلیونات ال�دوالرات ( 
ملیارات الملیارات) سنویاً، لكّن الناس یجھلونھا وھم منھمكون بالتشریعات والقیم المجتمعی�ة 

 األخالقیة. 

 لثة وصانعو العالم الثقافة الثا

في عالمنا ومحیطھ خاصة، باستثناء إسرائیل التي تمثل نموذجا تجریبیا للدول�ة  -ومن عجٍب 
فإّن أحداً ال یعرف "جون بروكمان" ولم یسمع بھ. في ھذا العمق یع�رف  -في عصر العولمة

الشباب خاصة بضع أسماء یتصدرھا بیل غینس، ومارك زوكربیرغ حص�را ألس�باب تتعل�ق 
بثروتھما األسطوریة، غیر ذلك، لم یسمع أحد بصنّاع المعرف�ة والت�اریخ الج�دد، وھ�ذه بض�ع 

 أسماء من عالم الثقافة الثالثة لمجرد اختبار معرفتنا وحدودھا:

 ، استاذ الفیزیاء في جامعة كالیفورنیا، سانتا كروز.Anthony Aguirre*أنتوني أغویره 

نفی�ذي لمعھ�د "ھ�ایبر ن�ت سوس�ایتي" بجامع�ة تام�ا ، الم�دیر التIzumi Aizu*أیزومي آی�زو 
 بالیابان.

استاذ الفیزیاء بجامعة براون، ومؤلف كت�اب  Stephon Alexander*ستیفون الكسندر، 
 الجاز في الفیزیاء.

، ع��الم نف��س وباح��ث ومؤل��ف وأس��تاذ مس��اعد ف��ي م��ادة التس��ویق Adam Alter*آدم ألت��ر، 
 .Stern School of Businessبمدرسة 

 متخصصة في علوم األنثروبولوجي التطوریة بجامعة یالھ. Dorsa Amirرسا أمیر، *دو

 ، مؤرخة أفكار، ومؤلفة .Noga Arikha*نوغا أریخا، 

، مدیر أبحاث وعالم س�الالت وأس�تاذ وم�دیر ع�دة مش�اریع  Scott Atran*سكوت اتران، 
 وبرامج في جامعات ومعاھد علیا بینھا جامعة اوكسفورد.

یل��ة وال أری��د أن أمض��ي ق��دماً، فعالمن��ا یع��وم بعی��داً ع��ن ع��المھم، نح��ن نتعام��ل ك��ل القائم��ة طو
ساعة مع نتاجھم، م�ن تطبیق�ات وبرمجی�ات ننزلھ�ا عل�ى ھواتفن�ا الذكی�ة، إل�ى منتج�ات یدوی�ة 



تصلنا بأسعار بخسة، إلى منتجات كیماویة تق�تحم غ�رف نومن�ا، إل�ى أفك�ار یتبناھ�ا سیاس�یون 
مص��درھا ویطبقونھ��ا عل��ى بل��دانھم فت��أتي النت��ائج س��لبا أو إیجاب��ا ومفك��رون دون أن یعرف��وا 

 بحجم المعروض في تلك البلدان من عمق الفساد أو سطحیة الحكام أو سقوط النخب.

الجامعات عب�ر الع�الم م�ا زال�ت تع�وم ف�ي المعرف�ة االنس�انیة والمعرف�ة الطبیعی�ة ول�م تس�تطع 
ي الوالی��ات المتح��دة األمریكی��ة، وبض��ع مغادرتھ��ا، ویش��ذ ع��ن ذل��ك طبع��ا، جامع��ة ھارف��ارد ف��

جامع����ات أخ����رى نجح����ت ف����ي تحوی����ل ص����روحھا األكادیمی����ة إل����ى ف����ورومز تتعام����ل ب 
Algorithmic Reality  .الثقافة الثالثة 
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 تعدد األزواج ! -أسرار من أفواه النساء

ل�ى إلما تحدثت كتب التاریخ عن عش�رین مئات العذارى، ومثمثلما لثم سریر شھریار أجساد 
ثالث�ین زوج�ة ووص�ائف وج��واٍر ال حص�ر لھ�ن ف�ي قص��ور المل�وك، ت�رى بع�ض المس��لمات 

رحلت��ي م��ن  بتع��دد األزواج. الكاش��فات والمحجب��ات والمنقب��ات الی��وم أن م��ن حقھ��ن المطالب��ة
 خالل فیسبوك في عالمھن أزاحت الستار عن األسرار. 

 

بید كریمي التي ال أعرف عمرھا وال جنس�یتھا، كتب�ت ل�ي عل�ى مس�نجر فیس�بوك ف�ي منال ع
 جواب على سؤال وضعتھ حول "حق المرأة في تعدد األزواج إسوة بالرجل" فقالت: 

" ل��ن تحص��ل عل��ى ج��واب ص��ریح، ل��وال أّن أس��مي مس��تعار وحس��ابي وھم��ي، لم��ا تجاس��رت 
ل��ى إطال��ب بتع��دد األزواج، واالحتك��ام توكتب��ت ل��ك ھ��ذه التفاص��یل. نع��م م��ن ح��ق الم��رأة أن 

الشرع في ھذه القضیة غی�ر ع�ادل، ألّن حری�ة وحق�وق الم�رأة ل�م تك�ن حقیق�ة متداول�ة تقرھ�ا 
المواثیق الدولیة كما ھو الحال الیوم. إن�ھ ح�ق طبیع�ي، فكم�ا یش�تھي الرج�ل أي ام�رأة مثی�رة 

أو یجلس قبالتھا ف�ي الحافل�ة تمر أمامھ، تشتھي المرأة الرجل كامل الذكورة الذي یمر أمامھا 
 ً ال بزوجھ���ا، أن���ا إأّن الم���رأة ال تفك��ر  أو ف��ي مكت���ب العم��ل، أو ف���ي الورش���ة. ل��یس ص���حیحا

متزوجة منذ خمس سنوات وعن�دي طف�ل وطفل�ة وأح�ب زوج�ي الوس�یم الغن�ي ومخلص�ة ل�ھ، 
ف�ي حم�ام الس�باحة، وھ�و  وأحرص على سالمة بیتي، لكّن الشھوة تحرقني كلما رأی�ت رج�الً 

ت��دي ش��ورت الع��وم ال��ذي یكش��ف ع��ن حج��م رجولت��ھ! وأبق��ى أراق��ب س��یقانھ وھ��ي تض��رب یر
الم��اء وص��دره الفس��یح وھ��و ی��تقلص ویرتخ��ي أثن��اء عوم��ھ. وح��ین یخ��رج ویس��تلقي عل��ى 

 ". . لكن ھذا الیعني أني سأذھب ألنام معھالرصیف، أختلس النظر الى تفاصیل رجولتھ

 صفحات فیسبوك منابر الحریة لمكونات صامتة

س��احات الب��وح الت��ي یتیحھ��ا مس��نجر فیس��بوك كش��فت ع��ن المخف��ي م��ن مش��اعر وسیاس��ة م
األغلبیات الصامتة، فالمثلیون یعلنون عواطفھم بصراحة لبعضھم عب�ر المس�نجر، والمثلی�ات 

 ً بال خوف، ما دام فیس�بوك یحم�ي  یتغازلن مع المؤنث عبر المسنجر البل عبر تایم الین علنا
ثیرة مختصة بترویج تجارة الج�نس تنش�ط عل�ى فیس�بوك لدرج�ة حقیقتھن، كما أّن صفحات ك

ك ألغ��الق الص��فحة ل��ى أدارة فیس��بوإا اتف��ق بض��ع آالف عل��ى تق��دیم ش��كوى ال تص��دق، وكلم��
 .التي تتحدى دیكتاتوریتھم لى الوجود عشرات الصفحات األخرىإالفالنیة، ظھرت 

تع�ارف الجنس�ي، ومنھ�ا وھناك صفحات تقع في الوسط ب�ین تج�ارة الج�نس وت�وفیر من�ابر ال 
صفحة سوریات وبس، یومیات بنوتة مص�ریة، عراقی�ات وب�س، بن�ات األردن، المص�ریات، 
ص��فحة ال��ن.. العم��اني، ص��فحة اللبنانی��ات الفاتن��ات، ص��فحة قح...الجزائ��ر، ص��فحة أن��ا وان��ت 
والح��ب ، ص��فحة س��ودانیات أرام��ل ومطلق��ات، ص��فحة عراقی��ات ارام��ل ومطلق��ات، ص��فحة 



عودیة، صفحة بنات اإلم�ارات.. ومئ�ات الص�فحات األخ�رى، ظ�اھر بعض�ھا أردنیات في الس
اجتماعي لكنھا توفر من خالل المسنجر الخاص بھا مساحات مكاش�فة ب�ین الجنس�ین بطریق�ة 
ال س��ابقة لھ��ا، وق��د اتص��لت ب��ي أدم��ن أح��دى تل��ك الص��فحات وعّرف��ت نفس��ھا باس��م "األدمون��ة 

وتھا ال��ى الع��الم عب��ر من��ابر الص��حافة، رب��اب" وطلب��ت من��ي ب��الحرف الواح��د أن "أوص��ل ص��
وحلفتني بأعز ما أمل�ك أن ال أح�ذف ش�یئا م�ن كلماتھ�ا"، فك�ان لھ�ا م�ا أرادت، وھ�ا أن�ا أنش�ر 

 كلماتھا كما ھي بعد تصحیح أخطائھا اللغویة:

"الرج��ال یخ��دعون نفس��ھم ویقول��ون إن نس��وانھم ال یعرف��ون غی��رھم، ھ��ذا ك��ذب ف��ي ك��ذب، 
ج�نس مقاب��ل أج��ور، والبن��ات فیھ�ا كلھ��م ب��ال اس��تثناء متزوج��ات، أع�رف بیوت��ا یم��ارس فیھ��ا ال

یزرن البیت للمتعة وللحصول على بع�ض الم�ال، بعض�ھن غی�ر محتاج�ات للم�ال لك�نھن م�ع 
ال النس�اء إ. سأكشف لك عن سر كبی�ر ال یعرف�ھ ذلك یردن الفائدة من الطرفین (اللذة والمال)

تحلم بھ، وتفكر بھ في كل ساعة، حت�ى بع�د ذوات الخبرة مع الرجال، المرأة تشتھي الرجل و
أن تبلغ س�ن الی�أس وتنقط�ع عنھ�ا ال�دورة. والم�رأة تش�تھي أن تن�ام م�ع ع�دة رج�ال ف�ي وق�ت 
واحد، ولھذا أعتقد أّن المرأة م�ن حقھ�ا ال�زواج ب�أكثر م�ن رج�ل ف�ي وق�ت واح�د. ص�حیح اّن 

ً راه محرّ الشرع اإلسالمي ال یقر ذلك، وكل الدیانات على ما أعتقد ترفضھ وت ، لك�ن حقیق�ة ما
، یش��بعون رج��ال م��ثالً  3مش��اعر الم��رأة أنھ��ا تحل��م أن تن��ام ف��ي س��ریر واح��د ویتش��ارك فیھ��ا 

رغبتھا من كل الجوانب وبكل الطرق. صدقني یا عزیزي، كل ما ینشر عن عف�اف النس�وان 
ى كذب في كذب، العفاف یرتبط برضا الم�رأة وقبولھ�ا أن تحف�ظ نفس�ھا باختیارھ�ا، لكنھ�ا تبق�

 ً ، أّن القانون سوف یسمح للنساء بتعدد األزواج، تحلم بالرجال غیر زوجھا. لو فرضنا فرضا
ص��دقني أكث��ر م��ن نص��ف النس��اء س��وف یت��زوجن أكث��ر م��ن م��رة، وال یم��نعھن ش��يء م��ا دام 

رج��ال وكلھ��م أقوی��اء  الق��انون ی��دافع ع��نھم. النس��وان الغنی��ات والق��ادرات س��وف یت��زوجن ع��دة
تھن م�ن ك�ل الجوان�ب وف�ي ك�ل وق�ت. الم�رأة إنس�ان، وك�ل إنس�ان شباع شھوإوقادرون على 

یش��تھي الج��نس. ج��رب أن تس��ال ع��دداً م��ن النس��اء ب��دون نش��ر أس��مائھن، وس��ترى اجاب��ات 
 غریبة".

 عذراء المنامة تروي قصة أغرب من ألف لیلة 

أغرب اإلجابات جاءتني م�ن س�یدة أس�مت نفس�ھا "ع�ذراء المنام�ة" مؤك�دة قب�ل أن ت�دخل ف�ي 
وص�یفتھا  ابة أنھ�ا مطلّق�ة اآلن وتع�یش عالق�ة عاطفی�ة م�ع رجل�ین ف�ي آٍن واح�د، كم�ا أنّ اإلج

"مزن" تكمل مھام لذاتھا المغتلم�ة، المكت�وب ج�اء بلغ�ة داع�رة وعامی�ة تخ�تلط فیھ�ا الب�ذاءات 
 بالحقائق، فھذبتھ واعدت كتابتھ مع المحافظة على نصھا قدر اإلمكان:

 باحي؟العربي من حق المرأة في الجنس اإل" لماذا تستغربون في العالم 

ف��الم أألط��راف، ویتھیج��ون وھ��م یش��اھدون ب��احي متع��دد اك��ل الرج��ال یش��تھون الج��نس اإل
الت�ي تع�رض أم�رأه واح�دة ل�رجلین أو ثالث�ة رج�ال، ویراقب�ون بلھف�ة لحظ�ات اللق�اء  البورنو



ً حترق��الثالث��ي أو الرب��اعي وك��ل م��ا یج��ري فی��ھ، وی ت��یح لھ��م ذل��ك أذا إألن یقل��دوه، و ون ش��وقا
رج�ال، ھ�ل تتل�ذذ بھ�ذا اللق�اء  3نفسھم، ماذا عن المرأة الموزعة ب�ین أن یسألوا فعلوه، دون أ

 الحمیم، أم تتعذب وسط لمساتھم المتھیجة؟

تش�تھي أن  -على األقل ف�ي خی�ال بعض�ھن –یضاً أأقول لكم إنكم منافقون، وكذابون، فالمرأة 
یترفق�وا بھ�ا وال یؤذوھ�ا، ول�وال المجتم�ع وقی�وده  تكون لعدة رجال ف�ي وق�ت واح�د، عل�ى أن

باحي دون خجل أو وج�ل. أع�رف عش�رات إاللقاءات الجنسیة كلھا تتم بشكل الظالمة، لكانت 
النس��اء العفیف��ات المخلص��ات ألزواجھ��ن، ی��تكلمن ل��ي س��راً ع��ن رغب��اتھن الخیالی��ة ف��ي لق��اء 

منی�ات جنس�یة ال أدی�ث تبق�ى حالك�ن ھ�ذه األ مشترك مع رجلین یكون أح�دھما ال�زوج نفس�ھ؟!
 لى حقیقة.إن یحولنھا أیقبلن 

من تجربتي، كنت متزوجة من رجل یكبرني بعش�رة أع�وام، وكان�ت قدرت�ھ الجنس�یة ض�عیفة 
، فلم ینجب أطفاال مني، رغم أني شابة وجمیلة ومثیرة، ونتیجة لذلك عشقني رج�ل ث�ري جداً 
ة عاطفی��ة وجنس��یة، اس��تمرت س��نة وعن��ده منص��ب مھ��م ف��ي الدول��ة، فص��ارت بینن��ا عالق�� اً ج��د

كاملة، وأحس زوجي باألمر، فس�كت عن�ھ فت�رة ألن�ھ ل�م ی�رد أن یطلقن�ي، ث�م زھ�ق وطلقن�ي، 
 وعشت مع عشیقي في بیت فتحھ لي وحدي وعین لي فیھ وصیفة فلبینیة.

ثم كان لنا لقاء ثالثي برغبة عشیقي مع صدیق لھ، وما جرى تلك اللیلة ال یمكن وصفھ، ول�م 
ھ طیلة عمري، وأدركت للمرة األول�ى أّن ش�ھوة الم�رأة ال ح�دود لھ�ا، وال یمك�ن أن أعش مثل

یش��بعھا رج��ل واح��د. بع��د ذل��ك تع��ددت لقاءاتن��ا الثالثی��ة وتنوع��ت أس��الیبھا، وك��ان ال��رجالن 
ف��رحین بھ��ا دون أي ح��رج. وأن��ا من��ذ س��نتین ام��رأة ل��رجلین، واتمن��ى أن نط��ّور ھ��ذه العالق��ة 

 ً  و أكثر من طفل".أ طفالً  ألنجب منھما معا

 انتھت قصة عذراء المنامة، وھي تكشف المستور المسكوت عنھ.

 حریة "الوصائف" تتحدى السالطین ! 

ت ات تغیرات السیاسة في عصر العولمة ستنسحب على حریة المرأة، ولع�ل ق�رارنوربما كا
م وأتكل� –بش�أن النس�اء  األمیر دمحم بن س�لمان آل س�عود السعودیة في عھد ولي عھدھا الجدید

والت�ي أتاح�ت  - كبر رموز التش�دد القبل�ي وال�دیني ف�ي الع�المأعن السعودیة كمثاًل باعتبارھا 
 يبع��ض الحری��ات للم��رأة س��تغیر م��ن وض��ع النس��اء ف��ي الع��الم العرب��ي واإلس��المي والخلیج��
أو  خاصة حیُث یعشن تناقضات كبرى، بین النقاب والسواد المطلق، وبین رحالتھن وح�دھن

ل��ى بع��ض فن��ادق العواص��م الخلیجی��ة الت��ي تع��رض تفاص��یل باذخ��ة م��ن حی��اة إ برفق��ة بع��ولتھن
 األغنیاء المترفة الغارقة في سدوم الجنس والكحول .

فیسبوك وانستغرام وسناب تشات وتویتر وعشرات وسائل التواصل االجتم�اعي، جعل�ت م�ن 
 ً اری�ة تمتث�ل لوظیف�ة اإلنج�اب ، ومن یحلم�ون بالحف�اظ عل�ى وض�ع الم�رأة كجالمحظور ممكنا



حس�ب وص�فھم  -وأمة تقوم بواجبات خدمة الرجل سیفاجئھم ویصعقھم ما تفعل�ھ "الوص�ائف"
وما یقلنھ في الغروبات المغلقة، والمفتوحة وعلى مسنجر فیسوك وتغری�دات ت�ویتر،  -المھین

 وفیدیوھات یعرضھا انستغرام محورة. 

اء یتح��دى س��لطات الع��الم ال��ذكوري، رغ��م ش��بكات التواص��ل االجتم��اعي تف��تح للحری��ة فض��
وھ�ي األضرار الجانبیة الناجمة عن مواقع الدعارة الرسمیة والس�ریة وم�ا أكثرھ�ا ف�ي الع�الم 

  .باالستفادة من فضاء السایبر الذي یحافظ على الخصوصیة التكتمتتحدى 

                               *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المھاجرین إلى أوروبا ؟أین الیسار عن حشود 

كي ال أبدو ُمبِعداً أو مفعماً بالتشاؤم، أقول بوضوح إّن التواصل الیساري عبر العالم ضعیف 
ال یغط��ي ھم��وم الن��اس، وأغل��ب الیس��اریین یجھل��ون منص��ات التواص��ل االجتم��اعي وغ��ائبون 

 عنھا، فیما یبقى الیساریون المخضرمون حبیسي منصاتھم التقلیدیة.

 

صحیفة الحوار المتمدن كأنّھا آخر قالع الیسار في العالم العربي، وھي منصتھ التقلیدیة تبدو 
األكب�ر وھ�ذا یعرف��ھ الم�رء م�ن حج��م الق�راءة والنش�ر عب��ر ص�فحاتھا. فھ�ي متقدم��ة ف�ي أكب��ر 

 مكائن البحث (غوغل) بفارق شاسع عن المواقع األخرى.

منبر للجمیع، والغریب أنّھ یوجد ضمن  ولعل ھذا ال یكمن فقط في أنّھا منبر یساري، بل ھي
كتّ��اب الح��وار المتم��دن شخص��یات دینی��ة س��نیة، وأخ��رى ش��یعیة، ویھودی��ة ومس��یحیة معروف��ة 
عبر العالم، وشخصیات ناصریة، وأقالم ذات می�ول قومی�ة كردی�ة أو قومی�ة عربی�ة أو أق�الم 

ري قاع�دة تنطل�ق من المكونات الصغرى في الع�الم العرب�ي، وكلھ�ا اتخ�ذت م�ن المنب�ر الیس�ا
 منھا بال رقابة. 

في المقابل یلفت النظر أّن صفحة مثل "إیالف" تستقطب اقالماً یساریة وأخرى من اتجاھات 
 تخالف توجھات ناشر إیالف، وكل ھذا من حسنات المواقع الرقمیة اإللكترونیة.

اص���ل لك���ّن إع���الم الیس���ار عموم���اً، والیس���ار العراق���ي خصوص���اً، الزال متخلف���اً ع���ن التو
االجتم��اعي ومنص��اتھ. كتّ��اُب الیس��ار العراقی��ون ن��راھم ف��ي موق��ع مث��ل جی��ل الطیب��ین، أبن��اء 
الناصریة، رابطة مبدعي مدینة الثورة، قاسمیون، أبناء الل�وة، وغیرھ�ا، لك�نھم ال یحض�رون 
عل��ى ص��فحة فیس��بوك الح��وار المتم��دن. وأعتق��د أّن ج��زءاً كبی��راً م��ن أس��باب ع��زوف كت��اب 

فیسبوك للحوار المتمدن ھ�و قل�ة أو غی�اب الك�ادر ال�ذي یش�غلھا، فھ�و كم�ا الیسار عن صفحة 
یبدو نفس كادر صفحة الحوار دون مراعاة أّن العمل على منصات التواصل االجتماعي ھ�و 

 غیر العمل في المواقع اإللكترونیة. 

فیس��بوك ع��الم آخ��ر بقیاس��ات أخ��رى. وعل��ى س��بیل المث��ال ال الحص��ر، ف��إّن ص��فحة فیس��بوك 
ار المتم�دن تخل�و بوس�تاتھا م�ن أي ص�ورة، وھ�ذا خط�أ فاض�ح. جمھ�ور فیس�بوك ی�وزع الحو

اھتمامھ بین صورة البوست وبین مضمونھ، وھنا الب�د م�ن الت�ذكیر أّن ك�ادر ص�فحة الح�وار 
المتمدن یعمل دون أجر، أي انّ�ھ عم�ل تط�وعي، وس�یكون م�ن غی�ر اإلنص�اف مط�البتھم بم�ا 

ن بالتوجھ إلى كادر من جیل ما زال تح�ت س�ن العش�رین یحملھم أعباء أخرى، والبدیل سیكو
س��یغیر المع��ادالت ب��ال ھ��وادة، باعتب��ار اّن العم��ل عل��ى منص��ات التواص��ل یش��كل ج��زءاً م��ن 

 ھوایاتھ الیومیة، ویبدو كثیُر من أبناء ھذا الجیل في أوروبا على استعداد لبذلھ دون أجر.



ل��ب مش��اركة ف��ي الغروب��ات، وتب��ادل إدارة ص��فحة فیس��بوك لموق��ع مث��ل الح��وار المتم��دن تتط
منصات مع مواقع ھامة، وتوزیع الجھد على الصور والفیدیوھات والمقاالت. رواد فیس�بوك 
یقرأون عنوان ومقدمة وصورة غالب�اً، وھك�ذا یج�ب العنای�ة بھ�ذه الثالثی�ة بش�كل كبی�ر. ادارة 

فھ�م م�ن یعرف�ون التعام�ل  فیسبوك للحوار المتمدن مثالً تحتاج كادراً من جیل األلفی�ة الثالث�ة،
 مع منابرھا ومنصاتھا.

وفي مجال الخطاب اإلعالم�ي، ف�إّن منص�ات التواص�ل االجتم�اعي بحج�م انتش�ارھا البلی�وني 
الخ��ارق، بات��ت من��ابراً للفق��راء، ومن��ابراً لتع��دد الھوی��ات، ومن��ابرا للمكون��ات الص��غرى عب��ر 

ي عص�ر غی�اب الش�یوعیة، حاض�ٌر العالم. وھذا یعني أّن قاعدة الیسار وجمھ�وره المحتم�ل ف�
 غالباً على منصات التواصل االجتماعي ولیس على منابر اونالین التي باتت تقلیدیة.

كانت صفحة الحوار حین انطالقھ�ا رائ�دة ف�ي الع�الم الرقم�ي، أم�ا الی�وم فم�ن الناحی�ة التقنی�ة  
یش��وا تراجع��ت الص��فحة وبات��ت مقص��ورة عل��ى مئ��ات أالف الیس��اریین المخض��رمین مم��ن عا

 التجارب الشیوعیة عبر العالم.

لو أراد الیساریون والمحتشدون مع الیسار والواقفون تح�ت رایات�ھ المتع�ددة الملون�ة المتباین�ة 
أن یوس��عوا قاع��دتھم، ویص��لوا بكلم��تھم إل��ى مالی��ین الفق��راء والك��ادحین ومتع��ددي الھوی��ات 

منابر التواصل االجتم�اعي،  وجزئیات المكونات الصغرى عبر العالم فعلیھم أن یستفیدوا من
وفي العالم العربي بات فیسبوك وتویتر وانستغرام محطات ملیونی�ة الحض�ور، وبالت�الي ف�إّن 
نف��وذ الیس��ار إل��ى ھ��ذه المنص��ات، س��یغنیھ ع��ن مش��كلة حش��د وتعبئ��ة الجم��اھیر ف��ي مق��رات 

 منظمات وأندیة مھنیة باتت نادرة.

عم�ل عل�ى منص�ات التواص�ل االجتم�اعي، وم�ا اإلسالمیون عبر الع�الم اثبت�وا مھ�ارتھم ف�ي ال
یع��رف ب"الربی��ع العرب��ي" ال��ذي یفس��ره كثی��رون بنظری��ات مختلف��ة، ق��ام ف��ي األص��ل عب��ر 
منصات التواصل االجتماعي، إضافة إلى أّن أحزاب االسالم السیاسي تملك المساجد كمن�ابر 

أم��ر تفتق��ده ق��وى حزبی��ة واس��عة االنتش��ار تحمیھ��ا ق��وانین ال��دول العربی��ة واإلس��المیة، وھ��و 
 الیسار .

منصات التواصل االجتماعي الكبرى الخاضعة لوسائل إعالم تقلیدیة تمثل ما یعرف ب"مین 
ستریم میدیا"، تُحّرك الجماھیر عبر بوستات بسیطة، وعلى قوى الیسار الحقیقیة الراغبة في 

راء حش��د قاع��دة ش��عبیة كب��رى أن تخ��رج م��ن ص��وامعھا الش��یوعیة إل��ى منص��ات تواص��ل الفق��
 الحرة، وتبدأ من ھناك.

ف���ي أوروب���ا والخل���یج ی���دیر ك���ادر إعالم���ي م���درب منص���ات التواص���ل اإلس���المیة الكب���رى، 
والعاملون علیھا رغم "زبیبة" الصالة التي تسم جباھھم، خبراء ماھرون في صیاغة خط�اب 
اعالم��ي إس��المي یس��تقطب الجم��اھیر العربی��ة التائھ��ة، ونجح��وا إل��ى ح��ٍد م��نقط النظی��ر ف��ي 

دھم وتعبئ��تھم لحرك��ات إس��المیة تنخ��ر أوروب��ا وتك��اد تقض��ي عل��ى حض��ارتھا، والس��ؤال حش��



الكبیر ھنا أین الیسار العربي الناشط بقوة في أوروبا من حشود المھاجرین والالجئین؟ لم�اذا 
ل��م یتح��رك لتعبئ��تھم لص��الح وع��ي علم��اني یس��اري یمك��ن أن ینق��ذ أوروب��ا، وھ��ي الی��وم رم��ز 

 ً  رأسمالیاً یسحق الشغیلة كما كانت؟  للتحضر ولم تعد تكوینا

 الجواب في شقین، لكنھ بسیط جداً:

 *الیسار غائب عن الشباب ألّن قادتھ من المخضرمین فحسب.

*الیسار غائب عن مخاطب�ة الش�باب ألن�ھ ال یمل�ك منص�ات تواص�ل اجتم�اعي تحش�د الش�باب 
 المھاجر بعیداً عن باحات المساجد والتكایا التي غزت أوروبا.

یعترض البعض على قراءتي ھذه، لكنّي ومن خالل عملي الصحفي واالعالمي المستمر، قد 
مّطلع تماماً على قوة اإلع�الم اإلس�المي المس�جدي وعب�ر منص�ات التواص�ل االجتم�اعي ف�ي 
أوساط المھاجرین، وأكاد أجزم من مراقبتي لحجم المرور على مواقع التواصل االجتم�اعي، 

المائة من المھاجرین الجدد لفكرھم، وھذا ینبغي أن یقرع ناقوس ب 90أن االسالمیین حشدوا 
 خطر بین أوساط العلمانیین واللیبرالیین والیساریین عموماً.

إّن احتشاد الشباب في منابر المساجد، یؤذن بنھایة مرحل�ة ال�وعي العلم�اني، وبانتق�اٍل خطی�ر 
لك�ل منج�زات الش�یوعیة بوعي الغرب إلى كھ�وف الق�رون الوس�طى، وس�یعقبھا إلغ�اء حتم�ي 

والرأسمالیة معاً، باالنتقال إلى ظاھرة یمكن أن نتنبأ بوصفھا: "األس�لمة الرقمی�ة" ف�ي عص�ر 
 یسمیھ المنبریون والمسجدیون عصر "الصحوة االسالمیة".

                               *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بعد عملة "لیبرا" ھل یتحول فیسبوك إلى امبراطوریة رقمیة؟

 700طل��ق فیس��بوك عمل��ة اس��مھا "لیب��را" ونظام��ا مص��رفیا اس��مھ "ك��الیبرا" لیخ��دم ملی��ار وأ
ملیون مشترك عبر العالم ال تصلھم خ�دمات مص�رفیة. ھ�ل تغیّ�ر عالم�ة الی�ك عل�ى الفض�اء 

 األزرق النظام المصرفي الدولي وأنظمة الضرائب وأسواق العمالت؟

الوج��ھ الغاض��ب أو الح��زین أو الض��احك أو ال ن��دري إن كان��ت ش��ارات اإلبھ��ام المرف��وع أو 
المتعجب أو القلب األحمر المحب في ایموجیات فیسبوك الشھیرة ستتحول إلى وح�دات لیب�را 

 على فیسبوك، السیما أّن ھناك حسابات كبرى یصل عدد متابعیھا إلى مالیین؟

یب�را" اإلعالن الذي صدرعن فیسبوك ھذا األسبوع حول عزمھ إطالق عمل�ة مش�فرة باس�م "ل
یسجل أحدث تطور ضمن جھود الشركة للتوسع خ�ارج قط�اع التواص�ل االجتم�اعي ودخ�ول 

 .مجاالت التجارة اإللكترونیة والمدفوعات العالمیة

 !أرباح جیدة رغم الفضائح واالنتقادات -فیسبوك 

ش�ریكا  28من الناحیة االقتصادیة، وتمھیدا لھذا المشروع العمالق، فقد تح�الف فیس�بوك م�ع 
إطار كیان مقره جنیف یدعى "رابطة لیبرا"، التي ستشرف على العمل�ة الرقمی�ة الجدی�دة في 

، وفق�ا لم�واد تس�ویقیة ومق�ابالت م�ع مس�ؤولین 2020المقرر إطالقھا في النصف األول من 
 .تنفیذیین

 محفظة "مصرف كالبیرا" تھدید لكل مصارف العالم؟

برا"، س��تطرح مح��افظ رقمی��ة لحف��ظ أنش��أت فیس��بوك أیض��ا وح��دة (مص��رفاً) تح��ت اس��م "ك��الی
وحدات لیبرا وتحویلھا وإنفاقھا توضع لدى كل متعامل بھ�ذه العمل�ة، وھك�ذا س�یكون مص�رفا 
بملی�ارات الحس��ابات الشخص��یة. وس��یجري رب��ط ك��الیبرا بمنص��تي تراس��ل فیس��بوك: ماس��نجر 

 .وواتساب، اللتین تضمان أكثر من ملیار مستخدم

ارك، كالیفورنی�ا آم�اال عظیم�ة عل�ى لیب�را، لك�ن المخ�اوف تضع الشركة الت�ي مقرھ�ا مینل�و ب�
المتعلق��ة بخصوص��یة المس��تھلك والح��واجز التنظیمی��ة ق��د تنط��وي عل��ى عقب��ات كبی��رة. ویأم��ل 
فیسبوك أال یقتصر اس�تخدام العمل�ة عل�ى المع�امالت ب�ین المس�تھلكین والش�ركات القائم�ة ف�ي 

مش��مولین بالخ��دمات المص��رفیة فرص��ة أنح��اء الع��الم، ب��ل أن تت��یح أیض��ا للمس��تھلكین غی��ر ال
 .االستفادة من الخدمات المالیة للمرة األولى

 !الحریة والعدالة والمال" تقابلھا انتقادات"

 



ال��ذي ی��رأس  "Paypal وق��ال دیفی��د م��اركوس، المس��ؤول التنفی��ذي الس��ابق ف��ي "ب��اي ب��ال
رومانی�ة وب�رج  مشروع عملة فیسبوك الجدیدة، إن االسم "لیبرا" مستوحى من وحدة موازین

وكلم�ة "حری�ة" باللغ�ة الفرنس�یة، موض�حاً "الحری�ة والعدال�ة  -رمز العدال�ة  -المیزان الفلكي 
 ."والمال، ھذا بالضبط ھو ما نحاول القیام بھ ھنا

وتعالت أصوات ناقدة للمش�روع ف�ي فرنس�ا وألمانی�ا، فالنائ�ب ع�ن ح�زب الخض�ر ف�ي ألمانی�ا 
فیس�بوك سیش�كل ض�غوطاً عل�ى المص�ارف المركزی�ة عب�ر دانیال بایاز اعتب�ر أن م�ا ق�ام ب�ھ 

الع��الم، وعل��ى منظم��ي الش��ؤون المالی��ة بم��ا یجب��رھم عل��ى ال��دخول بش��كل واس��ع ع��الم النق��د 
الرقمي. وذھب إلى القول" سیشمل ھذا أسئلة ح�ول إص�دار العم�الت، وق�یم تب�ادل العم�الت، 

ل، وس�یخلق مش�كالت ف�ي عالوة على خلقھ صعوبات كبرى أمام جھود مكافحة غسیل األموا
 ."آلیات حمایة المستھلك والمستثمر

اذا نجحت خطة عمالق الفضاء األزرق، فسیكون بوس�ع مس�تخدمي تطبی�ق فیس�بوك التس�وق 
اإللكتروني بتداول عملة لیبرا، ولیس بتداول العمالت الدولیة كما یجري اآلن، وھو ما یعني 

لى مدى الت�اریخ كان�ت وث�ائق ووح�دات تب�ادل تغیرا في میزان العملة عبر التاریخ. فالنقود ع
لتقی��یم األش��یاء تص��در ع��ن ال��دول حص��را، وفج��أة ف��ي األلفی��ة الثالث��ة ستكس��ر مؤسس��ة م��ارك 
زوكیربیرغ ھذا االحتكار، وتنشر عملة افتراض�یة ولیس�ت ورقی�ة أو معدنی�ة أو ذھبی�ة لتقی�یم 

قنوات یملكھا فیس�بوك،  وبیع وشراء األشیاء. واألخطر من كل ذلك، أّن كل ھذا سیجري في
وھ�ي مس�نجر وواتس��آب وانس�تغرام. وھ��و بھ�ذا مش��روع مغل�ق، وھ��ذا بعین�ھ م��ا تتخ�وف من��ھ 

 .أوساط دولیة عدة

 !تفاؤل واسع إزاء مساحة مخاوف كبرى

 المؤل�ف دادي دكاش الخبیرة في اإلعالم الرقمي واألمن الس�ایبري، تح�دثت م�ن بی�روت إل�ى
مؤك��دة أّن التس��ویق سیتحس��ن بش��كل كبی��ر بھ��ذه الخط��وة "أن��ا كمعلن��ة، أنظ��ر إل��ى الجان��ب 
اإلیجابي في ھذا األمر، فمن یُعلن على فیسبوك یجب أن یكون لدیھ حساب مصرفي، وھناك 
عم��الت ت��ذھب لتغطی��ة التعاق��دات الت��ي ت��تم ب��ین المش��تري والب��ائع، ع��الوة عل��ى عم��والت 

والت فرعی��ة أخ���رى، وك��ل ھ���ذا یعن��ي أم���واال ت��ذھب إل���ى اإلع��الن وعم���والت النق��ل وعم���
المصارف، أما بإصدار لیبرا، فسیكون الدفع مرة واح�دة داخ�ل فیس�بوك، وھ�ذا س�یقلص إل�ى 

لكن المخاوف من فك�رة األخ األكب�ر ال�ذي یفع�ل ك�ل  ."حد كبیر من مستوى الفائدة الخارجیة
تح�دثت عن�ھ قص�ص الخی�ال شيء ویراقب كل شيء ویشرف عل�ى ك�ل أفعالن�ا وال�ذي طالم�ا 

العلمي باتت أقرب للحقیقة بإطالق ھذا المشروع، وھ�و خ�وف مب�رر س�ینتاب كثی�رین، حت�ى 
تتبلور عالقة العالم بعملة "لیبرا" ومصارف "كالیبرا" الجدیدة التي سیكون ل�دیھا ف�روع عن�د 

 كل مشترك لھ حساب بھذه العملة.

                               *** 



 !إلعجاب "الیك" على فیسبوك وآثره في النفوسسحر زر ا

زر اإلعجاب "الی�ك" عل�ى فیس�بوك مس�بٌب لإلدم�ان، إذ یف�تح مالی�ین الن�اس عی�ونھم ص�باحاً 
لی��ذھبوا إل��ى ص��فحتھم ف��ي الفض��اء األزرق، وتحدی��دا إل��ى خی��ار إش��عارات "نوتیفیكسش��ن" 

 .السر فینظروا قبل كل شيء من وضع لھم "الیك". تقریر في علم النفس كشف

 

بشوق ولھفة تشبھ لھفة العاشق للقاء حبیبتھ، یُھرع مالیین الناس إلى صفحاتھم الزرقاء طیلة 
الی��وم لیمتع��وا أنظ��ارھم بم��رأى اإلبھ��ام المرف��وع عالم��ة عل��ى اإلعج��اب، أو القل��ب األحم��ر 
المعبر عن أعمق اإلعجاب الممزوج بالحب. بل تطور األم�ر إل�ى أّن م�ن یفق�د عزی�زاً رح�ل 

المنا میتاً یسارع وھو في غمرة حزنھ، إلى إن�زال بوس�ت النت�زاع التع�ازي ب�اإلموجي عن ع
 .الباكیة

دراسة عملی�ة أجراھ�ا موق�ع س�تارت دیجیت�ال المتخص�ص بتقنی�ات الع�الم الرقم�ي، و نش�رھا 
ھ��و  Dopamine موق��ع "می��دیوم كوربوریش��ن" األمریك��ي كش��فت أن أن��زیم دوب��امین

أو م�ا یش�بھھ، ین�ال ال�دماغ جرع�ة م�ن ھ�ذه الم�ادة المس�ببة  المسؤول عن ھذا، فمع ك�ل الی�ك
لإلدمان، وكلما زادت الجرعات، نمت رغبتنا في الحصول على المزید، وھكذا یعیش الن�اس 

 .في دوامة

ونتیج���ة مراقب���ة س���لوك مالی���ین المس���تخدمین لفیس���بوك ص���حح العلم���اء نظ���ریتھم ع���ن م���ادة 
البھجة، فاكتشفوا أنھا مادة تسبب اإلدمان، وم�ا  دوبامین، فقد كانوا یحسبونھا مادة تبعث على

إن تبدأ الجرع�ات تس�ري ف�ي دم اإلنس�ان حت�ى یطل�ب المزی�د فالمزی�د منھ�ا. الدراس�ة كش�فت 
أیض��ا، أّن البوس��ت ال��ذي ینت��زع مزی��داً م��ن عالم��ات اإلعج��اب، أو االنتق��اد، ی��دفع كثی��راً م��ن 

 .ریة عالم االجتماع الروسي بافلوفالناس للمشاركة، انسیاقا لمبدأ مشاركة القطیع حسب نظ

 للخوارزمیات دوٌر حاسم

وطبقا لخوارزمیات فیسبوك، فإّن كمیة شارات الیك التي ننالھ�ا  تعتم�د عل�ى ع�دد األص�دقاء 
والمت��ابعین لبوس��تاتنا، وھك��ذا ف��إّن معرفت��ك لم��زاج متابعی��ك وأص��دقائك، وإدراك��ك المبّك��ر 

لى شدھم إلى منشوراتك، وكلما اشتد تف�اعلھم م�ع لمساحات اھتمامھم، سیجعلك قادراً دائما ع
منش��وراتك، ازدادت مس��احة انتش��ار ھ��ذه المنش��ورات، وزادت ق��درتك عل��ى الحص��ول عل��ى 

أدخ��ل فیس��بوك خدم��ة زر اعج��اب الی��ك، بع��د نح��و خمس��ة أع��وام م��ن  2009أص��دقاء. ع��ام 
 .اطالق مشروع فیسبوك الجامعي

ي إعج��اب إلط��الق ھ��ذا ال��زر. لك��ّن م��دمني وم��ن المفارق��ات أّن م��ارك زوكربی��رغ ل��م یك��ّن أ
صفحة فیسبوك یرون الیوم أّن الصفحة ال قیمة لھا دون زر اإلعجاب الشھیر جال�ب الس�عادة 
والرضا للنفوس! إحدى الدراسات المتخصصة بالسلوك البشري، بیّنت أّن اإلنسان یتكلم ع�ن 



ون عل��ى لوح��ة مف��اتیح بالمائ��ة م��ن مجم��وع م��ا یقول��ھ یومی��اً، لك��ن ح��ین یك�� 40نفس��ھ بنس��بة 
 .في المائة من مجمل ما یقولھ 80الكومبیوتر فاتحاً صفحتھ الزرقاء، ترتفع النسبة إلى 

ھن��اك تفص��یل مھ��م ف��ي ھ��ذا الس��یاق، ف��الحوار وجھ��اً لوج��ھ، ال یت��یح لإلنس��ان فرص��ة للتأم��ل 
 والتصحیح ألن ردود فعل اآلخرین إزاءه متنوعة وقد تختل�ف م�ع بع�ض م�ا یقول�ھ، أم�ا اآلن
فإّن جلوس اإلنسان إلى لوحة المفاتیح، وأمامھ خیارات المعلومات الرقمیة الھائلة تتیح لھ أن 
یھ��ذب م��ا یقول��ھ، وأن ینتق��ي المعلوم��ات الص��حیحة  وأن یتأك��د م��ن ك��ل ش��يء قب��ل أن یض��عھ 
على الصفحة، ومع ذلك فھناك صفحات ش�ھیرة لھ�ا مالی�ین المت�ابعین تب�ُث ف�ي أحی�ان كثی�رة 

 .وأخباراً كاذبة لمجرد انتزاع اإلعجاب قصصاً مفتعلة

  اإلعجاب االفتراضي

لكّن ترجمة ھذا اإلعجاب إلى فعل حقیقي على األرض لیس سھالً، بمعنى أّن عرض إع�الن 
تجاري لحذاء ریاضي شھیر جمیل قد یحصد عش�رات آالف ش�ارات اإلعج�اب، لك�ّن ھ�ذا ال 

ء الحذاء الجمیل، إذ اثبتت دراس�ة أخ�رى، یعني أّن عدداً كبیراً من المعجبین سیتحولون لشرا
أّن المعجبین باإلعالنات ال یقررون غالباً شراء ما یعجبھم من النظرة األول�ى، ب�ل یحت�اجون 
إلى مراعاة ع�دة عناص�ر، منھ�ا الثق�ة ب�المنتج، الس�عر، إمكانی�ة وص�ولھ لھ�م بس�رعة بالش�كل 

 .قیاساتھم المطلوب، عدم ثقتھم بأّن الحذاء (في ھذا المثال) سیناسب

وھك��ذا، ف��إّن اإلعج��اب یبق��ى محص��ورا ف��ي الفض��اء األزرق وال یتح��ول إل��ى تعام��ل م��الي . 
وینطبق ھذا إلى حٍد كبیر عل�ى العالق�ات الت�ي تنم�و س�ریعا عل�ى فیس�بوك، فل�و ح�اول الن�اس 
نقلھ��ا إل��ى الحی��اة الیومی��ة، ف��إّن ع��دداً كبی��راً م��ن ھ��ذه العالق��ات ل��ن یحظ��ى بالی��ك واح��د م��ن 

 في أحیان كثیرة. الطرفین

                               *** 

 

 

 

 

 

 

 



 ھل یمكن لألخرین التنصت على مكالماتنا بسھولة؟

من المألوف أن نسمع عبارة "ال تتكلم بوضوح، ربما یسمعون مكالمتنا"، من متح�دث یكلمن�ا 
من دولة أخرى، خاصة عن�د الح�دیث ف�ي السیاس�ة، أو ف�ي ح�واالت مالی�ة غی�ر قانونی�ة. ھ�ل 

 DWیمكن لألخرین بسھولة أن یتنصتوا على مكالماتنا؟ ترجمة لمقال نشر على 

 

ب إلكترونی�ة ووص�الت بلوت�وث، ومكالم�ات عب�ر وات�س في عصر المعلوم�ات، ھن�اك ُس�حُ   
آب على اإلنترنت أو على الھاتف الذكي، ومكالم�ات عب�ر مس�نجر فیس�بوك، وعب�ر س�كایب، 
وعبر برامج مثل ت�انغو، براف�و، كی�ك مس�نجر وعش�رات الب�رامج األخ�رى. ل�ذا ف�إّن احتم�ال 

ى استھدافك. ولكّن ھن�اك تعرض ھاتفك لعمیات تجسس (باإلنكلیزیة بَغس) وارد متى ما جر
إشارات یمكن من خاللھ�ا أن تع�رف أن�ك مس�تھدف بالتنص�ت، وعلی�ك عن�د ذل�ك البح�ث ع�ن 

 :حلول. واإلشارات الدالة على وجود تنصت على مكالماتك ھي

مشكالت مستمرة في بطاریة ھاتف�ك ال�ذكي. وقب�ل عص�ر إندروی�د ومش�بھاتھ، كان�ت س�خونة 
وم�ن جملتھ�ا أن أح�دھم یتنص�ت علی�ك، ل�ذا تعم�ل البطاری�ة البطاریة مؤشرا یثیر المخاوف، 

بضعف طاقتھا، وتخل�و بس�رعة م�ن الجرع�ة المش�حونة، فی�راد من�ك ش�حنھا باس�تمرار. لك�ن 
المخ�اوف م��ن س��خونة البطاری��ة تص�بح أكث��ر جدی��ة ح��ین یطف�ئ الھ��اتف نفس��ھ بس��بب س��خونة 

مش�ترك عل�ى المكالم�ات. البطاریة. لكن سخونة الھاتف، یمكن أن تكون بسبب وجود ارتباط 
من خالل سوفتویر جاسوسي یعمل في خلفیة الھاتف ویرافق كل العملیات، وعل�ى المس�تخدم 

 .إذا استمرت السخونة بشكل یفوق المعتاد أن یراجع مختصاً بالھاتف لعلھ یكشف الخلل

 تزاید استخدام موبی�ل دات�ا جھ�ازك، رغ�م أن�ك ل�م تس�تعملھ ب�إفراط، وھ�ذا یتطل�ب أن تراق�ب.
بشدة وباستمرار قوائم استخدام الھاتف التي تصلك، وقد تص�ل م�ن خاللھ�ا إل�ى وج�ود س�باي 

وق�د یج�ري ذل�ك أحیان�ا عب�ر اخت�راق جھ�از واي ف�اي (مودی�وم وراوت�ر) .ویر تنص�ت علی�ك
الخاص بك، أو من خالل استخدامك واي ف�اي ف�ي مك�ان ع�ام، م�ا یوص�ل إلی�ك أح�د الھك�رز 

یرسل معلومات عنك إلى طرف ثال�ث فیتح�رك أح�دھم للتجس�س فیقوم بمراقبتك. سبایویر قد 
عل��ى مكالمات��ك. وإذا الحظ��ت م��ثال أنّ��ھ بع��د اتص��الك ال��دولي، تأتی��ك مباش��رة ع��روض م��ن 
شركات، فھذا یعني أن السوفت ویر الخاص بك قد وصل من شركة الھاتف التي تعمل معھا 

 .إلى طرف ثالث

التطبیقات التي تعم�ل ف�ي خلفی�ة ھاتف�ك، م�ن . علیك أن تعرف دائما وتراقب بشكل مستمر 3
خ��الل مراقبتھ��ا باس��تمرار لض��مان ع��دم وج��ود تطبی��ق تجسس��ي یعم��ل باس��تمرار لمراقبت��ك. 
وقصة الفیروس "تروجان" وما فعلھ بالمشتركین عب�ر الع�الم معروف�ة. ھ�ذا الفی�روس، یمّك�ن 

ن معلومات��ك أي ھك��ر ف��ي أي مك��ان ف��ي الع��الم م��ن التنص��ت عل��ى مكالمات��ك واالس��تفادة م��
 .الخاصة



. تنزی��ل تطبیق��ات بنس��خ مش��بوھة، م��ثال یوتی��وب أو فیس��بوك أو مایكروس��وفت أو ووك��ر، 4
بنس��خ مقرص��نة حت��ى ل��و ج��رى تنزیلھ��ا م��ن ب��الي س��تور، ق��د یراف��ق تنزیلھ��ا دخ��ول ب��رامج 
تجسس تستمر بالعمل على ھاتف�ك. وھك�ذا س�تلحظ بع�د تنزی�ل تطبی�ق مع�ین أن ھاتف�ك یعم�ل 

یل قطعي أّن برنامجا یعمل بانتظام داخل ھاتفك للتجسس علیك. وھناك برامج ببطء، وھذا دل
 ." Should I remove it "تعمل على كشف وطرد مثل ھذه الشبكات ولعل من أشھرھا

وصول رسائل ومكالمات ورسائل نصیة غریبة باستمرار إلیك. وھنا یج�ب أن تنتب�ھ إل�ى  .5
لمكالم��ة، ف��بعض األرق��ام تحق��ق اختراق��ا لھاتف��ك ال��رقم ال��ذي یطلب��ك، وتح��ذر ف��ي ال��رد عل��ى ا

 .وتسرق معلوماتك وتمّكن الھكرز من التنصت على مكالماتك

تباین شكل موقع معین تزوره بانتظام بشكل یلفت نظرك. وعلیك الح�ذر ھن�ا أن ال یك�ون  .6
الموقع المذكور قد أجرى تحدیثا غیّ�ر م�ن ش�كلھ. وتكب�ر المش�كلة م�ع التطبیق�ات الت�ي تطل�ب 
منك معلومات مصرفیة، مث�ل حج�وزات مكات�ب الس�فر والفن�ادق، المش�تریات عب�ر أم�ازون، 

 .المبیعات والمشتریات عبر إي بي

وطب��اق لمق��ال مفص��ل نش��رتھ ص��فحة "می��ك ی��وز أوف" المختص��ة باإللكترونی��ات واس��عة  
ی�ر االنتشار، فإّن من أھم اإلجراءات التي تمنع الھكرز من التنص�ت عل�ى مكالمات�ك، ھ�و تغی

كلم��ة الم��رور بش��كل مس��تمر، وھ��ذا س��یعطل معظ��م الب��رامج المرافق��ة الت��ي تعم��ل ف��ي خلفی��ة 
الھ��اتف وتتجس��س علی��ك، ویش��مل التغیی��ر باس��وورد الخاص��ة بالتطبیق��ات الش��ائعة، فیس��بوك، 

 .ایمیل، واتس آب وغیرھا

 التنصت على الھواتف األرضیة

ات تتبع واكتشاف الوص�لة، فح�ین اكتشاف ھذا النوع من التنصت یبدو أسھل من خالل إمكان
تتكلم على الھاتف وتلحظ انخفاض صوتك، أو تسمع أصوات غریبة أثناء مكالمتك، أو تلحظ 
وجود أرقام ال تعرفھا في قائمة حساب ش�ركة الھ�اتف الت�ي تص�لك ش�ھریاً، فعلی�ك ان تبح�ث 

مریك�ي عن وصلة دخلت على ھاتفك وتتنصت علیك. وطبقا لموقع (س�اندمان دوت ك�وم) األ
أسالیب یمكن من خاللھا التجسس عل�ى مكالمات�ك  3المتخصص بالھواتف والشبكات، فھناك 

 :الھاتفیة والشخصیة في المكتب

من خالل ربط وصلة تجسس على خطك األرضي، أو من خالل وصلة الكابل ال�رئیس ف�ي *
 .التقسیم، وھذه تتطلب وجود مختص في فرز الكابل

مكتب��ك، أوف��ي بیت��ك أو س��یارتك، أو حت��ى م��ن خ��الل م��ن خ��الل وض��ع القط��ات ص��وت ف��ي *
 .شبكة الخدمات التي تدیر شركة التاكسي إذا كنت صاحب سیارة اجرة

وضع وحدة إعادة دخ�ول أو برن�امج مش�ترك یعم�ل ح�ال تش�غیلك الكومبی�وتر الخ�اص ب�ك، *
 .بحیث یصل كل شيء إلى مشترك آخر یترقب المعلومات الصادرة عن الجھاز أو البرنامج



الت�ي تنق�ل المكالم�ة عب�ر كاب�ل االتص�ال دون الحاج�ة  RF استخدام وحدات إع�ادة اإلرس�ال*
إلى وصلة، بل تلتقط المكالمات إلكترونیا، وترس�لھا عب�ر وص�لة عل�ى القم�ر الص�ناعي، إل�ى 
مس��تخدم یتنص��ت ھاتفی��ا أو یتنص��ت ویس��جل مكالمات��ك، وف��ي عص��ر الھوات��ف الذكی��ة، ب��ات 

 .ة اعادة توجیھ وإرسال ممكنا للغایةاستخدام الھاتف الذكي كوحد

لك��ن النتیج��ة المھم��ة الت��ي یمك��ن الوص��ول إلیھ��ا بھ��ذا الخص��وص، أّن التنص��ت عل��ى ك��ل 
المشتركین في كل األوقات أمر مستحیل، فیما یكون التنصت على شخص معین في توقیتات 

وجھداً كبیراً، وتوجد تحدیدات قانونیة شدیدة علیھ في كثیر م�ن  معینة ممكناً، لكنھ یكلف ماالً 
 .البلدان، فال یتم إال حین یكون األمر شدید الخطورة

                               *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 !مواقع التواصل االجتماعي قد تدمر صحتك العقلیة

الحال�ة العقلی�ة والنفس�یة للمس�تخدم،  إدمان استخدام مواقع التواصل االجتماعي ق�د ی�ؤثر عل�ى
وكمثال على ذلك فقد كشفت دراسة أّن البریطانیین یزورون صفحاتھم على مواق�ع التواص�ل 

 األلمانیة DWھذا مقال مترجم بتصرف عن مقال نشر على  .مرة في الیوم 28االجتماعي 

 

والتغری���دات ال���بعض، وخاص���ة م���ن الم���راھقین، ال ین���ام قب���ل أن یجی���ب عل���ى الرس���ائل   
والمنشورات التي تصلھ، وھذا یس�تغرق أحیان�اً ث�الث س�اعات ف�ي الف�راش قب�ل الن�وم. و ف�ي 
حاالت نادرة، یستیقظ بعض المراھقین مع كل رنة لھاتفھم الذكي، فینظرون إلى ما وصلھم، 
وقد یجیب�ون علی�ھ وھ�م نص�ف ن�ائمین! ھ�ذا أوج اإلدم�ان، وق�د كش�ف تقری�ر نش�رتھ ص�حیفة 

البریطانیة عن ستة آثار سلبیة إلدمان مواق�ع التواص�ل االجتم�اعي ق�د ت�ؤثر عل�ى  اإلندبندنت
 :سالمتك العقلیة دون أن تدرك ذلك

 فقدان الثقة بالنفس واالنطواء

یولّ��د الحض��ور المس��تمر عل��ى ص��فحات ومنص��ات التواص��ل االجتم��اعي ش��عوراً ح��اداً ل��دى 
ورھم الملتقط�ة ف�ي أجم�ل األم�اكن اإلنسان بمقارنة نفسھ باآلخرین الذین یعرضون أحل�ى ص�

وبأفخر السیارات والمالبس، ما یولّد لدى كثیر من المستخدمین حال�ة إحب�اط ح�اد ت�ؤدي إل�ى 
تناقص احترامھم ألنفسھم. وشّخصت دراسة أجرتھ�ا جامع�ة كوبنھ�اغن أن ھ�ذه الحال�ة یتول�د 

ن موق���ع عنھ���ا م���ا أس���متھ ب���ـ"حسد فیس���بوك"، ی���ؤدي ب���البعض إل���ى االنكم���اش والتراج���ع ع���
"فیسبوك" خاصة، بل وھجره أحیاناً بشكل مرضي، لعیش حالة من الرضا عن النفس كان�ت 

 .تغمرھم قبل أن یّطلعوا على مفردات حیاة اآلخرین على منصات التواصل االجتماعي

 فقدان التواصل اإلنساني الحقیقي

س إل��ى الحض��ور المس��تمر عل��ى منص��ات التواص��ل االجتم��اعي یس��تھلك وق��ت كثی��ٍر م��ن الن��ا
درجة أنّھم ال یعودون بحاجة إلى التواصل الحقیقي مع أصدقائھم وأقاربھم ومحبیھم، خاص�ة 
م��ن یوج��د م��نھم أیض��اً بش��كل مس��تمر عل��ى منص��ة التواص��ل. وف��ي ھ��ذا الس��یاق تق��ول س��تینا 

آالف مت�ابع عل�ى حس�ابھا ف�ي موق�ع  106ساندرز، وھي عارضة أزیاء س�ابقة كان�ت تمتل�ك 
م��ن خبرت��ي أنّن��ي أفق��د ق��درتي عل��ى التواص��ل الحقیق��ي م��ع الن��اس ح��ین "إنس��تغرام": "تعلم��ت 

أّطلع على صور أصدقائي وقد شاركوا في بعض الحف�الت الت�ي انش�غلُت ع�ن المش�اركة بھ�ا 
 ."بسبب إنستغرام. ھذا األمر یجعلني أشعر بالوحدة والقلق

  تآكل الذاكرة وضعفھا

 



لحظات معینة عاش�ھا ف�ي توقی�ت مع�ین، ھ�ذا تساعد الشبكات االجتماعیة على استعادة الفرد ل
صحیح. لكن الصحیح أیضاً أّن ذلك ق�د ی�ؤدي إل�ى تراج�ع ق�درة اإلنس�ان عل�ى ت�ذكر ح�وادث 
معینة في حیاتھ، الختالط الحقیقي باالفتراضي عبر المنصات. فنحن ننش�غل كثی�راً بتص�ویر 

معھ األص�دقاء،  تمثال رخامي أو نصب مھیب في مكان ما كي نضعھ على صفحتنا ویتفاعل
 .لكننا ننسى أن نختزن في ذاكرتنا تفاصیل العمل الجمیل بتذوقھا بأعیننا ال بأعین اآلخرین

 النوم القلق وقلة ساعات النوم

الغالبیة ال تنام قبل أن تمر على ھاتفھا وتتص�فح منص�ات التواص�ل المختلف�ة، فت�رد أو تنفع�ل 
على وض�ع ص�امت وال�ذھاب إل�ى الن�وم. أو قد تبحث عن معلومات معینة قبل وضع الھاتف 

في ھذا السیاق، یقول الدكتور تیم بون�و، مؤل�ف كت�اب "ح�ین ال تكف�ي ش�ارات اإلعج�اب" إن 
ھ��ذا األم��ر "یح��رك ف��ي نف��س اإلنس��ان روح الحس��د والقل��ق والتفكی��ر أو الغض��ب مم��ا علق��ھ 

ی�ذھب بھ�ا أحدھم، م�ا یجع�ل ال�دماغ متیقظ�اً متحف�زاً للعم�ل بش�كل مس�تمر، وھ�ي أس�وأ حال�ة 
 ."اإلنسان إلى الفراش

ویُنص���ح بھ���ذا الخص���وص أن یعتم���د اإلنس���ان قاع���دة ثابت���ة بع���دم مقارب���ة الھ���اتف ال���ذكي أو 
 .الكمبیوتر قبل ساعة من النوم، ویفّضل أن یكون الوقت ساعتین

 ضعف االنتباه

ال یقتص��ر ت��أثیر اإلدم��ان عل��ى منص��ات التواص��ل االجتم��اعي عل��ى منطق��ة الالوع��ي عن��د 
ن، بل یؤثر على خالیا الدماغ التي تعاني من االجھاد المستمر بسبب قل�ة الن�وم والن�وم اإلنسا

المضطرب. وبھذا السیاق یقول الدكتور بونو: "تعطیك منصات التواصل االجتماعي شعوراً 
بأنك حاضر في كل مواقع المتعة والتسلیة بشكل مستمر"، وھو شعور وھمي، ألّن الحضور 

 .ي مثل ھذه األماكن لھ تأثیر آخر تماماً على النفس، بحسب بونوالحقیقي بین الناس ف

مراجعة الھاتف الذكي بشكل متواصل تشتت االنتباه والقدرة على التركیز إلى ح�د كبی�ر، ل�ذا 
یُوصى بأن یعّود اإلنسان نفسھ على تجاھل ھاتف�ھ لفت�رات متباع�دة م�ا ل�م ی�رن بطل�ب ھ�اتفي 

 .حقیقي

 عقلیةتأثیر مدمر على السالمة ال

إدمان استخدام الھ�اتف المحم�ول وزی�ارة منص�ات التواص�ل االجتم�اعي یخل�ق ل�دى اإلنس�ان 
حالة تعاسة مزمنة أحیاناً، وقد یتطور ھذا إل�ى اكتئ�اب مرض�ي وقل�ق مرض�ي مس�تمر. ل�ذلك 
تتردد دعوات بین كثیر من الناس لترك مواق�ع التواص�ل االجتم�اعي بش�كل نھ�ائي واالكتف�اء 

 ."لكتروني أو خدمة "واتساببحساب البرید اإل

 



وال بد من اإلشارة ھنا إلى أّن كثیراً من الناس یمارس�ون الی�وم األم�رین، فھ�م فع�الون بش�كل 
مستمر على منصات التواصل االجتماعي ویتراسلون بشكل مستمر عبر "واتساب" ورسائل 

اركة اإلیمی���ل، وذل���ك لتب���ادل أخب���ار وأف���الم وص���ور م���ع أص���دقاء حمیم���ین ال یفض���لون مش���
محتواھم إال لجمھور محدد من االصدقاء. وھذا التواصل یجعلھم منكبّین دائماً على الھوات�ف 

  .الذكیة بشكل ال فكاك منھ

                               *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 ! لخطر اإللكتروني یھدد أطفالنا وجیوبناا

عالمی�ة، وتت�داعى األص�وات لحم�ایتھم إدمان األطفال على األنترنت والع�الم الرقم�ي ظ�اھرة 
من مواقع تجارة الجنس، والمواقع اإلجرامیة، لكن الكوارث تحّل حین یزور األطف�ال مواق�ع 

 .تسرق األموال، فیدفع األھل أمواال باھظة ألخطاء أوالدھم

     

ف ال�ذكي، أبناء األلفیة الثالثة ھم خبراء العالم الرقمي ودنیا السایبر وخبرات االنترنت والھات
وھ��ذا بح��د ذات��ھ یض��ع أم��ام أھلھ��م ح��اجزا یم��نعھم م��ن الت��دخل فیم��ا یعب��ث ب��ھ أبن��ائھم عل��ى 

 .اإلنترنت وعلى ھواتفھم الذكیة وتطبیقات التواصل االجتماعي

كیف أتدخل فیما یشغل ابنت�ي وھ�ي الت�ي تس�عفني ف�ي ك�ل  -في العادة یفكر األھل مع أنفسھم 
فألتركھ��ا تفع��ل م��ا  بالتأكی��د،ي؟ إنھ��ا تع��رف خی��را من��ي المش��كالت اإللكترونی��ة الت��ي ت��واجھن

 .ترید

ھكذا كان یفكر أبو دالیا، وھو یرى تفوق ابنتھ اإللكترون�ي یُنق�ذه ف�ي ك�ل لحظ�ة، ل�ذا اش�ترى 
لھ��ا ھ��اتف آیف��ون ح��دیث، واش��ترى لھ��ا حاس��وبا محم��وال ت��درس علی��ھ وھ��ي ف��ي المرحل��ة 

أقرانھ��ا، ع��الوة عل��ى ت��وفیره التح��دیثات اإلعدادی��ة لیض��من لھ��ا تفوق��ا س��ایبریا مطلق��ا عل��ى 
 .المستمرة واأللعاب اإللكترونیة التي ما برحت تطلبھا منھ، ولكل  ذلك أنفق أمواال طائلة

ی�ورو! حس�ب تأكی�د 330وبعد أشھر، وصلت قائمة مصروفات إنترنت وھاتف تبل�غ قیمتھ�ا  
رف، وج�د أّن دالی�ا . وح�ین تقص�ى األب المنك�وب أوج�ھ الص�الكات�ب أبو دالیا في حواره مع

ت��دخل موقع��ا للدردش��ة الدولی��ة متص��ل بلعب��ة كومبیوتری��ة أنزلتھ��ا ف��ي تطبی��ق عل��ى الحاس��وب 
المحمول وعلى الھاتف الذكي ف�ي آٍن واح�د، وكلم�ا ض�غطت عل�ى زر المحادث�ة، طل�ب منھ�ا 
تأیی��دا لھویتھ��ا، فأعط��ت ل��ھ رق��م ھاتفھ��ا المحم��ول، فیق��وم أوتوماتیكی��ا بتحوی��ل قیم��ة ال��دخول 

 .ب الوقت على حساب الھاتف المذكور، وھكذا تصاعدت القائمةحس

ھذه األخطار تطرق لھا تقریر نشره موقع "بي س�ي ورل�د" مقترح�ا بض�ع نق�اط ت�وفر بع�ض 
 :الحمایة، وأھمھا

ال تعط أبدا  كلمة السر الخاص بالكومبیوتر الذي تستخدمھ، بمعنى ص�فحة ون�دوز الخاص�ة *
خاص���ا بھ���م، أو خص���ص لھ���م ص���فحة ون���دوز عل���ى  ب���ك، ب���ل اش���تر ألوالدك كومبی���وترا

 .كومبیوترك منفصلة عن صفحتك

خصص ألولدك أوقاتا للنشاط اإللكترون�ي، وال تت�رك لھ�م الحب�ل عل�ى الغ�ارب وإال ج�اءت *
العواق��ب وخیم��ة. وف��ي ھ��ذا الص��دد یح��ذر المختص��ون م��ن مواق��ع إباحی��ة تص��طاد الم��راھقین 

 .وتقودھم الى ما ال یحمد عقباه



 .نظمة الحمایة اإللكترونیة العائلیة، حتى إذا كلفك ذلك مبلغا من المالاستخدم أ*

خص���ص ألوالدك حس���ابات ھ���اتف مح���دودة ش���ھریا م���دفوعا س���لفاً ال تجی���ز لھ���م العب���ث *
 .اإللكتروني بال حدود

من جانب آخر، لخص موقع "ناشیونال كونسیومر لیغ" األمریكي الخ�اص بحمای�ة المس�تھلك 
 :نصائح الحمایة بالتالي

 .تكلم مع أطفالك حول المسموح وغیر المسموح بھ على اإلنترنت*

 .اكتشف المواقع التي یزورونھا وكم یمضون من الوقت علیھا، وتصفح مضامینھا*

إشرح ألطفال�ك ض�رورة أن ال یكش�فوا ق�ط ھوی�اتھم وھوی�ة جھ�ازك وعن�وان البی�ت وأرق�ام *
 .المصرفیة وما إلى ذلكالھاتف وحتى عنوان األیمیل وأرقام الحسابات 

 .اكتشف لنفسك وألھل بیتك تقنیات تتیح لك النفوذ إلى ما یزوره أبناؤك*

اذا كانت األسرة تس�تخدم كومبی�وتر واح�د فحس�ب، فض�عھ ف�ي مك�ان مرك�زي یت�یح للجمی�ع *
 .مراقبة شاشة المستخدم دون عناء

 .ضع قوانین ومواقیت أسریة الستخدام اإلنترنت والكومبیوتر عموما*

شجع أبناؤك مادیا ومعنویا على استخدام اإلنترنت لمتابعة دروسھم وتوس�یع مع�رفتھم، وق�د *
 .یفاجئك أّن أغلب المناھج موجودة على النت

أعل���ن ألوالدك أّن عل���یھم إبالغ���ك ب���أي تح���رش أو مض���ایقة ت���أتیھم م���ن ش���خص م���ا عل���ى *
مھم م��ن اس��تخدام اإلنترن��ت، دون أن تع��اقبھم أن��ت أو أمھ��م عل��ى م��ا فعل��ھ المتح��رش وتح��ر

 .اإلنترنت والكومبیوتر والھاتف الذكي لھذا السبب

لكن الحقیقة المرة، أّن كل ھذه اإلج�راءات تتراج�ع ف�ي ح�ال ام�تالك األبن�اء والبن�ات ھوات�ف 
ذكیة تسھل علیھم استخدام االنترنت، وھذا ھ�و الح�ال الی�وم و علی�ك أن تج�ّد ف�ي البح�ث ع�ن 

 .وسائل حمایة جدیدة

                               *** 

 

 

 

 



 یقّربنا أم یبعدنا عن بعض؟ -التواصل االجتماعي

أنت تحدث أخیك وترس�ل ل�ھ لط�ائف م�ن ك�ّل أنح�اء الع�الم لی�ل نھ�ار ویرس�ل ل�ك ص�دیقك م�ن 
ل�ھ ولبیت�ھ، وھك�ذا تقّربن�ا وس�ائل التواص�ل االجتم�اعي لكنّن�ا ال نحت�اج بع�د ھ�ذا  الصین صوراً 

 .قاء أحبتنا ومعارفنا، وھذا بعدٌ ونأي من نوع جدیدالقرب إلى ل

     

یتف�ق الن�اس تقریب�اً عل��ى أّن التواص�ل االجتم�اعي ووس�ائلھ یقربن��ا، فھ�و ال�ذي أحی�ى ص��داقاتنا 
القدیمة، وھو الذي جمعنا بأصدقاء فارقناھم منذ عقود ولم نع�د نع�رف ع�نھم ش�یئا، وھ�و ال�ذي 

 .یام صعبة مررنا بھایحیي في نفوسنا ذكریات أیام جمیلة وأ

فعل�ى ھاتف��ك المحم��ول تص��ل باس��تمرار نبض��ات تُعلم�ك ب��ورود تغری��دات جدی��دة عل��ى حس��اب 
تویتر، أو على صفحتك في فیسبوك، أو على صفحتك في واتس آب. واذا شاركت في حساب 
على یوتیوب سترى عشرات الفیدیوھات التي وضعھا معارف وأصدقاء وأقارب لك. كل ھ�ذا 

، ولكن في نفس الوقت، فإّن ھذا التقارب المستمر طیلة الیوم وعل�ى م�دار الس�نة، تقریب.. نعم
 .سوف یلغي الحاجة الى لقاء حقیقي بینك وبین دائرة أقاربك وأصدقائك ومعارفك

وإلى ھذه الحقیق�ة أش�ارت دراس�ة نش�رت ف�ي ص�حیفة وول س�تریت جورن�ال مؤك�دة" أّن ھ�ذا 
وقتھم وجھدھم في العمل على المساحات االفتراضیة،  التواصل یجعل الناس ینفقون كثیراً من

بما یحرمھم من مزاج وفرصة ووقت المحافظة عل�ى تواص�ل اجتم�اعي حقیق�ي". وھ�ذا یعن�ي 
عملی�ا أّن علی�ك أن تقتط�ع م�ن وق�ت تواص��لك االجتم�اعي المتص�ل لتص�نع فرص�ة تلتق�ي فیھ��ا 

ویتر ھ�و نت�ف م�ن ح�دیث بأخیك وأس�رتھ عل�ى س�بیل المث�ال. م�ا نفعل�ھ عل�ى فیس�بوك وعل�ى ت�
ولیس حوار حقیقي، ویمكن ألي شخص أن یرتب ویعزز حدیث�ھ بمعلوم�ات م�ن الن�ت لیجعل�ھ 

 .بمرتبة الكمال، وھو أمر غیر ممكن حین تجالس أصدقاءك في مقھى أو نادٍ 

فیسبوك ھو أحد أكثر وسائل التواصل االجتماعي انتش�اراً ، یت�یح ألّي ش�خص یع�رف الكتاب�ة 
ظھر بمظھر المفكر الحك�یم العاق�ل م�ن خ�الل بوس�تات مخت�ارة، ولكن�ھ ل�و التق�ى والقراءة أن ی

بأصدقائھ على فیسبوك فسیظھر للجمیع مستواه الحقیقي، وقد یكون أصدقاؤه م�ن مس�تواه وق�د 
 .تخفوا بدورھم خلف الجدار األزرق

بار من كل بوجود الھاتف الذكي في أیدي الجمیع تقریباً، تصلھم كل دقیقة تنبیھات بوصول أخ
مك��ان، وكلھ��ا تح��رك ف��ي عق��ولھم إحساس��ا ب��أّن ش��یئا مھم��ا ق��د حص��ل ف��ي مك��ان م��ا والب��د م��ن 
االطالع علیھ، وحین یفتح المرء البوست في الساعة الثامنة صباحاً بعد أن سمعھ أثناء رق�وده 
في فراشھ وتظاھر بإھمالھ، سیكتشف أن صدیقھ المقیم في أمریك�ا، بع�ث ل�ھ رابط�ا یمك�ن م�ن 

 !ھ أن یشتري سروال جینز من نوع غاٍل بنصف قیمتھ في بلدهخالل



و ف��ي ھ��ذا الس��یاق یش��یر خبی��ر ع��الم الس��ایبر ش��یري تورك��ل ف��ي حدیث��ھ لص��حیفة ول س��تریت 
جورن��ال إل��ى" أنن��ا ال نحص��ل عل��ى  تواص��ل حقیق��ي، ب��ل عل��ى جرع��ات قص��یرة مخت��ارة م��ن 

 .التواصل" حسب أمزجة المرسلین

ات الھاتفیة لن تزیدنا تشتتا على م�ا نح�ن فی�ھ م�ن قل�ة تركی�ز، فق�د والحقیقة أّن النبضات والھز
مراھ�ق وب�الغ أن  1100كشفت دراسة نشرھا تقریر الصحیفة أعاله أّن تجرب�ة أجری�ت عل�ى 

أغل��ب مس��تخدمي الھوات��ف الذكی��ة مم��ن ھ��م تح��ت س��ن الخامس��ة والثالث��ین یراجع��ون ھ��واتفھم 
إش�ارة أو نبض�ة تعلمھ�م بوص�ول نب�أ، وھ�ذا مرارا بانتظ�ام عل�ى م�دار الی�وم حت�ى دون ورود 

 .بالطبع یشغلھم عن محادثیھم ومن یجالسونھم

 فیسبوك

وص�ل ع�دد مس�تخدمیھا  2012تعد فیسبوك أكبر شبكة تواصل اجتماعي وأكثرھا شھرة. عام 
الدائمین إلى أكثر من ملیار مستخدم، ما جعلھا في مقدمة ش�بكات التواص�ل االجتم�اعي. وإل�ى 

ت التواصل التي تتیحھا، یوجد فیھ�ا أیض�اً الكثی�ر م�ن التطبیق�ات، كالدردش�ة م�ع جانب إمكانیا
 .األصدقاء والبحث عن األصدقاء القدامى

جلسات الشباب والمراھقین مع بعضھم، تكشف أّن أغلبھم منشغلون بمراجع�ة ھ�واتفھم الذكی�ة 
س�ائلھ الحدیث�ة یھ�دم أكثر من انشغالھم بجّالسھم، وھذا دلیل قطعي أّن التواص�ل االجتم�اعي بو

أواصر التواصل االجتماعي الحقیقي وجھا لوجھ، ولن یمر وقت طویل، حتى تتحول المقاھي 
والمط���اعم والن���وادي ال���ى ص���االت ع���رض بشاش���ات عمالق���ة یم���ارس فیھ���ا الن���اس ھوای���ات 
الكترونیة مع بعضھم على مدى ساعات، مكتفین بتبادل شارات المجاملة التي تحتویھ�ا رم�وز 

أو شارات األصابع التي تشیع بین المراھقین بعالمات اإلعجاب والشكر والتواص�ل  ایموجي،
 المستمر وما الى ذلك.

                               *** 

 

 

 

 

 

 

 



 !تلفزیونك وھاتفك الذكي یتجسسان علیك

 نجلس الى التلفزیون الذكي ونبحر على االنترنیت والیوتیوب خاللھ بواس�طة ھواتفن�ا الذكی�ة،
السیما أنھ یق�ول ل�ك "ھاتف�ك أس�رع ف�ي البح�ث م�ن الریم�وت ك�ونترول"، لك�ّن علم�اء ألم�ان 

 .كشفوا أّن التلفزیون بوسعھ سرقة كل معلومات ھاتفك الذكي

 

تطبی��ق أندروی��د م��ن غوغ��ل ب��الي س��تور  200كش��ف علم��اء وب��احثون ألم��ان أّن أكث��ر م��ن 
نظام الموجات فوق الصوتیة فی�ھ. بوسعھا التجسس على مشاھدي التلفزیون الذكي من خالل 

وأثار ھذا الكشف مخاوف جمة، السیما أّن شركة  سامسونغ لإللكترونیات العمالقة س�بق أن 
نصحت زبائنھا بعدم التكلم بأمور شخصیة أمام التلفزیونات الذكیة المصنعة من قبلھا، وذل�ك 

لكوری�ة ف�ي بی�ان عندما تك�ون خاص�یة إرس�ال األوام�ر الص�وتیة مفتوح�ة. وذك�رت الش�ركة ا
استعمال التلفزیونات ونق�الً ع�ن ص�حیفة "إكس�بریس" األلمانی�ة، أن المحادث�ات تُس�جل وتُنق�ل 

 .إلى طرف ثالث

البحث الذي نشره موقع "أن تي في " األلماني، بیّن أّن أغل�ب مش�اھدي التلفزی�ون ال یغلق�ون 
ح علی�ھ أحیان�اً. ب�احثون م�ن ھواتفھم الذكیة أثناء مشاھدتھم التلفزی�ون، ب�ل یس�تعلمونھا للتص�ف

تطبی��ق أندروی��د ف��ي التلفزی��ون تواص��ل ق��راءة  234جامع��ة براونش��فایغ التقنی��ة اكتش��فوا أّن 
األص��وات الص��ادرة ع��ن ھاتف��ك وم��ا تتض��منھ م��ن رس��ائل وتبلیغ��ات رس��ائل نص��یة وص��ور 
وروابط یرسلھا لك األصدقاء وإیمیالت یرس�لھا لھ�ا البن�ك أو وكی�ل الض�رائب، أو إش�عارات 
من الشركات بتحویالت وتجري إل�ى حس�ابك أو اس�تقطاعات تج�ري من�ھ. ھ�ذه األص�وات ال 
تسمعھا األذن البشریة، لكّن الدوائر اإللكترونیة المفتوحة للموجات فوق الص�وتیة الت�ي تكث�ر 

 .في التلفزیون الذكي تلتقطھ أوتعید بثھا لجھات ال یتوقعھا المشاھد

 Silverpush الشركة المنتجة لھ اسمھا . Shopkick من تلك التطبیقات الخطیرة تطبیق
والت�ي   (uXDT)  وق�د جھزت�ھ بخدم�ة تعق�ب األجھ�زة المقابل�ة بالموج�ات ف�وق الص�وتیة

تستقبل من خالل إعالنات تلفزیونیة تجاریة شارات ف�وق ص�وتیة م�ن ھ�اتف المش�اھد ال�ذكي 
 .میغاھیرتس دون موافقتھ 20إلى  18بقدرة تنحصر بین 

  !فأحذره ،علیكتجسس تلفزیونك ی

ش��بكات مط��اعم الوجب��ات الس��ریعة المنتش��رة عب��ر الع��الم تمل��ك ش��بكات تلف��زة خاص��ة بھ��ا، 
وبوس��عھا أن تل��تقط ش��ارات ھوات��ف الزب��ائن الم��ارین بھ��ا، وحت��ى ش��ارات ھوات��ف المنطق��ة 
المحیطة بالمطعم، واكتشف الخبراء أّن فروع تلك المطاعم في جنوب شرق آس�یا عل�ى وج�ھ 

 .ي من فعّلت ھذه الخاصیة بقوةالخصوص ھ



وھك��ذا ف��إّن ف��روع ماكدونال��دز وكریس��بي كریم��ي تت��وفر ف��ي تلفزیوناتھ��ا الذكی��ة خاص��یة  
 .التجسس حسب ما كشفت صحیفة "كومبیوتر بیلد" األلمانیة

كل ھذا یعني أننا قد نرى قریبا أجھزة ذكیة قادرة على التعرف عل�ى نظاف�ة األجس�اد وأل�وان 
الداخلیة فتص�بح خصوص�یات اإلنس�ان الفردی�ة الحمیم�ة عرض�ة للتجس�س، وأشكال المالبس 

 فھل یملك العلم حمایة الناس من ھذه المخاطر؟

                               *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 "فیسبوك" العراق قانون عشائري لـ

وتجم�ع النق�ائض إل�ى أثبتت التطبیقات الرقمیة لعصر العولمة أنّھا ع�ابرة لل�زمن وللجغرافی�ة 
بعض��ھا، فف��ي الع��راق دخل��ت نش��اطات "فیس��بوك" واس��عة االنتش��ار إل��ى مض��ائف العش��ائر، 

 .وباتت قوانین العشائر تحدد نوع وأخالقیات البوست إلى حد كبیر

 

ال غریب في عصر العولمة، فمواقع وصفحات التواصل االجتماعي التي ینسب لھا كثی�رون 
ف��ي الع��راق وجھ��ة أخ��رى. یعش��ق العراقی��ون "فیس��بوك"  "ث��ورات الربی��ع العرب��ي" اتخ��ذت

وینشطون على صفحاتھ المتخصصة، فھناك صفحات المط�اعم وعش�اق الك�ومیكس وعش�اق 
األلعاب اإللكترونیة واھتمامات البنات والنساء والط�بخ وص�فحات س�اخرة وناق�دة تنتش�ر ك�ل 

ائر الع�راق ص�ارت تمل�ك الی�وم یوم ولھا مئات آالف المتابعین. الجدید المثیر لالنتباه أّن عش�
ص��فحات باس��مھا، فھن��اك ص��فحة "قبیل��ة الجب��ور" عام��ة وص��فحة رس��میة لعش��یرة البی��اتي 
وصفحة تاریخ وتراث ورجال وعشائر كربالء، وصفحة عشیرة الجرجریة، وغیرھا ال تع�د 

 .وال تحصى

وجھ�ود ھذه الصفحات بات�ت من�ابر تُع�رض علیھ�ا تقالی�د "الفص�ل" العش�ائري بك�ل تفاص�یلھا 
ش��یوخ العش��ائر ورجالھ��ا ف��ي ح��ل المنازع��ات واإلش��كاالت وحت��ى الوس��اطات ب��ین القبائ��ل 
العربی��ة ف��ي المنطق��ة عموم��اً ول��یس ف��ي الع��راق فحس��ب، ب��ل ف��ي س��وریا وتركی��ا وإی��ران 

 .والسعودیة واألردن وغیرھا

الطری���ف أن ص���فحات العش���ائر العراقی���ة وض���عت ق���وانین ومع���اییر وض���وابط للنش���ر عل���ى 
" وللس�یطرة عل�ى المنش�ورات بطریق�ة تض�من أن "ال یس�اء اس�تخدام البوس�تات بم�ا "فیسبوك

آذار/ م��ارس  16یس��يء لق��یم العش��ائر"، كم��ا ن��ص عل��ى ذل��ك منش��ور ص��در ی��وم األربع��اء (
). وھذا بالطبع نوع م�ن التنظ�یم والتقن�ین للنش�ر اإللكترون�ي الت�ي ب�ات القض�اء یق�ول 2017

 .یات المتحدة األمریكیة والیابان وغیرھاكلمة الفصل فیھا في أوروبا والوال

ع�ن ھ�ذه الظ�اھرة مش�یراً إل�ى "أّن قض�یة  الكات�ب الص�حفي العراق�ي باس�م حم�زة تح�دث إل�ى
تدّخل العشائر أخذت مدى أبعد من مجرد ما نشر عن قیام إحدى العشائر بتحدی�د ق�یم الفص�ل 

رونی�ة تراق�ب ص�فحات والغرامات بشأن البوستات المسیئة. فلدى بعض العش�ائر جی�وش إلكت
 ."فیسبوك وتراقب من ینتقد

وتناقل��ت وس��ائل اإلع��الم وص��فحات "فیس��بوك" و"وات��س آب" تحدی��داً (حی��ث أن ت��ویتر غی��ر 
شائع في العراق) واقعة انتقاد أحد الص�حفیین ل�وزیرة عراقی�ة، وك�ان االنتق�اد غی�ر شخص�ي 

ة بمتابع�ة الص�حفي، م�ا أدى بل یتعلق بأدائھا المھني، وتطور األمر ال�ى قی�ام عش�یرة ال�وزیر
ال��ى ھروب��ھ ومغادرت��ھ العاص��مة إل��ى مك��ان مجھ��ول. إل��ى ذل��ك أش��ار الص��حفي باس��م حم��زة 



مضیفاً مثاالً آخر بالقول: "قبل عدة أشھر التقى أحدھم بعضو مجلس محافظ�ة واس�ط، وكت�ب 
منش��وراً ع��ن ذل��ك عل��ى ص��فحتھ الشخص��یة ف��ي "فیس��بوك"، فطالب��ت عش��یرة عض��و المجل��س 

علقین والمنتقدین على البوس�ت بمب�الغ فص�ل وغرام�ات عش�ائریة، األم�ر ال�ذي أدى جمیع الم
إل��ى س��كوت رھی��ب م��ن الص��فحات إزاء االتھام��ات الموجھ��ة إل��ى المس��ؤول الم��ذكور، وھ��ذا 

 ."مؤشر خطیر على التوسع العشائري في مراقبة مواقع التواصل في العراق

                               *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ماذا تعني رموز الماركات الكبرى الشھیرة؟

باتت الماركات الشھیرة ج�زءاً م�ن حی�اة الن�اس عل�ى األرض، فھ�ي تط�العھم ف�ي ك�ل مك�ان، 
وتعیش معھم حتى في غرف نومھم أو حماماتھم. وزاد االنتش�ار المعرف�ي الرقم�ي م�ن حج�م 

 .عن السر تداولھا، فماذا تعني عالمة أدیداس أو أبل أو تویوتا؟ فتش

 

  أدیداس

، أدولف داسلر. وقد تغیر لوغو الشركة عل�ى م�ر ال�زمن امؤسسھ اسماسم أدیداس مشتق من 
ولمرات عدة، لكنھ احتوى دائما الخطوط الثالثة المائلة. ھذه الخطوط تشكل مثلث�ا یرم�ز ال�ى 

 .جبل، وھو یرمز بدوره الى التحدیات التي یتعین على كل الریاضیین قھرھا

 آبل

ى آبل رمزي ال�ى ح�د كبی�ر، فق�د ق�ال مص�مم ھ�ذا الكومبی�وتر "روب ی�انوف" ف�ي ش�رح معن
معن��ى اللوغ��و "اش��تریت كمی��ة م��ن التف��اح، وض��عتھا ف��ي إن��اء وأمض��یت وقت��ا أتأم��ل كی��ف 
أس��توحي منھ��ا رم��زا، وع��ن طری��ق الص��دفة قض��مت إح��داھا، ث��م ت��ذكرت أن كلم��ة قض��م 

علیھا حساب سعة حافظة الكومبیوتر، وھك�ذا تعني "بایت" وھي نفسھا التي یقوم  باإلنكلیزیة
 ."كانت التفاحة المقضومة ھي الرمز

 بي أم دبیلو

یمث��ل الج��زء المرك��زي م��ن لوغ��و "ب��ي أم ف��ي" كم��ا ھ��ي التس��میة األلمانی��ة دوران مروح��ة 
الطائرة، ولھذا عالقة بتاریخ تقنیات صناعة الطائرات التي مثلت نش�اط الش�ركة ف�ي البدای�ة، 

البسیطة األخرى، ھ�ي أّن ھ�ذا الش�عار بلونی�ھ ھ�و ج�زء م�ن عل�م والی�ة بافاری�ا ولكن الحقیقة 
 .األلمانیة حیث ولدت الشركة

 أمازون

م�ن أس�فل، فھ�و رم�ز  االس�مسر لوغو أمازون یكمن في السھم البرتقالي اللون الذي یحتضن 
 ف�ي إش�ارة ال�ى  Z  و A  ك، كم�ا أن�ھ یمت�د ب�ین حرف�يلالبتس�امة تعب�ر ع�ن رض�ا المس�تھ

شمولیة مبیعات الشركة التي تض�م ك�ل ش�يء تقریب�ا، كم�ا یق�ال ف�ي العربی�ة "م�ن األل�ف ال�ى 
 ."الیاء

 تویوتا



لوغو تویوت�ا غری�ب الش�كل، إن�ھ تكبی�ر لع�ین إب�رة خیاط�ة م�ر خاللھ�ا خ�یط، ف�ي إش�ارة إل�ى 
أص��ل تخص��ص الش��ركة الت��ي ب��دأت منتج��ة لماكن��ات الغ��زل. وعل��ى ك��ل ح��ال ف��إّن التفاص��یل 

  .الشركة سمامزجا تعبیریا لحروف أیضا تمثل 

 كوكا كوال

بمكن مالحظة علم الدنمارك، وھي مح�ض مص�ادفة، وم�ع ذل�ك فق�د  "L" و "O" بین حرفي
 .استخدمت الشركة ھذا الجزء من اللوغو للدعایة لمنتجاتھا في الدول االسكندنافیة

                               *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 البلطجة اإللكترونیة المراھقون و

المراھقون والیافعون ھم أول ضحایا ظاھرة ما أصبح یعرف ب�ـ "البلطج�ة اإللكترونی�ة" وم�ا 
یص��احبھا م��ن تروی��ع إلكترون��ي للض��حایا. فكی��ف یمك��ن التعام��ل م��ع ھ��ذا الن��وع م��ن التروی��ع 

 والبلطجة؟

    

لمفھ�وم األول ولكنھ�ا بعد التنّمر اإللكترون�ي ظھ�رت البلطج�ة االلكترونی�ة، وھ�ي قریب�ة م�ن ا
أكثر تعقیدا. البلطجة اإللكترونی�ة تظھ�ر ح�ین یس�تخدم أطف�ال ومراھق�ون االنترن�ت وخ�دمات 
االیمی��ل والرس��ائل الھاتفی��ة النص��یة عل��ى وات��س آب خاص��ة، ومواق��ع التواص��ل االجتم��اعي 
والمن��ابر اإللكترونی��ة وغ��رف الدردش��ة للتح��رش وتھدی��د وتروی��ع أطف��ال وم��راھقین آخ��رین.  

 .األطفالأحیانا تھدیدات أطفال ألطفال، إلى قیام بالغین بترویع وتھدید  موضوع یتجاوزال

البلطجة اإللكترونیة ال تتطلب قوة عضلیة وتفوقا بدنیا أو عصابة أشقیاء في س�احة المدرس�ة 
لتروی�ع األطف�ال اآلخ��رین، فالموض�وع یلزم��ھ معرف�ة باالس��تخدام الم�تقن لع��الم االنترن�ت بم��ا 

البعض لمضایقة اآلخرین دون أن یضطروا غالبا إلى الكشف ع�ن ھ�ویتھم الشخص�یة. یؤھل 
ویمكن للبلطجي أن یطارد ضحایاه بش�كل مس�تمر وف�ي ك�ل مك�ان ف�ي ظ�ل تواص�ل األجھ�زة 
اإللكترونی���ة وارتباطھ���ا ب���بعض. وتتح���دث اإلحص���اءات ع���ن تع���رض ثل���ث الم���راھقین إل���ى 

 .عملیات بلطجة وترویع إلكتروني خالل حیاتھم

 :وصایا للمراھقین والیافعین للتعامل مع البلطجة اإللكترونیة

إذا استھدفك بلطجیة سایبر فالمھم أن ال تجیب على أي رس�الة نص�یة أو بوس�ت أو تغری�دة، *
مھما كانت الرسائل مستفزة أو مھینة لك. فاالستجابة ستفاقم الوضع وتش�جعھم عل�ى المض�ي 

 .قدما في عدوانھم

لك البلطج�ة اإللكترونی�ة إل�ى بلطج�ي یس�عى لالنتق�ام مم�ن أس�اءوا إلی�ھ، من المھم أن ال تحو*
فھ���ذا ق���د یعرض���ك إل���ى عواق���ب قانونی���ة، إذ أن كثی���راً م���ن الن���اس ال یس���امحون، وینقل���ون 

 .الموضوع إلى القضاء ما قد یترتب علیھ عواقب قانونیة وخیمة

ص�ورا وال معلوم�ات  ال تستجب قط لطلبات المعتدي اللقاء ب�ك وجھ�ا لوج�ھ، وال ترس�ل ل�ھ*
 .مھما كان السبب

التقط صورة شاشة (سكرین شوت) لإلھانة ومعھا اسم الص�فحة أو رق�م الھ�اتف الظ�اھر أو *
التویت المنسوب، واخبر من ھم أكبر منك سنا في البیت أو المدرسة، وما ل�م تفع�ل ذل�ك ف�إن 

 .المعتدي غالبا سیتمادى في أعمالھ

 



مض��امین الجنس��یة، وغالب��ا س��تتمكن الش��رطة م��ن إح��التھم أبل��غ الش��رطة بالرس��ائل ذات ال*
 .للقضاء لینالوا جزاءھم

ال تقتص��ر البلطج��ة اإللكترونی��ة عل��ى ھج��وم أو ھج��ومین ع��ابرین، ب��ل إنھ��ا س��تكون غالب��ا *
ھجوم��ا مس��تمرا كاس��حا یس��تھدف شخص��ك خ��الل فت��رة م��ن ال��زمن. وھك��ذا س��یتوجب علی��ك 

ل األم�ر إل�ى الس�لطات حت�ى یتوق�ف الھج�وم، وال المثابرة في اإلبالغ عن االعتداءات وإیصا
 .تتردد في ذلك وتؤّمل نفسك في أنّھم سیكفون عن مضایقتك لمجرد سكوتك عن ھجماتھم

احذف أرقام ھواتفھم وأّشرھا مرفوضة االتصال كم�ا یمكن�ك إن تغل�ق الماس�نجر عل�یھم ف�ي *
س�بوك وخدم�ة الھ�اتف فیسبوك وتحجبھم عن االتصال ب�ك. ث�م أبل�غ المخالف�ات إل�ى ص�فحة فی

 .وخدمة واتس آب، فھي قد تتكفل بوقف خدماتھم، خاصة إذا عززت الشكوى بصور

تذكر دائم�ا أّن وقوع�ك ض�حیة بلطج�ة إلكترونی�ة ال یعن�ي قطع�ا أنّ�ك مقّص�ر ف�ي مك�ان م�ا، *
مھما قال المعتدون وادعوا. تؤكد  صفحة "ھیل�ب غای�د" اإللكترونی�ة المتخصص�ة بالمس�اعدة 

 .ضحیة أن ال یشعر قط بالتصاغر أمام نفسھ، فالمشكلة في البلطجي ولیست فیكأّن على ال

* ً البلطجی��ة ھ��م ن��اس م��أزومون یع��انون م��ن الوح��دة بس��بب س��وء خلقھ��م وغلظ��تھم،  ،غالب��ا
ویسعون لھذا السبب إلى جعلك مثلھم وإشراكك في دائرة معاناتھم، فال تمنحھم ھ�ذه الفرص�ة 

 .بالسكوت عنھم

عبارة ھج�وم بلطج�ي مش�كلة ت�دور حولھ�ا حیات�ك، أبل�غ ع�ن المعت�دي وتناس�ى ال تجعل من *
 .الموضوع كأنھ لم یكن

إذا ش���عرت ف���ي البدای���ة أن���ك ال تمل���ك حریت���ك عل���ى الن���ت والس���ایبر، بس���بب البلطجی���ة *
انون أو ومضایقاتھم، فاترك النت لفترة بعد أن تبلّغ عنھم، فلربما أزیحوا عن طریقك بقوة الق

 .وواتسابیسبوك إدارة صفحة ف

                               *** 

 

 

 

 

 

 



  فالم ثالثیة األبعاد؟كیف نشاھد اال

تكتسح األفالم ثالثیة األبعاد صاالت السینما، بعد أن غزتھا تقنی�ات الص�وت متع�ددة األبع�اد. 
المش��اھد یتفاع��ل م��ع الف��یلم لدرج��ة أنّ��ھ یحی��د برأس��ھ لتف��ادي أّي س��ھم ینطل��ق باتجاھ��ھ م��ن 

 الممثلین، ولكن كیف تنتج األفالم ثالثیة األبعاد؟

   

األفالم ثالثیة األبعاد تعمل وف�ق مب�دأ خ�داع البص�ر، بتف�اوت رؤی�ة العین�ین وزوایاھ�ا، ولك�ن 
 ً د أن تغل�ق عین�ك ل�ى أي ش�يء بجانب�ك بعین�ك الیمن�ى بع�إ؟ ل�و نظ�رت كیف یتحقق ذلك عملیا
س��تلحظ أّن ك��ل ع��ین لھ��ا زاوی��ة رؤی��ة ل��ى الیس��رى وأغلق��ت الیمن��ى، فإالیس��رى، ث��م غی��رت 

ك ت�رى األش�یاء الحقیقی�ة مختلفة عن األخرى بعض الشيء، ال�دماغ ی�دمج الص�ورتین ویجعل�
ص��االت الس��ینما  الرؤی��ة المجّس��مة". ف��وق ذل��ك ف��إنّ بع��اد، وھ��و م��ا یع��رف باس��م "مجس��مة األ

یلم وتبثّھا من الحدیثة مزودة بمكبرات صوت متعددة األبعاد تفلتر األصوات الصادرة عن الف
ین عل��ى یم�� أم��اكن ع��دة ف��ي ص��الة الع��رض بحی��ث یش��عر المش��اھد أّن الش��يء یج��ري فع��الً 

ً إالمشھد، بل أنھ قد یدیر وجھھ   !عن الحدث لى خارج شاشة العرض بحثا

لنقل قاعدة الرؤیة المجسمة الى شاشة السینما یعمد ص�نّاع األف�الم ثالثی�ة األبع�اد ال�ى اعتم�اد 
موجة الضوء المستقطب تھتز على سطح واحد فحسب، ولتوضیح ذل�ك، الضوء المستقَطب. 

الضوء الص�ادر ع�ن الش�مس ھ�و ض�وء غی�ر مس�تقطب، بمعن�ى أنّ�ھ مك�ون م�ن موج�ات  فإنّ 
ل�ى ض�وء مس�تقَطب إاینة عدة، ولكن باإلمك�ان تحویل�ھ ضوئیة عدیدة تتحرك على سطوح متب

جھ�زة أش�قوق تش�بھ فتح�ات عدس�ات تتخللھ�ا  من خالل فلتر استقطاب خاص، وھو مجموع�ة
التبرید في السیارات وغیرھا، ھذه الشقوق تمرر الضوء المھت�ز المتح�رك ف�وق س�طح بعین�ة 

 .فحسب، فیما تحجب باقي الموجات

وفي ص�ناعة ف�یلم ثالث�ي األبع�اد كم�ا یش�یر مق�ال نش�ره موق�ع "ف�زیكس. أورغ" المتخص�ص 
 ً لى جنب ( لتقوما بوظیفة العین الیمن�ى إ بالفیزیاء، یجري تصویر الفیلم بعدستین وضعتا جنبا

والعین الیسرى التي ذكرناھ�ا ف�ي البدای�ة). الف�یلم ال�ذي یج�ري تس�جیلھ م�ن خ�الل العدس�تین، 
ل�ى إتقطاب، وھك�ذا ف�إن الص�ور الموجھ�ة یعرض في صاالت السینما م�ن خ�الل فالت�ر االس�

تقطاب الص�ور عیون المش�اھدین الیس�رى، ی�تم اس�تقطابھا عل�ى س�طح أفق�ي، فیم�ا یج�ري اس�
 .التي تستھدف عیون المشاھدین الیمنى على سطح عمودي

النظ��ارات الت��ي ت��وزع لمش��اھدي الس��ینما تس��تخدم نف��س نظ��ام الفالت��ر الض��وئیة إلع��ادة ع��زل 
ل�ى ك�ل ع�ین بم�ا یخ�دع ال�دماغ ب�أّن إة ن�الصور مرة أخرى بحیث تصل الصور مختلف�ة متبای

 .كما اعتاد الدماغ على رؤیة األفالمالصور الظاھرة مجسمة وحقیقیة ولیست مسطحة 

 



ھذه التقنیة تطّورت في العقد الثاني من األلفیة الثالثة، بعد أن كان انتاج األفالم ثالثیة األبع�اد 
یج��ري بتص��ویر الف��یلم الخ��اص ب��العین الیس��رى بعدس��ة مفلت��رة حم��راء، فیم��ا یج��ري تص��ویر 

ذكر رواد الس��ینما أّن األف��الم ثالثی��ة الف��یلم الخ��اص ب��العین الیمن��ى بعدس��ة مفلت��رة زرق��اء، ویت��
 .األبعاد في مراحلھا المبكرة كانت تُعرض باللونین األحمر واألزرق فحسب

ھ��ذه التط��ورات المتس��ارعة ف��ي ص��ناعة الس��ینما ق��د تص��ل ب��المتفرج ال��ى مش��اھدة أف��الم فیھ��ا 
ب�ق فاتنة تظھر على الشاش�ة، عب�ق ط امرأةمؤثرات حقیقیة ملموسة، عطور تنبعث من جسد 

ش��ھي یوض��ع عل��ى المائ��دة ف��ي مطع��م ف��اخر، رائح��ة المن��زل ال��دافئ، حی��ث تط��بخ األم طع��ام 
ل�ى اس�تخدام م�ؤثرات أخ�رى، مث�ل الم�اء وال�دخان إء للجمیع، بل ربما تطور الموضوع الغذا

 .والمفرقعات الصوتیة لإلیحاء للمشاھد أنّھ یعیش أحداث ووقائع الفیلم حقا

                                *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 لى تِم كوكإقصة "آبل" من ستیف جوبز 

ش���ركة آب���ل ھ���ي أھ���م م���ا ترك���ھ س���تیف ج���وبز للع���الم، ویح���اول ال���بعض أن یفِص���ل ب���ین 
الموضوعین، معتب�را أن نج�اح تِ�م ك�وك ف�ي إدارة الش�ركة وتحقی�ق مزی�د م�ن األرب�اح ك�اف 

 .أعوام من وفاة جوبز للفصل بین جوبز وآبل، ولكن ذلك یبقى عرضة للتأمل بعد خمسة

 

دعنا نكن واضحین، ال یّدعي أحد قط أن ستیف جوبز كان محبوب الجمیع، بل ھناك ما ی�دل 
 ً ً  على كراھیة كثیرین لھ، خاصة أن اسلوب حیاتھ الغریب سبب لھ مقتا من الناس، كما  فظیعا

 ً ً  -موض�ع قب�ول الن�اس أن أفكاره الغریبة ل�م تك�ن دائم�ا تتح�ول إل�ى  م�ا كان�ت رغ�م أنھ�ا غالب�ا
 .مشاریع بملیارات الدوالرات! ولكن الناجحین ھدف دائم للحسد والبغضاء والكراھیة

عبارة ستیف جوبز الخالدة في نھایة كل عرٍض دئب على تقدیمة كان�ت" ش�يء إض�افي آخ�ر 
البد من قولھ..."طاما أنبأت الحاضرین أن اللحظ�ة الحاس�مة إلع�الن أھ�م فق�رة ف�ي اللق�اء ق�د 

یدور الحدیث طبعا عن منتج جدی�د یح�رز اھتم�ام زب�ائن آب�ل ویس�تولي عل�ى م�ا  أزفت، وھنا
 ."في جیوبھم

عبر العالم ساد شعور غیر مریح بأّن آبل بعد وف�اة س�تیف ج�وبز ق�د غ�ادرت مرحل�ة اإلب�داع 
مرحلة السكون والركود، وھذا ما علّق علیھ ألوف المعجبین  -في أحسن التوقعات –ودخلت 

 .راحل ستیف جوبزعلى صفحة ذكرى ال

على ھذه الصفحة علّق شخص س�ّمى نفس�ھ س�یدھارتا "غیّ�ر س�تیف الع�الم، ل�یس م�رة واح�دة 
فحسب بل مرات عدة، عبقریتھ رفعت مس�توى التركی�ز عل�ى الزب�ائن، واعطتن�ا ش�یئا نتطل�ع 

 ً  ." إلیھ بشغف دائم، ھو خلق منفردا نوعا من السحر وحافظ على العنصر" واوووو متدفقا

عام��ل م��ع المتف��وقین الب��د م��ن التفری��ق ب��ین ذات الش��خص وب��ین إنج��ازه وحض��وره وف��ي الت
كشخص��یة معروف��ة، وھ��ذا ینطب��ق عل��ى س��تیف ج��وبز ك��ذلك، كم��ا ق��ال إی��ان ف��وغ م��ن ش��ركة 

القی�ادة تعن�ي الت�أثیر والق�درة " DW تحلیل المعلومات آي ایتش إس ماركی�ت ف�ي حدیث�ھ ال�ى
وقیادتھ الخارق�ة للع�ادة أفض�ت ب�ھ إل�ى خل�ق تل�ك على تحفیز اآلخرین إلنجاز أشیاء عظیمة، 
 ."المؤسسة" آبل"، وفیھا تجسدت أسمى قیمھ

 خمسة أعوام في ظل تِم كوك -آبل

ل��ى أنس��نة الحاس��بات وتیس��یر اس��تخدامھا، وھك��ذا أع��اد كتاب��ة قواع��د إس��عى ج��وبز دائم��ا "
ش��ائیل ك��الور المس��تخدم وإع��ادة التص��امیم، وتص��امیم الھ��ارد وی��ر والس��وفتویر" كم��ا أش��ار می

 ." على مدونتھ

 



وبیّن خبراء السوق أّن آبل امتازت بالتركیز عل�ى خل�ق ص�داقة ب�ین الكومبی�وتر ال�ذي تنتج�ھ 
تیجیة جوبز. أنظر إل�ى "آي ب�ود" ال�ذي اجت�اح الس�وق ف�ي اوبین المستخدم، وتلك كانت استر

وبز فك�رة آي ، فغیر طریقة استماع الناس للموسیقى عب�ر الع�الم. ومنھ�ا ط�ّور ج�2001عام 
لنج�اح  ثم نجح في استقطاب اھتمام الناس عبر العالم وب�ات رم�زاً  2007فون الذي ولد عام 

ساحق رغم ارتفاع سعره، م�ا س�اعد آب�ل عل�ى خل�ق س�قف أرب�اح ھائ�ل، وص�ل فی�ھ مس�توى 
 .بالمائة من سعرھا 40الربح في القطعة الواحدة إلى 

لكن ھل یمكن آلبل أن تقف في السوق لوحدھا دون ستیف جوبز؟ یبدو أن إجابة ھذا الس�ؤال 
تتضمن االعتراف بحقیقة أنھ ال یوجد شخص غیر قابل للتعویض، حتى ستیف ج�وبز نفس�ھ. 

، واالنھی�ارإذ أن مستوى أرباح آبل وسیر عملھا بعد خمسة أعوام من وفات�ھ ال تنب�ئ بالفش�ل 
 .لتوقعات التي ارتأت أّن الشركة ستنھار بعد وفاة جوبزبل تكشف عن خیبة ا

 تِم كوك صانع سمارت فون

آلت األمور إلى تِم كوك، الذي أتقن الدرس من ستیف جوبز، وتعل�م أن ال ینظ�ر إل�ى ال�وراء 
 ً لنتائج أبحاث شركة جاكدو فإن موارد شركة آبل في العام الذي س�بق  بشكل مبالغ فیھ. وطبقا

ملی�ار ی�ورو، وبع�د خمس�ة اع�وام م�ن تولی�ھ اإلدارة، تض�اعف  89غت نح�و إدارة تم كوك بل
 .ھذا الرقم

عال نج�م ك�وك وارت�بط اس�مھ بع�د أن اتس�عت ص�ناعة س�مارت ف�ون وانتش�ر اس�تخدامھ عب�ر 
العالم. وفي ظل قیادة كوك، ب�ات آي ف�ون أھ�م منتج�ات آب�ل، واحتفل�ت الش�ركة م�ؤخرا ببی�ع 

 .قاتھ تحقق نحو ثلثي أرباح الشركة العمالقةسمارت فون رقم ملیار، وباتت تطبی

غیّ��ر ك��وك مس��ار العم��ل، فخص��ص مب��الغ كبی��رة للبح��وث والتط��ویرات، م��ا رف��ع مس��توى 
بالمائ�ة الت�ي ك�ان یحققھ�ا ھ�ذا التخص�یص ف�ي  2بالمائة عوضا ع�ن نس�بة  4المداخیل بنسبة 

 .اءھا منھمومضى كوك أبعد من ذلك، فدفع لحملة األسھم قیمھا، وأعاد شر ،عھد جوبز

ھل یمكن لكوك أن یحافظ على مستوى رغبة الزبائن ف�ي متابع�ة منتج�ات آب�ل غالی�ة ال�ثمن؟ 
ھذا لم یتضح بعد. لكن آخر منتجات آبل التي اقتحمت السوق ھي ساعة آبل، التي حققت بیع 

 .ملیون قطعة خالل عامھا األول، وھو ما یعد بشكل مطلق نجاحا رغم كل شيء 15

ل��ھ  "Communicator 900نت��اج أول ھ��اتف ذك��ي م��ن ن��وع نوكی��ا "البدای��ة عرف��ت إ
مواصفات الحاسوب الشخصي ویتوفر على برامج معتادة كبرن�امج التص�فح عل�ى اإلنترنی�ت 

م�ن ش�ھر  15وبرامج للكتابة وبرنامج الفاكس. وت�م ع�رض أول ھ�اتف ذك�ي ألول م�رة ف�ي 
 .یورو 715) وبلغ سعره قرابة 1996(أغسطس/آب 

                               *** 



 نشر ھذه األشیاء على فیسبوك حذار من

فیسبوك ملتقى عام لألصدقاء، لكنھ مس�احة مفتوح�ة یمك�ن أن ی�دخلھا الغرب�اء أیض�ا دون أي 
جھد، فھو مقھى مفتوح یزوره كل ع�ابر س�بیل، فھ�ل تری�د أن تع�رض أس�رار حیات�ك وبیت�ك 

 .الخطرة على صفحتك على الغرباء؟ ھذه تفاصیل األشیاء

 

بل��غ ال��دخول إل��ى موق��ع التواص��ل االجتم��اعي وتص��فحھ ح��د الھ��وس واإلدم��ان ل��دى كثی��ر م��ن 
الناس، بغض النظر عن أعمارھم. فھ�و منب�ر إعالم�ي مج�اني بس�یط، وھ�و مقھ�ى یلتق�ي فی�ھ 
األص��دقاء عب��ر ح��دود الزم��ان والمك��ان، وھ��و مخ��زن ال��ذكریات ودفت��ر المناس��بات وألب��وم 

ی��ین الن��اس عب��ر الع��الم. موق��ع "نی��ت س��یكیورتي اب��اوت" المتخص��ص بحمای��ة الص��ور لمال
الب��رامج والمس��تخدمین والمواق��ع نش��ر مق��اال ح��دد فی��ھ خمس��ة أش��یاء یج��ب أن ال ینش��رھا أح��د 

 :على صفحتھ

ت�اریخ م�یالدك وت�واریخ م�یالد أف�راد أس�رتك. أحل�ى م�ا یمتعن�ا ھ�و أن نتلق�ى التھ�اني م�ن . 1
مولدنا، ونرد علیھا. ھذه الممارسة تبعث الدفء في قل�ب ك�ل إنس�ان  أصدقاء عبر العالم بیوم

وتشعره أن�ھ محب�وب ل�دى كثی�ر م�ن الن�اس. المش�كلة ھ�ي أن أغل�ب المعلوم�ات الت�ي نض�عھا 
تش��كل أھ��م م��ا یحتاج��ھ لص��وص المعلوم��ات والھوی��ة. األفض��ل ھ��و أن ال تكت��ب أب��دا ت��اریخ 

ش فاكت�ب ت�اریخ م�یالدك دون الس�نة وھ�و میالدك، وإذا كنت محتاجا للشعور الع�اطفي الجی�ا
"أضعف اإلیمان" في ھذه الحالة، ألن أصدقاءك الحقیقیین یعرفون ف�ي الغال�ب ع�ام والدت�ك. 
وللت�ذكیر ف��إن لص��وص المعلوم��ات والھوی��ة، یمك�ن أن یس��تعیروا معلومات��ك وحت��ى ص��ورتك 

 .لصنع وثائق مزورة تفید الرتكاب سرقات أو حتى جرائم قتل محددة

ً  ،عالقتك العاطفیة أو األسریة وضع .2 ً  سواء أكنت مرتبطا أم  بعالقة أم ال، أو كنت متزوجا
فاألفضل أن ال تجعل من ذلك معلومة في متناول الجمیع. المحتالون یس�عون لمعرف�ة ك�ل  ،ال

ش��يء عن��ك ویتص��یدون وض��عك، وح��ین یك��ون تعری��ف حالت��ك "أع��زب" أو "فت��اة" تعط��یھم 
عك��ر مع��ك. ال ب��د أن تع��رف ھن��ا أن ش��بكات متخصص��ة ف��ي الفرص��ة لیتص��یدوا ف��ي الم��اء ال

تجارة الجنس یمكن أن تستفید من ھ�ذه التفاص�یل للت�رویج إلعالن�ات وھمی�ة عل�ى الص�فحات 
 .اإلباحیة

وقعك الحالي. كثیر من رواد ومدمني فیس�بوك ی�روق لھ�م أن یفعّل�وا خی�ار الموق�ع عل�ى . م3
انھم عل��ى م��دار الی��وم والس��نة، وھ��م ب��ذلك ص��فحاتھم، وھ��و م��ا یت��یح للن��اس أن یعلن��وا ع��ن مك��

یقول��ون لك��ل الن��اس إنھ��م مس��افرون والمن��زل خ��الي، ب��ل یص��ل األم��ر ببعض��ھم أن یس��ربوا 
معلومات عن موعد انطالقھم وموعد عودتھم، وبھذا فھم یُعلمون اللصوص مثال أن بوسعھم 

ق��ط، ب��ل زی��ارة البی��ت و"تنظیف��ھ" م��ن ك��ل غ��اٍل وثم��ین. األص��ح أن ال تكش��ف ع��ن موقع��ك 
األفض��ل أن ال تُفعّ��ل ھ��ذا الخی��ر عل��ى ص��فحة فیس��بوك. فالتب��اھي أم��ام م��ن ال یس��تطیع الس��فر 



والبذخ قد یكون مض�ّرا حت�ى ف�ي مج�االت العواط�ف، والحقیق�ة إن خی�ار المك�ان ال�ذي یق�ول 
إن��ك ف��ي الفن��دق الفالن��ي (بخمس��ة نج��وم) وتتمت��ع بفط��ور أو بحفل��ة راقص��ة، ق��د یبع��ث الح��زن 

س كثیرین ویجعلھم أعداء لك دون سبب. یمكنك أن تضع صور س�فرتك إل�ى والحسد في نفو
 !جزر الكناري، بعد أن تعود إلى وطنك فیراھا أصدقاؤك المحبون والحاسدون

أنا وحدي في البیت. ھذا البوست خطیر ج�دا بالنس�بة للی�افعین والیافع�ات وص�غار الس�ن، . 4
بوس�تات م�ن ھ�ذا القبی�ل ق�د تغ�ري الط�امعین  وعلى الوالدین التأكد دائما أن بنیھم ال ینش�رون

باالعتداء أو السرقة. البعض یفترض أن األصدقاء وحدھم یرون بوس�تاتھم، ولك�ن م�ا أدراك 
أن أص��دقاءك ال یترك��ون حس��اباتھم مفتوح��ة لك��ل ع��ابر س��بیل؟ ب��ل إن بع��ض الم��وظفین ف��ي 

العم�ل، فی�دخل  بعض الدول یتركون حسابات فیسبوك مفتوحة على كومبی�وتراتھم ف�ي أم�اكن
علیھا كل من یزور المكتب ویفعل بالصفحة ما یشاء. ال تثق في أّن أص�دقاءك عل�ى فیس�بوك 

 .یعتنون بصفحاتھم مثلما تعتني بصفحتك فاألمر متفاوت ونسبي

بوستات بصور أطفالك وتواریخ موالیدھم وأسمائھم. ھذا قد یكون من أخطر البوس�تات،  . 5
متع��اطي ت��رویج الص��فحات اإلباحی��ة، وم��ن محترف��ي التزوی��ر ألن كثی��ر م��ن المحت��الین وم��ن 

والھكرز ومروجي البورونو یتصیدون الصور من فیس�بوك، ویج�ري إرس�الھا ف�ي اتجاھ�ات 
وألغ��راض ال یتخیلھ��ا اإلنس��ان وال یری��د حت��ى أن یتص��ورھا! ف��ال ترس��ل بوس��تات بص��ور 

 .فھذا قد یسيء لھم بشكل كبیر -مھما كان اإلغراء شدیدا -أطفالك

ت أو معلومة على ص�فحتك، خالصة الموضوع: علیك أن تفكر مرتین قبل أن تضع أي بوس
ن تح��ذر ف��ي عم��ل الت��اغ أیض��ا، وخاص��ة لص��ور األطف��ال ف��ي مناس��بات عام��ة أكم��ا عی��ك 

ومباریات كرة القدم المدرسیة أو المحلیة وفي حفالت أعیاد المیالد، ألن التاغ ق�د یص�ل إل�ى 
وقد یك�ون ذوو األطف�ال الم�رافقین لبنی�ك غی�ر م�وافقین عل�ى  مساحات ال یتصورھا اإلنسان،

 .التاغ والنشر ما یمكن أن یخلق مشكلة معھم وقد تصل إلى القانون

                               *** 

 

 

 

 

 

 



 االرھابیة! في "أسواق" فیسبوكة سفر سوری اتجواز

محتمل�ین اندس�وا ب�ین الالجئ�ین الجمعة الدامیة ف�ي ب�اریس لفت�ت أنظ�ار الع�الم إل�ى مش�بوھین 
الوافدین على أوروبا بطرق غیر قانونی�ة. ص�فحات متخصص�ة ف�ي فیس�بوك تت�اجر بالوث�ائق 

 .المزورة علناً. رحلة في أسرار عالم اللجوء واإلرھاب

 

بعد المذبحة التي شھدتھا باریس أخیرا، تركزت األنظار على جواز سفر س�وري، ی�رجح أن 
طلب على اللجوء في الیونان قبل المجيء إلى فرنس�ا. موق�ع فض�ائیة یكون ألحد الذین قدموا 

الجزیرة سخر من إعالن سلطات األمن الفرنسیة بشان العثور على جواز السفر ( یوم األحد 
) واعتبر أن "العثور على جواز سفر سوري بج�وار جث�ة أح�د االنتح�اریین  15/11/2015

ل�دى الس�وریین". وق�د یتس�اءل الم�رء م�ا إذا  الذین نفذوا ھجمات باریس فجر طاق�ة الس�خریة
 .كانت متابعة خیط ھذا الجواز ستوصل أجھزة األمن إلى اإلرھابیین الذین قاموا بالھجمات

ھناك صفحات متعددة على فیسبوك، تنشر تسھیالت ومعلومات وتفاصیل عن ط�رق اللج�وء 
الراغبین ف�ي اللج�وء عل�ى وكیفیة التعامل مع القوانین في ألمانیا والسوید خاصة. وھي تحث 

مراجعة صفحات القوانین الخاصة باللجوء، بل ان بعضھا یترجم وینشر مقاطع من الق�وانین 
ح�د ھ�ذه البوس�تات أعربی�ة.  DW األلمانیة الخاصة وبیان�ات م�ن مواق�ع ألمانی�ة بم�ا ف�ي ذل�ك

 :) بالشكل التالي2015تشرین الثاني/ نوفمبر  15ظھر یوم (

 لمانیا وفرص عمل كبیرة لھم فى السنین القادمةإن الالجئین مكسب أل

قال وزیر االقتصاد األلماني ونائب المستشارة زیغم�ار غابریی�ل إن االقتص�اد األلم�اني ق�وي 
وإن زیادة اإلنفاق الحكومي على الالجئین من شأنھ العمل كحزم�ة تحفی�ز ألكب�ر اقتص�اد ف�ي 

مین ویش�كل نم�وا جی�دا لالقتص�اد الف فرص�ة عم�ل خ�الل الع�امین الق�اد 400أوروبا ویوفر 
 ".DW األلماني. المصدر

إل��ى ھن��ا تب��دو الحكای��ة جمیل��ة خاص��ة أّن الجان��ب ال��وردي فیھ��ا ھ��و األب��رز، ولك��ن م��ا تفعل��ھ 
صفحات أخرى على فیسبوك یحمل طابع التزویر ویمكن وصفھ بأنھ یشكل ص�ورة لعملی�ات 

 .تھریب دولیة منظمة مدفوعة األجر

 :رت بوست توجیھي نقتطع منھ ھذا القسمإحدى تلك الصفحات نش

 "للسوریین والفلسطینیین السوریین "

 لدینا أوراق خاصة من أجل لم الشمل

 



 ...ولكل من یحتاجون ألوراق ثبوتیة للجوء أو ألي غرض خارج قنصلیات النظام

 $ 100لصاقة عادیة  -$  150تمدید جواز السفر / لصاقة نظامیة  -تجدید 

 $ 50مصدق من الخارجیة  -بیان عائلي 

 $ 50مصدق من الخارجیة  -عقد زواج 

 $ 50غیر محكوم/  -ال حكم علیھ / محكوم 

 .نموذج من الوثائق المعروضة للبیع

 :وفي مكان آخر یعرض البوست

 $ 50مصدق من الخارجیة  -اخراج قید فلسطیني سوري 

 $ 50مصدق من الخارجیة  -بیان زواج فلسطیني سوري 

 $ 50مصدق من الخارجیة  -فلسطیني سوري عقد زواج 

 $ 100مصدق من الخارجیة  -شھادات بكالوریا 

 $ 50ي وثیقة من سوریا مع التصدیق من الخارجیة أترجمة 

 $ 1500جواز جدید 

 " للتنویھ "

ھ��ذه األوراق نظامی��ة الص��نع لك��ن ال یوج��د لھ��ا قی��ود ل��دى النظ��ام أي ال تس��تطیع التعام��ل بھ��ا 
 ..ظامضمن قنصلیات الن

 " الین –واتساب  -فایبر  -ھاتف  0090للتواصل واالستفسار عبر االتصال حصراً، 

 !سوق الوثائق بالدوالر

 :ھ سوق الوثائق السوریة، وقراءة العرض بالتفصیل تكشف عن التاليإن

غلب من وصلوا أوروبا یحملون وثائق سوریّة وھذا ال یعني أبدا أنھم سوریون، إنما فعلوا أ*
ش��روط اللج��وء ف��ي ألمانی��ا وأوروب��ا تعط��ي أولوی��ات اللج��وء للم��واطنین الس��وریین  ذل��ك ألن

 .بسبب ظروف الحرب التي تضرب بلدھم

 



ال أص���ول لھ���ذه  جی���ة الس���وریة، لك���ن البوس���ت ینب���ھ أنالوث���ائق مص���دقة م���ن وزارة الخار*
األوراق، وبالت���الي فھ���ي لیس���ت ص���ادرة ع���ن وزارة الخارجی���ة الس���وریة وغی���ر ناف���ذة ف���ي 

   .یاتھا وسفاراتھا عبر العالمقنصل

 .الھاتف المعروض في اإلعالن یبدأ بكود االتصال الدولي التركي، ویحمل اسم شخص ما*

كاتب التقریر حاول االتصال بصاحب الصفحة وسأل في مكتوب عن التسھیالت المعروضة 
 وع�ین كیفی�ة التوص��ل بالوث�ائق المعروض��ة وأیض�ا ع�ن مجم��ل المبل�غ المطل��وب فل�م یتوص��ل

 .بجواب عن األسئلة

 تجارة مربحة بسبب تدفق الالجئین -صربیا

ف��ي منطق��ة البلق��ان. أش��خاص محلی��ون مث��ل  أص��بح نق��ل الالجئ��ین ھ��و العم��ل األس��رع نم��واً 
األلباني لیریدون بیزازلي، ال�ذي یع�یش ف�ي كوس�وفو، یقف�ون خ�ارج مخ�یم بریس�یفو لالجئ�ین 

دوالراً). ویق��ول بیزازل��ي إن��ھ ال  39رو (ی��و 35لیبیع��وا ت��ذكرة الحافل��ة إل��ى كرواتی��ا مقاب��ل 
یكسب أكثر من ثمانیة یورو في الیوم من عمل�ھ ف�ي إح�دى الحان�ات، ف�ي ح�ین یجل�ب ل�ھ بی�ع 

 .یورو یومیا 70إلى  50تذاكر الحافالت من 

 ! ضمانات لدخول معاھد اللغة األلمانیة

ض�منت فع�ال قب�ول تتولى صفحة أخرى تق�دیم ع�روض للدراس�ة، ول�م یمك�ن التأك�د م�ن أنھ�ا 
 البعض في معاھد اللغة األلمانیة

 لكل طالب أنھى البكلوریا اللیبیة أو السوریة أو التركیة أو السودانیة "

 ویطمح للحصول على قبول جامعي ألفضل رغبة في الجامعات األلمانیة

 .. مصري ال فرق -لیبي  -عراقي  -مھما كانت جنسیتك : سوري 

حدى الوالیات األلمانیة القریب�ة إف أحد معاھد اللغة األلمانیة في ستحصل على قبول من طر
م��ن الجامع��ة الت��ي تطم��ح للدراس��ة فیھ��ا، إض��افة إل��ى ت��أمین س��كن مناس��ب للطال��ب وتنس��یق 

 األوراق الالزمة للمقابلة في السفارة األلمانیة في تركیا

" وھ�و رق�م 0090. التواصل ھاتفیاً ألخذ موعد مع مستشار القبوالت الجامعی�ة ف�ي مرك�ز..
 .تركي أیضا

 إعالنات مبوبة

 :وعلى نفس الصفحة تظھر بوستات وإعالنات من مشاركین ومتابعین للصفحة منھا

 



 السالم علیكم "

 !حدا یجاوبني اذا سمحتو

جوزي انمسك بمطار فرنسا وھوه على اساس طالع عل�ى بریطانی�ا ك�ان مع�ھ ج�واز م�زور "
 . "االخرى أم ال ؟ وبصمو جنائي البصمھ بتلتغى بالدول

 :وھناك عروض بیع منھا

 . ") و قدیمأجدید المناطق بتركیا حسب طلب العمیل (یتوفر لدینا شقق للبیع في جمیع  "

 .0090ومعروض مع اإلعالن ثالثة أرقام ھاتف تبدأ ب 

 ! السوید أغلقت الحدود اذھبوا إلى النرویج أو فنلندا

 :البوست التحذیري التاليصفحة تخص اللجوء إلى السوید عرضت 

سیتم تشدید التفتیش في المنافذ الحدودیة مع السوید الیوم. على ضوء ذلك یكون أمام ط�البي "
اللجوء اآلن ثالثة خیارات: األول ھ�و التق�دم بطل�ب للحص�ول عل�ى ح�ق اللج�وء ف�ي الس�وید، 

ل�یھم وج�ود منف�ذ أما الثاني ھو العودة إلى الوطن أما الخیار الثال�ث ھ�و مواص�لة الطری�ق وع
آخر من خالل النرویج أو فنلندا. س�وف ل�ن یس�مح لط�البي اللج�وء ال�ذین ال یحمل�ون بطاق�ات 
ھویة، أو أولئك الذین ال یرغبون في تق�دیم طل�ب الحص�ول عل�ى اللج�وء ف�ي الس�وید، بعب�ور 

 الحدود السویدیة الفنلندیة."

                               *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ل كلیكالحب من أو

تطور الحب، من غیابي تحققھ الخاطبة إل�ى ع�ذري إل�ى عش�ق الجامع�ة فغ�رام ف�ي العم�ل ق�د 
ینتھي بالزواج. تغیّر ذلك في عالم االنترنت فباتت مواقع التعارف مطارح الغرام وص�فحات 

 .التشات محطات اللقاء، فیتحكم عالم النت بقرارات القلوب

 

افتراض���ي یتح���اور عل���ى ص���فحاتھ االجتماعی���ة  ل���م یع���د ع���الم االنترنی���ت مج���رد فض���اء    
وصفحاتھ االلكترونیة الناس ویتبادلون األفك�ار، ب�ل أض�حى قاع�ة اوركس�ترا تع�زف القل�وب 

 .في أروقتھا على قیثارة الزمن السریع سیمفونیات العشق الخالدة

ثل��ث " األلم��اني ھ��ذه الم��أثرة العاطفی��ة الجدی��دة باإلش��ارة إل��ى أن  5ویؤك�د موق��ع "ف��ي دي ار 
تم��ت  2012وع��ام  2005الزیج��ات الت��ي تم��ت ف��ي الوالی��ات المتح��دة األمریكی��ة ب��ین ع��ام 

 !بالتخاطب والتعارف والتالقي فالزواج أونالین

 البحث عن شریك على النت كالبحث في دلیل الزواج

لكن العالق�ات عل�ى االنترنی�ت ال تس�تجیب بالض�رورة لخفق�ان القل�وب، ب�ل إنھ�ا تت�یح للرج�ل 
راس���ة مش���روع ال���زواج باعتب���اره مش���روعا براغماتی���ا یخض���ع لحس���ابات ال���ربح والم���رأة د

والخس��ارة ویحكم��ھ المنط��ق أكث��ر مم��ا تحكم��ھ العواط��ف. اذ ی��درس ك��ل م��ن الرج��ل والم��رأة 
نماذج المعلومات التي أعداھا س�لفا، ویأخ�ذان وقتھم�ا ف�ي التعام�ل م�ع الحق�ائق ال�واردة فیھ�ا. 

دروغھ" األنظار إلى أن التعارف عل�ى الن�ت تط�ور  وتلفت المتخصصة بعلم االجتماع "كاي
بدوره بمرور الوقت، لیتحول من مجرد مس�احة لق�اء ع�اطفي ع�ابر إل�ى می�دان یت�یح للجمی�ع 
حریة اختیار الشریك، مستجیبا لمفھوم االنتخاب الحر في اختیار الشریك الذي ظھر كمفھوم 

األھم في حری�ة اختی�ار الش�ریك  واضح في ستینات القرن الماضي. وتؤكد دروغھ أّن المیزة
تتجسد في حریة اإلنسان في أن یقرأ السیرة المعروضة على النت لشخص ما، فإن لم یجدھا 
مغری��ة ل��ھ بالتع��ارف فم��ا علی��ھ س��وى أن یض��غط عل��ى الم��اوس بكلی��ك ص��غیر لینص��رف إل��ى 

 .سیرة أخرى وحیاة أخرى واختیار مختلف آخر

 االنترنیت جسر یختصر المسافات

ثن�ان بالتراس�ل بلغ�ة العی�ون ث�م تب�دأ الرس�ائل المكتوب�ة دء یكون اإلعجاب ث�م یش�رع اإلي البف
والمواعی��د المرس��لة عب��ر الھ��اتف. لك��ن ھ��ذا ب��ات تاریخ��ا عتیق��ا، فاإلعج��اب ل��م یع��د بنظ��رة 
خاطف��ة، ب��ل م��ن خ��الل ق��راءة س��یرة مفص��لة والتأم��ل ف��ي ص��ورة ق��د تظھ��ر جوان��ب وتخف��ي 

عب��ر الماس��نجر أو االیمی��ل، ویمك��ن ان ی��تم فی��دیویا عب��ر  أخ��رى، كم��ا أن التراس��ل ی��تم ف��ورا
س��كایب أو ت��انغو أو ف��ایبر أو عش��رات ب��رامج االتص��ال االلكترون��ي المص��ور. وھك��ذا یك��ون 
بوس��ع الج��انبین أن یستكش��فا بعض��ھما حت��ى إذا كان��ت المس��افة بینھم��ا أل��وف الكیل��ومترات. 



لوم�ات الت�ي تبادالھ�ا ف�ي ملف�ات خاص�ة االنترنیت وإمكاناتھ یتیح للجانبین أن یحفظا كل المع
یمكنھما العودة إلیھا عند الحاجة، وبھذا یكون النت أكثر صدقیة من اللقاءات الكالس�یكیة كم�ا 
یرى البعض. وتط�ور الن�ت إل�ى درج�ة أّن ھن�اك مواق�ع تع�رض الی�وم خ�دمات إج�راء عق�ود 

 .ج كنسیاالزواج الرسمیة، بل إن ھناك مواقع تؤمن للمسیحیین أن یكون الزوا

 اللقاء االفتراضي یھمل وظیفة الحواس

موق��ع "س��ایكولوجي ت��وداي" البریط��اني المتخص��ص ب��العالج النفس��ي وم��ا یتعل��ق ب��ھ، یض��ع 
 :العصي في دوالیب العالقات االلكترونیة مستندا إلى أسباب منھا

اختی��ارات الش��ریكین ق��د تربكھ��ا عالق��ة افتراض��یة غی��ر واض��حة المع��الم، وتفتق��ر إل��ى خط��ة *
واضحة. كما أن القرار بشان الشریك األمثل یبقى تحدیا صعبا عب�ر الع�الم االفتراض�ي ال�ذي 

 .یستعملھ كثیرون لتجمیل واقعھم وصورھم

یتغیر الناس بمرور الوقت، ول�ذا ف�إن م�ن ق�رأت س�یرتھ ی�وم الس�بت عل�ى الن�ت، ربم�ا یق�دم *
ق��د تخط��أ الكترونی��ا ف��ي  نفس��ھ غ��دا بش��كل مغ��ایر، وھك��ذا ف��إن المواق��ع الت��ي تت��ولى االنتخ��اب

 .انتخاب الشریك المناسب

التواصل عبر الكومبیوتر یفتقد عنصرا حاسما في الحیاة، ھو اللقاء وجھ�ا لوج�ھ ال�ذي یت�یح *
للعی��ون أن تتب��ادل النظ��ر فیج��ري التقی��یم قریب��ا م��ن الح��واس الحقیقی��ة لإلنس��ان. كم��ا أن اللق��اء 

الش��م واللم��س وحت��ى التحس��س الحقیق��ي ال��ذي یج��ري وجاھ��ا یت��یح اس��تخدام ب��اقي الح��واس، ك
 .ألبعاد جسد الشریك المنتظر، وھو ما یراه كثیرون جزءا ھاما من مقدمات العالقة الزوجیة

 العشق االلكتروني لم یأت بجدید

ترى الباحثة االجتماعیة ك�اي دروغ�ھ أّن االنترنی�ت ومواق�ع التع�ارف االجتم�اعي ل�م تض�ف 
، فبنقرة على الماوس یبح�ث الم�رء ع�ن المزی�د، وھ�ذا للحب جدیدا، " ربما بات الحب أسرع

 ."قد یكون من أسباب فشل عالقات الحب االلكترونیة بسبب توفر البدائل الجاھزة السریعة

لكن دروغھ تعود لتؤكد أنھ رغم ھذه الحریة الزائدة ف�ي االنتخ�اب، ف�إن "كثی�را م�ن عالق�ات 
فالطرف�ان  ،رة ص�دقھا ورومانس�یتھاالحب التي ول�دت ونم�ت أونالی�ن م�ا زال�ت تح�تفظ بح�را

وضعا ورقھما على الطاولة وأعلنا بصراحة أنھما یبحثان ع�ن عالق�ة ج�ادة، فتحقق�ت النھای�ة 
 ."السعیدة

                               *** 

 

 



 انترنیت غوغل في أفریقیا: خدمة المصلحة الخاصة أم من أجل الصالح العام؟

المحمولة في أفریقیا قد تُحدث ثورة في الحیاة الیومیة في خطط غوغل لتوسیع طیف الخدمة 
الق��ارة، لك��ن أح��د المحلل��ین یتس��اءل إن ك��ان عم��الق االنترنی��ت یری��د ذل��ك فق��ط ، أم یری��د أن 

 یضمن لھ مكانا في سوق واعدة، ال أكثر؟

     

تق�دم، أصبح االرتباط الھاتفي ب�المحمول ج�زءا م�ن الحی�اة الیومی�ة ف�ي اغل�ب بل�دان الع�الم الم
حیث لم یعد یفكر أحد في أھمیة ھذا األمر ولو لوھلة قصیرة، لكن الوضع یختلف في أم�اكن 
أخ�رى م��ن الع�الم، وخاص��ة ف��ي إفریقی�ا، ول��ذلك یس�عى عم��الق االنترنی��ت غوغ�ل إل��ى تغیی��ر 

 .ذلك

فھدف غوغل في أفریقیا ھو تسھیل الوصول إل�ى وص�الت االنترنی�ت، بحی�ث یص�بح الوی�ب 
ألفارقة، مما یس�اعد عل�ى تقوی�ة النظ�ام االیكول�وجي لالنترنی�ت، كم�ا عب�رت في متناول كل ا

 .DW عن ذلك لینا فاغنر، الخبیرة في مؤسسة غوغل خالل لقاء مع

وف�ي الواق��ع ف��إن عم�الق التقنی��ة الرقمی��ة یتع�اون م��ع حكوم��ات وس�لطات محلی��ة عب��ر أفریقی��ا 
 .وجنوب شرق آسیا لربط الشبكة العالمیة

لقائمة حالی�ا " امت�دادا متع�دد الفض�اءات للتلفزی�ون ف�ي جن�وب إفریقی�ا، مث�ل وتشمل البرامج ا
مشروع توظیف الت�رددات التلفزیونی�ة الح�رة لتوص�یل االنترنی�ت إل�ى الم�دارس ومش�روع " 
وازي واي فاي" في كینیا، إض�افة إل�ى برن�امج غوغ�ل ال�ذي یس�عى إل�ى دع�م إیص�ال خدم�ة 

 .ضیف فاغنر"واي فاي" للجامعات اإلفریقیة" كما ت

 منفعة للصالح العام؟

نوایا غوغل في أفریقیا لیست لغرض فعل الخیر، كما یقول المحرر ومحلل التقنیة الالس�لكیة 
براد رید في تقریر " بوي جینیوس لیبورت"، حین یق�ول:" م�ن الس�ھل أن نفھ�م لم�اذا تس�عى 

إفریقی��ا، غوغ��ل إل��ى توص��یل خدم��ة التواص��ل ب��المحمول عب��ر خط��وط الض��غط الع��الي إل��ى 
 ."فالشركة ترید أن تضمن بدایة مبكرة لھذه التقنیة تؤمن بھا أجیاال قادمة من الزبائن

خدمات التواصل في تقنیات االنترنیت والھاتف المحمول في أفریقیا تعد بنمو اقتص�ادي جی�د 
لغوغل، " فقد یكون التطور الجاري غیر مربحا، لكن آفاق المستقبل لن تكون كذلك. ذلك أن 

ملیار دوالر ی�أتي م�ن اإلعالن�ات، وھك�ذا ف�أن  50بالمائة من ریع غوغل السنوي البالغ  78
توسیع نطاق تحرك غوغل ینطلق إلى حد كبیر من حج�م أع�داد زبائن�ھ "، كم�ا یق�ول ك�ارول 

 .كوب في صحیفة وال ستریت جورنال

 



أفریقی�ا خ�دمات بالمائ�ة م�ن س�كان 16وھو یرمز في ذل�ك ال�ى أفریقی�ا وآس�یا. حی�ث یس�تخدم 
االنترنیت ، فیما یستخدمھا واحد من كل ثالثة أشخاص في آسیا وج�زر المح�یط الھ�ادي كم�ا 

 .جاء في ماركت ووتش

 أول الوافدین سیضمن قاعدة البیانات

الحص��ول عل��ى م��وطئ ق��دم ق��وي ف��ي الوق��ت الحاض��ر یض��من حص��اد فوائ��د ربحی��ة عالی��ة 
یتسع بسبب انخفاض الكلفة والك�م المع�روض ف�ي مستقبال، ألن استخدام الھاتف النقال ینمو و

وھ���ذا یعن���ي أن غوغ���ل یتطل���ع إل���ى" مئ���ات المالی���ین م���ن الزب���ائن  الھوات���ف.أس���واق ھ���ذه 
المحتملین، والذین یستعلمون مھاراتھم الرقمیة األولى من خالل استخدام وص�الت وخ�دمات 
غوغ��ل" كم��ا یص��رح المحل��ل ری��د. ویوافق��ھ ف��ي ھ��ذا ال��رأي أنث��وني م��ولن خبی��ر االتص��االت 

" مھمة غوغل تبدو في الظاھر وكأنھ�ا  التلفزیونیة في مؤسسة أبحاث فورستر، والذي یقول:
مكرمة إیثار مجانیة، لكن ھناك في نفس الوقت خطة استحواذ طویلة األمد عل�ى المس�تھلكین 

 ." األفارقة

ً التأثیر الجوھري لسیطرة غوغل عل�ى الس�وق اإل "  ، حی�ثفریقی�ة ف�ي ھ�ذا المج�ال یب�دو جلی�ا
علوم��ات منف��ذا لمعرف��ة س��لوك األفارق��ة الح��دیث دائم��ا ع��ن المعلوم��ات، إذ تُت��یح ھ��ذه الم ی��دور

 ً تسمح باندماج المعطی�ات فیم�ا داخ�ل نس�یج المعلوم�ات الت�ي یمتلكھ�ا غوغ�ل، فتص�بح  عموما
 .بذلك قاعدة تؤمن لغوغل النفوذ إلى الملیارات من البیانات عبر العالم"، حسب مولن

ل�ة ف�ي المناطی�د وتسعى غوغل إلى اس�تخدام األقم�ار الص�ناعیة والمرس�الت الھوائی�ة المحمو
كما جاء في إعالن الش�ركة الرام�ي إل�ى توس�یع التواص�ل عب�ر خط�وط الض�غط الع�الي عب�ر 

 .إفریقیا

وھ��و فیم�ا یك��ون اس��تخدام نظ��ام ف��ایبر ( وق�د تختل��ف التقنی��ات المطلوب��ة ب��اختالف البیئ��ات، و"
 جی�داً  مشروع أمریكي یوظف البنیة التحتیة لنشر استخدام نظام خطوط الضغط العالي) أم�راً 

في البلدان المتطورة، ھناك تطبیقات جدیدة أخرى تناس�ب من�اطق أخ�رى م�ن الع�الم، ویمك�ن 
نص��بھا م��ن خ��الل المناطی��د الت��ي تض��من انتش��ار الموج��ات والت��رددات وتقل��ل م��ن احتم��االت 
االحتكاك، كما إنھا ال تحتاج إل�ى بنی�ة تحتی�ة عل�ى األرض، وك�ل ذل�ك یتناس�ب م�ع معطی�ات 

 .رة اإلفریقیة" كما یؤكد مولناتساع رقعة القا

 المستقبل: تقنیة كومبیوتر متفوقة في إفریقیا

لكن تقنیة الفضاء األبیض الت�ي تس�مح بانتق�ال اإلش�ارة إل�ى م�دیات بعی�دة و تخت�رق الج�دران 
لتتف��وق ب��ذلك عل��ى ش��ارة واي ف��اي وش��ارة بلوت��وث عل��ى الت��رددات اإلذاعی��ة وك��ذلك ش��ارة 

 .، مثل ھذه التقنیة توفر تطورا واعدا بكل معنى الكلمةالھواتف المحمولة الكالسیكیة



ل�ى إفریقی�ا، ھ�و انتش�ار إقیقیة التي جعل�ت غوغ�ل یوج�ھ نظ�ره وبغض النظر عن الدوافع الح
استخدام االنترنیت في بلدان الدول النامیة وعلى وجھ الخصوص في بلدان إفریقیا. فقد ی�ؤثر 
ذل��ك بش��كل ق��وي عل��ى مج��ال النم��و االقتص��ادي وعل��ى الخ��دمات والحرك��ات الدیمقراطی��ة 
ونشرھا من خالل شبكات التواصل االجتماعي كما حدث في دول الربیع العربي، كما یمك�ن 

فر بشكل جید في مجال مكافحة األمراض م�ن خ�الل ب�ث المعلوم�ات والثقاف�ة الص�حیة یوأن 
 .ومن خالل الشبكة العنكبوتیة مساعدة صغار المزارعین مثال على تطویر وسائل إنتاجھم

إن��ھ أم��ر جی��د ألفریقی��ا، فس��وف یس��تفید المس��تھلكون وس��تتنفس الحكوم��ات تت��نفس الص��عداء، "
لبنیة التحتی�ة المؤھل�ة والمتوسطة االعتماد بكل معنى الكلمة على اویمكن للشركات الصغیرة 

 خلص تقریر فورستر.". كما 

                               *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 نطاقات إلكترونیة جدیدة تغضب السعودیة

كل یوم تشھد الشبكة اإللكترونی�ة تط�ورا جدی�دا، حت�ى ول�د مش�روع طم�وح لتغیی�ر النطاق�ات 
لتص��بح أكث��ر تخصص��ا وأض��یق مس��احة. المش��روع سیس��ّرع وص��ول مس��تخدم اإلنترن��ت إل��ى 

 .المعلومة، لكن السعودیة اعترضت على تسمیة بعض النطاقات ألسباب غیر واضحة

     

بس����رعة التط����ورات یش����ھد ع����الم الس����ایبر (المعلوماتی����ة والوص����الت االلكترونی����ة وعل����وم 
األمریكی�ة المتخصص�ة بتس�میة  ICANN سس�ةالكومبیوتر) تغی�رات كب�رى، فق�د أطلق�ت مؤ

وترقیم المواقع اإللكترونیة والمسؤولة عن توزیع تسمیات وتسجیل المواقع عبر الع�الم حمل�ة 
 13، بدأت مطلع ھذا العام ویؤّمل أن تنتھ�ي ف�ي (Domains) لتغییر النطاقات االلكترونیة

 .2013حزیران/ یونیھ 

 ً مھماً في مسیرة تطور شبكة المعلومات وعلوم الحاس�وب  وتعتبر ھذه الحملة انعطافاً تاریخیا
 أوorg. أو com. التطبیقیة. الحدیث یدور ھنا عن الوص�لة الت�ي ت�أتي بع�د النقط�ة، بمعن�ى

.de أو .uk  وما إلى ذلك. شركات ومنظمات كثیرة تقدمت بطلبات الحص�ول عل�ى نطاق�ات
سبب تذمراً واسعاً ف�ي ص�فوف ألف دوالر، ما  185جدیدة، رغم أن كل طلب ستكون كلفتھ 

 .أصحاب المواقع خصوصاً الثقافیة واإلعالمیة منھا

 لماذا التغییر وھل یھم المستخدم؟

كیف سیجري ھ�ذا التغیی�ر وم�ا أس�بابھ وھ�ل ینبغ�ي أن ی�دفع المس�تخدم مبلغ�اً إض�افیاً؟ ولم�اذا 
حاس�وب مھندس علوم ال DW یعترض البعض؟ عن ھذا األسئلة تحدث من مدینة میونخ إلى

ك��ریم البیض��اني، وھ��و ص��احب موق��ع إلكترون��ي واس��ع االنتش��ار. ویش��یر البیض��اني إل��ى أن 
، ھي شركة أمریكیة مقرھا في كالیفورنی�ا، (IP address) الشركة التي تحدد ما یعرف بـ

و"دون ھذا العنوان ال یمكن أن یعمل أي موقع الكتروني، فاألمر یشبھ رقم الھاتف، حی�ث ال 
لم تطل�ب رقم�ھ، ھ�ذا المفت�اح ھ�و لغ�ة التخاط�ب ب�ین الكومبی�وتر وب�ین ش�بكة  یرن الھاتف ما

 ."موجود على مستوى العالم Server اإلنترنیت من خالل

بالنسبة للمس�تخدم ومتص�فح اإلنترن�ت یض�یف التغیی�ر س�رعة ف�ي إیص�ال المعلوم�ات، فح�ین 
ده المواق��ع م��ثالً، فتظھ��ر عن��map. یطل��ب ص��فحة ع��ن بل��د م��ا، یمك��ن أن یض��ع اس��م النط��اق

، كم�ا یتحاش�ى Spamالمختصة بالجغرافیة والخ�رائط فق�ط، وبھ�ذا ی�تخلص مم�ا یع�رف بال�ـ
 .ویقلل من ورود المواقع غیر المختصة بالموضوع ضمن نطاق البحث

 استخدام أسھل بال أجور إضافیة



 المھندس البیضاني تحدث عن أسباب ھذا التغییر، مشیراً إل�ى أن كث�رة المواق�ع المقام�ة عل�ى
النطاقات المعروفة أدى إلى إتخام ھذه النطاقات بكم ھائل من المعلومات، یجعل من المتع�ذر 
على المستخدم الوصول إل�ى المعلوم�ة الت�ي ی�روم بس�ھولة، "فالنط�اق ال�ذي نتح�دث عن�ھ ھ�و 

، وھو تبویب المعلومات للوصول إل�ى المعلوم�ة Index الذي یؤدي إلى ما یعرف بالفھرسة
كثرت أبواب الفھرس�ة، ت�أخر الوص�ول إل�ى المعلوم�ة. م�ن ھن�ا س�یكون م�ن  المطلوبة. وكلما

األكث��ر فاعلی��ة توزی��ع الفھرس��ة عل��ى ع��دة فھ��ارس ب��دالً م��ن االكتف��اء بالفھ��ارس المعروف��ة "، 
 .والتي أصبحت متخمة بالمعلومات

وھكذا فإن الشركات المتخصصة ستضع تخصصھا كدلیل للفھرسة وھو سیكون اسم لنطاقھا 
 tv. رف بھ، "فالشركة التي تعمل ف�ي مج�االت التلف�زة م�ثالً ستض�یف نطاق�اً بعن�وانالذي تع

والمواق��ع المتخصص��ة باأللع��اب م��ثالً  auto. والش��ركات المتخصص��ة بالس��یارات س��تكتب
 ."وھكذا game. ستسمي نطاقھا

ھذا التطور، الذي سیكلف مب�الغ كبی�رة، ق�د یثی�ر مخ�اوف المس�تھلكین م�ن أن یتحمل�وا ج�زءا 
التك��الیف ف��ي ش��كل أج��ور ی��دفعونھا لت��أمین وص��الت اإلنترن��ت المنزلی��ة م��ثالً. الخبی��ر  م��ن

البیضاني نفى أن یقود ھذا التطور إلى رفع أج�ور وص�الت اإلنترن�ت، مؤك�داً أن العك�س ق�د 
یكون صحیحاً، فخدمة اإلنترنت دخلت الیوم إلى الھواتف النقالة، وأجور الحصول على ھ�ذه 

بعد آخر، كم�ا ھ�و الح�ال م�ع خ�دمات الھ�اتف األرض�ي الت�ي انخفض�ت الخدمة تتناقص یوما 
 .إلى مستویات كبیرة بعد ظھور الھاتف المحمول

 السعودیة: ال للمثلیین والكاثولیك والجنس

لك��ن م��ن حی��ث ال یتوق��ع الم��رء، اعترض��ت المملك��ة العربی��ة الس��عودیة عل��ى تب��دیل نطاق��ات 
، الف��ن وم��ا إل��ى ذل��ك، لك��ن Baby الكاثولی��ك، بیب��ي، Gayالمواق��ع، م��ن قبی��ل، المثلی��ین

االعتراض لم یأت بشكل رسمي، وعلى المرء أال ینسى أن أي اعتراض على خطة الش�ركة 
 .دوالر غیر قابلة لالسترجاع 2200یكلف مبلغا قدره 

ھذه االعتراضات أث�ارت اس�تغراب المختص�ین، حی�ث أن التغیی�ر یج�ري ف�ي مج�ال الس�ایبر 
لھ وال یتعلق بأي مفھوم أخالق�ي ق�د ینتش�ر م�ن خ�الل المواق�ع المتخصص�ة. وداخل آلیات عم

وكان لكریم البیضاني في ھذا الموضوع رأي آخر، فھو یرى "أن للسعودیة أمواالً تعمل ف�ي 
الوالیات المتحدة األمریكیة وأوروبا، واعتراضھا على تسمیات بعض المواق�ع ق�د یك�ون م�ن 

ة شركاء مس�اھمون ف�ي ھ�ذه الش�ركات والب�د لھ�م م�ن إب�داء الجانب األخالقي، وھم في النھای
رأي مع��ین، ق��د یرض��ي بع��ض مش��ایخھم ف��ي ال��داخل. وأم��ا بالنس��بة العتراض��ھم عل��ى نط��اق 
كاثولیك، فھم كما أسلفت شركاء للكاثولیك بأموالھم، لكن البد م�ن كلم�ة تق�ال لتطیی�ب خ�اطر 

 ."المشایخ المتشددین في داخل بلدھم

 



أّن م��ن غی��ر المج��دي قی��ام بع��ض ال��دول بحج��ب بع��ض المواق��ع ألن ھن��اك  وأعتب��ر البیض��اني
برن��امج بروكس��ي ال��ذي یفلت��ر أي رقاب��ة ویكس��ر الح��واجز، وس��كان الخل��یج یس��تخدمون ھ��ذا 

 .البرنامج بكثرة المتالكھم القدرة المالیة على شرائھ

 النطاقات الجدیدة: شفافیة وأمان

كش�ف ع�ن نقط�ة جوھری�ة تثی�ر مزی�دا م�ن  س�تیوارت الول�ي ICM الم�دیر التنفی�ذي لش�ركة
االس��تغراب حی��ال االعت��راض الس��عود. فق��د نقل��ت عن��ھ ص��حیفة زود دویتش��ھ دیجیت��ال الق��ول: 
"للمرة األولى ف�ي ت�اریخ الس�ایبر س�تكون ھن�اك عن�اوین واض�حة معروف�ة لص�فحات التس�لیة 

غال��ب م��ن للب��الغین، ول��ن یك��ون بوس��ع القاص��رین االط��الع علیھ��ا، كم��ا أنھ��ا س��تخلو ف��ي ال
 ."الفایروسات وبرامج االحتیال والنصب على زوار المواقع

حیال كل ذلك، ھل یمكن أن یأتي یوم تعترض فیھ اإلدارة األمریكیة مثال عل�ى تس�میة نط�اق 
مثال؟ الخبیر كریم البیضاني نفى مث�ل ھ�ذه اإلمكانی�ة مؤك�دا أن خ�دمات  Ladenمعین باسم 

یات المتحدة األمریكیة، وتسجیل أي موق�ع الكترون�ي ف�ي االنترنیت عبر العالم مرتبطة بالوال
أي مكان في العالم یتطلب موافقة الشركة المختصة في أمریكا، وبالتالي فإن خدمة االنترن�ت 

ھك��ذا ف��إن م��ن یری��د أن یس��مي و ة الوالی��ات المتح��دة األمریكی��ة،عب��ر الع��الم تق��ع تح��ت س��یطر
بالت�الي ل�ن یس�تطیع الحص�ول عل�ى نطاقھ باسم تحریضي لن یحصل عل�ى رخص�ة تس�جیلھ و

 ھذا النطاق.

                               *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ضربة قاضیة لفن التصویر    –الكامیرات الرقمیة 

تطور الكامیرات في الھواتف الذكیة جعل كل من عنده ھاتفاً ذكی�اً مص�وراً، وبات�ت ملی�ارات 
مطل��ع األلفی��ة الثالث��ة ك��ان المص��ورون  الص��ور تتراش��ق عب��ر وس��ائل التواص��ل االجتم��اعي.

یض��عون ص��وراً عل��ى م��واقعھم برس��م البی��ع، الی��وم ال ینظ��ر المص��ورون أنفس��ھم إل��ى تل��ك 
 الصور. الصورة مھمة في لحظة معینة لكن ملیارات الصور األخرى ال تعني شیئا قط.

 

ل الناتج ال�وفیر وفرة الكامیرات الراقیة في الھواتف الذكیة وانتشارھا بین ملیارات الناس جع
من ملیارات الكامیرات عدیم القیم�ة ع�دیم ال�ثمن. وبوس�ع الم�رء ف�ي أّي وق�ت أن ی�ذھب إل�ى 

وس�تظھر ل�ھ   Photos free downloadاالنترن�ت، ویبح�ث عب�ر مك�ائن البح�ث ع�ن 
مئات ألوف الصور ف�ي مئ�ات المواض�یع معروض�ة مجان�اً عل�ى الن�ت، وبوس�ع ال�راغبین أن 

نشرھا كیفما شاءوا، حتى دون شرط اإلشارة إلى حق�وق المص�ور ف�ي  یستخدمونھا ویعیدون
 أحیان كثیرة.

 اللحظة تصنع صورة ولیس العكس 

صورة الرجل الساقط من أعلى برجي التجارة لحظة الھجوم اإلرھ�ابي علیھم�ا، ھ�ي ص�ورة 
ال تق��در ب��ثمن، ولك��ن أل��وف الص��ور الت��ي التقط��ت معھ��ا ل��م تع��د تھ��م أي انس��ان ف��ي الع��الم. 

لمراھق��ون مولع��ون الی��وم بجن��ون بالتص��ویر بھ��واتفھم الذكی��ة عب��ر سنابتش��ات والتطبیق��ات ا
األخرى، ویتفننون في صناعة وإخراج تلك الصور وإضافة رتوش إلیھا، لك�ّن ھ�ذه المالی�ین  
المتدفقة من الصور ال تعن�ي ش�یئاً ألي إنس�ان س�وى الم�راھقین األص�دقاء أنفس�ھم، ویتالش�ى 

 أسابیع بسبب الصور الجدیدة التي یلتقطونھا.اھتمامھم بھا بعد 

الناس عبر الع�الم، یلتقط�ون مئ�ات الص�ور أینم�ا ذھب�وا، ب�ل ب�اتوا یص�ورون أنفس�ھم بس�یلفي 
حتى وھم یقضون حاجتھم في المراحیض. والمصیبة األكبر أّن ھذا الكم الھائل من التفاھ�ات 

 او إحدى أخواتھا، ثم یختفي. ینشر ویتداول عبر مواقع التواصل االجتماعي، ویحصد الیك

مقابل ذلك، فإّن وجود شخص ما في لحظة معینة في مكاٍن ما تمّكنھ من تصویر حدث معین 
أو فاجعة ما ونشرھا، یجعل صورتھ منتقاة وتستقطب اھتمام وإعجاب الناس بأرق�ام مش�اھدة 

س�نة، وم�ع  40ملیونیة كان ال یجرؤ حتى أن یحلم بھا أعظم المصورین الفوت�وغرافیین قب�ل 
ذلك ال یفكر أحد ف�ي أن یش�تري من�ھ حق�وق ھ�ذه الص�ورة. حت�ى مواق�ع األخب�ار تتعام�ل م�ع 

 مئات آالف الصور المجانیة بمجرد حصول موافقة مصورھا على نشرھا.

 التصویر الفوتوغرافي فّن یندثر



 وماتت تقریباً وظیفة المصور الفوتوغرافي الص�حفي، فالص�حفیون یلتقط�ون ص�ور مق�االتھم
وتحقیق��اتھم المیدانی��ة بأنفس��ھم وبعدس��ات ھ��واتفھم المحمول��ة. المص��ور الص��حفي یعم��ل الی��وم 
حص��ریاً لوك��االت األنب��اء ونتاج��ھ الجمی��ل مع��ّرض للمس��اومة م��ع وف��رة الب��دائل الت��ي یلتقطھ��ا 

 الناس في كل مكان. 

وسارعت شبكة نیتفلیكس إلى أنتاج مسلس�ل تلفزی�وني ح�ول ش�اب عاط�ل ع�ن العم�ل یتح�ول 
إلى مصور جرائم في لوس انجیلیس، وینتج فیدیوھات لقنوات التلفزة الشھیرة فیحق�ق نجاح�اً 

ویلخص بشكل ما القضیة الت�ي  2014وانتج عام  Crawler Nightھائالً. المسلسل اسمھ 
التص�ویر ل�م یع�د فن�اً ول�م یع�د مھن�ة. المھن�ة الی�وم ھ�ي اص�طیاد  نتحدث عنھا، وخالصتھا أنّ 

 األحداث التي تصنع الصور، وھذا جزء أساس من العمل الصحفي. 

، وبع�د  Google Driveأو عل�ى  Cloudالشباب یخزن�ون عش�رات أل�وف الص�ور عل�ى 
لما اشھر أو سنوات یجدون مكان الخزن قد تضخم، فیسارعون إلى محو كل الصور التي طا

اعتبروھا مھمة جداً. ولنتأمل نحن أنفسنا الصور التي نخزنھا، سواء الورقیة المطبوعة منھا 
الملص��قة ف��ي ألبوم��ات ص��ور األس��رة، أم الرقمی��ة المخزون��ة ف��ي حافظ��ات خاص��ة أو عل��ى 
أجھزة الكومبیوتر والھواتف الذكیة الشخصیة. في زحمة الحیاة الیومیة، ھ�ل نمل�ك وقت�اً حق�اً 

أو التمت��ع بھ��ا؟ المراھق��ون ل��دیھم مقیاس��ھم، ھن��ا، ف��بمحض أن تخ��رب عالق��اتھم بم��ن لتأملھ��ا، 
التقطوا معھم صوراً یسارعون إل�ى محوھ�ا، فینتھ�ي ذل�ك الماض�ي المعتق�ل ف�ي لحظ�ات إل�ى 

 أبد.

الب��الغون، ح��ین یع��ودون بع��د س��نوات إل��ى الص��ور الت��ي وثّق��ت رحالتھ��م وحفالتھ��م ولق��اءاتھم 
وأیام نج�احھم، س�یجدون أم�امھم خزین�اً كبی�راً ج�داً م�ن الص�ور ال وزیاراتھم، وأیام مرضھم 

 3یملكون الوقت لتصفحھ، وبمرور الزمن سیدركون أن كل واحد من تلك االح�داث یس�تحق 
 صور ال أكثر، وبالتالي سیسارعون إلى محو الصور الباقیة وأعدادھا باأللوف. 5أو 

س عند عرضھا، وھذه الص�ور غالب�اً ق�د ھناك صور خارقة تسجل لحظات استثنائیة تھّز النا
 التقطھا مصورون محترفون، وباتت في عصرنا الرقمي ھذا صوراً ضائعة في الزحام.

 الصورة بضاعة بائرة ال یشتریھا أحد

مواقع المصورین المحترفین تعرض الیوم ألوف الصور بأسعار عالیة، ویعمد المصور إل�ى 
الرقمیة التي باتت في متن�اول الجمی�ع مجان�اً عل�ى الفوتو شوب وفنون الترتیش الفوتوغرافي 

النت، لیُنتج صوراً خارقة الجمال، لكنھ�ا مص�نوعة، وھ�ذا یلق�ي ظ�الالً عل�ى ص�دقیتھا. وبع�د 
سنوات، ال یتمكن المص�ور المحت�رف أن یبی�ع أیّ�اً م�ن ص�وره الت�ي أنف�ق جھ�داً ووقت�اً وم�االً 

ل�ى الن�ت م�ع وض�ع حق�وق النش�ر باس�مھ إلنتاجھا، فیضطر إل�ى إتالفھ�ا أو عرض�ھا مجان�اً ع
 علیھا . 



التي تخزن الصور، بوسعھا أن تخزن أل�وف اللقط�ات،  SD cardsالتقنیات الحدیثة ومنھا 
لذا یُسرف الناس ف�ي التق�اط الص�ور، دون عنای�ة باللقط�ة والزاوی�ة والظ�ل والض�وء، فیك�ون 

ا، وینتھ�ي بھ�ا األم�ر إل�ى الناتج خزین ھائل من ص�ور تافھ�ة ال ینظ�ر إلیھ�ا حت�ى م�ن التقطھ�
 المخزونة علیھ.  SD cardsالمسح أو الضیاع مع 

ص�ورة  72وص�والً إل�ى  36، 24، 14لنتذكر اآلن األفالم الفوتوغرافیة التي كان�ت تخ�زن 
كح�د أعل�ى، فھ��ذا یعن�ي أن م�ن یل��تقط ص�ورة یج�ب أن یعتن��ي بھ�ا متحّس�باً لحج��م الف�یلم ال��ذي 

ی��ف والطباع��ة س��یكون بوس��عھ االنتخ��اب ب��ین مجموع��ة عن��ده، وف��ي مرحل��ة التحم��یض والتجف
صغیرة دفع ثمناً لھا (ثمن الفیلم أوالً، وثمن التحمیض والتجفی�ف والطباع�ة ثانی�اً)، وك�ل ھ�ذا 

 یعني أّن المصور ھنا ال یملك مساحة مناورة واسعة، وعلیھ العنایة بالصور.

ھ��ي الف��یلم وی��ذھب إل��ى ف��ي عص��ر التص��ویر الفیلم��ي، ك��ان المص��ور ال ی��رى نتاج��ھ حت��ى ینت
مختبر التحمیض والطباعة، فتظھر عشرات الصور ونصفھا فیھ أخط�اء أو ظ�الل أو تح�رك 
األشخاص داخل الصورة، ما یسقطھا من حساب الصور الجیدة. أم�ا الی�وم، فتل�تقط المراھق�ة 
صوراً لعلبة الكوال التافھ�ة الموض�وعة عل�ى رحلتھ�ا ف�ي المدرس�ة، وتص�ورھا م�ن عش�رات 

 یا، وبعد یومین، ترى الموضوع تافھاً فتمحو الصور من ذاكرة الھاتف الذكي. الزوا

ھذا الوضع، یدفع المرء للسؤال، ماذا لو طبعت الصور الرقمی�ة الت�ي عن�دي؟ أل�ن تخل�د تل�ك 
اللحظ��ات الجمیل��ة ف��ي ألبوم��ات ص��ور العائل��ة؟ شخص��یاً فعل��ت ذل��ك، وأنفق��ت بع��ض الم��ال 

ة الحدیثة في المحالت، وطباعة الصور التي أح�ب لتخلی�د والوقت للذھاب إلى أجھزة الطباع
لحظ��ات بعینھ��ا ف��ي حی��اتي، وخزنھ��ا مطبوع��ة بحج��وم بوس��تكارد قیاس��ي كام��ل ف��ي ألبوم��ات 

 صور. 

 الصورة المطبوعة ذات قیمة والصورة الرقمیة بال قیمة

وكلم�ا ألبوم�اً مفعم�ة بالص�ور ف�ي مختل�ف األم�اكن.  30سنوات تجّمع في مكتبتي  10خالل 
الت��أم ش��مل العائل��ة، نمض��ي ف��ي جول��ة س��یاحیة ف��ي بع��ض تلك��م األلبوم��ات، ونفع��ل ذل��ك ح��ین 
یزورنا األقرباء واألصدقاء. لكني وبعد مرور عقد لم أعد أجد في نفسي حماساً لتك�رار ذل�ك 
والمضي فیھ قدماً، فالعم�ل یحاص�رني ومس�ؤولیات الت�ألیف واألس�رة ال تت�یح ل�ي أن أم�ارس 

 ھذا الترف.

أّن بوسعي أن آتي بالطابعة الورقیة الرقمیة إلى بیتي، فثمنھا  2018اكتشفت منتصف عام و
لیس باھضاً، وبذلك سیكون بوسعي أن أطبع ما شئت من الص�ور لتأملھ�ا، لك�ّن ق�رب مك�ائن 

 الطباعة من منزلي ورخص ثمن الطباعة النسبي، منعني عن تنفیذ ھذه النزوة المترفة.

حقیق��ة مھم��ة ج��داً، فالص��ور المطبوع��ة تتح��ول إل��ى ش��يء حقیق��ي ھ��ذا الوض��ع نبھن��ي إل��ى 
ملموس، وھي معرضة للتلف بتقادم ال�زمن، ل�ذا الب�د م�ن العنای�ة بحفظھ�ا وعرض�ھا، وھك�ذا 



ازدحمت جدران بیتي بعشرات الصور المختارة معروضة في إطارات واجھاتھا م�ن زج�اج 
ب واألم ع�الوة عل�ى ص�ور م�ن وأغلبھا صور ألفراد عائلتي الصغیرة وعائلتي من جھ�ة األ
آالف ص�ورة، ال وق�ت ل�دي  10عائلة زوجتي . مقابل ذلك، لدي درایف حفظ فی�ھ أكث�ر م�ن 

للنظ��ر إلیھ��ا وتقییمھ��ا، واعتق��د أنھ��ا س��تبقى مخزون��ة ھن��اك، وتض��اف إلیھ��ا مئ��ات أو ال��وف 
تبق�ى  أخرى، ولن یتاح ألحد النظر فیھا. الص�ور الرقمی�ة حت�ى ل�و كان�ت جمیل�ة أنیق�ة معبّ�رة

 صوراً افتراضیة وھذا یجعلھا صوراً ال قیمة لھا، وھي مفارقة تتعلق بالكم ولیس بالنوع.

ما قیمة الیك یضعھا لك أحد األصدقاء في العالم االفتراضي وھ�و یع�یش بعی�داً عن�ك بمس�افة 
 آالف كیلومتر، وماذا تشكل صورك الشخصیة في ذاكرتھ؟ 10قد تصل إلى 

 ترف ال معنى لھ! –الكامیرات االحترافیة 

السؤال األخطر اآلن ھو: لماذا أشتري كامیرا كانون وملحقاتھا وعدساتھا اإلضافیة مع ثري 
آالف ی�ورو، إذا ك�ان  5بود ثمین ثقی�ل ال�وزن وتفاص�یل أخ�رى لیص�ل مجم�وع انف�اقي نح�و 

 بوسع كامیرا ھاتفي المحمول أن تنتج أجمل الصور؟

الكامیرات االحترافیة ثقیلة الوزن، كبی�رة الحج�م، من خبرتي الصحفیة تعلمت أن اصطحاب 
باھظة الثمن إلى أم�اكن الح�دث یع�ّرض المص�ور إل�ى مخ�اطر كب�رى، كم�ا أن اغل�ب الن�اس 

 یھابون تلك األجھزة وزوماتھا الطویلة غریبة الشكل ویرفضون التصور بھا.

ر، ف دوالآال 5ف��ي من��اطق الح��روب، یُس��تھدف الص��حفي لمج��رد أن��ھ یحم��ل ك��امیرا قیمتھ��ا 
دوالر ف�ي الش�ھر مقاب�ل  500یزی�د ع�ن ال یحص�لون عل�ى رات�ب فالمقاتلون لیسوا أثریاء، و

یمتنعون عن تسلیب ك�امیرا ھ�ذا  وقوفھم خلف البنادق لیقتلوا أشخاصاً ال یعرفونھم غالباً، فلمّ 
 الصحفي الفضولي الثري، وبیعھا بأي ثمن كغنیمة حرب؟ 

طق الواح��ات واألھ��رام وأس��واق الق��اھرة ف��ي مص��ر، وح��ین ذھب��ت إل��ى أھ��وار الع��راق ومن��ا
وش��واطئ بی��روت الجمیل��ة، وعش��رات األم��اكن األخ��رى ف��ي آس��یا وأوروب��ا ك��ان اص��طحاب 
الك��امیرا االحترافی��ة واس��تخدامھا ف��ي اللنش��ات وال��زوارق والح��افالت ص��عباً بس��بب الحرك��ة 

ور الت�ي ارفقتھ�ا أجم�ل الص� المستمرة، فیما استطاعت كامیرا ھ�اتفي المحم�ول أن تحق�ق ل�ي
 نجزتھا في تلك الزیارات.ألبومات صور أمع ریبورتاجات و

                               *** 

 

 

 



 !البدوي الرقمي... مراسلكم في بالي

یبدو تعبیر "البدوي الرقمي" غریب�اً ملتبس�اً، وح�ین تس�أل الع�ارف الجب�ار "غوغ�ل" بالعربی�ة 
ترجمات السید غوغل العبثی�ة م�ن االنكلیزی�ة إل�ى العربی�ة. عنھ، تظھر نتائج مضحكة أغلبھا 

 ً  .البدوي الرقمي رحالة یعمل من بعید وغالباً ما یكون ثریا

 

التقیت بضع مرات بصحفیین یحاولون أن یلتحقوا بركب "الب�دوي الرقم�ي" وق�د ب�ات ترین�داً 
اتقان مھنة الب�دوي الرقم�ي معروفاً منذ العقد الثاني من األلفیة الثالثة. علّي أن أوضح ھنا أّن 

إن صح وصفھا بأنھا "مھنة"، یتطلب أن یملك المرء مھنة في األساس، أما أن ی�أتي ش�خص 
عاط��ل ع��ن العم��ل، ویح��اول أن یب��دأ حیات��ھ العملی��ة بوظیف��ة الب��دوي الرقم��ي، فس��یتحول إل��ى 

ت�رك رحالة شحاذ عل�ى طریق�ة الھیبی�ز ف�ي س�بعینیات الق�رن العش�رین. الترح�ال الم�زمن ال ی
للمرء فرصة اتقان مھنة. المھن�ة والحرف�ة تحت�اج أوالً إل�ى االس�تقرار، بع�د أن ت�تقن الص�نعة 
وتملك خفایاھا وإمكاناتھا، یمكنك أن تبدأ بممارستھا رقمیاً وسایبریاً ع�ن بع�د. وھن�ا الب�د م�ن 

قمی�ات التنبیھ إلى أّن الوظائف التي یمارس�ھا الب�دو الرقمی�ون مح�دودة وتتعل�ق كلھ�ا بع�الم الر
 :والسایبر الحدیث وما نتج عنھ، وتتلخص في التالي

 الوظائف التي یمارسھا البدو الرقمیون محدودة

 .Web or App تطویر وتأسیس التطبیقات أو المواقع*

 .مقاوالت التجارة الرقمیة*

 .تجارة اونالین*

 .ل اونالیناعمإت وإدارة مدونات وإدارة مقاوال*

 .المحتوى الرقميتأمین حقوق النشر، وكتابة *

 .تصمیم المواقع والغرافیك واالنفوغرافیك*

 .التحكیم والمشورة الرقمیة*

 .مقاوالت تنظیم السوفتویر على مستوى مؤسسات وتطبیقات*

 .المواقع واالذاعات ستریم برودكاست ومحطات التلفزة وقنوات یوتیوب التعلیمیة*

لس�ایبر المتنامی�ة وعل�وم وفن�ون أو ناتج�ة وھذه الوظائف كلھا تتعلق بالعالم الرقمي وخرائط ا
، وال یتقنھ��ا ك��ل الن��اس، ب��ل ھ��ي بات��ت حك��راً عل��ى م��ن تع��املوا م��ع  ITech ع��ن فعالی��ات



مؤسس��ات الس��لیكون ف��الي عب��ر الع��الم، واتقانھ��ا والتعام��ل بھ��ا یش��ترط بع��د المعرف��ة وج��ود 
 .وصالت انترنت قویة وبقدرات تحمیل عالیة غیر قابلة لالنقطاع

 لى رمال السواحل حلم تصویريالعمل ع

في محركات البحث، ظھرت ص�وٌر أنیق�ة لش�بان  "digital nomad" كلما وضعُت وصف
یجلس��ون عل��ى س��واحل الك��اریبي أو ش��طآن أنھ��ر تایلن��د وب��ین أی��دیھم الب ت��وب آب��ل، وھ��م 
یعملون على رمال الشواطئ. ھل ھذا ممكن؟ ھل یعم�ل ھ�ؤالء الرحال�ة المتخصص�ون عل�ى 

طئ؟ كیف یؤمنون وصلة االنترنت، وكیف ال تتسرب الرمال إل�ى أجھ�زة ال�الب رمال الشوا
 توب وتتلفھا؟

الحقیقة غیر الصور، فالصور ھي مجرد إعالنات، والحقیقة ھ�ي أنھ�م ق�د یمض�ون س�اعة أو 
بض��ع س��اعة ف��ي األی��ام المشمس��ة عل��ى الرم��ال، ولك��نھم یفعل��ون ذل��ك حتم��اً دون الب ت��وب 

ھم فھناك أماكن خاصة بھم للعمل، تقترب من أن تك�ون مكات�ب ولغرض االستراحة، أما عمل
 .متجولة

في مكان ھادئ جید اإلن�ارة مس�تقر ول�یس أكث�ر  WI-FI مكاتبھم تحددھا وصلة انترنت قویة
من ذلك، ل�ذا یوص�فون ب�أنھم ب�دو رقمی�ون، فھ�م یس�افرون بعی�داً ع�ن البل�دان ذات الض�رائب 

نترنت قویة آمنة في أماكن غیر مكلفة وال تحملھم العالیة، ویعملون من ھناك على وصالت ا
ضرائب ألن نت�ائج عملھ�م وعائدات�ھ ال تظھ�ر ف�ي حس�ابات تلك�م البل�دان، فھ�م إذاً ف�ي س�یاحة 

 .رمادیة بین البلدان تبقیھم دائماً "بدوناً" غیر قابلین للتوصیف، وتحار فیھم القوانین

المج�االت الم�ار ذكرھ�ا أع�اله وق��د  لك�ن وبش�كل ع�ام، إن كن�ت تمل�ك الق�درة عل�ى العم�ل ف�ي
نجحت في تأسیس شبكة عالقات تؤمن لك زبائن وصفقات مستمرة، كما أنك تملك م�ن رأس 

أش��ھر ف��إن بوس��عك أن تتب��ع  6الم��ال م��ا یمّكن��ك م��ن الع��یش ب��دون م��وارد لم��دة ق��د تص��ل إل��ى 
 :السبل المقترحة التالیة

ویج�ري ھ�ذا بالعم�ل ض�من ش�ركة أو احصل على عمل یرشدك إلى الخبرات التي یطلبھ�ا، *
مؤسسة تزودك ھي بالخبرات المطلوبة، من خالل دورات أو ارشادات، وھكذا تكون البدای�ة 
معھم، وھذا یشترط طبعا أن لدیك موارد غیر تلك التي تبذلھا المؤسسة أو الشركة، ألنك في 

األج�ور، وس�تمنح الح�د األق�ل م�ن   trainee أوVolunteer  ھ�ذه الحال�ة س�تكون مج�رد
الحقیق�ة أّن ھ�ذا الن�وع م�ن الع�روض یمث�ل الفرص�ة األكث�ر   .وت�دعى ف�ي ھ�ذه الحال�ة مكاف�أة

 ً  .ضمانة للتعلم وللدخول إلى عالم العمل الرقمي عموما

إذا كانت لدیك وظیفة رقمیة أون الین تدر علیك مورداً ثابت�ا، وكن�ت بحاج�ة إل�ى المحافظ�ة *
، عل�ى أن تقب�ل freelancer بقب�ول ص�فقات باعتب�اركعلى ھ�ذا الم�ورد، ف�ال ب�أس أن تب�دأ 

ذلك في أوقات فراغك ولیس في وقت العمل. معظم الصحفیین ومحاسبي الض�رائب یعمل�ون 



لمؤسسات أخرى غیر التي تشغلھم. وفي ح�ال ك�ان عمل�ك  freelancer في أوقات فراغھم
ال یتطل�ب أكث�ر م�ن  ساعة في األسبوع ف�اختر عم�الً  20الحالي الثابت یتطلب منك أكثر من 

ساعة في األسبوع كي یتاح لك السیطرة على العملین. تذكر أن العمل الجدید یتطل�ب أن  20
  .تتعرف علیھ، وھذا یحتاج وقتاً وتركیزاً 

 : ھناك مواقع متخصصة تعینك على القیام بوظائف سریعة أون الین، ومنھا*

Upwork 

 Remote.co  

Freelancer.com 

، وعل�ى الم�رء أن Mini Jobs وظ�ائف لم�دد قص�یرة أو م�ا یع�رف بھن�ا تع�رض مئ�ات ال
بأكثر من لغ�ة، وبرس�الة تأھی�ل تب�یّن قدرات�ھ عل�ى  CV یكون جاھزاً دائماً بسیرة حیاة عملیة

  .العمل في المجال المعروض وأین سبق لھ العمل

 إذا وج��دت مواق��ع التوظی��ف فی��ك مواص��فات قابل��ة للتط��ابق م��ع طلب��ات المش��غل، س��یروجون
طلبك لھم، وحین التوظیف سیتقاض�ون من�ك نس�بة مح�دودة بس�یطة علی�ك أن ت�دفعھا، الس�یما 

 !أنك ستعود لھم غالباً، فأنت بدوي مسافر

التعل���یم الج���امعي أون الی���ن، ویتطل���ب أن ینخ���رط الم���رء ف���ي جامع���ة ح���رة، ویب���دأ ال���تعلم *
الكلف�ة أق�ل بكثی�ر م�ن بالمراسلة، وھذا سینّمي قدراتك في العمل أونالین م�ن بعی�د، وس�تكون 

الدراس��ة الحض��وریة ف��ي إح��دى الجامع��ات األوروبی��ة أو األمریكی��ة. ھ��ذه الطریق��ة تؤھل��ك 
للحص��ول عل��ى درج��ة علمی��ة، تك��ون ل��ك عون��اً اثن��اء العم��ل ف��ي المس��تقبل. أغل��ب الوظ��ائف 

  .المرموقة ذات الدخل الجید، تشترط أن یملك المتقدم شھادة جامعیة

الی��ن. إنّ��ھ طری��ق مختص��ر كبدای��ة، لك��ّن عنص��ر المجازف��ة فی��ھ یبق��ى  اش��تر عم��الً قائم��اً أون*
عالیاً، ھناك أعمال قائمة فعالً اون الی�ن، وتجن�ي أرباح�اً من�ذ س�نوات، وق�د فّك�ر ص�احبھا أو 
أص��حابھا ف��ي بیعھ��ا ألس��باب تخص��ھم، وھ��ذا یعطی��ك فرص��ة لل��دخول إل��ى المش��روع. ھن��اك 

 .Trend فیدیوھات، ومواقع تطلق محتوىاذاعات ستریم، ومواقع صحفیة، ومواقع تصنع 
 وبوس��ع الم��رء أن یتع��رف عل��ى مس��توى م��داخیل األعم��ال المعروض��ة للبی��ع م��ن موق��ع

Flippa.com  على سبیل المثال، فھي تكشف لك مستوى األرباح التي تولّدھا ع�الوة عل�ى
مل��ك اس��تراتیجیتھا الربحی��ة المنتظ��رة. یمك��ن أن یك��ون ھ��ذا بدای��ة، لك��ن عل��ى المش��تري أن ی

الخبرة الكافیة التي تؤھلھ إلدارة تلك األعمال. فشراء مشروع ج�اھز، أس�ھل بكثی�ر م�ن بن�اء 
مش��روع بدای��ة م��ن الص��فر، ولك��ن قب��ل الش��راء یج��ب أن یتأك��د الم��رء م��ن قدرت��ھ عل��ى إدارة 
المشروع، ومن عدم وجود أسباب قانونیة توقف المش�روع، وق�د تك�ون أحیان�اً اس�باب أمنی�ة، 

ری��ة والرقمی��ة واإلذاع��ات ف��ي مواق��ع الص��راع تواج��ھ مش��كالت م��ن ھ��ذا الن��وع ف��المواقع الخب



غالب���اً. مش���اور مخ���تص یمك���ن أن یق���در، لم���ن یرغ���ب الش���راء، القیم���ة الفعلی���ة للمش���روع 
 .المعروض

تذكر دائم�اً أّن بحث�ك ع�ن وظیف�ة أو مش�روع أونالی�ن یج�ب أن یج�ري ف�ي من�اطق مس�توى *
ن مس�توى ال�دخل والض�رائب ف�ي منطقت�ك. مص�ر م�ن دخلھا وواقعھا الضریبي یقل كثیراً ع�

بین البلدان العربیة اآلمنة نسبیاً والتي تمل�ك ق�درات س�ایبریة متقدم�ة بم�داخیل منخفض�ة ج�داً 
بالنسبة للمداخیل األوربیة واألمریكیة. نحن ن�تكلم ھن�ا ع�ن الع�الم العرب�ي وف�ي مص�ر بوس�ع 

ن الع�راق مس�تقر نس�بیاً، وفی�ھ خب�رات المرء أن یشتغل على المحتوى الرقمي. إقل�یم كردس�تا
%، وب��ات مقارب��اً  500بنس��بة  2015س��ایبریة، لك��ّن مس��توى الم��داخیل ارتف��ع من��ذ ع��ام 

لمستویات ال�دخل األوروبی�ة، لكن�ھ معف�ى م�ن ض�رائب ال�دخل. لبن�ان یمل�ك خب�رات س�ایبریة 
ی�ھ مع�دوم ورقمیة متطورة، لكن مستوى الدخل فیھ مرتفع أكثر م�ن أوروب�ا، كم�ا أن األم�ن ف

 .وھذا یجعلھ مكان ال یصلح قط للبدو الرقمیین

ھناك الطریقة الكالسیكیة، وھي أن تحصل على عمل في الخارج، فتسافر وتبدأ ھناك حی�اة *
جدیدة، وھذا یحصل غالباً دون أن یكون ضمن تصنیف البداوة الرقمیة، لكنھ یمكن أن یؤھ�ل 

ئف م�ن ھ�ذا الن�وع یحص�ل علیھ�ا غالب�اً ح�املو المرء لھا إذا كان مستوى الدخل عالی�اً. الوظ�ا
 .جوازات السفر الدولیة المعتمدة، ألمانیا، الوالیات المتحدة، سویسرا، بریطانیا وما شابھ

بعض األعمال الواقعیة على األرض یمكن إدارتھا من بعید، ومن ذلك المواقع اإللكترونیة، *
لكّن االدارة البعیدة تتطلب مھ�ارات معین�ة، اإلذاعات، محطات التلفزة الترفیھیة أو التعلیمیة. 

كما تتطلب وجود إدارة محلیة موثوق بھا، یمكنھا أن تُبق�ي ص�احب العم�ل ف�ي تم�اس مباش�ر 
حقیقي مع م�ا یج�ري عل�ى األرض. وھ�ذا یتطل�ب ب�الطبع، حض�وراً حقیق�اً متقطع�اً ب�ین آون�ة 

 .وأخرى إلى مكان العمل

س�ة أو ش�ركة معین�ة، ویتطل�ب تط�ویر العم�ل، أن في بعض األحیان، تكون عامالً لدى مؤس*
تكون أنت في مكان بعید وتعمل أون الین، ھذا عرض جید یمكن أن تقدمھ لرئیسك وتح�اول 
أن تقنع��ھ بج��دوى ھ��ذا العم��ل واألف��اق الت��ي یفتحھ��ا. وق��د أظھ��رت جائح��ة كورون��ا، أّن مئ��ات 

وستش�ھد  Home Office أل�وف الوظ�ائف ب�ات باإلمك�ان ممارس�تھا م�ن بعی�د ض�من نظ�ام
المرحل��ة الالحق��ة للجائح��ة انتق��االً كبی��راً وھج��رة كب��رى إل��ى ع��الم العم��ل البعی��د والعم��ل م��ن 

 .المنزل، ففیھ توفیر كبیر للمؤسسات، وثبت أن انتاجیتھ أعلى بكثیر من العمل في المكاتب

 *آخر الحلول وأخطرھا وأضعفھا ھو أن تطلق أنَت مشروعاً من الص�فر، تعتم�ده للعم�ل م�ن
بعید، على أن تحسب سلبیاتھ ومستویات نجاحھ الممكن�ة. وعنص�ر المجازف�ة ھن�ا كبی�ر ج�داً، 
ولك��ن المب��ادرات الفردی��ة ص��نعت أكب��ر مش��اریع العص��ر الرقم��ي، وھ��ي األربع��ة الكب��ار، 

 فیسبوك، آبل، أمازون وغوغل.

                               *** 



 الجانب المظلم في التحول الرقمي 

بالمائ�ة م�ن رج�ال األعم�ال وم�دراء  74أن  2019اسة نش�رت ف�ي منتص�ف ع�ام كشفت در
المصالح الرقمیة یعتبرون االنتقال إلى الرقمنة أسبقیة مطلقة على أي ش�يء آخ�ر، وھ�ذا أم�ر 
إیج��ابي ب��ال ش��ك، فالتقنی��ات الحدیث��ة ومنھ��ا ال��ذكاء الص��ناعي والس��حب االلكترونی��ة وانترن��ت 

لتي تقف خل�ف العم�الت الكریبتونی�ة تس�تفید م�ن تبن�ي التقنی�ات األشیاء وبالك جین التقنیات ا
 الحدیثة.

 

كشفت اختراقات أمن السایبر عن المخ�اطر الت�ي ق�د تن�تج ع�ن س�وء إدارة التقنی�ات الرقمی�ة، 
وم��ن العس��یر حق��اً فھ��م العناص��ر الت��ي تش��كل مخ��اطر رقمی��ة عل��ى التط��ور الس��ایبري، إال أّن 

لرقمي وھي تنجم غالباً أثن�اء بح�ث المس�تخدم ع�ن كف�اءة مخاطر شائعة في التطور ا 8ھناك 
نول�وجي وعل�ى موق�ع دی�ل تكعملیاتیة وتطویر الخدمات للزبائن وخل�ق أنم�اط حدیث�ة للعم�ل، 

، نائب رئیس شبكة كورتیكس ب�الو آلت�و ف�ي كالیفورنی�ا ھ�ذه المخ�اطر یلخص براین دي لیمو
 بما یلي:

 المخاطر الشائعة في التطور الرقمي

.الس��ایبر: تن��امي أع��داد المع��دات المتص��لة بعناص��ر خط��ر أكث��ر تط��وراً یعن��ي أن المجازف��ة 1
 بوقوع ھجوم سایبري تتعاظم.

تخل�ق  gig economy.قوة العمل: توزیع قوة العمل واقتصادیات ف�رص العم�ل المؤقت�ة 2
كف��اءة عملیاتی��ة، لكنھ��ا تجل��ب معھ��ا أیض��ا تحك��م مباش��ر بالھوی��ة الجدی��دة وتح��دیات مراقب��ة 

 التھدیدات المحتملة.

.الس�حابة االلكترونی�ة: رغ�م أنھ��ا ال تع�د تح�دیات مس�تجدة ف��إّن المخ�اطر الناجم�ة ع�ن نش��ر 3
 لمنظومات عبر معماریات السحب االلكترونیة ما برحت تتزاید.ا

وم��ن أمثلت��ھ تقنی��ات  Compliance.التح��اور عب��ر منظوم��ات مغلق��ة وھ��و م��ا یع��رف ب  4
Microsoft Teams  انظمة التوجیھات واإلدارة الحكومی�ة، وین�تج عنھ�ا تح�دیات تتج�اوز :

 تحاور.مساحة اإلشراف واإلدارة الحكومیة والمخاطر ومنصات ال

.الطرف الثالث: المشاركون من خ�ارج منظوم�ات التح�اور لھ�م أھمی�تھم ف�ي توس�یع قاع�دة 5
الموارد المتنامیة ودعم وظائفھا المتعددة، لكن إذا أھملت إدارتھا، ف�إّن الثغ�رات ف�ي الم�وارد 

 الخارجیة بتنوع مصادرھا ووظائفھا قد تصبح مخاطر تھدد مشروعك أنت.

https://www.delltechnologies.com/en-us/perspectives/the-dark-side-of-digital-transformation-8-emerging-digital-risks/
https://www.delltechnologies.com/en-us/perspectives/the-dark-side-of-digital-transformation-8-emerging-digital-risks/


یولّد إنھاء العلمیات الیدویة والتحول الى األتمتة الرقمیة أنتقاالً ی�نجم عن�ھ .اتمتت العملیات: 6
غالباً مخاطر غیر مرئیة التي قد ینتج عنھ�ا تح�دیات ت�ؤثر ف�ي س�یر العم�ل، ب�ل ق�د ت�ؤثر ف�ي 

 المجتمع برمتھ.

: وھ���ي خاص���یة اس���تعادة الش���كل األول بع���د الم���رور  Resiliency.المرون���ة التكوینی���ة 7
الجزئیات إلى مستویات أكبر أو أص�غر. ھ�ذه الخاص�یة باألص�ل تت�وخى  حمای�ة بالتفاصیل و

أم��ن الس��ایبر أو اتق��اء المخ��اطر الناجم��ة ع��ن التعام��ل االلكترون��ي، لكنھ��ا تبق��ى بحاج��ة إل��ى 
اس��تراتیجیة توجھھ��ا وإال اختلف��ت وجھ��ة المنظم��ة برمتھ��ا نتیج��ة المخ��اطر غی��ر المحس��وبة 

 الناجمة عن ھذه الخاصیة.

ات شخص���یة المعلوم���ات: تتع���اظم أبع���اد الت���دقیق والجدول���ة الت���ي ت���دور ح���ول .خصوص���ی8
المعلومات الشخصیة، وما لم یجري إدارتھا بطریقة ص�حیحة فق�د تق�ود إل�ى تل�وث المص�لحة 

 أو المنظومة الجدید وتدمیر سمعتھا وخدش اعتمادیة الناس علیھا.

لص�ناعة والعم�ل، ب�دءاً م�ن ھذه التح�دیات المخیف�ة لیس�ت ن�ادرة الح�دوث ف�ي أي م�ن ف�روع ا
أنظمة التأمین الصحي وصوالً إلى خدمات التمویل والمراقبة المالی�ة، وم�ا برح�ت المش�اریع 

 واألعمال والمنصات العاملة تبحث عن حلول للمخاطر الناجمة عن الرقمنة.

ق وطالما یعلن الزبائن أنھم بحاجة إلى إطار ثابت لتقییم المخاطر الناجمة عن األعم�ال. وف�و
ذل��ك، ف��إّن المس��ؤولین ع��ن قی��ادة أم��ن الس��ایبر یس��عون إل��ى أبط��ال التص��ور الش��ائع ع��نھم 
باعتب����ارھم عناص����ر مثبط����ة للعم����ل، مح����اولین ت����رویج التص����ور المض����اد ب����أنھم ُمس����ّھلین 

facilitators .لرحلة شركاتھم الساعیة إلى التغییر واالنتقال الیسیر إلى الرقمنة 

 مقاربة التحدیات المار ذكرھا:حاسمة في العوامل الفیما یلي 

أ. الرؤیة: خط النظر إلى كیفیة تداول المعلومات، ومن خالل من ینج�ز ھ�ذا الت�داول، ض�من 
 إطار أھمیات واسبقیات العمل.

ب. الرؤى واألفكار: إمكانیة الوصول إلى طیف منّوع من عناص�ر المض�مون الت�ي بوس�عھا 
 .  تزوید قادة العمل بفھم أفضل للناتج المتوقع

ج. الفعل وق�وة الفع�ل: وھ�ي باختص�ار الق�درة عل�ى االس�تجابة بطریق�ة م�ؤثرة وف�ي التوقی�ت 
 الصحیح.

قبل أن یصبح التح�ول الرقم�ي ایقاع�اً مس�تمراً للعم�ل، م�ا برح�ت ف�رق إدارة المخ�اطر تعم�ل 
المخبئ�ة ف�ي زاوی�ا  ITبحماس مركزة على جانبھا في العمل. مث�ل ھ�ذا یج�ري م�ع ف�رق أم�ن 

ل المظلمة. وبإزاء حقیقة أن التحول الرقم�ي یس�لط تح�دیات ومخ�اطر، یتح�تم عل�ى مبنى العم
ھ��ذه الف��رق اعتی��اد العم��ل المش��ترك، واعتی��اد الحض��ور عل��ى أعل��ى مس��تویات إدارة العم��ل. 



 domainsولتحقی��ق ھ��ذا، یج��ب توظی��ف ھ��ذه العناص��ر الثالث��ة اع��اله ف��ي ث��الث مج��االت 
  حاسمة:

المخ��تص ھن��ا أن یعم��ل بج��د عل��ى إبع��اد "األش��رار" ع��ن . أم��ن العملی��ات: عل��ى الفری��ق 1
 منظومة العمل، وتنحیتھم عن موارد العمل الحاسمة.

. إدارة المخ��اطر: وھ��و الحی��ز ال��ذي یح��افظ عل��ى إبق��اء منظوم��ة العم��ل ف��ي الجان��ب الس��لیم 2
ع��الوة عل��ى المخ��اطر Complianceوالمنظوم��ات المغلق��ة وھ��و م��ا یع��رف ب   والق��انوني

رود طرف ثال�ث ف�ي دائ�رة األعم�ال وم�ا تش�كلھ ارتباطات�ھ الجانبی�ة م�ن خط�ر الناجمة عن و
 . ITعلى منظومة العمل، ھذا باإلضافة إلى مخاطر العملیات وال  

.مج��ال المس��تخدمین: وھ��و المج��ال ال��ذي یت��یح للع��املین والش��ركاء والمجھ��زین والزب��ائن 3
ل��وب ب��اآلخرین وبمس��افة الوص��ول إل��ى المعلوم��ات الت��ي یحتاجونھ��ا دون احتك��اك غی��ر مط

 تضمن أمن الجمیع والمعلومات بنفس الوقت.

ھذه المجاالت بیدھا مفاتیح اإلدارة الناجحة للمخاطر الرقمیة. كم�ا ت�دعم أرص�دتك الحاس�مة، 
فیما تراقب فرق أمن العملیات المحیط غیر المحدود، عب�ر تشخیص�ھا للتھدی�دات واس�تجابتھا 

 الناجعة لھا. 

ف��ورة تغی��رات تفرض��ھا التط��ورات التقنی��ة المتس��ارعة الت��ي ی��نجم عنھ��ا  یش��ھد الع��الم الی��وم
مخاطر ھائلة تطرح بأشكال مختلفة. أض�من س�بیل لنج�اح العم�ل ف�ي عص�ر التح�ول الرقم�ي 

 ھو عدم التعلق بالماضي المشروط بعدم الركض دون حذر في المستقبل. 

 من تحقیق نجاح مستدام.المطلوب ھو إشراك قادة األمن وإدارة المخاطر لتمكین العمل 

                               *** 

 

 

 

 

 

 

 



 نتاج العقول في متناول اللصوص

 

ال حق��وق لم��ا تنتج��ھ عق��ول الن��اس ف��ي الع��الم العرب��ي، وك��ل الحق��وق لم��ا تنتج��ھ أی��ادیھم! إنھ��ا 
الخط�ر "قسمة ضیزى" بھا یتدنى المنتج العقلي إلى مرتبة أق�ل م�ن المن�تج الی�دوي. ویتع�اظم 

بانتش��ار من��ابر التواص��ل االجتم��اعي وق��درات الھوات��ف الذكی��ة غی��ر المح��دودة ف��ي التص��ویر 
 والتوثیق. األفكار برسم السرقة واللصوص من كل مكان.

  

ف�ي ھ�ذا الس�وق الش�عبي غی�ر المح�دود؟ إنّ�ھ رص�یف للنش�ر یتس�كع علی�ھ  لماذا یكت�ب الكات�ب
ومواق��ع ال��دعاء المض��حكون. ف��وق ذل��ك أدب��اء ومفك��رو ومؤرخ��و فیس��بوك ومواق��ع الدردش��ة 

 ، وكل الكتب التي حازت جوائز كبرى؟ت توجد مالیین الكتب المجانیةعلى النف

إل��ى مس��احات بحج��م الس��نین الض��وئیة مقارن��ة بالح��دود الت��ي عرفھ��ا  ح��دود المعرف��ةتحول��ت 
، الجمی��عك��ل ش��يء ف��ي متن��اول  اإلنس��ان ف��ي عص��ور الكت��اب ال��ورقي والمعرف��ة التقلیدی��ة.

س�اتذة ألالمقل�دون م�ع الص�وص النص�وص والص�ور وتن�افس یو لطت الحقائق باألكاذیب،اخت
 . في ھذا العصر الصعب ال معنى للحقوق.المبدعین

ذ ال توج�د إفي العالم العربي ما زال�ت القرص�نة س�یدة الموق�ف ب�ال حكوم�ة وال س�لطة ردع، 
بي والفني مباحا للجمیع، بات د، لذا بات اإلنتاج األقوانین ملكیة تحمي حقوق النشر والتألیف

غلب ما ینش�ر ف�ي ص�حف ومج�الت الع�الم العرب�ي مستنس�خا بس�رعة ع�ن ص�فحات اص�یلة أ
 توارى كتابھا في ضجیج الحروب.

 ت ق��وانین ص��ارمة تعاق��ب الق��ائمین بالقرص��نة األدبی��ة.نُس�� بالس��رقاتل��ردع الق��ائمین وكس��بیل 
" والم�د الربی�ع العرب�ي"صعب یبقى ھ�و م�ن یطب�ق تل�ك الق�وانین ف�ي عص�ر ولكن السؤال األ

ذاب��ت فی��ھ الح��دود وتالش��ت ال��دول وبات��ت  الش��عبوي والثقاف��ة المزیف��ة المنس��وخة، ھ��ذا عص��ر
 المجتمعات مائعة متداخلة؟ 

وكمث�ال عل�ى ذل�ك الحك�م ال�ذي أص�درتھ محكم�ة س�ویدیة ، في الغرب یمكن متابع�ة الس�رقات
ص��احب موق��ع قرص��نة عل��ى اإلنترن��ت لم��دة س��نة وغرام��ة مالی��ة تق��در بس��جن  2009ع��ام 

فریقی��ا وف��ي إ م��ر ال یص��ح ف��يوالنش��ر. لك��ن ھ��ذا األب��المالیین، نتیج��ة خرق��ھ لحق��وق الت��ألیف 
 مریكا الالتینیة.أسیا ومن آجزاء من أوسط، وحتى في ألالشرق ا

 ھو الخصم وھو الحكمغوغل 

 غی�بّ عل�ى الن�ت دون مقاب�ل،  معروض�ةلكت�ب ا مالی�ین فیھ توجدمحرك البحث الذي غوغل 
مسألة حمایة حقوق التألیف. ویعتب�ر المستش�ار الق�انوني ف�ي مؤسس�ة اتح�اد دور النش�ر تماما 



مش��روع  أنّ "  دویتش��الند.دي أي، حس��ب م��ا نق��ل عن��ھ موق��ع ف��ي ألمانی��ا كریس��تیان ش��برانغ 
حق��وق أص��حاب ھ��ذه عل��ى  غوغ��ل المتمث��ل ف��ي إیج��اد مكتب��ة إلكترونی��ة مجانی��ة یش��كل خط��راً 

ویكمن ھذا الخطر ـ حسب رأیھ ـ في أن غوغل عندما تقوم بنسخ مالیین م�ن ھ�ذه  "المؤلفات
الكت��ب وتطرحھ��ا عل��ى اإلنترنی��ت، ف��إن ذل��ك س��یعني احتكارھ��ا لس��وق الكت��ب الرقمی��ة ال��ذي 
مازال في طریق التطور. ویعني ذلك أیضا "س�یطرة ش�ركة تجاری�ة خاص�ة عل�ى مج�ال ھ�و 

 . " ملك للجمیع

ل�ى إدبی�ة وحقوقی�ة عدی�دة أبادرت منظمات ثقافی�ة واتح�ادات فین�ة ووفي ظل غیاب القوانین، 
 لق��انون المص��ریة الجمعی��ة اط��الق مب��ادرات تت��وخى حمای��ة حق��وق الت��ألیف والنش��ر، منھ��ا:

 .  العرب اإلنترنت كتاب واتحاد اإلنترنت،

م لإلنترن�ت قانون بوضع تكتنظیم غیر رسمي طالب اإلنترنت لقانون المصریة الجمعیة  یج�ّرِ
 تھ��در الت��ي النش��ر ج��رائم ومنھ��ا مرتكبھ��ا، ویعاق��ب اإلنترن��ت عل��ى المش��روعة غی��ر األفع��ال
 .المؤلف  وحقوق الفكریة الملكیة حقوق

 حقوق الكتاب الرقمیین ما زالت افتراضیة!

ل��ى إالع��رب، یس��عى  اإلنترن��ت كت��اب اتح��اد وینق��ل موق��ع الیس��یر االلكترون��ي المص��ري، أنّ 
 حمای�ة لجن�ة وج�رى تش�كیل اإلنترن�ت، ش�بكة عل�ى للكت�اب الفكری�ة الملكیة حقوق عن الدفاع
 اللجنة: ھذه مھام من الھدف، ھذا لتحقیق المتعددة، لجانھ ضمن الفكریة الملكیة حقوق

 األدبی�ة الملكی�ة بحق�وق یتعلق فیما خاصة االتحاد لمنتسبي الفكریة الملكیة بحقوق التوعیة .1
  االلكتروني. والنشر والفنیة

 الملكی�ة حق�وق بحمای�ة متعلقة معلومات تتضمن االتحاد موقع على إلكترونیة زوایا . إنشاء2
 .واتفاقیات ودولیة عربیة وقوانین وندوات محاضرات كتب ونشر الفكریة

 الفكری�ة الملكی�ة حقوق حمایة بخصوص القانونیة االستشارات لتقدیم إلكتروني قسم إنشاء .3
  اإللكتروني. والنشر

 والنش�ر الفكری�ة الملكی�ة حق�وق لحمای�ة والدولیة العربیة لالتفاقیات مقارنة دراسات . إعداد4
  اإللكتروني. 

 م�ا التوثی�ق م�ع عنھ�ا واإلب�الغ التزوی�ر أعم�ال لرص�د العربی�ة البل�دان في مندوبین . تعیین5
  المؤلفین. حقوق على االعتداءات قضایا ونشر لمعلوماتھم أمكن

 المؤلفین. حقوق على باالعتداءات المتعلقة الشكاوى الستقبال سجل . إنشاء6



، فواق�ع الح�ال كومبی�وترات واألل�واح االلكترون�يكل ھذا الجھ�د یبق�ى مج�رد اح�الم حبیس�ة ال
دب��ي وفن��ي ب��ال رادع. والص��ور أالعرب��ي عب��ارة ع��ن غاب��ة م��ن س��رقات وغ��زوات ونھ��ب 

وحتى تنتظم قوانین حمایة  ،نھا لھأیدعي  بال رادع وكلٌّ والمقاالت تدور بین المواقع العربیة 
  الملكیة، تبقى الثقافة والفن العربي في انحدار یقترب بھا من عصور الظالم.

ربما وجدت مقالي ھذا بعد أشھر مس�روقاً ومنش�وراً عل�ى موق�ع آخ�ر باس�م آخ�ر، م�ا یحمن�ي 
مرك�ز للش�رطة یقب�ل ش�كوى حینھا ھ�و ت�اریخ النش�ر، غی�ر ذل�ك س�أحار ال�ى أی�ن أذھ�ب وال 

 كاتب، فالُكتّاب ال مكان لھم في عالم الشرطة، وال عزاء للكاتبات طبعاً!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فھرست كتاب 
 ماذا یفعل بنا العالم الرقمي 

  توطئة

 العمل في ظل كورونا واقتصادیاتمفاھیم وقیم  انقالب

 (مترجم) كورونالتعلیم البعید بسبب جائحة انتقال الجامعات إلى ا

 كیف تجلب األصدقاء والمعجبین لصفحتك العامة على فیسبوك 

 ثورة في عصر المعرفة الموسوعیة –الكتابة اإللكترونیة 

 سوشیال میدیا سالح ذو حدین في عصر كورونا

 العمل والتعلم من المنزل في زمن كورونا 

 فوائد العمالت االفتراضیة المشفرة وأضرارھا 

ً الكتب وتحمیل وتنزیل قراءة أھم مواقع   على االنترنت مجانا

 لغتنا العربیة في مواجھة اونالین وسوشیل میدیا

 مواقع تنشر فیھا كتابك اإللكتروني مجاناً  5

 !                                                  ما لھا وما علیھاصداقة فیسبوك 

 رحلة البحث عن الرقم العربي

 تاریخ بلغة الشعوب  –ویكیبیدیا 

 الكتابة كمادة رقمیة معرضة للسرقة

 ھزیمة اإلعالم أمام إعالم الشعوب والھاتف المحمول!

 نحو عالم بال سیاسة  -وادي السلیكون والسایبر

 وجھ مشرق للعولمة  -وادي السلیكون في بغداد

 حقائق وأساطیر عن النضال النسوي في مؤسسات السایبر

 ھاتفك المحمول قد یتحول إلى عدوك المحمول !



 سینما في كل بیت -نِتفلیكس

 العالم االفتراضي یبعدنا عن األرض واألشیاء التي نستعبدھا! 

 صانع العجلة وصانع الصواریخ

 قیَل وقاَل وكثَُر السؤال!

 احتضار الجامعات في األلفیة الثالثة

 تعدد األزواج ! -أسرار من أفواه النساء

 الیسار عن حشود المھاجرین إلى أوروبا ؟أین 

 بعد عملة "لیبرا" ھل یتحول فیسبوك إلى امبراطوریة رقمیة؟

 !سحر زر اإلعجاب "الیك" على فیسبوك وآثره في النفوس

 ھل یمكن لألخرین التنصت على مكالماتنا بسھولة؟

 !مواقع التواصل االجتماعي قد تدمر صحتك العقلیة

 ! لخطر اإللكتروني یھدد أطفالنا وجیوبناا

 یقّربنا أم یبعدنا عن بعض؟ -التواصل االجتماعي

 !تلفزیونك وھاتفك الذكي یتجسسان علیك

 "فیسبوك" العراق قانون عشائري لـ

 ماذا تعني رموز الماركات الكبرى الشھیرة؟

 البلطجة اإللكترونیة المراھقون و

  األبعاد؟فالم ثالثیة كیف نشاھد اال

 لى تِم كوكإقصة "آبل" من ستیف جوبز 

 نشر ھذه األشیاء على فیسبوك حذار من

 دوالر في "أسواق" فیسبوك 1500جواز سفر سوري مزور بـ

 الحب من أول كلیك

 انترنیت غوغل في أفریقیا: خدمة المصلحة الخاصة أم من أجل الصالح العام؟



 نطاقات إلكترونیة جدیدة تغضب السعودیة

 ضربة قاضیة لفن التصویر    –الكامیرات الرقمیة 

 !البدوي الرقمي... مراسلكم في بالي

 الجانب المظلم في التحول الرقمي 

 نتاج العقول في متناول اللصوص
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