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 :مقدمة

بشكميا الحالي يوازي  (إنترنيت)شبكة " اختراع"لعمي ال أبالغ إذا قمت إن 
ن  بوضعيا الراىن تشبو أوائل التقنيات  (إنترنيت)بأىميتو اختراع الطباعة، وا 

التي تم استخداميا في الطباعة في بدايات تمك الصناعة التي أصبحت بعد ذلك 
 .أساسًا لصناعة اإلعالم والنشر ووسيمة أساسية في ثورة المعمومات

اآلن ببساطة عمى أنيا وسط جديد لنقل  (إنترنيت)ويمكن النظر إلى 
المعمومات وتوزيعيا يشكل امتدادًا لؤلوساط التي سبقتو من طباعة، ثم إذاعة، 

بأنيا تحوي بشكل أو بآخر  (إنترنيت) وتتميز ،وحاسوب (سينما)فتمفاز وخيالة 
جميع الميزات والوظائف التي تقدميا تمك الوسائط المختمفة، باإلضافة لمعديد من 

 .الخصائص األخرى التي تتميز بيا عن جميع تمك الوسائط

في البداية عمى أنيا  (إنترنيت)وكل ىذا معاكس لمصورة التي انتشرت عن 
بالدرجة األولى، ىواة الحاسوب أو العاممين في صناعة تقنية  يخص، أمر

اآلن أمرًا  يخص كل طالب، ومحترف، وصانع  (إنترنيت)المعمومات، فإذا لم تكن 
 .قرار، بل وكل ربة بيت في العالم، فإنيا ستكون كذلك في وقت قريب جداً 

بأمور أخرى عديدة  (إنترنيت)وباإلضافة إلى خصائصيا اإلعالمية، تتميز 
 أىميا أنيا خرقت جميع الحواجز الثقافية، واالجتماعية، واالقتصادية، للع

والسياسية بين دول العالم المختمفة، وجمعت المحتويات المختمفة التي تعرضيا 
حاليا في بوتقة واحدة يمكن الوصول إلييا من أي مكان في العالم بالمستوى 

 ويمكن المساىمة فييا أيضًا ألي فرد أو مؤسسة دونما عوائق مادية ،نفسو
 وىي توفر المعمومات بأنواعيا المختمفة لكل من ،مكمفة، أو إمكانات تقنية عالية

يصل إلييا بغض النظر عن جنسو أو لغتو أو دينو أو عمره، أو مكانتو المينية 
أو االجتماعية مما أوجد شكاًل جديدًا  لمتنافس االقتصادي والسياسي بين الدول 

 .والمؤسسات واألفراد المختمفين

كل  ذلك شكل صورة مختمفة غير معتادة لمقادة السياسيين واالقتصاديين 
واالجتماعيين في مختمف بمدان العالم، وفي العالم العربي أيضًا، ووضعيم أمام 
تحد جديد لمتعامل مع ىذا الوضع الجديد سواء كمستقبمين لممحتوى الموجود 
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أو كمساىمين في صياغة ىذا المحتوى، ويمتد ىذا التحدي  (إنترنيت)عمى 
ليشمل معظم المؤسسات المينية والتعميمية، ويساىم في صياغة الشكل الجديد 
 .لممؤسسة الصناعية والتجارية والتعميمية عمى أعتاب القرن الحادي والعشرين

 (إنترنيت)ما نيدف إليو في ىذه المحاضرة ىو إعطاء صورة عامة عن 
في وضعيا الحالي، ونتطرق إلى خصوصياتيا فيما يخص الثقافة والمغة العربية، 
عارضين لما ىو موجود في يومنا ىذا، لنسمط الضوء عمى التحديات المختمفة 

 .التي تواجو المغة والثقافة العربية في ىذا الوسط الجديد

 لمحة تاريخية وتعريف مبسط: (إنترنيت)ىي  ما 

ىو أنيا شبكة مترابطة من (إنترنيت)أبسط وصف يمكن إطالقو عمى 
ماليين الحواسيب حول العالم، من خالل خطوط الياتف، أو األقمار الصناعية، 

 .أو أي من نظم االتصاالت األخرى

وىي الشبكة  ،  ARPAnet إلى ما يعرف باسم (إنترنيت)ويعود تاريخ 
 ARPA  الوكالة األمريكية لمشاريع البحوث المتقدمة،1969التي أسستيا عام 

 كرد أمريكي عمى إطالق االتحاد السوفيتي السابق لمقمر ،1957تأسست عام )
في واقع األمر شبكة بحثية ودفاعية  ARPAnet  وكانت،((سبوتنك)الصناعي 

مخصصة ألغراض وزارة الدفاع األمريكية بيدف تسييل االتصال بين دوائرىا 
 .البحثية المختمفة، وباألخص مراكزىا

ىذه الشبكة عن تطوير معايير إلرسال  وأسفرت البحوث التي أجريت عمى
، وتعرف ىذه (أو رزم)، "وحدات بيانات"البيانات عبر أكثر من مسار باستخدام 

 (إنترنيت)اآلن ببروتوكول التحكم في اإلرسال وبروتوكول  المعايير

(Transmission Control Protocol/Internet Protocol; TCP/IP)، 

 .المذين يشكالن معًا المغة الرئيسة لتفاىم الحواسيب المتصمة بالشبكة

دخمت  وتوسع استخداماتيا، ،ARPAnetومع استمرار العمل في 
، 1985أكاديمية العموم الوطنية عمى الخط لتستفيد من الفكرة وتنشئ، في العام 

التي خصصت لموصل بين الجامعات ومراكز البحوث  NSFnet نموذجًا أوسع ىو
غير العسكرية، ومعيا تبمورت أفكار عممية كالبريد اإللكتروني، ونقل البيانات 

 .وغيرىا من االستخدامات
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وبسبب من طبيعتيا المدنية، لم تقف عند أسوار  ،NSFnet لكن 
الجامعات كما كان مخططًا ليا، بل أصبحت تربط بين العديد من الشبكات 
الفرعية في الجامعات، قبل أن تمتد خارجًا لتشمل بقية مؤسسات المجتمع 

التي نعرفيا اآلن باسم " شبكة الشبكات"وىيئاتو المدنية، ولتصبح أخيرًا 
كما أصبحت تربط . ، وتتوافر بذلك لكل راغب داخل أميركا أو خارجيا(إنترنيت)

بين ماليين الحواسيب الشخصية حول العالم، بعد أن كانت مقتصرة عمى بضعة 
 .داخل الواليات المتحدة حواسيب جبارة فقط

 backboneتشكل ما يعرف بالييكل األساسي  NSFnet وال زالت

، مستفيدة من تمتعيا بشبكة من كوابل األلياف الضوئية فائقة (إنترنيت)لـ
. السرعة، مما يسرع االتصال عبر الشبكة الرئيسة ويسيمو

وىذه الشبكة ليست ممكًا لجية محددة، بل ىي أقرب إلى المادة المشاع، 
ن كانت مسجمة قانونًا باسم الحكومة األميركية التي تمنح حقوق إدارتيا إلى  وا 

  .بعض الشركات التجارية األميركية

أما في الدول األخرى فتتولى شركات أو ىيئات معينة االتفاق مع ىذه 
لتوفير خدمات الشبكة من خالل رقم ىاتف محمي، مما  (األميركية)الشركات 

 .يسبب انخفاضًا كبيرًا في الكمفة بالنسبة لممستخدمين

، ويستحق التنويو ىنا أن (إنترنيت)ىذه باختصار فكرة مقتضبة عن شبكة 
ىذه الشبكة مفتوحة لكل شيء، يجد المرء فييا كل ما يريد من معمومات، 
البريد : ويمارس عبرىا الكثير من اليوايات، من خالل مناشطيا الرئيسة المتعددة

وىي مواقع رسومية ) WWW اإللكتروني، ومواقع الشبكة العنكبوتية العالمية
، (إيصاليا إليو، والتي يبحث ىو عنيا تربط المستخدم بالمعمومات التي يراد
. ومنتديات الحوار، ومجموعات األخبار

 وخدماتيا، واستخداماتيا  (إنترنيت)مكونات 

تعتمد عمى أجيزة الحاسوب وتقنية المعمومات بشكل  (إنترنيت)مع أن 
أساسي لوجودىا، إال  أن الطبيعة والمضمون واالستعماالت التي آلت إلييا اآلن 

تقتصر عمى طالب الحاسوب ومديري تقنية " أداة تقنية"أبعد ما تكون عن كونيا 
 ،المعمومات في الشركات المختمفة، بل ىي أداة أعمال، وثقافة، وحضارة وفنون
وما تقنية المعمومات إال استعمال أو تطبيق واحد من التطبيقات العديدة التي 
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 .توفرىا

وكان التطور األسرع واألكبر لمشبكة في قطاع األعمال الذي يتجو اليوم 
أكثر من أي وقت مضى لمتشبيك، سواء أكان داخل المؤسسة الواحدة، أو بين 
فروعيا حول المعمورة، أو مع عمالئيا وشركائيا الحاليين والمحتممين، كما 

يعكس توق قطاع األعمال لجمع المعمومات وتوزيعيا، التي تساعد في التخطيط 
 .والتعرف عمى المنافسة، وعمى إيصال المادة التسويقية لمجميور

 تطور وتوسع حقيقي

المينية في ىذا القطاع مع تطور الشبكة  (إنترنيت)تطورت استخدامات 
نفسيا، فبدأت باالستخدامات البسيطة، مثل تبادل البريد اإللكتروني بين 

 (إنترنيت)المستخدمين حول العالم في لحظات، وىو مازال من أىم استخدامات 
 وانتقمت بعد ذلك إلى تبادل الممفات ونقميا والمشاركة في ،وأكثرىا أىمية وحيوية

 ثم ازداد انتشارىا مع ،مجموعات النقاش التي تجمع الميتمين في قطاع معين
ظيور قواعد البيانات عمى الشبكة، ومن ثم نشر المعمومات بشكل نصوص عن 

، التي تتيح نشر النصوص لجميع المستخدمين عمى (غوفر)طريق شبكة 
 .لالطالع عمييا (إنترنيت)

لم يبدأ إال  مع ظيور الشبكة  (إنترنيت)إال  أن  التوسع الحقيقي واليائل لـ
التي أتاحت نشر المعمومات المصورة،  ،WWW أو (وورلد وايد ويب)العالمية 

في المرحمة األولى، بجانب النصوص المختمفة، ومن ثم  تطورت لتضم الصوت 
والحركة، مما جعل منيا أداة إعالمية وتسويقية ومعرفية ىائمة، وذلك لما تتيحو 

من قدرات تفاعمية غير موجودة في وسائل النشر التقميدية، مثل الصحف 
 .والمجالت واإلذاعة والتمفاز

 قطاع األعمال التفاعمي

 (إنترنيت)وقد تنبيت الشركات المختمفة، وبخاصة العالمية منيا، ألىمية 
في ىذا المجال، ولم تدخر جيدًا في استعماليا لنشر المعمومات الخاصة بيا 

وبمنتجاتيا بيدف تسويقيا لجميور الشبكة العالمي، والبحث عن شراكات جديدة 
 فبدأت بنشر معمومات أساسية ،وتوفير الدعم والمعمومات لعمالئيا حول العالم

عن نفسيا، ثم توسعت لنشر ىذه المعمومات بحيث أصبحت تتفنن اآلن في 
طريقة تقديميا لممعمومات ولخدماتيا المختمفة، سواء بالتصميم الجذاب، أو 
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بتقديم المعمومات ذات القيمة المضافة التي تجذب المستخدمين لمواقع ىذه 
الشركات عمى الشبكة العالمية، التي تؤدي إلى التفاعل مع الجميور من خالل 
اإلجابة عن استفساراتو المختمفة عبر الشبكة، حتى أصبحت إحدى الوسائل 

  .التسويقية األساسية التي تعتمدىا الشركات في الوصول إلى الزبائن

وتعمل ىذه الشركات اآلن عمى جذب المستخدمين إلى مواقعيا عمى 
، من خالل تسويق ىذه المواقع واإلعالن عنيا ضمن المواقع األخرى، (إنترنيت)

 ،بل وحتى تسويقيا من خالل وسائل اإلعالم التقميدية، مثل الصحف والمجالت
وأصبح من المتعارف عميو، في ىذه األيام، ذكر عنوان موقع الشركة عمى 

بجانب المكونات األساسية لمتعريف بأي شركة، مثل رقم الياتف  (إنترنيت)
 .والعنوان البريدي (الفاكس)والناسوخ 

وانتشار استخدام بطاقات  (إنترنيت)ومع تطور الصفات التفاعمية لشبكة 
االعتماد لممعامالت التجارية حول العالم، وتطوير تقنيات جديدة لتبادل 

من خالل الشبكة بدأ العديد من الشركات بطرح  (مشفر)المعمومات بشكل مرمز 
، وذلك بعرض صور المنتجات المختمفة (إنترنيت)خدمات التسوق من خالل 

ليختار منيا الزبائن ما يرغبون بو،  ، WWWومواصفاتيا عمى الشبكة العالمية
ومن ثم يرسمون أوامر شراء، بشكل تفاعمي من خالل الشبكة، متضمنة أرقام 
بطاقات اعتمادىم، وتقوم الشركات بشحن المنتجات المختمفة إلييم، وتحصيل 

 .قيمتيا من البنوك مباشرة باستخدام بطاقات االعتماد

وينتشر عمى الشبكة اآلن العديد من مواقع التسوق اإللكترونية، تتضمن 
آالف المنتجات المعروضة لمبيع، تتولى اإلشراف عمييا شركات متخصصة 

 وتقوم ىذه الشركات المتخصصة بعرض طيف كامل من ،بالتسوق اإللكتروني
 وأجيزة ،(الطبيعية، وليس اإللكترونية)المنتجات، يتراوح بين البيتزا والزىور 

 .الحاسوب والبرمجيات، بل وحتى أحدث أنواع السيارات وطرزىا

وتمثل ىذه الشركات، المتخصصة بالتسويق اإللكتروني، طريقة جديدة 
كمية ألداء التجارة، إذ إنيا ال تممك معارض، أو مخازن، أو العديد من الموظفين 
وما يتبع ذلك من تكاليف كبيرة، بل تعتمد عمى تبادل المعمومات، وأوامر الشراء 
والشحن من الشركات المزودة لمبضاعة بشكل إلكتروني مما يتيح ليا المنافسة 

 .بشكل ىائل من ناحية األسعار، ويتيح ليا ميزانيات تسويقية مريحة



 18 

، إال أن تطبيقاتيا في العالم (إنترنيت) الطبيعة العالمية لـ من رغم عمى الو
العربي ال تزال بدائية نسبيًا، وسبب ذلك ىو عدم البدء في تقديم خدمة االشتراك 

باستثناء )في الدول العربية المختمفة، إال منذ وقت قريب جدًا  (إنترنيت)مع 
، مما لم يتح لشركات األعمال (مصر والكويت، المتين كانتا السباقتين في ذلك

  .العربية التعرف عمى اآلفاق والفرص الجديدة التي توفرىا ىذه الشبكة

غير أن ىذا ال يعني أن  العديد من الشركات العالمية لم تضمن معمومات 
فروعيا في العالم العربي في مواقعيا المختمفة، فقد بدأ العديد منيا بالتوجو 

 .لمزبائن العرب وعرض خدماتيا ومنتجاتيا

لمبمدان العربية المختمفة مثل اإلمارات،  (إنترنيت)ومع دخول خدمة 
والبحرين، ولبنان، واألردن، ودول المغرب العربي وقرب دخوليا لباقي الدول 

العربية، فإن الفرصة، أمام مؤسسات األعمال المختمفة في الوطن العربي،  تبدو 
سانحة اآلن لتحقيق أكبر فائدة ممكنة وفرض نفسيا في سوق األعمال 

 .العالمية

يتيح لمشركات العربية الحصول عمى أحدث  (إنترنيت)فاالتصال مع 
المعمومات واألخبار والبيانات الموجودة عمى الشبكة بالمستوى والوقت نفسو 

الذي تتاح بو ىذه المعمومات لمشركات في أميركا وأوروبا، مما يزيل األفضمية 
التي تمتعت بيا تمك الشركات لفترة طويمة من الزمان، كما يتيح لمشركات العربية 

مواقعيم في العالم، وبالتالي عرض  الوصول لمزبائن المحتممين بغض النظر عن
خدماتيا، والتنافس مع الشركات األميركية واألوروبية في عقر دارىا، واالستفادة 

من تكاليف التشغيل المنخفضة نسبيًا في العالم العربي والصناعات والثروات 
 .التي يتميز بيا

كما يمكن لمشركات العربية حاليًا أن تحد بشكل كبير من تكاليف 
 وتزيد من كفاءتيا عن طريق ،(بالفاكس)اتصاالتيا الياتفية والناسوخية 

رسال النسائخ عن طريق الشبكة  .استخدام البريد اإللكتروني، وا 

الحواجز الجغرافية والثقافية واالقتصادية بين قطاعات  (إنترنيت)لقد أزالت 
األعمال المختمفة في العالم، وصاغتيا في سوق واحدة كبيرة تتيح العديد من 

الفوائد والمميزات، وبخاصة لمؤسسات األعمال العربية التي طالما عانت من ىذه 
إال أن ىذا الوضع من الممكن أن ينعكس بشكل سمبي عمى ىذه . الحواجز
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، سواء (إنترنيت)المؤسسات إن لم تتحرك بصورة سريعة لالستفادة من شبكة 
 .باستخداميا كمصدر لممعمومات أو بإنشاء مواقع ليا عمى الشبكة

 كوسط إعالمي جديد (إنترنيت) 

نما تعدت ذلك لتصبح أبرز  (إنترنيت)لم تعد  مجرد شبكة لنقل البيانات، وا 
 وىذا ما يستطيع المرء استخالصو من ،وسائل اإلعالم انتشارًا في عالم اليوم

مالحظة طبيعة المناشط التي تتوفر في الشبكة، وبخاصة تمك التي تدخل في 
 ."وسائل اإلعالم والتواصل"تعريف 

وفي التطبيق العممي، نجد أن سيولة انتقال المعمومات وسرعة وصوليا 
التخيمي كانت العامل الرئيس في جعل ىذه الحقيقة ماثمة  (إنترنيت)عبر فضاء 

 وىذا ناتج عن حقيقة  أن نقل البيانات يتم باالستفادة من كوابل األلياف ،لمعيان
الضوئية في الييكل األساسي، وشبكات الياتف متعددة الميزات حول العالم، عدا 
عن أن نقل البيانات نفسيا عمى شكل رزم، وفي اتجاىات متعددة وواسعة يتيح 

 .المزيد من النقل السريع ليذه البيانات

ذا ما انتقمنا لمحديث عمى واقع الحياة في الشبكة، نجد أن وسائل  وا 
اإلعالم استفادت عمميًا من ىذه الفرصة في أكثر من اتجاه، فعمى صعيد 

الصحف المطبوعة بدأ العديد منيا وبمغات شتى في تقديم طبعات إلكترونية، 
كممف  (صورة النص وليس الصورة المرافقة لو)تتضمن توفير النص أو صورتو 

إلكتروني، يمكن النفاذ إليو عبر الشبكة وبكل سيولة، كما ىو الحال مع صحيفة 
 .لؤلنباء" قدس برس"الدستور األردنية ووكالة 

 (المذياع)والراد  (التمفاز)أما وسائل اإلعالم المسموعة والمرئية، كالرائي 
فمم تجد كبير جيد يعيق دخوليا الفضاء التخيمي، إذ بإمكانك اآلن وبسيولة 

األميركية ومتابعة آخر  CNN بالغة النفاذ إلى موقع شبكة األخبار بالكوابل
نشراتيا اإلخبارية المرئية، أو إلى موقع إذاعة صوت أميركا لالستماع إلى أحدث 

 .نشرة أخبار صوتية منيا

وىنالك الكثير من المواقع التي تتيح النفاذ إلى الصحف والمجالت، بل 
وحتى المكتبات اإللكترونية، التي ترحب بروادىا وتعرض ليم أحدث ما قدمتو 

 .المطابع
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كوسيط إعالمي إذا  (إنترنيت)ويمكننا بمقارنة رقمية بسيطة إدراك أىمية 
الحظنا أن عدد زوار الطبعة اإللكترونية من صحيفة الدستور، مثاًل، خالل شير 

 ألف زائر، وىو رقم يفوق 320واحد من إطالقيا في الفضاء التخيمي بمغ حوالي 
كثيرًا نسبة توزيع النسخة المطبوعة في البمدان غير العربية، وبخاصة النائية 

 .منيا كأميركا الشمالية والدول اإلسكندنافية وأسترالية

كوسط إعالمي التواجد المكثف  (إنترنيت)ومن الجوانب الميمة في دور 
لوكاالت األنباء، إذ ال تكاد توجد اآلن وكالة أنباء ذات دور إقميمي أو عالمي إال 
ليا حضورىا المميز في الشبكة، مما يتيح ليا توصياًل أيسر وأسرع لؤلخبار إلى 

 .مشتركييا حول العالم

اإلعالمي مازال  (إنترنيت)لكننا نسجل ىنا أن االستخدام العربي لوسط 
مقتصرًا عمى الصحف المطبوعة، التي تشمل من الصحف اليومية العربية 

صحف الدستور األردنية والشرق األوسط السعودية واأليام البحرانية والوطن 
الكويتية واالتحاد الظبيانية والرأي األردنية إضافة لبعض الصحف العربية الناطقة 

 ."قدس برس" وىناك وكالة أنباء عربية واحدة ىي وكالة ،باإلنكميزية

 (إنترنيت)تصنيف محتوى 

ما قام بو العميان الذين وصفوا  (إنترنيت)تشبو محاولة تصنيف محتوى 
الفيل، ذلك أن طبيعة المحتوى اليائل الذي تضمو جنبات الفضاء التخيمي تجعل 

 لكننا سنحاول ىنا أن نقف عند أىم العناوين ،من تصنيفو أمرًا صعبًا إلى حد ما
 .التي يندرج ىذا المحتوى تحتيا

 الذي تتولى ،(الجامعي)فابتداء ىناك المحتوى ذو الطابع األكاديمي 
تقديمو واإلشراف عميو ىيئات ومراكز جامعية أو بحثية، ويمتاز ىذا النوع من 
المحتوى بالغنى في المضمون من جانب، والعمق البحثي والتنوع الموضوعي 

من جانب آخر، وبخاصة أنو يشمل مختمف فروع البحث العممي والمعرفة 
 .األكاديمية

من خالل معظم  (إنترنيت)ويمكن االطالع عمى المحتوى األكاديمي لـ
الخدمات التي تقدميا الشبكة سواء من خالل الصفحات المرجعية، والمواقع 
المخصصة، أو من خالل مجموعات الحوار، وحتى المنتديات اإللكترونية 

  .الخاصة
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الذي تقدمو وسائل اإلعالم  (أو اإلخباري)وىنالك أيضًا المحتوى اإلعالمي 
المختمفة؛ مطبوعة ومرئية ومسموعة، من خالل نسخيا اإللكترونية، وطبيعي أن 

                         .مثل ىذا المحتوى غني بتنوع طبيعتو وشموليا

وثمة محتوى سياسي توفره عادة الحكومات والييئات السياسية ومراكز 
البحوث المختصة، ويشمل ىذا المحتوى النزاعات الشائعة والقضايا الساخنة، بل 

 ومن أحدث ،وحتى ممفات تاريخية لمقضايا السياسية ومكتبات صور ليا
 حممة االنتخابات الرئاسية ،(إنترنيت)المجاالت السياسية التي استخدمت فييا 

األميركية الحالية حيث أنشأ المرشحان صفحات مرجعية خاصة بيما ليذا 
 .الغرض

أما المحتوى المتعمق بالحضارة والفمسفة واألديان فيو أحد المجاالت 
المطروقة بكثرة ومن كل االتجاىات، حيث توجد مواقع ومنتديات لكل المذاىب 

 .الدينية والفمسفية بما فييا الديانات البدائية كالبوذية واليندوسية

، ثمة مواد غنية ومنوعة إلشباع اليوايات وتوفير (إنترنيت)وفي 
المعمومات ليواة السفر والسياحة، حيث يجد المرء ما يريد عن اليوايات التي 

 .يمارسيا

وفي مجال اآلداب والفنون، يجد المتجول في الشبكة مواقع لمكتب والمغات 
واألشعار والروايات، والرسوم المتحركة، واألدب الساخر، والطرائف، واألفالم 

ومجموعات الحوار  التوثيقية والموسيقى بأنواعيا والدراسات النقدية،
 .المتخصصة، وما إلى ذلك

ضافة لما أسمفنا اإلشارة إليو من المحتوى األكاديمي، فإن المستخدم  وا 
يجد المحتوى العممي غير األكاديمي في كثير من الموضوعات، كعمم الحياة 

والكيمياء والفيزياء واستكشاف الفضاء وتطبيقات العمم والتقنية، كما يجد العديد 
من المواقع التي تقدم لو كل ما يحتاج من معرفة في مجال عموم الحاسوب، 
كالذكاء االصطناعي والمنتديات اإللكترونية ونظريات الحوسبة ولغات البرمجة 

 وىنالك وفرة من المواقع التي تقدم لممستخدم ،ونظم التشغيل وقواعد البيانات
نفسيا وارتيادىا والتجول فييا، وأقساميا  (إنترنيت)معمومات متكاممة عن شبكة 

 .المختمفة

ليتابعوه عن ألعابيم  (إنترنيت)وسيجد الرياضيون المثقفون الكثير في 
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المفضمة، سواء من حيث عمم األلعاب نفسيا، أو أخبارىا، أو منتديات الحوار 
 .حوليا

اآلن ىو المحتوى التجاري والمرتبط  (إنترنيت)لكن أكثف المحتويات في 
بقطاع األعمال، حيث يستخدم مثل ىذا المحتوى من قبل مختمف الشركات 

والمؤسسات التجارية، ولكافة األغراض التسويقية، ليجد المتجول فييا مواضيع 
تتعمق بالمنتجات نفسيا، وبنظم الجودة واإلدارة، والعمميات التسويقية 

والمحاسبية، عدا عن المعمومات االقتصادية وفرص العمل والصناعات، واألعمال 
المنزلية، والكثير من الموضوعات المشابية بما فييا كيفية شراء سيارة أو 

 .التخطيط لحفل زفاف غير مكمف، وما إلى ذلك

 (إنترنيت)البعد الثقافي والحضاري ـ حضارة 

كأي وسط إعالمي لنقل المعمومات، فإن تكون بعد ثقافي وحضاري 
ىو أمر طبيعي ألنيا ليست شبكة جامدة أو ميتة، كما أنيا تتيح ، (إنترنيت)لـ

إمكانات ىائمة لنشر المعمومات بأنواعيا المختمفة ولمتفاعل بين مستخدمييا 
 .بمختمف الوسائل

وكان لمخصائص المختمفة التي تتمتع بيا ىذه الشبكة، ومنيا استحالة 
فرض الرقابة عمييا، وسيولة نشر المعمومات، دور أساسي في بناء ثقافة 

 كما كان لنوعية المستخدمين الذين ىيمنوا عمى الشبكة في بدايتيا ،(إنترنيت)
لآلن الغالبية  ، والذين يشكمون(معظميم من الشباب ذوي الثقافة العالية)

 .العظمى من المستخدمين أيضًا، أثر أساسي في صياغة ىذا البعد

ىو الطيف (إنترنيت)ولعل أىم ما يتميز بو البعد الثقافي والحضاري لـ
مازالت لآلن وسطًا يطغى  (إنترنيت)الواسع جدًا  الذي يضمو، عمى الرغم من أن 

وىذا ناتج طبيعي )عميو المحتوى الذي تم  إنتاجو في الواليات المتحدة األميركية 
، إال  أن ىذا المحتوى متنوع (التي كانت في أميركا الشمالية (إنترنيت)لبدايات 

في موضوعاتو واتجاىاتو بمدى تنوع الثقافات والحضارات واألقميات المختمفة 
خارج  (إنترنيت) والواقع الحالي أن نسبة نمو انتشار ،الموجودة في أميركا

 أعمى من نسبة انتشارىا داخميا ،%(183)الواليات المتحدة األميركية 
، وىذا ينعكس بشكل مباشر عمى نسبة نمو المحتوى الموجود عمى (160%)
 .(إنترنيت)
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بأنيا مكتبة كبيرة جدًا إال أن الكتب  (إنترنيت)ويشبو العديد من الناس 
الموجودة فييا ممقاة عمى األرض بدون أي ترتيب، وىذا ناتج طبيعي لمطريقة 

، بل ىي نتاج (إنترنيت)التي تطورت بيا، إذ ال توجد مؤسسة واحدة تتحكم بـ
 .تفاعل عدد ىائل ومتنوع من المؤسسات واألفراد

يمحظ البعد الحضاري والثقافي المتميز ليا في جوانب  (إنترنيت)والمتابع لـ
عديدة أبسطيا لغة التخاطب بالرموز الظاىرة في البريد اإللكتروني ومجموعات 

يمكن التعبير عنيا  األخبار، التي ىي وسيمة لنقل األحاسيس والمشاعر التي ال
 (:-في ىذا الوسط اإللكتروني بطريقة مكتوبة، فمثال  تدل إشارة الوجو المبتسم 

فتدل عمى إرسال قبمة  (:)عمى أن كاتب الرسالة سعيد ويشعر بالفرح، أما إشارة 
 .(إنترنيت)إلكترونية عبر 

وعدا عن ذلك، فإن استخدام اإلشارات واالختصارات في كتابة الرسائل 
 يعتبر محاولة من المستخدمين الستغالل الوقت ،(إنترنيت)اإللكترونية من خالل 

بأكبر شكل ممكن، وىو انعكاس لمكم اليائل من المعمومات الموجود عمى الشبكة 
وعن عصر السرعة الذي نعيشو ومحاولة إلنجاز أكبر عدد ممكن من الرسائل 

 .في الوقت المتاح

ومن الجوانب األخرى استخدام األسماء المستعارة، التي تتيح لؤلفراد 
الدخول في نقاشات مختمفة بدون أي تحيز ناتج عن معرفة جنس األشخاص 

 .اآلخرين المشتركين في ىذه النقاشات أو عمرىم أو بمدىم

أكثر من أي تطور آخر عددًا ىائاًل من  (إنترنيت)وقد أضافت 
المصطمحات والكممات لقواميس المغات المختمفة وبشكل شبو موحد، وحتى يومنا 

تجد فييا تعريفًا أو ذكرًا  لكممة  ىذا ىناك عدد ىائل من القواميس التي ال
المصطمحات األخرى الجديدة التي تزيد يومًا   نفسيا، عدا عن مئات (إنترنيت)

 .بعد يوم، التي دخمت حيز االستخدام دون نقاشات أو دراسات لغوية

 وسطًا  إعالميًا  مميزًا ىو الوحيد الذي يمكن ،(إنترنيت)ويتيح نموذج 
الفرد من تصميم قناة إعالمية خاصة بو، فمختمف الوسائط اإلعالمية األخرى 
تقيد الفرد بشكل أو بآخر بسياسة المؤسسة المسيطرة عمييا أو رؤيتيا، سواء 

فتتيح التقنيات  (إنترنيت)أكانت سمطة حكومية، أو مؤسسة خاصة، أما في 
البرمجية الجديدة لمفرد تصميم شاشة خاصة بو تحوي مجموعات األخبار التي 
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يرغب في قراءتيا والمشاركة بيا، والمواقع التي يستقي منيا معموماتو المختمفة، 
استثناء ما ال يرغب باستقبالو من  وما إلى ذلك من مصادر المعمومات متيحة لو

 .المعمومات

كما تتيح التقنيات الجديدة لموفري المعمومات صياغة شاشات خاصة لكل 
مستخدم، باالعتماد عمى المعمومات التي يوفرىا ليم، لتعرض ليذا المستخدم 
بيانات تيمو أكثر من غيره من المستخدمين، وتستخدم الشركات التجارية، 

والمؤسسات الترفييية ىذه التقنيات لتحقيق عوائد أكبر واستقطاب عدد أكبر من 
 .الزوار

عمى الطريقة التي تقدم العديد من الشركات  (إنترنيت)وتنعكس عالمية 
والمؤسسات المعمومات بيا، إذ يتيح العديد منيا لممستخدم اختيار المغة التي 
يتكمميا، أو المنطقة الجغرافية التي يقيم فييا، بل وحتى إمكانات الجياز الذي 

في منطقتو، وىو أمر ال يمكن تحقيقو في  (إنترنيت)يستخدمو، وسرعة شبكة 
وسائل اإلعالم وتوزيع المعمومات التقميدية التي تحصر المستقبل لممعمومات 

 .بالشكل الذي يتمقاىا بو

 (إنترنيت)المغة العربية و

يمكن النظر إلى عالقة المغة بالشبكة العالمية من أكثر من زاوية، ترتبط 
في معظميا بحقيقة كون تقنيات الحوسبة والتشبيك أعدت أصاًل لمغة واحدة ىي 

 .(إنترنيت)المغة اإلنكميزية، بما فييا تمك التقنيات المخصصة لــ 

إلى أقسام  (إنترنيت)وفي حالة العربية، ينقسم حديثنا عن عالقتيا بـ
المحتوى، والبرامج المستعرضة، والنشر اإللكتروني بيا، وذلك عمى النحو : ثالثة

 :الذي سنقدم فيما يأتي

 المحتوى ذو العالقة بالعربية

ذا وجد فبغير العربية  ذلك أن ،مؤسف أن نقول ابتداء إنو شبو غائب وا 
معظم القائمين عمى النشر في ىذا الجانب ىم من مراكز البحوث الميتمة 

في الغرب، وىؤالء ال يعنييم بذل كثير من  (االستشراقية بشكل رئيس)بالعربية 
 أما في العالم العربي، فإن المعاناة في ىذا الجانب ،الجيد لتقديم مادتيم بالعربية

ال تختمف عما أوردناه من مشاكل عند الحديث عمى دور المؤسسات التعميمية 
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 .والحكومية

لكن ىنالك بعض المواقع التي أنشأىا دارسون عرب في الخارج، ذات 
 .العالقة بالعربية، ومن أبرزىا موقع تعميم العربية لغير العرب

 البرامج المستعرضة

يقصد بالبرامج المستعرضة تمك البرامج التي تتيح لممستخدم أن يتجول 
 وتتضمن عالقة ىذه ،(إنترنيت)في المواقع المختمفة في شبكة  (يستعرض)

البرامج بالعربية قدرتيا عمى عرض النصوص العربية، وتقديم أوامرىا ىي 
 .بالعربية أيضاً 

وفي ىذا المجال، نجد أنو ال توجد مشكمة في تعريب األوامر ألننا نتحدث 
ىنا عن تعريب واجية المستخدم، وىو من أسيل عمميات التعريب لكن الجيد 

المطموب ىو في ما يتعمق بدعم النصوص العربية، ألن ذلك يتطمب دعمًا لمكتابة 
من اليمين إلى اليسار، ودعمًا لصفحات الرموز والمحارف العربية، سواء تمك 

 .التي يعمل بيا البرنامج نفسو أو تمك التي يتوقع أن تستقبل النصوص بيا

أصبح منذ  (نيتسكيب نافيغيتور)وىنا نشير إلى أن المستعرض الشيير 
 يدعم الكتابة من اليمين إلى اليسار، وبشكل أصبح يتيح عرض 2.1إصداره رقم 

 .نصوص عربية من خاللو

، والذي تنتجو شركة عربية في "تانغو المستكشف"أما المستعرض الجديد 
كندا، فيو معرب بالكامل سواء من حيث األوامر، أو من حيث التعامل مع 

 .النصوص ودعم العديد من صفحات المحارف والرموز العربية

 النشر اإللكتروني بالعربية

النشر اإللكتروني الذي نعنيو ىنا ىو نشر المعمومات العربية وبالعربية 
، وفي ىذا السياق نشير إلى المغة التي تسيل عممية النشر أصاًل، (إنترنيت)في 

التي يتم من خالليا تعريف  ،HTML وىي لغة ترميز النصوص المترابطة 
 .المختمفة ترابطات النصوص المعروضة مع المواقع

ن كان ىذا األمر ال يزال قيد  لكن ىذه المغة ال تدعم العربية حتى اآلن، وا 
الدراسة في لجنة عالمية تشترك في عضويتيا بعض الشركات العربية، ولذا فإن 
ن كان الممف  الترويسات النصية لمموضوعات العربية ستبقى باإلنكميزية، حتى وا 
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 وىذه تحل حاليًا بوضع النص العربي كصورة، مع بقاء ،المرفق معدًا بالعربية
 .ربطو باإلنكميزية

أما الممف العربي فمو مشكمة أخرى، ألنو ال توجد صفحة محارف ورموز 
عربية موحدة لكل نظم التشغيل، وىكذا فإن عميك أن تضع أكثر من نسخة منو 

 .بعدد نظم التشغيل وصيغيا التي تتوقع أن تقرأ ممفك

ىذه المشاكل، لكن أبرز  وىناك محاوالت جادة تبذل اآلن لتغمب عمى
ىو دعم الشركات  لمعربية، HTML الحمول العممية المنتظرة، إضافة إلى دعم

 .(يونيكود)المنتجة لنظم التشغيل لصفحة المحارف العالمية الموحدة 

وعمى فرض حل ىذه المشاكل، تبقى مشكمة رئيسة وىي الحاجة لمحركات 
، وبخاصة (إنترنيت)بحث وفيرسة صرفية عربية لمبحث في ىذا الكم اليائل من 

 .إذا كان المحتوى العربي بحجم الحمم

ولؤلسف، فال يوجد مثل ىذا المحرك حتى اآلن وربما ألسباب عممية، لكننا 
إلنتاج محرك بحث " صخر لبرامج الحاسب"نذكر أن جيودًا تبذل في مركز أبحاث 

 .(إنترنيت)عربي خاص بـ

ىنا ألن حديثنا يقتصر عمى القطاع الخاص، إذ ال توجد أي  ونعتذر
معمومات عن جيود تبذليا الجيات البحثية الرسمية في ىذا المجال، عدا عن 

 .عامل التمويل الذي ال يتوافر رسميا كالعادة

 ومشكمة الرقابة (إنترنيت)المحتوى المتطرف عمى 

التي حازت عمى تغطية كبيرة في  (إنترنيت)من أكثر الظواىر الخاصة بـ 
 .وسائل اإلعالم المختمفة، موضوع المحتوى المتطرف عمى الشبكة

يختمف تفسيره والنظر إليو من شخص " متطرف"وبالرغم من أن مصطمح 
آلخر ومن سمطة لسمطة، إال أن العناوين الرئيسة التي تندرج تحت ىذا 

المصطمح في رأي األغمبية ىي المحتوى الجنسي من نصوص وصور إباحية، 
والنصوص والصور التي تشجع عمى العنف وتمك التي تعكس مبادئ جماعات 

 .متطرفة وآراءىا

وعند الكثير من السمطات واألشخاص، يندرج تحت ىذا العنوان أيضًا أي 
أدبيات سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية تتعارض بشكل أساسي مع مبادئ 
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 .ىؤالء األشخاص أو السمطات وآرائيم

 ىو نتيجة طبيعية لمحرية ،(إنترنيت)وظيور مثل ىذا المحتوى عمى 
ىذه الشبكة، واستحالة التحكم بما يتم نشره فييا أو ما  المطمقة المتاحة عمى

يمكن لممستخدمين الوصول إليو من محتوى منشور في الشبكة، وسيولة نشر 
 وكذلك تداعي ،أي محتوى دون الحاجة إلمكانيات تقنية أو مادية عالية

 .المحددات السياسية أو الجغرافية بين المحتوى والمستخدمين عمى الشبكة

 منيا في ،(إنترنيت)وال تختمف نسبة مثل ىذه المواد الموجودة عمى 
الحياة اليومية إذا نظرنا لمعالم كوحدة ثقافية أو جغرافية واحدة، إال أن اختراق 

ىذا المحتوى لمحدود الجغرافية ووصولو إلى جميور كان من المستحيل الوصول 
إليو بوسائل اإلعالم التقميدية ىو العامل الذي جعمو محط  أنظار وسائل اإلعالم 

المختمفة، وجعل منو مسألة احتدم النقاش بشأنيا بين مختمف السمطات في 
 .اآلن (إنترنيت)أقطار العالم التي يمكنيا الوصول إلى 

 شبيو جدًا  بما ىو ،(إنترنيت)كما أن وضع ىذا المحتوى المتطرف عمى 
موجود اآلن عمى قنوات التمفاز الفضائية التي تخترق أجيزة الرقابة، وعمى 

األقراص المدمجة المتعددة الوسائط وغيرىا من الوسائط اإلعالمية غير 
 .التقميدية

ويمتد المحتوى المتطرف من جنس أو عنف أو تحيز ضد قوم معينين، أو 
المختمفة من بريد إلكتروني، ومجموعات  (إنترنيت)دين معين في مكونات 

فيناك العديد من رسائل الكره والتعصب  .WWWاألخبار وحتى الشبكة العالمية 
سواء من أشخاص بأسماء معروفة أو أسماء  (إنترنيت)التي تصل لجميور 

مستعارة، وىناك عدد من مجموعات األخبار التي تتخصص في مناقشة 
اىتمامات معينة متطرفة أو في نشر أدبيات جنسية إباحية ومناقشة الجنس 

 .بشكل إباحي

من عرض لصور جنسية  WWW لكن ما ظير عمى الشبكة العالمية
متطرفة جدًا أو غير متطرفة، وأدبيات مثميا، وعرض لخدمات إباحية، ىو ما 

 ،إلييا، ولفت إلييا انتباه العديد من المؤسسات (إنترنيت)جذب جزءًا من جميور 

لمجميور المستخدم لمشبكة فرصة الوصول  (إنترنيت)وقد اتاحت طبيعة 
إلى ىذه المعمومات بمن فييم القاصرون منيم دون أي رقابة من أولياء 
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 مجرد اطالعيم عمى المعمومات إلى أمورىم، وامتد أثرىا إلى ما ىو أكثر من
تاحة إمكانية بناء عالقات جنسية شاذة بين مستخدمين غير أسوياء، وبين إ

ليمتد  إلى الحياة اليومية وذلك لما  (إنترنيت)ىؤالء القصر، وبشكل تعدى حدود 
تتيحو الشبكة من إمكانات لمتفاعل بين المستخدمين المختمفين وتبادل 

نشاء العالقات فيما بينيم  .المعمومات والعناوين وا 

وقد فشمت لآلن أي تقنيات لحجب ىذا المحتوى بصورة كمية عن الشبكة 
إذ يمكن لممستخدمين المتمرسين الوصول إليو بااللتفاف حول الحواجز التي 

 .تحول بينيم وبينو

ونظرًا لما لمثقافة العربية اإلسالمية من خصوصيات، فقد ظيرت ىذه 
 إلى أي بمد عربي أو إسالمي، ،(إنترنيت)المشكمة كعامل أساسي في قرار إدخال 

وظيرت بشكل أكبر منو في أي بمد آخر، إذ إن المسألة في بمدان مثل الواليات 
المتحدة ىي كيفية الحؤول بين ىذا المحتوى وبين القاصرين، وكيفية مسح 

في ىذه  (إنترنيت)المحتوى المخالف لمقوانين المتعارف عمييا ىناك، ألن  
البمدان ىي أمر محتوم تعتمد عميو الكثير من األعمال، بينما المسألة في بمدان 

 .فييا أو ال يكون (إنترنيت)عربية معينة ىي أن يكون ىناك 

في بمدان معينة، فيمكن لممستخدمين الراغبين  (إنترنيت)وحتى عند منع 
ىذا المحتوى، والقادرين ماديًا  االتصال دوليًا  مع بمدان أخرى  في الوصول إلى

 .لموصل مع الشبكة

وال شك أن لمنقاش في ىذه المسألة جوانب عديدة وأن منع محتوى معين 
قد يفيد لمحفاظ عمى فئة معينة من القاصرين أو غيرىم، بينما يضر بمصالح 
عدد من الباحثين وغيرىم من الجميور، وقد ظيرت اآلن تقنيات معينة تمكن 

، أي أن  (إنترنيت)الفرد أو المؤسسة من منع الوصول إلى مواقع معينة عمى 
 .الرقابة تفرض عمى مستوى الشخص أو المؤسسة وليس عمى مستوى الدولة

وآخذين ىذه العوامل جميعيا بعين االعتبار، فقد توصل العديد من القادة 
التربويين الميتمين في ىذا الموضوع إلى قناعات بأن محاربة مثل ىذه المواد ال 

 بشكل حصري عن بمد أو مؤسسة معينة، بل ىو ،(إنترنيت)يكون بمنع 
باستغالل النظام التربوي والتعميمي لزرع القيم واألفكار التي تؤمن بيا ىذه 

تعرض ليذه القيم وتساىم في جذب  (إنترنيت)المؤسسات وبإنشاء مواقع عمى 
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 .المستخدمين بداًل من أن ينجذبوا لممحتوى المتطرف

كما أن فرض الرقابة مفيد وفعال لدرجة عالية عمى مستوى المؤسسة أو الفرد إذ 
إن هنالك تقنيات، كما أسمفت، تتيح لولي األمر أو المسؤول في المؤسسة أن يحد 

 .من وصول من ال يجب أن يصل لمثل هذا المحتوى
 (إنترنيت)أمثمة عمى المحتوى العربي عمى 

المادة المتعمقة بالعالم العربي،  (إنترنيت)أعني ىنا بالمحتوى العربي عمى 
والحضارة والثقافة العربية سواء أكانت بالمغة العربية أو اإلنكميزية والموجودة 

 .بشكل عام عمى الشبكة

 لمعالم العربي، وقمة الوعي بيا ،(إنترنيت)وكنتيجة حتمية لتأخر دخول 
من قبل مؤسسات البحث والمؤسسات الحكومية والجامعية الموجودة بو، فإن 
الغالبية من ىذه المادة قد تم إعدادىا ونشرىا من قبل مؤسسات وأفراد خارج 

ن كانت منيم نسبة كبيرة من العرب)الوطن العربي  ، وقد ظيرت خالل السنة (وا 
الماضية بوادر مشجعة من مؤسسات وشركات وأفراد داخل الوطن العربي في ىذا 

 .المجال

ضئيل جدًا عند المقارنة  (إنترنيت) فإن المحتوى العربي عمى ،وبشكل عام
بحجم العالم العربي، حضاريًا  وثقافيًا  وسكانيًا، وغير شامل وىنالك مجال، بل 
وواجب كبير عمى المؤسسات التعميمية، واإلعالمية، والثقافية في الوطن العربي 

 .لتنمية ىذا المحتوى

عدد من قواعد البيانات، وبنوك المعمومات  (إنترنيت)وكبداية، يتواجد في 
التي أنشأتيا مراكز بحث وجامعات أميركية وأوروبية خاصة بالمعمومات والبحوث 

وأوراق العمل التي تتعمق بالوطن العربي، بشكل أساسي كخدمة لمطالب 
والباحثين في ىذه المؤسسات والمؤسسات األخرى المشابية ليا، وكمثال عمى 

ذلك ىناك مركز التوثيق الخاص بالشرق األوسط في جامعو دور ىام في 
 .المممكة المتحدة، والشبكة الخاصة بالمصادر المائية في الوطن العربي

وىناك أيضًا المعمومات االقتصادية والسياسية المتعمقة بالعالم العربي 
والموجودة في بنوك معمومات الحكومة األميركية، وغالبية ىذه المعمومات ىي 

معمومات أساسية تتعمق بجغرافية الدول العربية وسكانيا واقتصادياتيا 
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ن كانت تقدم العديد من األرقام واإلحصائيات غير المتاحة من قبل  وسياستيا، وا 
  .الحكومات العربية نفسيا

ومن ثم ىناك المواقع الخاصة بالجمعيات الطالبية العربية في المؤسسات 
التعميمية الغربية، والجمعيات المدنية العربية في تمك البمدان، ومؤسسات 

التعاون المشترك بين تمك البمدان وبين دول العالم العربي، ومثال عمى ذلك 
األميركي، وتتيح كل جامعة إمكانيات  MIT جمعية الطالب العرب في معيد

ليذه الجمعيات لتقوم بالنشاطات المختمفة ومن ضمنيا  تقنية، ودعمًا مادياً 
 .(إنترنيت)إنشاء مثل ىذه المواقع عمى 

وىناك أيضًا  مجموعات النقاش واألخبار التي تتخصص بمواضيع ثقافية 
وسياسية عربية بشكل عام  ومنيا ما ىو خاص  بدول بحد  ذاتيا، وتتم 

 .إدامتيا من قبل أشخاص عرب في مؤسسات تعميمية ومينية غربية

وقد أنشأت العديد من الشركات الميتمة بالعالم العربي مواقع بيدف زيادة 
عالقاتيا التجارية والبحث عن شركاء وزبائن من داخل العالم العربي وخارجو، 

 .وتبعتيا العديد من الشركات من داخل الوطن العربي

وقد كان لدولة الكويت الريادة في إنشاء مواقع خاصة بالمؤسسات 
 بفضل دخول الشبكة المبكر ليذه الدولة، ،(إنترنيت) المختمفة فييا عمى شبكة

منيا مواقع خاصة بالمؤسسات التعميمية مثل جامعة الكويت، ومؤسسات البحث 
وبنك الكويت الوطني، وبنك الكويت  KISR مثل معيد الكويت لمبحوث العممية

 .التجاري، بل وحتى جمعية الغواصين البحريين الكويتية

وتبعتيا في ذلك مصر عن طريق المركز اإلقميمي لتقنية المعمومات 
 الذي أنشأ مواقع بيدف ترويج الصناعات  RITSECوىندسة البرمجيات

المصرية في الخارج، وبعض المواقع الخاصة بمؤسسات البحث العممي في 
ن كان يتم نشر محتواىا بالمغة الفرنسية  .المغرب العربي، وا 

وجميع المواقع السابقة، عدا المواقع النابعة من المغرب العربي، تحتوي 
 وخالل العام الماضي، حدثت نقمة نوعية في تواجد ،مواد بالمغة اإلنكميزية

بدأتيا صحيفة الشرق األوسط المندنية التي  (إنترنيت)المطبوعات العربية في 
، وتبعتيا صحيفة الوطن (إنترنيت)كانت أول صحيفة عربية تظير عمى 

الكويتية، واأليام البحرينية، ثم الدستور األردنية، واالتحاد اإلماراتية، والرأي 
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 .األردنية وجميعيا بالمغة العربية

األردنية أول صحيفة بالمغة اإلنكميزية من  (ذا ستار)وقد كانت صحيفة 
 (خميج تايمز)، وتبعتيا صحيفة (إنترنيت)داخل الشرق األوسط تنشئ موقعًا في 

في  (إنترنيت)عمى  (كويت تايمز)من اإلمارات، ومن المتوقع أن تظير صحيفة 
 .وقت قريب جداً 

عمى   أول وكالة أنباء عربية تظير،(قدس برس)كما كانت وكالة أنباء 
، وستظير عما قريب الخدمة اإلنكميزية من وكالة األنباء األردنية (إنترنيت)
 .(بترا)

وىناك العديد من المطبوعات والنشرات الشيرية واألسبوعية األخرى 
 .(إنترنيت)الخاصة بالعالم العربي والموجودة عمى 

كما أن عددًا من الشركات العربية أنشأت أو باشرت في إنشاء مواقع ليا 
 (صخر)، ومنيا مجموعة دلة البركة السعودية، وشركة (إنترنيت)عمى شبكة 

 .لمبرمجيات، والبنك العربي

ومازال ىناك نقص واضح، أو بتعبير أدق انعدام لممواقع الخاصة 
، التي تم  إنشاؤىا من داخل العالم (عدا الكويت)بالمؤسسات التعميمية العربية 

العربي، وكذلك في المواقع الحكومية أو الخاصة والتي توفر معمومات سياحية 
 .واقتصادية، وسياسية عن البمدان العربية المختمفة

 (إنترنيت)دور المؤسسات التعميمية والحكومية واإلعالمية التجارية العربية في 

إذا أردنا أن نكون منصفين ومنطقيين، فإن أول وصف يتبادر لمذىن عند 
الحديث عن دور المؤسسات التعميمية والحكومية ىو أنو ال يوجد ليا أي دور 

 فميا ،(قطاع األعمال) أما المؤسسات اإلعالمية والتجارية ،في الوقت الحاضر
 .دور لكنو مازال في حاجة إلى مزيد من النمو

في اإلطار التعميمي، من المفترض أن تسعى الجامعات ومراكز البحث 
وحتى مراكز تأليف المناىج إلى تقديم مادتيا المعرفية والتعميمية من خالل 

الشبكة، لتحقيق أغراض أىميا إيصال ىذه المادة إلى أكبر عدد من المتمقين 
 .لكن ىذا األمر ال يتوافر عمميًا لعدة أسباب. وبأقل الكمف

حاليًا بشكل كامل في الكثير من الدول  (إنترنيت)فمن ناحية، ال تتوافر 
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ذا توافرت لم يكن التنسيق والتعاون بين الجيات المعنية بالمستوى  العربية، وا 
. الذي يسمح لممراكز المعرفية المختصة بتوفير مصادرىا وموادىا عبر الشبكة

 في ،(إنترنيت)التي توفر خدمة " اتصاالت"ونضرب من األمثمة ىنا حالة مؤسسة 
دولة اإلمارات العربية المتحدة، وال تسمح باستئجار مساحات تخزينية من 

نشاء الصفحات المرجعية، األمر الذي  أجيزتيا الخادمة بغرض نشر المعمومات وا 
 .يعيق أي خطة مشابية لما نتحدث عنو، مع أن ىذه المؤسسة شبو حكومية

ومن ناحية أخرى، ثمة نوع من غياب الوعي لدى كثير من األكاديميين 
والتربويين بأىمية ىذه الشبكة العالمية، يتجمى في اقتصار التعامل معيا عمى 

  .استقبال محتوياتيا، دون إغنائيا بأي جديد من الحصيمة المعرفية العربية

ومع ذلك فثمة جوانب مضيئة، أبرزىا حالة معيد الكويت لمبحوث العممية 
صن ) بالتعاون مع شركة ،(إنترنيت)الذي أنشأ موقعًا خاصا بو في 

 .(مايكروسيستمز

أما الجيات الحكومية، فال يقال عنيا أكثر مما تتصف بو عادة، لكنيا في 
لما تتعدى  (إنترنيت) والجيات الحكومية في تعامميا مع ،أكثر خموالً  (إنترنيت)

النقاش غير المجدي حول بعض المحتويات غير الخموقة أو غير المرضي 
عنيا، التي تشكل نسبة ضئيمة، من الظمم حرمان الناس من فوائد الشبكة 

 .ألجميا، في الوقت الذي يمكن التغمب عمييا بكل سيولة

ذا ما تحدثنا عن دور الجيات اإلعالمية، نجد نوعًا من المبادرة يتجمى  وا 
حدى وكاالت  بشكل رئيس في تقديم نسخ إلكترونية من عدة مطبوعات عربية، وا 

أمام ىذا ،  والعممي، لكن العائق الرئيس،األنباء العربية عمى النحو الذي أسمفنا
النوع من اإلسيام يتمثل في اشتراط االشتراك المادي لزيارة بعض ىذه 

المطبوعات، مما يحد إلى مدى غير قميل من انتشار ىذه المنافذ اإلعالمية 
 .(إنترنيت)العربية، وبخاصة في ظل توافر الكثير من المواد المجانية في 

وفي ظل ىذه األوضاع، يبدو أن قطاع األعمال العربي ىو األقرب لمنجاح 
في  (إنترنيت)في ىذا الجانب، حيث نجد أن ىذا القطاع استفاد من فرصة 

الذي يخدم القطاع نفسو بشكل مباشر، والثاني  جانبين؛ األول الجانب التسويقي
الجانب التثقيفي الذي يخدم أىداف القطاع بشكل غير مباشر، مثمما يقدم 

 .محتوى ومضمونًا إضافيا لممستخدمين الراغبين
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 (دلة البركة)وفي اإلطار العممي ليذه االستفادة، نجد أن شركات مثل 
أنشأت موقعيا الخاص الذي يعد واحدًا من المواقع العربية الشاممة؛ حيث 

يحتوي، إضافة إلى المواد الدعائية الخاصة بالشركة، موقعًا معموماتيًا لالقتصاد 
 .اإلسالمي، ودلياًل لكتبو، وموقعا لمفتيا اإللكترونية

وتكتفي بقية الشركات العربية بإنشاء مواقع خاصة بيا تحتوي المعمومات 
ن كان من المتوقع أن تتخذ ىذه المواقع نمطًا . التسويقية والدعائية فقط وا 

مختمفًا، وذلك مع بداية ظيور شركات عربية متخصصة بتوفير المحتوى العربي 
 .(إنترنيت)لشبكة 

 الخالصة والتوصيات

، وبخاصة مع (إنترنت)ينظر المحاضران بأمل إلى مستقبل التعامل العربي مع 
تزايد المشاريع الطموحة المتعمقة بتعريب الفضاء التخيمي، سواء في مجال المحتوى 

أو مجال البرامج والتطبيقات المعدة بغرض االستعراض أو إنشاء الصفحات 
المرجعية، وما يتبع ذلك من دعم العربية في لغات البرمجة الموجهة لمفضاء 

 .التخيمي
 :وفي ىذا السياق يوصي المحاضران بما يمي

توجيو المزيد من الجيود إلنشاء مزيد من الصفحات المرجعية ذات  -
 .، مع التركيز عمى تقديميا بالعربية(إنترنيت)الطابع العربي في فضاء 

دعوة مراكز البحوث والييئات الجامعية والتعميمية العربية إلى االستفادة  -
لبث حصيمتيا المعرفية وتقديميا لمعرب  (إنترنيت)من اإلمكانات التي تتيحيا 
 .ولممجتمع العممي العالمي

دعوة مراكز البحوث الحاسوبية العربية، وكذا شركات الحاسوب العربية،  -
إلى تركيز الجيود البحثية في اتجاه تطوير التقنيات المعنية وتعريبيا 

، وبخاصة تمك التي تؤدي إلى زيادة التعامل الحاسوبي مع العربية (إنترنيت)بـ
 .كمغة طبيعية

دعوة مجامع المغة العربية في الدول العربية كافة إلى بذل الجيد  -
لنشر مادتيا المعرفية المتعمقة بالمغة العربية من  (إنترنيت)لالستفادة من 

 .خالليا
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، وبحيث يتم (إنترنيت)التأكيد عمى أىمية التعامل بعقمية منفتحة مع  -
 .منع األجزاء غير المقبولة بداًل من منع الشبكة ككل
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