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تت�أكّد يوما بعد يوم �أهم ّية املعرفة العلمية والبحث العلمي يف خمتلف حقول وقطاعات التنمية االن�سانية
والإجتماعية ،ويتجلّى تداخل العلوم االجتماعية واالن�سانية وتكاملها بحيث مل يعد من املنطقي �إعتبارها حقوال ُم�ستقلّة،
مع ظهور علوم �إن�سانية جديدة لها خ�صو�صيتها ومنطقها ونظرياتها كعلوم الإعالم والإت�صال ،يف زمن �أ�صبح فيه
البحث العلمي والنظريات العلمية يف �أ�سا�س كل م�رشوع وفكرة وخطّ ة تطويرية.
من هنا تط ّل املجلّة العرب ّية الأوىل للإت�صال والتنمية ،بعددها الأول ،لتل ّبي حاجة الباحثني العرب �إىل �إطار
عملي للتعاون الأكادميي والبحثي ،وحاجة قطاعات الإمناء املختلفة �إىل م�ساهماتهم و�أعمالهم ودرا�ساتهم التي يفرت�ض
�أن ت�شكّل القاعدة العلمية لأي تخطيط وتطوير يف املنطقة .وت�شكّل املجلّة مرجعا للبحوث والدرا�سات يف العلوم الإن�سانية
واالجتماعية التي تتناول �أ�شكال التوا�صل الهادفة اىل �إمناء االن�سان واملجتمعات الإن�سانية.
وتتمحور الأبحاث يف كل عدد من �أعداد املجلة حول ا�شكالية عامة من �إ�شكاليات الإت�صال ،بدء ًا مبحور رهانات
احلداثة ،وحمور ثانٍ يتعلّق باالطار القانوين والت�رشيعي للإت�صال ،وحمور ثالث يتناول ق�ضايا الإت�صال والرتبية.
وهدفنا �أن نقدم عرب هذه البحوث م�ساهمات فعل ّية يف جماالت التنمية االن�سانية والإجتماعية ،و�أن ن�ضع الباحثني �أمام
امل�س�ؤوليات والتح ّديات الذهنية والفكرية اجلديدة ،و�أن نركّز على الدرا�سات امليدانية واالح�صائية ،وعلى حتليل النتائج
مبا ي�سفر عن �إقرتاح احللول املنا�سبة.
وهذا العدد الأول حول رهانات احلداثة يت�ض ّمن بحوثا ملجموعة من الأ�ساتذة العرب املتخ�ص�صني ،حول
خمتلف ق�ضايا العلم واالت�صال والتكنولوجيا والعوملة والتطور والتنمية ،يف زمن ال�صورة والتوا�صل الدويل والتفاعل
بني ال�شعوب واحل�ضارات ،والعالقة التفاعلية القوية بني التكنولوجيا الرقمية احلديثة من ناحية والبنى االجتماعية
والأفراد من ناحية ثانية.
	�إذا �أردنا الدقة ،يجب �أن ال نركّز على امل�سائل التقن ّية وحدها ،بل �أن نبحث يف �أبعد من ذلك ونت�ساءل عن
�إ�ستخدامات و�سائل الإت�صال يف �سبيل التنمية الإن�سانية والإجتماع ّية ،و�أن ندر�س �سيا�سات امل�ؤ�س�سات والدول يف هذا
الإجتاه .هذا هو �أهم �أهداف املجلة العربية للإت�صال والتنمية.
د .مي العبداهلل

غالبا ما متيل املقاربات التقنوية التي
تتناول تيمة التكنولوجيات ال�شبكية احلديثة يف بعدها
التقني� ،إىل �إ�ضفاء هالة من «القدا�سة» عليها ،مزيحة
كل الت�سا�ؤالت ذات ال�صلة بامتداداتها الأخرى .يف
املقابل ،ف�إن الأ�سئلة املتنا�سلة من واقع احلياة اليومية
للمجتمعات تتجاوز بكثري الر�ؤى التقنوية ،لتطرح م�س�ألة
انعكا�سات هذه التكنولوجيات على الف�ضاءات الفردية
واجلماع ّية .من هذه الت�سا�ؤالت املحورية ،جند ما هو
متعلق بال ّتجليات الثقافية واالجتماعية للتكنولوجيات
الرقمية ال�شبكية احلالية �أو امل�ستقبلية� ،إ�ضافة اىل �أجنع
ال�سبل ال�ستثمار املعطيات الرقمية يف تكثيف التوا�صل
وتو�سيع دوائره .دون �أن نن�سى الأبعاد االقت�صادية
والقانونية التي كانت وال زالت حا�رضة بقوة ،ك�س�ؤال
العائد االقت�صادي للأن�شطة االقت�صادية ذات الطبيعة
التكنولوجية يف بعديها الإنتاجي وال ّتوزيعي ،وحقوق
الت�أليف �ضمن الف�ضاء التكنولوجي التباديل امل�صبوغ
ب�صبغة المادية� .إن هذه الت�سا�ؤالت وغريها تتيح لنا
فر�صة الذهاب �أبعد من اخلطابات االحتفائية وال ّتمجيدية،
لن�سائل هذه التكنولوجيات ونتل ّم�س جتلياتها ،عرب
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مقدمة
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د .ال�صادق رابح
كلية االت�صال ،جامعة ال�شارقة

منظور يجمع بني ال�سو�سيولوجيا واالنرثوبولوجيا.
�سن�سعى ،حتديدا ،عرب جهد قرائي اىل التفكري
يف الآليات التي تتيح متف�صل التكنولوجيات الرقمية
ال�شبكية وبينة املجتمعات احلالية .بداية ،يجب الت�أكيد
على �أن هذه التكنولوجيات ال تنمو يف فراغ اجتماعي؛ �إنها
ت�أخذ مكانها �ضمن �سياقات جمتمعية متلك خ�صو�صيات
تاريخية لكنها تندرج ،يف نف�س الوقت ،يف احلَراك العاملي
الذي ال ميكن االنفالت منه .وحتى ن َت نَّبي فاعلية املقاربة
ال�سو�سيولوجية يف درا�سة التكنولوجيات ال�شبكية ،نقرتح
الأخذ بنموذج حتليلي يرى �أن املجتمعات املعا�رصة
منتظمة �ضمن ثالثة �أمناط متداخلة ومتفاعلة:
الرتاتبية االجتماعية� :إن العالقات بني الفئات
االجتماعية غالبا ما حتكمها عالقات متيل للهيمنة� .ضمن
هذا ال�سياق ،ما هو الدور الذي تقوم به ال ّتكنولوجيات
ال�شبكية يف �إنتاج و�إعادة �إنتاج هذه الرتاتبية؟
الوعي اجلماعي :ال ميكن ح�رص احلياة
االجتماعية يف عالقات الهيمنة ،ذلك �أن الأفراد عادة ما
ينتمون اىل جماعات داخل اجلماعة الجتماعية الكربى التي
نطلق عليها املجتمع .ف�إىل �أي مدى ت�ساهم التكنولوجيات
ال�شبكية يف تدعيم وتقوية هذا «الوجود اجلماعي»
(التواجد مع الآخرين)؟
الهوية ال�شخ�صية :تت�شكل غالبية املجتمعات
املعا�رصة من �أفراد يغلب عليهم متركزهم حول ذواتهم
مع ما ي�ستتبع ذلك من �آثار مت�س طبيعة العالقة بذواتهم
وبالآخرين .فكل فرد هو تعبري عن خ�صو�صية ذاتية .وهنا
ُيطرح �س�ؤال التكنولوجيات ال�شبكية ودورها يف «�إنتاج»
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هذه الفردانية؟
�سنعر�ض الحقا �أمثلة تدعيمية تو�ضح
التمف�صل بني التكنولوجيات ال�شبكية والرهانات الثقافية
واالجتماعية يف عالقتها بامل�ستويات التحليلية الثالثة
ال�سابقة .ولكن يجب �أن نحدد ،بداية ،نقطة مرجعية
تكون لنا معلما يجنبنا التيه يف ف�ضاءات التكتنولوجيات
الوا�سعة ،وي�ضفي نوعا من التناغم املنهجي على معايناتنا؛
وهو ما �سيمكننا يف نف�س الوقت ،من تبيان كيف �أن نف�س
التكنولوجيا ميكن �أن تكون �صدى �أو تبلورا ملجموعة
متنوعة من اخل�صائ�ص التي تطبع جمتمعا ما� .سيكون
معلمنا املرجعي �إذًا الويب من خالل ُبعدين� :أوال باعتباره
�أداة معلوماتية (الويب البحثي) ،من ناحية ،ومنفذا
تعبرييا من ناحية ثانية (التفاعل).

التكنولوجيات الرقمية والرتاتبية االجتماعية
	�إن م�ستوى انت�شار التكنولوجيات ال�شبكية يف
املجتمع غالبا ما يكون تعبريا عن الرتاتبية االجتماعية.
وهي ظاهرة ال تقت�رص على جمتمعات دون غريها ،بل
تن�سحب على كل التجمعات الب�رشية .فقد عرفت احلوا�سيب
واالنرتنت ،بداية ،طريقها اىل الفئات االجتماعية الأكرث
رفاهية وتعلّما .كما �أن الفوارق اجلغرافية تعود �أ�سا�سا
اىل هذين العاملني ،حيث جند �أن املدن الكربى حتظى ببنية
حتتية تكنولوجية مقارنة بالف�ضاءات اجلغرافية الأخرى
(املدن ال�صغرية واملتو�سطة ،مثال ،ناهيك عن القرى).
�إن ا�ستخدام هذه التكنولوجيات والرغبة يف ا�ستثمار
�إمكانياتها ي�ستدعي بال�رضورة ال ّتوفر على م�صادر
اقت�صادية معقولة بهدف ال ّتزود مبا يتوافق مع احلاجة

�إليها ،دون �أن نن�سى اال�ستثمار يف الت�أهيل الذي مينح
الفرد كفاءات ومهارات �أدائية تدفعه اىل التعامل بي�رس مع
هذه التكنولوجيات واالنتفاع بها اىل �أق�صى احلدود.
كما �أن م�ستوى ال ّتحكم يف هذه التكنولوجيات
ال�شبكية يندرج �ضمن «لعبة» ال ّتمايز اال�ستخدامي امل�ؤ�س�س
على الرتاتبية االجتماعية .فالفجوة الرقمية ،التي تعك�س
تفاوتا فئويا يف َمتلُّك وا�ستثمار التكنولوجيات ،متثل
متظهرا �آخر من متظهرات الهيمنة؛ فهي لي�ست �سببا يف
الالم�ساواة االجتماعية ،بل نتيجة لها� .إن كَون املعلومات
الرقمية يتم �إنتاجها ،وا�ستثمارها ،ومتلُّكها ،بداية ،من
طرف الفئات االجتماعية املهيمنة ،هو ال�سبب يف خلق
ظاهرة الالم�ساواة يف توزيعها على الفئات االجتماعية
املختلفة ،ولي�س مرد ذلك ،كما يعتقد البع�ض� ،أن املعلومات
الرقمية موزعة بطريقة غري مت�ساوية ،ولهذا توجد
الالم�ساواة االجتماعية .وما الفجوة الرقمية �إال تعبري عن
ظاهرة الهيمنة القائمة يف املجتمعات املعا�رصة� .إن الفكرة
التي ترى ب�أن ردم هذه الفجوة كفيل� ،آليا ،بزوال ال ّتفاوت
االجتماعي حتيل اىل فكر رغائبي �أكرث من تعبريها عن
ر�ؤية واقعية .مع ذلك ،ف�إن عدم ال�سعي اىل احلد منها ،لن
ي�ساهم �إال يف تو�سيع دائرة الالم�ساواة ،وبالتايل تدعيم
الو�ضع القائم وتزكية الهيمنة.
و�إذا كان هذا التو�صيف ينطبق على الف�ضاء
الداخلي للمجتمعات ذات البنية التكنولوجية الرقمية
املتطورة ،ف�إن الأمر ي�أخذ �أبعادا �أخطر� ،إذا تعلق الأمر
بالف�ضاءات امل�صنفة حتت امل�سمى املخفف« :الدول
النامية» .هذه الدولة التي تعي�ش حالة تخلف ،تكاد تكون
مزمنة عند بع�ضها ،وجدت نف�سها «جمربة» على الأخذ
بالنموذج التكنولوجي للمركز اىل درجة �أنه �أ�صبح
معيارا تقييما يف قيا�س مدى «تطورها» من عدمه ،فكان

	�إذا كانت املجتمعات تتميز ب�أ�شكال تراتبية
تنعك�س يف طبيعة عالقات فئاتها بالتكنولوجيات ال�شبكية،
ف�إنها حتمل �سمة �أخرى ال تقل �أهمية يف حتديد ماهيتها،
باعتبارها حتيل اىل جمموع العقائد املتقا�سمة واملرجعيات
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ال ّتحرر من الرتاتبية االجتماعية ،بل �إن �أكرث ما ميكن �أن
ينتجه يتمثل يف �إعادة �صياغة وتوزيع العالقات �ضمن
ف�ضاء الهيمنة .ف�أولئك الذين �أ�س�سوا لهيمنتهم على
امتالكهم وحتكمهم يف الو�سائط التكنولوجية القدمية
(الكتاب ،ال�صحافة ،الخ) ،ي�شهدون تراجع مواقعهم
االجتماعية ل�صالح فئات �أخرى ت�رشعن لهيمنتها
بالتكنولوجيات الرقمية ال�شبكية املعا�رصة .وهنا ميكن
معاينة ذلك التزامن «ال�صديف» بني ال�صعود االكت�ساحي
للتكنولوجيات الرقمية ال�شبكية ،من ناحية ،والرتاجع
املتوا�صل حلقل االن�سانيات واالجتماعيات يف الكثري من
الأنظمة التعليمية اجلامعية يف العامل .فخطابات هذا احلقل
فقدت الكثري من �رشعيتها ل�صالح خطابات تكنولوجية
احتفائية متجيدية �إ�ستحواذية� ،إمتطتها بع�ض الفئات
االجتماعية ليكون �أداتها يف تثمني اجتماعي يرفعها �ضمن
الرتابية االجتماعية اجلديدة.
	�إن التكنولوجيات الرقمية� ،ش�أنها �ش�أن
الو�سائط الأخرى ،قد تط ّورت وفر�ضت نف�سها معتمدة
يف ذلك على طرائق بناء الرتاتبية االجتماعية .فهي لي�ست
«حمايدة» على اعتبار �أنها متكنت من فر�ض نف�سها بف�ضل
قدرتها على «جتنيد» الفئات املهيمنة ل�صاحلها ،وذلك
مبنحها حامال جديدا لهيمنتها.
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�أن تو�سعت دائرة اال�ستتباع والهيمنة دون �أن يكون هناك
�أفق لتجاوزها على الأقل يف املدى القريب.
	�إن م�س�ألة املعلومات الرقمية ال ميكن اخت�صارها
يف القدرة على الو�صول �إليها من عدمه .فطبيعة هذه
املعلومات وال�سياقات املنتجة لها والتي تظهر فيها ميكن �أن
تدخل يف �سريورة ال ّتمايز والرتاتبية االجتماعية .وال �أدل
ل�سلَّم تقييمات �شكلية
على ذلك من �أن مواقع الويب تخ�ضع ُ
وم�ضمونية متمايزة؛ وهو ما ي�ضفي عليها قيم متغايرة
ال�سلم التقييمي .فاملو�ضوعات
ت�ستمد خ�صو�صيتها من ُّ
التي ت�شكل ماهية هذه املواقع وطرق عر�ضها ومعاجلتها
جتعلها ت َّتجِ ه بخطابها اىل فئات اجتماعية بعينها ،عاك�سة
بذلك �أحد متظهرات الرتاتبية االجتماعية .مثال ذلك� ،أن
الوراق الذي �أن�ش�أه املجتمع
�أكرث املرت ّددين على موقع َّ
الثقايف ب�أبو ظبي من طلبة اجلامعات وممار�سي املهن
الثقافية 1.فخ�صو�صية هذا املوقع وطبيعة اخلدمة التي
يقدمها لزوراه ،تدفع الفئات التي تتقا�سم جمموعة من
القيم امل�شرتكة اىل ارتياده .ونف�س ال�شيء ينطبق على
مواقع ال�شبكات االجتماعية� .أما القول ب�أن الويب �سيدفع
اىل جتاوز الرتاتبية االجتماعية ،فتلك «�أ�سطورة» َتر ِّوج
لها مقوالت طقو�سية عن التكنولوجيات ال�شبكية .فهذه
التكنولوجيات ميكن �أن توحي ظاهريا ب�إمكانية و�صول
فئات اجتماعية متمايزة اىل وفرة معلوماتية كبرية
متنوعة� ،إال �أن الو�صول اىل التكنولوجيا �أو حتى متلّكها
والرغبة يف ا�ستك�شاف م�ضامينها على تنوعها ،حتى
و�إن كان فيه تثمني للذات ،ال يكفي ال�ستثمارها ب�أجنع
ال�سبل .فالأمر يتطلب كفايات تتجاوز التمثل ال ّتقني� .إن
التكنولوجيات الرقمية تندمج �ضمن «لعبة» التمايزات
االجتماعية مقرتحة حوامل �أخرى لإعادة �إنتاج الرتاتبية
االجتماعية� .إن ما يطلق عليه «جمتمع املعلومات» ال يعني
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امل�شرتكة بني �أفرادها .فالأفراد الذين يتقا�سمون ف�ضاء
رمزيا ما كانوا ي�ستطيعون فعل ذلك ،لوال وجود ن�سق
م�شرتك من الأطر املرجعية والدالالت .هذه البناءات
الرمزية اجلماعية غالبا ما تنقل عرب احلامل التكنولوجي
للع�رص� .إن �أع�ضاء اجلماعة الواحدة ي�ؤ�س�سون النتمائهم
ويغذونه من خالل امل�ضامني التي يتبادلونها �إر�ساال
وتلقيا� ،سواء مت ذلك با�ستثمار الو�سائط التقليدية كالكلمة
والكتاب �أو احلديثة كال�صحافة والراديو والتليفزيون،
واالنرتنت حاليا .ولذلك تبدو التكنولوجيات الرقمية
ك�أدوات حمورية يف فاعلية انتقال الذاكرة اجلماعية من
ناحية ،والدفع بظهور ف�ضاءات �إنتاج جماعية جديدة،
وخلق م�ساحات جماعية جديدة تكون حلمتها كثافة تبادل
املعاين والدالالت بينها من ناحية �أخرى ،متجاوزة بذلك
الأ�شكال التقليدية جلماعات االنتماء التقليدية.
يف هذا ال�سياق ،ميكن �أن ندر�س كيف ج َّددت
االنرتنت عموما والتكنولوجيات ال�شبكية حتديدا ،مثال،
طرائق نقل الثقافات املوجودة .لقد ا�ستثمر الكثري من
امل�ؤ�س�سات الثقافية ،ال�سابقة على وجود االنرتنت،
التكنولوجيات الرقمية يف موا�صلة �أن�شطتها ،وقامت
مب�سح ورقمنة جمموعاتها الكتبية الرتاثية لتتيح
للجمهور �إمكانية الإطالع عليها .فهل �ستظل املجتمعات
تطل على تاريخها وتنظر اىل نف�سها بنف�س املنظار القدمي؟
�إن املكتبات التي �أخذت على عاتقها حتقيق هذا امل�رشوع
(ال َو َّراق مثال) ت�ؤكد عمليا الأهمية الكبرية (�أو التي يجب
�أن تكون) للذاكرة والتاريخ عند القائمني عليها واملجتمع
عموما.
تنفرد االنرتنت بخا�صية �أ�سا�سية جتعل

منها �أداة حمورية يف تو�سيع ف�ضاء حركية الأفراد
(ولو افرتا�ضيا) وجتاوز العقبات التقنية للو�صول اىل
املعلومات .و�إذا كان الأمر ال ينطبق على كل املجتمعات،
باعتبار االختالفات يف البنى التحتية ،والقدرة على التمثل
االيجابي لالنرتنت ،ف�إن الرتاكم االيجابي و�إدماج الفئات
التي ظلت خارج ف�ضاء االنرتنت �سي�ساهمان يف تو�سيع
دائرة امل�ستفيدين من امل�صادر الرقمية ال�شبكية .فحيث
جتد الو�سائل الإعالمية نف�سها ،على �أقل تقدير يف �صيغتها
التقليدية ،عاجزة عن القفز فوق اجلغرافيا ،ف�إن االنرتنت
تقل�ص هذه املعوقات اىل م�ستوياتها الدنيا� ،إن مل تلغها.
وقد غدت االنرتنت بهذا ال�شكل ف�ضا ًء عاما
للتحاور (لي�س دائما ذلك الذي يغلب عليه الطابع التباديل
التفاعلي) والتعاي�ش بني ثقافات ذات مرجعيات خمتلفة.
�إذ �أن نف�س ال َّت ْيمات تتعدد مواقعها على االنرتنت بتعدد
الر�ؤى والقراءات التي تتبناها ،فبع�ضها قومي ،وبع�ضها
الآخر عرقي ،وق�سم ثالث ي�أخذ مبنظور كوين ،الخ .فكل
ف�ضاء ثقايف يظهر وجوده و َتف َُّرده من خالل ح�ضوره على
الويب .على الرغم من ذلك ،ف�إن هذه الر�ؤية االحتفائية
التي حتيل على الطابع امل�ساواتي لالنرتنت بها الكثري من
ال�رسابية كما يذهب اىل ذلك بع�ض املتخوفني على هوياتهم.
فه�ؤالء قلقون من �ضعف احل�ضور العربي على االنرتنت،
من خالل قلة امل�ضامني العربية على هذا الو�سيط .و�إذا
كنا ن�شهد ،مع االنرتنت ،متكني املرجعيات الثقافية
املختلفة الو�صول اىل ف�ضاءات مل تكن ممكنة من قبل ،ف�إن
الكثري من الت�سا�ؤالت تكرب مع هذا االنفتاح الذي �أتاحته
التكنولوجيات الرقمية ال�شبكية حول خ�صو�صية كل
ثقافة .واحلا�صل �أن هذه الت�سا�ؤالت تندرج �ضمن �إ�شكالية
�أو�سع تتعلق بالأدب واملو�سيقى وغريها من الأ�شكال
الفنية الأخرى .ما الذي �ست�ؤول �إليه الثقافة العربية،
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(املعرفة) على �شكل هند�سي ُم َّي�رس ي�ستثمر برجميات
متطورة وذكية للقيام بالبحث م�ستخدمة معايري داللية
يخت�ص بها الذهن الب�رشي� .إن هذه الهند�سة املعرفية،
كما يرى البع�ض ،رمبا تكون فاعلة �ضمن الف�ضاء الثقايف
الأجنلو�سك�سوين ،لكنها رمبا �ستك�شف عن حمدوديتها
يف تطبيقها على مفاهيم تقع خارج نطاق حقلها الثقايف.
ذلك �أن الثقافة لي�ست فقط مرجعيات تت�شكل حولها
هوية املجتمع ،لكنها �أي�ضا مفاهيم و ُع َّدة ذهنية تتو�سط يف
العالقة بني الفرد والعامل؛ �أي ُع َّدته يف التفكري يف العامل.
	�إن التفكري يف جمتمع املعلومات الذي ت�ؤ�س�سه
التكنولوجيات الرقمية ال�شبكية يقت�ضي مراعاة البعد
االنرثوبولوجي الفاعل حاليا .فانت�شار التكنولوجيات
الرقمية ميكن اعتباره �شكال �إ�ضافيا من �أ�شكال التوا�صل
بني الف�ضاءات املجتمعية ،كما �أنه �أداة خللق مرجعيات
ثقافية جديدة� .إذ متنح هذه احلوامل اجلديدة بع�ض
اجلماعات والأفراد �إمكانية ا�ستثمار ف�ضاءات عمومية
لتطرح بها دالالت جديدة ،غنية ،وجتديدية .وخري مثال
5
على ذلك النمو املت�سارع لظاهرة املدونات بكل �أ�شكالها،
كنتيجة للقاء والتناغم بني التكنولوجيات الرقمية
ال�شبكية ،من ناحية ،واملجتمعات التي متنح الفرد مكانة
مركزية ،من ناحية ثانية .لقد َف َّعل الويب �إمكانية الأفراد
يف التعبري عن ذواتهم والو�صول اىل ف�ضاءات جماعية
غيا بذلك طرائق الكثري من املجتمعات يف
جديدةُ ،م ِرّ
�رسد ذاتها .ذلك �أن الأفراد ،يف الع�رص احلديث ،تت�شكل
ر�ؤيتهم لأنف�سهم وللعامل من حولهم لي�س فقط انطالقا من
مرجعيات جماعية ،بل �أي�ضا من خ�صو�صية م�ساراتهم
التاريخية ور�ؤيتهم اخلا�صة للعامل� .إن التعدد يف القرارات
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بخ�صو�صياتها املحلية ،عندما ت�صبح املرجعيات الغربية،
وحتديدا االجنلو�أمريكية ،وبدرجة �أقل الفرنكفونية،
ذات ح�ضور قوي بني املت�شبعني بها ،وبالتايل ناقليها،
والقائمني على مناهج التعليم؟ ما هو ال�رسد الذي
�سي�ستخدمه الف�ضاء «العربي» يف التعبري نف�سه؟ بل �أبعد
من ذلك ،ما هي هوية هذا الف�ضاء «العربي» يف ظل هذه
ال�سياقات؟ ما هي حوامل «هويته» ووعيه اجلماعي؟
تبدو االنرتنت �أداة فاعلة �ضمن �سريورة عوملة
الثقافات� .إذ تدفع بالثقافات التي ت�أخذ بها كتكنولوجيا
اىل الو�صول اىل ف�ضاءات مل تكن متاحة من قبل وطرحها
نف�سها كمرجعية قيمية كونية للعامل� .إنها ت�ستثمر
الإمكانيات التكنولوجية الهائلة التي تتيحها �آليات
امل�سح ال�ضوئي ،يف �أحدث ن�سخها ،لإجناز هذه املهمة،
وم�سح وتخزين ماليني امل�ؤلفات والوثائق الورقية ،ثم
جعل الو�صول �إليها ُم َي رَّ�سا .وهو امل�رشوع الذي بد�أ
غوغل ( )Googleب�إجنازه من خالل ال�سعي اىل م�سح
ماليني ال�صفحات من املجموعات الوثائقية لأهم املكتبات
الأمريكية والإجنليزية (هارفرد� ،ستاندفورد ،مت�شيغان،
املكتبة العمومية الأمريكية بنيويورك ،و�أك�سفورد)� 2.إن
قراءة مت�أنية لهذا امل�رشوع ال تنكر عليه جانبه التجديدي
يف ال�سعي اىل تو�سيع امل�صادر املعرفية للأفراد ،وبالتايل
تو�سيع دائرة التبادل الثقايف بينهم ،ب�إتاحة ما كان ي�صعب
الو�صول �إليه �إلكرتونيا ،ناهيك عن بعده التجاري ال َب ِنّي،
�إال �أنه ال يفوته �أن يتوقف عند غَلبة� ،إن مل نقل �سيادة
امل�ضامني املرجعية الغربية ،وحتديدا الأجنلو�أمريكية،
وهو ما يطرح م�س�ألة املنظار املرجعي القيمي :هل �سيكون
�أحاديا �أم تعدديا؟ �إن مفاهيم مثل «الويب الدال يل nSema
« 3»tic Webواالنطولوجيا» 4غالبا ما تهدف اىل ت�سهيل
البحث عن املعلومات من خالل الأخذ ب�آلية بناء الوثائق
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التي ت�صدر عن هذه الذوات هي التي تقود اىل ت�شكيل
التكنولوجيات بال�صيغة التي نراها عليها الآن 6.بل �إن
الأمر يتجاوز ذلك اىل �إعادة النظر يف خا�صية ثقافية من
خ�صائ�ص املجتمعات املعا�رصة.
كما يفتح الويب �آفاقا جديدة كانت اىل فرتة
قريبة حمدودة جدا ،تتمثل يف متكني الأفراد من االلتقاء
حول ق�ضايا م�شرتكة .فقد يتعلق الأمر بتقا�سم اهتمامات
ثقافية� ،أو مو�سيقية� ،أو ريا�ضة� ،أو �سيا�سة ،الخ .و�سواء
كانت هذه التميات ف�ضا ًء لتالقي وتفاعل �أعداد كبرية
من الأفراد� ،أو قلة قليلة ،ف�إن الويب يتيح فر�صا فريدة،
لبناء ت�سا�ؤالت جماعية خمتلفة عن تلك التي عهدها
الأفراد ،وم�ساءلة الكثري من الأفكار والنمطيات املنتمية
اىل حقل «الالمفكر فيه» ،والتي ي�صعب القرتاب منها يف
ال�شكل،
الف�ضاءات التبادلية التقليدية� .إن الويب بهذا ّ
يعمل على تو�سيع ف�ضاء املرجعيات الثقافية املتقا�سمة،
وربط �أفراد وجماعات ما كان لهم �أن يلتقوا ويتحاورا
ويتفاعلوا لوال وجوده� .أنها �أداة فاعلة يف جتزئة وتق�سيم
الأفراد اىل جماعات افرتا�ضية ،تلتقي حول اهتمامات
م�شرتكة ،بالرغم من �أنها ال متلك (على �أقل تقدير يف الوقت
احلا�رض) القدرة على بناء وعي جماعي .ونافلة القول،
�أن الويب ميثل �إمكانية تقنية هائلة لتو�سيع دائرة التبادل
والتفاعل بني الأفراد واجلماعات ،و�أداة فعالة يف نقل كل
ما من �ش�أنه �أن ي�شكل مادة تبادلية؛ وهو بذلك ي�ساعد يف
�إعادة �صياغة الثقافة وجتديد مدلوالتها مبا يتواءم مع
طبيعة الف�ضاء االفرتا�ضي ال�شبكي.

درجت الكثري من املجتمعات ،عرب تراكم زمني
َت َّ
طويل ،يف االهتمام بالفرد ليغدو اليوم عن�رصا حموريا يف
ت�شكيل بنيانها ومتايزها عن املجتمعات ال�شمولية .فبعد
�أن اعرتفت له بحق املواطنة� ،أي كم�شارك فردي فاعل يف
احلياة االجتماعية وال�سيا�سية ولي�س كع�ضو �ضمن جماعة،
�شجعته على تعريف ذاته بنف�سه بعيدا عن الإكراهات
ّ
اخلارجية�« .إن انفراط عقد ال ّتجمعات االجتماعية
والثقافية املنغلقة على نف�سها (كما يذهب اىل ذلك الآن
توران يف كتابه «براديغم جديد») قد �أعطى الأفراد هام�شا
لبناء عالقة بذواتهم ،ووعيا باحلرية وامل�س�ؤولية كان
حبي�س الآليات امل�ؤ�س�ساتية التي تمَ َ َثّل دورها يف فر�ض قيم
ومعايري جماعية على اجلميع� ،إ�ضافة اىل ال ّتمكني لأ�شكال
�سلطوية وجمموع التمثالت االجتماعية الغالبة»� 7.إن هوية
الفرد ال جتد مرجعيتها فقط يف جمموع انتماءاته العائلية
�أو الدينية �أو املهنية ،بل تنبع وتتحدد من الفرد نف�سه� .إن
الفرد مدعو اىل اكت�شاف ذاته وت�أكيدها ودفع الآخرين اىل
القبول بتمايزها (دون �إق�صاء الآخرين) بدل َر ِّدها دائما
8
اىل الت�صورات اجلماعية التي تلغي الفرد.
	�إن هذه الر�ؤية اجلديدة يف النظر اىل الهوية
الفردية لها انعكا�ساتها عل �أكرث من بعد من �أبعاد الوجود
الفردي واجلماعي .و�أوىل جتلياتها �أن العالقات العائلية
والزوجية ،مثال ،لن تت�أ�س�س على واجبات الأبناء نحو
الآباء� ،أو الزوجة نحو زوجها �أو العك�س� .إن هوية ه�ؤالء
املتفاعلني داخل الف�ضاء العائلي يجب �أن يحر�ص عليها
كل منهم ،ذلك �أن حتققها لن يتم �إال باعرتاف كل طرف
(الأبناء والزوج والزوجة) بتمايز هوياتهم ،واحرتام كل
منهم لتعريف الآخر لذاته 9.بل �إن هذه االنعكا�سات متتد
لت�شمل العالقات البيداغوجية (الرتبوية) نف�سها .فالتلميذ

الإت�صال والتنمية

11

دون �أن يتحول ذلك اىل توا�صل طقو�سي ،كاللقاء وجه ًا
لوجه ،ي�أخذ م�ساره �ضمن ف�ضاء فيزيائي� .إن الفرد �ضمن
هذا ا َ
حل ِّيز التوا�صلي االفرتا�ضي يتحكم يف تقدمي ذاته
بطريقة �أف�ضل من لو �أن التفاعل كان مبا�رشا و�ضمن
ف�ضاء فيزيائي .ويذهب البع�ض اىل القول �أن االنرتنت
بعك�س ما تروجه بع�ض اخلطابات التهويلية والتخويفية
التي ترى فيها �أداة النكفاء وانطواء الأفراد على �أنف�سهم،
تتيح لهم تكثيف عالقاتهم وتو�سيعها مع �أفراد �آخرين
من ف�ضاءات ثقافية متنوعة (وال �أدل على ذلك من كثافة
التوا�صل يف غرف الدرد�شة وال�شبكات االجتماعية)،
وتبادل اخلربات والتجارب احلياتية ،وتقدمي الر�ؤية
الذاتية للعامل اىل الآخرين عرب ا�ستثمار �إمكانيات املواقع
التفاعلية كاملدونات وال�شبكات االجتماعية� .إن الف�ضاء
يت�شكل ويجد قوته يف كونه «حامال» لهذه الرغبة
الرقمي َّ
اجلاحمة عند الفرد املعا�رص يف ت�أكيد ذاته وخ�صو�صيته،
مثله يف ذلك مثل الو�سائط التقنية التي �سبقته ،كالتليفزيون
وغريه ،ولو �أنه يفعل ذلك بدرجة �أكرث بروزا .وتدعيما لهذه
الر�ؤية� ،أظهرت الكثري من الدرا�سات امل�ستفي�ضة مركزية
11
الف�ضاء الرقمي يف بناء الهويات ال�شخ�صية للأفراد.
الرهان الفردي ميكن �أن يتح ّول اىل رهان
	�إن ّ
ثقايف (باملعنى االنرثوبولوجي) عندما ال يجد االنرتنتيون
م�صادر �أخرى للتمكني لهوياتهم .ويف هذا ال�سياق ف�إن
املجتمعات التي تقل �أو تنعدم فيها حرية الأفراد ،مبعنى
غياب ا�ستقالليتهم بالنظر اىل جماعة االنتماء  -وهو
واقع ين�سحب على معظم الدول العربية -وذلك لأ�سباب
تتعلق بال�ضبط ال�سيا�سي ،قد يغدو فيها الف�ضاء الرقمي
والتكنولوجيات ال�شبكية مو�ضوعا خلالقات تدور حول
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مل يعد يقبل �أن ُيخت�رص يف هويته املدر�سية (مبعنى تلميذ يف
امل�ؤ�س�سة املدر�سية) بل �أنه ينتظر االعرتاف به كفرد يحمل
10
«هويات» �أخرى تختلف عن الهوية املدر�سية.
ي�ستمد الويب والتكنولوجيات ال�شبكية عموما
قوته وجناحه من قدرته على منح الأفراد �أدوات ع�رصية
لبناء هوياتهم وت�أكيد متايزهم .فالهاتف املحمول �أو
الربيد الإلكرتوين ،مثال ،يرتبطان ارتباطا حميميا بالفرد،
�إذ يمُ ِكّنان الفرد من التوا�صل مع الآخرين مع احلفاظ على
خ�صو�صيته� ،سواء وقع هذا الفعل التوا�صلي يف البيت� ،أو
العمل� ،أو الدرا�سة ،الخ.
	�إن «النهم» الذي يقبل به الفرد املعا�رص
على الف�ضاء الرقمي ال�شبكي ،يجد م�صدره يف البحث
عن �إ�شباع رغبته يف ت�أكيد متايزه وفردانيته .يتجلى
ذلك يف الربيد الإلكرتوين وغرف الدرد�شة واجلماعات
احلوارية وال�شبكات االجتماعية �أو حتى مواقع اللقاء بني
اجلن�سني .متنح هذه الف�ضاءات االفرتا�ضية االنرتنتيني
�إمكانية التوا�صل والتبادل مع �أفراد �آخرين يتقا�سمون
نف�س االهتمامات� ،سواء كانوا معروفني �أو غري معروفني،
مع متكينهم من عدم الك�شف عن هوياتهم �إذا رغبوا يف
ذلك� .إنهم يجدون فيها و�سيلة «مثالية» للتعبري عن ذواتهم
دون �إكراهات وت�أكيد متايزهم الهوياتي عن الآخرين.
هذا التطلع يتزامن مع بعد �آخر ،وهو �أنه بقدر حر�ص
الفرد املعا�رص على ت�أكيد خ�صو�صية كينونته ،ف�إنه مييل،
باعتباره «حيوانا جماعيا» ،اىل �أن يكون مع الآخرين� ،أي
جتمع بينه وبينهم ف�ضاءات تبادالت تفاعلية .ولكن كيف
ي�ساهم الف�ضاء الرقمي ،حتديدا ،يف �إ�شباع هذه الرغبة عند
الفرد املعا�رص يف ت�أكيد هويته ال�شخ�صية؟ �إن التوا�صل
التزامني �أو رمبا غري التزامني عن بعد مينح االنرتنتتيني
�إمكانية اختيار حلظة التوا�صل ومتديدها واحلفاظ عليها
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تعريف َم ِّاهية احلياة االجتماعية� .إذ تتمحور فيها الأ�سئلة
حول املكانة التي يجب �أن يتمتع بها الأفراد واجلماعات،
ويظل ال�س�ؤال اخلاليف حول قبول ا�ستقاللية الأفراد عن
جماعات االنتماء التقليدية ،ومداها �إذا مت الت�سليم بها.
اخلامتة :هل تنتج التكنولوجيات الرقمية ال�شبكية بنية
اجتماعية جديدة؟
تزامن دخول العامل اىل الع�رص الرقمي
مع حتوالت اجتماعية كربى .فعملية �إدماج الأفراد يف
امل�ؤ�س�سات التي تقوم ،تقليديا ،بدور بناء االنتماءات
والرتابيات االجتماعية يبدو �أنه قد �أ�صابها الوهن على
�أقل تقدير يف املجتمعات التي جتاوزت البني التقليدية يف
التنظيم االجتماعي .وهو ما �أتاح للأفراد بناء انتماءات
جديدة والتمو�ضع داخل الرتاتبية االجتماعية اجلديدة.
هذا التالزم �أ�ضفى على جزء كبري من ا�ستخدامات هذه
التكنولوجيات املت�سمة مبرونتها ،نوعا من الغمو�ض.
فم�ستخدمو هذه التكنولوجيات ي�ستبطنونها ويتمثلونها
بطرق خمتلفة يحكمها اختالف م�ساراتهم احلياتية
والرهانات التي يواجهونها� .إن الفرد غالبا ما يواجه
�أ�سئلة من نوع :ماهو موقعي داخل الرتاتبية االجتماعية؟
ماهي اجلماعات التي �أنتمي �إليها؟ ومن �أنا؟
بالتوازي مع ذلك ،ف�إن الأخذ بهذه
التكنولوجيات الرقمية عرب �صيغ يحكمها التمايز الفردي،
يمُ َ كِّن االنرتنتيني من امل�ساهمة يف �إعادة �إنتاج املجتمع
ب�صورة جديدة .وتعمل جمموع اختياراتهم على �إ�ضفاء
�صبغة جديدة عليه� .إنهم بهذا ال�شكل ي�ضعون امل�ؤ�س�سات
التقليدية حتت جمهر ال�س�ؤال وامل�ساءلة .لتو�ضيح هذه
امل�س�ألة ،ميكن �أن ن�رسد الأمثلة الثالثة التالية:

ميثل ا�ستحداث وانت�شار ال�صيغة املو�سيقية
�أم.بي.ثورة اجتماعية وتكنولوجية يف نف�س الوقت.
�إذ م َّك َنت الأفراد من االنفالت اجلزئي �أو الكامل من
امل�ؤ�س�سات (دور الإنتاج والتوزيع املو�سيقية ،وبائعي
الأ�سطوانات والأقرا�ص املو�سيقية ،والإذاعات) التي
تتحكم يف �صناعة املو�سيقى .حيث �أتاحت لهم هذه ال�صيغة
القفز على الرتاتبية التقليدية لهذه ال�صناعة (منتج ،بائع،
زبون) ،وهو ما �ساهم يف �إعادة النظر يف القواعد التي
تتحكم يف هذا الف�ضاء .لقد دفعت هذه الإمكانيات التقنية
اىل ظهور �أ�شكال جديدة من التبادل بني الأفراد (الربيد
الإلكرتوين والتدوين والت�شبيك وغريه) واال�ستهالك
ال�شخ�صي (ت�صغري حجم الو�سائط) تتيح للفرد التنقل
ب�صحبة مكتبته املو�سيقية ،حتى لو كان حجمها كبريا.
	�إن تكاثر مواقع االنرتنت قد غري من �صيغ
و�صول الأفراد اىل املعلومة وطبيعة عالقتهم بها .وبالرغم
من �رضورة احلذر من ال�سقوط يف ت�صوير هذا الأمر
ت�صويرا ق�ص�صيا �أ�سطوريا� ،إال �أنه ال ميكن �إنكار �أن
االنرتنت قد �أ�سقطت احتكارات بع�ض الفاعلني للمعلومات
وو�سعت دائرة الوا�صلني �إليها .فامل�ؤ�س�سات التي ت�ستمد
َّ
قوتها� ،ضمن الف�ضاء االجتماعي والثقايف ،من دورها
املحوري يف ن�رش املعلومات ،قد وجدت �أنها تواجه حتديا
كبريا افقدها الكثري من �أهميتها� .إن الأمر مي�س تقريبا
كل فاعلي ال�صناعة الثقافة التقليدية ،ابتداء من �أ�صحاب
املطابع ودور الن�رش ،مرورا باملكتبات �أو ال�صحف ،و�صوال
اىل الإعالم املرئي وامل�سموع .فه�ؤالء م�ضطرون اليوم اىل
«التعاي�ش» مع هذه الأ�شكال اجلديدة يف ن�رش املعلومات
التي ت�ضعف قوتهم واحتكارهم لآليات ت�صنيف وتقييم
املعلومات .ولي�س �أدل على ذلك من الكتاب الإلكرتوين
ب�صيغه املختلفة (الآي باد ،كيندل ،القارئ الإلكرتوين

%C7%E1%E6%D1%C7%DE&state=true
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«Google Partners with Oxford, Harvard & Others to Digitize Libraries», http://searchenginewatch.com/searchday/article.php/3447411
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يعني حتويل جزء من املهام البحثية التي يقوم بها الإن�سان عادة اىل
برجميات تطبيقية متقنة ت�ستطيع الو�صول اىل داللة م�ضامني الويب
املبنية حا�سوبيا بدل امل�ستخدم ،بناء على «التفكري» الآيل الذي تتمتع
به .ميكن الرجوع حول هذا املفهوم ،م�شفوعا بر�ؤية نقدية ،اىل:

Roger T. Pédauque, «Le texte en jeu. Permanence et transformations du document». http://
www.lalic.paris4.sorbonne.fr/stic/articles/websemantique.pdf
Philippe Laublet et al., «Sur quelques aspects
du Web sémantique». http://www.lalic.paris4.
sorbonne.fr/stic/articles/03-WebSemantique.
pdf

�أظهرت درا�سة حتليلية لعينة من زوار موقع «ال َو َّراق» العاملي
( ،)www.alwaraq.comالذي يعترب �أ�ضخم مكتبة عربية
رقمية على الإنرتنت� ،أجريت يف الفرتة ما بني  18يونيو و 16
�أغ�سط�س  2003مبنا�سبة مرور � 3سنوات على �إطالق املوقع� ،أن -4
�أعلى ن�سبة من زوار املوقع هم من الطالب اجلامعيني ،حيث بلغت ال تعنينا هنا الداللة الفل�سفية للمفهوم (كينونة) بقدر ما يعنينا
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http://www.aawsat.com/details.asp?se
ction=13&issueno=9053&article=192
195&search=%E3%E6%DE%DA%20
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الهوام�ش واملراجع:

 ،%20.9تلتها فئة الباحثني بـ � .%9.5أما ال�سيا�سيون فكانوا �أقل
الفئات ا�ستخداما للموقع� ،إذ بلغت ن�سبتهم  %0.78فقط .وقد �أظهر
اال�ستطالع الذي �شارك فيه � 6297شخ�صا ،وجرى مبا�رشة على
املوقع� ،أن الن�سبة العظمى من م�ستخدمي املوقع وهي  %39تقع
�ضمن الفئة العمرية من � 21إىل � 30سنة ،وهي فئة ال�شباب يف املرحلة
اجلامعية �أو يف بداية احلياة العملية .بينما تبد�أ الن�سبة فوق �سن
الثالثني باالنخفا�ض لتحوز الفئة � 31إىل  40عاما املرتبة الثانية.
ال�رشق الأو�سط ،عدد � 11 ،9053سبتمرب .2003
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ل�سوين وغريها) وعالقته بدور الن�رش التقليدية.
�إن �أثر هذه الوفرة املت�صاعدة للمعلومات وحاملها اجلديد،
ال يقت�رص على ما ذكرنا فقط ،بل مي�س فئات اجتماعية
�أخرى ت�ستند يف �رشعيتها �ضمن الرتابية االجتماعية على
مدى كفاءاتها يف ا�ستثمار املعلومات .يندرج �ضمن هذه
الفئات ،مثال� ،أ�ساتذة اجلامعات ،الذين يجدون �أنف�سهم
اليوم �أمام فئات متلك كفاءات ومهارات تقنية �أف�ضل يف
الو�صول اىل املعلومات واملعرفة (ورمبا يكون من بينها
طلبتهم الذين يرتددون على حما�رضاتهم) .واحلا�صل
�أن هذا ال ّتحول �سيكون بداية لإعادة النظر يف �رشعية
خطاباتهم «العلمية» ،و�أبعد من ذلك املزايا التي يجنونها
من و�ضعيتهم داخل الف�ضاء االجتماعي.
نخل�ص من هذه القراءة اىل وجود عالقات
تفاعل قوي بني التكنولوجيات الرقمية من ناحية والبنى
االجتماعية والأفراد من ناحية ثانية .و�إذا �أردنا الدقة ،ف�إن
متثّل رهانات التكنولوجيات ال�شبكية ي�ستدعي �رضورة
عدم اخت�صارها يف العدة التقنية فقط ،بل الذهاب �أبعد من
ذلك والت�سا�ؤل عن ا�ستخدامات هذه احلوامل التقنية ،وما
ي�ضفي عليها دالالت �ضمن الف�ضاءات االجتماعية التي
ت�ستثمرها.
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معناها داخل حقل هند�سة املعارف :جمموع الأ�شياء املعرتف بها
�ضمن حقل ما .فبناء �أنطولوجيا يعني تقرير طرائق كينونة هذه
الأ�شياء ووجودها� .أنظر:

Jean Charlet, «Ontologies». http://www.lalic.
paris4.sorbonne.fr/stic/tutor/trans-ISDN.pdf

-5
حول هذا امل�صطلح� ،أنظر:
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«»Weblog
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http://en.wikipedia.org/wiki/Blog

le web change le monde - L'alchimie des multitudes, Ed., Village Mondial, (2008). http://
www.alchimiedesmultitudes.atelier.fr/

-7

_http://www.groupechronos.org/newsletter
para.php?id_para=6854&id_doc=892

-8
حول انعكا�سات هذا التوجه لبناء الهويات ال�شخ�صية للأفراد،
ميكن الرجوع اىل:

J.-C. Kaufmann, L’invention de soi. Une théorie de l'identité, Armand Colin, Paris, 2004.
http://www.lexpress.fr/info/societe/dossier/individualisme/dossier.asp?ida=426362

ظهرت املدو ّنات يف نهاية �سنة  ،1997ثم تكاثرت بطريقة كبرية،
لي�صل عددها� ،سنة  ،2008اىل  133مليون مد ّونة ح�سب التقرير
-9
ال�سنوي اخلام�س الذي �أ�صدره حمرك تكنوراتي (،)Technorati
حول»حالة ف�ضاء ال ّتدوين» .ومل يتغيرّ هذا الرقم كثريا يف التقرير حول هذا املو�ضوع �أنظر:
الذي �أ�صدره نف�س املحرك �سنة  ..2009وقد ت�ضمن هذا التقرير François de Singly, Le soi, le couple et la fa-
mille, Nathan, Paris , (1996).
تفا�صيل كثرية تتعلق يتوزيع املد ّونني ح�سب الفئات العمرية،
واجلن�س ،وامل�ستوى الدرا�سي ،والدخل ،وغريها من املتغريات http://www.lemonde.fr/web/article /0,1-0@2-
3328,36-390333@51-625904,0.html
الأخرى� .أما ن�سب املدونني يف العامل ،فتتوزع ،ح�سب هذا املحرك،
كالآتي( :الواليات املتحدة  %48؛ املجموعة الأوربية  %26؛ منطقة -10
�آ�سيا واملحيط الهادي  ،%10وباقي العامل � .%16أما عن عالقة ميكن الرجوع يف هذا املو�ضوع اىل الر�ؤية التي يطرحها فران�سوا
التدوين بو�سائل الإعالم التقليدية ،ف�إن التقرير ي�شري اىل �أن هناك دوبي:
توجها متو�صال لإندماجهما ،حيث �أنه رغم نظر البع�ض للمدونني
François Dubet, Le déclin de l’institution, Le
«ك�أعداء» للو�ساط التقليدية� ،إلأ �إن الكثري منهم يحملون �شهادات يف
Seuil, Paris, (2002).
الإعالم .كما �أن  %35من املد ّونني الذين متت درا�ستهم عملوا يف هذه
www.segec.be/Exponeuf/pdf/n16p22_25.pdf
الو�سائل ،و  %27ما زالوا يد ّونون ويعملون بها� .أنظر:
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االت�صال وال�سيمائيات:
ا�سرتاتيجية بناء املعنى
د .ن�صر الدين لعيا�ضي
كلية االت�صال ،جامعة ال�شارقة

http://reseaux.revuesonline.com/article.
jsp?articleId=2676

بد�أت ال�سيمولوجيا تفر�ض نف�سها على
الدرا�سات الأدبية والثقافية والإعالمية والفنية منذ
ال�سبعينيات من القرن املا�ضي .و�شكلت تيارات خمتلفة
تنوعت ح�سب موا�ضيع الدرا�سة مثل :ال�رسد ال�صحفي،
ال�رشيط املر�سوم ،والكاريكتري ،والإعالن ،وامل�رسح،
وال�سينما ،والفنون الت�شكيلية ،وال�صورة ،والتلفزيون،
واملرئيات ،واملودة واللبا�س ،الفن الت�شكيلي ،الإعالم
اجلديد ،والثقافة...
يرى بع�ض املخت�صني البنيوية وال�سيميائيات
يف حالة ت�شابك نظري .فاحلفاوة التي حظيت بها البنيوية
يف الأو�ساط الفكرية والأكادميية ،يف ال�ستينيات من القرن
املا�ضي ،تعود لكونها ت�ستطيع �أن ت�ضفي طابعا علميا على
العلوم االجتماعية .لذا ال غرو �أن جتد ال�سيميولوجيا،
كعلم نا�شئ� ،رشعيتها يف ظالل علم مرموق وقدمي مثل
الل�سانيات .لذا اجتهت �إىل درا�سة املوا�ضيع اجلديدة وفق
1
منوذجه.
يرجع البع�ض هذا اال�شتباك النظري �إىل ا�شرتاك
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ال�سيميائية يف ا�ستخدام جل املفاهيم التي ت�ستخدمها
البنيوية .وقد ر�أى بع�ض ال�سيمائيني ،مثل الباحث فريو
�إلي�سيو  ،Véron Elíseoمنذ مطلع ال�سبعينيات من القرن
املا�ضي ،يف هذا اال�شتباك �سببا ملا �أ�سماه بـ «االنحراف
البنيوي لل�سيمياء» .لقد كان يعتقد �أن الإفالت من هذا
االنحراف مرهون بالتخل�ص من بع�ض املفاهيم الأ�سا�سية
يف الفكر البنيوي مثل :العالمة ،واملدونة 2.ويبدو �أن
�سيمولوجيا ال�سينما بقيادة مت�س كر�ستيان Metz
 Christianقد ابتعدت قليال عن بع�ض مفاهيم البنيوية ،بل
ر�أت �أنها غري مالئمة ملو�ضوعها ،حيث ي�صعب ترحيلها من
ال�سياق الل�ساين �إىل ال�سياق ال�سينمائي .فالدال يف ال�سينما
يكون يف عالقة ت�شابه مع املدلول .وي�ستحيل �أن تتماهى
ال�سينما يف الل�سانيات ،خا�صة يف جانبها الل�ساين الذي
ي�شدد على التمف�صل  .Articulationفخالفا لل�سانيات ال
متلك ال�سينما متف�صال مزدوجا .مبعنى �أنه ي�صعب تقطيع
ال�صورة �إىل وحدات �صغرى يف املبنى و�أخرى يف املعنى،
�أي ي�صعب اعتبار ال�صورة كلمة ،وامل�شهد ال�سينمائي
جملة لأن ال�صورة ال�سينمائية قد تعادل جملة �أو العديد
من اجلمل مرة واحدة� .أما امل�شهد ال�سينمائي في�شكل
قطعة معقدة من اخلطابات نظرا لتعددية مدوناته :الل�سان،
ال�صوت ،احلركة ،التج�سيم ،الألوان ،زوايا الت�صوير،
اللقطات ،موقعه يف عملية املونتاج.
ميكن �أن نخت�رص �إ�شكالية هذا البحث
النظري يف الت�سا�ؤلني التاليني :هل �أن املفاهيم التي
ت�ستخدمها ال�سيمائيات متلك املعاين ذاتها يف البنيوية؟
و�إذا كان ا�ستجالء املعنى من ال�سلوك الب�رشي
والظواهر االجتماعية واملنتج الثقايف والإعالمي هو

�ضالة ال�سيمائيات والبنيوية ،فهل الآليات امل�ستخدمة
للو�صول �إىل املعنى تختلف يف ال�سيمائيات عن البنيوية؟
�إذا يروم هذا البحث الك�شف عن �آليات �إنتاج املعنى يف
ال�سيمائيات ،والك�شف عن رهاناتها االب�ستمولوجية
والفكرية وحماولة ا�سقاطها على بع�ض اجلزئيات من
الرتاث الثقايف العربي.
	�إن الو�صول �إىل هذا الهدف يتطلب تفكيك العدة
املفاهيمة التي ولدت من رحم البنيوية وعملت ال�سيمائيات
على تطويرها و�إخ�ضاعها �إىل منطقها وا�سرتاجتياتها يف
بناء املعنى .حقيقة �إن ال�سيمائيات ت�ستخدم جل الع ّدة
املفاهيمة التي ت�ستخدمها البنيوية .لكن اال�ستخام لهذه
العدة ال يدل قط على تطابق ال�سيمائيات والبنيوية ،لأن
الأمر يتجاوز ت�شغيل املفاهيم ،ويتعلق باملحتوى الذي
يعطى لكل مفهوم� ،أي الواقع الذي يغطيه كل مفهوم.
وموقع هذا الأخري يف �سلم قراءة الظواهر االجتماعية
والثقافية.

الل�سان ثم الل�سان
يف�ضل البنيويون الكالم على الل�سان لأن
الل�سان م�ؤ�س�سة اجتماعية ونظام من القيم ال ي�ستطيع
الإن�سان مبفرده خلقها وال تغريها ،بينما الكالم فعل
فردي .والل�سان ال ي�ستطيع �أن يكون كامال و�شامال يف كالم
هذا ال�شخ�ص �أو ذاك مهما بلغ من املقدرة على التعبري،
وامتلك من ثراء القامو�س الل�ساين .فالل�سان يت�ضمن
القواعد واملعايري التي تبينّ خمتلف اال�ستعماالت .ولي�س
الكالم/الفعل الفردي هو الذي يقوم بذلك� .إن العالقة
بني الل�سان والكالم عالقة تبادل واعتماد ،فال يوجد ل�سان
بدون كالم وال يوجد كالم بدون ل�سان .فالل�سان هو كنز
3
�أن�ش�أته ممار�سات الكالم للناطقني به.

	�إذا كان البنيويون يهتمون بالتزامن على
ح�ساب التعاقب انطالقا من ت�صور ب�أن الل�سان ال يك�شف
عن قواعده� ،أي بنيته ،عرب تاريخه� ،أي عرب تعاقبه ،بل
انطالقا من و�ضعه الراهن :من خالل موقع الكلمات
وعالقاتها ببع�ضها البع�ض �ضمن البنية الكلية لل�سان.
ف�إن ال�سيميائيني ال يرون تعار�ضا بني ثنائية التعاقب

تقبل ال�سيميائيون تعريف دو �سو�سري للعالمة
وعمموها على كل املجاالت غري الل�سانية ،لكنهم نظروا
�إىل وجهتيها؛ �أي الدال واملدلول ،من زاوية تختلف عن
الزاوية التي ر�أي منها البنيويون الذين يعتربون الدال
�أوىل باالهتمام من املدلول لأنه هو الأ�صل ،واملدلول تابع
له .والدال الثابت ي�ستطيع �أن ي�ساهم ،كعن�رص يف ت�شكل
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والتزامن .فاالن�شغال باملعنى يدفع للتفكري يف ما�ضي
العالمات الل�سانية وو�ضعها احلايل .وحماولة القب�ض على
ما يدل عليه املدلول يف �صيغته الراهنة ،وا�ستعماله الفردي
ال مينع �أبدا الرجوع �إىل التغريات التي عا�شها� .إن هذا
الربط بني التزامني والتعاقبي يرثي داللة العالمة �سواء
كانت ل�سانية �أو غري ل�سانية ويحدد� ،أكرث ،م�ساهمتها يف
ت�شكيل بنية املعنى .لتو�ضيح هذه الأمر ،عر�ض روالن
بارث مثاال بعيدا عن عامل الل�سانيات� ،إذ �أكد ب�أن علم الفلك
تزامني� ،أي يدر�س النجوم يف و�ضعها احلايل علما ب�أنها
متحولة ومتحركة .بينما اجليولوجيا هي علم تعاقبي� ،أي
تهتم بت�شكيل طبقات الأر�ض عرب احلقب التاريخية ،لكننا
6
ن�ستطيع التوقف لدرا�سة لوحات �صخرية راهنة.
	�إن ثنائية التعاقب والتزامن حتيلنا �إىل التفكري
يف املرجع والعالمة .فال�سيميائيون ال يلغون دور املرجع
�أ�صال يف ت�شكيل الداللة رغم قناعتهم بالعالقة االعتباطية
التي جتمع العالمة باملرجع .وال�سبب يف ذلك يعود �إىل
ت�صورهم للمرجع� .إذ ال يرونه يف �صورة ثابتة ،لأنه متغري،
ومتبدل ،يرتك ظالله يف ديناميكيته على ت�شكيل الداللة.

العدد 1

يويل ال�سيمائيون �أهمية �إىل الكالم مقارنة
بالل�سان .فروالن بارث  Roland Barthesيف درا�سته
املرجعية «عنا�رص من ال�سيم�سولوجيا» ي�ؤكد �أولوية
درا�سة الكالم بالن�سبة لل�سان ،وذلك لأن �أحداث الكالم
ت�سبق تاريخيا �أحداث الل�سان ،مبعنى �أن الل�سان يتطور
بفعل الكالم 4.كما �أنهم يعتربون �أن الكالم ،كممار�سة
فردية ،تقود �إىل معنى التلفظ .وذلك لأن املعنى ال ي�أتي من
الل�سان يف حالته الثابتة ،بل يف و�ضعه املتحرك� ،أي من
خالل اال�ستعمال الذي يفتح املجال للعديد من القراءات.
مبعنى �أننا ن�ستخدم الكلمات ذاتها املوجودة يف قامو�س
ل�سان معني ،لكن املعنى امل�ستخل�ص من هذا اال�ستخدام
يكون خمتلفا من متكلم �إىل �أخر� .إذا ،املعنى لي�س واحدا
وثابتا ،بل متحركا ومتغريا ح�سب ق�صد املتكلمني ،ومن
�سياق �إىل �أخر ،ومن ع�رص �إىل �أخر.
	�إن القراءة لدى ال�سيميائيني هي البحث يف
الكالم الذي ي�أخذ �شكل ن�ص لبناء املعاين من داخله.
البحث املتناغم الذي يبعث على االن�سجام الداليل .لقد مييز
بول عطا اهلل ،بقوة ،ال�سيميائيات عن البنيوية بالقول �أن
البنيوية تركز على املعنى بدون فاعل ،وال�سيمائية تركز
5
على الفاعل الذي يبحث عن املعنى.
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البنية .بينما مييل ال�سيمائيون �إىل تف�ضيل املدلول لأنه
لي�س �سجني معنى واحد ووحيد ،ومنفتح على الت�أويل
والقراءات املتعددة� .إن هذا التف�ضيل يجد مربره يف �إميانهم
ب�أن املعنى لي�س معطى منتهي البناء ،ويف حالته املنجزة،
و�إفرازا وظيفيا للبنية ،و�إمنا هو نتيجة اجتهاد فردي،
وترجمة ال�ستقاللية الفاعل .فبدون مدلول ي�ستحيل،
يف نظر ال�سيميائيني ،بناء املعنى ،وتنتفي غائية الفاعل
املتمثلة يف الك�شف عما تبوح به املدلوالت �أو ما يعتقد �أنها
تبوح به مبراودتها.
�إن �أولوية املدلول بالن�سبة للدال حتيلنا �إىل
الثنائية املذكورة �أعاله واملرتبطة بالعالقة بني الل�سان
والكالم .فالل�سان هو جملة من تراكيب الدوال ،بينما
الكالم يطمح �إىل جتاوز نقل الدوال ق�صد طرح جمموعة
من الدالالت التي تعرب عن جتارب فردية وجماعية وفل�سفة
ور�ؤية تتغري بتغري ال�سياقات والأزمة .هذه احلقيقة ال تثري
الكثري من اجلدل على م�ستوى العالمات غري الل�سانية.
فال�سيميائي الفرن�سي ،روالن بارث ،ي�ؤكد هذه احلقيقة
بالقول �أن اللبا�س ي�ستخدم ل�سرت �أج�سامنا ،والطعام وجد
7
لتغذية �أج�سامنا ،لكن هذا مل مينعهما من حمل قيم داللية.
�إنهما يف�صحان عن ثقافة ما ،ومنط معي�شة معني ،ومكانة
اجتماعية ،وانتماء جغرايف ،وعقيدة دينية ،وحتى ت�صور
عن و�ضع الرجل واملر�أة يف املجتمع .ف�إهمال املدلول
واالكتفاء بالدال فقط هو البقاء يف حالة الو�صف للأ�شياء
والظواهر ،وذلك لأن الدال لي�س �سوى و�سيطا لتو�صيل
املعنى .فهل ميكن االكتفاء بالو�سيط للقب�ض على املعنى؟
�إن ان�شغال البنيويني ب�رس الفهم امل�شرتك لل�سان �أدى
بهم �إىل الإميان باملعنى اجلماهريي والوحيد للمعنى.

وهذا يتعار�ض مع املعاين املت�شذرة واملتحركة لدى
ال�سيميائيني 8.والناجتة عن جملة من املمار�سات للتحكم
يف املدلول �أو ت�أطريه عرب الثقافات.
لكن كيف يولد املعنى يف نظر ال�سيميائيني؟
ترتكز �آليات بناء املعنى يف نظر ال�سيميائيني
9
على املفهوم املركزي لـ «ال�سيموزي�س» .semiosis
فال�سيميائي �إلي�سيو فرون  Eliseo Veronيرى �إن العامل
الذي حتيل �إليه العالمات عامل ينمو ويكرب وي�ضمحل داخل
ن�سيج ال�سميوزي�س� .إن هذا الت�أكيد ينطلق من املقاربة
البنائية التي ترى �أولوية الإدراك على الواقع ،حيث �أن
الإدراك هو الذي يوجه فهمنا وا�ستيعابنا للواقع ،ولي�س
العك�س؛ �أي �أن الواقع ال ي�سبق �إدراكنا له.
يعد �شارل �سند�س بر�س Charles S. Peirce
�أول من ا�ستخدم مفهوم  Semiosisيف ن�صه املعنون:
« »Pragmatismيف �سنة � ،1907أي قبل �صدور كتاب
دو �سو�سري املذكور بت�سع �سنوات .ويق�صد به «حركة
العالمة» يف تقدمها من �أجل بروز عالمة جديدة .فهذا
التقدم يبدو بدون نهاية� 10.إذا ال�سيموزي�س هو عملية
ت�شكيل العالمة ذاتها �أو فعل الداللة� .إنه ا�ستدالل بوا�سطة
العالمات .فم�ضمون ال�سيموزي�س يدل على عدم تنب�ؤ
11
العالمة ،وديناميكيتها ،وطابعها التوليدي.
يو�ضح �سعيد بنكراد مفهوم ال�سميوزي�س،
ب�شكل �أكرث تب�سيطا ،بالقول �أنه م�سار متحرك لإنتاج
الداللة وتداولها وا�ستهالكها ،والذي ينتهي �إىل الذوبان
يف التقاليد و�أ�شكال ال�سلوك ،ويتحول مع الزمن �إىل عادة
12
لدى الفرد ،وقانونا داخل املجتمع.
ميلك هذا املفهوم بعدين :البعد الرتكيبي
 syntagmaticويق�صد به العالقة بني العالمات� ،أي املعنى

بدون وعي م�ستخدمي الدوال ،بل يتم نتيجة اتفاق �ضمني
جت�سده املمار�سة الدالة ،ويبقى املدلول ،بدونه ،حمتفظا
مبعناه «الأ�صلي» .هذا االتفاق يتم يف الغالب نتيجة ميزان
قوى اجتماعي وثقايف لرتجيح املعنى .املثال الب�سيط الذي
ي�ست�شهد به �أ�ساتذة ال�سيمياء يف منطقة املغرب العربي،
والذي �أ�صبح تاريخيا ،يتمثل يف ا�سم فاطمة� .أي ا�سم علم
البنة الر�سول عليه ال�صالة وال�سالم ،وزوجة رابع اخللفاء
الرا�شدين الإمام علي بن �أبي طالب .لكن مدلوله لدى �أ�رس
املعمرين الفرن�سيني يف اجلزائر حتول �إىل «ال�شغالة» .فعندما

يعتمد ال�سيمائيون يف بناء املعنى على التمييز
بني الثنائية التالية :التعيني  Denotationوالت�ضمني
 .Connotationفاملعنى ال يوجد على م�ستوى التعيني،
كما هو معروف ،بل يكمن يف م�ستوى الت�ضمني .وهذه
حقيقة تكاد �أن تكون من امل�سلمات لدى ال�سيميائيني.
�إنها وا�ضحة وال غبار عليها و�إن كانت ت�ستفز بو�ضوحها
وحتث على الت�سا�ؤل عن ال ُع ّدة املفاهيمية يف ترحيلها من
االت�صال اللفظي �إىل االت�صال غري اللفظي ،وما يرتتب
عنها ،وتك�شف عن لعبة املعنى لدى ال�سيميائيني ،مما
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تقول �إحدى زوجات املعمرين جلارتها مل ت�أت فاطمتي،
فمعناه �أن خادمتها مل ت�أت .لأن معظم اخلادمات يف بيوت
املعمرين كانوا من الن�ساء اجلزائريات اللواتي ي�شرتكن
يف حمل ا�سم فاطمة .فهذا الت�ضمني ال�سم فاطمة فر�ضه
ميزان قوى زال بزواله� ،أي بالق�ضاء على اال�ستعمار.
�إذا� ،إن تطوير الل�سان بف�ضل التجربة ال�شخ�صية
واال�ستخدام ال�شخ�صي ال يتم على م�ستوى توليد الكلمات
و�إثراء القامو�س الل�ساين بكلمات دخيلة �أو�أجنبية �أو
م�شتقة �أو مبتكرة فح�سب ،بل يتم �أي�ضا على م�ستوى
املدلوالت� ،أي �أن الكلمات ذاتها تكت�سب معاين جديدة من
خالل العالقة اجلديدة التي يقيمها املدلول والدال.
�إذا املعنى لدى ال�سيميائيني يتوقف على الفاعل االجتماعي
وعلى التجربة الذاتية ،بينما البنيوية تزيح البعد الذاتي
يف �إنتاج املعنى .فالبنيويون ينطلقون من البنية للو�صول
�إىل املعنى غري الذاتي ،وال�سيميائيون ينطلقون من الفاعل
13
للو�صول �إىل املعنى غري البنيوي.

العدد 1

الذي تنتجه هذه العالقة ،والبعد التداويل ،Pragmatic
واملق�صود به طريقة ا�ستخدام العالمات وت�أويلها.
ي�شكل هذان البعدان يف ال�سيموز�س ج�رسا
لالنتقال من الواقع �إىل احلقيقة والذي يتم بف�ضل املدونات
الثقافية  .Cultural Codesفكل جمتمع ميلك القدرة على
التعبري عن وجوده االجتماعي ب�شكل رمزي بف�ضل جملة
من العالمات .وغني عن القول �أن هذه العالمات تختلف
من ثقافة �إىل �أخرى.
ميكن الت�سليم ب�أن العالقة بني الدال واملرجع
عالقة تع�سفية ،لكن العالقة بني الدال واملدلول حتتاج �إىل
تو�ضيح قد يزيحها قليال عن قدرية العالقة التع�سفية.
مبعنى �أن املدلول يكون ،يف الغالب ،نتيجة نوع من الإجماع
ال�ضمني الذي مينحه معنى حمددا .وباال�ستعمال يتخلى
املدلول عن معانيه الأوىل ليك�سب معاين �أخرى ،تظل رهن
ا�ستقرار العالقة بني الدال واملدلول .هذا اال�ستقرار الذي
تدل عليه املمار�سة الدالة ،والتي ميكن �أن ن�سميها من باب
اال�ستعارة خطابا.
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يدفعنا �إىل التوغل يف الت�سا�ؤل على م�ستويني اثنني:
هل ميكن الف�صل ،بكل ي�رس و�سهولة ،بني
التعيني والت�ضمني على م�ستوى الل�سان والكالم؟ وهل
ميكن تعميمه على كل جماالت تطبيق ال�سيميائيات؟ �إن
التعيني يف معناه الب�سيط والوا�سع هو املعنى احلريف
والثابت للعالمة ،و يعرتف مبراعاته لل�سجل القامو�سي،
بينما الت�ضمني يحيل �إىل املعنى امل�شرتك يف اال�ستخدام بني
املت�صلني .هذا املعنى هو نتيجة تعاقد �ضمني �أقل ثباتا
وا�ستقرارا.
	ال ينفي �أحد رواد مدر�سة الدرا�سات الثقافية،
�ستيورت  Stuart Hallي�رس الف�صل بني التعيني والت�ضمني
فقط ،بل ي�شكك حتى يف وجود التعيني يف «حالة ال�صفر»،
على حد تعبري روالن بارث� .إذ يقول�( :إن الأمثلة التي ت ّبني
العالمات املنظمة يف خطاب ،والتي متلك ح�رصيا معنى
حرفيا � ،Lateralأي توافقي ،ب�شكل يكاد يكون كونيا،
نادرة جدا يف العامل الواقعي .ففي اخلطاب الواقعي جتمع
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جل العالمات اجلوانب التعينية والت�ضمينية) .
	�إذا كانت الداللة هي عقد  Conventionيجمع
الدال واملدلول ،فال�سيميائيون يرون �أن هذه الداللة ال ميكن
�أن تغطي كل احلقل الداليل يف االت�صال .مبعنى �أن فعل
الداللة ال يتوقف عند حد معني �إال توقفا ظرفيا ،وبالتايل
ال ي�ستنفذ .وهذا ما ي�ؤكد ب�أن الت�ضمني لي�س �شيئا مغلقا
لأن املدلول منفتح على الت�أويل .فاملدلول ميكن �أن يعترب،
وفق هذا الطرح ويف م�ستوى معني ،داال يبحث عن مدلول،
وهكذا دواليك �إىل درجة �أن املدلول يفقد كل معنى .كذلك
الأمر بالن�سبة للت�ضمني .لقد �سبق و�أن �أو�ضحنا كيف �أن
بع�ض املخت�صني �شككوا يف وجود جدار فا�صل بني التعيني

والت�ضمني ،خا�صة يف جمال االت�صال املرئي .واعتقدوا
�أن الت�شكيك يف وجود الت�ضمني يف حالة انغالق على
م�ضمونه م�رشوع �أي�ضا .ويف هذه احلالة ينتقل احلديث
من الت�ضمني �إىل «ت�ضمني الت�ضمني» ،متخذا �شكال دائريا
ال يتوقف �إال لي�ست�أنف من جديد! ف�إذا �سلمنا بهذا الأمر،
ف�إن بناء املعنى لدى ال�سيميائيني يتحول �إىل جمرد «لعبة»
ت�ستند �إىل منطق بناء املعنى الذي يكون ،يف �أخر املطاف،
�صنيعة امل�ؤول� ،أي الذي ي�ؤول الت�ضمني ،ومهاراته� .إن
غر�ض هذه اللعبة يتعدى بناء املعنى �أو ت�شكيله .فالباحث
الربيطاين هول �ستورت يرى �أن التعيني والت�ضمني جمرد
�أدوات ت�ستخدم يف �سياق حمدد لي�س للإقرار بح�ضور
الإيديولوجيا �أو غيابها يف اللغة ،بل للتمييز بني خمتلف
15
امل�ستويات التي تلتقي فيها الإيديولوجيا واخلطاب.
من باب ت�شخي�ص الفروق بني البنيوية
وال�سيمائية يف ا�ستجالء املعنى ميكن القول �أن ال�سيمائيات
ال ت�ؤمن بوجود املعنى كمعطى جاهز ومكتمل وكامن
يف ال ُبنى ،بل تعمل على حترير الفكر والت�صور لبنائه.
هذا البناء ال يتحقق بدون ممار�سة دالة .فالثقافة لي�ست
جمموعة من البنى كما ت�ؤكد البنيوية ،بل جملة من
املمار�سات .مبعنى �أن البحث البنيوي ي�سعى للو�صول
�إىل ال ُبنى العميقة التي تت�شكل منها الثقافة ،بينما ت�سعى
ال�سيمائيات �إىل الك�شف عن دالالت املمار�سات يف احلقل
الثقايف والفني .وعلى هذا الأ�سا�س يرثى املعنى ويتج ّدد.
	�إن املعنى ح�سب ال�سيميائيني يوجد يف التجارب
اخلا�صة ،ويت�شكل نتيجة الفعل الذاتي ،فهو يتوقف على
الفاعل وجتربته االجتماعية والثقافية ،بينما ترى البنيوية �أن
16
التجربة ال�شخ�صية� ،أو ن�شاط الفاعل يتوقف على البنية.
على ال�صعيد امللمو�س ،عندما يدر�س
ال�سيمائيون فيلما �سينمائيا� ،أو �رسدا �صحفيا ال
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الت�سا�ؤالت ،ويثري الكثري من التحفظات ،بع�ضها �أثاره
الباحث بول عطا اهلل من خالل ت�أويله للن�صن�صة ،حيث
ر�أى �أن ال�سيمائيات مل تقطع �صلتها بالأدب .فالن�صن�صة
م�ستوحاة من الن�ص ،الذي يرتبط بالأدب� .إن املنتج
الثقايف والإعالمي والفني هو نتاج م�ؤ�س�سة .لكن مفهوم
امل�ؤ�س�سة يف الأدب مفهوم غام�ض �إذا مل ي�رش �إىل التقاليد
الأدبية ،خالفا ملفهوم امل�ؤ�س�سة الإعالمية التي يتداخل
فيها ال�صناعي والثقايف ،الإعالمي وال�سيا�سي ،الإداري
واملهني� 20.إن اال�ستقاللية التي يعاين منها الأدب،
حتى و�إن كانت ن�سبية جتاه ال�سوق ،ال ميكن �أن تقارن
باالكراهات املفرو�ضة على �إنتاج الأخبار ،والربامج
التلفزيونية ،والأفالم ،وامل�سل�سالت ،وامل�رسحيات ،ناهيك
عن م�ساواتها.
ب�رصف النظر عن ال�ضغط الذي ميار�سه
الإعالن �أو املجموعات ال�ضاغطة املختلفة (بدءا من القوى
ال�سيا�سية املتدافعة للح�صول على ال�سلطة ،و�صوال �إىل
التكتالت املهنية ،مبا فيها ال�صحافيني) على امل�ؤ�س�سات
الإعالمية والذي يرتك ب�صماته على منتجاتها� ،إن
هذه الأخرية لي�ست نظاما م�ستقال بذاته ،ومغلقا على
ما ميلكه من عنا�رص داخلية� ،إنها منفتحة على العامل
اخلارجي وحتوالته ،وتتموقع �ضمن منظومة �إعالمية.
وت�أخذ موقفا معار�ضا �أو مكمال لو�سائل �إعالم �أخرى.
ول�صحافييها عالقات مع بقية ال�صحافيني قد تتوحد حول
�أحداث وق�ضايا ومواقف و تتباين 21،تكون لها تبعات على
م�ستوى م�ضمون الكتابة ال�صحفية و�شكلها� .إن الفاعل
االجتماعي يف الن�ص الأدبي غري الفاعل يف الإنتاج الثقايف
والفني.

العدد 1

ي�ستخرجون ال ُبنى التي تنظم عنا�رصه ،وت�رشح دالالته؛
�أي ال ُبنى العامة احلا�رضة يف كل املنتجات ال�سينمائية
�أو ال�صحفية ،بل ي�سعون �إىل بناء املعنى من عنا�رص
الن�ص (الفيلم �أو ال�رسد ال�صحفي) ،فيك�شفون عن
خ�صائ�ص الن�ص ،و�سماته� :أ�سلوبه� ،أ�شكال تعبريه،
طريقة تلفظه ،وما مييزه عن بقية الن�صو�ص امل�شابهة.
ال�سيمائيات ون�صن�صة الإعالم والثقافة.
�إن املنبت الل�ساين لل�سيمائيات جعلها تنظر �إىل كل
املمار�سات الدالة على �أنها ن�صو�ص؛ �أي ن�صن�صة   xTe
 tualizationكل ما ت�صادفه من ظواهر و�إنتاج ثقايف �أو
فني �أو�إعالمي .مبعنى اعتبارها جمموعة من الدوال التي
17
تظل داللتها مفتوحة.
تكت�سي الن�صن�صة قيمة جوهرية لدى كل
املهتمني بالدر�س ال�سيميائي ،فالباحث ال�سيمائي
هلم�سيف � Hjelmslevأوحى ب�أنه ال يوجد �أي �شيء يفلت
من ت�شكيله كن�ص .فالن�ص ي�شكل مو�ضوعا لل�سيمائيات
18
وحدا لها...
	�إن البنيويني يجدون البنية حا�رضة يف كل �شيء
بعد �أن ر�ؤوا �أن ال�سلوك الب�رشي ،والظواهر االجتماعية،
واملنتجات الثقافية ،وال�رسديات حتاكي الل�سان يف منطق
تنظيمه وقواعده ،بينما يرى ال�سيمائيون يف كل �شيء
ن�صا العتقادهم مبحاكاة املنتجات الثقافية والإعالمية
واجلمالية للن�ص.
لئن كانت ر�ؤية الظواهر الثقافية �أو املمار�سة
الدالة من زاوية الن�صن�صة �أو الن�صو�صية ،التي يحبذها
عبد اهلل الغذامي 19،تخدم غاية �أ�سا�سية هو الت�أكيد على
ال حمدودية املعنى ،فتعميم الن�ص على خمتلف الظواهر
الثقافية والإنتاج الإعالمي والفني يطرح الكثري من
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تطرح الإحالة �إىل الأدب �إ�شكاال �إ�ضافيا يف
البيئة الثقافية العربية .فمفهوم الأدب يف الثقافة العربية
الإ�سالمية ينفرد بكونه يرتبط بالآداب؛ �أي الأخالق
والف�ضائل ،وعلى الن�سق الذي يجب مراعاته يف املعامالت
مع الغري 22.فغائية الأدب بهذا املعنى غري غائية و�سائل
الإعالم املعا�رصة التي �أ�صبحت تتناف�س من �أجل الإعالم،
والرتفيه ،والإ�شهار ،والفرجة .وهذا ما ي�ؤدي بنا �إىل
البحث عن معنى الن�ص.
قد يبدو من �أول وهلة �أن اجلميع يتفق على
معنى مفهوم الن�ص ،لأنه يحظى ب�إجماع وا�سع ،لكن هذا
االعتقاد يتبدد مبجرد اال�ستماع �إىل الإجابة على ال�س�ؤال
الب�سيط التايل :ما هو الن�ص؟ ينبهنا الناقد عبد الفتاح
كيليطو �إىل الداللة الن�سبية لهذا املفهوم .فما ُي ّعد ن�صا يف
هذه الثقافة ال يعترب كذلك يف ثقافة �أخرى 23،لأن الثقافة
تزودنا بجملة من املفاتيح املو�ضوعية والذاتية التي ت�سمح
لنا بالتعامل معه كن�ص و فهمه .ووجود الن�ص يفرت�ض
24
وجود الال ن�ص.
	ال ي�شري هذا االفرتا�ض �إىل ال�صمت �أو عدم
�إنتاج الكالم ،بل يحيلنا �إىل البحث عن املنطق الذي ي�صنف
منتجات االت�صال �إىل ن�ص وال ن�ص .يتفق امل�شتغلون يف
حقل الأدب على جمموعة من الآليات التي تعطي �رشعية
لهذا املنتج وتعتربه ن�صا ،وت�ستبعد ذاك ،وتتعامل معه
على �أ�سا�س �أنه جمرد قول� ،أو ال ن�ص .ميكن القول ،من
هذا املنطلق� ،أن الكثري مما تن�رشه و�سائل الإعالم يندرج يف
خانة الال ن�ص يف نظرهم .فالن�ص يف و�سائل الإعالم يرتبط
بقيمته ال�سيا�سية امل�ضافة �أكرث من قيمته الثقافية ،خا�صة
يف املنطقة العربية ،وذلك لأنه ُيع ّد من احلوامل الن�شيطة

ل�سلطة القول ،على حد تعبري عامل االجتماع الفرن�سي بيار
بورديو  .Pierre Bourdieuلت�أكيد هذه الفكرة ميكن
القول �أن الأحداث املتنوعة ،والتي يطلق عليها الفرن�سيون
م�سمى « :»Faits diversجرائم القتل ،ال�رسقة،
االغت�صاب ،وغريها ال تتحول �إىل مادة �صحفية يف العديد
من عناوين ال�صحافة العربية �إال �إذا وظفت �سيا�سيا .وال
يهتم بها �إذا مل ت�سمح بهذا التوظيف رغم قيمتها ال�رسدية
والثقافية امل�ضافة.
فالقول او ال�رسد يف الرتاث العربي اال�سالمي ال يرتقي
�إىل م�ستوى الن�ص �إال �إذا ج�سد م�ضمونه الأدب باملعنى
الذي حددناه �أعاله� ،أي �إذا نطق با ِ
حلكَم والعرب �أو انتمى
�إىل عيون البالغة والبيان ،بينما ي�صعب على منتجات
و�سائل الإعالم �أن تفي بهذه ال�رشوط لأنها تالحق
الأحداث والق�ضايا اليومية املختلفة وتنقلها بلغة مبا�رشة
وملمو�سية ،هي �أقرب �إىل لغة عامة النا�س .فهل �أن هذه
املنتجات لي�ست ن�صو�صا؟
	�إن قراءة الن�ص �سيميائيا تفرت�ض الأخذ بعني
االعتبار ،ب�شكل علني �أو �ضمني ،الأ�شكال التعبريية
ال�سائدة .وتقت�ضي بناء معناه انطالقا من مكت�سبات الكتابة
الأدبية �أو ما يتجاوزها �أو يخالفها .فما هي حدود قراءة
الفيلم ال�سينمائي �أو امل�سل�سل التلفزيوين كن�ص؟ �أال تكتفي
مبالحقة العالمات والرموز التي يفي�ض بها الن�ص /الفيلم
 /امل�سل�سل التلفزيوين؟ �أال ت�ستبعد ظروف �إنتاجه ،وت ّغيب
العوامل امل�ؤثرة يف حمتواه ،و�أطر توزيعه ،والإكراهات
املالية والإدارية والتقنية التي تتحكم يف م�سار �إنتاجه وبثه.
�إن عالقة العالمة باملرجع يف الأدب تختلف عنها يف الإنتاج
الإعالمي ،والتعاطي مع اخلطاب الإخباري ك�أنه ن�ص
�أدبي ،معناه عمليا جتاهل طبيعة العالقة التي يقيمها
كالهما بالواقع .فاخلطاب الإخباري يقيم عالقة باملرجع

الإت�صال والتنمية

23

م�سار معقد ومتعدد ،ووليد عملية بناء م�شرتك بني �أطراف
االت�صال �ضمن �سياق ي�ؤثر بدوره يف بنائه.
	�إن ا�ستخدام ال�سيميائيني املتواتر للن�ص
والن�صن�صة على ح�ساب اخلطاب ي�ؤكد على �أن ال�سيمائيات،
رغم ثراء ممار�ساتها وتاريخها ،مل تتمكن من �إحداث
قطيعة معرفية مع املرجعية الأدبية� .إن الن�ص ،كما هو
معلوم ،ينتمي �إىل املجال اللغوي ،بينما ينتمي اخلطاب �إىل
26
املجال االجتماعي.
هل �إحالل الن�ص بدل اخلطاب يف الق�سم الأكرب
من الدرا�سات ال�سيميائية ميكن تف�سريه ب�أن روالن بارث
مل يتطرق �إىل اخلطاب يف كتابه املرجعي :حما�رضات عامة
يف الل�سانيات؟
حقيقة �إن مفهوم اخلطاب مل ي�ستقر على حقيقة واحدة،
وينطبق على واقع �شا�سع وممتد ،لكونه ي�ستعمل للداللة
على �أفعال ومنتجات ل�سانية وغري ل�سانية .بل �أن البع�ض
يراه مرادفا لل�سان ،و البع�ض الأخر يراه رديفا للملفوظات،
ومطابقا ملفهوم الن�ص ،كما هو الأمر بالن�سبة للباحث
يف الل�سانيات ،هلم�سيف لوي�س 27و�أتباعه .فاخلطاب،
يف نظر �أدم جون مي�شال ،على �سبيل املثال ،هو ملفوظ
ميكن متي ّيزه بخ�صائ�ص ن�صية ،بكل ت�أكيد ،لكن ميكن �أن
منيزه� ،أي�ضا ،كفعل منجز يف و�ضع حمدد( :م�شاركون،
م�ؤ�س�سات ،مكان ،زمان) 28.ويرى الفيل�سوف الفرن�سي
ريكور بول � Ricoeur Paulأن ا�ستخدام مفهوم اخلطاب
بدل الكالم ي�أتي من باب التمييز بني ال�سيمياء وعلم
الداللة 29.ما يهمنا من الإ�شارة �إىل عدم ا�ستقرار مفهوم
30
اخلطاب هو اعتباره «كنوع خا�ص من امللفوظات».
والق�صد من �صفة خا�ص هو الت�أكيد على ما ذهب �إليه
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–الواقع الأمربيقي-تكاد تكون �شفافة ،بينما عالقة الن�ص
الأدبي مبرجعه تت�سم بالغمو�ض ،ب�رصف النظر عن درجة
واقعيتها �أو م�ستوى تخيلها� .إن التحليل ال�سيميائي هو
حتليل حمايث يحاول القب�ض على �رشوط تكوين الداللة
ب�إق�صاء كل ما حتيل �إليه خارج الن�ص :ظروف �إنتاج الن�ص،
كاتب الن�ص� ،سياق تلقي الن�ص ..فاملعنى يظل حبي�س
منطق �شبكة العالقات التي تقيمها العنا�رص املكونة للن�ص.
�إن الن�صن�صة  Textualizationت�ستبعد ،عن ق�صد ،الأخذ
بعني االعتبار ال�سياق� .إن القراءة ال�سيميائية للن�ص الأدبي
تغفل �سياقه يف خ�ضم انخراطها يف تفكيك الن�ص و�إعادة
تركيبه ب�شكل ي�ساهم يف جتليات املعنى .فاملعنى لدى
ال�سيميائيني ينطلق من الن�ص ،وي�ستخل�ص منه .والتعامل
مع منتجات و�سائل الإعالم والثقافة ك�أنها ن�صو�ص ي�سقط
يف احل�سبان عامال م�ؤثرا وحا�سما يف ت�شكيل املعنى ،وهو
عامل ال�سياق� .إن احلدود بني الن�ص  Textوال�سياق
 Contextغري حمددة بدقة ،ومتداخلة 25.ومن ال�صعب
الف�صل بني املادة الإخبارية و�سياقها ،لأن عن�رصي
الزمان واملكان ،على �سبيل املثال ،كمحددان لل�سياق يعدان
من الأركان الأ�سا�سية امل�شكلة للمادة اخلربية .وغني عن
القول �أن درا�سة املادة الإعالمية خارج �سياقها يفقدها
معناها.
	�إن مفهوم الت�سييقContextualization .
قد حظي باهتمام بالغ من قبل علم االجتماع الأل�سني،
واثنوغرافية االت�صال ،وغريها ،وبرز كمفهوم �أ�سا�سي
يف �إنتاج املعنى ،هذا رغم التحذير من توظيفه كمرادف
لو�ضع االت�صال� ،أو ل�صعوبة حتديده وت�شخي�صه على
�صعيد جغرايف حيث يتداخل املحلي والوطني والكوين.
فاملعنى ال ي�ست�شف من خارج ال�سياق ،لأنه ي�ساهم يف �صقل
الدالالت مبا هو متبادل يف �أثناء عملية االت�صال� .إنه ثمرة
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الفيل�سوف الفرن�سي ،مي�شال فوكو ،الذي ر�أى اخلطاب
يف �أ�شكال احلياة الثقافية وت�صنيفاتها ،لأن اخلطاب �أو
القول ال يدرك لذاته ،كما يرى ال�سيمائيون ،بل يف عالقته
31
بالأقوال الأخرى وخطابات الغري.
هكذا نرى �أن مفهوم الن�ص ال ي�ستوعب
خ�صو�صية املادة الإعالمية لأنها اقرب �إىل اخلطاب.
فمفهوم اخلطاب ال�صحفي �أو الإعالمي يتعدى الن�ص،
كمنتج مفرد مكتفي بذاته ،بل يدل على حزمة من
الن�صو�ص التي تلتقي يف الر�ؤية والتوجهات وت�ستند �إىل
الق�صدية ذاتها ،وت�شرتك يف طريقة التلفظ .فاخلطاب
يتعدى ،جمازا ،ما يت�ضمنه الن�ص ال�صحفي الواحد بكل
العنا�رص التي ت�شكله ،ويتعدى اجلمع الب�سيط للعديد من
الن�صو�ص .فدرا�سة اخلطاب ال تتعلق برتاكيبه ونحوه
و�رصفه ،بل تتمركز حول ظروف �إنتاج ملفوظاته.
بجانب الن�صن�صة� ،إجته البحث ال�سيميائي �إىل
ا�ستخدام مفهوم ال�رسد  Narrationيف درا�سة املنتجات
ال�صحفية :التغطيات ال�صحفية ،وال�صور ال�صحفية،
والريبورتاجات ال�صحفية ،والأفالم ،وامل�سل�سالت،
والربامج التلفزيونية والإذاعية ،وغريها .وتوطد هذا
اال�ستخدام ليتحول �إىل مقاربة حتليلية «للن�صو�ص»
32
الإعالمية.
ا�ستلهمت خمتلف ا�ستخدامات ال�رس د aNarr
 tionمن روالن بارث الذي اعتقد ب�أن ال�رسد لي�س �سوى
جمع للأحداث التي ال ميكن احلديث عنها �سوى بالعودة
ٍ
�إىل فن احلاكي �أو الراوي (الكاتب) ومهارته وعبقرية،
�أو اقت�سام بنية �سهلة التحليل والدرا�سة مع ال�رسديات
الأخرى ...فحامل ال�رسد ميكن �أن يكون ل�سانا ،ب�صيغته

ال�شفاهية �أو املكتوبة ،و�صورة ثابتة �أو متحركة،
و�إمياءات 33.وقد ا�ستنتج الباحث ال�سيمائي �أجلردا�س
جوليان غرميا�ص  Algirdas Julien Greimasمن
هذا القول مقدرة ال�سيميائيات على درا�سة كل املنتجات
الثقافية والأدبية من منطلق �أنها ا�شكال �رسدية.
نعتقد �أن التعامل مع الظواهر الثقافية
واملنتجات الإعالمية والفنية من منظور ال�رسد ،يعيدها
�إىل نطاق الأدب ويخ�ضعها ملنطقه الذي يختلف عن
منطق الإعالم .رغم الت�أكيد على الف�صل املعريف بني
مفهوم اخلطاب وال�رسد ،وذلك باالعتماد على عن�رصين
�أ�سا�سيني ،وهما :عن�رص الزمن وا�ستعمال �صيغة املا�ضي
يف ال�رسد ال�شفاهي �أو املكتوب مما ي�ؤكد ب�أن ال�رسد هو
االنتقال من �أو�ضاع متتالية من املا قبل واملا بعد ،وامنحاء
املخاطب يف ال�رسد ليرتك الأحداث تتكلم عن ذاتها� ،إال �أن
املمار�سة النقدية للمنتجات الأدبية والثقافية دكت احلدود
بني اخلطاب وال�رسد ،وهذا ما يتجلى من خالل التعريف
املقدم لل�رسديات ب�أنها مظهر تتابع احلاالت والتحوالت
امل�سجلة يف اخلطاب ،و�ضامن لإنتاج املعنى 34.وهذا ما
ي�ؤكده تطور حتليل اخلطاب على ال�صعيد النظري ويف
مرجعياته ومنهجياته .لقد كان مرتكزا على اخلطاب
ال�سيا�سي مبعناه امل�ؤ�س�ساتي� :أحزاب ،م�ؤمترات،
�صحافة ،ثم امتد �إىل ال�رسديات ال�شفاهية واملرئية :ال�رسد
ال�صحفي ،احلمالت االنتخابية املتلفزة ،التوك �شو Talk
35
 showاملتلفز ،وغريه.
يتفق الكثري من الباحثني على �رضورة قراءة
املادة الإعالمية واالت�صالية �ضمن التنا�ص uIntertext ،
 .alityو�إن كان تطور و�سائل االت�صال احلديثة قد ذهب
بالتنا�ص �إىل �أبعد حدوده نتيجة الربوز اال�ستعرا�ضي
لأ�شكال تعبريية جديدة :املودنات الإلكرتونية (،)Blogs
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الإعالمي ،ال يخ�ضع للعنا�رص الداخلية التي تت�شكل منها
فقط ،مثل قوانني للكتابة الإعالمية ،وطبيعة مو�ضوع
الكتابة ،وتقاليد العمل ال�صحفي التي حتولت �إىل معايري
منطية ،بل يخ�ضع �أي�ضا لطبيعة اجلمهور ،والقوى
االجتماعية واالقت�صادية التي تتحكم يف توجهات امل�ؤ�س�سة
الإعالمية.
ت�أ�سي�سا على ما �سبق ،يبدو �أن التحليل ال�سيميائي يظل
قا�رصا لأنه يعترب املادة الإعالمية ن�صا ولي�س تنا�صا من
جهة ،ومن جهة �أخرى ،ف�إنه يحاول �أن ي�ستنبط املعنى
من داخل الن�ص دون الت�سا�ؤل عن امتدادات التنا�ص
ودوافعه.
ي�ستند الفعل االت�صايل �أو الإعالمي �إىل جمهور
كما يت�صوره الفاعل �أو يبنيه يف ذهنه .وهناك فرق بني
اجلمهور امل ُت�ص ّور �أو امل�أمول واجلمهور الفعلي .هذه
احلقيقة الب�سيطة تقفز عليها ال�سيميائيات لأنها تتحدث
با�سم اجلمهور .وت�ؤول ما تريد ت�أويله نيابة عنه.
رغم �أن ال�سيمائيات ت�ؤكد على تعددية داللة
العالمة� ،إال �أن حتليلها للن�ص ال�صحفي يزيح هذه التعددية
ويت�شبث ب�أحادية املعنى املبنى على نوع من القراءة البارعة
واملمنهجة للكتابة ال�صحفية.
	�إن املراجعة الب�سيطة للخربة املكت�سبة يف حتليل
الن�صو�ص �سيميائيا تك�شف ذاك البون ال�شا�سع بني
اجلمهور النموذجي ،ذي الوعي ال�سيميائي الذي تتحدث
ال�سيمائيات با�سمه ،واجلمهور الذي يتحدث عنه علماء
االجتماع من منظور اال�ستخدامات.
ي�صعب على كل درا�سة �سيميائية جادة لأي ن�ص
�إعالين �أن تتجاهل طريقة روالن بارث يف حتليل ال�صورة
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والفي�س بوك  ،Face bookوماي �سبي�س ،My space
وغريها ،من �شبكات االت�صال اجلديد 36.فاخلطاب
ال�صحفي هو جت�سيد للتنا�ص قبل ظهور هذا الإعالم ،كما
�سنو�ضح ذلك الحقا.
ا�ستخدمت الباحثة كر�ستيفا جوليا Julia
 Kristevaمفهوم التنا�ص لأول مرة يف املجلة الأدبية
الفرن�سية امل�سماة «تال كال»  Tel Quelيف  .1969وكانت
تق�صد به �أن كل ن�ص يبنى كف�سيف�ساء من اال�ست�شهادات
واالقتبا�سات ،فهو ابتالع لن�ص �أخر وحتويله 37.وبعد
خم�س �سنوات �أعطى روالن بارث م�رشوعية ال�ستخدام
التنا�ص يف النقد الأدبي ،بتعريفه للن�ص على �أنه تنا�ص.
لعل هذا التعريف هو الأقرب �إىل حقيقة املادة الإعالمية.
فاملادة الأولية التي تت�شكل منها ال�صحفية هي عبارة عن
جمموعة من الن�صو�ص تتج�سد عرب �سل�سلة من االقتبا�سات
من م�صادر خمتلفة ،و�إعادة �صياغة بيانات من م�ؤ�س�سات
خمتلفة ،ومقابالت �صحفية .فاملادة التي تقدمها امل�صادر
تعاد �صياغتها وتدمج يف الن�ص ال�صحفي 38.هذا دون �أن
نن�سى ما تقوم به ال�صحف وو�سائل الإعالم املختلفة من
نقل عن بع�ضها البع�ض.
على هذا الأ�سا�س من ال�صعب �أن نتعاطى مع الظواهر
الثقافية انطالقا من فهمنا لها على �أنها ن�ص ،فاملادة
ال�صحفية هي املجال الذي يتجلى فيه العمل اجلماعي،
وتتقاطع فيه الن�صو�ص وتتفاعل .كيف؟
	�إن امل�ساهمني يف بناء الن�ص ال�صحفي :م�صادر
�إخبارية ،خرباء ،فاعلون اجتماعيون ...ال يعملون على
�إنتاج خطابهم فقط ،بل يعملون على الت�أثري على اخلطاب
الذي تنقله املادة ال�صحفية ،التي تتموقع �ضمن خطابها
ال�سابق ،واخلطابات املتواجدة يف الف�ضاء العمومي .فما
ُيقال ،وما يجب �أال يقال يف املادة الإعالمية ،و�شكل القول
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الإ�شهارية ملادة ال�سباغيتي « »spaghettiمن ماركة بنزاين
« 39.»Panzaniلكن هل ي�ستطيع �أي قارئ لهذه ال�صورة
الإعالنية �أن ي�ستخل�ص ما ا�ستخل�صه روالن بارث؟ لقد
ك�شف هذا الأخري كيف �أن هذه ال�صورة تعرب عن الروح �أو
النزعة الإيطالية ،من خالل ا�ستقراء �ألوان املواد املوجودة
يف ال�صورة .فماذا يحدث �إذا مل ي�صل القارئ �إىل املعنى
الذي بناه الطرف الثالث؛ املحلل ال�سيميائي؛ �أي الو�سيط
ال�رضوري وامل�ؤول الثقايف النهائي لكل فعل ات�صايل؟
هل ينتفي االت�صال؟ هل ي�صبح املعنى �رضبا من تخمني
�رشع ال�سيمائيات
ال�سيميائي ،حتى و�إن كان موفقا؟ هل ُت ّ
وجود االت�صال �أو الإعالم الذي يرك�ض وراء املعنى بعيدا
عن اجلمهور؟ هل نتهم اجلمهور بالغباء والعجز عن
ك�شف املعنى الذي تو�صل �إليه ال�سيميائي؟ ثم �أال يحاول
التحليل ال�سيميائي �أن يكت�شف مالمح الإيديولوجيا يف
الن�ص الإعالمي انطالقا من قناعة ب�أن هذا الن�ص ميثل
مر�آة الإيديولوجيا امل�ست�رشية يف املجتمع ،والتي تهيمن
على منتج الن�ص ومتلقيه بدون وعيهما.
	�أال يقوم الفعل االت�صايل على مفهوم «عقد
القراءة»  Reading Conventionالذي يجمع املر�سل مع
املتلقي؟ �أال تخ�ضع عملية االت�صال �إىل احلقل الداليل الذي
يجمع �أطراف عملية االت�صال .ملاذا تكتفي ال�سيميائيات
با�ستنباط احلقل الداليل للمر�سل �أو امل ُت�صل من �إيحاءات
دالالت الن�ص فقط و ال تت�ساءل عن موقع املتلقي يف هذا
احلقل الذي من املفرو�ض �أن يكون م�شرتكا؟
	�إذا ،تتوقف م�س�ألة ا�ستنباط املعنى على
«�شطارة» الباحث ال�سيميائي انطالقا من ت�أويله للن�ص،
علما �أن املعنى امل�ستنبط يتحمل ا�ستقراءات جديدة

للو�صول �إىل معنى املعنى� .إن عملية توليد املعنى بدون
توقف تعد معطى تكوينيا لل�سيمائيات ،مما يدفعها لتكون
�رضبا من ميتا ات�صال � Meta Communicationأو لغة
�رشعية لهذا ال�س�ؤال لي�س لأن
�شارحة لالت�صال؟ ما يعطي ّ
ت�ضم العديد من اللغات ،بل لأن املعنى
ال�سيمياء ُتع ّد لغ ًة ّ
الأوىل امل�ستنبط من التحليل ال�سيميائي يحتمل �أن يت�ضمن
معنى �أخر ،فاملعنى يولد معنى ،وهكذا دواليك.
ميكن يف هذه احلالة �أن يعي�ش االت�صال حالة من
التمزق �أو ال�ضياع �إذا ثبت �أن املعنى الذي تو�صل �إليه
ال�سيميائي غري ذاك الذي ق�صده املر�سل ،ويختلف عما
فهمه اجلمهور .فنظرا ملرجعيتها الأدبية ف�إن ال�سميائيات
تنطلق مما ي�سمى القارئ ال�ضمني؛ الذي يعرفه الناقد
املغربي عبد الفتاح كيليطو بالقارئ الذي يتخيله الكاتب
عندما يكتب ،والذي تظهر خ�صائ�صه من خالل الن�ص
ولي�س من خارجه� .إن هام�ش وجود هذا القارئ �ضيق يف
الكتابة ال�صحفية ،وذلك بحكم اختالط ال�صحايف بالقراء
وتفاعله معهم.
	�إن ال�سيمائيات ك�رضب من امليتا ات�صال تدفع
جزءا من اجلمهور ليعي�ش حالة من االنف�صام .لقد قامت
مدر�سة بالو �ألتو  Palo Altoالأمريكية مبعاجلة هذا
املر�ض باعتباره يج�سد خلال ات�صاليا ويعرب عن حالة من
�ضياع ال�شخ�ص يف فو�ضى االت�صال ،لأنه يكون عاجزا عن
الف�صل بني االت�صال وامليتا ات�صال؟
رغم �أن ال�سيميائيات تركز على عملية بناء
املعنى من الن�ص� ،إال �أنها ت�سعى ،عمليا ،لالقرتاب من ت�أثري
الن�ص على املتلقي ،انطالقا من قوته املحايثة .فماذا فعل
بارث يف جممل ن�صو�صه التي جمعها يف كتابه املو�سوم:
مثيولوجيا» والذي �صدر يف 1958؟ �أمل يت�صدى �إىل
تفكيك املثيولوجيا احلديثة التي ت�صنعها املواد الإعالمية
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	�إذا كان البع�ض يطلق م�سمى البنيوية ال�سيميائية
جتاوزا للت�أكيد على مرجعها الل�ساين ،وتوظيفها للإرث
املفاهيمي الدو �سو�رسي (ن�سبة �إىل دو�سو�سري) 41.ف�إن
القليل من ا�ستخدمها �ضمن �أفق نظري خمتلف .ففي
هذا الإطار ت�أتي م�ساهمة الباحث ال�سيميائي ،غرمي�س
�ألغريدا�س جوليان  ،Algirdas Julien Greimasالذي
�سعى يف كتابه املعنون« :ال�سيميائية البنيوية :بحث
عن منهج» ،يف � 1966إىل البحث عن الوحدات ال�صغرى
امل ُ�شكّلة للمعنى .واقرتح حتليل عامل الدوال من الداخل
مع اال�ستعانة بامل�ساهمات اخلارجية التي تتدخل يف ميالد
املعنى ،وت�ساعد يف ا�ستجالء ر�ؤية الن�ص للعامل .هذه
الر�ؤية لي�ست �إ�سقاطا للمحتويات اخلا�صة التي تل ّون
العامل املدرك� .إنها عبارة عن �شبكة للقراءة ،ومبد�أ تنظيمي
ذي بعد عام ،والذي يت�شكل من خالله العامل فينتج املعنى.
�إن هذه ال�شبكة تهيكل الر�ؤية للواقع وتظهره كعامل دال
يجعل من العامل واحلياة «ا�ستعرا�ضا �صغريا» Show
42
ُ Smallيعاد �إنتاجه مباليني الن�سخ.
قدمت البنيوية ال�سيميائية الكثري من املفاهيم
التي طورت الدر�س ال�سيميائي الحقا ،مثل :العام ل tAc
 ،***antوالت�شاكل �أو النظري  ،****Isotopyوالعقد
 ،Contractواخلطاب  Discourseو�أثرت م�سرية البحث
عن املعنى .لكنها مل تر�سخ ،يف اعتقدنا ،لتفر�ض تيارا
متكامال ومتجذرا يف جمال درا�سة العالمات والرموز
املختلفة يخرج الدر�س ال�سيميائي من اعتكافه على الن�ص
واال�ستعانة بالعوامل اخلارجية التي ت�ساهم يف ت�شكيل
املعنى .مبعنى �أن ما جاء به الباحث ال�سيميائي «غرمي�س»
مل ي�ستطع �أن يربط بني البنائية والبنيوية ،كما هو الأمر

العدد 1

والثقافية والطقو�س االجتماعية من خالل الك�شف عن
تذويب االيديولوجيا الربجوازية يف املمار�سة االجتماعية
اليومية ،وحتولها �إىل �شيء طبيعي؟ �أال يعد هذا التذويب
جت�سيدا ل�سلطة الن�ص؟ �ألي�س مفهوم «�سلطة الن�ص» تعبريا
جمازيا عن ت�أثريه البديهي؟
لقد �أكد روالن بارث مبكرا ب�أن البحث
ال�سيميائي ي�شرتط القبول منذ البداية مببد�أ حتديدي...
الإقرار بو�صف الأحداث امل ُجمعة من وجهة نظر واحدة،
وبالتايل عدم الأخذ من الأحداث غري املتجان�سة �سوى تلك
40
التي تهم وجهة نظر هذه.
	�إن ارتهان الفكر املعا�رص �إىل العقل الأداتي دفع
م�ؤ�س�سات الت�سويق املادي �أو الرمزي �إىل اال�ستعانة مبا
تو�صلت �إليه ال�سيميائية من ُع ّدة منهجية ،ومقاربة نظرية،
وذلك لرت�سيخ االت�صال النفعي �أو الآداتي يف املجتمع.
�إن ا�ستثمار الإرث ال�سيميائي يف درا�سات التلقي يتطلب
عدم االكتفاء بدرا�سة ر�سائل االت�صال من منظور
ال�شفرات اخلا�صة باملر�سلني ،والقيام بتحليل م�ضمونها
انطالقا من ال�شفرات اخلا�صة باجلمهور .فالتلقي يجري
على م�ستويني متمايزين :ففي امل�ستوى الأول جتري عملية
فك ال�شفرات من قبل املتلقي ،وامل�ستوى الثاين ميتد �إىل
التفاعل مع امل�ضامني ،ب�شكل امربيقي ولي�س من باب
تخميني.
لعل ما �سبق حتليله يك�شف عن االختالف
اجلوهري بني البنيوية وال�سيمائية ،مما يوحي ب�أن كل
حماولة التوفيق بينهما تبدو �صعبة �أن مل تكن م�ستحلية،
الختالف �أ�س�سهما الفل�سفية .هذا مل مينع قيام بع�ض
املحاوالت اجلادة� ،ضمن �أفق ور�ؤى جديدة ،حتت الفتة
عري�ضة وهي« :ال�سيميائية البنيوية».
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بالن�سبة لعلم االجتماع .فالبنائية البنيوية التي �ساهم عامل
االجتماع الفرن�سي بيار بورديو يف تر�سيخها ترتكز على
�رضورة الربط بني املو�ضوعي والذاتي .فاملو�ضوعي
يتمثل يف البنى القائمة يف الواقع االجتماعي مبعزل عن
�إرادة ووعي الأ�شخا�ص والتي توجه �أو تعار�ض �أن�شطتهم.
�أما الذاتي فيتمثل يف حركة الأفراد الواعية يف بناء الواقع.
وقد تبلور هذا الربط يف �صياغة مفهوم « Habitusالذي
يدل على ح�ضور البنية االجتماعية غري الواعية بالن�سبة
43
للفرد واملحددة باملبادالت بني الأ�شخا�ص.

خامتــة

ال�سيا�سية ،واالت�صال ،والزالوا مهتمني مبا تطرح من
�إ�شكاليات نظرية وت�سا�ؤالت منهجية.
	�إن الق�سم الأكرب من الدرا�سات الإعالمية يف
املنطقة العربية مازال رهني الر�ؤية الرب�سلونية (ن�سبة �إىل
عامل االجتماع الأمريكي ،برنارد بر�سلون )B.Bereslon
للمحتوى الظاهر التي �سجنته يف تكميم العالمات والرموز
دون م�ساءلة �أبعادها ال�ضمنية .والبحوث الإعالمية القليلة
التي حاولت �أن تنفلت من احل�رص الكمي للمحتوى ،وتقدم
قراءة جادة لل�رسد ال�صحفي واخلطاب املرئي مازالت
تبحث عن �رشعية علمية يف املنطقة العربية ،ويف ف�ضاء
�أكادميي مل يتمكن بعد من مقاربة الظاهرة الإعالمية من
منظور املعنى ولي�س الت�أثري ،لأنه البنائية كمنهج وت�صور
مل تتبلور بعد يف الدرا�سات الإعالمية العربية.
	�إن التعامل مع و�سائل الإعالم من زاوية
التلقي يف املنطقة العربية يتطلب الإطالع على الق�ضايا
والإ�شكاليات التي تطرحها البنيوية وال�سيمائية يف
ا�ستجالء املعنى ،وتوظيفها لتو�سيع الأفق املعريف لعلوم
الإعالم واالت�صال.
�أخريا ،نتمنى �أن ي�ساهم هذا البحث يف فتح النقا�ش العلمي
يف املنطقة العربية عن و�سائل الإعالم �ضمن �أفق جديد
ي�ستثمر املكت�سبات العلمية يف جمل �إنتاج املعنى.

رغم �أن ال�سيميائية قدمت �إنارة جديدة لفهم
املنتجات الإعالمية والثقافية والفنية �إال �أن البحوث
العلمية يف جمال علوم الإعالم واالت�صال يف املنطقة العربية
مل تنفتح ،كثريا ،على الدر�س ال�سيميائي.
ففي هذا الإطار تبينّ متابعة ما كتب عن ال�سيميائيات
وتطبيقاتها يف املجالت التي اهتمت بها ،مثل :الفكر
املعا�رص (الكويت) ،وف�صول (م�رص) ،وعالمات (املغرب)
و عالمات يف النقد (ال�سعودية) �أو يف �شبكة االنرتنت� ،إن
ق�سما كبريا منها هو عبارة عن ترجمة لكتابات املخت�صني
يف ال�سيمائيات من لغات �أجنبية :الفرن�سية ،واالجنليزية،
واال�سبانية .والبقية هي نتاج نقاد و�أ�ساتذة الأدب� .أما الهوام�ش واملراجع:
م�ساهمة �أ�ستاذة االت�صال والإعالم فهي جد متوا�ضعة.
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كلما حطّ املرتجم رِحالَه يف ح�رضة م�ؤل ٍّف ويف حا�رضة
ٍ
وتقنيات
كتاب� ،أدرك على الفور �أنه بحاجة �إىل �أدوات
خا�صة ،و�أن عليه ا�ستح�ضار م�صطلحات وتعابري وبنى
جديدة ،بل لغة �شبه متخ�ص�صة ،ذلك �أنه يكون جمرب ًا على
التعاطي مع ميدان خا�ص و�أ�سلوب خمتلف؛ ال بل مع عامل
جديد ،يتطلب ا�ستك�شافه وفهمه وحمل ر�سالته ونقلها
يقظ ًة كبرية وجهود ًا م�ضنية.
وما �سنعر�ضه يف هذا املبحث هو تبيان بع�ض ال�صعوبات
التي يجابهها املرتجم على �صعيد اعتماد و�ضبط
م�صطلحاته ،ثم ا�ستعرا�ض عدد من �أدوات البحث التي
يجد من ال�رضوري اال�ستئنا�س بها والعودة �إليها ،وعدد
من التقنيات التي يعتمدها واملقاربات التي ينتهجها يف
التح�ضري لعمله الرتجمي �أو خالل �إجنازه .علم ًا ب�أن ما
�سنورده هنا يدور يف الأ�سا�س حول عنواين كتابني قمنا
برتجمتهما ،وهما اختالق امليتولوجيا ومعجم الأثنولوجيا
والأنرتوبولوجيا.
1

اختالف امليثولوجيا

ميثل ل�سان العرب -بالن�سبة �إلينا� -إحدى الأدوات
الأ�سا�سية يف ميدان ا�ستلهام امل�صطلح و�ضبطه ،ومرجع ًا
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بوجود ٍ
رابط وثيق بني «ال�سطر» و«الأ�سطورة» ،اللذين
قد يبدوان دون ارتباط منطقي من الوهلة الأوىل .ذلك �أننا
نقر�أ:
ال�صف من الكتاب وال�شجر والنخل
وال�سطَ ُر:
ُّ
«ال�سطْ ُر َّ
َّ
َ
أ�سطار و�أ�ساط ُري
ونحوها .واجلمع من كل ذلك �أ ْ�سطُ ٌر و� ٌ
طور».
ُ
و�س ٌ
ال جند هنا �أي حرج يف الإعراب عن ده�شة ما ي�شبه اكت�شاف
عالقة ع�ضوية ما بني كلمتي «الأ�سطر» و «ال�سطور» من
جهة ،و «الأ�ساطري» من جهة �أخرى.
نقول هذا بعد �أن قمنا برتجمة كتاب مار�سيل ديتيان� ،أي
بعد مواكبة اجلهد البحثي والأكادميي الذي بذله امل�ؤلف
لتبيان عالقة الأ�سطورة بال�شفاهة وبالكتابة ،ونقول هذا
بده�شة اكت�شاف املدى الذي يبلغه التعبري الفطري للُّغة عن
ترابط �أمور تبدو لنا متباعدة �أو متنافرة �أو متناق�ضة.
ولكننا نقول هذا �أي�ض ًا بكثري من مرارة العجز عن مواكبة
وا�ستخراج خفايا وخبايا لغ ٍة حتمل الكثري من الدالالت
وتنطوي على العديد من املقاربات التي تنتظر من يبادر �إىل
الك�شف عنها �أو االنطالق منها �أو البناء عليها.
نعود �إىل ل�سان العرب ،حيث نقر�أ« :وقال ابن بزرج:
فالن
يقولون للرجل �إذا �أخط�أ َف َك َّن ْوا عن خطئه� :أَ ْ�سطَ َر ٌ
اليوم ،وهو الإ�سطار مبعنى الإخطاء ...والأ�ساطري:
أحاديث ال نظام لها ،واحدتها
الأباطيل ،والأ�ساطري � ُ
�إ�سطار و�إ�سطارة ،بالك�رس ،و�أُ�سطري و�أ�سطرية و�أ�سطور
و�أ�سطورة ،بال�ضم .وقال قوم� :أ�ساطري جمع �أ�سطار،
أ�سطار جمع َ�سطْ ر».
و� ٌ
عن�رص جديد �إىل العالقة اجلدلية ال�سابقة :عن�رص
يدخل هنا
ٌ

العدد 1

�أولي ًا يف جمال اال�شتقاق وعلى �صعيد توالد الألفاظ
واملعاين ،لذلك ا�ست�رشناه ب�ش�أن الكلمة الأوىل من عنوان
هذا الكتا:ب«:اختالق» مقاب ً
ال للكلمة الفرن�سية ( nInve
 )tionوالتي �آثرناها على «ابتداع» �أو «اخرتاع» �أو
«ابتكار» �أو «اكت�شاف»� ...إلخ ،التي تتبادر �إىل الأذهان
وتتواجد يف القوامي�س ،فماذا وجدنا؟
ندخل �إىل الكلمة من باب خ ل ق «فنجد ،بعد فعل «خَ ل ََق»
العائد هلل «اخلالق»� ،أن «ا َ
خللْق» يف كالم العرب على
وجهني� :أحدهما الإن�شاء على مثال �أبدعه ،والآخر
التقدير ،و�أن «امل ُْ�ض َغ َة املخَ لّقة» هي التامة اخللق ،و�أن
«اخلليقة» هي التي ُي ْخلق بها الإن�سان ،و»ا ِ
خللْقة»
الفطرة� ،أو :احلفرية املخلوقة يف الأر�ض ،ثم منر بـ
خللُق» قبل �أن ن�صل �إىل «ا َ
«ا ُ
خللْق» الذي هو الكذب،
حيث نقر�أ« :وخَ لَق الكذب والإفْكَ َي ْخلُ ُقُه ،وتَخَ َّل َق ُه
واخ َتلقه وافْترَ اه :ابتدعه ،ومنه قولُه تعاىل (وتخلقون
ْ
2
�إفكا)»  .ثم نقر�أ بعد ذلك« :ويقال :هذه ق�صيدة خملوقة
�أي منحولة �إىل غري قائلها ،ومنه قوله تعاىل }�إن هذا �إال
خلق الأولني{ ،3فمعناه كذب الأولني.
ونبلغ �أخري ًا ما نحن ب�صدده .قال الف ََّراء :والعرب تقول
ح ّدثنا فالن ب�أحاديث ا َ
خللْق ،وهي اخلرافات من الأحاديث
4
امل ُ ْف َت َعلة ،وكذلك قوله تعاىل }�إن هذا �إال اختالق{ � ،أي
اختالق� ،أي
تخر�ص .ويف حديث �أبي طالب�« :إن هذا �إال
ٌ
ُّ
كذب ،وهو افتعا ٌل من ا َ
خللْق والإبداع».5
نرتيث قلي ًال يف ريا�ض ل�سان العرب ،لكن دون �أن نبحث فيه
بالت�أكيد عما قد يقود �إىل «امليثولوجيا» على �سبيل املثال،
التي هي تعريب حريف لكلمة �أجنبية ،ولكننا �سن�سائله عن
«الأ�سطورة» وا�شتقاقاتها ،انطالق ًا من امل�صدر الثالثي
«�س ط ر».
�شيء من الده�شة� ،إذ �إننا بال ريب �سنفاج�أ
هنا �سيتملكنا ٌ
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اخلط�أ الذي يتداخل مع الت�سطري والأ�سطورة ،ويتحدد
معنى هذه الأخرية بـ «الأباطيل» و «الأحاديث التي ال نظام
لكن «الت�سطري» ي�صبح هكذا قاب ًال حلمل واحد من
لها»ّ .
معان ثالثة :الكتابة� ،أو ارتكاب اخلط�أ� ،أو قول الأباطيل.
عن املعنى الأخري يقول ابن منظور:
«و�سطرها� :أ َلّفهاَّ .
َّ
و�سطر علينا� :أتانا بالأ�ساطري .يقال
َّ
�سطر فالن علينا ُي ِّ
�سطر �إذا جاء ب�أحاديث ت�شبه الباطل.
ي�سطر ما ال �أ�صل له� ،أي ي�ؤلّف ...ويقالَّ :
ويقال :هو ِّ
�سطر
منقها ،وتلك
فالن على فالنٍ �إذا زخرف له الأقاويل و َّ
ٌ
وال�سطُ ر».
الأقاويل ،الأ�ساطري ُّ
الأ�ساطري يف موروثنا اللغوي هي �إذ ًا الأباطيل� ،أي �أحاديث
ال نظام لها�« ،أحاديث ت�شبه الباطل» ،زخرفة �أقاويل
وتنميقها ،وهي يف النهاية «�إخطاء» و«ت�أليف».
تتكون لدينا كوكبة عنا�رص تبدو متباعدة،ولكنها تتجمع
حول نواة هي «الأ�سطورة»� .أول تلك العنا�رص هي الكتابة،
ولكنها كتابة ال تلتزم ال�سطر ،بل تخرج عنه وتتجاوزه:
«قال �أبو �سعيد ال�رضير� :سمعت �أعرابي ًا ف�صيح ًا يقول:
�أَ ْ�سطَ َر فالن ا�سمي� ،أي جتاوز ال�سطر الذي فيه ا�سمي،
ف�إذا كتبه قيل�َ :سطَ َره» .6قد ال يح�سم هذا املثل م�س�ألة ربط
الأ�سطورة بالكتابة ،وقد ُيفهم منه ربطها بقراءة تتجاوز
�سطر ًا؛ ولكن هذا الفهم لي�س حم�سوم ًا ،من جهة� ،إ�ضافة
�إىل التذكري ،من جهة �أخرى ،بالباب الذي يرد فيه املثل،
�أي باجلذر اللغوي امل�شرتك بني ال�سطر والأ�سطورة.
العن�رص الثاين هو «الباطل» ،بل «الأباطيل»� ،أي اجلمع.
جمع «ال�ضياع» و«اخل�رس» و«الهزل» و»ال�سحر» و«اللهو»
و«اجلهالة» و«الكذب» و«االدعاء» .7وهو �سهل الربط مع
«الإخطاء» ،كما �أنه يفتح الباب ب�سهولة على العن�رص

الثالث� ،أي «الأحاديث التي ال نظام لها» ،وهذه الأخرية
هي بالت�أكيد ما ي�شذ عن املنطق والعقالنية وال�صواب،
والتخر�ص و�إطالق الكالم على عواهنه.
وهي الهذْر
ُّ
هنا يدخل العن�رص الرابع«:زخرفة الأقاويل وتنميقها».
ولكي ت�صبح هذه الأقاويل مقبولة ،ي�صار �إىل زخرفتها
وتنميقها� ،أي �إىل �إقحام اجلمالية والبالغة يف كالم ُيختلق
ع�شوائي ًا ،بهدف جعله مقب ً
وال عرب �إ�ضفاء الفتنة وال�سحر
عليه.
يجتمع هنا «االختالق» و«الأ�سطرة» ليتكون منهما
العن�رص اخلام�س يف الكوكبة :الت�أليف ومللمة �شتات القول
يف حكاية جتتمع فيها كل العنا�رص ال�سابقة.
هل �أو�صلنا تت ُّبع م�سرية كلمة «�أ�سطورة» من الكتابة يف
البداية �إىل احلكاية� -أي امل�شافهة -يف املرحلة النهائية؟
ال ميكن اجلزم بذلك �أو ت�أكيده ،بل على العك�س� ،إذ �إن
املنطق يفرت�ض االنطالق من ال�شفاهة� ،أي من ت�أرجح
احلكاية الأ�سطورية زمن ًا طوي ًال ما بني �أفوا ٍه و�آذان ،قبل
�أن ت�صل بعد حني �إىل �أن ُت ْ�سطَ َر على الورق ،عندها يرت�سخ
«اختالق الأباطيل» ويتج�سد حرب ًا على ورق� ،أو �أنه قد
ال ي�صل �إىل هذه املرحلة �أبد ًا لدى ال�شعوب التي ال تعرف
الكتابة.
لكن م�ساءلة ل�سان العرب ب�ش�أن هاتني الكلمتني جعلتنا
نح�س بده�شة فعلية ونحن نكت�شف �أن اخلطوط العري�ضة
ُّ
للخال�صات الوا�ضحة املثول هنا متطابقة يف غالبيتها مع
التوجهات العامة التي يعتمدها ديتيان يف كتابه الذي ميثل
�أحد �أهم املراجع عن درا�سة امليثولوجيا بكونها حا ًال �أو
علم ًا ،ودرا�سة الأ�سطورة ون�ش�أتها لدى الإغريق على وجه
اخل�صو�ص ،ودورها لدى هذا ال�شعب ،وعالقتها مع ك ّل
من ال�شفاهة الكتابة.

الإت�صال والتنمية

35

م�ؤرخ مهوو�س بالنظافة ،فتتكون منها �أكوام عارمة:
كل ما يحكى� ،شعر ًا �أو نرث ًا ،مبا يف ذلك �أقوال ال�شعراء
واملد ّونني  -احلكواتيني».
لقد تعقّدت الأمور هنا� .أم �أننا �سارعنا �إىل ذلك؟
�إن امل�شافهة ماثلة هنا كونها عن�رص ًا �أ�سا�سي ًا لتداول
الأ�سطورة ،لكن هذه الأخرية ت�صبح «كالم الآخرين»،
كالم الربابرة الذين ال يتمتعون بحق املواطنية يف حوا�رض
الإغريق ،ولكن �أي�ض ًا كالم «�آخرين» يعي�شون على هام�ش
ميدان العمل والإنتاج يف املجتمعات الإغريقية :ه�ؤالء
هم الأطفال الذين ي�ستمعون �إىل الق�ص�ص الأ�سطورية،
و«الأطفال الكبار» الذين يروونها لهم� ،أي ال�شيوخ
واملر�ضعات .هذا ما يدفع امل�ؤرخ �إىل كن�س هذا الهذر خارج
�أطر علمه ،وما يح ّول من جهة �أخرى هذه «النفايات» �إىل
مادة ي�ستخدمها ال�شعراء واملدونون  -احلكواتيون؛ مع
الإ�شارة �إىل �أن ه�ؤالء هم �أوائل الكتبة يف �أثينا واحلوا�رض
الإغريقية الأخرى ،الذين كانوا ي�صبحون بحكم عملهم
َّ
مطلعني على ق�ص�ص و�أمور يجهلها الآخرون ،فيتحولون
يف �أغلب الأحيان �إىل حكواتيني يخربون مواطنيهم بتلك
الق�ص�ص املحتوية على الكثري من اخلرافات� ،أو يح ِّورون
ويع ِّدلون فيها� ،أو يختلقونها ،ح�سب احلاجة �أو احلال �أو
املقام.
لرت�سخ «كالم الريح» نق�ش ًا على الورق،
هكذا ت�أتي الكتابة ِّ
وي�أتي هريودوت�س� ،أبو التاريخ ،ليك�رس مقولة الفرز
وليو�شي باخلرافات والأ�ساطري �أهم �صفحات
والتنقية
ِّ
تاريخه املو�سوعي .وي�أتي هومريو�س لريوي يف الإلياذة
تبي احلدود
والأودي�سة تاريخ ًا ال نكاد نتو�صل فيه �إىل نُّ
الفا�صلة ما بني الواقع والأ�سطورة ،وي�أتي �سقراط وبعده

العدد 1

�سنعر�ض هنا ،على �سبيل املقارنة ،بع�ض �أفكار كتاب
مار�سيل ديتيان الرئي�سية برتتيب ال يتوافق مع تبويب
الكتاب ،وال يحاول مواكبة منهجيته.
يرى ديتيان وجود اختالف جذري بني امليثولوجيا والدين،
�إذ �إن الأديان هي «موئل التطلعات الأ�سمى» ،بينما تنبثق
امليثولوجيا من مكان �آخر ي�سكنه فكر ال�شطط الذي يتحمل
وزر حاجات التف�سري الأوىل ،حتى �إنه ي�شعر �أحيان ًا بعدم
في�رصح:
تال�ؤم كلمة «فكر» مع �إطار الأ�سطورة ومقوالتها،
ّ
«عندما ُي�صدم العقل ويثار ا�ستهجان البعد الأخالقي ،تتواجد
امليثولوجيا» .ذلك �أن الأ�سطورة هي جمرد خرافة ،وهي
متقاربة� -أو �شبه متطابقة �أحيان ًا -يف اليونانية وا�شتقاقاتها
اللغوية ،مع «الف�ضيحة» و«»املجون» و«العبث» و«التمرد»
و«الثورة» و«احلرب الأهلية» ...و«الالمنطق» .لذلك يرى
امل�ؤلف وجود جمابهة طويلة الأمد يف بالد الإغريق ما بني
امليثولوجيا والفكر العقالين.
هل نحن بعيدون هنا عما وجدناه يف ل�سان العرب؟ لك�أمنا
هناك روافد غري منظورة جتمع ما بني اللغات وانعكا�سات
الت�صورات الب�رشية فيها .روافد ترت�سم عرب جماريها
احلدود الفا�صلة بني امل�سموح واملمنوع ،بني العقالين
والالعقالين ،بني احلق والباطل .وال تقبل الأ�سطورة �إال
�أن تتجاوز حدود املنطق وتتف َلّت من كل عقال.
ال ب�أ�س هنا من اال�ستماع ،مرة �أخرية ،لكالم �شاعري يرد
على ل�سان مار�سيل ديتيان الذي ي�سرت�سل وك�أنه يخرج عن
منهجيته ال�صارمة و�أكادمييته احلازمة قائ ًال:
كالم الآخرين �إمرباطوري ًة ت�ستوطنها
«هكذا ُي�ضحي ُ
خرافات مرحتلة ،وتعربها ق�ص�ص بربرية ،وجتتازها بكل
حرية َه ّبات ذاكر ٍة تلقِّحها الريح ،ريح كالم هي نف�سها
كالم من ريح� .إن «الأ�سطورة» هي دائم ًا بقايا ،لكنها بقايا
مكب هائل تلقى فيه نفايات ناجتة عن حما�س
تتحول �إىل ّ
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�أفالطون ليخ�صا مكانة للأ�سطورة يف �أعمالهما الفل�سفية.
لكن علينا �أن نالحظ هنا ،مع مار�سيل ديتيان� ،أن ال�سيا�سة
الوحيدة للأ�سطورة يف حا�رضة الفال�سفة هي «الإقناع
وال�سحر والفتنة».
عودة هنا �إىل النقاط امل�شرتكة ما بني تعريفات ل�سان العرب
وخال�صات ديتيان.
هل تعني هذه العودة ت�سليم ًا عا ّم ًا بالنظر �إىل الأ�سطورة من
هذه الزاوية� ،أي �إجماع ًا �شام ًال لدى العلماء واملخت�صني
على كونها متماهية مع ال�شطط والزيف واخلطل والهذيان
الالمنطقي؟
اجلواب ال�رسيع هو :كالّ .والربهان عليه يتولد من
م�صدرين على الأقل :الأول هو تزايد وتكاثر الدرا�سات
امليثولوجية ،خا�صة خالل القرنني املا�ضيني� ،سواء
ب�صورة مبا�رشة� ،أفقية �أو عمودية ،تعاقبية �أو تزامنية،
�أي عرب درا�سة �أ�سطورة �أو �شخ�صية �أ�سطورية معينة،
�أو درا�سة ميثولوجيا �شعب �أو ثقافة �أو ح�ضارة ما � -أي
جماعة ب�رشية يرتاوح تعدادها بني ع�رشات يعي�شون يف
بيئة �ضيقة �أو منعزلة ،وماليني تواجدوا �أو يتواجدون
يف م�ساحات كبرية وم�سافات مرتامية � -أو ب�صورة
غري مبا�رشة عرب الدرا�سات الإثنوغرافية والإثنولوجية
والأنرثوبولوجية التي تتكاثر هي الأخرى وتت�شعب
بكيفية مذهلة.
نفتح هنا لربهة وجيزة هاللني نعر�ض بينهما مربرات
احلفاظ على لفظة «ميثولوجيا» وعدم ترجمتها مبقابل
عربي منا�سب.
نقول بب�ساطة واخت�صار؛ لأننا مل نو َفّق ،كما مل يو َفّق

غرينا حتى الآن  -يف حدود علمنا  -ب�إيجاد م�صطلح عربي
قادر على جمع املعاين الثالثة التي ينطوي عليها اللفظ
الأجنبي:
جمموعة الأ�ساطري اخلا�صة بجماعة ب�رشية �أو �شعب �أو
ثقافة �أو ح�ضارة �أو معتقد.
جمموعة الأ�ساطري اخلا�صة بالعامل الإغريقي القدمي على
وجه التحديد.
علم درا�سة هذه الأ�ساطري �إجمال ّي ًا �أو �إفرادي ًا �أو ب�صورة
مقارنة.
ثم نعود �إىل امل�صدر الثاين للإجابة بالنفي عن �إمكانية متاهي
الأ�سطورة الكامل وال�شامل مع الالمنطق والأباطيل .هنا
�سنبطئ امل�سري ون�ش ّعب التوجهات ،لي�س يف �سبيل ت�شعيب
�أو تعميق النقا�ش حول امل�صطلح ودالالته ،و�إمنا �سعي ًا �إىل
ا�ستعرا�ض ما يقوله متخ�ص�صون كبار يف ميادين خمتلفة
من العلوم الإن�سانية ،ب�ش�أن الأ�سطورة ونظرتهم �إليها.
نبد�أ مع جان  -بيار فرينان ،املتخ�ص�ص يف ال�ش�ؤون
الهلين�ستية و�صديق مار�سيل ديتيان الذي �ألّف معه �أكرث
ن�ص ًا
من كتاب عن امليثولوجيا الإغريقية.ون�ستعري منه ّ
مط َّو ًال بع�ض ال�شيء:
«ما الذي يتبادر �إىل ذهننا اليوم ،عندما نتحدث عن
الأ�سطورة اليونانية؟ لي�س اجلواب �سه ًال �أو ب�سيط ًا ،ولكن
معاين «ميتو�س» كانت قد تعر�ضت يف الع�صور القدمية
�إىل الكثري من املتغريات ،دون �أن يتطابق �أي منها مع
ماي�شري �إليه اال�ستخدام املعا�رص ال�شائع لهذه الكلمة.
�أما الأ�سطورة بنظرنا ،فهي ق�صة تراثية اكت�سبت من
الأهمية ما جعلها تحُ فظ و ُتتداول من جيل �إىل جيل داخل
ثقافة معينة ،ق�صة تروي �أفعال �آلهة �أو �أبطال �أو كائنات
ملحمية ،حققوا بطوالتهم يف زمنٍ غري زمننا ،يف «الزمن
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الأ�سطورة مع الهلّين�ستي فرينان ،ثم بلغت مع الفيل�سوف
ريكور مدى بعيد ًا جد ًا عما وجدناه يف ل�سان العرب،
�أو حتى يف اللغة اليونانية وما �سنجده بالتف�صيل لدى
مار�سيل ديتيان .ابتد�أ الوهم بالتحول �إىل واقع واخلرافة
�إىل تراث .حتى �إن الهذر والهذيان والكذب واالختالق
حتولت �إىل توجه نحو اال�ستك�شاف والتفهم والفهم ،ال بل
�إىل بلوغ �أبعاد رمزية يف �سلوك الإن�سان وتفكريه ،و�ص ً
وال
�إىل عالقته باملقد�س.
لعلنا نقرتب هنا من النظريات احلديثة يف التقنيات الروائية
خ�صو�ص ًا ،ويف تقنيات ال�رسد ب�شكل عام .وهي كلّها ترى
يف ن�ص الأق�صو�صة �أو الق�صة �أو الرواية �أو امللحمة �أو
اخلرافة� ...إلخ حقيقة �ساطعة بوجودها امللمو�س ،بينما
تعترب «الق�صة»� ،أي احلكاية ،و�شخ�ص ّياتها -مهما بلغت
واقعيتها وحقيقتها -اختالق ًا من خيال امل�ؤلف.
�إنها مقاربة قد تلقي �إ�ضاءة باهتة على املو�ضوع ،ولكننا
�سنوا�صل م�ساءلة اخت�صا�صيني �آخرين عن ماهية
الأ�سطورة وتعريفاتها.
يف كتاب �شهري ا�شرتك بت�أليفه عامل الأديان املعروف �شارل
كريينيي وعامل النف�س الكبري كارل غو�ستاف يونغ ،وهو
مدخل �إىل جوهر امليثولوجيا ،جند تعريفني ينطلقان
بالت�أكيد من �أعماق ميدان كل من العاملني .يقول الأول:
«تنطوي كلمة �أ�سطورة على معان متعددة ،وهي م�ستهلكة
وغام�ضة� :إن ا�ستخدامها �أ�صعب بكثري من ا�ستخدام
بع�ض العبارات التي متزج جذرين لغويني يونانيني يدالن
على «الأ�سطرة» و«اجلمع �أو القول» .و�إن �أفالطون نف�سه،
الذي هو «ق ّوال �أ�ساطري» كبري ،يطلعنا بخربته الذاتية
وبكتاباته ال�شخ�صية على حركية ما ي�سميه الإغريق
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القدمي» ،زمن يختلف عن ذاك الذي تبلغه اال�ستق�صاءات
التاريخية.8
ندخل هنا يف زمن «كان يا ما كان ،كان يف قدمي الزمان،»...
�أي «زمن البدايات» املتمو�ضع مع مكانه و�شخو�صه خارج
املقايي�س واملوا�صفات املعتمدة يف ع�رصنا املمتد من فجر
التاريخ الب�رشي املعروف .لكن انتماء عنا�رص الأ�سطورة
�إىل زمن البدايات يعيدنا �إىل نظرة الفال�سفة الأوائل،
خا�صة �سقراط و�أفالطون ،للق�صة الأ�سطورية .كما يتيح
لنا االنتقال �إىل نظرة فيل�سوف معا�رص �إىل املو�ضوع
نف�سه .يقول بول ريكور:
«نق�صد بالأ�سطورة هنا ما يتبينه فيها اليوم تاريخ الأديان:
لي�س تف�سري ًا مغلوط ًا عرب �صور وخرافات ،و�إمنا ق�صة
تراثية تروي �أحداث ًا ح�صلت يف بدايات الأزمنة ،ق�صة
تهدف �إىل ت�أ�سي�س املمار�سات الطقو�سية لب�رش اليوم،
وب�صورة عامة �إىل �إر�ساء جميع �أ�شكال ال�سلوك والتفكري
التي يفهم بها الإن�سان نف�سه يف عامله .وبالن�سبة �إلينا ،نحن
الذين نعي�ش الع�رص احلديث ،ال تعترب الأ�سطورة �أ�سطورة
�إال لكوننا مل نعد قادرين على و�صل ذلك الزمن بزمن
التاريخ الذي نكتبه ح�سب املنهج النقدي ،وال على �إقامة
عالقة بني �أماكن امليثولوجيا ومدى جغرافيتنا نحن ،لهذا
مل يعد ب�إمكان الأ�سطورة �أن متثل عملية تف�سري؛ ولهذا
ي�صبح ا�ستبعاد ق�صديتها ال�شارحة للأ�سباب والظواهر
مو�ضوع كل م�سرية تبغي نزع البعد الأ�سطوري .ولكن
عندما تفقد الأ�سطورة ادعاءاتها التف�سريية ف�إنها تك�شف
عن توجه ا�ستك�شايف وتف ُّهمي ،وهذا ما �سوف ندعوه
دورها الرمزي� ،أي قدرتها على �إزاحة ال�ستار عن عالقة
الإن�سان مبقد�ساته».9
عندما يتكلم الفال�سفة تتعمق الأمور وتت�شعب ،ونكاد
نقول تتعقد �أكرث .لقد بد�أت م�سرية خمتلفة يف النظر �إىل
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«ميثولوجيا» .يطالعنا هنا ف ٌّن مقرتن ،بل مندمج بال�شعر
(عرب تقاطع امليدانني) ،فن ذو معطيات مادية خا�صة،
ب�سبب وجود مادة خا�صة يت�شكل منها فن امليثولوجيا:
جمموعة عنا�رص قدمية ينقلها الرتاث وتتعلق بالآلهة
والكائنات الإلهية ،عنا�رص ت�ضمها ق�ص�ص معروفة،ولكنها
تتقبل بع�ض الت�شكيالت الإ�ضافية ( )...وامليثولوجيا هي
حركة تلك املادة ،وهي ( )...على غرار ر�أ�س �أورفيو�س
املقطوع ،تتابع الغناء حتى بعد �ساعة موتها ،وحتى عن
ُبعد».10
ما زلنا جند الزيف والأباطيل ،ولكن امليثولوجيا تتعدى
هنا جمرد كونها ق�ص�ص ًا ملفقة لتدخل ميدان ال�شعر
واملو�سيقى وت�صبح جزء ًا من الرتاث ،ولتت�رسب �أي�ض ًا �إىل
�أعماق الفل�سفة ،في�صبح �أفالطون «قوال �أ�ساطري كبري ًا»!
ماذا يقول يونغ يف ذلك؟
«ال تختلق ال�سجية البدائية الأ�ساطري ،بل تعي�شها،
فالأ�ساطري هي يف الأ�سا�س ر�ؤى النف�س ما قبل الواعية،
هي ت�أكيدات ال �إرادية بخ�صو�ص �أمور نف�سانية الواعية،
ولي�ست �أقل من جمازات �أحداث نف�سانية .وكان من املمكن
لهذه املجازات �أن تكون �ألعاب ًا تافهة ميار�سها ذكاء غري
علمي .لكن الأ�ساطري تتخذ معنى حياتي ًا� ،إذ �إنها ال تق ّدم
ت�ص ّورات وح�سب ،لكنها هي نف�سها �أي�ض ًا احلياة النف�سانية
للقبيلة البدائية ،تلك القبيلة التي قد تتهاوى وتختفي على
الفور �إن هي فقدت تراث �أجدادها الأ�سطوري ،متام ًا مثل
�إن�سان يفقد روحه».11
ها هي الأ�سطورة تتبو�أ �صدارة «احلقائق» العلمية
التي ال ميكن �أن ت�ستوي من دونها درا�سات علم نف�س
الفرد واجلماعة ،ودرا�سات الوعي الإن�سان و«قبيلته

البدائية»� ،سواء انتمت �إىل ع�رص ما قبل التاريخ �أم �إىل
�أزمنتنا املعا�رصة> ذلك �أن يونغ ينطلق من هذا التعريف
ليتو�سع يف مو�ضوع «املثال البدئي» �أو «النموذج الأ�صلي»
( )Archétypeالذي يبني عليه �أغلب مقوالته يف علم
النف�س اجلماعي� ،أي يف علم �أر�سى �أ�س�سه كتتمة �رضورية
لعلم نف�س الإن�سان الفرد الذي بنيت عليه �أطروحة �صديقه
وزميله �سيغموند فرويد.
لكن هل يعني ذلك �أننا خل�صنا من التعريفات التي
قدمناها �إىل تناق�ض �رصيح ي�ضع «الأباطيل» يف مواجهة
«احلقائق»؟
يعلم اجلميع �أن «احلقائق» التي ي�ستند �إليها علم النف�س
ما هي – يف غالبيتها� -سوى �إفرازات الالوعي ،فردي ًا
كان �أم جماعي ًا ،و�أنها لي�ست بعيدة بالنتيجة عن هذر
وعبث وال منطق «الأباطيل «التي ت�شكل �أ�سا�س تعريفات
الأ�سطورة.
هكذا ت�صبح تلك الإفرازات «مادة» حقيقية ُي�صار �إىل
درا�ستها وحتليلها �سعي ًا �إىل اخلروج بخال�صات عن
عالقة الإن�سان بذاته وبـ«تاريخ قبيلته» ،الذي لي�س هو من
التاريخ املنطقي والعلمي بال�شيء الكثري.
قد يتغري �إذ ًا مظهر الأ�سطورة ومعناها ويتبدالن تبع ًا
للزاوية التي يقف فيها الباحث وللإنارة التي ي�سلطها.
وا�ستمرار ًا يف تق�صي زاوية الر�ؤية هذه ،و�سعي ًا �إىل تبني
مراميها وخال�صاتها ،نع ِّرج قلي ًال على الأنرثوبولوجيا،
التي تربطها بامليثولوجيا �صالت وثيقة ،لنقدم ر�ؤية اثنني
من �أعالمها الفرن�سيني:
يف كتابه الت�أ�سي�سي لأحد توجهاته الرئي�سية
الأنرثوبولوجيا البنيوية يقول كلود ليفي� -سرتو�س:
«�إذا �أردنا الإحاطة باملوا�صفات اخلا�صة بالفكر
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وكما �أن الرمز يولّد اال�سم ،ميكننا القول � ّإن الأ�سطورة
ترفد املعتقد الديني �أو املنظومة الفل�سفية �أو -مثلما يقول
بريهيه -الق�صة التاريخية �أو اخلرافية».13
لكن هل ُتعقلن الأنرثوبولوجيا الأ�سطورة� ،أم �أنها تنظر
�إليها بعقالنية عندما جتعل منها عن�رص ًا يف منظومة التفكري
وال�سلوك اخلا�صة مبجتمع ما ،وترى �أنها العاك�سة ملا
يجري لدى كل ال�شعوب وداخل كل الب�رش؟ قد ي�شمل
اجلواب ال�صحيح االحتمالني مع ًا ،لكن الو�سيلة �إىل ذلك
تكون يف مطلق الأحوال متابعة الق�صة وحتليل اخلطاب
احلامل لها عرب متابعته يف مرحلتي ال�شفاهة والكتابة (يف
حال وجود هذه الأخرية).
ملنا�سبة احلديث عن اخلطاب� ،أي عن اللغة والل�سان
والكالم� ،سنقوم بانعطاف يعيدنا �إىل �أجواء الأ�سطورة
الإغريقية بالتحديد ،عرب ما يقوله �أحد �أعالم املخت�صني بها
الكبار وهو جان -بيار فرينان ،الذي نعود لن�ستمع �إليه
وهو «يروي الأ�ساطري» يف كتابه ال�شهري الكون والآلهة
والب�رش.L'univers, les dieux , les hommes :
ينطلق فرينان من مقولة ليفي� -سرتو�س ب�أن الأ�سطورة
تعرف عن نف�سها فور ًا بطريقة ال ترتك �أي جمالٍ للخلط
ّ
بينها وبني الأ�شكال الأخرى للق�صة .ثم يعر�ض التباعد
بينها وبني الق�صة التاريخية «التي ت�شكلت يف اليونان
بطريق ٍة ما �ضد الأ�سطورة» ،لكونها تهدف �إىل �رسد
� ٍ
أحداث قريبة منا زمني ًا لدرجة �إمكانية �إيجاد �شهود عليها.
تعرف عن
كما يعر�ض اختالفها عن الق�صة الأدبية التي ّ
نف�سها ب�أنها نتاج خيايل �صادر عن م�ؤلفها .ويف احلالني
يكون هناك م�ؤلف معروف يتوجه بالكتابة �إىل جمهور من
القراء .هنا ي�ضيف فرينان:
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الأ�سطوري ،علينا الت�سليم ب�أن الأ�سطورة تتمو�ضع يف
اللغة وخارجها مع ًا .وهذه ال�صعوبة اجلديدة لي�ست غريبة
عن عامل الل�سانيات� :أال ت�شتمل اللغة عينها على م�ستويات
فرق فرديناند دو �سو�سور بني الل�سان
خمتلفة؟ عندما َّ
والكالم،برهن �أن اللغة تنطوي على مظهرين متكاملني،
الأول بنيوي والثاين �إح�صائي ،فالل�سان ينتمي �إىل ميدان
زمن قابل لالنعكا�س� ،أما الكالم فريتبط بزمن وحيد االجتاه
تعرف عن ذاتها �أي�ض ًا عرب منظومة
[ ،]...والأ�سطورة ّ
زمنية ميتزج فيها االثنان.لكن القيمة املالزمة للأ�سطورة
ت�صدر عن كون الأحداث املفرت�ض حدوثها يف حلظة من
الزمن ت�ستمر يف تكوين بنية متوا�صلة .وترتبط هذه البنية
12
باملا�ضي واحلا�رض وامل�ستقبل يف وقت واحد»
توثّق الأ�سطورة هنا ارتباطها باللغة يف م�ستوياتها املختلفة
وبالزمن يف حركيته و�سكونه وانعكا�سه ،وت�صبح مقرتنة
بالبنية الأنرثوبولوجية ،بل متماهية معها .ونحن نعلم
�أن ليفي� -سرتو�س يع ِّرف الأنرثوبولوجيا �أنها –بكل
ب�ساطة !« -درا�سة ذلك ال�ضيف الكامن فينا دائم ًا :الفكر
الب�رشي» .هل نحلم بتب�سيط �أكرث من ذلك؟
ل ُن�سائل�-إغراق ًا يف التب�سيط� -أنرثوبولوجي ًا �آخر
هو جيلبري دوران ،م�ؤ�س�س ما يعرف اليوم بـ«النقد
الأنرثوبولوجي» �أو «النقد الأ�سطوري» ،عما يرمي �إليه
بالتحديد عند ا�ستخدامه م�صطلح «�أ�سطورة» .يجيبنا:
«نعني بالأ�سطورة منظومة دينامية من الرموز والنماذج
البدئية والأن�ساق ،منظومة بدئية تنحو -حتت �ضغط
ن�سق معني� -إىل الت�شكل �ضمن ق�صة .الأ�سطورة هي يف
ٍ
موقف عقالين ،لكونها ت�ستخدم ت�سل�سل
البداية تر�سيم
اخلطاب ،الذي تتحول فيه الرموز �إىل كلمات والنماذج �إىل
�أفكار ،فالأ�سطورة هي عملية �إيغال يف ن�سق �أو جمموعة
�أن�ساق .وكما �أن النموذج البدائي يكمن خلف الفكرة،
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«لكن و�ضع الأ�سطورة خمتلف جذري ًا� .إنها تبدو على
�صورة ق�صة �آتية من �سحيق الأزمان ،حيث �إنها قد تكون
وجدت حتى قبل �أن يعمد راوية �إىل حكايتها .بهذا املعنى،
ال ت�صدر الأ�سطورة عن اختالق فردي وال عن خيال خالق،
و�إمنا عن التناقل والذاكرة ».ثم ي�ضيف:
«واليوم �أي�ض ًا ،ال وجود للق�صيدة �إال عندما تتداولها
الأل�سن� .إذ يتوجب حفظها غيب ًا وا�ستعادتها عرب كلمات
�صامتة تنتمي �إىل كالم داخلي .وال ميكن للأ�سطورة �أن
تعي�ش �إال �إن رويت من جيل لآخر يف خ�ضم احلياة اليومية.
�إن �رشوط وجود وا�ستمرارية الأ�سطورة تتلخ�ص �إذ ًا يف
كلمات ثالثة :الذاكرة وال�شفاهة والرتاث».14
ها هو فرينان يعيدنا �إىل �أجواء ديتيان ،وهي �أجواء حتيط
مبعظم الدرا�سات املتخ�ص�صة بامليثولوجيا الإغريقية ،من
حيث ارتباط هذه الأخرية بال�شعر وال�شفاهة واقت�صارها
على حكايات تدور �أحداثها خارج احليز الزمني الذي
نعي�شه� ،أي هناك يف «�سحيق الأزمان» �أو يف «زمن
البدايات» .ولكن هناك اختالف ًا �أ�سا�سي ًا ،داخل الإطار
الواحد ،بني ر�ؤية ديتيان ور�ؤية باحثة قديرة ،هي �إديث
هاملتون التي �سنتوقف قلي ًال عند الرتجمة الفرن�سية
لكتابها امليثولوجيا.
كتاب ُيقر�أ من عنوانه ،كما يقال� ،إذ جند على �صفحة
غالفه الأخرية اجلملة الآتية« :تعود �إديث هاملتون �إىل
اجلذور لتخلّ�ص الأ�ساطري من اللغو الذي �أحاطها به
القرن التا�سع ع�رش» .15وهكذا ينبئنا غالف الكتاب ب�أن
امل�ؤلفة ت�سلك م�سلك ًا مناق�ض ًا ملا يعتمده مار�سيل ديتيان،
الذي �سينطلق حتديد ًا من «لغو» القرن التا�سع ع�رش ليبني
عليه مقولته التي يقوم عليها اختالق امليثولوجيا .لكن

الغالف يطلعنا �أي�ض ًا على �أن الكاتبة «جتد لدى هومريو�س
وهزيودو�س وبندارو�س و�أوفيديو�س -نعم ،لدى ال�شعراء
ولي�س لدى الك ّهان -مادة املو�ضوعات امليثولوجية الكربى
التي تقدمها لنا» ،وهذا ما يجده ديتيان �أي�ض ًا .من منطلق
واحد يت�شعب م�ساران متباعدان.
ترى هاملتون �أن «�أ�ساطري الإغريق ،منذ اللحظة التي بد�أ
�إدراكنا لوجودها ،كانت قد �سمت فوق ال�رشا�سة والفظاظة
القدميتني» ،وذلك انطالق ًا من كونها قد �صيغت ب�أقالم
�شعراء كبار ي�أتي يف طليعتهم هومريو�س و�إلياذته التي
«كُتبت بلغة غنية ورقيقة ورائعة هي جت�سيد جلي ملخا�ض
تعبريي قدمي ميثل برهان ًا �ساطع ًا على احل�ضارة».
ثم تتابع الباحثة موا َك َب َة «معجزة امليثولوجيا الإغريقية»
التي «�أن�سنت العامل» ،وحررت الب�رش من رعب املجهول
الذي كان يمُ �سك بتالبيب الب�رش،و�أق�صت ال�سحر الذي
يتخذ موقع ًا �أ�سا�سي ًا يف ما عداها من ميثولوجيات �سابقة
�أو الحقة ،وجعلت «ال�شاعر -ولي�س الكاهن -ي�ستحوذ
على العالقات الوثيقة مع الآلهة وي�ستحق احرتام
اجلميع» ،و�أقامت �شبه توازن بني الآلهة والب�رش� ،إذ �إن
«الآلهة -الب�رش مل يكونوا خالل فرتة طويلة �أف�ضل بكثري
من الب�رش الذين يعبدونهم» .ثم تخل�ص الباحثة من ذلك
�إىل حتديد املوا�صفات العامة للميثولوجيا اليونانية� ،أو ما
ي�شبه التعريف بها:
«تت�شكل امليثولوجيا الإغريقية �إىل حد كبري من ق�ص�ص
خا�صة بالآلهة والإلهات ،ولكن ال ينبغي اعتبارها نوع ًا
من كتاب �إغريقي مقد�س �أو من خال�صة ديانة �إغريقية.
و�إذا ما �ص ّدقنا �أحدث اخلال�صات فما من �شيء يجمع بني
الأ�ساطري والفكر الديني ،لأن الأ�ساطري قد متثل تف�سريات
للظواهر الطبيعية [� ]...إنها متثل علم الع�صور الأوىل،
وهي نتاج حماوالت الب�رش الأوىل لتف�سري ما يحيط بهم؛

معجم الإثنوجليا والأنرتوبولوجيا

يطرح معجم الإثنولوجيا والأنرتوبولوجيا ،بدء ًا بعنوانه،
�إحدى الإ�شكاليات الأ�سا�سية التي تثريها الرتجمة :كيف
ننقل �إىل العربية �أ�سماء العلوم ،خا�صة احلديثة منها؟ لقد
ر�ست �أ�رشعة كثرية على �شاطئ الت�سميات النهائية ،بينما
مل تزل �أخرى تت�أرجح بني تغريب وت�رشيق بانتظار ربابنة
ي�صلون بها �إىل بر �أمان الت�سمية و�أمانتها العلمية .فلم يعد
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من جهة �أخرى،وجدنا �أن اللغة العربية قد مار�ست تو�سيع
دائرة ا�شتقاقاتها املتمحورة حول «الأ�سطورة» واملنطلقة
«�سطَ َر» ،ف�أوجدت �أو تقبلت «الأ�سطرة»
من ح ّيز امل�صدر َ
و«امل�ؤ�سطر» مث ًال� ،إ�ضافة �إىل الفعل «�أ�سطر» .لكن الكلمات
الثالثة الأخرية تعني على التوايل التحدث بالأ�سطورة �أو
اختالقها �أو تدوينها ،ثم من يقوم بذلك ،وثم الفعل الدا ّل
عليه .وجميع ما ذكرنا ميثل ن�شاط ًا �أو �شخ�ص ًا �أو فع ًال
يدور يف فلك امليثولوجيا �أو يالم�سه لي�س �أكرث.
و�إذا ما بحثنا عن مقابل ذلك يف الفرن�سيةوجدنا كلمات
تدور حول فلك «امليثولوجيا «( )La Mythologieدون
�أن تدخل فيه .هكذا اعتمدنا فعل «�أ�سطر» مقاب ً
ال لـ( ( yM
 )thologiserو«الأ�سطرة» يف مقابل (Mythographie,
 )Mythoplastieح�سب احلال� :أي تدوين �أو اختالق
�أو رواية الأ�سطورة ،و»امل�ؤ�سطر» للتدليل على من يقوم
ب�إحدى هذه الن�شاطات .هل كان علينا �إيجاد مقابل خا�ص
بكل �شخ�ص �أو ن�شاط على حدة؟ قد يكون ذلك ،لكننا
نعرتف بعدم التمكن منه .ثم �إن لغتنا تتقبل -مثل كل
الأخريات� -أعداد ًا كبرية من الكلمات التي تدل كل منها
على معنيني �أو �أكرث.

العدد 1

لكن الكثري من هذه الق�ص�ص ال تف�رس �شيئ ًا على الإطالق،
�إذ �إنها ال تعدو كونها حكايات للت�سلية ،على غرار تلك التي
ُتروى خالل �سهرة طويلة [ ]...ورغم ذلك ،ف�إن املعتقد
الديني يظهر هو الآخر؛ يظهر يف خلفية ال�صورة بالت�أكيد،
ولكن بو�ضوح �شديد».16
�صحيح �أن �إديث هاملتون ُتغرق يف تعاطفها مع مادة
بحثها ،لكنها تقدم لنا كتاب ًا بالغ الفائدة من حيث
ا�ستعرا�ضه ال�شامل لأ�سماء �شخو�ص امليثولوجيا
اليونانية والرومانية ،وتقدمي نبذة عن كل منهم� ،سواء
كان م�شهور ًا �أم مغمور ًا،و�شديد الأهمية من حيث درا�سة
�أن�سابهم وعالقات القربى املن�سوجة بينهم .وهي بذلك
تلتقي مع �إحدى توجهات امليثولوجيا ودار�سيها الأوائل
يف ع�صور ما قبل امليالد ،وبالنتيجة مع �أحد املو�ضوعات
الأ�سا�سية التي يتناولها كتاب ديتيان الذي نحن ب�صدده.
ال بد من العودة هنيهة هنا �إىل تربير ا�ستخدامنا م�صطلح ًا
�أعجمي ًا« ،امليثولوجيا» ،يف عنوان هذه الرتجمة التي
يفرت�ض بها نقل معارف �أجنبية �إىل اللغة العربية� .إن كلمة
«ميثولوجيا» تعني يف الوقت نف�سه -كما قلنا -جممل
�أ�ساطري �شعب ما �أو �شعوب متعددة ،وتعني العلم الذي
يتناول تلك الأ�ساطري �أي�ض ًا ،كما يعني جذرها اليوناين
( )mûthoiاخلرافة �إ�ضافة لذلك� ،سواء كان �شخو�صها
خارقني �أم ال؛ ويكون «امليثولوجي» بالنتيجة ما يتعلق
بالأ�سطورة �أو اخلرافة� ،أو عامل الأ�ساطري ،و«امليثوغرايف»
مدون الأ�ساطري �أو م�ؤلفها� ...إلخ.
ِّ
و�إزاء ذلك التنوع الذي تنطوي عليه الكلمة ،وجدنا من
املنا�سب نقلها �إىل العربية بلفظها الأجنبي ،دون ال�شعور
بحرج من ذلك �أو بعقدة نق�ص قد ُتن�سب �إىل املرتجم �أو
�إىل لغته الأم ،التي برهنت قدرتها على متثّل العديد من
الكلمات وتب ّنيها و�سكبها يف قوالب ا�شتقاقاتها.
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�أحد يجادل اليوم يف مالءمة «علم النف�س» �أو «علم االجتماع»
�أو «املعلوماتية» رغم حنني البع�ض �إىل احلديث ،بني حني
و�آخر ،عن بعد «�سيكولوجي» �أو خلفية «�سو�سيولوجية»
�أو ما ي�شبه ذلك من عودة �إىل الأ�صول الأجنبية لت�سمية
هذا العلم �أو ذاك� .أما عندما يبلغ الأمر «الإثنولوجيا» �أو
«الأنرتوبولوجيا» �أو«الإثنوغرافيا» ف�إن امل�س�ألة ت�ضحي
�أ�شد تعقيد ًا والكلمة العربية املالئمة �أ�صعب مناالً� ،أو
�أع�صى على الفهم� ،أو مفتقدة للدقة العلمية �أو املفهومية.
نود �أن ن�شري هنا �إىل �إعجابنا مب�صطلح «الإنا�سة» الذي
يقرتحه البع�ض كمقابل «للأنرتوبولوجيا» والذي يحاول
ه�ؤالء �أو غريهم �أن ين�سجوا على منواله م�صطلحي
«�ساللة» و«عراقة» ليكونا مقابلني على التوايل لكل من
«الإثنولوجيا» و«الإثنوغرافيا» .كما جتدر الإ�شارة �إىل
املحاولة الأكرث جدية التي تق ّدم العلوم الثالثة املذكورة
على �أنها «علم الإن�سان» �أو «علم الأنام» -تعبري رائع
اجلمال! -و»علم ال�سالالت» و»علم الأعراق».
جميعها حماوالت جادة ،نقول ،تنم عن حر�ص على الدقة
العلمية واللغوية من جهة ،وعن قدرة اللغة على متثل كافة
املفاهيم وابتداع التعبريات املالئمة لها من جهة �أخرى.
ولكننا نرى �أن من واجبنا ،ومن حق اللغة والعلم ،وحق
القارئ احلايل وامل�ستقبلي� ،أن نعمد �إىل مزيد من التفكري
والتمحي�ص مب�صطلحاتنا ،و�أن نخ�ضعها للمزيد من
املناق�شة والت�أمل قبل اعتمادها ب�صورة نهائية.
�سوف نعمد �إىل مناق�شة مقت�ضبة للم�صطلحات الثالثة
انطالق ًا من �صعيدين :التعريف ومالءمة امل�صطلح للتعبري
عنه ،واللغة من حيث الداللة وعملية اال�شتقاق �أو البناء.
ننطلق يف مقاربة ال�شق الأول من �أحدث التعريفات املعتمدة

ب�ش�أن العلم الذي نحن ب�صدده لنذكّر ب�أن «الأنرتوبوجليا
هي علم عن الإن�سان� ،أي علم ال ُيرتجم فيه بال�رضورة
ازدياد املعارف الرتاكمي وامل�ؤكد �إىل تقدم ملمو�س
للمعرفة» .ثم لن�ضيف ،م�ست�شهدين بالأنرتوبولوجيني
بونت و�إيزار« :لي�ست الأنرتوبولوجيا علم ًا مت�صاحل ًا مع
ذاته ولن تتو�صل �إىل �أن تكون كذلك طاملا بقيت ملتزمة
بطموحها الكبري :تقدمي �صورة ،وبحركة واحدة ،عن
تنوع الأعمال الثقافية وعن وحدة الفكر الب�رشي».
لي�ست الأنرتوبولوجيا �إذن «علم الإن�سان» ،بل هي علم
«عنه» ،وك�أنها بذلك تندرج يف خانة العلوم الإن�سانية
وتتخذ لنف�سها مكان ًا بينها .وهي علم ين�ش�أ من نقي�ضني
ويتغذى منهما ويعي�ش مراوح ًا بينهما� :أعماق التوا�ضع
والواقعية-تلم�س «معارف» ال ت�ؤدي بال�رضورة �إىل
ُّ
امتالك «معرفة» موثوقة-؛ و�أعايل قمم الطموح :تقدمي
�صورة احلركة الأفقية-التزامنية والتعاقبية -املتوا�صلة
الدوران حول عمودية املحور امل�ستقطب« :وحدة الفكر
الب�رشي».
يقودنا ذلك �إىل الت�سا�ؤل عن حقيقة هذا العلم ،عن ماهيته
وميادينه وغاياته .يرتاءى يف �أذهاننا اجلواب ومتتثل �أمام
ناظرينا ال�صورة ...ولكن عدم القدرة على �إيجاد العبارة
املالئمة يقف حائ ًال بني ما نرى وماذا ن�سميه .وال ميكن
�أن تكون اللغة هي العاجزة هنا ،بل يكون الأمر عائد ًا
�إىل عدم الو�ضوح� ،أوعدم اليقني� ،أوعدم امتالك نوا�صي
اللغة .فهل ميكننا انطالق ًا من ذلك اعتماد ت�سمية «علم
الإن�سان»؟ قد يكون «علم الأنام» �أقرب �إىل الواقع هنا بفعل
الإطار املزدوج الذي تنطوي عليه كلمة «الأنام»تخ�صي�ص ًا
وتعميم ًا لتجعل املعنى يراوح بني ت�ضييق وتو�سيع وي�شري
�إىل التنوع املف�ضي �إىل الوحدة� ،أو �إىل حمور الوحدة الذي
يدور حوله التنوع.ولكن ذلك ال يعني اعتماد الت�سمية
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�أو ِعرافة ،جاء ذلك ليدل على ممار�سة تطبيقية ولي�س على
علم بحد ذاته .فالطبابة �شيء والطب �شيء �آخر،وكذلك
الأمر ما بني الت�أريخ والتاريخ مث ًال .هذا يف العموميات؛
�أما يف خ�صو�صيات الت�سميات الثالثة املذكورة �سابق ًا،
وحتى �إذا ما �سلّمنا ب�صحة ومالءمة بنائها اللغوي وبعدم
�صوابية مالحظتنا ال�سالفة ،ف�إننا �سنعتمد من جديد على
ل�سان العرب لن�ستعر�ض على التوايل م�صدر وا�شتقاق كل
واحدة منها:
يفرت�ض بالطبع �أن تكون «ال ِعراقة» مبنية على «العرق».
ولكن ابن منظور يذكر حتت هذا العنوان �أن «ال ُعراق»
(بال�ضم) هو «املطر الغزير» �أو «العظم بغري حلم».
و«ال ُعراقة» النطفة من املاء �أو «نزع اللحم عن العظم».
ومع �أنه ال يذكر �شيئ ًا عن ال ِعراقة (بالك�رس)� ،إال �أنه
ي�سهب يف احلديث عن ال ِعراق الذي ترتاوح معانيه ما بني
«الطبابة» و«ما يحيط بالظفر من حلم» وكفاف الأذن وما
بني الريف والبحر وفناء الدار و�شاطئ املاء على امتداد
نهر �أو بحر� .ضمن هذه املروحة الوا�سعة من املعاين،
ي�صبح ارتباط «ال ِعراقة» بالعرق �أبعد ما يكون يف �سل�سلة
الداللة اللغوية حيث ت�سبقه كل املعاين الأخرى.
ال�ساللة
�أما حتت مادة «�سلل» ،فيجري احلديث دائم ًا عن ُ
«مبعانيها املختلفة دون �أن يرد ذكرها بالك�رس �أبد ًا .و�إذا
ما بنيناها على هذا الوزن –« ِفعالة»� -أال نح�صل على ا�سم
مهنة تعني ت�صنيع ال�سالل؟ ال بد �أن اجلر�أة مطلوبة يف
عمليات اال�شتقاق �أو البناء على املثل بغية ابتداع مفردات
جديدة �أو جتاوز املعنى الأول لكلمة ما ورفدها ب�أبعاد
جديدة .وقد تكون ِ
«ال�ساللة» ،مبعنى علم درا�سة ال�سالالت
الب�رشية قد بنيت انطالق ًا من توجه كهذا .ولكن هل يتوافق

العدد 1

الأخرية ،فامل�س�ألة بحاجة للمزيد من النقا�ش والت�أمل .مما
يو�صلنا �إىل ال�شق الثاين.
ال �أدعي ب�أنني لغوي �أو �أل�سني متخ�ص�ص ،ولكنني �سوف
�أحاول ،على خلفية النقد الأدبي الذي �أمار�سه انطالق ًا من
علوم �إن�سانية عديدة من بينها الأنرتوبولوجيا ،االعتماد
على التعريف بالأنرتوبولوجيا و�شقيقتيها و�ص ً
وال �إىل
درا�سة مطابقة الت�سميات للمعطيات .تقول هيئة حترير
«املعجم» يف «التمهيد»« :تدل الإثنوغرافيا على مرحلة جمع
املعطيات التي يتغذى منها م�رشوع الدرا�سة الإحادية.
وتبد�أ مع الإثنولوجيا اخلطوات الأوىل نحو اخلال�صة التي
ميكن تو�سيعها يف اجتاهات متعددة :جغرافية �أو تاريخية
�أو منظوماتية� .أما الأنرتوبولوجيا فهي تقوم ،عرب املقارنة
والتعميم واالنتقال �إىل ميدان النظرية بو�ضع نتائج البحث
الإثنولوجي يف خدمة «معرفة عامة بالإن�سان».
نقارن تلك التعريفات بت�سميات «علم الأعراق» و«علم
ال�سالالت» و«علم الإن�سان» فنجد عدم تال�ؤم �صارخ قد
يكون عائد ًا ،كلي ًا �أو جزئي ًا� ،إىل تعريفات قدمية للعلوم
الثالثة �أو مفاهيم مغلوطة عنها� .أ�ضف �أن االثنني الأ ّولني
قابالن ملناق�شة مماثلة ملا �سبق �أن فعلناه بخ�صو�ص الثالث.
يقودنا ذلك �إىل الت�سميات «الن�شاطية» �أو «املهنية»-
«عراقة» و«�ساللة» و«�إنا�سة» -التي �أ�سمح لنف�سي
مبناق�شتها ،ال ل�شيء �سوى م�ساءلة الذات واملهتمني
واملتخ�ص�صني وحث اجلميع على – �رضورة� -إيجاد
امل�صطلح املالئم وا�ستخراجه ،علمي ًا ومفهومي ًا وداللي ًا،
من لغتنا القادرة بطواعيتها وعبقريتها.
نحن نالحظ �أن اللغة العربية ت�ستخدم على العموم وزن
« ِفعالة» للداللة على املهنة اليدوية (حياكة ،خياطة،
حدادة ،جنارة ،خزافة� ،إلخ)؛ و�إذا ما دخل حتت نف�س
الوزن ن�شاط فكري �أو ذهني �أو تخييلي ،مثل ِطبابة
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ذلك مع «الإثنولوجيا» بتعريفها الذي �سبق ذكره؟
قد نقول �أ�شياء م�شابهة عن «الإنا�سة» ومعانيها وا�شتقاقها.
وقد ن�صل �إىل نتيجة �أكرث �أو �أقل �إقناع ًا .ولكن يبقى املهم
هنا ،بعيد ًا عن الإنكار القاطع �أواالعتماد النهائي لهذه
الت�سمية �أوتلك ،هو طرح الت�سا�ؤالت املنا�سبة عن مالءمة
الت�سميات و�إحاطتها ال�شاملة والتف�صيلية بالعلم املعني
لئال ن�صيب هذا الأخري بت�شويه �أو انحراف ينتج عن زيادة
�أو نق�صان يلحق بتعريفه �أو تعريفاته الأ�سا�سية.وبانتظار
التو�صل �إىل الإجابات املنا�سبة ،ف�إننا ال ننهي ،خا�صة و�أنه
قد �سبق لها ،كما جلميع لغات العامل احلية� ،أن ا�ستقبلت
وا�ستوعبت ومتثلت كلمات قادمة من لغات ال�رشق والغرب
القدمية واحلديثة ،مما رفدها بعنا�رص غنى وتنوع جديدة.
نعود لنكرر �أن ال مانع من ذلك «بانتظار� »...أن نقوم
كمرتجمني ولغويني ومتخ�ص�صني بواجبنا جتاه القارئ
واملعرفة واللغة ،و�أن نركز ب�صورة خا�صة على هذه
الأخرية لكون كل معرفة تبد�أ منها ومتر عربها ،وهذا ما
يتطلب الغو�ص يف �أمداء عبقريتها لتفعيل حراكها الداخلي،
بل حراك مداركنا ومعارفنا.
نعود �إىل الأنرتوبولوجيا لنواكب �رسيع ًا هذا العلم
ال�ضارب اجلذور يف التاريخ و�ص ً
وال �إىل هومريو�س
والكتابات الإغريقية ،واملنتظر حتى �أوا�سط القرن التا�سع
ع�رش لكي يتخذ ا�سم ًا ومكانة وميدان عمل ،والذي ما زال
حتى اليوم يعمل على �صياغة طرائقه ومناهجه وتوجهاته.
لقد ن�ش�أ هذا العلم مو�صوم ًا ،لي�س عن ظلم كبري ،بغاية
ا�ستعمارية �أو تب�شريية� ،أي لدرا�سة �شعوب م�ستعمرة
�أو يراد ا�ستعمارها �أو تب�شريها .ولكن مل يلبث �أن جتاوز
ذلك و�أخذ ير�سخ دعائمه ثم ينمو ويت�شعب ويتفرع ،مقيم ًا

�صالت وعالقات مع العديد من العلوم الأخرى� ،إىل �أن
�أو�شك اليوم على الإحاطة مبختلف مظاهر احلياة اليومية
واالجتماعية والفكرية واخليالية والفنية .هكذا �أ�صبحنا
نتحدث عن العالقة بني الفل�سفة والأنرتوبولوجيا� ،أو بني
هذه الأخرية وكل من التاريخ وعلم النف�س ...والعمارة؛
�أو عن �أنرتوبولوجيا اقت�صادية �أو قانونية �أو �سيا�سية
�أو دينية �أو ريفية �أو مدينية� ،إلخ� ،.أو عن «�إثنولوجيا
املو�سيقى».
لقد �شئنا من هذا اال�ستعرا�ض ال�رسيع ،ت�سليط �ضوء
جديد على الأبعاد املرتامية التي بلغتها الأنرتوبولوجيا
والتي تلقي علينا تبعات �إ�ضافية يف اختيار الت�سمية
املحيطة بكل تلك الأبعاد .كما �شئنا ،وخا�صة من خالل
املثل الأخري («�إثنولوجيا املو�سيقى») تقدمي منوذج
عن اختالط الت�سميتني� ،أو متاهيهما :فما يطلق عليه
ا�سم «�أنرتوبولوجيا» هنا قد ي�سمى «�إثنولوجيا» هناك،
وبالعك�س ؛ وهذا ما كان �سائد ًا على اخل�صو�ص مع
بدايات تر�سخ العلمني ،مع الإ�شارة �إىل �أن الأنرتوبولوجيا
الأملانية قد اختارت تق�سيم نف�سها �إىل فرعني هما «علم
ال�شعب» اخلا�ص بال�شعوب اجلرمانية و«علم ال�شعوب»
اخلا�ص بالآخرين .وهذا ما ميثل تعقيد ًا �إ�ضافي ًا على
�صعيد الت�سميات.
خال�صة القول �أن «الت�سميات» تبقى �شغل املرتجم ال�شاغل
و�أن امل�صطلح الذي يعتمده ي�صدر – يف �أغلب الأحيان-
عن م�سرية �شاقة ومعقدة من البحث والتدقيق والتق�صي،
م�سرية ال بد �أن يتوجها يف النهاية خيار يتخذه بعد حوار
يقيمه مع الن�ص وم�ؤلفه-حا�رض ًا كان �أم غائب ًا -ومع
النوع الأدبي �أو الفكري �أو العلمي الذي ينتمي �إليه هذا
الن�ص.
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د.ن�صري بو علي
كلية االت�صال،جامعة ال�شارقة

العدد 1

مدخل
تعترب ال�صورة �أيا كانت ثابتة �أو متحركة و�سيلة
من و�سائل الدعاية يف حلظات بارزة من التاريخ .فال�صور
الثابتة ( )Diaposعلى �سبيل املثال كانت والزالت و�سيلة
ات�صال مف�ضلة يف فرتات معينة من التاريخ مثلما كانت يف
احلربني العامليتني الأوىل والثانية ،ويف الثورة املك�سيكية
ويف ثورة �أكتوبر الرو�سية ويف فرتات تغيري خمتلفة
بال�صني الخ ...ورغم تعدد و�سائل االت�صال اليوم تبقى
ال�صور الثابتة واملل�صقات ( )Postersذات ت�أثري معرتف
به يف عدد كبري من املجتمعات يف العامل ،وت�ستخدم ال�صورة
يف العادة لأغرا�ض �سيا�سية �أو اقت�صادية �أو ثقافية �أو
�إعالمية �أو ح�ضارية ،ف�أغرا�ض ال�صورة �أ�صبحت الآن
المتناهية.
ومل يعد العامل املعا�رص اليوم يعي�ش جمتمع
ال�صورة بعد جمتمع ال�صناعة والتقنية (املوجة الثانية
على حد قول �ألفني توفر) فح�سب ،بل دخل عاملنا جمتمع
التوا�صل واملعرفة واملعلومات والذكاء الإن�ساين(  ( nI
� 1)formation societiesأو جمتمع ما بعد احلداثة �أو
جمتمع ما بعد الر�أ�سمالية �أو جمتمع االبتكار الإن�ساين.

هذا املجتمع عمق وظيفة ال�صورة ومنحها درجة اللغة
والثقافة املتميزة عن اللغة والثقافة الأبجدية التي �ألفها
الإن�سان وتكون وتعلم بوا�سطتها.
وهاهي ظاهرة العوملة االت�صالية عرب البث
التلفزيوين «الف�ضائي» املبا�رش (Broad Casting
 )Satelliteترفع قوة ال�صورة �إىل �أداة الع�رص ويف كل
امليادين :البحث العلمي؛ الأخبار؛ االت�صال؛ احلروب
الع�سكرية؛ التج�س�س؛ التعليم؛ الإ�شهار؛ الأزياء؛ الدعاية
والعالقات العامة الخ� .إنها �شمولية ال�صورة بكل و�أرقى
فنون التقدمي واال�ستعرا�ض .يت�ساءل الدكتور حممد
ح�سام الدين �إ�سماعيل هل ثمة عالقة بني �صور الأج�ساد
النازفة التي تتلوى من الأمل على الف�ضائيات الإخبارية
يف فل�سطني والعراق ،وبني �صور الأج�ساد �شبه العارية
التي تت�أود من النغم على الف�ضائيات الرتفيهية ؟ من ميلك
�إنتاج هذه ال�صور ...ولأي هدف ؟ وهل ميكن تقدمي قراءة
جديدة لل�صورة جديرة باكت�شاف خباياها .هذه الت�سا�ؤالت
ملحمد ح�سام الدين ن�ستتبعها نحن بالأ�سئلة التالية :ماذا
عن متيز لغة ال�صورة؟ وكيف ميكن فهم �آلياتها املتميزة
هالة التوا�صل؟ وهل ميكن فهم ما متله ال�صورة من ثقافة
جديدة يف ع�رص الإيديولوجيا و العوملة ؟ ما عالقة ال�صورة
بعامل القيمة؟
لعل �أف�ضل مدخل للإجابة عن هذه الت�سا�ؤالت
هو �ضبط املفاهيم الأ�سا�سية للدرا�سة وتتمثل هذه املفاهيم
يف املجاالت التالية :جمال ال�صورة ،جمال الرتجمة ،جمال
الت�أويل بالرتتيب املنطقي املق�صود.
 -1جمال ال�صورة :ال�صورة متثيل وت�شخي�ص ل�شيء ما
�أو لكائن ما بالر�سم �أو بالنحت �أو بالت�صوير ال�ضوئي().
وهي �أداة تعبريية اعتمدها الإن�سان لتج�سيد املعاين
والأفكار والأحا�سي�س ،ولقد ارتبطت وظيفتها �سواء كانت
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على متثل �أ�شياء الواقع �أو الكائنات احل�سية ودرجة متاثل
هذا التمثل مع املو�ضوع املتمثل (بفتح الثاء) .بعد كثافة
ال�صورة هل هي �صورة قوية �أو �ضعيفة .البعد اجلمايل
لل�صورة وهو املتعلق بالعنا�رص والرموز امل�شكلة لل�صورة
لإحداث �رشط املتعة واللذة .بعد حجم ال�صورة كبرية �أو
�صغرية .البعد القيمي لل�صورة من حيث التطور التقني
الذي يلعب الآن دورا كبريا يف تغيري �أ�شكال ال�صورة مما
حول �أي�ضا يف قيمتها ومدى م�صداقيتها وت�أثريها .البعد
التاريخي واالجتماعي لل�صورة وهو الذي يرتبط بالزمن
وبال�سياق ال�سو�سيو ثقايف الذي ي�شكل اللقاء ما بني �إبداع
الكائن وف�ضائه االجتماعي والتاريخي.
و�إما �أن هذه ال�صورة «�صور متحركة» يف تواط�ؤ
مع الكامريا فتحكي حكايات يتوقف عمقها ودوام �أثرها
على طبيعة �أدوات عر�ضها ( .)projectionوال�صورة هنا
مزاج من احلركة وال�صوت واللون يف تنا�سق متناغم يعطي
فكرة ت�شد �إليها بقوة حا�سة ب�رص الإن�سان ،في�شاهد هذا
الأخري ال�صورة يف لقطات حمكمة ترتامى على حا�سته
لت�سجل يف خميلته بع�ض الأفكار.
	�إن جمال ال�صورة يف هذه الدرا�سة هو امل�ستوى
الرابع يف تطور �أ�شكال ال�صورة تاريخيا (املنقو�شة (�أي
املنحوتة) ،املر�سومة باليد (الت�شكيلية) ،الفوتوغرافية
(�أي امل�أخوذة عن طريق العد�سة) فاملتحركة �أو املتولدة عن
الكامريا) .ويعرب عزي عبد الرحمن عن ال�صورة املتحركة
املتولدة عن الكامريا ب�أنها الر�سالة الثالثة يف تطور
�أمناط االت�صال (املنقول �شفهيا ،فاملكتوب ،فامل�صور).3
وهي التي يعرب عنها حاليا يف كثري من الأدبيات الفكرية
واالجتماعية بعامل «ح�ضارة ال�صورة» .فمجال ال�صورة
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�إخبارية ،رمزية ،وثائقية �أو ترفيهية بكل �أ�شكال االت�صال
والتوا�صل .وال�صورة هي واقع متحقق يف حياتنا وي�سهل
تعريفها بالإ�شارة �إىل جتلياتها املختلفة ،وهذا االختالف
والتنوع هو �سمة من �سمات ال�صورة رغم وحدة كينونتها
كجن�س فني حمدد .فال�صورة ب�شكل عام هي بنية ب�رصية
( )Structure Visualدالة وت�شكيل تتنوع يف داخله
الأ�ساليب والعالقات والأمكنة ،فهي بنية حية تزخر
بت�شكيل ملتحم التحاما ع�ضويا مبادتها ووظيفتها امل�ؤثرة
الفاعلة ،وهي معلولة للواقع ،فال�صورة هي ن�سيج حي
ح�سب تعبري لومتان يف كتابه بنية الن�ص الفني.
وال�صورة �إما مفردة �أو متجاورة مع �آخر
فتحكي بخطوطها وانحناءاتها ،بظاللها وعتماتها
وب�ألوانها وتدرجاتها الالمتناهية ،كما بتتايل مفرداتها.
ال�صورة حتكي الإن�سان لكن بلغة �أخرى هي لغة ال�ضوء
واللون والظل واخلط ،فالدالالت التي تفرزها الألوان
حتيلنا من خاللها ال�صورة �إىل عالقة الإن�سان بالطبيعة
و�شعوره ب�إيحاءات الكون ،فالإن�سان يتمثل احلقيقة يف
لون ال�سماء الأزرق ويرى معنى الت�ضحية واحلب يف اللون
الأحمر واللون الأبي�ض يف ال�سلم والأخ�رض يف ال�صدق
والإخال�ص� .2إن رمز الألوان يك�شف دالالت حتيلنا على
انطباع الإن�سان بالقيم الثقافية التي تكيف وجوده والقيم
احل�ضارية التي حتدد مرجعيته كما حتيلنا على جملة من
املعاين التي وقع ا�ستقا�ؤها من الطبيعة (لون ال�سماء ،لون
الطبيعة املزرك�ش يف ف�صل الربيع مثال ،ا�صفرار �أوراق
الأ�شجار وهي تتناثر يف ف�صل اخلريف والإيحاء بالب�أ�س
يف هذه الأثناء مثال)...
يرى �أبراهام مولز ()Abraham Moles
�أن هناك �سبعة �أبعاد حتتوي عليها ال�صورة :البعد
الت�صويري لل�صورة وهو الذي يتمثل يف قدرة ال�صورة
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يف هذه الدرا�سة �إذا هو ال�صورة امل�صورة املتحركة التي
ترد عرب التلفزيون مبقا�س تقني رقمي (� 52صورة/
ثانية) .مع الإ�شارة �أن املجال التماثلي ()analogique
لل�صورة (� 25صورة /ثانية) �أ�صبح كال�سيكيا يف ظل هذا
االنفجار الرقمي.
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جمال الرتجمة
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الرتجمة ( )Traductionنقل الأفكار والدالالت
من لغة �إىل لغة �أخرى ،ومن ثقافة �إىل ثقافة �أخرى .يتعلق
الأمر هنا بقراءة ن�ص مكتوب يف �سياق �سو�سيوثقايف
حمدد ،ق�صد �إعادة كتابته يف �سياق تاريخي مغاير .اللغتان
هنا منقولتان عرب ذاتني خمتلفتني (الكاتب واملرتجم).
ويتوقف مالئمة هذه الرتجمة على الت�أ�صيل اللغوي
واملعريف ،كما تتوقف على املهارة والذكاء والتخ�ص�ص
والإحاطة بال�سياق .وتقع الرتجمة بني �أداتني خمتلفتني
هما �أداة «النقل» و�أداة «العقل» .ونكون هكذا �أمام �إما:
ت�شويه �أو مقبولية و�إبداع بح�سب توفر ال�رشوط ال�سابقة.
ون�ستطيع �أن ن�رضب مثاال هنا عن ق�ضية ح�ضارية لها
عالقة بالرتجمة .فالعرب ترجموا �أدبيات اليونان �أيام
�إ�سحاق بن حنني ،وكان هذا الأخري ذاتا ناقلة (من النقل)،
ولكن بعد فرتة ق�صرية جاء الكندي وبد�أ الإبداع يف
الرتجمة وبالتايل الإنتاج الذاتي امل�ستقل عن اليونان .ومع
هذا الأخري حتولت الثقافة العربية من كونها ذات ناقلة �إىل
كونها ذات عارفة وعاقلة (من العقل) .4فالرتجمة �إذا �إما
ت�شويه �أو مقبولية ،و�إما نقل غري م�ستقل �أو عقل م�ستقل.
ينطبق هذا التعريف وهذا املثال على الرتجمة من و�إىل لغات
من نف�س الطبيعة .هي اللغات الأبجدية( ( lLanguage A

 )phabetاملر�سومة التجريدية مهما اختلفت خ�صائ�صها
وبنياتها .فهل ميكن ر�ؤية الأمر من الزاوية نف�سها
بالن�سبة للغتني خمتلفتني من حيث الطبيعة؟ كالرتجمة من
و�إىل املرئية والأبجدية.
	�إن ترجمة ال�صورة يف هذه الدرا�سة يرتبط
�أوال باملحتوى الظاهر لل�صورة �أو الوقوف عند حدود
الظاهر من املعنى فيها .فالرتجمة هنا مرادفة لأبعاد
ال�صورة ال�سبعة التي �أ�شار �إليها «�أبراهام مولز» وكيف
تتجلى هذه الأبعاد لدى املتلقي الذي ينظر �إىل ال�صورة �أو
ما ي�سمى فعل الر�ؤية �إىل ال�صورة� ،أي ترجمة بع�ض ما
حتويه ال�صورة من �أفكار بوا�سطة لغة الناظر �إىل ال�صورة
وهي اللغة الأبجدية.
يتعلق الأمر هنا بقراءة �صورة ما يف �سياق
ظاهر بيني ومتكامل ،ك�أن ننظر �إىل ال�صورة من الناحية
التقنية� ،أو من ناحية قيمية� ،أو من ناحية جمالية (فنية)
�أو من ناحية تاريخية الخ .ويكون ذلك بوا�سطة اللغة
الأبجدية .و�أعتقد �أن الرتجمة يف هذه احلالة هي مرادفة
للتف�سري� ،أي الوقوف عند مبنى ال�صورة من دون التوغل
يف املعنى ،وعادة ما تكون ال�صورة من هذه الزاوية كيانا
مغلقا .وهذا ال يفيد كثريا يف هذا التناول.

جمال الت�أويل
الت�أويل ( )Interpretationمرحلة ت�أتي بعد
التف�سري� ،أي �أن التف�سري -كما �سبق �أن �أ�رشنا -ي�سبق
الت�أويل ،واملق�صود لغة وا�صطالحا دون الإخالل باملتداول
ال�سائد .والت�أويل يف �أق�صى حاالته� ،أي بعد كونه جتاوز ًا
خلطوط ال�رصامة الرتكيبية اللغوية والتقنية ،توليد للمعنى
العميق و«الدواخل» الداللية بغاية حتقيق االن�سجام يف
الفكر وامل�شاعر واالعتقاد ح�سب ابن ر�شد .وخالفا دائما
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�أوال  -ال�صورة والقراءة الإيديولوجية:
هناك اختالف كبري حول حتديد العالقة ما بني
ال�صورة وااليديولوجيا ،وهذا االختالف لي�س يف التحديد
الإب�ستيمولوجي املتعلق بفهم امل�صطلح فح�سب بقدر ما هو
خالف ذو جذر �إيديولوجي �أي�ضا ،ولهذا قد يكون املدخل
ال�صحيح لفهم هذه امل�س�ألة هو حتديد داللة املفردات� .إن
اخلو�ض يف مو�ضوع ال�صورة وعالقتها املت�شابكة مع
االيديولوجيا تتطلب �ضبط العديد من املرتكزات النظرية
كمجاالت اهتمام �أ�سا�سية .فنحن مثال ن�سمع هذه الأقوال
عن ال�صورة وكلها تنم عن �إيديولوجيا معينة� :سلطة
ال�صورة ،هاج�س ال�صورة ،ت�رسب ال�صورة ،ديكتاتورية
ال�صورة ،امربيالية ال�صورة ،حداثة ال�صورة ،دميقراطية
ال�صورة ،منطية ال�صورة� ،صورة رجعية ومطرقة
ال�صورة �إلخ .وكلها عبارة عن مفاهيم قد ال متت ب�صلة �إىل
ال�صورة وقد تكون عبارة عن ترجمة �أو ت�أويل لفكرة تبدو
بع�ض مالحمها �أو جتلياتها من خالل ال�صورة.
يعد ن�صف هذا الع�رص ب�أنه ع�رص ال�صورة التي
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ال�صورة خا�صة عندما حتدث �أحداث اجتماعية و�سيا�سية
كربى وي�شعر النا�س باخلوف والفجيعة حتى لي�صبح
الإعالم هو م�صدر الأمان الوحيد� .أما نظرية اجلدولة
( )Agenda Settingوهي التي تدخل يف درا�سة احلاالت
التي ينجح فيها اخلطاب الإعالمي �إىل فر�ض جدولة
ذهنية مقررة جتري عربها برجمة �أذهان امل�شاهدين.
ويتم الرتكيز هنا على ال�صورة (كعن�رص �أ�سا�سي) لفر�ض
هذه اجلدولة .ولن نخو�ض يف نظريات اال�ستقبال وهي
كثرية وتخرج عن �سياق هذه الدرا�سة.

العدد 1

للتف�سري ف�إن الت�أويل يفرت�ض من ممار�سه امتالك ذاتية
فكرية* وفنية عالية**.
	�إن جمال الت�أويل يف هذه الدرا�سة يرتبط ،ولو
جزئيا ،بداللة الرموز غري اللغوية (Non –Linguistic
�( )Symbolsأي نوع من التحليل ال�سيميائي البنيوي)
لل�صورة .ومن ثمة نكون م�ضطرين لالنتقال من ال�صورة
�إىل الو�ضع االجتماعي �أو ال�سيا�سي �أو الإيديولوجي.
وكذا ي�سمح جمال الت�أويل من االنتقال من ال�صورة كمبنى
�إىل ال�صورة كن�ص متعدد املعنى ( )Polysémiqueومن
ال�صورة كدال �إىل ال�صورة كمدلول ،فالتحليل ال�سيميائي
هنا ي�ستند �إىل عقل الدراية (�أي الت�أويل) وال يقف عند
حدود الرواية (�أي التف�سري �أو الرتجمة).5
وعند درا�سة ال�صورة يف حد ذاتها مبعزل
عن املتلقي ،ف�إن لفظ «ال�صوري» �أكرث ان�سجاما من لفظ
«املرئي» على حد قول عبد الرحمن عزي ،فال�صوري من
ال�صورة واملرئي يح�رص فعل املتلقي يف الر�ؤية منف�صال عن
ال�شيء املرئي .وفعل الر�ؤية هنا منف�صال عن ال�صورة ،يلج
بنا �إىل نظريات اال�ستقبال �أو التلقي �أو املقاربات الإمربيقية
املف�رسة لثقافة ال�صورة ،كنظرية اال�ستخدام والإ�شباع
( )Uses And Gratifications Theoryالتي ترتبط
فيها ال�صورة بحاجات ورغبات النا�س ،وفعل امل�شاهدة
هنا يقوم على عن�رصين هما امل�شاهدة الإيجابية ولي�س
ال�سلبية ،وعلى امل�شاهدة التي تقوم على االختيار الواعي
لل�صورة املرغوب فيها .ونظرية االعتماد (Theory of
 )dependenceالتي تقف على حاالت اال�ستقبال التي فيها
يعتمد النا�س اعتمادا كليا على امل�شاهدة كم�صدر للمعلومات
والتوجيه ،وينطبق هذا �أي�ضا مع نظرية القذيفة ال�سحرية
�أو الت�أثري القوي ( )Strong influenceوكذا احلاالت التي
ين�ش�أ لدى النا�س فيها ح�س بالت�سليم عرب اعتمادهم على
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تلعب دورا خطريا وبالغ الأهمية يف �إي�صال املعلومات .فكما
�أن لل�صورة عنا�رص ومكونات � -سبق احلديث عنها – ف�إن
لها �أبعادا متعددة ،ومن البديهي �أي�ضا القول �أن لكل �صورة
طبيعتها و�أبعادها ،واملق�صود بالأبعاد هو اجلو العام الذي
توفره ال�صورة وهذا يرتبط حتما مبو�ضوع ال�صورة
نف�سها .فقد تكون ال�صورة ذات بعد �إن�ساين �أو ذات بعد
�سيا�سي �أو اجتماعي �أو اقت�صادي �أو تاريخي الخ.وتكاد
التخلو �صورة ما من بعد واحد على الأقل من هذه الأبعاد،
وبجهد ب�سيط نعرث على العديد من الأبعاد لأية �صورة مهما
كانت حمدودية عنا�رصها� .أبعاد دينية� ،إن�سانية ،تاريخية،
�سيا�سية ،اقت�صادية ،علمية ،فنية �أو جمالية وغريها.6
وقبل �أن تكون ال�صورة �إيديولوجيا فهي �صورة
مادية تتغذى من لغة تقنية ،ت�ستعني بها لت�شكيل و�صياغة
املبنى واملعنى ،وهو ما ذكرناه �سلفا يف جمال احلديث عن
ال�صورة الإمربيقية املرتبطة بنظريات التلقي �أو اال�ستقبال.
وعليه فقراءة ال�صورة ت�ستوجب بع�ض املهارات منها ماهو
تقني ومنها ما هو بالغي ومنها ما هو تاريخي ومنها ما
هو �سيميائي داليل ال�ستنطاق ال�صورة وا�ستخراج خفاياها
الداللية الغائ�صة يف قعر الن�ص� .إن هذه املهارات هي التي
تقود �أو يتم عربها بلوغ الفكرة الإيديولوجية لل�صورة.
عندما نتحدث عن ال�صورة وعالقتها بااليدولوجيا ي�صبح
احلديث عن عالقة ال�صورة باحلقيقة وقد ميتد احلديث عن
عالقة ال�صورة بالواقع ( ،)Réalityوتعدو املقارنة بني
االيدولوجيا والواقع من جهة وااليدولوجيا واحلقيقة من
جهة �أخرى .وقد نخرج يف هذه احلالة عن جمال ال�صورة
كخطوط ورموز وحبيبات ف�ضة وكادراج ()Cadrage
و�ألوان من�سجمة زاهية «ت�رس الناظرين» �إىل احلديث

عن املجال ال�سيا�سي واالقت�صادي واالجتماعي والثقايف
واحل�ضاري الذي تتجلى فيه هذه ال�صورة ،مبعنى نخرج
عن ال�صورة كدال لنخاطب مدلوالت ال�صورة وهي ال متناهية
وذاتية.
احلديث عن االيديولوجيا يف ال�صورة يجعل
�أ�سئلة الناظر �إىل ال�صورة �أكرث �أهمية من �أجوبة ال�صورة
نف�سها ،والدخول يف ت�شكيك ال�صورة يف حد ذاتها ،فنقول
مثال عن �صورة ما ،هل هذه ال�صورة بريئة وحمايدة �أم
هي ف�صيحة؟ وف�صاحتها هل هي ظاهرة �أم م�ضمرة؟ يف
هذا امل�ستوى الت�أويلي ت�صبح ال�صورة مطاطة وخمادعة
وقابلة للت�شكل و�إعادة ال�صياغة ،مما ي�سهل ح�شوها
ب�أفكار و�إيديولوجيات حمددة.
وتلعب و�سائل الإعالم املرئية اليوم على وتر
ال�صورة النمطية كايديولوجيا يراد بها غر�س بع�ض
الأفكار يف ال�ضمري اجلمعي والر�أي العام العاملي ،ول�سنا
بحاجة هنا �إىل التعريف مبوقف و�سائل الإعالم الغربية
من ال�صورة النمطية ال�سلبية التي يروجونها عن الإ�سالم
وامل�سلمني منذ مدة عرب ال�صورة التلفزيونية وهي �صورة
غري حقيقية بل هي ذهنية وتنم عن �إيديولوجيا قدمية
كانت منذ العهود الالهوتية مرورا بامل�ست�رشقني وهي
تتكرر الآن عرب و�سائل �إعالمهم .بل هذه ال�صورة النمطية
ال�سلبية ( )Image Stéréotypeزادت تعقيدا وتعمقا
وتكر�ست كحقيقة لدى الر�أي العام العاملي وال�ضمري
اجلمعي بعد �أحداث �أيلول  .2001فالأفالم الهوليودية
الأمريكية حتاول دائما تثبيت ال�صور والقوالب الذهنية
وتكري�س ال�صور النمطية للعربي وامل�سلم التي تثري
ال�سخرية واال�شمئزاز ،والتي ال ترى يف العرب �سوى حفنة
من القرا�صنة والبدو امل�ضحكني بعماماتهم وجمالهم �إلخ.
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وكا�ستهالك �أي�ضا .والعامل كله من حول �أمريكا هو
م�ضمار عري�ض لال�ستقبال .ولكن هل هو ا�ستقبال �سلبي
ي�ؤدي �إىل �أمركة العامل «من خالل ال�صورة» ثقافيا وذوقيا
وعقليا؟
	�إن �أمريكا نف�سها �صورة كبرية وعميقة وقد
كانت يف املخيال الذهني( )Mental Imaginationللب�رش
قدميا حينما كان اخليال الأدبي والأ�سطوري يحلم بجزيرة
مفقودة فيها الذهب والن�ساء واملال واحلرية ،ثم �صارت
�أمريكا واقعا فعليا لهذه الأحالم من خالل �صورتها
املنت�رشة لال�ستهالك الذهني عرب الأفالم والتلفزيون،
�صورة ناب�ضة ومغرية ومتوهجة.
	�إن قراءة ال�صورة يف ظل العوملة يحمل دالالت
كثرية ،فكثريا ما ن�سمح ونقر�أ عن هذه املفاهيم املقرتنة
بعامل ال�صورة ،قول البع�ض مثال :عوملة ال�صورة،
والبع�ض الآخر يتحدث عن �شمولية ال�صورة ،الف�ضاء
العمومي لل�صورة وهكذا .وهذه املفاهيم هي داللة على
جتليات العوملة من خالل ال�صورة �أي�ضا.
فقد وظفت ال�صورة يف حتريك ال�شعوب
ويف الت�أثري على رجال ال�سيا�سة ،ويف توظيفها ك�أداة يف
م�صلحة بع�ضهم �ضد البع�ض الآخر ،كما يحدث الآن
يف حرب العراق ،و�سبق �أن حدث �إبان حرب اخلليج
الثانية (�شتاء  ،)1991وكذلك يف الأزمات املتكررة بني
وا�شنطن وبغداد (�سنة  .)1998وهناك �أمثلة �أخرى
عديدة :ما حدث يف ت�شيمو�شاورا يف هيجان �شعبي عارم
ثانيا  -قراءة ال�صورة يف زمن العوملة:
�أطاح بنظام ت�شاو�شي�سكو ،يف حني مل يكن ثمة جمزرة
تعترب �أمريكا من دون �شك هي �سيدة الثقافة يف احلقيقة وما �شاهده املواطنون الرومانيون مل يكن
الب�رصية وهي الوطن الأكرب لل�صورة ك�إنتاج وكثقافة �أكرث من �صور م�صنوعة وزائفة انطلت على الرومانيني
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هذا الفهم االختزايل امل�سطح لل�شخ�صية العربية يقوم على
�إيديولوجيا م�رضوبة يف القدم ترجع �إىل فرتة االحتكاك
التاريخي بني العامل العربي والغرب خالل الفتح الإ�سالمي
�أو �أثناء احلروب ال�صليبية ،حيث قام التاريخ الغربي
بت�شويه حقائق تلك الفرتات ومل يحتفظ منها �إال مبا
يربز ال�رصاع والتناحر ،ويرتبط �أغلبها بحكايات «�ألف
ليلة وليلة» وب�سحر خا�ص للحياة العربية ،هو مزيج من
�سحر ال�صحراء والع�شق واملغامرات اخليالية واالبتكار
والبطولة والكرم والوفاء واحلكمة ،ولكن �أكرث امل�صورين
ال�سينمائيني يف الغرب يعرفون قوة و�صالبة ال�صورة
يف تغيري �أذهان اجلماهري ،فعمدوا �إىل هذه احلكايات
و�أ�ضافوا �إليها �رشورا �أل�صقوها ب�شخ�صية العربي ،ومن
هذه ال�رشور يقول الباحث خملوف حميدة �أنهم �أ�ضافوا:
الغدر والكذب واالحتيال والل�صو�صية والتخلف والت�آمر
والتخريب والإرهاب ،ويف ت�صوير �شخ�صية العربي
«البدوي» ب�أنها نزقة ومبددة وتنمو فيها خ�صال التوح�ش
وال�رضاوة.7
و�إذا نظرنا �إىل الواقع ف�إن املخيال اجلمعي
الغربي مازال يتغذى من نف�س ال�صور النمطية التي ت�صنع
اليوم من �شخ�صية الإ�ست�شهادي الفل�سطيني �إرهابيا بنف�س
الطريقة الإيديولوجية القائمة على العقلية والثقافة ذاتها
التي ر�أت يف امل�سلمني �شعوبا بربرية احتلت بلدانا كانت
متلك تاريخا عريقا .وت�ستمر هذه ال�صورة بل وتتعمق مع
الأ�سف كحقيقة لدى ال�شعوب الغافلة والتي هي �ضحية
هذه ال�صورة النمطية
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ودفعت بت�شاو�سي�سكو �إىل الفرار من ق�رصه ليتم القب�ض
عليه بعد ذلك و�إعدامه هو وزوجته «هيلينا» ،كذلك �صور
�إجها�ض انقالب ياناييف يف االحتاد ال�سوفيتي �سابقا ،و يف
�أوكرانيا �شاهدنا جميعا اللون الربتقايل الذي كانت تركز
عليه الكامريات وهو الذي يعطي فكرة يقينية عن الأغلبية
امل�ؤيدة للمعار�ضة .وا�ستعمال ال�صور للت�ضليل لي�س غريبا
ففي ال�صورة -التي ذكرتها امل�صورة والكاتبة جزيل
فراوند -لدبابة رو�سية يف �أحدى ال�شوارع �إبان اندالع
الثورة املجرية ،وقع تقدمي العديد من القراءات ت�صل يف
بع�ض الأحيان �إىل حدود التناق�ض ،ففي تعليق �أول نقر�أ
«ال�شعب املجري طلب م�ساعدة ال�شعب ال�سوفيتي الذي
هب لنجدته حلماية مكا�سب العمال والفالحني والعمل
على ا�ستتباب الأمن» ،ويف تعليق ثانٍ نقر�أ «يف ظل احتقار
تام لإرادة ال�شعوب يف تقرير م�صريها تدخل الدبابات
الرو�سية امل�سلحة لقمع الثورة املجرية ال�شعبية ».ويف
تعليق �آخر نقر�أ «حتت حماية الدبابة الرو�سية �شكل
ال�ستاليني جانو�س كالدار حكومة جديدة.
يف هذه الأمثلة كانت ال�صورة عرب البث املبا�رش
ت�شكل احلدث ال�سيا�سي ،حتوله وتغري م�ساراته �ضمن
عوامل �أخرى داخلية ودولية بل كانت ال�صياغة الإعالمية
للحدث هي الأكرث ت�أثريا وحتريكا وكانت «بالغة» ال�صورة
متثل ب�شائر زمن من العامل اجلديد.
	�إذن ،نحن يف زمن اللحظة الإعالمية وجمريات
واقعها املتمحور حول ال�صورة .ولعل �أخطر ما يف هذا
الزمن هو الآفاق التي حتملها لنا التحوالت التي حتدث
بنا ،ومن حولنا خا�صة بعدما �أ�صبحت ال�صورة� ،أياها،
تتمثل لي�س فقط امل�صدر الأقوى لت�شكيل الوعي والذوق

والوجدان عرب �إمكانياتها الفاعلة يف �إنتاج و�صناعة القيم
والرموز ،ولكن �أي�ضا املادة الثقافية الأ�سا�س التي يجري
ت�سويقها على �أو�سع نطاق جماهريي من خالل تطور
النجاحات اخلا�صة بتوظيف ال�صورة يف هذا الع�رص.
يكفي �أن نت�أمل ،كيف بات يف الإمكان �أن يفي�ض جمال
توزيع ال�صورة (كمنتج مرئي ،وكمادة ثقافية و�سلعة
ت�سويقية) عن حدود جمال �إنتاجها (املحلي �أو الوطني).
يكفي �أن نت�أمل� ،أي�ضا ،كيف �أن ال�صورة (�أو التعبري املرئي
املتمحور حول ال�صورة) �أ�صبح يلعب الدور نف�سه الذي
لعبته -من قبل -الكلمة املكتوبة بالن�سبة �إىل ثقافة املجتمع.
فالكلمة املكتوبة مع ظهور الطباعة يف منت�صف القرن
اخلام�س ع�رش �أ�صبحت جماهريية وولدت فيما بعد فل�سفة
ت�سمى بالفل�سفة التنويرية ويف اخلتام كانت الكتابة املطبوعة
�سببا غري مبا�رش يف اندالع الثورة الفرن�سية وكانت الثقافة
الأبجدية �سببا مبا�رشا يف �سقوط الإقطاعية وحكم النبالء.
�إن الدور الذي تلعبه ال�صورة الآن �أعمق من الدور الذي
لعبته الكتابة يف وقت م�ضى على اعتبار �أن ال�صورة تخاطب
القلب والوجدان وتلج �أفكارها عن طريق حا�سة الب�رص.
بينما الكتابة تخاطب العقل وت�ستخدم حا�سة الب�رص
كوا�سطة فقط بني املكتوب والعقل الذي يعمل على فك
الرموز التجريدية .لذلك غالبا ما يقال عن عمل فكري
علمي ب�أنه مقنع بدقته وو�ضوحه ومتا�سك بنيته الداللية،
بينما يقال عن منتوج ب�رصي ب�أنه م�ؤثر ومبهر ومي�سك
املتفرج وي�سافر به بعيدا �إىل عامله اخلا�ص .وخطورة
ال�صورة من هذه الزاوية «العوملية» �أنها جماهريية وبذلك
فهي تعمل على ت�سارع وترية التاريخ بينما الكتابة فهي
نخبوية (خا�صة بالفئات املتعلمة فقط) وت�سارع التاريخ
فيها يكون بطيئا يف غالب الأحيان.
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كان الت�أثري ال�سلبي �أكرث».9
من هذه الزاوية ن�ستطيع القول جمازا �أن
ال�صورة التلفزيونية (كمحتوى �إعالمي) �إذا ما اقرتنت
بعامل القيمة يكون ت�أثريها �إيجابيا .وكلما كانت الوثائق
�أ�شد كان الت�أثري �إيجابيا �أكرث .وباملقابل يكون ت�أثري
ال�صورة �سلبيا �إذا مل تتقيد ب�أي قيمة �أو تتناق�ض مع
القيمة .وكلما كان ابتعاد ال�صورة عن القيمة �أكرب كان
الت�أثري ال�سلبي �أكرث .وهكذا يتم التعرف على ال�صورة
وت�أويلها (ولو ظاهريا) انطالقا من هذا الت�ضاد الثنائي
( .)Binary Oppositionفدرا�سة ال�صورة من هذه
الزاوية هو يف احلقيقة البحث عن العالقة الرتابطية بني
القيمة (اقرتابا �أو ابتعادا) وال�صورة .فتكون ال�صورة
حينئذ دالة قيميا �أو غري دالة قيميا.
وقد تتحول ال�صورة يف هذه احلالة من
كونها توليف جمعي ( )Additive Syntheseللخطوط
والألوان والأ�شكال ح�سب بري�س ( )Perceوكري�ستيان
ميتز (� )Christian Metzإىل �أن ت�صبح عالمة ذات داللة
مركبة .وتتكون ال�صورة �سيميائيا – كما هو معروف –
من دال هو ال�شكل الظاهر واملدلول هو املعنى الذي نربطه
مع ذلك ال�شكل.
	�إن املدلول يف ال�صورة ي�ؤول ايجابيا كما
يف�رس �سلبيا ح�سب تقارب �أو تباعد ال�صورة مع القيمة.
ومقاربة نظرية احلتمية القيمية للإعالم لل�صورة يكون
على م�ستوى املعنى الذي تفرزه ال�صورة ولي�س ال�صورة
يف حد ذاتها ،واملعنى �سياقي( )Contextualقد يخرج عن
داللة ال�صورة لريتبط بالبعد ال�سيا�سي �أو االقت�صادي �أو
االجتماعي �أو احل�ضاري القيمي .يقول عزي عبد الرحمن
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ثالثا  -ال�صورة وعامل القيمة:
يتناول هذا املحور من الدرا�سة عالقة ال�صورة
التلفزيونية امل�صورة (�أو امل�صنعة) بعامل القيمة .وال
يق�صد بالقيمة هنا ،تلك القيم املتداولة يف املمار�سة
الإعالمية ،ك�أن نقول القيم الإعالمية الإخبارية يف املجتمع
الليربايل� ،أو القيم اال�شرتاكية �أو قيم الإثارة الخ .وهي
القيم التي تفرزها و�سائل الإعالم �أو ترتكز عليها لتحقيق
بع�ض �أهدافها.
يق�صد بالقيمة هنا تلك التي م�صدرها الدين.
فالقيمي ح�سب نظرية احلتمية القيمية يف الإعالم ي�شكل
حمتوى الثقايف .وجزئيا ،ف�إن القيمي يت�ضمن املدلول
يف البنيوية واملاهية يف الظاهرتية واملعني والرموز يف
التفاعالت الرمزية واحلق واحلقيقة يف الت�أويلية النقدية
واحل�سن والدراية يف النظرة الإ�سالمية .ولذلك �ست�سعى
هذه الدرا�سة �إىل معرفة العالقة بني ال�صورة والقيمة التي
م�صدرها الدين .ولن نعرج هنا �إىل تلك الأحكام الدينية،
ك�أن نقول �أن هذه ال�صورة حالل �أو حرام ،و�أنها مباحة
�أو غري مباحة ،و�أنها جتوز دينيا �أو ال جتوز .تلك م�س�ألة
�أخرى �ضمن �سياق �آخر وهي تتعلق بالق�ضايا ال�رشعية
والفقهية ونحن ل�سنا من �أهل هذا االخت�صا�ص.
وتعتمد الدرا�سة يف هذا اجلانب على نظرية
املفكر اجلزائري عبد الرحمن عزي من خالل �إحدى
�أطروحاته «الإعالم واحلتمية القيمية» (Value Media
.8)determinism Theory
يقول عزي عبد الرحمن�« :إن الت�أثري يكون
�إيجابيا �إذا كانت املحتويات الإعالمية وثيقة ال�صلة بالقيم.
وكلما كانت الوثائق �أ�شد كان الت�أثري �إيجابيا .وباملقابل
يكون الت�أثري �سلبيا �إذا كانت املحتويات ال تتقيد ب�أي قيمة
�أو تتناق�ض مع القيمة ،وكلما كان االبتعاد عن القيمة �أكرب
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يف هذا ال�سياق �أن املعنى يرتبط بال�سياق التاريخي الذي
يجعل الكلمة تطفو على ال�سطح (تربز �إىل ال�سطح) وتختزن
بع�ض الدالالت �إىل حني ما (�إىل حني �أن تتغري الكلمة ويتغري
املعنى �أي�ضا)بحكم املتغري بال�سياق التاريخي .10ومن هنا
نفهم �أن املعنى يف ال�صورة هو عبارة عن عملية تختزن فيها
بع�ض الدالالت يف منت ال�صورة وقد يتغري املعنى مع تغري
هذه الدالالت يف ال�صورة.
	�أما احلديث عن «املرئي» وعالقته بالقيمة ،فيمكن
الت�أ�سي�س على النحو التايل :فاملرئي مرتبط بامل�شاهدة �إىل
ال�صورة (�أي فعل الر�ؤية �إىل ال�صورة) يف هذه احلالة ما
ترمز �إليه ال�صورة يوجد يف حقيقة الأمر على م�ستوى ذهن
املتلقي .فال�صورة مبجرد �أن يلتقطها الفرد تخ�ضع عنده
�إىل حركة ذهنية ذكية تنحدر من مرجعية فكرية حمددة
ونرى �أن علماء الآثار يتبينون الثقافات القدمية(  ( nA
 )cient culturesمن خالل الر�سوم وتقنياتها ويحددون
ع�صورها انطالقا من رموزها .فال�صورة ك�شكل عندما
تتحول �إىل الذهن ت�صبح مادة ثقافية ال تخلو من التعبري
عن ح�ضارة جمتمع �أو جمموعة� ،أما الرموز االجتماعية
التي تت�ضمنها تبقى مبثابة ال�شواهد الدالة عن خ�صائ�ص
ذلك املجتمع واملكا�سب التاريخية التي متيزه .والرموز
هنا قد تكون �أ�صيلة �أو دخيلة ح�سب ال�شواهد يف ال�صورة
وح�سب ت�أويل امل�شاهد .ومقاربتنا نحن �إىل النظرية تكون
على م�ستوى العالقة الوثيقة بني الرموز الأ�صيلة والقيمة
�أو الرموز الدخيلة وتناق�ضها مع القيمة .وحتتاج هذه
امل�س�ألة �إىل �رشح ،فالرموز حتيل �إىل القراءة الأيديولوجية
�أو االب�ستيمية �إىل ال�صورة ،فنقول �أن هذه ال�صورة
التلفزيونية مثال حتمل رموزا �أ�صيلة حقيقية عندما تعرب

ب�صدق عن ثقافة معينة� ،أو حتمل رموزا دخيلة على ثقافة
ما .فالرمز �أي�ضا يكون داال داللة �أ�صيلة �أو دال داللة غري
�أ�صيلة (�أي دخيلة) .وطرحت هذه امل�س�ألة يف ال�سينما خالل
الع�رشينيات من القرن الع�رشين يف االحتاد ال�سوفيتي
عندما طرح دزيغا فارتوف ( )Dziga Vertovق�ضية
الواقع واحلقيقة يف ال�سينما ال�سوفيتية (Kino Nedelia
 .)Kino Pravdaفال�صورة ح�سب هذا االجتاه الواقعي
ذات مرجعية مبنية على رموز �أ�صيلة كلما اقرتنت بواقع
العمال والفالحني �أو الطبقة ال�شغيلة عموما ،وتكون دخيلة
(�إمربيالية ال�صورة) عندما تبتعد عن هذه الفل�سفة .ويبني
الدكتور عزي ب�أن املعنى هو ظاهرة غري مبا�رشة .كيف
يكون ذلك ؟ يكون ذلك من حيث ارتباط املعنى بالرمز الذي
هو بنف�سه يحمل معنًى ثنائيا .ومن هنا ف�إن املعاين كليانية
�إذ �أن الدال ككلمة �أو رمز يرتبط �أ�سا�سا بالتعابري الل�سانية
الأخرى الكامنة يف منت م�ؤ�س�سة اللغة .فهناك الرمز كمعنى
والرمز ككلمة� .إن املرئي على النحو ال�سائد يف ال�صورة
املتحركة امل�صورة الإ�شهارية �أو ال�سيا�سية من جانب �أخر
يقول عزي هو ظاهرة يغيب فيها ال�سياق املولد للمعنى كما
يغيب فيها مبد�أ النمو بفعل ذلك (لأنها ال حتمل �سياق ًا مولد ًا
للمعنى) .ومن هنا يت�ساءل الدكتور عزي :ماهي مكانة
املرئي باملقارنة مع املعنى ؟ فهذه املكانة -مكانة املرئي
– تبدو غام�ضة نتيجة لعدة �أ�سباب منها :غمو�ض عائد
يف �أ�سا�سه �إىل بع�ض الت�صورات ال�سائدة حول ال�صورة
ذاتها كاملثل املعروف عندنا وهو مثل �صيني» �أن ال�صورة
الواحدة �أف�ضل من �ألف كلمة» ،وهذا ب�سبب ميل الإن�سان
�إىل الثقة يف العني �أكرث من الأذن (اال�ستماع) وكذلك قوة
ال�صورة يف ا�ضطهاد حا�سة الب�رص كما يقول �آخرون� .إن
الثقة الزائدة للإن�سان فيما تراه عيناه جتعله ال يت�ساءل
كثريا عن عالقة �أو مكانة املرئي باملعنى .ومن هنا ميكن �أن

مما ال�شك فيه �أن املجتمع احلايل يعي�ش واقعا
م�ضطربا وم�شوها جزئيا �ساهمت فيه عوامل كثرية ومن
ذلك ال�صورة التي مل تعد يف اعتقادي خري ًا من �ألف كلمة.
فال�صورة قد حتمل معنى دالليا قيميا وهذا حمدود كما
و�ضحنا يف الزمن الذي نحياه الآن .وقد �أ�صبحت ال�صورة
يف غياب القيمة ت�ستدرج الإن�سان �إىل �أهوائه وهو ال�سائد
يف ف�ضائيات الغريزة� ،أو ماي�سمى القنوات التلفزيونية
ال�سو�سيو -فنية �أو تقود الإن�سان �إىل الفزع واخلوف وهو
ال�سائد يف الف�ضائيات الإخبارية .وعلى هذا الأ�سا�س ف�إن
امل�سافة بني ما هو �سالب يف ال�صورة وبني ما هو موجب
قد تقل�صت يف غياب القيمة وتغييب العقل و�إثارة الغرائز
والأكرث من هذا عندما تتحول ال�صورة �إىل �أداة للفتنة بني
ال�شعوب وهو احلا�صل لها الآن.
	�إن جتاوز هذا التحدي الذي مي�س ماهية
املجتمعات يتوقف يف اعتقادنا على �إعادة القيمة �إىل
مكانتها كقوى مرجعية ( )Referenceيف حركية املجتمع
ومن ذلك حركيته االت�صالية التي تقود حتما �إىل �إعادة

الإت�صال والتنمية

اخلامتة:

55

ح�ضارية وفق خيارات النا�س ومقا�سات �أذواقهم ودقيق
ت�صوراتهم الدينية والثقافية.
فاللبا�س يف هذه احلالة يتحول من كونه فعال
عاديا �إىل �أن ي�صبح رمزا ذا داللة مركبة .وال�صورة -كما
�سبق ذكره  -تتكون من دال هو �شكل امللب�س واملدلول هو
املعنى الذي نربطه مع ذلك اللبا�س املعني ،واملدلول هنا
رمز ي�ؤول �إيجابيا كما يف�رس �سلبيا ،ح�سب تقارب �أو تباعد
ال�صورة مع القيمة.

العدد 1

نفهم �أن معظم النا�س يعتقدون (اعتقاد خاطئ) �أن املعنى
هو �صوري (من ال�صورة) ،ولكن املعنى لي�س �صوريا (�أو
مرئيا) ولكن رمزيا يرتبط لي�س بال�صورة و�إمنا باخليال.
فال�صوري مرتبط باملرئي والت�صوري مرتبط باخليال،
ومن هنا يحق القول �أن اخليال الت�صوري يتحرك بدوره
انطالقا من قيمة معينة مادية �أو معنوية وحتى م�صلحية.
فالنا�س حتكم يف كثري من الأحيان على ال�صورة املرئية من
زاوية تعك�س خلفيتها القيمية .والقيمة تعلو الإن�سان وهي
م�صدر �سلوكياته و�آرائه ومواقفه ويكون م�صدر القيمة
يف الأ�سا�س املعتقد الديني .ولهذا فت�أويل ال�صورة هو يف
الأ�سا�س �إمالء قيمي غري مبا�رش وقد ال يدرك يف حلظته
و�إمنا يبدو ذلك وا�ضحا عند معرفة ال�سياق الذي يتم من
خالله ت�أويل ال�صورة.
	�إن عامل القيمة (م�صدرها الدين) الذي يتجلى
يف ال�صورة التلفزيونية يتخذ عدة �أ�شكال .11ميكن الإ�شارة
�إىل اللبا�س الذي يظهر يف ال�صورة كمثال .فاللبا�س �صورة
ثقافية لها معانيها ودالالتها وهو ن�ص قابل للت�أويل مثلما
هو معر�ض ل�سوء الفهم و�سوء الت�أويل بقدر ما هو مفهوم
ومدرك ،وقد يكون لعبة �إيديولوجية �أو مادة ل�رصاع
الأفكار وهذا حادث فعال الآن كما �سرنى.
عندما حتجبت مذيعة قناة اجلزيرة خديجة
بن قنة التي ا�شتهر وجهها وا�سمها بو�صفها �إحدى
املقدمات الأنيقات واملتمكنات وتتوىل تقدمي الأخبار يف تلك
القناة ،كان لتحجبها وقع �إعالمي كبري لدى اجلماهري
العربية .فهذه املذيعة غريت �أوال من �رشوط ال�صورة
التلفزيونية امل�ألوفة من قبل ،وبالتايل غريت من �رشوط
اللعبة الإعالمية التلفزيونية يف املظهر وامللب�س .فاقرتان
ال�صورة هنا بهذه القيمة الدينية (الزي الإ�سالمي) معناه
�أن ال�صورة �أ�صبحت ذات داللة وحتمل �أو تروج لق�ضية
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االعتبار �إىل القيمة يف ال�صورة .ومن هنا ت�ستوي قراءة -4
ال�صورة ،فتتحول �إىل �أداة تتحرك يف �إطارها ومن خاللها عبد اهلل الغذامي »،الثقافة التلفزيونية� ،سقوط النخبة وبروز
القيمة بدال من �أن تكون عامال يف �إبعاد هذه القيمة .ال�شعبي» ،املركز الثقايف العربي ،الطبعة الأوىل ،بريوت ،لبنان،
يقول يف هذا الإطار عزي عبد الرحمن �إن الفنون غري 2004
امل�ؤطرة بالقيمة �أ�شبه ب�أ�شجار نخل خاوية ،ونقول نحن -5
بدونا �أن ال�صورة �أ�شبه بالكلمة الطيبة عندما تقرتن عزي عبد الرحمن »،الثقافة وحتمية االت�صال ،نظرة قيمية»،
بالقيمة وهي �أ�شبه بالكلمة اخلبيثة عندما تتناق�ض مع امل�ستقبل العربي ،ال�سنة  ،26العدد � ،295أوت� /سبتمرب .2003
القيمة �أو تبتعد عنها قيا�سا ملا ورد يف القر�آن الكرمي -6
قول اهلل تعاىل( :ومثل كلمة طيبة ك�شجرة طيبة �أ�صلها ن�صري بوعلي وعزي عبد الرحمن« ،حوارات �أكادميية يف نظرية
ثابت وفرعها يف ال�سماء ت�أتي �أكلها كل حني ب�إذن ربها احلتمية القيمية الإعالمية»� ،أجرى احلوارات �أ .رقية بو�سنان
وي�رضب اهلل الأمثال للنا�س ،ومثل كلمة خبيثة ك�شجرة وحممد الكرمي ها�شم ،قيد الن�رش2010 ،
خبيثة اجتثت من فوق الأر�ض مالها من قرار)( .الآية) -7

الهوام�ش واملراجع:
-1

ن�صري بوعلي« ،قراءة يف نظرية املفكر الإعالمي عبد الرحمن عزي»،
دار الهدى ،اجلزائر2005 ،

-8

حممد ح�سام الدين �إ�سماعيل »،ال�صورة واجل�سد درا�سات يف الإعالم بيري بابان« ،لغة وثقافة و�سائل االت�صال» ،ترجمة �إدري�س القري،
املعا�رص» ،مركز درا�سات الوحدة العربية ،الطبعة الأوىل ،بريوت ،من�شورات الفارابي ،املغرب1995 ،
كانون الثاين ،يناير 2008
-9

-2

خملوف حميدة� »،سلطة ال�صورة ،بحث يف �إيديولوجيا ال�صورة
و�صورة االيديولوجيا» ،دار �سحر للن�رش ،الطبعة الأوىل ،تون�س
0092

-3
عزي عبد الرحمن »،الإعالم والبعد الثقايف :من القيمي �إىل املرئي»،
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نعي�ش اليوم حتوالت دقيقة و�رسيعة ،يف جماالت
احلياة جميعها ،ومنها االت�صال والتوا�صل ،بحيث �أ�صبح
التلك�ؤ ،يف تبني و�سائلها ،والتمنع يف مواكبتها معرفي ًا
ومعلوماتي ًا يعني القطيعة والتخلف واالنف�صال عن
العامل املعا�رص وعن جمتمع املعلومات الذي بد�أ ي�سود،
بال حدود ،وينت�رش فى خمتلف �أرجاء العامل .وقد احيت
منظمة مرا�سلني بال حدود واملنظمة العاملية للرتبية
والعلوم والثقافة �أول احتفال بالثاين ع�رش من مار�س
 2008يوم ًا عاملي ًا حلرية التعبري ودميقراطية الثقافة ،يف
ال�شبكة العنكبوتية “.”World Wide Web
تعترب االنرت ِنت “ ”Interconnected Networksمن
مطايا هذا املجتمع امل�ؤلل ،و�أكرثها جدوى ،فهي بالفعل
و�سيلة ات�صال ،ومكتبة افرتا�ضية “”Virtual page
منوعة ،ت�ؤ ّمن �سبل الو�صول �إىل م�صادر املعلومات ،على
مدار ال�ساعة ،وتختزل الوقت وتخرتق احلدود وتقل�ص
امل�سافات ،وهي ما �أ�سماها هاريف بظاهرة االختزال ال�رسيع
لبعدي الزمان واملكان .وال غرو ،فقد �أ�صبح ب�إمكان الباحث،
يف املعرفة والأدب ،بالو�سيلة الإليكرتونية ،الو�صول �إىل
�أبعد مكتبة يف العامل ،عرب هذه النافذة الزجاجية ،والبحث
يف مواقعها املتوفرة ،عن املوا�ضيع املطلوبة ،او االت�صال
بالأدباء والنقاد والباحثني الذين يحتاج �إىل التوا�صل
معهم�ِ ،سيرَ ًا و�إبداعات ،ونقود ًا ودرا�سات ،كما �سهلت

عليه �أي�ض ًا كثري ًا مما كان حتقيقه ،من قبلُ ،يعترب �شاق ًا
وم�ضني ًا� ،سواء ما تعلق منه بالببليوغرافيا وت�صنيفها،
�أو باحل�صول على معلومات �أ�سا�سية �أو ا�ستكمالية من
م�صادر ،كان يعترب الو�صول �إليها واالت�صال بها ،من
قبلُ� ،رضب ًا من امل�ستحيل ،كل ذلك مبجرد ال�ضغط على
�أيقونة برنامج الت�صفح  .1Internet Explorerكما توفر
االنرتنت� ،أو “و�سيلة االت�صال املفتوح”� ،إمكانية �إجراء
مقابالت حية ونقلها ،بال�صوت وال�صورة ،بني املبدعني
والكتاب والدار�سني ،عرب برامج مثل ما�سنجر و�سكيبي
ويوتوب .و�أ�صبح نقل الن�صو�ص وال�صور والأ�صوات
وتخزينها ومعاجلتها وا�ستنطاقها وتركيبها وتعديلها
�أي�رس و�أجدى ،مما كان عليه ،يف �أي وقت م�ضى.
االنرتنت ثورة معرفية وعامل موا ٍز مل�سار حياتنا
اليومية الواقعي املعي�ش ،بكل تفا�صيله ،كما هي و�سيلة
ات�صال وتوا�صل �شعبية جماهريية عاملية ،خفيفة الظل،
زهيدة التكلفة ،تتطور ب�رسعة وا�ستمرار ،ال يعرف فيه
التوا�صل نوم ًا ،وال التجديد حدود ًا ،كما هي �سوق فكرية
جمانية ومفتوحة للعابر الف�ضويل والباحث املتخ�ص�ص،
ب�ضاعتها �سهلة املنال� ،رسيعة التو�صيل واالنت�شار ،ي�ستفيد
منها العارف ،كما ي�ستفيد منها غريه ،وتتيح للم�ستخدم
حرية االختيار واملعاينة ،والتمحي�ص واملقارنة ،يف �شتى
�أ�صناف املعارف الإن�سانية ،وعلى خمتلف م�ستوياتها،
وتكفل ملاليني الب�رش ،على اختالف �أعمارهم وخلفياتهم،
يف �شتى �أنحاء العامل ،فر�صة التوا�صل فيما بينهم ،دون
قيود جغرافية� ،أو فوا�صل عرقية �أو موانع طبقية .كما
ال حتكمها �سيا�سة �أو جتارة� ،أو حدود �أو �أيديولوجيا،
�أو قانون �أو �أخالق ،مما يزيد يف �صعوبة مراقبتها �أو
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املحا�سبة على ما ين�رش فيها ،حتى �أ�صبحت عند الفقراء
وامل�ست�ضعفني �أداة تعبري عن الذات ،وعند الطغاة
والعادين وامل�ست ِغلني �أداة ت�ضليل وتخريب وانتهاك
للخ�صو�صيات� ،إ�ضافة �إىل كونها عندهم �أداة ا�ستغالل
وابتزاز وتخريب و�رصاع مطامع وهيمنه بني العمالقني
الأمريكيني ميكرو�سوفت وغوغل ،تتحكم بت�شغيل
حوا�سيب النا�س ال�شخ�صية ،وحتقنها بالفريو�سات ثم
سوق لها امل�ضادات .لقد �أرغمت الواليات املتحدة التي
ت� ّ
تهيمن على �سبعني يف املئة من م�صدر املعلومات ،يف هذا
العامل� ،رشك َة ميكرو�سوفت على قطع خدمات املا�ستجر
عن دول مثل �سوريا و�إيران وكوبا وال�سودان ،و�أنفقت كل
من �أملانيا وبريطانيا ،يف �سنة واحدة ،مئة وثالثني مليون
دوالر لإغالق املواقع العربية املدافعة عن الق�ضايا العربية،
هذا بالإ�ضافة �إىل الدور االفرتا�ضي التخريبي اال�رسائيلي
الأمريكي الربيطاين يف �إيران مبواكبة �إنتخاباتها يف يونيو
 ،2009للحيلولة دون فوز الرئي�س حممود �أحمدي جناد
بها.
كما حتقق ال�شبكة العنكبوتية العاملية مبد�أ
امل�شاركة يف م�صادر املعلومات ،Resource Sharing
بحرية وبدون متييز �أو احتكار .وهذي هي تغزو بيو َتنا
املراك ُز واملعاهد الأكادميية واجلامعات التي تقدم درو�سها
“جمان ًا” ،ملن �شاء ،عرب هذه ال�شبكة االفرتا�ضية ،كما تفعل
ما�سات�شو�ست�س ،بالواليات املتحدة الأمريكية.
جامعة ّ
يف مطلع الألفية الثالثة ،قدمت ال�شبكة
العنكبوتية املعلومات ب�ستني لغة ،لثالثمئة و�سبعة
وع�رشين مليون م�ستخدم %57 ،منهم نفذوا �إليها باللغة
الإجنليزية ،التي مل يكن يتجاوز عدد الناطقني بها،

الثالثمئة واثنني وع�رشين مليون ًا ،من جمموع �سكان
العامل البالغ عددهم حينئ ٍذ  5,6مليار ن�سمة ،وقد جتاوز
عدد م�ستخدمي االنرت ِنت العرب منهم ،يف حينه ،املليون
م�ستخدم بقليل ،وتراوح عدد املواقع العربية ،بني �سبعة
وت�سعة �آالف موقع ،من �أ�صل �ستني مليون موقع ،وط�أت
قد ُمه ال�شبكة العنكبوتية ،وبذلك تكون لغ ًة كالفار�سية،
مع فارق عدد الناطقني بها ،قد �سبقتها ،باحتاللها املرتبة
الرابعة عامليا بعد االجنليزية والفرن�سية والربتغالية،
ب�أحد ع�رش مليون م�ستخدم لل�شبكة العنكبوتية ،واثني
ع�رش �ألف موقع ،بد�أت تواجدها على ال�شبكة منذ �سنة
 .2000وتالقت مع مثيالتها العربية ،وحتى اله�سبانية،
يف بوحها امللحاح باملكبوت ،دون �أن ترافق نتاجها حركة
نقدية موازية ومتابعة ،تر�صد خطاه وحتاوره وتر�شده.
و�أبرز ما تعنيه لنا هذه املالحة االفرتا�ضية
يف ال�شبكة العنكبوتية كباحثني متخ�ص�صني يف اللغة
والأدب هو جانبها املعلوماتي املتعلق بن�رش املواد العلمية،
وبخا�صة ما تعلق منها بالأدب والعلوم الإن�سانية ،وفهر�سة
املعلومات املكتبية الورقية والكهربائية ،ب�شكل �إليكرتوين،
يتجاوز احلواجز والعوائق ،وال يعرف احلدود �أو القيود،
ويقدم املعلومات العامة ال�رضورية لالهتمامات جميعها.
نتحدث عن “الأدب الإليكرتوين” وهو الذي
ي�صفه لو�س غاليزر ب�أنه ،ال يت�أتى ملتلقيه يف �صيغته
الورقية ،من خالل جتربتنا العلمية املمتدة ،على مدى
ثالثة عقود ونيف ،وقد اغتنت يف العقد الأخري ،بتكثيفنا
البحث يف �أدب املقاومة الإليكرتوين ودرا�سته ،وا�ستكمال
بع�ض املعلومات التي كان ي�صعب احل�صول عليها من
م�صادر �أخرى� ،إن مل ي�ستحل ،وهي جتربة وفرت لنا قدر ًا
من اخل�صو�صية يف التعامل مع الأدب املموقع �إليكرتوني ًا
بحث ًا وقرا َءة ،ومكنتنا من و�ضع اليد على �شيء من مكامن
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الكلمات الأ�سا�سية ،يف املادة ،وحتديد جمالها العلمي �أو
التخ�ص�صي ،و�إح�سان اختيار الباحث� ،أو حمرك البحث،
حيث من املعروف � َّأن باحث ياهو مث ًال متوجه نحو جمال
الرتبية والعلوم الإن�سانية.
خالل جتربتنا يف البحث يف الأدب الإليكرتوين
املقاوم ،مب�ستويات نقله املختلفة متهيد ًا جلمعه ودرا�سته
ونقده ،ا�ستخدمنا �أدوات تتلخ�ص يف مفردات البحث
ومفاهيمه املت�أطرة يف �إطار املو�ضوع ،ففي بحثنا عن مادة
ا�ستكمالية ،لكتابنا “مو�سوعة م�صادر الأدب الفل�سطيني
احلديث” ،2يف ال�شبكة ،خالل ال�سنوات الأخرية ،ا�ستخدمنا
مفردات ومفاهيم من �صلب املادة ،مثل فل�سطني �أدب ًا وق�صة
ورواية وم�رسح ًا ،كما ا�ستخدمنا �أ�سماء �أعالم الأدب
الفل�سطيني وخمتلف �أنواع فنونه ،وبخا�صة تلك املميزة
له عن غريه من الآداب� ،إىل حد ما ،مثل احتالل و�سجون
ومعتقالت وانتفا�ضة ومقاومة و�شهداء وا�ست�شهاديني...
�إلخ
	�أما يف جمال بحثنا وتعاملنا مع الأدب املقاوم ،يف
العامل اله�سباين ،وبخا�صة يف فنه م�ستدع فل�سطني� ،أو �أحد
مكوناتها ،فقد ا�ستخدمنا عنا�رص بحث ،تتعلق باملو�ضوع،
ملحورته� ،أقطار ًا وفنون ًا وت�سميات مثل ه�سباين و�إ�سباين
و�أمريكي التيني وكاريبي ويانكي ،كما ا�ستخدمنا مفردات
ومفاهيم تتعلق باملو�ضوع الفل�سطيني جغرافية وثقافية
وتاريخية و�سيا�سية ،علها تكون قد وردت يف ن�ص ما،
هذا بالإ�ضافة �إىل البحث املبا�رش ،يف احلقلني الفل�سطيني
واله�سباين ،داخل املواقع الثقافية الأدبية املعروفة ذاتها،
مثل موقع “ثريبانت�س االفرتا�ضي” �أو موقع “جهة
ال�شعر” و“كيكا” و“الديوان” و“دروب” ،بحث ًا مادي ًا
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جمال املادة الأدبية املن�شورة و�أهميتها ،ب�صورة عامة،
ومدى جناعة الو�سيلة التي نقلته ،وبخا�صة ما يدخل
منه يف �إطار مو�ضوعنا .وقد ا�ستب�رشنا خري ًا بعقد احتاد
كتاب االنرتنت العرب واالحتاد العام للمراكز الثقافية
وبع�ض رواد يف الثقافة العربية الفل�سطينية “م�ؤمتر
الثقافة الفل�سطينية الإليكرتوين الأول” لعام  ،2008حتت
�شعار “ثورة ثقافية م�ستمرة” ،وقد غطت حماور هذا
امللتقى االفرتا�ضي خمتلف الفنون الأدبية والت�شكيلية
وال�سينمائية ،تعزيز ًا لدور املثقف والفنان الفل�سطيني يف
جمتمعه املقاوم ،باعتبار الق�ضية الفل�سطينية هي ق�ضيتنا
امل�صريية الأوىل ،نحن العرب وامل�سلمني.
و�أكرث حمركات البحث ا�ستخدام ًا يف جتربتنا
الإليكرتونية ،كانت حمركات غوغل وياهو و�إم �إ�س
�إن ،وتليها ،يف ظرف ما ،حمركات فرعية �أو ثانوية،
مثل ثريبانت�س بريتوال والعمالق والباحث العربي،
باللغات العربية والإ�سبانية والإجنليزية ،حيث ك�شف
لنا البحث املبا�رش يف املواد املن�شورة ،ويف قواعد البيانات
الببليوغرافية  ،Online Bibliographic Databaseوهي
مواد وقواعد يف تغري م�ستمر ،ث�أتي مبعظمها ال�صفحات
واملواقع واملدونات يف ال�شبكة العنكبوتية وتذهب ،دون
�سابق �إنذار ،وقلما تتبع منهجية يف �سياقاتها� ،أو ن�سق ًا،
يف اختيار مادتها ،وهي يف جلها �أعمال فردية تطوعية �أو
�شخ�صية خلدمة الذات� ،أو ما حتب� ،أو من حتب ،لذلك ت�أتي
موادها ،الأدبية ،كغريها من املواد ،بالإجمال ،ع�شوائية
جمتز�أة ،و�إعالمية ا�ستهالكية ،عامية القيمة ،و�شخ�صية
�أو قبلية �ضيقة ،ذات ذوق جمايل ونقدي متوا�ضع .ومن
�أجل التغلب على �سلبيات هذه احلالة ،بقدر الإمكان ،ن�صح
املعنيون بدرا�سة الظاهرة ،ومنهم مالوي ،عند كتابة
م�ضامني العناوين ،يف خانة البحث ،بتحديد الكلمة �أو
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مقروء ًا ،واالت�صال املبا�رش ،مبختلف الأ�شكال والو�سائل،
باملعنيني بالأمر .كما �شمل البحث �أ�سماء وعنا�رص وفرها
لنا تراكم جتربة البحث ،على �أمل العثور مبعيتها� ،أو على
هام�شها ،على ما يتعلق باملو�ضوع.
ونزعم هنا� ،أن �أول �أ�س�س نقدية لل�شعر اله�سباين
املقاوم ،م�ستلهم فل�سطني مبختلف مكوناتها ،ومنه ما
ُن�رش بالو�سيلة االفرتا�ضية ،Electronic Publishing
قد و�ضعناها يف كتابنا “فل�سطني يف ال�شعر اله�سباين
املعا�رص” ،3يف �إطار فن املقاومة� ،أو التمرد� ،أو الثورة �أو
االحتجاج �أو التحري�ض �أو املمانعة ،التي �سبق و�أن عر�ضنا
لها ،مبنظور �أكرث �شمولية ،يف �أعمال �سابقة منها “املقاومة
يف ال�شعر الأمريكي الالتيني املعا�رص” ،و“�صورة الفدائي
يف ال�شعر الأمريكي الالتيني املعا�رص” ،و“رحماك ا�سبانيا
خل�صيني من هذا العذاب” ،و“احل�ضور الثقايف الفل�سطيني
يف �إ�سبانيا و�أمريكا الالتينية” املن�شور �أي�ض ًا مكهرب ًا بعد
ن�رشه على الورق  .Desk Top Publishingكما يف كتب
�أخرى ،حول �شعراء فرادى ،منها“ :ارن�ستو كاردينال
�شاعر الثورة ال�ساندينية” ،و“كارلو�س �ألباريث ،درا�سة
يف ن�صفه الثالث” ،و“خابري بيان يف �أمثاله الفل�سطينية”،
و“�أنخل بيتي�سمي يف �سهاد رام اهلل” ،وغريهم.
غني عن القول � َّإن املواقع الأدبية الإليكرتونية،
يف جلها ،مثابة �سوق ثقافية ،ال تغلق �أبوابها ،وال تبتغي
من ر�أ�سمالها وجهد �سدنتها �إ َّال الرتويج لب�ضاعتها،
واكت�ساب ر�ضى اجلمهور عنها ،على �أمل �أن يعود الرتياد
نوافذها وت�صفح موادها وتقليبها ،بنية ا�ستخدامها
واال�ستفادة منها ،دون دفع � ِّأي ثمن ُيذكر ،وبهذا املعنى
يعرث مرتادوها ،على مواد �أدبية ،قد تكون �أ�صيلة ونفي�سة،

لأدباء �شباب �أو متوا�ضعي ال�شهرة ،حالت دون �صدور
�أعمالهم عبثية و�سائل الن�رش اجلارية� ،أو مق�ص الرقيب،
فتكون فر�صة ذهبية ،نادرة وفريدة ،تتوفر للباحث
حق قدرها.
املتخ�ص�ص الذي يقدرها َّ
ومع ذلك ،لي�س كل ما ين�رش على ال�شبكة
الإليكرتونية ،يف �سياق موجة الهيجان ال�شعرية
واال�ستعرا�ضات الدنكو�شوتية التي تنتابها� ،أ�صي ًال
ونفي�س ًا ،فقد ات�سع ف�ضاء االنرتنت لت�سبح فيه فقاعات،
ب�ألقاب ،ورمبا ب�أعمال� ،شعرية مزعومة ال وجود لها �إال يف
�أوهام �صاحبها ،و�أدخلت منتدياتها الثقافية على الأدب ما
لي�س منه ،وما ال ميت له ب�صلة� ،أو ما ال وجود حقيقي له
�أ�ص ًال ،مما جعل البع�ض يرى �أن لي�س من الفائدة ،يف �شيء،
م�سخ التجربة الوجدانية يف جتريب �إليكرتوين غوغائي
ا�صم ،يف ظل �أمية تكنولوجية معلوماتية متف�شية ،وح�ضور
عربي باهت ثقافي ًا و�إبداعي ًا على ال�شبكة االفرتا�ضية،
و�إدمان قاتل على تفاهات ما تقدمه بع�ض املواقع
اال�ستهالكية التائهة� ،أو املوبوءة املتزاحمة ،يف ف�ضاء �أو
�سدمي هذا العامل الوهمي املفتوح على املجهول ،لكل �رضوب
اخلري والإبداع واحلرية ،واحلق واجلمال والغريية؛ ويف
الوقت نف�سه �أي�ض ًا ،لكل �آفات ال�رش والفو�ضى والهدم،
والعدون والإف�ساد والتخريب الأيديولوجي العن�رصي،
والأخالقي امل�سموم التي تبثها ،مبختلف اللغات ،مواقع
�صهيوفرجنية ا�ستعمارية ،مثل موقع في�س بوك Face
 Bookالأمريكي� ،أو ِنحلية �شاذة� ،أو �سجالية تافهة ،كتلك
التي ُيخ�ض فيها الهراء ويتعفن فيها ال�سجال لت�سفيه هذا
املذهب الإ�سالمي �أو ذلك الف�صيل املقاوم ،يف حماولة منها
لت�شكيك الغري يف ذاته ،واغتياله نف�سي ًا وثقافي ًا ومادي ًا،
و�إلغائه �أو م�سخه لال�ستحواذ على كيانه وكينونته ووطنه
وح�ضارته وثقافته ،وانتحالها وجتيريها ،بحيث ي�صبح
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كما يجدر التنويه �أي�ض ًا ،ب�أن الق�سط املنقول من الأدب،
بالو�سيلة الكهربائية �أو الإليكرتونية �أو الرقمي ة iDig
 ،talال يزال هو الأي�رس كم ًا والأقل متثي ًال ،لأن عالقة
الكتابة العربية بتقنية املعلومات التزل متعرثة ،مما يوجب
الرتوي والرتيث وتهدئة الروع ،يف النفو�س ،عند ا�ستقبال
�أي جديد و�إن بهر .ومع ذلك يتوجب التمييز بني هذا
الن�ص الأدبي امل ُرثى بالو�سائطيات الإليكرتونية ،وبني فن
“اخليال العلمي” الأدبي “ ،”Science Fictionالذي
يتخذ من الإجنازات العلمية امل�ستقبلية مو�ضوع ًا له.
ميكننا� ،إىل حد ما ،وبقدر معقول من التجاوز،
يف تعريف املفاهيم ،اعتبار هذا “الأدب التفاعلي” �ألكرتنة
�أداتية لتعوي�ض تغييب الأداة احلكواتية �أو ا ِ
حلدائية يف
نقل الن�ص ،ب�صورته املادية الأ�صيلة املبا�رشة ،بال�صوت
امل�سموع والت�صوير باحلركات اجل�سدية وتعبريات
الوجه ،قبل ت�سجيله على الورق ،ليقر�أ قراءة �صامتة �أو
جهرية قد ت�صحبها احلركات اجل�سدية الب�رشية الطبيعية
و�أ�صوات الآالت املو�سيقية ،ومع ذلك يبقى الأدب هو
الن�ص ،دون �سواه .وبهذا ميكن النظر �إىل الو�سائطيات
الإليكرتونية على �أنها جمرد ف�ضلة متف�ضل� ،أو �سند تقني،
ولي�ست عن�رص ًا من مكونات الن�ص الأدبي.
يت�ضح للمراقب والباحث يف الروابط الأدبية
الإليكرتونية على ال�شبكة العنكبوتيةَّ � ،أن القائمني عليها،
يف معظم حاالتها العربية واله�سبانية ،يح�سنون ا�ستخدام
احلا�سوب والربجمة� ،أكرث من �إح�سانهم اختيار الن�ص
الأدبي وتذوقه و�إبراز مكامن فاعليته وجماله ،ناهيك عن
موثوقية املن�شور �إليكرتوني ًا وم�صداقية م�صادره ،حيث
�أ�شار غري باحث ،منهم جيل�سرت� ،إىل �رضورة التحقق من
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كل �شيء ،ثقاف ًة كان �أم ح�ضارة ،قدمي ًا �أم حديث ًا� ،رشقي ًا
�أم غربي ًا� ،صهيوني ًا �إ�رسائيلي ًا ويهودي ًا فرجني ًا ،يتوجب
على الغوييم ،من دونه ،يف هذا العامل تقدمي �أنف�سهم ،على
مذبحه التلمودي غري املردود� ،ضحايا خانعة را�ضية
�شاكرة ،غري م�أ�سوف عليها ،فقد كر�س الكيان ال�صهيوين
الغا�صب� ،أكرث من �ألف موقع �أليكرتوين ،على ال�شبكة
العنكبوتية ،مبختلف اللغات ،ومنها من يحمل �أ�سماء
عربية و�إ�سالمية طعوم ًا ،لذر الرماد يف عيون مبحريها،
حول حمرقة غزة ،من  ،2009|1|18-27وتبديل موقع
اجلالد وال�ضحية.
ويف �سياق ت�صنيف �أدوات النقل والتو�صيل،
يتجلى مفهوم الأدب املكهرب مفهوم ًا داللي ًا على طريقة
ت�سجيل الأدب وتو�صيله �إىل املتلقي ،عند �أي نقطة واقعة
على اخلط البياين الوا�صل ،بني قطبي املتحقق امللمو�س
واالفرتا�ضي املنظور ،يف كتابة الن�ص وتخريجه .و�أب�سط
�أحوال ت�سجيل الن�ص ونقله ،بالو�سائطيات الإليكرتونية،
تتمثل يف ا�ستخدام احلا�سوب �أداة ر ْقم وحترير وتن�سيق
للن�ص ،و�أعقدها ا�ستخدام و�سائطيات برجمية وتخطيطية
الرقم
وم�ؤثرات �صوتية وت�صويرية متقدمة ،يف عملية َّ
والتوثيق والتو�صيل ،وهو ما يطلق عليه جتاوز ًا مفهوم
“الأدب التفاعلي” ،الذي هو يف احلقيقة تبيان حلالة
التو�صيل� ،أو يف �أح�سن الأحوال و�صف لأداة التو�صيل،
ولي�س �صفة للمادة املحمولة ،مما يجعل البع�ض يف�ضل
ت�سمية هذه احلالة “باحلالة التفاعلية لنقل الن�ص
الأدبي”� ،أو “الن�ص امل ُف ّعل” ،ولي�س “الن�ص التفاعلي”،
وكذلك احلال ،مع مفهوم “الإليكرتوين”� ،إذ لي�س هو
�إلاّ تبيان حلالة نقل املادة� ،شعر ًا كانت �أم غريه ،بو�سيلة
الإليكرتونات .وبهذا يظل الأدب �أدب ًا ،كما هو معروف،
مهما تعددت �أ�شكال و�سائل نقله للمتلقي وم�ضامينها،
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�صحة ما ين�رش على ال�شبكة من معلومات ،لأن هناك مواقع
غري جادة و�أخرى م�شبوهة ،ت�رض ب�سمعة الباحث الذي
قد ي�أخذ عنها دون متحي�ص .كما دعا �سكوت ،يف ال�سياق
نف�سه ،النا�رشين والباحثني يف ال�شبكة وم�ستخدميها �إىل
حتري الدقة وال�رصاحة والتحقق من م�صداقية املادة
املوجودة قبل اعتمادها يف البحث.
وتبقى الكتابة بالو�سيلة الإليكرتونية كتابة
�آنية ،ي�ستطيع النا�رش فيها ،كلما �شاء ،ووقتما �شاء،
تعديل مادته املن�شورة �أو تغيريها ،ل�سهولة الأمر ،وعدم
ترتب �أي عواقب ثبوتية� ،أو حتي جدلية ،على تغيريها،
كما � َّأن كثري ًا من امل�صادر الأدبية والفكرية املكتوبة حديث ًا،
مل ت�سكن املجال الإليكرتوين بعد ،فما بالك بامل�صادر التي
�سبقت مرحلة الكتابة بهذه الو�سيلة اجلديدة.
ثمة م�ؤ�س�سات وجمعيات �أهلية ،ثقافية وعلمية
ونقابية و�إن�سانية وحتررية حمدودة الإمكانيات ،تهتم
مبوقعة ما يخ�صها على ال�شبكة ،مثل مهرجان ميديني
ال�شعري واحتاد اجلمعيات العربية يف كوبا ،و�شبكة
فل�سطني للإعالم وبيت ال�شعر الفل�سطيني واحتاد الكتاب
العرب .وثمة مواقع ر�سمية لوزارات ومراكز ومعاهد
وبلديات ،يقوم عليها موظفون ر�سميون يهتمون بال�شئون
الإدارية والأخبار الإعالمية امل�ؤقتة �أكرث من اهتمامهم
مبا هو �أدبي �أو حتى ثقايف ،لذلك ،تبدو احلاجة ما�سة �إىل
جهات معنية وم�س�ؤولة قادرة ،حملية �أو �إقليمية �أو دولية،
بيدها االمكانيات املادية والت�رشيعية والتنفيذية ،لت�رشع
يف كهربة ما هو مكتوب ،على الورق دون �سواه ،وت�صنيفه
وبرجمته ،وفهر�سة ما ُن�رش منه مكهرب ًا ،يف حينه ،كما
تفعل مكتبات لندن ودبلن ومدريد الوطنية مث ًال.

نعم .كما فاج�أنا �سقوط القطب الأمريكي
الواحد ،يف خريف  ،2008بعد ثمانية ع�رش عام ًا من تفرده
بالعامل قت ًال وتدمري ًا ،فقد فاج�أت الهجمة الكهربائية ،من
قبل ،كبار الأدباء والكتاب� ،إذ مل يكونوا م�ستعدين لها،
فلم يتمكنوا من جماراتها ،وبقيت �أعمالهم مكر�سة على
الورق ،ويحتاج تغيري هذا الواقع �إىل زمن حتى يربز جيل
من الأدباء ،يكون قد تعاي�ش مع الثورة الكهربائية ،وبد�أ
كتابة �أعماله على ال�شا�شة الأ�صغر ،يف ع�رص �أ�صبح فيه
البحث املو�سوعي ،عن معلومة �أو مادة ،وحتى اللغوي
القامو�سي عن كلمة� ،أو الرتكيبي الأ�سلوبي عن �صيغة،
�أي�رس� ،إىل حد ،يرتبط ب�إمكانيات امل�ستخدم ،من �أن
يتحمل الباحث م�شقة مراجعة املجلدات الورقية التقليدية
ال�ضخمة؛ فقد بد�أت التكنولوجيا احلديثة باخرتاع الآلة
الكاتبة ،ثم كهربتها ،ليتطور عنها احلا�سوب ،يف مرحلته
نف�سه ،كمجرد �آلة كاتبة ،يف
الرقمية البدائية ،ثم يتجاوز هو َ
منت�صف القرن الع�رشين ،وي�رشع يف احللول حمل املكتبة
القدمية ،بفهار�سها وجملداتها ورفوفها وخزائنها.
ومع ذلك ،فاملعطيات على �أر�ض الواقع ،تقول
�إن و�سيلة االنرتنت ومنتدياتها ،ما دامت على ما هي عليه
و�ضع ،مبدمنيها ومتطفليها وفريو�ساتها االبتزازية،
من ٍ
وخمرتقي خ�صو�صيات مرتاديها ،وخفافي�شها ذات
اال�سماء امل�ستعارة ،وتقوي�سها الظهور و�إجهادها الب�رص،
لن تتمكن ،من اختطاف الأ�ضواء من الورق وال�صالونات
الأدبية ،او اختال�س متعة اللحظة الإبداعية من الإن�سان،
مهما غا�صت التيكنولوجيا يف �أ�رسار البيولوجيا ،و�ستظل
هذه الو�سيلة االفرتا�ضية ،يف �أح�سن الأحوال ،وبخا�صة يف
جمال العلوم الإن�سانية ،ملحقة بالكتاب وم�ستجدية دفء
ال�صالونات وحميميتها ،حتى � َّأن القائمني على الن�رش
ع�شموا ب�إعادة ن�رش ورقية لبع�ض ما
االفرتا�ضي كثري ًا ما ّ
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لها� ،أو بتطويعها له� ،إذ �إن هذا املخلوق العجيب الذي هو
الإن�سان قابل لذلك وقادر عليه.
فقد �أدى ا�ستخدام ال�شبكة العنكبوتية يف البحث
الأدبي �إىل اال�ستغناء ،باطراد مت�سارع ،لكن غري نهائي ،عن
احليز املكاين الوا�سع الذي تتطلبه عملية البحث �أحيان ًا،
ال�ستخدم �أكرث من مرجع ،يف اللحظة الواحدة ،وجعلت
�صلة الباحث مب�صادره �صلة مبا�رشة ،ت�أتيه حيث يتواجد،
وحيث يريد  ،Home Deliveryدون و�سائط� ،أو ت�أخري
�أو تقييد ،ومل يعد الباحث ينتظر جتديد الفهار�س ،كما هو
احلال ،يف املكتبات الورقية ،كي يتعرف على اجلديد مما
يريد ،وبهذا انتقل الباحث ،كما املكتبات ،من ا�سرتاتيجية
اقتناء م�صادر املعلومات� ،إىل ا�سرتاتيجية التوا�صل معها،
كما �أ�صبح النا�رش يت�صل بامل�ستهلك مبا�رشة عرب ال�شبكة
(نفي الو�سيط) ،كما تفعل م�ؤ�س�سة  Amazonالعاملية.
وللنا�رشين واملوزعني العرب ما يقرب من مئة موقع
�أمازوين م�صغر على ال�شبكة.
ومع ذلك ،ال يزال نقل املعلومة الأدبية وجمعها
والتعريف بها� ،أو التعرف عليها ،بالو�سيلة الإليكرتونية،
يتم ،يف جل احلاالت ،بعد ن�رشها ،على الورق؛ ورمبا كان
ذلك لت�أمني حق امللكية الفكرية للمادة املكتوبة ،والتخوف
من تعر�ضها لل�شطارة والعيارة الفكرية.
كما �أننا مع�رش املتعاملني مع املادة الفكرية
املنقولة بالوا�سطة الإليكرتونية ،نحتاج على ال�صعيد الأدبي
�إىل حمرك بحث �إليكرتوين فكري �أدبي على �شاكلة حمرك
( )ABQ Zawyaاالقت�صادي للم�رشق العربي ،الذي يقدم
�أكرث من �ستة ماليني مادة ،م�ستقاة من م�صادرها الأ�صلية،
ف�ض ًال عن املعلومات والأخبار الفورية التي تبثها وكاالت
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ن�رشوه �إليكرتوني ًا ،من قبل ،كما �أن �أكرث الأدباء ر�سوخ ًا يف
�أدبهم ،واتزان ًا يف الرتويج لأنف�سهم ،هم ظنينون بالوقت،
كما هم ظنينون بالذات �أي�ض ًا �أن يعتورها تهابط يف مهاوي
هذه املنوالية الزجاجية املنفلتة ،قبل �أن تت�ضح معاملها،
ويتحقق لها قدر من التب�صرّ والرت�شيد واال�ستقرار ،من
خالل منهج رقابة ،م�س�ؤول ومتوازن ،يحرتم حقوق الآخر
على ال�شبكة ،وي�ؤ�س�س ملزيد من الثقة والأمان واال�ستقرار،
لتحقيق الفائدة املرجوة من هذه الو�سيلة ،دون �إحجام �أو
�إ�رساف.
غني عن القول �أي�ض ًا� ،إن �صعوبة التغيري ،يف
كل مرحلة ،تكون ن�سبي ًة ن�سبية ا�ستعداد امل�ستخدم لتقبل
هذه احلادثة اجلديدة ،وبهذا ال تزال مفا�صل مراحل
االنتقال ،من الورق �إىل الإليكرتون ،تراوح بني كر متعرث
وفر متذمر 4...بني حا�سوب ،يحت�ضن املعلومة يف مكان
افرتا�ضي غري ملمو�س ،وبني مكتبة مكد�سة على رفوف،
ترتاكم عليها املجلدات وت�شيخ ،ويراوغها الغبار والزمن،
وي�شحب اللون فيها باطراد .وكلما ان�سقنا �أمام �شا�شة
احلا�سوب ،وقد جتاوز كونه حا�سوب ًا ،ن�أت بنا رويد ًا
رويد ًا امل�سافة املادية والنف�سية عن املكتبة التقليدية الورقية
وملحقاتها ،وتقطعت بنا و�إليها ال�سبلُ .وحلت دوائر
احلا�سوب الإليكرتونية ،يف معاجلة الن�صو�ص املن�شورة
وتخزينها وتنظيمها ،حمل خاليا الدماغ الع�صبية احلية
والبطاقات الورقية ،ولكل منها ما لها ،وعليها ما عليها.
ومما ي�ؤخذ على الكتابة بالوا�سطة الإليكرتونية اخل�شية
منها على تدين كفاءة الإن�سان الفردية يف التجويد والإبداع
اخلطي اليدوي ،وعلى حيوية الذاكرة ،يف توا�صلها مع
املادة العلمية يف مواقعها املح�سو�سه .وباملقابل ،فقد
تحُ ل ،يف �سياق التطور والتح�سني ،مع�ضالت الكتابة
الإليكرتونية ،ومنها كتابة الأدب� ،إما بتطويع الإن�سان
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الأنباء واملجالت وم�ؤ�س�سات الأبحاث وال�صحف اليومية،
هذا يف حني ال يزيد ما يقدمه حمرك غوغل ،يف احلقل نف�سه
على �أربعة ماليني مادة ،وهذا �أي�ض ًا رقم هائل وخميف،
علم ًا �أن العديد من الباحثني ال يتجاوزون ،يف البحث عما
يريدون ،ال�صفحة الأوىل �أو الثانية ك�أبعد تقدير ،مما قد
يعقد عملية البحث �أحيان ًا ،بابتعاد النتائج تدريجي ًا عن
مو�ضوع البحث ،وهي م�شكلة مت التغلب عليها باالعتماد
على اللغة الب�سيطة املتداول ة cNatural Language Re
 ognitionالتي حت�رص النتائج يف العن�رص املطلوب.
ومع ذلك تعرت�ض م�صادر الن�رش بالو�سيلة الإليكرتونية
م�شاكل ومعوقات ،منها تقني ومنها �إن�ساين ،منها �أ�سا�سي
ومنها عابر ،مثل �إيراد مواقع هامة كموقع “احتاد كتاب
االنرت ِنت العرب” مث ًال �أ�سماء كتابها ،ب�صورة فو�ضوية،
غري منظمة� ،أو غري مرتبة �أبجدي ًا ،وتبحث فيها عن املادة
فبالكاد جتدها ،وتتكرر فيها العناوين.
ولهذا يرتدد باحثون يف التعامل مع مادة الأدب
املكهرب تعام ًال جدي ًا ،لأنه ال يزيد يف نظرهم عن كونه
خليط ًا غري متنا�سق وخمتارات �أو “مللمة” ع�شوائية
مقطعة الأنفا�س والأو�صال ،ومتناثرة تائهة ،ال تقوم على
منهج ،وال تبقى على حال ،وال يجمعها معيار ،وال تتوفر
فيها مقومات الأمنوذج ،حتى يف �أب�سط �صورها� ،إذ قد
ت�صيب تارة ،ولكنها لن ت�صيب غريها.
لهذا ولأ�سباب بديهية �أخرى ،ال يت�سع
املجال لذكرها ،ال نزال نقر�أ الأدب املموقع ،ببليوغرافيا
ون�صو�صِ ،
و�سيرَ ونقود؛ حتى هذه اللحظة ،على �أنه
مكمل ملا بني �أيدينا من �أدب ورقي� ،إذ ال تزال مادته،
يف ظل ق�صورنا عن كهربة املادة الأدبية ،حتى الآن،

يعرتيها االرجتال والتجريب والنق�ص ،وحتتاج �إىل مزيد
من الغربلة والدرا�سة والتمحي�ص والتقنني والتح�سني
والتفعيل والت�أ�سي�س ،مما يبقيها ،حتى الآن ،واهلل �أعلم،
�أ�صلح للعامة منها للمتخ�ص�صني.
و�أبرز جتربة لت�صوير الوثائق Diapos
وتو�صيلها ،على خمتلف م�ضامينها ،بالربيد الإليكرتوين،
منذ �أن اكت�شفه توملن�سون �سنة  ،1982ما قام به مركز
التوثيق باملكتبة الربيطاني ة cThe British Library Do
 ،ument Supply Centerمما جعل ال�شبكة ،يف هذه احلالة
بالذات ،مكتبات ومكتبات يف مكتبة واحدة� ،أو مكتبة وطنية
�أو عاملية واحدة ،جتمع الرتاث الفكري الإن�ساين الواحد،
يف خزائن معلوماتية �أو مكتبات �إليكرتونية ،دون �إلغاء �أحد
�أو �شيء� ،أو ا�ستثنائه .وقد اتخذت املكتبة الربيطانية منذ
 1994موقع ًا لها على ال�شبكة با�سم National On Line
 ،Public Access Catalogueتن�رش من خالله فهار�س
ما حتت�ضنه لندن من مواد معرفية �إن�سانية وعلمية ،وكانت
املكتبة الوطنية اال�سكتلندية ،من قبل ،قد حذت احلذو
نف�سه.
مبا �أن الأدب الإليكرتوين ُتلحق به خ�صائ�ص
نقله �إىل املتلقي ،فتجعله ظاهري ًا خمتلف ًا� ،إىل حد ما ،عن
الأدب الذي يكون الورق و�سيلته للتوا�صل مع متلقيه ،فال
بد �أن ي�أخذ النقد الأدبي املتعامل معه ،يف �شكله اجلديد،
منحى جديد ًا ليكون نقد ًا بدي ًال بال�رضورة ،ي�أخذ يف االعتبار
ً
دخول تلك امللحقات الت�صويرية وال�صوتية الإليكرتونية
امل�ضافة �إليه ،وتقييم دورها وت�أثريها عليه ،هذا �إذا
فهمناه على �أنه النقد املعتمد ماد ًة على الن�ص مبلحقات
نقله الإليكرتونية .وعلى �أي حال فالأدب الإليكرتوين ال
يزال ي�شق طريقه ،يف دو الت�شكل ،وحتى الآن مل يقف عند
حد ميكننا فيه قب�ضه ،والبناء عليه ،يف �إعطاء �آراء نقدية،
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ك�أن يجري �إح�صا ًء لغوي ًا ،يحدد عدد احلروف �أو الكلمات
�أو اجلمل �أو الأ�ساليب� ،أو غريها من مكونات الن�ص الأدبي
التي يي�رس احلا�سوب الطريق �إليها والتعامل معها .وبهذا،
تقوم بع�ض مقومات النقد الإليكرتوين على طرح الأ�سئلة
على الآلة ،وتكليفها باملهام ،ثم تلقي الإجابات واملنجزات،
دون �إلغاء لأي منهج نقدي .ومع �أننا ن�ضيف بهذا النقد
القائم على الن�ص املكهرب و�سيلة نقد �أداتية جديدة،
ت�ضاف �إىل الو�سائل النقدية التقليدية ،يطرح غري �س�ؤال
نف�سه حول م�ستقبل هذا النقد الأدبي ،امل�ستمد مادته ،من
قراءته الن�ص املكهربِ ،
واملتخذ من الآلة �أداة م ِعينة له.
	�إ�ضافة �إىل ذلك ،يثري تطبيق النقد الن�صي
املتو�سل بالو�سيلة الإليكرتونية ،على “ال�شعر التفاعلي”،
جد ًال حول مفهوم الن�ص ،بعد �أن مت تطعيمه بو�سائطيات
من املو�سيقى والت�صوير اجلرافيكي والفوتوغرايف،
ليغدو التناغم ،بني عنا�رص هذا املزيج اجلديد ،هو امل�ؤثر،
ولي�س املعلومات �أو اخل�صائ�ص الن�صية وحدها ،حيث
ت�ضع حماولة نقد الن�ص الإليكرتوين ،يف مهب اجلدل،
�إمكانية ر�صد تطور عنا�رص طبيعية حية ،نابعة من منبع
حي ،كاللغة والذوق وامل�شاعر بالتقنيات املادية احلديثة
اجلامدة� ،أو الذكاء اال�صطناعي� ،أو الآ يل nArtificial I
 ،telligenceتلك املهارة الب�رشية التي مهما تظافر املنطق
الريا�ضي والتقدم الإلكرتوين ،لن تكون ،ب�أي حال من
الأحوال ،بدي ًال عن الذكاء الطبيعي .وعلى هذا امل�ستوى
ُتثار جدلية مدى قابلية الفن والأدب للخ�ضوع ل�سطوة
التطور التكنولوجي املت�سارع واملنهجية احل�سابية
املنطقية ،مبن�أى عن القلب وال�شعور واحلد�س� ،إذ � َّإن نتيجة
التطعيم بتلك الو�سائطيات ال تتجاوز التنويع يف مظهر
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على درجة من املوثوقية وامل�صداقية ،ميكننا بها �أن نرتفع
مب�ستواه �إىل مفهوم املادة التي يتعامل النقد معها ،هذا �إذا
اعتربنا �أن النقد املكهرب يعالج الأدب املكهرب وحده ،و�إال
الت�سع جمال الت�أويل واجلدل ،ولظللنا ،على م�ستويات
القراءة واجلمع والنقد جميعها ،ندور يف احللقة املفرغة
ذاتها.
وللنقد الأدبي ،مبعناه املعروف ،حتى الآن،
�رضوب ومناهج متعددة ،منها :ما ميكن ت�سميته “بالنقد
الفني الن�صي” القائم على النظر �إىل الن�ص الأدبي مبن�أى
عن كاتبه ومربرات كتابته .و“النقد التاريخي” الذي
يركز على ت�أثري البيئة يف الإبداع الأدبي ويحيل كل
القيم واخل�صائ�ص والبواعث ال�شخ�صية على املالب�سات
التاريخية والطبيعية واالجتماعية ،ويركز على مطابقة
الن�ص �أو خمالفته لروح الع�رص .و“النقد النف�سي” الذي
يركز على نف�سية املبدع م�صدر ًا ،يلقي الأ�ضواء منه وبه،
على املادة الأدبية التي يعاجلها .و“النقد االجتماعي”
القائم على جتاذب قطبي املادة واملثالية يف بيئة الإبدع
الأدبي .و“النقد البنيوي” الذي ي�سرب �أغوار جزيئيات
العمل الأدبي وتفاعلها يف بناء العمل الأدبي الذي
يطل علينا وحدة واحدة .وقد ي�ستفيد “النقد الأدبي
الإليكرتوين” من �أحد هذه املناهج �أو منها جميع ًا� ،أو
قد يخرج علينا مبنهج جديد ي�ستنبطه ،علم ًا � َّأن مادة تلك
املناهج التقليدية متوفرة� ،إىل حد ما ،على �شبكة الإنرتنت،
حيث ميكن للمتذوق توظيف تلك املعطيات املتوفرة،
�سواء يف املادة الإبداعية �أو مادة الأداة النقدية� ،أي �أن
نقد الأدب املنقول بالوا�سطة الإليكرتونية ،ال يزال يعتمد
على املعلومات املتوافرة ،ومنها املعلومات امل�ضافة التي
يقدمها احلا�سوب وي�ستعني بها الكاتب يف موق َعة العمل
الأدبي وحتليله ،بدرجة �أ�رسع ،ويف بع�ض الأحوال� ،أدق،
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الن�ص� ،إىل متييزه عما �سواه ،بخ�صائ�ص ذاتية مميِزة .كما
ُتثار اي�ض ًا جدلية مدى متكن النقد الإليكرتوين من حتويل
الإح�سا�س باجلمال واحلق �إىل منهج ومقيا�س ،ومغاالة
يف التنظري والت�صنيع ،قد تقود �إىل ن�ضوب القريحة
والإفال�س ،حني ت�ستبد التكنولوجيا الإليكرتونية بالن�ص،
مبن�أى عن الب�رش ،مبدعي الأدب ،مما يفتح املجال ل�شطحات
قد تنادي ب�صنع �آلة تبدع الأدب! وهنا تطرح نف�سها جدلية
متكن النقد الإليكرتوين من اجلمع بني تقنيات مادية �آلية
منطقية جامدة ،تتمثل يف معطيات احلا�سوب ،ومهام
بيولوجية �شعورية ذاتية حية ،متثل منبع الفن وجوهر
تذوقه ،قبل درا�سته ونقده ،وتتمثل يف القراءة الإن�سانية،
يف حدود املدارك الف�سيولوجية الطبيعية الب�رشية .ولي�ست
فكرة املناداة ب�صنع �آلة ت�صنع الأدب ،بعيدة عن فكرة
املناداة ب�صنع �أو ت�صميم برامج نقدية كهربائية �أو ناقد
�إليكرتوين ،تتعدد تخ�ص�صات مهامه ،بتعدد الأجنا�س
الأدبية املكهربة .وهنا ُيخ�شى �أن ُتغلّب غزار ُة املعلومات،
الفكر على
املرتتبة على ا�ستخدام تكنولوجيا املعلوماتيةَ ،
الفن� ،أو تغرقهما مع ًا يف مي من اخللط والت�سطيح والتعميم،
الذي ي�ضعنا �أمام احلاجة �إىل �إعادة الإبحار فيه ،وحتكيم
الوعي ،من جديد ،لإعادة القرا َءه والت�صنيف والتبويب،
�أو العزوف عن ذلك طلب ًا لل�سالمة.
يدلل تراكم طروحات كهذه ،دون العثور لها
على بدائل �أو �إجابات �شافية ،على � َّأن النقد الإليكرتوين،
وقبله مادته الأدبية ،ال يزاالن يف دور التكون على ال�ساحة،
ويف دور تل ّم�س ال�سبيل وت�شكيل الهوية .ويف هذه الظروف،
تظهر �أ�سماء عربية تدلو بدلوها ،منها �سعيد يقطني
وفاطمة الربيكي وحممد �سناجلة وحممد ا�سليم و�سامر

�سكيك وقا�سم حداد ورم�ضان ب�سطاوي�سي وحممد �سعيد
و�أحمد �شبلول؛ كما تدلو بدلوها �أي�ض ًا �أ�سماء ه�سبانية،
منها كرمن بليكوا وماركو�س مارين و�أليخاندرو بارادا
و�إدواردو �أوربينا وخواكني �أغ ّريي وخو�سي ال بالنا
بورا�س ودومينغو �سان�شث.
والورا ّ
وقد يتمثل النجاح امللحوظ للأدب الإليكرتوين،
يف فنه املتعلق بالأطفال� ،أو “�أدب الأطفال الإليكرتوين”
املتمثل يف �ألعاب الكمبيوتر وبراجمه التعليمية والرتفيهية
امل�سلية والب�سيطة ،التي قد تعو�ض النق�ص الذي يعرتي
ال�صياغات التعليمية والرتبوية القدمية ،يف الأدب املنقول
بالو�سائل واملناهج التقليدية ،يف ظل قدرات الطفل غري
املحدودة ،للتعامل مع احلا�سوب وموازياته ،مما يلقي
على كاهل الكبار مهمة الرعاية والتوجيه ،حلماية الأطفال
مما قد ينتهك طفولتهم ،ويف�سد �أخالقهم ،ويدمر حياتهم،
باختالئه بهم على ال�شا�شة الزرقاء.
من املالحظ �أن فن الأدب الفل�سطيني،
واله�سباين املقاوم م�ستدع فل�سطني ،املنقول بالو�سيلة
الإليكرتونية ،قد اتخذ ،يف �صورته العامة� ،شكال �شعريا،
بينما �ضعف فيه ح�ضور فن الق�صة والرواية وامل�رسح،
وت�أثرت مدوناته ومواقعه و�صفحاته ن�سبي ًا ،بالتطور
التاريخي للأدب ،يف ك ٍّل من العاملني العربي واله�سباين،
بعد �أن ر�سخ قدم حركاته التجديدية املتالحقة ،ومل يكن
عن�رص التكنولوجيا فيه ،ثمرة تطور ذاتي يف املجتمعات
اله�سبانية التي ا�ستقبلته ،والتي ال يختلف و�ضعها،
وبخا�صة يف �أمريكا الالتينية ،كثري ًا عن مثيله يف الوطن
العربي ،لذلك يبقى و�ضعا جديدا ينبغي عليها التكيف
معه ،ولي�س ذلك بال�صعب لأن التجربة ال تزل يف دور
التكون ،ومل تت�ضح ،من بعد ،معاملها واجتاهاتها ،فعندما
نعمد �إىل نقد هذه املادة الأدبية ،ال نتمكن من نقدها ،كما
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ال�شعر الإ�سباين والأمريكي الالتيني ،فتقدم �سري ًا لهم
ون�صو�صا متنوعة من نتاجهم ،م�شفوعة �أحيان ًا ،بدرا�سات
نقدية جادة.
نعم يفتح هذا املَ ْعن الإليكرتوين الباب على
م�رصاعيه� ،أمام املرتادين واملريدين والف�ضوليني ،لنفث
الزفرات املخنوقة يف ال�صدور ،وين�شط القائمون عليه،
لرفع م�ستوى م�ضامينه �إىل م�ستوى معاناة الإن�سان
وتطلعاته ،وجعلها �أر�شيف ًا غني ًا لأدب ملتزم ،تتفاوت جودة
مواده ،املرتاوحة بني الق�صيد والق�ص وامل�رسح والفكرة
واليوميات واملذكرات والزفرات احلرى واخلواطر
العابرة ،وبني االنطباعات عن املجتمع والقهر واحلياة
والثورة .كما ي�سعون لتقدمي ف�ضاء متخيل حامل من
املالئح الرتاثية والن�صو�ص الأدبية ،واخلواطر واملقاالت
النقدية ،والرتجمات واملختارت من ن�صو�ص حملية
و�أجنبية مقاومة� ،إ�ضافة �إىل الكاريكاتري وال�صور ،الثابت
منها واملتحرك  .Projetcionويقدم هذا املعن االفرتا�ضي
�أي�ض ًا ن�صو�ص ًا من الأدب الكال�سيكي ،ت�شكل ،يف جمملها،
م�شهدا رائع ًا� ،أو �أقل روعة ،للرتاث املقاوم ،مبختلف
فنونه وعبقرياته .كما تقدم حتليالت وانتقادات وجداالت،
تتوقد جذوتها� ،أو تخمد ،ب�صمت �أحد الأطراف� ،أو تدخل
القائمني على الأمر.
ومن نافل القول �إن هذا املَ ْعن الزجاجي ،ي�سعى
لت�أ�سي�س قاعدة معلوماتية ومعرفية عامة ،وور�شة عمل
ثقافية مفتوحة ،ويقدم يف معظم زواياه ،للمتلقي ،قراءات
حية� ،أو تفاعلية متوا�ضعة ،وي�ضع بني يديه نوافذ ت�أخذه،
يف �أجواء من ال�شغف واالفرتا�ض والوهم� ،إىل �صفحات
ومواقع ومدونات ثقافية �أخرى ،قد تقوده بدورها� ،إىل
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هو احلال يف الن�صو�ص الورقية ،لأننا نعتمد ،يف ذلك فقط،
على التجربة ،دون توفر �أي مرجعية جمالية �أو فل�سفية،
ينطلق النقد منها ،ناهيك عن عامل ال�رسعة واالرجتال الذي
يعرتي هذه العملية ،مما يحول دون الو�صول �إىل حكم
متزن قطعي ومطلق ،من خالل ممار�سة نقدية مو�ضوعية
لهذه املادة الأدبية يف الرحاب ال�شبكية الإليكرتونية .كما
�أن اجلمهور متلق هذا الأدب خمتلف� ،إىل حد بعيد ،عن
اجلمهور التقليدي قارئ الأدب الورقي ،فنحن �أمام �أدب
افرتا�ضي ملتلق متخيل ،غري حمدد الهوية ،مما قد ي�ؤدي
�إىل هتك �أ�رسار ال�صنعة الأدبية �أو �إ�ضفاء الغمو�ض عليها،
�أو �إهدار غايتها ،يف ظرف جديد يدفع نحو التوجه ملخاطب
�أو متلق قد يكون هاوي ًا غري متخ�ص�ص ،ولي�ست له دراية
كافية باملادة املطروحة �أمامه ،خا�صة اجلديد منها� ،أو
مل�ستهلك غري م�ؤهل لتذوق اجلمالية الأدبية ،مما يجعل
املادة املقدمة عر�ضة للتهابط واملبا�رشة يف م�ستواها ،على
ال�شبكة العنكبوتية ،وتفريخ �أجيال م�ستهلكة �أو متطفلة
من القراء ال تتعدى عبقريتها النقدية كيل املديح املجاين،
يف �إخوانيات م�سفة ركيكة� ،أو �صب ال�شتائم والقدح ،عن
غري علم .ولهذا ،يقيم البع�ض من مدركي هذه الو�ضعية،
الندوات واللقاءات الإليكرتونية واملادية واملحا�رضات
والنقا�شات ،لإنقاذ ما ميكن �إنقاذه .كما متيزت هذه املادة
الأدبية اله�سبانية ،كمثيلتها العربية الفل�سطينية ،بطوابع
اقليمية وحملية بارزة ،وا�ستفادت ا�ستفادة كبرية من
خمزون ثقافتها املقاوم ،وبخا�صة تاريخ الهنود احلمر ،يف
�أمريكا الالتينية ،مما جعلها تتفوح ب�شذى �إقليمي �أمزوين
�أندي كاريبي ذي نكهة خا�صة .ومن ال�صفحات واملوقع
واملدونات اله�سبانية التي حتت�ضن فن تلق فل�سطني،
ما تهتم ب�إبداعات ومذكرات �أعالم ال�شعراء والكتاب
اله�سبان املعا�رصين ،خا�صة رواد احلداثة والتجديد يف
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م�ساحات معرفية مثيلة ،لترتاكم املادة فيها على املادة ،عرب
مواقع هذا الأدب الإليكرتوين املتمرد ،تراكما هائال ،يجعل
�أي حماولة �إح�صاء �أو ت�صنيف �أو فهر�سة لها �رضب ًا من
التمني ،حتيله الأماين ب�ستان ًا غ ّنا ًء للحرية ،ي�ستن�شق فيه
الزوار واملريدين واملتفاعلني هوا ًء يتمنون ا�ستن�شاقه يف
حياتهم اليومية الواقعية.
حقيقة يف هذا املقام ،يتوجب التنويه بها ،وهي
� َّأن دميقراطية الثقافة وحرية التعبري يف منتديات االنرتنت
� ،Forumسبقتها يف الثقافة العربية ،منذ ع�صورها
املبكرة ،حرية املنتديات يف �أ�سواق عكاظ وذي املجنة
واملجاز واجل�رس التي كانت �أو�ضح معامل يف الإبداع،
و�أر�سخ منهجية يف النقد واحرتام حقوق الآخر .وما
�أندية اليوم الإليكرتونية ،يف الف�ضاء العربي الإ�سالمي،
�إ َّال �أ�سواق فكرية و�أدبية غ�ضة العود ،ت�ستمد جتربتها
الفكرية ال�شابة ،يف ممار�سة حريتها و�سلوكياتها ،ب�شكل
عام ،من قيم الرتاث العربي ،يف ع�رص �أ�صبحت املعرفة
املكت�سبة بالو�سائطيات التكنولوجية ،ت�شكل فيه حمور ًا
للإبداع الإن�ساين.
نعم ،يف ظل ثورة االت�صاالت ،التقى الأدب
بالتكنولوجيا املعلوماتية ،عرب الو�سائطيات الإلكرتونية،
فتعالقا تعالق ًا نتجت عنه مفاهيم مزجية �أو تركيبية مثل
مفهوم “التكنو�أدب”� ،أو “�أدب الن�ص املرتابط”؛ �أو
“الن�ص الأعلى”؛ �أو “الأدب الإليكرتوين”؛ �أو “الأدب
ال�شبكي”؛ �أو “الأدب الرقمي” ،كما قدمه تار ًة نظري ًا
الكاتب حممد �سناجلة على �أنه “واقعية رقمية” ،وتار ًة
�أخرى عملي ًا يف روايته الإليكرتونية “ظالل الواحد” �سنة
 ،2001التي و�صفها ب�أدب الواقعية الرقمية ،وجنً�سها

على �أنها رقمية �أوالً ،ثم واقعية ثانيا؛ وكلها مفاهيم ترادف
مفهوم ¨ ،¨Electronic Literatureوهو �صيغة فنية
مت�شعبة ف�سيحة اجلوانب ،ت�ضم الن�ص املكتوب وملحقاته
الت�أثريية ،لإحاطته مبظهر تركيبي 5يقوم على مبد�أ
الروابط النا�شطة  ،Linksالتي ت�سمح بالتنقل واالنتقاء
يف ثنايا املظهر اجلديد ،مما �أدى بالبع�ض �إىل ت�سميته با�سم
“الأدب التفاعلي” ،¨Interactive Literature¨:الذي
جنده عند الناقد �سعيد يقطني يف كتابه“ :من الن�ص �إىل
الن�ص املرتابط :مدخل �إىل جماليات الإبداع التفاعلي”،
وعند فاطمة الربيكي يف كتابها “مدخل �إىل الأدب التفاعلي”،
وذلك بدعم املادة الأدبية ،عرب الو�سائطيات الإليكرتونية،
بعنا�رص �إبداعية ،كالر�سم واملو�سيقى ،وربطها �إليكرتوني ًا
�أي�ض ًا ،مب�صدر ن�شوئها وم�آل ا�ستقبالها ،الذي قد ي�شارك
�إليكرتوني ًا بالتفاعل والإ�ضافة والنقد ،ليتولد عنها ن�ص �أو
عمل مرثى� ،أو “ ُمفَعل” ،ميكن ت�سميته بالن�ص املركب �أو
املتفرع ”Cybertext“ :املحكوم بالرقمية �أو ال�شفرة
الكتابية وامل�ؤثرات ال�صوتية والت�صويرية ،يف تنقله بني
النوافذ االفرتا�ضية املتوالدة.
والن�ص التفاعلي �أو املركب �أو املرتابط �أو
املتفرع مظهر جديد يحفز قا�صديه من الأدباء على ا�ستثمار
و�سائطيات 6ال�صوت وال�صورة الإليكرتونية املجلوبة �إىل
الن�ص الأدبي ،رمبا لتعوي�ض ق�صور فيه ،يعجز القا�صد
عن �سده ب�سليقته وقدراته الطبيعية الب�رشية! وهي
و�سائطيات ،كما جاء يف مو�سوعة ويكيبيديا احلرة ،حتول
دون جتليه �إلاّ يف الف�ضاء الإليكرتوين ،7مع �إمكانية تداوله
بالأقرا�ص املدجمة �أو بالربيد الإليكرتوين .وقد بد�أ يف
امتطاء �صهوة هذه التجربة �شعر ًا ،يف ثقافتنا العربية� ،سنة
 ،2007ال�شاعر م�شتاق عبا�س معن ،بتجربته احلداثية
التكنو�أدبية الرائدة التي قدمها على �أنها “جمازية رقمية”
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�أزمات النقد ذلك.
و�سيان �سمينا هذا الن�ص تفاعلي ًا �أو مفع ًال
فهل هو ن�ص يتميز بخ�صائ�ص متيزه عما �سواه من
�أمثال ،وبخا�صة قبل �إدخال الو�سائطيات عليه .و�إن كان
ذلك كذلك ،فما هي تلك اخل�صائ�ص؟ فالن�ص اجليد هو
ما �أف�صح بذاته عن ذاته ،وحمل ر�سالته بنف�سه� ،أما �إذا
ق�ص يف مهمة التعبري عن الذات� ،أو يف تو�صيل الر�سالة
رَّ
التي يحملها ،فلن ت�سعفه الو�سائطيات الإليكرتونية ،لأنها
�ستكون مبثابة �أطراف �صناعية ،فيها من الإعاقة حلركته
خملت.
�أكرث من احلركة ذاتها ،مهما ُ
ويف هذا ال�سياق ،يرى املنظر النقدي جادامر يف
“جتلي اجلميل” �أن �أزمة النقد تكمن يف افتقادنا اليوم
القدرة على فهم الدور التاريخي الذي قام به الفن يف
املا�ضي ،وعدم قيام فننا املعا�رص بدور تاريخي يف عاملنا،
�أو عجزنا نحن ،عن فهم � َّأن له دور ًا تايخي ًا ،يف هذا العامل،
الذي هو عاملنا ،بعد �أن افتقدنا القدرة على فهم ماهية الفن
وتف�سريه ،واغرتبنا جمالي ًا عنه ،ون�سينا �أن الوعي اجلمايل
بالفن ،ي�أتي دائم ًا ثانوي ًا بالن�سبة لدعوى احلقيقة ،التي
تنبثق من العمل الفني ذاته ،لتجعله يبدع يف قول �شيء ما،
لأنا�س يعي�شون يف عامل واحد م�شرتك.
فمفهوم ال�شعر التفاعلي ،يف ر�أينا املتوا�ضع،
مبالغ فيه� ،إىل حد ما� .إذ �إن الن�ص امل�صحوب بري�شة
الآخر ،ومو�سيقى الآخر� ،أو �صوته ،هو �إبداع مركب من
ثالثة فنون �أو �أكرث ،لثالثة مبدعني �أو �أكرث ،يفقد الن�ص فيه
قدر ًا من خ�صائ�صه التعبريية الذاتية ،وكذلك احلال مع
الن�ص الذي ُيحمل �إىل ال�شا�شة لي�صبح �رشيط ًا معرو�ض ًا
�أو م�سموع ًا ،ب�إ�ضافة م�ؤثرات �إليه ،لي�ست هي من مكوناته

العدد 1

م�ستثمر ًا الأقرا�ص املدجمة ،دون غريها ،يف جمموعته
الرقمية التفاعلية الإليكرتونية بن�صو�صها ال�ستة وعنوانها
“ق�صيدة تفاعلية :تباريح رقمية ل�سرية بع�ضها �أزرق”،
وذلك بعد �سبعة ع�رش عام ًا من ارتياد ال�شاعر الأمريكي
روبرت كاندل التجربة ذاتها ،وكذلك احلال مع الروائي
حممد �سناجلة الذي قدم جتربته ،على �صعيد الرواية ،بعد
خم�سة ع�رش عام ًا فقط على تقدمي مي�شل جوي�س التجربة
ذاتها ،لأول مرة ،مرقومة بتقنية امل�رسد ،™StorySpace
الذي �أنتجه بالتعاون مع ديفيد بولرت� ،أما �أول مدونة
 Blogعربية ،فظهرت �سنة  ،2001بعد �أربع �سنوات فقط،
من والدة هذه الظاهرة يف الواليات املتحدة الأمريكية ،مما
ي�شي ب�أن امل�رشوع يف جممله ،حتى على امل�ستوى الغربي،
ال يزال ،حتى الآن ،يف دور الت�أ�سي�س والتطوير.
وبينما يجمع البع�ض املفاهيم اجلديدة ،الدالة
على هذه الظاهرة امل َت ْق َننة ،يف واحد ،يفرقها البع�ض الآخر،
كما فعل موقع احتاد كتاب الإنرتنت العرب ،بفتحه زاوية
حتمل عنوان “الكتابة الرقمية” ،و�أخرى بعنوان “الن�رش
الإليكرتوين”.
هكذا �إذن ،ي�ستكمل الن�ص التفاعلي ،ونراه ن�ص ًا
ُم َف َّع ًال ،مكوناته ب�إ�ضافة امل�ؤثرات ال�صوتية والت�صويرية
�إىل ن�ص �شعري ،كاد يف زمن ما ،من تاريخه ،يحقق ذلك
دون �أن ُي�ضاف �إليه � ٌّأي من تلك امل�ؤثرات ،التي تنتمي �إىل
فنون �إبداعية �أخرى .نعم ،فقد جنح� ،إىل حد بعيد ،يف حتقيق
الرمة
ذلك ،بالكلمة وحدها� ،شعراء مثل امرئ القي�س وذي ُّ
والبحرتي وابن الرومي ،يف ت�صويرهم حركات احليوان
والنبات والإن�سان ،دون اخلروج على مفهوم ال�شعر
جمالية ور�سالة ،باعتباره فن الكلمة احلبلى مبو�سيقاها
هي ،و�صورتها هي ،ومهمتها هي ،دون ا�سترياد �أي من
هذه العنا�رص ،من فن �آخر ،حتى لو بررت لها �أزمة من
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البنيوية� .أما �إن كان ذلك الإبداع املركب من �صنع �صانع
واحد ،فقلما يبلغ غايته الفنية املرجوة ،ل�صعوبة توفر
ملكات الإبداع الثالث ،توفر ًا حقيقي ًا ،بامل�ستوى نف�سه ،يف
�شخ�ص واحد� .إذ جمع �أدباء مثل جربان وكنفاين ،يف �أعمال
لهم ،بني كتابة الن�ص ور�سم اللوحات ،ولكن الأول كان،
على الدوام ،وبال جدال ،هو الأ�سا�س والأ�صل .تتحقق
م�شاركة متلقي الن�ص بالقراءة والتمتع والتحليل والنقد،
وهو ن�شاط يحدث خارج الن�ص ،وال ي�صح له حتوير �أو
تغيري يف بنيته ،بالإ�ضافة �إليه �أو االجتزاء منه ،لآن العمل
الإبداعي �أمانة وحرمة يدعها املبدع ،عن اكتمالها� ،أمانة
لدى املتلقي ،والأمانة ال مت�س وال ت�ستخدم ،وال تحُ ّرف وال
ت�ستبدل.
بل ونذهب� ،إىل ما هو �أبعد من ذلك ،بالت�سا�ؤل:
�إذا كانت الو�سيلة التفاعلية الإليكرتونية تبتغي،
بالو�سائطيات اال�صطناعية� ،إي�صال �أمر ما للمتلقي ،يعجز
الن�ص وحده عن �إي�صاله ،فكيف �سينقل لنا احلا�سوب
باملقابل ،مهما تعددت امل�ؤثرت ال�سمعية والب�رصية التي
ي�ستعملها ،احلال َة النف�سية الفرو�سية ال�سامية التي يقدمها
�شعر ك�شعر عنرتة مث ًال،
لنا ،ب�شحناتها الروحية واخللقيةٌ ،
يف و�صفه جروح جواده اجل�سدية وقروحه النف�سية ،يف
�ساحة الوغى� ،أو و�صفه طيف حبيبته ،يف ال�ساحة ذاتها؟
�إ ْذ نكاد جنزم � َّأن هذا احلا�سوب� ،أو هذا العامل االفرتا�ضي
من الألياف الزجاجية� ،سيظل ،حتى يف امل�ستقبل املنظور،
وج ّم َح ْت تلك امل�ؤثرات التي ينتجها،
مهما ُ�ش ِح َذ ذكا�ؤهُ ،
دون م�ستوى �أداء تلك املهمة التي �أ ّدتها قريحة عنرتة،
بالكلمة وحدها ،حمملة باملحتويات الثقافية والدالالت
اجلوانية ال�شعورية الذاتية الناب�ضة؛ ويف جتربة الرتجمة

الإليكرتونية 8در�س وعربة ،ملن قر�أ التجربة وفهم الدر�س.
فال�شعر �صناعة العرب ،وهم الأقدر على ال�سمو به،
ليرتعرع بحيويته هو ،دون االن�سياق� ،صم عم بكم ،ب�سيل
مقولة “مغني احلي ال ُيطرب” .وال يعني ذلك �إي�صاد باب
التجريب وامل�شاركة ،يف �أي حقل كان ،من حقول املعرفة،
بعناد “ ِمعزة و�إن طارت” ،و�إمنا دعوة طموحة و�صادقة،
للبحث يف جدوى الأمور والأفعال ،ومبا�رشة العمل �أوالً ،يف
�أوفرها مادة وجتربة ،و�أكرثها حظ ًا وجدوى ،علّنا نحقق
بذلك ما مل يتحقق من قبل ،وعندها نقول مبلء الفم ،بدون
تعالٍ �أو عبثية“ :هذه ب�ضاعتنا وقد ُردت �إلينا” .وال غرو،
فقبل الكتابة الإليكرتونية العاملية ب�سنوات ،طرح الناقد
العربي �أنطون املقد�سي يف الدورة التا�سعة مل�ؤمتر الأدباء
العرب بتون�س� ،سنة  ،1973فكرة ا�ستخدام التكنولوجيا
يف �إذكاء �إرادة ال�شهوة ،و�شهوة الإرادة ،يف ج�سد الكلمة،
الذي فقد حرارته �أو كاد يفقدها ،يف هذا الزمن الذي
يق�صينا �شيئ ًا ف�شيئ ًا عن الروح وكنوزها الإبداعية التي
�أغنت ال�صورة الفنية املتحركة ،بالكلمة وحدها ،وقد
�أُذكيت فيها �شهوة الإرادة و�إرادة ال�شهوة ،ب�أنفا�س
االن�سان البيولوجية وارادته النف�سية ،كما يف و�صف
امرئ القي�س جواده وليله ،والبحرتي �إيوان ك�رسى،
وابن الرومي اخلباز والأحدب ،لتتجلى العبقرية الروحية
والكفاءة البيولوجية يف و�صف ب�شار الأعمى للمح�سو�سات
املادية و�صف ًا ي�شهد بعجز التكنولوجيا ك�صنعة ب�رشية
تو�صيلية عن مناف�سة الروح التي هي من عند اهلل؛ وهذا
يحفزنا ،ويوجب علينا العمل ،يف كال البيدرين الرتاثي
والتكنولوجي ،والرتيث يف الأخذ بال�رصعة �أو الطارئ و�إن
بهر .نريد تكنولوجيا تخدم الإن�سان ذات ًا و�أدب ًا وروح ًا ،ال
تكنولوجيا تقود الإن�سان �إىل التقليد والتغريب والعدمية يف
جماهل �أليافها الزجاجية وم�آالتها االفرتا�ضية.
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تكنولوجيات الإعالم ودرا�سات
اجلمهور يف املجتمعات االنتقالية
حالة اجلزائر
علي ق�ساي�سية.د
 جامعة اجلزائر،ق�سم الإعالم والإت�صال

مقدمة
لقد �أدخلت تكنولوجيات االت�صال والإعالم
 تغيريات جذرية عميقة على املفاهيم،اجلديدة املتجددة
ال�سائدة التي قوبلت عموما كبديهيات يف جميع فروع
 حيث �أ�صبحت �أمناط التفكري والت�صورات،العلم واملعرفة
،التقليدية و�أ�ساليب التحليل العامة واملمار�سات اليومية
غري قادرة على ا�ستيعاب هذه التغيريات واحتواء
.مدلوالتها ال�سيميولوجية وانعكا�ساتها امليدانية
ولعل من بني املفاهيم التي خ�ضعت لتعديالت
،وا�سعة �شملت العنا�رص اجلوهرية والثانوية املك ّونة لها
، جمهور و�سائل الإعالم واالت�صال،مفهوم اجلمهور
 منذ اخرتاع،الذي ت�ش َكّل على مدى �ستة قرون تقريب ًا
غوتنربغ حلروف الطباعة املتحركة يف القرن اخلام�س
 �أي على طول التاريخ الطبيعي لو�سائل،ع�رش امليالدي
، على �أن هذه التغيريات ال تعني.الإعالم اجلماهريية
 �إلغاء وحذف مكونات و�إحالل حملها عنا�رص،بال�رضورة
، حيث �أن بع�ض العنا�رص املكونة ملفهوم اجلمهور،جديدة
 وعالقة الوجه للوجه بني،من مثل التلقي املبا�رش للر�سالة
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القائم باالت�صال واجلمهور ،وانعدام الفوا�صل الزمنية
واجلغرافية بني زمان ومكان الإر�سال والتلقي ...ترجع
�إىل مرحلة ما قبل و�سائل الإعالم ،عادت يف �أ�شكال متطورة
يف �أنظمة االت�صال الرقمية ،و�أ�صبحت من ال�سمات املميزة
للجمهور يف املجتمعات الإلكرتونية االفرتا�ضية ،جمتمعات
املعرفة والإعالم.
لقد ارتبط مفهوم اجلمهور يف مدلوالته
ال�سو�سيولوجية بعملية االت�صال يف جميع �أنواعها التي
تتطلب على الأقل ُمر�س ًال ،ر�سال ًة ،و ُم�ست ِقب ًال� ،أو ٍِ
متلق،
هو ال�سبب والغاية ،مهما كانت طبيعة الر�سالة امل ُ�ستق َبلة:
دينية� ،سيا�سية ،فكرية �أو علمية ،ومهما كانت الو�سيلة
امل�ستع َملة يف نقلها� ،صوت� ،صورة �أو لغة ،مبا�رشة �أو
غري مبا�رشة ،فردية �أو جماعية .وقد ظهر ومنا ال�شكل
اجلماعي لو�سائل االت�صال بظهور ومنو التجمعات
الب�رشية التي �أقامت ح�ضارات متنوعة لعب االت�صال دور ًا
حيوي ًا يف ن�رش ق ّيمها ونقلها عرب الأجيال املتالحقة� ،إىل �أن
�أ�صبح االت�صال اجلمعي جماهرييا بعد انت�شار ال�صحافة
يف القرن الثامن ع�رش ،وظهور و�سائل الإعالم الإلكرتونية
من �إذاعة يف الع�رشينيات من القرن املا�ضي ،والتلفزيون يف
بداية الن�صف الثاين منه ،والأقمار ال�صناعية واالنرتنت يف
الع�رشينيتني التا�سعة والعا�رشة الأخريتني.
ولئن كان اجلمهور ،كظاهرة �سو�سيولوجية
قدمي ًا قدم التجمعات الب�رشية ،واالهتمام به قدمي ًا �أي�ض ًا
قدم الإثنولوجيا والأنرثوبولوجيا وال�سو�سيولوجيا
العامة ،ف�إن جمهور و�سائل الإعالم ،ك�شكل متمايز
عن �أ�شكال التجمعات الب�رشية الأخرى ،مل يحظ بنف�س
االهتمام ،رغم مرور حوايل قرن من الزمن على ظهور

الدرا�سات الإعالمية ورغم وجود مبادرات عديدة لت�أ�سي�س
فروع علمية تتكفل بدرا�سة هذا ال�شكل من جتمع النا�س
حول ر�سالة �إعالمية ،مثل علم االجتماع الإعالمي وعلم
النف�س الإعالمي وغريها من فروع التاريخ واالقت�صاد
والثقافة ،املرتبطة بو�سائل االت�صال اجلماهريي.
	�إن االهتمام بالأبحاث املتعلقة بجمهور و�سائل
الإعالم اجلماهريية ،من قراء ال�صحافة املكتوبة وم�ستمعي
املحطات الإذاعية وم�شاهدي القنوات التلفزيونية
وم�ستعملي ال�شبكة العنكبوتية العاملية ،الأنرتنات مبختلف
تقنياتها االت�صالية املتجددة ،هو اهتمام حديث العهد
ن�سبي ًا ،ولكنه يتزايد با�ضطراد مواكبا التطورات املت�صلة
بتكنولوجيات الإعالم واالت�صال اجلديدة املتجددة.
لقد بد�أت هذه الأبحاث حتتل مكانة معتربة
�ضمن الدرا�سات الإعالمية ال�شاملة التي تنجزها م�ؤ�س�سات
�أكادميية و�إعالمية ومراكز متخ�ص�صة ،والتي ما فتئت
تنت�رش مع ات�ساع ظاهرة العوملة املت�سارعة و املتزايدة
التعقيد ،مف�ضية �إىل تعميم ثقافة العوملة 1التي هي ،يف واقع
الأمر ،لي�ست �سوى ثقافة القوى املهيمنة على االقت�صاد
وال�سيا�سة والإعالم واملعرفة والتكنولوجيا وخمتلف
املجاالت ال�صناعية وبخا�صة ال�صناعات الإ�سرتاتيجية
التكنولوجية والع�سكرية ،وحتى الدرا�سات املتعلقة بهذه
املجاالت ،ومنها �أبحاث اجلمهور التي تطرح �إ�شكاليات
متنوعة يف طبيعتها ومنطلقاتها النظرية و�أ�س�سها و�أدواتها
املنهجية ،ح�سب ال�سياقات العامة واملراحل التاريخية
لتطور الدرا�سات الإعالمية عامة ،ودرا�سات اجلمهور
خا�صة ،و�أي�ض ًا ح�سب درجة تطور املجتمعات التي جترى
فيها هذه الدرا�سات.
وكان االهتمام بدرا�سة اجلمهور ،كطرف
�أ�صيل يف العملية االت�صالية ،قد بد�أ بجدية علمية منذ
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وعلى الرغم من �أن درا�سات اجلمهور كانت قد
ظهرت وتطورت وازدهرت يف بيئات اجتماعية متباينة �إال
�أنه كانت ت�سودها عموما املناف�سة االقت�صادية وال�سيا�سية
والت�سابق الأيديولوجي .وتكثفت هذه الدرا�سات ب�صفة
خا�صة بعد احلرب العاملية الثانية (،)1945-1939
وكان الهدف الرئي�سي من وراء ذلك هو البحث عن كيفية
�إعداد الر�سائل التي متكن من الو�صول �إىل ك�سب ر�ضا
�أكرب عدد ممكن من امل�ستهلكني وت�أييد �أكرب عدد ممكن
من الناخبني ومنا�رصي التيارات الفكرية املتناف�سة على
ك�سب �أكرب عدد ممكن من �أفراد جمهور و�سائل الإعالم.
وبعبارة �أخرى ،كان الهدف من تلك الدرا�سات هو
حماولة اكت�شاف والتحكم يف معرفة وا�ستخدام �آليات
ت�أثري الر�سائل الإعالمية على �سلوكيات املتلقني بغر�ض
تغيريها �أو تعديلها وتوجيهها الوجهة التي يريدها القائم

من هذا املنظور ،كانت الأهداف التجارية
والدعائية ،والزالت ،هي املحرك الرئي�سي للأبحاث
املرتكزة �أ�سا�سا على النظرة العددية لتحديد حجم
اجلمهور وو�صف تركيبته يف حماولة ملعرفة احتياجاته
املادية واملعنوية والك�شف عن اهتماماته و التطلع نحو
العمل على �إ�شباعها واال�ستجابة �إليها ،ويف الغالب
التظاهر بذلك� ،سواء تعلق الأمر باحلمالت اال�شهارية �أو
االنتخابية.
ويف ال�سياق نف�سه  ،كانت الأبحاث التي تنجزها
امل�ؤ�س�سات الإعالمية نف�سها وحل�سابها ،للتعرف على
جمهورها اخلا�ص ،ت�صب ،هي الأخرى ،يف اجتاه الأهداف
التجارية؛ وغالبا ما كانت الحقة ملا �أجنز بهدف التقومي،
ونادرا ما كانت قبلية لتمثل �أر�ضية يف �أي تخطيط حمكم
قائم على معرفة حقيقية و�شاملة باجلمهور امل�ستهدف من
وراء �أي عمل �إعالمي ناجح.3
ومتثل م�شاريع الأبحاث التي تمُ َ َّو ُل لأهداف
ت�سويقية ،اقت�صادي ًا و�سيا�سي ًا و�إعالمي ًا ،ن�سبة كبرية من
هذه الدرا�سات التي جندها تركز على الو�صف الكمي �ضمن
املنظور الفردي لع�ضوية �أفراد اجلمهور� .إال �أن االهتمام
بع�ضوية اجلماعة واملفهوم ال�سو�سيولوجي للجمهور بد�أ
يتجلى مع م�ستهل العقد اخلام�س وبداية العقد ال�ساد�س
من القرن املا�ضي ،و هذا بعد ما تبنت وتكفلت م�ؤ�س�سات
�أكادميية بدرا�سة ظاهرة اجلمهور وحتليلها لأهداف علمية
بالدرجة الأوىل .حيث ظهرت احلاجة �إىل �أطر ومناهج
للبحث تكون �أكرث قدرة على تقدمي تف�سري متكامل لظاهرة
اجلمهور وعالقة �سلوكه بالر�سائل الإعالمية والإعالنية
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ثالثينيات القرن املا�ضي �إثر تطور و�سائل الإعالم يف
املجتمعات اجلماهريية ب�شكل مل ي�سبق له مثيل ،و ما نتج
عنه من ان�شغال م�صحوب باعتقاد را�سخ يف قوة الت�أثري
البالغ 2الذي ميكن �أن متار�سه هذه الو�سائل على جمهور
املتلقني ك�أفراد وجماعات ،وتوجيههم الوجهة التي ترغب
فيها اجلهات امل�ؤثرة يف ال�سيا�سات الإعالمية يف خمتلفة
املجتمعات عرب خمتلف املراحل التاريخية .ومما زاد يف
تر�سيخ االعتقاد يف قوة الت�أثري البالغ لو�سائل الإعالم على
اجلمهور ،م�ضامني اخلال�صات التي كانت قد تو�صلت
�إليها بع�ض الدرا�سات ال�سيكولوجية ال�سلوكية بداية من
العقد الثالث من القرن املا�ضي وتطبيق مناهج العلوم
التجريبية يف جماالت العلوم الإن�سانية و االجتماعية منذ
نهاية القرن التا�سع ع�رش.
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التي يتلقاها من و�سائل الإعالم املتجددة با�ستمرار .وقد
�أ�صبحت هذه الر�سائل الإعالمية والإ�شهارية �شيئ ًا ف�شيئ ًا
جزء ًا من احلياة اليومية ،يتعامل معها الإن�سان يف حياته
املهنية والفردية والأ�رسية واجلماعية� ،إىل �أن بلغت درجة
جراء االنت�شار الوا�سع وال�رسيع
التعقيد م�ستويات عالية َّ
لتكنولوجيات الإعالم واالت�صال املتجددة؛ و�أ�صبحت،
بالتايل ،املناهج التي كانت قد تو�صلت �إليها درا�سات
اجلمهور غري قادرة على الإملام بجميع الأبعاد التي
�أدخلتها هذه التكنولوجيات على احلياة االجتماعية.
ولعل �أحد �أ�سباب هذا العجز املبكر ملناهج �أبحاث
اجلمهور ،يرجع لكون منوذج هذه الأبحاث هو �أمريكي
بالدرجة الأوىل مت ت�صديره �إىل خمتلف بلدان العامل.
ولقد كانت �أبحاث اجلمهور الأمريكية حول خ�صائ�ص
جمهور و�سائل الإعالم اجلماهريية ،بعد احلرب العاملية
الثانية� ،سلوكية �أمربيقية ،حيث ي�شري الباحثون �إىل �أنه
مع بداية اخلم�سينيات من القرن املا�ضي ،بد�أت بحوث
الإعالم الأمريكية ت�شق طريقها نحو �أوروبا و�أ�صبحت
م�صطلحات مثل «اجلماهري» و«الت�أثريات» و«الوظائف»،
التي كانت م�ؤ�رش ًا عن االن�شغاالت الأمريكية ،قد نظمت
و�أطرت الكثري من الأبحاث على جانبي الأطلنطي
(الواليات املتحدة و�أوروبا) .وكانت هذه الدرا�سات
تنح�رص يف جماالت متخ�ص�صة قليلة مثل ال�صحافة و
الإذاعة والتلفزيون والفيلم وما ي�سمى «الثقافة ال�شعبية»،
�أي حمتويات و�سائل الإعالم اجلماهريية. 4
ولأن اجلمهور مت اعتباره جمهور ًا حا�شد ًا �سلبي ًا
وغري فعال ،و�أ�صبح م�صطلح «اجلماهري» �ساكن ًا يف
لغة الباحثني مبعناه الأ�ضعف ،فكانت امل�شكلة بالن�سبة

للباحثني الأمريكيني يف االت�صال ،تتمثل يف الإجابة على
�س�ؤال كيف يحدث الإقناع ،وهو الهاج�س امل�سيطر على
البحوث والأمربيقية ال�سائدة بدون منازع .وفيما يتعلق
بتقليد نقاد الثقافة اجلماهريية ،وبخا�صة لدى رواد
مدر�سة فرانكفورت ومركز الدرا�سات الثقافية الربيطانية
بجامعة بريمينغهام ،فال�س�ؤال الأ�سا�س الذي كان يطرح
على م�ستواهم هو متى وكيف تف�سد الأفالم والتلفزيون
والكتب عقول النا�س ب�سلبهم قيمهم الثقافية الأ�صيلة
وتلقينهم قيم الثقافة املهيمنة.
وعليه ،ف�إن الدرا�سات االت�صالية الأمريكية
�سواء اجلماهريية �أو االت�صال ال�شخ�صي كان هدفها هو
حتديد ال�رشوط النف�سية واالجتماعية الدقيقة التي يتم يف
ظلها تغيري االجتاهات وتكوينها �أو تعديلها ،وال�سلوكيات
يتم تثبيتها �أو تعديلها �أو �إعادة توجيهها� .أما الأ�شكال
املحددة من الثقافة -الفن والطقو�س والأ�ساطري ،الخ-
فال تدخل يف التحليل �إال ب�صفة غري مبا�رشة ،هذا �إذا مت
�إدخالها ،وهي تدرج يف التحليل طاملا كانت ت�ساهم يف مثل
هذه ال�رشوط االجتماعية �أو ت�شكل قوى نف�سية.
يف تلك املرحلة كان الباحثون الأوروبيون
يوجهون اهتمامهم نحو املارك�سية والظاهرتية والبنيوية
والنقد الأدبي لدرا�سة الظواهر االت�صالية .لكن هذا التقليد
مل يجد طريقه �إىل بحوث الإعالم بالواليات املتحدة ،حيث
مل يبد�أ الباحثون الأمريكيون يهتمون مبثل هذه املقاربات
�إال يف وقت الحق وبن�سبة �ضئيلة جد ًا باملقارنة مع بحوث
التقليد الأمربيقي.
ولقد انت�رشت نف�س الظاهرة� ،أي ظاهرة
التقليد الأمريكي الأمربيقي ،يف معظم البلدان النامية
وب�صفة خا�صة بلدان �أمريكا اجلنوبية .ومت ذلك عن طريق
الوكاالت الدولية والهيئات الأممية �أو بعثات الطلبة �إىل
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يف هذا ال�سياق ،نحاول �أن نلقي بع�ض ال�ضوء
على تطور درا�سات اجلمهور وما تو�صلت �إليه لدى
املجتمعات الرائدة يف تلك الدرا�سات ،يف ظل التطورات
والتغيريات االجتماعية ال�رسيعة امل�صاحبة لـ ِ «االنفجار
الإليكرتوين» ،ومقارنتها مبا يجري ،يف �سياق زمني
واجتماعي و�سيا�سي واقت�صادي م�شابه ،يف املجتمعات
احلديثة العهد بو�سائل الإعالم ،على غرار اجلزائر التي
كان ميكن �أن ت�شكل منوذج ًا نظرا جلملة من العوامل التي
قد تر�شحها لتمثيل تلك البلدان يف هذا املجال ،يف مقدمتها
االنتماء للف�ضاء احل�ضاري العربي الإ�سالمي واملوقع
اجليو�-سيا�سي و�سط ال�شمال الإفريقي و على ال�ضفة
اجلنوبية للبحر الأبي�ض املتو�سط� ،أي تعر �ضعها وت�أثرها
مبختلف التيارات احل�ضارية وت�أثرياتها فيها بالقدر الذي
�سمحت به و�سائل االت�صال التقليدية.
	�إن تكنولوجيات الإعالم واالت�صال اجلديدة قد
�أدخلت �أبعاد ًا تقنية واقت�صادية وثقافية واجتماعية جديدة
على الف�ضاء االت�صايل عامة وعلى الف�ضاء االت�صايل داخل
العائلة ،كوحدة قاعدية للتحليل ال�سو�سيولوجي اجلزئي،
ب�صفة خا�صة ،حيث �أ�صبح هذا الف�ضاء االت�صايل العائلي
يتميز بنمط جديد من التفاعل بني �أفراد الأ�رسة من جهة،
و من جهة ثانية ،فيما بينهم وبني التكنولوجيات املنزلية
التي �أ�ضحت ديكورا �أ�سا�سيا يف �أغلبية املنازل ،وخا�صة
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�أوروبا و�أمريكا ال�شمالية؛ حيث كان االن�شغال مب�س�ألة
الت�أثري �أقوى يف هذه البلدان النامية لأ�سباب تاريخية
ومقت�ضيات التنمية وما تتطلبه من جتنيد لو�سائل الإعالم
من �أجل �إحداث تغيريات من�شودة على م�ستوى ال�سلوك
والأفكار واالجتاهات .فعلى �سبيل املثال ،كانت معظم
بحوث الإعالم مع نهاية ال�ستينيات و بخا�صة مرحلة
ال�سبعينيات والثمانينيات من القرن املا�ضي تتم �ضمن
�أمنوذج� ،أي برادغم ،الإعالم والتنمية ،كما حددته منظمة
اليون�سكو والرواد الأوائل من الباحثني مثل لرنر و�رشام
وروجرز وباي 5....بينما مل يجد التقليد الأوروبي يف
بحوث االت�صال مبفهومه ال�شامل طريقه �إىل البلدان
الواقعة يف حميط الت�أثري الأوروبي مثل اجلزائر� ،إال
بن�سبة �ضئيلة جدا ،وهذا رغم القرب اجلغرايف واللغة
وبعثات الطلبة .فعلى �سبيل املثال ،كانت البحوث
الإعالمية على م�ستوى �أطروحات الدكتوراه التي تنطلق
من منطلقات نظرية را�سخة يف التقليد الأوروبي ،كالبنيوية
والظاهرتية وال�سيميولوجيا ،وغريها ،يف دائرة علوم
الإعالم واالت�صال بجامعة اجلزائر ،كانت نادرة جدا.6
وكان مفهوم اجلمهور ،كما هو �سائد يف معظم
البلدان االنتقالية ،مغاير ًا يف الكثري من جوانبه لطبيعة
املفهوم الأ�صلي يف البحوث الأمريكية ،حيث يعني يف
هذه الأخرية �أن الفرد من اجلمهور �سيد يف ا�ستهالكه
واختياراته املختلفة� .أما يف معظم البلدان االنتقالية ،ومنها
اجلزائر ،حيث �سادت ونفذت لعقود من الزمن خطابات
متجد اجلماعة على ح�ساب الفرد الذي مل يكن ينظر �إليه
على �أنه �سيد وحر يف اختياراته ،و�إمنا كان ينظر �إليه ،يف
�سياق الفكر املمجد للجماعة على ح�ساب الفرد ،كقا�رص
وغري را�شد ،وبالتايل تتكفل بع�ض امل�ؤ�س�سات العمومية،
ومنها و�سائل الإعالم بتوعيته وحت�سي�سه وتربيته وتثقيفه
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احلوا�سب املرتبطة بال�شبكة العنكبوتية العاملية بالن�سبة
لبع�ض العائالت اجلزائرية ،وتلفزيونات االنرتنيت التي
ُي َت َو َّق ُع �أن حتل حمل تلفزيونات الكابل وال�ساتل التقليدية
وامل�شفرة يف �أوروبا بعد �أن �سجلت تقدما ملحوظا يف
الواليات املتحدة الأمريكية.7
وعليه ،ف�إن جمموع العنا�رص النظرية مل�ساهمة
مقاربة التلقي ميكن �أن ت�ساعد على ر�سم معامل منهجية مت ِكّن
من درا�سة الن�سق التفاعلي للجمهور العري�ض يف املنزل
وح�رص خمتلف الإجراءات ال�رشطية لقبول تكنولوجيات
ات�صال منزلية ،وحماولة ت�صور منوذج ات�صال بديل للنماذج
التقليدية التي �أ�صبحت جمتمع ًة غري قادرة على احتواء
الأبعاد اجلديدة التي �أ�سفرت عنها التكنولوجيات املتجددة.
من وجهة النظر هذه ،ف�إن االجتاهات احلديثة يف مقاربة
جمهور و�سائل الإعالم تهدف �إىل �إبراز حماور تفر�ضها
البيئة العلمية والتقنية اجلديدة على احلياة يف جمتمعات
و�صفُ ب�أنها �إليكرتونية من
ما بعد احلداثة والتي بد�أت ُت َ
جهة ،وت�ؤطرها املعارف الإن�سانية التي تو�صلت �إليها
العلوم الإن�سانية واالجتماعية من جهة ثانية ،وتتمثل هذه
املحاور يف:
�أ) �إدخال مفهوم ال�سياق املنزيل ()Domestic Context
يف التنظري لعملية التلقي؛
ب) اختيار الأ�رسة ( )Householdكوحدة للتحليل
ومفهوم الديناميكية الأ�رسية والتحليل االجتماعي اجلزئي
()Micro-Social Analysis؛
ج) توجيه منهجية البحث نحو �آفاق �إثنوغرافية للبحث
عن التفاعالت بني �أفراد اجلمهور (العائلة) �أمام �شا�شة

التلفزيون �أو احلا�سوب� ،سواء لعر�ض الربامج مبا�رشة من
القنوات �أو اختيارها� أو ا�سرتجاعها من بنوك املعلومات
يف �أنظمة االت�صال الرقمية �أو قراءتها من �أ�رشطة الفيديو
�أو الأقرا�ص امل�ضغوطة.8
ت�شكل� ،إذن ،هذه املقاربات التقليدية واحلديثة يف �أبحاث
اجلمهور ،املرجعيات النظرية جلل الدرا�سات الإعالمية،
حيث تبدو املجتمعات االنتقالية ،ومنها املجتمع اجلزائري،
حمكوم عليها باالندماج اجلربي يف عامل العوملة ،وبالتايل
حتمية تكييف هذه املقرتبات مع خ�صو�صياتها املحلية
تعوي�ضاللعجزالفادحيف�إنتاجبدائلنظريةومنهجيةخا�صة.
فاملجتمع اجلزائري ،على �سبيل املثال ،قد �شهد خالل
العقود الأربعة الأخرية من القرن املا�ضي ،وبداية هذا
القرن تطور ًا م�ضطرب ًا نتيجة جملة من العوامل الداخلية
واخلارجية ،مل متكنه من �إر�ساء �أ�س�س ا�ستقرار و توازن
اجتماعيني �رضوريني لأحداث �أي تغري اجتماعي يف االجتاه
املوجب طبقا للأهداف املعلنة �ضمن مواثيق احلركة
التحررية واال�ستقالل الوطنيني .فبعد زهاء ن�صف قرن
من الإنعتاق عن القوة اال�ستعمارية ال�سابقة وممار�سة
�شكل من �أ�شكال اال�ستقالل؛ يفرت�ض �أن حوايل ن�صف
قرن من الزمن تقريبا يكون كافي ًا لتثمني التجربة الذاتية
وا�ستخال�ص النتائج وو�ضع م�رشوع توافقي وا�ضح،
على الرغم من الدور الفعال الذي لعبته و�سائل الإعالم
اجلماهريية على امتداد معظم القرن املا�ضي يف م�ساعدة
الب�رش �أفراد ًا وجماعات وجمتمعات على �إحراز تقدم
�رسيع ،مل يكن ممكنا يف مرحلة ما قبل و�سائل الإعالم ،وذلك
بف�ضل التدفق الهائل للمعلومات واملعارف ومعاجلتها
وا�ستخدامها بكيفية فعالة يف �إيجاد احللول املنا�سبة
للم�شاكل االقت�صادية واالجتماعية والثقافية والعلمية.9
ومما زاد يف ات�ساع الفجوة بني النوايا العلنية

	�إن ال�س�ؤال الذي يطرح يف هذا ال�سياق يتعلق،
مبدى االن�سجام بني واقع جمهور و�سائل الإعالم
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االندماج يف م�سار العوملة� ،أوجد نوع ًا من اال�ستقرار �سمح
لعدد من الطلبة والأ�ساتذة من �إجراء عدد معترب ن�سبي ًا من
الدرا�سات والأبحاث التي قد ت�شجع على االنطالق نحو
�آفاق جديدة يف جمال البحث العلمي .وقد تنعك�س احلركية
اجلديدة على مناهج البحث يف خمتلف العلوم الإن�سانية
واالجتماعية ب�صفة خا�صة ،ويف علوم الإعالم واالت�صال
ب�صفة �أخ�ص ،ويف ميدان جمهور و�سائل الإعالم ب�صفة �أدق.
يف هذا ال�سياق� ،شهدت ال�سنوات الأخرية دفعا هاما
للدرا�سات املتعلقة بجمهور و�سائل الإعالم �أثرى املكتبة
اجلامعية ووفر ك ّم ًا معترب ًا من املعطيات النظرية واملنهجية
اخلا�صة بت�أثري و�أثر الر�سائل الإعالمية على جمهور
املتلقني.
ولكن يبدو ،لأول وهلة� ،أن هذه الدرا�سات ت�ستند
يف �أغلبيتها �إىل مناذج ( 12)Paradigmsتقليدية ت�شا�ؤمية
و�/أو تفا�ؤلية ،و�ضعت يف ظروف تاريخية متعلقة بالتطور
التاريخي العام وبتاريخ تطور و�سائل الإعالم اجلماهريية
ومالب�سات بيئات اجتماعية واقت�صادية وتكنولوجية ،مل
تعد قائمة يف املجتمعات املرجعية نف�سها .وتوفرها املحتمل
يف جمتمع الدرا�سة� ،أي البلدان االنتقالية ،منوذج اجلزائر،
والبحث ب�شكل قد ي�شبه تلك الأ�شكال التي وجدت عليها
يف جمتمعاتها الأ�صلية ،قد ال يربر ا�ستعمال نف�س املناهج
على �أمل الو�صول �إىل نف�س النتائج يف بيئات خمتلفة على
ال�صعيدين ال�سو�سيولوجي -الثقايف والتاريخي.
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وتطور اجتاهات الواقع املعي�ش ،وبالتايل انتكا�س
الطموحات يف اللحاق بركب البلدان املتطورة ،تلك ال�رسعة
الهائلة يف �إيجاد احللول للم�شاكل املختلفة بف�ضل تطبيقات
تكنولوجيات الإعالم املتجددة وتوغلها يف خمتلف مناحي
احلياة اليومية من جهة ،ومن جهة �أخرى موقف ال�سلطات
العمومية الفعلية ونظرة املجتمع لقدرات العلم والفكر
والثقافة 10على �إحداث التنمية االقت�صادية واالجتماعية
والب�رشية.
ولقد دفعت هذه املواقف �إىل جانب �أحداث
العنف امل�سلح التي اندلعت يف بداية الت�سعينيات من القرن
املا�ضي ،وا�ستمرت �إىل بداية القرن الواحد والع�رشين
احلايل ،عدد ًا معترب ًا من الباحثني يف خمتلف فروع العلم
واملعرفة الذين تكونوا يف اجلامعات الغربية يف عقدي
ال�سبعينيات و الثمانينيات� ،إىل الهجرة يف اجتاه الغرب
وال�رشق بحثا عن ظروف اجتماعية و�أمنية ومالية ومهنية
متكنهم من حتقيق ذواتهم الإن�سانية �أوالً ،وكينونتهم
العلمية و�ضمان �أمنهم اجل�سدي واملعنوي ،11يف حني كان
من املمكن �أن ي�سهموا لي�س فقط يف تطوير البحث العلمي
يف جمال تخ�ص�صاتهم ،ولكن يف ت�صور احللول للعديد من
امل�شاكل.
ومل يتمكن الذين وا�صلوا ،لأ�سباب خمتلفة،
مهام التدري�س والبحث على م�ستوى اجلامعات الوطنية
بدورهم من �إحداث تطور حم�سو�س يف الرتاكم املعريف
وا�ستغالل وتطبيق مهاراتهم العلمية املكت�سبة يف مثل
تلك الظروف التي مل ت�سمح ب�إيجاد احلد الأدنى الواجب
توفره لأي ن�شاط �إن�ساين يف املجتمعات الب�رشية الطاحمة
للرقي والرفاهية.
غري �أن حت�سن الظروف الأمنية ابتداء من
بداية الع�رشية الأوىل من القرن احلايل وحماولة اجلزائر
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والدرا�سات املتعلقة به يف اجلزائر ،من جهة ،وبينها وبني
املنطلقات النظرية واملنهجية التي ت�ستند �إليها والتي
تو�صلت �إليها �أبحاث اجلمهور يف املجتمعات املرجعية.
ونحاول ،من خالل طرح هذه الإ�شكالية وحماولة الإجابة
عنها ،امل�ساهمة يف ت�صور مقرتب بحث بديل يف درا�سات
اجلمهور ي�ستند �إىل العنا�رص التنظريية التي خَ ل َُ�ص ْت �إليها
درا�سات ظاهرة جمهور و�سائل الإعالم اجلماهريية.
وي�أخذ امل�رشوع املقرتح املرتكز على العنا�رص
النظرية والأمربيقية احلديثة ،بعني االعتبار اخل�صو�صيات
املحلية الدميوغرافية وال�سو�سيو-ثقافية التي تلعب الدور
الأ�سا�س يف التفاعل االجتماعي فيما بني �أفراد اجلمهور
مبنا�سبة التعر�ض للر�سائل الإعالمية (كمنبهات) من جهة،
وفيما بني املتلقي واملر�سل يف �سياق �سو�سيو-تقني-ثقايف
وتكنولوجي جديد ،من جهة �أخرى.
	�إن التحليل النقدي لعينة من الأبحاث التي
تناولت جمهور و�سائل الإعالم يف اجلزائر خالل الع�رشينتني
الأخريتني ،2009/1990 ،مثل املجتمعات االنتقالية
التفرد عن هذه
امل�شابهة لها ،يبني �أنها مل تتمكن من التم ُّيز و ُّ
البلدان االنتقالية ،برغم توفرها على قدرات ب�رشية ومادية
وتقنية وثقافية يفرت�ض �أنها متكنها من توظيف التقدم
العلمي والتكنولوجي يف �إيجاد احللول املالئمة للم�شاكل
االجتماعية والثقافية املطروحة ،وامل�ساهمة يف بناء نظرية
للدرا�سات الإعالمية ت�سرت�شد مبا تو�صلت �إليه خمتلف علوم
الإعالم واالت�صال .وذلك ،يف �سبيل الإ�سهام يف الت�أ�سي�س
ملنهج بحث ي�أخذ بعني االعتبار لي�س خ�صو�صيات املجتمعات
االنتقالية والظروف التي �أدخلت فيها و�سائل الإعالم وكيفية
ت�شكيل ظاهرة اجلمهور تبعا لذلك فح�سب  ،و�إمنا �رضورة

االنتقال من التحليل الكلي ذي النظرة ال�شمولية للمجتمع
�إىل التحليل اجلزئي الذي يعيد االعتبار للوحدة االجتماعية
الأ�سا�سية ،الأ�رسة ومفردات مك ّوناتها اجلزئية التي
ميثلها �أفراد الأ�رسة.13
	�إن التحليل اجلزئي والكيفي الذي مييز ما
ُيعرف ب�أمنوذج التلقي يف درا�سات اجلمهور �أكرث مالءمة
للتقرب من ظاهرة جمهور و�سائل الإعالم ،وب�صفة خا�صة
ُّ
جمهور التلفزيون ،يف املجتمعات االنتقالية ،وحتديد ًا يف
اجلزائر نظر ًا ملا تتميز به هذه الأخرية من تنوع ثقايف
وتعدد �إثني وعالقات وروابط تقليدية جتعل م�س�ألة تلقي
الر�سائل الإعالمية تتم يف �سياق وبطريقة تختلف عما هو
جا ٍر يف جمتمعات تفتقد �إىل مثل تلك العالقات والروابط
التقليدية.
ويالحظ من خالل مراجعة �أدبيات درا�سات
اجلمهور والإطالع الأويل على حمتويات عينة من الأبحاث،
ومالحظة الواقع االجتماعي-ال�سيا�سي العام� ،أن النظرة
الأولية للت�أثري البالغ الذي متار�سه و�سائل الإعالم على
جمهور املتلقني� ،أي النظرة ال�سلبية للجمهور ،الزالت
ان�شغاال �أكادمييا و�أجندة عمومية يف اجلزائر التي ال زالت
ال�سلطات العمومية فيها ترتدد يف فتح الف�ضاء الإعالمي
ال�سمعي-الب�رصي �أمام املناف�سة واملبادرات اخلا�صة على
غرار ال�صحافة املكتوبة ،بل عادت يف بداية هذا القرن �إىل
ت�شديد الرقابة على ال�صحافة اخلا�صة من خالل تعديل
قانون العقوبات ،14 2001والت�أكيد على مت�سك احلكومة
بالرقابة املبا�رشة على الإذاعة والتلفزيون عن طريق
و�سن القوانني والتنظيمات املنا�سبة لذلك .وترى
امللكية ّ
ال�سلطات العمومية ،ممثلة يف وزارة الإعالم �أنه « ينبغي
�أو ًال وقبل التفكري يف فتح جمال ال�سمعي الب�رصي �أمام
املبادرات الفردية ،حتديد طبيعة املنتوج الإعالمي ،هل هو
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تر�ضي القائم باالت�صال ،مبعنى �أن االن�شغال بت�أثري
و�سائل الإعالم على �سلوك اجلمهور واجتاهاته و�آرائه،
قد انتقل من احلقل ال�سيا�سي واالقت�صادي �إىل املجال
الأكادميي.
فمن حيث املو�ضوع وانطالقا من ال�سياق
ال�سيا�سي واالقت�صادي والأكادميي امل�شار �إليه �آنفا ،يبدو
�أن �أغلبية �أبحاث اجلمهور يف اجلزائر وخا�صة التي
ركزت على اجلمهور ،كطرف �أ�سا�س يف العملية االت�صالية،
ان�صب اهتمامها على �إ�شكالية الت�أثري ( )Effectونادر ًا
َّ
ما اهتمت مب�س�ألة الأثر ( )Impactناهيك عن التفاعل
والتفاعلية ( .)Interaction, Interactivityوقد ال تهتم
�إطالقا بواقع اجلمهور الذي مل يعد ذلك املتلقي ال�سلبي
و�إمنا هو الذي يحدد طبيعة وكيفية ومدى ا�ستجابته
للر�سائل التي يختار التعر�ض لها.
	�أما من حيث املنطلقات النظرية التي ت�ؤطر هذه
الأبحاث ،وانطالقا من اعتبار ت�شابه ظروف اجلزائر يف
بداية القرن احلايل مع ظروف املجتمعات الغربية يف بداية
القرن املا�ضي� ،أي البدايات الأوىل لدرا�سات اجلمهور،
يبدو �أن هذه الأبحاث ركزت على النماذج الت�شا�ؤمية
التقليدية ،من مثل نظريات الت�أثري البالغ ،ونظرية
الوخز الإبري واجلمهور ال�سلبي وت�أثري قادة الر�أي
واجلماعات املرجعية .هذه النظريات مل يعد يعتد ب�أغلبيتها
يف املجتمعات الرائدة �إال على �سبيل اال�ستئنا�س مبنحنى
التطور التاريخي والرتاكم املعريف.
واعتبارا ال�ستمرار االعتقاد بالقوى ال�سحرية
لو�سائل الإعالم ،ف�إن �أبحاث اجلمهور الزالت ت�ستند
�إىل مناذج تقليدية .وعليه ،ف�إن معظم �أبحاث اجلمهور
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مادي جتاري �أم ثقايف فكري؟ وهل يتكفل اخلوا�ص بتنمية
قطاع غري مربح جتاريا؟ هل ميكن للدولة يف حالة اجلزائر
15
�أن تتخلى عن املدر�سة واجلامعة والإعالم؟»
قد يرجع هذا الرتدد والتخوف من حترير و�سائل الإعالم
ال�سمعي-الب�رصي �إىل االعتقاد امل�ستمد من النظرة
الأولية الت�شا�ؤمية التي �صاحبت ظهور وانت�شار و�سائل
الإعالم ال�سمعية-الب�رصية يف بداياتها الأوىل ،وكانت
االنطالقة الفعلية للبحث العلمي الإعالمي يف الغرب يف
الثالثينيات من القرن املا�ضي ،قد انعك�ست على م�ستوى
االهتمام الأكادميي يف اجلزائر يف بداية االنفتاح ال�سيا�سي
واالقت�صادي .وكان هذا االنفتاح قد ترجم يف احلقل
الإعالمي من خالل تخلي الدولة واحلزب الواحد عن
احتكار ملكية ورقابة و�سائل الإعالم املكتوب ،ومن خالل
التدفق الإعالمي الف�ضائي احلر (الف�ضائيات التلفزيونية)
واالفرتا�ضي (�شبكة الواب) الذي فر�ضته تكنولوجيات
الإعالم واالت�صال بداية من الع�رشية الأخرية من القرن
املا�ضي .16ويعني ذلك �أن الظروف ال�سيا�سية واالقت�صادية
والإعالمية للجزائر بداية القرن الواحد والع�رشين،
تت�شابه مع ظروف املجتمعات الغربية يف الثالثينيات حني
ظهور احلاجة ملعرفة ت�أثري الدعاية واحلمالت االنتخابية
والتجارية الذي قد متار�سه و�سائل الإعالم على �سلوكيات
�أفراد اجلمهور ،وبالتايل على املجتمع ،وعلى توجهات
الر�أي العام.
كما �أن هذا الواقع ال�سيا�سي واالقت�صادي
اجلديد وانعكا�ساته على امليدان الإعالمي والأكادميي� ،أدى
�إىل بداية االهتمام باجلمهور ملعرفة خ�صائ�صه وحاجاته
واهتماماته و�أمناط تفاعله مع الر�سائل الإعالمية املتنوعة
التي يتعر�ض لها من خمتلف و�سائل الإعالم املتاحة؛
ولفهم كيفية تكوين وتوجيه الر�أي العام الوجهة التي
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يف اجلزائر ال تتموقع �ضمن برنامج حمدد وال ت�ستند
�إىل نظرية بعينها ،الأمر الذي ي�ستدعي البحث عن
�آليات الت�أ�سي�س ملنهجية جديدة ترتكز على ما تو�صلت
�إليه خال�صات الأبحاث احلديثة وت�أخذ بعني االعتبار
اخل�صو�صيات املحلية ،وهو ما ي�شكل مو�ضوع بحث
تكميلي لهذه الدرا�سة املرتكز حول مالءمة املقرتب
الإثنوغرايف لدرا�سات �سلوكيات جمهور و�سائل الإعالم يف
مثل هذه الف�ضاءات التقنية الثقافية -االجتماعية.
خال�صة
	�أعتقد �أن �أبحاث اجلمهور يف اجلزائر ،كما هي
عليه يف معظم البلدان االنتقالية امل�شابهة لها يف الظروف
وال�رشوط العامة ،ما تزال جماال خ�صب ًا تزداد خ�صوبته
تبعا لوترية الت�أثريات التي حتدثها تكنولوجيات الإعالم
واالت�صال اجلديدة .ومن هنا� ،أعتقد� ،أن �أبحاث اجلمهور
ومكانتها يف الدرا�سات ال�شاملة للإعالم واالت�صال
«اجلماهريي» يف ظل العامل الإلكرتوين املعومل الذي يرخي
بظالله يف كل مكان من هذا الكون مبا فيه اجلزائر ،يحتاج
ودواع و�أهداف
�إىل درا�سة خا�صة معمقة لبحث عوامل
ٍ
توجه منهجي جديد بد�أ يحتل ال�صدارة يف �أبحاث اجلمهور
ّ
منذ ثمانينيات القرن وتكثف ا�ستعماله منذ مطلع القرن
احلايل.
ويتمثل التوجه اجلديد يف املنهج الإثنوغرايف
يف درا�سة ال�سلوك االت�صايل للجمهور والتفاعالت املمكنة
مع الر�سائل الإعالمية التي يتلقاها من خمتلف الو�سائط
املتوفرة يف الف�ضاء االت�صايل اجلديد الذي ت�شكل الأنرتنات
�أهم و�سائطه على الإطالق ،و�أو�سع جمال الثقافة التفاعلية
بني الإن�سان واملحيط التكنولوجي.

لقد �أ�صبحت الأنرتنات التي منذ ال�رشوع يف
ا�ستعمالها يف الف�ضاء العمومي يف الغرب يف الت�سعينات من
القرن املا�ضي ،تناف�س التلفزيون ،ك�أداة تكنولوجية منزلية
جديدة .وحت ّول ،بالتايل ،ان�شغال الآباء واملربني ،من
التخوف من ت�أثري التلفزيون على ال�سلوك العام للأطفال،
�إىل الت�أثريات املحتملة لهذه الو�سيلة الوافدة املتوغلة بقوة
خارقة وب�رسعة فائقة يف خمتلف مناحي حياة النا�س ،هذا
االن�شغال نابع �أ�سا�سا من عدة اعتبارات ،لعل يف مقدمتها:
 �أن املقبلني على ا�ستخدام هذه الو�سيلة هم يف �أغلبيتهمال�ساحقة من الأطفال واملراهقني ،حيث تو�صلت درا�سة
�أجريت يف بريطانيا �أن  75يف املائة من م�ستعملي الأنرتنات
ترتاوح �أعمارهم بني  7و� 16سنة ،بينما يتناق�ص �إقبال
الرا�شدين ( 25يف املائة الباقية) كلما ارتفع معدل ال�سن
�إىل �أن تبلغ الأمية االليكرتونية �أوجها لدي فئة العمر
الأكربمن� 50سنة ،حيث تتجاوز ن�سبة املمتنعني عن
ا�ستعمال هذه التكنولوجيات احلديثة يف �أوروبا �أكرث من
 60يف املائة لأ�سباب تعود يف �أغلبيتها �إىل الأمية الإلكرتونية
وكراهية التكنولوجيا (.)Technophobia
 �إن جهل الآباء بهذه التقنية ي�صعب من عملية املراقبةوا�ستعمال هذه التقنية من قبل الأطفال واملراهقني
 �أن الأنرتنات �أعاد ت�شكيل و�صياغة العالقة بني عددمن املوا�ضيع والأطراف املتفاعلة مثل املنزل واملدر�سة
والنادي والتعليم والأولياء واملربني واملر�شدين النف�سيني
واالجتماعيني ،حيث طرحت جملة من الت�سا�ؤالت مل تتم
الإجابة عنها بعد.
 �أن القيمة التعليمية للأنرتنات مل تت�أكد بعد ،وقلةالتجربة بها جتعلها م�صدر ريب وخ�شية.
� -أن الأنرتنات �أعاد االعتبار للمنزل كف�ضاء لإنتاج
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يحل حمل القنوات امل�شفرة خالل الع�رشية القادمة.
ويرى رام�سوامي (Ramaswami Harindranath,
� ،)2005أن هناك �صنفني من درا�سات اجلمهور ال�شامل
احلديثة ( )Global Audienceبد�أت منت�صف الع�رشية
الأوىل من القرن احلايل تركز على دور املجموعات الإثنية:
ال�صنف الذي �أعاد بعث �أطروحات الإمربيالية الثقافة
والإعالمية ( ،)Media/cultural Imperialismويحاول
�إعادة �صياغتها يف �إطار التيارات املناه�ضة للعوملة،
وال�صنف الذي يوجه البحث من جديد �إىل دور و�سائل
الإعالم يف تكوين هويات الأقليات(  ( iDiasporic Ident
 )tiesامل�شتتة خارج بيئاتها الطبيعية الأوىل ،خا�صة دورها
يف تكوين ت�صورهم لهوياتهم الإثنية يف بيئاتهم اجلديدة.
�إن الإ�شكالية التي يعيد رام�سوامي طرحها وامل�ستمدة
�أ�سا�سا من خال�صات مثالني كان قد تو�صل �إليها كل من
ليا بز وكاتز ( )Liebes & Katz, 1993وجيل �صبــاي
( )Gillespie, 1995املتعلقة ب�أبحاث اجلمهور العابرة
للثقافات ( )Cross-Culturalو�أقليات ال�شتات املن�سلخة
من جذورها الإقليمية ،تخ�ص بالدرجة الأوىل �إبراز
االنتماءات الإثنية كعوامل حمددة لل�سلوك االت�صايل
ولنمط التفاعل الإعالمي .فقد الحظ جيل روي (Gilroy,
� ،)20044أن التيارات الثقافية املتعددة (�Multicultur
 )alismاملثرية دائما للنقا�ش حول الإثنية الثقافية ،على
�سبيل املثال� ،أخذت �أبعاد ًا جديد ًة تبع ًا لطبيعة قراءة
وتف�سري االعتبارات الأخرية املتعلقة «باحلرب �ضد
الإرهاب» ( ،)War On Terrorخا�صة يف �أمريكا ال�شمالية
و�أوروبا وا�سرتاليا.
ويبدو من خالل معاجلات ق�ضايا متايز الهويات
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املحتوى ومكان لتلقي العلم واملتعة والرتفيه واملزاح.
 �أن الدرد�شة هي �شكل من �أ�شكال امل�شاركة املدنية يفاحلياة االجتماعية ،كما ينظر �إليها على �أنها �شكل من
�أ�شكال االن�سالخ عن املجتمع املحلي.
_ �أن الفجوة الرقمية املتمثلة يف الالم�ساواة يف القدرة
والإمكانيات املتوفرة ال�ستعمال التكنولوجيات احلديثة،
ال تظهر فقط فيما بني الفئات االجتماعية ذات اخللفيات
املختلفة ،ولكن تتجلى خا�صة يف القدرة على ا�ستعمال
الأنرتنات يف �إ�شباع احلاجات املختلفة و�إيجاد احللول
املنا�سبة للم�شاكل املتنوعة املطروحة.
لقد ا�ستدعت خ�صو�صيات هذا الف�ضاء
االت�صايل اجلديد الذي هو ،يف احلقيقة ،امتداد للف�ضاء
الناجم عن اال�ستعمال املكثف للتكنولوجيات املنزلية،
تعميم االختيارات املنهجية الإثنوغرافية للتوجه اجلديد
يف �أبحاث اجلمهور .وهي تندرج ،عموما ،فيما �أ�صبح
يعرف باملنهجية الإثنوغرافية ()Ethnomethodology
يف درا�سات التلقي ،والتي ت�ستلزم حتديد �إثنوغرافيا
اجلمهور و�إجراء حتريات علمية حول �أنظمة الت�أويل
والعمليات التي يقوم بها املتلقون .وت�ستند خطوات
البحث �إىل خمتلف وحدات التحليل :الفرد باعتباره
مو�ضوع ًا اجتماعي ًا وذات ًا فردية (& Social Subject
 ،)Individual Subjectivityواجلماعة والعالقات ما
بني الذات امل�شرتكة ( )Intersubjectiveيف جتربة احلياة
اليومية للجماعة.
و�إىل جانب الأنرتنات ،تكثف ا�ستعمال االجتاه
الإثنو -منهجي يف درا�سات اجلمهور على �ضوء عوملة
الر�سائل الإعالمية املت�سارعة واملتو�سعة بف�ضل البث
التلفزيوين املبا�رش عرب ال�سواتل والأنظمة الرقمية
والقنوات امل�شفرة وتلفزيون الأنرتنات الذي يتوقع �أن
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الإثنية املعقدة وعالقاتها مب�سائل االنتماء العرقي وبالثقافة
العابرة للأمم والأوطان ( )Transnational Cultureعلى
ال�صعيدين التنظريي والتطبيقي� ،أن هناك وعي ًا متزايد ًا
ب�رضورة �إعطاء �أهمية معتربة لهذه املوا�ضيع احل�سا�سة،
و�إعادة اختبار مدى قابلية بع�ض اخلال�صات للتعميم على
خمتلف احل�سا�سيات املحلية يف بقاع �شتى من العامل.
يف �سياق هذا النمط من التفكري واملمار�سات
البحثية ،تعتقد �أنغ (� ،)Ang, 2001أن معاجلة اخلطابات
«الوطنية» يف عالقاتها بثقافة العوملة ،ت�صبح م�س�ألة �أكرث
مالئمة يف حالة �رشق �آ�سيا حيث �ساهم النمو االقت�صادي
منذ �أوائل الت�سعينات يف ارتفاع موازي يف ال�شعور بالثقة
الذاتية ( )Self-confidenceالوطنية والإقليمية يف مقابل
تب�سيط ال�شعور املناه�ض للغرب الذي �أ�صبح ينظر �إليه
كفئة حتليلية وجغرافية غري متمركزة (،)Decentred
الأمر الذي ي�سمح للثقافة العابرة للأمم �أن تتوغل(  ( nI
 )corporateيف التمايز الثقايف والإثني من خالل �إعادة
ت�صور �أطروحة ت�أ�سي�س االن�سجام ()Homogenization
يف الثقافة ال�شاملة .والحظت �أنغ يف نف�س امل�ضمار� ،أن
هذا الوعي الغربي ب�رضورة «�أحملة» ()Localization
العوملة ،دفع مبقرري برامج التلفزيونات الف�ضائية،
على �سبيل املثال� ،إىل التكيف مع نتائج تلك الدرا�سات
املتعلقة باجلمهور ال�شامل ،م�شرية �إىل قرار التلفزيون-
النجم( )TV Starاململوك ملردوخ ( )Murdochبتنويع
اخلدمات الإعالمية والتثقيفية والرتفيهية املتفرقة مبختلف
اللغات املحلية ،كاعرتاف �ضمني و�رصيح بالتنوع الثقايف
يف منطقة جغرافية معينة تبع ًا للتنوع اللغوي والديني
والتق�سيمات االجتماعية الأخرى ،وبالتايل ،االعرتاف

باختالف م�صالح واهتمامات اجلمهور التي حتدد �أ�شكال
م�شاركته يف م�ضامني االت�صال التي ي�سهل عليه �إدماجها
يف بيئته املحلية.
وعلى الرغم من اخللط بني «العرقية»
و«الإثنية» ،وح�سن النية املفرت�ض يف درا�سة عينة من
اجلمهور ال�شامل التي �أجنزها كاتز وليابز (& Liebes
 ) Katz, 1993حول ا�ستجابة جمموعات �إثنية خمتلفة
(عرب ،يهود رو�س ،يهود مغاربة ،وكيبيتزمي (  ( bKi
 )butzimو�أمريكيني) مل�سل�سل دال�س ،ف�إنها �أثبت خط�أ
االعتقاد املفرت�ض القائل «�أن بث ن�صو�ص مثل الربامج
التلفزيونية الأمريكية يقبلها اجلمهور الدويل ويتقبلها
بدون نقا�ش».
ميكن ،عموما الت�أكيد على �ضوء ما تو�صلت �إليه
�أبحاث اجلهور احلديثة� ،أن املنهج الإثنوغرايف ،رغم �أنه
براغماتي بدرجة �أوىل(ي�أخذ بعني االعتبار فقط امل�صادر
املتوفرة واملعطيات امل�ستهدفة من البحث) ،يبقى �أن�سب
مقاربة ت�سمح بالدخول �إىل عوامل العائالت و�سياقاتها
يف �إطار تلقى الر�سائل الإعالمية كفعل فردي واجتماعي
وو�صف �أفعال هذه العائالت و�إ�شاراتها يف عالقتها مع
ا�ستعمال التكنولوجيات اجلديدة للإعالم واالت�صال.
فاملقرتب الإثنوغرايف ،يركز على فهم ال�سلوك يف �سياق
اجتماعي عرب م�شاركة الباحث يف الو�ضعية املدرو�سة
م�شاركة فاعلة �ضمن الفريق مو�ضوع الدرا�سة.
كما يوفر املقرتب الإثنوغرايف تقرير ًا و�صفي ًا ،م�ستعم ًال
جمموعة من الأدوات املنهجية يف مقدمتها ،املقابالت
الودية غري الر�سمية ،واملالحظة بامل�شاركة.17
واجلزائر واحدة من البلدان االنتقالية الأكرث
تعر�ض ًا لق�ضايا االت�صال الراهنة العتبارات جيو-
�سيا�سية(احلرب �ضد الإرهاب) واقت�صادية(البرتول

-2

-8

تفا�صيل �أكرث دقة يف الف�صل الثالث من درا�سة امل�ؤلف حول
براديغمات درا�سات اجلمهور ،املنطلقات النظرية واملنهجية
لدرا�سات .http://wwwالتلقي ،درا�سة حتليلية نقدية لأبحاث
اجلمهور يف اجلزائر،

-9

-1
يبدو �أن تقنية تلفزيون الأنرتنات �ست�صبح �أقل تكلفة بالنظر �إىل
�أمني �سمري و�آخرون ،ثقافة العوملة وعوملة الثقافة ،دار الفكر ت�أثري تكنولوجيات الإعالم اجلديدة على التكاليف وفقا ملبد�أ العام
املعا�رص ،بريوت)2002( ،
بلغة العوملة Giving less & having more
Jeppe Nicolaisen, The Epistemological Lifeboat: Diffusion Researches and Reception
)Studies, April (2005

من بني دوافع ا�ستعمال و�سائل الإعالم واملداومة على متابعتها
-3
حممد عبد احلميد ،درا�سة اجلمهور يف بحوث الإعالم ،عامل الكتب ،تتوقف على مدى قدرتها على م�ساعدة النا�س على �إيجاد حلول
مل�شاكلهم العامة ...وعموما ،ف�إن ع�رص و�سائل الإعالم وخا�صة
القاهرة)1993(،
الإليكرتونية منها �ساعد الب�رشية على �إحداث طفرة نوعية فريدة مل
-4
يعرف التاريخ مثيال لها.

James Carey, “ Mass Communication Research
and Cultural Studies: An American View”,
in James Carey, Micheal Gurevitch and Janet Woollacat (Eds) , Mass Communication
and Society, Edward Arnold: London (1977).

-10

يبدو عدم االعرتاف بقدرة العلم والفكر والثقافة من خالل ال�ضيق
الذي ي�شعر به املعلمون والأ�ساتذة يف خمتلف امل�ستويات وكل
امل�شتغلني يف احلقل الثقايف ،والذي يتم التعبري عنه يف االحتجاجات
 p.409-25والإ�رضابات و�أحيانا املواجهات ...التي متيز خمتلف �أطوار
التعليم منذ �أكرث من ع�رشيتني من الزمن ،.كما يبدو من خالل
-5
ت�صنيف التعليم والبحث العلمي خارج االهتمام اال�سرتاتيجي
ال�سعيد بومعيزة� ،أثر و�سائل الإعالم على القيم وال�سلوكيات لدى لل�سلطات العمومية.

العدد 1

الهوام�ش واملراجع:
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والطاقة ال�شم�سية) وثقافية(غربية التينية و�أجنلو-
�سك�سونية وعربية �إ�سالمية) و�إثنية (�أمازيغ من قبائل
و�شاوية وتوارق ومزابية وعرب) ،...ميكن �أن ت�شكل
خمرب ًا طبيعي ًا مالئم ًا لدرا�سة وبحث �إمكانيات درا�سة
تفاعل وتفاعلية جمهور و�سائل االت�صال اجلماهريي مع ال�شباب� ،أطروحة دكتوراه دولة غري من�شورة ،جامعة اجلزائر،
الر�سائل الإعالمية ،و�أي�ضا مع �أدوات وو�سائل االت�صال ()2006
التكنولوجية احلديثة ،وفق ًا ملعطيات �إثنوغرافية ،وهو ما -6
تناولته يف درا�سة م�ستقلة �ستن�رش الحق ًا.
 -.....http://wwwعلي ق�ساي�سية� ،أبحاث اجلمهور يف اجلزائر،

-16
-11
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ا�ستفادت دول اخلليج والدول الأوروبية والواليات املتحدة وكندا
والزالت ت�ستفيد من كفاءات ال�سواد الأعظم من الإطارات التي
تكونت يف اجلامعات الغربية وحتى يف اجلامعات اجلزائرية ،تكونت
على ح�ساب امليزانية العمومية يف �سياق �سيا�سة تكوين املكونني،
ولكن �سيا�سة التفقري والتكفري والتهجري املتبعة الحقا ،جعلت
اجلزائر ت�شكو نق�ص الكفاءة يف الت�سيري ،ت�رصيح لرئي�س احلكومة،
�أحمد �أو يحي�،أفريل()2006

العدد 1

-12

انتهى احتكار الدولة لإنتاج وتوزيع ال�صحافة يف مطلع الت�سعينيات
من القرن املا�ضي مبقت�ضى د�ستور  1989وقانون الإعالم امل�ستمد
منه ال�صادر يف  3فيفري ،1990ولكن قطاع البث ال�سمعي-الب�رصي
الزال حمتكرا من قبل احلكومات املتعاقبة ( )2010وال تبدو هناك
�أي رغبة يف رفع اليد عن التلفزيون والإذاعات رغم �أن الف�ضاء
الإعالمي ال�سمعي-الب�رصي ال ميكن التحكم فيه ،فما بالك باالدعاء
مبراقبته مهما كانت قدرات احلكومات على املناورة عالية ال ميكنها
�أن تعلو على احلرية الإليكرتوني ــة الرقمية (� )e-Freedomسواء
تعلق الأمر بحرية البث �أو حرية التلقي.

-17

»HYPERLINK،«http://Alik.over-blog.org

يرى الباحث ،املنطلقات لنظرية واملنهجية لدرا�سات التلقي� ،أنه
ميكن متييز ثالثة �أنواع من الرباديغمات يف درا�سات اجلمهور ،كما
http://Alik.over-blog.org :
يلي:
علي ق�ساي�سية ،الآفاق الإثنوغرافية يف درا�سات اجلمهور يف
منوذج الت�أثري� ،أمنوذج التلقي� ،أمنوذج التفاعلية
اجلزائر2010 ،
Interactivity Paradigm, Reception paradigm,
Effect Paradigm-

-13

Morley, Robins K., Spaces of Identity, Hanul,
Seoul, (2000), p.384

-14
كانت الرقابة الفعلية ملحتويات لل�صحافة املكتوبة التي ا�ستقلت عن
الدولة تتم يف �شكل جلان للقراءة على م�ستوى مطابع الدولة خالل
الع�رشية الأخرية من القرن املا�ضي� ،أحيانا يقوم فرد واحد باملهمة
حتى قبل و�صول اجلريدة �إىل املطبعة .مل يكن ذلك �إجراء قانونيا،
ولكن �سيا�سيا و�أمنيا ،يربر قانون الطوارئ الذي الزال �ساري
املفعول منذ .1992

-15
مداخلة غري مكتوبة لوزير االت�صال يف ملتقى» الإعالم وق�ضايا
املر�أة» كلية العلوم ال�سيا�سية والإعالم 4 ،مار�س ()2007

------------------------------ �سمري �أمني وخرون ،ثقافة العوملة وعوملة الثقافة ،دار الفكراملعا�رص ،بريوت.)2002( ،
 روبرت هولب ،نظرية التلقي :مقدمة نقدية ،ترجمة عز الدين�إ�سماعيل ،النادي الأدبي الثقايف ،جدة)1994(،
 طه عبد العايل جنم ،االت�صال اجلماهريي يف املجتمع العربي ،داراملعرفة اجلامعية)2005( ،
 حممد طالل ،واقع الدرا�سات والبحوث الإعالمية يف الوطنالعربي ،يف و�سائل الإعالم و�أثرها يف املجتمع العربي املعا�رص،
منظمة الألي�سكو ،تون�س(.)1992
 حممد عبد احلميد ،درا�سات اجلمهور يف بحوث الإعالم ،عاملالكتب ،القاهرة ()1993
 ويليام ريغر /ترجمة� :أحمد طلعت ،االت�صال باجلماهري واملجتمعاملعا�رص،دار املعرفة اجلامعية.)2005(،
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الدول العربية وجمتمع املعلومات
�أ� .إبراهيم بعزيز
ق�سم الإعالم واالت�صال  ،جامعة اجلزائر

العدد 1

عرف العامل يف الن�صف الثاين من القرن
الع�رشين حتوال اجتماعيا غري م�سبوق ،بفعل الثورة
احلا�صلة يف جمال تكنولوجيات الإعالم و االت�صال ،و التي
مل ترتك جماال من جماالت احلياة �إال و اقتحمته بقوة ،و
�أرغمتنا على التعامل معها كواقع البد منه ،فال منا�ص من
�رضورة �إيجاد ال�سبل الالزمة و الطرق املالئمة للتكيف مع
هذا الواقع ،و حماولة التموقع اجليد يف خ�ضم التحوالت
ال�رسيعة الإيقاع ،التي ت�سببها يف الأ�سا�س العوملة مبختلف
�أ�شكالها.
	�إن هذا التحول االجتماعي و التطور الذي جاء
بعد مرحلة ما ي�سمى باملجتمع ال�صناعي ،و قبلها املجتمع
الزراعي ،اتفق معظم املخت�صني و الكتاب يف هذا ال�ش�أن
على ت�سميته مبجتمع املعلومات ،و للإ�شارة ف�إن هناك عدة
م�صطلحات و ت�سميات �أخرى تطلق على هذه املرحلة �أو على
هذا املجتمع ،كمجتمع ما بعد ال�صناعي(post-industrial
 ،)societyyجمتمع ما بعد احلداثة (�postmodern soci
 ،)etyجمتمع املعرفة( ،)knowledge societyاملجتمع
الرقمي(  ( ،)digital societyجمتمع ال�شبكات ( tne
� ...)work societyإىل غري ذلك من الت�سميات ،التي تعرب
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التحديات والفر�ص املتاحة

كلها عن تلك املرحلة التي تلت مرحلة املجتمع ال�صناعي ،و
التي �أ�صبحت حتتل فيها املعلومة مكانة ذات قيمة عالية،
و متثل املادة اخلام لعدة �أن�شطة و �صناعات ،و القطاع
الأ�سا�سي الذي �أ�صبح يجذب غالبية �أفراد الطبقة العاملة،
و ي�شكل امل�صدر الرئي�سي للرثوة و القيمة امل�ضافة ،و
الدخل الوطني اخلام.
و نظرا للدور املتعاظم للمعلومة يف كافة ميادين
احلياة ،ف�إن املجتمع الدويل قد �أ�صبح يويل اهتماما كبريا
و يخ�ص�ص ميزانيات كبرية لو�ضع ال�سيا�سات و اخلطط
التي متكن من �إر�ساء جمتمع معلومات ،و لذلك نالحظ
مثال تزايد عدد الندوات و امللتقيات املنظمة حول هذا
املو�ضوع ،كان �أهمها القمة العاملية ملجتمع املعلومات
بجنيف �سنة 2003م ،و تون�س 2005م ،و امللتقى الدويل
املنعقد يف  20/19فيفري 2007م بواغادوغو ،بعنوان:
«�إفريقيا و جمتمع املعلومات».
و يعترب العامل الأ�سا�سي الذي �سبب هذا
التحول اجلذري يف جمتمعات اليوم ،االكت�شافات و
االخرتاعات الكثرية التي ت�شهدها تكنولوجيات االت�صال،
و التي ال تكاد ترتكنا نت�أقلم و نتكيف مع تقنية ما حتى
تظهر تقنية �أخرى �أح�سن منها و �أحدث بكثري ،حمدثة
بذلك ثورة معلوماتية يقول عنها كل من ‹جون جريوم› و
‹رونودوالبوم› ب�أنها «ثورة بدون مالمح و معامل» ، 1ذلك
لأنها جتعل من ال�صعب علينا التكهن و التنب�ؤ مبا �ستحدثه
يف امل�ستقبل ،من �أمور جديدة.
وقد �أ�صبحت بناء على هذا تكنولوجيات
االت�صال واملعلومات من بني �أهم مقومات النهو�ض ،و
حتقيق االزدهار يف �شتى امليادين« ،و هذا ما يقودنا �إىل
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الت�سليم ب�أن القوة املعلوماتية قوة يف حد ذاتها� ،إذ تقا�س
قوة الدول و املجتمعات مبا متلكه من تقانة معلوماتية و
تنتجه من معرفة» ،2و ت�صنف ح�سب ما تتحكم فيه من
تقنيات و معارف حديثة.
ولهذا يعد اقت�صاد املعرفة (knowledge
 )economyمن التوجهات احلديثة و الرئي�سية يف
اقت�صاديات الدول املتقدمة ،التي �أ�صبحت تعمل جاهدة
لتنميته ،خا�صة مع التخوفات من نفاذ م�صادر الطاقة
احلالية من برتول و غاز و غريها من املوارد الطبيعية،
ال�شيء الذي يجعل من ال�رضوري �إيجاد حلول و بدائل
طاقوية ،و التي يتفق املخت�صون �أنها ترتكز يف معظمها
على املعلومة و املعرفة ب�شكل �أ�سا�سي ،و تقنيات االت�صال
و �أنظمة املعلومات التي ت�سمح باال�ستغالل الأمثل لها،
و التوظيف الفعال يف خمتلف امليادين ،لتحقيق القيمة
امل�ضافة و تنمية الناجت املحلي اخلام.
«و ي�شري التقرير العاملي لقيا�س جمتمع
املعلومات و ا�ستعمال تكنولوجيات االت�صال ،الذي �أ�صدره
االحتاد الدويل لالت�صاالت يف 2009م� ،إىل �أن العامل قد
تو�صل مع نهاية �سنة 2008م �إىل م�ستويات غري م�سبوقة
يف ا�ستعمال و تبني تكنولوجيات االت�صال احلديثة ،حيث
�أن ربع �سكان العامل ي�ستعملون �شبكة االنرتنت ،و حوايل
 04بليون فرد ميلكون هاتف نقال ،و  1.3بليون خط هاتفي
ثابت .لكن يبني التقرير من جهة �أخرى �أن هناك فجوة
رقمية معتربة بني الدول الفقرية و الغنية ،فمعظم الدول
التي حققت تقدما هاما يف �إدماج و ا�ستعمال تكنولوجيات
االت�صال هي من قارة �أوروبا ،و ال�سيما ال�شمالية منها،
و �أ�شار كذلك �إىل وجود عالقة وطيدة بني م�ستوى الدخل

و ا�ستعمال تكنولوجيات االت�صال» ،3حيث �أنه كلما زاد
الدخل كلما زاد امتالك التكنولوجيات احلديثة ،و بالتايل
زادت ن�سبة ا�ستعمالها.
و�سعيا منها �إىل تقلي�ص هذه الفجوة الرقمية
التي تف�صلها عن الدول ال�شمالية املتقدمة ،بد�أت
الدول العربية يف ال�سنوات الأخرية ،بزيادة اهتمامها
بتكنولوجيات االت�صال و الإعالم احلديثة« ،فقد �أ�صبحت
تهتم البلدان العربية ب�إدماج هذه التكنولوجيات يف خمتلف
الأن�شطة و ا�ستغاللها ب�شكل جيد ،بهدف تقلي�ص الفجوة
الرقمية بني �أفرادها ،و جعلهم يتما�شون مع التطورات
احلديثة»  .4و بناء على هذا ف�إنه يتوجب على الدول العربية
�أن حتذو حذو هذه الدول الأخرى ،التي تطمح �أن حتقق
طفرة معتربة يف خمتلف امليادين االجتماعية ،و �أن تتكيف
مع هذه التغريات احلا�صلة ،و تتموقع جيدا يف ظل العوملة
و حتوالتها املت�سارعة الوترية ،و �أن حتدد �إ�سرتاتيجية
وا�ضحة املعامل لإقامة جمتمع معلومات.
و لدلك ف�إننا �سنحاول من خالل هذه املداخلة �أن
نربز �أهم املجاالت و امليادين التي يجب علينا كبلدان نامية
�أن نعتني بها و نطورها ،للولوج يف جمتمع املعلومات،
و �أهم الفر�ص املتاحة لنا لتحقيق ذلك ،كما �سنبني �أهم
االنعكا�سات املرتتبة عن ذلك ،و املخاطر املختلفة التي
تنجر عن هذا التحول االجتماعي نحو املجتمع املعلوماتي،
و �سبل جتنبها �أو على الأقل التخفيف من حدتها.
ويف البداية �سنحاول �أن نحدد ما املق�صود
مبجتمع املعلومات ،و �أهم خ�صائ�صه و �سماته ،ثم
امل�ؤ�رشات التي حتدد مدى دخول بلد معني فيما ن�سميه
جمتمع املعلومات.فما هو �إذا مفهوم جمتمع املعلومات؟
 -1مفهوم جمتمع املعلومات (: )information society
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وتنوع جماالتها ،بالإ�ضافة �إىل اجلهود والتطوير
واالبتكار على اختالف م�ستوياتها كما ي�شمل �أي�ض ًا
اجلهود الإبداعية ،والت�أليف املوجه خلدمة الأهداف
التعليمية والتثقيفية والتطبيقية.
كما ُعرف جمتمع املعلومات ب�أنه « املجتمع
الذي يعتمد يف تطوره ب�صوره �أ�سا�سية على املعلومات
و�شبكات االت�صال واحلوا�سيب»�أي �أنه يعتمد على ما
ي�سميه البع�ض « بالتقنية الفكرية « « ،تلك التي ت�ضم
�سل ًعا وخدمات جديدة مع التزايد امل�ستمر يف القوة العاملة
املعلوماتية» (�أي تعظيم �ش�أن الفكر والعقل الإن�ساين
باحلوا�سيب واالت�صال والذكاء اال�صطناعي (expert
.6)system
ويعرف كذلك ب�أنه املجتمع الذي اعتمد �أ�سا�سا
على املعلومات وتقنيات املعلومات والتكنولوجيا احلديثة،
و �أ�صبحت املعلومات فيه الزمة لكل فرد وتعاظم دورها
يف كافة املجاالت االقت�صادية وال�سيا�سية والعلمية
واالجتماعية.ووجدنا �أنف�سنا يف هذا املجتمع �أمام تغريات
اجتماعية وتكنولوجية كبرية ب�سبب ما ي�سمى «بالثورة
املعلوماتية �أو االنفجار املعلوماتي» و �أ�صبحت �صناعة
املعلومات من �أهم ال�صناعات يف اقت�صاد الأمم املتقدمة ذلك
�إن مل تكن �أهمها على الإطالق».7
ومن خالل كل هذه التعاريف يبدو جليا �أن
ال�سمة الأ�سا�سية التي متيز هذه املرحلة اجلديدة �أو هذا
املجتمع احلديث ،هي تعاظم قيمة املعلومات يف �شتى
امليادين ،وا�ستخدامها «بكثافة كوجه للحياة االقت�صادية
واالجتماعية والثقافية وال�سيا�سية )...( ،وكمورد
ا�ستثماري ،وك�سلعة �إ�سرتاتيجية ،وكخدمة ،وكم�صدر
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كما ي�شري ا�سمه ،ف�إن مفهوم جمتمع املعلومات ي�ستخدم
للتعبري عن ذلك املجتمع الذي تعترب فيه املعلومة ال�شيء
اجلوهري و الأ�سا�سي ،الذي تقوم عليه خمتلف الأن�شطة
و امليادين ،فبعد �أن مر الإن�سان مبرحلة املجتمع الزراعي،
الذي كانت فيه الأرا�ضي و املزارع امل�صدر الأ�سا�سي
للرثوة و القوة ،ثم مبرحلة املجتمع ال�صناعي الذي يقوم
على املعامل و امل�صانع ،التي تتخذ من املوارد الطبيعية
من برتول و غاز و معادن ،مادتها الأ�سا�سية اخلام خللق
القيمة امل�ضافة ،جاء الع�رص الذي ال نقول ب�أنه ال يعتمد
على الزراعة و ال�صناعة ،بل تعاظمت فيه �أهمية املعرفة و
املعلومات املعاجلة ب�شكل كبري ،ف�أ�صبحت امليادين املتعلقة
ب�صناعة املعلومات تدر �أرباحا و حتقق تقدما �أكرث من
قطاعي ال�صناعة و الزراعة ،بل حتى هذين القطاعني قد
�أ�صبحا يقومان يف معظم الأحيان على املعارف و املعلومات
الناجتة عن البحوث و الدرا�سات املختلفة ( مثال ا�ستغالل
نتائج درا�سات الهند�سة الوراثية لتهجني احلبوب،)... ،
بالإ�ضافة �إىل كون قطاع �صناعة املعلومات ي�شغل �أكرب
ن�سبة من اليد العاملة مقارنة بالقطاعات الأخرى� .إذن
فهو كما يقول ‹حممد فتحي عبد الهادي›«مفهوم يرى
التحول من جمتمع �صناعي �إىل جمتمع حيث املعلومات-
يف �أكرث �أ�شكالها ات�ساعا و تنوعا -هي القوة الدافعة و
امل�سيطرة».5
أ�سا�سا على ن�رش
وهو ذلك املجتمع الذي يقوم � ً
املعرفة و �إنتاجها و توظيفها بكفاءة يف جميع جماالت
الن�شاط املجتمعي (االقت�صاد واملجتمع املدين وال�سيا�سة
واحلياة اخلا�صة) ،ويق�صد مبجتمع املعلومات �أي�ضا
جميع الأن�شطة واملوارد والتدابري واملمار�سات املرتبطة
باملعلومات �إنتاج ًا ون�رش ًا وتنظيم ًا وا�ستثمار ًا  .وي�شمل
�إنتاج املعلومات �أن�شطة البحث على اختالف مناهجها
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للدخل القومي ،وكمجال للقوى العاملة».8
ويقول يف هذا ال�سياق (زكي ح�سن الوردي)و (جمبل
الزم املالكي)»:لقد �أ�صبحت املعلومات متثل ثروة وطنية
و رافدا �أ�سا�سيا من روافد التقدم و البناء احل�ضاري
يف خمتلف جماالت احلياة ،و لقد �أدركت الدول املتقدمة
�أهمية املعلومات على اعتبارها موردا ا�سرتاتيجيا ال يقل
�أهمية عن املوارد الأخرى ،و لكونها عن�رصا ال غنى عنه
يف احلياة اليومية ،و يف اتخاذ القرارات و دعم ن�شاطات
البحث العلمي ،و الركيزة الأ�سا�سية لتقدم البحث العلمي
و احل�ضاري ،و من ميتلك املعلومات و ي�ستثمرها ب�شكل
�أف�ضل  ،و من ميتلك تقنيات و نظم معلومات متطورة هو
الأقوى ،لأن قدرة الإن�سان على ا�ستثمار املوارد الأخرى
مرهون بقدرته على ا�ستثمار هذه الرثوة(…)و يذهب
البع�ض عند تقييمه للمقومات الأ�سا�سية للإنتاج القومي و
هي املادة ،الطاقة ،املعلومات� ،إىل �أن هذه الأخرية �أ�صبحت
تتبو�أ مكان ال�صدارة من حيث الأهمية».9
و قد يت�ساءل �سائل عن �رس اكت�ساب املعلومة و
املعرفة لهذه الأهمية البالغة ،و عن �رس متكنها من مناف�سة
املواد اخلام الأخرى ،و نقول ب�أن ال�رس يكمن يف كون
املعلومات تتميز مبيزة ال جندها يف غريها من املواد ،و هي
ميزة الالنفاذ و الالن�ضوب� ،أو ب�صيغة �أخرى «التزايد
وعدم النق�صان؛ مبعنى �أنه عندما يتم �أخذ معلومة من
م�صدر ما ف�إن الآخذ تزداد م�صادره املعلوماتية ،بجانب
�أن امل�صدر امل�أخوذ منه ال ينق�ص بل يزيد لديه منط من
�أمناط املعرفة التي ت�ؤثر فيه ب�شكل وا�ضح وكبري .فالآخذ
يربح واملعطي يربح �أي�ض ًا .كما �أن املعلومة تزداد �أهمية
بزيادة رواجها �أحيان ًا ،و�أحيان ًا �أخرى من خالل اقت�صار

رواجها بني و�سط حمدد و�ضيق كاملعلومات الع�سكرية
وال�سيا�سية» .10كما �أن �أح�سن مثال على كون املعلومة
و املعرفة �أ�صبحت لها من الأهمية ما يفوق يف الكثري من
الأحيان �أهمية املوارد الطبيعية و الطاقوية الأخرى ،ما
حققته العديد من البلدان من تقدم و منو اقت�صادي ،و
ارتفاع دخلها الوطني اخلام جراء اعتماد اقت�صادياتها
ب�شكل �أ�سا�سي على املعرفة ،و على القطاعات املتعلقة
ب�صناعة املعلومات و تكنولوجيات االت�صال احلديثة،
و نذكر منها على �سبيل املثال ال احل�رص ،دول �أوروبا
ال�شمالية كال�سويد ،فنلندا ،و دول جنوب �رشق �آ�سيا،
كماليزيا� ،سنغافورة و �إندوني�سيا.
وقد تنامت كذلك ال�رشكات و امل�ؤ�س�سات التي
ت�شتغل يف ميدان �صناعة املعلومات و تقنياتها ب�شكل مذهل،
مثل �رشك ة ‹ ،›Microsoftو Sonyفنجد مثال �رشكة aY
 hooقد بلغت قيمتها �سنة 1999م حوايل  40مليار دوالر،
متجاوزة بذلك قيمة بع�ض ال�رشكات التي �أن�شئت منذ عقود
من الزمن مثل �رشكة  ،›General Motorsبالإ�ضافة �إىل
موقع  e-bayالذي بلغت قيمته  16مليار دوالر� ،أي �أكرث
من �رشكات  Nikeو  .Nissanوقد �أعدت املجلة الأمريكية
 fortuneيف عددها الثاين من �سبتمرب 1999م ،ت�صنيفا
لأربعني ملياردير ممن ال يفوق �سنهم  40عاما ،فوجدت �أنه
با�ستثناء �شخ�صيتني ريا�ضيتني ،تتمثل الأغلبية ال�ساحقة
منهم من �أ�شخا�ص �أ�س�سوا �رشكات تعمل عرب �شبكة
االنرتنت» ،11بالإ�ضافة �إىل هذا تبني �أن يف «�سنة 2000م
�أ�صبحت خم�س م�ؤ�س�سات من بني الع�رش الأوائل من حيث
القيمة املالية يف البور�صة ،و هي م�ؤ�س�سات ذات ن�شاط
متعلق بهند�سة و ت�شغيل �شبكة الواب و ت�سيري خمتلف
خدماتها» .12و ميكن �أن ن�ستخل�ص من كل هذه الأمثلة �أن
العن�رص الأ�سا�سي و اال�سرتاتيجي يف املجتمعات املعا�رصة،
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 ظهور م�ؤ�س�سات ال�شخ�ص الواحد. يت�سم بوجود ما ي�سمى بالتعليم امل�ستمر مدى احلياة،ل�ضمان البقاء يف ع�رص ي�شهد تغريات �رسيعة ،تعطي
الأولوية للأكرث كفاءة و مهارة و لي�س للأقدمية.
تزايد الأن�شطة التي تنجز عن بعد كالعمل عن بعد،التجارة عن بعد ،التعليم عن بعد والتعليم املفتوح� ،19أو
التعليم االفرتا�ضي.20
 هذا و يتميز كذلك جمتمع املعلومات با�ستعمال مكثفل�شبكات االت�صال و �أنظمة املعلومات ،يف الإدارات و
الهيئات و امل�ؤ�س�سات.
 -2امل�ؤ�رشات التي حتدد مدى الولوج يف جمتمع
املعلومات:)information society indicators(:
هناك جمموعة من امل�ؤ�رشات و املحددات التي تبني مدى
دخول جمتمع ما فيما يطلق عليه جمتمع املعلومات ،فعلى
�سبيل املثال يعتمد» االحتاد الدويل يف تقريره ال�صادر يف
2009م ،و اخلا�ص بقيا�س جمتمع املعلومات على جمموعة
من امل�ؤ�رشات التالية:
 عدد اخلطوط الهاتفية� ،سواء الثابت �أو النقال. ن�سبة �أو عدد امل�شرتكني يف �شبكة االنرتنت. البنية التحتية لتكنولوجيا االت�صال. ن�سبة الأ�شخا�ص الذين ميتلكون جهاز حا�سوب منزيل. ن�سبة الأ�شخا�ص الذين لهم ا�شرتاك منزيل لالنرتنت. مدى حتكم الأفراد يف مهارات ا�ستعمال تكنولوجياتاالت�صال.
 -ن�سبة م�ساهمة تكنولوجيات االت�صال يف االقت�صاد و
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هو املعلومة و املعرفة بكل �أ�شكالها ،و كل التقنيات املتعلقة
�إما بت�صنيعها �أو ا�ستغاللها.
 -2خ�صائ�ص جمتمع املعلومات :يتميز جمتمع املعلومات
مبجموعة من ال�سمات و اخل�صائ�ص التي حتدد طبيعته
�أهمها:
 زيادة �أهمية املعلومات كمورد حيوي ا�سرتاتيجي. منو املجتمعات واملنظمات املعتمدة على املعلومات. ا�ستخدام تقنيات املعلومات والنظم املتطورة. تنامي الن�رش الإلكرتوين وم�صادر املعلوماتالإلكرتونية ،13و الت�ضخم يف حجم الإنتاج الفكري».14
 يتميز جمتمع املعلومات كذلك برتاجع ا�ستخدامالورق ،من خالل ا�ستعمال نقود الكرتونية ،جرائد و كتب
الكرتونية� ،إىل غري ذلك من الأمور التي �ألغت �أو قل�صت
ا�ستعمال مثيالتها الورقية ،و هذا ما جعل العديد من الكتاب
ي�سمون جمتمع املعلومات باملجتمع الالورقي(  ( rpape
 ،)less societyخا�صة مع ظهور ما ي�سمى «باحلكومة
االلكرتونية و الإدارة االلكرتونية» ،15والطريق ال�رسيع
للمعلومات(.16 information (superhighway
 تزايد حجم القوى العاملة و الن�شطة يف قطاع �صناعةاملعلومات ،و التي تتجاوز يف بع�ض الدول املتقدمة  ، 50من
جمموع القوى العاملة يف املجاالت االقت�صادية التقليدية
وهي الزراعة وال�صناعة واخلدمات.17
 يتميز كذلك بكون املعرفة و املعلومة من �أهم م�صادرالرثوة و القوة ،بالإ�ضافة �إىل انفجار ثورة الن�رش
بكل الأ�شكال و اللغات و الأوعية ،و يف كل امليادين و
التخ�ص�صات.
حدوث انفجار ات�صايل هائل ت�صاحبه تطورات المتناهيةيف ميدان االلكرتونيات و االت�صاالت عن بعد.18
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الدخل الوطني.
 �أ�سعار �أجهزة تكنولوجيات الإعالم و االت�صال. عدد امل�ستعملني ل�شبكة االنرتنت املهنيني و العاديني.21
 عدد ممويل خدمة االنرتنت(.)providers ن�سبة العمالة يف جمال تكنولوجيا املعلومات.وهناك من يحدد كذلك م�ؤ�رشات دخول جمتمع ما �إىل
مرحلة املجتمع املعلوماتي فيما يلي:
 جاهزية االنتقال و اال�ستفادة من تقنيات الإعالم واالت�صال.
 كثافة ا�ستخدام هذه التقنيات يف خمتلف املجاالت. اثر ا�ستخدام هذه التقنيات� ،أي النتائج املرتتبة. املح�صلة �أو النتيجة اخلتامية املتعلقة �إما بالإنتاج �أوالأثر االجتماعي العام.22
ال�شكل  :ميثل ثالث مراحل للولوج يف جمتمع
23
املعلومات(امل�صدر االحتاد الدويل لالت�صاالت)
 -4املجاالت الواجب حتديثها و االعتناء بها بغر�ض
االنتقال �إىل جمتمع معلومات يف ظل العوملة:
«�إن بناء جمتمع املعلومات هو الهدف الإ�سرتاتيجي لبلدان
كثرية  ،لكن بناء هذا املجتمع ال ميثل عملية قائمة بذاتها
و�إمنا يرتبط بال�سيا�سات االجتماعية الأخرى والتغري
االجتماعي خا�صة عندما يكون �رسيعا ب�شكل حتديات
جديدة دائمة ملتخذي القرار .وهناك حاجة �إىل معرفة
الو�ضع الراهن واملعارف الأ�سا�سية عنه وكذلك �إىل حقائق
ذات �صلة موثوق بها عن االجتاهات الإمنائية يف املجتمع،
والقدرة على التجديد امل�ستمر ومواكبة احتياجات �أفراد

املجتمع املتغرية».24
و لذلك ف�إن اجلزائر كغريها من الدول الراغبة يف �إر�ساء
قواعد جمتمع معلومات ،البد و �أن حتدد قبل كل �شيء،
موقع اجلزائر و مكانتها يف جمال ا�ستعمال التقنيات
االت�صالية احلديثة ،من خالل الإح�صائيات الدقيقة و
امليدانية بعيدا عن اخلطابات ال�سيا�سية ،فكما يقال ما ال
ميكن ر�ؤيته ال ميكن قيا�سه ،و ما ال ميكن قيا�سه ال ميكن
�إدارته .و بالإ�ضافة �إىل �أن �إقامة جمتمع املعلومات يتطلب
منح املزيد من العناية ببع�ض القطاعات احل�سا�سة ،و
�رضورة حتديثها ب�شكل يتما�شى مع امل�ستجدات ،و هي
تتمثل فيما يلي:
 �أول ما ينبغي �أن ي�ؤخذ بعني االعتبار قبل �أي �شيء ،هومراعاة اخل�صو�صية الإقليمية للجزائر ،فلي�ست �أي خطة
�أو �إ�سرتاتيجية مت تطبيقها و �إتباعها يف بلدان �أخرى ميكن
�أن تطبق يف اجلزائر.
 تهيئة و�سط مالئم ومقبول لن�رش ا�ستعمال وا�ستغاللالو�سائل التكنولوجية احلديثة للإعالم واالت�صال يف
االقت�صاد الوطني وداخل املجتمع.
 �إقامة بنية حتتية مالئمة لالت�صاالت و ال�شبكات. العمل على �إتاحة م�صادر املعلومات التقنية و العلمية،من خالل حتديث �شبكات املعلومات بني اجلامعات ومراكز
البحث ،و املدار�س و امل�ؤ�س�سات الثقافية.
_�إكمال الرتتيبات الت�رشيعية القانونية ،من خالل ت�رشيع
قوانني خا�صة بحماية امللكية الفكرية ،خا�صة ما تعلق
منها باملوارد االلكرتونية.
 االهتمام بقطاع الرتبية والتعليم ،لأنه كما يقول‹ب�شار عبا�س› «بوابة جمتمع املعلومات» ،25من خالل
حتديث مناهجه و وو�سائله ،و خ�صو�صا �إعادة ت�أهيل
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املهارات ال�رضورية م�ستقبال .هذا و ال تطال العوملة ميدان
االقت�صاد فقط ،بل �أنها تعني �أي�ضا تدويل املبادالت بني
الب�رش و تناقل الأفكار كما يتجلى ذلك يف قيام جمتمع
مدين عاملي� ،إذاك قد تفتح العوملة �آفاقا جديدة يف جمال
التعليم و التعلم».26
حث ال�رشكات امل�صنعة لتكنولوجيا الإعالم و االت�صالعلى التعاون مع م�ؤ�س�سات التعليم و تزويدها بالتجهيزات
ب�أ�سعار منخف�ضة.
 االعتناء بالتعليم امل�ستمر ،و التعليم اجلامعي املفتوح،خا�صة بالن�سبة للعمال و الإطارات ،وتكثيف عملية ر�سكلة
و �إعادة ت�أهيل وتكوين العمال يف قطاع االت�صاالت ال�سلكية
و الال�سلكية ،و تعميم التكوين يف جمال تكنولوجيا �إعالم و
االت�صال ،و عدم ح�رصه يف �رشيحة معينة (املهند�سني.)..
 تعزيز العالقة بني قطاع التعليم و القطاع االقت�صاديخا�صة فيما يخ�ص التكوينات والرتب�صات يف تكنولوجيا
الإعالم و االت�صال.
«ت�شجيع خدمات املعلومات ذات القيمة امل�ضافة ،وحتديث �شبكات املعلومات اخلا�صة بامل�ؤ�س�سات ال�صغرية
و املتو�سطة ،تطوير نظام �إح�صاء وطني ،و كذا اال�ستفادة
من فر�ص التعاون الدويل يف جمال املجتمع املعلوماتي».27
 تدعيم الدولة لأ�سعار الأجهزة و التكنولوجيات احلديثة،كاحلوا�سيب وقيمة اال�شرتاك يف �شبكة االنرتنت.
«االهتمام مب�شاريع ال�رشاكة والتعاون يف قطاعتكنولوجيات االت�صال وبنياتها التحتية بني خمتلف
البلدان».28
 -و�ضع �سيا�سة وطنية فاعلة لإعداد تقارير و�إح�صائيات يف
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املدر�سني ب�شكل يجعلهم ي�سايرون التطورات احلا�صلة
يف تكنولوجيات االت�صال ،و يتيح لهم �إمكانية و �سهولة
�إدراجها يف العملية التعليمية و الرتبوية.حيث �أن «االنتقال
�إىل جمتمع املعرفة يفر�ض على الأمم �أن تواجه بنجاح
حتديا يتمثل يف حت�سني نوعية التعليم على نحو ملمو�س،
فامل�ساهمة احلا�سمة للرتبية يف حتقيق �أهداف التنمية تغدو
�أكرث جال ًء يف عامل عززت فيه ثورة تكنولوجيات
املعلومات و االت�صال ترابط الأمم و ت�شابك امل�صالح ،و
مل يعد �أي واحد من جماالت الن�شاط الإن�ساين مبن�أى عن
ال�سيل العرم للتكنولوجيا� ،سواء تعلق الأمر باخلدمات
ال�صناعية و املالية� ،أو بال�سيا�سة �أو العلم �أو ال�صحة �أو
الثقافة ،فقد تعوملت املبادالت التجارية و ا�شتد التناف�س
فيها ،مما يجرب (…) ال�شعوب على التكيف و حت�سني
قدراتها على نحو م�ستمر لكي يت�أتى لها البقاء داخل حلبة
ال�سباق )…( ،فاملجتمعات و هي تبتعد تدريجيا عن
النمط التقليدي لالقت�صاد ال�صناعي� ،أ�صبحت تكت�شف
�أن االمتياز و النجاح ي�صاحبان �أولئك الذين ي�ستطيعون
ابتكار معارف جديدة ،و تطبيقها ب�رسعة على �أنواع كثرية
من الن�شاطات ،بف�ضل ا�ستغالل املعلومات و االت�صاالت
ال�سلكية و الال�سلكية.و تعزز العوملة التي حتركها بالأ�سا�س
تكنولوجيا الإعالم و االت�صال قيمة املعرفة باعتبارها
حاملة للرثوة .و تهتم احلكومات حاليا -و بعد �أن وعت
�أهمية املعرفة بالن�سبة للتقدم االقت�صادي -بتكوين عمالة
متخ�ص�صة بدرجة عالية� )…( ،أن التكنولوجيا تدفع
�إىل ابتكار تنظيم للعمل يكون �أكرث مرونة ،و ت�ستوجب
ا�ستمرارا و ثباتا يف تكوين العاملني يف خمتلف القطاعات
ليت�أتى لهم م�سايرة الإيقاع ال�رسيع للتغيري.و �إن ال�رسعة
التي تطبع تغري ميدان الأعمال ،بالإ�ضافة �إىل التجديدات
التكنولوجية جتعل من ال�صعب التنب�ؤ بالكفاءات و
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خمتلف املجاالت ،خا�صة تلك املتعلقة بقطاع االت�صاالت.
 حماربة اجلرائم االلكرتونية و حماوالت االخرتاقوقر�صنة الأعمال الفكرية ،فالعامل الأ�سا�سي الذي �أعاق
�إر�ساء جمتمع معلومات باجلزائر ،هو كرثة اجلرائم و
القر�صنة يف الأنظمة الإعالمية التي مت تطبيقها �إىل حد
الآن يف بع�ض املجاالت ،مثل البنوك ،احل�سابات الربيدية،
الت�أمني ،بطاقات العالج ،بالإ�ضافة �إىل حماوالت االخرتاق
التي تتعر�ض لها �أنظمة املعلومات ،و قواعد البيانات
التابعة للإدارات و امل�ؤ�س�سات« ،و لهذا يتعني �إيجاد
توازن بني حماية احلقوق املعنوية و االقت�صادية من جهة،
و ا�ستمرار نفاذ العموم �إىل الأعمال الأدبية و العلمية و
الفنية ،و �إىل اخلدمات الثقافية �أي�ضا».29
 االهتمام مبحاربة الأمية املعلوماتية(information ،)illiteracyفهي من بني املعوقات الأ�سا�سية لإر�ساء
جمتمع معلومات ،و العمل على ن�رش ثقافة معلومات بني
الأفراد ،من خالل تكوين و حت�سي�س املجتمع يف جمال
ا�ستخدامات التقنيات امل�ستحدثة ،و�رضورة املحافظة
عليها.
»ت�شجيع اال�ستثمارات اخلا�صة ،و �إتاحة الو�صول احلرلكل الأفراد لل�شبكات ،وت�شجيع تنويع املحتويات».30
 التطوير واحلث على حتديث جتهيزات الإعالم الآيل يفامل�ؤ�س�سات.
تدعيم التجهيز املنزيل بالتكنولوجيات احلديثة ،منخالل تخفي�ض الر�سوم على �أجهزة الإعالم الآيل ،وحث
املتعاملني على توفري خدمات متعددة لال�شرتاك ،وتطويره
بالقرو�ض اال�ستهالكية يف قطاع تكنولوجيا الإعالم
واالت�صال.

 حث الإدارة على ت�صميم مواقع للمعلوماتامل�ؤ�س�ساتية واملعلومات اخلا�صة بالإدارات العمومية،
مما ي�سمح بتقريب املواطن من م�ؤ�س�سات الدولة احلكومة
االلكرتونية(.)e-government
 تعزيز املحتوى املحلي والعربي على ال�شبكاتااللكرتونية.
 ت�شجيع �إن�شاء م�ؤ�س�سات حملية يف جمال التكنولوجياتاحلديثة واملتقدمة.
 تثمني و ت�شجيع التعاون البيني وعرو�ض اخلدمات معال�رشكات الأجنبية.
 تو�سيع التغطية ب�شبكة االنرتنت وزيادة املتعاملنيالعموميني واخلوا�ص.
 ا�ستعمال تكنولوجيا الإعالم و االت�صال يف مراكزالتوثيق و املكتبات اجلامعية بهدف حت�سني ت�سيري م�صادر
املعلومات ،و ت�سهيل �إتاحة امل�صادر االلكرتونية.
 العمل على �إقامة �شبكات علمية للتوا�صل بني الباحثني،و �شبكات معلوماتية تربط بني املكتبات و مراكز البحث و
اجلامعات ،على غرار ما يحدث يف الدول املتقدمة.
تكييف املحيط االقت�صادي مع التجارة االلكرتونية ،وحتديث نظام مايل بني البنوك ،و �إن�شاء �أنظمة معلوماتية
�أمنية ملحاربة اجلرائم يف هذا املجال.
 و�أخريا �ضمان املتابعة املنتظمة و التقييم الدوري لإر�ساءقواعد جمتمع املعلومات ،و متابعة حتديث قطاع االت�صاالت
ال�سلكية و الال�سلكية ،لأن التجهيز و �إقامة البنى التحتية
دون املتابعة و التحديث ال يجدي نفعا كثريا ،خا�صة يف هذا
الع�رص الذي ي�شهد تغريات و اكت�شافات �رسيعة الوترية.
 -3الفر�ص املتاحة للدول العربية يف ظل جمتمع
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يف جمال تكنولوجيا االت�صال و املعلومات ،و ت�سهيل عملية
التوا�صل بني الباحثني� ،سواء املتواجدون منهم بالداخل
�أو اخلارج ،و تي�سري احل�صول على �آخر ما تو�صلت �إليه
البحوث و الدرا�سات يف خمتلف املجاالت.
 ومن بني االنعكا�سات التي ميكن اعتبارها ايجابيةكذلك ،توفري املزيد من منا�صب ال�شغل خا�صة تلك التي
ترتبط بالتقنيات احلديثة.
 يتيح جمتمع املعلومات املزيد من احلرية يف التعبري ،والكتابة و الن�رش ،خا�صة مع ما تتيحه على �سبيل املثال
�شبكة االنرتنت من خالل تطبيقاتها املتعددة ،كمنتديات
املحادثة االلكرتونية ،املدونات االلكرتونية(� )blogأو
ما ي�سمى ب�صحافة املواطن( ،)citizen journalismو
التي متكن �أي فرد من �صناعة حمتوى �إعالمي و بثه عرب
التقنيات االت�صالية احلديثة.
وعموما ف�إن هذه بع�ض من االيجابيات و الفر�ص التي
يوفرها الدخول يف جمتمع املعلومات و املعرفة ،و التي من
دون �شك لها ما يقابلها من انعكا�سات �سلبية ،وخماطر
ناجمة عن تطبيقات خمتلف التقنيات احلديثة ،وهي
التخوفات التي �أدت �إىل ارتفاع الكثري من الأ�صوات
املنادية بالكف عن �إدماج هذه التقنيات و التكنولوجيات
احلديثة يف املجتمع ،والتي �أعاقت يف جانب منها عملية
الولوج يف جمتمع املعلومات ،و�سنحاول �إيجاز هذه
املخاطر واالنعكا�سات ال�سلبية يف العن�رص التايل.
 -5املخاطر الناجمة عن �إر�ساء جمتمع املعلومات
واالنعكا�سات ال�سلبية املرتتبة:
كما يقول «معن النقر» ف�إن لع�رص املعلومات
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املعلومات:
�إذا ما مت و�ضع �سيا�سة ناجعة و �إ�سرتاتيجية فعالة،
ت�ساهم بامل�ضي قدما مبجتمع املعلومات يف الدول العربية،
ف�إنه ميكن القول �أن العديد من الفر�ص �ستتاح لها لتحقيق
عدة تطورات و حتديث خمتلف القطاعات ،من خالل
�إدماج تكنولوجيات االت�صال احلديثة يف خمتلف الأن�شطة
و املهام .و من بني هذه الفر�ص و االيجابيات التي ميكن
�أن ت�ستفيد منها يف ظل جمتمع املعلومات نذكر:
 «�إتاحة النفاذ ال�شامل للمعرفة» ،31بكل �أ�شكالها و�أوعيتها ،و يف كل التخ�ص�صات العلمية ،و بالتايل الإتاحة
ال�سهلة و ال�رسيعة مل�صادر املعلومات و املعرفة.
 تطوير االقت�صاد القائم على املعرفة  ،32و الذي ميكنمن التحرر من االرتباط باملواد الأولية الأخرى ،و ي�ساهم
يف حتقيق تنمية وطنية م�ستدامة ،بل و ي�ساهم حتى يف
تنمية و تطوير القطاعات الأخرى ،كالقطاع الزراعي،
االقت�صادي ،و قطاع اخلدمات.
 «ت�سهيل العمليات التجارية و اختزال التكاليف» ،33وت�سهيل عمليات الت�سويق و الرتويج عرب �شبكة االنرتنت،
التي �أ�صبحت ت�ستقطب ن�سبة الب�أ�س بها من اال�شهارات.
 اختزال التكاليف و الوقت يف عدة �أعمال و �أن�شطة ،خا�صة يفتلك التي ميكن القيام بها عن بعد ،كمختلف �أ�شكال العمل عن
بع(د( ،)tele-travailالتعليم االفرتا�ضي( nvirtual lear
 ،)ingالتجارة االلكرتونية(� ،)e-commerceإىل غري ذلك.
 حت�سني م�ستوى العمال و الإطارات من خالل تفعيل�سيا�سات ت�شجع التعليم املفتوح( ،)open learningو
التعليم امل�ستمر مدى احلياة.
 تنمية قطاع التعليم و البحث العلمي ،من خالل تزويدخمتلف امل�ؤ�س�سات و املراكز و اجلامعات ،ب�أحدث التقنيات
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�آثاره وت�أثرياته االجتماعية و النف�سية و الأخالقية و
القانونية...الخ» ،34فال ميكن لأحد �أن يدعي ب�أن الدخول يف
جمتمع املعلومات� ،سيكون دون �آثار �سلبية و غري مرغوبة،
و �أول هذه الآثار تلك التي تتعلق بامليدان االجتماعي،
فيعترب الكثري من علماء االجتماع �أن املجتمع املعلوماتي
يعمل على «�إزالة الروابط االجتماعية» ،35و تفكيك الن�سيج
االجتماعي بني �أفراد املجتمع الواحد ،ب�سبب تزايد ن�سبة
االت�صاالت عن بعد و تقلي�ص ن�سبة االحتكاك املبا�رش
36
وجها لوجه ،و يعمل كذلك على زيادة النزعة «الفردانية»
بني الأفراد ،و انعزال الأ�شخا�ص عن حميطهم االجتماعي
القريب ،و لذلك ي�سمي العديد من الكتاب هذا النوع من
باملجتمع املتفرد(� ، )la société individuel listeأو كما
ي�سميه «معن خليل» املجتمع اجلماهريي املتفرد» . 37و
�إذا �أخذنا �أمريكا كمثال على املجتمع املعلوماتي املتقدم،
فنجد �أن الدرا�سات تثبت وجود �رشخ اجتماعي كبري بني
الأفراد ،فقد بينت �إحدى الدرا�سات التي «�أجرتها فرقة
بحث بقيادة ( )robert Kantو ( )pittsburgب�أمريكا،
حول � 256شخ�ص ملدة �سنتني ،والتي بينت �أن ا�ستعمال
االنرتنت قل�ص من دائرة العالقات االجتماعية القريبة
والبعيدة ،وزاد من وحدتهم و�إح�سا�سهم بالإحباط».38
 ويرى العديد من الكتاب �أن جمتمع املعلومات ما هو�إال امتداد للعوملة و للقيم االمربيالية ،فح�سبهم يعترب
«عاملي انفجار تكنولوجيات االت�صال احلديثة ،و عوملة
االقت�صاد من بني املحركات الأ�سا�سية لالقت�صاد العاملي
احلديث»39كما يرى البع�ض الآخر �أنها «العامل الذي ي�سهل
و ي�رسع حدوث العوملة» ،40ف�إذا كانت العوملة تهدف لإزالة
احلدود بني الدول و حرية انتقال ال�سلع و الأ�شخا�ص

و فتح الأ�سواق العاملية ،ف�إن تكنولوجيات االت�صال من
�أهم الو�سائل التي تتيح حتقيق كل ذلك« ،لأنها جتعل كل
االت�صاالت و التعامالت املختلفة ،و العمليات التجارية و
املهنية حتدث يف الوقت احلقيقي و بغ�ض النظر عن احلدود
اجلغرافية ،فهي جتعل العامل �صغريا و مندجما مع بع�ضه
البع�ض» ،41بالإ�ضافة �إىل م�ساهمتها يف التدفق ال�رسيع
للمعلومات ،و الذي ال يعترب عامال �سلبيا لوال �أنه من جانب
واحد� ،أي تدفقا �أفقيا من الغرب �إىل الدول الأخرى ،و هو
ما يعر�ضنا ملخاطر الغزو الثقايف و االخرتاق الفكري ،و
هذا ما يجعلنا نلح على �رضورة و�ضع �سيا�سة م�ستعجلة،
لتعزيز املحتوى العربي و املحلي على �شبكة االنرتنت
و الو�سائل الإعالمية الأخرى ،و �إعادة �إحياء ثقافاتنا
و تراثنا ،لكي نتمكن من التح�صن من ال�سيل اجلارف
للعوملة.
وقد حذر تقرير �صدر عن منظمة اليون�سكو يف
 21فرباير 2006م بباري�س من خطر اندثار ما يقارب
 6000لغة عرب العامل ،و ذلك ب�سبب عوملة الثقافة و طغيان
البعد التقني يف جمتمع املعلومات ،و كذلك ب�سبب التحول
اجلذري الذي يحدث من املجتمع ال�صناعي �إىل املجتمع
القائم على املعلومات ،خ�صو�صا و �أن املجتمعات ال�صغرية
يف البلدان النامية ال متلك القدرة على حماية خ�صو�صيتها
الثقافية و م�صاحلها االقت�صادية(»،انظر الدرا�سة التي
قام بها خالد زعموم ،بعنوان :جمتمع املعلومات ،الواقع
و التحديات،الأ�ستاذ بجامعة عجمان).
 هناك كذلك تخوفات متعلقة باجلانب القانوين ،حيثتطرح يف ظل التطورات احلديثة للتقنيات االت�صالية عدة
�إ�شكاليات ،خا�صة تلك املرتبطة مبجال حقوق امللكية
الفكرية و احلقوق املجاورة ،و التي جتعل من ال�صعب
تطبيق الآليات التي ت�سمح باحلماية من القر�صنة ،و
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التي تالئم خ�صو�صية جمتمعنا و �إمكانياتنا ،فال جمال
اليوم للتهرب من الواقع الذي فر�ض نف�سه لي�س فقط
علينا ،بل على العامل �أجمع ،و ال منا�ص من االندماج يف
امل�سار الذي تتبعه معظم دول العامل ،و الت�أقلم مع حتدياته
و متطلباته ،لأن «ع�رص االنعزال قد انق�ضى ،ومن مل
يتقن علوم الع�رص اجلديد �سيحكم على نف�سه باالنقرا�ض
باملعنى التاريخي للكلمة» ،48و لهذا ف�إن الدخول يف
املجتمع املعلوماتي �شيء ال مفر منه ،مما يحتم علينا
�رضورة التفكري يف كيفية اال�ستفادة منه يف خمتلف امليادين
و اال�ستفادة من ايجابياته قبل �أن تطغى علينا �سلبياته و
تفر�ض نف�سها علينا� ،رشيطة �أن يتم و�ضع �إ�سرتاتيجية
حمددة تعطي الأهمية لي�س فقط للجانب و البعد التقني ،بل
للبعد الثقايف و االجتماعي و القيمي على اخل�صو�ص ،لأن
�إقامة جمتمع املعرفة �أبعد بكثري من جمرد التجهيز ب�أحدث
التقنيات و التكنولوجيات ،و هو عبارة عن جهود متعددة
من خمتلف الأطراف و الفئات االجتماعية ،و التي يجب
�أن تتكامل و تتنا�سق ب�شكل جيد.
بالإ�ضافة �إىل �رضورة �إنتاج املحتوى و
امل�ضمون املعريف و العلمي و الثقايف ،الذي �سيتم تداوله و
تناقله عرب قنوات و �شبكات هذا املجتمع املعلوماتي ،لأن
االعتماد على امل�ضامني و املعلومات التي ت�أتي غالبا من
العامل الغربي  ،جتعلنا عر�ضة ملخاطر التغريب و الغزو
الثقايف ،و هو ما يتعار�ض مع طموحات �إقامة الدولة
الوطنية التي تقوم �أ�سا�سا على وجود وحدة ثقافية بني
�أفراد املجتمع ،كما يعر�ضنا هذا كذلك �إىل التبعية التامة
ملنتجي املحتوى و املزودين بامل�ضمون(الرقمي) ،و هو ما
ي�ساهم كذلك يف تراجع الإبداع و التطوير الذاتي يف خمتلف
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�رسقة الأعمال الفكرية و العلمية و الأدبية.
 هناك تخوفات كذلك من «حماوالت انتهاك خ�صو�صياتالأفراد ،خا�صة يف ع�رص ال�شبكات و التي حتتوي
كثري ًا من املعلومات ال�شخ�صية للأفراد»(�.)42أو ما
ي�سمى «بخطر اجلنوح املعلوماتي la délinquance
.43›»informationnelle
 «ويتوقع اخلرباء �أن تتحول الفريو�سات �إىل نوعمن الإرهاب االلكرتوين» 44نظرا خلطورتها الكبرية و
للخ�سائر املادية الفادحة الناجتة عنها.
 و هناك من يحذر»من �أن يقوم جمتمع املعلوماتبفعل التوظيف املكثف للتكنولوجيات احلديثة بتهمي�ش
الأ�شخا�ص الغري م�ستفيدين من التكوين �أو قليلو
الكفاءات» ،45و �إمكانية اختفاء عدد معترب من املهن و
الوظائف التقليدية.
هناك تخوفات كذلك من �إمكانية ا�ستعمال اجلماعاتالإرهابية للتكنولوجيات االت�صالية لتنفيذ �أعمالها
الإرهابية ،46فقد �أثبتت بع�ض الإح�صائيات و الدرا�سات،
ازدياد ا�ستغالل املنظمات الإرهابية للتكنولوجيات
احلديثة ،و ال�سيما �شبكة االنرتنت ،و ذلك �إما لالت�صال
�أو بث بياناتها �أو الرتويج ملعتقداتها و �أفكارها.
ويف الأخري ميكن �أن نقول �أن التحديث و التجديد البد و �أن
يكون ،على الرغم من هذه االنعكا�سات و امل�آخذ التي حت�سب
على عملية الدخول يف جمتمع املعلومات ،لأن تطور �أي
جمتمع يتطلب �إحداث تغيري»،فالتغيري من �رشوط االزدهار
بل و البقاء ،فينبغي �أن نعرتف باحلاجة امللحة للتغيري
كمرحلة �أوىل ،و �أن نعرف طبيعة التغيري املطلوب القيام به
كمرحلة ثانية ،ثم ننتقل يف الأخري �إىل تفعيل هذا التغيري».47
و عليه ف�إن م�سايرة الركب العاملي يتطلب �إجراء التعديالت
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املجاالت ،و يجعلنا م�ستهلكني ب�شكل دائم و م�ستوردين
ملا ينتجه الآخر ،حتى و �إن كان متعلقا مبجتمعاتنا ،فقد
�أ�صبحنا يف الكثري من الأحيان نلج�أ �إىل م�صادر معلومات و
�إح�صائيات و تقارير قامت بها هيئات �أجنبية حول �ش�ؤون
و ق�ضايا خا�صة بنا ،و لهذا ف�إنه من الأهمية مبكان االعتناء
ب�إنتاج امل�ضامني من معارف و معلومات بنف�س القدر الذي
نعتني به بالتجهيزات التقنية و البنيات التحتية.
ومن خالل كل ما �سبق ميكن القول �أنه من
ال�رضوري على الدول العربية كبلدان �سائرة يف طريق النمو،
�أن تعمل جاهدة على �إيجاد ال�سبل الكفيلة بتحديث املجتمع،
من خالل دمج تكنولوجيات االت�صال احلديثة يف خمتلف
القطاعات ،و رفع االهتمام باملعرفة و التعليم ،و بقطاع
�صناعة املعلومات ،يف ع�رص العوملة و التغريات امل�صاحبة
لها ،و يف ع�رص �أ�صبحت فيه املعلومات اجلوهر الأ�سا�سي
و العملة القيمة لي�س فقط يف املجال االقت�صادي ،بل حتى
يف املجاالت الأخرى مبا فيها ال�سيا�سية و الع�سكرية ،و
لنا يف ت�رصيح الوزير الإ�رسائيلي الأ�سبق «�شيمون برييز
«ما ن�ستخل�صه من دالالت و معاين فيما يخ�ص الأهمية
الإ�سرتاتيجية التي تكت�سبها املعلومات يف وقتنا احلايل ،و
الذي قال ب�أن»املعلومات �أقوى من املدفع».49
ويف اخلتام ن�ستخل�ص �أن حتديات �إر�ساء جمتمع معلومات
يف ظل ال�سيل اجلارف للعوملة� ،أكرب بكثري مما قد يت�صوره
البع�ض ،كما �أن انعكا�ساته و ت�أثرياته على احلياة
االجتماعية تتعدد و تختلف يف حدتها من جمال لآخر ،و هو
ما يجعل من ال�صعب التكهن مبا يخفيه امل�ستقبل من �أ�شياء
جديدة ،و ما ميكن �أن يفر�ضه علينا من رهانات جديدة ،و
تغريات حديثة خا�صة يف اجلانب الثقايف و االجتماعي.
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تقانات املعلومات واالت�صاالت يف
الدول العربية
دعائم املعرفة و�أدواتها
*
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ثقرير عامل املعرفة

العدد 1

متهيد
�شهد العامل يف العقود املا�ضية ،وما زال ي�شهد
اليوم ،تقدم ًا غري م�سبوق يف انتاج وتبادل ومعاجلة
املعلومات وحتليلها وت�ضمينها يف العديد من القوالب
وال�صيغ .ورمبا فاقت �آثار هذا التقدم تلك التي �أحدثتها
الثورة ال�صناعية يف املا�ضي؛ �إذ �أ�ضحت ال ُبنى الأ�سا�سية
لتقانات املعلومات واالت�صاالت وجتهيزاتها وبرجمياتها
مبثابة اجلهاز الع�صبي للمجتمع احلديث .فهي �أدوات
ثمينة لتداول وتطويع املعرفة� ،إ�ضافة لكونها من معارف
الإن�سان الأكرث دينامي ًة والأعمق �أثر ًا والأكرث تغلغ ًال �ضمن
ن�سيج احلياة املعا�رصة .وهي تطرح بذلك فر�ص ًا وحتديات
كثرية ،وت�ستوجب �صياغة ا�سرتاتيجيات خا�صة ،وتتطلب
تكري�س املوارد الب�رشية واملادية على ال�صعيد الوطني،
واالرتقاء ب�آليات التعاون على الأ�صعدة الوطنية والإقليمية
والدولية ،لن�رشها وا�ستثمارها على النحو الأمثل.
متثل تقانة املعلومات �إحدى الدعائم الرئي�سية
لإقامة جمتمع املعرفة؛ �إنها متثل الأداة الرئي�سية يف
الع�رص احلايل لن�رش املعرفة وتداولها ،عالوة على دورها
يف تطوير ودعم وت�سهيل وت�رسيع البحث العلمي والثقايف

على �أو�سع نطاق ممكن.
وقطعت الدول العربية �شوط ًا ال ب�أ�س به على
معظم حماور تقانات املعلومات واالت�صاالت ،وبخا�صة يف
البنى الأ�سا�سية التي وا�صلت اال�ستثمار فيها .و�سجلت
تطور ًا يف الأداء التقاين فاق التطور املر�صود يف جميع
مناطق العامل عام  .20081فجاءت �أربع بلدان عربية
�ضمن قائمة الدول اخلم�سني الأكرث جاهزية ال�ستثمار
تقانات املعلومات واالت�صاالت ،كانت جميعها من دول
جمل�س التعاون اخلليجي (الإمارات العربية املتحدة وقطر
والبحرين والكويت) التي تبو�أت املراتب  28و  37و 39
و  50على التوايل ،بني دول العامل( .املنتدى االقت�صادي
العاملي ،باالجنليزية  2008ب).
	�إال �أن التمعن يف امل�شهد املعريف العربي يظهر
�أن الفجوة الرقمية ما زالت قائمة ،بل حا َّدة .ويد ّل حتري
املحتوى الرقمي العربي ،وهو الدليل على �أن�شطة ا�ستثمار
و�إنتاج املعرفة بالعربية� ،أن الدول العربية وجمتمعاتها
قا�رصة مبعظم املعايري (اليون�سكو ،بالإجنليزية،)2008 ،
وما مل ُت ّتخذ اخلطوات على �أ�صعدة �شتى ،يف م�ضمار
�سيا�سات التقانات وت�رشيعاتها ،وما مل حت�سم ق�ضايا
عديدة تتعلق با�ستخدام اللغة العربية على ال�شبكة ،فلن
يتجاوز حال املحتوى املعريف العربي عتب ًة منخف�ض ًة للغاية،
على نحو ما ُي�ستم ّد من م�صادر املحتوى الأخرى من هنا
وهناك� ،أو ما ي�سعف به تراث املا�ضي ،غثه و�سمينه.
كما �أن الأداء يتفاوت بني دولة عربية
و�أخرى .وما ن�شهده اليوم من تفاوت بني الدول العربية
يف ا�ستثمارها للتقانات اجلديدة ويف ا�ستخدام و�إنتاج
املحتوى الرقمي العربي ي�صيب �أي�ض ًا �رشائح املجتمع
�ضمن ك ّل منها ،منذر ًا مبزيد من الت�رشذم والتطرف،
�إن مل ت�ؤ�س�س هذه الدول للم�ساواة يف النفاذ �إىل التقانات
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ويع ّد مرتكز تقانات املعلومات واالت�صاالت،
الذي �صممه البنك الدويل ،ا�ستناد ًا �إىل م�ؤ�رشات تر�صد
التطور يف حيازة خطوط الهاتف واحلوا�سيب والأنرتنت،2
�أكرث مرتكزات اقت�صاد املعرفة تطورا يف �إحدى ع�رش
دولة عربية .وتبني م�ؤ�رشات هذا املرتكز �أن �ست ًا من هذه
الدول ذات ا�ستعداد ملمو�س لتبني اقت�صاد املعرفة .كما
�أن م�ستوى هذا املرتكز هو الأدنى بني مرتكزات اقت�صاد
املعرفة لدولة عربية واحدة فقط ،هي الأردن ،مقارنة ب�أربع
دول ،لكل من مرتكزات احلوافز االقت�صادية والنظام
امل�ؤ�س�ساتي ونظام الإبداع ،وثماين دول بالن�سبة ملرتكز
التعليم واملوارد الب�رشية.
وقد �شهدت �إحدى ع�رشة دولة عربية ارتفاع ًا
يف قيم مرتكز تقانات املعلومات واالت�صاالت مقارنة مبا
كانت عليه عام  .1995فارتفعت قيمته يف حالة ال�سودان
من � 1.2سنة � 1995إىل  3.8عام  ،2008لي�سجل واحد ًا
من �أكرب معدالت االرتفاع يف املنطقة العربية .وبالن�سبة
للدول ال�ست التي �شهدت انخفا�ض ًا يف قيم هذا املرتكز،
مل يتجاوز االنخفا�ض  ،0.3با�ستثناء جيبوتي حيث بلغ
3
انخفا�ضه1.7
وكما ي�شري ال�شكل ( 4ـ  ،)1وكذلك اجلدول (�أ
ـ  )1يف امللحق الإح�صائي اخلا�ص بتقانة املعلومات ،ف�إن
بع�ض الدول العربية التي تتمتع بدخول قومية مرتفعة
تقانات املعلومات واالت�صاالت يف اللدول العربية بف�ضل ما متتلك من ثروات طبيعية ،حتتل مكانة مرتفعة
�رشعت الدول العربية خالل ال�سنوات الع�رش على مرتكز تقانة املعلومات واالت�صاالت .على �أن هذه
الأخرية يف ت�شييد البنى الأ�سا�سية لتقانات املعلومات املكانة تظل �أدنى مما حتتله بلدان �أخرى يف العامل حتظى
واالت�صاالت .وتعك�س جميع امل�ؤ�رشات تفاوت ًا ملحوظ ًا يف بدخول قومية مماثلة .وا�ستناد ًا �إىل م�ؤ�رشات دولية يف
جمال البنية الأ�سا�سية لتقانات املعلومات واالت�صاالت،
�أداء الدول العربية يف �سعيها حليازة هذه التقانات.

العدد 1

وا�ستثمار وعودها.
ولن يت�سنى ل ِّأي من البلدان العربية اخلروج
من الطور اجلنيني الذي متر به يف تعاطيها يف التقانات
وامل�ساهمة يف تطويرها ،ما مل تنفتح على اجلهات الفاعلة
واملعنية �ضمن احلدود املتاحة لها؛ لتوطّ ن وتط ّوع وتعيد
�إنتاج ق�سط من املعارف التقانية ،ولتتمكن من ا�ستثمار
�أكرث ا�ستنارة و�إبداع ًا للأدوات التقانية املتاحة .وهنالك
احلكومي واخلا�ص ولهيئات
بالطبع دور كبري للقطاع
ّ
املجتمع املدين يف التو�صل �إىل هذه الغاية .لكن �أدوار
جميع هذه اجلهات �ستبقى قا�رصة دون فهم معمق لأزمة
رقمي ـ يف املجتمعات
املحتوى املعريف ـ رقمي ًا كان �أم غري ّ
العربية.
وعلى الرغم من �أن الكلفة املادية املطلوبة قد
ت�ؤثر يف فر�ص اال�ستفادة وتق�صرُ ها على فئات معينة� ،إال
�أن الثورات املتالحقة يف تقانة املعلومات واالت�صاالت،
واالنخفا�ض امل�ستمر يف الكلفة ،ميثالن قاطر ًة لن�رش املعرفة
بني قطاعات وا�سعة من املجتمع� ،رشيطة �أن ي�صاحب هذا
التطور التقاين ت�سارع يف �إنتاج املحتوى وا�ستثماره يف
تطبيقات التقانات اجلديدة .لكن هذا �سيتطلب ا�ستثمار ًا
�أف�ضل لعن�رص الزمن وح�سن توظيف املوارد ،لكي ال
تت�سع فجوة املعرفة وفجوة الرثوة اللتان تف�صالن بني
�شعوب العامل ،وبني الفئات االجتماعية داخل املجتمع
الواحد.
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ف�إن ثمة ما يدعو �إىل التفا�ؤل والأمل بحيازة جمموعة
منتقانات املعلومات واالت�صاالت يف امل�ستقبل .وتقدم
الفقرات التالية �صورة عن التقدم املحرز يف انت�شار
احلوا�سيب والنفاذ �إىل الأنرتنت ،وهو تقدم يعترب ذا �أثر
ملمو�س على �إنتاج ون�رش املعرفة ،بينما يعترب انت�شار
خطوط الهاتف الثابت واملحمول �أقل داللة و�أثر ًا يف هذه
الناحية (انظر ب يف امللحق الإح�صائي اخلا�ص بتقانة
املعلومات) .ويعود ذلك ،من جملة �أمور �أخرى� ،إىل �أن
�شبكات الهاتف املتاحة ملعظم مواطني الدول العربية هي
من الأمناط التقليدية ،وال تتيح النفاذ �إىل املحتوى الرقمي
�أو ا�ستثمار تقانات االت�صاالت احلديثة .كما �أن بع�ض
العوائق قد تعرت�ض ا�ستثمار مثل هذه التقنيات حتى عند
توافرها( .4ويقدم اجلزء ج يف امللحق االح�صائي اخلا�ص
بتقانة املعلومات كذلك ت�صنيف ًا مقارن ًا للدول العربية وفق
عدد من امل�ؤ�رشات التي تعك�س خطط ومبادرات تقانات
املعلومات واالت�صاالت التي ت�سعى لتنفيذها).
انت�شار احلوا�سيب وا�ستخدام الإنرتنت
	� ّأ�س�س ظهور وانت�شار احلا�سوب ال�شخ�صي يف
الن�صف الثاين من ثمانينات القرن املا�ضي لتحوالت نوعية
يف طبيعة العالقة بني التقانات وم�ستخدميها يف النفاذ �إىل
املعلومات وموارد املعرفة املختزنة يف �شتى الو�سائط.
ويو�ضح ال�شكل ( 4ـ � )2أن معدل انت�شار احلوا�سيب
يف معظم الدول العربية يقل عن املتو�سط العاملي .ويف ما
عدا ال�سعودية والكويت ،ف�إن معدل انت�شار احلوا�سيب
يف جميع الدول العربية يقع دون هذا املتو�سط العاملي.
بينما يقاربه يف كل من البحرين وقطر ،ويقع دونه ب�صورة
ملمو�سة يف كل من لبنان وال�سودان والأردن وتون�س

و ُعمان� .إال �أن معدل انت�شار احلوا�سيب يف الدول العربية
الأخرى التي ت�شمل �سورية وم�رص واملغرب وجيبوتي
واليمن وموريتانيا واجلزائر يقل كثري ًا عن قيمة املتو�سط
العاملي.
وقد انت�رش ا�ستخدام الإنرتنت ب�شكل ملمو�س
يف ال�سنوات اخلم�س الأخرية يف الدول العربية كافة� .إال
�أن معدالت اال�ستخدام يف �أغلب هذه الدول ما زالت دون
معدل الن�سبة ال�سائدة يف العامل ،وهي  %21من ال�سكان.
فبا�ستثناء �أربع من الدول العربية ،هي البحرين والكويت
وقطر والإمارات العربية املتحدة ،يقل معدل ا�ستخدام
الإنرتنت يف املنطقة العربية عن قيمة املتو�سط العاملي.
كما �أن �سكان عدد من الدول العربية ،من بينها م�رص
واجلزائر ،اللتان يقارب عدد �سكانهما ثلث �سكان املنطقة
العربية ،ي�ستخدمون الإنرتنت مبعدالت تقل عن املعدالت
ال�سائدة يف الدول ذات الدخل املتو�سط الأدنى.
و�سيعتمد انت�شار احلوا�سيب ال�شخ�صية يف
الدول العربية ،كما يف غريها ،على كلفة اقتنائها ،التي
تتجه با�ستمرار نحو االنخفا�ض ،وعلى انت�شار املهارات
الأ�سا�سية ال�ستخدامها من جانب فئات امل�ستخدمني ،التي
تنمو با�ستمرار .وقد �أ�سهمت بع�ض الدول العربية يف
برامج ترمي �إىل ن�رش احلوا�سيب ذات الأثمان املنخف�ضة.
كما ت�شري املعلومات املتوافرة �إىل �أهمية التو�سع يف مثل
هذه الربامج وت�شجيع التعاون بني اجلهات الدولية
املعنية ،من �رشكات منتجة ومنظمات دولية ،واجلهات
املعنية يف القطاعني العام واخلا�ص لدى الدول العربية،
وذلك بغية اخلروج بت�صاميم �أكرث مالءمة لالحتياجات
املحلية .وتنت�رش يف بع�ض البلدان العربية ور�ش لتجميع
احلوا�سيب ال�شخ�صية ،يتم تداولها يف ال�سواق املحلية
ب�أ�سعار تقل عن احلوا�سيب امل�ستوردة .ونظر ًا لأن �صناعة
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الإقليمية ،م�صنفة ح�سب دخولها ،ووفق ًا ملوقعها على
�سلم م�ؤ�رشات التنمية الب�رشية .ويقرتح هذا ال�شكل �أن
زيادة متو�سط دخل الفرد يف املنطقة العربية قد ال حتفز
على ا�ستخدام الإنرتنت بالدرجة التي ت�ؤدي �إليها زيادة
مماثلة يف متو�سط دخل الفرد عاملي ًا .وال بد �أن هذه النزعة
تعود �إىل املدى الذي ي�ستجيب به املحتوى الرقمي باللغة
العربية الحتياجات مواطني الدول العربية وم�ؤ�س�ساتها.
كما جتدر الإ�شارة هنا �إىل املت�سوى املنخف�ض ال�ستخدام
الإنرتنت من جانب م�ؤ�س�سات الأعمال يف الدول العربية

العدد 1

التجميع املحلي ت�سمح بن�رش �أو�سع لتقانات احلو�سية،
ف�إنه يجدر تقدمي الدعم املمكن لها من جانب اجلهات
احلكومية املعنية ،والقيام بو�ضع معايري �إقليمية جلودة
الأنظمة التي تقوم ب�إنتاجها ل�ضمان م�صلحة امل�ستهلك،
من جهة ،ولالرتقاء املتدرج مب�ستوى هذه ال�صناعة بحيث
تت�سنى لها اال�ستجابة امل�ستمرة للتطور التقني من جهة
�أخرى.
يو�ضح ال�شكل ( 4ـ  )3تنامي تعداد م�ستخدمي
الإنرتنت بازدياد ح�صة الفرد من الناجت املحلي الإجمايل
يف بلدان العامل ،ويف الدول العربية .وتبني الدوائر املعدل
العاملي ،وكذلك معدل ا�ستخدام الإنرتنت يف بع�ض التجمعات
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وانخفا�ض معدل نفاذ املدار�س �إىل هذه ال�شبكة .فعلى
الرغم من �أن بع�ض هذه الدول يحتل مراتب تقع �ضمن
الثلث الأول من دول العامل ،بالن�سبة لعدد من م�ؤ�رشات
تقانات املعلومات واالت�صاالت ،كم�ؤ�رش انت�شار الهاتف
املحمول وتعداد احلوا�سيب وكلفة النفاذ �إىل ال�شبكة� ،إال
�أن �أكرث الدول العربية ا�ستخدام ًا للإنرتنت ال يرتقي فوق
املرتبة ( )38بالن�سبة للم�ؤ�رش املخ�ص�ص لقيا�س مدى
ا�ستخدام الإنرتنت من جانب م�ؤ�س�سات الأعمال (انظر
امللحق الإح�صائي اخلا�ص بتقانة املعلومات).
ويو�ضح ال�شكل رقم ( 4ـ  )4وجود فجوة

مزدوجة يف عر�ض حزم االت�صال بالإنرتنت 5بني الدول
العربية من ناحية ،وبينها وبني الدول ذات الدخل املتو�سط
الأعلى من ناحية ثانية ،وب�صفة عامة ما تزال �شبكات
االت�صاالت التي ميكن من خاللها النفاذ �إىل خدمات
الإنرتنت يف الدول العربية ذات موا�صفات متدنية ،فعلى
�سبيل املثال ،ي�ستطيع م�ستخدمو الإنرتنت يف عدد من الدول
املتقدمة ،كالواليت املتحدة وكندا وبريطانيا و�سنغافورة
واليابان ،النفاذ �إىل خدمات الإنرتنت ب�رسعات ت�صل �أو
تفوق املليار كيلوبتة يف الثانية .ويف املقابلُ ،ت�ستخدم يف
معظم الدول العربية �شبكات ترتاوح �رسعات االت�صال
عربها بني  128كيلوبتة و  1024كيلوبتة يف الثانية.
ت�ؤثر كلفة النفاذ �إىل �شبكة الإنرتنت يف نوعية
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تلك التي ت�سود يف بلدان العامل املتقدمة ،وكذلك اليمن الذي
انخف�ضت فيه �أ�سعار النفاذ �إىل الإنرتنت ن�سبة �إىل نظرائه
يف زمرة الدول ذات الدخول املنخف�ضة .وتقل كلفة النفاذ
�إىل الإنرتنت �إىل حد كبري يف ع�رش دول عربية عن قيمتها
الو�سطية يف البلدان التي تتمتع بالدخول املتو�سطة الأعلى
يف العامل .كما تقل يف �ست من الدول العربية ،هي م�رص
واجلزائر ولبنان واليمن والأردن وتون�س ،عن ن�صف
العاملي.
قيمة املتو�سط
ّ
ي�شري انخفا�ض كلف النفاذ �إىل الأنرتنت ،خا�صة
ين مرتفع� ،إىل �سيا�سات
يف الدول التي تتمتع بتعداد �سكا ّ

العدد 1

ا�ستخدام ال�شبكة ،ال �سيما يف ظل ارتفاع �أ�سعار ال�سلع
الأ�سا�سية وانخفا�ض الدخل احلقيقي .ويقدم ال�شكل (4
ـ � )5صورة عن كلفة النفاذ �إىل �شبكة الإنرتنت الدولية يف
الدول العربية التي تتوافر حولها املعطيات ،بالإ�ضافة
�إىل �أ�سعار النفاذ مقارنة مبتو�سط الكلفة يف العامل ويف
بع�ض جمموعات الدول .ويبني ال�شكل �أن �أ�سعار النفاذ
يف معظم الدول العربية تقل عن القيمة املتو�سطة لدول
العامل جمتمعة ،وهي تفوق هذه القيمة ب�صورة ملمو�سة
يف ثالثة بلدان فقط؛ هي ال�سودان وموريتانيا وجيبوتي،
وهي بلدان قطعت �أ�شواط ًا متوا�ضعة ن�سبة لباقي الدول
العربية يف حيازة تقانات املعلومات واالت�صاالت .ومن
املالحظ انخفا�ض �أ�سعار النفاذ يف م�رص �إىل حدود تقل
عن القيم ال�سائدة يف اي من البلدان العربية ،بل تقل عن

ر�ؤيـــــة
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ت�شجع على ا�ستخدام الإنرتنت ،كما هو احلال يف م�رص
مث ًال .لكن من الواجب امل�ضي �إىل ابعد من ذلك للت�صدي
لل�صعوبات التي جتابهها �رشائح عري�ضة يف املجتمعات
العربية يف ا�ستثمار تطبيقات التقانات ،وللعناية بتطوير
املحتوى العربي ومتلك التقانات القادرة على معاجلة
املحتوى .وال بد �أي�ض ًا من تبني �أ�ساليب مبتكرة تي�سرّ
للأميني ومن يفتقرون للمهارات احلا�سوبية �إمكانات
للتفاعل مع احلوا�سيب والنفاذ �إىل الإنرتنت من خالل
�شا�شات تحُ ّ�س باللم�س 6وبرجميات مواتية.7
بقراءة املعطيات التي عر�ضناها يف الفقرات
ال�سابقة ،جند �أن ما يقدمه ال�شكل ( 4ـ  )1املتعلق مب�ؤ�رش

تقانات املعلومات يف قاعدة معطيات البنك الدويل ،وما
تقدمه املعطيات التي ت�شري �إىل التو�سع احلا�صل يف
ا�ستخدام الإنرتنت يف بع�ض الدول العربية ،يك�شف لنا عن
بع�ض التح�سن يف جمال توطني �أدوات وتقنيات املعرفة� .إال
�أن تلك املعطيات املعتمدة ال ت�ضع الأمور يف �سياقها ،وال
تبني م�ساهمتها الفعلية يف التوظيف املنتج لهذه التقنيات
داخل البلدان الواردة يف ال�شكل املذكور.
اللغة العربية و�شبكة الإنرتنت
قارب عدد م�ستخدمي �شبكة الإنرتنت باللغة
العربية �ستني مليون ًا يف مطلع العام  .2008وبذلك ف�إن
نفاذ املتكلمني بالعربية �إىل الإنرتنت يقارب  %17من �سكان
الدول العربية .8وتقع هذه الن�سبة دون املتو�سط العاملي
الذي يقارب  .%22كما تع ّد من الأدنى بني ن�سب اخرتاق
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يعطي اجلدول ( 4ـ � ،)1صورة عن موقع
اللغة العربية بني لغات العامل الع�رش الأوىل من حيث عدد
�سكان العامل الذين يتكلمونها ومعدل منوها على �شبكة
الإنرتنت بني العامني  2000ـ  2008وعدد م�ستخدمي
اللغة من املتكلمني بها ون�سبتهم �إىل م�ستخدمي ال�شبكة
كافة .ومن امل�ؤ�رشات الإيجابية التي يعر�ضها هذا اجلدول
�أن معدل زيادة م�ستخدمي اللغة العربية على ال�شبكة هو
الأعلى بني جمموعة اللغات الع�رش الأوىل على ال�شبكة.
�إذ بلغ  %2064خالل الفرتة  2000ـ  .2008ومقارنة
مبعدالت ازدياد م�ستخدمي اللغات الأخرى ،تفوق زيادة
م�ستخدمي اللغة ال�صينية ،الذي بلغت ن�سبته  %755خالل

العدد 1

فئات املتكلمني بلغات العامل الع�رش الأوىل لل�شبكة .ومع
�أنها تداين ن�سبة اخرتاق املتكلمني بال�صينية للإنرتنت،
يرجح
�إال � ّأن عدد ال�صفحات املن�شورة باللغة ال�صينية ّ
كفّة الأخرية� .أما بالن�سبة الخرتاق اللغة العربية مقارن ًة
فرتجح الأخرية؛ حيث تقارب ن�سبة اخرتاقها
بالعربية َّ
 ،%66مما ي�ضعها يف م�صاف لغات دول متقدمة كاليابان
( )%73.8و�أملانيا (.)%63.5
وميثل تعداد م�ستخدمي الإنرتنت من املتكلمني
باللغة العربية ن�سبة تقارب  %4.1من العدد الإجمايل
مل�ستخدمي الإنرتنت يف �أنحاء العامل .وت�أتي ،من حيث
ن�سبة اال�ستخدام على �شبكة الإنرتنت ،يف املرتبة ال�سابعة
بني اللغات الع�رش الأوىل ،وتقارب ن�سبة تعداد �سكان
الدول العربية �إىل جمموع �سكان العامل (انظرال�شكل 4ـ.)6
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الفرتة ذاتها (انظر ال�شكل  4ـ  .)7ويب�رش هذا الت�سارع
يف ا�ستخدام الإنرتنت باحتماالت �أكرب للنجاح يف ترويج
تطبيقات التقانات يف املجاالت املختلفة ،مما ينبغي �أن
ي�ساهم يف النهو�ض بالأداء املعريف العربي ب�صورة عامة.
وعلى الرغم من النمو املت�سارع للغة العربية
على �شبكة الإنرتنت يف ال�سنوات القليلة املا�ضية ،ف�إن
ح�ضور لغة ال�ضاد على ال�شبكة ما يزال دون امل�ستوى
املتوقع بالنظر �إىل تعداد الناطقني بالعربية .كما �أن اجلهد
املبذول يف بناء املحتوى الرقمي باللغة العربية يقت�رص على
جماالت حمدودة ،قد ال يت�صل معظمها بواقع املجتمعات
العربية والفر�ص والتحديات التي جتابهها ،وقد ال يرثي
املعارف املت�صلة بالتنمية االجتماعية واالقت�صادية من
قريب �أو بعيد .وال �شك يف �أن غلبة بع�ض املو�ضوعات على
ح�ساب تناول املوا�ضيع الأخرى ذات ال�صلة املبا�رشة
بالق�ضايا التنموية امللحة وبالأبعاد الثقافية ال�سائدة

ال يتواءم مع حتديات عامل يحتدم فيه التناف�س وتزداد
فيه احتماالت تهمي�ش الثقافات القا�رصة عن �إعادة
�إنتاج ذاتها من خالل ما تبتكره من معارف ومن �أمناط
جديدة ال�ستثمارها� .إن االرتقاء باملحتوى املعريف الرقمي
العربي ي�ستدعي انتهاج �سيا�سات وطنية و�إقليمية مواتية
ت�ستهدف التوا�صل والتفاعل اخلالق مع ثقافات ومعارف
العامل والإ�سهام فيها بروح نقدية ت�ؤكد قدرة املنطقة
العربية على متثل وتوطني وا�ستنبات املعرفة ،بل وقدرتها
على �إبداع املعرفة.
ومع �أن ن�سبة ا�ستخدام ال�شبكة من جانب
املتكلمني بالعربية ال تقل بكثري عن قيمة متو�سط
ا�ستخدامها يف العامل� ،إال �أن املعطيات املتاحة ال ت�سمح
بتبينّ �أمناط ا�ستخدام ال�شبكة .وال بد من القيام بدرا�سات
مف�صلة ليت�سنى الك�شف عن �أمناط ا�ستخدامها من جانب
املتكلمني بالعربية مقارنة بغريهم .ومن املفيد يف الإعداد
لإطالق مبادرات ت�ستهدف تطوير املحتوى الرقمي
العربي ،درا�سة م�ضمون املواقع التي تتم زيارتها للتو�صل
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�إىل �أنواع املحتوى الرقمي الذي يلقى الرواج الأكرب لدى
�رشائح امل�ستخدمني من املتحدثني بالعربية.
9
وتظهر بع�ض الإح�صائيات حديثة العهد
تدين حمتوى الإنرتنت من ال�صفحات بالعربية .فن�سبة
هذه ال�صفحات �إىل �إجمايل �صفحات الإنرتنت ال يتجاوز
الواحدة بالألف ،حيث قدر جمموع ال�صفحات باللغة
العربية فقط بنحو  40مليون �صفحة ،يف حني بلغ االجمايل
العاملي  40مليار �صفحة .وتدل هذه الن�سبة بو�ضوح على
تدين حجم املحتوى العربي وانتاجية �صناعته بالن�سبة �إىل
ما يقابلها يف بلدان �أخرى ،و�إىل غريها من اللغات.
باملقابل ،تفيد الإح�صائيات ب�أن ال�صورة
�آخذة بالتغري ،ولكن ببطء �شديد ،و�إن كان املحتوى
العربي على الإنرتنت ما زال �إىل ح ّد كبري على حاله .فعدد

حت�سن ب�شكل ملحوظ .وقد
املواقع وال�صفحات العربية ّ
ارتفع عدد ال�صفحات التي تت�ضمن املحتوى العربي على
الإنرتنت ،مبا يف ذلك ال�صفحات التي كتبت باللغتني العربية
والإجنليزية مع ًا ،من  114مليون �صفحة عام 2005
�إىل  189مليون �صفحة عام � ،2006أي بزيادة مقدارها
 ،%65.8بينما بلغت الزيادة املقابلة يف تعداد ال�صفحات
التي و�ضعت بالإجنليزية خالل الفرتة ذاتها  .%63ومن
املتوقع �أن ي�صل عدد ال�صفحات العربية عام � 2012إىل
نحو  5.1مليار �صفحة ،ويرتفع معدل �إن�شاء ال�صفحات
العربية �إىل  %80حتى العام  2010و  %60يف ال�سنوات
التي تليها.
ولي�س من املغاالة القول ب�أن م�ستقبل اللغة
العربية يتوقف على مدى ا�ستخدامها �ضمن �شبكات
املعلومات العاملية .ويتطلب ذلك جهود ًا كبرية على
امل�ستوى التقاين الكت�ساب جملة من القدرات ال�رضوريى
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ح�سابية فائقة ،م�ستخدمة يف ال َن ْمذَجة وحماكاة احلوادث
الفيزيائية �أو الطبيعية.
ُيتوقع �أن ي�ستمر تطور املعاجلات املايكروية/
ال�صغرى يف امل�ستقبل القريب باال�ستناد �إىل الكثري من
التقانات الراهنة التي تخ�ضع جميع ًا لتح�سينات تدريجية
ت�ستهدف االرتقاء املحدود ب�أدائها .و�سي�سهم هذا
التطور يف ازدياد قدرات احلوا�سيب ال�شخ�صية وخف�ض
كلفة اقتنائها .11ويعني ذلك ا�ستمرار هيمنة احلوا�سيب
ال�شخ�صية يف النفاذ �إىل موارد املعرفة .و�سي�سمح ا�ستخدام
حا�سبي مرتفع
املعاجلات ال�صغرى متعددة النوى 12يف �أداء
ّ
دون زيادة ملحوظة يف الطاقة امل�ستهلكة .ويتجه ت�صميم
املعاجلات الآن نحو تب�سيط بناها ال�ضمن ّية باالعتماد
على تعدد النوى والربجمة التفرعية .ويتطلب ا�ستثمار
املكا�سب التي حققها تطور املعاجلات ال�صغرى حل ً
وال
جديدة لربطها مع الذاكرة ،وحت�سني �شبكات التو�صيل
بني النوى ،و�ضمان م�ستويات �أعلى من الوثوقية.
ي�صف م�صطلح «�شبكات اجليل املقبل» جممل
التقانات الرئي�سية املرتقبة يف �شبكات االت�صاالت الفقرية،13
14
يعم ا�ستخدامها خالل
و�شبكات النفاذ التي يتوقع �أن ّ
ال�سنوات اخلم�س املقبلة؛ لت�سمح بنقل �أ�صناف املعلومات
�ضمن رزم ،15كما هو احلال الآن على �شبكة الإنرتنت .ومبا
�أن هذه ال�شبكات ُتبنى باالعتماد على بروتوكول الإنرتنت،
ف�إنها �ست َي�سرّ التوا�صل بني خمتلف �أمناط ال�شبكات بحيث
تتيح للم�ستخدمني الو�صول �إىل �أ�صناف املحتوى عرب �أي
و�سيطة ،من حوا�سب وهواتف نقالة وما مياثلها ،يف �أي
وقت .ومهما كان حجم املعطيات �ضمن املحتوى الرقمي
ب�أ�صنافه.

العدد 1

للتعامل مع اللغة ذاتها .كما ي�ستدعي و�ضع �أهداف
طموحة على ال�صعيد الوطني بحيث ت�ستخدم امل�ؤ�س�سات
يف الدول العربية ،من وزارات وجامعات ومدار�س وهيئات
للمجتمع املدين ،اللغة العربية يف معامالتها ،وت�صبح لغ ًة
لتداول و�إنتاج املعارف ب�شتى فروعها ،مثلما كانت يف
ع�صور ازدهار احل�ضارة العربية الإ�سالمية لغ ًة لإنتاج
املعارف ب�شتى �أمناطها (عبد العزيز بن عثمان التويجري،
.)2008
يطرح ا�ستخدام الإنرتنت وانت�شار لغة ال�ضاد
على ال�شبكة فر�ص ًا وحتديات متداخلة ت�ستدعي معاجلات
غري تقليدية لتو�سيع قاعدة م�ستخدميها واالرتقاء مبكانتها
(راجع الف�صل الأول) .وت�ستوجب تبني �سيا�سات
ومبادرات مواتية ،والدخول يف �رشاكات �إقليمية ودولية.
�أ�ضافة �إىل �إنتاج ون�رش املحتوى الرقمي املتعلق بالدول
العربية باللغات الأجنبية .10وكما ُتبني فقرات الحقة يف
اجلزء اخلا�ص باملحتوى الرقمي العربي ،ف�إن من الأدوات
الكفيلة بن�رش اللغات على الإنرتنت �إن�شاء حمركات بحث
متطورة و�أنظمة �آلية للرتجمة ومعاجلات ذكية للخطوط
والبحث الداليل ون�رش مواقع تفاعلية لتي�سري تعلّمها.
التقدم املرتقب يف تقانات املعلومات واالت�صاالت
ت�ضافرت خالل ال�سنوات القليلة املا�ضية
تقانات حمورية ،لت�ؤ ّمن ،على من�صة واحدة� ،أمناط ًا من
اخلدمات كانت ،فيما م�ضى ُتق ّدم متفرق ًة ،كالنفاذ �إىل
والبث الإذاعي
الإنرتنت ،والتهاتف املرئي وامل�سموع،
ّ
والتلفازي .كما �أحرز تطور كبري خالل العقدين املا�ضيني
ّ
يف ما تتيحه الإنرتنت وحمركات البحث العاملة عليها
من معلومات وفرية وحديثة العهد .ومن خالل ت�شبيك
احلوا�سيب يف امل�ؤ�س�سات التعليمية ومعاهد البحث يف
�أنحاء العامل ،يت�سنى الآن ت�شغيل برجميات تتطلب قدرات
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و�ست�سمح �شبكات اجليل املقبل بت�أمني خدمات
جديدة كالتوا�صل با�ستخدام الو�سائط املتعددة ،مبا يف
ذلك الرتا�سل الآين والتهاتف املرئي ونقل الفيديو على
الإنرتنت .كما �ستمتلك �شبكات اجليل املقبل �سمات �أف�ضل
من �سابقتها من حيث �أمن املعلومات وا�ستخدام ترتيبات
�أكرث مرونة وات�ساع ًا خلزن املعطيات واحلو�سبة على
ال�شبكة .ومن ميزات �شبكات اجليل املقبل الي�رس يف ت�أمني
خدمات متالئمة مع احتياجات امل�ستخدم ،و�أمناط �سلوكه،
و�سهولة التنقيب عن املحتوى املعر ّيف والتو�صل �إليه.
تتجه الأبحاث و�أن�شطة التطوير يف الكثري
من امل�ؤ�س�سات املعنية نحو �إنتاج مناذج �أكرث كفاءة من
حمركات البحث احلالية ،التي كثري ًا ما ت�سرتجع للباحث
ّ
حت�سن �أداء �شبكة
إىل
�
ؤدي
�
�سي
مما
مرغوبة.
غري
معلومات
ّ
الإنرتنت عموم ًا من �أجل جميع فئات م�ستثمريها .وبوجه
اخل�صو�ص� ،سيت�س ّنى ملحركات البحث املرتقبة «فهم»
�أف�ضل ملحتوى �صفحات ال�شبكة واملواقع .و�سيرتكّز
تنقيب ال�شبكة على املحتوى والبنية و�أغرا�ض اال�ستخدام.
و�سيتم هذا �إىل ح ّد بعيد ا�ستناد ًا �إىل منذجة ال�صفحات
بداللة خ�صائ�ص املحتوى .ويتوقع خالل العقد املقبل
�أن تنت�رش تقانات ال�شبكة الداللية 16التي ترمي �إىل جعل
ال�شبكة مقروءة من جانب الآلة و�إىل متكني احلوا�سيب من
«تف ّهم وا�ستيعاب» املعطيات متهيد ًا ملعاجلتها ،مما يجعلها
جديرة بالأولوية يف برامج البحث والتطوير العربية
املوجهة نحو ا�ستثمار تقانات املعلومات واالت�صاالت
وات�ساق ًا مع املحتوى الرقمي
املقبلة على نحو �أكرث ذكاء ّ
17
العربي (نوار الع ّوا ،ورقة خلفية للتقرير) .
ّ
وعلى �صعيد الربجميات ،من املرتقب �أن

ت�ستمر النزعة للت�شارك يف تطوير برجميات خارج النطاق
االحتكاري الذي تفر�ضه ال�رشكات الكربى .ولذلك،
يتوقع �أن ت�شكل الربجميات احلرة� ،أو برجميات امل�صدر
املفتوح ،تهديد ًا جدي ًا للمنتجات التجارية االمتالكية 18من
حيث الكلفة و�رسعة التط ّور والوثوفية.
و�سي�ؤدي التقدم املرتقب يف ال�شبكات والبنى
الأ�سا�سية والربجميات خالل ال�سنوات القليلة املقبلة
�إىل رواج جمموعة �أو�سع من تطبيقات تقنيات املعلومات
واالت�صاالت على �شبكة الإنرتنت ،كالتجارة الإلكرتونية
وحت�سني ظروف التعاون يف جماالت �شتى تت�ضمن
الت�صميم الهند�سي وعمليات الإنتاج ال�صناعي املوزع
وت�شبيك �أن�شطة البحث والتطوير .ويتجلى املثال الأبرز
على ما �سيجنيه م�ستثمرو �شبكات اجليل املقبل من
فوائد يف تو�صل �أي�رس و�أكرث فاعلية خلدمات التعلم عن
بعد وللتعلم امل�ستمر ،مع �إمكانية تكييف برامج التعلم
لتتالءم مع احتياجات املتعلم وت�أهيله امل�سبق .و�سيتزايد
اعتماد هذه اخلدمات على تطبيقات احلقيقة االفرتا�ضية
وبرجميات الذكاء اال�صطناعي .ويتطلب اال�ستثمار الأمثل
للتقانات املقبلة ،وخا�صة تقانات اجليل املقبل من ال�شبكات
�إجراءات تت�ضمن تطوير البنى الأ�سا�سية لالت�صاالت،
موحدة لنقل املعطيات ب�أمناطها املختلفة
بنى ّ
والتوجه نحو ً
مع ًا .ونتيجة ذلك� ،سيت�سنى تقدمي هذه اخلدمات بكلف
منخف�ضة وعلى نطاق وا�سع مما �سيولد العوائد والفر�ص
لتطوير هذه اخلدمات ولتقدمي املزيد منها ،ويحقق يف نهاية
املطاف مكا�سب اقت�صادية واجتماعية عديدة� .إال �أن هذا
مرهون بتوافر �سيا�سيات مواتية ت�سمح بالتناف�س على
وتوجه هذا التناف�س ل�صالح
�إدخال التقنيات اجلديدة،
ِّ
امل�ستهلك .و�سي�سهم التعاون الإقليمي والدويل ،الرامي
لتبادل خدمات التقانات املقبلة� ،أو الت�شارك بتقدميها،
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بد�أت معظم الدول العربية ،منذ �أواخر العقد
املا�ضي ،بالت�أ�سي�س لتقانات املعلومات واالت�صاالت؛
بو�ضع اال�سرتاتيجيات وت�شييد البنى الأ�سا�سية و�إحداث
و�سن الت�رشيعات والقوانني املت�صلة
البنى امل�ؤ�س�سيةّ ،
با�ستثمار هذه التقانات .وتع ّد م�رص وتون�س والأردن
والإمارات العربية املتحدة من الدول العربية الرائدة يف
هذه امل�ساعي .فقد �أحدثت م�رص ،مث ًال ،وزارة لالت�صاالت
وتقانات املعلومات عام  ،1999وو�ضعت الأ�س�س خلطة
وطنية ترمي �إىل ت�شييد قواعد ملجتمع املعلومات يف م�رص
بالتن�سيق بني الأجهزة احلكومية املعنية وبال�رشاكة مع
م�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص .وبذلت تون�س جهود ًا ملمو�سة
يف الن�صف الأخري من العقد املا�ضي ا�ستهدفت تطوير
وتو�سيع البنية التحتية لالت�صاالت ،وتنمية القدرات
الب�رشية وا�ستحداث قواعد البيانات لالرتقاء ب�أداء
م�ؤ�س�سات القطاع احلكومي بوجه اخل�صو�ص .و�أطلقت
يف الأردن يف العام  2000مبادرة الحت�ضان تقانات
املعلومات واالت�صاالت وزيادة �صادرات تقانات املعلومات
واالت�صاالت ،واجتذاب اال�ستثمارات الأجنبية املبا�رشة.
�أما دولة الإمارات ،فتميزت عن �سواها من الدول العربية
الأخرى بتنفيذ �أن�شطة عديدة �أثمرت على �أر�ض الواقع
خم�ص�صة الق�سط
خالل �أزمنة تعترب قيا�سية بكل املعايري؛ ِّ
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االت�صال من ا�ستثمارات �ضخمة ،وبني كفالة احلق
االجتماعي لكل فئات املواطنني يف اال�ستفادة منها ،ف�ض ًال
عن دعم م�شاركة املر�أة و�ضمان حرية التعبري.
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بتحقيق قيمة م�ضافة من جراء الهجرة نحو �شبكات
اجليل املقبل وخدماتها حتقق بدورها فوائد اقت�صادية
واجتماعية �شاملة ،م�ؤدية �إىل ن�شوء دورة تطال مرافق
و�رشائح املجتمع كلها دون ا�ستثناء .ومن �أجل الو�صول
�إىل هذه الغاية الأخرية ،ف�إنه من الواجب دعم �أن�شطة
البحث الرامية �إىل تطوير التطبيقات املكر�سة لن�رش
ا�ستخدام اللغة العربية على ال�شبكة .ومن املفيد التن�سيق
بني الدول العربية واال�ستنارة بتجارب الدول وامل�ؤ�س�سات
التي قطعت �أ�شواط ًا متقدمة يف ا�ستثمار وتطوير التقانات
امل�ستحدثة.
ومن املتوقع �أن ي�ستمر التقدم يف تطوير ون�رش
تقنيات ت�سمح باحلفاظ على �رسية وخ�صو�صية تناقل
املعلومات �إىل حدود �أكرب مما م�ضى� .إال �أن هذا التقدم
لن يكفي للحد مما قد متار�سه بع�ض الدول وامل�ؤ�س�سات
ب�أنواعها من ا�ستغالل لتفوقها التقاين يف التن�صت وهتك
�رسية وخ�صو�صية املعلومات.
	�إن م�ستقبل تقانات املعلومات واالت�صاالت
يتيح فر�ص ًا ثمينة لن�رش �آليات مبتكرة الكت�ساب و�إنتاج
ون�رش املعرفة ،مما �سيغني املخزون املعريف العربي .فمن
املتوقع �أن تنخف�ض با�ستمرار كلفة النفاذ �إىل الإنرتنت يف
املناطق النائية .كما �سيت�سارع اندماج تقنيات املعلومات
واالت�صاالت يف و�سائط الإعالم مع انت�شار البنى الأ�سا�سية
التي تتيح ا�ستخدام احلزمة العري�ضة ،مما �سيو�سع
الفر�ص واخليارات املتاحة �أمام املواطنني للح�صول على
خدمات الإعالم والتعليم والرعاية ال�صحية وللتوا�صل
مع حكوماتهم ومع الأ�سواق املحلية واخلارجية� ،إ�ضافة
�إىل تن�شيط قطاع الأعمال وتنمية املجتمعات املهم�شة يف
الأرياف واملدن .بيد �أن تعظيم هذه الفر�ص يظل مرهون ًا
بتطبيق �سيا�سات وا�ضحة توائم بني ما تتطلبه تقانة
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�أولت الق�سط الأكرب من العناية لق�ضايا البنية الأ�سا�سية
والت�رشيعات ،ومل تتناول بالعناية ذاتها الق�ضايا املرتبطة
الأدنى املمكن من الوقت للجهود الرامية �إىل و�ضع بالتطبيقات ،وباملحتوى الرقمي ،وبتطوير الإمكانات
اال�سرتاتيجيات وت�صميم اخلطط .وبذلك حتتل الإمارات املتاحة ال�ستخدام اللغة العربية على ال�شبكة.
مراكز متقدمة على ال�صعيد العاملي ،واملركز الأول
على ال�صعيد العربي وفق ًا للعديد من م�ؤ�رشات تقانات قطاع تقانات املعلومات واالت�صاالت يف الدول
العربية
املعلومات واالت�صاالت.
�شهد قطاع التقانات يف الدول العربية منو ًا
وا�ستكملت الدول العربية و�ضع ال�سيا�سات
ً
واال�سرتاتيجيات وخطط العمل اخلا�صة بتقانات كبريا بكل املعايري ،ونالت فروع االت�صاالت احل�صة
املعلومات واالت�صاالت وا�ستثمارها وفق ًا ملقررات ق ّمتي الأكرب يف هذا املجال .وقد ا�سفر حترير قطاع االت�صاالت
جمتمع املعلومات ،يف العامني  2003و  ،2005وخطة يف الدول العربية عن ن�شوء �رشكات كبرية �أ�ضحى بع�ضها
العمل املنبثقة عنهما .فو�ضعت مبادرات تن�شد حتقيق نا�شط ًا على النطاقني الإقليمي العربي والدويل� .إال �أن
جمتمع املعلومات وت�ؤ�س�س لتطوير القدرات الوطنية على م�ساهمة هذه ال�رشكات يف �إنتاج املعرفة ما زالت �ضئيلة
ا�ستثمار تقانات املعلومات واالت�صاالت يف جماالت عديدة .يف معظم الدول العربية ،حتى يف ما يتعلق باملحتوى
كما �أ�س�ست هيئات ُكلّفت بو�ضع ا�سرتاتيجيات وطنية اخلا�ص بعملياتها .وهنالك من الدالئل ما ي�شري �إىل
وبرامج ال�ستثمار تطبيقات تقانات املعلومات واالت�صاالت توجه بع�ض �رشكات هذا القطاع لتقدمي منح تُخَ ّ�ص�ص
يف جماالت اخلدمات احلكومية والتجارة والتعليم على للتنمية االقت�صادية واالجتماعية .و�إذا و�ضعت الأ�س�س
وامل�ؤ�س�سات والت�رشيعات امل�ؤازرة ،فقد ي�سهم هذا
وجه اخل�صو�ص.
وبا�ستثناء ب�ضع نقاط براقة متفرقة يف عدد القطاع يف �إنتاج املحتوى املعريف ،وال �سيما ما يت�صل منه
ّ
حمدود من الدول العربية ف�إن �صياغة ا�سرتاتيجيات بتطبيقات ي�سعى لرتويجها ،كما تفعل �رشكات مماثلة يف
و�سن الت�رشيعات عديد من بلدان العامل الأخرى .ويالحظ �أن �أغلب البلدان
قطاع تقانات املعلومات واالت�صاالتّ ،
والقوانني التي من املفرت�ض �أن تنظم ا�ستثمارهاّ .مت ببطء العربية �أحدثت م�ؤ�س�سات الحت�ضان وتوجيه تقانة
ن�سبي ًا كما يبني هذا الف�صل .من هنا ،ف�إن احلاجة تدعو �إىل املعلومات واالت�صاالت ون�رشها� ،إال �أن عطاءها ما يزال
�إعادة النظر يف هذه اال�سرتاتيجيات والقوانني .وال يعود يف بداياته .و ُيع ّد وجود امل�ؤ�س�سات الراعية �رشط ًا �ضامن ًا
هذا فقط لت�سارع تطور هذه التقانات فح�سب ،بل لأن تلك حل�سن ا�ستثمار وتو�سيع درجات ا�ستخدام التقانات ،على
اال�سرتاتيجيات والت�رشيعات �أغفلت� ،أو مل تتناول بالعناية �أن يرافق ذلك الت�رشيعات واملمار�سات التي تتيح حرية
الالزمة ،عدد ًا من الق�ضايا الأ�سا�سية التي ال ميكن بدونها اال�ستخدام الوا�سع لهذه التقانات.
ا�ستثمار تطبيقات التقانات املتاحة على النحو الأمثل.
قرت يف كثري من الدول العربية
فاال�سرتاتيجيات التي �أُ ّ

�إنتاج �أو جتميع العتاد احلا�سوبي
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تنح�رص الأن�شطة املت�صلة بتقانات املعلومات
واالت�صاالت ب�إنتاج �أو جتميع العتاد احلا�سوبي من
حوا�سيب �شخ�صية وجتهيزات �أخرى مت�صلة بتقانات
املعلومات ،من جهة ،و�إنتاج الربجميات ،من جهة �أخرى،
وقد �شهدت بع�ض الدول العربية ،م�رص واململكة العربية
ال�سعودية بوجه اخل�صو�ص ،ا�ستثمارات ملمو�سة من
جانب القطاع اخلا�ص بان�شاء خطوط جتميع للحوا�سيب
ذات طاقة �صغرية ،ب�صورة عامة .ويع ّد ت�أمني احلوا�سيب
منخف�ضة الثمن من ال�رشوط اجلوهرية لن�رش التقانة،
والنفاذ �إىل املعلومات وم�صادر املعرفة على �أو�سع نطاق
ممكن .وال منا�ص لتحقيق ذلك من االعتماد على �أمناط
جديدة من املبادرات التعاونية ،وت�ؤمن مبادرة «حا�سوب
املائة دوالر» التي �أطلقها برنامج الأمم املتحدة الإمنائي
بالتعاون مع معهد ما�سات�شو�ست�س للتقانة (�إم� .آي .تي).
م�ؤخر ًا نقطة بداية لتمكني �رشائح املجتمع ذات الدخل
املحدود من اقتناء احلوا�سيب ،مع �أن ت�أمني مائة دوالر
ل�رشاء حا�سوب واحد ما زال بعيد ًا كل البعد عن متناول
ع�رشات املاليني من التالميذ وغريهم من مواطني الدول
العربية الذين ميكنهم ،وينبغي عليهم ،اال�ستفادة من
مثل هذه امل�شاريع .من هنا ،ال بد لنجاح مبادرات كهذه،
وبخا�صة يف الدول العربية ذات التعداد ال�سكاين املرتفع
والدخول املنخف�ضة ،من �رشاكات ت�شمل احلكومات
ين .ويقدم م�رشوع
والقطاع اخلا�ص وهيئات املجتمع املد ّ
ال�سعودية «حا�سوب يف كل منزل» ،من حيث املبد�أ ،مثا ًال
لل�رشاكات الوطنية الرامية لأهداف مماثلة .21لكن من
الواجب ،هنا �أي�ض ًا ،تخفي�ض كلفة ت�أمني احلوا�سيب التي
يتم �إنتاجها �ضمن هذا امل�رشوع �إىل حدود �أكرب بكثري،
لت�ضحى يف متناول ذوي الدخول املتو�سطة واملنخف�ضة.

�صناعة الربجميات
منت �صناعة الربجميات منذ نهاية القرن
املا�ضي يف �أح�ضان الإنرتنت و�ضمن بيئتها واقت�صادياتها.
و�أ�ضحى من ال�صعب على متطلبات ال�سوق املحلية �أن
ت�شكل قاعدة لدخول �صناعة الربجميات بعد �أن جنحت
ال�رشكات العمالقة يف الدول املتقدمة يف �إحكام ال�سيطرة
على �سوق الربجميات .وقد ت�سنى لها ذلك ،يف كثري من
احلاالت ،بت�سخري الطاقات الب�رشية ذات الكفاءة يف بلدان
نامية كالهند مث ًال .وانح�رص دور احلكومات يف الدول
النامية ب�صورة عامة بتي�سري عمل ال�رشكات العمالقة من
�سن الأنظمة والت�رشيعات املواتية حلماية برجمياتها
خالل ّ
من القر�صنة وت�أمني مناخ ي�سمح بن�رش ا�ستخداماتها على
�أو�سع نطاق ممكن.
ما زالت �صناعة الربجميات متر مبرحلة جنينية
يف الدول العربية ،مقارنة مع غريها من الدول �أو مبا ينبغي
�أن تكون عليه .بل �إن بع�ض التقارير الإخبارية 22ت�صف
واقع �صناعة الربجميات يف الدول العربية بالأليم ،م�شرية
�إىل �أن العرب ما زالوا غائبني عن خارطة الربجميات
العاملية ،على الرغم من توافر الإمكانيات املادية والب�رشية
والعائدات امللمو�سة التي ميكن �أن حتققها هذه ال�صناعة
التي نه�ضت باقت�صاد كثري من الدول .فالفر�ص �سانحة
لإحراز عائدات يف الأ�سواق املحلية والإقليمية من خالل
تغطية االحتياجات من الربجميات العربية �أوالً ،كما �أن
الأ�سواق العاملية زاخرة بالفر�ص �أي�ض ًا .واحلوا�سيب
لي�ست وحدها حمط اهتمام �صناعة الربجميات ،بل �إنها
ت�ست�أثر بح�صة متناق�ضة من اهتمامات هذه ال�صناعة� ،إذ
يتزايد انت�شار املكونات احلا�سوبية يف طيف مت�سع من
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املنتجات ،و�ضمن تطبيقات ت�شمل االت�صاالت والدفاع
والأمن وقطاع النقل والإعالم ،باال�ضافة �إىل �سل�سلة
متزايدة من التجهيزات املكتبية واملنزلية املطروحة
لال�ستخدام العام يف قطاعات كال�سياحة وامل�صارف
وال�صناعات الهند�سية.
ومن املعوقات الأ�سا�سية التي تعرت�ض �صناعة
الربجميات العربية الق�صور يف ا�ستيعاب �أهميتها وما
ميكن �أن تولّد من عوائد .من هنا ،تبقى اال�ستثمارات
املوجهة نحو �صناعة الربجميات الوطنية حمدودة ،بينما
املعربة ،من
ُت�ستورد املنتجات الربجمية اجلاهزة ،وحتى ّ
اخلارج� .إال �أن عدة دول عربية ،ومنها م�رص والأردن ،قد
اتخذت خالل ال�سنوات القليلة املا�ضية خطوات لتن�شيط
�صناعة الربجميات وت�أمني م�ستلوماتها .ففي م�رص،
على �سبيل املثال ،ت�ضمنت ا�سرتاتيجية تقانات املعلومات
واالت�صاالت عنا�رص لدعم �صناعة الربجميات موجه ًة
نحو الت�صدير ،كما �أحدثت هيئة خا�صة لتنمية �صناعة
تكنولوجيا املعلومات .ويقدر عدد ال�رشكت املكر�سة لإنتاج
الربجميات يف م�رص الآن باملئات .وت�شري املراجع �إىل �أن
تلك ال�رشكات قد �ص ّدرت منذ مطلع العقد احلا ّيل برجميات
ُتقدر قيمتها مبئات املاليني من الدوالرات �سنوي ًا .وكان
من املخطط �أن يبلغ حجم مبيعاتها  500مليون دوالر
عام  .2005وتفيد �إح�صاءات تعود للعام  2005ب�أن عدد
العاملني يف قطاع الربجميات من الفنيني يبلغ خم�سة
تخرج �سنوي ًا
وع�رشين �ألف ًا .كما ُيقدر �أن جامعات م�رص ّ
ما يقارب ع�رشين �ألف ًا ،من املتخ�ص�صني يف م�ضمار
الربجميات� .إال �أن �إح�صاءات تعود �إىل مطلع العقد احلايل
ت�شري �إىل �أن العائدات املرتتبة على �صناعة الربجميات يف

بالد �أخرى من العامل ،من�سوب ًة لتعداد العاملني فيها من
الفنيني ،تفوق عدة مرات تلك التي يحرزها املربجمون يف
م�رص؛ �إذ يبلغ مقدار العائدات من�سوبة لعدد املربجمني
يف م�رص ع�رشة �آالف دوالر �سنوي ًا ،ويق ّل هذا عما يولده
املربمج يف الهند (� 15ألف دوالر) ،كما يق ّل ب�أ�شواط عما
يولده املربمج الأيرلندي (� 39ألف دوالر) والإ�رسائيلي
(� 140ألف دوالر).23
وقد �أبرمت يف الأردن �رشاكة بني جامعات
حملية و�رشكات عاملية للتعاون يف �إنتاج الربجميات.
وو�ضع �أحد الربامج الرائدة يف هذا امل�ضمار 24خطط ًا
يف العام  2006ت�ستهدف اجتذاب ا�ستثمارات �أجنبية
مبا�رشة تقدر مبائة و�سبعني مليون دوالر يف م�ضمار
تطوير الربجميات ،وخلق �آالف من فر�ص العمل يف هذا
القطاع ،وتوليد عائدات حملية تقدر بن�صف مليون دوالر
�أمريكي.
ومن احللول املطروحة لتحفيز �صناعة
الربجميات العربية ت�صميم م�شاريع اقليمية تولّد الطلب
على منتجات ال�صناعة الرامية لن�رش التطبيقات الأ�سا�سية،
يف جماالت كاخلدمات احلكومية والتعليم والتجارة
والرعاية ال�صحية .ومن املمكن ا�ستخدام منظومة من
احلا�ضنات تهتم �أ�سا�س ًا بتكوين ودعم م�ؤ�س�سات الأعمال
ال�صغرية النا�شطة يف جماالت �صناعة الربجميات املختلفة.
وجتدر الإ�شارة هنا �إىل �أن الإنفاق على مثل هذه امل�شاريع
ال ينبغي �أن يوازي الإنفاق على ا�سترياد الربجميات
اجلاهزة� ،إن ّمت وفق ًا ال�سرتاتيجيات مرنة وب�إدارة
خبرية.

تطبيقات تقانات املعلومات
واالت�صاالت وبناء جمتمع املعرفة
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اقت�رصت حو�سبة التطبيقات احلكومية خالل
العقد املا�ضي على اجلدولة وا�ستخدام احلا�سوب ك�آلة
طابعة تتحلى مبزايا متفوقة ال�ستخراج الوثائق و�إعداد
اجلداول الإح�صائية وتخزينها .وقد ظهرت خدمات
احلكومة الإلكرتونية يف العامل مع بدء انت�شار الإنرتنت.25
وهي ترمي عموم ًا �إىل غايتني :تي�سري �ش�ؤون املواطنني،
وحت�سني كفاءة الإجراءات احلكومية من خالل مواقع
مكر�سة على الإنرتنت .وت�صنف املواقع ح�سب طبيعة
خدماتها �ضمن زمر منها الإعالمية ،والتفاعلية باجتاه
واحد ،والتفاعلية باجتاهني .وتتنوع الأخرية لت�شمل
مواقع تتقبل التعامالت املالية ،ومواقع ت�سمح بالت�شابك
مع مواقع �أخرى .وتبني مراجعة املواقع التي ا�ستحدثت
لتقدمي خدمات احلكومة الإلكرتونية يف الدول العربية
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ت�ؤدي تطبيقات تقانات املعلومات واالت�صاالت
دور ًا بالغ الأهمية يف �إنتاج و�إعادة تكوين املعرفة يف الدول
العربية .وعلى الرغم من �إحراز بع�ض التقدم يف ا�ستثمار
تطبيقات هذه التقانات ،ف�إن امل�شهد العربي غري م�شجع
على الإطالق .وتعاين البلدان العربية عام ًة ،با�ستثناء دول
جمل�س التعاون اخلليجي ،من تخلف وا�ضح يف ا�ستخدام
التقانات لتقدمي اخلدمات التعليمية وال�صحية واحلكومية
وا�ستثمارها يف و�سائل الإعالم ويف التجارة ب�أمناطها
املختلفة .بل �إن التطبيقات املتقدمة خا�صة يف جمال الرعاية
ال�صحية ،تكاد تكون غائبة يف الدول العربية كافة.
ومن املتوقع �أن ُيحدث التقدم املت�سارع لتقنيات
املعلومات يف الدول العربية حتوالت تدريجية �ضمن عدد
متزايد من القطاعات ،ويف مقدمتها قطاع الأعمال .ومن
املرجح �أن يتم هذا يف �أغلب الأحوال ا�ستجابة لنزعات
و�ضغوط خارجية ،بد ًال من املبادرات املحلية .ف�إدارة
الأعمال والت�سوق من خالل نظم التجارة الإلكرتونية على
�شبكة الإنرتنت يتزايد �شيوع ًا و�أمن ًا يف الكثري من بلدان
العامل .و�سي�شمل النزوح نحو نظم التعامل الإلكرتوين
قطاعات �أخرى منها التعلم والعمل عن بعد.
وامل�ؤكد �إن ا�ستثمار تطبيقات تقانات املعلومات
واالت�صاالت �سيتطلب ابتكار وتر�سيخ قواعد جديدة
تنظمها وت�ضبط نوعيتها وت�ضمن تعميم فوائدها .وعلى
الرغم مما تقدمه هذه التقانات من حلول تع ّزز الطلب
على تطبيقاتها ،ف�إن احللول التقانية غري كافية مبفردها؛
فهي ال تكفل حقوق وواجبات م�ستثمريها على اختالف
م�شاربهم وغاياتهم وال ت�ضمن بال�رضورة �إثراء املحتوى
املعريف .لذلك ال بد من ت�ضافر احللول التقانية مع قواعد

م�ستحدثة لإنتاج املحتوى املعريف العربي ،وبخا�صة يف
م�ضمار ن�رش املعرفة من خالل التعليم والتدريب ،وبتوليد
فر�ص جديدة للعمل يف املجاالت املت�صلة ب�إنتاج املعرفة
وا�ستثمارها ،عالوة على ن�رش معايري جديدة تكفل االرتقاء
باملخزون املعريف من حيث امل�ستوى وتنوع امل�ضمون.
و�إذا قامت الدول العربية ،ذات التعداد ال�سكاين
املنخف�ض واملوارد املرتفعة ،بو�ضع وتفعيل �سيا�سات
وممار�سات منا�سبة ،ف�إنها ميكن �أن حتقق يف ا�ستثمار
تطبيقات التقانات معدالت توازي �أو تفوق ما متتلكه
بع�ض الدول املتقدمة الآن .ومن املتوقع �أن ي�سهم هذا يف
حت�سني ا�ستثمار تقانات املعلومات واالت�صاالت يف باقي
الدول العربية.
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خالل الأعوام القليلة املا�ضية �أن معظمها ما زال يف الطور
إعالمي.
ال ّ
يقدم اجلدول ( 4ـ  )2قيم امل�ؤ�رش الذي يقي�س
مدى ا�ستعداد الدول العربية لتبني تطبيقات احلكومة
الإلكرتونية يف العامني  2005و  .262008ويو�ضح اجلدول
�أن خم�س ًا من دول جمل�س التعاون ،هي الإمارات والبحرين
وقطر والكويت وال�سعودية ،تت�صدر الدول العربية يف
ا�ستعدادها لتبني تطبيقات احلكومة الإلكرتونية .كما
حتتل الأردن ولبنان مراكز متقدمة يف هذا امل�ضمار.
ويعطي ال�شكل ( 4ـ  )8قيم امل�ؤ�رش اخلا�ص
بتوافر خدمات احلكومة الإلكرتونية ،الذي ي�ستخدمه
البنك الدويل �ضمن اطار منهجية تقييم املعرفة ملجموعة
من الدول العربية .27كما يقدم متو�سط الأداء لبع�ض
جمموعات منتقاة من الدول .وا�ستناد ًا �إىل هذا ال�شكل،
ميكن ت�صنيف الدول العربية يف ثالث جمموعات .تقع يف
�أولها بلدان تتمتع مبعدل مرتفع من خدمات احلكومة
الإلكرتونية ،وهي الإمارات العربية املتحدة وقطر .وتليها
جمموعة ثانية من الدول متكنت من ت�أمني قدر متو�سط
من هذه اخلدمات ،وهي موريتانيا وم�رص والبحرين،
وجمموعة ثالثة ،توفر خدمات احلكومة الإلكرتونية
مبعدالت �أدنى من �سابقاتها .وت�شمل الكويت واجلزائر.
ويبني ال�شكل ( 4ـ � )8أن متو�سط املجموعة
الثانية من الدول العربية يقارب املتو�سط العاملي مل�ؤ�رش
توافر خدمات احلكومة الإلكرتونية .كما يو�ضح ال�شكل
�أن معدل خدمات احلكومة الإلكرتونية لدى الدول العربية،
التي تتوافر عنها البيانات تفوق تلك التي متتلكها الدول
ذات القيم املتو�سطة على م�ؤ�رش التنمية الب�رشية ،كما

تتفوق على جمموعات �أخرى من الدول العربية.28
وقد راكمت الدول املتقدمة ح�صيلة من املعارف
املت�صلة مببادرات احلكومة الإلكرتونية .ذلك �أن م�ؤ�س�سات
ا�ست�شارية كربى يف هذه الدول تقوم بت�صميم وتنفيذ
خمت�صة
مبادرات احلكومة الإلكرتونية ت�ؤازرها م�ؤ�س�سات
ّ
للدرا�سات والأبحاث ولتطوير الربجميات .وتتمحور
هذه املبادرات حول �أولويات املواطن ومتطلباته .وال بد
من بناء �أطر معرفية م�شابهة للخدمات احلكومية تنتقل
بها الدول العربية �إىل م�صاف غريها من بلدان العامل.
و�سيتطلب هذا حيازة املعرفة على ع ّدة م�ستويات ،وتنفيذ
برامج تكفل متابعة تطوير خدمات احلكومة الإلكرتونية
وا�ستحداث �أطر العمل احلكومي ذاتها ،وفق ًا ملقت�ضيات
الإ�صالح الإداري.
وعلى الرغم من �أهمية البنى الأ�سا�سية
لالت�صاالت واملعلومات� ،إال �أن العوامل ذات الطابع املعريف
وال�سلوكي ،كمهارات امل�ستخدمني والإرادة ال�سيا�سية
والتزام الأطر القيادية يف الإدارات املعنية ،هي �أكرب �أثر ًا
على مبادرات احلكومة الإلكرتونية من العوامل التقانية.
فاحلكومة الإلكرتونية و�سيلة لإعادة هند�سة العمل
احلكومي ،و ُت َ�ص ّمم مبادراتها عاد ًة بغية جعل املعلومات
متكاملة و�إدارتها على النحو الأمثل ،ولذلك ،تقاومها
اجلهات التي تعار�ض الإ�صالح الإداري .ومن العوامل
التي ينبغي �أن ت�ؤازر التطبيق املجدي لربامج احلكومة
الإلكرتونية (عبد الإله الديوه جي:)2006 ،
اال�ستجابة الحتياجات املواطنني وتهيئتهم ال�ستثمار
اخلدمات املتاحة على الوجه الأمثل.
تبني ا�سرتاتيجيات م�ستقرة متنت ال�صلة بني برامج
احلكومة الإلكرتونية ومبادرات تطوير العمل احلكومي
والإ�صالح الإداري.
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ويف املبادرات ال�ساعية نحو تطبيق مناهج احلكومة
الإلكرتونية ،ينبغي على احلكومة �أن تقوم بدور املي�سرّ ال
امل�سيطر ،و�أن ترعى ال�رشاكة بني اجلهات امل�ستفيدة من
املواطنني والقطاع اخلا�ص واملجتمع املدين لن�رش تطبيقات
احلكومة الإلكرتونية وحت�سني �أمناط تقدميها؛ فمبادرات
التح�سني ت�أتي عاد ًة من امل�ستخدمني �أوالً .ويتطلب ذلك
خلق قنوات ال�ستي�ضاح الر�أي العام من خالل م�سوح
ولقاءات دورية وو�سائل �أخرى كثرية تقدم التقانات
احلديثة العون يف ا�ستثمارها.

تقانات املعلومات واالت�صاالت والتعليم
توفر تقانات املعلومات واالت�صاالت فر�ص ًا
عديدة لالرتقاء بنوعية املواد والربامج التعليمية
و�أ�ساليب تقدميها وتطويرها� ،إ�ضافة �إىل منافع يف �إدارة
العملية التعليمية .وت�شمل املدخالت التقانية املتاحة
الآن بامل�ستوى الأول الأجهزة والربجميات امل�ستخدمة
ملعاجلة الن�صو�ص ،واجلدولة ،و�إعداد ال�رشائح ومقاطع

الفيديو كو�سائط تو�ضيحية .كما تت�ضمن يف م�ستويات
�أكرث تطور ًا ا�ستخدام الإنرتنت للتوا�صل املبا�رش بني
الطلبة ومدر�سيهم ،وبني املدار�س والهيئات الر�سمية
املعنية بر�صد �أن�شطة التعليم .29ويف م�ستوى يفوق
هذا وذاك ،ميكن ا�ستخدام الربجميات الذكية يف �إنتاج
املواد الدرا�سية وتوظيف تقانات احلقيقة االفرتا�ضية
لالرتقاء مبهارات الطلبة ،بال�رسعة التي تنا�سب قدراتهم
اال�ستيعابية وب�صورة مت�سقة مع برامج التعليم الأخرى
التي يتابعونها .و�ست�سمح جتهيزات االت�صاالت املقبلة
بالنفاذ �إىل املحتوى التعليمي «الالمتزامن» عرب الهواتف
املحمولة �أو امل�ساعدات الرقمية ال�شخ�صية ،بحيث ميكن
للطالب التو�صل �إىل املواد التعليمية يف �أي وقت و�أي مكان.
كما �سيت�سنى للطالب متابعة حما�رضات تلقى يف جامعات
تبعد �آالف الأميال بالزمن احلقيقي .و�سي�ضحى التحدث
مع املحا�رض ممكن ًا باللغة الأم ،بف�ضل التقدم املرتقب يف
م�ضمار الرتجمة الآنية املُ�ؤمت َنة.
ومع �أنه ال توجد م�ؤ�رشات قاطعة تدل على
جناح تقانة املعلومات يف قطاع التعليم ،ف�إن نتائج عديدة
من الدرا�سات 30ت�شري �إىل �أن ا�ستخدامها يف مناهج التعليم
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وتوفري منظمات متعددة الو�سائط .37وتخفي�ض ن�سبة عدد
الطالب �إىل عدد احلوا�سيب يف املدار�س .وت�سعى الربامج
التي ُت َ�ص ّمم لتنفيذ هذه ال�سيا�سات �إىل �إتاحة فر�ص النفاذ
�إىل الإنرتنت من جانب معاهد التعليم يف املناطق واملجتمعات
املهم�شة يف املدن والأرياف ،واال�ستفادة بكفاءة من
امل�صادر املتوافرة على املواقع التعليمية يف مناطق تتمتع
مبوارد �أف�ضل� .أما الدول �ألأقل تقدم ًا ،فترتكز ال�سيا�سات
التي ت�سعى لتنفيذها على حت�سني ن�سبة عدد الطالب لعدد
احلوا�سيب وت�أمني املحتوى من خالل ربط املكتبات
بع�ضها مع بع�ض ب�رسعات مقبولة عرب الإنرتنت.

العدد 1

كان مفيد ًا يف تطوير مهارات الطالب على حل امل�سائل .كما
�أن ا�ستخدام املدر�سن للو�سائل املعلوماتية �أحدث ت�أثريات
�إيجابية على خمرجات عملية التعليم .وقد و�ضعت دول
منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية� 31سيا�سات �شاملة
ال�ستخدام هذه التقانات يف قطاع التعليم يف �سياق التحول
نحو جمتمعات واقت�صاد املعرفة .وتتناول هذه ال�سيا�سات
�إدخال التقانات �إىل قطاع التعليم عرب حماور رئي�سية
تت�ضمن حمو الأمية املعلوماتية32من خالل التعليم امل�ستمر
جلميع �أفراد القوة العاملة على خمتلف امل�ستويات،
وتوفري البنى الأ�سا�سية لتقانات املعلومات واالت�صاالت؛
كت�أمني الو�صول �إىل الإنرتنت با�ستخدام �شبكات احلزمة
العري�ضة ال�ستخدام الإنرتنت يف قاعات الدرا�سة واملكتبات،
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و ُيع ّد تطوير املحتوى الرقمي املت�صل بربامج
التعليم والتدريب من �أبرز �أولويات املرحلة القادمة بالن�سبة
للدول التي قطعت �شوط ًا يف ت�شييد البنى الأ�سا�سية .حيث
ت�شجع هذه الدول ال�رشاكات مع النا�رشين وقنوات
التلفاز واملتاحف واملكتبات الوطنية لتطوير املحتوى
التعليمي .ومن الأ�ساليب احلديثة امل�ستخدمة
الرقمي
ّ
38
يف تطوير املحتوى «جزئيات التعلم»  ،التي ت�ستند �إىل
�صفيفات 39ووحدات من املحتوى على �شكل ن�صو�ص
�أو �صور �أو �سجالت �صوتية �أو مقاطع من الفيديو .وال
يتعدى الزمن الالزم لتقدمي الواحدة منها ب�ضع دقائق.
وميكن ربط ال�صفيفات الواحدة بالأخرى بحيث ت�شكل،
جمتمع ًة ،جانب ًا متكام ًال من املنهج املن�شود .40ويف كل ذلك،
ي�ؤدي اعتماد منهج امل�صدر
املفتوح �إىل تطوير ملمو�س
للمواد التعليمية الفاعلية.
(انظر الإطار  4ـ .)1
الإطار  4ـ 1

برجميات امل�صدر
املفتوح واملحتوى
التعليمي
�إن معظم الربجميات
مفتوحة امل�صدر متاحة
لال�ستخدام من جانب
ك ّل من ميكنه النفاذ �إىل
الإنرتنت وله �إملام بحقل
الربجميات .وتت�ضمن

برجميات امل�صدر املفتوح زمر ًا من املنتجات التي مت و�ضعها
ومن ثم تطويرها وطرحها لال�ستخدام العام دون مقابل؛
�رشيطة �أن يقوم كل من ميكنه �إدخال التح�سينات على
رمز امل�صدر 33ب�إتاحة ما �أدخل من حت�سينات لال�ستخدام
احلر ثانية .ومن النظم الربجمية املنتمية لن�سق امل�صدر
املفتوح �أدوات لت�أليف ون�رش املحتوى ذات تطبيقات هامة
ومبا�رشة يف التعليم مبراحله املختلفة؛ تت�ضمن حزمة
«املكتب املفتوح» 34التي حتتوي معظم تطبيقات نظام
«مكتب مايكرو�سوفت» ،35باال�ضافة لأدوات ت�أليف ون�رش
املحتوى ونظم لن�رش املدونات ،36ميكن ا�ستثمارها ب�سهولة
فائقة يف الأن�شطة التعليمية التي تتطلب التفاعل بني الطلبة
واملدر�س ،ونظم لت�صميم املقررات الدرا�سية ،وتفيد يف
بناء املحتوى التعليمي .كما تت�ضمن نظم امل�صدر املفتوح
و�سائل للتدقيق الهجائي العربي ولر�سم املخططات تفيد
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جاءت بع�ض الدول يف مراتب تقارب هذا املعدل كم�رص
والأردن ( 3.1و  3.9على التوايل) .وجاءت دول �أخرى
مثل موريتانيا ( )1.9يف م�ستويات متدنية تتباعد عن
امل�ستوى العاملي يف هذا املجال .وال بد هنا من الإ�شارة �إىل
�أن دول العامل ب�أ�رسه مل تقطع حتى الآن �شوط ًا بعيد ًا يف
ت�أمني نفاذ مدار�سها �إىل الإنرتنت� .أما املتو�سط املماثل
للدول ذات الدخول املرتفعة فيبلغ  .425.26ويف ما يتعلق
بامل�ستقبل القريب ،ال ميكن �أن يو�صف ما هو متاح من
خطط الدول العربية لن�رش احلوا�سيب يف املدار�س والنفاذ
منها �إىل الإنرتنت منها بالطموح املفرط.
ويف مراحل التعليم اجلامعي ،يت�سم االرتباط
بني ا�ستخدام تقانات املعلومات واالت�صاالت والتعليم
العايل يف الدول العربية بال�ضعف .وي�ستوجب ذلك توفري
احلوا�سيب بكلف خمف�ضة ،والتوجه ل�صياغة مناهج التعليم
على نحو يحفز على ا�ستخدام احلوا�سيب وال�شبكات �ضمن
العملية التعليمية ،كما هو احلال يف الكثري من بلدان العامل.
وما زال عدد اجلامعات الإفرتا�ضية يف الدول العربية
حمدود ًا .43وقد �أ�س�س �أول م�شاريع اجلامعات االفرتا�ضية
يف �سورية يف العقد املا�ضي .كما ت�أ�س�ست يف تون�س �أي�ض ًا
جامعة افرتا�ضية .44وتقوم جامعة القاهرة ،متعاونة مع
منظمة اليون�سكو ،بت�أ�سي�س كليات افرتا�ضية .كما تتعاون
جامعة عني �شم�س ،مع اجلامعة االفرتا�ضية املتو�سطية يف
تقدمي جمموعة من املواد الدرا�سية عرب الإنرتنت .وميكن
اعتبار �أكادميية الأردن الإلكرتونية منوذج ًا للجامعات
االفرتا�ضية التي ا�ستحدثت يف الدول العربية .وتتبنى
اجلامعة العربية املفتوحة بع�ض و�سائل التعليم الإلكرتوين
�إذ ت�ستخدم املوارد املحو�سبة متعددة الو�سائط.
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يف جت�سيد الأفكار �ضمن الن�صو�ص .وحتتوي نظم امل�صدر
املفتوح �أي�ض ًا على برامج لتعريب الربجميات وترجمة �أدلة
الت�شغيل ،و�أخرى لت�صميم االختبارات املدر�سية ت�ساعد
املدر�س على و�ضع �أ�سئلة االمتحانات وت�سمح بت�صميم
التمارين الذهنية ذات التطبيقات التعليمية.
وعلى الرغم مما �أحدثه الإنفاق من تقدم يف
الكثري من دول العامل ،ف�إن م�ستوياته احلالية يف جمال
الو�سائل املعلوماتية يف قطاع التعليم غري كافية لتحقيق
الغايات التي تعد بها التقانات املتاحة .فما زالت التقانات
ت�ستخدم ملجرد رقمنة الكتب املدر�سية ،وال جتد املناهج
املحو�سبة التي تت�ضمن �أ�ساليب دينامية وتفاعلية ما
ت�ستحقه من دعم.
وكما هو احلال يف جماالت �أخرى ،ف�إن التقانات
غري كافية لتطوير العملية التعليمية .وال بد من ت�ضافر
عوامل �أخرى ،م�سلكية وبنيوية وتنظيمية ،للو�صول �إىل
النتائج املثلى .كما �أن االكتفاء بامل�ؤ�رشات الرقمية يف
قيا�س الداء غري جم ٍد مبعزل عن االهتمام بالآثار النوعية،
على الرغم من �صعوبة الت�صدي لها.
وقد بادرت بع�ض الدول العربية �إىل ا�ستخدام
تقانات املعلومات واالت�صاالت يف مراحل التعليم املختلفة.
لكن هذه اجلهود ،على �أهميتها ،ما تزال �أقل من املطلوب
واملمكن .فن�سبة احلوا�سيب �إىل الطلبة يف مراحل التعليم
قبل اجلامعي ما زالت متدنية ،فيما تفتقر املدار�س عام ًة
�إىل امكانات النفاذ �إىل الإنرتنت .ومبقارنة ت�صنيف الدول
العربية يف نفاذ املدار�س �إىل الإنرتنت مع ما �أحرز يف جميع
بلدان العامل التي تتوافر عنها البيانات ،جند �أن بع�ض
الدول العربية كالإمارات وقطر وتون�س �سجلت �أداء يقع
يف مرتبة �أعلى من املتو�سط العاملي ( 5و  4.8و  4.9على
التوايل يف حني �أن املعدل العاملي هو  ،))41(3.74يف حني
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الإطار  4ـ 2
م�شاريع لربط امل�ؤ�س�سات التعليمية وتقييم �أداءها
ن�شطت جامعات العامل عرب عقود الثمانينات والت�سعينات
من القرن املا�ضي لإحداث �شبكات تربط فروعها وكلياتها
وت�صل خمتربات البحث لديها بنظائرها يف بلدان العامل.
وقد �أحدثت عدة دول عربية خالل العقد املن�رصم
�شبكات حا�سبية لربط جامعاتها .والنمط الغالب يف عمل
هذه ال�شبكات يرتكز
على عر�ض معلومات
مقت�ضبة حول �أن�شطة
العلمي.
التعليم والبحث
ّ
كما �أن حمتوى العديد
من مواقع ال�شبكات
واجلامعات التي ت�ضمها
ال يتم حتيينه ب�صورة
م�ستمرة.
من جهة �أخرى ،ت�شارك
بع�ض الدول العربية 46يف
تنفيذ م�شاريع ومبادرات
�إقليمية ترمي �إىل �إن�شاء
بنى �شبكية تربط
العلمية
م�ؤ�س�ساتها
والبحثية على امل�ستوى
الدويل .ومن هذه
املبادراتم�رشوعال�شبكة
املتو�سطية
العربية
47
للبحث والتعليم الذي

يهدف �إىل ت�شييد بنية �أ�سا�سية للتطبيقات واخلدمات
الإلكرتونية التي ت�ساعد الباحثني يف املنطقة (نوار الع ّوا.
ورقة خلفية للتقرير) .ومن املخطط �أن ي�سمح امل�رشوع
با�ستثمار املوارد احل�سابية املتاحة يف امل�ؤ�س�سات امل�شاركة
من خالل تطبيقات احلو�سبة ال�شبكية .وت�ؤمن مثل هذه
امل�شاريع الطاقة احل�سابية الكبرية الالزمة ال�ستثمار
برجميات خا�صة تت�ضمن تطبيقات املحاكاة واحلقيقة
االفرتا�ضية .كما ميكن �أن ت�سهم يف �إيجاد بيئات جديدة
للتعلم ،ت�ستند �إىل تطبيقات الو�سائط املتعددة واملحا�رضات
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مع �أن م�صطلح «التجارة الإلكرتونية» حديث
العهد ن�سبي ًا� ،إال �أن ا�ستخدام احلوا�سيب و�شبكات
45
االت�صال ،وما ي�سمى بالتبادل الإلكرتوين للبيانات
يعود �إىل �ستينات القرن املا�ضي .لكنه اقت�رص حينئ ٍذ
على امل�ؤ�س�سات وال�رشكات وامل�صارف ال�ضخمة حيث
ا�ستخدمت احلوا�سيب الكبرية .وبغ�ض النظر عن
امل�شكالت التي ما زالت ماثلة �أمام التجارة الإلكرتونية
فمن املتوقع �أن ي�ستمر انت�شارها ،وتولّد فر�ص ًا �أو�سع
للتبادل التجاري وللتناف�س ،ومن ثم ال�سعي لتطوير
�أ�ساليب الإنتاج وتو�سيع اخليارات املتاحة �أمام امل�ستهلك،
ونفاذ م�ؤ�س�سات الأعمال ال�صغرية واملتو�سطة �إىل �أ�سواق
�أو�سع.
ُيلقي ال�شكل ( 4ـ  )9ال�ضوء على تطور قيمة
م�ؤ�رش ا�ستخدام الإنرتنت من جانب م�ؤ�س�سات الأعمال يف
معظم بلدان العامل( ،ممثلة بالنقاط الزرقاء ال�صغرية)،
وبع�ض الدول العربية( ،ممثلة باملربعات الأكرب حجم ًا)،
مقارنة بزيادة دخل الفرد .كما يعطي ال�شكل املوقع الذي
حتتله بع�ض جمموعات الدول( ،ممثلة بالدوائر) .وت�شري
قيمة معامل االرتباط ،التي تقي�س العالقة بني �أزواج
املتغريات يف مثل هذه احلاالت� ،إىل عالقة �إيجابية ملمو�سة
بني قيم هذا امل�ؤ�رش يف معظم دول العامل ودخل الفرد فيها.
بينما يبينّ ال�شكل �أن توزع قيم م�ؤ�رش ا�ستخدام الإنرتنت
يف قطاع الأعمال يف الدول العربية ال ينبىء بعالقة وثيقة
مع دخل الفرد.49
وخالف ًا للدعوات املطالبة بتقلي�ص دور الدولة
يف كل ما مي�س الن�شاط االقت�صادي ،ف�إن على اجلهات
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على اخلط ،وغريها من الو�سائل الكفيلة ب�إثراء املحتوى
العربي على ال�شبكة واخلروج عن الأ�ساليب التقليدية
ّ
ال�سائدة يف الكثري من م�ؤ�س�سات التعليم العربية.
ومن الفوائد التي ميكن �أن ي�ؤدي �إليها توافر
خدمات الإنرتنت �أن يت�سنى للمدار�س التوا�صل يف ما
بينها ومع اجلهات احلكومية املعنية مب�ؤازرتها ومتابعة
�أدائها .ومن املبادرات اجلديرة باالهتمام يف هذا ال�صدد
�سعي املجل�س الأعلى للتعليم يف قطر لتتبع �أداء املدار�س
التي تقدم خدمات التعليم الأ�سا�سي على �شبكة الأنرتنت
ون�رش تقارير دورية يتم من خاللها ا�ستعرا�ض التطور
الذي �أحرزته املددار�س من �شتى اجلوانب.48
تقدم تقانات املعلومات واالت�صاالت كذلك
فر�ص ًا ثمينة للتوا�صل ،بني امل�ؤ�س�سات التعليمية من
امل�ستويات املختلفة ومع اجلهات املعنية بتقييم �أدائها
(الإطار  4ـ  .)2ولهذا التوا�صل �أبلغ الأثر يف ن�رش املعرفة
وتقييم الأداء على الأ�صعدة الوطنية والإقليمية والدولية.
وميكن تلخي�ص الدرو�س امل�ستقاة من
مراجعة التوجهات العاملية يف ا�ستثمار تقانات املعلومات
واالت�صاالت يف التعليم يف ما يلي:
�إدخال تغيريات جذرية �إىل املناهج التعليمية ليت�سنى
تقدميها على �شبكة الإنرتنت.
حمو الأمية املعلوماتية للعاملني يف جميع حلقات التعليم
ويف �إدارة العملية التعليمية.
تزويد املدار�س بالعتاد احلا�سوبي املالئم ،والنفاذ �إىل
ال�شبكة واال�ستناد �إىل برجميات امل�صدر املفتوح يف
امل�ستويات التعليمية كافة.
تطوير ون�رش مفاهيم و�آليات وبرجميات التعلّم الذاتي.
متتني ال�رشاكة بني املدر�سة والبيت واملجتمع با�ستثمار
التقانات املتاحة.

تطبيقات التقانات يف الرعاية ال�صحية
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احلكومية يف الدول العربية القيام بدور مبا�رش يف تي�سري
وتنظيم �أن�شطة التجارة الإلكرتونية ،و�إيجاد حلول
ت�رشيعية ت�سمح مبجابهة التحديات واال�ستفادة من
الفر�ص التي تطرحها .ويف هذا الإطار يتحتم على جميع
الدول العربية �صياغة مبادىء م�شرتكة تكفل توافق �أنظمة
التجارة الإلكرتونية مع �سيا�سات التنمية الوطنية وتلتزم
يف الوقت ذاته ،باحللول القيا�سية الدولية التي تو�ضع
لتطبيق النظم ال�رضيبية وحماية حقوق وخ�صو�صية
املواطنني.

يزداد اعتماد اجلهات العاملة يف القطاع
ال�صحي على تطبيقات تقانات املعلومات واالت�صاالت.
وقد جنمت عنها طائفة من الآثار الإيجابية ،ومنها حت�سني
�أداء الأجهزة وخف�ض كلفتها و�إمكانية نقلها من بيئة
لأخرى ف�ض ًال عن �رسعة تبادل املعلومات وحفظ البيانات.
وت�صنف هذه التطبيقات يف زمر تت�ضمن:
التطبيقات الإدارية والإح�صائية التي تقوم بها امل�ؤ�س�سات
املعنية كامل�ست�شفيات والعيادات و�رشكات الت�أمني حلفظ
�سجالت املر�ضى .وقد انت�رشت هذه التطبيقات يف عدد من
الدول العربية.
التوعية بال�ش�ؤون ال�صحية من خالل الو�سائط املتعددة
والإنرتنت .ويعترب القطاع ال�صحي من �أوائل القطاعات

م�شروع املجتمعات املحلية الذكية :يهدف
هذا امل�رشوع الذي �أطلقته اللجنة االقت�صادية واالجتماعية
لغربي �آ�سيا (الإ�سكوا) يف مطلع العقد احلايل� ،إىل ن�رش
ّ
مدخالت تقانية متكاملة ت�سهم يف الإرتقاء مبهارات
الأهايل ،وبخا�صة ما ي�ؤدي منها �إىل فر�ص للعمل الكرمي
واملجزي للمر�أة وال�شباب ،وبالتايل تقلي�ص الفقر� ،ضمن
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بني هذه اجلهات �إىل تنفيذ كثري من املبادرات والربامج
املجدية ،وبخا�صة يف ما يتعلق بالأمرا�ض امل�ستوطنة
و�صحة الن�سوة احلوامل والأطفال .ولال�ستفادة املثلى
من مثل هذه الربامج ال بد من االرتقاء بالبنى الأ�سا�سية
املتاحة ومتديد خدمات احلزمة العري�ضة �إىل خمتلف
املناطق الريفية والنائية ،فهي التي ت�شهد يف معظم
الأحيان تخلف منظومات الرعاية ال�صحية .و�سيجعل
التدين امل�ستمر يف �أ�سعار التجهيزات احلا�سبية وجتهيزات
ال�شبكات الال�سلكية هذه املبادرات قابلة للتحقيق ،حتى يف
الدول العربية ذات الدخول املتو�سطة واملنخف�ضة .كذلك
ينبغي و�ضع الأنظمة املواتية للحفاظ على حقوق املر�ضى
واالرتقاء باملمار�سات املهنية املت�صلة بخدمات ال�صحة
الإلكرتونية .ويف هذا الإطار ،و�ضع املكتب الإقليمي ل�رشق
املتو�سط التابع ملنظمة ال�صحة العاملية 52القواعد والأ�س�س
التي ينبغي ت�أمينها لإطالق برامج ال�صحة الإلكرتونية.
الإطار  4ـ 3
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التي ا�ستفادت من تقانات املعلومات واالت�صاالت لإنتاج
ون�رش العديد من الوثائق عرب �صفحات الإنرتنت بهدف
توعية فئات امل�ستخدمني.
الطبي عن بعد با�ستخدام م�ؤمترات الفيديو يف
الت�شاور
ّ
50
الت�شخي�ص والعالج .
ا�ستخدام االن�ساليات 51لإجراء العمليات اجلراحية .وقد
�أجريت جتارب عدة لو�صل امل�ست�شفيات يف بلدان نامية
مب�ست�شفيات يف دول �أخرى متقدمة� ،سواء لإجراء عمليات
اجلراحي.
جراحية �أو لتوجيه العمل
ّ
وهنالك العديد من ال�شواهد واملالحظات التي تدل
عل تنامي ا�ستخدام نظم تقانات املعلومات واالت�صاالت
اخلا�صة بالعناية الطبية يف الدول العربية يف املجاالت
الثالثة الأوىل املذكورة �أعاله� .إال �أن درجة ا�ستخدام هذه
التقانات تختلف من بلد �إىل �آخر ،وتتفاوت �ضمن البلد
الواحد بني م�ؤ�س�سة عالجية و�أخرى وبني املدينة والقرية
وبني العا�صمة و�سواها من املدن .ولعل النظم الإلكرتونية
ت�ستخدم على نطاق وا�سع يف امل�ست�شفيات املتطورة يف
دول جمل�س التعاون اخلليجي والأردن ولبنان وم�رص،
لكنها ت�ستخدم على نطاق �أ�ضيق� ،أو هي غائبة متاما ،يف
امل�ست�شفيات والعيادات ال�صغرية ،وبخا�صة يف الأرياف،
حيث ما يزال العديد من العيادات يلج�أ �إىل امللفات
التقليدية ،على الرغم من التحرك ال�رسيع نحو ا�ستخدام
امللفات الإلكرتونية يف خمتلف املجاالت الأخرى.
تت�ضمن جماالت ال�صحة الإلكرتونية حمتوى
معرفي ًا ملمو�س ًا ال بد من �إنتاجه ون�رشه باللغة العربية،
وال �سيما يف م�ضمار التوعية .وت�شكل بع�ض تطبيقات
ال�صحة الإلكرتونية جما ًال خ�صب ًا لن�شاط م�ؤ�س�سات
الأعمال ال�صغرية املحلية ،من جهة ،واالحتادات املهنية
املعنية ،من جهة �أخرى .ومن املتوقع �أن ت�ؤدي ال�رشاكة
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الظروف املحلية االجتماعية واالقت�صادية والبيئية .وقد
ُنفّذ امل�رشوع يف مواقع يف �سورية واليمن والعراق .وي�شمل
كل من م�رشوعات املجتمعات الذكية مرفقني �أ�سا�سيني:
وحدة لت�صنيع املنتجات الزراعية والغذائية وت�سويقها
با�ستخدام املعايري احلديثة لل�سالمة واجلودة ،ومركز ًا
تكنولوجي ًا متعدد املهام للمجتمع املحلي يوفر النفاذ عرب
احلوا�سيب والإنرتنت �إىل عدد من اخلدمات؛ مثل برامج
التدريب املهني واكت�ساب املهارات والتوعية املجتمعية.
وتت�ضمن منجزات امل�رشوع:
• �إن�شاء وحدات تقدم اخلدمات التدريبية

وت�سهم ب�إدخال تقانات حديثة لت�صنيع املنتجات الزراعية
والغذائية ،ومعاجلة املياه ،وا�ستثمار الطاقة ال�شم�سية
وا�ستثمار الربجميات التفاعلية يف التدريب املهني.
• ن�رش املهارات الأ�سا�سية يف م�ضمار تقانات
املعلومات واالت�صاالت.
• �إر�ساء قواعد للتعاون والت�شبيك ت�شمل
البلديات وجمال�سها واجلامعات املحلية وهيئات املجتمع
املدين واملنظمات غري احلكومية بحيث يت�سنى تطويع
املدخالت التقانية احلديثة لتن�سجم مع �أوليات املواقع
امل�ستهدفة.
موقع ريف نت ال�سوري :يرمي امل�رشوع �إىل تقدمي
معلومات تفيد املواطنني يف املناطق الريفية يف حياتهم
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ملرافق امل�رشوع �أو لإدارته.
و ُتربز جتارب دول نامية ومتقدمة �أهمية توفري
م�صادر للتمويل تتحلى باملرونة لت�أمني قرو�ض لت�أ�سي�س
م�شاريع الأعمال ال�صغرية امل�ستندة �إىل تقانات املعلومات
املحلي .وال ت�ؤدي هذه املرونة
واالت�صاالت �ضمن املجتمع
ّ
متلقي هذه القرو�ض .كما ت�شري
�إىل التهاون من جانب
ّ
هذه التجارب �إىل �أهمية م�ساهمة الن�ساء يف املجتمعات
املحلية كمدربات ومتدربات يف م�ضمار تقانات املعلومات
واالت�صاالت ،و�إىل �رضورة م�شاركة اجلامعات ومراكز
البحث العلمي يف هذه امل�شاريع لتقدمي العون الفني
والإ�سهام يف االرتقاء مبهارات املدربني وا�ستيعابهم ملا
ين.
ي�ستجد على ال�صعيد التقا ّ
ومن تطبيقات تقانات املعلومات واالت�صاالت
الواعدة ا�ستخدامها لإن�شاء قواعد للموارد الب�رشية على
واملحلي .فما زالت مثل هذه امل�شاريع
الوطني
ال�صعيدين
ّ
ّ
نادرة يف الدول العربية� ،إال �أن بع�ض الدول قد �رشع يف
جتارب ت�ستوجب الدر�س واملتابعة .ومن هذه املبادرات
م�رشوع املركز الوطني لتنمية املوارد الب�رشية يف الأردن
«منار»( )53الذي ي�سعى جلمع املعطيات من امل�صادر
املختلفة وت�شذيبها وتنميطها وبرجمتها وتخزينها
ون�رشها على اجلهات املعنية .كما يدعم ا�ستثمار ما يخزن
من معلومات لإجراء الدرا�سات والأبحاث وا�ستخدامها
يف �صياغة ا�سرتاتيجيات املوارد الب�رشية .وي�ؤمن
امل�رشوع �أي�ض ًا الفر�ص لأ�صحاب العمل للإعالن جمان ًا
عما يتوافر لديهم من �شواغر .وتعمل وزارة القوى
العاملة يف �سلطنة ُعمان لبناء قاعدة بيانات القوى العاملة
ت�شمل جمع البيانات واملعلومات بغية تر�شيد �سيا�سات
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اليومية ،من خالل بوابة �إلكرتونية ت�ضم مواقع تخ�ص كال
من القرى امل�شاركة يف امل�رشوع .وقد �أن�شئت خالل عام
واحد مواقع لثماين ع�رشة قرية م�شاركة يف هذه البوابة،
وجتاوز عدد زوار هذه البوابة ثالثني �ألف زائر.
موقع ر�سالة :موقع تفاعلي �أُجنز مببادرة من جانب بع�ض
الطلبة يف كلية الهند�سة بجامعة القاهرة ،ثم حتول �إىل نواة
جلمعية خريية افرتا�ضية تق ّدم الرعاية االجتماعية للفقراء
واملر�ضى .وتو�سع ن�شاط هذه اجلمعية لي�شمل �أكرث من
خم�سة ع�شر حمافظة م�رصية وعدة فروع يف القاهرة،
وتت�ضمن �أن�شطة املوقع تلقي التربعات وتوزيعها.
التقانات والتنمية االجتماعية
ي�شهد العديد من م�شاريع التنمية املحلية يف
إيجابي الذي ت�ؤديه تقانات
�أنحاء العامل على الدور ال ّ
املعلومات واالت�صاالت يف تكوين الأطر وان�شاء م�ؤ�س�سات
الأعمال وخلق فر�ص جديدة للعمل .ويكت�سب دور التقانات
يف هذا امل�ضمار �أهمية خا�صة �ضمن البيئات والتجمعات
املحلية املهم�شة وتالك التي تعر�ضت مرافقها للأزمات.
(انظر الإطار  4ـ  .)3ومن �أبرز الدرو�س امل�ستقاة من
حتليل جتارب النجاح والف�شل يف هذا امل�ضمار �أهمية
ال�رشاكة بني اجلهات الفاعلة �ضمن املجتمع املحلي ،من
جمعيات الفالحني والعمال الزراعيني والتجمعات الن�سائية
وامل�س�ؤولني يف م�صالح احلكومة املحلية ،واجلهات املعن ّية
يف احلكومة املركزية وهيئات املجتمع املدين وم�ؤ�س�سات
القطاع اخلا�ص .ومن ال�رضوري ،يف هذا ال�سياق،
الت�شديد على �أهمية الدراية العميقة بخ�صائ�ص املجتمع
املحلي ونقاط القوة وال�ضعف التي متيز كال من اجلهات
امل�ساهمة �أو امل�ؤثرة .وغالب ًا ما تكلل بالنجاح امل�شاريع
التي ي�سهم املجتمع املح-يل فيها بتقدمي ق�سط من املوارد
خ�ص�ص
الالزمة للعمل؛ كقطعة �أر�ض �أو ح ّيز يف مبنى ُي ّ
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املوارد الب�رشية ،وو�ضع اخلطط وت�صميم الإجراءات
املنا�سبة لتنفيذ هذه ال�سيا�سات ،وتقييم �آثارها على التنمية
االقت�صادية واالجتماعية.
تتيح تقانات املعلومات واالت�صاالت �أي�ض ًا
فر�ص ًا وا�سعة النطاق وعميقة الأثر من خالل العمل عن
بعد .وعلى الرغم من غياب معطيات ميكن الركون �إليها،
ف�إن من املتوقع �أن ي�سهم ازدهار م�ؤ�س�سات الأعمال يف
دول جمل�س التعاون اخلليجي يف ن�رش فر�ص للعمل عن
بعد .ويتجلى ذلك ،ب�صورة خا�صة ،يف جماالت الت�أليف
والإعالم والأبحاث والرتجمة وت�صميم مواقع الإنرتنت،
واال�ست�شارات الفنية .وتبدو الفر�صة �سانحة الآن لن�شوء
�رشكات تروج لهذا النمط من العمل .ومن املتوقع �أن
يحقق انت�شاره فر�ص ًا ثمينة للن�ساء يف الدول العربية
التي ما زالت املر�أة فيها تعاين من ظروف اجتماعية
تق ّيد م�ساهمتها يف �أ�سواق العمل الوطنية ـ على الرغم
من و�صولها �إىل م�ستويات متقدمة من الت�أهيل املهني
واجلامعي ـ مما يحد من فر�ص حيازتها ملوارد خا�صة
ت�ضمن لها العي�ش الكرمي.
�صناعة املحتوى الرقمي العربي
تق ّدم �صناعة املحتوى الرقمي فر�ص ًا عديدة
ملقاربة اقت�صاد املعرفة وتقلي�ص الفجوة املعرفية بني
الدول وبني خمتلف �رشائح املجتمع �ضمن كل منها.
وهي ت�ستند �إىل ثالث دعائم� :إنتاج املحتوى ،ومعاجلته،
ون�رشه �أو توزيعه .وي�ست�أثر الإنتاج بالعوائد االقت�صادية
الأكرب على ال�صعيد العاملي .ومن البديهي �أن يرتبط �إنتاج
وا�ستثمار املحتوى الرقمي بلغة املجتمع .فمدخالت
وخمرجات التقانات الرقمية هي املعلومات .وال بد من

ا�ستعمال اللغة الوطنية ليت�سنى تداولها ب�رسعة و ُي�رس
يف املجتمع .وعلى الرغم من القدرات االقت�صادية للدول
العربية وتعداد �سكانها ف�إنها غري قادرة على فر�ض
احتياجاتها على م�صنعي الأجهزة والربجميات .يدعو
ذلك �إىل االعتماد على النف�س ،و�إبداع �صيغ متكّن التقانات
من التعامل مع خ�صو�صيات اللغة العربية مبا يتالءم
واحتياجات جمتمعاتها.
جاء يف �إحدى درا�سات اللجنة االقت�صادية
للتنمية االقت�صادية واالجتماعية لغرب �آ�سيا (�سمري
العيطة� )2008 ،أن معدل احلجم ال�سنوي ل�سوق املحتوى
العربي على الإنرتنت وعرب الكتب وو�سائل الإعالم
املختلفة من �صحافة وكتب ،كان يف مطلع العقد احلايل نحو
ت�سعة باليني دوالر �أمريكي �سنوي ًا .وقدرت هذه الدرا�سة
ال�سنوي لنمو هذه ال�صناعة �ضمن هام�ش يرتاوح
املعدل
ّ
بني  5و  .%10وقد ُو�ضعت هذه التقديرات ا�ستناد ًا �إىل
ثالثة جماالت للمحتوى هي :الإعالم والرتفيه ،والأعمال
والتجارة ،واخلدمات العامة .وال �شك �أن امل�ستويات
احلقيقية واحلالية قد جتاوزت هذه التقديرات ب�أ�شواط،
لكن ال تتوافر بيانات �أو م�سوح حديثة ميكن االعتماد
عليها يف تقدير حجم �سوق املحتوى العربي هذه الأيام.
الفني والرتفيهي على
ويف ما يتعلق باملحتوى ّ
وجه اخل�صو�ص ،ف�إن الدول العربية� ،ش�أنها �ش�أن الكثري
من الدول الأخرى ،قد وقعت منذ عقود فري�سة ل�صناعة
املحتوى الأجنبية .وفيما يقوم القطاعان العام واخلا�ص
يف عديد من بلدان العامل بدور يناه�ض هذه الهيمنة ،ف�إن
عوامل ع ّدة تعيق مثل هذا الأداء يف البلدان العربية ،من
�أبرزها غياب الإرادة ال�سيا�سية و�ضعف البيئة التمكينية
يف معظم هذه الدول (الإ�سكوا .)2003 ،وت�شكل حا�ضنات
الأعمال الرامية �إىل تطوير وا�ستثمار تقنيات املعلومات
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خا�صة �أو الت�صدي مل�شكالت وجود وا�ستثمار اللغة
العربية على ال�شبكة ،بل �إن عدد ًا منها ال يحتوي معلومات
باللغة العربية.
وميكن القول �إن �صناعة املحتوى يف الدول
العربية متوا�ضعة وحمدودة مقابل �سوق عربية داخلية
واعدة ،با�ستثناء الناطقني باللغة العربية �ضمن اجلاليات
العربية يف �أنحاء العامل .وكما �سبقت الإ�شارة ،تكفي نظرة
�رسيعة �إىل مدى ح�ضور اللغة العربية على الإنرتنت،
مقارنة بلغات العامل الأخرى .لتبيان �ضعف �صناعة
املحتوى العربي ،التي ت�شكل �صناعة املحتوى الرقمي
العربي واحد ًا من مكوناتها .فبالنظر �إىل �أ�شكال الن�رش
التقليدية ،ت�شري معدالت ا�ستهالك ورق الكتابة والطباعة
يف الدول العربية �إىل م�ستويات �أدنى مما ت�ستهلكه الدول
ال�صناعية املتقدمة بع�رشات ،بل مبئات املرات� ،إذا ما
�أخذت الدول العربية الأقل منو ًا باالعتبار .كما �أن هذه
املعدالت تق ّل ب�صور ملمو�سة عما ت�ؤهلها له م�ستويات
الناجت املحلي االجمايل ،مقارنة مع غريها من دول العامل.
انظر ال�شكل ( 4ـ  .)10الذي ميثل تغري معدل ا�ستهالك
الورق بتغري ح�صة الفرد من الناجت املحلي الإجمايل ،يف
معظم بلدان العامل ( ،ممثلة بالنقاط الزرقاء) ،وبع�ض
الدول العربية( ،ممثلة باملربعات).54
ويعطي ال�شكل ( 4ـ � )11صورة عن العالقة
بني ا�ستهالك الورق وا�ستخدام الإنرتنت يف دول العامل،
حيث يك�شف عن ق�صور الدول العربية يف �إنتاج املحتوى،
بنوعيه التقليدي والرقمي (الإ�سكوا .)2007 ،ولي�س من
املتوقع �أن تتح�سن ال�صورة احلالية يف غياب ا�سرتاتيجيات
ملعاجلة �سل�سلة من العوامل املثبطة؛ من نق�ص يف الأطر
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واالت�صاالت� ،إذا ما �أح�سنت �إدارتها وزودت باحلوافز
الالزمة لإنتاج ون�رش املحتوى ،و�سيلة متكّن من التغلب
على الكثري من هذه العقبات (انظر الإطار  4ـ .)4
الإطار  4ـ 4
حا�ضنات تقنيات املعلومات واالت�صاالت واملحتوى
الرقمي العربي
لي�ست حا�ضنات الأعمال باجلديد على املنطقة
العربية .فقد قامت بع�ض احلكومت العرب ّية ب�إن�شاء
حا�ضنات للم�ساعدة على �إطالق م�ؤ�س�سات الأعمال
ال�صغرية ،وبع�ضها يهتم مب�شاريع تقنيات املعلومات
واالت�صاالت .ومن الأمثلة على هذه املبادرات «احلا�ضنة
التقن ّية الإردن ّية» التي يديرها املجل�س الأعلى للعلوم
والتكنولوجيا يف الأردن املخت�صة مب�شاريع الألعاب
الإلكرتونية و�إ�صدار الأدلة ال�سياح ّية امل�سموعة ،و «�شبكة
احلا�ضنات املغربية» التي ت�شرتك يف �أعمالها جامعات
وكل ّيات للهند�سة ،وبخا�صة «حديقة الدار البي�ضاء
التكنولوجية» التي �أحدثت يف منت�صف العام 2004
وجتاوزت كلفتها  100مليون دوالر �أمريكي ،و«قطب
الغزالة لتكنولوجيات االت�صال» يف تون�س ،و«احلا�ضنة
الفل�سطينية لتقانات املعلومات واالت�صاالت» التي �أحدثت
�ضمن اجلامعة الإ�سالمية يف ال�ضفة الغرب ّية ،و «حا�ضنة
تقانة املعلومات واالت�صاالت» يف �سورية ،التي تو ّزعت
م�شاريعها الثمانية عام  2007على جماالت متعددة من
املحتوى ،يتناول اثنان منها املحتوى العربي من خالل
م�شاريع للإخراج التلفازي وال�سينمائي يف قطاع الثقافة
والرتفيه ،بينما يتناول م�رشوع �آخر تقدمي خدمات لطلبة
اجلامعات ال متنحها اجلهات احلكومية .غري �أن هذه
احلا�ضنات ال تخطط ،على ما يبدو ،لإجناز برامج متكاملة
وموجهة خ�صي�ص ًا نحو �إثراء املحتوى العربي ب�صورة
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املتخ�ص�صة ب�إنتاج املحتوى ب�أنواعه ،و�شح يف املوارد املحتوى و�إ�شكاالت اللغة العربية على ال�شبكة

وق�صور يف التعاون ملجابهة هذا النق�ص وذاك ال�شح،
وندرة برامج البحث والتطوير املرتبطة بالعقبات التقانية
و�سواها من امل�سائل التي تعيق �إنتاج املحتوى .وقد ُبذلت
يف الدول العربية جهود ملمو�سة م�ؤخر ًا لدعم توليد ون�رش
املحتوى الرقمي العربي وفق ًا للأمناط املعهودة وعلى
الإنرتنت .لكن هذه اجلهود ما زالت غري كافية مقارن ًة
مع اجلهود التي بذلتها وتبذلها دول �أخرى ،وتدل عدة
م�ؤ�رشات من جملة �أمور �أخرى ،على �أن ح�ضور اللغة
العربية على الإنرتنت ما زال حمدود ًا باملقارنة مع لغات
العامل الأخرى.

تعرت�ض �إنتاج ون�رش املحتوى العربي عقبات
كثرية ومتنوعة ،ت�صبح �أ�شد وط�أة عندما يتطلب الأمر
تخطي عقبة جديدة هي النفاذ �إىل الإنرتنت .ذلك �أن ن�رش
املحتوى الرقمي العربي عرب الإنرتنت ي�ستوجب تطويع
عدد من التقانات املتاحة لتتالءم مع اللغة العربية ،كما
يتطلب �أي�ض ًا تطوير حلول تقانية لق�ضايا ميكن ت�صنيفها
يف جمموعتني؛ تت�صل الأوىل باللغة العربية ذاتها ،والثانية
ب�إعداد املحتوى العربي للمعاجلة املعمقة .ومن الأمثلة
على الق�ضايا �ضمن املجموعة الأوىل تقانية امل�سح ال�ضوئي
الآيل للتعرف على احلرف العربي ،وللقراءة من ال�شا�شة.
�أما املجموعة الثانية ،فت�شمل منظومات التدقيق الهجائي
والتدقيق النحوي .ويت�سم تطوير الربجميات الالزمة

النحوي� ،إىل نظام متما�سك لإعراب اجلمل �أ�سا�س ًا لتحديد
الأخطاء .كما يحتاج �إعداد الن�صو�ص العربية للمعاجلة
الآلية املعمقة ،متهيد ًا للقيام بالفهر�سة ت�سمح بالتحليل
ال�رصيف والت�شكيل التلقائي 56وحتليل الإعراب الآيل .ويع ّد
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للقيام بهذه املهام ب�صعوبات بالغة .فالتدقيق النحوي
الآيلّ ،مث ًال ،ي�صادف عقبة الطول امل�رسف للجمل العربية
و�صعوبة تركيبها من تقدمي وت�أخري؛ مقارنة بالإجنليزية،
مث ًال ،وبرتتيبها ال�صارم لت�سل�سل الكلمات �ضمن اجلمل.
كما تعود بع�ض ال�صعوبات �إىل عدم االلتزام بنظام قيا�سي
للتنقيط �أو الرتقيم ،55و�إىل احلاجة ،من �أجل التدقيق
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نظام الإعراب الآيل للجمل العربية من املتطلبات الرئي�سية
للحاق اللغة العربية باجليل الثاين من تطبيقات معاجلة
اللغات الإن�سانية ،التي تت�ضمن نظم الفهم الآيل وحتليل
بنية ال�رسد امل�ستمر للغات .وتقوم بع�ض م�ؤ�س�سات
الأعمال العربية والأجنبية ب�أن�شطة ملمو�سة يف هذه
املجاالت� ،إال �أن وترية العمل والنتائج التي مت الو�صول
�إليها ما زالت غري كافية (كما ي�شري الإطار  4ـ .)5
الإطار  4ـ 5

نظم معاجلة اللغة العربية :الرتجمة الآلية والتدقيق
النحوي والبحث
ي�ستوجب �إنتاج ون�رش املحتوى الرقمي العربي على
ال�شبكة توافر نظم للرتجمة من اللغات الأ�سا�سية و�إليها.
كما يتطلب �أي�ض ًا حمركات بحث عربية �أكرث كفاءة مما
هو متوافر الآن ،كما حتتاج تقانات تنقيب ومعاجلة
وا�سرتجاع املحتوى �إىل نظم للفهر�سة واال�ستخال�ص
الآيل .57و�إ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إن من ال�رضوري تطوير نظم
متقدمة ملعاجلة وا�سرتجاع الكالم �آلي ًا تت�ضمن حتليل
وتوليد ومتييز الكالم بالعربية �آلي ًا.58
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نظم الرتجمة الآلية :توجد عدة نظم
برجمية للرتجمة الآلية من العربية
و�إليها ،من �أبرزها نظام غوغل الذي
يتبنى الأ�سلوب الإح�صائي .ويتعذر
با�ستخدام هذا الأ�سلوب �أن تتخطى
جودة الن�صو�ص املرتجمة حدود ًا
متوا�ضعة للغاية ،ومن ثم فهو ال
ي�صلح للرتجمة اجلادة .وهناك �أي�ض ًا
برجميات تتبنى منوذج ًا حتويلي ًا ذا
�أ�سا�س لغوي ومعجمي متوا�ضع ،وقد
ف�شلت املحاوالت الرامية �إىل حت�سني
�أدائها منذ �إ�صدارها قبل نحو ثالثة
عقود ،ويقوم نظام ط ّورته �رشكة
عربية على النموذج التحويلي ي�ستند
�إىل �أ�سا�س حمدود من القواعد اللغوية
والبيانات املعجمية ،مما يحد من
�إمكانات حت�سني �أدائه.
التدقيق النحوي :هناك
نظامان للتدقيق النحوي ال ي�ستخدم
�أي منهما نظام ًا للإعراب الآيل ،بل
يعتمدان على تخزين مناذج �سياقية.
ولذلك ،ف�إنهما يعجزان ب�صورة كلية
عن اكت�شاف الأخطاء النحوية بني
الكلمات والعنا�رص النحوية املتباعدة
و�ضبط �إعراب �أواخر الكلمات،
وبخا�صة يف اجلمل الطويلة ،وهي
كثرية الورود يف ن�صو�ص العربية،
وهناك ثالثة نظم للتحليل ال�رصيف،
يتميز اثنان منهما بالتغطية اللغوية
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ال�شاملة جلميع كلمات العربية .ويتمتع �أحدهما ب�أ�سا�س
لغوي متما�سك يجعله قاب ًال للتو�سيع ب�إدماج عن�رص الداللة
من الوجهتني ال�رصفية واملعجمية� .أما الثالث ،فمن عيوبه
الأخطاء يف الكلمات ذات اللوا�صق املتعددة واملركبة.
حمركات البحث العربية :هنالك عدد
حمدود للغاية من حمركات بحث للن�صو�ص العربية على
الإنرتنت .وكثري من املواقع التي ت�سمح بالعثور على
الن�صو�ص العربية لي�ست �أكرث من �أدلة للبحث .59تت�ضمن
قوائم وعناوين املواقع العربية ،ومن �أ�شهرها موقع
«بوابة العرب» .ويعترب حمرك بحث غوغل للن�صو�ص
العربية �أكرث حمركات البحث العربية ا�ستخدام ًا على
الإنرتنت ،على الرغم من ق�صوره يف تلبية معظم مطالب
البحث يف التطبيقات الثقافية والتعليمية .فهو ال يفلح
�إال بتلبية �أكرث متطلبات امل�ستخدم العادي توا�ضع ًا .وال
يراعي هذا املحرك اخل�صائ�ص املميزة لبنية كلمات اللغة
العربية املعقدة من الأوجه اال�شتقاقية والت�رصيفية،
مقارنة بالبنية الب�سيطة لكلمات اللغة الإجنليزية التي
�صمم النظام لأجلها .وهو يبحث عن الكلمة كما تبدو يف
الن�ص دون �أن ي�أبه ب�أ�صلها املعجمي الذي قد يتبدى يف
�صور نهائية عديدة داخل الن�ص ،قد تزيد على الألف،
نتيجة �إل�صاق الكلمة العربية باللواحق وال�سوابق.
ويعجز هذا املحرك �أي�ض ًا عن تو�سيع نطاق البحث ا�ستناد ًا
�إىل الكلمة التي يقدمها الباحث .فعندما يقدم الباحث كلمة
مثل «فتى» �أو «�صحراء» �أو «�شجرة» ،ال يعيد املحرك �إليه
ن�صو�ص ًا حتتوي كلمات اجلمع« ،فتيان» �أو «�صحاري»،
�أو «�أ�شجار» .وعند البحث عن الفعل «يدين» مث ًال ،ال يعيد
باحث غوغل ال�صيغ الت�رصيفية املمكنة مثل «تدين ،ندين،

مدينون» وما �شابهها.
	ال ينح�رص احلديث عن اللغة يف توليد
امل�صطلحات العربية وتوحيدها بني جمموعات العاملني
يف حقول تقانة املعلومات واالت�صاالت ،بل ي�شمل كل ما
يرتبط باملعاجلة اللغوية للن�صو�ص العربية وو�سائل
و�أدوات الت�شغيل واملدخالت واملخرجات .ويف ما يخ�ص
اجلانب الأخري� ،أي املدخالت واملخرجات ،مل تتمكن الدول
العربية منذ �ستينات القرن املا�ضي من اعتماد �شيفرة
موحدة للحروف والرموز العربية ،مع �أن هذه ال�شيفرة
هي جمرد و�سيلة لتعامل احلا�سوب مع اللغة الربية.
وقد �أدى االهتمام املفرط ب�أ�شكال احلروف وتغريها من
موقع �إىل �آخر دون االهتمام باملحتوى اللغوي للن�ص،
وعدم القبول بتفاعل متوازن بني اللغة والتقانة� ،إىل
تخلف �أ�ساليب املعاجلة الآلية للغة العربية على نطاق
وا�سع .ويعترب الت�أخر يف و�ضع القيا�س املوحد للحروف
العربية وحركاتها من �أ�سباب تخلف البحوث والدرا�سات
والتطبيقات ذات العالقة باللغة ،ومن �ضمنها التطبيقات
اخلا�صة بالأل�سنيات وتوثيق املعلومات وا�سرتجاعها.
فالبحث عن املعلومات باللغة العربية من خالل الكلمات
الداللية والتقارب ال�صوتي ما يزال متخلف ًا �إذا ما قورن
مبا و�صلت �إليه مثل هذه التطبيقات يف اللغات احلية
الأخرى.
واالرتقاء ب�إنتاج ون�رش املحتوى الرقمي
العربي ي�ستوجب بذل جهود حثيثة ،بد ًال من االكتفاء
باحلديث املعاد عن خماطر الغزو الثقايف الأجنبي و�أهمية
احلفاظ على الهوية العربية .وي�شكل املحتوى الإعالمي
والرتفيهي مدخ ًال منا�سب ًا لن�رش التقانات واملعارف (انظر
الإطار  4ـ  .)6لكن ال بد من البدء بتبني ا�سرتاتيجيات
لإنتاج ون�رش املحتوى ،بنوعيه التقليدي والرقمي

م�ؤ�س�سات الأعمال يف تقدمي املنتجات املتكاملة �ضمن
هذه ال�سوق بنموذج اللعبة الثالثية ،حيث يتم النفاذ �إىل
تطبيقات ال�صوت وال�صورة واملعطيات الرقمية من خالل
ا�شرتاك وحيد .فهذا االندماج ي�ؤدي وب�صورة خا�صة �إىل
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(الإ�سكوا .)2007 ،والواقع �أن الدول العربية عانت من
غياب مثل هذه اال�سرتاتيجيات ،حيث ت�ضاربت املحاوالت
العربية لإنتاج املحتوى ،وتعرث �أغلبها ب�سبب نق�ص يف
الأطر املتخ�ص�صة و�شح يف املوارد ،وق�صور يف التعاون،
و�ضعف يف برامج البحث والتطوير الرامية لتذليل العقبات
التقانية التي جتابه �إنتاج املحتوى ب�أنواعه ،والرقمي منه
على وجه اخل�صو�ص.
الإطار  4ـ 6

املحتوى الرقمي يف
الرتفيه والإعالم
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تواجه �سوق
مواد الرتفيه والإعالم
تغريات كا�سحة يف �شتى
�أنحاء العامل ،وتتميز
بنمو غري م�سبوق
للو�سائط الرقمية� ،سواء
كان ذلك على �صعيد
املنتجات �أم اخلدمات،
كما ت�ستند �إىل اندماج
متباينة.
�صناعات
وتتناف�س يف ال�سوق
اجلديدة الناجة عن هذا
االندماج �رشكات التلفاز
و�رشكات
ال�سلكي
االت�صاالت و�رشكات
امل�ستهلك
جتهيزت
الإلكرتونية و�رشكات
تقنية املعلومات ،ويدعى
النموذج الذي ت�ستخدمه
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تناف�س مبا�رش بني �رشكات االت�صاالت و�رشكات البث
التلفازي .وال ريب يف �أن ذلك يتطلب توافر بنى �أ�سا�سية
ّ
ت�سمح با�ستثمار تقنيات احلزمة العري�ضة ،من هنا ،يتوقع
�أن ينح�رص انت�شار اخلدمات املدجمة يف نطاق البلدان
العربية التي تو�صلت للبنى الأ�سا�سية املالئمة ،كما هي
احلال يف بلدان اخلليج .ففي قطر ،مث ًال� ،أطلقت «كيوتل»
خدمات «اللعبة الثالثية» لتمكني زبائنها من النفاذ �إىل
الإنرتنت وخدمات الهاتف والتلفاز عرب الإنرتنت .وت�سعى
�رشكة ات�صاالت يف االمارات العربية املتحدة كذلك لدمج
خدمات التلفاز ال�سلكي مع عمليات االت�صاالت التي تقدمها
للم�ستهلك ،كما �أنها تقدم خدمة التلفاز عرب الإنرتنت.
وميتلك �أكرث من ثلثي �رشكات التلفزة الف�ضائية العربية
مواقع على الإنرتنت .لكن يبدو �أن قلة من هذه ال�رشكات
فقط متتلك ا�سرتاتيجيات لتوليد العائدات من خالل
هذه املواقع .كما تتفاوت هذه ال�رشكات يف الدرجة التي
بلغها التكامل بني ما تعر�ضه القناة الف�ضائية من خالل
البث االعتيادي و�إمكانات النفاذ �إىل امل�ضمون الإعالمي
واخلدمات امللحقة به على الإنرتنت.
وي�سمح االندماج التقاين ،الذي يقرتن بتحول
و�سائط الرتفيه والإعالم �إىل الف�ضاء الرقمي ،بن�رش
املعرفة على نطاق �أو�سع مما �سبق .لكن ا�ستثمار هاتني
النزعتني يتطلب و�ضع ا�سرتاتيجيات تتميز بالديناميكية
وال�شمول ،بحيث يتم تدريب الأطر وو�ضع الت�رشيعات
والبنى امل�ؤ�س�سية املالئمة لتوليد ون�رش املحتوى الرقمي
العربي ،والتغلب على �شتى العقبات التي تعرت�ض ن�رشه
وا�ستثماره على النحو الأمثل.
وال بد �أن تنطلق اال�سرتاتيجيات املقرتحة من

ر�ؤية وا�ضحة للم�ستقبل ،و�أن حتدد �أهداف ًا قابلة للقيا�س،
وتت�ضمن �آليات لتنمية القدرات الب�رشية ال�رضورية
لت�أ�سي�س ودعم �صناعة عربية للربجميات .وحتفيز �أن�شطة
البحث والتطوير يف جميع املجاالت املتعلقة باملحتوى
وتطبيقاته باللغة العربية وا�ستخدامها على �شبكة
الإنرتنت .ومن ال�رضوري �أن ت�ؤ�س�س اال�سرتاتيجية
املقرتحة لإحداث حا�ضنات تقانية يف اجلامعات ومراكز
الأبحاث حتول االبتكارات التقانية �إىل منتجات وخدمات
قابلة للت�سويق (راجع العنا�رص الكربى للر�ؤية العامة
للعمل يف الف�صل ال�ساد�س) .وينبغي منح املحتوى اخلا�ص
بالتعليم والثقافة العربية الأولوية يف ا�سرتاتيجية العمل
ل�سن الت�رشيعات
املقرتحة .ومن الواجب �أي�ض ًا ال�سعي ّ
والقوانني الكفيلة بحماية امللكية الفكرية ،دون امل�سا�س
بالفر�ص الالزمة لإن�شاء م�ؤ�س�سات الأعمال ال�صغرية التي
ميكنها القيام بدور فاعل يف �إنتاج ون�رش املحتوى .ومن
�أوىل املهام التي ميكن �أن تقوم بها مثل هذه امل�ؤ�س�سات،
العمل على رقمنة الرتاث الثقايف العربي( .انظر الإطار  4ـ
 .)7وقد يتم ذلك بالتعاون مع املكتبات الوطنية ،وبتمويل
من اجلهات احلكومية املعنية ،كوزارات الثقافة ،مث ًال،
�أو برتبعات غري م�رشوطة من م�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص
الكربى.
الإطار  4ـ 7
حفظ الرتاث بتحويله �إىل حمتوى رقمي
�أن�شيء املركز القومي لتوثيق الرتاث يف جمهورية م�رص
العربية حلفظ ورقمنة الرتاث الثقايف والطبيعي امل�رصي.
وينجز املركز م�رشوع الرتاث الثقايف امل�رصي الذي ي�ضم
و�ضع خريطة م�رص الرثية ،وتوثيق تراث م�رص املعماري،
وتوثيق تراث م�رص املو�سيقي واملخطوطات ب�أنواعها.
وي�ستخدم امل�رشوع الربجميات متعددة الو�سائط و�أنظمة
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لها �رشكات الربجميات العاملية التجارية ،و�آثرت الركون
ملا يوفره الدعم الفني املح ّزم �ضمن منتجاتها اجلاهزة،
بد ًال من خو�ض غمار الربجميات املفتوحة ،مع �أن الأخرية
تقدم الأمل الأكرب القامة �صناعة برجميات وطنية .ذلك
�أن هذه ال�صناعة تتطلب من اجلهات امل�ستثمرة توظيف
الأطر الفنية الالزمة ل�صيانة وتعديل برجميات امل�صدر
املفتوح التي ت�ستخدمها با�ستمرار .وال ينبغي ،من حيث
املبد�أ� ،أن ي�شكل ذلك عقبة كربى .فلدى الكثري من الدول
العربية الكتلة احلرجة من الأطر الفنية الكفيلة با�ستثمار
نظ ٍم الربجميات مفتوحة امل�صدر .ولديها جمتمع ًة القدرات
الب�رشية واملادية امل�ؤكدة الالزمة للم�ساهمة يف تطوير هذه
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املعلومات اجلغرافية والنمذجة ثالثية الأبعاد ،والواقع
االفرتا�ضي .ويتعاون املركز مع عدد من املنظمات الدولية
وال�رشكات منها :منظمة اليون�سكو وبرنامج الأمم املتحدة
الإمنائي .كما ي�سهم يف تنفيذ نظام معلومات متعدد اللغات
ي�ستخدم الإنرتنت لتوثيق الرتاث الثقايف واحل�ضاري يف
بلدان حو�ض البحر الأبي�ض املتو�سط .ويدور ذلك يف نطاق
برنامج يرعاه االحتاد الأوروبي ،وت�شارك يف تنفيذه بلدان
عربية ومتو�سطية.
وينبغي �أن تويل ا�سرتاتيجيات املحتوى الرقمي
الأهمية املنا�سبة ال�ستثمار وتطوير الربجميات مفتوحة
امل�صدر ،نظر ًا لدورها يف ن�رش املحتوى بكلف زهيدة .ومن
مزايا هذه الربجميات �أن الكثري منها ُ�ص ّمم �أ�ص ًال بحيث
ي�سهل تطويعه ملطالب لغات و�أمناط ا�ستثمار مغايرة� .إال
�أن ا�ستثمارها يف الدول العربية ما زال مق�صور ًا على عدد
قليل من امل�ؤ�س�سات و�رشكات تقدمي خدمات االت�صال
بالإنرتنت ومواقع املدونات العربية .وهناك مبادرات يتيمة
تقوم بها مواقع على الإنرتنت لتن�سيق اجلهود وتقدمي
الدعم ملطوري الربجميات مفتوحة امل�صدر مع الرتكيز
على التعريب (مثل موقع .)/http://arabeyes.Com
كما تقوم مبادرات عربية �أخرى ـ ينبغي ت�شجيعها �إىل
�أبعد احلدود ـ بتعريب بع�ض هذه الربجميات و�إ�ضافة
م�ض ّمنات60لبع�ضها الآخر مل�ؤازرة امل�ستخدم العربي.
ومن العقبات التي متنع حتقيق انت�شار �أو�سع
لربجميات امل�صدر املفتوح عزوف العديد من احلكومات
العاملي الذي تتبنى
العربية عن ا�ستخدامها ،خالف ًا للتوجه
ّ
مبوجبه عديد من امل�ؤ�س�سات احلكومية يف �أنحاء العامل
هذه الربجميات للخروج بالنظم احلكومية احل�سا�سة
من �سكوة حزم الربامج اجلاهزة� .61أما حكومات الدول
العربية ،فقد ا�ست�سلمت يف العديد من احلاالت ملا تقدمه
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النظم وا�ستثمارها بال�صورة املثلى .ورمبا كانت بع�ض
الدول العربية مر�شحة للتخل�ص من رهاب برجميات
امل�صدر املفتوح قبل غريها .ويبدو �أن �سورية ولبنان
وم�رص ت�ضم ن�سب ًا ال ب�أ�س بها من م�ستخدمي نظام لينك�س
لت�شغيل احلا�سوب .كما ت�أ�س�ست يف جميع هذه الدول
جتمعات واعدة ملربجمي امل�صدر املفتوح.62
يحتاج ن�رش الربجميات مفتوحة امل�صدر
وا�ستثمارها على الوجه الأمثل �إىل ا�سرتاتيجيات ت�ضعها
اجلهات املعنية يف البلدان العربية ،ومنها امل�ؤ�س�سات
احلكومية واجلامعات وم�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص
وجمعيات املعلوماتية الوطنية و�شبكات مربجمي النظم
مفتوحة امل�صدر .وينبغي �أن ت�سمح هذه اال�سرتاتيجيات
بت�شكيل جمموعات للعمل و�إر�ساء قواعد و�أخالقيات
للتعامل �ضمنها وبينها ،م�ستنرية مبا و�ضع من وثائق
بهذا اخل�صو�ص على ال�صعيد العاملي .63وال بد كذلك من
�أن تق ّدم اال�سرتاتيجية احلوافز للعاملني ،وبخا�صة يف ما
يتعلق بتنمية القدرات الب�رشية.
التطور التقاين ومبادرات امل�ستقبل
	�إن التقدم يف جمال ن�رش املعرفة وتوليدها
وا�ستثمارها يف الدول العربية يتطلب ت�ضمني ا�سرتاتيجيات
التنمية الوطنية مبادرات تن�شد حتقيق ر�ؤية م�ستقبلية
معرفية متكامل ًة ،تن ُري الطريق �إليها درا�سات حتلّل نقاط
واالجتماعي
االقت�صادي
القوة وال�ضعف يف احلراك
ّ
ّ
والثقايف الراهن ،وحت ّدد متطلبات النهو�ض به وت�رسيعه،
وتو�ضع بنا ًء عليها خطط عمل لتطوير القدرات التقانية.
ينبغي �أن تدفع هذه املبادرات �إىل حت�سني البيئات الت�رشيعية
والتنظيمية ،ودعم �شبكات االت�صاالت الفقارية 64و�سبل

النفاذ �إليها ،من �أجل حتقيق ا�ستثمار �أف�ضل لتقانات
املعلومات واالت�صاالت .ولإحراز غايات م�ستدامة يف تلك
امليادين ،ينبغي ت�شجيع اال�ستثمار يف البنى الأ�سا�سية
لتقانات االت�صاالت ل�ضمان ات�ساقها مع «اجليل املقبل»
من التقانات ،وتق ّبلها للتطبيقات واخلدمات اجلديدة.
تعوق الكثري من العوامل و�ضع مثل هذه
ال�سيا�سات واال�سرتاتيجيات واخلطط .ومن �أبرزها
و�أكرثها �أهمية غياب ر�ؤية موحدة� ،ضمن احلدود املمكنة،
على ال�صعيدين الوطني والعربي ،ال�ست�رشاف التوجهات
امل�ستقبلية وو�ضع القواعد الأ�سا�سية للعمل امل�شرتك
والتفاعل البناء �ضمن املحيطني الإقليمي والعاملي .وي�ؤدي
غياب هذه الر�ؤية �إىل �صعوبات ج ّمة يف و�ضع �سيا�سات
لتنمية تقانات املعلومات واالت�صاالت .ويزيد من هذه
امل�صاعب احلراك املت�سارع للتطور التقني من جانب،
وتداخل ق�ضايا التنمية التقانية مع العديد من جماالت
التنمية االجتماعية من جانب �آخر .فالكثري من البلدان
العربية جتابه �صعوبات تعيق �إدراج التنمية التقانية يف
مراتب ال�صدارة �ضمن �أهدافها التنوية احلافلة ب�أولويات
�ضاغطة ،وعلى ر�أ�سها ت�أمني احتياجات احلياة الأ�سا�سية
من غذاء وماء وم�سكن وخدمات اجتماعية .كما �أن و�ضع
ال�سيا�سات املنفتحة التي يتطلبها ن�رش وا�ستثمار تقانات
املعلومات واالت�صاالت ،على وجه اخل�صو�ص ،ويواجه
عقبات كربى لعل من �أهمها ال�سيطرة احلكومية الكبرية
على مقاليد وجمريات هذه التقانات ،بدعوى حماية الأمن
الوطني.
ولي�س ثمة اختالف جوهري ،من حيث املبد�أ،
بني �سيا�سات التنمية القطاعية التي تت�ضمن قطاعات
اخلدمات االجتماعية ،من تعليم ورعاية �صحية و�سواها،
والتو�سع
قبل وبعد انت�شار تقانات املعلومات واالت�صاالت
ّ
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اللغة العربية ،وتعامل التقانات اجلديدة معها من حيث
التعرف والنطق والداللة على نحو يكفل احلفاظ عليها،
ويكر�س دورها حمور ًا للتنمية يف بلدان املنطقة ،وللم�ساهمة
يف بنيان احل�ضارة الإن�سانية .ومن املتوقع �أن يف�ضي
ن�رش تطبيقات التقانات يف جماالت وثيقة ال�صلة بالبحث
العلمي والتعليم والثقافة واخلدمات االجتماعية �إىل دعم
ّ
املحتوى العربي الرقمي على الإنرتنت ،من حيث احلجم
وامل�ضمون.
	�إن القيام بالكثري من املهام الرامية �إىل ا�ستثمار
التجديد املتوا�صل واملت�سارع يف تقانات املعلومات
واالت�صاالت بغية تر�سيخ دور املعرفة يف التنمية يفوق
�إمكانات الدول العربية فرادى .مهما بلغت املوارد املتاحة
ل ّأي منها .ولهذا ،ال بد من متتني �أوا�رص التعاون بني
امل�ؤ�س�سات الوطنية املعنية وتفعيل التعاون بني الدول
العربية وتوا�صلها مع املنظمات الدولية ،وت�أمني املوارد
الب�رشية الالزمة لت�صميم وتنفيذ املبادرات امل�شرتكة يف
جماالت �شتى .فالنجاح يف متلك وتوظيف التقانات احلديثة
يت�صل اليوم� ،إىل حد كبري ،بالقدرة على التعاون �ضمن
فرق متعددة االخت�صا�صات يف الدولة املعنية ،ومع �رشكاء
على ال�صعيدين الإقليمي العاملي .و�إنتاج الق�سط الأكرب من
املعارف اجلديدة ال يتم الآن بني جدران امل�ؤ�س�سة الواحدة،
بل هو ح�صيلة تراكم جهود تقوم بها جمموعات تنتمي �إىل
م�شارب خمتلفة ،وميكنها التوا�صل امل�ستمر يف ما بينها
ومع م�صادر املعارف اخلارجية ب�أنواعها .وهنا تكمن
�أهمية تقانات املعلومات واالت�صاالت .فالدور الذي ت�ؤديه
يف تي�سري التعاون بني امل�ؤ�س�سات� ،أينما كانت ،والأفراد،
�أينما عملوا ،هو من العوامل الأ�سا�سية لإحراز �أهداف
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يف تطبيقاتها .وج ُّل ما مييز احلقبة احلالية هو التداخل
غري امل�سبوق بني �سيا�سات تنمية القدرات التقانية
وال�سيا�سات القطاعية ـ وذلك ما مل ت�أخذه اجلهات املعنية
يف معظم الدول العربية باحل�سبان يف املا�ضي .وما مل يعالج
موطن العلة هذا :بالتكامل بني �سيا�سات تنمية القدرات
التقانية وال�سيا�سات القطاعية ،فمن املتوقع ا�ستمرار
املناهج املتفردة واجلهود املت�رشذمة ،وتبعاتها ال�سلبية
املتفاقمة.
كما �أن املبادرات الرامية �إىل توطني وتطوير
تطبيقات تقانات املعلومات واالت�صاالت ت�ؤازر وال
تتعار�ض مع جهود التنمية االقت�صادية واالجتماعية،
�إال عندما ترتك عر�ضة ال�ستغاللها يف ترويج التجهيزات،
غاي ًة لذاتها ،لإحراز املكا�سب امل�ؤقتة ب�أنواعها .ويتوجب
�صياغة هذه املبادرات بحيث ت�ستجيب ملتطلبات التنمية
ـ بد ًال من اال�ستجابة لرغبة مروجي جتهيزات التقانة
ومن قد ي�ساندهم من امل�س�ؤولني احلكوميني بعوائد
مادية �رسيعة ـ وت�سعى لبناء القدرات على ا�صعدة �شتى
من �أبرزها ما يخ�ض مراكز اتخاذ القرار واملنظمات غري
احلكومية املعنية ب�ش�ؤون التنمية .65ومن الواجب كذلك
بناء هذه القدرات على نحو متكامل يغطي جانبي العر�ض
والطلب� ،إ�ضافة �إىل الدراية التقانية املعمقة ،مع �إمكانات
مقبولة ال�ستك�شاف �آفاق التطور التقاين يف امل�ستقبل.
وت�ستلزم مواكبة التقدم املت�سارع يف الكثري
من جوانب تقانات املعلومات واالت�صاالت �إن�شاء ودعم
م�ؤ�س�سات البحث والتطوير املتخ�ص�صة واملناف�سة
ملثيالتها يف بلدان متقدمة وناه�ضة ،من جهة ،وال�سعي
ل�سرب الآثار االقت�صادية واالجتماعية والثقافية املتوقعة
لهذه التقانات امل�ستجدة ،من جهة �أخرى .وينبغي توجيه
املزيد من البحوث للك�شف عن �آثار التطور التقاين على
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التنمية امل�ستدامة يف �شتى املجاالت .وال بد لل�سيا�سات
الوطنية واملبادرات الإقليمية امل�صممة لبناء القدرة يف هذه
التقانات �أن تت�ضمن العنا�رص املواتية لإجناح الأمناط
اجلديدة من التعاون التي تتيحها تقانات املعلومات
واالت�صاالت؛ ك�إن�شاء «خمتربات البحث االفرتا�ضية».
وميكن �أن تتعاون هذه املراكز لإجناز الأبحاث املتعلقة
بجوانب حمددة من م�س�ألة معينة ،يف املجاالت التي تتميز
بالأولوية على الأ�صعدة الوطنية والإقليمية .ومن �أ�شد هذه
امل�سائل �إحلاح ًا ما يت�صل منها با�ستخدامات �أو�سع و�أكرث
ذكاء للغة العربية على ال�شبكة ،وتطوير املحتوى الرقمي
التفاعلي يف �شتى فروع املعرفة ،وتو�سيع نطاق املحتوى
العربي يف جماالت الرتبية والتعليم ،66والبحث العلمي،
والرعاية ال�صحية ،وحماية البيئة ،واخلدمات احلكومية،
وحفظ الرتاث.
وال يخفى �أن خلق مناخ موات للتعاون البيني
والإقليمي �سيولد فر�ص ًا لن�شوء وتنامي قطاع خا�ص
نا�شط ي�ستثمر يف و�سائل �إنتاج التقانة واملعارف املت�صلة
بها وبتطبيقاتها .كما �سي�رشع الأبواب لال�ستثمارات
العربية امل�شرتكة يف م�شاريع البحث والتطوير املت�صلة
بالتقانات والتطبيقات واخلدمات املت�صلة بها ،وبخا�صة
يف ما يتعلق باملحتوى املعريف الذي تتطلبه وتولّده مثل
�سن الت�رشيعات وو�ضع
هذه التطبيقات .ويف ذلك ،يتعينّ ّ
القوانني التي ت�ضمن �إجراءات معلنة و�شفافة لإجناح
التطبيقات ومتكني جميع �رشائح املجتمع من النفاذ �إىل
التقانات وتطبيقاتها؛ لئال تت�سع وتتعمق الفجوة الرقمية
حت�سن امل�ؤ�رشات الإجمالية
واملعرفية بني الدول ،بينما ّ
امل�ألوفة مظهر هذه الدول ن�سبة لغريها .ومن الواجب هنا

الت�أكيد على دعم املبادرات امل�صممة لتق ُّبل نهج امل�صدر
املفتوح ،التي تكفل ،يف الوقت ذاته ،خ�صو�صية و�أمن
املعلومات وحماية امللكية الفكرية �ضمن حدود ال تعرقل
منو م�ؤ�س�سات الأعمال وتوافر فر�ص العمل .وعلى الرغم
من عوامل ال�ضعف التي ال بد �أن ت�ؤخذ باجلدية الالزمة،
ميكن حتديد عدد من مواطن القوة التي تعزز �سعي الدول
العربية لال�ستثمار الأمثل للتقانات وتطبيقاتها .ومن �أبرز
هذه النقاط:
حما�س القيادات ال�سيا�سية العربية لدفع حركة التنمية
التقانية.
توافر اخلربات والأطر املرجعية الالزمة بف�ضل امل�ؤمترات
الإقليمية والدولية 67التي كر�ست لرتويج ون�رش التقانات،
مبا يكفل بلورة ر�ؤية ا�سرتاتيجية عربية لتوطني تقانات
املعلومات واالت�صاالت وح�سن ا�ستثمارها يف الدول
العربية.
الفر�ص اال�ستثمارية التي تتيحها الرثوات النفطية،
وبالأخ�ص تلك التي متكن اقت�صادات املنطقة من التحول
�إىل اقت�صادات مبنية على املعرفة.
يفاعة ر�أ�س املال الب�رشي الذي ال بد �أن يواكب التطورات
العاملية ويفي بطموحات �شعوب املنطقة� ،إذا ما وظف يف
م�شاريع لتوطني وتطوير التقانات و�إنتاج املعرفة.
خال�صة
تع ّد مع�ضالت التنمية العربية ،كما �أ�سلفنا،
معرفي ًة يف جوهرها .لكن الت�صدي لهذه التحديات ،حتى
و�إن ا�ستلزم حيازة قدرات تقانية �أ�سا�س ًا ،لن ي�ؤتي ثماره
�إن اقت�رص عليها فح�سب .فهو يتطلب ،يف املقام الأول،
اختيارات �سيا�سية .حمددة .وتتطلب اجلهود الرامية �إىل
تعميق وتو�سيع نطاق املحتوى املعريف يف الدول العربية ،من
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املعارف امل�ستحدثة �ضمن منتجات وخدمات جديدة ميكن
بها جمابهة التناف�س املحتدم يف ال�سوق العاملية.
	�إن الهوة التي تف�صل الدول العربية النامية عن
الدول املتقدمة لي�ست مربر ًا التخاذ الأوىل موقف «املتفرج»
واملتلقي ملا ُيلقى �إليها من معارف .بل ال بد من �إعادة هيكلة
ومراجعة العديد من املفاهيم واملمار�سات ،بحيث يتم
�إنتاج ون�رش املعرفة فيها وبالتعاون يف ما بينها .ويربز هنا
الدور احلا�سم للقيادات ال�سيا�سية والفكرية .و�إىل جانبها
هيئات املجتمع املدين .وعند التخطيط لهذه املبادرات وما
ميكن �أن تت�ضمنه من م�شاريع ،ال بد �أن ي�ؤخذ باحل�سبان
تناق�ص الزمن الذي �أ�ضحت ت�ستغرقه االكت�شافات
العلمية ،ليت�سنى ت�ضمينها يف منتجات وعمليات مبتكرة.
فبينما ا�ستغرقت ال�سكك احلديدية قرن ًا وعقدين من الزمن
لتنت�رش يف �أنحاء العامل ،ف�إن انت�شار الهاتف املحمول بلغ
ثمانني باملائة من ال�سكان ،يف بع�ض بلدان العامل ،خالل
اربع �سنوات و�سيق ّدم التطور التقني املرتقب� ،سواء على
�صعيد املعاجلات �أو احلوا�سيب �أو ال�شبكات �أو تقانات
ال�شبكة ،فر�ص ًا نادرة الكت�ساب املعرفة ون�رشها ،كما
تنبىء خربات املا�ضي يف تطور تقانات حديثة �أخرى.
فمن املتوقع �أن ت�ؤدي االجتاهات الراهنة �إىل �سيطرة �أكرب
على الأفراد من جانب م�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص التي
متتلك القدر الأكرب من املعارف التقانية �أ�ص ًال ،ت�ضاف
�إليها قدرات متفوقة على الت�أقلم والتعلم التقاين .فمقدرة
ال�رشكات على قيا�س وحتليل �سلوك م�ستهلكي �سلعها �أو
م�ستثمري خدماتها من خالل ما متتلك من موارد وخربات
تقانية �ستت�ضاعف ،و�ستغدو نتائج القيا�س والتحليل التي
تقوم بها �أكرث دقة ،69مما �سيمنح خمتلف امل�ؤ�س�سات
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جهة �أوىل ،ا�ستخدام التقانات املتاحة على الوجه الأمثل،
و�ضمن منظور ا�سرتاتيجي يتوافق مع غايات التنمية
ال�شاملة امل�ستدامة التي تفرت�ض تقلي�ص الالم�ساواة
ب�أوجهها املختلفة .وت�ستوجب ،من جهة ثانية ،االنخراط
يف املبادرات العربية البينية والإقليمية والدولية 68ال�ساعية
لتطوير التقانات امل�ستحدثة ،وتطويعها وتطبيقها،
للم�شاركة الفاعلة يف ر�سم �أهدافها وم�ساراتها .بيد �أن
ذلك كله لن ي�ؤدي �إىل غايات مثلى �إن مل يت�صل ،من جهة
ثالثة ،بالعمل الد�ؤوب على �صياغة مبادرات وطنية لت�شييد
وا�ستكمال وتدعيم مكونات اقت�صاد وجمتمع املعرفة.
فالدول التي جنحت م�ؤخر ًا يف ا�ستثمار التقدم يف فروع
تقانات املعلومات واالت�صاالت واالبتكارات امل�ستندة
�إىل هذا التقدم ،مثل فنلندا والرنويج و�أيرلندا وماليزيا
وكوريا اجلنوبية� ،أحرزت ما �أحرزته ا�ستناد ًا �إىل �سيا�سات
ومبادرات وطنية وقطاعية ا�ستهدفت �إحداث حتوالت نوعية
ومتكاملة يف قدراتها الذاتية ،بد ًال من اللجوء �إىل التح�سني
التدريجي واملجتز�أ لقدراتها يف اجتاهات متفرقة .وقد
�أدخلت هذه الدول ،يف الوقت ذاته ،تعديالت جذري ًة تناولت
الأطر امل�ؤ�س�سية التي تنجز �أن�شطة تقانات املعلومات
واالت�صاالت واالبتكارات املت�صلة لها .كما �أعادت النظر
يف الكثري من الأطر الت�رشيعية والتنظيمية والقانونية
التي حتكم هذه الأن�شطة ،ويف املوارد املخ�ص�صة لدعمها،
والأ�ساليب املتبعة يف اتخاذ القرارات املحورية ب�ش�أنها.
وت�شري جتارب هذه الدول �أي�ض ًا �إىل �رضورة تبني �آليات
ت�سمح بتن�سيق القدرات امل�ؤ�س�سية القائمة عل نحو م�ستمر
�ضمن احلدود الوطنية ،يف الوقت الذي يتم خالله ال�سعي
اجلاد لإبرام حتالفات دولية و�إقليمية نا�شطة وفاعلة لإنتاج
املعارف العلمية والتكنولوجية املت�صلة بهذه التقانات.
و�ستف�ضي هذه التحالفات ،يف نهاية املطاف� ،إىل ا�ستثمار
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�سلطات �شاملة وغري م�سبوقة للتحكم ب�سلوك م�ستهلكي
ال�سلع وامل�ستثمرين يف خدماتها اخلا�صة ،وم�ستخدمي
�شبكة الأنرتنت عموم ًا .وينطبق الأمر ذاته على ما قد
تقوم به اجلهات احلكومية من رقابة على مواطنيها،
مما ي�ستوجب قيام امل�ؤ�س�سات الوطنية والإقليمية املعنية
بدرا�سة اجتاهات التطور التقاين ،وبخا�صة ما �سيلحق
ب�شبكة الإنرتنت من تغريات تت�صل ب�أمناط ا�ستخدامها،
والبنى واملوارد املتوافرة �ضمنها ،وبال�سلوك الزمني
للمحتوى .كما ينبغي القيام ب�صورة م�ستمرة بتحليل
املخاطر والتح ّديات التي يطرحها ا�ستخدام ال�شبكة،
والك�شف عن االخرتاقات التي قد تتعر�ض لها ،وتطوير
مقاربات ومناهج و�أدوات للت�أكد من ا�ستخدام املعلومات
على خمتلف امل�ستويات ب�أ�ساليب تتفق مع املعايري املتفق
عليها حلماية حقوق الإن�سان وحرية الأفراد.
لقد �أ�ضحى متلك تقانات املعلومات واالت�صاالت
يف ظل العوملة من املتطلبات املحورية لدفع التنمية بجوانبها
املختلفة .كما �أن ا�ستخدامها ي�ؤ ّدي �إىل تقلي�ص املوارد
الالزمة لبناء القدرات العلمية والتكنولوجية وا�ستثمار
تقانات عديدة �أخرى يف قطاعات الإنتاج املختلفة ،من
خالل اختزال العديد من الإجراءات التي تتطلبها �أن�شطة
الإنتاج واخلدمات التقليدية وتخفي�ض كلفها .ومن
ي�ستمر هذا النهج ،بل �إنه �سيت�سارع وتت�سع
املتوقع �أن
ّ
رقعته .لكن متلك هذه التقانات من جانب فئات حمدودة
�أو منعزلة �ضمن الن�سيج املجتمعي غري كاف جلني ثمار
العوملة ،ودرء �أخطارها .بل �إنه كفيل بتكري�س الت�رشذم
والفقر واجلهل والتطرف .ولذلك ،ال بد مل�شاريع التنمية
الوطنية من متتني جور املعرفة وما يت�صل بها من قطاعات

و�أن�شطة اقت�صادية واجتماعية بحيث ت�شرتك �رشائح
املجتمع كافة يف جني ثمارها .ويتوقع هنا �أن يكون للقطاع
اخلا�ص ،ولل�رشاكات الثالثية بينه وبني القطاع احلكومي
وهيئات املجتمع املدين ،دور كبري يف �إجناز هذه املهام.
ويف �إطار هذه ال�رشاكات ،يقع على عاتق حكومات الدول
العربية ،واملنظمات غري احلكومية املعنية النا�شطة فيها،
القيام ب�أدوار م� ّؤ�س�سة وخالقة ،تتناول �صياغة �سيا�سات
وا�سرتاتيجيات ومبادرات لإنتاج ون�رش وا�ستثمار املعرفة
يف املجاالت التي ال يت�سنى للقطاع اخلا�ص خو�ضها� ،أو قد
ال ينبغي �أن توكل �إليه �أ�ص ًال.
وختام ًا ،هل �ست�ؤدي التقانات الراهنة واملقبلة
�إىل تراجع يف مكانة الهوية احل�ضارية العربية؟ �أم �أنها
تطرح من الفر�ص ما ميكّن من احلفاظ عليها وتر�سيخ
موقعها على خارطة احل�ضارة الإن�سانية؟ �إن اجلواب
بالإيجاب م�رشوط باحل�ضور الرقمي للدول العربية
ومواطنيها على �شبكة الإنرتنت احلالية وعلى �أجيالها
املقبلة .ف�إذا ما ق ّدمت اجلامعات العربية ،مث ًال ،خدماتها
التعليمية الكرتوني ًا ،و�ص ّممت بنى االت�صاالت الأ�سا�سية
لتتالءم مع التطبيقات متعددة الو�سائط ،و�أتيح جلميع
�رشائح املجتمع النفاذ من الو�سائط جميعها ،ف�إن املرجح
�أن حتتفظ الهوية العربية بكيانها ،بل �أن حترز مكا�سب
ملمو�سة ،تكفل لها فر�ص ًا للتوا�صل والإبداع والتقدم،
و�ضمن هام�ش زمني ابعد .ومن املتوقع �أن تحُ دث تطبيقات
تقانات املعلومات واالت�صاالت �آثار ًا اجتماعية واقت�صادية
عميقة ووا�سعة املدى� .إال �أن طبيعة هذه الآثار ومداها رهن
مبا �ستقوم به اجلهات الفاعلة لبناء وتدعيم فئات و�أمناط
املحتوى العربي املختلفة� .إذا مل تفلح احلكومات واجلهات
الأخرى املعنية يف توليد ون�رش حمتوى معريف وثيق ال�صلة
بال�رشوط االجتماعية واالقت�صادية والبنى الثقافية

-1
-2

املكتب الإقليمي للدول العربية ،و هو الأول يف �سل�سلة
من التقارير التي تعنى بحال املعرفة يف املنطقة العربية
بهدف التعرف على الفر�ص واملخاطر التي تواجه املنطقة
يف اكت�ساب و�إنتاج و�إبداع وتوظيف املعرفة باعتبارها
�أداة رئي�سة للتنمية الإن�سانية والنه�ضة .ومع الرتكيز
على التالزم بني ثالثية التنمية واحلرية واملعرفة ،ينطلق
التقرير من م�سلمة �أن النهو�ض بالأداء املعريف العربي
ي�شكل مدخ ًال لإ�صالح الو�ضع التنموي العربي .ويدعو
التقرير بقوة �إىل ح�سن توظيف املخزون املعريف العربي
والتوا�صل الإيجابي املنتج مع املخزون العاملي .ومن
منطلق احلق يف املعرفة ،و�أن �إي�صالها ون�رشها بني جميع
الأفراد هي م�س�ؤولية جمتمعية ،و�ضع التقرير ر�ؤية عامة
لإ�سرتاتيجيات و�أ�س�س مقرتحة ا�شتملت على �آليات للتحرك
الرامي �إىل جت�سري فجوة املعرفة يف املنطقة العربية.

-3
املوقع الإلكرتوين للبنك الدويل .قاعدة معطيات منهجية تقييم
املعرفة (كام).

HTTP//INFO.WORLDBANK.ORG/
ETOOLS/KAM2/kam – PAGE 5.ASP

بتاريخ  13فرباير� /شباط .2009
-4
تتوقع تقارير حول انت�شار تقنية اجليل الثالث للهاتف املحمول ،يف
م�رص مث ًال� ،أال يكون بو�سع ن�سبة قد ت�صل �إىل  %70من ال�سكان
حتمل تكاليفها .وقد ت�ؤدي عوامل �أخرى �إىل ت�أخر دخول اجليل
الثالث الأ�سواق العربية .ومنها ،مث ًال ،تخلف يف اال�ستعدادات
التقانية قد يفتح الباب �أمام ممار�سات عبثية وي�ؤخر ت�أمني التطبيقات
واخلدمات املتالئمة مع املجتمعات العربية .كذلك ف�إن القيود التي
بدواع �أمنية ف يالعديد من احلاالت� ،ستعيق
تفر�ضها بع�ض الدولٍ ،

العدد 1

تت�ضمن منهجية تقييم املعرفة التي طورها البنك الدويل  12م�ؤ�رشا
بالن�سبة ملرتكز تقانات املعلومات واالت�صاالت .وت�ستخدم ثالثة من
هذه امل�ؤ�رشات الحت�ساب دليل املرتكز املذكور تخ�ص خطوط الهاتف
واملحمول ،واحلوا�سيب ،والإنرتنت .وتقع قيمة الدليل ما بني �صفر
و  10وهي تعرب عن موقع البلد الن�سبي مقارنة بجميع الدول التي
الهوام�ش و املراجع:
يح�سب لها الدليل .ويقع دليل �أعلى  %10من الدول ما بني  9و 10
ويقع دليل ثاين �أعلى  %10من الدول ما بني  8و  9وهكذا .وال يعني
* تقرير "املعرفة العربي للعام  :2009نحو توا�صل انخفا�ض قيمة الدليل لدولة ما بال�رضورة انخفا�ض قيم امل�ؤ�رشات
معريف منتج" هو نتاج للتعاون امل�شرتك بني م�ؤ�س�سة حممد التي يح�سب منها الدليل و�إمنا قد يكون ناجت ًا عن ارتفاع قيم تلك
بن را�شد �آل مكتوم وبرنامج الأمم املتحدة الإمنائي /امل�ؤ�رشات بن�سب �أقل مما �شهدته الدول الأخرى املناف�سة للدولة يف
املوقع �ضمن دول العامل.

الإت�صال والتنمية

وذلك ح�سب معظم امل�ؤ�رشات املتاحة ،مبا فيها تقرير البنك الدويل
ملنهجية قيا�س الأداء املعريف .2008

149

وتطلعات املواطنني ،فمن املرجح �أن تكون ملعظم هذه
الآثار تداعيات �سلبية .فالفر�ص التي تطرحها التقانات
اجلديدة ت�صحبها خماطر ت�ستوجب مقاربات م�ستنرية
جتاري التطور التقاين امل ُت�سارع ،وت�سخّ ره يف ال�سعي نحو
تنمية اقت�صادية اجتماعية م�ستدامة ومتوازنة و�شاملة.
وعندئذ فقط ،ميكن للدول العربية �أن تتطلع �إىل م�ستقبل
زاهر ت�ؤدي فيه التقانات اجلديدة دور ًا م�ؤازر ًا يف الت�صدي
والتنموي.
لأزمات املنطقة املزمنة .بح ّديها املعر ّيف
ّ

-9
الإت�صال والتنمية

�إح�صائيات مركز بحوث االقت�صاد الرقمي يف دبي «مدار» .درا�سة
ا�ستخدام تقانات ت�شكل حوافز �أ�سا�سية للنزوح �إىل اجليل الثالث ،قدمت للإ�سكوا عام .2007
نثل تقانة حتديد املوقع اجلغرايف من خالل منظومات تت�صل بالأقمار
- 10
اال�صطناعية.
الإجنليزية وال�صينية والإ�سبانية والفرن�سية.
-5

ُي�ستخدم م�صطلح عر�ض احلزمة لتقدير معدل تناقل املعطيات - 11

150
العدد 1

عرب �شبكة الأنرتنت .ويقا�س هذا املعدل بالوحدة «بت �أو بتة يف
الثانية» لقيا�س عر�ض احلزمة .وي�ستخدم التقرير وحدة «بتة لكل
ن�سمة» للداللة عل �إمكانات نفاذ املواطنني �إىل االنرتنت بف�ضل البنى
الأ�سا�سية الوطنية وال�صالت التي تربطها بال�شبكات العاملية،
بو�سائط ت�شمل ال�سواتل (الأقمار ال�صناعية) و�شبكات الألياف
الب�رصية  Optical fiberوالأ�سالك النحا�سية التقليدية .ومبا
�أن تناقل املعطيات عرب هذه الو�سائط يتم ب�رسعات خمتلفة ،ف�إن
عر�ض احلزمة الإجمايل يكون حم�صلة لعر�ض احلزمة التي مت ّيز
ك َال من الو�سائط.

ت�ؤدي هذه املعاجلات دور ًا حموري ًا يف �إ�ضفاء �سمة «الذكاء» على
العديد من التجهيزات اال�ستهالكية دون زيادة ملحوظة يف كلفتها.
واملعاجلات �صنفان :العامة امل�ستخدمة يف بناء احلوا�سيب ،من
جهة ،واملتخ�ص�صة التي ُت�ستخدم يف التحكم بالتجهيزات ال�صناعية
واملنتجات اال�ستهالكية باختالف �أنواعها ،من جهة �أخرى.

- 12
- 13

Backbone

-6
Touch Screens

Multi – core

- 14
Access

-7
ويف ال�سياق ذاته ،وكما تبني الفقرات التي تتناول التقدم املرتقب يف - 15

تقانات املعلومات واالت�صاالت� ،ستمنح الأجيال املقبلة من تقانات
ٍ
إمكانات وفر�ص ًا �أكرب لنفاذ طيف �أو�سع من �رشائح
االت�صاالت �
امل�ستخدمني �إىل الإنرتنت ،با�ستخدام الهاتف املحمول.

packets

- 16

من �أبرز ا�ستخدامات تقانات ال�شبكة الداللية تطبيقاتها يف جماالت
-8
يبلغ تعداد �سكان الدول العربية حوايل  328.6مليون ن�سمة وفق ًا التعلم الإلكرتوين و�أن�شطة البحث والتطوير.
لتقرير التوقعات ال�سكانية للعام  2006وال�صادر يف عام - 17 .2007
لكن �إح�صائيات املوقع الذي ا�ستقيت منه املعلومات حول اللغات املرجع من الورقة اخللفية لنوار الع ّوا:
امل�ستخدمة على ال�شبكة ت�شري �إىل تعداد �إجمايل يقارب 357
Cardoso, Jorge. «Semantic Web Vision, Where
مليون ًا .وهذا االختالف ال ي�ؤثر على الن�سب املح�سوبة وبالتايل على are we». IEEE Intelligent Systems, Sept, 2007,
اال�ستنتاجات والتحليالت الواردة.
p. 22 – 27.

- 18
Proprietary

ينبغي على �سبيل املثال ،جمع �شبكات تناقل املعطيات ب�أنواعها �ضمن

�شبكة واحدة تعتمد على بروتوكول الإنرتنت ،مما يعني ،مث ًال ،نقل - 26

- 22
املوقع الإلكرتوين للجزيرة لل�صحافة والطباعة والن�رش.

h t t p : / / w w w. a l - j a z i e a h . c o m . s a /
digimage/03092006/add21.htm

بتاريخ  28كانون الثاين /يناير .2009

- 23
ت�ستند هذه الفقرة �إىل معطيات قدمت يف حما�رضة �ألقاها راكان
رزوق ،كلية الهند�سة املعلوماتية يف جامعة دم�شق ،وحممود عنرب،
منتدى �صناعة الربجميات �ضمن منتدى احلوار الذي نظمته جمعية
املعلوماتية ال�سورية حول �صناعة الربجميات عام .2005

- 24
برنامج ريت�ش .REACH
- 25
وذلك على الرغم من االعتقاد ال�شائع ب�أن مفاهيم احلكومة

ال تتوافر املعطيات يف املوقع املخ�ص�ص ملنهجية تقييم املعرفة
( )KAMلعدد من الدول العربية ،مثل �سورية واليمن وجزر القمر
وجيبوتي وليبيا وال�سعودية.

- 28
ب�سبب طبيعة امل�ؤ�رشات املركبة التي ي�ستند �إليها تقييم مدى توافر
خدمات احلكومات الإلكرتونية �أو اال�ستعداد لتقدميها �إىل املواطنني
واحلاجة �إىل م�سوح حقلية من �أجل حتديد قيم مكوناتها ،ينبغي �أن
تتم قراءة اجتاهات القيم التي تتخذها هذه امل�ؤ�رشات بقدر غري
قليل من احلذر واحليطة .وجتدر الإ�شارة �إىل التباين يف القيم التي
يتخذها م�ؤ�رش «اال�ستعداد لتبني خدمات احلكومة الإلكتورنية»
الذي و�ضعته  ،UNPANموريتانيا ،مث ًال ،باملقارنة مع تلك التي
يتخذها م�ؤ�رش «توافر خدمات احلكومة الإلكرتونية» ،الذي تتبناه
منهجية تقييم املعرفة ( )KAMللدول ذاتها .فمع �أن امل�ؤ�رشين
يختلفان �أحدهما عن الآخر� ،إال �أنهما دون ريب مرتبطان ب�أوجه
عدة .ومن املتوقع لذلك �أن يتوافق على الأقل ترتيب الدول بالن�سبة
لهذين امل�ؤ�رشين �ضمن حدود مقبولة .لكن املالحظ �أن موريتانيا
ت�أتي يف املرتبة ( )162من �أ�صل  182دولة �ضمن ت�صنيف بلدان

151

من �رشوط االنت�ساب لهذا امل�رشوع اقتطاع  25دوالر ًا كل �شهر من
فاتورة الهاتف ملدة عامني� ،أي ما جمموعة  600دوالر.

- 27

العدد 1

خدمات التهاتف ال�صوتي من ال�شبكات الهاتفية �إىل خدمات تعتمد يطلق على هذا امل�ؤ�رش يف بع�ض املراجع ا�سم «اجلاهزية
بروتوكول الإنرتنت.
الإلكرتونية» ويقدم املفهوم و�سيلة مو�ضوعية لقيا�س العنا�رص
املختلفة التي متكّن من تبني احلكومة الإلكرتونية .وي�ضع
- 20
نقاط ًا مرجعية ميكن للحكومات العودة �إليها لر�صد تقدمها يف
تقابل هذه الكلمة باللغة الإجنليزية « »Hardwareالتي ُترجمت
هذا املجال .وتت�ضمن �آلية القيا�س عنا�رص �أو عوامل «�صلبة»
يف بدايات ا�ستخدامها بـ «الكيان ال�صلب» ثم تبنى م�ستخدموها من
املخت�صني م�صطلح «العتاد احلا�سوبي» بدال من «الكيان ال�صلب» hard factors .مثل م�ؤ�رشات البنية التحتية لالت�صاالت
و�أخرى «رخوة» �أو «طر ّية»  soft factorsتعك�س امل�ستوى
- 21
االقت�صادي واالجتماعي وال�سلوكي للبلد.

الإت�صال والتنمية

- 19

الإلكرتونية وبداياتها يف الدول املتقدمة جاءت قبل ذلك مع انت�شار
الإنرتنت فيها يف منت�صف الت�سعينات من القرن املا�ضي.

الإت�صال والتنمية

العامل وفق ًا مل�ؤ�رش  UNPANباملقارنة مع مراتب الدول كالأردن
( )18وم�رص ( ،)20بينما ي�ضع م�ؤ�رش  KAMموريتانيا يف مرتبة
تفوق مرتبتي الأردن وم�رص.

- 29

- 36
Blogs

- 37
Multimedia

- 38

دون �أن تلزم مقدم املعرفة وم�ستقبلها �ضمن املوقع ذاته.
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- 30
م�صادر هذه الدرا�سات هي( :البنك الدويل برنامج املعلومات - 39

Learning objects

من �أجل التنمية ،بافنجليزية )2005 ،و (الوكالة الربيطانية  modulesوي�ستعمل بع�ض املخت�صني كلمة «م�صوغات».

العدد 1

لالت�صاالت والتكنولوجيا التعليمية بالإجنليزية )2004 ،و - 40

(تينيو ،بالإجنليزية.)2003 ،

الدرا�سة امل�شرتكة للإ�سكوا ومكتب اليون�سكو الإقليمي يف بريوت
- 31
حول تقنيات املعلومات واالت�صاالت يف التعليم.
- 41 Organization for Economic
) Cooperation and Development (OECDبناء على �سلم يرتاوح تقييم �أداء الدول مبوجبه بني  1و .7
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- 42

تعتمد الدول الأوروبية لهذه الغاية برنامج «رخ�صة قيادة احلا�سوب
الأوروبية» ( )ECDLكو�سيلة لإك�ساب الأطر التدري�سية والإدارية
يف املدار�س واملهارات املنا�سبة ،كما تت�ضمن خطط منظمة التعاون
االقت�صادي والتنمية ت�سخري تقانات املعلومات واالت�صاالت لتطوير
�أ�ساليب التعليم والتعلم ذاتها.

تعترب بع�ض املراجع اجلامعات املفتوحة من اجلامعات االفرتا�ضية.
وهي لي�ست كذلك بال�رضورة .لكن اجلامعات املفتوحة متيل عموم ًا
�إىل ا�ستخدام بع�ض �أ�ساليب اجلامعات االفرتا�ضية .ومن هذا
املنطلق ،ميكن اعتبار اجلامعة العربية املفتوحة من اجلامعات
االفرتا�ضية .وقد �أطلقت هذه اجلامعة عام  2002مبقر رئي�سي لها يف
الكويت وفروع يف كل من الأردن والبحرين ولبنان وم�رص واململكة
العربية ال�سعودية.
- 43
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 ،sheetوبرنامج العرو�ض  ،presentationو ُمولّد الر�سوم و�آلة
�أُنزلت املعلومات من هذا املوقع يف  26كانون الثاين /يناير .2009
حا�سبة ،وبرنامج �إدارة امل�شاريع.
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- 48
املوقع الإلكرتوين للبنك الدويل .قاعدة معطيات منهجية تقييم
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بتاريخ  12كانون الأول /دي�سمرب .2008
- 49
�إن حذف كل من املغرب واجلزائر يف املخطط البياين �ضمن ال�شكل
ي�سمح بتمثيل العالقة بني ا�ستخدام الأنرتنت يف م�ؤ�س�سات الأعمال
ودخل الفرد يف الدول العربية بخط م�ستقيم يكاد يكون موازي ًا
للمحور الأفقي ،م�شري ًا �إىل عدم وجود �أية عالقة ذات �ش�أن بني
ا�ستخدام الإنرتنت يف م�ؤ�س�سات الأعمال ودخل الفرد.
- 50

punctuation

- 56
�إن تف ّهم الن�صو�ص العربية �آلي ًا ،دون لب�س ،يتطلب ت�شكيلها ،وينبغي
بالطبع �أن ي�سبق الت�شكيل اعراب جمل الن�ص �آلي ًا.
- 57
بادرت �إحدى ال�رشكات العربية بطرح نظم �آلية للفهر�سة
واال�ستخال�ص تقوم ـ بنا ًء على �أ�س�س �إح�صائية بحتة ـ با�ستخال�ص
الكلمات املتاحة وحتديد مو�ضوع الن�ص وا�ستخال�ص جمموعة
videoconferencing
من اجلمل الدالّة على م�ضمونه� .إال �أن هذه النظم طُ ّورت ا�ستناد ًا
- 51
�إىل تقنيات متقادمة� ،سواء من حيث ا�ستخدامها النماذج اللغوية
 Roboticsروبوت ،الإن�سان الآيل.
الإح�صائية �أو حتليل بنية ال�رسد العربي.
- 52
- 58
املوقع الإلكرتوين ملنظمة ال�صحة العاملية /املكتب الإقليمي ل�رشق ط ّورت �رشكة «�صخر» مولّد ًا للكالم العربي .كما قامت �إحدى
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ي�شري هذا ال�شكل �إىل معدالت ا�ستهالك الورق بكل �أنواعه .وال
تتوافر معلومات حديثة العهد عن ا�ستهالك الورق املخ�ص�ص للكتابة
والطباعة ح�رصاً ،وهي ذات داللة �أكرب على املحتوى ب�أ�شكاله .لكم
كمية الورق امل�ستخدم للكتابة والطباعة تقدر بن�صف اال�ستهالك
الإجمايل .وي�ستند ال�شكل �إىل معطيات العام .2004
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ال�رشكات الكربى يف الواليات املتحدة بتطوير نظام �آيل لتمييز
الكالم العربي امل�ستمر على �أ�سا�س �إح�صائي .وقد ا�ستخدم هذا
النظام لتطوير نظام للإمالء التلقائي� ،إال �أن معدل اخلط�أ ما زال
مرتفع ًا .وهو بحاجة �إىل نظم �آلية ملعاجلة اللغة العربية �رصفي ًا
ونحوي ًا ومعجمي ًا من �أجل ت�صويب القدر الأكرب من الأخطاء.
- 59
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Plug – ins

- 61
كانت حكومة ال�صني �سباقة يف ا�ستخدام برجميات امل�صدر املفتوح يف
جميع الأجهزة احلكومية ،فطورت الن�سخة ال�صينية لنظام الت�شغيل
مفتوح امل�صدر  Linuxمن خالل م�رشوعها العروف بـ CLE:
 .Chinese Linux Extensionكما تقوم احلكومات املحلية
وبلديات مدن كربى يف الكثري من دول االحتاد الأوروبي با�ستثمار
برجميات امل�صدر املفتوح.
- 62
عقدت جامعة حلب ،مث ًال ،م�ؤمترين حول الربجميات مفتوحة
امل�صدر نوق�شت خاللهما اجلوانب املت�صلة بتعريب الربجميات
مفتوحة امل�صدر و�سبل ترويجها �ضمن املجتمعات العربية.
- 63
خطة تايوان لإدخال امل�صادر املفتوحة.
- 64
Backbone Networks
- 65
�إن بناء القدرات الوطنية يف �سل�سلة عري�ضة من تقانات املعلومات
واالت�صاالت ميثل غاية �أ�سا�سية من غايات �سيا�سات التنمية يف
جميع بلدان العامل .وال بد �أن يتم ال�سعي نحو هذه الغاية يف الدول

العربية بالنظر �إىل منظومة من الأولويات ت�أخذ باالعتبار التحديات
البادية وامل�ضمرة .ومن ال�رضوري القيام ب�أن�شطة للبحث والتطوير
التقني يف جماالت �أقرب �إىل املفاهيم الأ�سا�سية و�إىل حدود املعرفة،
دعم ًا للت�أهيل الرفيع امل�ستوى ،و�إعداد ًا ملراحل مقبلة ت�ستهدف
تطوير نظم الكيان ال�صلب والربجميات والدخول بها �إىل الأ�سواق
الإقليمية والدولية .غري �أن من الواجب ،يف الوقت نف�سه ،الرتكيز يف
املراحل الأوىل من العمل اال�سرتاتيجي على بناء املقدرة الوطنية على
اال�ستثمار الأمثل ملا هو متوفر من تقانات.
- 66
�إن تقانات املعلومات واالت�صاالت تتيح فر�ص ًا ثمينة لالرتقاء بكفاءة
العملية التعليمية� ،إ�ضافة ملا تقدمه من دعم لربامج التعلم الإلكرتوين.
ومن املمكن هنا �أي�ض ًا ن�شوء �شبكات وحا�ضنات افرتا�ضية للعمل
يف هذا املجال .ومن املزايا التي تتمتع بها مثل هذه احللول لأزمة
البحث والتطوير و�أزمة التعليم يف الدول العربية الإمكانات املتاحة
لإ�رشاك العديد من الباحثني ذوي الأ�صول العربية ـ ممن يحتلون
مواقع مرموقة يف مثل هذه ال�شبكات يف اجلامعات واملختربات يف
دول العامل املتقدمة .وكما �أ�شري �سابق ًا ،ف�إن ال�شبكة حتفل باملواد،
من جزئيات و�صفيفات التعلم ،التي ميكن تعريبها واال�ستناد �إليها
يف تطوير مناهج تعليمية تفاعل ّية.
- 67
من �أبرزها القمة العاملية ملجتمع املعلومات التي عقدت على مرحلتني؛
الأوىل يف جنيف عام  2003والثانية يف تون�س عام .2005
- 68
تقوم مبثل هذه املبادرات م�ؤ�س�سات عديدة �ضمن القطاع اخلا�ص
والعام وغري احلكومي .وتتوزع جماالت عملها عرب �سل�سلة من
امليادين ،بينها التعليم العايل والبحث العلمي والتطوير التقاين.
وتتوىل هذه امل�ؤ�س�سات و�ضع برامج و�إطالق مبادرات اقليمية يف
م�ضمار تقانة املعلومات واالت�صاالت بهدف حتفيز تطور ومنو هذا
القطاع وا�ستثمار نتاجه مبا يفيد الدول امل�شاركة .وهناك كثري من
الأمثلة على هذه الربامج يف االحتاد الأوروبي .وغالب ًا ما تتناول
هذه الربامج ربط الدول امل�شاركة ب�شبكات اقليمية لالت�صاالت،
�أو ا�ستحداث عمود فقري ل�شبكات االت�صاالت .كما تقوم بع�ض
التجمعات الدولية ب�صياغة �سيا�سات �إقليمية ت�ستهدف حل ً
وال مثلى
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�شكل �سقوط جدار برلني عام  89نهاية حقبة
تاريخية ،وبداية حقبة جديدة .بدت معها الب�رشية لأول
مرة وك�أنها تلتقط �أنفا�سها بعد تاريخ طويل حافل
بال�رصاعات الدامية ،و�أح�ست ك�أنها يف عالقة مبا�رشة مع
ف�ضاء مفتوح على �إحتماالت �شتى بدون حواجز �أوحدود
وبدون �رصاعات �سيا�سية وع�سكرية� ،أو ك�أنها �سوف
تعي�ش يف بيت وا�سع ال �سقف يظللها �أو يحجب عنها نور
ال�شم�س وهواء احلرية بعد اليوم.
غري �أن هذا احللم �رسعان ما تال�شى ،و�أخذت
املتغريات تك�شف عن خيبة �أمل كبرية لدى ال�شعوب
التي �رسعان ما �شهدت بروز دورالقطبية الواحدة التي
�إ�ست�شعرت يف ذاتها القوة والقدرة الفائقة بعد �سل�سلة من
املتغريات املادية واملو�ضوعية .فراحت ت�ستكمل ما بد�أته يف
خم�سينات القرن املا�ضي ،من �سيطرة على موارد الأر�ض،
و�إرادة ال�شعوب ،لتدفع ب�سيا�سة اال�ستهالك القائمة
على الهيمنة التامة �إىل املدى الأو�سع يف �إطار اجلغرافيا
الطبيعية والإن�سانية .ثم جاءت فكرة موت التاريخ على
يد فوكوياما لرت�سم الإطار الذهني لفكرة ح�سم ال�رصاع
ل�صالح الر�أ�سمالية اجلديدة يف ن�سختها املعدلة ،بعد
�سقوط الإحتاد ال�سوفياتي وانهيار املنظومة الإ�شرتاكية

الإت�صال والتنمية

للم�شاكل الفنية �أو االقت�صادية التي تعاين منها الدول امل�شاركة؛
�أو ا�ستكمال اال�سرتاتيجيات الوطنية وتر�سيخ موقع املنطقة على
امل�ستوى العاملي� ،أو التعاون يف ا�ستخدام برجميات امل�صدر املفتوح،
�أو تطوير تطبيقات هذه التقنيات يف جماالت الإعالم والرعاية
ال�صحية� ،أو لتوفري فر�ص العمل وتقلي�ص الفقر.
- 69
و�سي�سمح التطور التقني يف م�ضمار تقنيات التنقيب بالتو�صل
�إىل فهم �أكرث تف�صي ًال وعمق ًا ل�سلوك م�ستثمري اخلدمات والتنب�ؤ
برغبات مت�صفحي ال�شبكة.
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وانك�شاف العامل �أمني ًا واقت�صادي ًا �أمام طموحات تلك
القطبية املتفلتة من عامل القيم وامل�ستم�سكة فقط مبفهوم
امل�صالح اخلا�صة وقيم ال�سوق.
مالبث القرن الواحد والع�رشين �أن بد�أ على
وقع خطوات العوملة ،وحماولتها ال�ساعية لر�سم �إطار
�إيديولوجي مبهم ،مغرق يف �ضبابيته الفكرية ،غري �أنه �أكرث
�رصاحة وو�ضوح ًا يف م�سلكه ال�سيا�سي والإقت�صادي من
م�سلكه الإيديولوجي ،ويف �سعيه لفر�ض نظام دويل جديد
قائم على الت�سلط والعنفوان املادي و�سيا�سة اال�ستهالك.
يفتقر لل�صدقية الفكرية والقيمة املعرفية القادرة على منحه
م�رشوعية الت�أ�سي�س مل�ستقبل �إن�ساين واعد .هذا امل�ستوى
من الوعي الر�أ�سمايل الذي �أنتجه الإنت�صار الوهمي بعد
غياب الإحتاد ال�سوفياتي ،ال يرقى اىل م�ستوى النظرة
الر�أ�سمالية للعامل يف بداية القرن الع�رشين والتي ت�أ�س�ست
على التنوير واحلداثة.
فالتوا�صل الب�رشي الذي �أنتجته الر�أ�سمالية
�ساعتئذ� ،شكل ج�رس عبور ملنظومة القيم احلديثة التي
�أنتجت الوعي الإن�ساين املعا�رص .هكذا حتولت احلداثة
اىل حاجة وطوق جناة لإ�ستنها�ض ال�شعوب ،واخلروج
بها من �أقبية التاريخ اىل رحاب الع�رص الذي �إ�ستمد من
فل�سفة التنوير مالمح احلداثة واال�شرتاكية والدميقراطية
واحلرية الفردية ،وحقوق الإن�سان و�سلوك �سبل التقدم
العلمي عرب �إطالق املبادرة الفردية .وما �إنتقال الأفكار
والإيديولوجيات �إال �أ�سا�س هذا التوا�صل الب�رشي الهادف
والقائم على �إنتاج حالة من الوعي القائم على املعرفة ،التي
ت�ؤدي لفهم العامل ،وابتداع الو�سائل ملواجهة امل�شاكل التي
يواجهها.

فالتوا�صل الب�رشي ال ميكن ح�رصه يف �إطار
التكنولوجيا وتطور مفاهيم و�أ�ساليب تبادل املعلومات
بعيد ًا عن االطر الإيديولوجية .وغياب احلدود بني االمم
وحتول الأر�ض اىل قرية كونية لن يحل م�شاكل الب�رشية
ورمبا زاد يف تفاقمها ،وهو حتم ًا لن مينحها ال�سعادة
املن�شودة يف ظل غياب منظومة قيم مواكبة لهذا االنفتاح
التاريخي امل�صحوب بالتطور التقني .ولن ت�ستطيع
االنرتنت وال الف�ضاء املتلفز �إزالة الفروقات احل�ضارية
بني ال�شعوب ،وحتقيق ذلك التوا�صل البناء �إال على
ح�ساب الثقافات الإن�سانية التاريخية العاجزة عن التعبري
عن نف�سها والتي قد ت�صبح �ضحية التفوق ال�سوبرماين
للح�ضارة الغربية ،فتغيب عن م�رسح الأحداث مف�سحة يف
املجال �أمام احل�ضارة الطاغية ،لتدخل يف جماهل الن�سيان
كما غابت قبلها ثقافات عديدة.
ورمبا �أ�س�س هذا التوا�صل ملزيد من الفو�ضى،
والإرباك الإجتماعي والإقت�صادي لدى اجلهات املتلقية.
فالتوا�صل ي�ستدعي ت�صويب العالقة بني املر�سل واملتلقي
حتى ي�ستقيم اخلطاب ،ويحقق الأهداف املرجوة منه و�إال
�أدى حتما اىل الإ�ستالب الثقايف والإغرتاب يف الواقع ،وهذا
ما يح�صل يف �أغلب دول العامل الثالث واملنطقة العربية.
ومثلما �أن ديكتاتورية الطبقة العاملة مل تنقذ
النظام الإ�شرتاكي من التقوقع على نف�سه والإنغالق الذي
�أ�س�س لإنهياره ،ف�إن ديكتاتورية التوا�صل املفتوح �سوف
تذهب بالنظام الر�أ�سمايل املعومل اىل عر�ض احلائط .غري �أن
تلك اخل�سارة لن تكون حكر ًا على النظام الر�أ�سمايل وحده،
و�إمنا �سوف ت�ؤدي اىل خ�سارة العن�رص الب�رشي للعديد
من اجنازاته احل�ضارية ،ورمبا كلفته حياته ووجوده على
الكوكب الذي بات مهدد ًا نتيجة �إعتالل الأر�ض باالحرتار
واختالالت التوازن البيئي الناجتة عن اجل�شع وعدم
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التوا�صل الب�رشي البناء واخلالق ،وهنا ميكن طرح
ال�س�ؤال التايل هل الظروف التاريخية الراهنة قادرة على
�إنتاج مثل هذا الفكر وت�أمني الظروف املو�ضوعية املنا�سبة
له؟ رمبا كان يف احلديث �شيء من املثالية الطوباوية والتي
هي من �صميم الطبيعة الإن�سانية احلاملة ،ولكن �ألي�ست
املنجزات احل�ضارية للب�رش من �صنع احلاملني ؟
و�إذا كان الفكر التوا�صلي �رضورة مو�ضوعية
�سابقة على التكنولوجيا فلماذا نتهافت يف عاملنا العربي
على امتالك التكنولوجيا كمح�صلة ح�ضارية قبل امتالك
الفكر؟ وملاذا تتعرث حداثتنا ونعجز عن جتاوز متواليات
العقد املكبلة للتطور عندنا؟
تكاد تقارير البيئة والتنمية البيئية يف املنطقة
العربية تكون الأكرث ت�شا�ؤم ًا و�إحراجا للباحث .فاخلطط
وامل�شاريع املقرتحة من قبل اجلهات املعنية ال تتنا�سب
مع حجم التطور الطبيعي وزيادة عدد ال�سكان .فالعامل
العربي ي�شهد حالة من الت�صحر تهدد �أمنه الغذائي ،وهو
مقبل على �أزمة مياه �سوف تفاقم يف م�شاكله ال�صحية
والبيئية لدرجة م�أ�سوية ،وحاجته للكهرباء الميكن �أن تفي
بها �إمكانياته احلالية.
وال تزال الأمية من امل�شاكل امل�ستع�صية فيه
اىل جانب تف�شي البطالة ،وانعدام الفر�ص �أمام الطاقات
ال�شابة ،والهجرة من الريف اىل املدينة ،و�إنخفا�ض مردود
التعليم اجلامعي .اىل جانب �سوء �إ�ستثمار املوارد الطبيعية،
وارتفاع من�سوب العنف ال�سيا�سي والإجتماعي ،وغياب
املر�أة عن امل�رسح الإجتماعي والإقت�صادي وال�سيا�سي،
وتف�شي الف�ساد ال�سيا�سي والإداري ،وغياب الدميقراطية
و�صعوبة �إنتقال الأ�شخا�ص والب�ضائع بني الأقطار
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القدرة على �ضبط النف�س ،وعدم احرتام البيئة والإمعان
يف تخريبها وتعطيل النظام الطبيعي لدورة احلياة على
الأر�ض.
فالتوا�صل الب�رشي �إذا مل يكن �سبي ًال للتعاطي
الإيجابي مع الق�ضايا والهموم امل�شرتكة بني الب�رش ،و�إذا
مل يقرتن بال�سعي لإيجاد احللول النظرية والعملية لتلك
الق�ضايا ،والتفاهم على النظرة امل�ستقبلية للحياة� ،سوف
يتحول اىل ثرثرة باردة على جناح الأثري ال تغني عن جوع
وال تنقذ من كارثة.
	�ألي�س غريب ًا �أن يرتفع من�سوب الفقر يف العامل
اىل م�ستويات قيا�سية بالتوازي مع الكوارث الطبيعية
والإعتالل الذي تعاين منه الأر�ض يف زمن التطور
التكنولوجي غري املحدود واملوظف يف غالبيته ل�سيا�سة
الهيمنة القائمة على منطق القوة والتي �أداتها العنف
والتدمري؟
	�إن احلاجة لفكر توا�صلي ي�ؤ�س�س لوعي
م�ستقبلي رمبا كان �أهم من احلاجة للو�سائط التكنولوجية
رغم تطورها .فكر تر�شيدي يدعو لل�سالم العاملي وي�ضع
ن�صب عينيه م�صلحة االن�سان واحلياة والتعبري عنهما
من خالل االطر ال�سيا�سية والإجتماعية والإقت�صادية.
�إن الدفع باملجتمع املدين اىل حدود احلاكمية القانونية
وحما�سبة ال�سلطة وتر�شيدها ،رمبا �شكل خ�شبة خال�ص
يف وجه التوح�ش الر�أ�سمايل .ويف ظل غياب التوازن القائم
حالي ًا رمبا �أ�سهم هذا التوا�صل الر�شيد يف الت�أ�سي�س
لنظام دويل جديد يخرج من رحم الر�أ�سمالية يف ن�سختها
املعوملة.
ورمبا �أ�سهم ذلك يف توحيد املاليني من الب�رش
يف حراك ان�ساين ي�ستمد من املثاقفة احل�ضارية واالن�سانية
�أدوات للحوار املرجتى بني ال�شعوب بهدف حتقيق
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العربية ،و�ضعف التوا�صل االجتماعي بني املجموعات
الب�رشية التي يربط بينها قوا�سم م�شرتكة.
اىل جانب م�شاكل اخرى جتعل من البيئة
العربية بيئة غري قادرة على النهو�ض بي�رس و�سهولة يف
ظل نظام �سيا�سي مرتهل ،وطموح ا�صويل يعجز عن ت�صور
امل�ستقبل خارج نفق التاريخ� ،إىل جانب هيمنة غربية على
موارد الطاقة واحلياة ال�سيا�سية مبا يكبل �إرادة النمو
والتقدم.
فالفكر التوا�صلي اليوم هو حاجة عربية مثلما
هو �رضورة عاملية للتوا�صل مع الآخر .تقع عليه م�س�ؤولية
مزدوجة جتاه امل�ستقبل لتجاوز الهوة احل�ضارية التي
تف�صل العامل العربي عن الركب احل�ضاري الإن�ساين
والتي متنعه من حتقيق ذاته واال�سهام يف �صناعة التاريخ،
تاريخ املنطقة على الأقل! بعد ت�أمني الظروف املو�ضوعية
من خالل �إ�ستيعاب الدر�س احل�ضاري ،والت�سلح مبنجزات
املعرفة ومفاهيمها ،يف �إطار من الإنفتاح الثقايف والت�أكيد
على �رضورة البحث العلمي .عند ذلك ت�صبح اللغة

التوا�صلية يف العامل العربي واملتماهية مع معطيات املعرفة
االن�سانية �أداة التفاهم ،والتوا�صل مع الذات والآخر.
بعيد ًا عن مركبات النق�ص واملعوقات التي الطائل حتتها.
لهذا ف�إن املجلة العربية للتوا�صل والتنمية
ت�ضع يف ر�أ�س �أهدافها ت�أمني م�ساحة للتوا�صل الفاعل .ما
بني املثقفني العرب و�أهل الر�أي ،والإخت�صا�ص واملفكرين
والكتاب والباحثني ،وهي تدعوهم لرتكيز البحث العلمي
حول امل�شاكل الراهنة والق�ضايا العالقة والتي تخ�ص
الإن�سان العربي يف �سعيه الدائم للتقدم .كما تدعوهم
للإ�سهام يف تدعيم طاقات التوا�صل والتنمية يف املنطقة،
و�إغناء العربية بالبحث املو�ضوعي املتخ�ص�ص يف جمال
التوا�صل والتنمية ،وتذليل ال�صعوبات وتعبيد الطريق
�أمام الأجيال ال�شابة من الباحثني .ل�سلوك الطريق القومي
ومتابعة امل�سرية ،وا�ستنها�ض االن�سان والبيئة ،و�إغناء
احلياة بالقيم امل�ستمدة من اجنازات احل�ضارة الإن�سانية
واحل�ضارة العربية العريقة .مما مينح البحث العلمي يف
املنطقة العربية فر�صة الوقوف على عتبة الإبداع الإن�ساين
متمتع ًا بثقة وجدارة العالمِ .
د .عدنان خوجة

