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اأهمية البحث العلمي لالإت�شال والتنمية

الن�صانية  التنمية  وقطاعات  حق�ل  خمتلف  يف  العلمي  والبحث  العلمية  املعرفة  اأهمّية  ي�م  بعد  ي�ما  تتاأّكد   

والإجتماعية، ويتجّلى تداخل العل�م الجتماعية والن�صانية وتكاملها بحيث مل يعد من املنطقي اإعتبارها حق�ل ُم�صتقّلة، 

فيه  اأ�صبح  زمن  يف  والإت�صال،  الإعالم  كعل�م  ونظرياتها  ومنطقها  لها خ�ص��صيتها  اإن�صانية جديدة  عل�م  مع ظه�ر 

البحث العلمي والنظريات العلمية يف اأ�صا�س كل م�رصوع وفكرة وخّطة تط�يرية.

من هنا تطّل املجّلة العربّية الأوىل لالإت�صال والتنمية، بعددها الأول، لتلّبي حاجة الباحثني العرب اإىل اإطار   

عملي للتعاون الأكادميي والبحثي، وحاجة قطاعات الإمناء املختلفة اإىل م�صاهماتهم واأعمالهم ودرا�صاتهم التي يفرت�س 

اأن ت�صّكل القاعدة العلمية لأي تخطيط وتط�ير يف املنطقة. وت�صّكل املجّلة مرجعا للبح�ث والدرا�صات يف العل�م الإن�صانية 

والجتماعية التي تتناول اأ�صكال الت�ا�صل الهادفة اىل اإمناء الن�صان واملجتمعات الإن�صانية. 

وتتمح�ر الأبحاث يف كل عدد من اأعداد املجلة ح�ل ا�صكالية عامة من اإ�صكاليات الإت�صال، بدءًا مبح�ر رهانات   

الإت�صال والرتبية.  يتناول ق�صايا  ثالث  لالإت�صال، وحم�ر  والت�رصيعي  القان�ين  بالطار  يتعّلق  ثاٍن  احلداثة، وحم�ر 

وهدفنا اأن نقدم عرب هذه البح�ث م�صاهمات فعلّية يف جمالت التنمية الن�صانية والإجتماعية، واأن ن�صع الباحثني اأمام 

امل�ص�ؤوليات والتحّديات الذهنية والفكرية اجلديدة، واأن نرّكز على الدرا�صات امليدانية والح�صائية، وعلى حتليل النتائج 

مبا ي�صفر عن اإقرتاح احلل�ل املنا�صبة.

املتخ�ص�صني، ح�ل  العرب  الأ�صاتذة  يت�صّمن بح�ثا ملجم�عة من  رهانات احلداثة  الأول ح�ل  العدد  وهذا   

خمتلف ق�صايا العلم والت�صال والتكن�ل�جيا والع�ملة والتط�ر والتنمية، يف زمن ال�ص�رة والت�ا�صل الدويل والتفاعل 

بني ال�صع�ب واحل�صارات، والعالقة التفاعلية الق�ية بني التكن�ل�جيا الرقمية احلديثة من ناحية والبنى الجتماعية 

والأفراد من ناحية ثانية. 

اأبعد من ذلك ونت�صاءل عن  اأن نبحث يف  بل  التقنّية وحدها،  امل�صائل  نرّكز على  اأن ل  الدقة، يجب  اأردنا  اإذا   

اإ�صتخدامات و�صائل الإت�صال يف �صبيل التنمية الإن�صانية والإجتماعّية، واأن ندر�س �صيا�صات امل�ؤ�ص�صات والدول يف هذا 

الإجتاه. هذا ه� اأهم اأهداف املجلة العربية لالإت�صال والتنمية.

د. مي العبداهلل

تقدمي
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قراءة يف الرهانات الثقافية 

واالجتماعية للتكنولوجيات 

ال�صبكية احلديثة

د. ال�شادق رابح

كلية االت�شال، جامعة ال�شارقة

مقدمة

التي  التقن�ية  املقاربات  متيل  ما  غالبا   

بعدها  يف  احلديثة  ال�صبكية  التكن�ل�جيات  تيمة  تتناول 

مزيحة  عليها،  »القدا�صة«  من  هالة  اإ�صفاء  اإىل  التقني، 

يف  الأخرى.  بامتداداتها  ال�صلة  ذات  الت�صاوؤلت  كل 

الي�مية  احلياة  واقع  من  املتنا�صلة  الأ�صئلة  فاإن  املقابل، 

للمجتمعات تتجاوز بكثري الروؤى التقن�ية، لتطرح م�صاألة 

الفردية  الف�صاءات  على  التكن�ل�جيات  هذه  انعكا�صات 

ه�  ما  جند  املح�رية،  الت�صاوؤلت  هذه  من  واجلماعّية. 

للتكن�ل�جيات  والجتماعية  الثقافية  بالّتجليات  متعلق 

اإ�صافة اىل اأجنع  اأو امل�صتقبلية،  الرقمية ال�صبكية احلالية 

الت�ا�صل  تكثيف  يف  الرقمية  املعطيات  ل�صتثمار  ال�صبل 

القت�صادية  الأبعاد  نن�صى  اأن  دون  دوائره.  وت��صيع 

ك�ص�ؤال  بق�ة،  حا�رصة  زالت  ول  كانت  التي  والقان�نية 

الطبيعة  ذات  القت�صادية  لالأن�صطة  القت�صادي  العائد 

وحق�ق  والّت�زيعي،  الإنتاجي  بعديها  يف  التكن�ل�جية 

امل�صب�غ  التباديل  التكن�ل�جي  الف�صاء  �صمن  التاأليف 

لنا  تتيح  وغريها  الت�صاوؤلت  هذه  اإن  لمادية.  ب�صبغة 

فر�صة الذهاب اأبعد من اخلطابات الحتفائية والّتمجيدية، 

عرب  جتلياتها،  ونتلّم�س  التكن�ل�جيات  هذه  لن�صائل 

والنرثوب�ل�جيا. ال�ص��صي�ل�جيا  بني  يجمع  منظ�ر 

�صن�صعى، حتديدا، عرب جهد قرائي اىل التفكري   

الرقمية  التكن�ل�جيات  متف�صل  تتيح  التي  الآليات  يف 

التاأكيد  يجب  بداية،  احلالية.  املجتمعات  وبينة  ال�صبكية 

على اأن هذه التكن�ل�جيات ل تنم� يف فراغ اجتماعي؛ اإنها 

تاأخذ مكانها �صمن �صياقات جمتمعية متلك خ�ص��صيات 

العاملي  تاريخية لكنها تندرج، يف نف�س ال�قت، يف احَلراك 

املقاربة  فاعلية  نَتبنَيّ  منه. وحتى  النفالت  ل ميكن  الذي 

ال�ص��صي�ل�جية يف درا�صة التكن�ل�جيات ال�صبكية، نقرتح 

املعا�رصة  املجتمعات  اأن  يرى  حتليلي  بنم�ذج  الأخذ 

منتظمة �صمن ثالثة اأمناط متداخلة ومتفاعلة:

الرتاتبية الجتماعية: اإن العالقات بني الفئات   

الجتماعية غالبا ما حتكمها عالقات متيل للهيمنة. �صمن 

الّتكن�ل�جيات  به  تق�م  الذي  الدور  ه�  ما  ال�صياق،  هذا 

ال�صبكية يف اإنتاج واإعادة اإنتاج هذه الرتاتبية؟

احلياة  ح�رص  ميكن  ل  اجلماعي:  ال�عي   

ما  عادة  الأفراد  اأن  ذلك  الهيمنة،  عالقات  يف  الجتماعية 

ينتم�ن اىل جماعات داخل اجلماعة لجتماعية الكربى التي 

نطلق عليها املجتمع. فاإىل اأي مدى ت�صاهم التكن�ل�جيات 

اجلماعي«  »ال�ج�د  هذا  وتق�ية  تدعيم  يف  ال�صبكية 

)الت�اجد مع الآخرين(؟

املجتمعات  غالبية  تت�صكل  ال�صخ�صية:  اله�ية   

ذواتهم  ح�ل  متركزهم  عليهم  يغلب  اأفراد  من  املعا�رصة 

مع ما ي�صتتبع ذلك من اآثار مت�س طبيعة العالقة بذواتهم 

وبالآخرين. فكل فرد ه� تعبري عن خ�ص��صية ذاتية. وهنا 

»اإنتاج«  يف  ودورها  ال�صبكية  التكن�ل�جيات  �ص�ؤال  ُيطرح 
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هذه الفردانية؟

ت��صح  تدعيمية  اأمثلة  لحقا  �صنعر�س   

التمف�صل بني التكن�ل�جيات ال�صبكية والرهانات الثقافية 

الثالثة  التحليلية  بامل�صت�يات  عالقتها  يف  والجتماعية 

مرجعية  نقطة  بداية،  نحدد،  اأن  يجب  ولكن  ال�صابقة. 

التكتن�ل�جيات  التيه يف ف�صاءات  يجنبنا  لنا معلما  تك�ن 

ال�ا�صعة، وي�صفي ن�عا من التناغم املنهجي على معايناتنا؛ 

وه� ما �صيمكننا يف نف�س ال�قت، من تبيان كيف اأن نف�س 

ملجم�عة  تبل�را  اأو  �صدى  تك�ن  اأن  ميكن  التكن�ل�جيا 

�صيك�ن  ما.  جمتمعا  تطبع  التي  اخل�صائ�س  من  متن�عة 

معلمنا املرجعي اإًذا ال�يب من خالل ُبعدين: اأول باعتباره 

ومنفذا  ناحية،  من  البحثي(،  )ال�يب  معل�ماتية  اأداة 

تعبرييا من ناحية ثانية )التفاعل(.

التكنولوجيات الرقمية والرتاتبية االجتماعية

اإن م�صت�ى انت�صار التكن�ل�جيات ال�صبكية يف   

الجتماعية.  الرتاتبية  عن  تعبريا  يك�ن  ما  غالبا  املجتمع 

بل  غريها،  دون  جمتمعات  على  تقت�رص  ل  ظاهرة  وهي 

تن�صحب على كل التجمعات الب�رصية. فقد عرفت احل�ا�صيب 

الأكرث  الجتماعية  الفئات  اىل  طريقها  بداية،  والنرتنت، 

اأ�صا�صا  تع�د  الف�ارق اجلغرافية  اأن  كما  وتعّلما.  رفاهية 

اىل هذين العاملني، حيث جند اأن املدن الكربى حتظى ببنية 

حتتية تكن�ل�جية مقارنة بالف�صاءات اجلغرافية الأخرى 

القرى(.  عن  ناهيك  مثال،  واملت��صطة،  ال�صغرية  )املدن 

ا�صتثمار  يف  والرغبة  التكن�ل�جيات  هذه  ا�صتخدام  اإن 

م�صادر  على  الّت�فر  بال�رصورة  ي�صتدعي  اإمكانياتها 

احلاجة  مع  يت�افق  مبا  الّتزود  بهدف  معق�لة  اقت�صادية 

مينح  الذي  التاأهيل  يف  ال�صتثمار  نن�صى  اأن  دون  اإليها، 

الفرد كفاءات ومهارات اأدائية تدفعه اىل التعامل بي�رص مع 

هذه التكن�ل�جيات والنتفاع بها اىل اأق�صى احلدود.

اأن م�صت�ى الّتحكم يف هذه التكن�ل�جيات  كما   

ال�صبكية يندرج �صمن »لعبة« الّتمايز ال�صتخدامي امل�ؤ�ص�س 

على الرتاتبية الجتماعية. فالفج�ة الرقمية، التي تعك�س 

متثل  التكن�ل�جيات،  وا�صتثمار  مَتلُّك  يف  فئ�يا  تفاوتا 

لي�صت �صببا يف  الهيمنة؛ فهي  اآخر من متظهرات  متظهرا 

الالم�صاواة الجتماعية، بل نتيجة لها. اإن َك�ن املعل�مات 

من  بداية،  ومتلُّكها،  وا�صتثمارها،  اإنتاجها،  يتم  الرقمية 

خلق  يف  ال�صبب  ه�  املهيمنة،  الجتماعية  الفئات  طرف 

الجتماعية  الفئات  على  ت�زيعها  يف  الالم�صاواة  ظاهرة 

املختلفة، ولي�س مرد ذلك، كما يعتقد البع�س، اأن املعل�مات 

ت�جد  ولهذا  مت�صاوية،  غري  بطريقة  م�زعة  الرقمية 

الالم�صاواة الجتماعية. وما الفج�ة الرقمية اإل تعبري عن 

ظاهرة الهيمنة القائمة يف املجتمعات املعا�رصة. اإن الفكرة 

التي ترى باأن ردم هذه الفج�ة كفيل، اآليا، بزوال الّتفاوت 

عن  تعبريها  من  اأكرث  رغائبي  فكر  اىل  حتيل  الجتماعي 

روؤية واقعية. مع ذلك، فاإن عدم ال�صعي اىل احلد منها، لن 

تدعيم  وبالتايل  الالم�صاواة،  دائرة  ت��صيع  يف  اإل  ي�صاهم 

ال��صع القائم وتزكية الهيمنة.

الف�صاء  على  ينطبق  الت��صيف  هذا  كان  واإذا   

الرقمية  التكن�ل�جية  البنية  ذات  للمجتمعات  الداخلي 

الأمر  تعلق  اإذا  اأخطر،  اأبعادا  ياأخذ  الأمر  فاإن  املتط�رة، 

»الدول  املخفف:  امل�صمى  حتت  امل�صنفة  بالف�صاءات 

النامية«. هذه الدولة التي تعي�س حالة تخلف، تكاد تك�ن 

الأخذ  على  »جمربة«  نف�صها  وجدت  بع�صها،  عند  مزمنة 

اأ�صبح  اأنه  درجة  اىل  للمركز  التكن�ل�جي  بالنم�ذج 

فكان  عدمه،  من  »تط�رها«  مدى  قيا�س  يف  تقييما  معيارا 
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اأن ت��صعت دائرة ال�صتتباع والهيمنة دون اأن يك�ن هناك 

اأفق لتجاوزها على الأقل يف املدى القريب.

اإن م�صاألة املعل�مات الرقمية ل ميكن اخت�صارها   

هذه  فطبيعة  عدمه.  من  اإليها  ال��ص�ل  على  القدرة  يف 

املعل�مات وال�صياقات املنتجة لها والتي تظهر فيها ميكن اأن 

تدخل يف �صريورة الّتمايز والرتاتبية الجتماعية. ول اأدل 

لَّم تقييمات �صكلية 
ُ

على ذلك من اأن م�اقع ال�يب تخ�صع ل�ص

متغايرة  قيم  عليها  ي�صفي  ما  وه�  متمايزة؛  وم�صم�نية 

فامل��ص�عات  التقييمي.  لم 
ُّ

ال�ص من  خ�ص��صيتها  ت�صتمد 

التي ت�صكل ماهية هذه امل�اقع وطرق عر�صها ومعاجلتها 

جتعلها تَتِّجه بخطابها اىل فئات اجتماعية بعينها، عاك�صة 

اأن  الرتاتبية الجتماعية. مثال ذلك،  اأحد متظهرات  بذلك 

املجتمع  اأن�صاأه  الذي  اق 
َّ
ال�ر م�قع  على  املرتّددين  اأكرث 

املهن  وممار�صي  اجلامعات  طلبة  من  ظبي  باأب�  الثقايف 

التي  امل�قع وطبيعة اخلدمة  هذا  الثقافية.1 فخ�ص��صية 

من  جمم�عة  تتقا�صم  التي  الفئات  تدفع  لزوراه،  يقدمها 

على  ينطبق  ال�صيء  ونف�س  ارتياده.  اىل  امل�صرتكة  القيم 

م�اقع ال�صبكات الجتماعية. اأما الق�ل باأن ال�يب �صيدفع 

ج  وِّ َ
تر »اأ�صط�رة«  فتلك  الجتماعية،  الرتاتبية  جتاوز  اىل 

فهذه  ال�صبكية.  التكن�ل�جيات  عن  طق��صية  مق�لت  لها 

و�ص�ل  باإمكانية  ظاهريا  ت�حي  اأن  ميكن  التكن�ل�جيات 

كبرية  معل�ماتية  وفرة  اىل  متمايزة  اجتماعية  فئات 

متن�عة، اإل اأن ال��ص�ل اىل التكن�ل�جيا اأو حتى متّلكها 

حتى  تن�عها،  على  م�صامينها  ا�صتك�صاف  يف  والرغبة 

باأجنع  ل�صتثمارها  يكفي  ل  للذات،  تثمني  فيه  كان  واإن 

اإن  الّتقني.  التمثل  ال�صبل. فالأمر يتطلب كفايات تتجاوز 

التمايزات  »لعبة«  �صمن  تندمج  الرقمية  التكن�ل�جيات 

الجتماعية مقرتحة ح�امل اأخرى لإعادة اإنتاج الرتاتبية 

الجتماعية. اإن ما يطلق عليه »جمتمع املعل�مات« ل يعني 

الّتحرر من الرتاتبية الجتماعية، بل اإن اأكرث ما ميكن اأن 

�صمن  العالقات  وت�زيع  �صياغة  اإعادة  يف  يتمثل  ينتجه 

على  لهيمنتهم  اأ�ص�ص�ا  الذين  فاأولئك  الهيمنة.  ف�صاء 

القدمية  التكن�ل�جية  ال��صائط  يف  وحتكمهم  امتالكهم 

م�اقعهم  تراجع  ي�صهدون  الخ(،  ال�صحافة،  )الكتاب، 

لهيمنتها  ت�رصعن  اأخرى  فئات  ل�صالح  الجتماعية 

ميكن  وهنا  املعا�رصة.  ال�صبكية  الرقمية  بالتكن�ل�جيات 

الكت�صاحي  ال�صع�د  بني  »ال�صديف«  التزامن  ذلك  معاينة 

والرتاجع  ناحية،  من  ال�صبكية،  الرقمية  للتكن�ل�جيات 

من  الكثري  يف  والجتماعيات  الن�صانيات  حلقل  املت�ا�صل 

الأنظمة التعليمية اجلامعية يف العامل. فخطابات هذا احلقل 

تكن�ل�جية  خطابات  ل�صالح  �رصعيتها  من  الكثري  فقدت 

الفئات  بع�س  اإمتطتها  اإ�صتح�اذية،  متجيدية  احتفائية 

الجتماعية ليك�ن اأداتها يف تثمني اجتماعي يرفعها �صمن 

الرتابية الجتماعية اجلديدة.

�صاأن  �صاأنها  الرقمية،  التكن�ل�جيات  اإن   

معتمدة  نف�صها  وفر�صت  تطّ�رت  قد  الأخرى،  ال��صائط 

يف ذلك على طرائق بناء الرتاتبية الجتماعية. فهي لي�صت 

»حمايدة« على اعتبار اأنها متكنت من فر�س نف�صها بف�صل 

وذلك  ل�صاحلها،  املهيمنة  الفئات  »جتنيد«  على  قدرتها 

مبنحها حامال جديدا لهيمنتها.

الثقافة اجلماعية

تراتبية  باأ�صكال  تتميز  املجتمعات  كانت  اإذا   

تنعك�س يف طبيعة عالقات فئاتها بالتكن�ل�جيات ال�صبكية، 

اأهمية يف حتديد ماهيتها،  فاإنها حتمل �صمة اأخرى ل تقل 

باعتبارها حتيل اىل جمم�ع العقائد املتقا�صمة واملرجعيات 
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ف�صاء  يتقا�صم�ن  الذين  فالأفراد  اأفرادها.  بني  امل�صرتكة 

ن�صق  وج�د  ل�ل  ذلك،  فعل  ي�صتطيع�ن  كان�ا  ما  رمزيا 

البناءات  هذه  والدللت.  املرجعية  الأطر  من  م�صرتك 

الرمزية اجلماعية غالبا ما تنقل عرب احلامل التكن�ل�جي 

للع�رص. اإن اأع�صاء اجلماعة ال�احدة ي�ؤ�ص�ص�ن لنتمائهم 

اإر�صال  يتبادل�نها  التي  امل�صامني  خالل  من  ويغذونه 

وتلقيا، �ص�اء مت ذلك با�صتثمار ال��صائط التقليدية كالكلمة 

والتليفزي�ن،  والرادي�  كال�صحافة  احلديثة  اأو  والكتاب 

الرقمية  التكن�ل�جيات  تبدو  ولذلك  حاليا.  والنرتنت 

من  اجلماعية  الذاكرة  انتقال  فاعلية  يف  حم�رية  كاأدوات 

جديدة،  جماعية  اإنتاج  ف�صاءات  بظه�ر  والدفع  ناحية، 

وخلق م�صاحات جماعية جديدة تك�ن حلمتها كثافة تبادل 

اأخرى، متجاوزة بذلك  املعاين والدللت بينها من ناحية 

الأ�صكال التقليدية جلماعات النتماء التقليدية.

دت  جَدّ كيف  ندر�س  اأن  ميكن  ال�صياق،  هذا  يف   

مثال،  حتديدا،  ال�صبكية  والتكن�ل�جيات  عم�ما  النرتنت 

من  الكثري  ا�صتثمر  لقد  امل�ج�دة.  الثقافات  نقل  طرائق 

النرتنت،  وج�د  على  ال�صابقة  الثقافية،  امل�ؤ�ص�صات 

وقامت  اأن�صطتها،  م�ا�صلة  يف  الرقمية  التكن�ل�جيات 

لتتيح  الرتاثية  الكتبية  جمم�عاتها  ورقمنة  مب�صح 

املجتمعات  �صتظل  فهل  عليها.  الإطالع  اإمكانية  للجمه�ر 

تطل على تاريخها وتنظر اىل نف�صها بنف�س املنظار القدمي؟ 

اإن املكتبات التي اأخذت على عاتقها حتقيق هذا امل�رصوع 

اق مثال( ت�ؤكد عمليا الأهمية الكبرية )اأو التي يجب 
َّ
)الَ�ر

اأن تك�ن( للذاكرة والتاريخ عند القائمني عليها واملجتمع 

عم�ما.

جتعل  اأ�صا�صية  بخا�صية  النرتنت  تنفرد   

الأفراد  حركية  ف�صاء  ت��صيع  يف  حم�رية  اأداة  منها 

اىل  لل��ص�ل  التقنية  العقبات  وجتاوز  افرتا�صيا(  )ول� 

املجتمعات،  ينطبق على كل  ل  الأمر  كان  واإذا  املعل�مات. 

باعتبار الختالفات يف البنى التحتية، والقدرة على التمثل 

اليجابي لالنرتنت، فاإن الرتاكم اليجابي واإدماج الفئات 

ت��صيع  يف  �صي�صاهمان  النرتنت  ف�صاء  خارج  ظلت  التي 

فحيث  ال�صبكية.  الرقمية  امل�صادر  من  امل�صتفيدين  دائرة 

جتد ال��صائل الإعالمية نف�صها، على اأقل تقدير يف �صيغتها 

التقليدية، عاجزة عن القفز ف�ق اجلغرافيا، فاإن النرتنت 

تلغها. اإن مل  الدنيا،  م�صت�ياتها  اىل  املع�قات  تقل�س هذه 

عاما  ف�صاًء  ال�صكل  بهذا  النرتنت  غدت  وقد   

للتحاور )لي�س دائما ذلك الذي يغلب عليه الطابع التباديل 

التفاعلي( والتعاي�س بني ثقافات ذات مرجعيات خمتلفة. 

بتعدد  النرتنت  على  م�اقعها  تتعدد  الَتّْيمات  نف�س  اأن  اإذ 

الروؤى والقراءات التي تتبناها، فبع�صها ق�مي، وبع�صها 

الآخر عرقي، وق�صم ثالث ياأخذ مبنظ�ر ك�ين، الخ. فكل 

ده من خالل ح�ص�ره على 
ُّ
ف�صاء ثقايف يظهر وج�ده وَتَفر

الحتفائية  الروؤية  هذه  فاإن  ذلك،  من  الرغم  على  ال�يب. 

التي حتيل على الطابع امل�صاواتي لالنرتنت بها الكثري من 

ال�رصابية كما يذهب اىل ذلك بع�س املتخ�فني على ه�ياتهم. 

فه�ؤلء قلق�ن من �صعف احل�ص�ر العربي على النرتنت، 

واإذا  ال��صيط.  هذا  على  العربية  امل�صامني  قلة  خالل  من 

الثقافية  املرجعيات  متكني  النرتنت،  مع  ن�صهد،  كنا 

املختلفة ال��ص�ل اىل ف�صاءات مل تكن ممكنة من قبل، فاإن 

الكثري من الت�صاوؤلت تكرب مع هذا النفتاح الذي اأتاحته 

كل  خ�ص��صية  ح�ل  ال�صبكية  الرقمية  التكن�ل�جيات 

ثقافة. واحلا�صل اأن هذه الت�صاوؤلت تندرج �صمن اإ�صكالية 

الأ�صكال  من  وغريها  وامل��صيقى  بالأدب  تتعلق  اأو�صع 

العربية،  الثقافة  اإليه  �صت�ؤول  الذي  ما  الأخرى.  الفنية 
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بخ�ص��صياتها املحلية، عندما ت�صبح املرجعيات الغربية، 

الفرنكف�نية،  اأقل  وبدرجة  الجنل�اأمريكية،  وحتديدا 

ناقليها،  وبالتايل  بها،  املت�صبعني  بني  ق�ي  ح�ص�ر  ذات 

الذي  ال�رصد  ه�  ما  التعليم؟  مناهج  على  والقائمني 

اأبعد  �صي�صتخدمه الف�صاء »العربي« يف التعبري نف�صه؟ بل 

هذه  ظل  يف  »العربي«  الف�صاء  هذا  ه�ية  هي  ما  ذلك،  من 

اجلماعي؟ ووعيه  »ه�يته«  ح�امل  هي  ما  ال�صياقات؟ 

تبدو النرتنت اأداة فاعلة �صمن �صريورة ع�ملة   

تاأخذ بها كتكن�ل�جيا  التي  بالثقافات  اإذ تدفع  الثقافات. 

اىل ال��ص�ل اىل ف�صاءات مل تكن متاحة من قبل وطرحها 

ت�صتثمر  اإنها  للعامل.  ك�نية  قيمية  كمرجعية  نف�صها 

اآليات  تتيحها  التي  الهائلة  التكن�ل�جية  الإمكانيات 

املهمة،  هذه  لإجناز  ن�صخها،  اأحدث  يف  ال�ص�ئي،  امل�صح 

ثم  ال�رقية،  وال�ثائق  امل�ؤلفات  ماليني  وتخزين  وم�صح 

بداأ  الذي  امل�رصوع  وه�  ا. 
ّ

ُمَي�رَص اإليها  ال��ص�ل  جعل 

م�صح  اىل  ال�صعي  خالل  من  باإجنازه   )Google( غ�غل 

ماليني ال�صفحات من املجم�عات ال�ثائقية لأهم املكتبات 

مت�صيغان،  �صتاندف�رد،  الأمريكية والإجنليزية )هارفرد، 

اإن   
2

واأك�صف�رد(. بني�ي�رك،  الأمريكية  العم�مية  املكتبة 

قراءة متاأنية لهذا امل�رصوع ل تنكر عليه جانبه التجديدي 

وبالتايل  لالأفراد،  املعرفية  امل�صادر  ت��صيع  اىل  ال�صعي  يف 

ت��صيع دائرة التبادل الثقايف بينهم، باإتاحة ما كان ي�صعب 

 ، اإلكرتونيا، ناهيك عن بعده التجاري الَبنِيّ اإليه  ال��ص�ل 

�صيادة  نقل  مل  اإن  َغلبة،  عند  يت�قف  اأن  يف�ته  ل  اأنه  اإل 

الأجنل�اأمريكية،  وحتديدا  الغربية،  املرجعية  امل�صامني 

وه� ما يطرح م�صاألة املنظار املرجعي القيمي: هل �صيك�ن 

-Sema  اأحاديا اأم تعدديا؟ اإن مفاهيم مثل »ال�يب الدليل

ت�صهيل  اىل  تهدف  ما  غالبا   
4

»والنط�ل�جيا«  
3

»tic Web

ال�ثائق  بناء  باآلية  الأخذ  خالل  من  املعل�مات  عن  البحث 

برجميات  ي�صتثمر  ُمَيّ�رص  هند�صي  �صكل  على  )املعرفة( 

دللية  معايري  م�صتخدمة  بالبحث  للقيام  وذكية  متط�رة 

املعرفية،  الهند�صة  هذه  اإن  الب�رصي.  الذهن  بها  يخت�س 

كما يرى البع�س، رمبا تك�ن فاعلة �صمن الف�صاء الثقايف 

حمدوديتها  عن  �صتك�صف  رمبا  لكنها  الأجنل��صك�ص�ين، 

الثقايف.  حقلها  نطاق  خارج  تقع  مفاهيم  على  تطبيقها  يف 

ح�لها  تت�صكل  مرجعيات  فقط  لي�صت  الثقافة  اأن  ذلك 

ة ذهنية تت��صط يف  ه�ية املجتمع، لكنها اأي�صا مفاهيم وُعَدّ

ته يف التفكري يف العامل. العالقة بني الفرد والعامل؛ اأي ُعَدّ

اإن التفكري يف جمتمع املعل�مات الذي ت�ؤ�ص�صه   

البعد  مراعاة  يقت�صي  ال�صبكية  الرقمية  التكن�ل�جيات 

التكن�ل�جيات  فانت�صار  حاليا.  الفاعل  النرثوب�ل�جي 

الرقمية ميكن اعتباره �صكال اإ�صافيا من اأ�صكال الت�ا�صل 

مرجعيات  خللق  اأداة  اأنه  كما  املجتمعية،  الف�صاءات  بني 

بع�س  اجلديدة  احل�امل  هذه  متنح  اإذ  جديدة.  ثقافية 

عم�مية  ف�صاءات  ا�صتثمار  اإمكانية  والأفراد  اجلماعات 

مثال  وخري  وجتديدية.  غنية،  جديدة،  دللت  بها  لتطرح 

 
5

على ذلك النم� املت�صارع لظاهرة املدونات بكل اأ�صكالها،

الرقمية  التكن�ل�جيات  بني  والتناغم  للقاء  كنتيجة 

الفرد مكانة  التي متنح  ناحية، واملجتمعات  ال�صبكية، من 

ل ال�يب اإمكانية الأفراد  مركزية، من ناحية ثانية. لقد َفَعّ

جماعية  ف�صاءات  اىل  وال��ص�ل  ذواتهم  عن  التعبري  يف 

يف  املجتمعات  من  الكثري  طرائق  بذلك  ا  ُمغرِيّ جديدة، 

تت�صكل  الع�رص احلديث،  الأفراد، يف  اأن  ذلك  ذاتها.  �رصد 

روؤيتهم لأنف�صهم وللعامل من ح�لهم لي�س فقط انطالقا من 

م�صاراتهم  خ�ص��صية  من  اأي�صا  بل  جماعية،  مرجعيات 

التاريخية وروؤيتهم اخلا�صة للعامل. اإن التعدد يف القرارات 
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ت�صكيل  اىل  تق�د  التي  هي  الذوات  هذه  عن  ت�صدر  التي 

اإن  بل   
6

الآن. عليها  نراها  التي  بال�صيغة  التكن�ل�جيات 

ثقافية من  النظر يف خا�صية  اإعادة  اىل  ذلك  يتجاوز  الأمر 

خ�صائ�س املجتمعات املعا�رصة.

فرتة  اىل  كانت  جديدة  اآفاقا  ال�يب  يفتح  كما   

اللتقاء  الأفراد من  تتمثل يف متكني  قريبة حمدودة جدا، 

ح�ل ق�صايا م�صرتكة. فقد يتعلق الأمر بتقا�صم اهتمامات 

ثقافية، اأو م��صيقية، اأو ريا�صة، اأو �صيا�صة، الخ. و�ص�اء 

كبرية  اأعداد  وتفاعل  لتالقي  ف�صاًء  التميات  هذه  كانت 

من الأفراد، اأو قلة قليلة، فاإن ال�يب يتيح فر�صا فريدة، 

عهدها  التي  تلك  عن  خمتلفة  جماعية  ت�صاوؤلت  لبناء 

املنتمية  والنمطيات  الأفكار  من  الكثري  وم�صاءلة  الأفراد، 

والتي ي�صعب لقرتاب منها يف  فيه«،  »الالمفكر  اىل حقل 

ال�ّصكل،  بهذا  ال�يب  اإن  التقليدية.  التبادلية  الف�صاءات 

املتقا�صمة،  الثقافية  املرجعيات  ف�صاء  ت��صيع  على  يعمل 

ويتحاورا  يلتق�ا  اأن  لهم  كان  ما  وجماعات  اأفراد  وربط 

ويتفاعل�ا ل�ل وج�ده. اأنها اأداة فاعلة يف جتزئة وتق�صيم 

اهتمامات  ح�ل  تلتقي  افرتا�صية،  جماعات  اىل  الأفراد 

م�صرتكة، بالرغم من اأنها ل متلك )على اأقل تقدير يف ال�قت 

الق�ل،  ونافلة  جماعي.  وعي  بناء  على  القدرة  احلا�رص( 

اأن ال�يب ميثل اإمكانية تقنية هائلة لت��صيع دائرة التبادل 

والتفاعل بني الأفراد واجلماعات، واأداة فعالة يف نقل كل 

ما من �صاأنه اأن ي�صكل مادة تبادلية؛ وه� بذلك ي�صاعد يف 

مع  يت�اءم  مبا  مدل�لتها  وجتديد  الثقافة  �صياغة  اإعادة 

طبيعة الف�صاء الفرتا�صي ال�صبكي.

الفرد املعا�شر

جت الكثري من املجتمعات، عرب تراكم زمني 
َّ
َتدر  

ط�يل، يف الهتمام بالفرد ليغدو الي�م عن�رصا حم�ريا يف 

فبعد  ال�صم�لية.  املجتمعات  عن  ومتايزها  بنيانها  ت�صكيل 

اأن اعرتفت له بحق امل�اطنة، اأي كم�صارك فردي فاعل يف 

احلياة الجتماعية وال�صيا�صية ولي�س كع�ص� �صمن جماعة، 

الإكراهات  عن  بعيدا  بنف�صه  ذاته  تعريف  على  �صّجعته 

الجتماعية  الّتجمعات  عقد  انفراط  »اإن  اخلارجية. 

الآن  ذلك  اىل  يذهب  )كما  نف�صها  على  املنغلقة  والثقافية 

ت�ران يف كتابه »براديغم جديد«( قد اأعطى الأفراد هام�صا 

كان  وامل�ص�ؤولية  باحلرية  ووعيا  بذواتهم،  عالقة  لبناء 

َثّل دورها يف فر�س قيم  حبي�س الآليات امل�ؤ�ص�صاتية التي مَتَ

ومعايري جماعية على اجلميع، اإ�صافة اىل الّتمكني لأ�صكال 

 اإن ه�ية 
7

�صلط�ية وجمم�ع التمثالت الجتماعية الغالبة«.

الفرد ل جتد مرجعيتها فقط يف جمم�ع انتماءاته العائلية 

اأو الدينية اأو املهنية، بل تنبع وتتحدد من الفرد نف�صه. اإن 

الفرد مدع� اىل اكت�صاف ذاته وتاأكيدها ودفع الآخرين اىل 

ها دائما  ِدّ َ
القب�ل بتمايزها )دون اإق�صاء الآخرين( بدل ر

8

اىل الت�ص�رات اجلماعية التي تلغي الفرد.

اله�ية  اىل  النظر  يف  اجلديدة  الروؤية  هذه  اإن   

الفردية لها انعكا�صاتها عل اأكرث من بعد من اأبعاد ال�ج�د 

العائلية  اأن العالقات  الفردي واجلماعي. واأوىل جتلياتها 

نح�  الأبناء  واجبات  على  تتاأ�ص�س  لن  مثال،  والزوجية، 

الآباء، اأو الزوجة نح� زوجها اأو العك�س. اإن ه�ية ه�ؤلء 

عليها  يحر�س  اأن  يجب  العائلي  الف�صاء  داخل  املتفاعلني 

كل طرف  باعرتاف  اإل  يتم  لن  اأن حتققها  ذلك  منهم،  كل 

)الأبناء والزوج والزوجة( بتمايز ه�ياتهم، واحرتام كل 

 بل اإن هذه النعكا�صات متتد 
9

منهم لتعريف الآخر لذاته.

لت�صمل العالقات البيداغ�جية )الرتب�ية( نف�صها. فالتلميذ 
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مل يعد يقبل اأن ُيخت�رص يف ه�يته املدر�صية )مبعنى تلميذ يف 

امل�ؤ�ص�صة املدر�صية( بل اأنه ينتظر العرتاف به كفرد يحمل 

10

»ه�يات« اأخرى تختلف عن اله�ية املدر�صية.

ي�صتمد ال�يب والتكن�ل�جيات ال�صبكية عم�ما   

ق�ته وجناحه من قدرته على منح الأفراد اأدوات ع�رصية 

اأو  املحم�ل  فالهاتف  متايزهم.  وتاأكيد  ه�ياتهم  لبناء 

الربيد الإلكرتوين، مثال، يرتبطان ارتباطا حميميا بالفرد، 

نان الفرد من الت�ا�صل مع الآخرين مع احلفاظ على  اإذ مُيِكّ

خ�ص��صيته، �ص�اء وقع هذا الفعل الت�ا�صلي يف البيت، اأو 

العمل، اأو الدرا�صة، الخ.

املعا�رص  الفرد  به  يقبل  الذي  »النهم«  اإن   

البحث  يف  م�صدره  يجد  ال�صبكي،  الرقمي  الف�صاء  على 

يتجلى  وفردانيته.  متايزه  تاأكيد  يف  رغبته  اإ�صباع  عن 

واجلماعات  الدرد�صة  وغرف  الإلكرتوين  الربيد  يف  ذلك 

احل�ارية وال�صبكات الجتماعية اأو حتى م�اقع اللقاء بني 

النرتنتيني  الفرتا�صية  الف�صاءات  هذه  متنح  اجلن�صني. 

يتقا�صم�ن  اآخرين  اأفراد  مع  والتبادل  الت�ا�صل  اإمكانية 

نف�س الهتمامات، �ص�اء كان�ا معروفني اأو غري معروفني، 

يف  رغب�ا  اإذا  ه�ياتهم  عن  الك�صف  عدم  من  متكينهم  مع 

ذلك. اإنهم يجدون فيها و�صيلة »مثالية« للتعبري عن ذواتهم 

الآخرين.  عن  اله�ياتي  متايزهم  وتاأكيد  اإكراهات  دون 

حر�س  بقدر  اأنه  وه�  اآخر،  بعد  مع  يتزامن  التطلع  هذا 

الفرد املعا�رص على تاأكيد خ�ص��صية كين�نته، فاإنه مييل، 

باعتباره »حي�انا جماعيا«، اىل اأن يك�ن مع الآخرين، اأي 

جتمع بينه وبينهم ف�صاءات تبادلت تفاعلية. ولكن كيف 

ي�صاهم الف�صاء الرقمي، حتديدا، يف اإ�صباع هذه الرغبة عند 

الت�ا�صل  اإن  ال�صخ�صية؟  ه�يته  تاأكيد  يف  املعا�رص  الفرد 

التزامني اأو رمبا غري التزامني عن بعد مينح النرتنتتيني 

اإمكانية اختيار حلظة الت�ا�صل ومتديدها واحلفاظ عليها 

وجهًا  كاللقاء  طق��صي،  ت�ا�صل  اىل  ذلك  يتح�ل  اأن  دون 

ل�جه، ياأخذ م�صاره �صمن ف�صاء فيزيائي. اإن الفرد �صمن 

ذاته  تقدمي  يف  يتحكم  الفرتا�صي  الت�ا�صلي  احَلِيّز  هذا 

و�صمن  مبا�رصا  كان  التفاعل  اأن  ل�  من  اأف�صل  بطريقة 

النرتنت  اأن  الق�ل  اىل  البع�س  ويذهب  فيزيائي.  ف�صاء 

الته�يلية والتخ�يفية  بعك�س ما تروجه بع�س اخلطابات 

التي ترى فيها اأداة لنكفاء وانط�اء الأفراد على اأنف�صهم، 

اآخرين  اأفراد  مع  وت��صيعها  عالقاتهم  تكثيف  لهم  تتيح 

اأدل على ذلك من كثافة  من ف�صاءات ثقافية متن�عة )ول 

الجتماعية(،  وال�صبكات  الدرد�صة  غرف  يف  الت�ا�صل 

الروؤية  وتقدمي  احلياتية،  والتجارب  اخلربات  وتبادل 

الذاتية للعامل اىل الآخرين عرب ا�صتثمار اإمكانيات امل�اقع 

الف�صاء  اإن  الجتماعية.  وال�صبكات  كاملدونات  التفاعلية 

كل ويجد ق�ته يف ك�نه »حامال« لهذه الرغبة  الرقمي يت�َصّ

اجلاحمة عند الفرد املعا�رص يف تاأكيد ذاته وخ�ص��صيته، 

مثله يف ذلك مثل ال��صائط التقنية التي �صبقته، كالتليفزي�ن 

وغريه، ول� اأنه يفعل ذلك بدرجة اأكرث بروزا. وتدعيما لهذه 

الروؤية، اأظهرت الكثري من الدرا�صات امل�صتفي�صة مركزية 

11

الف�صاء الرقمي يف بناء اله�يات ال�صخ�صية لالأفراد.

رهان  اىل  يتحّ�ل  اأن  ميكن  الفردي  هان 
ّ
الر اإن   

ثقايف )باملعنى النرثوب�ل�جي( عندما ل يجد النرتنتي�ن 

فاإن  ال�صياق  هذا  ويف  له�ياتهم.  للتمكني  اأخرى  م�صادر 

اأو تنعدم فيها حرية الأفراد، مبعنى  املجتمعات التي تقل 

وه�   - النتماء  جماعة  اىل  بالنظر  ا�صتقالليتهم  غياب 

لأ�صباب  وذلك  العربية-  الدول  معظم  على  ين�صحب  واقع 

تتعلق بال�صبط ال�صيا�صي، قد يغدو فيها الف�صاء الرقمي 

ح�ل  تدور  خلالقات  م��ص�عا  ال�صبكية  والتكن�ل�جيات 
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ية احلياة الجتماعية. اإذ تتمح�ر فيها الأ�صئلة  تعريف َماِهّ

ح�ل املكانة التي يجب اأن يتمتع بها الأفراد واجلماعات، 

عن  الأفراد  ا�صتقاللية  قب�ل  ال�ص�ؤال اخلاليف ح�ل  ويظل 

جماعات النتماء التقليدية، ومداها اإذا مت الت�صليم بها.

بنية  ال�صبكية  الرقمية  التكن�ل�جيات  تنتج  هل  اخلامتة: 

اجتماعية جديدة؟ 

الرقمي  الع�رص  اىل  العامل  دخ�ل  تزامن   

يف  الأفراد  اإدماج  فعملية  كربى.  اجتماعية  حت�لت  مع 

النتماءات  بناء  بدور  تقليديا،  تق�م،  التي  امل�ؤ�ص�صات 

على  ال�هن  اأ�صابها  قد  اأنه  يبدو  الجتماعية  والرتابيات 

التقليدية يف  البني  التي جتاوزت  اأقل تقدير يف املجتمعات 

انتماءات  بناء  لالأفراد  اأتاح  ما  وه�  الجتماعي.  التنظيم 

اجلديدة.  الجتماعية  الرتاتبية  داخل  والتم��صع  جديدة 

هذه  ا�صتخدامات  من  كبري  جزء  على  اأ�صفى  التالزم  هذا 

الغم��س.  من  ن�عا  مبرونتها،  املت�صمة  التكن�ل�جيات 

ويتمثل�نها  ي�صتبطن�نها  التكن�ل�جيات  هذه  فم�صتخدم� 

احلياتية  م�صاراتهم  اختالف  يحكمها  خمتلفة  بطرق 

ي�اجه  ما  غالبا  الفرد  اإن  ي�اجه�نها.  التي  والرهانات 

اأ�صئلة من ن�ع: ماه� م�قعي داخل الرتاتبية الجتماعية؟ 

ماهي اجلماعات التي اأنتمي اإليها؟ ومن اأنا؟

بهذه  الأخذ  فاإن  ذلك،  مع  بالت�ازي   

التكن�ل�جيات الرقمية عرب �صيغ يحكمها التمايز الفردي، 

املجتمع  اإنتاج  اإعادة  يف  امل�صاهمة  من  النرتنتيني  ن  كِّ مُيَ

اإ�صفاء  على  اختياراتهم  وتعمل جمم�ع  ب�ص�رة جديدة. 

�صبغة جديدة عليه. اإنهم بهذا ال�صكل ي�صع�ن امل�ؤ�ص�صات 

هذه  لت��صيح  وامل�صاءلة.  ال�ص�ؤال  جمهر  حتت  التقليدية 

امل�صاألة، ميكن اأن ن�رصد الأمثلة الثالثة التالية:

امل��صيقية  ال�صيغة  وانت�صار  ا�صتحداث  ميثل   

ال�قت.  نف�س  يف  وتكن�ل�جية  اجتماعية  اأم.بي.ث�رة 

من  الكامل  اأو  اجلزئي  النفالت  من  الأفراد  َنت  مكَّ اإذ 

وبائعي  امل��صيقية،  والت�زيع  الإنتاج  )دور  امل�ؤ�ص�صات 

التي  والإذاعات(  امل��صيقية،  والأقرا�س  الأ�صط�انات 

تتحكم يف �صناعة امل��صيقى. حيث اأتاحت لهم هذه ال�صيغة 

القفز على الرتاتبية التقليدية لهذه ال�صناعة )منتج، بائع، 

التي  الق�اعد  يف  النظر  اإعادة  يف  �صاهم  ما  وه�  زب�ن(، 

تتحكم يف هذا الف�صاء. لقد دفعت هذه الإمكانيات التقنية 

الأفراد )الربيد  التبادل بني  اأ�صكال جديدة من  اىل ظه�ر 

وال�صتهالك  وغريه(  والت�صبيك  والتدوين  الإلكرتوين 

التنقل  للفرد  تتيح  ال��صائط(  حجم  )ت�صغري  ال�صخ�صي 

ب�صحبة مكتبته امل��صيقية، حتى ل� كان حجمها كبريا.

�صيغ  من  غري  قد  النرتنت  م�اقع  تكاثر  اإن   

و�ص�ل الأفراد اىل املعل�مة وطبيعة عالقتهم بها. وبالرغم 

الأمر  هذا  ت�ص�ير  يف  ال�صق�ط  من  احلذر  �رصورة  من 

اأن  اإنكار  ميكن  ل  اأنه  اإل  اأ�صط�ريا،  ق�ص�صيا  ت�ص�يرا 

النرتنت قد اأ�صقطت احتكارات بع�س الفاعلني للمعل�مات 

عت دائرة ال�ا�صلني اإليها. فامل�ؤ�ص�صات التي ت�صتمد  وو�صَّ

دورها  من  والثقايف،  الجتماعي  الف�صاء  �صمن  ق�تها، 

املح�ري يف ن�رص املعل�مات، قد وجدت اأنها ت�اجه حتديا 

تقريبا  مي�س  الأمر  اإن  اأهميتها.  من  الكثري  افقدها  كبريا 

كل فاعلي ال�صناعة الثقافة التقليدية، ابتداء من اأ�صحاب 

املطابع ودور الن�رص، مرورا باملكتبات اأو ال�صحف، و�ص�ل 

اىل الإعالم املرئي وامل�صم�ع. فه�ؤلء م�صطرون الي�م اىل 

املعل�مات  ن�رص  يف  اجلديدة  الأ�صكال  هذه  مع  »التعاي�س« 

وتقييم  ت�صنيف  لآليات  واحتكارهم  ق�تهم  ت�صعف  التي 

الإلكرتوين  الكتاب  من  ذلك  على  اأدل  ولي�س  املعل�مات. 

الإلكرتوين  القارئ  كيندل،  باد،  )الآي  املختلفة  ب�صيغه 
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ل�ص�ين وغريها( وعالقته بدور الن�رص التقليدية.

اإن اأثر هذه ال�فرة املت�صاعدة للمعل�مات وحاملها اجلديد، 

اجتماعية  فئات  مي�س  بل  فقط،  ذكرنا  ما  على  يقت�رص  ل 

اأخرى ت�صتند يف �رصعيتها �صمن الرتابية الجتماعية على 

هذه  �صمن  يندرج  املعل�مات.  ا�صتثمار  يف  كفاءاتها  مدى 

اأنف�صهم  يجدون  الذين  اجلامعات،  اأ�صاتذة  مثال،  الفئات، 

يف  اأف�صل  تقنية  ومهارات  كفاءات  متلك  فئات  اأمام  الي�م 

بينها  من  يك�ن  )ورمبا  واملعرفة  املعل�مات  اىل  ال��ص�ل 

واحلا�صل  حما�رصاتهم(.  على  يرتددون  الذين  طلبتهم 

�رصعية  يف  النظر  لإعادة  بداية  �صيك�ن  الّتح�ل  هذا  اأن 

خطاباتهم »العلمية«، واأبعد من ذلك املزايا التي يجن�نها 

من و�صعيتهم داخل الف�صاء الجتماعي.

عالقات  وج�د  اىل  القراءة  هذه  من  نخل�س   

تفاعل ق�ي بني التكن�ل�جيات الرقمية من ناحية والبنى 

الجتماعية والأفراد من ناحية ثانية. واإذا اأردنا الدقة، فاإن 

�رصورة  ي�صتدعي  ال�صبكية  التكن�ل�جيات  رهانات  متّثل 

عدم اخت�صارها يف العدة التقنية فقط، بل الذهاب اأبعد من 

ذلك والت�صاوؤل عن ا�صتخدامات هذه احل�امل التقنية، وما 

التي  الجتماعية  الف�صاءات  �صمن  دللت  عليها  ي�صفي 

ت�صتثمرها. 
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http://www.aawsat.com/details.asp?se
ction=13&issueno=9053&article=192
195&search=%E3%E6%DE%DA%20

%C7%E1%E6%D1%C7%DE&state=true

-2 

«Google Partners with Oxford, Harvard & Oth-
ers to Digitize Libraries», http://searchengin-
ewatch.com/searchday/article.php/3447411 

-3 

 يعني حت�يل جزء من املهام البحثية التي يق�م بها الإن�صان عادة اىل 

برجميات تطبيقية متقنة ت�صتطيع ال��ص�ل اىل دللة م�صامني ال�يب 

املبنية حا�ص�بيا بدل امل�صتخدم، بناء على »التفكري« الآيل الذي تتمتع 

به. ميكن الرج�ع ح�ل هذا املفه�م، م�صف�عا بروؤية نقدية، اىل: 

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

-4

يعنينا  ما  بقدر  )كين�نة(  للمفه�م  الفل�صفية  الدللة  هنا  تعنينا  ل 
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بها  املعرتف  الأ�صياء  جمم�ع  املعارف:  هند�صة  حقل  داخل  معناها 

هذه  كين�نة  طرائق  تقرير  يعني  اأنط�ل�جيا  فبناء  ما.  حقل  �صمن 

الأ�صياء ووج�دها. اأنظر: 

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

-5

 ح�ل هذا امل�صطلح، اأنظر:

«Weblog» 

http://en.wikipedia.org/wiki/Blog 

كبرية،  بطريقة  تكاثرت  ثم   ،1997 �صنة  نهاية  يف  املدوّنات  ظهرت 

التقرير  مدّونة ح�صب  ملي�ن  اىل 133  �صنة 2008،  عددها،  لي�صل 

 ،)Technorati( ال�صن�ي اخلام�س الذي اأ�صدره حمرك تكن�راتي

ح�ل«حالة ف�صاء الّتدوين«. ومل يتغرّي هذا الرقم كثريا يف التقرير 

التقرير  هذا  ت�صمن  وقد  �صنة 2009..  املحرك  نف�س  اأ�صدره  الذي 

العمرية،  الفئات  ح�صب  املدّونني  يت�زيع  تتعلق  كثرية  تفا�صيل 

املتغريات  من  وغريها  والدخل،  الدرا�صي،  وامل�صت�ى  واجلن�س، 

الأخرى. اأما ن�صب املدونني يف العامل، فتت�زع، ح�صب هذا املحرك، 

كالآتي: )ال�ليات املتحدة 48% ؛ املجم�عة الأوربية 26% ؛ منطقة 

عالقة  عن  اأما   .%16 العامل  وباقي   ،%10 الهادي  واملحيط  اآ�صيا 

التدوين ب��صائل الإعالم التقليدية، فاإن التقرير ي�صري اىل اأن هناك 

اأنه رغم نظر البع�س للمدونني  ت�جها مت��صال لإندماجهما، حيث 

»كاأعداء« لل��صاط التقليدية، اإلأ اإن الكثري منهم يحمل�ن �صهادات يف 

الإعالم. كما اأن 35% من املدّونني الذين متت درا�صتهم عمل�ا يف هذه 

ال��صائل، و 27% ما زال�ا يدّون�ن ويعمل�ن بها. اأنظر:

http://technorati.com/blogging/feature/state-of-
the-blogosphere-2009/
http://technorati.com/blogging/article/day-1-

who-are-the-bloggers1/ 

-6

Pisani, Francis & Piotet, Dominique, Comment 

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

-7

http://www.groupechronos.org/newsletter_

para.php?id_para=6854&id_doc=892 

-8

لالأفراد،  ال�صخ�صية  اله�يات  لبناء  الت�جه  هذا  انعكا�صات  ح�ل 

ميكن الرج�ع اىل:

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

-9

  ح�ل هذا امل��ص�ع اأنظر:

François de Singly, Le soi, le couple et la fa-
mille, Nathan, Paris , (1996).
http://www.lemonde.fr/web/article /0,1-0@2-
3328,36-390333@51-625904,0.html 

-10 

ميكن الرج�ع يف هذا امل��ص�ع اىل الروؤية التي يطرحها فران�ص�ا 

دوبي:

François Dubet, Le déclin de l’institution, Le 
Seuil, Paris, (2002).
www.segec.be/Exponeuf/pdf/n16p22_25.pdf 

-11

 اأنظر:

Boyd, Danah. . “Why Youth (Heart) Social Net-
work Sites: The Role of Networked Publics in 
Teenage Social Life.” MacArthur Foundation 
Series on Digital Learning – Youth, Identity, 
and Digital Media Volume (ed. David Bucking-
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ham). MA: MIT Press Cambridge, (2007).
http://www.danah.org/papers/WhyYouthHeart.
pdf ; C. Metton, “ Les usages de l’Internet par 
les collégiens : explorer les mondes sociaux 
depuis le domicile ” Réseaux, vol. 22, n°123, 
(2004),p. 59-81.
Ofcom. Office of Communications.. Social 
Networking. A quantitative and qualitative re-
search report into attitudes, behaviours and use 
(2008). http://www.ofcom.org.uk/advice/me-
dia_literacy/medlitpub/medlitpubrss/socialnet-
working/report.pdf
http://reseaux.revuesonline.com/article.
jsp?articleId=2676

االت�صال وال�صيمائيات: 

ا�صرتاتيجية بناء املعنى

 د. ن�شر الدين لعيا�شي

كلية الت�صال، جامعة ال�صارقة 

مقدمة

على  نف�صها  تفر�س  ال�صيم�ل�جيا  بداأت   

منذ  والفنية  والإعالمية  والثقافية  الأدبية  الدرا�صات 

خمتلفة  تيارات  و�صكلت  املا�صي.  القرن  من  ال�صبعينيات 

ال�صحفي،  ال�رصد  مثل:  الدرا�صة  تن�عت ح�صب م�ا�صيع 

وامل�رصح،  والإعالن،  والكاريكتري،  املر�ص�م،  ال�رصيط 

والتلفزي�ن،  وال�ص�رة،  الت�صكيلية،  والفن�ن  وال�صينما، 

الإعالم  الت�صكيلي،  الفن  واللبا�س،  وامل�دة  واملرئيات، 

اجلديد، والثقافة... 

وال�صيميائيات  البني�ية  املخت�صني  بع�س  يرى   

يف حالة ت�صابك نظري. فاحلفاوة التي حظيت بها البني�ية 

يف الأو�صاط الفكرية والأكادميية، يف ال�صتينيات من القرن 

املا�صي، تع�د لك�نها ت�صتطيع اأن ت�صفي طابعا علميا على 

ال�صيمي�ل�جيا،  جتد  اأن  غرو  ل  لذا  الجتماعية.  العل�م 

مثل  وقدمي  مرم�ق  علم  ظالل  يف  �رصعيتها  نا�صئ،  كعلم 

الل�صانيات. لذا اجتهت اإىل درا�صة امل�ا�صيع اجلديدة وفق 

 1

من�ذجه.

ا�صرتاك  اإىل  النظري  ال�صتباك  هذا  البع�س  يرجع 
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ت�صتخدمها  التي  املفاهيم  جل  ا�صتخدام  يف  ال�صيميائية 

البني�ية. وقد راأى بع�س ال�صيمائيني، مثل الباحث فريو 

اإلي�صي� Véron Elíseo، منذ مطلع ال�صبعينيات من القرن 

»النحراف  بـ  اأ�صماه  ملا  �صببا  ال�صتباك  هذا  يف  املا�صي، 

هذا  من  الإفالت  اأن  يعتقد  كان  لقد  لل�صيمياء«.  البني�ي 

النحراف مره�ن بالتخل�س من بع�س املفاهيم الأ�صا�صية 

اأن  ويبدو   
2

واملدونة. العالمة،  مثل:  البني�ي  الفكر  يف 

 Metz كر�صتيان  مت�س  بقيادة  ال�صينما  �صيم�ل�جيا 

Christian قد ابتعدت قليال عن بع�س مفاهيم البني�ية، بل 

راأت اأنها غري مالئمة مل��ص�عها، حيث ي�صعب ترحيلها من 

ال�صياق الل�صاين اإىل ال�صياق ال�صينمائي. فالدال يف ال�صينما 

تتماهى  اأن  وي�صتحيل  املدل�ل.  مع  ت�صابه  يك�ن يف عالقة 

الذي  الل�صاين  جانبها  يف  خا�صة  الل�صانيات،  يف  ال�صينما 

ي�صدد على التمف�صل Articulation. فخالفا لل�صانيات ل 

متلك ال�صينما متف�صال مزدوجا. مبعنى اأنه ي�صعب تقطيع 

اإىل وحدات �صغرى يف املبنى واأخرى يف املعنى،  ال�ص�رة 

ال�صينمائي  وامل�صهد  كلمة،  ال�ص�رة  اعتبار  ي�صعب  اأي 

العديد  اأو  تعادل جملة  قد  ال�صينمائية  ال�ص�رة  لأن  جملة 

في�صكل  ال�صينمائي  امل�صهد  اأما  واحدة.  مرة  اجلمل  من 

قطعة معقدة من اخلطابات نظرا لتعددية مدوناته: الل�صان، 

الت�ص�ير،  زوايا  الأل�ان،  التج�صيم،  احلركة،  ال�ص�ت، 

اللقطات، م�قعه يف عملية امل�نتاج.  

البحث  هذا  اإ�صكالية  نخت�رص  اأن  ميكن   

التي  املفاهيم  اأن  هل  التاليني:  الت�صاوؤلني  يف  النظري 

البني�ية؟  يف  ذاتها  املعاين  متلك  ال�صيمائيات  ت�صتخدمها 

الب�رصي  ال�صل�ك  من  املعنى  ا�صتجالء  كان  واإذا 

ه�  والإعالمي  الثقايف  واملنتج  الجتماعية  والظ�اهر 

امل�صتخدمة  الآليات  فهل  والبني�ية،  ال�صيمائيات  �صالة 

البني�ية؟ عن  ال�صيمائيات  يف  تختلف  املعنى  اإىل  لل��ص�ل 

يف  املعنى  اإنتاج  اآليات  عن  الك�صف  البحث  هذا  يروم  اإذا 

الب�صتم�ل�جية  رهاناتها  عن  والك�صف  ال�صيمائيات، 

من  اجلزئيات  بع�س  على  ا�صقاطها  وحماولة  والفكرية 

الرتاث الثقايف العربي. 

اإن ال��ص�ل اإىل هذا الهدف يتطلب تفكيك العدة   

املفاهيمة التي ولدت من رحم البني�ية وعملت ال�صيمائيات 

يف  وا�صرتاجتياتها  منطقها  اإىل  واإخ�صاعها  تط�يرها  على 

العّدة  جل  ت�صتخدم  ال�صيمائيات  اإن  حقيقة  املعنى.  بناء 

لهذه  ال�صتخام  لكن  البني�ية.  ت�صتخدمها  التي  املفاهيمة 

لأن  والبني�ية،  ال�صيمائيات  تطابق  على  قط  يدل  ل  العدة 

الذي  باملحت�ى  ويتعلق  املفاهيم،  ت�صغيل  يتجاوز  الأمر 

مفه�م.  كل  يغطيه  الذي  ال�اقع  اأي  مفه�م،  لكل  يعطى 

الجتماعية  الظ�اهر  قراءة  �صلم  يف  الأخري  هذا  وم�قع 

والثقافية.

الل�شان ثم الل�شان

لأن  الل�صان  على  الكالم  البني�ي�ن  يف�صل   

ي�صتطيع  ل  القيم  من  ونظام  اجتماعية  م�ؤ�ص�صة  الل�صان 

فعل  الكالم  بينما  تغريها،  ول  خلقها  مبفرده  الإن�صان 

فردي. والل�صان ل ي�صتطيع اأن يك�ن كامال و�صامال يف كالم 

التعبري،  على  املقدرة  بلغ من  ذاك مهما  اأو  ال�صخ�س  هذا 

يت�صمن  فالل�صان  الل�صاين.  القام��س  ثراء  من  وامتلك 

الق�اعد واملعايري التي تبنّي خمتلف ال�صتعمالت. ولي�س 

العالقة  اإن  بذلك.  يق�م  الذي  ه�  الفردي  الكالم/الفعل 

بني الل�صان والكالم عالقة تبادل واعتماد، فال ي�جد ل�صان 

بدون كالم ول ي�جد كالم بدون ل�صان. فالل�صان ه� كنز 

3

اأن�صاأته ممار�صات الكالم للناطقني به.



1
7

1
د 

د
ع

ال
ة

مي
ن
لت

وا
ل 

شا
�

ت
الإ

ا

مقارنة  الكالم  اإىل  اأهمية  ال�صيمائي�ن  ي�يل   

درا�صته  يف   Roland Barthes بارث  فرولن  بالل�صان. 

اأول�ية  ي�ؤكد  ال�صيم�ص�ل�جيا«  من  »عنا�رص  املرجعية 

الكالم  اأحداث  لأن  وذلك  لل�صان،  بالن�صبة  الكالم  درا�صة 

يتط�ر  الل�صان  اأن  الل�صان، مبعنى  اأحداث  تاريخيا  ت�صبق 

كممار�صة  الكالم،  اأن  يعتربون  اأنهم  كما   
4

الكالم. بفعل 

فردية، تق�د اإىل معنى التلفظ. وذلك لأن املعنى ل ياأتي من 

من  اأي  املتحرك،  و�صعه  يف  بل  الثابتة،  حالته  يف  الل�صان 

القراءات.  للعديد من  املجال  يفتح  الذي  خالل ال�صتعمال 

قام��س  يف  امل�ج�دة  ذاتها  الكلمات  ن�صتخدم  اأننا  مبعنى 

ال�صتخدام  هذا  من  امل�صتخل�س  املعنى  لكن  معني،  ل�صان 

اإذا، املعنى لي�س واحدا  اأخر.  اإىل  يك�ن خمتلفا من متكلم 

وثابتا، بل متحركا ومتغريا ح�صب ق�صد املتكلمني، ومن 

�صياق اإىل اأخر، ومن ع�رص اإىل اأخر.

يف  البحث  هي  ال�صيميائيني  لدى  القراءة  اإن   

داخله.  من  املعاين  لبناء  ن�س  �صكل  ياأخذ  الذي  الكالم 

البحث املتناغم الذي يبعث على الن�صجام الدليل. لقد مييز 

اأن  ب�ل عطا اهلل، بق�ة، ال�صيميائيات عن البني�ية بالق�ل 

تركز  وال�صيمائية  فاعل،  بدون  املعنى  على  تركز  البني�ية 

 
5

على الفاعل الذي يبحث عن املعنى.

ال تزامن بدون تعاقب

على  بالتزامن  يهتم�ن  البني�ي�ن  كان  اإذا   

ح�صاب التعاقب انطالقا من ت�ص�ر باأن الل�صان ل يك�صف 

بل  تعاقبه،  عرب  اأي  تاريخه،  عرب  بنيته،  اأي  ق�اعده،  عن 

الكلمات  م�قع  خالل  من  الراهن:  و�صعه  من  انطالقا 

لل�صان.  الكلية  البنية  �صمن  البع�س  ببع�صها  وعالقاتها 

التعاقب  ثنائية  بني  تعار�صا  يرون  ل  ال�صيميائيني  فاإن 

ما�صي  يف  للتفكري  يدفع  باملعنى  فالن�صغال  والتزامن. 

العالمات الل�صانية وو�صعها احلايل. وحماولة القب�س على 

ما يدل عليه املدل�ل يف �صيغته الراهنة، وا�صتعماله الفردي 

هذا  اإن  عا�صها.  التي  التغريات  اإىل  الرج�ع  اأبدا  مينع  ل 

الربط بني التزامني والتعاقبي يرثي دللة العالمة �ص�اء 

اأكرث، م�صاهمتها يف  ل�صانية ويحدد،  اأو غري  ل�صانية  كانت 

رولن  عر�س  الأمر،  هذه  لت��صيح  املعنى.  بنية  ت�صكيل 

بارث مثال بعيدا عن عامل الل�صانيات، اإذ اأكد باأن علم الفلك 

باأنها  علما  النج�م يف و�صعها احلايل  يدر�س  اأي  تزامني، 

متح�لة ومتحركة. بينما اجلي�ل�جيا هي علم تعاقبي، اأي 

تهتم بت�صكيل طبقات الأر�س عرب احلقب التاريخية، لكننا 

 6

ن�صتطيع الت�قف لدرا�صة ل�حات �صخرية راهنة.

اإن ثنائية التعاقب والتزامن حتيلنا اإىل التفكري   

يف املرجع والعالمة. فال�صيميائي�ن ل يلغ�ن دور املرجع 

اأ�صال يف ت�صكيل الدللة رغم قناعتهم بالعالقة العتباطية 

اإىل  يع�د  ذلك  يف  وال�صبب  باملرجع.  العالمة  جتمع  التي 

ت�ص�رهم للمرجع. اإذ ل يرونه يف �ص�رة ثابتة، لأنه متغري، 

ومتبدل، يرتك ظالله يف ديناميكيته على ت�صكيل الدللة.   

رهانات املدلول

تقبل ال�صيميائي�ن تعريف دو �ص��صري للعالمة   

نظروا  لكنهم  الل�صانية،  غري  املجالت  كل  على  وعمم�ها 

عن  تختلف  زاوية  من  واملدل�ل،  الدال  اأي  وجهتيها؛  اإىل 

الدال  يعتربون  الذين  البني�ي�ن  منها  راأي  التي  الزاوية 

اأوىل بالهتمام من املدل�ل لأنه ه� الأ�صل، واملدل�ل تابع 

اأن ي�صاهم، كعن�رص يف ت�صكل  الثابت ي�صتطيع  له. والدال 
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لأنه  املدل�ل  تف�صيل  اإىل  ال�صيمائي�ن  مييل  بينما  البنية. 

التاأويل  على  ومنفتح  ووحيد،  واحد  معنى  �صجني  لي�س 

والقراءات املتعددة. اإن هذا التف�صيل يجد مربره يف اإميانهم 

باأن املعنى لي�س معطى منتهي البناء، ويف حالته املنجزة، 

فردي،  اجتهاد  نتيجة  ه�  واإمنا  للبنية،  وظيفيا  واإفرازا 

ي�صتحيل،  مدل�ل  فبدون  الفاعل.  ل�صتقاللية  وترجمة 

الفاعل  غائية  وتنتفي  املعنى،  بناء  ال�صيميائيني،  نظر  يف 

املتمثلة يف الك�صف عما تب�ح به املدل�لت اأو ما يعتقد اأنها 

تب�ح به مبراودتها. 

اإىل  حتيلنا  للدال  بالن�صبة  املدل�ل  اأول�ية  اإن    

الل�صان  بني  بالعالقة  واملرتبطة  اأعاله  املذك�رة  الثنائية 

بينما  الدوال،  تراكيب  من  جملة  ه�  فالل�صان  والكالم. 

الدوال ق�صد طرح جمم�عة  نقل  اإىل جتاوز  الكالم يطمح 

من الدللت التي تعرب عن جتارب فردية وجماعية وفل�صفة 

وروؤية تتغري بتغري ال�صياقات والأزمة. هذه احلقيقة ل تثري 

الل�صانية.  غري  العالمات  م�صت�ى  على  اجلدل  من  الكثري 

احلقيقة  هذه  ي�ؤكد  بارث،  رولن  الفرن�صي،  فال�صيميائي 

بالق�ل اأن اللبا�س ي�صتخدم ل�صرت اأج�صامنا، والطعام وجد 
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لتغذية اأج�صامنا، لكن هذا مل مينعهما من حمل قيم دللية. 

اإنهما يف�صحان عن ثقافة ما، ومنط معي�صة معني، ومكانة 

اجتماعية، وانتماء جغرايف، وعقيدة دينية، وحتى ت�ص�ر 

املدل�ل  فاإهمال  املجتمع.  يف  واملراأة  الرجل  و�صع  عن 

والكتفاء بالدال فقط ه� البقاء يف حالة ال��صف لالأ�صياء 

لت��صيل  و�صيطا  �ص�ى  لي�س  الدال  لأن  وذلك  والظ�اهر، 

املعنى. فهل ميكن الكتفاء بال��صيط للقب�س على املعنى؟ 

اأدى  لل�صان  امل�صرتك  الفهم  ب�رص  البني�يني  ان�صغال  اإن 

للمعنى.  وال�حيد  اجلماهريي  باملعنى  الإميان  اإىل  بهم 

لدى  واملتحركة  املت�صذرة  املعاين  مع  يتعار�س  وهذا 

للتحكم  املمار�صات  والناجتة عن جملة من   
8

ال�صيميائيني.

يف املدل�ل اأو تاأطريه عرب الثقافات.

لكن كيف ي�لد املعنى يف نظر ال�صيميائيني؟

ال�صيميائيني  نظر  يف  املعنى  بناء  اآليات  ترتكز   
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.semiosis »ال�صيم�زي�س«  لـ  املركزي  املفه�م  على 

فال�صيميائي اإلي�صي� فرون Eliseo Veron يرى اإن العامل 

الذي حتيل اإليه العالمات عامل ينم� ويكرب وي�صمحل داخل 

املقاربة  من  ينطلق  التاأكيد  هذا  اإن  ال�صمي�زي�س.  ن�صيج 

اأن  ال�اقع، حيث  على  الإدراك  اأول�ية  ترى  التي  البنائية 

الإدراك ه� الذي ي�جه فهمنا وا�صتيعابنا لل�اقع، ولي�س 

العك�س؛ اأي اأن ال�اقع ل ي�صبق اإدراكنا له. 

 Charles S. Peirce يعد �صارل �صند�س بر�س   

املعن�ن:  ن�صه  يف   Semiosis مفه�م  ا�صتخدم  من  اأول 

كتاب  �صدور  قبل  اأي   ،1907 �صنة  يف   »Pragmatism«

»حركة  به  ويق�صد  �صن�ات.  بت�صع  املذك�ر  �ص��صري  دو 

فهذا  جديدة.  عالمة  بروز  اأجل  من  تقدمها  يف  العالمة« 

عملية  ه�  ال�صيم�زي�س  اإذا   
10

نهاية. بدون  يبدو  التقدم 

ت�صكيل العالمة ذاتها اأو فعل الدللة. اإنه ا�صتدلل ب�ا�صطة 

تنب�ؤ  عدم  على  يدل  ال�صيم�زي�س  فم�صم�ن  العالمات. 

11

العالمة، وديناميكيتها، وطابعها الت�ليدي.

ال�صمي�زي�س،  مفه�م  بنكراد  �صعيد  ي��صح   

لإنتاج  متحرك  م�صار  اأنه  بالق�ل  تب�صيطا،  اأكرث  ب�صكل 

الذوبان  اإىل  ينتهي  والذي  الدللة وتداولها وا�صتهالكها، 

يف التقاليد واأ�صكال ال�صل�ك، ويتح�ل مع الزمن اإىل عادة 
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لدى الفرد، وقان�نا داخل املجتمع.

ميلك هذا املفه�م بعدين: البعد الرتكيبي  

 syntagmatic ويق�صد به العالقة بني العالمات، اأي املعنى 
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 ،Pragmatic التداويل  والبعد  العالقة،  هذه  تنتجه  الذي 

واملق�ص�د به طريقة ا�صتخدام العالمات وتاأويلها. 

ج�رصا  ال�صيم�ز�س  يف  البعدان  هذان  ي�صكل   

لالنتقال من ال�اقع اإىل احلقيقة والذي يتم بف�صل املدونات 

الثقافية Cultural Codes. فكل جمتمع ميلك القدرة على 

التعبري عن وج�ده الجتماعي ب�صكل رمزي بف�صل جملة 

العالمات تختلف  اأن هذه  الق�ل  العالمات. وغني عن  من 

من ثقافة اإىل اأخرى.

واملرجع  الدال  العالقة بني  باأن  الت�صليم  ميكن   

عالقة تع�صفية، لكن العالقة بني الدال واملدل�ل حتتاج اإىل 

التع�صفية.  العالقة  قدرية  عن  قليال  يزيحها  قد  ت��صيح 

مبعنى اأن املدل�ل يك�ن، يف الغالب، نتيجة ن�ع من الإجماع 

ال�صمني الذي مينحه معنى حمددا. وبال�صتعمال يتخلى 

املدل�ل عن معانيه الأوىل ليك�صب معاين اأخرى، تظل رهن 

ا�صتقرار العالقة بني الدال واملدل�ل. هذا ال�صتقرار الذي 

تدل عليه املمار�صة الدالة، والتي ميكن اأن ن�صميها من باب 

ال�صتعارة خطابا.

عن  املدل�ل  تخلى  العالقة  هذه  تغريت  فاإذا   

يتم  ل  فالأمر  اأخرى،  مبعان  وا�صتبدلها  ال�صابقة  املعاين 

بدون وعي م�صتخدمي الدوال، بل يتم نتيجة اتفاق �صمني 

حمتفظا  بدونه،  املدل�ل،  ويبقى  الدالة،  املمار�صة  جت�صده 

مبعناه »الأ�صلي«. هذا التفاق يتم يف الغالب نتيجة ميزان 

ق�ى اجتماعي وثقايف لرتجيح املعنى. املثال الب�صيط الذي 

العربي،  املغرب  منطقة  يف  ال�صيمياء  اأ�صاتذة  به  ي�صت�صهد 

والذي اأ�صبح تاريخيا، يتمثل يف ا�صم فاطمة. اأي ا�صم علم 

لبنة الر�ص�ل عليه ال�صالة وال�صالم، وزوجة رابع اخللفاء 

الرا�صدين الإمام علي بن اأبي طالب. لكن مدل�له لدى اأ�رص 

املعمرين الفرن�صيني يف اجلزائر حت�ل اإىل »ال�صغالة«. فعندما 

فاطمتي،  تاأت  مل  جلارتها  املعمرين  زوجات  اإحدى  تق�ل 

فمعناه اأن خادمتها مل تاأت. لأن معظم اخلادمات يف بي�ت 

ي�صرتكن  الل�اتي  الن�صاء اجلزائريات  من  كان�ا  املعمرين 

الت�صمني ل�صم فاطمة فر�صه  ا�صم فاطمة. فهذا  يف حمل 

ال�صتعمار.  على  بالق�صاء  اأي  بزواله،  زال  ق�ى  ميزان 

ال�صخ�صية  التجربة  بف�صل  الل�صان  تط�ير  اإن  اإذا، 

وال�صتخدام ال�صخ�صي ل يتم على م�صت�ى ت�ليد الكلمات 

اأو  اأواأجنبية  دخيلة  بكلمات  الل�صاين  القام��س  واإثراء 

م�صت�ى  على  اأي�صا  يتم  بل  فح�صب،  مبتكرة  اأو  م�صتقة 

املدل�لت، اأي اأن الكلمات ذاتها تكت�صب معاين جديدة من 

خالل العالقة اجلديدة التي يقيمها املدل�ل والدال.

اإذا املعنى لدى ال�صيميائيني يت�قف على الفاعل الجتماعي 

الذاتي  البعد  البني�ية تزيح  بينما  الذاتية،  التجربة  وعلى 

اإنتاج املعنى. فالبني�ي�ن ينطلق�ن من البنية لل��ص�ل  يف 

اإىل املعنى غري الذاتي، وال�صيميائي�ن ينطلق�ن من الفاعل 
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لل��ص�ل اإىل املعنى غري البني�ي.

ت�شمني الت�شمني

التمييز  على  املعنى  بناء  يف  ال�صيمائي�ن  يعتمد   

والت�صمني   Denotation التعيني  التالية:  الثنائية  بني 

التعيني،  م�صت�ى  على  ي�جد  ل  فاملعنى   .Connotation

وهذه  الت�صمني.  م�صت�ى  يف  يكمن  بل  معروف،  ه�  كما 

ال�صيميائيني.  لدى  امل�صلمات  من  تك�ن  اأن  تكاد  حقيقة 

اإنها وا�صحة ول غبار عليها واإن كانت ت�صتفز ب��ص�حها 

املفاهيمية يف ترحيلها من  الُعّدة  الت�صاوؤل عن  وحتث على 

يرتتب  وما  اللفظي،  غري  الت�صال  اإىل  اللفظي  الت�صال 

مما  ال�صيميائيني،  لدى  املعنى  لعبة  عن  وتك�صف  عنها، 
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يدفعنا اإىل الت�غل يف الت�صاوؤل على م�صت�يني اثنني:

بني  و�صه�لة،  ي�رص  بكل  الف�صل،  ميكن  هل   

وهل  والكالم؟  الل�صان  م�صت�ى  على  والت�صمني  التعيني 

اإن  ال�صيميائيات؟  تطبيق  جمالت  كل  على  تعميمه  ميكن 

احلريف  املعنى  ه�  وال�ا�صع  الب�صيط  معناه  يف  التعيني 

القام��صي،  لل�صجل  للعالمة، و يعرتف مبراعاته  والثابت 

بينما الت�صمني يحيل اإىل املعنى امل�صرتك يف ال�صتخدام بني 

ثباتا  اأقل  �صمني  تعاقد  نتيجة  ه�  املعنى  هذا  املت�صلني. 

وا�صتقرارا. 

ل ينفي اأحد رواد مدر�صة الدرا�صات الثقافية،   

�صتي�رت Stuart Hall ي�رص الف�صل بني التعيني والت�صمني 

فقط، بل ي�صكك حتى يف وج�د التعيني يف »حالة ال�صفر«، 

على حد تعبري رولن بارث. اإذ يق�ل: )اإن الأمثلة التي تّبني 

معنى  ح�رصيا  متلك  والتي  خطاب،  يف  املنظمة  العالمات 

ك�نيا،  يك�ن  يكاد  ب�صكل  ت�افقي،  اأي   ،Lateral حرفيا 

نادرة جدا يف العامل ال�اقعي. ففي اخلطاب ال�اقعي جتمع 
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جل العالمات اجل�انب التعينية والت�صمينية( .

اإذا كانت الدللة هي عقد Convention يجمع   

الدال واملدل�ل، فال�صيميائي�ن يرون اأن هذه الدللة ل ميكن 

فعل  اأن  مبعنى  الت�صال.  يف  الدليل  احلقل  كل  تغطي  اأن 

الدللة ل يت�قف عند حد معني اإل ت�قفا ظرفيا، وبالتايل 

باأن الت�صمني لي�س �صيئا مغلقا  ل ي�صتنفذ. وهذا ما ي�ؤكد 

لأن املدل�ل منفتح على التاأويل. فاملدل�ل ميكن اأن يعترب، 

وفق هذا الطرح ويف م�صت�ى معني، دال يبحث عن مدل�ل، 

اأن املدل�ل يفقد كل معنى. كذلك  اإىل درجة  وهكذا دواليك 

الأمر بالن�صبة للت�صمني. لقد �صبق واأن اأو�صحنا كيف اأن 

بع�س املخت�صني �صكك�ا يف وج�د جدار فا�صل بني التعيني 

واعتقدوا  املرئي.  الت�صال  جمال  يف  خا�صة  والت�صمني، 

على  انغالق  حالة  يف  الت�صمني  وج�د  يف  الت�صكيك  اأن 

احلديث  ينتقل  احلالة  هذه  ويف  اأي�صا.  م�رصوع  م�صم�نه 

من الت�صمني اإىل »ت�صمني الت�صمني«، متخذا �صكال دائريا 

ل يت�قف اإل لي�صتاأنف من جديد! فاإذا �صلمنا بهذا الأمر، 

فاإن بناء املعنى لدى ال�صيميائيني يتح�ل اإىل جمرد »لعبة« 

ت�صتند اإىل منطق بناء املعنى الذي يك�ن، يف اأخر املطاف، 

اإن  الت�صمني، ومهاراته.  ي�ؤول  الذي  اأي  امل�ؤول،  �صنيعة 

غر�س هذه اللعبة يتعدى بناء املعنى اأو ت�صكيله. فالباحث 

الربيطاين ه�ل �صت�رت يرى اأن التعيني والت�صمني جمرد 

بح�ص�ر  لالإقرار  لي�س  حمدد  �صياق  يف  ت�صتخدم  اأدوات 

للتمييز بني خمتلف  بل  اللغة،  يف  غيابها  اأو  الإيدي�ل�جيا 
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امل�صت�يات التي تلتقي فيها الإيدي�ل�جيا واخلطاب. 

البني�ية  بني  الفروق  ت�صخي�س  باب  من   

وال�صيمائية يف ا�صتجالء املعنى ميكن الق�ل اأن ال�صيمائيات 

وكامن  ومكتمل  جاهز  كمعطى  املعنى  ب�ج�د  ت�ؤمن  ل 

لبنائه.  والت�ص�ر  الفكر  حترير  على  تعمل  بل  الُبنى،  يف 

لي�صت  فالثقافة  دالة.  بدون ممار�صة  يتحقق  ل  البناء  هذا 

من  جملة  بل  البني�ية،  ت�ؤكد  كما  البنى  من  جمم�عة 

لل��ص�ل  ي�صعى  البني�ي  البحث  اأن  مبعنى  املمار�صات. 

اإىل الُبنى العميقة التي تت�صكل منها الثقافة، بينما ت�صعى 

احلقل  يف  املمار�صات  دللت  عن  الك�صف  اإىل  ال�صيمائيات 

الثقايف والفني. وعلى هذا الأ�صا�س يرثى املعنى ويتجّدد. 

اإن املعنى ح�صب ال�صيميائيني ي�جد يف التجارب   

على  يت�قف  فه�  الذاتي،  الفعل  نتيجة  ويت�صكل  اخلا�صة، 

الفاعل وجتربته الجتماعية والثقافية، بينما ترى البني�ية اأن 

16

التجربة ال�صخ�صية، اأو ن�صاط الفاعل يت�قف على البنية.

يدر�س  عندما  امللم��س،  ال�صعيد  على   

ل  �صحفيا  �رصدا  اأو  �صينمائيا،  فيلما  ال�صيمائي�ن 
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ي�صتخرج�ن الُبنى التي تنظم عنا�رصه، وت�رصح دللته؛ 

ال�صينمائية  املنتجات  كل  يف  احلا�رصة  العامة  الُبنى  اأي 

عنا�رص  من  املعنى  بناء  اإىل  ي�صع�ن  بل  ال�صحفية،  اأو 

عن  فيك�صف�ن  ال�صحفي(،  ال�رصد  اأو  )الفيلم  الن�س 

تعبريه،  اأ�صكال  اأ�صل�به،  و�صماته:  الن�س،  خ�صائ�س 

امل�صابهة.  الن�ص��س  بقية  عن  مييزه  وما  تلفظه،  طريقة 

ال�صيمائيات ون�صن�صة الإعالم والثقافة. 

كل  اإىل  تنظر  جعلها  لل�صيمائيات  الل�صاين  املنبت  اإن 

-Te  املمار�صات الدالة على اأنها ن�ص��س؛ اأي ن�صن�صة 

اأو  ثقايف  واإنتاج  ما ت�صادفه من ظ�اهر  tualization كل 

فني اأواإعالمي. مبعنى اعتبارها جمم�عة من الدوال التي 
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تظل دللتها مفت�حة.

كل  لدى  ج�هرية  قيمة  الن�صن�صة  تكت�صي   

ال�صيمائي  فالباحث  ال�صيميائي،  بالدر�س  املهتمني 

هلم�صيف Hjelmslev اأوحى باأنه ل ي�جد اأي �صيء يفلت 

لل�صيمائيات  م��ص�عا  ي�صكل  فالن�س  كن�س.  ت�صكيله  من 
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وحدا لها...

اإن البني�يني يجدون البنية حا�رصة يف كل �صيء   

بعد اأن روؤوا اأن ال�صل�ك الب�رصي، والظ�اهر الجتماعية، 

واملنتجات الثقافية، وال�رصديات حتاكي الل�صان يف منطق 

�صيء  كل  يف  ال�صيمائي�ن  يرى  بينما  وق�اعده،  تنظيمه 

والإعالمية  الثقافية  املنتجات  مبحاكاة  لعتقادهم  ن�صا 

واجلمالية للن�س. 

املمار�صة  اأو  الثقافية  الظ�اهر  روؤية  كانت  لئن   

الدالة من زاوية الن�صن�صة اأو الن�ص��صية، التي يحبذها 

على  التاأكيد  ه�  اأ�صا�صية  غاية  تخدم   
19

الغذامي، اهلل  عبد 

الظ�اهر  على خمتلف  الن�س  فتعميم  املعنى،  ل حمدودية 

من  الكثري  يطرح  والفني  الإعالمي  والإنتاج  الثقافية 

اأثاره  بع�صها  التحفظات،  من  الكثري  ويثري  الت�صاوؤلت، 

حيث  للن�صن�صة،  تاأويله  خالل  من  اهلل  عطا  ب�ل  الباحث 

راأى اأن ال�صيمائيات مل تقطع �صلتها بالأدب. فالن�صن�صة 

املنتج  اإن  بالأدب.  يرتبط  الذي  الن�س،  من  م�صت�حاة 

مفه�م  لكن  م�ؤ�ص�صة.  نتاج  ه�  والفني  والإعالمي  الثقايف 

امل�ؤ�ص�صة يف الأدب مفه�م غام�س اإذا مل ي�رص اإىل التقاليد 

يتداخل  التي  الإعالمية  امل�ؤ�ص�صة  ملفه�م  خالفا  الأدبية، 

الإداري  وال�صيا�صي،  الإعالمي  والثقايف،  ال�صناعي  فيها 

الأدب،  منها  يعاين  التي  ال�صتقاللية  اإن   
20

واملهني.

تقارن  اأن  ميكن  ل  ال�ص�ق،  جتاه  ن�صبية  كانت  واإن  حتى 

والربامج  الأخبار،  اإنتاج  على  املفرو�صة  بالكراهات 

التلفزي�نية، والأفالم، وامل�صل�صالت، وامل�رصحيات، ناهيك 

عن م�صاواتها.

ميار�صه  الذي  ال�صغط  عن  النظر  ب�رصف   

الإعالن اأو املجم�عات ال�صاغطة املختلفة )بدءا من الق�ى 

اإىل  و�ص�ل  ال�صلطة،  على  للح�ص�ل  املتدافعة  ال�صيا�صية 

امل�ؤ�ص�صات  على  ال�صحافيني(  فيها  مبا  املهنية،  التكتالت 

اإن  منتجاتها،  على  ب�صماته  يرتك  والذي  الإعالمية 

على  ومغلقا  بذاته،  م�صتقال  نظاما  لي�صت  الأخرية  هذه 

العامل  على  منفتحة  اإنها  داخلية،  عنا�رص  من  ميلكه  ما 

اإعالمية.  منظ�مة  �صمن  وتتم�قع  وحت�لته،  اخلارجي 

اأخرى.  اإعالم  ل��صائل  مكمال  اأو  معار�صا  م�قفا  وتاأخذ 

ول�صحافييها عالقات مع بقية ال�صحافيني قد تت�حد ح�ل 

 تك�ن لها تبعات على 
21

اأحداث وق�صايا وم�اقف و تتباين،

الفاعل  اإن  و�صكلها.  ال�صحفية  الكتابة  م�صم�ن  م�صت�ى 

الثقايف  الإنتاج  الفاعل يف  الأدبي غري  الن�س  الجتماعي يف 

والفني.
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يف  اإ�صافيا  اإ�صكال  الأدب  اإىل  الإحالة  تطرح   

البيئة الثقافية العربية. فمفه�م الأدب يف الثقافة العربية 

الأخالق  اأي  بالآداب؛  يرتبط  بك�نه  ينفرد  الإ�صالمية 

والف�صائل، وعلى الن�صق الذي يجب مراعاته يف املعامالت 

و�صائل  غائية  غري  املعنى  بهذا  الأدب  فغائية   
22

الغري. مع 

الإعالم املعا�رصة التي اأ�صبحت تتناف�س من اأجل الإعالم، 

اإىل  بنا  ي�ؤدي  ما  وهذا  والفرجة.  والإ�صهار،  والرتفيه، 

البحث عن معنى الن�س. 

على  يتفق  اجلميع  اأن  وهلة  اأول  من  يبدو  قد   

معنى مفه�م الن�س، لأنه يحظى باإجماع وا�صع، لكن هذا 

ال�ص�ؤال  اإىل الإجابة على  العتقاد يتبدد مبجرد ال�صتماع 

الفتاح  عبد  الناقد  ينبهنا  الن�س؟  ه�  ما  التايل:  الب�صيط 

كيليط� اإىل الدللة الن�صبية لهذا املفه�م. فما ُيّعد ن�صا يف 

الثقافة   لأن 
23

اأخرى، ثقافة  الثقافة ل يعترب كذلك يف  هذه 

تزودنا بجملة من املفاتيح امل��ص�عية والذاتية التي ت�صمح 

يفرت�س  الن�س  ووج�د  فهمه.  و  كن�س  معه  بالتعامل  لنا 
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وج�د الال ن�س.

عدم  اأو  ال�صمت  اإىل  الفرتا�س  هذا  ي�صري  ل   

اإنتاج الكالم، بل يحيلنا اإىل البحث عن املنطق الذي ي�صنف 

يف  امل�صتغل�ن  يتفق  ن�س.  ول  ن�س  اإىل  الت�صال  منتجات 

التي تعطي �رصعية  الآليات  الأدب على جمم�عة من  حقل 

معه  وتتعامل  ذاك،  وت�صتبعد  ن�صا،  وتعتربه  املنتج  لهذا 

اأو ل ن�س. ميكن الق�ل، من  اأنه جمرد ق�ل،  اأ�صا�س  على 

هذا املنطلق، اأن الكثري مما تن�رصه و�صائل الإعالم يندرج يف 

خانة الال ن�س يف نظرهم. فالن�س يف و�صائل الإعالم يرتبط 

بقيمته ال�صيا�صية امل�صافة اأكرث من قيمته الثقافية، خا�صة 

الن�صيطة  احل�امل  من  ُيعّد  لأنه  وذلك  العربية،  املنطقة  يف 

ل�صلطة الق�ل، على حد تعبري عامل الجتماع الفرن�صي بيار 

ميكن  الفكرة  هذه  لتاأكيد   .Pierre Bourdieu ب�ردي� 

الق�ل اأن الأحداث املتن�عة، والتي يطلق عليها الفرن�صي�ن 

ال�رصقة،  القتل،  جرائم   :»Faits divers« م�صمى 

الغت�صاب، وغريها ل تتح�ل اإىل مادة �صحفية يف العديد 

من عناوين ال�صحافة العربية اإل اإذا وظفت �صيا�صيا. ول 

يهتم بها اإذا مل ت�صمح بهذا الت�ظيف رغم قيمتها ال�رصدية 

والثقافية امل�صافة. 

يرتقي  ل  ال�صالمي  العربي  الرتاث  يف  ال�رصد  او  فالق�ل 

باملعنى  الأدب  م�صم�نه  ج�صد  اإذا  اإل  الن�س  م�صت�ى  اإىل 

الذي حددناه اأعاله، اأي اإذا نطق باحِلَكم والعرب اأو انتمى 

منتجات  على  ي�صعب  بينما  والبيان،  البالغة  عي�ن  اإىل 

تالحق  لأنها  ال�رصوط  بهذه  تفي  اأن  الإعالم  و�صائل 

الأحداث والق�صايا الي�مية املختلفة وتنقلها بلغة مبا�رصة 

هذه  اأن  فهل  النا�س.  عامة  لغة  اإىل  اأقرب  هي  وملم��صية، 

املنتجات لي�صت ن�ص��صا؟ 

اإن قراءة الن�س �صيميائيا تفرت�س الأخذ بعني   

التعبريية  الأ�صكال  �صمني،  اأو  علني  ب�صكل  العتبار، 

ال�صائدة. وتقت�صي بناء معناه انطالقا من مكت�صبات الكتابة 

الأدبية اأو ما يتجاوزها اأو يخالفها. فما هي حدود قراءة 

الفيلم ال�صينمائي اأو امل�صل�صل التلفزي�ين كن�س؟ األ تكتفي 

مبالحقة العالمات والرم�ز التي يفي�س بها الن�س/ الفيلم 

/ امل�صل�صل التلفزي�ين؟ األ ت�صتبعد ظروف اإنتاجه، وتّغيب 

والإكراهات  ت�زيعه،  واأطر  حمت�اه،  يف  امل�ؤثرة  الع�امل 

املالية والإدارية والتقنية التي تتحكم يف م�صار اإنتاجه وبثه. 

اإن عالقة العالمة باملرجع يف الأدب تختلف عنها يف الإنتاج 

ن�س  كاأنه  الإخباري  اخلطاب  مع  والتعاطي  الإعالمي، 

يقيمها  التي  العالقة  طبيعة  جتاهل  عمليا  معناه  اأدبي، 

كالهما بال�اقع. فاخلطاب الإخباري يقيم عالقة باملرجع 
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–ال�اقع الأمربيقي-تكاد تك�ن �صفافة، بينما عالقة الن�س 
الأدبي مبرجعه تت�صم بالغم��س، ب�رصف النظر عن درجة 

ال�صيميائي ه�  التحليل  اإن  اأو م�صت�ى تخيلها.  واقعيتها 

الدللة  تك�ين  على �رصوط  القب�س  يحاول  حتليل حمايث 

باإق�صاء كل ما حتيل اإليه خارج الن�س: ظروف اإنتاج الن�س، 

حبي�س  يظل  فاملعنى  الن�س..  تلقي  �صياق  الن�س،  كاتب 

منطق �صبكة العالقات التي تقيمها العنا�رص املك�نة للن�س.

اإن الن�صن�صة Textualization ت�صتبعد، عن ق�صد، الأخذ 

بعني العتبار ال�صياق. اإن القراءة ال�صيميائية للن�س الأدبي 

واإعادة  الن�س  تفكيك  يف  انخراطها  �صياقه يف خ�صم  تغفل 

لدى  فاملعنى  املعنى.  جتليات  يف  ي�صاهم  ب�صكل  تركيبه 

ال�صيميائيني ينطلق من الن�س، وي�صتخل�س منه. والتعامل 

مع منتجات و�صائل الإعالم والثقافة كاأنها ن�ص��س ي�صقط 

يف احل�صبان عامال م�ؤثرا وحا�صما يف ت�صكيل املعنى، وه� 

وال�صياق   Text الن�س  بني  احلدود  اإن  ال�صياق.  عامل 

ال�صعب   ومن 
25

بدقة، ومتداخلة. Context غري حمددة 
عن�رصي  لأن  و�صياقها،  الإخبارية  املادة  بني  الف�صل 

الزمان واملكان، على �صبيل املثال، كمحددان لل�صياق يعدان 

من الأركان الأ�صا�صية امل�صكلة للمادة اخلربية. وغني عن 

يفقدها  �صياقها  خارج  الإعالمية  املادة  درا�صة  اأن  الق�ل 

معناها. 

 Contextualization الت�صييق.  مفه�م  اإن   

الأل�صني،  الجتماع  علم  قبل  من  بالغ  باهتمام  حظي  قد 

اأ�صا�صي  كمفه�م  وبرز  وغريها،  الت�صال،  واثن�غرافية 

كمرادف  ت�ظيفه  من  التحذير  رغم  هذا  املعنى،  اإنتاج  يف 

على  وت�صخي�صه  حتديده  ل�صع�بة  اأو  الت�صال،  ل��صع 

والك�ين.  وال�طني  املحلي  يتداخل  حيث  جغرايف  �صعيد 

فاملعنى ل ي�صت�صف من خارج ال�صياق، لأنه ي�صاهم يف �صقل 

الدللت مبا ه� متبادل يف اأثناء عملية الت�صال. اإنه ثمرة 

م�صار معقد ومتعدد، ووليد عملية بناء م�صرتك بني اأطراف 

الت�صال �صمن �صياق ي�ؤثر بدوره يف بنائه.    

للن�س  املت�اتر  ال�صيميائيني  ا�صتخدام  اإن   

والن�صن�صة على ح�صاب اخلطاب ي�ؤكد على اأن ال�صيمائيات، 

اإحداث  من  تتمكن  مل  وتاريخها،  ممار�صاتها  ثراء  رغم 

ه�  كما  الن�س،  اإن  الأدبية.  املرجعية  مع  معرفية  قطيعة 

معل�م، ينتمي اإىل املجال اللغ�ي، بينما ينتمي اخلطاب اإىل 

26

املجال الجتماعي.

هل اإحالل الن�س بدل اخلطاب يف الق�صم الأكرب   

من الدرا�صات ال�صيميائية ميكن تف�صريه باأن رولن بارث 

مل يتطرق اإىل اخلطاب يف كتابه املرجعي: حما�رصات عامة 

يف الل�صانيات؟ 

ي�صتقر على حقيقة واحدة،  اإن مفه�م اخلطاب مل  حقيقة 

للدللة  وينطبق على واقع �صا�صع وممتد، لك�نه ي�صتعمل 

على اأفعال ومنتجات ل�صانية وغري ل�صانية. بل اأن البع�س 

يراه مرادفا لل�صان، و البع�س الأخر يراه رديفا للملف�ظات، 

للباحث  بالن�صبة  الأمر  ه�  كما  الن�س،  ملفه�م  ومطابقا 

فاخلطاب،  واأتباعه.   
27

ل�ي�س هلم�صيف  الل�صانيات،  يف 

ملف�ظ  ه�  املثال،  �صبيل  على  مي�صال،  ج�ن  اأدم  نظر  يف 

ميكن متيّيزه بخ�صائ�س ن�صية، بكل تاأكيد، لكن ميكن اأن 

)م�صارك�ن،  حمدد:  و�صع  يف  منجز  كفعل  اأي�صا،  منيزه، 

الفرن�صي  الفيل�ص�ف  ويرى   
28

زمان(. مكان،  م�ؤ�ص�صات، 

ريك�ر ب�ل Ricoeur Paul اأن ا�صتخدام مفه�م اخلطاب 

وعلم  ال�صيمياء  بني  التمييز  باب  من  ياأتي  الكالم  بدل 

ا�صتقرار مفه�م  اإىل عدم  الإ�صارة  يهمنا من  ما   
29

الدللة.

 
30

امللف�ظات«. من  خا�س  »كن�ع  اعتباره  ه�  اخلطاب 

اإليه  ذهب  ما  على  التاأكيد  ه�  خا�س  �صفة  من  والق�صد 
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اخلطاب  راأى  الذي  ف�ك�،  مي�صال  الفرن�صي،  الفيل�ص�ف 

اأو  اخلطاب  لأن  وت�صنيفاتها،  الثقافية  احلياة  اأ�صكال  يف 

الق�ل ل يدرك لذاته، كما يرى ال�صيمائي�ن، بل يف عالقته 

31

بالأق�ال الأخرى وخطابات الغري.

ي�صت�عب  ل  الن�س  مفه�م  اأن  نرى  هكذا   

اخلطاب.  اإىل  اقرب  لأنها  الإعالمية  املادة  خ�ص��صية 

الن�س،  يتعدى  الإعالمي  اأو  ال�صحفي  اخلطاب  فمفه�م 

من  حزمة  على  يدل  بل  بذاته،  مكتفي  مفرد  كمنتج 

اإىل  الروؤية والت�جهات وت�صتند  التي تلتقي يف  الن�ص��س 

فاخلطاب  التلفظ.  طريقة  يف  وت�صرتك  ذاتها،  الق�صدية 

ال�احد بكل  الن�س ال�صحفي  يتعدى، جمازا، ما يت�صمنه 

العنا�رص التي ت�صكله، ويتعدى اجلمع الب�صيط للعديد من 

ونح�ه  برتاكيبه  تتعلق  ل  اخلطاب  فدرا�صة  الن�ص��س. 

و�رصفه، بل تتمركز ح�ل ظروف اإنتاج ملف�ظاته. 

بجانب الن�صن�صة، اإجته البحث ال�صيميائي اإىل   

املنتجات  درا�صة  يف   Narration ال�رصد  مفه�م  ا�صتخدام 

ال�صحفية،  وال�ص�ر  ال�صحفية،  التغطيات  ال�صحفية: 

وامل�صل�صالت،  والأفالم،  ال�صحفية،  والريب�رتاجات 

هذا  وت�طد  وغريها.  والإذاعية،  التلفزي�نية  والربامج 

»للن�ص��س«  حتليلية  مقاربة  اإىل  ليتح�ل  ال�صتخدام 
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الإعالمية.

-Narr ا�صتلهمت خمتلف ا�صتخدامات ال�رصد   

tion من رولن بارث الذي اعتقد باأن ال�رصد لي�س �ص�ى 

جمٍع لالأحداث التي ل ميكن احلديث عنها �ص�ى بالع�دة 

وعبقرية،  ومهارته  )الكاتب(  الراوي  اأو  احلاكي  فن  اإىل 

ال�رصديات  مع  والدرا�صة  التحليل  �صهلة  بنية  اقت�صام  اأو 

الأخرى... فحامل ال�رصد ميكن اأن يك�ن ل�صانا، ب�صيغته 

متحركة،  اأو  ثابتة  و�ص�رة  املكت�بة،  اأو  ال�صفاهية 

اأجلردا�س  ال�صيمائي  الباحث  ا�صتنتج  وقد   
33

واإمياءات.

من   Algirdas Julien Greimas غرميا�س  ج�ليان 

املنتجات  كل  درا�صة  على  ال�صيميائيات  مقدرة  الق�ل  هذا 

الثقافية والأدبية من منطلق اأنها ا�صكال �رصدية.   

الثقافية  الظ�اهر  مع  التعامل  اأن  نعتقد   

يعيدها  ال�رصد،  منظ�ر  من  والفنية  الإعالمية  واملنتجات 

عن  يختلف  الذي  ملنطقه  ويخ�صعها  الأدب  نطاق  اإىل 

بني  املعريف  الف�صل  على  التاأكيد  رغم  الإعالم.   منطق 

عن�رصين  على  بالعتماد  وذلك  وال�رصد،  اخلطاب  مفه�م 

اأ�صا�صيني، وهما: عن�رص الزمن وا�صتعمال �صيغة املا�صي 

ه�  ال�رصد  باأن  ي�ؤكد  مما  املكت�ب  اأو  ال�صفاهي  ال�رصد  يف 

النتقال من اأو�صاع متتالية من املا قبل واملا بعد، وامنحاء 

املخاطب يف ال�رصد ليرتك الأحداث تتكلم عن ذاتها، اإل اأن 

املمار�صة النقدية للمنتجات الأدبية والثقافية دكت احلدود 

بني اخلطاب وال�رصد، وهذا ما يتجلى من خالل التعريف 

والتح�لت  احلالت  تتابع  مظهر  باأنها  لل�رصديات  املقدم 

ما  وهذا    
34

املعنى. لإنتاج  و�صامن  اخلطاب،  يف  امل�صجلة 

ويف  النظري  ال�صعيد  على  اخلطاب  حتليل  تط�ر  ي�ؤكده 

اخلطاب  على  مرتكزا  كان  لقد  ومنهجياته.  مرجعياته 

م�ؤمترات،  اأحزاب،  امل�ؤ�ص�صاتي:  مبعناه  ال�صيا�صي 

�صحافة، ثم امتد اإىل ال�رصديات ال�صفاهية واملرئية: ال�رصد 

 Talk �ال�صحفي، احلمالت النتخابية املتلفزة، الت�ك �ص

 
35

show املتلفز، وغريه.

الباحثني على �رصورة قراءة  الكثري من  يتفق   

-Intertext  املادة الإعالمية والت�صالية �صمن التنا�س،

ality. واإن كان تط�ر و�صائل الت�صال احلديثة قد ذهب 

ال�صتعرا�صي  الربوز  نتيجة  حدوده  اأبعد  اإىل  بالتنا�س 

 ،)Blogs( الإلكرتونية امل�دنات  لأ�صكال تعبريية جديدة: 
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 ،My space �صبي�س  وماي   ،Face book ب�ك  والفي�س 

فاخلطاب   
36

اجلديد. الت�صال  �صبكات  من  وغريها، 

ال�صحفي ه� جت�صيد للتنا�س قبل ظه�ر هذا الإعالم، كما 

�صن��صح ذلك لحقا.

 Julia ج�ليا  كر�صتيفا  الباحثة  ا�صتخدمت   

الأدبية  املجلة  يف  مرة  لأول  التنا�س  مفه�م   Kristeva

الفرن�صية امل�صماة »تال كال« Tel Quel يف 1969. وكانت 

تق�صد به اأن كل ن�س يبنى كف�صيف�صاء من ال�صت�صهادات 

وبعد   
37

وحت�يله. اأخر  لن�س  ابتالع  فه�  والقتبا�صات، 

ل�صتخدام  م�رصوعية  بارث  رولن  اأعطى  �صن�ات  خم�س 

تنا�س.  اأنه  على  للن�س  بتعريفه  الأدبي،  النقد  يف  التنا�س 

املادة الإعالمية.  اإىل حقيقة  الأقرب  التعريف ه�  لعل هذا 

فاملادة الأولية التي تت�صكل منها ال�صحفية هي عبارة عن 

جمم�عة من الن�ص��س تتج�صد عرب �صل�صلة من القتبا�صات 

من م�صادر خمتلفة، واإعادة �صياغة بيانات من م�ؤ�ص�صات 

خمتلفة، ومقابالت �صحفية. فاملادة التي تقدمها امل�صادر 

 هذا دون اأن 
38

تعاد �صياغتها وتدمج يف الن�س ال�صحفي.

نن�صى ما تق�م به ال�صحف وو�صائل الإعالم املختلفة من 

نقل عن بع�صها البع�س. 

الظ�اهر  مع  نتعاطى  اأن  ال�صعب  من  الأ�صا�س  هذا  على 

فاملادة  ن�س،  اأنها  على  لها  فهمنا  من  انطالقا  الثقافية 

اجلماعي،  العمل  فيه  يتجلى  الذي  املجال  هي  ال�صحفية 

وتتقاطع فيه الن�ص��س وتتفاعل. كيف؟ 

اإن امل�صاهمني يف بناء الن�س ال�صحفي: م�صادر   

على  يعمل�ن  ل  اجتماعي�ن...  فاعل�ن  خرباء،  اإخبارية، 

اإنتاج خطابهم فقط، بل يعمل�ن على التاأثري على اخلطاب 

الذي تنقله املادة ال�صحفية، التي تتم�قع �صمن خطابها 

العم�مي. فما  الف�صاء  ال�صابق، واخلطابات املت�اجدة يف 

ُيقال، وما يجب األ يقال يف املادة الإعالمية، و�صكل الق�ل 

الإعالمي، ل يخ�صع للعنا�رص الداخلية التي تت�صكل منها 

م��ص�ع  وطبيعة  الإعالمية،  للكتابة  ق�انني  مثل  فقط، 

اإىل معايري  الكتابة، وتقاليد العمل ال�صحفي التي حت�لت 

والق�ى  اجلمه�ر،  لطبيعة  اأي�صا  يخ�صع  بل  منطية، 

الجتماعية والقت�صادية التي تتحكم يف ت�جهات امل�ؤ�ص�صة 

الإعالمية. 

يظل  ال�صيميائي  التحليل  اأن  يبدو  �صبق،  ما  على  تاأ�صي�صا 

قا�رصا لأنه يعترب املادة الإعالمية ن�صا ولي�س تنا�صا من 

املعنى  ي�صتنبط  اأن  يحاول  فاإنه  اأخرى،  جهة  ومن  جهة، 

التنا�س  امتدادات  عن  الت�صاوؤل  دون  الن�س  داخل  من 

ودوافعه. 

ي�صتند الفعل الت�صايل اأو الإعالمي اإىل جمه�ر   

بني  فرق  وهناك  ذهنه.  يف  يبنيه  اأو  الفاعل  يت�ص�ره  كما 

هذه  الفعلي.  واجلمه�ر  املاأم�ل  اأو  املُت�صّ�ر  اجلمه�ر 

تتحدث  لأنها  ال�صيميائيات  عليها  تقفز  الب�صيطة  احلقيقة 

با�صم اجلمه�ر. وت�ؤول ما تريد تاأويله نيابة عنه. 

دللة  تعددية  على  ت�ؤكد  ال�صيمائيات  اأن  رغم   

العالمة، اإل اأن حتليلها للن�س ال�صحفي يزيح هذه التعددية 

ويت�صبث باأحادية املعنى املبنى على ن�ع من القراءة البارعة 

واملمنهجة للكتابة ال�صحفية.

اإن املراجعة الب�صيطة للخربة املكت�صبة يف حتليل   

بني  ال�صا�صع  الب�ن  ذاك  تك�صف  �صيميائيا  الن�ص��س 

اجلمه�ر النم�ذجي، ذي ال�عي ال�صيميائي الذي تتحدث 

علماء  عنه  يتحدث  الذي  واجلمه�ر  با�صمه،  ال�صيمائيات 

الجتماع من منظ�ر ال�صتخدامات. 

ي�صعب على كل درا�صة �صيميائية جادة لأي ن�س   

اإعالين اأن تتجاهل طريقة رولن بارث يف حتليل ال�ص�رة 



2
6

1
د 

د
ع

ال
ة

مي
ن
لت

وا
ل 

شا
�

ت
الإ

ا

الإ�صهارية ملادة ال�صباغيتي »spaghetti« من ماركة بنزاين 

اأي قارئ لهذه ال�ص�رة   لكن هل ي�صتطيع 
39

.»Panzani«

لقد  بارث؟  رولن  ا�صتخل�صه  ما  ي�صتخل�س  اأن  الإعالنية 

ك�صف هذا الأخري كيف اأن هذه ال�ص�رة تعرب عن الروح اأو 

النزعة الإيطالية، من خالل ا�صتقراء األ�ان امل�اد امل�ج�دة 

املعنى  اإىل  القارئ  ي�صل  اإذا مل  يحدث  فماذا  ال�ص�رة.  يف 

الذي بناه الطرف الثالث؛ املحلل ال�صيميائي؛ اأي ال��صيط 

ات�صايل؟  فعل  لكل  النهائي  الثقايف  وامل�ؤول  ال�رصوري 

تخمني  من  �رصبا  املعنى  ي�صبح  هل  الت�صال؟  ينتفي  هل 

ع ال�صيمائيات 
ّ
ال�صيميائي، حتى واإن كان م�فقا؟ هل ُت�رص

وج�د الت�صال اأو الإعالم الذي يرك�س وراء املعنى بعيدا 

عن  والعجز  بالغباء  اجلمه�ر  نتهم  هل  اجلمه�ر؟  عن 

اإليه ال�صيميائي؟ ثم األ يحاول  ك�صف املعنى الذي ت��صل 

يف  الإيدي�ل�جيا  مالمح  يكت�صف  اأن  ال�صيميائي  التحليل 

ميثل  الن�س  هذا  باأن  قناعة  من  انطالقا  الإعالمي  الن�س 

تهيمن  والتي  املجتمع،  يف  امل�صت�رصية  الإيدي�ل�جيا  مراآة 

على منتج الن�س ومتلقيه بدون وعيهما. 

»عقد  مفه�م  على  الت�صايل  الفعل  يق�م  األ   

القراءة« Reading Convention الذي يجمع املر�صل مع 

املتلقي؟ األ تخ�صع عملية الت�صال اإىل احلقل الدليل الذي 

ال�صيميائيات  تكتفي  ملاذا  الت�صال.  عملية  اأطراف  يجمع 

با�صتنباط احلقل الدليل للمر�صل اأو املُت�صل من اإيحاءات 

املتلقي يف هذا  تت�صاءل عن م�قع  ل  و  الن�س فقط  دللت 

احلقل الذي من املفرو�س اأن يك�ن م�صرتكا؟ 

على  املعنى  ا�صتنباط  م�صاألة  تت�قف  اإذا،   

للن�س،  تاأويله  من  انطالقا  ال�صيميائي  الباحث  »�صطارة« 

جديدة  ا�صتقراءات  يتحمل  امل�صتنبط  املعنى  اأن  علما 

بدون  املعنى  ت�ليد  عملية  اإن  املعنى.  معنى  اإىل  لل��ص�ل 

ت�قف تعد معطى تك�ينيا لل�صيمائيات، مما يدفعها لتك�ن 

�رصبا من ميتا ات�صال Meta Communication اأو لغة 

عية لهذا ال�ص�ؤال لي�س لأن 
ّ
�صارحة لالت�صال؟ ما يعطي �رص

اللغات، بل لأن املعنى  ُتعّد لغًة ت�ّصم العديد من  ال�صيمياء 

الأوىل امل�صتنبط من التحليل ال�صيميائي يحتمل اأن يت�صمن 

معنى اأخر، فاملعنى ي�لد معنى، وهكذا دواليك. 

ميكن يف هذه احلالة اأن يعي�س الت�صال حالة من   

اإليه  ت��صل  الذي  املعنى  اأن  ثبت  اإذا  ال�صياع  اأو  التمزق 

عما  ويختلف  املر�صل،  ق�صده  الذي  ذاك  غري  ال�صيميائي 

فهمه اجلمه�ر. فنظرا ملرجعيتها الأدبية فاإن ال�صميائيات 

الناقد  يعرفه  الذي  ال�صمني؛  القارئ  ي�صمى  مما  تنطلق 

الكاتب  يتخيله  الذي  بالقارئ  كيليط�  الفتاح  عبد  املغربي 

الن�س  خالل  من  خ�صائ�صه  تظهر  والذي  يكتب،  عندما 

ولي�س من خارجه. اإن هام�س وج�د هذا القارئ �صيق يف 

بالقراء  ال�صحايف  اختالط  ال�صحفية، وذلك بحكم  الكتابة 

وتفاعله معهم. 

اإن ال�صيمائيات ك�رصب من امليتا ات�صال تدفع   

جزءا من اجلمه�ر ليعي�س حالة من النف�صام. لقد قامت 

هذا  مبعاجلة  الأمريكية    Palo Alto األت�  بال�  مدر�صة 

املر�س باعتباره يج�صد خلال ات�صاليا ويعرب عن حالة من 

�صياع ال�صخ�س يف ف��صى الت�صال، لأنه يك�ن عاجزا عن 

الف�صل بني الت�صال وامليتا ات�صال؟  

بناء  عملية  على  تركز  ال�صيميائيات  اأن  رغم   

املعنى من الن�س، اإل اأنها ت�صعى، عمليا، لالقرتاب من تاأثري 

الن�س على املتلقي، انطالقا من ق�ته املحايثة. فماذا فعل 

امل��ص�م:  كتابه  التي جمعها يف  بارث يف جممل ن�ص��صه 

اإىل  يت�صدى  اأمل  1958؟  يف  �صدر  والذي  مثي�ل�جيا« 

تفكيك املثي�ل�جيا احلديثة التي ت�صنعها امل�اد الإعالمية 
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عن  الك�صف  خالل  من  الجتماعية  والطق��س  والثقافية 

الجتماعية  املمار�صة  يف  الربج�ازية  اليدي�ل�جيا  تذويب 

الي�مية، وحت�لها اإىل �صيء طبيعي؟ األ يعد هذا التذويب 

جت�صيدا ل�صلطة الن�س؟ األي�س مفه�م »�صلطة الن�س« تعبريا 

جمازيا عن تاأثريه البديهي؟ 

البحث  باأن  مبكرا  بارث  رولن  اأكد  لقد   

حتديدي...  مببداأ  البداية  منذ  القب�ل  ي�صرتط  ال�صيميائي 

الإقرار ب��صف الأحداث املُجمعة من وجهة نظر واحدة، 

وبالتايل عدم الأخذ من الأحداث غري املتجان�صة �ص�ى تلك 

 
40

التي تهم وجهة نظر هذه.

اإن ارتهان الفكر املعا�رص اإىل العقل الأداتي دفع   

ال�صتعانة مبا  اإىل  الرمزي  اأو  املادي  الت�ص�يق  م�ؤ�ص�صات 

ت��صلت اإليه ال�صيميائية من ُعّدة منهجية، ومقاربة نظرية، 

وذلك لرت�صيخ الت�صال النفعي اأو الآداتي يف املجتمع.

يتطلب  التلقي  درا�صات  يف  ال�صيميائي  الإرث  ا�صتثمار  اإن 

منظ�ر  من  الت�صال  ر�صائل  بدرا�صة  الكتفاء  عدم 

باملر�صلني، والقيام بتحليل م�صم�نها  ال�صفرات اخلا�صة 

انطالقا من ال�صفرات اخلا�صة باجلمه�ر. فالتلقي يجري 

على م�صت�يني متمايزين: ففي امل�صت�ى الأول جتري عملية 

اإىل  الثاين ميتد  وامل�صت�ى  املتلقي،  قبل  من  ال�صفرات  فك 

باب  من  ولي�س  امربيقي  ب�صكل  امل�صامني،  مع  التفاعل 

تخميني.

الختالف  عن  يك�صف  حتليله  �صبق  ما  لعل   

كل  باأن  ي�حي  مما  وال�صيمائية،  البني�ية  بني  اجل�هري 

حماولة الت�فيق بينهما تبدو �صعبة اأن مل تكن م�صتحلية، 

بع�س  قيام  مينع  مل  هذا  الفل�صفية.  اأ�ص�صهما  لختالف 

اأفق وروؤى جديدة، حتت لفتة  املحاولت اجلادة، �صمن 

عري�صة وهي: »ال�صيميائية البني�ية«. 

اإذا كان البع�س يطلق م�صمى البني�ية ال�صيميائية   

لالإرث  وت�ظيفها  الل�صاين،  مرجعها  على  للتاأكيد  جتاوزا 

فاإن   
41

دو�ص��صري(. اإىل  )ن�صبة  �ص��رصي  الدو  املفاهيمي 

ففي  خمتلف.  نظري  اأفق  �صمن  ا�صتخدمها  من  القليل 

غرمي�س  ال�صيميائي،  الباحث  م�صاهمة  تاأتي  الإطار  هذا 

الذي   ،Algirdas Julien Greimas ج�ليان  األغريدا�س 

بحث  البني�ية:  »ال�صيميائية  املعن�ن:  كتابه  يف  �صعى 

ال�صغرى  ال�حدات  عن  البحث  اإىل   1966 يف  منهج«،  عن 

الداخل  من  الدوال  عامل  حتليل  واقرتح  للمعنى.  املُ�صّكلة 

مع ال�صتعانة بامل�صاهمات اخلارجية التي تتدخل يف ميالد 

هذه  للعامل.  الن�س  روؤية  ا�صتجالء  يف  وت�صاعد  املعنى، 

تلّ�ن  التي  اخلا�صة  للمحت�يات  اإ�صقاطا  لي�صت  الروؤية 

العامل املدرك. اإنها عبارة عن �صبكة للقراءة، ومبداأ تنظيمي 

ذي بعد عام، والذي يت�صكل من خالله العامل فينتج املعنى. 

لل�اقع وتظهره كعامل دال  الروؤية  ال�صبكة تهيكل  اإن هذه 

 Show �صغريا«  »ا�صتعرا�صا  واحلياة  العامل  من  يجعل 

  
42

Small ُيعاد اإنتاجه مباليني الن�صخ.

املفاهيم  من  الكثري  ال�صيميائية  البني�ية  قدمت   

-Ac  التي ط�رت الدر�س ال�صيميائي لحقا، مثل: العامل

والعقد   ،****Isotopy النظري  اأو  والت�صاكل   ،***ant

Contract، واخلطاب Discourse واأثرت م�صرية البحث 

تيارا  لتفر�س  اعتقدنا،  يف  تر�صخ،  مل  لكنها  املعنى.  عن 

والرم�ز  العالمات  درا�صة  جمال  يف  ومتجذرا  متكامال 

املختلفة يخرج الدر�س ال�صيميائي من اعتكافه على الن�س 

ت�صكيل  يف  ت�صاهم  التي  اخلارجية  بالع�امل  وال�صتعانة 

املعنى. مبعنى اأن ما جاء به الباحث ال�صيميائي »غرمي�س« 

مل ي�صتطع اأن يربط بني البنائية والبني�ية، كما ه� الأمر 
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بالن�صبة لعلم الجتماع. فالبنائية البني�ية التي �صاهم عامل 

الجتماع الفرن�صي بيار ب�ردي� يف تر�صيخها ترتكز على 

فامل��ص�عي  والذاتي.  امل��ص�عي  بني  الربط  �رصورة 

عن  مبعزل  الجتماعي  ال�اقع  يف  القائمة  البنى  يف  يتمثل 

اإرادة ووعي الأ�صخا�س والتي ت�جه اأو تعار�س اأن�صطتهم. 

اأما الذاتي فيتمثل يف حركة الأفراد ال�اعية يف بناء ال�اقع. 

الذي   Habitus« الربط يف �صياغة مفه�م تبل�ر هذا  وقد 

بالن�صبة  ال�اعية  غري  الجتماعية  البنية  ح�ص�ر  على  يدل 
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للفرد واملحددة باملبادلت بني الأ�صخا�س.

خامتــة

لفهم  جديدة  اإنارة  قدمت  ال�صيميائية  اأن  رغم   

البح�ث  اأن  اإل  والفنية  والثقافية  الإعالمية  املنتجات 

العلمية يف جمال عل�م الإعالم والت�صال يف املنطقة العربية 

مل تنفتح، كثريا، على الدر�س ال�صيميائي.  

ال�صيميائيات  عن  كتب  ما  متابعة  تبنّي  الإطار  هذا  ففي 

الفكر  مثل:  بها،  اهتمت  التي  املجالت  يف  وتطبيقاتها 

املعا�رص )الك�يت(، وف�ص�ل )م�رص(، وعالمات )املغرب( 

و عالمات يف النقد )ال�صع�دية( اأو يف �صبكة النرتنت، اإن 

ق�صما كبريا منها ه� عبارة عن ترجمة لكتابات املخت�صني 

يف ال�صيمائيات من لغات اأجنبية: الفرن�صية، والجنليزية، 

اأما  الأدب.  واأ�صاتذة  نقاد  نتاج  هي  والبقية  وال�صبانية. 

مت�ا�صعة.  جد  فهي  والإعالم  الت�صال  اأ�صتاذة  م�صاهمة 

اإن املهتمني بالأدب هم الذين ان�صغل�ا، اأكرث، بالدرا�صات 

واملتحركة،  الثابتة  وال�ص�رة  لالإعالنات،  ال�صيميائية 

والدعاية  الثقافية،  والتمثالت  واخلطاب،  وامل�رصح، 

من  تطرح  مبا  مهتمني  ولزال�ا  والت�صال،  ال�صيا�صية، 

اإ�صكاليات نظرية وت�صاوؤلت منهجية. 

يف  الإعالمية  الدرا�صات  من  الأكرب  الق�صم  اإن   

املنطقة العربية مازال رهني الروؤية الرب�صل�نية )ن�صبة اإىل 

 )B.Bereslon  عامل الجتماع الأمريكي، برنارد بر�صل�ن

للمحت�ى الظاهر التي �صجنته يف تكميم العالمات والرم�ز 

دون م�صاءلة اأبعادها ال�صمنية. والبح�ث الإعالمية القليلة 

التي حاولت اأن تنفلت من احل�رص الكمي للمحت�ى، وتقدم 

مازالت  املرئي  واخلطاب  ال�صحفي  لل�رصد  جادة  قراءة 

ف�صاء  ويف  العربية،  املنطقة  يف  علمية  �رصعية  عن  تبحث 

اأكادميي مل يتمكن بعد من مقاربة الظاهرة الإعالمية من 

منظ�ر املعنى ولي�س التاأثري، لأنه البنائية كمنهج وت�ص�ر 

مل تتبل�ر بعد يف الدرا�صات الإعالمية العربية. 

زاوية  من  الإعالم  و�صائل  مع  التعامل  اإن   

الق�صايا  على  الإطالع  يتطلب  العربية  املنطقة  يف  التلقي 

يف  وال�صيمائية  البني�ية  تطرحها  التي  والإ�صكاليات 

لعل�م  املعريف  الأفق  لت��صيع  وت�ظيفها  املعنى،  ا�صتجالء 

الإعالم والت�صال.

اأخريا، نتمنى اأن ي�صاهم هذا البحث يف فتح النقا�س العلمي 

جديد  اأفق  �صمن  الإعالم  و�صائل  عن  العربية  املنطقة  يف 

ي�صتثمر املكت�صبات العلمية يف جمل اإنتاج املعنى.
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اإ�صكالية امل�صطلح يف ترجمة 

العلوم االإن�صانية

امليتولوجيا واالثنولوجيا واالأنرتوبولوجيا كنماذج

د.م�صباح ال�صمد

كلية الأداب، اجلامعة اللبنانية

حا�رصة  ويف  م�ؤّلٍف  ح�رصة  يف  ِرحاَله  املرتجم  حّط  كلما 

وتقنياٍت  اأدوات  اإىل  بحاجة  اأنه  الف�ر  على  اأدرك  كتاب، 

وبنى  وتعابري  م�صطلحات  ا�صتح�صار  عليه  واأن  خا�صة، 

جديدة، بل لغة �صبه متخ�ص�صة، ذلك اأنه يك�ن جمربًا على 

التعاطي مع ميدان خا�س واأ�صل�ب خمتلف؛ ل بل مع عامل 

ونقلها  ر�صالته  وحمل  وفهمه  ا�صتك�صافه  يتطلب  جديد، 

يقظًة كبرية وجه�دًا م�صنية.

وما �صنعر�صه يف هذا املبحث ه� تبيان بع�س ال�صع�بات 

و�صبط  اعتماد  �صعيد  على  املرتجم  يجابهها  التي 

التي  البحث  اأدوات  من  عدد  ا�صتعرا�س  ثم  م�صطلحاته، 

اإليها، وعدد  يجد من ال�رصوري ال�صتئنا�س بها والع�دة 

يف  ينتهجها  التي  واملقاربات  يعتمدها  التي  التقنيات  من 

ما  باأن  علمًا  اإجنازه.  اأو خالل  الرتجمي  لعمله  التح�صري 

قمنا  كتابني  عن�اين  ح�ل  الأ�صا�س  يف  يدور  هنا  �صن�رده 

برتجمتهما، وهما اختالق امليت�ل�جيا ومعجم الأثن�ل�جيا 

والأنرتوب�ل�جيا.

1
اختالف امليثولوجيا

الأدوات  اإحدى  اإلينا-  بالن�صبة  العرب-  ل�صان  ميثل 

الأ�صا�صية يف ميدان ا�صتلهام امل�صطلح و�صبطه، ومرجعًا 
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الألفاظ  ت�الد  �صعيد  وعلى  ال�صتقاق  جمال  يف  اأوليًا 

الأوىل من عن�ان  الكلمة  ا�صت�رصناه ب�صاأن  لذلك  واملعاين، 

-Inve ( الفرن�صية  للكلمة  مقاباًل  »اختالق«  الكتاب :هذا 

اأو  »اخرتاع«  اأو  »ابتداع«  على  اآثرناها  والتي   )tion

الأذهان  اإىل  تتبادر  التي  اإلخ،  »اكت�صاف«...  اأو  »ابتكار« 

وتت�اجد يف الق�امي�س، فماذا وجدنا؟

ندخل اإىل الكلمة من باب خ ل ق »فنجد، بعد فعل »َخَلَق« 

على  العرب  كالم  يف  »اخَللْق«  اأن  »اخلالق«،  هلل  العائد 

والآخر  اأبدعه،  مثال  على  الإن�صاء  اأحدهما  وجهني: 

واأن  اخللق،  التامة  هي  املَخّلقة«  »املُ�ْصَغَة  واأن  التقدير، 

و«اخِللْقة«  الإن�صان،  بها  ُيْخلق  التي  هي  »اخلليقة« 

بـ  منر  ثم  الأر�س،  يف  املخل�قة  احلفرية  اأو:  الفطرة، 

الكذب،  ه�  الذي  »اخَللْق«  اإىل  ن�صل  اأن  قبل  »اخُللُق« 

وَتَخَلَّقُه  َيْخلُُقُه،  والإْفَك  الكذب  »وَخَلق  نقراأ:  حيث 

)وتخلق�ن  تعاىل  ق�ُله  ومنه  ابتدعه،  واْفرَتاه:  واْخَتلقه 

. ثم نقراأ بعد ذلك: »ويقال: هذه ق�صيدة خمل�قة 
2

اإفكا(«

اأي منح�لة اإىل غري قائلها، ومنه ق�له تعاىل {اإن هذا اإل 

، فمعناه كذب الأولني.
3

خلق الأولني}

اء: والعرب تق�ل 
َّ
الَفر اأخريًا ما نحن ب�صدده. قال  ونبلغ 

حّدثنا فالن باأحاديث اخَللْق، وهي اخلرافات من الأحاديث 

اأي   ،
4

اختالق} اإل  هذا  {اإن  تعاىل  ق�له  وكذلك  املُْفَتَعلة، 

اأي  اإل اختالٌق،  »اإن هذا  اأبي طالب:  �س. ويف حديث 
ُّ
تخر

.
5

كذب، وه� افتعاٌل من اخَللْق والإبداع«

نرتيث قلياًل يف ريا�س ل�صان العرب، لكن دون اأن نبحث فيه 

اإىل »امليث�ل�جيا« على �صبيل املثال،  بالتاأكيد عما قد يق�د 

التي هي تعريب حريف لكلمة اأجنبية، ولكننا �صن�صائله عن 

الثالثي  امل�صدر  من  انطالقًا  وا�صتقاقاتها،  »الأ�صط�رة« 

»�س ط ر«.

اإذ اإننا بال ريب �صنفاجاأ  هنا �صيتملكنا �صيٌء من الده�صة، 

اللذين  و»الأ�صط�رة«،  »ال�صطر«  بني  وثيق  رابٍط  ب�ج�د 

قد يبدوان دون ارتباط منطقي من ال�هلة الأوىل. ذلك اأننا 

نقراأ:

والنخل  وال�صجر  الكتاب  من  ال�صفُّ   :
ُ
َطر

ّ
وال�َص  

ُ
ْطر

ّ
»ال�َص

واأ�صاطرُي   
ٌ
واأ�صطار  

ٌ
ُطر

ْ
اأَ�ص ذلك  كل  من  واجلمع  ونح�ها. 

.»
ٌ
ط�ر

ُ
و�ص

ل جند هنا اأي حرج يف الإعراب عن ده�صة ما ي�صبه اكت�صاف 

عالقة ع�ص�ية ما بني كلمتي »الأ�صطر« و »ال�صط�ر« من 

جهة، و »الأ�صاطري« من جهة اأخرى.

نق�ل هذا بعد اأن قمنا برتجمة كتاب مار�صيل ديتيان، اأي 

بعد م�اكبة اجلهد البحثي والأكادميي الذي بذله امل�ؤلف 

بال�صفاهة وبالكتابة، ونق�ل هذا  الأ�صط�رة  لتبيان عالقة 

بده�صة اكت�صاف املدى الذي يبلغه التعبري الفطري للُّغة عن 

ترابط اأم�ر تبدو لنا متباعدة اأو متنافرة اأو متناق�صة.

ولكننا نق�ل هذا اأي�صًا بكثري من مرارة العجز عن م�اكبة 

الدللت  من  الكثري  حتمل  لغٍة  وخبايا  خفايا  وا�صتخراج 

وتنط�ي على العديد من املقاربات التي تنتظر من يبادر اإىل 

الك�صف عنها اأو النطالق منها اأو البناء عليها.

بزرج:  ابن  »وقال  نقراأ:  حيث  العرب،  ل�صان  اإىل  نع�د 

فالٌن   
َ
َطر

ْ
اأَ�ص خطئه:  عن  ا 

ْ
َفَكَنّ� اأخطاأ  اإذا  للرجل  يق�ل�ن 

والأ�صاطري:  الإخطاء...  مبعنى  الإ�صطار  وه�  الي�م، 

واحدتها  لها،  نظام  ل  اأحاديُث  والأ�صاطري  الأباطيل، 

اإ�صطار واإ�صطارة، بالك�رص، واأُ�صطري واأ�صطرية واأ�صط�ر 

اأ�صطار،  جمع  اأ�صاطري  ق�م:  وقال  بال�صم.  واأ�صط�رة، 

 جمع �َصْطر«.
ٌ
واأ�صطار

 جديد اإىل العالقة اجلدلية ال�صابقة: عن�رص 
ٌ
يدخل هنا عن�رص
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ويتحدد  والأ�صط�رة،  الت�صطري  مع  يتداخل  الذي  اخلطاأ 

معنى هذه الأخرية بـ »الأباطيل« و »الأحاديث التي ل نظام 

لها«. لكّن »الت�صطري« ي�صبح هكذا قاباًل حلمل واحد من 

معان ثالثة: الكتابة، اأو ارتكاب اخلطاأ، اأو ق�ل الأباطيل. 

عن املعنى الأخري يق�ل ابن منظ�ر:

يقال  بالأ�صاطري.  اأتانا  علينا:  ر  و�صَطّ اأَلّفها.  رها:  »و�صَطّ

الباطل.  ت�صبه  باأحاديث  اإذا جاء  ر  ُي�صِطّ علينا  ر فالن  �صَطّ

ر  ر ما ل اأ�صل له، اأي ي�ؤّلف... ويقال: �صَطّ ويقال: ه� ي�صِطّ

وتلك  قها،  ومَنّ الأقاويل  له  زخرف  اإذا  فالٍن  على  فالٌن 

ُطر«.
ُّ

الأقاويل، الأ�صاطري وال�ص

الأ�صاطري يف م�روثنا اللغ�ي هي اإذًا الأباطيل، اأي اأحاديث 

اأقاويل  زخرفة  الباطل«،  ت�صبه  »اأحاديث  لها،  نظام  ل 

وتنميقها، وهي يف النهاية »اإخطاء« و»تاأليف«.

تتجمع  متباعدة،ولكنها  تبدو  عنا�رص  لدينا ك�كبة  تتك�ن 

ح�ل ن�اة هي »الأ�صط�رة«. اأول تلك العنا�رص هي الكتابة، 

بل تخرج عنه وتتجاوزه:  ال�صطر،  تلتزم  كتابة ل  ولكنها 

يق�ل:  ف�صيحًا  اأعرابيًا  �صمعت  ال�رصير:  �صعيد  اأب�  »قال 

ا�صمي،  فيه  الذي  ال�صطر  اأي جتاوز  ا�صمي،   فالن 
َ
َطر

ْ
اأَ�ص

. قد ل يح�صم هذا املثل م�صاألة ربط 
6

ه«
َ
فاإذا كتبه قيل: �َصَطر

الأ�صط�رة بالكتابة، وقد ُيفهم منه ربطها بقراءة تتجاوز 

�صطرًا؛ ولكن هذا الفهم لي�س حم�ص�مًا، من جهة، اإ�صافة 

اإىل التذكري، من جهة اأخرى، بالباب الذي يرد فيه املثل، 

اأي باجلذر اللغ�ي امل�صرتك بني ال�صطر والأ�صط�رة.

العن�رص الثاين ه� »الباطل«، بل »الأباطيل«، اأي اجلمع. 

جمع »ال�صياع« و»اخل�رص« و»الهزل« و«ال�صحر« و»الله�« 

. وه� �صهل الربط مع 
7

و»اجلهالة« و»الكذب« و»الدعاء«

العن�رص  على  ب�صه�لة  الباب  يفتح  اأنه  كما  »الإخطاء«، 

الأخرية  لها«، وهذه  نظام  التي ل  »الأحاديث  اأي  الثالث، 

وال�ص�اب،  والعقالنية  املنطق  عن  ي�صذ  ما  بالتاأكيد  هي 

�س واإطالق الكالم على ع�اهنه.
ُّ
وهي الهْذر والتخر

وتنميقها«.  الأقاويل  الرابع:»زخرفة  العن�رص  يدخل  هنا 

زخرفتها  اإىل  ي�صار  مقب�لة،  الأقاويل  هذه  ت�صبح  ولكي 

وتنميقها، اأي اإىل اإقحام اجلمالية والبالغة يف كالم ُيختلق 

ع�ص�ائيًا، بهدف جعله مقب�ًل عرب اإ�صفاء الفتنة وال�صحر 

عليه.

منهما  ليتك�ن  و»الأ�صطرة«  »الختالق«  هنا  يجتمع 

العن�رص اخلام�س يف الك�كبة: التاأليف ومللمة �صتات الق�ل 

يف حكاية جتتمع فيها كل العنا�رص ال�صابقة.

يف  الكتابة  من  »اأ�صط�رة«  كلمة  م�صرية  تتُبّع  اأو�صلنا  هل 

البداية اإىل احلكاية- اأي امل�صافهة- يف املرحلة النهائية؟

اإن  اإذ  العك�س،  على  بل  تاأكيده،  اأو  بذلك  اجلزم  ميكن  ل 

تاأرجح  من  اأي  ال�صفاهة،  من  النطالق  يفرت�س  املنطق 

احلكاية الأ�صط�رية زمنًا ط�ياًل ما بني اأف�اٍه واآذان، قبل 

 على ال�رق، عندها يرت�صخ 
َ
َطر

ْ
اأن ت�صل بعد حني اإىل اأن ُت�ص

قد  اأنه  اأو  ورق،  على  حربًا  ويتج�صد  الأباطيل«  »اختالق 

ل ي�صل اإىل هذه املرحلة اأبدًا لدى ال�صع�ب التي ل تعرف 

الكتابة.

جعلتنا  الكلمتني  هاتني  ب�صاأن  العرب  ل�صان  م�صاءلة  لكن 

 بده�صة فعلية ونحن نكت�صف اأن اخلط�ط العري�صة 
ُّ

نح�س

املث�ل هنا متطابقة يف غالبيتها مع  ال�ا�صحة  للخال�صات 

الت�جهات العامة التي يعتمدها ديتيان يف كتابه الذي ميثل 

اأو  بك�نها حاًل  امليث�ل�جيا  درا�صة  املراجع عن  اأهم  اأحد 

علمًا، ودرا�صة الأ�صط�رة ون�صاأتها لدى الإغريق على وجه 

كّل  مع  وعالقتها  ال�صعب،  هذا  لدى  ودورها  اخل�ص��س، 

من ال�صفاهة الكتابة.
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كتاب  اأفكار  بع�س  املقارنة،  �صبيل  على  هنا،  �صنعر�س 

تب�يب  مع  يت�افق  ل  برتتيب  الرئي�صية  ديتيان  مار�صيل 

الكتاب، ول يحاول م�اكبة منهجيته. 

يرى ديتيان وج�د اختالف جذري بني امليث�ل�جيا والدين، 

اإن الأديان هي »م�ئل التطلعات الأ�صمى«، بينما تنبثق  اإذ 

امليث�ل�جيا من مكان اآخر ي�صكنه فكر ال�صطط الذي يتحمل 

اإنه ي�صعر اأحيانًا بعدم  وزر حاجات التف�صري الأوىل، حتى 

ح: 
ّ
تالوؤم كلمة »فكر« مع اإطار الأ�صط�رة ومق�لتها، في�رص

»عندما ُي�صدم العقل ويثار ا�صتهجان البعد الأخالقي، تت�اجد 

وهي  خرافة،  جمرد  هي  الأ�صط�رة  اأن  ذلك  امليث�ل�جيا«. 

متقاربة- اأو �صبه متطابقة اأحيانًا- يف الي�نانية وا�صتقاقاتها 

اللغ�ية، مع »الف�صيحة« و»«املج�ن« و»العبث« و»التمرد« 

يرى  لذلك  الأهلية«... و»الالمنطق«.  و»الث�رة« و»احلرب 

امل�ؤلف وج�د جمابهة ط�يلة الأمد يف بالد الإغريق ما بني 

امليث�ل�جيا والفكر العقالين.

هل نحن بعيدون هنا عما وجدناه يف ل�صان العرب؟ لكاأمنا 

هناك روافد غري منظ�رة جتمع ما بني اللغات وانعكا�صات 

جماريها  عرب  ترت�صم  روافد  فيها.  الب�رصية  الت�ص�رات 

العقالين  بني  واملمن�ع،  امل�صم�ح  بني  الفا�صلة  احلدود 

اإل  والالعقالين، بني احلق والباطل. ول تقبل الأ�صط�رة 

اأن تتجاوز حدود املنطق وتتفَلّت من كل عقال.

ل باأ�س هنا من ال�صتماع، مرة اأخرية، لكالم �صاعري يرد 

على ل�صان مار�صيل ديتيان الذي ي�صرت�صل وكاأنه يخرج عن 

منهجيته ال�صارمة واأكادمييته احلازمة قائاًل:

ت�صت�طنها  اإمرباط�ريًة  الآخرين   
ُ
كالم ُي�صحي  »هكذا 

خرافات مرحتلة، وتعربها ق�ص�س بربرية، وجتتازها بكل 

نف�صها  هي  كالم  ريح  الريح،  تلقِّحها  ذاكرٍة  َهّبات  حرية 

كالم من ريح. اإن »الأ�صط�رة« هي دائمًا بقايا، لكنها بقايا 

اإىل مكّب هائل تلقى فيه نفايات ناجتة عن حما�س  تتح�ل 

عارمة:  اأك�ام  منها  فتتك�ن  بالنظافة،  مه�و�س  م�ؤرخ 

ال�صعراء  اأق�ال  ذلك  نرثًا، مبا يف  اأو  �صعرًا  يحكى،  ما  كل 

واملدّونني - احلك�اتيني«.

لقد تعّقدت الأم�ر هنا. اأم اأننا �صارعنا اإىل ذلك؟

لتداول  اأ�صا�صيًا  عن�رصًا  ك�نها  هنا  ماثلة  امل�صافهة  اإن 

الآخرين«،  »كالم  ت�صبح  الأخرية  هذه  لكن  الأ�صط�رة، 

كالم الربابرة الذين ل يتمتع�ن بحق امل�اطنية يف ح�ا�رص 

الإغريق، ولكن اأي�صًا كالم »اآخرين« يعي�ص�ن على هام�س 

ه�ؤلء  الإغريقية:  املجتمعات  يف  والإنتاج  العمل  ميدان 

الأ�صط�رية،  الق�ص�س  اإىل  ي�صتمع�ن  الذين  الأطفال  هم 

ال�صي�خ  اأي  لهم،  يروونها  الذين  الكبار«  و»الأطفال 

واملر�صعات. هذا ما يدفع امل�ؤرخ اإىل كن�س هذا الهذر خارج 

اأطر علمه، وما يحّ�ل من جهة اأخرى هذه »النفايات« اإىل 

مادة ي�صتخدمها ال�صعراء واملدون�ن - احلك�اتي�ن؛ مع 

الإ�صارة اإىل اأن ه�ؤلء هم اأوائل الكتبة يف اأثينا واحل�ا�رص 

عملهم  بحكم  ي�صبح�ن  كان�ا  الذين  الأخرى،  الإغريقية 

لعني على ق�ص�س واأم�ر يجهلها الآخرون، فيتح�ل�ن  مَطّ

بتلك  م�اطنيهم  يخربون  حك�اتيني  اإىل  الأحيان  اأغلب  يف 

رون  الق�ص�س املحت�ية على الكثري من اخلرافات، اأو يحِ�ّ

ل�ن فيها، اأو يختلق�نها، ح�صب احلاجة اأو احلال اأو  ويعدِّ

املقام.

خ »كالم الريح« نق�صًا على ال�رق،  ّ
هكذا تاأتي الكتابة لرت�ِص

الفرز  مق�لة  ليك�رص  التاريخ،  اأب�  هريودوت�س،  وياأتي 

�صفحات  اأهم  والأ�صاطري  باخلرافات  ي  ولي��ِصّ والتنقية 

الإلياذة  يف  لريوي  ه�مريو�س  وياأتي  امل��ص�عي.  تاريخه 

احلدود  تبنُيّ  اإىل  فيه  نت��صل  نكاد  ل  تاريخًا  والأودي�صة 

الفا�صلة ما بني ال�اقع والأ�صط�رة، وياأتي �صقراط وبعده 



3
6

1
د 

د
ع

ال
ة

مي
ن
لت

وا
ل 

شا
�

ت
الإ

ا

اأفالط�ن ليخ�صا مكانة لالأ�صط�رة يف اأعمالهما الفل�صفية. 

لكن علينا اأن نالحظ هنا، مع مار�صيل ديتيان، اأن ال�صيا�صة 

»الإقناع  هي  الفال�صفة  حا�رصة  يف  لالأ�صط�رة  ال�حيدة 

وال�صحر والفتنة«.

ع�دة هنا اإىل النقاط امل�صرتكة ما بني تعريفات ل�صان العرب 

وخال�صات ديتيان.

هل تعني هذه الع�دة ت�صليمًا عاّمًا بالنظر اإىل الأ�صط�رة من 

العلماء واملخت�صني  اإجماعًا �صاماًل لدى  اأي  الزاوية،  هذه 

على ك�نها متماهية مع ال�صطط والزيف واخلطل والهذيان 

الالمنطقي؟

من  يت�لد  عليه  والربهان  كاّل.  ه�:  ال�رصيع  اجل�اب 

الدرا�صات  وتكاثر  تزايد  ه�  الأول  الأقل:  على  م�صدرين 

�ص�اء  املا�صيني،  القرنني  خالل  خا�صة  امليث�ل�جية، 

اأو تزامنية،  تعاقبية  اأو عم�دية،  اأفقية  ب�ص�رة مبا�رصة، 

معينة،  اأ�صط�رية  �صخ�صية  اأو  اأ�صط�رة  درا�صة  عرب  اأي 

اأو درا�صة ميث�ل�جيا �صعب اأو ثقافة اأو ح�صارة ما - اأي 

يف  يعي�ص�ن  ع�رصات  بني  تعدادها  يرتاوح  ب�رصية  جماعة 

يت�اجدون  اأو  ت�اجدوا  وماليني  منعزلة،  اأو  �صيقة  بيئة 

ب�ص�رة  اأو   - مرتامية  وم�صافات  كبرية  م�صاحات  يف 

والإثن�ل�جية  الإثن�غرافية  الدرا�صات  عرب  مبا�رصة  غري 

وتت�صعب  الأخرى  هي  تتكاثر  التي  والأنرثوب�ل�جية 

بكيفية مذهلة.

مربرات  بينهما  نعر�س  هاللني  وجيزة  لربهة  هنا  نفتح 

مبقابل  ترجمتها  وعدم  »ميث�ل�جيا«  لفظة  على  احلفاظ 

عربي منا�صب.

ق  ي�َفّ مل  كما  ق،  ن�َفّ مل  لأننا  واخت�صار؛  بب�صاطة  نق�ل 

غرينا حتى الآن - يف حدود علمنا - باإيجاد م�صطلح عربي 

اللفظ  عليها  ينط�ي  التي  الثالثة  املعاين  جمع  على  قادر 

الأجنبي:

اأو  �صعب  اأو  ب�رصية  بجماعة  اخلا�صة  الأ�صاطري  جمم�عة 

ثقافة اأو ح�صارة اأو معتقد.

جمم�عة الأ�صاطري اخلا�صة بالعامل الإغريقي القدمي على 

وجه التحديد.

علم درا�صة هذه الأ�صاطري اإجمالّيًا اأو اإفراديًا اأو ب�ص�رة 

مقارنة.

ثم نع�د اإىل امل�صدر الثاين لالإجابة بالنفي عن اإمكانية متاهي 

الأ�صط�رة الكامل وال�صامل مع الالمنطق والأباطيل. هنا 

�صنبطئ امل�صري ون�صّعب الت�جهات، لي�س يف �صبيل ت�صعيب 

اأو تعميق النقا�س ح�ل امل�صطلح ودللته، واإمنا �صعيًا اإىل 

ا�صتعرا�س ما يق�له متخ�ص�ص�ن كبار يف ميادين خمتلفة 

من العل�م الإن�صانية، ب�صاأن الأ�صط�رة ونظرتهم اإليها.

ال�ص�ؤون  يف  املتخ�ص�س  فرينان،  بيار   - جان  مع  نبداأ 

اأكرث  اأّلف معه  الهلين�صتية و�صديق مار�صيل ديتيان الذي 

ن�ّصًا  منه  الإغريقية.ون�صتعري  امليث�ل�جيا  عن  كتاب  من 

ًل بع�س ال�صيء:  مطَ�ّ

عن  نتحدث  عندما  الي�م،  ذهننا  اإىل  يتبادر  الذي  »ما 

الأ�صط�رة الي�نانية؟ لي�س اجل�اب �صهاًل اأو ب�صيطًا، ولكن 

القدمية  الع�ص�ر  يف  تعر�صت  قد  كانت  »ميت��س«  معاين 

مع  منها  اأي  يتطابق  اأن  دون  املتغريات،  من  الكثري  اإىل 

الكلمة.  لهذه  ال�صائع  املعا�رص  ال�صتخدام  اإليه  ماي�صري 

من  اكت�صبت  تراثية  ق�صة  فهي  بنظرنا،  الأ�صط�رة  اأما 

الأهمية ما جعلها حُتفظ وُتتداول من جيل اإىل جيل داخل 

ثقافة معينة، ق�صة تروي اأفعال اآلهة اأو اأبطال اأو كائنات 

»الزمن  يف  زمننا،  غري  زمٍن  يف  بط�لتهم  حقق�ا  ملحمية، 
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القدمي«، زمن يختلف عن ذاك الذي تبلغه ال�صتق�صاءات 

.
8

التاريخية

ندخل هنا يف زمن »كان يا ما كان، كان يف قدمي الزمان...«، 

اأي »زمن البدايات« املتم��صع مع مكانه و�صخ��صه خارج 

املقايي�س وامل�ا�صفات املعتمدة يف ع�رصنا املمتد من فجر 

التاريخ الب�رصي املعروف. لكن انتماء عنا�رص الأ�صط�رة 

الأوائل،  الفال�صفة  نظرة  اإىل  يعيدنا  البدايات  زمن  اإىل 

خا�صة �صقراط واأفالط�ن، للق�صة الأ�صط�رية. كما يتيح 

امل��ص�ع  اإىل  معا�رص  فيل�ص�ف  نظرة  اإىل  النتقال  لنا 

نف�صه. يق�ل ب�ل ريك�ر:

»نق�صد بالأ�صط�رة هنا ما يتبينه فيها الي�م تاريخ الأديان: 

ق�صة  واإمنا  وخرافات،  �ص�ر  عرب  مغل�طًا  تف�صريًا  لي�س 

ق�صة  الأزمنة،  بدايات  يف  ح�صلت  اأحداثًا  تروي  تراثية 

الي�م،  لب�رص  الطق��صية  املمار�صات  تاأ�صي�س  اإىل  تهدف 

وب�ص�رة عامة اإىل اإر�صاء جميع اأ�صكال ال�صل�ك والتفكري 

التي يفهم بها الإن�صان نف�صه يف عامله. وبالن�صبة اإلينا، نحن 

الذين نعي�س الع�رص احلديث، ل تعترب الأ�صط�رة اأ�صط�رة 

بزمن  الزمن  ذلك  و�صل  على  قادرين  نعد  مل  لك�ننا  اإل 

اإقامة  النقدي، ول على  املنهج  الذي نكتبه ح�صب  التاريخ 

عالقة بني اأماكن امليث�ل�جيا ومدى جغرافيتنا نحن، لهذا 

ولهذا  تف�صري؛  عملية  متثل  اأن  الأ�صط�رة  باإمكان  يعد  مل 

والظ�اهر  لالأ�صباب  ال�صارحة  ق�صديتها  ا�صتبعاد  ي�صبح 

ولكن  الأ�صط�ري.  البعد  نزع  تبغي  م�صرية  كل  م��ص�ع 

عندما تفقد الأ�صط�رة ادعاءاتها التف�صريية فاإنها تك�صف 

ندع�ه  �ص�ف  ما  وهذا  مي،  وتفُهّ ا�صتك�صايف  ت�جه  عن 

اإزاحة ال�صتار عن عالقة  دورها الرمزي، اأي قدرتها على 

.
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الإن�صان مبقد�صاته«

ونكاد  وتت�صعب،  الأم�ر  تتعمق  الفال�صفة  يتكلم  عندما 

اإىل  النظر  بداأت م�صرية خمتلفة يف  لقد  اأكرث.  تتعقد  نق�ل 

الأ�صط�رة مع الهّلين�صتي فرينان، ثم بلغت مع الفيل�ص�ف 

العرب،  ل�صان  يف  وجدناه  عما  جدًا  بعيدًا  مدى  ريك�ر 

لدى  بالتف�صيل  �صنجده  وما  الي�نانية  اللغة  يف  حتى  اأو 

مار�صيل ديتيان. ابتداأ ال�هم بالتح�ل اإىل واقع واخلرافة 

والختالق  والكذب  والهذيان  الهذر  اإن  حتى  تراث.  اإىل 

حت�لت اإىل ت�جه نح� ال�صتك�صاف والتفهم والفهم، ل بل 

اإىل بل�غ اأبعاد رمزية يف �صل�ك الإن�صان وتفكريه، و�ص�ًل 

اإىل عالقته باملقد�س.

لعلنا نقرتب هنا من النظريات احلديثة يف التقنيات الروائية 

خ�ص��صًا، ويف تقنيات ال�رصد ب�صكل عام. وهي كّلها ترى 

اأو  امللحمة  اأو  الرواية  اأو  الق�صة  اأو  الأق�ص��صة  ن�س  يف 

بينما  امللم��س،  ب�ج�دها  �صاطعة  حقيقة  اإلخ  اخلرافة... 

اأي احلكاية، و�صخ�صّياتها- مهما بلغت  تعترب »الق�صة«، 

واقعيتها وحقيقتها- اختالقًا من خيال امل�ؤلف.

اإنها مقاربة قد تلقي اإ�صاءة باهتة على امل��ص�ع، ولكننا 

ماهية  عن  اآخرين  اخت�صا�صيني  م�صاءلة  �صن�ا�صل 

الأ�صط�رة وتعريفاتها.

يف كتاب �صهري ا�صرتك بتاأليفه عامل الأديان املعروف �صارل 

ي�نغ، وه�  كارل غ��صتاف  الكبري  النف�س  كريينيي وعامل 

ينطلقان  تعريفني  جند  امليث�ل�جيا،  ج�هر  اإىل  مدخل 

بالتاأكيد من اأعماق ميدان كل من العاملني. يق�ل الأول:

»تنط�ي كلمة اأ�صط�رة على معان متعددة، وهي م�صتهلكة 

ا�صتخدام  من  بكثري  اأ�صعب  ا�صتخدامها  اإن  وغام�صة: 

بع�س العبارات التي متزج جذرين لغ�يني ي�نانيني يدلن 

على »الأ�صطرة« و»اجلمع اأو الق�ل«. واإن اأفالط�ن نف�صه، 

الذاتية  بخربته  يطلعنا  كبري،  اأ�صاطري«  »قّ�ال  ه�  الذي 

الإغريق  ي�صميه  ما  حركية  على  ال�صخ�صية  وبكتاباته 
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»ميث�ل�جيا«. يطالعنا هنا فٌنّ مقرتن، بل مندمج بال�صعر 

خا�صة،  مادية  معطيات  ذو  فن  امليدانني(،  تقاطع  )عرب 

امليث�ل�جيا:  فن  منها  يت�صكل  خا�صة  مادة  وج�د  ب�صبب 

بالآلهة  وتتعلق  الرتاث  ينقلها  قدمية  عنا�رص  جمم�عة 

والكائنات الإلهية، عنا�رص ت�صمها ق�ص�س معروفة،ولكنها 

تتقبل بع�س الت�صكيالت الإ�صافية )...( وامليث�ل�جيا هي 

اأورفي��س  راأ�س  غرار  على   )...( وهي  املادة،  تلك  حركة 

�صاعة م�تها، وحتى عن  بعد  الغناء حتى  تتابع  املقط�ع، 

.
10

ُبعد«

تتعدى  امليث�ل�جيا  ولكن  والأباطيل،  الزيف  زلنا جند  ما 

ال�صعر  ميدان  لتدخل  ملفقة  ق�ص�صًا  ك�نها  جمرد  هنا 

وامل��صيقى وت�صبح جزءًا من الرتاث، ولتت�رصب اأي�صًا اإىل 

اأعماق الفل�صفة، في�صبح اأفالط�ن »ق�ال اأ�صاطري كبريًا«! 

ماذا يق�ل ي�نغ يف ذلك؟

تعي�صها،  بل  الأ�صاطري،  البدائية  ال�صجية  تختلق  »ل 

ال�اعية،  قبل  ما  النف�س  روؤى  الأ�صا�س  يف  هي  فالأ�صاطري 

اأم�ر نف�صانية لواعية،  اإرادية بخ�ص��س  هي تاأكيدات ل 

ولي�صت اأقل من جمازات اأحداث نف�صانية. وكان من املمكن 

غري  ذكاء  ميار�صها  تافهة  األعابًا  تك�ن  اأن  املجازات  لهذه 

اإذ اإنها ل تقّدم  علمي. لكن الأ�صاطري تتخذ معنى حياتيًا، 

ت�صّ�رات وح�صب، لكنها هي نف�صها اأي�صًا احلياة النف�صانية 

للقبيلة البدائية، تلك القبيلة التي قد تتهاوى وتختفي على 

الف�ر اإن هي فقدت تراث اأجدادها الأ�صط�ري، متامًا مثل 

.
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اإن�صان يفقد روحه«

العلمية  »احلقائق«  �صدارة  تتب�اأ  الأ�صط�رة  هي  ها 

نف�س  علم  درا�صات  دونها  من  ت�صت�ي  اأن  ميكن  ل  التي 

و»قبيلته  الإن�صان  لوعي  ودرا�صات  واجلماعة،  الفرد 

اإىل  اأم  التاريخ  قبل  ما  ع�رص  اإىل  انتمت  �ص�اء  البدائية«، 

اأزمنتنا املعا�رصة< ذلك اأن ي�نغ ينطلق من هذا التعريف 

ليت��صع يف م��ص�ع »املثال البدئي« اأو »النم�ذج الأ�صلي« 

علم  يف  مق�لته  اأغلب  عليه  يبني  الذي   )Archétype(

النف�س اجلماعي، اأي يف علم اأر�صى اأ�ص�صه كتتمة �رصورية 

لعلم نف�س الإن�صان الفرد الذي بنيت عليه اأطروحة �صديقه 

وزميله �صيغم�ند فرويد.

التي  التعريفات  من  خل�صنا  اأننا  ذلك  يعني  هل  لكن 

»الأباطيل« يف م�اجهة  تناق�س �رصيح ي�صع  اإىل  قدمناها 

»احلقائق«؟

النف�س  علم  اإليها  ي�صتند  التي  اأن »احلقائق«  يعلم اجلميع 

فرديًا  الالوعي،  اإفرازات  �ص�ى  غالبيتها-  يف   – هي  ما 

هذر  عن  بالنتيجة  بعيدة  لي�صت  واأنها  جماعيًا،  اأم  كان 

اأ�صا�س تعريفات  وعبث ول منطق »الأباطيل »التي ت�صكل 

الأ�صط�رة.

اإىل  ُي�صار  حقيقية  »مادة«  الإفرازات  تلك  ت�صبح  هكذا 

عن  بخال�صات  اخلروج  اإىل  �صعيًا  وحتليلها  درا�صتها 

عالقة الإن�صان بذاته وبـ»تاريخ قبيلته«، الذي لي�س ه� من 

التاريخ املنطقي والعلمي بال�صيء الكثري.

تبعًا  ويتبدلن  ومعناها  الأ�صط�رة  مظهر  اإذًا  يتغري  قد 

للزاوية التي يقف فيها الباحث ولالإنارة التي ي�صلطها.

وا�صتمرارًا يف تق�صي زاوية الروؤية هذه، و�صعيًا اإىل تبني 

الأنرثوب�ل�جيا،  على  قلياًل  ج 
ّ
نعِر وخال�صاتها،  مراميها 

التي تربطها بامليث�ل�جيا �صالت وثيقة، لنقدم روؤية اثنني 

من اأعالمها الفرن�صيني: 

الرئي�صية  ت�جهاته  لأحد  التاأ�صي�صي  كتابه  يف 

الأنرثوب�ل�جيا البني�ية يق�ل كل�د ليفي- �صرتو�س:

بالفكر  اخلا�صة  بامل�ا�صفات  الإحاطة  اأردنا  »اإذا 
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يف  تتم��صع  الأ�صط�رة  باأن  الت�صليم  علينا  الأ�صط�ري، 

اللغة وخارجها معًا. وهذه ال�صع�بة اجلديدة لي�صت غريبة 

عن عامل الل�صانيات: األ ت�صتمل اللغة عينها على م�صت�يات 

الل�صان  بني  �ص��ص�ر  دو  فرديناند  ق 
َّ
فر عندما  خمتلفة؟ 

متكاملني،  مظهرين  على  تنط�ي  اللغة  اأن  والكالم،برهن 

الأول بني�ي والثاين اإح�صائي، فالل�صان ينتمي اإىل ميدان 

زمن قابل لالنعكا�س، اأما الكالم فريتبط بزمن وحيد الجتاه 

منظ�مة  عرب  اأي�صًا  ذاتها  عن  ف 
ّ
تعر والأ�صط�رة   ،]...[

زمنية ميتزج فيها الثنان.لكن القيمة املالزمة لالأ�صط�رة 

من  حلظة  يف  حدوثها  املفرت�س  الأحداث  ك�ن  عن  ت�صدر 

الزمن ت�صتمر يف تك�ين بنية مت�ا�صلة. وترتبط هذه البنية 

12

باملا�صي واحلا�رص وامل�صتقبل يف وقت واحد«

ت�ّثق الأ�صط�رة هنا ارتباطها باللغة يف م�صت�ياتها املختلفة 

وبالزمن يف حركيته و�صك�نه وانعكا�صه، وت�صبح مقرتنة 

نعلم  ونحن  معها.  متماهية  بل  الأنرثوب�ل�جية،  بالبنية 

–بكل  اأنها  الأنرثوب�ل�جيا  ف 
ّ
يعِر �صرتو�س  ليفي-  اأن 

ب�صاطة !- »درا�صة ذلك ال�صيف الكامن فينا دائمًا: الفكر 

الب�رصي«. هل نحلم بتب�صيط اأكرث من ذلك؟

اآخر  اأنرثوب�ل�جيًا  التب�صيط-  يف  لُن�صائل-اإغراقًا 

بـ»النقد  الي�م  يعرف  ما  م�ؤ�ص�س  دوران،  جيلبري  ه� 

اإليه  يرمي  عما  الأ�صط�ري«،  »النقد  اأو  الأنرثوب�ل�جي« 

بالتحديد عند ا�صتخدامه م�صطلح »اأ�صط�رة«. يجيبنا:

»نعني بالأ�صط�رة منظ�مة دينامية من الرم�ز والنماذج 

�صغط  حتت  تنح�-  بدئية  منظ�مة  والأن�صاق،  البدئية 

يف  الأ�صط�رة هي  ق�صة.  الت�صكل �صمن  اإىل  ن�صق معني- 

ت�صل�صل  ت�صتخدم  لك�نها  عقالين،  م�قٍف  تر�صيم  البداية 

اخلطاب، الذي تتح�ل فيه الرم�ز اإىل كلمات والنماذج اإىل 

اأو جمم�عة  ن�صق  يف  اإيغال  عملية  فالأ�صط�رة هي  اأفكار، 

الفكرة،  خلف  يكمن  البدائي  النم�ذج  اأن  وكما  اأن�صاق. 

الأ�صط�رة  اإّن  الق�ل  ميكننا  ال�صم،  ي�ّلد  الرمز  اأن  وكما 

ترفد املعتقد الديني اأو املنظ�مة الفل�صفية اأو- مثلما يق�ل 

.
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بريهيه- الق�صة التاريخية اأو اخلرافية«

تنظر  اأنها  اأم  الأ�صط�رة،  الأنرثوب�ل�جيا  ُتعقلن  لكن هل 

اإليها بعقالنية عندما جتعل منها عن�رصًا يف منظ�مة التفكري 

ملا  العاك�صة  اأنها  وترى  ما،  مبجتمع  اخلا�صة  وال�صل�ك 

ي�صمل  قد  الب�رص؟  كل  وداخل  ال�صع�ب  كل  لدى  يجري 

ذلك  اإىل  ال��صيلة  لكن  معًا،  الحتمالني  ال�صحيح  اجل�اب 

اخلطاب  وحتليل  الق�صة  متابعة  الأح�ال  مطلق  يف  تك�ن 

احلامل لها عرب متابعته يف مرحلتي ال�صفاهة والكتابة )يف 

حال وج�د هذه الأخرية(.

والل�صان  اللغة  عن  اأي  اخلطاب،  عن  احلديث  ملنا�صبة 

الأ�صط�رة  اأج�اء  اإىل  يعيدنا  بانعطاف  �صنق�م  والكالم، 

الإغريقية بالتحديد، عرب ما يق�له اأحد اأعالم املخت�صني بها 

اإليه  لن�صتمع  الذي نع�د  الكبار وه� جان- بيار فرينان، 

والآلهة  الك�ن  ال�صهري  كتابه  يف  الأ�صاطري«  »يروي  وه� 

.L'univers, les dieux , les hommes :والب�رص

الأ�صط�رة  باأن  ينطلق فرينان من مق�لة ليفي- �صرتو�س 

للخلط  اأي جماٍل  نف�صها ف�رًا بطريقة ل ترتك  ف عن 
ّ
تعر

التباعد  يعر�س  ثم  للق�صة.  الأخرى  الأ�صكال  وبني  بينها 

الي�نان  يف  ت�صكلت  »التي  التاريخية  الق�صة  وبني  بينها 

�رصد  اإىل  تهدف  لك�نها  الأ�صط�رة«،  �صد  ما  بطريقٍة 

اأحداٍث قريبة منا زمنيًا لدرجة اإمكانية اإيجاد �صه�د عليها. 

عن  ف 
ّ
تعر التي  الأدبية  الق�صة  عن  اختالفها  يعر�س  كما 

احلالني  ويف  م�ؤلفها.  عن  �صادر  خيايل  نتاج  باأنها  نف�صها 

يك�ن هناك م�ؤلف معروف يت�جه بالكتابة اإىل جمه�ر من 

القراء. هنا ي�صيف فرينان:
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على  تبدو  اإنها  جذريًا.  خمتلف  الأ�صط�رة  و�صع  »لكن 

�ص�رة ق�صة اآتية من �صحيق الأزمان، حيث اإنها قد تك�ن 

وجدت حتى قبل اأن يعمد راوية اإىل حكايتها. بهذا املعنى، 

ل ت�صدر الأ�صط�رة عن اختالق فردي ول عن خيال خالق، 

واإمنا عن التناقل والذاكرة.« ثم ي�صيف:

تتداولها  عندما  اإل  للق�صيدة  وج�د  ل  اأي�صًا،  »والي�م 

كلمات  عرب  وا�صتعادتها  غيبًا  حفظها  يت�جب  اإذ  الأل�صن. 

اأن  لالأ�صط�رة  ميكن  ول  داخلي.  كالم  اإىل  تنتمي  �صامتة 

تعي�س اإل اإن رويت من جيل لآخر يف خ�صم احلياة الي�مية. 

اإذًا يف  اإن �رصوط وج�د وا�صتمرارية الأ�صط�رة تتلخ�س 

.
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كلمات ثالثة: الذاكرة وال�صفاهة والرتاث«

ها ه� فرينان يعيدنا اإىل اأج�اء ديتيان، وهي اأج�اء حتيط 

مبعظم الدرا�صات املتخ�ص�صة بامليث�ل�جيا الإغريقية، من 

حيث ارتباط هذه الأخرية بال�صعر وال�صفاهة واقت�صارها 

الذي  الزمني  احليز  خارج  اأحداثها  تدور  حكايات  على 

»زمن  يف  اأو  الأزمان«  »�صحيق  يف  هناك  اأي  نعي�صه، 

الإطار  داخل  اأ�صا�صيًا،  اختالفًا  هناك  ولكن  البدايات«. 

اإديث  ال�احد، بني روؤية ديتيان وروؤية باحثة قديرة، هي 

الفرن�صية  الرتجمة  عند  قلياًل  �صنت�قف  التي  هاملت�ن 

لكتابها امليث�ل�جيا.

�صفحة  على  جند  اإذ  يقال،  كما  عن�انه،  من  ُيقراأ  كتاب 

اإىل  هاملت�ن  اإديث  »تع�د  الآتية:  اجلملة  الأخرية  غالفه 

به  اأحاطها  الذي  اللغ�  من  الأ�صاطري  لتخّل�س  اجلذور 

باأن  الكتاب  غالف  ينبئنا  وهكذا   .
15

ع�رص« التا�صع  القرن 

ديتيان،  مار�صيل  يعتمده  ملا  مناق�صًا  م�صلكًا  ت�صلك  امل�ؤلفة 

الذي �صينطلق حتديدًا من »لغ�« القرن التا�صع ع�رص ليبني 

لكن  امليث�ل�جيا.  اختالق  عليها  يق�م  التي  مق�لته  عليه 

الغالف يطلعنا اأي�صًا على اأن الكاتبة »جتد لدى ه�مريو�س 

وهزي�دو�س وبندارو�س واأوفيدي��س- نعم، لدى ال�صعراء 

ولي�س لدى الكّهان- مادة امل��ص�عات امليث�ل�جية الكربى 

التي تقدمها لنا«، وهذا ما يجده ديتيان اأي�صًا. من منطلق 

واحد يت�صعب م�صاران متباعدان.

ترى هاملت�ن اأن »اأ�صاطري الإغريق، منذ اللحظة التي بداأ 

اإدراكنا ل�ج�دها، كانت قد �صمت ف�ق ال�رصا�صة والفظاظة 

باأقالم  �صيغت  قد  ك�نها  من  انطالقًا  وذلك  القدميتني«، 

التي  واإلياذته  ه�مريو�س  طليعتهم  يف  ياأتي  كبار  �صعراء 

»ُكتبت بلغة غنية ورقيقة ورائعة هي جت�صيد جلي ملخا�س 

تعبريي قدمي ميثل برهانًا �صاطعًا على احل�صارة«.

ثم تتابع الباحثة م�اَكَبَة »معجزة امليث�ل�جيا الإغريقية« 

املجه�ل  الب�رص من رعب  العامل«، وحررت  »اأن�صنت  التي 

الذي  ال�صحر  الب�رص،واأق�صت  بتالبيب  مُي�صك  كان  الذي 

يتخذ م�قعًا اأ�صا�صيًا يف ما عداها من ميث�ل�جيات �صابقة 

ي�صتح�ذ  الكاهن-  ولي�س  »ال�صاعر-  وجعلت  لحقة،  اأو 

احرتام  وي�صتحق  الآلهة  مع  ال�ثيقة  العالقات  على 

اإذ اإن  اجلميع«، واأقامت �صبه ت�ازن بني الآلهة والب�رص، 

»الآلهة- الب�رص مل يك�ن�ا خالل فرتة ط�يلة اأف�صل بكثري 

ذلك  الباحثة من  ثم تخل�س  يعبدونهم«.  الذين  الب�رص  من 

اإىل حتديد امل�ا�صفات العامة للميث�ل�جيا الي�نانية، اأو ما 

ي�صبه التعريف بها:

ق�ص�س  من  كبري  حد  اإىل  الإغريقية  امليث�ل�جيا  »تت�صكل 

ن�عًا  اعتبارها  ينبغي  ل  ولكن  والإلهات،  بالآلهة  خا�صة 

اإغريقية.  ديانة  خال�صة  من  اأو  مقد�س  اإغريقي  كتاب  من 

واإذا ما �صّدقنا اأحدث اخلال�صات فما من �صيء يجمع بني 

الأ�صاطري والفكر الديني، لأن الأ�صاطري قد متثل تف�صريات 

الأوىل،  الع�ص�ر  علم  متثل  اإنها   ]...[ الطبيعية  للظ�اهر 

وهي نتاج حماولت الب�رص الأوىل لتف�صري ما يحيط بهم؛ 
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لكن الكثري من هذه الق�ص�س ل تف�رص �صيئًا على الإطالق، 

اإذ اإنها ل تعدو ك�نها حكايات للت�صلية، على غرار تلك التي 

املعتقد  فاإن  ذلك،  ورغم   ]...[ ط�يلة  �صهرة  خالل  ُتروى 

الديني يظهر ه� الآخر؛ يظهر يف خلفية ال�ص�رة بالتاأكيد، 

.
16

ولكن ب��ص�ح �صديد«

مادة  مع  تعاطفها  يف  ُتغرق  هاملت�ن  اإديث  اأن  �صحيح 

حيث  من  الفائدة  بالغ  كتابًا  لنا  تقدم  لكنها  بحثها، 

امليث�ل�جيا  �صخ��س  لأ�صماء  ال�صامل  ا�صتعرا�صه 

�ص�اء  منهم،  كل  عن  نبذة  وتقدمي  والرومانية،  الي�نانية 

كان م�صه�رًا اأم مغم�رًا،و�صديد الأهمية من حيث درا�صة 

بذلك  وهي  بينهم.  املن�ص�جة  القربى  وعالقات  اأن�صابهم 

تلتقي مع اإحدى ت�جهات امليث�ل�جيا ودار�صيها الأوائل 

اأحد امل��ص�عات  يف ع�ص�ر ما قبل امليالد، وبالنتيجة مع 

الأ�صا�صية التي يتناولها كتاب ديتيان الذي نحن ب�صدده.

ل بد من الع�دة هنيهة هنا اإىل تربير ا�صتخدامنا م�صطلحًا 

التي  الرتجمة  هذه  عن�ان  يف  »امليث�ل�جيا«،  اأعجميًا، 

يفرت�س بها نقل معارف اأجنبية اإىل اللغة العربية. اإن كلمة 

جممل  قلنا-  كما  نف�صه-  ال�قت  يف  تعني  »ميث�ل�جيا« 

الذي  العلم  وتعني  متعددة،  �صع�ب  اأو  ما  �صعب  اأ�صاطري 

الي�ناين  جذرها  يعني  كما  اأي�صًا،  الأ�صاطري  تلك  يتناول 

�صخ��صها  كان  �ص�اء  لذلك،  اإ�صافة  )mûthoi( اخلرافة 

يتعلق  ما  بالنتيجة  »امليث�ل�جي«  ويك�ن  ل؛  اأم  خارقني 

بالأ�صط�رة اأو اخلرافة، اأو عامل الأ�صاطري، و»امليث�غرايف« 

ن الأ�صاطري اأو م�ؤلفها... اإلخ. مدِوّ

من  وجدنا  الكلمة،  عليه  تنط�ي  الذي  التن�ع  ذلك  واإزاء 

اإىل العربية بلفظها الأجنبي، دون ال�صع�ر  املنا�صب نقلها 

اأو  املرتجم  اإىل  ُتن�صب  قد  نق�س  بعقدة  اأو  ذلك  من  بحرج 

من  العديد  متّثل  على  قدرتها  برهنت  التي  الأم،  لغته  اإىل 

الكلمات وتبّنيها و�صكبها يف ق�الب ا�صتقاقاتها.

من جهة اأخرى،وجدنا اأن اللغة العربية قد مار�صت ت��صيع 

دائرة ا�صتقاقاتها املتمح�رة ح�ل »الأ�صط�رة« واملنطلقة 

اأو تقبلت »الأ�صطرة«  «، فاأوجدت 
َ
من حّيز امل�صدر »�َصَطر

و»امل�ؤ�صطر« مثاًل، اإ�صافة اإىل الفعل »اأ�صطر«. لكن الكلمات 

الثالثة الأخرية تعني على الت�ايل التحدث بالأ�صط�رة اأو 

اختالقها اأو تدوينها، ثم من يق�م بذلك، وثم الفعل الداّل 

فعاًل  اأو  �صخ�صًا  اأو  ن�صاطًا  ميثل  ذكرنا  ما  وجميع  عليه. 

يدور يف فلك امليث�ل�جيا اأو يالم�صه لي�س اأكرث.

كلمات  الفرن�صيةوجدنا  يف  ذلك  مقابل  عن  بحثنا  ما  واإذا 

دون   )La Mythologie(« »امليث�ل�جيا  فلك  تدور ح�ل 

-M )اأن تدخل فيه. هكذا اعتمدنا فعل »اأ�صطر« مقاباًل لـ 

 Mythographie,( مقابل  يف  و»الأ�صطرة«   )thologiser

اختالق  اأو  تدوين  اأي  احلال:  ح�صب   )Mythoplastie

يق�م  من  على  للتدليل  و«امل�ؤ�صطر«  الأ�صط�رة،  رواية  اأو 

باإحدى هذه الن�صاطات. هل كان علينا اإيجاد مقابل خا�س 

لكننا  ذلك،  يك�ن  قد  حدة؟  على  ن�صاط  اأو  �صخ�س  بكل 

كل  مثل  تتقبل-  لغتنا  اإن  ثم  منه.  التمكن  بعدم  نعرتف 

التي تدل كل منها  الكلمات  اأعدادًا كبرية من  الأخريات- 

على معنيني اأو اأكرث.

17
معجم االإثنوجليا واالأنرتوبولوجيا

يطرح معجم الإثن�ل�جيا والأنرتوب�ل�جيا، بدءًا بعن�انه، 

اإحدى الإ�صكاليات الأ�صا�صية التي تثريها الرتجمة: كيف 

ننقل اإىل العربية اأ�صماء العل�م، خا�صة احلديثة منها؟ لقد 

ر�صت اأ�رصعة كثرية على �صاطئ الت�صميات النهائية، بينما 

مل تزل اأخرى تتاأرجح بني تغريب وت�رصيق بانتظار ربابنة 

ي�صل�ن بها اإىل بر اأمان الت�صمية واأمانتها العلمية. فلم يعد 
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اأحد يجادل الي�م يف مالءمة »علم النف�س« اأو »علم الجتماع« 

اأو »املعل�ماتية« رغم حنني البع�س اإىل احلديث، بني حني 

واآخر، عن بعد »�صيك�ل�جي« اأو خلفية »�ص��صي�ل�جية« 

لت�صمية  الأجنبية  الأ�ص�ل  اإىل  ع�دة  من  ذلك  ي�صبه  ما  اأو 

هذا العلم اأو ذاك. اأما عندما يبلغ الأمر »الإثن�ل�جيا« اأو 

ت�صحي  امل�صاألة  فاإن  اأو»الإثن�غرافيا«  »الأنرتوب�ل�جيا« 

اأو  مناًل،  اأ�صعب  املالئمة  العربية  والكلمة  تعقيدًا  اأ�صد 

اأع�صى على الفهم، اأو مفتقدة للدقة العلمية اأو املفه�مية.

الذي  »الإنا�صة«  مب�صطلح  اإعجابنا  اإىل  هنا  ن�صري  اأن  ن�د 

يقرتحه البع�س كمقابل »لالأنرتوب�ل�جيا« والذي يحاول 

م�صطلحي  من�اله  على  ين�صج�ا  اأن  غريهم  اأو  ه�ؤلء 

من  لكل  الت�ايل  على  مقابلني  ليك�نا  و»عراقة«  »�صاللة« 

اإىل  الإ�صارة  جتدر  كما  و»الإثن�غرافيا«.  »الإثن�ل�جيا« 

املذك�رة  الثالثة  العل�م  تقّدم  التي  جدية  الأكرث  املحاولة 

رائع  تعبري  الأنام«-  »علم  اأو  الإن�صان«  »علم  اأنها  على 

اجلمال!- و«علم ال�صاللت« و«علم الأعراق«.

جميعها حماولت جادة، نق�ل، تنم عن حر�س على الدقة 

العلمية واللغ�ية من جهة، وعن قدرة اللغة على متثل كافة 

اأخرى.  لها من جهة  املالئمة  التعبريات  وابتداع  املفاهيم 

ولكننا نرى اأن من واجبنا، ومن حق اللغة والعلم، وحق 

القارئ احلايل وامل�صتقبلي، اأن نعمد اإىل مزيد من التفكري 

من  للمزيد  نخ�صعها  واأن  مب�صطلحاتنا،  والتمحي�س 

املناق�صة والتاأمل قبل اعتمادها ب�ص�رة نهائية.

الثالثة  للم�صطلحات  مقت�صبة  مناق�صة  اإىل  نعمد  �ص�ف 

انطالقًا من �صعيدين: التعريف ومالءمة امل�صطلح للتعبري 

عنه، واللغة من حيث الدللة وعملية ال�صتقاق اأو البناء.

ننطلق يف مقاربة ال�صق الأول من اأحدث التعريفات املعتمدة 

ب�صاأن العلم الذي نحن ب�صدده لنذّكر باأن »الأنرتوب�جليا 

بال�رصورة  فيه  ُيرتجم  ل  علم  اأي  الإن�صان،  عن  علم  هي 

ملم��س  تقدم  اإىل  وامل�ؤكد  الرتاكمي  املعارف  ازدياد 

بالأنرتوب�ل�جيني  م�صت�صهدين  لن�صيف،  ثم  للمعرفة«. 

ب�نت واإيزار: »لي�صت الأنرتوب�ل�جيا علمًا مت�صاحلًا مع 

ملتزمة  بقيت  طاملا  كذلك  تك�ن  اأن  اإىل  تت��صل  ولن  ذاته 

عن  واحدة،  وبحركة  �ص�رة،  تقدمي  الكبري:  بطم�حها 

تن�ع الأعمال الثقافية وعن وحدة الفكر الب�رصي«.

علم  هي  بل  الإن�صان«،  »علم  اإذن  الأنرتوب�ل�جيا  لي�صت 

الإن�صانية  العل�م  خانة  يف  تندرج  بذلك  وكاأنها  »عنه«، 

نقي�صني  من  ين�صاأ  علم  وهي  بينها.  مكانًا  لنف�صها  وتتخذ 

الت�ا�صع  اأعماق  بينهما:  ويعي�س مراوحًا  منهما  ويتغذى 

اإىل  بال�رصورة  ت�ؤدي  ل  »معارف«  �س  وال�اقعية-تلُمّ

تقدمي  الطم�ح:  قمم  واأعايل  م�ث�قة-؛  »معرفة«  امتالك 

�ص�رة احلركة الأفقية-التزامنية والتعاقبية- املت�ا�صلة 

الفكر  »وحدة  امل�صتقطب:  املح�ر  عم�دية  ح�ل  الدوران 

الب�رصي«.

يق�دنا ذلك اإىل الت�صاوؤل عن حقيقة هذا العلم، عن ماهيته 

وميادينه وغاياته. يرتاءى يف اأذهاننا اجل�اب ومتتثل اأمام 

ناظرينا ال�ص�رة... ولكن عدم القدرة على اإيجاد العبارة 

ن�صميه. ول ميكن  املالئمة يقف حائاًل بني ما نرى وماذا 

عائدًا  الأمر  يك�ن  بل  هنا،  العاجزة  هي  اللغة  تك�ن  اأن 

امتالك ن�ا�صي  اأوعدم  اليقني،  اأوعدم  ال��ص�ح،  اإىل عدم 

»علم  ت�صمية  اعتماد  ذلك  من  انطالقًا  ميكننا  فهل  اللغة. 

الإن�صان«؟ قد يك�ن »علم الأنام« اأقرب اإىل ال�اقع هنا بفعل 

الإطار املزدوج الذي تنط�ي عليه كلمة »الأنام«تخ�صي�صًا 

وتعميمًا لتجعل املعنى يراوح بني ت�صييق وت��صيع وي�صري 

اإىل التن�ع املف�صي اإىل ال�حدة، اأو اإىل حم�ر ال�حدة الذي 

الت�صمية  اعتماد  يعني  ل  ذلك  التن�ع.ولكن  ح�له  يدور 
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الأخرية، فامل�صاألة بحاجة للمزيد من النقا�س والتاأمل. مما 

ي��صلنا اإىل ال�صق الثاين.

ل اأدعي باأنني لغ�ي اأو األ�صني متخ�ص�س، ولكنني �ص�ف 

اأحاول، على خلفية النقد الأدبي الذي اأمار�صه انطالقًا من 

العتماد  الأنرتوب�ل�جيا،  بينها  من  عديدة  اإن�صانية  عل�م 

اإىل  و�ص�ًل  و�صقيقتيها  بالأنرتوب�ل�جيا  التعريف  على 

حترير  هيئة  تق�ل  للمعطيات.  الت�صميات  مطابقة  درا�صة 

»املعجم« يف »التمهيد«: »تدل الإثن�غرافيا على مرحلة جمع 

الإحادية.  الدرا�صة  م�رصوع  منها  يتغذى  التي  املعطيات 

وتبداأ مع الإثن�ل�جيا اخلط�ات الأوىل نح� اخلال�صة التي 

ميكن ت��صيعها يف اجتاهات متعددة: جغرافية اأو تاريخية 

اأو منظ�ماتية. اأما الأنرتوب�ل�جيا فهي تق�م، عرب املقارنة 

والتعميم والنتقال اإىل ميدان النظرية ب��صع نتائج البحث 

الإثن�ل�جي يف خدمة »معرفة عامة بالإن�صان«.

و»علم  الأعراق«  »علم  بت�صميات  التعريفات  تلك  نقارن 

قد  �صارخ  تالوؤم  عدم  فنجد  الإن�صان«  و»علم  ال�صاللت« 

للعل�م  قدمية  تعريفات  اإىل  جزئيًا،  اأو  كليًا  عائدًا،  يك�ن 

الثالثة اأو مفاهيم مغل�طة عنها. اأ�صف اأن الثنني الأّولني 

قابالن ملناق�صة مماثلة ملا �صبق اأن فعلناه بخ�ص��س الثالث. 

»املهنية«- اأو  »الن�صاطية«  الت�صميات  اإىل  ذلك  يق�دنا 

لنف�صي  اأ�صمح  التي  و»اإنا�صة«-  و»�صاللة«  »عراقة« 

واملهتمني  الذات  م�صاءلة  �ص�ى  ل�صيء  ل  مبناق�صتها، 

اإيجاد  �رصورة-   – على  اجلميع  وحث  واملتخ�ص�صني 

ودلليًا،  ومفه�ميًا  علميًا  وا�صتخراجه،  املالئم  امل�صطلح 

من لغتنا القادرة بط�اعيتها وعبقريتها. 

العم�م وزن  العربية ت�صتخدم على  اللغة  اأن  نحن نالحظ 

خياطة،  )حياكة،  اليدوية  املهنة  على  للدللة  »ِفعالة« 

نف�س  حتت  دخل  ما  واإذا  اإلخ(؛  خزافة،  جنارة،  حدادة، 

ِطبابة  مثل  تخييلي،  اأو  ذهني  اأو  فكري  ن�صاط  ال�زن 

اأوِعرافة، جاء ذلك ليدل على ممار�صة تطبيقية ولي�س على 

اآخر،وكذلك  �صيء  والطب  �صيء  فالطبابة  ذاته.  بحد  علم 

العم�ميات؛  يف  هذا  مثاًل.  والتاريخ  التاأريخ  بني  ما  الأمر 

�صابقًا،  املذك�رة  الثالثة  الت�صميات  خ�ص��صيات  يف  اأما 

وحتى اإذا ما �صّلمنا ب�صحة ومالءمة بنائها اللغ�ي وبعدم 

�ص�ابية مالحظتنا ال�صالفة، فاإننا �صنعتمد من جديد على 

ل�صان العرب لن�صتعر�س على الت�ايل م�صدر وا�صتقاق كل 

واحدة منها: 

»العرق«.  »الِعراقة« مبنية على  اأن تك�ن  بالطبع  يفرت�س 

»الُعراق«  اأن  العن�ان  هذا  حتت  يذكر  منظ�ر  ابن  ولكن 

حلم«.  بغري  »العظم  اأو  الغزير«  »املطر  ه�  )بال�صم( 

العظم«.  عن  اللحم  »نزع  اأو  املاء  من  النطفة  و»الُعراقة« 

اأنه  اإل  )بالك�رص(،  الِعراقة  عن  �صيئًا  يذكر  ل  اأنه  ومع 

ي�صهب يف احلديث عن الِعراق الذي ترتاوح معانيه ما بني 

»الطبابة« و»ما يحيط بالظفر من حلم« وكفاف الأذن وما 

الدار و�صاطئ املاء على امتداد  بني الريف والبحر وفناء 

املعاين،  من  ال�ا�صعة  املروحة  هذه  �صمن  بحر.  اأو  نهر 

ي�صبح ارتباط »الِعراقة« بالعرق اأبعد ما يك�ن يف �صل�صلة 

الدللة اللغ�ية حيث ت�صبقه كل املعاين الأخرى.

اللة 
ُ

اأما حتت مادة »�صلل«، فيجري احلديث دائمًا عن ال�ص

»مبعانيها املختلفة دون اأن يرد ذكرها بالك�رص اأبدًا. واإذا 

ما بنيناها على هذا ال�زن –»ِفعالة«- األ نح�صل على ا�صم 

يف  مطل�بة  اجلراأة  اأن  بد  ل  ال�صالل؟  ت�صنيع  تعني  مهنة 

عمليات ال�صتقاق اأو البناء على املثل بغية ابتداع مفردات 

باأبعاد  ورفدها  ما  لكلمة  الأول  املعنى  جتاوز  اأو  جديدة 

جديدة. وقد تك�ن »ال�ِصاللة«، مبعنى علم درا�صة ال�صاللت 

الب�رصية قد بنيت انطالقًا من ت�جه كهذا. ولكن هل يت�افق 
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ذلك مع »الإثن�ل�جيا« بتعريفها الذي �صبق ذكره؟ 

قد نق�ل اأ�صياء م�صابهة عن »الإنا�صة« ومعانيها وا�صتقاقها. 

وقد ن�صل اإىل نتيجة اأكرث اأو اأقل اإقناعًا. ولكن يبقى املهم 

لهذه  النهائي  اأوالعتماد  القاطع  الإنكار  عن  بعيدًا  هنا، 

اأوتلك، ه� طرح الت�صاوؤلت املنا�صبة عن مالءمة  الت�صمية 

املعني  بالعلم  والتف�صيلية  ال�صاملة  واإحاطتها  الت�صميات 

لئال ن�صيب هذا الأخري بت�ص�يه اأو انحراف ينتج عن زيادة 

اأو نق�صان يلحق بتعريفه اأو تعريفاته الأ�صا�صية.وبانتظار 

الت��صل اإىل الإجابات املنا�صبة، فاإننا ل ننهي، خا�صة واأنه 

قد �صبق لها، كما جلميع لغات العامل احلية، اأن ا�صتقبلت 

وا�صت�عبت ومتثلت كلمات قادمة من لغات ال�رصق والغرب 

القدمية واحلديثة، مما رفدها بعنا�رص غنى وتن�ع جديدة. 

نق�م  اأن  »بانتظار...«  ذلك  من  مانع  ل  اأن  لنكرر  نع�د 

القارئ  ب�اجبنا جتاه  ولغ�يني ومتخ�ص�صني  كمرتجمني 

هذه  على  خا�صة  ب�ص�رة  نركز  واأن  واللغة،  واملعرفة 

الأخرية لك�ن كل معرفة تبداأ منها ومتر عربها، وهذا ما 

يتطلب الغ��س يف اأمداء عبقريتها لتفعيل حراكها الداخلي، 

بل حراك مداركنا ومعارفنا.

العلم  هذا  �رصيعًا  لن�اكب  الأنرتوب�ل�جيا  اإىل  نع�د 

ه�مريو�س  اإىل  و�ص�ًل  التاريخ  يف  اجلذور  ال�صارب 

والكتابات الإغريقية، واملنتظر حتى اأوا�صط القرن التا�صع 

ع�رص لكي يتخذ ا�صمًا ومكانة وميدان عمل، والذي ما زال 

حتى الي�م يعمل على �صياغة طرائقه ومناهجه وت�جهاته. 

بغاية  كبري،  ظلم  عن  لي�س  م��ص�مًا،  العلم  هذا  ن�صاأ  لقد 

م�صتعمرة  �صع�ب  لدرا�صة  اأي  تب�صريية،  اأو  ا�صتعمارية 

اأو يراد ا�صتعمارها اأو تب�صريها. ولكن مل يلبث اأن جتاوز 

ذلك واأخذ ير�صخ دعائمه ثم ينم� ويت�صعب ويتفرع، مقيمًا 

اأن  اإىل  الأخرى،  العل�م  من  العديد  مع  وعالقات  �صالت 

اأو�صك الي�م على الإحاطة مبختلف مظاهر احلياة الي�مية 

اأ�صبحنا  هكذا  والفنية.  واخليالية  والفكرية  والجتماعية 

نتحدث عن العالقة بني الفل�صفة والأنرتوب�ل�جيا، اأو بني 

والعمارة؛  النف�س...  وعلم  التاريخ  من  الأخرية وكل  هذه 

�صيا�صية  اأو  قان�نية  اأو  اقت�صادية  اأنرتوب�ل�جيا  عن  اأو 

»اإثن�ل�جيا  عن  اأو  اإلخ.،  مدينية،  اأو  ريفية  اأو  دينية  اأو 

امل��صيقى«.

�ص�ء  ت�صليط  ال�رصيع،  ال�صتعرا�س  هذا  من  �صئنا  لقد 

الأنرتوب�ل�جيا  بلغتها  التي  املرتامية  الأبعاد  على  جديد 

الت�صمية  اختيار  يف  اإ�صافية  تبعات  علينا  تلقي  والتي 

خالل  من  وخا�صة  �صئنا،  كما  الأبعاد.  تلك  بكل  املحيطة 

من�ذج  تقدمي  امل��صيقى«(  )»اإثن�ل�جيا  الأخري  املثل 

عليه  يطلق  فما  متاهيهما:  اأو  الت�صميتني،  اختالط  عن 

هناك،  »اإثن�ل�جيا«  ي�صمى  قد  هنا  »اأنرتوب�ل�جيا«  ا�صم 

مع  اخل�ص��س  على  �صائدًا  كان  ما  وهذا  ؛  وبالعك�س 

بدايات تر�صخ العلمني، مع الإ�صارة اإىل اأن الأنرتوب�ل�جيا 

»علم  هما  فرعني  اإىل  نف�صها  تق�صيم  اختارت  قد  الأملانية 

ال�صع�ب«  و»علم  اجلرمانية  بال�صع�ب  اخلا�س  ال�صعب« 

على  اإ�صافيًا  تعقيدًا  ميثل  ما  وهذا  بالآخرين.  اخلا�س 

�صعيد الت�صميات.

خال�صة الق�ل اأن »الت�صميات« تبقى �صغل املرتجم ال�صاغل 

الأحيان-  اأغلب  – يف  ي�صدر  يعتمده  الذي  امل�صطلح  واأن 

عن م�صرية �صاقة ومعقدة من البحث والتدقيق والتق�صي، 

م�صرية ل بد اأن يت�جها يف النهاية خيار يتخذه بعد ح�ار 

ومع  غائبًا-  اأم  كان  وم�ؤلفه-حا�رصًا  الن�س  مع  يقيمه 

اإليه هذا  اأو العلمي الذي ينتمي  اأو الفكري  الن�ع الأدبي 

الن�س.
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كيف نقراأ ال�صورة يف زمن 

االأيديولوجيا والعوملة والقيمة؟

مقاربة يف الرتجمة والتاأويل ال�صيميولوجي

 د.ن�صري ب� علي

كلية الت�صال،جامعة ال�صارقة

مدخل

تعترب ال�ص�رة اأيا كانت ثابتة اأو متحركة و�صيلة   

من و�صائل الدعاية يف حلظات بارزة من التاريخ. فال�ص�ر 

الثابتة )Diapos( على �صبيل املثال كانت ولزالت و�صيلة 

ات�صال مف�صلة يف فرتات معينة من التاريخ مثلما كانت يف 

املك�صيكية  الث�رة  الأوىل والثانية، ويف  العامليتني  احلربني 

خمتلفة  تغيري  فرتات  ويف  الرو�صية  اأكت�بر  ث�رة  ويف 

تبقى  الي�م  الت�صال  و�صائل  تعدد  ورغم  الخ...  بال�صني 

ال�ص�ر الثابتة واملل�صقات )Posters( ذات تاأثري معرتف 

به يف عدد كبري من املجتمعات يف العامل، وت�صتخدم ال�ص�رة 

اأو  ثقافية  اأو  اقت�صادية  اأو  �صيا�صية  لأغرا�س  العادة  يف 

الآن  اأ�صبحت  ال�ص�رة  فاأغرا�س  ح�صارية،  اأو  اإعالمية 

لمتناهية. 

جمتمع  يعي�س  الي�م  املعا�رص  العامل  يعد  ومل   

الثانية  )امل�جة  والتقنية  ال�صناعة  جمتمع  بعد  ال�ص�رة 

على حد ق�ل األفني ت�فر( فح�صب، بل دخل عاملنا جمتمع 

-I الإن�صاين  والذكاء  واملعل�مات  واملعرفة  )الت�ا�صل 

اأو  احلداثة  بعد  ما  جمتمع  اأو   
1

)formation societies

اأو جمتمع البتكار الإن�صاين.  الراأ�صمالية  جمتمع ما بعد 

اللغة  درجة  ومنحها  ال�ص�رة  وظيفة  عمق  املجتمع  هذا 

األفها  التي  الأبجدية  والثقافة  اللغة  عن  املتميزة  والثقافة 

الإن�صان وتك�ن وتعلم ب�ا�صطتها.

البث  عرب  الت�صالية  الع�ملة  ظاهرة  وهاهي   

 Broad Casting( املبا�رص  »الف�صائي«  التلفزي�ين 

كل  ويف  الع�رص  اأداة  اإىل  ال�ص�رة  ق�ة  ترفع   )Satellite

احلروب  الت�صال؛  الأخبار؛  العلمي؛  البحث  امليادين: 

الع�صكرية؛ التج�ص�س؛ التعليم؛ الإ�صهار؛ الأزياء؛ الدعاية 

والعالقات العامة الخ. اإنها �صم�لية ال�ص�رة بكل واأرقى 

حممد  الدكت�ر  يت�صاءل  وال�صتعرا�س.  التقدمي  فن�ن 

اإ�صماعيل هل ثمة عالقة بني �ص�ر الأج�صاد  ح�صام الدين 

الإخبارية  الف�صائيات  على  الأمل  من  تتل�ى  التي  النازفة 

العارية  �صبه  الأج�صاد  �ص�ر  وبني  والعراق،  فل�صطني  يف 

التي تتاأود من النغم على الف�صائيات الرتفيهية ؟ من ميلك 

اإنتاج هذه ال�ص�ر... ولأي هدف ؟ وهل ميكن تقدمي قراءة 

جديدة لل�ص�رة جديرة باكت�صاف خباياها. هذه الت�صاوؤلت 

ملحمد ح�صام الدين ن�صتتبعها نحن بالأ�صئلة التالية: ماذا 

املتميزة  اآلياتها  ال�ص�رة؟ وكيف ميكن فهم  لغة  عن متيز 

هالة الت�ا�صل؟ وهل ميكن فهم ما متله ال�ص�رة من ثقافة 

جديدة يف ع�رص الإيدي�ل�جيا و الع�ملة ؟ ما عالقة ال�ص�رة 

بعامل القيمة؟

اأف�صل مدخل لالإجابة عن هذه الت�صاوؤلت  لعل   

ه� �صبط املفاهيم الأ�صا�صية للدرا�صة وتتمثل هذه املفاهيم 

يف املجالت التالية: جمال ال�ص�رة، جمال الرتجمة، جمال 

التاأويل بالرتتيب املنطقي املق�ص�د. 

1- جمال ال�ص�رة: ال�ص�رة متثيل وت�صخي�س ل�صيء ما 

اأو لكائن ما بالر�صم اأو بالنحت اأو بالت�ص�ير ال�ص�ئي)(. 

املعاين  لتج�صيد  الإن�صان  اعتمدها  تعبريية  اأداة  وهي 

والأفكار والأحا�صي�س، ولقد ارتبطت وظيفتها �ص�اء كانت 
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اإخبارية، رمزية، وثائقية اأو ترفيهية بكل اأ�صكال الت�صال 

والت�ا�صل. وال�ص�رة هي واقع متحقق يف حياتنا وي�صهل 

الختالف  املختلفة، وهذا  اإىل جتلياتها  بالإ�صارة  تعريفها 

والتن�ع ه� �صمة من �صمات ال�ص�رة رغم وحدة كين�نتها 

كجن�س فني حمدد. فال�ص�رة ب�صكل عام هي بنية ب�رصية 

داخله  يف  تتن�ع  وت�صكيل  دالة   )Structure Visual(

تزخر  حية  بنية  فهي  والأمكنة،  والعالقات  الأ�صاليب 

بت�صكيل ملتحم التحاما ع�ص�يا مبادتها ووظيفتها امل�ؤثرة 

حي  ن�صيج  هي  فال�ص�رة  لل�اقع،  معل�لة  وهي  الفاعلة، 

ح�صب تعبري ل�متان يف كتابه بنية الن�س الفني.  

اآخر  مع  متجاورة  اأو  مفردة  اإما  وال�ص�رة   

وعتماتها  بظاللها  وانحناءاتها،  بخط�طها  فتحكي 

مفرداتها.  بتتايل  كما  الالمتناهية،  وتدرجاتها  وباأل�انها 

ال�ص�رة حتكي الإن�صان لكن بلغة اأخرى هي لغة ال�ص�ء 

الأل�ان  تفرزها  التي  فالدللت  واخلط،  والظل  والل�ن 

بالطبيعة  الإن�صان  عالقة  اإىل  ال�ص�رة  خاللها  من  حتيلنا 

يف  احلقيقة  يتمثل  فالإن�صان  الك�ن،  باإيحاءات  و�صع�ره 

ل�ن ال�صماء الأزرق ويرى معنى الت�صحية واحلب يف الل�ن 

ال�صدق  يف  والأخ�رص  ال�صلم  يف  الأبي�س  والل�ن  الأحمر 

على  دللت حتيلنا  يك�صف  الأل�ان  رمز  اإن   .
2

والإخال�س

انطباع الإن�صان بالقيم الثقافية التي تكيف وج�ده والقيم 

احل�صارية التي حتدد مرجعيته كما حتيلنا على جملة من 

املعاين التي وقع ا�صتقاوؤها من الطبيعة )ل�ن ال�صماء، ل�ن 

اأوراق  ا�صفرار  مثال،  الربيع  ف�صل  يف  املزرك�س  الطبيعة 

الأ�صجار وهي تتناثر يف ف�صل اخلريف والإيحاء بالباأ�س 

يف هذه الأثناء مثال...( 

 )Abraham Moles( م�لز  اأبراهام  يرى   

البعد  ال�ص�رة:  عليها  حتت�ي  اأبعاد  �صبعة  هناك  اأن 

ال�ص�رة  قدرة  يف  يتمثل  الذي  وه�  لل�ص�رة  الت�ص�يري 

على متثل اأ�صياء ال�اقع اأو الكائنات احل�صية ودرجة متاثل 

هذا التمثل مع امل��ص�ع املتمثل )بفتح الثاء(. بعد كثافة 

اجلمايل  البعد  �صعيفة.  اأو  ق�ية  �ص�رة  هي  هل  ال�ص�رة 

لل�ص�رة وه� املتعلق بالعنا�رص والرم�ز امل�صكلة لل�ص�رة 

لإحداث �رصط املتعة واللذة. بعد حجم ال�ص�رة كبرية اأو 

التقني  التط�ر  حيث  من  لل�ص�رة  القيمي  البعد  �صغرية. 

الذي يلعب الآن دورا كبريا يف تغيري اأ�صكال ال�ص�رة مما 

ح�ل اأي�صا يف قيمتها ومدى م�صداقيتها وتاأثريها. البعد 

التاريخي والجتماعي لل�ص�رة وه� الذي يرتبط بالزمن 

وبال�صياق ال�ص��صي� ثقايف الذي ي�صكل اللقاء ما بني اإبداع 

الكائن وف�صائه الجتماعي والتاريخي. 

واإما اأن هذه ال�ص�رة »�ص�ر متحركة« يف ت�اط�ؤ   

اأثرها  مع الكامريا فتحكي حكايات يت�قف عمقها ودوام 

على طبيعة اأدوات عر�صها )projection(. وال�ص�رة هنا 

مزاج من احلركة وال�ص�ت والل�ن يف تنا�صق متناغم يعطي 

فكرة ت�صد اإليها بق�ة حا�صة ب�رص الإن�صان، في�صاهد هذا 

حا�صته  على  ترتامى  حمكمة  لقطات  يف  ال�ص�رة  الأخري 

لت�صجل يف خميلته بع�س الأفكار. 

اإن جمال ال�ص�رة يف هذه الدرا�صة ه� امل�صت�ى   

)اأي  )املنق��صة  تاريخيا  ال�ص�رة  اأ�صكال  الرابع يف تط�ر 

الف�ت�غرافية  )الت�صكيلية(،  باليد  املر�ص�مة  املنح�تة(، 

)اأي املاأخ�ذة عن طريق العد�صة( فاملتحركة اأو املت�لدة عن 

الكامريا(. ويعرب عزي عبد الرحمن عن ال�ص�رة املتحركة 

تط�ر  يف  الثالثة  الر�صالة  باأنها  الكامريا  عن  املت�لدة 

 .
3

فامل�ص�ر( فاملكت�ب،  �صفهيا،  )املنق�ل  الت�صال  اأمناط 

الفكرية  الأدبيات  من  كثري  يف  عنها حاليا  يعرب  التي  وهي 

ال�ص�رة  ال�ص�رة«. فمجال  بعامل »ح�صارة  والجتماعية 
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التي  املتحركة  ال�ص�رة امل�ص�رة  اإذا ه�  الدرا�صة  يف هذه 

�ص�رة/   52( رقمي  تقني  مبقا�س  التلفزي�ن  عرب  ترد 

 )analogique( التماثلي  املجال  اأن  الإ�صارة  مع  ثانية(. 

لل�ص�رة )25 �ص�رة/ ثانية( اأ�صبح كال�صيكيا يف ظل هذا 

النفجار الرقمي.

جمال الرتجمة

الرتجمة )Traduction( نقل الأفكار والدللت   

من لغة اإىل لغة اأخرى، ومن ثقافة اإىل ثقافة اأخرى. يتعلق 

�ص��صي�ثقايف  �صياق  يف  مكت�ب  ن�س  بقراءة  هنا  الأمر 

حمدد، ق�صد اإعادة كتابته يف �صياق تاريخي مغاير. اللغتان 

واملرتجم(.  )الكاتب  خمتلفتني  ذاتني  عرب  منق�لتان  هنا 

اللغ�ي  التاأ�صيل  على  الرتجمة  هذه  مالئمة  ويت�قف 

والتخ�ص�س  والذكاء  املهارة  على  تت�قف  كما  واملعريف، 

اأداتني خمتلفتني  بني  الرتجمة  وتقع  بال�صياق.  والإحاطة 

اإما:  اأمام  هكذا  ونك�ن  »العقل«.  واأداة  »النقل«  اأداة  هما 

ت�ص�يه اأو مقب�لية واإبداع بح�صب ت�فر ال�رصوط ال�صابقة. 

لها  ح�صارية  ق�صية  عن  هنا  مثال  ن�رصب  اأن  ون�صتطيع 

اأيام  الي�نان  اأدبيات  ترجم�ا  فالعرب  بالرتجمة.  عالقة 

اإ�صحاق بن حنني، وكان هذا الأخري ذاتا ناقلة )من النقل(، 

يف  الإبداع  وبداأ  الكندي  جاء  ق�صرية  فرتة  بعد  ولكن 

الرتجمة وبالتايل الإنتاج الذاتي امل�صتقل عن الي�نان. ومع 

هذا الأخري حت�لت الثقافة العربية من ك�نها ذات ناقلة اإىل 

. فالرتجمة اإذا اإما 
4

ك�نها ذات عارفة وعاقلة )من العقل(

ت�ص�يه اأو مقب�لية، واإما نقل غري م�صتقل اأو عقل م�صتقل.

ينطبق هذا التعريف وهذا املثال على الرتجمة من واإىل لغات 

-Language A )من نف�س الطبيعة. هي اللغات الأبجدية 

phabet( املر�ص�مة التجريدية مهما اختلفت خ�صائ�صها 

نف�صها  الزاوية  من  الأمر  روؤية  ميكن  فهل  وبنياتها. 

بالن�صبة للغتني خمتلفتني من حيث الطبيعة؟ كالرتجمة من 

واإىل املرئية والأبجدية.

يرتبط  الدرا�صة  هذه  يف  ال�ص�رة  ترجمة  اإن   

حدود  عند  ال�ق�ف  اأو  لل�ص�رة  الظاهر  باملحت�ى  اأول 

لأبعاد  مرادفة  هنا  فالرتجمة  فيها.  املعنى  من  الظاهر 

اإليها »اأبراهام م�لز« وكيف  ال�ص�رة ال�صبعة التي اأ�صار 

تتجلى هذه الأبعاد لدى املتلقي الذي ينظر اإىل ال�ص�رة اأو 

ما  بع�س  ترجمة  اأي  ال�ص�رة،  اإىل  الروؤية  فعل  ي�صمى  ما 

حت�يه ال�ص�رة من اأفكار ب�ا�صطة لغة الناظر اإىل ال�ص�رة 

وهي اللغة الأبجدية. 

�صياق  يف  ما  �ص�رة  بقراءة  هنا  الأمر  يتعلق   

اإىل ال�ص�رة من الناحية  ظاهر بيني ومتكامل، كاأن ننظر 

التقنية، اأو من ناحية قيمية، اأو من ناحية جمالية )فنية( 

اللغة  ب�ا�صطة  ذلك  ويك�ن  الخ.  تاريخية  ناحية  من  اأو 

الرتجمة يف هذه احلالة هي مرادفة  اأن  واأعتقد  الأبجدية. 

للتف�صري، اأي ال�ق�ف عند مبنى ال�ص�رة من دون الت�غل 

يف املعنى، وعادة ما تك�ن ال�ص�رة من هذه الزاوية كيانا 

مغلقا. وهذا ل يفيد كثريا يف هذا التناول.

جمال التاأويل

بعد  تاأتي  مرحلة   )Interpretation( التاأويل   

ي�صبق  اأ�رصنا-  اأن  �صبق  كما  التف�صري-  اأن  اأي  التف�صري، 

التاأويل، واملق�ص�د لغة وا�صطالحا دون الإخالل باملتداول 

ال�صائد. والتاأويل يف اأق�صى حالته، اأي بعد ك�نه جتاوزًا 

خلط�ط ال�رصامة الرتكيبية اللغ�ية والتقنية، ت�ليد للمعنى 

يف  الن�صجام  حتقيق  بغاية  الدللية  و»الدواخل«  العميق 

الفكر وامل�صاعر والعتقاد ح�صب ابن ر�صد. وخالفا دائما 
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ذاتية  امتالك  ممار�صه  من  يفرت�س  التاأويل  فاإن  للتف�صري 

فكرية* وفنية عالية**.

اإن جمال التاأويل يف هذه الدرا�صة يرتبط، ول�   

 Non –Linguistic( اللغ�ية  غري  الرم�ز  بدللة  جزئيا، 

البني�ي(  ال�صيميائي  التحليل  من  ن�ع  )اأي   )Symbols

لل�ص�رة. ومن ثمة نك�ن م�صطرين لالنتقال من ال�ص�رة 

الإيدي�ل�جي.  اأو  ال�صيا�صي  اأو  الجتماعي  ال��صع  اإىل 

وكذا ي�صمح جمال التاأويل من النتقال من ال�ص�رة كمبنى 

ومن   )Polysémique( املعنى  متعدد  كن�س  ال�ص�رة  اإىل 

ال�ص�رة كدال اإىل ال�ص�رة كمدل�ل، فالتحليل ال�صيميائي 

عند  يقف  ول  التاأويل(  )اأي  الدراية  عقل  اإىل  ي�صتند  هنا 

.
5

حدود الرواية )اأي التف�صري اأو الرتجمة(

مبعزل  ذاتها  حد  يف  ال�ص�رة  درا�صة  وعند   

لفظ   ان�صجاما من  اأكرث  »ال�ص�ري«  لفظ  فاإن  املتلقي،  عن 

»املرئي« على حد ق�ل عبد الرحمن عزي، فال�ص�ري من 

ال�ص�رة واملرئي يح�رص فعل املتلقي يف الروؤية منف�صال عن 

ال�صيء املرئي. وفعل الروؤية هنا منف�صال عن ال�ص�رة، يلج 

بنا اإىل نظريات ال�صتقبال اأو التلقي اأو املقاربات الإمربيقية 

والإ�صباع  ال�صتخدام  كنظرية  ال�ص�رة،  لثقافة  املف�رصة 

ترتبط  التي   )Uses And Gratifications Theory(

امل�صاهدة  وفعل  النا�س،  ورغبات  بحاجات  ال�ص�رة  فيها 

ولي�س  الإيجابية  امل�صاهدة  هما  عن�رصين  على  يق�م  هنا 

ال�صلبية، وعلى امل�صاهدة التي تق�م على الختيار ال�اعي 

 Theory of( العتماد  ونظرية  فيها.  املرغ�ب  لل�ص�رة 

dependence( التي تقف على حالت ال�صتقبال التي فيها 

يعتمد النا�س اعتمادا كليا على امل�صاهدة كم�صدر للمعل�مات 

والت�جيه، وينطبق هذا اأي�صا مع نظرية القذيفة ال�صحرية 

اأو التاأثري الق�ي )Strong influence( وكذا احلالت التي 

على  اعتمادهم  بالت�صليم عرب  فيها ح�س  النا�س  لدى  ين�صاأ 

ال�ص�رة خا�صة عندما حتدث اأحداث اجتماعية و�صيا�صية 

لي�صبح  حتى  والفجيعة  باخل�ف  النا�س  وي�صعر  كربى 

اجلدولة  نظرية  اأما  ال�حيد.  الأمان  م�صدر  ه�  الإعالم 

)Agenda Setting( وهي التي تدخل يف درا�صة احلالت 

جدولة  فر�س  اإىل  الإعالمي  اخلطاب  فيها  ينجح  التي 

امل�صاهدين. اأذهان  برجمة  عربها  جتري  مقررة  ذهنية 

ويتم الرتكيز هنا على ال�ص�رة )كعن�رص اأ�صا�صي( لفر�س 

وهي  ال�صتقبال  نظريات  يف  نخ��س  ولن  اجلدولة.  هذه 

كثرية وتخرج عن �صياق هذه الدرا�صة.

اأوال - ال�شورة والقراءة االإيديولوجية:

هناك اختالف كبري ح�ل حتديد العالقة ما بني   

ال�ص�رة واليدي�ل�جيا، وهذا الختالف لي�س يف التحديد 

الإب�صتيم�ل�جي املتعلق بفهم امل�صطلح فح�صب بقدر ما ه� 

خالف ذو جذر اإيدي�ل�جي اأي�صا، ولهذا قد يك�ن املدخل 

اإن  املفردات.  امل�صاألة ه� حتديد دللة  لفهم هذه  ال�صحيح 

مع  املت�صابكة  وعالقتها  ال�ص�رة  م��ص�ع  يف  اخل��س 

اليدي�ل�جيا تتطلب �صبط العديد من املرتكزات النظرية 

كمجالت اهتمام اأ�صا�صية. فنحن مثال ن�صمع هذه الأق�ال 

�صلطة  معينة:  اإيدي�ل�جيا  عن  تنم  وكلها  ال�ص�رة  عن 

ال�ص�رة، هاج�س ال�ص�رة، ت�رصب ال�ص�رة، ديكتات�رية 

ال�ص�رة، امربيالية ال�ص�رة، حداثة ال�ص�رة، دميقراطية 

ومطرقة  رجعية  �ص�رة  ال�ص�رة،  منطية  ال�ص�رة، 

ال�ص�رة اإلخ. وكلها عبارة عن مفاهيم قد ل متت ب�صلة اإىل 

ال�ص�رة وقد تك�ن عبارة عن ترجمة اأو تاأويل لفكرة تبدو 

بع�س مالحمها اأو جتلياتها من خالل ال�ص�رة.

يعد ن�صف هذا الع�رص باأنه ع�رص ال�ص�رة التي   
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تلعب دورا خطريا وبالغ الأهمية يف اإي�صال املعل�مات. فكما 

اأن لل�ص�رة عنا�رص ومك�نات - �صبق احلديث عنها – فاإن 

لها اأبعادا متعددة، ومن البديهي اأي�صا الق�ل اأن لكل �ص�رة 

طبيعتها واأبعادها، واملق�ص�د بالأبعاد ه� اجل� العام الذي 

ال�ص�رة  مب��ص�ع  حتما  يرتبط  وهذا  ال�ص�رة  ت�فره 

نف�صها. فقد تك�ن ال�ص�رة ذات بعد اإن�صاين اأو ذات بعد 

�صيا�صي اأو اجتماعي اأو اقت�صادي اأو تاريخي الخ.وتكاد 

لتخل� �ص�رة ما من بعد واحد على الأقل من هذه الأبعاد، 

وبجهد ب�صيط نعرث على العديد من الأبعاد لأية �ص�رة مهما 

كانت حمدودية عنا�رصها. اأبعاد دينية، اإن�صانية، تاريخية، 

.
6

وغريها جمالية  اأو  فنية  علمية،  اقت�صادية،  �صيا�صية، 

وقبل اأن تك�ن ال�ص�رة اإيدي�ل�جيا فهي �ص�رة   

مادية تتغذى من لغة تقنية، ت�صتعني بها لت�صكيل و�صياغة 

املبنى واملعنى، وه� ما ذكرناه �صلفا يف جمال احلديث عن 

ال�ص�رة الإمربيقية املرتبطة بنظريات التلقي اأو ال�صتقبال. 

وعليه فقراءة ال�ص�رة ت�صت�جب بع�س املهارات منها ماه� 

تاريخي ومنها ما  تقني ومنها ما ه� بالغي ومنها ما ه� 

ه� �صيميائي دليل ل�صتنطاق ال�ص�رة وا�صتخراج خفاياها 

الدللية الغائ�صة يف قعر الن�س. اإن هذه املهارات هي التي 

لل�ص�رة.  الإيدي�ل�جية  الفكرة  بل�غ  عربها  يتم  اأو  تق�د 

عندما نتحدث عن ال�ص�رة وعالقتها باليدول�جيا ي�صبح 

احلديث عن عالقة ال�ص�رة باحلقيقة وقد ميتد احلديث عن 

بني  املقارنة  وتعدو   ،)Réality( بال�اقع  ال�ص�رة  عالقة 

اليدول�جيا وال�اقع من جهة واليدول�جيا واحلقيقة من 

جهة اأخرى. وقد نخرج يف هذه احلالة عن جمال ال�ص�رة 

 )Cadrage( وكادراج  ف�صة  وحبيبات  ورم�ز  كخط�ط 

احلديث  اإىل  الناظرين«  »ت�رص  زاهية  من�صجمة  واأل�ان 

والثقايف  والجتماعي  والقت�صادي  ال�صيا�صي  املجال  عن 

واحل�صاري الذي تتجلى فيه هذه ال�ص�رة، مبعنى نخرج 

عن ال�ص�رة كدال لنخاطب مدل�لت ال�ص�رة وهي ل متناهية 

وذاتية.

يجعل  ال�ص�رة  يف  اليدي�ل�جيا  عن  احلديث   

اأ�صئلة الناظر اإىل ال�ص�رة اأكرث اأهمية من اأج�بة ال�ص�رة 

نف�صها، والدخ�ل يف ت�صكيك ال�ص�رة يف حد ذاتها، فنق�ل 

اأم  بريئة وحمايدة  ال�ص�رة  ما، هل هذه  مثال عن �ص�رة 

اأم م�صمرة؟ يف  هي ف�صيحة؟ وف�صاحتها هل هي ظاهرة 

مطاطة وخمادعة  ال�ص�رة  ت�صبح  التاأويلي  امل�صت�ى  هذا 

ح�ص�ها  ي�صهل  مما  ال�صياغة،  واإعادة  للت�صكل  وقابلة 

باأفكار واإيدي�ل�جيات حمددة. 

وتر  على  الي�م  املرئية  الإعالم  و�صائل  وتلعب   

بع�س  غر�س  بها  يراد  كايدي�ل�جيا  النمطية  ال�ص�رة 

الأفكار يف ال�صمري اجلمعي والراأي العام العاملي، ول�صنا 

الغربية  الإعالم  و�صائل  مب�قف  التعريف  اإىل  هنا  بحاجة 

من ال�ص�رة النمطية ال�صلبية التي يروج�نها عن الإ�صالم 

وامل�صلمني منذ مدة عرب ال�ص�رة التلفزي�نية وهي �ص�رة 

قدمية  اإيدي�ل�جيا  عن  وتنم  ذهنية  هي  بل  حقيقية  غري 

وهي  بامل�صت�رصقني  مرورا  الاله�تية  العه�د  منذ  كانت 

تتكرر الآن عرب و�صائل اإعالمهم. بل هذه ال�ص�رة النمطية 

وتعمقا  تعقيدا  زادت   (Image Stéréotype) ال�صلبية 

وال�صمري  العاملي  العام  الراأي  لدى  كحقيقة  وتكر�صت 

اله�لي�دية  فالأفالم   .2001 اأيل�ل  اأحداث  بعد  اجلمعي 

الذهنية  والق�الب  ال�ص�ر  تثبيت  دائما  حتاول  الأمريكية 

تثري  التي  وامل�صلم  للعربي  النمطية  ال�ص�ر  وتكري�س 

ال�صخرية وال�صمئزاز، والتي ل ترى يف العرب �ص�ى حفنة 

من القرا�صنة والبدو امل�صحكني بعماماتهم وجمالهم اإلخ. 
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هذا الفهم الختزايل امل�صطح لل�صخ�صية العربية يق�م على 

الحتكاك  فرتة  اإىل  ترجع  القدم  يف  م�رصوبة  اإيدي�ل�جيا 

التاريخي بني العامل العربي والغرب خالل الفتح الإ�صالمي 

الغربي  التاريخ  قام  حيث  ال�صليبية،  احلروب  اأثناء  اأو 

مبا  اإل  منها  يحتفظ  ومل  الفرتات  تلك  حقائق  بت�ص�يه 

»األف  بحكايات  اأغلبها  ويرتبط  والتناحر،  ال�رصاع  يربز 

العربية، ه� مزيج من  للحياة  ليلة وليلة« وب�صحر خا�س 

والبتكار  اخليالية  واملغامرات  والع�صق  ال�صحراء  �صحر 

والبط�لة والكرم وال�فاء واحلكمة، ولكن اأكرث امل�ص�رين 

ال�ص�رة  و�صالبة  ق�ة  يعرف�ن  الغرب  يف  ال�صينمائيني 

احلكايات  هذه  اإىل  فعمدوا  اجلماهري،  اأذهان  تغيري  يف 

واأ�صاف�ا اإليها �رصورا األ�صق�ها ب�صخ�صية العربي، ومن 

هذه ال�رصور يق�ل الباحث خمل�ف حميدة اأنهم اأ�صاف�ا: 

الغدر والكذب والحتيال والل�ص��صية والتخلف والتاآمر 

العربي  �صخ�صية  ت�ص�ير  ويف  والإرهاب،  والتخريب 

»البدوي« باأنها نزقة ومبددة وتنم� فيها خ�صال الت�ح�س 

 .
7

وال�رصاوة

اجلمعي  املخيال  فاإن  ال�اقع  اإىل  نظرنا  واإذا   

الغربي مازال يتغذى من نف�س ال�ص�ر النمطية التي ت�صنع 

الي�م من �صخ�صية الإ�صت�صهادي الفل�صطيني اإرهابيا بنف�س 

الطريقة الإيدي�ل�جية القائمة على العقلية والثقافة ذاتها 

بلدانا كانت  امل�صلمني �صع�با بربرية احتلت  راأت يف  التي 

متلك تاريخا عريقا. وت�صتمر هذه ال�ص�رة بل وتتعمق مع 

�صحية  هي  والتي  الغافلة  ال�صع�ب  لدى  كحقيقة  الأ�صف 

هذه ال�ص�رة النمطية  

ثانيا - قراءة ال�شورة يف زمن العوملة:

الثقافة  �صيدة  هي  �صك  دون  من  اأمريكا  تعترب   

وكثقافة  كاإنتاج  لل�ص�رة  الأكرب  ال�طن  وهي  الب�رصية 

ه�  اأمريكا  ح�ل  من  كله  والعامل  اأي�صا.  وكا�صتهالك 

م�صمار عري�س لال�صتقبال. ولكن هل ه� ا�صتقبال �صلبي 

ي�ؤدي اإىل اأمركة العامل »من خالل ال�ص�رة« ثقافيا وذوقيا 

وعقليا؟

وقد  وعميقة  كبرية  �ص�رة  نف�صها  اأمريكا  اإن   

كانت يف املخيال الذهني)Mental Imagination( للب�رص 

قدميا حينما كان اخليال الأدبي والأ�صط�ري يحلم بجزيرة 

ثم �صارت  والن�صاء واملال واحلرية،  الذهب  فيها  مفق�دة 

�ص�رتها  خالل  من  الأحالم  لهذه  فعليا  واقعا  اأمريكا 

والتلفزي�ن،  الأفالم  عرب  الذهني  لال�صتهالك  املنت�رصة 

�ص�رة ناب�صة ومغرية ومت�هجة.

اإن قراءة ال�ص�رة يف ظل الع�ملة يحمل دللت   

املقرتنة  املفاهيم  هذه  عن  ونقراأ  ن�صمح  ما  فكثريا  كثرية، 

ال�ص�رة،  ع�ملة  مثال:  البع�س  ق�ل  ال�ص�رة،  بعامل 

الف�صاء  ال�ص�رة،  �صم�لية  عن  يتحدث  الآخر  والبع�س 

على  دللة  هي  املفاهيم  وهذه  وهكذا.  لل�ص�رة  العم�مي 

جتليات الع�ملة من خالل ال�ص�رة اأي�صا. 

ال�صع�ب  حتريك  يف  ال�ص�رة  وظفت  فقد   

يف  كاأداة  ت�ظيفها  ويف  ال�صيا�صة،  رجال  على  التاأثري  ويف 

الآن  يحدث  كما  الآخر،  البع�س  �صد  بع�صهم  م�صلحة 

اخلليج  حرب  اإبان  حدث  اأن  و�صبق  العراق،  حرب  يف 

بني  املتكررة  الأزمات  يف  وكذلك   ،)1991 )�صتاء  الثانية 

اأخرى  اأمثلة  وهناك   .)1998 )�صنة  وبغداد  وا�صنطن 

عارم  �صعبي  هيجان  يف  ت�صيم��صاورا  يف  حدث  ما  عديدة: 

جمزرة  ثمة  يكن  مل  حني  يف  ت�صاو�صي�صك�،  بنظام  اأطاح 

يكن  مل  الروماني�ن  امل�اطن�ن  �صاهده  وما  احلقيقة  يف 

الرومانيني  على  انطلت  وزائفة  م�صن�عة  �ص�ر  من  اأكرث 
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ودفعت بت�صاو�صي�صك� اإىل الفرار من ق�رصه ليتم القب�س 

عليه بعد ذلك واإعدامه ه� وزوجته »هيلينا«، كذلك �ص�ر 

اإجها�س انقالب ياناييف يف الحتاد ال�ص�فيتي �صابقا، و يف 

اأوكرانيا �صاهدنا جميعا الل�ن الربتقايل الذي كانت تركز 

عليه الكامريات وه� الذي يعطي فكرة يقينية عن الأغلبية 

امل�ؤيدة للمعار�صة. وا�صتعمال ال�ص�ر للت�صليل لي�س غريبا 

جزيل  والكاتبة  امل�ص�رة  ذكرتها  التي  ال�ص�رة-  ففي 

اندلع  اإبان  ال�ص�ارع  اأحدى  يف  رو�صية  لدبابة  فراوند- 

القراءات ت�صل يف  العديد من  الث�رة املجرية، وقع تقدمي 

نقراأ  اأول  تعليق  التناق�س، ففي  اإىل حدود  الأحيان  بع�س 

الذي  ال�ص�فيتي  ال�صعب  م�صاعدة  طلب  املجري  »ال�صعب 

والعمل  والفالحني  العمال  مكا�صب  حلماية  لنجدته  هب 

على ا�صتتباب الأمن«، ويف تعليق ثاٍن نقراأ »يف ظل احتقار 

الدبابات  تدخل  م�صريها  تقرير  يف  ال�صع�ب  لإرادة  تام 

ويف  ال�صعبية.«  املجرية  الث�رة  لقمع  امل�صلحة  الرو�صية 

�صكل  الرو�صية  الدبابة  حماية  »حتت  نقراأ  اآخر  تعليق 

ال�صتاليني جان��س كالدار حك�مة جديدة.

يف هذه الأمثلة كانت ال�ص�رة عرب البث املبا�رص   

�صمن  م�صاراته  وتغري  حت�له  ال�صيا�صي،  احلدث  ت�صكل 

ع�امل اأخرى داخلية ودولية بل كانت ال�صياغة الإعالمية 

للحدث هي الأكرث تاأثريا وحتريكا وكانت »بالغة« ال�ص�رة 

متثل ب�صائر زمن من العامل اجلديد.

اإذن، نحن يف زمن اللحظة الإعالمية وجمريات   

هذا  يف  ما  اأخطر  ولعل  ال�ص�رة.  ح�ل  املتمح�ر  واقعها 

التي حتدث  التح�لت  لنا  التي حتملها  الآفاق  ه�  الزمن 

اأياها،  ال�ص�رة،  اأ�صبحت  بعدما  خا�صة  ح�لنا  ومن  بنا، 

والذوق  ال�عي  لت�صكيل  الأق�ى  امل�صدر  فقط  لي�س  تتمثل 

وال�جدان عرب اإمكانياتها الفاعلة يف اإنتاج و�صناعة القيم 

والرم�ز، ولكن اأي�صا املادة الثقافية الأ�صا�س التي يجري 

تط�ر  خالل  من  جماهريي  نطاق  اأو�صع  على  ت�ص�يقها 

النجاحات اخلا�صة بت�ظيف ال�ص�رة يف هذا الع�رص.

جمال  يفي�س  اأن  الإمكان  يف  بات  كيف  نتاأمل،  اأن  يكفي 

و�صلعة  ثقافية  وكمادة  مرئي،  )كمنتج  ال�ص�رة  ت�زيع 

ت�ص�يقية( عن حدود جمال اإنتاجها )املحلي اأو ال�طني(.

يكفي اأن نتاأمل، اأي�صا، كيف اأن ال�ص�رة )اأو التعبري املرئي 

الذي  نف�صه  الدور  يلعب  اأ�صبح  ال�ص�رة(  املتمح�ر ح�ل 

لعبته- من قبل- الكلمة املكت�بة بالن�صبة اإىل ثقافة املجتمع. 

القرن  منت�صف  يف  الطباعة  ظه�ر  مع  املكت�بة  فالكلمة 

اخلام�س ع�رص اأ�صبحت جماهريية وولدت فيما بعد فل�صفة 

ت�صمى بالفل�صفة التن�يرية ويف اخلتام كانت الكتابة املطب�عة 

�صببا غري مبا�رص يف اندلع الث�رة الفرن�صية وكانت الثقافة 

الأبجدية �صببا مبا�رصا يف �صق�ط الإقطاعية وحكم النبالء.

اإن الدور الذي تلعبه ال�ص�رة الآن اأعمق من الدور الذي 

لعبته الكتابة يف وقت م�صى على اعتبار اأن ال�ص�رة تخاطب 

القلب وال�جدان وتلج اأفكارها عن طريق حا�صة الب�رص.

الب�رص  حا�صة  وت�صتخدم  العقل  تخاطب  الكتابة  بينما 

فك  على  يعمل  الذي  والعقل  املكت�ب  بني  فقط  ك�ا�صطة 

فكري  عمل  عن  يقال  ما  غالبا  لذلك  التجريدية.  الرم�ز 

علمي باأنه مقنع بدقته وو�ص�حه ومتا�صك بنيته الدللية، 

ومبهر ومي�صك  م�ؤثر  باأنه  منت�ج ب�رصي  عن  يقال  بينما 

وخط�رة  اخلا�س.  عامله  اإىل  بعيدا  به  وي�صافر  املتفرج 

ال�ص�رة من هذه الزاوية »الع�ملية« اأنها جماهريية وبذلك 

الكتابة فهي  التاريخ بينما  فهي تعمل على ت�صارع وترية 

التاريخ  املتعلمة فقط( وت�صارع  بالفئات  نخب�ية )خا�صة 

فيها يك�ن بطيئا يف غالب الأحيان.
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ثالثا - ال�شورة وعامل القيمة:

يتناول هذا املح�ر من الدرا�صة عالقة ال�ص�رة   

ول  القيمة.  بعامل  امل�صنعة(  )اأو  امل�ص�رة  التلفزي�نية 

املمار�صة  يف  املتداولة  القيم  تلك  هنا،  بالقيمة  يق�صد 

الإعالمية، كاأن نق�ل القيم الإعالمية الإخبارية يف املجتمع 

وهي  الخ.  الإثارة  قيم  اأو  ال�صرتاكية  القيم  اأو  الليربايل، 

القيم التي تفرزها و�صائل الإعالم اأو ترتكز عليها لتحقيق 

بع�س اأهدافها.

الدين.  م�صدرها  التي  تلك  هنا  بالقيمة  يق�صد   

ي�صكل  الإعالم  يف  القيمية  احلتمية  نظرية  ح�صب  فالقيمي 

املدل�ل  يت�صمن  القيمي  فاإن  وجزئيا،  الثقايف.  حمت�ى 

يف  والرم�ز  واملعني  الظاهرتية  يف  واملاهية  البني�ية  يف 

النقدية  التاأويلية  يف  واحلقيقة  واحلق  الرمزية  التفاعالت 

�صت�صعى  ولذلك  الإ�صالمية.  النظرة  يف  والدراية  واحل�صن 

هذه الدرا�صة اإىل معرفة العالقة بني ال�ص�رة والقيمة التي 

الدينية،  الأحكام  تلك  اإىل  هنا  نعرج  ولن  الدين.  م�صدرها 

اأو حرام، واأنها مباحة  كاأن نق�ل اأن هذه ال�ص�رة حالل 

اأو غري مباحة، واأنها جت�ز دينيا اأو ل جت�ز. تلك م�صاألة 

ال�رصعية  بالق�صايا  تتعلق  وهي  اآخر  �صياق  �صمن  اأخرى 

والفقهية ونحن ل�صنا من اأهل هذا الخت�صا�س.

نظرية  على  اجلانب  هذا  يف  الدرا�صة  وتعتمد   

اإحدى  خالل  من  عزي  الرحمن  عبد  اجلزائري  املفكر 

 Value Media( القيمية«  واحلتمية  »الإعالم  اأطروحاته 

.
8

)determinism Theory

يك�ن  التاأثري  »اإن  الرحمن:  عبد  عزي  يق�ل   

اإيجابيا اإذا كانت املحت�يات الإعالمية وثيقة ال�صلة بالقيم. 

وباملقابل  اإيجابيا.  التاأثري  كان  اأ�صد  ال�ثائق  كانت  وكلما 

يك�ن التاأثري �صلبيا اإذا كانت املحت�يات ل تتقيد باأي قيمة 

اأو تتناق�س مع القيمة، وكلما كان البتعاد عن القيمة اأكرب 

.
9

كان التاأثري ال�صلبي اأكرث«

اأن  جمازا  الق�ل  ن�صتطيع  الزاوية  هذه  من   

اقرتنت  ما  اإذا  اإعالمي(  )كمحت�ى  التلفزي�نية  ال�ص�رة 

ال�ثائق  كانت  اإيجابيا. وكلما  تاأثريها  يك�ن  القيمة  بعامل 

تاأثري  يك�ن  وباملقابل  اأكرث.  اإيجابيا  التاأثري  كان  اأ�صد 

مع  تتناق�س  اأو  قيمة  باأي  تتقيد  مل  اإذا  �صلبيا  ال�ص�رة 

كان  اأكرب  القيمة  عن  ال�ص�رة  ابتعاد  كان  وكلما  القيمة. 

ال�ص�رة  على  التعرف  يتم  وهكذا  اأكرث.  ال�صلبي  التاأثري 

الثنائي  الت�صاد  انطالقا من هذا  وتاأويلها )ول� ظاهريا( 

هذه  من  ال�ص�رة  فدرا�صة   .)Binary Opposition(

الرتابطية بني  العالقة  عن  البحث  الزاوية ه� يف احلقيقة 

ال�ص�رة  فتك�ن  وال�ص�رة.  ابتعادا(  اأو  )اقرتابا  القيمة 

حينئذ دالة قيميا اأو غري دالة قيميا.

من  احلالة  هذه  يف  ال�ص�رة  تتح�ل  وقد   

للخط�ط   )Additive Synthese( جمعي  ت�ليف  ك�نها 

وكري�صتيان   )Perce( بري�س  ح�صب  والأ�صكال  والأل�ان 

ميتز )Christian Metz( اإىل اأن ت�صبح عالمة ذات دللة 

مركبة. وتتك�ن ال�ص�رة �صيميائيا – كما ه� معروف – 

من دال ه� ال�صكل الظاهر واملدل�ل ه� املعنى الذي نربطه 

مع ذلك ال�صكل. 

كما  ايجابيا  ي�ؤول  ال�ص�رة  يف  املدل�ل  اإن   

القيمة.  ال�ص�رة مع  تباعد  اأو  تقارب  �صلبيا ح�صب  يف�رص 

يك�ن  لل�ص�رة  لالإعالم  القيمية  احلتمية  نظرية  ومقاربة 

على م�صت�ى املعنى الذي تفرزه ال�ص�رة ولي�س ال�ص�رة 

يف حد ذاتها، واملعنى �صياقي)Contextual( قد يخرج عن 

دللة ال�ص�رة لريتبط بالبعد ال�صيا�صي اأو القت�صادي اأو 

الجتماعي اأو احل�صاري القيمي. يق�ل عزي عبد الرحمن 
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الذي  التاريخي  بال�صياق  املعنى يرتبط  اأن  ال�صياق  يف هذا 

يجعل الكلمة تطف� على ال�صطح )تربز اإىل ال�صطح( وتختزن 

بع�س الدللت اإىل حني ما )اإىل حني اأن تتغري الكلمة ويتغري 

. ومن هنا 
10

املعنى اأي�صا(بحكم املتغري بال�صياق التاريخي

نفهم اأن املعنى يف ال�ص�رة ه� عبارة عن عملية تختزن فيها 

بع�س الدللت يف منت ال�ص�رة وقد يتغري املعنى مع تغري 

هذه الدللت يف ال�ص�رة. 

اأما احلديث عن »املرئي« وعالقته بالقيمة، فيمكن   

التاأ�صي�س على النح� التايل: فاملرئي مرتبط بامل�صاهدة اإىل 

ال�ص�رة )اأي فعل الروؤية اإىل ال�ص�رة( يف هذه احلالة ما 

ترمز اإليه ال�ص�رة ي�جد يف حقيقة الأمر على م�صت�ى ذهن 

املتلقي. فال�ص�رة مبجرد اأن يلتقطها الفرد تخ�صع عنده 

حمددة  فكرية  مرجعية  من  تنحدر  ذكية  ذهنية  حركة  اإىل 

-A القدمية  الثقافات  يتبين�ن  الآثار  علماء  اأن  )ونرى 

cient cultures( من خالل الر�ص�م وتقنياتها ويحددون 

عندما  ك�صكل  فال�ص�رة  رم�زها.  من  انطالقا  ع�ص�رها 

تتح�ل اإىل الذهن ت�صبح مادة ثقافية ل تخل� من التعبري 

اأما الرم�ز الجتماعية  اأو جمم�عة،  عن ح�صارة جمتمع 

التي تت�صمنها تبقى مبثابة ال�ص�اهد الدالة عن خ�صائ�س 

والرم�ز  متيزه.  التي  التاريخية  واملكا�صب  املجتمع  ذلك 

هنا قد تك�ن اأ�صيلة اأو دخيلة ح�صب ال�ص�اهد يف ال�ص�رة 

وح�صب تاأويل امل�صاهد. ومقاربتنا نحن اإىل النظرية تك�ن 

على م�صت�ى العالقة ال�ثيقة بني الرم�ز الأ�صيلة والقيمة 

هذه  وحتتاج  القيمة.  مع  وتناق�صها  الدخيلة  الرم�ز  اأو 

امل�صاألة اإىل �رصح، فالرم�ز حتيل اإىل القراءة الأيدي�ل�جية 

ال�ص�رة  هذه  اأن  فنق�ل  ال�ص�رة،  اإىل  الب�صتيمية  اأو 

اأ�صيلة حقيقية عندما تعرب  التلفزي�نية مثال حتمل رم�زا 

ب�صدق عن ثقافة معينة، اأو حتمل رم�زا دخيلة على ثقافة 

ما. فالرمز اأي�صا يك�ن دال دللة اأ�صيلة اأو دال دللة غري 

اأ�صيلة )اأي دخيلة(. وطرحت هذه امل�صاألة يف ال�صينما خالل 

ال�ص�فيتي  الحتاد  يف  الع�رصين  القرن  من  الع�رصينيات 

ق�صية   )Dziga Vertov( فارت�ف  دزيغا  طرح  عندما 

 Kino Nedelia( ال�اقع واحلقيقة يف ال�صينما ال�ص�فيتية

ال�اقعي  فال�ص�رة ح�صب هذا الجتاه   .)Kino Pravda

ذات مرجعية مبنية على رم�ز اأ�صيلة كلما اقرتنت ب�اقع 

العمال والفالحني اأو الطبقة ال�صغيلة عم�ما، وتك�ن دخيلة 

)اإمربيالية ال�ص�رة( عندما تبتعد عن هذه الفل�صفة. ويبني 

كيف  مبا�رصة.  غري  ظاهرة  ه�  املعنى  باأن  عزي  الدكت�ر 

يك�ن ذلك ؟ يك�ن ذلك من حيث ارتباط املعنى بالرمز الذي 

ه� بنف�صه يحمل معًنى ثنائيا. ومن هنا فاإن املعاين كليانية 

اإذ اأن الدال ككلمة اأو رمز يرتبط اأ�صا�صا بالتعابري الل�صانية 

الأخرى الكامنة يف منت م�ؤ�ص�صة اللغة. فهناك الرمز كمعنى 

ال�ص�رة  ال�صائد يف  النح�  على  املرئي  اإن  ككلمة.  والرمز 

املتحركة امل�ص�رة الإ�صهارية اأو ال�صيا�صية من جانب اأخر 

يق�ل عزي ه� ظاهرة يغيب فيها ال�صياق امل�لد للمعنى كما 

يغيب فيها مبداأ النم� بفعل ذلك )لأنها ل حتمل �صياقًا م�لدًا 

مكانة  ماهي  عزي:  الدكت�ر  يت�صاءل  هنا  ومن  للمعنى(. 

املرئي  مكانة  املكانة-  فهذه  ؟  املعنى  مع  باملقارنة  املرئي 

عائد  غم��س  منها:  اأ�صباب  لعدة  نتيجة  غام�صة  – تبدو 
ال�ص�رة  ح�ل  ال�صائدة  الت�ص�رات  بع�س  اإىل  اأ�صا�صه  يف 

ذاتها كاملثل املعروف عندنا وه� مثل �صيني« اأن ال�ص�رة 

ال�احدة اأف�صل من األف كلمة«، وهذا ب�صبب ميل الإن�صان 

اإىل الثقة يف العني اأكرث من الأذن )ال�صتماع( وكذلك ق�ة 

ال�ص�رة يف ا�صطهاد حا�صة الب�رص كما يق�ل اآخرون. اإن 

يت�صاءل  ل  عيناه جتعله  تراه  فيما  لالإن�صان  الزائدة  الثقة 

كثريا عن عالقة اأو مكانة املرئي باملعنى. ومن هنا ميكن اأن 
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نفهم اأن معظم النا�س يعتقدون )اعتقاد خاطئ( اأن املعنى 

ه� �ص�ري )من ال�ص�رة(، ولكن املعنى لي�س �ص�ريا )اأو 

مرئيا( ولكن رمزيا يرتبط لي�س بال�ص�رة واإمنا باخليال. 

باخليال،  مرتبط  والت�ص�ري  باملرئي  مرتبط  فال�ص�ري 

ومن هنا يحق الق�ل اأن اخليال الت�ص�ري يتحرك بدوره 

انطالقا من قيمة معينة مادية اأو معن�ية وحتى م�صلحية. 

فالنا�س حتكم يف كثري من الأحيان على ال�ص�رة املرئية من 

زاوية تعك�س خلفيتها القيمية. والقيمة تعل� الإن�صان وهي 

القيمة  م�صدر  ويك�ن  وم�اقفه  واآرائه  �صل�كياته  م�صدر 

ال�ص�رة ه� يف  فتاأويل  الديني. ولهذا  املعتقد  الأ�صا�س  يف 

حلظته  يف  يدرك  ل  وقد  مبا�رص  غري  قيمي  اإمالء  الأ�صا�س 

واإمنا يبدو ذلك وا�صحا عند معرفة ال�صياق الذي يتم من 

خالله تاأويل ال�ص�رة.   

اإن عامل القيمة )م�صدرها الدين( الذي يتجلى   

. ميكن الإ�صارة 
11

يف ال�ص�رة التلفزي�نية يتخذ عدة اأ�صكال

اإىل اللبا�س الذي يظهر يف ال�ص�رة كمثال. فاللبا�س �ص�رة 

ثقافية لها معانيها ودللتها وه� ن�س قابل للتاأويل مثلما 

ه� معر�س ل�ص�ء الفهم و�ص�ء التاأويل بقدر ما ه� مفه�م 

ل�رصاع  مادة  اأو  اإيدي�ل�جية  لعبة  يك�ن  وقد  ومدرك، 

الأفكار وهذا حادث فعال الآن كما �صرنى.

خديجة  اجلزيرة  قناة  مذيعة  حتجبت  عندما   

اإحدى  ب��صفها  وا�صمها  وجهها  ا�صتهر  التي  قنة  بن 

املقدمات الأنيقات واملتمكنات وتت�ىل تقدمي الأخبار يف تلك 

اجلماهري  لدى  كبري  اإعالمي  وقع  لتحجبها  كان  القناة، 

ال�ص�رة  �رصوط  من  اأول  غريت  املذيعة  فهذه  العربية. 

�رصوط  من  غريت  وبالتايل  قبل،  من  املاأل�فة  التلفزي�نية 

فاقرتان  وامللب�س.  املظهر  يف  التلفزي�نية  الإعالمية  اللعبة 

ال�ص�رة هنا بهذه القيمة الدينية )الزي الإ�صالمي( معناه 

اأو تروج لق�صية  اأ�صبحت ذات دللة وحتمل  اأن ال�ص�رة 

ح�صارية وفق خيارات النا�س ومقا�صات اأذواقهم ودقيق 

ت�ص�راتهم الدينية والثقافية.

فعال  ك�نه  من  يتح�ل  احلالة  هذه  يف  فاللبا�س   

عاديا اإىل اأن ي�صبح رمزا ذا دللة مركبة. وال�ص�رة- كما 

�صبق ذكره - تتك�ن من دال ه� �صكل امللب�س واملدل�ل ه� 

هنا  واملدل�ل  املعني،  اللبا�س  ذلك  مع  نربطه  الذي  املعنى 

رمز ي�ؤول اإيجابيا كما يف�رص �صلبيا، ح�صب تقارب اأو تباعد 

ال�ص�رة مع القيمة.

اخلامتة:

اأن املجتمع احلايل يعي�س واقعا  مما ل�صك فيه   

م�صطربا وم�ص�ها جزئيا �صاهمت فيه ع�امل كثرية ومن 

ذلك ال�ص�رة التي مل تعد يف اعتقادي خريًا من األف كلمة. 

كما  حمدود  وهذا  قيميا  دلليا  معنى  حتمل  قد  فال�ص�رة 

و�صحنا يف الزمن الذي نحياه الآن. وقد اأ�صبحت ال�ص�رة 

يف غياب القيمة ت�صتدرج الإن�صان اإىل اأه�ائه وه� ال�صائد 

التلفزي�نية  القن�ات  ماي�صمى  اأو  الغريزة،  ف�صائيات  يف 

ال�ص��صي�- فنية اأو تق�د الإن�صان اإىل الفزع واخل�ف وه� 

ال�صائد يف الف�صائيات الإخبارية. وعلى هذا الأ�صا�س فاإن 

امل�صافة بني ما ه� �صالب يف ال�ص�رة وبني ما ه� م�جب 

قد تقل�صت يف غياب القيمة وتغييب العقل واإثارة الغرائز 

والأكرث من هذا عندما تتح�ل ال�ص�رة اإىل اأداة للفتنة بني 

ال�صع�ب وه� احلا�صل لها الآن. 

ماهية  مي�س  الذي  التحدي  هذا  جتاوز  اإن   

اإىل  القيمة  اإعادة  على  اعتقادنا  يف  يت�قف  املجتمعات 

مكانتها كق�ى مرجعية )Reference( يف حركية املجتمع 

اإعادة  اإىل  حتما  تق�د  التي  الت�صالية  حركيته  ذلك  ومن 
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قراءة  ت�صت�ي  هنا  ومن  ال�ص�رة.  يف  القيمة  اإىل  العتبار 

ال�ص�رة، فتتح�ل اإىل اأداة تتحرك يف اإطارها ومن خاللها 

القيمة.  هذه  اإبعاد  يف  عامال  تك�ن  اأن  من  بدل  القيمة 

غري  الفن�ن  اإن  الرحمن  عبد  عزي  الإطار  هذا  يف  يق�ل 

باأ�صجار نخل خاوية، ونق�ل نحن  اأ�صبه  بالقيمة  امل�ؤطرة 

تقرتن  عندما  الطيبة  بالكلمة  اأ�صبه  ال�ص�رة  اأن  بدونا 

مع  تتناق�س  عندما  اخلبيثة  بالكلمة  اأ�صبه  وهي  بالقيمة 

الكرمي  القراآن  يف  ورد  ملا  قيا�صا  عنها  تبتعد  اأو  القيمة 

اأ�صلها  طيبة  ك�صجرة  طيبة  كلمة  )ومثل  تعاىل:  اهلل  ق�ل 

ربها  باإذن  حني  كل  اأكلها  تاأتي  ال�صماء  يف  وفرعها  ثابت 

ك�صجرة  خبيثة  كلمة  ومثل  للنا�س،  الأمثال  اهلل  وي�رصب 

)الآية( قرار(.  من  مالها  الأر�س  ف�ق  من  اجتثت  خبيثة 
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االأدب االألكرتوين املقاوم،

فل�صطني حموراً

د. حممد عبد اهلل اجلعيدي

اأ�صتاذ العربية واآدابها بجامعة مدريد

نعي�س الي�م حت�لت دقيقة و�رصيعة، يف جمالت   

احلياة جميعها، ومنها الت�صال والت�ا�صل، بحيث اأ�صبح 

معرفيًا  م�اكبتها  يف  والتمنع  و�صائلها،  تبني  يف  التلك�ؤ، 

عن  والنف�صال  والتخلف  القطيعة  يعني  ومعل�ماتيًا 

ي�ص�د،  بداأ  الذي  املعل�مات  جمتمع  وعن  املعا�رص  العامل 

بال حدود، وينت�رص فى خمتلف اأرجاء العامل. وقد احيت 

للرتبية  العاملية  واملنظمة  حدود  بال  مرا�صلني  منظمة 

مار�س  من  ع�رص  بالثاين  احتفال  اأول  والثقافة  والعل�م 

الثقافة، يف  التعبري ودميقراطية  عامليًا حلرية  ي�مًا   2008

.”World Wide Web“ ال�صبكة العنكب�تية

من   ”Interconnected Networks“ النرتِنت  تعترب 

بالفعل  فهي  جدوى،  واأكرثها  امل�ؤلل،  املجتمع  هذا  مطايا 

 ”Virtual page“ افرتا�صية  ومكتبة  ات�صال،  و�صيلة 

املعل�مات، على  اإىل م�صادر  ال��ص�ل  ت�ؤّمن �صبل  من�عة، 

وتقل�س  احلدود  وتخرتق  ال�قت  وتختزل  ال�صاعة،  مدار 

امل�صافات، وهي ما اأ�صماها هاريف بظاهرة الختزال ال�رصيع 

لبعدي الزمان واملكان. ول غرو، فقد اأ�صبح باإمكان الباحث، 

اإىل  ال��ص�ل  الإليكرتونية،  بال��صيلة  والأدب،  املعرفة  يف 

اأبعد مكتبة يف العامل، عرب هذه النافذة الزجاجية، والبحث 

يف م�اقعها املت�فرة، عن امل�ا�صيع املطل�بة، او الت�صال 

الت�ا�صل  اإىل  يحتاج  الذين  والباحثني  والنقاد  بالأدباء 

�صهلت  كما  ودرا�صات،  ونق�دًا  واإبداعات،  �ِصرَيًا  معهم، 

�صاقًا  ُيعترب  قبل،  من  كان حتقيقه،  مما  كثريًا  اأي�صًا  عليه 

وت�صنيفها،  بالببلي�غرافيا  منه  تعلق  ما  �ص�اء  وم�صنيًا، 

من  ا�صتكمالية  اأو  اأ�صا�صية  معل�مات  على  باحل�ص�ل  اأو 

من  بها،  والت�صال  اإليها  ال��ص�ل  يعترب  كان  م�صادر، 

على  ال�صغط  مبجرد  ذلك  كل  امل�صتحيل،  من  �رصبًا  قبُل، 

. كما ت�فر 
1Internet Explorer اأيق�نة برنامج الت�صفح

اإجراء  اإمكانية  املفت�ح”،  “و�صيلة الت�صال  اأو  النرتنت، 

املبدعني  بني  وال�ص�رة،  بال�ص�ت  ونقلها،  حية  مقابالت 

و�صكيبي  ما�صنجر  مثل  برامج  عرب  والدار�صني،  والكتاب 

والأ�ص�ات  وال�ص�ر  الن�ص��س  نقل  واأ�صبح  وي�ت�ب. 

وتعديلها  وتركيبها  وا�صتنطاقها  ومعاجلتها  وتخزينها 

اأي�رص واأجدى، مما كان عليه، يف اأي وقت م�صى.

النرتنت ث�رة معرفية وعامل م�اٍز مل�صار حياتنا   

و�صيلة  هي  كما  تفا�صيله،  بكل  املعي�س،  ال�اقعي  الي�مية 

الظل،  خفيفة  عاملية،  جماهريية  �صعبية  وت�ا�صل  ات�صال 

فيه  يعرف  ل  وا�صتمرار،  ب�رصعة  تتط�ر  التكلفة،  زهيدة 

الت�ا�صل ن�مًا، ول التجديد حدودًا، كما هي �ص�ق فكرية 

املتخ�ص�س،  والباحث  الف�ص�يل  للعابر  ومفت�حة  جمانية 

ب�صاعتها �صهلة املنال، �رصيعة الت��صيل والنت�صار، ي�صتفيد 

للم�صتخدم  وتتيح  غريه،  منها  ي�صتفيد  كما  العارف،  منها 

�صتى  يف  واملقارنة،  والتمحي�س  واملعاينة،  الختيار  حرية 

م�صت�ياتها،  خمتلف  وعلى  الإن�صانية،  املعارف  اأ�صناف 

اأعمارهم وخلفياتهم،  الب�رص، على اختالف  وتكفل ملاليني 

الت�ا�صل فيما بينهم، دون  العامل، فر�صة  اأنحاء  يف �صتى 

كما  طبقية.  م�انع  اأو  عرقية  ف�ا�صل  اأو  قي�د جغرافية، 

اأيدي�ل�جيا،  اأو  حدود  اأو  جتارة،  اأو  �صيا�صة  حتكمها  ل 

اأو  مراقبتها  �صع�بة  يف  يزيد  مما  اأخالق،  اأو  قان�ن  اأو 
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الفقراء  عند  اأ�صبحت  فيها، حتى  ين�رص  ما  على  املحا�صبة 

الطغاة  وعند  الذات،  عن  تعبري  اأداة  وامل�صت�صعفني 

وانتهاك  وتخريب  ت�صليل  اأداة  وامل�صتِغلني  والعادين 

ا�صتغالل  اأداة  عندهم  ك�نها  اإىل  اإ�صافة  للخ�ص��صيات، 

وابتزاز وتخريب و�رصاع مطامع وهيمنه بني العمالقني 

بت�صغيل  تتحكم  وغ�غل،  ميكرو�ص�فت  الأمريكيني 

ثم  بالفريو�صات  وحتقنها  ال�صخ�صية،  النا�س  ح�ا�صيب 

التي  املتحدة  ال�ليات  اأرغمت  لقد  امل�صادات.  لها  ت�صّ�ق 

هذا  يف  املعل�مات،  م�صدر  من  املئة  يف  �صبعني  على  تهيمن 

املا�صتجر  خدمات  قطع  على  ميكرو�ص�فت  �رصكَة  العامل، 

عن دول مثل �ص�ريا واإيران وك�با وال�ص�دان، واأنفقت كل 

من اأملانيا وبريطانيا، يف �صنة واحدة، مئة وثالثني ملي�ن 

دولر لإغالق امل�اقع العربية املدافعة عن الق�صايا العربية، 

هذا بالإ�صافة اإىل الدور الفرتا�صي التخريبي ال�رصائيلي 

الأمريكي الربيطاين يف اإيران مب�اكبة اإنتخاباتها يف ي�ني� 

2009، للحيل�لة دون ف�ز الرئي�س حمم�د اأحمدي جناد 

بها.

مبداأ  العاملية  العنكب�تية  ال�صبكة  حتقق  كما   

 ،Resource Sharing املعل�مات  م�صادر  يف  امل�صاركة 

بي�َتنا  اأو احتكار. وهذي هي تغزو  بحرية وبدون متييز 

املراكُز واملعاهد الأكادميية واجلامعات التي تقدم درو�صها 

“جمانًا”، ملن �صاء، عرب هذه ال�صبكة الفرتا�صية، كما تفعل 
جامعة ما�ّصات�ص��صت�س، بال�ليات املتحدة الأمريكية.

ال�صبكة  قدمت  الثالثة،  الألفية  مطلع  يف   

و�صبعة  لثالثمئة  لغة،  ب�صتني  املعل�مات  العنكب�تية 

وع�رصين ملي�ن م�صتخدم، 57% منهم نفذوا اإليها باللغة 

بها،  الناطقني  عدد  يتجاوز  يكن  مل  التي  الإجنليزية، 

�صكان  جمم�ع  من  ملي�نًا،  وع�رصين  واثنني  الثالثمئة 

البالغ عددهم حينئٍذ 5،6 مليار ن�صمة، وقد جتاوز  العامل 

امللي�ن  حينه،  يف  منهم،  العرب  النرتِنت  م�صتخدمي  عدد 

م�صتخدم بقليل، وتراوح عدد امل�اقع العربية، بني �صبعة 

وت�صعة اآلف م�قع، من اأ�صل �صتني ملي�ن م�قع، وطاأت 

كالفار�صية،  لغًة  تك�ن  وبذلك  العنكب�تية،  ال�صبكة  قدُمه 

مع فارق عدد الناطقني بها، قد �صبقتها، باحتاللها املرتبة 

والربتغالية،  والفرن�صية  الجنليزية  بعد  عامليا  الرابعة 

واثني  العنكب�تية،  لل�صبكة  م�صتخدم  ملي�ن  ع�رص  باأحد 

�صنة  منذ  ال�صبكة  على  ت�اجدها  بداأت  م�قع،  األف  ع�رص 

اله�صبانية،  العربية، وحتى  2000. وتالقت مع مثيالتها 

يف ب�حها امللحاح باملكب�ت، دون اأن ترافق نتاجها حركة 

نقدية م�ازية ومتابعة، تر�صد خطاه وحتاوره وتر�صده.

الفرتا�صية  املالحة  هذه  لنا  تعنيه  ما  واأبرز   

اللغة  يف  متخ�ص�صني  كباحثني  العنكب�تية  ال�صبكة  يف 

والأدب ه� جانبها املعل�ماتي املتعلق بن�رص امل�اد العلمية، 

وبخا�صة ما تعلق منها بالأدب والعل�م الإن�صانية، وفهر�صة 

املعل�مات املكتبية ال�رقية والكهربائية، ب�صكل اإليكرتوين، 

يتجاوز احل�اجز والع�ائق، ول يعرف احلدود اأو القي�د، 

ويقدم املعل�مات العامة ال�رصورية لالهتمامات جميعها. 

الذي  وه�  الإليكرتوين”  “الأدب  عن  نتحدث   

�صيغته  يف  ملتلقيه  يتاأتى  ل  باأنه،  غاليزر  ل��س  ي�صفه 

مدى  على  املمتدة،  العلمية  جتربتنا  خالل  من  ال�رقية، 

بتكثيفنا  الأخري،  العقد  يف  اغتنت  وقد  ونيف،  عق�د  ثالثة 

البحث يف اأدب املقاومة الإليكرتوين ودرا�صته، وا�صتكمال 

من  عليها  احل�ص�ل  ي�صعب  كان  التي  املعل�مات  بع�س 

م�صادر اأخرى، اإن مل ي�صتحل، وهي جتربة وفرت لنا قدرًا 

من اخل�ص��صية يف التعامل مع الأدب املم�قع اإليكرتونيًا 

بحثًا وقراَءة، ومكنتنا من و�صع اليد على �صيء من مكامن 
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عامة،  ب�ص�رة  واأهميتها،  املن�ص�رة  الأدبية  املادة  جمال 

يدخل  ما  وبخا�صة  نقلته،  التي  ال��صيلة  جناعة  ومدى 

منه يف اإطار م��ص�عنا. وقد ا�صتب�رصنا خريًا بعقد احتاد 

الثقافية  للمراكز  العام  والحتاد  العرب  النرتنت  كتاب 

“م�ؤمتر  الفل�صطينية  العربية  الثقافة  يف  رواد  وبع�س 

الثقافة الفل�صطينية الإليكرتوين الأول” لعام 2008، حتت 

هذا  حماور  غطت  وقد  م�صتمرة”،  ثقافية  “ث�رة  �صعار 

والت�صكيلية  الأدبية  الفن�ن  خمتلف  الفرتا�صي  امللتقى 

الفل�صطيني يف  املثقف والفنان  وال�صينمائية، تعزيزًا لدور 

جمتمعه املقاوم، باعتبار الق�صية الفل�صطينية هي ق�صيتنا 

امل�صريية الأوىل، نحن العرب وامل�صلمني.

جتربتنا  يف  ا�صتخدامًا  البحث  حمركات  واأكرث   

اإ�س  واإم  وياه�  غ�غل  حمركات  كانت  الإليكرتونية، 

ثان�ية،  اأو  فرعية  حمركات  ما،  ظرف  يف  وتليها،  اإن، 

العربي،  والباحث  والعمالق  بريت�ال  ثريبانت�س  مثل 

ك�صف  حيث  والإجنليزية،  والإ�صبانية  العربية  باللغات 

لنا البحث املبا�رص يف امل�اد املن�ص�رة، ويف ق�اعد البيانات 

الببلي�غرافية Online Bibliographic Database، وهي 

ال�صفحات  ثاأتي مبعظمها  م�صتمر،  تغري  م�اد وق�اعد يف 

دون  وتذهب،  العنكب�تية  ال�صبكة  يف  واملدونات  وامل�اقع 

ن�صقًا،  اأو  �صياقاتها،  تتبع منهجية يف  اإنذار، وقلما  �صابق 

اأو  اأعمال فردية تط�عية  يف اختيار مادتها، وهي يف جلها 

�صخ�صية خلدمة الذات، اأو ما حتب، اأو من حتب، لذلك تاأتي 

ع�ص�ائية  بالإجمال،  امل�اد،  من  كغريها  الأدبية،  م�ادها، 

و�صخ�صية  القيمة،  عامية  ا�صتهالكية،  واإعالمية  جمتزاأة، 

اأو قبلية �صيقة، ذات ذوق جمايل ونقدي مت�ا�صع. ومن 

اأجل التغلب على �صلبيات هذه احلالة، بقدر الإمكان، ن�صح 

كتابة  عند  مال�ي،  ومنهم  الظاهرة،  بدرا�صة  املعني�ن 

اأو  الكلمة  بتحديد  البحث،  خانة  يف  العناوين،  م�صامني 

اأو  العلمي  جمالها  وحتديد  املادة،  يف  الأ�صا�صية،  الكلمات 

التخ�ص�صي، واإح�صان اختيار الباحث، اأو حمرك البحث، 

حيث من املعروف اأَنّ باحث ياه� مثاًل مت�جه نح� جمال 

الرتبية والعل�م الإن�صانية.

الإليكرتوين  الأدب  البحث يف  خالل جتربتنا يف   

املقاوم، مب�صت�يات نقله املختلفة متهيدًا جلمعه ودرا�صته 

البحث  مفردات  يف  تتلخ�س  اأدوات  ا�صتخدمنا  ونقده، 

ومفاهيمه املتاأطرة يف اإطار امل��ص�ع، ففي بحثنا عن مادة 

الفل�صطيني  الأدب  “م��ص�عة م�صادر  لكتابنا  ا�صتكمالية، 

، يف ال�صبكة، خالل ال�صن�ات الأخرية، ا�صتخدمنا 
احلديث”2

مفردات ومفاهيم من �صلب املادة، مثل فل�صطني اأدبًا وق�صة 

الأدب  اأعالم  اأ�صماء  ا�صتخدمنا  كما  وم�رصحًا،  ورواية 

اأن�اع فن�نه، وبخا�صة تلك املميزة  الفل�صطيني وخمتلف 

له عن غريه من الآداب، اإىل حد ما، مثل احتالل و�صج�ن 

ومعتقالت وانتفا�صة ومقاومة و�صهداء وا�صت�صهاديني... 

اإلخ

اأما يف جمال بحثنا وتعاملنا مع الأدب املقاوم، يف   

العامل اله�صباين، وبخا�صة يف فنه م�صتدع فل�صطني، اأو اأحد 

مك�ناتها، فقد ا�صتخدمنا عنا�رص بحث، تتعلق بامل��ص�ع، 

ملح�رته، اأقطارًا وفن�نًا وت�صميات مثل ه�صباين واإ�صباين 

واأمريكي لتيني وكاريبي ويانكي، كما ا�صتخدمنا مفردات 

وثقافية  جغرافية  الفل�صطيني  بامل��ص�ع  تتعلق  ومفاهيم 

ما،  ن�س  يف  وردت  قد  تك�ن  علها  و�صيا�صية،  وتاريخية 

هذا بالإ�صافة اإىل البحث املبا�رص، يف احلقلني الفل�صطيني 

واله�صباين، داخل امل�اقع الثقافية الأدبية املعروفة ذاتها، 

“جهة  م�قع  اأو  الفرتا�صي”  “ثريبانت�س  م�قع  مثل 

ماديًا  بحثًا  و“الدي�ان” و“دروب”،  ال�صعر” و“كيكا” 
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مقروءًا، والت�صال املبا�رص، مبختلف الأ�صكال وال��صائل، 

باملعنيني بالأمر. كما �صمل البحث اأ�صماء وعنا�رص وفرها 

لنا تراكم جتربة البحث، على اأمل العث�ر مبعيتها، اأو على 

هام�صها، على ما يتعلق بامل��ص�ع.

ونزعم هنا، اأن اأول اأ�ص�س نقدية لل�صعر اله�صباين   

ما  ومنه  مك�ناتها،  مبختلف  فل�صطني  م�صتلهم  املقاوم، 

 ،Electronic Publishing الفرتا�صية  بال��صيلة  ُن�رص 

اله�صباين  ال�صعر  يف  “فل�صطني  كتابنا  يف  و�صعناها  قد 

، يف اإطار فن املقاومة، اأو التمرد، اأو الث�رة اأو 
املعا�رص”3

الحتجاج اأو التحري�س اأو املمانعة، التي �صبق واأن عر�صنا 

لها، مبنظ�ر اأكرث �صم�لية، يف اأعمال �صابقة منها “املقاومة 

يف ال�صعر الأمريكي الالتيني املعا�رص”، و“�ص�رة الفدائي 

يف ال�صعر الأمريكي الالتيني املعا�رص”، و“رحماك ا�صبانيا 

خل�صيني من هذا العذاب”، و“احل�ص�ر الثقايف الفل�صطيني 

يف اإ�صبانيا واأمريكا الالتينية” املن�ص�ر اأي�صًا مكهربًا بعد 

ن�رصه على ال�رق Desk Top Publishing. كما يف كتب 

كاردينال  “ارن�صت�  منها:  فرادى،  �صعراء  ح�ل  اأخرى، 

األباريث، درا�صة  ال�صاندينية”، و“كارل��س  الث�رة  �صاعر 

يف ن�صفه الثالث”، و“خابري بيان يف اأمثاله الفل�صطينية”، 

و“اأنخل بيتي�صمي يف �صهاد رام اهلل”، وغريهم.

غني عن الق�ل اإَنّ امل�اقع الأدبية الإليكرتونية،   

اأب�ابها، ول تبتغي  يف جلها، مثابة �ص�ق ثقافية، ل تغلق 

لب�صاعتها،  الرتويج  اإَلّ  �صدنتها  وجهد  راأ�صمالها  من 

واكت�صاب ر�صى اجلمه�ر عنها، على اأمل اأن يع�د لرتياد 

ا�صتخدامها  بنية  وتقليبها،  م�ادها  وت�صفح  ن�افذها 

املعنى  وبهذا  ُيذكر،  ثمن  اأِيّ  دفع  منها، دون  وال�صتفادة 

يعرث مرتادوها، على م�اد اأدبية، قد تك�ن اأ�صيلة ونفي�صة، 

�صدور  دون  حالت  ال�صهرة،  مت�ا�صعي  اأو  �صباب  لأدباء 

اأعمالهم عبثية و�صائل الن�رص اجلارية، اأو مق�س الرقيب، 

للباحث  تت�فر  وفريدة،  نادرة  ذهبية،  فر�صة  فتك�ن 

املتخ�ص�س الذي يقدرها حَقّ قدرها.  

ال�صبكة  على  ين�رص  ما  كل  لي�س  ذلك،  ومع   

ال�صعرية  الهيجان  م�جة  �صياق  يف  الإليكرتونية، 

اأ�صياًل  تنتابها،  التي  الدنك��ص�تية  وال�صتعرا�صات 

فقاعات،  فيه  لت�صبح  النرتنت  ف�صاء  ات�صع  فقد  ونفي�صًا، 

باألقاب، ورمبا باأعمال، �صعرية مزع�مة ل وج�د لها اإل يف 

اأوهام �صاحبها، واأدخلت منتدياتها الثقافية على الأدب ما 

لي�س منه، وما ل ميت له ب�صلة، اأو ما ل وج�د حقيقي له 

اأ�صاًل، مما جعل البع�س يرى اأن لي�س من الفائدة، يف �صيء، 

غ�غائي  اإليكرتوين  جتريب  يف  ال�جدانية  التجربة  م�صخ 

ا�صم، يف ظل اأمية تكن�ل�جية معل�ماتية متف�صية، وح�ص�ر 

الفرتا�صية،  ال�صبكة  على  واإبداعيًا  ثقافيًا  باهت  عربي 

امل�اقع  بع�س  تقدمه  ما  تفاهات  على  قاتل  واإدمان 

اأو  اأو امل�ب�ءة املتزاحمة، يف ف�صاء  ال�صتهالكية التائهة، 

�صدمي هذا العامل ال�همي املفت�ح على املجه�ل، لكل �رصوب 

اخلري والإبداع واحلرية، واحلق واجلمال والغريية؛ ويف 

والهدم،  والف��صى  ال�رص  اآفات  لكل  اأي�صًا،  نف�صه  ال�قت 

العن�رصي،  الأيدي�ل�جي  والتخريب  والإف�صاد  والعدون 

اللغات، م�اقع  التي تبثها، مبختلف  والأخالقي امل�صم�م 

 Face ب�ك  في�س  م�قع  مثل  ا�صتعمارية،  �صهي�فرجنية 

Book الأمريكي، اأو ِنحلية �صاذة، اأو �صجالية تافهة، كتلك 

التي ُيخ�س فيها الهراء ويتعفن فيها ال�صجال لت�صفيه هذا 

املذهب الإ�صالمي اأو ذلك الف�صيل املقاوم، يف حماولة منها 

وماديًا،  وثقافيًا  نف�صيًا  واغتياله  ذاته،  يف  الغري  لت�صكيك 

واإلغائه اأو م�صخه لال�صتح�اذ على كيانه وكين�نته ووطنه 

ي�صبح  بحيث  وجتيريها،  وانتحالها  وثقافته،  وح�صارته 
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كل �صيء، ثقافًة كان اأم ح�صارة، قدميًا اأم حديثًا، �رصقيًا 

يت�جب  ويه�ديًا فرجنيًا،  اإ�رصائيليًا  غربيًا، �صهي�نيًا  اأم 

على الغ�ييم، من دونه، يف هذا العامل تقدمي اأنف�صهم، على 

را�صية  خانعة  �صحايا  املردود،  غري  التلم�دي  مذبحه 

�صاكرة، غري ماأ�ص�ف عليها، فقد كر�س الكيان ال�صهي�ين 

ال�صبكة  على  األيكرتوين،  م�قع  األف  من  اأكرث  الغا�صب، 

اأ�صماء  يحمل  من  ومنها  اللغات،  مبختلف  العنكب�تية، 

مبحريها،  عي�ن  يف  الرماد  لذر  طع�مًا،  واإ�صالمية  عربية 

ح�ل حمرقة غزة، من 27-18|1|2009، وتبديل م�قع 

اجلالد وال�صحية.

والت��صيل،  النقل  اأدوات  ت�صنيف  �صياق  ويف   

طريقة  على  دلليًا  مفه�مًا  املكهرب  الأدب  مفه�م  يتجلى 

ت�صجيل الأدب وت��صيله اإىل املتلقي، عند اأي نقطة واقعة 

امللم��س  املتحقق  قطبي  بني  ال�ا�صل،  البياين  اخلط  على 

والفرتا�صي املنظ�ر، يف كتابة الن�س وتخريجه. واأب�صط 

اأح�ال ت�صجيل الن�س ونقله، بال��صائطيات الإليكرتونية، 

اأداة رْقم وحترير وتن�صيق  تتمثل يف ا�صتخدام احلا�ص�ب 

للن�س، واأعقدها ا�صتخدام و�صائطيات برجمية وتخطيطية 

قم 
َّ
الر عملية  يف  متقدمة،  وت�ص�يرية  �ص�تية  وم�ؤثرات 

والت�ثيق والت��صيل، وه� ما يطلق عليه جتاوزًا مفه�م 

حلالة  تبيان  احلقيقة  يف  ه�  الذي  التفاعلي”،  “الأدب 
اأح�صن الأح�ال و�صف لأداة الت��صيل،  اأو يف  الت��صيل، 

يف�صل  البع�س  يجعل  مما  املحم�لة،  للمادة  �صفة  ولي�س 

الن�س  لنقل  التفاعلية  “باحلالة  احلالة  هذه  ت�صمية 

“الن�س التفاعلي”،  “الن�س املُفّعل”، ولي�س  اأو  الأدبي”، 

ه�  لي�س  اإذ  “الإليكرتوين”،  مفه�م  مع  احلال،  وكذلك 

اأم غريه، ب��صيلة  املادة، �صعرًا كانت  اإّل تبيان حلالة نقل 

معروف،  ه�  كما  اأدبًا،  الأدب  يظل  وبهذا  الإليكرتونات. 

وم�صامينها،  للمتلقي  نقله  و�صائل  اأ�صكال  تعددت  مهما 

الأدب،  من  املنق�ل  الق�صط  باأن  اأي�صًا،  التن�يه  يجدر  كما 

-Dig الرقمية اأو  الإليكرتونية  اأو  الكهربائية   بال��صيلة 

عالقة  لأن  متثياًل،  والأقل  كمًا  الأي�رص  ه�  يزال  ل   ،tal

الكتابة العربية بتقنية املعل�مات لتزل متعرثة، مما ي�جب 

الرتوي والرتيث وتهدئة الروع، يف النف��س، عند ا�صتقبال 

هذا  بني  التمييز  يت�جب  ذلك  ومع  بهر.  واإن  جديد  اأي 

الن�س الأدبي املرُثى بال��صائطيات الإليكرتونية، وبني فن 

الذي   ،”Science Fiction“ الأدبي  العلمي”  “اخليال 
يتخذ من الإجنازات العلمية امل�صتقبلية م��ص�عًا له.

ميكننا، اإىل حد ما، وبقدر معق�ل من التجاوز،   

يف تعريف املفاهيم، اعتبار هذا “الأدب التفاعلي” األكرتنة 

يف  احِلدائية  اأو  احلك�اتية  الأداة  تغييب  لتع�ي�س  اأداتية 

املبا�رصة، بال�ص�ت  املادية الأ�صيلة  الن�س، ب�ص�رته  نقل 

وتعبريات  اجل�صدية  باحلركات  والت�ص�ير  امل�صم�ع 

اأو  ال�جه، قبل ت�صجيله على ال�رق، ليقراأ قراءة �صامتة 

جهرية قد ت�صحبها احلركات اجل�صدية الب�رصية الطبيعية 

ه�  الأدب  يبقى  ذلك  ومع  امل��صيقية،  الآلت  واأ�ص�ات 

ال��صائطيات  اإىل  النظر  ميكن  وبهذا  �ص�اه.  دون  الن�س، 

الإليكرتونية على اأنها جمرد ف�صلة متف�صل، اأو �صند تقني، 

ولي�صت عن�رصًا من مك�نات الن�س الأدبي.

الأدبية  الروابط  يف  والباحث  للمراقب  يت�صح   

اأَنّ القائمني عليها،  الإليكرتونية على ال�صبكة العنكب�تية، 

يف معظم حالتها العربية واله�صبانية، يح�صن�ن ا�صتخدام 

الن�س  اختيار  اإح�صانهم  من  اأكرث  والربجمة،  احلا�ص�ب 

الأدبي وتذوقه واإبراز مكامن فاعليته وجماله، ناهيك عن 

حيث  م�صادره،  وم�صداقية  اإليكرتونيًا  املن�ص�ر  م�ث�قية 

اأ�صار غري باحث، منهم جيل�صرت، اإىل �رصورة التحقق من 
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�صحة ما ين�رص على ال�صبكة من معل�مات، لأن هناك م�اقع 

الذي  الباحث  ب�صمعة  م�صب�هة، ت�رص  واأخرى  غري جادة 

قد ياأخذ عنها دون متحي�س. كما دعا �صك�ت، يف ال�صياق 

اإىل  ال�صبكة وم�صتخدميها  والباحثني يف  النا�رصين  نف�صه، 

املادة  م�صداقية  من  والتحقق  وال�رصاحة  الدقة  حتري 

امل�ج�دة قبل اعتمادها يف البحث.

كتابة  الإليكرتونية  بال��صيلة  الكتابة  وتبقى   

�صاء،  ووقتما  �صاء،  كلما  فيها،  النا�رص  ي�صتطيع  اآنية، 

الأمر، وعدم  ل�صه�لة  تغيريها،  اأو  املن�ص�رة  مادته  تعديل 

تغيريها،  على  جدلية،  حتي  اأو  ثب�تية،  ع�اقب  اأي  ترتب 

كما اأَنّ كثريًا من امل�صادر الأدبية والفكرية املكت�بة حديثًا، 

مل ت�صكن املجال الإليكرتوين بعد، فما بالك بامل�صادر التي 

�صبقت مرحلة الكتابة بهذه ال��صيلة اجلديدة.

ثمة م�ؤ�ص�صات وجمعيات اأهلية، ثقافية وعلمية   

تهتم  الإمكانيات،  حمدودة  وحتررية  واإن�صانية  ونقابية 

ميديني  مهرجان  مثل  ال�صبكة،  على  يخ�صها  ما  مب�قعة 

و�صبكة  ك�با،  يف  العربية  اجلمعيات  واحتاد  ال�صعري 

فل�صطني لالإعالم وبيت ال�صعر الفل�صطيني واحتاد الكتاب 

ومعاهد  ومراكز  ل�زارات  ر�صمية  م�اقع  وثمة  العرب. 

وبلديات، يق�م عليها م�ظف�ن ر�صمي�ن يهتم�ن بال�صئ�ن 

اهتمامهم  من  اأكرث  امل�ؤقتة  الإعالمية  والأخبار  الإدارية 

مبا ه� اأدبي اأو حتى ثقايف، لذلك، تبدو احلاجة ما�صة اإىل 

جهات معنية وم�ص�ؤولة قادرة، حملية اأو اإقليمية اأو دولية، 

لت�رصع  والتنفيذية،  والت�رصيعية  املادية  المكانيات  بيدها 

يف كهربة ما ه� مكت�ب، على ال�رق دون �ص�اه، وت�صنيفه 

كما  حينه،  يف  مكهربًا،  منه  ُن�رص  ما  وفهر�صة  وبرجمته، 

تفعل مكتبات لندن ودبلن ومدريد ال�طنية مثاًل.

الأمريكي  القطب  �صق�ط  فاجاأنا  كما  نعم.   

ال�احد، يف خريف 2008، بعد ثمانية ع�رص عامًا من تفرده 

بالعامل قتاًل وتدمريًا، فقد فاجاأت الهجمة الكهربائية، من 

لها،  م�صتعدين  يك�ن�ا  مل  اإذ  والكتاب،  الأدباء  كبار  قبل، 

على  مكر�صة  اأعمالهم  وبقيت  جماراتها،  من  يتمكن�ا  فلم 

ال�رق، ويحتاج تغيري هذا ال�اقع اإىل زمن حتى يربز جيل 

من الأدباء، يك�ن قد تعاي�س مع الث�رة الكهربائية، وبداأ 

فيه  اأ�صبح  يف ع�رص  الأ�صغر،  ال�صا�صة  على  اأعماله  كتابة 

اللغ�ي  وحتى  مادة،  اأو  معل�مة  عن  امل��ص�عي،  البحث 

�صيغة،  عن  الأ�صل�بي  الرتكيبي  اأو  كلمة،  عن  القام��صي 

اأن  من  امل�صتخدم،  باإمكانيات  يرتبط  حد،  اإىل  اأي�رص، 

يتحمل الباحث م�صقة مراجعة املجلدات ال�رقية التقليدية 

الآلة  باخرتاع  التكن�ل�جيا احلديثة  بداأت  فقد  ال�صخمة؛ 

الكاتبة، ثم كهربتها، ليتط�ر عنها احلا�ص�ب، يف مرحلته 

الرقمية البدائية، ثم يتجاوز ه� نف�َصه، كمجرد اآلة كاتبة، يف 

منت�صف القرن الع�رصين، وي�رصع يف احلل�ل حمل املكتبة 

القدمية، بفهار�صها وجملداتها ورف�فها وخزائنها. 

ومع ذلك، فاملعطيات على اأر�س ال�اقع، تق�ل   

اإن و�صيلة النرتنت ومنتدياتها، ما دامت على ما هي عليه 

من و�صٍع، مبدمنيها ومتطفليها وفريو�صاتها البتزازية، 

ذات  وخفافي�صها  مرتاديها،  خ�ص��صيات  وخمرتقي 

ال�صماء امل�صتعارة، وتق�ي�صها الظه�ر واإجهادها الب�رص، 

لن تتمكن، من اختطاف الأ�ص�اء من ال�رق وال�صال�نات 

الأدبية، او اختال�س متعة اللحظة الإبداعية من الإن�صان، 

مهما غا�صت التيكن�ل�جيا يف اأ�رصار البي�ل�جيا، و�صتظل 

هذه ال��صيلة الفرتا�صية، يف اأح�صن الأح�ال، وبخا�صة يف 

جمال العل�م الإن�صانية، ملحقة بالكتاب وم�صتجدية دفء 

الن�رص  على  القائمني  اأَنّ  حتى  وحميميتها،  ال�صال�نات 

الفرتا�صي كثريًا ما ع�ّصم�ا باإعادة ن�رص ورقية لبع�س ما 
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ن�رصوه اإليكرتونيًا، من قبل، كما اأن اأكرث الأدباء ر�ص�خًا يف 

اأدبهم، واتزانًا يف الرتويج لأنف�صهم، هم ظنين�ن بال�قت، 

كما هم ظنين�ن بالذات اأي�صًا اأن يعت�رها تهابط يف مهاوي 

معاملها،  تت�صح  اأن  قبل  املنفلتة،  الزجاجية  املن�الية  هذه 

ويتحقق لها قدر من التب�رّص والرت�صيد وال�صتقرار، من 

خالل منهج رقابة، م�ص�ؤول ومت�ازن، يحرتم حق�ق الآخر 

على ال�صبكة، وي�ؤ�ص�س ملزيد من الثقة والأمان وال�صتقرار، 

لتحقيق الفائدة املرج�ة من هذه ال��صيلة، دون اإحجام اأو 

اإ�رصاف.

يف  التغيري،  �صع�بة  اإن  اأي�صًا،  الق�ل  عن  غني   

كل مرحلة، تك�ن ن�صبيًة ن�صبية ا�صتعداد امل�صتخدم لتقبل 

مراحل  مفا�صل  تزال  ل  وبهذا  اجلديدة،  احلادثة  هذه 

النتقال، من ال�رق اإىل الإليكرتون، تراوح بني كر متعرث 

مكان  يف  املعل�مة  يحت�صن  حا�ص�ب،  بني   
4

متذمر... وفر 

افرتا�صي غري ملم��س، وبني مكتبة مكد�صة على رف�ف، 

ترتاكم عليها املجلدات وت�صيخ، ويراوغها الغبار والزمن، 

�صا�صة  اأمام  ان�صقنا  وكلما  باطراد.  فيها  الل�ن  وي�صحب 

رويدًا  بنا  ناأت  حا�ص�بًا،  ك�نه  جتاوز  وقد  احلا�ص�ب، 

رويدًا امل�صافة املادية والنف�صية عن املكتبة التقليدية ال�رقية 

دوائر  وحلت  ال�صبُل.  واإليها  بنا  وتقطعت  وملحقاتها، 

املن�ص�رة  الن�ص��س  معاجلة  يف  الإليكرتونية،  احلا�ص�ب 

الع�صبية احلية  الدماغ  وتخزينها وتنظيمها، حمل خاليا 

ال�رقية، ولكل منها ما لها، وعليها ما عليها.  والبطاقات 

اخل�صية  الإليكرتونية  بال�ا�صطة  الكتابة  على  ي�ؤخذ  ومما 

منها على تدين كفاءة الإن�صان الفردية يف التج�يد والإبداع 

مع  ت�ا�صلها  يف  الذاكرة،  حي�ية  وعلى  اليدوي،  اخلطي 

فقد  وباملقابل،  املح�ص��صه.  م�اقعها  يف  العلمية  املادة 

الكتابة  مع�صالت  والتح�صني،  التط�ر  �صياق  يف  حُتل، 

الإن�صان  بتط�يع  اإما  الأدب،  كتابة  ومنها  الإليكرتونية، 

لها، اأو بتط�يعها له، اإذ اإن هذا املخل�ق العجيب الذي ه� 

الإن�صان قابل لذلك وقادر عليه.

فقد اأدى ا�صتخدام ال�صبكة العنكب�تية يف البحث   

الأدبي اإىل ال�صتغناء، باطراد مت�صارع، لكن غري نهائي، عن 

اأحيانًا،  البحث  الذي تتطلبه عملية  ال�ا�صع  احليز املكاين 

وجعلت  ال�احدة،  اللحظة  يف  مرجع،  من  اأكرث  ل�صتخدم 

�صلة الباحث مب�صادره �صلة مبا�رصة، تاأتيه حيث يت�اجد، 

تاأخري  اأو  Home Delivery، دون و�صائط،  وحيث يريد 

اأو تقييد، ومل يعد الباحث ينتظر جتديد الفهار�س، كما ه� 

اجلديد مما  على  يتعرف  كي  ال�رقية،  املكتبات  يف  احلال، 

يريد، وبهذا انتقل الباحث، كما املكتبات، من ا�صرتاتيجية 

اقتناء م�صادر املعل�مات، اإىل ا�صرتاتيجية الت�ا�صل معها، 

كما اأ�صبح النا�رص يت�صل بامل�صتهلك مبا�رصة عرب ال�صبكة 

العاملية.   Amazon م�ؤ�ص�صة  تفعل  كما  ال��صيط(،  )نفي 

م�قع  مئة  من  يقرب  ما  العرب  وامل�زعني  وللنا�رصين 

اأمازوين م�صغر على ال�صبكة.

ومع ذلك، ل يزال نقل املعل�مة الأدبية وجمعها   

والتعريف بها، اأو التعرف عليها، بال��صيلة الإليكرتونية، 

يتم، يف جل احلالت، بعد ن�رصها، على ال�رق؛ ورمبا كان 

ذلك لتاأمني حق امللكية الفكرية للمادة املكت�بة، والتخ�ف 

من تعر�صها لل�صطارة والعيارة الفكرية.

الفكرية  املادة  مع  املتعاملني  مع�رص  اأننا  كما   

املنق�لة بال�ا�صطة الإليكرتونية، نحتاج على ال�صعيد الأدبي 

اإىل حمرك بحث اإليكرتوين فكري اأدبي على �صاكلة حمرك 

)ABQ Zawya( القت�صادي للم�رصق العربي، الذي يقدم 

اأكرث من �صتة ماليني مادة، م�صتقاة من م�صادرها الأ�صلية، 

ف�صاًل عن املعل�مات والأخبار الف�رية التي تبثها وكالت 
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الأنباء واملجالت وم�ؤ�ص�صات الأبحاث وال�صحف الي�مية، 

هذا يف حني ل يزيد ما يقدمه حمرك غ�غل، يف احلقل نف�صه 

هائل وخميف،  رقم  اأي�صًا  مادة، وهذا  اأربعة ماليني  على 

علمًا اأن العديد من الباحثني ل يتجاوزون، يف البحث عما 

قد  تقدير، مما  كاأبعد  الثانية  اأو  الأوىل  ال�صفحة  يريدون، 

عن  تدريجيًا  النتائج  بابتعاد  اأحيانًا،  البحث  عملية  يعقد 

بالعتماد  التغلب عليها  البحث، وهي م�صكلة مت  م��ص�ع 

-Natural Language Re  على اللغة الب�صيطة املتداولة

املطل�ب.  العن�رص  يف  النتائج  حت�رص  التي   ognition

الإليكرتونية  بال��صيلة  الن�رص  م�صادر  تعرت�س  ذلك  ومع 

م�صاكل ومع�قات، منها تقني ومنها اإن�صاين، منها اأ�صا�صي 

ومنها عابر، مثل اإيراد م�اقع هامة كم�قع “احتاد كتاب 

النرتِنت العرب” مثاًل اأ�صماء كتابها، ب�ص�رة ف��ص�ية، 

غري منظمة، اأو غري مرتبة اأبجديًا، وتبحث فيها عن املادة 

فبالكاد جتدها، وتتكرر فيها العناوين.

ولهذا يرتدد باحث�ن يف التعامل مع مادة الأدب   

ك�نه  عن  نظرهم  يف  يزيد  ل  لأنه  جديًا،  تعاماًل  املكهرب 

ع�ص�ائية  “مللمة”  اأو  وخمتارات  متنا�صق  غري  خليطًا 

مقطعة الأنفا�س والأو�صال، ومتناثرة تائهة، ل تق�م على 

منهج، ول تبقى على حال، ول يجمعها معيار، ول تت�فر 

قد  اإذ  �ص�رها،  اأب�صط  يف  حتى  الأمن�ذج،  مق�مات  فيها 

ت�صيب تارة، ولكنها لن ت�صيب غريها.

يت�صع  ل  اأخرى،  بديهية  ولأ�صباب  لهذا   

ببلي�غرافيا  املم�قع،  الأدب  نقراأ  نزال  ل  لذكرها،  املجال 

اأنه  على  اللحظة،  هذه  حتى  ونق�د؛  و�ِصرَي  ون�ص��س، 

مادته،  تزال  ل  اإذ  ورقي،  اأدب  من  اأيدينا  بني  ملا  مكمل 

الآن،  حتى  الأدبية،  املادة  كهربة  عن  ق�ص�رنا  ظل  يف 

اإىل مزيد  يعرتيها الرجتال والتجريب والنق�س، وحتتاج 

والتح�صني  والتقنني  والتمحي�س  والدرا�صة  الغربلة  من 

اأعلم،  واهلل  الآن،  حتى  يبقيها،  مما  والتاأ�صي�س،  والتفعيل 

اأ�صلح للعامة منها للمتخ�ص�صني.

 Diapos ال�ثائق  لت�ص�ير  جتربة  واأبرز   

وت��صيلها، على خمتلف م�صامينها، بالربيد الإليكرتوين، 

اأن اكت�صفه ت�ملن�ص�ن �صنة 1982، ما قام به مركز  منذ 

-The British Library Do  الت�ثيق باملكتبة الربيطانية

ument Supply Center، مما جعل ال�صبكة، يف هذه احلالة 

بالذات، مكتبات ومكتبات يف مكتبة واحدة، اأو مكتبة وطنية 

اأو عاملية واحدة، جتمع الرتاث الفكري الإن�صاين ال�احد، 

يف خزائن معل�ماتية اأو مكتبات اإليكرتونية، دون اإلغاء اأحد 

اأو �صيء، اأو ا�صتثنائه. وقد اتخذت املكتبة الربيطانية منذ 

 National On Line 1994 م�قعًا لها على ال�صبكة با�صم

تن�رص من خالله فهار�س   ،Public Access Catalogue

ما حتت�صنه لندن من م�اد معرفية اإن�صانية وعلمية، وكانت 

احلذو  حذت  قد  قبل،  من  ال�صكتلندية،  ال�طنية  املكتبة 

نف�صه.

به خ�صائ�س  ُتلحق  الإليكرتوين  الأدب  اأن  مبا   

ما، عن  اإىل حد  فتجعله ظاهريًا خمتلفًا،  املتلقي،  اإىل  نقله 

الأدب الذي يك�ن ال�رق و�صيلته للت�ا�صل مع متلقيه، فال 

�صكله اجلديد،  معه، يف  املتعامل  الأدبي  النقد  ياأخذ  اأن  بد 

 جديدًا ليك�ن نقدًا بدياًل بال�رصورة، ياأخذ يف العتبار 
ً
منحى

الإليكرتونية  وال�ص�تية  الت�ص�يرية  امللحقات  تلك  دخ�ل 

اإذا  هذا  عليه،  وتاأثريها  دورها  وتقييم  اإليه،  امل�صافة 

مبلحقات  الن�س  على  مادًة  املعتمد  النقد  اأنه  على  فهمناه 

ل  الإليكرتوين  فالأدب  حال  اأي  وعلى  الإليكرتونية.  نقله 

يزال ي�صق طريقه، يف دو الت�صكل، وحتى الآن مل يقف عند 

حد ميكننا فيه قب�صه، والبناء عليه، يف اإعطاء اآراء نقدية، 
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على درجة من امل�ث�قية وامل�صداقية، ميكننا بها اأن نرتفع 

مب�صت�اه اإىل مفه�م املادة التي يتعامل النقد معها، هذا اإذا 

اعتربنا اأن النقد املكهرب يعالج الأدب املكهرب وحده، واإل 

م�صت�يات  على  ولظللنا،  واجلدل،  التاأويل  جمال  لت�صع 

املفرغة  احللقة  يف  ندور  والنقد جميعها،  واجلمع  القراءة 

ذاتها.

الآن،  حتى  املعروف،  مبعناه  الأدبي،  وللنقد   

�رصوب ومناهج متعددة، منها: ما ميكن ت�صميته “بالنقد 

الفني الن�صي” القائم على النظر اإىل الن�س الأدبي مبناأى 

الذي  التاريخي”  و“النقد  كتابته.  ومربرات  كاتبه  عن 

كل  ويحيل  الأدبي  الإبداع  يف  البيئة  تاأثري  على  يركز 

املالب�صات  على  ال�صخ�صية  والب�اعث  واخل�صائ�س  القيم 

مطابقة  على  ويركز  والجتماعية،  والطبيعية  التاريخية 

الن�س اأو خمالفته لروح الع�رص. و“النقد النف�صي” الذي 

يركز على نف�صية املبدع م�صدرًا، يلقي الأ�ص�اء منه وبه، 

الجتماعي”  و“النقد  يعاجلها.  التي  الأدبية  املادة  على 

الإبدع  بيئة  يف  واملثالية  املادة  قطبي  جتاذب  على  القائم 

جزيئيات  اأغ�ار  ي�صرب  الذي  البني�ي”  الأدبي. و“النقد 

الذي  الأدبي  العمل  بناء  يف  وتفاعلها  الأدبي  العمل 

الأدبي  “النقد  ي�صتفيد  وقد  واحدة.  وحدة  علينا  يطل 

اأو  جميعًا،  منها  اأو  املناهج  هذه  اأحد  من  الإليكرتوين” 

اأَنّ مادة تلك  قد يخرج علينا مبنهج جديد ي�صتنبطه، علمًا 

املناهج التقليدية مت�فرة، اإىل حد ما، على �صبكة الإنرتنت، 

املت�فرة،  املعطيات  تلك  ت�ظيف  للمتذوق  ميكن  حيث 

اأن  اأي  النقدية،  الأداة  مادة  اأو  الإبداعية  املادة  يف  �ص�اء 

نقد الأدب املنق�ل بال�ا�صطة الإليكرتونية، ل يزال يعتمد 

التي  امل�صافة  املعل�مات  ومنها  املت�افرة،  املعل�مات  على 

العمل  م�قَعة  يف  الكاتب  بها  وي�صتعني  احلا�ص�ب  يقدمها 

الأدبي وحتليله، بدرجة اأ�رصع، ويف بع�س الأح�ال، اأدق، 

كاأن يجري اإح�صاًء لغ�يًا، يحدد عدد احلروف اأو الكلمات 

اأو اجلمل اأو الأ�صاليب، اأو غريها من مك�نات الن�س الأدبي 

التي يي�رص احلا�ص�ب الطريق اإليها والتعامل معها. وبهذا، 

تق�م بع�س مق�مات النقد الإليكرتوين على طرح الأ�صئلة 

على الآلة، وتكليفها باملهام، ثم تلقي الإجابات واملنجزات، 

النقد  اأننا ن�صيف بهذا  اإلغاء لأي منهج نقدي. ومع  دون 

جديدة،  اأداتية  نقد  و�صيلة  املكهرب  الن�س  على  القائم 

�ص�ؤال  يطرح غري  التقليدية،  النقدية  ال��صائل  اإىل  ت�صاف 

نف�صه ح�ل م�صتقبل هذا النقد الأدبي، امل�صتمد مادته، من 

قراءته الن�س املكهرب، واملتِخذ من الآلة اأداة مِعينة له.

الن�صي  النقد  تطبيق  يثري  ذلك،  اإىل  اإ�صافة   

املت��صل بال��صيلة الإليكرتونية، على “ال�صعر التفاعلي”، 

جدًل ح�ل مفه�م الن�س، بعد اأن مت تطعيمه ب��صائطيات 

والف�ت�غرايف،  اجلرافيكي  والت�ص�ير  امل��صيقى  من 

ليغدو التناغم، بني عنا�رص هذا املزيج اجلديد، ه� امل�ؤثر، 

حيث  وحدها،  الن�صية  اخل�صائ�س  اأو  املعل�مات  ولي�س 

اجلدل،  مهب  يف  الإليكرتوين،  الن�س  نقد  حماولة  ت�صع 

اإمكانية ر�صد تط�ر عنا�رص طبيعية حية، نابعة من منبع 

احلديثة  املادية  بالتقنيات  وامل�صاعر  والذوق  كاللغة  حي، 

-Artificial I  اجلامدة، اأو الذكاء ال�صطناعي، اأو الآيل

telligence، تلك املهارة الب�رصية التي مهما تظافر املنطق 

من  حال  باأي  تك�ن،  لن  الإلكرتوين،  والتقدم  الريا�صي 

امل�صت�ى  هذا  وعلى  الطبيعي.  الذكاء  عن  بدياًل  الأح�ال، 

ل�صط�ة  للخ�ص�ع  والأدب  الفن  قابلية  مدى  جدلية  ُتثار 

احل�صابية  واملنهجية  املت�صارع  التكن�ل�جي  التط�ر 

املنطقية، مبناأى عن القلب وال�صع�ر واحلد�س، اإذ اإَنّ نتيجة 

مظهر  يف  التن�يع  تتجاوز  ل  ال��صائطيات  بتلك  التطعيم 
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الن�س، اإىل متييزه عما �ص�اه، بخ�صائ�س ذاتية ممِيزة. كما 

ُتثار اي�صًا جدلية مدى متكن النقد الإليكرتوين من حت�يل 

ومغالة  ومقيا�س،  منهج  اإىل  واحلق  باجلمال  الإح�صا�س 

القريحة  ن�ص�ب  اإىل  تق�د  قد  والت�صنيع،  التنظري  يف 

والإفال�س، حني ت�صتبد التكن�ل�جيا الإليكرتونية بالن�س، 

مبناأى عن الب�رص، مبدعي الأدب، مما يفتح املجال ل�صطحات 

قد تنادي ب�صنع اآلة تبدع الأدب! وهنا تطرح نف�صها جدلية 

متكن النقد الإليكرتوين من اجلمع بني تقنيات مادية اآلية 

ومهام  احلا�ص�ب،  معطيات  يف  تتمثل  جامدة،  منطقية 

وج�هر  الفن  منبع  متثل  حية،  ذاتية  �صع�رية  بي�ل�جية 

تذوقه، قبل درا�صته ونقده، وتتمثل يف القراءة الإن�صانية، 

يف حدود املدارك الف�صي�ل�جية الطبيعية الب�رصية. ولي�صت 

فكرة  عن  بعيدة  الأدب،  ت�صنع  اآلة  ب�صنع  املناداة  فكرة 

اأو ناقد  اأو ت�صميم برامج نقدية كهربائية  املناداة ب�صنع 

الأجنا�س  بتعدد  مهامه،  تخ�ص�صات  تتعدد  اإليكرتوين، 

الأدبية املكهربة. وهنا ُيخ�صى اأن ُتغّلب غزارُة املعل�مات، 

 على 
َ
املرتتبة على ا�صتخدام تكن�ل�جيا املعل�ماتية، الفكر

الفن، اأو تغرقهما معًا يف مي من اخللط والت�صطيح والتعميم، 

الذي ي�صعنا اأمام احلاجة اإىل اإعادة الإبحار فيه، وحتكيم 

والتب�يب،  والت�صنيف  القراَءه  لإعادة  ال�عي، من جديد، 

اأو العزوف عن ذلك طلبًا لل�صالمة. 

لها  العث�ر  دون  كهذه،  طروحات  تراكم  يدلل   

اأَنّ النقد الإليكرتوين،  على بدائل اأو اإجابات �صافية، على 

وقبله مادته الأدبية، ل يزالن يف دور التك�ن على ال�صاحة، 

ويف دور تلّم�س ال�صبيل وت�صكيل اله�ية. ويف هذه الظروف، 

يقطني  �صعيد  منها  بدل�ها،  تدل�  عربية  اأ�صماء  تظهر 

و�صامر  ا�صليم  وحممد  �صناجلة  وحممد  الربيكي  وفاطمة 

�صكيك وقا�صم حداد ورم�صان ب�صطاوي�صي وحممد �صعيد 

ه�صبانية،  اأ�صماء  اأي�صًا  بدل�ها  تدل�  كما  �صبل�ل؛  واأحمد 

بارادا  واأليخاندرو  مارين  ومارك��س  بليك�ا  كرمن  منها 

بالنا  ل  وخ��صي  اأغرّيي  وخ�اكني  اأوربينا  واإدواردو 

ا�س ودومينغ� �صان�صث.
ّ
ولورا ب�ر

وقد يتمثل النجاح امللح�ظ لالأدب الإليكرتوين،   

الإليكرتوين”  الأطفال  “اأدب  اأو  بالأطفال،  املتعلق  فنه  يف 

املتمثل يف األعاب الكمبي�تر وبراجمه التعليمية والرتفيهية 

يعرتي  الذي  النق�س  تع��س  قد  التي  والب�صيطة،  امل�صلية 

ال�صياغات التعليمية والرتب�ية القدمية، يف الأدب املنق�ل 

غري  الطفل  قدرات  ظل  يف  التقليدية،  واملناهج  بال��صائل 

يلقي  مما  وم�ازياته،  احلا�ص�ب  مع  للتعامل  املحدودة، 

على كاهل الكبار مهمة الرعاية والت�جيه، حلماية الأطفال 

مما قد ينتهك طف�لتهم، ويف�صد اأخالقهم، ويدمر حياتهم، 

باختالئه بهم على ال�صا�صة الزرقاء. 

الفل�صطيني،  الأدب  فن  اأن  املالحظ  من   

بال��صيلة  املنق�ل  فل�صطني،  م�صتدع  املقاوم  واله�صباين 

الإليكرتونية، قد اتخذ، يف �ص�رته العامة، �صكال �صعريا، 

وامل�رصح،  والرواية  الق�صة  فن  فيه ح�ص�ر  بينما �صعف 

بالتط�ر  ن�صبيًا،  و�صفحاته  وم�اقعه  مدوناته  وتاأثرت 

واله�صباين،  العربي  العاملني  من  كٍلّ  يف  لالأدب،  التاريخي 

يكن  املتالحقة، ومل  التجديدية  اأن ر�صخ قدم حركاته  بعد 

املجتمعات  يف  ذاتي  تط�ر  ثمرة  فيه،  التكن�ل�جيا  عن�رص 

و�صعها،  يختلف  ل  والتي  ا�صتقبلته،  التي  اله�صبانية 

ال�طن  يف  مثيله  عن  كثريًا  الالتينية،  اأمريكا  يف  وبخا�صة 

التكيف  عليها  ينبغي  جديدا  و�صعا  يبقى  لذلك  العربي، 

دور  يف  تزل  ل  التجربة  لأن  بال�صعب  ذلك  ولي�س  معه، 

التك�ن، ومل تت�صح، من بعد، معاملها واجتاهاتها، فعندما 

الأدبية، ل نتمكن من نقدها، كما  املادة  اإىل نقد هذه  نعمد 
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ه� احلال يف الن�ص��س ال�رقية، لأننا نعتمد، يف ذلك فقط، 

على التجربة، دون ت�فر اأي مرجعية جمالية اأو فل�صفية، 

ينطلق النقد منها، ناهيك عن عامل ال�رصعة والرجتال الذي 

حكم  اإىل  ال��ص�ل  دون  يح�ل  مما  العملية،  هذه  يعرتي 

متزن قطعي ومطلق، من خالل ممار�صة نقدية م��ص�عية 

الإليكرتونية. كما  ال�صبكية  الرحاب  الأدبية يف  املادة  لهذه 

عن  بعيد،  حد  اإىل  خمتلف،  الأدب  هذا  متلق  اجلمه�ر  اأن 

اجلمه�ر التقليدي قارئ الأدب ال�رقي، فنحن اأمام اأدب 

افرتا�صي ملتلق متخيل، غري حمدد اله�ية، مما قد ي�ؤدي 

اإىل هتك اأ�رصار ال�صنعة الأدبية اأو اإ�صفاء الغم��س عليها، 

اأو اإهدار غايتها، يف ظرف جديد يدفع نح� الت�جه ملخاطب 

اأو متلق قد يك�ن هاويًا غري متخ�ص�س، ولي�صت له دراية 

اأو  منها،  اجلديد  خا�صة  اأمامه،  املطروحة  باملادة  كافية 

يجعل  مما  الأدبية،  اجلمالية  لتذوق  م�ؤهل  غري  مل�صتهلك 

املادة املقدمة عر�صة للتهابط واملبا�رصة يف م�صت�اها، على 

متطفلة  اأو  م�صتهلكة  اأجيال  وتفريخ  العنكب�تية،  ال�صبكة 

من القراء ل تتعدى عبقريتها النقدية كيل املديح املجاين، 

اأو �صب ال�صتائم والقدح، عن  يف اإخ�انيات م�صفة ركيكة، 

البع�س من مدركي هذه ال��صعية،  غري علم. ولهذا، يقيم 

واملحا�رصات  واملادية  الإليكرتونية  واللقاءات  الندوات 

والنقا�صات، لإنقاذ ما ميكن اإنقاذه. كما متيزت هذه املادة 

الأدبية اله�صبانية، كمثيلتها العربية الفل�صطينية، بط�ابع 

من  كبرية  ا�صتفادة  وا�صتفادت  بارزة،  وحملية  اقليمية 

خمزون ثقافتها املقاوم، وبخا�صة تاريخ الهن�د احلمر، يف 

اأمريكا الالتينية، مما جعلها تتف�ح ب�صذى اإقليمي اأمزوين 

وامل�قع  ال�صفحات  ومن  خا�صة.  نكهة  ذي  كاريبي  اأندي 

فل�صطني،  تلق  فن  حتت�صن  التي  اله�صبانية  واملدونات 

والكتاب  ال�صعراء  اأعالم  ومذكرات  باإبداعات  تهتم  ما 

يف  والتجديد  احلداثة  رواد  خا�صة  املعا�رصين،  اله�صبان 

لهم  �صريًا  فتقدم  الالتيني،  والأمريكي  الإ�صباين  ال�صعر 

ون�ص��صا متن�عة من نتاجهم، م�صف�عة اأحيانًا، بدرا�صات 

نقدية جادة. 

على  الباب  الإليكرتوين  املَْعن  هذا  يفتح  نعم   

لنفث  والف�ص�ليني،  واملريدين  املرتادين  اأمام  م�رصاعيه، 

عليه،  القائم�ن  وين�صط  ال�صدور،  يف  املخن�قة  الزفرات 

الإن�صان  معاناة  م�صت�ى  اإىل  م�صامينه  م�صت�ى  لرفع 

وتطلعاته، وجعلها اأر�صيفًا غنيًا لأدب ملتزم، تتفاوت ج�دة 

م�اده، املرتاوحة بني الق�صيد والق�س وامل�رصح والفكرة 

واخل�اطر  احلرى  والزفرات  واملذكرات  والي�ميات 

واحلياة  والقهر  املجتمع  عن  النطباعات  وبني  العابرة، 

من  حامل  متخيل  ف�صاء  لتقدمي  ي�صع�ن  كما  والث�رة. 

املالئح الرتاثية والن�ص��س الأدبية، واخل�اطر واملقالت 

حملية  ن�ص��س  من  واملختارت  والرتجمات  النقدية، 

واأجنبية مقاومة، اإ�صافة اإىل الكاريكاتري وال�ص�ر، الثابت 

منها واملتحرك Projetcion. ويقدم هذا املعن الفرتا�صي 

اأي�صًا ن�ص��صًا من الأدب الكال�صيكي، ت�صكل، يف جمملها، 

مبختلف  املقاوم،  للرتاث  روعة،  اأقل  اأو  رائعًا،  م�صهدا 

فن�نه وعبقرياته. كما تقدم حتليالت وانتقادات وجدالت، 

تت�قد جذوتها، اأو تخمد، ب�صمت اأحد الأطراف، اأو تدخل 

القائمني على الأمر. 

ومن نافل الق�ل اإن هذا املَْعن الزجاجي، ي�صعى   

عمل  وور�صة  عامة،  ومعرفية  معل�ماتية  قاعدة  لتاأ�صي�س 

ثقافية مفت�حة، ويقدم يف معظم زواياه، للمتلقي، قراءات 

حية، اأو تفاعلية مت�ا�صعة، وي�صع بني يديه ن�افذ تاأخذه، 

�صفحات  اإىل  وال�هم،  والفرتا�س  ال�صغف  من  اأج�اء  يف 

اإىل  بدورها،  تق�ده  قد  اأخرى،  ثقافية  ومدونات  وم�اقع 
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م�صاحات معرفية مثيلة، لترتاكم املادة فيها على املادة، عرب 

م�اقع هذا الأدب الإليكرتوين املتمرد، تراكما هائال، يجعل 

اأي حماولة اإح�صاء اأو ت�صنيف اأو فهر�صة لها �رصبًا من 

التمني، حتيله الأماين ب�صتانًا غّناًء للحرية، ي�صتن�صق فيه 

يف  ا�صتن�صاقه  يتمن�ن  ه�اًء  واملتفاعلني  واملريدين  الزوار 

حياتهم الي�مية ال�اقعية.

حقيقة يف هذا املقام، يت�جب التن�يه بها، وهي   

اأَنّ دميقراطية الثقافة وحرية التعبري يف منتديات النرتنت 

ع�ص�رها  منذ  العربية،  الثقافة  يف  �صبقتها   ،Forum

املجنة  وذي  عكاظ  اأ�ص�اق  يف  املنتديات  حرية  املبكرة، 

الإبداع،  يف  معامل  اأو�صح  كانت  التي  واجل�رص  واملجاز 

وما  الآخر.  حق�ق  واحرتام  النقد  يف  منهجية  واأر�صخ 

الإ�صالمي،  العربي  الف�صاء  يف  الإليكرتونية،  الي�م  اأندية 

جتربتها  ت�صتمد  الع�د،  غ�صة  واأدبية  فكرية  اأ�ص�اق  اإَلّ 

ب�صكل  و�صل�كياتها،  ال�صابة، يف ممار�صة حريتها  الفكرية 

املعرفة  اأ�صبحت  ع�رص  يف  العربي،  الرتاث  قيم  من  عام، 

حم�رًا  فيه  ت�صكل  التكن�ل�جية،  بال��صائطيات  املكت�صبة 

لالإبداع الإن�صاين.

الأدب  التقى  الت�صالت،  ث�رة  ظل  يف  نعم،   

الإلكرتونية،  ال��صائطيات  عرب  املعل�ماتية،  بالتكن�ل�جيا 

مثل  تركيبية  اأو  مفاهيم مزجية  عنه  نتجت  تعالقًا  فتعالقا 

اأو  املرتابط”؛  الن�س  “اأدب  اأو  “التكن�اأدب”،  مفه�م 

“الأدب  اأو  الإليكرتوين”؛  “الأدب  اأو  الأعلى”؛  “الن�س 
نظريًا  تارًة  قدمه  كما  الرقمي”،  “الأدب  اأو  ال�صبكي”؛ 

وتارًة  رقمية”،  “واقعية  اأنه  على  �صناجلة  الكاتب حممد 

اأخرى عمليًا يف روايته الإليكرتونية “ظالل ال�احد” �صنة 

وجًن�صها  الرقمية،  ال�اقعية  باأدب  و�صفها  التي   ،2001

على اأنها رقمية اأوًل، ثم واقعية ثانيا؛ وكلها مفاهيم ترادف 

فنية  �صيغة  وه�   ،¨Electronic Literature¨ مفه�م 

مت�صعبة ف�صيحة اجل�انب، ت�صم الن�س املكت�ب وملحقاته 

مبداأ  على  يق�م   
5

تركيبي مبظهر  لإحاطته  التاأثريية، 

والنتقاء  بالتنقل  ت�صمح  التي   ،Links النا�صطة  الروابط 

يف ثنايا املظهر اجلديد، مما اأدى بالبع�س اإىل ت�صميته با�صم 

الذي   ،¨Interactive Literature¨:”التفاعلي “الأدب 
اإىل  الن�س  “من  كتابه:  يف  يقطني  �صعيد  الناقد  عند  جنده 

التفاعلي”،  الإبداع  جماليات  اإىل  مدخل  املرتابط:  الن�س 

وعند فاطمة الربيكي يف كتابها “مدخل اإىل الأدب التفاعلي”، 

وذلك بدعم املادة الأدبية، عرب ال��صائطيات الإليكرتونية، 

بعنا�رص اإبداعية، كالر�صم وامل��صيقى، وربطها اإليكرتونيًا 

اأي�صًا، مب�صدر ن�ص�ئها وماآل ا�صتقبالها، الذي قد ي�صارك 

اإليكرتونيًا بالتفاعل والإ�صافة والنقد، ليت�لد عنها ن�س اأو 

اأو  عمل مرثى، اأو “ُمَفعل”، ميكن ت�صميته بالن�س املركب 

ال�صفرة  اأو  بالرقمية  املحك�م   ”Cybertext“ املتفرع: 

بني  تنقله  يف  والت�ص�يرية،  ال�ص�تية  وامل�ؤثرات  الكتابية 

الن�افذ الفرتا�صية املت�الدة. 

اأو  املرتابط  اأو  املركب  اأو  التفاعلي  والن�س   

املتفرع مظهر جديد يحفز قا�صديه من الأدباء على ا�صتثمار 

 ال�ص�ت وال�ص�رة الإليكرتونية املجل�بة اإىل 
6

و�صائطيات

القا�صد  يعجز  فيه،  لتع�ي�س ق�ص�ر  الأدبي، رمبا  الن�س 

وهي  الب�رصية!  الطبيعية  وقدراته  ب�صليقته  �صده  عن 

و�صائطيات، كما جاء يف م��ص�عة ويكيبيديا احلرة، حت�ل 

، مع اإمكانية تداوله 
7

دون جتليه اإّل يف الف�صاء الإليكرتوين

يف  بداأ  وقد  الإليكرتوين.  بالربيد  اأو  املدجمة  بالأقرا�س 

امتطاء �صه�ة هذه التجربة �صعرًا، يف ثقافتنا العربية، �صنة 

احلداثية  بتجربته  معن،  عبا�س  م�صتاق  ال�صاعر   ،2007

التكن�اأدبية الرائدة التي قدمها على اأنها “جمازية رقمية” 
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جمم�عته  يف  غريها،  دون  املدجمة،  الأقرا�س  م�صتثمرًا 

الرقمية التفاعلية الإليكرتونية بن�ص��صها ال�صتة وعن�انها 

اأزرق”،  بع�صها  ل�صرية  رقمية  تباريح  تفاعلية:  “ق�صيدة 
الأمريكي  ال�صاعر  ارتياد  من  عامًا  ع�رص  �صبعة  بعد  وذلك 

الروائي  ذاتها، وكذلك احلال مع  التجربة  روبرت كاندل 

حممد �صناجلة الذي قدم جتربته، على �صعيد الرواية، بعد 

خم�صة ع�رص عامًا فقط على تقدمي مي�صل ج�ي�س التجربة 

 ،™StorySpace ذاتها، لأول مرة، مرق�مة بتقنية امل�رصد

مدونة  اأول  اأما  ب�لرت،  ديفيد  مع  بالتعاون  اأنتجه  الذي 

Blog عربية، فظهرت �صنة 2001، بعد اأربع �صن�ات فقط، 

من ولدة هذه الظاهرة يف ال�ليات املتحدة الأمريكية، مما 

ي�صي باأن امل�رصوع يف جممله، حتى على امل�صت�ى الغربي، 

ل يزال، حتى الآن، يف دور التاأ�صي�س والتط�ير.

الدالة  املفاهيم اجلديدة،  البع�س  وبينما يجمع   

على هذه الظاهرة املَتْقَننة، يف واحد، يفرقها البع�س الآخر، 

كما فعل م�قع احتاد كتاب الإنرتنت العرب، بفتحه زاوية 

حتمل عن�ان “الكتابة الرقمية”، واأخرى بعن�ان “الن�رص 

الإليكرتوين”.

هكذا اإذن، ي�صتكمل الن�س التفاعلي، ونراه ن�صًا   

اًل، مك�ناته باإ�صافة امل�ؤثرات ال�ص�تية والت�ص�يرية  ُمَفَعّ

ذلك  تاريخه، يحقق  اإىل ن�س �صعري، كاد يف زمن ما، من 

دون اأن ُي�صاف اإليه اأيٌّ من تلك امل�ؤثرات، التي تنتمي اإىل 

فن�ن اإبداعية اأخرى. نعم، فقد جنح، اإىل حد بعيد، يف حتقيق 

مة 
ُّ
ذلك، بالكلمة وحدها، �صعراء مثل امرئ القي�س وذي الر

والبحرتي وابن الرومي، يف ت�ص�يرهم حركات احلي�ان 

ال�صعر  مفه�م  على  اخلروج  دون  والإن�صان،  والنبات 

مب��صيقاها  احلبلى  الكلمة  فن  باعتباره  ور�صالة،  جمالية 

اأي من  هي، و�ص�رتها هي، ومهمتها هي، دون ا�صترياد 

اأزمة من  لها  ل� بررت  اآخر، حتى  العنا�رص، من فن  هذه 

اأزمات النقد ذلك.

مفعاًل  اأو  تفاعليًا  الن�س  هذا  �صمينا  و�صيان   

من  �ص�اه  عما  متيزه  بخ�صائ�س  يتميز  ن�س  ه�  فهل 

اأمثال، وبخا�صة قبل اإدخال ال��صائطيات عليه. واإن كان 

ه�  اجليد  فالن�س  اخل�صائ�س؟  تلك  هي  فما  كذلك،  ذلك 

اإذا  اأما  بنف�صه،  اأف�صح بذاته عن ذاته، وحمل ر�صالته  ما 

الر�صالة  اأو يف ت��صيل  الذات،  التعبري عن  ق�رَصّ يف مهمة 

التي يحملها، فلن ت�صعفه ال��صائطيات الإليكرتونية، لأنها 

�صتك�ن مبثابة اأطراف �صناعية، فيها من الإعاقة حلركته 

اأكرث من احلركة ذاتها، مهما خُملت.

ويف هذا ال�صياق، يرى املنظر النقدي جادامر يف   

الي�م  افتقادنا  يف  تكمن  النقد  اأزمة  اجلميل” اأن  “جتلي 
يف  الفن  به  قام  الذي  التاريخي  الدور  فهم  على  القدرة 

املا�صي، وعدم قيام فننا املعا�رص بدور تاريخي يف عاملنا، 

اأو عجزنا نحن، عن فهم اأَنّ له دورًا تايخيًا، يف هذا العامل، 

الذي ه� عاملنا، بعد اأن افتقدنا القدرة على فهم ماهية الفن 

وتف�صريه، واغرتبنا جماليًا عنه، ون�صينا اأن ال�عي اجلمايل 

التي  احلقيقة،  لدع�ى  بالن�صبة  ثان�يًا  دائمًا  ياأتي  بالفن، 

تنبثق من العمل الفني ذاته، لتجعله يبدع يف ق�ل �صيء ما، 

لأنا�س يعي�ص�ن يف عامل واحد م�صرتك.

املت�ا�صع،  راأينا  يف  التفاعلي،  ال�صعر  فمفه�م   

بري�صة  امل�صح�ب  الن�س  اإن  اإذ  ما.  حد  اإىل  فيه،  مبالغ 

الآخر، وم��صيقى الآخر، اأو �ص�ته، ه� اإبداع مركب من 

ثالثة فن�ن اأو اأكرث، لثالثة مبدعني اأو اأكرث، يفقد الن�س فيه 

مع  احلال  وكذلك  الذاتية،  التعبريية  خ�صائ�صه  من  قدرًا 

لي�صبح �رصيطًا معرو�صًا  ال�صا�صة  اإىل  ُيحمل  الذي  الن�س 

اأو م�صم�عًا، باإ�صافة م�ؤثرات اإليه، لي�صت هي من مك�ناته 
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البني�ية. اأما اإن كان ذلك الإبداع املركب من �صنع �صانع 

ت�فر  ل�صع�بة  املرج�ة،  الفنية  غايته  يبلغ  فقلما  واحد، 

ملكات الإبداع الثالث، ت�فرًا حقيقيًا، بامل�صت�ى نف�صه، يف 

�صخ�س واحد. اإذ جمع اأدباء مثل جربان وكنفاين، يف اأعمال 

لهم، بني كتابة الن�س ور�صم الل�حات، ولكن الأول كان، 

تتحقق  والأ�صل.  الأ�صا�س  ه�  جدال،  وبال  الدوام،  على 

م�صاركة متلقي الن�س بالقراءة والتمتع والتحليل والنقد، 

اأو  حت�ير  له  ي�صح  ول  الن�س،  خارج  يحدث  ن�صاط  وه� 

تغيري يف بنيته، بالإ�صافة اإليه اأو الجتزاء منه، لآن العمل 

اأمانة  اكتمالها،  املبدع، عن  يدعها  اأمانة وحرمة  الإبداعي 

ف ول 
ّ
لدى املتلقي، والأمانة ل مت�س ول ت�صتخدم، ول حُتر

ت�صتبدل.

بل ونذهب، اإىل ما ه� اأبعد من ذلك، بالت�صاوؤل:   

تبتغي،  الإليكرتونية  التفاعلية  ال��صيلة  كانت  اإذا 

بال��صائطيات ال�صطناعية، اإي�صال اأمر ما للمتلقي، يعجز 

احلا�ص�ب  لنا  �صينقل  فكيف  اإي�صاله،  عن  وحده  الن�س 

التي  والب�رصية  ال�صمعية  امل�ؤثرت  تعددت  مهما  باملقابل، 

ي�صتعملها، احلالَة النف�صية الفرو�صية ال�صامية التي يقدمها 

 ك�صعر عنرتة مثاًل، 
ٌ
لنا، ب�صحناتها الروحية واخللقية، �صعر

يف  النف�صية،  وقروحه  اجل�صدية  ج�اده  جروح  و�صفه  يف 

�صاحة ال�غى، اأو و�صفه طيف حبيبته، يف ال�صاحة ذاتها؟ 

اإْذ نكاد جنزم اأَنّ هذا احلا�ص�ب، اأو هذا العامل الفرتا�صي 

من الألياف الزجاجية، �صيظل، حتى يف امل�صتقبل املنظ�ر، 

ينتجها،  التي  امل�ؤثرات  تلك  وُجّمَحْت  ذكاوؤه،  �ُصِحَذ  مهما 

عنرتة،  قريحة  اأّدتها  التي  املهمة  تلك  اأداء  م�صت�ى  دون 

والدللت  الثقافية  باملحت�يات  حمملة  وحدها،  بالكلمة 

اجل�انية ال�صع�رية الذاتية الناب�صة؛ ويف جتربة الرتجمة 

 در�س وعربة، ملن قراأ التجربة وفهم الدر�س. 
8

الإليكرتونية

به،  ال�صم�  على  الأقدر  وهم  العرب،  �صناعة  فال�صعر 

ليرتعرع بحي�يته ه�، دون الن�صياق، �صم عم بكم، ب�صيل 

مق�لة “مغني احلي ل ُيطرب”. ول يعني ذلك اإي�صاد باب 

التجريب وامل�صاركة، يف اأي حقل كان، من حق�ل املعرفة، 

بعناد “ِمعزة واإن طارت”، واإمنا دع�ة طم�حة و�صادقة، 

للبحث يف جدوى الأم�ر والأفعال، ومبا�رصة العمل اأوًل، يف 

اأوفرها مادة وجتربة، واأكرثها حظًا وجدوى، عّلنا نحقق 

بذلك ما مل يتحقق من قبل، وعندها نق�ل مبلء الفم، بدون 

دت اإلينا”. ول غرو، 
ُ
تعاٍل اأو عبثية: “هذه ب�صاعتنا وقد ر

الناقد  طرح  ب�صن�ات،  العاملية  الإليكرتونية  الكتابة  فقبل 

العربي اأنط�ن املقد�صي يف الدورة التا�صعة مل�ؤمتر الأدباء 

العرب بت�ن�س، �صنة 1973، فكرة ا�صتخدام التكن�ل�جيا 

يف اإذكاء اإرادة ال�صه�ة، و�صه�ة الإرادة، يف ج�صد الكلمة، 

الذي  الزمن  هذا  يف  يفقدها،  كاد  اأو  حرارته  فقد  الذي 

التي  الإبداعية  وكن�زها  الروح  عن  ف�صيئًا  �صيئًا  يق�صينا 

وقد  وحدها،  بالكلمة  املتحركة،  الفنية  ال�ص�رة  اأغنت 

باأنفا�س  ال�صه�ة،  واإرادة  الإرادة  �صه�ة  فيها  اأُذكيت 

و�صف  يف  كما  النف�صية،  وارادته  البي�ل�جية  الن�صان 

ك�رصى،  اإي�ان  والبحرتي  وليله،  ج�اده  القي�س  امرئ 

وابن الرومي اخلباز والأحدب، لتتجلى العبقرية الروحية 

والكفاءة البي�ل�جية يف و�صف ب�صار الأعمى للمح�ص��صات 

ب�رصية  ك�صنعة  التكن�ل�جيا  بعجز  ي�صهد  و�صفًا  املادية 

اهلل؛ وهذا  عند  التي هي من  الروح  مناف�صة  ت��صيلية عن 

الرتاثي  البيدرين  كال  يف  العمل،  علينا  وي�جب  يحفزنا، 

والتكن�ل�جي، والرتيث يف الأخذ بال�رصعة اأو الطارئ واإن 

بهر. نريد تكن�ل�جيا تخدم الإن�صان ذاتًا واأدبًا وروحًا، ل 

تكن�ل�جيا تق�د الإن�صان اإىل التقليد والتغريب والعدمية يف 

جماهل األيافها الزجاجية وماآلتها الفرتا�صية.
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 الهوام�ص واملراجع:

-1

اأولها  ميكرو�ص�فف  اأ�صدرت  منذ  املحركات،  هذه  ظه�ر  ت�صارع 

�صنة   Mosaic برنامج  ثم   ،1991 �صنة   Goffer برنامج  وه� 

�صنة 1994، وتت�ج   Netscape Navigator 1993، فربنامج 

-Internet E حالأمر، حتى هذه اللحظة، بظه�ر برنامج الت�صف 

plorer الذي ُينتظر اأن ُي�صدر باحث غ�غل حمركًا مناف�صًا له با�صم 
Chrome

-2

الفل�صطيني  الأدب  م�صادر  م��ص�عة  اجلعيدي:  اهلل  عبد  حممد 

احلديث، الطبعة الأوىل، م�ؤ�ص�صة فل�صطني للثقافة، دم�صق)2007(.

-3 

املعا�رص،  اله�صباين  ال�صعر  يف  فل�صطني  اجلعيدي:  اهلل  عبد  حممد 

املجل�س ال�طني للثقافة، الدوحة )2006(.

-4

ما زلنا نخرج املادة املعرفية املكهربة، من �صياقها ون�صريها ورقية 

لقراءتها والتدقيق فيها واأخذ املالحظات عليها، اأو لت�ثيقها ماديًا 

اأو  غطاء  دون  �صط�ته  مازلنا حتت  طارئ،  بها، خ�صية  والحتفاظ 

�صمانة، ورمبا لذلك �صعت ال�صناعة املعل�ماتية اإىل ربط احلا�ص�ب 

،"Fotocopy“ باآلت الت�ص�ير النا�صخة

-5

مثل جتربة م�قع "ديلي ليت" يف تقطيع اأو�صال الروايات الط�يلة، 

تتجاوز  ل  اإليكرتونية،  ر�صائل  �صكل  على  للم�صتهلكني،  واإر�صالها 

قراَءة ال�احدة منها اخلم�س دقائق!

-6

يق�م على دوافع من منهج نقدي تفكيكي يق�ل بفكرة انزلق املعنى 

يف الأدب، ويرى اأ�صحابه يف تنظيم بنيان الفن الأدبي ونح�ه ومنطقه 

وبالغته جمرد حيل وبراعة يف اخلداع، واإن كان للن�س معنى فه� 

معنى ي�صيفه اإليه القارئ من عنده، دون اأن يت�صمنه الن�س ذاته.

 StorySpace™, StoryVision™, Movie Magic 
Screenwriting™ and Tinderbox™.

-7 

كانت فكرة املزج بني الأدب واحلا�ص�ب، ودور هذا الأخري يف جمال 

لأحمد  العربي،  ال�صعيد  على  رائدة،  درا�صة  حمط  والنقد،  الأدب 

ف�صل �صبل�ل، يف كتابه، "اأدباء النرتنت اأدباء امل�صتقبل".

-8

من برامج الرتجمة الإليكرتونية املتعاملة مع اللغة العربية:

 LingvoSoft" "LingvoSoft "  "VerbAce 2007" و 

و   "Talking Dictionary 2007 French - Arabic

اأو الآلية بلغة  "MultiTranse". وتعرف الرتجمة الأليكرتونية 
ال�صبكات العاملية،

”Universal Networking Language” (UNL)

وه� م�رصوع الربنامج الذي اأطلقه معهد الدرا�صات املتقدمة بجامعة 

الأمم املتحدة، يف �صنة 1996.

امل�شادر:

دار   ،3 ط:  امل�صتقبل،   اأدباء   .. الإنرتنت  اأدباء  �صبل�ل:  اأحمد   *

ال�فاء، الإ�صكندرية )1999(.

العربية  الق�صيدة  يف  ال�صعري  امل�نتاج  الدوخي:  حمم�د  حمد   *

املعا�رصة، احتاد الكتاب العرب، دم�صق )2009(،

ال�صحفي  مركز  الأليكرتونية،  ال�صحافة  العريف:  حامد  خالد   *

العربي، الريا�س )2010(.

جملة  الإ�صالمية،  الدع�ة  يف  الإنرتنت  ا�صتخدام  الرا�صد:  خالد   *

كان�ن  الك�يتية،  الأوقاف  وزارة   ،459 عدد  الإ�صالمي،  ال�عي 

الثاين، )2004(.
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* خالد عزب واأحمد من�ص�ر و�ص�زان عابد: وعاء املعرفة من احلجر 

اإىل الن�رص الف�رى، مكتبة الإ�صكندرية للن�رص والت�زيع، )2007(.

* فيليب تايل�ر، ترجمة �صامي خ�صبة: ق�صف العق�ل، �صل�صلة عامل 

املعرفة، عدد 256، الك�يت.

* كري�صتيان كروملي�س: األف باء الإنرتنت، ترجمة: مركز التعريب 

والرتجمة يف الدار العربية للعل�م. 

والإنرتنيت  الكمبي�تر  م�صطلحات  معجم  بدوى:  فهمى  �رصيف   *

واملعل�ماتية، اإجنليزى-  فرن�صىي - عربى، دار الكتاب امل�رصي 

ودار الكتاب اللبناين، القاهرة وبريوت.

* جملة الن�ر للتقنيات الإلكرتونية:

 http://www.noortronics.net/index.php

* نبيل علي: الثقافة العربية وع�رص املعل�مات، �صل�صلة عامل املعرفة، 

الك�يت يناير)2001(.

احلديث،  العربي  ال�صعر  يف  الفنية  ال�ص�رة  تط�ر  اليايف:  نعيم   *

)2008(

*Alejandro Parada: La lengua en las nuevas 
tecnologías, Academia, Argentina de Letras 
(2007).  
* Biblioteca Ayacucho Digital
* Cervantesvirtual. Com     (15.000 materias)
* CLACSO - Red de Bibliotecas Virtuales de 
Ciencias Sociales.
* Edición electrónica de las revistas científicas 
del CSIC, Madrid 2007.
* Eduardo Urbina: Cervantes Proyect, 
* Electronic Literature Organization: Página de 
la Organización de Literatura Electrónica, dedi-
cada a todos los tipos de ciberliteratura 
* Francisco Marcos Marin: El Libro de Alejan-

dre, edicion electronica unificada por ordena-
dor.
* Francisco Marcos Marin: Biblioteca Virtual 
Miguel de Cervantes, Edición crítica electróni-
ca.
* Francisco Marcos Marin: Recomendaciones 
para un futuro digital
* Hermeneia: Estudios Literarios y Tecnologías 
Digitales: Página del Grupo de Investigación 
Hermeneia de la UOC. 
* http://www.google.es
* http://www.yahoo.com
* http://www.msn.com
* http://www.eldigoras.com/lite.html
* http://www.letralia.com, Tierra de Letras, La 
revista de los escritores hispanoamericanos en 
Internet.
* http://lepisma.liblit.com. Cuchitril Literario
* http://bartolomeborrego.wordpress.com, El 
libro electrónico “Planeta Web 2.0ˮ
* Joaquín Mª Aguirre Romero: Textualidad dig-
ital, teoría y práctica de la edición electrónica, 
bibliografía.
* José Enrique Laplana: Aproximaciön al His-
panismo en Internet. 
* José Manuel Lucia Mejias: Edicion electron-
ica
* La literatura ante el ciberespacio: Página de 
la asignatura sobre Ciberliteratura impartida en 
la Universidad de DeustoPortal de literatura, en 
eldigoras.com: Recursos en Internet.
* Marcus Franda: Internet development and 
politics in five world regions, Lynne Rienner 
Publisher, London (2002).
Tierra de Extracción v.2.0, Novela Hipermedia: 
Obra narrativa multimedia e interactiva, escrita 
por Doménico Chiappe 
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* ABAITUA, Joseba e ISASI, Ed Carmen, 
(2003): La edición digital. Monográfico de Le-
tras de Deusto, nº 100, Bilbao: Universidad de 
Deusto 
* BORRÀS CASTANYER, Ed LAURA, 2005: 
Textualidades electrónicas, Barcelona: EDI-
UOC. 
* BLECUA, J.M.; G. CLAVERÍA, Ed C. 
SÁNCHEZ y J. TORRUELLA: Filología e in-
formática. Nuevas tecnologías en los estudios 
filológicos. Seminario de Filología e Informáti-
ca, Departamento de Filología Española, Barce-
lona: Editorial Milenio Universidad Autónoma 
de Barcelona (1999).
* FIORMONTE, Domenico: Scrittura e filolo-
gia nell'era digitale, Torino, BollatiBoringhieri, 
(2003). 
* LANDOW, Goerge P., Hipertexto, Barcelona: 
Paidós (1995).
* McLUHAN, Marshall: La Galaxia Guten-
berg, Barcelona: Círculo de Lectores, (1998) 
* MORENO, Isidro: Musas y Nuevas Tec-
nologías. El relato hipermedia, Barcelona: Pai-
dos , (2002).
* PAJARES TOSCA, Susana: Literatura Digi-
tal. El paradigma hipertextual, Universidad de 
Extremadura, (2004). 
* SÁNCHEZ MESA, Domingo: Literatura 
y cibercultura. Selección, introducción, tra-
ducción y bibliografía, Madrid, Arco Libros, 
(2004). 
* VEGA,Ed Mª J. , : Literatura hipertextual 
y Teoría Literaria, Madrid: Mare Nostrum 

(2004).

تكنولوجيات االإعالم ودرا�صات 

اجلمهور يف املجتمعات االنتقالية

حالة اجلزائر

 د.علي ق�صاي�صية

ق�صم الإعالم والإت�صال، جامعة اجلزائر

مقدمة

والإعالم  الت�صال  تكن�ل�جيات  اأدخلت  لقد   

املفاهيم  على  عميقة  جذرية  تغيريات  املتجددة،  اجلديدة 

فروع  جميع  يف  كبديهيات  عم�ما  ق�بلت  التي  ال�صائدة 

العلم واملعرفة، حيث اأ�صبحت اأمناط التفكري والت�ص�رات 

الي�مية،  واملمار�صات  العامة  التحليل  واأ�صاليب  التقليدية 

واحت�اء  التغيريات  هذه  ا�صتيعاب  على  قادرة  غري 

مدل�لتها ال�صيمي�ل�جية وانعكا�صاتها امليدانية.

لتعديالت  التي خ�صعت  املفاهيم  بني  من  ولعل   

وا�صعة �صملت العنا�رص اجل�هرية والثان�ية املكّ�نة لها، 

والت�صال،  الإعالم  و�صائل  جمه�ر  اجلمه�ر،  مفه�م 

اخرتاع  منذ  تقريبًا،  قرون  �صتة  مدى  على  ل  ت�صَكّ الذي 

اخلام�س  القرن  يف  املتحركة  الطباعة  حلروف  غ�تنربغ 

ل��صائل  الطبيعي  التاريخ  ط�ل  على  اأي  امليالدي،  ع�رص 

تعني،  ل  التغيريات  هذه  اأن  على  اجلماهريية.  الإعالم 

بال�رصورة، اإلغاء وحذف مك�نات واإحالل حملها عنا�رص 

جديدة، حيث اأن بع�س العنا�رص املك�نة ملفه�م اجلمه�ر، 

من مثل التلقي املبا�رص للر�صالة، وعالقة ال�جه لل�جه بني 
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الزمنية  الف�ا�صل  وانعدام  واجلمه�ر،  بالت�صال  القائم 

واجلغرافية بني زمان ومكان الإر�صال والتلقي... ترجع 

اإىل مرحلة ما قبل و�صائل الإعالم، عادت يف اأ�صكال متط�رة 

يف اأنظمة الت�صال الرقمية، واأ�صبحت من ال�صمات املميزة 

للجمه�ر يف املجتمعات الإلكرتونية الفرتا�صية، جمتمعات 

املعرفة والإعالم. 

مدل�لته  يف  اجلمه�ر  مفه�م  ارتبط  لقد   

التي  اأن�اعها  جميع  يف  الت�صال  بعملية  ال�ص��صي�ل�جية 

 ، متلٍقِِِِِِِِ اأو  وُم�صتِقباًل،  ر�صالًة،  ُمر�صاًل،  الأقل  على  تتطلب 

ه� ال�صبب والغاية، مهما كانت طبيعة الر�صالة املُ�صتقَبلة: 

ال��صيلة  كانت  ومهما  علمية،  اأو  فكرية  �صيا�صية،  دينية، 

اأو  مبا�رصة  لغة،  اأو  �ص�رة  �ص�ت،  نقلها،  يف  امل�صتعَملة 

ال�صكل  ومنا  ظهر  وقد  جماعية.  اأو  فردية  مبا�رصة،  غري 

التجمعات  ومن�  بظه�ر  الت�صال  ل��صائل  اجلماعي 

الب�رصية التي اأقامت ح�صارات متن�عة لعب الت�صال دورًا 

حي�يًا يف ن�رص قّيمها ونقلها عرب الأجيال املتالحقة، اإىل اأن 

اأ�صبح الت�صال اجلمعي جماهرييا بعد انت�صار ال�صحافة 

يف القرن الثامن ع�رص، وظه�ر و�صائل الإعالم الإلكرتونية 

من اإذاعة يف الع�رصينيات من القرن املا�صي، والتلفزي�ن يف 

بداية الن�صف الثاين منه، والأقمار ال�صناعية والنرتنت يف 

الع�رصينيتني التا�صعة والعا�رصة الأخريتني.

�ص��صي�ل�جية  كظاهرة  اجلمه�ر،  كان  ولئن   

قدميًا قدم التجمعات الب�رصية، والهتمام به قدميًا اأي�صًا 

وال�ص��صي�ل�جيا  والأنرثوب�ل�جيا  الإثن�ل�جيا  قدم 

متمايز  ك�صكل  الإعالم،  و�صائل  جمه�ر  فاإن  العامة، 

بنف�س  يحظ  مل  الأخرى،  الب�رصية  التجمعات  اأ�صكال  عن 

ظه�ر  على  الزمن  من  قرن  ح�ايل  مرور  رغم  الهتمام، 

الدرا�صات الإعالمية ورغم وج�د مبادرات عديدة لتاأ�صي�س 

النا�س  ال�صكل من جتمع  تتكفل بدرا�صة هذا  فروع علمية 

وعلم  الإعالمي  الجتماع  علم  مثل  اإعالمية،  ر�صالة  ح�ل 

والقت�صاد  التاريخ  فروع  من  وغريها  الإعالمي  النف�س 

والثقافة، املرتبطة ب��صائل الت�صال اجلماهريي.

اإن الهتمام بالأبحاث املتعلقة بجمه�ر و�صائل   

الإعالم اجلماهريية، من قراء ال�صحافة املكت�بة وم�صتمعي 

التلفزي�نية  القن�ات  وم�صاهدي  الإذاعية  املحطات 

وم�صتعملي ال�صبكة العنكب�تية العاملية، الأنرتنات مبختلف 

العهد  حديث  اهتمام  ه�  املتجددة،  الت�صالية  تقنياتها 

ن�صبيًا، ولكنه يتزايد با�صطراد م�اكبا التط�رات املت�صلة 

بتكن�ل�جيات الإعالم والت�صال اجلديدة املتجددة.

معتربة  مكانة  حتتل  الأبحاث  هذه  بداأت  لقد   

�صمن الدرا�صات الإعالمية ال�صاملة التي تنجزها م�ؤ�ص�صات 

فتئت  ما  والتي  متخ�ص�صة،  ومراكز  واإعالمية  اأكادميية 

املتزايدة  و  املت�صارعة  الع�ملة  ظاهرة  ات�صاع  مع  تنت�رص 

 التي هي، يف واقع 
1

التعقيد، مف�صية اإىل تعميم ثقافة الع�ملة

القت�صاد  على  املهيمنة  الق�ى  ثقافة  �ص�ى  لي�صت  الأمر، 

وخمتلف  والتكن�ل�جيا  واملعرفة  والإعالم  وال�صيا�صة 

الإ�صرتاتيجية  ال�صناعات  وبخا�صة  ال�صناعية  املجالت 

التكن�ل�جية والع�صكرية، وحتى الدرا�صات املتعلقة بهذه 

اإ�صكاليات  تطرح  التي  اجلمه�ر  اأبحاث  ومنها  املجالت، 

متن�عة يف طبيعتها ومنطلقاتها النظرية واأ�ص�صها واأدواتها 

التاريخية  واملراحل  العامة  ال�صياقات  ح�صب  املنهجية، 

اجلمه�ر  ودرا�صات  عامة،  الإعالمية  الدرا�صات  لتط�ر 

خا�صة، واأي�صًا ح�صب درجة تط�ر املجتمعات التي جترى 

فيها هذه الدرا�صات. 

كطرف  اجلمه�ر،  بدرا�صة  الهتمام  وكان   

منذ  علمية  بجدية  بداأ  قد  الت�صالية،  العملية  يف  اأ�صيل 
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يف  الإعالم  و�صائل  تط�ر  اإثر  املا�صي  القرن  ثالثينيات 

املجتمعات اجلماهريية ب�صكل مل ي�صبق له مثيل، و ما نتج 

التاأثري  ق�ة  يف  را�صخ  باعتقاد  م�صح�ب  ان�صغال  من  عنه 

 الذي ميكن اأن متار�صه هذه ال��صائل على جمه�ر 
2

البالغ

املتلقني كاأفراد وجماعات، وت�جيههم ال�جهة التي ترغب 

خمتلفة  يف  الإعالمية  ال�صيا�صات  يف  امل�ؤثرة  اجلهات  فيها 

يف  زاد  ومما  التاريخية.  املراحل  خمتلف  عرب  املجتمعات 

تر�صيخ العتقاد يف ق�ة التاأثري البالغ ل��صائل الإعالم على 

ت��صلت  قد  كانت  التي  اخلال�صات  م�صامني  اجلمه�ر، 

ال�صل�كية بداية من  ال�صيك�ل�جية  الدرا�صات  اإليها بع�س 

العل�م  مناهج  وتطبيق  املا�صي  القرن  من  الثالث  العقد 

التجريبية يف جمالت العل�م الإن�صانية و الجتماعية منذ 

نهاية القرن التا�صع ع�رص. 

خلفية تاريخية

وعلى الرغم من اأن درا�صات اجلمه�ر كانت قد   

ظهرت وتط�رت وازدهرت يف بيئات اجتماعية متباينة اإل 

اأنه كانت ت�ص�دها عم�ما املناف�صة القت�صادية وال�صيا�صية 

ب�صفة  الدرا�صات  هذه  وتكثفت  الأيدي�ل�جي.  والت�صابق 

  ،)1945-1939( الثانية  العاملية  احلرب  بعد  خا�صة 

وكان الهدف الرئي�صي من وراء ذلك ه� البحث عن كيفية 

ر�صا  ك�صب  اإىل  ال��ص�ل  من  متكن  التي  الر�صائل  اإعداد 

ممكن  عدد  اأكرب  وتاأييد  امل�صتهلكني  من  ممكن  عدد  اأكرب 

املتناف�صة على  الفكرية  التيارات  الناخبني ومنا�رصي  من 

اأفراد جمه�ر و�صائل الإعالم.  اأكرب عدد ممكن من  ك�صب 

ه�  الدرا�صات  تلك  من  الهدف  كان  اأخرى،  وبعبارة 

اآليات  معرفة وا�صتخدام  يف  والتحكم  اكت�صاف  حماولة 

بغر�س  املتلقني  �صل�كيات  على  الإعالمية  الر�صائل  تاأثري 

تغيريها اأو تعديلها وت�جيهها ال�جهة التي يريدها القائم 

بالت�صال. 

التجارية  الأهداف  كانت  املنظ�ر،  هذا  من   

لالأبحاث  الرئي�صي  املحرك  هي  ولزالت،  والدعائية، 

حجم  لتحديد  العددية  النظرة  على  اأ�صا�صا  املرتكزة 

احتياجاته  ملعرفة  حماولة  يف  تركيبته  وو�صف  اجلمه�ر 

نح�  التطلع  و  اهتماماته  عن  والك�صف  واملعن�ية  املادية 

الغالب  ويف  اإليها،  وال�صتجابة  اإ�صباعها  على  العمل 

التظاهر بذلك، �ص�اء تعلق الأمر باحلمالت ال�صهارية اأو 

النتخابية.

ويف ال�صياق نف�صه ، كانت الأبحاث التي تنجزها   

على  للتعرف  وحل�صابها،  نف�صها  الإعالمية  امل�ؤ�ص�صات 

جمه�رها اخلا�س، ت�صب، هي الأخرى، يف اجتاه الأهداف 

التجارية؛ وغالبا ما كانت لحقة ملا اأجنز بهدف التق�مي، 

اأر�صية يف اأي تخطيط حمكم  ونادرا ما كانت قبلية لتمثل 

قائم على معرفة حقيقية و�صاملة باجلمه�ر امل�صتهدف من 

.
3

وراء اأي عمل اإعالمي ناجح

لأهداف  ُل  ّ�َ مُتَ التي  الأبحاث  م�صاريع  ومتثل   

ت�ص�يقية، اقت�صاديًا و�صيا�صيًا واإعالميًا، ن�صبة كبرية من 

هذه الدرا�صات التي جندها تركز على ال��صف الكمي �صمن 

املنظ�ر الفردي لع�ص�ية اأفراد اجلمه�ر. اإل اأن الهتمام 

بع�ص�ية اجلماعة واملفه�م ال�ص��صي�ل�جي للجمه�ر بداأ 

ال�صاد�س  العقد  العقد اخلام�س وبداية  يتجلى مع م�صتهل 

من القرن املا�صي، و هذا بعد ما تبنت وتكفلت م�ؤ�ص�صات 

اأكادميية بدرا�صة ظاهرة اجلمه�ر وحتليلها لأهداف علمية 

ومناهج  اأطر  اإىل  احلاجة  ظهرت  حيث  الأوىل.  بالدرجة 

للبحث تك�ن اأكرث قدرة على تقدمي تف�صري متكامل لظاهرة 

والإعالنية  الإعالمية  بالر�صائل  �صل�كه  وعالقة  اجلمه�ر 
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التي يتلقاها من و�صائل الإعالم املتجددة با�صتمرار. وقد 

اأ�صبحت هذه الر�صائل الإعالمية والإ�صهارية �صيئًا ف�صيئًا 

جزءًا من احلياة الي�مية، يتعامل معها الإن�صان يف حياته 

املهنية والفردية والأ�رصية واجلماعية، اإىل اأن بلغت درجة 

اء النت�صار ال�ا�صع وال�رصيع 
َّ
التعقيد م�صت�يات عالية جر

واأ�صبحت،  املتجددة؛  والت�صال  الإعالم  لتكن�ل�جيات 

درا�صات  اإليها  ت��صلت  قد  كانت  التي  املناهج  بالتايل، 

التي  الأبعاد  بجميع  الإملام  على  قادرة  غري  اجلمه�ر 

اأدخلتها هذه التكن�ل�جيات على احلياة الجتماعية. 

ولعل اأحد اأ�صباب هذا العجز املبكر ملناهج اأبحاث   

اأمريكي  ه�  الأبحاث  هذه  من�ذج  لك�ن  يرجع  اجلمه�ر، 

العامل.  بلدان  خمتلف  اإىل  ت�صديره  مت  الأوىل  بالدرجة 

خ�صائ�س  ح�ل  الأمريكية  اجلمه�ر  اأبحاث  كانت  ولقد 

العاملية  احلرب  بعد  اجلماهريية،  الإعالم  و�صائل  جمه�ر 

اأنه  اإىل  الباحث�ن  ي�صري  حيث  اأمربيقية،  �صل�كية  الثانية، 

بح�ث  بداأت  املا�صي،  القرن  من  اخلم�صينيات  بداية  مع 

واأ�صبحت  اأوروبا  نح�  طريقها  ت�صق  الأمريكية  الإعالم 

م�صطلحات مثل »اجلماهري« و»التاأثريات« و»ال�ظائف«، 

نظمت  قد  الأمريكية،  الن�صغالت  عن  م�ؤ�رصًا  كانت  التي 

الأطلنطي  جانبي  على  الأبحاث  من  الكثري  واأطرت 

الدرا�صات  هذه  وكانت  واأوروبا(.  املتحدة  )ال�ليات 

و  ال�صحافة  مثل  قليلة  متخ�ص�صة  جمالت  يف  تنح�رص 

الإذاعة والتلفزي�ن والفيلم وما ي�صمى »الثقافة ال�صعبية«، 

. 
4

اأي حمت�يات و�صائل الإعالم اجلماهريية

�صلبيًا  حا�صدًا  جمه�رًا  اعتباره  مت  اجلمه�ر  ولأن 

يف  �صاكنًا  »اجلماهري«  م�صطلح  واأ�صبح  فعال،  وغري 

بالن�صبة  امل�صكلة  فكانت  الأ�صعف،  مبعناه  الباحثني  لغة 

على  الإجابة  يف  تتمثل  الت�صال،  يف  الأمريكيني  للباحثني 

على  امل�صيطر  الهاج�س  وه�  الإقناع،  يحدث  كيف  �ص�ؤال 

يتعلق  منازع. وفيما  بدون  ال�صائدة  والأمربيقية  البح�ث 

رواد  لدى  وبخا�صة  اجلماهريية،  الثقافة  نقاد  بتقليد 

مدر�صة فرانكف�رت ومركز الدرا�صات الثقافية الربيطانية 

يطرح  كان  الذي  الأ�صا�س  فال�ص�ؤال  بريمينغهام،  بجامعة 

والتلفزي�ن  الأفالم  تف�صد  وكيف  متى  ه�  م�صت�اهم  على 

الأ�صيلة  الثقافية  قيمهم  ب�صلبهم  النا�س  عق�ل  والكتب 

وتلقينهم قيم الثقافة املهيمنة.

الأمريكية  الت�صالية  الدرا�صات  فاإن  وعليه،   

اأو الت�صال ال�صخ�صي كان هدفها ه�  �ص�اء اجلماهريية 

حتديد ال�رصوط النف�صية والجتماعية الدقيقة التي يتم يف 

ظلها تغيري الجتاهات وتك�ينها اأو تعديلها، وال�صل�كيات 

الأ�صكال  اأما  ت�جيهها.  اإعادة  اأو  تعديلها  اأو  تثبيتها  يتم 

الخ-  والأ�صاطري،  والطق��س  الفن  الثقافة-  من  املحددة 

اإذا مت  هذا  مبا�رصة،  ب�صفة غري  اإل  التحليل  تدخل يف  فال 

اإدخالها، وهي تدرج يف التحليل طاملا كانت ت�صاهم يف مثل 

هذه ال�رصوط الجتماعية اأو ت�صكل ق�ى نف�صية. 

الأوروبي�ن  الباحث�ن  كان  املرحلة  تلك  يف   

ي�جه�ن اهتمامهم نح� املارك�صية والظاهرتية والبني�ية 

والنقد الأدبي لدرا�صة الظ�اهر الت�صالية. لكن هذا التقليد 

مل يجد طريقه اإىل بح�ث الإعالم بال�ليات املتحدة، حيث 

مل يبداأ الباحث�ن الأمريكي�ن يهتم�ن مبثل هذه املقاربات 

اإل يف وقت لحق وبن�صبة �صئيلة جدًا باملقارنة مع بح�ث 

التقليد الأمربيقي.

ظاهرة  اأي  الظاهرة،  نف�س  انت�رصت  ولقد   

النامية  البلدان  معظم  يف  الأمربيقي،  الأمريكي  التقليد 

وب�صفة خا�صة بلدان اأمريكا اجلن�بية. ومت ذلك عن طريق 

اإىل  الطلبة  بعثات  اأو  الأممية  والهيئات  الدولية  ال�كالت 
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مب�صاألة  الن�صغال  كان  حيث  ال�صمالية؛  واأمريكا  اأوروبا 

تاريخية  لأ�صباب  النامية  البلدان  هذه  يف  اأق�ى  التاأثري 

ومقت�صيات التنمية وما تتطلبه من جتنيد ل��صائل الإعالم 

ال�صل�ك  على م�صت�ى  من�ص�دة  تغيريات  اإحداث  اأجل  من 

معظم  كانت  املثال،  �صبيل  فعلى  والجتاهات.  والأفكار 

مرحلة  بخا�صة  و  ال�صتينيات  نهاية  مع  الإعالم  بح�ث 

�صمن  تتم  املا�صي  القرن  من  والثمانينيات  ال�صبعينيات 

اأمن�ذج، اأي برادغم، الإعالم والتنمية، كما حددته منظمة 

الي�ن�صك� والرواد الأوائل من الباحثني مثل لرنر و�رصام 

يف  الأوروبي  التقليد  يجد  مل  بينما   
5

وباي.... وروجرز 

البلدان  اإىل  طريقه  ال�صامل  مبفه�مه  الت�صال  بح�ث 

اإل  اجلزائر،  مثل  الأوروبي  التاأثري  حميط  يف  ال�اقعة 

واللغة  اجلغرايف  القرب  رغم  وهذا  جدا،  �صئيلة  بن�صبة 

البح�ث  كانت  املثال،  �صبيل  فعلى  الطلبة.  وبعثات 

التي تنطلق  الدكت�راه  اأطروحات  الإعالمية على م�صت�ى 

من منطلقات نظرية را�صخة يف التقليد الأوروبي، كالبني�ية 

عل�م  دائرة  يف  وغريها،  وال�صيمي�ل�جيا،  والظاهرتية 

 .
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جدا نادرة  كانت  اجلزائر،  بجامعة  والت�صال  الإعالم 

وكان مفه�م اجلمه�ر، كما ه� �صائد يف معظم   

لطبيعة  ج�انبه  من  الكثري  يف  مغايرًا  النتقالية،  البلدان 

يف  يعني  حيث  الأمريكية،  البح�ث  يف  الأ�صلي  املفه�م 

ا�صتهالكه  يف  �صيد  اجلمه�ر  من  الفرد  اأن  الأخرية  هذه 

واختياراته املختلفة. اأما يف معظم البلدان النتقالية، ومنها 

خطابات  الزمن  من  لعق�د  ونفذت  �صادت  حيث  اجلزائر، 

اإليه  متجد اجلماعة على ح�صاب الفرد الذي مل يكن ينظر 

على اأنه �صيد وحر يف اختياراته، واإمنا كان ينظر اإليه، يف 

كقا�رص  الفرد،  ح�صاب  على  للجماعة  املمجد  الفكر  �صياق 

العم�مية،  امل�ؤ�ص�صات  بع�س  تتكفل  وبالتايل  را�صد،  وغري 

ومنها و�صائل الإعالم بت�عيته وحت�صي�صه وتربيته وتثقيفه 

اأو على  الأ�صا�صية والكمالية والعمل،  احتياجاته  وحتديد 

الحتياجات  تلك  بع�س  تلبية  على  بالعمل،  التظاهر  الأقل 

الأ�صا�صية. 

االجتاهات احلديثة يف مقاربات اجلمهور

اأن نلقي بع�س ال�ص�ء  يف هذا ال�صياق، نحاول   

لدى  اإليه  ت��صلت  وما  اجلمه�ر  درا�صات  تط�ر  على 

التط�رات  ظل  يف  الدرا�صات،  تلك  يف  الرائدة  املجتمعات 

»النفجار  لـِ  امل�صاحبة  ال�رصيعة  الجتماعية  والتغيريات 

زمني  �صياق  يف  يجري،  مبا  ومقارنتها  الإليكرتوين«، 

املجتمعات  يف  م�صابه،  واقت�صادي  و�صيا�صي  واجتماعي 

التي  على غرار اجلزائر  الإعالم،  ب��صائل  العهد  احلديثة 

كان ميكن اأن ت�صكل من�ذجًا نظرا جلملة من الع�امل التي 

قد تر�صحها لتمثيل تلك البلدان يف هذا املجال، يف مقدمتها 

وامل�قع  الإ�صالمي  العربي  احل�صاري  للف�صاء  النتماء 

ال�صفة  على  و  الإفريقي  ال�صمال  و�صط  اجلي�-�صيا�صي 

اجلن�بية للبحر الأبي�س املت��صط، اأي تعر �صعها وتاأثرها 

مبختلف التيارات احل�صارية وتاأثرياتها فيها بالقدر الذي 

�صمحت به و�صائل الت�صال التقليدية.

اإن تكن�ل�جيات الإعالم والت�صال اجلديدة قد   

اأدخلت اأبعادًا تقنية واقت�صادية وثقافية واجتماعية جديدة 

على الف�صاء الت�صايل عامة وعلى الف�صاء الت�صايل داخل 

العائلة، ك�حدة قاعدية للتحليل ال�ص��صي�ل�جي اجلزئي، 

ب�صفة خا�صة، حيث اأ�صبح هذا الف�صاء الت�صايل العائلي 

يتميز بنمط جديد من التفاعل بني اأفراد الأ�رصة من جهة، 

و من جهة ثانية، فيما بينهم وبني التكن�ل�جيات املنزلية 

وخا�صة  املنازل،  اأغلبية  يف  اأ�صا�صيا  ديك�را  اأ�صحت  التي 
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بالن�صبة  العاملية  العنكب�تية  بال�صبكة  املرتبطة  احل�ا�صب 

التي  النرتنيت  وتلفزي�نات  اجلزائرية،  العائالت  لبع�س 

ُع اأن حتل حمل تلفزي�نات الكابل وال�صاتل التقليدية  ُيَتَ�َقّ

يف  ملح�ظا  تقدما  �صجلت  اأن  بعد  اأوروبا  يف  وامل�صفرة 

 .
7

ال�ليات املتحدة الأمريكية

وعليه، فاإن جمم�ع العنا�رص النظرية مل�صاهمة   

ن  مقاربة التلقي ميكن اأن ت�صاعد على ر�صم معامل منهجية متِكّ

املنزل  يف  العري�س  للجمه�ر  التفاعلي  الن�صق  درا�صة  من 

وح�رص خمتلف الإجراءات ال�رصطية لقب�ل تكن�ل�جيات 

ات�صال منزلية، وحماولة ت�ص�ر من�ذج ات�صال بديل للنماذج 

احت�اء  على  قادرة  غري  جمتمعًة  اأ�صبحت  التي  التقليدية 

الأبعاد اجلديدة التي اأ�صفرت عنها التكن�ل�جيات املتجددة. 

فاإن الجتاهات احلديثة يف مقاربة  النظر هذه،  من وجهة 

اإبراز حماور تفر�صها  اإىل  جمه�ر و�صائل الإعالم تهدف 

العلمية والتقنية اجلديدة على احلياة يف جمتمعات  البيئة 

ما بعد احلداثة والتي بداأت ُت��َصُف باأنها اإليكرتونية من 

اإليها  ت��صلت  التي  الإن�صانية  املعارف  وت�ؤطرها  جهة، 

العل�م الإن�صانية والجتماعية من جهة ثانية، وتتمثل هذه 

املحاور يف: 

 )Domestic Context( اإدخال مفه�م ال�صياق املنزيل )اأ

يف التنظري لعملية التلقي؛

للتحليل  ك�حدة   )Household( الأ�رصة  اختيار  ب( 

ومفه�م الديناميكية الأ�رصية والتحليل الجتماعي اجلزئي 

)Micro-Social Analysis(؛

اإثن�غرافية للبحث  اآفاق   ج( ت�جيه منهجية البحث نح� 

�صا�صة  اأمام  )العائلة(  اأفراد اجلمه�ر  التفاعالت بني  عن 

التلفزي�ن اأو احلا�ص�ب، �ص�اء لعر�س الربامج مبا�رصة من 

املعل�مات  ا�صرتجاعها من بن�ك  اأو اختيارها اأو  القن�ات 

يف اأنظمة الت�صال الرقمية اأو قراءتها من اأ�رصطة الفيدي� 

.
8

اأو الأقرا�س امل�صغ�طة

اأبحاث  التقليدية واحلديثة يف  املقاربات  اإذن، هذه  ت�صكل، 

الإعالمية،  الدرا�صات  جلل  النظرية  املرجعيات  اجلمه�ر، 

حيث تبدو املجتمعات النتقالية، ومنها املجتمع اجلزائري، 

حمك�م عليها بالندماج اجلربي يف عامل الع�ملة، وبالتايل 

املحلية  خ�ص��صياتها  مع  املقرتبات  هذه  تكييف  حتمية 

تع�ي�صا للعجز الفادح يف اإنتاج بدائل نظرية ومنهجية خا�صة.

خالل  �صهد  قد  املثال،  �صبيل  على  اجلزائري،  فاملجتمع 

هذا  وبداية  املا�صي،  القرن  من  الأخرية  الأربعة  العق�د 

القرن تط�رًا م�صطربًا نتيجة جملة من الع�امل الداخلية 

واخلارجية، مل متكنه من اإر�صاء اأ�ص�س ا�صتقرار و ت�ازن 

اجتماعيني �رصوريني لأحداث اأي تغري اجتماعي يف الجتاه 

احلركة  م�اثيق  �صمن  املعلنة  لالأهداف  طبقا  امل�جب 

قرن  ن�صف  زهاء  فبعد  ال�طنيني.  وال�صتقالل  التحررية 

وممار�صة  ال�صابقة  ال�صتعمارية  الق�ة  عن  الإنعتاق  من 

ن�صف  ح�ايل  اأن  يفرت�س  ال�صتقالل؛  اأ�صكال  من  �صكل 

قرن من الزمن تقريبا يك�ن كافيًا لتثمني التجربة الذاتية 

وا�صح،  ت�افقي  م�رصوع  وو�صع  النتائج  وا�صتخال�س 

الإعالم  و�صائل  لعبته  الذي  الفعال  الدور  من  الرغم  على 

م�صاعدة  املا�صي يف  القرن  امتداد معظم  على  اجلماهريية 

تقدم  اإحراز  على  وجمتمعات  وجماعات  اأفرادًا  الب�رص 

�رصيع، مل يكن ممكنا يف مرحلة ما قبل و�صائل الإعالم، وذلك 

ومعاجلتها  واملعارف  للمعل�مات  الهائل  التدفق  بف�صل 

املنا�صبة  احلل�ل  اإيجاد  يف  فعالة  بكيفية  وا�صتخدامها 

.
9

والعلمية والثقافية  والجتماعية  القت�صادية  للم�صاكل 

ومما زاد يف ات�صاع الفج�ة بني الن�ايا العلنية   
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انتكا�س  وبالتايل  املعي�س،  ال�اقع  اجتاهات  وتط�ر 

الطم�حات يف اللحاق بركب البلدان املتط�رة، تلك ال�رصعة 

الهائلة يف اإيجاد احلل�ل للم�صاكل املختلفة بف�صل تطبيقات 

تكن�ل�جيات الإعالم املتجددة وت�غلها يف خمتلف مناحي 

احلياة الي�مية من جهة، ومن جهة اأخرى م�قف ال�صلطات 

والفكر  العلم  لقدرات  املجتمع  ونظرة  الفعلية  العم�مية 

والجتماعية  القت�صادية  التنمية  اإحداث  على   
10

والثقافة

والب�رصية. 

اأحداث  جانب  اإىل  امل�اقف  هذه  دفعت  ولقد   

العنف امل�صلح التي اندلعت يف بداية الت�صعينيات من القرن 

والع�رصين  ال�احد  القرن  بداية  اإىل  وا�صتمرت  املا�صي، 

احلايل، عددًا معتربًا من الباحثني يف خمتلف فروع العلم 

عقدي  يف  الغربية  اجلامعات  يف  تك�ن�ا  الذين  واملعرفة 

الغرب  اجتاه  يف  الهجرة  اإىل  الثمانينيات،  و  ال�صبعينيات 

وال�رصق بحثا عن ظروف اجتماعية واأمنية ومالية ومهنية 

وكين�نتهم  اأوًل،  الإن�صانية  ذواتهم  حتقيق  من  متكنهم 

، يف حني كان 
11

العلمية و�صمان اأمنهم اجل�صدي واملعن�ي

من املمكن اأن ي�صهم�ا لي�س فقط يف تط�ير البحث العلمي 

يف جمال تخ�ص�صاتهم، ولكن يف ت�ص�ر احلل�ل للعديد من 

امل�صاكل. 

خمتلفة،  لأ�صباب  وا�صل�ا،  الذين  يتمكن  ومل   

ال�طنية  اجلامعات  م�صت�ى  على  والبحث  التدري�س  مهام 

املعريف  الرتاكم  يف  حم�ص��س  تط�ر  اإحداث  من  بدورهم 

مثل  يف  املكت�صبة  العلمية  مهاراتهم  وتطبيق  وا�صتغالل 

تلك الظروف التي مل ت�صمح باإيجاد احلد الأدنى ال�اجب 

ت�فره لأي ن�صاط اإن�صاين يف املجتمعات الب�رصية الطاحمة 

للرقي والرفاهية.      

من  ابتداء  الأمنية  الظروف  حت�صن  اأن  غري   

بداية الع�رصية الأوىل من القرن احلايل وحماولة اجلزائر 

الندماج يف م�صار الع�ملة، اأوجد ن�عًا من ال�صتقرار �صمح 

لعدد من الطلبة والأ�صاتذة من اإجراء عدد معترب ن�صبيًا من 

الدرا�صات والأبحاث التي قد ت�صجع  على النطالق نح� 

اآفاق جديدة يف جمال البحث العلمي. وقد تنعك�س احلركية 

الإن�صانية  العل�م  خمتلف  يف  البحث  مناهج  على  اجلديدة 

والت�صال  الإعالم  عل�م  ويف  خا�صة،  ب�صفة  والجتماعية 

ب�صفة اأخ�س، ويف ميدان جمه�ر و�صائل الإعالم ب�صفة اأدق.

هاما  دفعا  الأخرية  ال�صن�ات  �صهدت  ال�صياق،  هذا  يف 

املكتبة  اأثرى  الإعالم  و�صائل  بجمه�ر  املتعلقة  للدرا�صات 

اجلامعية ووفر كّمًا معتربًا من املعطيات النظرية واملنهجية 

جمه�ر  على  الإعالمية  الر�صائل  واأثر  بتاأثري  اخلا�صة 

املتلقني. 

ولكن يبدو، لأول وهلة، اأن هذه الدرا�صات ت�صتند   

 تقليدية ت�صاوؤمية 
12

)Paradigms( اإىل مناذج اأغلبيتها  يف 

و/اأو تفاوؤلية، و�صعت يف ظروف تاريخية متعلقة بالتط�ر 

التاريخي العام وبتاريخ تط�ر و�صائل الإعالم اجلماهريية 

اجتماعية واقت�صادية وتكن�ل�جية، مل  بيئات  ومالب�صات 

تعد قائمة يف املجتمعات املرجعية نف�صها. وت�فرها املحتمل 

يف جمتمع الدرا�صة، اأي البلدان النتقالية، من�ذج اجلزائر، 

عليها  التي وجدت  الأ�صكال  تلك  ي�صبه  قد  ب�صكل  والبحث 

يف جمتمعاتها الأ�صلية، قد ل يربر ا�صتعمال نف�س املناهج 

على اأمل ال��ص�ل اإىل نف�س النتائج يف بيئات خمتلفة على 

ال�صعيدين ال�ص��صي�ل�جي- الثقايف والتاريخي.

نحو مقاربة بديلة

ال�صياق يتعلق،  ال�ص�ؤال الذي يطرح يف هذا  اإن   

الإعالم  و�صائل  جمه�ر  واقع  بني  الن�صجام  مبدى 
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والدرا�صات املتعلقة به يف اجلزائر، من جهة، وبينها وبني 

والتي  اإليها  ت�صتند  التي  واملنهجية  النظرية  املنطلقات 

املرجعية.  املجتمعات  يف  اجلمه�ر  اأبحاث  اإليها  ت��صلت 

ونحاول، من خالل طرح هذه الإ�صكالية وحماولة الإجابة 

درا�صات  يف  بديل  بحث  مقرتب  ت�ص�ر  يف  امل�صاهمة  عنها، 

اجلمه�ر ي�صتند اإىل العنا�رص التنظريية التي َخلُ�َصْت اإليها 

درا�صات  ظاهرة جمه�ر و�صائل الإعالم اجلماهريية. 

العنا�رص  وياأخذ امل�رصوع املقرتح املرتكز على   

النظرية والأمربيقية احلديثة، بعني العتبار اخل�ص��صيات 

املحلية الدمي�غرافية وال�ص��صي�-ثقافية التي تلعب الدور 

اجلمه�ر  اأفراد  بني  فيما  الجتماعي  التفاعل  يف  الأ�صا�س 

مبنا�صبة التعر�س للر�صائل الإعالمية )كمنبهات( من جهة، 

وفيما بني املتلقي واملر�صل يف �صياق �ص��صي�-تقني-ثقايف 

وتكن�ل�جي جديد، من جهة اأخرى. 

التي  الأبحاث  من  لعينة  النقدي  التحليل  اإن   

تناولت جمه�ر و�صائل الإعالم يف اجلزائر خالل الع�رصينتني 

النتقالية  املجتمعات  مثل   ،2009/1990 الأخريتني، 

د عن هذه 
ُّ
امل�صابهة لها، يبني اأنها مل تتمكن من التمُيّز و التفر

البلدان النتقالية، برغم ت�فرها على قدرات ب�رصية ومادية 

التقدم  ت�ظيف  من  متكنها  اأنها  يفرت�س  وثقافية  وتقنية 

للم�صاكل  املالئمة  احلل�ل  اإيجاد  يف  والتكن�ل�جي  العلمي 

الجتماعية والثقافية املطروحة، وامل�صاهمة يف بناء نظرية 

للدرا�صات الإعالمية ت�صرت�صد مبا ت��صلت اإليه خمتلف عل�م 

التاأ�صي�س  يف  الإ�صهام  �صبيل  يف  وذلك،  والت�صال.  الإعالم 

ملنهج بحث ياأخذ بعني العتبار لي�س خ�ص��صيات املجتمعات 

النتقالية والظروف التي اأدخلت فيها و�صائل الإعالم وكيفية 

ت�صكيل ظاهرة اجلمه�ر تبعا لذلك فح�صب ، واإمنا �رصورة 

النتقال من التحليل الكلي ذي النظرة ال�صم�لية للمجتمع 

اإىل التحليل اجلزئي الذي يعيد العتبار لل�حدة الجتماعية 

التي  اجلزئية  مكّ�ناتها  ومفردات  الأ�رصة  الأ�صا�صية، 

.
13

ميثلها اأفراد الأ�رصة

ما  مييز  الذي  والكيفي  اجلزئي  التحليل  اإن   

ُيعرف باأمن�ذج التلقي يف درا�صات اجلمه�ر اأكرث مالءمة 

ب من ظاهرة جمه�ر و�صائل الإعالم، وب�صفة خا�صة 
ُّ
للتقر

يف  وحتديدًا  النتقالية،  املجتمعات  يف  التلفزي�ن،  جمه�ر 

ثقايف   تن�ع  من  الأخرية  هذه  به  تتميز  ملا  نظرًا  اجلزائر 

اإثني وعالقات وروابط تقليدية جتعل م�صاألة تلقي  وتعدد 

الر�صائل الإعالمية تتم يف �صياق وبطريقة تختلف عما ه� 

والروابط  العالقات  تلك  مثل  اإىل  تفتقد  جاٍر يف جمتمعات 

التقليدية.

درا�صات  اأدبيات  مراجعة  خالل  من  ويالحظ   

اجلمه�ر والإطالع الأويل على حمت�يات عينة من الأبحاث، 

ومالحظة ال�اقع الجتماعي-ال�صيا�صي العام، اأن النظرة 

على  الإعالم  و�صائل  متار�صه  الذي  البالغ  للتاأثري  الأولية 

لزالت  للجمه�ر،  ال�صلبية  النظرة  اأي  املتلقني،  جمه�ر 

ان�صغال اأكادمييا واأجندة عم�مية يف اجلزائر التي ل زالت 

الإعالمي  الف�صاء  فتح  يف  ترتدد  فيها  العم�مية  ال�صلطات 

ال�صمعي-الب�رصي اأمام املناف�صة واملبادرات اخلا�صة على 

غرار ال�صحافة املكت�بة، بل عادت يف بداية هذا القرن اإىل 

تعديل  خالل  من  اخلا�صة  ال�صحافة  على  الرقابة  ت�صديد 

، والتاأكيد على مت�صك احلك�مة 
14

العق�بات2001  قان�ن 

طريق  عن  والتلفزي�ن  الإذاعة  على  املبا�رصة  بالرقابة 

وترى  لذلك.  املنا�صبة  والتنظيمات  الق�انني  و�صّن  امللكية 

ينبغي   « اأنه  الإعالم  العم�مية، ممثلة يف وزارة  ال�صلطات 

اأمام  الب�رصي  ال�صمعي  جمال  فتح  يف  التفكري  وقبل  اأوًل 

املبادرات الفردية، حتديد طبيعة املنت�ج الإعالمي، هل ه� 
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مادي جتاري اأم ثقايف فكري؟ وهل يتكفل اخل�ا�س بتنمية 

قطاع غري مربح جتاريا؟ هل ميكن للدولة يف حالة اجلزائر 

   
15

اأن تتخلى عن املدر�صة واجلامعة والإعالم؟« 

قد يرجع هذا الرتدد والتخ�ف من حترير و�صائل الإعالم 

النظرة  من  امل�صتمد  العتقاد  اإىل  ال�صمعي-الب�رصي 

التي �صاحبت ظه�ر وانت�صار و�صائل  الت�صاوؤمية  الأولية 

وكانت  الأوىل،  بداياتها  يف  ال�صمعية-الب�رصية  الإعالم 

يف  الغرب  يف  الإعالمي  العلمي  للبحث  الفعلية  النطالقة 

الثالثينيات من القرن املا�صي، قد انعك�صت على م�صت�ى 

الهتمام الأكادميي يف اجلزائر يف بداية النفتاح ال�صيا�صي 

احلقل  يف  ترجم  قد  النفتاح  هذا  وكان  والقت�صادي. 

عن  ال�احد  واحلزب  الدولة  تخلي  خالل  من  الإعالمي 

احتكار ملكية ورقابة و�صائل الإعالم املكت�ب، ومن خالل 

التدفق الإعالمي الف�صائي احلر )الف�صائيات التلفزي�نية( 

تكن�ل�جيات  فر�صته  الذي  ال�اب(  )�صبكة  والفرتا�صي 

القرن  الأخرية من  الع�رصية  بداية من  الإعالم والت�صال 

. ويعني ذلك اأن الظروف ال�صيا�صية والقت�صادية 
16

املا�صي

والع�رصين،  ال�احد  القرن  بداية  للجزائر  والإعالمية 

تت�صابه مع ظروف املجتمعات الغربية يف الثالثينيات حني 

ظه�ر احلاجة ملعرفة تاأثري الدعاية واحلمالت النتخابية 

والتجارية الذي قد متار�صه و�صائل الإعالم على �صل�كيات 

ت�جهات  وعلى  املجتمع،  على  وبالتايل  اجلمه�ر،  اأفراد 

الراأي العام.   

والقت�صادي  ال�صيا�صي  ال�اقع  هذا  اأن  كما   

اجلديد وانعكا�صاته على امليدان الإعالمي والأكادميي، اأدى 

اإىل بداية الهتمام باجلمه�ر ملعرفة خ�صائ�صه وحاجاته 

واهتماماته واأمناط تفاعله مع الر�صائل الإعالمية املتن�عة 

املتاحة؛  الإعالم  و�صائل  خمتلف  من  لها  يتعر�س  التي 

التي  ال�جهة  العام  الراأي  وت�جيه  تك�ين  كيفية  ولفهم 

بتاأثري  الن�صغال  اأن  مبعنى  بالت�صال،  القائم  تر�صي 

واآرائه،  واجتاهاته  اجلمه�ر  �صل�ك  على  الإعالم  و�صائل 

املجال  اإىل  والقت�صادي  ال�صيا�صي  احلقل  من  انتقل  قد 

الأكادميي. 

ال�صياق  من  وانطالقا  امل��ص�ع  حيث  فمن   

ال�صيا�صي والقت�صادي والأكادميي امل�صار اإليه اآنفا، يبدو 

التي  وخا�صة  اجلزائر  يف  اجلمه�ر  اأبحاث   اأغلبية  اأن 

ركزت على اجلمه�ر، كطرف اأ�صا�س يف العملية الت�صالية، 

ونادرًا   )Effect( التاأثري  اإ�صكالية  على  اهتمامها  ان�صَبّ 

التفاعل  عن  ناهيك   )Impact( الأثر  مب�صاألة  اهتمت  ما 

والتفاعلية )Interaction, Interactivity(. وقد ل تهتم 

ال�صلبي  املتلقي  ذلك  يعد  الذي مل  ب�اقع اجلمه�ر  اإطالقا 

ا�صتجابته  ومدى  وكيفية  طبيعة  يحدد  الذي  ه�  واإمنا 

للر�صائل التي يختار التعر�س لها.  

اأما من حيث املنطلقات النظرية التي ت�ؤطر هذه   

يف  ت�صابه ظروف اجلزائر  اعتبار  الأبحاث، وانطالقا من 

بداية القرن احلايل مع ظروف املجتمعات الغربية يف بداية 

لدرا�صات اجلمه�ر،  الأوىل   البدايات  اأي  املا�صي،  القرن 

الت�صاوؤمية  النماذج  على  ركزت  الأبحاث  هذه  اأن  يبدو 

ونظرية  البالغ،  التاأثري  نظريات  مثل  من  التقليدية، 

الراأي  قادة  وتاأثري  ال�صلبي  واجلمه�ر  الإبري   ال�خز 

واجلماعات املرجعية. هذه النظريات مل يعد يعتد باأغلبيتها 

مبنحنى  ال�صتئنا�س  �صبيل  على  اإل  الرائدة  املجتمعات  يف 

التط�ر التاريخي والرتاكم املعريف.

ال�صحرية  بالق�ى  العتقاد  واعتبارا ل�صتمرار   

ت�صتند  لزالت  اجلمه�ر  اأبحاث  فاإن  الإعالم،  ل��صائل 

اجلمه�ر  اأبحاث  معظم  فاإن  وعليه،  تقليدية.  مناذج  اإىل 
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ت�صتند  ول  حمدد  برنامج  �صمن  تتم�قع  ل  اجلزائر  يف 

عن  البحث  ي�صتدعي  الذي  الأمر  بعينها،  نظرية  اإىل 

ت��صلت  ما  على  ترتكز  جديدة  ملنهجية  التاأ�صي�س  اآليات 

العتبار  بعني  وتاأخذ  احلديثة  الأبحاث  خال�صات  اإليه 

بحث  م��ص�ع  ي�صكل  ما  وه�  املحلية،  اخل�ص��صيات 

املقرتب  مالءمة  ح�ل  املرتكز  الدرا�صة  لهذه  تكميلي 

الإثن�غرايف لدرا�صات �صل�كيات جمه�ر و�صائل الإعالم يف 

مثل هذه الف�صاءات التقنية الثقافية- الجتماعية.

خال�صة

اأعتقد اأن اأبحاث اجلمه�ر يف اجلزائر، كما هي   

لها يف الظروف  امل�صابهة  البلدان النتقالية  عليه يف معظم 

وال�رصوط العامة، ما تزال جمال خ�صبًا تزداد خ�ص�بته 

التاأثريات التي حتدثها تكن�ل�جيات الإعالم  تبعا ل�ترية 

والت�صال اجلديدة. ومن هنا، اأعتقد، اأن اأبحاث اجلمه�ر 

والت�صال  لالإعالم  ال�صاملة  الدرا�صات  يف  ومكانتها 

»اجلماهريي« يف ظل العامل الإلكرتوين املع�مل الذي يرخي 

بظالله يف كل مكان من هذا الك�ن مبا فيه اجلزائر، يحتاج 

واأهداف  ودواٍع  ع�امل  لبحث  معمقة  خا�صة  درا�صة  اإىل 

ت�ّجه منهجي جديد بداأ يحتل ال�صدارة يف اأبحاث اجلمه�ر 

القرن  منذ مطلع  ا�صتعماله  القرن وتكثف  ثمانينيات  منذ 

احلايل. 

الإثن�غرايف  املنهج  يف  اجلديد  الت�جه  ويتمثل   

يف درا�صة ال�صل�ك الت�صايل للجمه�ر والتفاعالت املمكنة 

مع الر�صائل الإعالمية التي يتلقاها من خمتلف ال��صائط 

املت�فرة يف الف�صاء الت�صايل اجلديد الذي ت�صكل الأنرتنات 

اأهم و�صائطه على الإطالق، واأو�صع جمال الثقافة التفاعلية 

بني الإن�صان واملحيط التكن�ل�جي. 

يف  ال�رصوع  منذ  التي  الأنرتنات  اأ�صبحت  لقد   

ا�صتعمالها يف الف�صاء العم�مي يف الغرب يف الت�صعينات من 

القرن املا�صي، تناف�س التلفزي�ن، كاأداة تكن�ل�جية منزلية 

من  واملربني،  الآباء  ان�صغال  بالتايل،  وحتّ�ل،  جديدة. 

التخ�ف من تاأثري التلفزي�ن على ال�صل�ك العام لالأطفال، 

اإىل التاأثريات املحتملة لهذه ال��صيلة ال�افدة املت�غلة بق�ة 

خارقة وب�رصعة فائقة يف خمتلف مناحي حياة النا�س، هذا 

الن�صغال نابع اأ�صا�صا من عدة اعتبارات، لعل يف مقدمتها:

- اأن املقبلني على ا�صتخدام هذه ال��صيلة هم يف اأغلبيتهم 

درا�صة  ت��صلت  حيث  واملراهقني،  الأطفال  من  ال�صاحقة 

اأجريت يف بريطانيا اأن 75 يف املائة من م�صتعملي الأنرتنات 

اإقبال  يتناق�س  بينما  �صنة،  اأعمارهم  بني 7 و16  ترتاوح 

ال�صن  ارتفع معدل  الباقية( كلما  املائة  الرا�صدين )25 يف 

العمر  فئة  لدي  اأوجها  الليكرتونية  الأمية  تبلغ  اأن  اإىل 

عن  املمتنعني  ن�صبة  تتجاوز  حيث  �صنة،  الأكربمن50 

اأكرث من  اأوروبا  التكن�ل�جيات احلديثة يف  ا�صتعمال هذه 

60 يف املائة لأ�صباب تع�د يف اأغلبيتها  اإىل الأمية الإلكرتونية 

 .)Technophobia( وكراهية التكن�ل�جيا

املراقبة  التقنية ي�صعب من عملية  الآباء بهذه  اإن جهل   -

وا�صتعمال هذه التقنية من قبل الأطفال واملراهقني

عدد  بني  العالقة  و�صياغة  ت�صكيل  اأعاد  الأنرتنات  اأن   -

واملدر�صة  املنزل  مثل  املتفاعلة  والأطراف  امل�ا�صيع  من 

والنادي والتعليم والأولياء واملربني واملر�صدين النف�صيني 

تتم  الت�صاوؤلت مل  والجتماعيني، حيث طرحت جملة من 

الإجابة عنها بعد.

وقلة  بعد،  تتاأكد  مل  لالأنرتنات  التعليمية  القيمة  اأن   -

التجربة بها جتعلها م�صدر ريب وخ�صية.

لإنتاج  كف�صاء  للمنزل  العتبار  اأعاد  الأنرتنات  اأن   -
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املحت�ى ومكان لتلقي العلم واملتعة والرتفيه واملزاح.

يف  املدنية  امل�صاركة  اأ�صكال  من  �صكل  هي  الدرد�صة  اأن   -

من  �صكل  اأنها  على  اإليها  ينظر  كما  الجتماعية،  احلياة 

اأ�صكال الن�صالخ عن املجتمع املحلي.

القدرة  يف  الالم�صاواة  يف  املتمثلة  الرقمية  الفج�ة  اأن   _

احلديثة،  التكن�ل�جيات  ل�صتعمال  املت�فرة  والإمكانيات 

الفئات الجتماعية ذات اخللفيات  ل تظهر فقط فيما بني 

ا�صتعمال  على  القدرة  يف  خا�صة  تتجلى  ولكن  املختلفة، 

احلل�ل  واإيجاد  املختلفة  احلاجات  اإ�صباع  يف  الأنرتنات 

املنا�صبة للم�صاكل املتن�عة املطروحة. 

الف�صاء  هذا  خ�ص��صيات  ا�صتدعت  لقد   

للف�صاء  امتداد  احلقيقة،  يف  ه�،  الذي  اجلديد  الت�صايل 

املنزلية،  للتكن�ل�جيات  املكثف  ال�صتعمال  عن  الناجم 

اجلديد  للت�جه  الإثن�غرافية  املنهجية  الختيارات  تعميم 

اأ�صبح  فيما  عم�ما،  تندرج،  وهي  اجلمه�ر.  اأبحاث  يف 

 )Ethnomethodology( الإثن�غرافية  باملنهجية  يعرف 

اإثن�غرافيا  حتديد  ت�صتلزم  والتي  التلقي،  درا�صات  يف 

التاأويل  اأنظمة  ح�ل  علمية  حتريات  واإجراء  اجلمه�ر 

خط�ات  وت�صتند  املتلق�ن.  بها  يق�م  التي  والعمليات 

باعتباره  الفرد  التحليل:  وحدات  خمتلف  اإىل  البحث 

 Social Subject &( فردية  وذاتًا  اجتماعيًا  م��ص�عًا 

ما  والعالقات  واجلماعة   ،)Individual Subjectivity

بني الذات امل�صرتكة )Intersubjective( يف جتربة احلياة 

الي�مية للجماعة.

واإىل جانب الأنرتنات، تكثف ا�صتعمال الجتاه   

ع�ملة  �ص�ء  على  اجلمه�ر  درا�صات  يف  منهجي  الإثن�- 

البث  بف�صل  واملت��صعة  املت�صارعة  الإعالمية  الر�صائل 

الرقمية  والأنظمة  ال�ص�اتل  عرب  املبا�رص  التلفزي�ين 

اأن  يت�قع  الذي  الأنرتنات  وتلفزي�ن  امل�صفرة  والقن�ات 

يحل حمل القن�ات امل�صفرة خالل الع�رصية القادمة. 

 Ramaswami Harindranath,( رام�ص�امي  ويرى 

ال�صامل  اأن هناك �صنفني من درا�صات اجلمه�ر   ،)2005

الع�رصية  منت�صف  بداأت   )Global Audience( احلديثة 

الأوىل من القرن احلايل تركز على دور املجم�عات الإثنية: 

الثقافة  الإمربيالية  اأطروحات  بعث  اأعاد  الذي  ال�صنف 

والإعالمية )Media/cultural Imperialism(، ويحاول 

للع�ملة،  املناه�صة  التيارات  اإطار  يف  �صياغتها  اإعادة 

و�صائل  دور  اإىل  جديد  من  البحث  ي�جه  الذي  وال�صنف 

-Diasporic Ident الأقليات  ه�يات  تك�ين  يف  )الإعالم 

ties( امل�صتتة خارج بيئاتها الطبيعية الأوىل، خا�صة دورها 

يف تك�ين ت�ص�رهم له�ياتهم الإثنية يف بيئاتهم اجلديدة. 

وامل�صتمدة  طرحها  رام�ص�امي  يعيد  التي  الإ�صكالية  اإن   

اإليها كل من  اأ�صا�صا من خال�صات مثالني كان قد ت��صل 

ليا بز وكاتز )Liebes & Katz, 1993( وجيل �صبــاي 

العابرة  اجلمه�ر  باأبحاث  املتعلقة   )Gillespie, 1995(

املن�صلخة  ال�صتات  للثقافات )Cross-Cultural( واأقليات 

اإبراز  الأوىل  بالدرجة  تخ�س  الإقليمية،  جذورها  من 

الت�صايل  لل�صل�ك  حمددة  كع�امل  الإثنية  النتماءات 

 Gilroy,( ولنمط التفاعل الإعالمي. فقد لحظ جيل روي

Multicultur-( املتعددة  الثقافية  التيارات  اأن   ،)2004

على  الثقافية،  الإثنية  للنقا�س ح�ل  دائما  املثرية   )alism

قراءة  لطبيعة  تبعًا  جديدًة  اأبعادًا  اأخذت  املثال،  �صبيل 

�صد  املتعلقة »باحلرب  الأخرية  العتبارات  وتف�صري 

الإرهاب« )War On Terror(، خا�صة يف اأمريكا ال�صمالية 

واأوروبا وا�صرتاليا. 

ويبدو من خالل معاجلات ق�صايا متايز اله�يات   
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الإثنية املعقدة وعالقاتها مب�صائل النتماء العرقي وبالثقافة 

العابرة لالأمم والأوطان )Transnational Culture( على 

متزايدًا  وعيًا  هناك  اأن  والتطبيقي،  التنظريي  ال�صعيدين 

ب�رصورة اإعطاء اأهمية معتربة لهذه امل�ا�صيع احل�صا�صة، 

واإعادة اختبار مدى قابلية بع�س اخلال�صات للتعميم على 

خمتلف احل�صا�صيات املحلية يف بقاع �صتى من العامل.

واملمار�صات  التفكري  من  النمط  هذا  �صياق  يف   

البحثية، تعتقد اأنغ )Ang, 2001(، اأن معاجلة اخلطابات 

»ال�طنية« يف عالقاتها بثقافة الع�ملة، ت�صبح م�صاألة اأكرث 

مالئمة يف حالة �رصق اآ�صيا حيث �صاهم النم� القت�صادي 

منذ اأوائل الت�صعينات يف ارتفاع م�ازي يف ال�صع�ر بالثقة 

الذاتية )Self-confidence( ال�طنية والإقليمية يف مقابل 

اإليه  ينظر  اأ�صبح  الذي  للغرب  املناه�س  ال�صع�ر  تب�صيط 

 ،)Decentred( متمركزة  غري  وجغرافية  حتليلية  كفئة 

-I تت�غل  اأن  لالأمم  العابرة  للثقافة  ي�صمح  الذي  )الأمر 

اإعادة  خالل  من  والإثني  الثقايف  التمايز  يف   )corporate

 )Homogenization( ت�ص�ر اأطروحة تاأ�صي�س الن�صجام

اأن  امل�صمار،  نف�س  يف  اأنغ  ولحظت  ال�صاملة.  الثقافة  يف 

 )Localization(  »هذا ال�عي الغربي ب�رصورة »اأحملة

الف�صائية،  التلفزي�نات  برامج  مبقرري  دفع  الع�ملة، 

الدرا�صات  تلك  نتائج  مع  التكيف  اإىل  املثال،  �صبيل  على 

اإىل قرار التلفزي�ن- املتعلقة باجلمه�ر ال�صامل، م�صرية 

بتن�يع   )Murdoch( ملردوخ  اململ�ك   )TV Star(النجم

اخلدمات الإعالمية والتثقيفية والرتفيهية املتفرقة مبختلف 

اللغات املحلية، كاعرتاف �صمني و�رصيح بالتن�ع الثقايف 

والديني  اللغ�ي  للتن�ع  تبعًا  معينة  جغرافية  منطقة  يف 

العرتاف  وبالتايل،  الأخرى،  الجتماعية  والتق�صيمات 

باختالف م�صالح واهتمامات اجلمه�ر التي حتدد اأ�صكال 

م�صاركته يف م�صامني الت�صال التي ي�صهل عليه اإدماجها 

يف بيئته املحلية.

»العرقية«  بني  اخللط  من  الرغم  وعلى   

من  عينة  درا�صة  يف  املفرت�س  النية  وح�صن  و»الإثنية«، 

 Liebes &( اجلمه�ر ال�صامل التي اأجنزها كاتز وليابز

خمتلفة  اإثنية  جمم�عات  ا�صتجابة  ح�ل   )  Katz, 1993

-Ki وكيبيتزمي   مغاربة،  يه�د  رو�س،  يه�د  ))عرب، 

خطاأ  اأثبت  فاإنها  دل�س،  مل�صل�صل  واأمريكيني(   )butzim

الربامج  مثل  ن�ص��س  بث  »اأن  القائل  املفرت�س  العتقاد 

الدويل ويتقبلها  اجلمه�ر  يقبلها  الأمريكية  التلفزي�نية 

بدون نقا�س«.

ميكن، عم�ما التاأكيد على �ص�ء ما ت��صلت اإليه   

اأنه  رغم  الإثن�غرايف،  املنهج  اأن  اأبحاث اجله�ر احلديثة، 

امل�صادر  فقط  العتبار  بعني  اأوىل)ياأخذ  بدرجة  براغماتي 

اأن�صب  يبقى  البحث(،  من  امل�صتهدفة  واملعطيات  املت�فرة 

و�صياقاتها  العائالت  ع�امل  اإىل  بالدخ�ل  ت�صمح  مقاربة 

واجتماعي  فردي  كفعل  الإعالمية  الر�صائل  تلقى  اإطار  يف 

مع  عالقتها  يف  واإ�صاراتها  العائالت  هذه  اأفعال  وو�صف 

والت�صال.  لالإعالم  اجلديدة  التكن�ل�جيات  ا�صتعمال 

�صياق  يف  ال�صل�ك  فهم  على  يركز  الإثن�غرايف،  فاملقرتب 

املدرو�صة  ال��صعية  يف  الباحث  م�صاركة  عرب  اجتماعي 

م�صاركة فاعلة �صمن الفريق م��ص�ع الدرا�صة.

م�صتعماًل  و�صفيًا،  تقريرًا  الإثن�غرايف  املقرتب  ي�فر  كما 

املقابالت  مقدمتها،  يف  املنهجية  الأدوات  من  جمم�عة 

.
17

ال�دية غري الر�صمية، واملالحظة بامل�صاركة

الأكرث  النتقالية  البلدان  واجلزائر واحدة من   

جي�- لعتبارات  الراهنة  الت�صال  لق�صايا  تعر�صًا 

واقت�صادية)البرتول  الإرهاب(  �صد  �صيا�صية)احلرب 
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واأجنل�- لتينية  وثقافية)غربية  ال�صم�صية(  والطاقة 

قبائل  من  )اأمازيغ  واإثنية  اإ�صالمية(  وعربية  �صك�ص�نية 

ت�صكل  اأن  ميكن  وعرب(...،  ومزابية  وت�ارق  و�صاوية 

درا�صة  اإمكانيات  وبحث  لدرا�صة  مالئمًا  طبيعيًا  خمربًا 

الت�صال اجلماهريي مع  وتفاعلية جمه�ر و�صائل  تفاعل 

اأدوات وو�صائل الت�صال  الر�صائل الإعالمية، واأي�صا مع 

التكن�ل�جية احلديثة، وفقًا ملعطيات اإثن�غرافية، وه� ما 

تناولته يف درا�صة م�صتقلة �صتن�رص لحقًا.
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الفكر  دار  الثقافة،  وع�ملة  الع�ملة  ثقافة  واآخرون،  �صمري  اأمني 

املعا�رص، بريوت، )2002( 

-2

ح�ل  امل�ؤلف  درا�صة   من  الثالث  الف�صل  يف  دقة  اأكرث  تفا�صيل 

واملنهجية  النظرية  املنطلقات  اجلمه�ر،  درا�صات  براديغمات 

لأبحاث  نقدية  حتليلية  درا�صة  http://www.التلقي،  لدرا�صات 

اجلمه�ر يف اجلزائر، 

-3
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)2006(
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http://www.....- علي ق�صاي�صية، اأبحاث اجلمه�ر يف اجلزائر، 

جامعة اجلزائر،)2005/1995(  

-7

اإىل  بالنظر  تكلفة  اأقل  �صت�صبح  الأنرتنات  تلفزي�ن  تقنية  اأن  يبدو 

العام  التكاليف وفقا ملبداأ  تاأثري تكن�ل�جيات الإعالم اجلديدة على 

 Giving less & having more بلغة الع�ملة

-8

Jeppe Nicolaisen, The Epistemological Life-
boat: Diffusion Researches and Reception 

Studies, April (2005)    

-9

متابعتها  على  واملداومة  الإعالم  و�صائل  ا�صتعمال  دوافع  بني  من 

حل�ل  اإيجاد  على  النا�س  م�صاعدة  على  قدرتها  مدى  على  تت�قف 

وخا�صة  الإعالم  و�صائل  ع�رص  فاإن  وعم�ما،   العامة...  مل�صاكلهم 

الإليكرتونية منها �صاعد الب�رصية على اإحداث طفرة ن�عية فريدة مل 

يعرف التاريخ مثيال لها. 

-10

يبدو عدم العرتاف بقدرة العلم والفكر والثقافة من خالل ال�صيق 

وكل  امل�صت�يات  خمتلف  يف  والأ�صاتذة  املعلم�ن  به  ي�صعر  الذي 

امل�صتغلني يف احلقل الثقايف، والذي يتم التعبري عنه يف الحتجاجات 

اأط�ار  خمتلف  متيز  التي  امل�اجهات...  واأحيانا  والإ�رصابات 

خالل  من  يبدو  كما  الزمن.،  من  ع�رصيتني  من  اأكرث  منذ  التعليم 

ال�صرتاتيجي  الهتمام  خارج  العلمي  والبحث  التعليم  ت�صنيف 

لل�صلطات العم�مية. 
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التي   الإطارات  من  الأعظم  ال�ص�اد  كفاءات  من  ت�صتفيد  ولزالت 
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اجلزائر ت�صك� نق�س الكفاءة يف الت�صيري،  ت�رصيح لرئي�س احلك�مة، 

اأحمد اأو يحي،اأفريل)2006(

-12

اأنه  التلقي،  لدرا�صات  واملنهجية  لنظرية  املنطلقات   الباحث،  يرى 

ميكن متييز ثالثة اأن�اع من الرباديغمات يف درا�صات اجلمه�ر، كما 

يلي: 

من�ذج التاأثري، اأمن�ذج التلقي، اأمن�ذج التفاعلية

Interactivity Paradigm, Reception paradigm, 

Effect Paradigm-

 -13

Morley, Robins K., Spaces of Identity, Hanul, 

Seoul, (2000), p.384

-14

كانت الرقابة الفعلية ملحت�يات لل�صحافة املكت�بة التي ا�صتقلت عن 

الدولة تتم يف �صكل جلان للقراءة على م�صت�ى مطابع الدولة خالل 

الع�رصية الأخرية من القرن املا�صي، اأحيانا يق�م فرد واحد باملهمة 

حتى قبل و�ص�ل اجلريدة اإىل املطبعة. مل يكن ذلك اإجراء قان�نيا، 

�صاري  لزال  الذي  الط�ارئ  قان�ن  يربر  واأمنيا،  �صيا�صيا  ولكن 

املفع�ل منذ 1992. 

-15

وق�صايا  الإعالم  ملتقى«  يف  الت�صال  ل�زير  مكت�بة  غري  مداخلة 

املراأة« كلية العل�م ال�صيا�صية والإعالم، 4 مار�س )2007( 

-16

انتهى احتكار الدولة لإنتاج وت�زيع ال�صحافة يف مطلع الت�صعينيات 

من القرن املا�صي مبقت�صى د�صت�ر 1989 وقان�ن الإعالم امل�صتمد 

منه ال�صادر يف 3 فيفري1990، ولكن قطاع البث ال�صمعي-الب�رصي 

لزال حمتكرا من قبل احلك�مات املتعاقبة )2010( ول تبدو هناك 

الف�صاء  اأن  رغم  والإذاعات  التلفزي�ن  عن  اليد  رفع  يف  رغبة  اأي 

الإعالمي ال�صمعي-الب�رصي ل ميكن التحكم فيه، فما بالك بالدعاء 

مبراقبته مهما كانت قدرات احلك�مات على املناورة عالية ل ميكنها 

اأن تعل� على احلرية الإليكرتونيـــة الرقمية (e-Freedom) �ص�اء 

تعلق الأمر بحرية البث اأو حرية التلقي. 

-17

HYPERLINK ،«http://Alik.over-blog.org» 

http://Alik.over-blog.org :

يف  اجلمه�ر  درا�صات  يف  الإثن�غرافية  الآفاق  ق�صاي�صية،  علي 

اجلزائر، 2010

-------------------------------

الفكر  دار  الثقافة،  وع�ملة  الع�ملة  ثقافة  وخرون،  اأمني  �صمري   -

املعا�رص، بريوت، )2002(.

الدين  عز  ترجمة  نقدية،  مقدمة  التلقي:  نظرية  ه�لب،  روبرت   -

اإ�صماعيل، النادي الأدبي الثقايف، جدة،)1994(

- طه عبد العايل جنم، الت�صال اجلماهريي يف املجتمع العربي، دار 

املعرفة اجلامعية، )2005(

ال�طن  يف  الإعالمية  والبح�ث  الدرا�صات  واقع  طالل،  حممد   -

املعا�رص،  العربي  املجتمع  يف  واأثرها  الإعالم  و�صائل  يف  العربي، 

منظمة الألي�صك�، ت�ن�س)1992(.

عامل  الإعالم،  بح�ث  يف  اجلمه�ر  درا�صات  احلميد،  عبد  حممد   -

الكتب، القاهرة )1993(

- ويليام ريغر/ ترجمة: اأحمد طلعت، الت�صال باجلماهري واملجتمع 

املعا�رص،دار املعرفة اجلامعية،)2005(.
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الدول العربية وجمتمع املعلومات

التحديات والفر�س املتاحة 

اأ. اإبراهيم بعزيز

ق�صم الإعالم والت�صال ، جامعة اجلزائر

مقدمة

القرن  من  الثاين  الن�صف  يف  العامل  عرف   

الث�رة  بفعل  م�صب�ق،  غري  اجتماعيا  حت�ل  الع�رصين 

احلا�صلة يف جمال تكن�ل�جيات الإعالم و الت�صال، و التي 

مل ترتك جمال من جمالت احلياة اإل و اقتحمته بق�ة، و 

اأرغمتنا على التعامل معها ك�اقع لبد منه،  فال منا�س من 

�رصورة اإيجاد ال�صبل الالزمة و الطرق املالئمة للتكيف مع 

هذا ال�اقع، و حماولة التم�قع اجليد يف خ�صم التح�لت 

ال�رصيعة الإيقاع، التي ت�صببها يف الأ�صا�س الع�ملة مبختلف 

اأ�صكالها.

اإن هذا التح�ل الجتماعي و التط�ر الذي جاء   

بعد مرحلة ما ي�صمى باملجتمع ال�صناعي، و قبلها املجتمع 

ال�صاأن  هذا  يف  الكتاب  و  املخت�صني  معظم  اتفق  الزراعي، 

على ت�صميته مبجتمع املعل�مات، و لالإ�صارة فاإن هناك عدة 

م�صطلحات و ت�صميات اأخرى تطلق على هذه املرحلة اأو على 

 post-industrial(هذا املجتمع، كمجتمع ما بعد ال�صناعي

postmodern soci-( جمتمع ما بعد احلداثة ،)society

املجتمع   ،)knowledge society(املعرفة جمتمع   ،)ety

-ne ( ال�صبكات  جمتمع   ،)digital society )الرقمي 

work society(... اإىل غري ذلك من الت�صميات، التي تعرب 

كلها عن تلك املرحلة التي تلت مرحلة املجتمع ال�صناعي، و 

التي اأ�صبحت حتتل فيها املعل�مة مكانة  ذات قيمة عالية، 

القطاع  و  �صناعات،  و  اأن�صطة  لعدة  اخلام  املادة  متثل  و 

الأ�صا�صي الذي اأ�صبح يجذب غالبية اأفراد الطبقة العاملة، 

و  امل�صافة،  القيمة  و  للرثوة  الرئي�صي  امل�صدر  ي�صكل  و 

الدخل ال�طني اخلام.

و نظرا للدور املتعاظم للمعل�مة يف كافة ميادين   

احلياة، فاإن املجتمع الدويل قد اأ�صبح ي�يل اهتماما كبريا 

و يخ�ص�س ميزانيات كبرية ل��صع ال�صيا�صات و اخلطط 

نالحظ  لذلك  و  معل�مات،  جمتمع  اإر�صاء  من  متكن  التي 

هذا  ح�ل  املنظمة  امللتقيات  و  الندوات  عدد  تزايد  مثال 

املعل�مات  ملجتمع  العاملية  القمة  اأهمها  كان  امل��ص�ع، 

بجنيف �صنة 2003م، و ت�ن�س 2005م، و امللتقى الدويل 

بعن�ان:  ب�اغادوغ�،  2007م  فيفري   20/19 يف  املنعقد 

»اإفريقيا و جمتمع املعل�مات«.

هذا  �صبب  الذي  الأ�صا�صي  العامل  يعترب  و   

و  الكت�صافات  الي�م،  جمتمعات  يف  اجلذري  التح�ل 

الخرتاعات الكثرية التي ت�صهدها تكن�ل�جيات الت�صال، 

تقنية ما حتى  نتكيف مع  نتاأقلم و  تكاد ترتكنا  التي ل  و 

حمدثة  بكثري،  اأحدث  و  منها  اأح�صن  اأخرى  تقنية  تظهر 

بذلك ث�رة معل�ماتية يق�ل عنها كل من ›ج�ن جريوم‹ و 

 ، ذلك 
1

›رون�دولب�م‹ باأنها »ث�رة بدون مالمح و معامل«
لأنها جتعل من ال�صعب علينا التكهن و التنب�ؤ مبا �صتحدثه 

يف امل�صتقبل، من اأم�ر جديدة.

تكن�ل�جيات  هذا  على  بناء  اأ�صبحت  وقد   

و  النه��س،  مق�مات  اأهم  بني  من  واملعل�مات  الت�صال 

اإىل  يق�دنا  ما  هذا  »و  امليادين،  �صتى  يف  الزدهار  حتقيق 
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الت�صليم باأن الق�ة املعل�ماتية ق�ة يف حد ذاتها، اإذ تقا�س 

ق�ة الدول و املجتمعات مبا متلكه من تقانة معل�ماتية و 

من  فيه  تتحكم  ما  ح�صب  ت�صنف  و   ،
2

معرفة« من  تنتجه 

تقنيات و معارف حديثة.

 knowledge( املعرفة  اقت�صاد  يعد  ولهذا   

يف  الرئي�صية  و  احلديثة   الت�جهات  من   )economy

جاهدة  تعمل  اأ�صبحت  التي  املتقدمة،  الدول  اقت�صاديات 

الطاقة  م�صادر  نفاذ  من  التخ�فات  مع  خا�صة  لتنميته، 

الطبيعية،  امل�ارد  من  غريها  و  غاز  و  برتول  من  احلالية 

بدائل  و  اإيجاد حل�ل  ال�رصوري  من  يجعل  الذي  ال�صيء 

معظمها  يف  ترتكز  اأنها  املخت�ص�ن  يتفق  التي  و  طاق�ية، 

على املعل�مة و املعرفة ب�صكل اأ�صا�صي، و تقنيات الت�صال 

لها،  الأمثل  بال�صتغالل  ت�صمح  التي  املعل�مات  اأنظمة  و 

القيمة  لتحقيق  امليادين،  خمتلف  يف  الفعال  الت�ظيف  و 

امل�صافة و تنمية الناجت املحلي اخلام.

جمتمع  لقيا�س  العاملي  التقرير  ي�صري  »و   

املعل�مات و ا�صتعمال تكن�ل�جيات الت�صال، الذي اأ�صدره 

قد  العامل  اأن  اإىل  2009م،  يف  لالت�صالت  الدويل  الحتاد 

ت��صل مع نهاية �صنة 2008م اإىل م�صت�يات غري م�صب�قة 

يف ا�صتعمال و تبني تكن�ل�جيات الت�صال احلديثة، حيث 

اأن ربع �صكان العامل ي�صتعمل�ن �صبكة النرتنت، و ح�ايل 

04 بلي�ن فرد ميلك�ن هاتف نقال، و 1.3 بلي�ن خط هاتفي 

اأن هناك فج�ة  اأخرى   ثابت. لكن يبني التقرير من جهة 

رقمية معتربة بني الدول الفقرية و الغنية، فمعظم الدول 

التي حققت تقدما هاما يف اإدماج  و ا�صتعمال تكن�ل�جيات 

الت�صال هي من قارة  اأوروبا، و ل�صيما ال�صمالية منها، 

و اأ�صار كذلك اإىل وج�د عالقة وطيدة بني م�صت�ى الدخل 

زاد  كلما  اأنه  حيث   ،
3

الت�صال« تكن�ل�جيات  ا�صتعمال  و 

الدخل كلما زاد امتالك التكن�ل�جيات احلديثة، و بالتايل 

زادت ن�صبة ا�صتعمالها.

الرقمية  الفج�ة  هذه  تقلي�س  اإىل  منها  و�صعيا   

بداأت  املتقدمة،  ال�صمالية  الدول  عن  تف�صلها  التي 

اهتمامها  بزيادة  الأخرية،   ال�صن�ات  يف  العربية  الدول 

بتكن�ل�جيات الت�صال و الإعالم احلديثة، »فقد اأ�صبحت 

تهتم البلدان العربية باإدماج هذه التكن�ل�جيات يف خمتلف 

الأن�صطة و ا�صتغاللها ب�صكل جيد،  بهدف تقلي�س الفج�ة 

التط�رات  مع  يتما�ص�ن  جعلهم  و  اأفرادها،  بني  الرقمية 

. و بناء على هذا فاإنه يت�جب على الدول العربية 
4

احلديثة« 

اأن حتذو حذو هذه الدول الأخرى، التي تطمح اأن حتقق 

طفرة معتربة يف خمتلف امليادين الجتماعية، و اأن تتكيف 

مع هذه التغريات احلا�صلة، و تتم�قع جيدا يف ظل الع�ملة 

اإ�صرتاتيجية  حتدد  اأن  و  ال�ترية،  املت�صارعة  حت�لتها  و 

وا�صحة املعامل لإقامة جمتمع معل�مات.

و لدلك فاإننا �صنحاول من خالل هذه املداخلة  اأن   

نربز اأهم املجالت و امليادين التي يجب علينا كبلدان نامية 

املعل�مات،  جمتمع  يف  لل�ل�ج  نط�رها،  و  بها  نعتني  اأن 

اأهم  �صنبني  كما  ذلك،  لتحقيق  لنا  املتاحة  الفر�س  اأهم  و 

التي  املختلفة  املخاطر  و  ذلك،  عن  املرتتبة  النعكا�صات 

تنجر عن هذا التح�ل الجتماعي نح� املجتمع املعل�ماتي، 

و �صبل جتنبها اأو على الأقل التخفيف من حدتها.

املق�ص�د  ما  نحدد  اأن  �صنحاول  البداية  ويف   

ثم  �صماته،  و  خ�صائ�صه  اأهم  و  املعل�مات،  مبجتمع 

ن�صميه  فيما  معني  بلد  دخ�ل  مدى  حتدد  التي  امل�ؤ�رصات 

جمتمع املعل�مات.فما ه� اإذا مفه�م جمتمع املعل�مات؟

: )information society( 1- مفه�م جمتمع املعل�مات
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كما ي�صري ا�صمه، فاإن مفه�م جمتمع املعل�مات ي�صتخدم 

ال�صيء  املعل�مة  فيه  تعترب  الذي  املجتمع  ذلك  للتعبري عن 

اجل�هري و الأ�صا�صي، الذي تق�م عليه خمتلف الأن�صطة 

و امليادين، فبعد اأن مر الإن�صان مبرحلة املجتمع الزراعي، 

الأ�صا�صي  امل�صدر  املزارع  و  الأرا�صي  فيه  كانت  الذي 

للرثوة و الق�ة، ثم مبرحلة املجتمع ال�صناعي الذي يق�م 

الطبيعية  امل�ارد  من  تتخذ  التي  امل�صانع،  و  املعامل  على 

من برتول و غاز و معادن، مادتها الأ�صا�صية اخلام خللق 

يعتمد  باأنه ل  نق�ل  الذي ل  الع�رص  امل�صافة، جاء  القيمة 

على الزراعة و ال�صناعة، بل تعاظمت فيه اأهمية املعرفة و 

املعل�مات املعاجلة ب�صكل كبري،  فاأ�صبحت امليادين املتعلقة 

من  اأكرث  تقدما  حتقق  و  اأرباحا  تدر  املعل�مات  ب�صناعة 

قد  القطاعني  بل حتى هذين  الزراعة،  و  ال�صناعة  قطاعي 

اأ�صبحا يق�مان يف معظم الأحيان على املعارف و املعل�مات 

الناجتة عن البح�ث و الدرا�صات املختلفة ) مثال ا�صتغالل 

نتائج درا�صات الهند�صة ال�راثية لتهجني احلب�ب، ...(، 

اأكرب  ي�صغل  املعل�مات  �صناعة  قطاع  ك�ن  اإىل  بالإ�صافة 

اإذن  الأخرى.  بالقطاعات  مقارنة  العاملة  اليد  من  ن�صبة 

يرى  الهادي‹»مفه�م  عبد  فتحي  ›حممد  يق�ل  كما  فه� 

التح�ل من جمتمع �صناعي اإىل جمتمع حيث املعل�مات-

و  الدافعة  الق�ة  هي  تن�عا-  و  ات�صاعا  اأ�صكالها  اأكرث  يف 

.
5

امل�صيطرة«

وه� ذلك املجتمع الذي يق�م اأ�صا�ًصا على ن�رص   

جمالت  جميع  يف  بكفاءة  ت�ظيفها  و  اإنتاجها  و  املعرفة 

وال�صيا�صة  املدين  واملجتمع  )القت�صاد  املجتمعي  الن�صاط 

اأي�صا  املعل�مات  مبجتمع  ويق�صد  اخلا�صة(،  واحلياة 

املرتبطة  واملمار�صات  والتدابري  وامل�ارد  الأن�صطة  جميع 

وي�صمل   . وا�صتثمارًا  وتنظيمًا  ون�رصًا  اإنتاجًا  باملعل�مات 

مناهجها  اختالف  على  البحث  اأن�صطة  املعل�مات  اإنتاج 

والتط�ير  اجله�د  اإىل  بالإ�صافة  جمالتها،  وتن�ع 

اأي�صًا  ي�صمل  كما  م�صت�ياتها  اختالف  على  والبتكار 

الأهداف  خلدمة  امل�جه  والتاأليف  الإبداعية،  اجله�د 

التعليمية والتثقيفية والتطبيقية. 

املجتمع   « باأنه  املعل�مات  جمتمع  ُعرف  كما   

املعل�مات  على  اأ�صا�صية  ب�ص�ره  تط�ره  يف  يعتمد  الذي 

ما  على  يعتمد  اأنه  واحل�ا�صيب«اأي  الت�صال  و�صبكات 

ت�صم  التي  »تلك   ،  « الفكرية  بالتقنية   « البع�س  ي�صميه 

�صلًعا وخدمات جديدة مع التزايد امل�صتمر يف الق�ة العاملة 

الإن�صاين  والعقل  الفكر  �صاأن  تعظيم  )اأي  املعل�ماتية« 

 expert( ال�صطناعي  والذكاء  والت�صال  باحل�ا�صيب 

.
6

)system

ويعرف كذلك باأنه املجتمع الذي اعتمد اأ�صا�صا   

على املعل�مات وتقنيات املعل�مات والتكن�ل�جيا احلديثة، 

دورها  وتعاظم  فرد  لكل  فيه لزمة  املعل�مات  اأ�صبحت  و 

والعلمية  وال�صيا�صية  القت�صادية  املجالت  كافة  يف 

والجتماعية.ووجدنا اأنف�صنا يف هذا املجتمع اأمام تغريات 

»بالث�رة  ي�صمى  ما  ب�صبب  كبرية  وتكن�ل�جية  اجتماعية 

�صناعة  اأ�صبحت  و  املعل�ماتي«  النفجار  اأو  املعل�ماتية 

املعل�مات من اأهم ال�صناعات يف اقت�صاد الأمم املتقدمة ذلك 

.
7

اإن مل تكن اأهمها على الإطالق«

اأن  جليا  يبدو  التعاريف  هذه  كل  خالل  ومن   

اأو هذا  املرحلة اجلديدة  التي متيز هذه  الأ�صا�صية  ال�صمة 

�صتى  يف  املعل�مات  قيمة  تعاظم  هي  احلديث،  املجتمع 

امليادين، وا�صتخدامها »بكثافة ك�جه للحياة القت�صادية 

وكم�رد   )...( وال�صيا�صية،  والثقافية  والجتماعية 

وكم�صدر  وكخدمة،  اإ�صرتاتيجية،  وك�صلعة  ا�صتثماري، 
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.
8

للدخل الق�مي، وكمجال للق�ى العاملة«

)جمبل  ال�ردي(و  ح�صن  )زكي  ال�صياق  هذا  يف  ويق�ل 

ثروة وطنية  املعل�مات متثل  اأ�صبحت  املالكي(:»لقد  لزم 

احل�صاري  البناء  و  التقدم  روافد  من  اأ�صا�صيا  رافدا  و 

املتقدمة  الدول  اأدركت  لقد  و  احلياة،  جمالت  خمتلف  يف 

يقل  ا�صرتاتيجيا ل  اعتبارها م�ردا  املعل�مات على  اأهمية 

لك�نها عن�رصا ل غنى عنه  الأخرى، و  امل�ارد  اأهمية عن 

ن�صاطات  و دعم  القرارات  اتخاذ  الي�مية، و يف  يف احلياة 

البحث العلمي، و الركيزة الأ�صا�صية لتقدم البحث العلمي 

و احل�صاري، و من ميتلك املعل�مات و ي�صتثمرها ب�صكل 

اأف�صل ، و من ميتلك تقنيات و نظم معل�مات متط�رة ه� 

الأق�ى، لأن قدرة الإن�صان على ا�صتثمار امل�ارد الأخرى 

يذهب  الرثوة)…(و  هذه  ا�صتثمار  على  بقدرته  مره�ن 

البع�س عند تقييمه للمق�مات الأ�صا�صية لالإنتاج الق�مي و 

هي املادة، الطاقة، املعل�مات، اإىل اأن هذه الأخرية اأ�صبحت 

.
9

تتب�اأ مكان ال�صدارة من حيث الأهمية«

و قد يت�صاءل �صائل عن �رص اكت�صاب املعل�مة و   

املعرفة لهذه الأهمية البالغة، و عن �رص متكنها من مناف�صة 

ك�ن  يف  يكمن  ال�رص  باأن  نق�ل  و  الأخرى،  اخلام  امل�اد 

املعل�مات تتميز مبيزة ل جندها يف غريها من امل�اد، و هي 

»التزايد  اأخرى  ب�صيغة  اأو  الالن�ص�ب،  و  الالنفاذ  ميزة 

من  معل�مة  اأخذ  يتم  عندما  اأنه  مبعنى  النق�صان؛  وعدم 

املعل�ماتية، بجانب  تزداد م�صادره  الآخذ  فاإن  ما  م�صدر 

من  منط  لديه  يزيد  بل  ينق�س  ل  منه  املاأخ�ذ  امل�صدر  اأن 

اأمناط املعرفة التي ت�ؤثر فيه ب�صكل وا�صح وكبري. فالآخذ 

اأهمية  تزداد  املعل�مة  اأن  اأي�صًا. كما  يربح  يربح واملعطي 

بزيادة رواجها اأحيانًا، واأحيانًا اأخرى من خالل اقت�صار 

الع�صكرية  كاملعل�مات  و�صيق  حمدد  و�صط  بني  رواجها 

املعل�مة  ك�ن  على  مثال  اأح�صن  اأن  كما   .
10

وال�صيا�صية«

اأ�صبحت لها من الأهمية ما يف�ق يف الكثري من  و املعرفة 

ما  الأخرى،  الطاق�ية  و  الطبيعية  امل�ارد  اأهمية  الأحيان 

و  اقت�صادي،  من�  و  تقدم  من  البلدان  من  العديد  حققته 

اقت�صادياتها  اعتماد  جراء  اخلام  ال�طني  دخلها  ارتفاع 

املتعلقة  القطاعات  على  و  املعرفة،  على  اأ�صا�صي  ب�صكل 

احلديثة،  الت�صال  تكن�ل�جيات  و  املعل�مات  ب�صناعة 

اأوروبا  دول  احل�رص،  ل  املثال  �صبيل  على  منها  نذكر  و 

اآ�صيا،  �رصق  جن�ب  دول  و  فنلندا،  كال�ص�يد،  ال�صمالية 

كماليزيا، �صنغاف�رة و اإندوني�صيا.

وقد تنامت كذلك ال�رصكات و امل�ؤ�ص�صات التي   

ت�صتغل يف ميدان �صناعة املعل�مات و تقنياتها ب�صكل مذهل، 

-Y ›Microsoft‹، وSony فنجد مثال �رصكة   مثل �رصكة

hoo قد بلغت قيمتها �صنة 1999م ح�ايل 40 مليار دولر، 

متجاوزة بذلك قيمة بع�س ال�رصكات التي اأن�صئت منذ عق�د 

اإىل  بالإ�صافة   ،›General Motors من الزمن مثل �رصكة

م�قع e-bay الذي بلغت قيمته 16 مليار دولر، اأي اأكرث 

من �رصكات  Nike و Nissan. وقد اأعدت املجلة الأمريكية 

ت�صنيفا  1999م،  �صبتمرب  من  الثاين  عددها  يف   fortune

لأربعني ملياردير ممن ل يف�ق �صنهم 40 عاما، ف�جدت اأنه 

با�صتثناء �صخ�صيتني ريا�صيتني، تتمثل الأغلبية ال�صاحقة 

�صبكة  عرب  تعمل  �رصكات  اأ�ص�ص�ا  اأ�صخا�س  من  منهم 

اأن يف »�صنة 2000م  اإىل هذا تبني  ، بالإ�صافة 
11

النرتنت«

اأ�صبحت خم�س م�ؤ�ص�صات من بني الع�رص الأوائل من حيث 

ن�صاط  ذات  م�ؤ�ص�صات  هي  و  الب�ر�صة،  يف  املالية  القيمة 

خمتلف  ت�صيري  و  ال�اب  �صبكة  ت�صغيل  و  بهند�صة  متعلق 

. و ميكن اأن ن�صتخل�س من كل هذه الأمثلة اأن 
12

خدماتها«

العن�رص الأ�صا�صي و ال�صرتاتيجي يف املجتمعات املعا�رصة، 
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ه� املعل�مة و املعرفة بكل اأ�صكالها، و كل التقنيات املتعلقة 

اإما بت�صنيعها اأو ا�صتغاللها.

2- خ�صائ�س جمتمع املعل�مات: يتميز جمتمع املعل�مات 

طبيعته  حتدد  التي  اخل�صائ�س  و  ال�صمات  من  مبجم�عة 

اأهمها:

- زيادة اأهمية املعل�مات كم�رد حي�ي ا�صرتاتيجي.

- من� املجتمعات واملنظمات املعتمدة على املعل�مات.

- ا�صتخدام تقنيات املعل�مات والنظم املتط�رة.

املعل�مات  وم�صادر  الإلكرتوين  الن�رص  تنامي   -

.
14

، و الت�صخم يف حجم الإنتاج الفكري«
13

الإلكرتونية

ا�صتخدام  برتاجع  كذلك  املعل�مات  جمتمع  يتميز   -

ال�رق، من خالل ا�صتعمال نق�د الكرتونية، جرائد و كتب 

قل�صت  اأو  األغت  التي  الأم�ر  ذلك من  اإىل غري  الكرتونية، 

ا�صتعمال مثيالتها ال�رقية، و هذا ما جعل العديد من الكتاب 

-pape الالورقي  باملجتمع  املعل�مات  جمتمع  )ي�صم�ن 

»باحلك�مة  ي�صمى  ما  مع ظه�ر  less society(، خا�صة 

ال�رصيع  والطريق   ،
15

اللكرتونية« الإدارة  و  اللكرتونية 

.
16 information )superhighway(للمعل�مات

الن�صطة يف قطاع �صناعة  و  العاملة  الق�ى  تزايد حجم   -

املعل�مات، و التي تتجاوز يف بع�س الدول املتقدمة 50 ، من 

التقليدية  القت�صادية  املجالت  يف  العاملة  الق�ى  جمم�ع 

.
17

وهي الزراعة وال�صناعة واخلدمات

م�صادر  اأهم  من  املعل�مة  و  املعرفة  بك�ن  كذلك  يتميز   -

الن�رص  ث�رة  انفجار  اإىل  بالإ�صافة  الق�ة،  و  الرثوة 

و  امليادين  كل  يف  و  الأوعية،  و  اللغات  و  الأ�صكال  بكل 

التخ�ص�صات.

-حدوث انفجار ات�صايل هائل ت�صاحبه تط�رات لمتناهية 

.
18

يف ميدان اللكرتونيات و الت�صالت عن بعد

- ظه�ر م�ؤ�ص�صات ال�صخ�س ال�احد.

- يت�صم ب�ج�د ما ي�صمى بالتعليم امل�صتمر مدى احلياة، 

تعطي  �رصيعة،  تغريات  ي�صهد  ع�رص  يف  البقاء  ل�صمان 

الأول�ية لالأكرث كفاءة و مهارة و لي�س لالأقدمية.

بعد،  عن  كالعمل  بعد  عن  تنجز  التي  الأن�صطة  -تزايد 

اأو   ،
19

املفت�ح والتعليم  بعد  عن  التعليم  بعد،  عن  التجارة 

.
20

التعليم الفرتا�صي

- هذا و يتميز كذلك جمتمع املعل�مات با�صتعمال مكثف 

و  الإدارات  يف  املعل�مات،  اأنظمة  و  الت�صال  ل�صبكات 

الهيئات و امل�ؤ�ص�صات.

جمتمع  يف  ال�ل�ج  مدى  حتدد  التي  امل�ؤ�رصات   -2

:)information society indicators(:املعل�مات

هناك جمم�عة من امل�ؤ�رصات و املحددات التي تبني مدى 

دخ�ل جمتمع ما فيما يطلق عليه جمتمع املعل�مات، فعلى 

ال�صادر يف  تقريره  يف  الدويل  الحتاد  يعتمد«  املثال  �صبيل 

2009م، و اخلا�س بقيا�س جمتمع املعل�مات على جمم�عة 

من امل�ؤ�رصات التالية:

- عدد اخلط�ط الهاتفية، �ص�اء الثابت اأو النقال.

- ن�صبة اأو عدد امل�صرتكني يف �صبكة النرتنت.

- البنية التحتية لتكن�ل�جيا الت�صال.

- ن�صبة الأ�صخا�س الذين ميتلك�ن جهاز حا�ص�ب منزيل.

- ن�صبة الأ�صخا�س الذين لهم ا�صرتاك منزيل لالنرتنت.

تكن�ل�جيات  ا�صتعمال  مهارات  يف  الأفراد  حتكم  مدى   -

الت�صال.

و  القت�صاد  يف  الت�صال  تكن�ل�جيات  م�صاهمة  ن�صبة   -



9
4

1
د 

د
ع

ال
ة

مي
ن
لت

وا
ل 

شا
�

ت
الإ

ا

الدخل ال�طني.

- اأ�صعار اأجهزة تكن�ل�جيات الإعالم و الت�صال.

- عدد امل�صتعملني ل�صبكة النرتنت املهنيني و العاديني.

21

.)providers(عدد مم�يل خدمة النرتنت -

- ن�صبة العمالة يف جمال تكن�ل�جيا املعل�مات.

اإىل  ما  جمتمع  دخ�ل  م�ؤ�رصات  كذلك  يحدد  من  وهناك 

مرحلة املجتمع املعل�ماتي فيما يلي:

و  الإعالم  تقنيات  من  ال�صتفادة  و  النتقال  جاهزية    -

الت�صال.

- كثافة ا�صتخدام هذه التقنيات يف خمتلف املجالت.

- اثر ا�صتخدام هذه التقنيات، اأي النتائج املرتتبة.

اأو  بالإنتاج  اإما  املتعلقة  اخلتامية  النتيجة  اأو  املح�صلة   -

.
22

الأثر الجتماعي العام

جمتمع  يف  لل�ل�ج  مراحل  ثالث  ميثل   : ال�صكل 

23

املعل�مات)امل�صدر الحتاد الدويل لالت�صالت(

بغر�س  بها  العتناء  و  حتديثها  ال�اجب  املجالت   -4

النتقال اإىل جمتمع معل�مات يف ظل الع�ملة:

»اإن بناء جمتمع املعل�مات ه� الهدف الإ�صرتاتيجي لبلدان 

كثرية ، لكن بناء هذا املجتمع  ل ميثل عملية قائمة بذاتها 

والتغري  الأخرى  الجتماعية  يرتبط بال�صيا�صات  واإمنا 

حتديات  ب�صكل  �رصيعا  يك�ن  عندما  خا�صة  الجتماعي 

معرفة  اإىل  حاجة  وهناك  القرار.  ملتخذي  دائمة  جديدة 

ال��صع الراهن واملعارف الأ�صا�صية عنه وكذلك اإىل حقائق 

ذات �صلة م�ث�ق بها عن الجتاهات الإمنائية يف املجتمع، 

اأفراد  امل�صتمر وم�اكبة احتياجات  التجديد  والقدرة على 

.
24

املجتمع املتغرية«

اإر�صاء  و لذلك فاإن اجلزائر كغريها من الدول الراغبة يف 

قبل كل �صيء،  اأن حتدد  و  ق�اعد جمتمع معل�مات، لبد 

التقنيات  ا�صتعمال  جمال  يف  مكانتها  و  اجلزائر  م�قع 

و  الدقيقة  الإح�صائيات  خالل  من  احلديثة،  الت�صالية 

ل  ما  يقال  فكما  ال�صيا�صية،  بعيدا عن اخلطابات  امليدانية 

ميكن روؤيته ل ميكن قيا�صه، و ما ل ميكن قيا�صه ل ميكن 

اإدارته. و بالإ�صافة اإىل اأن اإقامة جمتمع املعل�مات يتطلب 

و  احل�صا�صة،  القطاعات  ببع�س  العناية  من  املزيد  منح 

هي  و  امل�صتجدات،  مع  يتما�صى  ب�صكل  حتديثها  �رصورة 

تتمثل فيما يلي:

- اأول ما ينبغي اأن ي�ؤخذ بعني العتبار قبل اأي �صيء، ه� 

مراعاة اخل�ص��صية الإقليمية للجزائر، فلي�صت اأي خطة 

اأو اإ�صرتاتيجية مت تطبيقها و اإتباعها يف بلدان اأخرى ميكن 

اأن تطبق يف اجلزائر.

وا�صتغالل  ا�صتعمال  لن�رص  و�صط مالئم ومقب�ل  تهيئة   -

يف  والت�صال  لالإعالم  احلديثة  التكن�ل�جية  ال��صائل 

القت�صاد ال�طني وداخل املجتمع.

- اإقامة بنية حتتية مالئمة لالت�صالت و ال�صبكات. 

- العمل على اإتاحة م�صادر املعل�مات التقنية و العلمية، 

من خالل حتديث �صبكات املعل�مات بني اجلامعات ومراكز 

البحث، و املدار�س و امل�ؤ�ص�صات الثقافية.

_اإكمال الرتتيبات الت�رصيعية القان�نية، من خالل ت�رصيع 

تعلق  ما  خا�صة  الفكرية،  امللكية  بحماية  خا�صة  ق�انني 

منها بامل�ارد اللكرتونية.

يق�ل  كما  لأنه  الرتبية والتعليم،  بقطاع  الهتمام   -

خالل  من   ،
25

املعل�مات« جمتمع  »ب�ابة  عبا�س‹  ›ب�صار 
تاأهيل  اإعادة  خ�ص��صا  و  وو�صائله،  و  مناهجه  حتديث 
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احلا�صلة  التط�رات  ي�صايرون  يجعلهم  ب�صكل  املدر�صني 

�صه�لة  و  اإمكانية  لهم  يتيح  و  الت�صال،  تكن�ل�جيات  يف 

اإدراجها يف العملية التعليمية و الرتب�ية.حيث اأن »النتقال 

بنجاح  ت�اجه  اأن  الأمم  على  يفر�س  املعرفة  جمتمع  اإىل 

حتديا يتمثل يف حت�صني ن�عية التعليم على نح� ملم��س، 

فامل�صاهمة احلا�صمة للرتبية يف حتقيق اأهداف التنمية تغدو 

اأكرث جالًء يف عامل عززت فيه ث�رة تكن�ل�جيات 

و  امل�صالح،  ت�صابك  و  الأمم  ترابط  الت�صال  و  املعل�مات 

مل يعد اأي واحد من جمالت الن�صاط الإن�صاين مبناأى عن 

باخلدمات  الأمر  تعلق  �ص�اء  للتكن�ل�جيا،  العرم  ال�صيل 

ال�صناعية و املالية، اأو بال�صيا�صة اأو العلم اأو ال�صحة اأو 

التناف�س  ا�صتد  و  التجارية  املبادلت  تع�ملت  فقد  الثقافة، 

حت�صني  و  التكيف  على  ال�صع�ب   )…( يجرب  مما  فيها، 

قدراتها على نح� م�صتمر لكي يتاأتى لها البقاء داخل حلبة 

عن  تدريجيا  تبتعد  هي  و  فاملجتمعات   )…( ال�صباق، 

تكت�صف  اأ�صبحت  ال�صناعي،  لالقت�صاد  التقليدي  النمط 

اأولئك الذين ي�صتطيع�ن  اأن المتياز و النجاح ي�صاحبان 

ابتكار معارف جديدة، و تطبيقها ب�رصعة على اأن�اع كثرية 

الت�صالت  و  املعل�مات  ا�صتغالل  بف�صل  الن�صاطات،  من 

ال�صلكية و الال�صلكية.و تعزز الع�ملة التي حتركها بالأ�صا�س 

باعتبارها  املعرفة  قيمة  الت�صال  و  الإعالم  تكن�ل�جيا 

حاملة للرثوة. و تهتم احلك�مات حاليا- و بعد اأن وعت 

اأهمية املعرفة بالن�صبة للتقدم القت�صادي- بتك�ين عمالة 

تدفع  التكن�ل�جيا  اأن   )…( عالية،  بدرجة  متخ�ص�صة 

ت�صت�جب  و  مرونة،  اأكرث  يك�ن  للعمل  تنظيم  ابتكار  اإىل 

ا�صتمرارا و ثباتا يف تك�ين العاملني يف خمتلف القطاعات 

ليتاأتى لهم م�صايرة الإيقاع ال�رصيع للتغيري.و اإن ال�رصعة 

التي تطبع تغري ميدان الأعمال، بالإ�صافة اإىل التجديدات 

و  بالكفاءات  التنب�ؤ  ال�صعب  من  جتعل  التكن�ل�جية 

املهارات ال�رصورية م�صتقبال. هذا و ل تطال الع�ملة ميدان 

املبادلت بني  تدويل  اأي�صا  تعني  اأنها  بل  فقط،  القت�صاد 

جمتمع  قيام  يف  ذلك  يتجلى  كما  الأفكار  تناقل  و  الب�رص 

جمال  يف  جديدة  اآفاقا  الع�ملة  تفتح  قد  اإذاك  عاملي،  مدين 

.
26

التعليم و التعلم«

الإعالم و الت�صال  لتكن�ل�جيا  امل�صنعة  ال�رصكات  -حث 

على التعاون مع م�ؤ�ص�صات التعليم و تزويدها بالتجهيزات 

باأ�صعار منخف�صة.

- العتناء  بالتعليم امل�صتمر، و التعليم اجلامعي املفت�ح، 

خا�صة بالن�صبة للعمال و الإطارات، وتكثيف عملية ر�صكلة 

و اإعادة تاأهيل وتك�ين العمال يف قطاع  الت�صالت ال�صلكية 

و الال�صلكية، و تعميم التك�ين يف جمال تكن�ل�جيا اإعالم و 

الت�صال، و عدم ح�رصه يف �رصيحة معينة )املهند�صني..(.

- تعزيز العالقة بني قطاع التعليم و القطاع القت�صادي 

خا�صة فيما يخ�س التك�ينات  والرتب�صات يف تكن�ل�جيا 

الإعالم و الت�صال.

و  امل�صافة،  القيمة  ذات  املعل�مات  خدمات  -»ت�صجيع 

حتديث �صبكات املعل�مات اخلا�صة بامل�ؤ�ص�صات ال�صغرية 

و املت��صطة، تط�ير نظام اإح�صاء وطني، و كذا ال�صتفادة 

 .
27

من فر�س التعاون الدويل يف جمال املجتمع املعل�ماتي«

- تدعيم الدولة لأ�صعار الأجهزة و التكن�ل�جيات احلديثة، 

كاحل�ا�صيب وقيمة ال�صرتاك يف �صبكة النرتنت.

قطاع  يف  والتعاون  ال�رصاكة  مب�صاريع  -»الهتمام 

خمتلف  بني  التحتية  وبنياتها  الت�صال  تكن�ل�جيات 

.
28

البلدان«

- و�صع �صيا�صة وطنية فاعلة لإعداد تقارير واإح�صائيات يف 
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خمتلف املجالت، خا�صة تلك املتعلقة بقطاع الت�صالت.

الخرتاق  حماولت  و  اللكرتونية  اجلرائم  حماربة   -

اأعاق  الذي  الأ�صا�صي  فالعامل  الفكرية،  الأعمال  وقر�صنة 

و  اجلرائم  كرثة  ه�  باجلزائر،  معل�مات  جمتمع  اإر�صاء 

حد  اإىل  تطبيقها  مت  التي  الإعالمية  الأنظمة  يف  القر�صنة 

الآن يف بع�س املجالت، مثل البن�ك، احل�صابات الربيدية، 

التاأمني، بطاقات العالج، بالإ�صافة اإىل حماولت الخرتاق 

البيانات  ق�اعد  و  املعل�مات،  اأنظمة  لها  تتعر�س  التي 

اإيجاد  يتعني  لهذا  »و  امل�ؤ�ص�صات،  و  لالإدارات  التابعة 

ت�ازن بني حماية احلق�ق املعن�ية و القت�صادية من جهة، 

و  العلمية  و  الأدبية  الأعمال  اإىل  العم�م  نفاذ  ا�صتمرار  و 

 .
29

الفنية، و اإىل اخلدمات الثقافية اأي�صا«

 information(املعل�ماتية الأمية  مبحاربة  الهتمام   -

لإر�صاء  الأ�صا�صية  املع�قات  بني  من  فهي   ،)illiteracy

جمتمع معل�مات، و العمل على ن�رص ثقافة معل�مات بني 

جمال  يف  املجتمع  حت�صي�س  و  تك�ين  خالل  من  الأفراد، 

املحافظة  و�رصورة  امل�صتحدثة،  التقنيات  ا�صتخدامات 

عليها.

-»ت�صجيع ال�صتثمارات اخلا�صة، و اإتاحة ال��ص�ل احلر 

.
30

لكل الأفراد لل�صبكات، وت�صجيع تن�يع املحت�يات«

- التط�ير واحلث على حتديث جتهيزات الإعالم الآيل يف 

امل�ؤ�ص�صات.

من  احلديثة،  بالتكن�ل�جيات  املنزيل  التجهيز  -تدعيم 

وحث  الآيل،  الإعالم  اأجهزة  على  الر�ص�م  تخفي�س  خالل 

املتعاملني على ت�فري خدمات متعددة لال�صرتاك، وتط�يره 

الإعالم  تكن�ل�جيا  قطاع  يف  ال�صتهالكية  بالقرو�س 

والت�صال.

للمعل�مات  م�اقع  ت�صميم  على  الإدارة  حث   -

العم�مية،  بالإدارات  اخلا�صة  واملعل�مات  امل�ؤ�ص�صاتية 

مما ي�صمح بتقريب امل�اطن من م�ؤ�ص�صات الدولة احلك�مة 

.(e-government(اللكرتونية

ال�صبكات  على  والعربي  املحلي  املحت�ى  تعزيز   -

اللكرتونية.

- ت�صجيع اإن�صاء م�ؤ�ص�صات حملية يف جمال التكن�ل�جيات 

احلديثة واملتقدمة.

- تثمني و ت�صجيع التعاون البيني  وعرو�س اخلدمات مع 

ال�رصكات الأجنبية.

املتعاملني  وزيادة  النرتنت  ب�صبكة  التغطية  ت��صيع   -

العم�ميني واخل�ا�س.  

مراكز  يف  الت�صال  و  الإعالم  تكن�ل�جيا  ا�صتعمال   -

الت�ثيق و املكتبات اجلامعية بهدف حت�صني ت�صيري م�صادر 

املعل�مات، و ت�صهيل اإتاحة امل�صادر اللكرتونية.

- العمل على اإقامة �صبكات علمية للت�ا�صل بني الباحثني، 

و �صبكات معل�ماتية تربط بني املكتبات و مراكز البحث و 

اجلامعات، على غرار ما يحدث يف الدول املتقدمة.

و  اللكرتونية،  التجارة  مع  القت�صادي  املحيط  -تكييف 

حتديث نظام مايل  بني البن�ك، و اإن�صاء اأنظمة معل�ماتية 

اأمنية ملحاربة اجلرائم يف هذا املجال.

- واأخريا �صمان املتابعة املنتظمة و التقييم الدوري لإر�صاء 

ق�اعد جمتمع املعل�مات، و متابعة حتديث قطاع الت�صالت 

ال�صلكية و الال�صلكية، لأن التجهيز و اإقامة البنى التحتية 

دون املتابعة و التحديث ل يجدي نفعا كثريا، خا�صة يف هذا 

الع�رص الذي ي�صهد تغريات و اكت�صافات �رصيعة ال�ترية.

جمتمع  ظل  يف  العربية  للدول  املتاحة  الفر�س   -3



9
7

1
د 

د
ع

ال
ة

مي
ن
لت

وا
ل 

شا
�

ت
الإ

ا

املعل�مات:

فعالة،  اإ�صرتاتيجية  و  ناجعة  �صيا�صة  و�صع  مت  ما  اإذا 

ت�صاهم بامل�صي قدما مبجتمع املعل�مات يف الدول العربية، 

فاإنه ميكن الق�ل اأن العديد من الفر�س �صتتاح لها لتحقيق 

خالل  من  القطاعات،  خمتلف  حتديث  و  تط�رات  عدة 

اإدماج تكن�ل�جيات الت�صال احلديثة يف خمتلف الأن�صطة 

و املهام. و من بني هذه الفر�س و اليجابيات التي ميكن 

اأن ت�صتفيد منها يف ظل جمتمع املعل�مات نذكر:

و  اأ�صكالها  بكل   ،
31

للمعرفة« ال�صامل  النفاذ  »اإتاحة   -

اأوعيتها، و يف كل التخ�ص�صات العلمية، و بالتايل الإتاحة 

ال�صهلة و ال�رصيعة مل�صادر املعل�مات و املعرفة.

الذي ميكن  و   ،
32

املعرفة  على  القائم  القت�صاد  - تط�ير 

من التحرر من الرتباط بامل�اد الأولية الأخرى، و ي�صاهم 

يف  حتى  ي�صاهم  و  بل  م�صتدامة،  وطنية  تنمية  حتقيق  يف 

الزراعي،  كالقطاع  الأخرى،  القطاعات  تط�ير  و  تنمية 

القت�صادي، و قطاع اخلدمات.

، و 
33

التكاليف« التجارية و اختزال  العمليات  - »ت�صهيل 

ت�صهيل عمليات الت�ص�يق و الرتويج عرب �صبكة النرتنت، 

التي اأ�صبحت ت�صتقطب ن�صبة لباأ�س بها من ال�صهارات.

- اختزال التكاليف و ال�قت يف عدة اأعمال و اأن�صطة، خا�صة يف 

تلك التي ميكن القيام بها عن بعد، كمختلف اأ�صكال العمل عن 

-virtual lear tele-travail(، التعليم الفرتا�صي) )بعد

ing(، التجارة اللكرتونية)e-commerce(، اإىل غري ذلك.

تفعيل  خالل  من  الإطارات  و  العمال  م�صت�ى  حت�صني   -

و   ،)open learning(املفت�ح التعليم  ت�صجع  �صيا�صات 

التعليم امل�صتمر مدى احلياة.

- تنمية قطاع التعليم و البحث العلمي، من خالل تزويد 

خمتلف امل�ؤ�ص�صات و املراكز و اجلامعات، باأحدث التقنيات 

يف جمال تكن�ل�جيا الت�صال و املعل�مات، و ت�صهيل عملية 

الت�ا�صل بني الباحثني، �ص�اء املت�اجدون منهم بالداخل 

اأو اخلارج، و تي�صري احل�ص�ل على اآخر ما ت��صلت اإليه 

البح�ث و الدرا�صات يف خمتلف املجالت.

ايجابية  اعتبارها  ميكن  التي  النعكا�صات  بني  ومن   -

التي  تلك  ال�صغل خا�صة  منا�صب  من  املزيد  ت�فري  كذلك، 

ترتبط بالتقنيات احلديثة.

- يتيح جمتمع املعل�مات املزيد من احلرية يف التعبري، و 

املثال  �صبيل  على  تتيحه  ما  مع  خا�صة  الن�رص،  و  الكتابة 

كمنتديات  املتعددة،  تطبيقاتها  خالل  من  النرتنت  �صبكة 

اأو    )blog(اللكرتونية املدونات  اللكرتونية،  املحادثة 

و   ،)citizen journalism(امل�اطن ب�صحافة  ي�صمى  ما 

التي متكن اأي فرد من �صناعة حمت�ى اإعالمي و بثه عرب 

التقنيات الت�صالية احلديثة.

التي  الفر�س  و  اليجابيات  من  بع�س  هذه  فاإن  وعم�ما 

ي�فرها الدخ�ل يف جمتمع املعل�مات و املعرفة، و التي من 

وخماطر  �صلبية،  انعكا�صات  من  يقابلها  ما  لها  �صك  دون 

وهي  احلديثة،  التقنيات  خمتلف  تطبيقات  عن  ناجمة 

الأ�ص�ات  من  الكثري  ارتفاع  اإىل  اأدت  التي  التخ�فات 

التكن�ل�جيات  و  التقنيات  هذه  اإدماج  عن  بالكف  املنادية 

عملية  منها  جانب  يف  اأعاقت  والتي  املجتمع،  يف  احلديثة 

هذه  اإيجاز  و�صنحاول  املعل�مات،  جمتمع  يف  ال�ل�ج 

املخاطر والنعكا�صات ال�صلبية يف العن�رص التايل.

املعل�مات  جمتمع  اإر�صاء  عن  الناجمة  املخاطر   -5

والنعكا�صات ال�صلبية املرتتبة:

املعل�مات  لع�رص  فاإن  النقر«  »معن  يق�ل  كما   
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و  الأخالقية  و  النف�صية  و  الجتماعية  وتاأثرياته  اآثاره 

، فال ميكن لأحد اأن يدعي باأن الدخ�ل يف 
34

القان�نية...الخ«

جمتمع املعل�مات، �صيك�ن دون اآثار �صلبية و غري مرغ�بة، 

الجتماعي،  بامليدان  تتعلق  التي  تلك  الآثار  هذه  اأول  و 

اأن املجتمع املعل�ماتي  فيعترب الكثري من علماء الجتماع 

، و تفكيك الن�صيج 
35

يعمل على »اإزالة الروابط الجتماعية«

الجتماعي بني اأفراد املجتمع ال�احد، ب�صبب تزايد ن�صبة 

املبا�رص  الحتكاك  ن�صبة  تقلي�س  و  بعد  عن  الت�صالت 

 
36

وجها ل�جه، و يعمل كذلك على زيادة النزعة »الفردانية«

بني الأفراد، و انعزال الأ�صخا�س عن حميطهم الجتماعي 

من   الن�ع  هذا  الكتاب  من  العديد  ي�صمي  لذلك  و  القريب، 

باملجتمع املتفرد)la société individuel liste( ، اأو كما 

و   .  
37

املتفرد« اجلماهريي  املجتمع  خليل«  »معن  ي�صميه 

املتقدم،  املعل�ماتي  املجتمع  اأمريكا كمثال على  اأخذنا  اإذا 

فنجد اأن الدرا�صات تثبت وج�د �رصخ اجتماعي كبري بني 

فرقة  »اأجرتها  التي  الدرا�صات  اإحدى  بينت  فقد  الأفراد، 

باأمريكا،   )pittsburg( و   )robert Kant( بقيادة  بحث 

اأن ا�صتعمال  ح�ل 256 �صخ�س ملدة �صنتني، والتي بينت 

القريبة  الجتماعية  العالقات  دائرة  من  قل�س  النرتنت 

.
38

والبعيدة، وزاد من وحدتهم واإح�صا�صهم بالإحباط«

ه�  ما  املعل�مات  جمتمع  اأن  الكتاب  من  العديد  ويرى   -

يعترب  فح�صبهم  المربيالية،  للقيم  و  للع�ملة  امتداد  اإل 

ع�ملة  و  احلديثة،  الت�صال  تكن�ل�جيات  انفجار  »عاملي 

العاملي  لالقت�صاد  الأ�صا�صية  املحركات  بني  من  القت�صاد 

كما يرى البع�س الآخر اأنها »العامل الذي ي�صهل 
39

احلديث«

، فاإذا كانت الع�ملة تهدف لإزالة 
40

و ي�رصع حدوث الع�ملة«

الأ�صخا�س  و  ال�صلع  انتقال  حرية  و  الدول  بني  احلدود 

الت�صال من  تكن�ل�جيات  فاإن  العاملية،   الأ�ص�اق  و فتح 

اأهم ال��صائل التي تتيح حتقيق كل ذلك، »لأنها جتعل كل 

الت�صالت و التعامالت املختلفة، و العمليات التجارية و 

املهنية حتدث يف ال�قت احلقيقي و بغ�س النظر عن احلدود 

اجلغرافية، فهي جتعل العامل �صغريا و مندجما مع بع�صه 

ال�رصيع  التدفق  يف  م�صاهمتها  اإىل   بالإ�صافة   ،
41

البع�س«

للمعل�مات، و الذي ل يعترب عامال �صلبيا ل�ل اأنه من جانب 

واحد، اأي تدفقا اأفقيا من الغرب اإىل الدول الأخرى، و ه� 

الفكري، و  الثقايف و الخرتاق  الغزو  ما يعر�صنا ملخاطر 

هذا ما يجعلنا نلح على �رصورة و�صع �صيا�صة م�صتعجلة، 

النرتنت  �صبكة  على  املحلي  و  العربي  املحت�ى  لتعزيز 

ثقافاتنا  اإحياء  اإعادة  و  الأخرى،  الإعالمية  ال��صائل  و 

اجلارف  ال�صيل  من  التح�صن  من  نتمكن  لكي  تراثنا،  و 

للع�ملة.

وقد حذر تقرير �صدر عن منظمة الي�ن�صك� يف   

يقارب  ما  اندثار  خطر  من  بباري�س  2006م   فرباير   21

6000 لغة عرب العامل، و ذلك ب�صبب ع�ملة الثقافة و طغيان 

البعد التقني يف جمتمع املعل�مات، و كذلك ب�صبب التح�ل 

املجتمع  اإىل  ال�صناعي  املجتمع  من  يحدث  الذي  اجلذري 

القائم على املعل�مات، خ�ص��صا و اأن املجتمعات ال�صغرية 

يف البلدان النامية ل متلك القدرة على حماية خ�ص��صيتها 

التي  الدرا�صة  القت�صادية،«)انظر  م�صاحلها  و  الثقافية 

قام بها خالد زعم�م، بعن�ان: جمتمع املعل�مات، ال�اقع 

و التحديات،الأ�صتاذ بجامعة عجمان(.

حيث  القان�ين،  باجلانب  متعلقة  تخ�فات  كذلك  هناك   -

الت�صالية عدة  للتقنيات  التط�رات احلديثة  تطرح يف ظل 

امللكية  حق�ق  مبجال  املرتبطة  تلك  خا�صة  اإ�صكاليات، 

ال�صعب  من  جتعل  التي  و  املجاورة،  احلق�ق  و  الفكرية 

و  القر�صنة،  من  باحلماية  ت�صمح  التي  الآليات  تطبيق 
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�رصقة الأعمال الفكرية و العلمية و الأدبية.

- هناك تخ�فات كذلك من »حماولت انتهاك خ�ص��صيات 

حتت�ي  التي  و  ال�صبكات  ع�رص  يف  خا�صة  الأفراد، 

ما  لالأفراد«)42(.اأو  ال�صخ�صية  املعل�مات  من  كثريًا 

 la délinquance املعل�ماتي  اجلن�ح  »بخطر  ي�صمى 

.
43›»informationnelle

ن�ع  اإىل  الفريو�صات  تتح�ل  اأن  اخلرباء  »ويت�قع   -

و  الكبرية  خلط�رتها  نظرا   
44

اللكرتوين« الإرهاب  من 

للخ�صائر املادية الفادحة الناجتة عنها.

املعل�مات  جمتمع  يق�م  اأن  يحذر«من  من  هناك  و   -

بتهمي�س  احلديثة  للتكن�ل�جيات  املكثف  الت�ظيف  بفعل 

قليل�  اأو  التك�ين  من  م�صتفيدين  الغري  الأ�صخا�س 

و  املهن  من  معترب  عدد  اختفاء  اإمكانية  و   ،
45

الكفاءات«

ال�ظائف التقليدية.

اجلماعات  ا�صتعمال  اإمكانية  من  كذلك  تخ�فات  -هناك 

اأعمالها  لتنفيذ  الت�صالية  للتكن�ل�جيات  الإرهابية 

، فقد اأثبتت بع�س الإح�صائيات و الدرا�صات، 
46

الإرهابية

للتكن�ل�جيات  الإرهابية  املنظمات  ا�صتغالل  ازدياد 

لالت�صال  اإما  ذلك  و  النرتنت،  �صبكة  ل�صيما  و  احلديثة، 

اأفكارها. و  ملعتقداتها  الرتويج  اأو  بياناتها  بث  اأو 

ويف الأخري ميكن اأن نق�ل اأن التحديث و التجديد لبد و اأن 

يك�ن، على الرغم من هذه النعكا�صات و املاآخذ التي حت�صب 

اأي  تط�ر  لأن  املعل�مات،  جمتمع  يف  الدخ�ل  عملية  على 

جمتمع يتطلب اإحداث تغيري،«فالتغيري  من �رصوط الزدهار 

للتغيري  امللحة  باحلاجة  نعرتف  اأن  فينبغي  البقاء،  و  بل 

كمرحلة اأوىل،  و اأن نعرف طبيعة التغيري املطل�ب القيام به 

.
47

كمرحلة ثانية، ثم ننتقل يف الأخري اإىل تفعيل هذا التغيري«

و عليه فاإن م�صايرة الركب العاملي يتطلب اإجراء التعديالت 

جمال  فال  اإمكانياتنا،  و  جمتمعنا  خ�ص��صية  تالئم  التي 

فقط  لي�س  نف�صه  فر�س  الذي  ال�اقع  من  للتهرب  الي�م  

يف  الندماج  من  منا�س  ل  و  اأجمع،  العامل  على  بل  علينا، 

امل�صار الذي تتبعه معظم دول العامل، و التاأقلم مع حتدياته 

مل  ومن  انق�صى،  قد  النعزال  »ع�رص  لأن  متطلباته،  و 

يتقن عل�م الع�رص اجلديد �صيحكم على نف�صه بالنقرا�س 

يف  الدخ�ل  فاإن  لهذا  و   ،
48

للكلمة« التاريخي  باملعنى 

علينا  يحتم  مما  منه،  مفر  ل  �صيء  املعل�ماتي  املجتمع 

�رصورة التفكري يف كيفية ال�صتفادة منه يف خمتلف امليادين 

و ال�صتفادة من ايجابياته قبل اأن تطغى علينا �صلبياته و 

اإ�صرتاتيجية  و�صع  يتم  اأن  �رصيطة  علينا،  نف�صها  تفر�س 

حمددة تعطي الأهمية لي�س فقط للجانب و البعد التقني، بل 

للبعد الثقايف و الجتماعي و القيمي على اخل�ص��س، لأن 

اإقامة جمتمع املعرفة اأبعد بكثري من جمرد التجهيز باأحدث 

التقنيات و التكن�ل�جيات، و ه� عبارة عن جه�د متعددة 

التي يجب  الفئات الجتماعية، و  من خمتلف الأطراف و 

اأن تتكامل و تتنا�صق ب�صكل جيد.

و  املحت�ى  اإنتاج  �رصورة  اإىل  بالإ�صافة   

امل�صم�ن املعريف و العلمي و الثقايف، الذي �صيتم تداوله و 

تناقله عرب قن�ات و �صبكات هذا املجتمع املعل�ماتي، لأن 

من  غالبا  تاأتي  التي  املعل�مات  و  امل�صامني  على  العتماد 

الغزو  و  التغريب  ملخاطر  عر�صة  ، جتعلنا  الغربي  العامل 

الدولة  اإقامة  طم�حات  مع  يتعار�س  ما  ه�  و  الثقايف، 

بني  ثقافية  على وج�د وحدة  اأ�صا�صا  تق�م  التي  ال�طنية 

التامة  التبعية  اإىل  املجتمع، كما يعر�صنا هذا كذلك  اأفراد 

ملنتجي املحت�ى و املزودين بامل�صم�ن)الرقمي(، و ه� ما 

ي�صاهم كذلك يف تراجع الإبداع و التط�ير الذاتي يف خمتلف 



1
0

0
1

د 
د
ع

ال
ة

مي
ن
لت

وا
ل 

شا
�

ت
الإ

ا

م�صت�ردين  و  دائم  ب�صكل  م�صتهلكني  يجعلنا  و  املجالت، 

اإن كان متعلقا مبجتمعاتنا، فقد  و  الآخر، حتى  ينتجه  ملا 

اأ�صبحنا يف الكثري من الأحيان نلجاأ اإىل م�صادر معل�مات و 

اإح�صائيات و تقارير قامت بها هيئات اأجنبية ح�ل �ص�ؤون 

و ق�صايا خا�صة بنا، و لهذا فاإنه من الأهمية مبكان العتناء 

باإنتاج امل�صامني من معارف و معل�مات بنف�س القدر الذي 

نعتني به بالتجهيزات التقنية و البنيات التحتية.

من  اأنه  الق�ل  ميكن  �صبق  ما  كل  خالل  ومن   

ال�رصوري على الدول العربية كبلدان �صائرة يف طريق النم�، 

اأن تعمل جاهدة على اإيجاد ال�صبل الكفيلة بتحديث املجتمع، 

خمتلف  يف  احلديثة  الت�صال  تكن�ل�جيات  دمج  خالل  من 

بقطاع  و  التعليم،  و  باملعرفة  الهتمام  رفع  و  القطاعات، 

امل�صاحبة  التغريات  و  الع�ملة  ع�رص  يف  املعل�مات،  �صناعة 

الأ�صا�صي  املعل�مات اجل�هر  فيه  اأ�صبحت  و يف ع�رص  لها، 

حتى  بل  القت�صادي،  املجال  يف  فقط  لي�س  القيمة  العملة  و 

و  الع�صكرية،  و  ال�صيا�صية  فيها  مبا  الأخرى  املجالت  يف 

برييز  »�صيم�ن  الأ�صبق  الإ�رصائيلي  ال�زير  ت�رصيح  يف  لنا 

الأهمية  يخ�س  فيما  معاين  و  دللت  من  ن�صتخل�صه  »ما 

و  احلايل،  وقتنا  يف  املعل�مات  تكت�صبها  التي  الإ�صرتاتيجية 

.
49

الذي قال باأن«املعل�مات اأق�ى من املدفع«

ويف اخلتام ن�صتخل�س اأن حتديات اإر�صاء جمتمع معل�مات 

يف ظل ال�صيل اجلارف للع�ملة، اأكرب بكثري مما قد يت�ص�ره 

احلياة  على  تاأثرياته  و  انعكا�صاته  اأن  كما  البع�س، 

الجتماعية تتعدد و تختلف يف حدتها من جمال لآخر، و ه� 

ما يجعل من ال�صعب التكهن مبا يخفيه امل�صتقبل من اأ�صياء 

جديدة، و ما ميكن اأن يفر�صه علينا من رهانات جديدة، و 

تغريات حديثة خا�صة يف اجلانب الثقايف و الجتماعي.
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تقانات املعلومات واالت�صاالت يف 

الدول العربية

دعائم املعرفة واأدواتها

ثقرير عامل املعرفة*

متهيد

�صهد العامل يف العق�د املا�صية، وما زال ي�صهد   

ومعاجلة  وتبادل  انتاج  يف  م�صب�ق  غري  تقدمًا  الي�م، 

الق�الب  من  العديد  يف  وت�صمينها  وحتليلها  املعل�مات 

اآثار هذا التقدم تلك التي اأحدثتها  وال�صيغ. ورمبا فاقت 

الُبنى الأ�صا�صية  اأ�صحت  اإذ  الث�رة ال�صناعية يف املا�صي؛ 

املعل�مات والت�صالت وجتهيزاتها وبرجمياتها  لتقانات 

اأدوات  فهي  احلديث.  للمجتمع  الع�صبي  اجلهاز  مبثابة 

ثمينة لتداول وتط�يع املعرفة، اإ�صافة لك�نها من معارف 

الإن�صان الأكرث ديناميًة والأعمق اأثرًا والأكرث تغلغاًل �صمن 

ن�صيج احلياة املعا�رصة. وهي تطرح بذلك فر�صًا وحتديات 

كثرية، وت�صت�جب �صياغة ا�صرتاتيجيات خا�صة، وتتطلب 

ال�طني،  ال�صعيد  على  واملادية  الب�رصية  امل�ارد  تكري�س 

والرتقاء باآليات التعاون على الأ�صعدة ال�طنية والإقليمية 

والدولية، لن�رصها وا�صتثمارها على النح� الأمثل.

متثل تقانة املعل�مات اإحدى الدعائم الرئي�صية   

يف  الرئي�صية  الأداة  متثل  اإنها  املعرفة؛  جمتمع  لإقامة 

الع�رص احلايل لن�رص املعرفة وتداولها، عالوة على دورها 

يف تط�ير ودعم وت�صهيل وت�رصيع البحث العلمي والثقايف 

على اأو�صع نطاق ممكن.

على  به  باأ�س  ل  �ص�طًا  العربية  الدول  وقطعت   

معظم حماور تقانات املعل�مات والت�صالت، وبخا�صة يف 

و�صجلت  فيها.  ال�صتثمار  وا�صلت  التي  الأ�صا�صية  البنى 

جميع  يف  املر�ص�د  التط�ر  فاق  التقاين  الأداء  يف  تط�رًا 

عربية  بلدان  اأربع  فجاءت   .2008
1

عام  العامل  مناطق 

ل�صتثمار  جاهزية  الأكرث  اخلم�صني  الدول  قائمة  �صمن 

دول  من  جميعها  كانت  والت�صالت،  املعل�مات  تقانات 

جمل�س التعاون اخلليجي )الإمارات العربية املتحدة وقطر 

والبحرين والك�يت( التي تب�اأت املراتب 28 و 37 و 39 

و 50 على الت�ايل، بني دول العامل. )املنتدى القت�صادي 

العاملي، بالجنليزية 2008 ب(.

يظهر  العربي  املعريف  امل�صهد  يف  التمعن  اأن  اإل   

ة. ويدّل حتري  اأن الفج�ة الرقمية ما زالت قائمة، بل حاَدّ

املحت�ى الرقمي العربي، وه� الدليل على اأن�صطة ا�صتثمار 

وجمتمعاتها  العربية  الدول  اأن  بالعربية،  املعرفة  واإنتاج 

قا�رصة مبعظم املعايري )الي�ن�صك�، بالإجنليزية، 2008(، 

م�صمار  يف  �صتى،  اأ�صعدة  على  اخلط�ات  ُتّتخذ  مل  وما 

ق�صايا  حت�صم  مل  وما  وت�رصيعاتها،  التقانات  �صيا�صات 

فلن  ال�صبكة،  على  العربية  اللغة  با�صتخدام  تتعلق  عديدة 

يتجاوز حال املحت�ى املعريف العربي عتبًة منخف�صًة للغاية، 

على نح� ما ُي�صتمّد من م�صادر املحت�ى الأخرى من هنا 

وهناك، اأو ما ي�صعف به تراث املا�صي، غثه و�صمينه.

عربية  دولة  بني  يتفاوت  الأداء  اأن  كما   

واأخرى. وما ن�صهده الي�م من تفاوت بني الدول العربية 

واإنتاج  ا�صتخدام  ويف  اجلديدة  للتقانات  ا�صتثمارها  يف 

املجتمع  �رصائح  اأي�صًا  ي�صيب  العربي  الرقمي  املحت�ى 

والتطرف،  الت�رصذم  من  مبزيد  منذرًا  منها،  كّل  �صمن 

اإن مل ت�ؤ�ص�س هذه الدول للم�صاواة يف النفاذ اإىل التقانات 
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وا�صتثمار وع�دها.

اخلروج  العربية  البلدان  من  لأِيّ  يت�صنى  ولن   

التقانات  يف  تعاطيها  يف  به  متر  الذي  اجلنيني  الط�ر  من 

الفاعلة  وامل�صاهمة يف تط�يرها، ما مل تنفتح على اجلهات 

واملعنية �صمن احلدود املتاحة لها؛ لت�ّطن وتطّ�ع وتعيد 

ا�صتثمار  من  ولتتمكن  التقانية،  املعارف  من  ق�صط  اإنتاج 

وهنالك  املتاحة.  التقانية  لالأدوات  واإبداعًا  ا�صتنارة  اأكرث 

ولهيئات  واخلا�س   
ّ
احلك�مي للقطاع  كبري  دور  بالطبع 

اأدوار  لكن  الغاية.  هذه  اإىل  الت��صل  يف  املدين  املجتمع 

جميع هذه اجلهات �صتبقى قا�رصة دون فهم معمق لأزمة 

ـ يف املجتمعات   
ّ
اأم غري رقمي ـ رقميًا كان  املحت�ى املعريف 

العربية.

قد  املطل�بة  املادية  الكلفة  اأن  من  الرغم  وعلى   

ت�ؤثر يف فر�س ال�صتفادة وتق�رُصها على فئات معينة، اإل 

والت�صالت،  املعل�مات  تقانة  يف  املتالحقة  الث�رات  اأن 

والنخفا�س امل�صتمر يف الكلفة، ميثالن قاطرًة لن�رص املعرفة 

بني قطاعات وا�صعة من املجتمع، �رصيطة اأن ي�صاحب هذا 

يف  وا�صتثماره  املحت�ى  اإنتاج  يف  ت�صارع  التقاين  التط�ر 

ا�صتثمارًا  �صيتطلب  هذا  لكن  اجلديدة.  التقانات  تطبيقات 

ل  لكي  امل�ارد،  ت�ظيف  وح�صن  الزمن  لعن�رص  اأف�صل 

بني  تف�صالن  اللتان  الرثوة  وفج�ة  املعرفة  فج�ة  تت�صع 

املجتمع  داخل  الجتماعية  الفئات  وبني  العامل،  �صع�ب 

ال�احد.

تقانات املعلومات واالت�شاالت يف اللدول العربية

الع�رص  ال�صن�ات  خالل  العربية  الدول  �رصعت   

املعل�مات  لتقانات  الأ�صا�صية  البنى  ت�صييد  يف  الأخرية 

والت�صالت. وتعك�س جميع امل�ؤ�رصات تفاوتًا ملح�ظًا يف 

اأداء الدول العربية يف �صعيها حليازة هذه التقانات.

والت�صالت،  املعل�مات  تقانات  مرتكز  ويعّد   

تر�صد  م�ؤ�رصات  اإىل  ا�صتنادًا  الدويل،  البنك  الذي �صممه 

 ،
2

التط�ر يف حيازة خط�ط الهاتف واحل�ا�صيب والأنرتنت

ع�رص  اإحدى  يف  تط�را  املعرفة  اقت�صاد  مرتكزات  اأكرث 

دولة عربية. وتبني م�ؤ�رصات هذا املرتكز اأن �صتًا من هذه 

املعرفة. كما  اقت�صاد  لتبني  ا�صتعداد ملم��س  ذات  الدول 

اأن م�صت�ى هذا املرتكز ه� الأدنى بني مرتكزات اقت�صاد 

املعرفة لدولة عربية واحدة فقط، هي الأردن، مقارنة باأربع 

والنظام  القت�صادية  احل�افز  مرتكزات  من  لكل  دول، 

ملرتكز  بالن�صبة  دول  وثماين  الإبداع،  ونظام  امل�ؤ�ص�صاتي 

التعليم وامل�ارد الب�رصية.

ارتفاعًا  دولة عربية  اإحدى ع�رصة  �صهدت  وقد   

مبا  مقارنة  والت�صالت  املعل�مات  تقانات  مرتكز  قيم  يف 

ال�ص�دان  كانت عليه عام 1995. فارتفعت قيمته يف حالة 

لي�صجل واحدًا  عام 2008،  اإىل 3.8  �صنة 1995  من 1.2 

وبالن�صبة  العربية.  املنطقة  يف  الرتفاع  معدلت  اأكرب  من 

املرتكز،  هذا  قيم  يف  انخفا�صًا  �صهدت  التي  ال�صت  للدول 

بلغ  حيث  جيب�تي  با�صتثناء   ،0.3 النخفا�س  يتجاوز  مل 

3

انخفا�صه1.7

وكما ي�صري ال�صكل )4 ـ 1(، وكذلك اجلدول )اأ   

ـ 1( يف امللحق الإح�صائي اخلا�س بتقانة املعل�مات، فاإن 

مرتفعة  ق�مية  بدخ�ل  تتمتع  التي  العربية  الدول  بع�س 

بف�صل ما متتلك من ثروات طبيعية، حتتل مكانة مرتفعة 

هذه  اأن  على  والت�صالت.  املعل�مات  تقانة  مرتكز  على 

املكانة تظل اأدنى مما حتتله بلدان اأخرى يف العامل حتظى 

يف  دولية  م�ؤ�رصات  اإىل  وا�صتنادًا  مماثلة.  ق�مية  بدخ�ل 

والت�صالت،  املعل�مات  لتقانات  الأ�صا�صية  البنية  جمال 
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جمم�عة  بحيازة  والأمل  التفاوؤل  اإىل  يدع�  ما  ثمة  فاإن 

وتقدم  امل�صتقبل.  يف  والت�صالت  املعل�مات  منتقانات 

انت�صار  يف  املحرز  التقدم  عن  �ص�رة  التالية  الفقرات 

اأثر  اإىل الأنرتنت، وه� تقدم يعترب ذا  احل�ا�صيب والنفاذ 

انت�صار  يعترب  بينما  املعرفة،  ون�رص  اإنتاج  على  ملم��س 

واأثرًا يف هذه  اأقل دللة  الثابت واملحم�ل  الهاتف  خط�ط 

بتقانة  اخلا�س  الإح�صائي  امللحق  يف  ب  )انظر  الناحية 

اأن  اإىل  اأخرى،   اأم�ر  من جملة  ذلك،  ويع�د  املعل�مات(. 

�صبكات الهاتف املتاحة ملعظم م�اطني الدول العربية هي 

من الأمناط التقليدية، ول تتيح النفاذ اإىل املحت�ى الرقمي 

بع�س  اأن  كما  احلديثة.  الت�صالت  تقانات  ا�صتثمار  اأو 

الع�ائق قد تعرت�س ا�صتثمار مثل هذه التقنيات حتى عند 

. )ويقدم اجلزء ج يف امللحق الح�صائي اخلا�س 
4

ت�افرها

بتقانة املعل�مات كذلك ت�صنيفًا مقارنًا للدول العربية وفق 

تقانات  ومبادرات  خطط  تعك�س  التي  امل�ؤ�رصات  من  عدد 

املعل�مات والت�صالت التي ت�صعى لتنفيذها(.

انت�صار احل�ا�صيب وا�صتخدام الإنرتنت

اأ�ّص�س ظه�ر وانت�صار احلا�ص�ب ال�صخ�صي يف   

الن�صف الثاين من ثمانينات القرن املا�صي لتح�لت ن�عية 

يف طبيعة العالقة بني التقانات وم�صتخدميها يف النفاذ اإىل 

ال��صائط.  �صتى  يف  املختزنة  املعرفة  وم�ارد  املعل�مات 

احل�ا�صيب  انت�صار  معدل  اأن   )2 ـ   4( ال�صكل  وي��صح 

ما  العاملي. ويف  املت��صط  عن  يقل  العربية  الدول  يف معظم 

احل�ا�صيب  انت�صار  معدل  فاإن  والك�يت،  ال�صع�دية  عدا 

العاملي.  املت��صط  هذا  دون  يقع  العربية  الدول  جميع  يف 

بينما يقاربه يف كل من البحرين وقطر، ويقع دونه ب�ص�رة 

وت�ن�س  والأردن  وال�ص�دان  لبنان  من  كل  يف  ملم��صة 

وُعمان. اإل اأن معدل انت�صار احل�ا�صيب يف الدول العربية 

وجيب�تي  واملغرب  وم�رص  �ص�رية  ت�صمل  التي  الأخرى 

واليمن وم�ريتانيا واجلزائر يقل كثريًا عن قيمة املت��صط 

العاملي.

وقد انت�رص ا�صتخدام الإنرتنت ب�صكل ملم��س   

اإل  كافة.  العربية  الدول  يف  الأخرية  اخلم�س  ال�صن�ات  يف 

زالت دون  ما  الدول  اأغلب هذه  ال�صتخدام يف  اأن معدلت 

معدل الن�صبة ال�صائدة يف العامل، وهي 21% من ال�صكان. 

فبا�صتثناء اأربع من الدول العربية، هي البحرين والك�يت 

ا�صتخدام  معدل  يقل  املتحدة،  العربية  والإمارات  وقطر 

العاملي.  املت��صط  قيمة  عن  العربية  املنطقة  يف  الإنرتنت 

م�رص  بينها  من  العربية،  الدول  من  عدد  �صكان  اأن  كما 

واجلزائر، اللتان يقارب عدد �صكانهما ثلث �صكان املنطقة 

املعدلت  الإنرتنت مبعدلت تقل عن  ي�صتخدم�ن  العربية، 

ال�صائدة يف الدول ذات الدخل املت��صط الأدنى.

يف  ال�صخ�صية  احل�ا�صيب  انت�صار  و�صيعتمد   

التي  اقتنائها،  كلفة  على  غريها،  يف  كما  العربية،  الدول 

املهارات  انت�صار  النخفا�س، وعلى  با�صتمرار نح�  تتجه 

الأ�صا�صية ل�صتخدامها من جانب فئات امل�صتخدمني، التي 

يف  العربية  الدول  بع�س  اأ�صهمت  وقد  با�صتمرار.  تنم� 

برامج ترمي اإىل ن�رص احل�ا�صيب ذات الأثمان املنخف�صة. 

مثل  يف  الت��صع  اأهمية  اإىل  املت�افرة  املعل�مات  ت�صري  كما 

الدولية  اجلهات  بني  التعاون  وت�صجيع  الربامج  هذه 

واجلهات  دولية،  ومنظمات  منتجة  �رصكات  من  املعنية، 

العربية،  الدول  لدى  واخلا�س  العام  القطاعني  يف  املعنية 

لالحتياجات  مالءمة  اأكرث  بت�صاميم  اخلروج  بغية  وذلك 

لتجميع  العربية ور�س  البلدان  بع�س  وتنت�رص يف  املحلية. 

املحلية  ال�ص�اق  يف  تداولها  يتم  ال�صخ�صية،  احل�ا�صيب 

باأ�صعار تقل عن احل�ا�صيب امل�صت�ردة. ونظرًا لأن �صناعة 
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احل��صية،  لتقانات  اأو�صع  بن�رص  ت�صمح  املحلي  التجميع 

اجلهات  جانب  من  لها  املمكن  الدعم  تقدمي  يجدر  فاإنه 

جل�دة  اإقليمية  معايري  ب��صع  والقيام  املعنية،  احلك�مية 

امل�صتهلك،  م�صلحة  ل�صمان  باإنتاجها  تق�م  التي  الأنظمة 

من جهة، ولالرتقاء املتدرج مب�صت�ى هذه ال�صناعة بحيث 

جهة  من  التقني  للتط�ر  امل�صتمرة  ال�صتجابة  لها  تت�صنى 

اأخرى.

ي��صح ال�صكل )4 ـ 3( تنامي تعداد م�صتخدمي   

الإجمايل  املحلي  الناجت  الفرد من  بازدياد ح�صة  الإنرتنت 

يف بلدان العامل، ويف الدول العربية. وتبني الدوائر املعدل 

العاملي، وكذلك معدل ا�صتخدام الإنرتنت يف بع�س التجمعات 

على  مل�قعها  ووفقًا  دخ�لها،  ح�صب  م�صنفة  الإقليمية، 

اأن  ال�صكل  هذا  ويقرتح  الب�رصية.  التنمية  م�ؤ�رصات  �صلم 

قد ل حتفز  العربية  املنطقة  يف  الفرد  مت��صط دخل  زيادة 

زيادة  اإليها  ت�ؤدي  التي  بالدرجة  الإنرتنت  ا�صتخدام  على 

مماثلة يف مت��صط دخل الفرد عامليًا. ول بد اأن هذه النزعة 

تع�د اإىل املدى الذي ي�صتجيب به املحت�ى الرقمي باللغة 

العربية لحتياجات م�اطني الدول العربية وم�ؤ�ص�صاتها. 

كما جتدر الإ�صارة هنا  اإىل املت�ص�ى املنخف�س ل�صتخدام 

العربية  الدول  يف  الأعمال  م�ؤ�ص�صات  جانب  من  الإنرتنت 
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فعلى  ال�صبكة.  هذه  اإىل  املدار�س  نفاذ  معدل  وانخفا�س 

�صمن  تقع  مراتب  يحتل  الدول  هذه  بع�س  اأن  من  الرغم 

م�ؤ�رصات  من  لعدد  بالن�صبة  العامل،  دول  من  الأول  الثلث 

الهاتف  انت�صار  كم�ؤ�رص  والت�صالت،  املعل�مات  تقانات 

اإل  ال�صبكة،  اإىل  النفاذ  املحم�ل وتعداد احل�ا�صيب وكلفة 

اأن اأكرث الدول العربية ا�صتخدامًا لالإنرتنت ل يرتقي ف�ق 

مدى  لقيا�س  املخ�ص�س  للم�ؤ�رص  بالن�صبة   )38( املرتبة 

)انظر  الأعمال  م�ؤ�ص�صات  جانب  من  الإنرتنت  ا�صتخدام 

امللحق الإح�صائي اخلا�س بتقانة املعل�مات(.

فج�ة  وج�د   )4 ـ   4( رقم  ال�صكل  وي��صح   

الدول  بني   
5

بالإنرتنت الت�صال  حزم  عر�س  يف  مزدوجة 

العربية من ناحية، وبينها وبني الدول ذات الدخل املت��صط 

�صبكات  تزال  ما  عامة  وب�صفة  ثانية،  ناحية  من  الأعلى 

خدمات  اإىل  النفاذ  خاللها  من  ميكن  التي  الت�صالت 

العربية ذات م�ا�صفات متدنية، فعلى  الدول  الإنرتنت يف 

�صبيل املثال، ي�صتطيع م�صتخدم� الإنرتنت يف عدد من الدول 

و�صنغاف�رة  وبريطانيا  وكندا  املتحدة  كال�ليت  املتقدمة، 

اأو  ت�صل  ب�رصعات  الإنرتنت  خدمات  اإىل  النفاذ  واليابان، 

ُت�صتخدم يف  املقابل،  الثانية. ويف  كيل�بتة يف  املليار  تف�ق  

الت�صال  �رصعات  ترتاوح  �صبكات  العربية  الدول  معظم 

عربها بني 128 كيل�بتة و 1024 كيل�بتة يف الثانية.

ن�عية  يف  الإنرتنت  �صبكة  اإىل  النفاذ  كلفة  ت�ؤثر   



1
0

9
1

د 
د
ع

ال
ة

مي
ن
لت

وا
ل 

شا
�

ت
الإ

ا

ال�صلع  اأ�صعار  ارتفاع  ظل  يف  �صيما  ل  ال�صبكة،  ا�صتخدام 

 4( ال�صكل  ويقدم  الدخل احلقيقي.  وانخفا�س  الأ�صا�صية 

ـ 5( �ص�رة عن كلفة النفاذ اإىل �صبكة الإنرتنت الدولية يف 

بالإ�صافة  املعطيات،  ح�لها  تت�افر  التي  العربية  الدول 

ويف  العامل  يف  الكلفة  مبت��صط  مقارنة  النفاذ  اأ�صعار  اإىل 

النفاذ  اأ�صعار  اأن  ال�صكل  ويبني  الدول.  جمم�عات  بع�س 

لدول  املت��صطة  القيمة  عن  تقل  العربية  الدول  معظم  يف 

ملم��صة  ب�ص�رة  القيمة  هذه  تف�ق  العامل جمتمعة، وهي 

يف ثالثة بلدان فقط؛ هي ال�ص�دان وم�ريتانيا وجيب�تي، 

الدول  لباقي  ن�صبة  اأ�ص�اطًا مت�ا�صعة  بلدان قطعت  وهي 

ومن  والت�صالت.  املعل�مات  تقانات  حيازة  يف  العربية 

تقل  حدود  اإىل  م�رص   يف  النفاذ  اأ�صعار  انخفا�س  املالحظ 

عن القيم ال�صائدة يف اي من البلدان العربية، بل تقل عن 

تلك التي ت�ص�د يف بلدان العامل املتقدمة، وكذلك اليمن الذي 

انخف�صت فيه اأ�صعار النفاذ اإىل الإنرتنت ن�صبة اإىل نظرائه 

يف زمرة الدول ذات الدخ�ل املنخف�صة. وتقل كلفة النفاذ 

اإىل حد كبري يف ع�رص دول عربية عن قيمتها  اإىل الإنرتنت 

ال��صطية يف البلدان التي تتمتع بالدخ�ل املت��صطة الأعلى 

العربية، هي م�رص  الدول  من  �صت  يف  تقل  كما  العامل.  يف 

ن�صف  عن  وت�ن�س،  والأردن  واليمن  ولبنان  واجلزائر 

.
ّ
قيمة املت��صط العاملي

ي�صري انخفا�س كلف النفاذ اإىل الأنرتنت، خا�صة   

يف الدول التي تتمتع بتعداد �صكايّن مرتفع، اإىل �صيا�صات 

ر�ؤيـــــة
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م�رص  يف  احلال  ه�  كما  الإنرتنت،  ا�صتخدام  على  ت�صجع 

للت�صدي  ذلك  ابعد من  اإىل  امل�صي  ال�اجب  لكن من  مثاًل. 

املجتمعات  يف  عري�صة  �رصائح  جتابهها  التي  لل�صع�بات 

بتط�ير  وللعناية  التقانات،  تطبيقات  ا�صتثمار  يف  العربية 

معاجلة  على  القادرة  التقانات  ومتلك  العربي  املحت�ى 

 
ّ

تي�رص مبتكرة  اأ�صاليب  تبني  من  اأي�صًا  بد  ول  املحت�ى. 

اإمكانات  احلا�ص�بية  للمهارات  يفتقرون  ومن  لالأميني 

خالل  من  الإنرتنت  اإىل  والنفاذ  احل�ا�صيب  مع  للتفاعل 

.
7

 وبرجميات م�اتية
6

 باللم�س
ّ

�صا�صات حُت�س

الفقرات  يف  عر�صناها  التي  املعطيات  بقراءة   

ال�صابقة، جند اأن ما يقدمه ال�صكل )4 ـ 1( املتعلق مب�ؤ�رص 

وما  الدويل،  البنك  معطيات  قاعدة  يف  املعل�مات  تقانات 

يف  احلا�صل  الت��صع  اإىل  ت�صري  التي  املعطيات  تقدمه 

ا�صتخدام الإنرتنت يف بع�س الدول العربية، يك�صف لنا عن 

بع�س التح�صن يف جمال ت�طني اأدوات وتقنيات املعرفة. اإل 

اأن تلك املعطيات املعتمدة  ل ت�صع الأم�ر يف �صياقها، ول 

تبني م�صاهمتها الفعلية يف الت�ظيف املنتج لهذه التقنيات 

داخل البلدان ال�اردة يف ال�صكل املذك�ر.

اللغة العربية و�صبكة الإنرتنت

باللغة  الإنرتنت  �صبكة  م�صتخدمي  عدد  قارب   

فاإن  وبذلك   .2008 العام  مطلع  يف  ملي�نًا  �صتني  العربية 

نفاذ املتكلمني بالعربية اإىل الإنرتنت يقارب 17% من �صكان 

العاملي  املت��صط  دون  الن�صبة  هذه  وتقع   .
8

العربية الدول 

الذي يقارب 22%. كما تعّد من الأدنى بني ن�صب اخرتاق 
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ومع  لل�صبكة.  الأوىل  الع�رص  العامل  بلغات  املتكلمني  فئات 

لالإنرتنت،  بال�صينية  املتكلمني  اخرتاق  ن�صبة  تداين  اأنها 

يرّجح  ال�صينية  باللغة  املن�ص�رة  ال�صفحات  عدد  اأّن  اإل 

مقارنًة  العربية  اللغة  بالن�صبة لخرتاق  اأما  الأخرية.  كّفة 

اخرتاقها  ن�صبة  تقارب  حيث  الأخرية؛  ح  فرتَجّ بالعربية 

66%، مما ي�صعها يف م�صاف لغات دول متقدمة كاليابان 

)73.8%( واأملانيا )%63.5(.

وميثل تعداد م�صتخدمي الإنرتنت من املتكلمني   

الإجمايل  العدد  من   %4.1 تقارب  ن�صبة  العربية  باللغة 

حيث  من  وتاأتي،  العامل.  اأنحاء  يف  الإنرتنت  مل�صتخدمي 

ن�صبة ال�صتخدام على �صبكة الإنرتنت، يف املرتبة ال�صابعة 

�صكان  تعداد  ن�صبة  وتقارب  الأوىل،  الع�رص  اللغات  بني 

الدول العربية اإىل جمم�ع �صكان العامل )انظر ال�صكل 4 ـ 6(.

م�قع  عن  �ص�رة   ،)1 ـ   4( اجلدول  يعطي   

اللغة العربية بني لغات العامل الع�رص الأوىل من حيث عدد 

�صبكة  على  من�ها  ومعدل  يتكلم�نها  الذين  العامل  �صكان 

م�صتخدمي  وعدد   2008 ـ   2000 العامني  بني  الإنرتنت 

ال�صبكة  م�صتخدمي  اإىل  ون�صبتهم  بها  املتكلمني  من  اللغة 

كافة. ومن امل�ؤ�رصات الإيجابية التي يعر�صها هذا اجلدول 

اأن معدل زيادة م�صتخدمي اللغة العربية على ال�صبكة ه� 

ال�صبكة.  على  الأوىل  الع�رص  اللغات  جمم�عة  بني  الأعلى 

ومقارنة   .2008 ـ   2000 الفرتة  خالل   %2064 بلغ  اإذ 

زيادة  تف�ق  الأخرى،  اللغات  ازدياد م�صتخدمي  مبعدلت 

م�صتخدمي اللغة ال�صينية، الذي بلغت ن�صبته 755% خالل 
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الت�صارع  ـ 7(. ويب�رص هذا  الفرتة ذاتها )انظر ال�صكل 4 

ترويج  يف  للنجاح  اأكرب  باحتمالت  الإنرتنت  ا�صتخدام  يف 

اأن  ينبغي  مما  املختلفة،  املجالت  يف  التقانات  تطبيقات 

ي�صاهم يف النه��س بالأداء املعريف العربي ب�ص�رة عامة.

العربية  للغة  املت�صارع  النم�  من  الرغم  وعلى   

فاإن  املا�صية،  القليلة  ال�صن�ات  يف  الإنرتنت  �صبكة  على 

امل�صت�ى  دون  يزال  ما  ال�صبكة  على  ال�صاد  لغة  ح�ص�ر 

املت�قع بالنظر اإىل تعداد الناطقني بالعربية. كما اأن اجلهد 

املبذول يف بناء املحت�ى الرقمي باللغة العربية يقت�رص على 

جمالت حمدودة، قد ل يت�صل معظمها ب�اقع املجتمعات 

العربية والفر�س والتحديات التي جتابهها، وقد ل يرثي 

من  والقت�صادية  الجتماعية  بالتنمية  املت�صلة  املعارف 

قريب اأو بعيد. ول �صك يف اأن غلبة بع�س امل��ص�عات على 

املبا�رصة  ال�صلة  ذات  الأخرى  امل�ا�صيع  تناول  ح�صاب 

ال�صائدة  الثقافية  وبالأبعاد  امللحة  التنم�ية  بالق�صايا 

وتزداد  التناف�س  فيه  يحتدم  عامل  حتديات  مع  يت�اءم  ل 

اإعادة  عن  القا�رصة  الثقافات  تهمي�س  احتمالت  فيه 

اأمناط  ومن  معارف  من  تبتكره  ما  خالل  من  ذاتها  اإنتاج 

جديدة ل�صتثمارها. اإن الرتقاء باملحت�ى املعريف الرقمي 

العربي ي�صتدعي انتهاج �صيا�صات وطنية واإقليمية م�اتية 

ت�صتهدف الت�ا�صل والتفاعل اخلالق مع ثقافات ومعارف 

املنطقة  قدرة  ت�ؤكد  نقدية  بروح  فيها  والإ�صهام  العامل 

العربية على متثل وت�طني وا�صتنبات املعرفة، بل وقدرتها 

على اإبداع املعرفة.

جانب  من  ال�صبكة  ا�صتخدام  ن�صبة  اأن  ومع   

مت��صط  قيمة  عن  بكثري  تقل  ل  بالعربية  املتكلمني 

ت�صمح  ل  املتاحة  املعطيات  اأن  اإل  العامل،  يف  ا�صتخدامها 

بتبنّي اأمناط ا�صتخدام ال�صبكة. ول بد من القيام بدرا�صات 

مف�صلة ليت�صنى الك�صف عن اأمناط ا�صتخدامها من جانب 

الإعداد  يف  املفيد  ومن  بغريهم.  مقارنة  بالعربية  املتكلمني 

الرقمي  املحت�ى  تط�ير  ت�صتهدف  مبادرات  لإطالق 

العربي، درا�صة م�صم�ن امل�اقع التي تتم زيارتها للت��صل 
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اإىل اأن�اع املحت�ى الرقمي الذي يلقى الرواج الأكرب لدى 

�رصائح امل�صتخدمني من املتحدثني بالعربية.

 
9

العهد حديثة  الإح�صائيات  بع�س  وتظهر   

فن�صبة  بالعربية.  ال�صفحات  من  الإنرتنت  حمت�ى  تدين 

يتجاوز  ل  الإنرتنت  �صفحات  اإجمايل  اإىل  ال�صفحات  هذه 

باللغة  ال�صفحات  جمم�ع  قدر  حيث  بالألف،  ال�احدة 

العربية فقط بنح� 40 ملي�ن �صفحة، يف حني بلغ الجمايل 

العاملي 40 مليار �صفحة. وتدل هذه الن�صبة ب��ص�ح على 

تدين حجم املحت�ى العربي وانتاجية �صناعته بالن�صبة اإىل 

ما يقابلها يف بلدان اأخرى، واإىل غريها من اللغات.

ال�ص�رة  باأن  الإح�صائيات  تفيد  باملقابل،   

املحت�ى  كان  واإن  �صديد،  ببطء  ولكن  بالتغري،  اآخذة 

العربي على الإنرتنت ما زال اإىل حّد كبري على حاله. فعدد 

وقد  ملح�ظ.  ب�صكل  ن 
ّ

حت�ص العربية  وال�صفحات  امل�اقع 

ارتفع عدد ال�صفحات التي تت�صمن املحت�ى العربي على 

الإنرتنت، مبا يف ذلك ال�صفحات التي كتبت باللغتني العربية 

 2005 عام  �صفحة  ملي�ن   114 من  معًا،  والإجنليزية 

مقدارها  بزيادة  اأي   ،2006 عام  �صفحة  ملي�ن   189 اإىل 

ال�صفحات  تعداد  يف  املقابلة  الزيادة  بلغت  بينما   ،%65.8

الفرتة ذاتها 63%. ومن  التي و�صعت بالإجنليزية خالل 

اإىل   2012 عام  العربية  ال�صفحات  عدد  ي�صل  اأن  املت�قع 

ال�صفحات  اإن�صاء  معدل  ويرتفع  �صفحة،  مليار   5.1 نح� 

ال�صن�ات  العام 2010 و 60% يف  اإىل 80% حتى  العربية 

التي تليها.

اللغة  م�صتقبل  باأن  الق�ل  املغالة  من  ولي�س   

�صبكات  �صمن  ا�صتخدامها  مدى  على  يت�قف  العربية 

على  كبرية  جه�دًا  ذلك  ويتطلب  العاملية.  املعل�مات 

امل�صت�ى التقاين لكت�صاب جملة من القدرات ال�رصوريى 
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اأهداف  و�صع  ي�صتدعي  كما  ذاتها.  اللغة  مع  للتعامل 

طم�حة على ال�صعيد ال�طني بحيث ت�صتخدم امل�ؤ�ص�صات 

يف الدول العربية، من وزارات وجامعات ومدار�س وهيئات 

للمجتمع املدين، اللغة العربية يف معامالتها، وت�صبح لغًة 

يف  كانت  مثلما  فروعها،  ب�صتى  املعارف  واإنتاج  لتداول 

لإنتاج  لغًة  الإ�صالمية  العربية  احل�صارة  ازدهار  ع�ص�ر 

املعارف ب�صتى اأمناطها )عبد العزيز بن عثمان الت�يجري، 

.)2008

يطرح ا�صتخدام الإنرتنت وانت�صار لغة ال�صاد   

على ال�صبكة فر�صًا وحتديات متداخلة ت�صتدعي معاجلات 

غري تقليدية لت��صيع قاعدة م�صتخدميها والرتقاء مبكانتها 

�صيا�صات  تبني  وت�صت�جب  الأول(.  الف�صل  )راجع 

ومبادرات م�اتية، والدخ�ل يف �رصاكات اإقليمية ودولية. 

بالدول  املتعلق  الرقمي  املحت�ى  ون�رص  اإنتاج  اإىل  اأ�صافة 

يف  لحقة  فقرات  ُتبني  وكما   .
10

الأجنبية باللغات  العربية 

اجلزء اخلا�س باملحت�ى الرقمي العربي، فاإن من الأدوات 

الكفيلة بن�رص اللغات على الإنرتنت اإن�صاء حمركات بحث 

للخط�ط  ذكية  ومعاجلات  للرتجمة  اآلية  واأنظمة  متط�رة 

والبحث الدليل ون�رص م�اقع تفاعلية لتي�صري تعّلمها.

التقدم املرتقب يف تقانات املعلومات واالت�شاالت

املا�صية  القليلة  ال�صن�ات  خالل  ت�صافرت   

من  اأمناطًا  واحدة،  من�صة  على  لت�ؤّمن،  حم�رية،  تقانات 

اإىل  كالنفاذ  متفرقًة،  ُتقّدم  م�صى  فيما  كانت،  اخلدمات 

الإذاعي  والبّث  وامل�صم�ع،  املرئي  والتهاتف  الإنرتنت، 

والتلفازّي. كما اأحرز تط�ر كبري خالل العقدين املا�صيني 

عليها  العاملة  البحث  وحمركات  الإنرتنت  تتيحه  ما  يف 

ت�صبيك  خالل  ومن  العهد.  وحديثة  وفرية  معل�مات  من 

يف  البحث  ومعاهد  التعليمية  امل�ؤ�ص�صات  يف  احل�ا�صيب 

اأنحاء العامل، يت�صنى الآن ت�صغيل برجميات تتطلب قدرات 

َذجة وحماكاة احل�ادث 
ْ
ح�صابية فائقة، م�صتخدمة يف الَنم

الفيزيائية اأو الطبيعية.

ُيت�قع اأن ي�صتمر تط�ر املعاجلات املايكروية/   

من  الكثري  اإىل  بال�صتناد  القريب  امل�صتقبل  يف  ال�صغرى 

التقانات الراهنة التي تخ�صع جميعًا لتح�صينات تدريجية 

هذا  و�صي�صهم  باأدائها.  املحدود  الرتقاء  ت�صتهدف 

وخف�س  ال�صخ�صية  احل�ا�صيب  قدرات  ازدياد  يف  التط�ر 

احل�ا�صيب  هيمنة  ا�صتمرار  ذلك  ويعني   .
11

اقتنائها كلفة 

ال�صخ�صية يف النفاذ اإىل م�ارد املعرفة. و�صي�صمح ا�صتخدام 

 مرتفع 
ّ
 يف اأداء حا�صبي

12

املعاجلات ال�صغرى متعددة الن�ى

دون زيادة ملح�ظة يف الطاقة امل�صتهلكة. ويتجه ت�صميم 

بالعتماد  ال�صمنّية  بناها  تب�صيط  نح�  الآن  املعاجلات 

ا�صتثمار  ويتطلب  التفرعية.  والربجمة  الن�ى  تعدد  على 

حل�ًل  ال�صغرى  املعاجلات  تط�ر  حققها  التي  املكا�صب 

الت��صيل  �صبكات  وحت�صني  الذاكرة،  مع  لربطها  جديدة 

بني الن�ى، و�صمان م�صت�يات اأعلى من ال�ث�قية.

املقبل« جممل  ي�صف م�صطلح »�صبكات اجليل   

 ،
13

التقانات الرئي�صية املرتقبة يف �صبكات الت�صالت الفقرية

خالل  ا�صتخدامها  يعّم  اأن  يت�قع  التي   
14

النفاذ و�صبكات 

ال�صن�ات اخلم�س املقبلة؛ لت�صمح بنقل اأ�صناف املعل�مات 

، كما ه� احلال الآن على �صبكة الإنرتنت. ومبا 
15

�صمن رزم

اأن هذه ال�صبكات ُتبنى بالعتماد على بروت�ك�ل الإنرتنت، 

 الت�ا�صل بني خمتلف اأمناط ال�صبكات بحيث 
ّ

فاإنها �صتَي�رص

تتيح للم�صتخدمني ال��ص�ل اإىل اأ�صناف املحت�ى عرب اأي 

اأي  نقالة وما مياثلها، يف  و�صيطة، من ح�ا�صب وه�اتف 

وقت. ومهما كان حجم املعطيات �صمن املحت�ى الرقمي 

باأ�صنافه.
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و�صت�صمح �صبكات اجليل املقبل بتاأمني خدمات   

يف  مبا  املتعددة،  ال��صائط  با�صتخدام  كالت�ا�صل  جديدة 

على  الفيدي�  ونقل  املرئي  والتهاتف  الآين  الرتا�صل  ذلك 

الإنرتنت. كما �صتمتلك �صبكات اجليل املقبل �صمات اأف�صل 

من �صابقتها من حيث اأمن املعل�مات وا�صتخدام ترتيبات 

على  واحل��صبة  املعطيات  خلزن  وات�صاعًا  مرونة  اأكرث 

ال�صبكة. ومن ميزات �صبكات اجليل املقبل الي�رص يف تاأمني 

خدمات متالئمة مع احتياجات امل�صتخدم، واأمناط �صل�كه، 

و�صه�لة التنقيب عن املحت�ى املعريّف والت��صل اإليه.

الكثري  يف  التط�ير  واأن�صطة  الأبحاث  تتجه   

من  كفاءة  اأكرث  مناذج  اإنتاج  نح�  املعنية  امل�ؤ�ص�صات  من 

كات البحث احلالية، التي كثريًا ما ت�صرتجع للباحث 
ّ
حمر

ن اأداء �صبكة 
ّ

معل�مات غري مرغ�بة. مما �صي�ؤدي اإىل حت�ص

الإنرتنت عم�مًا من اأجل جميع فئات م�صتثمريها. وب�جه 

»فهم«  املرتقبة  البحث  ملحركات  �صيت�صّنى  اخل�ص��س، 

و�صيرتّكز  وامل�اقع.  ال�صبكة  �صفحات  ملحت�ى  اأف�صل 

تنقيب ال�صبكة على املحت�ى والبنية واأغرا�س ال�صتخدام. 

ال�صفحات  منذجة  اإىل  ا�صتنادًا  بعيد  حّد  اإىل  هذا  و�صيتم 

املقبل  العقد  خالل  ويت�قع  املحت�ى.  خ�صائ�س  بدللة 

اإىل جعل  التي ترمي   
16

الدللية ال�صبكة  تقانات  تنت�رص  اأن 

ال�صبكة مقروءة من جانب الآلة واإىل متكني احل�ا�صيب من 

»تفّهم وا�صتيعاب« املعطيات متهيدًا ملعاجلتها، مما يجعلها 

العربية  والتط�ير  البحث  برامج  يف  بالأول�ية  جديرة 

والت�صالت  املعل�مات  تقانات  ا�صتثمار  نح�  امل�جهة 

اقًا مع املحت�ى الرقمي 
ّ

اأكرث ذكاء وات�ص املقبلة على نح� 

.
17

 )ن�ار العّ�ا، ورقة خلفية للتقرير(
ّ
العربي

اأن  املرتقب  من  الربجميات،  �صعيد  وعلى   

ت�صتمر النزعة للت�صارك يف تط�ير برجميات خارج النطاق 

ولذلك،  الكربى.  ال�رصكات  تفر�صه  الذي  الحتكاري 

يت�قع اأن ت�صكل الربجميات احلرة، اأو برجميات امل�صدر 

 من 
18

املفت�ح، تهديدًا جديًا للمنتجات التجارية المتالكية

حيث الكلفة و�رصعة التطّ�ر وال�ث�فية.

والبنى  ال�صبكات  يف  املرتقب  التقدم  و�صي�ؤدي   

املقبلة  القليلة  ال�صن�ات  خالل  والربجميات  الأ�صا�صية 

املعل�مات  تقنيات  اأو�صع من تطبيقات  اإىل رواج جمم�عة 

الإلكرتونية  كالتجارة  الإنرتنت،  �صبكة  على  والت�صالت 

تت�صمن  �صتى  جمالت  يف  التعاون  ظروف  وحت�صني 

امل�زع  ال�صناعي  الإنتاج  وعمليات  الهند�صي  الت�صميم 

الأبرز  املثال  ويتجلى  والتط�ير.  البحث  اأن�صطة  وت�صبيك 

من  املقبل  اجليل  �صبكات  م�صتثمرو  �صيجنيه  ما  على 

عن  التعلم  خلدمات  فاعلية  واأكرث  اأي�رص  ت��صل  يف  ف�ائد 

التعلم  برامج  تكييف  اإمكانية  مع  امل�صتمر،  وللتعلم  بعد 

لتتالءم مع احتياجات املتعلم وتاأهيله امل�صبق. و�صيتزايد 

الفرتا�صية  احلقيقة  تطبيقات  على  اخلدمات  هذه  اعتماد 

وبرجميات الذكاء ال�صطناعي. ويتطلب ال�صتثمار الأمثل 

للتقانات املقبلة، وخا�صة تقانات اجليل املقبل من ال�صبكات 

لالت�صالت،  الأ�صا�صية  البنى  تط�ير  تت�صمن  اإجراءات 

 م�ّحدة لنقل املعطيات باأمناطها املختلفة 
ً
والت�جه نح� بنى

بكلف  اخلدمات  هذه  تقدمي  �صيت�صنى  ذلك،  ونتيجة  معًا. 

منخف�صة وعلى نطاق وا�صع مما �صي�لد الع�ائد والفر�س 

لتط�ير هذه اخلدمات ولتقدمي املزيد منها، ويحقق يف نهاية 

اأن هذا  اإل  اقت�صادية واجتماعية عديدة.  املطاف مكا�صب 

على  بالتناف�س  ت�صمح  م�اتية  �صيا�صيات  بت�افر  مره�ن 

ل�صالح  التناف�س  هذا  ه  وت�ِجّ اجلديدة،  التقنيات  اإدخال 

الرامي  والدويل،  الإقليمي  التعاون  و�صي�صهم  امل�صتهلك. 

بتقدميها،  الت�صارك  اأو  املقبلة،  التقانات  خدمات  لتبادل 



1
1

7
1

د 
د
ع

ال
ة

مي
ن
لت

وا
ل 

شا
�

ت
الإ

ا

�صبكات  نح�  الهجرة  جراء  من  م�صافة  قيمة  بتحقيق 

اقت�صادية  ف�ائد  بدورها  حتقق  وخدماتها  املقبل  اجليل 

مرافق  تطال  دورة  ن�ص�ء  اإىل  م�ؤدية  �صاملة،  واجتماعية 

و�رصائح املجتمع كلها دون ا�صتثناء. ومن اأجل ال��ص�ل 

اأن�صطة  دعم  ال�اجب  من  فاإنه  الأخرية،  الغاية  هذه  اإىل 

لن�رص  املكر�صة  التطبيقات  تط�ير  اإىل  الرامية  البحث 

ا�صتخدام اللغة العربية على ال�صبكة. ومن املفيد التن�صيق 

بني الدول العربية وال�صتنارة بتجارب الدول وامل�ؤ�ص�صات 

التي قطعت اأ�ص�اطًا متقدمة يف ا�صتثمار وتط�ير التقانات 

امل�صتحدثة.

ومن املت�قع اأن ي�صتمر التقدم يف تط�ير ون�رص   

تناقل  وخ�ص��صية  �رصية  على  باحلفاظ  ت�صمح  تقنيات 

التقدم  هذا  اأن  اإل  م�صى.  مما  اأكرب  حدود  اإىل  املعل�مات 

وامل�ؤ�ص�صات  الدول  بع�س  متار�صه  قد  مما  للحد  يكفي  لن 

التن�صت وهتك  التقاين يف  لتف�قها  ا�صتغالل  باأن�اعها من 

�رصية وخ�ص��صية املعل�مات.

والت�صالت  املعل�مات  تقانات  م�صتقبل  اإن   

واإنتاج  لكت�صاب  مبتكرة  اآليات  لن�رص  ثمينة  فر�صًا  يتيح 

ون�رص املعرفة، مما �صيغني املخزون املعريف العربي. فمن 

املت�قع اأن تنخف�س با�صتمرار كلفة النفاذ اإىل الإنرتنت يف 

املعل�مات  تقنيات  اندماج  �صيت�صارع  كما  النائية.  املناطق 

والت�صالت يف و�صائط الإعالم مع انت�صار البنى الأ�صا�صية 

�صي��صع  مما  العري�صة،  احلزمة  ا�صتخدام  تتيح  التي 

اأمام امل�اطنني للح�ص�ل على  الفر�س واخليارات املتاحة 

وللت�ا�صل  ال�صحية  والرعاية  والتعليم  الإعالم  خدمات 

مع حك�ماتهم ومع الأ�ص�اق املحلية واخلارجية، اإ�صافة 

يف  املهم�صة  املجتمعات  وتنمية  الأعمال  قطاع  تن�صيط  اإىل 

الفر�س يظل مره�نًا  اأن تعظيم هذه  الأرياف واملدن. بيد 

تقانة  تتطلبه  ما  بني  ت�ائم  وا�صحة  �صيا�صات  بتطبيق 

احلق  كفالة  وبني  �صخمة،  ا�صتثمارات  من  الت�صال 

الجتماعي لكل فئات امل�اطنني يف ال�صتفادة منها، ف�صاًل 

عن دعم م�صاركة املراأة و�صمان حرية التعبري.

التقانات وتطبيقاتها واملحتوى الرقمي العربي

االأطر الناظمة

العقد  اأواخر  منذ  العربية،  الدول  معظم  بداأت   

والت�صالت؛  املعل�مات  لتقانات  بالتاأ�صي�س  املا�صي، 

ب��صع ال�صرتاتيجيات وت�صييد البنى الأ�صا�صية واإحداث 

املت�صلة  والق�انني  الت�رصيعات  و�صّن  امل�ؤ�ص�صية،  البنى 

والأردن  وت�ن�س  م�رص  وتعّد  التقانات.  هذه  با�صتثمار 

يف  الرائدة  العربية  الدول  من  املتحدة  العربية  والإمارات 

هذه امل�صاعي. فقد اأحدثت م�رص، مثاًل، وزارة لالت�صالت 

خلطة  الأ�ص�س  وو�صعت   ،1999 عام  املعل�مات  وتقانات 

وطنية ترمي  اإىل ت�صييد ق�اعد ملجتمع املعل�مات يف م�رص 

مع  وبال�رصاكة  املعنية  احلك�مية  الأجهزة  بني  بالتن�صيق 

م�ؤ�ص�صات القطاع اخلا�س. وبذلت ت�ن�س جه�دًا ملم��صة 

تط�ير  ا�صتهدفت  املا�صي  العقد  من  الأخري  الن�صف  يف 

القدرات  وتنمية  لالت�صالت،  التحتية  البنية  وت��صيع 

باأداء  لالرتقاء  البيانات  ق�اعد  وا�صتحداث  الب�رصية 

واأطلقت  اخل�ص��س.  ب�جه  احلك�مي  القطاع  م�ؤ�ص�صات 

تقانات  لحت�صان  مبادرة   2000 العام  يف  الأردن  يف 

املعل�مات والت�صالت وزيادة �صادرات تقانات املعل�مات 

املبا�رصة.  الأجنبية  ال�صتثمارات  واجتذاب  والت�صالت، 

اأما دولة الإمارات، فتميزت عن �ص�اها من الدول العربية 

ال�اقع  اأر�س  على  اأثمرت  عديدة  اأن�صطة  بتنفيذ  الأخرى 

�صة الق�صط  خالل اأزمنة تعترب قيا�صية بكل املعايري؛ خم�ِصّ
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و�صع  اإىل  الرامية  للجه�د  ال�قت  من  املمكن  الأدنى 

الإمارات  ال�صرتاتيجيات وت�صميم اخلطط. وبذلك حتتل 

الأول  واملركز  العاملي،  ال�صعيد  على  متقدمة  مراكز 

تقانات  م�ؤ�رصات  من  للعديد  وفقًا  العربي  ال�صعيد  على 

املعل�مات والت�صالت.

ال�صيا�صات  و�صع  العربية  الدول  وا�صتكملت   

بتقانات  اخلا�صة  العمل  وخطط  وال�صرتاتيجيات 

قّمتي  ملقررات  وفقًا  وا�صتثمارها  والت�صالت  املعل�مات 

وخطة   ،2005 و   2003 العامني  يف  املعل�مات،  جمتمع 

حتقيق  تن�صد  مبادرات  ف��صعت  عنهما.  املنبثقة  العمل 

جمتمع املعل�مات وت�ؤ�ص�س لتط�ير القدرات ال�طنية على 

ا�صتثمار تقانات املعل�مات والت�صالت يف جمالت عديدة. 

وطنية  ا�صرتاتيجيات  ب��صع  ُكّلفت  هيئات  اأ�ص�صت  كما 

وبرامج ل�صتثمار تطبيقات تقانات املعل�مات والت�صالت 

على  والتعليم  والتجارة  احلك�مية  اخلدمات  جمالت  يف 

وجه اخل�ص��س.

عدد  يف  متفرقة  اقة 
ّ
بر نقاط  ب�صع  وبا�صتثناء   

ا�صرتاتيجيات  �صياغة  فاإن  العربية  الدول  من  حمدود 

الت�رصيعات  و�صّن  والت�صالت،  املعل�مات  تقانات  قطاع 

والق�انني التي من املفرت�س اأن تنظم ا�صتثمارها. مّت ببطء 

ن�صبيًا كما يبني هذا الف�صل. من هنا، فاإن احلاجة تدع� اإىل 

النظر يف هذه ال�صرتاتيجيات والق�انني. ول يع�د  اإعادة 

هذا فقط لت�صارع تط�ر هذه التقانات فح�صب، بل لأن تلك 

ال�صرتاتيجيات والت�رصيعات اأغفلت، اأو مل تتناول بالعناية 

الالزمة، عددًا من الق�صايا الأ�صا�صية التي ل ميكن بدونها 

الأمثل.  النح�  على  املتاحة  التقانات  تطبيقات  ا�صتثمار   

العربية  الدول  من  كثري  يف  ت 
ّ
اأُقر التي  فال�صرتاتيجيات 

الأ�صا�صية  البنية  لق�صايا  العناية  من  الأكرب  الق�صط  اأولت 

والت�رصيعات، ومل تتناول بالعناية ذاتها الق�صايا املرتبطة 

الإمكانات  وبتط�ير  الرقمي،  وباملحت�ى  بالتطبيقات، 

املتاحة ل�صتخدام اللغة العربية على ال�صبكة.

الدول  يف  واالت�شاالت  املعلومات  تقانات  قطاع 

العربية

من�ًا  العربية  الدول  يف  التقانات  قطاع  �صهد   

احل�صة  الت�صالت  فروع  ونالت  املعايري،  بكل  كبريًا 

الأكرب يف هذا املجال. وقد ا�صفر حترير قطاع الت�صالت 

يف الدول العربية عن ن�ص�ء �رصكات كبرية اأ�صحى بع�صها 

اأن  اإل  والدويل.  العربي  الإقليمي  النطاقني  على  نا�صطًا 

�صئيلة  زالت  ما  املعرفة  اإنتاج  يف  ال�رصكات  هذه  م�صاهمة 

باملحت�ى  يتعلق  ما  يف  حتى  العربية،  الدول  معظم  يف 

اإىل  ي�صري  ما  الدلئل  من  وهنالك  بعملياتها.  اخلا�س 

ُتَخ�ّص�س  منح  لتقدمي  القطاع  هذا  �رصكات  بع�س  ت�جه 

الأ�ص�س  و�صعت  واإذا  والجتماعية.  القت�صادية  للتنمية 

هذا  ي�صهم  فقد  امل�ؤازرة،  والت�رصيعات  وامل�ؤ�ص�صات 

القطاع يف اإنتاج املحت�ى املعريف، ول �صيما ما يت�صل منه 

يف  تفعل �رصكات مماثلة  كما  لرتويجها،  ي�صعى  بتطبيقات 

عديد من بلدان العامل الأخرى. ويالحظ اأن اأغلب البلدان 

تقانة  وت�جيه  لحت�صان  م�ؤ�ص�صات  اأحدثت  العربية 

يزال  ما  عطاءها  اأن  اإل  ون�رصها،  والت�صالت  املعل�مات 

يف بداياته. وُيعّد وج�د امل�ؤ�ص�صات الراعية �رصطًا �صامنًا 

حل�صن ا�صتثمار وت��صيع درجات ا�صتخدام التقانات، على 

حرية  تتيح  التي  واملمار�صات  الت�رصيعات  ذلك  يرافق  اأن 

ال�صتخدام ال�ا�صع لهذه التقانات.
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20

اإنتاج اأو جتميع العتاد احلا�شوبي

املعل�مات  بتقانات  املت�صلة  الأن�صطة  تنح�رص   

من  احلا�ص�بي  العتاد  جتميع  اأو  باإنتاج  والت�صالت 

بتقانات  مت�صلة  اأخرى  وجتهيزات  �صخ�صية  ح�ا�صيب 

املعل�مات، من جهة، واإنتاج الربجميات، من جهة اأخرى، 

وقد �صهدت بع�س الدول العربية، م�رص واململكة العربية 

من  ملم��صة  ا�صتثمارات  اخل�ص��س،  ب�جه  ال�صع�دية 

جانب القطاع اخلا�س بان�صاء خط�ط جتميع للح�ا�صيب 

ذات طاقة �صغرية، ب�ص�رة عامة. ويعّد تاأمني احل�ا�صيب 

التقانة،  لن�رص  اجل�هرية  ال�رصوط  من  الثمن  منخف�صة 

نطاق  اأو�صع  على  املعرفة  املعل�مات وم�صادر  اإىل  والنفاذ 

اأمناط  على  العتماد  من  ذلك  لتحقيق  منا�س  ول  ممكن. 

جديدة من املبادرات التعاونية، وت�ؤمن مبادرة »حا�ص�ب 

الإمنائي  املتحدة  الأمم  برنامج  اأطلقها  التي  دولر«  املائة 

بالتعاون مع معهد ما�صات�ص��صت�س للتقانة )اإم. اآي. تي.( 

الدخل  ذات  املجتمع  �رصائح  لتمكني  بداية  نقطة  م�ؤخرًا 

دولر  مائة  تاأمني  اأن  مع  احل�ا�صيب،  اقتناء  من  املحدود 

ل�رصاء حا�ص�ب واحد ما زال بعيدًا كل البعد عن متناول 

الدول  التالميذ وغريهم من م�اطني  ع�رصات املاليني من 

من  ال�صتفادة  عليهم،  وينبغي  ميكنهم،  الذين  العربية 

لنجاح مبادرات كهذه،  بد  ل  امل�صاريع. من هنا،  مثل هذه 

املرتفع  ال�صكاين  التعداد  العربية ذات  الدول  وبخا�صة يف 

احلك�مات  ت�صمل  �رصاكات  من  املنخف�صة،  والدخ�ل 

والقطاع اخلا�س وهيئات املجتمع املديّن. ويقدم م�رصوع 

مثاًل  املبداأ،  ال�صع�دية »حا�ص�ب يف كل منزل«، من حيث 

من  لكن   .
21

مماثلة لأهداف  الرامية  ال�طنية  لل�رصاكات 

ال�اجب، هنا اأي�صًا، تخفي�س كلفة تاأمني احل�ا�صيب التي 

بكثري،  اأكرب  حدود  اإىل  امل�رصوع  هذا  �صمن  اإنتاجها  يتم 

لت�صحى يف متناول ذوي الدخ�ل املت��صطة واملنخف�صة.

�صناعة الربجميات

القرن  نهاية  منذ  الربجميات  �صناعة  منت   

املا�صي يف اأح�صان الإنرتنت و�صمن بيئتها واقت�صادياتها. 

اأن  املحلية  ال�ص�ق  متطلبات  على  ال�صعب  من  واأ�صحى 

جنحت  اأن  بعد  الربجميات  �صناعة  لدخ�ل  قاعدة  ت�صكل 

ال�صيطرة  اإحكام  يف  املتقدمة  الدول  يف  العمالقة  ال�رصكات 

من  كثري  يف  ذلك،  لها  ت�صنى  وقد  الربجميات.  �ص�ق  على 

احلالت، بت�صخري الطاقات الب�رصية ذات الكفاءة يف بلدان 

الدول  يف  احلك�مات  دور  وانح�رص  مثاًل.  كالهند  نامية 

النامية ب�ص�رة عامة بتي�صري عمل ال�رصكات العمالقة من 

خالل �صّن الأنظمة والت�رصيعات امل�اتية حلماية برجمياتها 

من القر�صنة وتاأمني مناخ ي�صمح بن�رص ا�صتخداماتها على 

اأو�صع نطاق ممكن.

ما زالت �صناعة الربجميات متر مبرحلة جنينية   

يف الدول العربية، مقارنة مع غريها من الدول اأو مبا ينبغي 

 ت�صف 
22

الإخبارية التقارير  اإن بع�س  بل  عليه.  تك�ن  اأن 

واقع �صناعة الربجميات يف الدول العربية بالأليم، م�صرية 

الربجميات  خارطة  عن  غائبني  زال�ا  ما  العرب  اأن  اإىل 

العاملية، على الرغم من ت�افر الإمكانيات املادية والب�رصية 

اأن حتققها هذه ال�صناعة  والعائدات امللم��صة التي ميكن 

�صانحة  فالفر�س  الدول.  من  كثري  باقت�صاد  نه�صت  التي 

خالل  من  والإقليمية  املحلية  الأ�ص�اق  يف  عائدات  لإحراز 

اأن  كما  اأوًل،  العربية  الربجميات  من  الحتياجات  تغطية 

واحل�ا�صيب  اأي�صًا.  بالفر�س  زاخرة  العاملية  الأ�ص�اق 

اإنها  بل  الربجميات،  �صناعة  اهتمام  حمط  وحدها  لي�صت 

ت�صتاأثر بح�صة متناق�صة من اهتمامات هذه ال�صناعة، اإذ 

من  مت�صع  طيف  يف  احلا�ص�بية  املك�نات  انت�صار  يتزايد 
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والدفاع  الت�صالت  ت�صمل  تطبيقات  و�صمن  املنتجات، 

�صل�صلة  اإىل  بال�صافة  والإعالم،  النقل  وقطاع  والأمن 

املطروحة  واملنزلية  املكتبية  التجهيزات  من  متزايدة 

وامل�صارف  كال�صياحة  قطاعات  يف  العام  لال�صتخدام 

وال�صناعات الهند�صية.

ومن املع�قات الأ�صا�صية التي تعرت�س �صناعة   

وما  اأهميتها  ا�صتيعاب  يف  الق�ص�ر  العربية  الربجميات 

ال�صتثمارات  تبقى  هنا،  من  ع�ائد.  من  ت�ّلد  اأن  ميكن 

امل�جهة نح� �صناعة الربجميات ال�طنية حمدودة، بينما 

بة، من 
ّ
ُت�صت�رد املنتجات الربجمية اجلاهزة، وحتى املعر

اخلارج. اإل اأن عدة دول عربية، ومنها م�رص والأردن، قد 

لتن�صيط  خط�ات  املا�صية  القليلة  ال�صن�ات  خالل  اتخذت 

م�رص،  ففي  م�صتل�ماتها.  وتاأمني  الربجميات  �صناعة 

على �صبيل املثال، ت�صمنت ا�صرتاتيجية تقانات املعل�مات 

م�جهًة  الربجميات  �صناعة  لدعم  عنا�رص  والت�صالت 

�صناعة  لتنمية  خا�صة  هيئة  اأحدثت  كما  الت�صدير،  نح� 

تكن�ل�جيا املعل�مات. ويقدر عدد ال�رصكت املكر�صة لإنتاج 

اأن  اإىل  الربجميات يف م�رص الآن باملئات. وت�صري املراجع 

تلك ال�رصكات قد �صّدرت منذ مطلع العقد احلايّل برجميات 

وكان  �صن�يًا.  الدولرات  من  املاليني  مبئات  قيمتها  ُتقدر 

دولر  ملي�ن   500 مبيعاتها  حجم  يبلغ  اأن  املخطط  من 

عام 2005. وتفيد اإح�صاءات تع�د للعام 2005 باأن عدد 

خم�صة  يبلغ  الفنيني  من  الربجميات  قطاع  يف  العاملني 

ج �صن�يًا 
ّ
اأن جامعات م�رص تخر األفًا. كما ُيقدر  وع�رصين 

م�صمار  يف  املتخ�ص�صني  من  األفًا،  ع�رصين  يقارب  ما 

الربجميات. اإل اأن اإح�صاءات تع�د اإىل مطلع العقد احلايل 

ت�صري اإىل اأن العائدات املرتتبة على �صناعة الربجميات يف 

العاملني فيها من  لتعداد  العامل، من�ص�بًة  اأخرى من  بالد 

الفنيني، تف�ق عدة مرات تلك التي يحرزها املربجم�ن يف 

املربجمني  لعدد  من�ص�بة  العائدات  مقدار  يبلغ  اإذ  م�رص؛ 

ي�لده  �صن�يًا، ويقّل هذا عما  اآلف دولر  يف م�رص ع�رصة 

باأ�ص�اط عما  األف دولر(، كما يقّل  املربمج يف الهند )15 

والإ�رصائيلي  دولر(  األف   39( الأيرلندي  املربمج  ي�لده 

.
23

)140 األف دولر(

جامعات  بني  �رصاكة  الأردن  يف  اأبرمت  وقد   

الربجميات.  اإنتاج  يف  للتعاون  عاملية  و�رصكات  حملية 

خططًا   
24

امل�صمار هذا  يف  الرائدة  الربامج  اأحد  وو�صع 

اأجنبية  ا�صتثمارات  اجتذاب  ت�صتهدف   2006 العام  يف 

م�صمار  يف  دولر  ملي�ن  و�صبعني  مبائة  تقدر  مبا�رصة 

هذا  يف  العمل  فر�س  من  اآلف  وخلق  الربجميات،  تط�ير 

القطاع، وت�ليد عائدات حملية تقدر بن�صف ملي�ن دولر 

اأمريكي.

�صناعة  لتحفيز  املطروحة  احلل�ل  ومن   

الطلب  ت�ّلد  اقليمية  العربية ت�صميم م�صاريع  الربجميات 

على منتجات ال�صناعة الرامية لن�رص التطبيقات الأ�صا�صية، 

والتجارة  والتعليم  احلك�مية  كاخلدمات  جمالت  يف 

من  منظ�مة  ا�صتخدام  املمكن  ومن  ال�صحية.  والرعاية 

احلا�صنات تهتم اأ�صا�صًا بتك�ين ودعم م�ؤ�ص�صات الأعمال 

ال�صغرية النا�صطة يف جمالت �صناعة الربجميات املختلفة. 

وجتدر الإ�صارة هنا اإىل اأن الإنفاق على مثل هذه امل�صاريع 

الربجميات  ا�صترياد  على  الإنفاق  ي�ازي  اأن  ينبغي  ل 

وباإدارة  مرنة  ل�صرتاتيجيات  وفقًا  مّت  اإن  اجلاهزة، 

خبرية.
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تطبيقات تقانات املعلومات

واالت�شاالت وبناء جمتمع املعرفة

ت�ؤدي تطبيقات تقانات املعل�مات والت�صالت   

دورًا بالغ الأهمية يف اإنتاج واإعادة تك�ين املعرفة يف الدول 

العربية. وعلى الرغم من اإحراز بع�س التقدم يف ا�صتثمار 

م�صجع  غري  العربي  امل�صهد  فاإن  التقانات،  هذه  تطبيقات 

على الإطالق. وتعاين البلدان العربية عامًة، با�صتثناء دول 

جمل�س التعاون اخلليجي، من تخلف وا�صح يف ا�صتخدام 

التقانات لتقدمي اخلدمات التعليمية وال�صحية واحلك�مية 

باأمناطها  التجارة  ويف  الإعالم  و�صائل  يف  وا�صتثمارها 

املختلفة. بل اإن التطبيقات املتقدمة خا�صة يف جمال الرعاية 

ال�صحية، تكاد تك�ن غائبة يف الدول العربية كافة.

ومن املت�قع اأن ُيحدث التقدم املت�صارع لتقنيات   

عدد  تدريجية �صمن  العربية حت�لت  الدول  يف  املعل�مات 

ومن  الأعمال.  قطاع  مقدمتها  ويف  القطاعات،  من  متزايد 

لنزعات  ا�صتجابة  الأح�ال  اأغلب  يف  هذا  يتم  اأن  املرجح 

فاإدارة  املحلية.  املبادرات  من  بدًل  خارجية،  و�صغ�ط 

الأعمال والت�ص�ق من خالل نظم التجارة الإلكرتونية على 

بلدان  من  الكثري  يف  واأمنًا  �صي�عًا  يتزايد  الإنرتنت  �صبكة 

الإلكرتوين   التعامل  نظم  نح�  النزوح  و�صي�صمل  العامل. 

قطاعات اأخرى منها التعلم والعمل عن بعد.

وامل�ؤكد اإن ا�صتثمار تطبيقات تقانات املعل�مات   

جديدة  ق�اعد  وتر�صيخ  ابتكار  �صيتطلب  والت�صالت 

تعميم ف�ائدها. وعلى  ن�عيتها وت�صمن  تنظمها وت�صبط 

الطلب  تعّزز  حل�ل  من  التقانات  هذه  تقدمه  مما  الرغم 

على تطبيقاتها، فاإن احلل�ل التقانية غري كافية مبفردها؛ 

اختالف  على  م�صتثمريها  وواجبات  حق�ق  تكفل  ل  فهي 

م�صاربهم وغاياتهم ول ت�صمن بال�رصورة اإثراء املحت�ى 

املعريف. لذلك ل بد من ت�صافر احلل�ل التقانية مع ق�اعد 

يف  وبخا�صة  العربي،  املعريف  املحت�ى  لإنتاج  م�صتحدثة 

م�صمار ن�رص املعرفة من خالل التعليم والتدريب، وبت�ليد 

املعرفة  باإنتاج  املت�صلة  املجالت  يف  للعمل  جديدة  فر�س 

وا�صتثمارها، عالوة على ن�رص معايري جديدة تكفل الرتقاء 

باملخزون املعريف من حيث امل�صت�ى وتن�ع امل�صم�ن.

واإذا قامت الدول العربية، ذات التعداد ال�صكاين   

�صيا�صات  وتفعيل  ب��صع  املرتفعة،  وامل�ارد  املنخف�س 

ا�صتثمار  يف  حتقق  اأن  ميكن  فاإنها  منا�صبة،  وممار�صات 

متتلكه  ما  تف�ق  اأو  ت�ازي  معدلت  التقانات  تطبيقات 

بع�س الدول املتقدمة الآن. ومن املت�قع اأن ي�صهم هذا يف 

باقي  يف  والت�صالت  املعل�مات  تقانات  ا�صتثمار  حت�صني 

الدول العربية.

خدمات احلكومة االإلكرتونية

خالل  احلك�مية  التطبيقات  ح��صبة  اقت�رصت   

كاآلة  احلا�ص�ب  وا�صتخدام  اجلدولة  على  املا�صي  العقد 

واإعداد  ال�ثائق  ل�صتخراج  متف�قة  مبزايا  تتحلى  طابعة 

خدمات  ظهرت  وقد  وتخزينها.  الإح�صائية  اجلداول 

 .
25

احلك�مة الإلكرتونية يف العامل مع بدء انت�صار الإنرتنت

امل�اطنني،  �ص�ؤون  تي�صري  غايتني:  اإىل  عم�مًا  ترمي  وهي 

م�اقع  خالل  من  احلك�مية  الإجراءات  كفاءة  وحت�صني 

طبيعة  ح�صب  امل�اقع  وت�صنف  الإنرتنت.  على  مكر�صة 

باجتاه  والتفاعلية  الإعالمية،  منها  زمر  �صمن  خدماتها 

لت�صمل  الأخرية  وتتن�ع  باجتاهني.  والتفاعلية  واحد، 

م�اقع تتقبل التعامالت املالية، وم�اقع ت�صمح بالت�صابك 

مع م�اقع اأخرى. وتبني مراجعة امل�اقع التي ا�صتحدثت 

العربية  الدول  يف  الإلكرتونية  احلك�مة  خدمات  لتقدمي 
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خالل الأع�ام القليلة املا�صية اأن معظمها ما زال يف الط�ر 

.
ّ
الإعالمي

ـ 2( قيم امل�ؤ�رص الذي يقي�س  يقدم اجلدول )4   

احلك�مة  تطبيقات  لتبني  العربية  الدول  ا�صتعداد  مدى 

. وي��صح اجلدول 
26

الإلكرتونية يف العامني 2005 و  2008

اأن خم�صًا من دول جمل�س التعاون، هي الإمارات والبحرين 

يف  العربية  الدول  تت�صدر  وال�صع�دية،  والك�يت  وقطر 

كما  الإلكرتونية.  احلك�مة  تطبيقات  لتبني  ا�صتعدادها 

حتتل الأردن ولبنان مراكز متقدمة يف هذا امل�صمار.

اخلا�س  امل�ؤ�رص  قيم   )8 ـ   4( ال�صكل  ويعطي   

ي�صتخدمه  الذي  الإلكرتونية،  احلك�مة  خدمات  بت�افر 

ملجم�عة  املعرفة  تقييم  منهجية  اطار  �صمن  الدويل  البنك 

لبع�س  الأداء  مت��صط  يقدم  كما   .
27

العربية الدول  من 

ال�صكل،  هذا  اإىل  وا�صتنادًا  الدول.  من  منتقاة  جمم�عات 

العربية يف ثالث جمم�عات. تقع يف  الدول  ميكن ت�صنيف 

احلك�مة  خدمات  من  مرتفع  مبعدل  تتمتع  بلدان  اأولها 

الإلكرتونية، وهي الإمارات العربية املتحدة وقطر. وتليها 

مت��صط  قدر  تاأمني  من  متكنت  الدول  من  ثانية  جمم�عة 

والبحرين،  وم�رص  م�ريتانيا  وهي  اخلدمات،  هذه  من 

الإلكرتونية  احلك�مة  خدمات  ت�فر  ثالثة،  وجمم�عة 

مبعدلت اأدنى من �صابقاتها. وت�صمل الك�يت واجلزائر.

املجم�عة  مت��صط  اأن   )8 ـ   4( ال�صكل  ويبني   

مل�ؤ�رص  العاملي  املت��صط  يقارب  العربية  الدول  من  الثانية 

ال�صكل  ي��صح  كما  الإلكرتونية.  احلك�مة  خدمات  ت�افر 

اأن معدل خدمات احلك�مة الإلكرتونية لدى الدول العربية، 

التي تت�افر عنها البيانات تف�ق تلك التي متتلكها الدول 

كما  الب�رصية،  التنمية  م�ؤ�رص  على  املت��صطة  القيم  ذات 

.
28

تتف�ق على جمم�عات اأخرى من الدول العربية

وقد راكمت الدول املتقدمة ح�صيلة من املعارف   

املت�صلة مببادرات احلك�مة الإلكرتونية. ذلك اأن م�ؤ�ص�صات 

وتنفيذ  بت�صميم  تق�م  الدول  هذه  يف  كربى  ا�صت�صارية 

مبادرات احلك�مة الإلكرتونية ت�ؤازرها م�ؤ�ص�صات خمت�ّصة 

وتتمح�ر  الربجميات.  ولتط�ير  والأبحاث  للدرا�صات 

بد  ول  ومتطلباته.  امل�اطن  اأول�يات  ح�ل  املبادرات  هذه 

تنتقل  احلك�مية  للخدمات  م�صابهة  معرفية  اأطر  بناء  من 

العامل.  بلدان  من  غريها  م�صاف  اإىل  العربية  الدول  بها 

و�صيتطلب هذا حيازة املعرفة على عّدة م�صت�يات، وتنفيذ 

الإلكرتونية  تكفل متابعة تط�ير خدمات احلك�مة  برامج 

ملقت�صيات  وفقًا  ذاتها،  احلك�مي  العمل  اأطر  وا�صتحداث 

الإ�صالح الإداري.

الأ�صا�صية  البنى  اأهمية  من  الرغم  وعلى   

لالت�صالت واملعل�مات، اإل اأن الع�امل ذات الطابع املعريف 

ال�صيا�صية  والإرادة  امل�صتخدمني  كمهارات  وال�صل�كي، 

والتزام الأطر القيادية يف الإدارات املعنية، هي اأكرب اأثرًا 

على مبادرات احلك�مة الإلكرتونية من الع�امل التقانية. 

العمل  هند�صة  لإعادة  و�صيلة  الإلكرتونية  فاحلك�مة 

املعل�مات  جعل  بغية  عادًة  مبادراتها  وُت�َصّمم  احلك�مي، 

تقاومها  ولذلك،  الأمثل،  النح�  على  واإدارتها  متكاملة 

الع�امل  ومن  الإداري.  الإ�صالح  تعار�س  التي  اجلهات 

احلك�مة  لربامج  املجدي  التطبيق  ت�ؤازر  اأن  ينبغي  التي 

الإلكرتونية )عبد الإله الدي�ه جي، 2006(:

ل�صتثمار  وتهيئتهم  امل�اطنني  لحتياجات  ال�صتجابة 

اخلدمات املتاحة على ال�جه الأمثل.

برامج  بني  ال�صلة  متنت  م�صتقرة  ا�صرتاتيجيات  تبني 

احلك�مي  العمل  تط�ير  ومبادرات  الإلكرتونية  احلك�مة 

والإ�صالح الإداري.
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         ويف املبادرات ال�صاعية نح� تطبيق مناهج احلك�مة 

 ل 
ّ

الإلكرتونية، ينبغي على احلك�مة اأن تق�م بدور املي�رص

امل�صيطر، واأن ترعى ال�رصاكة بني اجلهات امل�صتفيدة من 

امل�اطنني والقطاع اخلا�س واملجتمع املدين لن�رص تطبيقات 

احلك�مة الإلكرتونية وحت�صني اأمناط تقدميها؛ فمبادرات 

ذلك  ويتطلب  اأوًل.  امل�صتخدمني  من  عادًة  تاأتي  التح�صني 

م�ص�ح  خالل  من  العام  الراأي  ل�صتي�صاح  قن�ات  خلق 

التقانات  تقدم  كثرية  اأخرى  وو�صائل  دورية  ولقاءات 

احلديثة الع�ن يف ا�صتثمارها.

تقانات املعلومات واالت�شاالت والتعليم

فر�صًا  والت�صالت  املعل�مات  تقانات  ت�فر   

التعليمية  والربامج  امل�اد  بن�عية  لالرتقاء  عديدة 

اإدارة  اإىل منافع يف  اإ�صافة  واأ�صاليب تقدميها وتط�يرها، 

املتاحة  التقانية  املدخالت  وت�صمل  التعليمية.  العملية 

امل�صتخدمة  والربجميات  الأجهزة  الأول  بامل�صت�ى  الآن 

ال�رصائح ومقاطع  واإعداد  الن�ص��س، واجلدولة،  ملعاجلة 

م�صت�يات  يف  تت�صمن  كما  ت��صيحية.  ك��صائط  الفيدي� 

بني  املبا�رص  للت�ا�صل  الإنرتنت  ا�صتخدام  تط�رًا  اأكرث 

الر�صمية  والهيئات  املدار�س  وبني  ومدر�صيهم،  الطلبة 

يف�ق  م�صت�ى  ويف   .
29

التعليم اأن�صطة  بر�صد  املعنية 

اإنتاج  يف  الذكية  الربجميات  ا�صتخدام  ميكن  وذاك،  هذا 

الفرتا�صية  احلقيقة  تقانات  وت�ظيف  الدرا�صية  امل�اد 

لالرتقاء مبهارات الطلبة، بال�رصعة التي تنا�صب قدراتهم 

الأخرى  التعليم  ال�صتيعابية وب�ص�رة مت�صقة مع برامج 

املقبلة  الت�صالت  جتهيزات  و�صت�صمح  يتابع�نها.  التي 

بالنفاذ اإىل املحت�ى التعليمي »الالمتزامن« عرب اله�اتف 

بحيث ميكن  ال�صخ�صية،  الرقمية  امل�صاعدات  اأو  املحم�لة 

للطالب الت��صل اإىل امل�اد التعليمية يف اأي وقت واأي مكان. 

كما �صيت�صنى للطالب متابعة حما�رصات تلقى يف جامعات 

التحدث  الأميال بالزمن احلقيقي. و�صي�صحى  اآلف  تبعد 

املرتقب يف  التقدم  الأم، بف�صل  باللغة  مع املحا�رص ممكنًا 

م�صمار الرتجمة الآنية املُ�ؤمتَنة.

على  تدل  قاطعة  م�ؤ�رصات  ت�جد  ل  اأنه  ومع   

التعليم، فاإن نتائج عديدة  جناح تقانة املعل�مات يف قطاع 

 ت�صري اإىل اأن ا�صتخدامها يف مناهج التعليم 
30

من الدرا�صات
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كان مفيدًا يف تط�ير مهارات الطالب على حل امل�صائل. كما 

اأن ا�صتخدام املدر�صن لل��صائل املعل�ماتية اأحدث تاأثريات 

دول  و�صعت  وقد  التعليم.  عملية  خمرجات  على  اإيجابية 

�صاملة  �صيا�صات   
31

والتنمية القت�صادي  التعاون  منظمة 

ل�صتخدام هذه التقانات يف قطاع التعليم يف �صياق التح�ل 

نح� جمتمعات واقت�صاد املعرفة. وتتناول هذه ال�صيا�صات 

رئي�صية  حماور  عرب  التعليم  قطاع  اإىل  التقانات  اإدخال 

من خالل التعليم امل�صتمر 
32

تت�صمن حم� الأمية املعل�ماتية

امل�صت�يات،  خمتلف  على  العاملة  الق�ة  اأفراد  جلميع 

وت�فري البنى الأ�صا�صية لتقانات املعل�مات والت�صالت؛ 

كتاأمني ال��ص�ل اإىل الإنرتنت با�صتخدام �صبكات احلزمة 

العري�صة ل�صتخدام الإنرتنت يف قاعات الدرا�صة واملكتبات، 

. وتخفي�س ن�صبة عدد 
37

وت�فري منظمات متعددة ال��صائط

الطالب اإىل عدد احل�ا�صيب يف املدار�س. وت�صعى الربامج 

التي ُت�َصّمم لتنفيذ هذه ال�صيا�صات اإىل اإتاحة فر�س النفاذ 

اإىل الإنرتنت من جانب معاهد التعليم يف املناطق واملجتمعات 

من  بكفاءة  وال�صتفادة  والأرياف،  املدن  يف  املهم�صة 

امل�صادر املت�افرة على امل�اقع التعليمية يف مناطق تتمتع 

مب�ارد اأف�صل. اأما الدول األأقل تقدمًا، فترتكز ال�صيا�صات 

التي ت�صعى لتنفيذها على حت�صني ن�صبة عدد الطالب لعدد 

املكتبات  ربط  خالل  من  املحت�ى  وتاأمني  احل�ا�صيب 

بع�صها مع بع�س ب�رصعات مقب�لة عرب الإنرتنت.
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بربامج  املت�صل  الرقمي  املحت�ى  تط�ير  وُيعّد   

التعليم والتدريب من اأبرز اأول�يات املرحلة القادمة بالن�صبة 

للدول التي قطعت �ص�طًا يف ت�صييد البنى الأ�صا�صية. حيث 

وقن�ات  النا�رصين  مع  ال�رصاكات  الدول  هذه  ت�صجع 

املحت�ى  لتط�ير  ال�طنية  واملكتبات  واملتاحف  التلفاز 

امل�صتخدمة  احلديثة  الأ�صاليب  ومن   .
ّ
التعليمي الرقمي 

اإىل  ت�صتند  التي   ،
38

التعلم« »جزئيات  املحت�ى  تط�ير  يف 

ن�ص��س  �صكل  على  املحت�ى  من  ووحدات   
39

�صفيفات

الفيدي�. ول  اأو مقاطع من  اأو �صجالت �ص�تية  اأو �ص�ر 

دقائق.  ب�صع  منها  ال�احدة  لتقدمي  الالزم  الزمن  يتعدى 

ت�صكل،  بحيث  بالأخرى  ال�احدة  ال�صفيفات  ربط  وميكن 

. ويف كل ذلك، 
40

جمتمعًة، جانبًا متكاماًل من املنهج املن�ص�د

ي�ؤدي اعتماد منهج امل�صدر 

املفت�ح اإىل تط�ير ملم��س 

الفاعلية.  التعليمية  للم�اد 

)انظر الإطار 4 ـ 1(.

الإطار 4 ـ 1

برجميات امل�شدر 

املفتوح واملحتوى 

التعليمي

الربجميات  معظم  اإن 

متاحة  امل�صدر  مفت�حة 

جانب  من  لال�صتخدام 

اإىل  النفاذ  ميكنه  من  كّل 

بحقل  اإملام  وله  الإنرتنت 

وتت�صمن  الربجميات. 

برجميات امل�صدر املفت�ح زمرًا من املنتجات التي مت و�صعها 

ومن ثم تط�يرها وطرحها لال�صتخدام العام دون مقابل؛ 

على  التح�صينات  اإدخال  ميكنه  من  كل  يق�م  اأن  �رصيطة 

 باإتاحة ما اأدخل من حت�صينات لال�صتخدام 
33

رمز امل�صدر

امل�صدر  لن�صق  املنتمية  الربجمية  النظم  ومن  ثانية.  احلر 

املفت�ح اأدوات لتاأليف ون�رص املحت�ى ذات تطبيقات هامة 

حزمة  تت�صمن  املختلفة؛  مبراحله  التعليم  يف  ومبا�رصة 

نظام  تطبيقات  معظم  حتت�ي  التي   
34

املفت�ح« »املكتب 

، بال�صافة لأدوات تاأليف ون�رص 
35

»مكتب مايكرو�ص�فت«

، ميكن ا�صتثمارها ب�صه�لة 
36

املحت�ى ونظم لن�رص املدونات

فائقة يف الأن�صطة التعليمية التي تتطلب التفاعل بني الطلبة 

يف  وتفيد  الدرا�صية،  املقررات  لت�صميم  ونظم  واملدر�س، 

بناء املحت�ى التعليمي. كما تت�صمن نظم امل�صدر املفت�ح 

للتدقيق الهجائي العربي ولر�صم املخططات تفيد  و�صائل 
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يف جت�صيد الأفكار �صمن الن�ص��س. وحتت�ي نظم امل�صدر 

املفت�ح اأي�صًا على برامج لتعريب الربجميات وترجمة اأدلة 

ت�صاعد  املدر�صية  الختبارات  لت�صميم  واأخرى  الت�صغيل، 

بت�صميم  وت�صمح  المتحانات  اأ�صئلة  و�صع  على  املدر�س 

التمارين الذهنية ذات التطبيقات التعليمية.

يف  تقدم  من  الإنفاق  اأحدثه  مما  الرغم  وعلى   

جمال  يف  احلالية  م�صت�ياته  فاإن  العامل،  دول  من  الكثري 

لتحقيق  كافية  غري  التعليم  قطاع  يف  املعل�ماتية  ال��صائل 

الغايات التي تعد بها التقانات املتاحة. فما زالت التقانات 

املناهج  جتد  ول  املدر�صية،  الكتب  رقمنة  ملجرد  ت�صتخدم 

ما  وتفاعلية  دينامية  اأ�صاليب  تت�صمن  التي  املح��صبة 

ت�صتحقه من دعم.

وكما ه� احلال يف جمالت اأخرى، فاإن التقانات   

ت�صافر  من  بد  ول  التعليمية.  العملية  لتط�ير  كافية  غري 

اإىل  لل��ص�ل  وتنظيمية،  وبني�ية  م�صلكية  اأخرى،  ع�امل 

يف  الرقمية  بامل�ؤ�رصات  الكتفاء  اأن  كما  املثلى.  النتائج 

قيا�س لداء غري جمٍد مبعزل عن الهتمام بالآثار الن�عية، 

على الرغم من �صع�بة الت�صدي لها.

وقد بادرت بع�س الدول العربية اإىل ا�صتخدام   

تقانات املعل�مات والت�صالت يف مراحل التعليم املختلفة. 

لكن هذه اجله�د، على اأهميتها، ما تزال اأقل من املطل�ب 

التعليم  الطلبة يف مراحل  اإىل  فن�صبة احل�ا�صيب  واملمكن. 

عامًة  املدار�س  تفتقر  فيما  متدنية،  زالت  ما  قبل اجلامعي 

اإىل امكانات النفاذ اإىل الإنرتنت. ومبقارنة ت�صنيف الدول 

العربية يف نفاذ املدار�س اإىل الإنرتنت مع ما اأحرز يف جميع 

بع�س  اأن  جند  البيانات،  عنها  تت�افر  التي  العامل  بلدان 

الدول العربية كالإمارات وقطر وت�ن�س �صجلت اأداء يقع 

يف مرتبة اأعلى من املت��صط العاملي )5 و 4.8 و 4.9 على 

الت�ايل يف حني اأن املعدل العاملي ه� 3.74)41((، يف حني 

كم�رص  املعدل  هذا  تقارب  مراتب  يف  الدول  بع�س  جاءت 

اأخرى  الت�ايل(. وجاءت دول  والأردن )3.1 و 3.9 على 

عن  تتباعد  متدنية  م�صت�يات  يف   )1.9( م�ريتانيا  مثل 

امل�صت�ى العاملي يف هذا املجال. ول بد هنا من الإ�صارة اإىل 

اأن دول العامل باأ�رصه مل تقطع حتى الآن �ص�طًا بعيدًا يف 

املماثل  املت��صط  اأما  الإنرتنت.  اإىل  مدار�صها  نفاذ  تاأمني 

. ويف ما يتعلق 
42

للدول ذات الدخ�ل املرتفعة فيبلغ  5.26

من  متاح  ه�  ما  ي��صف  اأن  ميكن  ل  القريب،  بامل�صتقبل 

خطط الدول العربية لن�رص احل�ا�صيب يف املدار�س والنفاذ 

منها اإىل الإنرتنت منها بالطم�ح املفرط.

الرتباط  يت�صم  اجلامعي،  التعليم  مراحل  ويف   

والتعليم  والت�صالت  املعل�مات  تقانات  ا�صتخدام  بني 

العايل يف الدول العربية بال�صعف. وي�صت�جب ذلك ت�فري 

احل�ا�صيب بكلف خمف�صة، والت�جه ل�صياغة مناهج التعليم 

على نح� يحفز على ا�صتخدام احل�ا�صيب وال�صبكات �صمن 

العملية التعليمية، كما ه� احلال يف الكثري من بلدان العامل. 

العربية  الدول  يف  الإفرتا�صية  اجلامعات  عدد  زال  وما 

. وقد اأ�ص�س اأول م�صاريع اجلامعات الفرتا�صية 
43

حمدودًا

اأي�صًا  تاأ�ص�صت يف ت�ن�س  املا�صي. كما  العقد  يف �ص�رية يف 

القاهرة، متعاونة مع  . وتق�م جامعة 
44

جامعة افرتا�صية

منظمة الي�ن�صك�، بتاأ�صي�س كليات افرتا�صية. كما تتعاون 

جامعة عني �صم�س، مع اجلامعة الفرتا�صية املت��صطية يف 

تقدمي جمم�عة من امل�اد الدرا�صية عرب الإنرتنت. وميكن 

للجامعات  من�ذجًا  الإلكرتونية  الأردن  اأكادميية  اعتبار 

وتتبنى  العربية.  الدول  يف  ا�صتحدثت  التي  الفرتا�صية 

اجلامعة العربية املفت�حة بع�س و�صائل التعليم الإلكرتوين 

اإذ ت�صتخدم امل�ارد املح��صبة متعددة ال��صائط.
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الإطار 4 ـ 2

م�شاريع لربط املوؤ�ش�شات التعليمية وتقييم اأداءها

ن�صطت جامعات العامل عرب عق�د الثمانينات والت�صعينات 

من القرن املا�صي لإحداث �صبكات تربط فروعها وكلياتها 

وت�صل خمتربات البحث لديها بنظائرها يف بلدان العامل. 

املن�رصم  العقد  خالل  عربية  دول  عدة  اأحدثت  وقد 

الغالب يف عمل  والنمط  لربط جامعاتها.  �صبكات حا�صبية 

يرتكز  ال�صبكات  هذه 

معل�مات  عر�س  على 

اأن�صطة  ح�ل  مقت�صبة 

 .
ّ
العلمي والبحث  التعليم 

العديد  حمت�ى  اأن  كما 

ال�صبكات  م�اقع  من 

واجلامعات التي ت�صمها 

ب�ص�رة  حتيينه  يتم  ل 

م�صتمرة.

ت�صارك  اأخرى،  من جهة 

 يف 
46

بع�س الدول العربية

تنفيذ م�صاريع ومبادرات 

اإن�صاء  اإىل  ترمي  اإقليمية 

تربط  �صبكية  بنى 

العلمية  م�ؤ�ص�صاتها 

امل�صت�ى  على  والبحثية 

هذه  ومن  الدويل. 

املبادرات م�رصوع ال�صبكة 

املت��صطية  العربية 

الذي   
47

والتعليم للبحث 

واخلدمات  للتطبيقات  اأ�صا�صية  بنية  ت�صييد  اإىل  يهدف 

الإلكرتونية التي ت�صاعد الباحثني يف املنطقة )ن�ار العّ�ا. 

امل�رصوع  ي�صمح  اأن  املخطط  ومن  للتقرير(.  خلفية  ورقة 

با�صتثمار امل�ارد احل�صابية املتاحة يف امل�ؤ�ص�صات امل�صاركة 

هذه  مثل  وت�ؤمن  ال�صبكية.  احل��صبة  تطبيقات  خالل  من 

ل�صتثمار  الالزمة  الكبرية  احل�صابية  الطاقة  امل�صاريع 

واحلقيقة  املحاكاة  تطبيقات  تت�صمن  خا�صة  برجميات 

بيئات جديدة  اإيجاد  يف  ت�صهم  اأن  كما ميكن  الفرتا�صية. 

للتعلم، ت�صتند اإىل تطبيقات ال��صائط املتعددة واملحا�رصات 
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املحت�ى  باإثراء  الكفيلة  ال��صائل  على اخلط، وغريها من 

التقليدية  الأ�صاليب  عن  واخلروج  ال�صبكة  على   
ّ
العربي

ال�صائدة يف الكثري من م�ؤ�ص�صات التعليم العربية.

اإليها ت�افر  اأن ي�ؤدي  ومن الف�ائد التي ميكن   

ما  يف  الت�ا�صل  للمدار�س  يت�صنى  اأن  الإنرتنت  خدمات 

ومتابعة  املعنية مب�ؤازرتها  بينها ومع اجلهات احلك�مية 

ال�صدد  هذا  بالهتمام يف  املبادرات اجلديرة  اأدائها. ومن 

املدار�س  اأداء  لتتبع  قطر  يف  للتعليم  الأعلى  املجل�س  �صعي 

التعليم الأ�صا�صي على �صبكة الأنرتنت  التي تقدم خدمات 

التط�ر  ا�صتعرا�س  خاللها  من  يتم  دورية  تقارير  ون�رص 

.
48

الذي اأحرزته املددار�س من �صتى اجل�انب

كذلك  والت�صالت  املعل�مات  تقانات  تقدم   

من  التعليمية  امل�ؤ�ص�صات  بني  للت�ا�صل،  ثمينة  فر�صًا 

اأدائها  بتقييم  املعنية  اجلهات  ومع  املختلفة  امل�صت�يات 

)الإطار 4 ـ 2(. ولهذا الت�ا�صل اأبلغ الأثر يف ن�رص املعرفة 

وتقييم الأداء على الأ�صعدة ال�طنية والإقليمية والدولية.

من  امل�صتقاة  الدرو�س  تلخي�س  وميكن   

املعل�مات  تقانات  ا�صتثمار  العاملية يف  الت�جهات  مراجعة 

والت�صالت يف التعليم يف ما يلي:

ليت�صنى  التعليمية  املناهج  اإىل  جذرية  تغيريات  اإدخال 

تقدميها على �صبكة الإنرتنت.

التعليم  للعاملني يف جميع حلقات  املعل�ماتية  الأمية  حم� 

ويف اإدارة العملية التعليمية.

اإىل  والنفاذ  املالئم،  احلا�ص�بي  بالعتاد  املدار�س  تزويد 

يف  املفت�ح  امل�صدر  برجميات  اإىل  وال�صتناد  ال�صبكة 

امل�صت�يات التعليمية كافة.

تط�ير ون�رص مفاهيم واآليات وبرجميات التعّلم الذاتي.

با�صتثمار  واملجتمع  والبيت  املدر�صة  بني  ال�رصاكة  متتني 

التقانات املتاحة.

التجارة االإلكرتونية

الإلكرتونية« حديث  »التجارة  م�صطلح  اأن  مع   

و�صبكات  احل�ا�صيب  ا�صتخدام  اأن  اإل  ن�صبيًا،  العهد 

 
45

للبيانات الإلكرتوين  بالتبادل  ي�صمى  وما  الت�صال، 

حينئٍذ  اقت�رص  لكنه  املا�صي.  القرن  �صتينات  اإىل  يع�د 

حيث  ال�صخمة  وامل�صارف  وال�رصكات  امل�ؤ�ص�صات  على 

عن  النظر  وبغ�س  الكبرية.  احل�ا�صيب  ا�صتخدمت 

الإلكرتونية  التجارة  اأمام  ماثلة  زالت  ما  التي  امل�صكالت 

اأو�صع  فر�صًا  وت�ّلد  انت�صارها،  ي�صتمر  اأن  املت�قع  فمن 

لتط�ير  ال�صعي  ثم  ومن  وللتناف�س،  التجاري  للتبادل 

اأ�صاليب الإنتاج وت��صيع اخليارات املتاحة اأمام امل�صتهلك، 

ونفاذ م�ؤ�ص�صات الأعمال ال�صغرية واملت��صطة اإىل اأ�ص�اق 

اأو�صع.

قيمة  تط�ر  على  ال�ص�ء   )9 ـ   4( ال�صكل  ُيلقي   

م�ؤ�رص ا�صتخدام الإنرتنت من جانب م�ؤ�ص�صات الأعمال يف 

ال�صغرية(،  الزرقاء  بالنقاط  )ممثلة  العامل،  بلدان  معظم 

الأكرب حجمًا(،  باملربعات  العربية، )ممثلة  الدول  وبع�س 

مقارنة بزيادة دخل الفرد. كما يعطي ال�صكل امل�قع الذي 

حتتله بع�س جمم�عات الدول، )ممثلة بالدوائر(. وت�صري 

اأزواج  بني  العالقة  تقي�س  التي  الرتباط،  معامل  قيمة 

املتغريات يف مثل هذه احلالت، اإىل عالقة اإيجابية ملم��صة 

بني قيم هذا امل�ؤ�رص يف معظم دول العامل ودخل الفرد فيها. 

بينما  يبنّي ال�صكل اأن ت�زع قيم م�ؤ�رص ا�صتخدام الإنرتنت 

يف قطاع الأعمال يف الدول العربية ل ينبىء بعالقة وثيقة 

.
49

مع دخل الفرد

الدولة  دور  بتقلي�س  املطالبة  للدع�ات  وخالفًا   

اجلهات  على  فاإن  القت�صادي،  الن�صاط  مي�س  ما  كل  يف 
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احلك�مية يف الدول العربية القيام بدور مبا�رص يف تي�صري 

حل�ل  واإيجاد  الإلكرتونية،  التجارة  اأن�صطة  وتنظيم 

من  وال�صتفادة  التحديات  مبجابهة  ت�صمح  ت�رصيعية 

الإطار يتحتم على جميع  التي تطرحها. ويف هذا  الفر�س 

الدول العربية �صياغة مبادىء م�صرتكة تكفل ت�افق اأنظمة 

التجارة الإلكرتونية مع �صيا�صات التنمية ال�طنية وتلتزم 

ت��صع  التي  الدولية  القيا�صية  باحلل�ل  ذاته،  ال�قت  يف 

وخ�ص��صية  حق�ق  وحماية  ال�رصيبية  النظم  لتطبيق 

امل�اطنني.

تطبيقات التقانات يف الرعاية ال�شحية

القطاع  يف  العاملة  اجلهات  اعتماد  يزداد   

والت�صالت.  املعل�مات  تقانات  تطبيقات  على  ال�صحي 

وقد جنمت عنها طائفة من الآثار الإيجابية، ومنها حت�صني 

بيئة  من  نقلها  واإمكانية  كلفتها  وخف�س  الأجهزة  اأداء 

لأخرى ف�صاًل عن �رصعة تبادل املعل�مات وحفظ البيانات. 

وت�صنف هذه التطبيقات يف زمر تت�صمن:

التطبيقات الإدارية والإح�صائية التي تق�م بها امل�ؤ�ص�صات 

حلفظ  التاأمني  و�رصكات  والعيادات  كامل�صت�صفيات  املعنية 

�صجالت املر�صى. وقد انت�رصت هذه التطبيقات يف عدد من 

الدول العربية.

املتعددة  ال��صائط  خالل  من  ال�صحية  بال�ص�ؤون  الت�عية 

القطاعات  اأوائل  من  ال�صحي  القطاع  ويعترب  والإنرتنت. 
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لإنتاج  والت�صالت  املعل�مات  تقانات  من  ا�صتفادت  التي 

بهدف  الإنرتنت  �صفحات  عرب  ال�ثائق  من  العديد  ون�رص 

ت�عية فئات امل�صتخدمني.

يف  الفيدي�  م�ؤمترات  با�صتخدام  بعد  عن   
ّ
الطبي الت�صاور 

.
50

الت�صخي�س والعالج

العمليات اجلراحية. وقد   لإجراء 
51

الن�صاليات ا�صتخدام 

نامية  بلدان  يف  امل�صت�صفيات  ل��صل  عدة  جتارب  اأجريت 

مب�صت�صفيات يف دول اأخرى متقدمة، �ص�اء لإجراء عمليات 

.
ّ
جراحية اأو لت�جيه العمل اجلراحي

            وهنالك العديد من ال�ص�اهد واملالحظات التي تدل 

والت�صالت  املعل�مات  تقانات  نظم  ا�صتخدام  تنامي  عل 

املجالت  يف  العربية  الدول  يف  الطبية  بالعناية  اخلا�صة 

الثالثة الأوىل املذك�رة اأعاله. اإل اأن درجة ا�صتخدام هذه 

البلد  �صمن  وتتفاوت  اآخر،  اإىل  بلد  من  تختلف  التقانات 

ال�احد بني م�ؤ�ص�صة عالجية واأخرى وبني املدينة والقرية 

وبني العا�صمة و�ص�اها من املدن. ولعل النظم الإلكرتونية 

يف  املتط�رة  امل�صت�صفيات  يف  وا�صع  نطاق  على  ت�صتخدم 

وم�رص،  ولبنان  والأردن  اخلليجي  التعاون  جمل�س  دول 

اأو هي غائبة متاما، يف  اأ�صيق،  لكنها ت�صتخدم على نطاق 

الأرياف،  يف  وبخا�صة  ال�صغرية،  والعيادات  امل�صت�صفيات 

امللفات  اإىل  يلجاأ  العيادات  من  العديد  يزال  ما  حيث 

التقليدية، على الرغم من التحرك ال�رصيع نح� ا�صتخدام 

امللفات الإلكرتونية يف خمتلف املجالت الأخرى.

حمت�ى  الإلكرتونية  ال�صحة  جمالت  تت�صمن   

العربية،  باللغة  اإنتاجه ون�رصه  بد من  معرفيًا ملم��صًا ل 

تطبيقات  بع�س  وت�صكل  الت�عية.  م�صمار  يف  �صيما  ول 

م�ؤ�ص�صات  لن�صاط  خ�صبًا  جماًل  الإلكرتونية  ال�صحة 

املهنية  والحتادات  جهة،  من  املحلية،  ال�صغرية  الأعمال 

اأن ت�ؤدي ال�رصاكة  املعنية، من جهة اأخرى. ومن املت�قع 

والربامج  املبادرات  من  كثري  تنفيذ  اإىل  اجلهات  هذه  بني 

امل�صت�طنة  بالأمرا�س  يتعلق  ما  يف  وبخا�صة  املجدية، 

املثلى  ولال�صتفادة  والأطفال.  احل�امل  الن�ص�ة  و�صحة 

الأ�صا�صية  بالبنى  من مثل هذه الربامج ل بد من الرتقاء 

خمتلف  اإىل  العري�صة  احلزمة  خدمات  ومتديد  املتاحة 

معظم  يف  ت�صهد  التي  فهي  والنائية،  الريفية  املناطق 

و�صيجعل  ال�صحية.  الرعاية  منظ�مات  تخلف  الأحيان 

التدين امل�صتمر يف اأ�صعار التجهيزات احلا�صبية وجتهيزات 

ال�صبكات الال�صلكية هذه املبادرات قابلة للتحقيق، حتى يف 

املت��صطة واملنخف�صة. كذلك  الدخ�ل  ذات  العربية  الدول 

ينبغي و�صع الأنظمة امل�اتية للحفاظ على حق�ق املر�صى 

ال�صحة  بخدمات  املت�صلة  املهنية  باملمار�صات  والرتقاء 

الإلكرتونية. ويف هذا الإطار، و�صع املكتب الإقليمي ل�رصق 
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املت��صط التابع ملنظمة ال�صحة العاملية

التي ينبغي تاأمينها لإطالق برامج ال�صحة الإلكرتونية.

الإطار 4 ـ 3

تقانات املعلومات واالت�شاالت والتنمية املحلية: 

مناذج من الدول العربية

يهدف  الذكية:  املحلية  املجتمعات  م�شروع   

هذا امل�رصوع الذي اأطلقته اللجنة القت�صادية والجتماعية 

ن�رص  اإىل  احلايل،  العقد  مطلع  يف  )الإ�صك�ا(  اآ�صيا   
ّ
لغربي

مبهارات  الإرتقاء  يف  ت�صهم  متكاملة  تقانية  مدخالت 

الكرمي  للعمل  اإىل فر�س  ي�ؤدي منها  الأهايل، وبخا�صة ما 

واملجزي للمراأة وال�صباب، وبالتايل تقلي�س الفقر، �صمن 
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وقد  والبيئية.  والقت�صادية  الجتماعية  املحلية  الظروف 

ُنّفذ امل�رصوع يف م�اقع يف �ص�رية واليمن والعراق. وي�صمل 

اأ�صا�صيني:  مرفقني  الذكية  املجتمعات  م�رصوعات  من  كل 

وت�ص�يقها  والغذائية  الزراعية  املنتجات  لت�صنيع  وحدة 

ومركزًا  واجل�دة،  لل�صالمة  احلديثة  املعايري  با�صتخدام 

تكن�ل�جيًا متعدد املهام للمجتمع املحلي ي�فر النفاذ عرب 

اإىل عدد من اخلدمات؛ مثل برامج  احل�ا�صيب والإنرتنت 

املجتمعية.  والت�عية  املهارات  واكت�صاب  املهني  التدريب 

وتت�صمن منجزات امل�رصوع:

التدريبية  اخلدمات  تقدم  وحدات  اإن�صاء   •  

وت�صهم باإدخال تقانات حديثة لت�صنيع املنتجات الزراعية 

ال�صم�صية  الطاقة  وا�صتثمار  املياه،  ومعاجلة  والغذائية، 

وا�صتثمار الربجميات التفاعلية يف التدريب املهني.

•  ن�رص املهارات الأ�صا�صية يف م�صمار تقانات   

املعل�مات والت�صالت.

ت�صمل  والت�صبيك  للتعاون  ق�اعد  اإر�صاء   •  

املجتمع  وهيئات  املحلية  البلديات وجمال�صها واجلامعات 

تط�يع  يت�صنى  بحيث  احلك�مية  غري  واملنظمات  املدين 

امل�اقع  اأوليات  مع  لتن�صجم  احلديثة  التقانية  املدخالت 

امل�صتهدفة.

تقدمي  اإىل  امل�رصوع  يرمي  ال�شوري:  نت  ريف  موقع 

حياتهم  يف  الريفية  املناطق  يف  امل�اطنني  تفيد  معل�مات 



1
3

3
1

د 
د
ع

ال
ة

مي
ن
لت

وا
ل 

شا
�

ت
الإ

ا

الي�مية، من خالل ب�ابة اإلكرتونية ت�صم م�اقع تخ�س كال 

عام  خالل  اأن�صئت  وقد  امل�رصوع.  يف  امل�صاركة  القرى  من 

واحد م�اقع لثماين ع�رصة قرية م�صاركة يف هذه الب�ابة، 

وجتاوز عدد زوار هذه الب�ابة ثالثني األف زائر.

موقع ر�شالة: م�قع تفاعلي اأُجنز مببادرة من جانب بع�س 

الطلبة يف كلية الهند�صة بجامعة القاهرة، ثم حت�ل اإىل ن�اة 

جلمعية خريية افرتا�صية تقّدم الرعاية الجتماعية للفقراء 

من  اأكرث  لي�صمل  اجلمعية  هذه  ن�صاط  وت��صع  واملر�صى. 

القاهرة،  يف  فروع  وعدة  م�رصية  حمافظة  ع�شر  خم�شة 

وتت�صمن اأن�صطة امل�قع تلقي التربعات وت�زيعها.

التقانات والتنمية الجتماعية

يف  املحلية  التنمية  م�صاريع  من  العديد  ي�صهد   

تقانات  ت�ؤديه  الذي   
ّ
الإيجابي الدور  على  العامل  اأنحاء 

املعل�مات والت�صالت يف تك�ين الأطر وان�صاء م�ؤ�ص�صات 

الأعمال وخلق فر�س جديدة للعمل. ويكت�صب دور التقانات 

والتجمعات  البيئات  اأهمية خا�صة �صمن  امل�صمار  هذا  يف 

لالأزمات.  مرافقها  تعر�صت  التي  وتالك  املهم�صة  املحلية 

من  امل�صتقاة  الدرو�س  اأبرز  ومن   .)3 ـ   4 الإطار  )انظر 

اأهمية  امل�صمار  هذا  يف  والف�صل  النجاح  جتارب  حتليل 

املحلي، من  املجتمع  الفاعلة �صمن  اجلهات  بني  ال�رصاكة 

جمعيات الفالحني والعمال الزراعيني والتجمعات الن�صائية 

وامل�ص�ؤولني يف م�صالح احلك�مة املحلية، واجلهات املعنّية 

وم�ؤ�ص�صات  املدين  املجتمع  وهيئات  املركزية  احلك�مة  يف 

ال�صياق،  هذا  يف  ال�رصوري،  ومن  اخلا�س.  القطاع 

املجتمع  بخ�صائ�س  العميقة  الدراية  اأهمية  على  الت�صديد 

املحلي ونقاط الق�ة وال�صعف التي متيز كال من اجلهات 

امل�صاريع  بالنجاح  تكلل  ما  وغالبًا  امل�ؤثرة.  اأو  امل�صاهمة 

التي ي�صهم املجتمع املح-يل فيها بتقدمي ق�صط من امل�ارد 

ُيخ�ّص�س  مبنى  يف  حّيز  اأو  اأر�س  كقطعة  للعمل؛  الالزمة 

ملرافق امل�رصوع اأو لإدارته.

وُتربز جتارب دول نامية ومتقدمة اأهمية ت�فري   

لتاأ�صي�س  لتاأمني قرو�س  باملرونة  للتم�يل تتحلى  م�صادر 

م�صاريع الأعمال ال�صغرية امل�صتندة اإىل تقانات املعل�مات 

. ول ت�ؤدي هذه املرونة 
ّ
والت�صالت �صمن املجتمع املحلي

ت�صري  كما  القرو�س.  هذه   
ّ
متلقي جانب  من  التهاون  اإىل 

املجتمعات  يف  الن�صاء  م�صاهمة  اأهمية  اإىل  التجارب  هذه 

املعل�مات  تقانات  املحلية كمدربات ومتدربات يف م�صمار 

ومراكز  اجلامعات  م�صاركة  �رصورة  واإىل  والت�صالت، 

الفني  الع�ن  لتقدمي  امل�صاريع  هذه  يف  العلمي  البحث 

ملا  وا�صتيعابهم  املدربني  مبهارات  الرتقاء  يف  والإ�صهام 

ي�صتجد على ال�صعيد التقايّن.

والت�صالت  املعل�مات  تقانات  تطبيقات  ومن   

ال�اعدة ا�صتخدامها لإن�صاء ق�اعد للم�ارد الب�رصية على 

. فما زالت مثل هذه امل�صاريع 
ّ
 واملحلي

ّ
ال�صعيدين ال�طني

يف  قد �رصع  الدول  بع�س  اأن  اإل  العربية،  الدول  يف  نادرة 

املبادرات  هذه  ومن  واملتابعة.  الدر�س  ت�صت�جب  جتارب 

م�رصوع املركز ال�طني لتنمية امل�ارد الب�رصية يف الأردن 

امل�صادر  من  املعطيات  جلمع  ي�صعى  الذي  »منار«)53( 

وتخزينها  وبرجمتها  وتنميطها  وت�صذيبها  املختلفة 

ون�رصها على اجلهات املعنية. كما يدعم ا�صتثمار ما يخزن 

وا�صتخدامها  والأبحاث  الدرا�صات  لإجراء  معل�مات  من 

وي�ؤمن  الب�رصية.  امل�ارد  ا�صرتاتيجيات  �صياغة  يف 

جمانًا  لالإعالن  العمل  لأ�صحاب  الفر�س  اأي�صًا  امل�رصوع 

الق�ى  وزارة  وتعمل  �ص�اغر.  من  لديهم  يت�افر  عما 

العاملة يف �صلطنة ُعمان لبناء قاعدة بيانات الق�ى العاملة 

�صيا�صات  تر�صيد  بغية  واملعل�مات  البيانات  جمع  ت�صمل 
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الإجراءات  وت�صميم  اخلطط  وو�صع  الب�رصية،  امل�ارد 

املنا�صبة لتنفيذ هذه ال�صيا�صات، وتقييم اآثارها على التنمية 

القت�صادية والجتماعية.

اأي�صًا  والت�صالت  املعل�مات  تقانات  تتيح   

عن  العمل  خالل  من  الأثر  وعميقة  النطاق  وا�صعة  فر�صًا 

اإليها،  بعد. وعلى الرغم من غياب معطيات ميكن الرك�ن 

يف  الأعمال  م�ؤ�ص�صات  ازدهار  ي�صهم  اأن  املت�قع  من  فاإن 

عن  للعمل  فر�س  ن�رص  يف  اخلليجي  التعاون  جمل�س  دول 

التاأليف  جمالت  يف  خا�صة،  ب�ص�رة  ذلك،  ويتجلى  بعد. 

والإعالم والأبحاث والرتجمة وت�صميم م�اقع الإنرتنت، 

وال�صت�صارات الفنية. وتبدو الفر�صة �صانحة الآن لن�ص�ء 

اأن  املت�قع  ومن  العمل.  من  النمط  لهذا  تروج  �رصكات 

العربية  الدول  يف  للن�صاء  ثمينة  فر�صًا  انت�صاره  يحقق 

اجتماعية  ظروف  من  تعاين  فيها  املراأة  زالت  ما  التي 

الرغم  على  ـ  ال�طنية  العمل  اأ�ص�اق  يف  م�صاهمتها  تقّيد 

املهني  التاأهيل  من  متقدمة  م�صت�يات  اإىل  و�ص�لها  من 

خا�صة  مل�ارد  حيازتها  فر�س  من  يحد  مما  ـ  واجلامعي 

ت�صمن لها العي�س الكرمي.

�شناعة املحتوى الرقمي العربي

عديدة  فر�صًا  الرقمي  املحت�ى  �صناعة  تقّدم   

بني  املعرفية  الفج�ة  وتقلي�س  املعرفة  اقت�صاد  ملقاربة 

منها.  كل  �صمن  املجتمع  �رصائح  خمتلف  وبني  الدول 

وهي ت�صتند  اإىل ثالث دعائم: اإنتاج املحت�ى، ومعاجلته، 

ون�رصه اأو ت�زيعه. وي�صتاأثر الإنتاج بالع�ائد القت�صادية 

الأكرب على ال�صعيد العاملي. ومن البديهي اأن يرتبط اإنتاج 

فمدخالت  املجتمع.  بلغة  الرقمي  املحت�ى  وا�صتثمار 

من  بد  ول  املعل�مات.  هي  الرقمية  التقانات  وخمرجات 

وُي�رص  ب�رصعة  تداولها  ليت�صنى  ال�طنية  اللغة  ا�صتعمال 

للدول  القت�صادية  القدرات  من  الرغم  وعلى  املجتمع.  يف 

فر�س  على  قادرة  غري  فاإنها  �صكانها  وتعداد  العربية 

يدع�  والربجميات.  الأجهزة  م�صنعي  على  احتياجاتها 

ذلك اإىل العتماد على النف�س، واإبداع �صيغ متّكن التقانات 

يتالءم  مبا  العربية  اللغة  خ�ص��صيات  مع  التعامل  من 

واحتياجات جمتمعاتها.

القت�صادية  اللجنة  درا�صات  اإحدى  يف  جاء   

)�صمري  اآ�صيا  لغرب  والجتماعية  القت�صادية  للتنمية 

العيطة، 2008( اأن معدل احلجم ال�صن�ي ل�ص�ق املحت�ى 

الإعالم  وو�صائل  الكتب  وعرب  الإنرتنت  على  العربي 

املختلفة من �صحافة وكتب، كان يف مطلع العقد احلايل نح� 

ت�صعة باليني دولر اأمريكي �صن�يًا. وقدرت هذه الدرا�صة 

يرتاوح  هام�س  �صمن  ال�صناعة  هذه  لنم�  ال�صن�ّي  املعدل 

اإىل  ا�صتنادًا  التقديرات  هذه  ُو�صعت  وقد  و %10.   5 بني 

ثالثة جمالت للمحت�ى هي: الإعالم والرتفيه، والأعمال 

امل�صت�يات  اأن  �صك  ول  العامة.  واخلدمات  والتجارة، 

باأ�ص�اط،  التقديرات  هذه  قد جتاوزت  احلقيقية واحلالية 

العتماد   ميكن  حديثة  م�ص�ح  اأو  بيانات  تت�افر  ل  لكن 

عليها يف تقدير حجم �ص�ق املحت�ى العربي هذه الأيام.

على  والرتفيهي   
ّ
الفني باملحت�ى  يتعلق  ما  ويف   

وجه اخل�ص��س، فاإن الدول العربية، �صاأنها �صاأن الكثري 

ل�صناعة  فري�صة  عق�د  منذ  وقعت  قد  الأخرى،  الدول  من 

العام واخلا�س  القطاعان  يق�م  الأجنبية. وفيما  املحت�ى 

فاإن  الهيمنة،  يناه�س هذه  العامل بدور  بلدان  يف عديد من 

من  العربية،  البلدان  يف  الأداء  هذا  مثل  تعيق  عّدة  ع�امل 

التمكينية  البيئة  ال�صيا�صية و�صعف  الإرادة  اأبرزها غياب 

يف معظم هذه الدول )الإ�صك�ا، 2003(. وت�صكل حا�صنات 

املعل�مات  تقنيات  وا�صتثمار  تط�ير  اإىل  الرامية  الأعمال 
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باحل�افز  وزودت  اإدارتها  اأح�صنت  ما  اإذا  والت�صالت، 

التغلب  من  متّكن  و�صيلة  املحت�ى،  ون�رص  لإنتاج  الالزمة 

على الكثري من هذه العقبات )انظر الإطار 4 ـ 4(.

الإطار 4 ـ 4

واملحت�ى  والت�صالت  املعل�مات  تقنيات  حا�صنات 

الرقمي العربي

املنطقة  على  باجلديد  الأعمال  حا�صنات  لي�صت   

باإن�صاء  العربّية  احلك�مت  بع�س  قامت  فقد  العربية. 

الأعمال  م�ؤ�ص�صات  اإطالق  على  للم�صاعدة  حا�صنات 

املعل�مات  تقنيات  مب�صاريع  يهتم  وبع�صها  ال�صغرية، 

»احلا�صنة  املبادرات  هذه  على  الأمثلة  ومن  والت�صالت. 

للعل�م  الأعلى  املجل�س  يديرها  التي  الإردنّية«  التقنّية 

الألعاب  مب�صاريع  املخت�صة  الأردن  يف  والتكن�ل�جيا 

الإلكرتونية واإ�صدار الأدلة ال�صياحّية امل�صم�عة، و »�صبكة 

جامعات  اأعمالها  يف  ت�صرتك  التي  املغربية«  احلا�صنات 

البي�صاء  الدار  »حديقة  وبخا�صة  للهند�صة،  وكلّيات 

 2004 العام  منت�صف  يف  اأحدثت  التي  التكن�ل�جية« 

و»قطب  اأمريكي،  دولر  ملي�ن   100 كلفتها  وجتاوزت 

و»احلا�صنة  ت�ن�س،  يف  الت�صال«  لتكن�ل�جيات  الغزالة 

الفل�صطينية لتقانات املعل�مات والت�صالت« التي اأحدثت 

الغربّية، و »حا�صنة  ال�صفة  الإ�صالمية يف  �صمن اجلامعة 

ت�ّزعت  التي  �ص�رية،  يف  والت�صالت«  املعل�مات  تقانة 

من  متعددة  جمالت  على   2007 عام  الثمانية  م�صاريعها 

خالل  من  العربي  املحت�ى  منها  اثنان  يتناول  املحت�ى، 

الثقافة  التلفازي وال�صينمائي يف قطاع  لالإخراج  م�صاريع 

والرتفيه، بينما يتناول م�رصوع اآخر تقدمي خدمات لطلبة 

هذه  اأن  غري  احلك�مية.  اجلهات  متنحها  ل  اجلامعات 

احلا�صنات ل تخطط، على ما يبدو، لإجناز برامج متكاملة 

ب�ص�رة  العربي  املحت�ى  اإثراء  نح�  خ�صي�صًا  وم�جهة 

اللغة  وا�صتثمار  وج�د  مل�صكالت  الت�صدي  اأو  خا�صة 

العربية على ال�صبكة، بل اإن عددًا منها ل يحت�ي معل�مات 

باللغة العربية.

الدول  يف  املحت�ى  �صناعة  اإن  الق�ل  وميكن   

داخلية  عربية  �ص�ق  مقابل  وحمدودة  مت�ا�صعة  العربية 

واعدة، با�صتثناء الناطقني باللغة العربية �صمن اجلاليات 

العربية يف اأنحاء العامل. وكما �صبقت الإ�صارة، تكفي نظرة 

الإنرتنت،  على  العربية  اللغة  ح�ص�ر  مدى  اإىل  �رصيعة 

�صناعة  �صعف  لتبيان  الأخرى.  العامل  بلغات  مقارنة 

الرقمي  املحت�ى  �صناعة  ت�صكل  التي  العربي،  املحت�ى 

الن�رص  اأ�صكال  اإىل  فبالنظر  مك�ناتها.  من  واحدًا  العربي 

التقليدية، ت�صري معدلت ا�صتهالك ورق الكتابة والطباعة 

يف الدول العربية اإىل م�صت�يات اأدنى مما ت�صتهلكه الدول 

ما  اإذا  املرات،  مبئات  بل  بع�رصات،  املتقدمة  ال�صناعية 

هذه  اأن  كما  بالعتبار.  من�ًا  الأقل  العربية  الدول  اأخذت 

م�صت�يات  له  ت�ؤهلها  عما  ملم��صة  ب�ص�ر  تقّل  املعدلت 

الناجت املحلي الجمايل، مقارنة مع غريها من دول العامل. 

ا�صتهالك  معدل  تغري  الذي ميثل  ـ 10(.   4( ال�صكل  انظر 

يف  الإجمايل،  املحلي  الناجت  من  الفرد  ح�صة  بتغري  ال�رق 

وبع�س  الزرقاء(،  بالنقاط  ممثلة   ( العامل،  بلدان  معظم 

.
54

الدول العربية، )ممثلة باملربعات(

العالقة  عن  �ص�رة   )11 ـ   4( ال�صكل  ويعطي   

العامل،  الإنرتنت يف دول  ال�رق وا�صتخدام  ا�صتهالك  بني 

حيث يك�صف عن ق�ص�ر الدول العربية يف اإنتاج املحت�ى، 

بن�عيه التقليدي والرقمي )الإ�صك�ا، 2007(. ولي�س من 

املت�قع اأن تتح�صن ال�ص�رة احلالية يف غياب ا�صرتاتيجيات 

الأطر  يف  نق�س  من  املثبطة؛  الع�امل  من  �صل�صلة  ملعاجلة 
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امل�ارد  يف  و�صح  باأن�اعه،  املحت�ى  باإنتاج  املتخ�ص�صة 

ال�صح،  وذاك  النق�س  هذا  ملجابهة  التعاون  يف  وق�ص�ر 

وندرة برامج البحث والتط�ير املرتبطة بالعقبات التقانية 

و�ص�اها من امل�صائل التي تعيق اإنتاج املحت�ى. وقد ُبذلت 

يف الدول العربية جه�د ملم��صة م�ؤخرًا لدعم ت�ليد ون�رص 

وعلى  املعه�دة  لالأمناط  وفقًا  العربي  الرقمي  املحت�ى 

مقارنًة  كافية  غري  زالت  ما  اجله�د  هذه  لكن  الإنرتنت. 

عدة  وتدل  اأخرى،  دول  وتبذلها  بذلتها  التي  اجله�د  مع 

اللغة  ح�ص�ر  اأن  على  اأخرى،  اأم�ر  جملة  من  م�ؤ�رصات 

لغات  باملقارنة مع  الإنرتنت ما زال حمدودًا  العربية على 

العامل الأخرى.

املحتوى واإ�شكاالت اللغة العربية على ال�شبكة

عقبات  العربي  املحت�ى  ون�رص  اإنتاج  تعرت�س   

الأمر  يتطلب  عندما  وطاأة  اأ�صد  ت�صبح  ومتن�عة،  كثرية 

تخطي عقبة جديدة هي النفاذ اإىل الإنرتنت. ذلك اأن ن�رص 

تط�يع  ي�صت�جب  الإنرتنت  عرب  العربي  الرقمي  املحت�ى 

كما  العربية،  اللغة  مع  لتتالءم  املتاحة  التقانات  من  عدد 

يتطلب اأي�صًا تط�ير حل�ل تقانية لق�صايا ميكن ت�صنيفها 

يف جمم�عتني؛ تت�صل الأوىل باللغة العربية ذاتها، والثانية 

الأمثلة  ومن  املعمقة.  للمعاجلة  العربي  املحت�ى  باإعداد 

على الق�صايا �صمن املجم�عة الأوىل تقانية امل�صح ال�ص�ئي 

الآيل للتعرف على احلرف العربي، وللقراءة من ال�صا�صة. 

اأما املجم�عة الثانية، فت�صمل منظ�مات التدقيق الهجائي 

الالزمة  الربجميات  تط�ير  ويت�صم  النح�ي.  والتدقيق 
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النح�ي  فالتدقيق  بالغة.  ب�صع�بات  املهام  بهذه  للقيام 

الآيّل، مثاًل، ي�صادف عقبة الط�ل امل�رصف للجمل العربية 

و�صع�بة تركيبها من تقدمي وتاأخري؛ مقارنة بالإجنليزية، 

مثاًل، وبرتتيبها ال�صارم لت�صل�صل الكلمات �صمن اجلمل. 

كما تع�د بع�س ال�صع�بات اإىل عدم اللتزام بنظام قيا�صي 

التدقيق  اأجل  من  احلاجة،  واإىل   ،
55

الرتقيم اأو  للتنقيط 

النح�ي، اإىل نظام متما�صك لإعراب اجلمل اأ�صا�صًا لتحديد 

للمعاجلة  العربية  الن�ص��س  اإعداد  يحتاج  كما  الأخطاء. 

بالتحليل  ت�صمح  بالفهر�صة  للقيام  متهيدًا  املعمقة،  الآلية 

 وحتليل الإعراب الآيل. ويعّد 
56

ال�رصيف والت�صكيل التلقائي
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نظام الإعراب الآيل للجمل العربية من املتطلبات الرئي�صية 

معاجلة  تطبيقات  من  الثاين  باجليل  العربية  اللغة  للحاق 

الآيل وحتليل  الفهم  نظم  تت�صمن  التي  الإن�صانية،  اللغات 

م�ؤ�ص�صات  بع�س  وتق�م  للغات.  امل�صتمر  ال�رصد  بنية 

هذه  يف  ملم��صة  باأن�صطة  والأجنبية  العربية  الأعمال 

ال��ص�ل  التي مت  والنتائج  العمل  اأن وترية  اإل  املجالت، 

اإليها ما زالت غري كافية )كما ي�صري الإطار 4 ـ 5(.

الإطار 4 ـ 5

والتدقيق  الآلية  الرتجمة  العربية:  اللغة  معاجلة  نظم 

النح�ي والبحث

على  العربي  الرقمي  املحت�ى  ون�رص  اإنتاج  ي�صت�جب 

ال�صبكة ت�افر نظم للرتجمة من اللغات الأ�صا�صية واإليها. 

مما  كفاءة  اأكرث  عربية  بحث  حمركات  اأي�صًا  يتطلب  كما 

ومعاجلة  تنقيب  تقانات  حتتاج  كما  الآن،  مت�افر  ه� 

وال�صتخال�س  للفهر�صة  نظم  اإىل  املحت�ى  وا�صرتجاع 

. واإ�صافة اإىل ذلك، فاإن من ال�رصوري تط�ير نظم 
57

الآيل

حتليل  تت�صمن  اآليًا  الكالم  وا�صرتجاع  ملعاجلة  متقدمة 

.
58

وت�ليد ومتييز الكالم بالعربية اآليًا
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نظم  عدة  ت�جد  االآلية:  الرتجمة  نظم   

العربية  من  الآلية  للرتجمة  برجمية 

الذي  غ�غل  نظام  اأبرزها  من  واإليها، 

ويتعذر  الإح�صائي.  الأ�صل�ب  يتبنى 

تتخطى  اأن  الأ�صل�ب  هذا  با�صتخدام 

حدودًا  املرتجمة  الن�ص��س  ج�دة 

ل  فه�  ثم  ومن  للغاية،  مت�ا�صعة 

اأي�صًا  وهناك  اجلادة.  للرتجمة  ي�صلح 

ذا  حت�يليًا  من�ذجًا  تتبنى  برجميات 

اأ�صا�س لغ�ي ومعجمي مت�ا�صع، وقد 

حت�صني  اإىل  الرامية  املحاولت  ف�صلت 

ثالثة  نح�  قبل  اإ�صدارها  منذ  اأدائها 

�رصكة  طّ�رته  نظام  ويق�م  عق�د، 

ي�صتند  التح�يلي  النم�ذج  على  عربية 

اإىل اأ�صا�س حمدود من الق�اعد اللغ�ية 

من  يحد  مما  املعجمية،  والبيانات 

اإمكانات حت�صني اأدائه.

هناك  النحوي:  التدقيق   

ي�صتخدم  ل  النح�ي  للتدقيق  نظامان 

بل  الآيل،  لالإعراب  نظامًا  منهما  اأي 

�صياقية.  مناذج  تخزين  على  يعتمدان 

كلية  ب�ص�رة  يعجزان  فاإنهما  ولذلك، 

بني  النح�ية  الأخطاء  اكت�صاف  عن 

املتباعدة  النح�ية  والعنا�رص  الكلمات 

الكلمات،  اأواخر  اإعراب  و�صبط 

وهي  الط�يلة،  اجلمل  يف  وبخا�صة 

العربية،  ن�ص��س  يف  ال�رود  كثرية 

ال�رصيف،  للتحليل  نظم  ثالثة  وهناك 

اللغ�ية  بالتغطية  منهما  اثنان  يتميز 
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باأ�صا�س  اأحدهما  ويتمتع  العربية.  كلمات  ال�صاملة جلميع 

لغ�ي متما�صك يجعله قاباًل للت��صيع باإدماج عن�رص الدللة 

من ال�جهتني ال�رصفية واملعجمية. اأما الثالث، فمن عي�به 

الأخطاء يف الكلمات ذات الل�ا�صق املتعددة واملركبة.

عدد  هنالك  العربية:  البحث  حمركات   

حمدود للغاية من حمركات بحث للن�ص��س العربية على 

على  بالعث�ر  ت�صمح  التي  امل�اقع  من  وكثري  الإنرتنت. 

. تت�صمن 
59

الن�ص��س العربية لي�صت اأكرث من اأدلة للبحث

م�قع  اأ�صهرها  ومن  العربية،  امل�اقع  وعناوين  ق�ائم 

للن�ص��س  غ�غل  بحث  حمرك  ويعترب  العرب«.  »ب�ابة 

على  ا�صتخدامًا  العربية  البحث  حمركات  اأكرث  العربية 

مطالب  معظم  تلبية  يف  ق�ص�ره  من  الرغم  على  الإنرتنت، 

يفلح  ل  فه�  والتعليمية.  الثقافية  التطبيقات  يف  البحث 

ول  ت�ا�صعًا.  العادي  امل�صتخدم  متطلبات  اأكرث  بتلبية  اإل 

اللغة  لبنية كلمات  يراعي هذا املحرك اخل�صائ�س املميزة 

والت�رصيفية،  ال�صتقاقية  الأوجه  من  املعقدة  العربية 

التي  الإجنليزية  اللغة  لكلمات  الب�صيطة  بالبنية  مقارنة 

تبدو يف  كما  الكلمة  عن  يبحث  لأجلها. وه�  النظام  �صمم 

يف  يتبدى  قد  الذي  املعجمي  باأ�صلها  ياأبه  اأن  دون  الن�س 

الألف،  على  تزيد  قد  الن�س،  داخل  عديدة  نهائية  �ص�ر 

وال�ص�ابق.  بالل�احق  العربية  الكلمة  اإل�صاق  نتيجة 

ويعجز هذا املحرك اأي�صًا عن ت��صيع نطاق البحث ا�صتنادًا 

اإىل الكلمة التي يقدمها الباحث. فعندما يقدم الباحث كلمة 

مثل »فتى« اأو »�صحراء« اأو »�صجرة«، ل يعيد املحرك اإليه 

ن�ص��صًا حتت�ي كلمات اجلمع، »فتيان« اأو »�صحاري«، 

اأو »اأ�صجار«. وعند البحث عن الفعل »يدين« مثاًل، ل يعيد 

باحث غ�غل ال�صيغ الت�رصيفية املمكنة مثل »تدين، ندين، 

مدين�ن« وما �صابهها.

ت�ليد  يف  اللغة  عن  احلديث  ينح�رص  ل   

العاملني  جمم�عات  بني  وت�حيدها  العربية  امل�صطلحات 

ما  كل  ي�صمل  بل  والت�صالت،  املعل�مات  تقانة  حق�ل  يف 

وو�صائل  العربية  للن�ص��س  اللغ�ية  باملعاجلة  يرتبط 

يخ�س  ما  ويف  واملخرجات.  واملدخالت  الت�صغيل  واأدوات 

اجلانب الأخري، اأي املدخالت واملخرجات، مل تتمكن الدول 

�صيفرة  اعتماد  من  املا�صي  القرن  �صتينات  منذ  العربية 

ال�صيفرة  اأن هذه  العربية، مع  للحروف والرم�ز  م�حدة 

الربية.  اللغة  مع  احلا�ص�ب  لتعامل  و�صيلة  جمرد  هي 

من  وتغريها  باأ�صكال احلروف  املفرط  الهتمام  اأدى  وقد 

للن�س،  اللغ�ي  باملحت�ى  الهتمام  دون  اآخر  اإىل  م�قع 

اإىل  والتقانة،  اللغة  بني  مت�ازن  بتفاعل  القب�ل  وعدم 

نطاق  على  العربية  للغة  الآلية  املعاجلة  اأ�صاليب  تخلف 

القيا�س امل�حد للحروف  التاأخر يف و�صع  وا�صع. ويعترب 

العربية وحركاتها من اأ�صباب تخلف البح�ث والدرا�صات 

التطبيقات  باللغة، ومن �صمنها  العالقة  ذات  والتطبيقات 

وا�صرتجاعها.  املعل�مات  وت�ثيق  بالأل�صنيات  اخلا�صة 

الكلمات  خالل  من  العربية  باللغة  املعل�مات  عن  فالبحث 

اإذا ما ق�رن  يزال متخلفًا  ال�ص�تي ما  الدللية والتقارب 

احلية  اللغات  يف  التطبيقات  هذه  مثل  اإليه  و�صلت  مبا 

الأخرى.

الرقمي  املحت�ى  ون�رص  باإنتاج  والرتقاء   

الكتفاء  من  بدًل  حثيثة،  جه�د  بذل  ي�صت�جب  العربي 

باحلديث املعاد عن خماطر الغزو الثقايف الأجنبي واأهمية 

الإعالمي  املحت�ى  وي�صكل  العربية.  اله�ية  على  احلفاظ 

والرتفيهي مدخاًل منا�صبًا لن�رص التقانات واملعارف )انظر 

ا�صرتاتيجيات  بتبني  البدء  من  بد  ل  لكن   .)6 ـ   4 الإطار 

والرقمي  التقليدي  بن�عيه  املحت�ى،  ون�رص  لإنتاج 



1
4

1
1

د 
د
ع

ال
ة

مي
ن
لت

وا
ل 

شا
�

ت
الإ

ا

اأن الدول العربية عانت من  )الإ�صك�ا، 2007(. وال�اقع 

غياب مثل هذه ال�صرتاتيجيات، حيث ت�صاربت املحاولت 

يف  نق�س  ب�صبب  اأغلبها  وتعرث  املحت�ى،  لإنتاج  العربية 

التعاون،  امل�ارد، وق�ص�ر يف  املتخ�ص�صة و�صح يف  الأطر 

و�صعف يف برامج البحث والتط�ير الرامية لتذليل العقبات 

التقانية التي جتابه اإنتاج املحت�ى باأن�اعه، والرقمي منه 

على وجه اخل�ص��س.

الإطار 4 ـ 6

يف  الرقمي  املحتوى 

الرتفيه واالإعالم

�ص�ق  ت�اجه   

والإعالم  الرتفيه  م�اد 

�صتى  يف  كا�صحة  تغريات 

وتتميز  العامل،  اأنحاء 

م�صب�ق  غري  بنم� 

لل��صائط الرقمية، �ص�اء 

�صعيد  على  ذلك  كان 

اخلدمات،  اأم  املنتجات 

اندماج  اإىل  ت�صتند  كما 

متباينة.  �صناعات 

ال�ص�ق  يف  وتتناف�س 

هذا  عن  الناجة  اجلديدة 

الندماج �رصكات التلفاز 

و�رصكات  ال�صلكي 

و�رصكات  الت�صالت 

امل�صتهلك  جتهيزت 

و�رصكات  الإلكرتونية 

ويدعى  املعل�مات،  تقنية 

النم�ذج الذي ت�صتخدمه 

�صمن  املتكاملة  املنتجات  تقدمي  يف  الأعمال  م�ؤ�ص�صات 

اإىل  النفاذ  يتم  حيث  الثالثية،  اللعبة  بنم�ذج  ال�ص�ق  هذه 

تطبيقات ال�ص�ت وال�ص�رة واملعطيات الرقمية من خالل 

ا�صرتاك وحيد. فهذا الندماج ي�ؤدي وب�ص�رة خا�صة اإىل 
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البث  و�رصكات  الت�صالت  �رصكات  بني  مبا�رص  تناف�س 

اأ�صا�صية  اأن ذلك يتطلب ت�افر بنى  التلفازّي. ول ريب يف 

ت�صمح با�صتثمار تقنيات احلزمة العري�صة، من هنا، يت�قع 

البلدان  نطاق  يف  املدجمة  اخلدمات  انت�صار  ينح�رص  اأن 

هي  كما  املالئمة،  الأ�صا�صية  للبنى  ت��صلت  التي  العربية 

احلال يف بلدان اخلليج. ففي قطر، مثاًل، اأطلقت »كي�تل« 

اإىل  النفاذ  من  زبائنها  لتمكني  الثالثية«  »اللعبة  خدمات 

الإنرتنت وخدمات الهاتف والتلفاز عرب الإنرتنت. وت�صعى 

لدمج  كذلك  املتحدة  العربية  المارات  ات�صالت يف  �رصكة 

خدمات التلفاز ال�صلكي مع عمليات الت�صالت التي تقدمها 

الإنرتنت.  عرب  التلفاز  خدمة  تقدم  اأنها  كما  للم�صتهلك، 

العربية  الف�صائية  التلفزة  ثلثي �رصكات  اأكرث من  وميتلك 

م�اقع على الإنرتنت. لكن يبدو اأن قلة من هذه ال�رصكات 

خالل  من  العائدات  لت�ليد  ا�صرتاتيجيات  متتلك  فقط 

التي  الدرجة  يف  ال�رصكات  هذه  تتفاوت  كما  امل�اقع.  هذه 

الف�صائية من خالل  القناة  تعر�صه  ما  التكامل بني  بلغها 

الإعالمي  امل�صم�ن  اإىل  النفاذ  واإمكانات  العتيادي  البث 

واخلدمات امللحقة به على الإنرتنت.

الذي يقرتن بتح�ل  التقاين،  وي�صمح الندماج   

بن�رص  الرقمي،  الف�صاء  اإىل  والإعالم  الرتفيه  و�صائط 

هاتني  ا�صتثمار  لكن  �صبق.  مما  اأو�صع  نطاق  على  املعرفة 

بالديناميكية  تتميز  ا�صرتاتيجيات  يتطلب و�صع  النزعتني 

الت�رصيعات  وو�صع  الأطر  تدريب  يتم  بحيث  وال�صم�ل، 

لت�ليد ون�رص املحت�ى الرقمي  امل�ؤ�ص�صية املالئمة  والبنى 

العربي، والتغلب على �صتى العقبات التي تعرت�س ن�رصه 

وا�صتثماره على النح� الأمثل.

املقرتحة من  ال�صرتاتيجيات  تنطلق  اأن  بد  ول   

روؤية وا�صحة للم�صتقبل، واأن حتدد اأهدافًا قابلة للقيا�س، 

ال�رصورية  الب�رصية  القدرات  لتنمية  اآليات  وتت�صمن 

لتاأ�صي�س ودعم �صناعة عربية للربجميات. وحتفيز اأن�صطة 

باملحت�ى  املتعلقة  املجالت  جميع  يف  والتط�ير  البحث 

�صبكة  على  وا�صتخدامها  العربية  باللغة  وتطبيقاته 

ال�صرتاتيجية  ت�ؤ�ص�س  اأن  ال�رصوري  ومن  الإنرتنت. 

ومراكز  اجلامعات  يف  تقانية  حا�صنات  لإحداث  املقرتحة 

الأبحاث حت�ل البتكارات التقانية اإىل منتجات وخدمات 

العامة  للروؤية  الكربى  العنا�رص  )راجع  للت�ص�يق  قابلة 

للعمل يف الف�صل ال�صاد�س(. وينبغي منح املحت�ى اخلا�س 

العمل  ا�صرتاتيجية  يف  الأول�ية  العربية  والثقافة  بالتعليم 

الت�رصيعات  ل�صّن  ال�صعي  اأي�صًا  ال�اجب  ومن  املقرتحة. 

امل�صا�س  دون  الفكرية،  امللكية  بحماية  الكفيلة  والق�انني 

بالفر�س الالزمة لإن�صاء م�ؤ�ص�صات الأعمال ال�صغرية التي 

ومن  املحت�ى.  ون�رص  اإنتاج  يف  فاعل  بدور  القيام  ميكنها 

امل�ؤ�ص�صات،  اأن تق�م بها مثل هذه  التي ميكن  اأوىل املهام 

العمل على رقمنة الرتاث الثقايف العربي. )انظر الإطار 4 ـ 

7(. وقد يتم ذلك بالتعاون مع املكتبات ال�طنية، وبتم�يل 

مثاًل،  الثقافة،  ك�زارات  املعنية،  احلك�مية  اجلهات  من 

اأو برتبعات غري م�رصوطة من م�ؤ�ص�صات القطاع اخلا�س 

الكربى.

الإطار 4 ـ 7

حفظ الرتاث بتح�يله اإىل حمت�ى رقمي

اأن�صيء املركز الق�مي لت�ثيق الرتاث يف جمه�رية م�رص 

العربية حلفظ ورقمنة الرتاث الثقايف والطبيعي امل�رصي. 

وينجز املركز م�رصوع الرتاث الثقايف امل�رصي الذي ي�صم 

و�صع خريطة م�رص الرثية، وت�ثيق تراث م�رص املعماري، 

باأن�اعها.  واملخط�طات  امل��صيقي  م�رص  تراث  وت�ثيق 

وي�صتخدم امل�رصوع الربجميات متعددة ال��صائط واأنظمة 
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وال�اقع  الأبعاد،  ثالثية  والنمذجة  اجلغرافية  املعل�مات 

الفرتا�صي. ويتعاون املركز مع عدد من املنظمات الدولية 

وال�رصكات منها: منظمة الي�ن�صك� وبرنامج الأمم املتحدة 

الإمنائي. كما ي�صهم يف تنفيذ نظام معل�مات متعدد اللغات 

يف  واحل�صاري  الثقايف  الرتاث  لت�ثيق  الإنرتنت  ي�صتخدم 

بلدان ح��س البحر الأبي�س املت��صط. ويدور ذلك يف نطاق 

برنامج يرعاه الحتاد الأوروبي، وت�صارك يف تنفيذه بلدان 

عربية ومت��صطية.

وينبغي اأن ت�يل ا�صرتاتيجيات املحت�ى الرقمي   

مفت�حة   الربجميات  وتط�ير  ل�صتثمار  املنا�صبة  الأهمية 

امل�صدر، نظرًا لدورها يف ن�رص املحت�ى بكلف زهيدة. ومن 

اأ�صاًل بحيث  الكثري منها �ُصّمم  اأن  مزايا هذه الربجميات 

اإل  ي�صهل تط�يعه ملطالب لغات واأمناط ا�صتثمار مغايرة. 

اأن ا�صتثمارها يف الدول العربية ما زال مق�ص�رًا على عدد 

الت�صال  خدمات  تقدمي  و�رصكات  امل�ؤ�ص�صات  من  قليل 

بالإنرتنت وم�اقع املدونات العربية. وهناك مبادرات يتيمة 

وتقدمي  اجله�د  لتن�صيق  الإنرتنت  على  م�اقع  بها  تق�م 

الرتكيز  مع  امل�صدر  مفت�حة  الربجميات  ملط�ري  الدعم 

 .)/http://arabeyes.Com م�قع  )مثل  التعريب  على 

اإىل  ت�صجيعها  ينبغي  ـ  اأخرى  عربية  مبادرات  تق�م  كما 

واإ�صافة  الربجميات  هذه  بع�س  بتعريب  ـ  احلدود  اأبعد 

لبع�صها الآخر مل�ؤازرة امل�صتخدم العربي.
60

م�صّمنات

ومن العقبات التي متنع حتقيق انت�صار اأو�صع   

احلك�مات  من  العديد  عزوف  املفت�ح  امل�صدر  لربجميات 

 الذي تتبنى 
ّ
العربية عن ا�صتخدامها، خالفًا للت�جه العاملي

العامل  اأنحاء  يف  احلك�مية  امل�ؤ�ص�صات  من  عديد  مب�جبه 

احل�صا�صة  احلك�مية  بالنظم  للخروج  الربجميات  هذه 

الدول  اأما حك�مات   .
61

الربامج اجلاهزة من �صك�ة حزم 

تقدمه  ملا  احلالت  من  العديد  يف  ا�صت�صلمت  فقد  العربية، 

لها �رصكات الربجميات العاملية التجارية، واآثرت الرك�ن 

اجلاهزة،  منتجاتها  �صمن  املحّزم  الفني  الدعم  ي�فره  ملا 

بدًل من خ��س غمار الربجميات املفت�حة، مع اأن الأخرية 

ذلك  وطنية.  برجميات  �صناعة  لقامة  الأكرب  الأمل  تقدم 

ت�ظيف  امل�صتثمرة  اجلهات  من  تتطلب  ال�صناعة  هذه  اأن 

امل�صدر  برجميات  وتعديل  ل�صيانة  الالزمة  الفنية  الأطر 

ينبغي، من حيث  با�صتمرار. ول  التي ت�صتخدمها  املفت�ح 

املبداأ، اأن ي�صكل ذلك عقبة كربى. فلدى الكثري من الدول 

العربية الكتلة احلرجة من الأطر الفنية الكفيلة با�صتثمار 

نظٍم الربجميات مفت�حة امل�صدر. ولديها جمتمعًة القدرات 

الب�رصية واملادية امل�ؤكدة الالزمة للم�صاهمة يف تط�ير هذه 
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بع�س  كانت  ورمبا  املثلى.  بال�ص�رة  وا�صتثمارها  النظم 

برجميات  رهاب  من  للتخل�س  مر�صحة  العربية  الدول 

ولبنان  �ص�رية  اأن  ويبدو  غريها.  قبل  املفت�ح  امل�صدر 

وم�رص ت�صم ن�صبًا ل باأ�س بها من م�صتخدمي نظام لينك�س 

الدول  هذه  جميع  يف  تاأ�ص�صت  كما  احلا�ص�ب.  لت�صغيل 

.
62

جتمعات واعدة ملربجمي امل�صدر املفت�ح

امل�صدر  مفت�حة  الربجميات  ن�رص  يحتاج   

وا�صتثمارها على ال�جه الأمثل اإىل ا�صرتاتيجيات ت�صعها 

امل�ؤ�ص�صات  ومنها  العربية،  البلدان  يف  املعنية  اجلهات 

اخلا�س  القطاع  وم�ؤ�ص�صات  واجلامعات  احلك�مية 

النظم  مربجمي  و�صبكات  ال�طنية  املعل�ماتية  وجمعيات 

ال�صرتاتيجيات  هذه  ت�صمح  اأن  وينبغي  امل�صدر.  مفت�حة 

واأخالقيات  ق�اعد  واإر�صاء  للعمل  جمم�عات  بت�صكيل 

وثائق  من  و�صع  مبا  م�صتنرية  وبينها،  �صمنها  للتعامل 

. ول بد كذلك من 
63

العاملي بهذا اخل�ص��س على ال�صعيد 

اأن تقّدم ال�صرتاتيجية احل�افز للعاملني، وبخا�صة يف ما 

يتعلق بتنمية القدرات الب�رصية.

التط�ر التقاين ومبادرات امل�صتقبل

وت�ليدها  املعرفة  ن�رص  جمال  يف  التقدم  اإن   

وا�صتثمارها  يف الدول العربية يتطلب ت�صمني ا�صرتاتيجيات 

م�صتقبلية  روؤية  حتقيق  تن�صد  مبادرات  ال�طنية  التنمية 

نقاط  درا�صات حتّلل  اإليها  الطريق  تنرُي  معرفية متكاملًة، 

 
ّ
والجتماعي القت�صادّي  احلراك  يف  وال�صعف  الق�ة 

والثقايف الراهن، وحتّدد متطلبات النه��س به وت�رصيعه، 

وت��صع بناًء عليها خطط عمل لتط�ير القدرات التقانية. 

ينبغي اأن تدفع هذه املبادرات اإىل حت�صني البيئات الت�رصيعية 

و�صبل   
64

الفقارية الت�صالت  �صبكات  ودعم  والتنظيمية، 

لتقانات  اأف�صل  ا�صتثمار  حتقيق  اأجل  من  اإليها،  النفاذ 

تلك  املعل�مات والت�صالت. ولإحراز غايات م�صتدامة يف 

الأ�صا�صية  البنى  يف  ال�صتثمار  ت�صجيع  ينبغي  امليادين، 

املقبل«  »اجليل  مع  ات�صاقها  ل�صمان  الت�صالت  لتقانات 

من التقانات، وتقّبلها للتطبيقات واخلدمات اجلديدة.

هذه  مثل  و�صع  الع�امل  من  الكثري  تع�ق   

اأبرزها  ومن  واخلطط.  وال�صرتاتيجيات  ال�صيا�صات 

واأكرثها اأهمية غياب روؤية م�حدة، �صمن احلدود املمكنة، 

على ال�صعيدين ال�طني والعربي، ل�صت�رصاف الت�جهات 

امل�صرتك  للعمل  الأ�صا�صية  الق�اعد  وو�صع  امل�صتقبلية 

والتفاعل البناء �صمن املحيطني الإقليمي والعاملي. وي�ؤدي 

�صيا�صات  و�صع  يف  جّمة  �صع�بات  اإىل  الروؤية  هذه  غياب 

هذه  من  ويزيد  والت�صالت.  املعل�مات  تقانات  لتنمية 

جانب،  من  التقني  للتط�ر  املت�صارع  احلراك  امل�صاعب 

جمالت  من  العديد  مع  التقانية  التنمية  ق�صايا  وتداخل 

البلدان  من  فالكثري  اآخر.  جانب  من  الجتماعية  التنمية 

يف  التقانية  التنمية  اإدراج  تعيق  �صع�بات  جتابه  العربية 

مراتب ال�صدارة �صمن اأهدافها التن�ية احلافلة باأول�يات 

�صاغطة، وعلى راأ�صها تاأمني احتياجات احلياة الأ�صا�صية 

من غذاء وماء وم�صكن وخدمات اجتماعية. كما اأن و�صع 

تقانات  التي يتطلبها ن�رص وا�صتثمار  املنفتحة  ال�صيا�صات 

وي�اجه  اخل�ص��س،  وجه  على  والت�صالت،  املعل�مات 

الكبرية  ال�صيطرة احلك�مية  اأهمها  لعل من  عقبات كربى 

على مقاليد وجمريات هذه التقانات، بدع�ى حماية الأمن 

ال�طني.

املبداأ،  من حيث  اختالف ج�هري،  ثمة  ولي�س   

قطاعات  تت�صمن  التي  القطاعية  التنمية  �صيا�صات  بني 

اخلدمات الجتماعية، من تعليم ورعاية �صحية و�ص�اها، 

قبل وبعد انت�صار تقانات املعل�مات والت�صالت والت��ّصع 
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التداخل  ه�  احلالية  احلقبة  مييز  ما  وجلُّ  تطبيقاتها.  يف 

التقانية  القدرات  تنمية  �صيا�صات  بني  امل�صب�ق  غري 

وال�صيا�صات القطاعية ـ وذلك ما مل تاأخذه اجلهات املعنية 

يف معظم الدول العربية باحل�صبان يف املا�صي. وما مل يعالج 

القدرات  تنمية  �صيا�صات  بني  بالتكامل  هذا:  العلة  م�طن 

ا�صتمرار  املت�قع  فمن  القطاعية،  وال�صيا�صات  التقانية 

ال�صلبية  وتبعاتها  املت�رصذمة،  واجله�د  املتفردة  املناهج 

املتفاقمة.

وتط�ير  ت�طني  اإىل  الرامية  املبادرات  اأن  كما   

ول  ت�ؤازر  والت�صالت  املعل�مات  تقانات  تطبيقات 

والجتماعية،  القت�صادية  التنمية  جه�د  مع  تتعار�س 

اإل عندما ترتك عر�صة ل�صتغاللها يف ترويج التجهيزات، 

باأن�اعها. ويت�جب  امل�ؤقتة  املكا�صب  لذاتها، لإحراز  غايًة 

التنمية  ملتطلبات  ت�صتجيب  بحيث  املبادرات  هذه  �صياغة 

التقانة  جتهيزات  مروجي  لرغبة  ال�صتجابة  من  بدًل  ـ 

بع�ائد  احلك�ميني  امل�ص�ؤولني  من  ي�صاندهم  قد  ومن 

�صتى  ا�صعدة  على  القدرات  لبناء  وت�صعى  ـ  مادية �رصيعة 

من اأبرزها ما يخ�س مراكز اتخاذ القرار واملنظمات غري 

كذلك  ال�اجب  ومن   .
65

التنمية ب�ص�ؤون  املعنية  احلك�مية 

بناء هذه القدرات على نح� متكامل يغطي جانبي العر�س 

والطلب، اإ�صافة اإىل الدراية التقانية املعمقة، مع اإمكانات 

مقب�لة ل�صتك�صاف اآفاق التط�ر التقاين يف امل�صتقبل.

الكثري  يف  املت�صارع  التقدم  م�اكبة  وت�صتلزم   

ودعم  اإن�صاء  والت�صالت  املعل�مات  تقانات  ج�انب  من 

واملناف�صة  املتخ�ص�صة  والتط�ير  البحث  م�ؤ�ص�صات 

وال�صعي  جهة،  من  وناه�صة،  متقدمة  بلدان  يف  ملثيالتها 

املت�قعة  والثقافية  والجتماعية  القت�صادية  الآثار  ل�صرب 

لهذه التقانات امل�صتجدة، من جهة اأخرى. وينبغي ت�جيه 

على  التقاين  التط�ر  اآثار  عن  للك�صف  البح�ث  من  املزيد 

حيث  من  معها  اجلديدة  التقانات  وتعامل  العربية،  اللغة 

عليها،  احلفاظ  يكفل  نح�  على  والدللة  والنطق  التعرف 

ويكر�س دورها حم�رًا للتنمية يف بلدان املنطقة، وللم�صاهمة 

يف�صي  اأن  املت�قع  ومن  الإن�صانية.  احل�صارة  بنيان  يف 

بالبحث  ال�صلة  التقانات يف جمالت وثيقة  ن�رص تطبيقات 

دعم  اإىل  الجتماعية  واخلدمات  والثقافة  والتعليم   
ّ
العلمي

املحت�ى العربي الرقمي على الإنرتنت، من حيث احلجم 

وامل�صم�ن.

اإن القيام بالكثري من املهام الرامية اإىل ا�صتثمار   

املعل�مات  تقانات  يف  واملت�صارع  املت�ا�صل  التجديد 

يف�ق  التنمية  يف  املعرفة  دور  تر�صيخ  بغية  والت�صالت 

اإمكانات الدول العربية فرادى. مهما بلغت امل�ارد املتاحة 

بني  التعاون  اأوا�رص  متتني  من  بد  ل  ولهذا،  منها.  لأّي 

الدول  بني  التعاون  وتفعيل  املعنية  ال�طنية  امل�ؤ�ص�صات 

العربية وت�ا�صلها مع  املنظمات الدولية، وتاأمني امل�ارد 

يف  امل�صرتكة  املبادرات  وتنفيذ  لت�صميم  الالزمة  الب�رصية 

جمالت �صتى. فالنجاح يف متلك وت�ظيف التقانات احلديثة 

�صمن  التعاون  على  بالقدرة  كبري،  حد  اإىل  الي�م،  يت�صل 

فرق متعددة الخت�صا�صات يف الدولة املعنية، ومع �رصكاء 

على ال�صعيدين الإقليمي العاملي. واإنتاج الق�صط الأكرب من 

املعارف اجلديدة ل يتم الآن بني جدران امل�ؤ�ص�صة ال�احدة، 

بل ه� ح�صيلة تراكم جه�د تق�م بها جمم�عات تنتمي اإىل 

بينها  ما  يف  امل�صتمر  الت�ا�صل  وميكنها  خمتلفة،  م�صارب 

تكمن  وهنا  باأن�اعها.  اخلارجية  املعارف  م�صادر  ومع 

اأهمية تقانات املعل�مات والت�صالت. فالدور الذي ت�ؤديه 

يف تي�صري التعاون بني امل�ؤ�ص�صات، اأينما كانت، والأفراد، 

اأهداف  لإحراز  الأ�صا�صية  الع�امل  من  ه�  عمل�ا،  اأينما 
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لل�صيا�صات  بد  ول  املجالت.  �صتى  يف  امل�صتدامة  التنمية 

ال�طنية واملبادرات الإقليمية امل�صممة لبناء القدرة يف هذه 

الأمناط  لإجناح  امل�اتية  العنا�رص  تت�صمن  اأن  التقانات 

املعل�مات  تقانات  تتيحها  التي  التعاون  من  اجلديدة 

الفرتا�صية«.  البحث  »خمتربات  كاإن�صاء  والت�صالت؛ 

املتعلقة  الأبحاث  لإجناز  املراكز  هذه  تتعاون  اأن  وميكن 

بج�انب حمددة من م�صاألة معينة، يف املجالت التي تتميز 

بالأول�ية على الأ�صعدة ال�طنية والإقليمية. ومن اأ�صد هذه 

امل�صائل اإحلاحًا ما يت�صل منها با�صتخدامات اأو�صع واأكرث 

ذكاء للغة العربية على ال�صبكة، وتط�ير املحت�ى الرقمي 

التفاعلي يف �صتى فروع املعرفة، وت��صيع نطاق املحت�ى 

العلمي،  والبحث   ،
66

والتعليم الرتبية  جمالت  يف  العربي 

والرعاية ال�صحية، وحماية البيئة، واخلدمات احلك�مية، 

وحفظ الرتاث.

اأن خلق مناخ م�ات للتعاون البيني  ول يخفى   

خا�س  قطاع  وتنامي  لن�ص�ء  فر�صًا  �صي�لد  والإقليمي 

اإنتاج التقانة واملعارف املت�صلة  نا�صط ي�صتثمر يف و�صائل 

لال�صتثمارات  الأب�اب  �صي�رصع  كما  وبتطبيقاتها.  بها 

املت�صلة  والتط�ير  البحث  م�صاريع  يف  امل�صرتكة  العربية 

وبخا�صة  بها،  املت�صلة  والتطبيقات واخلدمات  بالتقانات 

مثل  وت�ّلده  تتطلبه  الذي  املعريف  باملحت�ى  يتعلق  ما  يف 

هذه التطبيقات. ويف ذلك، يتعنّي �صّن الت�رصيعات وو�صع 

لإجناح  و�صفافة  معلنة  اإجراءات  ت�صمن  التي  الق�انني 

اإىل  النفاذ  من  املجتمع  �رصائح  جميع  ومتكني  التطبيقات 

التقانات وتطبيقاتها؛ لئال تت�صع وتتعمق الفج�ة الرقمية 

الإجمالية  امل�ؤ�رصات  ن 
ّ

حت�ص بينما  الدول،  بني  واملعرفية 

املاأل�فة مظهر هذه الدول ن�صبة لغريها. ومن ال�اجب هنا 

امل�صدر  نهج  لتقبُّل  امل�صممة  املبادرات  دعم  على  التاأكيد 

واأمن  خ�ص��صية  ذاته،  ال�قت  يف  تكفل،  التي  املفت�ح، 

تعرقل  ل  حدود  �صمن  الفكرية  امللكية  وحماية  املعل�مات 

من� م�ؤ�ص�صات الأعمال وت�افر فر�س العمل. وعلى الرغم 

من ع�امل ال�صعف التي ل بد اأن ت�ؤخذ باجلدية الالزمة، 

ميكن حتديد عدد من م�اطن الق�ة التي تعزز �صعي الدول 

العربية لال�صتثمار الأمثل للتقانات وتطبيقاتها. ومن اأبرز 

هذه النقاط:

التنمية  حركة  لدفع  العربية  ال�صيا�صية  القيادات  حما�س 

التقانية.

ت�افر اخلربات والأطر املرجعية الالزمة بف�صل امل�ؤمترات 

 التي كر�صت لرتويج ون�رص التقانات، 
67

الإقليمية والدولية

تقانات  لت�طني  عربية  ا�صرتاتيجية  روؤية  بل�رة  يكفل  مبا 

الدول  يف  ا�صتثمارها  وح�صن  والت�صالت  املعل�مات 

العربية.

النفطية،  الرثوات  تتيحها  التي  ال�صتثمارية  الفر�س 

وبالأخ�س تلك التي متكن اقت�صادات املنطقة من التح�ل 

اإىل اقت�صادات مبنية على املعرفة.

يفاعة راأ�س املال الب�رصي الذي ل بد اأن ي�اكب التط�رات 

ما وظف يف  اإذا  املنطقة،  �صع�ب  ويفي بطم�حات  العاملية 

م�صاريع لت�طني وتط�ير التقانات واإنتاج املعرفة.

خال�شة

اأ�صلفنا،  كما  العربية،  التنمية  مع�صالت  تعّد   

التحديات، حتى  لهذه  الت�صدي  لكن  معرفيًة يف ج�هرها. 

واإن ا�صتلزم حيازة قدرات تقانية اأ�صا�صًا، لن ي�ؤتي ثماره 

الأول،  املقام  يف  يتطلب،  فه�  فح�صب.  عليها  اقت�رص  اإن 

اختيارات �صيا�صية. حمددة. وتتطلب اجله�د الرامية اإىل 

تعميق وت��صيع نطاق املحت�ى املعريف يف الدول العربية، من 
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جهة اأوىل، ا�صتخدام التقانات املتاحة على ال�جه الأمثل، 

التنمية  غايات  مع  يت�افق  ا�صرتاتيجي  منظ�ر  و�صمن 

الالم�صاواة  تقلي�س  تفرت�س  التي  امل�صتدامة  ال�صاملة 

باأوجهها املختلفة. وت�صت�جب، من جهة ثانية، النخراط 

 ال�صاعية 
68

يف املبادرات العربية البينية والإقليمية والدولية

وتطبيقها،  وتط�يعها  امل�صتحدثة،  التقانات  لتط�ير 

اأن  بيد  وم�صاراتها.  اأهدافها  ر�صم  يف  الفاعلة  للم�صاركة 

ذلك كله لن ي�ؤدي اإىل غايات مثلى اإن مل يت�صل، من جهة 

ثالثة، بالعمل الدوؤوب على �صياغة مبادرات وطنية لت�صييد 

املعرفة.  وجمتمع  اقت�صاد  مك�نات  وتدعيم  وا�صتكمال 

فروع  يف  التقدم  ا�صتثمار  يف  م�ؤخرًا  جنحت  التي  فالدول 

امل�صتندة  والبتكارات  والت�صالت  املعل�مات  تقانات 

وماليزيا  واأيرلندا  والرنويج  فنلندا  مثل  التقدم،  هذا  اإىل 

وك�ريا اجلن�بية، اأحرزت ما اأحرزته ا�صتنادًا اإىل �صيا�صات 

ومبادرات وطنية وقطاعية ا�صتهدفت اإحداث حت�لت ن�عية 

ومتكاملة يف قدراتها الذاتية، بدًل من اللج�ء اإىل التح�صني 

وقد  متفرقة.  اجتاهات  يف  لقدراتها  واملجتزاأ  التدريجي 

اأدخلت هذه الدول، يف ال�قت ذاته، تعديالت جذريًة تناولت 

املعل�مات  تقانات  اأن�صطة  تنجز  التي  امل�ؤ�ص�صية  الأطر 

النظر  اأعادت  كما  لها.  املت�صلة  والبتكارات  والت�صالت 

والقان�نية  والتنظيمية  الت�رصيعية  الأطر  من  الكثري  يف 

التي حتكم هذه الأن�صطة، ويف امل�ارد املخ�ص�صة لدعمها، 

ب�صاأنها.  املح�رية  القرارات  اتخاذ  يف  املتبعة  والأ�صاليب 

اآليات  اإىل �رصورة تبني  اأي�صًا  وت�صري جتارب هذه الدول 

ت�صمح بتن�صيق القدرات امل�ؤ�ص�صية القائمة عل نح� م�صتمر 

�صمن احلدود ال�طنية، يف ال�قت الذي يتم خالله ال�صعي 

اجلاد لإبرام حتالفات دولية واإقليمية نا�صطة وفاعلة لإنتاج 

التقانات.  بهذه  املت�صلة  والتكن�ل�جية  العلمية  املعارف 

و�صتف�صي هذه التحالفات، يف نهاية املطاف، اإىل ا�صتثمار 

املعارف امل�صتحدثة �صمن منتجات وخدمات جديدة ميكن 

بها جمابهة التناف�س املحتدم يف ال�ص�ق العاملية.

اإن اله�ة التي تف�صل الدول العربية النامية عن   

الدول املتقدمة لي�صت مربرًا لتخاذ الأوىل م�قف »املتفرج« 

واملتلقي ملا ُيلقى اإليها من معارف. بل ل بد من اإعادة هيكلة 

يتم  بحيث  واملمار�صات،  املفاهيم  من  العديد  ومراجعة 

اإنتاج ون�رص املعرفة فيها وبالتعاون يف ما بينها. ويربز هنا 

الدور احلا�صم للقيادات ال�صيا�صية والفكرية. واإىل جانبها 

هيئات املجتمع املدين. وعند التخطيط لهذه املبادرات وما 

ميكن اأن تت�صمنه من م�صاريع، ل بد اأن ي�ؤخذ باحل�صبان 

الكت�صافات  ت�صتغرقه  اأ�صحت  الذي  الزمن  تناق�س 

مبتكرة.  منتجات وعمليات  ت�صمينها يف  ليت�صنى  العلمية، 

فبينما ا�صتغرقت ال�صكك احلديدية قرنًا وعقدين من الزمن 

لتنت�رص يف اأنحاء العامل، فاإن انت�صار الهاتف املحم�ل بلغ 

خالل  العامل،  بلدان  بع�س  يف  ال�صكان،  من  باملائة  ثمانني 

اربع �صن�ات و�صيقّدم التط�ر التقني املرتقب، �ص�اء على 

تقانات  اأو  ال�صبكات  اأو  احل�ا�صيب  اأو  املعاجلات  �صعيد 

كما  ون�رصها،  املعرفة  لكت�صاب  نادرة  فر�صًا  ال�صبكة، 

اأخرى.  حديثة  تقانات  تط�ر  يف  املا�صي  خربات  تنبىء 

فمن املت�قع اأن ت�ؤدي الجتاهات الراهنة اإىل �صيطرة اأكرب 

التي  اخلا�س  القطاع  م�ؤ�ص�صات  جانب  من  الأفراد  على 

ت�صاف  اأ�صاًل،  التقانية  املعارف  من  الأكرب  القدر  متتلك 

اإليها قدرات متف�قة على التاأقلم والتعلم التقاين. فمقدرة 

ال�رصكات على قيا�س وحتليل �صل�ك م�صتهلكي �صلعها اأو 

م�صتثمري خدماتها من خالل ما متتلك من م�ارد وخربات 

تقانية �صتت�صاعف، و�صتغدو نتائج القيا�س والتحليل التي 

امل�ؤ�ص�صات  خمتلف  �صيمنح  مما   ،
69

دقة اأكرث  بها  تق�م 
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م�صتهلكي  ب�صل�ك  للتحكم  م�صب�قة  وغري  �صاملة  �صلطات 

وم�صتخدمي  اخلا�صة،  خدماتها  يف  وامل�صتثمرين  ال�صلع 

قد  ما  على  ذاته  الأمر  وينطبق  عم�مًا.  الأنرتنت  �صبكة 

م�اطنيها،  على  رقابة  من  احلك�مية  اجلهات  به  تق�م 

مما ي�صت�جب قيام امل�ؤ�ص�صات ال�طنية والإقليمية املعنية 

�صيلحق  ما  وبخا�صة  التقاين،  التط�ر  اجتاهات  بدرا�صة 

ا�صتخدامها،  باأمناط  تت�صل  تغريات  من  الإنرتنت  ب�صبكة 

الزمني  وبال�صل�ك  �صمنها،  املت�افرة  وامل�ارد  والبنى 

بتحليل  م�صتمرة  ب�ص�رة  القيام  ينبغي  كما  للمحت�ى. 

ال�صبكة،  ا�صتخدام  يطرحها  التي  والتحّديات  املخاطر 

وتط�ير  لها،  تتعر�س  قد  التي  الخرتاقات  عن  والك�صف 

مقاربات ومناهج واأدوات للتاأكد من ا�صتخدام املعل�مات 

املتفق  املعايري  باأ�صاليب تتفق مع  امل�صت�يات  على خمتلف 

عليها حلماية حق�ق الإن�صان وحرية الأفراد.

لقد اأ�صحى متلك تقانات املعل�مات والت�صالت   

يف ظل الع�ملة من املتطلبات املح�رية لدفع التنمية بج�انبها 

امل�ارد  تقلي�س  اإىل  ي�ؤّدي  ا�صتخدامها  اأن  كما  املختلفة. 

وا�صتثمار  والتكن�ل�جية  العلمية  القدرات  لبناء  الالزمة 

من  املختلفة،  الإنتاج  قطاعات  يف  اأخرى  عديدة  تقانات 

خالل اختزال العديد من الإجراءات التي تتطلبها اأن�صطة 

ومن  كلفها.  وتخفي�س  التقليدية  واخلدمات  الإنتاج 

وتت�صع  �صيت�صارع  اإنه  بل  النهج،  هذا   
ّ
ي�صتمر اأن  املت�قع 

التقانات من جانب فئات حمدودة  لكن متلك هذه  رقعته. 

ثمار  املجتمعي غري كاف جلني  الن�صيج  منعزلة �صمن  اأو 

الت�رصذم  بتكري�س  كفيل  اإنه  بل  اأخطارها.  ودرء  الع�ملة، 

التنمية  مل�صاريع  بد  والفقر واجلهل والتطرف. ولذلك، ل 

ال�طنية من متتني ج�ر املعرفة وما يت�صل بها من قطاعات 

�رصائح  ت�صرتك  بحيث  واجتماعية  اقت�صادية  واأن�صطة 

املجتمع كافة يف جني ثمارها. ويت�قع هنا اأن يك�ن للقطاع 

اخلا�س، ولل�رصاكات الثالثية بينه وبني القطاع احلك�مي 

املهام.  هذه  اإجناز  يف  كبري  دور  املدين،  املجتمع  وهيئات 

ويف اإطار هذه ال�رصاكات، يقع على عاتق حك�مات الدول 

النا�صطة فيها،  املعنية  العربية، واملنظمات غري احلك�مية 

القيام باأدوار م�ؤ�ّص�صة وخالقة، تتناول �صياغة �صيا�صات 

وا�صرتاتيجيات ومبادرات لإنتاج ون�رص وا�صتثمار املعرفة 

يف املجالت التي ل يت�صنى للقطاع اخلا�س خ��صها، اأو قد 

ل ينبغي اأن ت�كل اإليه اأ�صاًل.

وختامًا، هل �صت�ؤدي التقانات الراهنة واملقبلة   

اأنها  اأم  العربية؟  احل�صارية  اله�ية  مكانة  يف  تراجع  اإىل 

وتر�صيخ  عليها  احلفاظ  من  ميّكن  ما  الفر�س  من  تطرح 

اجل�اب  اإن  الإن�صانية؟  احل�صارة  خارطة  على  م�قعها 

العربية  للدول  الرقمي  باحل�ص�ر  م�رصوط  بالإيجاب 

اأجيالها  وعلى  احلالية  الإنرتنت  �صبكة  على  وم�اطنيها 

مثاًل، خدماتها  العربية،  قّدمت اجلامعات  ما  فاإذا  املقبلة. 

الأ�صا�صية  الت�صالت  بنى  الكرتونيًا، و�صّممت  التعليمية 

جلميع  واأتيح  ال��صائط،  متعددة  التطبيقات  مع  لتتالءم 

�رصائح املجتمع النفاذ من ال��صائط جميعها، فاإن املرجح 

اأن حترز مكا�صب  بل  بكيانها،  العربية  اله�ية  اأن حتتفظ 

والتقدم،  والإبداع  للت�ا�صل  فر�صًا  لها  تكفل  ملم��صة، 

و�صمن هام�س زمني ابعد. ومن املت�قع اأن حُتدث تطبيقات 

تقانات املعل�مات والت�صالت اآثارًا اجتماعية واقت�صادية 

عميقة ووا�صعة املدى. اإل اأن طبيعة هذه الآثار ومداها رهن 

مبا �صتق�م به اجلهات الفاعلة لبناء وتدعيم فئات واأمناط 

املحت�ى العربي املختلفة. اإذا مل تفلح احلك�مات واجلهات 

الأخرى املعنية يف ت�ليد ون�رص حمت�ى معريف وثيق ال�صلة 

الثقافية  والبنى  والقت�صادية  الجتماعية  بال�رصوط 
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هذه  ملعظم  تك�ن  اأن  املرجح  فمن  امل�اطنني،  وتطلعات 

التقانات  تطرحها  التي  فالفر�س  �صلبية.  تداعيات  الآثار 

م�صتنرية  مقاربات  ت�صت�جب  خماطر  ت�صحبها  اجلديدة 

جتاري التط�ر التقاين املُت�صارع، وت�صّخره يف ال�صعي نح� 

و�صاملة.  ومت�ازنة  م�صتدامة  اجتماعية  اقت�صادية  تنمية 

وعندئذ فقط، ميكن للدول العربية اأن تتطلع  اإىل م�صتقبل 

زاهر ت�ؤدي فيه التقانات اجلديدة دورًا م�ؤازرًا يف الت�صدي 

لأزمات املنطقة املزمنة. بحّديها املعريّف والتنم�ّي.

الهوام�ص و املراجع:

ت�ا�صل  نح�   :2009 للعام  العربي  "املعرفة  تقرير   *
معريف منتج" ه� نتاج للتعاون امل�صرتك بني م�ؤ�ص�صة حممد 

الإمنائي/ املتحدة  الأمم  وبرنامج  مكت�م  اآل  را�صد  بن 

�صل�صلة  يف  الأول  ه�  و  العربية،  للدول  الإقليمي  املكتب 

العربية  املنطقة  يف  املعرفة  بحال  تعنى  التي  التقارير  من 

بهدف التعرف على الفر�س واملخاطر التي ت�اجه املنطقة 

باعتبارها  املعرفة  وت�ظيف  واإبداع  واإنتاج  اكت�صاب  يف 

الرتكيز  ومع  والنه�صة.   الإن�صانية  للتنمية  رئي�صة  اأداة 

على التالزم بني ثالثية التنمية واحلرية واملعرفة، ينطلق 

العربي  املعريف  بالأداء  النه��س  اأن  م�صلمة  من  التقرير 

ويدع�  العربي.   التنم�ي  ال��صع  لإ�صالح  ي�صكل مدخاًل 

العربي  املعريف  املخزون  ت�ظيف  اإىل ح�صن  بق�ة  التقرير 

ومن  العاملي.   املخزون  مع  املنتج   الإيجابي  والت�ا�صل 

منطلق احلق يف املعرفة، واأن اإي�صالها ون�رصها بني جميع 

الأفراد هي م�ص�ؤولية جمتمعية، و�صع التقرير روؤية عامة 

لإ�صرتاتيجيات واأ�ص�س مقرتحة ا�صتملت على اآليات للتحرك  

الرامي اإىل جت�صري فج�ة املعرفة يف املنطقة العربية.

- 1

وذلك ح�صب معظم امل�ؤ�رصات املتاحة، مبا فيها تقرير البنك الدويل 

ملنهجية قيا�س الأداء املعريف 2008.

- 2

تت�صمن منهجية تقييم املعرفة التي ط�رها البنك الدويل 12 م�ؤ�رصا 

بالن�صبة ملرتكز تقانات املعل�مات والت�صالت. وت�صتخدم ثالثة من 

هذه امل�ؤ�رصات لحت�صاب دليل املرتكز املذك�ر تخ�س خط�ط الهاتف 

واملحم�ل، واحل�ا�صيب، والإنرتنت. وتقع قيمة الدليل ما بني �صفر 

و 10 وهي تعرب عن م�قع البلد الن�صبي مقارنة بجميع الدول التي 

يح�صب لها الدليل. ويقع دليل اأعلى 10% من الدول ما بني 9 و 10 

ويقع دليل ثاين اأعلى 10% من الدول ما بني 8 و 9 وهكذا. ول يعني 

انخفا�س قيمة الدليل لدولة ما بال�رصورة انخفا�س قيم امل�ؤ�رصات 

التي يح�صب منها الدليل واإمنا قد يك�ن ناجتًا عن ارتفاع قيم تلك 

امل�ؤ�رصات بن�صب اأقل مما �صهدته الدول الأخرى املناف�صة للدولة يف 

امل�قع �صمن دول العامل.

- 3 

تقييم  منهجية  معطيات  قاعدة  الدويل.  للبنك  الإلكرتوين  امل�قع 

املعرفة )كام(.

H T T P / / I N F O . W O R L D B A N K . O R G /
ETOOLS/KAM2/kam – PAGE 5.ASP

بتاريخ 13 فرباير/ �صباط 2009.

- 4

تت�قع تقارير ح�ل انت�صار تقنية اجليل الثالث للهاتف املحم�ل، يف 

ال�صكان  اإىل 70% من  قد ت�صل  ن�صبة  ب��صع  يك�ن  األ  مثاًل،  م�رص 

اجليل  دخ�ل  تاأخر  اإىل  اأخرى  ع�امل  ت�ؤدي  وقد  تكاليفها.  حتمل 

ال�صتعدادات  يف  تخلف  مثاًل،  ومنها،  العربية.  الأ�ص�اق  الثالث 

التقانية قد يفتح الباب اأمام ممار�صات عبثية وي�ؤخر تاأمني التطبيقات 

واخلدمات املتالئمة مع املجتمعات العربية. كذلك فاإن القي�د التي 

تفر�صها بع�س الدول، بدواٍع اأمنية ف يالعديد من احلالت، �صتعيق 
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ا�صتخدام تقانات ت�صكل ح�افز اأ�صا�صية للنزوح اإىل اجليل الثالث، 

نثل تقانة حتديد امل�قع اجلغرايف من خالل منظ�مات تت�صل بالأقمار 

ال�صطناعية.

- 5

املعطيات  تناقل  معدل  لتقدير  احلزمة  عر�س  م�صطلح  ُي�صتخدم 

يف  بتة  اأو  »بت  بال�حدة  املعدل  هذا  ويقا�س  الأنرتنت.  �صبكة  عرب 

الثانية« لقيا�س عر�س احلزمة. وي�صتخدم التقرير وحدة »بتة لكل 

ن�صمة« للدللة عل اإمكانات نفاذ امل�اطنني اإىل النرتنت بف�صل البنى 

العاملية،  بال�صبكات  تربطها  التي  وال�صالت  ال�طنية  الأ�صا�صية 

الألياف  و�صبكات  ال�صناعية(  )الأقمار  ال�ص�اتل  ت�صمل  ب��صائط 

الب�رصية Optical fiber والأ�صالك النحا�صية التقليدية. ومبا 

فاإن  خمتلفة،  ب�رصعات  يتم  ال��صائط  هذه  عرب  املعطيات  تناقل  اأن 

متّيز  التي  احلزمة  لعر�س  حم�صلة  يك�ن  الإجمايل  احلزمة  عر�س 

كاَل من ال��صائط.

- 6

Touch Screens

- 7

ويف ال�صياق ذاته، وكما تبني الفقرات التي تتناول التقدم املرتقب يف 

تقانات  من  املقبلة  الأجيال  �صتمنح  والت�صالت،  املعل�مات  تقانات 

�رصائح  من  اأو�صع  طيف  لنفاذ  اأكرب  وفر�صًا  اإمكاناٍت  الت�صالت 

امل�صتخدمني اإىل الإنرتنت، با�صتخدام الهاتف املحم�ل.

- 8

يبلغ تعداد �صكان الدول العربية ح�ايل 328.6 ملي�ن ن�صمة وفقًا 

 .2007 عام  يف  وال�صادر   2006 للعام  ال�صكانية  الت�قعات  لتقرير 

اللغات  ح�ل  املعل�مات  منه  ا�صتقيت  الذي  امل�قع  اإح�صائيات  لكن 

 357 يقارب  اإجمايل  تعداد  اإىل  ت�صري  ال�صبكة  على  امل�صتخدمة 

ملي�نًا. وهذا الختالف ل ي�ؤثر على الن�صب املح�ص�بة وبالتايل على 

ال�صتنتاجات والتحليالت ال�اردة.

- 9

اإح�صائيات مركز بح�ث القت�صاد الرقمي يف دبي »مدار«. درا�صة 

قدمت لالإ�صك�ا عام 2007.

- 10

الإجنليزية وال�صينية والإ�صبانية والفرن�صية.

- 11

على  »الذكاء«  �صمة  اإ�صفاء  يف  حم�ريًا  دورًا  املعاجلات  هذه  ت�ؤدي 

العديد من التجهيزات ال�صتهالكية دون زيادة ملح�ظة يف كلفتها. 

من  احل�ا�صيب،  بناء  يف  امل�صتخدمة  العامة  �صنفان:  واملعاجلات 

جهة، واملتخ�ص�صة التي ُت�صتخدم يف التحكم بالتجهيزات ال�صناعية 

واملنتجات ال�صتهالكية باختالف اأن�اعها، من جهة اأخرى.

- 12

Multi – core

- 13

Backbone

- 14

Access

- 15

packets

- 16

من اأبرز ا�صتخدامات تقانات ال�صبكة الدللية تطبيقاتها يف جمالت 

التعلم الإلكرتوين واأن�صطة البحث والتط�ير.

- 17

املرجع من ال�رقة اخللفية لن�ار العّ�ا:

Cardoso, Jorge. «Semantic Web Vision, Where 
are we». IEEE Intelligent Systems, Sept, 2007, 
p. 22 – 27.
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- 18

Proprietary

- 19

ينبغي على �صبيل املثال، جمع �صبكات تناقل املعطيات باأن�اعها �صمن 

�صبكة واحدة تعتمد على بروت�ك�ل الإنرتنت، مما يعني، مثاًل، نقل 

خدمات التهاتف ال�ص�تي من ال�صبكات الهاتفية اإىل خدمات تعتمد 

بروت�ك�ل الإنرتنت.

- 20

تقابل هذه الكلمة باللغة الإجنليزية  «Hardware» التي ُترجمت 

يف بدايات ا�صتخدامها بـ »الكيان ال�صلب« ثم تبنى م�صتخدم�ها من 

املخت�صني م�صطلح »العتاد احلا�ص�بي« بدل من »الكيان ال�صلب«.

- 21

من �رصوط النت�صاب لهذا امل�رصوع اقتطاع 25 دولرًا كل �صهر من 

فات�رة الهاتف ملدة عامني، اأي ما جمم�عة 600 دولر.

- 22

امل�قع الإلكرتوين للجزيرة لل�صحافة والطباعة والن�رص.

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 28 كان�ن الثاين/ يناير 2009.

- 23

راكان  األقاها  حما�رصة  يف  قدمت  معطيات  اإىل  الفقرة  هذه  ت�صتند 

رزوق، كلية الهند�صة املعل�ماتية يف جامعة دم�صق، وحمم�د عنرب، 

منتدى �صناعة الربجميات �صمن منتدى احل�ار الذي نظمته جمعية 

املعل�ماتية ال�ص�رية ح�ل �صناعة الربجميات عام 2005.

- 24

.REACH برنامج ريت�س

- 25

احلك�مة  مفاهيم  باأن  ال�صائع  العتقاد  من  الرغم  على  وذلك 

الإلكرتونية وبداياتها يف الدول املتقدمة جاءت قبل ذلك مع انت�صار 

الإنرتنت فيها يف منت�صف الت�صعينات من القرن املا�صي.

- 26

»اجلاهزية  ا�صم  املراجع  بع�س  يف  امل�ؤ�رص  هذا  على  يطلق 

الإلكرتونية« ويقدم املفه�م و�صيلة م��ص�عية لقيا�س العنا�رص 

وي�صع  الإلكرتونية.  احلك�مة  تبني  من  متّكن  التي  املختلفة 

نقاطًا مرجعية ميكن للحك�مات الع�دة اإليها لر�صد تقدمها يف 

هذا املجال. وتت�صمن اآلية القيا�س عنا�رص اأو ع�امل »�صلبة« 

لالت�صالت  التحتية  البنية  م�ؤ�رصات  مثل   hard factors
امل�صت�ى  تعك�س   soft factors »طرّية«  اأو  »رخ�ة«  واأخرى 

القت�صادي والجتماعي وال�صل�كي للبلد.

- 27

املعرفة  تقييم  ملنهجية  املخ�ص�س  امل�قع  يف  املعطيات  تت�افر  ل 

(KAM) لعدد من الدول العربية، مثل �ص�رية واليمن وجزر القمر 
وجيب�تي وليبيا وال�صع�دية.

- 28

ب�صبب طبيعة امل�ؤ�رصات املركبة التي ي�صتند اإليها تقييم مدى ت�افر 

خدمات احلك�مات الإلكرتونية اأو ال�صتعداد لتقدميها اإىل امل�اطنني 

واحلاجة اإىل م�ص�ح حقلية من اأجل حتديد قيم مك�ناتها، ينبغي اأن 

غري  بقدر  امل�ؤ�رصات  هذه  تتخذها  التي  القيم  اجتاهات  قراءة  تتم 

قليل من احلذر واحليطة. وجتدر الإ�صارة اإىل التباين يف القيم التي 

الإلكت�رنية«  احلك�مة  خدمات  لتبني  »ال�صتعداد  م�ؤ�رص  يتخذها 

الذي و�صعته UNPAN، م�ريتانيا، مثاًل، باملقارنة مع تلك التي 

يتخذها م�ؤ�رص »ت�افر خدمات احلك�مة الإلكرتونية«، الذي تتبناه 

امل�ؤ�رصين  اأن  فمع  ذاتها.  للدول   (KAM) املعرفة  تقييم  منهجية 

باأوجه  مرتبطان  ريب  دون  اأنهما  اإل  الآخر،  عن  اأحدهما  يختلفان 

عدة. ومن املت�قع لذلك اأن يت�افق على الأقل ترتيب الدول بالن�صبة 

م�ريتانيا  اأن  املالحظ  لكن  مقب�لة.  حدود  �صمن  امل�ؤ�رصين  لهذين 

بلدان  ت�صنيف  دولة �صمن  اأ�صل 182  من  املرتبة )162(  يف  تاأتي 



1
5

2
1

د 
د
ع

ال
ة

مي
ن
لت

وا
ل 

شا
�

ت
الإ

ا

UNPAN باملقارنة مع مراتب الدول كالأردن  العامل وفقًا مل�ؤ�رص 

)18( وم�رص )20(، بينما ي�صع م�ؤ�رص KAM م�ريتانيا يف مرتبة 

تف�ق مرتبتي الأردن وم�رص.

- 29

دون اأن تلزم مقدم املعرفة وم�صتقبلها �صمن امل�قع ذاته.

- 30

املعل�مات  برنامج  الدويل  )البنك  الدرا�صات هي:  م�صادر هذه 

الربيطانية  )ال�كالة  و  بافنجليزية، 2005(  التنمية،  اأجل  من 

و   )2004 بالإجنليزية،  التعليمية  والتكن�ل�جيا  لالت�صالت 

)تيني�، بالإجنليزية، 2003(.

- 31

Organization for Economic 

Cooperation and Development (OECD)

- 32

تعتمد الدول الأوروبية لهذه الغاية برنامج »رخ�صة قيادة احلا�ص�ب 

الأوروبية«  (ECDL) ك��صيلة لإك�صاب الأطر التدري�صية والإدارية 

التعاون  املنا�صبة، كما تت�صمن خطط منظمة  يف املدار�س واملهارات 

القت�صادي والتنمية ت�صخري تقانات املعل�مات والت�صالت لتط�ير 

اأ�صاليب التعليم والتعلم ذاتها.

- 33

Source code
- 34

Open Office

- 35

-sprea اجَلْدَولية والربجمة  الكلمات،  معاجلة  برامج   ت�صمل 

sheet، وبرنامج العرو�س presentation، وُم�ّلد الر�ص�م واآلة 

حا�صبة، وبرنامج اإدارة امل�صاريع.

- 36

Blogs

-  37

Multimedia

 - 38

Learning objects

- 39

modules وي�صتعمل بع�س املخت�صني كلمة »م�ص�غات«.

- 40

بريوت  يف  الإقليمي  الي�ن�صك�  ومكتب  لالإ�صك�ا  امل�صرتكة  الدرا�صة 

ح�ل تقنيات املعل�مات والت�صالت يف التعليم.

- 41 

بناء على �صلم يرتاوح تقييم اأداء الدول مب�جبه بني 1 و 7.

- 42

تعترب بع�س املراجع اجلامعات املفت�حة من اجلامعات الفرتا�صية. 

وهي لي�صت كذلك بال�رصورة. لكن اجلامعات املفت�حة متيل عم�مًا 

هذا  ومن  الفرتا�صية.  اجلامعات  اأ�صاليب  بع�س  ا�صتخدام  اإىل 

اجلامعات  من  املفت�حة  العربية  اجلامعة  اعتبار  ميكن  املنطلق، 

الفرتا�صية. وقد اأطلقت هذه اجلامعة عام 2002 مبقر رئي�صي لها يف 

الك�يت وفروع يف كل من الأردن والبحرين ولبنان وم�رص واململكة 

العربية ال�صع�دية.

- 43

انظر م�قع املجل�س الأعلى للتعليم بقطر

HYPERLINK "http://www.english.education.
gov.qa/content/general/detail/7117" http://
www.english.education.gov.qa/content/gen-
eral/detail/7117 

اأُنزلت املعل�مات من هذا امل�قع يف 26 كان�ن الثاين/ يناير 2009.
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-44

electronic data interchange (EDI)

-45

واملغرب  والأردن  �ص�رية  ي�صم  و�صعه،  عند  امل�رصوع،  هذا  كان 

واجلزائر وم�رص وفل�صطني.

-46

CAMREN

- 47

انظر م�قع جامعة ت�ن�س الفرتا�صية

HYPERLINK "http://www.uvt.rnu.tn" www.
uvt.rnu.tn

- 48

تقييم  منهجية  معطيات  قاعدة  الدويل.  للبنك  الإلكرتوين  امل�قع 

املعرفة )كام(.

HYPERLINK"http://info.worldbank.org/
etools/kam2/KAM..... page5.asp" http://info.
worldbank.org/etools/kam2/KAM.....page5.asp 

بتاريخ 12 كان�ن الأول/ دي�صمرب 2008.

- 49

اإن حذف كل من املغرب واجلزائر يف املخطط البياين �صمن ال�صكل 

ي�صمح بتمثيل العالقة بني ا�صتخدام الأنرتنت يف م�ؤ�ص�صات الأعمال 

م�ازيًا  يك�ن  يكاد  م�صتقيم  بخط  العربية  الدول  يف  الفرد  ودخل 

بني  �صاأن  ذات  عالقة  اأية  وج�د  عدم  اإىل  م�صريًا  الأفقي،  للمح�ر 

ا�صتخدام الإنرتنت يف م�ؤ�ص�صات الأعمال ودخل الفرد.

- 50

videoconferencing

- 51

Robotics روب�ت، الإن�صان الآيل.

- 52

امل�قع الإلكرتوين ملنظمة ال�صحة العاملية/ املكتب الإقليمي ل�رصق 

HYPERLINK "http://www.emro.who. املت��صط.  

 /int/Arabic/" http://www.emro.who.int/Arabic
بتاريخ مت�ز/ ي�لي� 2008.

- 53

 HYPERLINK الي�م«   »العرب  ل�صحيفة  الإلكرتوين  امل�قع 

"http://www.alarabalyawm" http://www.alara-
 balyawm. Net/pages. Php? News – id = 101464

بتاريخ 28 كان�ن الثاين/ يناير 2009.

- 54

ول  اأن�اعه.  بكل  ال�رق  ا�صتهالك  معدلت  اإىل  ال�صكل  هذا  ي�صري 

تت�افر معل�مات حديثة العهد عن ا�صتهالك ال�رق املخ�ص�س للكتابة 

والطباعة ح�رصًا، وهي ذات دللة اأكرب على املحت�ى باأ�صكاله. لكم 

ال�صتهالك  بن�صف  تقدر  والطباعة  للكتابة  امل�صتخدم  ال�رق  كمية 

الإجمايل. وي�صتند ال�صكل اإىل معطيات العام 2004.

- 55

punctuation

- 56

اإن تفّهم الن�ص��س العربية اآليًا، دون لب�س، يتطلب ت�صكيلها، وينبغي 

بالطبع اأن ي�صبق الت�صكيل اعراب جمل الن�س اآليًا.

- 57

للفهر�صة  اآلية  نظم  بطرح  العربية  ال�رصكات  اإحدى  بادرت 

وال�صتخال�س تق�م ـ بناًء على اأ�ص�س اإح�صائية بحتة ـ با�صتخال�س 

جمم�عة  وا�صتخال�س  الن�س  م��ص�ع  وحتديد  املتاحة  الكلمات 

ا�صتنادًا  ُطّ�رت  النظم  اأن هذه  اإل  الداّلة على م�صم�نه.  من اجلمل 

اللغ�ية  النماذج  ا�صتخدامها  حيث  من  �ص�اء  متقادمة،  تقنيات  اإىل 

الإح�صائية اأو حتليل بنية ال�رصد العربي.

- 58

اإحدى  قامت  كما  العربي.  للكالم  م�ّلدًا  »�صخر«  �رصكة  طّ�رت 
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لتمييز  اآيل  نظام  بتط�ير  املتحدة  ال�ليات  يف  الكربى  ال�رصكات 

هذا  ا�صتخدم  وقد  اإح�صائي.  اأ�صا�س  على  امل�صتمر  العربي  الكالم 

زال  ما  اخلطاأ  معدل  اأن  اإل  التلقائي،  لالإمالء  نظام  لتط�ير  النظام 

�رصفيًا  العربية  اللغة  ملعاجلة  اآلية  نظم  اإىل  بحاجة  وه�  مرتفعًا. 

ونح�يًا ومعجميًا من اأجل ت�ص�يب القدر الأكرب من الأخطاء.

- 59

Directories

- 60

Plug – ins

- 61

كانت حك�مة ال�صني �صباقة يف ا�صتخدام برجميات امل�صدر املفت�ح يف 

جميع الأجهزة احلك�مية، فط�رت الن�صخة ال�صينية لنظام الت�صغيل 

 CLE: بـ  العروف  م�رصوعها  خالل  من    Linux امل�صدر  مفت�ح 

املحلية  تق�م احلك�مات  Chinese Linux Extension. كما 
وبلديات مدن كربى يف الكثري من دول الحتاد الأوروبي با�صتثمار 

برجميات امل�صدر املفت�ح.

- 62

مفت�حة  الربجميات  ح�ل  م�ؤمترين  مثاًل،  حلب،  جامعة  عقدت 

الربجميات  بتعريب  املت�صلة  اجل�انب  خاللهما  ن�ق�صت  امل�صدر 

مفت�حة امل�صدر و�صبل ترويجها �صمن املجتمعات العربية.

- 63

خطة تاي�ان لإدخال امل�صادر املفت�حة.

- 64

Backbone Networks
- 65

املعل�مات  تقانات  �صل�صلة عري�صة من  ال�طنية يف  القدرات  بناء  اإن 

يف  التنمية  �صيا�صات  غايات  من  اأ�صا�صية  غاية  ميثل  والت�صالت 

جميع بلدان العامل. ول بد اأن يتم ال�صعي نح� هذه الغاية يف الدول 

العربية بالنظر اإىل منظ�مة من الأول�يات تاأخذ بالعتبار التحديات 

البادية وامل�صمرة. ومن ال�رصوري القيام باأن�صطة للبحث والتط�ير 

التقني يف جمالت اأقرب اإىل املفاهيم الأ�صا�صية واإىل حدود املعرفة، 

ت�صتهدف  مقبلة  ملراحل  واإعدادًا  امل�صت�ى،  الرفيع  للتاأهيل  دعمًا 

تط�ير نظم الكيان ال�صلب والربجميات والدخ�ل بها اإىل الأ�ص�اق 

الإقليمية والدولية. غري اأن من ال�اجب، يف ال�قت نف�صه، الرتكيز يف 

املراحل الأوىل من العمل ال�صرتاتيجي على بناء املقدرة ال�طنية على 

ال�صتثمار الأمثل ملا ه� مت�فر من تقانات.

- 66

اإن تقانات املعل�مات والت�صالت تتيح فر�صًا ثمينة لالرتقاء بكفاءة 

العملية التعليمية، اإ�صافة ملا تقدمه من دعم لربامج التعلم الإلكرتوين. 

للعمل  افرتا�صية  وحا�صنات  �صبكات  ن�ص�ء  اأي�صًا  هنا  املمكن  ومن 

لأزمة  بها مثل هذه احلل�ل  تتمتع  التي  املزايا  املجال. ومن  يف هذا 

البحث والتط�ير واأزمة التعليم يف الدول العربية الإمكانات املتاحة 

ـ ممن يحتل�ن  العربية  الأ�ص�ل  الباحثني ذوي  العديد من  لإ�رصاك 

يف  واملختربات  اجلامعات  يف  ال�صبكات  هذه  مثل  يف  مرم�قة  م�اقع 

دول العامل املتقدمة. وكما اأ�صري �صابقًا، فاإن ال�صبكة حتفل بامل�اد، 

من جزئيات و�صفيفات التعلم، التي ميكن تعريبها وال�صتناد اإليها 

يف تط�ير مناهج تعليمية تفاعلّية.

- 67

من اأبرزها القمة العاملية ملجتمع املعل�مات التي عقدت على مرحلتني؛ 

الأوىل يف جنيف عام 2003 والثانية يف ت�ن�س عام 2005.

- 68

اخلا�س  القطاع  عديدة �صمن  م�ؤ�ص�صات  املبادرات  هذه  تق�م مبثل 

من  �صل�صلة  عرب  عملها  جمالت  وتت�زع  احلك�مي.  وغري  والعام 

التقاين.  والتط�ير  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  بينها  امليادين، 

يف  اقليمية  مبادرات  واإطالق  برامج  و�صع  امل�ؤ�ص�صات  هذه  وتت�ىل 

م�صمار تقانة املعل�مات والت�صالت بهدف حتفيز تط�ر ومن� هذا 

القطاع وا�صتثمار نتاجه مبا يفيد الدول امل�صاركة. وهناك كثري من 

تتناول  ما  وغالبًا  الأوروبي.  الحتاد  يف  الربامج  هذه  على  الأمثلة 

لالت�صالت،  اقليمية  ب�صبكات  امل�صاركة  الدول  ربط  الربامج  هذه 

بع�س  تق�م  كما  الت�صالت.  ل�صبكات  فقري  عم�د  ا�صتحداث  اأو 

التجمعات الدولية ب�صياغة �صيا�صات اإقليمية ت�صتهدف حل�ًل مثلى 
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امل�صاركة؛  الدول  منها  تعاين  التي  القت�صادية  اأو   الفنية  للم�صاكل 

على  املنطقة  م�قع  وتر�صيخ  ال�طنية  ال�صرتاتيجيات  ا�صتكمال  اأو 

امل�صت�ى العاملي، اأو التعاون يف ا�صتخدام برجميات امل�صدر املفت�ح، 

والرعاية  الإعالم  جمالت  يف  التقنيات  هذه  تطبيقات  تط�ير  اأو 

ال�صحية، اأو لت�فري فر�س العمل وتقلي�س الفقر.

- 69

بالت��صل  التنقيب  تقنيات  م�صمار  يف  التقني  التط�ر  و�صي�صمح 

والتنب�ؤ  اخلدمات  م�صتثمري  ل�صل�ك  وعمقًا  تف�صياًل  اأكرث  فهم  اإىل 

برغبات مت�صفحي ال�صبكة.

االإت�صال والتنمية
بني �صبابية املفهوم و�صجاالت الواقع

نهاية حقبة  عام 89  برلني  �صق�ط جدار  �صكل   

لأول  الب�رصية  معها  بدت  جديدة.  حقبة  وبداية  تاريخية، 

حافل  ط�يل  تاريخ  بعد  اأنفا�صها  تلتقط  وكاأنها  مرة 

بال�رصاعات الدامية، واأح�صت كاأنها يف عالقة مبا�رصة مع 

ف�صاء مفت�ح على اإحتمالت �صتى بدون ح�اجز اأوحدود 

�ص�ف  كاأنها  اأو  وع�صكرية،  �صيا�صية  �رصاعات  وبدون 

تعي�س يف بيت وا�صع ل �صقف يظللها اأو يحجب عنها ن�ر 

ال�صم�س وه�اء احلرية بعد الي�م. 

اأن هذا احللم �رصعان ما تال�صى، واأخذت  غري   

ال�صع�ب  لدى  كبرية  اأمل  خيبة  عن  تك�صف  املتغريات 

التي  ال�احدة  دورالقطبية  بروز  �صهدت  ما  التي �رصعان 

اإ�صت�صعرت يف ذاتها الق�ة والقدرة الفائقة بعد �صل�صلة من 

املتغريات املادية وامل��ص�عية. فراحت ت�صتكمل ما بداأته يف 

خم�صينات القرن املا�صي، من �صيطرة على م�ارد الأر�س، 

القائمة  ال�صتهالك  ب�صيا�صة  لتدفع  ال�صع�ب،  واإرادة 

اجلغرافيا  اإطار  يف  الأو�صع  املدى  اإىل  التامة  الهيمنة  على 

على  التاريخ  م�ت  فكرة  جاءت  ثم  والإن�صانية.  الطبيعية 

يد ف�ك�ياما لرت�صم الإطار الذهني لفكرة ح�صم ال�رصاع 

بعد  املعدلة،  ن�صختها  يف  اجلديدة  الراأ�صمالية  ل�صالح 

الإ�صرتاكية  املنظ�مة  وانهيار  ال�ص�فياتي  الإحتاد  �صق�ط 
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تلك  طم�حات  اأمام  واقت�صاديًا  اأمنيًا  العامل  وانك�صاف 

القيم وامل�صتم�صكة فقط مبفه�م  املتفلتة من عامل  القطبية 

امل�صالح اخلا�صة وقيم ال�ص�ق. 

على  بداأ  اأن  والع�رصين  ال�احد  القرن  مالبث   

اإطار  لر�صم  ال�صاعية  وحماولتها  الع�ملة،  خط�ات  وقع 

اإيدي�ل�جي مبهم، مغرق يف �صبابيته الفكرية، غري اأنه اأكرث 

�رصاحة وو�ص�حًا يف م�صلكه ال�صيا�صي والإقت�صادي من 

م�صلكه الإيدي�ل�جي، ويف �صعيه لفر�س نظام دويل جديد 

قائم على الت�صلط والعنف�ان املادي و�صيا�صة ال�صتهالك. 

يفتقر لل�صدقية الفكرية والقيمة املعرفية القادرة على منحه 

م�رصوعية التاأ�صي�س مل�صتقبل اإن�صاين واعد. هذا امل�صت�ى 

ال�همي بعد  الإنت�صار  اأنتجه  الذي  الراأ�صمايل  ال�عي  من 

النظرة  م�صت�ى  اىل  يرقى  ل  ال�ص�فياتي،  الإحتاد  غياب 

الراأ�صمالية للعامل يف بداية القرن الع�رصين والتي تاأ�ص�صت 

على التن�ير واحلداثة. 

الراأ�صمالية  اأنتجته  الذي  الب�رصي  فالت�ا�صل   

التي  احلديثة  القيم  ملنظ�مة  عب�ر  ج�رص  �صكل  �صاعتئذ، 

احلداثة  حت�لت  هكذا  املعا�رص.  الإن�صاين  ال�عي  اأنتجت 

واخلروج  ال�صع�ب،  لإ�صتنها�س  جناة  وط�ق  حاجة  اىل 

اإ�صتمد من  التاريخ اىل رحاب الع�رص الذي  اأقبية  بها من 

فل�صفة التن�ير مالمح احلداثة وال�صرتاكية والدميقراطية 

التقدم  �صبل  و�صل�ك  الإن�صان  وحق�ق  الفردية،  واحلرية 

الأفكار  اإنتقال  وما  الفردية.  املبادرة  اإطالق  عرب  العلمي 

والإيدي�ل�جيات اإل اأ�صا�س هذا الت�ا�صل الب�رصي الهادف 

والقائم على اإنتاج حالة من ال�عي القائم على املعرفة، التي 

ت�ؤدي لفهم العامل، وابتداع ال��صائل مل�اجهة امل�صاكل التي 

ي�اجهها.

اإطار  يف  ح�رصه  ميكن  ل  الب�رصي  فالت�ا�صل   

املعل�مات  تبادل  واأ�صاليب  مفاهيم  وتط�ر  التكن�ل�جيا 

المم  بني  احلدود  وغياب  الإيدي�ل�جية.  الطر  عن  بعيدًا 

الب�رصية  الأر�س اىل قرية ك�نية لن يحل م�صاكل  وحت�ل 

ال�صعادة  مينحها  لن  حتمًا  وه�  تفاقمها،  يف  زاد  ورمبا 

النفتاح  لهذا  قيم م�اكبة  غياب منظ�مة  املن�ص�دة يف ظل 

ت�صتطيع  ولن  التقني.  بالتط�ر  امل�صح�ب  التاريخي 

احل�صارية  الفروقات  اإزالة  املتلفز  الف�صاء  ول  النرتنت 

على  اإل  البناء  الت�ا�صل  ذلك  وحتقيق  ال�صع�ب،  بني 

ح�صاب الثقافات الإن�صانية التاريخية العاجزة عن التعبري 

ال�ص�برماين  التف�ق  �صحية  ت�صبح  قد  والتي  نف�صها  عن 

للح�صارة الغربية، فتغيب عن م�رصح الأحداث مف�صحة يف 

املجال اأمام احل�صارة الطاغية، لتدخل يف جماهل الن�صيان 

كما غابت قبلها ثقافات عديدة.

ورمبا اأ�ص�س هذا الت�ا�صل ملزيد من الف��صى،   

املتلقية.  اجلهات  لدى  والإقت�صادي  الإجتماعي  والإرباك 

فالت�ا�صل ي�صتدعي ت�ص�يب العالقة بني املر�صل واملتلقي 

حتى ي�صتقيم اخلطاب، ويحقق الأهداف املرج�ة منه واإل 

اأدى حتما اىل الإ�صتالب الثقايف والإغرتاب يف ال�اقع، وهذا 

ما يح�صل يف اأغلب دول العامل الثالث واملنطقة العربية. 

تنقذ  مل  العاملة  الطبقة  ديكتات�رية  اأن  ومثلما   

النظام الإ�صرتاكي من التق�قع على نف�صه والإنغالق الذي 

اأ�ص�س لإنهياره، فاإن ديكتات�رية الت�ا�صل املفت�ح �ص�ف 

تذهب بالنظام الراأ�صمايل املع�مل اىل عر�س احلائط. غري اأن 

تلك اخل�صارة لن تك�ن حكرًا على النظام الراأ�صمايل وحده، 

للعديد  الب�رصي  العن�رص  خ�صارة  اىل  ت�ؤدي  �ص�ف  واإمنا 

من اجنازاته احل�صارية، ورمبا كلفته حياته ووج�ده على 

الك�كب الذي بات مهددًا نتيجة اإعتالل الأر�س بالحرتار 

وعدم  اجل�صع  عن  الناجتة  البيئي  الت�ازن  واختاللت 
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البيئة والإمعان  النف�س، وعدم احرتام  القدرة على �صبط 

على  احلياة  لدورة  الطبيعي  النظام  وتعطيل  تخريبها  يف 

الأر�س.

فالت�ا�صل الب�رصي اإذا مل يكن �صبياًل للتعاطي   

الإيجابي مع الق�صايا والهم�م امل�صرتكة بني الب�رص، واإذا 

لتلك  والعملية  النظرية  احلل�ل  لإيجاد  بال�صعي  يقرتن  مل 

الق�صايا، والتفاهم على النظرة امل�صتقبلية للحياة، �ص�ف 

يتح�ل اىل ثرثرة باردة على جناح الأثري ل تغني عن ج�ع 

ول تنقذ من كارثة.

العامل  الفقر يف  اأن يرتفع من�ص�ب  األي�س غريبًا   

الطبيعية  الك�ارث  مع  بالت�ازي  قيا�صية  م�صت�يات  اىل 

التط�ر  زمن  يف  الأر�س  منه  تعاين  الذي  والإعتالل 

ل�صيا�صة  غالبيته  يف  وامل�ظف  املحدود  غري  التكن�ل�جي 

العنف  اأداتها  والتي  الق�ة  منطق  على  القائمة  الهيمنة 

والتدمري؟

ل�عي  ي�ؤ�ص�س  ت�ا�صلي  لفكر  احلاجة  اإن   

م�صتقبلي رمبا كان اأهم من احلاجة لل��صائط التكن�ل�جية 

العاملي وي�صع  لل�صالم  يدع�  تر�صيدي  رغم تط�رها. فكر 

عنهما  والتعبري  واحلياة  الن�صان  م�صلحة  عينيه  ن�صب 

والإقت�صادية.  والإجتماعية  ال�صيا�صية  الطر  خالل  من 

القان�نية  احلاكمية  حدود  اىل  املدين  باملجتمع  الدفع  اإن 

�صكل خ�صبة خال�س  رمبا  وتر�صيدها،  ال�صلطة  وحما�صبة 

يف وجه الت�ح�س الراأ�صمايل. ويف ظل غياب الت�ازن القائم 

التاأ�صي�س  يف  الر�صيد  الت�ا�صل  هذا  اأ�صهم  رمبا  حاليًا 

لنظام دويل جديد يخرج من رحم الراأ�صمالية يف ن�صختها 

املع�ملة.

الب�رص  اأ�صهم ذلك يف ت�حيد املاليني من  ورمبا   

يف حراك ان�صاين ي�صتمد من املثاقفة احل�صارية والن�صانية 

حتقيق  بهدف  ال�صع�ب  بني  املرجتى  للح�ار  اأدوات 

طرح  ميكن  وهنا  واخلالق،  البناء  الب�رصي  الت�ا�صل 

ال�ص�ؤال التايل هل الظروف التاريخية الراهنة قادرة على 

اإنتاج مثل هذا الفكر وتاأمني الظروف امل��ص�عية املنا�صبة 

له؟ رمبا كان يف احلديث �صيء من املثالية الط�باوية والتي 

األي�صت  ولكن  احلاملة،  الإن�صانية  الطبيعة  �صميم  من  هي 

املنجزات احل�صارية للب�رص من �صنع احلاملني ؟

واإذا كان الفكر الت�ا�صلي �رصورة م��ص�عية   

العربي  عاملنا  يف  نتهافت  فلماذا  التكن�ل�جيا  على  �صابقة 

امتالك  قبل  التكن�ل�جيا كمح�صلة ح�صارية  امتالك  على 

مت�اليات  تتعرث حداثتنا ونعجز عن جتاوز  وملاذا  الفكر؟ 

العقد املكبلة للتط�ر عندنا؟

املنطقة  يف  البيئية  والتنمية  البيئة  تقارير  تكاد   

العربية تك�ن الأكرث ت�صاوؤمًا واإحراجا للباحث. فاخلطط 

تتنا�صب  ل  املعنية  اجلهات  قبل  من  املقرتحة  وامل�صاريع 

فالعامل  ال�صكان.  عدد  وزيادة  الطبيعي  التط�ر  حجم  مع 

العربي ي�صهد حالة من الت�صحر تهدد اأمنه الغذائي، وه� 

ال�صحية  م�صاكله  يف  تفاقم  �ص�ف  مياه  اأزمة  على  مقبل 

والبيئية لدرجة ماأ�ص�ية، وحاجته للكهرباء لميكن اأن تفي 

بها اإمكانياته احلالية.

فيه  امل�صتع�صية  امل�صاكل  من  الأمية  تزال  ول   

الطاقات  اأمام  الفر�س  البطالة، وانعدام  تف�صي  اىل جانب 

ال�صابة، والهجرة من الريف اىل املدينة، واإنخفا�س مردود 

التعليم اجلامعي. اىل جانب �ص�ء اإ�صتثمار امل�ارد الطبيعية، 

وغياب  والإجتماعي،  ال�صيا�صي  العنف  من�ص�ب  وارتفاع 

وال�صيا�صي،  والإقت�صادي  الإجتماعي  امل�رصح  عن  املراأة 

وتف�صي الف�صاد ال�صيا�صي والإداري، وغياب الدميقراطية 

الأقطار  بني  والب�صائع  الأ�صخا�س  اإنتقال  و�صع�بة 
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املجم�عات  بني  الجتماعي  الت�ا�صل  و�صعف  العربية، 

الب�رصية التي يربط بينها ق�ا�صم م�صرتكة.

البيئة  من  جتعل  اخرى  م�صاكل  جانب  اىل   

يف  و�صه�لة  بي�رص  النه��س  على  قادرة  غري  بيئة  العربية 

ظل نظام �صيا�صي مرتهل، وطم�ح ا�ص�يل يعجز عن ت�ص�ر 

امل�صتقبل خارج نفق التاريخ، اإىل جانب هيمنة غربية على 

النم�  اإرادة  يكبل  مبا  ال�صيا�صية  واحلياة  الطاقة  م�ارد 

والتقدم.

فالفكر الت�ا�صلي الي�م ه� حاجة عربية مثلما   

ه� �رصورة عاملية للت�ا�صل مع الآخر. تقع عليه م�ص�ؤولية 

التي  احل�صارية  اله�ة  لتجاوز  امل�صتقبل  جتاه  مزدوجة 

الإن�صاين  احل�صاري  الركب  عن  العربي  العامل  تف�صل 

والتي متنعه من حتقيق ذاته وال�صهام يف �صناعة التاريخ، 

تاريخ املنطقة على الأقل! بعد تاأمني الظروف امل��ص�عية 

من خالل اإ�صتيعاب الدر�س احل�صاري، والت�صلح مبنجزات 

والتاأكيد  الثقايف  الإنفتاح  من  اإطار  يف  املعرفة ومفاهيمها، 

اللغة  ت�صبح  ذلك  عند  العلمي.  البحث  �رصورة  على 

الت�ا�صلية يف العامل العربي واملتماهية مع معطيات املعرفة 

والآخر.  الذات  مع  والت�ا�صل  التفاهم،  اأداة  الن�صانية 

بعيدًا عن مركبات النق�س واملع�قات التي لطائل حتتها.

والتنمية  للت�ا�صل  العربية  املجلة  فاإن  لهذا   

ت�صع يف راأ�س اأهدافها تاأمني م�صاحة للت�ا�صل الفاعل. ما 

بني املثقفني العرب واأهل الراأي، والإخت�صا�س واملفكرين 

والكتاب والباحثني، وهي تدع�هم لرتكيز البحث العلمي 

تخ�س  والتي  العالقة  والق�صايا  الراهنة  امل�صاكل  ح�ل 

تدع�هم  كما  للتقدم.  الدائم  �صعيه  يف  العربي  الإن�صان 

املنطقة،  يف  والتنمية  الت�ا�صل  طاقات  تدعيم  يف  لالإ�صهام 

جمال  يف  املتخ�ص�س  امل��ص�عي  بالبحث  العربية  واإغناء 

الطريق  وتعبيد  ال�صع�بات  وتذليل  والتنمية،  الت�ا�صل 

اأمام الأجيال ال�صابة من الباحثني. ل�صل�ك الطريق الق�مي 

واإغناء  والبيئة،  الن�صان  وا�صتنها�س  امل�صرية،  ومتابعة 

احلياة بالقيم امل�صتمدة من اجنازات احل�صارة الإن�صانية 

يف  العلمي  البحث  مينح  مما  العريقة.  العربية  واحل�صارة 

املنطقة العربية فر�صة ال�ق�ف على عتبة الإبداع الإن�صاين 

متمتعًا بثقة وجدارة العامِل.

د. عدنان خ�جة

   


