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 ،
)1(

مبرحلتيها املعلومات،  ملجتمع  العاملية  القمة  تناولت 

واملفتوحة  احلرة  الربجميات  توفرها  التي  املتنامية  الفر�ص 

امل�شدر )Free and Open Source Software(، م�شّددة على اأهمية 

الدور الذي توؤّديه يف �شد الفجوة الرقمية.  وقد �شملت وثيقتا اإعالن 

املبادئ وخطة العمل )جنيف، 2003( نداءات حتث على ا�شتخدام 

احللول التي توفرها هذه الربجميات لتعزيز النفاذ اإىل املعلومات 

على  والقدرة  االختيار  وتنويع  التناف�شية،  وزيادة  واملعرفة، 

التنوع  وتعزيز  امل�شتخدمني،  احتياجات  وتلبية  التكاليف،  حتمل 

الثقايف اللغوي واملحتوى املحلي.  و�شجع التزام تون�ص )تون�ص، 

ب�شهولة  وتعريبها  تطويعها  ميكن  برجميات  اإعداد  على   )2005

للمجتمعات، وتتيح  تتما�شى مع املتطلبات املحلية واللغوية  بحيث 

من  خمتلفة  مناذج  بني  من  املنا�شبة  احللول  اختيار  للم�شتخدمني 

امل�شدر.   واملفتوحة  احلرة  الربجميات  فيها  مبا  الربجميات، 

اعتماد  على  احلكومية  الهيئات  �شّددت  املا�شية،  االأعوام  وخالل 

حلول ترتكز على الربجميات احلرة واملفتوحة امل�شدر يف بنيتها 

االأ�شا�شية لتكنولوجيا املعلومات، وال �شيما منها تطبيقات احلكومة 

االإلكرتونية.   ال�شحة  وتطبيقات  االإلكرتوين  والتعلم  االإلكرتونية 

واعتماد هذا النوع من الربجميات يف املنطقة العربية يحقق فوائد 

تكنولوجيا  با�شتخدام  املرتبطة  التكاليف  خف�ص  ومنها  عديدة، 

ال�شعيد  على  الربجميات  تطوير  ودعم  واالت�شاالت،  املعلومات 

االحتياجات  مع  امل�شدر  املفتوحة  الربجميات  وتكييف  الوطني، 

املعلومات  تكنولوجيا  قطاع  يف  عمل  فر�ص  وخلق  املحلية، 

واالت�شاالت.

يتناول هذا العدد من ن�رشة تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت 

واملفتوحة  احلرة  الربجميات  واآفاق  واقع  اآ�شيا  غربي  يف  للتنمية 

امل�شدر يف املنطقة العربية.  وهو يرّكز على االأبعاد التنموية لهذه 

القدرات املحلية،  لبناء  تتيحها  التي  الفر�ص  الربجميات من حيث 

وت�شجيع  املحلية،  اللغات  وتدعيم  االأدمغة  هجرة  من  واحلد 

ال�شناعات املعرفية يف الدول النامية، واالإ�شهام يف ردم الفجوة  

الذي
 )2(

الرقمية وحتفيز االإبداع. وهو يعر�ص الإن�شاء مركز َمْعرب

 2003 االأوىل يف جنيف يف عام  العاملية ملجتمع املعلومات على مرحلتني،  القمة  )1( عقدت 

والثانية يف تون�ص يف عام 2005.

 The Arab Support( معرب هو املركز العربي لدعم الربجميات احلرة واملفتوحة امل�شدر )2(

.http://ma3bar.org :اأنظر  .)Center for Free and Open Source Software

كثقافة  امل�شدر  واملفتوحة  احلّرة  الربجمّيات  ن�رش  اإىل  يهدف 

كذلك  العربّية.   واملجتمعات  االأكادميّية  املوؤ�ش�شات  يف  وفل�شفة 

وي�شلط  املجال،  هذا  املتحدة يف  االأمم  العدد دور  هذا  ي�شتعر�ص 

يف  امل�شدر  املفتوحة  للربجميات  املحوري  الدور  على  ال�شوء 

تعزيز اأمن تطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت.

وتت�شّمن الن�رشة يف اأبوابها االأخرى مقااًل حول منوذج لالبتكار 

امل�شاريع  من  عدد  معاينة  خالل  من  العربي  ال�شباب  لدى  العلمي 

العلوم«.   »جنوم  برنامج  �شمن  العربي  لل�شباب  املبتكرة  العلمية 

ويف جمال تطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت، تعر�ص 

العربية  املنطقة  يف  ال�شحابية  باحلو�شبة  االهتمام  تنامي  الن�رشة 

مقاالت  �شمن  ت�شتعر�ص  كذلك  ومعوقاتها.   فوائدها  وتناق�ص 

تكنولوجيا  جمال  يف  االإ�شكوا  بها  ا�شطلعت  التي  االأن�شطة  اأخرى 

 ،2010 عام  من  الثاين  الن�شف  خالل  واالت�شاالت  املعلومات 

وتاأثري هذه التكنولوجيا يف حياتنا اليومية.

اهتمامات  مع  الن�رشة  هذه  موا�شيع  تتالءم  اأن  وناأمل 

االأع�شاء  البلدان  يف  القراء  من  ممكنة  �رشيحة  اأو�شع  واحتياجات 

واملنطقة العربية واأن يجدوا فيها الفائدة املتوخاة.

االفتتاحية
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فلسفة البرمجيات احلرة واملفتوحة املصدر

على  الهائل  باعتمادها  احلايل  ع�رشنا  يف  املجتمعات  تتميز 

فيها  اأ�شحت  درجة  اإىل  احلياة  جوانب  خمتلف  يف  املعلومات 

مدى  عن  للتعبري  ي�شتخدم  معيارًا  املعلومات«  »جمتمع  ت�شمية 

تقدم جمتمع ما وتطوره.  وقد اأ�شبحت املعلومات �شالحًا فعااًل 

تعوق  التي  التنموية  التحديات  مواجهة  من  ميّكنه  االإن�شان  بيد 

الفتاكة،  لالأمرا�ص  فعالة  اأدوية  كابتكار  وتقدمه،  تطوره 

بديلة  م�شادر  واإيجاد  الزراعية  املحا�شيل  نتاج  وحت�شني 

اإىل  التغريات  هذه  يف  االأكرب  الف�شل  ويعود  للطاقة.   ومتجددة 

واالت�شاالت  املعلومات  تكنولوجيا  يف  امل�شبوق  غري  التطور 

جتميع  بت�شهيل  �شمح  الذي  االإنرتنت(  و�شبكة  )كاحلوا�شيب 

تكاليفها  وتقلي�ص  وا�شتثمارها،  ون�رشها  ونقلها  املعلومات 

فيها  تنتقل  �شغرية  قرية  فيها  باأ�رشه  العامل  اأ�شبح  درجة  اإىل 

�شاحة  يف  تروى  اأقا�شي�ص  وكاأنها  وحرية  ب�رشعة  املعلومات 

القرية. هذه 

على  يعتمد  هذا  يومنا  يف  العامل  حول  املعلومات  وتناقل 

تعمل  املتطورة  والربجميات  التجهيزات  من  معقدة  منظومة 

بتناغم فيما بينها لكي ت�شكل الع�شب االأ�شا�شي املحرك ملجتمعات 

على  ال�شيطرة  تعني  املنظومة  هذه  على  وال�شيطرة  املعرفة.  

يومًا  املعلومات  على  اعتماده  يتزايد  عامل  يف  احلياة  �رشيان 

يف  املعلوماتيني  املفكرين  اأبرز  اأحد  الحظ  فقد  يوم.   بعد 

املتزايد  الدور  �شتوملان،  ريت�شارد  وهو  الراهن،  ع�رشنا 

اأن  توؤديه الربجميات يف متكني جمتمع امل�شتقبل.  واعترب  الذي 

يتعار�ص  الربجميات  هذه  على  معّينة  اأو جهات  �شيطرة �رشكات 

هذه  عليها  تبنى  اأن  ينبغي  التي  والت�شارك  االنفتاح  مبادئ  مع 

بابتكاره  ال�شيطرة  هذه  مواجهة  �شتوملان  وقرر  املجتمعات.  

الربجميات  لرتخي�ص  اتفاقية  و�شع  يف  متّثلت  مبدعة  فكرة 

تتيح  هذه  الرتخي�ص  فاتفاقية  احلرية.   مبداأ  فيها  يتكر�ص 

ال�شيفرة  اإىل  النفاذ  متييز،  اأي  دون  من  امل�شتخدمني،  جلميع 

توزيعها  واإعادة  ون�شخها وتعديلها  الربجميات  لهذه  امل�شدرية 

اإغالق  حتظر  التي  ذاتها  الرتخي�ص  اتفاقية  على  االإبقاء  �رشط 

�شتوملان  اأطلق  وقد  الربجميات.  لهذه  امل�شدرية  ال�شيفرة 

العمومية” الرتخي�ص  “اتفاقية  ا�شم  االتفاقية  هذه  على 

،1985 عام  ويف   .
)4(

،
)3(

)GNU General Public License(

 Free Software( احلرة  الربجميات  موؤ�ش�شة  �شتوملان  اأن�شاأ 

 التي ُتعنى بن�رش فل�شفة الربجميات احلرة وتوفري 
)5(

)Foundation
الدعم الالزم لهذه االتفاقية.

الرتخي�ص  اتفاقية  و�شع  على  تقت�رش  مل  �شتوملان  ومبادرة 

وهو  با�رش،  فقد  احلرة.   الربجميات  موؤ�ش�شة  واإطالق  العمومية 

يف االأ�شا�ص متخ�ش�ص يف الربجمة، العمل على اإعداد نظام ت�شغيل 

متكامل يحاكي نظام الت�شغيل يونيك�ص )UNIX( الذي كان معروفا 

اآنذاك.  واأطلق �شتوملان نظام الت�شغيل احلر اجلديد، الذي عرف 

ويف  العمومية.   الرتخي�ص  اتفاقية  �شمن   ،)GNU( غنو  بت�شمية 

عام 1991، عمل لينو�ص تورفالدز )Linus Torvalds( على بناء 

نظام ت�شغيل جديد هو نظام لينك�ص )Linux(، تيمنًا با�شم موؤ�ش�شه، 

مرور  ومع  العمومية.   الرتخي�ص  اتفاقية  �شمن  اأي�شًا  واأطلقه 

االأيام، تعاظم تاأثري حركة الربجميات احلرة املتاحة اليوم بوفرة 

وانت�شاره  جودته  يف  بع�شها  يناف�ص  والتي  االإنرتنت  �شبكة  عرب 

 )Apache( اأبات�شي  الوب  كمخدم  املغلقة  التجارية  الربجميات 

اإت�ص بي  )Mozilla( ولغة الربجمة بي  االإنرتنت موزيال  ومت�شفح 

.)PHP(

لكّن بع�ص رواد حركة الربجميات احلرة ارتاأوا، ويف مفارقة 

التي  احلرية  فل�شفة  عن  تعرّب  التي  احلركة  هذه  ت�شمية  اأّن  غريبة، 

وهذه  منوها.   اإعاقة  يف  ذاته  الوقت  يف  تت�شّبب  عليها،  بنيت 

االإ�شكالية يطرحها املعنى املزدوج لكلمة )Free( باللغة االإنكليزية 

وقد  املجانية.   عن  اأو  احلرية  عن  للتعبري  اإما  ي�شتخدم  الذي 

�شيوؤدي  اال�شم  هذا  فهم  �شوء  عن  الناجم  الّلغط  اأن  هوؤالء  اعترب 

الربجميات،  جمانية  اإىل  تدعو  احلركة  باأن  الكثريين  اعتقاد  اإىل 

وحلّل  احلركة.   لهذه  االأ�شا�شي  احلرية  مفهوم  اإدراك  دون  من 

هو جديد  م�شطلح  ابتكار  املعنّيون  ارتاأى  املع�شلة،  هذه 

 

التكنولوجيا  ا�شتثمار  جماالت  يف  وم�شت�شار  باحث  طويلة،  اأن�ص  اإع��داد  من  املقال  هذا   )*(

. http://www.tawileh.net/anas//?q=ar/node/32 ،الأغرا�ص التنمية

 Richard Stallman, Free Software, Free Society: �شتوملان،  ريت�شارد   )3(

.Selected Essays of Richard M. Stallman, GNU Press
.http://www.gnu.org/licenses/gpl.html 4( اتفاقية الرتخي�ص العمومية(

 ،www.gnupress.org, Free Software Foundation 5( موؤ�ش�شة الربجميات احلرة(

)تاريخ القراءة، 26 ت�رشين االأول/اأكتوبر 2010(.

احلرة  للبرمجيات  التنموية  األبعاد 
واملفتوحة املصدر)*(
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 ،)Open Source Software( امل�شدر”  املفتوحة  “الربجميات 
فتّم تو�شيع معناه بحيث ال يقت�رش على اتفاقية الرتخي�ص العمومية 

ميكن  جديدة  ترخي�ص  اتفاقيات  و�شع  اأي�شًا  يتيح  بل  وح�شب، 

“تعريف  مع  تتوافق  اأّنها  طاملا  امل�شدر  مفتوحة  اعتبارها 

امل�شادر املفتوحة” )Open Source Definition( الذي و�شعته 

.
)6(

هذه املجموعة

املفتوحة امل�شدر  الربجميات احلرة والربجميات  اإّن مفهومي 

يت�شاركان الفل�شفة ذاتها املتمثلة يف احلرية واالنفتاح، اإال اأنهما 

احلرة  الربجميات  مفهوم  الحقًا  ظهر  لذلك  تطبيقها.   يف  يختلفان 

واملفتوحة امل�شدر )Free and Open Source Software( كتعبري 

العالقة بني  اأ�شمل ي�شّم هذين املفهومني.  ولال�شتزادة يف طبيعة 

مقال  على  االّطالع  ميكن  امل�شدر،  واملفتوحة  احلرة  الربجميات 

يف  اأّما    .
امل�شدر”)7( واملفتوحة  احلرة  الربجميات  “بني  عنوانه 

التنموية  االأبعاد  على  الرتكيز  ف�شنحاول  اأيدينا،  بني  الذي  املقال 

لهذه الربجميات حيث ن�شتعر�ص اأواًل االأثر االقت�شادي للربجميات 

احلّرة والربجميات املفتوحة امل�شدر.

األثر االقتصادي للبرمجيات احلرة والبرمجيات 
املفتوحة املصدر

ال �شّك يف اأّن تاأثري حركة الربجميات احلرة واملفتوحة امل�شدر 

لي�شمل  ميتّد  وهو  املعا�رش،  املعلومات  جمتمع  يف  وا�شحًا  بات 

عدة جوانب تكنولوجية وفل�شفية واجتماعية وتنموية واقت�شادية. 

اجلوهري  التغيري  يف  الربجميات  لهذه  االقت�شادي  االأثر  ويربز 

الذي اأحدثته يف اأ�شاليب تطوير الربجميات ون�رشها وا�شتثمارها.  

ال�شابق، وب�شكل كبري، على  ف�شناعة الربجميات كانت تقت�رش يف 

برجميات  وتطوير  ت�شميم  يف  ت�شتثمر  التي  التجارية  ال�رشكات 

ال�شتخدامها.   تراخي�ص  وتبيعهم  امل�شتخدمني  متطلبات  تلبي 

ولعّله  بامتياز،  جتاري  الربجميات  تطوير  يف  النموذج  وهذا 

�رشكات  �شعت  وقد  التجارية.   بالربجميات  ت�شميتها  يف  ال�شبب 

تطوير الربجميات جاهدًة اإىل اإغالق ال�شيفرة امل�شدرية لرباجمها 

قدرة  فقّيدت  االأ�شا�شي،  دخلها  م�شدر  باعتبارها  وحمايتها 

امل�شتخدم على تعديل هذه الربجميات اأو تطويرها.

�شبكة  على  املفتوحة  امل�شادر  ملبادرة  املخ�ش�ص  املوقع  راجع  املعلومات،  من  للمزيد   )6(

االأول/اأكتوبر  ت�رشين   26 القراءة،  )تاريخ   ،http://www.opensource.org االإنرتنت: 

.)2010

)7( بني الربجميات احلرة واملفتوحة امل�شدر:

ت�رشين   26 القراءة،  )تاريخ   ،http://www.tawileh.net/anas//?q=ar/node/58
االأول/اأكتوبر 2010(.

وهذا الواقع ال ينطبق اإطالقًا على الربجميات احلرة واملفتوحة 

امل�شدر حيث اأن ال�رشط االأ�شا�شي العتبار اأي برنامج حرًا اأو مفتوح 

امل�شتخدمني  جلميع  امل�شدرية  �شيفرته  اإتاحة  يف  يتجلى  امل�شدر 

وال�شماح لهم بتعديل الربنامج اأو تطويره اأو اإعادة توزيعه.  لذلك 

ي�شعب عمليًا حت�شيل ربح مادي عرب بيع حقوق ا�شتخدام الربنامج، 

تاأثري  بدا  وقد  املغلقة.   التجارية  الربجميات  يف  احلال  هو  كما 

واملفتوحة  احلرة  الربجميات  حركة  بدايات  يف  جليًا  العامل  هذا 

امل�شدر حيث ابتعدت الغالبية العظمى من �رشكات تطوير الربجميات 

التجارية عن هذه احلركة.  يف املقابل، عّزز املربجمون التعاون 

واملفتوحة  احلرة  الربجميات  من  الكثري  و�شع  على  بينهم  فيما 

�رش�شًا  مناف�شًا  �شنوات،  غ�شون  ويف  اأ�شبحت،  بحيث  امل�شدر 

ما  �رشعان  التجارية  ال�رشكات  ولكّن  التجارية.   للربجميات 

على  امل�شدر  واملفتوحة  احلرة  الربجميات  فل�شفة  تاأثري  الحظت 

ال  للربح  جديدة  �شبل  عن  تبحث  فراحت  املنتجة،  الربامج  جودة 

اإخفاء ال�شيفرة امل�شدرية بل ت�شعى اإىل توفري خدمات  تعتمد على 

اإ�شافية كالتدريب واال�شت�شارات والدعم الفني وتخ�شي�ص املنتج.  

واآي   )redhat( ريدهات  مثل  الكبرية،  ال�رشكات  بع�ص  والحظت 

فاأطلقت  املبتكرة  االقت�شادية  النماذج  هذه  اأهّمية   ،)IBM( اإم  بي 

برجمياتها �شمن اتفاقية ترخي�ص حرة اأو مفتوحة امل�شدر ومتّكنت 

من توفري فر�ص ا�شتثمارية كبرية تتمحور حول هذه الربجميات.

والربجميات  احلرة  للربجميات  االأكرب  االقت�شادي  واالأثر 

التي  النامية  البلدان  يف  اأو�شح  ب�شكل  يبدو  امل�شدر  املفتوحة 

البقاء  على  قريب،  عهد  حتى  االقت�شادية،  ظروفها  اأجربتها 

تكاليف  وتعترب  العاملية.   واالت�شاالت  املعلومات  ثورة  خارج 

يف  اأ�شهمت  التي  العوائق  اأبرز  من  التجارية  الربجميات   ترخي�ص 

منع البلدان النامية ومواطنيها من ركوب قطار التكنولوجيا واالنتفاع 

من الفر�ص التي يحملها يف جعبته.  فهذه التكاليف ت�شّكل مقارنًة 

مبتو�شط دخل الفرد يف البلدان النامية اأرقامًا فلكية ي�شعب تربيرها

 على كافة امل�شتويات )اإن على م�شتوى الفرد اأم ال�رشكة اأم البلد(.  

فكلفة �رشاء نظام الت�شغيل ويندوز اإك�ص بي )Windows XP( مع 

حزمة برجميات اأوفي�ص )Office( تعادل 127 يف املائة من دخل 

الفرد ال�شنوي يف فييت نام، بينما تعادل هذه الكلفة 2 يف املائة فقط 

.  فاإزاء هذه التكاليف الباهظة 
)8(

من متو�شط دخل الفرد االأمريكي

لرتاخي�ص الربجميات التجارية ال يبقى اأمام امل�شتخدم اأو املوؤ�ش�شة 

تكاليف  باأن  اإّما االقتناع  اأحد خيارين،  النامية �شوى  البلدان  يف 

)8( ثورة تقنية املعلومات يف الدول النامية

http://www.tawileh.net/anas//?q=ar/node/55، )تاريخ القراءة، 26 ت�رشين االأول/
اأكتوبر 2010(.
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عنها  اال�شتغناء  وبالتايل  ال�رشائية،  القدرة  تفوق  الربجميات  هذه 

اأو حماولة احل�شول على  اأهمية،  اأكرث  اأخرى  ل�شالح �رشوريات 

هذه الربجميات باأ�شلوب غري �رشعي عن طريق القر�شنة وانتهاك 

حقوق امللكية الفكرية.  واعتماد اأيٍّ من هذين اخليارين يوؤدي اإىل 

اإن عرب منعها من  النامية  البلدان  اإعاقة تطور جمتمع املعرفة يف 

احل�شول على االأدوات ال�رشورية لبناء هذا املجتمع كما يف احلالة 

االأوىل، اأم عرب ن�رش ثقافة القر�شنة وا�شمحالل االإميان بقوانني 

حماية امللكية الفكرية كما يف احلالة الثانية، وهذا يت�شبب بدوره 

يف اإ�شعاف احلافز لدى املربجمني واملبدعني وال�رشكات املحلية 

ابتكار وتطوير منتجات معرفية ت�شهم يف بناء جمتمع املعرفة  يف 

املحلي.

بدياًل  حاًل  امل�شدر  واملفتوحة  احلرة  الربجميات  وتعترب 

اال�شتعا�شة  مثاًل  ميكن  حيث  املفرغة،  الدائرة  هذه  من  للخروج 

عن هذه الربجميات التجارية با�شتخدام نظام الت�شغيل احلر لينك�ص 

)Linux( وحزمة برجميات املكتب مفتوحة امل�شدر اأوبن اأوفي�ص

وا�شتخدامها  الربجميات  هذه  على  فاحل�شول    .)Open Office(

يختار  اأن  يف  احلرية  وللم�شتخدم  باهظة،  تكاليف  اإىل  يحتاج  ال 

احل�شول على دعم فني اأو خدمات ا�شت�شارية لهذه الربجميات.  ومن 

االآثار االإ�شافية للربجميات احلرة واملفتوحة امل�شدر قدرتها على 

ا�شتخدامها وبناء �رشكات تعمل على  الكوادر املحلية كيفية  تعليم 

توفري خمتلف اأ�شكال اخلدمات الداعمة حمليًا.  وينطبق هذا التحليل 

مبقدورها  اأ�شبح  التي  املحلية  واملوؤ�ش�شات  ال�رشكات  على  اأي�شًا 

ا�شتثمار اأحدث الربجميات لتطوير اأعمالها وخدماتها من دون تكبد 

النفقات الباهظة التفاقيات الرتخي�ص.  اأما على م�شتوى البلدان، 

االأثر  تفوق  تنموية  اأبعاد  امل�شدر  واملفتوحة  احلرة  فللربجميات 

االقت�شادي )على اأهميته(، وهذا ما �شنناق�شه يف الفقرة التالية.

استثمار البرمجيات احلرة واملفتوحة املصدر
لغايات التنمية

حتمل الربجميات احلرة واملفتوحة امل�شدر يف طياتها ميزات 

التنموية  التحديات  بع�ص  مواجهة  يف  الفعالية  فائقة  اأداة  جتعلها 

من  اأ�شا�شًا  امليزات  هذه  وتنبع  النامية.   البلدان  تعرت�ص  التي 

الفل�شفة التي تقوم عليها هذه الربجميات واملبنية على منح احلرية 

وتعديلها  للربنامج  امل�شدرية  ال�شيفرة  على  لالّطالع  للم�شتخدم 

بع�ص  يلي  وفيما  قيود.   دون  من  توزيعها  واإعادة  وتطويرها 

احلرة  الربجميات  ت�شهم  اأن  ميكن  التي  التنموية  التحديات  جوانب 

واملفتوحة امل�شدر يف معاجلتها:

املحلية  واملهارات  القدرات  بناء  يعترب  القدرات:  بناء   -1
يف  املعرفة  جمتمع  تطوير  مبادرات  جناح  عوامل  اأهم  من 

الكبري  باعتماده  يتميز  املعريف  فاملجتمع  النامية.   البلدان 

العمل  اأ�شاليب  تعقيد  مع  عادة  يرتافق  الذي  املعلومات  على 

للنمو  مميزة  فر�شًا  ذاته  الوقت  يف  يوفر  اأنه  اإال  واالإنتاج، 

يف  املحلية  املجتمعات  متكني  من  بد  ال  لذلك  واالزدهار.  

مع  التعامل  من  تتمكن  لكي  قدراتها  وبناء  النامية  البلدان 

مردود  من  ترفع  بحيث  وفعالية  بكفاءة  الع�رش  هذا  معطيات 

املحتوى  زيادة  عرب  التقليدية  ال�شناعات  يف  ا�شتثماراتها 

املعريف لهذه ال�شناعات، باالإ�شافة اإىل بناء �شناعات جديدة 

كلية تعتمد على املعرفة.

دورًا  امل�شدر  واملفتوحة  احلرة  الربجميات  توؤدي  وهنا 

امل�شتوى  على  واملهارات  القدرات  بناء  متكني  يف  حيويًا 

للغاية،  منخف�شة  بتكاليف  للجميع  متاحة  اأواًل  فهي  املحلي.  

درا�شة  يتطلب  االأمثل  الوجه  على  الربجميات  هذه  وا�شتثمار 

ب�شبب  املنال  �شهلة  وهي  وخفاياها،  عملها  لطرق  معمقة 

درا�شتها  واإمكانية  الربجميات  لهذه  امل�شدرية  ال�شيفرة  توفر 

وا�شتيعاب طريقة عملها.  وحتظى الربجميات احلرة واملفتوحة 

امل�شدر بدعم جماين يقّدمه جمتمع فائق الن�شاط يف جميع اأنحاء 

متنع  التي  العوائق  تزيل  فهي  االإنرتنت.   �شبكة  عرب  العامل 

موارد  اإىل  النامية  البلدان  يف  واملوؤ�ش�شات  االأفراد  و�شول 

الدعم  اال�شتعانة مبجتمعات  والتوا�شل، ومتكنهم من  املعرفة 

وامل�شاندة لبناء قدراتهم على ا�شتخدام هذه االأدوات واملوارد.  

ومع تطور هذه القدرات، �رشعان ما يتمكن هوؤالء بدورهم من 

تطوير اأدواتهم اخلا�شة لتلبية املتطلبات اخلا�شة مبجتمعاتهم 

ودولهم واالإ�شهام يف اإثراء النتاج املعريف العاملي.

واملفتوحة  احلرة  للربجميات  ميكن  هل  األدمغة:  هجرة   -2
تاأكيد.   بكل  االأدمغة؟  هجرة  من  احلد  يف  ت�شهم  اأن  امل�شدر 

فا�شتثمار هذه الربجميات يرتافق بال�رشورة مع منو القدرات 

بعد  فيما  وا�شتثمارها  مل�شتخدميها  التكنولوجية  واملهارات 

لتوفري فر�ص عمل حملية �شواء يف العمل يف ال�شوق املحلي اأو 

عرب ت�شدير هذه املعرفة اإىل دول اأخرى يف العامل ت�شعى اليوم، 

اأكرث من اأي وقت م�شى، اإىل اال�شتعانة مب�شادر خارجية لتلبية 

الطلب املتزايد على نتاج ال�شناعات املعرفية بتكاليف معقولة.  

ومن اأبرز االأمثلة على هذه الفر�ص �شناعة الربجميات ومراكز 

اأ�شا�شًا  تعتمد  الرتجمة، وهي �شناعات  الفني وخدمات  الدعم 

على املعرفة وال ترتبط بال�رشورة مبوقع جغرايف معني.
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3- تدعيم اللغات احمللية: عانت اللغات املحلية، ال �شيما لغات 
االأقليات، من معاملتها وكاأنها اأقل �شاأنًا من اللغات الوا�شعة 

التجارية.   الربجمية  التطبيقات  يف  ت�شمينها  جلهة  االنت�شار 

وال�شبب يف ذلك ال يعدو كونه اقت�شاديًا بحتًا، حيث اأن اإ�شافة 

اللغات املحلية اإىل الربجميات يتطلب ا�شتثمارات ينبغي تربيرها 

من خالل العوائد املالية لت�شويق املنتج الربجمي يف االأ�شواق 

الناطقة بهذه اللغات.  ولكّن اأغلبية هذه اللغات ت�شتخدم، ول�شوء 

احلظ، يف دول ينخف�ص فيها دخل الفرد اإىل درجة ي�شعب معها 

ر  فتعذُّ العاملية.   باأ�شعارها  للربجميات  جمدية  �شوق  اإيجاد 

يف  اإ�شافيًا  عاماًل  ي�شكل  املحلية  باللغات  الربجميات  توفري 

ثورة  دخول  من  النامية  البلدان  متنع  التي  املفرغة  الدوامة 

املعلومات واالت�شاالت.

فعااًل  خمرجًا  امل�شدر  واملفتوحة  احلرة  الربجميات  توّفر 

من هذه الدوامة.  فاتفاقيات ترخي�ص هذه الربجميات متّكن اأّي 

م�شتخدم من االّطالع على ال�شيفرة امل�شدرية للربنامج وتعديلها 

مبا يتالءم ومتطلباته اخلا�شة، وهي ت�شمل تخ�شي�ص الربنامج 

ليتالءم مع خ�شو�شيات اللغة املحلية للم�شتخدم.  وجدير بالذكر 

اأن اإ�شافة دعم اللغات املحلية اإىل الربجميات احلرة واملفتوحة 

هذه  لتعديل  الالزمة  التكنولوجية  املهارة  يتطلب  ال  امل�شدر 

الربجميات وظيفيًا وي�شّهل بالتايل العمل على اإجنازها.  وقد 

دعمت عدة موؤ�ش�شات م�شاريع لتوفري اللغات املحلية يف بع�ص 

الربجميات احلرة واملفتوحة امل�شدر، كم�رشوع مركز البحوث 

 International Development Research( الدولية  للتنمية 

موزيال  الوب  مت�شفح  من  حملية  ن�شخ  لتوفري   ،)Centre
.

)9(
)Mozilla( باللغات االأفريقية

الربجميات  ت�شكل  احمللية:  املعرفية  الصناعات  تشجيع   -4
اإيكولوجية  االأ�شا�ص ملنظومة  احلرة واملفتوحة امل�شدر حجر 

بناء  على  املحلية  وال�رشكات  االأعمال  رواد  ت�شجع  متكاملة 

�شناعات معرفية مزدهرة ذات مردود مادي جمٍز.  وقد اأ�رشنا 

املحلية  القدرات  بناء  يف  الربجميات  هذه  اأهمية  اإىل  �شابقًا 

ت�شكيل  يف  اأ�شا�شيان  عن�رشان  وهما  املحلية،  اللغات  وتدعيم 

جمتمع تكنولوجي حملي قادر على النهو�ص بواقع التكنولوجيا 

يف البلدان النامية عرب ا�شتثمار هذه املهارات يف بناء م�شاريع 

تت�شمن، التي  التكنولوجية  اخلدمات  من  باقة  توفر  و�رشكات 

 ، http://www.africanlocalisation.net/localise-software )9(

The African Network for Localization (ANLoc)، )تاريخ القراءة، 26 ت�رشين 
االأول/اأكتوبر 2010(.

على �شبيل املثال ال احل�رش، تعديل الربجميات وفق املتطلبات 

وخدمات  املحلية  اللغات  دعم  واإ�شافة  للم�شتخدم  اخلا�شة 

الرتكيب وال�شيانة واخلدمات اال�شت�شارية وخدمات التدريب. 

واإىل جانب االأثر االقت�شادي لهذه االأن�شطة، واملتمثل يف خلق 

الدورة  وحتريك  االأعمال  ريادة  روح  وحتفيز  العمل  فر�ص 

عن  اال�شتغناء  من  يتاأتى  الذي  الوفر  ي�شاف  االقت�شادية، 

الرتاخي�ص الباهظة الثمن للربجميات امل�شتوردة وبالتايل اإبقاء 

وحتويلها  النامية  للدول  املحلي  االقت�شاد  �شمن  النفقات  هذه 

نحو حاجات تنموية اأكرث اإحلاحًا.

5- اإلسهام في ردم الفجوة الرقمية واملعرفية: اإن كل ما 
امل�شدر  واملفتوحة  احلرة  للربجميات  ميزات  من  �شابقًا  ذكر 

يف جمال التنمية ميكن اعتباره اإزالة للحواجز والتحديات التي 

تعرت�ص �شبيل معظم البلدان النامية يف �شعيها اإىل امتطاء ركب 

ثورة تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت واالنتقال اإىل جمتمع 

معريف قادر على مواجهة التحديات التنموية.  ومتى بداأت هذه 

البلدان با�شتثمار هذه اخل�شائ�ص ب�شكل فعال فاإنها �شتقّل�ص من 

تقدمًا.  ويحتاج ردم  االأكرث  البلدان  تف�شلها عن  التي  الفجوة 

هذه الفجوة اإىل متكني البلدان النامية من احل�شول على اأحدث 

وهذا  االأمثل  النحو  على  وا�شتثمارها  التكنولوجيا  منتجات 

حيث  املغلقة  التجارية  التكنولوجيات  عامل  يف  للغاية  �شعب 

على  ي�شعب  باهظة  تكاليف  يتطّلب  التقنيات  هذه  على  احل�شول 

البلدان النامية توفريها.  ويف هذا ال�شياق، توّفر الربجميات 

احلرة واملفتوحة امل�شدر االإجابة على جانب واحد على االأقل 

املعلومات  وتكنولوجيا  بالربجميات  يتعلق  التحدي  هذا  من 

واملعرفة  الربجميات  هذه  توطني  تتيح  فهي  واالت�شاالت.  

املتعلقة بها وبناء القدرات املحلية بتكاليف هي اأقل بكثري من 

اإ�شهام  ولكّن  املغلقة.   التجارية  الربجميات  تتطلبها  التي  تلك 

الربجميات احلرة واملفتوحة امل�شدر يف ردم الفجوة الرقمية 

تبني  يف  النامية  البلدان  تنجح  اأن  فبعد  ذلك.   على  يقت�رش  ال 

البلدان  هذه  �شتوؤّديه  الذي  الدور  �شيتحول  الربجميات،  هذه 

ي�شهم  فاعل  منتج  اإىل  التكنولوجيا  م�شتهلك ملفرزات  من جمرد 

بدوره يف بناء جمتمع املعلومات العاملي.  ويعود الف�شل يف 

ذلك اإىل فل�شفة االنفتاح والت�شارك التي بنيت عليها الربجميات 

احلرة واملفتوحة امل�شدر واإىل ما توّفره من موارد للمعلومات 

واملعرفة.

ا�شتطعت  كنت  »اإذا  نيوتن:  اإ�شحق  يقول  اإلبداع:  حتفيز   -6
اإدراك اإجنازات اأكرب من غريي، فاإمّنا هذا وليد االرتفاع على 
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اأكتاف من �شبقوين من العمالقة«، وهو يعني بذلك اأن االإبداع 

واالبتكار يتطلبان االإطالع على االإرث املعريف ال�شابق للب�رشية 

لبناء  خالقة  حلول  وابتكار  امل�شتقبل  ال�شت�رشاف  منه  والتعلم 

جمتمع اأف�شل.  وي�رشق هنا جنم الربجميات احلرة واملفتوحة 

للب�رش على  االإرث املعريف  اإتاحة هذا  امل�شدر يف قدرته على 

حتفزهم  اأفكارًا  وي�شتنبطوا  منه  يتعلموا  لكي  فئاتهم  اختالف 

للبع�ص  يروق  وقد  جمتمعاتهم.   م�شاكل  حل  يف  االإبداع  على 

اأن يتن�شلوا من امل�شوؤولية باأن يعتمدوا على بلدان اأو موؤ�ش�شات 

تكبد  دون  من  وابتكاراتها  اإبداعها  نتاج  �رشاء  ميكن  اأخرى 

عناء القيام بهذه املهمة.  ولكّن الواقع يدعو اإىل خالف ذلك.  

التي يتطلبها احل�شول  الطائلة  اأن االأموال  فاإذا افرت�شنا جداًل 

جدول  وباأن  النامية،  البلدان  لدى  متوفرة  احللول  هذه  على 

االأموال  هذه  ا�شتثمار  يتيح  البلدان  لهذه  التنموية  االأولويات 

التي  التحديات  طبيعة  فاإن  التكنولوجيات،  هذه  ابتياع  يف 

تواجه غالبية البلدان النامية خمتلفة كليا عن تلك التي تواجهها 

البلدان املتقدمة، وبالتايل فما من اأحد اأقدر على معاجلة هذه 

التحديات اأكرث من �شاحبها.

البرمجيات احلرة واملفتوحة املصدر في املنطقة
العربية

تتميز املنطقة العربية بخ�شائ�ص فريدة جتعل منها اأر�شًا خ�شبة 

فبغ�ّص  الربجميات احلرة واملفتوحة امل�شدر وانت�شارها.   لتبني 

النظر عن بع�ص االختالفات املحلية الطفيفة، ت�شرتك جميع الدول 

للربجميات  جذابة  �شوقًا  منها  جتعل  واحدة  مكتوبة  بلغة  العربية 

ارتفاع  اأي�شًا  يعني  وهذا  اخلليج.   اإىل  املحيط  من  متتد  املعّربة 

واملفتوحة  احلرة  الربجميات  تخ�شي�ص  يف  اال�شتثمار  عوائد 

امل�شدر وتوطينها لتلّبي متطلبات هذه ال�شوق.  فلكّل برنامج معّرب 

اأكرث من 250 مليون م�شتخدم حمتمل يف الوطن العربي.

املبادرات  من  الكثري  اجلذابة  ال�شوق  هذه  تنتج  اأن  ويفرت�ص 

الربجميات  لتوطني  والتجارية  واحلكومية  والتطوعية  املجتمعية 

ا�شتعر�شنا  اأن  بعد  �شيما  ال  ودعمها،  امل�شدر  واملفتوحة  احلرة 

واقع  اأن  اإال  التنمية،  جمال  يف  الربجميات  هذه  ميزات  �شابقًا 

احلال خمتلف متامًا.  فحتى عهد قريب، اقت�رش تواجد الربجميات 

بع�ص  ن�شاط  على  العربية  املنطقة  يف  امل�شدر  واملفتوحة  احلرة 

االأفراد واملتطوعني، ويف حاالت معدودة، على بع�ص املوؤ�ش�شات 

واجلمعيات.

املا�شية.   القليلة  ال�شنوات  خالل  حتواًل  �شهد  الواقع  هذا  لكن 

فعلى الرغم من االختالف الكبري يف احلاجات والتحديات التنموية 

واملفتوحة  احلرة  الربجميات  اأهمية  اأن  يبدو  العربية،  للدول 

ورواد  القرار  متخذي  من  للكثريين  تتجلى  بداأت  قد  امل�شدر 

التنمية والتكنولوجيا العرب.  فنجد اليوم مثاًل مبادرات كتلك التي 

)متاح(  ا�شم  للعلوم والتقنية حتت  العزيز  عبد  امللك  اأطلقتها مدينة 

لدعم الربجميات احلرة واملفتوحة امل�شدر على اأ�شا�ص اأنها ت�شكل 

  .
)10(

املعرفة جمتمع  وتنمية  املحلية  املهارات  لبناء  متينة  قاعدة 

يهدف  الذي   
بديل”)11( “م�رشوع  �شعود  امللك  جامعة  اأطلقت  كذلك 

اإىل “توفري اأهم البدائل مفتوحة امل�شدر التي تقوم مقام الربامج 

لتوفري  لبنان  اأطلقها  التي  )معرب(  ومبادرة  واملغلقة”.   التجارية 

خدمات الدعم الفني واالأبحاث املتعلقة با�شتثمار الربجميات احلرة 

.
)12(

واملفتوحة امل�شدر الأغرا�ص التنمية

تقنية  هيئة  اأطلقت  فقد  العربية،  احلكومات  �شعيد  على  اأما 

احلرة  للربجميات  مبادرة   )ITA( ُعمان  �شلطنة  يف  املعلومات 

الربجميات  هذه  بفل�شفة  التعريف  اإىل  ت�شعى  امل�شدر  واملفتوحة 

ميزاتها  ا�شتثمار  على  للت�شجيع  البلد  م�شتوى  على  ون�رشها 

العلمي  البحث  وت�شجيع  الرقمية  البيئة  “تطوير  يف  ت�شهم  التي 

الربجميات  انت�شار  باأن  املبادرة  هذه  وتوؤمن    .
واالإبداع”)13(

الربجميات  انت�شار  من  اأي�شًا  �شيحّد  امل�شدر  واملفتوحة  احلرة 

امللكية  حقوق  باأهمية  الوعي  ويعّزز  ال�رشعية،  وغري  املقر�شنة 

العربية  اململكة  يف  والتعليم  الرتبية  وزارة  وتّتجه  الفكرية.  

امل�شدر  واملفتوحة  احلرة  الربجميات  اعتماد  نحو  ال�شعودية 

واالإدارات  الوزارات  تدفعها  التي  الباهظة  »التكاليف  لتخفي�ص 

اأرهقت  الذي  “ويندوز”  العمل كربنامج  بيئات  برامج  تاأمني  عند 

بن  طالل  الدكتور  تعبري  حد  على  اجلميع«  امل�شتمرة  حتديثاته 

يف  وال�شبكات  االآيل  احلا�شب  مراكز  عام  مدير  مغربي،  حمزة 

هذه  توفرها  التي  اخليارات  من  اال�شتفادة  عن  ،عدا 
)14(

الوزارة

للتعديل والتطوير. الربجميات وقابليتها 

)10( الربنامج الوطني لتقنيات الربجميات احلرة/مفتوحة امل�شدر )متاح(،

 http://www.motah.org.sa/web/guest، )تاريخ القراءة، 26 ت�رشين االأول/اأكتوبر   2010(.
)11( م�رشوع بديل، http://badeel.coeia.edu.sa، )تاريخ القراءة، 16 ت�رشين الثاين/

نوفمرب 2010(.

)12( املركز العربي لدعم الربجميات احلرة واملفتوحة امل�شدر )معرب(،

http://www.ma3bar.org/arabic، )تاريخ القراءة، 26 ت�رشين االأول/اأكتوبر 2010(.
)13( هيئة تقنية املعلومات تد�شن مبادرة للربجميات احلرة يف �شلطنة ُعمان،

 ،http://news.arabworldnet.com/index.php/?module=news&id=5154
)تاريخ القراءة، 16 ت�رشين الثاين/نوفمرب 2010(.

)14( الرتبية تتجه للم�شادر املفتوحة، �شحيفة املدينة، 

http://archive.al-madina.com/node/246028، )تاريخ القراءة، 16 ت�رشين الثاين/
نوفمرب 2010(.
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ويف االأردن، وقعت وزارة االت�شاالت وتكنولوجيا املعلومات 

موؤخرًا مذكرة تفاهم مع �رشكة )Ingress( الإطالق م�رشوع يهدف 

اإىل ن�رش فل�شفة الربجميات احلرة واملفتوحة امل�شدر يف اململكة.  

وتت�شمن هذه االتفاقية جمموعة من االأن�شطة ت�شمل ن�رش الربجميات 

وم�شاعدة  االأردنية،  اجلامعات  يف  امل�شدر  واملفتوحة  احلرة 

الطالب على تعلم هذه الربجميات وت�شجيعهم على اعتمادها لتطوير 

م�شاريعهم، باالإ�شافة اإىل تنظيم دورات تدريبية جمانية وم�شاعدة 

يف  امل�شدر  واملفتوحة  احلرة  الربجميات  ا�شتثمار  على  الوزارة 

.
)15(

اأحد امل�شاريع اخلدمية للحكومة االأردنية

 )Redhat( ريدهات  �رشكة  ن�رشتها  درا�شة  اأظهرت  وقد 

تزايد  امل�شدر  واملفتوحة  احلرة  الربجميات  يف  املتخ�ش�شة 

العربية.   الدول  بع�ص  يف  الربجميات  بهذه  املتعلقة  االأن�شطة 

امل�شادر  موؤ�رش  يدعى  موؤ�رش  قيا�ص  على  الدرا�شة  هذه  وتعتمد 

املفتوحة )Open Source Index( يت�شمن ثالثة مكونات اأ�شا�شية 

تتعلق باحلكومة وال�شناعة واملجتمع.  وقد احتّلت م�رش املرتبة 

  .
)16(

تون�ص ثم  االأردن  تلتها  العربية،  الدول  بني  من  االأوىل 

اأكرث  بواقع  يب�رش  وهذا  بالنمو،  اآخذة  الظاهرة  هذه  باأن  ويبدو 

اإ�رشاقًا لال�شتثمار الفعال للفر�ص التي توفرها الربجميات احلرة 

واملفتوحة امل�شدر يف مواجهة التحديات التنموية التي تعرت�ص 

�شبيل املنطقة العربية.

خامتة

ا�شتعر�شنا يف هذا املقال الن�شاأة التاريخية حلركة الربجميات 

التي  الفل�شفية  املبادئ  امل�شدر، وتعّرفنا على  احلرة واملفتوحة 

بنيت عليها هذه احلركة وعلى اأهم روادها ومفكريها.  ثم ناق�شنا 

امل�شدر  واملفتوحة  احلرة  للربجميات  االقت�شادي  االأثر  باإيجاز 

والدور املحوري الذي اأّدته هذه احلركة يف تغيري مفاهيم �شناعة 

جوانب  بع�ص  ا�شتعرا�ص  اأي�شًا  وحاولنا  الربجميات.   تطوير 

االأبعاد التنموية للربجميات احلرة واملفتوحة امل�شدر التي تتمثل 

يف الفر�ص التي تتيحها لبناء القدرات املحلية، واحلد من هجرة 

املعرفية  ال�شناعات  وت�شجيع  املحلية،  اللغات  وتدعيم  االأدمغة، 

وحتفيز الرقمية  الفجوة  ردم  يف  واالإ�شهام  النامية،  البلدان  يف 

)15( احلكومة االأردنية تختار Ingress لن�رش الربجميات مفتوحة امل�شدر يف الدولة،

،http://www.ingres.com/about/press/10-0112-opensource.php
)تاريخ القراءة، 16 ت�رشين الثاين/نوفمرب 2010(.

)16( خارطة ن�شاط امل�شادر املفتوحة،

 ،http://www.redhat.com/about/where-is-open-source/activity/
)تاريخ القراءة، 16 ت�رشين الثاين/نوفمرب 2010(.

الربجميات  واقع  على  ال�شوء  بت�شليط  قمنا  وختامًا،  االإبداع. 

التي  والتغريات  العربية  املنطقة  يف  امل�شدر  واملفتوحة  احلرة 

خمتلف  يف  الربجميات  لهذه  املتزايد  التبني  يف  جلية  تبدو  بداأت 

الدول العربية.
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طريقة  يف  �رشيعة  حتّوالت  االأخرية  االآونة  يف  العامل  �شهد 

حتّول  اأهم  ولعّل  املعرفة.  اإىل  والنفاذ  املعلومات  ا�شتخدام 

�شهده العقدان االأخريان هو ا�شتخدام التكنولوجيا الرقمّية و�شبكة 

االإنرتنت واالعتماد عليها ب�شكل اأ�شا�شي يف اأن�شطة النا�ص اليومية، 

وخا�شة التعليم، واالأعمال، واالت�شاالت، والتوا�شل االجتماعي 

وحتى يف االأن�شطة الرتفيهّية.  وت�شّكل الربجمّيات العمود الفقري 

لهذه الثورة الرقمّية، وهي توازي باأهميتها االأدوات االإلكرتونية 

نف�شها من اأجهزة ات�شال وحوا�شيب.

انتقلت املعرفة عرب الع�شور واحل�شارات بوا�شطة املخطوطات 

فاأ�شحى  الكتاب  جاء  ثّم  اجلدران.   على  والر�شوم  والكتابات 

الرقمية  الثورة  ابتداء  ومع  للمعرفة.   الرئي�ص  والناقل  احلاوي 

مكانها  تدريجيًا  الربجميات  احتّلت  املا�شي،  القرن  منت�شف  يف 

يف حفظ املعرفة ونقلها حتى اأ�شبحت اليوم امل�شدر الرئي�ص لها.  

فللربجمّيات خ�شو�شيتها كونها تتفاعل بديناميكية مع املعلومة التي 

حتتويها وتنقلها.  ومع تطّور التكنولوجيا وات�شاع رقعة املعرفة، 

اأ�شبح احل�شول على املعلومة وحفظها ونقلها اأكرث تعقيدًا، كما هي 

املعلومة نف�شها.  فربزت حاجة ما�شة اإىل برجميات معّقدة تتفاعل 

مع املعلومة كّلما حتّركت، وتواكب حاجات املجتمع اإىل املعرفة 

احلديثة.  فكان ال بّد اأن ت�شهد �شناعة الربجمة ازدهارًا غري م�شبوق 

نظرًا اإىل الّطلب الكثيف على برجميات تتمّتع بجودة عالية.  فن�شاأت 

وغوغل  واأوراكل  مايكرو�شوفت  اأمثال  �شخمة،  برجمة  �رشكات 

املتطّورة.   الربجمّيات  هذه  من  االأ�شواق  حاجات  اأّمنت  وغريها، 

م�شتخدميها  تدفع  بحيث  مغلق  وم�شدرها  احتكارّي  معظمها  ولكّن 

اإىل االعتماد عليها واخل�شوع ل�رشوط ا�شتخدامها واإلزامّية الرتقية 

الباهظة  الت�شنيع  اإىل كلفة  الفورية الإ�شداراتها اجلديدة.  ونظرًا 

االأفراد  اإىل  بالّن�شبة  ن�شبّيًا  املرتفعة  واأ�شعارها  الربجميات  لهذه 

ة يف الدول التي هي يف طور النمّو،  وال�رشكات ال�شغرية، وخا�شّ

م�رشوعة  غري  بطريقة  الربجمّيات  َن�ْشخ  اأي  »القر�شنة«  اأ�شبحت 

فدفعت  العربية،  الدول  يف  وخا�شة  البلدان،  هذه  يف  رائجة 

ل�شمان  وقانونية  اإجرائية  تدابري  اتخاذ  اإىل  الربجمة  ب�رشكات 

حقوقها يف امللكية.  وكان من اأبرز هذه التدابري االإتالف العلني 

ملاليني االأقرا�ص املدجمة غري املرّخ�شة يف مدن وعوا�شم عاملية 

احلكومات  مع  الربجميات  ترخي�ص  اتفاقيات  واإبرام  وعربية، 

واملوؤ�ش�شات التعليمية و�رشكات االأعمال.

مبوازاة ذلك، �شهد العامل منذ منت�شف ثمانينات القرن املا�شي 

درا�شة  مل�شتخدمها  تتيح  امل�شدر  مفتوحة  حّرة  برجميات  ظهور 

م�شدرها وتعديله ون�شخه واإعادة اإ�شداره.  وقد عملت جمموعات 

من املربجمني، واأبرزهم االأمريكي ريت�شارد �شتوملان والفنلندي 

توازي  متعددة  حّرة  برجميات  اإعداد  على  تورفالدز،  ِلينو�ص 

بجودتها وتطّورها الربجمّيات االحتكارية.  وكان الهدف الرئي�شي 

من هذه الربجميات احلّد من االحتكار وتاأمني برجميات جّمانية اأو 

بكلفة اأدنى تتيح مل�شتخدميها احل�شول على م�شدرها وا�شتخدامها 

بال�شكل الذي يرونه منا�شبًا.

ان�شّم مئات  الت�شعينات،  بداية  �شبكة االإنرتنت يف  انت�شار  ومع 

احلرة  الربجميات  جمتمع  اإىل  املتطّوعني  املربجمني  من  االآالف 

 operating( لو�شع برجميات يف كافة املجاالت، من اأنظمة ت�شغيل

systems(، واأدوات مكتبية )office tools(، ومت�شفحات االإنرتنت 
 ،)development tools( واأدوات برجمة ،)Internet browsers(

واأدوات تعليم )educational tools(، وبرجميات لتخطيط موارد 

من  ومئات   ،)Enterprise Resource Planning( املوؤ�ش�شات 

فئات الربجميات احلرة كتطبيقات االقت�شاد والعلوم والريا�شيات 

واإدارة املكتبات واالإعالم و�شبكات التوا�شل االجتماعي والويكي 

واالألعاب وغريها.

متّكن  حتى  هائلة  ب�رشعة  احلّرة  الربجمّيات  جمتمع  تطّوَر  وقد 

وعدد  اجلودة  حيث  من  االحتكارية  الربجمّيات  مناف�شة  من 

املفتوَحي  االإنرتنت  مت�شّفَحي  مع  احلال  هي  كما  امل�شتعملني، 

بعدد  يتقدمان  اللَذين   )Google Chrome(و )Firefox( امل�شدر 

االحتكاري  التقليدي  مناف�شهما  على  يوم  بعد  يومًا  م�شتخدميهما 

)Internet Explorer( الذي انخف�ص ا�شتخدامه للمّرة االأوىل اإىل 

تطور  التايل  ال�شكل  ويظهر  املائة.   يف  اخلم�شني  عتبة  دون  ما 

 2009 اأيلول/�شبتمرب  بني  االأوىل  اخلم�ص  االإنرتنت  مت�شفحات 

.
)17(

2010 واأيلول/�شبتمرب 

 .)www.ma3bar.org(  هذا املقال من اإعداد الدكتور وليد كرم من�ّشق مركز َمْعرَب )*(

)17( باال�شتناد اإىل اأبحاث اأجرتها �رشكة StatCounter، اأيلول/�شبتمرب 2010 

.http://statcounter.com
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ما هي البرمجيات احلرة واملفتوحة املصدر؟

ميكن  برجمّيات  هي  امل�شدر  واملفتوحة  احُلّرة  الربجمّيات 

ميكن  كذلك  قيود،  دون  من  وتعديلها  ودرا�شتها  ا�شتخدامها 

ن�شخها واإعادة توزيعها كما هي اأو يف �شكل معّدل ومن دون اأّي 

قيود.  فاأهمّية هذه الربجمّيات هي يف احلّرية املطلقة التي متنحها 

مل�شتخدميها ال�شتعمالها الأّي غر�ص كان، ويف كونها جّمانّية يف 

معظم االأحيان.

يحدد ريت�شارد �شتوملان، رئي�ص موؤ�ش�شة الربجمّيات احُلّرة يف 

بو�شطن، اأربعة �رشوط اأ�شا�شّية للربجمّيات احلّرة هي:

احلّرية يف ا�شتخدام الربجمّيات الأي غر�ص؛ ■

احلّرية يف درا�شة كيفّية عمل الربنامج وتعديلها؛ ■

احلّرية يف اإعادة توزيع الربجمّيات مل�شاعدة االآخرين؛ ■

ة املعّدلة، بحيث  ■ احلّرية يف توزيع ن�شخ من االإ�شدارات اخلا�شّ

ي�شتفيد منها املجتمع باأكمله.

على  توّزع  اأو  االإنرتنت  �شبكة  عرب  احلّرة  الربجمّيات  ُتن�رش 

GPL-( العمومية  الرتخي�ص  اتفاقية  مبوجب  مدجمة  اأقرا�ص 

بتوفريها  الرخ�شة  هذه  وتتمّيز   .)GNU Public License
الرخ�ص  عك�ص  على  �شابقًا،  املحّددة  االأربع  احلرّيات  للم�شتخدم 

م�شادرها  على  احل�شول  حق  من  مالكيها  متنع  التي  االحتكارية 

وتوزيعها. ون�شخها 

البرمجيات احلرة والتعليم

التعليم مهّمة اجتماعّية �شامية.  فتثقيف الطالب وتن�شئتهم لكي 

وم�شتقل،  وقادر،  قوّي،  جمتمع  يف  �شاحلني  مواطنني  يكونوا 

حتديدًا،  املدار�ص  تتحّملها  كربى  م�شوؤولية  هي  وحّر  ومتعاون 

نرف�ص  اأن  يجب  املنطلق،  هذا  من  عمومًا.   التعليمي  والنظام 

الربجميات  ا�شتخدام  يف  وجوهها  اأحد  تتمّثل  التي  التبعّية  تعليم 

االأخالقّية،  بالرتبية  نهتّم  اأن  وعلينا  املدار�ص.   يف  االحتكارية 

اإىل جانب تعليم احلقائق واملهارات العلمّية االأ�شا�شّية.  فاأطفالنا 

اليوم يف معظم مدار�ص الوطن العربي ين�شخون الربجميات ذات 

امللكية الفكرية، وي�شرتون ن�شخًا غري مرّخ�شة من دون اأي �شعور 

بامل�شوؤولية.

يكت�شب الطاّلب بف�شل تعّلمهم ا�شتخدام الربجمّيات احلّرة معرفة 

على  يحملهم  الطالب  وف�شول  الربجميات.   هذه  عمل  بكيفّية  اأكرب 

االطالع على �شفرية امل�شدر، ويفتح اأمامهم اإمكانية التعّلم ال�رشيع 

وامل�شاركة يف جمتمعات الربجمّيات احلّرة وتطويرها خدمًة للعلم 

وللم�شلحة العامة.

البرمجيات احلرة والتنمية

اليوم  املجتمعات  يف  االقت�شادي  النمّو  موؤ�رّشات  اأهّم  اأحد  اإن 

هو مقدار م�شاهمتها يف اإنتاج تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت 

الربجمّيات احلّرة يف ردم  ت�شاهم  املنطلق،  وتطويرها.  من هذا 

والدول  للتكنولوجيا  واملنتجة  النامية  الدول  بني  الرقمية  الفجوة 

م�شتخدمي  حتويل  على  ت�شاعد  وهي  لها،  وامل�شتهلكة  منوًا  االأقل 

يف  وم�شاهمني  مبدعني  اإىل  منوًا  االأقل  الدول  يف  الربجمّيات 

اإنتاجها، حيث توّفر لهم اإمكانية:

الربجمّيات  ■ جمتمعات  مع  بال�رشاكة  تطويرها  يف  امل�شاهمة 

احلّرة املنت�رشة يف كافة اأرجاء العامل؛

■  Research( والتطوير  البحث  وم�شاريع  مراكز  اإطالق 

احتياجات  خلدمة  املجال  هذا  يف   )and Development
التي ال تالئم  بداًل من �رشاء الربجميات  العربّية،  املجتمعات 

املنطقة  يف  االأعمال  وطبيعة  االأفراد  متطّلبات  بال�رشورة 

العربية؛

عامليًا  ■ املعروفة  احلّرة  الربجمّيات  لتخ�شي�ص  م�شاريع  اإطالق 

وتعريبها؛

احلّرة  ■ الربجمّيات  بدعم  ُتعنى  وموؤ�ش�شات  م�شاريع  اإطالق 

و�شيانتها وبذلك فتح االأبواب اأمام خلق فر�ص عمل جديدة؛

ما  ■ وهذا  االأحيان  اأغلب  يف  جّمانًا  الربجمّيات  على  احل�شول 

ي�شاعد الدول االأقل منوًا على تخّطي عوائق اقت�شادية جّمة.

.http://gs.statcounter.com/#browser-ww-monthly-200909 -201009 :امل�شدر



11

واقع البرمجيات احلرة وتكنولوجيا املعلومات
في املنطقة العربّية

اإىل  تفتقر  امل�شدر  واملفتوحة  احلّرة  الربجميات  تزال  ال 

جلهل  اإما  العربية،  منطقتنا  يف  الالزمني  واالهتمام  الرعاية 

القّيمني على قطاع التعليم وتطوير الربجميات اأهّميتها وعدم وجود 

االأحيان  بع�ص  تت�شل يف  الأ�شباب جتارّية  اأو  بها،  اهتمام ر�شمي 

كافة  يف  متعّددة  اأ�شكااًل  لوجوهه  ن�شهد  الذي  االإداري  بالف�شاد 

البلدان العربّية.  ففي بع�ص البلدان، مثل جنوب اأفريقيا وخمتلف 

دعم  يعترب  احل�رش،  ال  املثال  �شبيل  على  الالتينية،  اأمريكا  بلدان 

واملدار�ص  العامة  املوؤ�ش�شات  يف  واعتمادها  احلّرة  الربجميات 

قرارًا ا�شرتاتيجيًا يتّخذ على م�شتوى احلكومة.  ولكّن عوامل اأخرى 

ت�شاهم يف النق�ص الوا�شح يف ن�شاط الربجميات احلّرة يف املنطقة 

العربّية، وهي مّت�شلة بالعوامل التالية:

االنخفا�ص الن�شبي النت�شار االإنرتنت و�رشعته املتدّنية حيثما ُوجد؛ ■

عدم اهتمام االأنظمة التعليمية غالبًا باملواد املّت�شلة بتكنولوجيا  ■

املعلومات واالت�شاالت وو�شعها يف مرتبة ثانوّية؛

وجود حواجز لغوية، حيث ي�شتحيل اليوم تعّلم الربجمة باأدنى  ■

حدودها من دون معرفة اللغة االإنكليزّية؛

يف  ■ فا�شح  ب�شكل  وتوّفرها  الربجمّيات  قر�شنة  ثقافة  انت�شار 

املدن  �شوارع  يف  اجلّوالني  الباعة  ومع  التجارّية  املحال 

العربّية؛

االفتقار اإىل الوعي الالزم باأهمّية الربجمّيات احلّرة. ■

وبالّرغم من هذا النق�ص يف انت�شار الربجمّيات احلّرة يف املنطقة 

جمموعات  لقيام  خجولة  حماوالت  العربي  العامل  �شهد  العربّية، 

 )Open Source Community( املفتوحة  امل�شادر  جمتمع  مثل 

  .)Linux User Group – LUG( لينك�ص  م�شتخدمي  وجمموعة 

ولكّن هذه املجموعات مل تلَق الدعم الكايف لال�شتمرار والو�شول 

التقني  الدعم  وتاأمني  احلّرة  الربجمّيات  تطوير  مرحلة  اإىل 

مل�شتخدميها.

كبار  من  واحدًا  يزال  ال  العربي  الوطن  اأّن  هو  احلال  وواقع 

االإجمايل  املحلي  الناجت  اإىل  ن�شبًة  العامل  يف  الربجمّيات  م�شتهلكي 

لتكنولوجيا  اإىل ا�شرتاتيجّيات وطنّية  العربّية.  وهو يفتقر  للبلدان 

الوا�شحة  والروؤية  واجلدية  امل�شوؤولية  من  حتمل  املعلومات 

نها من االنتقال اإىل م�شاف امل�شاركني يف �شناعة  االأهداف ما ميكِّ

هذه التكنولوجيا.

معَبر »Ma3bar«: أهداف املركز ونشاطه

اأتت مبادرة اإن�شاء “َمْعرب” يف اإطار اهتمام كل من منظمة االأمم 

 ،
)18(

املتحدة للرتبية والعلم والثقافة )اليون�شكو(، وبرنامج اقتدار

�شيما  وال  واملعلومات،  االت�شال  بتقنيات   
)19(

البلمند وجامعة 

َمْعرَب اإىل  بالربجمّيات احلّرة واملفتوحة امل�شدر.  ويهدف مركز 

يف  وفل�شفة  كثقافة  امل�شدر  واملفتوحة  احلّرة  الربجمّيات  ن�رش 

املوؤ�ش�شات االأكادميّية واملجتمعات العربّية.  وهو يلتزم امل�شاهمة 

العربّية بالرتويج  التنمية االجتماعية واالقت�شادّية يف املنطقة  يف 

ال�شتخدام الربجميات احلرة واملفتوحة امل�شدر، وتطوير واإدارة 

اأكرب  يتمّكن  لكي  الربجمّيات  هذه  ا�شتخدام  على  التدريب  برامج 

تكنولوجيا  على  احل�شول  من  العربّية  املجتمعات  من  ممكن  عدد 

املعلومات ب�شهولة اأكرب.

تن�شيقّية  عمل  ور�شة  خالل  من  للمركز  االأوىل  االإطاللة  كانت 

 ،2009 �شباط/فرباير  و5   4 يومي  البلمند  جامعة  يف  عقدت 

وكان  عربّية.   بلدان  ت�شعة  من  جامعة   19 عن  ممّثلني  وجمعت 

الهدف من ور�شة العمل حتديد اأهداف املركز ومناق�شة خطة عمل 

اأ�شا�شّية  حماور  على  وترتكز  تنفيذها،  يف  اجلامعات  تت�شارك 

ثالثة:

املعرفة  م�شتوى  لرفع  توعية  حمالت  تنظيم  األول:  احملور 
كبدائل  احلّرة  والتطبيقات  احللول  وجدوى  باإمكانيات 

للربجميات االحتكارّية، وذلك يف:

املوؤ�ش�شات التعليمية العامة واخلا�شة )من جامعات وكليات  ■

ومدار�ص ثانوية ومدار�ص ابتدائية ومراكز علمية وبحثية 

وغريها من املوؤ�ش�شات(؛

الدوائر  ■ ذلك  يف  مبا  العام،  والقطاع  احلكومية  الوكاالت 

احلكومية املركزية واملحلية والبلديات والقوات الع�شكرية 

وال�رشطة؛

القطاع اخلا�ص واملوؤ�ش�شات غري احلكومية؛ ■

وموؤ�ش�شات  ■ ونواٍد  اأهلّية  منظمات  من  عام،  ب�شكل  املجتمع 

ومتاحف  ثقافية  ومراكز  عامة  ومكتبات  مدين  جمتمع 

ومراكز �شحية وم�شت�شفيات.

)18( برنامج تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت لتنمية املنطقة العربية )برنامج تابع لربنامج 

االأمم املتحدة االإمنائي(.

.http://www.balamand.edu.lb )19(



12
12

الالزم  التدريب  توفري  خالل  من  القدرات  بناء  الثاني:  احملور 
القطاعني  يف  والكفاءات  املهارات  تطوير  على  وامل�شاعدة 

العام واخلا�ص ويف املنظمات غري احلكومية، وت�شجيع اإدراج 

الربجمّيات احلرة واملفتوحة امل�شدر يف مقررات التدري�ص يف 

اجلامعات.  لذلك يعنى املركز بتنظيم وتن�شيق برامج التدريب 

ودورات الربجميات احلّرة التي ت�شمل:

واجلوانب  ■ والفوائد،  املفاهيم،  تتناول  توعية  دورات 

االأخالقية والقانونية، والرتخي�ص، والنموذج االقت�شادي؛

احلّرة  ■ الربجميات  تطبيقات  ا�شتخدام  على  تدريبية  دورات 

االأعمال،  وتطبيقات  االإنرتنت،  كتطبيقات  املعروفة 

والتطبيقات العلمية، واإدارة املحتوى؛

وت�شميم  ■ النماذج  وو�شع  التحليل  يف  تدريبية  دورات 

الربجميات احلّرة وتطويرها؛

احلّرة  ■ الربجميات  على  القائمة  التجارية  االأعمال  مناذج 

تكنولوجيا  اقت�شاد  تطوير  يف  بها  املرتبطة  والفر�ص 

املعلومات واالت�شاالت يف املنطقة العربية.

التي  املحتوى  وتطبيقات  الربجميات  تطوير  الثالث:  احملور 
تتعلق باحتياجات املجتمعات العربية.  ولهذا الغر�ص، ينّظم 

املركز امل�شابقات ويدعو اإىل تقدمي مقرتحات لتطوير م�شاريع 

الربجميات احلّرة وتاأمني التمويل الالزم لها.

»Ma3bar« أنشطة مركز معبر

5 ت�رشين الثاين/نوفمرب  جرى حفل اإطالق املركز ر�شمّيًا يف 

لبنان،  العايل يف  والتعليم  الرتبية  معايل وزير  برعاية   ،2009

ع�رشين  عن  ممثلني  وبح�شور  لليون�شكو  االإقليمي  بريوت  مكتب  يف 

جامعة عربّية باالإ�شافة اإىل ح�شد من املهتّمني بالربجمّيات احلّرة.  

و�شبق احلفل ور�شة عمل تدريبّية ناق�ص خاللها احلا�رشون برامج 

التدريب واملواد الالزمة لها من اأنظمة الت�شغيل “لينك�ص”، واأدوات 

والتطبيقات  الربجميات،  تطوير  واأدوات  املكتبية،  االإنتاجية 

االإلكرتوين،  والتعلم  املحتوى  اإدارة  واأنظمة  والهند�شية،  العلمية 

واملفاهيم  االأعمال،  وتطبيقات  البيانات،  قواعد  اإدارة  واأنظمة 

القانونية، وحقوق املوؤلف والنماذج االقت�شادية.

حزيران/يونيو   8 يف  احلّرة  الربجمّيات  موؤمتر  مْعرَب  ونّظم 

والطالب  الباحثني  من  ح�شد  بح�شور  البلمند،  جامعة  يف   2010

ومطّوري الربجميات وممثلني عن �رشكات تكنولوجيا املعلومات 

وموؤ�ش�شات حكومّية وغري حكومّية، باالإ�شافة اإىل جمهور متحم�ص 

الربجمّيات  موؤ�ّش�شة  رئي�ص  املوؤمتر  يف  وتكّلم  احلّرة.   للربجمّيات 

الربجمّيات  اعتماد  اأهّمية  اإىل  فاأ�شار  �شتوملان،  ريت�شارد  احلّرة، 

م�شادرها  على  احل�شول  م�شتعملها يف  كونها حترتم حرّية  احلّرة 

ون�شخها وتعديلها واإعادة ن�رشها باإ�شدارات جديدة معّدلة مبوجب 

اتفاقية الرتخي�ص العمومية.

نّظم مركز مْعرَب   ،)LPI( لينوك�ص املهني  وبالتعاون مع معهد 

عمل  ور�شة   2010 حزيران/يونيو   17 اإىل   9 من  الفرتة  خالل 

جامعات  اأ�شاتذة  فيها  �شارك  املدّربني  لتدريب  »غنو/لينك�ص« 

عربّية  جامعات  من  ومهنّيون  املعلوماتّية  جماالت  يف  وطالب 

امتحان  الإجراء  الور�شة  هذه  يف  امل�شاركون  تاأّهل  وقد  عديدة.  

.)LPIC-1( ال�شهادة العاملّية لتكنولوجيا املعلومات

ويتح�رّش املركز مع �رشكائه االأكادمييني يف دول عربّية متعّددة 

الإجراء درا�شات م�شح �شاملة تهدف اإىل:

موؤمتر الربجميات احلّرة يف جامعة البلمند )8 حزيران/يونيو 2010(

ور�شة عمل غنو/لينك�ص لتدريب املدّربني )9-17 حزيران/يونيو 2010(
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املعلومات  ■ لتكنولوجيا  العربية  املجتمعات  احتياجات  فهم 

هذه  تنمية  يف  احلرة  الربجميات  وم�شاهمة  واالت�شاالت 

املجتمعات؛

وحتديد  ■ املختلفة  العربية  املجتمعات  يف  الوعي  م�شتوى  فهم 

نوعّية الوعي املطلوبة؛

كل  ■ يف  حاجة  االأكرث  واملجاالت  التدريب  اأولويات  حتديد 

منطقة؛

حتديد االأولوّيات لتطبيقات الربجمّيات واملحتوى. ■

يف  توعية  حمالت  بتنظيم  ن�شاأته  منذ  با�رش  قد  املركز  وكان 

ومراكز  احلكومّية  غري  واملوؤ�ش�شات  واجلامعات  املدار�ص 

الوعي  م�شتوى  رفع  بهدف  املدين  املجتمع  وموؤ�ش�شات  االأبحاث 

امل�شدر  مفتوحة  احلّرة  والتطبيقات  احللول  وجدوى  باإمكانيات 

كبدائل للربجميات االحتكارّية.

العاملّية،   )LPI( �رشكة  مع  بالتعاون  املركز،  نّظم  كذلك 

»غنو/لينك�ص«  الت�شغيل  اأنظمة  ا�شتخدام  على  تقنّية  تدريب  دورات 

على  اأخرى  تدريبّية  دورات  الإطالق  يتح�رّش  وهو  واإدارتها.  

عرب  حينها  يف  عنها  و�شيعلن  وغريها   
)20(OpenOffice ا�شتخدام 

املوقع االإلكرتوين.

وقد ا�شتقطب مركز َمْعرب �رشكاء اأكادمييني يف البلدان العربّية 

كافة للم�شاعدة وامل�شاركة يف اأن�شطته يف خمتلف هذه البلدان.  وهو 

يتعاون معهم للت�شجيع على تقدمي مقرتحات م�شاريع الطالب للبدء 

الالزم  الدعم  وتاأمني  عامة،  منفعة  ذات  حّرة  برجمّيات  بتطوير 

الإجنازها.

خامتة

ا�شتخدام  يف  االإن�شان  حرّية  احلرة  الربجمّيات  حترتم 

التكنولوجيا.  وهي توؤدي دورًا اأ�شا�شيًا، كونها جّمانّية يف غالب 

طبيعة  وت�شاعد  واالجتماعية.   االقت�شادية  التنمية  يف  االأحيان، 

م�شادرها املفتوحة على اكت�شاب املعرفة والتعّلم على ا�شتخدامها 

بطريقة اأف�شل، ثم تطويرها وحتديثها بطريقة تتالءم مع متطلبات 

العربّية  املنطقة  يف  ما�ّشة  احلاجة  اأ�شبحت  وقد  املجتمعات.  

العتماد هذه البدائل التكنولوجية.  فعلى موؤ�ش�شات املجتمع املدين 

العربّية احلكومات  على  ال�شغط  الربجمّيات  جمال  يف  والنا�شطني 

. http://www.openoffice.org )20(

يف  االإ�رشاع  �شاأنها  من  تدابري  التخاذ  التعليمّية  واملوؤ�ش�شات 

قوّي، وم�شتقّل،   
ّ
اأجل جمتمع عربي من  احلّرة  الربجمّيات  اعتماد 

ومتعاون وحّر.
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تعتمد فل�شفة الربجميات احلرة واملفتوحة امل�شدر على مبادئ 

وفقًا  وتعديلها  الربجميات،  ا�شتخدام  يف  امل�شتخدم  بحرية  تتعلق 

حلاجاته، ون�شخها عند ال�رشورة، واإعادة توزيعها الأي م�شتخدم 

اآخر قد يحتاج اإليها.  ويجب الرتكيز على مزايا تلك احلرية والفوائد 

الناجتة منها عند ن�رش الربجميات احلرة واملفتوحة امل�شدر، وعلى 

االكتفاء  بدال من  الربجميات  تنطوي عليها هذه  التي  القوة  عوامل 

احلرة  الربجميات  فوائد  ومن  املنخف�شة.   الكلفة  على  بالرتكيز 

اإذ  واملفتوحة امل�شدر قدرتها على تعزيز �شالمة هذه الربجميات 

ميكن ك�شف اخللل الربجمي ومعاجلته ب�شهولة كبرية تفوق ما تي�رّشه 

الربجميات ذات امل�شدر املغلق.

لدعم الربجميات املفتوحة  االأمم املتحدة جهودًا حثيثة  وتبذل 

القمة  موؤمتر  �شهد  فقد  وتطويرها.   ا�شتخدامها  وت�شجيع  امل�شدر 

العاملي ملجتمع املعلومات، املنعقد على مرحلتني، يف جنيف يف 

عام 2003 ويف تون�ص يف عام 2005، اإقرارًا باأهمية الدور الذي 

توؤديه الربجميات احلرة واملفتوحة امل�شدر يف ردم الفجوة الرقمية 

وبناء جمتمع معلومات �شامل.  وت�شمنت نتائج موؤمتر القمة بيانات 

املفتوح  امل�شدر  ذات  الربجمية  احللول  ا�شتخدام  دعم  على  اأّكدت 

واإدارتها،  املعلومات واملعرفة وحفظها  اإىل  بالنفاذ  ت�شمح  التي 

املعتدلة  اخليارات  ومنها  اخليارات،  وتنويع  املناف�شة،  وزيادة 

التنوع  وتعزيز  ومتطلباتهم،  امل�شتخدمني  وتلبية حاجات  الكلفة، 

القمة  اأن�شطة  اإطار  ويف  املحلي.   واملحتوى  واللغوي  الثقايف 

االأمم املتحدة على و�شع نهج  العاملية ملجتمع املعلومات، عملت 

واأ�شاليب ا�شرتاتيجية العتماد احللول الربجمية احلرة ذات امل�شدر 

املفتوح وتطبيقها وتطويرها يف القطاع العام، وذلك عمال بنتائج 

موؤمتر القمة العاملي.

وتعمل منظمات االأمم املتحدة على توثيق التوا�شل بني اخلرباء 

واملجموعات وت�شجيع التعاون بينهم لو�شع تطبيقات جديدة خا�شة 

مو�شوعية  منوذجية  درا�شية  مناهج  اعتماد  خالل  من  التعليم  يف 

تعريب  تعزيز  اإىل  توؤدي  واملناهج  التطبيقات  هذه  فمثل  وقّيمة.  

املناهج  تطوير  ت�شمل  و�شائل  بعدة  وتطويرها  الناجحة  التجارب 

االأمم  منظمات  تركز  كذلك  العربية.   باللغة  املفتوحة  التعليمية 

املتحدة على احتياجات البلدان النامية، مبّينة الفوائد العديدة لتلك 

الربجميات وما تتيحه من فر�ص تخدم اأغرا�ص التنمية االجتماعية 

على  ال  مف�شّ بديال  الربجميات  تلك  ت�شّكل  بحيث  واالقت�شادية 

الربجميات التي تخ�شع حلقوق امللكية.  ولكّن الربجميات املفتوحة 

امل�شدر تفتقر اإىل التدقيق الفني يف بع�ص االأحيان فال تظهر مواطن 

يحقق  املعوقات،  هذه  مقابل  ولكن  اال�شتعمال.   عند  اإاّل  اخللل 

ا�شتخدام الربجميات احلرة واملفتوحة امل�شدر فوائد عدة، منها:

الربجميات  ■ هذه  على  احل�شول  ميكن  حيث  التكاليف،  خف�ص 

اإّما جّمانًا اأو بكلفة اأقل بكثري من الربجميات اخلا�شعة حلقوق 

امللكية الفكرية؛

تقلي�ص قر�شنة الربجميات، وبذلك جتنب الر�شوم التي تفر�شها  ■

منظمة التجارة العاملية على حقوق امللكية الفكرية؛

تعزيز املهارات التقنية يف االأو�شاط املعنية بو�شع الربجميات  ■

وتطويرها؛

تعزيز تطوير قدرات الربجمة املحلية، وبذلك حت�شني منو قطاع  ■

املجتمعات  يف  خا�شة  واالت�شاالت،  املعلومات  تكنولوجيا 

االقت�شادية املحدودة، وتطوير االقت�شاد املبني على املعرفة؛

حت�شني تطويع الربجميات، اأي تطويرها ملالءمة و�شع جمتمعي  ■

معني، بحيث تلبي احلاجات املحلية وت�شهم يف تطوير اخلربات 

املحلية يف تقدمي خدمات الدعم يف الوقت املنا�شب.

واإىل جانب الدور الهام الذي توؤديه االأمم املتحدة يف تعزيز 

االإقليمي  ال�شعيدين  على  امل�شدر  واملفتوحة  احلرة  الربجميات 

والعاملي، ترّكز املنظمة الدولّية على اأهمية اإدماج هذه الربجميات 

التي قامت  يلي بع�ص املبادرات  �شيا�شتها املوؤ�ش�شية.  وفيما  يف 

بها بع�ص اللجان واملوؤ�ش�شات التابعة لالأمم املتحدة.

اإلسكوا  ملنطقة  املعلومات  مجتمع  بوابة 
)إسبر)21(( - 

اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 
)اإلسكوا(

يف  واالت�شاالت  املعلومات  تكنولوجيا  �شعبة  اأجنزت 

وذلك )اإ�شرب(،  االإ�شكوا  ملنطقة  املعلومات  جمتمع  بوابة  االإ�شكوا 

ISPER Information Society Portal for the ESCWA Region )21(

.  http://isper.escwa.un.org 

البرمجيات احلرة في األمم املتحدة
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ملجتمع  العاملي  القمة  موؤمتر  لنتائج  املتابعة  اأن�شطة  اإطار  يف 

)باالإنكليزية  اللغة  ثنائية  تفاعلية  بوابة  هي  واإ�شرب  املعلومات.  

مفتوح.  وهي  م�شدر  ذات  بيانات  قاعدة  على  والعربية( حتتوي 

ملجتمع  الراهن  الو�شع  عن  مبعلومات  امل�شلحة  اأ�شحاب  تزّود 

املعلومات يف املنطقة، وتتيح فر�ص التعاون والتكامل االإقليمي 

بهدف العمل على تعزيز االقت�شاد املرتكز على املعرفة.

وتت�شمن البوابة عنا�رش رئي�شية تتعّلق مبجتمع املعلومات هي 

موؤ�رشات جمتمع املعلومات، ومالمح جمتمع املعلومات، وخطط 

عن  للتعاون  حديثة  واأدوات  معلومات  ومكتبة  االإقليمية،  العمل 

طريق االت�شال املبا�رش عرب االإنرتنت.

بوابة البرمجيات احلرة واملفتوحة املصدر)22( -
منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة 

)اليونسكو(

تزايد اهتمام اليون�شكو يف االآونة االأخرية با�شتخدام الربجميات 

احلرة واملفتوحة امل�شدر واعتربتها جزءًا من براجمها اخلا�شة.  

فجهدت يف تعزيز التعاون الدويل يف هذا املجال واأّكدت على الدور 

فاأن�شاأت  ون�رشها.   املعرفة  تو�شيع  يف  الربجميات  لتلك  الرئي�شي 

بوابة للربجميات احلرة واملفتوحة امل�شدر بهدف دعم امل�شاريع 

القائمة التي ت�شتخدم الربجميات احلرة، وا�شت�شافة الربجميات التي 

تعّدها االأمم املتحدة اأو متّولها.  وترّكز هذه البوابة، التي اأُطلقت 

يف ت�رشين الثاين/نوفمرب 2001، على توفري الربامج التي تتوافق 

Free and Open Source Software Portal )22(

.  http://www.unesco.org/webworld/portal_freesoft 

والتطبيقات  التحديد،  على وجه  اليون�شكو  اخت�شا�ص  مع جماالت 

اأن يتم  التعليم.  ويتوّقع  التي تتعلق مبعاجلة املعلومات واأدوات 

تطوير البوابة بحيث يتاح لبع�ص ُمعّدي الربامج و�شع م�شاريعهم 

اخلا�شة على املوقع.  ولليون�شكو دور بارز على هذا ال�شعيد.

الشبكة الدولية املفتوحة املصدر)23( - 
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي

الدولية املفتوحة  ال�شبكة  اأن�شاأ برنامج االأمم املتحدة االإمنائي 

واملحيط  اآ�شيا  منطقة  يف  النامية  البلدان  م�شاعدة  بهدف  امل�شدر 

الهادئ على حتقيق منو اقت�شادي واجتماعي �رشيع وم�شتدام عن 

International Open Source Network (IOSN) )23(

.http://www.iosn.net 
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وهذه  امل�شدر.   واملفتوحة  احلرة  الربجميات  ا�شتخدام  طريق 

ال�شبكة هي قاعدة بيانات ومعلومات مفتوحة امل�شدر تقدم الدعم 

يعملوا  لكي  للمربجمني  والتطوير  البحث  وِمنح  والتدريب  التقني 

ال�شبكة الدولية  التعريب وتطوير اخلط املحلي.  كذلك تتوىّل  على 

تعزيز  بهدف  خمتلفة  اأن�شطة  ورعاية  تنظيم  امل�شدر  املفتوحة 

الربجميات احلرة واملفتوحة امل�شدر.  وهي ت�شاهم يف و�شع دليل 

العاّمة،  واالإدارة  التعليم  جماالت  يف  الربجميات  هذه  ال�شتخدام 

وغريها من املجاالت.

وي�شكل هذا امل�رشوع جزءًا من الربنامج العاملي لربنامج االأمم 

املتحدة االإمنائي الذي يركز على بناء القدرات الوطنية من خالل 

احلرة  الربجميات  ال�شتخدام  االإقليمية  املراكز  من  �شل�شلة  اإن�شاء 

واملفتوحة امل�شدر.  والتن�شيق جاٍر حاليا على ال�شعيدين الوطني 

احلرة  الربجميات  ال�شتخدام  الكبرية  املعار�شة  ب�شبب  واالإقليمي 

معظم  ترتّكز  حيث  املتقدمة  الدول  يف  �شّيما  ال  التنمية،  الأغرا�ص 

الذي  ال�رّشر  من  والقلق  التقليدية،  الربجميات  �شناعة  �رشكات 

ميكن اأن يلحق بهذه ال�شناعة مع تعزيز تلك الربجميات.  اأما البلدان 

النامية فرتى يف تعزيز تلك الربجميات و�شيلة الإدخال املناف�شة من 

اأجل خف�ص التكاليف وتو�شيع اخليارات.

املتحدة  لالأمم  تابعة  اأخرى  وكاالت  عدة  اأّن  بالّذكر  وجدير 

موؤمتر  رّكز  فقد  امل�شدر.   احلرة واملفتوحة  الربجميات  ت�شتخدم 

االأمم املتحدة للتجارة والتنمية )االأونكتاد( يف تقارير وموؤمترات 

احلرة.   بالتجارة  يتعلق  فيما  الربجميات  هذه  فوائد  على  عديدة 

وو�شعت منظمة االأغذية والزراعة )الفاو(، التابعة لالأمم املتحدة، 

اخلرائط  ر�شم  وظائف  توفر  التي  الربجميات  تطبيقات  من  العديد 

، واإدارة البيانات املتعلقة 
)24(

امل�شاحية، واأدوات التحليل الغذائي

.
)25(

باأمرا�ص احليوانات

وت�شتخدم منظمات االأمم املتحدة الربجميات احلرة واملفتوحة 

امل�شدر بطرق خمتلفة.  ويالحظ اأّن معظم هذه املبادرات حديثة، 

�شتوؤديه  الذي  الدور  اأهمية  مدى  تقييم  الأوانه  ال�شابق  من  لذلك 

الذي  الهدف  حتقيق  يف  امل�شدر  واملفتوحة  احلرة  الربجميات 

والبلدان  املناطق  الرقمية بني  الفجوة  �شّد  اإليه جميعًا وهو  نتوق 

املختلفة.

 . http://www.fao.org/geonetwork/srv/en/main.home )24(

. http://www.fao.org/ag/AGAinfo/resources/en/tadinfo/default.html )25(
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انت�رش ا�شتخدام الربجميات املفتوحة امل�شدر وتنوعت غاياتها 

وكرث عدد امل�شاهمني يف تطويرها حتى اعترب وجودها وتطورها 

ما  امل�شدر  املفتوحة  الربجميات  فمن  نوعها.   فريدة من  ظاهرة 

يتميز بتما�شك يجعله مناف�شًا م�شاويًا لغريه من الربجميات التجارية 

ال بل يفوقه جناحًا.  فالنجاح واال�شتح�شان اللذان تنالهما ظاهرة 

الربجميات املفتوحة امل�شدر، والطلب امل�شتمر واملتزايد عليها، 

كلها اأثارت العديد من االأ�شئلة يف االأو�شاط االأكادميية عن االأ�شباب 

التي حتفز عمل املربجمني يف الربجميات املفتوحة امل�شدر، واأدت 

اإىل جمموعة من البحوث جتمع املنظورين االجتماعي واالقت�شادي 

من جهة والتقني من جهة اأخرى.

دوافع العمل على البرمجيات املفتوحة املصدر

على  وتطويرها  امل�شدر  املفتوحة  الربجميات  اإن�شاء  يعتمد 

جمموع اجلهود )collective effort( التي يقوم بها املربجمون اإما 

على اأ�شا�ص فردي عرب االإنرتنت اأم من خالل فرق عمل افرتا�شية 

يبدو  احلال،  ففي ظاهر  لتطبيق معني.   تت�شكل حول هدف حمدد 

طموح  اأو  مقابل  دون  من  وجهده  بوقته  يتربع  املربمج  وكاأن 

معني، ويوّفر ال�شيفرة ب�شكل جماين ومفتوح على �شبكة االإنرتنت.  

.
)26(

ولكّن النظر عن كثب يبني وجود نوعني اأ�شا�شيني من الدوافع

)intrinsic( الدوافع املتأصلة/األصلية

�شنفت جمموعة من الدوافع يف اإطار الدوافع املتاأ�شلة عند 

اأب�شطها دافع  العمل على الربجميات املفتوحة امل�شدر.  ومن 

متعة الربجمة وكتابة ال�شيفرة للمربمج وما يتيحه ذلك من فر�ص 

اإعداد تطبيقات واأدوات مفتوحة  اإبداعية نحو  الكت�شاف حلول 

امل�شدر.  وتعترب هذه الدوافع �شخ�شية متامًا.

كذلك تعترب الرغبة يف االنتماء اإىل جمتمع معني، اأي جمتمع 

فهذا  املتاأ�شلة.   الدوافع  من  امل�شدر،  املفتوحة  الربجمة 

 )source code( امل�شدر  �شيفرة  اأن  مبداأ  على  مبني  املجتمع 

  Lakahni, K. and Wolf, R. Why Hackers Do What They Do: )26(

 Understanding Motivation and Effort in Free/Open Source Software
                                                                                  Projects. 2005.  Perspectives on Free and Open Source Software.

النوع  اأدى هذا  ولي�ص جتارية.  وقد  مفتوحة  تكون  اأن  بّد  ال 

واىل  امل�شدر  املفتوحة  الربامج  ثقافة  ن�شوء  اإىل  الدوافع  من 

وكانت  وتطويرها.  الثقافة  هذه  با�شتمرار  االهتمام  تزايد 

العمومية  الرتخي�ص  اتفاقية  تطوير  الرئي�شية يف  االأ�شباب  اأحد 

.
)27(

)General Public License – GPL(

)extrinsic( الدوافع العرضية/اخلارجية

االأو�شاط  يف  خا�شًا  اهتمامًا  اخلارجية  الدوافع  تلقى 

من  الكامل  بالتربع  احلال  ظاهر  عك�ص  فعلى  االأكادميية.  

تفّوق  اأن  الدرا�شات  اإحدى  تبنّي  وجمهوده،  لوقته  املربمج 

اإعداد  يف  املربمج  ال�شتمرار  رئي�شي  �شبب  الكلفة  على  العوائد 

. وتقوم موؤ�ش�شات عديدة بتخ�شي�ص 
)28(

تطبيقات مفتوحة امل�شدر

مبالغ ورواتب للمربجمني للعمل يف املجال املفتوح امل�شدر.  

ويعود ذلك اإىل حاجة املوؤ�ش�شة اإىل تطبيقات معّينة يف عملها.  

كذلك ت�شري درا�شات عديدة اإىل اأن ن�شبة املربجمني يف املجال 

عملهم  مقابل  مالية  تعوي�شات  يتلقون  الذين  امل�شدر  املفتوح 

.  كذلك بّينت الدرا�شة اأن املربجمني 
)29(

ت�شل اإىل 40 يف املائة

يومني  يخ�ش�شون  الربجمة  عمل  مقابل  تعوي�شًا  يتلقون  الذين 

تقريبًا من كل اأ�شبوع للربجمة املفتوحة امل�شدر بينما يخ�ش�ص 

لها املتربعون من دون مقابل يومًا واحدًا فقط.

وُتعّد اأي�شًا احلاجة ال�شخ�شية اإىل تطبيق معني اإحدى الدوافع 

اخلارجية اإىل العمل يف تطوير الربجميات املفتوحة امل�شدر، 

اإىل جانب الرغبة يف الرتقية اأو اإيجاد وظيفة جديدة اأو حت�شني 

تقييمها  يجري  هذه  الربجمة  ومهارات  الربجمة.   مهارات 

بوا�شطة مربجمني اآخرين يعملون يف التطبيق نف�شه.

اإىل  الدعم  تقدمي  يف  يعملون  الذين  لدى  مماثلة  والدوافع 

بالّرد يقومون  حيث  امل�شدر،  املفتوحة  التطبيقات  م�شتخدمي 

)27(  اتفاقية الرتخي�ص العمومية، م�شدر �شبق ذكره.

Lerner, J., and Tirole J. 2002. Economic Perspectives on Open Source. )28(

  Perspectives on Free and Open Source Software 47-78.
  Lakahni, K. and Wolf, R. Why Hackers Do What They Do: )29(

 Understanding Motivation and Effort in Free/Open Source Software
                                                                                  Projects. 2005.  Perspectives on Free and Open Source Software.

تطوير البرمجيات املفتوحة 
املصدر: الدوافع والتنظيم
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ملن  حلول  باقرتاح  اأو  االإنرتنت  عرب  تطرح  التي  االأ�شئلة  على 

تواجههم م�شاكل يف ا�شتخدام التطبيق.  وي�شاف اإليها يف هذه 

احلالة الدافع بتوّقع احل�شول على م�شاعدة مماثلة من الغري عند 

.
)30(

احلاجة

الهيكل التنظيمي لفرق العمل

باإعداد  املعني  العمل  فريق  ب�شكل  اأي�شًا  الدوافع  اأنواع  تتاأثر 

هيكل  اإىل  تفتقر  العمل  ففرق  امل�شدر.   املفتوحة  الربجميات 

التطبيقات  خمتلف  بني  امل�شرتكة  امليزات  ولكّن  حمدد  تنظيمي 

ت�شّهل عملية الربجمة  اإىل وحدات  تق�ّشم عادًة  عديدة.  فالتطبيقات 

والدعم وحل امل�شكالت �شمن الوحدة من دون امل�شا�ص بالوحدات 

وا�شحة  واأنظمة  قوانني  �شمن  ذلك  وكل  االأخرى،  الربجمية 

وبوا�شطة و�شائل ات�شال عرب االإنرتنت متاحة للجميع.

باختالف  حتديدًا(  احلوكمة  )اأو  االإدارة  نظام  ويختلف 

الربجميات.  ففي النوع االأول، يعود القرار الرئي�شي يف حتديث 

اإىل  املربجمني  خمتلف  من  املقرتحة  التعديالت  وقبول  الربجمية 

اأما  الربجمة.   بتفا�شيل  ومعرفته  مبهاراته  يتميز  للفريق  “قائد” 
املحددة  وامل�شوؤولية  دوره  منهم  فلكل  الفريق  اأع�شاء  باقي 

.  وهذا النوع هو املعتمد يف برنامج لينك�ص 
)31(

امللقاة على عاتقه

تعتمد  جلنة  القرارات  فتتِخذ  الثاين  النوع  يف  اأّما    .)Linux(

برنامج  يف  معتمد  هو  مثلما  النقا�شات  حلل  االتفاق  اأو  الت�شويت 

اأبات�شي )Apache(.  ولكّن هذين النوعني يت�شابهان من حيث املهام 

باإعداد  ُيعنى  احلالتني،  ويف  فهو،  الفريق.   قائد  بها  يقوم  التي 

الن�شخة االأوىل من التطبيق ون�رشها ليعمل عليها باقي املربجمني.  

املدى  البعيدة  اأهدافه  وحتديد  للتطبيق  عام  دعم  بتقدمي  يقوم  ثم 

 )forking( وترويجه واحلفاظ على ا�شتمراريته ومنعه من الت�شعب

 .
)32(

اإىل تطبيقات اأخرى منف�شلة عنه

اإعداد  على  تعمل  املربجمني  من  قليلة  قّلة  اأن  لوحظ  وقد   

عادة  وهي  ما،  تطبيق  يف   )core modules( االأ�شا�شية  الوحدات 

ذات احلجم االأكرب، بينما يعمل باقي املربجمني، اأي االأغلبية، على 

تتوّفر  فال  اأ�شا�شي.  ب�شكل  ا�شتق�شائية  كانت  البحثية  الدرا�شات  اأن  اإىل  االإ�شارة  جتدر   )30(

تطوير  جمال  يف  العاملني  املربجمني  وموا�شفات  اأعداد  حول  ر�شمية  اإح�شائية  معلومات  اأّي 

الربجميات املفتوحة امل�شدر.

 Hertel, G., Niedner, S., and Herrmann, S. 2003. Motivation of  )31(

 software developers in Open Source projects: an Internet-based survey
                                                                         of contributors to the Linux kernel. Research Policy 32.
Lerner, J., and Tirole J. 2002. Economic Perspectives on Open  Source. )32(

 Perspectives on Free and Open Source Software 47-78.

 ح�شب ما هو وارد يف ال�شكل 
)33(

اإعداد وحدات اأقل واأ�شغر حجمًا

اأدناه.  وهذه االأغلبية هي التي تهتّم بر�شد خمتلف امل�شاكل وحّلها.  

وت�شاعد التطورات يف جمال علم احلا�شوب يف اإبقاء الهيكل املجزاأ 

الربجمة  امل�شدر، وخا�شة  املفتوحة  الربجميات  اإىل وحدات يف 

.)object oriented programming( املوجهة

الهيكل التنظيمي للبرمجيات املفتوحة املصدر

خامتة

ال تزال املنطقة العربية تعاين من �شعف يف اإعداد الربجميات 

اإىل  احلكومات  جلوء  حيث   ،
)34(

وا�شتخدامها امل�شدر  املفتوحة 

يزال  التجارية ال  كبديل عن احللول  امل�شدر  املفتوحة  التطبيقات 

اإن  امل�شدر،  املفتوحة  والربجميات  معدوم.   �شبه  بل  �شعيفًا، 

وتلبية  الكلفة  تقلي�ص  يف  تفيد  قد  وطني،  م�شتوى  على  اعتمدت 

احلكومات  اجتهت  عديدة  نامية  دول  ففي  املحلية.   احلاجات 

وكان  امل�شدر،  املفتوحة  الربجميات  اعتماد  نحو  كامل  ب�شكل 

 2005 التي و�شعت يف عام  اأبرزها عمل احلكومة املاليزية  من 

العام  القطاع  يف  امل�شدر  املفتوحة  للربجميات  االأ�شا�شية  اخلطة 

اعتمدت التي  احلكومية  الهيئات  ن�شبة  و�شلت  وقد    .
)35(

املاليزي

 Ghosh, R. Understanding Free Software Developers: Findings from )33(

the FLOSS Study. Perspectives on Free and Open Source Software 23-45.
)34( م�شح للمحتوى الرقمي العربي: برجمياته وتطبيقاته وتقييم احتياجاته. االإ�شكوا، 2010. 

.)E/ESCWA/ICTD/2010/Technical Paper.1(

)35( ميكن االطالع على اخلطة عرب الرابط التايل:

.http://www.oscc.org.my/documentation/Masterplan.pdf 

وحدة اأ�شا�شية

وحدة اأ�شا�شية

وحدة

هام�شية

وحدة

هام�شية

وحدة

هام�شية

وحدة

هام�شية

وحدة

هام�شية

وحدة

هام�شية
وحدة

هام�شية

وحدة

هام�شية

عدد كبري من املربجمني )االأغلبية(

عدد قليل من املربجمني )االأقلية(
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الربجميات املفتوحة امل�شدر اإىل 97 يف املائة يف ت�رشين الثاين/

.
)36(

نوفمرب 2010

يحتاج املربجمون العاملون يف جمال اإعداد وتطوير الربجميات 

املفتوحة امل�شدر اإىل حافز اأو دافع.  فاالهتمام ال�شخ�شي والعمل 

الدوافع  جمموع  من  قليلة  ن�شبة  �شوى  يحتل  ال  البحت  التطوعي 

االأخرى.  واإّن ت�شكيل جتمعات من املربجمني يف املنطقة العربية 

والو�شول اإىل تطبيقات مالئمة من ناحية املحتوى واللغة يحتاج 

تدعم  وطنية  وتوجهات  ا�شرتاتيجيات  على  يرتكز  قوي  دعم  اإىل 

اإعداد تطبيقات مفتوحة امل�شدر وتطويرها وا�شتخدامها.

http://knowledge.oscc.org.my/practice-areas/government/oss-  )36(

 implementation-by-federal-and-state-government/oss-adoption.
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حقائق  تناولت  وثيقة  يف  لالت�شاالت  الدويل  االحتاد  ن�رش 

 
)37(

واأرقام عن تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت يف عام 2010

اآخر اإح�شاءاته عن عدد م�شتخدمي االإنرتنت يف اأنحاء العامل، وعن 

  .)SMS( م�شتخدمي الهواتف اخللوية وخدمات الر�شائل الق�شرية

ومن اأهم ا�شتنتاجات االحتاد يف هذه الوثيقة اأّن عدد م�شتخدمي �شبكة 

االإنرتنت يقارب املليارين، اأي �شعف ما كان عليه يف عام 2005.

مستخدمو اإلنترنت في العالم

االإنرتنت.   انت�شار  على  يدّل  ما  املرفقة  االأرقام  هذه  يف 

حياة  دخلت  قد  العاملية  ال�شبكة  هذه  اأّن  على  دليل  االنت�شار  وهذا 

املواطنني اليومية، خا�شة يف البلدان املتقدمة، حيث ُتقّدر ن�شبة 

من  وبالرغم  ال�شكان.   من  املائة  يف   71 ب�  االإنرتنت  م�شتخدمي 

اأّن عدد امل�شتخدمني يف البلدان النامية ال يتجاوز 21 يف املائة، 

فاملتو�شط العاملي البالغ 30 يف املائة يف تزايد �رشيع وم�شتمر، 

ويف تزايده تاأكيد قاطع على اأهمية ال�شبكة على ال�شعيد العاملي.

اّتبعته  الذي  النموذج  اأّن  االأرقام  هذه  من  اال�شتخال�ص  ميكن 

وكاأي  النموذج،  هذا  ولكّن  للغاية.   ناجح  للنمو  االإنرتنت  �شبكة 

وللوقوع  للخطر  معّر�شًا  ي�شبح  جناحه،  وترية  تتزايد  منوذج 

The World in 2010: ICT Facts & Figures, 19 October 2010 )37(

 .www.itu.int/ITU-D/ict/material/FactsFigures2010.pdf

النجاح املتمثل بعدد امل�شتعملني  �شحية جناحه، خا�شة واأّن هذا 

الهائل وتنّوعهم ي�شعه حتت وطاأة متطلباتهم العديدة.

اأما �شبكة االإنرتنت فيجوز القول اإّن جناحها عائد اإىل ا�شتخدام 

عاملية  اعتبارها  ميكن  ال�شبكة  فملكية  نوعه.   من  فريد  منوذج 

هذه  تنمية  اأجل  ومن  �رشكة.   اأو  بفرد  خا�شة  ولي�شت  ومفتوحة 

يتم  وتطويرها،  املح�شورة  غري  امللكية  ذات  العاملية  ال�شبكة 

�شفافة  ومنتجات  وتكنولوجيات  و�شيا�شات  معايري  على  االعتماد 

ومطّورة حمليًا ومنفتحة على امل�شتعملني اأينما تواجدوا.  وال�شكل 

اأدناه يعطي فكرة عن تركيبة االإنرتنت الفريدة من نوعها.

فكرة عن تركيبة اإلنترنت الفريدة من نوعها

الناجح،  االإنرتنت  منوذج  حلماية  عديدة  منظمات  تعمل 

يف  تاأ�ش�شت  التي   )Internet Society( االإنرتنت  جمعية  ومنها 

تبغي م�شتقلة ال  منظمة دولية  . وهذه اجلمعية هي 
)38(

1992 عام 

.http://www.isoc.org )38(

جمعية اإلنترنت وفرع لبنان 
في جمعية اإلنترنت

.www.itu.int/ITU-D/ICT/material/FactsFigures2010.pdf :امل�شدر

.http://www.isoc.org/Internet/issues/ecosystem.shtml :امل�شدر
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الربح، ولها مقران االأول يف جنيف ب�شوي�رشا والثاين يف ر�شتون، 

هذه  وحتتّل  االأمريكية.   املتحدة  الواليات  يف  فرجينيا  بوالية 

�شبكة  مب�شتقبل  املتعلقة  الق�شايا  معاجلة  يف  مهمًا  مركزًا  اجلمعية 

االإنرتنت وا�شتدامتها.  وهي تعمل على عدة حماور، ومنها حتديد 

املعايري وال�شيا�شات املتعلقة باإدارة �شبكة االإنرتنت، والعمل على 

النامية،  والبلدان  املتقدمة  البلدان  بني  الرقمية  الفجوة  تقلي�ص 

وكذلك الفجوة الرقمية املوجودة يف داخل البلد الواحد بني ال�شكان 

املت�شلني وغري املت�شلني ب�شبكة االإنرتنت. كذلك تعمل اجلمعية على 

تطوير التعليم املتعلق بالطرق ال�شليمة ال�شتخدام ال�شبكة. وهي تعترب 

اأّن ال�شبيل االأ�شا�شي لتاأمني ا�شتدامة ال�شبكة هو يف �شمان انفتاحها 

على كافة املحاور، ومنها تلك املتعلقة باملعايري والتكنولوجيا اأو 

باملمار�شات التجارية احلرة.

ويتجاوز  دولة،   170 من  اأكرث  يف  االإنرتنت  جمعية  تنت�رش 

بلدان  28000 ع�شو.  وللجمعية فروع عديدة يف  اأع�شائها  عدد 

والبحرين،  املتحدة،  العربية  االإمارات  يف  ومنها  االإ�شكوا، 

وال�شودان، ولبنان، وم�رش، واململكة العربية ال�شعودية.  ومبا 

اأّن لبنان من البلدان املن�شمة حديثًا اإىل اجلمعية )حزيران/يونيو 

.
)39(

2010(، �شناأخذ فكرة عن فرع اجلمعية يف هذا البلد

اإّن االأهداف املعلنة لهذا الفرع هي التالية:

حت�شني املهارات التقنية للم�شتخدمني وتوعيتهم بح�شن ا�شتخدام  ■

االإنرتنت؛

تطوير  ■ �شبل  ملناق�شة  ومنابر  وموؤمترات  حما�رشات  تنظيم 

االإنرتنت؛

ت�شهيل انت�شار وا�شتعمال االإنرتنت، ال �شّيما يف جماالت الرتبية  ■

والتعليم والعلوم والتكنولوجيا واملعرفة؛

مناق�شة اأ�شاليب حوكمة االإنرتنت؛ ■

درا�شة تاأثري االإنرتنت على املجتمع باأكمله؛ ■

امل�شاهمة يف تقلي�ص الفجوة الرقمية. ■

وقد ا�شتهل فرع لبنان اأن�شطته بتنظيم وعقد موؤمتر اآينت   )االت�شال 

عرب �شبكات االإنرتنت – INET( يف بريوت يف 14 ت�رشين االأول/

، بالتعاون مع موظفي اجلمعية يف جنيف وبدعم 
)40(

2010
  
اأكتوبر

من القطاع اخلا�ص اللبناين.  وقد جمع هذا املوؤمتر اأكرث من مئتي 

لبنان، يف  االإنرتنت  وم�شتخدمي  القطاعات  خمتلف  يف  م�شارك 

.http://www.isoc.org.lb )39(

.http://www.isoc.org/isoc/conferences/inet/10/beirut.shtml )40(

كممثلني عن القطاعني العام واخلا�ص اأو مهتمنّي باحل�شور الأ�شباب 

�شخ�شية.  وتوّزعت اأعمال املوؤمتر على عّدة جل�شات تناولت عر�ص 

ونقا�ص موا�شيع تهّم املجتمع اللبناين عامة، وم�شتخدمي االإنرتنت 

خا�شة.  وتخّللت جل�شة االفتتاح حما�رشة عر�شت الأهمية اجلمعية 

على النطاق العاملي وللربامج العديدة التي تدعمها جمعية االإنرتنت 

حمليًا وعامليًا.  كذلك عر�شت املحا�رشة اأرقامًا واإح�شاءات عن 

العربية  م�شتخدمي تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت يف املنطقة 

عامة، ويف لبنان خ�شو�شًا.

ا�شتقطبت عددًا كبريًا من امل�شرتكني كانت  التي  ومن اجلل�شات 

اجلل�شة التي تخ�ش�شت باإدارة االأعمال يف ع�رش ال�شبكات االجتماعية 

)Doing Business in the Social Networking Era(، حيث ناق�ص 

 Facebook مثل  �شبكات  على  االأعمال  ممار�شة  كيفية  املجتمعون 

ع�رشنا  يف  ال�شبكات  هذه  اأهمية  ومدى   ،LinkedInو  Twitterو

اليومية وعلى طريقة ات�شاالتنا مع  احلايل وتاأثريها على حياتنا 

عائالتنا وزمالئنا واأحبائنا.  كذلك ت�شّمن املوؤمتر جل�شة ذات طابع 

 Content( تقني ناق�ص خاللها املجتمعون �شبكات ت�شليم املحتوى

Delivery Networks(، واأهم مكوناتها ومناذج عدة عن اإن�شائها 
واإدارتها وكيفية ا�شتعمالها.

�شبكة  على  االأطفال  �شالمة  عن  بجل�شة  اأعماله  املوؤمتر  واختتم 

�رشحًا  ت�شمنت   ،)Child Safety on the Internet( االإنرتنت 

االإنرتنت  ي�شتعملون  الذين  باالأطفال  املحدقة  االأخطار  عن  معمقًا 

من دون اإر�شادات وا�شحة من االأهل.  فاأعطت اأفكارًا لالأهل عن 

بطريقة  االإنرتنت  ا�شتعمال  ناحية  من  اأطفالهم  مع  التعامل  كيفية 

اآفاقهم  وتو�شيع  املدر�شية  واجباتهم  تاأدية  يف  ت�شاعدهم  فّعالة 

ال�شبكة.  ولعل هذا املو�شوع  ل�شيئات  العلمية من دون تعري�شهم 

يحتّل �شلب اهتمامات جمعية االإنرتنت التي انتهزت الفر�شة ل�رشح 

عن  االإنرتنت  �شبكة  م�شتخدمي  ثقة  ببناء  املتعلقة  ا�شرتاتيجياتها 

االأمن  وهي  عدة،  عنا�رش  فيها  تتوازن  مالئمة  بيئة  تهيئة  طريق 

والوعي وامل�شاءلة والتطّور.
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مقدمة

والتكنولوجيا  بالعلم  تتعلق  نظر  وجهات  املقالة  هذه  تقدم 

حقيقية.   جتربة  على  باالعتماد  العربي  ال�شباب  لدى  واالبتكار 

تطغى  واالبتكار  والتكنولوجيا  والعلوم  العرب  نذكر  وعندما 

هذه  على  احلال  بطبيعة  ال�شائع  واملجد  التاريخية  املنظورات 

العالقة.

وتلّخ�ص هذه املقالة ما مت خالل جوالت حل�رش عدد من املبدعني 

العرب ال�شباب �شمن برنامج “جنوم العلوم”، وهو برنامج التم�ص 

امل�شاريع العلمية املبتكرة لدى ال�شباب العربي.  وقد اأجريت خالل 

بلدانهم.   يف  متميزة  م�شاريع  اأ�شحاب  مع  مقابالت  اجلولة  هذه 

وامتّدت   2008 عام  �شيف  يف  نّظمت  التي  اجلولة،  هذه  و�شملت 

على ثالثة اأ�شابيع، 13 دولة عربية.  وقد اأ�شفرت عن اختيار 16 

م�شاركًا عملوا على بناء وحتقيق م�شاريعهم من الفكرة اإىل املنتج 

يف غ�شون 6 اأ�شابيع، خالل الربع االأول من عام 2009، �شمن 

ور�شة عمل نّظمت خ�شي�شًا يف ا�شتوديو تلفزيون الواقع يف واحة 

العلوم والتكنولوجيا يف قطر وجامعات املدينة التعليمية ملوؤ�ش�شة 

قطر.

االبتكار التكنولوجي العربي: دراسة حالة

التي  ال�شيا�شات  ت�شفر  للتنمية، مل  �شاملة  �شيا�شة  غياب  يف ظل 

للنظر  اجتاه  فربز  املتوقعة.   النتائج  عن  التحديث  على  تركز 

وهي  اأال  االقت�شادية،  التنمية  ملحرك  االأ�شود  ال�شندوق  يف 

للنمو  جديد  مفهوم  وظهر    .
)41(

ون�رشها واإن�شائها  التكنولوجيا، 

تراكم  من  بداًل  واالبتكار،  التكنولوجيا  على  يعتمد  االقت�شادي 

يف  العلوم”  “جنوم  برنامج  اأطلق  هنا،  ومن    .
)42(

املال راأ�ص 

قطر.

 J. Aubert, Promoting Innovation in Developing Countries: A )41(

Conceptual Framework، )ت�شجيع االبتكار يف البلدان النامية: اإطار عمل مفاهيمي(، 
البنك الدويل لبحوث ال�شيا�شات.

 J. Fagerberg and B. Verspagen. Innovation, growth and economic )42(

 .development: Why some countries succeed and others don’t
لالألفية  التنمية  وا�شرتاتيجيات  االبتكار  نظم  االأول:   GLOBELICS ملوؤمتر  الورقة  اأُع��دت 

الثالثة، ريو دي جانريو، 2-6 ت�رشين الثاين/نوفمرب 2003.

منطقة  �شملت  التي  اجلولة  نتائج  ن�شتعر�ص   1 اجلدول  ويف 

امل�رشق العربي واخلليج و�شمال اأفريقيا، بناًء على مراجعة اأكرث 

عليها  احل�شول  مت  التي  التطبيقات  من  معظمها  طلب،   5000 من 

عرب �شبكة االإنرتنت.  وقد هدفت اجلولة العربية اإىل تعزيز ثقافة 

لذلك  العربي.   ال�شباب  اأو�شاط  االبتكار واالخرتاع ون�رشها يف 

العربية  لالأجيال  حمفزًا  ذاته  بحد  اجلولة  هذه  عن  االإعالن  ُيعترب 

ال�شابة.  وخالل هذه اجلولة نظمت لقاءات مع 500 �شاب و�شابة 

اأجريت،  وقد  االختبار.   جلنة  اأمام  اأفكارهم  عر�ص  يف  رغبوا 

والأ�شباب لوج�شتية، مقابالت اإ�شافية خارج اجلولة �شملت اليمن 

والعراق واجلماهريية العربية الليبية.

اجلدول 1-  ملخص نتائج جولة االبتكار العلمي العربي 2008

منوذج عن االبتكار العلمي 
بني الشباب العربي

البلد

عدد 

املتقدمني

عدد 

املقيمني

العمر 

)اأكرث من 

30 �سنة(

عدد 

امل�شاريع 

الواعدة

عدد

الن�شاء

104130الكويت

82230البحرين

1715450قطر

االإمارات 

العربية 

املتحدة

86041

122511عمان

90317337م�رش

2701152تون�ص

4012261اجلزائر

60311املغرب

2902106لبنان

اجلمهورية 

العربية 

ال�شورية

230560

303686االأردن

اململكة 

العربية 

ال�شعودية

5098123
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التي  اال�شتنتاجات  بع�ص  ا�شُتخل�شت  اجلولة  هذه  وبنتيجة 

ن�شتعر�شها فيما يلي:

االقت�شاد  ■ يف  واالإ�شهام  لالبتكار  متحم�ص  العربي  ال�شباب 

مبكانة  يتمتع  االخرتاع  الأّن  خا�شة  املعرفة  على  املرتكز 

مرموقة يف الثقافة العربية؛

مرتبطة  ■ موا�شيع  عمومًا  تتناول  العربية  االبتكار  اهتمامات 

ومنتجات  االأمنية،  والتحديات  املتجددة،  الطاقة  مب�شادر 

تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت؛

م�شاكل  ■ خانة  يف  عمومًا  ت�شّب  ال  العربية  العلمية  اجلهود 

املجتمعات املحلية واالإقليمية وحاجاتها؛

ن�شبة امل�شاركني من الن�شاء هي حواىل 8 يف املائة فقط، وهذا  ■

يفقد املجتمع م�شاهمات ن�شف عنا�رشه فيوؤثر �شلبًا على تناف�شية 

االقت�شاد املرتكز على املعرفة؛

لالأفراد  ■ جدًا  هام  واملخرتعني  باالخرتاعات  االإعالم  اهتمام 

العربية  االإعالم  و�شائل  معظم  ولكّن  املعنية.  واملوؤ�ش�شات 

املطبوعة ال تعري االهتمام الكايف لهذا القطاع الهام؛

الثقة  ■ اإىل  املخرتعون  يفتقد  العربية  البلدان  من  العديد  يف 

يجد  منهم  العديد  اأّن  حتى  اأفكارهم،  حلماية  القائم  بالنظام 

اأّن ت�شجيل اخرتاعاته يف البلدان االأجنبية واملنظمات الدولية 

فعالية  واأكرث  اأ�شهل  هو  الفكرية  للملكية  العاملية  املنظمة  مثل 

ونفعًا؛

كبار ال�شن من املخرتعني العرب هم يف حالة من االكتئاب، وال  ■

ميكن، ولالأ�شف، اأن يكونوا منوذجَا يحتذي به ال�شباب العربي؛

بارع  ■ م�شتخدم  العربي  ال�شباب  والع�رشين،  القرن احلادي  يف 

الفر�شة  هي  وهذه  واالت�شاالت.   املعلومات  لتكنولوجيا 

يف  ومراحلها  ال�شناعية  الع�شور  اأجيال  فوق  للقفز  الذهبية 

�شناعة امل�شتقبل واالقت�شاد.

 

ا�شتندت هيئة التحكيم يف مقابالت مع حواىل 100 من اأ�شحاب 

واعتمد  امللفات.   ا�شتعر�شوا  خرباء  تقارير  اإىل  امل�شاريع 

املراجعون على االأ�شالة يف امل�شاريع والتطبيق العملي املمكن يف 

6 اأ�شابيع يف ور�شة عمل.  وقد اختري 16 م�رشوعًا من امل�شاريع 

امل�شاركة التي ن�شتعر�شها يف اجلدول 2 اأدناه.

ملخ�ص ميزات االبتكاراجلن�شيةعناوين امل�شاريع

حقن الهواء البارد يف �شيارات متوقفة با�شتخدام الطاقة ال�شم�شيةاالأردنتربيد �شيارة متوقفة با�شتخدام الطاقة ال�شم�شية

�شا�شة تلفزيون واحدة مل�شاهدة اأفالم خمتلفة با�شتخدام امل�شاهدين نظارات اإلكرتونيةلبنانالتلفزيون املزدوج امل�شاهدة با�شتخدام نظارات اإلكرتونية

الكرة االآلية الطبية يف العالج والت�شخي�صم�رشالكرة االآلية كاأداة لت�شخي�ص طبي لالأوالد

تكامل الهواتف النقالة مع قاعدة املعرفة يف املواد الغذائية الت�شويقيةاجلزائرالهاتف اخلليوي والكامريا قارئ باركود للت�شوق ال�شحي

طريقة ترفيهية تعليمية الإعادة التدويرالبحرينك�شك املعلومات االآلية

كامريات مع لوحة املفاتيح يف احلا�شوب ملزيد من الراحةفل�شطنيلوحة مفاتيح عمودية للحا�شوب مريحة مع الكامريات

اآلة حممولة اأوتوماتيكية مبحرك ل�شبط االآالت املو�شيقية ال�رشقيةلبناناالآلة املحمولة ل�شبط االآالت الوترية املو�شيقية

نقل الطاقة ال�شلكيًا با�شتخدام اأجهزة اال�شت�شعار 

باملوجات فوق ال�شوتية

طريقة ال�شلكية لنقل الطاقة الكهربائية ال�شغرية باأماناملغرب

�شرتة لدعم جميع اأجزاء اجل�شم احل�شا�شة بعد اإ�شابة �شخ�ص يف حادث �شريتون�صال�شرتة الطبية لالأ�شخا�ص امل�شابني باحلوادث

تغيري االإطارات يف �شيارات Formula One ب�شغط زر 

واحد

تغيري االإطارات يف �شيارات Formula One مبحور واحد وا�شتخدام طاقة تون�ص

الطرد املركزي

اجلمهورية توليد الطاقة امل�شتمدة من موجات البحر

العربية ال�شورية

ت�شخري طاقة املوجات ال�شطحية مع التوربينات لتوليد الطاقة الكهربائية

ا�شتخدام االأدوات الب�رشية واجلدول التجاربي لفح�ص اأنواع وجودة زيوت الطعامال�شوداناآلة حممولة ت�شتخدم االأ�شعة ال�شوئية لفح�ص جودة الزيوت

اململكة العربية كمبيوتر حممول قارئ للمكفوفني باللغة العربية

ال�شعودية

حممول لقراءة الن�ص العربي بوا�شطة امل�شح ال�شوئي والكمبيوتر، والتعرف 

ال�شوئي على االأحرف، وحتويل الن�ص اإىل كلمات ومن ثم اإىل �شوت

االأك�شجني يف حاوية مع الع�شري لل�رشب ب�شكل منف�شلفل�شطنياالأك�شجني مع �رشاب الع�شري يف حمتوى واحد

ت�شخري موجات التخطيط الدماغي لقيادة عجلة كر�شي يف اجتاهات خمتلفةُعمانال�شيطرة على العجلة بوا�شطة التفكري الذهني

خيمة عربية تعمل بالطاقة ال�شم�شية واألواح ذاتية التنظيف من غبار ال�شحراءقطرخيمة عربية تعمل بالطاقة ال�شم�شية

اجلدول 2-  16 مشاريع في مرحلة التنفيذ
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اأ�شابيع،   6 فرتة  يف  للتنفيذ  قابلة  املختارة  امل�شاريع  اإن 

تابعة  جامعات  من  واخلربات  الالزمة  الت�شهيالت  تقدمي  مع 

كلية  اأم”  اأند  اإي  “تك�شا�ص  وهي:  قطر  ملوؤ�ش�شة  التعليمية  للمدينة 

كلية الت�شميم، وجامعة  “فرجينيا كومنولث”  الهند�شة، وجامعة 

احلا�شوب،  وعلوم  االأعمال  مدر�شة  يف  ميلون”  “كارنيجي 
وكلية  االأطلنطي  �شمال  وكلية  الطب،  كلية  كورنيل”  و“وايل 

الهند�شة يف جامعة قطر.

)اجلدول  للم�شاريع  املطلوبة  العنا�رش  عن  البحث  عملية  كانت 

�شعبة  مهمة  للتنفيذ  املنا�شب  الوقت  يف  توفرها  و�شمان   ،)2

هذه  عن  الناجتة  الرئي�شية  املالحظات  بع�ص  يلي  وفيما  للغاية.  

التجربة:

من  ■ واردة  االإنرتنت  �شبكة  على  املتوفرة  الب�شائع  غالبية 

الواليات املتحدة االأمريكية اأو من خاللها؛

طريقة �شحن املواد اإىل العامل العربي لي�شت وا�شحة، ويف كثري  ■

االأمريكية  املتحدة  الواليات  يف  عنوان  ا�شُتْخدم  احلاالت،  من 

باعتبارها البوابة الو�شيطة؛

ال�شادرة  ■ االئتمانية  البطاقات  ُرف�شت  احلاالت،  بع�ص  يف 

الدفع  اأ�شكال  فاْعُتمدت  وغريها  العربية  البنوك  من 

؛ �شيكية لكال ا

ويكاد  ■ العربي،  العامل  يف  جدًا  �شعب  الربجميات  �رشاء 

البلدان،  هذه  يف  القانونية  الن�شخ  �رشاء  امل�شتحيل  من  يكون 

غرابة  واالأكرث  بكرثة.   متوفرة  القانونية  غري  الن�شخ  بينما 

الواليات  من  العربية  الدول  اإىل  ا�شتريادها  اأّن  االأمر  يف 

ممكن.   غري  االأوروبية  م�شادرها  من  اأو  االأمريكية  املتحدة 

فلي�ص  الكربى  الربجميات  ل�رشكات  املحليون  املمثلون  اأما 

التنزيالت  الربجميات على رفوفهم.  وبع�ص  لديهم حزم من 

اأن جميع  االإلكرتونية للربجميات كانت ممكنة، وكان متوقعًا 

ما  وهذا  االإنرتنت،  على  �شتجري  للربجميات  ال�رشاء  عمليات 

مل يكن �شحيحًا؛

املكاملات  ■ ا�شتخدام  اإىل  الفريق  ا�شطر  املهمة،  هذه  الإجناز 

االأموال، وكثريًا من  الهاتفية والفاك�ص واالإنرتنت، وحتويل 

الو�شائل االأخرى غري التقليدية وغري املتوقعة؛

كل ما ذكر اأعاله ي�شري اإىل �شعف البنية التحتية واأن�شطة االبتكار  ■

التكنولوجي يف الدول العربية.

ويظهر ال�شكل �شورة للم�رشوع الفائز بالدرجة االأوىل.

آلة محمولة لضبط اآلالت الوترية املوسيقية أوتوماتيكياً)43(

ا�شتنادًا اإىل هذه العملية، ت�شتنتج املالحظات اخلتامية التالية:

اإن الغالبية العظمى من امل�شاريع هي تطوير ملنتجات موجودة  ■

يف  املوجودة  التكنولوجيات  اعتمدت  وقد  االأ�شواق.   يف 

خللق  الطفيفة  التغيريات  مع  تكييفها  وجرى  جديدة  تطبيقات 

طبيعة  اإىل  نظرًا  مقبواًل  هذا  كان  وبالطبع  جديدة.   منتجات 

الربنامج ومدته؛

اأو  ■ باالإلكرتونيات  مرتبطة  كانت  نّفذت  التي  امل�شاريع  معظم 

بهند�شة احلا�شوب؛

ال  ■ العام  التعليمي  االإعداد  اأن  نظرنا  وجهة  من  وا�شحا  كان 

املعارف  اإىل  يفتقرون  واخلريجون  املنتجات،  ت�شميم  ي�شمل 

االأ�شا�شية يف الت�شميم واإدارة االأعمال؛

يفتقر امل�شاركون اإىل مهارات العمل بروح الفريق والرغبة يف  ■

العمل مع االآخرين اأو التعلم منهم.

اإن التو�شيات اأدناه ميكن اأن تكون مفيدة للدول العربية واأنظمة 

التعليم العايل فيها، علمًا اأن �شيا�شات االبتكار واال�شرتاتيجيات ال 

:
)44(

ميكن اأن تكون موّحدة لتنا�شب جميع الدول العربية

الربامج  ■ يف  الن�شاء  لت�شجيع  خا�شة  وبرامج  حوافز  و�شع 

العلمية، علمًا اأن االقت�شاد املرتكز على املعارف منا�شب جدًا 

مل�شاهماتهن؛

االإعالم  ■ وو�شائل  العربية  املنظمات  مع  التعاون  تعزيز 

والنقابات لدعم م�شداقيتها العلمية يف ترويج االبتكار العلمي؛

مقومات  ■ لتح�شني  واالإقليمية  املحلية  ال�شلطات  مع  التعاون 

امل�شداقية واملهنية وال�شفافية يف الت�شجيل واحلماية مبا يخ�ّص 

امللكية الفكرية؛

. http://www.starsofscience.com،43( ب�شام جلغا(

)J. Aubert )44، مرجع �شبق ذكره.
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الكليات  ■ يف  املختربات  وموظفي  اجلامعات  اأ�شاتذة  تدريب 

التي متكنهم من ت�شميم  العلمية لتزويدهم باملهارات املتقدمة 

املنتجات واإدارة االأعمال؛

ومعدات  ■ مرافق  ا�شتكمال  تعوق  التي  الكبرية  الثغرات  �شّد 

دورة  الإكمال  ومفيدة  منا�شبة  ت�شبح  لكي  اجلامعية  املختربات 

تطوير املنتج؛

اخلريجني  ■ اإعداد  اإىل  تهدف  التي  واالأن�شطة  الدورات  تطوير 

لت�شميم واإنتاج منتجات قابلة للت�شويق؛

للحفاظ  ■ العرب  العلميني  املبتكرين  قدامى  الحت�شان  الت�شجيع 

على كرامتهم وجعلهم قدوة لل�شباب؛

اإن�شاء �شبكات م�شتوردي التكنولوجيا والربجميات حمليًا. ■
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ذكاء ... في التكنولوجيا وفي التنافس فيها!

لعّل العامل الذكي هو من اأهم ثمار عوملة االقت�شاد، مبا فيها 

تكنولوجيا املعلومات.  فقد ظهرت م�شطلحات عديدة لت�شمية هذه 

الذكي،  والهاتف  الذكي،  والدفع  الذكية،  البطاقة  ومنها  الفكرة 

وغريها من امل�شطلحات.  وهي تعود كلها اإىل فكرة م�شرتكة هي 

القيام بالعمليات اليومية والعادية، من خدمات عامة اأو خا�شة اأو 

غريها، بطريقة “ذكية”.  وال �شّك يف اأّن امل�شطلح “ذكي” الوارد 

)مبا  املعلومات  تكنولوجيا  قدرة  على  اأ�شا�شية  بدرجة  يعتمد  هنا 

اأن ت�شبق االإن�شان و“تقراأ”  فيها من برجميات واإلكرتونيات( على 

ما يدور يف فكره فتوفر عليه اأكرث ما ميكن من جمهود.  فبمجرد 

النقال  الهاتف  يحّدد  اأخرى  اإىل  دولة  من  مثاًل  ال�شخ�ص  انتقال 

اأو  حامله،  تدخل  دون  من  ذاتيا  �شاعته  ويحّول  اجلديد  الزمن 

اأمور  فكلها  ال�شتوي.   الزمني  للتوقيت  طبقا  ال�شاعة  تلقائيًا  يغرّي 

ب�شيطة من الناحية التكنولوجية ولكنها تعني الكثري يف ت�شهيل حياة 

م�شتخدميها.

االقت�شادي،  التقدم  يف  مهمة  �شفة  “الذكاء”  هذا  اأ�شبح  لقد 

حيث يجد القطاع اخلا�ص نف�شه يف خ�شم مناف�شة من نوع مميز.  

وقد يتفق بع�شنا على اأّن التناف�ص الذكي لي�ص جديدًا بل هو موجود 

منذ االأزل ولكن درا�شته بدقة، وخا�شة يف اإطار العوملة يف قطاع 

قد  عديدة  عوامل  اأّن  تظهر  واالت�شاالت،  املعلومات  تكنولوجيا 

غرّيت معامل التناف�ص ال�شناعي والتكنولوجي اإىل اأ�شلوب جديد هو 

التناف�ص »الذكي« الذي يتمثل مبا يلي:

العامل الذكي: وهو عامل القطاع ال�شناعي اخلا�ص الذي يعتمد  ■

بطريقة  وا�شتخدامها  واالت�شاالت  املعلومات  تكنولوجيا  على 

اأف�شل واأذكى؛

املنتجات اجلديدة وعلى  ■ على  تركز  الذكية: وهي  التكنولوجيا 

اأ�شاليب اال�شتخدام اجلديدة.

عالم جديد في قطاع صناعة املعلومات

من اأهم مميزات التقدم التكنولوجي املعا�رش تركيزه على طرق 

فقط  ولي�ص  املتوفرة،  التكنولوجيا  ا�شتخدام  يف  جديدة  واأ�شاليب 

على ابتكار اأ�شياء جديدة.  لذلك يعتمد العامل “الذكي” يف القطاع 

اخلا�ص يف التكنولوجيا على االإنتاج بطريقة اأذكى مما هو عليه.  

فقد اأ�شبح مبداأ التناف�ص التكنولوجي يرتكز على العمل بطرق اأف�شل 

ولي�ص بجهد اأكرث.  واإذا ما نظرنا اإىل هذا املبداأ، جند اأن تطبيقه 

يتطلب توفر روؤية �شاملة جديدة للتكنولوجيا.  وتعتمد هذه الروؤية 

على اأربعة مبادئ هي:

1- حتقيق تاأثري اإيجابي على النتيجة االإجمالية لل�شناعة واالإنتاج 

التكنولوجي.

اخلا�ص  للقطاع  اال�شرتاتيجية  التحالفات  يف  النظر  اإعادة   -2

ال�رشكات  والرتكيز على اال�شتفادة من املهارات املتوفرة يف 

املتحالفة.

3- مبداأ البقاء بذكاء يف املناف�شة واعتماد ا�شرتاتيجية ثابتة لذلك.

4- احلفاظ على التحكم يف التكاليف املالية.

بيئتني  يف  العمل  يف  املهنية  االجتاهات  التايل  ال�شكل  يو�شح 

خمتلفتني.

يوفر التقدم التكنولوجي ال�رشيع فر�شًا عديدة ي�شكل ا�شتغاللها 

حتديًا تنمويًا جديدًا.  واإّن التفاعل مع هذه التحديات �شي�شاعد يف 

النمو والتطوير االقت�شادي وا�شتمرارهما.  فتكنولوجيات احلزم 

ا�شتثمارها حتديًا جديدًا  ي�شكل  ذلك حيث  مثال على  العري�شة هي 

للقطاع اخلا�ص وتناف�شيته.

التنافس »بذكاء« في عالم »ذكي!«

ازدياد عدد اإعادة التحالفات اال�شرتاتيجية

للقطاع اخلا�ص والرتكيز على اال�شتفادة

من املهارات املتوفرة يف ال�رشكات املتحالفة

اإنتاج تاأثري اإيجابي على النتيجة االإجمالية

لل�شناعة واالإنتاج التكنولوجي

احلفاظ على التحكم يف التكاليف املالية

والبقاء يف املناف�شة

مبداأ البقاء بذكاء يف املناف�شة

واعتماد فل�شفة ثابتة يف ذلك )والعالقات العامة(
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التحقق ودرا�شة جيدة لالأ�شواق النامية واجلديدة؛ ■

التفهم الوايف لل�شوق العاملية والعوملة االقت�شادية؛ ■

زيادة التفاعل االقت�شادي بني القطاع اخلا�ص واحلكومات؛ ■

قطاع  ■ يف  ملتزم  فني  عمل  فريق  تدعم  قيادية  قدرات  تنمية 

املعلومات واالت�شاالت.

الشراكة اإلنتاجية

جدًا  مهم  اخلا�ص  للقطاع  اال�شرتاتيجية  التحالفات  قيام  اإّن 

واأّن  �شّيما  ال  لل�رشاكة،  تامًا  جناحًا  يتطلب  وهو  املناف�شة،  يف 

املائة.   40 يف  بن�شبة  تف�شل  امل�شاريع  والتحالفات يف  ال�رشاكات 

ولكّن هذه التحالفات مهمة وميكنها اأن تنجح يف قطاع املعلومات 

ومعايري  مبوؤ�رشات  فيه  االإنتاج  ويرتبط  حمدد  الأّنه  واالت�شاالت 

ميكن التحكم بها، وبالتايل اتخاذ القرارات املنا�شبة يف االأوقات 

املوؤكد  ومن  التحالفات.   هذه  عمل  يف  تعرث  اأي  لتجنب  املنا�شبة 

ل اإىل تفاهم بني ال�رشكاء  اأّن مثل هذه التحالفات ت�شاعد يف التو�شّ

اأهمية  جتاهل  ميكن  وال  االأطراف.   جلميع  مالية  اأرباح  لتحقيق 

التحالف  مقّومات  على  واالإبقاء  الثقة  من  معني  م�شتوى  وجود 

العمل  ي�شتمر  لكي  التحالفات  يف  ال�رشكاء  بني  والفعال  النزيه 

بو�شوح وانفتاح ي�شاعدان يف اإيجاد فر�ص جديدة للتعاون ميكن 

لالأطراف املتحالفة اأن ت�شتفيد منها.

لقد متيز التناف�ص يف قطاع تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت، 

اأهمها  خ�شائ�ص  بعدة  املا�شية،  �شنة  ع�رشة  اخلم�ص  يف  وخا�شة 

املنتجات  توفري  على  املرّكز  العمل  من  االنتقال  على  القدرة 

فهذا  املتكاملة.   املعلوماتية  احللول  توفري  اإىل  التكنولوجية 

جديدة  ومناذج  طرق  حتديد  يتطلب  اإذ  بطبيعته  �شعب  االنتقال 

ومن  جديدة.   وخدمات  منتجات  وتوفري  االقت�شادية،  لالأعمال 

هي  اخلا�ص  القطاع  يف  التناف�ص  من  احلقبة  هذه  خ�شائ�ص  اأهم 

اأن  ت�شتطيع  ال  اأنها  وهي  وا�شحة  حقيقة  الكبرية  ال�رشكات  اإدراك 

تعمل مبفردها بل عليها اأن تتعاون مع ال�رشكات ال�شغرية.

التغيير... في سبيل املنافسة!

والتنوع  بال�رشعة  ميتاز  الذي  التكنولوجي  التطور  يتطلب 

تغيريًا يف طبيعة التحالفات ويف اأمدها.  فقد حتول مبداأ التحالف 

اتفاقيات  اإىل  االأمد  طويلة  اتفاقيات  من  ال�رشكات  بني  وال�رشاكة 

حمددة ذات مدة زمنية ق�شرية ن�شبيًا.  كذلك ح�شل التغيري باالنتقال 

بفعل  تكتيكية  حتالفات  اإىل  ا�شرتاتيجية  وحتالفات  �رشاكات  من 

عوامل عديدة منها �رشعة التغري يف احلياة االقت�شادية، وخا�شة 

اأن  الوا�شح  ومن  وتقدمها.   التكنولوجيا  بتطور  املرتبطة  تلك 

التناف�ص يف القطاع اخلا�ص القت�شام ال�شوق يوؤدي اإىل اإعادة النظر 

العمل  ا�شرتاتيجية  اإطار  يف  القائمة  وال�رشاكات  التحالفات  يف 

االقت�شادي.

ومن اأهم عوامل جناح التناف�ص االقت�شادي يف قطاع تكنولوجيا 

على  القدرة  هو  املناف�شة  يف  وال�شمود  واالت�شاالت  املعلومات 

التوقع وهذا يعني:

ال�شوق،  ■ اإليها  �شيذهب  التي  التوجهات  حتديد  على  القدرة 

االأ�شا�ص  العامل  هو  التكنولوجي  االإبداع  يكون  وخا�شة حني 

فيها؛

القدرة على جتنب النتائج غري االإيجابية عند ظهورها. ■

القرارات  اتخاذ  على  القدرة  التناف�ص  جناح  خ�شائ�ص  ومن 

التجارب  درا�شة  وكذلك  الالزم.   التغيري  الإحداث  �رشيعًا  اجليدة 

وا�شتغاللها  جناحها  اإىل  اأدت  التي  العوامل  وحتليل  الناجحة 

وا�شتنباط الدرو�ص منها كما اأمكن.

هذا  يف  التناف�ص  مبداأ  يف  وا�شحة  حقيقة  جتاهل  ميكن  وال 

يف  لي�شت  االأولوية  اأّن  وهي  املعلومات،  تكنولوجيا  يف  الع�رش 

للنجاحات  اأف�شل  اإدارة  حتقيق جناحات كبرية واإمنا يف ممار�شة 

اإىل  االإ�شارة  دون  من  املقالة  هذه  اختتام  ميكن  وال  ال�شغرية.  

اأهمية مبداأ التناف�ص على التناف�ص نف�شه، اأي اإبقاء القطاع اخلا�ص 

يف  للتغريات  وفقًا  التناف�ص  اأ�شلوب  لتعديل  ا�شتعداد  على  دائمًا 

النتائج العملية.
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مقدمة

مع تطور التقنيات املتاحة من خالل �شبكة الوب بظهور الوب 

االإنرتنت  �رشعات  يف  املطردة  والزيادة   ،3.0 والوب   2.0

املتاحة للم�شتخدمني، اجتهت موؤ�ش�شات عديدة اإيل اإتاحة تطبيقاتها 

»احلو�شبة  ف�شاء  �شمن  االإنرتنت  �شبكة  خالل  من  لال�شتخدام 

التقنية  هذه  اأتاحت  وقد   .)Cloud computing( ال�شحابية« 

مل�شتخدميها مميزات اأف�شل كالتوفري يف النفقات اأو اإتاحة اخلدمات 

لقطاع اأكرب من امل�شتفيدين.

للدرا�شات احلو�شبة   
)45(

وقد عّرف املحّللون يف �رشكة غارترن

  .2010 لعام  التكنولوجيات اال�شرتاتيجية  اأهم  ال�شحابية كاإحدى 

الفرتة من  اأورالندو يف  اأقيمت يف  ندوة خا�شة  ذلك �شمن  وكان 

عن  االإعالن  وتخّللها   2010 االأول/اأكتوبر  ت�رشين   22 اإىل   18

وتربط    .2010 لعام  االأهّم  الع�رش  التكنولوجيات  ت�شم  جمموعة 

مبدى  التكنولوجيات  لهذه  اال�شرتاتيجية  االأهمية  غارترن  �رشكة 

تاأثريها على املوؤ�ش�شة لفرتة ال�شنوات الثالث املقبلة، بحيث تقا�ص 

انعكا�شاتها على اخلطط والربامج واملبادرات.  ففي الوقت الذي 

تنطوي فيه احلو�شبة ال�شحابية على طيف وا�شع من املوارد ابتداًء 

بال�شبكات وو�شواًل اإىل تطبيقات التخزين واخلدمات، فاإن اإمكانية 

توفري موارد وخدمات تقنية املعلومات عند الطلب تعّد واحدًة من 

اأهم مزاياها، ف�شاًل عن اعتمادها مبداأ الدفع لقاء ما يتم ا�شتخدامه.  

ويف ظل هذا التطور، مل تكن املنطقة العربية مبناأى عن اال�شتفادة 

من هذه التقنيات.  وازداد تطّلع ال�رشكات اإىل اال�شتثمار يف تقنيات 

احلو�شبة ال�شحابية التي تتيح لها اإطالق طاقاتها االإبداعية الكامنة 

عرب مزايا التطور واالإبداع واملرونة والكفاءة التي توفرها بكلفة 

منخف�شة، وذلك يف ظل الت�شابق املحموم نحو اال�شتفادة من فر�ص 

.
)46(

ال�شوق العاملية التي تبلغ قيمتها 150 مليار دوالر اأمريكي

االجتاه  وتزايد  ال�شحابية  احلو�شبة  التالية  املقاطع  وتتناول 

بع�ص  وتعر�ص  العربية،  املنطقة  يف  التقنيات  هذه  ا�شتخدام  نحو 

النماذج عن تطبيقاتها.

.http://www.gartner.com/it/page.jsp?id=1210613  )45(

.http://www.aitnews.com/news/13124.html  )46(

مفهوم احلوسبة السحابية، فوائدها ومعوقاتها

يعود تاريخ تطبيقات احلو�شبة ال�شحابية ب�شكل فعلي اإىل بدايات 

�رشكات  وبعدها  مايكرو�شوفت،  �رشكة  قامت  عندما   2000 عام 

عدة، بتو�شيع مفهوم ا�شتخدام الربجميات من خالل �شبكة الوب.  ولكّن 

اأكرث ال�رشكات التي اأّدت دورًا هامًا يف جمال احلو�شبة ال�شحابية هي 

�رشكة غوغل التي مل تكتف باإطالق خدمات تعتمد على هذه التقنية 

وح�شب، بل اأطلقت يف عام 2009 نظام ت�شغيل متكامل للحوا�شيب 

جمموعة  وتعّرف  ال�شحابية.   احلو�شبة  مفهوم  خالل  من  يعمل 

ويكيبيديا العربية مفهوم احلو�شبة ال�شحابية كتكنولوجيا تعتمد على 

نقل املعاجلة وم�شاحة التخزين اخلا�شة باحلا�شوب اإىل ما ي�شمى 

بال�شحابة، وهي جهاز خادم يتم الو�شول اإليه عن طريق االإنرتنت.  

وبهذا تتحول برامج تكنولوجيا املعلومات من منتجات اإىل خدمات، 

حيث تعتمد البنية االأ�شا�شية للحو�شبة ال�شحابية على مراكز البيانات 

املتطورة التي تقدم م�شاحات تخزين كبرية للم�شتخدمني وتوفر لهم 

بع�ص الربامج كخدمات، معتِمدًة يف ذلك على االإمكانيات التي توفرها 

.  وبذلك ي�شكل جهاز احلا�شوب لدى امل�شتخدم 
)47(

تقنيات وب 2.0

العادي جمرد حمطة عبور للو�شول اإىل اخلادم  )server( الذي يحوي 

م�شاحة تخزين متكنه من التعامل مع براجمه وحترير ملفاته عن طريق 

االإنرتنت.  ويعر�ص ال�شكل اأدناه منوذجًا مب�شطًا للحو�شبة ال�شحابية.

توضيح مبسط للحوسبة السحابية

.http://ar.wikipedia.org  )47(

تنامي االهتمام باحلوسبة 
السحابية في املنطقة العربية
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“ني�شت”)48( والتكنولوجيا  للمعايري  الوطني  املعهد  حدد  وقد 

ويف �شوء تعريفه للحو�شبة ال�شحابية، اأربعة مناذج هي:

لل�شحابة  االأ�شا�شية  البنية  ت�شغيل  يتم  اخلاصة، حيث  السحابة 
ل�شالح موؤ�ش�شة واحدة تديرها بنف�شها اأو عرب طرف اآخر.

سحابة اجملتمع، حيث يجري تقا�شم البنية االأ�شا�شية لل�شحابة 
االهتمامات  يف  تت�شارك  املجتمع  يف  املوؤ�ش�شات  من  عدد  بني 

اأو املهمات اأو امل�شالح نف�شها.  وتدير هذه ال�شحابة جمموعة 

املوؤ�ش�شات امل�شتفيدة نف�شها اأو يديرها طرف اآخر.

االأ�شا�شية  وبنيتها  ال�شحابة  خدمات  حيث  العامة،  السحابة 

ال�شناعيني.   من  كبرية  ملجموعة  اأو  العامة  جلمهور  متاحة 

خدمات  بيع  يف  متخ�ش�شة  موؤ�ش�شة  ملك  ال�شحابة  هذه  وتكون 

“اأمازون”،  العامة  ال�شحابات  على  االأمثلة  ومن  �شحابية.  

اأزور”،  و“مايكرو�شوفت  غوغل”،  تطبيقات  و“حمرك 

ال�شغرية  وال�رشكات  العمالء  وا�شع  نطاق  على  وي�شتخدمها 

با�شتعمال املت�شفحات االإلكرتونية.

اأن  لل�شحابة  للبنية االأ�شا�شية  الهجينة، حيث ميكن  السحابة 
تكون مزيجًا من �شحابتني اأو اأكرث مركبة من ال�شحب اخلا�شة 

لل�شحابة  املكونة  ال�شحابات  وحتافظ  والعامة.   واملجتمعية 

الهجينة على كياناتها الفريدة )Unique Status( اإمنا جتمعها 

يف  لها  االأف�شل  ال�رشكات  تختار  حيث  موحدة،  تكنولوجيات 

تلبية متطلبات تقنيات املعلومات التي حتتاجها.

مناذج احلوسبة السحابية

 National Institute of Standards and Technology, NIST, Information )48(

Technology   Laboratory.   http://csrc.nist.gov/groups/SNS/cloud-computing/.

وتكمن اأهم فوائد احلو�شبة ال�شحابية باأنها متّكن امل�شتخدم من 

دون  من  ال�شحابة  هذه  خالل  من  وتطبيقاته  ملفاته  اإىل  الدخول 

املوارد  من  يقّلل  وهذا  اخلا�ص  جهازه  يف  التطبيق  اإىل  احلاجة 

والعتاد املطلوبة ويقّل�ص، يف بع�ص االأحيان، املخاطر االأمنية.  

فاال�شتفادة من اخلوادم ال�شخمة جدًا يف اإجراء عمليات معقدة قد 

يتطلب اأجهزة مبوا�شفات عالية.  ومبجّرد امتالك جهاز حا�شوب 

مت�شل بخط اإنرتنت �رشيع وباأحد املواقع التي تقّدم الربجميات التي 

يحتاجها يوفر امل�شتخدم الكثري من املال الالزم ل�رشاء الربجميات 

ل�شيانة ما  الالزمة  العاملني والتكاليف  التي يحتاجها، ويف عدد 

لديه من نظم وبرجميات.

اأّما اأبرز امل�شاكل التي تواجهها احلو�شبة ال�شحابية فتتمّثل يف 

توّفر خدمة االإنرتنت، وهي اإحدى امل�شاكل الرئي�شية خ�شو�شًا يف 

البلدان النامية.  فهذه اخلدمة تتطلب توفر االت�شال ب�شبكة االإنرتنت 

ب�شكل دائم خالل عملية اال�شتخدام.  وتعترب م�شاألة حماية حقوق 

اخلدمات،  تلك  م�شتخدمي  خماوف  تثري  م�شكلة  الفكرية  امللكية 

يعاين  التي  واخل�شو�شية  واحلماية  االأمن  م�شاكل  اإىل  باالإ�شافة 

منها الف�شاء ال�شيرباين ككل.

مساهمة احلوسبة السحابية في االقتصاد 
العاملي

يخو�ص حاليًا متخذو القرارات يف جمال تكنولوجيا املعلومات 

غمار  العامل  حول  وال�شغرية  الكبرية  ال�رشكات  يف  واالت�شاالت 

القطاع  خرباء  ويعمل  ال�شحابية.   احلو�شبة  نحو  جذري  حتول 

واملوؤ�ش�شات حاليًا على حتليل حجم االإمكانات وفر�ص النمو التي 

ينطوي عليها هذا املفهوم.  وت�شهم تغريات االقت�شاد العاملي اإىل 

حد كبري يف تنامي االهتمام احلايل باحلو�شبة ال�شحابية التي تعّد 

تناف�شية  بيئة  على  احلفاظ  اإىل  ال�شاعية  لل�رشكات  خيارًا منوذجيًا 

كفاءة  حت�شني  لها  تتيح  بدائل  عن  والبحث  املعلومات،   لتقنية 

مواردها وم�شاعفة اإنتاجيتها.  ويف هذا املجال  تتوقع موؤ�ش�شة 

اأن   )International Data Corporation( الدولية  البيانات 

ي�شل حجم ال�شوق العاملي للحو�شبة ال�شحابية اإىل 44 مليار دوالر 

اأمريكي بحلول عام 2013 مقابل 17 مليار دوالر اأمريكي لعام 

2009، وهو معدل منو �شنوي يقارب 26 يف املائة ويتجاوز 6 

لتكنولوجيا  التقليدية  العرو�ص  من  املتوقع  النمو  معدل  اأ�شعاف 

.
)49(

املعلومات

.http://blogs.idc.com/ie/?p=543  )49(
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توزع اإليرادات العاملية للحوسبة السحابية

ويظهر ال�شكل اأعاله توزع االإيرادات العاملية للحو�شبة ال�شحابية 

للعامني 2009 و2013 موّزعة بح�شب نوع املنتج اأو اخلدمة التي 

البيانات  موؤ�ش�شة  اأ�شدرتها  التي  للتوقعات  وفقًا  وذلك  توفرها، 

املعلومات  تكنولوجيا  قطاع  دور  تناولت  درا�شة  �شمن  الدولية 

.
)50(

واالت�شاالت يف دعم عمالئه

مناذج تطبيقات احلوسبة السحابية في 
املنطقة العربية

احلو�شبة  ن�رش  ب�شاأن  املعلومات  تكنولوجيا  خرباء  يختلف 

ال�شحابية يف منطقة ال�رشق االأو�شط، حيث يعتقد البع�ص اأن اخلطوة 

بب�شاطة  املفهوم  اأن  االآخر  البع�ص  يقول  بينما  اأن حت�شل،  تو�شك 

 Steve( ولدج  �شتيف  ويقول  االحتياجات.   بع�ص  مع  يتالءم  ال 

 اإّنها 
)51(

Wallage(، املدير التنفيذي ل�رشكة برودغروب كون�شلتنغ
براأي البع�ص �شاعة ال�شفر واأن كل �شيء �شوف يذهب اإىل ال�شحابة.  

فالنا�ص، ي�شيف ولدج، يتحدثون االآن عن مفهوم ال�شحب اخلا�شة، 

حيث ميكن ت�شغيل التطبيق اخلا�ص بك من اأي مكان، ولكن هذا لن 

يكون مقبواًل للعديد من النا�ص، ال �شّيما ال�رشكات.

اإاّل اأّن ال�رشكات تتطّلع يف منطقة ال�رشق االأو�شط اإىل اال�شتثمار 

يف تقنيات احلو�شبة ال�شحابية التي تتيح لها اإطالق طاقاتها االإبداعية 

الكامنة مبا مييزها من تطور واإبداع ومرونة وكفاءة متوّفرة بكلفة

 “How the ICT Industry Should Help Prepare its Customers for  )50(

 the Upturn” By Douglas Hayward, IDC UK Newsletter 8th Edition,
                                                                                                                                                     November 2009.

.http://www.ameinfo.com/pdfdocs/236719.pdf  )51(

منخف�شة، وذلك يف ظل الت�شابق املحموم نحو اال�شتفادة من فر�ص 

اإحداث ال�شوق العاملية.  وقد �شاهم ن�شوء احلو�شبة ال�شحابية يف 

التطبيقات عرب  اأعداد متزايدة من  نقلة نوعية، حيث يجري توفري 

االإنرتنت وبرامج الت�شفح.  ويف �شوء ما ت�شهده احلو�شبة ال�شحابية 

ال�رشكات  ت�شتعد  متزايدين،  وتطور  منو  من  العربية  املنطقة  يف 

لتبني كامل االإمكانات التي تتمتع بها االأنواع اجلديدة من التطبيقات 

ال�شحابية.  ونعر�ص فيما يلي عددًا من املبادرات التي اأطلقت يف 

املنطقة العربية يف جمال احلو�شبة ال�شحابية.

هذه  على  العربية  ال�شوق  يف  املتنامي  للطلب  اال�شتجابة  بهدف 

 الذي اأتاح 
)52(

م موؤمتر جيتك�ص للحو�شبة ال�شحابية التكنولوجيا، نظِّ

لل�رشكات املعنية املجال ملناق�شة االإمكانات التي متنحها هذه التقنية 

املبتكرة ومزاياها، ودرا�شة التقنيات املتوفرة حاليًا ومقارنتها 

فيما بينها. وقد �شّكل املوؤمتر اأي�شًا فر�شة الأ�شحاب االأعمال لكي 

يتبادلوا معارفهم ويناق�شوا جملة من املوا�شيع املهمة يف نطاق 

ال�شوء  العربية، م�شلطًا  ال�شحابية وتطبيقاتها يف املنطقة  احلو�شبة 

على ال�رشكات التي تت�شدر م�شرية �شياغة مناذج االأعمال امل�شتقبلية 

يف املنطقة عرب التعليم والتدريب، وتعزيز التجارة وقنوات التوزيع 

املزايا  املوؤمتر  يف  امل�شاركون  اخلرباء  وناق�ص  والتعاون. 

اأ�شار  وقد  ال�شحابة.  بخدمات  ال�شلة  ذات  والفر�ص  والتحديات 

مدير نظم املوؤ�ش�شات واحللول ال�شبكية لدى �رشكة “اإت�ص بي ال�رشق 

اأّن االختالف يف اال�شرتاتيجيات  اإىل  للموؤمتر،  االأو�شط”، الراعي 

املتبعة يف التطبيق يفر�ص تطوير البنية االأ�شا�شية يف ال�رشكات كاأداة 

قائمة على اأ�ش�ص قوية من املوارد التقنية املتكاملة التي تت�شم باالأمان 

وقابلية التو�شع، وت�شتند اإىل اأعلى املعايري بدءًا من اأدوات التخزين 

واخلوادم واأدوات اإدارة ال�شبكة التي تعّد بع�ص اجلوانب الرئي�شية.

GITEX Cloud Confex. Shaping the Future of Cloud Computing in the  )52(

 Middle East, Dubai 17-21October 2010. http://www.gitex.com/page. 
cfm/link=137. 

.http://blogs.idc.com/ie/?p=543 :امل�شدر

.http://www.gitex.com :امل�شدر
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“اإت�ص بي”  التي تبذلها �رشكة  التنويه باجلهود احلثيثة  ويجدر 

يف هذا امل�شمار، حيث اأطلقت يف عام 2009 ثالثة منتجات ت�شاعد 

ال�رشكات ومزودي خدمات االت�شاالت يف منطقة ال�رشق االأو�شط 

على اال�شتفادة من مزايا احلو�شبة ال�شحابية، وهي:

■  HP Operations( العمليات   لتن�شيق  بي”  “اإت�ص  خدمة 

Orchestration Software( التي تتيح لل�رشكات اإدارة خدمات 
ال�شحابة والتحكم بها؛

خدمة “اإت�ص بي” ل�شمان اأداء ال�شحابة )Cloud Assure(؛ ■

■  HP( كخدمة  االت�شاالت  لتوفري  بي”  “اإت�ص  برنامج 

يتيح ملزودي  الذي   )Communications as a Service
اخلدمة توفري خدمات ال�شحابة لعمالئهم.

امل�شتقبلية  خدماتها  اأحدث 
 )53(

اإت�شاالت �رشكة  وا�شتعر�شت 

ثالثة مناذج من حلول  ت�شمنت  التي  ال�شحابية  يف جمال احلو�شبة 

والعامة.  وعر�شت  والهجينة  منها  اخلا�شة  ال�شحابية،  احلو�شبة 

احلو�شبة  حلول  يف  اال�شتثمار  من  ال�رشكات  متّكن  التي  لل�شبل 

االإلكرتوين  الربجميات  متجر  من  واال�شتفادة  العامة  ال�شحابية 

)Software as a service SaaS( الذي ت�شت�شيفه ال�رشكة على من�شة 

م�شتويات  باأعلى  مدعمًة  لها،  التابعة  العامة  ال�شحابية  احلو�شبة 

حلول  املعرو�شة  اخلدمات  وت�شمنت  املدجمة.   االأمنية  احلماية 

االت�شاالت املوحدة، وتطبيقات احلماية االأمنية، وخدمات تبادل 

الربيد  وخدمات  ال�شحابية،  احلو�شبة  على  القائمة  املعلومات 

االإلكرتوين ال�شحابية، وخدمة الن�شخ االحتياطي عرب االإنرتنت.

“مايكرو�شوفت”  ويف �شياق املوؤمتر نف�شه، ا�شتعر�شت �رشكة 

ال�شحابية، حيث عر�شت  اجليل اجلديد من منتجات تقنية احلو�شبة 

القائمة  وتطبيقاته   ”9 اإك�شبلورر  “اإنرتنت  اجلديد  مت�شفحها 

اإي�شن�شالز  اليف  “ويندوز  مثل  ال�شحابية  احلو�شبة  تقنية  على 

املنتجات  قائمة  وت�شمنت  اليف”.   بوك�ص  و“اإك�ص   ،”2011

اإدارة  تطبيقات  برجميات  من  القادم  اجليل  لل�رشكات  املخ�ش�شة 

املطورين.   واأدوات  العمالء،  عالقات  واإدارة  امل�شاريع  موارد 

مع  بالتعاون  االأو�شط”  ال�رشق  “مايكرو�شوفت  �رشكة  وعملت 

على   ،2010 ني�شان/اأبريل  يف   
ديفلومبنت”)54( “لينك  �رشكة 

حل  كاأول  ال�رشكات،  حللول   bSolutions.com منتج   طرح 

 -  Microsoft Dynamics( م�شت�شاف الإدارة العالقة مع الزبون

.Etisalat. http://www.etisalat.ae  )53(

https://www.microsoft.com/middleeast/arabic/press/presspage.aspx? )54(

 id=201016.

كافة  يف   )Customer Relationship Management - CRM
اأنحاء منطقة ال�رشق االأو�شط واأفريقيا.

يف  املتخ�ش�شة  رقميات  �رشكة  توّقعت  اأخرى،  جهة  من 

تنتقل  اأن  املتحدة  العربية  االإمارات  يف  النظم  تكامل  جمال 

احلو�شبة  تقنية  اإىل  االأو�شط  ال�رشق  يف  ال�رشكات  من  كبرية  ن�شبة 

لدى  الطلب  على  املتوقعة  الزيادة  تلبية  وبهدف    .
)55(

ال�شحابية

من  جمموعة  توفري  اإىل  ال�رشكة  عمدت  االإقليمية،   ال�رشكات 

االأ�شا�شية  البنية  فيها  مبا  االأعمال،  جمال  يف  �شة  املتخ�شِّ احللول 

التي يتم توفريها كخدمات عرب �شبكة  الت�شغيل والربجميات  ونظم 

االإنرتنت.  وهي تقّدم كذلك خدمات تعهيد تكنولوجيا املعلومات 

مب�شادر  املحلية  ال�رشكات  اإمداد  اإىل  احلاجة  لتزايد  تلبيًة  وذلك 

توفري  بهدف  عملياتها  معظم  يف  املوؤ�ش�شات  عليها  تعتمد   خارجية 

حلول  حاليًا  ال�رشكة  وتوفر  الت�شغيلية.  التكاليف 

االإمداد  �شل�شلة  اإدارة  مثل  قطاعات  عدة  �شمن   االأعمال 

الب�رشية  املوارد  وتطبيقات   )Supply Chain Management(
 Enterprise( )Human Resources(  وتخطيط موارد ال�رشكات 

ت�شهد  اأن  يتوّقع  التي  القطاعات  وهي   ،)Resource Planning
خالل ال�شنوات املقبلة تقدمًا ملحوظًا يف جمال احلو�شبة ال�شحابية.  

كذلك تقدم ال�رشكة تطبيقات املحا�شبة والرواتب من خالل منوذج 

احلو�شبة ال�شحابية.

وخالل منتدى تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت، الذي نّظم 

مان باالأردن، وّقعت كل من  يف ت�رشين االأول/اأكتوبر 2010 يف عَّ

 و�رشكة “اآي بي اإم” اتفاقية 
)56(

 جامعة العلوم والتكنولوجيا االأردنية

تعاون تزّود مبوجبها اآي بي اإم اجلامعة بالتكنولوجيا واخلدمات 

واخلدمي  العلمي  لالبتكار  جديد  متّيز  مركز  لتاأ�شي�ص  الالزمة 

الهيكلية  البنية  على  اجلديد  املركز  و�شيعتمد  اجلامعة.   مقر  يف 

التقنِيِة  واخلربات  التعليمية  املوارد  لتقدمي  ال�شحابية  للحو�شبة 

االأو�شط.   ال�رشق  االأول من نوعه يف منطقة  النظام   للطالب، وهو 

اإعداد  اإم تن�شيق امل�رشوع وم�شاعدة اجلامعة يف  اآي بي  و�شتتوىّل 

منهج جديد يف املجاالت التكنولوجية الرئي�شية مثل الت�شميم املتنا�شب 

واإدارة   ))SOA( Service-Oriented Architecture( اخلدمة  مع 

)Business Processes Management )BPM(( العمل  اأ�شاليب 

وحتليالت االأعمال )Business Analytics( واحلو�شبة ال�شحابية.

.http://www.eyeofdubai.com/v1/news/newsdetail-33283.htm )55(

.http://www.just.edu.jo/Pages/default.aspx )56(
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خامتة

الوقت  بع�ص  العربية  املنطقة  ال�رشكات يف  ت�شتغرق  اأن  يتوقع 

بالن�شبة  احلال  هو  كما  ال�شحابية،  احلو�شبة  اإىل  الكامل  لالنتقال 

تبذل  املوؤ�ش�شات  ولكّن  التحولية.   التقنيات  من  غريها  اإىل 

القليلة  ال�شنوات  خالل  التقنية  هذه  اإىل  لالنتقال  جدية  جهودًا 

ترتكز  حلواًل  منها  العديد  اعتماد  خالل  من  وا�شح  وذلك  املقبلة 

قد  التي  الت�شاوؤالت  بع�ص  وبرغم  ال�شحابية.   احلو�شبة  على 

جزءًا  قريبًا  �شتغدو  التقنية  هذه  فاإن  ال�شحابية،  احلو�شبة   تثريها 

واالت�شاالت  املعلومات  لتكنولوجيا  االأ�شا�شية  البنية  من  يتجزاأ  ال 

املنطقة  يف  ال�رشكات  غالبية  تعمل  حيث  القطاع،  موؤ�ش�شات  يف 

ال�شحابية  احلو�شبة  لها  تتيحها  التي  االإمكانات  كافة  درا�شة  على 

اأجرتها  درا�شة  وتظهر  القطاع.   تنمية  يف  فعاليتها  وا�شتك�شاف 

هذه  من  املائة  يف   40 اأّن   
)57(

)BROCADE( “بروكيد”  �رشكة 

مناذج  اأحد  اإىل  واالنتقال  بالتخطيط  تبداأ  اأن  لها  يتوقع  ال�رشكات 

اأبرز  ولعل  القادمني،  العامني  غ�شون  يف  ال�شحابية  احلو�شبة 

خف�ص  على  التقنية  هذه  قدرة  هي  ذلك  وراء  تقف  التي  العوامل 

التكلفة وحت�شني كفاءة العمل وتعزيز مرونته.

http://www.smartoman.com/index2.php?option=com_content&do_)57(

 pdf=1&id=7990.
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مل�شتخدميها  امل�شدر  واملفتوحة  احلرة  الربجميات  ت�شمح  ال 

�شيفرتها  وحت�شني  بتغيري  بل  فقط،  ترخي�ص  بدون  با�شتعمالها 

حيث  االإنرتنت،  عرب  للجميع  متاحة  ال�شيفرة  فهذه   .
)58(

اأي�شًا

امل�شتخدمني  من  املاليني  حتى  اأو  االآالف  اأو  املئات  يقوم 

يف  يح�ّشن  ما  وهذا  وحت�شينها،  وفح�شها  با�شتعرا�شها  عامليًا 

امل�شدر  ذات  الربجميات  وترتاوح  وت�شميمه.   الربنامج  اأداء 

 ،)www.linux.org( لينك�ص  كنظام  الت�شغيل  نظم  من  املفتوح 

 )www.openoffice.org( اأوفي�ص  اأوبن  مثل  التطبيقات  اإىل 

اإىل   )www.mozilla.com( وثاندربريد  فايرفوك�ص  وموزيال 

كواير�شارك ال�شبكات  واخرتاق  باختبار  اخلا�شة  التطبيقات 

.)www.nmap.org( واأمناب )www.wireshark.org(

ولطاملا ادعى م�شجعو ومنا�رشو الربجميات املفتوحة امل�شدر 

اأمن النظم.   اأنها تفوق الربجميات ذات امل�شدر املغلق بتعزيزها 

لكن مَل يعتقد البع�ص اأن الربجميات املفتوحة امل�شدر اأكرث اأمانًا؟  

امل�شدر  ذات  حتى  و�شيئاتها...  ح�شناتها  لها  كلها  فالربجميات 

املفتوح!! واجلدول املبني اأدناه يلّخ�ص اأهم االإيجابيات وال�شلبيات 

اإىل  االإ�شارة  جتدر  وهنا  امل�شدر.   املفتوحة  للربجميات  االأمنية 

امل�شدر  املغلقة  الربجميات  مزايا  متثل  املذكورة  ال�شلبيات  اأن 

.
)59(

واحل�شنات املذكورة ت�شابه م�شاوئ الربجميات املغلقة امل�شدر

.http://en.wikipedia.org/wiki/Free_and_open_source_software  )58(

.http://en.wikipedia.org/wiki/Open_source_software_security )59(

عندما ن�شري اإىل مو�شوع االأمن يف جمال الربجميات املفتوحة 

عادة  تكون  الأنها  والتطبيقات  النظم  حول  يدور  فاإنه  امل�شدر، 

تخدم  فكيف  املرّكزة.   الهجمات  معظم  يف  ال�شحايا  اأو  االأهداف 

الربجميات املفتوحة امل�شدر اأمن تطبيقات تكنولوجيا املعلومات 

واالت�شاالت؟

األمن في نظم التشغيل: مقارنة بني لينكس 
)Linux vs. Windows( وويندوز

يت�شاءل الكثريون اإن كان لينك�ص مباأمن 

100 يف  من الفريو�شات والهجمات بن�شبة 

اأي  فاإّن  بالنفي!!   قطعًا  واالإجابة  املائة؟ 

معّر�ص  االإنرتنت  ب�شبكة  مرتبط  حا�شوب 

ولكّن  بن�شب.   واإن  املخاطر  من  لعدد 

بالتاأكيد  هو  لينك�ص  اأن  اإىل  ي�شري  الواقع 

مقارنة  بعد  وذلك  ويندوز  من  اأمانًا  اأكرث 

ويندوز  كون  يف  ال�شبب  فما  النظامني.   هذين  بني  ال�شعف  نقاط 

اأواًل يعود هذا جزئيًا اإىل ت�شميم  اأكرث عر�شة للهجوم من لينك�ص؟ 

ويندوز الودي الذي ي�شمح للعديد من التطبيقات بالعمل يف خلفية 

اإمكان متتع تلك التطبيقات بامتيازات وقدرات كاملة  النظام، مع 

بغية توفري اأف�شل جتربة للم�شتخدم.  ولكّن هذه االمتيازات الكاملة 

وال�شاملة ت�شمح للعديد من التطبيقات ومواقع االإنرتنت بت�شغيل اأو 

تفعيل �شيفرات خبيثة قد ت�رشق اأو حتذف اأو تعّدل بع�ص البيانات 

بالن�شبة  اأما  علمه.   اأو  امل�شتخدم  موافقة  دون  من  االإعدادات  اأو 

للينك�ص، فاإن اأي تطبيق م�شغل يف النظام ال ُيعطي امتيازات وقدرات 

التطبيق  اأو  للم�شتخدم  يجيز  وال  للم�شتخدم  املعطاة  تلك  من  اأكرث 

العبث بامللفات االأ�شا�شية للجهاز.  ثانيًا، مبا اأن النظام الت�شغيلي 

ت�شتهدفه  اخلبيثة  ال�شيفرات  فاإن معظم  �شعبية،  االأكرث  ويندوز هو 

عو�شًا عن النظم االأخرى كلينك�ص اأو غريه.  

القابلة  اخلبيثة  ال�شيفرات  هذه  اإن  ثالثًا، 

 ،”.zip“ اأو   ”.exe“ ب�شكل  مبنية  للتنفيذ 

وبيئة لينك�ص غري قابلة لقراءة هذه امللفات 

وتنفيذها وهي لذلك تتجاهلها.  واإذا قرر 

على  للتنفيذ  قابلة  ملفات  �شياغة  املتطفل 

قوة البرمجيات املفتوحة املصدر 
في أمن تطبيقات تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت

�شلبيات امل�شدر املفتوحاإيجابيات امل�شدر املفتوح

ميكن للعديد من اخلرباء مراجعة  ■

تغريات  اإ�شالح  بغية  ال�شيفرة 

اأمنية حمتملة.

ميكن مل�شتخدم الربنامج املفتوح  ■

وتخ�شي�ص  �شبط  امل�شدر 

اإعدادات االأمن.

ال�شيفرة  ■ تعديل  للم�شتخدم  ميكن 

لتح�شني اأمن الربنامج اأو اإ�شافة 

مالمح اإ�شافية لالأمن.

ال�شيفرة هي مبتناول اجلميع، مبن  ■

واملتطفلون  املهاجمون  فيهم 

املحتملون، واأي ثغرة اأمنية غري 

انطالق  نقطة  تكون  قد  م�شححة 

لهجوم على النظام.

مبجرد اأن تكون ال�شيفرة متاحة  ■

لال�شتعرا�ص ال يعني بال�رشورة 

اأن العديد من اخلرباء �شيقومون 

مبراجعتها اأو اأنها �شت�شكل حتى 

مو�شوع اأي مراجعة.
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املنا�شب للتوزيع  اخلا�شة  باللغة  ال�شيفرة  كتابة  فعليه  لينك�ص، 

اخلا�ص بلينك�ص )Linux distribution(، فامللفات“deb.”  مثاًل 

 ”.rpm“ وحزم )Debian( قابلة للتنفيذ فقط على التوزيع ديبيان

.)redhat( قابلة فقط للتنفيذ على التوزيع رد هات

ملاذا تعتبر التطبيقات املفتوحة املصدر األكثر 
أماناً؟

امل�شدر  ذات  ال�شغرية  التطبيقات  تبقى 

مو�شوع  �شيفرتها  ت�شّكل  مل  التي  املفتوح 

من  كبري  عدد  بوا�شطة  تدقيق  اأو  مراجعة 

وعر�شة  �شعيفة  وامل�شتخدمني  اخلرباء 

العيوب  عدد  ب�شبب  الهجمات  من  للعديد 

ُت�شتعر�ُص  التي  التطبيقات  ولكّن  املكت�شفة.   القليلة  وال�شوائب 

قد  اخلرباء  من  كبري  عدد  بوا�شطة  با�شتمرار  وُتراجع  �شيفرتها 

اأثبتت موثوقيتها واأمنها مقارنة بالتطبيقات ذات امل�شدر املغلق.  

فلناأخذ على �شبيل املثال حالة موزيال فايرفوك�ص ومايكرو�شوفت 

اإنرتنت اإك�شبلورر، وهما العمالقان احلاليان يف جمال مت�شفحات 

اإك�شبلورر  واالإنرتنت  امل�شدر  مفتوح  فالفايرفوك�ص  الِوب.  

من  لكل  ال�شوق  ح�شة  مقارنة  فبعد  امل�شدر.   ومغلق  ممتلك  هو 

 ،
)61(

 ،
)60(

املا�شية الثالث  ال�شنوات  يف  للِوب  املت�شفحني  هذين 

م�شتخدمي  قاعدة  اأن  اال�شتخال�ص  ميكن 

كل  ل�شالح  تناق�شت  اإك�شبلورر  االإنرتنت 

اأن  علمًا  كروم،  وغوغل  فايرفوك�ص  من 

هذا االأخري هو يف معظمه مفتوح امل�شدر.  

التوجه  لهذا  الرئي�شية  االأ�شباب  اأهم  ولعل 

نحو امل�شدر املفتوح هو اأمن التطبيق.

ولكن كيف ميكن قيا�ص هذا املعيار؟  واجلواب هو من خالل 

مزّودي  من  كل  عن  ال�شادرة  االأمنية  التحديثات  عدد  مقارنة 

ال�شادرة  التقارير  فاأحدث  اإك�شبلورر.   واالإنرتنت  الفايرفوك�ص 

موؤ�ش�شة  اأن  تفيد  املثال،  �شبيل  على  �شيكونيا،  منتديات  عن 

اأمن  على  توؤثر  التي  امُلكت�شفة  الع�رشة  العيوب  اأ�شلحت  قد  موزيال 

، اإال اأن مايكرو�شوفت قد اأ�شلحت 8 من اأ�شل 11 
)62(

فايرفوك�ص

.
)63(

عيبا من العيوب التي توؤثر على اإنرتنت اإك�شبلورر

.http://w3schools.com/browsers/browsers_stats.asp )60(

.http://w3counter.com/globalstats.php )61(

.http://secunia.com/advisories/product/28698 )62(

.http://secunia.com/advisories/product/21625 )63(

األمن من خالل األدوات ذات املصدر املفتوح

ال�شبكات؟   واخرتاق  الختبار  ت�شتعمل  التي  االأدوات  عن  ماذا 

ال�شبكات  اأمن  بتقييم  ال�شبكات  مل�شوؤويل  االأدوات  هذه  ت�شمح 

ومتانتها.  ولي�شت مب�شادفة اأن تكون معظم هذه االأدوات مفتوحة 

امل�شدر وم�شممة خ�شي�شًا لتعمل على نظام لينك�ص.  ولكن ملاذا؟  

وهذه  لينك�ص  نظام  بوا�شطة  ي�شتطيع،  امل�شتخدم  اأّن  هو  واجلواب 

االأدوات، التالعب باحلزم وهي داخلة اإىل النظام اأو خارجة منه، 

اأي مراقبة احلزم وتغيري البيانات يف احلقول اخلا�شة بربوتوكول 

االإيرثنت اأو االإنرتنت.  وي�شم موقع www.sectools.org، وهو 

اأف�شل  ال�شبكات، قوائم تدرج  اإىل م�شوؤويل  بالن�شبة  موقع موثوق 

وامل�شح  واالخرتاق  ال�رش  كلمات  لك�رش  امل�شتخدمة  االأمن  اأدوات 

يكون  اأن  امل�شتغرب  من  ولي�ص  اأدوات.   من  اإليها  وما  االأمني، 

العديد من هذه االأدوات مفتوح امل�شدر وجمانيا.

للم�شتخدمني  ي�شمح  ال�شيفرة  اإىل  الو�شول  اأّن  اال�شتنتاج  ميكن 

واملوارد  االإمكانيات  بتوّفر  الربنامج  اأمن  بتح�شني  واخلرباء 

املفتوحة  الت�شغيل  نظم  اأّن  اأظهرت  قد  الدرا�شات  واأّن  الالزمة، 

املغلقة  بالنظم  مقارنة  حمدود  ب�شكل  اأمنيًا  مك�شوفة  امل�شدر 

حتديد  بعد  امل�شتخدم  عاتق  على  التطبيق  خيار  فيبقى  امل�شدر.  

االأولوية بني االأمن اأو اجلمال اخلارجي، اأي امل�شدر املفتوح اأو 

.
)64(

املغلق

 Does Open Source Improve System Security?, IEEE Software p. 57-61, )64(

September-October 2001.
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ن�شتعر�ص فيما يلي االأن�شطة الرئي�شية التي تولت �شعبة تكنولوجيا 

املعلومات واالت�شاالت يف االإ�شكوا تنفيذها يف الن�شف الثاين من 

ن�رشة  من  العدد  هذا  �شدور  تاريخ  حتى  وحتديدًا   ،2010 عام 

تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت  للتنمية يف غربي اآ�شيا.

اجتماعات في إطار مشروع شبكات املعرفة

اختتام  قبيل  واجتماعني  عمل  ور�شة  تنظيم   2010 عام  �شهد 

تكنولوجيا  اإىل  النفاذ  نقاط  خالل  من  املعرفة  »�شبكات  م�رشوع 

ت�رشف  الذي  املهم�شة«  املجتمعات  لدى  واالت�شاالت  املعلومات 

االإقليمية.   املتحدة  االأمم  جلان  مع  بالتعاون  االإ�شكوا  تنفيذه  على 

الهدف  وكان   ،2006 عام  امل�رشوع  تنفيذ  على  العمل  بداأ  وقد 

الرئي�شي منه متكني املجتمعات املحلية املهم�شة من خالل حتويل 

مراكز النفاذ املوجودة يف بلدان خمتارة اإىل مراكز معرفة م�شًبكة.  

وي�شمل امل�رشوع ن�رش املعرفة املتعلقة باملجاالت الرئي�شية للتنمية 

وال�شحة.   االجتماعي  والنوع  والتعليم  العمالة  مثل  امل�شتدامة، 

املوقع  على  املعرفة  �شبكة  بوابة   2009 عام  يف  اأن�شئت  وقد 

.www.knowledgenets.net

ورشة عمل لتعزيز شبكة املعرفة في منطقة 
اإلسكوا وتوسيعها

عقدت ور�شة العمل حول تعزيز �شبكة املعرفة يف منطقة االإ�شكوا 

 برعاية وزير 
)65(

وتو�شيعها )دم�شق، 24-27 ني�شان/اأبريل 2010(

االت�شاالت والتقانة يف اجلمهورية العربية ال�شورية، وبالتعاون 

ال�شورية  واالأمانة  للمعلوماتية  ال�شورية  العلمية  اجلمعية  مع 

املعرفة  ت�شجيع مديري مراكز  الور�شة يف  �شاهمت  للتنمية.  وقد 

املعرفة  ل�شبكة  املنتخبة  العامة  االأمانة  مع  بالتن�شيق  العمل  على 

االأمانة  دور  حتديد  )اأ(  منها:  الهدف  وكان  االإ�شكوا.   ملنطقة 

ا�شتدامة  ل�شمان  خطة  و�شع  )ب(  وم�شوؤولياتها؛  االإقليمية  العامة 

عمل �شبكة املعرفة بعد انتهاء امل�رشوع؛ )ج( تقييم احلالة واعتماد 

الور�شة  وت�شمنت  ال�شبكة.   لتو�شيع  املنا�شبة  واملعايري  القواعد 

تطوير واجهة جديدة لبوابة �شبكة املعرفة، وزيارات ميدانية اإىل 

 http://www.escwa.un.org/information/meetingdetailsAR.asp?  )65(

referenceNUM=1279a.

يتعلق  جزء  اإىل  باالإ�شافة  والزبداين،  برزة  يف  املعرفة  مراكز 

ببناء القدرات حول جمع املعلومات ون�رشها بفعالية بحيث تكون 

منا�شبة حلاجات املجتمعات امل�شتفيدة من املراكز.  

من  م�شاركًا   46 ح�رشها  التي  الور�شة،  هذه  عن  نتجت  وقد 

ولبنان،  وال�شودان،  ال�شورية،  العربية  واجلمهورية  االأردن، 

االأولوية  اإعطاء  )اأ(  التالية:  التو�شيات  جمموعة  واليمن،  وم�رش 

للتعاقد من اأجل تطوير بوابة املعرفة العاملية وتفعيلها من خالل 

املعرفة  مراكز  مديري  وتدريب  احلديث،  النموذجي  املوقع 

على  للم�رشوع  التقييم  درا�شة  اإعداد  )ب(  امل�رشوع؛  انتهاء  قبيل 

للبنية  اإيجاد متويل  اإىل  ال�شعي  االإقليمي والعاملي؛ )ج(  ال�شعيدين 

)د(  ا�شتدامتها؛  اأجل �شمان  العاملية من  ل�شبكة املعرفة  االأ�شا�شية 

ا�شتمرارية عمل االإ�شكوا كراٍع ل�شبكة املعرفة االإقليمية يف مرحلة 

ما بعد انتهاء امل�رشوع.

االجتماع اخلتامي ملشروع شبكات املعرفة

املعرفة  �شبكات  مل�رشوع  اخلتامي  االجتماع  االإ�شكوا  عقدت 

من خالل نقاط النفاذ اإىل تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت لدى 

  .)2010 حزيران/يونيو   3-1 )بريوت،  املهم�شة  املجتمعات 

اأعماله من�ّشقون من  الذي �شارك يف  الهدف من االجتماع،  وكان 

واالإجنازات  امل�رشوع  اأن�شطة  تقييم  اخلم�ص،  االإقليمية  اللجان 

وتبادل اخلربات واملمار�شات الف�شلى والدرو�ص امل�شتقاة.  وقد 

األنشطة الرئيسية املنفذة خالل 
النصف الثاني من عام 2010
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�شبكات  الإن�شاء  االأولوية  ذات  املجاالت  يف  امل�شاركون  تناق�ص 

املعرفة  ل�شبكات  داعمة  عاملية  بوابة  وا�شتحداث  متخ�ش�شة، 

والعاملية  االإقليمية  لل�شبكات  توجيهية  جلان  واإن�شاء  االإقليمية، 

ل�شمان ا�شتدامتها، والعمل على اإطالق م�رشوع جديد ذي اأهداف 

)اأ(  التالية:  التو�شيات  االجتماع  عن  نتجت  وقد  متممة.   واأن�شطة 

لتعزيز  واأن�شطة  وموارد  وعمليات  منهجيات  من  يلزم  ما  حتديد 

مراكز  يف  التدريب  اأن�شطة  ت�شجيع  )ب(  املعرفة؛  �شبكات  ا�شتدامة 

ودعم  م�شاركة  �شمان  )ج(  ا�شتدامتها؛  لفر�ص  تعزيزًا  املعرفة 

لتعزيز  امل�شتفيدة، وبناء �رشاكات  القرار يف املجتمعات  �شانعي 

امل�شتخدمني  مع  التوا�شل  )د(  عمله؛  ونطاق  امل�رشوع  موارد 

جديد  م�رشوع  وتن�شيق  اإعداد  )ه(  احتياجاتهم؛  وتلبية  النهائيني 

يكون متممَا للم�رشوع احلايل ويبني على �شبكات املعرفة القائمة 

وعلى الدرو�ص امل�شتقاة.

املعرفة  التوجيهية لشبكة  للجنة  اجتماع 
في منطقة اإلسكوا وورشة عمل بوابة شبكة 

املعرفة

ل�شبكة  التوجيهية  للجنة  التمهيدي  االجتماع  االإ�شكوا  عقدت 

العاملية  البوابة  حول  عمل  وور�شة  االإ�شكوا  ملنطقة  املعرفة 

وكان   
)66(

)2010 اآب/اأغ�شط�ص   4-2 )بريوت،  املعرفة  ل�شبكة 

الهدف منه: )اأ( اجلمع بني اأع�شاء اللجنة التوجيهية امل�شكلة حديثًا 

خطة  و�شياغة  للجنة،  املرجعية  ال�رشوط  على  لالتفاق  للم�رشوع 

عمل ال�شتدامة �شبكات املعرفة بعد انتهاء فرتة تنفيذ امل�رشوع؛ )ب( 

املحدثة  املعرفة  بوابة  اإدارة  على  املعرفة  مراكز  مدراء  تدريب 

للتوا�شل  رئي�شي  كمنرب  عملها  ال�شتمرارية  �شمانًا  وا�شتخدامها 

االجتماعني  يف  �شارك  وقد  وم�شتخدميها.   ال�شبكة  اأع�شاء  بني 

امل�رشوع،  يف  املعرفة  مراكز  كافة  عن  كممثلني  �شخ�شًا   16

والبلدان االأع�شاء يف االإ�شكوا املمثلة يف االجتماع هي االأردن، 

وم�رش  ولبنان،  وال�شودان،  ال�شورية،  العربية  واجلمهورية 

املرجعية  ال�رشوط  على و�شع  التوجيهية  اللجنة  واليمن.  وعملت 

ت�شجيل  لها، وقررت  رئي�شًا  وانتخبت  النهائية،  للجنة يف �شيغتها 

�شبكة املعرفة كمنظمة غري حكومية يف لبنان.  كذلك در�شت معايري 

اإىل ال�شبكة، وناق�شت ا�شرتاتيجيتها ل�شمان اال�شتدامة.   االن�شمام 

وقد �شجعت ور�شة العمل امل�شاركني على ا�شتخدام بوابة املعرفة 

بغية  املبا�رش  للتفاعل  فر�شًة  و�شّكلت  والعاملي،  االإقليمي  ب�شّقيها 

جمع املالحظات واالقرتاحات لتح�شني البوابة.

 http://www.escwa.un.org/information/meetingdetails.asp?reference  )66(

Num=1326E.

ورشة تدريبية حول نظام اإلسكوا للمعلومات 
اإلحصائية

للمعلومات  االإ�شكوا  نظام  تدريبية حول  االإ�شكوا ور�شة  نّظمت 

با�شت�شافة   )2010 ني�شان/اأبريل   28-24 )م�شقط،  االإح�شائية 

هيئة تقنية املعلومات يف �شلطنة ُعمان.  وكان الهدف من الور�شة بناء 

 القدرات يف جمال قيا�ص املوؤ�رشات وا�شتخدام النظم االإح�شائية، 

.  وتخلل الور�شة 
)67(

ال �شّيما نظام االإ�شكوا للمعلومات االإح�شائية

تدريب نظري وعملي على نظام االإ�شكوا للمعلومات االإح�شائية ت�شّمن 

ملحة عامة عن النظام ومتطلباته التقنية وتفا�شيل تثبيته على املخدم 

واحلوا�شيب املت�شلة.  وا�شُتعر�شت خالل الور�شة خمتلف وحدات 

واإدارتها  البيانات  واإدخال  املوؤ�رشات  بناء  ذلك  النظام، مبا يف 

التقارير. واإعداد  البيانات  وحتليل  اأخرى  نظم  من  وحتويلها 

احل�شول  اإمكانية  لتعزيز  النظام  هذا  االإ�شكوا  طّورت  وقد 

للمقارنة،  قابلة  تكون  املنطقة  عن  وموؤ�رشات  اإح�شاءات  على 

االأدلة يف امل�شائل  القرارات املرتكزة على  وامل�شاهمة يف اتخاذ 

جماالت  من  وغريها  واالجتماعية  االقت�شادية  بالتنمية  املتعلقة 

ثالثة  من  االإح�شائية  للمعلومات  االإ�شكوا  نظام  ويتاألف  التنمية. 

واإعداد  البيانات  واإدارة  النظام  اإدارة  هي  رئي�شية  مكونات 

عرب  االإح�شائية  املعلومات  نظام  اإىل  النفاذ  وميكن  التقارير.  

مكّون الوب http://esis.escwa.org.lb الذي يجعله يف متناول 

البلدان االأع�شاء يف االإ�شكوا والباحثني و�شناع القرار من املنطقة 

تقنية  هيئة  من  اإح�شائيون  الور�شة  يف  �شارك  وقد  وخارجها. 

املعلومات ووزارة االقت�شاد الوطني يف �شلطنة عمان.

.ESCWA .Statistical Information System. http://esis.escwa.org.lb )67(
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اخلدمات  في  الثقة  بناء  حول  عمل  ورشة 
اإللكترونية العربية

عقدت االإ�شكوا ور�شة عمل حول بناء الثقة باخلدمات االإلكرتونية 

.  وكان الهدف 
)68(

العربية )بريوت، 25-27 اأيار/مايو 2010(

منها رفع م�شتوى الوعي وتبادل املمار�شات الناجحة بني البلدان 

املعلومات  وحماية  الثقة  ببناء  تتعلق  ق�شايا  ب�شاأن  االأع�شاء 

تطوير  اإىل  باالإ�شافة  االأفراد،  وخ�شو�شية  ال�شخ�شية  والبيانات 

من  وتطبيقاته  ال�شيرباين  الف�شاء  حلماية  الوطنية  ال�شيا�شات 

التهديدات.  وقد ح�رش الور�شة 25 م�شاركًا من بينهم ممثلون عن 

وزارات االت�شاالت واملعلومات من 12 بلدًا من البلدان االأع�شاء، 

وخبري من تون�ص، وممثلون عن �رشكتني تابعتني للقطاع اخلا�ص 

اخلرباء  من  عدد  اإىل  باالإ�شافة  و�شي�شكو،  مايكرو�شوفت  هما 

والفنيني املتخ�ش�شني.

املتعلقة  املوا�شيع  من  عددا  الور�شة  جل�شات  وتناولت 

االإلكرتونية،  باخلدمات  الثقة  لبناء  والقانونية  الوطنية  باالأطر 

منطقة  من  ناجحة  وجتارب  بها،  املرتبطة  الف�شلى  واملمار�شات 

االإ�شكوا يف بناء الثقة باخلدمات االإلكرتونية العربية ومنها جتربة 

اجلل�شات  دارت  وقد  االإلكرتونية.   امل�رشفية  اخلدمات  يف  لبنان 

با�شتخدام تقنية الفيديو للتخاطب عن بعد بني اخلرباء وامل�شاركني 

تخفي�شًا لكلفة االجتماع وب�شمة الكربون املتعلقة به.

حول  تتمحور  التي  التو�شيات  من  عدد  اإىل  الور�شة  وخل�شت 

�شياغة ا�شرتاتيجية وطنية لبناء الثقة واالأمن با�شتخدام اخلدمات 

عملية  على  واملحامني  الق�شاة  تدريب  اإىل  وتدعو  االإلكرتونية، 

تتوجه  توعية  حمالت  واإطالق  ال�شيربانية،  الت�رشيعات  تطبيق 

http://www.escwa.un.org/information/meetingdetailsAR.asp?  )68(

referenceNUM=1246a.

واالأطفال  واالأ�رش  واالأفراد  االأعمال  واأرباب  العام  القطاع  اإىل 

وتتناول اآليات احلماية يف البيئة الرقمية واأ�شاليب التفاعل االآمن 

واالأخالقي مع البيئة الرقمية.  كذلك تدعو التو�شيات اإىل التعاون 

يف املجال القانوين، واال�شتعانة باالتفاقيات واملعاهدات الدولية 

اأو االإقليمية يف جمال الت�رشيعات ال�شيربانية، وتطوير الت�رشيعات 

باملعلومات  املتعلقة  املناهج  وتوجيه  املحلية،  ال�شيربانية 

لتخ�ش�شات  العايل  التعليم  يف  التكنولوجيا  ق�شايا  مع  والتعامل 

املحاماة والقانون.

ندوة حول املرصد اللبناني للعلم  والتكنولوجيا
واالبتكار

 

يف  العلمية  للبحوث  الوطني  املجل�ص  مع  االإ�شكوا  �شاركت 

ندوة  تنظيم  يف  التنمية  اأجل  من  الفرن�شي  البحوث  ومعهد  لبنان 

 4 )بريوت،  والتكنولوجيا واالبتكار  للعلم  اللبناين  املر�شد  حول 

م�شتوى  رفع  الندوة  من  الهدف  2010(.  وكان  حزيران/يونيو 

وتعزيز  واالبتكار،  والتكنولوجيا  العلوم  قيا�ص  باأهمية  الوعي 

عمل  خطة  ومناق�شة  املعنيني،  لدى  املر�شد  هذا  اإن�شاء  م�رشوع 

الإطالق االأعمال الفعلية للمر�شد واعتمادها.  وقد �شارك يف الندوة 

والتطوير،  البحث  تن�شط يف جمايل  املعنيني يف جامعات  عدد من 

وبع�ص  ال�شلة  ذات  العامة  واملوؤ�ش�شات  الوزارات  عن  وممثلون 

ممثلني من القطاع اخلا�ص.

واتفق امل�شاركون على جمموعة من التو�شيات ت�شمنت اإن�شاء 

العلمية،  للبحوث  الوطني  املجل�ص  �شمن  تندرج  كوحدة  املر�شد 

على  واالإ�رشاف  اخلطط  بو�شع  تهتم  ا�شت�شارية  جلنة  وتاأليف 

امل�شاركة،  اجلامعات  من  ممثلني  اللجنة  وت�شمل  املر�شد.   عمل 
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وال�شناعة،  واالقت�شاد  واملالية  العايل  التعليم  ووزارات 

لالإح�شاء،  املركزية  كاالإدارة  االأخرى  العامة  واملوؤ�ش�شات 

وممثلني عن موؤ�ش�شات القطاع اخلا�ص التي تعتمد مقاربات البحث 

ا�شتكمال  تقّرر  كذلك  اللبنانيني.   ال�شناعيني  جمعية  مثل  والتنمية 

العمل من اأجل ا�شتقطاب التمثيل الر�شمي مع التزام وا�شح لل�رشكاء 

والتكنولوجيا واالبتكار  للعلم  اللبناين  املر�شد  املعنيني.  ويعمل 

العلوم  جماالت  يف  واملخرجات  للمدخالت  موؤ�رشات  اإنتاج  على 

واملهارات  االأ�شا�شية  املوارد  ور�شد  واالبتكار،  والتكنولوجيا 

االأعمال،  جمال  ويف  االأكادميي  املجال  يف  والتنمية  البحث  يف 

باالإ�شافة اإىل اإجراء التحليل الالزم لنظام مقاربات البحث والتنمية 

يف لبنان على م�شتوى املوؤ�ش�شات املعنية.

اإلنترنت  العربي حول حوكمة  جلسة احلوار 
في إطار املنتدى اخلامس حلوكمة اإلنترنت

جل�شة  عقد  يف  العربية  الدول  جامعة  مع  االإ�شكوا  ت�شاركت 

احلوار العربي حول اإدارة االإنرتنت )فيلنيو�ص، 16 اأيلول/�شبتمرب 

2010( وذلك يف اإطار االجتماع اخلام�ص ملنتدى اإدارة االإنرتنت 

2010 يف  اأيلول/�شبتمرب   17 14 اإىل  الذي عقد خالل الفرتة من 

يف  م�شاركتها  خالل  من  االإ�شكوا  وهدفت  ليتوانيا.   فيلنيو�ص، 

املنتدى اإىل دعم الدول االأع�شاء وجامعة الدول العربية يف جمال 

باإدارة  املعني  العربي  “احلوار  مبادرة  وتقدمي  االإنرتنت،  اإدارة 

االإنرتنت”.

البعد االإقليمي لعملية املنتدى، �شارك يف  اأهمية  وت�شديدًا على 

جل�شة االإ�شكوا وجامعة الدول العربية متكلمان بارزان، هما ال�شيد 

الدويل  االحتاد  يف  االت�شاالت  تنمية  مكتب  مدير  الب�شري،  �شامي 

الأمانة  التنفيذي  املن�شق  كومار،  ماركو�ص  وال�شيد  لالت�شاالت، 

تناولت  االإنرتنت.  وقد ت�شمنت اجلل�شة حلقة حوار  اإدارة  منتدى 

وعر�شا  االإنرتنت،  اإدارة  حول  عربي  منتدى  اإن�شاء  اإىل  احلاجة 

جهود  عن  وموجزًا   ،
)69(

االإنرتنت اإدارة  حول  االإ�شكوا  ملنتدى 

واملحتوى  لالإنرتنت  العلوية  النطاقات  اأ�شماء  جمال  يف  االإ�شكوا 

منتدى  عملية  اإن�شاء  اأن  على  امل�شاركون  واأكد  العربي.   الرقمي 

اإدارة االإنرتنت العربية ت�شتدعي: )اأ( اّتباع نهج ينطلق من القاعدة 

الوطنية  االأولويات  اعتماد  )ب(  امل�شلحة؛  اأ�شحاب  كافة  وي�شمل 

يف العمل؛ )ج( العمل �شمن اأمانة عامة مدعومة بفريق ا�شت�شاري 

وبقدرات على االت�شال.

اجتماع اخلبراء حول خارطة الطريق اإلقليمية 
إلدارة اإلنترنت

�شمن �شل�شلة االأن�شطة التي تنظمها االإ�شكوا بالتعاون مع جامعة 

اخلرباء  اجتماع  عقد  االإنرتنت،  حوكمة  جمال  يف  العربية  الدول 

 حول خارطة الطريق االإقليمية الإدارة االإنرتنت )بريوت، 26-25 

 بهدف تعزيز الدور العربي يف 
)70(

)2010 ت�رشين االأول/اأكتوبر 

ال�شيا�شات  و�شع  جمال  يف  القدرات  وحت�شني  االإنرتنت  حوكمة 

ا�شتعر�شت  وقد  االإنرتنت.   بحوكمة  املتعلقة  الدولية  العامة 

خالله وثيقة خارطة الطريق االإقليمية الإدارة االإنرتنت يف البلدان 

)اأ(  التالية:  الثالثة  املوا�شيع  يف  املجتمعون  وتناق�ص  العربية.  

اإن�شاء  مقرتح  )ب(  املطروحة؛  االإقليمية  الطريق  خارطة  تفا�شيل 

الت�شجيل  �شيا�شات  )ج(  االإنرتنت؛  بحوكمة  يعنى  عربي  منتدى 

.».arab« املرتبطة بالنطاقات العلوية العربية “.عرب” اأو

االأع�شاء  البلدان  ت�شعة من  م�شاركًا من   54 االجتماع  وح�رش 

يف االإ�شكوا هي االأردن، واجلمهورية العربية ال�شورية، واململكة 

http://isper.escwa.un.org/isper/Default.aspx?tabid=270&language= )69(

en-US.
 http://www.escwa.un.org/information/meetingdetails.asp?reference  )70(

Num=1301E.
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ولبنان،  والكويت،  والعراق،  وال�شودان،  ال�شعودية،  العربية 

العربية  الطريق  خارطة  وثيقة  مراجعة  وبعد  واليمن.   وم�رش 

العام  االإطار  تبني  على  امل�شاركون  اتفق  االإنرتنت،  حلوكمة 

واملبادئ واالأهداف خلارطة الطريق.  واعتمد املجتمعون “نداء 

حلوكمة  ال�شامل  العربي  التعاون  تفعيل  نحو  العرب:  الفرقاء 

العربية وكافة  يدعو احلكومات  الذي  اإقليميًا ودوليًا”،  االإنرتنت 

االإنرتنت،  وبحوكمة  املعلومات  جمتمع  ببناء  املعنيني  الفرقاء 

واملنظمات الدولية واالإقليمية، وجمل�ص الوزراء العرب لالت�شاالت 

كذلك  النداء.   اأهداف  حتقيق  اأجل  من  التعاون  اإىل  واملعلومات 

االإنرتنت  حلوكمة  العربي  املنتدى  اإطالق  اإىل  دعوًة  النداء  ت�شّمن 

كاآلية لتفعيل خارطة الطريق ومتابعة تنفيذها ولتطوير االإر�شادات 

عن  ال�شادرة  االإجناز  وقيا�ص  الفرعية  الربامج  بتفعيل  اخلا�شة 

االجتماع كم�شودة اأولية.
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مقدمة
)71(

االأمم  تبذلها  التي  اجلهود  �شميم  الفقر  مكافحة  حتتّل 

واالجتماعية  االقت�شادية  الرفاهية  تعزيز  اأجل  من  املتحدة 

للتجارة  االأمم املتحدة  اأطلق موؤمتر  اأجمع.  وقد  العامل  ل�شعوب 

بالتزامن   
)72(

2010 لعام  املعلومات  اقت�شاد  تقرير  والتنمية 

للق�شاء  العاملي  باليوم  لالحتفال  الدولية  التح�شريات  مع 

عام  يف  املتحدة  لالأمم  العامة  اجلمعية  اأقرته  الذي  الفقر  على 

2002 والذي يقع حتديدًا يوم ال�شابع ع�رش من ت�رشين االأول/

اأكتوبر من كل عام.

من  للحّد  املحرز  التقدم  يف  وا�شحًا  تفاوتًا  العامل  �شهد  لقد 

الفقر.  ويف الواقع، حتى ولو مت حتقيق هدف خف�ص ن�شبة الفقر 

يف  عليه  املن�شو�ص  النحو  على   ،2015 عام  بحلول  الن�شف  اإىل 

فقريًا.   �شخ�ص  املليار  قرابة  �شيبقى  لالألفية،  االإمنائية  االأهداف 

منها  �شيما  ال  دوليًا،  عليها  املتفق  االإمنائية  االأهداف  ولتحقيق 

االأهداف االإمنائية لالألفية، يجب بذل جهود وطنية واإقليمية ودولية 

كبرية وعاجلة.  واليوم يربز ب�شي�ص اأمل جديد مع ما حتمله اإلينا 

من  عقد  قبل  موجودة  تكن  مل  التي  اجلديدة  التكنولوجية  احللول 

الزمن، يوم �شيغت هذه االأهداف واأُقّرت.

وتقرير اقت�شاد املعلومات لعام 2010 يناق�ص العالقة الوثيقة 

االأعمال  وموؤ�ش�شات  واالت�شاالت  املعلومات  تكنولوجيا  بني 

الذي  املف�شلي  الدور  على  يرّكز  فهو  الفقر.   حدة  من  والتخفيف 

االأحوال  حت�شني  يف  واالت�شاالت  املعلومات  تكنولوجيا  توؤّديه 

وحت�شني  الفقراء،  وخا�شة  املهم�شة  املجتمع  لفئات  املعي�شية 

اإنتاجية موؤ�ش�شات االأعمال وامل�شاريع ال�شغرية التي تعتا�ص منها 

التكنولوجي التقدم  التقرير يف  الفئات من املجتمع.  ويبحث  هذه 

)71( ميكن تنزيل التقرير جمانًا على العنوان التايل:

.http://www.unctad.org/en/docs/ier2010_embargo2010_en.pdf 

)72( اأطلق موؤمتر االأمم املتحدة للتجارة والتنمية )االأونكتاد( هذا التقرير بالتعاون مع االإ�شكوا 

خالل موؤمتر �شحفي عقد يف بيت االأمم املتحدة يف بريوت يف 14 ت�رشين االأول/اأكتوبر 2010.  

على  وا�شح  كموؤ�رش  وذلك  العامل  من  اأخرى  مناطق  يف  التقرير  اإطالق  مع  اإطالقه  تزامن  وقد 

اأهميته.

 املحرز، ويناق�ص اخليارات املختلفة للبلدان التي تاأمل يف اغتنام 

الفر�ص التي تتيحها التكنولوجيات اجلديدة.

يقع التقرير يف خم�شة ف�شول ويت�شمن ملحقا اإح�شائيا.  يقدم 

الف�شل االأول االإطار ملفهوم التحليل الذي يلي يف الف�شول االأربعة 

الالحقة.  وي�شتعر�ص الف�شل الثاين االجتاهات احلديثة فيما يخ�ص 

االت�شالية والقدرة على حتمل التكلفة من اأجل ر�شد درجة النفاذ 

الفقراء.   بني  واعتمادها  واالت�شاالت  املعلومات  تكنولوجيا  اإىل 

وخدمات  �شلع  اإنتاج  يف  الفقراء  دور  الثالث  الف�شل  وي�شتطلع 

املعلومات  تكنولوجيا  )قطاع  واالت�شاالت  املعلومات  تكنولوجيا 

واالت�شاالت(.  اأما الف�شل الرابع فريّكز على ا�شتخدام تكنولوجيا 

وامل�شاريع  االأعمال  موؤ�ش�شات  يف  واالت�شاالت  املعلومات 

ال�شغرية، ويعاين بدقة تلك االأكرث اأهمية بالن�شبة اإىل الفقراء والتي 

تعمل يف املناطق احل�رشية والريفية.  وي�شتعر�ص الف�شل اخلام�ص 

التحديات التي يواجهها وا�شعو ال�شيا�شات العامة الغتنام الفر�ص 

وحتقيق فوائد ملمو�شة للفقراء.

تتناول الفقرات التالية جزءًا مهمًا من التقرير اإذ تعر�ص الأهمية 

ا�شتخدام  وخا�شة  واالت�شاالت،  املعلومات  تكنولوجيا  انت�شار 

الهاتف النقال يف تنمية بع�ص املجتمعات الفقرية.

انتشار تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

خدمات  انت�شار  يف  الكبري  التفاوت  على  ال�شوء  التقرير  ي�شلط 

الثابت  الهاتف  فا�شرتاكات  تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت.  

تتجه نحو الركود، بينما يوا�شل ا�شتخدام الهاتف النقال واالإنرتنت 

ت�شجيل ارتفاع ب�رشعة ملحوظة يف معظم البلدان واملناطق.  ويف 

الوقت ذاته، تبقى الفجوة وا�شعة بني البلدان املتقدمة والنامية من 

جهة والبلدان االأقل منوًا من جهة اأخرى، خا�شة يف جمال خدمة 

الهاتف  خدمة  يف  اال�شرتاكات  عدد  بلغ  فقد  العري�شة.   احلزمة 

الثابت يف العامل نحو 1.2 مليار ا�شرتاك يف نهاية عام 2009، 

و�شيبلغ عدد م�شتخدمي الهاتف النقال 5 مليارات ن�شمة خالل عام 

تقرير اقتصاد املعلومات لعام 
2010: تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت، ومؤسسات األعمال، 
والتخفيف من حّدة الفقر)71(
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مبعدل  مقارنة  املائة  يف   68 ن�شبة  يناهز  انت�شار  مبعدل   2010

م�شتخدمي  عدد  ويقّدر  هذا    .2009 عام  يف  املائة  يف   60 بلغ 

2009، ومنهم نحو  1.8 مليار يف نهاية عام  االإنرتنت بحواىل 

480 مليون ممن ي�شتخدمون خدمة احلزمة العري�شة.

وُيناق�ص التقرير العالقة القوية بني القدرة على حتمل التكاليف

ومعدالت انت�شار هذه التكنولوجيا، اإذ ُي�شكل ارتفاع تكلفة خدمات 

تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت اأحد اأهم املعوقات التي تواجه 

ارتفاع  اأن  توؤّكد  فاالإح�شاءات  ا�شتخدامها.  و�شيوع  انت�شارها 

الهاتف  اإىل  وبالن�شبة  االنت�شار.  ن�شب  تراجع  اإىل  يوؤدي  التكلفة 

النقال، ُي�شري التقرير اإىل اأهمية اأن تكون تكلفة ا�شتخدامه معقولة 

فقد  عليه.   احل�شول  من  الفقراء  يتمّكن  حتى  العامة  متناول  ويف 

مرة،  والأّول  للفقراء،  النقالة  للهواتف  ال�رشيع  االنت�شار  اأتاح 

ال�شنوات  و�شهدت  والتفاعل.  التوا�شل  على  الفورية  القدرة 

املا�شية ارتفاعا يف ن�شبة انت�شار الهاتف النقال يف بلدان العامل 

االأقل منوًا من ا�شرتاكني اإىل 25 ا�شرتاكا لكل 100 ن�شمة.  ويعّد 

لتكنولوجيا  اأخرى  اأي خدمة  انت�شار  اأعلى بكثري من  هذا االنت�شار 

املعلومات واالت�شاالت، مثل الهاتف الثابت واالإنرتنت واحلزمة 

العري�شة.

اخلدمات املالية عبر الهاتف النقال

النقالة،  الهواتف  با�شتخدام  املالية،  اخلدمات  اأ�شبحت  لقد 

دول  يف  م�رشفيا  ح�شابا  ميلكون  ال  الذين  الأولئك  االأمثل  الو�شيلة 

العامل النامي، حيث ُت�شتخدم الهواتف النقالة الإجناز عمليات الدفع 

اآنيًا، وحتويل االأموال وت�شديد قيمة امل�شرتيات.  ويذكر التقرير 

اأن حواىل 4 مليارات �شخ�ص يف العامل ال ميلكون ح�شابا م�رشفيا، 

منهم 1.7 مليار ي�شتخدمون هاتفا نقاال.  وت�شري التقديرات اإىل اأن 

364 مليون �شخ�ص من ذوي الدخل املنخف�ص �شوف ي�شتخدمون 

اخلدمات املالية عرب هواتفهم النقالة يف ال�شنوات الثالث املقبلة.  

وخدماتية  اقت�شادية  فر�شًا  يوّفر  وهو  االأهمية  بالغ  االأمر  فهذا 

املناطق  يف  تعمل  التي  االأعمال  موؤ�ش�شات  الأ�شحاب  واعدة 

احل�رشية اأو الريفية التي تغيب عنها اخلدمات امل�رشفية.  ويلحظ 

التقرير اأّن 61 خدمة مالية عرب الهاتف النقال توّفرت يف 35 بلدًا 

حتى اآذار/مار�ص 2010، ومنها 21 خدمة متوّفرة يف 13 بلدًا 

من البلدان االأقل منوًا.  وتغيب اخلدمات امل�رشفية عن العديد من 

البلدان ذات الدخل املنخف�ص، ولكّن االإح�شاءات تظهر اأّن معدل 

انت�شار خدمات الهاتف النقال هي اأعلى من تلك العائدة للح�شابات 

الهاتف  عرب  املالية  اخلدمات  اأن  الدرا�شات  وتبنّي  امل�رشفية.  

التي  املماثلة  اخلدمات  من  املائة  يف   19 بن�شبة  اأرخ�ص  النقال 

ا�شتخدام هذه اخلدمات حافزًا هامًا  تقدمها امل�شارف.  وي�شكل 

اأمنًا،  واأكرث  واأ�شهل  اأرخ�ص  املالية  ت�شبح املعامالت  اإذ  للفقراء 

وخا�شة عند حتويل االأموال اإىل املناطق النائية.

األعمال عبر الهاتف النقال

ذات  البلدان  يف  االأعمال  موؤ�ش�شات  اأّن  االأونكتاد  تقرير  يبني 

كاأدوات  النقالة  الهواتف  على  تعتمد  اأ�شبحت  املنخف�ص  الدخل 

الهاتف  ا�شتخدام  غرّي  فقد  التجارية.   باأن�شطتها  لالرتقاء  رئي�شية 

على  احل�شول  يف  �شاعدهم  اإذ  للمزارعني،  اليومية  احلياة  النقال 

معلومات عن اأ�شعار ال�شوق و�شمح لهم بالبقاء على ات�شال مبا�رش 

مع العمالء.  كما �شاهم ا�شتخدام الهواتف النقالة يف التخفيف من 

تنظيم  من  املزارعني  مّكن  بحيث  االنتظار  فرتات  وتقلي�ص  ال�شفر 

املعي�شية.   اأحوالهم  وحت�شني  الكفاءة  من  اأعلى  مب�شتوى  اأعمالهم 

وُيرِبز التقرير اأمثلة كثرية وجتارب رائدة ميكن ا�شتخال�ص اأف�شل 

املمار�شات منها وتعميمها على بلدان املنطقة.

خامتة

�شّجل انت�شار تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت، خا�شة الهواتف 

النقالة، زيادة كبرية يف اأكرث البلدان مبا يف ذلك املناطق التي يعمل 

الزيادة يف خلق فر�ص  ُترِجمت هذه  الفقراء.  وقد  اأو يعي�ص فيها 

القطاعات،  خمتلف  يف  ال�شغرية  امل�شاريع  من  عدد  وتطوير  عمل، 

املنتجات  لت�شويق  جديدة  طرق  وا�شتخدام  جديدة  خدمات  وتقدمي 

ر�شم  م�شاألة  تبقى  التقرير،  اأكد  وكما  ولكن،  املختلفة.   وال�شلع 

ال�شيا�شات عاماًل اأ�شا�شيًا 

اإىل  النفاذ  ل�شمان زيادة 

املعلومات  تكنولوجيا 

واالت�شاالت الذي يوؤدي 

من  احلد  اإىل  بدوره 

احلكومات  فعلى  الفقر.  

رئي�شي  بدور  ت�شطلع  اأن 

ال�شيا�شات  و�شع  يف 

التي ت�شتجيب ب�شكل فعال 

مواطنيها  الحتياجات 

والتي تختلف بدورها من 

بلد اإىل اآخر وبني املناطق 

الريفية واحل�رشية.
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ويكمن التحدي عند وا�شعي ال�شيا�شات بت�شخري االرتفاع الكبري 

يف معدالت انت�شار وا�شتخدام تكنولوحيا املعلومات واالت�شاالت 

لدفع عجلة التنمية االقت�شادية قدمًا حتى تعود بالفائدة على �شعوب 

املنطقة، وخا�شة الفقراء.  واإن هذه املهمة ما تزال بعيدة املنال، 

لذلك فاإن االأمم املتحدة حُتث احلكومات و�رشكاءها يف التنمية على 

من  فيه  ورد  وما   2010 لعام  املعلومات  اقت�شاد  تقرير  قراءة 

تو�شيات بالعناية املطلوبة.
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اأن�شطة  يف  واالت�شاالت  املعلومات  تكنولوجيا  ا�شتخدام  تطور 

الرتويج اأو التاأييد )advocacy( بف�شل �رشعة وترية التغري يف هذه 

ملجموعة  واملنظمات  االأفراد  ا�شتخدام  تزايد  فقد  التكنولوجيا.  

الو�شول  االآن  ميكن  اإذ  اأ�شواتهم،  الإي�شال  االأ�شاليب  من  متنوعة 

تناهز جزءًا  اإىل ح�شد جموع كبرية يف زمن ق�شري وبجهد وكلفة 

ي�شريًا من امليزانيات واالآليات التي كان يتطلبها ذلك يف زمن �شبق 

اليوم  تتيحه  ما  مع  االت�شاالت واملعلومات، وخا�شة  تكنولوجيا 

تطبيقات االإنرتنت للت�شابك االجتماعي.

ب�شكل  العري�ص  النطاق  ذات  االإنرتنت  و�شالت  عدد  ويتزايد 

ال�شكان يف العامل  50.5 يف املائة من  ، فما يناهز 
)73(

متوا�شل

 )مع توقع ازدياد هذه الن�شبة(، وتتزايد اأي�شًا 
)74(

يعي�شون يف املدن

خدمات التلفزيون والراديو عند الطلب، وكذلك خدمات االإنرتنت.  

فا�شتنادًا اإىل هذه التغريات ال�شاملة وت�شارع وترية احلياة، تتزايد 

احلاجة اإىل االأخبار واملعلومات وت�شبح القدرة 

مكان  اأي  يف  املعلومات  هذه  اإىل  الو�شول  على 

ال  تاأثري  ولهذا  بالغة،  اأهمية  ذات  اأي وقت  ويف 

االجتماعية. وال�شلوكيات  العادات  على  فيه  �شك 

يتفاعلون  النا�ص ال  اأن  وقد طرح جدل مفاده 

اإاّل يف حاالت نادرة مع املعلومات التي توفرها 

.  ولكن 
)75(

و�شائط االإعالم ما مل تردهم عرب االت�شاالت ال�شخ�شية

حول  واملدنية  ال�شيا�شية  باالأولويات  الوعي  فيه  يتزايد  عامل  يف 

الك�شف  اأ�شبح   ،
)76(

االإن�شان حلقوق  العاملي  االإعالن  تطبيق  اأهمية 

عن املعلومات و�شيلة فعالة لتحقيق النتائج.  فعلى �شبيل املثال، 

ميكن النظر اإىل املبادرات املختلفة التي ا�شتخدمها املواطنون يف 

طلب املعونة وكذلك املجتمع املدين يف تن�شيق جهود االإغاثة بعد 

 Information Economy Report 2010. )73(

. http://www.unctad.org/en/docs/ier2010_embargo2010_en.pdf
Revision of 2009 World Urbanization prospects. )74(

http://esa.un.org/unpd/wup/Documents/WUP2009_Press-Release_Final_
           Rev1.pdf.
 Elihu Katz and Paul Felix Lazarsfeld, Personal Influence: the Part  )75(

 Played by People in the Flow of Mass Communications, 1955. ISBN
                                                                                                             1412805074 (new edition), p. 309.
االأول/ 10 كانون  االإن�شان،  العاملي حلقوق  االإعالن  العامة،  املتحدة، اجلمعية  االأمم   )76(

دي�شمرب 1948.

.  فقد �شاهمت ال�شبكات االجتماعية 
)77(

زلزال هايتي يف عام 2010

يف تعزيز هذه اجلهود، وعمل النا�شطون عرب االإنرتنت على ت�شخري 

قدرة نقل االأخبار من �شخ�ص اإىل اآخر ب�رشعة.

“االت�شاالت- اأن   
)78(

ويعتقد عامل االجتماع مارك غرانوفيرت

ال�شعيفة” )weak-connections( فيها من القوة ما يربط النا�ص 

ببع�شهم.  ويبدو هذا وا�شحًا اليوم يف “في�شبوك” و”تويرت” حيث 

بدورهم  لديهم  وهوؤالء  واأ�شدقائه،  مبعارفه  �شخ�ص  كل  يرتبط 

�شبكات من االأ�شدقاء واملعارف.  وُيظن اأن االإن�شان يجد ال�شالمة 

والراحة يف توفر اأعداد كبرية من النا�ص يف املحيط.  ويبدو ذلك 

لدى م�شتخدمي االإنرتنت االآن الذين يتبعون اأكرث من اأي وقت م�شى 

يف  موؤخرًا  ن�رش  كما  االإنرتنت،  على  به  يقومون  مبا  اأ�شدقاءهم 

.
)79(

اأحدث اإ�شدارات االأكادميية الوطنية للعلوم

وقد يرى البع�ص اأن التحوالت احلياتية العامة 

هذه تعني االجتاه اإىل ع�رش تعترب فيه االأخبار اليومية 

العاديني  النا�ص  وعموم  اجلوار  من  واملعلومات 

اأكرث ت�شويقًا من املعلومات التي مت ن�شها واإنتاجها 

ب�شكل حمرتف.  فاإذا كان لهذه الفر�شية اأن تتحقق، 

فاالجتاه قائم فعاًل نحو حميط لرتويج املعلومات 

ومنا�رشتها من خالل اإبالغات الهواة، واالأخبار 

التي ت�شدر من احل�شود، والق�ش�ص اليومية امل�شخمة الأنا�ص عاديني 

هذا  كثريون  وي�شتغّل  امل�شدر.   املفتوحة  ال�شحافة  خالل  من 

املعلومات. اإىل  امل�شتهلكني  احتياجات  لتلبية  املتخ�ش�ص  املجال 

وكما هو معروف، يتوفر اليوم العديد من الربجميات املتكاملة 

اخلا�شة املعلومات  وتقدمي  وحترير  الإن�شاء  امل�شدر  املفتوحة 

مبروجي اأو منا�رشي املعلومات.  وبالتايل تتقل�ص احلاجة اإىل 

برجميات حترير مهنية ومكلفة عند التعامل مع تقارير الهواة.  ويف 

.http://www.irinnews.org/Report.aspx?Reportid=89735/ )77(

 Granovetter, Mark S. (May 1973), The Strength of Weak Ties, The )78(

 American Journal of Sociology Vol. 78 No. 6 (May 1973), pp.: 1360-1380.
http://www.itu.dk/courses/DDKU/E2007/artikler/Granovetter-%20
                           Weak%20Ties.pdf.
http://www.economist.com/blogs/babbage/2010/10/online_  herd_instinct )79(

  In: Proceedings of the National Academy of Sciences  -
                                                                                                                 http://www.eurekalert.org/jrnls/pnas/09-14572.htm.

املواطنون في ترويج املعلومات 
واحلوكمة: عالقة متنامية

»في عالم مسّيس ...

 أصبح الكشف
عن املعلومات
وسيلة فعالة

 لتحقيق النتائج ...«
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كثري من االأحيان، يعمد النا�شطون اإىل ا�شتخدام املدونات كو�شيلة 

ذات  العري�شة  احلزمة  خدمات  اإىل  النفاذ  توافر  اأن  اإال  مف�شلة، 

ال�رشعة الكبرية، وتطور الربجميات يف تقدمي اأدوات االأفالم وال�شور 

وغريها، يجذب القدرات الفنية االإبداعية.  و“يوتيوب” مثاًل، اأ�ّش�ص 

ثورة يف قدرة امل�شتخدمني على اإنتاج االأفالم الق�شرية والوثائقية.  

واال�شتخدام املتزايد لنظم املعلومات اجلغرافية، اإىل جانب اإمكانات 

ك�شف احلقائق التي تتيحها الو�شائط االجتماعية، �شمح برواية الق�ش�ص 

واالأخبار مبزيد من التف�شيل ومزيد من املعلومات الدقيقة التي ميكن 

التحقق منها بوا�شطة االآخرين وب�شهولة اأكرب.  فمن�شة »يو�شاهيدي« 

 مثاًل �شمحت بر�شم خرائط الأعمال العنف التي تلت 
)80(

)Ushahidi(
ُت�شتخدم  2008.  ومنذ ذلك احلني،  كينيا يف عام  االنتخابات يف 

هذه املن�شة لكتابة التقارير العامة وال�شخ�شية، ال �شّيما بعد زلزال 

هايتي يف عام 2010.  وهذا مثال وا�شح عن العالقة الوثيقة بني 

واملعلومات  امل�شدر  املفتوحة  وال�شحافة  الهواة،  تقارير  اإعداد 

التكنولوجية. احللول  اأحدث  با�شتخدام  احل�شود  عن  ال�شادرة 

.http://www.ushahidi.com  )80(

املفتوحة يف  امل�شادر  املعلومات مع جمتمع  ترويج  يتوازى 

ال�شحافة  فمفهوم  عامة.   واالت�شاالت  املعلومات  تكنولوجيا 

املفتوحة امل�شدر هو االأقرب، حيث ت�شدر االأخبار عن �شحفيني 

النا�ص  من  جمتمعات  بوا�شطة  والفح�ص  للتق�شي  تخ�شع  اأو  هواة 

امل�شادر  ملجتمع  مماثل  اآخر  وجه  ويف  االإنرتنت.   �شبكة  عرب 

عليها.   ويبنون  اأعمالهم  املعلومات  مرّوجو  يتبادل  املفتوحة، 

االآراء  يف  والتوافق  املجتمعي  الدور  على  الرتكيز  ربط  وميكن 

عن  ال�شادرة  باملعلومات  املفتوحة  امل�شادر  جمتمع  داخل 

من  اأ�شلوبًا  متيز  التي  العنا�رش  وهي  احلقائق،  وتق�شي  احل�شود 

يف  االأكرب  التحدي  ويبقى  نهائي.   منتج  باجتاه  اأعلى  اإىل  اأ�شفل 

معّدي  من  الهواة  ان�شغال  ظل  يف  وخ�شو�شًا  احلوكمة،  جمال 

التقارير يف الرتويج للمعلومات.  فال يخ�شع العمل الفردي الأي 

والدينية  الثقافية  احل�شا�شيات  اعتبار  ل�شمان  مراجعة  اأو  حترير 

االأخبار  اإىل و�شائل  بالن�شبة  والوطنية والدولية، كما هو احلال 

التقليدية.

مثال على األدوات املتاحة

دلياًل عمليًا  )Tactical Technology Collective(، وهي منظمة دولية غري حكومية،  االأ�شاليب اجلماعية  تكنولوجيا  و�شعت 

.  فهذه االأ�شاليب موجهة اأ�شا�شًا نحو النا�شطني الداعمني حلقوق االإن�شان، 
)k(

)10 Tactics( لنا�شطي املعلومات �شمي باالأ�شاليب الع�رشة

اإال اأن العديد من التقنيات ميكن اأن ت�شتخدم اأي�شًا الأ�شكال اأخرى من الرتويج والدعوة.  وت�شنف االأ�شاليب الع�رشة على النحو التايل:

تعبئة النا�ص؛ ■

امل�شاهدة والت�شجيل؛ ■

و�شع الر�شالة ب�شكل ت�شويري؛ ■

ت�شخيم الق�ش�ص ال�شخ�شية؛ ■

اإ�شافة الدعابة؛ ■

اإدارة جهات االت�شال؛ ■

ا�شتخدام البيانات املعقدة؛ ■

ا�شتخدام الذكاء اجلماعي؛ ■

ال�شماح للنا�ص بالت�شاوؤل. ■

وتعطي املنظمة توجيهات حول تطبيق هذه االأ�شاليب من خالل تقدمي درا�شات حالة واأفكار لكل اأ�شلوب يف خمتلف جماالت التخ�ش�ص.

.Tactical Technology Collective. The 10 Tactics website. http://www.tacticaltech.org/10tactics )k(

© Tactical Technology Collective
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ا�شتخدام املدونات  اأجري يف جامعة هارفرد حول  بنّي بحث 

 اأّن 51 يف املائة من املدونني ناق�شوا ال�شعر 
)81(

يف العامل العربي

حول  موا�شيع  هوؤالء  من  املائة  يف   43 ناق�ص  بينما  والفنون، 

لل�شعر  املتزايد  اال�شتخدام  ولكّن  وال�شيا�شية.   املدنية  احلقوق 

لت�شليط ال�شوء على احلقوق املدنية وال�شيا�شية، يدل، كما يجادل 

البع�ص، على اأن هذه االإح�شائية قد ال متّثل حقيقة الواقع كاملًة.  

فمن الوا�شح اأّن من يدافعون عن احلقوق املدنية 

وفنية  اإبداعية  اأ�شاليب  اإىل  يلجاأون  وال�شيا�شية 

اإن وجدت، وهذا لي�ص  لتفادي القيود احلكومية، 

من ال�شهل ك�شفه باأ�شاليب التقاط البيانات الفردية.

وقد و�شعت بلدان عديدة، مثل اململكة املتحدة، 

الكراهية على  كالتحري�ص  بالغام�شة  و�شفت  وا�شعة  قوانني 

 )82(
الربيطاين( اجلمهور  من  متباينة  ردودًا  تلقت  )التي  الدينية 

.  وقد اآلت اإىل مناق�شة 
)83(

حلماية اأنف�شهم من جرمية الفكر املحتملة

العوامل  يف  ارتكبوها  جرمية  يعترب  عما  االأ�شخا�ص  مقا�شاة 

االفرتا�شية، والعديد من احلاالت يف العامل احلقيقي تتاأثر بجرمية 

الفكر االفرتا�شية.  وذهب البع�ص االآخر اإىل و�شع حدود حلرية 

التعبري وفر�ص رقابة على املعلومات، كما يت�شح من اخلالفات 

.  فاخلوف الذي ي�شببه هذا النوع من 
)84(

بني ال�شني و�رشكة غوغل

التنظيم هو دليل على اأن الن�شاط من خالل التحركات على االإنرتنت 

فعال كما االأ�شاليب التقليدية ال�شادمة التي ا�شتخدمت خالل حركة 

احلقوق املدنية.  ويعترب احلد من حرية التعبري من خالل الرقابة 

اأبرز العقبات اأمام ترويج املعلومات.  فالعقائد والثقافات الوطنية 

قد تعاك�ص/تناق�ص املعايري الدولية وتوؤدي اإىل عدم تنا�شق بني ما 

ميكن اأن يعرب عنه النا�شطون وبني ما يعترب مناق�شًا ملفهوم الوطنية.

اإن عدم خ�شوع التكنولوجيا حلدود معّينة، وعدم احلاجة عند 

ا�شتخدام التكنولوجيا اإىل معرفة م�شبقة، يت�شبب يف كثري من االأحيان 

منظمة  بيئة  اإن�شاء  اإىل  احلاجة  تربز  لذلك  االأفكار.   يف  بت�شارب 

متكن النا�ص من التعبري عن اآرائهم، وقبول امل�شاءلة والتحدي من 

نظرائهم من دون اأن ي�شعروا باأنهم ي�شاركون يف �شكل من اأ�شكال 

 Mapping the Arabic Blogosphere: Politics, Culture , and Dissent,  )81(

 The Berkman Center for Internet and Society, Publication No. 2009-06,
http://cyber.law.harvard.edu/publications/2009/Mapping_the_Arabic_
                                       Blogosphere.

.http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/4675545.stm )82(
Unorthodox thinking considered as a criminal offence- )83(

http://www.oed.com/view/Entry/201055?redirectedFrom=thought+crime
                                                                                                                                                          #eid18615014.

.http://www.bbc.co.uk/news/10449139 )84(

اجلرمية ال�شيربانية.  واإال فلن يف�شح املجال اإال للنقا�شات ال�شاخبة 

التي حتت�شن نقا�ص االأفكار يف بيئة مفتوحة مثل االإنرتنت.

ومع التغريات امل�شطردة يف ثورة املعلومات واالنحياز نحو 

االجتاهات االجتماعية واالقت�شادية، يبقى اخلوف من اأن يواجه 

والعزلة.   التهمي�ص  من  مزيدًا  املعلومات  االت�شال مبجتمع  فاقدو 

في�شتهلكون  باالإنرتنت  املت�شلون  نظراوؤهم  اأما 

اأ�شا�ص  على  واملعلومات  االأخبار  من  �شفحات 

يومي، من وراء مكاتبهم، اأو يف غرف معي�شتهم 

اأو خالل التنقل يف �شيارة اأجرة، وكّل ذلك بلم�شة 

زر واحدة.

االت�شال ال يقت�رش فقط على ماذا ومتى وكيف اأو ملاذا يقال �شيء 

ما، بل اإنه اأي�شًا يتعلق مبعدل اال�شتيعاب واال�شتهالك والتفاعل عند 

الطرف االآخر.  ومن خالل تغيري طريقة التوا�شل عرب التكنولوجيا، 

االجتاهات،  هذه  يواكب  ال  ومن  يواكب  من  بني  التباين  يبقى 

واالت�شاالت.   التوا�شل  اأمام  العقبات  من  مزيد  اإىل  ويوؤدي 

والتقدم.   بالتغري  االت�شاالت  و�شائل  ت�شتمر  اأن  املتوقع  ومن 

بالتكنولوجيات  وثيق  ب�شكل  مرتبطة  االت�شاالت  اأن  قبولنا  ويبقى 

واجتذابًا  اإبداعًا  اأكرث  لن�شبح  االأوىل  اخلطوة  وهي  املتغرية، 

لها. والرتويج  االآراء  تبادل  يف  امل�شاركة  عند  ارتباطًا  واأكرث 

تدفق  تنظيم  يف  واالأقران  املواطنني  على  امل�شوؤولية  وتقع 

خالل  من  وذلك  املهنية،  غري  امل�شادر  خمتلف  من  املعلومات 

اعتماد نهج ال�شحافة املفتوحة امل�شدر لتق�شي احلقائق كمجتمع.  

على  احل�شول  اإىل  حاجتنا  ت�شعف  اأاّل  �شمان  على  وحر�شًا 

ت�شجيع  من  بّد  ال  االجتماعية،  املمنوعات  ب�شبب  �رشيعة  معلومات 

مراقبة االأقران واتباع اآليات الر�شد من خالل »�شيا�شة اال�شتخدام 

املقبول« للمجتمعات على االإنرتنت.  ومن املوؤكد اأن اأكرب العقبات 

التي تعرت�ص �شبيل هذا ال�شكل من اأ�شكال حوكمة املواطن هو غياب 

واالإنرتنت  للمعلومات  للرتويج  توجيهية  مبادئ  اأو  عاملي  اتفاق 

ب�شكل عام.

»... بيئة منظمة متكن

الناس من التعبير عن
آرائهم، وقبول املساءلة

والتحدي من قبل
 نظرائهم ...«
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