العالم االلكتروني الوسائل والمحتوى والمزايا والسلبيات
المحامي يونس عرب
ما هذه الحمى ؟؟؟؟؟ ما سر الحرؾ  ، Eالتراسل االلكترونً ،التجارة االلكترونٌة ،
االعمال االلكترونٌة  ،الحكومة االلكترونٌة  ،التعلٌمااللكترونً التدرٌب االلكترونً ،
النشرااللكترونً  ،الدلٌل االلكترونً  ،التقاضً االلكترونً  ،كل شًء الكترونً ..
اٌنما اتجهت ثمة حواسٌب ووسائل اتصال واجهزة نعرؾ شٌئا منها وكثٌرال نعرفه  ،انها
فً الحقٌقة واسطة النشاط فً عصر الكترونً  ،انها ادوات اقتصادالمعرفة وراس المال
الفكري انها وسائل راسمال المعلومات  ،تماما كما كانت االلة وحفارات النفط العمالقة
سمات عصر راس مااللموجودات  -الطاقة  ،المادة  .وهً وسائل تفرض وجودها وتخترق
حٌاتنا دون استئذان ،ودون ان تتٌح لنا فرصة خٌارات القبول والرفض  ،سٌما ان كنا نلحق
بالعربة (التكنولوجٌا ) وتجرنا الى ما تستهدي هً به من مالمح الطرٌق (. )1
" سٌكون المحرك االقتصادي  economic engineلالقتصاد العالمً الجدٌد مكونا من
صناعاتاالنفومٌدٌا  -وهً الحوسبة  ،واالتصاالت  ،وااللكترونٌات االستهالكٌة .
وهذهالصناعات هً اكبر الصناعات العالمٌة االن وأكثرها دٌنماكٌا ونموا  ،حٌث بلػ
رأسمالها فً  1995اكثر من  3ترلٌون دوالر  .وسٌكون عصر االنفومٌدٌا اعظم
انطالقةواضخم تعزٌز على مدار تارٌخ االقتصاد العالمً  ،خارج نطاق المجال العسكري
 ،وسٌكونمحرك التقدم للتكتالت االقتصادٌة التجارٌة العظمة  -اسٌا وأوروبا وامرٌكا  -فً
القرن المقبل (.)2
قد ٌتصور البعض ان العالم االلكترونً هو االنترنت فقط  ،واخرون قدٌرونه نظم الحوسبة
التً نضطر للتعامل معها فً المكتب والمطار والبنك والمإسساتالتً نرتادها وؼٌرها ،
وبعضهم قد ٌرونه ما نتلقاه من معلومات مالٌة عبر الهاتفالخلوي او جهاز البٌجر ،
وبعضهم قد ٌرونه كل ذلك  ،لكنه فً الحقٌقة لٌس اٌا من هذه ،وان كانت جمٌعها وسائله
وعناصر تحتل رقعا جؽرافٌا على خارطته .

 -1ثورةالمعلومات وتقنٌةالمعلومات
ان اهم مشكالت التعامل مع عصرالمعلومات اؼفال اطاره التقنً العام وحركة التارٌخ
الذاتٌة التً ٌنطوي علٌها  ،منهنا ٌعدو مهما ان نتبٌن موضع مكونات تقنٌة المعلومات فً
اطار سٌاقها االستخدامٌوالتارخً معا وفً اطار مفهومها الشامل  ،وهو ما ننوي القٌام به
فً هذا الفصاللموجز .
 1-1فً المعلومات  ،االهمٌة والتدفق -:

نحٌا فً الوقت الحاضر  ،تجلٌات ثورة التقنٌة العالٌة High –technology
 ، revolutionنحٌا عصر التؽٌٌر الجذري فً نشاطنا وعملناوحتى تفكٌرنا .وقد تماٌزت
وتباٌنت رإٌة الدراسات والمإلفات منذ اواسط السبعٌنات فٌوصؾ واقع ومحددات ومستقبل
هذا التؽٌٌر  ،وتباٌنت التعبٌرات المستخدمة للداللة علٌه ،فجرى التعبٌر عن هذا التؽٌٌر
الجذري بثورة التقنٌة الع الٌة  ،عصر تقنٌةالمعلومات  ،مجتمع المعلومات  ،ثورة الحاسوب
 ،انفجار المعلومات  ،مجمع االتصالدون حدود  ،االنفجار التقنً الثورة ما بعد الصناعٌة ،
وؼٌرها الكثٌر من االوصافوالتعبٌرات الدالة علٌه  .وجامع هذه الدراسات – أو ؼالبٌتها ،
التؤكٌد على انالعصر الذي نعٌش قد دخل  ،تحدٌدا منذ الثمانٌنات  ،مرحلة جدٌدة  ،ابرز
مالمحهاالسٌل المتدفق من المعلومات العصٌة عن االدراك لحجمها وتنوعها وكثافة بثها ،
وهوما استتبع االتساع والنماء العرٌض لوسائل التقنٌة ( التكنولوجٌا ) العالٌة المتصلةبتقنٌة
المعلومات ووسائل االتصال .
لقد ثابر الجنس البشري علىقٌاس مدى ما احرزه من تقدم من زاوٌة التكنولوجٌا  ،ومنذ
فجر التارٌخ كان كل عصرٌؤخذنا قدما على نحو اكثر سرعة من العصر الذي سبقه .
فالعصر الحجري ظل قائمالمالٌٌن السنٌن  ،اال ان عصور المعادن التً تلته قد دامت لفترة
ال تزٌد عن خمسةاالؾ سنة .وقد قامت الثورة الصناعٌة بٌن اوائل القرن الثامن عشر
واواخر القرنالتاسع عشر  ،أي انها استؽرقت  222عام على وجه التقرٌب  ،واحتل عصر
الكهرباء 42عاما بداٌة من اوائل القرن العشرٌن حتى الحرب العالمٌة الثانٌة  ،أما العصر
االلكترونً ( عصر الكمبٌوتر) فلم ٌدمسوى  25عاما بالكاد  ،فً حٌن بلػ عصر
المعلومات  22عاما من عمره مع نهاٌةالتسعٌنات وحان الوقت العادة التفكٌر فً عالمنا
هذا بداللة تكنولوجٌا الٌوم(. )3
وترتبط المعلومات  Informationبمختلؾ جوانب حٌاتنا  ،وتمثل ركٌزة نشاطاإلنسان
االقتصادي واالجتماعً والثقافً والسٌاسً  ،تهئ المعرفة بالواقع ومشكالتهوابعاد هذه
المشكالت  ،وتتٌح مكنة اتخاذ القرارات فً كل ما ٌتطلب الوقوؾ علٌه أومواجهته رد فعل
انسانً واتخاذ موقؾ بشانه .
وللمعلومات تعرٌفات متعددة  ،بل وكثٌرة  ،تتباٌن فٌما بٌنها تبعالزاوٌة الرإٌا ومعٌار
التعرٌؾ وموضوع العلم الذي تعرؾ فً نطاقه  ،لهذا وجدللمعلومات تعرٌفات " فلسفٌة
ومعرفٌة وداللٌة واجرائٌة ورٌاضٌة وادارٌة "وال ادل على مدى اهمٌة المعلومات من
اطالق وصؾ " مجتمع المعلومات  Information Societyعلى مجتمع الٌوم ،
فالمعلومات كما ٌرى العالمالبرٌطانً  John Naisbittهً" المورد االستراتٌجً فً
مجتمع الٌوم  ،ال رأس المال فقط  ،وانتاج المعرفة قداصبح مفتاح االنتاجٌة والمنافسة
واالنجاز االقتصادي " (. )4
ان ادراك المجتمعات الهمٌة المعلومات فً شتى جوانب حٌاة الفرد والدولة ،ومختلؾ
مناحً النشاط االنسانً  ،خلق الدعوة إلى وجوب حماٌة حق اإلنسان فٌالمعلومات عبر
اسباغ الحماٌة على تدفق وانسٌاب المعلومات والحصول علٌها من جهة ،وتوفٌر االدوات

القانونٌة لمنع االعتداءات على هذا الحق من جهة اخرى  .ان الحق فٌالمعلومات ٌتخذ
موقعه بٌن طائفة الحقوق المإسسة على التضامن االجتماعً بٌن االفراد( الجٌل الثالث
لحقوق اإلنسان ) اكثر مما ٌعتمد على العالقة بٌن الفرد والدولة"  .وٌعتبر الحق فً
المعلومات وما ٌتعلق به من حقوق اخرى كالحق فً الحٌاةالخاصة والحق فً الملكٌة
االدبٌة للمعلومات " من اهم صور هذه الحقوق الجدٌدة .)5(.
والمعلومات بازدٌاد مطرد ٌصعب تتبعه  ،اذ تشٌر الدراسات الحدٌثةالى ان السنوات العشر
االخٌرة شهدت كما من المعلومات ٌعادل كافة المعلومات التٌانتجتها البشرٌة على مدى
القرون المنصرمة  ،بل ان معدل دورة اعادة انتاج معارفالبشرٌة معرض لالنخفاض بشكل
حاد  ،وال ندري ان كنا سنكون امام واقع تعاد فٌه انتاجكافة معارؾ البشرٌة فً سنة مثال
 .كما انمصادر الحصول علٌها بازدٌاد ونماء اٌضا  ،وهذا بدوره – عوضا عما ٌعكسه
من مشكلةرئٌسة فً الحصول على المعلومات – أساس السعً الٌجاد وسائل فاعلة لجمع
المعلوماتوحفظها وتخزٌنها واسترجاعها  ،أو بمعنى اخر  ،المحرك الرئٌسً لوجود
وتط ور وسائلتقنٌة المعلومات للقٌام بهذه المهمات ولمواجهة التسارع الهائل فً زٌادة
مصادرالمعلومات المكتوبة الذي ٌدلل علٌه ارتفاع اعداد الدورٌات المطبوعة من
( )12222فٌعام  1922إلى عشرة ملٌون عام  )6( .1985وقد اتخذت الجهود العلمٌة فً
التؽلب على مشكلة التزاٌد الالمحدودفً حجم وصعوبات تقصً المعلومات خالل االعوام
االربعٌن المنصرمة  ،مسارٌن رئٌسٌٌن  "،تمثل ( اولهما) فً تركٌز العدٌد من
دراسات علم المعلومات على التحسٌن والتطوٌر فً عملٌة فهم طبٌعة المعلوماتومكوناتها
وكٌفٌة حصرها وتجمٌعها وتبوبٌها وتصنفٌها وتحلٌلها بهدؾ االستفادة منهابفعالٌة عظمى ،
وتمثل ( ثانٌهما ) فً ظهور ورواج مستحدثات تقنٌة متقدمة للتحكم فٌالمعلومات وتجمٌعها
ومعالجتها واختزانها واسترجاع وتحسٌن االنتفاع به  ،كالحاسباتوتقنٌات المصؽرات الفلمٌة
واالقراص اللٌزرٌة ووسائل االتصال واالئتمار عن بعد ،التً ٌشكل تزاوجها واندماجها ما
ٌعرؾ بتكنولوجٌا ( تقنٌة ) المعلومات . Information Technology
ان المعلومات هً موضوع التقنٌة العالٌة  ،أو على نحو ادق البٌاناتالخام  ،والمعلومات
الناتجة عن معالجة البٌانات  ،والتً توصؾ فً نطاق الحوسبةبالمعطٌات ، DATAوهو
( تعطى ) للحاسوب لمعالجتها وتقدٌمها
وصؾ اكثر دقة باعتبارها بٌانات مدخلة
لمتلقٌها كمعلومات مخرجة  .والمعلومات( موضوع التقنٌة العالٌة )  ،لها قٌمة بذاتها ،
كتعلٌمات برامج الحاسوب أوالبٌانات والمعلومات الشخصٌة أو المحمٌة أو السرٌة لقٌمتها
االجتماعٌة أو السٌاسٌةأو العسكرٌة  ،ولها قٌمة بما تجسده من اصول واموال كالبٌانات
المالٌة .
فمنذ تحول أداة التعامل التجاري من العمالت المعدنٌة إلى الورقالنقدي بدأت مسٌرة تحول
المال إلى معلومات  ،فالورقة النقدٌة  ،من أي عملةكانت ما هً فً الحقٌقة اال معلومات
تتمحورحول التزام الدولة باع ادة الدفع لحاملها  ،وهً فً الحقٌقة ال تمثل اٌة قٌمة فٌذاتها
وتتمثل قٌمتها فً الؽطاء الذي تملكهالدولة  ،اما الشٌك كورقة تجارٌة  ،فشؤنه شؤن ؼٌره

من األوراق التجارٌة ٌ ،حتوٌفقط على معلومات  ،وفً حالته فان هذه المعلومات توجه
للبنوك لتؽٌٌر حسابات العمالء.
وال تجارة  ،ربٌبة المال ومصدره  " ،تعتمد فً حقٌقتها علىالمعلومات  ،المعلومات عن
البضائع والخدمات  ،والمعلومات عن االسعار والنقل والشحنوالتخزٌن والمعلومات
الخاصة بالدفع " ()7ومنذفجر تبلور النشاط المصرفً والتعامل بالمال ،قام هذا النشاط
وتطور باالستناد إلى المعلومات وما من شك  ،ان حركة المال  ،وجودا وتعامال  ،فً
نطاق العمل المصرفٌواالستثمار والتسوق والتوزٌع والتموٌل  ،تتؤثر بشكل رئٌس  ،بثورة
تقنٌة المعلومات ،والتؽٌٌر الجذري فً الوسائل التقنٌة لمعاجلة البٌانات
ان المعلومات لم تعد فقط مادة البحث العلمً  ،والتعلٌم بمراحله ،والتدرٌب وتاهٌل
الموظفٌن واستراتٌجاتالقٌادة واالدارة  ،وعناصر المنافسة فً االنتاج  ،وخطط التسوٌق
واالعالن ،واستراتٌجات تقدٌم الخدمات  ،بل اصبحت محددة الفعالٌة والقدرة لكل ذلك
وؼٌره  ،فالعجب اذا ان تصبح االنترنت فً اٌامنا هذه مخازن لملٌارات ( الصفحات ) من
المعلومات والوثائق السٌاسٌة والتارٌخٌةوالتجارٌة والثقافٌة والعلمٌة والعسكرٌة والجؽرافٌة
والسٌاحٌة والقانونٌة وؼٌر ذلك ،وبٌئة لمالٌٌن المواقع الخدمٌة والتجارٌة وؼٌر الربحٌة
والحكومٌة والشخصٌة  ،والعجب ان ٌتسابق القاصً والدانً الى احتالل موقع ضمن هذه
الشبكة  ،من االنسانالفرد الى اعظم مإسسات علوم الفضاء  ،ومنالمإسسات والهٌئات
االهلٌة الى الحكومات والبرلمانات والمنظمات الدولٌة (. )8
هذا الكم المتدفق من المعلومات عصً عن االدراك دون وسائل الحفظواالسترجاع
والمعالجة والخزن  ،اننا حتما سنؽرق فً اكوام الورق ان لم ٌتفتق العقلعن ابداع وسائل
حفظ للبٌانات والمعلومات بكل صورها  ،واننا اٌضا سنعجز عن الوصواللى المعلومة التً
نرٌد فً اي حقل ان كانت طرٌقتنا التنقٌب فً مالٌٌن الصفحات التٌتؽطً ربما موضوعا
واحدا فقط  ،من هنا كانت الحاجة الى وسٌلة تبوٌب لهذه المواد ،وتبسٌط لعملٌات
استراجعها  ،وتقلٌص لمساحة حفظها  ،وفوق ذلك قدرة وسرعة علىتبادلها مع الؽٌر  ،ومن
هنا كانت والدة وسائل الحوسبة ووسائل االتصاالت لٌخلقدمجهما فً مرحلة الحقة تقنٌة
المعلومات او التقنٌة العالٌة التً لما تزل فتوحهاالعجٌبة مجرد افتتاحٌة لما سٌاتً .
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التقنٌة العالٌة او تقنٌة المعلومات  ،هً النظم االلٌة اوااللكترونٌة للتعامل مع المعلومات،
ادخاال ومعالجة واسترجاعا ونقال وتبادالوتفاعال  ،وتشمل وسائل الحوسبة واالتصال وما
نتج عن اندماجهما من وسائطتقنٌة عالٌة  ،ولتصل عملٌات الدمج مداها فً تركٌز كل
االنجازات فً جهاز واحد  ،ومنجدٌد ال ٌوجد للتعبٌر عنه احسن من العودة للجذور ،
فٌكون هذا الجهاز نظام الكمبٌوتر .Computer System

اذن موضوعات التقنٌة العالٌة فً الحقٌقة موضوعان  ،الحوسبةواالتصال  ،تم مٌالد ونماء
كل منهما فً خط مستقل  ،ففرضت الحاجة ادماجهما لتحقٌقعملٌات معالجة البٌانات من
جهة وتبادلها من جهة اخرى  ،وافرز هذا الدمج المفهومالجدٌد لتقنٌة المعلومات .
Information
 ، High Technologyتقنٌة المعلومات
التقنٌة العالٌة
 ،Technologyعصر المعلومات  ، Information Eraطرٌق المعلومات السرٌع
 ، Information Superhighwayعصر االتصال ، communication Era
عصر التشبٌك ( داللة علىتشابك نظم الحوسبة عبر شبكات المعلومات )  ،جمٌعها وؼٌرها
تعبٌرات لعصر االعتمادعلى المعلومات كمحدد استراتٌجً لالعمال واالنتاج والقرار فً
الدولة الحدٌثة  ،ولٌسالمراد المعلومات بذاتها  ،انما القدرة على توفٌرها  ،ومعالجتها
وتخزٌنها ،وتبوٌبها  ،واستعادتها ونقلها  ،وتبادلها ،والتوثق الشامل من دقتها واالفادة منها.
وانجاز ذلك كله ال ٌتحقق دون اعتماد نظم الحوسبة ( الكمبٌوتر )بمكوناته المادٌة
والمعنوٌة فهو ٌتٌحادخال البٌانات ومعالجتها وتخزٌنها واسترجاعها لكن هذا الجناح من
جناحً التقنٌة العالٌة ال ٌحقق سائر متطلبات عصر المعلومات ،وتحدٌدا نقلها وتبادلها
واتاحة الوصول الٌها فً كل وقت  ،خاصة بالنسبة لقواعدالمعلومات  ،من هنا تدخلت نظم
االتصال لتحقٌق ذلك فمثلت االتصاالت الجناح الثانً للتقنٌة العالٌة حٌث اتاحت الربط بٌن
نظمالكمبٌوتر المختلفة وقواعد البٌانات واالنتقال من عهد الحوسبة المؽلقة الى
الحوسبةالمفتوحة او الالمركزٌة .
لقد كانت الثمرةالحقٌقٌة للدمج بٌن الحوسبة واالتصاالت  ،ما ٌعرؾ بشبكات المعلومات ،
والتً تقعاالنترنت فً مقدمتها لما تتمٌز به من شمول وسعة  ،ال فً المحتوى فقط  ،بل
بعددمشتركٌها وبروتوكوالت تبادل النصوص والمعلومات المعتمدة فً بٌئتها  ،وما
تحققهٌوما بعد ٌوم من الدمج الرهٌب بٌن الوسائل المرئٌة والسمعٌة  ،وسائل الصوت
والصورة ،االداء والحركة ( الوسائط المتعددة ).
ان وسائل الحصول على المعلومة تتجه نحو المطلق فً المدى  ،والالمتناهً فً
الخٌارات التاحة توفٌر المعلومة للراؼب بها فً كل وقت وفً أي مكان .
ان مفاتٌح ادراك المعلومة فً عصر المعلومات  ،التعامل المجمعوالواعً مع عناصر
التقنٌة العالٌة  ، -:الحوسبة  ،واالتصاالت  ،والشبكات ،والوسائط المتعددة  .وتالٌا تحدٌد
عام لهذه الموضوعات .
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فهً النظمااللٌة لتجمٌع البٌان ات ومعالجتها وفق الؽرض المقصود من جمعها وتخزٌنها
واتاحةاسترجاعها  ،وترجع بداٌاتها الفعلٌة كاجهزة الكترونٌة الى ثالثٌنات القرن
العشرٌنحٌث انطلقت مشارٌع تصمٌم واختراع الحواسٌب ضمن اطار المجهود الحربً
<!>--]endif[--اما

والسعً للتفوق ،وضمن المشارٌع العلمٌة البحثٌة االستراتٌجٌة لجهة توفٌر اجهزة آلٌة
تكون قادرةعلى جمع اكبر قدر من المعلومات وتوفٌرها لمتخذ القرار .
والحاسوب اوالكمبٌوتر بمفهومه االساسً  ،هو االجهزة المادٌة والكٌانات المنطقٌة
(البرمجٌات ) ،وفً الحقٌقة ٌستقل كل قسم منها فً وقتنا الحاضر من حٌث آلٌات
واستراتٌجٌاتالتطوٌر واالنجاز حتى اصبحنا امام صناعتٌنمتمٌزتٌن فً حقل الكمبٌوتر ،
صناعة االجهزة (  )Hardwareوصناعة البرمجٌات (  ) Softwareواصبحنا
اٌضا امامقواعد تسوٌقٌة وتجارٌة بل ونظم اجتماعٌة وثقافٌة وقانونٌة تتماٌز فً مٌدان كل
قسممن هذٌن القسمٌن المكونٌن لعلم الكمبٌوتر-:
فمن حيث اجهزة الكمبيوترالمادية (  -: )Hardwareفانها تشمل االجهزة ذات الكٌان
المادي التً نشاهدها ونصفها بالكمبٌوتر  ،وهٌاجهزة ادخال البٌانات  ،كلوحة المفاتٌح مثال
المشابهة لآللة الكاتبة  ،واجهزةمعالجة البٌانات  ،وتتضمن وحدة المعالجة المركزٌة
والروابط الداخلٌة التً توضعداخل صندوق الكمبٌوتر  ،واجهزة اخراج المعطٌات كالطابعة
التً تزودنا بالوثائقالمخزنة بشكل مطبوع على الورق  ،وهذا اسهل وابسط توصٌؾ لجهاز
الكمبٌوتر .وعلى مدى االعوام الستٌن المنصرمة تطورتاجهزة الحوسبة تطورا هائال ال
ٌقابله أي تطور او تسارع فً أي انجاز علمً او حضارٌآخر  ،حتى اصبحت الدقٌقة
الواحدة فً وقتنا تشهد العدٌد من المنجزات  ،فالحواسٌبتحولت – اعتبارا من عام 1939
الذي شهد تصمٌم اولحاسب الكترونً -من أجهزة معقدة كبٌرةالحجم ؼالٌة الكلفة  ،الى
الحواسٌبالمٌكرونٌة والى الحاسوب على الشرٌحة عالٌة التقنٌة والشرٌحة البٌولوجٌة و
امكنحمل الحاسوب فً الجٌب او حتى تصمٌمه على اداة بالؽة الدقة كالقلم إاللكترونً
اوالزر اإللكترونً  ،.وتنامت سرعاتها وقدرتها التخزٌنٌة ومقدار انجازها من حٌث
عددالعملٌات فً الثانٌة الواحدة بشكل مذهل ٌتزاٌد ٌومٌا بما ٌتطلب المتابعة الحثٌثةلتطوٌر
نظم الحواسٌب لمواكبة العصر .)12( .
اما الكيانات المنطقية او المعنوية  -البرمجيات (  -: ) Softwareفانها االوامرالمرتبة
التً تتٌح لالجهزة المادٌة للكمبٌوتر القٌام بمهامها  ،وبدون البرمجٌاتتصبح االجهزة المادٌة
مجرد كتل حدٌدٌة وبالستٌكٌة دون فائدة  ،وتنقسم البرمجٌاتبوجه عام الى قسمٌن  -:االول
 -:البرمجٌات التشؽٌلٌة او برمجٌات النظام Operating or System Programs
وهً التً تتٌح الجزاءالكمبٌوتر العمل معا  ،وتتٌح عملٌات التشؽٌل واؼالق النظام
واشهرها فً وقتنا الحاضر برامج وٌندوز  95و98و ، 2222ونظام التشؽٌل ( ٌونكس
) وتعرؾ بٌئة الكمبٌوتر وما ٌتقبله من تطبٌقاتباسم برنامج التشؽٌل ( فنقول البرامج
العاملة فً بٌئة وٌندوز  95مثال )  .اما الثاني -:فٌتمثل بالبرمجٌات التطبٌقٌة
 ، Application Programsوهً التً ٌقوم كل منهابمهام محددة فً انجاز االعمال
المطلوبة  ( ،كبرمجٌات تحرٌر النصوص ومعالجة الكلمات  ،مثل برنامج - Wordوورد
 ، 97او برمجٌات الجداول المحاسبٌة مثل  Exelاكسل  ،وبرنامج التصمٌم مثل اوراكٌل ،
وبرنامج الرسوم  -فوتو شوب وؼٌرها )  .ولمٌتوقؾ التطور فً حقل الكمبٌوتر عند
الكٌانات المادٌة للحواسٌب  ،بل شهدت الكٌاناتالمنطقٌة ( البرامج ) تطورا مذهال – ربما

هو االوسع واالسرع  -نقلها من اداءالمهام الحسابٌة الى مهام االدارة والتحكم  ،وٌنقلها فً
وقتنا الحاضر الى مهاماتخاذ القرار كما هو الحال فً تقنٌة برامج الذكاء الصناعً التً
تحقق انجازها فٌاكثر من حقل وال تزال تخضع للتطوٌر تمهٌدا الستخدامها التجاري
الواسع .
ان البرمجٌات هً الكمبٌوتر فً وقتنا الحاضر ،والكلؾ المالٌة تتصل بها ال باالجهزة لما
تشهده من تطور وتحدٌث  ،وهً موضوعابداعات العقل الفكري فً حقل الكمبٌوتر ،
وٌتنافس المبرمجون على تقدٌم االبرزواالمٌز منها  ،وهً محل اتفاقٌات الترخٌص
باالستخدام التً تثٌر جدال قانونٌا واسعافٌما تفرزه من اشكاالت وتحدٌات قانونٌة .
 2-2-1االتصاالت ( -: ) Telecommunication
وتمثل االتصاالت الجناح الثانً للتقنٌة العالٌة  ،وهً فً وجودهااقدم من الحوسبة ،
انطلقت مع اختراغ التلؽراؾ ووسائل ( االبراق ) ومن ثم الهاتففالطابعات البعدٌة التً
تطورت الى التلكس  ،ومرت ضمن مسٌرة تطور هائلة انتقلت فٌهامن االعتماد على الربط
السلكً الى الربط الالسلكً  ،وتطورت الى اعتماد تقنٌاتاالئتمار عن بعد واستؽالل االقمار
الصناعٌة  ،وفً مٌدان الربط السلكً ذاته انتقلتمن االعتماد على اسالك النحاس الى الكٌابل
الضوئٌة ذات القدرة العالٌة على التباداللثنائً للبٌانات ونقل كمٌات هائلة منها فً اجزاء
من الثانٌة  ،وٌشهد وقتنا الحاضرفتوحا جدٌدة فً حقل االتصاالت  ،ابرزها قرب االعتماد
على الشبكات الكهربائٌة لنقاللبٌانات  .وفً حقل التقارب مع الحوسبة كان اهم فتح فً حقل
االتصاالت االنتقال الىالنقل الرقمً للبٌانات  ،أي تحوٌل النصوص والصور التناظرٌة الى
وحدات رقمٌة محمولةعبر وسائل االتصال  ،وفً هذا الحقل تحققتفتوح متتالٌة اعتمدت
تقنٌات مختلفة  ،فكانت والدة الفاكسملً ومن ثم الربط بٌنالحواسٌب وبناء شبكات
المعلومات المحلٌة واالقلٌمٌة ومن ثم العالمٌة التً تمثالالنترنت ابرزها واوسعها على
االطالق .
 3-2-1الشبكات والوسائط المتعددة
اذن الحوسبة مناط بها ادخال البٌانات ومعالجتها وخزنها واعادةاسترجاعها  ،واالتصاالت
مناط بها توفٌر واسطة نقلها وتبادلها  ،ولٌنجز ذلك ال بدمن شبكات  ،هذه الشبكات بدات
من مفهوم الشبكة السلكٌة احادٌة النقل فً عصرالتلؽراؾ  ،لتمر عبر تطور هائل استثمر
فً بناء شبكات الهاتؾ العامة والشبكاتالخاصة والشبكات المنطقٌة وشبكات المدن
والشبكات العالمٌة  ،ولٌتفتق العقل عنقواعد تتٌح نقل البٌانات عبر هذه الشبكات  ،فنشؤت
علوم البروتوكوالت االتصالٌةالتً لوالها لما امكننا ان نجلب نصوصا وصورا عبر
االنترنت .
والحاجة الى ادراك المعلومة لم ٌقؾ عند حدادراك النص المكتوب  ،فكان ال بد من ادراك
ملفات الحركة والصور والصوت والفٌدٌووؼٌرها  ،لتبدأ مسٌرة الوسائط المتعددة التً هً
فً احدث تجلٌاتها لٌست مجرد وسائطللوصول الى الصور والصوت والحركة بل هً
وسائل تفاعلٌة ما بٌن المعلومة واالنسان ،فتحت الطرٌق امام تقنٌات ظنها البشر سحرا  ،اذ

اتاحت مثال االفتراض التخٌلً اوالحقٌقة الوهمٌة او التخٌلٌة او االفتراضٌة والتً من
خاللها ٌنتقل االنسان الىالوسط الذي ٌشاهده وٌتفاعل مع عناصره واشخاصه  ،ولم ٌعد
تبادل المعلومة فً عصرالوسائط المتعددة مقتصرا على اٌصال واستقبال المعلومة ذاتها ،
بل تواصل االفرادمعا بالصوت والصورة وحتى بالوجود االفتراضً معا فً ذات البٌئة .
 3-1االنترنت – مالمحوتطبيقات
ان االنترنت هً اكبر شبكة اتصاالت  ،انها البدٌل النظري للعالمالجؽرافً  ،واالنترنت فً
الواقع لٌست شبكة اتصاالت تجارٌة  ،كما انها لٌست شبكةاتصاالت واحدة بالمعنى الحرفً
بل هً عدة شبكات اتصالٌة فردٌة وجماعٌة ومجموعةكمبٌوترات متناثرة وموزعة فً
ج مٌع ارجاء العالم مرتبطة معا فً كتلة لم ٌتبلور لهاشكل معٌن حتى االن  ،انها اتحاد
كونفٌدرالً مفكك االوصال على الرؼم من انها لم تبدأباالصل كذلك  .واالنترنت مملوكة
لكل االفراد والمإسسات لكنها لٌست مملوكة الحد ،ولٌس ثمة جهة ادارة مركزٌة او تحكم
وان كانت دول شمال الؽنى سعت وتسعى لتملك ثروةالمعلومات وواسطتها االنترنت لتظل
مجسدة لمفهوم دول شمال المعلومات فً مواجهة جنوبالقفر.
فقد ظهرت االنترنت الى الوجود كثمرة لمشروع حكومً امرٌكً بدءتنفٌذه عام 1962
وتحقق وجوده النهائً عام  1969وقد سمً ( االربانت ) ARPA net -كلفت بتنفٌذه
وكالة مشروعات البحوث المتقدمة ARPA- AdvancedResearch Projects
 Agencyالتابعة لوزارة الدفاع االمرٌكٌة ومن هنا اكتسبتالشبكة التسمٌة المشار الٌها ،
وقد استخدمت فً البداٌة لالؼراض المتعلقة بعلومالكمبٌوتر والمشروعات الهندسٌة
المرتبطة بشكل مباشر باالمور العسكرٌة وقد اصبحتهذه الشبكة رابطة اتصال حٌوٌة فٌما
بٌن المتعاونٌن من اماكن نائٌة فً تنفٌذالمشروعات  ،لكنها ظلت من الناحٌة العملٌة ؼٌر
معروفة خارج نطاق نشاط وكالةمشروعات البحوث المتقدمة .
فً عام  1989قررت الحكومة االمرٌكٌة وقؾ تموٌل االربانت ووضعت خططالنشاء
خلؾ تجاري لها فً شكل شبكة تقرر تسمٌتها االنترنت وقد اشتق االسم من
اسمالبروتوكول االساسً لالتصاالت وظل اؼلب مشتركً االنترنت من بٌن العلماء
داخاللجامعات والشركات العاملة فً صناعة الكمبٌوتر الذٌن استخدموها لتبادل
البرٌدااللكترونً .
واالنترنت شبكة الشبكات  ،انها ببساطة وسٌلة اتصالٌة عالمٌة تتٌحربط نظم الحاسوب -
سواء مفردة او نظمامرتبطة ضمن شبكات اصؽر محلٌة او اقلٌمٌة او دولٌة  -ببعضها
البعض  ،اما وجهاالبداع فً االنترنت فهً ان أي مستخدم لحاسوب مرتبط بها ( أي
مرتبط بالشبكة )ٌمكنه الوصول الى المعلومات ( اٌا كان شكلها ) المخزنة ضمن الحواسٌب
ونظم التقنٌةاالخرى والتشارك مع االخرٌن فً العمل فً نفس الوقت  ،وان آلٌة الوصول
ؼٌر محددةبمسار اتصالً معٌن ( أي من نقطة الى نقطة كما فً الهواتؾ بوجه عام ) ،
وانما بصورةعشوائٌة بحٌث وبمجرد طلب عنوان موقع معلوماتً معٌن ٌمكن لحاسوب

المشترك ان ٌصاللٌه من أي مدخل اتصالً باعتبار ان كافة المشتركٌن على شبكة دولٌة
اتصالٌة واحدةتتكون من مجموع شبكات االتصال العامة .
واالنترنت وسٌلة سهلة واسهل بكثٌر مما ٌعتقد ؼٌر المتعاملٌن معالتقنٌة  ،لذا ٌتعٌن ان ال
نخشى نحن مجتمع القانونٌٌن من التعامل معها واالفادة من مزاٌاها العملٌة (. )11
 1-3-1االنترنت  -متطلبات االستخدام وعناوينالمواقع
ٌلزم لمستخدم االنترنت جهاز كمبٌوتر عادي ٌتضمن من بٌن تجهٌزاتهوسٌلة ربط بشبكة
االتصال عبر الهاتؾ  ،والوسٌلة الشائعة فً المرحلة الحالٌة منتطور التقنٌة هً ( المودٌم
) المشار الٌه اعاله  ،وهو اما خارجً او متضمن داخاللكمبٌوتر  .اضافة الى هذه
التجهٌزات المادٌة ٌتعٌن ان ٌتوفر فً نظام الكمبٌوترواحد من برمجٌات التصفح ،
( نتسكٌب ) و( اكسبلورر ) وهناكالعدٌد ؼٌرها  ،وقد
واشهرها متصفحا
اصبحت المتصفحات متوفرة ضمن نفس نظام التشؽٌل المزود بهالكمبٌوتر عند شرائه
ومتوفرة اٌضا مجانا فً العدٌد من مواقع االنترنت .
فاذا ما توفرت هذه المكونات ٌلزم ان ٌشترك المستخدم مع احد مزودٌخدمة االنترنت فً
منطقته  ،وهً شركات تعرؾ بـ ( مزودي خدمات االنترنت ) Internet - ISPs
 ، Service Providersتتٌح وصول مشتركٌها الىكافة الشبكات  ( .مع االشارة ان
االشتراك عبر شركات التزوٌد لٌست الطرٌقة الوحٌدةلدخول شبكة االنترنت لكنها الطرٌقة
االسهل واالقل كلفة ) .
ومتى ما تحققت هذه العناصر فان المستخدم قادر على الدخول الىالشبكة( )12من خالل
استخدام اسمه (اسم المستخدم )User nameوكلمة السر Passwordالعائدة له ،
وكالهما ٌزودان للمستخدم عنطرٌق الشركة المزودة للخدمة مع قدرته على تؽٌٌر كلمة
السر متى ما اراد  .ومتى ماتحقق الدخول للشبكة ٌمكن للمستخدم التنقل من موقع الى آخر
عن طرق وضع عنوان الموقعفً الخانة المخصصة .
اما عن عنوان الموقع ( اسم الموقع  -اسم النطاق او اسم المٌدان ) Domain Name
،فهو عادة ٌتكون اما من ثالثة اقسام او اربعة اقسام رئٌسة -:
اولها  )http:// ( -:الرمز الدال على لؽةالبروتوكول المستخدم فً نقل وتبادل النص
وتعنً لغة ترميز النصوص الفائقة وهوبرتوكول نقل الملفات على شبكة الوٌب .امااشارة
(  ) : //فانها تنبه برنامج المتصفح الى ان الكلمات التالٌة لهذهاالشارة سوؾ تكون عنوان
الموقع الفعلً  URLوالتً تفصل اقسامه نقاط ( دوت )  ،ولكن عدم اٌراده فً العنوان
الٌإثر على الوصول للموقع النه متضمن ضمن النظام
ثانٌهما  -:ما ٌمكن تسمٌته بالمكان العام للموقع والشائع ان ٌكون ( الوٌب ) وٌرمز له
باالحرؾ  WWWكاختصار لعبارة ، World Wide Webوتعرؾ الموقع كجزء من

الشبكة العالمٌة  ،وهً اختصار لعبارة الوٌب وهً مجموعة فرعٌةمن االنترنت تستخدم
النصوص والرسوم والصوت والفٌدٌو وبعض المواقع ال توجد فً هذا الموضع ( الشبكة)
لكنها االقل شٌوعا .
أما الجزء التالً فهو حقالالسم الذي ٌتم تسجٌله من قبل الشخص او الشركة لدى جهات
تسجٌل اسماء النطاقاتوٌمثل اسم الموقع المعٌن وهو شبٌه باالسم التجاري الممٌز
للمإسسات واالشخاص ( مثال  Arabiaon lineاو  NICوهواختصار ( مركز
المعلومات الوطنً ) او  CNNوهكذا).
اما الجزء االخٌر فهو ما ٌعرؾ باسماء النطاقات العلٌا (اسم النطاقاالعلى ) التً امست
مثارا للجدل  ،وهً الرمز الدال على صفة او طبٌعة الموقع مثل  comللداللة على
الموقع التجاري ( اختصار لكلمة  ) commercialاو orgداللة على مواقع المنظمات (
 )organizationاو netداللة على ان الموقع شبكة  ،وتشمل اسماء النطاقاالعلى
اٌضا  govوتعنً موقعا حكومٌا  ،و  eduوتعنً موقعا تعلٌمٌا  ،و  orgوتعنً
منظمات او هٌئات  .وٌمكن ان ٌلحق هذاالجزء جزء اضافً ٌشٌر الى البلد ولكل دولة رمز
خاص بها  ،فبرٌطانٌا مثال ٌرمز لهابالرمز  ، UKواالردن  ، JOومصر  EGوهكذا .
وكما اشرنا فانه ٌفصل كل جزء عن االخر فً العنوان ( نقطة ، ) Dot -وباالضافة الى
العناصر الرئٌسة للعنوانالتً تإدي الى الصفحة الرئٌسٌة فً الموقع ٌمكن ان ٌتضمن
الع نوان كلمات اضافٌة تعبرعن اجزاء الموقع تفصلها عن القسم الرئٌس من العنوان اشارة
( .) /
 2-3-1االنترنت  -المميزات التقنية
ظل تشبٌك اجهزة الحاسوب معا  ،بشبكات خاصة ام عبر شبكات الهواتؾ ،هاجس مبدعً
النظم التقنٌة  ،لكن كانت على الدوام عوائق الكلفة ومدى الفعالٌةومشكالت توافق انظمة
الحواسٌب معا والحاجة الى نقل الملفات ومشكالت سعات النقلومعٌقات حركة التبادل
عوامل مثبطة للهمم ،لكنها اٌضا كانت وراء التفكٌر المبدع فً بناء االنترنت التً كان
علٌها ان تتحلىبمٌزات تكفل اجتٌاز هذه العقبات  ،فكان ٌتعٌن ان تقوم فكرة التشبٌك عبر
االنترنتعلى توفٌر قواعد تبادل النصوص والملفات وقدرتها على انجاز هذه المهنة ،
وتوفٌرنموذج مالً مقبول ما دام الخٌار استؽالل الشبكات الهاتفٌة  ،نموذجا ٌتٌح الخروج
منمؤزق الكلؾ الباهظة مقابل استؽالل شبكات االتصال التً تإدى بدالت استخدامها
تبعالوقت االستعمال والمسافة.
ان الوضع المتفرد لالنترنت ٌنشؤ عن عدة عناصر  ،اولها البروتوكوالتاالتصالٌة وهً
مجموعة قواعد تحدد الطرٌقالتً تتصل بها الة بؤخرى  ،والبروتوكول الرئٌسً لالنترنت
هو ما ٌعرؾ ببرتوكول ضبطاالرسال /بروتوكول االنترنت )  ، ) TCP/IPفبرتوكول
االنترنت  IPهو مجموعة القواعد التٌتشكل االساس لكل اتصال عبر االنترنت  ،بٌنما

ٌستخدم بروتوكول ضبط االرسال  TCPفً معالجة الكم الكبٌر من البٌانات
ولمعالجةالحاالت التً تتلؾ فٌها البٌانات المنقولة  ،أما البرتوكول المجمع  TCP/IPهو
البروتوكول المختار فً اؼلب شركاتاالنترنت فً الوقت الحاضر  .وتعد البرتوكوالت
اوسع واهم الموضوعات التً تمثلمستقبل التطور لشبكة االنترنت وطرٌق المعلومات ،
وٌشهد العالم ٌومٌا منجزات جدٌدةفً مٌدان اٌجاد برتوكوالت تسهل نقل البٌانات وتبادلها
ولٌس فقط فً هذا الحقل انماثمة بروتوكوالت ألمن البٌانات ونقل البٌانات المشفرة واخرى
لعملٌات النشر تبعالطبٌعة النص المنشور  ،وترتبط البروتوكوالت بلؽات البرمجة وٌرتبط
بها وضع لؽاتجدٌدة تتناسب مع االؼراض المرجوة من استخدام االنترنت فاالعمال  -على
سبٌل المثال  -جرى تطوٌر سلسلةبروتوكوالت ولؽات برمجة خاصة بها وذات االمر
بالنسبة لوسائل نقل البٌانات فٌالمواقع المالٌة وؼٌر ذلك .
وٌعد النموذج المالً لالنترنت العامل الذي اتاح ان تصبح تكلفةاستخدامها رخٌصة ٌ ،عد
فً واقع امر احد اكثر جوانبها اثارة لالهتمام  .فبدل انٌستخدم الهاتؾ على اساس الوقت
والمسافة ( محلً  -دولً ) فان مزود الخدمة اوالمإسسة التً تستاجر خطا
هاتفٌا( ٌ .) Leased Lineتفادى من خالل استئجارالخط هذه الكلؾ وتتاح له استخدام
الخط كل الوقت لكلفة ثابتة أي ٌصبح لدٌه خط تلٌفونً مخصص للمكالمات فٌمابٌن
الموقعٌن  ،وبطبٌعة الحال لٌست هناك رسوم طبقا لعدد المكالمات بالنسبة للخطالمستؤجر .
وٌتؤلؾ اساس االنترنت من حزمة من هذه الخطوط المستؤجرة والموصلةمعا من خالل نظم
تحوٌل تمرر البٌانات (ٌ . )13تم توفٌرالوصالت بعٌدة المدى لالنترنت فً الوالٌات
المتحدة بواسطة خمس شركات  ،تستؤجر كلمنها مجموعة خطوط من شركات المواصالت
السلكٌة والالسلكٌة  .ولقد اصبحت تكلفةالخطوط المستؤجرة  -منذ انقسام شركة AT&T
الى عدة شركات  -تنافسٌةللؽاٌة والن حجم حركة السٌر على شبكة االنترنت ضخم جدا ،
فان هذه الشركات الخمستحقق شروط االداء المجزي بؤقل رسوم ممكنة  ،وهو ما ٌعنً انها
تنقل عرض نطاق ترددٌضخم جدا بتكلفة رخٌصة للؽاٌة  .وتعبٌر (عرض النطاق الترددي
) ( او السعة النطاقٌة)ٌ Bandwidthشٌر الى السرعة التً ٌمكن ان ٌحمل بها خط
ماالمعلومات الى مجموعة موصلة من االجهزة  .وٌعتمد عرض النطاق الترددي  ،جزئٌا
علىالتكنولوجٌا المستخدمة فً ارسال واستقبال المعلومات  .وشبكات التلٌفونات مصممة
علىاساس توفٌر وصالت خاصة ثنائٌة االتجاه بعرض نطاق ترددي ضٌق  .وتمثل
التلٌفوناتاجهزة ( تناظرٌة ) Analogمتصلة بمعدات شركة التلٌفونات بواسطة تٌارات
تموجٌة  ،مناظرة لترجٌعات االصوات .وعندما تتم ( رقمنة ) االشارة الصوتٌة عن طرٌق
شركة تلٌفونات بعٌدة المدى  ،فاناالشارة الرقمٌة تحتوي على آالؾ ( البتات )  -تتزاٌد
ٌوما بعد ٌوم  -من المعلوماتفً الثانٌة الواحدة (.)14
" وتتمثل احد السمات التقنٌة لالنترنت  -التً تشهد تطورامستمرا ٌخلق فً الوقت ذاته
تحدٌا جدٌا ٌواجه االنترنت  -بالكٌفٌة التً تتم فٌها معالجة المحتوى السمعً ( بما فً ذلك
الصوت )  ،والمرئً على وجهالتخصٌص " .فالتكنولوجٌا االساسٌة لالنترنت ال تضمن ان
تنتقل البٌانات منموضع الى اخر بمعدل ثابت من السرعة  .اذ ان كم االزدحام داخل الشبكة

هو الذي ٌحددمدى السرعة التً ترسل بها الحزم الصؽٌرة للبٌانات ( او حزٌمات البٌانات )
 PACKETSوقد اتاحت مجموعة متنوعةمن االسالٌب الحاذقة امكانٌة نقل بٌانات سمعٌة
ومرئٌة عالٌة الجودة ثنائٌة االتجاه ،لكن الدعم السمعً والمرئً الكامل سٌتطلب احداث
تؽٌٌرات ملموسة فً الشبكة وهو ماستشهده احداث المستقبل القرٌب من عمر الشبكة()15
.
ان شركات تقنٌة المعلومات تركز فً هذه المرحلة على االستثماراالفضل لالتصاالت
الرقمٌة للوصول الى الشبكة واستخدامها  ،وفً هذا االطار ٌجرٌتطوٌر وتفعٌل االنترنت
الالسلكٌة  Wireless Internetوالموضعٌة  Localاضافة الى االنترنت المرتكزة
على االلٌافالبصرٌة  Internet Opticalواالعمال االلكترونٌة المرتكزة على
االنترنت E-Businessوابداعات اخرى كثٌرة  -كانظمة تستخدم تقنٌاتالذكاء)16(-
تستهدؾ كلها توسٌعالنطاق الترددي للبٌانات المنقولة عبر االنترنت على امل الوصول الى
نطاق المتناهٌوسعات ؼٌر محددة باطر او مقاٌٌس .
ٌوما بعد ٌوم تتؽٌر االنترنت  ،اللؽات والبروتوكوالت وانماط النشروالتصفح وؼٌر ذلك ،
كٌؾ ال وهً بٌئة لتبادل كل المعارؾ ووحدها تمثل اشمل اطارتنافسً لالبداع سواء بٌن
االفراد او المإسسات.
 3-3-1االنترنت  -الخدمات االساسية والشهيرة
توفر االنترنت من حٌث االساس البريد االلكتروني وما اتاحهمن تبادل الملفات بانواعها ،
وتصفحقواعد البيانات  ،ومنتديات الحوار  .ونبدي هنا ان تفهم االبعاد التقنٌةلهذه
التطبٌقات ضروري للوقوؾ على ما ٌتصلبهما من مسائل قانونٌة اهمها السرٌة
والموثوقٌة وحجٌة التعاقد عبر البرٌدااللكترونً او من خالل موقع االنترنت .
1-3-3-1بالنسبة للبريد االلكتروني -:
فان العدٌد من الناس فً الوقت الحاضر  ،فً العمل  ،الحكومة  ،التعلٌم … الخ ،
ٌستخدمون البرٌد االلكترونً اكثر من الهاتؾ لالتصال معزمالئهم  ،وعلى صعٌد الحٌاة
الخاصة فهناك كثٌرون ٌستخدمون البرٌد االلكترونٌكطرٌقة سرٌعة وؼٌر مكلفة للبقاء على
اتصال مع اصدقائهم وعائالتهم المنتشرٌن فٌالعالم  .وبالرؼم من ان البرٌد االلكترونً
اصبح موجودا منذ سنوات تشكٌل االنترنت ،فقد شاع البرٌد االلكترونً اوال على الشبكات
المناطقٌة المحلٌة .
وانظمة البرٌد االلكترونً المعتمدة على الشبكات  LANتتٌح لالشخاص المتواجدٌن فً
المكتب حلمشاكلهم بدون عقد اجتماعات  ،واالتصال بدون ازعاجات المذكرات الرسمٌة ،
وفً الوقتالحاضر تم استبدال انظمة البرٌد االلكترونً للشبكات  LANببرمجٌات العمل
وبرمجٌات الملقم للبرٌدااللكترونً المستخدمة على االنترنت العامة  ،منشؤة معاٌٌر معتمدة
على القاعدةالعرٌضة من المستخدمٌن تجعل البرٌد االلكترونً اسهل للجمٌع(.)17

لقد اصبح متاحا من خالل البرٌد االلكترونً ان ٌرسل أي انسان الى أٌانسان اخر رسالة
الؼراض تجارٌة او تعلٌمٌة او حتى لمجرد التسلٌة  ،وهً رسائلمكتوبة او ملفات صوتٌة
وفً احدث تجلٌاتها تبادالت مرئٌة بٌن المرسل والمستقبل تخرجعن نطاق البرٌد
االلكترونً الى نطاق ما ٌعرؾ باالتصال الفٌدٌوي .
وفكرة البرٌد االلكترونً تقوم على تبادل الرسائل ( وتشمل الفاٌالتوالرسوم والصور
واالؼانً والبرامج … الخ ) عنطرٌق ارسالها من المرسل الى شخص او اكثر ( ٌمكن ان
ترسل فً نفس الوقت الى عدد ؼٌرمحدد من المستخدمٌن ) وذلك باستعمال عنوان البرٌد
االلكترونً للمرسل الٌه .والبرٌد االلكترونً فً الوقت ذاته صندوق شبٌه بصندوق البرٌد
العادي  ،مع فارق انفٌه توجد الرسائل المرسلة الٌك وتلك التٌسبق لك ارسالها والرسائل
التً الؽٌته ا ونماذج عامة لصٌػ الرسائل اضافة الى قائمةبالعناوٌن البرٌدٌة التً تضٌفها او
تنشئها فً صندوقك حتى ال تعود فً كل وقت لطباعةالعنوان من جدٌد  .وتتم عملٌة
االرسال بان ٌدخل المشترك الى موقع البرٌدااللكترونً وٌصدر امرا بانشاء رسالة جدٌدة ،
وٌقوم بكتابة عنوانه ( وعادة ما ٌكونالعنوان مخزنا اضافة للوقت والتارٌخ )وٌكتب عنوان
المرسل الٌه او الٌهم  ،وموضوع الرسالة  ،ثم ٌشرع بطباعة رسالته  ،وقدٌلحق بها احد
الملفات المخزنة مسبقا فً نظامه او ٌلحق بها برنامجا او ملفا صوتٌااو موسٌقى او ؼٌرها
 ،ثم ٌصدر امر االرسال  ،وما هً اال ثوان معدودة وتنتقاللرسالة الى نظام الشركة التً
ٌتبع الٌها المرسل الٌه  ،وبدوره ٌنقلها فورا الىالمشترك المعنً المحدد فً العنوان  ،وما ان
ٌفتح المرسل الٌه صندوق برٌده وٌطلبجلب الرسائل المرسلة الٌه من نظام الشركة التً
ٌتبعها او من النظام الذي ٌخدمه اوٌرتبط به حتى تصله الرسالة المرسلة ضمن قائمة ٌظهر
فٌها اسم المرسل والموضوعوتارٌخ الرسالة وحجمها وما اذا كانت تتضمن ملفا ملحقا ام ال
 ،بعد ذلك ٌمكن للمرساللٌه فتح الرسالة واستعراضها وقراءتها وطباعتها على الورق ان
اراد او حفظها فً ملفمعٌن او الؽاءها بعد قراءتها  ،وٌمكنه اٌضا الؽاءها ابتداءا من القائمة
قبل فتحها ،وبالعموم له ان ٌجري ما شاء من العملٌات التً ٌمارسها عادة على أي ملؾ
اعتٌادٌفً حاسوبه.
وٌتم ارسال( )18رسالة منكمبٌوتر المرسل الى الكمبٌوتر الخادم التً ٌوجد به صندوق
البرٌد للمرسل الٌه ،فتنتقل الرسالة من كمبٌوتر المرسل بعد ان تكون قد حددت عنوان
المرسل الٌه الىالكمبٌوتر الخادم ومن هناك تنتقل على نحو مباشر او ؼٌر مباشر الى أي
خادم اخرٌحتوي صندوق برٌد المرسل الٌه وعندما تصل الى صندوق برٌد المرسل الٌه
عبر الشبكةالهاتفٌة او الشبكة الكمبٌوترٌة التابعة لشركة ما  ،فان المرسل الٌه
المرتبطبالخادم سٌكون قادرا على استرجاع محتوى صندوقه من الرسائل واستعراض
الرسالةالمرسلة الٌه وقراءتها وتخزٌنها فً نظامه ان اراد او الؽاءها او طباعتها على
الورقاو ؼٌر ذلك  ،وٌسمى االسترجاع التحمٌل التحتً  ، Downloadingوترسل
الرسالة ابتداءا الى شخص واحد او اكثروربما الى عشرات االشخاص فً ذات الوقت كما
ان مستقبلها ٌمكنه اعادتها الى المصدراو ارسالها الى جهات اخرى بذات محتواها او
مضافا الٌها ردهه علٌها او مالحظاتهبشؤنها  ،وبإمكان المرسل وكذلك المستقبل وضع
الرسالة على ما ٌعرؾ بلوحة النشراتااللكترونٌة وهً الموضع التً توضع فٌه الرسائل

لٌقرأها أي شخص  ،وعادة ما تكون هذهالنشرات وسٌلة خدمة لجماعات ( تسمى جماعات
االخبار او تسمى الجماعة الواحدة باسمنشرة معٌنة او مسمى معٌن ) .
لقد شهد البرٌد االلكترونً ثورة فً وسائل تنظٌمه وارساله وربطهالتفاعلً بوسائل التقنٌة
االخرى  ،فتم تطوٌر البرٌد االلكترونً الصوتً الذي ٌمكنمن خالله ترك رسائل صوتٌة او
استقبال رسائل مكتوبة بشكل صوت  ،وجرى ربط البرٌدبمواقع الشركات عبر االنترنت
لتسهٌل عملٌات االرسال واالستقبال اثناء الوجود علىمواقع االنترنت  ،وطورت تقنٌة
استقبال البرٌد االل كترونً بواسطة الكمبٌوتراتالمفكرة المحمولة بالٌد وأٌضا عن طرٌق
الهاتؾ النقال كنصوص مكتوبة او مسموعة معامكانٌة التحوٌل من شكل الى اخر بٌنها الى
جانب التطور الهائل فً تقنٌات تنظٌم وادارةصندوق البرٌد االلكترونً وربطه بقوائم
الزبائن والجهات المرسل الٌها البرٌدبانتظام وتنظٌم عناوٌنها داخل برنامج االرسال الخاص
بالمرسل واستخدام وسائل االمن والحماٌة التقنٌة لرسائاللبرٌد االلكترونً فً كافة
مراحلها بما فً ذلك التشفٌر وفك التشفٌر وتوثٌق مواعٌداالرسال واالستقبال والتحمٌل
وؼٌر ذلك وتكون فً بٌئة البرٌد االلكترونً المجموعات االخبارٌة والشبكات االخبارٌةاما
العامة او المتخصصة  ،كمجموعات الطٌارٌن والصحفٌٌن والقانونٌٌن ومجموعاتمكافحً
المخدرات او مجموعات التسوق لسلعة معٌنة او مجموعات مكافحة الفٌروسات اوؼٌرها ،
ومن خالل المجموعات االخبارٌة ٌمكن استرجاع وتحمٌل كل الرسائل المتعلقةبموضوع ما
او جزء منها او كل الرسائل الحدٌثة او رسائل شخص معٌن .
( المرسل )
ورسالة البرٌد االلكترونً فً شكلها االعتٌادي تتضمن بٌان الجهةالمرسلة
والجهة المرساللٌها  ،وتارٌخ الرسالة وحجمها مقٌسا بوحدات التخزٌن  ،وموضوعها ان
حدد المرسل لهاموضوعا  ،ومن حٌث المحتوى تتضمن مادة مكتوبة او صورا وٌلحق
بالرسالة ما شاء المرسلمن ملفات مكتوبة او وثائق او افالم او برامج او ملفات صوتٌة او
ؼٌر ذلك .
وال تتطلب رسالة البرٌد االلكترونً ارسالها من كمبٌوتر المرساللخاص او باستخدام
اشتراكه الخاص لخدمة البرٌد االلكترونً او خدمة االنترنت ،بمعنى انها قد ترسل من أي
جهاز الى أي خادم وبؤي اشتراك كما ٌمكن ان ٌضمنها المرسالسمه الحقٌقً او اسم
مستعارا او اسم لشخص اخر او ٌستخدم عنوان البرٌد االلكترونٌلشخص اخر فٌرسل
الرسالة باسمه  .وهً فً صورها االولٌة رسالة ؼٌر موقعة  ،لكنالتطور التقنً اوجد
العدٌد من وسائل توقٌعها وربطها بشخص مرسلها  ،وقد ارتبطالتوقٌع اساسا بحل مشكلة
التثبت من شخص المرسل لكشؾ عملٌات استؽالل البرٌدااللكترونً فً انتحال اسماء
الؽٌر ونسبة رسائل لهم لم ٌتم ارسالها من قبلهم .
بقً ان نشٌر  -قبل التمثٌل على نمط عنوان البرٌد االلكترونً  -انشٌوع استخدامه الواسع
ٌرجع الى سهولة االرسال واالستقبال وقصر الوقت المتطلبلتحقٌق ذلك وانخفاض الكلؾ
والقدرة على ارسال وثائق بمئات الصفحات او ارسال آالؾ منالرسائل فً الوقت ذاته
الشخاص فً شتى بقاع االرض او تنظٌم وقت ارسال الرسائاللكترونٌا بحٌث ٌمكن للنظام

ارسال العدد المطلوب من الرسائل وحده فً الوقت المعٌنله من قبل المرسل وبحسب قائمة
العناوٌن المنظمة سلفا  ،عوضا عن القدرة على ارسااللمواد باي لؽة مستخدمة ما دام
النظام قادر على قراءتها و ارسالها بصورة نصوصمكتوبة او ملفات صوتٌة واستقبالها
بهذه الصورة او تحوٌلها من صورة الخرى .
واما عن عنوان البرٌد االلكترونً فٌتكون فً جزئه االول من اسمالمستخدم ( مثال Arab
او  )law officeوٌجٌب عن السإال ( من ؟؟ ) ٌتبعه اشارة @ وتلفظ بالعربٌة ( آت )
وتجٌب علىالتساإل ( اٌن ؟؟ ) ثم ٌتبعها اسم الشبكة او الشركة او الموقع الذي ٌزود
بالبرٌدااللكترونً او ٌوجد فٌه البرٌد االلكترونً ( مثال  netsاو  )hotmailوٌمكن ان
ٌضاؾ الٌها صفة الشركة او الموقع(  comمثال ) او الدولة (  joمثال ) .
 2-3-3-1تصفح قواعد البيانات
اتاحت االنترنت  -وهذا هو مفهومها الشائع واشهر تطبٌقاتها العملٌة -تصفح قواعد البٌانات
عبر شبكة الوٌب  ،وٌشٌر تعبٌر الوٌب الى (النسٌج عالمٌاالنتشار world wide web
)وتختصر الى ) wwwاو ) webوٌسبق االختصار  wwwعناوٌن المواقع على شبكة
الوٌب  ،وٌشٌر الىمجموعة من الخوادم ( انظمة الكمبٌوتر الخادمة ) المتصلة باالنترنت
التً توفر صفحاتمن المعلومات  ،فعندما ٌتصل الشخص بواحد من تلك الخوادم تظهر
شاشة معلومات تتضمنصفحات من النصوص المكتوبة او الصور او االفالم او الملفات
الصوتٌة اضافة الىمعلومات عن الجهة صاحبة الموقع ووصالت وروابط الى مواقع اخرى
وقد تكون صفحة الموقعمخزنة فً الخادم نفسه او فً أي كمبٌوتر خادم على االنترنت ،
وعادة ما تبدأ المواقعفً الصفحة الرئٌسة الخاصة بالشركة او المإسسة او الفردي صاحب
الموقع متضمنة فهرسابالمحتوى ٌمكن من خالله للمستخدمٌن الوصول الى بقٌة صفحات
الموقع بمجرد الضؽطبالماوس على الوصالت المتوفرة التً عادة ما تظهر بلون مختلؾ
وتكون محفزة  ،بمعنىان مجرد وضع اشارة الماوس علٌها ٌشعر بانها رابط لصفحة اخرى
( تتحول اشارة الماوسالى اشارة الٌد)  ،وٌتٌح التصفح لمواقع االنترنت برامج تعرؾ
بالمتصفحات وبدونها الٌمكن انجاز عملٌة التصفح وقد تطورت متصفحات االنترنت الى
نحو ؼٌر عادي  ،بحٌث تتٌحسهولة االنتقال من نص الى اخر واجراء علمٌات التحرٌر
علٌه وتخزٌنه وطباعته وتخزٌنالمواقع المفضلة والهامة لمتصفح االنترنت وؼٌر ذلك من
الخدمات العدٌدة  ،واشهرالمتصفحات التً القت انتشارا عالمٌا  ( ،متصفح نتسكٌب ) ،
ومتصفح ( اكسبلورر ) وقدادى التنافس الحاد فً حقل المتصفحات الى توفٌرها للمشتركٌن
مجانا .
وقواعد البٌانات فً هذا المقام لٌست مجرد المعلومات النصٌة  ،انهامواقع المعلومات
المتعلقة بالمتواجدٌن على االنترنت من االفراد واالدباء والكتابوالمهنٌٌن الى المإسسات
والهٌئات بانواعها  ،االهلٌة والتجارٌة والحكومٌة  ،وتتضمنقواعد البٌانات ادلة ومواد
مكتوبة وصورا واعالنات ونماذج خدمات وؼٌرها  ،انها تشملكل شًء من حٌث محتواها
 ،متعلقا بكل شًء على اتصال بالنشاط البشري .

وقد شهدت برمجٌات التصفح تطورا مذهال  ،نقلتها من القدرة على تصفحالمواقع النصٌة
الى المواقع التً تضم وسائل الوسائط المتعددة  ،بما ٌتٌح القدرةعلى الوصول للمعلومات
اٌا كان شكلها  ،كما اتاحت المتصفحات االطالع على المواد وتحمٌلهاواسترجاعها بالشكل
الورقً  ،واتاحت النسخ منها كلٌا او جزئٌا واعادة اللصق ضمنفاٌالت ووثائق المستخدم ،
واتاحت تنزٌل البرامج والموسٌقى والصور وؼٌرها  ،واصبحالتصفح سهال فً ظل خوادم
االدلة ومحركات البحث  ،بحٌث اتٌح للمستخدم الدخول الىمحركات بحث وبوابات
فهرسة( )19ترشدالمستخدم الى المواقع التً ٌطلبها تبعا للمواضٌع التً ٌرؼب بتصفحها ،
وثمةاستراتٌجٌات بحث عبر االنترنت جعلت منه علما  ،لكنه بكل االحوال لٌس علما
صعباوتدرب عشرات المحركات على آلٌات البحث المناسبة التً تتٌح للمستخدم الوصول
الىالمعلومات التً ٌطلبها بشكل دقٌق ومحدد .
والنهاء مشكالت العناوٌن الكثٌرة  ،ومشكالت الرجوع للعناوٌن المفضلة ،
اتاحتالمتصفحات وبرمجٌات عدٌدة الدارة استخدام االنترنت  ،القدرة على تنظٌم
قوائمالعناوٌن المهمة  ،فالقانونً الذي ٌستخدم الشبكة  ،قد ٌنظم مواقع القانون المدنٌوحدها
 ،وٌنظم عناوٌن القوامٌس القانونٌة  ،او ٌنظم مواقع القرارات القضائٌة وهكذا .وقد تكاملت
ادوات تنظٌم االستخدام لٌلحق بها انشاء قواعد خاصة بالمستخدم لتنظٌمعمله ومواعٌده
واتصاالته واشتراكاته وؼٌر ذلك (.)22
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انت مع االخرٌن فً كل وقت  ،بالصوت والصورة وتبادل الرسائل ،مجموعات من
االشخاص ٌتواجدون معا وٌتبادلون الحدٌث فً كل شًء عبر تقنٌات الدردشةوالحوار على
الخط (  ( Chattingمجموعات متجانسة احٌانامن المهتمٌن بشان ما ٌتبادلون المقاالت
والمواد واالخبار والمعرفة فٌما ٌخدم الشانموضوع منتداهم  ،لوحات اعالنٌة على الخط فً
شان ما ٌضع كل من له عالقة بالشان وجهةنظره او معلوماته فٌها  ،انه توجه نحو بناء
المجتمعات االفتراضٌة .
تخٌل كم من الوقت سٌصرؾ ان فكر مجموعة قانونٌٌن مهتمٌن مثال بشإونالتامٌن
وٌرؼبون بانشاء جمعٌة تضمهم  ،كم من المال سٌصرؾ لو اردنا ان تكون عضوٌةهذه
الجمعٌة عربٌة ولٌست محلٌة  ،ماذا لو اردناها دولٌة  ..انها فً العالم الحقٌقٌمقٌدة بمعٌقات
كثٌرة بل واحٌانا ٌصعب انشاإها العتبارات قانونٌة  .اما فً الواقعاالفتراضً  ،فانها امر
مٌسور .
قبل ثالثة اعوام اطلق احد رجال القانون الجنائً فً جامعة اٌطالٌةدعوة النضمام المهتمٌن
بالعدالة الجنائٌة الى مجموعة حوار او مجتمع قانونً للمعرفةالجنائٌة  ،لم تمض اشهر
حتى ضم منتدى الحوار ( فً شكله االول) اساتذة جامعاتومحامٌن ورجال قضاء ورجال
ضابطة عدلٌة من اكثر من  79دولة  ،وشٌئا فشٌئا انتقاللحدٌث العام الى انشطة عبر

الشبكة واجندات لمواضٌع كل ٌدلً فٌها بدلوه وٌقدم مالدٌه من مواد مكتوبة  ،انها االن
اكبر مجتمع للعدالة نشا عنها حجم كبٌر من المعلومات القانونٌة والفنٌة فً الحقاللجنائً .
وذات االمر ٌقال على مئات منتدٌات الحوار العلمٌة والهندسٌة ومنتدٌاتمكافحة الجرٌمة او
نمط منها ومنتدٌات الفنون وؼٌر ذلك من المجتمعات المتخصصة .
ربما الشائع لٌس منتدٌات الحوار المتخصصة  ،وصحٌح ان الشائعمنتدٌات الحوار العامة
والمفتوحة للدردشة الشخصٌة ()21واحٌاناللموضوعات ؼٌر الهامة اطالقا  ،وصحٌح ان
منتدٌات الحوار فً حاالت كثٌرة اضاعةللوقت الفعلً الستؽالل شبكة االنترنت فً مسائل
مقٌدة  ،لكن الهذر ٌنتهً  ،وستجد منٌوجه ساحات الحوار ومنتدٌاته الى مجتمعات ذات
فائدة  ،مجتمعات تستؽل الكلفةالمنخفضة الستؽالل االنترنت والكفاءة االتصالٌة العالٌة
والقدرة على تباداللمعلومات بكل صورها والقدرة على اللقاءات الشخصٌة باالجتماعات
الحقٌقة لتوجه الىبحث موضوعات اكثر شمولٌة تخدم المتخصص فً تنمٌة معارفه
ومهاراته .
ال ارؼب ان انقل تجربة شخصٌة حٌن اقول اننً ممن دعا مبكرا الى وقفهدر استؽالل
الشبكة واالبتعاد عن منتدٌات وجلسات الحوار التً ال تضٌؾ للمعرفة شٌئاولٌست اكثر من
ثرثرة وإضاعة للوقت  ،لكننً فً الوقت ذاته اقول ان العضوٌة فٌمجموعات متخصصة
من المنتدٌات  ،كا لعضوٌة فً منتدٌات القانون والتقنٌة ساهم فً انتكون حجم مشاركاتنا
الدولٌة فً موضوعات هذا الكتاب وهذه الموسوعة اكثر بكثٌر ممانشر لنا فً الوطن
العربً رؼم الرؼبة العارمة لدٌنا بمشاركة االخرٌن المعرفةوتبادلها معهم بكل اشكالها
(. )22
4-3-1االنترنت  -المحتوى المعلوماتي والفائدة
االنترنت  -الشبكةالعالمٌة  -االكثر شعبٌة  ،اصبح لها تؤثٌرها على التعلٌم والعمل
واالتصاالتالشخصٌة وكل شًء ( )23واصبح بامكان كل شخص ان ٌكون ناشرا فاي
شخصٌمكن ان ٌقدم افكاره للعالم دون ان ٌحتاج الى تملك المطابع الؽالٌة او اللجوء
الىالناشرٌن  ،وحتى االن فان الشبكة العالمٌة طرٌقة سرٌعة ورخٌصة الرسال
الرسائلوالتخلص من نفقات المكالمات البعٌدة  ،وهً طرٌقة عظٌمة للبحث عن المعلومات
والحصولعلٌها والحصول على البرمجٌات التً ٌتوفر عدد كبٌر منها دون مقابل مالً
وعبر الشبكة ٌمكن مقابلة االفراد والتعرؾ علٌهموٌمكن تبادل المعلومات بكافة صورها
واشكالها .
واما عن مواقع االنترنت  ،فان فٌها ما ٌرؼب كل شخص بالوصول الٌه منمعلومات بحسب
اهتمامه  ،المواقع الصحفٌة للمجالت والصحؾ الصادرة فً مختلؾ الدولوبمختلؾ
الموضوعات  ،مواقع الجامعات والكلٌات والمعاهد  ،المواقع الحكومٌة ومواقعالمراكز
البحثٌة  ،مواقع المنظمات الوطنٌة واالقلٌمٌة والدولٌة البنوك وشركاتالتؤمٌن واالتحادات
والنقابات  ،ومواقع المحاكم والبرلمانات والوزارات  ،مواقعالشركات التجارٌة التً تمارس

مختلؾ انواع االعمال اما كمواقع تعرٌفٌة واعالمٌةللشركات او مواقع خدمات واعمال
على الشبكة كالمواقع التً تمارس البٌع والشراء وادارةاالعمال وتقدٌم الخدمات ( التجارة
االلكترونٌة ) …الخ  .واذاكانت االنترنت قد بدات مسٌرة العمل كوسٌلة اتصالٌة تعرٌفٌة
وتبادلٌة للمعلوماتفانها امست مواقع لالستثمار التجاري فً عالم المعلومات  ،من هنا نجد
مواقع ال تتٌحالوصول للمعلومات اال بعد اداء بدل اشتراك خاص ونجد مواقع لٌست اكثر
من متجرافتراضً على الشبكة ٌجنى مالٌٌن الدوالرات من تقدٌم الخدمات على الخط
كالخدمةاالعالمٌة او بٌع المنتجات كبٌع البرمجٌاتالتً قد تنزل من الموقع الى كمبٌوتر
المستخدم مباشرة او ترسل له بشكل مادي عبرالبرٌد  ،ونجد بالمقابل مالٌٌن الصفحات من
الوثائق والتقارٌر واالبحاث والكتبالقانونٌة والعلمٌة والطبٌة والهندسٌة والتقنٌة وؼٌرها ،
ونجد قواعد بٌاناتللقوانٌن واحكام القضاء  ،قوامٌس ومعاجم بمختلؾ اللؽات  ،ونجد مكتبات
عامة علىالخط تتٌح قراءة امهات الكتب بل وتتٌح طباعتها على الورق وتخزٌنها على
الوسائطااللكترونٌة او داخل نظام المستخدم  .وبذلك فان االنترنت  ،دلٌل اعمال ودلٌل
انشطةوموضعا للبحث العلمً ومكانا للتسوق وبٌئة للمعارؾ  ،انها بوابة المعرفة
وفضاءاتصالً مفتوح على مصراعٌه ٌزٌل الحدود الجؽرافٌة وٌربط عوالم متباعدة مكانا.
هذا الفضاء الذي ٌتسع فً كل دقٌقة لٌحتوي مالٌٌن الصفحات  ،بقدر ماٌتٌح الوصول
للمعلومة بقدر ما ٌخلق اشكالٌة وتحد فً حقل البحث عن المعلومة واتباعاسهل الوسائل
للحصول على المطلوب  ،ولهذا تطورت الى مدى كبٌر تقنٌات البحث من خالالٌجاد
محركات بحث وادلة بحث وفهارس عالمٌة واخرى متخصصة  ،وهناك العدٌد من
محركاتالبحث العربٌة لكنها تظل دون مستوى محركات البحث العالمٌة من حٌث سرعة
اٌجادالمعلومة وسعة نطاق البحث ودقته  .ولعل الدرس الذي ٌخرج به الباحث العربً
مناستخدام االنترنت وسٌلة للبحث العلمً الحاجة المطلقة للصبر والتحدي والقدرةالعلمٌة
على استثمار المواقع الجٌدة واالبتعاد عن المواقع ؼٌر الفاعلة واالهم من ذلك الوصول
الى المواقع الموثوقةالتً ؼالبا ما ال تكون مواقع تجارٌة وانما مواقع للبحث العلمً او
مواقع لجهاتومنظمات ؼٌر ربحٌة .
ان االتجاه نحو عالم المعلومات سمة قطاعات النشاط االنسانٌالمختلفة  ،انه اتجاه من
اقتصاد الموجودات الى االقتصاد الرقمً او االقتصاد الفكري ،اتجاه من عالم الورق الى
عالم النبضات والملفات المخزنة فً النظم المإتمتة اتجاه من النشر الورقً الى النشر
االلكترونً من حماٌة المال المادي الى حماٌة المال المعنوي ،اتجاه من العمل التقلٌدي الى
العمل االلكترونً  ،ولعل اكثر حرؾ ٌستخدم فٌاالعوام الخمسة االخٌرة من بٌن حروؾ
اللؽة االنجلٌزٌة حرؾ الـ (  ، ) eالدال اختصارا على كلمة االلكترونً ،Electronic-
وال نبالػ ان قلنا انه حرؾ ( سمة ) ٌصفعصرا  ،وحرؾ ذو سحر ال ٌوزن بالمال بل
ٌوزن المال به  ،فالتجارة بما انطوت علٌه منسحر الثراء تتحول شٌئا فشٌئا نحو التجارة
 e-commerceواالعمال تتحول شٌئا فشٌئا نحو االعمال
االلكترونٌة
 e-businessوالبنوك تتجه نحو  e-bankingوالتسوق ٌتجه
االلكترونٌة
لٌكــون  e-shoppingوكتبنا ومراجعنا واوراق عملنا تتجه لتكون e-books
و e-workpaperوحتى الجرائم فان اخطرها واكثرها تهدٌدالالمن تلك التً تحمل سمة

 . e-crimeان هذه التحوالت هً التً تدفعنا الى الدعوة  -التً سبق اناطلقناها فً ؼٌر
مناسبة  -الى اعادة بناء استراتٌجٌات التعامل القانونً معالتحدٌات المستجدة ضمن مفهوم
. e-law
 5-3-1االنترنت  -انترنت )24( 2
انترنت  2مشروع امرٌكً بدأ من خالل اتحاد اكثر من  132جامعةامرٌكٌة مع الحكومة
االمرٌكٌة وشركات تقنٌة المعلومات لتطوٌر تقنٌات انترنت متقدمةوتطبٌقات عالٌة المستوى
ال ٌمكن ان تعمل على شبكة االنترنت المستخدمة حالٌا .ستقوم الجامعات والمعاهد
باستخدام ( انترنت  )2للوصول الى تطبٌقات وطرق بحث جدٌدةمثل تقنٌة ( )Learnnig
( وهو برنامج سٌتم استخدامه فً الفصول الدراسٌة والتعلٌم عن بعد ) وكذلك
المكاتبااللكترونٌة والتخٌلٌة وعقد االجتماعات عن بعد بكفاءة اعلى  .بصفة عامة فان
الخطةكانت لجعل مشروع ( انترنت  ) 2متاحا للجمٌع من خالل قدرات عالٌة مبنٌة على
ثالثمزاٌا :
 - 1سعة اعلى للوصلة (  ، ) Bandwidthوبالتالً سرعة عالٌةجدا الرسال واستقبال
المعلومات  ،وسعة الوصلة هً التً تتحكم فً معدل تدفق البٌاناتالى ان تصل للحاسب
الخاص بالمستخدم  ،واتساع سعة الوصلة سٌإدي الى امكانٌة استخدامطرق جدٌدة لتقدٌم
المعلومات لم نكن متاحة.
 - 2تعدد المهام والعمليات ، Multicastingوتعدد المهام سٌعنً الكفاءة فً توصٌل
المعلومة الواحدة لعدة اشخاص فً نفس الوقت منخالل مهمة واحدة بدال من ارسالها من
خالل مهمة جدٌدة لكل شخص من االشخاص.
 - 3ضمان وصول المعلومات بكفاءة وانتظامية االداء  -:ضمانوصول المعلومة والتً
ٌطلق علٌها ( ٌ ) quality of service - QOSعنى ان المحتوٌات التً كانت ؼٌر قابلة
للوصول او تصل بطرٌقةبطٌئة لهدفها عبر شبكة االنترنت الحالٌة سٌكون مضمونا
وصولها لهدفها فً الوقت المناسب.
عندما اصدر بٌل كلٌنتون رئٌس الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة اشارةالبدء لتنفٌذ مشروع (
انترنت  ) 2فً  14ابرٌل عام  1998كان ذلك بؽرض االستخداماالكادٌمً مع وعد
لالستخدام التجاري الحقا  ..ولكن لو عدنا بالذاكرة للفترة من 1986وحتى  1994والتً
ظهر خاللها العدٌد من التطبٌقات التجارٌة نتٌجة للتطورالتقنً الحادث فً هذه الفترة مثل
قدوم نظام حجز اسماء المواقع  domain systemوكذا لؽة تصمٌم صفحات الوٌب
 htmlوظهورا لمتصفحات مثل موزاٌٌك فً هذا الوقت ..لوجدنا ان هذا التحول التقنً من
مجتمع البحث االكادٌمً الى االستخدام التجارٌلم ٌكن متوقعا حدوثه بهذه السرعة التً
حدثت بالفعل  ،وهو االمر نفسه المتوق حدوثهمع ( انترنت . ) 2

وٌسمى المشروع األوروبً النترنت  2باسم  quantum QMEDوالذي ٌسمح بتبادل
المعلومات بٌن الدوالالوروبٌة بسرعة تصل الى  155مٌجاباٌت فً الثانٌة معتمدة فً ذلك
على تقنٌة  IPجدٌدة مشابهة لالصدار  6االمرٌكً وتقنٌات  ATMالمتقدمة و تضم
انترنت  2االوروبٌة  QMEDدوال من البحر المتوسطتتمثل فً (الكٌان االسرائٌلً)
والٌونان وقبرص واٌطالٌا ) ()25وتعدتكملة او اضافة لمشروع كوانتم  Quantumالذي
تدٌره شركة دانتً  danteاالنجلٌزٌة(. )26
<!-2>--]supportLists! if[--
المعلومات السريع

<!>--]endif[--العالم االلكتروني -طريق

استخدم طرٌق المعلومات فائق السرعة كاشارة لكل شئ بدءا من الحوسبةالشخصٌة  ،الى
خدمات الهاتؾ المعززة  ،التلفزٌون التفاعلً  (ITV)INTERACTIVE TVوالتعلم عن
بعدوالتشؽٌل عن بعد وشبكات المعلومات بانواعها  ،والشبكة الدولٌة ( االنترنت ) وما
هواكثر بكثٌر  ،وطرٌق المعلومات فائق السرعة فً جوهره هو االلٌاؾ عالٌة القدرة
اوتوصٌالت الكٌبل المحوري الى المنازل واماكن العمل  ،ولقد كانت االلٌاؾ هً
وسٌلةالتؽٌٌر فً صناعات االتصاالت طوال السنوات العشر الماضٌة تقرٌبا وااللٌاؾ
معالكٌبٌالت المحورٌة هً البنٌة االساسٌة لطرٌق المعلومات وتقوم وصلة االلٌاؾ بنقل
الوسائط االعالمٌةبؤشكالها المختلفة الى المنازل واماكن العمل  ،وقد اتاحت خدمات ال
حصر لها مثاللدفع لقاء المشاهدة او اللعب والتسوق عن بعد وانهاء االعمال المصرفٌة
وادارتها عنبعد والتعلٌم عن بعد  ،وؼٌرها  .وسٌإدي بناء الطرٌق فائق السرعة وربطه
باجهزةحوسبة ذكٌة داخل المنزل ومكان العمل الى وفرة فً الخدمات الجدٌدة والفرص
وستصبحاجهزة الوسائط االعالمٌة كالتلفزٌون والرادٌو واالالت والحاسبات اجهزة
متفاعلةثنائٌة االتجاه وبدل التعامل السلبً مع ما تنقله وسائط االعالم  ،ستتاح فرصة
تخزٌنالمحتوى واعادة استعراضه والتحكم فً الوصول الٌه سواء بشؤن عروض التلفزٌون
اوالكتب او المجالت او الموسوعات او الموسٌقى او ؼٌرها (.)27
ان ثورة التقنٌة ستلقً بظاللها على كل مشروع وكل صناعة  .وقد احتلتاجهزة الكمبٌوتر
وشبكات االتصاالت موقعا رئٌسٌا وسط العملٌات الٌومٌة لكل مشروع اومإسسة  ،بل ٌكمن
القول انها اصبحت سالح التنافس الرئٌسً فً معركة السٌادة علىالسوق  ،لقد تحققت
االتمتة فً كل شئ ابتداء من سطح المكتب وحتى خطوط التجمٌعالصناعً فال ٌمر ٌوم اال
وتستخدم ماكنات صرؾ النقود  ،وتمال خزانات عربات بالوقودعن طرٌق مضخات تعمل
بالكمبٌوتر وٌتم الدفععند منافذ البٌع ( فً المتاجر الكبرى وحتى الصؽٌرة ) بالبطاقات
المالٌة مختلفةاالشكال واالنماط  ،وتحسب فواتٌر الثمن باستخدام اشعة اللٌزر التً تمرر
على (الترمٌز القضٌبً ) الموجودة على السلعة  ،وستؽٌر تجلٌات العصر الرقمً
صورةالحواسٌب بما ستحدثه من عملٌات تفاعلٌة بٌن الوسائط االعالمٌة وتبعا له
سٌتؽٌراسلوب تفاعل عالم المال واالعمال ما بٌن مإسسات االعمال والمستهلكٌن وما
بٌنمإسسات االعمال ذاتها  ،وستضطر كافة الصناعات االنتاجٌة والخدمٌة كالسٌاحة
والبناءوالتؤمٌن والمصارؾ وؼٌرها التفكٌر فً احتٌاجاتها من الخبراء ما دام ٌمكن

(  ) SOFTWARE AGENTكما
للبرمجٌاتان تإدي دور البرنامج الوكٌل
ٌفتح التسوق من المنزل او عن بعد امامبٌع التجزئة طرقا جدٌدة لتسوٌق البضائع والخدمات
 ،أما القٌام باالعمال المصرفٌةعن بعد وخدمات االدارة المالٌة فستمثل تحدٌا أمام
المصارؾ والمإسسات المالٌةووسطاء السمسرة واالسواق المالٌة لجهة اعادة التفكٌر
بحاجاتها الى انشاء فروعومكاتب حقٌقة  ،كما ٌفتح التبادل التفاعلً الفرصة للمإسسة
الحكومٌة الضخمة بتؽٌراسالٌب عملها وخدمة عمالءها من المواطنٌن بوسائل اسهل واقل
كلفة واكثر فعالٌة ،وستإدي الوسائط االعالمٌة الى تعمٌم النشر االلكترونً بكل صٌؽه ،
الكتب والموسوعاتواالفالم والموسٌقى والصور وعلى نحو سٌخلق تحدٌا امام جهات
الصناعة واالنتاج فٌهذه الحقول لجهة التفكٌر بالتوائم مع الوسائط التفاعلٌة وما اتاحته من
سهولة وٌسرفً الوصول للمعلومات .
ان العصر الرقمً ٌدفع صناع التكنولوجٌا ومستخدمٌها  ،قطاعات االنتاج والخدمات الى
اعادة اكتشافانفسهم وربما اعادة خلق انفسهم  ،وسٌكون احد اهم عناصر النجاح فهم طبٌعة
التؽٌرالتكنولوجً واتجاهات المستقبل بشؤن وسائط تبادل المعلومات الى جانب اعادة النظر
فٌالنماذج الشاملة للمشارٌع وتقٌٌم عملٌات المإسسات و أدائها والبنٌة التحتٌةوالتنظٌمٌة
والتركٌز على رضاء واحتٌاجات العمٌل (.)28
ان محاولة حصر محتوى العالم االلكترونً من المسائل االكثر صعوبةربما الن كل ٌوم
ٌشهد مزٌدا من التوظٌؾ الجدٌد للتقنٌة فً مٌادٌن النشاط االنسانٌوتبعا لذلك تنشؤ وسائل
جدٌدة ومفاهٌم جدٌدة  ،وفً العجالة التالٌة سنحدد ابرزمحتوٌات هذا العالم المتؽٌر  ،ونلفت
النظر اننا ال نقدم فً هذا المقام تحدٌداتفصٌلٌا للمفاهٌم الواردة تالٌا وانما عرضا عاما .
 1-2اتصاالت رقمية وقرية تفاعلية -:
الهاتؾ الخلوي اصبح مؤلوفا  ،وهو لٌس مجرد جهاز اتصال  ،انه صندوقبرٌد ووسٌلة
تصفح لالنترنت  ،ووسٌلة وصول الى المعلومات المالٌة  ،وجهاز رسائلصوتٌة ونصٌة
وفاكس  ،وهو فً تطور متتال من حٌث الشكل واالداء وحجم الخدمة  ،ورؼمكل ذلك فانه
فتح من فتوح قرٌة االتصاالت الرقمٌة التفاعلٌة .
االتصاالت المرئٌة  -والتً وان كانت وسٌلة لعقد االجتماعاتالفٌدٌوٌة عن بعد  -فانها اٌضا
وسٌلة مالوفة االن  ،بحٌث ٌشاهد المتصلٌن بعضهمالبعض ٌتحاورون ٌ ،تبادلون الرسائل
 ،الاثر ٌذكر فعلٌا للحدود الجؽرافٌة  ،مع تطور متتال فً برمجٌات ونظم ادارة هذا
النمطاالتصالً لتحقٌق افضل الفوائد .
الكمبٌوتر ٌرسل الفاكس  ،والفاكس على شفى حفرة من االندثار  ،تماماكما كان للفاكس
اثره فً وضع التلكس على رؾ المقتنٌات القدٌمة .
مجموعات حوار ومنتدٌات دردشة  ،وقدرة على مخاطبة اآلالؾ فً ذاتالوقت عبر البرٌد
االلكترونً وعبر برمجٌات ادارة الرسائل المتعددة لآلالؾ المتلقٌنفً ذات الوقت .

رقم هاتفً دولً واحد  ،وانت موجود اٌنما كنت فً هذا العالم فً تصرؾ من ٌطلبك ،
واألهم من ذلك لدٌكالقدرة على ادارة كل شإون حٌاتك عن بعد اٌا كان هذا البعد  ،وبالتالً
 ،لٌس ثمة ذات االهمٌة للموطن فً ادارةاالعمال  ،ربما قد ال نرى االن هذا االثر بوضوح
 ،لكنه حقٌقة قائمة وسٌكون  -كماتعلمنا الدرس من تطور التقنٌة المتسارع فً اوقات قٌاسٌة
 امرا شائعا فً وقت اقصرمما نتوقع .ماذا بعد  ،االتصال لم ٌعد عائقا  ،وتبادل المعلومات باشكالها (نصا وصورة وحركة ) لم
ٌعد صعبا  ،لكن االكٌد ان االتجاه هو دمج كل العملٌاتواالنشطة االتصالٌة بانواعها فً
واسطة واحدة ال ب د ان تكون ممن ٌرتبط بالشخصوٌتوفر له فً كل مكان وكل وقت  ،وان
تكون فاعلة وذات كفاءة ادائٌة متمٌزة  ،وٌعدفً المرحلة الحالٌة المساعد الرقمً والهاتؾ
النقال والدمج بٌنهما ( الهاتفالكمبٌوتر ) انتاجا حقق الكثٌر من هذه السمات وسٌحقق فً
القرٌب هو ووسائط اكثرفعالٌة نتائج متمٌزة فً حقل التفاعل االتصالً وتحوٌل الجؽرافٌا
الى شًء ال نتحدثعنه كثٌرا وربما فقط نذكره اثناء االنتقال المادي بٌن المناطق فً ارجاء
هذا العالم(. )29
 2-2المنزل الكتروني -:
ثمة تطور كبٌر فً موجودات منازلنا ٌوما بعد ٌوم  ،من االنتقالللتكنولوجٌات البسٌطة الى
المعقدة  ،من الهواتؾ السلكٌة الى الالسلكٌة  ،مناستخدام المفاتٌح الى الرٌموت فً كل
جهاز  ،لكن كل ذلك ٌظل بعٌدا عن فكرة المنزاللمإتمت  ،انه شبكة تفاعلٌة من االجهزة
المرئٌة والحسٌة والصوتٌة الى مدى توفرقدرات استجالب عالً للمعلومات بكل اشكالها
ولكل ا ستخدام  ،محورها دفق المعلوماتالالمتناهً عبر االنترنت واالقمار الصناعٌة
الستخدامها وتوظٌفها فً انشطة العماللمنزلً والتسلٌة وؼٌرها  ،مع تبسٌط وزٌادة كفاءة
الوصول الٌها  ،اننا ال نتحدث عنخٌال عندما نتحدث عن الثالجة التً تخبر باالحتٌاجات
المنزلٌة وترتبط بالمتج ر  ،والنتحدث خٌاال عن آالؾ القنوات التً تصلنا عبر وسائط تلفزة
تفاعلٌة  ،تجمع تقنٌاتالتلفزة بالتقنٌة الرقمٌة  ،وال نؽالً للحدٌث عن المنزل التً تجتاز
ابوابه وتعمالجهزته بالصوت واللمس  ،انها تقنٌات متوفرة وفً ازدٌاد وثمة تحد لتوفٌرها
بكلفمقبولة واالهم من ذلك التوفٌق والتواإم بٌنها(.)32
احد الخبراء الذٌن التقٌتهم فً واحد من االنشطة العلمٌة قال  -:انمحور منزل المستقبل هو
الشبكة الفاعلة لنقل البٌانات وتبادلها التً ٌتم بناإهاداخل المنزل بذات السهولة والبساطة
والضرورة لبناء شبكة خطوط الكهرباء او المٌاه ،وستعدو الحاجة الى بنى الشبكة التحتٌة
كبٌرة تماما كما اصبحنا ؼٌر قادرٌن وال نقباللتؽاضً عن شبكة التدفئة الفاعلة (. )31

 3-2موسوعات معلوماتية على الخط -:

ما هو عدد الكتب التً ٌمكن ان تضمها مكتبتك الخاصة من الموسوعاتالمعرفٌة  ،ربما لٌس
الكثٌر فً كل الفروع  ،وربما شًء قد ترضى عنه فً الفرع الذٌٌخصك اكثر من ؼٌره ،
لكن بالتاكٌد ستكون سعٌدا ان تكون لدٌك قدرة الوصول الىموسوعات االداب والشعر ،
وموسوعات الطب والهندسة  ،وموسوعات البناء والدٌكور ،وموسوعات اللؽة والصوتٌات
 ،وموسوعات التارٌخ والسٌاسة والجؽرافٌا  ،وكقانونً ٌ،همك ان ٌكون لدٌك القدرة على
الحصول على قوامٌس قانونٌة ونماذج عقدٌة وتطلع علىمختلؾ القوانٌن واالتفاقٌات الدولٌة
وتتمكن من معرفة الحكم القانونً لمسالة ما فٌامرٌكا واسترالٌا وفرنسا ومصر وؼٌرها .
ثمة موسوعات شهٌرة عبر االنترنت (،)32وثمة مواقع معرفٌة شاملة  ،بعضها مجانً
وبعضها االخر ٌستخدم لقاء اشتراك شهري اوسنوي ٌقل او ٌزٌد  ،لكن على االقل ادى
التنافس فً هذا الحقل الى انخفاض كلفاالشتراك الى مدى كبٌر .
ان ادارة المعلومات فن وعلم معا  ،واالستثمار فً قواعد المعلوماتواحد من سمات العصر
الرقمً  ،انه احسن تعبٌر لمالمح راس المال الفكري  ،والحقٌقةان ما ٌحكمه لٌس مجرد
وجود المعلومات على الخط  ،وانما كٌفٌة عرضها وسهولة وسالسةالتفاعل معها والمكنات
التقنٌة الدارتها سواء من الجهة التً تقدم الخدمة ام منالمشترك او المستخدم الذي ٌتلقاها ،
وهنا ٌكمن التنافس  ،ولهذا ثمة مواقع ال ٌنقطعالدخول الٌها وثمة مواقع اخرى ال تلبث بعد
وقت قصٌر ان تؽلق وٌنتهً وجودها علىالشبكة .
 4-2النشر االلكتروني -:
مع تنامً استؽالل االنترنت فً نشر المإلفات والمجالت والصحفبموضوعاتها المختلفة
وبصورة رقمٌة تتٌح استعراضها وجلبها اما مجانا او مقابالشتراك مالً  ،نمت وتطورت
صناعة النشر االلكترونً الى مدى كثر معه الحدٌث عنالمخاطر المحتملة على صناعة
النشر الورقً والطباعة التقلٌدٌة  .وقد ال تعطً مإسساتالنشر التقلٌدي اهمٌة كبرى لهذا
التؽٌر اعتمادا على ان السلوك البشري والعادةاالجتماعٌة اشاعت الرؼبة باقتناء المادة
المكتوبة اكثر من المادة االلكترونٌةللنصوص والصور  ،ومع ان هذا صحٌح الى مدى
كبٌر لكنه لٌس صحٌحا مطلقا فً ظل تؽٌراتالسلوك البشري وانماط االداء والتوجهات التً
ٌعٌشها الجٌل الجدٌد  ،السنا نطلق علىاطفال الٌوم ( جٌل الكمبٌوتر واالنترنت ) كبدٌل لما
كنا نطلقه علٌه ق بل اعوامقلٌلة من انه ( جٌل التلفزٌون وااللعاب االلكترونٌة )  ،الٌس
اعتٌاد استخداماللعبة االلكترونٌة ساعات طوٌلة بواسطة الكمبٌوتر سٌإدي الى قبوله اكثر
فً استعراضالصحٌفة والكتاب  ،اال ٌدفع انخفاض كلؾ الوصول للمادة المنشورة الكترونٌا
قٌاسابكلؾ شرائها بالصٌؽة الورقة عامال ضاؼطا للتوجه نحو قبول النشر الرقمً  ،ما
هوموقؾ المستخدم عندما ٌعلم انه قادر على الوصول الى عشرة آالؾ صحٌفة ومجلة فً
كافةالمٌادٌن والفروع وبكل اللؽات  ،هل سٌكون خٌاره ترك هذا الكنز لالكتفاء بشراء
ثالثاو اربع مجالت شهرٌة واالشتراك بواحدة او اكثر من الصحؾ الٌومٌة  .واالهم كم
ٌمكن لمساحات العالم الحقٌقً ان تتسعللوثائق ان رؼبنا باالرشفة  ،ما موقفنا حٌن نعلم ان
مكتبة بمالٌٌن الكتب مخزنة علىمجموعة اقراص ٌمكن حملها فً حقٌبة  .ان اكبر دلٌل

على ان تهدٌد النشر االلكترونٌللنشر التقلٌدي امر حقٌقً هو ان كبرى مإسسات النشر
اوجدت مواقع لها على الشبكة الىجانب انشطتها التقلٌدٌة ( ، )33وكثٌر من جهات
النشرالناشئة حدٌثا وجدت الشبكة بٌئة العمل الخاصة بها فلٌس لدٌها مطابع او مكاتبواقعٌة ،
الى جانب اننا اصبحنا نلمس ان كل مرجع علمً ٌتضمن الٌوم قرصا مدمجا اوواسطة
تخزٌن تتضمن صورة الكترونٌة للكتاب او المجلة .
ان النشر الرقمً خٌار المستقبل فً الوصول الى المعلومة  ،وٌثٌرتحدٌات فً نطاقه وفً
بٌئة الصناعة التقلٌدٌة للنشر والطباعة  ،واثر النشرااللكترونً دفع الى والدة صناعة
المساعدات الرقمٌة التً من خاللها ٌمكن قراءةالكتب على الخط  ،وهً اجهزة ال تتجاوز
حجم كؾ الٌد  ،تتٌح الدخول الى مواقع النشرااللكترونً واستعراض ما ٌرؼبه المستخدم
منكتب ومجالت وصحؾ .
ان الكتاب االلكترونً صٌؽة متوفرة وٌزداد اللجوء الٌها عبراالنترنت  ،كما ان نشاط بٌع
الكتب الورقٌة ادرك اهمٌة السوق االفتراضً والقدرة على الوصول الى اكبر عدد من
الزبائن (. )34

 5-2تعليم وتدريب الكتروني -:
الشبكة تتجه ٌوما بعد ٌوم لتكون وسٌلة حٌاة ولٌست واسطة استؽاللفقط  ،فً بداٌات نشاط
االنترنت  ،نشات العدٌد من المواقع للتروٌج االعالنً ،كالنشر عن الخدمات االكادٌمٌة
والجامعات والمدارس ومراكز البحث وؼٌرها  ،وشٌئافشٌئا ادركت المإسسات بسبب ما
وفرته تقنٌات الوسائط المتعددة امكانٌة استؽالاللشبكة الداء خدمات تعلٌمٌة وتدرٌبٌة على
الخط  ،وشهد وٌشهد هذا الحقل تطورا رهٌباقٌاسا بؽٌره من حقول النشاط على االنترنت .
آالؾ المإسسات التعلٌمٌة ( )35وفرت مداخل لمإسساتها عبر االنترنت صفوؾ دراسٌة
 ،جامعات الكترونٌة ( ، )36طلبات على الخط  ،اوراق عمل وامتحانات  ،تدرٌب
افتراضً ٌتضمنمواد التدرٌب والفحوص  ،شهادات جامعٌة عبر الشبكة  ،والكثٌر الكثٌر
فً حقل التعلٌموالتدرٌب .
واالمر ال ٌقؾ عند هذا الحد  ،ان التقنٌة اتاحت تحوٌل الصؾ الدراسٌالى بٌئة تفاعلٌة
شٌقة ولٌس المقصود هنااستخدام الحاسوب من اجل اللعب او لمجرد الدخول الى االنترنت
من قبل الطالب فٌالمدارس  ،فذلك لٌس توظٌفا للتقنٌة  ،انه اقتناء لوسائلها دون استؽالل
حقٌقً  ،لكناستثمار التقنٌة فً التعلٌم المدرسً والجامعً ادى الى استثمار التقنٌة فً
كاللفروع التعلٌمٌة والتعلم بواسطتها  ،المواد داخل نظم الكمبٌوتر  ،والقراءةواالطالع
وتقدٌم االمتحان ٌتم بواسطتها  ،والصوت ردٌؾ للصورة والنص  ،وحتى المدرساو استاذ
الجامعة ٌرتبط بطالبه عبر الشبكة وٌكلفهم باالبحاث والواجبات وٌتلقىاداءهم وٌقٌمه

وٌتواصل مع طالبه عبر ادواتٌدركونها افضل وٌتقبلونها اكثر من الوسائل التعلٌمٌة
التقلٌدٌة.
والجامعات  -حتى تلك التً ال تقٌم تعلٌما افتراضٌا على الشبكة -ادركت ان ما لدٌها من
مخزون علمً ومعرفً ٌتطلب منها ان توفره للعموم او لطالبها اوالمجتمعات التً تتصل
بها  ،فانشات بوابات ومنصات ذات كفاءة عالٌة تتٌح للمستخدمالدخول الى مكتبات هذه
الجامعات ومنشوراتها والتجول فً ارجائها واالفادة منمختبراتها وؼٌر ذلك الكثٌر ..
ان التعلٌم اصبح سهال واكثر فعالٌة واكثر انتاجٌة فً بناء المعارفوتملٌك ادوات المعرفة
فً بٌئة الحقٌقة االفتراضٌة( ، )37اذ متى ما توفر التفاعل بٌن المتلقً والمادةومقدمها
وتوفرت القدرة لتلقً االسناد التعلٌمً والتعامل مع المعلومة باكثر من صورةامكن ازالة
حواجز التلقً وتنامً الرؼبة فً التحصٌل .
والتدرٌب نشاط تاهٌلً فً حقول مهنٌة وعملٌة  ،اعتمدت له وسائلعدٌدة لضمان اٌصال
افضل المعارؾ الجدٌة وتبادل الخبرات بٌن المشاركٌن  ،لكنه امسىسهال فً البٌئة
االفتراضٌة  ،بل انه تعدى التدرٌب فً الحقول البسٌطة الى اكثرهاتعقٌدا  ،اذ ٌتوفر على
الشبكة مثال مواقع لتعلٌم الطٌران والتدرٌب علٌه وتطوٌروتاهٌل الطٌارٌن فً حقول جدٌدة
من حقول علم الطٌران (.)38
والتدرٌب والتحصٌل المعرفً والتطبٌقً لٌس حكرا على المثقفٌنوالمتعلمٌن اذ ترفع
المجتمعات والحكوماتشعار التعلٌم المستمر وانشطة محو االمٌة وبدورها تقدم الشبكة
منصات لتعلٌم اللؽات االجنبٌة ومعارؾ للطباعةوالسكرتارٌا وادارة المكاتب والعلوم
الهندسٌة التطبٌقٌة والفنون الٌدوٌة وؼٌرها .
 6-2توظيف التقنية في النشاط المهني -:
الطبٌب فً عٌادته ٌ ،رتادها المرضى ٌ ،فحصهم سرٌرٌا  ،وٌصؾ الدواء ..المحامً فً
مكتبه ٌ ،راجعه الزبون ٌ ،طلب استشارة او ٌطلب خدمة قانونٌة ٌنفذها المحامً بعد اتمام
اجراءات التوكٌل .والمبرمج فً مإسسته  ،وفقا لطلبات العمالء ٌقوم بمهام بناء برامج
الكمبٌوتر لتلبٌةاالحتٌاجات المعٌنة من العمٌل  .وذات االمر ٌقال عن كل مهنً فً حقول
العلم والفنالمختلفة  ..هذا هو العالم الواقعً  .فماذا عن العالم االلكترونً .
هل تصفحت االنترنت وطلبت من احد محركات البحث مثال ان ٌدلك علىمواقع ( مإسسات
قانونٌة  ، ) Law Firm -قطعا لو قمت بالتجربةستذهل مما ستكون علٌه النتائج  ،فثمة
آالؾ المواقع لمإسسات قانونٌة  ،تتراوح بٌنصفحات قلٌلة تمثل بٌانا لكادر المإسسة
وخدماتها  ،وبٌن مواقع تتضمن قواعد بٌاناتقانونٌة ومنافذ لخدمات واعمال عبر الخط
وخارج الخط  .وكثٌر من هذه المواقع لٌسمجرد وسٌلة اعالن  ،انها مواقع عمل  ،اذ ٌمكن
اٌجاد محام على الخط تطرح علٌهاستشارة او سإاال فترد االجابة  ،وهناك نماذج عقود بكل
اللؽات ولكل الموضوعات عبراالنترنت  ،وثمة مواقع لبٌع الكتب القانونٌة واخرى

للبرمجٌات التشرٌعٌة  ،ومواقعللربط بكل برلمانات العالم ومكتبات القانون فً الجامعات ،
ومواقع للصحافةالقانونٌة فً فروعها المختلفة  ،ومواقع للمحاكم العلٌا وقواعد السترجاع ما
ترؼب منقراراتها فً أي موضوع او فرع قانونً  ،ومواقع لخدمات قانونٌة معٌنة ،
كخدمات تسجٌلمصنفات الملكٌة الفكرٌة او خدمات االستعالم عن اسماء محامٌن ومواقعهم
 ،وخدماتالوصول الى قواعد المعلومات القانونٌة فً جهة ما  .وفً احدث تطور فً الحقل
الت قنً ،ثمة مواقع ٌمكن الي طرفٌن ان ٌعرضا علٌها النزاع عبر الخط وٌقدما مستنداتهما
(بٌاناتهما ) الكترونٌا  ،وٌردهما القرار القضائً الكترونٌا اٌضا  ،انها مواقعتسوٌة النزاع
( ، )E- settlementواالهم من ذلك فانها مواقع تدٌرها انظمةكمبٌوتر
الكترونٌا
ذكٌة ولٌس افرادا  ،بمعنى انها قضاة او محكمون تقنٌون ولٌسوا بشرا .
هذا فً الحقل المهنً القانونً  ،واكثر منه فً الحقل المهنً الصحٌاو الهندسً او فً
حقول المحاسبة او ؼٌرها  ،عٌادات على الخط  ،طبٌب على الخط ،مراكز دواء
(صٌدلٌات) ومراكز ؼذاء وعالج عبر االنترنت  ،انها عالم مهنً افتراضٌدون مكاتب
ودون حاجة لالنتقال الى حٌث المهنً المحترؾ  ،واهم من ذلك  ،تؽٌب فٌفضائه اهمٌة
اللقاء المادي لٌحل محله التعامل االحترافً المحدد وتبعا لذلك تؽٌب اهمٌة العناصر
الشخصٌة فٌانفاذ االعمال لتحل محلها عناصر الكفاءة التً هً فً هذا الفرض  ،كفاءة
الموقعالمعلوماتً وفعالٌة ادائه (. )39
 7-2التوظيف االلكتروني -:
هل تبحث عمل ؟؟ هل تطلبموظفٌن لعمل ما ؟؟ هل أعٌاك البحث وارهقتك مشكالت
الوصل للقطاعات المعنٌة باختصاصك؟؟ االنترنت تقدم حلوال جادة فً هذا الحقل.
ان اللجوء لما ٌعرؾ بالتوظٌؾ االلكترونً ٌساهم فً توفٌر فرص عمللراؼبٌن  ،وحل
مشكالت اٌجاد الموظفٌن  ،على نحو اوسع نطاقا من الوسائل التقلٌدٌةللبحث عن الوظٌفة ،
وفً هذا االطار فقد نشات عبر االنترنت مواقع خاصة تعنى بهذااالمر ( ، )42تتٌح
للمستخدمٌن فرصة تقدٌم انفسهم ومإهالتهموطلب الوظائؾ وتتٌح اٌضا االعالن من قبل
المإسسات عن احتٌاجاتها البشرٌة من الموظفٌن  .وال ٌقؾ التوظٌؾ االلكترونً عندحد
االعالن فقط  ،بل تتٌح المواقع تبادل البٌانات وتحلٌل احتٌاجات السوق او القطاعالمعنً
وبٌان فرص التوظٌؾ ومشكالته  ،وتتٌح الفرصة الظهار عناصر التمٌز الشخصً
،وتخلق حالة تفاعل بٌن الوظٌفة وأطرافها .
والتوظٌؾ االلكترونً ال ٌنحصر بجهات ومواقع تتخصص فٌه وحده  ،بل الٌكاد موقع
االعالنً ممٌز اال وتجد ضمنه روابط او معلومات بشان الوظائؾ صحٌح ان كثٌرا من
هذه المواقع مجانٌة  ،لكنالتخصصٌة منها تتقاضى مبالػ وعموالت لقاء خدماتها  .وبالعموم
فان ما ٌتعلقبالتوظٌؾ وطلب الخبراء وتاهٌل الموظفٌن وشإون العمل ( االدارٌة والقانونٌة
وؼٌرها) اصبحت تحتل مساحة طٌبة فً العالم االفتراضً .
 8-2االعمال االلكترونية -:

االعمال االلكترونٌة  - E-Businessعنوان وموضوع الكتابالرابع من هذه الموسوعة -
االطار االوسع للنشاط االقتصادي فً عصر المعلومات وعبروسائل تقنٌة المعلومات ،
وهو االطار الشامل براٌنا لموضوعات فرعٌة اكتسبت شهرةاكثر من تعبٌر االعمال
االلكترونً  ،كالتجارة االلكترونٌة  ،والتسوق االلكترونً ،وتحرٌر الخدمات  ،ؼٌرها .
واالعمال االلكترونٌة هً توظٌؾ التقنٌة فً االداء واالنتاج وتقدٌمالخدمة  ،وتشمل -
بمفهومها الواسع ولٌس الضٌق او الشائع  -كافة العالقات بٌن اطرافاالعمال  ،مإسسات
ومإسسات  ،ومإسسات وزبائن  ،ومإسسات ووكالء او وسطاء او شركاءفرعٌٌن ،
ومإسسات وهٌئات مشرفة او حكومٌة  ،وهٌئات حكومٌة معا  ،وهٌئات حكومٌةورعاٌا .
اما من حٌث مفهومها الضٌق او الشائع فاننا نجد الكثٌر ممن ٌعارض التصور الشمولً
المتقدم لفكرة االعمال االلكترونٌة ،فٌحصرون االعمال االلكترونٌة بعالقات هٌئات االعمال
فٌما بٌنها  ،وهم اٌضا ٌخرجونالحكومة االلكترونٌة من هذا االطار باعتبار ان عالقات
الحكومة لٌست عالقات اعمال ( ) Businessوانما واجبات وخدمات  ،لكننا وفً
اطارفهمنا الفرازات عصر المعلومات وما استتبعه العصر الرقمً من اثر على دور
الحكومةخاصة بعد سٌاسات الخصخصة  ،وفهمنا لالداء الحكومً بابعاده الخدمٌة
واالستثمارٌة ،وتنسٌق االداء االستثماري  ،وبسبب تماثل متطلبات واحتٌاجات بناء
االعماالاللكترونٌة والحكومة االلكترونٌة والتجارة االلكترونٌة  ،نجد ان مفهوم
الحكومةااللكترونٌة واقع ضمن المفهوم الواسع لالعمال االلكترونٌة  ،وال ٌمنع شًء من
تحدٌدعناصر وخصوصٌة كل مفهوم لدى تقسٌم االعمال االلكترونٌة  .ووفق المفهوم
الضٌق ،فاننا نتحدث فقط عن االعمال ذات االتصال باالداء المالً او التجاري او
االستثماري.
وبؽض النظر عن هذا التباٌن  ،فاالعمال االلكترونٌة اعادة خلقلوسائل االداء االنتاجً
والخدمً واالداري والمالً  ،انها توظٌؾ متكامل لوسائالالتصال وادارة المعلومات فً
مختلؾ الجوانب االدارٌة والمالٌة لالعمال  ،واستثمارلقدرات التصمٌم واالبداع وتنفٌذ
االعمال الدقٌقة فً حقل االنتاج ،واستثمار للقدراتالتبوٌبٌة ومكنات المتابعة فً حقل اداء
الخدمات ورصد رؼبات الزبائن  ،كما انهاواسطة االداء الفاعل والٌسٌر والمحقق لخفض
الكلؾ وسرعة االداء فٌما ٌتعلق بعالقاتالمنشاة مع الشركاء والمساهمٌن والحلفاء ومزودي
الخدمات من الباطن والموظفٌنوؼٌرهم (. )41
 9-2التجارة االلكترونية -:
ان شبكات المعلومات  -وتحدٌدا االنترنت  -مثلت بٌئة جدٌدةلالستثمار فً مشارٌع البٌع
والشراء ومشارٌع تقدٌم الخدمات  ،انها استؽالل لفكرةبسٌطة وهً ان زبائن كثٌرٌن على
شبكة االنترنت  ،وطلباتهم ال تنتهً  ،من كل االعمارواالذواق  ،فان تم توفٌر ما ٌرؼبون
من منتجات وخدمات وبسعر منافس  ،وبشروط بٌعسلسة  ،وبخٌارات واسعة من المنتجات
والخدمات  ،صار من السهل ان تحظى بمزٌد منهإالء الزبائن وتحقق دخال متنامٌا  ،ثم ما

الحاجة الى انشاء المتاجر وتعٌٌنالموظفٌن فٌها وتحمل كلفها واضافتها على المنتج ان كان
من الممكن ان ٌكون متجركمجرد منصة تسوق افتراضٌة على الشبكة مفتوحة  24ساعة
تصل الى كافة دول العالم .
اذن  ،توفٌر الكلؾ  ،اتاحة الخٌارات العدٌدة  ،السوق العالمٌة ،االتجار فً كل شًء ودون
الحاجة احٌانا لراس مال كبٌر  ،هً وؼٌرها  -كما سنعالجتفصٌال فٌما ٌاتً  -دوافع التوجه
نحو التجارة االلكترونٌة .
والتجارة االلكترونٌة قد تكون نافذة بٌع لمتاجر ومإسسات ومصانعقائمة  ،تستؽلها فً
تسوٌق منتجاتها او عرض خدماتها  ،وجزء من المنتجات او الخدماتقد ٌتم تسلٌمه للزبون
على الخط ( المنتجات والخدمات ذات الشكل الرقمً كالبرمجٌاتوالكتب االلكترونٌة
والمجالت االلكترونٌة ومواد الموسٌقى واالفالم  ،وخدمات الحجزوالخدمات السٌاحٌة
وؼٌرها ) وآخر قد ٌتم تسلٌمه مادٌا بعد وقت ٌحدده الموقع بوسائاللشحن التقلٌدٌة .
وقد تكون التجارة االلكترونٌة مشروعا متكامال فً بٌئة االنترنت ،كالمتاجر االفتراضٌة
والمإسسات الخدمٌة ذات الوجود االفتراضً على االنترنت دونوجود فعلً على االرض (
بالنسبة للزبون طبعا ولٌس جهات ادارة الموقع )
والتجارة االل كترونٌة قد تكون عالقات ما بٌن مإسسات االعمالوالمستهلكٌن او المستهلكٌن
فٌما بٌنهم  ،او بٌن مإسسات االعمال فٌما بٌنها  ،وفٌهذا المقام االفتتاحً نكتفً بالقول ان
العامٌن األخٌرٌن شهدا  -اكثر ما شهدابالنسبة لمواقع االنترنت  -تاسٌس مواقع التجارة
االلكترونٌة او اضافة خدماتالتجارة االلكترونٌة على المواقع التً لم تكن تمارس هذا
النشاط .
 11-2المال والبنوك االلكترونية -:
لقد كانت البنوك فً الحقٌقة  ،من اوائل المستخدمٌن التجارٌٌنللحواسٌب الكبٌرة فً
خمسٌنات هذا القرن  ،فاتجهت المصارؾ لالتمتة حتى ال تؽرق فٌبحر األوراق المتناهً (
الشٌكات والمستنداتالمالٌة واالوراق والوثائق المصرفٌة ) ولم تقؾ المسؤلة عند حد تخزٌن
المعلوماتالمجسدة للمال والتعامل معها  ،بل تجاوزتها إلى مسؤلة نقل الودائع المالٌة وبدأ
البحث والتطوٌر فً مجال انشطة نقل المااللكترونٌا منذ الستٌنات  ،وانتشر على نحو
متسارع شعار مجتمع بال نقود .
ان االعمال المصرفٌة تشهد ثورة فً واقعها  ،اشعلتها مبتكراتالتقنٌة العالٌة فً مجال
االتصال والحوسبة ( وفق مفهوم التقارب الشامل )  .فجرىاالعتماد على مزودات النقد
االلكترونٌة والبطاقات المالٌة بانواعها والتً شهدتتطورا وصل حد البطاقة الماهرة او
الذكٌة التً تحتفظ  -ضمن شرٌحة الكترونٌة متضمنةفٌها  -على مقادٌر من المال بعمالت
مختلفة حسب رؼبة المستخدم  .كما تطورت انظمةتحوٌل االموال والنقل االلكترونً لها ،
وشٌئا فشٌئا ٌحل المال االلكترونً محاللمال النقدي والطرق التقلٌدٌة لتبادله  .كما شهد

العمل والخدمة المصرفٌة ثورةباتجاه استؽالل الكمبٌوتر ونظم االتصال  ،البنك الناطق ،
البنك عن بعد  ،المقاصةالفورٌة عند مخارج البٌع  ،التداول االلكترونً لالوراق  ،المقاصة
االلكترونٌة بٌنالبنوك  .وضمن البٌئة الحقٌقٌة  -أي العالم الحقٌقً  -ثمة فروع الكترونٌة
بالكاملال تشاهد فٌها موظفا  ،تدٌر عبر استؽالل نظم الوسائط المتعددة واالكشاك كل
ماٌرٌده الزبون من خدمات الدفع والسحب والطلبات المصرفٌة بانواعها .
وامام نماء الوسائل االلكترونٌة المستؽلة فً الواقع الحقٌقً ،وامام حاجة انشطة االستثمار
والتجارة عبر االنترن ت لتقنٌات متقدمة فً الدفعوازدٌاد االعتماد على البطاقات المالٌة
وؼٌرها من وسائل الوفاء ذات الطبٌعةالتقنٌة كان ال بد من ضم كل هذه التقنٌاتوؼٌرها
واعادة تنظٌمها ضمن مفاهٌم اداء جدٌدة لٌولد البنك االفتراضً او بنكاالنترنت او بنك
الوٌب  ،وجمٌعها اصطالحات دالة على ما ٌعرؾ بالبنوك االلكترونٌة ،انها منصات
وبوابات لكافة الخدمات المصرفٌة واالستثمارٌة والمالٌة عبر االنترنت ،فً بٌئة افتراضٌة
ال وجود فٌها للمكان والحدود واللقاء المباشر بالموظؾ او مشاهدةالمال موضوع النشاط ،
انها فعال بٌئة االرقام وجدل االوامر االلكترونٌة .
 11-2الحكومة االلكترونية -:
هل الحكومة االلكترونٌة حاسوب سٌحل محل اعضاء الوزارة فً مقر مجالسالوزراء فٌدٌر
الدولة ؟؟ طبعا ال …
هل التقنٌة ستكون البدٌل للدوائر واالقسام فً جسم هٌئات الدولةومراكزها ؟ طبعا ال …
لكن االكٌد ان الحكومة االلكترونً هً اعادة اختراع لطرٌقة الحكموالقٌادة واالدارة .
ان فكرة الحكومة االلكترونٌة تقوم على تشبٌك كافة المإسساتالحكومٌة وضمها ضمن اطار
تفاعلً واحد ٌستلزم ابتداء اتمتة كل دائرة على استقالل وربطها معا لتإدى الخدمة
للجمهور عبرالوسائل االلكترونٌة  ،ولتتم االتصاالت بٌن مإسسات الحكم عبر ذات
الوسائل  ،ولتقومقواعد البٌانات مقام الوثائق الورقٌة والملفات واالرشٌفات على نحو ٌتٌح
سرعة الوصلللمعلومات وسرعة استرجاعها والربط فٌما بٌنها  .هذا هو التصور العام لكن
فً نطاقهتصورات فرعٌة اخرى كثٌرة سنعرض لها فً الفصل المخصص للحكومة
االلكترونٌة فً القسمالثانً من هذا الكتاب .
وفكرة الحكومة االلكترونً استثمار للوقت والجهد والمال ورؼبة بسرعةاالداء باقل وقت
متاح  ،انها اعادة ادارة لالداء بل خلؾ للسمات الفاعلة فٌه وهً دون شك وسٌلة فاعلة
الدارة الوقت ضمناالستراتٌجٌات الجدٌدة للتعامل مع الوقت .
ت سجٌل الشركات  ،تسجٌل المصنفات المحمٌة لدى هٌئات الملكٌةالصناعٌة او االدبٌة ،
تدقٌق االسماء التجارٌة القائمة  ،تعبئة نماذج االشتراكالضرٌبً والضمان االجتماعً  ،اداء
االلتزامات المالٌة تجاه الدولة  ،استصدارالوثائق الشخصٌة وتجدٌدها  ،االستعالم عن

الخدمات الحكو مٌة بانواعها  ،وؼٌرها منالعالقات الٌومٌة بٌن الجمهور ومإسسات
الحكومة … االتصاالت بٌن الدوائر فٌما بٌنها  ،تباداللكتب الٌومٌة والبرٌد  ،تلقً التعلٌمات
وؼٌرها من العالقات الٌومٌة بٌن هٌئاتومإسسات الدولة  ..ادارة العطاءات  ،طرحها
واستقبال العروض  ،المشترٌات الحكومٌة ،استٌفاء الرسوم والضرائب  ،حتى الطوابع التً
تتحول الى سمات الكترونٌة بدٌاللطوابع الورقٌة  .. .المحاكم المإتمتة  ،المرتبطة بادارات
الدولة االخرىلالستعالم او ؼٌره  ،كل ذلك مجرد افتتاحٌةلعصر الحكومة االلكترونٌة.
 12-2القرار االلكتروني -:
لٌس المقصو د بالقرار االلكترونً هنا القرار االداري الصادر عن جهةادارٌة او القرار
القضائً الصادر عن القضاء او قرار مجالس وهٌئات االدارة فٌالقطاع الخاص فهً فً
العصر الرقمً اٌضا تظل قرارات بشرٌة وان اعتمدت فً التوصاللٌها الى ما ٌمكن ان
تقدمه نظم التكنولوجٌا فً حقل تحلٌل المعطٌات واظهار الحقائق ،لكن المقصود بالقرار
االلكترونً ما تصدره انظمة الكمبٌوتر الذكٌة من قرارات فٌشان ما معتمدة على قاعدة
البٌانات المدخلة وعلى االتجاهات المنطقٌة لتحلٌل الوقائعوالظروؾ  ،وفً هذا السٌاق
تتطور ٌوما بعد ٌوم االنظمة الذكٌة فً حقول التسوقوالبحث العلمً والترجمة وفً حقول
االنتاج الصناعً وتحلٌل االنشطة على الشبكات وفٌحقل امن المعلومات وحماٌة البٌانات
وؼٌرها  ،وفً جانب آخر تستخدم االنظمة الذكٌةفً حقل الخدمات على الخط لتتٌح
للمشترك السإال وتلقً الجواب آلٌا دون وساطة بشرٌة ،على ان ٌكون مفهوما ان االنظمة
تعتمد على الكم الهائل من البٌانات المخزنة فٌقواعد المعطٌات التً تعتمد علٌها اضافة الى
وسائل برمجة وحلول بحق تتٌح سرعةالوصول الى المعلومات المرتبطة بسإال المشترك .
ولعل هذا الحقل من حقول تقنٌةالمعلومات ال سٌكون الموضع األهم البداعات جدٌدة قد
تحٌل كثٌرا من االفكارالخٌالٌة التً اثارتها افالم الخٌال العلمً الى حقٌقة .
 3العالم االلكتروني – آثار ومتغيرات ثقافيةواجتماعية واقتصادية
ان وسائل التقنٌة العالٌة  ،متجسدة فٌاكثرها شموال وفعالٌة – الحاسوب  ،خلفت وراءها
اثارا اٌجابٌة ملموسة  ،بفعل مااحدثته من تؽٌٌر – عد ثورة بالمعنى الحقٌقً – على النشاط
االنسانً وشتى قطاعاتالمجتمع  .فقد تحسن االداء الوظٌفً فً مختلؾ قطاعات االنتاج ،
الصناعة والزراعةوالتجارة والخدمات  ،وتوفرت آلٌة تقصً وتتبع سٌل المعلومات المتدفق
الالزم لتطوٌرونماء هذه القطاعات عوضا عن ادارتها  .واتاح الحاسوب تجنب الهدر
وزٌادة الكفاءة ،وتالشت – خاصة فً الصناعة المعتمدة على الروبوت – مشكالت روتٌن
العمل وملل التكرار ،وتحققت سرعة االداء وكفاءته فً كل ما ٌتاح معالجته بالحاسوب بدل
الٌد البشرٌةوالوسائل المٌكانٌكٌة  ،واحدثت وسائل استخدام تقنٌة المعلومات – الحاسوب
خاصة – فٌمجال التدرٌس ثورة حقٌقٌة من حٌث المحتوى واالداء  ،وتحققت الفتوحات
الرائدة فً مجال البحث العلمً بفضل الحاسوب وزاد استخدامالحاسوب فً المستشفٌات
والمختبرات الطبٌة بصورة واسعة مما حقق دقة النتائج وسرعتها ،وخدم الحاسوب فئات
معٌنة تعانً من صعوبة االندماج فً المجتمع كالمعاقٌنوالكفٌفٌن حٌث امكن بمساعدته

تطوٌر حواسٌب تحٌل النصوص المكتوبة إلى نصوص مسموعة ،وحقق الحاسوب ضؽط
النفقات فً مإسسات الدولة ومرافقها  ،فاالتصاالت والكهرباءوالخدمات االخرى امكن
مواجهة هدرها والحفاظ على دٌمومتها بوسائل التقنٌة العالٌة .
لقد اتاح الحاسوب مكنة التخطٌط واتخاذ القرار  ،والتحكم االفضلبالمصادر والتنفٌذ االكثر
كفاءة لشتى انواع العملٌات الخدماتٌة واالنتاجٌة  ،هذاكله عوضا عما عرضناه فٌما تقدم من
استخدامات متشعبة وواسعة خاصة فً نطاق التعامالتالمصرفٌة والمالٌة والخدمٌة
والتجارٌة والعلمٌة وؼٌرها.
واذا كان للتقنٌة العالٌة – سمة هذاالعصر واداة تقدمه – اوجدت كل هذا وؼٌره الكثٌر من
االثار االٌجابٌة  ،فان استخداموسائل التقنٌة خلؾ وراءه حزمة معتبرة من المشكالت
االقتصادٌة واالجتماعٌةوالسٌاسٌة واالمنٌة والقانونٌة  .والن المقام لٌس الوقوؾ بالتحلٌل
والتفصٌل علىهذا الموضوع  -الذي ٌبقى محل جدلٌة واشكالٌة العولمة (، )42
القبولوالرفض  -فاننا نكتفً باالشارة الى ابرزالمشاكل الرئٌسة للتقنٌة - :
ان البطالة الناشئة عن انهاء الوظائؾ التقلٌدٌة واحالل الخبراتالتقنٌة بدال عنها  ،وؼروب
شمس الصناعات التقلٌدٌة  ،واالتجاه إلى الشخصٌة ،واساءة استخدام البٌانات  ،وتهدٌد
الخصوصٌة  ،واختراق امن التقنٌة ذاتها  ،وتهدٌدسرٌة االنظمة والمشروعات والسٌطرة
المعلوماتٌة  ،واستراتٌجٌات التحكم بالشعوب النامٌة ،وتهدٌد االستقرار فً البناء الوظٌفً
والهٌكل االداري للشركات والمإسسات  ،عناوٌنرئٌسة لالثار السلبٌة التً خلفها شٌوع
التقنٌة ونماء استخدامها .
ان تؤثٌر التؽٌٌرات التً توجدها تقنٌة المعلومات ال ٌقؾ عند مجاالتاالعمال والصناعة بل
ٌتعداه الى التؤثٌر الشخصً على االفراد  ،اذ ال بد ان تتركاثرا اجتماعٌا شدٌد العمق ،
وستإثر على انماط السلوك بل والقٌم االخالقٌة اٌضا .اذ فً ظل امكان مراقبة وتنظٌم كل
حركة الكترونٌة نقوم بها ٌصعب الحفاظ علىالخصوصٌة ( االسرار الشخصٌة )  ،وٌصعب
الحفاظ على االتجاهات االخالقٌة فً المجتمعفً ظل كل هذه التسهٌالت للوصول الى افالم
االثارة والعاب العنؾ  ،ان طرٌقالمعلومات السرٌع وبقدر ما ٌحمل من منافع شخصٌة
وجماعٌة هائلة بقدر ما ٌطرح تحدٌاتاجتماعٌة ومخاطر على البناء الثقافً واالنسانً ِ.
سٌنشؤ اطفالنا فً عالم مختلؾ تماما  ،واذا كان االجداد قد شٌدوالعالم الصناعً وقادو اول
السٌارات وشاهدوا اول الطائرات وهً تصعد فً الهواءوجلسوا مشدوهٌن امام اجهزة
الرادٌو االولى وواكبوا قدوم التلفزٌون وربما عاشواطٌران النفاثات ورحالت الفضاء  ،فان
اطفالنا سٌجولون المراكز االلكترونٌة ،وٌشترون ما ٌحلو لهم بنقود الكترونٌة  ،وسٌرتادون
المكتبة وهم داخل المنزلوسٌمارسون العابهم وٌستذكرون دروسهم مع اصدقائهم على شاشة
وسٌشتركون فً المحاضراتعن بعد  ،وسٌتلقون علومهم من خالل اجهزة الكمبٌوتر
والهاتؾ النقال  ،وسٌتدبروناعمالهم حول العالم فً شركات ال تتطلب منهم االنتقال من
المنزل  .أما نحن فانناالجٌل االنتقالً  ،اننا ولدنا فً عصر صناعة االلكترونٌات وشهدنا
تدفقها الهائللكننا ربما لم نتعاٌش مع ثقافتها وان كنا نعاٌش اثارها  ،وثقافتنا تتردد

بٌنالموجودات والمفترضات فً حٌن كانت ثقافة اجدادنا ثقافة موجودات  ،وثقافة اطفالنا
ستكونثقافة افتراضات (. )43
ان التقنٌة العالٌة فً نماء واتساع ،وتجارة وسائلها فً تزاٌد مستمر ( ، )44فلقد نمتهذه
التجارة فً السوق العالمً لسلع تقنٌة المعلومات بشكل مذهل اال ان هذا السوقٌتركز بشكل
رئٌسً فً امرٌكا واوروبا والٌابان وبعض مناطق الشرق االقصى  ،وفً ذلكتركٌز
للصناعات المعلوماتٌة بٌد دول الشمال الؽنً تماما كما كان تركٌز الثورةالصناعٌة ،
منتجات ومعارؾ فً ٌد ذات الدول  .وهذا التوسع الحاد والنماء المتزاٌدفً وسائل التقنٌة
العالٌة  ،صناعة واستخداما ٌ ،خلؾ وراءه المزٌد من المشكالتاالجتماعٌة والثقافٌة.
لقد خلقت صناعة وسائلتقنٌة المعلومات ثقافة خاصة بها اضحت سمة ممٌزة لرجل التقنٌة
العالٌة  ،وتتمثالبرز سمات هذه الثقافة باعالء قٌم االنانٌة والذاتٌة على حساب قٌم
التضامنوالتفاعل االجتماعً  .وكما عبر عنها توم فورستر " ان ثقافة التقنٌة العالٌةتعلً
األنا اوال على الصالح العام" ( . )45وقد افرزت هذه السمات  ،العمل المضنً لمعظم
ساعات الٌوم وطواالٌام االسبوع  ،والمنافسة الحادة بٌن الشركات والمبرمجٌن للبقاء فً
موقع متقدم فٌسوق العمل ( . )46ان التكالٌفاالنسانٌة واالجتماعٌة الناجمة عن التقنٌة كبٌرة
ومتزاٌدة  ،فالعاملٌن فً هذاالحقل ال ٌجدون الوقت الكافً – فً ظل التنافس التجاري الحاد
وفً ظل ما ٌعرؾ بادمانالحاسوب الناجم عن استخدامه لساعات طوٌلة – ال ٌجدون الوقت
الكافً لممارسة حٌاتهممع اسرهم بشكل طبٌعً  ،اذ تقل لدٌهم االوقات التً ٌقضونها مع
اسرهم(.)47
ومن اكثر المشكالتتناوال فً حقل علم االجتماع  ،وفً مجال العلوم التربوٌة  ،المشاكل
الناجمة عناستخدام الحواسٌب فً التدرٌس ومشكالت شٌوع الحواسٌب الشخصٌة لدى
االطفال واثرهاعلى شخصٌتهم وثقافتهم .وقد شهدت السنوات العشر السابقة  ،اتجاه معظم
المإسساتالتعلٌمٌة فً العالم إلى توسٌع نطاق استخدام الحواسٌب فً التعلٌم والتدرٌس
الثرهاالهام فً اٌصال المعلومات وتوسٌع مدارك الطلبة  ،حتى ان عددا من الدول
افردتمٌزانٌات خاصة فً نطاق خطط التنمٌة لهذه الؽاٌة  ،وكان هناك الكثٌر من الحدٌث
حول( معرفة الحاسوب ) و ( جٌل لوحة المفاتٌح )  ،وقد قٌل ان معرفة الحاسوب
ستؤخذمكانها بجانب القراءة والكتابة والحساب كمهارة رابعة أساسٌة  ،وٌحتمل ان
تحاللحواس ٌب قرٌبا محل االرقام فً المدارس  .لقد وضعت مجلة التاٌم فً عام 1982
( المٌكروكٌدز) – اطفال الحواسٌب ،وهو جٌل
موضوعالؽالؾ ظاهرة
متعلم على الحاسوب ٌمكث أمام شاشته فً البٌت اكثر منقراءة كتب اطفال وٌعرفون المزٌد
عن الحواسٌب اكثر من ابائهم  .ان اؼراق المدرسوالجامعات بالحواسٌب ال ٌكفً  ،ان
االالت الجدٌدة بحاجة إلى برمجٌات مفٌدة ومعلمٌنومدربٌن وذلك من اجل االستفادة منها .
لقد كانت معظم البرمجٌات المصاحبة لؽزوالحاسوب الشخصً سٌئة للؽاٌة  ،وحتى الٌوم
فان البرمجٌات التعلٌمٌة ال تزٌد عنكونها – فً الؽالب – العاب فٌدٌو فخمة بقٌمة علمٌة
محدودة كما ان بعضها ٌحوي موادامن االفضل عدم توزٌعها على مستخدمً الحواسٌب .

ان كثٌرا من اساتذة التربٌة وعلم االجتماع امثال ( دٌفٌد بك ) منجامعة سان فرانسٌسكو و
(رٌتشارد كالرك ) من جامعة سترن كالٌفورنٌا  ،و(جو وٌزنباوم) من معهد ( )MIT
التقنً  ،قلقون من ظاهرة مدمنً الحاسوب – االوالد الذٌن اصبحوا مدنٌن على آالتهم(
حواسٌبهم ) والذٌن لدٌهم القلٌل من الوقت للناس االخرٌن  -ان هإالء المدمنون تقللدٌهم
مشاعر االحساس والتفاعل االجتماعً  ،انهم ٌعتقدون ان الممكن – حسب
( جووٌزنباوم) "ان ٌحولوا العالقات االنسانٌة إلى ورق مطبوع أو
رأٌاألستاذ
لحل سإال اخالقً من خالل االرقاموخانات الذاكرة " (.)48
على ان هذه المشكلة ٌجب ان ال تحد من االهمٌة البالؽة الستخدامالحواسٌب فً التعلٌم
وصقل مواهب االطفال والشباب ـ على ان ٌكون مدركا أهداؾ توظٌفالتقنٌة وؼاٌاتها ،
ومخطط بشكل سلٌم لالفادة منها فً هذا الؽرض ولٌس مجرد اشاعتهاكنوع من ( الموضة
او التقلٌعة ) دون ان تحقق ثمار االستخدام السلٌم فً خلق جٌلٌدرك اهمٌة انتاج المعارؾ ال
استهالكها .
ولعل واحدا من المشكالت الرئٌسة لثورة التقنٌة العالٌة تعمٌقالفجوة الهائلة فً مجال التنمٌة
بٌن الدول الؽنٌة والدول الفقٌرة  ،فاذا كان الواقع االقتصادي واالجتماعً افرزواقع
الشمال الؽنً والجنوب الفقٌر  ،فان النقل ؼٌر المخطط له والمدروس للتقنٌةالعالٌة من
الدول الصانعة إلى المستهلكة  ،وؼٌاب السٌاسات الوطنٌة للتقنٌة المتصلةبالتخطٌط االداري
والتنموي لسوق الحوسبة فً دول العالم الثالث ٌفرز واقعا مشابهاللشمال الؽنً والجنوب
الفقٌر ٌ ،مكن وصفه بؽنى المعلومات وفقر المعلومات  .ولعلهذا ما ٌدفع الحق فً
المعلومات إلى موقع الحقوق المإسسة على التضامن االجتماعٌالمنتمٌة إلى الجبل الثالث
لحقوق اإلنسان تماما كالحق فً التنمٌة والبٌئة النظٌفة.
وفً الحقل االمنً والقانونً  ،فان التقنٌة العالٌة خلفت مخاطر حقٌقةعلى الحق فً
الخصوصٌة بفعل ما اتاحته من وسائل متقدمة للرقابة على االفراد والتجسسعلٌهم وجمع
ومعالجة البٌانات الشخصٌة المتعلقة بهم واستؽاللها فً ؼٌر الؽرض التٌجمعت من اجله ،
كما اتاحت التقنٌة سلوكٌات جرمٌة جدٌدة تستهدؾ حقوق االفرادوالمإسسات ومصالحها ،
ووفرت وسائل بسٌطة وفاعلة للمجرمٌن الرتكاب افعال كان ٌصعبعلٌهم ارتكابها فً العالم
الحقٌقً  ،فالتجسس  ،سواء االمنً او الصناعً  ،امسىٌسٌرا فً ظل القدرة على اختراق
نظم المعلومات التً تعد مخازن لالسرار والوثائق فٌعصر االعتماد على التقنٌة  ،واصبح
النٌل من اعتبار االشخاص وكرامتهم امرا ٌسٌراحٌن ٌرسل شخص رسالة برٌد الكترونً
تتضمن احقادا أو مواقؾ دنٌئة فٌنسبها لمصدرهامستؽال عنوانه البرٌدي االلكترونً لتصل
الى آالؾ االشخاص والمإسسات دون علم مننسبت الٌه او ربما معرفته بالكمبٌوتر
واستخداماته  .وفً الحقل المالً واالقتصادي  ،اصبح من الممكنهدم مإسسات واعالء
ؼٌرها بمجرد اشاعات تطلق على مواقع المعلوماتٌة فتإثر فً حركةتداول االسهم او حركة
رواج المنتجات  .واالهم من كل ذلك  ،ثمة اسلحة جدٌدة للحروبالكونٌة  ،ووسائل جدٌدة
لهدم الروح المعنوٌة وربما كسب معارك دامٌة  ،انها حرب المعلومات ،حرب اختراق
المواقع واستالب مقدرات الشعوب  ،حرب اختالق المبررات للحمالتالعسكرٌة  ،واالمثلة

فً هذا الحقل كثٌرة  ،سنقؾ علٌها فً الموضع المخصص المنالمعلومات  ،لكننا فً هذا
المقام نكتفً باالشارة الى حرب المعلومات التً استعرت فٌالشهرٌن االخٌرٌن لعام 2222
بٌن مواقع (الكٌان الصهٌونً ) والمواقع العربٌة ( فٌمقدمتها مواقع حركات واحزاب
المقاومة االسالمٌة والوطنٌة فً لبنان وفلسطٌن ) ،انها حروب حقٌقة تستخدم فٌها القنابل
االلكترونٌة بدٌال عن قنابل النابالموالبارود  ،انها تدمٌر للثقافة وسعً لمنع التواصل بٌن
ابناء االمة العربٌةوهٌئاتهم  ،ومنع تواصلهم جمٌعا مع قضاٌاهم المصٌرٌة  ،ولهذا كانت
هذه الحروب حروبادمؽة ال اسلحة  ،ومن المنشئ للفخر العظٌم ان تحقق الكفاءات التقنٌة
العربٌةواالسالمٌة انجازات مذهلة فً الدفاع عن مواقع المعلومات العربٌة وفً الهجوم
الشرسوالمدمر على اقوى مواقع المعلومات الصهٌونٌة  ،كمواقع الجٌش االسرائٌلٌووزارة
الخارجٌة والدفاع والجامعة العبرٌةوؼٌرها  ،لكن هذا ال ٌمنع نجاحات العدو الصهٌونً من
الوصول ومن قدرة الوصول  -علىاالقل نظرٌا  -الى نظم المعلومات العربٌة بسبب اعتماد
نظمنا فً الؽالب على تقنٌاتوبرمجٌات تتوفر فٌها الثؽرات االمنٌة الموضوعة قصدا من قبل
المنتجٌن التً تشاركاسرائٌل بحصة االسد فً مصانعهموشركاتهم عوضا عن تصنٌع
اسرائٌل للمنتجاتالتقنٌة وت سوٌقها فً البٌئة العربٌة دون رقابة او تمحٌص  ،ان مخاطر
التجسس تعكسهاحقٌقة ان نظمنا تعتمد معالجات وبرمجٌات تشؽٌل وتطبٌقات منتجة فً
ؼالبٌتها من شركاتامرٌكٌة  -فً مقدمتها مٌكروسفت وانتل -فاذا عرفنا ان قٌادات من
بعض هذه الشركات اقرت عن وجود ثؽرات امنٌة فً برمجٌاتهاومعالجاتها وضعت قصدا
 ،واذا ما عرفنا ان ذراع العدو االقتصادي والتحكمً ٌطال مثلهذه الشركات  ،فتصورا فً
أي حال امنً ستكون علٌه نظمنا ان لم نمحص وندققاستخداماتنا للتقنٌة .
ومثل هكذا حروب  -حروب المعلومات  -شنتها دول ضد دول ـ واستؽلت بعضالدول
عصابات مجرمً الكمبٌوتر المنظمة لتمارس انشطة جرمٌة تقنٌة ضد دول اخرى  ،والادل
على ذلك من عقد الكٌان الصهٌونً اكبر كمإتمر لما ٌعرؾ بمنظمات الهاكرز ()49
( رؼم االتجاه الدولً لمكافحة انشطةالهاكرز ) كما
العالمٌة فً آذار  2222الماضً
ان امرٌكا استعملت الوسائل التقنٌة فً حرب معلومات ضد الصٌن فً حقلحقوق االنسان
لتبرٌر مواقفها من الصٌن وخلق راي عام دولً ٌساند مواقفها منها .
وتقنٌة المعلومات اتاحت توزٌع وتروٌج المواد ذات المحتوى ؼٌرالقانونً وؼٌر المشروع
 ،كالمواد االباحٌة عبر االنترنت  ،والمواد التً تنطوي علىاحقاد واثارة للفتن واعتداء على
حقوق االقلٌات  ،واستخدمت التقنٌة مخازن آمنةللمعلومات الجرمٌة للجرٌمة المنظمة
ومراكزها الدولٌة  ،وجرى االعتماد على التقنٌةفً تٌسٌر اتمام صفقات المخدرات
ومضاعفة اخطارها  ،وفً انشطة تزٌٌؾ العمالت والمساسباستقرار النقد والعمالت
الوطنٌة .والح دٌثفٌما خلفته تقنٌة المعلومات من مشكالت امنٌة وقانونٌة ال ٌنتهً  ،ولنا فٌه
عودة فٌاكثر من مقام من هذا الكتاب ( كتاب جرائمالكمبٌوتر ) وبقٌة اجزاء الموسوعة
(.)52
هذا قلٌل من اثار التقنٌة  ،وهً اثار عامة تتصل بكل فتوحهاومنتجاتها  ،وبالمقابل فان
للحواسٌب بذاته ا ولكل وسٌلة من وسائل التقنٌة التٌعرضنا مشاكل خاصة ال ٌتسع المقام

للوقوؾ علٌها  ،فالمكتب المإتمت  -على سبٌاللمثال  ،افرز جدال واسعا حول االستؽناء
عن الوظائؾ الٌدٌوٌة وجدال واسعا اٌضا حواللمشاكل الصحٌة الناجمة عن
استخدامالحواسٌب ٌ ،دل علٌها على نحو واضح تقارٌر المعهد الوطنً للسالمة والصحة
الوظٌفٌةفً الوالٌات المتحدة (  ) NIOSIIاعتبارا من عام  1982التً تعرض القلق
المتزاٌدمن احتمال المخاطر البصرٌة والجسدٌة والنفسٌة لمستخدمً المكاتب المإتمتة  .ان
عالمتقنٌة المعلومات لم ٌكن دائما مشهدا وردٌا  ،انه ابداع ال جدال  ،وتٌسٌر للحٌاةوقدرة
على اختراق عوالمها  ،لكنه اٌضا  ،معاناة قد تتحول الى كوارث  ،وما ٌخففوطؤة
المشكالت  ،ان باالمكان تجاوز اثارها السلبٌة ان كان ثمة استراتٌجٌات وطنٌةمحكمة
للتعاطً مع التقنٌة وتوظٌفها ومواجهة تحدٌاتها .
 -4الهوامش -:
<!>--]endif[--فً عام  ، 1994ومن خالل
<!.1>--]supportLists! if[--
رسالة الماجستٌرالتً وفقنا العدادها حول جرائم الكمبٌوتر  ،تناولنا ابرز مالمح عصر
الكمبٌوتر ،فتحدثنا عن اتمتة المصارؾ  ،والصراؾ االلً  ،ومجتمع دون نقود ،
والبطاقات المالٌةبانواعها بما فٌها البطاقات الذكٌة او الماهرة  ،والمكتب المإتمت ،
والمنزاللمإتمت وادارة النشاط المالً واالداري عنبعد  ،وؼٌره الكثٌر  ،وكنا ونحن
نتحدث فً ذلك الوقت  ،نتصور ما ستكون علٌه االمورمن تطورات بعد سنوات طوٌلة
 ،لكننا لم نلبث ان ادركنا ان كثٌرا مما تعرضنا له فٌذلك الوقت  ،اصبح حقائق واقعٌة ،
بل وبعضه اصبح فً سنوات قلٌلة تقنٌات تقلٌدٌةقٌاسا بمستوى ما تطورت الٌه تقنٌات
ادارة النشاط االجتماعً واالقتصادي والمالٌواالداري  .انظر ٌ -ونس عرب  ،رسالة
ماجستٌر  -المرجع السابق ص . 34-15
<!>--]endif[--!< .2>--]supportLists! if[--فرانك  -ص  . 12وٌضٌؾ  " -:ان
صناعةالحوسبة من جهة  ،وصناعة االتصاالت من جهة اخرى تشهد كل منهما ثورة
ذات ابعادملحمٌة فً صراعها وهً تتطلع لبناء صرح شامل للمعلومات  ،عبر
Theinformation
الكثٌرون عنه بطرٌقالمعلومات فائق السرعة
. superhighway
<!.3>--]supportLists! if[--
Ryerson, Toronto /
Canada, 1995 .P 11

<!Frank Koelsch,The >--]endif[--
Infomedia Revolution,McGraw-Hill

<! >--]endif[--!< .4>--]supportLists! if[--د .هشام محمد فرٌد رستم  ،قانون
العقوباتومخاطر تقنٌة المعلومات ،الطبعة األولى ،مكتبة اآلالت الحدٌثة ،اسٌوط،
 .1992ص  6و . 25

<! >--]endif[--!< .5>--]supportLists! if[--األستاذالدكتور أحمد سرور ،كلمة
رئٌس الجمعٌة المصرٌة للقانون الجنائً ،وقائع المإتمرالسادس للجمعٌة المصرٌة
للقانون الجنائً ،القاهرة 28-25 ،تشرٌن األول/أكتوبر .1993وكذلك  ،د .سعٌد عبد
اللطٌؾ حسن  ،اثبات جرائم الكمبٌوتر  ،ط 1دار النهضة العربٌة ،القاهرة  1999ص
.7
<! >--]endif[--!< .6>--]supportLists! if[--فً هذا ٌقولمارشال ماكلوهان" :
ان المعلومات تنصب علٌنا بشكل فوري ومستمر  ،ففً اللحظةالتً ٌستوعب فٌها الفرد
معلومة ما تكون هناك معلومات اخرى قد حلت محلها "مشار الٌه فً مإلؾ د .هشام
رستم – المرجع السابق.
<! >--]endif[--!< .7>--]supportLists! if[--تومفورٌستر ،مجتمع التقنٌة العالٌة
 قصة ثورة تقنٌة المعلومات ،الطبعة األولى ،ترجمةونشر مركز الكتاب األردنً،األردن 1989 ،ص . 333
<! >--]endif[--!< .8>--]supportLists! if[--تشٌرتقدٌرات منظمة األمم المتحدة
للتنمٌة عام  1999الى ان عدد مشتركً االنترنت سٌبلؽفً نهاٌة هذا العام( )2221
حوالً 722ملٌون مشترك ولمتابعة تطورات شبكةاالنترنت واتجاهاتها ونماء المواقع
فٌها واحصائٌات المشتركٌن انظر المواقع التالٌةعلى شبكة االنترنت -:
, www.iworld.com, www.internic.net, www.euregio.net
www.w3.org,
<! >--]endif[--!< .9>--]supportLists! if[--الكمترةاصطالح دال على عملٌات
الكمبٌوتر كردٌؾ للحوسبة  ،استخدم فً العدٌد من الترجماتالعربٌة للمراجع العلمٌة
االجنبٌة ( مثال المرجع  -:ؼاري ج .بٌتر ،ثقافة الكمبٌوتر -الوعً والتطبٌق والبرمجة
 ،الطبعة األولى ،ترجمة ونشر مإسسة األبحاث اللؽوٌة،نٌقوسٌا )1987 ،وبرؼم انه
نادر االستخدام فال تزال العدٌد من كتب الكمبٌوترالمترجمة للعربٌة تستخدم هذا
االصطالح .
<! >--]endif[--!< .12>--]supportLists! if[--فً التعبٌر عن مدى وسرعة
التطور فً حقل صناعةتقنٌة المعلومات ٌورد توم فورستر فً مإلفه ( نشر )1988
المشار الٌه فً الهامش  5اعاله قوال تعبٌرٌا بلٌؽا استخدمهاٌضا كتاب مجلة العربً (
حضارة الحاسوب ) ( نشر  ، ) 2222وكنا قد استخدمناه نحنعام  1994فً رسالة
الماجستٌر خاصتنا ( ٌونس عرب  ،جرائم الحاسوب  ،رسالة ماجستٌر ،الجامعة
األردنٌة  /االردن )  ،حٌث ٌقول  (( - :لو حدث فً تكنولوجٌا السٌارات تقدممماثل
لذلك الذي حدث فً تكنولوجٌا الحاسوب المكننا الٌوم ان نقتنً سٌارة رولزراٌزبسعر ال
ٌتجاوز دوالرٌن وتساوي قوة محركها قوة سفٌنة عابرة للمحٌطات( او قوة طائرةنفاثة )
ومعدل استهالكها للوقود لتر واحد لكل ملٌون كٌلو متر  ،اما حجمها فٌساوي 16فً

االلؾ من حجم راس الدبوس )) واذا كان هذا القول قد جاء فً اواخر الثمانٌناتفال ندري
ما هو الوصؾ الدقٌق للتطور الذي لحق تكنولوجٌا المعلومات فً عام  2222اذااردنا
قٌاسه بتكنولوجٌا السٌارات طبعا مع حقٌقة ان كل ٌوم منذ الثمانٌنات شهدتطورا ونماءا
وابداعا فً حقل تطور صناعة الحوسبة والمعلومات  ،الى المدى الذي جعلما نشترٌه
الٌوم من نظم التقنٌة قدٌما ومتخلفا قبل نهاٌة الشهر .
<!ٌ>--]endif[--!< .11>--]supportLists! if[--قول رون واٌت  " -:االنترنت تشبه
الجسم الحً  ،فهً تنمو  ،باخذ جزٌئاتجدٌدة على شكل حواسٌب شخصٌة وشبكات
تربط نفسها الى االنترنت  ،وتتصل بعض اجزاءاالنترنت مع االجزاء االخرى التً
تجٌبها منفذة بعض االعمال  ،بشكل مشابه لنشاطاتالعضالت التً ٌجري تحفٌزها
بنبضات االعصاب  .وٌمكن التفكٌر باالنترنت كشبكة منالشبكات الصؽٌرة وقؾ التعامل
مع االنترنت والحٌاة باستقاللٌة  ،و ٌمكنها الحقاالعودة واالنضمام الى الجسم الرئٌسً
لالنترنت  .واالنترنت سرٌعة الزوال  ،فبعضاالجزاء  -الحواسٌب الضخمة التً تشكل
العمود الفقري لالنترنت  -دوما موجودةوالشبكات المناطقٌة المحلٌة  LANالتً ال ٌمكن
احصاء عددها وهً موجودة فً الشركات وؼٌرها تشكالعضاء منفردة فً جسم
انترنت  .ولكن لٌس هناك شًء مثبت حقٌقة فً مكانه  .ففً كل مرةتستخدم فٌها
حاسوبك لالتصال مع حاسب فً بٌتسبورغ مثال  ،ال تستخدم نفس خطوط الهاتؾ،
ونفس اجهزة الوصل  ،ونفس الشبكة الوسٌطة  ،فطرٌق انترنت الى بٌتسبورغ ٌمكن
انٌمر عبر شٌكاؼو مرة وفً المرة التالٌة عبر كوبنهاجن  ،وبدون ان تالحظ ،
ٌمكنكاالنتقال بٌن عدة شبكات فً بلدان مختلفة وعبر المحٌطات  ،حتى تبلػ وجهتك فً
فضاءاالنترنت .ومن الممكن وصؾ بناء االنترنت -بالنظام الذي ٌبقى دوما نفسه
بالرؼم من ان العناصر التً تشكله تتؽٌر من لحظة الىاخرى  " .المرجع السابق  ،ص
. 242
<! ">--]endif[--!< .12>--]supportLists! if[--احدى طرق الدخول فً عالم
االنترنتهو النقر على مدخل او ارتباط ( ارتباط فائق ) وهً جملة نصٌة او رسم ٌخفً
عنوانموقع على الوٌب  ،والموقع هو مجموعة من الملفات والوثائق والرسوم التً ٌقوم
شخص مااو شركة ما بوضعها على الشبكة بحٌث ٌمكن لالخرٌن الوصول الٌها من
خالل االنترنت ،وعادة ما ٌكون االرتباط الفائق عبارة عن نص بلون مختلؾ وتحته
خط ولٌس من المفروضان ٌكون النص هو العنوان الفعلً  ،فعلى سبٌل المثال فان
هو
العالٌة
والتقنٌة
العربٌللقانون
المركز
موقع
عنوان
 . http://www.arablaw.orgوالطرٌقة الثانٌة للدخول الى الموقع هو
كتابةعنوان الموقع (  ) URLفٌحقل العنوان الذي ٌظهر فً برنامج االستعراض (
المتصفح)  ،مثل كتابة . http://www.amazon.comوعندها سٌؤخذ برنامج
االستعراض المستخدم الى الموقع الذي ٌحمل هذا العنوان  .ومنثم ترسل برمجٌات
المتصفح العنوان الى الشبكة اما مباشرة عبر وصلة  Tمرتبطة بشبكة مناطقٌة محلٌة
والتً توجد بشكلعام فً اماكن العمل  ،او ترسله من خالل المودٌم التً ٌصل الحاسوب

بالشبكة عن طرٌقمزود خدمات االنترنت  .ISPبعد ذلك ترسل الشبكة المناطقٌة
()LANاو مزود خدمة االنترنت العنوان الى اقرب عقدة من ملقم اسم الحقل
المحلٌة
(  ) DNSوتشؽل  DNSمجموعة من قواعد البٌانات موزعة بشكل تعاونٌبٌن الملقنات
 ،لتصبح مستودع للعناوٌن التً ٌتم تحوٌلها من الصورة الفعلٌة الىالصورة الرقمٌة من
خالل برتوكول االنترنت  IPفمثال العنوان المذكور اعاله ٌصبح رقمٌا
 225.181.112.121وذلكلتسهٌل عمل الحواسٌب مع االرقام  ،وباستخدام
بروتوكول االنترنت ٌرسل المتصفح طلبعبر الموجة التً بدورها توجه الطلب الى
الطرٌق االقل ازدحاما وفقا الحدث تقرٌرلدٌها عن حركة المرور عبر االنترنت
وبؽرض تجنب االزدحام  .وعندما ٌتلقى ملقمالموقع الطلب المرسل من المتصفح ٌقرأ
عنوان المرسل وٌبث اشارة اعالم بانه تلقىالرسالة ( web site found. Waiting
 ) for replyعند هذه المرحلة ٌبدأالمتصفح باظهار اشارة الى عملٌة جلب الموقع
المطلوب حٌث ٌتم وضع هذا الطلب فً دوراالنتظار الى ان ٌنتهً الملقم من الطلبات
السابقة  ،وبمجرد اكتمال عملٌة التنزٌلٌظهر الموقع امام المرسل ٌمكنه بذلك تصفحه
واالنتقال عبر صفحاته حسبما ورد فً خارطةالموقع التً تكون موجودة فً الؽالب
على الصفحة الرئٌسٌة  .لمزٌد من التفصٌل ،المرجع السابق  ،ص . 268
<!ٌ>--]endif[--!< .13>--]supportLists! if[--صؾ (رون واٌت ) كٌؾ تنتقل
البٌانات فٌاالنترنت موجزا مراحل ذلك على النحو التالً  .1 ( -:فً المكتب ٌ ،دخل
حاسوب فً االنترنت بان ٌصبح جزءا من شبكة مناطقٌةمحلٌة LANوالتً هً جزء
من االنترنت  ،الشبكة بدورها توصل مباشرة الى االنترنت من خالل منفذٌدعى وصلة
 T.فً حالة مكتب صؽٌر( )SOHOمكتب /منزل ٌ ،ستخدم الحاسوب على االؼلب
مودم للوصول عن طرٌقالهاتؾ الى مودم اخر موصول مباشرة الى الشبكة  .وفً كال
الطرٌقٌن تطلب من خاللبرنامج االستعراض رإٌة صفحة المعلومات وربما الوسائط
المتعددة الموجودة على حاسوباخر فً مكان ما اخر على االنترنت .2 .الشبكة المضٌفة
المحلٌة تقٌم وصلة على خط اخرالى شبكة اخرى  .واذا كانت الشبكة االخرى بعٌدة
بعض الشًء فربما ٌتوجب على الشبكةالمضٌفة ان تستخدم موجه  .3 .الموجه هو
جهاز على الشبكة ٌصل بٌن الشبكات  .فهوٌتحرى الطلب لٌحدد اجزاء االنترنت
االخرى المقصودة ثم وباالعتماد على الوصالت المتوفرة وحركةالمرور فً االجزاء
المختلفة من الشبكة ٌ ،حدد الموجه الطرٌق االفضل لوضع الطلب علىمساره نحو
الوجهة الصحٌحة ٌ .4 .مكن لبعض الشبكات فً نفس المنطقة ان تشكل شبكةمتوسطة .
واذا كانت وجهة طلبك فً نظام اخر داخل نفس الشبكة المتوسطة ٌ ،قوم الموجهبارسال
الطلب مباشرة الى وجهته  .وٌتم تنفٌذ ذلك احٌانا عبر خطوط الهاتؾ العالٌةالسرعة ،
وصالت االلٌاؾ البصرٌة  ،واالرتباطات المكروٌة  .والشبكة المناطقٌةالواسعة
WANتؽطً مساحة جؽرافٌة اكبر وٌمكن ان تتابع الوصالت عبر االقمار الصناعٌة .
 . 5عندماٌمر الطلب من شبكة الى شبكة  ،فان مجموعة من البروتوكوالت او القواعد
تنشئ الطرود .تحتوي الطرود على البٌانات بحد ذاتها باالضافة الى العناونٌن  ،رموز
لتدقٌقاالخطاء  ،ومعلومات اخرى للتاكد من وصول الطلب سالما الى وجهته  .6 .اذا لم

تكنوجهة طلبك موجودة فً نفس الشبكة المتوسطة او الشبكة المناطقٌة الواسعة التً
هٌشبكتك المضٌفة ٌ ،قوم الموجه بارسال الطلب الى نقطة الوصول الى الشبكة NAP
وٌمكن ان ٌاخذ الممرور عدة طرق على طول العمود الفقري النترنت  ،والذي هو
مجموعةالشبكات التً تربط حواسٌب ضخمة قوٌة  .االنترنت لٌست مقتصرة على
الوالٌات المتحدةفباالمكان وصل الحواسٌب الى الشبكة تخٌلٌا فً أي جزء من العالم .
على الطرٌق ٌمكنان ٌمر طلبك على المككررات  ،الصرات  ،الجسور والبوابات ( .
المكررات  :تضخم اوتحدث دفق البٌانات الذي ٌؽادر الى مسافات بعٌدة من حاسوبك .
والمكررات تمكن اشاراتالبٌانات من الوصول الى الحواسٌب البعٌدة  .اما الصرات
مجموعات ربط لشبكات بحٌثٌمكن للحواسٌب الشخصٌة والطرفٌات المربوطة الى كل
من هذه الشبكات التحدث مع أٌشبكة اخرى  .واما الجسور فهً تربط الشبكات LAN
بحٌث تستطٌع البٌانات المرور من شبكة خالل شبكة اخرى على طرٌقهالتصل الى
شبكة ثالثة  .والبوابات  :تشبه الجسور  ،فهً ترسل البٌانات بٌن انواعالشبكات وشبكة
اخرى مثل netwareتعمل على نظام ٌعتمد  ، intelاو ٌ banyan vinesعمل
على نظام ٌونٌكس  .7 ).عندما ٌبلؽالطلب وجهته تتم قراءة طرود البٌانات ،
العناوٌن وتصحٌح االخطاء  .ثم ٌبدا الحاسوب البعٌد بتنفٌذ الطلب  ،كتشؽٌل برنامج
،ارسال البٌانات الى حاسوبك  ،او بعث رسالة عبر االنترنت  " .المرجع السابق ،ص
 254و. 255
<! ">--]endif[--!< .14>--]supportLists! if[--وتتمٌز الكٌبٌالت المحورٌة
(متحدة المحور) المستخدمة فً نقل بث تلفزٌون الكٌبل  ،بامكانات عرض نطاق ترددي
اعلىبكثٌر مقارنة باسالك التلٌفون القٌاسً بالنظر الى ان علٌها ان تكون قادرة على
نقالشارات فٌدٌو اعلى ترددا  .على ان نظم تلفزٌون الكٌبل ال تنقل  ،فً الوقت الحاضر
،بتات  ،بل تستخدم التكنولوجٌا التناظرٌة لنقل ما بٌن  32و  75قناة فٌدٌو  .انبامكان
الكٌبالت المحورٌة ان تنقل بسهولة مئات المالٌٌن بل وبالٌٌن البتات فٌالثانٌة  ،اال انه
سٌتعٌن اضافة محوال ت جدٌدة  ،لتتٌح لها دعم النقل المعلوماتٌالرقمً  .وٌتمتع كٌبل
االلٌاؾ البصرٌة ( الذي ٌنقل  1,7بلٌون بت من المعلومات من"محطة تكرار"  -والتً
هً اشبه بالمكبر  -الخرى ) بعرض نطاق ترددي ٌتسع 25الؾ محادثة تلفونٌة
متزامنة  .وٌرتفع رقم المحادثات التلفونٌة الممكنة ارتفاعاكبٌرا  ،اذا ما تم ضؽط
المحادثات من خالل التخلص من المعلومات الزائدة على الحاجة ،مثل الوقفات بٌن
الكلمات والجمل  ،بحٌث تستهلك كل محادثة عددا اقل من البتات" انظر  ،بٌل جٌتس -
المعلوماتٌة بعداالنترنت  ،ترجمة ونشر دار المعرفة  1998 /الكوٌت  ،ص - 162
. 163
<!>--]endif[--!< .15>--]supportLists! if[--انظر  -:بٌل جٌتس  -السابق  ،ص
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<! >--]endif[--!< .16>--]supportLists! if[--مثل انظمة NetStructure
منشركة انتل  -انظر مجلة الكمبٌوتر واالتصاالت  -عدد  12سنة  17كانون اول
 2222ص .54
<!ٌ >--]endif[--!< .17>--]supportLists! if[--ستخدم البرٌد االلكترونً لالنترنت
معٌارٌنرئٌسٌٌن  ،بروتوكول نقل البرٌد البسٌط او  . SMTPالرسال الرسائل ،
وبروتوكول مكتب البرٌداو  POPالستقبال الرسائل  ،والن هذه المعاٌٌرعالمٌة فان
برمجٌات ارسال واستقبال البرٌد االلكترونً باالضافة الى الملقمات التٌتعامل الرسائل
بامكانها العمل على الحواسٌب وانظمة العمل ؼٌر المتوافقة  .والٌستخدم مزود خدمات
االنترنت االكبر فً الوالٌات المتحدة  America OnLineمعٌار  POPاو ، SMTP
وبدال من ذلك ٌستفٌد من بروتوكوالته الخاصة الرسال واستقبااللبرٌد االلكترونً فً ان
مستخدمً ٌ AOLستطٌعون االتصال مع خارج  AOLهو ان AOLتستخدم برمجٌات
بوابة للنقل بٌن مختلؾ بروتوكوالت البرٌد االلكترونً .وجسم رسالةالبرٌد االلكتورنً
هو حٌث تكتب الرسالة  ،ولكن البرٌد االلكترونً تعدى حدودالكلمات لٌعطً تضمٌن
ملفات مستندات معقدة ،رسوم  ،صوت  ،فٌدٌو  ،وبامكانك اضافة هذه االنواع من
البٌانات الى جسم الرسالةبتضمٌن او ربط ملؾ  ،عند تضمٌن ملؾ فان برمجٌات البرٌد
االلكترونً تقوم بترمٌزه ،مبدلة كل بٌانات الوسائط المتعددة الى نص  . ASCIIعند
النهاٌة المستقبلة تعٌد برمجٌات المستخدم رموز ASCIIالى بٌاناتمفهومة  -اذا كانت
البرمجٌات عند كال النهاٌتٌن المستخدم والمرسل تستخدم نفس مخططالترمٌز .
والبرمجٌات االكثر شٌوعا التً تقوم بذلك هً  MIMEتوسٌعات برٌد انترنت المتعدد
االؼراض  .والتهتم  MIMEبنوع البٌانات المتضمنة فً الرسالة  .وهناكمجموعة
اخرى من معاٌٌر البرٌ د االلكترونً ٌمكن النظر الٌها كمإهل كبٌر لالتصاالتاو مصدر
ازعاج من الكم الهائل من الرسائل التً ال قٌمة لها  ،حٌث ترسل لوائحالبرٌد
االلكترونً تلقائٌا الى عدد كبٌر من المستخدمٌن  ،سواء مرة واحدة او وفقجدول منتظم
 .وعاكس البرٌد هو برمجٌات تلقٌم توزع البرٌد الى اعضاء الئحة البرٌد .ومع ملقم
البرٌد ٌتم ارسال رسائل برٌد الكترونً منفردة لالشتراك والؽاء االشتراكفً الئحة
البرٌد  ،تماما مثل االشتراك فً مجلة  .انظر رون واٌت  ،ص . 257
<!ٌ>--]endif[--!< .18>--]supportLists! if[--حدد رون واٌت آلٌة ارسال
البرٌدااللكترونً من الوجهة التقنٌة ولٌس االستخدامٌة الموصوفة اعاله بالمراحل
التالٌة . 1 (( -:باستخدام برمجٌات العمٌل للبرٌد االلكترونً ٌمكن ان تقوم جٌن
بكتابةرسالة وارسالها لبوب وان تربط مع الرسالة صور رقمٌة لجٌن نفسها  ،مرمزة
باستخدامخوارزمٌة قٌاسٌة مثل  MIMEاو  .Binhexفباالمكان تضمٌن وثٌقة معالجة
نصوص  ،صفحات او برنامج بنفس السهولة  .2 .الترمٌزٌحول الصور الى نص
 . ASCIIالشائع استخدامه بٌن الحواسٌب للنصوص البسٌطة ؼٌر المنسقة  .ومن
الممكن ان تضؽطبرمجٌات البرٌد االلكترونً ما ترٌد ربطه الى الرسالة مسبقا بحٌث
ٌاخذ زمنا اقللالرسال  .3 .برمجٌات العمٌل تتصل مع ملقم حاسوب مزود خدمات

انترنت عبر مودم اووصلة شبكٌة  .فتتصل برمجٌات المستخدم مع قطعة برمجٌة تدعى
ملقم ( SMTPبروتوكول نقل البرٌد البسٌط )  .وٌقومالملقم باالعالم انه تم االتصال به
وٌقوم المستخدم باخبار الملقم ان لدٌه رسالةٌرٌد ارسالها الى عنوان معٌن ٌ .4 .رسل
العمٌل الرسالة الى ملقم  SMTBوٌسؤل للتؤكد وٌؤكد الملقم انه استقبل الرسالة .5.
الملقم ٌ SMTBسؤل قطعة اخرى من البرمجٌات  ،ملقم اسمالحقل عن الطرٌق الذي
ستسلكه الرسالة خالل االنترنت وٌقوم ملقم اسم الحقل باخذ اسمالحقل – الجزء من
العنوان بعد المعرؾ @  -لمعرفة ملقم مستقبل البرٌد االلكترونً ٌ .خبرملقم اسم الحقل
البروتوكول  SMTBعن الطرٌق االفضل للرسالة .6 .بعد ان تقوم  SMTBبارسال
الرسالة ٌسافر البرٌد خالل عدة موجاتلالنترنت وتقرر الموجات الطرٌق االلكترونً
لالرسال البرٌد االلكترونً باالعتمادعلى مشؽولٌة الطرٌق  ،وٌمكن ان تمر الرسالة
خالل بوابة او عدة بوابات والتً تترجمالبٌانات من احد انواع انظمة الحواسٌب مثل
وٌندوز ٌ ،ونكس  ،ماكنتوش  ،الى نوع من نظامالحاسوب الموجود فً النقطة الثانٌة
من الممر  .7 .عندما ٌصل البرٌد االلكترونً الى ملقم ٌ SMTBنقل الملقم الرسالة الى
ملقم اخر (بروتوكول مكتب البرٌد  ) BOBوٌحفظ هذا الملقم الرسالة حتى ٌتم السإال
عنهاوتنزٌلها من قبل المستخدم بعد ادخال اسمه وكلمة المرور  /كلمة السر )) .انظر
رون واٌت  -المرجع السابق  ،ص . 295
<!>--]endif[--!< .19>--]supportLists! if[--من اشهر محركات البحث واالدلة
العالمٌةعبر االنترنت المحركات واالدلة التً تتوفر فً المواقع التالٌة وتحمل اسمها-:
,
www.altavista.com
,
www.yahoo.com
 www.alltheweb.com www.ask.comو اما بالنسبة للمحركات العربٌة
او البواباتالعربٌة فثمة العدٌد منها وتزداد ٌوما بعد ٌوم  ،اشهرها واوسعها -:
 , www.naseej.com www.ayna.comمع االشارة الى انشاء عشرات
البوابات العربٌةالجدٌدة فً االشهر االخٌرة لعام  2222بعضها بالعربٌة واخرى
باالنجلٌزٌة وبعضهاثنائً اللؽة  ،وترتبط ؼالبا بعدد كبٌر من محركات البحث العالمٌة
والشهٌرة خاصة ،منها www.ababeel.com , www.aroob.com, -:
www.4arabia.com,www.globalonline.com
,
 www.albawaba.comوسنعود الى محركات البحثوعناوٌنها تفصٌال فً مواقع
الحقة من هذه الموسوعة .
<!>--]endif[--!< .22>--]supportLists! if[--من مواقع االنترنت الشهٌرة التً
تقدمخدمات وحلول وبرمجٌات لتنظٌم ادارة البٌانات  www.anyday.com -:و
 www.excite.comو
 www.edock.comو
 www.swifttouch.comو
 www.scheduleonline.comو
 www.visto.comو ؼٌرها  ،وللوقوؾ على محتوى هذه المواقعوخدماتها انظر
الدراسة القٌمة والتحلٌلة لهذه المواقع فً مجلة انترنت العالمالعربً  ،العدد  ، 1السنة 4
تشرٌن الثانً  ، 2222ص  34وما بعدها .

>من منتدٌات الدردشة العربٌة انظر--]endif[--!< .21>--]supportLists! if[--!<
,
www.web-market.com/pc/chatroom.html
-:
و
www.geocities.com/area51/4115/arab.html
 امادولٌا فان كلwww.fares.net/chat  وwww.kern.com/~bahrain/
 ٌوجد فٌهمدخل لؽرؾ56 موقع محرك بحث او دلٌل مما اشٌر الٌه اعاله فً الهامش
 وذات االمر ٌنطبق على ؼالبٌة االدلة ومحركاتالبحث، الدردشة ومنتدٌات الحوار
. العربٌة
-: >انظر موقعنا على االنترنت--]endif[--!< .22>--]supportLists! if[--!<
www.arablaw.org
 ماهٌتها، >حول االنترنت--]endif[--!< .23>--]supportLists! if[--!<
وحلولهاوتطبٌقاتها واتجاهاتها واخبارها واالحصاءات المتصلة بها من حٌث عدد
المواقعوتصنٌفها وعدد المشتركٌن وخدماتها واتجاهات تنظٌمها والحرب المستعرة بشان
السٌطرةعلى تسجٌل العناوٌن فٌها وؼٌر ذلك مما ٌتصل بابعادها التقنٌة
, www.ngi.gov-: والعملٌةواالستخدامٌة انظر المواقع التالٌة
www.euregio.net
,
www.iworld.com,
www.ccgatech.eduwww.nlm.nih.gov,
www.nw.com/zone/www/top.html,
www.internic.netwww.december.com/web/text,www.w3.org,
http://rs.internic.net, www.isps.com www.internet2.edu ,
www.icann.org
,
www.icann.org/registrars/accreditedlist.html
www.webreference.com,www.webtrends.net,
www.css.org
Www.dotcomdirectory.com
,
وؼٌرهاالكثٌرwww.qwho.com,www.namezero.com,www.cdn.com
2222 / 6 >مجلة انترنت شوبر عدد--]endif[--!< .24>--]supportLists! if[--!<
. 22  ص.
2 >للوقوؾ على بناء االنترنت--]endif[--!< .25>--]supportLists! if[--!<
-: وتطوراتالمشروع انظر الموقع الخاص بالمشروع عبر االنترنت
www.internet2.edu
. 26  ص- >المرجع السابق--]endif[--!< .26>--]supportLists! if[--!<
Frank - P 14 >--]endif[--!< .27>--]supportLists! if[--!<
16  ص- >المرجع السابق--]endif[--!< .28>--]supportLists! if[--!<

<!>--]endif[--!< .29>--]supportLists! if[--ثمة آالؾ المواقع للتقنٌة
واالتصاالت ،من هذه المواقع -:موقع معلوماتٌة عالمً  www.ei.orgو اتصل
واتحاد صناعة البرمجٌات واالعمال
بالعالم www.mtnsms.com
 www.ei.orgواتحاد البرمجٌات الرقمٌةالتفاعلٌة  www.idsa.comو
وجمعٌةالمواصفات القٌاسٌة  ، www.lisa.unige.chواما بالنسبة لجهات
االتصاالت العربٌة نجدموقع شركة اتصاالت االمارات www.emirates.net.ae
والبحرٌنٌة  http://batelco.com.bhوالٌمنٌة  www.y.net.yeواالردنٌة
 www.jtc.comوؼٌرها الكثٌر  ،وٌمكنبمجرد الدخول على أي من محركات البحث
( انظر هامش  ) 56تحت الكلمات  Telecomenwcationاو  Computerاو
 Technologyاونحوها من االصطالحات فانك ستجد نفسك امام مئات بل آالؾ من
مواقع تقنٌات االتصالوتقنٌات التراسل والربط والمواقع التٌتؽطً كافة شإون
االتصاالت وتقنٌاتها وسٌاساتها .
<!>--]endif[--!< .32>--]supportLists! if[--للوقوؾ على توجٌهات تقنٌة فً
بناء منزاللمستقبل االلكترونً انظر مجلة وٌندوز الشرق االوسط  -كٌؾ تإسس منزل
القرن  21عددابرٌل نٌسان  2222ص  48وما بعدها .
<!ٌ>--]endif[--!< .31>--]supportLists! if[--قول ارٌك هولنسنجر فًٌ هذا
الصدد فً عام " 1995قد ٌصبح النظام المنزلً المتطور فً النهاٌة على الشكل التالً
 :عوضاعن استعمال شاشة فٌدٌو عادٌة فان شاشة النظام الرئٌسٌة ستكون نوع HDTV
أي تلفزٌون عالً االستبانة مما ٌعطً استبانةووضوحا عالٌٌن للصورة ونسبة باعٌة
عرٌضة للشاشة  .وسٌصبح باالمكان دمج الخدماتالتلفزٌونٌة المعٌنة قبل التبضع
المنزلً ( )Home Shoppingوما ٌطلبه المشاهدون (، )video on demand
حٌث تعرض شركة التلفزٌون الكابلً الفٌلم الذي ترٌد مشاهدتهعندما ترٌد ذلك ".
المرجع السابقص  ، 11وما تحدث عنه ارٌك فً ذلك الوقتاصبح شٌئا شائعا وربما
متخلفا امام انظمة تفاعل اكثر تطورا وشمولٌة .
<!>--]endif[--!< .32>--]supportLists! if[--من اكثر الموسوعات المعرفٌة
و
www.nupedia.com
-:
علىاالنترنت
شهرة
ومن المواقع المهتمة مثال بالتارٌخ
http://encarta.msn.com
و
http://history.cc.ukans.edu/history
 http://www.hyperhistory.comو  http://ihr.sas.ac.uk/ihrومن
المواقعالمعلومالتٌة حول االعمال مثال  www.entreworld.orgومن القوامٌس
الشهٌرة علىاالنترنت  ،قاموس المصطلحات المالٌة فً موقع www.duke.edu
وقاموس
وقاموس االعمال فً موقع www.washingtonpost.com
موقع
على
االنترنت
مصطلحات
 www.matisee.net/files/glossaryوقوامٌس قانونٌة فً مئات المواقع مثل

 www.wwlia.org -:و  www.duhaime.orgوعربٌا ٌعد موقع صخر
الرائد فً انشاء قواعدبٌانات موسوعٌة على الشبكة كمواقع القوامٌس وموسعات الشعر
وؼٌرها  ،وٌمكن الوصواللى كافة قواعد بٌانات صخر ومواقعها الفرعٌة من خالل
العنوان www.sakhr.com -:
<!>--]endif[--!< .33>--]supportLists! if[--من مواقع النشر االلكترونً
العالمٌةالشهٌرة فً حقل الكتب  www.ebokconnections.com -:و
وwww.glassbook.com
www.epublishingconnections.com
وؼٌرها الكثٌر  ،اما منمواقع النشر االلكترونً العربً موقع الوراق الذي ٌضم امهات
كتب التراث العربً وعنوانه  www.alwaraq.comاما بشان الصحفوالمجالت
فال نبالػ ان قلنا انه وقت قصٌر تبقى حتى نجد كافة صحؾ ومجالت العالمبموضوعاتها
المختلفة على الشبكة  ،اما كنسخ الكترونٌة او مواقع خدمٌة للصحفالورقٌة  ،ولٌس من
المنتج ان نعرض هنا مواقع الصحؾ اذ ٌكفً فً حاالت كثٌرة وضع اسمالصحٌفة او
المجلة باالنجلٌزٌة متبوعا بكلمة ( ) comبذات طرٌقة كتابة العناوٌن اعاله وستجد
نفسك امام موقع الصحفٌة مثل  www.alhayat.com -:لصحٌفة الحٌاة  ،او
 www.al-watan.comوالن العدٌد من عناوٌنالصحؾ قد ال ٌرد بهذا الشكل (
مثال  www.ahram.org.egلالهرام و  www.betra.gov.joلوكالى االنباء
االردنٌة  -بترا ) فانه ٌمكناستعمال محركات البحث المشار الٌها فً الهامش ، 56
لتصل الى كافة صحؾ ومجالتالعالم بالبحث تحت (  newspaperاو ) madia
وفً محركات البحث العربٌة ستجد مداخل مباشرة الى مواقع صحفومجالت عدٌدة
بلؽات ومواضٌع مختلفة منها العدٌد من مجالت وصحؾ الوطن العربً .
<!>--]endif[--!< .34>--]supportLists! if[--انظر www.books-on- -:
،
http://users.quare.net
،
الخط
كتبعلى
line.com
 www.books.comكتب الكترونٌة  www.libraryspot.comمكتبة افتراضٌة
اكسفورد
من
النصالكتابً
http://ota.ox.ac.uk
 http://digital.library.upenn.edu/books/كتب بالصٌؽة الرقمٌة
متجر امازن لبٌع الكتب على االنترنت
www.amazon.com
مكتبٌة النٌل والفرات لبٌع الكتب العربٌة
www.neelwafurat.com
عبراالنترنت  www.magrudy.comمتجر عربً لبٌع الكتب www.al-
 ilmiyah.com.lbالدار العلمٌة لبٌعالكتب  http://vlib.orgالمكتبةاالفتراضية /
موسوعات مجانية
!>--]endif[--!< .35>--]supportListsمثالها
<!if[--
 http://frcub.eun.egشبكةالجامعات المصرٌة www.1001sistec.com
الجامعات العربً www.auh.edu.lbالجامعةاالمرٌكٌة  -بٌروت http://auc-
kosh.eun.egالجامعةاالمرٌكٌة  -مصر www.buonline.edu.ibجامعة

-:

بٌروت www.ritsec.com.eg/learnnetمركزتكنولوجٌا المعلومات  -مصر
العالمً
الجامعً
 www.globalcampus.com.egالحرم
www.cityu.eduجامعة سٌتً http://studyincanada.comالدراسة فً
كندا .
!>--]endif[--!< .36>--]supportListsانظر
<!if[--
www.unitar.edu.my

-:

<!>--]endif[--!< .37>--]supportLists! if[--من احدث تقنٌات التعلٌم االفتراضً
ماٌطلق علٌه تقنٌة  Mooوتصؾ مجلة انترنت العالمالعربً هذه التقنٌة بقولها " -:اذا
كنت تحسب ان كلمة  ، MOOهً ذلك الصوت الناعم الذي تسمعه فٌالشوارع الجانبٌة
 ،فهذا ٌعنً انك لم تجرب متعة التعلٌم االفتراضً  ،المعتمد علىتقنٌة تحمل هذا االسم ،
حٌث ٌعقد المدرسون والطلبة مإتمراتهم  ،وٌتعاونون فً اعدادمشارٌعهم  ،وٌحضرون
المحاضرات التً ٌقٌمها الخبراء  ،وٌبنون ما ٌدعى بٌئة تعلمافتراضٌة virtual
 … learning environmentلقد اشتقت عبارة بٌئة  MOOأي " البٌئة الموجهة
بالكائنات  ،لعدة مستخدمٌن " وهٌاختصارا لعبارة Multiuser, Object- " :
 " Oriented environmentوهً كناٌة عن بٌئة نصوصٌة ٌ ،مكنفٌها للمستخدمٌن
ان ٌعقدوا مإتمرات وٌنضموا الى حلقات نقاش  ،وأن ٌفتتحوا مكتبا ،بل وٌمكنهم ان
ٌنشئوا دٌكورا له وباستطاعة المدرسٌن والطلبة فً تقنٌة  MOOالتعلٌمٌة او ما
ٌصطلح على تسمٌته  ، eduMooان ٌتعاونوا على القٌام بمشروع  ،وانٌعقدوا جلساتهم
 ،وان ٌبنوا بٌئة افتراضٌة ٌ .مكن لتقنٌة  MOOالتعلٌمٌة  ،ان تتكٌؾ مع انماط
متعددةللتدرٌس من خالل استخدام البرٌد االلكترونً الداخلً والمستندات واللوح
االبٌض ،وقاعات الدرس االفتراضٌة التً توفر بٌئة تعلٌم تتمركز حول الطالب  ،او ما
ٌدعى"  " a student-centered learning environmentانظر مجلة
انترنت العالم العربً  -سنة  3عدد  . 11ص . 52
<!>--]endif[--!< .38>--]supportLists! if[--انظر على االنترنت
,
www.airportsmart.com
www.worldairports.com
www.pilotschool.com, www.aerospan.com, www.aero.com

-:

<!>--]endif[--!< .39>--]supportLists! if[--سٌكون لنا وقفة عند مواقع القانون
علىاالنترنت فً الفصل الخاص بالمعلوماتٌة القانونٌة حٌث نستعرض فٌه مواقع كثٌرة
تبعالمحتواها وخدماتها .
<!>--]endif[--!< .42>--]supportLists! if[--على سبٌل المثال انظر  -:موقع
وٌتوفر ضمنه مواقع
وظائؾ علىالشبكة www.careermideast.com
الموقع
-:
مثل
العربٌة
الدول
فً
فرعٌةللوظائؾ

اللبنانً www.careerlebanon.com
واإلماراتً
والمصري www.careeregypt.com
www.careersaudi.com
والسعودي
www.careeremirates.com
واألردنً  www.careerjordan.comوالتونسً www.careertunis.com
والٌمنً
www.careermoraco.com
والمؽربً
. www.careeryemen.com
<!>--]endif[--!< .41>--]supportLists! if[--بخصوص مواقع االعمال
االلكترونٌةوالتجارة االلكترونٌة والبنوك االلكترونٌة والحكومات االلكترونٌة على
االنترنت ،فاننا سنعمد الى التعرض للعدٌد منها ضمن اؼراضها ومحتواها لدى تناولها
فً الفصواللمخصصة لها فً القسم الثانً من هذا الكتاب .
<!>--]endif[--!< .42>--]supportLists! if[--ثمة مئات المإلفات فً العولمة
والتٌتناولتها من كافة ابعادها ( المفهوم  ،السٌاسة  ،االقتصاد  ،الثقافة  ،االثار ،التحدٌات
وؼٌر ذلك )  ،من هذه المإلفات الكتاب القٌم ( فخ العولمة ) الذٌاثار جدال واسعا
لمإلفٌه ( االلمانٌٌن الؽربٌٌن ) هانس بٌتر مارتن و هارالد شومان ،ترجمة ونشر دار
المعرفة  -الكوٌت  ، 1998ومصدر الجدل وقوؾ الكاتبٌن الؽربٌٌن علىاتجاهات
السٌطرة واال ستعباد التً خططتها ونفذتها جهات ؼربٌة فً مقدمتها الشركاتمتعددة
الجنسٌات وشركات تقنٌة المعلومات العالمٌة  .وٌمكن اٌضا الوقوؾ اماماشكاالت
مفاهٌم العولمة  ،القبول والرفض  ،فً مإلؾ لدكتور عبد السالم المسدي -العولمة
والعولمة المضادة . 1999
<!Frank - P 19 >--]endif[--!< .43>--]supportLists! if[--
<!>--]endif[--!< .44>--]supportLists! if[--نمت صناعة الشرائح الدقٌقة
والحواسٌبومنتجات االتصال من  222بلٌون دوالر عام  1987إلى حوالً  622بلٌون
فً عام 1993ووصلت فً نهاٌة التسعٌنات الى ارقامفلكٌة مع التوجه لالستثمار
والصناعة فً حقل البرمجٌات وقواعد البٌانات ومشروعاتالتجارة االلكترونٌة وؼٌرها
من مشروعات االستثمار المعلوماتً .
<!>--]endif[--!< .45>--]supportLists! if[--توم فورستر  -السابق . 121 ،
<!>--]endif[--!< .46>--]supportLists! if[--فً هذا االطار ٌذكر ( روجرز
والرسون )فً كتابهما حمى هضبة السٌلكون  ( ، 1992 ،وهضبة السٌلكون هً
المجمع االكثرضخامة فً العالم لصناعة التقنٌة  ،موجود فً الوالٌات المتحدة
االمرٌكٌة) " اناحد مهندسً االلكترونٌات تفاخر بالعمل لفترة ٌ 59وما متتالٌا دون
اجازة"  .لقد افرزت هذه الحمى فً سوقالتنافس الحاد على كسب صدارة االنتاج
واالبداع واقعا اجتماعٌا صعبا  ،تزاٌدت فٌظلها االمراض الصحٌة  ،والمشكالت

االسرٌة للعاملٌن فً الصناعات التقنٌة  ،ومنالطرٌؾ ما ٌفاخر به ( شارلز بيدل )
رئٌس شركة ( فٌكتور تكنولوجٌز ) بانهحقق وضع ثالثة نواب له فً المستشفى وثالثة
من اربعة فً القٌادة العلٌا قد فقدواعائالتهم بالطالق خالل سنة واحدة " انظر توم
فورستر  ،السابق ص  . 122ومن الطرٌؾ والخطٌر فً ان واحد تبلور امراضخاصة
بالتقنٌة العالٌة عوضا عن االمراض الصحٌة الناجمة عن العمل المرهق
واالستخدامالطوٌل للحاسوب  ،كمرض " االختالل العقلً السٌلكونً " الذي ٌذكر
تومفورستر بشؤنه ان االطباء النفسٌٌن فً امرٌكا  -اثناء كساد صناعة اشباه
المواصالتعام  1985قد عمروا بالزبائن الذٌن ٌعانون من هذا المرض  ،ومن اعراض
االجهاد التٌتإثر على الذٌن ساروا بنجاح وٌعٌشون انحدار الصناعة  ،هذا المرض انتج
عند العدٌدمن المدراء – الذٌن عرفوا فقط النمو والتوسع – صورة سلبٌة النفسهم
وعانوا من فقدانالثقة بانفسهم عندما واجهوا انخفاض المبٌعات والتسرٌحات بشكل
مفاجئ  .فورستر -السابق .123
<!>--]endif[--!< .47>--]supportLists! if[--لعل هذا ما ٌفسر – حسب رأي
توم فورستر –ان معدل الطالق فً مقاطعة سانتا كالرا هً االعلى فً كالٌفورنٌا (
المقاطعة التٌٌعمل معظم موظفٌها فً مجال التقنٌة ) كما ان هذا ٌفسر ما جاء فً عدد
من التقارٌراالجتماعٌة حول تزاٌد اعداد اطفال وابناء العاملٌن فً االلكترونٌات الذي
ٌتجهواإلى الخمر والمخدرات  .فورستر . 124 -
<!>--]endif[--!< .48>--]supportLists! if[--المرجع السابق  ،ص . 262
<!>--]endif[--!< .49>--]supportLists! if[--سٌكون اصطالح الهاكرز محل
تفصٌل فً الفصاللخاص بجرائم الكمبٌوتر  ،لكن فً هذا المقام نكتفً بالقول ان هذا
االصطالح اطلق فٌالبداٌة على مخترقً نظم الكمبٌوتر الذٌن ٌباهون بقدراتهم على
االختراق وٌتحدونالنظم  ،لكنه اصبح ٌستخدم منذ اعوام كتعبٌر عن مجرمً الكمبٌوتر
الذٌن ٌستهدفون منانشطتهم االضرار باالخرٌن وتحقٌق مصالح مالٌة شخصٌة  ،وسنجد
لدى الحدٌث عن مرتكبٌجرائم الكمبٌوتر ان هناك منظمات للهاكرز ال تزال تدافع عن
الجانب االٌجابً فٌنشاطها وتحارب وسمها بالمجرمٌن وتتمسك بان انشطتها ؼٌر دنٌئة
 ،وانها ال تنطوي علىاؼراض جرمٌة بل هً تساهم فً تحقٌق نظم امن فاعلة وتساهم
فً تطوٌر التقنٌةواستخداماتها .
<!>--]endif[--!< .52>--]supportLists! if[--انظر الفصل  2و 3من القسم
( دلٌل
الثانً من كتابنا قانون الكمبٌوتر والكتاب  2من هذه الموسوعة
امن المعلومات والخصوصٌة ) .
المصدر www. Arab E Law.com :

