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هشام با ربدهللا ربان*

المقدمة :

األلفية الثالثة في بداياتها تحديات جسيمة تشمل جميع مناحي الحياة االقتصاادية منهاا
تطرح
والسياسية والتقنية والمعلوماتية ...وتتعدى هذه األخيرة في حد ذاتها سابقاتها ،لما
يطبااع رصاار العولمااة الااذأ يقااوده عباااطرة المعلومااات مااا محاااوالت لتؽيياار المعااالم الثقافيااة
والفكرية المميزة للمجتمعات اإلنسانية.
ذلك عا الحادود ؼيار المرةياة التاي ترسامها

رل حقو الطبع واألفكار وبراءات االختاراع
فضالً را حقو السو وتسوي اإلنتاجية.

الشاااابكة المعلوماتيااااة العالميااااة التقتصاااار رلاااا
االقتصااااد ،بااال تتعاااداه لتشااامل الاااذو والسااالوك

وقد ارتبطت العولمة في الطور األول ما

والفكااار وت لاااتمن الااازما والمكااااا ،بااال حتااا

ظهورها بعالم االقتصاد والمال بشكل خاص

األحااداا التااي تجاارأ فااي ط اار هااذا الاازما عو

ال عنه ومع مرور األيام  ،فقد نشطت األوساط

ذاك المكاااات( )1ومااايمكا عا يتباااع ذلااك ماااا

الدولية في طرح قضية العولمة في مجاالت

تجنااااااااااااين لثقافااااااااااااات العااااااااااااالم وطماااااااااااان

عخرى كالثقافة والمعلوماتية والتجارة .

لخصوصياتهات(. )2

وتمثاال شاابكة اإلنترناات للمعلومااات نموذجاا ً

ً
جديادا ال يكاوا الصاراع
ننا نواجه رصرً ا

دوليااا ً للعولمااة المعلوماتياااة ،ذ لاام يعااد بمقااادور

فيه رل المصادر األولية عو طر التجاارة ،بال
* بكالوريون جؽرافيا ما كلية التربية بمكة المكرمة – جامعة الملك ربدالعزيز .
 ماجستير مكتبات ما جامعة كالريوا بأمريكا رام ;8<:م. دكتوراه مكتبات ومعلومات ما جامعة بتسبرج بأمريكا رام 8<;1م.ً
عستاذا في قسم المكتبات والمعلومات بجامعة الملك ربدالعزيز.
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العالم االستمرار فاي الورقياات فاي الوقات الاذأ

والتكنولاااااااوجي بالااااااادول والبلاااااااداا المتقدماااااااة

يعاايا العااالم بأكملااه ضااما مااا يساام تالقريااة

الرعسامالية التجارياة والصاانارية  .وكااا الهاادؾ

الكونية المعلوماتيةت والتي تمكا المستفيديا ماا

ماا ذلاك هاو اساتقطاد دول العاالم ودمجهاا باايا

الحصااول رلاا البيانااات عينمااا كااانوا ومتاا مااا

شمال صناري وتقناي متقادم وجناود يعااني ماا

شاااءوا ورل ا الاانمط الااذأ يرؼبااوا ،مااع تاحااة

عزمااة تنميااة مسااتمرة – مااا عجاال تنظاايم وتعماايم

الفرصة للمشاركة في صنع المعلومات والتعلي

عنماااط تنظيميااة معينااة تسااود العااالم بأكملااه – ا

رليها والتحاور بشأنها .

العولمة وبعياداً راا تارابط األحاداا االقتصاادية
والتاريخياااة واالجتمارياااة ،فهاااي تجساااد نشاااوء

لاذلك تحااول هااذه الساطور الوقاوؾ رلا
األبعااااد الحقيقياااة لعولماااة المعلوماااات وذلاااك

شبكات اتصال رالمية تاربط جمياع االقتصاادات

بمناقشااااة الاااادور الماااالثر الااااذأ تمثلااااه شاااابكة

والبلااداا والمجتمعااات وتخضااعها لحركااة واحاادة

اإلنترنااات الدولياااة بشاااكل خااااص فاااي رولماااة

مااا خااالل ثااالا منظومااات رةيسااة فااي حياتنااا

المعلومااااات وفااااي تطااااور مصااااادر ومرافاااا

االجتمارية الدولية الراهنة (: )3

المعلوماااات ،وكاااذلك ثارهاااا المختلفاااة رلااا

المنظومة األول :

المتعامليا معها مستفيديا ورامليا ..فالعولمة

هااي المنظومااة الماليااة ،فقااد عصاابحنا نعاايا

فرص  ..ومخاطر  .فينبؽي عا ال نؽفلهما .

فااي طااار سااو واحاادة لاارعن المااال وبورصااة

مفهوم العولمة :

رالمياااة واحااادة رلااا الااارؼم ماااا تعااادد مراكاااز

ارتبطااات العولماااة فاااي الطاااور األول ماااا

نشاطها .

ظهورهااا بعااالم االقتصاااد والمااال بشااكل خاااص

المنظومة الثانية :

ال عنه ومع مرور األيام ،فإا الميل يازداد الياوم

هي المنظومة اإلرالمياة واالتصاالية ،فماا

فااي األوساااط الدوليااة ل ا طاارح قضااية العولمااة

الممكاااا الياااوم لجمياااع ساااكاا األر

االرتبااااط

فااااي مجاااااالت عخاااارى كالثقافااااة والمعلوماتيااااة

بالعااالم مااا خااالل الصااحا الهااواةي الااذأ يبااا

والتجارة  .ويقصد بمفهاوم العولماة االتجااه نحاو

قنواتاااه لجمهاااور راااالمي عكثااار ماااا الجمهاااور

دمااج العااالم فااي منظومااة واحاادة وتوحيااده رباار

المحلي .

لحا الدول الضعيفة ما حيا النمو الرعسامالي
مجلة مكتبة الملك فهد الوطنية
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فهااي المنظومااة المعلوماتيااة التااي تجساادها

جذور العولمة :

بشااكل واضااش شاابكة معلومااات اإلنترناات  ،فهااي

ا المبدع الذأ يقوم رلياه مصاطلش العولماة

شبكة واحدة يشارك فيها األفراد وينفذوا ل ما

الحديثااااااة ،ممارسااااااة قديمااااااة حاولاااااات معظاااااام

بصاارؾ

الحضااارات القديمااة التطلااع ل ا تحقيقااه  ..ؼياار

النظااار راااا الحااادود السياساااية والخصوصااايات

عا البدايااة الحديثااة ونشااوء المصااطلش كاناات بعااد

الثقافية .

دراساااات فرانساااين فوكاياماااا ( نهاياااة التااااري

تنطاوأ رليااه مااا معلومااات وراارو

وتمثاال شاابكة معلومااات اإلنترناات نموذجااا ً

)( ، )5و ( نهاية التاري واإلنسااا األخيار )

()6

دولي اا ً لعولمااة المعلومااات بارتبارهااا واحاادة مااا

والذأ يعد عكبر محاولة معاصارة افترضات فياه

مصاااادر المعلوماااات الفعالاااة التاااي تااالثر بشاااكل

التحاااوالت المساااتقبلية التاااي ساااتكوا رلياااه لؽاااة

مباشر في تحريك رجلة البحا العلمي .

القاارا الحااادأ والعشااريا وعا النمااوذج العااالمي

واإلنترناات وبااالرؼم ممااا عثياار حولهااا مااا

الجديااد ساايتم بساامات ردياادة عهمهااا العااودة ل ا

محااااذير تتاااراوح بااايا مفااااهيم طمااان الهوياااات

حيااااء المجتمعاااات المحلياااة وتقلااايص مركزياااة

الثقافيااة واالجتماريااة والوطنيااة ومظاااهر الؽاازو

الدولة .

الفكرأ وحت االستعمار الفكرأ  ،ال عنها تظل

كااذلك دراسااة صااموةيل هااانتؽوا ( صاادام

رل العاالم فرضاا ً نتيجاة

الحضااارات )( )7وهااي الدراسااة التااي اكتساابت

ذ لاام يعااد

شهرة نقدياة وجدلياة فاي شاموليتها ،حياا مسات

بمقااادور العاااالم االساااتمرار فاااي الورقياااات فاااي

الدراسااة رصاابا ً حساس اا ً لاادى عهاال كاال حضااارة

الوقت الذأ يعيا العالم بأكمله ضما ماا يسام

ما حضارات الكرة األرضية .

حتمية تاريخية تفر

التطااور التقنااي الااذأ يشااهده العااالم

ت القريااااة الكونيااااة المعلوماتيااااة ت التااااي تمكااااا

فقااد عدى ذلااك كلااه ل ا نشااوء عدد مكتااود

المسااتفيديا ماااا الحصاااول رلااا البياناااات عينماااا

يبلور مفهوم العولمة وفا معاايير حديثاة للكثيار

كانوا ومتا شااءوا ورلا الانمط الاذأ يرؼباوا

مااا الكتاااد ،حيااا نجااد عا منطلقاااتهم الفكريااة

ماااااع تاحاااااة الفرصاااااة للمشااااااركة فاااااي صااااانع

والمعرفيااة األيديولوجيااة هااي التااي تحاادد ماادى

()4

ال عا هنااااك جمارً اااا بااايا

المعلومات والتعلي رليها والتحااور بشاأنها

اتفااااقهم واخاااتالفهم

.
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جميع هلالء المفكاريا باأا العولماة هاي اإلدارة

قرياااة كونياااة واحااادة  ،والواقاااع عا مصاااطلش (

الحقيقية األول والمعاصرة والشاملة(. )8

القريااة الكونيااة ) يعااود الفضاال فيااه لماااك لوهاااا
()9

حيااا عصاابش هااذا المصااطلش مااا المصااطلحات

 Shintaro Ishiharaكتابًا بعناواا ( اليابااا التاي

الشاااااةعة االسااااتعمال رااااا قااااوة االتصااااال باااايا

تسااتطيع عا تقااول ال )  -ثاام شااارك فيمااا بعااد مااع

عطراؾ العالم .

وضاااااع اليابااااااني شاااااينتارو ايشااااايهار

()11

وتبااع لوهاااا بعااد ذلااك كتابااات ردياادة منهااا

 Mahathir Mohammadبتأليؾ كتاد بعنواا ( سايا

كتاد نوربرت وينر( Norbert )12بعناواا (

التااي تسااتطيع عا تقااول ال) حيااا تناااول المللفاااا

شبكة االتصال في ظل العولمة ) والذأ نباه فياه

فااي هااذا الكتاااد الضااوابط والقااوانيا فيمااا يتعلا

ل عا الحواسيد سوؾ تقاوم بادور ساتراتيجي

باالقتصااااد العاااالمي وكيفياااة الصااامود لمواجهاااة

فااي البحااا العلمااي  ،كمااا عا الحواساايد سااوؾ

التياااارات الخارجياااة – وكااااا ماااا نتااااةج ذلاااك

تخل مجتمعً ا مبدرً ا ومكتش ًفا .

رةاااااين وزراء ماليزياااااا مهااااااتير محماااااد

ويتنبااااأ ريفكااااا( Rifkin )13فااااي كتابااااه (

ضااؽوط شااديدة رلاا مهاااتير وحزبااه عدت لاا
انشااقا داخاال حزبااه وعفاارزت هااذه االنشااقاقات

تااااأثير التكنولوجيااااا رلاااا وظاااااةؾ المسااااتقبل )

ل استقاالت وتهم عخالقية .

بالدور الذأ تقوم به العولمة في تصادير البطالاة
ماا بلاد لا

بعد ذلاك عخاذت فكارة العولماة فاي التطبيا

خار وكاذلك االساتؽناء راا العمالاة

وظهاارت مفاااهيم الشااركات المتعااددة الجنس ايات،

مااا الشااركات الرةيسااة وانخفااا

الجاااااات  ،سااااابا التساااااالش  ،ونظااااام البنااااااوك،

والتصنيع .

المواصفات والمقايين العالمية .

موقؾ األمم ما العولمة:

فااي التوظيااؾ

واتساااعت مفااااهيم العولماااة لتشااامل العولماااة

تعد العولمة ( الملمركة ) هي النمط الساةد

المعلوماتية وذلك وف الدراسة التي قام بها ماك

رلااا مساااتوى العاااالم ال عا هنااااك ردود فعااال

لوهاا بعنواا ( حرد وسالم في القرية الكونياة

عوربيااة تجااااه العولمااة ( الملمركاااة ) مااا عجااال

)  ،وخالصااااااة مااااااا ذهااااااد ليااااااه لوهاااااااا عا

مقاومااة ساايادة الاانمط األمريكااي ،حيااا عطلقاات

التطاااورات( )11الساااريعة والمتالحقاااة فاااي

رل ا نفسااها العولمااة (المتأوربااة) ،وفااي الوقاات

وساااةل االتصاااال ساااتدفع العااالم لااا عا يصااابش
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نفساااه ظهااارت رولماااة عخااارى رلااا الطريقاااة

تااالدأ الااادور الاااذأ عدتاااه الصاااحافة المطبوراااة

اآلسيوية(. )14

خااالل مةااات الساانيا ،وهااي سااوؾ تاالدأ لاا

وقااد واجهاات العولمااة األمريكيااة تيااارً ا مااا
النقد ،وجاء عرنفها ما تقرير الحزد االشتراكي

تؽييااااااار العالقاااااااات القاةماااااااة بااااااايا الزرمااااااااء
وشعوبهم(.)17

الفرنسي الصادر رام 8<<9م بعنواا ( العولماة

كمااا عشااار كااوفي رناااا األماايا العااام ل ماام

وعورباااا وفرنساااا ) ( )15حياااا تضاااما التقريااار

المتحاادة ل ا عا عوربااا حاولاات لعاادة رقااود مااا

عرنؾ نقد للعولمة األمريكية .لقاد حاولات فرنساا

الاازما التقلياال مااا عثاار الثقافااة األمريكيااة رل ا

جاهااادة الحفااااظ رلااا نسااابة تواجاااد رالياااة للؽاااة

ثقافتها ،بسبد الؽزو السينماةي والتلفزيوني لهاا،

الفرنسااية رل ا شاابكة اإلنترناات العالميااة للحفاااظ

والخوؾ ما تاألمركةت لكنهاا فاي النهاياة تخلات

رلااا خصوصاااية تواجاااد رالياااة للؽاااة الفرنساااية

راااا هاااذا الموقاااؾ بعاااد عا تبااايا لهاااا عا ثاااورة

ودورهااااا فااااي الحضااااارة العالميااااة ،وارتباطهااااا

المعلومات شيء ال يمكا احتواله(.)18
عما باتريك كوكن ما شابكة تعا باي سايت

بالدول الفرانكفونية ف العالم.
وف ا ماالتمر دافااون العااالمي( )16الااذأ

فقااد ارتاارؾ بوجااود مشااكالت نتيجااة ترولمااة ت

رقااد فاا سويساارا رااام  ،8<<:اجتمااع زرماااء

اإلرااالم وذلااك مااا واقااع خبرتااه فااي عا القنااوات

العاااالم(84رةاااين دولاااة و 1444ماااا عصاااحاد

التلفزيونية التي يمثلها تاذهد لا 814دولاة فاي

الشاااااركات الكبااااارى والشخصااااايات العالمياااااة)

العالم متعددة الثقافات والعادات والتقاليد وتحادا

لمناقشة دور اإلرالم المتزايد في التحكم بالعالم،

مشكالت خاصة ذا فهمات خطاأ ماا قبال حادى

فااي طااار تسااالل رااام ساااد الماالتمر هااو( هاال

الدول(.)19
ويرى مهاتير محمد عا عحد عخطار العولمة

يحكم اإلرالم العالم؟).
وكاااا المحورالعااام للمناقشااات الساااةدة هااو

هاااو الساااعي لااا توحياااد الثقافاااة العالمياااة و لؽااااء

حول مناقشة تضخم دور اإلرالم ،ودور مجتمع

الثقافات األخرى  .لقد واجاه مهااتير محماد بشاجارة

شبكة اإلنترنت وتأثيراته العالمية.

وكفاااااءة الحاااارد االقتصااااادية رلاااا ساااايا عواخاااار

رةاااين مجلااان الناااواد األمريكاااي يناااوت
ؼنؽريتا ارتبر عا ثورة تكنولوجياا المعلوماات
مجلة مكتبة الملك فهد الوطنية

التسااعينات التااي كلفاات ماليزيااا مااا يزيااد رل ا نحااو
 184ملياااار دوالر  .وتتمتاااع ماليزياااا اآلا بفااااة
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يقااارد ( )884مليااار دوالر وبمكانااة شااديدة التقاادم

لااام تلباااا عا ابتلعااات وكالاااة سااايؽما  ..واتساااع

في سيا  .لقاد احتاذى مهااتير محماد المثاال اليابااني،

نشااااطها لتشااامل العاااالم  ،وذلاااك قبااال عا يبااارز

باادالً مااا المثااال األوربااي األمريكااي وراادل باارامج

المنااافن الضااخم اآلخاار  ،مااارك ؼيثااي ليلساان

التعليم والتدرين لتنخف

الماواد األدبياة والتاريخياة

مااا عجاال نشاار العلااوم والتكنولوجيااا التااي حولاات
ماليزيا ل بلد صناري(. )21

بنك ؼيثي للصورة ويبتلع بدوره كوداك .
ا الصراع بيا سايادة الهيمناة األمريكياة ،
وتململ عوربا االستقاللي قد ترجمه مدير شاركة

لقااد عدت العولماااة المعلوماتياااة لااا ظهاااور

(جاما) في حقيقتيا:

()22

رولماااااة التحااااادأ  ،حياااااا قامااااات الشاااااركات

 -8عنااااه لاااام يعااااد ثمااااة مجااااال السااااتمرار

الصاانارية بالمكافحااة لالسااتمرار رل ا وضااعها

الملسسااات المحليااة والصااؽيرة فااي وجااه زحااؾ

المتميز وما عبرز الشركات التي عسهمت بشاكل

الؽول العولمي .

عساااان فاااي باااراز العولماااة المعلوماتياااة شاااركة

 -1عا هيمنااااااااة الشااااااااركتيا المااااااااذكورتيا

 Apple , I.B.M, A.B.B, Xeroxوميكروساوفت

(ؼوربين  +ؼيثي) تعني بحسد تعبيره (هيمناة

وؼيرها  ،حيا قامت هذه الشركات بإنفا عكثر

عمريكياااة جديااادة) الباااد ماااا نشااااء ثقااال يضاااما

مااااا  844مليااااار دوالر ساااانويا ً رلاااا البحااااا

التوازا األوربي معها  ،ولاذلك دراا لا شاركة

والتطوير في العالم عجمع .

عو اتحاااد شااركات عوربااي يشااكل (قطبااا ً عوربيااا ً

ت ا ما يسيطر رل الصورة يسايطر رلا
األفكارت

لوكاالت اإلرالم المصور) .

(.)21

وهااو شااعار راار

ا الواليات المتحدة األمريكية التاي تاراها
فوتااوؼرافي عقاايم فااي

لالحتفااااظ بهيمنتهاااا الدولياااة  ،ال تقتصااار رلااا

بااوا فااي علمانيااا رااام <<<8م  ،وكاااا المعاار

تحويااال شااابكات االتصاااال العالمياااة لااا ساااو

طريف اا ً فااي موضااورة ،ذ عنااه خصااص للصااور

تجارية رةيساة مفروضاة رلا الجمياع  ،ولكنهاا

التاريخيااة المحااورة والملفتااة  ،عو المدبلجااة  ،عو

تقاتاال بقااوة وحاازم كااي تبقا رلا تفوقهااا التقنااي

الموظفااة  ،وكاااا صاااحد الشااعار المااذكور هااو

والعلمي  ،الذأ يسمش لها بالسايطرة رلا شابكة

بيل ؼاا  ،الرجل الاذأ عسان راام <;<8م فاي

اإلنترناات  ،سااواء مااا خااالل الحااد مااا طمااوح

الواليات المتحدة شركة ؼوربين للتصوير التاي
مجلة مكتبة الملك فهد الوطنية

األطااراؾ األخاارى بفاار

قيااود قانونيااة رلاا
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اساااتخدامها  ،عو ماااا خاااالل االحتفااااظ بحصاااة

هاااذا وتشاااير الدراساااات اإلحصااااةية لااا ت

األسد ما المواد المعلوماتية التاي تؽاذيها  ،وماا

ظاهرة االزدياد المساتمر والمتعااظم فاي اإلنفاا

التجديدات التقنية التي تتحكم بمصيرها(. )23

رلاااااا قطاااااااع المعلومااااااات  ،حيااااااا قاااااادرت

و ذا كاا المفكاروا ربار التااري اإلنسااني

االساااااتثمارات العالمياااااة فاااااي مجاااااال صااااانارة

الطويل  ،يدافعوا را الحرية بصفة رامة ورا

المعلومات بـ  844بليوا دوالر  ،بزياادة سانوية

حريااة انتقاااال المعلوماااات بااايا األوطااااا بصااافة

تقااادر بحاااوالي  %14وهاااو الشااايء الاااذأ يلكاااد

خاصة  ،كضرورة للتطور الحضارأ اإلنسااني

عهمياااااااة الااااااادور الاااااااذأ تلدياااااااه المعلوماااااااات

توازا بيا حماياة معلوماات
 ،فإا محاولة يجاد
ٍ

والتكنولوجياااا فاااي التاااأثير رلااا معااادالت النماااو

األفااراد  ،والحفاااظ رل ا خصوصااياتهم وتااأميا

االقتصادأ للدول(. )24

حقاااو الماااللفيا والمبااادريا ومبااااد اإلتاحاااة

ا ثاااورة المعلوماااات عخاااذت فاااي مطااااردة

المفتوحااة ف اي هااذا العصاار سااوؾ تكااوا رمليااة

العصااار الصاااناري القاااديم ليحااال محلاااه مجتماااع

رسيرة ومعقدة للنازاع  ،بعاد عا ثبات عا الطاابع

معلومات جديد  ..وهذا يعني بكل بساطة عا ما

التقني للعولماة يهادد هاذه الخصوصاية والحقاو

يملك تكنولوجيا المعلومات والمعرفة عقوى مماا

وذلك في ظل تمركز العالم حول قطد واحد .

يملك األموال .
ا معظم الدراساات تشاير لا عا ت الميازة

السيادة المعلوماتية :
زاد التطور المذهل في صنارة وتكنولوجيا

التنافسية ت في القرا الحادأ والعشاريا ساتكوا

المعلومااات  ،مااا خطااورة المعلومااات بوصاافها

ما قدرات اإلنسااا وصانعه  ،وسايكوا وقودهاا

ما ً
اوردا سااتراتيجيًا  .فقااد تؽياارت مفاااهيم كثياارة

األساااان  :المعلوماااات والمعرفاااة (الصااانارات

تؽيراً دراميا ً جذريا ً  ،فأصبش رعن المال العقلاي

النظيفااة والخفيفااة )  .وساايكوا معيارهااا اإلنفااا

عهاام مااا رعن المااال المااادأ  .فمصاادر الثااروة

رلا التطااوير والبحااا العلمااي  ،واإلنفااا رل ا

الجديااد لاام يعااد مادي اا ً فحسااد ،باال هااو معلومااات

التعلااايم والتااادريد  ،وعهمياااة الماااوارد البشااارية

تطبي رل العمال لخلا قيماة  ..والثاروة تكماا

ومركزها في السياسة العامة للمجتمع .

اآلا فاااي مالحقاااة المعلوماااات لااا حاااد كبيااار ،
وهي تطبي المعلومات رل وساةل اإلنتاج .
مجلة مكتبة الملك فهد الوطنية

لقااد تحولاات الحضااارة الحاليااة مااا اقتصاااد
صااناري ل ا اقتصاااد معلوماااتي  ،وقااد باادع هااذا
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التحول في الواليات المتحدة األمريكية مناذ راام

وتوصااالت ماااا جهاااة عخااارى دراساااة باااول

8<89م  .ذ احتلاات صاانارة المعلومااات الموقااع

 Poolحول اليد العاملة في بريطانيا ل النتااةج

األول فيها  ،فقاد قادر عا قطااع المعلوماات فيهاا

نفسها  ،حيا استحوذ قطاع المعلومات رلا ماا

يناااتج حاااوالي نصاااؾ الااادخل الاااوطني وفااارص

يزياااد رلااا  %89راااام 8<:8م  ،بعاااد عا كااااا

العماال  .كمااا تظهاار اقتصاااديات الاادول األوربيااة

; %8رام 8<88م  ،و  %1:رام 8<94م  ،و

المتقدمااة عا حااوالي  %84مااا دخلهااا الااوطني

 %84راااام 8<:4م  ،ومتوقاااع عا يفاااو نسااابة

ينتج ماا عنشاطة المعلوماات وذلاك فاي منتصاؾ

 %88مع حلول رام 1444م(. )28

السااابعينات وعا نسااابة كبيااارة ماااا جهاااد القاااوى

ا التدف الهاةال للمعلوماات قاد قسام العاالم

العاملة تنف ما عجل نتاج خدمات ( وبضااةع )

ل دول منتجة وعخارى مساتهلكة  .وتعاد الادول

معلوماتية(. )25

الصاااانارية التسااااع الكباااارى منتجااااة للمعلومااااات

ويشااااير فااااي هااااذا الصاااادد تقرياااار منظمااااة

وتتفاااو الوالياااات المتحااادة تفوقاااا ً سااااحقا ً مماااا

اليونسااكو حااول االتصااال فااي العااالم  ،عا قطاااع

يجعلها عكبر مصدر للمعلومات فاي العاالم  .ففاي

المعلومااات وخدماتااه سااجل تطااوراً ملحوظاا ً فااي

رام ;;<8م قفازت اللؽاة اإلنجليزياة لا %;8

معظاام البلااداا رل ا الاارؼم مااا االختالفااات فااي

بصاافتها لؽااة نشاار وذلااك خااالل رشاار ساانوات،

جمالي ساكاا كال

حيااا كاناات نساابتها فااي رااام ;8<:م  %91فااي

بلااد( ، )26كمااا تلكااد موليتااور  Molitorعا نساابة

كافاااة فاااروع المعرفاااة وميادينهاااا  .وفاااي راااام

الياااد العاملاااة فاااي قطااااع المعلوماااات بالوالياااات

;<<8م اشترت عورباا ماا الوالياات المتحادة ماا

المتحااادة األمريكياااة ستشاااكل نسااابة  %99ماااا

قيمتااااه  8.:مليااااارات دوالر باااايا مااااواد ثقافيااااة

جمالي قاوة العمال راام 1444م  ،بعاد عا كانات

و نتااااج فكااارأ متناااوع  ،وفاااي المقابااال اشاااترت

ال تتعااااادى < %8راااااام 8<14م و  %84فاااااي

الواليات المتحدة ما كل دول عورباا بماا مقاداره

منتصؾ السبعينات  ،ركان القطاراات األخارى

;; 1مليوا دوالر(. )29

اليد العاملة تالمعلوماتيةت ل

التااي تسااجل تقلصااا ً ملحوظااا ً فااي نساابة األياادأ
العاملة(. )27

ا الدول النامية ككال ال تمتلاك ساوى %8
مااا جملااة الحواساايد فااي العااالم عجمااع  ،بينمااا
تمتلاااك الااادول الصااانارية التساااع ماااا يزياااد رلااا

مجلة مكتبة الملك فهد الوطنية
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 %:4ما مجمال قناوات االتصاال  .ويعاادل ماا

وبالفعااال عرلنااات الحكوماااة البريطانياااة ،عا

تملكاااه اليابااااا وحااادها كااال وسااااةل االتصااااالت

رااااام 8<;1م هااااو رااااام لصاااانارة المعلومااااات،

الهاتفيااة فااي عفريقيااا ،بااالرؼم مااا عا راادد سااكاا

وعسساات برنامجااا ً شااامالً عطلقاات رليااه برنااامج

الياباا يعادل  %18ما سكاا عفريقيا ومساحتها

تكنولوجيااا المعلومااات المتقدمااة  .ذ وظااؾ هااذا

ثمانية عضعاؾ مسااحة اليابااا كماا عا كال دولاة

البرناااامج ( )884ملياااوا باوناااد ساااترليني فاااي

ما دول عوربا بها ما ال يقل را ( )8844مكتبة

مجاااال البحاااا والتطاااوير للجيااال الخاااامن ماااا

رامة(. )31

الحاسااود  ،وتاام تشااكيل لجنااة مااا خبااراء فااي

ا عممًاا كثياارة قااد عدركاات مساالوليتها تجاااه

الااوزارة المااذكورة لتقااديم المشااورة ل ا رةاسااة

التحااااديات التااااي يفرضااااها مجتمااااع المعلومااااات

مجلان الاوزراء حاول عفضال السابل التاي تمكاا

رليها ،سواء رل الصاعيد الرسامي عو التجاارأ

المملكة المتحدة ما عا تتبوع الموقاع القياادأ فاي

 .فقاااد اساااتحدثت المملكاااة المتحااادة راااام 8<;8م

مجال صنارة المعلومات .

وزارة دولاااااة لشااااالوا الصااااانارة وتكنولوجياااااا

عمااا الياباااا ،فقااد اسااتجابت لتحاادأ مجتمااع

المعلومااااااات مهمتهااااااا جمااااااع جوانااااااد ثااااااورة

المعلومات را طري التخطيط الساليم والتحليال
المتااأني

المعلومات كلها .

ذ قاماات بتشااكيل راادة مجااالن ولجاااا

وقاد عشاار وزيار الدولاة البريطااني لشالوا

برراية ملسسات وهيةات حكومياة فاي وزارات

الصااانارة وتكنولوجياااا المعلوماااات لينيااات بيكااار

رااادة منهاااا وزارة التجاااارة والصااانارة الدولياااة

 Bakerل ضرورة األخذ باخخر التطاورات فاي

ووزارة البريااد واالتصاااالت والمركااز الياباااني

ميااداا الحواساايد ،ملكااداً عا الصااناري الااذأ ال

للتطااوير العملياااتي  ،وعصاادرت هااذه المجااالن

يوظاااؾ تقنياااات الحاساااود الدقيقاااة لاااا يجاااد لاااه

مجموراااة (عورا رمااال) تناولااات موضاااورات

مكااااـانا ً فااااي ميااااداا الصاااانارة خااااالل األرااااوام

ردة منها سياسة الحكومة فاي مجاال المعلوماات

الخمسـااااـة القادمااااـة وحرفيـااااـا ً ذكـااااـر ربـااااـارة (

وتطبيقاتهااا الصاانارية فااي مجتمااع المعلومااات ،

اساتخدم األتمتااة و ال تنتهااي ) ( Automate of

واستخدامات الحاساود والبحاا اآللاي وشابكات

). )31(Liquidate

المعلومااااات واالتصااااال والمكتبااااات وخاااادمات
المعلومااات  .ولااام تقتصاار حااادود عورا العمااال

مجلة مكتبة الملك فهد الوطنية
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هااااذه رلاااا تشااااخيص الواقااااع المعلوماااااتي فااااي

وعما الهند ،فقد حققت قفزات استثناةية

الياباا ،و نما شملت كذلك سبل تطويره ووساةل

الفتة ف

كل القطارات االقتصادية خالل

مواجهة المستقبل .

العشريا راما الماضية  .واآلا ينمو االقتصاد
الهندأ بنسبة  %:تقريبًا .وواحد ما العوامل

وعثناء زياارة رةاين وزراء اليابااا السااب

نموه هو قطاع تكنولوجيا

ناكااا سااوني للواليااات المتحاادة رااام 8<;8م عكااد

األساسية ف

عنه يجد رل الدول المتقدمة تكنولوجيا ً كالياباا

المعلومات الذأ ينمو في الوقت الراها بنسبة

عا تنظر ل مجتماع المعلوماات بوصافها سابيالً

. %84

يضاما مواصاالة نموهااا وتطورهااا االقتصااادأ .

كما نما قطااع بارامج الحاساود ماا قطااع

وتنبأ ناكا سوني بأنه خالل العشاريا عو الثالثايا

قيمتااااااااااه  884مليااااااااااوا دوالر فااااااااااي رااااااااااام

سااانة القادماااة ساااتكوا الصااانارات الرةيساااة فاااي

 8<<1/8<<8ل ا ماقيمتااه ; 8مليااار دوالر فااي

اليابااا تلاك التاي تتعامال ماع المعلوماات  ،وعكاد

الوقت الراها .وقد اتخذت حكوماة الهناد خطاوة

عا عثر االقتصااد المعلومااتي – عأ المبناي رلا

مهمة نحو الترويج للصنارات المحلياة ،وتحقيا

صااانارة المعلوماااات – فاااي المجتماااع اليابااااني

اإلمكانااات الكاملااة لرجااال األرمااال الهنااود فااي

سااااوؾ يكااااوا مشااااابها ً السااااتخدام الكهرباااااء عو

مجال تقنية المعلومات ،وشاكلت وزارة منفصالة

السيارة ألول مرة(. )32

لتكنولوجيااااا المعلومااااات .لقااااد عظهاااارت بعاااا

وعماااا رلااا مساااتوى العاااالم الثالاااا ،فاااإا

الدراسااااات عا  %;4مااااا كبريااااات الشااااركات

ماليزيااا تعااد صاااحبة التجربااة األولاا فااي هااذا

األمريكياااة ،فضااالت اساااتخدام بااارامج حاساااود

المجال بالنسبة للدول النامية رلا مساتوى العاالم،

وخدمات هندية .

حياااا شاااررت فااااي اإلراااداد لمااااا يطلااا رليااااه

ؼياار عا عهاام المااوارد الهنديااة فااي اقتصاااد

) ، (Corridor Multimedia Superوهاااي لااام

المعلومات ،هو وجاود قاوة رمال مدرباة وقاادرة

تقتصر رل خل بنياة تحتياة للمعلوماات ،و نماا

ورخيصااة الااثما .ذ يوجااد فااي الهنااد ثاااني عكباار

تعاااااادتها لتشااااااريع قااااااوانيا ورماااااال سياسااااااات

قطاع رلمااء يتحادا باإلنجليزياة فاي العاالم بعاد

وممارساااات تمكنهاااا ماااا اساااتثمار واستكشااااؾ

الواليات المتحدة .ويقدر وجود  8ماليايا رامال

المجاالت الخاصة بعصر المعلومات(.)33

تقناااي متخصاااص ،وعكثااار ماااا  8;81ملسساااة
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تعليمياااااة ومعهاااااد تكنولاااااوجي تااااادرد 9::;8

مجتمااع ذأ اقتصاااد معلوماااتي ال تاازال الاادول

شخصً اااا فاااي مجاااال بااارامج الحاساااود سااانويا.

الناميااة ومنهااا العربيااة( )35تسااع للوصااول ل ا
الادول

ويتوقاااع عا تصااال صاااادرات بااارامج الحاساااود

مجتمع ذأ اقتصاد صناري  ،اللهم بع

الهنديااة لعااام  ، 1449/1448لا  18مليااار دوالر،

التي قد تساهم في نقل الوطا العربي ل رصر

باالضافة ل  8مليارات في الداخل.

االقتصاااد المعلوماااتي  .فمااثالً نجااد عا اإلنترناات

وتصااادر الهناااد بااارامج حاساااوبية لااا <8

التي دخلت الوطا العربي في العقاد األخيار ماا

دولة حول العاالم .ونصايد عمريكاا الشامالية يصال

القاارا الماضااي يزيااد راادد مسااتخدميها فااي رااام

لا  .%98كماا يتوقاع عا يصال الادخل السانوأ

1441م رلاا مليااوني مسااتخدم .ويتفاااوت راادد

لقطاع تقنياة المعلوماات الهنادأ فاي راام ;144

المسااااتخدميا لننترناااات فااااي البلااااداا العربيااااة

لا  ;:مليااار دوالر عمريكي.كمااا يتوقااع اتساااع

الرتبارات كثيرة مثل الوضع االقتصاادأ ورادد

األسوا في عربعة قطارات :خادمات تكنولوجياا

السكاا والتسهيالت القانونياة  ..الا  .حياا بلاػ

المعلومات و نتاج برامج الحاساود والتمكايا ماا

راادد المسااتخدميا فااي مطلااع هااذا العااام – فااي

اساتخدام تقنياة المعلوماات ،والتباادل التجاارأ ربار

مصااااار حاااااوالي  1:44444مساااااتخدم وتليهاااااا

اإلنترناااات ،وبالتااااالي خلاااا الكثياااار مااااا الفاااارص

الساااااعودية حياااااا بلاااااػ 808440444مساااااتخدم

للشركات الهندية(.)88

واإلمااااااارات 808840144مسااااااتخدم  ،ولبناااااااا

وعما رل مستوى العالم العربي فاإا معظام
البلااداا العربيااة فااوجغ رل ا ؼاارار بقيااة البلااداا

844علؾ مستخدم(.)36
كمااااا عا بعاااا

البلااااداا العربيااااة خطاااات

النامية بالمعطيات الجديدة رلا السااحة العالمياة

خطوات يجابية عخرى لكي تلح بركد رصار

 .وهااذا عدى بااالكثير منهااا لا اإلسااراع بارتماااد

المعلوماتية  ،فنجد عا اإلمارات العربية المتحادة

توجهااات السااو العالميااة دوا تركيااز سياسااات

ومصاار وضااعتا خططااا ً مدروسااة لتحقياا هااذا

شاااملة فااي مجااال االتصااال والمعلومااات ودوا

الهادؾ  ،ففاي دولاة اإلمااارات عنشاةت فاي مااارة

وجود األرضية المنهجية والقانونية الالزمة .

دبااااي منطقااااة حاااارة لننترناااات ( مدينااااة دبااااي

وفااي الوقاات الااذأ يسااير العااالم فااي طريقااه
ل التحول ما مجتمع ذأ اقتصاد صناري لا
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كما عنهاا تساارد الشاركات الجديادة التاي تماارن

خطط لتأسين قاردة ضخمة ما العامليا فاي مجاال

األرمااااال اإللكترونيااااة  .ويتضااااما المشاااااروع

المعلومااااااات ماااااااا خااااااالل البااااااارامج والكلياااااااات

جامعاااااة لننترنااااات ول رماااااال اإللكترونياااااة ،

المتخصصة(.)37

ومركااااازاً لتطاااااوير البااااارامج ومديناااااة للعلاااااوم

وهكااذا يتضااش عا صاانارة المعلومااات تعااد

والتكنولوجيا  .ونجد مصر عيضا ً تطب مشاروع

اآلا وبشااكل متزايااد قااوة ماالثرة فااي االقتصاااد

القرية الذكية رل مسااحة  844فاداا فاي مديناة

ككاال  ،وال تختلااؾ رااا القطارااات األخاارى ،

 9عكتاااوبر  ،وتشاااتمل رلااا نشااااطات لتطاااوير

خاصااة مااا حيااا الهاادؾ وهااو المساااهمة فااي

البااااارامج والتااااادريد فاااااي مجاااااال المعلوماتياااااة

سااو الااربش  ،حيااا تقااوم ملسسااات وشااركات

واالتصااااالت ،وسااااتنمي مصاااار عيضااااا ً الطلااااد

المعلوماااااات وصااااانارتها بتحسااااايا وتطاااااوير

المحلااااي رلاااا تقنيااااة المعلومااااات واإلنترناااات

وتوسيع عنشطتها المعلوماتياة ومنتجاتهاا لتكاوا

بوصااااااالها الاااااااوزارات واإلدارات الحكومياااااااة

متاااوافرة ومتواجااادة بشاااكل كبيااار فاااي مياااداا

باإلنترنت  ،و ضاافة لا ذلاك تنشاغ مصار فاي

اقتصاااااااد الخاااااادمات الحاسااااااوبية  ،وباتساااااااع

رااااااام 1441م طريقااااااة سااااااريعة لالتصاااااااالت

التحساايد ومعالجااة المعلومااات ف اي القطارااات

وتسااتحدا قااوانيا جدياادة تؽطااي التطااورات فااي

االقتصاااادية  ،فقاااد عدى هاااذا لااا زياااادة رااادد

مجاااال المعلوماتياااة واالتصااااالت  ،وماااا بااايا

شاااركات المعلوماااات ذات الاااربش وارتمادهاااا

التحديات الرةيسة التاي تواجاه هاذه المشارورات

بشاااااكل كبيااااار رلااااا صااااانارة المعلوماااااات

اسااااتثمار الوقاااات والجهااااد والمااااوارد ،إلجااااراء

والتكنولوجيا المتعلقة بها  .وقد عرلنت رابطة

التؽيرات والتعاوا والتنسي رل نطاا واساع ،

صاانارة المعلومااات (IIA) The Information

وال سااايما فاااي البيةاااات الحكومياااة وبااايا الحكوماااة

 ، Industry Associationوهاي ملسساة تجارياة

والقطاع الخاص ،ولتحقي ذلك يتطلاد هاذا التحاول

عنشاااااةت راااااام ;8<9م  ،راااااا تااااارويج قطااااااع

قيااااادة ملتزمااااة بتطبياااا التؽياااارات والتنسااااي باااايا

اقتصادأ جديد وديناميكي سريع النماو والتطاور

اإلدارات والملسساااااااات المختلفاااااااة  ،و ا كانااااااات

وهو قطاع المعلومات .

اإلمارات ومصر عرلنتا راا التزامهماا بهاذا التحاول

مظاهر رولمة المعلومات رل اإلنترنت :

ووضااعتا سااتراتيجيات لتحقي ا ذلااك ،ولاادى كليهمااا
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تعاااد شااابكة اإلنترنااات الياااوم األداة التقنياااة

الوقاات نفسااه – عتاحاات للبلااداا المتقدمااة مكانيااة

األبرز التي قادت العالم ل مجتمع رالمي عكثار

الااتحكم فيهااا تقنيااا ً ومضاامونا ً  ،وعا تسااجل فااي

اتصاالً ببعضه ،وعكثار تماسااً ،مماا سايلدأ لا

الذاكرة المعلوماتية  .كما يحلو لها – المعلومات

مستقبل عكثر شراقاً ،حيا ستمكننا ما السيطرة

رااا البلااداا والشااعود والمجتمعااات األخاارى ،

رل ا المعرفااة والقضاااء رل ا العزلااة فااي العااالم

التاي بقيات فاي الؽالاد األرام متلقياة حتا ؼادت

بفضاال تااوافر المعلومااات وؼزارتهااا  .هااذا ل ا

تتلق المعلومات راا حياتهاا نفساها ومجتمعاتهاا

جاند اإلمكانات الهاةلة التي تمنحها التكنولوجياا

في ضوء ما خزنته مراكز المعلومات في العاالم

المعلوماتياااة لممارساااة حرياااة التفكيااار والتعبيااار

ألنهااااا ؼياااار قااااادرة رلاااا تأسااااين شاااابكات

بحياااا عصااابحت فكااارة الحرياااة العالمياااة حقيقاااة

معلومات خاصاة بهاا  ،عو رلا القياام باألبحااا

وواقعً ا ملموسً ا .

والدراسااات التااي تلهلهااا لتقااديم معلومااات كافيااة

وقااد عسااهمت شاابكة اإلنترناات رلاا نشااوء

را نفسها .

ثقافاااة تقاااوم رلااا التساااامش  ،كماااا عساااهمت فاااي

ننااا نعاايا فااي رصاار لاام يعااد بالمسااتطاع

شاااارة الديمقراطياااة ،و راااادة قيماااة اإلحساااان

استمرار جهل عو تجهيل النان عو هضم حقوقهم

بالمشاااااركة فااااي المجتمااااع وتحقياااا التواصاااال

بسهولة  .ا المنهجية التكنولوجياة والمعلوماتياة

الفكرأ واإلنسااني بكال عبعااده وتباادل الخبارات

تعم االرتراؾ بااآلخر  ،والقباول بالمشااركة ،

واإلحسان باإلنجااز اإلنسااني العلماي المشاترك

وتخلاااا عنماطااااا ً مااااا المفاااااهيم التااااي تلساااان

.

الديمقراطية وتعززها .
لقاااد عدت العولماااة بالمعلوماااات لااا وضاااع

ا القاارا الحااادأ والعشااريا يشااهد عوسااع

مخاااازوا منجاااازات العقاااال اإلنساااااني والخباااارة

حاااوار للحضاااارات شاااهده التااااري اإلنسااااني ،

البشرية في جواند الحياة كافة بيا يادأ األفاراد

فا ول ماارة يتاااح لكاال ثقافااات العااالم عا تعاار

والملسسااات والجمارااات  ،وساااهم فااي تحقياا

نفسها رل شبكة اإلنترنت .

جماهيرية المعرفة وانتشارها وتيساير الحصاول

وفااااي حالااااة حاااادوا تطااااور فااااي باااارامج

رليها  ،و نهاء العهد الذأ كانت فيه حكاراً رلا

الترجماااة اآللياااة للؽاااات  ،فإناااه سااايدفع بحاااوار

المختصيا  ،وثروة لهم وحدهم  .كماا عنهاا وفاي

الحضارات لا مساارات ثقافياة ؼيار مسابوقة .
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عا شبكة اإلنترنت ستخل عنواراا ً

ا حصااار المعلومااات ( ومقااص الرقيااد )

جدياادة مااا الباااحثيا ذوأ العقليااة الموسااورية ،

عصاابش ؼياار ذأ جاادوى عو ؼياار رملااي  ،لااين

بحكاام تعاادد وتنااوع مصااادر المعرفااة المنشااورة

فقط في المجتمعات المفتوحة  ،بل في كل مكااا

رل الشابكة  ،مماا يكساد الباحاا نظارة شااملة

 ،ذ لم تعد الحدود حواجز عمام المعلومات  .لقاد

لدراسااة الظااواهر المختلفااة ،ممااا يعنااي القضاااء

عصبحت الحدود ؼيار ذات باال باالرؼم ماا عنهاا

رلا ظااهرة تقنايا المعرفاة التاي عدت لا تياار

بوصااافها حاااواجز كانااات عحاااد عرمااادة المفهاااوم

التخصص العلمي الدقي (. )38

العتي ا للساايادة  .وم اع عا الحاادود تحاادد الساايادة

ويرى البع

وانتقاااال المعلوماااات واألفكاااار ماااا مكااااا

حت ا اليااوم  ،فااإا رصاار المعلومااات وفااي ظاال

آلخر لين بالجدياد و نماا ساررة وحجام االنتقاال

ساايادة العولمااة يفاار

رااادة بحااا مااا يشااكل

فاااي رصاااار العولمااااة هاااو الجديااااد  ،فمااااا كاااااا

السيادة(. )41

يستؽر الحيااة كلهاا إلحاداا رملياة االنتقاال ثام

بع

سلبيات رولمة المعلومات:

التأثير في الحضارات  ،فإناه الياوم ياتم فاي رقاد

ورلاااااا الاااااارؼم مااااااا محاسااااااا الثااااااورة

مااا الزماااا  ..واألهاام مااا ذلااك عا المعلومااات

المعلوماتية و ثارها اإليجابياة مثال ساررة النماو

واألفكار بحجمهاا الجدياد وساررتها رنادما تعبار

االقتصااادأ وارتفاااع مسااتوى المعيشااة والتعلاايم

الحاادود  ،رباار األفكااار واألشااخاص والوساااةط

األفضل وفرص العمل األكثر  ،فإنها تحمل بايا

ؼالبا ً ماا تصاطدم ماع الواقاع المحلاي منتجاة فاي

طياتهاااا سااالبيات ومسااااو اجتمارياااة وعخالقياااة

النهاية شيةا ً جديداً لالثنيا عو مزيجا ً ثقافيا ً .

واقتصاادية  ،مثال ساالبيات العولماة  ،والهيمنااة ،

لقااد فقاادت الجؽرافيااا عهميتهااا فااي عا تكااوا

وراادم ردالااة التوزيااع  ،وذوباااا الخصوصااية ،

رامالً حاسما ً في تحديد عطاراؾ وعنمااط العالقاة

وضااااعؾ األمااااا  ،وسااااررة انتشااااار الجااااراةم

 .لقد جعلت قدسية الحدود منتمياة لعصار خار .

والمخاادرات واإلرهاااد  ،والرذيلااة  ،واألزمااات

فاليوم تتحرك بيانات ما كل ناوع ربار  ،وفاو

االقتصاااادية نتيجاااة للمضااااربات الساااريعة فاااي

 ،وماااااا خاااااالل هاااااذه الحااااادود وكأنهاااااا ؼيااااار

البورصاااات الدولياااة  ،ونشااار الثقافاااة الساااريعة

موجودة

()39

السطحية القاةمة رل تمجيد الاذات والفردياة ،عو
ثقافااة المااأكوالت السااريعة كمااا يساامونها ألنهااا
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العولمة المعلوماتية  :فرص  ..ومخاطر

ثقافاااة المتؽيااارات ال الثوابااات ولاااين فيهاااا قااايم

قد يجعله هامشيا ً وثانويا ً  .مع ازدياد عهمية قيمة

روحياااة عو تربوياااة ،بحياااا عنهاااا تعتماااد رلااا

االتصااال بصاافتها قيمااة نسااانية ومااا يتبعهااا مااا

النزراااات اإلنساااانية نحاااو التحااارر والمصااالحة

تطور فاي مهاارات اللؽاة والتفااهم والحاوار بايا

واالستمتاع  ..وما سلبياتها عيضً ا ازدياد الفجاوة

الفااارد واآلخاااريا ،تبقااا نورياااة هاااذا االتصاااال

المعلوماتياااة رلااا المساااتوى الفاااردأ والااادولي،

خاصة وؼير مباشارة ،مماا يمكاا عا يسااهم فاي

حياااا تتركاااز الثاااروة فاااي مجموراااة صاااؽيرة .

رزلاااة الفااارد رملياااا ً وانطواةاااه  ..ماااالم يحااادا

فأصاابش هناااك نحااو  89مليااارديراً فقااط يمتلكااوا

تااوازا وتوجيااه لهااذا الاانمط مااا االتصااال فااي

ثاااروة تعاااادل ماااا يملكاااه نصاااؾ ساااكاا العاااالم .

تطااوير االتصااال المباشاار جنبااا ً لاا جنااد مااع

ويستحوذ خمن دول العالم رل  %;8ما نتاج

االتصال الفضاةي .

العااالم اإلجمااالي ورلا النساابة نفسااها تقريباا ً مااا
التجارة العالمية والمدخرات العالمية(. )41

 -1الفردياااااة والذاتياااااة  :تتمياااااز تقنياااااات
االتصال الحديثاة بأنهاا تنماي الفردياة والذاتياة ..

ا الاادول الفقياارة ال تعاااني فقااط نقص اا ً فااي

وفااااي ذلااااك ارتااااداد بالااااذات و رضاااااء للفرديااااة

رعن الماااال وتااادنيا ً فاااي مساااتوى المعيشاااة ،بااال

والنرجسية واألنا  ..وتعزيز وتضخيم لهاا .وفاي

تعاااااني عيضاااااا ً األمياااااة والاااانقص فاااااي تقنياااااات

الوقاااات نفسااااه تتاااايش التقنيااااات نفسااااها مكانيااااة

المعلومات والمعرفة .

التنصااات رلااا ماااا يكتباااه الفااارد عو يخزناااه فاااي

هاااذا لااا جاناااد اآلثاااار األخااارى لعولماااة

جهازه الشخصي (الكمبياوتر)  ..وعيضاا ً مكانياة

المعلومات التي لخصها حساا الماالش فيماا يلاي:

التدخل في بريده الشخصاي و ؼراقاه بمعلوماات

()42

قااد ال يحتاااج ليهااا ضااافة ل ا

مكانيااة حاادوا

 -2االتصال باآلخر :تتايش تقنياات االتصاال

تخريد لجهاازه اإللكتروناي واألذى الاذأ يمكاا

الحديثااااة مثاااال اإلنترناااات  ..االتصااااال باااااآلخر

عا يلح ا بااه  .كمااا عا ساارقة بطاقااات االةتماااا

وبسااررة فاةقااة والتعاماال معااه وهااو مااا يساام ت

واسااتخدامها ؼياار الشاارري يمكااا عا ياالدأ لا

بازديااد عهميااة التواصال ت باايا البشار ولكااا فااي

خساةر مادية كبيرة  .بحيا يشعر الفرد ظاهرياا ً

الوقت نفسه يبق هذا الشكل ما االتصال يطؽ

عنه مستقل وحر ويتصرؾ كماا يرياد مضاخما ً

رل اتصال الفرد المباشر والحميم باآلخر ،مماا

وهْ م الفردية والنرجساية ولكناه فاي الوقات نفساه
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هشام با ربدهللا ربان

للتاادخل واالجتياااح  ..ومااا المتوقااع عا

يتقباال كاال شاايء ويتصااالش مااع مختلااؾ األفكااار

يلكد ذلك قيم وصفات سالبية مثال القلا والحاذر

وعساااليد العاايا  ..وربمااا يجعلااه عكثاار تعصاابا ً

والشك وردم األماا .

ونكوصا ً وتطرفا ً ورودة ل الماضي وبيا ذلاك

 -3التناااافن والمؽاااامرة والاااربش  :تجعااال

خيااااارات واحتماااااالت عخاااارى متنورااااة ومنهااااا

العولماااة بجوانبهاااا االقتصاااادية والتقنياااة البااااد

الشعور بالنقص والضعؾ ونقد الاذات والشاعور

مفتوحا ً رل مصراريه عماام التناافن و مكانياات

بالعجز واالكتةاد والفقداا .

الاااااربش والمؽاااااامرة االقتصاااااادية واالجتمارياااااة

ويعباااار كثيااااروا رااااا قلقهاااام مااااا كميااااة

والعمليااة  ..ولكااا فااي الجهااة األخاارى نجااد عا

المعلومااات المتاحااة ونوريتهااا  ..ويشااعر الفاارد

الربش والمصادفة الناجحة والحظ ال يساتمتع بهاا

بأنااه قااد فقااد الساايطرة لااين رل ا عبناةااه وعساارته

ال قلااااة  ..ويبقاااا القااااانوا االقتصااااادأ هااااو ت

فحسد ،بل حت رل عصدقاةه ومعارفه  ..وكل

الااتحكم باألرباااح الكباارى مااا نصاايد الشااركات

رلاااااا هااااااواه دوا رقيااااااد  ..ومااااااا الناحيااااااة

الكبرى ت ويبق وهْ ُم الفرصاة الساانحة يساتهوأ

االجتمارياااة يمكاااا عا تتااايش ثاااورة المعلوماااات

الفااارد ولكاااا ماااا المتوقاااع عا يصااايبه باإلحبااااط

واالتصاالت هامشاا ً عكبار للحرياة والمعرفاة وال

وخيباااة األمااال والكاااوارا عيضاااا ً بعاااد التجرباااة

شك فاي ذلاك  ..وهاذا ماا يساتدري تعاديالت فاي

والمعاناة .

بنياااة الهيةاااات االجتمارياااة والثقافياااة والسياساااية

 -2الصااااااادمة الثقافياااااااة  :تمثااااااال تقنياااااااة
االتصاااااالت ثااااورة مهمااااة فااااي مجااااال الثقافااااة
والمعلوماااات ،والقياااود المفروضاااة رليهاااا تبقااا

المختلفة .
العولمة ومراف المعلومات :
وحيا ا الصنارة تعاد قاوام االقتصااد فاي

محدودة ،ويمكا لهذا االنفتاح المعرفاي والثقاافي

المجتمعااات المتقدمااة  ،فااإا صاانارة المعلومااات

عا يكااوا لااه ثااار يجابيااة ال عنااه يمثاال صاادمة

تقوم بادور فاي اقتصااد هاذه البلاداا وهاي رامال

ثقافيااة وتربويااة للكثيااريا  ..ممااا يعنااي اهتاازاز

لااـه تااأثيره فااي التنميااة الوطنيااة بكاال قطاراتهااا

القاايم واألفكااار والثواباات التااي يحملهااا اإلنساااا،

لااذلك تعااد المكتبااات فااي رعأ شاايلر وشاايلر H.

ويساااابد ذلااااك قلقااااا ً وتناقصااااا ً ال يسااااهل فهمااااه

 Schillerو –Schiller

والتعايا معه ما قبل الفرد ،وربما يجعله سلبيا ً

الكبياارة والكثياارة للمعلومااات  ،ولكنهااا عهاام هااذه
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العولمة المعلوماتية  :فرص  ..ومخاطر

األسوا

ألنها تفتش الباد واسعا ً لمبيعات كثيرة

ماااا منتجاااات وخااادمات المعلوماااات للماااواطنيا
األمريكييا  ..وما وجهة النظر التجارياة  ،فاإا

المعلوماااات العاااام ) (GIPبهااادؾ تحقيااا ناااوع ماااا
الضبط والعولمة ألؼرا

نسانية وتنموية .

لقااااد دفعاااات العولمااااة المعلوماتيااااة وتقنيااااة

المكتبااات لهااا دور كبياار فااي جعاال المسااتفيديا ،

المعلومااات بالمكتبااات ومراكااز المعلومااات ل ا

خاصاااة وراماااة رلاااا رلااام ودراياااة بمنتجااااات

مراجعااة عهاادافها وعدوارهااا وبرامجهااا  ،متلمسااة

وخدمات المعلومات الجديدة وبثها بمقابل(. )43

حاجااات المسااتفيديا فااي ضااوء تلااك المعطيااات

ا تطور وسااةل االتصاال وتقنياتاه بدرجاة

الجديدة .

كبياااارة ومتساااااررة ،قااااد عتاااااح ربااااط المكتبااااات

وقااد عخااذت المكتبااات العالميااة بالفعاال فااي

داخاال منظومااة محليااة ووطنيااة

حااااداا تؽياااارات هيكليااااة رلاااا نمطيااااة عهاااادافها

ودوليااااة  .ووفاااارت شاااابكة اإلنترناااات ل فااااراد

ووظاةفهااااااا واتخااااااذت كاااااال الترتيبااااااات لتوجيااااااه

والهيةااااات خاااادمات معلوماتيااااة كاناااات تلديهااااا

مصااروفاتها الساااتكمال بنياتهاااا االتصاااالية  ،بهااادؾ

المكتبااات ومراكااز المعلومااات بصااورة جزةيااة .

الااااربط اآللااااي باااايا المنظومااااات  ،داخاااال الااااوطا

ا شبكة المعلومات العالمية توفر كما ً معلوماتيا ً

وخارجه .

بعضااها باابع

كبيراً  ،لكنها في الوقت نفسه توفر مواقع باحية

لقااد عخااذت المكتبااات بمفهااوم تاحااة عوريااة

كثيااارة  ،تساااتهدؾ المساااان باااالقيم االجتمارياااة

المعرفة بدالً ماا الجماع  ،حياا لام يعاد بمقادور

والثقافية للمجتمعات .

عأ مكتبة عا تفااخر بحجمهاا ومجموراتهاا  ،بال

لقاااااد تنبهااااات اليونساااااكو ومناااااذ عماااااد بعياااااد

تفااااخر بإمكاناتهاااا االتصاااالية فاةقاااة الساااررة ،

(1972م) عنااه باادوا نشاااء وتطااوير نظاام

واتفاقيااات (بروتوكااوالت) فااي التعاااوا  ،ونظاام

المعلومات الوطنية ) (Natisداخل كل دولة  ،فاإا

عما المعلومات وحمايتها .

الااااتحكم الكااااوني واإلتاحااااة المعلوماتيااااة ال يمكااااا

ويحاااول متخااذو القاارار فااي مجااال السياسااات

تحقيقهما عو متابعتهما بفارلية  .لذلك فقاد تام فاي راام

الوطنياااة للمعلوماااات توجياااه منظوماتهاااا لناااوع ماااا

8<:9م دماااج نظاااامي ( Unisist / Natisالنظاااام

المحوريااة التااي تااربط سياسااة المعلومااات رباار مااا

العااالمي للمعلومااات العالميااة ) و ( النظااام الااوطني

ياااااادر بالعولمااااااة مااااااا خااااااالل المنظومااااااات

للمعلومااااات ) فااااي برنااااامج واحااااد ساااامي برنااااامج

المعلوماتية الكبرى التاي ال تلقاي بااالً لا الحادود
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هشام با ربدهللا ربان

وكما تحررت العمليات الاثالا ماا النظارة

ما بيا الادول والمجتمعاات بهادؾ ت تؽييار ت المعاالم

التقليدياااة  ،فاااإا المساااتفيد قاااد تحااارر عيضاااا ً ماااا

المميزة لمختلؾ الثقافات .
فشااابكات المعلوماااات ربااار ماااا تتيحاااه ماااا

االرتباااااط التاااااريخي لفتاااارات زمنيااااة متعااااددة

حااوار الجمارااات  ،ورقااد للماالتمرات ،واإللقاااء

بمكتباتااااه ومراكاااااز معلوماتااااه الوطنياااااة منهاااااا

رااا بعااد ل ا  ،تلساان لمنظااور جديااد للتواصاال

والمحلياااااااااة بفضااااااااال شااااااااابكات المعلوماااااااااات

الفكاارأ ،فبعااد المفهااوم القااديم األحااادأ التوجااه

وتكنولوجياتهااا فهااذه الشاابكات تتاايش للمسااتفيد /

الاااذأ تمثلاااه القاااراءة الفردياااة داخااال المكتباااة عو

القار عا يختار ورا بعد مركز المعلوماات عو

مركااز المعلومااات  ،نجااد عننااا عمااام مفهااوم جديااد

المكتبااة التااي يريااد الولااوج ليهااا  ،كمااا يختااار

يحول القراءة ل رملية تواصال نظاراً للحاوار

توقيت هذا الولوج و لياته .

ذأ االتجاااهيا الااذأ تتيحااه ،والتسااارها لتشاامل

في ظل هذا التوجه تكاد المكتباات ومراكاز

الااتعلم والتعلاايم والترفيااه واسااترجاع المعلومااات

المعلوماااات التقليدياااة تتحاااول لااا مساااتودرات

والتحاور ما خالل حلقاات النقااا والمالتمرات

تحمل فاي ثناياهاا رثاا ً يظال رلا عهميتاه جاماداً

را بعد  ،ل .

وبعياااداً راااا متنااااول المساااتفيد زمنياااا ً ومكانياااا ً ،

ومااا المعااروؾ عا هناااك مهااام ثالثااا ً تقااع

وهو ما يدفعها ل عحضااا الشابكات األجنبياة ،

رل رات عأ منظوماة معلوماتياة  ،وهاي جماع

بمااا يحويااه ذلااك ماا انبهااار  ،ومااا تبعيااة لؽويااة

النتاااج الفكاارأ ومعالجتااه و تاحتااه للمسااتفيديا ،

وفكريااة وثقافيااة  ،ومااا سااناد للؽااات والثقافااات

كل حسد حاجياتاه  .وهاذه المهاام مرتبطاة فيماا

األخرى ربر االستعمال عوالً ثم اإلنتااج ثانياا ً ...

بينهاااا ارتباطاااا ً وثيقاااا ً  ،حياااا ال يمكاااا تصاااور

ل .

الواحدة منهاا دوا األخارى عو بمعازل رنهاا ،عو

ا المكتبات ومراكز المعلومات العالمية –

رل األقل ال يمكاا تصاورها فاي ؼيااد تنساي

كمااا ذكرنااا سااابقا ً  -عخااذت تتهيااأ للمتؽياارات قباال

واضش بينها .بل ا تكنولوجياا المعلوماات الياوم

دخاااول األلفياااة الثالثاااة ،وعخاااذت فاااي مراجعاااة

قد جعلت منها رمليات موحدة بايا المهنيايا فاي

عدوارهاااا ،وتلمااان حاجاااات المساااتفيديا  .نشاااير

مختلااؾ البقاااع  ،وذلااك رباار التقنيااات المختلفااة

بهذا الصدد لا اتجااه المكتباات العاماة فاي دول

وربر الشبكات .

السو األوربياة المشاتركة التاي تكاوا منظوماة

مجلة مكتبة الملك فهد الوطنية
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يقاااارد راااددها اإلجماااالي عربعااايا علاااؾ مكتباااة

فهااااذه دور النشاااار والطبارااااة تناااادمج مااااع

رامة ،حيا رقدت (اتفاقياة لاوفيا) راام ;<<8م

كبرياااااات شاااااركات نتااااااج األفاااااالم والتساااااجيل

راادة النظار فاي دور المكتباات

الموسيقي وشركات االتصال وشابكات اإلرساال

العامة األوربية ،بحيا تام االتفاا رلا التكامال

التلفااازأ  ..لاا ؟ .وهااذا ماااركوني يوسااع مااا

فيما بينها بما يحق للمستفيد في الادول األوربياة

اختصاصاااته رؼبااة منااه فااي تحساايا خاادمات

كافة االستفادة ما مصادر الشبكة األوربياة ،ماع

المساااتفيديا وتوسااايعها  ،وهاااذه وكالاااة رويتااارز

األخذ في الحسباا االحتياطات التي تراري القيم

ل نباااء تسااتؽل قاادراتها التمويليااة لتضاايؾ لاا

المحلية الخاصة بكل دولة(.)44

نشاااطاتها فااي ميااداا اإلرااالم والنشاار االسااتثمار

التي تنص رل

لقاااااد عدركااااات قاااااوى الرعسااااامال المؽااااازى

الفندقي والنقل السياحي  ،ل .

االقتصاااادأ للمعلوماااات  ،فانااادفعت فاااي موجاااة

ولاام يسااتثا قطاااع المعلومااات نفسااه مااا هااذا

ؼير مسابوقة لتركياز الرعسامال بهادؾ السايطرة

التوجاه حياا رملات مكتباات ومراكاز المعلوماات

رلااا المكوناااات الثالثاااة لصااانارة المعلوماااات،

فاااي دول الشااامال مناااذ منتصاااؾ تساااعينات القااارا

وذلااك مااا حيااا المحتااوى والمعالجااة والتوزيااع

الماضي رل رقمناة نتاجهاا الفكارأ الاوطني بشاكل

واإلتاحة( .)88كماا عدركات تلاك الادول ضارورة

مكوناته وعوريته تحات شاراؾ المكتباات الوطنياة .

التكتاال رل ا شااكل مجمورااات ،وهااو مااا يشااكل

فهااااذه مكتبااااة الكااااونجرن األمريكيااااة

تحاااديا ً كبياااراً بالنسااابة للمنظوماااات المعلوماتياااة

) .National Library Programوكااذلك المكتبااات

لمنطقتنا العربية ما الناحية اإلستراتيجية .

الكنديااااة واألساااابانية  ،كلهااااا تتساااااب نحااااو رقمنااااة

ذلك عا االندفاع المحموم نحاو التكتال الاذأ

عرصاادتها المعرفيااة بؽاار

(Digital

المحافظااة رليهااا عوالً ،

عصبش الشؽل الشاؼل ألباطرة المعلوماات تعادى

ثاام تاحتهااا ثاني اا ً رل ا المسااتوييا الااوطني والاادولي

تكرين مركزية الدول المتقدمة حول نفساها ماا

رؼبة منها في كساد لؽاتها وكاذا ثقافتهاا ومعارفهاا

خاااالل التكاااتالت االقتصاااادية ليشااامل الميااااديا

مكانة مرموقة رل (الويد) ربار مسااحات تتناافن

الفكرياااااة والثقافياااااة ربااااار دمجهاااااا دور النشااااار

كل منها في توسيعها قدر اإلمكاا .

والمنظوماات المعلوماتياة فاي وحادات اقتصااادية
مختلفة المشارد ومتعددة األهداؾ .
مجلة مكتبة الملك فهد الوطنية
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مجمورات مختلفة  ،سوا ًء رل عسان قطاري :

المشرورات الدولية مثل مشروع ت ذاكرة العاالم

الطد  ،البيةة  ،الزرارة  ،ل  .عو رلا عساان

ت الاااذأ بدعتاااه منظماااة اليونساااكو فاااي منتصاااؾ

حضااارأ حيااا نااه باإلضااافة لاا المكتبااات

تسعينيات القرا العشريا  ،يهدؾ ل المحافظة

الوطنيااة األوربيااة التااي تكتلاات فيمااا بينهااا تحاات

رل التراا الوثاةقي للعاالم عجماع و تاحتاه ربار

اسااااام المااااالتمر األورباااااي للمكتباااااات الوطنياااااة

الشبكات(. )46

) ،(CENLمقدماااااة للمساااااتفيديا مشاااااؽالً رلااااا

ا التكتل المعلوماتي لدول الشمال رل ماا
ؼالبا ً ما

الشاااابكة العنكبوتيااااة يحماااال اساااام )، (Gabriel

يتيحه ما معطيات وما يفتحه ما فا

ظهاار تكتاال خاار يحاااول رقمنااة التااراا الفكاارأ

ياالدأ لا نااوع مااا االحتكااار يزيااد مااا الخطاار

للدول الصنارية العظم المنضوية تحت )(G8

المضرود رل حرياة المعلوماات ورلا حرياة

الاااذأ يهااادؾ لااا تحقيااا ماااا يسااام بالمكتباااة

تداولها بيا دول المركاز والمحايط ،حياا البقااء

العالميااة  ،منطلق اا ً مااا باارامج الرقمنااة المنجاازة

ل قااوى  .فمعيااار الااربش والخسااارة الااذأ يسااير

رلاااا المسااااتويات الوطنيااااة للاااادول المشاااااركة

الملسسااات القاةمااة رليااه واالختيااارات الشاامولية

لتكويا رصيد راالمي للتاراا اإلنسااني و تاحتاه

التي تسيطر رل المنظومات المعلوماتياة تالدأ

.

ل ازدياد اتساع الهوة بيا ما يملك المعلوماات
باإلضاااااافة لااااا هاااااذه البااااارامج ،ظهااااارت

وما ال يملكها حت داخل عكثر الادول تقادما ً فاي

مشرورات عخرى في مناط متفرقاة ماا العاالم،

العالم .

بمااا فيااه دول الجنااود حيااا تعماال دول عمريكااا

الصااادمة المعلوماتياااة للمنظوماااات المعلوماتياااة

الالتينيااة جاهاادة رلا ربااط شاابكاتها الوطنيااة فيمااا

العربية:

بينهااااا مدرومااااة مااااا المركااااز الاااادولي لتنميااااة

ال شااك عا المنظومااات المعلوماتيااة للاادول

البحوا ،بهدؾ تحسيا تدف المعلومات فيما بايا

العربيااة تعاايا مااا يساام بالصاادمة المعلوماتيااة،

(; )8شااابكة فاااي المنطقاااة  .كماااا عرلنااات الااادول

وذلك رل مستويات متعاددة  :نتاجياة  ،فكرياة،

األفريقيااة عخيااراً – مااايو 1448م  -رااا طري ا

سياسية  ،تنظيمية  ،تقنية  ،لا  .فاإذا كانات هاذه

اللجنة االقتصادية ألفريقيا را مشروع ت المكتباة

الاادول تتااوافر بهااا بنيااات معلوماتيااة  ،حيااا ا

االفتراضااية األفريقيااةت فض االً رااا الباارامج عو

لكاال منهااا مكتباتهااا ومراكزهااا المعلوماتيااة، ...

مجلة مكتبة الملك فهد الوطنية

مج ، 21ع ،2المحرم  -جمادى اآلخرة 2211هـ  /فبراير -
يوليو 1002م

848

العولمة المعلوماتية  :فرص  ..ومخاطر

و ا اختلفااات ماااا حياااا القاااوة والضاااعؾ  ،و ذا

فرص جديدة و فا واساعة عماام منظماات

كاناات هااذه الاادول تسااتخدم األقمااار االصااطنارية

األرمال والمنظمات ؼير الربحية عيضا مثال

ألؼاااارا

متعااااددة  ،بمااااا فيهااااا المعلوماتيااااة ،

المكتبات .

وتحاااااول تطااااوير قنواتهااااا الفضاااااةية وطرقهااااا

 -رادم سااا القااوانيا واألنظمااة والتشااريعات

السيارة االفتراضية  ،فإنها رل الرؼم ماا ذلاك

التااي تسااهل انتشااار األرمااال اإللكترونيااة

:

ذ التاازال الكثياار مااا القااوانيا واألنظمااة
مازالاات فااي مراحاال النمااو التقلياادأ الااذأ

والتشااااريعات فااااي الاااادول الناميااااة ؼياااار

يعتمااد رلاا بناااء المجمورااات وف ا المتطلبااات

منساااااااجمة ماااااااع متطلباااااااات األرماااااااال

المحلية .وتعاني المكتبات العربية بأنوارها كافاة

اإللكترونية.

عشااااكال العزلااااة  :العزلااااة المحليااااة  ،والعزلااااة

 -المعوقااااات االجتماريااااة والنفسااااية النتشااااار

الوطنيااة ،والعزلااة اإلقليميااة والدوليااة  .هااذا لاا

األرمال اإللكترونياة ،وهاي معوقاات كثيارة

جانااد راادم قاادرتها رل ا التعاااوا والتنسااي فيمااا

منهااااا :اللؽااااة وراااادم الثقااااة فااااي الوساااااةل

بينها  ،ويعزو –ربان -تلك العزلة ل الكثيار ماا

اإللكترونية والخوؾ ما فقداا مراكز القاوة

األسباد التي ما عهمها(: )47

والساايطرة فااي المنظمااات ومقاومااة التؽيياار

 رااادم تاااوافر سياساااات وطنياااة للمعلومااااتومراكزها ومنها المكتبات .

وؼيرها.
فمناااذ راااام 8<:8م درااات اليونساااكو ربااار

 -ضعؾ بنية االتصاالت التقنية .

برنامج نظم المعلوماات الوطنياة  NATISالادول

 -ضعؾ بنية الكوادر المعلوماتية الوطنية .

الناميااااة كافااااة لاااا وضااااع خططهااااا الوطنيااااة

 -ضعؾ اإلنفا رل المعلومات ومراكزها

للمعلومااات بهاادؾ تقلياال الهااوة المعلوماتيااة باايا
دول الشااااامال ودول الجناااااود

.
ويضاؾ ل تلك العوامل ،روامل عخرأ

ال عا نصااااايد

العالم العربي في تبني مثال تلاك الخطاط لام يكاا
ملموسا ً .

مثل:
 ردم توافر الوري الكافي بأهمياة األرماالاإللكترونيااااة ومااااا يمكااااا عا تفتحااااه مااااا
مجلة مكتبة الملك فهد الوطنية
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سيا مبكراً ما تلاك
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التقنياااة المعلوماتياااة تحااات شاااراؾ مباشااار ماااا

مقتنياتها ،بما يتايش لهاا باا محتوياتهاا راا بعاد،

رةااين الدولااة  ،وحققاات نجاحاا ً باااهراً فااي قامااة

وعا تأخذ بوساةل التقنية واالتصاالت ،وعا تتايش

صنارة نتاجية للمعلوماات رلا وسااةط ميكارو

فااارص اساااتخدامها ربااار مواقعهاااا فاااي الشااابكة

لكترونياااااة  ،وحققااااات الصااااايا الوطنياااااة وادأ

العالمية ،وعا توسع ماا قارادة المساتفيديا ،وعا

السااليكوا اآلساايوأ درم اا ً لباارامج نتاااج عدوات

تعيااد النظاار فااي خاادماتها ،وعا تعقااد االتفاقيااات

صاانارة المعلومااات  ،وتبناات ساانؽافورة برنااامج

فيما بينها وماع اآلخاريا للتزوياد التعااوني ،وعا

تطااااوير البرمجيااااات المعلوماتيااااة  ،ثاااام انتقلاااات

تحااول المفاااهيم الباةاادة فااي الخاازا لاا مفاااهيم

الصنارة المعلوماتية ل بااقي دول جناود سايا

االستثمار.
ا هاااااذا التحاااااول يحتاااااااج لااااا ارتماااااااد

كالهند و ندونيسيا وماليزيا وؼيرها .
ا المكتبااات العربيااة قااادرة رل ا المنافسااة

سااتراتيجية رربيااة مااا عجاال النجاااح فااي تقااديم

العالميااة ذ نهااا تمتلااك اإلم كانااات والقاادرات

خاادمات ذات مياازة تنافسااية متفوقااة رباار شاابكة

التي تــلهلهــا لتحقي مزايــا تنــافسيـاـة فاي

اإلنترنت وما عجل النجااح فاي مواجهاة ظااهرة

مجاالت ال تقدمها المكتبات ؼير العربياة ،حياا

العولمة المتزايدة والتكيؾ والتأقلم معها و حداا

تساتطيع عا تاالدأ مقتنياتهاا التاريخيااة الموروثااة

التاااااأثيرات المعلوماتياااااة والثقافياااااة فاااااي البيةاااااة

ما الؾ المخطوطات دورً ا في بلاورة الخطااد

العالميااااة ،بمااااا يكفاااال تحقياااا عهااااداؾ صاااانارة

الثقاااافي العرباااي فالنصاااوص التراثياااة العربياااة

المعلومات العربية بكفاءة وفارلية.

المخطوطااااة والمختزنااااة فااااي مةااااات المكتبااااات

العرد وتحديات العولمة المعلوماتية :

العربياااة تحتااااج لااا جهاااد كبيااار للتعبيااار راااا

تعد المعلومات األسان الاذأ تعتماده الادول

خطابهاااا وتصاااديره لااا خاااارج حااادودنا ربااار

فاااي تقااادمها وتطورهاااا ،وقاااد تجلااا ذلاااك ربااار

ملسساااات المعلوماااات العربياااة ،وربااار مفااااهيم

العصااااور التاريخيااااة ابتاااادا ًء مااااا الحضااااارات

اإلتاحة التي عصبحت ما عهم وظااةؾ المكتباات

القديماااااة وخاصاااااة فاااااي وطنناااااا العرباااااي مناااااذ

فااي األلفيااة الثالثااة لااذلك فإنااه ينبؽااي عا تبااادر

حضااااااااارات وادأ الرافااااااااديا والنياااااااال لاااااااا

راادة النظار فاي عهادافها،

الحضااارات اإلسااالمية فااي رصاارها الااذهبي ..

المكتبات العربية لا

وؼاياتها ،وف المفاهيم الجديدة ،وعا تعيد تنظايم

وال يؽيد را بالنا بأا األمة العربياة قاد شاهدت
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فاااي السااانوات العشااار األخيااارة نهضاااة رلمياااة

تكنولوجياا المعلومااات كأسااان للتنميااة الشاااملة .

وتكنولوجياااااة فاااااي جمياااااع الميااااااديا ومختلاااااؾ

وقد اتضش ما تجارد كثير ماا الادول المتقدماة

المجاالت تبشر بمساتقبل زاهار  .وكااا الهتماام

عا تكنولوجيا المعلومات تمثل الركيزة والمادخل

البلااااداا العربيااااة بالبحااااا العلمااااي والدراسااااات

الحقيقي لننماء الشامل للمجتمعات .

المتخصصاااة والعلمااااء فاااي مختلاااؾ المجااااالت

ا تقنياااة المعلوماااات فاااي الاااوطا العرباااي

عهمية كبارى فاي نهضاتها العلمياة وبالتاالي ،فإناه

حت اآلا ،لم تستخدم بشكل كاؾ وصحيش ،ولام

يصبش ما الضارورأ عا تعطا المعلوماات فاي

يااتم تقاادير دور المعلومااات فااي رمليااة التنميااة،

جمياااااع الميااااااديا والمجااااااالت عهمياااااة رةيساااااة

قدرها الصاحيش  ،بال ا العاالم العرباي ت ....لام

وعساساااية  ،وذلاااك ألا المعلوماااات هاااي الحجااار

يسااااتعد بعااااد للاااادخول فااااي زماااارة مجتمعااااات

األسااان فااي البناااء الااذأ تشاايده األمااة العربيااة

المعلومااااات  ،رلاااا الاااارؼم مااااا عا االهتمااااام

بؽية االنتقال ل الهدؾ المنشود .

بصنارة المعلومات قد كسد عرضا ً ال بأن بها

وبقااااااراءة متأنياااااااة ألوضااااااارنا العربياااااااة

في العديد ما البلداا العربية ال عنهاا ماا تازال

المعاصاااارة ومااااا كتااااد رنهااااا فااااي الساااابعينات

في البداية ت( )49كماا ياذكر ناافع باراهيم:ت ...

والثمانينااات(،)48فإننااا نجااد عا كثيااراً مااا هااذه

ا االهتماااام العرباااي بصااانارة المعلوماااات قاااد

العواماااال ال تاااازال تااااتحكم فااااي تقاااادمنا وتعياااا

انحصاار فااي درااامتيا همااا  :صاانارة الباارامج،

مساايرتنا المعلوماتيااة  ،وذلااك رلاا الاارؼم مااا

واالتصال بشابكة المعلوماات :عماا الشا الماادأ

الجهود الملموسة والذكية في اساتخدامنا للتقنياات

وهاااو صااانارة اإللكترونياااات الدقيقاااة وعجهااازة

المتطورة واستيعابنا لها في وقتنا الحاضر .

الحاساابات اآلليااة  ،فإنااه قاااةم رلا عحااد عمااريا :

ا العااالم العربااي مثلااه مثاال كثياار مااا دول

ما االستيراد الكامل للحاسبات عو القيام بعمليات

العااالم الثالااا يواجااه تحااديات جدياادة ل ا جانااد

تجميااع فرديااة بعااد اسااتيراد مكونااات الحاساابات

القضااايا والمشااكالت المتراكمااة بالفعاال  ،فتزيااد

بصورة متفرقة ما األساوا المختلفاة ت(. )51

ماااا فجاااوات التنمياااة االجتمارياااة واالقتصاااادية

وهذه الصنارة – كما يذكر فتحاي ربادالهادأ –

والتكنولوجية ،مما يستدري ل صاياؼة عسااليد

عنهااا شااديدة البعااد رااا التصااميم واالبتكااار الااذأ

واتجاهاااااات جديااااادة تراراااااي التركياااااز رلاااااا

يمثل جوهر النجاح والتميز فيها(. )51
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ا البلاااداا العربياااة بااادوا اساااتثناء و ا يكاااا

المعلومات  ،مثال  :الفهارن القاومي الموحاد،

بااادرجات متفاوتاااة باااالطبع  ،هاااي بلاااداا مساااتهلكة

ا إلرااارة باايا المكتبااات  ،المشاااركة التعاونيااة

للتكنولوجياااااا وليسااااات صاااااانعة لهاااااا  .ت  ...وماااااا

فااي المااوارد ،وؼيرهااا مااا المفاااهيم التقليديااة

المنتظااااار فاااااي الواقاااااع عا تظااااال التبعياااااة سااااامة

إلتاحة المعلومات ،لام ياتم بعاد تطويرهاا فاي

لالقتصاااديات العربيااة حتا تتخطا بصااورة نهاةيااة

مجتمعاتهم ،مما يعني عا كثي ًر ا ما الدول لام

خطر الفاقاة وتانجش فاي تحاديا هياكلهاا االجتمارياة

تدخل بعد رصر اإلتاحة التقليدية لمعلوماتهاا

واالقتصادية ...ت(.)52

الوطنيااة  .كمااا عا االتصااال بشاابكات قوارااد

ا مواكبة التطورات التكنولوجياة ،و نشااء

المعلومات عج نبية كانت عو قليمية  ،عو حتا

وتطااااوير تكنولوجيااااا محليااااة  ،وكااااذا تطوياااااع

محلية ،يعد ما األمور التاي يصاعد تطبيقهاا

التكنولوجياا المساتوردة يتطلااد هاذا كلاه تفكياارً ا

رملياااا ا ً فااااي بلااااداا تفتقااااد البنيااااة األساسااااية،

بداريا ً ومهارات ابتكارية .

والمقوماااات الضااارورية للقياااام بهاااذا العمااال،

واالبتكااااار مطلااااود ومتوقااااع مااااا كافااااة

حيا تشكل العوامل الداخلية  ،مثل  :االفتقار

المستويات التنظيمية في المنظمات العربياة  .ا

ل األطر الملهلة وارتفاع تكلفة نشاء نظام

معظم الدول العربية ال تازال تعااني ماا ضاعؾ

االتصاااالت المتقدمااة وانعااد ام خاادمات البنيااة

الهياكاااااال األساسااااااية لتكنولوجيااااااا المعلومااااااات

التحتيااة .فااي ظاال ظااروؾ اقتصااادية متدنيااة،

والمتمثلااة فااي شاابكات االتصااال ونظاام التقيااين

وؼيرهاا كثياار  ،كاال هاذا يعااد رواةا حقيقيااة

والعمالة المدرباة راالوة رلا ؼيااد سياساات

عمام دخال نظم ربط شابكة محلاي عو قليماي

متبلورة قوميا ً وقطريا ً(. )53

 ،ناهيااك رااا الاادخول فااي نظاام ربااط شاابكة

وبينما تتطلع األمام التاي يارتبط نموذجهاا

دولي ت (.) 54

االقتصاادأ بالصاانارة للاادخول لا رصاار مااا

ا تأميا حاجة المجتمع ماا رنصار معايا

بعد الصناري ( رصر المعلومات )  ،نجاد عا

تعتماااد رلااا قااادرة المجتماااع رلااا

نتااااج هاااذا

كثيراً ما البلداا النامية ومنها العربية ت....لم

العنصر  .وبالتأكيد ال يمكا دارة رجلاة اإلنتااج

تتمكا بعد ماا صادار ببليوجرافيتهاا الوطنياة

 ،دوا البنيااة األساسااية التااي باادونها يصاابش مااا

و ا كثيراً ما التطبيقاات األساساية فاي مجاال

ؼير الممكا توافر رناصر العملية اإلنتاجية .
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ا كثياااراً ماااا الااادول النامياااة ومنهاااا العربياااة

ال يمكااا ذا عا يواجااه العاارد هااذا التكتاال

تشكو ما وجود التشريعات ؼير المناسابة لالنفتااح

سوى بتكتال ماا مجموراات حضاارية لؽوياة عو

رلااا مساااتجدات العصااار وبنااااء القااادرة الوطنياااة،

فكريااة عخاارى ،ولااا يتااأت ذلااك ال مااا خااالل

فالبااد م اا يجاااد نهااج سااليم تشااارك بااه ملسسااات

تقوياااة البنااا التحتياااة للمنظوماااات المعلوماتياااة

القطاااع العااام والخاااص مااع الجامعااات وملسسااات

العربيااااة .وبطريقااااة تعاونيااااة  ،ورباااار دخااااال

البحاااا العلماااي ،والباااد ماااا يجااااد سياساااة رلمياااة

تؽييارات جذريااة رليهااا ساوا ًء مااا حيااا التنظاايم

و ستراتيجية واضحة المعالم تساير جنباا ً لا جناد

عو عساالود اإلدارة والتجهياازات  .لاا  .ثاام نااه

ماااع الخطاااط التنموياااة ،والباااد ماااا تطوياااع جمياااع

مااا الضاارورأ عا نواجااه التاادف المعلوماااتي ،

العقباااات عماااام رملياااات البحاااا والتطاااوير و يجااااد

بتااادف ررباااي حتااا ناااتمكا ماااا االنتقاااال ماااا

الحااوافز والحفاااظ رل ا االسااتمرارية  ،والبااد مااا

مستهلكيا ل منتجيا ومرسليا.

ترسي االستقرار للقرار السياساي لتعطاي رملياات

البااااد عا تواجهنااااا فااااي الطرياااا لاااا ذلااااك

البحا والتطوير عكلها وثمارهاا ماا تنمياة الماوارد

رراقيل( .)88كماا عناه الباد عا يالثر العجاز الاذأ

 .والبااد مااا وضااع خطااة تنفيذيااة تقااوم باسااتمرار

تعرفه البلداا العربية فاي التكتال فاي المساتويات

لتنمية المهارات المناسبة فاي بنااء مختلاؾ الهياكال

االقتصااادية واالجتماريااة األخاارى رل ا التكتاال

البشاارية المساااندة ،باال والمحركااة لفعاليااات العلااوم

في ميداا المعلومات  .رل عا توافر هذه الدول

والتكنولوجيااا .ورلينااا عا نسااتفيد مااا تجااارد دول

رل الكتلة الديموؼرافياة الناطقاة باللؽاة العربياة

الشااااااااامال المسااااااااايطرة رلااااااااا عدوات العلاااااااااوم

التي تتعدى في مجمورها ( )844مليوا نسمة ،

دول الجناود

را مااا اإلنتاااج الفكاارأ ال يسااتهاا بااه

والتكنولوجيا ،وكذلك تجاارد بعا

ورل ا

فاي جناود شاار سايا التاي اسااتطارت ماا خااالل

رااادداً ونوراااا ً  .كااال ذلاااك الباااد عا يااادفعنا لااا

التكنولوجيااااا تحوياااال مجتمعاتهااااا المختلفااااة لاااا

مواجهة االحتكار و ل المنافسة .وطبعاا ً يتطلاد

مجتمعات صنارية متقدمة في خالل مدة وجيارة

ذلاااك تاااوفير مكاناااات مادياااة ضاااخمة ،وتاااوفير

مع قلة مكاناتها ومواردها الطبيعية.

كفااااااءات فكرياااااة متخصصاااااة فاااااي مجااااااالت

الخاتمة:

المعلومات والتكنولوجيا المرتبطاة بهاا كفااءات
قادرة رل تجميع التاراا الفكارأ ماا مصاادره
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المتنورة والمتباردة بقصد رقمنتاه و تاحتاه ربار

وؼيرهااا فااي ساابيل مواءمااة التشااريعات والقااوانيا

الشااابكات  ،ومعالجاااة قضاااايا الملكياااة الفكرياااة

مااااع التؽياااارات الجذريااااة الحادثااااة فااااي المجاااااالت

وانساااياد تاااداول المعلوماااات رلااا المساااتويات

المتعددة للمعلومات وتكنولوجياتها .

المحلياااة واإلقليمياااة والعالمياااة ،وكاااذلك تاحاااة

عماااا فيماااا يخاااص تحقيااا االنتشاااار الواساااع

الحصااول رل ا تكنولوجيااا المعلومااات السااريعة

للتكنولوجيا وللوساةط المتعددة للمعلومات  ،فاإا

االنتشاااار  ،بااال وتوطينهاااا  ،وهاااو ماااا يمكاااا عا

المقصود هو تجاوز مرحلة النقل وبلوغ مستوى

ياالدأ ل ا التقلياال مااا االرتماااد رل ا مصااادر

التاااااوطيا ذلاااااك عا الااااادروة لااااا اساااااتخدام

البيانات الخارجية وتكنولوجياتها.

تكنولوجيا الرقمنة بكونها شرطا ً لولوج الشبكات

وفيما يتعل باإلمكانات المادية ،تتاوافر فاي

تتجاوز عطروحة النقال التكنولاوجي رلا شااكلة

كثير ماا الادول العربياة مكاناات مادياة هاةلاة ،

ما حدا في العالم الثالاا خاالل العقاود األربعاة

وهي فاي ؼالبيتهاا فاي حاجاة لا الترشايد و لا

التااي عرقباات اسااتقالالتها السياسااية والااذأ كاارن

تحديد األولويات  .عما الكفااءات المهنياة فتطارح

تخلفاااه لااا الااادروة لااا االساااتفادة مماااا تتيحاااه

شاكالية المجهااود الاذأ تقااوم باه عقسااام المكتبااات

التكنولوجيا ما خدمات  ،وما تقدمه ما منتجات

والمعلومات في جامعاتناا فتاوفر لنفساها البارامج

ربر تكويا كتلة ضخمة ما المستعمليا  ،ولكاا

المتجااددة القااادرة رلاا مسااايرة النمااو النظاارأ

ما الخبراء كذلك .

والعملاااي للمياااداا والتاااواتر الاااذأ تساااير رلياااه

ثم ا التكتال فاي مياداا المعلوماات يتطلاد

مثيالتهاااا فاااي الااادول المتقدماااة  .وتظااال مشاااكلة

درجاااااة رالياااااة ماااااا التنساااااي والتخلاااااي راااااا

الملكياااة الفكرياااة األكثااار تعقياااداً بالنسااابة لااادول

األنانيااااة،رل عا النجاااااح فااااي التكتاااال محكااااوم

المنطقااة رل ا الاارؼم مااا المجهااودات المبذولااة

باالستخدام األمثل للتقنيات المتوافرة .
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