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ضعف ثقافة المبادرة والمغامرة في التقنية
تقلص فرص االبتكار في المنطقة العربية
�صالح الزيد �شاب �سعودي قام م�ؤخرا ب�إطالق خدمة
�إنترنت بالغة الأهمية لك�شف المواقع المزورة التي
تترب�ص خلف الروابط مخت�صرة.
�أطلق �صالح الزيد خدمة �أنتايني  .Untiny.comوهو
خريج هند�سة برمجيات من جامعة الملك فهد للبترول
و المعادن ،ويعمل في �شركة �أرامكو ال�سعودية حيث
يعمل كمحلل ومبرمج لأنظمة التنقيب عن النفط
ومدونته ال�شخ�صية هي  .www.alzaid.wsوي�شير
�صالح �إلى �أن هدف الخدمة هو تطوير و�سيلة للت�أكد
من ال�صفحات المخب�أة وراء العناوين المخت�صرة وحل
لتفادي ال�ضغط على الو�صالت المخت�صرة الم�شبوهة.
وكان لنا معه هذا الحوار.
ما هي ق�صتك والإنترنت ومتى بد�أ اهتمامك
بالبرمجة لها وهل لعب �إتقان الإنكليزية دورا
في نجاح خدمة �أنتايني؟
بد�أت باالهتمام بالبرمجة من الثانوية عندما التحقت
بنظام تدري�سي جديد من وزارة المعارف م�سمى
بنظام «ت�أهيل» و الذي قام با�ستبدال مادة الحا�سب
في ال�سنتين الأخيرتين في الثانوية بمادة حا�سب
متخ�ص�صة في �أحد الفروع هي البرمجة �أو ال�صيانة
�أو الت�صميم ،و قد اخترت البرمجة عن رغبة �سابقة في
تعلم فنونها ،و كانت بداياتي مع الفيجوال بي�سك  6في
ذلك الوقت.
�أما عن اهتمامي باالنترنت فهو قبل هذه الفترة في
المرحلة المتو�سطة ،و بنيت �أول موقع �شخ�صي لي على
ا�ست�ضافة ياهو جيو �سيتيز في  ،2001لكني لم احترف
برمجة المواقع �إال في �أثناء درا�ستي الجامعية.
�أثناء المرحلة الثانوية كانت لغتي االنجليزية متوا�ضعة،
و اعتمدت كثيرا على الم�صادر العربية التي للأ�سف لم
تخدمني لالحتراف في البرمجة .لكن في �أيام الجامعة
تح�سنت انجليزيتي كثيرا و �أ�صبحت اعتمد الم�صادر
الأجنبية في تعلمي الذاتي ،و كان لمتابعة المواقع
الأجنبية في علوم الحا�سب عبر االنترنت الأثر الكبير
في تطوير مهاراتي ،نعم �أقر �أن �إتقان اللغة االنجليزية
كان له �أثر في نجاح �أنتايني.
هل يمكن �أن يتولى المبرمج مهام الت�صميم
والت�سويق لما يقوم به بنجاح في مواقع
ا لإنترنت؟
نعم �إذا كانت لديه المهارات الكافية ،و يكون ذلك فعاال
�أكثر في المواقع ال�صغيرة و الب�سيطة ،لكن كلما كبر
حجم الموقع كلما كانت المهمة �أ�صعب بالت�أكيد ،و
حينها قد يحتاج المبرمج �إلى معاونين و متخ�ص�صين
في الت�صميم و الت�سويق و حتى البرمجة.
على عك�س االبتكارات الأخرى ف�إن تطوير خدمة
فريدة على الإنترنت ال يمكن ت�أمين حماية لها
من اال�ستن�ساخ والتقليد ،فهل تكمن الأهمية في
ال�سبق والت�سويق الإعالمي �إن وجد� ،أو ما هو
ر�أيك في هذه الناحية؟
هذه م�شكلة تواجهها كل المواقع ،و كل الخدمات في
االنترنت معر�ضة لخطر مناف�س قوي مفاجئ بنف�س
الفكرة .ل�ضمان اال�ستمرارية على �صاحب الموقع

�أوال اال�ستمرار في تطوير الموقع وعدم التوقف،
و طرح �أفكار و خدمات جديدة بين فينة و�أخرى،
و متابعة المواقع المناف�سة وما تقدمه من خدمات
مغايرة ،والمتابعة بالت�سويق الإعالمي كذلك وبالذات
في ال�شبكات االجتماعية .بعد ظهور �أنتايني ظهرت
العديد من المواقع الم�شابهة ،لكن ما يزال �أنتايني
لديه الن�صيب الأكبر من الزوار و الح�ضور الإعالمي
ب�سبب �سبقه للفكرة� ،سهولة الت�صميم و جمال الموقع،
و البرامج و الإ�ضافات التي يقدمها .و حتى �أ�ضمن
ا�ستمرارية الموقع ،علي طرح �أبعاد جديدة لخدمة
انتايني مثل خدمة جديدة �أطلقتها منذ فترة لأر�شفة
الو�صالت المخت�صرة في قاعدة بيانات ،بحيث
تكون كن�سخة احتياطية في حالة اختفاء �أحد مواقع
االخت�صار بو�صالته ،حينها �ستكون قاعدة بيانات
�أنتايني قيمة للم�ستخدمين .و�أعمل على خدمة �أخرى
جديدة هي الت�أكد من خلو الو�صالت الم�سترجعة و
�سالمتها من الفيرو�سات با�ستخدام خدمة جوجل
للت�صفح االمن .Safe Browsing
كيف ترى مواكبة ال�شركات العربية لمفاهيم هل هو انعدام �أفق اال�ستثمار والتمويل؟ �أو غير
�أ�صبحت بديهية في الغرب مثل الويب  2.0ذلك وما هو؟
�أوال ثقافة المبادرة و المغامرة غير معروفة عندنا
وغيرها من خالل مواقع تلك ال�شركات؟
للأ�سف الكثير من مواقع ال�شركات العربية ما يزال بالمنطقة و قليل من الذين يهتمون بالتقنية لديهم هذه
بعيدا كل البعد عن تقنيات الويب  2.0الحديثة و الثقافة .التفكير ال�سائد هو فكرة الوظيفة والأمان
مفاهيمها .ما نزال نرى ا�ستخدامات خاطئة كالواجهات الوظيفي ،و هو �أحد العوائق الثقافية النطالق ال�شركات
الفال�شية الممتلئة بالر�سومات الثقيلة �أو ترك الموقع النا�شئة هنا .و في نف�س الوقت م�ستوى المغامرة في
دون تحديثات ل�شهور وعدم االهتمام للزوار .عدم هذا المجال عالية بالأ�صل ،و تزداد عندنا في المنطقة
تحديث الموقع ب�آخر �أخبار ال�شركة وتحديثاتها بحد �أكثر ب�سبب �ضعف التمويل و قلة ال�شركات الحا�ضنة
ذاته ال يعك�س حالة ال�شركة ب�شفافية .زرت موقعا لهذه الم�شاريع.
ل�شركة عربية في مجال التقنية وهو جميل المظهر بد�أنا نرى تحركات و جهود ممتازة م�ؤخرا لدعم
ومرتب ،وعندما قر�أت �أخبار ال�شركة القديمة نوعا ال�شركات النا�شئة في المنطقة ،كوجود حا�ضنة "بادر"
ما �شعرت �أنها ممتازة وفي و�ضع جيد .تفاج�أت بعد ال�سعودية التابعة لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم
فترة ق�صيرة �أن ال�شركة �أفل�ست و�أغلقت �أبوابها ،لكن والتقنية ،ومجتمع �شركات التقنية النا�شئة ال�سعودية
موقعها الجميل المظهر ما يزال قائما ب�أخباره القديمة من هيئة اال�ستثمار ال�سعودي .نحتاج المزيد من الدعم
كهذه الأمثلة ،و�إلى الوقت لن�شر ثقافة المبادرة و مفهوم
حتى الآن.
هل هناك تق�صير �إعالمي في لفت النظر �إلى ال�شركات النا�شئة بين ال�شباب .كذلك التمويل في هذا
جهود ال�شباب العرب على الإنترنت ،وهل ال�سبب المجال ما يزال في بداياته .عن نف�سي متفائل جدا
هو في عدم ب�ساطة مفاهيم التقنية �أمام الإعالم �أنه خالل ال�سنوات القادمة �ستظهر �أفق جديدة لقيام
المحلي والعربي لتقييم �أهمية كل منها لتنال ال�شركات النا�شئة في المنطقة ،والمنطقة العربية ب�أخذ
حيز من االهتمام العالمي خا�صة بعد ا�ستحواذ ياهو
تغطية ح�سب قيمتها الحقيقة؟
ا�ستطيع القول �أن هناك نوعا من التق�صير ،و اعتقد لمكتوب.
�أن ال�سبب يكمن  -كما ذكرت في �س�ؤالك  -في عدم هل ترى نف�سك تخو�ض في غمار ت�أ�سي�س
فهم مفاهيم التقنية وا�ستيعاب �أبعاد تقنية �أو موقع الخدمات �أو حتى ال�شركات التقنية �أم �أن
ما من قبل الإعالم العربي .قليل هم الذين تجدهم الوظيفة ا�ضمن في المنطقة العربية؟
من الإعالميين التقنيين يكونون محترفين و متابعين حاليا �أعمل كموظف و �أحاول قدر الم�ستطاع في �أوقات
للتقنية .و بالن�سبة لأنتايني فقد حظي باهتمام �أكبر فراغي �أن �أعمل على �أفكاري الخا�صة و الذي كان
بكثير في المدونات العربية ال�شخ�صية و الجماعية �أحدها �أنتايني� .شخ�صيا �أود �أن ا�ستقل بنف�سي و�أركز
العربية� ،أكثر من الإعالم المحلي� .أما الإعالم الأجنبي على تقديم خدمات على االنترنت و ت�أ�سي�س �شركة تقنية
فهو �أكبر و �أكثر اهتمام و متابعة ،و �أكثر فهما لفكرة خا�صة ،لكن كما ذكرت في جواب ال�س�ؤال ال�سابق �أن
المخاطرة في هذا المجال عالية ،و لهذا ال�سبب �أجد �أن
و �أبعاد الموقع.
ما الذي يعيق انطالق ال�شركات التقنية النا�شئة الوظيفة �أ�ضمن في الوقت الراهن حتى تت�ضح ال�صورة
والمبتكرين من ال�شباب في المنطقة العربية؟ الم�ستقبلية لي �أكثر.
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