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التقنية  والمغامرة في  المبادرة  ثقافة  ضعف 
تقلص فرص االبتكار في المنطقة العربية

خدمة  ب�إطالق  م�ؤخرا  ق�م  �سع�دي  �س�ب  الزيد  �س�لح 
التي  المزورة  الم�اقع  لك�سف  الأهمية  ب�لغة  اإنترنت 

مخت�سرة.  الروابط  خلف  تترب�ص 
وه�    .Untiny.com اأنت�يني  خدمة  الزيد  �س�لح  اأطلق 
للبترول  فهد  الملك  ج�معة  من  برمجي�ت  هند�سة  خريج 
حيث  ال�سع�دية  اأرامك�  �سركة  في  ويعمل  المع�دن،  و 
النفط  عن  التنقيب  لأنظمة  ومبرمج  كمحلل  يعمل 
وي�سير   .www.alzaid.ws هي  ال�سخ�سية  ومدونته 
للت�أكد  و�سيلة  تط�ير  ه�  الخدمة  هدف  اأن  اإلى  �س�لح 
وحل  المخت�سرة  العن�وين  وراء  المخب�أة  ال�سفح�ت  من 
الم�سب�هة.  المخت�سرة  ال��سالت  على  ال�سغط  لتف�دي 

الح�ار. لن� معه هذا  وك�ن 
اهتمامك  بداأ  ومتى  والإنترنت  ق�صتك  هي  ما 
دورا  الإنكليزية  اإتقان  لعب  وهل  لها  بالبرمجة 

اأنتايني؟ خدمة  نجاح  في 
التحقت  عندم�  الث�ن�ية  من  ب�لبرمجة  ب�لهتم�م  بداأت 
م�سمى  المع�رف  وزارة  من  جديد  تدري�سي  بنظ�م 
الح��سب  م�دة  ب��ستبدال  ق�م  الذي  و  »ت�أهيل«  بنظ�م 
ح��سب  بم�دة  الث�ن�ية  في  الأخيرتين  ال�سنتين  في 
ال�سي�نة  اأو  البرمجة  هي  الفروع  اأحد  في  متخ�س�سة 
في  �س�بقة  رغبة  عن  البرمجة  اخترت  قد  و  الت�سميم،  اأو 
في   6 بي�سك  الفيج�ال  مع  بداي�تي  ك�نت  و  فن�نه�،  تعلم 

ال�قت. ذلك 
في  الفترة  هذه  قبل  فه�  ب�لنترنت  اهتم�مي  عن  اأم� 
لي على  اأول م�قع �سخ�سي  بنيت  المت��سطة، و  المرحلة 
احترف  لم  لكني   ،2001 في  �سيتيز  جي�  ي�ه�  ا�ست�س�فة 

الج�معية.  درا�ستي  اأثن�ء  في  اإل  الم�اقع  برمجة 
مت�ا�سعة،  النجليزية  لغتي  ك�نت  الث�ن�ية  المرحلة  اأثن�ء 
لم  لالأ�سف  التي  العربية  الم�س�در  على  كثيرا  اعتمدت  و 
الج�معة  اأي�م  في  لكن  البرمجة.  في  لالحتراف  تخدمني 
الم�س�در  اعتمد  اأ�سبحت  و  كثيرا  انجليزيتي  تح�سنت 
الم�اقع  لمت�بعة  ك�ن  و  الذاتي،  تعلمي  في  الأجنبية 
الكبير  الأثر  النترنت  عبر  الح��سب  عل�م  في  الأجنبية 
النجليزية  اللغة  اإتق�ن  اأن  اأقر  نعم  مه�راتي،  تط�ير  في 

اأنت�يني. اأثر في نج�ح  له  ك�ن 
الت�صميم  مهام  المبرمج  يتولى  اأن  يمكن  هل 
مواقع  في  بنجاح  به  يقوم  لما  والت�صويق 

الإنترنت؟   
فع�ل  ذلك  يك�ن  و  الك�فية،  المه�رات  لديه  ك�نت  اإذا  نعم 
كبر  كلم�  لكن  الب�سيطة،  و  ال�سغيرة  الم�اقع  في  اأكثر 
و  ب�لت�أكيد،  اأ�سعب  المهمة  ك�نت  كلم�  الم�قع  حجم 
متخ�س�سين  و  مع�ونين  اإلى  المبرمج  يحت�ج  قد  حينه� 

البرمجة. حتى  و  الت�س�يق  و  الت�سميم  في 
خدمة  تطوير  فاإن  الأخرى  البتكارات  عك�س  على 
لها  حماية  تاأمين  يمكن  ل  الإنترنت  على  فريدة 
في  الأهمية  تكمن  فهل  والتقليد،  ال�صتن�صاخ  من 
هو  ما  اأو  وجد،  اإن  الإعالمي  والت�صويق  ال�صبق 

الناحية؟ راأيك في هذه 
في  الخدم�ت  كل  و  الم�اقع،  كل  ت�اجهه�  م�سكلة  هذه 
بنف�ص  مف�جئ  ق�ي  من�ف�ص  لخطر  معر�سة  النترنت 
الم�قع  �س�حب  على  ال�ستمرارية  ل�سم�ن  الفكرة. 

الت�قف،  وعدم  الم�قع  تط�ير  في  ال�ستمرار  اأول 
واأخرى،  فينة  بين  جديدة  خدم�ت  و  اأفك�ر  طرح  و 
خدم�ت  من  تقدمه  وم�  المن�ف�سة  الم�اقع  مت�بعة  و 
وب�لذات  كذلك  الإعالمي  ب�لت�س�يق  والمت�بعة  مغ�يرة، 
ظهرت  اأنت�يني  ظه�ر  بعد  الجتم�عية.  ال�سبك�ت  في 
اأنت�يني  يزال  م�  لكن  الم�س�بهة،  الم�اقع  من  العديد 
الإعالمي  الح�س�ر  و  الزوار  من  الأكبر  الن�سيب  لديه 
الم�قع،  جم�ل  و  الت�سميم  �سه�لة  للفكرة،  �سبقه  ب�سبب 
اأ�سمن  حتى  و  يقدمه�.  التي  الإ�س�ف�ت  و  البرامج  و 
لخدمة  جديدة  اأبع�د  طرح  علي  الم�قع،  ا�ستمرارية 
لأر�سفة  فترة  منذ  اأطلقته�  جديدة  خدمة  مثل  انت�يني 
بحيث  بي�ن�ت،  ق�عدة  في  المخت�سرة  ال��سالت 
م�اقع  اأحد  اختف�ء  ح�لة  في  احتي�طية  كن�سخة  تك�ن 
بي�ن�ت  ق�عدة  �ستك�ن  حينه�  ب��سالته،  الخت�س�ر 
اأخرى  خدمة  على  واأعمل  للم�ستخدمين.  قيمة  اأنت�يني 
و  الم�سترجعة  ال��سالت  خل�  من  الت�أكد  هي  جديدة 
ج�جل  خدمة  ب��ستخدام  الفيرو�س�ت  من  �سالمته� 

.Safe Browsing المن  للت�سفح 
لمفاهيم  العربية  ال�صركات  مواكبة  ترى  كيف 
 2.0 الويب  مثل  الغرب  في  بديهية  اأ�صبحت 

ال�صركات؟  تلك  وغيرها من خالل مواقع 
يزال  م�  العربية  ال�سرك�ت  م�اقع  من  الكثير  لالأ�سف 
و  الحديثة   2.0 ال�يب  تقني�ت  عن  البعد  كل  بعيدا 
ك�ل�اجه�ت  خ�طئة  ا�ستخدام�ت  نرى  نزال  م�  مف�هيمه�. 
الم�قع  ترك  اأو  الثقيلة  ب�لر�س�م�ت  الممتلئة  الفال�سية 
عدم  للزوار.  الهتم�م  وعدم  ل�سه�ر  تحديث�ت  دون 
بحد  وتحديث�ته�  ال�سركة  اأخب�ر  ب�آخر  الم�قع  تحديث 
م�قع�  زرت  ب�سف�فية.  ال�سركة  ح�لة  يعك�ص  ل  ذاته 
المظهر  جميل  وه�  التقنية  مج�ل  في  عربية  ل�سركة 
ن�ع�  القديمة  ال�سركة  اأخب�ر  قراأت  وعندم�  ومرتب، 
بعد  تف�ج�أت  جيد.  و�سع  وفي  ممت�زة  اأنه�  �سعرت  م� 
لكن  اأب�ابه�،  واأغلقت  اأفل�ست  ال�سركة  اأن  ق�سيرة  فترة 
القديمة  ب�أخب�ره  ق�ئم�  يزال  م�  المظهر  الجميل  م�قعه� 

الآن. حتى 
اإلى  النظر  لفت  في  اإعالمي  تق�صير  هناك  هل 
جهود ال�صباب العرب على الإنترنت، وهل ال�صبب 
الإعالم  اأمام  التقنية  مفاهيم  ب�صاطة  عدم  في  هو 
لتنال  منها  كل  اأهمية  لتقييم  والعربي  المحلي 

الحقيقة؟ قيمتها  ح�صب  تغطية 
اعتقد  و  التق�سير،  من  ن�ع�  هن�ك  اأن  الق�ل  ا�ستطيع 
عدم  في   - �س�ؤالك  في  ذكرت  كم�   - يكمن  ال�سبب  اأن 
م�قع  اأو  تقنية  اأبع�د  وا�ستيع�ب  التقنية  مف�هيم  فهم 
تجدهم  الذين  هم  قليل  العربي.  الإعالم  قبل  من  م� 
مت�بعين  و  محترفين  يك�ن�ن  التقنيين  الإعالميين  من 
اأكبر  ب�هتم�م  حظي  فقد  لأنت�يني  ب�لن�سبة  و  للتقنية. 
الجم�عية  و  ال�سخ�سية  العربية  المدون�ت  في  بكثير 
الأجنبي  الإعالم  اأم�  المحلي.  الإعالم  من  اأكثر  العربية، 
لفكرة  فهم�  اأكثر  و  مت�بعة،  و  اهتم�م  اأكثر  و  اأكبر  فه� 

الم�قع. اأبع�د  و 
النا�صئة  التقنية  ال�صركات  انطالق  يعيق  الذي  ما 
العربية؟  المنطقة  في  ال�صباب  من  والمبتكرين 

غير  اأو  والتمويل؟  ال�صتثمار  اأفق  انعدام  هو  هل 
ذلك وما هو؟

عندن�  معروفة  غير  المغ�مرة  و  المب�درة  ثق�فة  اأول 
هذه  لديهم  ب�لتقنية  يهتم�ن  الذين  من  قليل  و  ب�لمنطقة 
والأم�ن  ال�ظيفة  فكرة  ه�  ال�س�ئد  التفكير  الثق�فة. 
ال�سرك�ت  الثق�فية لنطالق  الع�ائق  اأحد  ال�ظيفي، و ه� 
في  المغ�مرة  م�ست�ى  ال�قت  نف�ص  في  و  هن�.  الن��سئة 
المنطقة  في  عندن�  تزداد  و  ب�لأ�سل،  ع�لية  المج�ل  هذا 
الح��سنة  ال�سرك�ت  قلة  و  التم�يل  �سعف  ب�سبب  اأكثر 

الم�س�ريع.  لهذه 
لدعم  م�ؤخرا  ممت�زة  جه�د  و  تحرك�ت  نرى  بداأن� 
"ب�در"  ح��سنة  ك�ج�د  المنطقة،  في  الن��سئة  ال�سرك�ت 
للعل�م  عبدالعزيز  الملك  لمدينة  الت�بعة  ال�سع�دية 
ال�سع�دية  الن��سئة  التقنية  �سرك�ت  ومجتمع  والتقنية، 
الدعم  من  المزيد  نحت�ج  ال�سع�دي.  ال�ستثم�ر  هيئة  من 
كهذه الأمثلة، واإلى ال�قت لن�سر ثق�فة المب�درة و مفه�م 
هذا  في  التم�يل  كذلك  ال�سب�ب.  بين  الن��سئة  ال�سرك�ت 
جدا  متف�ئل  نف�سي  عن  بداي�ته.  في  يزال  م�  المج�ل 
لقي�م  جديدة  اأفق  �ستظهر  الق�دمة  ال�سن�ات  خالل  اأنه 
ب�أخذ  العربية  والمنطقة  المنطقة،  في  الن��سئة  ال�سرك�ت 
ي�ه�  ا�ستح�اذ  بعد  خ��سة  الع�لمي  الهتم�م  من  حيز 

لمكت�ب.
تاأ�صي�س  غمار  في  تخو�س  نف�صك  ترى  هل 
اأن  اأم  التقنية  ال�صركات  حتى  اأو  الخدمات 

العربية؟ المنطقة  في  ا�صمن  الوظيفة 
ح�لي� اأعمل كم�ظف و اأح�ول قدر الم�ستط�ع في اأوق�ت 
ك�ن  الذي  و  الخ��سة  اأفك�ري  على  اأعمل  اأن  فراغي 
واأركز  بنف�سي  ا�ستقل  اأن  اأود  �سخ�سي�  اأنت�يني.  اأحده� 
تقنية  ت�أ�سي�ص �سركة  و  النترنت  تقديم خدم�ت على  على 
اأن  ال�س�بق  ال�س�ؤال  ج�اب  في  ذكرت  كم�  لكن  خ��سة، 
اأن  اأجد  ال�سبب  لهذا  و  ع�لية،  المج�ل  هذا  في  المخ�طرة 
ال�س�رة  تت�سح  حتى  الراهن  ال�قت  في  اأ�سمن  ال�ظيفة 

اأكثر. لي  الم�ستقبلية 
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