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 اهللا الرمحن الرحيم بسم

 حول حبث

 اليمن املركز الوطين للمعلومات واإلنترنت يف

  

  

 عبـد الكـرمي مشسـان                                                                     
  اليمن_رئيس املركز الوطين للمعلومات                                                            

  ،: املقدمة

القرن احلادي والعشرين وهو مشدود بدرجة كبرية من الذهول واالنبهار ملـا   يتهيأ العامل لدخول
منجزات التطور العلمي والتكنولوجي واليت بلغت ذروهتا فيما يتحقق من تقدم هائل  وصلت إليه

الـشبكي   ل اإللكتـروين جمال التقنيات املدجمة لالتصاالت واملعلومات وتعميم أنظمة االتصا يف
ونظمها وأمـاكن   والتخاطب اآليل املباشر بني أجهزة ووحدات الكمبيوتر على خمتلف مستوياهتا

للتأمل ومالحقة للخيال مما حيدث  تواجدها املنتشرة يف العامل أمجع ، وليس هناك ما هو أكثر إثارة
ـ  من تغيريات متسارعة وغري مسبوقة يف وسائل وأساليب أثري الثـورة املعلوماتيـة   احلياة حتت ت

 املعاصرة ،

العريب للمكتبات واملعلومات قد جسد يف أنشطته ومؤمتراته الـسنوية حقيقـة    وإذا كان االحتاد
 يطرأ من تغريات عربية وعاملية بفعل الثورة املعلوماتية فإن ختصيص مؤمتره الـسنوي  االهتمام مبا

األمر عن مدى   العامل العريب إمنا يعرب يف واقعالتاسع ملهمة البحث يف موضوع اإلنترنت ودورها يف
يف تكوين مقومـات العـصر    الوعي بأمهية اإلنترنت يف إطار الثورة املعلوماتية وإسهامها املباشر
جتاه الواقع العريب بشكل خاص  املعلومايت الراهن بشكل عام وما يترتب على ذلك من انعكاسات

، 

الفنية وسيلة تقنية إتصالية إلكترونية يف حقـل صـناعة   كوهنا من الوجهة  فشبكة اإلنترنت رغم
املعلوماتية  واستخدام املعلومات إال إهنا مثلت بظهورها خطوة انتقالية هامة يف مسار تطور وتبادل
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وتبادل املعلومـات   ، حيث أسهمت يف تكوين رصيد معلومايت عاملي هائل وأدت إىل تسهيل نقل
غدت اإلنترنت أداة فعالـة   وتنويع جماالت استخدامها وبذلكوتوسيع نطاق اخلدمات املعلوماتية 

وتدعيم مقومات التفاعـل يف عـامل    يف تسريع قفزات التطور وإسناد عمليات التنمية والتحديث
الوقت كظاهرة شديدة احلـساسية   يعيش عصر املعلومات ، وهي إىل جانب ذلك تبدو يف نفس

مستقبلية ميكن تلمس مقدماهتا يف حقائق حياتنـا   ساتوالتعقيد بالنظر ملا حتمله من أبعاد وانعكا
اإلنترنت أحدثت بوجودها وتسارع انتشارها دفعة قويـة يف   اليومية ، إذ من الواضح أن شبكة

العوملة بل وحفزت التطلعات لإلمساك ببنية أساسية عاملية للمعلومات  تلبية متطلبات التحول حنو
 تشكيل عامل جديد خيلو من كافة احلواجز اليت تفصل بنيكوسيلة حامسة لالستئثار ب يراهن عليها

 تكويناته القائمة ،

ملوضوع اإلنترنت يف إطار الواقع العريب سواء من خـالل هـذا البحـث أو     ولذلك فإن تناولنا
اليت ستقدم للمؤمتر إمنا يعين يف حقيقة األمر تناول واحدة مـن أهـم قـضايا     البحوث األخرى

  يواجهها عاملنا العريب اليوم وهذا ما جيعلنا نشعر بصواب ودقة اختيـار املعاصرة اليت التحديات
كامل ألجله  االحتاد العريب للمكتبات واملعلومات هلذا املوضوع ويف هذا التوقيت وتكريس مؤمتر

، 

يف أعمال املؤمتر من قبل مستويات رفيعة واختـصاصية يف حقـل نظـم     وال شك أن املشاركة
واإلسهام بقدر واسع من البحـوث والدراسـات حـول اسـتخدامات      وتكنولوجيا املعلومات

العربية سوف يتيح جماالً مناسباً الستحضار جتارب هـذه البلـدان يف    اإلنترنت يف خمتلف البلدان
 اإلنترنت ويوفر فرصة مثينة للنقاش اجلاد والبحث بكل عمق ومشولية وبالتايل تبـادل  التعامل مع

 الشأن، وإنضاج تصورات مستقبلية متكاملة هبذااملعارف واخلربات املكتسبة 

من اإلعجاب أن العديد من البلدان العربية حققت حـىت اآلن مـستويات    ونستطيع القول بقدر
استخدام اإلنترنت األمر الذي سيكون له أثار إجيابية يف تعميم خربات التجـارب   متميزة يف جمال

 خلطوات أسرع وجماالت استخدام أوسع ، ومع هبذا الشأن وهتيئة مزيد من اإلمكانيات الناجحة
 تقتضي الضرورة أن نتناول موضوع اإلنترنت ارتباطاً مبقاييس ونتائج مستويات التطـور  ذلك

جنده من تطـور   العاملي املنجز يف هذا اجملال وعدم االكتفاء بالوقوف واملراوحة حول ذاتنا ، فما
بعد رهيب يفـصلنا   لوماتية عموماً يكشف عنمتسارع يف شبكات املعلومات وشىت اجملاالت املع

املعلومات والـيت غـدت    عما حولنا من العامل حيث يتضح من خالله عمق وأبعاد إشكالية فجوة
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التأثري يف توسيع وتعميق فجوة التنمية والنمو  بالنسبة لنا يف العامل العريب عامالً إضافياً جديداً بالغ
 ، اليت نعانيها حالياً

منهجية إعدادنا هلذا البحث تقسيماً يستوعب تناول موضوع اإلنترنت يف الـيمن   لقد اعتمدنا يف
 تكاملي يربط بني واقع جتربة اليمن يف استخدام اإلنترنت كوسيلة خدمات معلوماتية من منظور

وجدنا حاجة  مباشرة وبني دورها وأثرها الشمويل يف مسار التطور العريب العاملي املعاصر ، ولذلك
جوانـب العالقـة    ء البحث بتناول إطار عام ملوضوع اإلنترنت يتم من خالله إظهـار ملحة لبد

الستخدامها واالسـتفادة   الترابطية آللية ونظم عمل شبكة اإلنترنت مع مقومات وعوامل التهيؤ
دورها وأثارها جتاه املـستقبل العـريب    املثلى من خدماهتا املعلوماتية باإلضافة إىل ما يترتب على

 ،عموماً 

حرصنا على اجلمع يف هذا البحث بني املركز الوطين للمعلومـات وبـني    ومن جانب آخر فقد
وذلك حليوية دور املركز يف بناء وتنسيق أنظمة شـبكات املعلومـات علـى     اإلنترنت يف اليمن
والعتبار قيامه حبد ذاته خطوة نوعية هامة لالنطالق حنو املعلوماتية ناهيك عمـا   املستوى الوطين

  وجود املركز من دافع كبري للتعجيل بإدخال خدمات اإلنترنت وتوسيع استخدامها ، هشكل

  

  اإلطـار العــام

اإلنترنت تشكلت كنتيجة مباشرة لسلسلة مراحل التطور املتواصل يف جمال  من الواضح أن شبكة
وذلك  القائموالتكنولوجيا وغدت من بني أهم أدوات وسائل التغيري الشامل للنظام الكوين  العلم

وأثار يف الـوعي   بفعل دورها املعلومايت ونظمها التقنية األتصالية وما يترتب عليها من انعكاسات
مع اإلنترنت يف أي بلد كـان   والتكوين املعريف على املستوي العاملي بأكمة ، وبالتايل فإن التعامل

تعذر حصر نتائجهـا وأبعـاد   معاصرة ي ميثل جتسيداً لعملية تفاعلية مع ظاهرة علمية وتكنولوجية
أن مستوى االستفادة من هذه النتائج يتوقف  أثارها عند حدود املقدرة التحكمية لتلك البلد مع

ذاته ومستوى تطوره يف اجملاالت االقتصادية واالجتماعيـة   على درجة هتيؤ البنية التحتية يف البلد
 أيضا، والثقافية والسياسية

 يف موضوع اإلنترنت سوى على مستوي العامل العـريب أو علـى   نتجه للبحث وهلذا فأننا عندما
فيه جند ضرورة الزمة لألخذ بأمهية تناول هذا املوضوع يف ارتباط تام مع كافة  مستوى بلد معني
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 وأبعاده وعدم حصره عند جزيئات منه، بل قد يكون من العسري جداً التوصل إىل نتائج جوانبه
متكامل  الشأن ما مل يتم تناول موضوع اإلنترنت ذاته يف سياقوإستخالصات سليمة وواقعية هبذا 

االستفادة من  يضم كافة اجلوانب املتعلقة بآلية ونظم عمل شبكة اإلنترنت ومبستلزمات وشروط
التصور تتحـدد يف مجلـة    استخداماهتا واألبعاد االستراتيجية املترتبة على دورها ، ومرجعية هذا

 ومسات الواقع العريب بشكل عام ، ية اليت متليها خاصية اإلنترنتاحلقائق واالعتبارات األساس

كوسيلة معلوماتية يتحقق دورها الفعال يف ظل وجود مستوى مالئم من التطور  فشبكة اإلنترنت
األساسية وخاصة تلك اليت يعتمد عليها بصورة مباشرة يف إدخـال خـدمات اإلنترنـت     للبنية

 ل مع آليات ونظم عملها ،ولذلك فإن دراسة وتقييم مستوىنطاق استخداماهتا والتعام وتوسيع
 خدمات املعلومات لشبكة اإلنترنت وحدود انتشارها يتطلب أن يرتبط بدراسة مستوى األثـر 

 ، الذي حتدثه البنية األساسية يف تسهيل إيصال هذه الوسيلة املعلوماتية إىل املستفيدين

نيات كبرية لتوسيع مـصادر املعلومـات وتنميـة    اإلنترنت توفر فُرصاً وإمكا وإذا كانت شبكة
 االستفادة من تلك الفرص واإلمكانيات وتوظيفها يف خمتلف جماالت وأغراض البناء مواردها فإن

البحـث يف   التنموي يتطلب هتيؤ املقدرة الذاتية االستيعابية الالزمة لتحقيق ذلك ومن هنا فـأن 
يكون جزًء أساسياً   من خدمات معلوماتية البد أنعوامل وحمددات االستفادة مما تتيحه اإلنترنت

 يف حبث جمال اإلنترنت عموماً،

اإلنترنت على منظومة متكاملة من برجميات ونظم ووسائل فنيـة وتقنيـة    ويف حني تعتمد شبكة
والتبادل املعلومايت فإن احملصلة النهائية ألداء منظومة آلية عملها تلك تتحـدد   لألعداد واإليصال

العمليـة    حمتوى املخزون املعلومايت املتدفق إىل املستفيدين وتنوع جماالت االستخداماتخالل من
املعلوماتيـة لإلنترنـت    املوضوعة يف متناول املشتركني ، وبالتايل فإن دراسة مكونات احملتويات

العريب يشكل اجلانـب األهـم    وحتديد مدى انسجامها مع املتطلبات األساسية للمواطن والواقع
 ذاهتا، كمل لبحث جمال األداء الفين والتقين لشبكة اإلنترنتوامل

ذلك عند النظر إىل واقع التطور الفعلي املتسارع يف جمال اإلنترنت وبالذات  وال خيتلف األمر عن
تقنية االتصاالت واحلواسيب وأنظمة شبكات املعلومات ، حيث يعد البحث يف حمتوى  يف نواحي
هـذا   سة عوامل جناحه أمر يف غاية األمهية لكن األهم من ذلك أن يأيتيف هذا اجملال ودرا التطور

القدرات  البحث يف إطار مهمة استكشاف إمكانيات وفرص االستفادة من جتارب اآلخرين وبناء
اجملتمع املعلومايت ، من هنـا   الذاتية اإلنتاجية يف هذا اجملال وهتيئة املتطلبات الالزمة ملواكبة تطور
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ما ميليه واقعنا العريب من حاجات ملحـة   لربط يف تناولنا ملسار تطور اإلنترنت معتنشأ ضرورة ا
معلومات عربية متكاملـة وتـوفري مـستلزمات     لتطور البىن األساسية للمعلومات وإقامة شبكة

 املعلومايت، اإلسهام اإلنتاجي يف احلقل

ملختلفة القدرات مع حتقيق تقدم املتسارع يف ابتكار وتطوير أنظمة احلواسيب ا لقد تزامن االندفاع
آليـة   إنتاج تقنية االتصاالت وعلى قاعدة التطور واالندماج التقين يف هذين اجملالني تقوم هائل يف

البنية التحتية  عمل شبكة اإلنترنت ولذلك ميكننا القول أن املستوى الذي تغدو عنده درجة تطور
اسـتخدامات شـبكة    تسع وتتطور إليـة لالتصاالت ينطوي على إيضاح املدى الذي ميكن أن ت

عامة ، من هنا فإن حجم  اإلنترنت والشبكات اإللكترونية الوطنية لنقل وتبادل املعلومات بصفة
أويف أي بلد آخر سوف يظل  ومستوى استخدامات شبكة اإلنترنت والتعامل معها سواء يف اليمن

تصاالت ودرجة التقنية املـستخدمة يف  اال متأثراً إىل حد كبري مبدى سعة الرقعة اجلغرافية خلدمات
األفراد االستفادة من وسائل االتصاالت املتـوفرة   هذا اجملال وحدود التسهيالت اليت تتيح لكافة

 ، إغفاهلا يف حبثنا جلمل العوامل املؤثرة يف استخدامات اإلنترنت وهذه أمور ال ميكن جتاوزها أو

 ان العربيةخطوط االتصاالت لدى البلد يبني _ 1_ جدول  

الرئيسية  خطوط اهلاتف
 _ لكل مائة شخص_ 

1994 

اهلاتفية الدولية  املكاملات
 _ لكل شخص_ بالدقائق 

1994  

شبكة اهلاتف  عدد املشتركني يف
  –شخص لكل مائة _ اخللوي 

1994  

 

 البلد

 األردن 0.0 15.9 7.2

 املتحدة اإلمارات العربية 4.2 230.8 27.6

 نالبحري 3.2 158.3 24.8

 تونس 0.0 7.3 5.4

 اجلزائر _ 4.5 4.1

 القمر جزر _ 2.7 0.9

 جيبويت _ 8.0 1.3
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 السعودية 0.1 27.3 9.6

 السودان _ 0.4 0.2

 سوريا _ 2.8 4.8

 الصومال _ _ _

 العراق _ _ 3.4

 ُعمان 0.3 23.9 7.6

 قطر 1.8 116.8 21.5

 الكويت 4.9 71.3 22.6

 لبنان _ 3.2 8.4

 ليبيا _ 4.8 5.1

 مصر 0.0 1.4 4.3

 املغرب 0.1 4.9 3.8

 موريتانيا _ 2.2 0.4

 اليمن 0.1 1.6 1.2

 العريب جمموع الوطن _ 7.7 4.4

 النامية مجيع البلدان 0.3 2.5 3.3

 الصناعية البلدان 4.1 35.1 40.1

 العامل 1.4 9.4 11.5

العامل أمجع دون أن جتد حدوداً لسعته تصب فيه روافد . وعاء معلومايت عاملي  إن شبكة اإلنترنت
 نفس الوقت منهل معلومايت يتدفق لتلبية متطلبات العامل أمجع دون أن يكون هناك خوف وهي يف
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 لنضوبه ، ولعله غري مبالغ يف شيء من وصف استقاء املعلومات من خالل هذه الشبكة كشرب
  املاء من خرطوم إطفاء حريق،

 مشولية وتنوع وضخامة املعلومات يتنامى دورها كمرجعية معلوماتية حتويه من فشبكة اإلنترنت مبا
 ملختلف فئات املستفيدين والذين يتزايد اعتمادهم عليها بصورة مضطردة مقارنة بوسائط مطلقة

 ووسائل التزويد املعلومايت املعتادة األخرى وذلـك السـتجابة أنظمتـها السـتيعاب خمتلـف     
مـصادرها   لوصول إيل املعلومات املطلوبة وسهولة اإلحبار وتنقلاالحتياجات املعلوماتية وسرعة ا

 ، املختلفة دومنا اإلبقاء حلسابات وفوارق الزمن واملكان

جماالت خدمات اإلنترنت عامال رئيسياً يف سرعة انتشارها وتزيـد املهـتمني    ويعد تنوع واتساع
 البث املعلومايت املباشر مـن  فمن املعروف أن دور اإلنترنت مل يقتصر على خدمات باستخدامها ،

 مواقع شبكات املعلومات العاملية بل أنة يشتمل أيضا على أنظمة خدمات معلوماتية أخرى خالل
 متعددة اجلوانب واالختصاصات ، حيث توفر شبكة انترنيت جماالً موسـعاً لتبـادل املعـارف   

األعمـال   شطة العديد مـن والتحاور والتواصل بني عامة الناس ، وممارسة األنشطة التجارية وأن
واملتابعات اإلعالمية  األخرى باإلضافة إيل التعليم عن بعد وتسهيل استحضار الكتاب اإللكتروين

والشك بأن احلاضر واملستقبل يعد  واألخبارية املتزامنة مع ما جيري من أحداث وتطورات عاملية ،
 باملزيد ،

مكانيات اهلائلة الـيت تتـصف هبـا شـبكة     اجلانب األخر أن جممل تلك اإل لكن الشيء اهلام يف
مباشرة لتعاطي والتفاعل مع ظروف ومستويات ثقافية واجتماعية وحضارية متباينة  اإلنترنت تتجه

 يتعلق األمر ببلد يتسم مبستوى رفيع من التطور االقتصادي والثقايف والعلمي واتـساع  ، فحيث
املعلومـات   احلاجة الالزمـة السـتخدام  الوعي املعريف يف الوسط االجتماعي يتعمق اإلحساس ب

اإلقبال على اإلنترنت  واالعتماد على العلم يف شىت جماالت احلياة ويكون ذلك دافعاً قوياُ لتزايد
مير مبستوى ادين مـن التطـور    وتسارع انتشار استخدامها بينما جند العكس متاماً يف بلد الزال

واقعنا العـريب وإن كانـت هنـاك      هو حالوتشكل األمية نسبة مؤثرة بني جمموع سكانه وهذا
 ، درجات من التفاوت بني أجزائه املختلفة

تشابكية أخرى وثيقة الصلة مبوضوع اإلنترنت املطروح أمامنا وهـي قـضية    وهنا تتحدد قضية
قدراً كافياً من االهتمام إذ ال ميكن التوصل إىل فهم عميق ملـا يتعلـق حباضـر     جديرة بأن تنال

هتيؤه  اإلنترنت يف واقعنا دومنا االستيعاب األعمق لواقعنا ذاته ولعوامل ومقوماتشبكة  ومستقبل
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الشبكة ناهيك عـن   لالستفادة الفعلية من اخلدمات العلمية واملعلوماتية الواسعة اليت تتيحها هذه
وعوامل تفاعالهتـا سـوف    أن حبث أي من الظواهر أو املستجدات بعيداً عن خلفياهتا ومسبباهتا

 األمور، بعيداً عن قواعد العلم ومنطقيكون 

األويل لشبكة اإلنترنت يف أكثر جماالت الصراع العاملي خطورة وحـساسية   لقد نشأت املقدمات
 حينها يف احلسبان أن تلك املقدمات سوف تتخذ يف خطواهتا املستقبلية اجتاهات أكثر ورمبا مل يكن

اإلنترنت وجد  ح أن مسار التطور اهلائل لشبكةبعداً ومشولية كما هو علية احلال اليوم ، والواض
قيود طوارئ مرحلـة احلـرب    فرصته التارخيية نتيجة ملا طرأ من تبدل يف التوازن العاملي وجتاوز

التكنولوجيـا يف جمـايل املعلومـات     الباردة والتحول حنو نظام كوين جديد وبلوغ منجـزات 
معلوماتية حقيقية شكلت اإلنترنت إحدى  واالتصاالت درجة عالية من التقدم أحدثت معها ثورة

شبكة اإلنترنت يف ظل املتغريات املعاصرة واحدة  مكوناهتا الرئيسية وتأسيساً على ذلك فقد غدت
املعلومايت إذ يتحقق من خالل آليات عملها وسعة انتـشارها   من أهم أدوات العوملة وبناء اجملتمع

ية من حدود قومية ومفاهيم سـيادية ، وجيـرى   ملا هو متعارف عل ومؤدى دورها اختراق متزايد
هبذا الشأن يف تدعيم عاملية الثقافة واالقتصاد والسياسة والسيادة املدعومة  استغالل قدرهتا الفائقة

 العلم والتكنولوجيا ، بقوة

ذلك إمجاالً يضعنا أمام امتحان مثقل بأسئلة بالغة التعقيد ويف توقيت وزمن ال  وبطبيعة احلال فأن
 االنتظار ، وحىت يتسىن جتنب الوقوع يف إجابات غري موفقة وعدم إضاعة ما هـو متـاح   فيعر

عاملية  وممكن من فرص مفيدة تقتضي الضرورة التعامل حيال هذه املسألة وما جيرى من تطورات
الواضح أن شبكة  شاملة من منطلقات واقعية التفكري وعلمية التحليل واستراتيجية الرؤية ، فمن

العـاملي يف الثقافـات والقـيم     ت مبا حتمله من إبعاد ال ختلو من منهاجيات موجهة للتأثرياإلنترن
تزخر بكثافة هائلـة مـن املعلومـات     واألفكار وشىت اجملاالت األخرى إال أهنا يف ذات الوقت

 هلا بصورة متزايدة ، واملعارف العلمية اليت نفتقر إليها وتشتد حاجاتنا

نت يف نشر املعرفة وتكوين مرجعية معلوماتية عاملية فمن املؤكد أن ذلك اإلنتر ويف حني يتسع دور
حلاجتنا امللحة للحصول على فرص ووسائل الوصول إىل اآلخرين بالصورة الواضـحة   يستجيب

اإلنـسانية   متكنهم من التعرف واإلطالع على حقيقة الدور العريب املساهم يف صنع احلضارة اليت
اإلمكانيـات   وثقافات ونتاجات فكرية وجعلـهم يـستوعبون واقـع   وإدراك ما لدينا من قيم 

املصاحل العاملية ، وبالتـايل   واملقومات اليت يبىن على أساسها موقعنا ودورنا يف إطار صياغة تعايش
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لرسم الصورة اليت يقصد هبا تشويه الواقـع   عدم إبقاء اجملال مفتوحاً لتفرد الغري وتسهيل مهمته
فيه ، ولسنا هنا حباجة إليضاح مدى الضرر الـذي   يقة التطورات اجلاريةالعريب وعدم إظهار حق

والوطنية بفعل استئثار غرينـا بوسـائل وأدوات ونظـم األعـالم      حلق بقضايانا العربية القومية
 ، تكن لدينا توجهات وأدوات إيصال حقائق األمور إىل العامل من حولنا واملعلوماتية يف ظروف مل

شبكة اإلنترنت ذاهتا تعد مبثابة أداة رئيسية من أدوات صياغة وبناء العصر  ويف كل األحوال فإن
 الراهن وبالتايل من غري املمكن أن نبحث لذاتنا عن موقع مالئم ودور فعـال يف هـذا   املعلومايت

الـصعبة   العصر دون أن يكون لنا حضور مشارك يف اإلمساك بأدواته وهنا تكمن حقيقة املعادلة
املزايا والفـرص   ا بدرجة كافية من العقالنية وبطريقة تؤمن االستفادة املثلى مناليت يتطلب حله

النقـائض واآلثـار غـري     اليت توفرها شبكة اإلنترنت إىل جانب التعامل العلمي واملدروس حيال
 املرغوبة املصاحبة هلا،

 سـوف  يساورنا شك بان من يكتشفون وينتجون وميلكون تكنولوجيا املعلومـات  وال ينبغي أن
استخدامها وتوظيفها ملصاحلهم قبل أي شيء أخر ولن يتـرددون يف االحتفـاظ    حيرصون على
لتقنني إمكانيات وحدود استفادة اآلخرين منها ولكن مع ذلك يظل الشيء اهلام  بإصرار عجيب

 لنا هو كيفية إجياد أرضية حمفزة ملصاحل مشتركة حبيث يتسىن االستفادة مـن منجـزات   بالنسبة
 اتساعها ،  املعلوماتية وتوظيفها لتضييق فجوة التطور القائمة بدالً من استمراريةالثورة

هذا األمر حباجة ماسة لنهج وطين وعريب متكامل يتحدد من خالل سياسـات   واحلقيقة إننا إزاء
 مستوعبة يف أهدافها وحمتوياهتا ما جيري من تطورات عاملية مذهلة وغري مسبوقة يف حقل معلوماتية

العريب بصفة  لومات بصفة عامة وما تطرحه شبكة اإلنترنت من حتديات إمام واقعنا ومستقبلنااملع
ارتباط تام مع حقيقـة   خاصة ، وإذا كنا حنرص هنا على تناول موضوع شبكة اإلنترنت يف إطار

ر كوين جديد فمرد ذلـك إىل أمهيـة دو   املتغريات العاملية الراهنة املتجهة حنو العوملة وبناء نظام
املتغريات وحتوهلا بتايل إىل أداة لبلوغ هذه الغايـة   اإلنترنت ذاهتا وتأثريها البالغ يف إحداث تلك

   وليس وسيلة معلوماتية جمردة
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  االجتاه حنو املعلومات ودخول اإلنترنت اليمن

ات العملية يف شىت حقول السياسة واإلدارة والبناء التنموي احلاجة امللحة للمعلوم أظهرت اخلربة
 سياق عمليات رسم السياسات وصياغة اخلطط والربامج واختاذ ما يلزم من قرارات وتقيـيم  يف

 سري األداء،

 االهتمام باملعلومات يف اليمن أخذ يتزايد حتت تأثري ما يتحقق من تطورات فعليـة يف  والواقع أن
بـسياسات   واألخذخمتلف جماالت البناء االقتصادي واالجتماعي واتساع مهام اإلدارة السياسية 

متغريات عاملية متسارعة  وبرامج اإلصالحات االقتصادية واملالية واإلدارية إىل جانب ما يطرأ من
 احلياة، وما حتدثه ثورة املعلومات من انعكاسات شاملة يف كل جوانب

مايت العوامل جمتمعة قد اكتسبت تأثريها األقوى يف توسيع االهتمام باجملال املعلو واملالحظ أن تلك
 ظل وجود إرادة سياسية داعمة لكافة اجلهود والتوجهات املرتبطة هبذا اجملـال ،ذلـك ألن   يف

والتطـورومن غـري    املعلوماتية مهمة علمية ووطنية شاملة تتفاعل يف مكوناهتا كافة قضايا البناء
 ة ،السياسية املوجه املمكن التعاطي معها أو القيام هبا بعيداً عن تأثري وحمددات الرؤية

قطعية أن وجود تلك اإلرادة السياسية الفوقية الواضحة والتعبري عنها عمليا من  ولقد تبني بصورة
 إصدار قرار مجهوري بقيام املركز الوطين للمعلومات قد وضع القاعدة األساسـية آلليـة   خالل

علوماتيـة  امل العمل املعلومايت يف اليمن ورسم بذلك البداية الصحيحة لعملية االنطالق يف جمـال 
،وبوسعنا أن جنـد يف القـرار    واالنتقال يف هذا اجملال إىل أسلوب العمل العلمي املتكامل واملنظم

التوجه حنو إقامة البنيان املؤسسي  م أبعاداً واضحة جلدية1995لعام  _ 155_ اجلمهوري رقم 
وفنية متكاملة والعمل يف على قاعدة تنظيمية وتقنية  املعين باملهمة املعلوماتية ومتكينه من االرتكاز

 ، ظل ظروف مواتية

املركز الوطين للمعلومات هبدف بناء وإدارة وتطـوير نظـام وطـين متكامـل      لقد ارتبط قيام
 وأنيطت به مهمة مجع املعلومات وحفظها وحتليلها وتنظيم تبادهلا ووضعها يف متناول للمعلومات

والدارسـني    خدمة احتياجات البـاحثني رامسي السياسة وصانعي القرار باإلضافة إىل وضعها يف
بنيـان هيكلـي    واملستثمرين واملهتمني بشكل عام ، ويف إطار ذلك يضطلع املركز مبهمة إقامـة 

شبكي تصل املركز ذاته  مؤسسي متكامل تنتظم فيه العملية املعلوماتية من خالل بناء انظمه ربط
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وكافـة احملافظـات    املؤسـسات بكافة وحدات املعلومات على مستوى الوزارات واألجهزة و
 إقامة والتقسيمات اإلدارية املختلطة ، عالوة على

 العاملية، الربط الشبكي املعلومايت بني املركز وشبكات املعلومات وتنسيق عمليات

الوطين للمعلومات أوىل خطوات تأسيسه مل تكن اإلنترنت قد دخلت اليمن بعد  وحني بدأ املركز
راك واحدة ملشترك حملي لدى مزود خارجي ولكن عند انتقال املركـز  ولو حالة اشت بل مل تسجل

ذلك  اخلطوط العلمية املتعلقة مبمارسة مهامه واختصاصاته املعلوماتية كان البد له يف إطار لوضع
وسائل وطـرق   أن يويل أمهية خاصة لتطوير وتوسيع مصادر املعلومات داخلياً وخارجياً وتسهيل

إليها وحتقيـق االسـتفادة    ادة كفاية املعلومات يف تلبية متطلبات احملتاجنيالتبادل املعلومايت وزي
املعلومايت األمر الذي أوجد إحساساً متزايداً  املمكنة من فرص ومنجزات التطور العاملي يف اجملال

اإلنترنت من خدمات معلوماتية يصعب كثرياً وقد يتعذر احلصول  باحلاجة الفعلية ملا تقدمه شبكة
 أخرى، بطرق ووسائل بديلةعليها 

 بواعث احلاجة إىل اإلنترنت على االنعكاسات املرتبطة بالدور املعلومايت للمركز ومل يقتصر تشكل
متزايداً  فالتوجه حنو املعلومات كمهمة استراتيجية على املستوى الوطين عموماً استوجب اهتماما

عن طريق إرسـاء    فحسب ولكن أيضاًباملعلومات ليس من خالل التكوينات املؤسسية املعلوماتية
األنشطة يف اجملاالت  منهاجيه عمل جديدة تعتمد املعلومات كأساس مرجعي لبناء وتنظيم وتسيري

والدراسـات باإلضـافة إىل    املختلفة ناهيك عن اتساع منشآت التعليم اجلامعي ومراكز األحباث
على ذلك إمجـاالً اتـساع    تبتزايد ومنو حجم منشآت األعمال واالستثمارات اخلاصة وقد تر
واالستفادة من خدمات املعلومات  الوعي بأمهية املعلومات وحدوث ميل متزايد لدخول اإلنترنت

 مصادر املعلومات املتاحة األخرى ، اليت تتوفر من خالهلا وخاصة يف ظل قصور وعدم كفاية

 املساعدة لدخول اإلنترنت ، السياسي املالئم يف اليمن كان يف مقدمة العوامل واحلقيقة أن املناخ
 السياسي القائم مبين على قاعدة التشريعات والنظم الدستورية والقانونية الـيت تكفـل   فالنظام

تقـدمي   ممارسة كافة احلقوق واحلريات الشخصية ومتنح حرية الصحافة والتعبري عن الرأي وعلنية
واالطالع احلـر    تداول املعلوماتالتقارير واملناقشات بشأن سائر األنشطة العامة، كما تتيح حق

معطيات العوامـل الـسياسية    واملباشر عرب خمتلف الوسائل املعلوماتية واإلعالمية ولذلك شكلت
املرور عرب طريق طويل من اجلدل وانتظار ما  قابلية تلقائية لدخول اإلنترنت ومل يعد هناك ما يربر

 من قيود ، جتيزه االعتبارات السياسية وما قد تضعه
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فترة عامني تقريباً من بداية دخول اإلنترنت تنشأ يف الذهن أسئلة عديدة تتعلق  واليوم بعد مضى
 استخدام هذه الشبكة ومدى حتقق االستفادة من خدمات املعلومات اليت تقدمها ، الواقع بكيفية

ين لعينة ميدا أن هذه أسئلة يف غاية األمهية وقد حاولنا التوصل إىل إجابات بشأهنا من خالل مسح
والقطاع اخلـاص وعلـى    خمتارة مشلت عدداً من املشتركني و املستخدمني يف القطاع احلكومي
التالية من هذا البحث ومـع   املستوى الشخصي وحرصنا أن نقدم ملخصاً لنتائجه يف الصفحات

الستيعاب جتربة مكتملة قادر علـى   ذلك يتوجب اإليضاح أن فترة هبذا القصر الزمين غري كافية
الكثري من املشتركني ومتلقي خدمات شبكة  تقدمي معطيات ونتائج صاحلة لتقييم عميق ورمبا وجد

اجلزء األكرب من تلك الفترة اليت مـضت علـى    اإلنترنت بفعل حداثة خربهتم ضرورة القتطاع
املعلوماتية اليت تشتمل عليها هذه الـشبكة وتلمـس    اشتراكهم يف حماولة الستكشاف احملتويات

منها ومن مث البدء يف االستخدام الفعلـي لألغـراض املباشـرة      وأوجه االستفادة املناسبةطرائق
 ، لالشتراك

  استخدام اإلنترنت يف اليمن واقع

_ م البداية الفعلية لدخول اإلنترنت اليمن ، فلقد تولـت شـركة   96سبتمرب  ميكن اعتبار شهر
 االشتراك وذلك مبوجب نظام وضع مـن  املزود وتقدمي هذه اخلدمة ملن يرغب يف مهمة_ تيليمن 

ذاهتا ، حددت فيه ثالثة خيارات لالشتراك بغرض االستخدام باإلضافة إىل االشتراك  قبل الشركة
 فتح وإقامة مواقع خاصة يف إطار شبكة اإلنترنت ، وللمشتركني احلق يف األخـذ بـأي   بغرض

  اخليارات احملددة،

  دام اإلنترنتخيارات االشتراك الستخ يبني _ 2_ جدول 

رسوم شهرية 
 _ دوالر _ ثابتة

للساعة  رسوم االستخدام
 _ دوالر_ الواحدة 

 زمن االستخدام
 _ ساعة_ املعفي 

 االشتراك خيارات

 األول _ 5.25 _

 الثاين 5 4.38 26.27

 الثالث 10 3.5 47.45
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 خيارات االشتراك يف فتح وإقامة مواقع خاصة يف اإلنترنت يبني _ 3_ جدول 

Native domain 
with no E _ mail 

_ بريد  موقع حملي بدون
 _ دوالر

Virtual domain 
with 20 E _ mail 

بريد 20 موقع فعلي مع
 _ دوالر_ إلكتروين 

Virtual domain 
with one E _ mail 

واحد  موقع فعلي مع بريد
 _ دوالر_ 

 البيان

37 185 185  
 التسجيل رسوم

one of fee 

0 296 74 
 شهري اشتراك

monthly subs 

15 15 15 
  ميجا بايت5الشهرية ل  التكلفة

monthly 5 bm rent 

3.7 3.7 3.7 

 ميجا 1الشهرية لزيادة  التكلفة
 بايت

extra 1mb rent 

30 30 30 

 بريد 1لزيادة  التكلفة الشهرية
 الكتروين

monthly charge for 
extra E _ mail 

عاله طبيعة النظم واخليارات اليت يتم مبوجبها تنظيم عملية أ _ 3 _،  _ 2 _ يتضح يف اجلدولني
اإلنترنت ، وتبني اإلحصائيات أن عدد املشتركني بغرض االستخدام وصل يف شـهر   االشتراك يف

مشترك يتوزعون يف أهم حمافظات اجلمهورية وخالل الفتـرة   _ 176_ إىل _ م 96 سبتمرب_ 
م 98ع بصورة متواصلة حىت وصل يف هناية أغـسطس  ذلك احلني أخذ هذا العدد يتس املمتدة من

مشترك أي بزيادة تقرب من عشرة أضعاف عن أول شهر اشـتراك وبطبيعـة    _ 1704_ إىل 



 14

االشتراك يف فتح املواقع اخلاصة لبضعة أشهر أمكن بعدها مالحظة وجود عـدد   احلال فقد تأخر
أغسطس  ىت وصل هذا العدد يف هنايةاملشتركني يف قائمة املسامهني بإقامة مواقع خاصة هبم ح من
 مشترك، _ 34_ م أيضاً إىل 98

منحنيات الرسم البياين لتطور عدد املشتركني أن معدل الزيـادة الـشهرية وإن    يتضح من خالل
 بعض التذبذب خالل عدد من األشهر إال إنه اجته بصورة عامة حنو النمو املنتظم نتيجة كان أظهر

املـنحىن   ورة مستمرة ومستويات متقاربة شهرياً وهذا ما نالحظه يفلزيادة أعداد املشتركني بص
يكون العدد الكلي ال  اخلاص مبستويات األعداد املطلقة للمشتركني حبسب األشهر املتتالية ، وقد

األمر له أسبابه املبينة يف أقـسام   يعرب عن وجود اندفاع كبري لعملية االشتراك يف اإلنترنت وهذا
مؤشراً يبعث التفاؤل باحتماالت التوسع املتواصل  لبحث إال إن االجتاه العام يعطيخمتلفة من هذا ا

 ، يف أعداد املشتركني

على واقع االستخدام احلايل لشبكة اإلنترنت مت إعداد استبيان ملسح ميـداين   ويف حماولة للتعرف
إلنترنت وقد قسم على جمموعة عينة خمتارة تتوفر فيها صفات شاملة للمشتركني يف ا جرى تطبيقه

 ،: االستبيان إىل أربعة حماور رئيسية خصصت موضوعاهتا على النحو التايل هذا

 مشل هذا احملور أسئلة عامة حول املشترك وقد وضع بغرض املعرفة الدقيقة حول ،: احملور األول
 اليت والقطاعات تصنيفات املشتركني وتفاوت أعمارهم ومستوياهتم باإلضافة إىل جماالت أنشطتهم

 واملستخدمني لإلنترنت ، ينتمون إليها وبالتايل التوصل إىل فهم شامل إلطار املشتركني

 مشل هذا احملور على أسئلة متعددة يف جمال االستخدامات احلالية لإلنترنت وقـد  ،: احملور الثاين
هبذا  وضع بغرض التعرف على كفاءة املستخدمني يف التعامل مع الشبكة ومصادر تنمية معارفهم

التعرف علـى   الشأن واستيضاح جوانب استفادهتم الفعلية من خدمات اإلنترنت ، باإلضافة إىل
بعمليـات التـصفح    أعباء تكاليف االستخدام والصعوبات اليت يواجهها املستخدم عند قيامـه 

 والبحث ،

بات وخصص للتعرف على مسامهة املشتركني يف إنشاء يف مواقع خاصة والصعو ،: احملور الثالث
وجيدوهنا أكثـر   يواجهوهنا يف ذلك باإلضافة إىل معرفة املواقع اليت يفضلون زيارهتا باستمرار اليت

 مقدرة على تلبية احتياجاهتم ،
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 واملستخدمة يف التعامل مع_ أجهزة _ برامج _ وخصص للتعرف على التقنيات  ،: احملور الرابع
 اإلنترنت ،

  حتليل نتائج االستبيان 

يف _ نتائج االستبيان أن نسبة االشتراك الشخصي بني جمموع املـشتركني    خالللقد لوحظ من
وصلت نسبة  بينما  _%25_ يف حني بلغت نسبة االشتراك احلكومي _%30_ متثل_ العينة 

احلكومي يتركز يف األجهزة  ويف حني يالحظ أن االشتراك  _%45_ اشتراك القطاع اخلاص إىل
اشتراك القطاع اخلاص يتوزع علـى عمـوم    العليا ألنشطة الدولة فإناحلكومية املعنية باإلدارة 

يف حني جند أن االشتراك الشخـصي ينحـصر يف    األنشطة التجارية واإلنتاجية واخلدمية املتنوعة
  ، أوساط املؤهالت اجلامعية واملستويات العليا

  عينة املشتركني توزيع _ 4_ جدول 

 االشتراك الرمسي االشتراك

 خاصة حكومية الشخصي
 ايلإمج

%30 %25 %45 %100 

اختالف وتنوع أطراف املشتركني يترتب عليه تعددوتنوع أغراض االشـتراك   وبطبيعة احلال فأن
ذلك بوضوح تام من خالل التباين املتفاوت يف النسب الدالة علـى جمـاالت    ذاته حيث يتضح

 ، _ 4_ واملبينة يف اجلدول  االستخدام



 16

   

  عينة الدراسة حسب أغراض االستخدام يعتوز _ 5_ جدول 

 البيان النسبة%

 والتخاطب احملادثة %5،3

 العلمي الدراسة والبحث %8،8

 والترفيه التسلية %7

 الصحف قراءة %8،8

 والتجارة العمل %12،8

 والربيد االتصاالت %19،3

 املعلومات البحث عن %12،3

 االطالع زيادة %14

 عاباألل جلب برامج %10،5

 أخرى أغراض %1،7

 اإلمجايل %100

جماالت خدمات اإلنترنت انعكس هو اآلخر يف توزيع أغراض املـستخدمني يف   واحلقيقة أن تنوع
أعاله ميكن مالحظة أن االتصاالت  _ 5_ وبنسب متفاوتة ، ومن خالل اجلدول  جماالت متعددة

 ملا توفره من الـسرعة   _%19.3_ مقدمة أغراض االستخدام حيث مثلت بنسبة جاءت يف
الربيـد   والسهولة وقلة التكاليف ومع ذلك فإن جزءاً كبرياً من عمليات االتصال واسـتخدام 

ضمناً إضافة لتلـك   اإللكتروين ميكن أن تتم بغرض احتياجات جتارية وعملية أخرى وبالتايل تعترب
تليها    _%14_ بة الثانيةاملرت اجملاالت ، وبالعودة إىل اجلدول جند أن أغراض االطالع تأيت يف
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مث تتدىن نسب التوزيـع    _%12.3_ بنسب متساوية البحث عن معلومات التجارة واألعمال
، وبشكل عام ميكننا أن نالحظ أن هناك ثالثـة مـستويات أساسـية     يف باقي اجملاالت األخرى

  ،: لالستخدام وهي

 عن املعلومات وتلبية متطلباتويشمل أغراض االتصال اإللكتروين والبحث  ،: املستوى األول
 أغراض االستخدام ، من جممل  _%60_ التجارة والعمل وهذه اجملاالت جمتمعة متثل حوايل

ويشمل أغراض جلب الربامج ومتابعة الصحف وتلبيـة متطلبـات البحـث     ،: املستوى الثاين
 ، من جممل أغراض االستخدام  _%28_ وهذه متثل جمتمعة حوايل والدراسة

ويشمل أغراض احملادثة والتخاطب والتسلية وأغراض أخرى متنوعة ، وهذه  ،: ى الثالثاملستو
 من جممل أغراض االستخدام ،  _%12_ جمتمعة حوايل متثل

أن استخدام شبكة اإلنترنت على النحو الذي تظهره النسب املبينة تدل على  وبناء على ذلك جند
إلنترنت ، وإذا ما أخذنا جماالت االستخدام تلك يف االستفادة الفعلية من خدمات ا اهتمام جدي

لعمليات  حيث أبعادها احلقيقية سنجد أن األهداف العلمية واالقتصادية تشكل اجلزء الغالب من
مردودات إجيابية هامة  االستخدام ، وهذا يف واقع األمر ميثل بداية مشجعة تبعث التفاؤل بتحقيق

 وتطوير اجملتمع ،  فعالة خلدمة تنميةللتعامل مع اإلنترنت واستخدامها بصورة

التـايل طبيعـة تعامـل     _ 6_ االستنتاجات نستطيع أن نالحظ يف اجلـدول   ويف سياق هذه
  نتائج عمليات البحث والتصفح ، املستخدمني مع
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طرق حفظ املستخدمني للمعلومات واملوضوعات اليت يستخرجوهنا من خالل  يبني _ 6_ جدول 
  اإلنترنت ،

 البيان ملستخدمنيتوزيع ا%

 األوراق السحب على 52.4

 األقراص احلفظ على 28.6

 اخلاصة باملستخدم احلفظ على الشبكة 9.5

 الشاملة االكتفاء باملعاينة 9.5

 اإلمجايل 100

 من إمجايل املستخدمني يف العينة يـستخدمون   _%52.4_ أعاله ينب أن _ 6_ إن اجلدول 
 ظ املعلومات اليت حيصلون عليها من خالل شـبكة اإلنترنـت  طريقة السحب على األوراق حلف

لـديهم    _%9.5_ يعتمدون طريقة احلفظ بواسطة األقراص يف حني أن  _%28.6_ وهناك
 من معلومات عن طريق اإلنترنت بينما أنظمة شبكة داخلية يتم االستفادة منها حلفظ ما يستخرج

ممـن    _%91.5 _ ميكننـا القـول أن  احلفظ ، وبالتايل فقط ال يقومون بعملية  _9.5%_
إطار العينة يهتمون حبفظ ما حيصلون عليه من معلومات وهذه النـسبة   يستخدمون اإلنترنت يف

إيضاح املدلول العلمي اجلاد الستخدام اإلنترنت واحلرص على االستفادة منها  العالية تنطوي على
 ة ما يتم احلصول عليه وما أنفـق درجة ممكنة مع جتنب االستخدام العبثي وتكرار إضاع بأقصى

 ألجله من الوقت واإلمكانيات ،

إىل اجلانب األخر املتعلق مبدى اعتماد املستخدمني على اإلنترنت فيما يقومون بـه   وإذا ما انتقلنا
  الشيء، أعمال وما يتخذونه من قرارات فأننا سنجد األمر هنا خيتلف بعض من
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نسب توزيع املستخدمني وفقاً لدرجة اعتمادهم علـى اإلنترنـت يف جمـال     يبني _ 7_ جدول 
  أعماهلم،

 البيان توزيع املستخدمني%

 أساسي اعتماد 15.4

 حمدود اعتماد 61.5

 اعتماد ال يوجد 23.1

 اإلمجايل 100

من املستخدمني يعتمدون بدرجة كـبرية    _%15.4_ أعاله نالحظ أن _ 7_ ومن اجلدول 
ال   _%61.5_ ومات اليت حيصلون عليها من خالل شبكة اإلنترنـت يف حـني أن  املعل على

ال يعتمدون عليها إطالقاً واملسألة هنا ال تعين   _%23.1_ يعتمدون عليها إال بقدر حمدود بينما
استخدام ما يتم احلصول من معلومات عن طريق اإلنترنت كأساس ومرجعية معلوماتيـة   ضرورة
جمـاالً   ت أو اختاذ القرارات ولكن وجود نسبة كبرية من املستخدمني ال جتدلتسيري املهما مطلقة

عديـدة   عملياً لتوظيف ما حتصل عليه من معلومات وخدمات من خالل اإلنترنت يضع أسـئلة 
مقابـل   حول اقتصاديات اإلشتراك وجدوى االستخدام وخاصة يف ظل ارتفاع التكلفة املدفوعة

  ذلك ،

 رتباطا مباشراً بني هذه الوضعية وبني نتائج االستبيان اليت توضح مدى تلبيةوجدنا ا واحلقيقة إننا
خـالل   شبكة اإلنترنت ملتطلبات املستخدمني ومستوى كفاية املعلومات اليت حيصلون عليها من

عينـة   فقط من جمموع املستخدمني يف _  %23.1_ أن  _ 8_ اإلنترنت حيث يبني اجلدول 
 _ %61.5 _ كل ما حيتاجون إليه من خدمات معلوماتية يف حني إناملسح جيدون يف اإلنترنت 

قـدر   ال حيصلون سوى علـى _ %  15.4_ حيصلون على قد متوسط مما حيتاجون إليه بينما 
 حمدود ،
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  مستوى تلبية اإلنترنت ملتطلبات املشتركني يبني _ 8_ جدول 

 وبةخدمات املعلومات املطل مستوى احلصول على  توزيع املستخدمني%

 كامل 23.1

 متوسط 61.5

 حمدود 15.4

إمجالية أن تلبية شبكة اإلنترنت ملتطلبات املستخدمني تـتم علـى الغالـب     ويعين ذلك بصورة
 متوسطة األمر الذي يفسر تدين مستوى االعتماد على اخلدمات املعلوماتية لإلنترنت يف مبستويات

 ،ممارسة األنشطة واختاذ القرارات لدى املستخدمني 

 النتيجة لتتبع حقيقتها ومسبباهتا الرئيسية ، ويف حماولة للوصول إىل ذلك من خالل لقد دفعتنا هذه
بعـد   عملية االستبيان لوحظ أن هناك جماالت عديدة من املعلومات املطلوبة مل تدخل اإلنترنـت 

بعـضاً مـن    وخاصة ما يتعلق منها بالواقع العريب والتطورات اجلارية فيه يف حني لوحظ أن هناك
املستحيل لكننا إىل جانـب   املعلومات تتعلق بأمور موغلة يف التفاصيل وكأهنا نوعاً من البحث يف

وعدم إملامه الكـايف بعمليـات    ذلك وجدنا أسباباً أخرى تعود لقصور يف كفاءة املستخدم ذاته
  ملتطلباته ، التصفح والبحث والوصول إىل املوقع اليت تستجيب

  فاءة استخدام الوقتك يبني _ 9_ جدول 

 البيان تقسيم الوقت%

 للتنقل والبحث بني املواقع الوقت املستخدم 65

 لتصفح املوضوع املطلوب واستخراجه الوقت املستخدم 35

 لعملية االستخدام إمجايل الوقت 100
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أعاله أنه عند القيام بعمليات البحث عن موضوعات  _ 9_ من اجلدول  ونستطيع أن نستخلص
 من وقت عملية البحث قبل الوصول إىل _%65_ اإلنترنت يتم إهدار حوايل ة لدى شبكةمعين

املهمة املباشـرة   من وقت عملية البحث تلك يف _%35_ املوقع املناسب بينما يستخدم حوايل
كفـاءة اسـتخدام    والوقوف على املوضوعات املطلوبة ، وهذه النسب تعكس يف مدلوهلا تدين

صـعوبة وصـوله إىل    ى اخلربة واملعرفة لدى املستخدم األمر الذي يربرالوقت مقصور يف مستو
املطلوبة وبالتايل ضعف مـستوى   املواقع املناسبة وحمدودية مقدرته يف احلصول على املوضوعات

 ، اعتماده على اخلدمات املعلوماتية لإلنترنت

ول على تدريبات مسبقة أو املستخدمني اجتهوا للتعامل مع اإلنترنت دون احلص لقد تبني أن غالبية
أدناه أن نالحظ توزيعات نسب املستخدمني  _ 10_ مناسبة وميكننا من خالل اجلدول  معارف
  اعتمادهم على نوعيات مصادر املعلومات حبسب
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  مصادر توعية املشتركني الستخدامات اإلنترنت يبني _ 10_ جدول 

 البيان املستخدمني توزيع%

 املتنوعة الصحف 24.3

 الكمبيوتر جمالت 27.3

 واحملاضرات الندوات 12.1

 التأهيلية الدورات 3

 التلفزيون 15.2

 املعارض 6

 أخرى مصادر متنوعة 12.1

 املصادر إمجايل 100

من املستخدمني وهي أعلى نسبة يعتمدون على جماالت الكمبيوتر  _ %27.3_ حيث جند أن 
% 24.3_ تابعة اجلديد يف هذا اجملال يف حني إن استخدام اإلنترنت وم يف تطوير معارفهم بشأن

_ يعتمدون على الصحف املتنوعة يلي ذلـك االعتمـاد علـى التلفزيـون      من املستخدمني_ 
باقي النسب األخرى كما هو موضح يف اجلدول ، غري أن ما يـستلفت   مث تتوزع_ % 15.2

لية للتعامل مع اإلنترنت والـيت مل  يف نسبة احلاصلني على دورات تدريبية تأهي االنتباه ذلك التدين
من جمموع املستخدمني وال شك أن ذلك يكشف عن الـسبب الرئيـسي    _ % 3 _ تتجاوز

 واخلربة لدى املستخدمني ، حملدودية الكفاءة

ذلك اجلانب املتعلق بإسهامات املشتركني يف فتح مواقع خاصة هبم على شبكة  لقد مشل االستبيان
مشترك ميتلكون مواقـع   _ 34_ م وجود 1998ائيات حىت شهر حيث تظهر اإلحص اإلنترنت

وبطبيعة  من إمجايل املشتركني املستخدمني لشبكة اإلنترنت ، _%2_ العدد ميثل خاصة ، وهذا
اإلنترنت ولكن  تعبرياً عن تدين مستوى احلضور يف إطار_ % 2_ احلال قد جيد البعض يف نسبة 
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بداية دخول اإلنترنت  موقع وخالل فترة قصرية من _ 34_ مع اخذ ذلك يف االعتبار فإن فتح 
أكرب هو ذلك األمر املتعلق مبحتـوى   يعد تطوراً إجيابياً ، وما جيب أن يتعرف إلية االهتمام بدرجة

من خالهلا ومدى حتقق عمليـات التحـديث    هذه املواقع ومبستوى املواد واملعلومات اليت تعرض
  والتوسيع هلا ،

  لصعوبات اليت تعيق فتح املواقع على اإلنترنتا يبني _ 11_ جدول 

 على اإلنترنت صعوبات فتح املواقع توزيع املشتركني%

 املعلوماتية املتكاملة صعوبة توفري املواد 62.5

 تصميم وبرجمة املوقع عدم القدرة على 25

 املالية لالحتفاظ مبوقع ارتفاع التكاليف 12.5

 اإلمجايل 100

 من إمجايل املشتركني يف العينـة يواجهـون   _%62,5_ دول أعاله أناجل ويالحظ من خالل
اإلنترنـت   صعوبات يف توفري املواد املعلوماتية اليت يشعرون إهنا تربر تكاليف عرضها من خـالل 
وضـمان   وهم جيدون يف ذلك عقبات متنوعة تشمل احلصول على مادة متكاملة من جانـب ، 

وعدا ذلك فأن بـاقي    اإلمكانية ملواصلة حتديثها وتوسيعها ،دقةحمتوياهتا من جانب أخر ، مث توفر
األساسية يف عدم القـدرة علـى    يبدون صعوباهتم _%25_ نسب املستخدمني يتوزعون بني
العقبة األساسية تكمـن يف صـعوبة اإليفـاء     يرون _%12,5_ تصميم صفحات املوقع فيما

در اإليضاح أن من يفتحون مواقع خاصة هبـم  ، وهنا جي بااللتزامات املالية املطلوبة لفتح املواقع
أن تكون مواقعهم من ذات تصميماهتم حيث يتم إسـناد   على شبكة اإلنترنت ليست بالضرورة

وبالتايل فإن املشكلة تتحدد مبدى مقدرهتم على تغطية التكاليف  املهمة إىل مربجمني وخمتصني بذلك
  املهمة ، الالزمة لتغطية هذه

ص صعوبات التعامل مع اإلنترنت بصورة كلية سواء من حيث االستخدام أو الستخال ويف حماولة
 أدناه إيضاحاً لتلـك  _ 12_ بإقامة مواقع خاصة ميكننا أن نالحظ من خالل اجلدول  اإلسهام

  الصعوبات ودرجة األثر النسيب لكل منها ،
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  اإلنترنتتوزيع املستخدمني حبسب تقديراهتم لصعوبات التعامل مع  يبني _ 12_ جدول 

 اإلنترنت صعوبات استخدام توزيع املستخدمني%

 مقدمي اخلدمة مشكالت فنية لدى 20.4

 التكلفة ارتفاع 50.9

 األجنبية عدم اإلملام باللغة 10.5

 يف استخدام اإلنترنت عدم اإلملام الكايف 18.2

 اإلمجايل 100

املني مع شبكة اإلنترنت أي أكثر من نصف املتع  _%50.9_أن _ 12 _ ويتضح من اجلدول
 ارتفاع تكاليف االشتراك واالستخدام عبء وعقبة أمام اتساع نطاق خدمات اإلنترنـت  جيدون

غري ذلك كانوا يف  وزيادة مستوى االستفادة منها ، فيما يالحظ أن النسبة املتبقية ممن أبدوا أسباباً
  مقبولة ، اهاالغالب مؤسسات وهيئات لديها موارد كافية لتغطية التزامات تر

  تكاليف استخدام اإلنترنت يبني _ 13_ جدول 

 دوالر_ مبعدل ساعتني يومياً  التكلفة الشهرية
_ 

 االشتراك خيارات

 األول 315

 الثاين 167.17

 الثالث 222.45

أعاله جند أن متوسط كلفة االستخدام ملدة شهر واحـد ومبعـدل    _ 13 _ ومن خالل اجلدول
يقترب من ستة أمثال متوسط  وهذا الرقم للتكلفة دوالر ، _ 168_ إىل  ساعتني يف اليوم يصل

من متوسط نصيب الفرد   _%55_ األجر األساسي الشهري لكافة فئات األجور بل وتشكل
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ولذلك فأن بقاء تكلفة استخدام _  م 1997عام  حبسب نتائج_ من الدخل القومي لعام كامل 
كثرياً فرص االستفادة منها وأتساع نطاق استخدامها وبكل  اإلنترنت هبذا املستوى املرتفع يقلص

التكلفة يتزايد بدرجة كبرية يف ظل تدين كفاءة االستخدام وإهـدار   تأكيد فأن اإلحساس بعبء
الذي  _ 9_ يف عمليات التنقل والبحث كمـا سبـق أن بيناه يف اجلدول  جزء كبري من الوقت

 ، مر بنا

ة ملشكلة التكلفة فهناك أيضاً مشكلة أخرى تتعلق مبوضوع اللغة الوضع بالنسب وإذا كان هذا هو
 على الكثريين التعامل مع اإلنترنت واالستفادة من خدماهتا املعلوماتية نتيجة لعـدم  حيث يتعذر

 _ 12 _ معرفتهم باللغة اإلجنليزية أو لتدين مستوى إملامهم هبا فمن خالل العودة إىل اجلـدول 
يف عدم إملامهم باللغـة   من جمموع مشتركي العينة جيدون   _%10.5_ نستطيع أن نالحظ أن

املطلوبة من اإلنترنت ومع ذلك  اإلجنليزية مشكلة أساسية حتول دون متكنهم من حتقيق االستفادة
هلؤالء مـن   _  %10.5_ النسبة املبينة  جيدر بنا اإليضاح أن حدود هذه املشكلة يتجاوز كثرياً

والذين يفترض أن يكونوا قد قرروا االشتراك بعد  ملشتركني يف اإلنترنتالناحية العملية هم من ا
املعضلة لكن احلجم احلقيقي ملـشكلة اللغـة يتـضح يف     تلمس مقدرهتم على إمكانية جتاوز هذه

يشعرون حباجتهم الفعلية الستخدام اإلنترنت واالسـتفادة منـها    أوساط الغالبية الواسعة الذين
فيها ولكنهم جيدون عقبة كبرية لعدم معرفتهم باللغة اإلجنليزيـة مقابـل    ويبدون محاساً لالشتراك

 املواقع العربية اليت تسد حاجتهم وبالتايل جيدون حاجزاً منيعاً بينهم وبـني شـبكة   عدم وجود
 اإلنترنت ،

عندما نتطرق إىل صعوبات التعامل مع اإلنترنت لرمبا جندها ختتلف من بلـد عـريب    واحلقيقة أننا
كثري من جوانبها ولكن مع ذلك جند مشكلة اللغة األجنبية مـشكلة مـشتركة لكافـة     يفآلخر 
األجنبية  العربية تقريباً ، وقد يكون من العسري أن نضع رقماً ألولئك الذين يلمون بالغات البلدان

حمدودة جداً وهنا تنشأ  لكنه من السهل جداً اجلزم بأهنم ال ميثلون يف أوساط السكان سوى نسبة
 ،: التساؤالت التالية

تنحصر يف إطار خنبة اجتازت حاجز اللغة أم نريدها وسيلة لتطـوير الـوعي    هل نريد اإلنترنت
  وتدعيم مقومات النمو الشامل ؟ االجتماعي ككل

نفكر يف جعل غالبية السكان جييدون اللغات األجنبية أو أن اإلمكانية الواقعية  هل من املمكن أن
 ؟ ل ما حنتاج إليه وتقدميه بلغة مجيع السكان ذواهتميف تسهيل إيصا تكمن
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واضحة جداً ولدينا قناعة تامة بأننا نتناول هنا قضية بالغة اجلدية تستوجب  ال شك أن اإلجابات
 برؤية واقعية وتوجهات عملية ، وحسبنا أن نستذكر هنا أن اإلرسال التلفزيوين العـريب  اخلروج

أكثـر   وبذلك مثل_ وأمية القراءة والكتابة / اللغة_ واحد أجتاز مبجرد ظهوره حاجزين يف آن 
وطنية وقومية البـد   وسائل االتصال تأثرياً يف وعي السكان ، وإذا كانت إشكالية األمية مسئولية

جتيز حبث البدائل وتستدعي انتقاء  ملواجهتها والتخلص منها هنائياً فأن إشكالية اللغة إزاء اإلنترنت
يف دعم ورعاية جهد  أن املعاجلة املناسبة لذلك تكمن عية والعقالنية معاً ، ويقينناما تلتقي فيه الواق

الترمجة الفورية املزدوجة ليس ألغراض اإلنترنت فقط ولكن لكافة  عريب إلنتاج وتطوير برجميات
الثقايف والعلمي واملعريف ومبختلف اللغات العاملية األساسـية ، وال يغيـب عـن     أغراض التبادل

  إننا حباجة إليصال ما لدينا إىل اآلخرين كما حنن حباجة لتلقي ما لديهم ، كناإدرا

_ ذاتـه أن   _ 12_ صعوبات التعامل مع اإلنترنت جند أيضاً يف اجلـدول   ويف إطار حبثنا عن
إمجايل العينة للمشتركني يبدون إحساساً مبشكالت فنية لدى جهة تقدمي خدمات  من_ % 20.4
  ، يؤثر كثرياً على أداء استخدامهم لشبكة اإلنترنت واستفادهتم منهاوذلك ما  اإلنترنت

   حاالت انقطاع االتصال أثناء التصفح يبني _ 14_ جدول 

 أثناء التصفح انقطاع االتصال توزيع املشتركني%

 غالباً 90.9

 نادراً 9.1

 أبداً _

 احلاالت إمجايل 100
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  مات واالستجابة لألوامرحاالت بطء تدفق املعلو يبني _ 15_ جدول 

 لألوامر البطء يف االستجابة توزيع املشتركني%

 غالباً 84.6

 نادراً 15.4

 أبداً _

 احلاالت إمجايل 100

من املشتركني يشكون مـن تقطـع     _%91_ أعاله أن حوايل _ 15 _ ويتضح من اجلدول
حلاالت نادرة  دون ذلكجي  _%9_ املتكرر وبصورة مستمرة أثناء التصفح يف حني أن االتصال

جند من خيلو مـن مـشكالت    لديهم والفارق هنا كثري جداً بني هاتني النسبتني عالوة على أننا مل
مـن    _%84.6_ يـبني أن  أعاله _ 15_ االنقطاع بني عامة املشتركني ، كما أن اجلدول 

 بالسرعة املناسبة واملعلومات وعدم االستجابة املشتركني يعانون من مشكالت بطء تدفق البيانات
من املشتركني يعتربون هذه املشكلة نـادرة احلـدوث     _%15.4_ لألوامر اليت يعطوهنا بينما

 ، لديهم

الرئيسي يف هذه املشكالت يعود لإلمكانيات الفنية لدى مـزود خـدمات    والواضح أن اجلانب
باب األخرى املرتبطة إىل وسائل االتصال يف حاالت معينة إىل جانب بعض األس اإلنترنت باإلضافة

االستيعابية  التجهيزات لدى املشترك ذاته ، ولعله من املفيد هنا أن نشري إىل أن القدرة مبواصفات
ال تسمح ألكثر  _ سريفر _ لدى مزود خدمات اإلنترنت واليت متكن من دخول املستخدمني إىل

شتركني حبـسب  حبسب إمجايل امل_ % 2.8_ وهذه متثل  مستخدم يف آن واحد _ 48_ من 
 ، كيلو بت لكل ثانية 128املعلومات لديه ال تتجاوز  أخر رقم مبني كما أن سرعة تدفق

اقتصار تقدمي اإلنترنت لالشتراك على مزود خدمة واحد مبفرده ال يساعد  ويف كل األحوال فأن
ـ   على تطوير ال كفاءة األداء والتنافس على اخلدمة األفضل والتكلفة األقل وهذا هو واقـع احل

  ، القائم
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  استخدام اإلنترنت يف النشاط التجاري

متابعتنا الستخدام اإلنترنت يف جمال األنشطة املختلفـة أن حـضور القطـاع     يتضح من خالل
إطار شبكة اإلنترنت على املستوى العاملي أخذ ينمو مبعدالت متسارعة رمبا تفوق ما  التجاري يف

 وسع املتواصل لألنشطة التجارية وأنـشطة قطـاع  عليه يف القطاعات األخرى ، بل أن الت هي
اإلنترنـت   األعمال من خالل اإلنترنت أصبح يشكل عامالً رئيسياً دافعاً ألتساع نطاق خدمات

وتنفيـذ العمليـات    ذاهتا ولقد تبني بصورة واضحة أن استخدام تكنولوجيا اإلنترنـت يف إدارة 
وختفـيض تكـاليف    كني واختصار الوقتالتجارية يساعد على تسهيل توفري احتياجات املستهل

ارتباطـاً بتحـسني مقـدرة     األعمال التجارية والتسويقية وتوسيع جمال املنافسة وتنشيط اإلنتاج
االقتصاد القومي وتقليل تكلفـة   التعريف وبالتايل زيادة معدالت الرحبية وإلسهام بتخفيض أعباء

وامل توظيف العلم والتكنولوجيـا يف  وع االستهالك الفردي ، ناهيك عن توفري املزيد من فرص
  تطوير أساليب احلياة ،

  جماالت عمل املشتركني يبني _ 16_ جدول 

 اجملال النسبة%

 حكومية إدارة 20

 إنتاج 6.7

 جتارة 20

 علمية جماالت 13.3

 معلوماتية جماالت 26.6

 متنوعة خدمات 13.3

 اإلمجايل 100
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 نت يف حقل النشاط التجاري لدينا يف اليمن أخذ يتنامى تدرجيياًاالهتمام بدور اإلنتر والواقع أن
 وهناك تطلعات ملحوظة ورغبات ملموسة لدى قطاع التجارة واألعمال لالستفادة من خدمات

السياق تربير  اإلنترنت يف تسيري األعمال واألنشطة التجارية والتسويقية داخلياً وخارجياً ويف هذا
 األخرية ، ورة متزايدة يف شبكة اإلنترنت خالل الفترةاشتراك القطاع التجاري بص

أعاله والذي وضعت نسبه من واقع االستبيان  _ 16_ من خالل اجلدول  ونستطيع أن نالحظ
يف  من إمجايل جماالت االشـتراك   _%20_ املرتبط باجملاالت التجارية ميثل للعينة أن االشتراك

ما أخـذنا يف   إال إهنا ستبدو أكرب من ذلك بكثري إذااإلنترنت ، وقد تكون هذه النسبة متواضعة 
جتاريـة وإن اجملـاالت    االعتبار أن نسبة اخلدمات املتنوعة تشمل أيضاً على أنشطة خدمية شـبة 

  والتسويق ، اإلنتاجية أيضاً تصب خمرجاهتا إىل املستهلك عرب قنوات التجارة

مسح العينة اليت قمنا هبا قـد ترافـق مـع    أن تعميم االستبيان وتنفيذ عملية  وجيدر بنا اإليضاح
ولعله  الستجالء مزيد من اآلراء املرتبطة مبا قدمت من إجابات مباشرة ألسئلة االستبيان حماوالت

 ،: من املفيد أن نبني فيما يلي

 مبجال التجارة واألعمال إجابات املرتبطني واملستهلكني إجابات األفراد

 وقت املناسبلوصول السلع يف ال عدم االطمئنان
التزام قواعد املعامالت التجارية من  التخوف من عدم

 قبل الزبائن

البائع مبواصفات السلع املرسلة  الشك مبدى التزام
 وفقاً لألصناف املختارة

 وفعالية نظم توريد املستحقات عدم االطمئنان لدقة

عن طرق اإلنترنت ال يوفر إمكانية  حمدودية البائعني
 منافسة ومتاجرللتعرف على سلع 

واملتسوقني عرب اإلنترنت سوف يؤدي  حمدودية املشتركني
تغطية  إىل حمدودية املشتروات وبالتايل عدم القدرة على

 تكاليف هذا النوع من النشاط

الكمبيوتر وملحقاهتا إىل جانب نفقات  توفري أجهزة
 كبرية استخدام اإلنترنت يشكل أعباء مالية

 

  لومات شخصيةإعطاء مع عدم الرغبة يف
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املسوق واملستهلك قدراً من التحفظات مع رغبة واضحة يف إجيـاد الوسـائل    لقد أظهر كل من
 االستفادة الفعلية من استخدام تكنولوجيا اإلنترنت يف هذا اجملال ولذلك فقد لوحظ واليت تكفل

بفتح مواقـع   بدأاتفاقاً يف تصور أفضلية ممارسة النشاط التجاري عرب اإلنترنت خبطوات متدرجة ت
وطبيعـة األنـشطة    على شبكة اإلنترنت تستخدم ألغراض اإلعالن والدعاية والتعريف بالسلع

املرحلة الثانية واليت ميكن مـن   والتسهيالت التجارية واخلدمية املقدمة وذلك كمرحلة أوىل تليها
ارية على مـستوى  يف حدود املعامالت التج خالهلا البدء مبمارسة النشاط التجاري عرب اإلنترنت

باإلضافة إىل املبادالت التجارية باجلملة عرب الـوكالء   جتارة اجلملة وعمليات االسترياد والتصدير
احملافظات أيضاً ، وعلى أساس نتائج التجربـة وتـراكم اخلـربة     والوسطاء التجاريني وفيما بني

النشاط التجاري الواسـع  للمشكالت املكتشفة ميكن االنتقال إىل مرحلة  واختبار فعالية احللول
 وإذاً فاملسألة هنا ال تقتصر على وجود الرغبة وإدراك أمهية املزايا اليت ميكـن أن  عرب اإلنترنت

يف ذلـك   تتحقق من استخدام شبكة اإلنترنت يف اجملاالت التجارية بل أن بلوغ النتائج املرغوبة
 ،:  مقدمة ذلكيتوقف على مدى هتيئة العديد من الشروط والعوامل الالزمة ويف

اإلدارة والتنظيم يف كافة حلقات النـشاط التجـاري وإدخـال تكنولوجيـا      االرتقاء مبستوى
  التراسل الشبكي إىل هذا اجملال احلواسيب ونظم

 القانونية يف محاية قواعد املعامالت التجارية ، تأمني الفعالية

وعى شامل لدى عامة الناس بأمهيـة  املصرفية يف املبادالت النقدية وتعميم  توسيع دور املؤسسات
 ، التعامل عرب الشبكات املصرفية يف اإليفاء باالستحقاقات وااللتزامات النقدية وأفضلية

  اخلدمات الوسيطة يف املبادالت التجارية تطوير وحتسني أنشطة

 اخلدمات الربيدية ، توسيع شبكات



 31

  استخدام الكتاب اإللكتروين

نت يف جمال اخلدمات املكتبية يشترط قبل كل شيء إجياد مكتبـات  اإلنتر إن إدخال استخدامات
اخلدمات املكتبية العلمية واملعلوماتية ومزودة بالتجهيزات التقنية الالزمة لذلك  مستوفية ملقومات

 وبالرغم من وجود عدد من املكتبات اليمنية موزعة يف خمتلف حمافظات اجلمهوريـة ولـديها   ،
مازالت مجيعها  الكتب واملؤلفات يف شىت اجملاالت إال أن هذه املكتباتحمتويات كبرية وهامة من 

لإلنتقال إىل نظم اخلدمات املكتبية  تتبع أنظمة مكتبية تقليدية وال تتوفر لديها اإلمكانيات الالزمة
إمكانية إيصال هذه املكتبات إىل املستفيد عـن   اإللكترونية وبالتايل صار من املتعذر احلديث عن

مرهون مبدى توفر املقدرة واإلمكانية الالزمة لتحقيـق   بكة اإلنترنت وسوف يظل األمرطريق ش
 ذلك ،

توجهاً حقيقياً لالرتقاء مبستوى اخلدمات املكتبية يف اليمن وزيادة دورهـا يف   واملالحظ أن هناك
 طينوتوسيع الوعي املعريف لعامة الناس ولذلك جاء القرار اجلمهوري املنشئ للمركز الـو  تطوير

،  للمعلومات ليضع واحدة من املهام الرئيسية للمركز إقامة مكتبة وطنيـة حديثـة يف الـبالد   
بعـد   وبالتأكيد فأن إدخال خدمات الكتاب اإللكتروين ومتكني املستفيدين من اإلطـالع عـن  
هلـذه   باستخدام شبكة اإلنترنت والشبكة الوطنية الداخلية سوف يكون من املهمات األساسـية 

   اليت يعين هبا املركز ،املكتبة
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التوزيع النسيب جملاالت الكتاب اإللكتروين العريب يتوىل املركز الـوطين   يوضح _ 17_ جدول 
  توفريه للمستفيدين للمعلومات

 اإللكتروين املستخرج جماالت الكتاب التوزيع النسيب%

 علمية 40

  سياسية 15

 اجتماعية 10

 تكنولوجيا 30

 ثقافية 3

 أخرى 2

حرص املركز الوطين للمعلومات على تسهيل االستفادة من مواقع املكتبات  وحىت ذلك احلني فقد
مـن   املختلفة املفتوحة على شبكة اإلنترنت ومساعدة املستفيدين يف توفري ما حيتاجون إليه العاملية

 علـى  أن نالحظ أن املركز قد اعتمد _ 17_ كتب ومراجع متنوعة وميكننا من خالل اجلدول 
املتقدمني بطلب  شبكة اإلنترنت يف استخراج العديد من الكتب واملؤلفات وذلك استجابة حلاجة

يف _ % 40_ اجلدول  معلومات متاحة يف حمتوياهتا ، وقد كانت توزيعاهتا حسب ما هو مبني يف
يف اجملـاالت   _  %15 _يف جمال التكنولوجيا والتقنيـات ،  _ % 30_ اجملاالت العلمية ، 

  اخل …االجتماعية والثقافية  ية والدولية يف حني توزعت باقي النسب بني عدد من اجملاالتالسياس
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  التوزيع النسيب للمتقدمني بطلب معلومات وفقاً للمؤهل يوضح _ 18_ جدول 

 املؤهالت التوزيع النسيب%

 _ دكتورة _ مستويات عليا 27

 جامعية مستويات 60

 عايل دبلوم 10

 أخرى 3

املركز الوطين للمعلومات هلذا النوع من اخلـدمات املعلوماتيـة عـن طريـق      ع أن تقدميوالوق
اإللكتروين قد ارتبط أساساً حباجة فئات ذات مستويات علمية متقدمة ، حيث  استخراج الكتاب

املركـز   من إمجايل املستفيدين الذين زودهم  _%60_ أن _ 18_ خالل اجلدول  يالحظ من
 أيـضاً وجـود    هم من ذوي املؤهالت اجلامعية وإذا ما أخذنا يف االعتبـار بالكتاب اإللكتروين

من إمجايل املستفيدين من هذا   _%87_ مؤهالت ما بعد اجلامعة فمعىن ذلك أن   _27%_
ينتمون إىل فئة التأهيل العلمي العايل ولديهم اهتمامـات يف جمـال    النوع من اخلدمات املعلوماتية

 خصصية املختلفة ،الت األحباث والدراسات

التوزيع النسيب جملاالت الكتب املستخرجة عن طريق اإلنترنـت وملـؤهالت    وبصورة عامة فأن
يعطي عدداً من الدالالت اهلامة ويف مقدمتها  _ 18_ كما هو مبني يف اجلدول  املستفيدين منها

 ،: ما يلي

 إطار فئة مستويات التأهيـل  اإللكتروين يف الواقع الراهن حمصورة على الغالب يف احلاجة للكتاب
الالزمة  وهي حاجة تنشأ نتيجة الفتقار املكتبات احمللية للكتب واملراجع العلمية والتخصصية العايل

 ألعمال البحوث والدراسات واملتابعات العلمية ،

النسيب جملاالت الكتب اليت مت البحث عنها واستخراجها من خالل اإلنترنت وجـود   يبني التوزيع
مبواكبة  ملحة لإلهتمام بالكتاب العلمي وتوسيع نشرة يف املكتبة العربية إىل جانب االهتمام حاجة

 والتكنولوجيا ، كل جديد يف جمال الكتابة والتأليف واإلصدار يف شىت جماالت العلوم
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اللغات األجنبية يف نشر الكتاب اإللكتروين عرب شبكة اإلنترنت سوف يظل حيد  إن االقتصار على
 انتشار وتعميم االستفادة من هذه الوسيلة بالرغم من أن العديد من املستفيدين يلجئون  منكثرياً

جتـارب   إلعادة الترمجة وفقاً ألمهية موضوعات الكتاب الذي حيصلون عليه وهذا ما لـوحظ يف 
 املركز الوطين للمعلومات مع بعض املستفيدين ،

 يف االهتمام بالكتاب اإللكتروين نظراً لـسهولة املستقبل سيشهد تزايداً متواصالً  من الواضح أن
وملواكبـة   احلصول عليه عن طريق نظم البحث واالستخراج امليسرة من خالل شبكة اإلنترنت ،
عن بعـد إىل   ذلك تقتضي الضرورة تطوير مكتبات عربية منوذجية مزودة بنظم وتقنيات اإلطالع

الفكر العـريب ومـا    وي كافة جماالت مسامهةجانب االهتمام اجلاد بإقامة مكتبة عربية موحدة حت
املواطن العريب عموماً عـن   يرتبط حباجتنا من نتاجات الفكر العاملي أيضاً ويكون مبقدورها خدمة

اإلنترنت وأنظمة االتصال الـشبكي   طريق إيصال الكتاب اإللكتروين إليه باستخدام تكنولوجيا
 املعلومايت العريب ،
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  لمعلومات لإلنترنت بغرض التزويد املعلومايتاستخدام املركز الوطين ل

جماالت استفادة املشتركني من اخلدمات املعلوماتية لشبكة اإلنترنت وأوضحنا  لقد بينا فيما سبق
اإلنترنت كمصدر معلومايت يف تلبية احتياجات املستفيدين ومع ذلك يظل هناك دور  مدى كفاية

املـستخدمني   ا الشأن ، حيث تبني أن املركز يعد أكرباألمهية للمركز الوطين للمعلومات هبذ بالغ
هلم من خمتلـف   لإلنترنت وذلك حبكم اختصاصه يف تلقي طلبات احملتاجني للمعلومات وتوفريها
لالشتراك املباشـر   مصادرها وهؤالء يشكلون حجماً كبرياً ال يقارن مع من حصلوا على إمكانية

  .يف اإلنترنت

لنسيب جملاالت املعلومات اليت يتم استخراجها من قبل املركز عـن  التوزيع ا يبني _ 19_ جدول 
  اإلنترنت وتزويد املستفيدين منها طريق شبكة

 املستخرجة عن طريق املركز جماالت املعلومات التوزيع النسيب%

 املختلفة جماالت العلوم 10.5

 مستوياته التعليم مبختلف 23.7

 املعلومات التكنولوجيا وتقنية 26.3

 االجتماعية والسكانية اجملاالت 13.2

 التجارة واملال جماالت االقتصاد و 13.2

 السياسية اجملاالت 5.2

 الطبية اجملاالت 2.6

 القانونية اجملاالت 2.6

 الثقافة جماالت 2.6
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أن جماالت عديدة من طلبات املعلومات الين تصل إىل املركز  _ 19_ اجلدول  ويتضح من خالل
 علومات يتم اإليفاء هبا من قبل املركز عن طريق شبكة اإلنترنت وبالرغم من اتـساع للم الوطين

والتكنولوجيا  نطاق هذه اجملاالت وتعدد تنوعها إال أننا جند اجلزء الغالب ينحصر يف جمايل التعليم
املعلومـات   مـن إمجـايل جمـاالت   _ %26.3_، _ %23.7_ حيث يشكالن على التوايل 

االقتصادية والتجارية واملاليـة   زع املستوى الثاين يف جماالت العلوم والشئوناملستخرجة فيما يتو
 الثالث يف جماالت السياسة والثقافة والقانون ، والشئون االجتماعية والسكانية بينما يأيت املستوى

 خالل تتبع نشاط املركز يف هذا اجملال تزايد أعداد املتقدمني بطلب معلومات إىل ولقد تبني لنا من
 ، املركز بصورة مضطردة مما عكس نفسه يف تزايد اعتماد املركز ذاته على شبكة اإلنترنت

الوطين للمعلومات يف تعامله مع شبكة اإلنترنت إن اإلنترنـت غـدة املـصدر     تبني جتربة املركز
 ةالعاملي األوسع من بعض التحفظات بشأن نقائص معلوماتية يف جماالت معينة أو عدم دق املعلومايت

مـن   بعض مما يرد فيها منمعلومات إال إن ذلك ال يقلل من أمهيتها يف تـوفري اجلـزء األكـرب   
متطلبـات   االحتياجات املعلوماتية وقد أظهرت جتربة املركز أن استجابة شبكة اإلنترنت لتلبيـة 

  _  %80 _ املعلوماتية الالزمة لإليفاء باحتياجات املستفيدين تصل إىل مستوى يفوق

املباشر لإلنترنت باإلضافة إىل ارتفاع تكاليف اقتناء أجهزة الكمبيوتر قـد    االستخدامإن تكلفة
إليه  الكثريين يفضلون التوجه إىل املركز الوطين للمعلومات هبدف احلصول على ما حيتاجون جعل

حتمـل   من معلومات سواء عن طريق اإلنترنت أو عن طريق أي مصادر أخرى وذلك عوضاً عن
اإلنترنـت   راك وحالً ملشكالت صعوبات استخدام تقنيات الكمبيوتر والتعامل معنفقات االشت

 ، ذاهتا خاصة وإن خدمات املعلومات لدى املركز تقدم جماناً ودون مقابل

احلاالت اليت جيدها ضرورية يف ترمجة املعلومات املستخرجة وبذلك يسهل  يسهم املركز يف بعض
 لومات واستخدامها املباشر دون حتمل عناء وتكاليف الترمجـة االستفادة من هذه املع كثرياً مهمة

الكتـاب   األمر الذي حيفز لزيادة طلبات املعلومات املوجهة إىل املركز سواء كانت متعلقة مبجال
 ، اإللكتروين أو مبجاالت معلوماتية أخرى يتم توفريها عن طريق اإلنترنت عموماً
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  اإلستخالصات النهائية

 التناول الشمويل ملوضوع اإلنترنت ونتائج التجربة يف ضوء الواقع العملي ميكننا نييف إطار اجلمع ب
 ،: التوصل إىل اإلستخالصات التالية

املعلومايت ال  املعلوماتية والتوسع يف استخدامات اإلنترنت وحتقيق االستفادة املثلى من دورها إن تطور
ولذلك فإن االرتقاء يف درجة   التنمية والتطويرميكن أن يتم بصورة متفردة ومنفصلة عن باقي جماالت
إمكانيات ووظائف دورها املعلومايت يستلزم  التعامل مع شبكة اإلنترنت ورفع مستوى االستفادة من

اإلمنائية هبدف التعجيل بتطوير البنيات التحتية وكافة جماالت التنمية  توجيه املزيد من اجلهود واملوارد
 موية شاملة وارتباطاً بذلك جيري استخدام شبكة اإلنترنت وما تقدمه مـن وتنفيذ برامج تن البشرية

وضـع   خدمات معلوماتية كوسيلة لتدعيم حتقيق هذه األهداف واالستجابة ملتطلباهتـا وإذا مـا مت  
 ، اإلنترنت خارج هذا اإلطار فلن تكون أكثر من عبء تريف مصحوباً بسلبيات عديدة

يد عملي ألهم جوانب الثورة املعلوماتية وقد يكون من املتعـذر  تنطوي على جتس إن شبكة اإلنترنت
فـأن   إىل أين تسري بنا هذه الثورة اليت تتفاعل انعكاساهتا يف كل جزء من العامل ومع ذلك أن نعرف

عنها وجعلها تبعد عنـا ،   السري يف ركاهبا دون التنبؤ بصورهتا املستقبلية أفضل كثرياً من البقاء بعيداً
حركة انتقالية إىل واقـع كـوين جديـد     نترنت وثورة املعلومات عموماً حتمل يف حمتوياهتافشبكة اإل

حياهلا نفس نقائص التعامل حيال فـرص وعوامـل    وسيكون من اخلطاء اجلسيم أن نكرر يف تعاملنا
 وهنا تكمن مسئولياتنا يف صياغة رؤية مشتركة وحتقيق منهاجيـة  التطور يف املراحل التارخيية السابقة

يتم من خالله اكتساب دور فعال وحضور مساهم فيما جيري من تطـور   عمل علمي عريب متكامل
 املعلومايت عموماً ، عاملي يف اجملال

 اإلنترنت يف نشر وتعميم املعرفة وتكوين مرجعية معلوماتية عاملية وحتقيق الطريق إن تنامي دور شبكة
احليـاة وتالحـق    أثريية رهيبة جتتاح كافة جوانـب السريع لنقل وتبادل املعلومات ينبئ بربوز قوة ت

وتعيد تشكيل دوره حيـال   اإلنسان يف كافة زوايا تواجده لتحدث مفعوهلا املباشر يف وعيه وسلوكه
أمشل ومبوضوعية ورؤية علمية إذ ال  بناء حاضرة ومستقبله ولكنه ينبغي تناول هذه املسألة من منظور

األمر أكثر حاجة للوصول إىل وعي اآلخرين  نحن يف حقيقةيصلح تصور أبعادها من جانب واحد ف
احلضارة اإلنسانية ويستوعبون ما لدينا مـن ثقافـات    وجعلهم حيسنون فهم دورنا املساهم يف صنع

 تطلعات مستقبلية ، وعلوم وقيم فكرية وما حنمله من
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إلنترنـت وتنـسيق   يتطلب جتاوز البقاء عند موقع املتلقي يف التعامل مع شبكة ا وال شك أن ذلك
املعلوماتيـة   واإلمكانيات املتاحة للتعاون العلمي املعلومايت العريب هبدف إنتاج وتوفري املـواد  اجلهود

اإلنترنت ولعل إقامـة   املراد وضعها يف متناول اآلخرين وتنظيم تدفقها وعرضها املتواصل من خالل
احلصول على الكتاب اإللكتـروين   مكتبة عربية شاملة تسهل عملية اإلطالع عن بعد وتوفري فرصة

 ، سوف يكون هلا بالغ األثر يف هذا الشأن

 االستفادة املتبادلة من خدمات املعلومات اليت تتيحها شبكة اإلنترنت تستلزم إعطـاء  وال شك أن
وإملام األجـنيب   أولوية خاصة لتجاوز حواجز اللغات فمن غري الواقعي أن جنعل إملامنا باللغة األجنبية

االستخدام الفعال لشبكة اإلنترنـت   نا العربية الشرط احلاسم لتبادل املعارف املعلوماتية وحتقيقبلغت
خالل إنتاج وتطوير نظم الترمجـة اآلليـة الفوريـة     ويقيننا أن املعاجلة املناسبة لذلك ممكنة فقط من

فإن التعـاون العـريب   العربية للتصفح والترمجة والنشر وبالتايل  املزدوجة واالهتمام بصناعة الربامج
يف هذا اجملال أمر يف غاية الضرورة خاصة وإن غرينا قد ال جيـد أولويـة    لوضع وتنفيذ مشروعات

 احلال بالنسبة لنا ، لذلك كما هو

شبكة اإلنترنت كتعبري عن التطور املتواصل يف أنظمة شبكات املعلومات العاملية  ويف حني يتوسع دور
جمال تقنيـة   اً فإن مواكبة ذلك من قبل بلداننا العربية يتطلب التعاون يفدور املعلوماتية عموم وتنامي

وتطوير الـنظم املعلوماتيـة    العربية للمعلومات واالهتمام ببناء االتصاالت وإقامة الشبكة اإلقليمية
والبحوث العلمية يف خمتلف البلـدان   وتدعيم وتنسيق أنشطة مراكز املعلومات وأعمال الدراسات

املادية والتنظيمية وتنمية الكفاءات العلمية الالزمة لبنـاء   ىل جانب اإلهتمام بتوفري املقوماتالعربية إ
 جمال تكنولوجيا املعلومات وتطوير الربجميات بصورة أخص ، قدرات إنتاجية ذاتية يف

اإلنترنت تشمل علـى أنظمـة خـدمات معلوماتيـة متعـددة اجلوانـب        من الواضح أن شبكة
احلالية يتفاوت استخدامها من بلد عريب ألخـر يف جمـاالت تبـادل     الظروفواالختصاصات ويف 
اإللكتروين والتحاور بني عامة الناس وممارسة األنـشطة التجاريـة واملتابعـات     املعلومات والتراسل

 باإلضافة إىل تلمس بدايات التعليم عن بعد ، وال شك أن املستقبل يعد بإمكانيات أكـرب  اإلعالمية
االهتمام  ع لالستفادة من استخدامات اإلنترنت لكن حتقق ذلك بصورة عملية يستلزموجماالت أوس

استخدامها وتوظيفها  اجلدي بتهيئة اإلنسان للتعامل مع هذه الوسيلة العصرية وإكسابه املقدرة على
ميـة  املناهج التعليمية وإدخال أنظمة تعلي بصورة فعالة ، وهذا ما يدعونا لتأكيد أمهية إعادة مراجعة

من جتنب الوقوع يف ختريج أجيال أمية مبقـاييس   جديدة تستوعب متغريات عصر املعلومات ومتكن
 هذا العصر ،



 39

  ،: ملراجعا 

    م واملنشئ للمركز الوطين للمعلومات95لعام  _ 155_ رقم  ـالقرار اجلمهوري   

اإلفادة منها يف اختـاذ  ، املعلومات و :أنظمة املعلومات يف عملية صناعة القرار حبث حول توظيف
اإلداري  واملقدم من قبل املركز الوطين للمعلومات إىل املؤمتر الوطين لإلصالح و التطـوير  القرار
  اليمن_ صنعاء  _ _ 1998 أغسطس 27 _ 25_  املنعقد خالل الفترة –واملايل 

 ة قسم املكتباتالكرمي مشسان املدير التنفيذي للمركز الوطين للمعلومات لطلب حماضرة األخ عبد
   م،98جامعة صنعاء أبريل _ كلية اآلداب _ واملعلومات 

 عن شركة تيليمن ، اإلحصائيات الصادرة

   م والصادر عن الربنامج اإلمنائي لألمم املتحدة ،97البشرية لعام  تقرير التنمية

   

_  دمـشق  واملعلومـات  قُـدم هذا البحث إىل املـؤمتـر التـاسـع لالحتاد العريب للمكتبات
  م1998أكتوبر 


