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{ بيروت - سهى زين الدين

< مجموعـــة طموحة من الشـــباب العراقـــي، جمعتها 
الرغبة فـــي التغيير وحب تقديم مـــادة تحاكي واقعه عبر 
موقع شبكي خاص بها؛ فانطلقت في مشروع «أرابياتيوب» 
www.arabiatube.com، وهو موقع الكتروني بدأ بثه عبر 
الشـــبكة العنكبوتية في شـــباط (فبراير) الماضي، وتسير 

أعماله على نموذج «يوتيوب» العالمي.
ويؤكد مؤســـس «أرابيا تيوب»، أركان العدناني، وهو 
خبير فـــي تكنولوجيا االنترنت واالعـــالم االكتروني مقيم 
فـــي لندن، أن الهـــدف من الموقع جـــذب الجمهور العربي 
فـــي العالم، وتمكينه من مشـــاهدة أشـــرطة الفيديو، التي 

يعرضها ذلك الموقع من دون المرور عبر مقص الرقيب.
وكمـــا الحـــال فـــي «يوتيـــوب»، يســـمح «أرابياتيوب» 
بســـهولة،  الفيديـــو  أشـــرطة  بتحميـــل  للمســـتخدمين 
ومشـــاطرتها بيـــن الموقع األصلـــي ومواقع أخـــرى. كما 
يســـّهل الموقع عمليات نقل األشرطة المرئية - المسموعة 

من الهواتف الخليوية وإليهـــا؛ وكذلك تناقلها عبر البريد 
االلكتروني، إضافة الى تيسير وصول أشرطة الفيديو الى 

مواقع الدردشة والمدّونات الرقمية «بلوغز».

مجهور العرب يصنع األفالم الرقمية
يـــرى العدناني أن فرص نجاح موقعـــه كبيرة، في ظل 
زيـــادة عدد الهـــواة الذين يلتقطون عبـــر هواتفهم النقالة 
أو كاميـــرات الفيديو لحظات خاصـــة، و «في انتظار ثورة 
فـــي صناعة األفالم العربية عبـــر االنترنت، والتي ال نراها 

بعيدة» على حد تعبيره.
الجدير ذكره أنـــه حتى اليوم، لم تتلـــق «أرابياتيوب» 
اي تمويـــل من طرف ثالث، او من شـــركات داعمة في هذا 
المجـــال. لكـــن القّيمين عليها يســـعون إلى شـــراكات مع 
شـــبكات التلفزة. وفي هذا الصدد، يشـــير هؤالء الشـــباب 
الـــى ما تفعله أقنية التلفزة الغربية الفضائية، مثل «ســـي 
بي أس» و «بي بي ســـي» و «أم أس أن بي سي» و «أرتيه» 
و «سكاي نيوز» و «سي أن أن» التي محطات تبدي اهتمامًا 

متزايـــدًا بمواقـــع تبادل أشـــرطة الفيديو علـــى االنترنت. 
ويعتقد هـــؤالء أيضًا أن موقعًا مثـــل «أرابيا تيوب» يفتح 
الباب أمام شـــبكات التلفزة العربية للتعامل مع األشـــرطة 
التي يرســـلها الجمهور إليه، كأن تســـتخدمها  عند عرض 

مادة إخبارية معينه من وجهة نظر عربية.
ويشـــير العدناني إلى أن فكـــرة «أرابيا تيوب» تبلورت 
لديـــه «عندما أدركـــت الحاجة إلى أن يكـــون للعرب موقع 
الكتروني متخصص، ينقلـــون عبره صورهم الى العالم... 
وحيث يكون ٨٠ في المئة على األقل من محتواه عربيًا وأن 

تأتي الـ٢٠ في المئة الباقية ممن يهتم بشؤونهم».
وعن طبيعة المشـــاركين يقول: «بدأنـــا بأصدقائنا، ثم 
أخذت الدائرة تتســـع. وبما أننـــي عراقي، من الطبيعي أن 
أعرض مواد تهمني. لكن الهدف هو أن ننّوع في المحتوى 
بحســـب تنـــوع المشـــاركين وجنســـياتهم، حتـــى يكون 
«أرابياتيوب»، كما اســـمه، لكل شـــرق أوســـطي ومغاربي 

وخـــليجي، ففي ذلك إثراء للمــحتوى».
ويالحظ أن غياب مقص الرقيب قد يتسبب في مشكالت 
فـــي دول معينـــة، لكنه يرى لألمر وجهًا آخـــر «نريد توفير 
الحريـــة، لكننا نمنع كل ما يخّل باآلداب او يهين اآلخر، أو 
يحّرض على الُكره... هناك خطوط حمر يصعب تجاوزها»، 
وكل مـــا عـــدا ذلـــك مســـموح. «الموقع وجد لعـــرض آراء 
الشـــباب العربي وأفكاره وتطلعاته، من انتخابات سياسة 

إلى الفكاهة والغناء والشعر».
ويضيـــف عدناني: «ماليين األفـــالم العربية التي تبث 
عبر «يوتيوب» ال تشاهد بطريقة صحيحة، فال تصل الفكرة 
الى المستمع في شكل سليم، وال يراها العرب جميعًا. وفي 
المقابل، يســـعى موقع «أرابياتيوب»، لتجميعها في مكان 

واحد ليسّهل على المشاهد الوصول اليها».

جتربة االنتاج اخلاص
ويلفـــت العدناني إلى أن «اإلعالم يتقدم بســـرعة، حتى 
اإلعالم المقروء تتطور صفحاته. وربما تظهر في السنوات 
المقبلـــة تقنيات لم تكن يومًا في الحســـاب. فالمســـتخدم 

متطلب، وهو يريد الصوت والصورة في كل شيء».
وفي هـــذا اإلطار، أعلن أن فريق «أرابياتيوب» ســـيبدأ 
انتاج أشـــرطة فيديو خاصة به، تتضمن اعالنات وبرامج 
وثائقيـــة وفكاهية وتعليمية. وبّين أنها ســـتنتج جميعها 
في االســـتوديو الخاص بالموقع في وســـط لندن. ويعمل 
علـــى موقع «أرابيا تيوب» ثالثة شـــبان في لندن ورابع في 

لبنان.
الجدير بالذكر أن الموقع يســـتخدم تقنية «أف ال في» 
flv، لتحميل أشـــرطة الفيديـــو. ويختصر مصطلح «أف ال 
في» عبارة «فالش فيديو فايل» Flash Video File، في إشارة 
الى تكنولوجيـــا رقمية في صنع األفالم من إنتاج شـــركة 
«ماكروميديا» األميركية. وُيشـــار أيضًا الى أن الـ «سيرفر» 
(الخادم الرقمي) الخاص بالموقع يتمتع بقدرة عالية على 
التخزين، إضافة الى إمكان زيادة تلك السعة كلما زاد عدد 
المســـتخدمين. وفـــي هذا الخصوص، قـــال العدناني: «لم 
تواجهنا مشكلة حتى الساعة، والتعديالت على المحتوى 

والخادم ال تتوقف».
ولم يســـتبعد أن تجد المناظرات السياسية مكانًا لها 
في الموقـــع، كما الحال فـــي تجربة موقـــع «يوتيوب» مع 

االنتخابات األميركية.
«لـــم ال؟ علـــى ان ال يجعـــل ذلـــك الموقع يطبـــع بلون 
معيـــن. فالمهم فتح الباب لحمـــالت الجميع، على اختالف 

توجهاتهم».
وتطـــرق إلى المعايير التي تعتمـــد عند اختيار المادة 
الصالحة للعرض، موضحًا «انها معايير تنطلق من موقف 
شخصي... كل ما يســـيء الى دين او طائفة ويحرض على 
العنف ممنوع... وكل ما هو دون ذلك مسموح به... مع العلم 

أننا نشجع التفاعل عبر االختالف بعيدًا من التجريح».
وبّين أيضًا أن الُمشـــاركة باألفالم عبـــر «أرابياتيوب» 
مجانية، وكل من يطمح إلى أن يصبح شـــريكًا في الموقع 

هـــو موضع ترحيـــب «على ان ال ينتمـــي الى دولة 
او جهة سياســـية او لون». وشّدد على 

أن المطلوب ان تتوافر في الشريك 
للمساهمة  الكافية  التكنولوجيا 

في الخدمة.
ومنذ انطالق الموقع، ينكب 
على  العمـــل  علـــى  العدنانـــي 
توفير خدمة «أرابياتيوب» عبر 

«الخدمة  الخليـــوي.  الهاتف 
عبـــر الهاتف الخليوي هي 
فكرة جديـــدة نصبو اليها 
منهـــا»،  بعيديـــن  ولســـنا 

مقـــّرًا بأن كلفتهـــا العالية قد 
تشـــكل عقبة. واستطرد: «ندرك 
ســـنحاول  لكننا  مكلفة،  انهـــا 
قدر اإلمكان توفيرها للمشاهد 

العربي».
بإطالق  العدناني  واهتمام 

«أرابيـــا تيوب» ليس وليد اللحظة، ذلك أنه خبير في مجال 
النشر االلكتروني. ويمتلك هذا الشاب  شركة لندنية باسم 
«ماجيك»، أسسها مع صديق له عام ٢٠٠٣. وتعنى «ماجيك» 

بمشاريع تأسيس المطبوعات والمواقع االلكترونية.
ويشرح العدناني عمل تلك الشركة مبّينًا أنها «تزود من 
يرغب في إطالق وسيلة إعالمية مطبوعة او عبر االنترنت 
بالحلول، كما تقدم البنية التحتية والتكنولوجيا وخدمات 
إعالمية شـــاملة حتى إعالنات ومواد مرئية وتســـجيالت 
ودعايـــات، وصوًال إلـــى المحتوى الصحافـــي والصور... 
إن عروض الشـــركة تضم رزمًا كاملـــة... ونجحنا عبر ذلك 
في تأســـيس ٦ مجالت عربيـــة وإنكليزية، وصحف يومية 

ومواقع الكترونية وغيرها».

يستخدم تقنية «فالش فيديو فايل»

موقع «أرابياتيوب»  على خطى «يوتيوب»...
يفتح آفاقًا جديدة لصناعة االفالم العربية عرب االنرتنت

{ دمشق - سمر أزمشلي
 

< لم تفلح الضغوط الخارجية 
واشـــكال الحصـــار التكنولوجـــي 
الذي فرضته واشنطن على دمشق 
فـــي الحّد مـــن «اغـــراء» الســـوق 
بما  األجنبية،  للشـــركات  السورية 
فيها اآلتية مـــن الواليات المتحدة، 
لتقديـــم خدماتها في هذه الســـوق 
التي انفتحت على العالم في اآلونة 
األخيرة، وتشـــهد تطورًا اقتصاديًا 
الفتـــًا. وامكـــن مالحظـــة ذلـــك في 
«المعرض الثالث عشر لتكنولوجيا 
(«شـــام  واالتصاالت»  المعلومـــات 
٢٠٠٧») الـــذي اختتمـــت فعالياته 
أخيـــرًا، إذ ســـتطاع أن يســـتقطب 
تقنيـــات عالميـــة طرحـــت للتو في 
األســـواق، وجذب المهتمين محليًا 

ومن البالد المجاورة.
االتصـــاالت  وزيـــر  وأوضـــح   
والتقانة الســـوري عمرو سالم أنه 
«للمـــرة األولى في ســـورية ُتعرض 
تكنولوجيا رقمية تطابق ما ُيعرض 
في األسواق العالمية راهنًا». وأّكد 
التـــي  المعلوماتيـــة  تقنيـــات  «أن 
ظهـــرت في معرض «شـــام ٢٠٠٧»، 
اتســـمت بالوثوقيـــة والتجّدد، فلم 
تكن مجرد عروض كالسيكية». لكنه 
اشـــار الى «ان الحظر ال يزال يؤثر 
ســـلبًا في ســـرعة تنفيذ المشاريع 

المعلوماتية على األقل». 
التطـــور  «أن  ســـالم  والحـــظ   
االقتصـــادي واالنفتـــاح واإلصالح 
في ســـورية أدت إلى فتح الســـوق 
الســـورية وجعلها مغرية للشركات 
علـــى  للضغـــط  يضطرهـــا  مـــا 
حكوماتهـــا كـــي تســـتطيع تقديم 

خدمات حديثة».   
والمعلوم أن المعرض المذكور 
شغل ١٥ الف متر مربع وضم ٣٥٥ 
جناحـــًا، وعرضت فيه اكثر من٤٤٤ 
عالمـــة تجارية تمثـــل اكثر من ٣٦ 

دولة.

إنفتاح على التكنولوجيا العاملية 
«الجمعيـــة  رئيـــس  وكشـــف 
للمعلوماتية»  الســـورية  العلميـــة 
عماد صابوني ان مشاركة الشركات 
المنتجة للبرمجيات مّثلت الســـمة 
األبرز لدورة هـــذا العام. ولفت الى 
أن «شـــام ٢٠٠٧» خّصـــص جناحًا 
وصلـــت  البرمجيـــات  لصناعـــة 
مســـاحته الـــى ٣٠٠٠ متـــر مربع، 
وضّم احـــدث تطبيقات البرمجيات 
عالميًا.   الكومبيوتـــر  صناعـــة  في 
ونّوه باهتمام الشركات بالمعرض 
«بدليل ان احدى الشركات الغربية 
قدمـــت ٢٥ تطبيقًا جديـــدًا». ولفت 
صابوني الـــى ان المعرض أعطى 
فرصة لطالب الجامعات والمعاهد 
لتقديم مشاريع تخرجهم، من خالل 

بصورة  لمشـــاركاتهم  جناح  حجز 
إفرادية. 

وانطالقـــًا مـــن النجـــاح الذي 
حققه المعرض، اعلن رئيس اللجنة 
المنظمـــة للمعـــرض الدكتور مهند 
علوش ان المســـاحة الكلية للدورة 
المقبلة من المعـــرض حجزت منذ 
اآلن، معتبـــرًا ذلك «عالمة فارقة في 

مسيرة المعرض. 
 واشـــار علوش الى أن أكثر من 
٧٥ كلية جامعية ومعهدًا متخصصًا 
ومدرســـة زارت المعـــرض، إضافة 
إلى العديـــد من الوفود الرســـمية 
التي جاءت من دول عربية وأجنبية 
منها لبنـــان وســـنغافورة واألردن 

وبلغاريا. 
 «٢٠٠٧ «شـــام  أن   واعتبـــر   
تقنيـــات  يســـتقطب  أن  اســـتطاع 
عالمية طرحت حديثًا في األسواق 
العالميـــة، مثـــل جهـــاز «أي فون» 
الُمعـــرب، الذي يعتبـــر األحدث في 
تكنولوجيا االتصـــاالت المتطورة، 
وكذلـــك النســـخ األكثر تطـــورًا من 
الرقمية  الموســـيقى  أجيال ُمشغل 

«أي بود» وغيرهما.
وقـــال علوش: «خالل المعرض، 
حضـــرت التكنولوجيـــا العالميـــة 
المتطـــورة إلى بالدنـــا، خصوصًا 
أحـــد  فـــي  الغربيـــة...  الشـــركات 
األجنحة، حضر ٢٥ خبيرًا أجنبيًا... 
كما عرضـــت إحدى الشـــركات ٢٥ 
حًال معلوماتيـــًا جديدًا يهم الدولة 
والخـــاص». العـــام  والقطاعيـــن 
االنتقـــاد  تمّثـــل  المقابـــل،  وفـــي 
إحجـــام  فـــي  للمعـــرض  االبـــرز 
المعلوماتي في  أصحـــاب القـــرار 
الذيـــن  الحكوميـــة،  المؤسســـات 
يشكلون الزبون االكبر للمعلوماتية 

المعـــرض.   زيـــارة  عـــن  ســـوريًا، 
وفـــي هـــذا الخصوص، أكـــد مدير 
عام «المجموعة العربية للمعارض 
(الجهـــة  الدوليـــة»  والمؤتمـــرات 
المهنـــدس  للمعـــرض)  المنظمـــة 
عالء هـــالل «ان من لم يشـــارك في 
دورة هذا العام خســـر وســـيفوته 
الكثيـــر في العام المقبل». وأّكد «ان 
مجموعته تلتزم بما نسبته ٥٠ في 
المئة من التطوير الكمي والنوعي 
علـــى المســـاحة وعدد المـــاركات 
.«٢٠٠٨ «شـــام  فـــي  التجاريـــة 
 وكشـــف هالل أن عدد الـــزوار في 
معرض «شـــام ٢٠٠٧» تجاوز مئتي 
ألـــف زائر، مـــن ضمنهـــم مرتادو 
ســـوق البيع، األمر الذي يحتســـب 
فـــي ســـياق اســـتعادة المعـــرض 
أللقه بالنســـبة الى الجمهور العام 
كما بالنســـبة الـــى المتخصصين 
أيضـــًا. المعلوماتيـــة  فـــي 
المعـــرض  فعاليـــات  وتضمنـــت   
اطـــالق اكثـــر مـــن مبـــادرة بينها 
إطالق  مزود خدمـــة اإلنترنت «أي 
كيدز» iKids وهو مشـــروع طموح  
لألطفال يتضمن تســـهيل إبحارهم 
علـــى الشـــبكة العنكبوتية بشـــكٍل 
آمـــن وفعـــال. وأوضـــح القائمون 
على المشروع أن الفكرة تقوم على 
إنشـــاء مزود خاص باألطفال، يتم 
من خالله تخصيص رقم سداســـي 
لـــكل طفـــل، إضافـــة الـــى تصميم 
صفحـــة اســـتعالم رئيســـية تقدم 
خيـــارات دخول مدروســـة ومؤمنة 
توفـــر لهـــم كل مـــا يحتاجونه من 
تعليم وترفيه، من دون الحاجة إلى 
حضور األهل وإشـــرافهم المباشر. 
وأشاروا إلى أن مشروع «أي كيدز» 
يعتمد على «قائمة بيضاء» تتضمن 

أفضل المواقع التعليمية والتربوية 
والترفيهية المخصصة لألطفال من 

سن السابعة إلى الثالثة عشرة. 
ولفتوا إلى أن المشروع يهدف 
إلى حماية األطفال من المشـــكالت 
التي مـــن الممكن أن يتعرضوا لها 
كاالســـتغالل الجنســـي ومحاوالت 
التجســـس والخطـــف، إضافة إلى 
منـــع اســـتيراد األفـــكار الغريبـــة 
من خـــالل تأمين «فلتـــرة» حقيقية 
تناســـب قيم مجتمعنا. ولفتوا إلى 
مشـــروع آخر يحمل اسم «أي نت»  
INET يســـعى الى تشـــكيل شبكة 
من األطباء والموجهين التربويين 
لتقديم  النفسيين  واالختصاصيين 

الخدمات مباشرة على االنترنت.

عودة عربية الفتة 
 في المعرض عينه، بدت الفتة 
العربية  الــشــركــات  بعض  عـــودة 
الكبرى للمشاركة في المعرض بعد 
«النظم  شركة  مثل  سنوات،  غياب 
السعودية  الــمــتــطــورة»  العربية 
هشام  االقليمي  مديرها  اشار  التي 
وسوف إلى «أن هذه المشاركة في 
معرض شام ٢٠٠٧، تأتي بعد نحو 
عشر سنوات من المشاركة األولى».
كانت  شركته  ان  وسوف  واضــاف 
مــن أولـــى الــشــركــات الــتــي بــدأت 
نظر  وجهة  «من  الوضع  الى  تنظر 
وضــع  ــن  م ولــيــس  بحتة  عــربــيــة 
لنا  كــان  لذلك  الــبــرامــج...  تعريب 
بداية مع شركة كبيرة تعنى بتقديم 
وخدمة  اآللـــي  الحاسب  خــدمــات 
والمعلومات  المكتبات  إدارة 
هـــي شــركــة «ســوســيــدايــنــكــس» 
ــة الـــتـــي تــســتـــــــــــخــدم  ــي ــم ــال ــع ال
(األفـــــق)». بــرنــــــــامــج  اآلن  حــتــى 

العربية»  «النظم  ان  الــى  واشـــار 
تمتلك ٦ مكاتب إقليمية في الرياض 
والكويت  أفريقيا  وشمال  ودبــي 
وبيروت. وعمل المكتب األخير، منذ 
٤ سنوات، على تقديم الخدمات إلى 
وتركيا،  والعراق  وسورية  األردن 
واالنفتاح  الموجود  النشاط  ولكن 
فتح  إلى  الشركة  دفعا  سورية  في 
«ليوفر  دمشق  في  إقليمي  مكتب 
العمالء  مع  وأسرع  أقرب  تواصًال 
دعم  هناك  وسيكون  ســوريــة  فــي 
السوق  لتغطية  الشركة  من  كبير 
المحافظات...  كــل  فــي  الــســوريــة 
وهذا تحد كبير لنا للقيام بمشاريع 

كبيرة».
 ووصـــف مديـــر مكتب شـــركة 
«االكســـير» الهندسي الدكتور عمار 
في  المشـــاركين  (احـــد  جوخـــدار 
المعـــرض) انقطـــاع العالقـــة بين 
الجامعـــة والصناعة بانهـــا «اكبر 
نقطة ضعف في سورية». ولفت الى 
أن «ال الجامعة تعرف حاجة السوق 
وال الصناعـــة تعـــرف مـــاذا تريد 
مـــن الجامعة من ابحاث». وأشـــار 
أيضـــًا الى ان الحكومة تنبهت الى 
هذه النقطة وشـــكلت لجنة لوضع 
مرسوم ينظم العالقة بين الجامعة 

ووزارة الصناعة. 
ولفـــت الى ان مـــن مهمات هذه 
اللجنـــة «العمل على إنشـــاء قطب 
للتكنولوجيا الرقميـــة في المدينة 
الصناعيـــة فـــي «عـــدرا» (جنـــوب 
دمشـــق) تجمع حاضنـــات واماكن 
استضافة شـــركات ومخابر نوعية 
ومكاتب استشـــارية هدفها نقل ما 
يحدث في الجامعـــة الى الصناعة 
وحاجـــة الصناعـــة الـــى البحوث 

العلمية». 
 واوضح ان مشاركة «االكسير» 
جـــاء لعـــرض نتائج عمـــل وبحث 
علمي وخبرة ست سنوات لتطوير 
«بيئة عمل االكســـير» التي  تسمح 
الالزمة  والكلفة  الجهـــد  بتخفيض 
اكثر من عشرين ضعفًا، فـ «اذا كان 
البرنامج يحتاج الـــى ٢٠ مبرمجًا 
لمدة عام، فإن استعمال «االكسير» 
بمبرمجين  منـــه  االنتهـــاء  يمكـــن 

وخالل شهرين». 
وأكـــد الرئيـــس التنفيـــذي لــــ 
لتكنولوجيا  الكونيـــة  «المجموعة 
المعلومات – سورية» المهندس عبد 
القادر عـــوض أن «اهمية المعرض 
الحالـــي تأتي من كونـــه االبرز في 
المنطقـــة العربيـــة بعـــد معـــرض 
جايتكـــس دبي وهـــو المتخصص 
المعلومـــات  تقنيـــة  مجـــال  فـــي 
واالتصاالت». ولفت الى ان شركته 
االســـتثمارات  بأنظمـــة  تشـــارك 
الذكيـــة والدفع االلكتروني وأنظمة 
لالدخـــال االلي للبيانـــات بــطريقة 

الكتــرونية.

معرض «شام» للتكنولوجيا االلكرتونية برهن انفتاحها عامليًا

السوق السورية ُتغري شركات غربية للمعلوماتية والكومبيوتر
{ عمان - نورما نعمات 

  
< خفضت مجموعة «االتصاالت» األردنية لخدمات 
الخليوي، أسعار خدمة الربط الدولي بشبكة االنترنت 
 IP «العالميـــة والمعروفـــة باســـم «أي بـــي كونكتفتي

Connectivity  بنسبة ٢٥ في المئة.
وأوضـــح الرئيس التنفيذي لمجموعة «االتصاالت» 
األردنيـــة ميخائيل غصيـــن أن مجموعتـــه تهدف إلى 
لعب دور فاعل في زيادة نســـبة انتشار ثقافة اإلنترنت 
فـــي المملكة, وجعل األردن مركـــزًا اقليميًا لالتصاالت 
وتكنولوجيـــا المعلومات.  وأضـــاف أن هذه الخطوة 
تتماشـــى مع التوجـــه العالمي لخفض أســـعار خدمة 
الربـــط بشـــبكة اإلنترنـــت، مـــا يعـــود بالفائـــدة على 

الــجمهور.
 وأّكـــد ان المجموعـــة  تعمـــل لتحســـين خدماتها 
وتقديمها بأســـعار مناســـبة، ما يســـاهم فـــي تعزيز 
قطاع االتصاالت وتكنولوجيـــا المعلومات ودفعه إلى 

األمام. وبحســـب رأيه، فإن إجمالي نســـبة التخفيض 
التـــي أجرتها المجموعة على أســـعار خدمة االتصال 
مـــع اإلنترنت وصـــلت إلى ٥٣ فـــي المــئة خـــالل هذا 

العام. 
 وذهبت مديرة إدارة تســـويق المبيعات الكليه في 
المجموعة وصال بالســـمة الى القـــول إن المجموعة 
تحرص على أن تكون خدمة الربط مع شـــبكة اإلنترنت 
العالميـــة عالية الجـــودة من أجل تأمين ربط ســـريع 
وموثوق مع الشـــبكة العنكبوتية العالمية. وأوضحت 
أن هذه الخدمة ُتقّدم عبر ثالثة مسارات دولية منفصلة 
في أوروبا وأميركا الشـــمالية، مـــا يحول دون حدوث 

تقطع في خدمة اإلنترنت.    
والجديـــر بالذكر أن مجموعة «االتصاالت» األردنية 
التي تخدم حاليًا اكثر من ٢٫٣ مليون مشترك ضاعفت 
عـــدد الروابـــط الدولية التـــي تزودها بخدمـــة الربط 
بشبكة اإلنترنت العالـــمية بمقدار ٧ أضــعاف منذ عام 

 .٢٠٠٥

خفض أسعار خدمة الربط
مع شبكة العنكبوتية يف األردن 

< القاهـــرة، واشـــنطن - «الحياة»، رويتـــرز -  أفاد 
موقـــع «يوتيـــوب» Youtube، المتخصـــص فـــي تبادل 
األشرطة المرئية- المســـموعة بين جمهور اإلنترنت، بأنه 
جّدد اشـــتراك مدّون الكتروني مصري («بلوغر») يناهض 
التعذيب. وأعلن أيضًا أن ذلك الـ»بلوغر» بات باســـتطاعته 
نشـــر أفالمه التســـجيلية التي تصور انتهـــاكات لحقوق 
اإلنسان، شرط وضعها «في شكل مناسب»، بحسب تعبير 

الناطق بلسان الموقع.
وسبق للُمدّون المصري المذكور، واسمه وائل عباس، 
أن أعلـــن  األســـبوع الماضي ان موقـــع «يوتيوب» أوقف 
اشـــتراكه، ما منع الجمهور مـــن الوصول الى قرابة ١٠٠ 
صورة أرسلها الى ذلك الموقع، وضمنها لقطات تصور ما 
ُوصف بأنه «وحشية رجال شرطة وتجاوزات في انتخابات 

وتظاهرات مناوئة للحكومة». 
وفي المــقابل، بّين «يوتيوب»، الــذي تــمتلكه شـــــركة 
«غـــوغـــل» العـــمالقة، انـــه ملتزم بالحفـــاظ على موقعه 
«كمنصة مهمة للتعبير في أي شـــكل» مع ضمان أن تبقى 

مكانًا آمنًا للمستخدمين. 
وقال: «إن ســياســـتــنا العامة المـــعارضة ألي صور 
للعنف أدت الى إزالة لقطات الفيديو التي تصور انتهاكات 
مزعومة لحقوق اإلنسان (التي أرسلها عباس) ألن فحواها 
لـــم يكن واضحًا، وبعد مراجعة القضية أعدنا اشـــــتراك 

المدّون المــصري وائل عــباس.
واذا اختار إرســـال لقطات فيديو ثانية يكون فحواها 
كافيًا في شـــكل يجعل المســـتخدمين يفهمون رســـالته، 
فســـنترك هذه اللقطات على الموقع». ولـــم يوضح البيان 

كيف يمكن أن يكون الفحوى «كافيًا». 
وأشـــار الموقع الى ان قراره الســـابق بوقف اشتراك 

عبـــاس كان شـــأنًا  داخليـــًا «وال عالقـــة لـــه بالحكومة 
المصرية».

وفي وقت ســـابق، اشتكى ناشطون من المدافعين عن 
حقوق اإلنسان من وقف اشتراك عباس من قبل «يوتيوب»، 
واعتبـــروا ان تلك الخطـــوة تلغي ناقال مهمـــا للمعلومات 

المتعلقة بانتهاكات حقوق اإلنسان في مصر.
ولعـــب عباس دورًا مهمًا في توزيع تســـجيل بالفيديو 
لســـائق حافلة مصري قيد رجل شـــرطة يديه خلف ظهره 
وهتك عرضه باســـتخدام عصا. وحينها، أثار التســـجيل 
جدال فـــي مصر التي تقول منظمات لحقوق اإلنســـان ان 

التعذيب شائع فيها.
وأدى بـــث ذلك التســـجيل على اإلنترنـــت إلى إجراء 
تحقيـــق قضائي، أوصل الـــى محاكمة نـــادرة لضابطي 
شـــرطة حكـــم عليهما بالســـجن لمدة ثالث ســـنوات بعد 

إدانتهما بالتعذيب.
وتقول مصر انها تعارض التعذيب وتقدم للمحاكمة أي 

رجل شرطة يتواقر دليل على أنه مارس التعذيب.
وذكر عباس الذي نال جائزة صحافية دولية عن أعماله 
في وقت ســـابق من هذا العام، أنه مـــن بين الصور التي 
وضعهـــا على «يوتيوب»، ُتظهـــر  ١٢ أو ١٣ صورة للعنف 

في مراكز شرطة مصرية. 
وفي ســـياق متصـــل، اعتبـــرت «منظمـــة صحافيون 
بالد حدود» أن المدونيـــن المصريين ينظرون الى عباس 
كشــخصية رئيــسة تنّبه المــصريين ألعمـــال التعذيب». 
وخالل العام الحالي، بـــرزت اإلنترنت كمنتدى رئيس 
لمنتقدي الحكومة المصرية، فمثًال، حكمت محكمة مصرية 
هذا العام على مدون بالحبس بسبب كتاباته على اإلنترنت، 

في سابقة تاريخية للقضاء المصري.

أشرطة املعارضة املصرية مل تعد ممنوعة على «يوتيوب»

جتذب معارض التكنولوجيا اإللكرتونية مجهورًا عربيًا كبريًا 

تستعمل أجهزة اخلليوي يف إجناز اعمال كثرية على «الويب» 
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