
عند استخدام اإلنرتنت:

وهي   :)Phishing( التصيد 
يعرض  حبيث  احتي�اليٌة  عمليٌة 
أحد  أنه  على  ٌه  مموَّ موقٌع  عليك 
على  للحصول  املوثوقة،  املواقع 
كلماِت  أو  شخصيٍة  معلوماٍت 
مصرفيٍة...  معلوماٍت  أو  مروٍر، 
عادة  حتصل  العملية  هذه  إلخ. 
الرسائل  أو  اإللكرتوين  الربيد  عرب 
روابط  على  حتتوي  اليت  املباشرة 
قد  وتكون  املمّوهة،  للصفحة 
الصفحة  لُتشابه  صممت 

مطاِبٍق. بشكٍل  احلقيقّية 

اخلبيث�ة  الربمجيات 
عن  عبارٌة  هي   :)Malware(
أيضًا  تكون  صغريٍة  برمجياٍت 
ما  برنامَج  شكِل  على  هًة  مموَّ
الربامج  أحد  ضمن  مدَمجًة  أو 
هذا  ويعمل  كشُفها.  ليصُعب 
على  حتركاتك  رصد  على  الربنامج 
السّر  كلمات  وتسجيل  اإلنرتنت 
املربمج.  يريدها  اليت  واملعلومات 
عرب  الربنامج  هذا  يوّزع  وعادة 
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كيف نتبع نظامًا »صّحّيًا« للتكوين 
املعريّف بعيدًا عن جاذبي�ة »التفاهة«؟

ال  صعبة«  »ُعملة  املعرفة  كانت 
خبوض  إما  عظيم،  حظٍّ  ذو  إال  ُيلّقاها 
غمارها عب »التجربة« للظفر بنت�اجها، 
وإما من خالل »النقل«، لتكون املعرفة 
من  َطَبٍق  على  ُمقّدمة  الناس  يدي  بني 

الكتب. يف  »ورق«  

تنكمش  والنقل  التجربة  بني  وما 
هناك  لتكون  الوقت،  مع  املسافة 
محطة ثالثة هي »املعايشة والتفاعل« 
املعرفة  تلك  تنقل  قنوات  خالل  من 
بسرعة الضوء؛ لتكون بني أيدين�ا صورة 

الذكي«. »الهاتف  عب  وصوتًا 

املعرفة  رت 
ّ
وف الثالثة  املحطة  هذه 

بأبيضها وأسودها لكّل الناس، وأخفت 

ثّمة  يصبح  ولم  والزمان،  املكان  عامَلي 

كّل  بني  لغوّي  أو  وقيّت  أو  جغرايّف  فارق 

ما  وبمقدار  األرضّية،  الكرة  شعوب 

من  ذلك  يعّزز  أن  »عقاًل«   ُيفرتض 

بني  التقارب  مستوى  ورفع  ووعي  فهم 

الصراعات،  أّججت  فقد  الشعوب، 
بينها! الفوارق  منسوب  ورفعت 

التفاهة  وصنع  املعرفة  نشر  بني  فما 
صنع  بني  الفاصلة  املسافة  تكون 
وما  السواد،  واستنشاق  البي�اض 
العقل  تفّتق  من  املتوّلدة  القنوات 
بين  بني  التشبيك  ألجل  البشرّي 
مساءلتها  يمكن  ال  وسائط  إال  البشر، 
السريع  الطريق  كما  فهي  أخالقّيًا، 
ألجل  ملختبه  املتوّجه  للمخرتع  مشاع 
الذي  أيضًا-  البشرّية،  وللفاسد-  خري 
الضمري  بوصلة  حرف  على  يعمل 
البشرّي السليم حنو سواده، ليداد األمر 

فكر. أو  أمن  أو  صّحة  يف  سوءًا 

»الُتخمتني«  عصر  نعيش  إنن�ا 

نظريه.. قّل  بامتي�از 

مة املعرفة، بكّل ما تنتجه وُتشّكله 
ُ

خت

أمر  بات  حت  شّت،  بصور  لنا  وتقّدمه 

وبتفاصيله  جديد  هو  ما  بكّل  اللحاق 

وبات  سرابًا،  يلحق  كمن  به  واإلحاطة 

كما  العصر،  هذا  حتمّيات  من  ذلك 

بين »تخمتين«..

عرفة
الم

المعرفة والتفاهة!!

التفاهة

إنترنتبقعة ضوءإسهامات حضارية

متخصص يف تكنولوجيا املعلومات ـ البحرينجعفر حمزة
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إنترنت

يذكرها املؤّلف »كيفن كيللي« يف كتابه »احلتمّيات: 2] 

مستقبلنا«. تشّكل  تقني�ة  قّوة 

فال غرو بأّن التخمة املعرفّية تتضّخم بشكل لم يمّر على 

البشرّية مثلها من قبل، وتت�أّت من خالل ثالثّي�ة ُتشّكل هذا 

الكّم الكبري من املعلومات، ويف الوقت ذاته بسهولة كبرية، 

وذلك عب:

الفرد  بات  حت  عّدة،  مصادر  من  املعرفية  الوفرة   .[

من  ذلك  على  أدلَّ  وال  املعرفة،  تكوين  يف  ُمساهمًا  العادّي 

ويتشاركون  املعرفة،  يصنعون  فالناس  ويكيبي�ديا،  جتربة 

فيها، لذا فإّن حجم الرتاكم املعلومايّت يزداد بشكٍل مضطرد.

 ،Prosumer وقد وصلنا ملرحلة »املستهلك-املنتج« 

ُمنِتَجًا يف الوقت ذاته، أقّلها  إذ يمكن للمستهلك أن يكون 

يف صناعة املحتوى الذي يكون جزءًا منها من خالل تقديم 

خب أو كتابة نّص أو إخراج صورة وعّدد ما شئت. 

دورًا  اللوغاريثمات  تلعب  اليت  البحيّث،  التصنيف   .2

لغاية  وُمصّنفًا،  مًا 
ّ

مرق حولنا  ما  كل  فأصبح  فيه،  جوهرّيًا 

فهم سلوك الفرد ورسم خارطة طريق لتفاعالته وتوّجهاته 

بعدها. وما  الرقمّية 

]. محّركات البحث اليت تمّثل واجهة »املتلّقي«، حيث 

لثورة  األبرز  الصورة  إال  »غوغل«  وما  فيها،  ضاّلته  جيد 

الناس. لكّل  »مشاعًا«  وتركها  املعرفة  النفجار  حقيقّية 

مة التفاهة اليت تأخذ مساحتها ولها جمهورها، 
ُ

وثّمة خت

أو  معها  وتفاعلنا  لها  تقّبلنا  بمقدار  تضيق  أو  وتّتسع 

صناعتها  ويتم  تتشّكل،  التفاهة  أصبحت  بل  عدمهما، 

بشكل ذكي من املعرفة نفسها باالستعانة بتقني�اتها إلنت�اج 

ونشرها. التفاهة 

ونتيجة امليل لهذه التفاهة، وبغض النظر عن األسباب، 

ُيدفع  نماذَج  ّرج 
ُ

خت بذاتها،  قائمة  صناعة  إىل  حتولت  فقد 

استمرار  يف  عليها  الرهان  ليكون  جديدة؛  ُعملة  من  لهم 

ما  فبمقدار  »الوقت«،  هي  العملة  وتلك  الصناعة،  هذه 

ترتفع  وقته،  ويهبها  ما  »تفاهة«  حول  اجلمهور  يتكّدس 

ألصحابها  وُيدفع  الطلب،  عليها  ويزداد  السوقّية  قيمتها 

أو لذلك املنتج. األموال للتسويق والرتويج لهذه الشركة 

العملة األكرث قيمة  ِلَمْن؟..  )يمكن قراءة مقال »وقيت، 

الكاتب تأثريًا، من موقع  التسويق األكرث  ومعادلة 

www.jaafar-hamza.com

فصناعتها  كبرية،  »التفاهة«  تملكها  اليت  اجلاذبي�ة  إن 

سهلة وُميسرة؛ لضحالة املحتوى املطلوب، ونشرها أسهل 

ف، فلها جمهور واسع 
ّ

مما ُيتصور، والتفاعل معها ال يتوق

الذي  الثقل  ذلك  لكّل  مرآة  فالتفاهة  الوقت،  مع  ويكب 

املدمن  كمثل  كاهلنا،  عن  ُنزنله  أن  نريد  وال  به  نستأنس 

حتتاج  وال  خطره،  أدرك  وإن  التعاطي  عن  يكّف  ال  الذي 

من  وذلك  والنشر،  املضغ  سهلة  فهي  فيها،  فكر  إلعمال 

جاذبّيتها. أسباب  بعض 

إن حجم ما نستغرقه يف »التفريغ« والتنفيس والتعبري 
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»الشحن«  يف  نستغرقه  مما  بكثري  أكرث 

املعريّف، وهذا ما جيعل أكرث نت�اجنا املعريّف، 

الفكرّي منه والبصرّي، ضحاًل ال يرىق ألن 

يكون مبتكرًا، فضاًل عن إضافته النوعّية، 

بأنواعها  املعرفة  ر 
ّ
توف من  الرغم  على 

»اإلنرتنت«،  وأقواها  وأبرزها  املختلفة، 

لساحات  األعظم  سواده  يف  حّولنا  الذي 

صراع و«مكّب نفايات«، وكّل يشء، إاّل 

من كونه مساحة ابتكار وإنت�اج حقيقّيني 

الغالب األعّم. يف 

سوى  خيار  ال  التخمتني،  بني  وما   

املعرفة؛ لذا ال بّد من انتهاج أسلوب ُيغين 

معرفّيًا من خالل اتب�اع خطوات واضحة 

تلخيصها  يمكن  ومرّكزة،  وبسيطة 

آليت: با

]. انتخاب حبر املعرفة اليت توّد خوض 

غماره، وذلك بن�اء على »رغبة أو حاجة أو 

رسالة« تدفعك إليه.

املعرفة من  العودة إىل مراجع تلك   .2

ذات  مواقع  أو  مؤّلفني  أو  أحباث  مراكز 

ومصداقّية. اعتب�ارّية  صفة 

وإعمال  املتنّوعة،  اآلراء  عرض   .[

العقل فيها، وانتخاب ما تراه مناسبًا مع 

األمر. لزم  إذا  التغيري  يف  املرونة 

4. التفريغ يكون بعد شحن كاٍف، بل 

وابتكار فيه، وهو األفضل، وطرحه يكون 

لزيادة منسوب املعرفة وتداولها.

مدّونات  عب  التفريغ  هذا  توثيق   .5

املحتوى  إثراء  إلكرتونّي�ة بهدف  أو مواقع 

قنوات  يف  نشرها  عن  فضاًل  اإلجيايّب، 

التواصل املختلفة، لتأخذ حّيها من هذه 

وكيفًا،  كّمًا  حضورها  وليكون  القنوات، 

اليويّم. احلياة  مسرح  يف  مقعدًا  وحتجز 

مجانّي�ًا،  املعرفة  من  كبري  جزء  أصبح 

ِقبال  معدودة  بدراهم  اشرتاكات  عب  أو 

املعرفة  ما يتم تقديمه، ما يتيح لعّشاق 

لنشر  األدوات  من  عديد  استخدام 

ومن  السُبل،  بأجمل  وبسطها  رسالتهم 

بني تلك التطبيقات واملواقع على سبي�ل 

وموقع    Udacityو  Udemy املثال:  

يتفّتق  منّصات  عن  فضاًل   ،Lynda

مثل:  وتفاعاًل،  استماعًا  لها  الذهن 

.TED.com مشروع  
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يتوّسع  أصبح  المعرفة  بحر   
ّ

إن
العلوم  كّل  باتت  فقد  م، 

ّ
ويتضخ

أّي  م 
ّ
تعل يمكنك  إذ  يديك،  بي�ن 

بسهولة  اكتسابها  أو  مهارة 
به  القيام  علين�ا  وما  تاّمة، 
ساحة  في  البقاء  محاولة  هي 
المعرفة والعمل فيها، واالمتن�اع 
تتمتع  اليت  التفاهة  دائرة  عن 
أساليب  في  كبيرة  بجاذبّي�ة 
ّس 

ُ
أ وهي  والتشويق،  التقديم 

عليه  وبن�اء  المجتمعات،  تحّول 
وتتبّي�ن  المجتمع،  مالمح  ل 

ّ
تتشك

خارطة طريقه، بإنت�اج مستمّر أو 
منغمر. إسفاف 

إنترنت


