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أنضضت الن فضضي أحضضد المراكضضز التجاريضضة ،تحضضاول تحديضضد نضضوع الحاسضضوب الجديضضد الضضذي تريضضد
ا
ج جديضضد .أو رنبمضضا تجلضضس
شرائه ،وفجأة يقابلك مصطلح تقني غريب لم تسمع به قبل عن برنامضض ج

في المساء لتشاهد برنامجاا تلفزيونياا بعضضد يضوم عمضضجل مرهضق ،وتسضمع عضن شضيء مشضيوق تريضضد أن

تعضضرف عنضضه أكضضثر .أو حضضتى لضضو كنضضت فضضي صضضيدلية تحضضاول معرفضضة الثضضار الجانبيضضة لدويتضضك الضضتي
وصفها لك الطبيب ،في جميضع الح وال .فضإنن مضا سضتلجأ إلي ه سضيكون ش يئاا واحضداا علضى الضندوام:
ويكيبيديا!
لكضضن فضضي أغلضضب الحضضوال وبالنسضضبة لمعظضضم النضضاس ،فضضإننهم عنضضدما يفكضضرون بالحضضل السضضحري
لمشاكلهم -ويكيبيديا -ل يخطر على بالهم أن يفيكروا بما ربفذ ل
ل ليصال هضضذه الموسضضوعة المدهشضضة
إلضضى أيضضديهم ،ول يسضضتوعبون أن كضض ن
ي مضضن منزلضضه ،تضضرك عضضائلته
ل سضضطجر يقرؤونضضه كتبضضه متطضضيوع عضضاد ي
ت وأيامض اا مضن وقت ه ليوصضل إليضك هضذه المعلومضة ،ل ليتقاضضى أجضره
وأولده ورفاقه وفنرغَّ سضاعا ج
ب واحجد فقط كما ريلبخصه "جيمي ويلز" :إيمضضانه بضضأنن المعرفضضة
عليها ،أو ليشتهر اسمه بها ،بل لسب ج
النسانية يجب أن تكون متاحاة لك ب
ل إنساجن على وجه الرض دون مقابل.
عبباد ديرانية

 22شباط 2017

بداية

حكاية ويكيبيديا

بداية

ي شضخجص مهتضضم بضضالتعقرف عليهضا
الهدف من هضذا الكتضضاب هضو تقضضديم موسضوعة ويكيبيضضديا إلضضى أ ب
أو النضمام " لها للمساعدة على بناء موسوعة حرة لجميع البشر .مع أنن هناك الكضضثير مضضن صضضفحات
الرشضضادات المكتوبضضة علضضى موقضضع ويكيبيضضديا الضضتي تهضضدف لمسضضاعدة الرجضضدد وتعريفهضضم بطريقضضة عمضضل
الموسوعة ،إل أننني وجدت ،من تجربضضتي ،أن مضضن يصضرلون إليهضا قليلضون جضداا .ناهيضضك عضن أن يهتبمضوا
بقراءتها والتب قحر بينها ) وهي كثيرة ومبعثرة( .عدا عن ذلك ،الوصول إلى تلك التعليمات بحبد ذاتضضه
أمتر صعب نوع اا ما ،وكذلك المر بالنسبة لمعظم الصفحات الدارية والتقنية على ويكيبيديا.
مع أ نن ويكيبيضديا تعتمضد الشضفافية التامضة بكضل العمليضات الضتي تتضم داخلهضا ،ول تحضاول حجضب
ت عضضضن عامضضضة النضضضاس ،إل أن ثمضضضة فجضضضوة كضضضبيرة قائمضضضاة بيضضضن مضضضن يكتبضضضون مقالتهضضضا ومضضضن
أي معلومضضضا ج
يقرؤونهضضا .ف لمضضع أن ويكيبيضضديا الن هضضي سضضادس أكضضثر موقضضع يتصضضقفحه النضضاس علضضى شضضبكة النضضترنت،
ومضضع أنهضضا تتلقضضى أكضضثر مضضن  500مليضضون زائضضر شضضهرياا ،إل أ نن الغالبيضضة العظمضضى مضضن هضضؤلء الضضزوار بالكضضاد
يعرفون أي شيء عضن طريقضة إدارة هضذه الموس وعة والعنايضة بمقالتهضا .بمضا أنن ويكيبيضديا هضي أولا
وأخيراا هبة للبشرية ،ومل ت
ص كيضلف وصضلت
ك لجميع النضاس ،فكضان مضن المهضم جضداا أن يفهضم كضل ش خ ج
إلى يديه هذه الموسوعة العظيمة وما الجهود التي ربذلت ورائها.

 .1تقديم
ي شضضخ جص فتضضح هضضذا الكتضضاب وشضضرع بقراءتضضه أل يكضضون علضضى
أعتقضضرد أننضضه مضضن غيضضر الرمحتمضضل ل ب
ل ويكيبيديا في ك ي
معرفة جبيدة بما هي ويكيبيديا وما الفكررة من ورائها .قد ل تستعم ر
ل يوم ،لكبنضضك
بالتأكيد سب لق لك وأن فتحت مقالتها ،ليس منرة أو اثنتين ،بل العشرات والمئات مضضن المضضبرات .وكمضضا
ل أيضضاا ،فل ربضضند أنضضك رملضضيم بالفلسضفة الضضتي وراءهضا ،مثضضل أننهضضا مشضرو ت
آم ر
ع "رحضضبر" ،وتعضضاوني ،وقضائتم علضى
الرجهود المشتركة لمليين الشخاص.
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ح هضذا الكتضاب ،وررببمضا رمعظضم
على الرجضح أنن هضذه الشضياء يعررفهضا جميضع مضن ريمكضن أن يتصضنف ل
ب مضضضن صضضضديقه اللمهضضضرووس
رمسضضضتخدمي النضضضترنت أيضضضضاا ،حضضضتى ومضضضن ل يعررفهضضضا سيسضضضتطيع أن يطلضضض ل
بالتقنية أن يشرحها له وسيحص ر
ت وافية عليها .لذا ،ريسعدني أن أخبرك أنننضضي لضضن أهضضدلر
ل على إجابا ج
ي حال.
ي منها ،ليلس بالطريقة التقليدبية على أ ب
وقتك بالحديث عن أ ب
مضضا أريضض رده مضضن هضضذا الكتضضاب هضضو أن أخضضبرك عضضن المضضور الكضضثر تعقيضضداا فضضي ويكبيضضديا ،والضضتي لضضن
تعرفها إل لو قضي ل
ي
ت وقتاا طويلا فيها .قد تعتقرد أننك تعرررف ما هي ويكيبيديا ،لكن ليلست لضضدي ل
كأ ق
ك بشكلها الضضذي تضضراره الن ،فضضأن ل
ت ل تضضدري كيضضف
فكرة كيلف تستطي رع أداء عملها وإيصال المقالت إلي ل
تتقم حمايضة ويكيبيضديا مضن التلعضب والتخريضب أو لمضاذا ل يتضقم حشضرو كض ب
ل ص فحاتها بضالكلم الفضارغَّ،
وكيف يستطيع رثبلة من الرمتطبوعين غير الرمؤنهلين أكاديمياا أن يكتربوا مقالتها فائقة الجودة ،وكيلف
يحرمونها من محاولت التلعب الكثيرة التي تتعبر ر
ض لها.
ب
ت شضريرة تتلعض ر
وقد تكضون لضضديك بعضضك نظربيضضات الرمضؤامرة الخاصضضة بضك حضول روجضود جهضا ج
بويكيبيضضديا ،مثلا .فضضي مقالتهضضا عضضن رجضض ي
ل المواضضضيع السياسضضية ،وررببمضضا تريضضرد أن تعضضرف كيضضف تضضضلمرن
أل تكون هذه الموسوعة خاضعاة لسيطرة رمننظمات ماسونبية تلهو بها كيفما شالءت.
ر
ر
ك بكضض ي
ل ذلضضك ،بالشضضياء الضضتي لضضن تسضضتطيع أن
حسضضناا ،مضضا أريضضد فعلضضه فضضي هضضذا الكتضضاب هضضو أن أعيرفضض ل
تعرفهضضضا إل مضضضن شضضضخجص مضضضن داخضضضل ويكيبيضضضديا وعلضضضى درايضضضجة عميقضضضة بهضضضا .سضضضأتطرق قليلا إلضضضى كيفيضضضة
المشضضاركة بويكيبيضضديا والمسضضاعدة بكتابضضة مقالتهضضا ،لكضضن هضضدفي الساسضضي سضضيبقى شضضرح طريقضضة عملهضضا
كموسوعة .وبما أنننا سنبدأ الكلم ،فلعنله من الرمناسب أن أعبرف بنفسي أيضاا قبل أن ندخ ل
ل موضوعنا.
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 .2تعريف

ت
ي بمؤيلف الكتاب ،لو لم تكن رمهتمما بضضالتعقرف إليضه ،أو معرفضضة المزيضضد عنضه )لضو
هذا تعريف تقديم ي

كن ل
ت تعرفه بالفعل( ،فبإمكانك القف رز إلى الفقرة التالية ،فهو لن يأخضذ المضضر علضى نحضجو شخصضي ،كمضا
ت قد قرأ ل
أننه -على الرجح -لن يعرف إذا ما كن ل
ت هذا التعريف أو الكتاب كله أصلا.
اسضمي عنبضاد ،أعلضضم أنضه اسضضتم غريضب .فقضد مضضرر ر
ت بضضالكثير مضن المواقضف الضتي أوضضحت لضي ذلضك
1
ي بإحياء السماء العربنية ال تي
على مير حياتي القصيرة ،لكن اختياره جاء بسبب رغب جة من والد ن

اش رتهرت في الماضي .بالطبع ،أنا من يدفع ثمن إحياء السم الن.
ل أدري لو كانت لحياتي الشخصنية أهم نيضة بالنسضبة لضك ،لكننضي أقيضم بمدينضة عنمضان ،ول ي أص ل
سوري ،وأنا طالب رلغة إنكليزية بالجامعة الردنية ،وأعمض ر
ل بضدواجم رحضرر ف ي الترجمضة والتحريضر .أظضقن
أن طمضضضوحي هضضضو الحصضضضول علضضضى عمضضضل فضضضي مجضضضال الصضضضحافة العلمنيضضضة ،ررنبمضضضا لضضضدى مجلضضضة ناشضضضيونال
جيوغرافيك أو شيجء من هذا القبيل ،ولنأمل أن أتمنكن من تحقيق ذلك يوماا.
فضضي كضض ب
ل الحضضوال هضضذه المضضور ليسضضت جوهرنيضضة كضثيراا الن ،فهضضذا الكتضاب عضضن ويكيبيضضديا ،لضضذا ررنبمضضا
ي التحضضقدث عضضن علقضضتي بهضضا .قمضض ر
ت بتعضضديلتي الولضضى فضضي ويكيبيضضديا العرببيضضة قبضضل عشضضر سضضنوات
علضض ن
ت وقتها في نهاية المرحلة البتدائبية ،بالصبف الرابع أو الخضامس عل ى مضا أعتقضد ،وكان كض ق
بال ن
ضببط ،كن ر
ل

ت سضبيئة جضداا أو عديمضة الفائضدة بالركلنيضة ،فقضد حضاول ر
مضا قمض ر
ت إنشاء بعضض المقالت بنسضخ
ت بضه تعضديل ج

ر
رنصوجص ولصقها من مواقع إنترنت عربنية رديئة ،وأظقن أن جميعها رحذفت أو أزيلت رمنذ زمجن بعيد.

)(1

كانت هذه الحقيقة سبباا غير مباشضضجر فضي أن مقالضضة المعتمضد بضضن ع نبضاد علضى ويكيبيضضديا العربيضضة تحمضل الن نجمضضة المقالضضة

المختارة ،ولنأمل خيراا بأن تلك ستكون بادراة لتخليد السم وإبعاد علمضات السضضتفهام عضضن وجهضضك أنضضت وبضاقي القضنراء
من الن فصاعداا (:
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أنشأ ر
ت حساباا خاصاا بي على ويكيبيديا العربنية لنول مرة في شضهر آب )أغسضطس( سضنة ،2009
كان عمري وقتها ثلثة عشر سنة تقريباا .لن أزعلم أنن مقالتي الولى كانت أفضل حضالا منمضا تت ونقعه
من ولجد فضي الثالثضة عشضرة مضن رعمضره ،إل أنننضي كنض ر
ت معجبضاا كضثيراا بفكضرة هضذه الموس وعة وبالخدمضة
العظيمة التي رتسديها ،بحيث أننني صر ر
ت راغباا بشندة بأن أتعلم كيف أساعد ببنائها.
ففضي نظضري ،ويكيبيضديا هضي واحضدتة مضن أفضضل النجضازات الضتي حنققتهضا البشضرنية رمنضذ صضناعة
ع خيرنيضضة
النضضترنت .تخنيضضل ،قبضضل عشضضر سضضنوات ،فكضضرة روجضود مصضضدجر مجضضان ر
ي للمعلومضضات رمتضضا ج
ح -لضضدوا ج

بحتة -لك ي
ل شخ جص لضديه اتصضال إنضترنت .فضي ذلضك الضوقت ،كضان يبضدو روجضود ش يجء مثضل ويكيبيضديا
أمراا رمستحيلا.
رمنضضذ أن أنشضضأ ر
ت رمتتاليضضة كنضض ر
ت علضضى ويكيبيضضديا
ت أكتضضب مقضضال ج
ت حسضضابي ولرمضضندة ثلث أو أربضضع سضضنوا ج
ي ،يبلضضضغ عضضضدرد المقضضضالت الضضضتي كتبرتهضضضا بالكامضضضل )حسضضضب إحصضضضاءات ويكيبيضضضديا( 910
علضضضى نحضضضجو شضضضبه يضضضوم ب

مقالت 2،وقد قم ر
ت أيضاا بما يررنو من خمسجة وعشرين ألف تعديجل على أكثر من  9,000مقالجة أخرى.

ت من انضمامي أصبح ر
ت إدارياا على ويكيبيديا العربيضضة :فضإن حضاول ل
ت تخريضب
بعد ثلث سنوا ج
الموس وعة ،كنض ر
ت قضادر اا علضى إلغضاء تعضديلتك ومنعضك مضن التحريضر ،لكنننضي لضم أعضد كضذلك الن .فقضد
ت استقالتي رمنذ سنة تقريباا )فضضي عضضام  ،(2015لنن نشضضاطي انخفضض ل
قندم ر
ض كضضثيراا ،ولضضم أجضضد مضضن اللئضضق
أن أستمنر بامتلك هذه الصلحنيات ردون الستفادة منها.

)(2

ي نحضو  %0,3مضضن كايفضضة مقضالت
إحصائياا ،تبلغ نسبة المقالت التي أنشأرتها من ال ب
صفر أو طورتهضضا لضضضعاف حجمهضضا الصضضل ب
ويكيبيديا العربنية ،أي واحداة من ك ب
ل  350مقالاة عربية تقريباا.
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أثنضضاء النسضضنوات النسضضبع الماضضضية شضضارك ر
ت فضضي عضضدجد جييضضجد مضضن الرملتقيضضات والجتماعضضات الرمتعيلقضضة
بويكيبيديا .حصل ر
ي )ويكيمانيا
ت في سنة  2013على منحجة لرحضور مؤتمر مجتمع ويكيبيديا السنو ب
  (Wikimaniaفي مدينة هونضغ كونضغ ،ومضضنرة أخضضرى فضي العضضام التضالي بمدينضضة رلنضدن فضي بريطانيضضا،حيضضضث التقيضضض ر
ت بعشضضضرات الشضضضخاص الرمشضضضتركين فضضضي هضضضذا المجتمضضضع مضضضن رمختلضضضف دول العضضضالم .كمضضضا
حصل ر
ت علضى دعضوة لورشضة بحثنيضة لجامعضة أكسضفورد فضي عنمضان ،ولضض ) Hackathonورشضة تحريضر(
في الردن أيضاا سنة  .2014كانت هذه الفرص رائعاة جضضداا ،فقضضد التقيضض ر
ت فيهضضا -لول مضضنرة -علضضى أرض
الواقضضع العديضضلد مضضن الشضضخاص الضضذين تعضضامل ر
ت طويلضضة ،وتعبرفضضت إلضضى
ت معهضضم عضضبر النضضترنت لسضضنوا ج
عشرات الويكيبيديين الجانب من العديد من دول العالم.
سضضضاهم ر
ت فضضضي تنظيضضضم بعضضضض نشضضضاطات ويكيبيضضضديا
أيضضضاا ،فقضضد شضضارك ر
ت فضضي نهايضضة العضضام الماضضضي بتأسضضيس
مجموعضضضة "ويكيميضضضديا بلد الشضضضام" ،وهضضضي أنول رمننظمضضضة
رتويحد رمجتمع الويكيبيدييين في ردول الشضضام .وفضضي شضضهر
آذار )مضضضارس( عضضضام  ،2016كنضضض ر
ت أميضضضن سضضضير مضضضؤتمر ويكضضضي
ي
ي سضضضنو ب
عربنيضضضة الثضضضاني فضضضي عنمضضضان ،وهضضضو مضضضؤتمتر إقليمضضض ي

يجمرع الويكيبيدييين العرب.

منضضضضذ دخضضضضولي ويكيبيضضضضديا شضضضضهدت عشضضضضرات النقاشضضضضات والحضضضضوارات ،وتعنرفضضضضت إلضضضضى مئضضضضات
الشخاص من رمعظم ربلضضدان العضضالم العربضي ،وحضضرت عضدداا ل بضضأس بضضه مضن المناسضضبات واللقضاءات
صضضة بويكيبيضضديا فضضي بلضضداجن عربنيضضة وأجنبنيضضة .كضضل ذلضضك أعطضضاني كمضضاا كضضبيراا مضضن
والجتماعضضات الخا ن

التجضضارب واطلعضضاا كضضبيراا علضضى سضضير العمضضل فضضي ويكيبيضضديا ،والن ،بمضضا أنن نشضضاطي علضضى الموقضضع

ر
تضاءل قلي ا
ل ،فأصبحت أرى أنن من الرمهيم -على القل -أن أشارك ما تعنلمته لساعلد علضضى تعريضضف
الناس بكيفنية عمل هذه الموسوعة.

13

▲

حكاية ويكيبيديا

بداية

أنا أؤمن بأن ويكيبيديا يجب أن تكون شضنفافة ،ويجضب أن يكضون جميضع رمسضتخدمي النضترنت
ب
ت ومواضضضيع.
ع بسير المور الداخلية فيها كما يطلعون على ظاهرها الخضضارجي مضضن مقضضال ج
على اطل ج
ومضضع أنن أيضض اا مضضن المضضور الضضتي تحضضدث وراء كضضواليس الموسضضوعة ليضضس سضضرية أو محجوبضضة عضضن العانمضضة

قصداا ،فإنه أيضاا لن يكون سهلا لحدهم أن يلض يم بطبيعضة المضور فضي الضداخل وحضده دون بضذل رجهضجد
صفحات المعننية بذلك ،وليس مضضن المرنجضضح أن يعضضرف أحضتد غيضر المسضضاهمين فضضي
كبيجر للروصول إلى ال ب
ويكيبيديا أنفسهم كيف يتقم تقرير ما تحتويه مقالرتها.
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 .1ولدة الموسوعة
ولضضد مفهضضوم ويكيبيضضديا فضضي شضضكله الول بيضضوجم مضضن أحضضد أنيضضام شضضتاء عضضام  ،2000عنضضدما اقضضترح
ي
ريتشارد ستولمان  .Richard Stallmanوهو مؤيسضضس حركضضة البرمجيضات الحضرة ،وضضضلتع رئيسضض ب
في مشروع غنو  GNU Projectوفي تأسيس نظام جنو/ليرنكس الشهير ،فكرة تأسضضيس موسضوعجة
ي ،رغضضم أنن القليليضضن
إلكترونيضضة تشضضاركية .لضضم يكضضن هضضذا مجضضنرد اقضضتراح ،بضضل تحضضنول إلضضى مشضضرو ج
ع فعلضض ب
سمعوا به .انطلق هذا المشروع في شهر يناير من ع ام  2001باسم "غن و بي ديا"  ،3GNUPediaلكن
بحلول ذلك الوقت .كانت هناك منافستة أخرى على الساحة.
فقبضضل إطلق مشضضروع سضضتولمان النطمضضوح بعضضاجم تقريبضضاا ،كضضان قضضد سضضبقه رجضض ت
ل آخضضر .رجضضل أعمضضاجل
ي مضن ألبامضضا ،يضضدعى جيمضي ويلضز ،لكضضن ومضا قضضد ل يعرفضه الكضثيرون ،أن بدايضة جيمضي ويلضضز لضم
أمريك ي

ح أنن ويلز أراد مشروع موسوعة حضضنرة ،إل أنن تحريرهضضا "لضضم يكضضن
تكن جبيدة كثيراا .أول المر ،صحي ت
ا
ا
ن
ي مشضضضروع ويلضضضز الول "نوبيضضضديا" ،Nupedia
للجميضضضع" ،وكضضضذلك فإنهضضضا كضضضانت مشضضضروعا ربحيضضضا .ردفعضضض ل
وكضضضضانت فكرتضضضضه تتلنخضضضضص بتأسضضضضيس موسضضضضوعجة الكتابضضضضة فيهضضضضا مقصضضضضورة حصضضضضراا علضضضضى الكضضضضاديمبيين

صصين ،ول ريسلمح للشضخاص العضضادبيين بتعضضديلها ،وتضضونلى صضضديق ويلضضز المضضدعبو لري سضضانجر
والمتخ ب
إدارة الموسوعة ،ووضعت العلنات التجارنية على صفحاتها لجني المال منها.

)( 3

ت معروفجة رنفشلرت على قائمتها البريدية آنضضذاك ،كضضانت مواضضضيع هضضذه
في آخر المر ،لم تحصل غنوبيديا إل على ثلث مقال ج
المقالت هي :لغة برمج سي ،ولغة السضبرانتو ،ومؤس س لغضة السضبرانتو "لودوفضك زامنهضوف" .رسرلعان مضا مضات المشضروع

وتخنلى عنه مؤيسسوه ،وأعلن رتشارد ستولمان بنفسه أننه الن يدعم ويكيبيديا ويشيجع الناس على التوجه إليها
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علضضضى كضضض ي
ل حضضضال ،لضضضم يكضضضن مقضضضندراا لضضضذلك المشضضضروع
الربحضضضي أن ريحيقضضضق شضضضيئاا ،فقضضضد فشضضضلت تلضضضك الموسضضضوعة
فشضضضلا ذريعضضضاا ،خصوصضضضاا وأن الكضضضاديميين عمومضضضاا أنضضضاس
منشضضغلون وليسضضوا تضضنواقين لفكضضاجر مثضضل التطضضقوع والعمضضل
دون مقابضضل ،لهضضذا السضضبب .لضضم تجتضضذب الموسضضوعة عضضدداا
ريذلكر من المحبررين .بعد ثلثضضة أعضضواجم مضضن ذلضضك التاريضضخ،
سضضيقبر جيمضضي ويلضضز بالفشضضل وريعلضضن عضضن الغلق النهضضائي
لموق ع نوبيضديا ،وسضوف تنبعضث مضن رمضاد ذلضك المشضروع
ي أعظم موسوعة عرفتها البشرية.
الربح ب

جيمي ويلز ،رمؤبسس ويكيبيديا وعضتو
شرفي في رمؤبسسة ويكيميديا.

فضضي نهايضضة العضضام الول مضضن تجربضضة نوبيضضديا ،كضضان قضضد انتضضضح بالفعضضل لضضويلز وصضضديقه سضضانجر أن
فكرتهمضضا لضضم تكضضن ناجحضضة .لضضذلك ،قضضنررا أخيضضراا مضضع بدايضضة عضضام  2001أن يطلقضضا الموسضضوعة الجديضضدة،
ع مضن البربضح ،وبضضدأ
الموسوعة الحرة الحقيقية التي يمكن للجميضع تحريرهضضا ،والضضتي ل تسضعى ل ب
ي نضو ج
المشضضروع بتاريضضخ  15ينضضاير .كضضانت ويكيبيضضديا فكضضرة جيمضضي ويلضضز ،إل أنن مضضن قضضام بضضإدارة المشضضروع
وصونه بالمعظم -في مرحلتضه الولضى -هضو سضانجر ،رغضم ذل ك وبفضضل جهضوجد حثيثضة مضن ويلضز .فضإن
اسم سانجر قد اختفى تقريباا من تاريخ ويكيبيديا.
في اليام الولى ،ساور المؤيسلسين قلتق كبيتر حول ما قد تأتي به فكرة ويكيبيضديا ،وفكضرا أننضه
في أسوأ الحوال .يمكضن أن تتح ول الموس وعة إلضى مكضب مضن "القمامضة" عديمضة الفائضدة ،علضى حضبد
وصفهما .وكان ويلز يستيقظ في الليالي المظلمة ليفتح الموسضوعة ويتفنحضص مضا ري ل
ضضاف إليهضا مضن
مقالت ،ويتابع باهتماجم تطقور المشروع.
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أول صفحجة أضيفت إلى ويكيبيديا كضانت تحضت عنضوان " "UuUبعضضد يضوجم واحضجد مضن تأسضضيس
ا
ح احتضضوت عضضدة مصضضطلحات قضضد يعيبضضر عنهضضا هضضذا
المشضضروع ،حيضضث كضضانت عبضضارة عضضن صضضفحة توضضضي ج
الختصار النكليزي" :هل تقصد الوليات المتحدة؟ أم المملكة المتحدة؟ أم الوروغواي؟".
لمفاجئضضة الشضضريكلين ،حنققضضت الموسضضوعة الجديضضدة نجاحضضاا بضضاهراا لضضم يتونقعضضاه قضضبط ،وخلل أيضضام
بضضدأت نضضواة مجتمضضجع مضضن المحبرريضضن المتطضض بوعين بالتشضضكل ،وبضضدأ المشضضروع يتبلضضور ويأخضضذ شضضكلا أكضضثر

وضوحاا .فخلل أق ي
ل من شهجر واح جد بعد التأسيس تجاوز عضضدد صضضفحات ويكيبيضضديا اللضضف صضضفحة،
ف بعد أق ب
ل من نصف عام ،وبنهاية تلك السضنة تجضضاوز الرقضضرم عشضضرين ألفضضاا .جضاء
ثم تجاوز العشرة آل ج

ي من جهجة بارزجة في شهر سبتمبر مضضن عضضام  ،2001عنضضدما نشضضرت صضضحيفة نيويضورك
أول اهتماجم إعلم ب
تايمز الشهيرة مقالا عن ويكيبيديا.
لفترجة طويلة ،كان ريعلتقضضد أن التعضضديلت الولضضى الضضتي
أدخلت على ويكيبيضديا فقضدت للبضد ،حيضث أنن تبضديلا ف ي
برنامج الميديا ويكي المستعمل أندى إلى محو كضضل بيانضضات
الشهر الول من تاريضضخ الموسضضوعة .لكضضن بعضضد تسضضعة أعضضواجم
من تأسيس ويكيبيديا ،سيكشف تم ستارلنغ في منتصضضف
عضام  2010عضن عث وره )فضي موق ع س ورس ف ورج.ن ت( علضى
توثيضضضق كامضضضل لكضضض ب
ل تعضضضديجل أدخضضضل علضضضى المشضضضروع منضضضذ يضضضومه
ج
ج
الول وحتى ستة شهوجر بعد تأسيسضه .لضذا يمكننضضا القضضول الن
أن لدينا توثيقضضاا كضضاملا لكضضل حضضرف أضضضيف إلضضى ويكيبيضضديا منضضذ

لري سانجر ،شري ر
ك جيمي ويلز في
تأسيس ويكيبيديا.

يومها الول.
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ا .إطلقق النسخة العرببية
بعضضد أسضضابيع قليلضضجة مضضن تأسضضيس ويكيبيضضديا ،بضضدأت القاعضضدة اللغونيضضة للمشضضروع بالتوقسضضع .حيضضث
جاءت أول نسخة من ويكيبيديا بلغجة غير النكليزيضضة فضضي  16مضضارس مضضن السضضنة نفسضضها ،عنضضدما أعلضضن
ت من ولدة ويكييبيديا اللمانيضضة ،تبعتهضضا
عن انطلق النسخة اللمانية من ويكيبيديا .وخلل ساعا ج
النسضضخة الكتالنيضضة ثضضم اليابانيضضة ،وبعضضد شضضهرين مضضن ذلضضك الفرنسضضية .بعضضد أسضضابيع مضضن ذلضضك ،أي فضضي
ت عضضدة ،حيضضث ارتفضضع
منتصف عام  2001تقريباا ،جاءت موجة كبيرة من الويكيبيدنيات الجديضضدة بلغضضا ج
عضضضدد اللغضضضات إلضضضى حضضضوالي العشضضضرين ،وكضضضانت مضضضن بيضضضن هضضضذه اللغضضضات الجديضضضدة الصضضضينية والهولنديضضضة
والعبرية واليطالية والبرتغالية والروسية والسبانية والسويدية والهنغارية والسبرانتو.
بعضضد ذلضضك مباشضضرة وفضضي شضضهر سضضبتمبر مضضن عضضام الموسضضوعة الول ،جضضاءت ويكيبيضضديا العربنيضضة
لتنضضضنم إلضضى ركضضب اللغضضات الجديضضد .فضضي حيضضن تأسضضيس النسضضخة العربنيضضة ،كضضانت توجضضد  21لغضضاة مضضن
ويكيبيديا ،وخلل شهجر واحض جد وصضل عضضدد مقضالت النسضخة العربيضضة إلضى أربضع مقضضالت ،لتحتضض ن
ل بضضذلك
ب حنققتضضه النسضضخة العربيضضة فضضي
المرتبضضة الضضض  20بيضضن  21لغضضة ،وللسضضخرية بمكضضان .كضضان ذلضضك أفضضضل ترتيضض ج
تاريخها كبله!
كانت بداية ويكيبيديا العربية مثيراة للشفقة ،فقد انتهى عام  2002بس ب
ت مقالت ،وانتهى شهر
يوليو من عام  2003بثماني مقضضالت ،وأخضضذ مركضز الموسضوعة يضتراجع باسضتمراجر بيضن القلغضضات الخضرى.
على أنية حال .أندى خطأ في قواعد بيناات مؤنسسة ويكيميديا بذلك الوقت إلى ضياع ك ق
ل محتضضوى
ويكيبيديا العربية ،ففقدنا كنضضزاا ثمينضاا مضن ثمضاني مقضالت لضم تسضضترجع قضبط ،وقضد أعقبضضت ذلضك إعضادة
تأسيس لويكيبيديا العربية ،ولذلك ريلعتبر شهر يوليو  2003الن تاريخ الميلد الرسمي للموسوعة.
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في حقيقة المر ،كان المؤ يسسون الوائل لويكيبيديا العربية هضضم محبررييضضن أجضضانب )معظمهضضم
مضضن اللمضضان(  ،كضضانوا متحبمسضضين لفكضضرة إطلق ويكيبيضضديا باللغضضة العربيضضة .بحلضضول نهايضضة العضضام الثضضاني
للنسضضخة العربيضضة ،بضضدأت بضضوادر انتعاشضض جة بضضالظهور ،حيضضث عملضضت محضضررة ألمانيضضة تضضدعى "إليضضان" علضضى
ت
مراسضضلة أشضضخاص فضضي مشضضروع عضضرب آيضضز ) Arabeyesوهضضو مشضضروع يهضضدف إلضضى وضضضع ترجمضضا ج
للمصطلحات التقنية الجنبية( ،وانضنم إذ ذاك عدتد قلي ت
ل من المحبررين المؤسسضضين الضضذين أدوا دوراا
محوري اا في بلورة الشكل الول للموسوعة .مع نهاية العام ،ارتفع عضضدد المقضضالت إلضضى بضضضع عشضضرات،
وأخذت بوادر المل تظهر في الفق لنتعاش المشروع.
في اليام الولى لويكيبيديا العربية ،تونلت إدارتهضضا مجموعضضتة صضضغيرة جضضدلا مضضن المسضضتخدمين.
كانت إليان من أبرز شخصيات هذا المجتمع الضئيل ،وهي مسؤولة تقننيضضة مضضن مؤسسضضة ويكيميضضديا
تو نلت إعادة تأسضيس ويكيبيضضديا العربيضضة بعضضد مشضضكلة قاعضضدة البيانضات الضضتي حضضدثت فضي يوليضو ،2003
وقد كانت من أهبم رمؤسسي النسخة العربية .إلى جانبهضا ،كضضان هنضاك عضدد مضضن الويكيبيضضديين العضضرب
الذين لعبوا دوراا هام اا في بداية الموسوعة ،بينهم عصضضام بايزيضضدي ،ورامضضي طراونضضة ،وأحمضضد غربيضضة،
وعمضضرو غربيضضة ،وأيمضضن حوريضضة .معظضضم هضضؤلء المسضضاهمين -وعضضدد كضضبير مضضن الويكيبيضضديين الوائضضل-
كانوا مقيمين في ردول أوروبية ،ولع ن
ل السبب هو تأخر وصول اتصال النترنت إلى العالم العربي.
ج
رتعتضضبر سضضنة  2004عضضام الميلد الحقيقضضي لويكيبيضضديا العربيضضة .كضضانت بدايضضة العضضام سضضبيئة بعضضض
الشيء ،حيث اسضتمنر تراجضع مركضز الموسضوعة علضى نفضس ال وتيرة السضابقة ،فبلغضت فضي شضهر فضبراير
ب لهضا فضي كض ب
ل تاريخهضا ،وهضو المركضز الضض  49بيضن  52لغضة وجضدت آنضذاك .لكضن
من ذلك العام أس وأ ترتيض ج
عند هذه النقطة بالتحديد ،وصل إلى الموسوعة الجيل الول من الويكيبيضضديين الضضذين شضضكلوا نضضواة
مجتمع ويكيبيديا العربية ،وبفضلهم توبقف تراجع مركز النسخة العربية عند هضضذا الحضضبد ،وبضضدأ تقضضقدم
بطيتء إلى المام بعد عامين ونصجف من الخمول التابم.
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من رهنا بدأنا! أول مقالة على ويكيبيديا العرببية ،أنشئت في  11يوليو سنة .2003

خلل عضضام  ،2004أضضضيفت إلضضى ويكيبيضضديا العربنيضضة  1,436صضضفحة ،ليرتقضضي مركزهضضا إلضضى  46بيضضن
أكثر من مائة وسضبعين لغضة عالميض اا ،وكضضانت هضضذه قفضضزة النوعيضة فضي تاريضخ الموسضوعة .اهتضضنم الجيضل
الول من الويكيبيديين العرب بالعمال الساسية المتع يلقة بإرساء البنضضى التحتيضضة للمشضضروع ،حيضضث
ر
جلمت برنامضضج ميضضدياويكي  MediaWikiوأنشضضئت صضضفحات السياسضضات والقضضوانين والرشضضادات
رتر ف
الرئيسضضية لويكيبيضضديا العربيضضة ،وتضضم العمضضل علضضى آلف صضضفحات اليضضام والسضضنوات والبلضضدان والمضضدن
الكبرى وغير ذلك من المواضيع الساسية.
حتى نهاية عام  2005كانت ويكيبيديا العربية فضي مرحلضة التأسضيس .فضضي هضضذه الفضترة أرسضضيت
اللبنضضة الساسضضية للموسضضوعة ،واكتمضضل معظضضم المحتضضوى الرئيسضضي مضضن المقضضالت )مثضضل مقضضالت الضضدول
والمدن الكبرى( ،وتشنكلت نواة جبيدة من المحبررين ،وبنهايتها كان المجتمضضع مضضؤهلا للنطلق وبضضدء
العمضضل .بنهايضضة هضضذه الفضضترة ،تخ نطضضت ويكيبيضضديا العربيضضة حضضاجز العشضضرة آلف مقالضضة ،وارتقضضت ارتقضضااء
سريعاا إلى المركز  34عالمياا.
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خلل فترة عام  2006إلى  2008تسارع نم بو عدد مقالت ويكيبيديا العربيضضة ،فقضضد جضضرت حملت
متكبررة لرفع عدد المقالت بصورة آلية أو بإضافة البذور القصيرة إليهضضا ،حضضتى انتهضضى المضضر بتجضضاوز
عضضدد مقضضالت الموسضضوعة مائضضة ألضضف مقضضاجل فضضي منتصضضف سضضنة  .2009لكضضن وبسضضبب هضضذا السضضلوب فضضي
كتابة المقضضالت ،امتلئضضت ويكيبيضضديا العربيضضة بعشضضرات آلف الصضضفحات القصضضيرة جضضداا ،وكضضانت الكضضثير
منها مصنوعة ببرامج حاسوب بية دون تدخل بشري يذكر .ول زالت مثل هذه الصضضفحات سضضبباا بنفضضور
العديد من القراء من النسخة العربية للموسوعة.
لكن منذ ذلك الوقت ،بدأت حركة مضاند تة للرتقضضاء بجضودة الموسضوعة ،تمخضضضت عضضن خلفضات
كثيرة بين الويكيبيديين العرب وأفراد المجتمع .بسبب هذا ،بدأ المحتوى الساسي فضضي ويكيبيضضديا
العربية يتبلور ويكتسب مستوى احترافياا لئقاا ،ونمت قاعدة المحبررين بشكجل مطرد.
تزايدت جودة مقالت ويكيبيديا العربنية بدرجة عظيمة بعضد سضنة  ،2010فعوضضاا عضن أن تكضون
رمجنرد بوابة يسضتعملها النضضاس للوصضول إلضى النسضخة النكليزيضة ،أصضضبحت موسضوعة حقيقيضضة رتغطضضي
رمعظم المواضيع الساسية عن المعرفة بطريقة رممتازة .فمع أننك قد ل تجد مقالة عربية جييدة عضضن
ع تفكر بالبحث عنه ،إل أنن المقضالت الساسضضية والرمهنمضضة )والضضتي تتلقضى أعضداداا كضبيرة مضضن
كل موضو ج
الزيارات( ،أصبحت -في رمعظمها -على مستوى لئجق جداا من حيث الحجم والتوثيق واللغة.
منذ سنة  2013بدأ رمجتمع ويكيبيديا العربنية بالنتقال إلى مرحلة جديدة ،فبدلا مضضن القتصضضار
ت نشضطة حقيقنيضة وبتنظيضم
على العمل اللكتروني على صفحات الموسوعة ،بدأنا بتشكيل رمجتمعا ج
اللقاءات والجتماعات والمناسبات على أرض الواقع.
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فقضضد ظهضضرت فضضي العضضالم العربضضي واحضضدة مضضن أنجضضح إصضضدارات "برنامضضج ويكيبيضضديا للتعليضضم"،
وشضضارك عضضدتد كضضبير مضضن الضضدول العرب نيضضة بمسضضابقة الضضويكي تهضضوى المعضضالم )أكضضبر مسضضابقة تصضضويجر فضضي
العالم( ،عدا عن أنننا ننظمنا مؤتملرين إقليمنيين لويكيبيديا في المنطقة العربية سضنة  2015فضضي رتضونس
ومن ثنم في  2016بعنمان.
ب .عن الوضع الحالي لويكيبيديا العربيية
ت عضواا نشطاا في ويكيبيديا العربية خلل قسجم كبيجر من تاريخها ،فقد رأي ر
بما أننني كن ر
ت من
المناسب أن أعطضي رؤيضة عضن الوضضع الحضالي لهضذه الموس وعة رمقارنضاة بمضا كضانت عليضه ف ي الماضضي،
ومقارناة برمنافساتها من القلغات الخرى.
كرنقطة بداية ،فإنن منما يستحقق الحديث عنه أنن رمجتمع ركنتضاب ويكيبيضديا العربنيضة ل ه توبجهضا ت
ت
ت جوهريضضضجة خلل السضضضنين الماضضضضية .لقضضضد كضضضان رمجتمضضضع الويكبيضضضدييين العضضضرب
خا ن
صضضضة مضضضنرت بتغقيضضضرا ج
ف بين رأيين أو وجهتي نظجر أساسنيتين ،يتمنثلن بتيضضار "الحضضذفيين"
لسنوات كثيرة -في حالة خل جوتيار "الحمائم" كم نسبميهم.
فالول يسلعى إلى رفع المسضتوى العضام لمقضالت ويكيبيضديا ،بحيض ر
ث يضرى أنن ل بضأس ف ي سضبيل
ذلك الهدف من التخقلص من بعض المقالت الرديئة وحضضذفها )ومضضن رهنضضا السضضم!( ،ويضضرى أنن الولويضضة
فضضي ويكيبيضضديا هضضي دائمضضاا أن رتقضضيدم المقضضالت محتضضوى رمفيضضداا وشضضام ا
ل ،وأمضضا الننقضض ر
ص فضضي عضضددها فهضضو
ليضضس بضضأم ر ذي أهميضضة .وأمضضا التيضضار الثضضاني فهضضو يضضدعو إلضضى الحفضضاظ علضضى كضض ي
ل مضضا فضضي ويكيبيضضديا مضضن
ج
مقالت بصفتها محتوى رمفيضضداا ،ويضضرى بضضأننه ل بضضأس بإنشضضاء أعضضداجد كضضبيرجة مضضن المقضضالت القصضضيرة فضي
سبيل رفع عدد مقالت ويكيبيديا العربية وتحسين ترتيبها بين القلغات الخرى.
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فضضي الحقيقضضة ،كضضان رطغيضضان تيضضار "الحمضضائم" علضضى رمجتمضضع ويكيبيضضديا العربيضضة سضضبباا رئيسضضياا فضضي
كثرة المقالت القصيرة فيها ،أو " البذور" كما نصطلح على تمسضضيتها فضضي الموسضضوعة ،خلل سضنواتها
الولضضى .فمضضنرات ومضضنرات ،أنشضضئت فضضي ويكيبيضضديا العربيضضة آلف المقضضالت بطريقضضجة آليضضة بهضضدف رفضضع
ترتيبهضضا بالنسضضبة للغضضات الخضضرى فحسضضب ،بحيضضث أننضه فضضي سضنة  ،2009ررنبمضضا كضضان  40أو  %50مضضن مقضضالت
ت موسضضوعنية رمفيضضدة.
ويكيبيضضديا العربيضضة منشضضأة ببرامضضج حاسضضوبية أو بطريقضضة كميضضة ،وليضضلس كمقضضال ج
كانت تأتي هذه المقالت على ر
ف رمعنينضضة ،مثضضل "كسضضر
صورة حملت تدعو الرمجتمع إلى تحقيق أهدا ج
ف مضضن المقضضالت القصضضيرة فضضي
حاجز الخمسين ألف مقالة" ،وهو شعار حملة تسنببت بإنشضضاء فعضضندة آل ج
نهاية عام .2007
عند رنقطضجة مضا ،ظهضرت فضي رمجتمضع الموسضوعة العربيضة فئضة رمعارضضتة لمثضل هضذه الحملت ،فقضد
ي تضضضو قجه هضضضدفه زيضضضادة عضضضدد المقضضضالت أو رفضضضع ترتيضضضب ويكيبيضضضديا العربيضضضة ،ففضضضي نظضضضر
كضضضانت ضضضضند أ ي
"الحضضذفيين" ،كضضان المضضر الكضضثر أهمنيضضة هضضو جضضودة الرمحتضضوى .مضضع رظهضضور الحضضذفيين أصضضبح لضضدينا فضضي
الموسضضضوعة تنيضضضاران رمختلفضضضان رلكضضض ي
ت
ل رمنهمضضضا توجهضضضاته الخا ن
ت ونقاشضضضا ج
صضضضة بضضضه ،منمضضضا أشضضضعل صضضضداما ج
ص فضضضي
إلكترونيضضضة طويلضضضة جضضضد اا بيضضضن الطرفيضضضن .أحضضضد هضضضذه النقاشضضضات شضضضار ل
ك فيضضضه حضضضوالي  50شضضضخ ج

ويكيبيديا ،وأخذ ثمانية رشهور ،وركتبت خلله كمنية من النقصوص رتعضضادل أكضضثر مضضن مائضضة صضضفحة A4
مطبوعضضة ،أو حضضوالي ثلثيضضن ألضضف كلمضضة .كضضان ذلضضك ،للرمناسضضبة ،أطضضول نقضضاجش فضضي تاريضضخ ويكيبيضضديا
العربية4.

ن

)(4

سأعتقد أيني ذكر ر
ت هذا النقاش فعضضندة مضضرات خلل الكتضضاب ،لنضي أجضضردره مثضضالا مضضثيراا للهتمضضام علضضى الحضضيد الضضذي ريمكضضن أن
يهتنم فيه الويكيبيضدقيون بضأمر موسضوعتهم ،بحيضث يصضرفون هضذه الكمنيضة مضن الوقت فضي رمناقشضة أتفضه تفاصضيلها .لمضن

ريهيمه المر ،فإنن الرجزء الكثر أهمنية من النقاش مؤرشتف ورمتاتح

للقراءة.
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كضضانت النقاشضضات الضضتي مضضن هضضذا ال ننضضوع مسضضألة الحضضديث و"الهمهمضضة" البضضرز بيضضن أفضضراد ويكيبيضضديا
العربنيضضة لفعضضندة سضضنوات ،إل أننهضضا هضضدأت مضضع الضضوقت ،واضضضمحنلت بنفسضضها ،ولكنهضضا تركضضت أثضضراا رمهمضضاا علضضى
الموسضضوعة .فمضضع أنن رمعظضضم تلضضك النقاشضضات لضضم رتضضؤيدي إلضضى نتيجضضة ،إل أنن بعضضضها نجحضضت بالتوصضضل إلضضى
ف مضضضن المقضضضالت القصضضضيرة الباقيضضضة علضضضى ويكيبيضضضديا العربيضضضة ،وفضضضي
ت لحضضضذف أو دمضضضج فعضضضندة آل ج
تسضضضويا ج
ال رمقابل ،فقد اختفت الحملت التي تضضدعو إلضى رفضضع عضضدد المقضالت علضى حسضاب جودتهضا ،وأصضضبح رهنضضاك
اهتماتم كبيتر بزيادة المقالت الطويلة وذات اللجودة الرمرتفعة ،وبتقصي المقالت الرديئة وحذفها.
كان هذا التسلسل من الحداث في الحقيقة رجضضزءاا مهمضضاا مضضن تاريضضخ ويكيبيضضديا العربيضضة ،وكضضان
ي في بلورة رمجتمعها الحالي وتحديد أولونياته في تطوير هذه الموسوعة.
له دوتر أساس ي
في الوقت الحاضر 5،ريعطي مؤيشر ويكيبيديا للرعمق  233رنقطة 6،منما يجعض ر
ل ترتيبهضضا هضضو الخضامس
من حيث الجودة -بين جميع القنسخ الساسضضية مضن ويكيبيضديا .ومضضع أنن هضضذا النرقضضم قليض تل جضداا بالنسضضبة
لويكيبيديا النكليزية ،التي ريعادل عمقهضا  950رنقطضة ،إل أنن ترتيبه ا الهائضل ريثبضت أن الموسضوعة العربنيضة
أصضضبح ب
ت مضضن أفضضضل رنسضضخ ويكيبيضضديا فضضي النسضضعي لرمسضضتوى المقضضالت وجودتهضضا .ومضضع أننضضك قضضد ل تشضضعرر
بذلك ،إل أنن عليضك أن رتضضدرك أن ويكيبيضضديا العربيضة بضدأت رتصضبح رمتمييضزة بيضن نسضضخ ويكيبيضديا الخضرى
من حي ر
ث جودة المحتوى ورشمولنيته ،حتى ولو كان عدرد مقالتها قليلا نسبياا.

)(5

رأ ف
خلذ هذا الحصاء في شهر يوليو عام  ،2016وهو رعرضتة للتغقير باستمرار.

) (6بالنكليزيضضة  ،Depthوهضضو معيضضاتر رتلقضضارن بضضه لغضضات ويكيبيضضديا الرمختلفضضة للرحكضضم علضضى جضضودة محتواهضضا بضضدلا مضضن عضضدد
مقالتها.
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الكضضثيرون ل زالضضوا يعتقضضدون أن ويكيبيضضديا العربيضضة سضضيئة جضضداا ول يمكضضن العتمضضاد عليهضضا فضضي
شيء .لكن كشضضخ جص متضابع لنسضخ ويكيبيضضديا ومجتمعاتهضضا بجميضضع اللغضضات ،أعتقضضد -فضي الحقيقضة -أن
النسخة العربية أصبح ممتازاا جداا الن .أعل رم أن معظم المقالت لدينا سيئة ،لكن المواضضضيع المهمضضة
التي تحتا رج للتوثق منها في موسوعة هي ،بمعظمها ،في حالة ممتازة الن .حاول تص بفح مق الت
ويكيبيديا العربية الرمختارة  ،وستجد نماذج مذهلة على ذلك.
علضضى كضض ب
ح لمراجعضضة أي
ل حضضال ،اسضضمح لضضي ولكضضن لضضو كنضضت تعتقضض رد أن ويكيبيضضديا العربيضضة ل تصضضل ر
معلومة ،فهذه مسضؤولية تقضع علضضى عاتقضك أنضت .ويكيبيضضديا قائمضة علضضى الجهضضود التشضضاركية للجميضع،
ل من أن ترضضيك ،فضذلك يعنضي أن كض ن
ولو كانت نسختها الخاصة بلغتك أق ن
ل مضن يتحضدث هضذه اللغضة،
بما فيهم أنت ،غير قادرين على جعلها لئقة.
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 .1من يمتلك ويكيبيديا؟
رغضضم أنن رمعظضضم متصضضفحي النضضترنت الن يسضضتعملون ويكيبيضضديا فضضي حيضضاتهم اليوميضضة ،إل إنن
ي إليهضم .عنضدما كنضت أحضيدث
الغالبية العظمى منهضم بالكضاد يعرفضون كيضف وص ل هضذا ال ن
صضرح المعرفض ق

الناس عن ويكيبيديا ،كان أحد السئلة الزلنية الكثر تكراراا -والكثر كرهاا إلى قلبي -هو" :من يدير

ويكيبيديا؟ من هي الشركة المسؤولة عنها؟" ،حتى أنضي س ئل ر
ت ل و كضانت ملكضاا لشضركة غوغضل
ت مضنرا ج
أو مايكرسوفت .الغريب في المر هو أ نن كل شيجء في الموسوعة واضح ،فالشعار الذي يظهر على
ك ي
ل صفحجة من صفحاتها يخبرك بأنها "الموسوعة الحنرة"!
حسب تصوري ،ل زال الكثير من الناس أو معظمهضضم غيضر قضضادرين علضى اسضتيعاب المبضدأ الضضذي
تقوم عليه ويكيبيديا .ر نبمضا يعضود ذل ك إلضى انتشضار عقليضة النظضام رأس المضالي الحضديث ،الضذي رنسضخ
ص أو مؤنسسة ما ،لكضضن
في عقول الناس أنن كل شيجء في العالم ل ربند وأن يكون ملكية خا ن
صة بشخ ج
صضورة تانمضة .ويكيبيضديا ملض ت
ما يجعل ويكيبيضديا متمبيضزة ،ه و أنهضا تنضاقض هضذه القاعضدة ب ر
ك للجمي ع،
وليضس لحضضجد حض يق أو سضلطة فيهضا أكضثر مضن بضضاقي النضضاس .مضا مضضن شضخجص ول منظمضة ول دولضجة قضضادرة
على احتكار هذه الموسوعة.
ت
ي جهضضة فضضي العضضالم.
المر هو أن ويكيبيديا هي هبة للبشر ،فهي حنرة من كل القيضود ،ول تتبضع أ ب
قضضد تبضضدو هضضذه الفكضضرة صضضعبة علضضى التققبضضل ،فقضضد تعتقضضد أن فيهضضا طابعضضاا خياليضضاا بعضضض الشضضيء ،لكنهضضا
الحقيقة التي نجحنا بجعلها واقعاا .في كل مرة أتحدث فيها عن ويكيبيضديا ،ل ربضضند أن أقضضي نصضف
الجلسة وأنا أحاول أن أقنع الشخاص الذين أمامي بأنهم لضضم يسضضمعوا كلمضضي خطضضأ .وأبنضضي أعنضضي مضضا
ا
ي أحد.
أقول .فويكيبيديا فعلا ليست ملكا ل ب
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إل أنن ما يحدث دائم اا هو أنه وبعد دقائق معدودة من إغلق الموضوع ،وهي عملنيضضة تسضضتغرق

ل
كفاحضضاا طضضويلا مضضضنياا ،سضضأفاجأ بأحضضدهم يضضأتي مضضنرة أخضضرى ويطضضرح سضضؤالا ريشضضبه" :لكضضن أليضضس مالضضك
ويكيبيديا هو جيمي ويلز؟".
والواقع أنن جيمي ويلز كان بالفعل صاحب ويكيبيديا ،لفضضترجة مضضن الفضضترات علضضى القض ب
ل ،إل أننهضضا
لم تردبم طضويلا .خلل فعضندة رشضهوجر مضضن تأسضيس الموسضوعة رو ف
ضضلع نظضضاتم لدارتهضضا يقضوم علضى الكتفضاء
ص أو هيئضضجة رمعنينضضة تتضضونلى الشضضراف علضضى ويكيبيضضديا ،رتفرلكضضت هضضذه
ي ،ففعوضضضاا عضضن روجضضود شضضخ ج
الضضذات ب
اللمهنمة لتكون مسؤولنية متبادلة بين جميع الشخاص الرمساهمين فيها ،وتنضضازل رمؤيسضضس الموسضضوعة
ي رسلطجة أو قراجر له بمحتواها.
عن أ ي
ت مضضضن تأسضضضيس ويكيبيضضضديا ،لكضضضنون جيمضضضي ويلضضضز رمننظمضضضة رتسضضضنمى "مؤنسسضضضة
وبعضضضد ثلث سضضضنوا ج
ويكيميديا" )  ،(Wikimedia Foundationالهدف منها جمع التبقرعات والشراف علضى الجضوانب
التقنيضضة ،مثضضل تشضضغيل خضضوادم ويكيبيضضديا ودفضضع نفقاتهضضا ،وعضضدا عضضن ذلضضك ،ليضضس للمؤنسسضضة الحضضقق فضضي
ص رمحتوى ويكيبيديا أو قوانينها أو مقالتها .ومع أنن جيمي ويلز كان رمدير
التدخل بأي مسألجة تخ ق
مؤنسسة ويكيميديا في البداية بعلد تأسيسها ،إل أنن ه تخنلضى عضن هضذا اللمنصضب نفسضه فضي سضنة ،2006
ي دو جر بالنسضضبة لويكيبيضضديا سضضوى الترويضضج لهضضا والحضضديث عنهضضا
ورمنذ ذلك الحين ،ليس لجيمي ويلز أ ق
في المحافل العانمة.
من الرممكن أن تتبادر إلى ذهنك أسئلة أخرى تترنتب على حقيقة عدم تبعنية ويكيبيضضديا لحضضد،
فكيف ريمكن أن تدار ويكيبيديا؟ ومن ريشضضرف علضضى مقالتهضضا ويضضضمن صضضنحتها؟ هنضضاك ،بضضالطبع ،نظضضام
لدارة ويكيبيديا ،لن موسوعة بهذا الحجم -وكونها رتريحب بمشاركة أي شخجص في العالم -تحتضضاج
ع من النظمة لضبطها ،لكن الطريقة التي تعمل بها غير تقليدية أبداا.
إلى نو ج
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النظام الذي تتبعه ويكيبيديا في عملها ليس اختراعاا صنممه شخ ت
ص رمعنين ،بل هو شيتء ظهضضر
وحضضضده عنضضضدما دعضضضت الحاجضضضة إليضضضه ،وتطضضضنور علضضضى مضضضير الزمضضضن بفضضضضل جهضضضود عضضضدجد كضضضبير جضضضداا مضضضن
الويكيبيدييين الرمهتيمين بأمر الموسوعة .مع أنن هذا النظام رولد بطريقة عفونية تماماا ،إل أيني أعتبره
واحداا من أكثر النظمة البشرية التي عرفتها في حياتي عبقرنية وكفاءة.
ليضضس لننضضه رمعنقضضد كضضثيراا أو لنضضه إبضضداعي جضضداا ،لكضضن لنضضه نجضضح فضضي أن ريطيبضضق علضضى أرض الواقضضع
)أو فضضي فضضاء النضترنت( عضضدداا ل ريسضتهان بضه مضضن الفكضضار الضتي سضيتخنيل رمعظضم النضاس أن تطبيقهضضا
مستحي ت
ي شخجص في العالم بتعضديل مقالتهضا ،والتمقكضن ،رغضم ذل ك،
ل في عالمنا .أنولها هو النسماح ل ي
من الحفاظ على مقداجر مذهل من الجودة والكفاءة.
ي واحضض تد يقضضوم عليضضه هضضذا النظضضام :المحضضور الرئيسضضي والحكضضم الخيضضر فضضي كضض ق
ل
ثنمضضة مبضضدأ جضضوهر ي
شؤون ويكيبيديا ،والذي يتخذ جميع القرارات الحاسمة في الموسوعة ،ليس شخصاا ول مجموعضضة
من الشخاص .بل هو المجتمع ،أي جماعة الرمساهمين في ويكيبيديا كقلهم معاا.
قد ل تكون كلمة المجتمع واضحاة كثيراا بالنسبة إليضضك ،لكضضن إن حصضضل يومضضاا وأن سضضاهم ل
ت فضضي
ويكيبيضضديا أو تعنرفضضت إلضضى مجموعضضة مضضن الويكيبيضضدييين ،سضضيكون هضضذا واحضضداا مضضن أول المصضضطلحات
ص ريسضضاههم فضضي مقضضالت
ي شضخ ج
الضضتي عليضضك التعضضقرف إليهضضا .مضضا نعنيضضه بضضالمجتمع فضضي ويكيبيضضديا هضضو أ ق
ت مثلا.
الموسوعة أو يهتقم لمرها .ذلك ل يعني أنن عليك القيام بمهانم معنينة أو كتابة مقال ج
ل ،مجنرد كونك شخصاا مهتماا بويكيبيضديا سيسضمح لضك تلقائيضاا بضضأن تكضون جضضزءاا مضن المجتمضع،
كضض ق
ل مضضا عليضضك فعلضضه هضضو أن تضضدخل واحضضد اا مضضن نقاشضضات ويكيبيضضديا وتضضدلي برأيضضك فيضضه ،وسضضتكون قضضد
أصبح ل
ت عضواا في الرمجتمع!
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رغم أن نظام سلطة المجتمع هذا ،واستقللية الموسوعة الضتي ليسضت ملكضاا لحضد ،قضد يبضدوان
غريبين جداا للوهلة الولى ،إل أننهما أثبتا على أرض الواقع نجاحاا تامضضاا بضضاهراا .منضضذ نشضضأة ويكيبيضضديا
وحتى الن ،بعلد رمرور أكثر من  16عاماا ،لم يسضضبق وأن تمنكضضن أحضضتد مضضن احتكضضار الموسضضوعة ،أو ابضضتزاز
ي شكجل عليها ،وهذه حقيقتة رمونثقة.
المجتمع ،أو فرض قراجر من أ ب
ي
ت
ا
ت
ي وبعد تجربضضة سضضنوا ج
ويكيبيديا مستقلة تماما ،وقادرة على الستمرار بذلك .برأيي الشخص ب

في ويكيبيضضديا ،أعتقضضد أنن نظضضام إدارة الموسضوعة ريميثضضل تصضميماا عبقريضاا بمعنضضى الكلمضضة .وهضو تجربضضة
صضضمود
تستحقق أن تروى وأن يتع نلم منها الناس .فمجنرد قدرة شيجء بحجم وقوة ويكيبيضضديا علضضى ال ق
باستقللية كل هضذه السضضنوات هضو نجضاح مضذهل ،فضي عضضالجم مثضضل عالمنضضا الضذي يسضضيطر عليضه الحتكضضار
والرأسمالنية.

 .2النقاش
ت أنن الح ن
سبق وأن ذكر ر
ل لجميع رمشكلت ويكيبيديا هضو النقضاش بيضن أفضراد الرمجتمضع ،والضندبورر
ا
ح
الضضذي يلعبضضره هضضذا المضضر فضضي تشضضكيل فكضضرة ويكيبيضضديا جضضوهر ي
ي جضضدا ،بحيضضث قضضد يحتضضارج إلضضى توضضضي ج
ي قراجر خلفي ،أو مسألة بحاججة إلى ح ب
ل ،فإن الوسيلة الضضتي نلجضضأ
أكبر .في ويكيبيديا ،عند وجود أ ب
ب
إليها لحسم المشكلة هي دائماا النقاش.

فمضضا يحصضضل هضضو أن المشضضكلة رتبطضضلررح فضضي مكضضا جن عضضابم ،ويقضضوم جميضضع محضضررو الموسضضوعة بإبضضداء
ي شخ جص المشاركة في هذا النقضاش ،يمكنضك أنضت المشضاركة فيضه ،ويمكضن لي
آرائهم حولها ،يمكن ل ب
ص ريريد كذلك .لكن بعد انتهاء النقاش .لن يقوم أحتد بجمضع الصضوات أو إعلن نتيجضجة نهائيضة،
شخ ج
ي قراجر أن رينتخذ بالجماع.
بل يجب على أ ب
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الواقع هو أنن حساب الصوات لحسم رمشكل جة ممنضوع ،والسضبب فضي ذل ك هضو أن إحضدى قواعضد
ص على أنها ليست اختباراا للديمقراطية ،فنحضضرن ل نضضؤمن بضضأنن التصضضويت هضضو
ويكيبيديا الساسية تن ق
الوسيلة المثلى لتخاذ القرارات الخلفية ،عوضضض اا عضضن ذلضضك ،ل بضضد للجميضضع أن يحضضاولوا الوصضضول إلضضى
ي يرضي جميع الطراف ،وإن لم ينجضضح ذلضك ،فمضضن الفضضضل أن رتؤنجضل المشضكلة
ي ووسط ب
حل توافق ب
ت لحق أو أن تبقى رمعنلقة إلى أججل غير رمسنمى.
إلى وق ج

ض واحضجد للقضرار كتضب" :أنضا ضضد" ثضم
بالتأكيضد ،العتمضاد علضى الجمضاع ل يعنضي أنن وج ود معضار ج
اختفى سيبطل العمل نية بأكملها ،لن التوافق ل بد أن يأتي بعد نقاش ،وهضذا النقضاش ل بضضد أن يعتمضد
ج معقولة .بهذه الطريقضة ،إن كضانت لضدى أحضدهم نقطضة جوهريضة أو قويضة للعضتراض علضى
على حج ج
إجراجء ما ،فسيكون اعتراضه كفيلا بإيقاف ك ي
ل الموسوعة عن اتخاذ قراجر خاطئ.

مع أ نن هذه اللية في تسيير المور قد تبدو غير موثوقة ،لننها قد ل تستطيع حسضم كضثيجر مضن
الرمشكلت بالقسضضرعة المطلوبضضة ،إل أنن ال رمضدهش فضي المضر هضو أنهضضا تعمضضل! فضي الحقيقضة ،تطضضبيق هضذه
اللية ريجبر الناس )ضملن الظروف الخلفية( على أن يستمقروا برمناقشة المشكلة برعمق شديجد حضضتى
لضضو فقضضدوا الرغبضضة بضضذلك ،لنضضه ل ريوجضضد حضضل سضضريتع أو سضضه ت
ل مثضضل التصضضويت ول روجضضود للجضضاجن إداريضضة
ريمكنها حسم الخلف بقضراجر سضريع :وإ ننمضا الوسضيلة الوحيضدة لحضل المشضكلة هضي السضتمرار بالنقضاش.
فعليضضضاا ،ريسضضضاعد هضضضذا النظضضضام ،علضضضى المضضضدى الطويضضضل ،بإيجضضضاد حلضضضوجل وسضضضطنية للغالبنيضضضة الرعظمضضضى مضضضن
الخلفضضات ،وقضضد سضضاعد ويكيبيضضديا العربنيضضة مضضنرات كضضثيراة علضضى تطضضوير قوانينهضضا وجعلهضضا ملئمضضة أكضضثر
لعانمة الرمجتمع.
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كضض ق
ل مسضضألجة فضضي ويكيبيضضديا هضضي عرضضضتة لنقضضاش رمحتمضضل .فعنضضد تغييضضر شضضعار ويكيبيضضديا العربيضضة
للحتفال باجتياز رقم الض  400,000مقالة فضي شضهر ديسضمبر س نة  ،2015حصضل نقضاتش عضن الشضعار ،وعضن
كيفيضضة تصضضميمه ،وعضضر ل
ت أول نيضة لمضضا قضضد يبضضدو عليضه الشضضعار ،ومضن ثضضنم أبضضدا
ض عضضندة رمسضضاهمين تصضضميما ج
أعضاء الرمجتمع رأيهم في التصاميم ،وتوافقت الغلبية على واحجد منها ،فاستجاب أحضضرد الداريييضضن
لقرار الرمجتمع وأجرى عملية التغيير.
قبل سنتين ظهر اقتراتح لتغيير تصميم الصفحة الرئيسية لويكيبيديا العربية ،وكان ثنمضضة عضضدتد
ب عليهضم البتعضاد عضن مضضا تعضنودوا عليضه )مثلضي( والضضذين حضاولوا رمعارضضة
من الشخاص الضذين يصضع ر
القتراح ،لكن الغالبية الرعظمى مضن أعضضاء مجتم ع ويكيبيضديا العربنيضة أنيضدوا فكضرة تغييضر التصضميم،
صضضفحة
لذلك لم تكن بيدنا حيلة .جرت رمسابقة صنع خللهضا متطوعضون خمضس تصضضاميم تجريبنيضضة لل ن
الجديضضدة ،ورسضضرعان مضضا أبضضدا الويكيبيضضدقيون آرائهضضم واختضضاروا أحضضدها بعضضد طلضضب عضضدجد مضضن التعضضديلت
صفحة الرئيسية العربية الن.
عليه ،وهو التصميم الذي تظهر به ال ن
ي حضاجل مضن الحضوال ،فضإنن سضلطة المجتم ع فضي ويكيبيضديا
ي ظر ج
ف من الظضروف وفضي أ ب
تحت أ ب
هي دائماا وأبداا السلطة العليا ال تي ل يعل و عليهضا أحضد .قبضل س نوات عضندة ،عنضدما انتهجضت مؤسسضة
ت لضضضم تلقضضضى موافقضضضة مجتمضضضع المحبرريضضضن اللمضضضان ،هضضضنددت
ويكيميضضضديا الداعمضضضة للموسضضضوعة سياسضضضا ج
ويكيبيضضديا اللمانيضضة علضضى الفضضور بالنسضضحاب مضضن نطضضاق "  "wikipedia.orgوالنتقضضال إلضضى خضضوادم
صين بها ،وبالفعل ،نجح هذا التهديد بدفع المؤسسة إلى التراجع.
ونطا جق خا ن
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في سنة  2013أعلنت مؤسسة ويكيميديا عن إطلق خا ي
صية جديضضدجة فضضي الموسضضوعة اسضضتغرق
تطويرهضضا شضضهوراا طويلضضة ،تضضدعى "المحضضبرر المرئضضي" 7،وبضضدأ تطضضبيق هضضذه الخاصضضية بشضضكجل افتراضضضي
لجميضضع محضضبرري ويكيبيضضديا فضضي شضضهر يوليضضو مضضن ذلضضك العضضام .إل أنن الخاصضضية كضضانت ل تضضزال تحضضت
التطوير ،وكانت فيها مشاكل تقننية عديدة كان قد أبلغ عنها مساهمو الموسوعة ،إل أنن القليضضل منهضضا
هو الذي عمل المطيورون على حيله.
عندما رفيعل المحضرر المرئضي علضى ويكيبيضديا دون سضابق إنضذاجر وبضدأت تعضديلت س بيئة بضالظهور
بسضضببه وبسضضبب مشضضاكله التقنيضضة علضضى جميضضع مواقضضع الضضويكي ،احتضضنج الويكيبيضضديون احتجاجضضاا عنيفضضاا،
وقضضنر رمجتمضضع ويكيبيضضديا الهولنديضضة فضضور اا تعطيضضل الخاصضضية ،ثضضم بضضدأت حركضضة عانمضضة -فضضي كانفضضة لغضضات
ويكيبيديا -لجمع العتراضات والحتجاجات.
تشضضكلت حملضضة معارضضضة كضضبيرة ،وتمنخضضض عنهضضا نقضضاش عملجق علضضى ويكيبيضضديا النكليزيضضة دام
لسابيع وشارك فيه حوالي ألف شخص كتبوا خلله أكثر مضضن  40,000كلمضضة )مضضا يعضضادل حجضضم كتضضاب(،
وفضضضي آخضضضر المضضضر اضضضضطنرت المؤسسضضضة إلضضضى الخنضضضوع وتعطيضضضل الخاصضضضية ،وبضضضدأت العمضضضل علضضضى علج
المشضضاكل المتعضض يددة الضضتي كضضان قضضد سضضبق البلغَّ عنهضضا دون اسضضتجابة .منضضذ ذلضضك الحيضضن ،تعضضد عبضضارة
"المحرر المرئي" واحداة من أكثر العبارات إثاراة للجدل والخلف في ويكيبيديا!

)(7

المحضضرر المرئضضي )  (Visual editorهضضو خاصضضية تسضضمح بتحريضضر ويكيبيضضديا بطريقضضجة تشضضبه البرامضضج النصضضية كضضالوورد
وغيره ،إذ ترى ما تعبدله مباشراة أمام ناظريك ،على عكس واجهة التحرير الحالية التي تعتمد لغضضة  .htmlم ن الج دير
بالذكر أن المحرر المرئي أصبح الن الطريقة الفتراضية لتعديل أي مقالة في ويكيبيضضديا ،فقضد تضنم حضضل جميضضع مشضاكله
وتطوير واجهته ،وريوجد اتفاق عام عليه الن في مجتمع ويكيبيديا العالمي.
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 .3من تحقق له كتابتة المقالت؟
هناك مسألة يكثر أن يسيء فهمهضا النضاس عضضن ويكيبيضضديا ،وهضي قضضدرة الشضخاص الرجضدد علضى
تعضضديل محتضوى المقضضالت وتغييضضره .مثلمضضا أن ويكيبيضضديا موسضضوعة للجميضع ،فهضضي موسضضوعة يصضضنعها
الجميع أيضاا.
ي شضخجص فضضي العضضالم
ليست هناك قيوتد من أ ي
ي شكجل على مضضن يمكنضضه الكتابضضة فضضي ويكيبيضضديا :أ ق

يمكنضضه كتابضضة مقالضضجة علضضى ويكيبيضضديا ،وعنضضدما أقضضول ذلضضك .فضضإننني أعنيضضه حرفيضضاا .حضضتى طفضضل فضضي

الخامسة من رعمره ليس ممنوعاا من تعديل مقالت الموسوعة 8،وم ع أنن تع ديلته ل ن تك ون مفي داة
غالب اا وستتقم إزالتها خلل فترة قصيرة ،لكن ل يوجد -من حيث المبدأ -ما يمنعه من أن يكتب.
ومضضن يضضدري ،لعضض ن
ل طفلا عبقريضضاا فضضي سضضبن الخامسضضة ريقضضيدم لنضضا يومضضاا محتضضوى أفضضضل مضضن بعضضض
القمامة التي يقدمها لنا في أحياجن كثيرة أشضخا ت
ص يزعمضون أننهضم دكضاترة عظضضاتم فضي الدب والعلضوم
ت عالمنية.
تخنرجو من جامعا ج
ب ما للتحققق من الدقضضة العلميضضة والكاديميضضة
ي أن تتساءل عنما إذا كان يوجد أسلو ت
من الطبيع ي
لما ريكلتب في الموسوعة ،ومع أننني سأتحدث أكضضثر فضي هضضذا الموضضوع بالقسضضم ال ن
لحضق مضضن الكتضضاب،
ا
ي شضضكجل مضن أشضكال الرقابضضة أو التضضدقيق المننظضم
لكنضضي أود أن أكضون واضضحا مضن الن بضضأننه ل يوجضضد أ ق
ي شضضخجص فضضي الموسضضوعة
علضضى مقضضالت ويكيبيضضديا مضضن الناحيضضة العلميضضة والكاديميضضة ،ول يوجضضد أ ق

مخنول لقبول المقالت أو رفضها على أساس صنحتها أكاديمياا.
)(8

الستهانة بتعديلت صغار السن هي واحدتة من الفتراضات الرمسبقة السييئة التي ريمكن أن يضعها النضضاس .مضع أننضه مضن
صضعب تضوفير إحصضائية ،لكننضي متأكضتد بعضد قضضائي وقتضاا فضي الموس وعة أن نس بة جييضدة مضن الرمس اهمات القييمضة فيهضا
ال ن
ب في المرحلة المدرسية .بالحقيقة ،أنا شخصياا قم ر
ت بتعضضديلي الول علضضى ويكيبيضضديا وأنضضا فضضي التاسضضعة،
تأتي من رطل ج
كان ذلك منذ  11سنة تقريباا )مع أننه… رنبما ،لم يكن من أفضل مساهماتي!(.
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ن
ا
ي تضضراه فضضي
ي خطضضأ جلضض ر
ومضضع أنننضضا نهتضضقم كضضثيرا بدقضضة مقضضالت الموسضضوعة ورنريحضضب بضضالبلغَّ عضضن أ ب
ب مختلفضضة -ل نضرى أن مضضن
إحضضدى المقضضالت )والضذي ريمكنضضك كضذلك تصضحيحه بنفسضك( ،لكنننضا -ولسضضبا ج
المناسضضب تشضضكيل لجنضضة متخ ي
يء؟
صصضضين أو شضضيجء مضضن قبيضضل ذلضضك فضضي ويكيبيضضديا .هضضل هضضذا أمضضتر سض ي
ي فقضضط ،وأمضضا علضضى الساسضي العملضضي فهضو ل يبضدو
بعض الناس يعتقدون ذلك ،لكن على أسضاجس نظضضر ر
ت الدليل على ذلك ،فهو رمو ن
ضح بالتفصيل فضضي قسضضم دراسا ت
سييئاا على الطلق .لو أرد ل
ت علمنية عن
دنقة ويكيبيديا في الفصل السادس من هذا الكتاب.
مع أنن جميع الناس مخ نولون بنفس الدرجة لتغيير محتوى مقالت ويكيبيديا ،لكنن ثمضضة هرمضضاا
رمعنقضداا بعضض الشضيء للصضلحنيات فيهضا .رهنضاك الش خاص الضذين رنسضيميهم "الدارييضن" و"المحرريضن"
و"الرمضيفين" ،ورهم يمثلون الفئة الرعظمى من الشخاص غريبي الطوار الرمدمنين على الكتابضضة فضي
ويكيبيديا ،وقد يكون هؤلء الشخاص )القليلين جد اا في العدد( مسؤولين عن إنتاج النسبة الكبر
من محتوى الموسوعة .لكن إن كننا نريد متجمع اا يكون الجميع فيه متسضضاوين ،ول تعلضضو فيضضه سضضلطة
على كلمة الجماعة ،فكيف ريمكن إعطاء صلحنيات خاصة لفئة محدودة من الناس؟
ص في العالم تعضضديل
بالتأكيد ،هناك مشكلت كثيرتة ل بد أن تواجهها موسوعة يمكن لي شخ ج
مقالتها :من أهيمها التخريب والتعديلت غيضر الب ننضاءة .فل بضضد لموقضع مفتضوح للتحريضر لكضل البشضرية
ل فئاتهضضا الجتماعيضضة والثقافيضضة والعمريضضة أن يجتضضذب -قبضضل كضض ب
بكضض ق
ل شضضيء -أشخاصضضاا يحقبضضون العبضضث
صضفحات البلهضاء
واللهو ،سيقومون بإفساد مقالت الموسوعة باستمرار ،وقضد يصضنعون الكضثير مضن ال ن
والتافهضضة الضضتي ل تفيضضد ويكيبيضضديا فضضي شضضيء .ريمكنضضك أن تقابضضل رمراهقيضضن يحضضاولون نشضضر سضضيرهم
ت تريد الدعاية لمنتجاتها السخيفة ،وللتعامضل مضع هضذه المشضكلت والكضثير مثلهضا،
الذاتية إلى شركا ج
ت حساسضضة بيضضن أيضضدي أشضخاجص غيضر مسضؤولين ،فل بضضد مضن وجضود
وفي الن ذاته تجقنب وضضع أدوا ج
ي للصلحيات في ويكيبيديا.
نظام هرم ر
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ينقسم مجتمع ويكيبيديا حسب صلحيات الوصولنية إلى عدة مجموعات.
•

المسضضتخدمون المجهولضضون )مضضن يعضضيدلون مقالضض اة دون تسضضجيل حسضضاب( ،وصضضلحيتهم هضضي
ببسضضاطة تعضضديل المقضضالت ،لكضضنن تعضضديلتهم تظهضضر تعتضضبر "تعضضديلت معنلقضضة" حضضتى يراجعهضضا
مستخدم أكثر موثوقية.

•

ت فضضي الموسضضوعة
يوجضضد المسضضتخدمون المسضضجلون والمؤكضضدون ،وهضضم مضضن سضضجلوا حسضضابا ج
ت بسضيطة أخضرى:
وقاموا بعدجد بسيط من التعضديلت ،فهضؤلء يكتسضبون تلقائيضاا بضضع أدوا ج
يمكنهم نقل المقالت )تغيير أسمائها( ،ورفع الصور ،وتكون لرهم بالتالي معظم الصلحيات
الساسنية التي يحتاجونها للعمل على المقالت.

•

المحضضبررون ،وهضضم غالبيضضة المجتمضضع النشضضط مضضن المسضضاهمين بويكيبيضضديا ،وهضضؤلء ل يمكضضن
اكتسضضضاب صضضلحيتهم إل بموافقضضضة شخصضضضية مضضضن إداري ،والمعيضضضار فضضضي ذلضضضك أن يكضضضون مضضضن
الممكضضن الوثضضوق بتعضضديلتهم .وتكضضون تعضضديلت المحرريضضن مراجعضضاة تلقائيضضاا ،أي أنهضضا تظهضضرر
على النسخة النهائية من مقالت ويكيبيديا فور إجرائها .كما أنن بإمكانهم قب ول تعضديلت
المسضضضضتخدمين المجهضضضضولين والجضضضضدد المع نلقضضضضة فضضضضي المقضضضضالت .إلضضضضى جضضضضانبهم ،توجضضضضد عضضضضدة
صصة بتسهيل العمل في مواضع تفصيلية سيطو ر
صلحيات متخ ي
ل شرحها.

•

الدار قيون ،وهضم الس لطة المسضؤولة عضن معظضم مهضام الص يانة الحنساسضة فضي ويكيبيضديا ،مثضل
حضضذف المقضضالت المخالفضضة ،وحظضضر المسضضتخدمين المخبربيضضن ،وحمايضضة المقضضالت الضضتي تتلنقضضى
تخريبضضاا متكضضبرراا ،إضضضافة إلضضى معظضضم مهضضام الصضضيانة .الدارقيضضون هضضم الفئضضة الكضثر حساسضضية فضضي
الرمجتمع ،لذا ل ريمكن أن يصل إليها إل شخ ت
ص موثضوتق تعرفضه الغالبيضة الرعظمضى مضن رمسضاهمي
ت طويلة بالموسوعة.
ويكيبيديا معرفاة جيدة ،ويكون في العادة قد قضى سنوا ج
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الضضبيروقراطيين 9،هضضي مجموعضضة لهضضا سضضلطة أعلضضى فضضوق الدارييضضن ،ليسضضت لهضضا مهضضايم كضضثيرة،
لكنهضضضا تعمضضضل كصضضضمام أمضضضا جن إضضضضافي أكضضضثر موثوقيضضضة ،وللضضضبيروقراطيين صضضضلحية واحضضضدتة
أساسنية فحسب :وهي ترقية الداريين الجدد.
يوجد حالياا على ويكيبيديا العربنية أكثر من نصف مليضون مسضتخدجم مسضنجل ،وعضندة آلف مضضن

المحرريضضن ،و  33إداريضضاا ،و  6بيروقراطييضضن .آخضضر أربعيضضن شضضخجص مضضن هضضؤلء رهضضم المسضضؤولون عضضن
الحفاظ على النظام في موسوعتنا ،والباقون رهم من يصنعون المحتوى والمقالت.
رغم كل هذا ،فإ نن البيروقراطيين ليسوا السلطة الدارية العليا في ويكيبيديا .السلطة العلى
على الطلق هي فئضة تسضمى "المضضيفين" ) ،(Stewardsوهضم مختلف ون نوعيضاا عضن جميضع الفئضات
السابقة .فكل الصلحيات التي سب لق لي ذكرها هي صلحيات "محلية" ،بمعنى أنك لضو ترنقيضت إلضضى
ا
ي علضضى ويكيبيضضديا العربيضضة مث ا
ي مسضضتخدجم جديضضد
ل ،لضضن يكفضضي ذلضضك لجعلضضك تختلضضف شضضيئا عضضن أ ب
إدار ب
ي ألمضضضاني عضضضن أي مسضضضتخدم جديضضضد آخضضضر فضضضي
علضضضى ويكيبيضضضديا اللمانيضضضة ،وبالمثضضضل ،لضضضن يختلضضضف إدار ي
ويكيبيديا العربية.
لكضضن بالنسضضبة للمضضضيفين ،فضضإن صضضلحيتهم عالميضضة ،أي أننهضضا فنعالضضة فضضي كضضل ويكيبيضضديات العضضالم
ت مننظمضجة تقضضام فضي بدايضة كضل
بجميع لغاتهضضا ،وهضؤلء ل يحصضلون علضى صضلحنياتهم إل عضبر انتخابضا ج
عام ،ويشارك بها مئضات الويكيبيضدبيين لنتخضاب الجيضضل القضادم مضن المضضضيفين .ل ريمكضضن للمضضضيف أن
يحتفضضظ بصضضلحياته أكضضثر مضضن سضضنجة واحضضدة ،ففضضي بدايضضة كضضل عضضام رتسضضلحب الصضضلحيات مضضن لجميضضع
الرمضيفين الحالييين ،ول ريمكنهم أن يسترجعوها إل لو فازوا بالنتخابات منرة أخرى.
)(9

ب بسيط للمصطلح النكليضزي الضندارج لهضذه الصضلحية
أعلم أن رمصطلح "البيروقراطي" قد يبدو غريباا جداا ،لكنه تعري ت
وهو الض"."bureaucrat
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ت عاليضضة
ي هضضذا أنن لضضدى هضضؤلء الفضضراد الدارييضضن سضضلطا ج
ل يعنضضي روجضضود نظضضام الصضضلحيات الهرمضض ن
يتفنردون بها ،وبالحقيقة فهو ل ريعطيهم أي قدر جة إضافية على التحكضضم بويكيبيضضديا ول فضضرض رغبضضاتهم
عليها .الدار قيون والبيروقراطيون هم بالساس مجنرد مساهمين من مجتمع الموسوعة ،عنضضدما كسضضبوا
ي كضضان.
ثقة المجتمع بعملهم الدؤوب والحثيث ،قنرر أن يأتمنهم على أدوا ج
ت حنساسة ل يمكضضن منحهضضا ل ب
ي مضن هضؤلء المانضضة الضتي أعطيضضت إليضضه أو أسضضاء اسضتعمال صضضلحنياته .فضإن المجتمضع
لكن ،إذا ما خان أ ي
قادتر بسهولجة على سحب هذه الصلحيات منه مثلما أعطاه إنياها أول مرة.
ت مضضن النشضضاط الضضدؤوب
بطبيعضضة الحضضال ،يسضضتغرق الوصضضول إلضضى مثضضل هضضذه الصضضلحيات سضضنوا ج
في ويكيبيديا ،وبالساس فإنن معايير الدارة تنجضح تلقائيضاا بضالتخقلص مضن معظضم الش خاص الضذين

ص ليس مخلصضضاا للموسضضوعة ومؤمنضضاا
قد ل يكونون لأبكلفاء لكتساب هذه الدوات الخا ن
ي شخ ج
صة ،فأ ق

بفكرتها لن يصبر في حا جل كل هذه الفترة ليحصل علضضى الصضضلحية .ناهيضك عضضن ذلضك ،يوجضد صضماما
أماجن إضاف نيان فوق الداريين هما البيروقراطيون والمضيفون ،فالحصول على هاتين الصلحيتين
ت من النشاط على ويكيبيديا.
ت وسنوا ج
أصعب بكثير ،وقد يستغرق سنوا ج
على العموم ،فإنن الداريين يظقلون بشراا ،وهم دائماا معنرضون للخطأ .من الطبيعي أن يحدث،
ت لخضضر ،أن يسضضيء أحضضد الدارييضضن اسضضتعمال صضضلحياته بطريقضضجة غيضضر مقبولضضة :فقضضد يقضضوم
مضضن وقضض ج
ف بينهمضضا.
بحذف صفحجة لنها ل توافق أهواءه الشخصية ،أو قد يمنع مستخدماا مضن التحريضضر لخل ج
لكضضن حينمضضا يحضضدث هضضذا يكضضون الضضرقد صضضارماا تمامضض اا مضضن المجتمضضع .تحضضدث تجضضاوزات الدارييضضن علضضى
ت مضن هضذا
ويكيبيديا العربنية بمعندل مرة كل عاجم إلى عامين 10،شخصياا ،أعرف على القل أربع حال ج
النوع انتهت )بعد نقاجش طويل ريشبه في الحقيقة المحاكمة( بإقالة الداريين ،وأحياناا بمنعهم منعضضاا
تاماا ورمؤنبداا من تعديل صفحات الموسوعة.
ت بعينها شهدتها أو قرأرتها في الصفحات المؤرشفة.
ي على حال ج
) (10هذا النرقم جاء من ذاكرتي الشخصية ،لكنه مبن ي
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فضضضي منتصضضضف سضضضنة  2013مث ا
ي فضضضي ويكيبيضضضديا العربيضضضة بتجييضضضجش مشضضضبوه ليقضضضاف
ل ،قضضضام إدار ي
ي بينهمضضا ،وأخضضذ يراسضضل بعضضض محضضرري
مساهجم آخر من نيل صلحيات الدارة ،بسبب خلف شخص ر
الموس وعة ويطلضب منهضم -سضراا -الوقضوف ضضد ترشضيح ذلضك الرمسضاهم ،لكضن أحضد المحرريضن أبل غ عنمضا
كضضضان يحضضضدث ،فاشضضضتعل نقضضضا تش طويضضضل علضضضى صضضضفحات ويكيبيضضضديا اسضضضتمنر لنحضضضو أسضضضبوعين ،وانتهضضضى
ي المدان من صلحياته وتركه الموسوعة من غير رجعة.
باستقالة الدار ب

 .4القانون

مثلمضضا أنن ويكيبيضضديا بحاجضضجة للدارييضضن والمسضضؤولين ،فهضضي تحتضضاج أيضضضاا عضضدداا مضضن الضضضوابط

الساسضضضية لتنظيضضضم عملهضضضا ،ومنضضضع المخالفضضضات والسضضضاءات ،وهضضضي تعتمضضضد بضضضذلك علضضضى مجموعضضضة مضضضن
القوانين )التي نسيميها اصطلحاا "السياسات" ،(11تميثل بالنسبة للموسوعة ما هو أشبه بالدستور.
ي ،يكون الحتكام دومضضاا
عند وجود أ ب
ي مشكلجة أو قضية خلفية في المجتمع أو موضوع جدل ب

إلى السياسات لحسم النضزاع ،وعلضى الجميضع اللضتزام دومضاا بضالرحكم .ليضس مضضن حضبق أحضجد مهمضضا كضضانت

رتبته أو صلحيته أن يتجاوز السياسات ،وإل فإننه سيعاقب مثله مثل غيضضره ،كمضضا ل يحضضبق لحضضجد أن
يفرض قوانين على الخرين خارج نطاق سياسات ويكيبيديا الرمعتمدة.
بالنسضضبة لويكيبيضضديا ،جميضضرع المسضضؤولين والداريييضضن رهضضم مجضضنرد رجضضال شضضرطة رمكنلفضضون بتطضضبيق
ص
ي إجضراجء بح ق شضخجص أو مقالضة مضا لضم تنض ن
قوانينها ورمعاقبة من يخالفها ،وليس لرهم أن يتخضذوا أ ن
عليه السياسات.

) (11جمع "سياسة" ،ترجماة عن المصطلح النكليزي " ."Policy
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ي التساؤل في هذا السياق :من هو إذ اا الذي يضع سياسات ويكيبيديا؟ فمن توضع
من البديه ي
هذه الصلحية في يده سيكون قادراا ببساطة على حكم الموسوعة والتسقلط عليها فضضي كضضل شضضيء،
ي شخص .هنضضا،
وفرض كل ما شاء عليها .لذلك ،لم يوضع التحكم في السياسات وتغييرها في يد أ ب
نعود مجدد اا إلى الحلقة العبقرية التي تحمي ويكيبيديا دائماا مضن تسضلط الفضراد ،حيضث إن صضاحب
الح بق الوحيد في إصدار السياسات وتغييرها وإبطالها هو المجتمع ،ول أحد سواه.
سياسات ويكيبيديا ليست كلماا رمنز ا
ي
ل ،بضل هضي مرنضضتة بطبيعتهضضا ،فمضن الرممكضن تغييرهضا فضضي أ ي
ت ل و دعضت الحاجضة إلضى ذلضك ،لكضن ولحساسضية السياسضات الكضبيرة فضإنن عمليضة تعضديلها ل تكضون
وقض ج
ص
ي شضضخ ج
سضضهلة علضضى الغلضضب ،ولضضن تتضضنم إل فضضي حضضال وجضضود ضضضرورجة حقيقيضضة للقيضضام بهضضا .بإمكضضان أ ب
ب مس نجل في الموسوعة ) بما في ذلك أنت نفسك لو شئت( أن يقترح تعديل إحدى سياسات
بحسا ج
الموسوعة ،أو تببني سياسة جديدة ،أو التخبلي عن سياسة موجودة.
صصضضضة لمناقشضضضة قضضضوانين
سضضضيطرح هضضضذا القضضضتراح فضضضي ميضضضدان السياسضضضات ،12وهضضضي صضضضفحتة رمخ ن
ويكيبيضديا ،وسضيتحاور معضضك الويكيبيضضدقيون الخضضرون حضول طبيعضة السياسضضة ورسضبل تطويرهضضا وقضد
يضضأتون بأفكضضا جر جديضضدة لتحسضضينها ،كمضضا مضضن المحتمضضل )مضضن جهضضجة أخضضرى( أن تميضضل الغلبيضضة إلضضى رفضضض
المقضضترح أو تحضضويره بدرجضضجة كضضبير .فضضي كضض ب
ل الحضضوال ،فضضإ نن الوصضضول إلضضى القضضرار -كمضضا هضضو فضضي كضضل مضضا
بويكيبيضضديا -سضضيتط نلب الحصضضول علضضى إجمضضاع المجتمضضع ،وقضضد يتطلضضب ذلضضك تعضضديل المقضضترح بصضضورجة
كبيرة ليحبقق التوافق بين جميع أطياف المجتمع.

) (12رابط ميدان السياسات على ويكيبيديا العربنية
ويكيبيديا:الميدان/سياساتhttps://ar.wikipedia.org/wiki/

41

▲

كيف رتلدار ويكيبيديا؟

حكاية ويكيبيديا

مضضن الممكضضن أن تسضضتغرق مناقشضضة سياسضضجة مضضا مضضندة تضضتراوح مضضن بضضضعجة أيضضام إلضضى شضضهور طويلضضة،
اعتمضضاد اا علضضى مضضدى حساسضضية الفكضضار المقترحضضة ومضضدى اهتمضضام المجتمضضع بهضضا وتبضضاين وجهضضات نظضضر
المساهمين حولها.
أطضضضول سياسضضضة نوقشضضضت فضضضي تاريضضضخ ويكيبيضضضديا العربنيضضضة هضضضي سياسضضضة جضضضودة بضضضذرة المواقضضضع
الجغرافية ،والتي ظنلت موضع نقاجش غير منقطجع منضضذ شضهر أغسضطس عضام  2009وحضتى أكتضوبر عضضام
 ،2010أي لكثر من سنجة كاملة.
ط دنيا للمقالت الجغرافية التي يمكن إبقاؤهضضا
كانت فكرة السياسة تتمحور حول فرض شرو ج
علضضى ويكيبيضضديا ،حضضتى البضضذور منهضضا ،وذلضضك للتخقلضضص مضضن المقضضالت القصضضيرة جضضداا الضضتي كضضان يتضضم
إنشضضضاؤها بأعضضضداجد كضضضبيرة ،إل أنن النقضضضاش الطويضضضل وعضضضدم توافقنيضضضة أعضضضضاء الرمجتمضضضع انتهضضضت بإلغضضضاء
القتراح تقريباا ،وتحويله إلى إرشاجد محض13.

على كض ب
ل حضال ،مضتى مضا رنوقشضت السياسضات واعتمضدت بص ورجة رسضمية رتطنبضق بطريقضجة صضارمجة
ا
ي أحكضضاجم
تماما ،ول يستثنى أح تد منها ،ول حتى الداريين والمضيفين .وفي الن ذاته فإن إصضضدار أ ب
ص عليها أمتر غير مقبول ،لنه يعني أن المجتمضضع
ت إدارنية دون وجود سياسات تن ق
أو القيام بإجراءا ج
لم يوافق على تنفيذ هذه الفعال ولم يقنر تشريعاا يسمح بتنفيذها.

ي :فرهو أقرب إلى نصيحجة ريقيدمها أعضاء الرمجتمضضع لزملئهضضم
)" (13الرشاد" في رمصطلحات ويكيبيديا هو قانون غير إلزام ب
ي شيء.
ويحثونهم على اتباعها ،لكن عدم اللتزام بها لن يترتب عليه أ ق
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ي مقالجة ،أو منع مستخدجم مضضن التحريضضر ،أو حمايضضة
على سبيل المثال ،عند القدام على حذف أ ب
ح
صفحة من التعديل ،أو غير ذلك من الجراءات الداريضضة وغيضر الداريضضة ،ل ربضند مضضن الشضضارة بوضضو ج
إلى البند والسياسة اللذين تنم بموجبهما هذا الجراء.
مث ا
ص مضضا أنن "المسضضتخدم منضضع لتجضضاوزه
ي فضضي رملنخضضص التعضضديل بعضضد حظضضر شضضخ ج
ل ،يقضضول إدار ي
قاعضضضدة السضضضترجاعات الثلث" ،فهضضضذا إجضضضراتء سضضضليم ل ريمكضضضن لحضضضجد العضضضتراض عليضضضه .إن اتضضضضح أن
إجرااء ما لم يركن مبنياا على سياسة رمعنينة ،أو كان يتناقض مع إحدى السياسات علضى نحضجو واضضح،
فيجب التراجع عنه على الفور ومساءلة صاحبه.
ل أحضضد معصضضو تم عضضن المسضضاءلة مضضن تجضضاوز قضضوانين ويكيبيضضديا ،ول حضضتى الداريضضون ول الضضبيروقراطيون
ول المضيفون .جيمي ويلز نفسه -مؤيسس ويكيبيديا -ليس قادراا على تجاوز القانون.
لقد حصل من قبضضل فضي الواقضع وأن أجضضبر جيمضي ويلضضز علضضى اللضضتزام بالسياسضضات ،وذلضك عنضدما
ت تهدف إلى محو أثضضر
كان ريحاول تعديل مقالته الشخصية على الموسوعة ،حيث قام بعدة تغييرا ج
مساهمات صديقه )لري سانجر( في تأسيس ويكيبيديا!
ب
إل أن تعديلته اسرترجعت على الفور لن المجتمع رفضضضها ،بضضل وحضضدثت ضضنجة إعلميضة عقضض ل
ذلضك حضول محاولض جة مضضن ويلضز لطمضس دور صضديقه فضي تأسضيس المشضضروع .علضى ويكيبيضديا العربنيضة،
ي صضضفحة لنهضضم
وقعضضت عضضندة حضضوادث علضضى مضضير السضضنوات منضضع فيهضضا إدارقيضضون منعضضاا تامضضاا مضضن تحريضضر أ ي
استغقلوا صلحياتهم استغللا خاطئاا.
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لو كن ل
ت رتريد المشضاركة فضي ويكيبيضديا ،فل رتوجضد لضذلك أنيضة رشضروط ،تسضتطيرع أن تفتضح مقالضاة
فضضي الحضضال ورتباشضضر العمضضل عليهضضا ،لكضضن لضضو أرد ل
ت لتعضضديلتك أن تبقضضى موجضضودة وأن ل ريلغيهضضا أحضضرد
الرمحبررين ،فستحتارج إلى أن تعرلف بضعة أشياء أولا.
إن سضضؤال "مضضا الضضذي أحتضضارج لفعلضضه لنضضضنم إلضضى ويكيبيضضديا؟" هضضو مضضن أبول السضضئلة الضضتي كنضض ر
ت
ي ،وكنضض ر
ت معتضضاداا علضضى الجابضضة عليضضه بطريقضضة
أتلنقاهضضا عنضضدما ألتقضضي بشضضخ ج
ص وأخضضبرره أنضضي ويكيبيضضد ب
بسيطة جداا" :اصلنع حساباا وابدأ بكتابة المقالت!".
فكما يبدو لي -وعلى ما أعتقضضد لرمعلظضم زملئضي -ل يتعضبدى هضضذا السضؤا ر
ل نطضالق البضديهيات الضضتي
ص يريضد أن يصضبح ويكيبيضدياا
ل تحتاج للتوقف عندها لشضرحها :فمضن حيضث المبضدأ ،يمكضن لي شضخ ج
أن يكضضولن كضضذلك لضضو كضضان رمسضضتعداا لبضضذل مقضضدار بسضضيط )أو كضضبير( مضضن الرجهضضد فضضي كتابضضة مقالضضة .وذلضضك،
ببساطة ،لنن في رأسبية ك ي
ي زائجر بتغييرها على اللفور.
ل مقالة لدينا زراا يسم ر
حل ب
ت أنن إجابتي على هذا السضؤال سضبيئتة جضداا .كنضض ر
لكن برمرور الوقت اكتشف ر
ت أراهضا رمناسضبة لنهضا
ل شخجص يستطيع المشضضاركة بصضضناعة كضض ب
تعببر عن الفكرة الرائعة وراء ويكيبيديا ،وهي أنن ك ن
ل مقالضضة
ومشضضضروع وقضضضراجر لضضضره علقضضضة بهضضضا ،إل أننهضضضا ليسضضض ب
ص علضضضى أن ريصضضضبح
ت إجابضضضة كافيضضضاة لمسضضضاعدة شضضضخ ج
ويكيبيدياا حقيقياا.
ت بالمر بنفسي ،بدأ ر
لم ريرسل أحد إلي دعواة عندما بدأ ر
ت بالعمل في ويكيبيديا ،بل قم ر
ت بكتابضضة
ن

ت جديدة وتطوير بعفض المقالت التي رتثير اهتمامي ردون أن أسأل أحداا عن شضضيء ،فويكيبيضضديا
مقال ج

ي شخجص بالرمشاركة في صضناعتها .ررغضم ذلضك ،رتوجضد مشضكلة صضغيرة ،هضي أننضه ليضلس
للجميع ورمرنحب ل ب
صحيحة.
"رمرنحباا" تماماا في ويكيبيديا بمن ل يعرفولن كيلف عليهم أن ريشاركوا فيها بالبطريقة ال ن
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خلل اليضضضام الول لكضضض ب
ي ،ل ربضضضبد أن يخضضضو ل
ض التجربضضضة السضضضئة الرمتمبثلضضضة بضضضأن تحضضضذف
ل ويكيبيضضضد ب
ت مضضن وقتضضه لنجضضازه،
مقضضالته ورتللغضضى تعضضديلته القبيمضضة ويختفضضي المجهضضود الضضذي اقتطضضلع بضضضع سضضاعا ج
والنتيجضضضة لكضضض ق
ل ذلضضضك تكضضضورن شضضضعوراا شضضضديداا بالحبضضضاط ،وجميرعنضضضا -نحضضضن الويكيبيضضضدبيون -اضضضضبطررنا
لتجضضاوزه قبضض ل
ل أن رنصضضبح رجضضزءاا مضضن مجتمضضع هضضذه الموسضضوعة .لكضضن رمعظضضم الشضضخاص قضضد ل ليرغربضضون
بذلك ،وستكورن استجاب رتهم له هي أن يرحلوا عن ويكيبيضديا إلضى البضد ول يعضودوا إليهضا أبضداا ،وهضذا
ر
ل كن ل
ب برمسضضاعدة
ت شخصاا رائعضضاا يرغضض ر
أمتر مفهوم تماماا ،لذا سأحاول مساعدت ل
ك على تجقنبه .في حا ف
البشربية والمشاركة بصناعة ويكيبيديا.

ل
 .1اقرأ القواعد والقوانين أو ل

أهضضضقم خطضضضوة عليضضضك القيضضضارم بهضضضا قبضضضل ال بشضضضروع بالعمضضضل فضضضي ويكيبيضضضديا هضضضي قضضضراءة السياسضضضات

والقوانين باهتمام .ول أقصد ،فضي هضذا السضياق ،أن أق وم بدعايضجة لعملضي أو ش يء مثضل ذلضك ،لكنننضي
سضأقول أن قضراءة كتضابي النلطيضف هضذا -بكض ب
ل تواضضع -س رتغنيك عضن هضذه الخطضوة .وشخصضياا س وف
ي خيار آخر ،مضع عضدم رغبضتي بتحبمضل أي مسضؤولية قضد تنجضرم عضن إسضاءة
أنصحك بقرائته أكثر من أ ب
استخدامك لنصيحتي.
رتوجد الكثير من القوانين التي سضوف رتضؤبثر علضضى مضضا تكتبضضه .فمث ا
ل ،مضن أهضضبم مبضادئ ويكيبيضضديا
هي أننها موسوعة ،ومع أننهضا رمتاحضة مجانضاا علضضى النضضترنت ،وررغضم أن الجميضضع قضضادرون علضى تصضبفحها
وإدخال التعديلت عليها في أي لحظة ،لكضضن ذلضك ل يج رعلهضضا مختلفضضة عضن أي موسضوعة أخضرى .هضذه
الحقيقرة لها ،بالضرورة ،فعبدة نتائضضج .لضو أرد ل
ك أن رتضضدرك
ت أن رتسضضاعد بكتابضضة مقضضالت ويكيبيضضديا ،عليض ل
ما هي الموسوعة ،وما الفاررق بينها وبين موقع أخبضضاجر إلكضضتروني مث ا
ل أو الصضضحيفة السضضبوعية الضضتي
رتونزع على إشارات المرور.
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رتوجد العديد من القوانين التي رتسبير العمل في ويكيبيضضديا ،ومضضن أهيمهضضا الستشضضهارد بالمصضضادر،
والحيادبيضضة فضضي السضضلوب ،وعضضدم خضضرق رحقضضوق الملكيضضة الفكريضضة ،والضضتزارم الطريقضضة الموسضضوعية فضضي
الكتابة .وجميرع هذه السياسات رمو ن
صلة في الفصل التالي :لماذا رحذفت مقالتي؟
ضحة بطريقة رمف ن

 .2كيف تتصُبح ويكيبيدي لا في خأمس دقائق؟

النضمارم لويكيبيديا ليلس مسألة رمعنقدة حقاا ،فريمكنك أن تحظى بهضضذا الشضضرف فضضي ر
غضضضون

ت فقضضط .فضضي الحقيقضضة ريمكنضضك بضضدء التعضضديل الن ومضضن ردون فعضضل أي شضضيء ،لكضضن ذلضضك قضضد
لحظضضا ج
ص بك سيظهرر على العلن في سضضج ب
ل المقضضالت الضضتي
يخر رق خصوصيتك ،لن عنوان الي بي الخا ب
ضل أن تنشأ حساباا .ك ق
تعدلها ،لذلك ريف ب
ل ما عليك هضو اختيضارر اسضجم لضك ،ل بضأس بضأن يكضون اسضمك
ي شيء رتريده ،وكتابة كلمة سبر .ولس ل
ت حتى رمجبراا على إدخال بريدك اللكضتروني،
الحقيقي أو أ ب
فهو حقل اختياري!
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هضضذه هضضي الخطضضورة الساسضضية ،لكضضن ررببمضضا تشضضعرر بقليضضل مضضن ال ن
ضضضياع بعضضد أن تقضضولم بهضضا ،فمضضا هضضي
ب عليك فعله؟
الخطوة التالية؟ ما الذي يتونج ر
يمكنك اختيار مقالة تهتبم بها والبضدء بالعمضل عليهضا ،لكضن برأيضي ،أفضضل شضيء تفعل ه فضي هضذه
صضة بويكيبيضديا العربيضة .فلضدينا مجموعضة نشضطتة جضداا
الحالة هو أن تبدأ باللتحاق برمجتمعات رمخت ن
علضضى فيسضضبوك رمكنرسضضة لمثضضل هضضذه المضضور ،كمضضا ريوجضضد قسضضم علضضى ويكيبيضضديا اسضضمه الميضضدان ،ريعتضضبر
الساحة الساسية لخوض النقاشات الهامة .نقاشا ر
ت "الميدان" قد تكضون سضبباا فضي إجضراء تغييضضرات
دائمة على قوانين وسياسات ويكيبيديا ،أو افتتاح مشضضاريع جديضضدة ،أو تغييضضر تصضضميم الموقضضع ركبلضضه،
فهذا هو المكان الذي ننتخذ فيه جميع القرارات الخاصة بالموسوعة.
مثضضض رل هضضضذه المضضضاكن سضضضتعطيك فرصضضضة للتواصضضضل معضضضك الويكيبيضضضديين الخريضضضن واقضضضتراح الفكضضضار
أو رمناقشة المشاريع ،وربما تتعنرف على بعض الشخاص الذين يمكنك التعاون معرهم لكتابة المقالت.
ررببما ترغب أيضاا بالتعبرف على ال رمجتمعات المهتمة بويكيبيديا في بلضضدك علضضى وجضضه التحديضضد.
رتوجد ،حالياا ،رمنبظمات غير ربحية لدعم ويكيبيديا في تسع دوجل عربية ،منها رمنبظمات نشطتة رتقيضضم
لقاءات دورية )ك ب
ي مشاريع .وهي كالتي:
ل شهر أو بضعة شهور( ،ومنها ما يندرر أن ريشرف على أ ب
•

ويكيميضضضضضضضضديا بلد الشضضضضضضضضام) :فضضضضضضضضضضي الردن،

•

وسضضوريا ،وفلسضضطين ،ولبنضضان( نشضضطتة فضضي مضضدن

ويكيميضضديا تضضونس :نشضضضطة فضضضي المنسضضضتير،
ولها نشاطا ت
ت دورية.

عبمان والقدس ورام ا ،لكن أنشطتها قليلة.

•

ويكيميضضديا مصضضر :نشضضطة فضضي القضضاهرة ،لهضضا

•

قبلة عدد العضاء.

العديرد من اللقاءات.

•

ويكيميضديا المغضرب :لقاءارتهضضا نضضادرة بسضضبب
قبلة عدد العضاء.

ويكيميضضديا الجزائضضر :لقاءارتهضضا نضضادرة بسضضبب

•

ويكيميضضديا العضضراق :لقاءارتهضضا نضضادرة بسضضبب
قبلة عدد العضاء.
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 .3كيف تتعردل مقالت ويكيبيديا؟

فضضي البيضضام الخضضوالي ،أو بالحقيقضضة ،قبضضل سضضنجة أو ررببمضضا سضضنتين فقضضط ،كنضض ل
ت سضضوف تضضضطبر إلضضى

الدخول في واجهة عديمة اللضوان والمعضضالم ورمبرمجضضة بررمضضوز  HTMLلتعضضديل مقضضالت ويكيبيضضديا.
ص ورة بالسضفل ،وقضد كضان تعريضرف الش خاص الرجضدد
تب ردو تلك الواجهضة مثضل الشضيء الجميضل فضي ال ب
على كيفبية استعمال هذه الواجهة والتآلف معها أمراا رمضنياا حقاا )بالنسبة لنا ولرهضضم علضضى مضضا أعتقضضد(،
لكن لحسن حبظك ،فإنك لم ترعد بحاجة للتعبرف على كيفية عملها الن.

ب في ويكيبيديا على أبيامي" ]يسع ر
ل بصوت عاجل وريعبدل نظارته الكبيرة العتيقة[.
"هكذا ركبنا نكت ر

سضضضأعتررف لضضضك بضضضأمر ،وهضضضو أبنضضضي ل زلضضض ر
ب فضضضي
ت أسضضضتعمل هضضضذه الواجهضضضة إلضضضى الن عنضضضدما أكتضضض ر
ب علضى الرجضح هضو أنضي رمتقضبدم فضي السضن،
ويكيبيديا )ررغم وجود واحدة أكثر حداثة بمبرات( ،النسب ر
ي التعود على الشياء الجديدة.
ويصعب عل ن

49

▲

حكاية ويكيبيديا

كيف تنضم إلى ويكيبيديا؟

ي حال ،سرأو ب
ضح لك باختصاجر كيفبية استعمال واجهتنا السحرنية الجديدة الن.
على أ ب

شرتح للزرار الموجودة بصفحة ويكيبيديا الساسية.

صفحة الرئيسية لويكيبيديا العربية ،يختلضرف تصضضميم الواجهضضة بدرجضجة بسضيطة بيضضن
هذه هي ال ب
اللغضضة والخضضرى .فضضي ويكيبيضضديا العربيضضة ،تحتضضوي الصضضفحة الرئيسضضية عضضبدة سضمات ،مضضن أهبمهضضا "مقالضضة
صة من أفضل مقضضالت ويكيبيضضديا العربيضضة،
اليوم المختارة" و" مقالة اليوم الجيدة"  ،وهي عينات خا ن
يتقم اختيارها وفقاا لرسجس رمعبقدة ،ويتم تغييررها يومياا .رتوجد أيضضضاا بعضضض الخبضضار ،وعضضبداتد لمقضضالت
ويكيبيديا العربية في هذه البلحظة ،وبع ر
ض صفحات الرشاد.
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الن ،ما ريهبمك هنا هو رأرس الصفحة .في أعلى ك ب
ل صفحة بويكيبيديا رتوجد الزرارر الحاسمة،
ح لضك بالقيضام بالشضياء الرمهبمضة :صضفحة التعضضديل ،والنقضاش ،والتاريضضخ .ل رتحضاول ال ن
ضضضغط
الضتي تسضم ر
عليهضضا وأنضضت فضضي الصضضفحة الرئيسضضية ،لن هضضذه الصضضفحة تخضضضرع لعلضضى مسضضتوى مضضن الحمايضضة ،ول
يستطيرع أحتد سوانا نحن -معشر الداربيين -اللمساس بها.

من رهنا يمكنك تغيير ك ب
ل شيء في ويكيبيديا!

لكن في مقالة عادبية مثل هذه ،تستطيرع أن رتباشر بتعديل ما تشاء بك ب
ل سضهولة .فقضط اضضغط
على هذا الزبر في العلى ،والذي يقو ر
ل بك ب
ب حتى.
ل روضوح" :لعيدل!" .لن تحتاج إلى تسجيل حسا ج
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ضح وظيفة ك ب
صورة رتو ب
ل جزء من واجهة تعديل المقالت في ويكيبيديا.
هذه ال ب

ي شضضيجء تشضضاؤه فضضي المقالضضة.
الن سضضترى واجهضضة تعضضديل ويكيبيضضديا ،مضضن رهنضضا تسضضتطيع تغييضضر أ ب
ريمكنك تغييضضر الكلمضات فضي النضضص ببسضضاطجة بالغضة ،وكأنضك تسضضتعم ر
ل برنامضج الضروورد أو مضا شضابه ،وأمضا
التضضأثيرات الخاصضضة بويكيبيضضديا ،مثضضل تلضضك الكلمضضات الزرقضضاء الجنذابضضة ،فهضضي رت ل
ضضضاف مضضن الشضضريط فضي
العلى .رتوجد أزراتر للتعليمات في الزاوية الرعليا على اليسار ،وزبر يحفرظ لك عملك عندما تنتهي.
ب بضضالخوض يهضضا ،لنن هضضذا ليضضلس دليلا
الن ،رتوجضضد الكضضثي رر مضضن التفاصضضيل فضضي الواجهضضة الضضتي ل أرغضض ر
تعليميضضضضاا لتعضضضضديل ويكيبيضضضضديا ،سضضضضتجرد مثضضضضل هضضضضذه المعلومضضضضات فضضضضي دروس البتحريضضضضر علضضضضى ويكيبيضضضضديا
ن رغب ل
ي صضعوبة ،فلضضن أمضانع أبضضداا برمسضاعدتك .ريمكنضضك مراسضلتي علضى بريضدي
ت بذلك ،ولو واجهت بها أ ب
ب دليلا تفصيلياا لتعديل ويكيبيديا في أحد اليام.
اللكتروني لمعرفة ما تشاء .أيضاا ،ربما أكت ر
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 .4النقاش

عنضضلد روقضضوع الخلفضضات فضضي ويكيبيضضديا فضضإنن الوسضضيلة الوحيضضدة لحبلهضضا هضضي النقضضاش ،فالتصضضوي ر
ت

ليس طريقة مقبولة لح ب
ل المشكلت ،ول رتوجد مجالس تحكيم قضادرة علضى إصضدار قضرارات حاسضمة
لح ب
ل الخلفات ،ول روجود لي هيئة عليا رتشرف على الموسوعة لرتقبرر لنا ما سيحدث أو ل يحدث.
صضضص داخضل ويكيبيضضديا ،فضي كض ب
ل واحضضدة مضضن مقالتهضضا ،مسضاحة كاملضضة للحضوار
لهضضذا النسضبب ،رتخ ن
حضول محتضوى المقالضضة .ريمكضن هنضا اقضضتراح التعضضديلت ،أو العضضترا ر
ض علضضى بعضض النقضاط الضواردة فضي
ي رأي رتريده.
المقالة ،أو إبداء أ ب
المشكلة فقط أ ننضه مضن النضادر للمحرريضن الطلع علضى صضفحات النقضضاش فضي موسضوعة صضضغيرة
مثل ويكيبيضديا العربيضة ،ولضذلك ل رينصضضح باسضضتخدامها إل فضضي المقضضالت الكضبيرة والساسضضية .فمث ا
ل،
من النسهل أن تحصل على تفاع جل معك في صفحة نقاش مقالة "إسبانيا" ،ولكن ل و كتبض ل
ت شضيئاا فضي
صفحة نقاش لمقالة قرية صغيرة بصحراء موريتانيا ،فقد تمضي سنوا ت
ت دون أن يراره أحد.
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ريمكنك الوصول إلى صفحة النقاش باستعمال الضضزبر اللطيضضف الرمو ب
ضضضح أدنضضاه ،وهضو موجضود فضضي
أعلى ك ب
ل مقالة بالموسوعة.

هذا الزبر يسمح لك بالوصول إلى صفحة النقاش في أي مقالة.

في بعض الحيان تكورن صفحات النقاش مليئة بالرهراء ،لكبنهضا قضد تكضون -أيضضاا -مكانضضاا للحضضوارات
ب التقليضضل مضضن أهمبيتهضضا .لضضو لضضم ترغضضب باسضضتعمالها ،فضضإنن المكضضان الفضضضل لمناقشضضة أمضضور
الجضضابدة ،ول يجضض ر
ويكيبيديا هو الميدان ،تستطيرع دوماا التوبجه إلى هناك للحصول على الراء الجادة والمفيدة.

 .5عرتض التاريخ

ل حضرف أضضيف علضى كضل مقالضة بكض ب
صفحة واحدة من أروع الشياء في ويكيبيديا .كض ب
ل
هذه ال ب

لحظة من تاريخ ويكيبيديا محفضو تظ هنضا ،يمكنضضك رؤيضة كضضل شضيء ،مضع اسضضم حسضاب الشضخص الضضذي
عندله ،وتاريخ إجراء التعديل ،وما قام به بالتفصيل المم ب
ل.
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فضضي الصضضورة بالسضضفل يوجضضد تاريضضخ مقالضضة مدينضضة "مونسضضتر" السضضبانية .يمكنضضك الن تصضضبفحه
لختبضضار المضضر بنفسضضك .كمضضا تضضرى ،آخضضر شضضخص قضضام بتعضضديل هضضذه المقالضضة فضضي اليضضوم الول مضضن شضضهر
أكتوبر الماضي ،وهو باسم )أحد الداريين المتفانين والرائعين لدينا(.
بيضضن قوسضضين يظهضضر ملخضضص التعضضديل الضضذي كتبضضه بنفسضضه ،حيضضث يو ب
ضضضح أنضضه اسضضتعاد النسضضخة
السضضابقة مضضن المقالضضة ،والسضضبب  -علضضى مضضا يبضضدو -هضضو حضضدوث تعضضديل تخريضضبي فضضي اليضضوم نفسضضه ،أجضضراه
عنوان آيبي مجهول.
يمتد السجل إلى ما ل نهاية ليحصر كل تعديل أضيف إلضضى المقالضضة منضضذ نسضضختها الولضضى ،الضضتي
ظهضضرت فضضي سضنة  .2005يمكنضك اختيضضار أي تعضديلين ،وضضضغط زبر "قضضارن بيضن النسضختين المختضارتين"
لرؤية الفروقات بينهما.

ل لك ب
صفحة تاريخ المقالة ،فيها سج ب
ل تعديل تافه حص ل
ل للمقالة رمنذ ظهورها على ويكيبيديا.
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ي شضضخجص لضضديه البرغبضضة أن
ويكيبيضضديا هضضي موسضضوعة مضضن الجميضضع وللجميضضع ،فمضضن اللمسضضرموح ل ب

ليبنضضضنم إليهضضا وريعضضيدل مقالتهضضا ،لكضضن ذلضضك ل يعنضضي أنننضضا نحتفضضرظ بجميضضع التعضضديلت الضضتي يقضضورم بهضضا كضضل

البناس ،فويكيبيديا -بنهاية المطاف -موسضوعة جضضابدة تنشضرر المعرفضضة ،ولكضضي يكضولن محتواهضضا موثوقضاا
فإنن على من ريريد الكتابة فيها إدراك بعض الرمور قبل الرمباشرة بتغيير المقالت.
بمضا أنننضي راقبض ر
صضفحات الجديضدة المنبثقضة علضى ويكيبيضديا العربنيضة لفضترجة طويلضة،
ت أرشضيف ال ن
ريمكنني أن أخبرك بثقة أن حوالي  %50-40من المقضضالت الجديضضدة علضضى الموسضضوعة رتحضضلذف خلل أول
 24ساعجة بعد ظهورهضضا ،وتختفضضي نسضضبة ج ييضضدة أخضرى علضى مضضدى الشضضهور والسضنوات اللحقضة .إحضدى
ا
ب لن مقضضالته الضضتي
ي في ويكيبيديا هي التعامل مع شخ ج
ص غاضضض ج
أكثر الرمشكلت إزعاجا بالنسبة إل ب
كدح للعمضضل عليهضا وجمضضع محتواهضضا وسضضبك كلماتهضا ،قضضد اختفضضت بكض ق
ب
ل بسضاطة مضضن غيضضر رجعضضة ،لسضب ج

تافجه ل يعرف ما معناه حتى ،وأحياناا قد يكون شرح النسبب له أمراا رمعنقادا جداا.

ت مقضضالتهم أو كنضض ر
بالنسضضبة لجميضضع النضضاس الضضذين حضضذف ر
ت سضضبباا فضضي حضضذفها 14 ،فأنضضا الن أقضضيدم
اعتضضذاراا رسضضمياا عضضن عضضدم إرسضضال تفسضضيجر دقيضض جق لكضضم عضضن أسضضباب حضضذف مقضضالتكم ،فل ربضضند أن رشضضعور

اختفضضاء جهضضدك وعملضضك دون فهضضم السضضبب )مضضع أينضضي كنضض ر
ت أحضضاول شضضرحه دومضضاا بطريقضضجة رمختصضضرة(،

ج جداا .لكن صدقوني ،ليست بيدنا حيلة.
رمزع ت
في ويكيبيديا العربية قبل خمس سنوات -والمور أفضل قليلا الن -لم يركن ثمة سوى ثلثضضة
ص رمهت يميضضن بمراقبضضة المقضضالت الجديضضدة فضضي كضضل يضضوم ،وأمضضا عضضدد المقضضالت الجديضضدة
أو أربعضضة أشضضخا ج
ص قلي ا
التي تظهر عندنا يومياا فقد كضضان حضوالي  ،150تزيضد أو تنقض ر
ل ،علمضاا بضضأنن لضضدينا الن ضضعلف ذلضضك

العدد تقريباا.

ي معرفة عدد المقالت التي ع نلمتها للحذف قبل أن أستلم الدارة ،لنه ما من وسضيلة لحصضضائها أو معرفتهضا،
) (14يصع ر
ب عل ب
ت قضد فقضد ق
ت صلحيات الدارة كنض ر
لكننها على الغلب تعقد بضعة آلف .عندما استلم ر
ت معظضم حماسضي القضديم لتنظيضف
الموسوعة ،لكنني -رغم ذلك -حذف ر
ت  671مقالة أثناء فترة امتلكي للصلحيات.
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ت طويلضضجة مضضن العمضضل
عنضضد روجضضود هضضذا الكضضم الهائضضل مضضن الصضفحات السضنيئة ،الضضتي تحتضضاج إلضضى سضضاعا ج
لتصرلح للبقاء على ويكيبيديا ،وعند وجود عدد قليل جضد اا مضن الشضخاص القضادرين علضى الهتمضام بهضضا،
فإ نن الحل الوحيد للحفاظ على مستوى الموسوعة يكون -في الكثير من الحالت -الحذف.
قد تبدو فكرة حذف مقالة بضضذل فضي كتابتهضضا شضخ ت
ص جهضضداا ووقتضاا فكضرة قميئضة ،خصوصضضاا فضي
ع تطوعي مثضل ويكيبيضديا .لكضن إن أرد ل
ت أن تسضمح لي إنسضاجن مضن أي فئضة عمريضة أو فكريضة
مشرو ج
ج

أو تعليميضضة بالكتابضضة علضضى موسضضوعة ،فل ربضضند مضضن تققبضضل فكضضرة أن نسضضبة عظيمضضة مضضن الرمحتضضوى الضضذي

ينتجونه سيكون عديم الفائدة.

 .1لماذا تحذُف مقالت ويكيبيديا؟

هناك كل يو جم عشضرات المقضالت التافهضة تظهضضر علضضى ويكيبيضديا ،يكتربهضضا مراهقضون أو مونظفضون

دعائقيون أو رمخيربون متعيمدون ) Trollsكما ريسنمون بالنكليزية( ،وص دقني إنن التعامضل معهضا ليضلس
أمراا رممتعاا على الطلق .ثنمة شخ ت
ص ما في مكضضاجن بعيضضد مضضن العضضالم ريحضضاول النلهضو بضضوقته لنضضه يشضضعر
بالملل أو شيجء مثل ذلك ،وقد تس نبب بعبثه برمي صفحة تافهة علضضى الموسضضوعية المعرفيضضة البننضضاءة
ت من وقتك عليها ،إننه شعوتر سيتء جداا!
التي تصررف كل يوجم ساعا ج
بعضضد مقضضالت العبضضث الرمتعنمضضد الكضضثير جضضداا ،يضضأتي نضضوعي الرمف ن
ضضضل مضضن المقضضالت الجديضضدة علضضى
ويكيبيديا العربية… والضتي أحقبهضا لنن إرسضالها إلضى قائمضة الحضضذف النسضريع ريشضضعرني برمتعضضجة عظيمضضة:
وهضضضي "مقضضضالت السضضضير الشخصضضضنية" .كضضضل يضضضوم ،ريمكنضضضك أن تقابضضضل علضضضى ويكيبيضضضديا العربيضضضة عشضضضرات
الدكاترة العظضام ،الضذين تخنرجضوا مضن أرقضى جامعضات الغضرب ،وقض وا حيضاتهم يحضضرون المضؤتمرات
وينشرون المؤنلفات وينتسضبون إلضضى أهضضيم الجمعيضضات الفكرنيضة فضضي العضالم ،والضذين ريريضضدون أن يكتبضوا
ت عن أنفسهم على ويكيبيديا.
مقال ج
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لكون صادقاا معك ،فإنن رمجنرد توضيح الحقيقة الصادمة لهؤلء النضضاس ،وهضضي أننهضضم أقضضل شضضأناا
بكثيجر منما كانوا يتخنيلضون ،وأن كضض ن
ل إنجضضازاتهم الكضضبيرة )الضضتي لضضن نعضرف أبضضداا لضو كضانوا قضضد حنققضضوا أيضاا

منها في الواقع( ليست رمؤ ي
ف
هلا كافياا لرهم ليحصلوا على مقالجة شخصنية علضضى ويكيبيضضديا ،سضضب ت
ب كضضا ج
لشضضعاري بلضضنذجة كضضبيرجة جضضداا .أعتقضضد أنضضك تتفنهضضم تمامضضاا حاجتنضضا إلضضى التخقلضضص مضضن هضضذه النضضواع مضضن
القمامة ،لكن ماذا عن المقالت التي يكتربها شخ ت
ص جايد بننية حسنة؟ ماذا عن الناس الذين ريريضضدون

فعلا تقديم شيجء لويكيبيديا؟
للسف ،فإنن نسباة ج ييدة من المقالت التي يكتبهضا هضؤلء تحضذف أيضضاا خلل سضاعاتها الولضى
على الموسوعة ،وأما السبب في ذلك فهو -في رمعظمه بالحقيقة -أن من يكتبون المقالت الجديضضدة
ي
ي من شروط كتابة المقالت ،وعلى الغلب مضضا يرتبكضضون عضضدداا
ل ريكلفون أنفسهم عادة عناء قراءة أ ب

كبيراا من الرمخالفات في مقالتهم الولى.

ي شخص ،لن النضضاس بصضضفجة عامضضة مخلوقضضات كسضضولة ول يميلضون
هذا المر ريمكن أن يحدث ل ي
للقضضراءة الطويلضضة ،فبالنسضضبة لضضي مث ا
ل ،ل أعتقضضد أنن أيضض اا مضضن مقضضالتي العشضضرة الولضضى ل زالضضت موجضضودة
على صفحات ويكيبيديا العربية .مع ذلك ،فضإنن رشضعور اختفضضاء المقالضة الضتي بضضذل ل
ت فيهضا عملا ووقتضضاا
سيظ ق
ل مزعجاا جداا.
بسبب العدد الكبير من حالت الحباط التي ريمكن أن تنجلم عن هذه الحوادث ،ولنننضضي أعتقضضد
أنن عضضدداا كضضبيراا مضضن الويكيبيضضدييين الرجضضدد يضضتركون ويكيبيضضديا خلل أنيضضامهم الولضضى بسضضبب اختفضضاء
مقالتهم غير المفهوم ،سأخ ي
صص هذا الفصل من الكتاب للتحقدث بالتفصيل عضضن شضضروط ورمضضؤهلت
المقضضالت المقبولضضة علضضى موسضضوعتنا .هضضذه الشضضروط رمتنبعضضة بنفضضس الطريقضضة تقريبضضاا علضضى رمعظضضم نسضضخ
ويكيبيديا بمختلف لغات العالم ،وهي رملنخصة في رمعظمها بخمس قواعد أساسضضنية ،رتلنقضضب لهميتهضضا
الشديدة باسم :ركائز ويكيبيديا الخمس.
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 .2الركائز الخمس

»الوصضضايا الويكيبيدنيضضة الخمضضس« 15كمضضا ألف ي
ضضض ر
ل أن أسضضيميها .أو الركضضائز الخمضضس ،هضضي خمضضس

مبضادئ تل يخضص فكضرة ويكيبيضديا وأسضلوب عملهضا ،وهضي السضاس ال ذي تقضوم عليضه جميضع القواع د
والقوانين الخرى التي رتسيير الموسوعة .ليست لهذه المبادئ قدسضنية أو حصضضانة رمعنينضة ،بضل هضي
محض سياسة أخرى من سياسات ويكيبيديا التي ريمكن تغييرها عند الحاجة ،لكننها فضضي الضضوقت
الحاضر رتميثل جزءاا جوهرياا وأساسياا مضضن الموسضضوعة وتنجضضح تمامضضاا بتلخيضضص الفكضضار الساسضضنية
التي تقورم عليها.

.1

ويكيبيديا موسوعة :الموسضوعية هضي مبضدأ عضضام ،يخضتزل تحتضضه عضضدداا هضضائلا مضضن القضوانين
ت كثيرجة لتفصيلها .لكن
والسس شديدة الهمية في ويكيبيديا ،والتي تحتاج إلى صفحا ج
بصورجة عامة ،ريمكن القول أن مفهوم الموسوعة يتضنمن ك ن
ل ما ريمييز كتاباا علمميضضا جييضضداا عضضن
منتضضدى علضضى النضضترنت ،فضضذلك يعنضضي مث ا
ل أن ل مكضضان علضضى ويكيبيضضديا للراء والنظريضضات
الشخصية ،أو للمناقشضضات الفكريضضة الضضتي ل تتعنلضضق بمقالتهضضا ،كمضضا أنن جميضضع الشضضعار والقطضضع
ن
ي مرفوضضضة.
ي حقيقضض ي
الدبنيضضة والقصضضص وكافضضة القنصضضوص الضضتي ليضضلس فيهضضا مضضضموتن معرفضض ي

فويكيبيديا ل ريمكن أن تقبل إل محتوى موسوعياا رصيناا مدعوماا بالمصادر الموثوقة.

.2

ويكيبيصصديا قائمصصة علصصى الحيصصاد :وهضضو مفهضضوم قضضد يعتضضبر جضضزءاا مضضن الركيضضزة السضضابقة ،لكضضن
لهم نيته الشديدة احتاج تخصضضيص واحضدة مسضتقلة لضه .فويكيبيضديا ل ترضضضى التحقيضضز لي
طضضضضرف فضضضضي أي نضضضضزاع فكضضضضري أو سياسضضضضي أو دينضضضضي ،ول تقبضضضضل إل بالمعلومضضضضات المدعومضضضضة
بالمصضضادر الموثوقضضة فضضي أي موضضضوع خلفضضي ،ومضضن الممنضضوع اسضضتعمال المصضضادر المتحييضضزة
لفكرة أو فئة رمعنينة على أي مقالة من مقالتها.

) (15لو لم تكن قد قرأ ل
ت رواية "مزرعة الحيوان" لجورج أورويل حتى الن ،ستكون هذه فرصاة جييدة كي تقوم بذلك!
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 .3ويكيبيديا حيرة المحتوى :عاداة ما رتلساء ترجمضة هضضذا الجضضزء بطريقضضجة مخيفضضجة علضضى صضورة
"ويكيبيديا مجانية" كمقابجل لض" ."Wikipedia is freeلكن في الواقع المعنضى الحقيقضي
لهضضضذه الركيضضضزة هضضضو أن محتضضضوى ويكيبيضضضديا ملضضض ت
ص المشضضضاركة
ك للجميضضضع ،إذ يمكضضضن لي شضضضخ ج
بتعضضضديلها وكتابضضضة مقالتهضضضا ،وفضضضي الن ذاتضضضه ،يمكضضضن لي شضضضخص السضضضتفادة مضضضن محتواهضضضا
وتطويره وإعادة نشره دون قيود قانونية .ويكيبيديا ليست ملكاا لحد.

.4

ي مضضن عملنيضضة تطضضضور
ويكيبيصصصديا لصصديها قواعصصصد نقصصاش :النقضضضاش والحضضوار هضضضو جضضضزء أساسضضض ي
مقالت ويكيبيديا ،عنضد وج ود أي خلف أو نقطضة مبهمضة أو مسضألة غيضر واض حة أو حضتى
اعضضتراض علضضى السياسضضات والقضضوانين ،سضضيكون الحضضل هضضو النقضضاش .ولهضضذا النقضضاش قواعضضد،
فضضالهجوم الشخصضضي ممنضضوع وحضضروب التحريضضر مرفوضضضة ،والنزاعضضات تتونقضضف عنضضد قاعضضدة
السترجاعات الثلث التي سيجري تفصيلها في قسم "نزاعات التحرير" بالسفل.

.5

ويكيبيصصصديا مرنصصصة القواعصصصد :الفكضضضرة مضضضن هضضضذه الركيضضضزة هضضضي التأكيضضضد علضضضى حرنيضضضة مجتمضضضع
ي مضضن القضوانين الحاليضة حسضب مضضا يضضراه مناسضباا .فل توجضد
ويكيبيديا وقدرته على تغيير أ ر
بويكيبيضضديا قواعضضد رمق ندسضضة أو منيعضضة مضضن التغييضضر ،كضضل شضضيء يمكضضن تعضضديله طالمضضا هنضضاك
إجمضضا ت
ع واتفضضاق عضضام علضضى التعضضديل .لكضضن ،ل يجضضب أن ريفلهضضم هضضذا علضضى أنن ثمضضة أي تسضضاهجل
بتطضضبيق القضضوانين ،فطالمضضا هنضضاك قضضانون يتفضضق عليضضه المجتمضضع ،سضضيتم تطضضبيقه علضضى الجميضضع
دون تهاون.
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 .3الموسوعلية

مضضضا رنسضضضبميه »ويكيبيصصصديا ليسصصصت« هضضضي إحضضضدى أهضضضم أقسضضضام قواعضضضد ويكيبيضضضديا ،وهضضضي تليخضضضص أنواعضضضاا

مختلفة من المحتوى والمقالت التي ل يمكن قبولها على الموسوعة ،كما أننها تو ي
ضح الكضضثير مضضن المبضضادئ
وآليات سير العمل الساسية .الفكرة التي تحاول جميع قواعضضد "ويكيبيضضديا ليسضضت" إيصضضالها هضي حقيقضة
أن ويكيبيضضديا موسضضوعة ،ول يمكضضن أن تتضضضنمن إل محتضضوى موسضضوعياا ،لكضضن لن الكضضثيرين ل يضضدركون مضضا
يعنيه ذلك ويتضنمنه على وجه التحديد فإ نن القائمة في أدنى هذا القسم ستوضح المر أكثر.
ح عام ،فهو ل يعني شيئاا واحداا بعينه ،بل يتضنمن عدداا كضضبيراا مضضن القواعضضد
الموسوعنية مصطل ت
الضضضتي تجعضضضل مقضضضالت كتضضضاب مثضضضل الموسضضضوعة البريطانيضضضة أرقضضضى مضضضن مقضضضالت الصضضضحافة الصضضضفراء
والشبكات الجتماعية .فعلى سبيل المثال ،واحدتة مضضن المبضضادئ الجوهرنيضة للكتابضضة الموسضوعية هضضي
أن الراء الشخصضضنية غيضر مقبولضضة :فكضضاتب المقالضضة فضضي موسضوعة ليضضس رمخضنولا إل لعضضرض المعلومضضات
صضضضحف
والحقضضضائق ،وأمضضضا آرائضضضه فعليضضضه الحتفضضضاظ بهضضضا لنفسضضضه ،ل نن مقضضضالت الضضضرأي والفكضضضر مكانهضضضا ال ق
والمجلت ،ل فضضضي الموسضضضوعات .ذلضضضك يتضضضضنمن أيضضضضاا التققيضضضد بالمصضضضطلحات والقلغضضضة العلميضضضة ،وعضضضدم
ع من النصوص التي تتضنمن سبكاا أدبياا
استعمال لهجة خطابية عند الكتابة ،كما أننه يعني أن أ ن
ي نو ج

)مثل القصص والشعار والخطابات( مرفوضتة رفضاا قاطعاا ونهائياا في ويكيبيديا.

ي ج ييضضد ،أهضضقم القواعضضد الضضتي يجضضب اتباعهضضا هضضي عضضرض الحقضضائق علضضى
عنضضد كتابضضة مقضضاجل موسضضوع ب

القارئ دون إضضافات .فمضا نفعلضه عنضضد الكتابضضة فضي ويكيبيضديا هضو أنننضا ننطلضضع علضى عضدجد مضضن المصضادر،

ونقتبضضضس منهضضضا المعلومضضضات الرمتع يلقضضضة بموضضضوع المقالضضضة ،ونضضضضعها كمضضضا هضضضي .بإمكاننضضضا إعضضضادة صضضضياغة
ص ،لكنننا نلتزم بأسلوب الكتابة الكاديمي البحت ،الذي ل يهدرف إل لتوصيل
العبارات بأسلوبنا الخا ب
الحقائق على صورتها الصلية ،دون إضافة أي شيجء لها من ذهننا.
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ي أننضضه يحتضضا رج إلضضى بعضضض الممارسضضة لتقضضانه وعملضضه بالطريقضضة
رمشضضكلة أسضضلوب الكتابضضة الموسضضوع ب
صحيحة ،ولذلك ،فإنن واحداة من ال رمشكلت الجوهرية في المقالت الجديدة على ويكيبيضضديا هضضي
ال ن
ي .ومضضع أنن هضضذه المشضضكلة فننيضضة بحتضضة ،فالمعلومضضات الضضواردة فضضي
عضضدرم التزامهضضا بالسضضلوب الموسضضوع ب
المقالضضة قضضد تكضضون دقيقضضاة تمامضضاا مضضن الناحيضضة العلميضضة ،إل أننهضضا مشضضكلة تحتضضارج إلضضى الكضضثير مضضن العمضضل

لصلحها ،ول ريساعد عدد الرمساهمين القليل في ويكيبيديا العربنية على التعامل معها.
ص علضى مضضا ل ريمكضن أن تحتضويه ويكيبيضضديا ،جميضضع العنضضاوين
فيما يلضضي قائمضضة القواعضضد الضتي تنضض ق
أدناه مقتبسة من صفحة السياسة الرسمنية على النسخة العربنية من ويكيبيديا:

.1

ويكيبيصصديا ليسصصت قاموسصصاا :ل مكضضان فضضي ويكيبيضضديا للتعضضاريف الرمعلجمييضضة للمصضضطلحات،
وهضضضي ليسضضضت دلي ا
ل لشضضضرح طضضضرق اسضضضتعمال التعضضضابير اللغونيضضضة ،لضضضذلك مضضضن الممنضضضوع إنشضضضاء
صفحات هدفها الوحيضضد شضرح السضتخدام اللغضوي لتعضبير مضا .لضو كنضض ل
ت مهتمضضاا بهضضذه المضور،
يمكنك التوقجه إلى مشروع ويكاموس الشقيق.

.2

ويكيبيصديا ليسصت منصبراا لنشصر الفأكصار الجدي دة :ل مكضان للفكضار والتحليلت الشخصضية
على ويكيبيديا ،أي مقالة تبدي رأياا ذاتي اا -حتى ولو لشخصضضية مشضضهورة -مرفوضضضة تمامضضاا.
المضضر ل يتضضضمن الراء الفكريضضة فقضضط ،بضضل حضضتى البحضضاث الكاديميضضة الضضتي تخضضترع أفكضضاراا
جديدة ) غيضر متعضضارف عليهضا بضالمجتمع العلمضي أو البحضضثي( مرفوضضة ،فضضأي معلومضضة توضضع
على ويكيبيديا يجب أن تكون متداولة أكاديمياا على نطاجق واسع.
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ت مونجهضضة )إلقضضاء سياسضضي ،خطبضضة
 .3ويكيبيصصديا ليسصصت منصصبراا خطابيصصاا أو دعائيصصاا :أي خطابضضا ج
دينيضضضة( غيضضضر مقبولضضضة علضضضى ويكيبيضضضديا ،نفضضضس الشضضضيء ينطبضضضق علضضضى أي دعايضضضات إعلنيضضضة
أو محاولة ترويج لمصلحة شركة أو مؤسسة أو فكرة .يتعنلق هضضذا أيضضضاا بقاعضضدة "تعضضارض
ص علضضضى أنضضضه ل يمكنضضضك الكتابضضضة عضضضن شضضضيء يتعضضضارض مضضضع مصضضضالحك
المصضضضالح"  ،الضضضتي تنضضض ق
الشخصية ،وأبرز مثاجل على ذلك أن يكتب شخص مقالاة عن نفسه أو أحد أقربائه.

.4

ويكيبيصصصديا ليسصصصت مخزنصصصاا للمليفصصصات والصصصصور :ليسضضضت مقضضضالت ويكيبيضضضديا مكانضضضاا لعضضضرض
ألبومات الصور أو أرشفة الروابط والملفات.

.5

ويكيبيديا ليست قاعصدة معرفأيصة عامصة :ويكيبيضديا هضي محضض موسضوعة ،وهضي ل تقبضل
أي شضضضك جل مضضضن أشضضضكال المعرفضضضة سضضضوى المحتضضضوى الموسضضضوعي .ليسضضضت مكانضضضاا للقتباسضضضات
ول التقضضارير الخباريضضة ول المضضذكرات الشخصضضية ول شضضجرات النسضضاب العائليضضة والقبليضضة.
لهضضذا السضبب مثلا ل ريمكضضن تضضضمين وصضفات ونصضائح الطبضضخ فضضي مقضضالت ويكيبيضضديا ،فهضضي
ليسضضت دليلا للطهضضي ،بضضل هضضي ل رتقضض بدم  -فضضي هضضذا السضضياق -سضضوى معلومضضات عامضضة عضضن الضضدور
التاريخي والثقافي لصناف الطعام.

 .6ويكيبيديا ليست كرة بلورية :ل تتنبأ ويكيبيديا بالمستقبل ،فل مكان فيها لي تخمينات
ي مجا جل كان .لو كضضان هنضضاك مشضضروع أو إصضضدار مسضضتقبلي مضضن شضيء مضضا
عن المستقبل في أ ب
تم العلن عنه ويتم تجهيزه بصورة رسمية فل مضضانع مضضن كتابضضة مقالضضجة عنضضه ،لكضضن ل يمكضضن
قبول أي توقعات ل تسنتد إلى حقائق واضحة وموثوقة ،مثل تخمينضضات لمضضن سضضيفوز فضضي
رمسابقات اللعاب الولمبية التي لم تقم بعد.
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 .7ويكيبيصصديا ليسصصت معنييصصة بحمايصصة القاصإصصرين :مقضضالت ويكيبيضضديا ليسضضت رمقنيضضدة بضضأي فئضضة
عمريضضة ،وهضضي ليسضضت معنيضضة بحمايضضة القاصضضرين مضضن أي أفكضضار أو مضضواد قضضد يعتبرهضضا البعضضض
مؤذيضضة لهضضم .إذا كضضانت هنضضاك مضضادة ضضضرور نية لتوضضضيح الفكضضرة الموسضضوعية مضضن مقضضال فضضإننه
يجضضب أن يتضضضمنها ،فمث ا
ل ،يمكضضن أن تضضضمن بعضضض المقضضالت صضضوراا تضضثير حساسضضية بعضضض
الناس ،وهي ستبقى موجودة طالما أنها تخدم محتوى المقالة.
 .8ويكيبيديا ليست منتدى أدبياا :ويكيبيديا مكضضان للمقضضالت الموسضضوعنية فحسضضب ،المقضضالت
الدبية والخطابات والقصائد الشعرية والقصص بك ي
ل أشكالها مرفوضة تماماا ،بغ ب
ض النظضضر
عن مضضدى شضهرة صضضاحبها .يمكضضن أن تتضضنمن بعضضض المقضضالت أحيانضاا اقتباسضات مضوجزة مضضن
قصضضيدة أو قطعضضة أدبيضضة ،لكضض نن ذلضضك يكضضون لتوضضضيح فكضضرة أو معلومضضة فقضضط وليضضس لعضضرض
القطع الدبية.
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 .4الملحوظية
إذن ،مضضضا الضضضذي يسضضضتح قق الكتابضضضة عنضضضه علضضضى ويكيبيضضضديا؟ ويكيبيضضضديا هضضضي علضضضى الرجضضضح أوسضضضرع
موسضضوع جة فضضي تاريضضخ البشضضرية مضضن حيضضث عضضدد المواضضضيع الضضتي رتغيطيهضضا ،فالنسضضخة النكليزنيضضة منهضضا
وحدها تحت وي الن أكضثر مضن خمسضة ملييضن مقالضة ،وأمضا جميضع اللغضات رمجتمعضاة فهضي تعضقد ح والي
ا
ي أن تغطضي موسضوعة -حضتى ولضو كضضانت
أربعين مليونا ،لكن على القرغم من ذلضك ،فليضس مضن المنطقض ب
ع في العالم.
بهذا الحجم -أ ن
ي موضو ج
ص بكتابة سيرة ذاتنية عن نفسه على ويكيبيضضديا،
ي شخ ج
على سبيل المثال ،لو كان مسموحاا ل ي
فسضضتتحنول موسضضوعتنا إلضضى شضضبكجة اجتماعنيضضة يعضضر ر
ض النضضاس عليهضضا إنجضضازاتهم وأخبضضار حيضضاتهم ،ولضضو
أتيحت لي مو نظف دعائي نشر صفحة عن شركته عديمة الهمية فستصبح موقع إعلنات ،ناهيك
صجة لنشر أخبار ال ي
صحافة الصفراء أو الدعايضضة للتنيضضارات
عن إمكاننية استعمال مقالت ويكيبيديا كمن ن
ي استغلجل تافه آخر.
الفكرية والسياسية ،أو أ ي
الحض ق
ل لهضذه المشضكلت هضو سياسضة الملحوظيضة .علضى الرجضح أننضك لضن تفهضم كضثيراا معنضى هضذه
الكلمة ،فهي رمجنرد ترجمة حرفيضضة )وبرأيضضي الشخصضضي رديئضضة( لمصضضطلح "  "Notabilityالنكليضضزي،
ح التعضضبير .مضضن
والمقصضضود بهضضا هضضو مقضضدار أهميضضة الشضضيء الضضتي "تجعضضل الخريضضن يلحظضضونه" إن صضض ن
تجربتي الشخص نية ،السبب الساسي في حذف معظم المقالت الجديدة على ويكيبيديا هو فشلها
باختبار الملحوظية ،فهو معيا تر شديد الهمية لتحديد ما يمكن الكتابة عنه على ويكيبيديا أو مضضا ل
ريمكن ،خصوصاا في حالة السير الشخصنية.
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إذاا لم يركن أحد يهتم بما تفعل .فذلك يعني أنن ل مكان له على ويكيبيديا!
)المصدر.(Protestshooter.com :

الفكرة من قاعدة الملحوظية هي أنن الكثير من الشياء في العالم أق ق
ل أهمية مضضن أن تسضضتحق
الكتابة عنهضا فضي موسضوعة ،حضتى ول و كضانت موس وعة هائلضة الحجضم مثضل ويكيبيضديا ،فضإذا لضم يكضن
ا
ع لوجودها.
أحتد يهتم بقراءة مقالة ،إذا ما من دا ج
ع
الحكم الرئيس في الملحوظيضة مضضا هضو مقضدار تضوافر مصضضادر موثوقضة للمعلومضضات عضن موضضو ج
معبين .فالعديد من المواضضيع العلمنيضة قضد ل تكضون مشضهوراة ول معروفضاة بيضن النضاس ،إل أنن أهمنيتهضا
صة
الكاديمية وغزارة البحاث المتمحورة حولها تجعلها رمؤنهلة تلقائياا للحصول على مقالتها الخا ن
على ويكيبيديا ،ومن رهنا فإن المعيار الساسي للملحوظية هو المصادر ،وليس البيانات الصحفية.

67

▲

لماذا رحذفت مقالتي؟

حكاية ويكيبيديا

ل يعنضضي انعضضدام الملحوظيضضة بالضضضرورة أن الموضضضوع ل يجضضب أن ريكلتضضب عنضضه أي شضضيء علضضى
صضة بضضه فحسضب .ففضي الموضضوعات العلميضة مث ا
ل ،كضضثيراا مضا
ويكيبيديا ،إ ننما أنه ل يسضتحق مقالضة خا ن
صصة وريد لمج محتواها مع صفحات أكبر فضي حضال لضم تكضن هنضاك حاجضة كضبيرة
تحذف مقالت متخ ن
لوجود مقالة مسضتقلة .فضي أحيضاجن أخضرى أيضضاا ،يكضون الموض وع ل يسضتحقق وجضود أي ذكضجر ل ه عل ى
صفحات ويكيبيديا.
من الض  150إلضى  200مقالضة الضتي تحضذف كضل ي وم علضى ويكيبيضديا العربنيضة ،نصضفها تقريبضاا أو أقض ق
ل
بقليضضل -بتقضضديري الشخصضضي -تكضضون دعايضضات لشضضخا جص مغمضضورين عضضديمي الهميضضة فشضضلت بتحقيضضق
شروط الملحوظية .حقيقة ،لو راقب ل
ت صضفحات ويكيبيضضديا الجديضدة ستكتشضف أن هنضاك عضدداا غيضر
ت عنهضضم علضضى
عضضادي فضضي العضضالم مضضن النضضاس الضضذين يعتقضضدون أن شضضأنهم كضضبيتر جضضداا ،وأن روجضضود مقضضال ج
ي ومفروغَّ منه.
موسوعة أمتر ضرور ي
قد يكون أكبر تساؤل يتبادر إليك الن هو ،كيف نحيدد من هم الشخاص غيضر المهميضن الضضذين
ق
ي ويرجضضع إلضضى التقضضدير ،ففضضي
ل يسضضتح قون مقضضالت علضضى ويكيبيضضديا؟ الحقيقضضة هضضي أن المضضر تقريضضب ي
بعض الحيان سيص رعب عليك حسم المر ،وتقريضر مضضا إذا كضضان الشضخص مهمضضاا كفايضضة للحصضول علضى

مقالة أم ل.
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نظرياا ،توجد معايير رمحنددة 16على ويكيبيديا العربنية لكل فئة من المهن )مث ا
ل ،كضاتب .ممثضل.
إلضضخ( ،رتحضضيدد مضضتى يمكنهضضم أن يسضضتحقوا أو ل يسضضتحقوا مقالضضاة لهضضم فضضي ويكيبيضضديا .سضضتجد صضضفحة
معايير السير الشخصيةرتو ي
ضضضح بالتفصضضيل الشضروط العامضضة للملحوظيضضة فضي ويكيبيضديا العربيضة .مضع
ذلضضك ،ريمكضضن القضضول أنن الروقضضوع علضضى شخصضضيات ملحوظيتهضضا غيضضر واضضضحجة نضضادتر نسضضبياا ،ففضضي معظضضم
الحضضالت تكضضون مسضضألة الملحوظيضضة واضضضحة جضضداا ،وببحضضث سضضريجع علضضى غوغضضل سضضتجد أن الشضضخص
المعنضضي معضضدوم الضضذكر علضضى النضضترنت ،بضضل وفضضي العديضضد مضضن الحضضالت قضضد تجضضد -بمجضضنرد قضضراءة بضضضع
صفحة -أنه طفل يتسنلى بوقت فراغه.
عبارات من ال ن
إذا كنضت ويكيبيضدياا مجتهضضد اا تحضضاول تنظيضف موسضوعتك مضضن مئضات الصضضفحات المخالفضة الضضتي
رتر لمى فيها كل يوم ،وبما أن الملحوظية مسألة مطاطة ،ستضضطر للعتمضاد علضى اجتهضادك وتقضديرك
الشخصضي لل رحكضم علضى مصضضير الكضثير مضن المقضالت .عليضضك هنضضا أن تضضدرك أنن هنضاك ضضضغطاا عاليضضاا جضضداا
على الدوام لفحص المقالت الجديدة ،فكل يوم تضاف أكضضثر مضضن  300مقالضضة جديضضدة إلضضى ويكيبيضضديا
العرب نية ،وفي اليام النموذجيضة ينتهضي المضضر بحضضذف نصضضفها علضى القضل .بمضا أنن كضضادر الويكيبيضدييين
لدينا صغير ،وجميعهم متطيوعون يحاولون تفريضغ جضضزء مضضن وقتهضم الضضضييق للقيضضام بهضضذا العمضضل دون
مقابضضل ،لضضذلك مضضن المحتضضوم أن عمليضضة فحضضص المقضضالت وتحديضضد ملحوظيتهضضا تصضضبح مهنمضضة روتينيضضة
رتجرى في الكثير من الحيان على وجه ال قسرعة .أعترف بأنني أنضا نفسضضي وفضضي الكضضثير مضضن الحضالت
ل آخضضذ سضضوى دقيقضضة واحضضدة لل رحكضضم علضضى ملحوظيضضة مقالضضة ،لكضضن صضضيدقني ،سضضترى -لضضو كنضضت مكاننضضا-
صبر.
نماذج غير محتملة من المقالت التافهة تجعلك تفقد قدرتك على ال ن
ص معضايير الكتضضاب والمضضؤلفين علضضى أ ننضه يجضب أن تكضون لضدى الكضاتب -لكضي يعضترف بملحضوظيته-
) (16على سبيل المثال ،تنض ق
خمسة أعماجل منشورة من قبل جهات معروفة ،بيعت من كل واحجد منها  20ألضضف نسضضخة كحضضرد أدنضضى .علضضى أرض الواقضضع،

ي شخص تقريباا .وخصوصاا كاتب عربي مغمور ،ول أعتقد بأمانضضجة أنضضه سضضبق
لن تجد مثل هذه المعلومات الدقيقة عن أ ب
الستفادة من هذا المعيار في تاريخ ويكيبيديا العربية قط.
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الملحوظية واحدة من أكبر مسائل الخلف في ويكيبيديا .هناك كل يوم اعتراضضضات وشضضكاوى
على حذف المقالت ،ومحاولت لثبات ملحوظية هذه المقالضضة أو تلضضك مضضن أصضضحابها الغاضضبين .فضضي
الكثير من الحيان ،يمكن أن يختلف محررو ويكيبيديا بينهم في الرحكم على ملحوظية مقالة ،وقضضد
صلة جداا لتحديد مصير هذا المقال أو ذاك.
تنتج عن ذلك نقاشات طويلة ورمف ن

مخطط الملحوظية المقالت الجديدة في ويكيبيديا العربية.

الرمشضضكلة الرئيسضضية فضضي هضضذه الخلفضضات أننهضضا جميعهضضا تقريبضضاا تسضضتهدف مواضضضيع مضضن الثقافضضة
العربيضضة )شخصضضنية مضضن دولضضة عربنيضضة مث ا
ل( ،منمضضا يجعضضل الحصضضول علضضى مصضضادر جييضضدة عضضن موضضضوع
المقالة مهنمة عسيرة جداا .على سبيل المثال ،من الشروط الرسضضمنية فضي ويكيبيضضديا العربنيضضة للنسضضماح

ب طبعتهضضا دور نشضضجر معروفضضة وصضلت إلضضى
لمقالة عن رمؤ يلف بالبقاء على الموسوعة أن تكون لديه كت ت
مضضا ل يقضض ق
ت يقرؤهضضا خمسضضة آلف شضضخص ،وهضضي شضضروط
ل عضضن  5,000شضضخص ،أو رنشضضرت فضضي مطبوعضضا ج
ت
ي
ب عربضض ر
ي .لكن ،متى ريمكنك الوصول إلى مثل هذه المعلومات عن أي كضضات ج
ممتازة على أساجس نظر ب
على الطلق؟
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بكضض ي
ل صضضراحة ،لضضم ليسضضبق وأن قضضابل ر
ت ،أثنضضاء وجضضودي فضضي ويكيبيضضديا ،خلفضضاا عضضن الملحوظيضضة
تمنكنت هذه الشروط الجاهزة من حسمه ،لنن الحصول على مصادر عربنيضة موثوقضضجة ،حضتى ولضو عضضن
ب جداا.
شخصية ضاربة في الشهرة ،أمتر صع ت
على الرعموم ،توجد لدينا بعض القواعد العانمة التي ريمكنها أن تعطيك فكراة عن كيفنية تحديد
ملحوظيضضة مقضضالت ويكيبيضضديا .واحضضد تة مضضن هضضذه القواعضضد هضضي اختبضضار المئضضة عضضام ،الفكضضرة مضضن هضضذا
الختبضضار هضضي أننضضه لضضو تخنيلنضضا أنن شخصضضاا مضضن المسضضتقبل قضضرأ هضضذه المقالضضة بعضضد  100سضضنة ،فهضضل سضضيهتقم
لمحتواهضضضا ويجضضضردها مفيضضضدة؟ لضضضو كضضضانت الجابضضضة ل ،فمضضضن الرمحتمضضضل أنهضضضا ل تسضضضتحقق الروجضضضود علضضضى
ويكيبيديا .هذا الختبار مفيتد بشضكل خضا ر
ص مضع مقضالت الخبضار الجاريضضة ،مثضضل الحضداث السياسضضنية
ج
وما شابلهها.
من القطرق الرائجة لتحديد الملحوظية أيضاا اختبضضار غوغضل ،الضضذي ريسضضاعد كضضثيراا علضى التحققضق
من رشهرة شخ جص ما علضى شضبكة النضترنت بضالتحقق مضن نتضائجه علضى محضرك غوغضل .وأيضضاا اختبضار
ص على أنه لو لم ي ركن من الممكن التحقق من مصداقية المعلومات المتضوافرة
المصداقية ،والذي ين ق
في المقالة عبر مصادر موثوقة ،فعلى الرجح أنننا ل رنريد لها أن تبقى على الموسوعة.
كإضضضافجة تاريخنيضضة ،فضضي سضضنة  ،2010كضضان هنضضاك اقضضتراتح مضضن بعضضض محضضرري ويكيبيضضديا العربنيضضة
لضافة سياسة جديدة تضضع معضضايير ملحوظيضضة للمواقضضع الجغرافيضضة ،بمضضا معنضضاه .أن القضضرى والبلضضدات
التي يق ق
ل عدد سكانها عن حد معين أو ل تتجاوز مستوى إدارياا مضا لضضن تعضود مؤهلضة للحصضول علضضى
مقالت بويكيبيديا .كانت نتيجضضة هضذا القضتراح هضضي وقضوع أكضضبر نقضضاش رمسضنجل فضي تاريضضخ النسضخة
العربية من ويكيبيديا .استغرق النقاش عاماا كاملا )على ما أعتقد 14 ،شهراا منذ وضع المقضضترح ،و 8
شضضهور فضضي الفضضترة الكضضثر حضضدة مضضن النقاشضضات( ،وركفتلبضضت خلل حضضواراته كمنيضضتة مضضن النصضضوص يعضضادل
حجمها ما يكفي ليمل كتاباا من نحو  150صفحة.
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 .5حقوق الملكية الفكرية

ي جضضداا مضضن
ي وجضضوهر ي
إحضضدى ركضضائز الخمضضس هضضي أنن »ويكيبيضضديا حضضنرة الرمحتضضوى« ،فجضضزء أساسضض ي

فلسفة ويكيبيديا هو الملكية العامة وعدم تقييد المحتوى بحقوق النشر .بما أننهضا موس وعة يكتبهضا
الجميع ،فإنه من البديهي أيضاا أ نن ملكيتها ستكون للجميع .محتوى ويكيبيديا حير قانونضضاا ،فبإمكضضان
أي شخجص في العالم استعماله وتعديله وإعادة نشره بحرنية تامة ،وفقاا لشضضرط بسضضيط وحيضضد ،وهضضو
ذكر مصدر المحتوى ،أي ويكيبيديا.

محاضرة عن مؤسسة ورخصة المشاع البداعي أو  ،Creative Commonsفي مدينة طوكيو سنة .2007
يظهرر بالخلفية شعار المؤسسة.

72

▲

لماذا رحذفت مقالتي؟

حكاية ويكيبيديا

تنشر جميع محتويات ويكيبيديا حالياا تحضضت رخصضضتين قضضانوننيتين فضضي الن ذاتضه ،متقضضاربتين

فضي مفهومهمضا العضام لكنهمضا تختلفضان ببعضض التفاصضيل التقنيضة :رهمضا المشضاع البضداعي )Creative
 (commonsوغن و للوثضائق الحضرة )  .(GNU FDLالنضص القضانوني لهضاتين القرخصضتين رمعنقضد قلي ا
ل،
لكن يمكن -تبسطي اا للمور -تلخيص معناه بثلثة أمور :المشاركة والتعديل والستغلل التجاري.
ص
المشاركة هي نسخ أو إعادة توزيع العمل بأي طريقة .يشمل ذلك كل وسيلة نشر للعمل )نضض ب
مقالة من ويكيبيديا مث ا
ل( ستسضمح للخريضن بالوص ول إليضه ،كوضضعه عل ى موق ع إنضترنت ،أو إعضادة
توزيعه بأسلوب من نظم ،ومجرد نشرك لشيجء على صفحتك بموقضضع فيسضضبوك يمكضضن أن ينضضدرج تحضضت
هذا التصنيف.
التعديل هو أن تأخذ العمل وتعدل عليه بطريقتك الخاصضة أو تبنضضي عليضضه شضيئاا جديضضداا ،فاسضضتعمال
ص بك مثا ت
ل على هذا.
صورة فوتوغرافية ليست ملكاا لك في كتاب أو عرض بوربوينت خا ب
ي استفادجة من هذا العمضل تسضعى لجنضي اليربضح ،فلضو أخضذ ل
ت صضورة
الستغلل التجاري هو ببساطجة أ ق
ب لك ريلباع تجارياا ،ستكورن رمتضنمناا في هذا البند.
محمنية بحقوق الملكنية الفكرنية ونشرتها بكتا ج
توجضضد إصضضدارات عديضضدة مضضن رخصضضتي المشضضاع البضضداعي وغنضضو تضضضع شضضروطاا مختلفضضة لهضضاتين
ي
الحالتين ،لكن جميع الصدارات المستعملة على ويكيبيديا تسضمح بمشضاركة وتعضديل العمضل المعنض ب
ض تجارية.
بأي طريقة ،حتى ولو كان ذلك لغرا ج
ا
ب وبيع ه
هذا يعني أننه مضن المسضموح لضك قانونضا بتجميضع عضدجد مضن مقضالت ويكيبيضديا فضي كتضا ج
لحسابك الخاص ،ولن يستطيع أحتد مقاضاتك ول العتراض عليك قانوناا.
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لكضضضن ،ثنمضضضة شضضضرطان وحيضضضدان تضضضضعهما رخصضضضة ويكيبيضضضديا ،همضضضا نسضضضبة العمضضضل إلضضضى صضضضاحبه
واللضضتزام برخصضضة غنضضو /المشضضاع البضضداعي .فضضإذا أردت بيضضع كتضضاب منسضضوخ حرفيضضاا مضضن ويكيبيضضديا
العربية ،عليك أولا أن تقنر بأنه مقتبس من ويكيبيديا ،وثانياا أن تنشره )هو الخر( تحضت رخصضضة
غنو أو المشاع البداعي.
لكضضنن الرائضضع فضضي المضضر هضضو أن الخطضضوة الثانيضضة تعنضضي أنن هضضذا الكتضضاب لضضم يرعضضد محميضضاا برحقضضوق
الملكيضضة الفكريضضة ،وبالتضضالي فلضضو وضضضع أحضض تد محتضضوى مضضن ويكيبيضضديا فضضي كتضضابه ،سيضضضطقر إلضضى نشضضر
الكتضضاب بضضأكمله تحضض ل
ي شضضخجص نسضضضخه والسضضضتفادة مضضضن
ت رخصضضضجة حضضنرة ،وعنضضضدها سضضليكون بإمكضضضان أ ي
محتواه بحرنية.
الن .ما الذي ريه يمك في ذلك؟ لو كنضت تنضوي محاولضة الكتابضة علضى ويكيبيضديا سضتحتاج كضثيراا
إلضضى فهضضم هضضذه المضضور ،وإل قضضد تضضضيف إليهضضا دون علمضضك مضضواند تخضضرق حقضضوق التضضأليف والنشضضر .فكمضضا
أسلفت ،ويكيبيديا تعطي للناس حرية كبيرة جداا باستعمال محتواها.
ي بحقضضوق
ي شضضيجء محمضض ر
إل أ نن هضضذه الحقيقضضة تعنضضي أننضضا ل نسضضتطيع أن نضضضع علضضى ويكيبيضضديا أ ن
الملكيضضضة الفكريضضضة .فضضضأي نضضضص أو وثيقضضضة أو صضضضورة محميضضضة الحقضضضوق ل ريمكضضضن إضضضضافتها إلضضضى مقضضضالت
ويكيبيديا ،وفعل ذلك س ريعطي صاحبها الحق بمقاضاة مؤسسة ويكيميديا لسرقتها عمله.
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ريشتارد ستولمان ،الب الروحي لمؤ بسسة غنو ،في الحتفالية الثلثين لطلق نظامه وترخيصه القانوني.
)الصورة رملتقطة في فرنسا ،سنة (2013

عمومضضاا ،بمضضا أنن مصضضادر المعرفضضة الج ييضضدة المنشضضورة تحضضت تراخيضضص حضضنرة )مماثلضضة لضضترخيص
ويكيبيضضديا( ل زالضضت أمضضراا شضضبه معضضدوجم فضضي عالمنضضا ،فيمكضضن القضضول أننضضه ل يجضضب عليضضك فضضي أي حالضضة
ي نسخ نص واللقاء به في إحضضدى مقضضالت ويكيبيضضديا ،فضضذلك خضضرتق
طبيعية ول تحت أي ظرف عاد ب
صريح لحقوق النشر وسيحذف حال مضضا يلحظضضه أحضضد محضضيرري ويكيبيضضديا ،فثنمضضة عشضضرات المقضضالت
الضضضتي رتحضضضلذف أسضضضبوعياا لرمخالفتهضضضا حقضضضوق الملكيضضضة الفكريضضضة فقضضضط .إذا كنضضض ل
ت مهتمضضضاا بمعرفضضضة طضضضرق
السضضتفادة مضضن المصضضادر دون خضضرق حقضضوق الملكيضضة الفكريضضة ،يمكنضضك الطلع علضضى الفصضضل السضضادس
بعنوان :كيف تؤنلرف مقالت ويكيبيديا؟
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ن
ع من القوانين الضضتي تحكضضم سضير العمضضل فضضي ويكيبيضضديا ،فضضالمور
لعلك تستوعب الن وجود نو ج
ص بالكتابة فل يعني أنن العبث مسموتح به .ومضضع أن
ي شخ ج
ل تسير بعشوائية ،وحتى عند السماح ل ب
هضذه القضوانين " مرنضة" بحيضث أن تعضديلها ممكضن ) ل و اتفضق المجتمضع علضى ذلضك( ،لكضن طالمضا المجتمضع
متفق عليها للن فإنها سرتطنبق بصرامجة شديدة.

 .1نقاشات الحذُف
ي يجضضري تطضضبيقه فضضي ويكيبيضضديا هضضو الحضضذف .ثنمضضة كضض ن
ل يضضوجم
علضضى الرجضضح أنن أكضضثر إجضضراجء إدار ر
عشرات المقالت الجديضدة التافهضة الضتي يكتربهضا أش خا ت
ص ل يعرفضون ش يئاا عضن الموس وعة أو آلنيضات
العمل فيها ،والتي ل ريمكن النسضماح ببقائهضا لضو أردنضا الحفضاظ علضى جضودة ورمسضتوى هضذه الموسضوعة،
أو التي ل ريمكن البقاء عليها وهي في وضعها الحالي ،في حين أنن إصلح رمشضضكلتها )مثضضل انعضضدام
السلوب الموسوعي وخلفه( قد يتطنلب رجهداا ووقتاا أكثر من إعادة بنائها من ال ي
صفر.
ب
ت من قب ر
تحندث ر
ع عديدة من المقضضالت الجديضضدة
ل -في الفصل السابق من هذا الكتاب -عن أنوا ج
النرديئة التي تدخل ويكيبيديا ك ن
ل يوم ،والتي ليكون الكثير منهضا تخريبضاا أو لهضواا بحتضضاا ،بينمضا بعضضضها
ت صضارخة لقواعضد ويكيبيضديا .فضضي جميضع هضذه
يكتبها أصحاربها بننية حسنة ،لكننهم يرتكبضون مخالفضا ج
ب هو الحذف.
الحالت ومهما كانت السباب ،سيكون الجراء المطلو ر
لكضضن إن لضضم نركضضن نريضضد لكضض ي
ل المقضضالت الضضتي يكتبهضضا لنضضا أشضضخا ت
ص يتضضبنرعون بضضوقتهم وعملهضضم أن
تختفي ،فل ربند من روجود نظاجم دقيق للشراف على عمل نيضضة الحضضذف ،وهضضو ،لحسضضن الحضضظ ،بالتحديضضد
ما لدينا إنياه في ويكيبيديا.
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صضضلح نية الحضضذف ليسضضت متاحضضة فضي ويكيبيضضديا إل للداريييضضن ،ورهضضم عيينضضة مخضضضرمة جضضداا مضضن
الرمجتمع بحيث أننهم لن يستعملوا هذه الصلحية في حالت غير واضحجة إل نادراا .مع ذلك ،رمعظضضم
المقالت التي تحذف كل يوم يتونلى الرعثور عليها والبلغَّ عنها المسضضاهمون العضضادقيون ،فرهنضضاك دومضضاا
صضفحات الجديضدة ومراجعتهضا،
لحسن الحظ -عدتد من الش خاص الضذي ريك يرسضون وقتهضم لمراقبضة ال نوعنضضدما يضضرولن شضضيئاا يعلمضون أننضضه ل يسضضتحقق البقضضاء علضضى ويكيبيضضديا يضضضعون عليضضه علمضضاة ليسضضتطيع
الدارقيون رؤيته وفحصه.
ي أنن المقالة مخالفة ريمكنه حذفها مباشرة رتتيح هذه العمليضضة لشخصضضين علضضى
ولو وجد الدار ق
القضضل أن يراجعضضا محتضضوى المقالضضة وريقضض يررا مضضا إذا كضضان يجضضذب حضضذفها بالفعضضل ،منمضضا يزيضضد موثوقيضضة
العمليضضة ،كمضضا أنن علضضى الرمحضض يرر الضضذي يضضضع علمضضة الحضضذف علضضى المقالضضة أن يستشضضهد ببنضضجد واضضضح مضضن
قواعضضد ويكيبيضضديا يضد ق
ل علضى المشضضكلة الموجضودة فضي المقالضضة ،منمضضا يضضمن أن ل رينتخضضذ إجضراتء بحقهضا
إل وفقاا لسياسات الموسوعة.
رتسضضنمى هضضذه العمليضضة الحضضذف النسضضريع ،لننهضضا تسضضتهدرف المقضضالت الضضتي فيهضضا مخالفضضات صضضارخة
ي ويبضض ق
ت معضضدودجة بعضضد
ت فضضي أمرهضضا خلل سضضاعا ج
وحاسضضمة لقواعضضد ويكيبيضضديا ،وعضضادة مضضا يراهضضا إدار ق
ب الحصول علضضى مهلضضة قبضضل الحضضذف السضضريع،
البلغَّ .ثنمة آلية يستطيع فيها صاحب المقالة أن يطل ل
وذلك ليحصل على فرصة لثبات أن مقالته غير مخالفة.
ل ريمكضضضن للمقضضالت أن تنضضضدرج ضضضضملن فئضضضة الحضضضذف النسضضريع إل لضضو كضضضانت فيهضضا مشضضكلة ل ريمكضضن
صضلة فضضي ويكيبيضديا العربيضة
التغاضي عنها بحسب قواعضد ويكيبيضديا ول إصضضلحها ،ثنمضة صضضفحة رمف ن
تتحدث عن الحالت التي ريمكن فيها اللجوء إلى هذا الجراء.
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ي ويكيبيديون متميرسون بعد ،فإنن نسضضبة كضضبيرة
بما أنن المقالت الجديدة ل يكون قد راجعها أ ق

جضضداا منهضضا رتح يقضضق شضضروط الحضذف السضضريع علضضى الرجضضح .مضن الحضضالت الرمؤنهلضة للحضضذف السضريع مثلا

ج أو شضضضركة أو شضضضخص،
أن تكضضضون المقالضضضة رمجضضضنرد عمضضضل تخريضضضبي واضضضضح ،أو دعايضضضة صضضضريحة لمنتضضض ج

أو أن تكون خطاب نية في أسلوب كتابتها ،أو أن تكون مكتوبة بالكامل بلغة غير النلغة العربنية.

مضضع أنن رمعظضضم المقضضالت الضضتي تحضضذف كضض ن
ل يضضوجم تكضضون حضضالت واضضضحة جضضداا بحيضضث ريمكنهضضا أن
تضضدخل مباشضضرة هضضذا النظضضام ،إل أنن نسضضبة صضضغيرة ريمكضضن أن تضضثير بعضضض الخلف ،فريمكضضن أن ل ينتفضضق
جميضضع الويكيبيضضدقيون الضضذين يراجعضضون المقالضضة علضضى أننهضضا مخالفضضة للقواعضضد ،وعنضضدها تضضدخل المقالضضة
ي شخجص أن يطلضضب نقضل مقالضة مضضن فئضة الحضضذف النسضريع إلضى نقضضاش
عملنية »نقاش الحذف« .ريمكن ل ي
ي أنن المقالضضة مخالفضضة علضضى نحضضجو واضضضح جضضداا بحيضضث ل يسضضتحقق المضضر عنضضاء
الحضضذف ،إل لضضو رأى إدار ي
خوض نقاجش عنها.
بعضضد أن تضدخل مقالضضة نظضام نقضضاش الحضضذف ،ريلقضضي رمسضضاهمو ويكيبيضديا نظضراة عليهضضا ويبضضدون آرائهضم
ل شخجص يشارك في النقاش ،سواء رأى حذف أو بقضضاء المقالضضة ،أن ريو ي
حولها .على ك ي
ضضضح السضضباب الضضتي
تدعم وجهة نظره ،ويأتي ببنضو جد مضن قواعضد ويكيبيضديا أو مصضادر موثوقضة تثبضت كلمضه ،ويسضير الحضوار
بعضضد ذلضضك وفقضضاا لقواعضضد وأرسضضس النقضضاش المنتبعضضة فضضي ويكيبيضضديا .يظضض ق
ل النقضضاش مفتوحضضاا لرمضضندة أسضضبوعين
ي وريغلقه ،بعد أن يحسم النتيجة بالحذف أو البقاء.
أو ثلثة في العادة ،وبعدها ينطلع عليه إدار ي
ل ليعتمد الداري في قراره على رأيه الشخصي ،بل هو يقرأ مضضا أدلضضى بضضه المسضضاهمون الخضضرون
ويحضضضاول أن ريقضضضيرر مضضضن الطضضضرف الضضضذي أثبضضض ل
ت وجهضضضة نظضضضره بطريقضضضة أفضضضضل ،أو دعمهضضضا بمصضضضادر أكضضضثر
موثوقنيضضة .لضضو رأى أحضضتد أن قضضرار الداري كضضان خاطئضضاا أو غيضضر عضضادل ،فبإمكضضانه إعضضادة فتضضح النقضضاش
أو تقديم شكوى على الداري .فثنمة دائماا وسيلة لعادة النظر في أي مقالة من المقالت.
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في الواقع ،مقالت ويكيبيديا ل تحذف أبداا ،بل هي تختفضضي عضضن أنظضضار متصضضيفحي ويكيبيضضديا
ومسضضاهميها العضضادييين فقضضط .لكضضن محتضضوى المقضضالت المحذوفضضة يظضض ق
ل محفوظضضاا للبضضد علضضى خضضوادم
الموسوعة ،فضلا عن كضض ي
صضفحة قبضل حضضذفها .لضذلك ،ريمكضضن للداريييضن
ل تعضديجل وتغييضجر أجضضري علضى ال ن

ي مقالة لو تبنين أنه كان قراراا خاطئاا.
دائماا أن يتراجعوا عن حذف أ ي

صضة ،إذا مضا كضان يعتقضد أننهضا
ي شخجص أن يطلضب اسضترجاع مقال ة محذوفضة فضي صضفحة خا ن
ريمك ن ل ي
تستحقق البقاء على ويكيبيديا وأننه ما كان يتونجب حذفها .عنضضد طلضضب اسضضترجاع مقالضة ،يجضضب أن يكضضون
صاحبها مستوعباا لسبب حذفها ،ولديه رحنجضة تثبضت أن ذلضضك السضضبب كضضان بضاطلا .سضيراجع أحضد الداريييضن
الطلضضب ،وريقضضيرر مضضا لضضو كضضان صضضحيحاا أم ل .للسضضف ،رمعظضضم طلبضضات السضضترجاع تضضأتي مضضن مسضضاهمين جضضدد
ل يفهمون كثيراا سبب حذف مقالتهم من الساس ،ولذلك فإنن الغالبية الرعظمى منها ترفض.

 .2المنع من التحرير
ي طريقضة ريريضدها ،هضذا
ي شضخ ج
ص يتصضقفح مقالتهضا بتعضديل محتوياتهضا بضأ ي
تسضمح ويكيبيضديا ل ي
السضضلوب التعضضاوني هضضو الضضذي يجعضضل ويكيبيضضديا ناجحضضاة وعظيمضضاة الن ،لكضضن مثلمضضا أنن هضضذا النظضضام
ح لمن يقرؤون الموسوعة بتحسين المقالت وتصحيح الخطاء التي يرونها ،فهضضو أيضضضاا يفتضضح
يسم ر

المجال للعبث والتخريب.
عاداة ما يكضون التعامضل مضع العبضث بسضيطاا ،فعلضى الغلضب مضا تحضدث التخريبضات بشضكجل عضارض
من شخجص عشوائي يكون هضضدفه )فيمضضا أتصض نور( تجربضة آليضضة تعضضديل المقضضالت أو الفضضول لرؤيضة مضا
سيحدث لتخريباته ،وفي هذه الحالت فربمجنرد اسضضترجاع التخريضضب تنحضض ق
ل المشضضكلة ول يعضضود أحضضد
للعبضضث بالمقالضضة .لكضضن بيضضن الحيضضن والخضضر تضضواجه أشخاصضضاا ريكيرسضضون وقتهضضم للتخريضضب ،فريمكضضن أن
يعضضضودوا إلضضضى نفضضضس المقالضضضة مضضضنرة تلضضضو الخضضضرى ليحرصضضضوا علضضضى بقضضضاء تخريبهضضضم فيهضضضا ،أو أن يعيضضضدوا
باستمراجر إنشاء مقالتهم المخالفة.
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هدف هؤلء الناس ليس بالضرورة العبث البحت ،فبعضهم يعتقدون بالحقيقضضة أننهضضم يقومضضون
بعمضضجل جييضضد ،إل أ نن تعضضديلتهم تكضضون مخالفضضة لقواعضضد الموسضضوعة دون أن يضضدركوا ذلضضك ،أو دون أن
يريضضدوا إدراكضضه .مث ا
ل ،عنضضدما ريحضضاول شضضخ ت
ص تعضضديل مقالضضة خلفيضضة حنساسضضة عضضن موضضضوع سياسضضي
كانتخابضضات الوليضضات المتحضضدة مثل -لتعكضضس وجهضضة نظضضره ،والضضتي ريضضؤمن تمامضضاا بأننهضضا وجهضضة النظضضرصحيحة التي تنقل الحداث بطريقتها الحقيقية ،فرهو عندها يقوم بعمجل سيء.
ال ن
لن واحضضضدة مضضضن ركضضضائز ويكيبيضضضديا أنهضضضا تهضضضدف لعضضضرض وجهضضضة النظضضضر الرمحايضضضدة ،ولضضضذلك فعلضضضى
المقالت دائماا أن تعرض جميع الراء المتوافرة حو ل
ل موضوعها ،وحضضتى لضو كنضضت متأكضضداا تمامضضاا مضضن
أنن تلك الراء خاطئة فإنن ذلك ليس رمبيرراا أبداا لن تزيلها من المقالة.
عندما ريقابل إداري مستخدم اا يصقر على ارتكاب المخالفات ،مثضضل القيضضام بهضضذه التعضضديلت غيضضر
المقبولضضضة ،أو إعضضضادة إنشضضضاء المقضضضالت المخالفضضضة ،أو مضضضضايقة الرمسضضضاهمين الخريضضضن فضضضي ويكيبيضضضديا
والتهقجم عليهم ،أو رمجنرد العبث المستمر بصفحات الموسوعة ،فعندها يلجأ إلى سياسة المنع.
جرت العادة في ويكيبيديا العربنية على استعمال رمصطلح "المنع" لهضضذه الكلمضضة ،لكضضن الترجمضضة
الكضضثر رواجضضاا لهضضا علضضى النضضترنت العربضضي هضضي "الحظضضر" ) ،(Banوهضضي فضضي حالضضة ويكيبيضضديا تعنضضي أن
الرمستخدم ممنو ت
ع من استخدام حسابه في تعديل محتوى أي صفحة على الموسوعة حتى انتهاء
رمندة المنع.
ل يشمل هذا المنع سوى ويكيبيضديا العربيضة ،إذ يظض ق
ل بإمكضان المسضتخدم تعضديل مضا ريشضاء فضي
النسخ اللغونية الخرى من ويكيبيضديا .شضروط المنضع كضثيرة وتتضضنمن كضل أنضواع المخالفضات للقواعضد
في ويكيبيديا ،لكنن رمندة المنع تختلف وفق اا لحجم المخالفة ،وتاريخ المستخدم التخريضضبي ،وتاريضضخ
منع المستخدم.
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من النادر أن يتلنقى مستخدم منعاا للمنرة الولى تتجاوز رمندته  24سضضاعة .هضضذا إجضضراتء تحضضذيري
تقريباا ،هدفه أن ريو ي
ضضضح للمخضالف جد نيضة تطضبيق قواعضد ويكيبيضديا وضضرورة عضضدم تجاوزهضا ،وعلضى
الرجضضح أنن رمعظضضم الويكيبيضضديين الرمخضضضرمين تلقضضوا منعضضاا مضضن هضضذا النضضوع علضضى مضضير سضضنواتهم فضضي
الموسضضوعة 17.يسضضتخدم منضضع الضضض  24سضضاعة فضضي حضضالت محضضددة ،منهضضا قضضانون السضضترجاعات الثلث
ب لضه تعضضديلت كضثيرة( ،أو الهجضوم
)سنتحبدث عنها بعد قليضضل( ،والتخريضب عضضبر حسضا جب نشضط )حسضا ت
الشخصي عبر حساب نشط.
ت
يء فضي المنضع ،فمضن الطضبيعي أن تضزداد رمضندة منعضه مضرة
لكن عندما يكضون للمسضتخدم تاريضخ س ب

بعد الخرى ،أولا لسبوع ،ثم لشهجر أو شهرين ،وهكذا .عادة ما تتصاعد رمندة المنضضع بشضضكل تضضدريجي،
لنن هذه طريقة مناسبة لعطاء المخالفين فرصاا إضضضافية ليلضضتزموا قواعضضد ويكيبيضضديا بجدنيضضة أكضضبر.
في رمعظم الحالت تترك رم ندة المنع لتقدير الداري ،لكن عندما تتجاوز حالت المنع السضضابقة خمسضضة
أو ستة ،وإذا ما كان المستخدم مصراا على ارتكاب مخالفات صارخجة باسضضتمرار ،ريصضضبح مضضن الممكضضن
تطبيق المنع الدائم عليه.
ليضضس المنضضع الضضدائم "دائمضضاا" بال ن
ضضضرورة ،فريمكضضن لي مسضضتخدجم ممنضضوع مضضن التعضضديل أن يتقضضندم
ي وقت ،وسريعيد أحد الداريين الننظر في أمره .لو كانت لديه دلئضضل
بشكوى أو طلب رفع منع في أ ي
واضحتة على أننه رظفللم أو أننه لم يقصد مخالفة القواعضد ،فريمكضن بسضهولجة أن ريرلفضع المنضع .مضن الرممكضن
أيضاا )لو كانت لضديه تعضضديلت حسضضنة الننيضة فضضي تضضاريخه( أن ريرلفضضع المنضع عنضه لعطضائه فرصضة ثانيضضة،
فقضضد حصضضل ذلضضك لداريييضضن او رمسضضتخدمين نشضضطين منعضوا فضضي ويكيبيضضديا العربنيضضة مضضن قبضضل .لكضضن إن
كان سجل المستخدم الماضي تخريباا أو عبثاا بحتاا ،فمن الرمستحيل أن يرفع المنع عنه أي إداري.
) (17ل أود أن أتفاخر بالطبع ،لكن سجل منعي هو واحتد مضن السضجلت النضادرة الظضاهرة تمامضاا فضي موسضضوعتنا .بالنسضبة إلضى
حساب عمره  7سنوات ،ل ربند من القول أني كن ر
ت ويكيبيدياا ممتازاا جداا!
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في رمعظضم الحضالت ل يمنضع إداريضقو ويكيبيضديا إل المسضتخدمين الرمسضيجلين ،لكضن ل و قضام نفضس
ت تخريبية ،ريمكن أن يلجأ الداري إلى منضع عنضوان النضترنت ) (IPكيلضه.
النشخص بإنشاء عندة حسابا ج
هذا الجراء غير رمف ن
ص قد يسضضتعملولن نفضضس اليضضبي ،ولضضذلك فحضتى عنضضلد
ضجل عادة لن أكثر من شخ ج
تطبيقه ،يكون المنع لفترجة محدود فحسب .من النضادر أن تتجضاوز رمضندة منضع عن وان اليضبي  6شهور،
ومن النادر جداا أن ريملنع منعاا دائماا.

 .3الحماية

إحدى المشكلت الشائعة في ويكيبيديا نزاعات التحرير .مضضتى مضضا حصضضل خلتف فضضي وجهضضات

النظضر بيضن شخصضين حيضال مقالضة رمع نينضة مضن مقضالت الموس وعة ،فمضن الغضالب أن ذلضك س يؤدي إلضى
ف وعل ى
ع مضا .تنض ق
ي ظضر ج
ص القواعضد الرسضمنية علضى من ع نزاعضات التحريضر تحضت أ ب
نزاع تحرير من ن و ج
صضضعب ضضضبرط هضضذه
روجضوب اتخضضاذ إجضضراءات إداريضضة حيالهضضا إذا مضضا تجضضاوزت حضضداا رمعنينضضاا ،إل أننضه مضضن ال ن
النزعات دائماا بالننظر إلى كثرتها الكبيرة.
يحضضدث نضضزاع التحريضضر عنضضدما يصضضقر شخصضضان أو أكضضثر علضضى إجضضراء تغييلريضضن متعاكسضضين فضضي
ي شضضخص ،فمضضن
واحضضدجة مضضن المقضضالت .بمضضا أنن تعضضديل ويكيبيضضديا تحضضت الظضضروف العادنيضضة رمتضضاتح ل ي
الرمتونقع عند روجود شخصين بوجهات نظرجة مختلفة يحاولن تغيير مقالة مضضا أن ريصضضنرا علضضى إجضضراء
صضفحة وفقضاا لرائهمضا الشخصضية دون محاولضة
تعضديلت رمتباينضة ،وإذا مضا اسضتمنرا بتغييضر محتضوى ال ن
القلجوء إلى النقاش مع الطرف الخر ،ستصربح المقالة في حالة »حرب تحرير«.
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من حالت رحروب التحرير الشائعة في ويكيبيديا العربنية مثلا رمحاولة الكثير من الرمسضضاهمين
الرجدد أو غير الرمسنجلين استبدال كلمة "إسرائيل" في مقال جفة ما بض"فلسطين" .هضضذا التغييضضر مرفضضو ت
ض

في عدجد كبيجر من الحالت ،لنن إسرائيل دولتة موجودتة في العالم ولهضضا حكومضضة وسضضلطة ومؤنسسضضات
ت فضضي ويكيبيضضديا ،ولضضو كنضض ل
ت تعتقضضد أن روجضضود إسضضرائيل أمضضتر خضضاطئ أو غيضضر
تحتضضاج كقلهضضا إلضضى مقضضال ج
أخلقي ،فذلك ل ريغيير شيئاا من حقيقة أننها موجودة ،وبما أن ويكيبيديا رتويثق الحقائق ،ل يمكن أن
تقوم بتغييجر مثل هذا بنااء علضضى آرائضضك الشخصض نية .علضضى الغلضضب مضا ليقضوم بهضضذه التغييضرات أشضخا ت
ص
غير رمليمين بقواعضضد ويكيبيضضديا ،وعنضضدها سضضيأتي أحضضرد الرمسضضاهمين المتميرسضضين و"يسضضترجع" التعضضديل،
أي ريلغيه ،وإذا ما عاد الشخص الجديد وأصنر على استبدال الكلمة بما أراده ،فستقع حرب تحرير.
ب علضضضى الويكيبضضضديييين
مضضضن وجهضضضة نظضضضر إدارنيضضضة ،حضضضروب التحريضضضر ظضضضاهرتة سضضضييئة جضضضداا ويجضضض ر
الرمتميرسضضين والدارييضضن التضضدقخل لمنعهضضا علضضى الضضندوام .لضضضبط مثضضل هضضذه الحضضالت ،تنتبضضع ويكيبيضضديا
ي شضضخجص فضضي
سياسضضة السضضترجاعات النثلث ،تنضض ق
ص هضضذه القاعضضدة علضضى أننضضه مضضن غيضضر المسضضموح ل ي
ف مضن الظضروف ،أن يسضضترجع )ريلغضضي( تعضديلا لرمسضضاهجم آخضضر أكضضثر مضن ثلث
ي ظضضر ج
ويكيبيديا وتحت أ ن

ي هضضذه القاعضضدة ،وحضضتى ولضضو كضضان إداريضضاا ،سضضريملنع مضضن
ي ويكيبيضضد ر
مضضنرات خلل  24سضضاعة .لضضو خضضرق أ ق
ي صضضفحجة علضضى ويكيبيضضديا لرمضض ندة يضضوم واحضضد علضضى القضضل ،ولضضو تكضضنررت المخالفضضة بعضضد هضضذا
تعضضديل أ ن
ي عندة مرات ،ريمكن أن تصل العقوبة إلى المنع الدائم.
الجراء التحذير ب
فائضضضدة قاعضضضدة السضضضترجاعات الثلث أننهضضضا ل رتعيضضضق العمضضضل الروتينضضضي فضضضي ويكيبيضضضديا ،فرمعظضضضم
المخيربين والشخاص الذين يعبثون بالمقالت بقصضضد ال نلهضضو والتسضضلية ل ليقومضون بتعضضديلتهم سضوى
ل
ع
منرة واحدة ،ولذا ريمكن للويكيبيدييين أن يسترجعوها على الفور دون الخوف من الروقوع فضضي نضضزا ج
ي .وأمضضا عنضضدما يسضضترجع أحضضتد تعضضديلت رمسضضاهجم آخضضر ثلث مضضنرات رمتتاليضضة ،فضضذلك ل ربضضند وأن
تحريضضر ب
يعني روجود مشكلجة ما.
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ب علضى الويكيبيضدييين الضواقعين فضي
ي ،يجض ر
ع تحريضر ب
عند تجاوز السضترجاعات الثلث فضي نضزا ج

الخلف التوققف على الفور عن تعديل المقالة والتو قجه إلى صفحة النقاش لكي يتعنرفضضا علضضى وجهضضة

نظضضر الطضضرف الخضضر ،عنضضدها سضضيبدأ حضضواتر ينتبضضع قواعضضد ويكيبيضضديا ،ريطللضضب فيضضه مضضن كل النشخصضضين
المتخالفين التيان بمصادر موثوقجة رتثبت وجهات نظرهما.
صضضنر كضض ق
هضضذا السضضلوب ل ينجضضح دائمضضاا ،فمضضن الرمحتمضضل أن يسضضتمنر الخلف وري ف
ف علضضى رأيضضه،
ل طضضر ج
وعندها سيدخل النقاش حلقاة مفرغة ،وريمكن أن ينتهي دون نتيجة .من جهجة أخرى ،عندما لينجضضح
هذا السلوب فهو ريح ق
ل الخلف بالطريقة المثالية ،لنن المقالة ستتمنكن عندها من أن تعكضضس جميضضع
وجهات النظر بطريقجة وسطنية توافقنية.
لكن ،إذا رف ل
ض أحد الطراف النصياع للقواعد يتطنلب المر عندها تضدقخلا إداريضاا .أنول إجضضراجء
يتخضضذه الداري فضضي مثضضل هضضذه الحالضضة هضضو الحمايضضة ،وهضضي خاصضضية ل تسضضمح للرمسضضتخدمين العضضادييين
بتعديل رمحتوى المقالة .على الغلب ما تكون الحماية إجرااء رمؤنقتاا يدوم لض  24ساعة أو ثلثة أيام،
فهدفه الرئيسي ه لو إيقضاف حضرب التحريضر وإجبضار الطضراف المتنضازعين علضى التوققضف عضن التلعضب
بالمقالة والحتكام إلى النقاش ،لكن في بعض الحالت ريمكن أن تجتذب المقالة التخريب ونزاعات
التحرير بصورجة رمتكيررة ،وعندها ريمكن أن توضع تحت حمايجة دائمة.
مقضضالت الشضضيعة والصضضحراء الغربيضضة والقضضدس أمثلضضة بضضارزة علضضى الحمايضضة لضضدينا ،فتعضضديل هضضذه
المقالت ممنو ت
ع بالنسبة لجميع المستخدمين الرجدد في ويكييبيديا العربية منذ سضضنوات .ريمكضضن أن
تختلضضف مسضضتويات الحمايضضة أيضضضاا ،فرمعظضضم المقضضالت تكضضون محمنيضضة بحيضضث يقتصضضر تحريرهضضا علضضى
مجموعضضضة المحيرريضضضن ،وهضضضم المسضضضتخدمون المتم يرسضضضون والموثوقضضضون علضضضى ويكيبيضضضديا ،لكضضضن ضضضضملن
ف رمعنينة ريمكن أن ل ريسلمح سوى للدار ييين بتعديل المقالة .لو عاد أحد المتنازعين إلى العبث
ظرو ج
ي إلى المنع.
بالمقالة بعد انتهاء رمندة الحماية ،ريمكن أن يلجأ الدار ق
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ت
استمنرت أطول حالة نزاع تحرير معروفة 18في تاريخ ويكيبيديا العربية لمندة خمضضس سضضنوا ج
منتصلة ،وأجضري خللهضضا أكضضثر مضن  800تعضضديل .حيضضث بضدأت فضي منتصضف سضنة  ،2009وظنلضت رمسضضتمنرة
حتى نهاية عام  2014عندما تدنخل أحد الدارييضن ووض ع المقالضة المعننيضة تحضت الحمايضة ،بحيضث لضم
ليعد من الممكن استمرار النزاع .المثير للسخرية في المر هو أن المقالضة الضتي دار عليهضا هضذا النضزاع
العظيضضم ل تتلقضضى أكضضثر مضضن  100زيضضارة شضضهري اا ) بالتضضالي فهضضي مضضن أقضضل مقضضالت ويكيبيضضديا العربيضضة مضضن
حيضضضث الزيضضضارات(  ،وهضضضي عضضضن وزيضضضر اتصضضضالت سضضضعودي يضضضدعى "علضضضي طلل الجهنضضضي" .أمضضضا طبيعضضضة
المعلومات التي كان الخلف يدور حولها ،فهي ليست أكثر من تاريخ ميلد الرجل واسم عائلته.

 .4تدقيق المستخدمين

ريمكضضن لعقوبضضة المنضضع أن تتخنلضضص مضضن التخريضضب الضضذي ريحضضدثه شضضخ ت
ص واحضضد ،لكضضن فضضي بعضضض

الحضضضالت نقابضضضل أوضضضضاعاا أكضضثر تعقيضضداا .أحيانضضضاا يصضضل اهتمضضام شضضخجص مضضضا بضضالعبث بإحضضدى المقضضضالت
ت رمختلفضضة باسضضتمراجر لتسضضاعده علضضى إحضضداث
أو السضضاءة إلضضى ويكيبيضضديا ،إلضضى حضضيد أن يصضضنع حسضضابا ج
التخريضضب .هضضذا الوضضضع ليضضس نضضادراا كضضثير اا ،فهضضو يتكضضنرر مضضرة كضضل بضضضعة أسضضابيع فضضي القنسضضخة العربنيضضة،
وعاداة ما يكون سببه أنن المخيرب شعر بضأ ننه تعضضنرض إلضضى إسضضاءة شخصضية عنضضد منضع حسضابه الصضلي،
ي الضذي طضضرده ،أو للحضضرص علضى بقضاء
لذا ريقيرر فتح حسابات جديدة لرسال رسائل بذيئة إلى الدار ب
تخريبه في إحدى المقالت.

) (18يعود الفضل في اكتشاف هذا النزاع لرامي طراونة ،أحد الداريين فضضي ويكيبيضديا العربيضة ،حيضث وقعضت يضده علضى النضضزاع
في وقت ما من سنة  ،2013وكان اكتشافاا مثيراا للهتمام بحيث حرص على إعلم مجتمع الويكيبيديين العرب به.
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صة فضي ويكيبيضضديا للتعامضضل مضع هضضذا الوضضع ،رتسضضنمى أداة تضدقيق المسضضتخدمين.
توجد أداتة خا ن
"التضضدقيق" صضضلحنية حساسضضة جضضداا ،ل ننهضضا تسضضمح لصضضاحبها بضضالطلع علضضى معلومضضات خصوصضضية عضضن
مستخدمي ويكيبيديا ،مثضل أرقضام عنضاوين اللنضترنت  IPوعن اوين البري د اللك تروني ،ول ذلك فه ي
ل رتعلطضضى إل لفضضراجد يثضضق بهضضم رمجتمضضع ويكيبيضضديا ثقضضة عاليضضة ،بالضضضافة إلضضى أننهضضا -لسضضباب قانونيضضة-
ل رتعطى إل لمن ليزيد عمرهم عن  18عاماا.
ت جديد جة تقوم بتعديلت متشابهة وغير طبيعية حول مقالضضجة مضضا،
عندما يرى أحتد عندة حسابا ج
ي رمرنشضضح للدارة )وهضضذه حالضضة
ص رمعنيضضن ،أو رتصضيوت آليضضاا لصضضالح ويكيبيضضد ر
أو رتسضضلتعمل للضضريد ضضضد شضضخ ج
نضضضضادرة ،لع نلهضضضضا لضضضضم تحضضضضدث حضضضضتى الن فضضضضي ويكيبيضضضضديا العربيضضضضة( ،ريمكنضضضضه أن ريقضضضضيدم طلبضضضضاا لتضضضضدقيق
المسضضضتخدمين .بسضضضبب حساسضضضنية هضضضذه العمليضضضة ،ل ريوافضضضق مضضضدققو المسضضضتخدم علضضضى إجرائهضضضا إل لضضضو
ب جييدة تماماا للشك بأن الحسابات تعود إلى نفس الشخص.
توافرت أسبا ت
بشكجل رئيسي ،عمل رمد يقق المستخدم هو التأكد منما لو كانت الحسابات تدخل ويكيبيديا مضضن
نفس رقضم اليضبي ،أو مضن أرقضاجم متشضابهة علضى نح جو مضثير للريبضة .رتسضنمى الحسضابات المتعضددة الضتي
يسضضتعملها شضضخ ت
ص واحضضتد "دمضضى الجضضورب" 19،ولضضو ثبضض ل
ت أن أحضضد مسضضتخدمي ويكيبيضضديا لضضديه دمضضى
جور جب يسخدمها لغراض تخريبية ،فسضضتمنع جميضع حسضضاباته الضضضافنية منعضضاا دائمضضاا ،وأنمضضا هضضو نفسضضه
فريمكن أن يتعنرض لمنع مدته تتراوح من عض ندة أسضابيع إلضى من ع دائضم ،بحسضب الحالضة ومضدى إسضاءة
السضضتخدام .اسضضتعمال دمضضضى الجضضورب فضضي التخريضضب هضضو واحضضتد مضضضن أسضضوأ خروقضضضات القواعضضضد فضضي
ويكيبيديا ،وهو أحد السباب الساسنية للمنع الدائم.

) (19هذه ترجمة حرفنية للصطلح النترنتي النكليزي.Sock puppet :
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 .5شكاوى الدارييين

ثنمة في ويكيبيديا آلنيات كثيرتة لعلج المشكلت العارضضضة بيضضن الرمسضضاهمين أو الخلفضضات علضضى

صعب كثيراا وضرع نظاجم للتعامل مع مثل هضضذه الحضضالت ،لننضضه ثمضضة
المقالت ،والحقيقة أننه ليس من ال ن
ا
ن
ي
دائمضضا مسضضؤولون كضضثيرون )يتم ثلضضون بضضالداريين( قضضادرون علضضى فضضرض القواعضضد ،لكضضن التحضضدي الفعلضض ب

يأتي عنضدما يتط نلضضب المضر وسضيلة للتعامضل مضع مخالفضضات المسضؤولين أنفسضهم ،فمضضا العمضضل لضو اسضتغ ن
ل

ي صلحياته وسلطاته لفرض ما يحلو له على الخرين؟
إدار ي
هنضضاك دائمضضاا عضضدتد كضضبيتر جضضداا مضضن المهضضام الضضضرورية فضضي ويكيبيضضديا ،وعضضدتد صضضغير مضضن الدارييضضن
صضضعب فضضي الغضضالب أن ريراجضضع أحضضد نشضضاط
والرمح يرريضضن المسضضتعدين لتنفيضضذ هضضذه المهضضام ،لضضذلك فمضضن ال ن
صحيحة .من المحتمضضل دومضضاا أن يقضضع
المساهمين الخرين وأن يتأكد من قيامهم بعملهم بالطريقة ال ن
تجضضاو تز دون أن يلحظضضه أحضضد مضضن مسضضاهمي ويكيبيضضديا ،ولضضذلك نلجضضأ إلضضى الشضضكاوى أو "التظقلمضضات"
الضضضتي يتقضضض ندم بهضضضا الشضضضخص الضضضذي تعضضضنرض لسضضضاءة معاملضضضة مضضضن أحضضضد الدارييضضضن ،ريمكضضضن تقضضضديم هضضضذه
العتراضات في صفحة مشاكل الدارييين على ويكيبيديا العربية.
بما أنن رمعظم أصحاب هذه التظقلمات رهم أشخاص جضضدتد علضضى ويكيبيضضديا ول يفهمضضون القواعضضد
ول آليات سير المور كثير اا ،فعلضضى الغلضضب مضضا يتحضضاملون علضضى الداري الضضذي حضضذف مقضضالتهم أو أزال
تعديلتهم ،ويظقنون أ ننضه كضان ليتجضاوز صضلحياته ،لكنضه )فضي معظضم الحضالت( يكضون قضد سضاعد علضى
ب
تطبيق سياسات ويكيبيديا الرمعتمدة ل أكثر .لهضضذا السضبب ،يتجاهضل الداريضون أو يضضرقدون باقتضضضا ج
على غالبيضضة الشضكاوى الضتي يتلنقاهضا زملؤهضضم ،فطالمضا أننضه ل يوجضضد دليضل دامضغ علضى أنن إداريضضاا خلضضف
قواعد ويكيبيديا قاصداا ،فهو لن ريكنلف أي عقوبة.
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مضضع ذلضضك ،يحضضدث مضضرة كضضل فضضترة طويلضضة أن يضضأتي تظقلضضم غيضضر معتضضاد ،شضضخ ت
ص تعضضنرض لسضضاءة
معاملة حقيقية مضضن إداري فضضي ويكيبيضضديا ،وهضضذه الحضضالت ل ريمكضضن السضضكوت عنهضضا .لضضن أزعضضم أنن كضضل
ص رظفلضضلم فضي تاريضخ ويكيبيضضديا ررند لضه حققضضه ،لكضضن ريمكننضي القضول أن عضضدداا كضضبيراا مضضن المظلضومين
شضخ ج
حظوا بحيقهم في نهاية المطاف.
صضضعب عليهضضم
بطبيعضضة الحضضال ،مضضن يعملضضون فضضي ويكيبيضضديا هضضم رمجضضنرد بشضضر ،وقضضد يكضضون مضضن ال ن
ص عليهضا القواعضد دائمضاا .فعنضدما تتعامضل مضع مسضاهجم قضديم فضي
التعامل بالصضرامة الرمطلقضة الضتي تنض ق
ت عظيمضة لهضا،
ت وهضو يعمضضل فيهضا ويتضضبنرع بضوقته ورجهضضده لهضا ،وقضام بخضدما ج
الموسوعة ،قضضى سضنوا ج
وفوق ذلك تكون على معرفة شخصنية عميقة به ،فلن يكون من النسضهل أن تسضحب منضضه صضضلحيات
الدارة أو تطرده لمجنرد أنه ارتكب مخالفة ما.
ا .ح ب
ل الشكاوى الدارية
ريمكن أن تأخذ مناقشة مخالفة إدارية أياماا وأسابيع كثيرة للب ي
ت فيهضضا ،وعضضادة مضضا ريشضضارك فيهضضا
رمعظم الداريين وشريحة واسعة مضضن أعضضاء ال رمجتمضع .لضضم أشضضهد ،أثنضاء سضنوات عملضي السضبعة فضي
ويكيبيديا العربنية سوى حادثتين من هذا النضضوع ،وقضضد شضضنكلتا -فضضي حينهمضضا -مصضضدر قلضجق واضضضطراب
للموسوعة رك يلها ،فجميع أعضاء المجتمع النشطين كضانوا علضى اطلع بمضا ليجضري ،وكضانت لضديهم آراء

مختلفة ومتفاوتة حول كيفنية التعامل معه.
ب سضضوى
ي بمنع حسضضاب مسضضتخدم جديضضد دون أي سضضب ج
في الحالة الولى التي شهدتها ،قام إدار ي
أن رمشضضضكلة شخصضضض نية وقعضضضت بينهمضضضا .فقضضضد أراد المسضضضتخدم إضضضضافة محتضضضوى رمعنيضضضن لمقالضضضة ،وذلضضضك
ف شخصي انتهى بمنع الحساب الجديد.
المحتوى لم ريعجب الداري ،ثم تطنور المر إلى خل ج
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لكن عند رفع الشكوى ،انصدم رمعظضم الدارييضن مضن هضذا السضلوك وبضدؤوا بمناقشضة خيضار المنضع
المضضؤقت ،لكضضنن الداري صضضاحب المخالفضضة ارتكضضب عضضندة أفعضضاجل غيضضر مقبولضضة بعضضد أن أصضضدرت الشضضكوى
ج ف ي صضالحه ،واتخضاذ المزيضد
بحقه بالفعل ،مثل إنشاء دمى جورب )حسابات جديضدة( للقضاء رحجض ج
من إجراءات المنع التعقسفية ض ند حسابات المستخدمين الذين أدلوا بآراجء ضده .عند اكتشاف تلك
الفعال ،تقنرر فوراا رفع عقوبته إلى المنع الدائم.
صضضة إلضضى عضضدجد مضضن المسضضاهمين
وأمضضا فضضي الحالضضة الثانيضضة ،فقضضد حضضاول إداري إرسضضال رسضضائل خا ن
النشضضيطين فضضي ويكيبيضضديا العربنيضضة ،يح قثهضضم فيهضضا علضضى التصضضويت ضضضد منضضح الصضضلحيات الداريضضة
ص رمرنشضضح لنضضه ل يحقبضضه .تضضضمنت الرسضضائل تهديضضدات وألفاظضضاا بذيئضضة ،وقضضد تلقيضض ر
ت -شخصضضيا-
لشضضخ ج
بعضضضاا منهضضا .قضضام عضضد تد مضضن المسضضاهمين الضضذين تلقضضوا الرسضضائل بعرضضضها فضضي مكضضان عضضاجم علضضى الرمجتمضضع،
وفضح أفعال الداري ،فبدأت مناقشة طويلة استمنرت لسبوع أو اثنين.
صضضل إلضضى نتيجضضة واضضضحة حيضضال الجضضراء الضضذي يجضضب اتخضضاذه ،إل أنننضضا لضضم
صضضعب التو ق
كضضان مضضن ال ن
نضطر لتخاذ قرا جر في نهاية المطاف ،لن الداري بنفسضضه تنضازل عضضن صضضلحيته وقضنرر اعضتزال العمضضل
في الموسوعة بعد الموقف الذي تعنرض له.
لم أرى من قبل أي إداري تسحب منه الصلحنيات قسراا أو يسضضتقيل بسضضبب حادثضضة رمعنينضضة إل فضضي
هضاتين المنرتيضن .لعض ن
ل حالتين ،خلل سضبع سضنوات ،ليسضتا دليلا رمطلقضاا علضى فاعليضة نظضام الشضكاوى فضي
ويكيبيديا العربنية ،لكن مضضن جهضة أخضرى .ريمكننضي القضضول أننضي لضم أرى إداريضاا يرتكضب مخالفضات صضارخة
من قبل إل في هاتين الحادثتين ،وكلتاهما انتهتا بفقد الشخص المعني لصلحيته الدارية.
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علضضى القضضل ،عنضضدما دعضضت الحاجضضة إلضضى اسضضتعمال نظضضام الشضضكاوى فضضي موسضضوعتنا ،فقضضد أثبضضت
صضرامة الزائضضدة فضضي التعامضل
فاعليته الكاملة ،وجاء بالنتائج المطلوبة منه تمام اا .وعلضضى كضل حضضال ،ال ن
مع الداريين ليست بالضضرورة أمضراا جيضد اا ،لن كضل إداري تفقضده ويكيبيضديا ،يعنضي روجضود عضدجد كضبيجر
من العمال العالقة التي لن ريوجد أحد ليتولها.
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 .1ويكيبيديا ل تؤيلف المقالت

أعتذر لنن عنوان هذا القسم قد يكضون مض يللا قلي ا
ل ،فضض" التضأليف" بمعنضاه الحقيقضي ل وجضود ل ه

على ويكيبيديا ،إننما احتج ر
ت لستعمال المصطلح لكضي ألفضت انتباهضك إلضى مسضضألة رمعنينضضة ،حيضضث أنن
لدى عامة الناس نظضضرة سضائدة عضن ويكيبيضضديا هضي أنهضا "تؤلضف" و"تخضترع" المقضالت ،لكضن وكمضضا قضد
تكورن لحظ ل
ت بالفعل مما ناقشناه عن المصادر من قبل ،فإنن هضذه الفكضرة خاطئضة تمامضاا .وسضأعيرفك
الن على الطريقة الحقيقية التي رتك لتب بها مقالت ويكيبيديا ،وهضي -حقيقضة -ش بيهة شضبهاا شضديداا
بطريقة تأليف أي موسوعة رصينة تبتاعها من إحدى المكتبات.
ي( لوضضضع الكلم
في أساس المضضر ،مضن يكتبضون فضي ويكيبيضديا ليسضوا رمخضنولين )علضى أسضضاجس نظضر ب
الذي ريعجبهم في مقالتها ،وإ ننما عملهم يف ترض أن ليقتصضر عل ى البحضث عضن المعلومضات فضي مصضادرها
المعتمضضدة مضضن كتضضب ودوريضضات ومنشضضورات وجمعهضضا فضضي مكضضان واحضضد .هضضذا المضضر ليضضس رممتعضضاا ول سضضهلا
ج
بقدر كتابة مقالة من وحي خيالك وأفكارك ،لكننه هو ما يجعل ويكيبيديا موسوعة ذات شأن.
أرجضضضضو أن تأخضضضضذ بعيضضضضن العتبضضضضار أ نن السضضضضلوب الضضضضذي سضضضضأتحدث عنضضضضه الن هضضضضو الضضضضذي ينتبعضضضضه
ب عليهضضضا مئضضضات
الويكيبيضضضدقيون المتميرسضضضون فقضضضط ،وبطبيعضضضة الحضضضال هضضضم أقل نيضضضة ،فويكيبيضضضديا يكتضضض ر
الشضضخاص المجهضضولين كضض ن
ل يضضوم .عليضضك أن تتو نقضضع أنضضك لضضن تصضضادف مقضضالت مكتوبضضة بهضضذا السضضلوب
الرمتقن كضل ي وم علضى موسضوعة بكضجر مثضل ويكيبيضديا العربيضة ،لكضن فضي موس وعة جبيضدة كويكيبيضديا
النكليزية ستكون هي النسائدة في رمعظم الوقت.
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هذه نسخة حقيقية مطبوعة من ويكيبيديا النكليزية! ل تتحنمس كثيراا .فهي ل تغبطي سوى  5,000مقالة،
الباقي سيحتاج إلى عدجد أكبر بكثير من الوراق.

لضضو كنضض ل
ت قضضرأت قسضضم الركضضائز الخمضضس ،سضضتتذنكر أ نن إحضضدى ركضضائز ويكيبيضضديا هضضي الستشضضهاد
ي من عملية كتابة المقالت فضضي موسضضوعتنا .فضضي حالضضة
بالمصادر ،فالتوثيق بالمصادر هو جزء أساس ي
مثاليضضضة ،يجضضب أن تكضضون كضضضل معلومضضضة رمدلرجضضة فضضضي أي مقالضضة بويكيبيضضضديا مرفقضضاة بمصضضدر أكضضاديمي

موثضضضوق يضضضد ق
ل عليهضضضا .فبصضضضورجة رئيسضضضية ،ل ريتونقضضضع مضضضن محضضضيرري ويكيبيضضضديا علضضضى الطلق ول فضضضي
ف مضضضن الظضضضروف أن يكتبضضضوا المقضضضالت بنضضضااء علضضضى معرفتهضضضم الشخصضضضنية ،بضضضل حصضضضراا علضضضى مضضضا
ي ظضضضر ج
أ ي
يجمعونه من مصادر خارجية موثوقة .كيف تسير العملية؟
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ا .كيف نستخدم المصادر؟
إذا أرد ل
ت العمضضل علضضى كتابضضة مقضضال ،فيفضضترض عليضك أن تبضضدأ العمضضل بجمضضع أكضضبر عضضدجد ممكضضجن مضضن

المصادر .يمكن لهذه المصضادر أن تكضون مواقضع إلكترونيضة ،أو ص حفاا ،أو دورنيضات ومجلت ،أو كتبضاا،
ع من الوثائق المكتوبة يمكن الوصول إليه طالمضا أننهضا منشضورة )بحيضث أنن ه يمكضن للخريضن
أو أ ن
ي نو ج
الرجضضوع إليهضضا لضضو أرادوا التح ققضضق منهضضا أو الطلع عليهضضا( .وعلضضى هضضذه المصضضادر أن تكضضون موثوقضضة،
إل أنن الموثوقيضضة معيضضاتر م نطضضاط سضضتحتاج بعضضض الضضوقت والخضضبرة لتسضضتطيع تحديضضده بصضضورجة جبيضضدة،
لكضضضن علضضضى نحضضضجو عضضضارم فمضضضن المف ن
ضضضضل محاولضضضة العتمضضضاد علضضضى منشضضضورات أصضضضدرتها جهضضضات معروفضضضة
أو مؤلفون معتبرون.
ل يوجد عدد رمعنين من المصادر التي يجب العتماد عليهضا ،لكضن كنلمضضا ازدادت كضان أفضضضل ،لنن
تنقوع المصادر المستعملة سيجعلها أكثر حيادنية في عرض موضوع المقالة ،وأكثر شمولنية بتناولهضضا
من مختلف الجوانب .فنكضر بضالمر كمضا لضو أ ننضك تريضد إجضراء تحقيضق صضحفي حضول حادثضضجة مضضا ،فكنلمضا
تحضندثت إلضى عضد جد أكضبر مضن الشضهود ،ستحصضل علضى المزيضد مضن التفاصضيل ووجهضات النظضر ال تي قضد
تكون غابت عن بعضهم.
ل ،حيضضث نبضضدأ بفتضضح كضض ي
الن ،مضضا نفعلضضه بعضضد ذلضضك هضضو عملنيضضة مجهضضدة قلي ا
ل واحضضجد مضضن المصضضادر
الموجودة لدينا ونقرأه بانتباه ،ثم نبدأ بكتابة المقالة جزءاا جزءاا ،محضاولين -أثنضاء كتابضة كضل جضزء-
الطلع على ك ي
ل مصدر من المصادر المتوافرة عندنا منرة أخضضرى واسضضتخراج كضضل المعلومضضات المهنمضضة
ت منضضه بكضضل دقضضة .فمث ا
خضضلذ ب
ل ،لضضو كنضض ر
الموجضضودة فيضضه ،وننسضضربها إلضضى المصضضدر الضضذي رأ ف
ت أكتضضب مقالضضة عضضن
دولة مصر وأرد ق
ت البدء بموضوع التاريخ ،فسأفتح مصضضادري واحضداا واحضداا وأبحضث فضضي كضضل واحضضجد
منهضضا عضضن كضض ي
ل مضضا يتع نلضضق بتاريضضخ مصضضر ،ثضضم سضضأجمع كضضل المعلومضضات المهمضضة الضضتي أجضضدها وأضضضعها فضضي
القسم بترتيب أحداثها التاريخي،بعد تتذييفل كل معلومة بالمصدر الذي أخذرتها منه.
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لكن هنضضا تتعنقضضد المضور قلي ا
ل ،إذ عليضك أن تضدرك أ نن معظضضم المصضادر الضتي نسضتعملها أو جميعهضا
)سواء أكانت كتباا أو دور نيضات أو غيرهضضا( تكضضون محميضة بحقضوق الملكيضضة الفكريضة ،وبالتضالي ل يمكضن
ي نضضص منهضضا بشضضكله الحرفضضي ،لنن ذلضضك يعتضضبر خرقضضاا قانونيضضاا ،حيضضث أن ويكيبيضضديا ل تقبضضل
اقتبضضاس أ ي
عليها سوى المحتوى الحر .ح ق
ل هذه المشكلة بسيط ،حيث أنن علينا أخذ كل عبارة مضضن المصضضدر ثضضم
إعضضادة صضضياغتها بأسضضلوبنا الخضضاص ،وليضضس علينضضا فعضضل أي شضضيجء إل وضضضع نفضضس المعلومضضة المطلوبضضة
بجملة مختلفجة قلي ا
ل ،بحيث نثب ر ن
ر
ي.
ت أننا ل ننقل ما كتبه شخص آخر بشكجل حرف ب
لو كان المصدر الرمستخدم في كتابضة المقالضة أجنبيضاا فسضتح ق
ل هضذه المشضكلة تلقائيضاا ،حيضث أنننضا
ولكضضي نضضترجم العبضضارة مضضن لغضض جة أخضضرى ،نضضضطقر بطبيعضضة الحضضال إلضضى إعضضادة صضضياغتها بطريقضضجة جديضضدة.
تفسيرر هذا المر هو أنن اقتباس النص بحرفه سيكون سرقة لعمجل إبداعي قام به شخص آخضضر ،لكضضنن
اقتباس المعلومات الواردة في النص ل ريمكن أن يكون كذلك ،لنن المعلومة بحيد ذاتها ليست حكضضراا

ضضلعت فضي نض ر
على أحد ،ولضو رو ف
ص آخضر ،س تكون رحضنرة مضن حقضوق الملكيضة
ص جديضد مضن صضياغة شضخ ج
الفكرية جميعها.

ورشة لكتابة مقالت على ويكيبيديا في بروكسل ،أبريل .2016
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ب .المصادر فأي ويكيبيديا
ص القوانين الرسمية على ضرورة توثيق كل مقال جة على الموسوعة بالمصادر بالطريقضضة النفضضة،
تن ق
لكضضن علضضى أرض الواقضضع ،يصضضرعب تطضضبيق هضضذا القضضانون بأسضضلوجب صضضارم .فمعظضضم كتضضاب المقضضالت الرجضضدد
ل يطلعضضون جييضضداا علضضى السياسضضات ،وسيصضضرعب عليضضك إقنضضاعهم -خصوصضضاا لقنلضضة معرفتهضضم بالموسضضوعة-
بفكرة أنن عليهم إيجاد مصد جر لكل معلومة في مقالتهم ،لذلك ،وإن أردنا الحفاظ علضضى مبضضدأ الموسضضوعة
التي يكتبها الجميع ،سنكون مضطيرين للتساهل قليلا في هذا المجال للوقت الحاضر.
يمكضضن القضضول أن الغالبنيضضة الرعظلمضضى مضضن مقضضالت ويكيبيضضديا النكليزيضضة مونثقضضة بعضضدجد كضضبيجر مضضن
المصادر الجيدة ،ليس بالضرورة أن تجد توثيقضاا لكض ب
ل عبضارة فضي المقالضة ،خصوصضاا عنضد التعامضل مضع
ع رمتخ ي
صص ،إل أننك ستجد في أي مقالة عدداا معتبراا من المراجع .أمضضا فضضي حالضضة ويكيبيضضديا
موضو ج
العربنية فإنن المر معاكس ،فغالبية المقالت ل زالت غير مونثقة بأي مصادر ،لكننضا بضدأنا نحضرز تقضقدماا
كبيراا على هذا الجانب في السنوات الخيرة ،وأعتقد أ نن أي مقالة أساسية عندنا الن -مثل مقالت
البلدان والمدن الكبرى والشخصيات الشهيرة -مونثقة جزئياا أو كلياا بمصادر جبيدة.
ج .الترجمة من النسخ الخرى
من جهجة أخرى ،هناك طرتق بديلضضة وسضضهلة لتجقنضضب هضضذه العمليضضة الطويلضضة .فكضضثيتر مضضن الموسضضوعات
الشقيقة ،وأهقمها ويكيبيديا بالقلغة النكليزية ،لديها مقالت مكتملة ومونثقة جيداا بالمصضادر عضضن معظضضم
المواضيع .لذلك ،بضد ا
ل مضن البضدء مضن نقطضة الصضفر بأنفسضنا ،يمكننضا الضذهاب إل ى النسضخة النكليزيضة مضن
المقالة وترجمتها مع مصادرها الغنية ،وبذلك سنويفر كثيراا من الوقت والرجهد.
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بحقيقة المر ،يتبع الغالبية السضاحقة مضن الويكيبيضد ييين العضرب أس لوب الترجمضة هضذا لتسضهيل
العمل ،وهو فنعال جداا وكاف في أغلب الحالت .أنا شخصياا ل أكتب المقالت في الحضوال العادنيضة
إل بالترجمضضة مضن النكليزيضضة ،لكضن عنضدما يكضون عنضضدي موضضو ت
ي اهتمضضاتم كضضبير فيضه وأريضد
ع رمعنيضن لضد ن
صة لستطيع الوصول إلى مقالضضة
كتابة مقالة رمتم ييزة عنه ،فإنني أفضل العتماد على مصادري الخا ن
بالجودة والمستوى الذي أريده ،عوضاا عن أن أكون مجبراا على أخذ المقالة النكليزية كما هي.

هذا ما تتطبلبه طباعة ويكيبيديا على الورق.
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في ويكيبيديا النكليزية ،عضاداة مضا تكضون المقضالت العلميضة رصضينة جضداا .ركنتضاب هضذه المقضالت
ليسضضوا أكضضاديمييين أو خضضبراء ،لكنهضضم برمعظمهضضم يكونضضون مضضن فئضضة مضضن المهوسضضين  Geeksالمبطلعي ن
تمامضضاا والمهروو فسضضين بالمجضضال العلمضضي الضضذي يكتبضضون عنضضه ،وهضضم يعتمضضدون فضضي الغضضالب علضضى مصضضادر
أكاديمية معتبرة يقضون أوقاتاا طويلة جداا بتق ي
صيها والبحث فيها ،فيخرجون في النهاية بمقضضالت
ممتضضضازة الجضضضودة .بضضضل فضضضي الواقضضضع أن المقضضضالت العلميضضضة فضضضي ويكيبيضضضديا النكليزيضضضة عضضضاداة مضضضا توغضضضل
بالتفاصيل الكاديميضضة وبضالجوانب الختصاصضية مضضن الموضضوع إلضضى حضد بعيضضد ،بحيضضث يصضضبح فهمضه
صعباا كثيراا في بعض الحيان بالنسبة لغير الرمتخ ي
صصين.
الكتابضضة فضضي ويكيبيضضديا ليسضضت أمضضراا سضه ا
ل ،وهضضي تتطنلضضب مقضضداراا مضضن التعقلضضم والخضضبرة لنجازهضضا
صحيحة ،لكن ذلك هو ما يجع رلهضا موسضوعة حقيقيضضة موثوقضة ،فليضضس مضضن النسضضهل ابتضضداع
بالطريقة ال ن
الحقائق واللقاء بها في ويكيبيديا دون أن يكون لها مصدتر ريثبتها.

 .2ما مدى وثوقك بموسوعة مفتوحة؟

ت مختلفضضة قليلا -عضضدداا هضضائلا مضضن
بمناسضضبة الحضضديث عضضن هضضذا السضضؤال ،الضضذي سضضمعته -بصضضياغا ج

المرات حتى أني ل أرغب بالكتابة عنه الن ،دعني أبضدأ بإيضضاح نقطضة جوهريضة .ويكيبيضديا تسضمح
لي شخجص بتعديل أو كتابة مقالتها ،لك ننها ل تبقي على كل تغيير أو إضافة من هؤلء الشخاص.
بالحقيقة ،أغلبية تعديلت المستخدمين " المجهولين" )من لم يكتبوا في ويكيبيديا من قبل( رتللغضضى
خلل حوالي  24ساعة من إجرائها.
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فضضضي حالضضضجة طبيعنيضضضة ،ريمكضضضن أن يف ي
ضضضض ل
ل رمعظضضضم النضضضاس مراجعضضضة مصضضضدجر علمضضضي ننقحضضضه خضضضبراء
أو متخ ي
ت يكتبهضضا متطوعضضون غريبضضو الطضضوار علضضى "ويكيبيضضديا" .لضضو أردنضضا
صصضضون عوضضضاا عضضن مقضضال ج
التفكير بالموضوع منطقياا ،فل ش ن
ت أفضل
ك بأنن فريقاا من الكاديميين والباحثين سينتجون مقال ج
بكثير من مقالت المتط روعين لدينا .لكن السضؤال الضذي يطضرح نفسضه ه و :ل و جعلنضا حضنق الكتابضة فضي
ويكيبيديا مقتصراا على المتخ ي
صصين ،هل كان بإمكاننا أن نحصل يومضضاا علضضى ويكيبيضضديا مثضضل الضضتي
لدينا الن؟ الجابة على الرجح هي ل.
النسضضبب فضضي ذلضضك هضضو أنن المتخ ي
ت أكضضثر كفضضاءة ،إل أنن عضضددهم
صصضضين ،مضضع أننهضضم يقضضدمون مقضضال ج
ببساطة -قليضضل جضضداا .فمضضع أ نن أصضحاب الشضضهادات الجامعيضضة العاليضضة سضضيكونون أكضضثر اطلعضضاا وخضضبراةت
فضضي مجضضالتهم منمضضن يكتبضضون مقضضالت ويكيبيضضديا ،إل أننهضضم بالحقيقضضة ل يسضضتطيعون إنتضضاج مقضضال ج
أفضل من مقالت ويكيبيديا .بضل بالحقيقضة ،المضضر فعليضاا هضو أنهضم غيضر قضضادرون علضى بنضضاء مثيضضجل لهضضا
حتى ولو حاولوا ،لنن عددهم ضئيل جد اا ،ووقت فراغهم محدود للغاية ،وهذا يجعل قضضدرتهم علضضى
إنتاج محتوى غزيجر ومرتفع الجودة أق ن
ل من مساهمي ويكيبيديا الحالييين.
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في عام  2012أوقفت الموسوعة البريطانية إصدار رنسخها المطبوعة للمبرة الولى رمنذ قرنين ونصف،
رمقارناة بذلك ،يزدهرر عدد مستخدمي ويكيبيديا برسرعة مبطردة.

لقد جنرب جيمي ويلز نفسضه بضالواقع ،قبضل تأسضيس ويكيبيضديا بسضنجة واحضدجة فقضط ،أن يؤيسضس
موقعاا مماثلا لها تماماا )كان اسمه نوبيديا( ،عدا أنن الكتابضضة فيضضه مقصضضورتة علضضى البضضاحثين والخضضبراء،
ت معدودة كل شهر .علوة على ذلك ،لضم يكضن ريمكضن
لكن النتيجة كانت أنه لم يحصل إل على مقال ج
أن يعمل )في رمعظم الحالت( علضى كض ي
ل واحضدجة مضن هضذه المقضالت س وى شضخ ت
ص واحضد ،بسضبب قنلضة
عضضدد المتطضضوعين المتضضاحين ،ولضضذلك فعلضضى الرجضضح أنن أحضضداا لضضم يكضضن ليضضأتي ويراجضضع عملضضه إل بعضضد
سنوات طويلة.
ت من
بال رمقابل ،عندما تكتب مقالة في ويكيبيديا الن سيراها عشرات الشخاص خلل ساعا ج
إضافتها ،ومئا ت
ت أو آلتف على مير الشهور والسنوات التالية .حضتى لضو كضان عضدرد مضضن يتجضضنرؤون علضى
تعديل المقالة وتغييرها صغيراا ،فضضإ نن الكضضم الهائضضل مضضن زوار ويكيبيضضديا يجعضضل قضضدرتها علضضى تصضضحيح
الذات عالية جداا ،وريصبح بقاء الخطاء عليها صعب الحدوث.
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ولضو أعطيض ل
ت مقالضضة لكضاديمي واحضضجد وويكيبيضدي واحضضجد ليراجعاهضضا ،فمضن المؤنكضضد أن الكضضاديمي
سعطيك مراجعة أدنق بكثير ،لكضن ،عنضدما مقارنضة عمل ه بعمضل  100أو  1,000ويكيبيضدي راجع وا المقالضة
واحداا تلو الخر ،وص نححوا أخطاء بعضهم ،فستحصل على نتيجة مقاربة جداا.
ف علضى محتضوى المقضالت
ي خل ج
عدا عن ذلك ،رتعطي آلنية العمضل فضي ويكيبيضديا عنضد حضدوث أ ي
بصورجة تلقائنية أفضل نية للمعلومة الصحيحة على المعلومة الخاطئة ،منمضضا يضضضمن تصضضحيح محتواهضضا
على مير الوقت.
مث ا
ل ،لو شاهد أكاديمي مقالة في ويكيبيديا ،ولحظ خطأ واضحاا فيها ،لكنن شخصاا آخضضر أقضض ن
ل
تعليماا اعترض عليه وحاول البقاء على الخطأ ،فمن المحنقق أن الكاديمي هو من سيفوز النقضضاش.
النسبب هو أ نن الخلفات في ويكيبيديا ل تحل بنااء على آراء عشوائية ،بل على الستدلل بمصضضادر
علمنية موثوقة.
فعنضضدما يحضدث هضضذا الخلف ،سضيكون البضضاحث الكضضاديمي قضادراا بسضهولجة علضى التيضان بمصضضادر
رصضضينة تضضدعم وجهضضة نظضضره ،فيمضضا أنن خصضض لمه سضضيأتي بأحسضضن الحضضوال بمواقضضع إلكترونيضضة رخيصضضة،
ت قضضد تتعنقضضد
وبالتالي سيكون حسم المسألة سهلا جداا لصالح المصدر الكاديمي .مع أنن هنضضاك حضضال ج
أكثر من ذلك ،إل أ نن تصحيح الخطاء الواضحة بويكيبيديا هو -عادة -عملية سهلة.
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 .3دراساتت علملية عن دلقة ويكيبيديا

مضضضع أ نن الكضضضثير مضضضن النضضضاس علضضضى الرجضضضح ريشضضضيككون بمضضضدى أهلنيضضضة مقضضضالت ويكيبيضضضديا بسضضضبب

اعتمادنيتها على مساهمات الشخاص العادييين ،إل أننها نجحت على أرض الواقع ،ليس نظريضضاا فقضضط
بضضل عمليضضاا أيضضضاا ،بإثبضضات رقضضدرتها علضضى تقضضديم محتضضوى موثضضوجق جضضد اا .فعضضدا عضضن الحجضضم العظيضضم الضضذي

وصضضلته هضضذه الموسضضوعة ،والنطيضضف الهائضضل مضضن الموضضضوعات الضضتي رتغيطيهضضا ،فضضإنن مسضضتوى الخطضضاء
والتخريب فيها يقتصر -حسبما أثبتت الدراسات -على الحيد الدنى.

ج استفتاء عن موثوقية ويكيبيديا رمقارنة بالموسوعة البريطانية ،أجراره الموقع العلمي البريطاني .YouGov
نتائ ر

فضضي شضضهر ديسضضمبر سضضنة  ،2005قضضنرر فريضضق بحضضثي يعمضضل فضضي مجنلضضة نيتشضضر  20إجضضراء دراسضضة 21عضضن
مدى دقة معلومات النسخة النكليزية من ويكيبيديا ،مقارنة بموسوعة عريقة جداا هي الموسضضوعة
البريطانيضضة ،والضضتي يكتضضب مقالتهضضا بضضاحثون ومحضض يررون خضضبراء مضضدفوعو الجضضور ،مقابضضل المتطضضوعين
في ويكيبيديا.
) (20مجلة ) Natureالطبيعة( هي واحدة من أفضل وأعرق المجلت العلمنية في العالم ،إذ تنشر شهرياا دون تويقجف منذ عام .1869
) (21هنا رابط الدراسة الصلية على موقع نيتشر الرسمي ،لكننك بحاجة لعضونية في المجلة لتتمنكن من قراءتها كاملة.

103

▲

كيف تؤنلرف مقالت ويكيبيديا؟

حكاية ويكيبيديا

أجضضرت الدراسضضة مراجعضض اة دقيقضضة لعشضضرات المقضضالت مضضن الموسضضوعتين ،حيضضث كضضان البضضاحثون
يختضضارون أحضضد المواضضضيع ثضضم يقضضارنون مضضدخلته فضضي ويكيبيضضديا النكليزيضضة بمقابلتهضضا فضضي الموسضضوعة
البريطانية.
ومع أنن ويكيبيديا كانت ل تزال في مرحلجة مبيكضرة نسضبياا آنضذاك ،فهضذا المضر مضضت عليضه أكضثر
ت الن ،إل أنن حصيلة الخطاء 22التي وجضدها البضاحثون فضي كضل مقالضة مضن المقضالت
من عشر سنوا ج
التي شملتها الدراسة كانت ثلثة لمواضيع الموسوعة البريطانية ،مقابل أربعجة فقط لويكيبيديا.
احت نجضضت الموسضضوعة البريطانيضضة علضضى هضضذه الدراسضضة زاعمضضة أنهضضا غيضضر دقيقضضة ،وطضضالبت مجنلضضة
نيتشر بإجراء إعادة بديلة لها مبن نية علضى معضايير مختلفضضة ،لكضن نيتشضر رفضضضت ذلضك الطلضب ،مصضنراة
على صنحة دراستها الصلية.
بعد سبع سنوات ،تعاونت مؤسسة ويكيميديا مع فريق بحثي آخر )من جامعة أكسفورد هضضذه
23
خ لغونيضضة
المضضنرة( لجضضراء دراسضضة جديضضدة حضضول الموضضضوع ذاتضضه ،لكننهضضا تونسضضعت لتشضضمل ثلث نسضض ج

مختلفة من ويكيبيضديا ،هضي ويكيبيضديا النكليزيضة الضتي ق ورنت بالموسضوعة البريطانيضة مضن جديضد،
وويكيبيديا السبانية التي قورنت بموسوعة إنسيكلونيت ،وأخيراا ويكيبيديا العربنية ،التي قورنت
بالموسوعة العربية العالمية.

) (22استعملت الدراسة مصطلح  ،Inaccuraciesولذلك فإ نن المقصود قد ل يكون أخطااء علمي ة ب المعنى الحرف ي ،وإننم ا
مجنرد عبارات فيها افتقار للدقة.
) (23الدراسة منشورتة بالكامل على النترنت تحت ترخيص كريتف كومنز الحر ،بإمكانك قراءتها بصيغة .PDF
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صضلت
عدد المقالت التي شضضملتها المقارنضضة لضم يكضضن كضضبيراا جضداا ) 22مقالضضة مضضن كضل لغضضة( ،لكضضن تو ن
الدراسضضة إلضضى أ نن مقضضالت ويكيبيضضديا النكليزيضضة والسضضبانية كضضانت بضضالواقع أفضضضل مضضن حيضضث الدقضضة
العلم نية من الموسوعة البريطانية والنسيكلونيت ،وأما ويكيبيديا العربنية ،فإنن دقتها مكافئة تمامضضاا
للموسوعة العربية العالمية.

عدرد مقالت ويكيبيديا النكليزبية الن )نوفمبر  (2016تجاوز الخمسة مليين مقالة،وبالتالي فهو أكثرر بما بين ثلثين إلى
ا
ي مرحلجة من تاريخها.
أربعين ضعفا منما كان عدرد مقالت الموسوعة البريطانية في أ ب

في سنة  ،2015نشر عدتد من الباحثين الطبييين 24فضضي جامعضضة الملضك سضضعود ورقضضاة عضن دنقضة مقضالت
ف عليه لدقة المصادر
المراض القلب نية على ويكيبيديا النكليزية .اعتمد الباحثون على مقياس متعار ج
 . DISCERNر
صضضضضضضينفت  %8.5مضضضضضضن المقضضضضضضالت علضضضضضضى أننهضضضضضضا ممتضضضضضضازة ) 50-40رنقطضضضضضضة(،
"
العلميضضضضضضة ريسضضضضضضنمى "

) (24تحضضدث عضضن هضضذه الدراسضضة المتطوعضضان السضضعوديان زيضاد الراجحضضي ومصضضعب الشضضريف فضضي رمحاضضضرة لهمضضا بمضضؤتمر ويكضضي
عربية  2016في عنمان ،وأشكر لهما معرفتي بها.
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و  %83مقبولة ) 39-30نقطة( ،وأما الض  %8.5الباقيضة فكضانت س ييئة ) 29-10نقطضة( .ل ترقضى هضذه الينقضاط
إلى رمستوى المراجعة العلمنية المعتبرة ،ولذلك فهي لم تعتبر ويكيبيديا مصدراا جييداا في المجضضالت
الطبنية ،وحنذرت من استخدامها فيها ،ولكنها رتعطي تقييماا جيداا بالنسبة لمصدر معرفي عام.
للمانضضة العلميضضة ،جميضضع الموسضضوعات المتضضضنمنة فضضي دراسضضتي مجنلضضة نيشضضتر وجامعضضة أكسضضفورد
ل ترقضضى لمسضضتوى المراجضضع الكاديميضضة ،ول ريمكضضن الستشضضهاد بهضضا فضضي بحضضث علمضضي حقيقضضي .ومضضع أنن
دراسة جامعة الملك سعود قد أظهضضرت أنن ويكيبيضضديا ل زالضت غيضر رمؤنهلضة )علضى مضا ريحتمضضل( لتكضضون
مصدراا رمعتمداا في مجاجل حنساجس مثل الطب ،لكن من بين مصادر المعرفة المبنسطة المتاحة لعامضضة
النضاس ،مضضن الواضضح مضن هضضذه النتائضج أن ويكيبيضضديا أصضبحت مضن الكضضثر موثوقيضة ودقضضة .فعلضى مضضا
يبدو ،بإمكانك بالفعل ال اروثوق بموسوعة يكتربها أي شخص.

 .4من أين تأتي مصُادر ويكيبيديا؟

ويكيبيديا ل تأخذ معلوماتها من أحد ،بل هي تعتمضضد حصضضراا علضضى المصضضادر الموثوقضضة كوسضضيلة

ي مقالجة غير مو نثقضة بالمصضادر تعتضبر ناقصضة حضتى تزويضدها بضاللزم .لكضن،
لبناء محتوى المقالت ،وأ ق
ما هي المصادر التي ريمكن العتماد عليهضا فضي ويكيبيضديا؟ ل و كضانت الجرائضد اليوميضة أو المنتضديات
اللكترونية تعتبر مصادر مقبولة ،فمن النسهل ملئ الموسوعة بالهراء المبني على ما فيها.
الرحكم على أهلية مصدجر ما ليكون مرجعضاا ف ي ويكيبيضديا ليضس أمضراا سضه ا
ل ،ومضن الرممكضن جضداا
أن تتضضضضضارب آراء الويكيبيضضضضديين حضضضضو لله .فضضضضي الحضضضضالت المثاليضضضضة ،نحضضضضرن نأمضضضضل أن تعتمضضضضد مقضضضضالت
ب منشضضورة مضضن دور نشضضر ذات شضضأن أو مضضؤلفين ذوي رسضضمعة ،لكضضن ذلضضك نضضادراا مضضا
الموسضضوعة علضضى كتضض ج
يكون متاح اا .الكثير من مقالت ويكيبيديا تعتمد على مواقع إلكترونية ،أو صضضحف ومجلت ،وفضضي
عدد ج ييد من الحالت تكون هذه المصادر هي الخيارات الوحيدة المتوافرة.
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فمث ا
ل ،مضضن ال رمسضضتحيل تضضوفير كتضضب أكاديميضضة عضضن مباريضضات كضضرة القضضدم الحديثضضة ،أو عضضن آخضضر
الزمات السياسية في المنطقة ،أو عن اكتشاف جديضضد فضي العلضوم .عضضدا عضن ذلضك ،فضإنن رمجضضنرد تضوفر
ي الضضذي ريريضضد كتابضضة المقالضضة قضضادتر علضضى
هضضذه المصضضادر فضضي مكضضاجن مضضا ل يعنضضي بالضضضرورة أن الويكيبيضضد ب
الوصول إليها.
لهذه السباب ثنمة معايير أساسية للموثوقية ،رتحيدد بطريقجة عامة شروط المصادر التي ريمكن
قبولهضضا علضضى الموسضضوعة ،وريمكضضن اعتبضضار أي شضضيء ل ليخضضرق شضضرطاا مضضن الشضضروط بطريقضضة صضضريحة
مصضضدراا مقبضضولا .إل عنضضدما تكضضون المقالضضة خلفيضضة علضضى نحضض جو خضضاص ،فإحضضدى قواعضضد المصضضادر فضضي
ص علضضضى أنن الدعضضضاءات السضضضتثنائية تتط نلضضضب مصضضضادر اسضضضتثنائية ،وإذا كضضضانت المقالضضضة
ويكيبيضضضديا تنضضض ق
تحتضضوي حقيقضضة غريبضضة أو خلفيضضة أو تخضضالف رأي رمعظضضم الكضضاديميين حضضول الموضضضوع ،فل ربضضند مضضن
إثباتها بمصادر قونية جداا.
ا .ما الذي يجعل المصدر غير موثوق؟
رمعظضضم المصضضادر غيضضر الموثوقضضة ريمكضضن أن تسضضتثنى وفقضضاا لقاعضضدة الجهضضل ،فضضأي مصضضدجر مضضؤيلفه
شضضضخص مجهضضضول أو ريمكضضضن لشضضضخاص مجهضضضولي الهويضضضة الكتابضضضة فيضضضه ليضضضس مضضضؤهلا لسضضضتعماله فضضضي
الموسضضوعة تحضضت أي ظضضرف .هضضذا يعنضضي أن المنتضضديات ،والمضضدونات ،ومواقضضع التواصضضل الجتمضضاعي،
والكضضثير مضضن المواقضضع الجباريضضة النرخيصضضة ،ليسضضت مقبولضضة فضضي أي مكضضاجن بويكيبيضضديا .مضضن المضضثير أن
صدد ،أن مواقع الويكي ) مثضل ويكيبيضديا( ليسضت مصضادر موثوقضة للستشضهاد بهضا فضي
تعرف ،بهذا ال ن
موسوعتنا ،لننه ريمكن لشخاص غير معروفين كتابة مقالتها.
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كيف تصنع ويكيبيديا مصادر جديدة! )الكاريكتير تحت رخصة  ،CC-NC 2.5المصدر.(xkcd.com :

ص هذا المبدأ على أن أي مصدجر لكي يكون رمضضؤهلا
النشر مبدأ مهيم في موثوقية المصادر ،وين ق
للستشضضهاد بضضه علضضى ويكيبيضضديا يجضضب أن يكضضون منشضضوراا لعامضضة النضضاس ،بحيضضث أنن مضضن يقضضرأ المقالضضة
وليرغب في التوقثق من المصدر سيكون قادراا على ذلك.
قد يكون الروصول إلى بعض الكتب والدوريات صعباا لنها ليست منشورة إل في دوجل رمعنينضضة،

لكنهضضضا تظضضض ق
ل )تقنيضضضاا( مصضضضادر منشضضضورة ،ولضضضذلك فضضضإننه مضضضا مضضضن رمشضضضكلة بالستشضضضهاد بهضضضا فضضضي مقضضضالت

ويكيبيضضديا .المخطوطضضات والوثضضائق غيضضر المنشضضورة للرعمضضوم ،والكتضضب الضضتي لضضم رتطبضضع أو رتضضونزع لعامضضة
الناس ،هي أمثلة عن المصادر التي تخالف قاعدة النشر.
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ي فضي المصضادر ،لن المصضدر المتحيضز
ثم وعملا بركائز ويكيبيديا الخمس ،فالحيضاد أمضتر جضوهر ي
ل يمكنضضه المسضضاعدة علضضى بنضضاء مقالضضة محايضضدة .أي مصضضدر تضضابع لجماعضضة فكريضضة أو سياسضضية معينضضة،
ف على نطضضاق واسضع بتبينيضضه لراء متطيرفضضة فضي قضضضايا رمعنينضة ،ل يجضب أن يسضضتعمل فضي أي
أو معرو ج
مقالة على الموسوعة.
بص ورة عامضة ،عنضد التعامضل مضع مقالضة خلفيضة أو تمضقس موض وعاا حساسضاا ،فثنمضة تضدقيق كضبيتر
على المصادر ،وغالباا ما يكون الباب مفتوحاا للتشضكيك بضأي مصضدر ليضس منش وراا أكاديميضاا مضن جهضة
رمحايدة وموثوقة تماماا.
أخيضضراا ،تتحضضندد نوعيضضة المصضضادر الرمتاحضضة بنوعنيتهضضا الكاديميضضة ،فويكيبيضضديا ل ريمكنهضضا العتمضضاد
إل علضضى المصضضادر الثانويضضة للحصضضول علضضى معلوماتهضضا ،وذلضضك بطبيعضضة الحضضال لنهضضا موسضضوعة .لكضضن،
ما هي المصادر الثانوية تحديداا وبماذا تختلرف عن غيرها؟
ت حسضضب المرحلضضة الضضتي تنتمضضي إليهضضا فضضي عمليضضة
أكاديمياا ،تنقسم مصادر المعلومات إلى درجضضا ج
النتاج الكاديمي .فأي بحث يدرس ظاهرة للمضضنرة الولضضى ،أو يضضع نظريضضة جديضضدة ،أو يقضضترح فكضضرة
علميضضة لضضم يسضضبق وأن طرحهضضا أحضضد ،يعتضضبر مصضضدراا أوليضضاا أو بحثضضاا أصضضلياا .مهمضضا كضضان البضضاحثون الضضذين
شاركوا في الدراسة معروفين ومرموقين ،فضضإ نن كضونهم أول مضضن يضضدرس ظضضاهرة مضضن الظضضواهر يجعضضل
عملهم بحثاا أصلياا.
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ريمكضضن لكضضثي جر مضضن منضضابع المعلومضضات أن تعتضضبر مصضضادر أوليضضة ،فضضالقرآن والحضضاديث ورمعظضضم
الكتب التراثية )مثل البداية والنهاية والغاني وما شابرههما( رتصننف ضمن هذه الفئة .لكي يكون
الكتضضاب مصضضدراا ثانويضض اا ،يجضضب أن يكضضون مضضؤلفه قضضد قضضام بجمضضع المعلومضضات فضضي كتضضابه مضضن مصضضادر
ت وآرااء
مختلفضضة ،ثضضم درسضضها وحنللهضضا واسضضتبعد مضضا بضضدا غيضضر موثضضوجق منهضضا ،وبنضضى عليهضضا اسضضتنتاجا ج
جديضضدة .بطبيعضضة الحضضال ،ل ينجضضح الكضضثير مضضن المضضؤ يلفين العضضرب باتبضضاع هضضذا السضضلوب بالطريقضضة

صضضحيحة ،لكضضن بسضضبب رنضضدرة الكتضضب العربنيضضة فريمكضضن اعتبضضار أي مؤنلضضجف منشضضوجر حضضديثاا
الكاديميضضة ال ن
موافقاا لشروط المصادر الثانوية.

هذه هي أكثر المصادر المستعملة في مقالت الحداث الجارية )أي مقالت الخبار ،مثل التفجيرات والحروب الواقعة الن(
في ويكيبيديا النكليزية ،بحسب معلومات سنة .2013
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مشضضكلة المصضضادر الوليضضة هضضي أنهضضا لضضم تنضضاقش بعضضرد فضضي المجتمضضع العلمضضي ،ولضضم تحظضضى برفرصضضجة
ليدرسضضها البضضاحثون وريقييمضضوا صضضلحيتها .فمضضن الحضضالت الضضتي قابلرتهضضا أكضضثر مضضن مضضرة علضضى ويكيبيضضديا
ب مقالضضة عضضن
العربية أن أحد الشضضخاص )برح نجضضة أنضه أسضتاذ جضضامعي معضضروف أو بضضاحث مشضضهور( يكتضض ر
" نظريتضضه" الرائضضدة فضضي علضضم السياسضضة أو القتصضضاد ،والضضتي ل يعرفهضضا أو يهتضضقم لمرهضضا أي أحضضد غيضضره.
عنضدما ترفضض ويكيبيضديا ال نسضماح باسضتعمال المصضادر الوليضة في مقالتهضضا ،فهضي بضذلك رتو ي
ضضح أنهضا
ليست منبر اا لنشر الفكار الجديدة ،بضل هضي ل تقبضل س وى الحقضائق المعروفضة والمنتفضق عليهضا علميضاا،
ي من كونها موسوعة.
وهذا جزء أساس ي
بصور جة عامة ،الفئات التاليضضة مضضن المصضضادر هضضي الضضتي تعتضضبر موثوقضضة وصضضالحة للسضضتعمال علضى
ويكيبيديا:
•

المجلت العلمنية والكاديمية )مثل  Natureأو .(Astrophsyical Journal

•

ا
ب تصدره هيئة بحثية جامعية(.
الكتب المنشورة جامعيا )أي كتا ج

•

الكتب المعتمدة في مناهج الجامعات )أي كتاب معتمد في منهج جامعي(.

•

وسائل العلم ذات القسمعة )مثل .(BBC

•

الكتب والمجلت والدوريات المنشورة من دوجر معتبرة )مثضضل National Geographic
أو .(Atronomy
مواقع الويب التي تشرف عليهضضا من بظمضات معروفضة ) مثضضل جميضع المواقضع التابعضة لجهضضزة هيئضة

المم المتحدة ،أو لوكالت حكومية وبحثية(.
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صضضضل جضضضداا للمصضضضادر الرمسضضضتعملة فضضضي
فضضضي ويكيبيضضضديا النكليزيضضضة ،ريمكضضضن أن يجضضضري تضضضدقيق رمف ن
المقالت كي توافي هضذه الشضروط ،ومضن المحتمضل جضد اا أن يحضذف مصضدر مضع المعلومضات المضأخوذة
ص على معلومة خلفنية ل تذكرها المصادر الخرى.
منه لو تبنين أنه يخالفها ،خصوصاا لو كان ين ق
لكن بالنسبة لنا في ويكيبيديا العربيضة ،فعضدا عضن أنن كضادر المسضاهمين لضدينا أقض ق
ل بكضثير مضن أن
يكفي للتدقيق على المقالت بهذا المستوى ،فل ب بد من أن تأخذ بعيضن العتبضار أن المصضادر المتاحضة
باللغضضضة العرب نيضضضة ل تسضضمح لنضضا بضضضإجراء تضضضدقيق مضضن هضضضذا النضضوع أساسضضضاا .التعامضضل بقضضاييس ويكيبيضضديا
النكليزيضضة لضضدينا سضضيكون جضضديراا ،ببسضضاطة ،باسضضتبعاد جميضضع المصضضادر العربنيضضة الموجضضودة فضضي عالمنضضا
تقريباا .لذلك نح رن نكتفي بمنضع اسضتعمال المنتضديات والمواقضع الجتماعيضة ومضا شضابهها مضن المصضادر
الرديئة ،بينما نتسامح مع رمعظم ما خل ذلك.
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ل أدري لو كن ل
ت تبنرعت من قبل ببضع دولرات أثناء حملت جمع المضضال السضضنوبية لويكيبيضضديا،
لكنضي سرأحسضن الظضن بضك وأفضترض أنضك فعلضت .وسضأفترض أيضضاا وأنضك ررببمضا تسضاءلت ،وأنضت تفعض ر
ل
ذلك أو تفكر بفعله ،إلى أين ستذهب أموالك تلك بالبتحديد؟
و ريسعدني أن أقول لك ،في هضذا السضضياق ،أن مؤبسسضضة ويكيميضديا )وهضي الجهضة الرمشضضرفة علضى
ويكيبيديا والتي تتلقى التبرعات ورتقضبرر كيفيضة إنفاذهضا( ،تتببضع سياسضة مضن الشضفافية التامضة فضي مضا
يتعبلرق بمدخراتها المالية .ولضضذا ريمكنضضك أن تعضرف إلضى أيضن ذهضضب بالتحديضد كضضل دولجر مضن الضدولرات
الضضتي أعطاهضضا الرمتضضبرعون لويكيبيضضديا رمنضضذ انطلقهضضا ،وريمكنضضك الطلع علضضى جميضضع تقاريرهضضا المالبيضضة،
أو قراءة هذا الفصل لتعرف ك ب
ل شيء.

ارتفا ر
ع تكاليف ويكيبيديا على مبر السنين.

فضضي خلل عضضام  2016تلنقضضت مؤسسضضة ويكيميضضديا مجموعضضاا مضضن التببرعضضات مقضضداره 81,862,724
ر
دولراا أمريكيضاا ،وسضأح بدد لضك فضضي هضضذا الفصضل لمضاذا احتضاجت ويكيميضضديا لهضذه المضوال ركبلهضضا ،ومضاذا
فعلت بها )وكانت تفع ر
ل بها( خلل الثنتي عشر سناة الخيرة.
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ي
 .1تاريتخ ويكيبيديا المال ر

عندما انطلقت ويكيبيديا كانت رمجبرد موقع صغير رمتواضع ،ل يزيرد حجم محتواه عن بضضضعة

ت مضضضضن المقضضضضالت ،والضضضضتي ل تشضضضضغ ر
ت معضضضضدودجة يسضضضضتطيع أي خضضضضادم بسضضضضيط
ل سضضضضوى غيغابايتضضضضا ج
مئضضضضا ج
استضافتها .توبلى جيمي ويلضز شخص ياا تمويض ل
ل المشضروع فضي تلضك المرحلضة ،لكضن رسضرعان مضا تنضامى
حجم الموقع بحي ر
صة.
ث أصبح من العسير تمويرله بطريقة خا ب
أ نسس جيمي ويلز مؤسسة ويكيميديا فضي شضهر يونيضو عضام  2003لوضضع هيكضضجل رمؤنسسضضي قضادر
على الشراف على الجوانب التقنية من الموقع .فقد كضضانت ويكيبيضضديا بحاجضضجة لخضضوادم تستضضضيرفها،
ولختصاصضضبيين تقنييضضن ريشضضرفون عليهضضا ويضضضلمنون عضضدم روقضضوع المشضضاكل أو تعبطضضل الخضضوادم ،ومضضع
رمرور الوقت ،برزت الحاجرة للكثير من المونظفين الذين ريمكنهم تحسين أداء ويكيبيضضديا :فكضضان مضضن
الضضضضضروري ضضضضضمارن الصضضضضيانة التقنيضضضضة الرمسضضضضتمبرة لهضضضضا ،وتطضضضضويرر الموقضضضضع مضضضضن حيضضضضث الداء وتجربضضضضة
صة بنشر رسالة الموسوعة.
المستخدم ،والشرا رف على المؤتمرات واللقاءات المخت ب
حضضتى انطلق رمؤ بسسضضة ويكيميضضديا ،وذلضضك بعضضد أكضضثر مضضن ثلث سضضنوات مضضن رظهضضور ويكيبيضضديا،
كانت ك ق
ل بيانات الموقع رمخنزنة على خادم واحد فقط .لكن بضدءاا مضن س نة  2004ابتخضذت ويكيبيضديا
صصضضاا لهضضا فضضي فلوريضضدا،
مراحل تطوبرها التقنية الولى ،فبنهاية ذلك العضضام كضضان ريوجضضد  39خادمضضاا رمخ ن
بالوليضضات المتحضضدة .ومضضع إطلق المؤسسضضة وتوسضضيع الخضضوادم بضضرزت الحاجضضة الولضضى للتمويضضل فضضي
تاريخ ويكيبيديا.
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أنفقت رمؤبسسة ويكيميديا ما مجموعه ثلثة وعشرون ألضضلف دولجر أمريكضضي فضضي سضضنتها المالبيضضة

صصضضضت منهضضضا  10,641دولراا لشضضضراء رمعضضض بدات تقنيضضضة ،مضضضن أجهضضضزة إلكترونيضضضة وحواسضضضيب
الولضضضى ،رخ ب
ت تلقتهضضا كتضضببرع خيضضري )وهضضي رتضضضاف مضضع
وبرمجيضضات لضضدعم عملهضضا ،و  8,958دولراا هضضي قيمضضرة رمعضضبدا ج
ب إداربيضضة( ،و  3,057دولراا رسضضوتم واقتطاعضضا ت
ت مضضن حسضضابات البضضاي بضضال ،و  495دولراا
النفقضضات لسضضبا ج

أجرة لعاملين ،و  293دولراا لتكاليف سفر المونظفين.

تببرعات ويكيبيديا لعام  ،2014رمقبسمة بحسب أماكن إقامة المتببرعين.

لكضضن تلضضك التكضضاليف كضضانت بسضضيطاة جضضداا بالنسضضبة لمضضا تحتضضارج المؤسسضضة لنفضضاقه الن .فرمنضضذ عضضام
ي مضضضن  23,463دولجر أمريكضضضي إلضضضى حضضضوالي سضضضتة
 2004وحضضضتى الن ،ارتفضضضع إنفضضضارق ويكيبيضضضديا السضضضنو ب

وسضضبتين مليونضضاا ،،أي قرابضضة ثلثيضضن ألضضف ضضضعف ،وأصضضبحت الرمؤبسسضضة بحاجضضة لطلق حملت جمضضع
تببرعات عملقة لتغطية هذه التكاليف.
و ررغضضم التضضضخم الهائضضل لنفقضضات هضضذه المؤسسضضة فهضضي ل زالضضت مؤسسضضة خيربيضضة ،وتعتمضضرد بشضضكل
ا
ر
ح بملييضضن
كامل على التبرعات والمنح لتمويفل أعمالها .تحصل مؤسسة ويكيميضضديا سضضنويا علضضى منضض ج

الضضدولرات مضضن العديضضد مضضن المؤنسسضضات الخيريضضة أو الشضضركات دعمضضاا لنشضضاطاتها .فمث ا
ل ،فضضي عضضام 2010

تلبقت تببرعاا مقداره مليونا دولجر من شضركة غوغضل ،كمضا وقضضد حصضلت فضضي عضضام  2012علضى أكضضبر تضببرع
في تاريخها ،وهو خمسة مليين دولجر غير مشروطجة من رمتبيرع لم يشأ الفصاح عن هويته.
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ولتعضضويض مضضا يتببقضضى مضضن نقضضص ،رتطلضضق مؤسسضضة ويكيميضضديا حملضضاة لجمضضع التبرعضضات مضضن رعمضضوم
الناس في شهر ديسمبر من ك ب
ل عام ،ونجحت حملضة التببرعضات لعضام  ،2014وهضي الكضثرر نجاحضاا حضتى
الن ،في حصاد حوالي  58مليون دولر ،تببرع بهضا أكضثر مضن أربعضة ملييضن إنسضاجن رمعظمهضم رمقيمضون
فضضضي أوروبضضضا والوليضضضات المتحضضضدة .وبالضضضضافة إليهضضضا ،حصضضضلت المؤسسضضضة علضضضى منضضضح وتبرعضضضات مضضضن
مؤسسات خيرية رفعت إيرادات ذلك العام إلى  75.5مليين دولر.

مصادرر تبرعات المؤسسة لعام .2014

 .2كيف تتنفق كل هذُه الموال؟

العتقضارد الضذي يتبضادرر لمعظضم النضاس ،حسضبما رأيض ر
ت شخصضياا ،هضو أنن ويكيبيضديا تحتضارج لطلضب

مبضضضالغ هائلضضة مضضضن التببرعضضضات كضضضل عضضا جم لتسضضضديد تكضضاليف الخضضوادم الضضضتي تستضضضضيرف مواقعهضضا ورتخضضضبزن
بياناتها .لكن بما أنننضا بصضضدد الحضديث بشضضفافبية عضن المضوال ،فريؤسضفني القضول أنن ذلضضك غيضضرر صضحيح
ب بحاجل من ميزانبيتها السنوية.
أبداا .خوادم ويكيبيديا رتكبلف الكثير من المال ،لكنه ل يقتر ر
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ل عضضام ،وبنسضضبجة كضضبيرة .ل تصضضررف ويكيميضضديا كضض ب
ميزانيضضة رمؤبسسضضة ويكيميضضديا ترتفضضرع فضضي كضض ب
ل
المضضوال الضضتي تحصضض ر
ل عضضام ،فضضالبع ر
ل عليهضضا كضض ب
ض منهضضا يبقضضى ،ويتضضقم الحتفضضارظ بضضه لتمويضضل نشضضاطات
ض آخر.
الرمؤسسة في السنوات القادمة ،فهو ل يذه ر
ي غر ج
بل ب
ب ويكيميديا ميزانية السنوبية في نهاية شهر يونيو من ك ب
ل عام ،وفضضي آخضضر سضضنة ،وهضضي ،2016
تحس ر
ت مالبية قيمرتها  81مليون دولر ،صضضرفت ثلثضضة أرباعهضضا تقريبضضاا ،واحتفظضضت
حصلت ويكيميديا على إيرادا ج
بالبربع الخير.
لرحسن الحظ أن رمؤبسسضضة ويكيميضضديا تتنبضض رع سياسضضة الشضضفافية الماليضضة الكاملضضة بمصضضاريفها ،ولضضذا
ريمكن للجدول أدناره أن ريو ي
بك ق
ل قرجش صرفته الرمؤبسسة في العام الماضي ).(2016
ضح أي ذه ل

مصدرر النفاق

البتكلفة

رواتب الموبظفين

31,713,961

المنح والجوائز

11,354,612

ت خارجية(
الخدمات الحترافية )من جها ج

6,033,172

مصاريرف عمل أخرى

4,777,203

الشرارف على التببرعات

3,604,682

صررف العملة/خسارة قيمتها

2,720,835

البسفر والمؤتمرات

2,296,592

الخوادم والستضافة

2,069,572

الهدايا العيننية )التي تلنقتها الرمؤبسسة(

1,065,523

رمناسبا ت
صة
ت خا ب

311,313

ر
ي
المبلغ الجمال ب

65,947,465
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 .3هل تهناك حاجة لكرل هذُا المال؟

كمضضا تضضرى ،فضضإنن ثمضضة فاقضضداا هضضائلا فضضي كضض ب
ل عضضام بسضضبب مصضضاريف إجرائيضضة ل طائضض ل
ل منهضضا :فضضإداررة

حملة التبرعات وتكاليف تحويضض ر
ل العملضة لوحضدها اقتطعضضت أكضضثر مضن سضبتة ملييضن دولر ،أي حضوالي
 %10مضضن الميزانيضضة .الخضضدمات الحترافيضضة الخارجيضة أيضضاا )ومضن أمثلتهضضا الستشضضارات القانونبيضضة ومضا
إلضضى ذلضضك( رتكبلضضف عشضضراة أخضضرى فضضي المائضضة كضض ن
ل عضضام ،كمضضا ل ريمكضضن السضضتهانة بتكضضاليف الستضضضافة
والخضضوادم والمعضضبدات .لكضضن ،مضضن الواضضضح أنن الغالبيضضة الرعظمضضى مضضن الميزانيضضة السضضنوية رتصضضرف علضضى
رواتب الموظفين وحدها ،فما هو الهدف؟
في الحقيقة ،أعتقرد أن إجابة هذا السؤال ليست رمهبمة بقدر ما يرى البعض .قد تبردو المبالغ التي
تصضررفها ويكيميضديا علضى رموبظفيها مخيفضة بالنسضبة للكضثير مضن الن اس ،فرهضم يصضدمون مضن أنن رمؤبسسضة
خيرية تحتارج لنفاق مبالغ مثل هذه على رموبظفيها ،لكن هل هذه الطريقة بالتفكير سليمة؟
ح أننهضضضا غيضضضر ربحيضضضة وتعيضضضرش علضضضى تبرعضضضات
ح أن رمؤبسسضضضة ويكيميضضضديا خيربيضضضة ،وصضضضحي ت
صضضضحي ت
ت أخضضرى ،فبكضضر بضضالمر هكضضذا:
الرمحسنين ،لكنن ذلك ل يعني أننها تستطيرع العيش على خدماتهم .بكلما ج
ت كضضضثيرة جضضضداا .علضضضى أحضضضجد مضضضا أن يقضضضولم بهضضضذه
ويكيميضضضديا رمؤبسسضضضة عملقضضضة ،وتحتضضضارج إلضضضى خضضضدما ج
الخدمات .هل رتريد القيام بها؟ ل؟ حسناا ،ل أحلد غيرك ريريد ذلك أيضاا.
فررببمضضضا يتضضضبرع شضضخ تص بسضضضاعة فضضضي اليضضضوم مضضضن وقتضضضه لويكيبيضضضديا ،لكضضضن ل أحضضضد سضضضيتفبرغَّ أربعضضضاا
ع خيري .أن ل
ي؟ إذاا تضضبنرع بمالضك
ت ل تستطيرع التضضببرع بكضضل وقتضضك لشضضيجء خيضر ب
وعشرين ساعة لمشرو ج
لمن سيقورم بهذا العمل الخيري عوضضضاا عنضضك .وبطبيعضضة الحضضال ،هضضذا الشضضخص سضضيحتارج لمضضاجل لريضؤبمن
لقمة عيشه ،وإل فإنن ل سبب يدرعوه للتفبرغَّ.
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اجتماع عمجل لموبظفي الرمنتجات في مؤسسة ويكيميديا ،شهر يوليو .2013

إذاا ،المرر ببساطة هو أنن مؤسسة ويكيميديا قائمتة على التببرعات ،بع ر
ض هذه التبرعات يكضون
بالرجهد والعمل ،وبعضها بالمضضال .الوظيفضضرة الوحيضضدة للمضضال هضضي تضضأميرن الخضضدمات الضضتي ل ريمكضضن لحضضجد
التفرغَّ بما ليكفي ليقولم بها تطبوع اا .في كلتا الحالتين ،على الناس التضضببرع بشضضيجء مضا لويكيبيضديا ،ول
ريفضضترض أن يختلضضف كضضثيراا فيمضضا إذا كضضان عملا أم مضضا ا
ل ،ففضضي كلتضضا الحضضالتين أنضضت رتقضضبدم شضضيئاا قييمضضاا
بالنسباة لك في سبيل خدمة المجتمع والنسانية.
ر
ا
ي أن أعورد للسؤال الذي لم أجب عليضه بشضضكجل مباشضضر ،وهضضو لمضضاذا تحتضضارج ويكيبيضضديا
عموما ،عل ن

إلى ك ب
ب مضن  300رموبظضف ،مضا بيضن رم ونظفين
ل رواتب الرموبظفين هضذه؟ لضدى الرمؤبسسضة حاليضاا مضا يقضتر ر
ت رمحضضبددة .وهضضذا العضضدرد يبضضدو كضضبيراا بعضضض الشضضيء ،ولضضو
دائميضضن وآخريضضن مؤقضضتين يقورمضضون بخضضدما ج
مضضرر ل
ت عليهضضم واحضضداا واحضضداا ،قضضد رتفبكضضر بضضأن الكضضثير منرهضضم يبضضدون "غيضضر ضضضروربيين" كضضثيراا ،لكضضن -مضضرة
أخرى -ررببما ل تكون هذه الطريقة الصحيحة للتفكير في المر.
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 .4ميزانرية ويكيميديا تمقارنة بالمؤرسسات الخأرى

في وقتنا النراهن ،ويكيبيديا هي سادرس أكثر المواقع زيضاراة علضى النضترنت ،وهضي تشضغ ر
ل هضذه

المرتبة المذهلة رمنذ ما ل يق ب
ل خمس سضضنوات رمتتابعضضة .تتلبقضى مواقضضع ويكيبيضديا والمشضضاريع التابعضة
ل شهجر حوالي  16مليار زيارة ،وهو عدرد مذهل جداا ،فذلك ريعادل زيارتين تقريباا من ك ب
لها ك ن
ل إنساجن
علضضى كضضوكب الرض .لكضضن ،رمقارنضضة بضضالمواقع الخضضرى الضضتي تشضضغ ر
ت قريبضضة لويكيبيضضديا ،تبضضردو
ل ترتيبضضا ج
تكاليف إدارتها رمعتدلة جداا.

ص ينتخبهم الرمجتمع مرة كل عامين،
مجلرس أمناء ويكيميديا ،يتأنلف من سبعة أشخا ج
الصورة من فقرة أسئلة وأجوبة في رمؤتمر ويكيميانيا لعام  2014بمدينة لندن.
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على سبيل المثال ،الميزانبية السنوية لشركة ياهو ) ،(Yahooالتي تستضيرف الموقع الخامس
الكضضثر زيضضاراة فضضي العضضالم )فضضوق ويكيبيضضديا بمرتبضضجة واحضضدة( ،لهضضا عشضضررة آلف موبظضضف ،وأمضضا ميزانبيتهضضا
السنوية لعام  2015فقد تجاوزت ملياري دولر أمريكضي ،أي مضا ريعضادل أكضثر مضن ثلثيضن ضضعف إنفضاق
رمؤسسضضة ويكيميضضديا .وأمضضا موقضضع تويضضتر ،وهضضو أدنضضى مضضن ويكيبيضضديا بثمضضاني مراتضضب بحسضضب رمعضضبدل
الزيارات الشهري ،فهو رينفق أكثر من  1.5مليار دولجر في كض ب
ل عضضام ،وهضو مضا ريضوازي أكضثر مضضن عشضرين
ضعف ميزانية ويكيميديا أيضاا.
وفيمضضضا يلضضضي جضضضدو ت
ل ريو ب
ضضضضح التكضضضاليف السضضضنوية لبعضضض ف
ض المواقضضضع الكضضضثر زيضضضاراة علضضضى النضضضترنت
)بحسب ترتيبات أليكسا لشهر نوفمبر  ،(2016رمقارناة بويكيبيديا ومشاريعها.

الموقع )مع ترتيب أليكسا(

ي
النفاق السنو ب

ي
اليراد السنو ب

سنرة الحصاء

) (1غوغل

 58.2مليار

 74.5مليار

2015

) (3فيس بوك

 14.3مليار

 17.9مليار

2015

) (5ياهو

 2.16مليار

 4.98مليار

2015

) (6ويكيبيديا

 65مليون

 81مليون

2016

) (10أمازون

 106.5مليار

 107مليار

2015

) (14تويتر

 1.7مليار

 2.2مليار

2015
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 .1هل ويكيبيديا متحييزة؟

لهذه المسألة شيتء من الحساسضضية ،وقضضد ل يكضضون تقبلهضضا سضضهلا كضضثيراا ،إل أنن كونهضضا واحضضداة مضضن

ا
ب عنهضضا فضضي هضضذا
أكضضثر المسضضائل الضضتي يطرقهضضا النضضاس عضضن ويكيبيضضديا تجعلنضضي مضضضطرا لتخصضضيص بضضا ج
الكتاب ،وتناولها بشيجء من التفصيل.
ا .حقيقة التحبيز فأي ويكيبيديا
الكضضثير مضضن النضضاس الضضذين قضضابلتهم يعتقضضدون أن ويكيبيضضديا هضضي نضضوع مضضن المضضؤامرات المونجهضضة،
أو أنهضضضا موسضضضوعة مخترقضضضة مضضضن أجهضضضزة اسضضضتخبارات نية أجنبيضضضة ،أو أنهضضضا مكرسضضضة لخدمضضضة منظمضضضات
سياسضضية .إضضضاف اة إلضضى الكضضثير مضضن الكلم الفضضارغَّ الخضضر الضضذي سضضتجد -للسضضف -أشخاصضضاا يفضضترض أن
يكونوا مخضرمين ومعروفين يخ ي
ت طويل جة للثرثرة عنه ،وأعتقد أنك تسضضتطيع العثضضور
صصون مقال ج
بسهولة على بضع نماذج كهذه من بحث في غوغل.
ب .الحيادية تعني التخلي عن منظورك الشخصي للمور!
حسناا ،لنكن واضضحين فضي البدايضضة :هضضل مقضضالت ويكيبيضديا متحييضضزة؟ الجضواب فضي الواقضضع هضو
ف مختلفضة .السضضبب ليضس أن ويكيبيضضديا
ت متفاوتة ،ولطرا ج
نعم ،مقالت ويكيبيديا متحييزة .بدرجا ج
مخترقة أجنبياا ،إننما السبب هو أ نن البشر ) الذي يكتبون ويكيبيديا بطبيعضضة الحضضال( كائنضضات متحييضضزة
ي مسضضألة ،سضضواء كضضانت سياسضضية أم فكريضضة أم غيضضر ذلضضك ،وبطبيعضضة الحضضال سضضيحاول
بطبيعتهضضا فضضي أ ب
المساهمون في الموسوعة دائماا إبراز الراء التي يؤ ييدونها في مقالتهم .هنضضا تولضضد مشضضكلة التحيضضز،
لكن ذلك ل يعني أنننا غير قادرين على علج هذه المشكلة.
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فقضضضد كضضضان السضضضؤال الول عضضضن مقضضضالت ويكيبيضضضديا .لكضضضن ،مضضضاذا عضضضن ويكيبيضضضديا ،هضضضل هضضضي فعلا
متح ييزة؟ المر يعتمد على ما تعنيه بض" ويكيبيديا"  ،إن كنا سنتحدث عن قوانين وأسس الموسوعة،
فهي بدون ش ر
ك غير متحييضزة ،بضل وتضدعم بق نوة كضل مضن يريضد الوصضول إلضى الحياديضة فضي مقالضجة مضا،
ج محدودة جداا.
بحيث تبقى لخصمه حج ت
رغضم ذل ك ،فضإن مشضكلة التحيضز -الضتي تنتضج عنهضا معظضم النتقضادات المونجهضة إلضى الموسضوعة-
تولد عندما ل يوجد أص ا
ل من يريد الوصول إلى الحيادية ،في هذه الحالة .القوانين لن تفعل شيئاا،
لنه ل يوجد من يط يبقها ،وطالما ل يوجد من يطبق القانون فإن المتحيزين يصبحون قضضادرين علضضى
التمادي دون رقيب.
ج .لماذا تتحييز ويكيبيديا؟
ي موضضضوع
بطبيعة الحال ،تصبح عندنا هنا مشكلة ،ففي كل نسخة لغونيضضة مضضن ويكيبيضضديا أو أ ب
خلفي ريمكن أن يوجد دائمضضاا محضضيررون كضضثتر يؤييضضدون جانبضضاا مضضا ،بينمضضا ل يوجضضد أي أشضخاجص مهتميضضن
بتمثيل الطرف الخر ،ستصبح المقالة -تلقائيا -مقالة متحيزة.
ي مكضضان .مث ا
ل ،فضضي ويكيبيضضديا الكوريضضة سضضتجد المقضضالت المتعيلقضضة
هضضذا المضضر سضضيحدث فضضي أ ب
بضضالحرب الكوريضضة متحيضضزة ،لن معظضضم مسضضاهمي تلضضك الموسضضوعة هضضم مضضن كوريضضا الجنوبيضضة ،فعضضدد
الشخاص الذين لضديهم اتصضال إنضترنت بكوريضا الشضضمالية قليضل جضضداا .بينمضا فضي ويكيبيضضديا اللمانيضة
ي كضضوريين علضضى الطلق ،لضضذلك سضضتكون المقالضضة محايضضدة وممثلضضة لوجهضضات النظضضر
مثلا لضضن يوجضضد أ ق
بشكل جبيد.
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في النهاية ،تعاني إصدارات ويكيبيديا كلها بجميع لغات العالم من مشضكلة تحقيضضز المسضضاهمين،
ف مضضن الطضضراف
ت متفاوتة ،حسب قوة تمثيل كضضل طضضر ج
لكن في مواضيع ومجالت مختلفة وبدرجا ج
الفكرية في مجتمع ويكيبيديا بتلك اللغة.

جيمي ويلز يتحدث عن الحيادية في ويكيبيديا بمؤتمر ويكي الهند ،سنة .2011

إحضضدى المثلضضة المرتبطضضة بمنطقتنضضا جيضضد اا هضضي إسضضرائيل ،فويكيبيضضديا النكليزيضضة تضضضم تمضضثيلا
جيد اا للمحررين السرائيليين ،لن مجتمع ويكيبيديا في إسرائيل نشيط جضضداا ،وبضالواقع أنن عضددهم
يزيد عن عدد الويكيبيديين العرب رمجتمعين .علوة على ذلك وبالنظر إلى ثقافة البلد ،فإنن رمعظضضم
السرائيليين يتقنون اللغة النكليزية جد اا وقضضادرون علضضى التحضضدث بهضضا بطلقضضة ،بينمضضا العضضرب )حضضتى
عندما يحاولون الكتابة بالنكليزية( يخرجون بنصوص ركيكضة عصضنية علضى القضراءة .عضدا عضن ذلضك،
رمعظم الويكيبيديين العرب يحصرون أنفسهم ضمن مقضضالت النسضخة العربنيضضة فحسضضب ،بينمضضا توجضضد
نسبة ضخمة من السرائيليين الذين يفضلون الكتابة في النسخة النكليزية على العبرنية الم.
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لهذه السباب كلها ،ريمكن القول أن نسضبة العضرب إلضضى السضضرائيليين فضي ويكيبيضديا النكليزيضة
ل تتعضضدى الواحضضد إلضضى العشضضرة أو أقضضل مضضن ذلضضك ،ومضضن رهنضضا تضضأتي المشضضكلة .إذ يوجضضد فضضي ويكيبيضضديا
النكليزيضضة عضضدد كضضبيتر جضضد اا مضضن الويكيبضضدييين السضضرائيليين القضضادرين علضضى متابعضضة آلف المقضضالت
وتعديلها باستمرار ،بينما يوجد عدتد قليل جداا من العرب ذوي المهضضارات اللغويضضة السضضييئة والطلع
الكاديمي محدود ،ولذلك فإننهم ليسوا أهلا للمنافسة على أي مستوى.
من رهنا ستجد معظم المقضالت المتعلقضة بفلسضطين ،ول أمضانع ق ول هضذا بصضدق رغضم كضل حضبي
لويكيبيديا وإيماني بفكرتها ،متح ييزة إلضى حضد شضنيع لوجهضة النظضر السضرائيلية ،بكضل موضضوع وكضل
مقالة وكل فقرة .ل يقتصر هذا التح قيز على مقالت إسرائيل وفلسطين ،بل أعتقد أننضضه ينطبضضق علضضى
جميع الحالت الخلفية القائمة بين ثقافتين ،إحداهما لها تمثيل عاجل بين الويكيبيدين النكليز أمضضا
الخرى فل.
لكن إن أردت رأيي الشخصي فهذا المر هو مشكلة العرب الشخصضضية وضضضريبة إهمضضالهم وقلضضة
اطلعهضضم ،لك ننضضه المضضر الواقضضع .فمضضن يتحضضدثون عضضن تحيضضز ويكيبيضضديا النكليزيضضة فضضي قضضضايا عديضضدة،
صضة مضن تلضك الضتي تمضقس العضرب عمومضاا ،هضم محققضون تمامضاا فضي اعتراضضهم .فضي الن ذاتضه ،علضى
خا ن
هضضضضؤلء أن يتضضضضذكروا أو ا
ل أن ويكيبيضضضضديا العربيضضضضة نفسضضضضها منحضضضضازة بطريقتهضضضضا الخاصضضضضة إلضضضضى الطضضضضرف
ا
ي على صضفحات
المعاكس ،وثانيا ،أن عدم مبادرتهم لتصحيح الخطأ ولعطاء تمثيجل للجمهور العرب ب
ي مضضا ويقضضيرر أن يبضضادر فضضإن
ويكيبيضضديا هضو سضضب ت
ب مباشضضتر فضضي اسضضتمرار هضضذا التحقيضضز ،ولضضو لضضم يضضأتي عربضض ي

المشكلة لن تح ن
ل أبداا.
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فضضي نهايضضة المطضضاف مسضضألة الحياديضضة معقضضدة ومتشضضابكة ،والوصضضول إليهضضا بضضالمطلق يكضضاد يكضضون
مستحيلا .لكضن بالكلنيضة ،أعتقضد أن ويكيبيضديا النكليزيضة قضادرتة عل ى تقضديم مضاندة موثوقضة جضداا عضن
الغالبية ال رعظمى من مجالت المعرفة في العالم .من جهضضة أخضضرى ،لضدى ويكيبيضضديا العربيضضة مشضكلت
شديدة بالتزام الحيادية في المواضيع التاريخيضة علضى وجضه الخص وص ،لكنهضا آخضذة بالتنضاقص مضع
مرور الوقت.
د .ماذا عن من قيحاولون تصحيح التحيز؟
المشكلة أنه في الحالت القليلة التي يقيرر فيها أشخاص جدد التدخل لصضضلح خطضضجأ مضضا ،فرهضضم
غالب اا ما يفعلون ذلك بالطريقة الخاطئة .فويكيبيديا هضي موسضوعة ،لهضا سياسضات وقضوانين تحكمهضا
وتسييرها ،لذلك عندما يأتي مستخدتم جديتد يريد معالجة تحيز ،وهو لم يقرأ بعضد حرفضاا واحضضداا عضضن
قوانين ويكيبيديا ،ثم يأتي ليفرغَّ مقالة كاملة من محتواهضا ،أو يقضوم بتعضديلت عش وائية ل يمكضن
ا
ي
يء النيضة ،عنضضدها مضضن الطضضبيعي جضداا أن رتللغضضى
لويكيبيد ر
ي متمرجس إل أن يعتبرها تخريبا حسن أو سض ب
تعديلت هذا المستخدم على الفور ،بل وأن يمنع من تحرير الموسوعة تماماا عند اللزوم.

المشكلة الكبر أنه عندما يحصل ذلك ،سترى هذا الشخص يترك ويكيبيديا حانقاا غاضباا وهو
يلقي الل وم علضى المضؤامرات الجنبيضة والختراقضات السضتخباراتية ،دون أن يفكضر بمضا فعلضه ه و أولا
لكي يعرف ويكيبيديا جيداا 25،وقد شاهد ر
ت مثل ربد الفعل هذا في شخصضضيات عربيضضة مشضضهورجة جضضداا
بمقابلت تلفازية لها.
) (25إن كنضضت مهتمضض اا بضضالتعقرف علضضى هضضذا الموضضضوع أكضضثر ،بإمكانضضك مراسضضلتي علضضى بريضضدي ،فسضضأكون سضضعيداا بالتحضضدث معضضك
ا
ي تحيز في مقالة دون قراءة مسبقة واعيضضجة لسياسضضات
وتوضيح كل ما تريده .كنصيحجة مني سلفا ،ل تحاول إصلح أ ب
ويكيبيضضديا .بضضل وعليضضك أن تكتضضب علضضى ويكيبيضضديا لفضضترة مضضن الضضوقت أولا حضضتى تكتسضضب الخضضبرة اللزمضضة ،فبضضدون هضضذه

الخبرة ،لن تأتي تعديلتك بأية نتيجة.
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بصور جة عامة ،يمكنني أن أقدر -لتواجدي الطويل في ويكيبيضديا  -أن معظضم تعضديلت الجضدد
ي شضخجص تعضديل مقالضة علميضة أو تاريخيضة مثلا
على المقالت الحساسة تكون غير بنناءة .بإمكضان أ ب
وسيقوم بعمجل ج بيد ،ربمضا تكضون لضديه أخطضاء إملئيضة ،وفضي الغضالب لضن يعضرف كيضف ينيسضق مضا كتبضه
بأسلوب الويكي المناسب ،لكن إضافته بالجمال ستكون جييدة.
لكن المر يختلضف تمامض اا فضي المقضالت الحساسضة ،الضتي تتحضدث عضن قضضايا دينيضة أو سياسضية
شائكة .فهذه المقالت تتطنلب غالب اا الستشهاد الدقيق بالمصادر )لكثرة تزوير المعلومضضات وضضضرورة
التحقق من صنحة كل ما يكتب( ،والمعرفة الج بيدة بأسلوب الكتابة ،وقبل كل شضضيجء قضضراءة متميعنضضاة
جداا لسياسة الحيادية والموضوعية.
ي بشضضضكجل عضضضام ليضضضس علضضضى وفضضضاجق مضضضع مفهضضضوم
وجضضضزتء كضضضبيتر مضضضن المشضضضكلة أن المجتمضضضع العربضضض ن

الموض وعية ،ونضادراا مضا يسضمع أساسض اا بمثضل هضذه المفضاهيم فضي حيضاته العمليضة ،لضذلك فضإنن اسضتيعاب
معنى "الحيادية" يكون ناقص اا عند معظم المستخدمين الجدد ،وتوضيحه لهضم ليضس مسضألة سضهلة.
يمكنني أن أقنر بأني أنا نفسي ،وإن كنت أعرف بالطبع المعنى اللغوي لمفهوم الحيادية سابقاا ،فضضإني
ت من مكوثي في ويكيبيديا .والحقيقة أني مديتن لها بأنهضضا جعلتنضي
لم أستوعبه جيداا إل بعد سنوا ج
قادراا على تق قبل جميع الراء المختلفة حول القضايا التي تحدث ومحاكمتها بموضوعنية.
ه .ماذا قيمكنك أنت أن تفعل؟
ر
ب
ي شخ ت
ص ما جيداا مبادئ ويكيبيضضديا وأرسضضس عملهضضا ،وقضضرأ جيضضداا قوانينهضضا
بكل الحوال ،إن لوفع ل

وسياسضضاتها ،وتلفضضى هضضذه الخطضضاء ،عنضضدها لضضن يكضضون هنضضاك أبضضداا مضضن يمكنضضه منضضع هضضذا الشضضخص مضضن
إصلح التحقيز في مقالت ويكيبيديا بأي لغجة كانت .بالتأكيد ،سيجد دوماا من يحضضاولون معارضضضته،
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فويكيبيضضديا تضضضقم طيفضضاا واسضضعاا جضضد اا مضضن النضضاس ،والكضضثير مضضن هضضؤلء لضضديهم أجنضضدتهم وأهضضدافهم
صضضة مضضن المسضضاهمة ) إن كنضضا سضضنتحدث عضضن المقضضالت السياسضضية والفكريضضة علضضى وجضضه التحديضضد(،
الخا ن
لضضذلك فضضإ ننهم قضضد ل يتقبلضضون إصضضلح الخطضضأ ،عنضضدها ستضضضطقر للجضضوء إلضضى النقضضاش ،لن النقضضاش هضضو
ي قراجر يتخذ على ويكيبيديا.
المحور الفصل الول والخير في أ ب
لن أغوص في تفاصضيل هضذه القضضية ،لكضن بقضدر مضا يمكضن مضن الختصضار وإن أردت المسضاهمة
فضضي نقضضا جش عضضن مقالضضة بهضضا تحيضضز :عليضضك أن تعضضي أن كضضل مضضا تقضضوله فضضي النقضضاش عضضن موضضضوع المقالضضة
يجب أن يرافقه دليضل يثبت ه ،وهضذا الضدليل هضو مصضدر .ليضس أي مصضدر ،بضل مصضدر موثضوق ،وإن لضم
يكن مصدرك موثوقاا كفاياة وصادراا عن جهة أكاديمية معتضضبرجة فقضضد يطعضضن بضضه أحضضدهم .وبالمثضضل ،إن
لم يقدم أحدهم مصدراا موثوقاا كفاية فيمكنك أنت أيضاا الطعن به.

تع بلم أن ل تكون مثل الطارووس .عليك أن تناقش الخرين بتواضع!
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ت
تذكر أيض اا افتراض حسن النية ،وهي إحدى سياسات ويكيبيديا الساسية ،ل تويجه أي اتهاما ج
ص من تناقشه ،خصوص اا إن لم تكن لديك أدلة دامغة تثبت اتهاماتضضك .فضضي هضضذه الحالضضة،
تستهدف لشبخ ل
ت شخصية يمكن أن رتملنضع بسضضببها .حضاول دائمضاا أن تحضضافظ علضى هضضدوء
قد تعتبر هذه التهامات إساءا ج
أعصابك ،وأبقي النقاش مركزاا على المقالة ل على الشخاص أو على الراء الشخصية.
أحيان اا يمكن أن تضضطنر وحضدك إل ى مناقشضة مجموعضة كضبيرة م ن النضاس معضاا ،وفضي مثضل ه ذه
الحالت ستواجه ضغطاا كبير اا .هذه من السباب الرئيسية التي تجعل مقالت ويكيبيديا متحيضضزة
أحيانضضاا ،لن الجماعضضة الكضضبيرة بطبيعضضة الحضضال سضضتتم نكن مضضن تغليضضب رأيهضضا فضضي معظضضم الوقضضات علضضى
الجماعضضة الصضضغيرة .رغضضم ذلضضك ،ولن ويكيبيضضديا لهضضا سياسضضات وقضضوانين دقيقضضة ،فعليضضك أن تتضضذكر
أن هضضضذه القضضضوانين دائمضضضاا تقضضضف معضضضك ،طالمضضضا أ ننضضضك أنضضضت الطضضضرف الضضضذي يحضضضاول إرسضضضاء الحياديضضضة
والموضوعية في المقالة.
وللمناسبة .مجبرد إيمانك بأنك الطرف المحضق فضضي النقضضاش والضضذي يحضضاول إرسضضاء الحياديضضة ،ل
يعني بالضرورة أن طرفاا محايداا فع ا
ل قد يوافقك الرأي ،لذلك فكر جيضضداا دومضضاا قبضضل بضضدء أي نقضضاش.
لكن إن كن ل
صضبر علضى نقضاش طويضل جضداا ،فإنضك فضي
ت على الحق ،وكانت عندك بعضض القضدرة عل ى ال ن
النهاية ستسطيع جعل المقالة حيادية فعلا .المر يتطنلب فقط بعض الجهد ،لكضضن ويكيبيضضديا -حضضتى
لو كان مجتمعها منحازا -ستساعدك على ذلك.
ق
ي عمضجل مضن ص نع البشضر أمضتر مسضتحيل ،لن النضاس
في النهاية ،التخلص التام مضن التحيضز فضي أ ب

ف مضضا فضضي أي قضضضية ،لضضذلك مضضن الطضضبيعي وجضضود بعضضض التحيضضز فضضي
دائمضضاا متحيضضزون بدرجضضجة مضضا لطضضر ج

ويكيبيديا .لكننا نحاول التخلص منه قدر المكان .إن رأيضت أي تحيضز ،فمضن الفضضل -بضدلا مضن ل وم
ويكيبيضضضديا -أن تبضضضادر بنفسضضضك لصضضضلحه ،لكضضضن قبضضضل فعضضضل ذلضضضك ،احضضضرص علضضضى أن تفهضضضم جيضضضداا جضضضداا
سياسات وقوانين ويكيبيديا ،وإل فإننه من المستبعد أن تتمنكن من تعديل المقالة بطريقة بنناءة.
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 .2لماذا توجد ويكيبيديا المصُرلية؟

مضضع أنننضضي ل أعتضبر هضذا موضضوعاا متعيلقضاا بالكتضاب فع ا
ل ،لن هضضدفي الصضلي مناقشضة ويكيبيضديا

ي إصضضدارة غيرهضضا ،لكنضضي أعتقضضد أن مقضضدار رشضهرة هضضذه المسضضألة وكضضم الجضضدالت الضضتي
العربيضضة وليضضس أ ن
تدور حولها على الشبكات الجتماعية العربية يجعلهضا جضديرة بالضذكر هنضا .إذاا .لمضاذا ر
صضفنعت نسضخة
من ويكيبيديا باللغة/اللهجة 26المصرية؟
ا .كيف تصنع نسخة جديدة من ويكيبيديا؟
ا
ي توضيح أ نن ويكيبيضضديا تتبضع سياسضة الحريضضة والحيضاد فضي جميضع المجضالت،
أول ،يتونجب عل ب

بمضضا فضضي ذلضضك صضضناعة نسضضخة مضضن الموسضضوعة برلغضض جة جديضضدة .عنضضدما يضضأتي المضضر لتأسضضيس ويكيبيضضديا
ص رمجتمعضضاا رمعنينضضا أو أشخاصضضاا رمحضضنددين ،بضضل هضضي شضضأن عضضام تحتضضاج
جديدة ،فإنن هذه المسألة ل تخ ق
مناقشته لمشاركة من جميع الويكيبيدييين القادمين من رمختلف أنحاء العالم.
يتضضقم البضضت بهضضذه القضضضايا علضضى موقضضع رمختضض ر
ص بضضإدارة مشضضاريع ويكيميضضديا ،اسضضمه الميتضضاويكي.
الميتا هي موقع مستق ي
صضضان بضضه ،فمثلمضضا أنن لويكيبيضضديا العربنيضضة مسضضؤولين
ل لضه نظضضامه ورمجتمضضع الخا ن
وإدار يييضضضن مختلفيضضضن عضضضن ويكيبيضضضديا النكليزيضضضة ،فالميتضضضا أيضضضضاا لهضضضا مسضضضؤولون ينتخبهضضضم رمجتمعهضضضا
ويعملون على الشراف عليها.

صضضدد .أوقد القضضول أنضضي شخصضضياا وررغضضم معارضضضتي
) (26أعتقضضد أنن العديضضدين قضضد ل ريعجبهضضم اسضضتعمال مصضضطلح لغضضة بهضضذا ال ن

لويكيبيضضديا المصضضرية كفكضضرة وتأييضضدي لتوسضضعة اسضضتخدام العربنيضضة الرفصضضحى ،لكضضن اهتمضضامي بالموضضضوعية والحياديضضة

يدفعني إلى تغليب مصطلح "اللغة" على " اللهجة" بالنسبة لمعظم مشتقات اللغة العربية .عموماا ،التفرقضضة بيضضن اللغضضات

واللهجات مسضألة مطاطضة ليضس مضن النسضهل البض ق
ت فيهضا ،لكضضن رمعظضم المؤسسضات اللغويضضة العالميضضة -بحسضب علمضضي -تميضل

ت منفصلة ،والدليل على ذلك هو وجود ترميز  ISOخا ر
ص بكل واحدة منها.
حالياا إلى اعتبار اللهجات العربية لغا ج
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هنا ،في مؤتمر ويكيمانيا لسنة  2008الذي استضافته مدينة السكندرية،
أعللن عن انطلق النسخة المصرية من ويكيبيديا.

ص قضضوانين الميتضضاويكي الرمنتفضق عليهضضا حاليضضاا علضضى عضضدجد مضضن الشضضروط الضضتي رتقييضضد ر
خ
تنضض ق
صضنع نسضض ج

لغونية جديدة من ويكيبيديا .فمث ا
ل ،مضن غيضضر المقبضضول إنشضضاء ويكيبيضديا برلغضضة تخيلنيضة )مثضل اللغضات
ب رمع نينضضة فضضي أفلم كأفتضضار وسضضيد الخضضواتم( ،أو بلغضضة مييتضضة )مثضضل النكليزيضضة
الضضتي تتحضضدثها شضضعو ت
القديمة ،أو النبطية ،أو الرامية(.
مضضن الشضضروط المن ر
صضضوص عليهضضا أيضضضاا أنن اللغضضة يجضضب أن تكضضون فريضضدة كفايضضة بحيضضث ل ريمكضضن
إجمالها تح ل
ت مظنلة لغة أخرى قريبجة منها ،بعبارجة أخرى ،يجب أن ل تكون رمجنرد لهجة محلية .لكضضن
ي عنضضد
كيضضف يمكضضن التمييضضز بيضضن اللغضضة واللهجضضة؟ رهنضضا تضضأتي التعقيضضدات ،الضضتي واجههضضا الرمجتمضضع العربضض ب
اقتراح مشروع ويكيبيديا المصرنية.
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عليك أن تدرك أن إدار ييي مواقع الميتاويكي ينتمضضون إلضضى دول وثقافضضات رمتنيوعضضة ،لكضضن وعلضضى
حيد علمي ،ل ريوجد شخ ت
ص واحد بينهم يتحدث اللغة العربنية بطلقضضة .الن ،المشضضكلة هضضي أنن لجنضضة

من هؤلء الشخاص هم المسؤولون عن رقبول أو رفض طلبات إنشاء النسخ اللغونيضضة الجديضضدة مضضن
ويكيبيضضضديا ،وبالتضضضالي عليهضضضم الرحكضضضم بطريقضضضة تقديرنيضضضضة علضضضضى كضضضضل هضضضذه الطلبضضضضات )وعضضضضرددها كضضضضبيتر

بالمناسبة( ،استناداا إلى ما ريمكنهم الحصول عليه من معلومات.
ب .كيف قولدت ويكيبيديا المصرية إذاا؟
عندما اقرترحضضت فكضضرة تأسضيس ويكيبيضديا المصضرنية فضي سضنة  ،2008فنجضضرت رقنبلضضة فضي مجتمضع
ي .فضضضي السضضضاس ،لجميضضضع العضضضضاء المؤيسسضضضين لمشضضضروع ويكيبيضضضديا المصضضضرنية كضضضانوا
الضضضويكي العربضضض ب

مستخدمين نشطين أو إدار ييين سابقين على النسضضخة العربيضضة مضضن ويكيبيضضديا ،ولضضذا أثضضار مشضضروعهم

هضضذا رسضضخط عضضد جد كضضبير مضضن المسضضاهمين العضضرب القضضدامى فضضي الموسضضوعة الضضذين كضضانوا علضضى معرفضضة
شخصنية بهم.
دار نقضضضضا تش باللغضضضة النكليزيضضضة لكضضضثر مضضضضن أربعضضضة شضضضهوجر علضضضى الميتضضضا ،شضضضضارك فيضضضه عضضضدتد كضضضبير

مضضن الويكيبضضدييين العضضرب ،وقضضندم فيضضه كل الطرفيضضن رحلججضضاا كضضثيرة .لكضضن فضضي جضضوهر المضضر ،لضضم يكضضن
ج دامغضضة ضضضند المشضضروع ،لنن فكضضرة ويكيبيضضديا المصضضرنية ،ببسضضاطة ،ل تخضضرق
مضضن الممكضضن تقضضديم حجضض ج

ط حقيقي من رشروط اللغات الجديدة على الميتاويكي.
أي شر ج

سبلق وأن رقلت أ نن من شروط النسخ اللغوية الجديدة مضن ويكيبيضديا أن رتميثضل لغضضات حقيقنيضة،
ل رمجنرد لهجة محلنية ،لكن الرحكم على هذه الحقيقة ل يعتمد علضى رأيضي أو رأي ك ،وإننمضا يرجضع إلضى
ر
أسضضضجس أكضضضثر تعقيضضضداا .بسضضضبب كضضضون هضضضذه المسضضضألة شضضضائكة بدرجضضضجة كضضضبيرة ،ترجضضضع لجنضضضة اللغضضضات فضضضي

الميتاويكي عاداة إلى الرمننظمة الدولية للمعايير ) (ISOللرحصول على الحكضضم النهضضائي .هضضذه المنظمضضة
تعطي تصنيفات وأرقاماا تسلسلنية للغات العالم المختلفة ،بحسب أهلنيتها لتعتبر لغات مستقنلة.
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حسب تصنيف رمننظمة اليضزو ،ل روجضود لشضضيء اسضمه "القلغضة العربنيضضة" ،فالعربنيضة رتعتضضبر -عوضضضاا
عن كونها لغضة واحضدة -عائلضة كاملضاة تضضقم تحتهضا  30لغضة مسضتقنلة ،وترجضع هضذه اللغضات الثلثيضن إلضى
اللهجات العربنيضة ال رمسضضتعملة فضي مختلضضف أرجضاء العضضالم العربضي ،إضضافاة إلضضى القلغضضة العربنيضة الرفصضحى
بأشضضكالها القديمضضة والحديثضضة .بطبيعضضة الحضضال ،اللهجضضة المصضضرنية هضضي واحضضدة منهضضا ،وبالتضضالي وطبقضضاا
ن
ي
لوجهة نظرة رمنظمة اليزو ،فاللهجة المصر نية هي لغة قائمضة بضذاتها لهضا تصضنيفها ورقمهضا التسلس ل ق
صان بها.
الخا ن
بنااء على هذه المعلومات ،قنررت لجنة اللغات الجديدة في الميتاويكي أننه مضضا مضضن مضضانجع ب ر
صضضنع
نسخجة من ويكيبيديا بض"اللغة المصرنية" ،وقد أصدرت هذا القرار في  14نوفمبر سنة .2008
ج .هل وجود ويكيبيديا مصربية قمشكلة لنا؟
ا
ي المتعيل ق بروج ود ويكيبيضديا المصضرنية حاليضاا ،فعضدا عضن
حسنا ،لو أردنضا رمناقشضة الجضانب العملض ب
حقيقضضة أنن حضضوالي  %70أو أكضضثر مضضن محتواهضضا هضضو مقضضالت عضضن تواريضضخ اليضضام والشضضهور أو الربلضضدان
أنشضضئت بطريقضضة آليضضة خلل شضضهورها الولضضى ،وبغضضض النظضضر عضضن أننهضضا تنمضضو برسضضرعة  %0.4تقريبضضاا مضضن
سضضضرعة نمضضضيو النسضضضخة العربنيضضضة 27،فهضضضل هضضضي تسضضضتحقق فع ا
ل القلضضضق حيالهضضضا والضضضدعوة الجضضضائرة لغلقهضضضا
صدد.
وتخريب رمحتواها؟ لذا سأطرح وجهة نظري الشخصنية بهذا ال ن

صضضعب الحصضضول علضضى أرقضضاجم دقيقضضة لتوثيضضق هضضذا المضضر ،لكضضن وبنضضااء علضضى
ي ،فمضضن ال ن
) (27هضضذا ،بطبيعضضة الحضضال ،إحصضضاتء تقريضضب ب
ذاكرتضضضي الشخصضضضنية ،فأنضضا أعضضرف أن ويكيبيضضديا المصضضضر نية تجضضاوزت حضضاجز العشضضرة آلف مقالضضة )بفضضضل النشضضاء اللضضضي

أو التكضضراري( منضضذ سضضنة  ،2010والن وفضضي منتصضضف سضضنة  2016ل زالضضت عالقضضة عنضضد أقضضل مضضن  15ألضضف مقالضضة .هضضذا يعنضضي أنن
ل من ألف مقالة ك ن
ب أق ن
ل عضام منضذ ذلضك ال وقت ،بينمضا تحصضل ويكيبيضديا العربنيضة علضى العضدد
ويكيبيديا المصرنية تكتس ر

ذاته )ألف مقالة( في ك ي
ل نهاية أسبوع.
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أو ا
ل ،مضضضن ناحيضضضة مبدئ نيضضضة أو أخلقيضضضة ،ل أعتقضضضد أن ثنمضضضة رمضضضبيرراا كضضضبيراا للنزعضضضاج مضضضن روجضضضود
ويكيبيديا مصرنية .أنضا أتفنهضم تمامضاا فكضرة نشضر اللغضة العربنيضة الرفص حى وتعميضم اس تخدامها قضدلر مضا
أمكن ،لكن إذا ما لفلر ل
ب عليهضم
ض المر الواقضع علينضا أ نن النضاس غيضر قضادرين علضى اللضتزام بهضا ويصضع ر
التعام ر
ل فيها ،فما من وسيلة لرمقاومة ذلك.
فمضضن الطضضبيعي أن يرغضضب الشضضخص بالكتابضضة والقضضراءة بنفضضس الطريقضضة الضضتي يتحضضدث بهضضا مضضع
ت مختلفضة
أقاربه وأصدقائه ،ل بلهجضة رسضمنية رمختلفضة .والحقيقضة أن اسضتعمال فعضندة لغضات أو لهجضا ج
في الحياة اليومنية للنسان هو ظاهرة غير صحنية رتسنمى علمياا الزدواجية اللغوية ، Diglossia -
ورتثير قلق الكثير من علماء القلغة.
لو كن ل
ت ،من جهة أخرى ،مقتنعاا بضضأنن العربنيضة الرفصضحى لغضة أرقضى وأبلضغ مضضن اللهجضات المحلنيضة،
فدعنا رنعطي الناس فرصة ليكتشفوا ذلك .فهذه مثلا كانت رفرصة لختبار شضضعبنية اللهجضضة المصضضرية
بين متصيفحي النترنت العضضرب ،وكضضانت النتيجضضة سضلبنية جضداا بسضضبب المحتضوى النشضحيح لويكيبيضديا
المصرنية ،ول بأس -باعتقادي -بإعطاء المسألة اللمزيد من ارلفرص لنرى نتائجها العملية.
وأما ثانياا ،ومن ناحية علمنية ،فصيدقني ،أنت لس ل
ت الشخص المؤنهل للرحكضم علضى مضا إذا كضانت
ت أم ل .قضضد تعتمضضد علضضى منظضضورك الشخصضضي ورحكمنيتضضك الذاتيضضة ،فتقضضول أنن
اللهجضضات العربنيضضة لغضضا ج
بإمكانك فهم رمعظم اللهجات العربية واستيعابها برسهولة ،لذا من القس خف أن رتسضنمى لغضات ،لكضن كضم
منرة في حياتك درس ل
ت لغة غير اللغة العربنية واطنلعت على لهجاتها المختلفة؟
في الواقع ،رمعظم دول العالم فيها لهجات محلنية معترتف بها كلغات مسضتقنلة ،ولهضا رمضضوز آيضزو
صضضة بهضضا ،ونسضخ مضضن ويكيبيضضديا تتحض ندث بهضا ،مثضل اللغضضتين السضضكتلندية والويلزيضة فضي بريطانيضضا،
خا ن
والكثير من القلغات المتنيوعة الخرى في دول شرق ووسط أوروبا.
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وثالثاا ،ومن ناحيضضة فعلنيضضة ،ل ريمكضضن لرنسضخة مضن
ويكيبيضضضديا بلهجضضضة عربنيضضضة محلنيضضضة أن تحضضضدث تضضضأثيراا
حقيقيضضاا علضضى ويكيبيضضديا العربنيضضة الم .مثضضال بسضضيط
ريثبضضضت ذلضضضك ،دولضضضة هولنضضضدا دولضضضة صضضضغيرة ل يسضضضكنها
سضضوى حضضوالي  17مليضضون شضضخص ،أي حضضوالي  %5مضضن
ي .مضضضع ذلضضك ،توجضضضد فضضي هولنضضضدا
سضضضكان العضضضالم العربضضض ب

ت
حضضوالي خمسضضة وعشضضرين لهجضضة معضضترتف بهضضا كرلغضضا ج

رمسضضتقنلة ،وخمضضتس منهضضا علضضى القضضل لهضضا نسضضتخ لغونيضضة
خاصة بها من موسوعة ويكيبيديا على شاكلة النسخة المصرنية .لكن جميع هضضذه النسضضخ متواضضضعة
جضضد اا ،فأفضضضلها فيهضضا نحضضو عشضضرين ألضضف مقالضضة .وأمضضا ويكيبيضضديا الهولنديضضة الم فهضضي تحتضض ق
ل المرتبضضة
الخامسة على مستوى العالم ،بنحضو مليضوني مقالضة .عمليضاا ،هضي لضم تتعضنرض لي تضأثيجر ذي قيمضة مضن
نسخ اللهجات المحلنية.
في النهاية ،الكثيرون يحقبون أن يشغلوا بضالهم بضأموجر مضن هضذا الننضوع ،وأن يقض وا وقتضاا جضزيلا

بالبحث عن رطضرق ووسضائل للمطالبضضة بضإغلق ويكيبيضضديا المصضرنية أو التخقلضضص منهضا ،لكضن علضى أرض
الواقع ،ما هضي أهم نيضة المضر؟ إن لضم تكضن تعجبضك ويكيبيضديا المصضرية فضأنت لسض ل
ت مضضطراا لفعضل أي
شيء ،ك ق
ل ما عليك هو تجاهل وجودها .هل تعتقد أن روجودها يسيء إلى المة العربنية؟
حسضضضناا ،برأيضضضي أن مضضضا ريسضضضيء أكضضضثر هضضضو إهضضضدار وقتضضضك بمحاولضضضة تخريضضضب محتضضضوى ويكيبيضضضديا
المصضضرية أو النتشضضهيرر بهضضا ،بينمضضا ريمكنضضك السضضتفادة مضضن الضضوقت ذاتضضه بشضضيجء بننضضاء علضضى الموسضضوعة
العربنية التي ل زالت بحاججة إلى أطنان من العمل ،عم ت
ي أفضضضل
ل ريساعد على إيصال محتضضوى معرفضض ر
ج

باللغة ال رفصحى للقنراء العرب .وكما يقول المثل الذي بات كثير التكرار والستهلك .إل أننه الن فضي
محيله تماماا" :من الخير أن تضيء شمعة بدلا من أن تلعن الظلم".
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 .1تمسابقة "الويكي تهوى المعالم" للتصُوير

قبل ثلثة أعواجم تقريباا وفيما كنت أتص نفح آخر الخبار على مجلة ويكيبيديا اللكترونيضضة ،لفضض ل
ت

نظري عنواتن بارز :إعلن نتائج مسابقة الويكي تهوى المعالم )  (Wiki Loves Monumentsلعضضام
صة بويكيبيديا قد أقيمت منذ شهور ،ومع ذلضك لضم أسضمع
صادم أن مسابقة تصوي جر خا ن
 .2012كان من ال ن
بشيجء عنها!
ت به هو :ترى ،هل ثنمة أي دول عربية مشضاركة؟ بالتأكيضد كضان أملضي ضضئي ا
أول ما فكر ر
ل ،لكنضي
آثرت التوقثق .فتحت الخبر وأخذت أقرأ ،لجد أن ثنمة  35دولاة من كانفة أنحاء العالم اشضضتركت فضضي
المسابقة ،من بينها جميعاا .ليست هناك أي دولة عربنية.
كما سأعررف لحقاا ،فإ نن هذه المسابقة لم تكن محض مسابقة تصضوير صضغيرة لويكيبيضديا .بضضل
كانت -وفق كتاب غينيس للرقام القياسية -أكبر مسابقة تصويجر على وجه الرض .بدأت "الضضويكي
تهوى المعالم"  28مشوارها كرمسضابقة تص ويجر محليضة فضي هولنضدا عضام  ،2010هضدرفها زيضادة عضدد الصضور
علضضى ويكيبيضضديا الضضتي توبثضضق المعضضالم التاريخيضضة والثقافيضضة بدولضضة هولنضضدا .حنققضضت المسضضابقة نجاحضضاا
هائ ا
ل ،إذ تببرع خللها المشاركون بنحو  10,000صورة.

) (28نوقشت هذه الترجمة في ميدان اللغويات بويكيبيديا العربنيضضة لشضهر مضايو عضام  ،2013وحصضضل هضضذا الخيضضار علضى القبضول

الوسع .كان هناك أيض اا اقتراح شبيه "الويكي تحب المعالم" .كلمة "معلم" رهنضا هضي ترجمضة لمصضضطلح ،Monument

الذي ريشير إلى كل أشكال المواقع التاريخيضة والفنيضة والثقافيضة فضي أحضد البلضدان :فالث ار ،واللوح ات الفنيضة ،والنصضب
التذكارية ،كلها تندرج ضمن هذا التصنيف.
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صورة الفائزة في رمسابقة الويكي تهوى المعالم لعام  ،2015منارتة في منطقة ريفبية بشمال ألمانيا.
ال ب

فضضضي العضضضام التضضضالي ،تونسضضضعت المسضضضابقة بسضضضرع جة لتصضضضبح منافسضضضة علضضضى مسضضضتوى كامضضضل القضضضارة
الوروبية .ررففلعت إلى ويكيبيديا أكثر من  80ألف صورجة بمشاركة خمس عشرة دولة .أخيضضراا جضضاءت
سنة  ،2012حيث أصبحت الويكي تهوى المعالم -للمنرة الولى -مسابقاة عالمية ،شاركت فيهضضا خمسضضة
وثلثون دولة من جميع قانرات العضضالم .كضانت بيضضن الضضدول المشضاركة دول أفريقيضضة مثضضل كينيضا وغانضضا،
وعضضدة دوجل آسضضيوية ولتينيضضة ،بضضل وأيضضضاا إسضضرائيل ،الضضتي حنققضضت واحضضداا مضضن أعلضضى المراكضضز بعضضد أن
شضضاركت وحضضدها بسضضتة آلف صضضورة .بعضضد انتهضضاء المسضضابقة ،أعلنهضضا كتضضاب غينيضضس للرقضضام القياسضضية
رسمياا أكبر مسابقة تصويجر على وجه الرض.
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رغم كل ذلك ،لضم تشضضهد المسضابقة ول حضتى مشضضاركة دولضة عربنيضضة واحضدة .عنضدما عرفض ر
ت ذلضك،
صرت متحيرقاا لبدء مسابقة سنة  ،،2013كي رنبد ف ل
ي إلضضى المنافسضضة .وبالفعضضل ،بضضدءاا مضضن
خل العضضالم العربضض ن
شضضهر أيضضار )مضضايو( ،اقضضترح ر
ت الفكضضرة علضضى عضضدجد مضضن الويكيبيضضدبيين فضضي الردن ،ووافضضق معظمهضضم علضضى
المشاركة ،وأبدوا حماساا رائع اا ،فبدأنا التخطيط لدخال الدولة العربية الثانية إلى المسابقة.
ففضضي هضضذا الضضوقت ،كضضان ويكيبيضضديون تونسضضيون أيضضض اا قضضد بضضدؤوا العمضضل علضضى تنظيضضم المسضضابقة فضضي
بلدهم ،وبدؤوا باتخاذ استعداداتهم .رسرلعان ما انضضنمت الجزائضضر هضضي الخضضرى ،ثضضم مصضضر .هكضضذا ،أصضضبحت
عندنا أربع دوجل مشاركة ،ورغم أني كنت أتمننى أن يزداد العدد أكثر .إل أننه كان بداياة جييدة.
حتى أسابيع من بدء المسابقة ،لم أكضن أمتلضضك فكضضراة كضثيراا عضضن العمضضل المطلضوب .كنضت مرتبكضاا
بعض الشيء ،لكني حاولت إقناع نفسي بأن المور ستسير على ما يرام .كانت رؤيضضتي فضي البدايضضة
أنن جزءاا رئيسياا من الدعاية للمسابقة يجب أن يتمثل بالتعاون مضضن جمعنيضضات التصضضوير ومجتمعضضات
المصضضيورين النشضضطة فضضي بلدنضضا ،إل أ نن كضضل محاولتنضضا فضضي الردن للعمضضل مضضع هضضذه الجمعيضضات بضضاءت
بالفشل ،ولم نحصل منها على شيجء يذكر .لن رمعظم أعضاء هذه الجمعيات ،عل ى مضا يبضدو ،ليسضوا
صالح العام.
رمهتيمين بالتبقرع بشيء من عملهم لل ن
كانت هذه مضن مراحضضل العمضضل المحبطضضة إلضى حضض ر
د بعيضد ،فجمعبيضات التصضوير وأغلضضب الجمعيضضات
ع -حسضضبما تضضبنين مضضن محاولتنضضا -إل إذا كضضان يعطيهضضا
الخضضرى ليسضضت مسضضتعندة للضضدخول فضضي مشضضرو ج
مصالح مباشرة ،ل عملا تطوعياا بحتاا ،كما أنن أغلب المصورين لم يتقنبلوا شرط أن الصور المشاركة
بالمسابقة تكون غير محمنية بحقوق النشر.
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في هذا الوقت جاء تحرد آخر للمسابقة .فقد قنرر متطوعون سوريون 29،قبضل الموعضضد الرسضمي
للنطلق بأسبوعين فقط ،أن ينضقموا أيضاا ،فسارعنا إلى مراسضضلة المنبظميضضن والتنسضضيق معهضضم .كضضان
هناك قدتر ضخ تم من العمل المطلوب الذي يفترض أن ينجز خلل شهور ،وواجهنا ضغطاا كضبيراا جضداا
ع تقريبضض اا ،لكضضن فضضي النهايضضة وبمعجضضزة مضضا .نجضضح المضضر ،وكضضانت سضضوريا آخضضر دولضضجة تنضضضقم إلضضى
لسضضبو ج
المسابقة عالمياا ،رغم الظروف المنية الصعبة جد اا فيهضضا .هكضضذا ،أصضضبحت عنضضدنا خمضضس دول عربنيضضة

مشاركة بين  52دولة عالمياا .في الواقع ،إنه عدد جيتد جداا.

إحدى ر
صورة الويكي تهوى المعالم لسنة  ،2014من شارع العمدة الرومانية في جرش.

بدأت المسابقة في الول من شهر سبتمبر .استعملنا شبكة النترنت كواجهجة دعائيضضة ،فأنشضضأنا
صفحات على الفيسبوك وعملنا على نشرها واستغ نلينا كذلك ويكيبيديا ،وكانت النتائضضج صضضادمة لضضي
في الواقع.
) (29الفض رل الرئيس في تنظيم المسابقة بسوريا يعود إلى لميس الموصضلي ،وهضي طالبضضة حاسضوب فضي جامعضضة دمشضضق ،فقضضد
بذلت جهداا عظيماا جد اا في إنهاء العمل المطلوب خلل الفترة القصيرة التي كانت معنا.
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خلل أنيضضا جم مضضن بضضدء المسضضابقة بضضدأت الصضضور المشضضاركة بالتضضدبفق ،وارتقينضضا بسضضرعجة حضضتى بلغنضضا
المرتبة الثلثين .تراجعنا كثيراا فيما بعد ،لكننا حصضلنا علضضى رصضضيجد هائضجل مضضن الصضور :أكضضثر مضضن 1300
صضضورجة للردن وحضضدها .فضضي النهايضضة ،شضضغلت الضضدول العربنيضضة مراتضضب تضضتراوح مضضن ) 37تضضونس( إلضضى 47
)مصر( بين  52دولجة عالمياا.
يبلغ مجموع ما رفعته الدول العربيضضة الخمسضضة فضضي كامضضل المسضضابقة  6042صضورة ،أي نحضو %1.6
ي .وأمضضا عضضدد المشضضاركين العضضرب فيبلضضغ  336مصضضوراا ،أي نحضضو  %2.8مضضن كافضضة
مضضن المجمضضوع العضضالم ب
المصورين المشاركين.
تو نسضعت مشضاركة الضدول العربيضة في المسضابقة فضي السضنة التاليضة ،لتصضل إلضى جميضع دول بلد
الشضضام ) بانضضضمام لبنضضان وفلسضضطين( وكضضذلك العضضراق ،فأصضضبحت لضضدينا ثمضضاني دول عربيضضة مشضضاركة.
شاركت الدول العربية بضضض  12,616صضورة هضذه المضضرة ،وهضو أكضضثر بقليضضجل مضن ضضعف العضدد الضضذي حنققنضضاه
في العام السابق ،وهو تققدم كبير جداا.
ي بنسضبة كضبيرة فضي س نة  ،2015فعوضضاا عضن ارتفضاع عضدد
للسف ،تراجضع روج ود المسضابقة العربض ب
الضدول المشضضاركة ،لضضم تنضضضنم إلضى المسضضابقة هضذه المضضرة  -مضضن كضل العضالم العربضضي -سضوى الجزائضر ومصضضر
وتضضضونس .وفضضضي الحقيقضضضة ،فضضضإ نن هضضضذا النخفضضضاض ترافضضضق مضضضع تراجضضضجع عضضضالمي فضضضي مسضضضتوى المشضضضاركة
صعوبات التنظيمية والتكرار
بالمسابقة ،التي بدأت الكثير من الدول تنسحب منها ،وقد يعود هذا لل ق
صعب تحقيق نفس النجاح الذي كانت تثمره في البداية
الشديد للفكرة ،إذ أصبح من ال ن
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ي"
 .2تمؤرسسة "ويكيميديا الوطن العرب ر

منضضذ إعلن تأسضضيس مؤنسسضضة ويكيميضضديا فضضي  20يونيضضو عضضام  2003بوليضضة فلوريضضدا المريكيضضة

ت جنمة في الوصول إلى البلدان البعيدة عنها
لتوبلي دعم ويكيبيديا مالياا ،واجهت المؤسسة صعوبا ج
ت قونيضة مضع متطضبوعي ويكيبيضديا فضي تل ك
وإحداث تأثيجر مباشضر عليهضا ،أو فضي إقامضة جس ور علقضا ج
البلضضدان .لهضضذا السضضبب ،سضضننت المؤسسضضة سياسضضة "فضضروع ويكيميضضديا" ) ،(Wikimeida Chapters
تمبثل هذه الفروع منظمات مسضتقنلة تجمضع متطضوعي ويكيبيضضديا فضي كضضل بلضضجد فضي العضضالم ،ورغضم أنهضضا
تعمل باستقللية تامة عن مؤسسة ويكيميديا ،إل أ ننها تتلقضى الضدعم المضادي منهضا لتمويضل نشضاطاتها
ت شضبه رسضمية
المتعلقة بنشر فكرة ويكيبيديا والمشاركة فيهضا .وتصضبح هضذه الفضروع أشضبه بواجهضا ج
لويكيبيديا في بلدها.
في الوقت الحاضر ،توجضد فضروع ويكيميضديا فضي  40بلضداا مختلفضاا بجميضع قضانرات العضالم السض ب
ت،
ومن أنشط هذه الفضروع عالميضض اا وأقواهضا الن :ويكيميضضديا ألمانيضضا ،وويكيميضضديا هولنضضدا ،وويكيميضضديا
ي
بولندا ،وويكيميديا فرنسا ،وويكيميديا إسرائيل ،وويكيميضضديا الرجنضضتين .حضضتى الن ،ل تحظضضى أ ب
دولضض جة عربيضضة بفضضرع مضضن هضضذا النضضوع ،ولهضضذا فضضإن منطقتنضضا بأكملهضضا تفتقضضر إلضضى أي تمثيضضل رسضضمي أمضضام
المؤسسة وفي حركة ويكيميديا العالمية.
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ي لتأسيس ويكيميديا العالم العربي ،في مؤتمر ويكيمانيا لسنة  2013بهونغ كونغ
أبول لقاء تحضير ب
من اليمين لليسار )الص بف العلى فالسفل( :زكريا )المغرب( ،أسامة )السعودية( ،رافان )العراق(،

آية وأحمد )مصر( ،رشاد )اليمن( ،عبد الناصر )مصر( ،عبباد )أنا في سنين المراهقة!( ،محمد عودة )مصر(.

ع لويكيميضضديا فضضي العضضالم العربضضي عضضام  ،2008عنضضدما بضضدأت
بضضدأت الجهضضود الولضضى لتأسضضيس فضضر ج

مجموعضضة مضضن محضضبرري ويكيبيضضديا العربيضضة بضضالتخطيط لتأسضضيس فضضرع "ويكيميضضديا مصضضر" .جضضاء هضضذا
30
ب مضضا
المشروع بالتزامن مع إقامة مضضؤتمر ويكيمانيضضا لعضضام  2008فضضي مدينضضة السضضكندرية .لكضضن ولسضضب ج

من السباب 31،فإن مشروع ويكيميديا مصر تو نقف ولم يستكمل تأسيس الفرع ،رغم أن الكثير مضضن
الويكيبيديين أبدوا استعدادهم للنضمام ،ومع أن بعض المتطوعين كانوا قد بضضدؤوا بالتحضضدث إلضضى
محامين ليعرفوا الجراءات القانونية التي يتطلبها تسجيل المنظمة.
ي الذي يحضره مئات الويكيبيدبيين كل عام من مختلف أصقاع العالم.
) (30مؤتمر حركة ويكيميديا السنو ب
ت إلضضى ويكيبيضضديا بعضضد فضضي ذلضضك الحيضضن ،لضضذلك ل أعلضضم مضضا الضضذي جضضرى بال ن
) (31للسضضف لضضم أكضضن قضضد انضضضمم ر
ضضضبط .فضضي الضضوقت
الحالي ،بات معظم المساهمين الذين عملوا على المشروع وقتها غير نشطين والتواصل معهضضم صضضعب ،لضضذلك ليضضس مضضن
صي ما حدث.
النسهل تق ب
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ع
فضضضي سضضضنة  ،2012بضضضدأ مجتمضضضع الويكيبيضضضدييين العضضضرب -للمضضضنرة الولضضضى -برمناقشضضضة إمكانيضضضة تأسضضضيس فضضضر ج

لويكيميديا على مستوى كامل العالم العربي .فقضد اقتنضضع المسضضاهمون بضأننه مضضا مضضن دولضجة فضي المنطقضة قضضادرة

ا
ع لوحدها ،ول زال عدد الويكيبيدبيين العرب أق ن
ل بكثيجر من أن يحتضن فرعاا فضضي
حاليا على حمل أعباء فر ج
كضضضل دولضضضة عربيضضضة .كمضضضا أن جميضضضع الويكيبيضضضديين فضضضي منطقتنضضضا تقريبضضضاا يسضضضاهمون علضضضى نسضضضخجة واحضضضدجة مضضضن

ويكيبيديا ،هي ويكيبيديا العربية ،ومن ثم من المنطقي أن يعملوا تحت مظلمة مونحدة.
ا
ع مونحضضضضد للمنطقضضضضة مفيضضضضداا جضضضضداا بضضضضدعم المجتمعضضضضات
فضضضضضل عضضضضن ذلضضضضك ،سضضضضيكون تأسضضضضيس فضضضضر ج

الويكيبيد نية الصغيرة في الدول التي ل تستطيع تأسيس فروع خاصة بها بعد.

صضضضين ،وحضضضضره  9مضضضن
ي فضضضي هونضضضغ كونضضضغ بال ب
فضضضي عضضضام  ،2013أقيضضضم مضضضؤتمر ويكيمانيضضضا السضضضنو ب

الويكيبيديين العرب )كن ر
ت -لحسضن حبظضي -واحضداا منهضم( .هنضا ،وبمبضادرجة مضن الويكيبيضدي السضعودي

أسامة خالد ،رففتض لح ملضف ويكيميضديا العضالم العربضي مضنرة أخضرى .كضان عضدد الحض ور صضغيراا نسضباة إلضى
المسضضاهمين بويكيبيضضديا العربيضضة إجمضضا ا
ل ،إل أن هضضذه كضضانت فرصضضة اسضضتثنائية لنلتقضضي معضضاا علضضى أرض

الواقضضضع ،ونسضضضتطيع مناقشضضضة القضضضضية وجهضضض اا لضضضوجه .خلل هضضضذه المناقشضضضة وبعضضضد التحضضضدث إلضضضى عضضضدة
مسضضؤولين مضضن مؤسسضضة ويكيميضضديا ،بضضات واضضضحاا تمامضضاا أن تأسضضيس شضضيجء مثضضل "ويكيميضضديا العضضالم
العربي" -ببساطة -غير ممكن ،لعدة أسباب.
ن
ع يجضضب أن ريؤنسضضس فضضي
لدى مؤسسة ويكيميديا سياسة تتعلق بإنشاء الفروع ،هي أن كل فضضر ج

إطار دولة حصر اا .من ثنم ،ل يمكن تأسيس فرع لويكيميديا يشمل عضضدة دول ،كمضضا ل يمكضضن تأسضضيس
ع ض من نطضاق
ع يشمل منطقة إدارية ص غيرة ض من دولضة .وعلضى هضذا السضاس فضإنن تأسضيس فضر ج
فر ج

ا
ع لكضضل
منطقة واسعجة مثل العالم العربي تضضضقم دو ل مختلفضة غيضضر مسضضموح ،ول يمكضن إل تأسضضيس فضضر ج

ا
ع مختلضف مضن
دولة رمنفردة )وهضو أمضر مسضتحيل حاليضا ،بسضبب قلضة المتط وعين( ،أو اللجضوء إلضى ن و ج

المنظمضضات :حيضضث تقبضضل سياسضضات ويكيميضضديا أيضضض اا دعضضم نضضوعين آخريضضن مضضن المنظمضضات إلضضى جضضانب

الفضضروع ،همضضا "مجموعضضات المسضضتخدمين" )  ،(User groupsو"المنظمضضات المسضضتقلة" )Thematic
.(organizations
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جلسة نقاشبية لرممثلي مجموعات ال رمستخدمين في البلد العربية ،من اليمين إلى اليسار :بلل الدويك )ويكيميديا الشام(،
بشوندة محمد ) ويكيميديا الجزائر(  ،أنس سيدارتي ) ويكيميديا المغرب( ،منير الترزي )ويكيميديا تونس(.

يتشضضضارك هضضضذان النوعضضضان مضضضن المنظمضضضات مرونتهمضضضا ،فيمكضضضن تأسيسضضضهما ضضضضمن نطضضضاق منضضضاطق
ي .إل أنن الفضضضضرق الوحيضضضضد بينهمضضضضا هضضضضو أن
جغرافيضضضضة أو دول متعضضضضددة أو حضضضضتى علضضضضى مسضضضضتوى عضضضضالم ب

مجموعضضات المسضضتخدمين منظمضضات افتراضضضية تمامضضاا ،أمضضا المنظمضضات المسضضتقلة فلهضضا كيضضاتن قضضانوني
وتكون مسنجلة رسمياا في إحدى الدول.
هنضضا ،اتجهنضضا إلضضى مناقشضضة الخيضضار النسضضب :هضضل هضضو منظمضضة مسضضتقلة مسضضجلة رسضضمياا ،أم مجموعضضة
مستخدمين افتراضية؟ في كل الحالتين ،سنحصل علضى دعضم المؤسسضة ماديضاا ،ولضذلك فضإن المضر لي س
جوهري اا بقدر ما أردنا أن نظن .بعد مؤتمر ويكيمانيا ،حضاولت مجموعضة مضن الويكيبيضدييين العضرب العمضل
ب ربطضضجء علضضى مناقشضضة هضضذا المشضضروع وبلضضورته ،إل أننهضضا لضضم تخضضررج بنتائضضج تضضذكر ،فالتنسضضيق بيضضن مجموعضضة
ت أننه أمتر غير سهل ،وينق ر
كبيرجة من الناس بلقاءات افتراضنية بحتجة أثب ل
صه اللتزام الكافي.
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ر
ي فضضي ملتقضضى
كضضانت تلضضك آخضضر مضضنرة ،حضضتى الن ،نوقشضضت فيهضضا فكضضرة ويكيميضضديا العضضالم العربضض ب
ي بجدنيضضة ،إل أ نن السضبب فضي هضذا ليضس فشضلنا التضضام ،بضل هضو يعضود فضي الحقيقضة إلضضى ظهضضور
ويكيبيضد ب
بدائل لها ،ريمكن أن تكون قضادرة علضى أن تحض ن
ل مكانهضا وت ؤدي دورهضا -في ال وقت الحاضضر -بالنسضبة
للمنطقة العربنية.

 .3مجموعات المستخدمين العربلية

حضضدثت تطضضقورات غيضضر متونقعضضة مضضع فجضضر العضضام الجديضضد  ،2014ففجضضأة ومضضن دون أي مؤشضضرات

رمسبقة ،بدأت تظهر للنور مؤنسسات ويكيبيدنية رسمنية في عندة بلداجن عربنية.
كانت البداية من مجموعة مستخدمي ويكيميديا تونس ،فقد أعلنت مؤنسسة ويكيميديا عضضن
ي فضضي ويكيميضضديا لبلضجد
قبولها رسمياا في شهر مارس من العام الجديد ،لتكون بذلك أول تمثيجل رسم ر
عربضضضي .مجموعضضضة ويكيميضضضديا تضضضونس نشضضضطة جضضضد اا فضضضي الضضضوقت الحاضضضضر ،فهضضضي تعمضضضل مضضضع رمننظمضضضات
رمجتمعنية أخرى في بلدها وتستضيف باستمرا جر أنشضطة تضدعم وتنشضر فكضرة ويكيبيضديا فضي تضونس،
وقد بدأت عملها برسرعة باستضافة مؤتمر ويكي عربنية الول في مدينة المنتسير.
لم يكد يمضي شهران بعد ذلك ،حتى أعلن عن ظهور مجموعة مستخدمين مشابهة لهضضا تمامضضاا
في مصر ،وذلك فضي شضهر يوليضو س نة  .2014تركضز هضذه المجموعضة رجهودهضا علضى برنامضج ويكيبيضديا
للتعليم ،وهو مشضضروع تعضاوني مضع طلبضضة الجامعضات لتطضوير محتضوى ويكيبيضضديا ،لكنهضضا تشضرف أيضضاا
على مشاريع متن رفوعة أخضضرى .تبعضضت هضضاتين المجموعضتين فضي السضنتين التضاليتين مجموعضضات رمماثلضة
فضضي الجزائضضر والمغضضرب والعضضراق وبلد الشضضام ،ل رتغطضضي مجموعضضات ويكيبيضضديا بضضذلك تسضضع دول عربنيضضة
مختلفة في الوقت الحاضر.
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"جاك رباح" يتحند ر
ث عن مشروع ويكيبيديا صفر ،في مؤتمر ويكي عرببية .2016

في بداية سنة  ،2013أقمنا -للمضنرة الولضى -اجتماعضاا للرمسضاهمين الويكيبيضدييين فضي الردن ،بعضد
أن لم يكن أي من مساهمي ويكيبيديا الردنيين ليعرف أحداا من الخرين إل معرفضضة افتراضضضية عضضبر
النضضترنت .تزايضضدت لقاءاتنضضا منضضذ ذلضضك الحيضضن ،فأصضضبحنا نضضرى بعضضضنا الخضضر مضضرة كضضل بضضضعة أسضضابيع
أو شضضهور ،ورننضضاقش مختلضضف المسضضائل الطارئضضة مضضؤخر اا فضضي الموسضضوعة .لضضم نعمضضل علضضى الكضضثير مضضن
المشاريع الفعلية ،لكننا كنا على تواصجل مستمبر م ع بعضضنا ،وبضدءاا مضن سضنة  ،2015بضدأنا نفكضر بإنشضاء
صة بنا.
مجموعة مستخدمين خا ن
مع أنننا كنا جميعاا نشطين جداا على ويكيبيديا ،إل أنن عددنا صغير ،فنحضضن فضضي جضضوهر المضضر خمسضضة
أو سضتة أشضخاص فقضط .لضذلك ،جضضاء أحضردنا )وهضو نضضال جضضنرار( بفكضضرة أن رنويسضع مجموعتنضا قلي ا
ل ،لتشضضمل
ي الربعة ،وهي لبنان وفلسطين وسوريا والردن.
جميع دول إقليم بلد الشام الطبيع ب
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بضضضدأنا بالتواصضضضل مضضضع بعضضضض الويكيبيضضضدييين فضضضي ال ربلضضضدان المجضضضاورة ،فأبضضضدوا رغبتهضضضم بالنضضضضمام إلضضضى
المشروع مباشرة ،وبنهاية شهر مايو مضضن سضضنة  ،2015كنضضا قضضد حصضضلنا علضضى الموافقضضة الرسضضمنية مضضن مؤسسضضة
ويكيميديا لطلق المجموعة .جاء تأسيس مجموعة ويكيميديا الشام بسلسة تامة ،فلم تأخضضذ الفكضضرة،
لتنتقل من رؤوسنا إلى أرض الواقع ،سوى عندة أسابيع من التواصل والعمل الجماعي.

من الجتماعات الولى للويكيبيديين في الردن ،رعقد بدارة الفنون في عبمان بشهر مارس  .2014من اليمين إلى اليسار:
بلل الدويك ،نضال جرار ،أنا )مرة أخرى ،في أواخر مرحلة المراهقة!( ،عيسى المحاسنة ،محمد حجير ،رامي طراونة.

 .4تمؤتمر "ويكي عربلية"

بعد النجاح بتأسيس أول مجموعات ويكيبيضضديا فضي العضضالم العربضي ،كضضان علينضضا البضضدء بضالتفكير

بكيف نية استغلل هضضذه المجموعضضات لتنظيضضم مشضضاريع تفيضضد مسضضاهمي ويكيبيضضديا العربنيضضة ،وكضضانت مضضن
ي للويكيبيضضدييين فضضي المنطقضضة العربيضضة،
أولضضى الفكضضار الضضتي نحتضضاج للعمضضل عليهضضا تنظيضضم ملتقضضى سضضنو ر
لتتسنى لنا الفرصة لمقابلة بعضنا البعض ومناقشة الفكار والمقترحات التي نريد إنجازها معاا.
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كضانت مجموعضة ويكيميضديا ت ونس أول مجموعضة عربنيضة تظهضر إلضى النضور ،ولضذلك أخضذت علضى
عاتقهضضا تنظيضضم هضضذا المشضضروع .بعضضد انتهضضاء فعاليضضات مضضؤتمر ويكيمانيضضا السضضنوي لسضضنة  2014فضي لنضضدن،
والذي التقى فيه مجموعة من الويكيبيد ييين العرب ) بمن فيهم أنا( مع أعضاء المجموعضضة التونسضضية
الجديضضضدة وناقشضضضنا تفاصضضضيل مختلفضضضة تتع نلضضضق بالمشضضضروع ،أعلنضضضت المجموعضضضة التونسضضضية أنهضضضا تسضضضتعد
لستضضضضافة مضضضؤتمر عربضضضي خضضضا ر
ص بويكيبيضضضديا فضضضي السضضضنة القادمضضضة ،وطلبضضضت منحضضضة مضضضن مؤنسسضضضة
ب

ويكيميديا قدرها  35ألف دولر لتمويله.

إ نن مضضضن المعتضضضاد ،بالنسضضبة لمؤسسضضضة ويكيميضضديا ،تمويضضضل نشضضاطات مضضن هضضضذا النضضوع وعلضضضى هضضضذا
المسضضضتوى فضضضي أنحضضضاء العضضضالم .فكضضض ن
ل عضضضاجم تقضضضام ملتقيضضضات سضضضنونية خاصضضضة بنسضضضخ لغونيضضضة رمعنينضضضة مضضضن
ويكيبيديا في الهند وأرمينيا ودول شرق أوروبا وأماكن أخرى ،ورتمنول بمبالغ ضضخمة لهميتهضضا فضضي
نشضضر ثقافضضة الضضويكي وإثضضراء التواصضضل بيضضن الويكيميضضد ييين فضضي دول العضضالم ،لكضضن لضضم يسضضبق وأن أقيضضم
ملتقى من هذا النوع في البلد العربنية من قبل ،لن أحداا لم ريبد استعداداا لتنظيمه.

ختارم فعاليات مؤتمر ويكي عرببية في بهو رمتحف الردن بمدينة عبمان ،مارس .2016
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لضضم أسضضتطع -شخصضضيا -رحضضضور ويكضضي عرب نيضضة الول لنضضي لضضم أحصضضل علضضى تأشضضيرة مضضن النسضضفارة
التونسية بالوقت الرمحندد ،لكن النتائج التي رأيرتها تضضوحي بضضأنه كضضان ،بدرجضضجة مضضا ،ملتقضضى ناجحضضاا .مضضن
ي
ال ن
صضضعب قيضضاس النتائضضج المباشضضرة لمثضضل هضضذه المضضؤتمرات ،لنهضضا ل تخضضرج بضضالكثير مضضن العمضضل الفعلضض ب
بسضضبب قصضضر مضضدتها وازدحامهضضا بالنشضضاطات ،لكضضن أهمنيتهضضا الحقيقضضة تكمضضن بالرفرصضضة الضضتي تعطيهضضا
للمشاركين ليجلسوا معاا ويتادلوا الفكار والخبرات ،ويخططوا للمشاريع القادمة.
علضضى القضضل ،كضضان ويكضضي عربنيضضة الول هضضو نقطضضة النطلق لمضضا يبضضدو أننضضه سضضيتحول إلضضى مضضؤتمر
ي .فقضضد رولضضدت مجموعضضة ويكيميضضديا بلد الشضضام بعضضد شضضهجر واحضضد فقضضط مضضن انتهضضاء
ي سضضنو ب
ويكضضي عربضض ب
المؤتمر ،وكان أحد أول المشاريع التي بدأنا بمناقشتها هو استضافة ويكي عربنية الثاني في مدينة
ي لضو لضضم
ث اسضضتمرار ر
عنمان بالردن ،وكانت هذه الرخطوة جوهرنية ،لنن المؤتمر قد ل يتحنول إلضضى حضضد ج
تستضفره دولتة جديدة.
كانت التجربة صعبة قليلا -من بعض النواحي -بسبب انعدام خبرتنا التنظيمنية ونقص الكضضادر
لدينا ،لكن النتيجة النهائية جاءت ،بك ق
ل صراحة ،فوق جميع توقعاتي.
ل أعضضرف لضضو بإمكضضاني إعطضضاء رأي محايضضد بهضضذا الرخصضضوص ،لكنضضي أعتضضبر مضضؤتمر ويكضضي عربنيضضة
الثضضاني والضضذي أقيضضم فضضي  26-24مضضارس  2016نجاحضضاا عظيمضضاا .كضضانت لضضدينا محاضضضرات وورش عمضضل
رمتنيوعة تغطي جوانب مختلفة من العمل في ويكيبيديا ،وحضور متنيوع ونشط ،وكمية جييضضدة مضضن
الفكضضار الجديضضدة المقترحضضة )والضضتي آمضضل أن تتحضض نول إلضضى عمضضل واقعضضي مضضن نضوع مضضا( .علضى كضض ي
ل حضضال،
ج
كتب ر
صلا يتحدث عن تجربتي في المؤتمر.
ت على مدونتي مقالا رمف ن
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مضضع أ نن ويكيبيضضديا كضضانت الموقضضع النرائضضد فضضي فكضضرة "الضضويكي" والكتابضضة التعاوننيضضة ،إل أنن هضضذه
الفكرة انتشرت الن على النضترنت إلضضى أبعضضد الحضدود ،وأصضبحت أسضلوباا متعارفضضاا عليضه لبنضضاء مرجضضع
ي مجاجل من المجالت تقريباا.
في أ ب
صضضة
معظم المسلسضضلت التلفزيونيضضة والفلم والقصضضص المعروفضضة لضضديها الن مواقضضع ويكضضي خا ن

بها ،يمكنك أن رتلغبوفغل 32اسم أبي منها مضع كلمضضة "ويكضي" وستصضضل إليهضضا بسضضهولة ،مثلاAttack on :
 Titan Wikiأو  .Lord of the Rings Wikiلك ن جمي ع ه ذه المواق ع تقريب اا ه ي م ن ص نع
ي شخص )أنضضت مث ا
ص بضضه خلل
ل!( إنشضضاء موقضع ويكضضي مجضضاني خضضا ب
رمعجبين عادييين ،حيث يمكن ل ب
صة ويكيا 33،حيث تحتضن هذه المنصة الن أكثر من  360,000موقع ويكي.
دقائق عبر من ن
لكضضنن هضضذه المواقضضع جميعضضاا منفصضضلة تمامضض اا عضضن ويكيبيضضديا وليسضضت لهضضا أي صضضلة بهضضا ،فل علقضضة
ترب رطهضضضا بويكيبيضضضديا سضضضوى أنهمضضضا يعتمضضضدان علضضضى نفضضضس الفلسضضضفة التطوعنيضضضة والحقوقنيضضضة ،وأحيانضضضاا
يشبهونها في الواجهة والتصميم.
لكضضن ويكيبيضضديا ليسضضت موقضضع الضضويكي "الرسضضمي" الوحيضضد علضضى النضضترنت ،حيضضث أنن مؤسسضضة
ويكيميديا ،وهي المؤنسسة النراعية أو النداعمة لويكيبيديا ،وافقت علضضى احتضضضان وتمويضضل  7مواقضضع
صص ك ي
ع معنين من المعرفة الرحنرة.
أخرى تتخ ن
ل منها بنو ج

غللضضة هضضو مصضضطلح مسضضتحد ت
) (32اللغبو ل
ث بضضالتعريب اشضضتقاقاا مضضن كلمضضة "  "Googlingالجنبي ة ،للمزي د م ن التفاص يل ،يمك ن
ب
ي.
الطلع على مدخلة الغوغلة بويكاموس العرب ب
صة مجانية ل ر
ض تجاريضة سضنة
) (33ويكيا هي من ن
صضنع مواقضع ال ويكي ،أنسسضها جيمضي ويلضز -نفضس مؤيسضس ويكيبيضديا -لغضرا ج
 .2004إن إدارة ويكيبيضضديا ومشضضاريعها الشضضقيقة مسضضتقيلة تمامضض اا بضضالوقت الحاضضضر عضضن إدارة ويكيضضا ،حيضضث أنن ويكيضضا هضضو

مشروع ربحي وملكية خاصة ،أما ويكيبيديا فإننها للجميع وتعتمد حصراا على التبقرعات.
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مضضن المهضضم جضضداا توضضضيح أ نن هضضذه المشضضاريع كلهضضا ) وهضضو أمضضر ينطبضضق علضضى ويكيبيضضديا نفسضضها( ل تقبضضل
أي محتوى غير منشور تحت ترخيضص حضر ،يمكضن إجمضال ذلضضك بضضالترخيص الحضضر الكضضثر شضهرة فضي العضضالم
ي بحقضضوق
حاليضضاا وهضضو  Creative Commonsأو المشضضاع البضضداعي .ذلضضك يعنضضي أن أي محتضضوى محمضض ر
النشضضر يوضضضع علضضى أحضضد هضضذه المواقضضع سضيتقم حضضذفه فضضوراا ،أمضضا إن كضان العمضضل شضيئاا شخصضضياا أنتجتضضه أنضضت،
فإننك -بمجنرد وضعه على أي من هذه المواقع -ستققر قانونيضاا بتخيليضك ع ن حقضوق نشضر هضذا العمضل ،وبضأنه
أصبح ملك نية عامة يمكن للجميع الستفادة منها أو تعديلها أو إعادة نشرها دون قيود.
ج بيضضن مصضضطلحي "  "Wikiو ""Encyclopedia
الجضضدير بالضضذكر أن كلمضضة ويكيبيضضديا هضضي دمضض ت
النكليزنيين ،فالول هو مصطلح مختر ت
ع اشتنق مضن كلمضة قديمضة مقتبسضتة مضن إحضدى لغضات جضزر هضاواي،
أما الثانية فهي تعني بالنكليزية "موسوعة" ،أي يمكننا ترجمة السم إلى "موسوعة الويكي"34.
ب أن أضيف هنا أنه ولسضبا جب تاريخيضة ،جضرت العضادة علضى أن يكضون اسضم "ويكضي" هضو البادئضة فضي الترجمضة .ل ذلك،
) (34أح ق
بد ا
ل من قول "كتب الويكي" أو "أخبضار الضويكي" )كمضا يفضترض أن تكضون الترجمضة العربنيضة السليمة( ،تنمضت تسضمية هضذه
المشاريع "ويكي الكتب" و"ويكي الخبار" وهلم جراا.
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إذ اا ،ويكيبيديا هي الموسوعة ،أما "مشاريعها الشقيقة" كما نسيميها عادة ،فهي تمبثل ما يضضأتي:
قاموس ،ومكتبة ،وأرشيف تراثي ،وصحيفة أخبار ،وجامعة ،ودليل رحلت.
فيما يلي ملنخ ت
ص عن وظيفة كل واحضجد منهضا .وث ق بضي ،قضد تجضد بعضضها أكضثر إثضاراة لهتمامضك
من ويكيبيديا نفسها.

 .1ويكاموس
ي يشرح معضضاني وأصضضول كضضل
ويكاموس هو القاموس الحر ،مشروع يهدف لنشاء معججم عالم ر
كلمضضات العضضالم .ل يهضضدف ويكضضاموس لن يكضضون شضضيئاا مثضضل "قضضاموس عربضضي-إنكليضضزي" أو "إنكليضضزي-
عربضضي" فحسضضب ،إننمضضا يسضضعى لتوثيضضق أكضضبر عضضد جد مضضن المصضضطلحات المسضضتعملة بجميضضع لغضضات الكضضرة
الرضية .ل زالضت النسضخة العربيضة صضغيرة الحجضم )تحتضوي ح والي  50ألضف صضفحة ،جميعهضا تقريبضاا
لكلمات إنكليزية وعربية(  ،لكن النسضخة النكليزيضضة تحتضوي الن أكضثر مضضن أربعضة ملييضن كلمضضة بنحضجو
من  2,300لغة.
مثلما حنلت ويكيبيديا مح ن
ل جميع المصادر الخرى في المعرفضضة ،فضضإن ويكضاموس مؤنهضضل أيضضاا
ب عتيقضضة ضضضخمة
لن يحل مكان القواميس والمعاجم اللغونية ،فبدلا من الحاجة إلى التبقحر في كتضض ج
لمراجعة أي مصطلح غريب تصطدم به ،تخنيل إمكانيضضة البحضضث عضضن أي كلمضضجة فضضي العضضالم علضى موقضع
واحد لتجد على الفور شرح اا لجميع معانيها مع أصلها اللغوي واشتقاقتها ومرادفاتها وجذورها.
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الحتفا ر
ت على إطلق مشروع ،Arabic Words 1001
ل بمرور ثلث سنوا ج
ح عربي إلى ويكاموس باللغة الصربنية.
وهي رمبادرة من رمؤبسسة " ويكيميديا صربيا" كانت تسعى لضافة ألف رمصطل ج

 .2ويكي أخأبار
هضضذه هضضي صضضحيفة الخبضضار الحضضنرة ،بصضضور جة رئيسضضية هضضي محضضض مصضضدر للخبضضار الضضتي يكتبهضضا
متطوعضضون عضضاديون بطريقضضة تعاونيضضة .إحضضدى الميضضزات الساسضضية لهضضذا المشضضروع أنضضه يفتضضح المجضضال
لعامة الناس وشهود العيان بتوثيق ما يحدث في مناطق سكنهم بأنفسهم ،حيث يمكضضن أن يوصضضلوا
للعالم أحداثاا قد ل تهتم وكالت النباء الكبيرة دائماا بتغطيتها.
ث دائضضم ،وهضضو يفقضضد قيمتضضه
من جهجة أخرى ،لدى المشروع مشكلة تكمن في أننضضه بحاجضضة لتحضضدي ج
بسرعة إن لم يكن فيه نشاط لحظي ،وقد كان هذا عائقاا إلى حرد ما أمام نمو النسضضخة العربنيضضة لمضضدة
طويلضضة .مضضع ذلضضك ،ل زالضضت النسضضخة العربنيضضة بحالضضجة جبيضضدة تقريبضضاا منضضذ سضضنة  ،2012وهضضي تبلضضي بصضضورة

مقبولة مقارنة باللغات الخرى.
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 .3ويكي اقتباس

قضضد يكضضون هضضذا أبسضضط مواقضضع الضضويكي الحاليضضة جميعضضاا ،ومضضع ذلضضك فضضإننه مضضن أمتعهضضا لتصضضقفحه

وأسهلها للعمل فيه .الفكرة بسيطة جداا :مرجع لقوال المشاهير من ك ي
ل أنحاء العالم.
لكض ي
صضة تضضم قائمض اة بضأهم أقوالهضا ،بضل إن المضر ل يقتصضر علضى
ل شخصضنية مشضهورة ص فحة خا ن
الشضضخاص ،فحضضتى الفلم والمسلسضضلت الكرتونيضضة والروايضضات والكتضضب لضضديها صضضفحات خاصضضة بهضضا
تضقم القتباسات البرز والكثر شهرة منها.
لضضو كضضان لضضديك كتضضاب مف ن
ضضضل ،يمكنضضك بكضضل بسضضاطة أن تتصضضنفحه وتختضضار )بنفسضضك .فل مشضضكلة
بذلك( عدداا من القتباسات التي تعتقد أنها تمبثل روح الكتاب وأهم أفكاره ،ثم تجمعها معاا وتصنع
لها صضفحة علضى ويكضي القتبضضاس! المضر ممتضتع وسضضهل جضضداا .ويكضضي القتبضاس العربنيضضة هضي -للسضضف-
ا
يء كضثيراا مقارنضة
إحدى أضعف مواقع الويكي العربية حاليضا ،فيهضا أقضل مضن  500صضفحة وترتيبهضا سض ب
باللغات الخرى.

 .4ويكي كتب
المكتبة الحرة ،مصدر لجميع الكتب المنشضورة تحضت ترخيضضجص حضضر .مشضضكلة هضضذا المشضروع أنضه
ي كتاب فيه ،أن يكون الكتاب منشور اا تحت رخصضة حضرة ،معنضى ذلضك أن الكتضاب
يشترط لتضمين أ ب
ي قيضضود
غير محم ر
ي  -قانونا -بأي حقوق تأليف ونشر ،ويمكن استخدامه وتعديله وحتى بيعه دون أ ب
تذكر .بما أنن الرخص الحرة هي مفهضضوم جديضضتد يقتصضضر فضضي معظمضضه علضضى شضضبكة النضضترنت ،فضضإنن عضضدد
هذه الكتب ل زال محدوداا للغاية ،فحتى النسخة النكليزية شحيحة إلى حبد ما.
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من جهة أخرى ،ميزة ويكضي الكتضب  -مثضل سضائر مشضاريع ال ويكي الخضرى -أنهضا تقبضل المحت وى
ت أن ل
من أي شخص ،بما معناه ،حتى لو عمل ل
ت شخصي اا على تأليف كتاب ،يمكنك بكل بسضضاطة نشضضره
على ويكي الكتب ،ولن يطلضب أي أحضضجد التأكضضد مضضن كونضك مؤلفضضاا أو باحثضاا أكاديميضضاا ،فالمشضضروع يقبضل
المحتضضوى مضضن كضض ي
ل مضضن يرغضضب بتقضضديمه .مضضع ذلضضك ،لكضضون تضضأليف الكتضضب عملا يحتضضاج وقتضضاا وجهضضداا
ومعرفة أكبر بكثير من كتابة المقالت ،ل زالت ويكي الكتب وراء ويكيبيديا بمسافة شاسعة.

 .5ويكي مصُدر
أرشيف المصادر التراثية الحر ،على ما أعتقد أنه أكبر وأغنى مواقضضع عائلضضة الضضويكي بضضالمحتوى
الفعلي دون منازع ،وهو مشروع عظيم ،برأيي المتواضع ،قد يكسب شهرة كضضبيرة مضضع الزمضضن بسضضبب
أهمنيته .فكرة ويكي مصدر هي أن تكون أرشيفاا شاملا يوبثضق كضل النص وص التراثيضة المكتوبضة بضأي
لغجة في العالم ،حيث أ نن هذه النصوص )وهي في معظمها مخطوطات عمرها مئات السنين( لم تعد
ص حر.
محمنية بأي شكل من حقوق الملكنية الفكرنية ،وبالتالي يمكن تداولها تحت ترخي ج

من رمؤتمر  Wikisourceالرمنعقد في مدينة فييبنا ،نوفمبر .2015
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على سبيل المثال ،تضم النسخة العربنية من هذا المشضضروع )وهضضي تبلضضي بلاء حسضضناا جضضداا( نصضضاا
كضضاملا رمقنسضضماا ومنسضضق اا مضضن كتضضاب البدايضضة والنهايضضة لبضضن كضضثير ،ومعجضضم البلضضدان ليضضاقوت الحمضضوي،
ومختضضار الصض نحاح للضضرازي ،وغيضر ذلضضك مضضن الكتضضب التراثيضضة الكضضبرى ،فضضلا عضضن أرشضضيف كامضجل لقصضضائد
جميع الشعراء العرب المعروفيضن ،مثضل المتنضبي وامضرؤ القيضس وغيرهضم .ليضس هضذا فحسضب ،بضل إنن
ويكي مصدر تضقم أي وثائق حكومية أو عمومية.
فمث ا
ل ،يمكنك على النسضخة العربنيضضة مضن الموقضع تصضقفح النضص الكامضل لدسضضاتير الضضدول العربنيضة
بجميع إصداراتها المختلفة ،وقراءة النص الكامل لي قانون عمضومي فضي أي دولضة ،وحضتى الطلع
علضضضى الخطابضضضات المشضضضهورة للشخصضضضيات التاريخيضضضة ،كخطضضضب أدولضضضف هتلضضضر أثنضضضاء الحضضضرب العالميضضضة
الثانية .تسضير أمضور هضذا المشضضروع بصضورجة جبيضضدة حاليضضاا ،لكضن بمضا أننضه يمكضضن أن يحتضوي -نظريضضا -كمضضاا
شبه ل نهائي من الوثائق ،فإنن هناك دوماا المزيد لضافته.

 .6ويكي جامعة
مدرسة التعليم الحنرة ،تريحب بأي مواد تعليمنية منشورة تحت ترخيص حر .لو كان هناك أي
ب شرحه بطريقجة مبنسطة وسهلة للخرين ،فهذه فرصتك الذهبنيضة .ه ذا
موضوع يثير شغفك وتح ق
المشضروع ل يختلضف كضضثير اا عضضن ويكيبيضضديا ،لكضضن الفضضرق أنضه يهتضقم بتقضضديم المعرفضضة بأسضضلوب تعليمضي
رمي نسضضضر ومضضضع أي شضضضروحات أو إيضضضضاحات لزمضضضة ،عوضضضض اا عضضضن اسضضضتعمال لغضضضة المقضضضالت الموسضضضوعية
الجانفة .ويكي جامعضة هضي فضضرتد جديضضد نسضضبي اا علضى عائلضضة الضضويكي ،ولضذلك ل زال محتواهضضا شضحيحاا
للسف بمعظم اللغات ،وهي موجودة حتى الن فضضي  16لغضة فحسضضب ،لكضن -لحسضضن الحضضظ -تتضضنمن
هذه اللغة العربنية.
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 .7ويكي رحلت
أجدد أفراد عائلة الويكي .انضضنمت إلضى المجموعضضة فضي سضنة  ،2013لكننهضضا تكضبر بسضضرعة شضديدة
وتجضضذب الكضضثير مضضن المتطضضوعين .تقضضيدم ويكضضي رحلت دليضضل سضضفجر هائضضجل لي بقعضضة مضضن بقضضاع الرض،
ميزة هذا الموقع أنه يمكن لسكان أي مدينة أو بلد المساهمة في كتابته ،وبالتضالي عنضضدما تقضضرأ دليلا
عن مكان فيه ،ستضمن أ نن عشرات أو مئات سكان هذا المكان قرؤوا الدليل وراجعوه وعندلوه بنضضااء
علضضضى خضضضبرتهم الشخصضضضية بمنطقضضضة سضضضكنهم .رتقضضضيدم ويكضضضي رحلت كمضضضاا هضضضائ ا
ل مضضضن التفاصضضضيل الضضضتي
ي بلجد في العالم تقريباا.
يحتاجها المسافر عن أ ب

إحدى صفحات ويكي رحلت بالبلغة النكليزية.

صضضلة عضضضن وسضضضائل المواصضضضلت المتاحضضضة بضضضأي البلضضضد )أسضضضعارها ،سضضضرعتها،
سضضضتج رد هنضضضا شضضضروحات مف ن
ص لة بأمضاكن الطعضام "الحلل" للمسلمين أو "الكوشضر"
جودتها( ،ونوعية الطعام )حيث توجد قضوائم رمف ن
لليهود(  ،وأماكن القامة ) الفنادق حسب أماكنها وجودتهضا وأسضضعارها( ،والمضضان )إذا كضضانت توجضضد أمضضاكن
خطضضرة أو أوقضضات مضضن المسضضاء ل يجضضب الخضضروج فيهضضا(  ،يمكنضضك حضضتى أن تحصضضل علضضى معلومضضات عضضن
العادات المحل بية وطرق التعامل المناسبة مع سكان المدن التي تريد الذهاب إليها.
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ويكي رحلت ل زالت مشروعاا جديداا ،ولضضذلك فهضضي ليسضضت متضضوبفرة إل فضضي  17لغضضة حضضتى الن،
واللغة العرب نية ليست متضنمنة بينها بعد ،فهذا هو مشروع الويكي الوحيد الذي ل توجد منه نسضضخة
عربية حتى الن .لكننا نعمل على إنشاء واحدة ،وأرجو أننها سترى النور في خلل الشهور المقبلة.
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ويكيبيضضضديا قائمضضضض تة بالسضضضاس علضضضضى تضضضضافر الجهضضضود البسضضضيطة للف وملييضضضضن النضضضضاس لصضضضنع
موسوعة معرفية متكاملة .فهل فنكرت يوماا بأن تكون أحد هؤلء الناس؟

 .1لماذا ل تتصُبح ويكيبيدي لا؟
سأحسن الظنن بك ،وأفترض أنك قمض ل
ت ببضضع تعضديلت إملئيضضة بسضيطة ،أو بتصضحيح أخطضضاجء
طفيف جة في مقالة وأنت تقرؤها مضضبرة ،لكضضن ل زال بإمكانضضك فعضل أكضثر مضن ذلضك بكضضثير .لضو رقضضيدر لضك أن
تصبح ويكيبيدياا يوم اا ،ستسغرب كيف أمكنك العيش حتى هذا الحين دون أن تكون واحداا!
للوهلضضة الولضضى ،قضضد ل تبضضدو تجربضضة الكتابضضة فضضي ويكيبيضضديا بتلضك الثضضارة ،فهضضي موسضضوعة جضضادة
مليئة بالعمل الشاق الذي ينتظضر مضن ليقضوم بضه .لكضن عنضضدما تبضضدأ العمضل علضى مقالضجة تحقبهضضا وتريضضد لهضضا
بصدجق أن تبدو بهيئجة أفضل ،ثم تضع فيها جهداا ووقتاا كبيرين حتى تنتهي منها وتضضضغط زر حفضضظ
صفحة ،ستعرف متعة لعظيمة بينما أنت تنظر إلى ما صنعته ،وتتأمضضل التغييضضر الضضذي أحضضدثته علضضى
ال ن
هذه المقالة إلى البد ،والضافة التي قندملتها إلى مخزون المعرفة النسانية.
ب هضضذا الحسضضاس إلضضى درجضض جة تجعلضضك تقضضضي اليضضوم بطضضوله تعمضضل علضضى
مضضع الضضوقت ،قضضد تحضض ق
ويكيبيديا دون أن تشعر بأقفل تعب.
من أفضل الشياء في ويكيبيديا أ ننه مهما كان مجالك واختصاصك ومهمضا كضانت اهتماماتضك،
ستجد لك مكاناا بها دائماا .سواء كنت مهتم اا بالعلوم ،أو بالفن ،أو بالموسيقى ،حتى لضضو كنضضت تقضضضي
كل يومضك بلعضب ألعضاب الفيضديو ومشضاهدة الفلم ،أو السضتماع إلضى أغضاني الضروك ،أو تعمضل مونظفضاا
في صيدلية للدوية ،في جميع هذه الحالت  .هناك دائماا ما تقيدمه ،فكل هذه المواضيع ستجد لها
مكاناا خاصاا به في ويكيبيديا.
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سضضحرر ويكيبيضضديا يكرمضضرن فضضي أننهضضا تمنحضضك شضضيئاا تقضضورم بضضه فضضي حياتضضك لخدمضضة البشضضرية برسضضهولة
بالغة ،وب رمتعة كبيرة .الكثيرون ،علضضى مضضا أعتقضد ،لضديهم اسضضتياء حيضال القظضروف الضضتي يعيشضضون فيهضا
بالبلد العربية ،فتراجرع مكانة القلغة العربنية ،والتخلف الملتلفيشي في المنطقضضة العربنيضة ،هضي رمشضضكلت
تكضضون رمحبطضضة جضضداا فضضي أحيضضاجن مضضا .لكضضنن الكضضثر إثضضاراة للحبضضاط هضضو القشضضعور بضضاللعبجز عضضن ففعضضل شضضيجء

برخصوص هذه المشكلت ،وعدم الرقدرة على تقديم رمساهمة قييمة للتخقلص منها.

إنفوغرافيك من رمبادرة أيام النترنت العربي ،التي أقيمت من نوفمبر لديسمبر سنة .2012
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ي
ت
ي أن
برأيضضي الشخصضضي ،ويكيبيضضديا هضضي واحضضدة مضضن أفضضضل الوسضضائل الضضتي رتتيضضح لركضضل فضضرجد عضضاد ب
ي
ي فضضي تقضضدم جميضضع المضضم،
ريقضضدم مسضضاهمته الشخصضضية بضضالتغيير لعببلرهضضا .فالمعرفضضة هضضي محضضوتر أساسضض ي
وبدون وجود مصادر قونية للمعرفة متاح جة للجميع ،سيكون تثقيضضف المجتمضضع مهنمضضة عسضضيرة .تتلقضضى
ص
ويكيبيضضديا العربنيضضة  140مليضضون زيضضارة كضضل شضضهر ،هضضذا يعنضضي زيضضارة لواحضضجد مضضن كضضل ثلثضضة أشضضخا ج
يتحندثون اللغضة العربنيضة فضي العضالم .ل و تمنكضن هضذا العضردد الهائضل مضن الرقضنراء العضرب مضن الوصضول إلضى
ي ولموثوق ،فتخنيل مقدار التأثير الذي ريمكن أن ريحدثه عليهم.
ي قو ر
مصدجر علم ر

ي
 .2مأساة المحتوى العرب ر

فضضضي الفضضضترة الخيضضضرة ،وبضضضوجه خضضضاص خلل آخضضضر ثلث أو أربضضضع سضضضنوات ،بضضضدأ يظهضضضر علضضضى سضضضاحة

ي" .رغضم أنن المصضطلح جديضد نسضبياا ،أو
ي الثقضافي مصضطلتح جديضد ،هضو "المحتضوى العربض ب
النترنت العرب ب
على القل فضي انتشضاره الخيضر ،إل أنن المشضكلة قديمضة قلي ا
ل .فمنضذ انطلق النضضترنت للمضضنرة الولضى فضي
التسضضعينيات تخنلفضضت اللغضضة العربنيضضة عنضضه كضضثيراا ،ثضضم أخضضذت تتقضضدم ببطضضجء شضضديد ،ورغضضم أنن أكضضثر مضضن 100
مليون متحيدث للعربنية يستعملون النترنت اليوم ،إل أنن نسبة المحتوى العربي ل زالت ضئيلة جداا.
التقضضدير الكضضثر شضضيوع اا لنسضضبة المحتضضوى العربضضي مضضن المحتضضوى الرقمضضي العضضالمي حاليضضاا هضضو ،%3
وفضلا عن أنن هذا الرقم ل يعادل سوى نصضف نسضضبة العضرب الفعلنيضة مضضن سضكان العضضالم ،فضضإنن الغالبيضة
ت ومواقضضع تسضضلية وتواصضضل اجتمضضاعي ،بينمضضا المواقضضع
السضضاحقة مضضن هضضذا المحتضضوى يتمنثضضل بمنتضضديا ج
الجادة العلمية والثقافية والتعليمية شبه معدومة.
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الجضضزء الكضضثر سضضوء اا مضضن المضضر ،رغضضم روجضضود مضضبرراته الوجيهضضة ،هضضو أن نسضضبة ضضضخمة مضضن المثبقفيضضن
العرب الذين ينتجون محتوى جبيداا ،يميلون إلى استعمال اللغات الجنبية )عضضاداة النكليزيضضة والفرنسضضية(
ف
في الكتابة أو عند إنشضاء المواقضع والمضدونات علضضى النضضترنت بسضضبب عضدم شضعورهم بروجضود جمهضوجر كضا ج
مهتم بمحتواهم باللغة العربنية ،منما يؤيخر أكثر وأكثر في تطوير المحتوى العربي.
من المزعج  -بالنسبة لي -رؤية أشخاص ينتقل ون لسضتعمال اللغضة الخضرى أو يقفضون مكتضوفي
اليدي ورهم يتحنججون بتخ قلف اللغة العربية وضعف استخدامها مقارنة باللغات العالمية ،بينما هم
حتى لم يتعبوا أنفسهم ببذل أي جهجد لصلح حال لغتهم.

 .3طرتق أخأرى للتمساعدة

منضضذ فضضترة طويلضضة وأنضضا مهتضضم بضضالتفكير بالليضضات والطضضرق الضضتي يمكننضضي المسضضاهمة فيهضضا ،كفضضرجد

ي الثقضضافي وتطضضوير العلضضم المتضضاح باللغضضة العربنيضضة .فضضي
عضضاد ب
ي فضضي المجتمضضع ،بتطضضوير المحتضضوى العربضض ب
بدايضضة المضضر ،كنضضت أمتلضضك طاقضضة كضضبيرة وحماسضضاا عاليضضاا ،وكنضضت أقضضضي أوقاتضضاا طويلضضة أفيكضضر بماهيضضة
الشياء التي يمكنني فعلها للمساهمة بعلج هذه المشكلة.
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صلت إلى قناع جة بأن الحلول السحرية أو شديدة الفاعلية التي كنضت أبحضث
لكن مع الوقت ،تو ن
عنهضضا غيضضر موجضضودة علضضى الطلق ،بالحقيقضضة ،أي تغييضضجر يحتضضاج إلضضى بضضذل جهضضوجد كضضبيرة وإلضضى صضضبر
شديد ،لنه ما من شيجء سضتفعله سيسضضببب تغيضراا جوهريضاا وحاسضماا ،لكضضن مسضضاهماتك الصضغيرة كفضرجد
إذا ما اجتمعت مع مساهمات آلف الفراد الخرين ستحدث التغيير المرجبو.
هنضضاك وسضضائل كضضثيرة يمكنضضك المسضضاهمة فيهضضا كفضضر جد فضضي حركضضة التغييضضر وفضضي تطضضوير المحتضضوى
ك هنضضا قائمضضة صضضغيراة
العربضضي ،هنضضاك أشضضياء متن يوعضضة بإمكانضضك فعلهضضا وفضضق اهتماماتضضك وميولضضك .إليضض ل
ي ،يمكضن لضك بضالطبع أن تصضنع دومضضاا
بالشياء التي يمكن فعلهضضا للمسضاهمة فضضي إثضراء المحتضوى العربضض ب
قائمتك الخاصة التي تعتقد أنها تضقم الوسائل الفضل والكثر فاعلية:
•

ويكيبيصصديا :موضضضوع كتابنضضا هضضذا ،حضضتى الن أروع وأسضضهل وأكضضثر الوسضضائل الضضتي صضضادفتها
ت
ي عمضضجل تريضضده ،مهمضا كتبضت
فاعلية لصنع التغيير .هذه الموسوعة هي من ن
صة جاهزة لنشر أ ب
ي عجيب ل تعتقضد أن أحضد اا فضي الحيضاة قضد يهتضقم بضه ،س تفاجئ مضن
عن موضوع اختصاص ر
أن هنضضضاك دومضضضاا زواراا يضضضومبيين سضضضيقرؤون كضضضل مضضضا تكتبضضضه .ريمكنضضضك أن تبضضضدأ مضضضن رهنضضضا أو أن
تراسلني للمساعدة.

•

ا
ي يجمضضضع نخضضضب العقضضضول
تيصصصد :مضضضن أكضضضثر مضضضؤتمرات العضضضالم شضضضهرة وتضضضأثيرا ،معسضضضكر عضضضالم ي
والمف بكريضضن مضضن كضضل أنحضضاء الكضضوكب ،ليعطضضوك فضضي دقضضائق قليلضضة خلصضضات تجضضاربهم الثريضضة
العملقة في الحياة .يتيح موقضع المضؤتمر أكضثر مضن ألضف فيضديو مضن محاضضريه لمشضاهدتها
مجانضضض اا علضضضى النضضضترنت ،ويعمضضضل مضضضترجمون متطوعضضضون مضضضن جميضضضع اللغضضضات علضضضى ترجمضضضة
الفيديوهات .اللغضضة العربنيضضة مضن اللغضضات الرائضضدة حاليضضاا ،لكنهضضا تحتضضاج إلضضى المزيضضد مضن الضدعم
لتحافظ على مركزها ،ريمكنك النضمام إلى رمترجمي تيد الن.
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أكاديميصصة خصصان :أشضضهر مصضضد جر للفيضضديوهات التعليميضضة والثقافيضضة المجانيضضة علضضى مسضضتوى
العضضضالم ،يضضضضم آلف الفيضضضديوهات التعليميضضضة فضضضي جميضضضع المجضضضالت ،وهضضضو جضضضزتء مضضضن ثضضضورجة
متسضضارعة فضضي التعليضضم العضضالمي نشضضأت مضضؤخر اا تتجضضه إلضضى تضضوفير الضضدروس بالمنجضضان عضضبر
النضضترنت للطلب غيضضر القضضادرين علضضى الحضضضور .يعمضضل مضضترجمون متطوعضضون علضضى ترجمضضة
الفيديوهات ،واللغة العربية من اللغات المتقدمة حالياا ،لكن ل زالت تحتارج إلى الكثير مضضن
العمل .ريمكنك تقديم طلب الن لرتصبح مترجماا.

•

صضض ت
ص
غصصود ريصصدز :أشضضهر شضبكة اجتماعيضضة للكتضضب ،يمكضضن تشضضبيهه بضضأنه "فيسضضبوك" لكنضضه مخ ن
للكتضضب .يعتمضضد الموقضضع علضضى الجهضضود التعاونيضضة للنضضاس ،لضضذلك فضضإنه يحتضضاج إلضضى مسضضاهمين
لنشضضاء صضضفحات الكتضضب وتصضضنيفها .ل زالضضت الكتضضب العربيضضة قليلضضة ،لكنهضضا تتزايضضد .يمكنضضك
ت عضضن الكتضضب الضضتي قرأتهضضا تليخصضضها وتنقضضدها وتنقضضل مضضا
أيضضضاا المسضضاعدة بكتابضضة مراجعضضا ج
استفد ل
ت منه بها ،مثل هذه المراجعات ستكون قييمة جضضداا لمضضن يفكضضر بقضضراءة الكتضضاب ،ولضضك
أنت أيضاا في المستقبل.

•

التدوين :التدوين وسيلتة مهيمة جداا ليصال أفكضضارك إلضضى النضضاس ،إن كنضض ل
ت مهتمضضاا بضضالتغيير،
ل بد من أن تكون لك مدونة .ثقافة التدوين ل زالت قاصراة علضضى المسضضتوى العربضضي ،لضضذلك
سضضتجد لضضك مكانضض اا بسضضهولة .بإمكانضضك تضضدوين أفكضضار وطموحاتضضك ،أو الحضضديث عضضن الشضضياء
الضضتي تح يبهضضا ،تقضضديم ملخصضضات عضضن الكتضضب الضضتي تقرأهضضا وشضضروحات للمواقضضع المفيضضدة الضضتي
تستعملها .باسضتعمال وورد بضرس ،أفضضل خدمضة لنشضاء المضدونات ،يمكنضك الحص ول عل ى
واحدجة مجاناا في دقائق.

•

الكتب :حتى في عصرنا هذا ،ل زالت الكتب الوسيلة الرئيسية لتدوين الثقافضضة وتوارثهضضا.
ي قييضضم سضضيكون إسضضهاماا رائعضضاا للمكتبضضة العربيضضة الرقميضضة.
ب ثقضضاف ر
عملضضك علضضى ترجمضضة كتضضا ج

ص عن أي مجاجل تتقنه ،وبإمكانك نشضره هنضضا تحضت رخصضضجة
يمكنك أيضاا تأليف كتابك الخا ب
حنرة ليقرأه الجميع!
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ا
ي عمضضجل نريضضده ،مضضن
البرمجيات :البرمجيات الحاسوبية الن وسيلة أساسية جدا للقيضضام بضضأ ب
ج مهضضضم
الكتابضضضة والتضضضأليف إلضضضى إعضضضداد الفيضضضديوهات والفلم .العمضضضل علضضضى تعريضضضب برنامضضض ج

وأشضض يجع علضضى أن يكضضون مفتضضوح المصضضدر -سيسضضاعد كضضثيراا علضضى نشضضر أعمضضاجل قييمضضة باللغضضةص وتنشره على النترنت تحت رخصة حنرة.
العربنية .يمكنك أيض اا أن تصنع برنامج الخا ن
•

المواقصصع الثقافأيصصة :إنشضضاء المواقضضع الثقافيضضة ،خصوصضضاا التعليميضضة منهضضا ،هضضو أمضضتر هضضايم جضضداا
لتطوير المحتوى العربي .المنتديات تطغى حالياا على عالم النترنت باللغة العربيضضة ،لضضذلك
ص المواقضضع العلميضضة والتعليميضضة الضتي تسضضاعد
نحتاج إلى المزيد من المواقع الجادة ،وبالخ ب
المهتبمين على إيجاد مصادر ثقافية جبيدة*.

•

مبصصادرات اليترجمصصة :فضضي الفضضترة الخيضضرة ،ظهضضرت العديضضرد مضضن مبضضادرات ترجمضضة المقضضالت
العلمية الجنبية إلى القلغة العربنية ،مثل الباحثين السورييين والسعودي العلمي ونادي فضضاي
العلمي ،رتؤيدي هذه المبادرات دوراا رممتازاا في نشر العلم والثقافة ،لكننها تحتاج عدداا هائلا
من الرمتطيوعين.

•

جمعييصصصات القعلصصصوم :هنضضضاك الن فضضضي معظضضضم البلضضضدان العرب نيضضضة جمعيضضضات علميضضضة وثقافيضضضة وفكريضضضة
ص بأغلب المجالت ،أغلب هذه الجمعيات ل زالت ضعيفة وصغيرة ،لكن إن استمنر النضضاس
تخت ق
المهتقمون بالتجمع حولها ،فقد تتحول إلى مؤسسات مفيدة جداا .مضضن تجربضضتي ،ريمكننضضي القضول
أبن النخضضراط الجضضا بد بهضضذه المجتمعضضات قضضادر علضضى تغييضضر حياتضضك بدرجضضة كضضبيرة ،عضضبر إيصضضالك
بأشخاجص فريدين ورممييزين على نحضضو اسضضتثنائي جضضداا ،ولهضضم نفضضس الهتمضضام والمعرفضضة العميقضة
بالمجال الذي تهواه ،والذي كد ل
ت تيأس من العثور على أحد غيرك يهتم به.
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شضضكراا لضضك لقضضراءة هضضذا الكتضضاب ،يسضضعدني جضضداا أن
يكضضضون أحضضضدهم قضضضد اسضضضتفاد مضضضن عملضضضي هضضضذا .أرجضضضو أن
قراءتضه كضانت رمفيضدة لضك ،وأن تكضون تعرفضت على شضيئاا
جديداا كنت تهتم بمعرفته.
إذا لم تقم بعد بالمشاركة في موسوعة ويكيبيضضديا،
سارع بالبدء في دروس ويكيبيديا ،وساهم بشضكل فبعضال
بتشكيل ويكيبيديا  ...الموسوعة الحرة! وتذكر دائماا أن
"حقق المعرفأة ،حقق قمقبدسّ"!
أخيراا ل تنس تقييم الكتاب على  .Goodreadsوفضضي أي وقضضت يمكضضن مراسضضلتي علضضى بريضضدي
اللكتروني للستفسار عن شيء أو إعطائي رأيك بكتابي.
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