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$لذ! $لعربي  $الستر$ت*جي  $لمنتد/  في  $لمشا7كو4  خلص 
$ختتم Aعماله Aمس في Fبي Eلى 4A $لمرCA $لعرب*ة Aكثر نساء
ما Mمثلت   N $الجتماعي  $لتو$صل  مو$قع  على  تفاعال  $لعالم 

% من حساباZ تويتر مملوكةM N%19تب*ن Aيضا 4A 36نسبته 
للنساء.

Zكد $لمشا7كو4 في $لمنتد/ $لذ! جاء تحت عنو$4 «شبكاAM
$لتو$صل $الجتماعي Mمجتمع $لمعرفة»4A N $إلماZ$7 $ألMلى عرب*ا

%AM NشاM7$21في $اللتز$a بعدa تكر$7 $لمحتو/ $لرقمي بنسبة 
Na$اللتز$ من  $لكث*ر  في  متشابcتا4  Mتونس   Z$7إلما$  4A Eلى 

 4A $ضحوMAM30 4AM NCلعرب*ة بال فائد$ ZناMمن47% من $لمد %
محتوياتcا Mبق*ة  M$فتتاح*ة  تدMين  فقط  عل*cا  $لعرب*ة   ZناMلمد$

مغلقة.

%.M41بلغت نسبة $لمحتو/ $لعربي مجcوj $لمصد7 

ت*عاk مو$قع $لتو$صلMقالت صح*فة $لب*ا4 $إلما7$ت*ة 4E $لمشا7ك*ن توصلو$ Eلى 4A $العالa $لرسمي $لعربي فشل في $س
Nاcلتوجس من$ M$ lل*س $لخوM ذ$ $لو$قع من منطلق $اليجاب*ةp لى $لتعامل معE ع*ن$F صبح$الجتماعي$ k4 ج*ل $لشبا$M 

يستط*ع تغ**ر $النظمة M$لحكوماZ $لتي rلت لسنو$4MF Z تغ**ر.

 4A سل*ما4 عبد$لمنعم من مؤسسة $لفكر $لعربي.F كدAM44 ف*ما NينFقضايا25% من $لقضايا $لثقاف*ة تشغل $لمغر %
M N3$نسان*ةM Nفقط قضايا علم*ة.7% للتعل*م %

اصة 4A مو$قع $لتو$صلAMشاE 7لى 4A $لعالم $لعربي يخسر توr*ف شبكاZ $لتو$صل $الجتماعي لقضايا $جتماع*ة pامةM Nخ
%N في ح*ن 4A $لمحتو/ $إلنجل*ز!A80صبحت تحرw $لشباM Nk$ضا4A l $لمحتو/ $لرقمي $لعربي يتم*ز بأنه متكر7 بنسبة 

%M Nمعظم $لمحتو/ $لعربي يتم*ز بأنه Aكثر «ثرثرM .«Cقاj $إلعالمي $لكويتي مشعل $لنامي15ال يتجاxM نسبة $لتكر$7 ف*ه 
شب  4AM  Nاcمن يستفد  لم  AMنه  $نشطته  لتوس*ع  $الجتماعي  $لتو$صل  مو$قع  $ستغل  $لعربي   aالعال$ $لتو$صل4$   Zكا

زخم $لكب*ر $لذ! يظcر$الجتماعي $جبرM Zسائل $العالa $لعرب*ة Mلم تستطع مو$كبة pذ$ $لتطو7 $لكب*ر على $لرغم من $ل
على $لسطح.

w $حد$| لم يتفاعل معcاAMضاl مشعل $4 $العالa $لرسمي $لتقل*د! في $لبلد$4 $لعرب*ة لم يعترl بعد بcذ} $لوسائل pMنا
ي كث*ر من Mسائلpذ$ $العالa على $لرغم من تناjM مو$قع $لتو$صل $الجتماعي لcذ} $الحد$|M N$4 $الخبا7 لم تنقل ف

.Cشفاف*ة على عكس تلك $لمو$قع $لتي تنقل $الحد$| مباشر M$ ن*ةcبم aالعال$

الa $لعربي ماx$لو$Mلفتت ماجدC $بو فاضل من مؤسسة $عالa بال حدFM من $لجمcو7ية $للبنان*ة $4 $لقائم*ن على $الع
 kؤالء $لشباp لعربي يصف بعض$ aنه من $لمؤسف $4 $العال$M Nلقديمة $لبال*ة$ Z$Fيقضو4يتمسكو4 بالعا M$ 4م يتسلوcبان
اk $لشأ4 يلزمcم $لكث*ر$MقاZ فر$غcم Mلم يد7كو$ بعد حجم $لتغ**ر $لذ! تحدثه شبكاZ $لتو$صل $الجتماعيM Nماj$x $صح

ل*قومو$ بcذ$ $المر.

 Fفي مصر لم تقم كما يشا� على مو$قع $لتو$صل $الجتماعي بل كانت مجر C74 $لثوA Cماجد ZكدAMلدل*ل$M kللشبا wمحر
وس*لة $لوح*دC للتغ**ر$4 $غلب $لمصري*ن ال يملكو4 «ف*سبوM$ «w «تويتر» Mمع pذ$ شا7كو$ في $لثوM NC7$نcا ل*ست $ل

Mلكنcا $القو/ حال*ا.
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جد$ M$4 مستو/M$شا7 خالد $لشاعر من مجموعة $a بي سي $الماZ$7 $لى $4 قطاM 7سائل $لتو$صل $الجتماعي سريع 
دM/ تنتظرpا $لناM Ç$4$الحتر$ف*ة في $لتغ**ر ل*س متوفر$ في $العالa $لعربيM N$4 نشرC $الخبا7 $لرسم*ة لم تعد Z$Å ج

 Z4 ساعاMينتظر Çنه لم يعد $لنا$M «wف*سبو»M «عبر «تويتر Cم$الخبا7 $صبحت تنتقل بسرعة كب*رp$ M$ ل*علمو$ بالخبر
$الحد$|M N$4 $غلب $لوقائع تنتقل بسرعة p7*بة حتى قبل $صد$7 $لب*اناZ $لرسم*ة.

 aو متابعو $العالp 4 $لدل*ل$M Nلمقبلة$ Z$لخمس سنو$ jخال Zلرسمي س*مو$ aتوقع خالد $4 $العالMمتابعوM لرسمي$
عي ال يمكن $4 يتو$جد في$لقنو$Z $لخاصةM N$4 مستو/ $لحرية $لتي يتمتع بcا $لمغرM 4MFمشتركو مو$قع $لتو$صل $الجتما

$العالa $لرسمي M$لخاÉ السباk س*اس*ة M$قتصاFية Mمصالح مشتركة.

ج*مس ج*ب مديرMتم خالj $لمؤتمر عرÖ تقديمي تناjM «$لخطو$Z $لخمس لنجاÑ $لتو$صل عبر $العالa $لجديد» قدمه 
 تطو7 شركة Fيل Mك*ف*ة$تصاM jM$ jمتخصص في $العالa $لحديث في شركة Fيل $الماZ$7 $لعرب*ة $لمتحدNC تناjM ف*ه تا7يخ

$لوصوj $لى $كبر عدF من $لجمcو7 على مستو/ $لعالم بل M$لتو$صل معcم.

 مل*ونا يوم*ا يتم $لتو$صل معcم عبر «تويتر»17 مالي*ن شخص عبر $لعالم منcم M5.4$كد ج*مس $4 شركة Fيل تتو$صل مع 
 فرF$ في منطقة $لشرâ $الMسط pMو $المر $لذ!à 30الl شخص منcم M103«ف*سبوw» بشكل يوميM N$4 $لشركة تضم 

يؤكد ضرC7M بذj $لمزيد من $لجcد للحفاr على $لتو$صل $لمستمر مع $لعمالء.
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