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 العوملة الكرافيكية الرقمية بوصفها حقال معرفيا
 جاسم حممد فد. نصيأ.

 املقدمة:

 كرثت ادلراسات والبحوث حول العوملة مذ اطلقت ووصل صداها اصقاع الارض ،

ب، بل دخلت وتداخلت مع وصارت شغال شاغال للباحثني من خمتلف املشارب واملذاه

دب صاد والاالفن والفلسفة والس ياسة والاقت يف واجتاهاهتااحلقول املعرفية يف ش ىت انواعها 

لهناية اا يف ومعوم الفضاءات الثقافية ،ومع اختالف التعريفات اليت قيلت يف العوملة الا اهن

ا اجتاهو  ، ابس متولوجية ،او غرافيةعدت منطقا مشوليا متاكمال الحتده حدود والمعوقات اثن

ات ملعطيواسع للتثاقف واملثاقفة وتبادل ا يتفاعل مع خمتلف الظروف والاراء ،اهنا ميدان

اكن  ويف جماالت الفن اوسلبيات ، ،املعرفية،محلت مامحلت وشاهبا ماش هبا من اجيابيات

 عدد وجسل ،للعوملة حضور واحض من خالل الافاكر والاطروحات الانسانية العابرة للحدود

 لس بق يفواكن هلم قصب ا ، كبري من الفنانني يف اختالف لغاهتم ما وجدوه مناس با انسانيا

يدان م عوملة التصممي الكرافييك يف معطيات ال وجدالتعبري عام ميرون به افرادا وشعواب ،كام 

عىل الاخص رحبا لتالحق وانتاج الافاكر مضن بيئة معرفية شامةل مكثفة املفاهمي والتصورات،

هتا براجمياو قنية ت العوملة الت بعد ادلخول الرسيع للتقانة الرمقية اليت عدت معطى همام من معطيا

 .ذات الاثر الواحض يف ما يقدم اليوم معليا ومعرفياالافرتاضية 

برصية فة ال ان التصممي الكرافييك الرمقي وهو يتطور ويطور مفاعيهل املرتبطة ابلسوق والثقا

لنرش يف ا نمكت اليةكام ترى الورقة احل ،افاد كثريا مما قدمته لغة العوملة ،الا ان الفائدة الامه

دة ملتعدداويل اذلي يعد حقال ابداعيا يف عامل الوسائط اوالتعزيز املعريف التواصيل الت

عامل  يف ملةالعو  ؤديهتول ادلور اذلي ميكن ان حالكثري من التساؤالت  ما ااثروالانفوميداي ،

يشء ات الر بيئة لغهتا وخطاهبا النقدي حيمل من الشف،و متخم ابلبياانت والنظم املعلوماتية 

ته معطياو الكثري ،الورقة احلالية حتاول ان تسرب غور هذا احلقل املعريف اجلديد يف لغته 

وملية ا العالنصية حتقيقا لهدف يمكن يف تعرف حيثيات املنصة الكرافيكية الرمقية وتداخالهت

عرب  ا نرشالتقنية اجلديدة عن طريق اعادة قراءة بعض مما قيل يف العوملة عرب املصادر ومم

 .الفضاء الافرتايض احلايل
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 :لكمتان مفتاحيتان

 .العوملة ،املعرفة -

نسة بة "الكوكبةة " وو " "الكوكبيةة " اىل مايقابلها يف العربية  Globalisation ترمجت تسمية

ىل العامل و"اللك ة وية "نس با ىل كوكبة الورض، و"الكونية "نس بة ا ىل الكون و"العاملية " نس بة ا 

 ا ىل لك الناس عىل هذه الورض. 

ة ومن العلامء العرب من يفضةل اسة تادام لفظةة "الكوكبةة " وو "الكونيةة "عةىل لفظةة "العوملة

كةرثمه يف لغة العرب ابلنقل من اللغات الوخرى .يف حني يفضل  و "قياسا عىل الولفاظ ادلاخةل 

وملةة لفظةة "الع اتسةمت اس تادام لفظة "العوملة "عىل لفظة "الكوكبة " وو "الكونية ."وابلفعل

 ،قابليةةةة الاسةةة تادام دلى البةةةاحثني والكتةةةاب سةةةواءا يف الووسةةةاب الغربيةةةة  وو العربيةةةةب" 

 ،كام عنت(283ص28)

ك : لغةةةيف الالعوملةةة  سةةاب اليشةةء طةةابع العامليةةة، و اصةةة جعةةل نطةةاق اليشةةء  وو تطبيقةةه ا 

 اتعريفةة( قةةدم مؤسةةش شةة بكة اال ذاعةةة النرصةةانية )رواندل روبرتسةةون (،امةةا 12ص20)عامليةةا

اجتةةاه خير ةةي نةةو الكةةامو العةةامل ولايدة وعةةي الوفةةراد :للعوملةةة ريشةةري اىل اهنةةا  ااصةةطالحي

لظاهر املالية والاجامتعية عةل حةد سةواء،ويورد وهوامر يتعلق اب ،واجملمتعات هبذا الالكامو

العوملة ليست جمرد   لية من   ليات النظام الر وساميل، بةل    )اجلابري( تعريفا ريشري اىل ان ،

ذن مةا بعةد  رادة الهمينة عىل العةامل .فالعوملةة   ا   ويضا وابدلرجة الووىل ليديولوجيات تعكش ا 

وةل، الومة والوطن فهو يصةفها ب وهنةا: نظةام يقفةز اال س تعامر، و  تس هتدف ثالثة كياانت، ادل

نه يعمل عىل التفتيت والتشتت وايقاظ  وطر اال نامتء ا ىل  عىل ادلوةل والومة والوطن وابلتايل فا 

رادة ادلوةل وهويةة الةوطن" كةام يقةول  ون  القبيةل والطائفة واجلهة والتعصب بعةد ان تضةعف ا 

ىل نسانية تكشف عن طموح ا   اال رتفاع  وو اخلصوصية ا ىل مسة توى عةاملي العوملة :   رغبة ا 

نساين، فالعوملة احتواء العامل، واكنت العوملة تفتحا عىل ما هو عاملي ) ويف جمال  ،(304ص 2ا 

الطباعيةةة والاعالنيةةة تةةت ىل يف خمتلةةف الانشةةطة التصةةممي الكةةرافييك الرمقةةي فةةان العوملةةة 

التقنية اليت قدمهتا املؤسسةات والرشةاكت اسهمت التطورات والتسويقية واملعرفية كذكل،اذ 

اما املعرفةة اخملتصة ابلعمل الرباجمي يف تقدميها للنةاس دون معوقةات حةواجز اتصةالية تداوليةة.

 وو من خالل ،  التجربةعن طريق  املعلومةب  وو اكتسا احلقائقابال دراك والوعي وفهم فتمتثل 

 وو من خالل اال طالع عةىل جتةارب ال خةرين وقةراءة  وت ومل النفشش ياء الت ومل يف طبيعة الو 

 اذلاتوتطةةوير  الكتشةةاف اجملهةةولمرتبطةةة ابلبد ةةة والبحةة  فهةة ي ة املعرفةة امااسةة تنتاجاهتم،

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%83%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%87%D9%88%D9%84&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%83%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%87%D9%88%D9%84&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D8%A7%D8%AA
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اخلةربات واملهةارات املكتسة بة مةن  : وتطوير التقنيات،وحيدد قاموس  ووكسفورد املعرفةة ب وهنةا

قبل خشص من خالل التجربة  وو التعلمي ؛ الفهم النظري  وو العميل ملوضةوع،او وةوع مةا هةو 

معروف يف جمال معني ؛ احلقائق واملعلومات، الوعي  وو اخلربة اليت اكتسبهتا من الواقع  وو من 

  وفالطةونيف بدايةة التةارم مةع  القراءة  وو املناقشة،كام ميكن ان تش متل املناقشةات الفلسةفية

صياغة املعرفة ب وهنا "اال ميان احلقيقي املربر". بيد  ونةه ال يوجةد تعريةف متفةق عليةه واحةد مةن 

واحد، و ونه ال تزال هناك العديةد مةن النظةرايت املعارف يف الوقت احلارض، وال  وي احامتل 

املتنافسة،وعليه تشمل املعرفة ووع املعةارف الروحيةة ، الوثنيةة ، الاقتصةادية الس ياسة ية ، 

درااةا  الثقافية ذا اكن ا  والعلـمية فةي الوقـت نـفـسه ، لـذا تةوجد  ونواع خمتلفة من املعارف فةا 

ال  ون هةذا الاخةتالف يعةود مضن فئات معينة قد شابه نوعا مةن الاخةتال ف بةني املفكةرين ا 

لهيا صاحهبا ذلا و بـعـد اطـالعنةـا علةةى بعةض  ابدلرجة الووىل ا ىل املدرسة الفكرية اليت ينمتي ا 

ىل تبةةي ،وميةة  (10ص21) تقسةة مي يةةمه  ومه  ووفختلةةف املعةةارف هةةذه التقسةة هت اهتةةدينا ا 

بني نوعني من املعرفة: املعرفةة ابللقةاء  وو االتصةال املبةا ،  وي الةيت  برتراند رسلالفيلسوف 

تُدرك ابحلواس مبا ًة، واملعرفة ابلوصف،  وي اليت تنطوي عةىل اسة تنتاجات عقليةة. ويبةدو 

واللغة اال لگل يةة، وتةدور هةذه املعةاين  اللغة العربيةابه املعاين للكمة "معرفة" يف مما س بق تش

.  وما املعرفة يف الاصطالح الفلسفي: فه ي مثرة التقابل بني ذات مدركةة اال دراكيف ولها عىل 

هنةا تقةوم يف   ن واحةد عةىل  وموضوع مدرك، وتمت  عةن اب  معطيةات الشةعور مةن حية  ا 

. واملعرفةة هبةذا الشة    الةيت حتصةل لة ات التقابل والاحتاد الوثيق بني هةذين الطةرفني

مة نظريةة املعرفةةالعارفة بعد اتصالها فوضوع املعرفة، كام تطلةق  اكن املعرفةة عةىل البحة  يف ا 

لهيا، ومن هذا الباب فةان املعرفةة ( 35)البرشية، ويف مصادر هذه املعرفة  وو الطرق املوصةل ا 

وتةةداخل الاجنةةاس  ،تتحةةرك يف بيئةةة عامدهةةا الةةتالحق والانةةدماج املعةةريف الرمقيةةة ميكةةن ان

فضةال عةن تعةرف الامةاكانت الةيت تتضةمهنا الرباجميةات الرمقيةة وطرائةق  الشلكية البرصية ،

،مع القدرة يف الافادة املعرفية وتطوير اليةات التصةور التعامل معها حبرفية وفن عىل حد سواء

 والتخييل وصناعة الافاكر.

 

 

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%B7%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%B7%D9%88%D9%86
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF_%D8%B1%D8%B3%D9%84
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF_%D8%B1%D8%B3%D9%84
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%83
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%83
http://www.marefa.org/index.php/%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9
http://www.marefa.org/index.php/%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9
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 الاطار النظري

 النحو الويت: عىل هذا الاطار املعريف اربعة حماور ، يتضمن 

 العوملة مفاهمي حديثة: -1

 اخذ مفهوم العوملة منذ ان ظهر ابلوتساع نتي ة للتداول والتواصل ومعليات البح 

ح ا ىل مصطل لوهان( ماك)مارشال فيه،فضال عن تداخهل مع مفاهمي اخرى ،ومنذ ان اشار 

) والعوملة اذلي صيغ يف هناية عقد الس تينيات يف حديثه عن مفهوم القرية الكونية، 

% من املادة اال عالمية 65اليت متتكل  -ورة  وّن تقّدم  ومرياكبرجيينسيك( اذلي  وكّد عىل رض 

حقوق و عىل مس توى العامل، امنوذجًا كونيًا للحداثة، حيمل القمي الومريكية يف احلرية 

ى عن (،ف ون املفهوم ماعاد يتحدد مضن اطره احمللية ،بل قدم صورة اخر  29ص16اال نسان.)

جلديد يست ابابالمر الطارىء،اهنا ل ليوم،وماعادت منط التفكري اذلي ينبغي ان ريسود يف عامل ا

اكتساح و منظمة الت ارة العاملية  املال والور وس  واال رهاباذلي اوجدته ثورة االتصاالت 

الوسواق،العوملة هنا شد حبال بني احلضارات واكتشاف حضارات اخرى ، وو ذهاب 

سواق ارك مع الكثري ،املاك لوحد دون غريه ،ويتش تما عاد(كام اهنا 23ص8حضارة لوخرى)

 ضارةاملال وغريها من ميادين الانتاج ،اذ اخذت العوملة منحى تواصليا مع تفصيالت احل

 هافي تطور الزمن مراحل من مرحةل العوملة دنع  ون ميكنواطرها العامة ،من جانب اخر 

قدميا.   ر اخيوملة للع  ونو ما يؤكد لنا ه  و، ادلويل اجملمتع  وفراد عرب  ونترش و العوملة ممفهو

 يفتتمثل  اليتو لها،  الرئيس ية املعامل لتحليل الاساس ية املفاهمي  وحد العوملة مفهوم  وصبح ولقد

 تغرسة العوملمما  جعل  لعل و ،والاجامتعي الثقايف اجلانب و والس يايس الاقتصادياجلانب 

ة التقني ااثر الثورةمفاهمي و انتشار وتعمق هو مير هبا العامل،  اليت التار ية الفرتةيف هذه  ااثرها

اليت و والتكنولوجية من اة ومن اة  وخرى التطورات الكربى ايت حدثت يف جمال االتصال 

ل وبرو  وحدثت توسع يف العامل من خالل تطورات الومقار الصناعية واحلواسيب الالكرتونية

نسان وما تقدمه هل كوس يةل ات  صالش بكة الانرتنيت ب  ما حتمهل من مزااي لال 

كبري اذلي ،وبرل دور العوملة عرب وسائل االتصال بعد التوسع ال (23ص12اناء العامل،)رب  ع 

يت ،،ال شهدته ش باكت التواصل الاجامتعي وما توصلت اليه التقانة احلديثة ومهنا الرمقية

 ية ،اخذت عىل عاتقها قيادة مفصل همم من مفاصل التطور عرب صناعة الفضاءات الافرتاض 

نسقا ذو  وبعاد تت اول دائرة ان العوملة يف مجيع ارهاصاهتا وحتدايهتا مالالت متثل عند البعض 

الاقتصاد فه ي شامةل للم ال املايل التسويقي و املبادالت و االتصال و الس ياسة و الوخالق 
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و الفكر اال يديولويج و العسكري ، اي اهنا تتداخل مع كثري من املبادىء والقمي 

ومهنا التسويقية واالتصالية.من اة اخرى، ف ون مفهوم العوملة اذلي  ظهر  وواًل الانسانية.

مكصطلح يف جمال الت ارة واملال والاقتصاد، مّث  وخذ جيري احلدي  عهنا بوصفها نظامًا  وو 

نسقُا  وو حاةل ذات  وبعاد متعددة، تت اول دائرة الاقتصـاد، فتشـمل ا ىل جانب ذكل 

لس ياسة، والفكر، والرتبية والاجامتع، والويدولوجيا.)حقوق املبادالت، واالتصال، وا

الانسان( ،فضال عن ذكل التصممي الكرافييك اذلي افاد كثريا ،عىل الاخص بعد الثورة 

املعلوماتية الكبرية ،وبرول فن تصممي املواقع واملدوانت الشخصية واحلكومية ،وحبمك هذا 

جديدة من خالل طرح جماميع كبرية من القوالب التطور ،ف ون العوملة رخست مفاهمي تصمميية 

وميكن القول هنا عن العوملة ،التصمميية اجلاهزة اليت وحدت نوعا ما الاسلوبية التصمميية

بصفهتا ظاهرة معارصة نعيشها يف هناية هذا العقد  وهنا : توجه و دعوة هتدف ا ىل صياغة حياة 

و مناجه موحدة بني البرش و ا ضعاف الناس دلى مجيع الومم و خمتلف ادلول وفق  وساليب 

( وبطبيعة 14-13ص25الوساليب و املناجه اخلاصة ، و ابذلات ما ُ الف تكل الصياغة)

احلال فان تعممي تكل الاطر والقوالب اس بغ عىل الواقع التصمميي نوعا من التشابه يف املظهر 

 -الشلكي عىل الاقل،ويف الواقع يعرب مصطلح العوملة عن تطورين هام:

  التحدي -1

الاعامتد املتبادل ،ويرتكز مفهوم العوملة عىل التقدم الهائل يف التكنولوجيا واملعلوماتية -2

،فضال عن الروابط املزتايدة عىل الصعد اكفة يف اجملاالت ادلولية عىل اختالفها مضن نظام 

ملعلومات واال بداع عاملي جديد يقوم عىل العقل اال لكرتوين، والثورة املعلوماتية القامئة عىل ا

نظمة واحلضارات والثقافات والقمي واحلدود اجلغرافية  التقي غري احملدود، دون اعتبار للو

(، ويمتثل الاش تغال املعلومايت يف مدايته اكفه ، مع 13ص1والس ياس ية القامئة يف العامل )

ل مادل ا اس تادام مكثف للبياانت وفق ماابت يعرف ابلرمقنة ،اذ بدات دول العامل بتحوي

من معلومات اكنت توثق وفق الاسلوب التقليدية املشاع اىل ان تكون رمقية حتفظ 

بطرائق ش ىت.كام ان معل العوملة اخذ يتساوق مع مفاهمي العرصنة والتطور ،ذكل لوهنا 

جراءات معلية ملموسة يف لك  ليست مفهومًا جمردًا ؛ بل   تتحول لكية ا ىل س ياسات وا 

والاقتصادية واال عالم ؛ بل و وخطر من ذكل لكه هو  ون العوملة  وحضت  اجملاالت الس ياس ية

معلية تطرح ة يف جوهرها ة هيالًك للقمي تتفاعل كثري من الاجتاهات والووضاع عىل فرضه 

نسان  وتثبيته وقرس خمتلف شعوب املعمورة عىل تبي تكل القمي وهيلكها ونظرهتا لال 
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ن احلرية وفق ضوابط وتقنني ،علام ان مجيع ممزوجة بيشء م(.44ص26والكون واحلياة )

الهيالك الاقتصادية والس ياس ية ،بل والاعالمية اليت نشهد توسعا لها غري مس بوق تبدو 

العمل عىل يف كثري من الاحيان خاضعة اىل اطر متعارف علهيا،اي اهنا معدة مس بقا،ان 

ريكية ابذلات ، عىل بدلان تعممي منط حضاري  ص بدلًا بعينه ، وهو الوالايت املتحدة الوم

يديولوجية معينة تعرب عن  دعوةالعامل  ومجع".فه ي هبذا التعريف تكون العوملة  ا ىل تبىن ا 

رادة الهمينة الومريكية عىل العامل . ولعل املفكر الومرييك " فرانسيش فوكوايما " صاحب  ا 

الباردة متثل احملصةل  احلربكتاب " هناية التارم "يعرب عن هذا الاجتاه فهو يرى  ون هناية 

العاملية الثانية بني الاحتاد السوفييت  احلربالهنائية للمعركة اال يديولوجية اليت بد وت بعد 

 69ص7الومريكية) التكنولوجياوالوالايت املتحدة الومريكية و  احلقبة اليت مت فهيا همينة 

هنا  :  تكنولوجية واجامتعية،و  ذات)عالقة بني مس توايت متعددة للتحليل ورةث(، ا 

نتاج ، تداخل  عادة تنظمي اال  الاقتصاد، الس ياسة ، الثقافة ، الايديولوجيا ، وتشمل ا 

الصناعات عرب احلدود ، انتشار  وسواق التويل ، متاثل السلع املس هتلكة خملتلف ادلول، 

طبعا ف ون الاشارة اىل ( 17ص72هاجرة واجملموعات املقمية)نتاجئ الرصاع بني اجملموعات امل 

اجملموعات املهاجرة ،او التبادل السلعي وعدها جزءا من رصاع عوملي كبري ما  اىل ت وكيد 

عىل جحم الرصاع بني من يروج للعوملة وبمي ن من يراها تدخال يف شان خاص ،وهنا يقول 

 –النظر عن لك املقارابت والت وويالت  برصف –املهدي املنجرة عن العوملة ،امنا   

مقدمهتا الوالايت  )ويف مرحةل من مراحل الاس تعامر اجلديد اليت تعمل القوى الكربى

املتحدة الامريكية كقوة اوىل(عىل الت وسيش والرتوجي لها،ليش فقط عىل مس توى املامرسة 

مني كوهنا والاخرين هم (3-4ص18والتطبيق،ولكن ايضا عىل مس توى الثقافة والفكر)

 ريشالكن امليدان الارحب يف تروجي مفاهمي العوملة والانتشار من خاللها .

 لعوملة يف التصممي الكرافييك الرمقيا -2

حيض التصممي التصممي الكرافييك طوال س نوات مسريته بفرص كثةرية للتطةور ،اذ افةاد مةن 

معطيات التقانة اليت ابدعها الباحثون واملبدعون يف الشانني العلمي والفكري ،ومن يتتبع هذا 

التةةارم سةة ي د الكثةةري ايل تةةداخل ودخةةل يف هةةذا امليةةدان التطبيقةةي املهةةم تةةداوليا واتصةةاليا 

هوم العوملة متطابقا مع وجود مشرتاكت كثةرية ، مةن ااهةا جمةاالت التطةوير التقةي ،وياكد مف 

)  وتصال برصةي، ونشةاب تنظميةي ية  واخريها الرمقي ، التصممي الكرافييك اذلي عرف بكونه 

من خالل اال شارات والعالمات والرمول ،  وو اللكامت والصةور، بةداًل مةن اللكمةة املنطوقةة، 

http://mawdoo3.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A
http://mawdoo3.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A
http://mawdoo3.com/%D9%85%D8%AA%D9%89_%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://mawdoo3.com/%D9%85%D8%AA%D9%89_%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8
http://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8
http://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7
http://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7
http://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9
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اي ان عامد هذا النشةاب يقةوم عةىل )  29p6تبادل مع العامل املعارص(،)لتحقيق التواصل وال 

عةن امللفةوظ يف  ابال انبةةوالصةور ،  تعمةل  اللكةامتمنظومة اشارية رمزيةة ،او مةزجي مةن 

حتقيق التواصل ،وبطبيعة احلال فان هناك الكثةري اذلي يعمةل مضةن تةكل املنظومةة املتنوعةة 

لكية والوظيفية للوش ياء ويندرج مضن هذا املفهوم العديةد اصال،كام يمتثل بة )وضع الصيغ الش 

من  ونواع التنظهت الشلكية والوظيفيةة للمنت ةات واملعةدات والرتاكيةب الةيت  ةدم  وهةداف 

س تعاملية حمضة  وو  وهداف جاملية ترس النةاظر وجتلةب هل املتعةة والانرشةاح ( ) ( 64ص19ا 

، وهةةو هةةدف همةةم عنةةد بعةةض مةةن ،اي ان مةةن معطياتةةه الامتةةاع البرصةةي او الادا  

) وضةةع الصةةياغات البرصةةية يمتثةةل بةةة  املشةة تغلني يف التصةةممي الكةةرافييك،وراى اخةةرون ابنةةه

للوفاكر املُعدة لال ظهار بطرق الطباعة التقليدية  وو للعرض عىل الشاشةات، ويتجسةد اجلهةد 

ات التصةمميية عةىل الفي )اال بداعي( فيه بعملية تنظمي العالقات الشلكية بني العنارص واملفةرد

نو يوفق بني الاداء امجلايل والوظيفي لتكل العنارص واملفردات حبسب احلاجات والوغةراض 

،اي ان للعمليةات التنظمييةة والشةلكية دور مةؤثر (  97ص10التصمميية املطلوب حتقيقهةا(،)

تصةممي الكثري اذلي ميكن ان يقةال عةن ال  وهكذا وهناك للوفاكريف اعطاء الصياغات الهنائية 

الكةةرافييك اذلي ريشةةغل النةةاس يف العرصةة الةةراهن الايتةةه ومتاسةةه املبةةا  مةةع احلاجةةات 

والانشطة اليومية ،ومما عز من هذا ادلور ادلخول الرسيع للتقانة وانضواء هذا النشاب مضن 

حظةي موضةوع العوملةة يف هنايةة القةرن العرشةين مفاهمي العوملة احلديثةة ونظةم الاقتصةاد ،اذ 

م من اهامتمات املفكرين اال قتصاديني و الس ياس يني يف العامل ، و اليشةء اذلي البةد جبانب هم

قتصادي قبل  ون تكون مفهوما ثقافيا  وو اجامتعيةا  من الوقوف عنده هو  ون العوملة   مفهوم ا 

 وو س ياسةة يا. كةةام  ون  وكةةرث مةةا يتبةةادر ا ىل اذلهةةن عنةةد احلةةدي  عةةن العوملةةة   عوملةةة 

ىل بةرول منظومةة مةن  اال قتصادايت فالتطورات اال قتصةادية الةيت شةهدها العةامل والةيت  ودت ا 

العالقات واملصاحل اال قتصةادية املتشةابكة الةيت سةاات يف بةرول العوملةة، لهةذا يعتةرب اجملةال 

مةةايعي ان .( 23ص11)اال قتصةادي مةن  ومه جمةةاالت العوملةة و وكرثهةا وضةةوحا و وبرلهةا هةدفا

ير الاقتصادي التسويقي والرتوجيي الاعالين وجد هل التصممي اذلي يقع يف لب معليات التطو 

ميةةداان همةةام الا وهةةو اقتصةةاد السةةوق اذلي يزخةةر بةةه عةةامل اليةةوم يف وةةل انشةةطته احملليةةة 

وادلولية،اذ انطلقت العوملة )ال عةداد جممتعاهتةا لعرصة املعلومةات، وتعةد قضةية تطويةع تقنيةات 

ن مل تكةن احلاسب ال يل للمتطلبات اخملتلفة ..  وحد احملا ور الرئيسة لعمليةة اال عةداد املةذكورة ا 

،ف  معلية تطويع امنةا خييت خلدمةة النشةاب اذلي يعمةل فيةه 59ص23) واها عىل الاطالق(
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،عةةىل الاخةةص وان عرصةة املعلوماتيةةة ل ويضةة  الكثةةري مةةن البيةةاانت يوميةةا ،وهةةو امةةر 

الكةرافييك الرمقةي يف جمةال الريس هتان به وينبغي التواصل معه ،فىل سبيل املثال ف ون التصةممي 

فنا برصةاي يعمتةد الصةورة، والصةورة يف الصةحف تةؤدي دورا همةام يف تصممي الصحف صةار)

ةية نشةة وت نتي ةةة التقةةدم  حتقيةةق  وهةةداف ووظةةائف الصةةحافة يف عرصةة تسةةوده لغةةة برصة

وامثر هةذا ( 64ص9()التكنولويج يف وسائل االتصال اليت تعمتد عىل الصورة يف املقام الوول

ر الةوظيفي املفصةيل عةن اعطةاء دور طبريلعنرصة كةرافييك همةم الاو  الصةورة  الةيت التطو 

مفهةوم بقةي تنيب الالكم والنصوص الكتابية يف التعبري عن الفكرة وتسهيل الية التواصةل،اذ 

ن  ال ا  االتصةةال كةةدالةل ومعةةىن، هةةو ذات االتصةةال املقصةةود اذلي يةة  حتقيقةةه بةةني طةةرفني، ا 

لهيةا املتغريات العديدة سوا ء عىل مس توى املةهن  الود  والفكةري  وو التكنولةويج ،  وضةاف ا 

ن ثبتةت رضوراتةه احلياتيةة يف  ىل ت وكيد حتقيقه بعةد ا  العديد من ال ليات اجلديدة اليت تسعى ا 

دامهتا عرب العالقات الكيانية عرب الزماكن ) ، يبقى ان نشري اىل اايةة الصةورة يف (133ص3ا 

شهده اليةوم ،اذلي تطةور نتي ةة للتطةور التقةي الويت مكعطةى عةن عامل التصممي الرمقي اذلي ن 

)الصورة  وداة للتعبري البرصي، التوسع العوملي عن طريق التداول الرباجمي ،وغريه،لهذا احضت

ن الوصةوات واللكةامت املنطوقةة    وداة التعبةري السةمعي، فةان الصةورة    وداة  ذا قلنةا ا  فا 

( 5ص14()لغاية الهنائية للصورة ويعد جةوهر العمةل الفةيللتعبري البرصي، وان التعبري هو ا

اذن نن نعيش واقعا برصاي جديدا تتعاضد فيه الصورة مع خمتلف العنارص البنائية  لتحقيةق 

الهدف يف عرص هو ابمش احلاجة اىل قناة تواصل سهةل ليش فهيةا معوقةات ابصةارية تةذكر، 

تتصور وتغتي ابس مترار فعةىن لظةواهر  مضن نطاق ماابت يعرف ابلصورة الافرتاضية ، و 

الواقةةع املفةةرتض ، وطموحةةات وعواطةةف اال نسةةان ومفاهميةةه حةةول العةةامل ومةةثهل الاجامتعيةةة 

(،هذه الصورة اليت تعمل يف نطاق برصي تقي افرتايض ،مصةنوع يف 70ص  24وامجلالية( )

ن هةةذا العرصةة يعمتةةد بيئةةة رمقيةةة اكمةةةل ،ميكةةن ان يعمةةل فهيةةا الكثةةري،اذن تشةةري الوقةةائع اىل ا

الوسةةلوب الرمقةةي يف االتصةةاالت، عليةةه راحةةت  وكةةرث ادلول يف اعةةامتد الومقةةار الصةةةناعية 

،والفضائيات واعامتد اال شارات الرمقية يف حتقيق اتصاالهتا اليت  وصبحت من رضورات احليةاة 

ويف خضةةم هةةذا التطةةور املسةة متر ،فةةان التصةةممي  (10ص6العامةةة لوغلةةب جممتعةةات العةةامل)

رافييك الرمقي اذلي يعيش عرصه اذلهيب يقف امام حتدايت املةرحةل معرفيةا قبةل اي  ء الك

يتفةرع مةن االتصةال الس باب تتعلق ابلنقل اليويم لالفاكروالاطروحات البرصية والعقيل ،اذ 

نوع االتصاالت الرمقية اليت   ول املعارف واخلربات املرتامكة واملتاحةة والودوات والوسةائل 
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والتنظميية واال دارية املس تادمة يف نقل وتبادل املعلومةات بةني اال فةراد واجملمتعةات،  وو  املادية

فةةراد واجملمتةةع وان التقنيةةة  الوسةة يط املسةة تادم يف نقةةل وتةةداول املعلومةةات والوفةةاكر بةةني اال 

االتصالية   الودوات اليت ساعدت يف تطورها املتالحق يف تقليص لمةن تراسةل البيةاانت 

عن اخزتال اللكف املادية وعبةور املعوقةات الةيت ميكةن ان تعيةق املرسةل   (.فضال71ص15)

و  من الشالكت اليت يراها البعض من سلبيات ادلخول العةوملي عةىل التصةممي الكةرافييك 

الرمقي اذلي يمتثةل يف ارسةالياته فجمةوع كبةرية مةن التقنيةات،  وو الودوات،  وو الوسةائل ،  وو 

وظيفها يف معاجلة املضمون  وو احملتوى، اذلي يراد توصيهل من خةالل النظم اخملتلفة، اليت ي  ت

معلية االتصال، واليت ي  من خالل مجع املعلومات والبياانت املسموعة )واملكتوبة  وو املصورة 

 وو املسموعة  وو املرئية  وو املطبوعة  وو الرمقية( مةن خةالل احلاسة بات الالكرتونيةة، مث  ةزين 

مةةات، مث اسةةرتجاعها يف الوقةةت املناسةةب، مث معليةةة نرشةة هةةذه املةةواد هةةذه البيةةاانت واملعلو 

االتصالية  وو الرسائل  وو املضامني املسموعة  وو املرئية  وو املطبوعة  وو الرمقية، ونقلها من ماكن 

( ان هذا التبادل احلر للبياانت والتةداول املعلومةايت اذلي 20ص22ا ىل ماكن  وخر، وتبادلها)

  هو الاخر منطا من امناب الضةغط عةىل اجلهةات الباثةة واملسة تقبةل ي  دامئا دون رقيب ش

)مزتايدة حلاس بات التصممي البياين من وسط سةاكن نوالقدرة يف تدوير املعلومات مضن تفاعلية

ىل   خر، كام تتضمن حركة متفامقة هذبت  ويضا حلول برام  احلاسوب ذات التعقيد الوكةرث،  ا 

بةداع املةزج الضةبا  بةني مثل التالعب ابلصور واس تغالل امل صممني عةىل املةدى البعيةد، اب 

وشةة  هةةذا الامةةر هةةو الاخةةر قلقةةا كبةةري بعةةد ان اضةةافت .(30p. 5اخليةةال والواقةةع( ) 

الرباجميات العديد من املؤثرات التقنية اليت  ميكن ان تضفي الكثري من الا ةام البرصةي عةىل 

اف مهنا)س ياس ية،  وو  وهداف  وخةرى الشلكي، وغريه لتحقيق خمتلف الاهد -املنت  الصوري

( ،وهذه مشلكة شةلكت ضةاغطا 71ص5يف عرص امنحت فيه ادلالةل املرجعية للوشاكل(،) 

عىل املصمم الرمقي اذلي رفا دليه ،او عليه تقع بعةض املرشةوطيات العقائديةة ،اواجملمتعيةة،من 

اظهةر تسةمية جديةدة  جانب اخر فان اندماج التقنية الرمقيةة مةع الشة بكة العنكبوتيةة العامليةة

للمصمم، حية  اصةبحت تسةمية) املصةمم الكةرافييك(  غةري قةادرة عةىل موافةاة الامةاكانت 

اجلديدة للمصممني، فظهرت تسمية )املصةمم الكةرافييك الرمقةي( لوصةف املصةممني اخملتصةني 

اذليةةن اصةةبحت تصةةامميهم الرمقيةةة تمتةة  ابلتفاعليةةة ودخةةول الوسةةائط املتعةةددة علهيةةا فةةا وفةةره 

اس تادام التقنيةات الرمقيةة يف تصةاممي الصةحف واجملةالت والاعةالانت ونرشةها مةن خةالل 

(،وهذا يعد من معطيات العلمنة اليت 31p17الوسائل الالكرتونية وغريها من الاماكنيات. )
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القةت بظاللهةةا عةىل طرائةةق واسةةاليب التصةممي الكةةرافييك املنةةت  عةرب الوسةةائط الافرتاضةةية 

 .الرمقية

 ،معطيات املعرفة التقنية العوملة -3

من معطيات العوملة يف اجملال الكرافييك التقي تطوير امناب طباعية متعددة عرفت ابلطباعة 

الرمقية اليت تس تلزم توافر طابعات معدة لوداء هذ ادلور ،اذلي يتطلب كذكل توافر 

تعمتد فكرة مس تلزمات ملحقة بذكل من احبار وخامات اخر،اذ تعمتد هذه الطابعات فكرة)

معل طابعة الل ر عىل الشحنة الكهروس تاتيكية مثل فكرة معل ماكينة تصوير املستندات. 

  يكتس هبا اجلسم املعزول مثل الشحنة اليت يكتس هبايتالكهروس تاتيكية   ال والشحنات

 وتعمل طابعة الل ر من خالل مادة حساسة للضوء تسمى.املشط عند متش يط الشعر

Photoconductive ذا سقط ضوء علهيا. هذه هذا المنط التقي (،32 )املادة تفقد حشنهتا ا 

اجلديد عز من القدرة الطباعية من جانب وجشع املصممني الكرافيكيني عىل تنفيذ افاكرمه 

ن )الطباعة الرمقية تنترش مثل فريوس  بش  بعيد عن التعقيد وتعدد مراحل انتاج املطبوع، ا 

ليف ليش حمصنًا ضد هذا الفريوس. وحسب مسيذرل بريا، فا ن ودي عرب عامل الطباعة، والتغ 

الطباعة الرمقية للتغليف والبطاقات التعريفية السلعية تس متر ابلتوسع الرسيع بت وثري عوامل مثل 

نتاج، والتخصيص فرحلته الهنائية، واال صدارات واملواصفات اخملصصة،   فيض لمن اال 

مسيذرل بريا ب ون الطباعة الرمقية للتغليف ستتضاعف  والعوامل البيئية وغريها. وتتنب و هيئة

مليار  6,6بعد  ون اكنت  2018مليار دوالر عام  14,4ب وكرث من مرتني لتصل قميهتا ا ىل 

وهذا الانشار الكبري رخس حقيقة مفادها ان التصممي والطباعة  ( 33.() 2013دوالر عام 

ستند اىل تقانة خمتلفة عام س بق،فقد غادر الاطر التقليدية يف تنفيذ الاعامل الطباعية ت 

اسهم)قدوم تقانة الطباعة النافثة للحرب يف تطور الطباعة الرمقية مسااًة كبرية. كام  ون هناكل 

وفسيت، ويدور ذكل حول التغليف، تعاون بني مصنّعي معدات الطباعة الرمقية وطباعة الو 

تش  " و"يك    وي" عن خططهام لت " ا  طوير طابعة بس يطة و وعلنت لك من  كيتي

نش عرضًا ) 110ش بكية انفثة للحرب برسعة عالية وجحم كبري، وبقياس  مرتًا( من  وجل  2,5ا 

مرحةل ما قبل الطباعة للوحات ذات احلشوة املمتوجة. وسوف تسمى هذه الطابعة "طابعة 

تش   يت  ع بني "، وس متكّن هذه الطابعة من امجل1100الويب النافثة للحرب امللونة البس يطة ا 

عدة  وعامل فردية معًا عىل لفافة  وو عرب لفافات للمدى القصري،  وو املتوسط،  وو الطويل. 

( وهو 33وخالفًا لوية تناظرية تقليدية قبل الطباعة، ميكن ل  صندوق  ون يكون خمتلفًا.() 
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تطور نوعي حيسب ملبتكريه اذلي ارادوا من خالل هذا التقدمي ادلخول اىل سوق التصممي 

اعة بش  مل يعهد سابقا،اذ ان امجليع بني اداءات خمتلفة يعي ابن العملية الطباعية والطب

صارت اريرس وافضل،وتوافرت امام الطباعة الرمقيةعىل سبيل املثال)اماكنية اس تادام 

ذ عادة ما يفيد التغليف اذليك من  مقدرات اال نرتنت لونتاج ما ريسمى ابلتغليف اذليك. ا 

ية اذلكية اليت متكّن متابعة املنت  ومعلية اجلرد.  وما رمول الاس ت ابة بطاقات التعريف السلع 

الرسيعة، فه ي تقانة  وخرى اكنت نتي ة تقدم الطباعة الرمقية، و جرى تصمميها  وول مرة 

لصناعة الس يارات يف الياابن، لكهنا تس تادم اليوم اس تادامًا هائاًل يف جمال التغليف. 

يعة مشهورًا خارج صناعة الس يارات بفضل سهوةل قراءته و وصبح نظام رمز الاس ت ابة الرس 

برسعة وقدرته الكبرية عىل التخزين ابملقارنة مع طريقة الباركود التقليدية. وتضم التطبيقات: 

دارة الواثئق، والتسويق العام،هذا ويؤمن  متابعة املنت ، وحتديد املادة، واملتابعة الزمنية، وا 

رات التغليف عىل املدى القصري س ترتكز بش   وسايس عىل العديد من احملللني ب ون ابتاك

( وحيسب يف اجلانب البعد الامي والتسويقي 33وضع بطاقات تعريفية للومن ومنع الغش) 

وحساابت تتعلق ابداء الرشاكت يف السوق ،وهبذا الصدد ويف جمال التصوير والاكمريات 

 PictBridgeدمعت "اكنون" نظام )مقية الرمقية اليت تعد حلقة هممة من حلقات الطباعة الر 

اجلديد للاكمريات  PictBridgeاجلديد واملس تقل عن مزودي تقنيات التصوير،ويتيح نظام 

الرمقية واكمريات الفيديو وغريها من  وازة التقاب الصور، االتصال املبا  بطابعات الصور 

ل عىل صور مطبوعة من وغريها من  وازة الطباعة، مما جيعهل  وبسط و وسهل طريقة للحصو 

الاكمريات الرمقية مبا ة. ومل تعد هناك حاجة ا ىل مكبيوتر خشيص الجنال هذه العملية، 

فا ن مفهوم االتصال بني  وازة العالمات  PictBridgeوابلنس بة لوي االين حيمالن شعار 

الت ارية اخملتلفة قد  وصبح حقيقة واقعة. واوحض غوردون جولز، رئيش اكنون الرشق 

الووسط، قائال : مع انعدام احلاجة ا ىل مكبيوتر خشيص لتحقيق االتصال بني  وازة العالمات 

خيحة املزيد من اخليارات  ومام  PictBridgeالت ارية اخملتلفة فا ن  يعي، يف هناية املطاف، ا 

املس تادم،علام ان هذا ادلخول التقنية وعوامل البح  والتطوير اضفى كثري من اجلاذبية 

التصمميي الكرافييك الرمقي ،كام  ) ولاحت  كة سوين العاملية الس تار عن  وحدث ما للعمل 

ليه ىف عامل الطباعة بعد طرهحا للطابعتني اللتني  DPP-FP35و DPP-FP55 توصلت ا 

 بشاشة بتقنية DPP-FP55 تندرجان مضن فئة طابعات الصور الصغريةوتت، وتمت  طابعة

TFT  نش، مع رسعة طباعة  2بقياس اثنية للصورة الواحدة حبجم البطاقة  63مقدارها ا 
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ضافة املؤثرات اخلاصة وطباعة  الربيدية، وتتيح خيارات منوعة للمعاجلة الرسيعة للصور مثل ا 

،وحتاول معظم الرشاكت اضافة خصائص جديدة تدمع الوضوح والرسعة .فهرس الصور

ديثة،ومل تكتف معطيات العوملة ونظافة املنت  وهو امر مطلوب يف عامل التقانة الطباعية  احل

هبذا التطور نبل اسهمت البحوث وادلراسات عن نقةل نوعية يف ميدان الطباعة الرمقية ،الا 

،اذ ي   التصنيع ابالضافة وحد  وشاكل تكنولوجيا )(،و 34و  الطباعة ثالثية الابعاد)

ما فوق بعضها البعض  مادةبوضع طبقات رقيقة متتالية من  ثاليث الوبعاد جسمتكوين 

والطابعات ثالثية الوبعاد يف العادة  ورسع و ووفر و وسهل يف الاس تعامل من التكنولوجيات 

للمطورين القدرة عىل طباعة  وجزاء  الطابعات ثالثية الوبعادالوخرى للتصنيع ابالضافة. وتتيح 

فة وفواصفات مياكنيكية متداخةل معقدة الرتكيب ، كام ميكن صناعة  وجزاء من مواد خمتل

وف ايئية خمتلفة مث تركيهبا مع بعضها البعض، ويف الس نوات الوخرية،  وصبح من املمكن ماليًا 

املتوسطة، بذكل انتقلت  -تطبيق الطباعة ثالثية الوبعاد عىل مس توى املرشوعات الصغرية

ىل البيئة املكتبية، وب وسعار تصل ا ىل  المنذجة دوالر للطابعة  5,000من الصناعات الثقيةل ا 

 ثالثية الوبعاد. كام  ونه ميكن تطبيقها ال ن يف نفش الوقت عىل ووعات خمتلفة من املواد.

بت يوميا مدى الااية اليت حيملها يف ،ودخل هذا المنط الطباعي الرمقي اجملال بقوة ويث (52)

تقنية ثورية )صناعة القوالب واملعدات واملس تلزمات اليت حيتااا انسان اليوم،وعدت اليوم

فتحت الباب لثورة صناعية جديدة ،فبعد  ون اكنت صناعة الوش ياء و الودوات و ال الت 

ال دلى القليل من الناس مث   وصبحت هناك   الت و البس يطة تتطلب همارة خاصة ال توجد ا 

ماكينات تقوم فهام معينه لصناعة  وش ياء بعيهنا بكفاءة و رسعة  وكرب.ولنفرتض  وننا لرغب يف 

اكنت هناك عقبتان  صناعة ووعة تروس متنوعة الوشاكل و الوجحام لنضعها يف   ةل نس تادهما

ا ما رغبنا يف رئيسيتان الووىل   حمدودية الوشااص اذلين قد ميتلكوا املهارة الاللمة اذ

صناعهتا يدواًي ، مث حمدودية ادلور اذلي تقوم به ال الت حي   صص لك   ةل لصناعة ترس 

بعينه و قد ال تمتكن من صناعة ترس   خر خمتلف يف الش   وو احلجم مما يتطلب املزيد من 

نفاق و هنا ي ويت دور الطابعة ثالثية الوبعاد()  تدخل ( ،واليوم  35 ال الت و املزيد من اال 

يف مصمي بعض الصناعات الكرافيكية ،والصناعية ،اىل غري ذكل ،وحتسب لها ووعة من 

 الاايات :

 

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D8%B9_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D9%81%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D8%B9_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D9%81%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B3%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B3%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D8%B0%D8%AC%D8%A9


 23/3/2016-22الفنون الجميلة المؤتمر العلمي الخامس عشر لكلية وقائع 

 281 

 سهوةل تعديل التصممي. -

ول للمنوذج الو  scanning نظام مسح ضو  رمقياماكنية نس  التصمهت ابس تادام  -2

ووب اكم وسوفتوير خاص . وبعد ذكل ي  حتويل البياانت ا ىل منت  ثاليث  حاسوببواسطة 

 الوبعاد من املادة اخملتارة.

، الوجزاء البارلة، الوجزاء املتداخةل، والوجزاء احلجماماكنية احلصول عىل  وجزاء كبرية  -3

درجة واليت من الصعب  وو املس تحيل احلصول علهيا بطرق  90املعشقة بزاوية  وقل من 

 .التشكيل التقليدية

 ع متاكمل للاامات.نظام اسرتجا -4

 الوقت والتلكفة. تس تادم  ودوات  وو  وازة كثرية وبذكل  ترص ال -5

 وجد حدود ملدى تعقيد التصممي.ال ت -6

  يف الطباعة الثالثية عىل طرق التشكيل التقليدية وذكل  ون مكوانت املنت تتفوق طريقة -7

 ة.طريقة الطباعة الثالثية تنافش  وداء مثيالهتا اليت صنعت بطرق التشكيل التقليدي

 لكفة  وقل ابلنس بة للوشاكل املعقدة.ت -8

 قصرية جدا. دورة انتاج -9

 (52صول عىل منت  مطابق ل  املواصفات القياس ية)حل -10

كل الاايات من ادلور اجلديد اذلي تقوم هبا الطابعات ثالثية وتنبع ول ت

جناله يف اجملاالت املذكورة فقط بل هناك  ويضًا  الابعاد،ولن)تتوقف الصناعة عند ما مت ا 

العديد من الطابعات اليت جيري تطويرها يف جمال العامرة و يتوقع يف املس تقبل اس تادامات 

س تادام املعادن  وو  الزجاج يف جماالت الصناعات العسكرية و املدنية و  ووسع للطباعة اب 

املعامرية ب ونواعها بل و حىت يف طباعة الوجبات الغذائية حبسب طلب الزبون دون تدخل 

برشي !   ثورة صناعية بال شك و اللال مس تقبل هذه الصناعة حيمل الكثري من 

جشعت عليه العوملة اىل  ( ،وهبذا الصدد نشري اىل جماالت الاستامثرات اليت 35املفاج وت)

جانب نقل الاموال واخلربات ،اليت بدات تتسع من خالل التعامل مع املؤسسات والرشاكت 

ذات الصةل ،اذ تقوم)حكومة الوالايت املتحدة يف الطباعة ثالثية الوبعاد الس تادامات يف 

-زنلية جمال حبوث الطاقة، وادلفاع واس تكشاف الفضاء. وعىل الرمغ من  ون اال صدارات امل

ال تزال  -دوالر 300حي  يبلغ سعر الونواع املكتبية مهنا ال ن مبالغ قليةل حبي  تصل ا ىل 

متيل لون تكون بطيئة وصعبة الاس تادام، فقد ارتفع الطلب علهيا من الهواة والعاملني يف 

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D9%85%D8%B3%D8%AD_%D8%B6%D9%88%D8%A6%D9%8A_%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D9%85%D8%B3%D8%AD_%D8%B6%D9%88%D8%A6%D9%8A_%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D9%85
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC&action=edit&redlink=1
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جمال الس باكة، ما  ودى ا ىل ظهور ووعة صغرية مزدهرة من  وحصاب املشاريع،وغالًبا ما 

قت املبالغة عىل الواقع. مع ذكل، لك  ء من الس يارات ا ىل ال ذان اال لكرتونية قد متت تفو 

طباعته ابلفعل. ووفقًا لتقديرات  كة فوهلرل و اكه لالستشارات، سوف ترتفع الصناعة 

( اضعاف مضاعفة يف الس نوات القادمة( وهو امر همم يف جمال التطوير  34العاملية ا ىل)

قتحم هذا المنط الطباعي جماالت وانشطة احلياة اكفة ،الطب والصناعة الاقتصادي،هذا وا

والس يارات والكرافيك والتصنيع العسكري اىل غري ذكل.وبطبيعة احلال فان املصمم الكرافييك 

الرمقي سيس تفيد من هذه التقانة العوملية يف تقدمي الافضل اذلي يراه منايبا يف حتقيق افاكره 

 .نتاجيةواطروحاته البرصي الا
 الثورة الصناعية الرابعة 

تدور اليوم بقوة نقاشات وحوارت بني الساسة والاقتصاديني واملربجمني حول ماالت اليه 

ظروف التقانة الرمقية احلديثة ،وال في هؤالء خماوفهم من املدى اذلي ذهبت اليه حبوث 

ودراسات اجليل اجلديد من التقنيني الرمقيني اذلين يتحصنون ابفضل انواع احلواسيب 

اخلوادم اذلكية ،ما املؤمترات الاخرية الا خطوة نو البح  فه ابت والاازة اللوحية و 

جنلرتا يف القرن الثامن عرش،  ابلثورة الصناعية الرابعة فة )منذ الثورة الصناعية اليت شهدهتا ا 

بد و العامل يتحول ا ىل عرص التكنولوجيا والصناعات احلديثة، وانعكش هذا الومر بش  واحض 

رفاهيته وحبثه عن س بل  وعىل و وكرث كفاءة للراحة والمتتع حبياته،وعندما عىل حياة اال نسان و 

نذكر لكمة الثورة الصناعية فغالبيتنا يعتقد بوجود ثورة صناعية واحدة فقط   تكل اليت 

ثورات صناعية وهو عىل  وعتاب الثورة  3حدثت يف ا جنلرتا، لكن العامل شهد حىت ال ن 

،وحلد هذا 2015اسواق النفط اب من منتصف عام ( ،ففي خضم ماحصل يف 49الرابعة)

اليوم شهدت هذه الاسواق اخنفاظا واحضا يف الاسعار ماىل بظالهل عىل الواردات املالية 

دوالرًا  27والتبادل الاقتصادي والت اري،فقد )اهنارت  وسعار خامات النفط ا ىل ما دون 

خنفاضًا حادًا، من الوالايت  وسواق الوسهم اليت شهدت بدورها ا« اذلعر»للربميل، فعّم 

املتحدة ا ىل الياابن، مرورًا ب وورواب واخللي . رمغ ذكل،  ورص مفوض الشؤون الاقتصادية يف 

الاحتاد الوورو ، بيري موسكوفيتيش، يف مؤمتر دافوس،  ونه لن تكون هناك  ولمة مالية 

اها ا ىل تباطؤ عاملية جديدة، عىل الرمغ من الاضطراابت يف الوسواق العاملية، اليت عز 

( وبطبيعة احلال ف ون ول الترصجيات خييت 50الاقتصاد الصيي وهبوب  وسعار النفط.( )

كنوع من ارساليات الاطمئنان،لكن احلائق ترش اىل غري ذكل ،هو امر يتحقق مضن الية 
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جديدة للتطويع العزوملي مغطى ابنواع جديدة من الاغطية  مرتبطة بسيناريوهات جديدة   

 ى ،تقع يف مصمي مايتار حول الثورة الصناعية الرابعة.الاخر 

ة ، ب ومتتطالقها  لقد ارتبط مفهوم "الثورة الصناعية الرابعة"، اذلي اكنت  وملانيا املبادرة ا ىل 

ة عىل لصناعالصناعة، والتقليل من عدد الويدي العامةل فهيا، حبي  يقترص ادلور البرشي يف ا

ة ا ىل ذكل وجود قدرات علمية توظف يف امتالك بنياملراقبة والتدقيق، و ب الوصول 

ال  ون اال جيابيات الكبرية اليت ميكن  ون حتققها هذه "ال   ، لصاحلثورة"تقنية ورمقية متطورة، ا 

دلول عات االبرشية، تقابلها سلبيات س ترتتب علهيا وس تعاين مهنا اجملمتعات، فا فهيا جممت

ية ت البرش جمتعااعية الرابعة" توفر فرصًا واسعة للم املتقدمة، ومن اال جيابيات  ون "الثورة الصن

ها تخفيض ب يك حتقق معدالت عالية من التمنية الاقتصادية والاجامتعية واال نسانية معومًا، 

نتاج، وابلتايل ت ومني خدمات ووسائل نقل واتصال جتمع بني الكفاءة ا ة ومثن لعاليلتاكليف اال 

و اعة هالااثر السلبية للعوملة عن طريق الصن  وقل، ولو فككنا ماحيصل لوجدان ان من بني

تعد ثورة ( ،رمغ ذكل )51الشك كبري ،اذا ما حلت الاازة اذلكية ماكن الانسان)

 املعلومات والتكنولوجيا من  ومه النقالت اليت جدت يف العامل احلدي ، حي   وصبحت

تواها ع مس  مالهتا ورفالتقنية فثابة القاعدة الوساس ية اليت تنطلق مهنا دول العامل يف تعا

ل وتقدهما. وجتاولت لك املسافات وحدود املاكن عرب عدة وسائط  واها وسائط التواص

ال  وهنا خلقت جفوة رمقية عىل عدة مس توايت ال س ه مع اجليل الثال ن   و ومالاجامتعي، ا 

لثورة تاب ااال نرتنت اذلي يرحج الباحثون  ونه س يكون فثابة املنعرج اجلديد والعامل عىل  وع 

ني ايدي ب( اليت تمتثل حاليا بعديد الابتاكرات اليت جتد ملساهتا 51الصناعية الرابعة.) 

 املس هتلكني  صائص تش متل)  وازة ذكية ذاتية احلركة، طائرات بدون طيار، ِطباعة

مة ثاُلثية الوبعاد، س يارات ذاتية القيادة، ِجبال من البياانت، خطوب ا سَّ نتاُمجي ة ج اذلكيال 

ك  -، سلسةل البلواكت، وغريها من اجملاالت العلمية ’اننو‘يات الةوتقن   ن عيرص و ما ِمن شي

 (52 الثورة الصناعية الرابعة حارض بقوة بيننا.)

 ولالشارة ف ون الثورات الصناعية السابقة تمتثل فا اييت:

 حالل العمل اليدوي ابملاكنات.ااش متلت الثورة الاوىل  -

 نتاج املتعدد.الثورة التكنولوجية والا -

 الانظمة الرمقية اذلكية)احلوس بة( -
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دم  الونظمة اال لكرتونية الف ايئية يف معليات التصنيع املتصةل ابالنرتنت، و)حتّدثت جنيفر  -

، عن ماهية هذا العرص اجلديد، ″يورونيول“بالنك، اخلبرية الاقتصادية، يف برانم  لش بكة 

ن كن  تفكرون ابلثورة الصناع “قائةل  ية الثالثة، فا هنا حقا احلوس بة، اكن ذكل العرص الرمقي ا 

اذلي بد و منتصف القرن العرشين تقريبا. وما نشهده هو  ون الثورة الصناعية الرابعة   اليت 

ن اكنت التكنولوجيا احليوية  وو اذلاكء  بنيت عليه مع لك هذه التكنولوجيات املثرية، ا 

 هذه الومور الهامة وعىل اختالفها جاءت مع الاصطناعي والطابعات الثالثية الوبعاد، لك

(اي ان العامل يعيش هذه الاايم فورة وليست ثورة فقط عامدها الاندماج بني 51 بعضها()

ووعة كبرية من التكنولوجيات متعددة املهام تؤدي هماهما الرمقية بدقة عالية ،من ذكل 

لعالقة،مع ذكل ف ون )تقرير الاحتاد براجميات التصممي والطابعات واملاكئن واملس تلزمات ذا ا

يكشف ، عن جفوة رمقية جديدة تلوح يف الوفق، وتمتثل  2015ادلويل لالتصاالت يف عام 

ذا اكن تطور ش بكة اال نرتنت يف صيغهتا الووىل ) ( مقترصا عىل اخلرباء، فا ن تطور 1.0يف  ونه ا 

اال نرتنت لينتظموا يف ( قد فتح اجملال  ومام رواد 2007-2003( من )2.0ش بكة اال نرتنت )

نرتنت الوش ياء ) ( ثالثة مبادئ  وساس ية 3.0جامعات افرتاضية، بيامن ستشمل املرحةل الثالثة ا 

)حركية مس مترة، كونية شامةل، توصيل دامئ(، ليتفرع عن ذكل امجلع بني تطبيقات التصنيع، 

 مجيـع الواةزة والنقل واملدن اذلكية والاس هتالك والنرش والتوليع، فضال عىل الربةط بـني

التقليـديـة مثل الثالجة وصنبور املاء واملصباح الكهراب  ومر  ب السيـارة، اليت س تصبح 

لكهـا ذكية بفضل حماسش   نية جمهزة ب  ليات االتصال، كام سي  ربط االتصال حبلول عام 

حتتاج  .( وهذه مشلكة معقدة حبد ذاهتا وسلبية تثريها الانظمة العوملية اجلديدة و 2020

اىل حبوث معمقة للوصول اىل معاجلات تردم شيئا من الفجوة الرمقية احلاصةل،من جانب اخر 

حراله يف تصنيع اال نسان ال يل  فا ن )الوعد بثورة صناعية رابعة يت ولف من التقدم اذلي مت ا 

 وربط الوش ياء مع بعضها البعض عن طريق اال نرتنت والبياانت الكبرية وتقنية الهاتف النقال

والطباعة ثالثية الوبعاد وطبقا ال حدى التقديرات فا ن التبي الناحج لتكل التقنيات اجلديدة 

نتاجية العاملية بنفش القدر اذلي حققه المكبيوتر الشخيص واال نرتنت خالل  ميكن  ون يعزل اال 

   واخر التسعينات وابلنس بة للمستمثرين فا ن الثورة الرابعة تعرض فرصا للرحب تش به تكل اليت

قدمهتا الثورات اليت س بقهتا وابلفعل فا ن  وحصاب التقنيات يف هذا املرحةل املبكرة من الثورة 

(،ويف جمال التصممي الكرافييك الرمقي فان 51) الصناعية يطلبون  وسعارا كبرية جدا لتقنياهتم

احلدي  عن الافق اجلديد لهذه الثورة الكبرية هو حدي  ش يق بالشك ،النه س يعي اضافة 
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تية جديدة تنفع املصمم ،وهو ينتفع هبا الان ،فاحلواسيب والاازة اللوحة والواح التصممي ادا

الرمقية وشاشات اللمش ومس تلزمات اخرى اعانت املصمم يف الكثري من اطروحاته 

جياد  وشاكل جديدة من التعاون واحلمكة  البرصية،و)يف هذا الاجتاه، س يكون من الرضوري ا 

جيا . وحتقيقا لهذه الغاية، ال بد من ثالث خطوات ،فضال عن اجياد خطاب ت  شاريك وا 

  رئيسة:

ع  ووال، جيب  ون نس متر يف رفع مس توى الوعي والفهم للقضااي املطروحة. فال ميكن صن

، من لعاملاالقرارات يف عزةل. نن يف حاجة ا ىل هن  شامل جيمع كبار العقول من مجيع  وناء 

  .الك القطاعني العام واخلاص

عىل  ابعة.اثنيا، ينبغي تطوير خطاابت شامةل وبناءة حول كيفية تطوير الثورة الصناعية الر 

كل ذا يف سبيل املثال، جيب  ون تدخل القمي والوخالق يف مصمي سلوكنا الفردي وامجلاعي، ف

 حلقيقيةاية ار وس املال والوسواق املالية. كام جيب  ون ننتقل من التسامح والاحرتام ا ىل الرع

  .لرمحة حىت يصبح المتكني والشمول مبد وين توجهييني لوعاملناوا

عادة هيلكة النظم الاقتصادية والاجامتعية والس ياس ية ىل ا  ن الواحض مف .اثلثا، جيب  ون منر ا 

لية احلا  ون هيالك احلاكمة احلالية والامنذج السائدة يف خلق الرثوة ال تليب احتياجاتنا

و  و مفا هو مطلوب ال ن ليش تعديالت عىل نطاق صغري واملس تقبلية، و    وكرث  واية. 

منا حتول مهنجي شامل وخالق،) (،ويك نتعامل مع املفاهمي 36 ا صالحات هامش ية، وا 

لني اجلديدة اليت تطي  ابالطر التقليدية البد من فهم واستيعاب معريف من قبل العام

 جه .مثل و واملسايرة عىل ا واملش تغلني ابلشان التصممي الكرافييك الرمقي يك ت  املواكبة

 فكر النقدي احلدي العوملة وال -4

الشك عند املش تغلني ابلعمل التصمميي املدى اذلي تداخلت فيه فنون التصممي الكرافييك 

الرمقي مع فورة الانتشار العوملي ،اذ اصبح من الصعب الاحاطة فا حيصل ،وهنا يصح 

 وامما وادلليل مايعرض ومايقدم من انتاجات القول ابن التصممي مجع العامل افرادا وشعواب

ا ذت ذات الوسائل والطرائق يف اس تاداهما لالدوات واملس تلزمات اليت ساعدت مفاهمي 

لّ ِ عرص العوملة يف نرشها يف هذه البقعة من العامل او تكل ،واملنطلق املعريف  يقول ابن )

... وان الفن ابع  عىل احلياة، منجزاته وحضارته اخلاصة اليت  تلف ابختالف الولمنة

َّنا مل نعْش فرتة العرص اجلاهيل، ومل  واحلياة جمددة للفن". وادلليل عىل صةل الفنون ابحلياة  ون

م ميكن رمس صورة للحياة اليت عاشها البدوي،ومع  بداعه املقدَّ نعارص  وحداثه، لكن يف ضوء ا 
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اكن لزاما عىل اال بداع مواكبة هذا التقدم التكنولويج يف العرص احلدي  وتغرّي املفاهمي، 

التقدم يف  وشاكل تعبريية تناس به، "فنحن نعيش ال ن يف عامل ما بعد الواقع، عامل الفضاء 

التكنولويج، والواقع اال فرتايض، والفضاء الالهنا ، اذلي يتحمك فيه المكبيوتر واال نرتنت 

كنولوجيا احلديثة، والربجميات والتكنولوجيا الافرتاضية، ومن مثَّ ال جمال لفنان عرص الت 

اذلكية، والعوامل الافرتاضية  ون ينغلق ويعتكف يف برجه، ليمتسك بنفش تقنياته، و وشاكل 

دُّ ويت دُد حوهل ومن هنا ظهرت عالقة جديدة بني اال بداع  ِ تعبريه، غري همّ ِ فا جيي

ئق تثبت ان (،وهذه احلقا12ص13والتكنولوجيا، ما ُ طِلق عليه "الودب الافرتايض(.)

املصمم)الفنان( غري منفصل عن حميطه احمليل ، او الاقلميي ،او العاملي يف ظل هذا التوافر 

العلمي املعريف ،فالتكنولوجيا ومعارفها حتيط به اىن ذهب ،او فكر، وهو امر همم يف ادامة 

)العرص الرمقي التالحق املعريف النقدي العوملي ،تالحق جيمع مابني التقليدي والرمقي احلدي  ،ان

ىل  ونه يف ظل وجود "جممتع جديد  اجلديد  وحدث ثورة اكمةل يف املفاهمي والسلوكيات، مشريا ا 

نسان جديد و وخالق جديدة واساليب تواصل جديدة لك اجلدة، ال بد من وجود  ونواع  وا 

بداعية خمتلفة لتعرب عن هذا نسانه ) كتابية وا  ت ( ، وهذا ما اش تغلت عليه حلقا37اجملمتع وا 

النقاو واحلوار النقدي يف جماالت التحليل والرتكيب ،وهنا البد من الاشارة اىل المنط 

الثقايف السائد يف جممتعات اليوم واملدى اذلي بلغته انعاكسات  الثقافة الغربية اليت الميكن 

جتاولها يف ظل س يطرة اعالمية تواصلية ونقدية مبا ة، ان) ما يطلق عليه البعض الثقافة 

منا   نتاج عصور خمتلفة ومراحل الغ ربية ال ميثل وحدة جغرافية  وو خير ية  وو لغوية واحدة، ا 

لمنية ولغات وثقافات متعددة، وهذا ينفي الوحدة اجلغرافية والتار ية والثقافية مع عدم 

التغايض عن مشولية نلمحها بني تياراهتا ، ومع ذكل، فال ميكن نفي  وثر النقد الغر  وقدرته 

حداث وصياغة النقد العر  احلدي ، ولكن ذكل ال يعي ابلرضورة خلق متايزات عىل  ا 

منا ينبغي  ون ينظر  وحدود، تعمل عىل تعميق وترس ي   وفضلية الغر ، وخيبعية العر ، ا 

للعملية برمهتا، وقدرة النقد العر  عىل الافادة واال ضافة واال ثراء من ال  الكوين ا ىل ال  

وبودي ان انوه اىل النقد العر  لوننا وسط هذا العامل نتاثر به يوميا ،وتتوافر   38)الكوين .)

معطياته يف انشغاالتنا اكفة ،عىل الاخص وان احلوارات النقدية يف عامل عوملي كبري املساحة 

 ا ىل وحتوهل "العامل صغر"  ون بداية القول جفرافيا ،لكنه صغري تواصليا ومعرفيا ،اذ )ميكن

 ملسلسل كتتوجي جاءت بل وممهدات، مقدمات وبدون مباغتة ظاهرة ليش "صغرية قرية"

 مظاهر يتاذ للتدويل نوعي وتطوير امتداد العوملة فظاهرة ."التدويل" مسلسل هو طويل
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 ادلولية الاقتصادية العالقات ظلت الامثنينات، حدود حفىت،  وس ياس ية واجامتعية اقتصادية

 الت ارية املبادالت عىل الوطنية الاقتصادات انفتاح يف املت يل التدويل مسلسل مضن تندرج

 القطاعات لك يف احلدود عرب الاستامثرات انس ياب وترية وابلدايد .اخلارجية والوموال

نتاجية،  مما اجلنس يات، املتعددة الرشاكت طرف من املشاريع اقتناء معليات خالل من اال 

 مسلسل يف نوعي حتول حدث ومتركزها، املرشوعات الندماج جديد تقدم عنه ترتب

  وربعة مثة  ون الباحثون العوملة، ويرى عن متخض الوخرية العرش الس نوات خالل التدويل

 بظاهرة التعجيل الت ارية واملبادالت الوموال رؤوس انتقال بتقدم ارتباطها تسهم عوامل

 (: 24ص17))العوملة

 صبحت و  بل منبعا، وحدها املتحدة الايتالو تعد فمه الوموال، تصدير منابع وتعدد تنوع ة

 اتالاستامثر  فتشابكت اجلديدة، الصناعية والبدلان و وورواب الياابن ذكل يف تشاركها

 .املتقدمة الوقطار بني املنتقةل املالية الس يوةل وتشابكت اخلارجية

 نم للعديد قطراي املنظمة التقنيات عن التايل نتي ة الاقتصادية الونشطة حترير ة 2

 يف ادلوةل حضور فتقلص واملواصالت، والصفقات املرصفية ابلعمليات الصةل ذات القطاعات

 يف دةاجلدي والاخرتاعات الابتاكرات ونتي ة ذكل نتي ة الاقتصادية اجملاالت من العديد

 .نيةالوط  املالية الوسواق اس تقاللية عن الالكم ابال ماكن مثة يعد ومل .االتصال جمال

 ساكلم  خمتلف بني عضوي تواصل ب وحداث للعوملة املصاحبة التكنولوجية الطفرة امتيال ة 3

 يف تحمكت  جعلها ما وهذا .التواصل  وو اال لكرتونيات  وو الطاقة جمال يف التكنولويج التطور

نتاجية ورةادل داخل الوولية املادة ماكنة اندار يف وتسامه املاكن واقتصاد الزمان اقتصاد  اال 

 .العقول منتوجات لصاحل

 ضليف كونيا مس هتلاك املس هتكل ف وصبح املطالب، وجتانش واحلاجيات الوذواق تشابه ة 4

 ةللوحذي ابلنس بة الش ون هو كام النوع نفش من ومقاييش مواصفات ذات منتوجات اقتناء

 جدا عالية درجة ا ىل ترتقي املنافسة جيعل مما …والس يارات اجلاهزة واملالبش املطاطية

 .العاملية يف ومتقدمة

وحقيقة ان الاشارات والنقاب تكل وجدت لها مناخا مناس با  يف احلوارات النقدية اليت 

تش  ركنا اساس يف تمنية الوعي املعريف التواصيل ،وجاء التعزيز الرمقي كت وكيد عىل ماس بق 

عة هذا التارم واملفاصل التطورية اليت مر هبا من انتقالت صناعية يف ثوراته الثالث والراب

اليت نعيش واقعها  اليوم،الا ان ذكل مل مينع ول النشاطات والاطروحات اليت تتحدث عن 
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 الاجامتع علامء فيه يتحدث لمنامناب ثقافية وافدة ،او غرائبية غري مالوفة ففي)

 الثقايف والتالحق واملثاقفة التثاقف عن الثقافات بتطور واملنشغلون الثقافية والانطربولوجيا

 دل م  وثرية  وطروحات ا ىل مثقفوان يركن الثقافات وحوار البعض بعضها عىل الثقافات وانفتاح

 مع هذا جرا، وهمه لوخرى ثقافة واخرتاق الثقايف والومن الثقايف والاغتصاب الثقايف اكلغزو

 كتاب ا ن نظريه قل انفتاح عن واحلافل، الطويل خير ها عرب برهنت، العربية الثقافة  ون

  وخرى مؤلفات ومن لورسطو، احليوان و وجزاء احليوان طباع من نقول لكه حظلل ا احليوان

 بيت" ت وسيش  ون كام العرب والعلامء الفالسفة مؤلفات هذا عىل وقش .يواننية غري  وو يواننية

 الظواهر ومن الس ياق، هذا يف ومغزى دالةل من  وكرث حيمل العبايس امل ومون يد عىل "احلمكة

لهيا انتبه واليت العربية، واحلضارة الثقافة خيرم يف للنظر الالفتة  حىت ثقافتنا،  ون خدلون ابن ا 

  وهنا رمغ قبلها من "خمرتقة" بل الثقافات، من غريها عىل منفتحة ظلت عصورها  وهب ى يف

 العكش حدث ثقافهتم، " رتق"و املغلوبون يقدلها  ون من وبدال ،"الغالبني" ثقافة اكنت

 وسائر ونلته وليه شعاره يف ابلغالب ابالقتداء  وبدا مولع املغلوب ا ن" القائل للقانون خالفا

،وطبعا ف ون حوارية الغزو الثقايف ،او الوافد اجلديد اليت ودلت )39) (وعوائده  وحواهل

حوارات فرعية كثرية مهنا ماميش نقد الكينونة الشخصية واذلات وتال  الهوية يف عوامل 

ساقنا  الاغرتاب عن اذلات اذلي هو اغرتاب عن ،وهكذا)الضياع والانصهار اىل غري ذكل

دارة العقول املمثةل يف وسائل االتصال  ذواتنا كبرش بعد  ون تسلح ابلقوة النامعة لوازة ا 

رادتنا يف خف العوملة، من الاغرتاب ا ىل الاس تعراض، من اال نسان املقهور  واال عالم لنسقط اب 

ه  ون دراسة مفهوم اال س تعراض ميثل توس يع جملال ا ىل اال نسان املهدور،اذ  مما ال شك في

دراسة )اال غرتاب اال نساين( تكل الفكرة الىت متثل حلقات متتابعة يصعب الفصل بيهنا خاصة 

(،ومعوما ف ون الفكر النقدي اذلي تصدى بش  علمي ،حاول ان 40)ىف الفكر احلدي 

عرفية،و  معرفية جيدة تتطلب جيانش مابني مالت اليه التقنيات الر مقية يف انتاجاهتا امل

يثري جداًل واسعًا ونقاشًا صاخبًا بني املثقفني « العوملة»ال يزال مفهوم املسايرة واملواكبة ،اذ 

واملفكرين الاجامتعيني والاقتصاديني، بدءًا من حتديد املعىن، ومدى مرشوعية الوطروحات 

كظاهرة حتمل يف طياهتا  وبعادًا متداخةل  يف عامل اليوم املتسارع اخلطى ، ومرورًا بتحليل العوملة

ذات ت وثريات متباينة عىل ش ىت بقاع العامل، وعىل الرمغ من التناول الواسع النطاق اذلي 

ال  ون املفهوم ذاته ما لال يكتنفه الغموض عند  جيري يف العامل وعىل املس توايت اكفة ، ا 

ىل التعامل مع البعض، والتشوريش عند البعض ال خر، ورفا يرجع ذكل يف جا نب كبري منه ا 
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ما  ون لرفضها وننبذها  تكل الظاهرة بقطع ويقني ال يتناسب وطبيعة تكل الظاهرة املدروسة، فا 

ما  ون يؤيدها وهنلل لها ونبرش هبا يف حمافلنا وجممتعاتنا، متناسني  ون العوملة قد  بش  اكمل وا 

قوة فعلية مؤثرة يف حياة  حتولت ا ىل قوة فاعةل يف النظام ادلويل املعارص، بل  وصبحت

،وهذا التاثري التقي واملعريف ،مااكن ليحص لوال توافر اليات نرش مبتكرة ،و  (41البرش)

اليت تقود حركة التصممي والنقد ،يف عامل يع  ابلكثري من الاشاكليات والتعقيدات ومن بيهنا 

والفكر واملعتقدات ادلينية يف  اليت اكن لوقعها الكبري عىل الثقافةاخلصوصية الثقافية والعوملة)

العامل  ومجع ويف العامل العر  واال ساليم احلدي  واملعارص بصفة خاصة، عىل الاخص ، وهو 

سرتاتيجية،  العامل الوكرث اس هتدافا من قبل العوملة لوس باب خير ية وعقدية وجيوس ياس ية وا 

ذا اكن املركز والعوملة قد حرصا عىل تفتيت العامل العر  وا ال ساليم س ياس يا هدرا للطاقة وا 

وبطبيعة احلال فقد تصدى الفكر النقدي ،(42ورضاب للوحدة وقضاء عىل التكتل والتجمع)

لهكذا اطروحات وجدها البعض اهنا ستسهم يف تفتيت النس ي  اجملمتعي واملعريف عىل حد 

ىل  الاعتقاد ب ون سواء  ،الا ان )قراءة وحتلياًل مت ونيًا لودبيات الفكر املعارص سوف يقودان ا 

ال تعبري عن   ولمات وتناقضات مير هبا النظام الر وساميل ذاته ) ولمة يف »العوملة ما   ا 

ادلاخل( و ولمة الشعور بفقدان اذلات املركزية داخل املركز الر وساميل ذاته وهبذا املعىن فه ي 

رش حضارة صياغة جديدة ال عادة املركزية الر وساملية يف ثوب جديد  وو مس تحدث، وحماوةل لن 

السوق املعوملة، و  بذكل تعرب عن س يادة منط التش يؤ حي  العمل عىل حتويل لك  ء 

(،وامثرت 41ا ىل سلعة متداوةل يف السوق لصاحل قوى حرة جديدة عابرة للقوميات )

التحليالت النقدية عن فهم افضل الشاكلية العوملة واخلصوصية واحلفاظ عىل التقاليد ،وان 

عىل ماحتتفظ به الشعوب من ثقافات ورمزية تؤمن هبا ،وان)مثل هذا  لك ذكل لن يؤثر

الانفتاح الثقايف حيدث للمرة الووىل يف التارم، وال يتضمن ابلرضورة ذوابن الثقافات  وو 

ن العوملة الثقافية ينبغي  ون حتافظ عىل اخلصوصيات  احلضارات يف بعضها بعضا، بل ا 

ثراء للمرشوع الثقايف العاملي اذلي ال ميكن  ون ينتعش  والثقافات، لون هذا التنوع يعد مصدر

ال ابنتعاو الثقافات اال نسانية املتعددة. ذلكل، فا ن الهدف الهنا  للعوملة الثقافية ادلولية هو  ا 

ذا اكنت العوملة تعمل،  خلق ثقافة عاملية واحدة، بل خلق عامل بال حدود ثقافية........ فا 

قص اء الثقافات احمللية وهتميشها، فا ن هذا ال يعي  وهنا تسري حبسب ما يرى كثريون، عىل ا 

دون مقاومة وردود فعل مضادة، بل العوملة تواجه تيارات شعبية عريضة تسعى ا ىل ت وكيد 

حياء الرتاث. ذلكل، فالعالقة مع العوملة حتتاج ا ىل  اخلصوصية الثقافية، واحلفاظ عىل الهوية وا 
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عادة نظر تعي العوملة كظاهرة شام ةل والتعامل معها ك . وال يعي هذا القبول غري النقدي ا 

(،وهنا ااثرت 43 لها، ولكْن اس تادام العقل يف فهم ما يدور عىل الساحة الثقافية ادلولية()

حركة النقد يف الشان الرمقي العوملي مساةل جد هممة  ص الهوايت والقوميات والبح  عن 

اليت تقف ابلضد من ذكل ميكن ان تش   كيفيات للحفاظ عىل ذكل ،وهل ان احلراكت

حائط صد يف هذا املنحى اذلي الميكن ان حيول احد من اخرتاقه ،ووجدت يف النقد عرب 

الثقافة جماال واسعا لعمل ذكل ،عىل الاخص وان املنت  الكرافييك الرمقي ريسوق ماينت عرب 

ك زينوفان( هو نقد خارق مل تداولية تواصلية واحضة القنوات،ان)النقد الثقايف اذلي  وسسه )ا 

ريس بقه ا ىل مثهل  وحد من البرش فالنقاد اكنوا ريس تثنون  ونفسهم من النقد ويطالبون الناس 

ابخلروج من وثوق  ومعى ا ىل وثوق   خر مغاير. ففي لك العصور تتبادل الثقافات النقد لكن 

منا حترص ال  شك بثقافات لك ثقافة تدعي  وهنا وحدها متكل احلقيقة فه ي ال تشكك بذاهتا وا 

ال خرين و ويضًا يف لك العصور  رج يف اجملمتعات من ينتقد ما يعتقده الناس لكن هؤالء 

النقاد يعلنون  وهنم وحدمه ميلكون احلقيقة فهم يطالبون اجملمتع ب ون يتاىل عن مسلَّامته وينقاد 

يف نقد  هلم ويعتنق مسلَّامت بديةل فيخرج اجملمتع بذكل من وثوق ا ىل وثوق   خر، فاجلديد

كزينوفان( ومن جاؤوا بعده) وهبذا الصدد نشري اىل النقد احلدي  اكد التواصلية اىل  (44)ا 

جانب تعزيز اليات طرائق التحليل والرتكيب اللتان يعدان فضاءا ابداعيا يعمل فهيام الناقد 

علوا من العوملة فك رة واملصمم مضن مرشوطيات البيئة املعرفية،وعىل العموم، ف ون اذلين)جي

،وهن  ،و وسلوب ،و نظام ،وتيار عارم و جارف حياول فرض نسق فكري و حضاري عاملي 

ريسعى ا ىل حمو الهوايت الثقافية للشعوب،وطمش خصوصياهتا ادلينية،واحلضارية،والفكرية 

من خالل بعض الشعارات املُقنَّعة،واليت تدعو ا ىل الانفتاح و التبادل والرتابط للوصول ا ىل 

ىل الت العاملية،  يف مجيع اجملاالت الس ياس ية ،و  الاندماج ،وا  تعميق العالقات والِصّ

الاقتصادية ، و اال عالمية .... من اة و من اة  وخرى تسعى ا ىل ب  بعض النصاحئ من 

ىل التنافش  وراء البحار لتشجيع ذكل الامتيز،وترس ي  الاختالف بني الهوايت و دعوة ا 

ونشري كذكل اىل ما امثرت ( ،45يست لكها بريئة )العلمي  لتحقيق اذلاتية و  دعوات ل 

عنه احلوارات اليت دارت حول تقليدية املناجه النقدية املعرفية ،ومدى انس اهما عند احلدي  

اكنت املناجه التقليدية قد اس تقرت عن النتاج الرمقي املتصل ابلرمول والرتاث وغريها ،ف وذا )

ووجدت من يؤصل لها تراثيا وتطبيقيا فا ن املناجه احلديثة اليت جاءت هبا موجة احلداثة 

و واثرت جدال واسعا حولها ، وحلقهتا مظنة التغريب ، وجعزت كثري من الكتب املرتمجة عن 
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ابملناخات الثقافية تقريهبا ا ىل اذلهن النقدي العر  املعارص لوس باب موضوعية تتعلق 

والاجامتعية والس ياس ية السائدة خيرة ، ومغوض الرتاكيب وفشلها يف نقل الوطروحة النقدية 

ويف لك الاحوال ، فان ول  ( 46خيرة  وخرى ، والانطالق من مواقف  ويديولوجية خيرة)

املفاهمي النظرايت النقدية اليت حبثت يف الشان التصمميي فرست وحللت الكثري مما الت اليه 

العوملية يف نطاق املعرف التحصيل العلمي ويف جماالت التالحق النقدي بني معارف متنوعة 

 تنوع بيئاهتا ومنطلقاهتا 

 النتاجئ ومناقش هتا:

 تؤ  الورقة ووعة من النتاجئ ،وعىل النحو الويت:

عاد ات الابذفاكر ت التقانة الرمقية يف التصممي الكرافييك ميداان همام لتالحق وانتاج الااحض -1

 طرح يفالوظيفية املتصةل ابحلاجات والرضورات الانسانية،اذ اصبح ابملس تطاع جتس يد ما ي

املؤسسات والرشاكت ،وعىل مس توى الافراد،بذات الادوات والرباجميات الرمقية 

 قين التملنوع املتداوةل،وهذا التطور النوعي مااكن ليحصل لوال الانتقال والض  املبار لهذا ا

 اىل الاسواق يف معوم العامل.

،اذلي  لتحول الكبري والتنوع يف لغة اخلطاب الكرافييك من حالته التقليدية اىل الرمقيةا -2

ت خيىت كنتي ة للجهد والقدرات البحثية العلمية اذلي يدور يف خمتربات وورو الرشاك

ريف اقع معالتعامل مع و  ،وهو الامر اذلي اس تدعى من املصممنياملنت ة للرباجميات الرمقية 

 تقي جديد يالمش افاكرمه واطروحاهتم البرصية.

اكر صول تطور يف الثقافة واملثاقفة البرصية اذلي ادى بدور اىل سهوةل يف تناقل الافح -3

ة دون حواجز ومعوقات تتصل ابلبيئة احمللية ،وامثر ذكل عن ظهور امناب شلكية جديد

 الش ونني سة يف،يقف املصممون اليوم اماهما ابلبح  وادلرا يةالتصممية البرص  اعوملية يف سامهت

 العميل والتطبيقي.

رول الية جديدة للتعامل مع الاطر والاجتاهات املعرفية السائدة مضن ماابت يعرف ب -4

كن ميووجد كثري من الش تغلني والباحثني حقال معرفيا جديدا بتداخل الاجناس الفنية ،و 

 اجئ ومعطيات هتم الرشاكت واملؤسسات ذات العالقة .من خالهل الوصول اىل نت

ي وحتري ،البح  يف الفضاء الرمقح  الواقع البرصي اجلديد عىل املصممني والباحثني  -5

ول بني والتدا عريفامناطه واجتاهاته احمليل مهنا والعاملي، ملا لهذا الامر من ااية يف النقل امل

 الافراد والامم .
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ه دلاللية كونامكثفا يف محموالته منطا  ، العوملي البرصي الكرافييك الرمقيثل اخلطاب مي  -6

 ،اليت متصل بثقافات وتقاليد وسلوكيات الشعوب يف التعامل مع الهواجش والاطر احملافظة

 ماترتدد يف التعامل مع بعض الاطرحات البرصية. غالبا

ر،ويف  الترسيع يف تناقل الافاكتلف الوسائط االتصالية الرمقية اىلادى الاندماج بني خم  -7

ذات الوقت تلقي اس ت اابت مبا ة ، صاحب ذكل تطور نوعي يف اساليب التواصل 

ويل  تداالتفاعيل وتدوين املالحظات دون معوقات معرفية .وهو دور همم اثبت جناحه يف عامل

 مبا  .

 التصممي طوير اليات معلتاكرات املتصةل ابالنتاج الكرافييك الرمقي كثريا يف تاسهمت الاب  -8

بشل صل و من ذكل الطابعات الرمقية يف خمتلف انواعها،والرباجمات ،والتحدي  اليويم ملا حي

 مبا  ،فضال عام الت اليه معطيات الثورة الصناعية الرابعة.

 يفا همام دور املزودة بتقنية اللمش املبا  التصممي الرمقية تؤدي الاازة اللوحية والواح -9

برول معطيات جديدة لصفحات التواصل  منعزل  اذليسوق التصممي والتواصل البرصي ،

ية ت عومل يف ش يوع اليات جديدة للتواصل الكرافييك الرمقي عرب بيئا ت اسهميتالاجامتعي ال

 متنوعة.

 الاج بني التواصلية املعرفية وبني الكرافيك الرمقي يف اغناء الاش تغامثر الاندم -10

ىل ا  االافرتايض ،ومما عزل من ذكل كرثة الاضافات النوعية التقنية اليت تضاف بش  مب

ليا الرباجميات ذات العالقة ،اذلي ادى بدوره اىل تعميق الش  واملضمون وظيفيا وجام

 وتعبرياي.

 الاس تنتاجات

 تدون الورقة الاس تنتاجات االتية:

ماج   اىل معرفة جديدة عامدها التواصل والاندعامل اليوم التقي  صائصه وسامته يؤ -1

 والانصهار الشلكي يف بوتقة التعرتف حبدود او فواصل،  مشاعة للجميع دون توقف.

حلقل املعريف اجلديد هو مس توعب يليب احناجات ومتطلبات العرص الراهن ،لكنه ا -2

 ي.يتطلب ابملقابل رسعة التواصل والاس ت ابة واملواكبة العقلية والبرص 

يوعا ش  اعادت املفاهمي املتصةل ابلعوملة حبيسة ادراج املاكتب والعقول ،بل اصبحت اكرث م -3

 ،ما يؤ  اىل واقع معريف يعمتد التداول والتقبل واحلوار الغاعل. وتداخال
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ة  يف ملي كبري  تلقاها املش تغل يف التصممي الكرافييك الرمقي كنتي ة للتداول العو الفائدة اليت -4

 معطياهتا وستس متر بذكل مادامت هناك اطروحات برصي جديدة  يفرضها العمل الانساين

 اليويم.

 التطوير بيئات التصممي يف العرص الراهن   بيئات انش ئة تتطلب ادا ابداعيا يف -5

 املعريف اليويم ،فضال عن ذكل يتطلب تلق من جديد ريس توعب ول التغيريات الفكري

 والتفنية اليت حتصل.

فعال لتقنية الرمقية العوملي يف جتلياته هو حتد يقبل الاس ت اابت وردود الاارهان وحتدي  -6

ي ن الرمق الفاملعرفية والبرصية ،و  من سامته اليت وضعته مقبوال من املتلقني واملش تغلني يف

 رافييك،وميكن ان لرى ذكل يف مايطرح من افاكر عرب العامل ويف خمتلف فنون التصممي الك

 التوصيات:

 اذ تنهت ي الورقة مما س بق ،تويص فا اييت:

رج غناء املس متر والفاعل والاطالع اليويم عىل مايقدم من تصاممي وافاكر برصية خاالا -1

لعابرة اعرفية رة املمنظوماتنا احمللية ،ملا هل من دور يف تعزيز قدرة املش تغل يف املواكبة واملساي

 للقارات.

 طر واملناجه والاساليب اليتللتشارك بني املصممني واستيضاح الاتطوير اليات جديدة  -2

 يعملون وفقها ،وهو امر اشاعت العوملة هل ،فضال عن الفوائد اليت ميكن تلقهيا.

طوير فادة مما يقدم يف حقل الربجميات الرمقية ،عىل الاخص يف الاضافات  واجيال التالا -3

 .رفيةعىل اداء املصمم وتعزيز تداوليته املعوالتحدي  املبا  ،اذلي سينعكش ابلتايل 

ول ائق جديدة تسمح بتصيري املفاهمي العوملية اجلديد يك تتفق مع املتداالبح  عن طر  -4

 واملطروح يف فضاءات التصمي الكرافييك الرمقي واجياد مساحة معل ابداعية لها .

فا ر خص وان لغة العوملة سمح ابحملافظة عىل الهوايت احمللية ،عىل الات هناك اماكنية   -5

ن طريق ويت وىت ذكل ع ،ىمما يعي ذوابهنا يف اطر اخر ، بتعوميها  هم يف غالب الاحيانتس 

رض ااملعو التواصل املعريف وهتذيب الافاكر واس باغها صفة العاملية ،وللحوارات والنقاشات 

 النوعية والتبادل الثقايف دور يف حتقيق ذكل.

ذه الافاكر هالتصممية ،بغية الوصول اىل اجياد مشرتاكت بني حتليل وتفكيك الاعامل  -6

من  وغريها ممن يقدم ،وهو دور يقتيض املعرفة والتبرص العلمي ،فضال عن ذكل هو حمطة

 حمطات التعزيز املعريف اليت قدمته مفاعيل العوملة اجلديدة.
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 ش بابية:

-printing-http://www.ruoaa.com/2014/10/3d

revolution.html#ixzz3yRjE3T7w 

 :2،2016ة الصناعية الرابعة،اكنون لثورالكوس شويب ،تشكيل ا -36

-industrial-syndicate.org/commentary/fourth-https://www.project

01/arabic-2016-schwab-klaus-by-lopmentdeve-human-revolution 

جامعات بد وت تدرريسه والبعض  !سن سلامن ،الودب الرمقي يطالب حبقوقه املهدورةح  -37

 :10627العدد  2008يناير  2هة  1428ذو احلجـة  23يبرش اببتالعه ، دمشق، الاربعـاء 

http://eldalsh.blogspot.com/2009/09/blog-post.html
http://www.alyaum.com/article/1119832
http://www.ruoaa.com/2014/10/3d-printing-revolution.html#ixzz3yRjE3T7w
http://www.ruoaa.com/2014/10/3d-printing-revolution.html#ixzz3yRjE3T7w
https://www.project-syndicate.org/commentary/fourth-industrial-revolution-human-development-by-klaus-schwab-2016-01/arabic
https://www.project-syndicate.org/commentary/fourth-industrial-revolution-human-development-by-klaus-schwab-2016-01/arabic
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http://archive.aawsat.com/details.asp?article=452327&issueno=10627 

 :7 / 6 / 2014ايم ابو شهاب،اجتاهات النقد العر  املعارص،احلوار املمتدن،ر  -38

http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=418338&r=0 

 امل يفوت، هويتنا الثقافية والعوملة نو تناول نقدي:س -39

http://www.minculture.gov.ma/index.php?option=com_content&vi

-et-ation&catid=51:etudemondialis-yafout-ew=article&id=250:salem

essais&Itemid=153 

يةةةام امحةةةد طةةةه،  ولمةةةة الانسةةةان املعةةةارص ىف عرصةةة العوملةةةة مةةةن الاغةةةرتاب ...ا ىل ه  -40

 :2015حزيران )يونيو(  28الاس تعراض، الوحد 

http://www.alawan.org/article14163.html 

-4-14هشام اسامة منور،ا شاكليات الثقافة العربية يف عرص العوملة :   ليات و ولمات، -41

2001 

http://www.islamweb.net/ahajj/article 

 :2014 - 10 - 14الثالاثء  2961، العدد: بوبكر جياليل -42 

http://almothaqaf.com/index.php/thaqafat/885889.html 

 صباحًا: 02:00. 2012 واير / مايو  30لعوملة الثقافية،الغد،ا -43

-http://alghad.com/articles/528599 

براهمي الب  -44 فر 21لهي ي، الفكر النقدي هو حمّرِك احلضارة، الوحد ا  مارس 11 -هة 1428صي

  14139العدد  -م 2007

http://www.alriyadh.com/231883 

محمد الومني ش يخـة ، النقد العر  املعارص و روافد العوملة الثقافية ،اجلزائر، امخليش،  -45

 :2011نومفرب،  24

post_24.html-cheikha.blogspot.com/2011/11/blog-http://dr 

هنجي، لش نطي، يف فكران النقدي املعارص ا شاكلية الت وصيل بني املعريف واملمحمد صاحل ا -46

 :2009مايو/ واير،  29امجلعه، 

http://www.addustour.com 

http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=418338&r=0
http://www.minculture.gov.ma/index.php?option=com_content&view=article&id=250:salem-yafout-mondialisation&catid=51:etude-et-essais&Itemid=153
http://www.minculture.gov.ma/index.php?option=com_content&view=article&id=250:salem-yafout-mondialisation&catid=51:etude-et-essais&Itemid=153
http://www.minculture.gov.ma/index.php?option=com_content&view=article&id=250:salem-yafout-mondialisation&catid=51:etude-et-essais&Itemid=153
http://www.alawan.org/article14163.html
http://www.islamweb.net/ahajj/article/1545/%D8%A5%D8%B4%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D9%84%D9%85%D8%A9-%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A7%D8%AA
http://almothaqaf.com/index.php?option=com_users&Itemid=586&id=1716&lang=ar&view=articles
http://almothaqaf.com/index.php/thaqafat/885889.html
http://alghad.com/articles/528599-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D9%84%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9
http://dr-cheikha.blogspot.com/2011/11/blog-post_24.html
http://www.addustour.com/
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 09:25امر راشد ،العامل  ومام حتدايت "الثورة الصناعية الرابعة"، )حمدثة ع -47

21.01.2016): 

http://arabic.sputniknews.com/analysis/20160121/1017150132.html

ixzz3yRqMHwpW# 

 : 6:05، 2014، 4 ،الطباعة ثالثية الوبعاد رمز العرص الرمقي ، تميويث الفني -48

http://www.alyaum.com/article/3137034 

 : 2016يناير، 24عة،  دلين الس يد ، وهال بك يف الثورة الصناعية الرابعالء ا -49

revolution-industrial-http://www.sasapost.com/fourth 

سهم و وسواق الو  )اهنيار  وسعار( النفط« اكبوس»لثورة الصناعية الرابعة، تعممي الفقر،ا -50

 اكنون الثاين: 28م  2:47 مّي عىل دافوس،   خر حتدي  امخليش 

akhbar.com/node/250377-http://www.al 

 (:6، ص)10163، العدد: 23/01/2016 يف عرب ،نرُشحسن مصدق،ال -51 

http://www.alarab.co.uk/?id=71380 

ىل التكيّف مع متغريات الثورة الصناعية الرابعة: يفماثيو الن،  -52  2016ير ينا 20 احلاجة ا 

 :11:00 -  خر حتدي   -

http://www.swissinfo.ch/ara 

 

http://www.marefa.org/index.php4+-53  

http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=290617- 54 

http://www.aljaredah.com/paper.php?source=akbar&mlf=interpage&

sid=11544- 55 

% https://ar.wikipedia.org/wiki- 51 

https://ar.wikipedia.org/wiki - 52 

online.com/?id=214531-east-http://www.middle- 53 

http://arabic.sputniknews.com/analysis/20160121/1017150132.html#ixzz3yRqMHwpW
http://arabic.sputniknews.com/analysis/20160121/1017150132.html#ixzz3yRqMHwpW
http://www.alyaum.com/article/3137034
http://www.sasapost.com/fourth-industrial-revolution
http://www.al-akhbar.com/node/250377
http://www.alarab.co.uk/?id=71380
http://www.marefa.org/index.php-
http://www.marefa.org/index.php-
http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=290617-
http://www.aljaredah.com/paper.php?source=akbar&mlf=interpage&sid=11544-
http://www.aljaredah.com/paper.php?source=akbar&mlf=interpage&sid=11544-
https://ar.wikipedia.org/wiki%20%25
https://ar.wikipedia.org/wiki-
https://ar.wikipedia.org/wiki-
http://www.middle-east-online.com/?id=214531-

