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سبب كتابة هذا الملخص

    انتشرت فى السققنوات اليخيققرة قققوة شققبكات التواصققل التجتمققاعى فققى نقققل
 اليخبار والحداث وتجدول مواعيد لثورات الوطن العربى ،وكان من البققديهى أن
 تبدأ تجميع الدول من الخوف من تلك الشبكات ورؤيتها بأنها سل ح موتّج ه ضد

..سياستها وسلطتها وستسبب لها مصدر ازعاج كبير 

  بعققد أن تققم وضققع لهققا مواعيققد2011 ينققاير 25   لقد انطلقت ثورة مصر فققى 
ثورة على عينك ياتققاتجر ،وهققزت الثققورة "المسيرات وأماكن اللتقاء بمعنى  .... " 

ولكنها مسألة وقت  ..عرش النظام الفاسد فأسقطت رأس ه وبقى تجسم ه  ..

    فى أثنققاء الثققورة لققم يكققن للنظققام قققدرة سققوى قطققع النققترنت ، امققا للققدول
 الققتى لققم تحققدث بهققا ثققورات فقققامت بتحجيققم التحركققات السياسققية وتقنينهققا ،
 ويخققافت أن تنتقققل عققدوى الثققورة لشققعوبها لققذا كققانت المرحلققة القادمققة هققى
 تقنيققن الشققبكات التجتماعيققة نفسققها والعمققل علققى تحجيمهققا وحجققب بعققض
 أتجزائهققا ويتققم ذلققك تحققت سققتار مققن القققوانين والسياسققات الققتى تنققص عليهققا
 الشققبكات التجتماعيققة ،لققذا كققان ل بققد مققن الهتمققام بالشققبكات اتجتماعيققة حققرة

.التى ستفتح لك بابا من الحرية تتنفس من يخلل ه 

 :   كما أن هناك سببا آيخر وقد يكون السؤال التالى ملخص ل ه  مققا هققو مصققير
 محتوى مستخدمى الشققبكة التجتماعيققة ؟ كيققف سققيتم التعامققل معقق ه ؟ وهققل

هو متا ح لمن يدفع أكثر ؟ 
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 ما هى الشبكات التجتماعية الحرة ؟

    الشبكات التجتماعية الحرة هى عبارة عن مواقققع للتواصققل التجتمققاعي علققى
 غرار الفيسبوك وتويتر، إل أنها مبنية على تقنيات حّرة بالكامل، بالضافة إلى

'عدم تمركزها في يخادم واحد مثل شبكة ادينتكا  .Identi.ca  . '

 Identi.caمقدمة عن شبكة 

    أصققبح التقققدوين الُمصقققّغر ظققاهرة حاسقققوبية يشققترك فيهقققا عشققرات ملييققن
 .المستخدمين منهم كثير من المشاهير يمكن أن ترسققل عققبر يخققدمات التققدوين
 الُمصّغر ما تقققوم بقق ه الن، أو أن تطققر ح سققؤال، أو تسحسققن كتاًبققا أو مقالققة أو

). حرف عادة 140(موقًعا، كل هذا في عدد محدود من الحروف 

  التي يسققتخدمهاTwitter   أشهر يخدمة متخصصة في التدوين الُمصّغر هي 
 . نشققأت منققذ ذلققك2006أكققثر مققن مئة مليققون مسققتخدم، والققتي انطلقققت عققام 

 ، كونها يخدمققة أحققدثتIdenti.caالوقت عدة يخدمات متخصصة وسوف نتناول 
.ثورة في مفهوم بناء يخدمات النترنت 

  بعققد اتجتمققاع تجققرى فققي مقققر مؤسسققة البرمجيققاتIdenti.ca   انطلقت يخدمققة 
  عققن حريققة المسققتخدمين فققي ظققل تنققامي اسققتخدام2008الحققرة فققي مققارس 

بيققان شققارع فرانكليققن عققن الحريققة  "الخققدمات الشققبكية والققذي نتققج عنقق ه إطلق 
 "والخدمات الشبكية الذي أوصى بققأن تسققتخدم برامققج حققرة منشققورة فققي بنققاء
 الخققدمات، وأن تكققون بياناتهققا حققرة وأن ُتصققّمم بطريقققة ل مركزيققة؛ ومنققذ تلققك

. Twitter بمزايا عديدة تجعلها تتفوق بسهولة على Identi.caالفترة أتت 
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 Twitter تتفوق على Identi.ca مزايا تجعل 6
 

   Identi.caتعمقققل يخدمقققة حقققرة ل مركزيقققة تهتقققم بمجتمقققع مسقققتخدميها . 
Identi.ca ببرنامققج StatusNetالحققر، وكققل محتوياتهققا مريخصققة تحققت ريخصققة  

   Creative Commons Attribution   القققتي تعطققي الجميقققع حققق أيخقققذ3.0
 Identi.ca.المحتويقققات والضقققافة عليهقققا لي غقققرض كقققان أيًضقققا تقققم تصقققميم 

 بطريققققة ل مركزيقققة، هقققذا يعنقققي أنهقققا تعمقققل عقققبر تخطقققاب مجموعقققة يخقققدمات
إلققى حققد مققا عمققل البريققد -مسققتقلة علققى يخققوادم مختلفققة، بطريقققة تشققب ه  - 

.اللكتروني 

  وتثققبيت ه علققى يخادومققك وإنشققاء مجتمعققكStatusNet   يمكنققك أيخققذ برنامققج 
 Identi.caالفرعققي بققدون يخسققارة إمكانيققة التواصققل مققع المجتمققع الكققبر فققي 

 (يمكنك أن تختققار عققدم ربققط مجتمعققك بالشققبكة، إذا أردت إنشققاء يخدمققة عائليققة
 )يخاصقققة أو وسقققيلة للتواصقققل فقققي المنشقققأة القققتي تعمقققل فيهقققا مثل تقققوفر
 .اللمركزية قدًرا عالًيا من الخصوصية والمان والحرية ل يمكن لحققد أن يحجققب

Identi.ca كما حجبت إيققران  )Twitterلمكانيققة التواصققل مققع المجتمققع بققدون ( 
 . عبر آلف المواقع اليخققرى فققي الشققبكة أبسققطIdenti.caالوصول إلى موقع 

 صور الهتمام بالمسققتخدمين وآرائهققم، النقققاش المفتققو ح الققذي أتجققراه منشققئ
. استبيان أقصى حد للحروف، وإضافة إعلنات إلي هالخدمة عن 

 . تتققوفردعققم العديقققد مققن اللغقققات ودعقققم الكتابقققة مقققن اليميققن لليسقققار.1
Identi.caلغققة منهققا العربيققة، بينمققا يتققوفر 37 ب Twitterلغققات7 ب  

  الكتابققة مققن اليميققن إلققى  Twitter  ل يققدعم .ليققس مققن بينهققا العربيققة 
.   Identi.ca  تدعمها اليسار، بينما 

إرسال وتلقي الشعارات عبر برامج المحادثة الفورية عبر .2

http://status.net/
http://identi.ca/notice/35650665
http://twitter.com/itwadi/status/15500446200
http://status.net/2010/02/03/poll-character-limit-on-identi-ca
http://identi.ca/conversation/21908332#notice-21908332
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
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XMPP تقققدعم كقققثير مقققن برامقققج المراسقققلة الفوريقققة بروتوكقققول .XMPP 
  إلققىIdenti.ca). يمكن إضافة بوت Jabber(الذي كان يعرف سابًقا بق 

.قائمة المراسلين وتلقي الشعارات وإرسالها عبر التخاطب إلي ه 

 . هققلوتجود مجموعات تجمع المستخدمين ذوي الهتمامققات المشققتركة.3
 ؟ مسققاهم فققي ويكيبيققديا؟ هققل انققتتققدعم مؤسسققة البرمجيققات الحققرة

.شارك من لدي ه نفس الهتمام اليخبار والنقاشات 

تفضيل إشعار معيققن.4 "إمكانية  فّضققل" " إذا أعجبققك إشققعار مققا فققانقر زر  " . 
" الشعارات المحبوبة"لتصوت لضافتها إلى 

السياق.5 "إمكانية تتبع المحادثة عن طريق ميزة   . هل تريد تتبع نقققاش"
in  " سوف تضطر لنقر Twitterطويل؟ في  reply toإلى أن تصل "... 

السققياق الققتي تجمققعIdenti.ca.إلى مققا يفيققدك فققي  " تتققوفر يخاصققية  " 
. في صفحة واحدةتجميع الردود على إشعار معين 

  ثوريققة أنهققا أثبتققت تجققدوى اللمركزيققة، وإمكانيققة بنققاءIdenti.ca   مققا يجعققل 
  فققي بنققاءStatusNet. حولهققا سققوف ُيسققتخدم كققود نشققاطات تجاريققة ناتجحققة

 GNU Socialالققذي يهققدف إلققى إنشققاء شققبكة اتجتماعيققة متكاملققة تسققتبدل  
Facebook.

.StautsNetحان دورنا لبناء مجتمع عربي كبير في شبكة 

http://groups.fsf.org/wiki/Group:GNU_Social
http://status.net/services
http://identi.ca/conversation/31317723
http://identi.ca/favorited
http://identi.ca/group/wikipedia
http://identi.ca/group/fsf
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  ؟Identi.ca..بالمختصر لماذا أستخدم شبكة 

 :لنهققا يخدمققة غيققر مركزيققة  تققوّفر اللمركزيققة قققدًرا عالًيققا مققن المققان.1
كمققا حجبققت إيققرانIdenti.caوالخصوصققية، ل يمكققن لحققد أن يحجققب   ) 

Twitterلمكانيققة التواصققل مققع المجتمققع بققدون الوصققول إلققى موقققع ( 
Identi.caعبر آلف المواقع اليخرى في الشبكة .

تويتر ل يققدعم.2  (دعم اللغة العربية ودعم الكتابة من اليمين إلى اليسار 
).ذلك مثًل

مثل تويققتر.3 الحالت إلى الشبكات التجتماعية اليخرى  )إمكانية إرسال  ) " " 
.بمجّرد نشرها على ادينتكا 

 ..فكرة بسيطة  

–   الفكرة أن نقوم الن  تجميققع مققن يسققتخدم الشققبكات التجتماعيققة اليخققرى  – 
، ثققم دعققوة دقيقققتين لغيققر )بإنشاء معّرفات على ادينتكققا،مجققّرد إنشققاء حسققاب  ) 
 الصدقاء الذين يستخدمون الفيسبوك وتويتر لنشققاء حسققاباتهم، وإضققافتهم

..إلى قائمة الصدقاء في ادينتكا  

 (   بحيث لو حققدث أي طققارئ  مثققل حجققب مواقققع التواصققل الحالّيققة، أو توقفهققا
)بسبب أيخطاء تقنية، أو فرض قيود عليها، أو حتى بيعها وتغّير سياستها   .. 

 ..فسيكون كل شيء تجققاهز للسققتخدام الحسققابات موتجققودة والصققدقاء كققذلك
 …
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identi.caتطبيقات تفتح عليها حسابك على 

 هناك العديد من التطبيقات التى يمكنك من يخللها متابعة حسابك على
identi.caوإليكم بعض تطبيقات سطح المكتب، :

. وأيضا تويتر identi.ca لمتابعة حسابك على Pinoبرنامج •

Ubuntu الفتراضى فى توزيعة Gwibberبرنامج •

 بالنسبة لتطبيقات المتصفحات فلست على دراية كافية بها والذى أعرف ه
. Firefox وهى اضاقة لمتصفح FireStatusمنها هو 

http://gwibber.com/
http://pino-app.appspot.com/
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..وفى الختام

 أرتجو أن ينتفع الجميع بهذا الملخص الذى أعددت ه عن الشبكة التجتماعية
Identi.ca وكانت مصادرى فى اعداده، :

-الشبكات التجتماعية الموّزعة  ماهي ولماذا ؟  مدونة طريفيات✔ ..

-  وادى التقنيةTwitter تتفوق على Identi.ca مزايا تجعل 6✔
.وما نقلت ه عن تلك المصادر يخضع للريخصة التى أشار إليها المصدر 

أحمد فوزى

http://tareef.wordpress.com/2011/03/02/identica/
http://itwadi.com/node/1346

