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موقع شبيك يف األنرتنيت ،بهذه العبارة" ،البداية" ،أنشأته
بنفيس ،من فكرته األساس إىل حاله الراهنة ،ذات
املشكالت املفاهيمية والتقنية ،لكنها املقدور عليها
بالتشاور مع اآلخرين املهتمني بالشأن السوداين ،والتقنيني
املتطوعني لتطوير املوقع.

فكرة البداية
• كانت "البداية" فكرة أساس ظلت تراودين منذ العام
 ،٢٠١٤لتقديم إسهامي عندئذ يف دعم املعارضة ضد
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الدولة اإلسالمية اإلجرامية الفاسدة --دامئا من موقعي يف
املنفى اإلجباري مبدينة سياتيل بأمريكا.
ظهر همي مجددا ،بصورة أقوى ،لتنفيذ الفكرة ،معدل ًة
ومطورة من وحي الثورة السودانية ،مبارشة بعد أن نفذ
عبد الفتاح الربهان وعصابته العسكرية مذبحة الشباب
املعتصمني ،يف  ٣يونيو  ،٢٠١٩وحني اعتدى الجيش
والجنجويد ،بالتزامن مع تنفيذ املذبحة ،عىل السكان
املدنيني يف العاصمة املثلثة ،ويف مناطق أخرى من
السودان.
عندئذ ،سجلت همي بإنشاء هذا املوقع ،يف مسودة كتاب
عن املذبحة وزعته ،ليكون املوقع املقرتح آنذاك منص ًة
شعبية مفتوحة ،قصد تقيص الحقيقة ،بواسطة لجان
شعبية يف جميع أرجاء السودان ،ومن ثم كتابة القصة
الحقيقية للحدث ،ضد القصة الكاذبة التي كان ويظل
يروج لها شمس الدين كبايش الناطق الرسمي باسم القتلة،
ورئيس عصابة املجرمني عبد الفتاح الربهان ،وذاتها القصة
الكاذبة بصورة مختلفة البد سيأيت بها نبيل أديب املعني
رئيسا ملا يسمى لجنة التحقيق الوطنية.
وكذا كانت الفكرة وراء املوقع هي التصدي النقدي
ملوقف قيادات تجمع املهنيني وقوى الحرية والتغيري التي
تتصنع حتى يومنا هذا أنها ال تعرف من قتل الشباب ،ويف
َ
صكوك العفو والغفران
القيادات
أصدرت هذه
النهاية
ُ
ْ
للقتلة ،وسهلت لهم السطو عىل الحكومة االنتقالية،
ٍ
سلطات سيادي ًة
ورسمت لهم يف وثيقة دستورية للخيانة
تنفيذية شاملة ،منها حق نقض أي قرار تصدره الحكومة
املدنية املدعى لها كذلك بالزيف أنها "حكومة الثورة".
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كنت حينئذ أعلنت أين أردت التفرغ ملرشوع إنشاء لجان
لتقيص حقيقة املذبحة ،من بداية يوليو حتى نهاية .٢٠١٩
لكن ردود الفعل كانت فاترة ،وكان الناس عندئذ يفضلون
انتظار لجنة التحقيق الدولية أو الوطنية )نبيل أديب(،
وكذا كان من بينهم من رأى أن العمل الذي أردته هو
"عمل قانونيني" ،حرصا ،وكانوا ينتظرون املدد يأتيهم من
قبيلة القانونيني ،وها قد طال انتظارهم!
لقيت تشجيعا معنويا ،وباألفكار ،وحثا ،للميض قدما يف
تنفيذ الفكرة ،من قبل صديقني ،محمد الحسن محييس
وبلة البكري ،وكان هناك من استحسنوا الفكرة ،وكان
موجودا القلق أنها فكرة طاملا قال كثريون إنهم يفكرون
فيها ،كن مل يحدث يشء غري كالم عن الفكرة أو مبادرات
غرضية.

ماهية البداية
• البداية ،هي موقع شبيك ،يتم تصميمه كمنصة تعلُّمية،
للتنوير ،ينطلق منها السودانيون إىل اإلسهام يف مقاربة
التفكر يف ابتداع حلول عقالنية ممكنة ،ملشكالت
السودان ،عىل أساس الحكمة ،واملعارف ،والعلوم،
والتكنولوجيا ،ومن ثم تخريط مسارات عملية للتدخل يف
وضعيات هذه املشكالت ،مبا هي مشكالت ،وتصميم
الحلول وتنفيذها ،وفق أطر معيارية محددة سبقا.
• البداية ،كذلك هي "جامعة افرتاضية" ،جامعة البداية،
وهذه الجامعة هي اآلن هذا املوقع ذاته ،ملجرد وجوده،
جامعة متعددة التخصصات تتيح إمكانات التَّعلم للشباب
السودانيني ،واملراهقني من بينهم ،ولغري الشباب ،التعلم
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عن كيفية مقاربة الظواهر ،واملشكالت ،واالستحقاقات،
والتحديات ،التي يُواجهها "ال َّز ْول ُة السوداني ُة" ]والخرق
مقصود[ ،يف حياتها اليومية املعاشة.
والزولة السودانية ،يف هيئات كينونتها ،ويف إمكانات
تحقق أصالتها ،هي أساس البداية ،مبكوناتها العرشين
ويزيد ،يف املرتبة العليا للمجاالت املعقدة من الدرجة
األوىل.
البداية ،هي مكتبة رقمية ،كاملحل األساس حيث
املكتوبات بكل وسائط الكتابة ُمرقْ َمن ٌة ،بالحرف الكتايب،
والصوت ،والصورة الفوتوغرافية ،والفيديو ،والتصاميم
التشكيلية بأنواعها ،قصد تسهيل تحقق غايات البداية،
املتمثلة يف إمكانية الوصول إىل تلك الحلول العقالنية
للمشكالت والظواهر والتحديات واالستحقاقات التي
يالقيها الزول السوداين ،يف السودان ،ويف املهجر.
كام إن هذه املكتبة الرقمية هي أرضية أساس لجامعة
البداية ،لالرتقاء باملقررات الدراسية ،وقدرات املتعلمني،
واملعلمني ،وبتقنيات التعلم.
البداية ،كذلك دار للنرش الرقمي متكاملة ،للتنزيل املجاين،
وللبيع ،للجريدة واملجالت حيث املقاالت )واملقال هو
الوحدة األساس يف نظام البداية( ،وللكتب ،والتقارير،
واملحادثات ،وكل املنتوج الفكري للسودانيني ،ولغريهم،
عن املجاالت موضوع البداية.
البداية كذلك كيان حاضن ملقدمي االستشارة ،بثمن مادي
أو مجانا ،يف مجاالت التخصص املتعددة قصد توفري حلول
املشكالت ،والتنوير ،والتعلم ،والتدريب..
٤

ملكية البداية
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يل حق ملكية البداية عىل مدى عامني ،أي ،حتى تكتمل
مرحلة اإلنشاء بصورة معقولة ،مبا يف ذلك تسجيل البداية
ككيان مؤسيس ،وضامن مسارها الذي رسمته لها ،وما
سيكون عليه هذا املسار بعد التداول مع آخرين خالل
الفرتة القادمة التي تبدأ مبارشة من بداية نوفمرب .٢٠١٩
بعد نهاية العام الثاين ،سأحول ملكية املوقع لكيانني
شبابيني ،أختارهام بنفيس ،أحدهام يف السودان ،كاألصل،
واآلخر يف املهجر ،كفرع مساعد ،أو لكيان شبايب يف
السودان ،ويتم االختيار بالتشاور والتداول مع آخرين،
بصورة معقولة ومقنعة.
يف جميع األحوال ،ستكون ملكية املوقع مستقبال للشباب
غري املنضوين يف أي من األحزاب الراهنة ،أو تجمع
املهنيني ،أو الحركات املسلحة ،أو أي كيان يسيطر عليه،
بأية طريقة ظاهرة أو خفية ،إسالميون ،أو مثقفون من
أعوان النظام القديم ،أو تجمعيون أو قحتيون.
ويف حال تم تكوين حزب الشباب عىل أسس صحيحة،
ميكن متليكه البداية.

خطة العمل واالسرتاتيجية
الرؤية والغاية للبداية
• سودان مختلف بصورة راديكالية .دميومة الثورة
السودانية.

٥

الرسالة
• استرشاف املستقبل ،ومالقاة تحدياته بالكتابة املرتكزة
عىل األصالة واألخالقية.
الهدف
بنهاية خمسة أعوام،
• تكوين هيئة حاسمة ،يف مجال الكتابة ،من الشباب
وغريهم املتمثلني قيم الثورة السودانية يف أصالتها
وأخالقيتها وحركيتها الدامئة.
• تثبيت القطيعة الفكرية والتنظيمية والوجدانية ضد
مامرسات خيانة الوطن ،والعاملة لألجنبي ،وأمور الخداع
والتضليل والتدليس ،والفساد ،وإجرام الدولة ،مام يتمثل
يف املؤسسة العسكرية السودانية ،واملؤسسات القضائية
واألمنية والرشطية والجنجويدية ،وكذا يف معية قيادات
كيانات حزبية ونقابية ومدنية وسياسية ذات أشكال
وذات أثر ،وبدعم معنوي فاعل من جامع مثقفني
ومنسوبني إىل النخبة السياسية السودانية.
• تعزيز برنامج متكامل للتعلم متعدد التخصصات ،للتعامل
مع الظواهر واملشكالت واالستحقاقات والتحديات التي
يالقيها الزول السوداين يف حياته املعاشة.
• تطوير املقاومة وتعزيزها.
• تطوير األطر املفاهيمية الكافية ،للتصدي للخداع والغش
والتضليل بواسطة املثقفني والنخبة السياسية والحزبية
والعسكر ،وأية كيانات مدنية يف اإلعالم أو التعليم.
٦

حزم األنشطة
تصميم أنشطة البداية ،قصد تحقق رؤيتها ورسالتها وأهدافها،
أعاله ،وتوفري منصات اإلعالم والتنوير ،من هذا املوقع ،ألغراض
التفكري والتصميم والتنفيذ.
تشمل األوعية التي أنشأتها البداية لتحقيق أهدافها ما ييل:
• جريدة البداية ،اليومية.
• مجالت البداية ،يف شتى موضوع اهتاممها؛
• مكتبة البداية ،املكتبة الرقمية؛
• جامعة البداية؛
• راديو البداية؛
• تلفزيون البداية؛
• حضور البداية يف منصات التواصل االجتامعي )اليوتيوب،
تويرت ،الفيسبوك ،انستاجرام ،وغريها(

الزول السوداني هو موضوع البداية
•

مركز هم البداية هو ال َّز ْول السوداين ،يف حياته اليومية
املعاشة ،وهذا الزول هو كذلك ال َّز ْولة ،وهام ،بهيئاتهام
الجنسانية املتعددة ،ميثالن املنطلق للتفكري يف الحلول،
ومركز اهتامم البداية ،وليس مركز الهم لدى البداية أي
مكون سيايس أو اقتصادي أو غريه ،يف ذاته ،بل يظل
األساس هو هذا ال َّز ْول السوداين ،دامئا من حيث إنه محل
جميع هيئات كينونة املكونات األخرى مثل السيايس
والحكومي واالقتصادي والقانوين وغريها من مكونات،
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وهو الذي يتم إخضاع املكونات والنظريات واملداخل
واملعارف املتعددة لحاجاته وهمومه واستحقاقاته.
لهذا السبب ،نجد أن ال َّز ْول السوداين هو أول مكونات
موقع البداية ،الزول يف مادية كينونته ،وهيئاته املتقلبة،
وهمومه ،ومخاوفه ،وعامله ،دامئا يف تلك عالقته مع عامله،
وفيام قبل النظريات.
فال َّز ْول السوداين ،يف حياته املعاشة اليومية ،ونفسه
الكلية ،يف جوهرها ،هو أساس معرفتنا ومقاربتنا كل ما
هو حكومي ،أو اقتصادي ،أو سيايس ،أو قانوين ،أو دويل،
وغري ذلك من كيانات لكل منها كينونة.
لذا أستخدم يف املكونات األساس للبداية مثل عبارة
"الحكومي" ،بالنسبة ،من حيث الكينونة عام هو ممكن
ومحتمل ،وليس "الحكومة" كواقع نطمح أصال إىل نقده
وتجاوزه أو إسقاطه ،ويف كل مكون نتحدث عن الزول
الكذا ،الحكومي ،االقتصادي ،السيايس ،ألبيئي ،املجتمعي،
القانوين ،متقاسام مع جميع الكيانات األخرى يف كل واحد
من املكونات العليا.
والزول السوداين هو املنوط به التفاعل مع مكونات عامله،
واالشتباك معها ،وتغيريها ،إذ هي ال تقيده ،لكن هذي
حريته يف الفاعلية يتعني عىل الزول أن ينتزعها انتزاعا.
هذا الزول السوداين ليس رومانسيا يبحث عن ماض فيه
خرافات أكتوبر ،أو املهدية ،أو انتفاضة  ،١٩٨٥وهو ال
يعيل شأن أية تجربة محددة ،مثل الثورة ،عىل أنها نهاية
املطاف.
٨

النسخة التجريبية
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سيكون املوقع متاحا للوصول إليه تباعا خالل شهر
نوفمرب.
والنسخة املركبة حاليا هي للتجربة فقط ،وللبحث عن
متطوعني ،ولتسهيل املحادثات وتبادل اآلراء ،مع بعض
اإلخوة بشأن املوقع.
وهذه النسخة بالطبع تكشف بعض املشكالت التقنية أو
املفاهيمية يف املوقع ،واألغلبية الساحقة من الصفحات
خالية تنتظر أوال تطوع املديرين ،ومن ثم تفعيلها.
تتكون البداية حاليا من أكرث من أربعامئة صفحة ،وأتوقع
أن تشمل كل صفحة صفحات إضافية لتكون الصفحات
يف عداد اآلالف ،مام يطرح أهمية التصنيف األنطولوجي
للموضوعات ،وهو تحد تضعه البداية عىل رأس أولوياتها،
حتى ال تضيع جهود تفكري السودانيني هباء يف األسافري،
وكأنها تصويتات غري "مكتوبة" ،يف الهواء.
يجب مقاربة كل واحد من املكونات العليا العرشين،
يزيد ،يف البداية ،عىل أساس أن كل مكون يف املرتبة العليا
موقع شبيك قائم بذاته ،رغم وجوده يف نظام معقد واحد
وموحد ،ذلك مع تداخله مع جميع املكونات األخرى يف
النظام املوحد.

معمار البداية
المنظومة المعقدة
• البداية منظومة كلية مكونة من عرشين مكونا تقريبا
وأكرث قليال ،يف املرتبة األعىل ،أو هي املرتبة األوىل؛
٩

عىل مستوى املرتبة الثانية ،نجد داخل كل مكون من
املكونات العرشين من املرتبة األوىل مكونات ،هي
مكونات املرتبة الثانية؛
عىل مستوى املرتبة الثالثة ،نجد داخل كل مكون من
مكونات املرتبة الثانية ،مكونات تكوينية ،هي مكونات
املرتبة الثالثة؛
وهكذا دواليك.
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•

•

مكونات موقع البداية
• يتكون موقع البداية اآلن من أكرث عرشين مك ِّونا مستقال،
يف داخل كل واحد منها مكونات داخل كل منها مكونات،
وهكذا ،يف منظومة أمنوذجية مصممة من أرضياتها
األساس بصورة أمنوذجية حاسمة ،massive modularity
وتأخذ البداية هذا املفهوم من علوم الدماغ والفيكرة
مأخذ الجد.
• لكن هذا نظام البداية يف تركيبته األمنوذجية قابل لتعديل
أي مكون أو مكونات ،يف أية مرتبة ،فيه ،دون إخالل
بالبنية الكلية للنظام.
• فنتحدث إذن عن "أُك ٍر بعضها يف جوف بعض" ]إخوان
الصفاء[ ،من أعالها يف العرشين مكونا من الدرجة األوىل،
إىل أدناها يف الحياة اليومية املعاشة للزول السوداين ،يف
هيئات تقلبها واحتامالتها غري املقيدة إال مبيقات متومة
األجل.
•


وهذه هي "البداية" ،يف هيئاتها املؤسسية املختلفة:
كموقع شبيك؛
١٠






كمكتبة رقمية؛
كدار للنرش؛
كحاضنة خدمات استشارات وتدريب وبحوث؛
وكجامعة افرتاضية.

١١

هذه هي املكونات العرشين ،تقريبا ،من املرتبة األعىل ،أي
الدرجة األوىل )ويف كل واحد منها مكونات ،فمكونات ،حتى
الدرجة الرابعة أو ما بعدها( ،وكلها بالطبع قابلة ،يف أمنوذجيتها،
للتعديل بتصاميم أفضل ممكنة:

١٢

١
الزول السوداين
٣
االستحقاقات

٢
الظواهر-املشكالت-التحديات

٥
املعرفة

٤
املقاومة

٦
الحكومي

٧
االقتصادي

٨
القانوين

٩
السيايس
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١٣

الوصول إلى البداية والكتابة فيها
من مسموح له بالدخول إلى موقع البداية
• ستظل البداية يف عامها األول موقعا مفتوحا ،للجميع،
دون قيود أو اشرتاط تسجيل سبقي ،للتصفح أو القراءة
لكل محتوياتها ،باستثناء ما قرر الكاتب املعني أنه للبيع.
• تنتهي حقوق الجميع حرصا يف هذا التصفح ،وهو تصفح
ال يشمل رفع أي مادة ،وال يشمل حقا يف كتابة أية كلمة
يف صفحات البداية.
من يكتب في البداية ،كمتصفح ،كمعلق ،أو ككتاب؟
• البداية مفتوحة لجميع السودانيني ،داخل السودان ،ويف
دول املهجر يف جميع أرجاء العامل ،دون استثناء ،حتى
للمعروف أنهم اقرتفوا جرائم وأفسدوا أو هم من املعادين
ألهداف البداية ورسالتها ،ليكتبوا فيها ،وليسجلوا أراءهم
أو تعقيباتهم عىل ما ينرش فيها ،لكن برشوط:

اإلفصاح عن الهوية الحقيقية للكاتب
إفصاح الكاتب عن هويته
• اإلفصاح عن الهوية الحقيقية للكاتب أو املعلق ،من حيث
االسم بالكامل ،والصورة الفوتوغرافية الصحيحة ،والعنوان
الربيدي الصحيح ،ومكان اإلقامة ،من حيث الدولة
واملدينة ،والتخصص )إن وجد( ،وسرية ذاتية قصرية ،ورقم
الهاتف ،أو أية وسيلة افرتاضية أخرى ،لتسهيل التحقق
من الهوية ،يف أي وقت.
١٤

•

الكاتب هو كاتب املقال أو املعلق عىل مقال ،واملقال تتم
كتابته بالحرف ،أو الصور ،أو الصوت ،أو الفيديو.

مىت يتم حجب هوية الكاتب؟
• تحجب البداية هوية الكاتب ،يف حاالت معينة ،حني
شخص يريد الكتابة عن معلومات مهمة ،لكن
يطلب منها ٌ
دون اإلفصاح عن هويته.
• هنا ،تُخرب البداية القرا َء أنها تعرف هوية الكاتب ،وتقدر
أنه جاد ،وأنها هي التي وافقت عىل حجب اسمه .ويرتك
هذا األمر لتقديرات مديري الصفحات املختصني.
أي شخص ال يقبل
باختصار ،ال يكتب يف البداية سطرا واحدا ُّ
اإلفصاح عن هويته ،أو يخفي هويته الحقيقية بأية طريقة ،أو
يكتب باسم مستعار.
االلزتام بأهداف البداية ،بصورة عامة فضفاضة
• كل من يكتب أو يعلق يف البداية يتعني عليه االلتزام،
بصورة عامة غري تدقيقية ،بهدف البداية ونطاق
موضوعها ،من حيث إن املوضوع هو اإلسهام يف مقاربة
حلول للمشكالت السودانية ،ومقاربة فهم أو تأويل
الظواهر أو املشكالت ،أو التحديات ،أو االستحقاقات
لدى الزول السوداين.
• فضفاضة ،ألن الكتابة تتسم بامليوعة ويصعب تحديد
االلتزام من عدمه.

١٥

مسألة الملكية الفردية والنشر
الملكية الفكرية للكاتب
الكاتب حق خاص له ،وال تدعي البداية
• كل ما يكتبه
ُ
ملكية أي إنتاج فكري للكاتب ،إال باتفاق بني الطرفني
مكتوب.
• ميكن للكاتب أن يطلب ،يف أية لحظة ،من البداية مسح
جميع مكتوباته من قاعدة البيانات يف البداية ،دون
تقديم أية أسباب .فقط بإرسال رسالة بالربيد اإللكرتوين
ستتحقق البداية من صدق مصدرها ،قبل مسح املكتوب.
• ستالحق البداية أي موقع ينرش منشوراتها دون إذن منها.

حصرية النشر في البداية
بشأن المقاالت المكتوبة حديثا ،أو المعدلة حديثا
• لن تقبل البداية إعادة نرش أي مقال كان الكاتب نرشه يف
أي مكان آخر غريها ،عندما كتب الكاتب ذلك املقال
الجديد ،ابتداء من أول يناير .٢٠٢٠
• بعد أول يناير  ،٢٠٢٠لن تقبل البداية أن ينرش الكاتب
مقاله الذي كان قدمه للنرش يف البداية ،باستثناء النرش يف
موقعه الشخيص الخاص يف الفيسبوك ،أو موقعه الشبيك.
• لكن البداية ستخصص صفحة تسجل فيها ،إذا رأت أهمية
لذلك ،الروابط ملقاالت معينة تختارها هي.
• يتعني عىل الكاتب االحتفاظ بنفسه بنسخة أصل من كل
ما يرسله للبداية ،والبداية غري مسؤولة عن إعادة ما كان
١٦

أرسله الكاتب إليها للنرش ،فقط ميكنها طلب مسح ما كان
نرشته البداية.
بشأن المقاالت والمنشورات المكتوبة سبقا واليت كان
الكاتب نشرها في منصات أخرى غري البداية
• ال تضع البداية يف قاعدتها للبيانات أية مقاالت نرشها
الكاتب يف موقع آخر إال بعد حذفها بواسطة الكاتب من
مكتبة ذلك املوقع بصورة كاملة.
• عندئذ ،بعد مسح املقال من قواعد البيانات املختلفة،
تقبل البداية نرش املقال يف موقع الكاتب يف موقع البداية،
أو بيعه ،أو تنزيله مجانا ،دامئا حسب رغبة الكاتب ،لكن
فقط بعد امتثال املقال لقواعد الكتابة يف أمنوذج
"املقال" ،أي بذكر االسم كامال ،والربيد اإللكرتوين،
واستخدام العناوين الجانبية من  ،٦-١وبقية الرشوط،
قصد تسهيل تصنيف املقال ،وأرشفته ،وتسهيل البحث
الرقمي عن املقال واسرتجاعه بواسطة ماكينات البحث
العاملية املختلفة.
السبب في القيود هو:
• تتيح البداية للكاتب بيع مقاالته وكتبه اإللكرتونية،
بواسطة البداية.
• تحفظ البداية للكاتب حقوقه الكاملة يف النرش ،ألنها
كل من ينرش مقاالت البداية
تالحق ،نيابة عن الكاتبَّ ،
دون إذن البداية.
• ليست البداية مستودعا لكل ما كان متت كتابته يف موقع
آخر.
١٧

حرية التعبري
•

•

تعتمد البداية الحرية الكاملة يف التعبري ،دون أية قيود،
من أي نوع ،ملحتوى الكالم ،أو للغة املستخدمة ،أيا كان
وسيط أو أسلوب اللغة املستخدمة ،ما دام الكاتب أصال
كان أفصح عن هويته الحقيقية ،واملتحقق منها ،وبالطبع
يظل هذا الكاتب مسؤوال عن كالمه.
أي ،ال توجد أية قواعد لتحجيم حرية التعبري .وكل خطاب،
حتى الخطاب املكيف بصورة عامة عىل أنه من نوع
"خطاب الكراهية" ميكن نرشه يف البداية ،لسبب أنه ميكن
أصال التصدي لخطاب الكراهية بخطاب مضاد ،ال
بالحجب ،دامئا ما دام الكاتب مفصحا عن هويته
الحقيقية.

نقد "الموظف العام"
•

•

أصال ،البداية موضوعها هو الشأن العام ،ومن ثم فإن كل
من يتصدى بالكتابة يف مجال الشأن العام يتعني عليه أن
يقبل أن يتم استفزازه من كتاب آخرين ،وعليه أن يرد ال
أن يهرول إىل املحكمة "بالغانون" ،عىل طريقة حميديت
ووالء البويش ومدين عباس مدين ،وكذا وفق فهم وزير
اإلعالم فيصل محمد صالح ،وهي كذلك طريقة جهاز
األمن.
ال تحمي البداية "املوظف العام" من النقد أو التجريح أو
التشنيع بسياسته أو بشخصه ،وهام متداخالن ال ميكن
التفريق بينهام إال تجريدا ،وكله تحكمه املعقولية يف
١٨

•

•

•

•

تقديرات مديري الصفحات الذين ميكنهم التدخل يف
حاالت معينة تجاوز فيها الكاتب حدود املعقولية.
تعتمد البداية أن جميع الكيانات الحكومية ،واألشخاص
يف الحكومة ،ويف القطاع الخاص ،ويف األحزاب ،ويف كل
مؤسسة تعمل يف الشأن العام ،تعتمدهم عىل أنهم من
جنس "املوظف العام" ،فيجوز نقدهم ،وفضح أفعالهم،
دون أية قيود.
ال تقيد البداية أي كتابة تتصدى للموظف العام ،حتى إذا
كانت هذه الكتابة مل تتحر الدقة يف كل التفاصيل ،أو
كانت ال تعرف أو ال تنظر يف كل الوقائع.
يتعني عىل املوظف العام أن يتكفل هو بحمل عبء إثبات
أن األقوال الجازمة املكتوبة عنه غري صحيحة .خاصة حني
يكون هذا املوظف العام يخفي املعلومات التي تدينه
ويتصنع الرباءة يتحدى الكتاب ،عىل طريقة عمر البشري
ومدين عباس مدين وحميديت والصادق املهدي ،وكل
املجرمني والفاسدين" ،لو كان عندكم أدلة عىل الفساد أو
اإلجرام ،جيبوها .أو حأشكيكم يف املحكمة بتهمة إساءة
السمعة ،والكذب الضار ،وتهديد األمن القومي!"
يتعني عىل مدير أية صفحة منع أي شخص من اإلسهام يف
املوقع ،وفق تقديرات معقولة ومؤسسة عىل البينات
النصية ،تتعلق مبا يراه مدير الصفحة قصدا من الكاتب
إلنتاج الكذب أو خدع القراء ،أو نرش الربوباغاندا ،وسيقرر
مكتب املراقب العام للبداية يف الفصل يف استئناف أي
شخص ضد تقديرات مديري الصفحات املختلفة.
١٩

•

•

تسمح البداية للموظف العام محل التشنيع بأن يرد يف
البداية ،دون حجر للغة أو للمحتوى.
ميكن لكل موظف عام أن يشتيك البداية إىل مكتب
املراقب العام للبداية ،املستقل متاما عن البداية ،لكن
البداية غري مسؤولة عن محتوى الكتابة فيها بأكرث من
الضوابط التي تضعها بشفافية كاملة ويتم تطويرها تباعا.

تمويل البداية بالتربعات الفردية فقط والتطوع
التمويل شخصي والملكية ستكون عامة
• حتى اآلن ،التمويل للبداية شخيص خالص مني ،عشاري
أحمد محمود خليل ،عىل مدى نصف عام تقريبا من
العمل متفرغا إلنشاء هذا املوقع ورعايته واملحافظة عليه،
مبا يف ذلك التفرغ لتعلم برامج إنشاء املواقع الشبكية ،من
أرضيات أساس ال من النامذج املق ِّيدة املتاحة مجانا أو
للرشاء.
• علام أنه موقع أنشأته أصال ليكون ملكية عامة ،لشباب
السودان ،ال ملكية خاصة يل أو ألي شخص أو كيان خارج
دائرة الشباب امللتزمني بالتغيري.
• ملكيتي املؤقتة للموقع مرتبطة حرصا بضامن عدم رسقته
أو توجيهه لغري أغراضه التي قصدتها له.
الزتام التربع من قبل السودانيني المهتمني بالشأن العام
• تحتاج البداية تربعات من السودانيني يف السودان وخارج
السودان ،ومن أصدقائهم األجانب.
• فلسلفة البداية قامئة بالكامل عىل تربعات األفراد ،فقط.
٢٠

•

تتلخص أغراض التربعات يف أمرين ال غريهام:
 (١) oدعم خاص يل ألظل متفرغا لهذا العمل عىل
مدى عام ،ولتفرغ بعض املتطوعني ،دعام كليا أو
جزئيا؛
 (٢) oاستضافة البداية يف خادم حاسويب مستقل ،بعد
فرتة شهرين من اآلن ،مام سيكلف قرابة الخمسامئة
دوالر شهريا ،فيام بعد ،ملدة عام.
 oاملوقع مستضاف اآلن منذ عدة شهور بتكلفة قدرها
 ٣٠دوالرا شهريا فقط ،لكن ذلك ال يكفي لحركة
الزيارات املتوقعة ،من السودانيني يف السودان
وجميع أرجاء العامل .اذا أهمية االنتقال إىل موقع
آخر يف أوروبا ،وكذا يف خادم الكرتوين خاص بالكامل
باملوقع.

مصادر الدعم الوحيدة هي األفراد السودانيون وغري
السودانيني
• ال تقبل البداية أية أموال من أي حكومة ،أيا كانت ،أو أية
منظمة وطنية أو دولية ،أو أي كيان مؤسيس منظم،
تجاري ،أو حزيب ،أو حتى طوعي ،من أي نوع.
• أي ،إن التربعات للبداية ستكون فردية من األشخاص
األفراد ،حرصا ،من كل األعامر .وهي مقيدة يف مقدارها
لكل شخص.
مجاالت التربع )مكرر(
• هناك أربع مجاالت ال غري ألغراض التربع للبداية:
٢١

•

 (١) oتربع خاص يل ملدة عام واحد ،مبعدل ألفني
وخمسامئة دوالرا يف الشهر ) ٣٠٠٠٠$ثالثون ألف
دوالر يف العام( ،أينام كنت ،ألتفرغ بصورة كاملة
لتأسيس املوقع.
 (٢) oدعم املتطوعني اآلخرين الذين يرشفون عىل
الصفحات أو أي عمل للبداية ،مثل الرعاية التقنية
للموقع ،ومثل وحدة التحقيقات ،ومثل تقديم
مقررات تعلمية للشباب ،وغري ذلك من أغراض،
فوحدة التربع األساس هنا هي "املتطوع" ،محصورا
يف ذاته من حيث وقته وجهده؛
 (٣) oاستضافة املوقع ،مام قد يساوي ستة ألف دوالر
يف السنة ) ٥٠٠دوالر شهريا لخادم حاسويب مستقل،
بعد الشهر الثالث من نرش البداية؛
 (٤) oالتربع ألغراض ال أعرفها اآلن لكنها قد تربز
مستقبال ،ويتم التعريف بها.
نجحت يف
قد تقل التربعات املطلوبة من جانبي إن كنت
ُ
بيع مكتوبايت ،فإذا غطت مبيعات مقااليت وكتبي الرقمية
مبلغ األلفني ونصف دوالر يف الشهر ،لن أحتاج ألي تربع،
وكله سيكون مكشوفا للتنقيب.

سقف التربعات
• ستحدد البداية سبقا غرض كل تربع واملبلغ املحدد
املطلوب.

٢٢

•

ال تطلب البداية أية تربعات إال لغرض محدد يكون تم
تحديده بدقة بصورة مسبقة ،وتم تحديد املبلغ املطلوب
كسقف التربع.

حدود التربع
• ال يتجاوز أي تربع ،من أي شخص ،مائتي دوالرا كحد
أقىص للغرض املحدد ،وميكن أن يكون التربع بدوالر واحد
أو أقل .ذلك حتى ال يظن أحد أنه بتربعه ميكنه التحكم
يف البداية.
ومعروف أن من يدفع للبداية ،يف مستوى معني يتجاوز
حدود املئتني أو املائة دوالرا ،قد يحسب أنه ميكنه،
بطريقة سائغة ،السعي املبارش أو غري املبارش إىل التحكم
يف البداية ومحتواها ومسارها.
وثابت أن للامل املتربع به "استحقاقه" يف تحجيم حرية
التعبري ،مام يعني يف الحقيقة فرض الرأي بواسطة هذا
املال املتربع به.
• تحدد البداية كل مرة سقفا محددا للتربعات ،ومبجرد
وصول السقف املحدد يتم قفل باب التربعات ،وكله
سيكون معلنا يف املوقع الشبيك ذاته.
• لن تتجاوز التربعات األولية املطلوبة خالل هذا العام األول
الثالثني األلف دوالر ،مبعدل ألفني وخمسامئة دوالر
شهريا ،مخصصة حرصا لضامن تفرغي الشخيص لهذا
العمل ،أينام كنت.
• ذلك ،باإلضافة إىل تكلفة ست ألف دوالر الستضافة موقع
البداية يف خادم الكرتوين مستقل بواقع خمسامئة دوالر
٢٣

•

•

•

•

شهريا ،بالتقريب ،هو سعر االستضافة يف موقع مستقل،
ليس فقط بسبب عدد املشاركني الذي ال أتوقع أن يكون
يف العام األول كبريا ،بل بسبب ضخامة حجم املوقع ذاته،
ورضورة حاميته ،وضامن توسعه بصورة مستمرة ،وتسهيل
رسعة الوصول إليه ،التداخل معه.
أما املتطوعون العرشون املختصون بإدارة الصفحات
الرئيسة يف البداية ،فال يتم جمع تربعات لهم إال بعد
تطوعهم دون أجر مادي خالل الفرتة التجريبية ملدة ثالثة
أشهر .وبعدها ،ستعلن البداية عن حملة تربعات لدعمهم
بصورة كاملة أو جزئية.
تتوقع البداية أن يعمل فيها ما ال يقل عن أربعامئة
متطوع متخصص ،وفق تقسيامت وعدد مكونات
العرشين مكونا الرئيسة.
وكل متطوع سيتعني عليه أن يعمل دون أية تربعات خالل
الفرتة التجريبية ملدة ثالثة شهور ،وبعدها كام جاء أعاله
سيتم اإلعالن عن حمالت تربعات إضافية وفق مقتىض
الحال.
خالل عام أو عامني سيصل عدد املتطوعني ،وفق عدد
الصفحات ومكوناتها الداخلية املتخصصة ،إىل ألف أو أكرث
من املتطوعني.

عالنية التربعات
• تنرش البداية يف موقعها أسامء جميع املتربعني ،واملبالغ
التي تربعوا بها.

٢٤

•

•

ال تقبل البداية أي تربع من أي شخص ال يرغب يف نرش
اسمه أو املبلغ الذي تربع به ،دون استثناء.
تقدر البداية أن لبعض األشخاص ظروفا ال تسمح لهم
بنرش هوياتهم عند تربع للبداية ،لكن ال استثناء ،إذ
ميكنهم التربع لقضايا أخرى ذات رشوط أسهل.

الحساب البنكي للتربعات
• سأنشئ حسابا مرصفيا منفصال للبداية ،وسيكون علنيا
وكل بياناته ستكون معروضة بصورة أسبوعية يف الصفحة
املخصصة لذلك يف البداية.
يل متكامل ٌل للبداية.
• ذلك ريثام يتم
ٌ
تأسيس هيك ٌ
مراجعة التربعات
• يتم تكليف جهة سودانية متخصصة تتطوع ،من تلقاء
نفسها ،ملراجعة التربعات وأوجه رصفها ،وإصدار تقرير
تنرشه هي يف العلن ،عىل استقالل ،وتلتزم البداية أيضا
بنرشه يف صفحاتها األولية.

هيكلة البداية
•
•

حتى اآلن ،أضطلع بكامل األعامل ،كمدير املوقع.
ذلك ،حتى يتم تسجيل منظمة طوعية غري ربحية ،أو أي
كيان مؤسيس ،وتكوين مجلس إدارة ،وبنيات مؤسسية
للبداية ،مبا فيها مكتب مستقل للمراقب العام للبداية.

٢٥

إدارة صفحات البداية
•

•

•

سأختار ،بالتعاون مع آخرين ،أو عند تطوع آخرين،
أشخاصا أو كيانات مؤسسية ،لالضطالع بإدارة كل واحدة
من صفحات املكونات العرشين من املرتبة األوىل ،ويحدد
مدي ُر كل مكونٍ من املرتبة األوىل مديرين آخرين
للصفحات املختلفة يف مجاله.
ملديري الصفحات الحق الكامل غري املنقوص يف إدارة
الصفحة بالطريقة التي يرونها ،وتعديل األمنوذج املقرتح
أو إلغائه وإنشاء بديل ،ولهم مطلق حرية الترصف من
حيث السامح أو عدمه مبا ينرش يف الصفحات تحت
مسؤوليتهم.
مدير الصفحة الرئيسة أو أي صفحة من درجة أقل،
شخص لوحده ،وهو يختار من يريد للتعاون معه ،أو هو
كيان مؤسيس ،مثل قسم يف جامعة ،أو مركز بحث ،أو
حتى مجموعة متخصصني.

المتطوعون اآلخرون :الخرباء والمستشارون
والمحققون والمراسلون
•

•

•

لجان الخرباء ،بشأن كل موضوع محدد ،يكونها مديرو
الصفحات يف املرتبة األوىل.
املستشارون لكل مجال ،يختارهم مديرو الصفحات عىل
استقالل مني أو من مدير البداية
املراسلون واملحققون يحددهم مديرو الصفحات ،من
املرتبة األوىل ،عىل استقالل.
٢٦

الهيئة المؤسسية ،البداية
•

•

سأقوم بتأسيس منظمة غري ربحية للبداية ،وتسجيلها،
عىل أن يكون مكتوبا فيها قانونا أنها ستؤول إىل كيان
شبايب يف السودان ليعيد التسجيل أو ليستمر فيه.
مجلس اإلدارة ،سأكونه باالستشارة مع آخرين أختارهم أو
هم يقدمون أنفسهم ،أو يتم ترشيحهم وفق طريقة
سليمة سأنرش تفاصيلها يف البداية ،وستكون معلنة سبقا
قبل اتخاذ أي قرار بشأنها.

المبادئ العامة للبداية
•

•
•

•

حرية التعبري ،وعدم تحديد أية لوائح أو ضوابط تحجم
حرية التعبري الكاملة ،من حيث املحتوى ومن حيث
اللغة ،ما دام الكاتب مفصحا عن هويته؛
ال يتم إقصاء أحد ،حتى املعروف أنهم قتلوا أو افسدوا؛
االستثناء الوحيد هو للذين يتم التقدير من قبل البداية،
بصورة قامئة عىل وقائع مادية ،مكتوبة بخط يدهم،
وميكن إثباتها ،عىل أنهم يقصدون بصورة بينة يف كتابتهم
للبداية االحتيال والكذب والخداع ،فهؤالء ال مكان لهم يف
البداية،
ويحق لهم االستئناف لدى مكتب املراقب العام املستقل
والذي لن أك ِّونه وحدي؛ وستكون البداية أصال نرشت
كتابتهم التي فيها سبب منعهم من الكتابة مجددا ،أي إن
البداية ال تحجب املقال سبب قرارها منع الكاتب من
الكتابة فيها مستقبال ،بل تنرشه مع تسبيب حظر الكاتب.
٢٧

•

•

•

•

•

•

•

من رشوط الكتابة يف البداية الهم ،بصورة عامة ،بهدف
املوقع )املساهمة يف مقاربة حلول املشكالت التي يالقيها
املواطن السوداين( ،وأحيانا قد تأيت الحلول الصحيحة حتى
من القتلة الفاسدين.
تدرك البداية التعقيدات يف مسألة حرية التعبري ،وهي
ستقف ،عند الشك ،إىل جانب إطالق حرية التعبري.
أهم الرشوط للكتابة يف البداية هو الشفافية يف اإلفصاح
عن الهوية الحقيقية.
ال تعتمد البداية أي معيار قيمي ،أو أخالقي ،أو
أيديولوجي ،لتكييف محتوى أي مكتوب أو لغته ،ما دام
الكاتب يفصح عن هويته الحقيقية .دامئا باستثناء قصد
الكذب أو تضليل القراء ،مام ميكن مالحظته وكشفه
وإثباته بسهولة ،وبطريقة معقولة كافية ومقنعة.
ال تفرض البداية عىل أي كاتب يف البداية االمتثال ألي من
مبادئها املعلنة ،باستثناء ذلك فيام يتعلق بقصد الكذب
والخداع والغش أو نرش الربوباغاندا ،لكن البداية تعلن
بالواضح أن مبادئها العامة هي ما قررته أعاله.
وأصال أعلنت البداية أنها تنرش كتابة حتى أولئك املعروف
بصورة عامة أنهم قتلة أو فاسدون أو مروجون لخطاب
الكراهية أو العرقية أو العنرصية ،فهي تنرش لهم من
منطلق قطعية حرية التعبري ،علام أن خطاب هؤالء
املعروفني سيخضع لخطاب مضاد له.
مكررا ،يظل االستثناء الوحيد الذي يتم به منع الكتابة يف
البداية هو قصد الكذب أو الخداع أو الغش أو الهراء أو
٢٨

نرش الربوباغاندا ،يف أي وقت من أوقات الكتابة يف
البداية.

قواعد الكتابة في البداية
المقال
تعتمد البداية "النص" ،مبعناه املوسع ،عىل أنه الوحدة األساسية
الصغرى لجنس الكتابة فيها .إذ يشمل النص كالجنس األويل
األنواع التالية ،وهي يف ذاتها أجناس أيضا:
• املقال
• البوست
• التعليق
• ال ِكتاب
• التقرير
• كل نوع آخر أو شكل من أشكال مادية "النص".
•

•

إذن" ،النص" ،كاملقال > ،<article></articleيف لغة
اإليتش يت إم إيل  ، ،htmlهو "الوحدة األساس" ،الكتابية،
يف املوقع.
فاملقال هو كل نوع نص يعترب من جنس "املقال" ،كنص
قائم بذاته ،غري معت ِمد عىل ما حوله من نصوص أخرى،
يف موقع البداية.

وسائط الكتابة في البداية
• مفهوم "الكتابة" يف البداية واسع ،فيشمل الكتابة بأية
لغة ،العربية أو غريها ،دون استثناء ،مبا يف ذلك الكتابة
٢٩

•

باللغات السودانية الوطنية أو اللغات األجنبية ،مع بيان
ملخص قصري عن املوضوع بالعربية أو اإلنجليزية.
يشمل مفهوم "الكتابة" عند البداية ،كل ما تتم كتابته
بالوسائط التالية:
 oالكتابة الخطية ،بأية لغة؛
 oالكتابة الصوتية ،أي بتسجيل صويت؛
 oالكتابة بالصور الفوتوغرافية؛
 oالكتابة بالفيديو:
 oاألفالم؛
 oالرسومات التوضيحية؛
 oالجداريات؛
 oالتصميم الفني؛
 oالروايات؛
 oالشعر؛
 oوكل ما هو من "الكتابة" ،بهذا معناها املوسع.

مقتضيات الكتابة
• ألسباب تتعلق بجدية "الكتابة" ،وبلزوم االستفادة من
مقتضيات ماكينات البحث الحديثة ،والفرص التقنية
املتاحة للبحث واالسرتجاع ،والتصنيف ،يتعني أن يكون كل

،

إسهام يف شكل "املقال" > <article></articleيف لغة اإليتش
يت إم إيل ،أي أن يكون النص مستقال لحاله كمقال ،وأن
٣٠

يكون ذا تركيبة محددة تشمل اآليت ،كله أو جزءا منه،
ويتم االلتزام بصحيفة األسلوب التي مل أفرغ من كتابتها:
 .١عنوان النص
 .٢هوية الكاتب:
 .aاسم الكاتب كامال
 .bاملهنة
 .cالربيد اإللكرتوين
 .dالصورة الفوتوغرافية
 .٣تاريخ إنتاج النص
 .٤ملخص النص ،يف حال كان أكرث من  ٨صفحات ،امللخص
يف مائة كلمة كحد أقىص
 .٥تقديم كلامت مفتاحية مفاهيمية تبني طبيعة محتوى
النص )اقتصاد ،سياسة ،ثقافة ،إلخ( ،لتسهيل التصنيف
والبحث واالسرتجاع ،وبالدرجة األوىل لتحديد أماكن
روابط املقال يف املوقع.
 .٦استخدام عناوين جانبية ،حسب الحاجة
 .٧متييز تنسيق الفقرات
 .٨متييز تنسيق االقتباس
 .٩اإلشارات املرجعية ،إذا وجدت
.١٠
صور فوتوغرافية أو أكرث ،مع عنوان كل صورة،
إن أمكن أو كان رضوريا
فيديو أو أكرث ،مع عنوان الفيديو
.١١
أوديو أو أكرث ،مع عنوان األوديو
.١٢
•

ميكن أن تكون الكتابة بأي وسيط :بالصور أو الرسم أو
الغناء ،أو القصيدة ،أو الصوت ،إلخ.
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•

•

ميكن الكتابة بأية لغة ،لكن اللغة األساس هي العربية
بعدها العامية السودانية ،ثم اإلنجليزية ،ومن بعد ذلك
غريها ،مام يشمل لغة اإلشارة املصورة بالفيديو.
لكن يتم االلتزام ببنية النص ومكوناته ذات العالقة .فحتى
الكاريكاتري يتعني أن يأيت مع اسم صاحبه وعنوانه،
والبيانات األخرى ذات العالقة.

تطوير موقع البداية
•

•

تعلمت الربمج َة الحاسوبية ،قصد إنشاء هذا املوقع
لقد
ُ
من أرضيته األساس ،سطرا بسطر ،دون لجوء إىل أمنوذج
جاهز مق ِّيد ،مام كان سيمنعني من السيطرة عىل املحتوى
وبنيته.
أدرك أن املوقع يف وضعه الحايل ينقصه الكثري تقنيا ،لكن
وقد وضحت اآلن فكرته بصورة كافية ،كام هو منشور،
ميكن ملتخصصني يف تصميم وإنشاء صفحات الويب
التطوع إلصالحه ،أو حتى إعادة إنشائه من األول ،ومن
ثم اإلسهام يف تطوير كيفية اإلرشاف عىل أمنه وضامن
فعاليته وسهولة الوصول إليه.

جامعة البداية
•

سأبدأ مبارشة يف تقديم مقرر ،يكاد يكون مكتمال ،يف
مجال تخصص يل يف "حامية األطفال" ،كمثال ملقررات
جامعة البداية ،ولتبيني أن الجامعة حقيقية ،وأنها ال
تستدعي األموال التي يقال إنها رضورية سبقا.
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•

•

•

•

•

•

فاألموال العينية األولية موجودة أصال لدى السودانيني
األصيلني املهتمني بأمر الوطن املعذب املنهوب ،موجودة
يف إمكانية تطوع السودانيني وأصدقاء السودان لتسهيل
تعلُّم الشباب واملراهقني وغريهم من البالغني يف السودان.
ميكن ألي ُمعلم استخدام منصة البداية لتقديم مقرره،
وكذا إن أراد لفرض رسوم معقولة ،مثنا للخدمات
التعليمية ،وال تأخذ البداية يف عامها األول من أي متطوع
شيئا ،املهم هو أن يتطوع يف إطار البداية وأن يلتزم
مببادئها وقواعدها ،ال غري ،وله مطلق الحرية يف تركها يف
أي وقت وأخذ مقرراته معه.
تسعى البداية إىل االشرتاك يف تقنيات "إدارة املقررات
العلمية" ،فهي متعددة ،وتنعدم الشفافية لدى رشكاتها،
ومن ثم واجهت صعوبات يف تحديد أي منها الشرتيه أو
ألشرتك فيه.
فأعتمد أن جامعة البداية ليست مجرد فكرة ،وهي ال
تحتاج أية أموال اآلن لتنشأ ،لكن قد تحتاجها مستقبال،
وهي ستضمن الدعم املايل املستقبيل إذا كانت أوال
قدمت اإلثبات ،من البداية ،أنها قادرة عىل النشأة وعىل
البقاء والدميومة حتى دون أي دعم مايل خارجي.
وميكن لجميع املتخصصني تقديم مقرراتهم الخاصة عرب
منصة البداية ،عىل محدوديتها ،مقارنة مبا هو موجود يف
السوق ،وتطويرها لتالئم تقديم مقررات دراسية متعددة
التخصصات يف مجال التفكر يف حلول ملشكالت السودان.
وسيتم تنظيم هذا العمل بعد مامرسته حقيقة ،ال قبلها.
٣٣

•

سأعني ،باستشارة آخرين ،أو بالرتشيح من جانبهم من قبل
الراغبني ،إدارة لجامعة البداية ،لتضطلع بكل شئون
الجامعة االفرتاضية بالكامل.

بنية المقررات الدراسية في البداية
• اعتامد النموذجية الساحقة؛ أي يف كل يشء.
• املرتبة األوىل ،مجاالت التعلم يف علم معني )لنقل إن
املجال هو دراسات الفساد ،أو علم القانون ،أو أي مجال
علمي أو معريف آخر(.
• املرتبة الثانية ،مناذج كل مجال من مجاالت املرتبة األوىل،
واألمنوذج هو "املقرر الدرايس" املعني يف املجال العلمي،
فمقررات دراسية متعددة يف كل مجال.
• املرتبة الثالثة ،الوحدات التعلمية يف كل مقرر درايس ،عىل
حدة.
• املرتبة الرابعة ،املوضوعات يف الوحدة التعلمية ،أي
املوضوعات التي يتعني تعلمها يف كل وحدة تعلمية يف
مقرر درايس )األمنوذج( ،يف املجال املعني.

الخطوات القادمة
•

أوال ،ستظهر البداية كموقع شبيك يف األنرتنيت ،كام هي،
بأخطائها ،ليتقدم مختصون يف تقنيات الويب بالتطوع
لإلصالح والتكميل عىل املستوى التقني والجاميل .وهي يف
حالها الراهن كافية ليعرف الجميع أنها عمل جاد.
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•

•

•

•

•

•

•
•

•
•

ثانيا ،اختيار العرشين متطوعا إلدارة الصفحات عىل
مستوى املرتبة األوىل ،لفرتة "متهيدية" ملدة ثالثة شهور،
بعدم يتم البت يف استمرارهم أو تغيريهم.
ثالثا ،االتفاق مع متطوعني مختصني يف تصميم صفحات
الويب ،لتصحيح املوقع وتطويره ،ورعايته تقنيا.
رابعا ،النظر يف تعيني املسؤول أو املسؤولني عن إرساء
أسس "جامعة البداية".
خامسا ،تعيني صحفي يتطوع لرئاسة وتطوير جريدة
البداية.
سادسا ،تعيني املراقب العام للبداية ،ككيان مستقل لتلقي
الشكاوى ضد البداية والفصل فيها.
سابعا ،تعيني مختصني لإلرشاف عىل مجالت البداية يف
تخصصاتهم بشأن السودان وأهداف املوقع.
ثامنا ،تعيني متطوع مديرا لراديو البداية ،متعدد القنوات
تاسعا ،تعيني متطوع لتلفزيون البداية ،متعدد القنوات،
يف الويب.
عارشا ،تعيني متطوع رئيسا لوحدة تحقيقات البداية.
وهكذا ....

ال رجعة عن البداية
•
•

تبدو األحالم كبرية.
لكن البداية اآلن حقيقة.
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•

عىل مدى شهر ،ستستمر البداية دون أي دعم مايل من
أية جهة ،وستستمر بعد ذلك ،بذات أهدافها ،حتى إن مل
تحصل عىل أي يشء من املوجهة إليهم هذه الرسالة.
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استمارة التطوع إلدارة مواقع المرتبة األولى في
البداية
الفئة

التفاصيل
االسم األول

الثاين

الثالث

االسم بالكامل
بالعربية
In English

العنوان الربيدي
الهاتف
لالتصال
لالتصال باالسكايب
فيديو
لالتصال بأي آخر وسيط
بالفيديو
التخصص
Specialization

مدينة اإلقامة
بلد اإلقامة
الوظيفة الحالية ،إن
وجدت
السرية الذاتية التفصيلية
الصورة الفوتوغرافية

ترسل االستامرة إىل العنوان الربيدي اإللكرتوين التايل:
Uamk١٢@gmail.cim
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الرابع

سيتم االتصال بالشخص الذي يرشح نفسه ،وستضطلع جهة
مستقلة باختيار األكرث مالءمة إلدارة املكون املحدد يف املوقع،
وسيكون لدى من وقع عليه أو عليها االختيار صالحيات تعيني
املتطوعني مديري الصفحات من الدرجات األدىن ،وتعيني
املتطوعني يف لجان الخرباء واملستشارين يف مجال موضوعات
الصفحة خاصتها أو خاصته.
ال أتدخل يف االختيار ،لكني أخضع االختيارات لإلرشاف العام.
سيتم التمثيل باملساواة الجنسانية املتقدمة ١٢ ،من اإلناث و٨
من الذكور ،للعرشين متطوعا.
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أنموذج المقال
•

•

•

•
•

املقال هو "الوحدة األساسية الصغرى" للنرش ،وهو
يشمل التعقيب أيضا ،والتسجيل الصويت ،والتسجيل
بالفيديو.
كل مقال يجب أن يكون وفق هذه البنية:
 oالعنوان الرئيس )العنوان رقم (١
 oاسم الكاتب وعنوانه الربيدي وتخصصه )بالطريقة
التي يصف بها نفسه( ،ويقود اسمه إىل قاعدة
البينات حيث سريته الذاتية وسجل مقاالته األخرى.
 oاستخدام العناوين الجانبية ،يف كل مقال أكرث من
 ٢٠٠٠كلمة.
 oاستخدام صحيفة األساليب الكتابية املوجودة يف
وورد ،وهي تشمل وظائف االقتباس ،واملراجع،
والتظليل ،واأللوان ،إلخ.
تقبل املقاالت فقط املكتوبة يف وورد ،وال تقبل البداية أي
نص ال يعتمد وظيفية برنامج وورد من حيث ضامن صحة
الكتابة العربية من اليمن إىل اليسار ،وصحة نقاط النهاية
أنها عربية وليست التينية ،وكل ما يضمن أن املقال يعتمد
وظائف الكتابة العربية الصحيحة ،واملصححة عىل أقل
تقدير بواسطة املصحح اإللكرتوين يف وورد.
يتم إدراج الصور مبارشة يف أماكنها يف النص.
ال تقبل البداية أي مقال مكتوب باآلي فون عىل سبيل
املثال ،بسبب مشكالت نقاط النهاية ،والهمزات ،وغريها
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•

من خصائص الكتابة العربية من اليمني إىل اليسار.
وستنرش البداية كتيبا صغريا عن هذه الضوابط.
يف حالة املقال الصويت أو بالفيديو أو بالصور ،يتعني عىل
الكاتب بدء التسجيل بذكر اسمه ،وتخصصه ،والتاريخ ،ثم
أن يقدم مكتوبا عنوان املقال الصويت ،وبقية املعلومات،
وأن يقدم تصنيفه بصورة عامة ملقاله من حيث املجال ،يف
القانون ،أو السياسة ،أو البيئة عىل سبيل املثال ،وفق
مكونات املوقع .والغرض تسهيل التقاط محركات البحث
املختلفة للمقال وتسهيل ترويجه.
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