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الشواهد على تأثير اللغات في فكر املجتمع الذي يتحدث بها 
كثيرة، وهناك العديد من البحوث التي تؤيد هذا املوضوع، ومن 
األمثلة الواضحة هي لغة األبورجيون (سكان أستراليا األصليون) 
فعندما يصفون الطريق ألحد، يستخدمون االجتاهات األربعة، 
فيقول اذهب شماال ثم اجته جنوبا ستجد مكانك املقصود، 
وبسبب هذه اللغة، يكون الناطق باألبورجيونية على دراية 
تامة باالجتاهات أينما كان متواجدا. مثال آخر، اللغة الروسية 
التي حتتوي على كلمات كثيرة تصف اللون األزرق، جتعل 
الروس أكثر مقدرة على متييز اللون األزرق الفاحت والغامق، 

عن غيرهم ممن يستخدمون لغة ال متيز اللون األزرق.
من هذا الباب، تعتبر اليابانيــة اللغة الوحيدة في العالم 
التي تســتخدم فصي العقل، وذلك ألنها حتتوي على ثالثة 
أنواع مــن األحرف، منها نوعان صوتيان ال يحمالن معنى 
وتتم قراءتهما في الفص األمين، ونوع آخر عبارة عن رموز 
(الكاجني) تتم قراءتها بالفص األيسر من العقل الذي يعالج 
الرســوم، فالياباني كلما قرأ يستخدم كل عقله، وهذا دون 
شك له تأثير على تطوير العقل، والرموز لها تأثير آخر مهم، 
وهو تطوير ملكة احلفظ، فالطفل الياباني ملزم بأن يحفظ 
كتابة ١٠٠٦ رموز وقراءتها بــكل القراءات املختلفة قبل أن 
يكمل ١٢ ســنة، وعند بلوغه ١٨ يجب أن يحفظ ٢١٣٦ رمزا، 
والرقم الفعلي للرموز يقارب ٥٠ ألف رمز والبقية يدرســه 

املتخصصون.
اللغة اليابانية ال حتتوي على الزمن املستقبل، ويستعاض 
عنه باستخدام الفعل املضارع، فالياباني يقول (أذهب للسوق 
غدا)، بينما يقول ناطق العربية (سوف أذهب للسوق غدا)، 
وحسب أوراق بحثية في جامعة ييل األميركية تفيد بأن اللغات 
التي ال حتتوي على املستقبل يقل لدى ناطقيها بشكل كبير 
تسويف األعمال، ألنهم ينظرون للمستقبل كأنه حاضر، وهذا 
أنتــج أنهم يدخرون ٣٠٪ من الناطقني باللغات التي حتتوي 
على املستقبل، وفي اجلانب الصحي وممارسة الرياضة فهم 

محافظون بشكل أكثر بشكل ملحوظ لنفس السبب.

الدول الصغرى، هي الدول ذات املساحة اجلغرافية الصغيرة 
والقوة العسكرية احملدودة نسبة للمخاطر األمنية املتوقعة، 
حيث ال مفر لهذا النوع من الدول عن التحالف حلماية أمنها 
القومي، ولكن أي نوع من التحالف الذي ســيحقق هدفها 

وكيف؟!
من الناحية اجليوبوليتيكية، تعتبر الكويت دولة صغيرة 
وضعتها اجلغرافيا في موقع ال حتسد عليه بني ٣ دول كبيرة 
إقليميا ومتنافسة سياســيا (السعودية - إيران - العراق)، 
ولذلك من املمكن أخذ الكويت كنموذج للدول الصغرى التي 

بحثت وتبحث عن أمنها وهويتها االستراتيجية.
واملقصود بالهوية االستراتيجية للدولة هي شكل ومضمون 
التحالف واالنتماء االستراتيجي، هل باالعتماد على النفس 
بشكل رئيســي، أو عن طريق حلف إقليمي توفره منظمة 

إقليمية، أو بالتحالف مع قوة عظمى أو منظمة أممية.
أول أزمة وجودية هددت الكويت بعد اســتقاللها في ١٩ 
يونيو ١٩٦١، وفرضت عليها البحث عن خياراتها االستراتيجية 
بغرض إشباع حاجاتها األمنية، كانت عندما طالب الرئيس 
العراقي آنذاك، عبدالكرمي قاسم بضم الكويت للعراق، بعد 
أســبوع من إعالنها االســتقالل وقام بتحركات عسكرية 

باجتاهها وإن لم تصل إليها.
كانت الكويت آنذاك للتو قامت بإلغاء معاهدة احلماية مع 
اململكة البريطانية التي وقعتها في عام ١٨٩٩، واســتبدلتها 
مبعاهدة صداقة مع بريطانيا، والتي أرسلت بدورها مئات 
اجلند كانوا مبنزلة الطليعة خلمسة آالف جندي متوفرين في 
املنطقة، في محاولة منها لردع العراق عن تهديده للكويت، 
علما بأن قدرة العراق العسكرية تفوق الـ ٦٠ ألف جندي!

بعــد أيام معدودة اعترفت اجلامعة العربية باســتقالل 
الكويت ووافقت على انضمامها في ٢٠ يوليو ١٩٦١، وسريعا 
ما تدخلت اجلامعة العربية في األزمة العراقية- الكويتية وقامت 
بإرسال حوالي ١٥٠٠ من القوات العسكرية العربية بشرط 
انسحاب القوات البريطانية من الكويت، وهذا ما مت بالفعل.

هدأت حدة التهديدات األمنية املوجهة للكويت من عبدالكرمي 
قاسم، ولكنها لم تتالَش حتى اغتياله عام ٨ فبراير ١٩٦٣.

ما سبق دليل على تنازع الهويات االستراتيجية الكويتية 
بني ارتباطها بحلــف مع قوى أجنبية وهي بريطانيا، وبني 
احللف العربي «اجلامعة العربية» والذي حسم لصالح األخير، 
بالرغم من أن احلماية العربية كانت رمزية إال أنها شــكلت 
ردعا سياسيا استطاع تأمني الكويت حتى أزمتها مع العراق 
في عهد صدام حسني عام ١٩٩٠، حيث آمنت الكويت باحلل 
العربي منذ بداية األزمة، وجتاوبت مع الوساطات والضمانات 
العربية، وبذلك كانت هوية الكويت االستراتيجية هي حلفها 

القومي العربي وجامعتها!
اجلدير بالذكر أن الكويت لم ترتبط بأي اتفاقيات حماية أو 
تواجد عسكري غربي، بالرغم من تهديدات احلرب العراقية - 
اإليرانية (١٩٧٩-١٩٨٦)، وتأثيرات حرب ناقالت البترول على 
أمن الكويت الوطني، إلمياننا بقدرة العرب على تأمني الكويت 
من التهديدات احملتملة، وبذاك تكون الكويت اختارت هويتها 
اإلستراتيجية العربية، وهو خيار تبّني فشله مع كارثة الغزو 
العراقي، وحتول الكويت بعدها إلشباع حاجاتها األمنية بشكل 
رئيسي إلى الواليات املتحدة وان كانت قد وقعت اتفاقيات 

دفاعية أخرى مع فرنسا وبريطانيا.
يبدو أن التغيرات في البيئة األمنية اخلليجية بعد االحتالل 
األميركي للعراق ٢٠٠٣ وحتول العراقيني من أعداء لألميركان 
إلى أصدقاء لهم، وجناحهم باجلمع بني صداقة إيران والواليات 

املتحدة معا إلى اآلن.
باإلضافة إلى تداعيات األزمة اخلليجية بني قطر من جهة 
والسعودية واإلمارات والبحرين من جهة أخرى، وما واكبها 
من فشل ملجلس التعاون اخلليجي في حل اخلالف، إلى جانب 
املوقف األميركي الغامض واملتردد بني حلفائه اخلليجيني، 
جميع ما سبق جعل من االتكال على جهة معينة لتوفير األمن 
- خطــأ ينذر بوقوع كارثة - ولذلك قامت الكويت مؤخرا - 
وبالرغم من توقيعها التفاقية الدفاع املشترك مع الواليات 
املتحدة األميركي منذ حترير الكويت من االحتالل العراقي، 
بالطلب من اململكة املتحدة البريطانية توقيع اتفاقية دفاعية 
توفر بريطانيا مبوجبها وجود عسكري دائم وحماية للكويت.

ختاما: الدرس التاريخي الذي تعلمته الدول الصغرى بعد 
نهاية احلرب الباردة، هو عدم ربط الدولة بهوية استراتيجية 
معينــة من أجل توفير األمن، خصوصــا في بيئة إقليمية 
وعاملية متسارعة التغير، وتنويع مصادر األمن بالرغم من 
ارتفاع كلفته املالية والسياسية، إال أنه اخليار الصحيح حتى 

تتشكل املالمح النهائية لبيئتنا اإلقليمية اخلليجية.

تداولت الصحف احمللية 
واخلدمات اإلخبارية أخبارا 
حول تقدمي العديد من املعلّمني 
الوافدين استقاالتهم من وزارة 

التربية.
وال شــك أن استقاالتهم 
وبشكل مفاجئ تربك العملية 
التعليمية بسبب اعتماد وزارة 
التربية عليهم في التخصصات 
وللمراحل  العلمية حتديــداً 

املتوسطة والثانوية.
وأعتقد أن الكوادر التعليمية 
والصحية تعتبر من عناصر 
األمن الوطني، فطلبة اليوم هم 
قادة الغد ومستقبل الكويت، 
واالهتمام بهذه الثروة يكون 
من خالل عمل إســتراتيجي 
الكوادر  منظم يعتمد علــى 

الوطنية.
لذلك أدعــو وزير التربية 
النفط  د.علي املضف ووزير 
العالــي د.محمد  والتعليــم 
التنســيق فيما  إلى  الفارس 
بينهما لتأهيل حديثي التخرج 
من  كليات الهندسة وبرامجها 
والراغبني باالنخراط في السلك 
التعليمي لســد حاجة وزارة 
التربيــة مــن التخصصات 
العلمية كالرياضيات والفيزياء 
والكيميــاء واجليولوجيــا 

واحلاسوب.
ومنح الراغبني منهم الكادر 
األعلى (الهندسي أو التربوي) 
وذلك لتشجيعهم على االنخراط 
التعليمي وسد  الســلك  في 
النقص لدى وزارة التربية من 
معلمي التخصصات العلمية.

أظــن أن هــذه اخلطوة 
ستساهم في إحالل أعداد كبيرة 
من الوظائف في وزارة التربية 
بالكوادر الوطنية وزيادة نسبة 
التكويت فيها وتقليص طوابير 
االنتظار للمهندسني في ديوان 

اخلدمة املدنية.
أدعــو جمعية  وختامــاً 
املهندســني وجمعية املعلمني 
لتبني هذه الفكرة والتنسيق 
فيما بينهما لتنفيذها بالتعاون 
التربية والتعليم  مع وزارتي 

العالي.

في احلقيقة عندما سمعت 
أن وزارة التربية أعلنت نيتها 
اتخاذ قرار االختبارات الورقية 
الثاني عشر  لطالب الصف 
ذهلت، كما أن اجلميع استنكر 
هذه اخلطوة من الوزارة التي 
سببت به قلقا للطالب وولي 

األمر.
وقد الحظ الكل رفض هذه 
اخلطوة عبر «ترندات» تكررت 
أكثر من مرة، واحتجاج عدد 
من الطالب في ساحة اإلرادة، 
فهذا ظلم للطالب خصوصا 
بعدما مت ترحيلهم العام املاضي 
من الصف احلادي عشر إلى 
الثاني عشر، فهناك  الصف 
فجــوة بني الصفــني، وفي 
الوقت ذاته يوجد ترابط كبير 
املناهج، بسبب أسلوب  في 

الدراسة وطريقة االختبار.
هنــاك دول بدأت جتربة 
العودة إلى املدارس ثم عادت 
وتراجعت عن هذه اخلطوة 
بسبب خطورتها على صحة 
الطلبــة والهيئة  وســالمة 
التعلمية وكذلك األسر، وإن 
كان وزيــر التربية وقيادات 
التربية يرون أن هذا القرار 
سليم، فلماذا يتم اإلعالن عنه 
في هذا الوقت الذي تشــهد 
فيه البالد ارتفاعا في حاالت 
كورونا، ولهذا مت فرض حظر 
التجول؟ وملاذا القرار لم يشمل 
طلبــة اجلامعــات واملعاهد 

والهيئات التعليمية؟! 
املهم حاليا: ما  الســؤال 
الضمانــات الصحية لعدم 
تفشي هذا املرض بني الطلبة؟ 
وما الداعي إلقرار االختبارات 

الورقية رغم كل املخاوف؟!

اإلدارة العامة للمرور «رخص القيادة 
أنها ليست  للوافدين» وأوضحت 
للمواطن لكن هناك بعض  بجيدة 
الظواهر التي يجب أن تغيب متاما 

عن شوارعنا.
ومع جهود الدولة مشكورة إال 
أن احلظر اجلزئــي اعترته بعض 
الظواهــر التي علــى أثرها قامت 
احلكومة بتغيير قراراتها بســبب 
االزدحامات املرورية في الشوارع، 
إذن يجب األخذ بعني االعتبار هذه 
السلبيات التي تعتبر نتيجة لسلسلة 
من امللفات املعقدة والتي استمرت 
عقودا وعقودا، ولذلك ال أمتنى أبدا 
أن أرفق مقاال قادما أنظر فيه إلى 
مزيد من السلبيات املوجودة على 
أرض الواقع الكويتي، ومنها مشكلة 
االزدحام املروري في ظل اجلائحة.. 
الذي تعاظمت نتائجه وتضرر منه 
املواطن نفسيا وماديا من إصالح 
ألضرار في مركبته أو تأخير على 
عمله أو على أســرته، أو خسارة 
حياته بسبب السرعة بني املركبات.

أي مكون من مكونات هذا املجتمع 
بقصد أو عن غير قصد يجعل منها 
معارضــة غير مكتملــة وال متثل 

الشعب كافة. 
كما أن املعارضة مستمرة بتغيير 
خصومها وأهدافها، وقد أصبح اآلن 
مطلب عزل رئيــس مجلس األمة 
هدفهم القــادم! وهذا أمر ال يوجد 
في نصوص ولوائح الدستور، وال 
حاجة إلضاعة املزيد من الوقت، بل 
السعي لالستفادة بتسجيل  يجب 
اإلجنازات وإقرار القوانني بدال من 

اخلصومات الشخصية.
وفي ظل هذا األجواء، من املتوقع 
استمرار املشــاحنات في اجللسة 
لذا نناشد اجلميع مراعاة  القادمة، 
مصلحة البلد واالبتعاد عن كل ما 

يعطل جلسات املجلس.
التهدئة ثم احلكمة ثم  باملختصر:  ٭ 

يأتي اإلجناز.
النواب  ٭ رسالة: لسان حال بعض 
اجلدد «باسم اهللا بعدنا ما ابتدينا» 
مت تصنيفهم على أنهم حكوميون، 
ثم مارسوا ضدهم الضغط الفكري 
واالجتماعي، إلى أن وصل األمر إلى 
اتهامهم بالباطل دون دليل والتشكيك 
في ذممهم، لكن الشعب واع، ويرى 
تعاونا  للحكومة  أيديهم  أنهم مدوا 
وجتاوبا مع رغبتهــا في اإلجناز 

والتشريع. ودمتم بخير.

والتي اكتسبت قيمة مادية ضخمة 
السنوات األخيرة ووصلت  خالل 
إلى أعلى مســتويات فــي القيمة 
املاضي يرى  العــام  املادية فــي 
اخلبراء واملختصون أنها ســوق 
متشعبة، تبدأ من الصور والرموز 
اقتناؤها عبر منصات  التي ميكن 
األلعاب اإللكترونية مرورا باللوحات 
الفنية الرقميــة التي ميكن بيعها 
كقطع فريدة حتمل سجال إلكترونيا 

وشهادة ملكية.
ومن جانب دار كريستيز فقد 
عبر نوا ديفيــز، اخلبير في الفن 
املعاصر عن ســعادة الدار بالعمل 
مع الفنان بييبل لتقدمي أول عمل 
رقمــي معتمد علــى الرموز غير 
قابلة لالستبدال (إن.إف.تي) تقدمه 
دار مزادات عاملية. وقال «نرى أن 
ذلك ميثل نقطة محورية في عملية 
االقتناء نفسها. إن عمل (كل األيام... 
أول ٥٠٠٠ يوم) عمل ضخم مكون من 
٥٠٠٠ صورة مينح الناظر الفرصة 
لـ(الزووم) والنظر لكل صورة ألفها 
بييبل، ومن ثم معاينة تطور الفنان. 
القدرة على متثيل ١٣ عاما من حياة 
الفنان املهنية في عمل واحد بشكل 
الطبيعة الالمحدودة لهذه الوسيلة. 
فالفن املعتمد على الرموز غير القابلة 
للتداول (إن.إف.تي) على وشك أن 
يصبح القوة القادمة في سوق الفن.

الثمن من اخلسائر املادية واألرواح، 
والتعطيل املباشر للموظف ودوره 
املهم في تواجده في مكان عمله ما 
يؤثر على التنمية املهنية واملجتمعية.
وعن هــذا املوضــوع كتبت 
مقاال ســابقا، لكــن ال حياة ملن 
تنادي، وحتدثت فيه عن االزدحام 
املروري حتت عنوان «مستشفى 
اجلهراء اجلديد.. ومشكلة االزدحام 
املروري»، وطالبت فيها بإعادة النظر 
في األسباب التي متنح على أساسها 

دورهم مــن دون ترهيب وضغط 
اجتماعي.

أما عن تأجيل استجواب رئيس 
الوزراء إلى دور االنعقاد الثاني فهو 
أمر واقعي، خاصة أن هذه احلكومة 
الثالثة لسمو الشيخ صباح اخلالد 
في وقــت قصير جــدا وظروف 
اســتثنائية، فطلبه واملوافقة عليه 
أمر مستحق تقديرا للعامل الزمني 
ثم تأتي احملاسبة إذا لم تف احلكومة 
بعهدها. لنســميها هدنة سياسية 
ملصلحة الوطن والشــعب، فإيجاد 
نقطة لاللتقــاء أفضل من اخلالف 

املستمر دون نتائج. 
املعارضــة تفتقد اســتقطاب 
األعضاء غير املنضمني لها، واملطلوب 
أن تكون نظرتها أشمل وأن متثل كل 
مكونات الشعب الكويتي، فاستبعاد 

محدودة، واستقطبت استثمارات 
مبليارات الدوالرات، بحسب «فرانس 

برس».
وقبيل افتتاح هذا املعرض في 
املاضى، أطلق  نيويورك اخلميس 
في شنغهاي أيضا معرض مخصص 
لألعمال الرقمية التي تباع بتقنية 

«إن إف تي».
وكان مؤسس تويتر ورئيسها 
جاك دورســي بــاع االثنني أولى 
تغريداته على الشبكة «إن إف تي» 
في مقابل ٢٫٩ مليون دوالر، كذلك 
الصحافي فــي «نيويورك تاميز» 
كيفن روس قد عرض أحد مقاالته 
بنسق رقمي مقابل ٥٦٠ ألف دوالر، 
في أحدث جتليات الشغف املتصاعد 

بتكنولوجيا (إن إف تي).
وبالعودة لألعمال الفنية الرقمية 

وقضايا تهم املواطن ومنها االزدحام 
املــروري وحوادث الطــرق التي 
تكمن في شقني مهمني على الدولة 
عالجهمــا، أولهما: إصالح الطرق 
وتوســيعها مبا يتناسب والطاقة 
االستيعابية للسيارات واملركبات 
والنقل الداخلي، وثانيهما.. قانون 
ساعات العمل والذي يتزامن وخروج 
املوظفني واملدارس سابقا، واملواطن 
العادي وغيره، ولذلك مازالت املشكلة 
املرورية فــي تفاقم والدولة تدفع 

موقفها من احلكومة بسبب قرار عدم 
صحة عضوية النائب بدر الداهوم 
بحكم من احملكمة الدستورية وحسم 
األمر وأعلن عن خلو املقعد، ويحق 
القضائية  اللجوء للسلطة  له كذلك 
للدفاع عما يراه حقا من حقوقه فهذا 

هو أساس الدميوقراطية.
املواقف السياسية تكون داخل 
قبة عبداهللا السالم وليس خارجها، 
فكل ذلك مضيعة للوقت، وال داعي 
الســتخدام لغة التخوين واالتهام 

بني النواب.
لقد سبب ذلك االحتقان السياسي 
سابقة جديدة بانقسام داخل أبناء 
القبيلة الواحدة بسبب مواقف النواب 
وقناعتهم التامة بضرورة حضور 
جلسة القسم ومترير القوانني التي 
ينتظرها الشعب، اتركوهم ميارسون 

مادي في العالم مكرسة لتكنولوجيا 
التشفير اجلديدة التي جتتذب عددا 

متزايدا من هواة اجلمع.
ويتيح «إن إف تى» وهو أسلوب 
القابلة  الرموز غير  تشــفير عبر 
لالستبدال، منح شهادة تثبت أصالة 
أي منتج رقمي سواء أكان صورة أو 
رسما تعبيريا أو ڤيديو أو مقطوعة 
موسيقية، أو مقالة صحافية أو سوى 
ذلك. وهذه الشهادة غير قابلة للخرق 
أو النسخ نظريا، وهي مصممة وفق 
تكنولوجيا «بلوك تشني» املستخدمة 
في تشــفير العمالت الرقمية مثل 
البيتكوين. وبدأت شعبية «إن إف 
تي» تتنامــى منذ فترة قصيرة ال 
تتعدى ستة أشهر، ما أدى إلى منو 
سريع في سوق هواة جمع املنتجات 
الرقمية بعدما كانت تقتصر على فئة 

اجتهدت الكويت عبر عقود طويلة 
من الزمــن ومنذ النهضة احلديثة 
للدولة، بصنــع واجهة حضارية 
معمارية عبر مقطوعات هندسية من 
الطرق السريعة والشوارع الرئيسية 
باالســتعانة بأفضــل اخلبرات 
الهندسية العاملية، إال أن هذه الطرق 
السريعة ومداخل املناطق والشوارع 
تعاني وتئــن، وأكل عليها الزمان 
التعرية  وشرب، اجتاحتها عوامل 
اجلوية واملجتمعية واالقتصادية، 
التي طرأت على التركيبة السكانية 
التي تعاني خلال مازالت قيد العالج 
على طاولة املســؤولني، إلى جانب 
القوانني التي شابها النقصان عند 
الفعلي  التنفيذ  التشريعات، وعند 
شابتها شبهات الفساد، ولهذا فأنت 
أيها املواطن وفي ظل قرارات الدولة 
باحلظر ستقف في االزدحام ساعتني 
لتصل إلى عملــك أو إلى منزلك.. 

لكم اهللا.
وهكذا.. في كل حكومة قادمة 
وقبلها سابقة كانت تطرح ملفات 

السياســي اتضح بعد  املشهد 
جلسة قســم احلكومة وحضور 
العدد الالزم من أعضاء مجلس األمة 
لتمكينها من القسم حتى يؤدي رئيس 
الوزراء والوزراء دورهم كأعضاء 
للسلطة التنفيذية داخل مجلس األمة.

لقد كان لصاحب السمو األمير 
الشــيخ نــواف األحمــد، حفظه 
اهللا ورعاه، دور مهــم في توجيه 
كلماته السامية نحو حتكيم العقل 
واملصلحــة العليا للبالد من خالل 
متكني أعضاء احلكومة من القسم 
لتكتمــل لنــا الدميوقراطية التي 
ننادي بها ونفتخر، فكانت رسائل 
سموه واضحة باالبتعاد عن التأزمي 
السياسي بني السلطتني، وجاء الرد 
لهذه الرسالة األبوية الناصحة لألبناء، 
السمو،  بالسمع والطاعة لصاحب 
فهنالك متســع من الوقت حلل كل 
امللفات العالقة وإقرار القوانني املهمة.

احلكومة بدأت بالتجاوب السريع 
مــع أعضاء املجلــس احلاضرين 
القوانــني بصفة  باملوافقــة على 
االســتعجال، وهذه نية صريحة 
بأن احلكومة ترغب في  وواضحة 
العمل والتعاون مع النواب واالبتعاد 

عن املشاحنات والتأزمي.
أن تراجع  املعارضة  يجب على 
موقفها وحتاول أن تعود ســريعا 
لواقع املشهد السياسي، وعدم اختزال 

يعتبر الفن الرقمي شكال تعبيريا 
اليوم مكانته  جديدا، حيث يرسخ 
أكثر فأكثــر إلى جانب وســائل 
الفن  إنه  التقليدية.  الفنية  التعبير 
الذي ننتجه باســتخدام األجهزة 
الرقميــة، واملقصــود باألجهزة 
الكمبيوتر واحلواســيب  الرقمية 
الرقمية  الرســم  اللوحية وألواح 
الرقمية واملاســحات  والكاميرات 

الضوئية وغيرها.
وينــدرج فــي الفــن الرقمي 
الرقمية  بالكاميــرات  التصويــر 
الضوئي وصناعة األفالم  واملسح 
وإنتاج البرامج التلفزيونية وصناعة 
الرسوم املتحركة والرسم الرقمي 
والقص الرقمي والتصميم الرقمي 
وتصميم املواقع، اإلنشاءات الرقمية، 

فن البرمجيات.
كما يعد الفن الرقمي أحد أشكال 
اإلبداع التقني املعتمد على ابتكار 
الفنان وقدرته على التعبير عن فكرته 
اإلنسانية بأدوات رقمية توفرها له 
األجهزة اإللكترونية املختلفة، على 
الكمبيوتر واألجهزة  غرار أجهزة 
اللوحية والهواتف احملمولة عالية 

اجلودة.
حيث افتتح في نيويورك معرض 
مخصص بالكامل ملا يسمى باألعمال 
الرقميــة «إن إف تي»  يعرف عن 
نفســه بأنه أول مســاحة عرض 
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