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ملخظ:
ٌػذ مفهىم افماء ؤلااىترووي مً ـػب و غلذ إلافاهُم اتي ؼغلذ ئهخمام اىثحر مً اقاخثحن في مُذ ن اػلىم الاوعاهُت
والاحخماغُت غامت والاجفااُت خاـت ،بااىظش إلاا ًخمحز به مً خفائق ظاهمذ في بىاء وجىظُم وحعُحر ملجخمػاث ،وغلُه هذفذ هزه
اذس ظت اخىلُذ اغمىك ازي ًدُي باإلافهىم هىالكا مً إلافىلحاث اشئِعُت اتي ظاهمذ في بىاء هز إلافهىم وجدذًذ ًذًىاىحُت،
و بػاد افماء الااىترووي.
كلماث مفخاحيت :فماء ئاىترووي ،جىىىاىحُا جفاًٌ ،ذًىاىحُت فماء اىترووي .
Abstract:
The concept of cyberspace is one of the most difficult and complex concepts that have
preoccupied the interest of many researchers in the field of human, social and communication
sciences in general, especially in view of its characteristics that have contributed to the
construction and management of societies and the study aims at clarifying the ambiguity
surrounding the concept from the main terminology That contributed to the construction of
this concept and the identification of the ideology and dimensions of cyberspace.
Key words: Cyberspace; communication technology; the ideology cyberspace
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مقدمـ ـ ـ ــت:
ؼهذ اػاام مىز بذ ًت الشن اى خذ و اػؽشًٍ وفشة غلمُت غحر معقىكت ،وجدىالث حزسٍت في مجاٌ إلاػلىماث
وؤلاجفاالث ،بلغذ رسوتها في اتز وج بحن جىىىاىحُا لحى ظِب وجىىىاىحُا ألاكماس افىاغُت ،خُث جالؼذ لحذود
لجغش فُت و جلاسبذ إلاعافاث ،وخىاذ هزه اخىىىاىحُا اػاام لى كشٍت ـغحرة ٌػشف ظيانها ول ما ًجشي لحظت بلحظت،
خُث أظهمذ زىسة اىٍب  2.0في ئهخاج فماء اىترووي ،ام ًىً مخىكػا وحىده مً كقلً ،خجعذ في مىفاث مى كؼ
ؼقياث اخى ـل الاحخماعي غلى غش س افِعقىن ،اخىٍتر ،الاوعخغش م ،اعىاب ؼاث ،هفماء الخػقحر و لحى س و اىلاػ
اػام خىٌ معائل مخػذدة و مخىىغت تهم فش د ملجخمؼ اى خذ ،وهزاً فش د ملجخمػاث ملخخلفت.
خُث ال ٌؽتره في جأظِغ هزه لجماغاث بِئت حغش فُت و خذة أو هُيل أو بىاء مدذد اها هما هى مخػاسف غلُه
في لجماغاث اخللُذًت اىً جخم اػمىٍت في ملجخمػاث مً خالٌ مػشفت اػمى إلاخفاغل مً خالٌ ظخخذ م جلىُت
اػقىس لى لجماغت والاهخماماث إلاؽترهت مؽيلت بزاً ما ـىلح غلى حعمُخه باملجخمػاث الافتر لُت اتي حػىغ
بذوسها ًذًىاىحُاث و بػاد حذًذة مخػللت باافماء الااىترووي هفماء مى ص الفماء اػام ،وغلُه جخمدىس ئؼيااُت
هزه اىسكت اقدثُت في ادعاؤٌ الاحي :ماهى الفضاء الالكترووي في ظل الخحليل الظىطيىلىجي؟
وظيخىشق مً خالٌ هزه اىسكت بااخدلُل و اىلاػ لى مفهىم افماء الااىترووي مً اىاخُت اعىظُىاىحُت،
وظيخػشك لى إلافاهُم إلالاسبت الفماء الااىترووي ،و اىكىف غلى لخلفُت الاًذًىاىحُت وخفائق افماء الااىترووي.

أوال .مفهىم الفضاء الالكترووي مً الىاحيت الظىطيىلىحيت :
 -1مفهىم الفضاء إلالكترووي :هى إلايان ازي وحذجه جىىىاىحُا إلاػلىماث وؤلاجفاالث ،و في ملذمتها ألاهترهِذ،
وٍشجقي افماء الااىترووي سجقاوا وزُلا بااػاام إلاادي ،غبر اقنى اخدخُت ملخخلفت ائلجفاالث ،وألاهظمت إلاػلىماجُت،
وغبر اػذًذ مً لخذماث ،اتي ام ًىً باإلميان لحفىٌ غليها مً دوهه .
كما ًمكً حعسٍفه على أهه  :غاام فتر ض ي جشبىه ؼقىت غاإلاُت ،وهى غاام ًلىم غلى اىمقُىجش ،ي ًخم اذخىٌ
ئاُه غبر اىمقُىجش ،وهى غاام مفىىع و مخػذد ألابػاد ،وفي ؤلاظخخذ م اُىمي فان مفىلح افماء اشكمي ٌؽمل
ؼقىت الاهترهِذ ،و الى ئم ابرًذًت الااىتروهُت ومجمىغاث ومىخذًاث اىلاػ وغشف اذسدؼت و ابرًذ ؤلااىترووي،
باإللافت لى ؼقياث اخى ـل الاحخماعي.1
وولما حعػذ اشكػت لجغش فُت الظخخذ ماث مى كؼ اخى ـل الاحخماعي وحػضث هىغُتها ولما حعػذ د ئشة
الاجفاٌ باافماء ؤلااىترووي ،وجفاغذ هخمام الافش د و اذوٌ باافشؿ اتي ًمىً الافادة منها هما جفاغذ الاهخمام
باملخاوش اتي ًمىً ن ًمثلها هز ؤلاحعاع ،مً هىا سجلى ؤلاهخمام باافماء ؤلااىترووي ئلى إلاش جب الاولى في هخماماث
و لعي اعُاظاث اػامت .2
ٌعسف حىشٍف هاي الفضاء الالكترووي على اهه  :هىاق حؽغُلي مدىم باظخخذ م الااىتروهُاث إلهدؽاف
إلاػلىماث غبر هظمت متر بىت بقػمها اقػن و بقيُت جدخُت اها.3
كما ٌعسف حىٍل زوشهاي الفضاء الالكترووي  :بىـفه فماء ًجمؼ بحن ميىهحن هما افماء و اضمان
ؤلااىتروهُحن  ،جم خلله بى ظىت ؼقياث اخى ـل الاحخماعي اتي كُمذ بحن لحى ظِب  ،هه فماء الؽقياث الااُت
و اػمىٍت إلاتر بىت فُما بُنها بؽيل مخىاهي بال خذود.4
و ٌعسفه ً  زٍد بسر ماًىز ً هز إلافهىم غلى هه بِئت ئوعاهُت و جىىىاىحُت حذًذة الخػقحر و إلاػلىماث و اخقادٌ
الخػقحر غً اشأي اػامً ،يىن أظاظا مً د ئشة وظىُت جيىهذ جاسٍخُا بحن ملجخمؼ إلاذوي و اذوات ،وهى مخاح لجمُؼ
إلاى وً ،هز وَؽحر بشهامج مُاج ئلى ن جىظُم افماء اػمىمي ًخم مً خالٌ أسبؼ همارج الخى ـل حػاكب جيىنها جذسٍجُا
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بى ظىت صحافت اشأي و بػذها اصحافت اخجاسٍت لجماهحرًت و أخحر اخلفضة لجماهحرًت هما أؼاس هابشماط ئلى هجاح
ملجاٌ اػام ٌػخمذ غلى :
 مذي اىـىٌ و ؤلاهدؽاس5
 دسحت اخدىم از حي ( إلاى وىىن ًجب ن ًيىهى أخش س و ًخخلفى مً اهُمىت و اعُىشة ) .وعليه ًمكً القىل ان الفضاء الالكترووي هى :مجخمؼ حذًذ ئغخمذ في جىىسه بففت سئِعُت غلى إلاػلىماث
و لحاظقاث آلااُت و ؼقياث الاجفاٌ.
 1-1هىٍت ظاهسة الفضاء الالكترووي :
بذ افماء اشكمي معاسه اػلمي جىملت في أدب لخُاٌ ظىت  ،1980و في ادعػُىاث مً الشن إلااض ي أـقذ
ٌؽحر ئلى حمُؼ ألاشخاؿ ازًً ٌػِؽىن في ميان و خذ أو مإظعت و بِذ و هم في خاحت ئلى ؤلاغخىاء بقػمهم اقػن
غً وشٍم جلعُم و جىفحر إلاعخلضماث امشوسٍت  ،زم حعؼ هىاق ظخخامه مً كقل مدترفي اىمقُىجش و اهى ة ،مً
ظخخذ ماث الاهترهِذ و اؽقياث وؤلاجفاالث اشكمُت اتي واهذ جىمى بؽيل هقحر ،و وان مفىلح افماء اشكمي كادس
غلى جمثُل اػذًذ مً ألافياس و اظى هش لجذًذة ،ن ـل مفىلح افماء اشكمي هى ً اعُبرهُىلُا ً و غلم اخدىم
آلالي و إلاعخمذة مً اُىهاهُت الذًمت "  "kybermetesاتي حػني اخدىم في الُادة  ،و كذمذ هزه ايلمت مً كقل "
هىسبشث وٍجر " ازي غمل هش ئذ في مجاٌ ؤلاجفاالث ؤلااىتروهُت و غلىم اعُىشة ".6
هزاً حعخخذم ولمت "  "cyberملترهت بيلمت "  " spaceاخػقحر غً ؼهش حػقحر في غفش إلاػلىماث وأظخخذمذ "
 "cyber spaceالخػقحر غً ألاهترهِذ في غام  ، 1991وأـقذ هز إلافهىم أؼمل و وظؼ مً ألاهترهِذ اُمم واإلجفاالث
و اؽقياث وكى غذ اقُاهاث ومفادس إلاػلىماث  ،خُث نها ر ث وقُػت فتر لُت سكمُت جخدشن في بِئت ئاىتروهُت خُىٍت
حػمل مً خالٌ خىىه اهاجف و ايابالث وؤلاجفاالث وألااُاف اقفشٍت و إلاىحاث اىهشومغىاوِعُت ،وجلترب اػالكت
بحن اػاام إلاادي و اػاام اى كعي بدُث ًدفل معخخذمى اىمقُىجش غلى خحر ث ال وحىد اهاً ،ىدعقىنها غً وشٍم
ؤلاظخخذ م فخإزش بزاً إلايىهاث ؤلااىتروهُت غلى اػاام إلاادي و ازي ًمىً أن وعمػه وهش ه وهخأزش به وهلش ه ،وأـقدذ
كىة اىمقُىجش و اؽقياث جتز ًذ غاما بػذ غام  ،اخجػل مً اعهل ئدس ن وحىد هز إلايىن ؤلااىترووي.7
وهز ما حػل اىاط ًشون في افماء ؤلااىترووي غاإلاا مى ص الى كؼ ازي وػِؾ فُه ٌػذ افماء ؤلااىترووي غقاسة
غً فُن سكمي مً إلاػلىماث ال ٌػخمذ ولُا غلى اقِئت ملحعىبُت اتي جىفشها ؼقياث إلاػلىماث  ،بل جخػامل أًما
بىثافت مؼ مفشد جه .
وٍدمل مفىلح افماء ؤلااىترووي غذد مً إلاػاوي ملخخلفت في سو ًت  Neuromancerاىاُام حُبعىن  ،خُث
ٌػني غاام بذًل مفىىع مً هم هائل مً إلاػلىماث الادمت مً اؽشواث و إلاإظعاث و لحيىماث و ألافش د اتي ًذخل
ايها إلاعخخذم.8
وكذ هخم اقاخثىن في فترة مقىشة مً ظهىس و هدؽاس ألاهترهِذ بقدث ؤلامياهاث اتي ًىفشها افماء ؤلااىترووي،
و هخهى "دهلبرج "  1999ئلى أن افماء ؤلااىترووي ازي ًمثل هلىت ؤلاسجياص في ألاهترهِذ ص د مً آلاماٌ بان حػضص اىظُلت
لجذًذة اخىحهاث اذًملش وُت في اػاام  ،غلى أظاط أهه ًمثل مياها ائلحخماع اؼ جخلفه ؼقياث اىمقُىجش ،وٍخمىً
فُه اىاط مً اخفاغل مػا و ادؽاسن في إلاػلىماث ،وكذ بدث " دهلبرج " هزه ؤلامياهاث و غالكتها باالكخفاد اعُاس ي
اؤلهترهِذ و وشق اخدىم فُه ،و هخهى لى ن هزه ؤلامياهاث جقذو مدذودة بعبب جض ًذ اىقُػت الاظخػماسٍت الفماء
الااىترووي ،ومؼ جىىس اقدث في وظائل الاغالم لجذًذة ،وىس اقاخثىن مفاهُم فشغُت مؽخلت مً مفهىم افماء
الااىترووي ،منها افماء اعُبر وي ،افماء اشكمي ،اػاام الافتر ض ي ،وولها مفىلحاث حعخخذم بمػنى و خذ،
فاافماء ؤلااىترووي هبر مً الاهترهِذ ألهه ًخممً ًما كذس ث مثل جىحُه اىاكت اتي جىحذ في حضء مً إلاىحاث
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اىهشومغىاوِعُت ،وَػذ ميىها ميؽأ ،أي جم بىاءه مً خالٌ اؽقياث وأحهضة اىمقُىجش وهى مىدؽش في أماهً مخػذدة في
هفغ اخىكُذ  ،هما ٌػذ افماء ؤلااىترووي مجاال غاما و ظىكا مفخىخا وٍذٌ غلى وحىد ؼقىت مً اخى ـل و اػالكاث
بحن مً ٌعخخذمىهه و ًخفاغلىن مػه ،مؼ ئهخلاٌ وافت مجاالث لحُاة مً الاغالم و اصحت و اخػلُم و لحيىمت و إلاى وىت
والاكخفاد لى افماء الااىترووي فُما ٌؽقه لحُاة اى كػُت ،لى حاهب راً ـقذ افماء ؤلااىترووي وظُىا ووظُلت
في هفغ اىكذ اخىفُز الاغماٌ.9
وبػذ ظهىس مى كؼ اخى ـل الاحخماعي مىز  2014هخجشبت ئحخماغُت ممحزة  ،أـقذ باميان ألافش د اخفاغل وجقادٌ
ألافياس و إلاػلىماث وجىفحر اذغم الاحخماعي وخلم اىظائي و إلاذوهاث وغحرها ،وول راً باظخخذ م اؽقىت اػاإلاُت،
خُث ـقذ افماء الااىترووي وظُلت اىـف ي ش يء ًشجقي مؼ ؼقىت ألاهترهِذ ،هما ٌػشف هثر اخفاغالث ؤلاحخماغُت
خشهُت في اخاسٍخ ابؽشي ،فهى أهبر ملجاالث ئهخاحا المدخىي اخى ـلي ،ألن إلاخىظي لحعابي المخفاغلحن في افماء
ؤلااىترووي هى أهبر مً إلاخىظي لحعابي المخى ـلحن في اػاام لحلُلي .10
وٍمكً القىل بان الفضاء إلالكترووي أـقذ اػفب لحُىي في خشهت ألامم و جىىسها ،وظالح خاظم ًيخفش
فُه مً ًمخلىه فلي ،خُث أن اػاام هىلم في زىسة جىىىاىحُت حذًذة و اتي جدىاذ فُه أحهضة لحى ظِب وؼقياث
ؤلاجفاالث مً دوسها اخللُذي وأدو ث جىىىاىحُت ألد ء ألاغماٌ ،وجىىٍش ؤلاهخاج و لخذماث لى فماء الخفاغل وئكامت
اػالكاث مؽيلت بزاً فماء فتر لُا مى ص الفماء اػام لحلُلي.

جاهيا .املفاهيم املقازبت للفضاء الالكترووي
 - 1الفضاء العام :غشف هابشماط افماء اػام باهه مجخمؼ فتر ض ي أو مػُاسي اِغ مً امشوسي ن ًخى حذ في ميان
مػشوف و ممحز ( في ي فماء ) ،فهى ميىن مً مجمىغت مً ألافش د اهم ظماث مؽترهت مجخمػحن مؼ بػمهم
هجمهىس ،و ًلىمىن بىلؼ و جدذًذ خخُاحاث ملجخمؼ مؼ اذوات ،فهى ًبرص آلاس ء و الاججاهاث مً خالٌ
اعلىهُاث و لحى س ،و اتي حععى الخأهُذ غلى اؽإون اػامت الذوات و هى ؼيل مثالي ،و افماء اػمىمي بؽيل
غام هى جلً إلاعاخاث اتي ًلىم فيها ألاغماء بدىاوٌ ما ًفملىهه  ،وٍفلىن اخى فلاث خىٌ كماًا ومخىلقاث
اػِؾ ،وهىان زالزت مظاهش جمحز افماء اػمىمي أواها ن إلاؽاسهت فُه مفخىخت ،وزاهيها هه ٌعاوي بحن مى كؼ
وأدو س الاوش ف إلاؽاسهت.11
 - 2جكىىلىحيا إلاجطال  :مفهىم جىىىاىحُا ؤلاجفاٌ باايعقت الملاسباث اشظمُت ممثلت في إلاىظمخحن اذواخحن ،ألامم
إلاخدذة ،ومىظمت اخػاون و اخىمُت الاكخفادًت ،هي غقاسة غً وظائل ئاىتروهُت جىلل وجخضن وجيؽش إلاػلىماث
وجخمثل اذ غمت إلاادًت اهزه اخىىىاىحُاث باايعقت المإافحن(  ) becerril ،lorente breneteفي اىهشباء،
ؤلااىتروهًُ ،و افىجى جًُ ،دغامتها افىشٍت و إلاػشفُت في ابرمجُاث ،أما جىقُلاتها فدؽمل ؤلاجفاالث غً بػذ،
ؤلاغالم آلالي ،ـىاغت مدخىٍاث اعمعي اقفشي و اىظائي إلاخػذدة ،جىىىاىحُا إلاػلىماث هي اخىىىاىحُا
إلاعخػملت في ججمُؼ وجخضًٍ وئظترحاع إلاػلىماث.12
هما جخػشف أًما غلى نها مجمىغت اخىىىاىحُا إلالذمت اتي جاختها لحاظقاث الااىتروهُت اذكُلت والاجفاالث
اعلىُت و االظلىُت إلاخىىسة بى ظىت الاكماس افىاغُت وبغحرها والاظدثماس غً بػذ و ملحىاث الاسلُت و اقدشٍت
االجفاالث وؼقياث بىىن إلاػلىماث الااىتروهُت ،وما حعخخذمه مً وظائل جفاٌ مخىىسة مقاؼشة وغحر مقاؼشة وحػني
ًما هدعاب ومػالجت وجخضًٍ و ظترحاع ووؽش إلاػلىماث غً وشٍم اخيامل بحن لحاظقاث الااىتروهُت وهظم
الاجفاالث لحذًثت ،هما حػني جىىىاىحُا إلاػلىماث مجمىغت مً إلايىهاث إلاادًت ( الاحهضة و إلاػذ ث ) إلاخمثلت في حهضة
لحاظب الالي ملخخلفت وؼقياث ووخذ ث الادخاٌ والاخش ج ،و إلايىهاث غحر إلاادًت و إلاخمثلت في بش مج ادؽغُل و ابر مج
جطدزعً كليت العلىم الاحخماعيت وإلاوظاهيت حامعت الشاذلي بً حدًد الطازف
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اخىقُلُت ،باإللافت لى ألافش د إلاخخففحن في حؽغُل وبشمجت وـُاهت وجذسَغ وجىىٍش وجدلُل هزه اخىىىاىحُا بهذف
حمؼ وجخضًٍ ومػالجت وئظترحاع وهلل وجدذًث إلاػلىماث.13
 - 3شبكت الحاطباث العامليت (الاهترهيت) ً :ىلم غلُه اىشٍم اعشَؼ ؤلااىترووي و اىشٍم اعشَؼ المػلىماجُت،
وولها أظماء جتردد الخػقحر غً جلىُت خذًثت ،جشجقي بخلاسب هظمت الاجفاالث والاغالم و إلاػلىماجُت ،وجىفحر ظشغت
اخىـُل إلامامُنها ،مً ي ميان في اػاام لى أي ميان آخش ،و ًما جىفحر ؤلاجفاٌ في ججاهحن ،و اخخاوب بؽتى
اىظائل إلاشئُت و إلاعمىغت و إلالشوءة ،هما أن ألاهترهِذ غقاسة غً ؼقىت غاإلاُت ضخمت جشبي بحن إلاالًحن مً أحهضة
لحاظب آلالي إلاىحىدة في مىاوم مخخلفت خىٌ اػاام ،وغمىما فان ألاهترهِذ هي أحهضة خاظىب جخفل بقػمها
اقػن غً وشٍم وظئل جفاالث ببر مج جدلم وعُاب وجذفم وجقادٌ اقُاهاث  ،14اي اهه ًمكً إعخبازالاهترهت
خذي اخىقُلاث الاوظؼ هدؽاس في اػاام اظهشس هذماج لحاظقاث الااىتروهُت بأهظمت الاجفاالث
 - 4مىاقع الخىاضل الاحخماعي  :مىظىمت مً اؽقياث ؤلااىتروهُت اتي حعمذ المؽترن فيها باوؽاء مىكؼ خاؿ به ،زم
جشبىه مً خالٌ هظام ئحخماعي ئاىترووي مؼ غماء خشًٍ اذيهم ؤلاهخماماث و اهىٍاث هفعها ،هما أنها مى كؼ ر ث
وابؼ ئحخماعي جداوٌ ن جلذم و كػا فتر لُا إلاخلاء ـػب إلاىاٌ ،مً خالٌ جيىًٍ ؼقىت مً ألاـذكاء و إلاػاسف
وألاهل ،مً مخخلف ألاغماس وألاحىاط ومً وافت أهداء اػاام ،وهي إلاى كؼ و لخذماث ؤلااىتروهُت اتي جىفش ظشغت
وجىـُل إلاػلىماث غلى هىاق و ظؼ فهي مى كؼ ال حػىًُ إلاػلىماث فلي بل جتز مً وجخفاغل مػً زىاء ئمذ دن
اخلً إلاػلىماث في هىاق ؼقياجً وبزاً جيىن أظلىب اخقادٌ إلاػلىماث بؽيل فىسي غً وشٍم ؼقىت ألاهترهِذ،
وهي غقاسة غً جشهُقت ئحخماغُت ئاىتروهُت جخم ـىاغتها مً كقل أفش د أو حماغاث أو مإظعاث وجخم حعمُت لجضء
ألاظاس ي مثل فشد و خذ باظم الػذة  MODEوٍخم جىـُلها بأهى ع مخخلفت مً اػالكاث هدؽُؼ فشٍم مػحن
15
ائلهخماء اؽشهت ما.
 - 5املجخمعاث الافتراضيت  :ظهشث ملجخمػاث الافتر لُت غلى لخي بفػل خخُاحاث اخػلُم مثل ؼقىت بالجى،
وئظخخذ م جىىىاىحُا لحاظىب والاجفاالث ؤلااىتروهُت مىز زماهِىاث الشن إلااض ي ،زم ئهبثم بػذ راً ما ٌػشف
باملجخمػاث اؽقىُت مؼ و ئل ادعػُيُاث خُث جىىسث في ؼيل حماغاث مػشوفت مً معخخذمي الاهترهِذ،
16
وحػخبر مً هم اىى هش اتي ظاهم الاغالم لجذًذ في حؽىُلها.
 - 6الخفاعل الافتراض ي ً :شي حُل دواىص في حػشٍفه ن الافتر ض ي ال ًخػاسك مؼ لحالي اش هً ،فاالفتر ض ي مػقأ
بااى كؼ ،بمػنى الافتر ض ي ٌػىغ اى كؼ ،و ن إلامامحن اتي ًخم جذ واها في افماء الااىترووي حعدىذ لى اى كؼ و
اػىعه ،فااى كؼ اثلافي و إلاىفعي و خم اىمىخاث و الاغالم جيقؼ و كػُا مً دس ن الافش د إلاخأـل في رهانهم
وجفىسهم خىٌ اى كؼ إلاػاػ.17
حعد هره املفاهيم املخخلقت وعم حضئي مً اقىاء اىلي إلافهىم افماء ؤلااىترووي خُث أنها مفاهُم ملحلت
ومخػللت به ،اتي مً امشوسي ظخدماسها ،اخدذًذه وحػشٍفه غلى هدى أدق وأؼمل ،خُث ن افماء ؤلااىترووي هى
هخاج اعحروسة جاسٍخُت اخىىس جىىىاىحُا ؤلاجفاًٌ ،خجعذ في ؼقىت الاهترهِذ وباألخق مى كؼ اخى ـل الاحخماعي اتي
حػذ فماء أجفالي بحن أفش د ملجخمؼ مؽيلحن بزاً مجخمػاث فتر لُت جالؼذ فُه لحذود لجغش فُت وهزاً مجاال
و ظػا وغحر مدذود الخفاغل الافتر ض ي.

جالثا .الخلفياث الاًدًىلىحيت للفضاء إلالكترووي :
ئن اخىىس إلازهل ازي ؼهذه غلى معخىي اخلىُت ،و اخىظؼ في ظخػماالتها ،و اخىحه ابؽشي هدىها خُث
أـقذ ملجخمؼ لجذًذ الافتر ض ي ًىظم خىٌ اؽقياث بػذما وان مىخظما خىٌ هشمُت اعلىاث الاحخماغُت و اعُاظُت،
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وجدللذ ألاًذًىاىحُت اتي واهذ حؽغل جفىحرهم ،اخدل مدلها أًذًىاىحُاث حذًذة حػىغ خلفُاث اخلىُت والاهترهِذ
و اػفش اتي هزهش منها واالحي :
 - 1اًدًىلىحيا املعلىماث :
ن إلاػلىمت اتي بخذأث مؼ بذ ًت اخيىًٍ افػلي الػلل ابؽشي ،هي اتي ظخمشث مؼ هز اخيىًٍ في حؽىالجه
افشدًت و لجماغُت و ملجخمػُت ،وبزاً أظعذ الىُان ؤلاوعاوي ،و هىالكها مً مفهىمها إلابعي هفىشة جأخز جذسحها
إلاػشفي في اػلل ابؽشي ومشوس بخفاغلها مؼ خُاة الاوعان اُىمُت ،وـىال لى ظخلالاها في اػفش لحذًث ،فلذ
ـقدذ إلاػلىمت جخجعذ جلشٍقا في ول ش يء ًدُي باابؽش ،وغىذما ظهشث جىىىاىحُا افىاغت ئغخلذ اىاط نها
ظخخلفهم مما خلفخه جىىىاىحُا اضس غت مً ظلم وفلش وحهل وغحرها مً ملخلفاث ،زم ئهدؽفى بػذ راً ن جىىىاىحُا
افىاغت دث لى جذمحر اقِئت و ظدىفاد إلاى د اىقُػُت وصٍادة افجىة بحن وقلاث ملجخمؼ ،وؤلاغتر ب ؤلاحخماعي ،وجذوي
الُم اشوخُت ،وغىذما ظهشث جىىىاىحُا إلاػلىماث وهي جىىىاىحُا هظُفت ـذًلت القِئت وأغخلذ ن هزه ظخخلفهم
مً ظلىت إلاإظعاث ،وجدُذ إلاػشفت الجمُؼ ،و جخلق اػاام مً أظقاب اجز غاث بفمل ؼفافُت اخى ـل الاوعاوي
اتي جىفشها  ،فُخدىٌ اػاام لى مذًىت ـغحرة  ،اىً ماس ًىاه فُما بػذ ،هى لحذًث غً اػىف ؤلااىترووي  ،ن إلاػشفت
هي الىة اتي جمىً مً ًمخلىها ن ًىجض ما ٌعجض غىه الاخشون ،و حاءث جىىىاىحُا إلاػلىماث اخمُف لى هزه الىة
ظشغت الاهدؽاس ،و مياهُت الامخالن اػامت اىاط جىمً خىىة غفش إلاػلىماث في وقُػت إلاػلىماث بدذ ر تها.18
 - 2الخلفيت الاًدًىلىحيت للخقىيت :
ن ما ًظهش غلى ملجخمػاث مً حغحر اؤلخى ٌ ًأحي مشجقىا باإلاظهش لخاسجي المشخلت اتي جخأظغ باهخماٌ حؽيل
اعلىن الاحخماعي و اخفىس اػام الى كؼ ابؽشي ،بغن اىظش غً اػى مل ملخخلفت الخػقحر و اتي جفُن بها إلاإافاث
الاحخماغُتً ،برص اػامل اخلني وأكىي اػى مل إلاإزشة في غملُت اخغُحر ،اذسحت ن مظهش اخغُحر هفعه ًلترن في غااقُت
ألاخى ٌ ملجخمػُت بىىغُت اخلىُت إلاعخػملت في ر ث إلاشخلت  ،جماما مثلما غحرث اىقاغت اثلافت اػشبُت االبذ ،ن
اخلىُت هي فش ص بؽشي هما ن ابؽشٍت في خماستها إلاخىىغت في فش ص جلىُت بؽيل ما ،الذ فشلذ اخلىُت وحىدها غلى
اىقُػت وغلى اػلم وغلى إلاػشفت بخاسٍخ لحماسة ؤلاوعاهُت فااخلىُت أهثر مً ي غفش آخش ،بااخالي وان أزشها غلُه
أغمم مً ي مشخلت مً مش خل خُاجه الاحخماغُت ،فقغن اىظش غً مذي حػلُذ هظام اخلىُت فعىف ًيىن ظخخذ مه
باايعقت ائلوعان أمش غادًا في اعهىات ،الذ وحذث اخلىُت حعهُالث فائلت ائلوعان ،وأـقدىا هقني جفىس جىا
وفلعفخىا وزلافخىا وفلا إلاا جخىلقه اخلىُت وظخظهش فلعفت اخلىُت في خُاة اىاط فُما ًلي :
 اخىكػاث خىٌ مً جلىُت إلاػلىماث غحر ممىىت دون جلُُم اخغحر ث في اخلىُت و ختى ملجخمؼ بؽيل غام . جلىُاث حذًذة حغحر اػاام ؤلااىترووي بؽيل حزسي  ،و ججػل غااقُت ألاحهضة إلاعخخذمت في اىكذ اش هًومفاوػها غحر مىلىبت .
 ألاحهضة لخاـت باألاػاب ظخدل ميانها فماء ث اػاب فتر لُت هقحرة مخاخت الجمُؼ . ألاهظمت لحاظىبُت إلاػلذة اتي جخىلى د سة اػملُاث ملخخلفت ،ظخيىن وػمت هقحرة أو هلمت هقحرة هىالكا مًوشٍلت حػامل اىاط ازواء افىاعي ومذي حىدة حؽغُل هزه ألاهظمت.19
 -4الخلفيت الاًدًىلىحيت لألهترهت :
ألاهترهذ مً الاؼُاء اللُلت اتي بىاها ابؽش دون ن ًفهمىها حجم افهم ،في وىظُلت اىلل إلاػلىماث ئاىتروهُا
مً خاظب لى خاظب ،جدىٌ لى مىفذ مخػذد اىحىه الىاكت ابؽشٍت و اخػقحر ابؽشي مىدؽش في ول ميان ن فهي ش يء
غحر ملمىط ،واىنها في اىكذ هفعه في خاات حغحر د ئم جضد د مػها همى وحػلُذ بمشوس ول زاهُت وام ٌؽهذ اخاسٍخ ججشبت
جماهي ألاهترهذ في فىلىٍتها ،فمئاث إلاالًحن مً ابؽش ٌػملىن ول دكُلت غلى ئهخاج كذس غحر معقىق مً ملحخىي
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اشكمي في غاام فتر ض ي ،ومؼ همى هز افماء ظِخغحر فهمىا ايل حاهب مً حى هب لحُاة جلشٍقا ،فااػى ئم اتي واإلاا
وكفذ في أوحه اخى ـل ابؽشي ،الجىفً جتهافذ حمُػا بفمل اخلىُت ،اخبرص بذاً مىحت حذًذة مً الابذ ع ومً
ؤلامياهُاث ابؽشٍت ،وٍذفؼ اخقني لجماهحري اؤلهترهِذ هدى هثر اخدىالث الاحخماغُت و اثلافُت و اعُاظُت ئزاسة غبر
اخاسٍخ و جيىن ئزاسة اخغُحر هزه إلاشة غلى خالف لحلقاث اعابلت ؼاملت ولُا ر ام ًدذر في اخاسٍخ مىللا ن جىفش بحن
أًذي مً أماهً مخىىغت حذ ول هز الذس مً الىة ،مؼ ظخمش س الاجفاالث اػاإلاُت في جلذمها غحر إلاعقىق ،ظخىحب
غلى اىثحر مً إلاإظعاث اخأكلم مػها والا فانها ظخجاصف بأن جفقذ كذًمت ومىففلت غً ملجخمؼ لحذًث خُث
أـقدذ ألاهترهذ مش مهما في خُاة ؤلاوعان ،جإدي خذماث أظاظُت افالح ملجخمؼ في حمُؼ ملجاالث وألاهم مً هز أنها
أهبر فماء ائلجفاٌ ؤلاوعاوي و اخى ـل الاحخماعي اخفاهم بحن مخخلف اؽػىب و اثلافاث في جاسٍخ ابؽش ،وهى ما
حػلها ؼػاس الدعامذ و كش س اعالم هزه اىظُلت في اىكذ ر جه د ة اخمذًذ لحُاة الاوعاهُت.20
ًمكىىا القىل ان اًدًىلىحيت الفضاء الالكترووي فيها اػذًذ مً إلاض ًا فهي ججمؼ لجمُؼ غلى أظغ مؽترهت
وجدمل مػها مض ًا جماصج اثلافاث ،هما أنها حػبر غً فماء الخى ـل اػلمي و اثلافي وؤلاظخفادة مً ججاسب آلاخشًٍ ،فهي
مقيُت غلى لحشٍت في اخى ـل ؤلاوعاوي وؤلاحخماعي و افىشي و اػلمي وؤلاكخفادي.

زابعا .الفضاء العمىمي الخقليدي و الفضاء العمىمي إلالكترووي :
ظاهمذ اثىسة ؤلاجفااُت و اخىىىاىحُت لجذًذة اىظائل ؤلاغالم ؤلااىتروهُت وغلى سأظها ألاهترهذ في ظهىس فماء
غام ئحخماعي حذًذ ًخمؼ إلاثااُت " هابشماط" ئلى خذ هقحر خُث الماًا اػامت ومػاسلت اىظم اعُاظُت اتي
ًيخمىن ئايها وهى ما ًىلم غلُه اقػن افماء إلاػلىماحي ر وان افماء اػمىمي هما جدذر غىه هابشماط ٌػني راً
ملجاٌ ازي ًخم فُه لحى س و إلاىاكؽت وجقادٌ مياهُت اخى ـل و اخفاغل إلاىاكؽت كماًا مجخمػهم ملخخلفت فان
فماء ث ألاهترهذ ؤلاجفااُت حػذ ججعُذ فػلُا إلاا جدذر غىه هابشماط وبالخفىؿ فماء اخذوًٍ ازي ًيخػؾ
بالحى س ث و اىلاؼاث اػذًذة بحن وش ف وؼش ئذ مً ملجخمؼ بذء مً إلاى وً اػادي و اصحفي وـىال لى اعُاس ي
وهى ما ًجػله وفلا القاخثحن افماء ألامثل ازي ًجعذ افماء اػمىمي.21
 .1خطائظ الفضاء إلالكترووي مقابل الفضاء الخقليدي :
 ئغادة حؽىُل لحذود بحن اػام و لخاؿ  :مى كؼ اخى ـل ؤلاحخماعي أـقدذ جمثل فماء ث اقىاء اهىٍتافشدًت وإلظخػش ك از ث في ملجاٌ اػمىمي ًىل مً خالاها اىاط غلى اػى ام از جُت اآلخشًٍ ،وألحى ألافش د هما
لجماغاث هما إلاإظعاث مىااقحن باغادة جمىكػهم به ،وهى ما ٌعخىحب مً افاغلحن جيىٍىا غااُا ائلفادة مً راً .
 أؼياٌ حذًذة مً افػل ؤلاحخماعي  :ظمدذ مى كؼ اخى ـل ؤلاحخماعي الىخب اعُاظُت إلاهمؽت بخجاوصآاُاث حغُُبها مً افماء اػمىمي اخللُذي ازي حعُىش غليها اذوات وؼيلذ فماء ث ًدىمها ؤلاوسجام افىشي جيخج
ممامحن ظُاظُت و زلافُت .
 حمااُاث حذًذة  :جخجلى في افماء اػمىمي الافتر ض ي اػى ام از جُت وآلاس ء وألافياس اػالكت بؽان اػام،وجخجلى هزه لجمااُاث في اىشق اخػقحرًت المعخخذمحن مً ـىس و هفىؿ و افُذًىهاث.
 إلاعخخذم إلاقخىش  :جدىٌ لجمهىس في افماء اػمىمي الافتر ض ي لى حمهىس مىخج المدخىي ،فهى اِغ مجاالجمثُلُا جخدذر فُه اىخقت باظم لجماهحر ،هما في افماء اػمىمي اىخقىي ،فاإلاعخخذم في افماء اػمىمي
الافتر ض ي ًبخىش وٍيخج ممامحن كذ جخػلم بااػى ام از جُت المعخخذم أو ر ث اػالكت بالحُاة اػامت.
 هخب حذًذة  :أفشصث مى كؼ اخى ـل ؤلاحخماعي هخقا حذًذة جخيىن مً إلاذوهحن ومؽشفي اففداث غلىافِعقىن ٌعُىشون غلى اىلاػ و ًذًشوهه .22
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وعليه أضبحت هره الشبكاث جلػب دوس هاما في سبي ملجاالث لخاـت اؤلفش د بمجاالث غامت مخػذدة  ،هما نها
جلػب دوس مإزش و خُىٍا في حؽىُل و بلىسة اشأي اػام مخغلقت غلى كُىد ملجاٌ اػام اخللُذي ازي ام ًىً مىفخدا
بفىسة وافُت إلاؽاسواث لجمُؼ هدُجت كُىد ملجاٌ اػام اخللُذي اتي جخػلم بااخمىٍل و اشكابت غلى وظائل اػام.
 .2الفضاء إلالكترووي الجصائسي ً :مىً خفشها مً خالٌ اذس ظت اتي كام بها اقاخث هى سي خمضة هما ًلي :
 بشوص اىخقت اؽقابُت لجذًذة جخمثل في إلاؽشفحن غلى هبري اففداث اتي جذًش اىلاػ غلى افِعقىن . ئهلعام افماء اػمىمي ئلى مجمىغاث ئهىى ئُت ٌغلب غليها اىابؼ اخىافشي و اػذ ئي في اخػاوي مؼ كماًااؽأن اػام .
 ئهدفاس ملجاٌ لخاؿ افالح ملجاٌ اػام. ظُىشة اىابؼ افمائحي في جىاوٌ الماًا اعُاظُت بذٌ اىلذ و لجذٌ اػلالوي لجاد. حؽيل مجخمؼ إلاذوي ؤلااىترووي بذٌ ججاوص اُاث تهمِؽُت مً ملجاٌ اػمىمي اخللُذي  ،ووظىاء حذد بذٌوظىاء و كػُحن .
 غُاب لحى س و لجذ ٌ و لحجاج اػلالوي في جىاوٌ كماًا ر ث اؽأن اػام وظُىشة مفشد ث اػماات و اخخىًٍو اػىف اشمضي .23

الخاجمت:
ئن مفهىم افماء ؤلااىترووي ٌػذ مفهىم مشهضي في مجاٌ اذس ظاث ؤلاغالمُت و غحرها مً ملجاالث ألاخشي ظى ء
واهذ حخماغُت ،ظُاظُت و كخفادًت باغخقاسه فماء مفخىح ًخػامل مؼ اػاام مً خالٌ ؼقىت ئاىتروهُت اها
ظخلالاُتها مً اذ خل ،وجلىم بيُتها غلى اخلىُاث لحذًثت وهى أًما هظمت اخػامل مؼ لحاظىب ،بدُث ًمثل
لحاظىب الاغذة الاظاظُت الفماء ؤلااىترووي وجخشج مىه كىى ث أغماٌ جخم مً خالٌ لحاظىب " ـىس ،أـى ث،
سمىص " خُث ًمىً اؤلفش د ن ًخى ـلى ٌ ،ػملى  ،ن ًقذغى أغماال فىُت غالمُت و ن ًخػلمى حػلُما ر جُا ،هما ن
افماء ؤلااىترووي اه حى هقه الاًجابُت و اعلقُت بدُث ًمىذ افماء ؤلااىترووي مً اىاخُت ؤلاًجابُت مً ًخػامل مػه
ئخعاظا باإلاشوهت في اخػامل ،اعشغت في جقادٌ إلاػلىماث ،اخفاغل حخماغُا غلى هىاق و ظؼ حذ  ،هما أهه فماء
الىلاػ و لجذ ٌ إلاقني غلى لحجاج ،هما ٌػخبر فماء بذًل غً افماء اػام باايعقت الفئاث إلاهمؽت ،هما هه ًخمحز
بااخػذدًت ملجخمػُت بدُث ًمىً ألافش د ن ًخى ـلى مؼ مئاث بل آالف ابؽش مً خالٌ ألاهماه ؤلاجفااُت إلاخػذدة
و الذسة غلى ادسجُل أي إلالذسة غلى خفظ إلاػلىماث أي ن إلاخػاملحن ٌعخىُػىن ن ٌػُذو جلُُم ،فهى حضء مً
اخى ـل فُما بُنهم هما ًدُذ مجاال غحر مدذود الترفُه مً خالٌ ألااػاب ،إلاىظُلى ،اذسدؼت ،وبػُذ غً لجى هب
ؤلاًجابُت اى ضحت في افماء ؤلااىترووي  ،هىان اػذًذ مً لجى هب اعلقُت اتي جدخاج ن هزهشها مثل ؤلافخلاس لى
اخمافش لحس ي ،ؤلاوغماط في غاام مػلىماحي دون ئهخلاء ملحخىي اعلُم ومماًلاث ًمىً ن حعقبها مػىكاث جلىُت
وئغادة حػشٍف اهىٍت و اعلىن إلاىفخذ اؽػىس بان اعػادة اذي آلاخشًٍ ،ئدمان افماء ؤلااىترووي وأمام هزه لجى هب
ؤلاًجابُت و اعلقُت إلافهىم افماء ؤلااىترووي  ،ئال أهه ال ّ
ًخدحز أو يهمل ي فئت مً فئاث ملجخمؼ بدعب لجيغ ،و
وقلتهم ؤلاحخماغُت و اػشقً ،مىذ ألافش د فشـت اُػشلى أفياسهم اصخفُت ،بل ًدُدى اهم افشـت ر ما س دو راً.

اقتراحاث وجىضياث:
 دعم العالقاث إلاحخماعيت مً املؤطظاث املجخمع املدوي ومؤطظاث الخيشئت إلاحخماعيت. جىفيرالدعم القاهىوي للممازطاث الافتراضيت في إطازقاهىوي وأخالقي. جكاجف الجهىد مً أحل إلاطخخدام الجيد للفضاء إلالكترووي.جطدزعً كليت العلىم الاحخماعيت وإلاوظاهيت حامعت الشاذلي بً حدًد الطازف
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