ذي الحجة  1441هـ  -أغسطس 2020

الفضاءات اإللكترونية..
واألخالقيات الرقمية

١١

وليد العبري

ن�ستخدم مفهوم الف�ضاءات الإلكرتونية -يف �سياق هذا املقال -للإ�شارة �إىل كل املن�صات االت�صالية املرتبطة بالبث الإعالمي ،عرب القنوات الف�ضائية ،ومواقع الإنرتنت،
وو�سائط التوا�صل االجتماعي ،والتي تعتمد اعتمادا كليا على ا�ستخدام تكنولوجيا االت�صال املتقدمة؛ مبا تتيحه من تنوع يف الو�سائط ،و�سرعة نقل املعلومات وتداولها.
كما ت�ستخدم مفهوم اخلطابات الإلكرتونية للإ�شارة �إىل كل ما ُيبث عرب الف�ضاءات الإلكرتونية؛ من �أخبار و�أحاديث و�آراء �شخ�صية ،وتعليقات ،ومعلومات ،ودراما ،و�ألعاب
�إلكرتونية ،وهي خطابات يتداخل بع�ضها مع بع�ضها الآخر ،لتنتج خطابا ي�شرتك يف قيامه على التوا�صل عن ُبعد ،عرب من�صات خطابية وات�صالية.
وه ��ذا م��ا ناق�شه ال�ب��اح��ث �أح�م��د زاي ��د يف مقاله -امل�ن���ش��ور مبجلة
«ال �ت �ف��اه��م» -و�أ� �ض ��اف �أن ��ه ق��د ق � ّدم��ت ه ��ذه ال�ف���ض��اءات للب�شرية
و�سائل مل تكن متتلكها من قبل لنقل الأفكار والأخبار وتداولها،
وتخزين املعلومات وا�سرتجاعها ،وقد �أجن��زت بذلك نقلة نوعية
يف حياة الإن�سان املعا�صر ،عرب �صور التفاعل اجلديدة التي تر ّتبت
عليها ،وع�بر اال��س�ت�خ��دام��ات املختلفة ،ال�ت��ي جعلت احل�ي��اة �أك�ثر
�سهولة وي�سرا.
َّ
ويف املقابل ،ف�إن هذه الف�ضاءات قد طرحت العديد من امل�شكالت
وال �ت �ح��دي��ات ال �ت��ي ت��رت�ب��ط ب��أ��س��ال�ي��ب ال�ت�ف��اع��ل ع�ب�ر و��س��ائ�ط�ه��ا،
وي� �ك ��ن ال �ق��ول
وب��ال �ق �ي��م احل ��اك �م ��ة ل� �ت ��داول امل �ع �ل ��وم ��ات ف �ي �ه��اُ .
ب�سهولة� :إنه على قدر الفوائد التي جنتها الإن�سانية من تطور
تكنولوجيا املعلومات ،وما قدمته من �أ�شكال جديدة من االت�صال
والتعامل مع البيانات واملعلومات :كانت امل�شكالت التي طرحتها
ا�ستخدامات هذه الف�ضاءات ،وتكاثر املع�ضالت الأخالقية الكامنة
فيها ،وما يرتتب على ذلك من �آثار �ضارة على النف�س الب�شرية،
وعلى العقل الب�شري ،وعلى ال�سلوك الب�شري كذلك.
لقد �أدَّت الف�ضاءات الإلكرتونية �إىل توفري جمال عام جديد ،له
خ�صائ�ص خمتلفة عن املجال العام الواقعي؛ �إن عامل الف�ضاءات
الإلكرتونية حتول �إىل عامل م�ستقل بنف�سه ،يطلق عليه العامل
االف�ترا��ض��ي �أو ال�ع��امل ال�شبكي �أو ال�ع��امل ال���س�ي�بر ،وحت ��ول ه��ذا
ال�ع��امل� ،إىل ميدان للتفاعل العام ال��ذي يحدُث بني �أط��راف من
كل �أنحاء العامل .ولقد تكاثرت الدرا�سات حول طبيعة هذا املجال
اجلديد ،وحول طبيعة اجلماعات وال�شبكات املت�شكلة داخله؛ من
حيث تكوينها ،وطبيعة التفاعالت ال�صادرة عنها ،واحلراك الذي
تنتجه �أمام م�ستخدميها.
وتت�سع هذه الف�ضاءات يوما بعد يوم ،ويكفي فقط �أن ن�شري �إىل
تزايد ن�سبة امل�شرتكني يف الإنرتنت عرب العامل بعامة ،ويف العامل
العربي خا�صة؛ لكي ن��درك حجم التغيري واالت�ساع يف ا�ستخدام
الف�ضاءات الإلكرتونية .ولقد ارتفع عدد م�ستخدمي الأنرتنت
من حوايل بليون م�ستخدم عام � 2005إىل  3.9بليون عام ،20018
وت�ؤ�شر هذه الأرق��ام �إىل �أن ات�ساع نطاق الف�ضاءات الإلكرتونية
يُعد ظاهرة عاملية ،و�أنه يقرتن بالتطورات الهائلة يف تكنولوجيا
االت�صال ،ويف الربامج الذكية التي ت�ستخدمها.
و�أ�صبح الإن�ترن��ت الو�سيلة الأق ��وى والأك�ب�ر ا�ستخداما للتعبري
ع��ن ال ��ر�أي ،ومم��ار��س��ة الإن���س��ان حلقوقه وح��ري��ات��ه؛ نظرا لعاملية
ت�ل��ك ال���ش�ب�ك��ة و�إىل م��رك��زي�ت�ه��ا و ُب �ع��ده��ا ع��ن ��س�ي�ط��رة احل�ك��وم��ات
والدولة .وبذلك �أ�صبح الإنرتنت الو�سيلة �أو الوا�سطة �أو النافذة
الإعالمية الأكرث حرية وانت�شارا وذيوعا وتفاعلية .ولقد تطورت

مفاهيم احلرية يف ا�ستخدام الإن�ترن��ت �إىل درج��ة �أن �أ�صبح حقا
من حقوق الإن�سان تكفله االتفاقيات الدولية ،حيث �أكدت القمة
العاملية ملجتمع املعلومات يف دورتها الأوىل (جنيف  )2003والثانية
(ت��ون ����س  )2005ع�ل��ى ح��ري��ة ال�ت�ع�ب�ير ،وح��ري��ة ت��دف��ق امل�ع�ل��وم��ات
واملعارف والأفكار ،ور�أت �أن هذه احلرية تعود بالنفع على التنمية.
ك�م��ا تفي�ض ال�ف���ض��اءات الإل �ك�ترون �ي��ة ب�خ�ط��اب��ات ع��دي��دة تت�صل
بحقول متعددة؛ وه��ي تعد ام�ت��دادا خلطابات احلقول احلياتية
ير و�أح � � ٌ
�داث،
ال��واق �ع �ي��ة؛ ف�ث�م��ة م�ع�ل��وم��ات وم �ع ��ارف و�أخ �ب ��ار ،و� �س� ٌ
ومنتجات ثقافية (�أ�شعار وق�ص�ص ومقاالت وفنون) ،وثمة �صور
عديدة من الر�سائل ال�شخ�صية وال�سرد ال�شخ�صي التلقائي ،وثمة
�صور عديدة من الر�سائل االت�صالية اجلماهريية (الإعالمية)،
ب��ل �إن ث�م��ة ��ص��ورا ع��دي��دة م��ن ال��ر��س��ائ��ل ال�شخ�صية ال�ت��ي توجه
الأفراد بعينهم ،وغري ذلك من اخلطابات.
وال�غ��ري��ب يف ه��ذه اخل�ط��اب��ات �أن�ه��ا جتميع م��ن هنا وه�ن��اك ،ومن
�إ�سهامات فردية بحتة ،لذلك ف�إنها ت�شكل عاملا غريبا متناق�ضا،
ال هوية له وال �صبغة ،وال حدود فيه للحقول املختلفة؛ فكل حقل
يخرتق احلقول ا ألخ��رى دون ا�ستئذان ،ويكون ال�سيطرة والقوة
للأكرث ق��درة على ا�ستخدام التكنولوجيا ،وعلى �إنتاج تطبيقات
جديدة ومبتكرة يف ا�ستخدام احلا�سوب.
ومن الوا�ضح �أن اخلطابات الإلكرتونية -ب�أنواعها املختلفة -ال
تعمل فقط على �أ��س��ر العقل وتقبل ال ��ذات؛ ولكنها ت��ؤث��ر ت�أثريا
كبريا يف ال�سلوك ال�سلبي ل�ل�أف��راد؛ فهي حتولهم �إىل متلقني،
ومتنع عنهم �إمكانيات امل�شاركة واالنخراط العميق يف بناء املعنى
الإن�ساين للتفاعل ،وهذه حالة ت�ساعد الدول على تطوير �أدواتها
الرقابية ،وتتحول الو�سائط االت�صالية ذاتها �إىل �أدوات لل�ضبط
وال��رق��اب��ة ،م��ن خ�لال عمليات ت��أط�ير ال�ف�ك��ر ،وال�ع�م��ل على خلق
جماهري �سلبية ت�ستمتع بالتلقي �أكرث مما ت�ستمتع بامل�شاركة.
� ...إ َّن م�ضامني اخلطابات الإلكرتونية مفعمة باجلوانب ال�سلبية
الداعية �إىل الوهن ا ُ
خللقي؛ �إننا نود فقط �أن ن�ؤكد �أن م�ضامني
اخلطابات الإلكرتونية على ما فيها من معلومات �إيجابية و�أخبار
م�ف�ي��دة ،وم �ع��ارف ج��دي��دة -مي�ك��ن �أن حت�م��ل ج��وان��ب �سلبية ،قد
تو�صف ب�أنها ال تتفق مع الأع��راف والتقاليد ال�سائدة ،وت�ؤ�س�س
ل�شكل من �أ�شكال الوهن اخللقي.
وي�ت�ب�دَّى ه��ذا ال��وه��ن اخللقي على م�ستويني؛ الأول :يتمثل يف
�أ��ش�ك��ال االن �ح ��راف ع�بر ال�ت�ف��اع�لات الإع�لام �ي��ة� ،أو يف امل��دون��ات،
�أو امل �ح��ادث��ات� ،أو امل�ن�ت��دي��ات والتعليقات ال�شخ�صية ع�بر مواقع
التوا�صل االجتماعي .والثاين :يتمثل يف الت�أثريات ال�سلبية التي
يرتكها ه��ذا امل�ضمون املنحرف على �أ�شكال التفكك االجتماعي

والتباعد االجتماعي يف املجتمع.
و ُت�شري البحوث �إىل �أن حمتوى امل�ضمون االت�صايل يغطي جماالت
عديدة من جماالت احلياة االقت�صادية واالجتماعية .وقد �أ�شارت
درا�سة حول م�ضمون التفاعالت يف املنتديات اجلماعية �إىل �أن �أبرز
التفاعالت كانت تتم حول مو�ضوعات ترفيهية ،يليها التفاعالت
الثقافية ،فالتعليمية ،فاالجتماعية .كما �أك��دت الدرا�سة نف�سها
�أن التفاعالت اخلا�صة ب��امل�ح��ادث��ات حتتل مكانة ب ��ارزة ج��دا بني
تفاعالت الإنرتنت ،و�أن مو�ضوعات التفاعل يف املحادثات تختلف
عن املو�ضوعات املطروحة يف املنتديات.
ف�ق��د ج ��اءت امل��و��ض��وع��ات االج�ت�م��اع�ي��ة يف ال�ب��داي��ة بن�سبة ك�ب�يرة،
وجاءت املو�ضوعات الريا�ضية يف املرتبة الثانية ،تلتها املو�ضوعات
الثقافية ،والتعليمية ،والدينية ،وجاءت املو�ضوعات اجلن�سية يف
الرتبة قبل الأخ�ي�رة ،تلتها امل��و��ض��وع��ات ال�سيا�سية ال�ت��ي احتلت
امل��رت�ب��ة الأخ �ي�رة .ون ��أخ��ذ ه��ذا ال�ت��وزي��ع للمو�ضوعات امل�ط��روح��ة
يف امل�ن�ت��دي��ات �أو يف امل �ح��ادث��ات ال�شخ�صية دل�ي�لا ع�ل��ى ت�ن��وع ه��ذه
املو�ضوعات ،وتغطيتها ملجال وا�سع من ق�ضايا احلياة.
ك�م��ا ُت�ع��د ج��رائ��م احل��ا��س��وب والإن�ت�رن ��ت م��ن �أه ��م م���ص��ادر ال��وه��ن
الأخالقي يف عاملنا املعا�صر ،حيث حتولت �إىل م�صدر للتهديد ،بل
�إىل م�صدر الخرتاق الأمن القومي للبلدان وتهديده ،مع الإ�سهام
يف خلق نوع جديد من احلروب يطلق عليه حروب اجليل الرابع،
ت�ل��ك احل� ��روب ال �ت��ي ت���س�ت�خ��دم ال��و��س��ائ��ل ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ة وال �ق��وى
الناعمة يف تغيري املجتمعات ،ودفعها �إىل تغيري عقائدها و�أهدافها
وتوجيه �سيا�ساتها خلدمة م�صالح معينة.
وك �م��ا ي���س�ه��م الإن�ت�رن ��ت ب��و��س��ائ�ط��ه امل�خ�ت�ل�ف��ة يف ن���ش��ر ال���ش��ائ�ع��ات
والأكاذيب �-سواء على امل�ستوى الفردي �أو املجتمعي -فقد �أكدت
ال��درا� �س��ات ح ��ول ال���ش��ائ�ع��ات �أن �ه��ا �سريعة االن�ت���ش��ار ع�بر و�سائط
التوا�صل االجتماعي ،و�أن ه��ذا االنت�شار يكون �أ��س��رع بكثري من
انت�شار ال�شائعات يف الواقع املعا�ش.
كما �أن التنمر الرقمي ب��رز ب�شكل كبري �إىل ال�سطح يف ال�سنوات
الأخ �ي��رة وا� �س �ت �خ��دام��ه ��ض��د الأخ ��ري ��ن ،وال�ت���س�ب��ب يف م��زي��د من
القلق وال�ضيق لهم؛ فمن املعروف �أن البلطجة �شكل من �أ�شكال
التحر�ش بالآخرين �أو ممار�سة �أ�شكال من العنف واالب�ت��زاز لهم
على نحو دائم وم�ستمر ،وهي �أكرث ظهورا يف الأماكن التي يتجمع
فيها الب�شر للدرا�سة �أو العمل.
و�أخريا ..نت�ساءل� :إىل �أي مدى �ستحول الأرقام والرقمنة العامل
�إىل ع��امل مُ�صفد؟ وال���س��ؤال الآخ��ر الأك�ثر �أهمية :م��ا ه��ي طرق
اخلال�ص وامل��واءم��ة التي ميكن �أن تنقذ الإن�سان من براثن هذا
الأخطبوط اجلديد؟
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