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إستجالء مفهوم الفضاء العام وعالقته الجدلية بااععالم اعلتترويات تتجاه  الم الم الاة إلا  من أجل 

الوظيفااة السياسااية  :،وتسااتعرث نايياااا (الميطل اااو واعبعاااد) عيااد  مفهااوم مجااال الفضاااء العااام: الوقااو   أو ا 
لم الااة: الجرياار  يااو للصااحا ة اعلتتروييااة اعشااتال والخصوصااياو، تمااا سااتلياقق   اات نالاا  ي طااة ماان  االم ا

 تآلية للمجال العمومت. 
/ الصاحا ة اعلتترويياة / موقال الجريار   Sphère publique La: يظرياة المجاال العاام الكلماا  المفتاحياة

 .يو
Public space and electronic media borders and 

dimensions 

A study of Al Jazeera Net as an example 

Abstract : 

In order to clarify the concept of public space and its relationship to 

the controversial media mail this article tend to stand up first when the 

concept of the field of public space, perspectives and dimensions, and review 

the Second Political Position of electronic forms and particulars of the press, 

as will be discussed in the third point of this article: Al Jazeera Net as a 

mechanism for the public domain.  
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 ة : ااادماااامق

 االم الم الااة  بعضاا ماان المفارقاااو وا شااتا و التات تااربط مجااال الفضاااء العاام، ماان حياا  البلياا  تطار       
بظاااا ر  ا تصاااال الرقمااات علااا  شااابتة (  مجاااال الفضااااءورا يياااة التفتيااار  ياااه )والوظااااو  ووسااااول ا شااات ال 

دارتااه للي اااق العااام ا يتريااو، حياا  يشااتل  االا المفهااوم ماادخالا  اماااا  درا  العالقااة باا ين ا عااالم الرقماات وات
والتأنير السياست له.  ويؤتد  ت  لا الشأن عديد الباحنين أن ا عالم الرقمت أوجد سبل جديد   دار  الي اق 
العااام، ومت اان اع ااراد ماان التعاااطت ماال المواضاايل المختلفااة ) السياسااية وا جتماعيااة وا قتصااادية...إل ( ممااا 

آلية تو ر مجال الفضاء العام عبر المواقل ا خبارية  والتت تمنل الجريار  ياو تأحاد أشاهر يد عيا للبح  عن 
 يمالجها  ت الوقو الرا ن. 

تاااااؤنر الااااارؤ  المختلفاااااة للعلاااااوم  ااااات بيااااااء يماااااالا لالتصاااااال وا عاااااالم تضااااال  ااااات اعتبار اااااا اتجا ااااااو       
العلاااااام ومااااااد  وجااااااود  رضااااااياته أو ويابهااااااا  اااااات عملياااااااو ا تصااااااال وا عااااااالم، وماااااان  يااااااا تايااااااو اليمااااااالا 

الجهاااااود  الل ويااااة واليفسااااية والسياساااااية وأيضااااا ا جتماعيااااة التااااات إ تمااااو بالدرجااااة اعولااااا  بااااالمتل ت وتوجيااااه
 يحو تيمية إدراته للرسالة وتفسيرم لرمور ا.

باالتصااااااااال الرقمااااااااي و ااااااااو مااااااااا يلعاااااااار   -أمااااااااا ا تصااااااااال واععااااااااالم علاااااااا  شاااااااابتة ا يتريااااااااو           
Digital Communication   اااالن البييااااة اعساسااااية وعياصاااار ا تحتاااال موقعاااااا تبيااااراا  اااات بياااااء بيوااااة 

ومعااااااااايير العماااااااال واعداء، والدقااااااااة والوضااااااااو  اعتصااااااااال، بحياااااااا  تضاااااااامن ماااااااان خااااااااالل اليظااااااااام الرقماااااااات 
 بلعتبار ا المدخل اعساست  ست بال الرسالة ا تصالية وتفسير رمور ا .

يشاااااااتل ا عاااااااالم الرقمااااااات أ ااااااام إيجااااااااراو الناااااااور  التتيولوجياااااااة للمعلومااااااااو وا تصاااااااا و  التااااااات           
و( وايتشااااااار الت يياااااااو الحدينااااااة شااااااهد ا العااااااالم،  ااااااالتطور الماااااال ل لشاااااابتة المعلوماااااااو الدوليااااااة ) ا يترياااااا

لالتصااااال، وترايااااد تطبي اتهااااا  اااات مجااااال ا عااااالم وا تصااااال، سااااا م  اااات ظهااااور يااااو  جديااااد ماااان ا عااااالم، 
و ااااااو ا عااااااالم ا لتتروياااااات الم ااااااروء والمرواااااات والمساااااامو ، الاااااالي يلعتباااااار ظااااااا ر  إعالميااااااة جديااااااد  يتميااااااار 

 قو ممتن وأقل تتلفة. بسرعة ا يتشار والوصول إل  أتبر عدد من الجمهور وبأقصر و 

إن محاولااااااة  هاااااام ا طااااااار اليظااااااري لاااااادور ت يياااااااو ا يتريااااااو الحدينااااااة  اااااات المجتمعاااااااو المعاصاااااار ، يااااااد ل 
الباحااااااااااااا  إلااااااااااااا  تيااااااااااااااول مفهاااااااااااااوم مجاااااااااااااال الفضااااااااااااااء العاااااااااااااام الااااااااااااالي صااااااااااااااوه الفيلساااااااااااااو  اعلماااااااااااااايت 

للمجاااااااااااال العاااااااااااام وللااااااااااا  عاااااااااااام  التحاااااااااااول البناااااااااااا ي ااااااااااات تتاباااااااااااه  *،Habermasيورغنهابرماااااااااااا 
1989StructualTrsnsformation of the PuplicSphere وقاااااد ساااااب  يشااااار  ااااالا .

، إ  ان لياااااو  المفهااااااوم وايتشاااااارم تاااااان ارتاااااابط بالترجماااااة ا يجليريااااااة 1961التتاااااال بالل اااااة اعلماييااااااة عاااااام 
، واصاااابه مفهااااوم المجااااال العااااام مفهوماااااا مرتريااااا  اااات الدراساااااو اععالميااااة  اااات 1989التاااات صاااادرو عااااام 

 السيواو ا خير .

اساااااتيا إلااااا  طااااار  تسااااااؤو و بحنياااااة را ياااااة  ااااات رمااااان ا عاااااالم الرقمااااات الشااااابتت.  ماااااا وتهاااااد  در 
 اااااااو مفهاااااااوم مجاااااااال الفضااااااااء العاااااااام و ااااااا  ماااااااا طرحاااااااه  ابرماااااااا   وماااااااا ت الوظيفاااااااة السياساااااااية لالعاااااااالم 
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ا لتترويااااااات  والليااااااااو التااااااات تح ااااااا  م ارباااااااة المجاااااااال العاااااااام مااااااان خاااااااالل موقااااااال الجريااااااار  ياااااااو تيماااااااولا 
 لالعالم ا لتترويت   

 لكترونية والوظيفة السياسية: : الصحافة اال أوالا 
يلحيلياااااا الحااااادي  عااااان مجاااااال الفضااااااء العاااااام إلااااا  البحااااا   ااااات الوظيفاااااة السياساااااية للصاااااحا ة              

ا لتتروييااااااة ماااااان خااااااالل معر ااااااة دور شاااااابتة ا يتريااااااو  اااااات إعاااااااد  تشااااااتيل الفضاااااااء العااااااام. حياااااا  يياااااادرا 
التفتياااااار  اااااات عالقااااااة ا يتريااااااو بالمجااااااال العمااااااومت ماااااان الميظااااااور السياساااااات  اااااات ساااااايا  أرمااااااة ا تصااااااال 

   ااااااات باعساااااااا  أرماااااااة يورغنهابرماااااااا  اسااااااات  ااااااات المجتمعااااااااو الديم راطياااااااة. و ااااااالم اعرماااااااة عياااااااد  السي
أيظمااااااااة التواصاااااااال الضااااااااارورية للديم راطيااااااااة، إل ياااااااار  أن   الع الييياااااااااة التواصاااااااالية  المؤسسااااااااة للتواصااااااااال 
العمااااااومت  اااااات المجتمعاااااااو الديم راطيااااااة اسااااااتبدلو بع الييااااااة إسااااااتراتجية ترماااااات إلاااااا  التااااااأنير وا خضااااااا  

 0عن إشهار اع تار والي اق الع اليت وسيلة عبتتار ال وايين العامة. بديالا 

إلاااا  أيااااه يحتفاااات خطااااال ساااااود بمااااا  اااات عااااالا لعلاااال المجااااال  3الحمااااامي اااات  اااالا اعطااااار يشااااير       
العمااااومت وخاصااااة اسااااتوتار الساااالطة با تصااااال وتحويلااااه عاااان وظيفتااااه اعصاااالية  اااات الديم راطيااااة بمااااا أيهااااا 

  إدار  الجماعاااااة لاااااالاتها عبااااار التشاااااااور. ويمنااااال ا يتريااااااو مااااان  اااااالا الميظااااااور يظاااااام مجتمعاااااات ي اااااوم علاااااا
بااااااديالا لوساااااااوط ا عااااااالم الت ليديااااااة،  هااااااو المجااااااال الاااااالي يساااااااعد علاااااا  ظهااااااور الديم راطيااااااة ا لتتروييااااااة 

 ويمولا تواصلت جمعت ووير يخبوي وميفته ووير مرتري.  
ماو تجعلهااااا وساااايلة  عالااااة بعااااد  ساااا  تتميااااز شاااابكة االنترناااا  ماااان منظااااور اتصااااالي واعالمااااي

ميهاااااا : الطبيعاااااة التفاعلياااااة وصاااااعوبة السااااايطر  والرقاباااااة علااااا  المواقااااال ا لتترويياااااة واتساااااا  يطاااااا  ال اعاااااد  
ا جتماعياااااااة المساااااااتخدمة لهاااااااا، وعااااااادم ت يياااااااد ا بالحااااااادود الج را ياااااااة والسياساااااااية، تماااااااا تحاااااااول الجمهااااااااور 

ميااااة إلاااا  مشااااار   اعاااال  اااات تشااااتيل المتل اااات  يهااااا ماااان مجاااارد مسااااتخدم ومسااااتهل  مجهااااول للرسااااالة ا عال
تلااااا  الرساااااالة، تلشاااااجل علااااا  تح يااااا  أتبااااار قااااادر مااااان الديموقراطياااااة  ااااا  المجتمااااال، تماااااا أدو إلااااا  ايااااادماا 
وسااااااول ا عاااااالم المختلفاااااة، وجعلاااااو مااااان حرياااااة ا عاااااالم ح ي اااااة   مفااااار ميهاااااا،  ضاااااالا عااااان تويهاااااا تساااااتيد 

وبتفتياااااو الجماااااا ير ووياااااال التراميياااااة إلااااا  إعاااااالم متعااااادد الوسااااااوط، يتسااااام با يتشاااااار وعالمياااااة الوصاااااول، 
 2وقابلية التواصل بصر  اليظر عن مواصفاو وم ايي  الميشئ للمحتو .

 اااااااات مسااااااااايد  عمليااااااااة التحااااااااول السياساااااااات  أهميااااااااة اإلنترناااااااا  والصااااااااحافة اإللكترونيااااااااةترجاااااااال         
جاحهاااااا  ااااات والاااااديم راطت يظاااااراا لتراياااااد عااااادد الجمهاااااور المساااااتخدم، واتساااااا  يطاااااا  اليفاااااال إلااااا  الشااااابتة، وي

 تخفي  الرقابة السياسية عل  محتو  المواقل اعلتترويية.  
ماااان خااااالل إيهاااااء احتتااااار الاااايظم  كمااااا تعماااال االنترناااا   علاااا  تاااادعيم الممارسااااة الديمقرا يااااة

الحاتمااااااااة للمعلوماااااااااو ويشاااااااار الااااااااوعت السياساااااااات لااااااااد  المااااااااواطيين، وتاااااااادعيم دور المعارضااااااااة السياسااااااااية 
ر الن ا اااااة السياساااااية وتوعياااااة الجمهاااااور وريااااااد  إ تماماااااه بالشاااااوون با ضاااااا ة إلااااات إساااااتخدامها توسااااايلة ليشااااا

 4السياسية بما يريد من المشارتة اليشطة لأل راد و ت خطو  أول  للتيمية السياسية.

االنترنااا  يسااااهم فاااي توسااايد المشااااركة ودمقر اااة فااارص الكاااالم فاااي علااا   ااالا اليحاااو وعن            
علااااا  اعيظماااااة التااااات تحتااااام الظهاااااور ا عالمااااات والي ااااااق  ليهاااااا تاااااؤنر بشاااااتل عميااااا   المجاااااال العماااااومي

. تمااااااا يمتاااااان لاليتريااااااو أن يمناااااال 5العمااااااومت وطبيعااااااة الفاااااااعليين  يااااااه علاااااا  طبيعااااااة ال ضااااااايا المطروحااااااة
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وسااااايلة لعاااااالا المجاااااال العماااااومت مااااان طاااااابل المحا ظاااااة والتيمااااايط الااااالي يتهاااااددم حسااااال تعبيااااار   دوميييااااا  
.  تااااالا تناااااري الليااااااو 6لراء  ااااات ا عاااااالم التالسااااايتت ولتاااااون  بسااااابل تراجااااال اعخاااااتال   ااااات اع تاااااار وا

 التعبيرية والتواصلية الجديد  المجال العمومت عيها تريد  ت تيوعه. 
 :  1موقد الجزيرة ن  كنموذج للصحافة اإللكترونية 

ايطلاااا   ااااات اعول مااااان ، 0ماااان أشاااااهر المواقاااال ا خبارياااااة  ااااات الااااوطن العربااااات موقاااااد الجزيااااارة نااااا يلعتباااار 
 ليتون من أواول المواقل ا خبارية العربية عل  شبتة ا يتريو.  2001جايفتيياير/ 
اساتطا  موقال  2001يفسه بال ول : أيه وعل  مد  سيواته الممتد  ميال العاام موقد الجزيرة ن  ويل دم       

الجرير  يو أن ييماو بالطراد وتربال علا  عارق المواقال ا خبارياة العربياة م ادما خدماة إخبارياة متيوعاة تشامل 
اعخبار والت طياو الخاصة والتفاعالو الحية والب  الحت ل يا  الجرير  مستفيدا مان الخبار  التات اتتسابها  ات 

 9ير  من إضا او يوعية لالعالم العربت.مجال ا عالم ا لتترويت،  وتلل  ما ت دمه الجر 
ليشااااار الاااااوعت العاااااام بال ضاااااايا التااااات تهااااام الجمهاااااور،  ليهاااااا   تساااااع  الجزيااااارة كشااااابكة  عالمياااااة

تطماااااه إلااااا  أن تتاااااون جسااااارا باااااين الشاااااعول والن ا ااااااو يعااااارر حااااا  اعيساااااان  ااااات المعر اااااة وقااااايم التساااااامه 
ويمكنناااااا التفصااااايل أك ااااار فاااااي موقاااااد الجزيااااارة نااااا  والديم راطياااااة واحتااااارام الحريااااااو وح اااااو  اعيساااااان. 

  -كموقد  لكتروني كما يلي: 
 رؤية الجزيرة ن  :  -أ

ت اااااااااوم الجريااااااااار  ياااااااااو علااااااااا  المعالجاااااااااة ا عالمياااااااااة والمعلوماتياااااااااة المتوارياااااااااة الملترماااااااااة بالدقاااااااااة  
والموضاااااااااوعية والحيااااااااااد، والمراعياااااااااة لتح يااااااااا  ا يساااااااااجام مااااااااال الجمهاااااااااور العربااااااااات ومتوياتاااااااااه الحضاااااااااارية 

 ية والن ا ية. وا جتماع
ت ااااااادم الجريااااااار  ياااااااو رؤيتهاااااااا علااااااا  أيهاااااااا خدماااااااة إعالمياااااااة، عربياااااااة ا يتمااااااااء، عالمياااااااة التوجاااااااه  

شاااااعار ا الااااارأي والاااااارأي الخااااار، و ااااات ميباااااار تعاااااددي ييشاااااد الح ي ااااااة ويلتااااارم المبااااااد  المهييااااااة  ااااات إطااااااار 
جهااااة مؤسساااات. وللاااا  ماااان خااااالل مينااااا  الشاااار  المهياااات ودلياااال الساااالو  المهياااات الاااالي تلتاااارم بااااه و اااا  و 

 01يظر ا. 

 :  22تقسيم الموقد - ب
تم تصميم الموقد وتقسيمه لستة أبواب، ليصبح شبكة مواقد تاوفر للازوار ساتة مصاادر للمعرفاة 

 هي :
 ت الموقل العربت الرويست لألخبار حي  ي دم ت طية شاملة لألحدا  وتطوراتها عل  مدار األخبار:  

 الساعة.
اعبعاااااااد اعتنااااااار عم اااااااا لماااااااا وراء اعخبااااااار وللااااااا  عاااااان طريااااااا  :  ااااااات موقاااااال ي ااااااادم الراء لاو المعرفااااااة 

 التحليل والبح  العلمت والدراساو المعم ة.
:  ااااات الموقااااال الخااااااص بعااااارث ماااااا تبناااااه قياااااا  الجريااااار ، ويحاااااتفظ بساااااجالو تاملاااااة لماااااا تيتجاااااه الفضاااااا ية 

 ال يا   ت قاعد  بياياو ضخمة يتم تو ير ا للروار.
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الموقااااال الخااااااص با خباااااار ا قتصاااااادية، حيااااا  يتيااااااول جميااااال ال ضاااااايا :  ااااات بواباااااة االقتصااااااد واالعماااااال 
ا قتصااااااادية ويعتباااااار أدا  الجرياااااار  للتسااااااوي  ا لتتروياااااات ويااااااتم عباااااارم التااااااروي  لبياااااال الخاااااادماو ا خباريااااااة، 

 ولميتجاو ال يا  عموماا.
ار :  ااااو مرتاااار لألبحااااا  والدراساااااو، يهااااد  إلاااا  المسااااا مة  اااات تفعياااال الحااااو مركااااز الجزياااارة للدراسااااا  

والتعاااااون ماااال الفاااااعلين  اااات المجااااال اعتاااااديمت لتااااو ير ميباااار للحااااوار بااااين الن ا اااااو والحضاااااراو واعديااااان 
 للتعار  والتفا م.

و ااااات بواباااااة الموقااااال الخاصاااااة ب ضاااااايا ح اااااو  اعيساااااان حيااااا  يساااااع  عبر اااااا لترساااااي   حرياااااا  وحقاااااو : 
لتوعيااااااة  اااااات العااااااالم عامااااااة ح ااااااو  ا يسااااااان والحرياااااااو العامااااااة ماااااان خااااااالل الرصااااااد والتونياااااا  وا عااااااالم وا

  والميط ة العربية خاصة.

 وظيفة موقد الجزيرة ن :   - ت
تتمنااااال وظيفاااااة الجريااااار  ياااااو تماااااا ي ااااادمها الموقااااال   ااااات اساااااتتمال الااااادور الرياااااادي ل ياااااا  الجريااااار   

 اااااات تطااااااوير الرسااااااالة ا عالميااااااة العربيااااااة المرويااااااة والم ااااااروء ، وتمتااااااين الجمهااااااور العرباااااات ماااااان المتابعااااااة 
اصااااالة لألخباااااار والبااااارام  وتحليالتهاااااا علااااا  شااااابتة ا يترياااااو، وريااااااد  عااااادد متاااااابعت أيشاااااطة التفاعلياااااة المتو 

 03قيا  الجرير  عبر موقعها عل  ا يتريو إضا ة لجمهور الشاشة. 

 السياسا  التحريرية:  - ج
يتبياااااا  موقاااااال الجرياااااار  يااااااو شااااااعار ال يااااااا  الااااااداوم  الاااااارأي والاااااارأي الخاااااار ، ويعماااااال علاااااا  تح ياااااا  
سياسااااااااو تحريرياااااااة ت اااااااوم علااااااا  الموضاااااااوعية والحيااااااااد، والعمااااااال علااااااا  تح يااااااا  الساااااااب  والتنباااااااو، والدقاااااااة 

 والتوني  إل  جايل تعميم الخطال. 
ه الفتاااااري والن اااااا ت يخاطااااال موقااااال الجريااااار  ياااااو الجمهاااااور العربااااات بتيوعااااا الجمهاااااور المخا اااااب :   - ح

وتعاااااددم الع اوااااادي  والسياسااااات بااااادءاا مااااان صااااايا  ال ااااارار وايتهااااااءا بالشااااابال والطاااااالل، ويخاااااص مااااايهم 
 02صيا  ال رار والدبلوماسيين والمن فين  ا عالميين والباحنين والطالل والشبال.

 : 21خدما  موقد الجزيرة ن  - خ
   -/ الخدما  :2
ر والموضوعاو المحلية وا قليمية والدولية والسياسية وا قتصادية  ت مجموعة من اعخباالنشرة الدورية:  

والن ا ية والعلمية المختار  مما ييشر يومياا  ت اعقسام المختلفة للموقل، يتم إرسالها ععضاء الموقل  ت يشر  
، خاصة عبر البريد اعلتترويت، لتمتيهم  ت رحمة اععمال من متابعة ما يستجد من أحدا  وتطوراو

 وتليسر لهم الحصول عل  ما يحتاجون إليه من معلوماو.
خدمااااة البودتاسااااو  اااات سلساااالة ماااان ملفاااااو الوساااااوط المتعاااادد  )صااااوو/ يديو( يمتياااا  ماااان البودكاساااا : 

خاللهااااا الحصااااول تل اويااااا علاااا  أحااااد  حل ااااة ماااان البريااااام  الاااالي تختااااارم، حياااا  يمتياااا  تحمياااال الملفاااااو 
 الحاسل الشخصت نم مشا دتها أو سماعها.)صوو/ يديو( عل  جهار  المحمول أو عل  

ساااااهلة تجعلاااا  قااااادراا علاااا  متابعاااااة آخاااار اعخبااااار والتطاااااوراو ت اااااوم علاااا  ت ييااااة خدمااااة مجاييااااة : RSSالااااا
 المفضلة لد  إدراجها دون الرجو  إل  تصفه تل  المواقل.من مواقع  
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ل يااااا  الجرياااار  مجاياااااا ت ااااادم  اااالم الخدمااااة لمسااااتخدميها إمتاييااااة متابعاااااة الباااا  الحاااات خدمااااة الباااا  الحااااي: 
 عل  مدار اليوم بب  يعتمد عل  أحد  الت يياو بجود  عالية.

تمتااااان  اااالم الخدماااااة المشاااااتر  مااااان الحصااااول علااااا  الرسااااااول ال صاااااير  خدماااااة  رساااااال االخباااااار العاجلاااااة: 
SMS  لالطال  عل  ا خبار العاجلة  ور حدونها.إل  الهوات  المحمولة 

الخدمااااة ا طااااال  علاااا  أحااااد  ت ااااارير مراساااالت الجرياااار  التاااات بنتهااااا تتاااايه  اااالم خدمااااة مكتبااااة التقااااارير: 
ال يااااا  ماااال وجااااود أرشااااي  ضااااخم يضاااام تاااال الت ااااارير الساااااب ة ليااااتمتن متااااابعو ال يااااا  ماااان مشااااا د  الت ااااارير 

 التت  اتتهم.
أطل ااااااو الجرياااااار  خدمااااااة موقاااااال الجرياااااار  علاااااا  موقاااااال خدمااااااة موقااااااد الجزياااااارة علاااااا  موقااااااد اليوتيااااااوب: 

وااااارين مااااان متابعاااااة بااااارام  قياااااا  الجريااااار ،  حيااااا  خصصاااااو مسااااااحة واساااااعة لعااااارث اليوتياااااول لاااااتمتن الرا
 أولل برامجها اعسبوعية وتعتبر  لم الخدمة أدا  وصل بين شبتة الجرير  وجيل الشبال.

: إعتمد الموقل عل  تحدي  خاصاية البحا   ات الموقال باساتخدام ت يياة وووال، ليساه ل خدمة البح  السريد
 و الموقل.للراورين البح   ت صفحا

 / الخدما  التفاعلية التي يقدمها الموقد: 1
يحااااارص موقاااااال الجرياااااار  يااااااو علااااا  اساااااات راء آراء الااااااروار حاااااول حااااااد  معااااااين وللاااااا  خدمااااااة التصااااااوي : 

باااااااااادراا تصاااااااااويو دوري حاااااااااول أحاااااااااد المواضااااااااايل السياساااااااااية أو ا جتماعياااااااااة أو ا قتصاااااااااادية المواتباااااااااة 
 لألحدا  التت تطرأ عل  الساحة الدولية.

يلعياااااا  الموقاااااال بتااااااو ير مساااااااحة واسااااااعة للتعبياااااار عاااااان الاااااارأي اتجااااااام قضااااااايا ساااااات الي الاااااارأي: خدمااااااة ا  
مختلفاااااة منيااااار  للجااااادل، وللااااا  بطااااار  اساااااتطالعاو تحفااااار الراوااااار علااااا  المشاااااارتة وا د ء برأياااااه بحرياااااة، 

 و   سياسة تحا ظ عل  حرية الرأي والتفتير.
تمتااااان الراوااااار مااااان ا د ء برأياااااه  ااااات  ي ااااادم الموقااااال خدماااااة التعليااااا  علااااا  الخبااااار التاااااتخدماااااة التعليااااا : 

ال ضاااااايا التااااات تعرضااااااها ا خباااااار والم ااااااا و والت طيااااااو، وللااااا  ليشاااااار آراء ال اااااراء ورياااااااد  التفاعااااال بااااااين 
 الموقل وراوريه.

يعتماد الموقال  ات أخباارم علا  شابتة مراسالين يتبعاون الجريار  : 21مصادر المعلوما  لموقد الجزيرة نا  - د
قيا  الجريار ، وعلا  وتاا و ا يبااء العربياة والدولياة، تماا يساتعين بتتاال يو مستفيدا تلل  من مراسلت 

 وباحنين متخصصين  ت شت  المجا و التت تتطلبها مواتبة الخبر وتحليله.
يلمتييااااا اعتبااااار ان موقاااال الجرياااار  يااااو موقاااال إخباااااري التتروياااات تتااااو ر بااااه خصاااااوص الوساااااول ا تصااااالية  

 ابل ا ستمرارية والتطور والتجدد عل  مستو  المحتو  والشتل. وا عالمية، خاصة مل حفاظه عل  ط
 Sphere publique une: في مفهوم مجال الفضاء العام:  انياا 

بالفضااااااااء العماااااااومت ل ضاااااااايا الشاااااااأن العاااااااام ) قضاااااااايا التواصااااااال  Habermasبرماااااااا إ تمهاااااااا
والعااااااالم المعاااااايق(،  فيااااااه يااااااتم ا عااااااالن عاااااان المواطيااااااة ويرباااااا   يااااااه المااااااواطن ) الفاااااارد( عليهااااااا ويمارسااااااها 
تاملااااااااة،  ااااااااال معياااااااا  للفضاااااااااء العمااااااااومت مااااااااا لاااااااام يتاااااااان مجااااااااا ا لممارسااااااااة المواطيااااااااة وللفعاااااااال السياساااااااات 

الراء وصااااياوة الاااارأي العااااام المضاااااد للساااالطة  اااات اتجااااام بياااااء الااااديم راطت المبياااا  علاااا  الحااااوار وتبااااادل 
المجاااااااال العااااااام بتوياااااااه يتوساااااااط المساااااااا ة باااااااين  Habermasهابرماااااااا .  وي ااااااادم 06قااااااو  مضااااااااد  للدولاااااااة
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مجااااااال الساااااالطة العامااااااة والحتومااااااة، وبااااااين المجااااااال ا  تراضاااااات الاااااالي قااااااد يلرتاااااار علاااااا  اعساااااار  وشااااااؤون 
حيااااااا  تاياااااااو  -ت المجتمعااااااااو البرجوارياااااااة اعوروبياااااااةيشاااااااأ  ااااااا -اع اااااااراد الخاصاااااااة، و ااااااالا المجاااااااال العاااااااام

 تمار   يه المياقشاو حول السياساو الحتومية، و ت رحابه تتبلور اتجا او الرأي العام. 
  المياخ أو المجال العام بأيه مجتمل ا تراضت أو خيالت لي  من الضروري التواجد  هابرما عر       

 ت متان معرو  أو ممير ) ت أي  ضاء(،  هو متون من مجموعة من اع راد لهم سماو مشترتة 
مجتمعين مل بعضهم تجمهور، وي ومون بوضل وتحديد احتياجاو المجتمل مل الدولة،  هو يبرر الراء 

 او من خالل السلوتياو والحوار، والتت تسع  للتأتيد عل  الشؤون العامة للدولة. وا تجا 

تيااااادرا إشاااااتالية الفضااااااء العاااااام ضااااامن العالقاااااة باااااين الدولاااااة والمجتمااااال الماااااديت ) الخااااااص(، عن         
التفتيااااااار  ااااااات الفضااااااااء العاااااااام  اااااااو تفتيااااااار  ااااااات الممارساااااااة ا يساااااااايية وواياتهاااااااا  ااااااات أبعاد اااااااا السياساااااااية 

ياااااة وا جتماعياااااة، ويمنااااال تااااالل  الديم راطياااااة تفعااااال، وماااااا ت تضااااايه مااااان وسااااااوط تواصااااالية تحتااااااا والتاريخ
إلااااااا  أطااااااار أخالقياااااااة لتح يااااااا  ا جماااااااا  والتياااااااارل  ااااااات الااااااارأ .  و اااااااو ماقاد ابرماااااااا  إلااااااا  التفتيااااااار  ااااااات 
اليمااااااولا الليبرالاااااات للفضااااااااء العمااااااومت الااااااالي تشااااااتل  اااااات المجتمااااااال البرجااااااواري اعوروبااااااات خااااااالل ال ااااااارن 

والتاسااااال عشااااار، حيااااا  تااااادخلو البرجوارياااااة عبااااار الدعاياااااة لتيمااااايط الاااااوعت وتح يااااا  السااااايطر   الناااااامن عشااااار
التلياييااااااة علاااااا  يمااااااط الوجااااااود الفااااااردي ماااااان خااااااالل تشااااااتيل وصااااااياعة الاااااارأي العااااااام. متااااااأنراا بفتاااااار تااااااارل 
مااااااارت  اسااااااتخلص  ابرمااااااا  أن التحااااااو و التباااااار   اااااات الفضاااااااء العمااااااومت البرجااااااواري مرتبطااااااة بتطااااااور 

أشاااااااتال التباااااااادل ووسااااااااول التواصااااااال ) وخاصاااااااة الجرياااااااد   ااااااات للااااااا  الوقاااااااو توسااااااايلة عالقااااااااو ا يتااااااااا و 
 . 02اتصال(

 01شرو  :  5يعتمد نجاح المجال العام  حسب ال رح الذي قدمه هابرما  عل  و 

 مد  الوصول وا يتشار. -1
درجة الحتم اللاتت ) المواطيون يجل أن يتويوا أحراراا، يتخلصون من السيطر  والهيمية  -2

 واعجبار(. 
 ر ث ا ستراتجية ) تل  رد يشار  عل  قدم ومساوا (.  -3
 الفهم والن ة والوضو  والصد   ت المضمون ا عالمت.  -4
 وجود سيا  إجتماعت مالوم.   -5

بااااين المجااااال الاااالي تساااايطر  كاااار هابرمااااا  ليمياااازذتمااااا  مجااااال الفضاااااء العااااامجاااااء مصااااطله    
عليااااااه الساااااالطاو الحاتمااااااة وبااااااين المجااااااال الحاااااار المتااااااا  لمياقشااااااة مشااااااتالو المجتماااااال ومحاااااااو و وياااااار 
الرسااااميين  اااات البحاااا  عاااان حلااااول لااااه،  اااالا الي اااااق الحاااار يتاااايه المجااااال إلاااا  تشااااتيل الاااارأي العااااام والاااالي 

شاااااار وسااااااول ا عاااااالم ميااااال ظهاااااور الصاااااحا ة بااااادورم يمنااااال ضااااا طا لتحدياااااد السياسااااااو العاماااااة، إ  أن ايت
أصااااابه لوسااااااول ا عاااااالم التااااات تلعتبااااار أولااااا  التجليااااااو للمجاااااال العاااااام، ومااااال عصااااار ا لاعاااااة والتلفرياااااون 
 يفول جديد عل  وعت الجمهور، وأصبحو وساول ا عالم الجما يرية أتنر  عالية. 

عااااااام ماااااان خااااااالل أن ايتشااااااار وساااااااول ا عااااااالم وقااااااو  ساااااايطرتها علاااااا  الاااااارأي ال هابرمااااااا ياااااار  
سااااو  ا عالياااااو والااااتحتم  اااات ا قتصاااااد وتوجيااااه الاااارأي العااااام ماااان خااااالل مااااا تسااااع  إلاااا  ترويجااااه،  قااااد 
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أساااااااء للديم راطيااااااة التشااااااارتية حياااااا  يلعاااااال المعليااااااون ومااااااال  ال يااااااواو دوراا  اااااات توجيااااااه المجااااااال العااااااام 
ا يتريااااااو  وي اشاااااااو المجتماااااال وياااااار الرساااااامية  اااااات إتجا اااااااو بعييهااااااا، و اااااات أوقاااااااو معييااااااة، لتاااااان ظهااااااور

منااااال تحاااااديا للمجاااااال الرسااااامت وأعااااااد تشاااااتيل المجاااااال  3وشااااابتاو التواصااااال ا جتمااااااعت وتطبي ااااااو الويااااال
( إلاااا  Media Conglomerates الكيانااااا  الضااااخمة  )العااااام ماااار  اخاااار ، و ااااو مااااا تسااااع  حالياااااا 

 09اعاد  السيطر  عليه إ  أيها  شلو  ت لل  إل  حد تبير.

  مفهاااااوم المجاااااال مااااان خاااااالل مجموعاااااة متيوعاااااة مااااان الطااااار ، حيااااا  يشاااااير إلااااا  "هابرماااااا يحااااادد        
أن المجااااال العاااااام يظهااااار إلااااا  الوجاااااود مااااان خاااااالل تااااال حاااااوار يجتمااااال  ياااااه اع اااااراد الخصوصااااايين لتشاااااتيل 
 يواااااة عاماااااة دون إعتباااااار للفااااارو  ا جتماعياااااة التااااات تتاااااون بيااااايهم. ويتخااااال مفهاااااوم مجاااااال الفضااااااء العاااااام 

قتصادية ون ا ية وأخالقية.  د  و عديد  ومتيوعة سياسية جتماعيةوات  وات
  ماااااااان اسااااااااتخدام مفهااااااااوم المجااااااااال العااااااااام، الاااااااالي  ااااااااو ماااااااان اختاااااااارا  هابرمااااااااا  ااااااااد                  

 ااااو توصااااي  الواقاااال الاااالي شااااهدته بعااااث المجتمعاااااو اعوروبيااااة، و اااالا مااااا  " كااااان "،الفيلسااااو  اعلمااااايت 
عاااااام ترجااااال إلااااا  العدياااااد مااااان المؤسسااااااو يؤتااااادم  ابرماااااا  يفساااااه، حييماااااا أشاااااار إلااااا  أن جااااالور المجاااااال ال

ا جتماعيااااة  اااات المجتماااال ا وروباااات خااااالل  تاااار  ال اااارن النااااامن عشاااار.  فاااات ايجلتاااارا ظهاااار  اااات المجااااالو 
والصااااح  والم اااااا ت، و ااااات  ريساااااا ظهااااار  ااااات الصااااالوياو الباريساااااية بعاااااد ميتصااااا  ال ااااارن الناااااامن عشااااار، 

 و ت ألماييا احتل شتالا متواضعاا  ت يوادي ال راء . 
تطااااااور  اااااالا المجااااااال العااااااام بعااااااد ميتصاااااا  ال اااااارن النااااااامن عشاااااار ليياااااااقق أمااااااورا وقضااااااايا ول ااااااد 

سياسااااية تايااااو  اااات الماضاااات أمااااورا خاصااااة بالدولااااة، وبادخااااال قضااااايا سياسااااية  اااات داواااار  الحااااوار الي اااادي 
الحياااااار الوحيااااااد  -ووقاااااا  المجااااااال العااااااام ضااااااد الدولااااااة و اااااات مواجهتهااااااا، ولتويااااااه مجااااااال الميطاااااا  والع اااااال

 لياااااه عتاااا  سااااالطة تاااااان علااااا   -لي   يفساااادم تفاوتااااااو ال اااااو  ا جتماعيااااة والسياسااااايةللمياقشااااة وال ااااارار الااااا
الدولااااااة إدراتهااااااا.  وتايااااااو اليتيجيااااااة التاريخيااااااة للحااااااواراو الي ديااااااة التاااااات تضااااااميها المجااااااال العااااااام، الاااااادخول 
إلااااااا  الديم راطياااااااة الييابياااااااة ومااااااال تح يااااااا  للااااااا  اساااااااتطا  المواطياااااااون أن يتوياااااااوا خاااااااارا الدولاااااااة تياقااااااادين 

حيااا  يشاااير هابرماااا   لااا  أنااادور المجاااال لهاااا، وداخااال الدولاااة  ااات شاااتل الياااوال التشاااريعيين،  وماااراقبين
 العام هو رفد القضايا من نقاشا  مجتمعمية  ل  قلب العملية السياسية . 

قدم من خالل يمولجه تصوراا جديداا  صل  يه اعسر  عن اعقتصاد والدولة عن المجال  هابرما 
اصر وليسو نالنة تالمعتاد، شملو عيصر عالم الحيا  بما  يه من أخالقياو العام  ت رؤية عربعة عي

وعاداو وت اليد وتواصل شخصت، وجها لوجه باستخدام الل ة، وعيصر اليظام و و يمنل اعس  العامة 
للبياء ا جتماعت و ت ليسو اشخاصاا بل قواعد تسير الحيا  لتل  رد يستجيل لها منل البيرقراطية منال  ت 

لمؤسساو الحتومية، من ياحية أخر  يظل اليظام والمجال العام متوياو عامة للمجتمل تتل   لألشخاص ا
بييما يظل السو  واعسر  متوياو خاصة للمجتمل عيها تتياول حيا  اع راد الشخصية ا جتماعية 

 وا قتصادية.
 16-كما يوضحه الشكل التالي:
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 وعالقته بالعناصر األخرى في المجتمد( يوضح المجال العام 2الشكل )

عل  أن وساول ا عالم ا لتترويية تخل  حالة من الجدل بين الجمهور، وتميه  نظرية المجال العاموتؤتد  
تأنيراا  ت ال ضايا العامة وتؤنر عل  الجهة الحاتمة. ويمتن رؤية المجال العام تمجال حياتيا ا جتماعية، 

ث والمشارتة واللي من خالله يلمتن تح ي  التعلم اللاتت ل يم المواطية اليشطة ومهاراو الحوار والتفاو 
 الديم راطية و و ما أشير إليه بالتانير السياست لاليتريو بين اع راد. 

  ال ا :  الجزيرة ن  كمجال للفضاء عام: 
لهابرماااااااااا  Public Sphereنظرياااااااااة  مجاااااااااال الفضااااااااااء العاااااااااام باااااااااالعود  إلااااااااا  

"Habermasة ماااااان  ، واعتماااااااداا علاااااا  التعرياااااا  الاااااالي قدمااااااه للمجااااااال العااااااام بأيااااااه   ااااااو شاااااابتة إتصااااااالي
الشاااااابتاو ال اومااااااة  اااااات المجتمعاااااااو المدييااااااة تاااااارتبط ارتباطاااااااا عمي اااااااا بالحيااااااا  العامااااااة أو الخبااااااراو اليوميااااااة 
لأل ااااااااراد، ويتح اااااااا  مفهااااااااوم الشااااااااأن العااااااااام عياااااااادما يتوجااااااااه اع ااااااااراد يحااااااااو ممارسااااااااة ح هاااااااام  اااااااات المجتماااااااال 

اري واعتصالواعشااااااااترا   اااااااات مياقشااااااااة قضااااااااايا م العامااااااااة .  اااااااالن موقاااااااال الجرياااااااار  يااااااااو و ااااااااو موقاااااااال اخباااااااا
التتروياااات تفاااااعلت يمناااال ساااااحة للفضاااااء العااااام وتبااااادل الي اشاااااو والراء واع تااااار حااااول مختلاااا  ال ضااااايا 

 المجتمعية والسياسية.  
أن الي اق حول مجال الفضاء العمومت  ت الوطن العربت يطار  إشاتالياو  مما تجدر االشارة  ليه

تبير  أ مها  و أن طر   تر  المجال العام لهابرما  تايو للمجتمعاو الديم راطية ال ربياة، و او امار يجعال 
ماان بصااعوبة بمتااان طاار   تاار  مجااال عااام  اات المجتمعاااو العربيااة الياميااة، إ  أيااه يمتييااا تجاااور  االم الفتاار  

خالل التأتياد علا  ح ي اة أن ا يترياو و ارو سااحة مان الي اشااو وطار  ال ضاايا السياساية والمجتمعياة عبار 
 مختل  وساوط الميديا، وتجاورو مسألة رقابة اعيظمة وسيطرتها عل  ما يطر  للرآي العام. 
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ن  اااات صااااياوته لمفهااااوم جديااااد للمجااااال العمااااومت الهجااااي 12الحمااااامي ويلمتييااااا تبياااات وجهااااة يظاااار
يماااارا بااااين  ترتاااات التمنياااال والي اااااق.   المجااااال العمااااومت  ااااو مجااااال تمنياااال الحيااااا  ا جتماعيااااة ماااان جهااااة 
أولاااا  و ااااو ماااان جهااااة أخاااار  مجااااال المداولااااة  اااات قضااااايا الشااااأن العااااام عباااار الي اااااق، وعلاااا   اااالا اليحااااو 

تتااااون  اااالن مفهااااوم المجااااال العمااااومت يحرريااااا ماااان اليمااااولا الهابرماساااات ويفااااته ليااااا الساااابل لدراسااااة أشااااتال 
 المجال العمومت  ت المجتمعاو العربية خاصة مل تطور التتيولوجيا وما ت دمه شبتة ا يتريو. 

و ااااات محاولاااااة للبحااااا  عااااان ماااااد  تاااااو ر شاااااروط المجاااااال العاااااام بموقااااال الجريااااار  ياااااو،  ااااالن الموقااااال ياااااو ر 
وبدرجااااة عاليااااة شااااروط المجااااال العااااام و اااا  الطاااار  الهابرماساااات، و ااااو مااااا يستوضااااحه ماااان خااااالل الشااااتل 

 لتالت: ا

 شرو  المجال العام بموقد الجزيرة ن  حسب هابرما 

يتو ر  لا الشرط من خالل سهولة الولوا  مد  الوصول وا يتشار
للموقل من خالل الرابط الرسمت  والبح  عبر 
مختل  البواباو ا لتترويية التت تي ل المتصفه 
بصور  مباشر  أو وير مباشر   لموقل الجرير  

 يو.

الحتم اللاتت ) المواطيون يجل أن يتويوا درجة 
أحراراا، يتخلصون من السيطر  والهيمية 

 وا جبار(

يتو ر  لا الشرط من خالل حرية الطر  وتبادل 
 الي اق عبر الموقل بين اع راد والموقل. 

ر ث ا ستراتجية ) تل  رد يشار  عل  قدم 
 ومساوا (.

يعتمد تو ر  لا الشرط عل  درجة وعت تل  رد 
متصفه للموقل بأ مية الي اق المطرو ، وتو ر 

المساحة متساوية بين اع راد للمشارتة  ت 
 الي اق العام. 

الفهم والن ة والوضو  والصد   ت المضمون 
 ا عالمت

يتو ر  لا الشرط من خالل تو ر عياصر 
 المهيية بموقل الجرير  يو.

يتجسد  لا الشرط عبر الموقل من خالل طرحه  ا  اجتماعت مالوموجود سي
لل ضايا و   سيا  اجتماعت مالوم لبيوة 

 اع راد.  

 (: توفر شرو  المجال العام بموقد الجزيرة نتحسب هابرما 2شكل )

لمااااا تفترضاااااه يظرياااااة الفضااااااء العاااااام مااااان سااااماو أربعاااااة رويساااااية لتمييااااار ا تصاااااال و ااااات : ال ااااادر           
علاااا  الوصااااول إلاااات داواااار  ا تصااااال، والحريااااة التاااات يتمتاااال بهااااا اع ااااراد  اااات ا تصااااال داخاااال  اااالم الااااداور  
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دراسااااة  وبييااااة المياقشااااة، وطاااار  خطااااال مباااارر بأدلااااة اقياعيااااة محاااادد ، ويلمتاااان توظياااا   اااالم اليظريااااة  اااات
أشاااااتال التواصااااال  بموقااااال الجريااااار  ياااااو، يظاااااراا للساااااماو التفاعلياااااة التااااا  تتسااااام بهاااااا والتااااات يمتااااان أن ت اااااود 
إلاااااات مريااااااد ماااااان دم رطااااااة المجتماااااال ماااااان خااااااالل إمتاييااااااة الوصااااااول وياااااار المحاااااادد للمعلوماااااااو والمشااااااارتة 

ا تصاااااال المتسااااااوية  ااااات المياقشااااااو مااااان خاااااالل الديم راطياااااة ا لتترويياااااة، ومعر اااااة إلااااا  أ  ماااااد  يااااادعم 
التفااااااااعلت عبااااااار موقااااااال الجريااااااار  ياااااااو  تااااااار  سااااااااحاو الي ااااااااق وتباااااااادل الااااااارأي والمعلومااااااااو حاااااااول مجمااااااال 

 ال ضايا السياسية. 
 اااات تتابااااه المياااديا الجديااااد   ليااااه يمتييااااا تحلياااال الجرياااار  يااااو تآليااااة صاااااد  الحمااااامي  با ساااتياد لمااااا قدمااااه 

 عدار  الي اق العام وتعرير مشارتة الجمهور من خالل الشتل التالت: 
 موقد الجزيرة ن 

  الفوة
 يوجد م ا و الراي

 يوجد تعلي او المستخدم
 يوجد سبر الراء ) استطالعاو الراي(

 يوجد ميتد  الحوار
 يوجد بالفيديوالمسا مة 

   يوجد مدوياو
 يوجد أ تار) مواضيل للي اق(

يشر م ا و واعخبار عل  الشبتاو  
 اعجتماعية )تويتر،الفيسبو ... إل (

 يوجد

 (:  الجزيرة ن  كآلية إلدارة النقاش العام وتعزيز مشاركة الجمهور3الشكل )

باااااعطال  علاااا  الشااااتل الساااااب  يجااااد:  أن موقاااال الجرياااار  يااااو يتااااو ر علاااا  إمتاييااااة تح اااا  مجااااال الفضاااااء 
العاااااام، بفاااااته مشاااااارتة الجمهاااااور وتفاعلاااااه  ااااات الي اشااااااو العاماااااة لمختلااااا  ال ضاااااايا التااااات يطرحهاااااا موقااااال 
 الجرياااااار  يااااااو السياسااااااية والمجتمعيااااااة وا قتصااااااادية ووير ااااااا. وماااااان خااااااالل مااااااا ييشاااااارم الموقاااااال ماااااان أخبااااااار
وت ااااارير وم ااااا و ودراسااااااو، تساااامه للمتل ااااات بالمشااااارتة ماااان خاااااالل ارسااااال الفياااااديو او والتعلياااا  وخدماااااة 

 سبر اعراء. 
 ة: ااااتمااالخ

، والمااااتهم ماااان قباااال هابرمااااا لصاااااحبها   نظريااااة المجااااال العااااامرواااام  الجاااادل التبياااار الاااالي أنارتااااه        
اري بلعتباااااارم المجاااااال المناااااالت، وروااااام الي اااااد بعاااااث  البااااااحنين  ااااات أياااااه قااااادم مفهاااااوم المجاااااال العاااااام البرجاااااو 

الااااالي تعرضااااااو لااااااه مااااان ميطل اااااااو تاريخيااااااة و لسااااافية وسوساااااايولوجية،  إ  أيااااااه يجااااال ا عتاااااارا  بلسااااااهام 
(، حياااااا  قاااااادم مفهوماااااااا جديااااااداا داخاااااال العلاااااام هابرمااااااا  )حااااااول التحااااااول البنااااااا ي فااااااي المجااااااال العااااااام
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او  ااااات تبيااااات  عدياااااد البااااااحنين ا جتمااااااعت بمختلااااا  تخصصااااااته، وتتجساااااد أ مياااااة ماااااا قااااادم مااااان طروحااااا
 . 33 ت علم ا جتما  والسياسة وا قتصاد ووير لل  باتجام ا شت ال بهلا المفهوم الجديد

، و او آلياة إ تراضاية دار  الي ااق موقد الجزيرة ن  ُيعاد سااحة لمجاال الفضااء العااميمتييا إعتباار أن      
العااام، وتعرياار مشااارتة الجمهااور. ب ااث اليظاار عاان يااو  الااوعت المتااون ودرجااة المشااارتة السياسااية للمتل اا  
واتجا اااو الموقاال، التاات تب اا  جميعاااا عياصاار تحتاااا إلاا  دراساااو علميااة محتمااة خاصااة  اات المجتماعاااو 

اتت وتحو و عل  المستوياو المختلفة السياسية وا جتماعية العربية،  لما تشهدم من ايفجار اتصالت ومعلوم
 وا قتصادية والن ا ية. 

ساااااااتب   مطروحاااااااة للي ااااااااق المتجااااااادد خاصاااااااة بااااااادخول ا عاااااااالم  الفضااااااااء العاااااااامإن اشاااااااتا و 
الجديااااااد بتاااااال وساااااااوله وت يياتااااااه وآلياااااااو اسااااااتخدامه، والاااااالي سااااااا م بشااااااتل   ااااااو  اااااات ت يياااااار الممارساااااااة 

ا جتماعيااااااة والن ا يااااااة وتوساااااايل يطاقهااااااا ليتتساااااال مفهااااااوم الفضاااااااء العااااااام أ ميااااااة السياسااااااية وا قتصااااااادية و 
محوريااااااة  ااااااات علاااااااوم ا عاااااااالم وليجااااااادد الي ااااااااق وبشاااااااتل أتنااااااار حاااااااد  عااااااان العالقاااااااة باااااااين الفضااااااااء العاااااااام 

 والفضاء السياست والفضاء ا عالمت. 
وخاصااااة  مجااااال الفضاااااء العااااامويتاااار  المجااااال مفتوحاااااا للباااااحنين للبحاااا  بدراساااااو معم ااااة عاااان 

 ااااات المجتمعااااااو العربياااااة وماااااا تطرحاااااه مااااان اشاااااتا و بحنياااااة و لسااااافية حاااااول مواصااااافاو مجاااااال الفضااااااء 
 العام العربت وخصوصياته  وما  ت الم ارباو ا تصالية اعيسل لدراسته  

 :الهوامش
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