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يف أحد أهّم كتبه عن تحّديات اإلدارة يف القرن الواحد 

  :Drucker األمرييّك بيرت دراكر الكاتب  والعرشين، يقول 

“بعد عّدة مئات من السنني، عندما يكتب املؤّرخون عن 

عرصنا الحايّل، عىل األرجح أّن أهّم ما سوف يلحظونه ليس 

التكنولوجيا وال اإلنرتنت وال التجارة اإللكرتونّية، إمّنا التغرّي 

الجذرّي وغري املسبوق يف السلوك اإلنساينّ. ألّول مّرة يف 

البرش  تاريخ البرشيّة توجد أعداد كبرية ومتزايدة من 

الخيارات، ويقفون أمام  من  واسعة  مجموعة  ميتلكون 

تحّدي إدارة أنفسهم بأنفسهم واملجتمعات مؤّهلة لذلك”.

اليوم-  أنفسنا ومجتمعاتنا-  نرى  وبعد عّدة سنوات، 

أمام مجموعة هائلة من الخيارات السياسيّة واإلعالميّة 

والثقافيّة، التي ال ميكن لجهة واحدة سواء أكانت حكومة أو 

وسيلة إعالم أو منظمة دينيّة، أن تقود عىل أثرها جمهوًرا 

كل  والتوّجهات،  اآلراء  ومتعّدد  متنامي الذكاء واملعرفة 

ذلك يحصل يف فضاء مواقع التواصل االجتامعّي.

لقد بدأ ذلك الجمهور يتعّرف أكرث عىل خياراته املتوفّرة، 

فال يجد نفسه مجرًبا عىل أن يستمع إىل أخبار قناة معيّنة 

وتقاريرها؛ ألّن االنتقال إىل أخرى بالنسبة إليه هو مجّرد 

ال يجد املواطن العادّي نفسه ملزًما  “كبسة زّر”، وكذا 

باالنتامء الجغرايّف ملنظّمة هنا أو لوطن هناك، أو لجامعة، 

أو حتى لدين.

 فمن املمكن أن ينتمي إىل إحدى اآلف املنظاّمت أو 

التجّمعات أو الشبكات اإللكرتونيّة التي تحيا يف اإلنرتنت، 

الشبكة، ومتارس طقوسها الخاّصة،  وتنرش فكرها عىل 

ومتنح منتسبيها الشعور باالنتامء، ويقابلونها بالوالء، 

الوالء للوطن االفرتايّض أقوى من قّوة  قّوة  أّن  فياُلحظ 

الوالء للوطن الجغرايّف يف هذا الفضاء املتشابك.

مواقع التواصل االجتماعي
وتدمير االستقالل الفكري والديني

زينب عقيل
باحثة يف علوم اإلعالم واالتصال ـ لبن�ان
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ويف الواقع ميكن القول إّن هذه التوّجهات الثقافيّة ما زالت 

يف مقتبل عمرها، خاّصة أّن مثّة جياًل قد ُولَِد لتّوه بني الشبكات 

العنكبوتيّة االجتامعيّة، وسوف يبني عالقاته اإللكرتونيّة منذ 

تطبيقات  تباًعا  تتشّكل  الشبكة  ظهور  فمنذ  نعومة أظفاره، 

وطبيعة اتصال إلكرتونيّة )ألعاب، محادثات، دروس...) تكّون 

أشكااًل مختلفة لالتصال الفردّي والجامعّي والجامهريّي، وقد 

تجاوز معظمها الرقابة والعراقيل التي تتعّرض لها الثقافات 

التقليديّة، كام أّن العوامل االقتصاديّة والسياسيّة الراهنة، قد

 تداخلت بشكل غري مسبوق مع التقنيّة؛ لتجعل 

من مواقع التواصل االجتامعّي قضيّة شائكة 

ا تؤثّر عىل الهويّات القوميّة وآليّات  جدًّ

عمل الثقافات الدينيّة.

وميكن تلخيص بعض هذه 

املتغرّيات بالعناوين اآلتية:

التقنّي�ة-االجتماعّية  احلتمّية 
والسلوك  التفكري  أنماط  وتغرّي 

البشرّي:

الطبيعّي  املجتمع  يف  األفراد  ترّصف  أّن  ياُلَحظ 

ليس هو متاًما الذي يُرى يف مجتمع اإلنرتنت؛ ذلك أّن الترّصف 

الفرد من  اإلنرتنتّي يرتبط بأمور أخرى جديدة، منها: تحلّل 

أدواره  ومن  وجوده،  مسؤوليّة  ومن  واملكان،  الزمان  قيود 

االجتامعيّة، وبالتايل من القيود السياسيّة والدينيّة واألخالقيّة 

والقيميّة، األمر الذي مينحه قدًرا كبرًيا من الحّريّة التي رمبا 

سيُنِتج  التحلّل  وهذا  الطبيعيّة،  حياته  واقع  يف  بها  يتمتّع  ال 

القيود  مع  تُنتَج  التي  تلك  عن  مختلفة  جديدة  مضامني 

اإلنرتنت  فإّن مجتمع  وبالتايل  والزمانيّة واملكانيّة،  الشخصيّة 

متثاّلته،  من  كثري  يف  الالتحّقق  مجتمع  هو  الصورة  بهذه 

ومجتمع التعامل بقدر االنتفاع من التحلّل من قيود كثرية. 

ومن ناحية أخرى، فإّن ظهور معامل الالمركزة، التي متّكن 

األفراد والجامعات من تأدية أعاملهم وأنشطتهم عرب اإلنرتنت، 

ستخلق أنواًعا جديدة من االهتاممات التي ستفرزها طبيعة 

االتصال الجديدة.

وبالتايل فإّن العقل الجمعّي اإللكرتويّن الجديد 

سيؤثّر يف العقل الجمعّي الطبيعّي الذي 

قد يُظِهر ضعًفا لناحية إفراز قواه 

واملحافظة عليها مبستوى عاٍل 

من الضبط والتحّكم، أو 

التوجيه االجتامعّي العام 

للجامعات واألفراد.

نزعة الفردانّي�ة يف الفضاء 
االفرتايّض ملواقع التواصل:

منذ عرص التنوير، بدأ يتبلور اتجاه 

يدور حول رفض أن يضّحي الفرد بذاته 

بنحو  العام؛  االجتامعّي  النظام  أجل  من  الخاّصة 

الفكرة أدخلت  الَجمعيّة، هذه  بالهويّة  تذوب فيه شخصيّته 

الحياة البرشيّة إىل عرص جديد، تحّول فيها اإلنسان من كائن 

اجتامعّي يذوب يف الجامعة مبختلف أشكالها، إىل كائن يصنع 

وجوده الخاّص ويصوغ كينونته، ما جعله أكرث مياًل إىل التحّرر 

– الجمعنة  أّن  ذلك  املجتمع؛  يف  السائدة  الثقافة  سلطة  من 

مقابل الفردانيّة- التي تعرفها املجتمعات التقليديّة، تعني أّن 

الفرد صورة طبق األصل أو نسخة مكّررة عن شخصيّة العائلة 
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أو القبيلة التي ينتمي إليها يف أفكاره وأسلوب حياته وطبيعة 

نظرته إىل األشياء. والفردانيّة تؤكّد مبدأ أصالة الفرد وتفّرده 

ومتيّزه مقابل التامثل والتطابق.

ثّم أدخل املجتمع االفرتايّض الفرد يف حالة الذاتيّة التي تعترب 

واحدة من إفرازات الفردانيّة، حيث ساهمت مواقع التواصل 

يف تنشيط الشعور باألنا الفرديّة، من خالل ما منحته للفرد من 

إحساس بقّوة الحضور عىل مواقع التواصل االجتامعّي. فبعد أن 

كان الفرد )املُستخِدم) يعيش يف دائرة ضيّقة ال تكسبه الشعور 

بالتميّز، دخل إىل عامل تضّخمت فيه ذاته، بفعل عوامل عديدة 

أهّمها: التحّرر من سلطة الدولة أو العائلة، والقدرة عىل 

ما  عرب  ذاته  وتقدير  بحّريّة،  وأفكاره  آرائه  عن  التعبري 

يحصل عليه من إعجابات وتعليقات ومشاركات وغريها.

إىل  قويّة  رضبة  وّجهت  قد  املنابر  هذه  تكون  وبذلك 

الهويّة الجمعيّة من الفضاء االفرتايّض، وساهمت يف انهيار 

فكرة الجامعة املرجعيّة مبعناها التقليدّي، والتي يحّددها 

اإلطار الجغرايفّ أو الَقبَيّل أو غريهام، لتحّل محلّه الجامعة 

القامئة عىل أساس االهتاممات املشرتكة. فلم تعد الجغرافيا 

يني أو الَقبَيّل... إلخ من أشكال  وال االنتامء العرقّي أو الدِّ

االنتامء التقليدّي هي التي تتحّكم يف وجهة االنتامء.

والجدير ذكره أّن تفكيك الهويّة ال يقترص عىل الدين 

الفرديّة  الهويّة  إىل  يتجاوزها  بل  القوميّة،  أو  الوطن  أو 

ذاتها؛ ألّن املشاركني يف املجتمعات االفرتاضيّة يتقّنعون يف 

كثري من األحيان بأسامء مستعارة، وبعضهم له أكرث من 

حساب بأكرث من هويّة وفق أهدافه التي يريد تحقيقها.

وقد أتاح تفكيك الهويّة الشخصيّة يف العامل االفرتايّض الشعور 

تبادل  يف  وال  الخاطر  يف  يجول  عام  الكتابة  يف  الحرج  بعدم 

أسامءهم  هؤالء  يستخدم  عندما  وحتّى  والشتائم.  السباب 

الحقيقيّة، ال يشعرون بنفس الحرج أو االرتباك الذي يشعرون 

العامل  مجتمعات  تعترب  وعليه،  الواقعيّة.  املواجهات  يف  به 

بدايًة من  والثورة،  للتمّرد  االفرتايّض فضاءات رحبة مفتوحة 

األخالق  عىل  بالتمّرد  وانتهاًء  واالنطواء،  الخجل  عىل  التمّرد 

العاّمة واللياقة واللباقة.

حتّول أيديولويّج ذو توّجه ليربايّل

التقنيّة وما نجم عنها من تغرّيات  التغرّيات  إّن  القول  ميكن 

أهّميّة  يقّل  ال  آخر  تغرّي  حدوث  يف  أسهمت  قد  سيكولوجيّة 

عنه، هو التحّول اإليديولوجّي الذي بات يرتتّب عىل الفضاءات 

التي  والفكريّة  واملعرفيّة،  النفسيّة،  املحّددات  بحكم  الرقميّة 
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الرقمّي  الجيل  أصبح   فقد  التقنيّة.  تلك  تفرضها 

يؤمن أكرث من أّي وقت مىض مببدأ الحّريّة الفرديّة، 

تعّدد  واألهّم  االختيار،  وحّريّة  التعبري،  وحّريّة 

يحتمل  يعد  مل  غالبيّته  أّن  واملالحظ  الطروحات. 

السياق  هذا  ويف  املنغلق،  والفكر  الطرح  أحاديّة 

ذات  التواصل  مواقع  باتت  واإلعالمّي  االتصايّل 

بصفتها  الرقمّي،  للجيل  بالنسبة  قصوى  أهّميّة 

ال  َمن  منرب  فهي  القديم،  اإلعالم  عن  بديالً  فضاًء 

له  للتعارف ملن ال مكان  وناٍد  التعبري،  له يف  منرب 

مختلف  إلبراز  وفضاء  الحقيقّي،  العامل  نوادي  يف 

التعريف  له  يتسّن  مل  ملَن  الذايتّ  اإلبداع  أشكال 

كتب  ال  ملن  ومكتبة  الحقيقّي،  العامل  يف  مبهاراته 

وموسوعات يف بيته، ومدرسة متعّددة التخّصصات 

ملن ال مدرسة له، ومكتب تشغيل ملن ال وظيفة له.

االنتماء إىل املجتمع الرقيّم والتنشئة 
االجتماعّية:

التغرّي  هذا  سيشّكله  الذي  الكبري  التحدي  إّن 

املنّصات  تحّول  يف  يكمن  املجتمعات  عىل  الحًقا 

تنظّم  ال  اجتامعيّة  تنشئة  منّصات  إىل  االجتامعيّة 

املجتمع  بناء  ملقتضيات  وفًقا  محتوياتها 

الواحد، أو ملقتضيات الحفاظ عىل متاسك ذلك 

واجتامعيّة  ثقافيّة  قيم  إنتاج  عرب  املجتمع، 

توارثها.  عىل  والحرص  متجانسة،  وفكريّة 

مؤّسسات  املنّصات  تلك  ستُزاحم  وبذلك 

محّدداتها  يف  تخضع  التي  التقليديّة  التنشئة 

واألهداف،  والتوّجه  املعامل  واضح  لتصّور 

معاملها  يف  الرقميّة  املحّددات  تتضارب  بينام 

ال  اإلنرتنت  فالفرد عىل  وأهدافها.  وتوّجهاتها 

والثقايّف  واالجتامعّي  املعريّف  منطلقه  يكون 

مجتمَع االنتامء الحقيقّي الذي يحتضنه فقط، 

عرب  بها  يتأثّر  التي  االفرتاضيّة  الجامعة  بل 

مختلف أشكال الزخم الفكرّي واأليديولوجّي 

املتداول يف مختلف منّصات التواصل مبختلف 

العامل  لغات  ومبختلف  األيديولوجيّة،  املرجعيّات 

الخارجّي  الفعل  بني  تداخاًل  يشّكل  ما  وثقافاته؛ 

يُقّوض  الذي  الداخيّل  للتنشئة االجتامعيّة والفعل 

أهداف هذا األخري.




