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ِّ
مقدمة البحث

أن اإلنترنت ووسائل
يرى بعض خبراء علم االجتماع التكنولوجي َّ
التواصل االجتماعيّ هي ايديولوج َّية استالب َّية بح ِّد ذاتها تقوم على
ظن المستخدم
تفريغ اإلنسان تدريج ًّيا من محتواه الذاتيّ ،حتى لو َّ
أو الناشط أنَّه على العكس من ذلك يقوم بتفريغ محتواه الذاتي
في شبكة اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعيّ ،عن طريق توظيفه
ّ
لبث ونشر المحتوى الذي ينتجه أو يؤ يِّده ،وبين تفريغ اإلنسان لذاته

وتفريغ اإلنسان من ذاته ُولِد سؤال االستالب وإشكال َّية االستقالل
الفكريّ والثقافيّ في التعامل مع الرقم ّيات واإلنترنت.
ويقول بعض خبراء علم االجتماع التكنولوجي أنَّنا دخلنا منذ
عقدين في عصر الهو يَّات السائلة والمتح ِّولة المتشك ِّلة التي يشك ِّلها
األفراد والمجموعات من شتات متن ِّوع لهو يَّات وثقافات متعدِّدة،
مستقاة من المصادر المفتوحة على شبكة اإلنترنت العالم َّية
ووسائل اإلعالم التي تجد منابعها في المحتوى الثقافيّ والفكريّ
منصات يسيطر عليها تيار الليبرال َّية الدول َّية
الذي يغزو الجمهور عبر َّ
األميركيّ والغربيّ وعموم أنصار العولمة -الذي يهدف إلى إحداثتغيير ثقافي يخدم استراتيج َّية النفوذ إلى «البنية االجتماع ّية للعالم
ونخبة المؤثِّرين» وفق تعبير مايكل زوكربيرغ مؤسس ومالك موقع
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وتطبيق فيسبوك الشهير(((؛ وهو ما شك َّل أ كبر تهديد تاريخي و ِجدِّي
للهو يَّات والثقافات الفرديَّة واالجتماع ّية المحل َّية ذات الهويَّات
بالمؤسسات الثقاف ّية واالجتماع ّية التقليديَّة
الصلبة أو ما ُيسمى
َّ
(أفكار وعقائد ومفاهيم /مذاهب ومناهج ومدارس فكر يَّة /عائالت
مؤسسات
وأ ُ َسر وتقاليد اجتماع َّية /قبائل وعشائر وأقوام وأديان/
َّ
علم َّية تقليديَّة /منظومات قيم تقليديَّة /ثقافات وتقاليد قوم َّية
وشعب َّية /إلخ).
و ُيعتبر ت َّيار الحداثة والليبرال َّية من أبرز التيارات التي ضخَّت أ كبر
كم َّية ونوع َّية من المنتجات الثقاف ّية والفكر يّة والقيم والسلوكيات
بهدف تشكيل العالم على صورته ،باالعتماد على نشر الجامعات
واإلرسال َّيات والكتب وتغريب النخب ،منذ بداية القرن العشرين.
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لكن مع نهاية القرن العشرين وسقوط االتّحاد السوفياتي
وهزيمة الفكر والنموذج الشيوعيّ صعد ت َّيار العولمة والليبرل َّية
جا
مج ّددًا بداية القرن الـ،21
ج ً
مستخدما أدوات تكنولوج َّية ومد ّ
ً
منصات الق َّوة الناعمة Soft
بآفاق استعمار يَّة جديدة ،استندت إلى
َّ
 ،Powerمع انتشار ٍ ألدوات وتقن َّيات الرقمنة من خالل شبكات
ومنصات ومواقع التواصل االجتماعيّ والهواتف الذك َّية
اإلنترنت
َّ
خاصة في
والبرمج َّيات الناعمة ،وتضاعف تاثير هذه الق َّوة الناعمة،
َّ
ظل استراتيج َّيات مرسومة الختراق النخب والجماهير في ساحات
ّ
وخاصة
القتال الجديدة (العالم اإلسالميّ وإيران ومحور المقاومة
َّ
تتضمن برامج ُتشرف عليها وزارة الخارج َّية األميرك َّية
حزب هللا)
َّ
ومعهد الحزب الديموقراطيّ األميركي تعمل على توظيف هذه
الق َّوة وهذه الموجة باتّجاه بقع ومناطق جغراف َّية محدَّدة ،منها
إيران والعراق وسوريا واليمن وفلسطين وعموم بيئة المقاومة

مؤســس فيســبوك ،نشــرت بتار يــخ
((( الترجمــة الكاملــة لمانيفيســتو زوكربرغ..رؤيــة
ِّ
 ،2017/2/21موقــع ساســة بوســت.

في العالمين العربي واإلسالمي ،ولبنان وبيئة حزب هللا بصورة
خاصة؛ بما له من نموذج َّية مؤثِّرة في العالم العربي واإلسالميّ ،وفق
المعلومات التي أشير إليها في منشورات وإصدارات سابقة لمركز
المعارف للدراسات الثقافية(((.
وفي ضوء ما ورد ،وصلت موجة الق َّوة الناعمة إلى ساحتنا
مخططة ومم َّولة
حرب ناعمة
وجبهتنا ومجتمعاتنا ،متح ِّول ًة إلى
َّ
ٍ
جهة .وبات من الضروريّ دراسة مدى تأثير الهو يَّات الرقم ّية
ومو َّ
ذات المحتوى الناعم على هوية الفرد والجماعة في بيئتنا االفتراضية،
حيث انعكست هذه التأثيرات على عدد من المواقف والمظاهر
االجتماع ّية والسياس َّية والثقاف ّيةُ ،محدِث ًة مفاجأة لبعض ُصنَّاع
أن
القرار في حجم تغلغلها وشدَّة فتكها الفكريّ والثقافيّ،
خاص ًة َّ
َّ
ً
ً
ً
ملحوظا ذهب في اتّجاهات
ونقاشا
تفاعل
بيئتنا التواصل َّية أظهرت
سلب َّية وخطيرة في عدد من القضايا والمسائل المطلب َّية والسياس َّية
ومحطات تواصل َّية ،وهو ما
والثقاف ّية ،كما سنُب ِّين من خالل ع ِّينات
َّ
خاصة في الحمالت التشويه َّية واالحتجاج َّية التي سبقت
ظهر بصورة َّ
استحقاق انتخابات مجلس النواب عام  2018بعد إقرار النظام
النسبيّ والصوت التفضيليّ الذي فتح المجال إلعالء الصوت والرأي
والمحطات السابقة والالحقة.
الفردي ،وفي غيرها من المواقف
ّ
وما أ ك َّد د َّقة هذا االستنتاج ،خطاب سماحة األمين العام لحزب
هللا(حفظه هللا) في أ كثر من مناسبة خالل عام  2018حيث تط َّرق إلى
مخاطر وتحدِّيات التواصل االجتماعيّ ،في ضوء وجود حملة على
مواقع التواصل االجتماعيّ وحرب نفس َّية لتشويه صورة حزب
هللا أمام بيئته الحاضنة ،مطال ًبا الجميع بالحذر في «ترتيب كلماته
وتغريداته» ،وما نُقل عن سماحته خالل لقاء األخوات في معهد س ِّيدة

جبات
نساء العالمين حول الموقف من نشر صورة األخوات المح َّ
((( مثل دراسة الحرب الناعمة على حزب هللا الصادرة عن المركز عام .2018
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على وسائل التواصل ،قوله« :اشكروا هللا أنِّي لست مرجع فتوى ،ولو
حكما بحرمة استخدام مواقع التواصل
كنت مرجع فتوى ألصدرت
ً
االجتماعيّ»(((.
المعركة على االستقالل واالستالب الفكريّ والثقافيّ في عصر الق َّوة
الناعمة ظهر قبل  10سنوات في إيران خالل االنتخابات الرئاس َّية التي
حصلت في  12حزيران من عام  2009وما شابها من أحداث الفتنة
سمي آنذاك بالثورة الخضراء -وهو ما أظهر تاثير
الرئاس َّية -فيما
ِّ
شبكات اإلنترنت والتواصل االجتماعيّ في توجيه األحداث والشعارات
بما يناهض الثقافة اإلسالم َّية األصيلة من جماهير ونخب ُيفترض
خاصة مع إعالن الس ِّيد
أنَّها مؤ يِّدة ومحسوبة على النظام اإلسالميَّّ ،
القائد الخامنئي}دخول المعركة مرحلة «الحرب الناعمة بأدوات
إعالم َّية وثقاف َّية واتّصال َّية» ،وتحدَّث سماحته في أ كثر من مناسبة
عن ضرورة معرفة األسباب العميقة التي تدفع بعض النخب
والشباب للتأثّر بالدعايات والشعارات واألخبار التي ير ِّوجها األعداء
من خالل وسائل اإلعالم وشبكات اإلنترنت واألدوات التواصل َّية من
خارج إيران لالنخراط في موجة الفوضى رغم أنَّهم يؤمنون بقيم

الثورة والنظام اإلسالمي ،داع ًيا إلى ضرورة إجراء دراسات وتحليالت
«سيكولوج َّية» (((.
«إن المدبِّرين الرئيس ِّيين لفتنة
ومما جاء في خطاب القائد حرف ًّيا َّ
ّ
َّ
وإن
المعقدة،
خطتهم
َّ
العام  2009كانوا يريدون تسخير إيران في ّ
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عناصر الفتنة الذين دخل معظمهم في هذا الحدث من غير علم

كانوا يسيرون دون أن ينتبهوا ألنفسهم باتَّجاه أهداف المدبّرين
((( نَقــل الخطــاب بالتواتــر الشــفهي الموثــوق مــن خــال لقــاء ســماحة األميــن العــام ـفـي حفــل
التخـ ّرج لمعهــد سـ ِّيدة نســاء العالميــن ،بتار يــخ . 2018/11/25
((( خطــاب اإلمــام الخامنئــي تحــت عنــوان 13:آبــان رمــز لتواجــد الجيــل الشــاب وريادتــه ـفـي
الســاحة ،نُشــر بتار يــخ  2010/11/3منشــور ع ـلـى الرابــط http://www.leader.ir/ar/ :
.content/7554

وأن هذا األمر بحاجة إلى تحليالت سيكولوج َّية دقيقة
الرئيس ّيين،
َّ
أن عددًا من األفراد ساعدوا العدو بال علم» (((.
لمعرفة كيف َّ
المتابع على رأي القائد
ويتّضح هذا المنظور أ كثر إذا تع َّرف ُ
أن
أهم َّية هذه الوسائل وخطورة دورها ،حيث يرى َّ
الخامنئي}في ّ
هناك «تأثير واسع لألجواء االفتراض َّية باعتبارها ق َّوة ناعمة متم ِّيزة
في مختلف الصعد بما فيها الثقافة والسياسة واالقتصاد ونمط

المعيشة واإليمان والعقائد الدين َّية واألخالق السامية وهناك ضرورة
للتخطيط المناسب والدقيق لصيانة الحدود األمن َّية والفكر يّة
واألخالق َّية للمجتمع على هذا الصعيد» (((.
تقع هذه الدعوة من اإلمام الخامنئي}في صلب أهداف هذا
البحث في محاول ٍة لإلجابة عن إشكال َّي ٍة ُطرحت في اآلونة األخيرة تتمحور
حول «دور محتوى شبكات اإلنترنت ووسائل التواصل االجتماعيّ
عام ًة في التأثير على اإلستقالل الفكريّ والثقافيّ والبصيرة
والرقم ّيات َّ
السياسية للناشطين والمستخدمين لها؟».

((( م.ن خطاب اإلمام الخامنئي.
((( اإلمــام الخامنئــي خــال إســتقباله رئيــس وأعضــاء المجلــس األع ـلـى لألجــواء اإلفتراض َّيــة
(اإلنترنــت) ،نُشــر بتار يــخ .2015/9/7
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دوافع البحث

 .1المشاهدة لع ِّينات منتشرة في واقعنا االجتماعيّ وبيئتنا بما
يشبه الـ «فقاعات التواصل َّية» التي تظهر أسبوع ًّيا في فضائنا
جة ما تلبث أن تتالشى ،لكنَّها لألسف
التواصليُ ،محدث ًة ض َّ
تؤثِّر عن طريق الترا كم والعدوى واالنتشار في المجتمع وفي
ومؤسساته وإنجازاته وبرامجه ،وهو
نظرته إلى صورة رموزه
َّ
ما ينعكس في سلوك َّيات الثرثرة واإلحباط والجدل والنقاش
الداخليّ غير الصحيّ وغير المنهجيّ ،ألنَّه من قبيل نجاح العدو
في نقل المعركة إلى الداخل ،واألخطر احتمال تأثيرها على متانة
وق َّوة الوالء واالنتماء لبعض األفراد من جمهورنا في بيئة حزب
هللا .ومنشأ الخشية ،ما ُيالحظ من انتشار لموجات االشتباك
والتضخيم اإلعالمي والسياسي ومظاهر االنحرافات الثقاف ّية
والعقائديَّة في بعض القضايا والعناوين ،وسرعة رواج وتداول
األخبار واإلشاعات والفبركات والدعايات المضادة على شبكات
التواصل االجتماعيّ ،التي تشير إلى دور وظيفي خفيّ للتقن َّيات
الرقم ّية في التأثير على االستقالل الفكريّ والثقافيّ للناشطين
والمستخدمين.

 .2صدور كتاب جديد ضمن سلسلة عالم المعرفة تحت عنوان
ّ
«تغـ ُير العقل ،كيف تترك التقن َّيات الرقم ّية بصماتها على
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المنصات الرقم ّية
أدمغتنا» وهو يبحث موضوع العالقة بين
َّ
والعقل بالعمق ،وهو عبارة عن دراسات وأبحاث علم َّية
بريطان َّية وغرب َّية ،وفي الكتاب مناقشات علم َّية رصينة وجادَّة
لخبراء في مختلف فروع العلوم الطب َّية والعصب َّية وعلوم
النفس واالجتماع والتربية ،تؤك ِّد على الدور الحاسم والحتميّ
والمحوريّ للتقن َّيات الرقم ّية في «تغ ُّير بنية العقل وإعادة
تشكيل الهو يَّات الفرديَّة بصورة خطيرة تهدِّد المنظومة
الثقاف ّية والسياس َّية السائدة».
يهدف البحث إلى تقديم إجابات وتفسيرات حول الفرض َّيات
اآلتية :هل يوجد عالقة ارتباط َّية بين استخدام المنتجات الرقم ّية
وبين االستالب لقيم االستقالل الفكريّ والثقافيّ للفرد ،هل يوجد
للمنصات والتقن َّيات الرقم ّية على بنية
تأثير مادي فيزيولوجي
َّ
الدماغ البشري؟ ما هو التأثير الناعم غير الماديّ على بنية العقل
عن طريق سموم وموجهات المحتوى المعنويّ والمواد الثقاف ّية
المنشورة؟ ما هو مدى حدوث ذلك التأثُّر بمجرد االستخدام بمعزل
عن فرض َّية المؤامرة أو التخطيط من العدو أو تداعيات المحتوى
المنشور؟
َّ
َّ
عدد من العناوين:
وفرضياتها سنبحث في
اإلشكالية
ولإلجابة عن
ٍ
 .1مفهوم االستقالل الفكريّ والثقافيّ لدى اإلمامين الخميني{
والخامنئي}.
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لمنصات التواصل االجتماعيّ مطابقة للحرب
 .2المبانى الفكر يّة
َّ
الناعمة.
المنصات الرقم ّية على اآلل َّية الفيزيائ َّية لعمل الدماغ.
 .3تأثير
َّ
 .4فرض َّية «العقل الممتدّ».
المنصات الرقم ّية على تشكيل الهو يَّة.
 .5تأثير
َّ

المنصات الرقم ّية على البنية الثقاف ّية.
 .6تأثير
َّ
 .7التواصل االجتماعيّ وسلوك القطيع.
 .8التواصل االجتماعيّ وإثارة األنا الفرديَّة وروح المقارنة
االجتماع ّية.
 .9أثر شبكات التواصل االجتماعيّ على البنية الثقاف ّية للفرد.
 .10شبكة اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعيّ بوصفها
ايديولوجيا.
والمنصات الرقم ّية.
 .11مك ّونات وعناصر ايديولوجيا اإلنترنت
َّ
 12التواصل االجتماعيّ وتشكيل الرأي العام الرقميّ.

 .13ثورتي تويتر  2009وتلغرام  2018في إيران كحالتين ونموذجين
دراس َّيين.
أن البحث من النوع الموجز في حجمه ،فقد اعتمدنا على
وبما َّ
تقسيمه إلى نقاط وفقرات متسلسلة تعالج الموضوع وفق المنهج
الوصفيّ ،مع االستناد إلى مقابالت مع ع ِّينات لعدد من الناشطين
وخاصة
والمستخدمين لإلنترنت والتواصل االجتماعيّ في بيئتنا لبنان
َّ
في مجتمع المقاومة وبيئته ،ودراسة لحاالت من «األحداث والظواهر
التواصل َّية» التي حصلت خالل األعوام السابقة .2018 - 2016
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ً
الفكري والثقافيّ
ّ
أول :مفهوم االستقالل
لدى اإلمامين الخميني { والخامنئي }
ال ب َّد من تعريف وعرض مفهوم االستقالل الفكريّ والثقافيّ في
أن اإلمام الخميني{كان من
فكرنا اإلٍسالميّ ،ويمكن القول بحق َّ
ّ
المؤسسين لمفهوم االستقالل الفكريّ والثقافيّ ودوره المرجعيّ
في السياسة واالقتصاد واالجتماع ،بالنظر إلى ارتباطه بالضرورة
والمشك ِّلة للمجتمع والدولة
سة
بهو يَّة واتّجاه سائر المباني
ُ
المؤس َ
ِّ
ظل الصراع مع الت َّيارات المنحرفة المدعومة
خاصة في
اإلسالم َّية،
ِّ
َّ
من الغرب والشرق .وقد سار على نهجه اإلمام الخامنئي } في
خاصة.
إيالء هذا المفهوم أهم َّية َّ
ّ
ـري والثقافـ ّ
مــا هــو االســتالب الفكـ ّ
ـي المضــاد لمفهــوم االســتقالل
ـري والثقافـ ّ
الفكـ ّ
ـي؟
خاص ًة من
االستالب من السلب ،وهو دال مفهومي ُيستعمل
َّ
يدل على
قِبل االتّجاه الناقد للتقليد واالنسحاق أمام الغرب وهو
ّ
حالة التبع َّية الثقاف ّية ،ويرادفه في اللغة األجنب َّية (((،Alienation
ويمكن تعريفه بأنَّه «وقوع الكائن العاقل الذي يمتلك ح ِّيزًا من

التفكير العادي والمتفاعل مع محيطه بالضرورة ،في موقع األسر
الكليّ أو شبه المطلق لفكرة ما أو لمقدرة ما أ كثر تأثي ًرا من مثيالتها

جه ،وهو سيطرة فكر ما
بحيث تكون هذه المقدرة هي الرأس المو ِّ
((( االستالب مفهوم ملتبس ،نشر في  ،2007/7/25موقع الجزيرة ،باب المعرفة.
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أو مجموعة أفكار على البنى العقل َّية والنهج الفكريّ إلنسان ما أو
مجتمع محدَّد (((.
وقد َّ
نظرت الماركس َّية لمفهوم االستالب واعتبرت أنَّه« :اغتراب
عما ُينتجه بق َّوة عمله،
اإلنسان عن ماه َّيته اإلنسان َّية بسبب انفصاله َّ
ُّ
تحققه
تابعا لآلالت التي يخترعها غيره بدل أن يجد فيها
ويصير
ً
َّ
ويتجلى استالبه األساسي في تبع َّيته لآلالت التي يخترعها
الذاتيّ،
ومنها نظم اإلعالم والمعلومات ،والتي يأتي على رأسها اإلنترنت،
في حين يرى جورج لوكاش مفهوم آخر للدّاللة على حالة الغربة
واالغتراب وهو مفهوم التش ُّيؤ .((( »chosification

وغير بعيد عن ذلك ما كتبه المفكر الماركسيّ اإليطالي غرامشي
حول مفهوم «الهيمنة الثقاف ّية» للداللة على ثقافة الطبقة المسيطرة
على وسائل اإلنتاج ،وبطبيعة الحال منها وسائل اإلعالم واإلنترنت
ومواقع التواصل.

والثقافي:
الفكري
 - 1نظرة اإلمام الخميني{ إلى االستقالل
ّ
ّ
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بالعودة إلى مفهوم االستقالل الفكريّ والثقافيّ ،يقول اإلمام
الخميني{ «خالل هذه المدَّة الطويلة التي اعتقدنا فيها أنَّه ال
شيء ينفعنا غير الغرب ،تح َّولنا إلى موجود متغ ّرب! أي :أن األدمغة
صارت أدمغة غرب َّية تقري ًبا .ولهذا عندما تريد بالدنا اآلن أن يكون
كل أنواع االستقالل أن يكون تفكيرها
لها استقاللها،
َّ
فإن منطلق ّ
مستقلًّ  .أي يجب أن تزول التبع َّية الفكر يّة القائمة اآلن ،إذ يعتبرون
كل شيء .إذا كان على البضاعة إسم
أنفسهم ال شيء ،وأولئك َّ
بريطانيا يهجمون لشرائها ،والدواء إذا جاء من الخارج ويصنعون هنا
والثقافـي رؤ يــا ـفـي نهــج االســتالب ،نشــر
ـ
((( عمــاد يوســف ،مفهــوم االســتالب العق ـلـي الفكــري
ـفـي  ،2011/2/8موقــع الحــوار المتمــدن.
((( عبــد العا ـلـي معــزوز ،االنترنــت واالســتالب التقا ـنـي ،مركــز دراســات الوحــدة العربيــة ،بيــروت،
 ،2011ط ،1ص 23

شبيهه أو أفضل منه ،لكنَّه إذا جاء من الخارج يحرصون على شرائه،
ألن
األدوية التي يصنعونها بأنفسهم يضعون عليها كلمات أجنب َّيةَّ ،
أن السوق متغ ّرب .البضائع التي تنتجها
السوق أصبح هكذا ،أيَّ :
إن هذا القماش
معاملنا يكتبون على حواشيها باللغة الالتين َّية َّ
بأن
إنجليزي! سوقنا هو اآلخر أضحى سو ًقا متغ ّر بًا ،أي ساد االعتقاد َّ
كل ما يأتي من الغرب ج ِّيد ،وليس لنا شيء من أنفسنا هنا! وثقافتنا
ّ
ً
أيضا صارت هكذا ،فالثقافة التي صنعوها لنا ثقافة غرب َّية ،ونحن
متغ ّر بون حتى في الثقافة»(((.

ويضيف اإلمام في بيان مرتبة االستقالل الثقافيّ في بناء االجتماعيّ:
«االستقالل الثقافيّ أ َّول خطوة على طريق استقالل البالد ،إذا أردنا
أن نكون مستقلِّين ،فيجب أ َّو ًل أن تكون أفكارنا مستقلَّة ،أي يجب
(أن نبدأ) من الح ّر يَّة الفكر يّة .هنالك ح ّر يَّة خارج َّية (موضوع َّية) ال
يجوز ألحد التع ّرض لها ،ومثل هذه الحرية إذا تركوها فهي موجودة.
أما الح ّر يَّة الفكر يّة فهي أن يكون اإلنسان ح ًّرا في تفكيره ،فيفك ِّر
َّ
من دون ميول إلى هذا الجانب أو ذاك .وكذلك الحال في المسائل
العلم َّية ،إذا فك َّر اإلنسان بح ّر يَّة في المسائل العلم َّية يخرج بتص ُّورات
مع َّينة ،وإذا كان ذهنه مرتهنًا ،وكان طفيل ًّيا على القض َّية ،فسيخرج
بتص ُّورات وأفكار أخرى .حتَّى تص ُّوراتنا العلم َّية ليست ح َّرة اآلن».
ويقول اإلمام الخميني{« :هنالك أفكار ُهز ِ َمت في أوروبا،
زمان ما ثم أدركوا أنَّها سخيفة .الذين
واضمحلَّت و(شاعت) في
ٍ
نادوا بتلك األمور ،زعموا ً
مثل أنَّه ينبغي التعامل بأخ َّوة مع الناس،
و(المساواة) مع الناس ،كانوا يعملون خالف ذلك ،هم أنفسهم كانوا
يعملون بخالف ما يقولون ،والمدارس التي عرضوها على الجماهير
في المدارس الفكر يّة والعقل َّية التي لم تكن لها (قيمة) منذ البداية
والثقافـي -دور اإلســام ـفـي حــركات التحــرر ،موقــع المعــارف،
ـ
((( االســتقالل الفكــري
التار يــخ 16 :آذر  1358هــ .ش 17 /محــرم  1400هــ .ق .
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ً
أصل ،وفي المدارس االقتصاديَّة ً
أيضا اتّضح أنَّها لم تكن صحيحة.
حتها وصل الدور لشبابنا وللشرق ،وفدت
واآلن رغم ثبوت عدم ص َّ
أن هذه مدارس ،وأنَّها
من هناك إلى الشرق ،في الشرق يتو َّهمون أ َّو ًل َّ
(دائما).((( ..
الهدف الذي يلهثون وراءه
ً

الفكري:
 - 2نظرة اإلمام الخامنئي}إلى مفهوم االستقالل
ّ
أن اإلمام الخامنئي}قد رك ّز كثي ًرا على
وفي نفس السياق ،نرى ّ
مفهوم االستقالل الفكريّ في عدد من المناسبات منها ما ذكره في
لقائه مع مجلس خبراء القيادة ((( .حيث قال« :على مجلس الخبراء أن
ّ
يتحلى باستقالل فكريّ ،وسأتناول الحديث عن مبنى هذا االستقالل
الفكريّ ،واألساس هو أن ال يقع في فخ األدب َّيات المفروضة لنظام
الهيمنة ،حيث ُتنشر طائفة من الرؤى والمفاهيم بشكل متواصل في
وإن من أهم
جميع أقطار العالم عبر اإلعالم المك ّثف لنظام الهيمنةَّ ،
األمور هي أن ال نقع في أحابيلها» (((.
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وال تختص هذه التوصية بمجلس الخبراء وحسب ،وإنّما هي
توصية لكا َّفة المسؤولين في البلد ولجميع أركان النظام ،بل وتوصية
ّ
المنظرين في المجال السياسيّ واالجتماعيّ والدينيّ بأن يتوخّوا
لكل
ّ
َ
َ
َ
ُ
ْ
األ ْرض یُضلّوكَ
َ
ْ
َ
َ
الحيطة والحذر ،وأن يعلموا أنَّه﴿ :وإِن ت ِطع أکثر من فِي
ِ ِ
َ َ
بیل اهلل﴾((( .فال معنى لذلك إذا ما رك ّز األعداء على موضوع
عن س ِ
مع ّين واستندوا إليه وباتوا يك ّررونه على ألسنتهم ،ويب ّينونه بلغات
مضطرين
كم هائل ٍمن اإلعالم المك َّثف ،أن نكون
ّ
مختلفة عن طريق ٍّ
ألن نصطبغ بصبغتهم وأن نطرح نفس ذلك الموضوع ونك ّرره؛ َّ
كل،
فإن لنا مبانينا ورؤانا.
(((
(((
(((
(((

م.س.
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يضيف القائد« :يحاول االستكبار أن يفرض أدب َّياته المطلوبة لديه
على جميع أهل العالم بمن فيهم الشعوب ،والمسؤولين والمؤثّرين
في البلدان بالخصوص ،وهم الحكومات ون َّواب المجالس والمتّخذون
للقرار والصانعون للقرار ،وعلى ح ّد تعبيرهم غرف العمل َّيات ،حيث
جها في أذهانهم»(((.
يبتغون فرض أدب َّياتهم على هؤالء كا ّفة وز ّ

ويؤك ِّد القائد« :هؤالء يرغبون في أن ينظر الجميع إلى العالم من
منظارهم ،وأن يحدِّدوا ويدركوا المفاهيم التي يرك ّزون عليها من
جه السلطوي ،حيث
جه هو التو ّ
جههم ونظرتهم .وهذا التو ّ
خالل تو ّ
جه والمنحى السلطويّ إلى افتعال
يعمدون من خالل هذا التو ّ
بعض المفاهيم أو التالعب فيها وتفسيرها ،ويح ّبذون في أن يقوم
الجميع على أساس تفسيرهم بإدراك هذه المفاهيم واستخدامها
واستعمالها في أدب َّياتهم»(((.

((( م.س ،كلمة اإلمام الخامنئي خالل لقائه رئيس وأعضاء مجلس خبراء القيادة.
((( م.ن
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َّ
ّ
ثــانـ ًـيــا :الـمـبــانــي الـفـكــريــة لـمـنــصــات الـتــواصــل
االج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ـ ّ
ـي م ـط ــاب ـق ــة لـ ـلـ ـحــرب ال ـنــاع ـمــة
من الناحية الفكر يّة ،ال تزال نظر يَّة الحتم َّية التكنولوج َّية التي
طرحها المفكر اإلعالمي الشهير شارل ماكلوهان صاحب مقولة
«الوسائل رسائل» ُتشكل إحدى أهم المناهج والنظر يَّات اإلعالم َّية
في تفسير الفعل والسلوك اإلعالمي وما يسمى االقتصاد السياسي

لوسائل اإلعالم وعالقة الفرد والمجتمع مع وسائل اإلعالم ،حيث
أن «الشبكة العنكبوت َّية تشكل
ترى نظر يَّة الحتم َّية التكنولوج َّية َّ
امتدادًا لألنا بكل مرك ّباتها ،كما شك ّلت السيارة امتدادًا للقدمين،
للع ْين ،وتستتبع هذا
والراديو امتدادًا لألذن ،والتلفزيون امتدادًا َ
ً
وفقا
األمر جملة من السلوك َّيات منها إبراز وإشهــار وإظهار الذات
لقاعدة (أنا على الشبكات االجتماع ّية ،إ ًذا أنا موجود) وإعالن وعرض
الخصوص َّيات الحميم َّية ،الذي يشكل الوجه المتقدم إلشهار وإعالن
الذات والتعبير عنها ،وهذه الظاهرة مك ّون بارز لوالدة كيان وهوية
جديدة للفرد اإلنسان أو الفرد الرقميّ»(((.
إن فلسفة التواصل االجتماعيّ تشير إلى أنَّه منصة أ َّو ًل ،ومحتوى
َّ
المنصة واألداة الساحرة للتواصل
ثان ًيا .لقد انجذب الجميع إلى
َّ
همشت أهم َّية المحتوى ،وهو ما أوصل إلى انقالب
االجتماعيّ ،التي َّ
((( اإلشــكاالت المنهج َّيــة ـفـي دراســة الشــبكات االجتماع َّيــة الرقم َّيــة وســبل التغلّــب عليهــا،
عبد الوهاب الرامي ،المعهد العالي لإلعالم واالتصال في المغرب ،ورقة مقدمة للمؤتمر
الدو ـلـي «وســائل التواصــل االجتماعــي التطبيقــات واإلشــكاالت المنهج َّيــة» ،كليــة اإلعــام
واالتصــال بجامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســام َّية بتار يــخ  2015/3/10الســعوديَّة.
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المنصة والمحتوى ،وهو ما يحيلنا
األدوار في العالقة االرتباط َّية بين
َّ
إلى نظرية «الوسائل رسائل».
لقد تحدَّث عدد ٌ كبير من الخبراء وعلماء االجتماع عن
«ايديولوجيا شبكة اإلنترنت والتواصل االجتماعيّ» ،مؤك ّدين
على صيرورة ايديولوجيا ثقاف َّية  -سياس َّية  -تقن َّية ،فهي ليست
وخاصة
ومنصات رقم َّية محايدة رغم طابعها التقني،
مج َّرد أدوات
َّ
َّ
ِّ
والمنصات ،حيث يتب َّين
المشغلة لألدوات
التطبيقات والبرامج
َّ
مصممة بنيو يًّا لخدمة ايديولوج َّيات أميرك َّية ليبرال َّية
منصات
أنَّها
َّ
َّ
يتم تصديرها وتسويقها في مجتمعاتنا االستهالك َّية وفي
ورأسمال َّية ّ
أنحاء العالم بطبيعة الحال ،من خالل ترجمة المحتوى والقيم
والرسائل في صميم هذه المواقع والتطبيقات وهو ما تظهره لغة
األوامر وهيكلَّة الخيارات التي ُتخرجها شركات اإلنترنت والتواصل
االجتماعيّ الخاضعة كل َّيا لوكالة األمن القومي  NSAوالبنتاغون كما
تصريح قال فيه:
أشار إلى ذلك أريك شميدت مدير شركة غوغل في
ٍ
«إن شركات اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعيّ مرتبطة بأهداف
َّ
ومصالح السياسة األميرك َّية الخارج َّية ،وهي مرهونة بربط الدول غير
الغرب َّية باألسواق والشركات األميرك َّية»(((.
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في دراستنا لحقل جاذب َّية «التواصل االجتماعيّ» وجدنا أنَّه
المنصة ،وهو
محتوى وخطاب ايديولوجيّ اندمج في داخل قالب
َّ
ما يفرض على مستخدميه السياق التواصلي وعدد المشاركين
واللغة واألوامر والخيارات والطريق ،وشكل الجلوس والحركة ،وعدد
المنصات.
الساعات المستهلكة يوم ًّيا على متن هذه
َّ
فسر لدى الخبراء سلوك اإلدمان واالندماج مع الرقم ّيات،
وهذا ما ُي ِّ
وهو ما يمكن تبسيطه من خالل طرح السؤال واإلشكال التالي  :لماذا
((( فــادي الطويــل ،صــراع الجبابــرة ،عندمــا التقــى «غوغــل» بـ«ويكيليكــس» ،منشــور بتار يــخ
 ،2014/8/7جر يــدة الســفير.

يقرأ ويتص َّفح ويتفاعل معظم الناس على مواقع التواصل لساعات
طويلة تصل إلى  5أو  6أو  7ساعات لدرجة اإلدمان المرضي ،ونرى
العامة وبأيدهم الهواتف الذك َّية
الشباب والشابات يسيرون في الطرق
َّ
ال يفارقونها ،وحتى أثناء قيادة السيارات والدراجات النار يَّة في مشهد
اهتماما أو جهدًا لقراءة
غريب عجيب ،وبالمقابل ال نالحظ لديهم
ً
وتص ّفح الكتب الورق َّية ،أو للمشاركة في الندوات الثقاف ّية وغيرها
حة ومصداق َّية هذا
من
َّ
المنصات واألدوات التقليديَّة؟ وما يؤك ِّد ص َّ
االستنتاج بالدليل الملموس ،هو ما ُيسببه فقدان الهاتف الذكي أو
قرصنة أو تو ّقف حساب التواصل االجتماعيّ فجأة من ارتباك ذهني
واضطراب نفسي لدى الناشط أو المستخدم.
ّ
وفي هذا السياق ،يرى الباحث الفرنسي الخبير في التواصل
مطرد ألشكال جديدة
االجتماعيّ «باتريس فليشي» َّ
أن هناك نمو ّ
من العيش والتواجد االجتماعيّ يقوم على تفاعل فريد بين أنماط
مستحدثة من الفردان َّية وعلى تنظيمات اجتماع َّية جديدة ،يمكن
أن نطلق عليه «العيش الجمعي المنفرد» الذي يتشك َّل في سياق
المؤسسات االجتماع ّية
مجتمعات الحداثة السائلة حيث تفقد
َّ
صالبتها وتصبح الهو يَّات الفرديَّة متح ّولة ،وعلى هذا النحو يتيح
الفيسبوك ،على سبيل المثال ،فضا ًء ومنص ًة وقدر ًة لألفراد إلبراز
هو يَّاتهم وعوالمهم وإدارة عالقاتهم االجتماع ّية واالندماج في شبكات
مهن َّية وعائل َّية وسياس َّية متغ ِّيرة وغير مستق َّرة؛ كما تمت ّد إلى
االستخدامات السياس َّية ،حيث باتت تم ّثل منظومة ّ
يوظفها األفراد
والجماعات في الولوج إلى الفضاء العمومي والمجال السياسيّ
بشكل خاص(((.
ٍ

((( الميديــا االجتماع َّيــة مــن منظــور التنظيــم والتنظيــم الذا ـتـي ،الصــادق الحمامــي ،مجلــة
اتحــاد إذاعــات الــدول العرب َّيــة ،ملــف مواقــع التواصــل االجتماعــي االســتخدامات
والســياقات ،العــدد  ،2016 – 1ص .57 – 56
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وقد لخَّص مارك زوكربرغ الرئيس التنفيذيّ ومالك شركة
فيسبوك األميرك َّية رؤية شركته بوصفها «البنية األساس َّية االجتماع ّية
للعالم والحصن الواقي ضد االنعزال َّية المتزايدة» حيث كتب في رسالته
«إن موقع فيسبوك قد يكون البنية
إلى مستخدمي موقع فيسبوك َّ
أن هناك أشخاص في جميع أنحاء
األساس َّية االجتماع ّية للعالم ،حيث َّ
العالم تعرضوا للتهميش بفعل العولمة مع دعوات لالنسحاب من
فك االرتباط بين الثقافة
التواصل العالمي»((( .إ ًذا هناك صعوبة في َّ
والتقانة ،إذ تقوم تكنولوجيا المعلومات الجديدة على تحطيم العقبات
والعراقيل الزمن َّية ،والعالقات االجتماع ّية الهرم َّية والتصنيفات
جع
الطبق َّية التقليديَّةَّ ،
ألن ثقافة الوسائط المتعدِّدة والشبكات ُتش ِّ
المستخدم على الذوبان واالنصهار في عالم ال َّر ْق َمنَة.
وما يجمع بين المجتمع والشبكات ما أطلق عليه البعض:
المجتمع ذو ال ُبعد الواحد ،أو تعبير فالسفة ما بعد الحداثة مجتمع
حد
ج ِهز على جميع االختالفات والتمايزات و ُيو ِّ
حل الجدد» الذي ُي ْ
«ال ُّر َّ
نمط واح ٍد انطال ًقا من مبدأ
ٍ
أفراده في نظمهم ومعاييرهم وأذواقهم في
الحركة ،سواء كانت حرك ّية واقع ّية أو افتراض ّية عن طريق السفر
والترحال عبر وسائط االتصال والشبكة العنكبوت ّية ،وهو ما يدفع إلى
انصهار والتقاء وتزاوج ثقافات عديدة بين شعوب مختلفة في بقع
جغراف ّية محدَّدة(((.
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إن األفراد أو الجماعات ،عند النفاذ إلى الشبكات االجتماع ّية،
َّ
يحتكمون إلى االهتمامات ،التي ُتع ُّد بدورها ُمح ِّددًا ايديولوج ًّيا ينطوي
على عنصر اختيار يَستم ُّد مرجع ّيته من األطر الفكر يّة الحاكمة
للمستخدمين .وتكشف الحروب اإللكترون ّية التي يشنُّها األفراد ،أو
((( زوكربيــرغ يكتــب لمليــار شــخص رســالة اســتخدم فيهــا كلمــات رئيــس أميركــي شــهير..
مــا الــذي أخبرهــم بــه؟ هافينغتــون بوســت عر ـبـي| رويتــرز ،نشــر.2017/02/17 :
((( أيديولوجيــا شــبكات التواصــل االجتماعــي وتشــكيل الــرأي العــام ،محمــد الراجــي،
الجز يــرة .

الجماعات ،أو الدولُ ،م ْست َْه ِد َف ًة مواقع شبكات التواصل االجتماعيّ،
الطابع االيديولوجيَّ لهذه الحروب ،وتؤك ِّد من جانب آخر الصراع
حول المعاني واألفكار والتص ّورات والرؤى (صراع ايديولوجيّ) التي
تحملها المضامين اإلعالم َّية لتلك المواقع.
إن التد ُّفق المعلوماتي بمصادره المختلفة ،الذي ُيشك ِّل َس ْي ًل
َّ
ُم ْن َهمِ ًرا باتّجاه مستخدمي الشبكات االجتماع ّية ،يَ ْر ُس ُم طريقة
التفكير أو ما يجب أن ُي َفك ِّر فيه المستخدم ويعرف عنه ويشعر به،
وهو جوهر مضمون اإلعالم ال ُـم َؤ ْد َلج(((.

((( م .س .محمد الراجي.
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ً
ث ـ ــال ـ ــث ـ ــا :تـ ـطـ ـبـ ـيـ ـق ــات اإلنـ ـ ـت ـ ــرن ـ ــت وال ـ ـتـ ــواصـ ــل
ّ
االجتماعي والـتــاعــب بفيزيولوجيا الدماغ
تزداد اليوم الترجيحات العلم َّية البحث َّية المنشورة من قبل

أن
المؤسسات األكاديم َّية ومرا كز األبحاث الغرب َّية التي ترى َّ
َّ

«المنصات الرقم ّية أصبحت تشك ِّل امتدادًا عقل ًّيا وعصب ًّيا للدماغ
َّ
البشري ،عن طريق دمج عناصر من البيئة الرقم ّية الخارج َّية في
صميم طريقة تفكير الفرد ،وامتداد تلك العناصر للعب نفس الدور
أن البعض وصل إلى قناعة ال تزال
اإلدرا كي ألدمغتنا»  -إلى درجة َّ
أن «التواصل الرقميّ يؤدي إلى رسم
موضع نقاش وجدل أ كاديميَّ -

خرائط مباشرة على البنية الماديَّة لدماغ اإلنسان مشابهة لخرائط
وأشكال الرقم ّيات»(((.
ومن خالل البحث حول مدى تأثير التص ّفح المستمر لإلنترنت
إن وجود
ووسائل التواصل االجتماعيّ على العقل وجد خبراء َّ
الفرصة لتعدّد المهام مضر ٌّ لألداء اإلدرا كي ،وهو ما يسمى
أن حالة وسلوك المحاولة واالنشغال
بـ«الهوس المعلوماتي» حيث َّ
الذهني للتركيز في مهمة ما بينما توجد رسالة في صندوق الوارد
غير مقروءة قد تقلل من كفاءة معدل الذكاء بـ 10نقاط .ووجد
المخ واألعصاب في ستاندفورد،
«روس بولدتراك» ،أحد علماء ُ

أن أخذ المعلومات أثناء تعدُّد المهام العصب َّية ُيسبب تخزين
((( ســوزان غرينفيلــد ،تغيــر العقــل ،كيــف تتــرك التقنيــات الرقميــة بصماتهــا ع ـلـى ادمغتنــا،
نشــر مجلــة عالــم المعرفــة  ،2017ص .142
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المعلومات الجديدة في المكان الخاطئ في المخ(((.
وكمثال تطبيقيُّ ،مذا كرة الطالب ورؤيتهم للتلفاز في نفس
المخطط)،
الوقت ُتذهب المعلومات الدراس َّية إلى السترياتوم (الجزء ُ
مخصص لتخزين المهارات واإلجراءات الجديدة وال
وهو جزء في المخ
ّ

أما بدون تشتيت التلفاز ،تذهب
يستخدم لتخزين الحقائق واألفكارَّ .
يتم تنظيمها
المعلومات إلى الهيبوكامبوس (الجزء الحصين) ،حيث ّ
مما يجعل استرجاعها أسهل .يضيف
وتقسيمها بمختلف الطرقَّ ،
«إيرل ميللير» من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا« :ال يستطيع
الناس القيام بمهام متعدِّدة في نفس الوقت بطريقة ج ِّيدة ،حتى
عندما يقولون أنَّهم يستطيعون ،فإنَّهم يخدعون أنفسهم .والمخ
ُمخادع ج ّيد» ،ويأتي دور األيض ،فطلب نقل االنتباه من نشاط آلخر
من المخ يتسبب في حرق الجلوكوز المؤكسد من قبل قشرة الفص
الجبهي والسترياتوم ،وهو نفس ما يحتاجونه لتكملة مهمة واحدة.
يتسبب التنقل المستمر الذي نقوم به عند تعدد المهام في جعل
المخ يحرق الكثير من وقوده بسرعة حتى نشعر بالتعب واإلرهاق
بعد وقت قليل .لقد استنزفنا العناصر الغذائ َّية في المخ .يؤدي ذلك
إلى خلل في التركيز والكفاءة البدنية .كما يؤدي التنقل المستمر بين
المهام إلى القلق ،والذي يرفع درجة هرمون الكورتيزول المسؤول عن
اإلجهاد في المخ ،والذي قد يؤدّي إلى تصرفات عنيفة ومندفعة»(((.
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على الجانب اآلخر« ،تتحكم الحزام َّية األمام َّية والسترياتوم في
استمرار يَّة التركيز على مهمة واحدة ،ويؤدي التركيز على مهمة
واحدة إلى استهالك طاقة أقل وتقليل احتياج المخ من الجلوكوز.
ويتطلب تعدد المهام في آن واحد القدرة على اتخاذ القرار :هل يجب
أن أرد على تلك الرسالة النص َّية أم تركها؟ كيف أرد عليها؟ كيف

(1) Why the modern world is bad for your brain.
((( كيــف يؤثــر تصفحــك المســتمر لوســائل التواصــل االجتماعــي ع ـلـى عقلــك ،مترجــم عــن
الغارديــان البريطانيــة ،محمــد عــاء عيســى ،2015/12/27 ،نشــر موقــع ساســة بوســت.

أقوم بترتيب تلك الرسالة البريديَّة؟ هل يجب أن أستكمل ما أقوم
أن اتّخاذ القرار صعب
بعمله اآلن أم أحصل على استراحة؟ يتضح ّ
وأن القرارات الصغيرة تتساوى في استهالك
على الموارد العصب َّية ّ
الطاقة مع القرارات الكبيرة .التحكم في االنفعاالت هو أول الموارد
التي نفقدها .ومن الممكن أن ينتهي بنا الحال باتخاذ قرارات س ّيئة
للغاية بخصوص مواضيع مهمة»(((.

المتخصص باللسان ّيات الرقم ّية
وفي هذا اإلطار يرى الخبير
ّ
د.غسان مراد في بحثه بعنوان «تقنيات القراءة الرقم ّية وآثارها
ّ
ثمة فروقات ج ِّديَّة بين القراءة الورق َّية
على الدماغ والذا كرة»ّ ،
أن َّ
أن «القارئ على الشاشة يبقى يحلِّق فوق النص،
واإللكترون َّية ،حيث َّ
وأن مراقبة حركة العينين على
ويقوم بمسح أفقي وآخر عموديَّ ،
الشاشة أظهرت أن المتص ّفح ال يقرأ أ كثر من  20%من النصوص
المعروضة أمامه ،وما َّ
تبقى يظل في إطار المرئي وليس المقروء»(((.

((( م.ن.
((( علــم اإلنســانيات الرقميــة ..مســتقبل البشــرية الــذي يتجاهلــه العــرب ،جر يــدة الشــرق
األوســط.2014/10/19 ،
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ً
رابـ ـ ــعـ ـ ــا :ش ـب ـك ــة الـ ـبـ ـح ــث غـ ـ ــوغـ ـ ــل Google
َّ
ونـ ـ ـ ـ ـ ـظ ـ ـ ـ ـ ــري ـ ـ ـ ـ ــة االم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداد الـ ـ ـعـ ـ ـقـ ـ ـل ـ ــي
لم تعد إحدى أ كثر األسباب إثار ًة للقلق ،وهي ما يسمى «بإدمان
الهواتف الذك َّية» ،مجرد مشكلة نادرة .فبعد  20سنة على نشوء
شركة  ،Googleأصبحت خدمات جوجل جز ًءا ال يتجزأ من حياتنا
اليوم َّية ،مما أدَّى إلى تغيير هيكلة بنيتنا الذهن َّية في ح ِّد ذاتها .وهكذا،
امتدَّت أدمغتنا إلى الفضاء اإللكتروني ،في الحقيقة ،هذا ليس من
وحي الخيال العلمي ،ولكنَّه وليد ما ُيعرف بفرض َّية «العقل الممتد»،
وهي النظر يّة المعتمدة على نطاق واسع في مجال الفلسفة وعلمي
النفس واألعصاب(((.
«المخصصة» والقائمة
إن اتّكالنا المتنامي على خدمات Google
َّ
ّ
على الذكاء االصطناعي ،جعلنا نتخلى عن قدر أ كبر من مساحتنا
الذهن َّية الشخص َّية لصالح  .Googleوهكذا ،بدأت خصوص َّيتنا
الفكر يّة وقدرتنا على التفكير بحر يَّة ،بالتالشي تدريج ًّيا.
عدا عن ذلك ،بدأت الدالئل تشير إلى إمكان َّية وجود صلة بين
استخدام التكنولوجيا وبعض المشاكل النفس َّية .بعبارة أخرى ،ليس
تحمل اإلجهاد الناجم عن
من الواضح ما إذا كانت أدمغتنا قادرة على
ّ
توسع العالم االفتراضي .وربما نكون قد اقتربنا من نقطة االنهيار.
ّ
هذا هو السؤال الذي ُطرح في سنة ( 1998الذي صادف نفس سنة
((( جوجــل بعــد  20ســنة -هكــذا أضحــى محــرك البحــث امتــدادًا ألدمغتنــا ،بنياميــن كرتــس،
المصــدر :ذي كونفرسايشــن ،ترجمــة موقــع نــون بوســت.
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والمختصين
إطالق مح ّرك غوغل) من قِبل اثنين من الفالسفة
ّ
في علم اإلدراك ،آندي كالرك وديفيد تشالمرز ،في مقال بات اليوم
مشهو ًرا ويحمل عنوان «العقل الممتد».
قبل هذا البحث ،كانت اإلجابة المتّفق عليها بين العلماء هي
إن العقل محدود بالجلد والجمجمة (أي يحد أداءه الدماغ
القول َّ
والجهاز العصبي).
في المقابل ،قدَّم كل من كالرك وتشالمرز ،إجابة قاطعة .وفي
هذا الصدد« ،أشارا إلى أنَّه عند دمج عناصر من البيئة الخارج َّية
ضمن طريقة تفكيرنا ،يصبح لتلك العناصر نفس الدور اإلدرا كي
ألدمغتنا»(((.
ونتيج ًة لذلك ،باتت هذه العناصر تشكل جز ًءا من أدمغتنا كغيرها
من الخاليا والتشابكات العصب َّية .وعلى الرغم من أن فرض َّية كالرك
وتشالمرز أثارت الجدل ،إال أنَّها القت منذ ذلك الحين دعم العديد من
المختصين في دراسة الدماغ.
ّ

 .1كيف باتت عقولنا م ّتصلة بغوغل؟
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وضع كالرك وتشالمرز هذه الفرض َّية قبل ظهور الهواتف الذك َّية
والجيل الرابع للشبكات الخلو يَّة ،بالتالي كانت األمثلة التوضيح َّية
نوعا ما .فعلى سبيل المثال ،اعتمد
المعتمدة في هذا البحث خيال َّية ً
الباحثون مثال الرجل الذي اعتمد على مذكرة في حياته اليوم َّية
وجعلها بمثابة الذا كرة الخارج َّية له .لكن كما أوضحت األبحاث
تمس فرض َّية «العقل الممتد» بشكل مباشر هوسنا
األخيرة،
ّ
بالهواتف الذك َّية وغيرها من األجهزة المتّصلة بالويب.
عموما ،أصبح العديد منا حبيسي هواتفهم الذك ّية منذ الصباح
ً
حتى ساعات متأخرة من الليل .فبات من الطبيعي اللجوء إلى
((( م.س .جوجل بعد  20سنة.

خدمات ( Googleعلى غرار مح ّرك البحث والتقويم والخرائط
والمستندات ومساعد الصور وما إلى ذلك) .وفي الحقيقة ،أضحى
واقعا ،حيث تعتمد عقولنا بشكل جزئي
اندماجنا الفكريّ مع جوجل
ً
على خوادم غوغل .Google
ً
فعل؟ نعم ،لسبب رئيسي :حيث ال ُي َع ّد
لكن هل ُيع ّد هذا مه ٌم
جوجل مج َّرد أداة معرف ّية سلب ّية ،فقد أضحت ترتكز آخر تحديثاتها،
القائمة على الذكاء االصطناعي والتعلّم اآللي ،على االقتراحات.
في الوقت الراهن ،لم تعد خرائط جوجل تكتف باطالعنا على
كيف َّية بلوغ وجهتنا (سواء سي ًرا على األقدام أو بالسيارة أو بوسائل
النقل العامة) ،بل أصبحت تقدِّم لنا اقتراحات حول األماكن التي قد
تنال إعجابنا .كما لم يعد مساعد جوجل ،الذي ال يتطلب تشغيله
سوى استخدام كلمتين فقط (هاي غوغل) ،يقدِّم معلومات سريعة
ً
عوضا عنَّا وإجراء حجوزات
فحسب ،بل أصبح بإمكانه حجز المواعيد
ً
فضل عن ذلك ،أصبح «جي ميل» يقدِّم اقتراحات حول
للمطاعم.
ما نرغب في كتابته .كما باتت أخبار جوجل تعرض آخر المستجدات
التي لها عالقة شخص َّية بنا .فقد ساهمت جميع هذه العناصر في
تبديد حاجتنا إلى التفكير واتّخاذ القرارات بأنفسنا.
ويؤك ِّد خبراء أن  Googleيعمد إلى س ّد نقائصنا المعرف َّية ،وبالتالي
الذهن َّية .وفي هذه الحالة ،ستتالشى خصوص ّيتنا الذهن َّية وقدرتنا على
التفكير بح ّر ية.

 .2اإلدمان أم االندماج؟
لم تعد إحدى أ كثر األسباب إثار ًة للقلق ،وهي ما يسمى بـ«إدمان
ً
فوفقا لتقارير نُشرت مؤخ ًرا،
الهواتف الذك َّية» ،مج ّرد مشكلة نادرة.
ّ
يتحقق  مستخدم الهواتف الذك َّية العادي في المملكة المتحدة
من هاتفه كل  12دقيقة .وفي الواقع ،هناك مجموعة كاملة من
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التداعيات السلب َّية لهذه الظاهرة على النفس َّية ،حيث ُيع ُّد االكتئاب
والقلق من أبرزها.
في هذه الحالة ،يصبح مصطلح «إدمان» ،ليس سوى مج َّرد
مرادف لالندماج المتقدم الذكر.
إن السبب الحقيقي وراء عجز أغلب المستخدمين عن وضع
ّ
الهواتف الذكية والتقنيات الرقم ّية جان ًبا ،هو أنَّهم قاموا بادماج
ً
فعل يفكرون
استخدامها في طريقة تفكيرهم اليوم َّية .فقد أضحوا

من خاللها ،وبالتالي ال عجب في أن يصبح من الصعب التوقف عن
استخدامها.
وما يؤك ِّد هذا األمر بدليل ملموس ،هو ما يسببه فقدان الهاتف
الذكي فجأة من ارتباك ذهني واضطراب نفسي ،فهو أمر شبيه
بخضوع الفرد لجراحة دماغ َّيةً .
بدل عن ذلك ،يتع َّين تعلّم التفكير
بشكل مختلف من أجل التخلّص من اإلدمان واالندماج واستعادة
حة الذهن َّية ،والمدارك العقل َّية.
الص َّ
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ّ
ً
ّ
الرقميات وإضعاف قدرات التلقي
خامسا:
وال ـت ـح ـق ـيــق ف ــي ال ـم ـع ـلــومــات ال ـم ـن ـشــورة
أن
نشرت جامعة ستانفورد األميرك َّية دراسة أشارت فيها إلى َّ

قدرة الطالب على التحقق من صدق َّية مصادر المعلومات عن
أن الغالب َّية المطلقة
«مفزعة
تماما» وسبب هذا الفزع هو َّ
ً
اإلنترنت ُ

من الطالب الذين شملتهم الدراسة على مدار عام كامل تعاملت

مع مصادر المعلومات على الشبكة بأنَّها «حقيقة ال ريب فيها»،
ووصفت الدراسة المستقبل الذي يفترض أن تديره عقول «الجيل

الجديد» بأنَّه مستقبل مليء بمعلومات ناقصة(((.

يغفل الكثيرون ممن يتعاملون مع هذه المواقع أن الالوعي

لديهم والتفكير والعواطف واإلدراك ،تلعب دو ًرا كبي ًرا في طريقة
استخدامهم لها ،بد ًءا من كتابة منشور أو مشاركته أو اإلعجاب
بمنشورات اآلخرين أو حتى المتابعة بصمت.

وأن
استنتجت الكثير من األبحاث وجود عوامل مؤثّرة عند النشر َّ

العديد من األسباب التي تدفع األفراد للمشاركة بأشكالها المختلفة
جا عن احتياجات نفس َّية فرديَّة
في هذه المواقع ،قد يكون أبرزها نات ً
مثل تعزيز الذات والهو يَّة الشخص َّية وشعور االنتماء والترابط

وفعال .لكن كيف تلعب طريقة
االجتماعيّ وخلق محتوى مفيد
ّ
((( غســان مــراد ،دهــاء شــبكات التواصــل االجتماعــي وخبايــا الــذكاء االصطناعــي ،شــبكة
المطبوعــات للتوز يــع والنشــر ،ط  ،2019 ،1ص .37
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مهما في تعاملنا مع ما نشاهده من أخبار ومنشورات
تفكيرنا دو ًرا
ًّ
في تلك المواقع؟.
يتأثَّر العقل البشري بكثير من المحفزات الخارج َّية التي تدفعه
التخاذ قرار أو تحديد طريقة تعامله مع ما يواجهه في حياته اليوم َّية.
ولنفهم أ كثر كيف تتعامل عقولنا مع تلك المح ّفزات التي تجعلنا
نشارك وننشر األخبار والقصص على فيسبوك وغيره من المواقع،
قد تكون االستعانة بكتاب دانيال كانيمان «التفكير ..بسرعة وببطء»
خيا ًرا جيدًا.
أن «العقل البشري يتّبع في تفكيره على
أشار كانيمان إلى َّ
نظامين اثنين :أحدهما سريع واآلخر بطيء .يتعامل النظام السريع
مع المالحظات الالواعية البديه َّية ،أي مع المهارات الفطر يَّة أو
يختص النظام البطيء بالتعامل مع المالحظات
األساس َّية ،فيما
ّ
المكتسبة من
الواعية والمنطق َّية الناتجة
أساسا عن المهارات ُ
ً
تجاربنا الحيات َّية .يحدث النظام السريع بشكل تلقائي ،ويحتاج النظام
البطيء إلى الكثير من االهتمام والتركيز»(((.
ً
وفقا لهذين
يشتمل العقل البشري على حالتين من اإلدراك
سماه كانيمان بالسهولة المعرف َّية،
النظامين المختلفين ،أ ّولهما ما
ّ
أي «الحالة التي يكون فيها العقل حينما يشعر أن األمور تسير على
ما يرام ،ال تهديدات وال أخبار تستدعي االنتباه وتركيز الجهد تجاهها».
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ولو نظرنا إلى الطريقة التي نستخدم بها مواقع التواصل االجتماعيّ
لوجدنا اآلتي :تص ّفح سريع للمشاركات واألخبار ،ومرور سريع بدون
تركيز بين المنشورات سواء على الشاشة الكبيرة أو الصغيرة ،أي
أننا في معظم الوقت نكون في حالة من االرتياح واالسترخاء ،حتى إن
ً
ً
تعليقا هنا أو هناك ،ننظر إلى األمر على أنَّه وضع
نقاشا أو كتبنا
خضنا
((( عوامــل مؤثــرة عنــد النشــر ـفـي مواقــع التواصــل االجتماعــي ،غيــداء ابــو خيــران ،نشــر موقــع
منتــدى تواصــل نقــا عــن موقــع الجز يــرة ،بتار يــخ .2017/11/6

سهل مريح ال يتطلب الجهد أو التحدي .األمر ينطبق على تص ّفحنا
لألخبار الثقاف ّية أو الطب ّية أو أخبار المشاهير ،أ كثر مما ينطبق على
تص ّفحنا لألخبار السياس ّية.

 .1عوامل مؤ ّثرة عند النشر
على مستوى رغبة المستخدم في نشر التعليقات ومواد المحتوى
الرقميّ ،تلعب مجموعة من العوامل واألسباب التي تؤدي إلى
السهولة المعرف َّية دو ًرا في جعلنا نشارك خب ًرا أم ال ،منها وضوح
ما نقرأ وسهولة فهمه ،وتكرار المعلومات التي نتص ّفحها ،ومطالعة
األخبار التي تتوافق مع أفكارنا ومعلوماتنا التي بدورها تجعلنا نشعر
باليقين حول األشياء ،فالعالم وما يحدث فيه يبدو منطق ًّيا بالنسبة
لنا ،مما يجعلنا نشعر بالراحة وال ُيسر ويضعنا في مزاج جيد.
األخبار العاجلة والنصوص الواضحة( :المبرزة تقن ًّيا ورقم ًّيا):
يؤدي هذا النوع من األخبار إلى السهولة المعرف َّية وتحفيز عمل نظام
بشكل جيد.
التفكير السريع
ٍ
لو جئنا إلى المثال اآلتي وطلب منك اختيار أحد الخيارين:
ُولد أدولف هتلر عام ُ :1892ولد أدولف هتلر عام ( 1887خط
متعمد)
البولد Bold
َّ
ً
وفقا لنتائج الدراسة التي أجراها كانيمان ،فإن معظم األشخاص
يميلون إلى اختيار الجملة األولى أ كثر من الثانية ،بالتأكيد تستطيع
استنتاج أن الخط العريض والواضح أثَّر في االختيار.
وإذا قمنا بإسقاط هذه النتيجة على مشاركة األخبار في مواقع
التواصل االجتماعيّ ،سنالحظ أن األخبار العاجلة لها تأثير مماثل
اهتماما أ كبر
تماما ،فيميل األشخاص إلى مشاركتها ألنَّها تجذب
ً
ً
جملها مما يجعلها تبدو
من األخبار العاديَّة،
َّ
خاصة أنَّها تمتاز بقصر ُ
بشكل أوضح وأسهل.
ٍ
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النصوص البسيطة :غال ًبا ما تكون األخبار المكتوبة بنصوص
بسيطة أ كثر سهولة في التحليل والفهم وأ كثر عرض ًة للمشاركة،
ألنَّها تعمل على تحفيز نظام التفكير السريع فال تحتاج وقتًا أو
جهدًا كبيرين للوقوف عندها والتفكير فيما إذا كانت تستحق
المشاركة أم ال.
شخصا
«تأثير التهيئة» وطرح األسئلة :فلنفرض أنَّك حدّثت
ً
يكمل
ما عن قصص الملوك والسالطين ثم طلبت منه أن
ّ
الحرف الناقص في الكلمة التالية ... :صر ،بالتأكيد سيضع حرف
القاف لتصبح قصر.
شخصا آخر عن قصص الفراعنة وحضارتهم
غير أنك لو حدّثت
ً
وتاريخهم وطلبت منه أن يكمل الكلمة نفسها ،فسيكملها لتصبح
لعبت دو ًرا بالقصة التي رويتها في قراره النهائي.
مصر ،أي أنك
َ
ُيعرف هذا في علم النفس بتأثير التهيئة ( )priming effectأي
قمت
زيادة الحساس َّية تجاه مثير مع َّين وفق تجربة سابقة ،فقد
َ
بتحفيز الشخصين بطريقة الواعية وجعلتهما يصالن إلى قرار محدَّد
بنا ًء على تجربة سابقة ،وهي القصة التي رويتها .وإذا ط ّبقنا هذا
المفهوم على وسائل التواصل االجتماعيّ ،فهل يمكن أن نستنتج
أن طرح األسئلة يح ّفز التفكير كما في القصة السابقة؟
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يرتبط طرح األسئلة غال ًبا بمزي ٍد من التعليقات والنقاشات أو
حتى مشاركة الخبر ،فبمجرد طرح السؤال حول الخبر المنشور يبادر
الفرد إلى اإلجابة عنه بتعليق أو مشاركة لألسباب النفس َّية التي
ً
سابقا ،أي التعريف بالهو يَّة الشخص َّية وتعزيز االنتماء وخلق
ذكرناها
وضعت خب ًرا عن أحد األحزاب السياس َّية
محتوى ق ّيم .فلو أنك
َ
بسؤال للقارئ من قبيل «هل تؤ يَّد ما قام به الحزب؟»،
وألحقته
ٍ
فإن عالمة االستفهام تح ّفزه للتعليق أو المشاركة.
َّ

 .2التو ّتر المعرفي والنظام البطيء
تماما من السهولة المعرف َّية ،يعتمد التوتر المعرفي
على النقيض
ً

على النظام البطيء ،أي مع المالحظات الواعية والمنطق َّية التي
يتّخذها األفراد بعناية كبيرة لتجنّب أ كبر قدر من األخطاء ،لكنَّها في
الوقت نفسه تستغرق وقتًا أطول ومزيدًا من الجهد والتركيز.
يعتمد التوتر المعرفي في مواقع التواصل االجتماعيّ على العوامل
ً
سابقا ،ولو جئنا إلى عالم الفيسبوك فسنجد
النقيضة التي ذكرناها
َّ
المعقدة
سريعا على األخبار
أن الكثير من مستخدميه يم ّرون
َّ
ً
والمنشورات التي يصعب تحليلها ،أي أنَّهم ّ
فضلوا االعتماد على
نظام التفكير السريع ،في حين أن الذين ق َّرروا تحفيز النظام البطيء
وبذل بعض الجهد والوقت لقراءة الخبر وتحليله ،ومن ثم فهمه
وتكوين رأي حياله؛ ربما يكونون م َّيالين إلى ترك تعليق على الخبر
مقابل مشاركته أو اإلعجاب به.
المحصلة ،هناك عوامل مؤثّرة عند النشر ،والكثير منها تؤثّر
في
ّ
على الطريقة التي يتعامل بها األفراد مع األخبار على مواقع التواصل
االجتماعيّ ،منها الصور الجميلة أو العبارات البسيطة والخط الكبير
وطرح األسئلة ،األمر الذي يجذب اهتمامهم ويح ّفز التفكير الالواعي
لديهم لمشاركتها أو التعليق عليها .هنا نتحدّث عن عناصر الجذب
والتأثير وتالزمهما األزلي.
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َّ
ً
سـ ـ ـ ــادسـ ـ ـ ــا :تـ ــأث ـ ـيـ ــر الـ ـ ـمـ ـ ـن ـ ــص ـ ــات الـ ــرق ـ ـمـ ـ ّـيـ ــة
َّ
ف ـ ـ ـ ــي بـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاء هـ ـ ـ ــوي ـ ـ ـ ــة جـ ـ ـ ــدي ـ ـ ـ ــدة ل ـ ـل ـ ـفـ ــرد
عالما ثال ًثا إلى
ُيشك ّل اإلنترنت والتواصل االجتماعيّ والرقم ّيات
ً
يتجسد في الواقع الموضوعي الخارجي
جانب العالم األ َّول الذي
َّ
المعاش ،والعالم الثاني المتمثل باألحالم والرغبات ،والعالم الثالث
ُ
ما استجد من هذه الرقم ّيات التي تستعير مك ّوناتها من تفاعل
العالمين األ َّول والثاني في إطار تشكيل الهو يَّة والصورة والتعبير
عنهما(((.
توصل خبراء التواصل االجتماعيّ إلى عدد من المفاعيل
عليه،
َّ
األساس َّية والمؤثرة على هويَّة وثقافة وسلوك الفرد والمجتمع ،نذكر
أبرزها(((:
 في توصية رفعها السير جون بدينغتون المستشار العلميالمنصات الرقم ّية ستلعب دو ًرا
«إن
للحكومة البريطان َّية قالَّ :
َّ
تفاعل ًّيا متزايدًا يؤثِّر في تشكيل الهوية الذات َّية لألفراد من حيث
اتصال األفراد بصورة مستم َّرة ويوم َّية عبر اإلنترنت وانتشار
وسائل التواصل وزيادة المعلومات»(((.
((( م.س .ص.69
((( اعتمادنــا ع ـلـى عــدد مــن الكتــب ،وخاصــة كتــاب خبيــرة التواصــل البريطان َّيــة ســوزان
غرينفيلــد« ،تغيــر العقــل كيــف تتــرك التقنيــات الرقميــة بصماتهــا ع ـلـى ادمغتنــا» نشــر
مجلــة عالــم المعرفــة  ،2017وكتــاب الدكتــور غســان مــراد« ،دهــاء شــبكات التواصــل
االجتماعــي وخبايــا الــذكاء االصطناعــي ،نشــر شــركة المطبوعــات للتوز يــع والنشــر .2019
((( م .س ،.تغ ّيــر العقــل ،كيــف تتــرك التقن َّيــات الرقم َّيــة بصماتهــا ع ـلـى أدمغتنــا ،الكاتبــة
البريطان ّيــة ســوزان غرينفيلــد.
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المنصات الرقم ّية على التالعب بين الذات الحقيقية
 قدرةَّ
(الباطن َّية الشخص َّية) والذات الفعل َّية (التي تظهر في المجتمع)
المنصات
والذات الوهم َّية التفاعل َّية التي تعكسها و ُتظهرها
َّ
الرقم ّية من خالل أداء وسلوك األفراد.
والمنصات على تقليص االستقالل
 ُقدرة هائلة للرقم َّياتَّ
الفكريّ والثقافيّ للفرد المستخدم واستالبه وإضعاف انتاجه.
إن انخراط األجيال الشابة الكبير في شبكة اإلنترنت في ظل
َّ
ذا كرة لم تتشك َّل بعد لهم ،جعل لثقافة صانعي هذه الوسائل
واسعا ،واستُغلت بدورها في نشر فكرها وأديولوج ّيتها
انتشا ًرا
ً
وسلوكياتها.
 هناك عالقة ارتباط َّية بين االنجذاب لإلنترنت والرقم ّياتَّ
ومنصات التواصل وبين االعتالل العاطفيّ والنفسيّ والذهنيّ
لألفراد.
المنصة الرقم ّية من وسيلة
 وجود إمكان َّيات هائلة ألن تتح َّولَّ
إلى غاية.
المنصات الرقم ّية وسيلة تنفيس لالحتقان الناجم عن التوتّر
َّ
والقلق المتفاعل بين العالم الحقيقي (باطن النفس) والواقع
(قيم وضغوطات المجتمع).
 هناك قدرة ألي فرد على تشويه أ كبر قض َّية بسهولة وبأبخساألثمان ،من خالل قدرة النشر العام دون أي ضوابط.
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أن الفرد يستكشف هو يَّاته المكبوتة عبر اإلنترنت
 تب ِّين ًَّ
سابقا ُمصانة بالخصوص َّية والستر.
والرقم ّيات في حين كانت
منصات التواصل واإلنترنت وسائل اإلعالم التقليدي
همشت
َّ
َّ
لدى الجيل الجديد ،وهي وسائل كانت تحت سيطرة الحكومات

والقوى االجتماع ّية والسياس َّية المركز يَّة ،وكانت تعمل بقواعد
مهن َّية مسؤولة (التلفزيون والصحف والكتب).
والمنصات في تبديد حاجتنا إلى التفكير
 ساهمت الرقم ّياتَّ
واتّخاذ القرارات بأنفسنا ،وهو ما يؤثِّر على بناء الشخص َّية
واتّخاذ القرارات والسلوك َّيات.
لمنصات التواصل االجتماعيّ في تجنيد األفراد
 هناك خطورةَّ
عبر سلوك القطيع عن طريق عمل َّيات التعبئة واالحتشاد،
ً
مفصل في الفقرة التالية القادمة.
وهذا ما سنشير إليه
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ً
ّ
االجتماعي وسلوك القطيع
سابعا :التواصل
من أخطر الظواهر وأطرفها التي عرفت في سوسيولوجيا الجماعات
والمجتمعات ما يعرف بظاهرة القطيع أو الحشد  ،Crowedإذ ال
تنطبق دينام َّيات الفعل الجمعي على مثل هذا النوع من الجماعات،
من هنا يصعب التنبؤ بسلوك الحشد واتجاهاته والمآالت التي
ينتهي إليها(((.
يتك َّون الحشد من مجموعة من األفراد المتن ّوعين في الخصائص
واألهداف ،وليس من المفيد كثي ًرا التع ّرف على خصائص كل فرد
على حدة ألن خصائص الحشد ال تعادل مجموع خصائص أفراده،
ذلك أن شخص َّية الحشد تتك َّون تحت تأثير عوامل أخرى غير
خصائص أفراده ،إذ تعمل عناصر كامنة مكبوتة في دواخل األفراد
وعقلهم الباطن بما يشك ّل العقل الجمعي للحشد ،وهذا ما تؤيّده
نظر يَّة التقارب في تكوين الحشود ،ولو حاولنا التع ّرف على تلك
العوامل الكامنة في كل فرد لوجدناها متن ِّوعة وجميعها ال يساوي
بالضرورة العقل الجمعي للحشد ،ذلك أن أهم مالمح ذلك العقل
الجمعي تتشكل وفق تفاعل المكبوتات المتنازعة ،فيتغلب القوي
منها على األقل قوةً ،
مثل ق َّوة الغضب قد تتغلب على قوة العقل ما
قد يدفع الحشد للتخريب ،وقد تبرز الغريزة الجنس َّية الكامنة فيميل
الحشد إلى العدوان َّية الجنس َّية نحو الجنس اآلخر ،ما قد ُيترجم إلى
((( ســلوك القطيــع ـفـي وســائل التواصــل االجتماعــي ،عــزام ابــو الحمــام ،موقــع عر ـبـي ،21
نشــر بتار يــخ 2016/1/6
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سلوك التح ّرش مثلما وقع أ كثر من مرة في بعض شوارع القاهرة
بما في ذلك سلوك َّيات مشينة ُرصدت حتّى أثناء ما سمي بحراك
الربيع العربي.
أفراد الحشد يجمعهم حافز أو هدف آني مؤ َّقت في الزمان
والمكان .غال ًبا ما يتعلَّق بخوف غير محدَّد األبعاد (منع أو وقف
سلوك سابق) أو بتحقيق منفعة عاجلة (نهب وسلب ً
مثل) ،وقد
يبدأ بناء الحشد نتيجة إثارة آن َّية كرد فعل مثلما يجري في مالعب كرة
القدم أحيانًا (االحتجاج على قرار حكم المباراة) ،وقد يتم َّثل الحافز
نتيجة حوافز تؤثِّر بالغرائز الكامنة (االستعراض الجنسيّ وحشود
التحرش).

وهكذا تتعدَّد الحوافز والدوافع التي تشك ّل الحشد ،وكما يقول
الكاتب رائد الدبس« :وأ يًّا تكن الفكرة التي ُي ُ
ساق القطيع من أجلها:
أصول َّية دين َّية متط ّرفة ،أم شمول َّية ال دين َّية متط َرفة تدّعي لنفسها
صفة الكُلَّويَّة ،والكمال ،أم عرق َّية وطائف َّية منغلقة أو قبل َّية وإن اتخذت
ً
وإن اختلف لونه»(((.
لنفسها
فإن القطيع هو القطيع ْ
أشكال حداث َّيةَّ ،
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بالتجمع حول زعيم طارئ أو مجموعة تشك َّلت
قد يبدأ الحشد
ّ
لتحقيق أغراض واعية أو غير واعية تبدأ ّ
ببث صوتها أو تأثيرها إلى
الحمى من
آخرين ،وهذا ما تؤ يّده نظر يَّة العدوى التي تقول بانتقال
ُ
عامة أو شبه
فرد آلخر .وقد يبدأ تشك ّل الحشد بنا ًء على بروز قض َّية َّ
حة المعلومات فيها ،وهذا ما ُيسمى
عامة ،بصرف النظر عن مدى ص َّ
َّ
أساس من تقارب االهتمام.
ٍ
تجمع األفراد على
نظر يَّة التقارب ،أي
ّ
ظاهرة الحشد بدأت تزدهر اآلن في مواقع التواصل االجتماعيّ
خاص ًة «فيبسوك» ،وقد ساعدت طبيعة تكنولوجيا االتصال في
َّ
تعزيز ظاهرة الحشد ،فالتكنولوجيا تو ّفر للفرد التخ ّفي خلف شاشة
((( م.س

تماما كما في الحشد الواقعي الذي ال قيمة
ال ُتظهر هو يَّته الحقيق َّية،
ً
فيه للفرد أو لهويته ،فالفرد يتنكر باسم مستعار إن رغب ،وقد يفصح
َّ
تتحقق الثقة بأي هو يَّة بما في ذلك النجوم
عن هويته لكن ناد ًرا ما
تتجمع النواة األولى للحشد حتى يبدأ الحشد
والمشاهير ،وما أن
َّ
بإطالق طاقة غريبة أو مجال يشبه المجال الكهرومغناطيسي قد
يجذب المزيد من األفراد والجماعات الصغيرة األخرى مثلما قد
يستبعد عناصر أخرى.
في ظاهرة الحشد أو القطيع يفقد الفرد فرديّته ويذوب في كتلة
غير متجانسة من األفراد واألفكار واألجساد واألهداف .في حشد
مواقع التواصل االجتماعيّ ال قيمة للفرد بحد ذاته ،فهو يستم ّد
قيمته من مشاركته بالصراخ العالي الذي يتمثل في ()Comments
وشتائما ،أو في الهمهمة الخافتة
والصور الرمزية التي قد تم ِّثل سبابًا
ً
التي تتم َّثل في  .Likeفي موقع «فيسوك» ً
تتجمع الحشود حول
مثل،
َّ
نمطين من المحاور:
األ َّول شخص أو أ كثر يم ّثلون دور القيادة أو صوت الحشد ،هؤالء
لديهم القدرة على التعبير عن رغبات الحشد الكامنة والظاهرة،
تجمع حولهم المزيد من
وكلَّما أتقنوا التعبير عن الكامن كلَّما
َّ
حمل بعديد التأويالت بينما الصريح محدَّد
العناصر َّ
ألن الكامن ُم َّ
َّ
ويتجلى هذا النمط في بعض الشخص َّيات السياس َّية واألدب َّية
التأويل،
واإلعالم َّية التي تستحوذ على متابعة فئات واسعة من مستخدمي
اإلنترنتً ،
مثل صفحة اإلعالمي والمح ّرض السوري المعارض فيصل
ألن الصفحة
القاسم تحظى بمتابعة ما يزيد عن ( )8,901,000ليس َّ
تو ّفر معلومات ذات مصداق َّية ال توفرها وسائل اإلعالم األخرى ،بل
ألن صوت منشورات الصفحة تداعب الكوامن الفكر يّة والنفس َّية
َّ
والعاطف َّية لشرائح تنقاد في سلوك القطيع وتم ّثل رهانات جمع َّية
مبن َّية على التحريض الطائفي والمذهبي.

49

النمط الثاني الذي يمثل بؤرة التجمع هو «قض َّية أو مجموعة
ً
مثل صفحات
قضايا» تع ّبر عن اتّجاهات أو رغبات أو معتقدات،
الحراك المدني في لبنان كـحراك «طلعت ريحتكم» الذي أسهم
في إشعال الحراك المدني في لبنان عام  ،2015لم تكن الصفحات
تتجمع فيها
الشخص َّية مع َّينة أو محدَّدة ،بل قامت حول قض َّية
َّ
الكثير من التأويالت الصريحة والكامنة لكنَّها حشدت األصوات حول
قض َّية أزمة النفايات ،ولكنَّها استبطنت في خلفيتها أهدا ًفا تتّصل
بدوافع حول األزمة االقتصاديَّة والمشاركة السياس َّية وإقرار قانون
ً
وصول إلى إعادة تشكيل وإنتاج
انتخابات جديد ومكافحة الفساد
السلطة ،وهو ما أ ك ّد ارتباطها بأجندات وتدريبات مع جهات دول َّية
وخاصة المعهد األميركي الديموقراطي الذي يم ّول هذه المشاريع
َّ
(((
من خالل وكالة التنمية األميرك َّية .
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إن الحشد سواء في الواقع أو في مواقع التواصل االجتماع ،يمكن
أن يدفع نحو تحقيق نتائج إيجاب َّية على مستوى القضايا الشعب َّية،
كالضغط على الحكومة في اتّجاه معين ،لكن الحشد قد يتدحرج إلى
منزلقات النزعات الكامنة ،والتوظيف المشبوه ،وأقل ذلك هو صرف
النظر عن القضايا الحقيق َّية التي تواجه المجتمع ،ففي الوقت
الذي كان فيه البرلمان األردني يناقش عددًا من مشاريع القوانين
فإن حشود
الحساسة مثل قانون «الالمركز يَّة» في أواخر العام َّ ،2015
َّ
«فيسبوك» ظلَّت مستم َّرة في االهتمام بمقطع من بضع دقائق على
ً
خادشا للحياء ،رغم
قناة رؤيا التلفزيون َّية حينما ُع َّد ذلك المقطع
أن المقطع التلفزيوني كان قد بُ َّ
ث قبل شهرين ،قبل أن يبرز فيه
َّ
بشكل مفاجئ؛ بعد أن أظهره أحدهم على «فيسبوك»،
االهتمام
ٍ
فثارت ثائرة الجماعات بزعم التقوى واألدب والحياء!!
((( للتوســع يراجــع كتــاب الحــرب االميركيــة الناعمــة ع ـلـى حــزب هللا ،دار المعــارف االســامية
الثقافية ،ط ،2018 ،1ص 83 - 79

أن
وقد أظهر بعضهم نزعات طائفية ضد القناة على اعتبار َّ
صاحبها ومديرها مسيحي الديانة ،وألجل ذلك أُنشئت صفحات
على «فيسوك» كان منها «الحملة المليون َّية إلغالق قناة رؤيا»،
واستدعى ذلك الضغط تدخل «هيئة المرئي والمسموع» الحكوم َّية
لتحيل الفيديو إلى النائب العام للنظر في محتواه «غير األخالقي» كما
وصفه الناشطون ،أما مآل الصفحة وعدد المتعاطفين معها فلم
يتجاوز بضعة آالف بما فيهم المراقبون والفضول َّيون ،هكذا يمكن
االستنتاج أن صوت الحشد كان أ كبر من مجموع عدد أصوات أفراده.
في الحصيلة نجد َّ
أن الحشود على مواقع التواصل االجتماعيّ
تتصرف بديناميات الحشد وتنزع إلى الفوضى وإلى التعتيم على
األجندة الحقيقي ّة للمجتمع وقد تسهم في تشويه وعيه بدرجة كبيرة،
واألمر سيكون في غاية الخطورة في حاالت وقوع أزمات حقيقية في
المجتمع على خلفيات طائف ّية أو عرق َّية أو عشائر يَّة ،فال أحد منَّا
يستطيع التنبؤ بما سيؤول إليه دفع الحشود التي قد تنتقل من
فضاء اإلنترنت إلى فضاء الواقع.
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ث ــام ـ ًـن ــا :ال ـت ــواص ــل االج ـت ـم ــاع ـ ّ
ـي وإثـ ـ ــارة األن ــا
َّ
ال ـ ـفـ ــرديـ ــة وروح الـ ـمـ ـق ــارن ــة االج ـت ـم ــاع ـ ّـي ــة
أن
أن  90%من الجيل الجديد يقولون َّ
أظهرت إحدى الدراسات َّ
وسائل اإلعالم االجتماع ّية ُتجبرهم على مقارنة ثروتهم أو أسلوب
حياتهم بأقرانهم ،ما يجعل  60%منهم يع ّبرون عن عدم ا كتفائهم
بما يملكون بسبب ما يرونه في وسائل اإلعالم االجتماع ّية ،واعتبا ًرا
ً
أموال لم يخططوا إلنفاقها ،عدا
لذلك قال  57%منهم أنَّهم أنفقوا
منصات السوشيال
عن ميلهم إلى التفاخر بتجاربهم وأغراضهم على َّ
ميديا كطريقة للموا كبة العصرية(((.
وتسمح مواقع التواصل االجتماعيّ بمراقبة حسابات العديد
من األشخاص ،وهذا ما يجعل البعض يرى صور بعض الناس
يستمتعون على شواطئ البحر ،وآخرين يتس ّوقون في المحالت
ممتعا مع األصدقاء
التجار يَّة في باريس ،وآخرين يقضون وقتًا
ً
بتناول وجبات لذيذة من الممكن َّأل تكون للفرد القدرة على شرائها،
كل ذلك وأ كثر من صور العديد من المشاهير يبنون أجسادهم
في صاالت الرياضة ،أو أخريات يستعرضن فساتين للسهرة باهظة
الثمن ،هذا ال يم ّر مرور الكرام أمام مرأى األعين ،بل له دور ضخم
في اهتزاز ثقة بعض األفراد بأنفسهم ،واستيائهم من حياتهم التي
يعتبرونها مملَّة.
((( طبقــة األثر يــاء الجــدد -مظاهــر خدّاعــة عززتهــا منصــات التواصــل االجتماعــي ،نــور علــوان،
نــون بوســت ،نشــر بتار يــخ  20ســبتمبر .2018
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المطلع بعدم االكتفاء
أن هذه المقارنة ُتشعر
وهنا ال بد من ذكر َّ
ّ
وتزعزع من قناعاته بنفسه ،وتقلّل من احترامه لذاته ،وقد تجعله في
مهمة ما ،أو للوصول
واثق في قدراته العمل َّية إلنجاز
أحيان أخرى غير
َّ
ٍ
ٍ
أن هذه التص ّرفات قد ال تكون واقع َّية أو
إلى هدف مع َّين ،بالرغم من َّ
الخاص بنا.
مالئمة لنمط الحياة
ّ
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ً
تـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ــعـ ـ ـ ــا :أثـ ـ ـ ـ ـ ــر ش ـ ـ ـب ـ ـ ـكـ ـ ــات ال ـ ـ ـتـ ـ ــواصـ ـ ــل
االج ـت ـمــاعـ ّ
ـي ع ـلــى الـبـنـيــة ال ـث ـقــافـ ّـيــة للفرد
هناك ثالثة مستويات بين االستقالل واالنغماس الثقافيّ لألفراد
على الشبكة:
ً
محافظا على
حجما واألكثر فك ًرا وثقاف ًة وسيبقى
األ َّول :هو األقل
ً
منصات ووسائل التواصل
وضعه أو قد يزداد تألّ ًقا إذا ما انخرط في
َّ
االجتماعيّ ،وهذه المجموعة هي األكثر إنتاج َّية في الواقع واألكثر تأثي ًرا
ويسمون بالمؤثّرين حسب مايكل زوكربرغ في رسالته
على الشبكة
ّ
الشهيرة للعالم وقدَّرهم بـ « 100مليون شخص مؤثّر في مجموعات
جه سائر المجموعات
ومحرك يو ِّ
مؤثّرة أي  100مليون ناشط ُ
على الشبكة»((( ،فيما البق َّية هم من المتلقين والمتفاعلين غير
المنتجين للمحتوى الرقميّ بطبيعة الحال.
حجما
الثاني :هو أقل من المستوى األ َّول ثقاف ًّيا ولكنَّه األكثر
ً
حا بين المستوى األ َّول والتز ّود منه واالنخراط مع
وسيبقى متأرج ً
المستوى الثالث واالندماج معه ،لكن بشكل عام هذا المستوى
متّجه نحو األعلى على الرغم من حثيث سيره.

((( الترجمــة الكاملــة لمانيفيســتو زوكربرغ..رؤ يــة مؤســس فيســبوك ،نشــرت بتار يــخ
 ،2017/2/21موقــع ساســة بوســت.
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األعم الشائع المنغمس مع شبكات التواصل
الثالث :هو
ّ
حص
تأمل وتف ّ
االجتماعيّ ويسير مع كل ما ُيطرح لكن من دون ّ
ويمكن القول عنه أنَّه «يسير مع الهواء» وهو بشكل عا ّم ال يبشر
بخير ومتّجه نحو األسفل مع شديد األسف(((.
وقــد رصــد بعــض الخبــراء والباحثيــن آثـ ًـارا سـ َّ
ـلبية لشــبكات التواصــل
ً
االجتماعـ ّ
ّ
الثقافيــة للفــرد ،نــورد بعضــا منهــا:
ـي واإلنترنــت علــى البنيــة
كل فرد معلومات طفيفة عن
 .1تستطيح الثقافة :إذ يمتلك ّ
المهمة وذلك بسبب كثرة عرض
الموضوعات والظواهر
َّ
المعلومات التي تقلِّل من التركيز على مادَّة مع َّينة.
 .2ذوبان الثقافات المح ّل َّية وسط بحر الثقافات العالم َّية:
وبالتالي غلبة الثقافة الغرب َّية المستوردة ذات المحتوى الهائل
في ظل قلَّة وندرة المحتوى العربيّ واإلسالميّ الرصين على
اإلنترنت ووسائل التواصل؛ وهو ما أثبته عدد من الدراسات
لمؤسسة الفكر العربي التي نُشرت في التقارير الثقاف ّية
َّ
(((
السنوية وتح ِّول الثقافات المحل َّية إلى مجرد شعارات
وقشور.

 .3االغتراب :هي الحالة التي يشعر بها الفرد أنَّه غريب وسط
العالم .ثقافته المحل َّية قديمة وعاجزة عن مسايرة التطور..
والثقافة المستوردة مستعجلة وليس من السهولة تطبيقها
في مجتمعه.
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((( مســتقبل الثقافــة والفكــر ـفـي ظــل هيمنــة شــبكات التواصــل االجتماعــي ،موقــع
النبــأ ،نشــر األحــد  26اذار  ،2018رابــط المقــال https://annabaa.org/arabic/ :
informatics/14678
((( التقر يــر العر ـبـي الرابــع للتنميــة الثقافيــة الصــادر عــام  / 2011الشــباب العر ـبـي ع ـلـى
االنتنــرت مؤشــرات ودالالت ،ومشــروع المحتــوى الرقمــي العر ـبـي

 .4عجز وسائل التنشئة والتعليم القديمة :أي نكوصها أمام ق َّوة
تأثير وسائل التواصل االجتماعيّ التي باتت تشكل  85%من
ثقافة الطلبة.
 .5تراجع مكانة العائلة :أضعفت شبكات التواصل االجتماعيّ
مكانة ومقدرة األب واألم على التربية السلوك َّية ،بسبب فقدان
السيادة على العائلة (األوالد) التي أصبحت ُتربَّى من قبل شبكة
اإلنترنت ووسائل التواصل االجتماعيّ؛ مع وجود استثناءات
من دون شك.
 .6كثرة األفكار المطروحة :تجعل شبكات التواصل االجتماعيّ
أن الفرد ال
قيمة األفكار الجديدة معدومة أو ضئيلة ،بمعنى َّ
تم طرحه ونشره بغزارة
يجد حاجة للتفكير ما دام ّ
كل شيء قد َّ
ال توصف.
ألن األفكار قد تالقحت واختلطت وباتت
 .7موت االيديولوجياَّ :
العقول اإلنسان َّية رقم َّية لغ ًة وتفكي ًرا وهي متقاربة إلى ح ٍّد
كبير ،وبالمقابل تولَّدت ايديولوج َّيات أو قناعات هجينة ج َّراء
ت َّيار شبكات اإلنترنت ومواقع التواصل مكانها ،كما سنب ِّين في
فقرة مستقلَّة.

 .8مخاطر االنتشاريَّة :هو ما يصطلح عليه في الغرب
( )Proliferationأو االنتشار يَّة التي تحقق للمنتّج الثقافيّ
الوصول إلى ماليين المشتركين حتى من غير المتابعين وهو
ما يثير الفضول ( )Curiosityلدى الكثير منهم .وهنا ال ب َّد من
التمييز بين عالمين يختلفان في التلقي أ َّولهما راس ٌ
خ وله تقاليد
ّ
التلقي لم
قديمة في المتابعة (الغرب) والثاني لديه فوضى في
أن السويد
ترسخها التقاليد المجتمع َّية (الشرق) ،والدليل َّ
ّ
ً
مثل وبق َّية الدول االسكندنافية توزِّع أجهزة  iPadعلى جميع
المراحل الدراس َّية وتدخلهم دورات في صناعة البرامج َّيات
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وتقيم لهم المعارض النصف سنو يَّة إلبراز انتاجاتهم ،في حين
أن قياس الحصيلة في العالم العربي يعطي نتائج سلب َّية على
مستوى إنتاج المحتوى.
َّ
المؤقتة :يؤدِّي التع ّرض الدائم لمواقع
 .9إضعاف الذا كرة
التواصل االجتماعيّ إلى ضعف في الذا كرة المؤ َّقتة لإلنسان
« ،»short-term memoryفالتع ّرض للكالم المستمر على
الفيسبوك والتغريدات السريعة على تويتر يضعف من قدرة
الدماغ على تخزين المعلومات ،وال يسمح لها بالراحة من أجل
كم كبير من المعلومات ،فباإلضافة إلى
المواصلة على تخزين ّ
التأثير المباشر على الذا كرة المؤقتة ،تمنع مواقع التواصل
االجتماعيّ كذلك العقل من الدخول في حالة «الراحة» أو
« ،»Down Timeوهو الوقت الذي يستغلُّه الدماغ لنقل
وتخزين المعلومات التي تعرض لها الفرد طوال اليوم ،لذا
إن التحديق من نافذة الحافالت في الشارع أ كثر
يقول األط َّباء َّ
صح َّية للدماغ من التحديق المستمر في شاشة المحمول.
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العصبيُ :تع ِّرض مواقع
 .10جعل الفرد أ كثر عرضة للضغط
ّ
التواصل االجتماعيّ الفرد آلراء آالف وعشرات آالف بل ربما
لماليين البشر في اللحظة نفسها ،فإذا ق َّررت شراء أي منتج
مع َّين من اإلنترنت ،ربما لن يعجبك المنتج في البدايةَّ ،إل أنك
وبعد أن تقرأ تعليقات مختلف المستخدمين على المنتج،
يمكنك أن تغ ّير رأيك بمنتهى السهولة ،حيث جاءت إحدى
الدراسات االجتماع ّية بنتيجة مفاجئة ،أنَّه يمكن لبضعة نقرات
على زر اإلعجاب في الفيسبوك أن يغير رأي الكثير من األفراد،
وال يحتاج األمر آلالف من األعداد ،هذا ً
يفسر طريقة
أيضا ما
ِّ
تعامل الجيل الحديث مع ما ينشرونه على صفحاتهم على
مواقع التواصل االجتماعيّ ،فإن لم تأت صورة لهم بعدد معين

من نقرات اإلعجاب ،فإنَّهم سيقومون بحذفها من الصفحة،
والعكس صحيح.
النقدي :تدفع مواقع التواصل االجتماعيّ إلى
 .11إفساد التفكير
ّ
إعادة التغريد ،وإعادة النشر ،واإلعجاب بما يفعله مشاهير مواقع
التواصل االجتماعيّ ،كما تدفعك بدون وعي إلى أن تتبنَّى رأيهم،
فتقلِّل من التفكير الذاتيّ والتفكير النقديّ ،وتجعلك وسيلة إلعادة
النشر فحسب ،كما ال تسمح لك بالتعبير المفتوح عن آرائك مع
تحديد عدد الكلمات المسموح لك بنشرها ،وهنا تختصر كالمك
وتبسطه ليصل إلى أبسط المستويات ،وال يكون في الواقع ما تريد
ّ
ً
حقا أن تع ِّبر عنه.
 .12أوهام نمط الحياة المثال َّية :لم تعد وسائل التواصل االجتماعيّ
مج َّرد وسيلة لمشاركة األفكار واألفعال بين األقران ،لكنَّها
أصبحت وسيلة لتأسيس سمات ومشاركات ألنماط الحياة،
ً
مختلقا ومل َّف ًقا في
ومع ذلك ،فهذا النمط من الحياة قد يكون
أوقات كثيرة ،وهؤالء األشخاص الذين يتابعون مشاهير وسائل
التواصل االجتماعيّ يعتقدون بصدق أن هؤالء الناس يعيشون
حياة مثيرة ال تشوبها شائبة .وبدرج ٍة ما ،فهؤالء الذين شحذوا
برمته
مشاعر نمط حياتهم المهن َّية يبدو كأنَّهم ا كتشفوا األمر َّ
َّ
وحققوا الحر يَّة المطلقة ،لذا أصبحت حياتهم هي مهنتهم
وكل ما يقومون به في حياتهم غرضه العرض ،لكن ال شيء
ّ
ً (((
منه أصيل حقا  .وبال شك َّ
أن وسائل التواصل االجتماعيّ
لها العديد من المم ِّيزات ،إعالنات مجان َّية وفرص ال نهائ َّية من
خاصة مع األصدقاء القدامى ،لكن هناك جانب شرير
التواصل َّ
تزداد خطورته عند البقاء «مت ً
ّصل» طول الوقت ،فوسائل

((( كيــف تؤثــر السوشــيال ميديــا ع ـلـى تقديرنــا لذواتنــا؟ ،جينيفــر بيتــش ،ترجمــة حفصــة
جــودة ،نشــر بتار يــخ  2017/5/22موقــع نــون بوســت
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التواصل االجتماعيّ غ َّيرت بشكل سلبي من نظرتنا ألنفسنا
ولآلخرين ،واألمر يزداد سو ًءا.

ع ـ ـ ـ ــاش ـ ـ ـ ـ ًـرا :ش ـ ـب ـ ـكـ ــة اإلن ـ ـ ـتـ ـ ــرنـ ـ ــت ومـ ـ ــواقـ ـ ــع
الـتــواصــل االجـتـمــاعـ ّ
ـي بوصفها ايديولوجيا
يحصــل تأثيــر شــبكات التواصــل االجتماعـ ّ
ـي فــي الــرأي العــام مــن خــال
ثالثــة مســتويات مترابطــة:
إن تزايد المجموعات عبر الشبكات
 .1المستوى العاطفي :حيث َّ
يؤدّي إلى إعادة صياغة العواطف والتأثير في األذواق واالختيارات
بنا ًء على النموذج ال ُـمقدَّم في هذه المجموعات.
 .2المستوى المعرفي :مرتبط بال ُبعد السابق ،فالمجموعات
أصبحت مصد ًرا جديدًا من مصادر إنتاج القيم وتلقين المعارف
(االيديولوجيا) وتشكيل الوعي بالقضايا المختلفة.
ً
والحقا
 .3المستوى السلوكي :الذي ُي َع ُّد أعمق هذه المستويات
لها.
أن «األطر المرجع َّية التي ُتحدِّد
تكمن المقاربة في الدراسة َّ
ئ السياقات
وسيطا ايديولوجياُ ،ين ِ
دينام َّية هذه الشبكات بوصفها
ْش ُ
ً
(العوالم االفتراض َّية) التي تجعل المستخدمين يحتكمون إلى
المنصة في ذاتها
االهتمامات السائدة فيها ،فتصبح هنا الوسيلة أو
َّ
ت عليه الدراسات
ج ْ
ج ًة ،وليس المحتوى وحده ،خال ًفا لما َد َر َ
ُم َؤ ْد َل َ
والنظر يَّات اإلعالم َّية التقليديَّة التي تربط جوهر أو طبيعة الوسيلة
بمضمون الرسالة اإلعالم َّية»(((.
((( أيديولوجيــا شــبكات التواصــل االجتماعــي وتشــكيل الــرأي العــام ،د.محمــد الراجي،موقــع
الجز يــرة ،نُشــر بتار يــخ .2015/12/27

61

فك االرتباط بين الثقافة والتقانة ،إذ تقوم
من الصعوبة
َّ
تكنولوجيا المعلومات الجديدة بتحطيم العقبات والعراقيل الزمن َّية،
ألن
والعالقات االجتماع ّية الهرم َّية والتصنيفات الطبق َّية التقليديَّةَّ ،
جع المستخدم على الذوبان
ثقافة الوسائط المتعدِّدة والشبكات ُتش ِّ
واالنصهار في عالم ال َّر ْق َمنَة ...لذلك فالمجتمع في عالقته مع وسائط
االتّصال الجديدة ال يتم تشكيله وبناؤه وفق التأثيرات الوافدة عليه
عبر هذه الوسائل فحسب ،بل يذوب معها كل ًّيا.
فم َؤ ِّسسو الشبكة سواء كانوا أفرادًا أو جماعات يتبنَّون
ُ
أفكا ًرا مع َّينة ،وتنشأ بنا ًء على هذه األفكار الشبكة (نموذج شبكة
الفيسبوك) .وهذا ال يعني أن هناك حالة سكون َّية في البناء الشبكيّ،
تبعا لتغ ُّير
لمؤسسي الشبكة
إذ قد تتغ َّير ال ُوجهات الفكر يّة
ً
ِّ
خاصة أن االيديولوج َّيات
االيديولوجيا المسيطرة على تفكيرهم،
َّ
ليست حتم َّية.
هناك عِ دة ُمحدِّدات مختلفة ُتبرز الطابع االيديولوجيَّ للشبكات
االجتماع ّية ،ويأتي في مقدِّمتها:

 - 1االيديولوجيا السياسية:
ً
أشكال
وما يدور حولها من أحداث ،إذ احتضنت هذه الشبكات
من المداولة والنقاش حول الشأن العام ،وسمحت للنخب
السياس َّية بتجاوز آل َّيات تغييبها من المجال العموميّ
التقليديّ الذي تسيطر عليه الدولة.
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 - 2الشبكات االجتماع ّية:
 ال تعمل بمعزل عن سياقها ،أي :المجتمع االفتراضي .وإذاكانت الفرض َّية األساس َّية للمجتمع االفتراضي منذ نشأته ترتكز
فإن األفراد أو الجماعات عند النفاذ
على مشاركة االهتماماتَّ ،
إلى الشبكات االجتماع ّية يحتكمون إلى االهتمامات ،التي ُتع ُّد

بدورها ُمح ِّددًا ايديولوج ًّيا ينطوي على عنصر اختيار يَستم ُّد
مرجع َّيته من األطر الفكر يّة الحاكمة للمستخدمين.
تبعا للتغ ّيرات التي تطرأ على
 الدخول إلى الشبكة والخروج منها ًتتم في إطار
معتقدات وأفكار المستخدمين ،فالتفاعالت التي ّ
الشبكات االجتماع ّية تتح َّرر فيها االيديولوجيا من حواجز الزمان
تنفك عن أصولها الفكر يّة التي
والمكان ،ولكنهالم تستطع أن
َّ
تمنح الفرصة للنفاذ أو الخروج أو عدم االشتراك.
ً
أشكال جديدة من الفعل الجماعي،
 أفرزت الشبكات االجتماع ّيةَ
احتضنت جماعات افتراض َّية تك َّونت
فضاءات بديلة
وخلقت
ٍ
حولها مشاغل مشتركة ،سياس َّية واجتماع َّية وفن َّية ورياض َّية
ومهن َّية تنطلق من ايديولوج َّيات متعدِّدة.
 بروز قادة رأي عام جدد لهم منابرهم اإلعالم َّية وتقن َّياتهمالخاصة لحشد الجماهير وتعبئة األفراد.
َّ
تكشف الحروب اإللكترونية التي يشنُّها األفراد ،أو الجماعات،
أو الدولُ ،م ْست َْه ِد َف ًة مواقع شبكات التواصل االجتماعيّ ،الطابع
االيديولوجيّ لهذه الحروب ،وتؤك ِّد من جانب آخر الصراع حول
المعاني واألفكار والتص ّورات والرؤى (صراع ايديولوجيَّ) التي تحملها
منصات
المضامين اإلعالم َّية لتلك المواقع .فتكون بذلك الشبكات
َّ
لصراع ايديولوجيَّ فكريّ أو عقائديّ أو مذهبيّ أو سياسيّ أو صراع
حول النفوذ والمصالح ،بل تتح َّول إلى وسائط حرب ايديولوج َّية
وفكر يَّة بالموازاة مع الحرب التقليديَّة.
و يَ ْر ُس ُم التد ُّفق المعلوماتيّ بمصادره المختلفة ،الذي ُيشك ِّل َس ْي ًل
ُم ْن َهمِ ًرا باتّجاه مستخدمي الشبكات االجتماع ّية ،طريقة التفكير أو
ما يجب أن ُي َفك ِّر فيه المستخدم ويع ِّرف عنه ويشعر به ،وهو جوهر
مضمون اإلعالم ال ُـم َؤ ْد َلج.
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وبجانب تلك المحدِّدات ،تبرز أهم َّية ايديولوجيا المضامين
اإلعالم َّية نفسها ،أو ايديولوجيا اإلعالم باعتبار اإلعالم رسالة،
والرسالة البد أن تكون ُم َؤ َّط َر ًة برؤية ،وهي فكرة أو مجموعة أفكار
تسبق السلوك االتّصالي؛ مما يجعل الممارسة اإلعالم َّية نتاج رؤية
اديولوج َّية؛ وهي المحدِّدات التي ُتؤثِّر في عمل القائم باالتّصال.
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ِّ
حـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادي عـ ـ ـ ـش ـ ـ ــر :مـ ـ ـ ـك ـ ـ ــون ـ ـ ــات وعـ ـ ـن ـ ــاص ـ ــر
َّ
ايــديــولــوج ـيــا اإلن ـتــرنــت وال ـم ـنــصــات الــرقـمـ ّـيــة
اســتنا ًدا إلــى مــا ســبق ح ـ َّدد البعــض ايديولوجيــا المن َّصــات الرقم ّيــة
بخمســة أنــواع :االيديولوجيــا التقنيَّــة (الوســيلة) ،ايديولوجيــا اللغــة،
ـص ،ايديولوجيــا الصــورة ،ايديولوجيــا اإلعــان ،وهــي تثيــر
ايديولوجيــا النـ ّ
إشـ ً
ـكال منهج ًّيــا يمكــن توضيحــه بعــد اســتعراض المقصــود منهــا:
 .1ايديولوجيا الوسيلة :ترتكز االيديولوجيا التقن َّية على منح
تقن َّيات االتّصال سلطة معيار يَّة تجعلها العامل األ َّول في
تنظيم المجتمع وإعطائه معناه ،والتسليم بخضوع التقدُّم
ثم
في التواصل اإلنسانيّ واالجتماعيّ لتقدّم التقن َّيات ،ومن َّ
االعتراف لتلك التقن َّيات بالقدرة على تغيير المجتمع تغيي ًرا
أن ال ُبعد االيديولوجيَّ للتقانة قد ال يتراءى في
بنيو يًّا؛ ذلك َّ
جانب االستعمال ،لكن يظهر جل ًّيا في جانب التوظيف؛ أي
توظيف المستجد التكنولوجيّ ألغراض ال يغدو عنصر
خضمها إال تجلّ ًيا من تجلّيات تلك األغراض.
االستعمال في
ِّ
 .2ايديولوجيا اللغة :تكمن في المعنى الذي يحاول القائم
باالتصال إبالغه للمستقبل عن طريق الرسالة اإلعالم َّية التي
تصل إلى الجمهور عبر اللغة اإلعالم َّية التي تبني بدورها مفاهيم
عن األشخاص واألحداث والوقائع والقضايا التي يعيشونها
أو يسمعون عنها ،والتي تنقلها وسائل اإلعالم .وال شك أن
اللغة اإلعالم َّية التي تحمل هذه االيديولوجيا إنّما هي فعل
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القائم باالتّصال الذي يحاول إيصال المعنى (االيديولوجيا) إلى
الجمهور.
مباشرة ،ولكنَّها ُتم ِّثل
ِ
مباشرة أو غير
ِ
 .3ايديولوجيا النص :قد تكون
ج ًها ايديولوج ًّيا يعكس القيم
على المدى البعيد والترا كمي تو ُّ
المؤسسة اإلعالم َّية،
واألفكار والمعتقدات للقائم باالتصال ،أو
َّ
جه إليه الرسالة اإلعالم َّية .إ َّن صناعة األنباء
أو المجتمع الذي ُتو َّ
واألخبار والتعليقات سيرورة تفسير يَّة تشييديَّة إلى ح ٍّد بعيد،
وليست مج َّرد نقل للوقائع .وفي بعض الحاالت يمكن البرهنة
على أ َّن المسلَّمات ،وضروب الخطاب التي ترتبط بها ،ايديولوج َّية،
والمعاني المسلَّم بها ذات أهم َّية ايديولوج َّية كبيرة.
فع ً
ال
 .4ايديولوجيا الصورة :تعتبر الصورة مضمونًا تواصل ًّيا َّ
وعنص ًرا من عناصر التمثيل الثقافيّ البصري؛ إذ يمكن بواسطتها
الوقوف على أهم َّية العالم البصريّ في إنتاج المعاني وتأسيس
القيم الجمال َّية واإلبقاء عليها ،وكشف الدينام َّيات النفس َّية
فإن للصورة
الخاصة بعمل َّيات المشاهدة والتلقي .ومن هنا،
َّ
َّ
قدرة احتالل َّية عميقة في التح ُّول إلى فكرة (ايديولوجيا) ،ومن
ثم تتح َّول إلى هدف ،والهدف إلى مشروع ،والمشروع إلى رأي
َّ
جماهيريّ عا ّم ،ومن ثم إلى سلوك بشري عن طريق الفضاء
وشبكات التواصل االجتماعيّ.
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 .5ايديولوجيا اإلعالن :كما يؤثِّر اإلعالن في ترويج السلع
والخدمات ،فإنَّه ُيسهم في نشر القيم واالتجاهات الجديدة،
ويدفع المتلقي إلى تق ُّبل أفكار أو أشخاص أو منشآت ُمع َلن
عنها ،كما يعمل على تغيير العادات واألذواق وسط مستقبليه.
تم إنتاجها من ِق َبل ثقافة
وحينما يستق ِبل مجتم ٌع ما إعالنات َّ
فإن اإلعالنات تحمل معها قيم ثقافتها ،وقد
مغايرة لثقافته،
َّ
ً
عامل من عوامل التغ ُّير االجتماعيّ.
تكون

ويبدو هذا التفصيل في ايديولوجيا شبكات التواصل االجتماعيّ
مهما من الناحية المنهج َّية؛ إذ ُيق ِّر بنا من آليات اشتغال ايديولوجيا
ًّ
أن مسألة «ايديولوجيا الوسيلة»
اإلعالم ،لكن يكشف في الوقت نفسه َّ
ال يمكن أن تكون حاسمة في التأثير على الرأي العام معرف ًّيا وعاطف ًّيا
حجما أو دو ًرا يتجاوز أهم َّية العناصر
وسلوك ًّيا ،كما ال ينبغي أن تأخذ
ً
األخرى.
وقد تابعنا خالل السنوات الماضية فيما ُس ِّمي بالربيع العربي
حجم الدور الذي اضطلعت به شبكات التواصل االجتماعيّ؛
فبالقدر الذي كان لها دور في مسارات تلك األحداث كان هناك ً
أيضا
مستخدمون لهذه الوسائل (المستخدمون الذين ينتجون المحتوى)،
ً
فضل عن السياقات
وم ْست َْق ِبلون لهذا المحتوى ،ثم رجع الصدى،
ُ
االجتماع ّية والثقاف ّية والتاريخ َّية للمضامين اإلعالم َّية .ولعل مآالت
بعض الحاالت ما يؤك ِّد محدوديَّة هذه الوسائل وفاعل َّيتها «في التغيير
البنوي».
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ثــانــي عـشــر :شـبـكــات ال ـتــواصــل االجـتـمــاعـ ّ
ـي
وتـ ـ ـشـ ـ ـكـ ـ ـي ـ ــل ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرأي ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــام ال ـ ــرقـ ـ ـم ـ ـ ّ
ـي
تنطلق دراسة دور شبكات التواصل االجتماعيّ واستراتيج َّياتها
في تشكيل الرأي العام من أبنية نظر يَّة إعالم َّية متعدِّدة ومداخل
مختلفة لتحديد التأثير الذي ُتحدثه الشبكات االجتماع ّية في
المستخدمين ،وتشمل هذه المداخل نظر يَّة التسويق االجتماعيّ
التي تتناول كيف َّية ترويج األفكار التي تعتنقها النخبة في المجتمع
لتصبح ذات قيمة اجتماع َّية معترف بها.
وتقوم وسائل اإلعالم وفق هذه النظر يَّة بإثارة وعي المستخدمين
عن طريق الحمالت اإلعالم َّية التي تستهدف تكثيف المعرفة
لتعديل السلوك بزيادة المعلومات المرسلة للتأثير على القطاعات
المستهدفة من الجمهور ،وتدعم الرسائل اإلعالم َّية باالتصاالت
الشخص َّية ،وكذلك االستمرار في عرض الرسائل في وسائل االتّصال،
عندها يصبح الجمهور ُم ْهت ًَّما بتكوين صورة ذهن َّية عن طريق
المعلومات واألفكار ،وهنا تسعى الجهة القائمة باالتصال إلى تكوين
صورة ذهن َّية لربط الموضوع بمصالح الجمهور وتطلّعاته.
وترصد أهم َّية الثورة االتّصال َّية الكبرى والتكنولوجيا الجديدة
لوسائل اإلعالم اإللكترون َّية في ظهور فضاء عام اجتماعي جديد
يخضع لمثال َّية الفيلسوف األلماني يورغن هابرماس ،ويعتمد على
أن يكون الرأي العام ح ًّرا في حركة المعلومات وتبادل األفكار بين
المواطنين.
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أن وسائل اإلعالم اإللكترون َّية
وتؤك ِّد نظر يَّة المجال العام على َّ
تخلق حالة من الجدل بين الجمهور حيث تمنح تأثي ًرا في القضايا
العامة وتؤثِّر على الجهة الحاكمة ،وهذا «المجال العام يمكن رؤيته
َّ
كمجال حياتنا االجتماع ّية الذي من خالله يمكن تشكيل الرأي
العام .ولمواقع التواصل االجتماعيّ دور في المجال العام وينظر إليها
المحيط كإحدى مصادر التغيير السياسي ،عن طريق تأثير حركات
عما
االحتجاج في عقول الناس ،فرديًّا وجماع ًّيا ،عن طريق التعبير ّ
يشعرون ويفكرون ،وفتح الباب أمام إمكان َّية مقاومة النظام القائم،
وطرح مشروعات بديلة»(((.
وفي ذات السياق يمكن توظيف نظر يَّة االستخدامات واإلشباعات
لبيان دور شبكات التواصل االجتماعيّ في تشكيل الرأي العام؛ وذلك
بالنظر إلى اإلشباعات التي ُتقدِّمها شبكة اإلنترنت لمستخدميها
بأصنافها المختلفة (إشباعات المحتوى ،وإشباعات االتّصال).
و ُتعتبر الشبكات االجتماع ّية ً
وسائل اتّصال ثر يَّة ،ألنَّها
أيضا
َ
استنادًا إلى نظر يَّة ثراء وسائل اإلعالم تمتلك قد ًرا كبي ًرا من
ً
فضل عن تن ُّوع المضمون المقدَّم من خاللها ،ومن ثم
المعلومات،
تستطيع هذه الوسائط التغلُّب على الغموض والشك الذي ينتاب
الكثير من األفراد عند التع ُّرض لها.
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كما أنَّها تتم َّيز بسرعة ر ّد الفعل ،وقدرتها على نقل اإلشارات
المختلفة باستخدام تقن َّيات تكنولوج َّية حديثة ،والتركيز الشخصي
على الوسيلة ،واستخدام اللغة الطبيع َّية.

((( شــبكات الغضــب واألمــل -الحــركات االجتماع َّيــة ـفـي عصــر اإلنترنــت ،مانويــل كاســتلز،
ترجمــة ،هايــدي عبــد اللطيــف ،نشــر ـفـي المركــز العر ـبـي لالبحــاث ودراســة السياســات،
بتار يــخ آذار . 2018

ثــالــث ع ـشــر :ثــورتــي تــويـتــر  2009وتـلـغــرام
 2018ف ـ ــي إي ـ ـ ـ ــران ك ـح ــال ـت ـي ــن دراس ـ َّـيـ ـتـ ـي ــن
استند الباحث وعالم االجتماع الكندي ماكسيميان فورت في
دراسته عن أحداث إيران (حزيران  2009وما بعدها) ،إلى معطيات
ً
مقال بعد أسبوعين
علم َّية إحصائ َّية حينما سبق الجميع بنشره
فقط من اندالع األحداث في إيران َ
كشف خلف َّيات فيه ما أطلق عليه
وصف «ثورة تويتر في ايران».
حججه دراسة أجرتها كل َّية االقتصاد في جامعة
واستخدم فورت في ُ
أن  10%من مستخدمي تويتر هم من ينتجون 90%
هارفارد وجدت َّ
من محتوى الموقع ،والباقي يتلقون ويستهلكون هذا المحتوى دون
أدنى نقد وتَ َب ُّصر بهذا المحتوى (((.
وتحت عنوان «ثورة تويتر أحالم أميركا في إيران» شرح فورت
وخاصة موقع توتير
كيف َّ
َّ
أن شبكات التواصل االجتماعيّ والرقميّ
استطاعت استدارج عشرات اآلالف من الشباب اإليراني إلى مشهد
تم صناعة
وحراك اجتماعي وسياسيّ وثقافيّ ال صلة لهم به ،وأنَّه ّ
مناخ إعالميّ نشره بضع عشرات من الناشطين بعضهم من الشباب
شخصا ،وقال
والطالب السذج ،الذين قد ال يتجاوز عددهم 45
ً
«إن ثورة تويتر هذه ،ال تعكس الفئة المشاركة فيها اتّجاهات
فورت َّ
أن مستخدمي اإلنترنت ال
مستخدمي اإلنترنت من اإليرانيين ،كما َّ
((( ثــورة تويتــر ..أحــام أميــركا ـفـي إ يــران ،ماكســيمان فــورت ،نشــر موقــع الجز يــرة ،بتار يــخ
.2009/6/26
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إن الشباب ال يم ِّثلون الشباب ،وحتى
يم ّثلون العدد األكبر منهم ،ثم َّ
اإليرانيين ربما كانوا غير إيرانيين ،فقد شارك في هذه الثورة عبر
المنصات اإللكترون َّية حسابات من إسرائيل وأميركا ومن بلدان
َّ
الغرب ،وهذه هي الق َّوة الساحرة ًّ
حقا لوسائل اإلعالم االجتماع َّية،
وقد أ ك َّد هذا التحليل استطالع قامت به وكالة أسوشيتد برس لعدد
بأن طهران تشهد
هما َّ
من اإليرانيين قالوا َّ
إن ما ُيسمى تويتر أوجد َو ً
ثورة أخرى»(((.
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وبعد العام  ،2009وبعد أن عالجت الحكومة اإليران َّية قض َّية
التأثير الخارجيّ لالنترنت ومواقع التواصل االجتماعيّ األميرك َّية
والغرب َّية من خالل إنشاء شبكة وطن َّية إيران َّية لإلنترنت ،برز في نهاية
العام  2018دور اإلنترنت ومواقع التواصل في انهيار سعر العملة
أن هناك ثغرة جديدة تم َّثلت في تطبيق تلغرام
اإليران َّية ،وتب َّين َّ
الروسي للتواصل االجتماعيّ ،الذي ّ
غضت الحكومة في إيران النظر
عنه وسمحت باستخدامه باعتباره تطبيق تابع لدولة روسيا الصديقة
تعمد وتخطيط من روسيا ،ساهم التطبيق
غير المعادية ،وعن غير
ّ
إلى جانب عوالم نفس َّية وسوء إدارة لألزمة االقتصاديَّة والمال َّية بانهيار
العملة اإليران َّية ،وعلى سبيل المثال بلغ أعضاء بعض قنوات تلغرام
اإلخبار يَّة حوالي مليوني عضو ،وهو ما س َّبب خو ًفا لدى الرأي العام
نتيجة موجة الشائعات التي تلت العقوبات األميرك َّية وإلغاء االتّفاق
جه اغلب الناس وتجار العملة لالستفادة من المضاربة
النوويّ وتو ّ
على أسعار العمالت بهدف الربح ،وقد كشفت هذه األحداث حجم
تأثير الرقم ّيات وارتباطها باالستقالل الثقافيّ والفكريّ أليّ فرد
أن الثغرة المركز يَّة تكمن في ضعف نفسي
ومجتمع ،دون إغفال َّ
بنيويّ لدى الجمهور نفسه ً
المنصات الرقم ّية.
أيضا بمعزل عن دور
َّ

((( م .س « ،ثورة تويتر ..أحالم أميركا في أيران».

خاتمة ومقترحات

 .1هناك تأثير عميق وبنيويّ وتدريجيّ يحصل للمستخدم الذي
يتعامل مع اإلنترنت والتواصل االجتماعيّ على عدَّة مستويات
تربو يَّة وعصب َّية ومعرف َّية ونفس َّية وسلوك َّية.
يفسر البحث جان ًبا من السؤال المطروح في أوساطنا حول
 .2قد
ِّ
سبب التأثّر الزائد لجمهورنا وبالحساس ّية والتفاعل َّية العالية
تعممها الجهات المعادية أو
مع اإلشاعات والمنشورات التي
ِّ
الجاهلة التي تنخرط في الحمالت بدون عدائ َّية.
 .3قد ال تشك ِّل الرقم ّيات خط ًرا راهنًا على انتماء أو والء جمهورنا،
وتنظيما ،ولكنَّها ُتشك ِّل تهديدًا
خاصة الجمهور المتشك ِّل هو يَّ ًة
َّ
ً
للجيل األصغر وللجيل الوافد تعبو يًّا وطالب ًّيا.

 .4شبكات اإلنترنت والتواصل االجتماعيّ تملك جانب ايديولوجيَّ
عامة بصورة حتم َّية ،وهي ليست أداة
خاصة وغربي
أميركي
َّ
َّ
ويتم االستثمار فيها من قبل الحكومات لغايات
محايدة،
ّ
وأهداف كبرى.
 .5يجب تثقيف جمهورنا على اآلل َّية التي تعمل بها شبكات
اإلنترنت والتواصل االجتماعيّ ومخاطرها على األمن الثقافيّ
والفكريّ والسياسيّ.
َّ
يتثقف من مصادر
 .6الخطر األكبر هو على الجيل الجديد الذي لم
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ومنابع فكر يَّة صافية بالقدر الكافي ،في حين أنَّه يغرق في موجات
تأثير اإلنترنت والتواصل االجتماعيّ.

 .7المفروض تكثيف البرامج الثقاف ّية والتعبويَّة الج َّذابة لسد
جزء من فراغ الجمهور وحاجاته إلى المعرفة واالطالع والتي
يع ِّوض عنها بزيادة ساعات االستهالك التواصلي بشكل ُمض ّر
وسلبيّ.
 .8تكثيف ّ
بث المحتوى التحذيريّ والتوعويّ للجمهور حول
أضرار اإلدمان اإللكتروني والتواصل االجتماعي وضرورة التع ّرف
ً
التجسس الذي له مجال اخر.
فضل عن مخاطر
عليها،
ّ
 .9التوعية على ضرورة عدم التفاعل والنشر لدعايات األعداء وال
ألن ذلك يؤدِّي إلى
التفاعل مع منشوراتهم تحت عنوان الردَّ ،
تضخيمها وخدمتها.
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الئحة المصادر والمراجع

 .1ايديولوجيا شبكات التواصل االجتماعيّ وتشكيل الرأي العام،
محمد الراجي ،الجزيرة.
 .2اإلشكاالت المنهجية في دراسة الشبكات االجتماع ّية الرقم ّية
وسبل التغلّب عليها ،عبد الوهاب الرامي ،ورقة مقدَّمة للمؤتمر
الدولي «وسائل التواصل االجتماعيّ التطبيقات واالشكاالت
المنهج َّية» ،كلّ َّية اإلعالم واالتصال بجامعة اإلمام محمد بن
سعود اإلسالمية بتاريخ  2015/3/10السعوديَّة.

 .3اإلنترنت واالستالب التقني ،عبد العالي معزوز ،مركز دراسات
الوحدة العرب َّية ،بيروت ،2011 ،ط ،1ص 23
 .4تغير العقل ،كيف تترك التقنيات الرقم ّية بصماتها على
أدمغتنا ،سوزان غرينفيلد ،نشر مجلة عالم المعرفة .2017
 .5التقرير العربي الرابع للتنمية الثقاف ّية الصادر عام ،2011
الشباب العربي على اإلنترنت مؤشرات ودالالت ،ومشروع
المحتوى الرقميّ العربي.
 .6ثورة تويتر ..أحالم أميركا في إيران ،ماكسيمان فورت ،نشر موقع
الجزيرة ،بتاريخ . 2009/6/26
 .7جوجل بعد  20سنة ،هكذا أضحى مح ّرك البحث امتدادًا
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ألدمغتنا ،بنيامين كرتس ،المصدر :ذي كونفرسايشن ،ترجمة
موقع نون بوست.
 .8حزب هللا والوطني الحر األقوى في التواصل االجتماعيّ ،نادين
مهروسة ،موقع المدن ،نُشر بتاريخ .2016/07/09
 .9زوكربيرغ يكتب لمليار شخص رسالة استخدم فيها كلمات
رئيس أميركي شهير .ما الذي أخبرهم به؟ هافينغتون بوست
عربي ،رويترز ،نُشر بتاريخ.2017/02/17 :
 .10سلوك القطيع في وسائل التواصل االجتماعيّ ،عزام ابو
الحمام ،موقع عربي  ،21نُشر بتاريخ .2016/1/6
 .11شبكات الغضب واألمل -الحركات االجتماع ّية في عصر
اإلنترنت ،مانويل كاستلز ،ترجمة ،هايدي عبد اللطيف ،نُشر في
المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات ،بتاريخ آذار .2018
 .12صراع الجبابرة؛ عندما التقى غوغل بويكيليكس ،فادي
الطويل ،منشور بتاريخ  ،2014/8/7موقع جريدة السفير.
منصات التواصل
 .13طبقة األثرياء الجدد -مظاهر خدّاعة عززتها
َّ
االجتماعيّ ،نور علوان ،نون بوست ،نُشر بتاريخ 20أيلول .2018
 .14علم اإلنسان َّيات الرقم ّية ..مستقبل البشر يَّة الذي يتجاهله
العرب ،جريدة الشرق االوسط 19 ،نوفمبر .2014
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 .15عوامل مؤثِّرة عند النشر في مواقع التواصل االجتماعيّ ،غيداء
أبو خيران ،نشر موقع منتدى تواصل ً
نقل عن موقع الجزير،
بتاريخ .2017/11/6
 .16كيف تؤثِّر السوشيال ميديا على تقديرنا لذواتنا؟ ،جينيفر
بيتش ،ترجمة حفصة جودة ،نُشر بتاريخ  2017/5/22موقع
نون بوست.

 .17كيف يؤثِّر تص ّفحك المستمر لوسائل التواصل االجتماعيّ
على عقلك ،مترجم عن الغارديان البريطانية ،محمد عالء
عيسى ،2015/12/27 ،نشر موقع ساسة بوست.
 .18مستقبل الثقافة والفكر في ظل هيمنة شبكات التواصل
االجتماعيّ ،موقع النبأ ،نُشر في  26اذار .2018
 .19الميديا االجتماع ّية من منظور التنظيم والتنظيم الذاتي،
الصادق الحمامي ،مجلة اتّحاد إذاعات الدول العرب َّية ،ملف
مواقع التواصل االجتماعيّ االستخدامات والسياقات ،العدد
.2016 - 1
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