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فعاليات املؤمتر الرقمي األول 
 لإلنسانيات والعلوم اإلجتماعية

 
 

 [2172] /آب )أغسطس(71/آب )أغسطس( إىل 2والذي إنعقد يف الفرتة من 
 الرقمي املؤمترنثروبولوجيا ، و الفيسبوك : منتدى اإلنسانيات ، منتدى األ

 
 
 
 

 
 رابط منتدى اإلنسانيات :

https://www.facebook.com/groups/humanitiesforum/?ref=bookmarks 

 رابط منتدى األنثروبولوجيا :
https://www.facebook.com/groups/anthropologyforum/?ref=bookmarks 

 رابط المؤتمر الرقمي : 
https://www.facebook.com/groups/digital.conference/?ref=bookmarks 
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 طبعة رقمية أولى 

 2112آب )أغسطس( / 
 

س تعادة املعلومات  بتحميليسمح  ، هذا الكتاب أ و ختزينه يف نطاق ا 

ىل املصدر يف حال ال قتباس منه .   رشط عدم ال جتار به ، وال شارة ا 
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ن حماولتنا هذه توازي تأسيس إبأوراقهم البحثية ... لذين تقدموا للباحثني ا خاصوشكر 
 مجاعة فكرية أو مدرسة !
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 بالتتابع األجبدي( : ) ناملشاركو الباحثون 
 

باحث أنثروبولوجي من لبنان ، خبري يف دراسة الواقع وإعداد خطط التنمية  : رامي ناصر
مسؤول ، ك والتشبيك للعمل اإلمنائيالتشار « تشارك»مؤسس ورئيس مجعية اإلسرتاتيجية ، 

كثر من البقاع )لبنان( ، مشارك ومعد أل –فريق إعداد اخلطط يف وكالة التخطيط والتنمية 
ورقة حبثية يف األنثروبولوجيا الثقافية ويف التاريخ الريفي ، مهتم مبواضيع الرتاث الشعيب 

 والرتاث الثقايف الالمادي .
 ramihnaser@yahoo.comالربيد اإللكرتوين : 

 
 

 
 

-جتماعية ، جامعة الشاذيل بن جديدأستاذ حماضر يف قسم العلوم اإل : ساسي سفيان
 اع الثقايفجتماإللى شهادة الدكتوراه، ختصص علم ر، متحصل عالطارف، اجلزائ

من املقاالت العديد عضو يف فرق حبث ومشاريع حبثية عديدة، لديه والتحوالت البنيوية، 
اع الثقايف، جتمودولية، مهتم مبواضيع ختص علم اإلالعلمية واملداخالت يف ملتقيات وطنية 

 نثروبولوجيا.الثقافة الشعبية واأل
 saci_soufiane@yahoo.frيد اإللكرتوين : الرب 

 ب 

 
 

 

هتماماهتا على إ. تركز  كاتبة وباحثة يف جمال األنثروبولوجيا من لبنان:  سوسان جرجس
. تكتب يف  . هتوى الكتب واملطالعة وكتابة الشعر والقصة القصرية الدراسات اجلندرية

 . فكر وجملة صدى الفصول الشعريةبعض املواقع اإللكرتونية العربية مثل جملة معارج ال
 sousan.girgiss@gmail.comالربيد اإللكرتوين : 

 
 

 
 

أستاذ يف باحث يف جمال األنثروبولوجيا/السوسيولوجيا من لبنان ،  : علي نزار هاشم
من ضمن دائرة عضو هيئة حترير موقع أرنرتوبوس ، اجلامعة األمريكية للثقافة والتعليم ، 

الرمزي ،  –ألنثروبولوجيا التأويلية ، اإلثنوغرافيا الذاتية ، املنظور التفاعلي اإلهتمامات : ا
 …الثقافية ، متثالت الدين يف املخيال الشعيب ، الفضاء الرقمي ، األحالم ، واهلوية اهلوية 

  a9nh@hotmail.comالربيد اإللكرتوين : 
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 توطئة 
 

 هو مؤمتر رقمي ! 
 قمي ...وليس مؤمتراً عن الفضاء الر 

 والبون بينهما كبري ...
الثاين ، قد يتكلم فيه كثر ال يعرفون عنه سوى صفحتهم على الفيسبوك ، مع قليل من التأمالت 

 الفلسفية املفككة !
األول ، هو حتول منهجي يف طبيعة الواقعني الفيزيقي والرقمي ! املؤمتر الرقمي يف هذه احلالة 

 الرقمية فقط ! لىل ، إال أنه ال يقتصر يف حبثه عف مكان املؤمتر وطبيعة التواصيوص  
هذا التحول املنهجي ، مقصود ، إذ به )وعربه( نواجه السيستام التجهيلي ، الذي ما زال يظن 

 يف التعلم من البحث والوصول ... منع راغب  بإستطاعته  هأن
قائق ملتبسة ، ، أو ح)أو أرباع( مون أنصاف حقائق ورمبا يتذاكى السيستام وسدنته ، فيقد  

ويضبطه ويبقيه ضمن  الراغب يف املعرفة عقل يكبحهذا  طاملا أن، فة )ال يهم( هة ، حمر  مشو  
 ! احملافظة على األمر الواقع سجن

 وهو سجن ال خيدم إال سدنة اهليكل ، والشركات الناهبة اليت ال تعرف إال النهب واجلشع ! 
ية السيطرة بالضعف ، وبدأ احلراك عرب تبادلية ، بدأت إمكان( 2.0)لكن ، مع الفضاء الرقمي 

الرقمي/الواقعي ، حيث ميكن إجياد املعلومة ملن يريد أن يبحث ، وإن كان السيستام حاول 
، إال أن تدريبًا عمالنياً  إستعادة جزء من سيطرته عرب إغراق الباحث بكم هائل من املعطيات

  أن يقي من الغرق !له بسيطاً ، ميكن 
لذا توجهنا حنوه إلقامة ميث ل فرصة للباحثني واملفكرين وطالب العلم ، ء الرقمي بات إن الفضا

 متعددة األهداف : هذه الفرصة ، مؤمترنا األول 
إليه  : حيث يقدر أي باحث أن يشارك ، دون أن يرتبط مبكان حمد د يشد   الالمركزية .7

 الر حال !
ه ، ضمن فرتة إنعقاد املؤمتر ، : حيث يقدر الباحث ترتيب الوقت املناسب ل الوقت .2

 وميكنه الولوج إليه حلظة يشاء .
: وهو احلجة األشهر اليت متنع أي إنتاجية ، أو حراك معريف ، والفضاء الرقمي  التمويل .3

 ن غرينا( من اإلنتصار للبحث العقالين غري التابع ملصادر التمويل . مك ننا )كما سيمك  
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م جوائز مالية للباحثني ، فمن يشارك حيث ال نقد  وهي نقطة مهمة جدًا ،  :التطوعية  .4
 ببحثه ، يقتطع من وقته وجهده ليقدم ما يعرب  عنه ، ال عن رغبات من يقد م اجلوائز !

إذ قد تصل دعوتنا لعدد أكرب من الباحثني على إمتداد هذا العامل ، ويف هذا  :العالمية  .2
 وتراكمها . عارفاملتالقح فكري ومعريف وثقايف مهم جداً إلنتاج 

أو ال ،  عليا أصحاب شهاداتمن خمتلف األعمار والتخصصات ، :  فرصة للباحثين .6
ضمن  ليجتمعوا مقاربات خمتلفة ،مدارس فكرية/يكتبون مبنهجية ذاتية أو جتريبية ، يتبعون 

  فضاء رقمي فيتحاورون ويتالقحون فيغتنون معاً . 
ل مع الذكور واإلناث ، دون أن : حيث يسمح الفضاء الرقمي ، بالتواص الجندرية .1

 كية( .عائقاً أمام اإلناث حتديداً )خصوصاً يف اجملتمعات البطرير ذلك يشكل 
: الذين مل يشاركوا مبؤمترات ، أو يتهيبوا ذلك ، أن ينطلقوا ضمن الفضاء  فرصة للطالب .8

حباث الرقمي ، حيث ال نعرتف باجلمود املنهجي ، أو اإلطار احلاكم يف ما يطلق عليه األ
األكادميية ، وهي )جبزء منها( أحباث تعقيد لغوي يهدف إىل التجهيل وتعليم العجز ! 

ظة اليت مل تنتج تغيرياً أن يتحرر من األعراف احملاف   عموماً( احثطالب )والبهنا ، ميكن لل
. هنا ميكن للطالب الذي يبدأ أوىل خطواته البحثية أن ميأل كوبه بشكل مذ متأسست 

 سليم .
ق عليه أو ينقده ه النص الرقمي للجميع ، ويقدر من يشاء أن يعل  إذ يتوج   :الشهرة  كبح .9

)ومن خارج احلقل املعريف( ، دون أن متنعه شهرة الباحث ، وهي )على األغلب( غري 
 معروفة خارج اإلطار األكادميي الضيق ! 

ألن الفئة  يضطر الباحث إىل الكتابة بلغة مبس طة )دون أن خيل  باملعىن( :اللغة  .71
ف من التعقيد اللغوي الذي ميارسه بعض صة ، وذلك خيف  املستهدفة ليست متخص  

 الباحثني .
فهم واقعه  ألن اللغة مبسطة ، والبحث منهجي ، يدفع هذا بالقارئ إىل :الوعي  .77

 )وواقع غريه( ، هذا الفهم هو مقد مة للنباهة ، فالتغيري .
عقيبات )والسجاالت( هي مكتوبة ، فهذا حيث أن مجيع املداخالت والت :الكتابة  .72

للقارئ أن ينتقد/يقي م بعد تأمل وتدبر ، كما يسمح لكل باحث )مشارك أو يسمح 
متابع( أن يتفكر مليًا قبل أن يطبع نصه ويرسله ! فالنص املكتوب خيف ف من غلواء 
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حلظة  ال وعي دليلنصه  ، فيكون الدفاع الالعقالين ، ويدفع باملتابع إىل أن يرتو ى
 .   غضب

 يبقى سؤال أخري : ملاذا فكرة املؤمتر ؟! 
 كيفية اخلروج من متاهة السيستام ،   حولطويل ، هو وليد حوار ، 

 من فكرة جذرية ، إذن ، كان ال بد 
 ليه الباحثني ملشاركتنا التفكري فيه ، فنتالقح معرفياً ، لقرار بأن خنتار عنواناً ، ندعو إلذا كان ا

حتقيق القفزة املعرفية ن هذا الوسيط ، من إجناز لقاءات دورية متكننا الحقًا من ال ميكن ، دو 
 املنشودة !

 التحديات املعوملة ...أمام 
ية ... ورقمية !  إستجابتنا جديدة ، جد 
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 املقدمة
 

 سوسان جرجس
 

األول لإلنسانيات والعلوم  املؤمتر الرقمي»حينما ُعرضت علي  فكرة املشاركة تنظيمًا وكتابًة يف 
 .  توجس ت األمر قليالً أو رمبا اعتربته فكرة جمنونة لن نلبث أن نرتاجع عنها «اإلجتماعية

، ويف جمتمعات  ! ففي عامل الواقع نطباعايت إزاء هذا املؤمتر مرب رةإحسب رأيي كانت مشاعري و 
، تصبح  حمكومة ببناء هرمي طبقي عربية ال زالت فيها املؤسسات الرتبوية عامة واجلامعية خاصة

املشاركة يف املؤمترات مرهتنة مبتغريات جمتمعية كثرية وبشبكة عالقات إجتماعية قائمة على أساس 
 .  هذه املتغريات

! أنَت الباحث الذي  ؟! أنَت تكتب وهو يدفع مث  أوليست املؤمترات يف أغلبها مدفوعة الثمن
! أما هو فباب اإلحتماالت مفتوح ما بني الدولة  قطةيفض ل أن تكون حاماًل للقب الدال ن

 !! واجلمعيات األهلية واملدنية املمو لة من هنا ومن هناك
  : ! بعد ترد د إختذت قراراً باإلجياب لعدة أسباب؟ ! هل سأشارك يف هذا املؤمتر أم ال املهم
ا كانا يثريان عندي شغف البحث ! مفهومان طامل : مقاربات يف اهلوية واجلندر : عنوان املؤمتر أولا 

 . قراءة وكتابة
: لقد راقت يل فكرة خرق ما هو كالسيكي واإلستفادة من تكنولوجيا التواصل اليت  ثانياا  

ستثمارها بشكل سليب أو يف أحسن احلاالت إ! تكنولوجيا يتم   أضحت أمرًا واقعًا يف حياتنا
فلماذا ال نبادر يف اإلستفادة من هذا املنرب  ! بشكل حيادي ال يقد م أي تغيري أو تطور إجتماعي

 ! ؟ على أن يرتقي بنا فردياً وحضارياً  اً لنحق ق تراكماً معرفياً قادر 
لقد كانت وجهة نظري هذه مدعومة برؤييت لعلم اإلجتماع عامة كعلم ال يكتفي بدراسىة مظاهر 

ا يبتغي التحليل النقدي كأس احلياة توصيفًا وحتليالً  !  لتغيري اإلجتماعي حنو األفضلاس ل، وإمن 
رمبا نضع حجراً يف ... فل فكان قراري املشاركة يف مؤمتر  غري مكب ل  بقيود الواقع اإلجتماعي املهرتئ

 ! عملية التغيري
نطالقة فكرة املؤمتر وحىت مناقشة األوراق البحثية تأكدت أن  ذلك املشروع الذي أردنا له إمنذ 

كنت أعقد   ، كان أبرزها عدم املشاركة من أصدقاء كثر،   ريةالنور سوف يالقي صعوبات كث
 .  وسعيهم احلثيث للتغيري الفاعل ال املنفعل، اآلمال على شغفهم املعريف ومنهجيتهم النقدية 
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تلقى  ، قد هذا املؤمتر الربعم وأنا كل ي ثقة بأن ه سينبت الحقًا مؤمترات أخرىيف اخلالصة عُ 
 .  مشاركة أهل العلم واملعرفة

)مقاربات حول اهلوية  «املؤمتر الرقمي األول لإلنسانيات والعلوم اإلجتماعية»قد هذا لقد عُ 
 : واجلندر( مبشاركة أربعة أوراق حبثية هي على التوايل

شبكات التواصل اإلجتماعي )حل أم مشكلة( منوذج شبكات التعارف للزواج : رامي  -7
 / لبنان. ناصر

اجلزائري )مقاربة سوسيولوجية الستخدام شبكات التواصل تكوين اهلوية الرقمية للشباب  -2
 / اجلزائر. : ساسي سفيان اإلجتماعي(

 / لبنان. : سوسان جرجس آليات احلفاظ على العذرية يف اجملتمع الريفي -3
 / لبنان. : علي نزار هاشم اهلوية اللبنانية )مقاربة ذاتية( -4
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 مقدمة: - 1
ما دفعين للمشاركة يف ورقة حبثية يف هذا املؤمتر جديته وحداثة الفكرة وأمهية املوضوعات أو      

طرق إليها، يف زمن بات الفضاء الرقمي والوسائط الرقمية تشكل جزءًا كبريًا من احملاور اليت سيت
حياتنا، لدرجة أن اجملتمع اإلفرتاضي أصبح واقعًا مل تعد تنفع معه مواقف التحرمي والتشكيك 

 والتهويل، ومن اخلطأ التعامل معه بالسطحية والالمباالة أو باإلنقياد والتسليم.
قنيات التواصل االجتماعي وما محلته من إجيابيات ومميزات، جعلت منها تتناول الورقة ت     

الوسيلة األوىل للتواصل وتبادل اآلراء واملعلومات، كما تتطرق فيها إىل بعض االستخدامات هلذه 
 املواقع واليت تتنوع حسب اهلدف منها لتشمل مجيع جوانب احلياة اإلنسانية.

تسليط الضوء على اجملتمع الرقمي وسائل، وسائط أو شبكات أمهية هذا املوضوع تربرها، ضرورة 
التواصل اإلجتماعي، فهذا العامل الرقمي الذي نعتربه إفرتاضياً، يصبح يومًا بعد يوم واقعًا، مل يعد 
بإمكاننا جتاهله. واقعًا يفرض نفسه بالقوة، قوة تأثريه على حياتنا اليومية وكثرة إستخداماته، 

مليون مستخدم  7114فعل تزايد أعداد مستخدميه يف العامل مبا يفوق ال يفرض نفسه بالفعل، 
ومن املقدر أن يصل هذا العدد اىل  21711% من سكان العامل بتقديرات عام 22أي حوايل 

. أما يف العامل العريب فقد جتاوز عدد 2(2172مليار هناية سنة  3) مليون مستخدم 3111
ومن املتوقع  2171مليون مشرتك عام  43اإلجتماعي مستخدمي األنرتنت ووسائط التواصل 

.  فبات هذا العامل خيتزل يف 21723مليون مشرتك يف العام  711أن يصل هذا العدد اىل 
 وسائطه الكثري من الشؤون اليومية، عامل قائم بذاته له لغته اخلاصة ورموزه ومصطلحاته. 

وحماولة اإلجابة عنها، وهتدف اىل التأسيس و  هذه الورقة البحثية هي إثارة جملموعة من التساؤالت
 التوكيد ألنثروبولوجيا إفرتاضية يكون ميداهنا اجملتمع الرقمي ووسائط اإلتصال والتواصل. 

تطورات تكنولوجية ، عقد التسعينات من القرن املاضيلقد شهد الفضاء الرقمي منذ بداية 
نوًعا  تصال. هذه الثورة خلقتحديثة، أحدثت نقلة نوعية وثورة حقيقية يف عامل اال

من التواصل االجتماعي بني البشر يف فضاء إلكرتوين افرتاضي، قرَّب املسافات بني الشعوب 
وألغى احلدود وزاوج بني الثقافات، ومسي هذا النوع من التواصل بني الناس )شبكات التواصل 

 االجتماعي(.        

                                                
 جدول إحصاء عدد مستخدمي األنترنت والوسائط اإلجتماعية في العالم  1

2 Arabic.rt.com/news/696101 
3 Th3easyway.blogspot.com/2014/01/statistic-internet-user.htm 
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املتلقني، ولعبت األحداث السياسية  تعددت هذه الشبكات واستأثرت جبمهور واسع من
والطبيعية يف العامل دوًرا بارًزا يف التعريف هبذه الشبكات، وباملقابل كان الفضل أيًضا هلا  يف 
إيصال األخبار السريعة والرسائل النصية ومقاطع الفيديو عن تلك األحداث، األمر الذي ساعد 

، تويرت، واليوتيوب...(. ودخلت هذه بوكتشار هذه الشبكات وأمهها: )الفيسيف شهرة وان
الوسائل يف عمق حياة الناس واجملتمع على خمتلف أوجهها الشخصية، السياسية، اإلقتصادية، 
اإلجتماعية والثقافية. وإنقسمت اآلراء واملواقف حوهلا بني معارض هلا حمذر من خماطرها، ومؤيد 

ء املتباينة أوجبت رؤية  أنثروبولوجية شاملة بال شروط حبجة أهنا مسة الدخول اىل العصر. هذه اآلرا
و"ل تحمل العباءة هلذه الشبكات مبا حتمله من إجيابيات وسلبيات تعطي لكل ذي حق حقه، 

 أكثر مما تحمل".     
  

 تعريف تقنيات التواصل الجتماعي: -2
تتيح الشبكات االجتماعية هي مصطلح يطلق على جمموعة من املواقع على شبكة اإلنرتنت، 

التواصل بني األفراد يف بيئة جمتمع افرتاضي جيمعهم حسب جمموعات اهتمام أو شبكات انتماء 
، كل هذا يتم عن طريق خدمات التواصل املباشر؛ مثل: 4)بلد، جامعة، مدرسة، شركة... إخل(

 إرسال الرسائل، أو االطالع على امللفات الشخصية لآلخرين، ومعرفة أخبارهم ومعلوماهتم اليت
يتيحوهنا للعرض. وتتنوَّع أشكال وأهداف الشبكات االجتماعية، فبعضها عام يهدف إىل 
التواصل العام وتكوين الصداقات حول العامل وبعضها اآلخر يتمحور حول تكوين شبكات 
اجتماعية يف نطاق حمدد ومنحصر يف جمال معني مثل شبكات  املصورين احملرتفني ومصممي 

أول ظهور هلذه الشبكات يف بداية تسعينيات القرن املاضي، كان . اخل... اجلرافكس
وكان اهلدف منه  Classmates.com م صمم راندي كونرادز موقع7992ففي عام 

مساعدة األصدقاء والزمالء الذين مجعتهم الدراسة يف مراحل حياتية معينة وفرقتهم 
رغبة هؤالء األصدقاء ظروف احلياة العملية يف أماكن متباعدة، وكان هذا املوقع يليب 

 5والزمالء يف التواصل فيما بينهم إلكرتونيا.
 
 

                                                
أنها "مواقع   4 تتشكل من خالل اإلنترنت، تسمح لألفراد بتقديم لمحة عن عرف السون وبويد الشبكات االجتماعية ب

لتعبير عن وجهة نظر األفراد أو المجموعات من خالل  ائمة المسجلين، وا لفرصة لالتصال بق لعامة، وإتاحة ا ا اتهم  حي
 .عملية االتصال

  www.lahaonline.comوقعمعمر الخليل، مواقع التواصل اإلجتماعي ماهي؟ متى بدأت؟ ومتى تنتهي؟ مقالة منشورة على م 5
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 الجتماعي:أنواع مواقع التواصل -3
يوجد العديد من أنواع مواقع التواصل اإلجتماعي ، ويف كل يوم يظهر املزيد منها. 
 حدود هذه الورقة ال تسمح بالكالم عنها بالتفصيل. بإختصار سنقسمها اىل قسمني:

a. باإلتصاالت وإجياد وتبادل املعلومات كاملدونات نوع خيتصBlogs   مدونة(
)شبكات ومواقع الرتابط الشبكي اإلجتماعي wordpressايالف، وورد برس 

 بوك واللينكدان(، وغريها الكثريالتواصل اإلجتماعي كالفيس
b.  نوع يسمىSocial bookmarking  ختتص هذه  املواقع واليت تعرف مبواقع

بأهنا متكن العديد من الناس  تتميز، Wiki فرق العمل الويكي التعاون وبناء 
من اإلشرتاك يف تكوين معلومات مرتابطة بشكل منطقي عن طريق روابط 

مواقع  ، إلكرتونية. كاملواقع اإلخبارية العاملية، إدارة امللفات وحترير النصوص
 رمواقع مشاركة الفيديو والبث املباش Photo Sharingالتصوير والفن 

Video Sharing & Streaming، املقاطع الصوتية املوسيقى و  مواقع مشاركة
Music & Audio Sharing  لرأي واألفكار امواقع  & Reviews ستطالع ا

Opinions. 
  

 أهمية شبكات التواصل الجتماعي: -4
واسًعا هذا التعريف ميكننا بسهولة استنتاج أمهية شبكات التواصل االجتماعي يف إتاحة اجملال 

أمام اإلنسان للتعبري عن نفسه ومشاركة مشاعره وأفكاره مع اآلخرين، خاصة وأن هناك حقيقة 
علمية وهي أن اإلنسان اجتماعي بطبعه وبفطرته يتواصل مع اآلخرين وال ميكن له أن يعيش يف 

تطيع عزلة عن أخيه اإلنسان. وقد أثبتت كثري من الدراسات والبحوث العلمية أن اإلنسان ال يس
إشباع مجيع حاجاته البيولوجية والنفسية دون التواصل مع اآلخرين فحاجاته هذه تفرض عليه 
العيش مع اآلخرين إلشباع هذه احلاجات. فاإلنسان كائن اجتماعي بطبيعته ال ميكن أن يعيش 

 مبفرده.
  

 مميزات شبكات التواصل الجتماعي: -5
ها من املواقع يف الشبكة العنكبوتية بعدة ميزات، تتميز هذه الشبكات االجتماعية  عن غري     

 من أبرزها:
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هتدف الشبكات االجتماعية خلق جو من التواصل يف جمتمع افرتاضي تقين جيمع جمموعة  -
من األشخاص من مناطق ودول خمتلفة على موقع واحدة،  رغم إختالف وجهاهتم 

 ومستويات ثقافاهتم.
لتعارف أو التعاون أو التشاور أو جملرد الرتفيه االجتماع يكون على وحدة اهلدف سواء ا -

 فقط وتكوين عالقات جديدة، أو حب لالستطالع واالكتشاف.
العضو املشرتك هو فاعل يف هذا اجملتمع،  يرسل ويستقبل ويقرأ ويكتب ويشارك، ويسمع  -

  ويتحدث، فدوره هنا جتاوز الدور السليب من االستماع واالطالع فقط.
 :ه الشبكات االجتماعية  باملميزات التاليةبإختصار تتميز هذ

 :حيث تلغى احلواجز اجلغرافية واملكانية، وتتحطم فيها احلدود الدولية، حيث  العالمية
 يستطيع الفرد يف الشرق التواصل مع الفرد يف الغرب، يف بساطة وسهولة.

 :ل وكاتب فالفرد فيها، مستقبل وقارئ، مرس تعطي حيزًا للمشاركة الفاعلة التفاعلية
 ومشارك.

 :تعدد استعماالهتا، فيستخدمها الطالب للتعلم، والعامل لبث علمه وتعليم الناس،  التنوع
 .والكاتب للتواصل مع القراء... وهكذا

 :فالشبكات االجتماعية تستخدم باإلضافة للحروف وبساطة اللغة،  سهولة الستخدام
" فبات هلا لغتها ورموزها اخلاصةتستخدم الرموز والصور اليت تسهل للمستخدم التفاعل.

 اللغة الدردشية" 
 اقتصادية يف اجلهد والوقت واملال، يف ظل جمانية االشرتاك  :التوفير والقتصادية

والتسجيل، فالفرد البسيط يستطيع امتالك حيز على الشبكة للتواصل االجتماعي، 
 رى.وليست ذلك حكرًا على أصحاب األموال، أو حكرًا على مجاعة دون أخ

 

 الجتماعي:واصل الت شبكاتإيجابيات وسلبيات  -6
بكات  هلا لكل شيء إجيابيات وسلبيات تعود اىل غاية ووجهة اإلستعمال، فإن هذه الش      

تضاربت اآلراء بني رافض ومويد النتشار املواقع االجتماعية على الشبكة  إجيابياهتا وسلبياهتا.
 (.االنرتنتالعاملية العنكبوتية )
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ناك دراسات وحبوث أقامها العديد من الباحثني االجتماعيني واألطباء يف جمال علم النفس ه 
والطب أيضا، استنتجوا من خالهلا أن هناك العديد من التأثريات السلبية اليت تنتج من اإلدمان 
عليها كاالنعزال يف غرفة واحدة أمام شاشة، األمر الذي يؤدي حسب آرائهم اىل حالة من 

 واخلمول. السكون
يرون أن هناك حالة إجيابية لذلك من األطباء وعلماء اإلجتماع( فالبعض اآلخر) على العكس  

فهو يسمح للمشرتك بالبوح بكل ما يف نفسه من دون خجل أو خوف، ومن جانب آخر فإن 
هناك العديد من املشاكل اليت تسببها هذه الشبكات االجتماعية منها انتهاك اخلصوصية وهدر 

قت ومشاكل زوجية، بل وصل هبا احلال لتصبح منربًا للسياسيني واملعارضني تعرب عن آرائهم الو 
هذا السجال بني مؤيد ومعارض، ال هناية له فاملؤيد يتسلح باإلجيابيات للدفاع عن . وأفكارهم

رأيه والعكس صحيح. لكن البد من اإلقرار حبقيقتني، أوهلما أننا مستهلكني للتكنولوجيا لذلك 
ات اإلقرار بأمهيتها وضرورهتا أمرًا مفروضًا أكثر منه إختيارياً. احلقيقة الثانية أنه الوجود لتقنية ب

سيئة وأخرى حسنة بل هناك إستخدام سيئ وإستخدام جيد للتقنية. من هنا األجدى لنا بدل 
 .   هذا السجال العقيم، تعليم وتثقيف اجليل اجلديد كيف يستفيد بإجيابية من هذه املواقع

 يمكن الستفادة من الشبكات الجتماعية في اإليجابيات التالية:
a.  الشخصيةالستخدامات التصالية: 

وهو االستخدام األكثر شيوًعا، ولعل الشرارة األوىل للشبكات االجتماعية اليوم كانت هبدف 
ىت اآلن التواصل الشخصي بني األصدقاء يف منطقة معينة أو جمتمع معني، وهذا اهلدف موجود ح

برغم تطور الشبكات االجتماعية على مستوى اخلدمات وعلى مستوى التقنيات والربجميات، 
 وبرغم خروجها من حدود الدولة إىل فسيح جو العامل.

وميكن من خالل الشبكات االجتماعية اخلاصة تبادل املعلومات وامللفات اخلاصة والصور   
ف والصداقة، وخلق جو جمتمع يتميز بوحدة األفكار ومقاطع الفيديو، كما أهنا جمال رحب للتعار 

 والرغبات غالًبا، وإن اختلفت أعمارهم وأماكنهم ومستوياهتم العلمية.
b. الستخدامات التعليمة: 

إن الدور الذي تلعبه الشبكات االجتماعية يف تطوير التعليم اإللكرتوين حيث تعمل على    
كل األطراف يف منظومة التعليم بداية من مدير إضافة اجلانب االجتماعي له، واملشاركة من  

 املدرسة واملعلم وأولياء األمور وعدم االقتصار على الرتكيز على تقدمي املقرر للطالب.
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فاستخدام الشبكات االجتماعية يزيد فرص التواصل واالتصال يف خارج نطاق املدارس، ويكسر 
على كثري من الرمسيات داخل حاجز الوقت فيمكن التواصل خارج وقت الدراسة، ويقضي 

املدارس، وميكن التواصل الفردي أو اجلماعي مع املعلم، مما يوفر جو من مراعاة الفروق الفردية،  
كما أن التواصل يكسب الطالب مهارات أخرى كالتواصل واالتصال واملناقشة وإبداء الرأي، 

ا داخل أسوار املدارس، يف ظل تكدس الطالب  يف الفصول وكثرة املواد، وهي مساحة ضيقة جدًّ
 مع وجود األنظمة واملساحات الضيقة للمناقشات والتداوالت.

c. :الستخدامات الحكومية 
اجتهت كثري من الدوائر احلكومية للتواصل مع اجلمهور من خالل مواقع التواصل االجتماعي، 

ح التواصل التقين هبدف قياس وتطوير اخلدمات احلكومية لديها، ومسايرة للتقنية احلديثة، بل أصب
مع اجلمهور من نقاط تقييم الدوائر احلكومية وخدماهتا املقدمة، وتتميز هذه اخلدمة بقلة التكلفة 
والوصول املباشر للمستفيد األول، والتغذية الراجعة املباشرة، مما يساعد يف تفادي األخطاء 

 والوصول باخلدمة املقدمة لإلتقان والتميز.
شبكات االجتماعية يف حجز املواعيد وتأكيدها، ونشر التعليمات وميكن االستفادة من ال

 واإلجراءات، والتواصل مع الرئيس مباشرة، وإبداء املالحظات واملقرتحات.
d. :الستخدامات اإلخبارية 

أصبحت الشبكات االجتماعية مصدر أصيل من مصادر األخبار لكثري من روادها، وهي أخبار 
وبصياغة فردية حرة غالبًا، ال احرتافية الستخدامات خمتلفة سياسية تتميز بأهنا من مصدرها األول 

أو دعائية. وقد متيزت املدونات اخلاصة باستقطاب الباحثني عن األخبار، ومواقع األخبار 
املتخصصة، وقنوات إخبارية كبرية، يف أحداث خمتلفة سابقة، وكان ألصحاهبا التأثري الكبري يف 

 ي العام.نقل األخبار الصحيحة للرأ
e. :الستخدامات الدعوية 

فتحت الشبكات االجتماعية الباب للتواصل والدعوة مع اآلخرين مسلمني أو غري مسلمني 
باختالف لغاهتم واختالف أجناسهم وبلداهنم، وأصبح لكثري من الدعاة صفحاهتم اخلاصة 

المي الرمسي يف كثري من ومواقعهم الثرية، وهو انتقال اجيايب للتواصل العاملي يف ظل االنغالق اإلع
الدول، ويف ظل أنظمة تعيق التواصل املباشر وتقولب الداعية والعامل على قوالب جامدة وتتميز 
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الدعوة عن طريق الشبكات االجتماعية بالعاملية والفورية والتحديث املستمر، مع كسر حاجز 
 6د والتكاليف.الوقت والزمان، والسهولة يف االستخدام والتواصل، والتوفري يف اجله

 أهم الشبكات االجتماعية الشهرية
أكرب مواقع الشبكات االجتماعية من ناحية سرعة : (Facebook) بوك الفيس    • 

االنتشار والتوسع ، قيمته السوقية عالية وتتنافس على ضمه كبريات الشركات ، نقطة 
فيها للمربجمني  القوة األساسية يف الفيس بوك هي " التطبيقات " اليت أتاحت الشبكة

 من خمتلف أحناء العامل بربجمة تطبيقاهتم املختلفة.
املوقع الذي كان األكثر رواجاً  قبل أن يدخل يف  :(MySpace) ماي سبيس    • 

 . منافسة شديدة مع الفيس بوك مؤخرا
منتج غوغل والذي مل يلَق رواج كبري يف أمريكا لوجود (: Orkut) أوركوت    • 

 . بوك وماي سبيس العمالقني فيس
  (.NetLog) نت لوج    • 
 (.Hi5) 2هاي     • 
شبكة اجتماعية للمحرتفني ، يضم املوقع قرابة مليونني  :(LinkedIn) لنكد إن    • 

حمرتف وحمرتفة يف جماالت متنوعة وخمتلفة يتشاركون يف جمموعات اهتمام . خاصية 
مديرك أو زمالئك السابقني يف متميزة يف املوقع هي خاصية التزكيات ، فبإمكان 

 .وظيفة معينة شغلتها تزكيتك عن عملك يف الشركة
 

 إحصائيات وأرقام مستخدمي شبكات التواصل الجتماعي: - 7
ورغم االهتامات اليت تطارد هذه املواقع من انتهاك للخصوصية إىل التجسس على البيانات 

يوم، ويزداد تعلق املستخدمني هبا، والدليل إال أن قوهتا تزداد يوما بعد الشخصية للمستخدمني، 
، على سبيل املثال، حيث وصل عدد فيس بوك"علي ذلك ارتفاع عدد مستخدمي موقع "

مليون  43م إىل  2172مستخدمي هذا املوقع  يف العامل العريب حىت شهر إبريل/نيسان 
جتماعي، وذلك وفًقا مستخدم، مع منو واضح يف استخدام اللغة العربية ضمن وسائل التواصل اال

 نتائج "تقرير اإلعالم االجتماعي العريب".ألحدث 

                                                
  www.almaaref.org/books وسائل التواصل االجتماعي الوظيفة، الدور، اآلثار 6

 

https://www.google.com.lb/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&cad=rja&uact=8&ved=0CEcQFjAKahUKEwijsfqa_MrGAhVBvnIKHXGVAaw&url=http%3A%2F%2Fwww.almaaref.org%2Fbooks%2Fcontentsimages%2Fbooks%2Falfokoh_almawdouai%2Ffoqoh_tawasol_ejtemaei%2Fpage%2Flesson1.htm&ei=tcucVeOCMMH8ygPxqobgCg&usg=AFQjCNHCAXrjk0sv5LlpZNL72ShuMxOUhw&sig2=6QeUpW38WwMrujs8J0YqZA&bvm=bv.96952980,d.bGg
https://www.google.com.lb/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&cad=rja&uact=8&ved=0CEcQFjAKahUKEwijsfqa_MrGAhVBvnIKHXGVAaw&url=http%3A%2F%2Fwww.almaaref.org%2Fbooks%2Fcontentsimages%2Fbooks%2Falfokoh_almawdouai%2Ffoqoh_tawasol_ejtemaei%2Fpage%2Flesson1.htm&ei=tcucVeOCMMH8ygPxqobgCg&usg=AFQjCNHCAXrjk0sv5LlpZNL72ShuMxOUhw&sig2=6QeUpW38WwMrujs8J0YqZA&bvm=bv.96952980,d.bGg
http://www.almaaref.org/books
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% منذ 4وتفيد اإلحصاءات بأن نسبة مستخدمي فيسبوك من سكان العامل العريب ارتفعت من 
% منهم من شرحية الشباب، األمر الذي يشري إىل تبين 11% اليوم، 72عامني إىل حوايل 

وسائل اإلعالم االجتماعي هبدف إحداث تغيري يف قطاعات متنامية من اجملتمع العريب ل
 7جمتمعاهتم.

 

  :مواقع أو شبكات التعارف للزواج - 8
باإلضافة اىل هذه املواقع أو الشبكات، ظهرت شبكات تواصل يطلق عليها  شبكات التعارف    

للزواج أو ما يسمى ب "الزواج أون الين"، هتدف اىل تعارف املشرتكني على بعضهم البعض 
بقصد الزواج. إنتشار هذه الظاهرة واللغط الذي ساد حوهلا، برر ضرورة  وأمهية مقاربة املوضوع 
من منظور حيلل ماهية هذه املواقع؟ كيفية اإلشرتاك فيها؟ وظيفتها؟ ما هي اخلدمات اليت تقدمها 

الزواج؟ ما هذه املواقع؟  املشرتكني وماهية العالقات املتشكلة بينهم؟ كيف تساعد على التعارف و 
هي نسبة التعارفات اىل تؤدي اىل الزواج؟ نسبة جناح هذا الزواج من خالل سرد بعض قصص 

 ما هو رأي الشرائح اجملتمعية يف الزواج الناجم عن التعارف من خالل هذه املواقع؟النجاح؟ 
قع اإلجابة على هذه األسئلة كانت مثار حبث إستمر أكثر من أربع سنوات يف هذه املوا     

مشل عينة من  مشاركاً ومراقباً، فتحقق شرط املقابلة باملشاركة لباحث أنثروبولوجي يف ميدانه. حبث
مشرتك  711سنة. باإلضافة اىل  61و  78شخص من اجلنسني تراوحت أعمارهم بني  7111

 . zohra datingومشرتكة من موقع تعارف للزواج "زهرة" 
 تعريف: .أ 
"؟ إهنا كغريها من zawaj online للزواج أو املواعدة؟ " بداية ما هي شبكات التعارف   

....( بفرق أن هدف اإلشرتاك يف هذه  2شبكات التواصل اإلجتماعي)فايس بوك، هاي
 الشبكات هو التعارف مع اجلنس اآلخر بقصد إجياد الشريك والزواج. 

 :أهم هذه الشبكات .ب 
كل هذه املواقع إال أننا نستطيع أن النستطيع يف احلدود املسموحة هلذه الورقة التكلم عن   

 نقسمها اىل قسمني:

                                                
 2معمر الخليل،م.س 7
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مواقع أو شبكات تعارف ذات عضوية مدفوعة، أي أن اإلشرتاك فيها مقابل رسم مايل  -
 Arab2arab)خيتلف حبسب اخلدمات املطلوبة  ومدة العضوية. أهم هذه الشبكات 

marriage, muslim4marriage.com,arab matchmaking,Quiran.com)  غريها. و
مع رقم username اإلشرتاك يف هذه الشبكات يتطلب إنشاء ملف له أسم للدخول

، ميأل املشرتك بياناته الشخصية مع خانة تكتب فيها أو يصف password  سري
شخصيته ومواصفات الشريك الذي يبحث عنه. رسم اإلشنراك خيتلف من موقع آلخر 

نزية نسمح له بإرسال الرسائل فقطـ، العضوية وماهية العضوية اليت يريدها. العضوية الربو 
فضية تسمح له بإرسال الرسائل واملكاملة ومشاهدة صور املشرتكني اآلخرين، والعضوية 
ذهبية تتيح للمشرتك اإلستفادة من كافة خدمات املوقع. هذه الشبكات هلا هدف جتاري 

تفه، أي أن التواصل مع رحبي فاملشرتك ال يستطيع أن يكتب بريده اإللكرتوين وال رقم ها
اآلخرين يبقى حمصورًا من خالل املوقع وبالتايل هو حباجة لتجديد اإلشرتاك. كمثال ما 
حصل مع أحد املهندسني الذي تعرف على ممرضة على إحدى هذه املواقع، يف كل مرة 
 كان جيدد اإلشرتاك له وهلا حىت يبقيان على تواصل ليتعرفا على بعضها أكثر. هذه احلالة

مثال كثري من حاالت اإلبتزاز املايل املدروس هلذه املواقع، الن معظم مشرتكي هذه املواقع 
 هم من الفئات امليسورة مادياً.    

كات تعارف جمانية أي أن اإلشرتاك فيها جماين دون أي رسم أهم هذه بمواقع أو ش -
شرتاك يف هذه وغريها. اإل   zohra dating ، yagharamiالشبكات موقع زهرة للزواج 

سم الدخول، رقم اك يف املواقع اليت تكلمنا عنها )املواقع يأخذ نفس خطوات اإلشرتا
سري، امللف، البيانات الشخصية، مواصفات الشريك الذي يبحث عنه....( خبالف أنه 
ال يرتتب أي رسم لإلشرتاك واإلستفادة من اخلدمات اليت تقدمها هذه املواقع. املشرتكني 

 واقع هم من خمتلف األديان والفئات والشرائح اإلجتماعية.من هذه امل
إذا فوظيفة هذه الشبكات إفساح اجملال وتسهيل التعارف بني الراغبني بالتعرف على النصف 

 اآلخر بقصد إجياد الشريك املالئم وبناء عالقة تؤدي اىل الزواج.
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ة العالقات التي ما هو ملتقى زهرة وما هي الخدمات التي يقدمها للمشتركين وماهي .ج 
 .تتشكل بين األعضاء

% جماين. يسمح بالتعارف والدردشة مع الصديق الذي يأمل 711هو موقع تعارف وزواج   
املشرتك أن يصبح شريك احلياة. يسمح بلقاءات  من خالل احلديث مباشرة عن طريق الدردشة  

ف والزواج.  للعازبني الراغبني يف ويوفر اإلتصال بني الكثري من النساء والرجال الذين يريدون التعار 
الزواج من املغرب وموريتانيا وتونس واجلزائر وليبيا ومصر والسودان وسوريا والعراق ولبنان وفلسطني 
واألردن والسعودية والكويت والبحرين وديب وقطر وعمان واليمن واخلليج وأوروبا وأمريكا. يشرف 

ع امللفات قبل قبوهلا، ويقوم بإلغاء إشرتاك اي عليه فريق إداري يقوم باإلشراف ومراقبة مجي
مستخدم بقوم باإلساءة اىل أي مشرتك آخر. وحتفظ الصور بطريقة يستحيل تزويرها ويسمح 

   املفضلني فقط. بعرضها  لألعضاء
 هي الخدمات التي يقدمها هذا الموقع؟ ما .د 

األعضاء تسمح للمشرتك يف الدردشة املباشرة مع  دردشة خاصة بكل المواصفات: -
  اآلخرين بكل خصوصية.

 .: يسمح لك بإرسال رسائل لبقية األعضاء بطريقة آمنة ومضمونةبريد رسائل داخلية -
: بإمكان كل مشرتك استخدامه إلنتقاء وإختيار من بني العديد من بحث متقدم قوي -

 اخليارات املختلفة للبحث عن االعضاء حسب رغبته.
  .ظهار اهتمامك باألعضاء اآلخرين: ميكن لكل مشرتك إإظهار الهتمام  -
: تسمح للمشرتك بإخفاء وحجب أعضاء أخرين فيصبح قائمة إخفاء وحجب أعضاء -

  غري مرئي هلم وال يستطيعون التكلم معه إذا مل يرغب بذلك.
: تسمح للمشرتك مبعرفة األشخاص الذين قاموا قائمة الذين شاهدو الملف الشخصي -

  .بزيارة ملفه الشخصي
  .: بناء قائمة خاصة  باألعضاء املفضلني لكل مشرتكمفضلينقائمة ال -
تسمح للمشرتك بإنشاء قائمة  ملعرفة قائمة الذين أظهروا إهتمامهم بملف المشترك:  -

 من الذي أعجب وأظهر إهتمامه به.
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 نصائح السالمة في مواقع التعارف والزواج .ه 
ا املوقع، ولكن لألسف فإن بعضهم تبذل إدارة هذا املوقع جهدها للقضاء على احملتالني يف هذ

جيتازون مرحلة التدقيق يف ملفاهتم نظرا لقلة املعلومات املتوفرة لديها عنهم خالل إشرتاكهم يف 
املوقع. لذلك تنشر إدارة املوقع  طرق اخلداع احملتملة اليت قد حياولوا القيام هبا لعدم وقوع املشرتكني 

ويطلب  .عسى أن تفيدكم يف كشف من يريد اإلحتيال ضحايا لإلحتيال. هذه أمثلة لبعض احليل
 من املشرتكني التبليغ عن اي عضو يتصرف بطريقة مشبوهة.

  خدعة حالت الطوارئ في نيجيريا أو غانا .1
واحدة من اخلدع األكثر شعبية يف مواقع التعارف والزواج عن طريق االنرتنت. مشرتكني من 

يات املتحدة / اململكة املتحدة / اسرتاليا / كندا أو بعض نيجرييا وغانا  يتظاهرون بأهنم من الوال
 الدول الغربية االخرى.

هم يتسلحون هبوية ومهية وغالبا يتواصلون مع املشرتكني ألسابيع وأشهر يتبادلون فيها الرسائل 
احلميمة،  حىت يتعلق اآلخر هبم. فجأة بعد مرور وقت طويل يدعون بأهنم وقعوا يف حالة من 

لطوارئ يف نيجرييا أو غانا،  ويرتجون منك ان تساعدهم وترسل هلم بعض املال أو حاالت ا
يستغلون طيبة قلب البعض وشهامتهم وعدم خربهتم، ليعرضون عليهم املساعدة فبمجرد إرسال 

 املال هلم خيتفون. 
  خدعة تذكرة الطائرة / فيزا .2

وبعض الدول األخرى لسرقة األموال هذه هي اخلدعة الشائعة لدى احملتالني من روسيا والفيلبني 
يف مواقع التعارف والزواج عن طريق االنرتنت . اخلطة الرئيسية هي أنه بعد التعارف عليك تطلب 
احملتالة أو احملتال )رجال ينتحلون شخصية إمرأة( أهنا تريد أن تأيت هي لزيارتك ولكن ليس لديها 

املال ملساعدهتا يف دفع تذكرة الطائرة و / ما يكفي من املال ، وسوف تطلب منك أن ترسل هلا 
 أو تأشرية دخول والفيزا. مبجرد قيامك بإرسال املال هلم فسيختفون. 
اء يف شبكات إحتيال عرب هؤالء احملتالون أشخاص أذكياء يف الكثري من احلاالت هم أعض

وترسل هلم  يعرفون جيدا قواعد وأنظمة اهلجرة وميكن أن يقنعوك بسبب من األسباب األنرتنت
املال. لذلك نشدد على عدم إرسال املال ألي شخص والتبليغ عنه إلدارة أي موقع وقطع 

 اإلتصال معه.
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 مقالت . و
كما ينشر موقع زهرة بعض املقاالت التثقيفية حول موضوع الزواج  من هذه املقاالت: ما هو 

ظاهرة املعاشرة بدون عقد زواج و ، زواج املسيار، ظاهرة إنتشار الزواج العريف زواج املتعةالزواج، 
 غري حياتك مع زواج اإلنرتنت، وغريها من املقاالت.. وزواج القاصرات يف املغرب

 زواج اإلنترنت يدوم أكثر من الزواج التقليدي، وهذه هي األسباب . ز
أكثر  وجدت دراسة جديدة، أن زواج األشخاص الذين يتعارفون عرب الشبكة العنكبوتية قد يطول

” شيكاغو“األمريكي، أن الباحثني جبامعة ” هلث داي نيوز“من الزجيات العادية. وذكر موقع 
وجدوا أن األزواج الذين يلتقون عرب االنرتنت يكونون أكثر سعادة وقد يستمر زواجهم ملدة أطول 

تعطي من الزجيات التقليدية. وقال الباحث املسؤول عن الدراسة جون كاشيوبو، إنه ينبغي أن 
هذه النتائج الراحة ملن خيافون اللقاءات عرب االنرتنت ويعتربوهنا ليست الطريقة األفضل لبدء 

آمل أن يشج ع هذا الناس على الشعور بالثقة وليس الغرابة يف حال “وأضاف  .عالقة رومانسية
يد، الشعور بأهنم مشغولون بالبحث عرب االنرتنت للقاء أشخاص.. إهنا بيئة جديدة وعامل جد

ألف شخص يف الواليات املتحدة  79وأجري استطالع مشل ما يزيد عن ”. وليس علينا أن خنافه
. وبسبب أن الزجيات كانت كلها جديدة، فإن معدل 2172و 2112تزوجوا بني العامني 

%. ووجد العلماء أن ما يزيد عن ثلث الذين مشلهم 2.2% واالنفصال 2الطالق كان 
% منهم التقوا فيهم عرب مواقع التعارف 42هم عرب االنرتنت، االستطالع التقوا بأزواج

 .% التقوا عرب شبكات التواصل االجتماعي مثل فيسبوك27االلكرتونية، مقابل
أما الذين التقوا خارج عامل اإلنرتنت فكانوا كباراً يف السن، أو صغاراً وغري ميسوري احلال، وكانت 

%(. وتبني  أن 77%(، أو يف املدرسة )79دقاء )%(، او عرب أص22سبل تعارفهم يف العمل )
% ممن التقوا عرب الشبكة، كما ظهر 2.9% ممن التقوا خارج عامل االنرتنت تطلقوا، مقابل 1.6

 . أن الذين يلتقون عرب اإلنرتنت كانوا أكثر سعادة بعض الشيء يف زجياهتم
 !زواج اإلنترنت هل يصلح بديال للخطابة؟ . ح

على اإلنرتنت بشكل يفوق كافة التوقعات، فقد أصبحت هذه الشبكة  تعتمد حياتنا املعاصرة
العاملية مبثابة املخزن الذي ننهل منه كل احتياجات احلياة، ومهما كان مطلبك سوف تعثرين عليه 
سواء قصدت البحث عن معلومة أو شراء هدية أو سلعة معينة، لكن اجلديد هل ميكن أن مينح 

 ر؟ اإلنرتنت زوجا أو شريك العم
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ميثل اإلنرتنت يف وقتنا الراهن الوسيلة األكثر فاعلية يف إجناز املعامالت واملهام اليومية، فإىل 
جانب استخدامه املألوف يف الوظائف االعتيادية مثل التسوق وإرسال اإلمييالت والبحث العلمي 

قيامه بعملية يقوم اإلنرتنت حاليا بنفس الدور القدمي الذي كانت تلعبه اخلطابة، ونقصد هنا 
التعارف والتقارب بني كال الطرفني. فبدال من اللجوء إىل اخلطابة يقوم الشخص باستخدام حمرك 
البحث لعله جيد ضالته يف عروس املستقبل أو العكس، كما أنه ميكن أن تتم البداية عن طريق 

ر التعارف املصادفة دون قصد، ويف كل األحوال فإن تكملة القصة معروفة للجميع، حيث يستم
ويتطور احلوار ويتعرف كال الطرفني على اآلخر مبزيد من التفاصيل. ويساعد على ذلك التطور 
التكنولوجي املوجود هبذه الوسيلة من خالل الصوت والصورة، ويف النهاية رمبا تسري األمور إىل أن 

ج اإلنرتنت أو تصل إىل مرحلة الزواج، يطلق على هذا النوع من الزواج مسميات عدة أمهها زوا 
 .الزواج اإللكرتوين أو زواج أون الين

وبعيدا عن كل ذلك هل ميكن أن يكون اإلنرتنت وسيطا موثوقا به يف موضوع مهم مثل الزواج؟ 
 وهل تصلح هذه الطريقة يف تأسيس احلياة األسرية املرسومة يف خميلتنا؟

أنه ال مانع مطلقا من زواج اإلنرتنت، لقد انقسم أفراد العينة يف هذا األمر إىل فريقني األول يرى 
ويسرد أصحاب هذا االجتاه العديد من املزايا اليت يتميز هبا هذا النوع من الزواج، باإلضافة اىل 

 .العديد من حاالت النجاح اليت كان يل فرصة بالتحقق من ثالث حاالت زواج ناجحة فقط
هذه الطريقة يف إمتام الزواج، ويقررون  على اجلانب اآلخر يقف الفريق الثاين الذي يعارض وبشدة

عدة مساوئ هلذا الزواج، ولكي نصل إىل وجهة نظر حمايدة خنرج من خالهلا بالوقوف على 
احلقيقة دون حتيز آثرنا عرض كل هذه اآلراء. ويف النهاية نرتك الفرصة للقارئ كي حيدد إما أن 

 .يكون مع أو ضد هذا النوع العصري للزواج
 :ت وبعض المميزاتزواج اإلنترن . ط

هناك العديد من األسباب اليت جتعل من اإلنرتنت الوسيلة املثلى للزواج وتكوين األسرة، فمن 
خالل هذه الشبكة تأيت االختيارات املتاحة واسعة وكثرية، فهي ال تقتصر على املعارف فقط من 

الشخص عن  األهل واألصدقاء كما حيدث بالزواج التقليدي، ففي كثري من األحيان يبحث
شريك العمر رامسا يف ذهنه صورة مبواصفات معينة من املمكن أن جيدها مبحيط حياته ووسط 
معارفه، لكن يف الكثري من األحيان  ال يسعفه احلظ يف الوصول إىل مبتغاه ويف هذه احلالة يأيت 

جود اإلنرتنت بفضائه الواسع كوسيلة مساعدة للتغلب على املشكلة، بل واأليسر من ذلك و 
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العديد من املواقع اليت تقدم خدمة الزواج، واليت توفر الربوفايل الكامل بكل شخصية مبا تتمتع به 
من خصائص ومميزات مثل العمر واحلالة االجتماعية واملستوى العلمي والثقايف وغريها من 

غري التفاصيل اليت تكون موضع للبحث واالهتمام، عالوة على ما تقدم فإن هذه اخلدمة تأيت 
مكلفة ويتم تقدميها بأسعار زهيدة ومبصروفات مالية تكاد ال تذكر، أضف إىل ذلك سهولة 
اخلدمة نفسها فمن خالل جهاز الكمبيوتر الشخصي وأثناء التواجد باملنزل ميكن حدوث 
التعارف والتقارب من خالل شبكة اإلنرتنت. إذن لن يتطلب األمر أي مصروفات إضافية خاصة 

دايا والنزول من املنزل وتكرار الزيارات كما كان حيدث باملاضي، وال ميكن أن نقع باملالبس واهل
فريسة سهلة يف أيدي اخلاطبات مثلما كان احلال بالزواج التقليدي، فالسهولة وقلة تكاليف 
اخلدمة كل ذلك جيعل من زواج اإلنرتنت مطلبا يتماشى مع ظروف احلياة العصرية بكل تعقيداهتا 

 .ملزدمحةوجداوهلا ا
األهم من كل ما سبق هو ما اتفقت عليه معظم جتارب الزواج اليت متت عرب اإلنرتنت حيث يؤكد 
هؤالء أن الفائدة العظمى اليت تقدمها هذه اخلدمة هي قدرهتا على حل مشكلة احلرج 

ا االجتماعي، ومجيع الذين تزوجوا عن طريق املعارف واألصدقاء يعرفون هذه املشكلة جيدا، فعندم
يذهب الشخص ألول مرة للتعرف على عروسه رمبا ال حيدث توافق بني الطرفني، ومن املمكن يف 
هذه احلالة أن يتعرض كال الطرفني أو أحدمها لنوع من احلرج والرتدد قبل أن يبدي رفضه 
باالرتباط من الطرف اآلخر. ويف حياتنا االجتماعية نسمع عن الكثري من املشكالت اليت تنشب 

ألسر والعائالت بسبب ذلك، لكن عندما يتم التعارف من خالل شبكة اإلنرتنت فمن بني ا
السهل إهناء العالقة دون تردد أو خجل، كما أن الشخص لن يكون مضطرا لقبول أمر يرفضه 
من داخله، مثل االتفاق على مصروفات الزواج ومكان االحتفال واملسؤوليات املطلوبة من كل 

موجودا، تلك كانت أهم التربيرات اليت يوردها أصحاب االجتاه املؤيد طرف. فاحلرج هنا ليس 
 .لزواج اإلنرتنت واليت جتعل من هذه الشبكة الوسيط األمثل للزواج من وجهة نظرهم

 زواج اإلنترنت والعديد من العيوب . ي
احتل موضوع الزواج اإللكرتوين مساحة واسعة من النقاش واجلدل. ففي الوقت الذي تؤيد 

ة ليست بالقليلة من العلماء وعامة الناس جند أيضا من يعارضه بشدة ويقف له باملرصاد. جمموع
وكما أن للمؤيد أسبابه اخلاصة به فهناك مربرات أيضا يذكرها املعارض. ويذكر أصحاب هذا 
االجتاه العديد من االنتقادات اليت توجه هلذا النوع من الزواج، فالشخص الذي حنادثه على 
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خر يكون غريبا متاما ومن مث يسهل اخلداع يف هذه احلالة. وهناك العديد من التجارب الطرف اآل
اليت يتعرض فيها الشخص للخداع عرب اإلنرتنت سواء يف املعامالت املالية أو فيما خيص مسألة 
الزواج أيضا. فما الضمانة اليت تؤكد لنا ما يسرده الطرف اآلخر عن نفسه صحيحا؟ من املمكن 

منه التحدث عرب الصوت والصورة ويف هذه احلالة نقلل من فرص التعرض للخداع يف  أن نطلب
املظهر، ولكن تظل املشكلة قائمة أال وهي املعلومات والتفاصيل اليت يسردها عن نفسه، فهذه 
األشياء ال ميكن كشفها عرب كامريا اإلنرتنت. فنحن حنتاج إىل بيانات أخرى غاية يف األمهية 

واحلالة االجتماعية واملؤهل العلمي وغريها من املعلومات األخرى. ومن املمكن أن  خاصة بالعمر
حنصل على الزوج املثايل من خالل التعارف عرب اإلنرتنت ولكن تقف املسافات البعيدة واختالف 
الثقافات وتناقض العادات والتقاليد وإختالف األديان واملذاهب حائال دون إمتام الزواج. فليس 

يف هذه احلالة التوافق الفكري واإلعجاب فقط ولكن تأيت مرحلة التنفيذ لتنصب أمامنا شرطا 
املزيد من املعوقات والعراقيل، حىت إذا استطعنا التغلب على كل هذه العقبات، فكيف ميكن 

 !تأسيس األسرة والعيش مع شريك خيالفنا يف العادات واألعراف؟
املنتشرة عرب شبكة اإلنرتنت. ورمبا نلحظ ذلك  الكذب هو اآلخر من أهم العادات السيئة

بأنفسنا من خالل تصفح مواقع التواصل االجتماعي. ومن أهم األمور اليت يكون الكذب حاضرا 
هبا خاصة وأننا نتحدث عن موضوع الزواج عندما نسأل شخصا عن خرباته وعالقاته املاضية. وال 

رأة سيذكر لشخص آخر يتحدث إليه عرب نتخيل أن هناك شخصا عاقال سواء كان رجال أو ام
اإلنرتنت العالقات اليت مر هبا باملاضي. ومهما حاولنا فلن حنصل منه إال على ما يريده هو فقط 
وليس هناك أي وسيلة للتأكد من كالمه. ففي حياتنا اليومية ميكن أن نسأل عن عائلته أو سلوكه 

ت لن يتسىن لنا البحث عن كل هذه وتصرفاته ولكن عندما نتعرف عليه من خالل اإلنرتن
 .املعلومات وال ميكن التأكد من صدق حديثه

ومن العيوب اليت يتخوف منها املعارضون هلذا الزواج أيضا جلوء الشخص إىل اإلنرتنت للبحث 
عن شريك املستقبل، حيث يتساءل هؤالء عن سبب اختيار اإلنرتنت، فإذا كان هذا الشخص 

اليت حيكيها عن نفسها فما الذي يعيقه من العثور على شريك العمر يف يتمتع بكل هذه املميزات 
احلياة العملية سواء عن طريق األهل واألصدقاء وحىت املعارف؟ وتشري اإلحصاءات إىل ارتفاع 
نسب الطالق بني التجارب اليت مت الزواج فيها من خالل اإلنرتنت يف العامل العريب على العكس 

املتحدة األمريكية. وهذا أيضا عيب ال يستهان به، حيث يرجع اخلرباء ذلك من أوروبا والواليات 
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إىل صعوبة التوافق بني شريكني وجد كل منهما اآلخر يف عامل ومهي ال ميس للواقع بشيء. ومن 
املمكن أن تقوم هذه الشراكة على الكذب واألوهام لعدم وجود أدىن فرصة للتأكد مما يقوله كال 

 .الطرفني
هذه املميزات والعيوب اليت تكتنف الزواج عرب اإلنرتنت ننصح  بالبحث عن شريك  بعد عرض

العمر أوال يف عامل الواقع فمهما كانت املعوقات، فاحلقائق واضحة برغم من إمكانية اخلداع أو 
التأويل، وميكن اللجوء إىل اإلنرتنت إذا فشل مشروع البحث عن شريك العمر من احمليط 

 ذلك يتطلب املزيد من احليطة واحلذر وعدم  التسرع.االجتماعي ولكن 
 

 مقترحات: - 9
االستفادة الفاعلة من الشبكات االجتماعية يف التواصل مع اجلمهور، وخاصة مع جيل  -

  التقنية شباب الغد.
تركيز املؤسسات األهلية والشبابية على تدريب الشباب وتزويدهم باملهارات الالزمة  -

 م والتواصل اجلديدة.الستخدام وسائل اإلعال
تدريب الشباب على مهارات االستخدام األمثل ملواقع التواصل االجتماعي واملدونات  -

والشبكات اإللكرتونية خاصة يف قضايا مطلبية حمددة للتعميق الشبايب والتعبئة من أجل 
 التغيري.

املراحل  إجراء دراسات على جمتمعات خمتلفة منها جمتمع طلبة اجلامعات واألطفال وطلبة -
األساسية يف املدارس، وفحص مدى تأثري استخدام مواقع التواصل االجتماعي يف تنمية 

 املسؤولية االجتماعية.
تفعيل الشبكات االجتماعية على مستوى التواصل احلكومي متمثلة بالدوائر احلكومية  -

 واخلدمات احلكومية، مع اجملتمع املتمثلة يف املستفيد واجلمهور العام.
التأكيد على ضرورة توجيه اآلباء ألبنائهم وإرشادهم باالستخدام الصحيح لإلنرتنت  أمهية -

حلمايتهم بواسطة برامج التصفح اليت تسمح بتصفح االنرتنت بصورة آمنة وحتميهم من 
خطر املواقع غري املالئمة واملنتشرة بشكل كبري على االنرتنت، والتأكيد على ضرورة وضع 

ية األبناء من سوء استخدام شبكات التواصل االجتماعي أولويات حول كيفية محا
والدعوة إىل أمهية تظافر جهود املؤسسات الرتبوية والتعليمية واألهلية واحلكومية ووضع 



 31 

آليات لتحديد احتياجات األبناء من أجل الوصول لالستخدام األمثل من قبلهم 
 لشبكات التواصل االجتماعي.

 

 :توصيات – 11
 : لذلك نوصي

عطاء اإلرشادات الالزمة ملستخدمي التكنولوجيا الرقمية عمومًا ومستخدمي هذه املواقع بإ -
خصوصاً. تدريب النشىء على إستخدامها بتعقل ميكنه من إستثمار فوائدها واحلد من 

 أضرارها.

، 8د. بريتا كيفوركيان طالبت مبراقبة إستخدام الشباب هلذه التقنيات من قبل أولياء أمورهم -
تكون ناجحة اىل حد ما  إذا كان األهل ملمني بتقنيات التواصل. لكن بإعتقادي  فكرة قد

أن خلق الرقابة الذاتية لدى املستخدم أثبتت أهنا وسيلة أكثر فعالية يف  احلد من التأثريات 
السلبية هلذه املواقع وحتد من الوقوع يف فخ اإلستخدام اخلاطىء للتقنيات املتطورة يف عامل 

 جتماعي والتوجيه حنو الطريقة األفضل إلستخداماته.التواصل اإل

يعترب األطفال األكثر تعرضًا للوقوع يف مشاكل األستخدام السيء هلذه املواقع. لكن أوليس  -
األهل من مسح إلبنة الثالثة أعوام بأن تلعب باهلاتف الذكي مظهرين ضحكات الثناء على 

توحًا، أم اللص الذي سرق املنزل؟ من هنا ذكائها؟ من املسؤول جحا الذي ترك باب بيته مف
 نشدد على: 

اال يكون لألطفال وال للمراهقني كمبيوتر خاص أو هاتف ذكي حلني بلوغهم، كذلك ال  -
 ضرورة ألن يكون للطفل أو املراهق بريده اإللكرتوين اخلاص.

 أن يكون إستخدامهم لإلنرتنت مراقب يف البيت ويف املدرسة -

دريب مدرسية أو من خالل اجلمعيات األهلية اليت تضم قدرات بشرية إقامة دورات توعية وت -
 متتلك اإلمكانيات املعرفية لذلك، بعيداً عن فتاوى الدين والتحرمي.

                                                
 .2114، كانون األوب121مقابلة أجرتها مريم شعيب، مجلة شؤون جنوبية، العدد 8
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تقوية املناعة واملثابرة على معرفة األماكن اليت يدخلون اليها من خالل التوعية واإلرشاد،  -
عدم وجود البحر أو منع الذهاب اليه خوفًا فتعليم الشباب أفضل وأأمن من حماولة اإلقتناع ب

من الغرق.  من خالل تنمية حس اإلختيار السليم بكيفية التعامل مع هذه املواقع وبناء 
 عالقة أساسها الثقة بيننا وبينهم. 

التحذير من قبول طلبات الصداقة عشوائياً، وإقتصار الصداقة على الوجوه واألشخاص اليت  -
 وهنا جيداً.يعرفوها أو باتوا يعرف

عدم اإلفصاح عن املعلومات الشخصية، ونشدد على أن عدم كتابة املعلومات الشخصية   -
 أفضل من كتابة معلومات مزيفة.

املطالبة بفرض رقابة على هذه الوسائل، أمهية هذه املواقع أن مستخدمها ميكن أن يفلت من  -
صوصية األفراد وقانون احلريات. فمن أي رقابة ممكنة، وتصبح املراقبة دخوالً سافراً وإنتهاكاً خل

هو املخول هلذه الرقابة ومن هو الذي جيب أن نراقبه وكيف نراقب؟ وحتت أي مسمى تكون 
هذه الرقابة؟ أوليست هذه املراقبة هي جتسس لكن بتعبري خمفف؟ ستشكل هذه األسئلة 

ى. لكن الفكرة ضمن موضوع اجلرائم اإلنرتنت مدار نقاش سنتطرق اليه يف ورقة حبثية أخر 
اليت أريد اإلشارة اليها هنا أن الرقابة بأي شكل من األشكال هي تعدي وهي ليست وسيلة 
ناجعة يف ضبط هذه الوسائل بقدر التوعية والتثقيف على كيفية اإلستفادة من إجيابيات هذه 

ون املواقع وتفادي سلبياهتا. معظم الناس خيربوك عن خداع عرب هذه املواقع وأشخاص يصور 
أنفسهم هبويات غري هوياهتم، املعلومات أو البيانات اليت تظهر يف ملفاهتم مزيفة، وحيدثون 
عن إحتيال وسرقة عرب هذه املواقع، كل هذه األمثلة وغريها الكثري لتسنيد رأيهم بأن هذه 
التكنولوجيا شر البد من اإلبتعاد عنه. لكنهم ينسون أن كل ما ذكروه هو من فعل البشر وال 

اقة هلذه التكنولوجيا فيها وال مجل. اليوجد تكنولوجيا سيئة كلها شر وتكنولوجيا حسنة  ن
بكل بساطة هناك إستخدام سيء للتكنولوجيا يؤدي الى الضرر وإستخدام كلها خري. 

 .حسن للتكنولوجيا يؤدي الى الفائدة
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ج والتباعد بني من السهل إهتام هذه املواقع بالتسبب بالشرخ وتفكك األسر وإنفصال األزوا  -
 الناس. لكن لنسأل أنفسنا كم حالة طالق حصلت لسبب إستخدام هذه املواقع؟  
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  والتعقيبات ادالاتامل
 على الورقة البحثية األوىل
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، عرضت بالتوصيف  تقدمي ورقة حبثية مميزة بداية أتوجه بالشكر اىل الدكتور رامي ناصر ملا بذله من جهد يف
والتحليل األنرتبولوجي ملسألة شاع إستخدامها يف عصرنا الراهن: "شبكات التواصل اإلجتماعي" منوذج 

 شبكات التعارف للزواج.
م مبداخلة بسيطة تبدأ من العنوان. "شبكات التواصل اإلجتماعي" )حل أم  امسح يل دكتور رامي أن أتقد 

عتقد أن  "أم" هنا تفيد املفاضلة واإلحتمالية اإلجبارية يف ثنائيتها. وهذا ما ال أراه يف شبكات مشكلة(! أ
ا حل ومشكلة تبعًا لطبيعة وهدف استخدامها، وهذا ما أوضحته حضرتك يف  التواصل اإلجتماعي عامة. إهن 

 تماعي!! مقدمة الورقة كما يف هناية فقرتك حول إجيابيات وسلبيات شبكات التواصل اإلج

*** *** *** *** *** *** *** *** *** 
لقد استمتعت حقًا وأنا أقرأ بتسلسل منهجي واضح توصيفك ملواقع التواصل اإلجتماعي مبا فيها من أنواع 

عرضك ألمهية هذه  ومميزات وكيفية اإلستفادة منها كما إحصائيات وأرقام املستخدمني، ولكن إقتصار
عبري عن نفسه ومشاركة مشاعره وأفكاره مع اآلخرين أراه عرضًا منقوصاً. إن  الشبكات يف سعي اإلنسان للت

أمهية تلك املواقع برأيي مرتبط ببنية اجملتمع املستخدم فيها. وربطًا بعنوانك الفرعي "شبكات التعارف للزواج" 
افة املمج دة بشكل أو تصبح ملواقع التواصل أمهية كربى يف جمتمعاتنا اليت يغلب عليها الطابع التقليدي والثق

 بآخر ملسألة الفصل بني اجلنسني أو تقنينه يف أحسن األحوال.
*** *** *** *** *** *** *** *** *** 

عرضت لنتائج باحثني من جامعة شيكاغو يؤكدون أن  الزواج عرب اإلنرتنت يطول أكثر من  26يف الصفحة 
 الزواج التقليدي ويكون األزواج أكثر سعادة. 

مدى مصداقية هذه األحباث، ولكنهم بالتأكيد إعتمدوا "العينة" يف دراساهتم، فهل ميكنهم تعميم  ال أعرف
ا مل متث ل سوى مناطق معينة من الواليات املتحدة.  هذه النتائج بناء على عينة أرج ح أهن 

يف زواج  أن  اإلحصاءات تشري اىل ارتفاع نسبة الطالق 29هذا وقد عدَت لتوضح لنا يف هناية الصفحة 
اإلنرتنت ضمن العامل العريب. وهذا ما يؤك د أن ما يتحكم يف نتائج هذه الظاهرة هو البنية اإلجتماعية اليت 

 حتتضنها، والتمثالت اليت تشك ل املخيال اإلجتماعي حيال هذه املواقع والعالقات.
*** *** *** *** *** *** *** *** *** 

 زواج اإلنرتنت:ما بني الزواج عرب اخلطابة وما بني 
على الرغم من بعض اإلختالفات يف التفاصيل إال أين  أرى أن  زواج األنرتنت هو زواج تقليدي املضمون 
عصري  الشكل. فبداًل من أن تكون اخلطابة هي الوسيط بني الرجل واملرأة فقد أخذت دورها اليوم مواقع 

دة التواصل. ولكن بكال احلالتني يتم  التعامل مع الشريك عل ى أساس مواصفات جسدية وفكرية وعملية حمد 



 36 

سلفاً، وهذا ما يهم ش اجلانب الروحي يف عالقات الزواج..... هذا مع العلم أين  أوافقك على حتليلك لفكرة 
احلرج اإلجتماعي اليت يقل ص اإلنرتنت من وجودها. وهذه يف الواقع مسة إجيابية يف مواقع التواصل اإلجتماعي  

 طراف املتواصلة حرية التعبري دون الدخول يف إشكالية املواجهة. كوهنا متنح األ
*** *** *** *** *** *** *** *** *** 

أخريًا أود  أن أقول أن ك يف تقدميك للمقرتحات والتوصيات اليت ركزت فيها كثريًا على األطفال، أوافقك بكل 
دم مواقع التواصل اإلجتماعي بل كيف وملاذا تأكيد على أمهية الرقابة الذاتية اليت هبا نتعل م ال أن نستخ

  نستخدمها حمصنني أنفسنا بكل الوعي املعنون باحلوار.
 أعود وأقول أين  أشكرك على هذه الورقة البحثية املميزة منهجاً ومضموناً.
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 . جرجس على مداخلتها  سوسانباحثة أتوجه بالشكر لل
للعنوان حل أم مشكلة مل يكن القصد منها املفاضلة بني جيد وسيء أو بني صح وخطأ إمنا القصد  بالنسبة 

كان إثارة السؤال هل شبكات التعارف بقصد الزواج حتل مشكلة التعرف على الشريك اآلخر أم أهنا حبد 
عية أو القالب ذاهتا مشكلة، اخلطأ كان يف عنوان فهم كمفاضلة أو اإلحتمالية. طبعا البنية اإلجتما

 املشرتكة مها نتاج هذه البنية.  اإلجتماعي هو الذي حيكم إستعماالهتا ألن املشرتك أو
ية واحدة أساسية هلذه الشبكات، قد يكون منقوصًا لكن هذا هو هدف ما بالنسبة إلقتصاري ذكر أمهأ

ة بل إعتمدت على الغالبية من مستخدمي هذه الشبكات. أحباث جامعة شيكاغو مل تعتمد على عينة حي
دراسة حلاالت الطالق يف كل الواليات ومقارنة بني طالق زجيات اإلنرتنت والزجيات العادية. ولكن أوضح 

ي تعطي فهما خاطئاً، ألن ال يوجد زواج على ينقطة أشرت اليها بأن تسمية زواج اإلنرتنت هي تسمية برأ
 األمور خطواهتا التقليدية العادية ذبعد التعارف تأخي موقع آخر. و أنت بل جمرد تعارف ميكن أن يؤمنه األنرت 

كا حيث حرية التعرف تنطبق على الدول األوروبية وأمري سمية تالتعرف على األهل،....(. هذه ال اللقاء،)
 واإلرتباط بدون أي قيود جمتمعية. 

حتتضنها والتماثالت اليت  ليه الباحثة أن الظاهرة هي نتاج البنية اإلجتماعية اليتإنعود دائما اىل ما أشارت 
تشكل املخيال اإلجتماعي حيال هذه املواقع. إن وجود الربوفايل واملعلومات عن املشرتك وعما يبحث عنه، 
ينطلق من أساس مادي ميكن توصيفه يف بداية التعارف لكن العالقة إذ ما تطورت تبدأ فيها املشاعر 

 جلوانب األخرى من أجل إستمرار وجناح العالقة. بالتشكل ويصبح اجلانب الروحي ال يقل أمهية عن ا
 . سوسان على مالحظاهتا وأمتىن هلا املزيد من اإلبداع البحثي واملعريف الباحثةيف اخلتام أشكر 
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(7) 
لإلنسانيات والعلوم أواًل ، أريد أن أشكر الدكتور رامي ناصر على مشاركتنا فعاليات املؤمتر الرقمي األول 

 اإلجتماعية . 
ثانيًا ، هناك جهد حبثي واضح يف الورقة البحثية اليت سأناقشها بعد قليل ، وهو جهد يؤشر مليزات الباحث 

 وقدراته . 
*** *** *** *** *** *** *** *** *** 

وأمهية املوضوعات  بدأ الباحث ورقته بتقرير سبب مشاركته يف هذا املؤمتر وهي اجلدية ، حداثة الفكرة ،
 أننا نعيش يف زمن بات فيه الفضاء الرقمي يشكل جزءاً كبرياً من حياتنا ! –كما يقول الباحث   –خصوصاً 

 وهذا هو جزء من أهدافنا .
أحببت أن أبدأ من هذه النقطة ، ألؤكد أن املشاركة والتفاعل يف حد ذاهتما مها جوهر هذا املؤمتر ! فاإلنتقال 

الفعل ، والتحول إىل مجاعة علمية تُراكم املعرفة ، وتنتجها ! ال ميكن أن حيدث إال جبهود من الكالم إىل 
  باحثني مميزين ، جديني ، متفانني ، يستخدمون وسائل العصر ، لتحقيق هذه القفزة !

ح  فهي اللبنة األساسية حلراك رقمي تفاعلي منتج ! ومؤمترنا الرقمي هذا سيصب –وإن قل ت  –واملشاركات 
 كحلقة فيينا ، أو مدرسة شيكاغو ... 

النقطة الثانية ، هي خمصصة للورقة البحثية ، إذ ال بد ألي حبث من النقد من مجاعة النظراء ، حىت نقدر 
  على مراكمته ، فيزهر ويثمر إنتاجاً بن اًء .

*** *** *** *** *** *** *** *** *** 
 (2) 

 التايل : سأبدأ من العنوان ، حيث يورده الباحث ك
 « شبكات التواصل االجتماعي )حل أم مشكلة( منوذج شبكات التعارف للزواج»

د منذ البداية أنه سينتقي من جممل شبكات التواصل ، شبكات التعارف للزواج ! وهذا حتديٌد  وهو حيد 
ورقة البحثية( وإن كان الباحث أطال كثرياً يف املقدمات التمهيدية )حوايل ثلث ال –مطلوٌب ضمن ورقة حبثية 

 !  –وكانت حتتاج إىل تعليل من قبل الباحث  –! كما أن عبارة "حل أم مشكلة" كأهنا يف غري مكاهنا  –
هذه الورقة البحثية هي إثارة جملموعة »وعو ض الباحث غياب طبيعة املقاربة بذكرها ضمن مقدمته حيث يقول 

س و التوكيد ألنثروبولوجيا إفرتاضية يكون ميداهنا من التساؤالت وحماولة اإلجابة عنها، وهتدف اىل التأسي
اجملتمع الرقمي ووسائط اإلتصال والتواصل. هذه اآلراء املتباينة أوجبت رؤية أنثروبولوجية شاملة هلذه الشبكات 
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وهنا إنتظرنا كقراء هذه الرؤية الشاملة ، فوجدنا أهنا تقتصر على بعض « مبا حتمله من إجيابيات وسلبيات 
 النموذج فقط ! تفاصيل

*** *** *** *** *** *** *** *** *** 
مل تظهر فيه خصوصية للشبكات ، حيث أن كل « : مميزات شبكات التواصل االجتماعي»بالنسبة للعنوان 

  مدونة ، جريدة ، موقع تواصل ، هو تفاعلي وحيوي اخلصائص اليت أوردها الباحث . 
*** *** *** *** *** *** *** *** *** 

الذي مل يذكر الباحث نتيجة  MySpaceر الباحث أهم الشبكات اإلجتماعية من الفيسبوك ، إىل يذك
وهو موقع متوقف عن  Orkut(. مث يذكر موقع 767منافسته للفيسبوك ، وهي اإلحنسار التدرجيي )رتبته 

 ! 912رتبته  Hi5و!  242رتبته عاملياً  NetLog! وموقع  2174العمل منذ أيلول 
ثة ! إذ خيتلف عدد املستخدمني كما حراكهم بشكل كما أن ا إلحصائيات اليت يذكرها الباحث غري حمد 

 يومي ، وكان ال بد من العودة إىل أحدث اإلحصائيات .
*** *** *** *** *** *** *** *** *** 

 (3) 
يد اإلجابة يصل الباحث بعد ثلث الورقة البحثية للنموذج الذي يتوخى دراسته ، فيحشد تسع إشكاليات ير 

اإلجابة على هذه األسئلة كانت مثار حبث إستمر أكثر من أربع سنوات يف هذه املواقع »عنها ، فيذكر أن 
 « مشاركاً ومراقباً، فتحقق شرط املقابلة باملشاركة لباحث أنثروبولوجي يف ميدانه.
ولتأسيس أنثروبولوجيا إفرتاضية ،  هنا يتوافق الباحث مع ما ذكره يف البداية ، أنه يسعى لقراءة أنثروبولوجية ،

 وإن كانت املقابلة متوفرة ، فاملشاركة باملعىن األنثروبولوجي الفيزيقي ليست هي ذاهتا باملعىن الرقمي ! 
نعم ، هناك حتد  تواجهه اإلنسانيات والعلوم اإلجتماعية ، هذا التحدي مرتبط بأصلها ذاته ، كما باحلقل 

إستجابة تتبعها يف مواجهة هذا التحدي ، هناك تقنيات ومنهجيات خمتلفة ! الذي تعمل فيه ! ولكل طريق/
ومن خالل  –فنلتزم منظورًا فمنهجية ، ومن خالهلما « نتخصص»وقد يكون من املالئم لنا كباحثني أن 

د الباحثني فاملنظورات   نؤسس لنظرة متكاملة لواقعنا . –تعد 
وسع الباحث يف اإلجابة عنها كلها بالتفصيل املطلوب ، خصوصاً بالنسبة لألسئلة اإلشكالية التسعة ، مل يت

ماهية العالقات املتشكلة بني املشرتكني ؟ نسبة التعارفات اىل تؤدي اىل الزواج؟ ونسبة جناح هذا الزواج من »
 ؛ فلماذا ؟« خالل سرد بعض قصص النجاح؟

*** *** *** *** *** *** *** *** *** 
شخص ، لكننا مل نعرف نسبة املؤيدين من املعارضني ، ومل نعرف  7711لت يقول الباحث أن العينة مش

 حاالت فقط !  3نسبة الزواج الناجح من غري الناجح ! وقد حتقق الباحث من 
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( ، وخيربنا الحقًا أن يف العامل العريب تزداد نسبة 26مث يذكر أسبابًا أمريكية لنجاح الزواج عرب اإلنرتنت )ص 
 هذا يعين أن هناك خصوصية للعامل العريب وهذا ما كان ضرورياً تسليط الضوء عليه .  ( ،29الطالق )ص 

*** *** *** *** *** *** *** *** *** 
يذكر الباحث مقرتحات وتوصيات ، وهي فكرة لطيفة إال أهنا منفصلة عن سياق النموذج ، هي 

والباحث فص ل فيها )سبع عشرة نقطة( مقرتحات/توصيات عامة ، تواجه املستهلكني أمام أي منتج جديد ، 
 دون أن يقدم تربيراً لوجودها أو تعليالً . 

*** *** *** *** *** *** *** *** *** 
أخرياً ، أود أن أشكر الباحث على ورقته البحثية وعلى ما قد مه فيها من جهد بني  وعلى مشاركته اليت فع لت 

 وتفاعلت مع هذا املؤمتر .
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شكر منظمي هذا املؤمتر والذي كما قلت يف ورقيت أنه أة يف املشاركني يف املؤمتر، كما روح املبادر  بداية أحي  
 أن يكتب هلا اإلستمرار بدعم من كل الباحثني املهتمني.  وجريئة ومبتكرة أرج نتاج فكرة

طاملا تعودنا عليها نقدًا بناء متبادال من أجل  علي هاشم على مالحظاته القيمة اليت باحثثانيا أشكر ال
 األفضل. 

ويف معرض الرد على ما أورده الباحث كان املقصد يف العنوان حل أم مشكلة طرح إشكالية هل مواقع الزواج 
 تشكل حل ملن يريد التعرف على شريك احلياة أم أن هذه املواقع ختلق مشكلة يف موضوع التعارف. 

خصوصية للشبكات هو عدم اإلطالة أكثر مما ينبغي خاصة وأن اهلدف من الورقة السبب من عدم ذكر 
تسليط البحث على مواقع الزواج ال على الشبكات واملدونات برغم من أن ذكر خصوصية الشبكات كان 

 ليغين الورقة بال شك. 
وأنا  2172ر العام مه يف أواخيسنوات من البحث كانت خوات 4نتاج هذا البحث كما أوردت يف الورقة كان 

أوردت البحث كما هو دون تغيري يف األرقام مع ذلك فإن تغيري األرقام خيدم فكرة البحث بأن الفضاء الرقمي 
 بات يشكل جزءا مهما وال ينقضها. 

عدم ذكر نسبة املؤيدين من املعارضني فقد سقطت سهوًا لكن كل من يبحث عن شريك على هذه  امأ
اإلناث ال حيبذن التصريح فيما بعد بأهنن تعرفن على أزواجهن على  %91الف أن املواقع هو مؤيد لكن خب

ما يف اجملتمع خارج أ مانع لديهن من التصريح بذلك. % من الذكور اللذين ال81مواقع التعارف بعكس أن 
 % فقط من أفراد العينة من أيد هذا الزواج. 72هذه املواقع فإن نسبة 

% 21 هي عالقة حذر حلني اللقاء األول. نسبة التعارفات اليت تؤدي اىل زواج نيماهية العالقة بني املشرتك
% من بلد خمتلف ومن 71 . % من نفس املذهب/الطائفة لكن من بلد خمتلف41من أبناء البلد الواحد. 
 مذهب/طائفة خمتلف. 

 بلداننا العربية. نسبة جناح هذا الزواج مرتفعة يف بالد أوروبا وأمرييكا ال ميكن التأكد منها يف 
رب وسلطان من السعودية غس.ق تعرف على م.ن. خدجية من امل قصص جناح هذا الزواج تسردها هذه املواقع

 اخل من القصص اليت تسردها هذه املواقع لكنها بعيدة عن التحقق من صحتها.
ل يل يف العمل من  ربية وأخرى لزميلة يل من سعودي وثالثة لزميغحاالت جناح أحدها لقريب يل من م ثالث

كويتية كنت قادرًا على مجع تفاصيلها والتأكد من صحتها ومتابعة تفاصيلها لكين وبطلب من هؤالء 
 األشخاص مل أذكرها حفظا على السرية. 

مرة أخرى أشكر من شارك يف هذا املؤمتر وعلق على األوراق البحثية متمنيا للجميع املزيد من اجلهد البحثي 
 واىل اللجنة املنظمة حنن بإنتظار الكتاب واملؤمتر الرقمي الثاين.  الذي نفتقر اليه

 بالتوفيق
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 المقدمة
واصل االجتماعي حقال معرفيا مميزا قائما بذاته، ذي يشكل االستخدام االجتماعي لشبكات الت

بعد نظري ومنهجي يهتم باألساس بتوصيف طبيعة العالقة اليت جتمع بني "اإلنسان" املستخدم 
واألداة االتصالية اجلديدة، وهو مفهوم يقابله مفاهيم ناشئة "التثقيف التواصلي، التواصل 

االفرتاضية، ..." وغريها من املفاهيم واملصطلحات اليت  االفرتاضي، اجملتمعات االفرتاضية، اهلويات
 تستدعي منا الكثري من النظر والتدقيق مث التفهم والتمحيص .

(، اليت ترى أنه ليست يف املظهر التقين Katerina Distlerوأنطلق مها من مقاربة كاترين ديستلر)
-دارة مشروع مشرتك، أي أن مهمتنالآللة إمنا هي يف قواعد استعماهلا ويف إرادة الفاعلني على إ

هي البحث فيما إذا كان هنالك إىل جانب هذه املنشات التكنولوجية اليت منلك،  -كما تقول
 ثقافة تدرك قواعد استعماهلا وإرادة قادرة على التحكم يف إدارة هذه التكنولوجيا .

 

 اإلشكالية
" نقل طرق االتصال إىل آفاق غري ، وفرت "فتحًا تارخيياً  9اإلجتماعيظهور مواقع التواصل  إن

مسبوقة وأعطى مستخدميه فرصًا كربى للتأثري واالنتقال عرب احلدود بال رقابة إال بشكل نسيب 
 حمدود، وإنذار ملنافسة وسائل االتصال التقليدية.

استخدم الشباب اجلزائري يف بداية األمر مواقع التواصل االجتماعي للدردشة ولتفريغ الشحن 
ة، ولكن يبدو أن موجة من النضج سرت، وأصبحوا اآلن من خالهلا يتبادلون وجهات العاطفي

النظر، من أجل املطالبة بتحسني أوضاعهم السياسية، االجتماعية واالقتصادية ومن هنا تشكلت 
حركات الرفض الشبابية اليت انتظمت عرب العديد من مناطق الوطن، وانتشرت تلك األفكار 

الوضع االجتماعي بسهولة عرب شبكات التواصل االجتماعي يف الدول الرافضة للسياسات و 
 العربية.

م شخصيات عامة يف اجلزائر هذه الوسائل اجلديدة واقتطعوا وقتًا معينًا من اكما أن استخد
األنشطة األخرى لصاحلها، إلمياهنم بأهنا البوابة احلقيقة واجلادة للتواصل ومساع الشباب واملواطنني، 

 ري املشهد اإلعالمي بشكل واضح للعيان يف اجلزائر. وهبذا تغ

                                                
هناك تداخل بين مفهوم مواقع التواصل االجتماعي واإلعالم الجديد، واإلعالم البديل، واإلعالم االجتماعي، ومن الممكن إن يحل المفهوم  9

 ني والثاني محل األول، وهكذا والتفاصيل في ثنايا متن البحث.األول محل الثا
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وهلذا تثري عالقة مواقع التواصل االجتماعي بتكوين اهلوية الرقمية للشباب اجلزائري إشكاليات 
عدة، ال ميكن اختزاهلا يف األبعاد التقنية املستحدثة يف جمال البث والتلقي، إذ جتعلها عاماًل حمدداً 

بعد أمناط التواصل اجلديدة، وهلذا سيعتمد حبثنا على املفاهيم النظرية للتحوالت الثقافية وتست
القادرة على حتليل اإلشكال اإلمبرييقي ملواقع التواصل االجتماعي، باالعتماد على مناذج 
االتصال، لفهم الظاهرة كحقل تتفاعل فيه التقنية والتواصل كعملية اجتماعية معقدة، وأيضا من 

ه كممارسة تكنولوجية، أفرزهتا الوسائط التواصلية اجلديدة اليت تعمل منطلق مقاربة خصوصيت
داخل بيئة تواصلية متغرية تسهم يف تشكيلها تقنيات املعلومات واالتصال، وتستعرض الدراسة 
جمموعة من التعريفات، حبث معمق، يف تكوين اهلوية الرقمية للشباب اجلزائري، من خالل مقاربة 

شبكات التواصل االجتماعي يف اجلزائر، اجيابيتها، سلبياهتا، اهتماماهتا، سوسيولوجية الستخدام 
 وتوجهاهتا.

 

 مي والنظرييهاأول. المدخل المف
ال متثل مواقع التواصل االجتماعي العامل األساس للتغيري يف اجملتمع، لكنها أصبحت عامل مهم 

نسان إىل جمتمعه والعامل، فاملضمون يف هتيئة متطلبات التغيري عن طريق تكوين الوعي، يف نظرة اإل
الذي تتوج ه به عرب رسائل إخبارية أو ثقافية أو ترفيهية أو غريها، ال يؤدي بالضرورة إىل إدراك 

 احلقيقة فقط، بل انه يسهم يف تكوين احلقيقة، وحل إشكاالهتا.
 . رؤية في المفاهيم 1
 شبكة التواصل الجتماعي: 1-1

بقضايا الشبكات االجتماعية واجملتمع االفرتاضي منذ أن شكل اإلنرتنت  ازداد االهتمام األكادميي
فضاءه املعلومايت وجناحه يف تأسيس مجاعاته االفرتاضية، وعبوره اىل املاليني بصورة ملفته لالنتباه، 
فلقد أصبح اإلنرتنت بتفاعالته جزء من احلياة اليومية للعديد من البشر، ومل يعد مصطلح اجملتمع 

اضي من املفاهيم اليت تستوقف االنتباه عند مساعه إذ أصبح ذو عمومية وانتشار ليس على االفرت 
املستوي والتحليالت العلمية ولكن أصبح مفهوم متداول عن العديد من املستخدمني لشبكة 

يف كتابه اجملتمع Rheingold 1993 اإلنرتنت، ويرجع ظهور املفهوم إىل هاوارد رينجولد 
ف اجملتمع االفرتاضي على أنه جتمعات اجتماعية والذي عر   virtual communityاالفرتاضي 

تشكلت من أماكن متفرقة يف أحناء العامل يتقاربون ويتواصلون فيما بينهم عرب شاشات الكمبيوتر 
والربيد اإللكرتوين يتبادلون املعارف فيما بينهم ويكونون صداقات جيمع بني هؤالء األفراد اهتمام 
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دث بينهم ما حيدث يف عامل الواقع من تفاعالت ولكن ليس عن قرب، وتتم هذه مشرتك وحي
التفاعالت عن طريق آلية اتصالية هي اإلنرتنت الذي بدوره ساهم يف حركات التشكل 

 االفرتاضية. 
، جوجل+ Twitter، توتري Facebookوتعترب شبكات التواصل االجتماعي فايس بوك 

Google+  ماي سبيس ،MySpace ،2 هاي فايفHi اليف بوون ،Lifeboon  لينكد إن ،
LinkedIn .وغريها من أشهر املواقع اليت تقدم خدمات للمستخدمني 

 Cyberويشكل اجملتمع االفرتاضي جمال منو الشبكات االجتماعية، ويشكل الفضاء املعلومايت)

Spaceة فقد عرفه نبيل ( احليز واإلطار الذي تتم يف سياقاته جتميع خيوط الشبكات االجتماعي
علي أنه " فضاء جديد تقطنه اجلماعات متارس فيه الصفقات وتقام فيه املؤسسات واملتاحف 
واملعارف ومنافذ البيع تعقد فيه التحالفات وحتاك فيه املؤمترات تنقل فيه املعلومات بسرعة فائقة 

ينه وأعرافه عن فضاء الواقع ورغم حماكاته لفضاء الواقع إال أنه خيتلف يف طبوغرافيته وطبيعته وقوان
د جلان أو جمموعات غري فليس هناك سلطة مركزية حتكمه أو جهة رقابية تراجعه بل جمر 

بأنه العامل الفضائي غري املرئي وغري املرتبط مبكان وزمان  11، كما عرفه أمحد زايد،10حكومية"
 والذي تتداول داخله املعلومات اإللكرتونية.

يا اجملتمع والسياسة على حنو افرتاضي، فلقد جنح اإلنرتنت يف تسهيل إن هناك إعادة تشكل لقضا
التفاعالت االجتماعية ليس على مستوي اإلفادة فحسب ولكن على مستوي الشبكات 

الشبكات االجتماعية على أهنا " مواقع  Boyd/Ellson االجتماعية، فلقد عرف السون وبويد
مي حملة عن حياهتم العامة، وإتاحة الفرصة لالتصال تتشكل من خالل اإلنرتنت تسمح لألفراد بتقد

ف بقائمة املسجلني، والتعبري عن وجهة نظر األفراد أو اجملموعات من خالل عملية االتصال، ختتل
، ولقد عرفت الشبكات االجتماعية على أهنا جمموعة من 12طبيعة التواصل من موقع آلخر"

تتيح التواصل بني األفراد يف   web 2.0ثاين للويباملواقع على شبكة اإلنرتنت ظهرت مع اجليل ال
 –جامعة  –مدرسة  –بنية جمتمع افرتاضي جيمع بني أفرادها اهتمام مشرتك أو شبة انتماء ) بلد 

شركة ...اخل(، يتم التواصل بينهم من خالل الرسائل أو االطالع على امللفات الشخصية، ومعرفة 
عرض، وهي وسيلة فعالة للتواصل االجتماعي بني األفراد سواء أخبارهم ومعلوماهتم اليت يتيحوهنا لل

                                                
 .224، ص 2113نبيل علي، تحديات عصر المعلومات، مكتبة األسرة، األعمال العلمية، القاهرة،  10
 .16، ص2112، الكويت سبتمبر، 32أحمد زايد، عولمة الحداثة وتفكيك الثقافات الوطنية، عالم الفكر، مجلد  11
الكحكي، استخدام االنترنت وعالقته بالوحدة النفسية وبعض العوامل الشخصية لدى عينة من الجمهور بدولة قطر، أبحاث عزة مصطفى  12

 .19، ص 2119ابريل  9-7المؤتمر الدولي، "اإلعالم الجديد: تكنولوجيا جديدة... لعالم جديد"، جامعة البحرين، من 
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كانوا أصدقاء نعرفهم يف الواقع أو أصدقاء عرفتهم من خالل السياقات االفرتاضية، ولقد أوجز 
مفهوم الشبكات االجتماعية يف أهنا "منظمة عصرانية غريت يف  2119سنة  Swite سويت

 13ارسة".املمأسلوب احلياة من حيث األسلوب واإلدارة و 
وتشرتك الشبكات االجتماعية يف خصائص أساسية بينما تتمايز بعضها عن األخرى مبميزات 

 تفرضها طبيعة الشبكة ومستخدميها، ومن أبرز تلك اخلصائص :
: ومن خالل امللفات  (de Profile Pageالملفات الشخصية / الصفحات الشخصية )• 

عرفة املعلومات األساسية عنه مثل : اجلنس، الشخصية ميكنك التعرف على اسم الشخص وم
 تاريخ امليالد، البلد، االهتمامات والصورة الشخصية باإلضافة إىل غريها من املعلومات.

  األصدقاءAmis العالقات /relations :  وهم مبثابة األشخاص الذين يتعرف عليهم
هذا الشخص الشخص لغرض معني، الشبكات االجتماعية ُتطلق مسمى " صديق " على 

املضاف لقائمة أصدقائك بينما تطلق بعض مواقع الشبكات االجتماعية اخلاصة باحملرتفني 
 مسمى " اتصال أو عالقة " على هذا الشخص املضاف لقائمتك.

: وتتيح هذه اخلاصية إمكانية إرسال رسالة مباشرة للشخص، سواء كان يف إرسال الرسائل• 
 قائمة األصدقاء لديك أو مل يكن.

: تتيح الشبكات االجتماعية ملستخدميها إنشاء عدد ال هنائي من األلبومات ألبومات الصور• 
 ورفع مئات الصور فيها وإتاحة مشاركة هذه الصور مع األصدقاء لالطالع والتعليق حوهلا. 

: تتيح كثري من مواقع الشبكات االجتماعية خاصية إنشاء جمموعة اهتمام، حيث المجموعات• 
شاء جمموعة مبسمى معني وأهداف حمددة ويوفر موقع الشبكة االجتماعية ملالك ميكنك إن

اجملموعة واملنضمني إليها مساحة أشبه ما تكون مبنتدى حوار مصغر وألبوم صور مصغر كما تتيح 
أو األحداث ودعوة أعضاء  Eventsخاصية تنسيق االجتماعات عن طريق ما يعرف بـ ايفنتس 

 ة عدد احلاضرين من عدد غري احلاضرين.تلك اجملموعة له ومعرف
: تقوم فكرة الصفحات على إنشاء صفحة يتم فيها وضع معلومات عن املنتج أو  الصفحات• 

الشخصية أو احلدث ويقوم املستخدمني بعد ذلك بتصفح تلك الصفحات عن طريق تقسيمات 
الشخصي، هذا وتظهر  حمددة مث إن وجدوا اهتماماً  بتلك الصفحة يقومون بإضافتها إىل ملفهم

اإلحصاءات العاملية تزايد اإلقبال على استخدام شبكات التواصل االجتماعي يف مجيع أرجاء 
                                                

، ص 2112معات االفتراضية بديالً للمجتمعات الواقعية(، جامعة اإلمارات العربية المتحدة، بهاء الدين محمد مزيد، الوجوه نموذجا )المجت 13

34. 
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عاملياً وذلك بعد ان سجلت قاعدة  61العامل واملنطقة اذ احتل األردن املرتبة السابعة عربياً واملرتبة 
ر أرقام رمسية حملية أن إمجايل مليون اشرتاك، فيما تظه 7.9اشرتاكات الفايس بوك يف اململكة 

 مليون مستخدم. 2.1عدد مستخدمي االنرتنت يف األردن جتاوز مؤخراً 
وما تزال "الواليات املتحدة" تتبوأ مركز الصدارة بني دول العامل بأعلى قاعدة اشرتاكات للفايس  

ن اشرتاك، مث مليو  41.8مليون اشرتاك، يليها اندونيسيا بفارق شاسع وحبوايل  726بوك حبوايل 
مليون اشرتاك،  31.2مليون اشرتاك، فربيطانيا حبوايل  38اهلند احتلت املرتبة الثالثة عامليًا حبوايل 

 مليون اشرتاك. 31.4لتحتل تركيا املرتبة اخلامسة حبوايل 
 811أن عدد مستخدميه حول العامل جتاوز  Iv 8وأعلن موقع "فايس بوك" خالل مؤمتر  

أن عدد مستخدميه اليوم يفوق إمجايل عدد مستخدمي اإلنرتنت حول مليون مستخدم، أي 
 12وقت انطالقة فايس بوك ألول مرة والذي مل يتجاوز آنذاك  2114العامل املسجل يف العام 

 مليون مستخدم .
واستطاعت شبكات التواصل االجتماعي مثل "الفايس بوك" وغريها كـ "توتري" و "لينكد ان" يف 

ة الشرق األوسط على وجه التحديد أن تستقطب اهتمامًا وإقبااًل متزايدًا يف العامل ويف منطق
االشرتاك واالستخدام منذ بداية العام املاضي، مع تواصل األحداث السياسية والشعبية اليت 
اندلعت يف تونس، وامتدت بعد ذلك يف كل من مصر، اليمن، البحرين، سورية، ملا توفره هذه 

 اسعة للتواصل والتعبري عن الرأي.الشبكات من مساحات و 
 الهوية الرقمية 1-2

بالرغم من أن املصطلح مستحدث يف الفكر السوسيولوجي إال أننا ميكن أن نقول أنه مثة توجهان 
متناقضان يف تكوين اهلوية الرقمية، عرب استخدام شبكات التواصل االجتماعي واالنرتنت، األول 

وقد انتظم يف دوائر  -على أساس االختالف مع اآلخر هو البناء على الضد ، تتشكل اهلوة
وذلك على أساس مجلة من العالمات املوضوعية مثل اللباس طريقة الكالم،  –متباعدة أنا مركزها 

 األكل، واللغة.... وغريها . 
وقد انتظم يف -أما التوجه الثاين فهو البناء على املماثلة، تتشكل اهلوية هنا على الشبه مع اآلخر 

 يف الشكل واملعتقدات وطرق التفكري، القيم .... وغريها.   –دوائر متباعدة أنا مركزها 
لكن اهلام يف كل هذا هو أن التجذ ر يف اهلوية ميكننا من التعرف على كل األشخاص املتشاهبني 
وكل املختلفني، وحيث أن لكل آخر هوية فإن كل من هم مثلي سيتعرفون علي كمشابه هلم 
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يب واحدا منهم . إن مثل هذا التعرف واالعرتاف املتبادل بني الشخص وجمموعته، عرب  وسيعرتفون
االشرتاك يف نفس اهلوية، قضية بالغة اخلطورة . فالرهان األساسي ليس التمي ز الذي فرضته ظروف 
 العيش املشرتك و ال حىت التمايز والتفاضل يف العالقة باجملموعات البشرية األخرى، وإمنا تبادل

احلماية داخل اجملموعة لدرء اخلطر احلقيقي أو الومهي الذي ميثله اآلخر ... علما وأن هناك دوما 
خوف من اختفاء خطر هذا اآلخر ألن األمر قد يؤدي إىل تفجر خمزون العنف الداخلي املتحكم 

 فيه نسبيا طاملا هو موجه حنو العدو اخلارجي .
و الرمزية اليت تربط وتوحد عددا من األفراد و هم يف حالة اهلوية هي إذن مجلة العالقات املادية  

صراع ضد جمموعة مشاهبة يف اجلوهر خمالفة يف املظهر، عرب تكوين اجملموعات االفرتاضية أو 
 الدخول ضمن هذه اجملموعات أو التعاطف معها أو تبين مواقفها.
جيب عليه محايتها ال لشيء إال  هي يف استبطان الشخص حلدود اجملموعة اليت تعطيه احلماية واليت

لتواصل بسط محايتها عليه. حنن ال ننتمي لقبيلة، حلي، لوطن، ألمة، لثقافة، مبقامسة املنتميني 
إليها العالمات اخلارجية املميزة فقط، ولكن مبقامستهم مسئولية احلماية املتبادلة و الدفاع عن 

 الوجود املشرتك وحتسني ظروفه. 
 ن لب  اهلوية هو انتماء مسئول و مسئولية انتماء .ويف آخر املطاف فإ

لننظر اآلن لديناميكية شعور االنتماء هذا ألنه مثل كل ظواهر احلياة االجتماعية والطبيعية صريورة 
 ال معطى جامد. 

 . المقاربات النظرية لستخدام شبكات التواصل الجتماعي2
جتهادات حول مفهوم التواصل االجتماعي قدمت النظريات والدراسات اإلعالمية كثريًا من اال

ودائرة التأثري، ومنها نظرية التسويق االجتماعي اليت تتناول كيفية ترويج األفكار اليت تعتنقها 
النخبة يف اجملتمع، لتصبح ذات قيمة اجتماعية معرَتف هبا، وال يعمل اإلعالم يف فراغ بل يستمد 

فية، سواء كانت حملية أو قومية أو إقليمية أو دولية، من السياقات االقتصادية والسياسية والثقا
ولكي نفهم أمهية مواقع التواصل االجتماعي جيب أن نضعها يف النظريات السياسية والدميقراطية 
اليت وفرت سنداً نظريًا وفكريًا هلويتها وممارستها، ويتطلب مراجعة بعض املقاربات على مستويات 

تعلقة بالتطورات يف تكنولوجيا االتصال، وبعضها يعلق على عدة، يلتزم بعضها اجلوانب امل
املوضوع من جانب الدراسات االجتماعية والسياسية وغريها، مبا ميثل مدخال لفهم خصائص 

 اإلعالم اجلديد: 
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فتشدد مناذج الدميقراطية القائمة على املشاركة على أمهية مشاركة املواطنني احلقيقيني واخنراطهم 
ونشاط يف الدميقراطية، ولذلك فهي تنتقد الفصل الراديكايل للمواطنني عن السلطة  األكثر فاعلية

والنخب واملؤسسات الدميقراطية عن طريق التمثيل، "وإن وجود املؤسسات النيابية على املستوى 
القومي ليس كافيًا للدميقراطية، فلكي تتحقق املشاركة القصوى من جانب الشعب مجيعه على 

جيب أن حتدث تنشئة اجتماعية أو تدريب اجتماعي على الدميقراطية يف جماالت  ذلك املستوى،
ن أخرى لكي يتسىن تطوير االجتاهات والصفات السيكولوجية الضرورية، وهذا التطوير حيدث ع

 14طريق عملية املشاركة ذاهتا".
تعرب مرحلته وتطرح أوجه التنظري لإلعالم تساؤالت حول مفهوم اإلعالم اجلديد وممارساته فهل 

هذه عن انتقال أدوات االتصال وتطبيقاته من املؤسسات إىل اجلمهور؟ أو كما يرى البعض 
بظهور أمناط جديدة من األشكال اإلعالمية، إن النقد املوجه لإلعالم اجلديد يتمحور حول 

ذج ضرورة حتديد اجملاالت اليت يتحرك فيها هذا الصنف من اإلعالم، فإمكانية الوصول إىل منو 
نظري لإلعالم اجلديد والراديكايل ال يتم عن طريق ما هو موجه من نقد لإلعالم السائد بل 
انطالقا من خمرجات وجتارب وسائل اإلعالم اليت تطرح نفسها كبديل عن اإلعالم الرمسي 
التقليدي، ويذهب بعض النقاد إىل الدعوة لدراسة اإلعالم اجلديد ليس انطالقا مما جيب أن يكون 

ه بل عن طريق ما هو عليه، وهو ما سيمكننا من احلكم عليه انطالقا من مقدرته على عرض علي
 15مرباطورية اإلعالمية السائدة.بدائل يف مواجهة اإل

كما أن حصر اإلعالم البديل يف الرؤية القائلة بأنه عبارة عن حركة مضادة للثقافة اجلماهريية 
د منتج أيضا لثقافة اتصالية بديلة، وعادة ما يكون يف السائدة إجراء نظري قاصر، فاإلعالم اجلدي

تعارض مع ما هو سائد، ويقع بني مفرتق مناهج نظرية متداخلة فهو يعاين من طابعه املهمش 
خارج السياق االجتماعي وخصوصيته يف كونه بديل عن النظام اإلعالمي القائم، وهلذا ركزت 

التواصل االجتماعي، أو إعالم املواطن وغريها من بعض املداخل على خدمة اجملتمع ويعد  مواقع 
التسميات، بأهنا جزء من اجملتمع املدين، "وطرح فكرة جمتمعات املمارسة ذات الصلة، بوجود 
ممارسة مشرتكة وجمتمع املمارسة هو مشروع مشرتك يوجد تفاعل متبادل بني األفراد العاملني فيه 

 . 16ه جمموعة من املوارد املشرتكة"ول
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عن هذه الفكرة كالتايل: "جمتمعات املمارسة عبارة  winger et collèguesرب وينجر وزمالؤه ويع
عن مجاعات من البشر يشرتكون يف غاية واحدة وجمموعة من املشكالت، ويقومون بتعميق 

، ولقد أظهر حتليل تأثري 17عن طريق التفاعل بصورة مستمرة"معرفتهم وخرباهتم يف هذه الناحية 
ت االتصال على احلياة اليومية أن اجملتمعات احمللية ال تتشكل فقط يف املساحات تكنولوجيا

 اجلغرافية احملددة بل أيضا يف الفضاء االليكرتوين وتسمى اجملتمعات االفرتاضية.
وميكن أن تعمل مواقع التواصل االجتماعي على تفعيل الطاقات املتوافرة لدى اإلنسان ويوجهها 

إطار "تطوير القدمي وإحالل اجلديد من قيم وسلوك، وزيادة جماالت املعرفة للبناء واإلبداع يف 
للجمهور، وازدياد قدرهتم على التقمص الوجداين وتقبلهم للتغيري، وهبذا فإن االتصال له دور 
مهم، ليس يف بَث معلومات، بل تقدمي شكل الواقع، واستيعاب السياق االجتماعي والسياسي 

 18ث".األحدا الذي توضع فيه
وقد ارتكزت البحوث العلمية حول وسائل االتصال احلديثة على منوذجني تفسرييني، األول، 
ويتمثل يف احلتمية التكنولوجية، وينطلق من قناعة بأن قوة التكنولوجيا هي وحدها املالكة لقوة 

اه رمزا لتقدم التغيري يف الواقع االجتماعي، والنظرة التفاؤلية للتكنولوجيا هتلل هلذا التغيري، وتر 
البشرية، وعامال لتجاوز إخفاقها يف جمال االتصال الدميقراطي والشامل الذي تتقامسه البشرية، 
والنظرة التشاؤمية اليت ترى التكنولوجيا وسيلة للهيمنة على الشعوب املستضعفة، والسيطرة على 

 19صية وتفكك عالقاته االجتماعية.الفرد، فتقتحم حياته الشخ
الثاين، ويتمثل يف احلتمية االجتماعية اليت ترى أن البىن االجتماعية هي اليت تتحكم  أما النموذج

يف حمتويات التكنولوجيا وأشكاهلا، أي أن القوى االجتماعية املالكة لوسائل اإلعالم هي اليت 
حتدد حمتواها، وإن البحوث النوعية اليت تتعمق يف دراسة االستخدام االجتماعي لتكنولوجية 

صال ال تنطلق من النموذجني، ألهنا ال تؤمن بأن ما هو تقين ويتمتع بديناميكية قوية، يوجد االت
يف حالته النهائية، كما أن البىن االجتماعية ليست منتهية البناء، ولعل هذه احلقيقة تنطبق أكثر 

مايز على اجملتمعات العربية اليت تعرف حركية اجتماعية متواصلة مل تفض إىل صقل اجتماعي تت
فيه البىن االجتماعية والسياسية، فالقوى االجتماعية املتدافعة، يف املنطقة العربية، مازالت قيد 
الصياغة والتشُّكل، كما أن املنطلقات الفلسفية للبحوث الكمية ال تسمح باالعتقاد بوجود خط 
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اليومية، مبعىن أن فاصل بني ما هو تقين وما هو اجتماعي، ألهنما يتفاعالن، باستمرار، يف احلياة 
البعد الفكري للمنهج النوعي يسمح باملالحظة الدقيقة لكيفية ولوج ما هو تقين يف احلياة 
االجتماعية، وال يعطي الفرصة لألشخاص الذين يتعاملون مع وسائل االتصال احلديثة بتشخيص 

أساسه يتضح على  ما هو تقين أو اجتماعي فقط، بل يسمح بإبراز متثلهم ملا هو تقين، والذي
 20استخدامهم له.

وقد أدى النمو اهلائل يف استخدام االنرتنت، جعلت الباحثني يف جمال االستخدامات 
واالشباعات يزيدون من اهتماماهتم، والتحول من كيف يستخدم األفراد االنرتنت إىل دراسة 

ر وقد أكد ويندال وروسنغ –األسباب والدوافع اليت تدفعهم الستخدام هذا الوسيط 
Rosengren & Windahl أن منوذج االستخدامات واالشباعات يركز على الفرد املستخدم ،

لوسائل االتصال ويبين سلوكه االتصايل على أهدافه بشكل مباشر، فضاًل عن أنه خيتار من بني 
البدائل الوظيفية ما يستخدمه لكي يشبع احتياجاته، ولتحديد استخدامات الوسائل التكنولوجية 

ة، فإن كثري من الدراسات السابقة حتققت من االفرتاض بوجود ارتباط بني الدوافع احلديث
دمون الشخصية والدوافع املتعلقة بالوسيلة، ولتجديد دوافع االستخدام، وأن الناس يستخ

 21الكمبيوتر إلشباع ما يلي:
 احلاجات الشخصية على سبيل املثال السيطرة، االسرتخاء، السعادة واهلروب. -
اجات اليت ميكن إشباعها تقليديًا من الوسيلة مثل التفاعل االجتماعي ومتضية الوقت احل -

 والعادة واكتساب املعلومات والتسلية.
ويعد  املدخل، مدخاًل اتصاليًا سيكولوجياً، فقد افرتض وجود مجهور نشط له دوافع شخصية، 

غريها من الوسائل إلشباع نفسية واجتماعية، تدفعه الستخدام االنرتنت كوسيلة تتنافس مع 
احتياجاته، وتطبيقًا على ذلك فإن فئات مجهور مستخدمي االنرتنت أكثر نشاط ومشاركة يف 
العملية االتصالية بتأثري التفاعلية اليت يتميز هبا االتصال الرقمي، وبالتايل فإننا نتوقع أن يتخذ الفرد 

شباعها، ويتمثل االستخدام يف اجتاهني: قراره يف االستخدام عن وعي كامل حباجاته اليت يريد إ
االتصال باآلخرين عن طريق الوسائل املتاحة على االنرتنت، سواء كان املستخدم مرساًل أو 

 مستقباًل، وتصفح املواقع املختلفة لتلبية احلاجات.
 وتطبيقاً على مدخل االستخدامات واالشباعات تتضح الدوافع التالية الستخدام االنرتنت:
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 ل عن االتصال الشخصيكبدي  -
 اإلدراك الذايت عن اجلماعات املختلفة من الناس -
 تعلم السلوكيات املناسبة -
 كبديل أقل تكلفة عن الوسائل األخرى  -
 املساندة املتبادلة مع اآلخرين -
 التعلم الذايت -
 التسلية واألمان والصحبة. -

هبا اإلعالم اجلديد يف: "استبداله امليزات اليت يتحلى  Negroponteوحيصر مدخل نيغروبونيت 
الوحدات املادية بالرقمية، وتشبيك عدد غري حمدود من األجهزة مع بعضها البعض، ويليب 

واالهتمامات العامة، أي أن الرقمية حتمل قدرة  Individual Interests االهتمامات الفردية
تها باإلعالم القدمي، وامليزة األكثر املخاطبة املزدوجة لالهتمامات والرغبات وهي حالة ال ميكن تلبي

الدولة إىل أمهية، هي أن هذا اإلعالم خرج من أسر السلطة اليت كانت تتمثل يف قادة اجملتمع و 
 22أيدي الناس مجيعا".

يف األفكار نفسها، ويعقد  Vine Crospy Et Negroponteويشرتك فني كروسيب مع نيغروبونيت 
مي عن طريق النماذج الكالسيكية، ابتداء من أول منوذج اتصايل مقارنة بني اإلعالم اجلديد والقد

 23ل الشخصي، وله حالتان متيزانه:بني البشر، االتصا
 النموذج األول: االتصال الشخصي* 
ميلك كل فرد من طريف االتصال درجة من درجات السيطرة املتساوية على احملتوى املتبادل بني  -

 الطرفني،
 يؤكد حالة الفردية اليت حتقق احتياجات ومصاحل صاحب احملتوى،حيمل احملتوى ترميزا  -
التحكم املتساوي وميزة الفردية ينخفضان يف حالة ازدياد عدد املشاركني يف العملية االتصالية،  -

 مما جعل خرباء االتصال يطلقون عليه االتصال من نقطة إىل أخرى أو من فرد آلخر.
 ويتميز حسب كروسيب مبا يأيت : النموذج الثاين: اإلعالم اجلديد* 
 ميكن للرسائل الفردية أن تصل يف وقت واحد إىل عدد غري حمدود من البشر، -
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 إن كل واحد من هؤالء البشر له درجة السيطرة نفسها ودرجة اإلسهام املتبادل نفسها. -
لتكنولوجية وفقاً وتصف نظرية ثراء وسائل اإلعالم لدراسة معايري االختيار بني الوسائل اإلعالمية ا

لدرجة ثرائها املعلومايت، وتوضح أن فعالية االتصال يعتمد على القدر الذي تستخدم به الوسيلة، 
وتركز بشكل أكرب على األشكال التفاعلية لالتصال يف اجتاهني بني القائم باالتصال واجلمهور 

رجع صدى تكون أكثر ثراء،  املستقبل للرسالة، وطبقًا للنظرية فإن الوسائل اإلعالمية اليت توفر
فكلما قل الغموض كلما كان االتصال الفعال أكثر حدوثاً، فثراء املعلومات يقوم بتخفيض درجة 

هذه النظرية الغموض وإجياد مساحة من املعاين املشرتكة باستخدام وسيلة اتصالية معينة، وتفرتض 
 24فرضني أساسني مها:

متتلك قدرًا كبريًا من املعلومات، فضاًل عن تنوع  : أن الوسائل التكنولوجيةالفرض األول -
املضمون املقدم من خالهلا وبالتايل تستطيع هذه الوسائل التغلب على الغموض والشك الذي 

 ينتاب الكثري من األفراد عند التعرض هلا.
ن : هناك أربعة معايري أساس لرتتيب ثراء الوسيلة مرتبة من األعلى إىل األقل مالفرض الثاين -

حيث درجة الثراء وهي سرعة رد الفعل، قدرهتا على نقل اإلشارات املختلفة باستخدام تقنيات 
تكنولوجية حديثة مثل: الوسائط املتعددة، والرتكيز الشخصي على الوسيلة، واستخدام اللغة 

 الطبيعية.
وث اإلقناع وبرزت نظرية التسويق االجتماعي بني نظريات االتصال املعاصرة، لتجمع بني نتائج حب

وانتشار املعلومات، يف إطار حركة النظم االجتماعية واالجتاهات النفسية، مبا يسمح بانسياب 
املعلومات وتأثريها، عن طريق وسائل االتصال احلديثة ومنها "مواقع التواصل االجتماعي"، 

تصال وتنظيم اسرتاتيجيات عن طريق هذه النظم املعقدة، الستغالل قوة وسائل وأساليب اال
 احلديثة لنشر طروحات وإيديولوجيات يراد نشرها يف اجملتمع.

 

 ثانيا. شبكة التواصل الجتماعي في المجتمع الجزائري
 . شبكة التواصل الجتماعي وإيديولوجية المجتمع الجزائري1

يكمن النظر للتغري االجتماعي الذي حيدث يف اجلزائر برؤية حتمية التحول يف مسارين، أوهلما، 
وثانيهما، ما يعرف احلتمية   Technological Determinism،25يعرف باحلتمية التقنية  ما
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وإن لكال املسارين وجهات نظر تدعم تفسريه، إال إن   Social Determinism،26االجتماعية 
التفسري الذي قدمه بعض املفكرين "يف اختالف معدل التغري يف كل من الثقافة املادية والالمادية، 

، مع 27ليل االجتماعي لتقنية االتصال"التأثري التقين يف اجملتمعات يعد  األساس يف التحنتيجة 
احتمال حدوث تصادم بني التغري التقين والتغري الثقايف، ويرتتب عليه خلل وظيفي مما يؤثر يف 

 تفكري أفراد اجملتمع، وتتوتر القيم واإليديولوجيات السائدة.
قابل احلتمية التقنية على أساس أن  القوى االجتماعية بأنواعها وتربز احلتمية االجتماعية يف م

متتلك زمام تطور التكنولوجيا، وتؤثر يف تطويرها وتوجيهها، واشتهر يف هذا االجتاه، األمريكي 
، والذي قدم الطرح التايل: "إن النسيج االجتماعي هو الثقافة املتقدمة خبطى ليزلي وايت

ات البشرية ثقافيا بواسطة املادية التكنولوجية، وتبىن اجتماعيا بفعل التكنولوجيا، وتبىن اجملتمع
 28عىن جدلية االجتماع/ التقنية"التطور االجتماعي، مب

وتعد  الوسائل احلديثة لالتصال عنصرا أساسا يف عملية التغري اجملتمع اجلزائري يف الفرتة احلالية، 
ل، كاإليديولوجيات السياسية واالجتماعية إىل وتؤدي الثقافة الالمادية اليت تنتجها هذه الوسائ

تغري واسع يف حياة اجملتمع، أكثر من تأثري الثقافة املادية يف بعدها التكنولوجي، ولكن يصعب 
 قياس هذه التغريات )التغري املادي والالمادي(.

كن اجلزم وعلى الرغم من تأثري منتجات االنرتنت مبا فيها شبكة التواصل االجتماعي إال أنه ال مي
أهنا العامل الوحيد يف إحداث التغري داخل اجملتمع اجلزائري إذ يبني الواقع تساند عوامل عدة، 
اقتصادية، وتعليمية، وأيدي عاملة، وجغرافية، وتكنولوجيا، وقادة خملصون، وإعالم مسؤول، 

ل الفاصل وإيديولوجيا موجهة، تتفاعل هذه العوامل إلحداث التغري، لذلك يصعب حتديد العام
يف التغري، بشكل ديناميكي عرب الزمن، ولكن نستطيع القول أن الثقافة فقدت السيطرة على 
اجملال التقين، وحتولت إىل أداة تطوع ما تفرضه هذه التكنولوجيا من متطلبات، ويربز ذلك يف 

 تقليد احلتمية التقنية مث الحقاً يف احلتمية اإلعالمية.
 بين المكان الفتراضي والزمن الميدياتيكي . شبكة التواصل الجتماعي2

أصبحت تتشكل بفضل شبكة اإلنرتنت فضاءات تواصلية عدة هي مبثابة أمكنة افرتاضية، 
نتحدث عرب غرف احلوار والدردشة، بدون حدود وبدون تاريخ، ونتعامل مع هذه الفضاءات 

                                                
عزي عبد الرحمان : الفكر االجتماعي المعاصر والظاهرة اإلعالمية االتصالية، بعض األبعاد الحضارية، الطبعة األولى، دار األمة  26
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عد  املكان االفرتاضي بعد ها أمكنة، ذات شحنة ثقافية يكون احلوار والتواصل أساسها، وي
مصطلحا حديث التداول الفكري، ويقصد به كل ما له صلة بالفضاء التخيلي، بشقه املادي 
واملتمثل يف إبداع سبل جديدة يف هندسة تكنولوجيات االفرتاضي وبشقه االعتباري، يضم أنشطة 

 خرى. عاملنا الواقعي املعتاد، أو يف إمكانه أن يضمها مجيعها ويضم أشياء جديدة أ
ومن بني مزايا املكان االفرتاضي هو هناية فوبيا املكان، إن اخلوف من املكان دليل على متلكنا 
ملكان آخر، وعندما ندخل يف منظومة املكان االفرتاضي نصبح ال خنشى شيئا حبكم عدم مقدرتنا 

ر على متلك االفرتاضي باعتباره فضاء، لذلك وصفت شبكة اإلنرتنت كفضاء افرتاضي بأكث
 األمكنة حتررية، وعدم مقدرة أي طرف امتالكها.

ومن اخلصائص البارزة لإلنرتنت، تتجل ى يف قيام نظام اإلنرتنت، على معادلة زمني ة جتمع يف 
الوقت ذاته، الس رعة الل حظي ة، وسرعة الط واف، وهذا ما عنه البعض بالز من العاملي الذي هو  مبثابة 

ار ات واجملتمعات والل غات عرب طرقات اإلعالم املتعد د، اليت تنقل الز من العابر"للحدود بني الق
الص ور والر سائل بالس رعة القصوى من أي  نقطة يف األرض إىل أي  نقطة أخرى، ويقابل هذا 

وصورة ذلك هو  أن  حياة الفرد  29احليدري" بالز من امليدياتيكي"، الزمن، ما أمساه الدكتور عبد اهلل
لة اتصاال ال فكاك منه بوسائل اإلعالم واالتصال اإللكرتوني ة إىل حد  تفك ك اليوم ظل ت متص

 الر وابط احلميمي ة األسري ة واالجتماعي ة األخرى.
فالزمن امليدياتيكي هو الزمن الذي حنق قه يف صالتنا املستمرة مع وسائل االتصال بوصفنا أفرادا 

تمادنا، يف اإلنتاج والتفكري والتواصل والتفاعل، اجتماعيني وال يعدو أن يكون زمنا وسائطي ا الع
على تقنيات اإلعالم واالتصال، وحيتضن ميول األفراد واجتاهاهتم بوصفهم متابعني، مستهلكني 
ومنتجني للص ناعات اإلعالمي ة املتدف قة بأقدار مل يشهدها تاريخ صناعة املضامني، كل  جمتمع ينتج 

يت يقوم هبا، يف املقابل كل جمتمع تقوده منظومة القيم امليدياتيكية متث له للزمن عن طريق األنشطة ال
 إىل بناء متث له للز من.
 30اضي مبجموعة من السمات اآلتية:ويتسم اجملتمع االفرت 
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د باجلغرافيا  - املرونة واهنيار فكرة اجلماعة املرجعي ة مبعناها التقليدي، فاجملتمع االفرتاضي ال يتحد 
شرتكة اليت جتمع معًا أشخاصا مل يعرف كٌل منهم اآلخر بالضرورة قبل االلتقاء بل االهتمامات امل

 إلكرتونياً. 
مل تعد تلعب حدود اجلغرافيا دورًا يف تشكيل اجملتمعات االفرتاضي ة، فهي جمتمعات ال تنام،  -

 يستطيع املرء أن جيد من يتواصل معه يف اجملتمعات االفرتاضي ة على مدار الساعة.
ا تنتهي إىل عزلة، على ما تعد به من انفتاح على العامل وتواصل مع ومن  - مساهتا وتوابعها أهن 

اآلخرين، فقد أغنت الرسائل النصي ة القصرية، وما يكتبون ويتبادلون على الفايس بوك والتويرت عن 
فرادها الزيارات، من هنا مل تعد صورة األسرة اليت تعيش يف بيت واحد بينما ينهمك كل  فرد من أ

يف عامله االفرتاضي اخلاص، مل تعد جمر د رسم كاريكاتريي، بل حقيقة مقلقة حتتاج مزيدا من 
 االنتباه واالهتمام.

 ال تقوم اجملتمعات االفرتاضي ة على اجلرب أو اإللزام بل تقوم يف جمملها على االختيار.  -
اخلصوصي ة والسري ة، قد يكون  يف اجملتمعات االفرتاضي ة وسائل تنظيم وحتك م وقواعد لضمان -

مفروضا من قبل القائمني، وقد ميارس األفراد أنفسهم يف تلك اجملتمعات احلجب أو التبليغ عن 
 املداخالت واملواد غري الالئقة أو غري املقبولة.

ا فضاءات رحبة مفتوحة للتمر د والثورة، بداية من التمر د على اخلجل واالنطواء وانتهاء بالثو  - رة أهن 
 على األنظمة السياسي ة. 

تتسم اجملتمعات االفرتاضية بدرجة عالية من الالمركزية وتنتهي بالتدريج إىل تفكيك مفهوم  -
اهلوي ة التقليدي، وال يقتصر تفكيك اهلوي ة على اهلوي ة الوطني ة أو القومية بل يتجاوزها إىل اهلوي ة 

وههم، وبعضهم له مساء مستعارة ووجوه ليست وجالشخصية، ألنَّ من يرتادوهنا يف أحيان كثرية بأ
 31أكثر من حساب.

 

 ثالثا. تأثير شبكة التواصل الجتماعي على تكوين الهوية الرقمية الشباب الجزائري
نالحظ أن شبكة التواصل من أهم العوامل اليت يقوم عليها الرتكيز يف حياة الشباب اجلزائري يف 

 ازدياد اإلقبال على هذه القنوات وسرعة التغيري يف املستويني وقتنا احلايل، ومثة عالقة وطيدة بني
الثقايف والروحي القيمي لديهم، وأولئك الذين جيهلون التاريخ جهال تاما فقط، ميكن أن يعتقدوا 
أن القيم اليت حيملوهنا عصية على التغيري، أو أن بإمكاهنم قهر التكنولوجيا هبذه القيم، ذلك أن 
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جمرد آالت خرساء من املعدن والبالستيك بل هي قبل كل شيء جمال ثقايف  التكنولوجيا ليست
 وأخالقي ميتلك قدرة غري حمدودة اليوم على االنتشار.

)البنيوية  . شبكة التواصل الجتماعي والتغيرات الحاصلة في المجتمع الجزائري1
 والوظيفية(:

 حد اآلن تثري ضجة إعالمية كبرية، إذا كانت شبكات التواصل االجتماعي يف اجلزائر ما زالت إىل
ذلك ألهنا متثل الطرق املستقبلية السريعة للمعلومة وجتسد عدداً من الثورات العربية، فإن التغريات 

 اليت خلقتها ومازالت ختلقها، عديدة أمهها:
 التغيرات الجتماعية: 1-1
ول يف تكوين الصداقات، تتلخص التغريات االجتماعية للشبكات يف حمورين يتمثل احملور األ  

 بينما يتمثل احملور الثاين يف عضوية اجلماعات، وميكن طرحهما من خالل السياق التايل:
حيث جتمع الشبكات بني الصداقات الواقعية والصداقات  ( تكوين الصداقات:1-1-1

فلقد  االفرتاضية، والفرضية األساسية اليت تتواكب مع تكوين الصداقات هي مشاركة االهتمامات،
جنحت الشبكات االجتماعية يف اجلزائر اجلمع بني أصحاب االهتمامات املشرتكة مثل : طلبة 
اختصاص معني،أساتذة، مهندسني...، وإمكانية تفعيل هذه الصداقات واردة وميكن تبلورها يف 
تأسيس رأس مال اجتماعي ميكن أن يتيح اإلمكانية لفرص تتأرجح مداها بني السياق الواقعي 

سياق االفرتاضي، كما أهنا تتيح فرصة للتواصل ليس فقط يف إطار السياقات احمللية ولكن على وال
 الصعيد الدويل.

استطاعت الشبكات االجتماعية يف اجلزائر أن جتمع يف طياهتا ( عضوية الجماعات: 1-1-2
بني  اجلماعات االجتماعية ذات االهتمامات املتجانسة، ومن املمكن أن تؤسس هذه اجلماعات

أفراد اجملتمع احمللي أو يتم االشرتاك فيها على مستوي الصعيد الدويل، واملتأمل واقع الفايس بوك 
وانتشاره يف اجلزائر يدرك من خالل مالحظاته انتشار اجلماعات الفكرية والنقابية على الفايس 

ك جامعات، بوك اليت ختص مجاعات حملية فهناك مجاعات ملعظم االهتمامات واهلوايات بل هنا
معاهد ومدارس أسست مجاعات على الفايس بوك، كما أن هناك مجاعات مرتبطة باهليئات 
الرمسية مثل املديريات والوزارات واهليئات اإلدارية، ومجاعات ألصحاب املهن وغريها، واملراد 
الوصول إليه يف هذه النقطة أن منشأ الشبكات االجتماعية عاملي ومردوه االجتماعي حملي، 

 حيث تقع هذه اجلماعات على متصل العاملية والوطنية.
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 التغيرات السياسية : 1-2
إن عضوية الشباب اجلزائري سواء يف اجلماعات املتشكلة عرب الشبكات االجتماعية، فتح الباب  

للممارسة السياسية يف الفضاء املعلومايت فالشأن السياسي أصبح متغري أساسي بالنسبة للشبكات 
، إذ أن الشبكات االجتماعية سامهت يف تأرجح التفاعالت السياسية بني عاملني االجتماعية

األول هو العامل الواقعي، والثاين هو العامل املوازي املتمثل يف الشبكات االجتماعية املنتشرة عرب 
الفضاء الرمزي، كما أن املردود البارز للشبكات االجتماعية يتجلي بوضوح يف النواحي السياسية، 

 ميكن التدليل على ذلك يف ثالث حماور أساسية هي:و 
تلعب اجلماعات املنتشرة يف الشبكات االجتماعية دوارا فعاال يف  ( تعبئة الرأي العام :1-2-1

 -وذلك ما حيدث يف اجلزائر يف الفرتة الراهنة  -تعبئة الرأي العام جتاه بعض القضايا السياسية 
املثال األول يتعلق االحتجاجات  –ل املثال وليس احلصر على سبي –وميكن صياغة بعض الوقائع 

الشعبية : فقد أضحت الشبكات االجتماعية جمال اآلن لالحتجاجات والتشجيع على 
اإلضرابات، والدليل على ذلك أن هناك حركات اجتماعية عديدة مثل: حركة شباب البطالني 

والتحول من السياق االفرتاضي إيل اليت استغلت الفضاء االفرتاضي يف التحريض على اإلضراب 
السياق الواقعي، املثال الثاين متمثل يف الدعاية االنتخابية : فقد فتحت الشبكات االجتماعية 
جمال جديد للدعايات االنتخابية وطرح الربامج االنتخابية وهذا ما نالحظه يف تغريدات الشباب 

، والدليل على ذلك تكوين 2174جمة يف أفريل اجلزائري على التويرت يف االنتخابات الرئاسية املرب 
اجلماعات عرب شبكة الفايس بوك على مستوي الصعيد احمللي لنشر ودعم برامج انتخابية حزبية 
أو ألفراد، وجتميع أكرب قدر ممكن من املستخدمني، وتستخدم يف مجع التأييد الشعيب، حيث 

الشبكات االجتماعية بوابات  تزخم الشبكة جبماعات تعمل يف هذا املنحى، فلقد أضحت
للممارسة السياسة، ويتجلي يف هذا املنظور بوضوح فكرة التقاطعات بني العاملية واحمللية، إذ أن 
منشأ هذه الشبكات عاملي، ومعظم الشبكات االجتماعية تأسست لغرض اجتماعي متمثل يف 

ام، مث توجه االهتمام فكرة التواصل االجتماعي بني األفراد الذين يشرتكون يف نفس االهتم
وخصوصا مع ظهور املوجة الثانية للشبكات االجتماعية، وعن استحياء يف البداية إىل ممارسة 
السياسة عرب الشبكات، مث ازداد صيت الشبكات االجتماعية ومردودها على ممارسة السياسة 

 على األصعدة احمللية.
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ماعية فتحت اجملال أمام ممارسة إن الشبكات االجت ( ظهور المواطنة الفتراضية:1-2-2
قضايا املواطنة عرب اإلنرتنت واليت أطلق عليها املواطنة االفرتاضية، فعند احلديث عن املواطنة ال 
يغيب البعد السياسي، إذ ارتبطت حبقوق وواجبات اجتماعية سياسية النشأة، وإذا كان االستقرار 

قد يبدو صعب يف أفق امللمح الثقايف للمواطنة  على خاصية حمددة األبعاد واملالمح اجلزائرية أمر
االفرتاضية فقد يبدو أكثر قبوال على املستوى السياسي، ففي ظل التوترات اليت تعاين منها الدولة 

يف السياقات الواقعية على  -إىل حد ما  -الوطنية، وتقلص احلقوق السياسية وعدم مصداقيتها
جملتمع االفرتاضي الذي تتكشف فيه املطالبة باحلقوق أطر اجملتمعات العربية، يتجلى يف أفق ا

السياسية، فهناك ممارسة حلقوق املواطنة يف اجملتمع االفرتاضي، وهناك أيضا قضايا يتم سحبها من 
الواقع إىل اجملتمع االفرتاضي الذي يعد بوابة جديدة لعبور وحتقيق املواطنة مع األخذ يف االعتبار 

 اضية عاملية النشأة وحملية املردود.أن قضايا املواطنة االفرت 
تسهم الشبكات االجتماعية وتناميها يف السياقات  ( تفعيل دور المجمع المدني:1-2-3

العاملية ومردودها احمللي يف زيادة تفعيل دور اجملتمع املدين، حيث أن هناك العديد من منظمات 
حزاب السياسية، قد بنت هلا قواعد يف اجملتمع املدين منه على سبيل املثال اجلمعيات املدنية واأل

اجملتمع االفرتاضي عرب الشبكات االجتماعية، تروج من خالل هذه الشبكات للربامج، األفكار 
والسياسات اليت تتبناها، وهناك بعض النقابات واجلمعيات احمللية استغلت الشبكة يف زيادة 

 شروعاهتا.التواصل بني أفرادها، ودعوة املستخدمني إىل براجمها وم
 . شبكة التواصل الجتماعية وقيم الشباب في الجزائر 2

يتعاظم يوماً بعد آخر تأثري شبكة التواصل يف حياة الشباب اجلزائري حبيث يقدر عدد مستخدمي 
، فقد أصبح البعض منهم مدمنًا على متابعة ما يبث 2172ماليني جزائري سنة  2الشبكات 

ًا إىل أن تكون املصدر األول لثقافتهم وإطالعهم على العامل من خالهلا، بل حتولت شيئًا فشيئ
اخلارجي، مما يستوجب التوقف عند تأثري هذه القنوات، االنتباه هلا، متابعتها ودراستها باستمرار 

 من قبل املختصني يف الشأن اإلعالمي واالجتماعي. 
 النعكاسات السلبية  2-1

لتواصل يف اجلزائر يف أوساط فئة الشباب إىل إحداث أدى تنامي متابعة واالنضمام إىل شبكة ا
زعزعة يف القيم اجملتمعية، من خالل ما تبثه من رسائل تواصلية خمتلفة داخل اجملتمع، واليت تكون 
يف غالب األحيان خمالفة ملا هو سائد داخل النظام االجتماعي اجلزائري املعروف بطابعه العريب 



 61 

لوكات، معارف، أفكار، معايري، قيم اجتماعية وثقافية ودينية، واإلسالمي من عادات، تقاليد، س
وهذا ما يؤدي إىل حدوث اضطرابات متنوعة يف سلوكات وأفكار الشباب اجلزائري من خالل 
تنازهلم عن العديد من القيم اليت منبعها الثقافة اإلسالمية، وتشرهبم مجلة من القيم اليت جاءت هبا 

التقدم، العصرنة، احلضارة واملوضة، عرب براجمها واليت تروج إىل  هذه شبكة التواصل حتت شعار
العديد من القيم املادية واالستهالكية، واليت يطبعها اإلغراء والسهولة يف عملية احلصول عليها 
ومن أهم هذه القيم السلبية اجلنس، العالقات الغرامية، االختالط، حب الظهور والربوز، الغرور، 

اجلرمية، العنف، الكسل، اخلمول، التوكل على اآلخرين، ضياع الوقت، إمهال الكذب، النفاق، 
الواجبات وااللتزامات االجتماعية، احلرية الزائدة، عدم حتمل مسؤولية األعمال وتكوين أسرة، 
اهلروب من الواقع، االنتحار، اهلجرة غري الشرعية، االغرتاب، العزلة، الوحدة، االنطواء، وغريها من 

الغربية البعيدة عن ثقافتنا العربية اإلسالمية من أفكار وافدة، ومستحدثة يف منظومة الفكر القيم 
 القيمي للشباب اجلزائري.

لقد أخذت ظاهرة املشاهدة املفرطة لشبكات التواصل إىل القضاء على شعور الشاب اجلزائري 
الء، جريان، أو مجاعات أسرة، مجاعة أصدقاء، رفاق، زم -باالنتماء إىل جمموعاته االجتماعية 

تنميه باستمرار اجللسات اجلماعية واألسرية اليت  -يف مرحلة زمنية ما –الذي كانت  -انتماء
يلتف حوهلا الشباب اجلزائري يف عمليات مشاركة، مناقشة وحوار، يف إطار تكتل وتالحم 

طنية وإسالمية، عادات اجتماعي ومجاعات جمتمعية، تتناقل فيما بينها املوروثات الثقافية من قيم و 
جزائرية حملية، تقاليد وأعراف، فاإلدمان على شبكة التواصل يكرس ظاهرة الفردانية واالنعزال 
لدى الشباب مبختلف فئاهتم العمرية، ومستوياهتم التعليمية، معللني ذلك بأن االنضمام أو متابعة 

كة اآلخرين هذه التجربة، شبكة التواصل االجتماعي أمر يتوجب فعله على انفراد وعدم مشار 
 وبذلك يرسخ لديهم التمحور حول األنا.

(، من خالل Chatواألمر الذي زاد سلبية يف بعض هذه شبكة التواصل هو ختصيصها الشات )
البصري، والتواصل مع أصدقاء األصدقاء، والذي يوسع دائرة  -الرسائل احلينية والتواصل السمعي 

احلقيقيني املتعامل معهم، ويوضح األثر السيئ لتبين قيم  األصدقاء من دون معرفة األشخاص
ثقافية غربية مبنية على التمظهر، ولذا جند أن الكثري من صفحات شبكات التواصل شهدت 
الكثري من التصرفات غري الالئقة، واليت تتضمن عبارات غزل متعددة وطرقا لتوزيع أرقام اجلواالت 

عرف بـ "الرتقيم"، وتزايد عدد شبكة التواصل اليت متارس هذا وعناوين بريدية والكرتونية أو ما ي
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النوع من النشاطات، وعرب بعضها بأن ما حيدث هو استثمار جتاري من خالل الرسائل 
 والدعوات، دون أن تربر عدم وضع رقابة على الرسائل والتغريدات اليت توضع على الصفحات.

فقط على قيم الشباب يف سن املراهقة بل ميتد إىل جند اآلثار السلبية لشبكة التواصل ال تنعكس 
املتزوجون، وخاصة يف السنوات األوىل من الزواج، مما كان السبب يف العديد من حاالت طالق 
يف اجلزائر، بسبب إغراءات جنسية، وجند أيضا أن لشبكة التواصل يف توجهاهتا تطغى على 

ت الفنية اليت تروج لألغاين واألفالم الغربية، مضموهنا وجهة النظر التغريبية بكل وضوح، كالصفحا
والربامج األجنبية ذات الطابع االستهالكي البحت، كتلك املخصصة لعرض تفاصيل حياة األثرياء 
يف الغرب، أو اليت ختصص صفحاهتا عرضا شامال لنجوم اإلغراء يف جماالت املوسيقى، الرياضة 

 والفن وغريها.
 النعكاسات اليجابية: 2-2
ن ما يثار من جدل حول اآلثار السلبية اليت أحدثتها شبكة التواصل االجتماعي على مجاهريها إ

من الشباب اجلزائري، من تغيري للقيم االجتماعية والثقافية السائدة بقيم بديلة وأجنبية يف 
ا اجملتمعات ذات اخلصوصيات الثقافية، ال ميكن نفيه إال أن ما يقال عن اإلجيابيات اليت وفرهت

 هذه الشبكات هو ال يتوجب علينا إمهاله.
وتتعدد اخلدمات اليت تقدمها الشبكات االجتماعية للشباب اجلزائري، والدالئل على مدى 
العموم واالنتشار من حيث أعداد الشبكات أو املنتسبني يؤكد على أهنا تقدم خدمات تستدعي 

 اعية. االهتمام ومن أبرز اخلدمات اليت تقدمها الشبكات االجتم
استخدم الشباب شبكات التواصل االجتماعي للدردشة ولتفريغ الشحن العاطفية، ومن مث  -

 أصبح الشباب يتبادلون وجهات النظر الثقافية واألدبية والسياسية، 
 تعد مواقع التواصل االجتماعي إعالماً بديال: ويقصد به "املوقع الذي ميارس فيه النقد"،  -
صل االجتماعي العامل األساس للتغيري يف اجملتمع، لكنها أصبحت عامل ال متثل مواقع التوا -

 مهم يف هتيئة متطلبات التغيري عن طريق تكوين الوعي،
أصبحت تتشكل بفضل شبكة اإلنرتنت فضاءات تواصلية عدة هي مبثابة أمكنة افرتاضية، وإن  -

 من بني مزاياها هناية فوبيا املكان.
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جتماعية هي شبكات عاملية تتيح الفرصة للشباب للتواصل يف ما من هنا يتضح أن الشبكات اال
بينهم، وميكن من خالهلا مشاركة االهتمامات وتكوين الصداقات وإقامة العالقات وغريها من 

 أوجه التفاعل االجيايب اليت تتم يف حميطها.
 . أساليب حماية قيم الشباب من مخاطر شبكة التواصل الجتماعي: 3

اوله عرب شبكات التواصل االجتماعي)اليت تستهدف فئات عمرية خمتلفة وباألخص إن ما يتم تد
الغريب، وأهنا ذات تأثري قوي على املقومات  -الشباب( تدخل يف صلب الصراع الثقايف العريب

األساسية هلوية الشباب اجلزائري وبناء شخصيته ووعيه وأفق مستقبله، كما أهنا إحدى مصادر 
والثقافية له، نظرا لطول الوقت الذي بات يقضيه متصال بشبكة االنرتنت، اليت  التنشئة األخالقية

تتميز باعتماده على سحر احلواس، إذ ميكننا القول أننا نعيش عصر ثقافة التواصل االجتماعي 
أصدقائه كما تؤكد ذلك بعض البحوث  71/18عن بعد، واليت من خالهلا يكتسب الشاب 

تعد شبكة التواصل من بني وسائل االتصال األهم واألخطر من  والدراسات العلمية، وبذلك
 ناحية الرتبوية والتوجيه والتنمية والتأثري الواسع،

لكن بإمكاننا أن جنعل من السلبيات اليت حتملها شبكة التواصل جملتمعنا عموما وللشباب خاصة 
 ما يلي:إىل اجيابيات يغتنمها خلدمة، ودعم قيمه وآرائه واجتاهاته، من خالل 

التوعية املكثفة للشباب بكيفية االستفادة من شبكات التواصل االجتماعي، وعدم ترك   -
 الشباب يواجهوهنا لوحدهم.

تشجيع توظيف اجللسات العائلية على احلوار، إبداء الرأي والتعليق على ما يتداول ضمن  -
 شبكة التواصل االجتماعي.

 الجتماعي. قراءة في سوسيولوجيا شبكة التواصل 4 
مل يرفع الفكر العريب املعاصر معرفيا من شأن فكرة االتصال، ليظهر علينا االتصال الرقمي مع  

بداية األلفية دون سالح معريف حنتمي به، وال تكمن قيمة االتصال يف ما يف الفكرة من قيمة 
حسب املفهوم علمية أو سياسية أي ما يف اإلنتاج الفكري من صحة أو خطأ بل يف التسويق هلا، 

احلديث للمعرفة لتداول مضامينها ليرتك احلكم للمجتمع وحده وهل به املناعة الثقافية الكافية 
لغربلة املضامني قبل احلكم على الوعاء، أن احلكم القيمي على األفكار هو حكم قيمي على 

تطرفة، وإرهابية، التقنية أيضا اليت ال جيب أن حند من انتشارها وإال ستنمو سوقا سوداء ألفكار م
وتارخييا ال ميكن أن نتجاهل أن احلكم القيمي ذو اخللفية الدينية أو السياسية أو الثقافية هو 
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الذي كان وراء إقصاء أكثر من فكرة داخل اجملتمعات العربية باسم الدين أو اهلوية أو معاداة 
 االستعمار أو اإلمربيالية.

دل األفكار إىل عنصرين متالزمني ميكن تلخيصهما يف وعربيا يعود سبب تعطل آلة التسويق لتبا
إشكالية وعي احلرية وإدراك التقنية وهي معضلة فكرية إجرائية يف كيف ميكن أن نفهم أن ال قيمة 
للفكرة مهما كانت طبيعتها إال إذا شاعت بني الناس، وحىت ميكن بلوغ ذلك فال بد أن تكون 

" شائعة امللكية وحتررية من حيث املضمون، إن ختلف حركة الوسائط احلاملة لألفكار"التقنية
الدميقراطية وممارستها يف الوطن العريب ال يعود فقط إىل حصرها يف بوتقة الشعار السياسي بل إن 
التخلف الدميقراطي يعود أيضا إىل ختلف يف فهم أوعية الدميقراطية ووسائطها يف الفكر العريب، 

الفكر وشيوعه وتداوله ألن التداول على السلطة وهو العمود  ويؤدي هذا الرفض إىل نبذ انتشار
الفقري للدميقراطية باملفهوم احلديث ما هو إال تداول على أفكار وتصورات ومناهج يف كيف ندير 
الشأن العام بعد أن يقول الشعب كلمته يف من ينوبه عرب االقرتاع، وال قيمة لالقرتاع الذي يضفي 

ؤساء والربملانات واحلكومات إذا مل تتوفر معركة فكرية عادلة على واجهة إىل تداول السلطات والر 
وسائل اإلعالم اليت هي الفيصل يف تقريب صورة كل طرف سياسي إىل املواطن مهما كانت 

  32ثقافية عن مشكالت الشأن العام.خلفيته ال
واالقتصادية ال ميكنه أن  وإن إعالما واتصاال ال يسهم يف حتديد أوليات اجملتمع السياسية والثقافية

يكون فاعال يف أي مشروع يسعى لتداول سلمي على السلطة كنتيجة حتمية لتداول أهم 
التصورات حول كيف ندير الشأن العام باالعتماد على الرأي العام الذي تسهم وسائل اإلعالم 

 احلرة يف بلورته بشكل حمايد وموضوعي بعيدا عن أي توظيف اقتصادي أو سياسي.
 األخري فإن القراءة السوسيولوجية للمجتمعات تعد  ظاهرة على قدر كبري من التعقيد حىت جنزم يف

أنه من السهل أن تأتى مناذج سياسية أو اقتصادية أو فكرية قادرة بكل بساطة وباالعتماد على 
من  التقنية الذكية لالتصاالت على إحداث تغيري وبشكل جذري يف بنية اجملتمعات انطالقا فقط 

كوهنا تقنية فعالة حىت وإن كانت هذه التقنية يف جمال اإلعالم، إن بني الظاهر تقنيا يف االتصال 
اليوم والنتيجة االجتماعية غدا تظهر اختالفات قد تصل يف بعض األحيان إىل التناقض، إن حركة 

لق عليها بالفعل املنظمات املهنية واجلمعيات األهلية واجملتمع املدين والفرد وهي ما ميكن أن نط
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السوسيولوجي عنصر فعال وحمدد أساس يف مسرية التقنية االتصالية يف عالقتها باملوروث 
 اإلعالمي. 

وميكننا القول أيضا بأن هذه الشبكات قد أسهمت يف رفع مستوى الوعي لدى الشعوب، 
وأن هذه وتأكدها من أهنا هي مصدر الشرعية، متنحها ملن تشاء وتزحيها مىت بدا هلا ذلك، 

الشبكات قد أفرزت قيما جديدة، لعل أمهها باملطلق القبول باآلخر يف تنوعه واختالفه وتباينه، 
مادامت املطالب موحدة واملصري مشرتك، وميكننا القول باحملصلة، إن هذه الشبكات أبانت بأن 

 مثة شعوبا حية ويقظة، حىت وإن خضعت لعقود من الظلم واالستبداد.
 

 الخاتمة
ثري شبكة التوصل االجتماعي على قيم الشباب اجلزائري يتعلق بتطور استخدام االنرتنت إن تأ

واخلدمات اليت تقدمها الشبكات، وتنامي واتساع دوائرها، وتزايد املقبلني عليها واجلماعات على 
الشبكات سواء يف السياقات العاملية أو احمللية، وتوصل الباحث إىل عدة حقائق واقع استخدام 

 كات التواصل االجتماعي يف اجلزائر، أمهها :شب
مواقع التواصل االجتماعي وسائل يستخدمها من يشاء، لنشر األخبار واآلراء بشكل مكتوب،  -

 مسموع، مرئي أو متعدد الوسائط، 
ا فضاءات مفتوحة للتمر د والثورة  - بداية من التمر د على اخلجل واالنطواء وانتهاء بالثورة  –أهن 

 نظمة السياسي ة، على األ
يكمن النظر للتغري االجتماعي برؤية "حتمية" التحول يف ثالثة مسارات، أوهلما، ما يعرف  -

 "باحلتمية التقنية"، وثانيهما، ما يعرف "باحلتمية االجتماعية"، مث احلتمية املعلوماتية، 
هذا إن أشكال اإلعالم يفتقر اإلعالم اجلديد إىل الوضوح، بالنسبة إىل جماله ومداه، وقد يعين  -

 اجلديد تعكس علم الشك، والنسبية، والفوضى األوصاف املشرتكة للثقافة املعاصرة،
تتشكل األجندة اإلعالمية ملواقع التواصل االجتماعي، عن طريق األحداث البارزة اليت تفرض  -

 نفسها،
م أوعية الدميقراطية إن ختلف الدميقراطية وممارستها يف الوطن العريب يعود إىل ختلف يف فه -

ووسائطها يف الفكر، ويؤدي هذا إىل نبذ انتشار الفكر وشيوعه وتداوله ألن التداول على السلطة 
 ما هو إال تداول على أفكار وتصورات ومناهج.
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وتبقي اإلشكالية البحثية اليت تستنفر العقول األكادميية حملاولة اإلجابة الرصينة ما مستقبل  
ة )الصداقات والعالقات( يف ظل تنامي شبكات التواصل االجتماعي يف التفاعالت الواقعي

 اجلزائر؟ وهل ستساهم هذه الشبكات االجتماعية بدعم القيم االجتماعية اجلزائرية بصورة فعالة؟ 
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 الورقة البحثية الثانيةعلى 
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قراءة هذا النص املمتع ، دفعيت اىل إثارة جمموعة من التساؤالت تبدء مبقاربة كاترين ويستلر بأنه جيب البحث 

ضيف أنه ال تكفي التحكم يف إدارة التكنولوجيا، أل عن ثقافة تدرك قواعد اإلستعمال وإرادة تكون قادرة على
 وجهه. ات هذا اإلستعمال و قافة تدرك حاجاثقافة تدرك قواعد اإلستعمال بقدر ث

ون الذي تتوجه به قد مأوافق الباحث بأن مواقع التواصل تعترب عامل مهم يف هتيئة متطلبات التغري، لكن املض
 ال يسهم يف تكون احلقيقة وإذا أسهم يف تكوينها فهذا ال يكفي حلل مشكالهتا.

يف طبوغرافيته، لكن إعادة تشكل قضايا يعترب الباحث ان الفضاء الرقمي حياكي فضاء الواقع لكنه خيتلف 
اجملتمع والسياسة على حنو إفرتاضي هو دليل على التداخل والتأثري املتبادل بني الفضائني. فتعريف ألسون 

يؤكد بأن اجلامع املشرتك هو الواقعي وليس  وبويد بأن شبكات التواصل سهلت التفاعالت اإلجتماعية
 اإلفرتاضي. 

بأنه ال وجود خلط فاصل بني ماهو تقين وما هو هو إجتماعي بسبب باحث مع النقطة أخرى أتفق فيها 
 ، تفاعلهما املستمر، وعليه ميكن اإلقرار بالتداخل بني الواقعي واإلفرتاضي. بني واقع يقدم املادة أو املوضوع

كننا حتميلها وإفرتاضي يقدم ميدان التفاعل. فإذا إعتربنا أن هذه الوسائل مسحت بتشكل روابط جديدة المي
مسؤولية تفكك روابط إخرى على حساهبا. الميكن إعتبار القيم مقابل التكنولوجيا، ألن التكنولوجيا آلة 

لها بعدًا ثقافيًا وأخالقياً. ال ميكن إعتبار أن هناك صداقات واقعية وأخرى إفرتاضية واإلنسان هو الذي حيم  
سوا شخصيات خمتلفة يف الفضاء اإلفرتاضي. س  أىت ولو أ هي بني أشخاص واقعيني حالن الصداقات اليت تنش

 بل اإلفرتاضي.قساس واقعي أن غالبية القضايا هلا ة القضايا يتم سحبها من الواقع ألإن غالبي
يف اخلتام ليس هناك سلبيات وإجيابيات للتكنولوجيا بقدر ما هناك إستخدامات سلبية وإجيابية للتكنولوجيا. 

يعززها اإلشباع والوعي الثقايف هبذه التكنولوجيا، خاصة وأننا مستهلكني وليس  اإلستخدامات اإلجيابية
الك تنفسي يطال الوعي باهلوية وإم-غربيًا هو صراع ثقايف -صانعني هلا. فالصراع اليوم قبل أن يكون عربياً 

ي هبا السالح املعريف وكيف نريد أن حنقق ذاتنا. لتكون هويتنا الثقافية والوع اإلجابة على من حنن؟ ماذا نريد؟
 الذي حنتمي به والبوصلة اليت هتدينا اىل الدرب السليم.
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السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته، يف البداية اشكر اهليئة املنظمة هلذه الفعالية العلمية الفريدة من نوعها، واليت 
امل لكل منهما خصوصيته، البحث العلمي اعتربها طفرة علمية ومعرفية جديدة حاولت الدمج بني عو 

األكادميي، شبكات التواصل االجتماعي )اجملال االفرتاضي(، وامللتقيات العلمية اجلادة، لذا أهنكم و أهينء 
خرجات املعرفية نفسي هبذا املنتج اجلديد، الذي أأمل من اهليئة املنظمة أن ال تبخل علينا باملزيد من هذه امل

سم باإلبداع الفكري يف زمن افتقدنا ملثل هذه املبادرات، ولكي ال أطيل على املتدخلني املتميزة، الذي تت
فإنين  -ع هبذه الكلمات، تقدمي القيمة احلقيقية هلذا املنجزوإن كنت مل استط -على املداخالت واملعلقني 

رامي  الباحثتعقيب علي هاشم ملا بذله ويبذله إلجناح هذه الفعالية، وأتوجه إىل  باحثأكتفي بالشكر لل
ناصر، واشكره على هذا اإلثراء الذي اعتربه وسام أضيفه إىل قائمة األومسة اليت اعتز هبا وأرجو التواصل أكثر 

 لتوسيع باب النقاش يف هذا املوضوع إن أراد ذلك. احثبالمع 
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م بالشكر لل على هذه الورقة البحثية اليت استمتعت حقاً وأنا أقرأها إن منهجياً ساسي سفيان  باحثأواًل أتقد 

 أو من حيث تقدمي اإلشكالية وحتليلها.
اً إجتماعياً ما مل يُقرن بالوعي إال أن  هذا  مما ال شك  فيه أن إستخدام تكنولوجيا مواقع التواصل لن تصنع تغري 

ن نكون أحرارًا يف تلقي املعلومة وعقد العالقات، الوعي يفرتض أن يكون مدع ما مبنهج نقدي يسمح لنا بأ
 فال نتحو ل إىل جمرد أرقام إفرتاضية تكرس للمجتمع القطعاين.

بشكل رائع فكرة تكوين اهلوية الرقمية من خالل البناء على الضد والبناء على املماثلة، إال باحث لقد عرض ال
ون هوية حتمل العنف يف نواهتا العميقة. اهنا ال تقيم اهلوية أين أرى أن  اهلوية الرقمية بكل احلاالت متيل ألن تك

الذاتية اال على أساس اآلخر وهذا حبد  ذاته يؤكد فكرة اإلنقسام اىل جمموعات وتكتالت ثنائية بني األنا 
 واآلخر.

عالقة  أما عن سلبيات وإجيابيات مواقع التواصل اإلجتماعي والتكنولوجيا عامة هي متعددة األطراف. إن  هلا
 بكل من املرسل واملتلقي وبالتقنية نفسها )وأقصد مبن حيركوهنا من وراء الكواليس(.

 يبقى أن أطرح بضعة تساؤالت تؤرقين بشأن هذه املواقع والتكنولوجيات وحبذا لو أحصل هلا على إجابات:
؟ أين  ء جمتمعاتناخمولة بالتحكم يف بناهل نالت هذه التقنية حقًا من العمومية واإلنتشار ما جيعلها  .7

؟ أين هم  ه التقنية؟ أين هم كبار السن من هذ هم فقراء العامل من هذه التقنية وما حيصل فيها
 ؟ ؟ ما الذي يعرفه هؤالء عن مثل هذه التقنية ناس القابعون يف املناطق النائيةال

نا أصبحنا نعيش أن ؟ أم ل حقًا أصبح هناك تغيري يف القيم! ه مواقع التواصل اإلجتماعي والقيم .2
عتقد أن تأفال ، ؟ بناء عليه  يعوم على رمال احلداثة املتحركة ختبطًا بني خميال مشبع باملوروث وواقع

مواقع التواصل اإلجتماعي تعمل شيئا فشيئا على تكريس اإلزدواجية عند الفرد بني ما يعلن )على 
؟ بني الوعي  ؟ ما هو احلل برأيكم ة(رف مبقتضياته يف احلياة اليوميالشبكة( وما يبطن )وهو ما يتص

 ؟  أن يبدأالفردي واإلستخدام التقين كيف ومن أين للمواطن العريب
دت لثورة على الذات مبا فيها من خجل وانطواء، ولكن هل أوافق وبشدة على أن  مواقع التواصل مه   .3

 ؟ دمت لصاحل مبتكرهاجمرد أداة إستخحقاً سامهت يف التمر د على األنظمة السياسية أم أهنا كانت 
 لكم الشكر والتقدير دكتور
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على ما قدمته من تساؤالت يف صميم املداخلة، وأرجو أن يتسع صدرها يف  باحثة سوسان جرجسأشكر ال
 مناقشيت ملا طرحته من أفكار وتساؤالت.

 ؟  تحكم يف بناء جمتمعاتناخمولة بالهل نالت هذه التقنية حقاً من العمومية واإلنتشار ما جيعلها  .7
مهما كانت إمكانيتنا ووعينا  -على حد سواء  - اليس من السهل أن نتحكم يف انتشار التقنية أو التكنولوجي

ن استهالك منتجات التقنية أمر ضروري يف عصرنا أل - وينطبق هذا على اجملتمعات العربية والغربية -الثقايف 
علومات أو جمتمع املعرفة أو جمتمع شبكات التواصل ، لذا من الصعب احلايل إىل درجة تسميته مبجتمع امل

ورغباتنا هي اليت تنقلها من خانة ، اخلوض يف جدلية القبول والرفض ملنتجات ال تفرض علينا بل تقدم إلينا 
فية لتسيطر الكماليات إىل خانة الضروريات، مما جيعل مقولة التحكم أمر وارد ألننا أعطينا التقنية القدسية الكا

 على عقولنا وعلى حيزنا الزمين.
 ؟ أين هم كبار السن من هذه التقنية؟  أين هم فقراء العامل من هذه التقنية وما حيصل فيها .2

أعترب السؤال حيمل اإلجابة حبيث أن التقنية هي وسيلة وليست غاية يف حد ذاهتا ، لذا استخدامها ال يقتصر 
ن آخر، واألدلة على ذلك كثري جند أفقر البلدان مثل : الصومال على فئة دون أخرى أو على مكان دو 

سنة لديهم  11و  61جند أن أشخاص يف سن  اواليمن وغريها متتلك اجليل الرابع من االنرتنت، كم
صفحات على مواقع التواصل االجتماعي وبالتايل ال النوع وال السن وال املستوى التعليمي وال املستوى الثقايف 

  اإلجتماعي .دد الوحيد للولوج إىل شبكات التواصل يعترب احمل
 ؟ هؤالء عن مثل هذه التقنية ؟ ما الذي يعرفه ناس القابعون يف املناطق النائيةأين هم ال .3

السؤال حيتمل الكثري من القراءات لذا أرجو من القارئة الفاضلة أن تبدي تساؤهلا بشكل واضح الستطيع 
 مناقشته وحماولة اإلجابة عنه.

؟ أما أننا أصبحنا نعيش  ك تغيري يف القيم! هل حقًا أصبح هنا مواقع التواصل االجتماعي والقيم .4
 ؟  يعوم على رمال احلداثة املتحركة ختبطاً بني خميال مشبع باملوروث وواقع

هنالك بالنسبة للتواصل االجتماعي والقيم ، يف وجهة نظري أن املتغريين يف عالقة تأثري وتأثر، أما إذا كان 
تغيري يف القيم، فإن ذلك حيدث منذ بداية اخللق ، فالقيم أصال يف تعريفها االبستيمولوجي هي متغري غري 
ثابت يدخل يف تشكيله العديد من املؤثرات الرئيسية والفرعية، أما خبصوص الطرح الذي قدمته القارئة: أننا 

على رمال احلداثة املتحركة، فهذه املقولة تطرح أصبحنا نعيش ختبطًا بني خميال مشبع باملوروث وواقع يعوم 
يد خاض رؤى فلسفية أكثر منها اجتماعية واقعية، ألن جدلية احلداثة واألصالة هي أصال موضوع قدمي جد

اىل حل متوافق عليه، لذا أجد أن اإلنسان املعاصر يعيش بني حتميتني، يتوجب  افيه الكثريون لكن مل يصلو 
 وروث الثقايف االصيل، والتحديث املتواصل(.عليه اجلمع بينهما )امل
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عتقد أن مواقع التواصل االجتماعي تعمل شيئا فشيئا على تكريس اإلزدواجية عند تء عليه أفال بنا .2
 ؟  رف مبقتضياته يف احلياة اليومية(الفرد بني ما يعلن )على الشبكة( وما يبطن )وهو ما يتص

ية ونظرية املؤامرة فإننا حنتاج إىل أدلة أكثر من فرضيات إذا خضنا يف قضية شبكات التواصل االجتماع
واستنتاجات ال منطقية، من أجل إثبات هذا القول أما االزدواجية يف اهلوية لدى مدمن شبكات التواصل 

، كونه نتيجة سلبية من نتائج ه عليه من دراسات عربية أسلم بطلعت ااالجتماعي فهذا أمر من خالل ما 
 بكات التواصل.اإلدمان على الش

 ؟ ومن أين للمواطن العريب أن يبدأ ؟ بني الوعي الفردي واالستخدام التقين كيف ما هو احلل برأيكم .6
 -كما قلت سابقا   -ال توجد مشكلة أصال لنبحث هلا عن حل، فشبكات التواصل االجتماعي هي أداة 

هلا من آهلة العصر اجلاهلي، تعبد بدال من يتم توظيفها وفقا الحتياجاتنا، أما إذا بالغنا يف توظيفها أصبحت إ
 أن تكون عمال فنيا.

أوافق وبشدة على أن  مواقع التواصل مهدت لثورة على الذات مبا فيها من خجل وانطواء، ولكن هل  .1
 ؟ جمرد أداة إستخدمت لصاحل مبتكرهاحقاً سامهت يف التمر د على األنظمة السياسية أم أهنا كانت 

باتفاق أهل االختصاص، إال أنين  اً تواصل االجتماعي يف احلراك العريب كان واضحدور شبكات ال أن نظأ
أرى أنه مت توظيفها من الداخل أكثر منه من اخلارج لذا ال أعتربها وسيلة خللق هذا املخاض بقدر ما كانت 

 وسيلة مساعدة الستمراريته.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 72 

كر الدكتور ساسي سفيان على مبادرته الطيبة ، يف مشاركتنا فعاليات هذا املؤمتر الوليد ، أواًل ، أريد أن أش
 والذي لن يكتمل إال عرب حوار وتالقح . 

ثانيًا ، هناك جهد حبثي واضح ومقد ر يف النص الذي سأناقشه بعد قليل ، وهذا اجلهد يشري إىل اإلحرتافية 
 ا الباحث . مواملهنية اليت يتميز هب

الثًا ، النقاط اليت سأناقشها ، تدخل كلها حتت خانة نقد النص )ال إنتقاد الباحث( ، إذ دون النقد ، لن ث
يكون هناك تراكم معريف ، املوصل حتمًا إىل بداية إنتاج نصوص تستقي نظرياهتا من الواقع ، ال من 

 إسقاطات اآلخر ! 
*** *** *** *** *** *** *** *** *** 

 –شته هو مدى دقة الطرح إنطالقًا من العنوان ذاته : تكوين اهلوية الرقمية للشباب اجلزائري ما سأسعى ملناق
 مقاربة سوسيولوجية الستخدام شبكات التواصل اإلجتماعي !

 ألفكك العنوان كما فهمته ، وما توقعته منه الحقاً كنص !
فها ، لنقدر كقراء على رؤية : ترتبط حتمًا بأواليات/ميكانيزمات "ما" ، على الباحث توصي تكوين .7

 ما يراه من تشك ل فتكو ن !
 : وض ح الباحث ما يريده من املفهوم .  الهوية .2
: املقصود ال بد اهلوية املتشكلة هناك يف العامل الرقمي من خالل شبكات التواصل  الرقمية .3

 االجتماعي ، ال اهلوية الفيزيقية للمستخدمني . 
ليت سيتم تسليط الضوء عليها ، وهذا منطقي بإعتبارها الفئة األكثر : هي العينة ا الشباب الجزائري .4

إستخدامًا لشبكات التواصل ، وهي الفئة اليت تتشكل هلا هوية رقمية ، فتنعكس تغريًا يف القيم ، 
د القيم التقليدية .   يشعر الباحث أن عليه حماربته ألنه يهد 

وهي سوسيولوجية ، وهذه العبارة واسعة جداً ، وهي مل  أما العنوان الفرعي فهو حيد د طبيعة املقاربة : .2
توض ح لنا سوى أنه سيستند إىل منهجية سوسيولوجية ! وإن كان داخل النص الحقًا ، يتكلم عنه 
بإعتباره حقاًل معرفيًا جديدًا ، ويستند إىل نظريات اإلتصال واإلعالم ! فلو وض ح الباحث طبيعة 

ا املعريف ، لكان خف ف عنا )كقراء( كم  النظريات اليت إضطر أن املقاربة ضمن حقل السوسيولوجي
دة ، كان كافياً  حيشدها يف بداية نصه ، مث ليختار منها الحقًا مقاربة ! فلو إقتصر على مقاربة حمد 

 ووافياً ، إذ أن النص ال حيتمل عرض كل النظريات ! فهو ليس بتأصيل نظري ، أو كتاب تعليمي ! 
د الباح .6 ث أن هدفه هو إستخدام شبكات التواصل ، بالطبع ليعرف منها كيفية تكوين اهلوية مث حيد 

 الرقمية ! 
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إذن ، كخالصة لقراءة العنوان ، سأتوقع أن أجد ضمن النص : أساليب إستخدام شبكات التواصل من قبل 
ه الباحث املعلن الشباب اجلزائري ، عرب توصيف حلالة أو حالتني ، ومن مث حتليل يستند لنظرية ختدم توج  

 حول تكوين اهلوية الرقمية ! 
 ومبعادلة بسيطة : يؤسس اإلستخدام )طبيعته ، ماهيته ، شكله ، كيفيته ، مدته ، ....( هلوية رقمية ! 

وبطرح بسيط : إستخدام أي تكنولوجيا ، من احملراث إىل اهلاتف الذكي ، يؤسس لتغري ، ستلحق به القيم ، 
 اإلجتماعيني .  ومن مث هوية الفاعلني

وما طمحت له ، ضمن هذا النص ، أن أرى العمليات الثقافية اخلاصة باجلزائر ! إذ كان ميكن للتوصيف 
الكثيف ، الذي توقعته ومل أجده ، أن ينتشل النص من وهدة النظريات ، إىل سهل الثقافة اجلزائرية 

 وخصوصياهتا ! 
 هل اهلوية الرقمية هي واحدة ؟

 التكنولوجيا هو واحد ؟!هل تفاعلنا مع 
 ومنها بالطبع ، هل هناك طبيعة بشرية واحدة ؟! 

 رمبا السؤال األخري ، ال حيتاج إال لتوكيده كمسل مة ! وهو ذاته عصي على التحقق ! 
 لو كنا ذي طبيعة واحدة أو متجانسة ، لتحو لت علومنا إىل علوم صلبة ! 

 لكن هذا فعاًل هو نقاش منفصل . 
 ، يف النص ذاته ، مستعرضاً بعض النقاط اليت إستوقفتين . ألنطلق اآلن

*** *** *** *** *** *** *** *** *** 
، واليت ال  –كما أسلفت   –رمبا تكون مشكلة هذه الورقة البحثية األوىل هي كم النظريات اليت إمتألت هبا 

كانت توليفية حلداثة هذا احلقل   حيتاجها القارئ ، فلو إعتمد توصيف حالة ، ومن مث عرب منها لنظرية )ولو
 املعريف( ختدم حتليله للهوية الرقمية للشباب اجلزائري ، ملا أتعب القارئ يف تتبع كل النظريات ! 

 إذ ماذا سأستفيد من هذا الكم النظري ، وهي ورقة حبثية وليست كتاباً تعليمياً ؟! 
 نص ؟! وماذا سأستفيد من نظريات ال عالقة بنيوية هلا مع باقي ال

*** *** *** *** *** *** *** *** *** 
يذكر الباحث دوافع إستخدام اإلنرتنت ، ولو حصرها يف إستخدام شبكات التواصل فقط ، لكان أغىن الورقة 

ملقاربة تكوين اهلوية عرب إستخدام شبكات التواصل  –تبعًا لعنواهنا  –والقراء ! إنطالقًا من كوهنا ورقة تسعى 
 « .web 2.0»نرتنت عموماً ، والباحث يدرك هذا عندما فصل بينها وبني )حصراً( ال اإل

*** *** *** *** *** *** *** *** *** 
يذكر الباحث التغري املادي والالمادي بشكل متكرر وحيو ل إهتمامنا إليه ، مع إعرتافه بصعوبة قياسه ! فهل 

 متنع الصعوبة من احملاولة ؟! 
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عالقة وطيدة بني ازدياد اإلقبال على هذه القنوات وسرعة التغيري يف >> ( أن هناك26يذكر الباحث )ص 
ف ـــببية ؟ أم إرتباطية ؟! وكيف مت الكشـــ، فهل هذه العالقة س <<تويني الثقايف والروحي القيمي لديهمــاملس

 عنها ؟!
*** *** *** *** *** *** *** *** *** 

ذكر "شبكات تواصل" تضاءل عدد مستخدميها )كـ : ، ومن مث  2172إستخدم الباحث إحصائيات عام 
Hi5, MySpace, Lifeboon مقارنة مع اخلمسة الكبار تبعًا حلركة املستخدمني اليومية على كل موقع )

(Facebook, Twitter, LinkedIn, Pinterest, G+ أو الثالثة الكبار تبعًا لعدد املستخدمني املسجلني ، )
(Facebook, Twitter, G+، )  وهي متوفرة على بعد نقرة !  2172وهذه إحصائيات متوز ! 

*** *** *** *** *** *** *** *** *** 
( اإلنعكاسات السلبية واإلجيابية لشبكة التواصل على قيم الشباب يف وما بعدها 29يذكر الباحث )ص 

عكاسات إجيابية عامة ال اجلزائر ، فيصبح تفريغ الشحن العاطفية سلبية وإجيابية يف ذات الوقت ، ويذكر إن
 نرى فيها خصوصية ثقافية !

*** *** *** *** *** *** *** *** *** 
، نصل إىل عنوان أراه ملتبسًا وهو : >>أساليب محاية قيم الشباب من خماطر شبكة  62ويف الصفحة 

لذي التواصل اإلجتماعي<< . والسؤال يطرح نفسه : من الذي حيد د طبيعة وأشكال احلماية ؟ من ا
سيفرض الرقابة ؟ وعلى من ؟ وألن تؤدي هذه الرقابة إىل حتكم يف احلريات ومن مث منع نقل املعلومة و/أو 

 حجبها خدمة لفئة مستغ ل ة ؟!
( "ال بد أن تكون حركة الوسائط احلاملة 63مث يتعارض هذا العنوان ومضامينه مع ما يذكره الباحث )ص 

ررية من حيث املضمون" ! إذ كيف ميكن أن تكون شائعة وحتررية والباحث لألفكار"التقنية" شائعة امللكية وحت
 يطالب بالرقابة حلماية اهلوية التقليدية ؟!

*** *** *** *** *** *** *** *** *** 
إذ ال بد أن  –( أنه توصل لعد ة "حقائق" !! وهو مصطلح حيتاج إىل تأمل 64يف اخلامتة يذكر الباحث ) ص 

.  –لى جتارب إمبرييقية ]هذا على فرض إنطالقه من مسلمة "علمية" السوسيولوجيا[ يعتمد على األقل ع
 فنقرأ هذه "احلقائق" ، فنجد منها : 

مواقع التواصل االجتماعي وسائل يستخدمها من يشاء، لنشر األخبار واآلراء بشكل مكتوب،  ->>
فلماذا مت تصنيفه كحقيقة توصل مسموع، مرئي أو متعدد الوسائط،<< لكن ، أليس هذا مبعطى معروف ، 

 هلا الباحث بعد هذه الدراسة !
ا فضاءات مفتوحة للتمر د والثورة  ->> بداية من التمر د على اخلجل واالنطواء وانتهاء بالثورة على  –أهن 

 األنظمة السياسي ة،<< وهذا أيضاً أليس "حقيقة" معروفة ؟! 
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 ينهي الباحث ورقته بسؤالني : 
، سؤال هو لتتبع تأثريمها املتبادلل التفاعالت الواقعية خصوصاً مع تنامي اإلفرتاضية ، وكأن الاألول عن مستقب

 وكيف سيكون التفاعل الحقاً بني الفاعلني اإلجتماعيني ؟ 
الثاين حول دعم القيم ؟ إذ هي ال شك تدعم قيمها اخلاصة ، اليت حتوي الغرب والشرق ، احمللي مع العاملي! 

القيم اجلزائرية فقط ؟! وملاذا القيم اإلجتماعية فقط ؟! وليس الدينية أو الثقافية ....!؟ وكيف فلماذا ستدعم 
 ستدعم : عرب آليات الرقابة والفلرتة ؟! 

*** *** *** *** *** *** *** *** *** 
د التقدير للباحث على جهده ، كما على مشاركته اليت فع لت وتفاعلت مع هذا املؤمتر  . أخرياً ، أجد 
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 السالم عليكم 
، أتوجه بامسي وباسم املتدخلني بتقدمي   الباحثهبا  لى التعقيبات واألسئلة اليت تقدماإلجابة ع أقبل أن أبد

، وأشد على  بذله من أجل جناح هذا الفعالية العلميةي، على كل اجلهد الذي بذله و  هكل الشكر والتقدير ل
 تكرار هذا النشاط ونتعهد بتقدمي كل ما لدينا من جهد ومساعدة من أجل تكرار هذه الفعالية يف هيدي

 وتطويرها وتقدميها يف حلة تتناسب وحجمها احلقيقي.
 كم خاصة أن ما تقدميه من مالحظات يعترب إضافة القبل بكل تواضع نقد النص املقدم منتقبل و أأما بعد 

 يستهان هبا يف تنقيح املداخلة وتعديلها.
 أوال : تفكيك العنوان .

تكوين : ترتبط حتمًا بأواليات/ميكانيزمات "ما" ، على الباحث توصيفها ، لنقدر كقراء على رؤية  (7
 ما يراه من تشك ل فتكو ن !

ات ، بل التأثر كان تفكيك للعنوان يف حمله، إال أن ما أردت مبصطلح التكوين ليس األواليات/ميكانيزم
 والتأثري الذي متارسه الشبكات يف تكوين اهلوية ) اجلوانب القيمية والثقافية واملعرفية للشباب اجلزائري(

أما العنوان الفرعي فهو حيد د طبيعة املقاربة : وهي سوسيولوجية ، وهذه العبارة واسعة جداً ، وهي مل  (2
ة ! وإن كان داخل النص الحقًا ، يتكلم عنه توض ح لنا سوى أنه سيستند إىل منهجية سوسيولوجي

بإعتباره حقاًل معرفيًا جديدًا ، ويستند إىل نظريات اإلتصال واإلعالم ! فلو وض ح الباحث طبيعة 
املقاربة ضمن حقل السوسيولوجيا املعريف ، لكان خف ف عنا )كقراء( كم  النظريات اليت إضطر أن 

دة ، كان كافياً  حيشدها يف بداية نصه ، مث ليختار منها الحقًا مقاربة ! فلو إقتصر على مقاربة حمد 
 ووافياً ، إذ أن النص ال حيتمل عرض كل النظريات ! فهو ليس بتأصيل نظري ، أو كتاب تعليمي !

ن الكم املعريف املعروض يف إطار طرح النظريات على اختالفها واليت توضح قراءات املفكرين املعاصرين ألبعاد إ
املختص والباحث السوسيولوجي، القراءات النظرية املتعددة  ئان املقصود منه ، تقدمي للقار ، كالقضية

للموضوع مع التأكيد على تبين مساق نظري حمدد نبين من خالل توجهاتنا وقراءتنا للموضوع مع احرتامنا 
  ختدم املوضوع.لوجهة نظر اآلخر، وبالتايل فال يعترب هذا حشد معريف بل طرح للمقاربات النظرية اليت

وما طمحت له ، ضمن هذا النص ، أن أرى العمليات الثقافية اخلاصة باجلزائر ! إذ كان ميكن  (3
للتوصيف الكثيف ، الذي توقعته ومل أجده ، أن ينتشل النص من وهدة النظريات ، إىل سهل الثقافة 

 اجلزائرية وخصوصياهتا ! 
أنين مررت عليه يف ثنايا الطرح، وان مل أحتدث عنه كثريا أشكرك على هذا التوجيه حنو موضوع فرعي أعتقد 

ألنه حيتاج إىل دراسة امربيقية للمجتمع اجلزائري يف تفاعله مع شبكة التواصل االجتماعي عرب فرتات متتابعة 
 وهذا ما حيتاج إىل إمكانات تفوق إمكانات الباحث. 
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 هل اهلوية الرقمية هي واحدة ؟ (4
 ضع هلا معيار قياس.ن مقاسية لذا ال ميكن أن اهلوية الرقمية ليست هوية

 هل تفاعلنا مع التكنولوجيا هو واحد ؟! (2
جت أن التفاعل عملية قيمية فهي ختتلف تت عليه من خالل مجلة األسئلة الالحقة فلقد استنأجبهذا السؤال 

 من فرد آلخر لذا فإن تفاعلنا مع التكنولوجيا خيتلف من شخص آلخر.
 هناك طبيعة بشرية واحدة ؟! ومنها بالطبع ، هل  (6

هذا السؤال أجيب عليه يف عهد الفلسفة األوىل أثناء بناء اللبنات ملا يسمى املنطق، لنجد أن اإلنسان خيتلف 
 ويتوافق. 

*** *** *** *** *** *** *** *** *** 
 . على ما تقدم به من مالحظات متمنيا له وللمؤمتر التوفيق باحثشكر الأويف األخري 
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تتناول هذه الورقة البحثية "آليات احلفاظ على العذرية يف اجملتمع الريفي" عرب ما حتمله من 
شه من سريورات احلداثة والعوملة دالالت وقيم يف وقت تتوس ع فيه أطر التثاقف من جر اء ما نعي

 التقنية. 
إذا كانت العذرية تعترب متظهرًا هلاجس ذكوري  حمض ميوضع الشرف يف متل كه ل ما بني أفخاذ 
النساء، فما هي اآلليات اليت إستثمرها اجملتمع البطركي مباشرة أو مداورة للحفاظ على عذرية 

 املرأة املتمث لة بغشاء البكارة؟!!
  

 لعذرية:تعريف ا

يف املعىن البيولوجي، تعين العذرية احلفاظ على غشاء البكارة الذي يعترب واقعًة فريدة متي ز النساء 
عن كل الثدييات. إن  غشاء البكارة غشاء خماطي رقيق يقع يف فتحة املهبل، قد يكون حلقيًا 

ًا يصعب قطعه، ويف وفتحته يف الوسط، أو هالليًا أو غرباليًا وميكن أن يكون مطاطيًا أو جامد
حاالت نادرة يكون مسدودًا إنسدادًا كاماًل، ويتمز ق غشاء البكارة أثناء اجلماع األول، وتوجد 

 .33بقاياه حول فتحة املهبل كزوائد غشائية خماطية
إجتماعياً، متث ل العذرية قيمة إجتماعية مرتبطة بقيم  أخرى مدع مة هلا مثل الشرف والفضيلة والعف ة 

م واحلياء واخلجل....اخل. مبعىن أدق، هناك تنائية بني البكارة والشرف، وإستدماجها لدى واإللتزا
 . 34الفتيات جيعل من هذه البكارة يف متث ل أغلبهن  "رأمسااًل" غالياً ال ميكن أن يعو ض

ة ليست العذرية األنثوية يف واقع األمر إال  تقديسًا جلسد ممأسس بغية احلفاظ على القيمة الذاتي 
خلصوبة املرأة )الزوجة(، كما يشك ل إثباهتا ليلة الزفاف دلياًل ملموسًا على حسن أخالق ودين 
الوافدة اجلديدة من خالل قدرهتا على صيانة نفسها، أضف إىل أن ه سيكون دلياًل حس يًا على 

  .35القوة الذكورية وقدرهتا على اإلضطالع جبنسانية عضوية موج هة يف أهافها حنو اإلجناب
ميث ل إثبات البكارة ليلة الزفاف طقس مرور  تعرب فيه الفتاة من دور "البنت" إىل دور "املرأة". 
ويعترب الدم السائل نتيجة إفتضاض البكارة عالمًة الشرف اليت يفرتض إظهارها للقبيلة بأمجعها أو 

إجتماعية للعائلة أو للحماة أو للزوج حسب إختالف األزمنة وما يطرأ عليها من حتو الت 
 وإقتصادية وثقافية.

                                                
33 Leon Speroff, Robert.H.Glass, Clinial gynecologic, Endocrinology and infertility,5ème édition, Wiliams & 

Wilkins, London, 1994,p.244. 

.194ص  ،2111، جداول، خلود السباعي، الجسد األنثوي وهوية الجندر 34  
35 Camille Lacoste-Dujardin, des mères contre les femmes : maternité et patriarcat au Maghreb, La 

découverte, 1985, p.59. 
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من جهتها عملت اإليديولوجيات الدينية على دعم وترسيخ قيمة البكارة. ففي اإليديولوجية 
ور  عني   اإلسالمية حيمل كل مسلم داخله سعادة احلياة املقبلة يف اجلن ة اليت سيستمتع خالهلا حب 

. أما يف 37ء فجعلناهن  أبكارا ُعرُبا أترابا"، " إن ا أنشأهنن  إنشا36"مل يطمثهن  إنٌس قبلهم وال جان"
املسيحية فتم  ترسيخ صورة السيدة مرمي العذراء كصورة منوذجية، وبالتايل فكل إمرأة خمالفة هلذه 

 الصورة )العذراء/ األم( سوف تدخل دينياً يف باب العهر والزىن.
مهية يف اجملتمعات البطركية )الريفية مل ا كان للعذرية البيولوجية املتمث لة بغشاء البكارة كل هذه األ

منها خاصة(، فقد كان ال بد من إستثمار آليات جمتمعية للحفاظ على ذلك الغشاء الذي 
 سيكون، بل ستكون صاحبته، ملكاً للرجل الذي ميلك حق التصر ف به وحتديد مواصفاته.

 

 :آليات الحفاظ على العذرية

مبدأ النصح والتوجيه خالل فرتيت الطفولة واملراهقة، فإن   اذا كانت التنشئة اإلجتماعية تعتمد عامة
دخول الفتاة يف مرحلة البلوغ وبروز ما يعرب  عن اهلوية األنثوية كاحليض وبروز النهدين واألرداف، 

هذه اآلليات ال تول د املعاين يفرض على األهل إعتماد آليات حلفظ العذرية األنثوية. إن  
 سلطة تساعد على دعم كل السلطات ذات التوجه الذكوري.والدالالت فحسب بل تفرز 

ا   إن  اجملتمع الذي ميج د الذكورة كفاعل واألنوثة كمفعول به يعود بنفسه ليتعامل مع املرأة على أهن 
 كائن ناشط جنسياً يفرتض ضبطه وإستخدام كل اآلليات املتاحة للحفاظ على عذريته. 

ة تبعًا لتغري  الثقافة ومنط اإلنتاج والدين وطبيعة عمل جتدر اإلشارة أن  آليات حفظ العذرية  متغري 
ة تبعًا للتطور التقين وما أحدثه يف اجملتمع من حتو الت يف  املرأة ومستواها العلمي، كما أهنا متغري 

 طبيعة العالقة بني األهل واألبناء كما يف طبيعة العالقة بني اجلنسني.
طقوس مباشرة مثل اخلتان )اخلفاض( والتقاف حلماية  إذا كانت بعض اجملتمعات قد إستخدمت

العذرية األنثوية، فإن  البعض اآلخر من هذه اجملتمعات وخصوصًا يف عصرنا احلايل يعتمد آليات 
غري مباشرة حلماية العذرية تبعًا ل ما ترس خ يف املخيال اإلجتماعي، فكان منها: رقابة املرأة، الزواج 

نسية، واإللتزام الديين مبا فيه من تفاصيل ثانوية كاإللتزام مبفاهيم احلالل املبكر، عدم الرتبية اجل
 واحلرام، احلجاب، عدم التزين والفصل بني اجلنسني. 

هتدف كل هذه اآلليات حسب املخيال اإلجتماعي حلماية الفتاة من ضعفها "الفطري" ومن 
 مطامع الرجل اليت "ال بد  منها" حبكم التفاوت البيولوجي.

                                                
.26سورة الرحمن، اآلية  القرآن الكريم، 36  

.37-32القرآن الكريم، سورة الواقعة، اآليات  37  
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 لختان:ا .1

إن  "اخلتان" هو اإلسم املعروف عامليًا لعملية استئصال البظر األنثوي، ولكن هلذه العملية أمساء 
أخرى أقل إنتشارًا كاخلفاض أو "اإلستئصال اجلنسي" أو "التشويه اجلنسي" أو ما يسمى يف 

 .38الثقافة الغربية "برت األعضاء التناسلية لإلناث"
ل البظر األنثوي الذي هو موضع اللذة، وذلك تبعًا للذهنية يقوم طقس اخلتان على إستئصا

 الذكورية، هبدف تعديل شهوة املرأة ومتل ك جنسانيتها.
سادت عادة اخلتان يف أغلب املناطق األفريقية وُعرفت بإنتشارها يف مصر كما يف بعض بوادي 

ا عادة متوارثة عرب األجيال من التأثري ا لثقايف املتواصل. وكما أكدت سوريا والعراق واألردن. إهن 
الدراسات والبحوث، هي تعبري وممارسة مبكرة للتحك م والسيطرة على النساء بإعتبارهن  كائنات 
جنسية وأصل الشرور ويشكلن خطرًا على السالم الداخلي وقيم اجملتمع. وبالتايل فإن  ما حيصل 

 .39 الفرجيبُعيد اخلتان هو إكتفاء املرأة من اجلماع بالرضا املهبلي ال
لقد عمل اخلتان إذًا على إعادة بناء املرأة إجتماعيًا وثقافيًا وإعدادها ال لإلستمتاع جبنسانيتها 
ا إلمتاع الرجل ومحاية نسبه وأداء وظيفة اإلجناب، ليكون بذلك طقسًا من طقوس  وإمن 

 . 40اخلصوبة
، بل األكثر من ذلك إن ه عنف وإذ يعتقد الكثريون أن  اخلتان هو نوع من العنف ميارس ضد  املرأة

، فإن  نتيجته النهائية هي إحكام السيطرة على جنسانية املرأة لصاحل 41متارسه النساء على النساء
الرجل واجملتمع البطركي، وهذا ما يثب ت بدوره تقسيم األدوار بني الرجل واملرأة على أساس 

 ف والتمتع اآلحادي جبسد املرأة. جندري، كما يثب ت السلطة بيد الرجل الذي ميتلك حق التصر  
 

 . التقاف:2

على املستوى اللغوي يعين "التقاف" توقيف الشيء ومنعه من احلصول. إن ه مفهوٌم أو لنقل طقس 
سحري  سائد يف املغرب العريب عامة يهدف إىل اإلقفال الرمزي للجسد. "التقاف" نوعني: األول 

حري  يقوم به ساحر أو "شيخ" بطلب من األهل هو "التقاف" الوقائي، وهو عبارة عن طقس س
ملنع أي حماولة ذكورية لإليالج يف فرج إبنتهم، سواء رغبت بذلك أو مل ترغب. مبعىن آخر 

                                                
 . 174 -173، ص. ص 2111أنظر: مها محمد حسين، العذرية والثقافة: دراسة في أنتربولوجيا الجسد، دال للنشر والتوزيع،  38

39 Bruno  Bettelheim, Les blessures symboliques, Paris, Gallimard, 1971,  p. 170. 
40 Avner Giladi, “Normative Islam Versus Local Tradition: Some Observations On Female Circumcision 

with Special Reference to Egypt” Arabica, vol XLIV, 1997, p. 256.  
 .194مها محمد حسين، العذرية والثقافة: دراسة في أنتربولوجيا الجسد، مرجع سابق، ص  41
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"التقاف" الوقائي آلية حلفظ العذرية األنثوية املتمث لة يف غشاء البكارة من الضياع وضمان ـف
 ملالك األصلي أال وهو الزوج.وجودها حىت ليلة الزفاف، حيث يتم تسليمها اىل ا

اذا كان البعض يرى أن  "للتقاف" وظيفة وقائية فيما ميث له من طقس سحري موكل بالرقابة  
اإلجتماعية على جسد الفتاة، فإن  البعض اآلخر ينظر إليه نظرة أعمق حتلياًل بكونه آلية 

ويف كال احلالتني فاهلدف سيكولوجية تدفع بالفتاة إىل أن تقيم من نفسها رقيبًا على نفسها. 
املرجو، حسب املخيال الشعيب، هو محاية غشاء البكارة اليت ال ميكن للفتاة أن تؤمتن عليه 

 .  42لضعفها من جهة ولفاعليتها اجلنسية اليت ال تشبع من جهة أخرى
ب إن  النوع الثاين من التقاف هو "التقاف" اإلنتقامي. وإن كن ا نذكره مع أن ه ال يدخل يف با

آليات حفظ العذرية املباشرة واملقصودة، إال  أن ه مينع الرجل من ولوج املرأة. يطلق على هذا 
"التقاف" يف بعض املناطق أمساء أخرى مثل "َعَمل" "ربط" "عقد" أو "كتيبة" يقوم بكتابتها أحد 

طيلة  "املشايخ" بطلب من شخص ما هبدف اإلنتقام، وذلك بأن ُترتك الفتاة دون زواج/ عانساً 
حياهتا. هو إذًا طقس متارسه إمرأة يف حماولة لإلنتقام من امرأة أخرى، يف خضم  منافسة 

 لإلستحواذ على الرجل الذي قد يؤم ن هلا "السرت" واملكانة يف اجملتمع.
أحيانًا يكون املستهدف من هذا الطقس السحري  هو الرجل نفسه، بأن تُبَطل قوته الذكورية 

وج أي امرأة أو رمبا إمرأة بعينها؛ مم ا يعين إصابته بالعجز اجلنسي )أو الضعف ليعدم قدرته على ول
 . 43اجلنسي( الذي يشك ل السبب األساسي للهلع والذعر الذي ينتاب الرجال

هكذا نرى أن  الدافع األساسي خلف ممارسة "التقاف" الوقائي هو حفظ العذرية األنثوية كرمز 
"التقاف" اإلنتقامي هو مبثابة سحر ملواجهة السلطة الذكورية، على الشرف املصان، يف حني أن  

وهو بذلك يقرتن يف "الصفات املذمومة باملرأة" حنو: الكيد واخلداع والكذب واملكر؛ وكل ها 
 .44"إسرتاتيجيات" من أجل التصد ي للسلطة الذكورية

 

 . رقابة حراك المرأة ضمن المجال:3

ية املرأة بشكل غري مباشر. إن  هذه اآلليات وإن كانت أقل  من هنا تبدأ آليات احلفاظ على عذر 
ا عميقة األثر حيث ُتستدمج مع الوقت يف شخصية املرأة  خطورة على املستوى اجلسدي إال أهن 

 حىت تفقد اإلحساس بفعاليتها ووجودها.

                                                
 .212-211نظر خلود السباعي، الجسد األنثوي وهوية الجندر، مرجع سابق، ص. ص أ 42

43Voir : Karen  Horney, La psychologie de la femme, éd. Payot, Paris, 1969, p. 113. 
44 Pierre Bourdieu, La domination masculine, Seuil, 1998, p. 38.  
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كون إن  أي  كالم خاص ب"اجملال" يلتزم من ا احلذر الشديد يف التوصيف والتحليل. فحينما ي
الكالم عن اجملال مقرونًا بالقرى أو األَسر أو الفرتة الزمنية اليت يسيطر عليها اإلنتاج الزراعي، 
يصبح الكالم عن الرقابة الذكورية على جسد املرأة حباجة للكثري من الدقة والتأين؛ وذلك خبالف 

سيطر فيها النمط الوظيفي. الكالم عن اجملال املت صل بالقرى واملدن واألَسر والفرتة الزمنية اليت ي
يؤك د هذا اإلختالف أن  آليات الرجل املتواجدة على الدوام بغية احلفاظ على العذرية األنثوية هي 

ة نسبياً بشكل ال يتعارض مع املصاحل اإلقتصادية الذكورية.  آليات متغري 
عام دون رقابة صارمة من بشكل عام ترتك املناطق الزراعية للمرأة هامشًا كبريًا للحراك يف اجملال ال

األهل أو الزوج. ال يشري هذا الكالم إطالقًا اىل قدرة املرأة على الذهاب دون رقابة ذكورية حنو 
القرى اجملاورة أو زيارة الشيخ أو الذهاب اىل السوق أو التوج ه حنو املدن لشراء بعض احلاجيات. 

رُت َض وجود رفيق يصَحُب املرأة. غالبًا ما فإذا كان ال بد  من الذهاب اىل هذه األماكن العامة إف
ب هلا يف ذهاهبا خارج نطاق القرية رجٌل من احملارم أو أماً أو أختاً أو جارة مسن ة يف  يكون املصاح 
بعض احلاالت. إن  مثل تلك األماكن تتهدد الشرف املوكول يف جسد املرأة واملناط حفظه 

ميكن إال  الدفاع عنه أو خسارته، بكون فضيلة الفتاة بالرجال. إن ه "شرف" سليب يف جوهره، وال 
هي بالتتايل، عذرية وإخالص، أم ا الرجل "احلقيقي"  فذاك الذي يشعر بأن ه ملزم بأن يكون يف 

 .  45مستوى اإلمكانية اليت أتيحت له لزيادة شرفه يف البحث عن اجملد والتمي ز يف اجملال العام
إطار خروج املرأة للعمل يف األرض أو زيارة جاراهتا وقريباهتا  تضمحل  الرقابة الذكورية فقط يف

ضمن احلارة الواحدة أو القرية الواحدة، ذلك أن  الرقابة الذكورية سهلة جدًا ضمن هذا النطاق. 
إن  يف هذا ما يشري اىل تغيري احلدود بني اجملالني العام واخلاص تبعًا لنمط اإلنتاج كما تبعًا 

 طبيعة العالقات بني األسر داخل القرية. لعالقات اجلرية و 
كل ما سيطر منط اإلنتاج الوظيفي على حساب الزراعي )يف اجملتمعات ذات اجلذور الريفية(، 

الزوج...( هو  -األخ -تأخذ الرقابة الذكورية بالتفعيل. ليس من الضرورة أن يكون الرجل )األب
املراقب األكثر تسل طاً على  -وخاصة األم -نساء املراقب حلراك اجلسد األنثوي، فغالباً ما تكون ال

 الفتاة.
إن  األم اليت جرت مراقبتها سابقاً، واليت حتمل يف داخلها جرحًا قدمياً، ال تلبث أن تستنبط 
اإليديولوجيا نفسها وتقوم بفرض الرقابة على إبنتها وشن  احلروب املزمنة واملنظ مة على أي  مظهر 

                                                
45 Pierre Bourdieu, La domination masculine, op.cit, P. 76. 



 84 

. إن  املرأة هي بذلك الناطقة األكثر أمانة بصوت سيدها، واألداء األكثر من مظاهر التمر د لديها
 . 46فعالية للحفاظ على امتيازاته

ا حتمل يف   إن  "شرف" الفتاة ومسعتها املعر ضة للهتك بإستمرار ليست خاصة هبا وحدها. إهن 
ا حتم ل دالالت ما غشاء بكارهتا املصان شرف العائلة بأكملها خاصة الرجال منهم، كما أهن 

 يضمن مستقبلها )زواجها( ومستقبل أخواهتا من بعدها.
يسود العالقة بني األم والفتاة  شيء من اإلضطراب واإلزدواجية فيما خص  مراقبة كل ما يتعل ق 
جبسدها وخاصة عالقتها مع الذكور. فإن كانت األم أكرب حريص على فرض التقاليد الذكورية  

ا تعمد  كما رأينا أعاله، فإننا ال نلبث أن نراها تتحد ى السلطة الذكورية بشكل غري مباشر. إهن 
إىل عقد تواطؤ خفي  بينها وبني ابنتها؛ اهلدف منه ترك اجملال للفتاة لعرض بعض اإلغراء الساحر 

 وتأمني زوج مستقبلي.
الرجال. إن  يف هذا ما يشري إىل إستحواذ املرأة على سلطة رمزية أعظم من السلطة اليت ميتلكها 

فتثبت بذلك أن  اإلغراء ليس دائماً حلي ة تتزي ن هبا املرأة بقدر ما هو عنف مضاد لعنف الرجال يف 
 . 47ثقافة  جعلت العالقة بني اجلنسني قائمة على الصراع من أجل االستحواذ على السلطة

جتماعية اليت يفرضها إن  تساهل األم أو حىت األهل يف مراقبة إبنتهم ال جيعلها تسَلم من الرقابة اإل
اجملتمع التقليدي، ونقصد بذلك الناس وسلطة الكالم )الثرثرة والنميمة( اليت تشك ل مرجعية 
أساسية لتقييم سلوك املرأة والتأثري على مستقبلها وزواجها الحقاً. تساهم النميمة يف ممارسة نوع 

ا والتذكري هبا كقواعد مسيطرة، حتد د من الرقابة اإلجتماعية من خالل تثبيت القيم املتوارثة وتقويته
، وذلك يف ظل ما تسمح به روابط اجلرية 48املرجعية األساسية لتقييم كل سلوك أو احلكم عليه

والقرىب من عالقات وطيدة، يصعب معها التسرت عن جوانب كثرية من احلياة الداخلية أو احلميمة 
 لألفراد. 

عليم أيضاً ليشك ل أبرز وأول اآلليات اليت تسمح للمرأة مع إنتشار منط اإلنتاج الوظيفي، يسود الت
بالتخل ص نوعًا ما من الرقابة الذكورية، إال  أن  حرم املدرسة يشك ل يف خميال قسم كبري من الناس 
حجابًا مكانيًا قادرًا على تأمني احلماية "للشرف" األنثوي، سي ما حينما تكون املدرسة ضمن 

 مباشرة من األهل.  القرية، أي حتت رقابة غري

                                                
 .117، ص 2112، 9مصطفى حجازي، التخلّف اإلجتماعي، المركز الثقافي العربي،ط 46

47 Voir : Jean Baudrillard, De la séduction, Paris, Galilée, 1979. 
48 Sossie Andezian et Jocelyne Streiffenat, “Relation de voisinage et controle sociale”, peoples 

mediterraneens, N 22\23, Janvier- Juin, 1983, p. 252. 
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أما التعل م خارج القرية فيعترب إشكالية كربى عند بعض األسر التقليدية. حيرص البعض من هؤالء 
على دفع بناهتم للتوقف عن التعليم وإنتظار أول فرصة للزواج، يف حني يعمد البعض اآلخر إىل 

ذهاهبا وإياهبا بباص أو سيارة تقييد تعليم الفتاة وخروجها للمجال العام بقيود، كأن يتم  تأمني 
خاصة، كما يفرتض أن يكون التعليم يف منطقة قريبة، مما يضمن عودهتا للنوم يف املنزل. إن  املرأة 
يف خميال هذه الفئة من الناس قرينة الضعف والطيش وال بد  من مراقبتها حىت يأمن األهل عدم 

ؤك د على ثقته بالسلوكيات األخالقية لبناته، تفريطها بشرفها ومسعتها. وإذا كان البعض من الناس ي
فإن  مثل هؤالء يبدون خوفًا شديدًا إم ا من كالم الناس وإما من حتر ش الرجال الذين يلتهمون 

اجملتمع الذكوري خبرياً بسلوك الرجال ومدركًا وعلى ذلك يبدو الفتيات بنظراهتم الشهوانية املريبة. 
النساء املخرتقات الفضاء العام نظرة ثاقبة ترتصد مواطن اجلمال يف أن  النظرة اليت يرفق هبا الرجل 

اجلسد األنثوي املتحر ك فتلمسه وتسطو عليه رمزياً. ليس النظر "مشاهدة بقدر ما هو ممارسة 
ودخول يف عالقات تبادلية حتو ل املنظور إليه إىل شيء وإىل موضوع شوق فيحصل  49للسلطة"

 فتاة وغشاء بكارهتا. احملظور الذي به ضياع شرف ال
إن  ما عرضناه حىت اآلن ال ينفي أن ه، ويف خضم  سريورات التثاقف والعوملة، ومع إنتشار تعليم 
وعمل الفتيات املأجور توقف "الشرف" عن أن يشك ل هاجسًا للرقابة الذكورية املستمرة. لقد برز 

اضية أو يف رحالت كشفية أو حلضور الكثري من األسر "املتحر رة" اليت ترسل  بناهتا اىل نوادي ري
حفالت األعراس وأعياد امليالد، ويتنافسون يف إلباسهم تبعًا للموضة دون أن يكون ذلك مقرونًا 
لديهم مبخاطر خسارة غشاء البكارة. إن  مثل هذه السلوكيات تبدو حمب بة لدى الكثري من هذه 

عترب عدم التمايز اجلندري جزء منه. إن ه العائالت اليوم كداللة على التمايز اإلجتماعي، الذي يُ 
 برأيهم داللة على الرقي والتطو ر اإلجتماعي والثقايف. 

يبقى علينا أن نقول أيضًا أن ه، ومبعزل عن التحو الت اليت تفرض نفسها بفعل تغري  منط اإلنتاج، 
وملة التقنية أصبحت ومبعزل عن خروج املرأة للتعليم والعمل خارج اإلطار املكاين الضيق، فإن  الع

اليوم من أبرز اآلليات اليت قل صت الرقابة الذكورية على حراك املرأة. لقد عملت هذه العوملة على 
 تغيري مفاهيم اجملال وقل صت نوعاً ما احلدود املفروضة جندرياً ما بني اجملال اخلاص والعام. 

                                                
49 David Le Breton, Les passions ordinaires: Anthropologie des émotions, Armand Collin\Masson, 1998, p. 

177. 
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وهي أن مثل هذه العوملة التقنية اليت  ال بد  هنا من اإلشارة إىل مسألة لن ندخل يف تفاصيلها اآلن
ذكرناها أعاله شكلت عاماًل إضافيًا ومهمًا يف جتل ي إشكالية العذرية البيولوجية والعذرية السلوكية 

 اليت نأمل مناقشتها يف أوراق حبثية أخرى.
 

 . الزواج المبكر: 4

هداف، تصب  مجيعها يف خدمة يف اجملتمعات التقليدية عامة ميث ل الزواج املبكر ظاهرة متعد دة األ
 تأبيد البنية البطركية املعنونة بثنائية سيطرة الرجل وتبعية املرأة وخضوعها.

إذا كان ال بد  لنا أن نستذكر ما يسيطر على املخيال اإلجتماعي للناس من أمثال شعبية كتلك 
الفتاة ل يسترها "وأن   "الرجل رحمة ولو كان فحمة"للمات" وأن  "هّم البنات اليت ترى أن  

وغريه كثري من األمثال الشعبية،  "ل شيء يعيب الرجل سوى جيبه"وأن   سوى الزواج والقبر"
ا كائن هامشي  ضعيٌف يرتقب "السرتة" اليت لن تتأتى إال  عن  يتبني  لنا متثُّل الناس للمرأة وكأهن 

 طريق رجل/ زوج.
مسعة املرأة وعائلتها من أي  عار  ية اليت ستحفظإن  الزواج املبكر يف املخيال اإلجتماعي هو اآلل

قد يتحقق من خالل عالقة جنسية "متهو رة" قد تقيمها مع أي  رجل. كما أن  هذا الزواج سيؤم ن 
للزوج فتاة بكراً يستمتع هبا ويكون فاحتاً غازياً جلسدها، وخاصة لغشاء بكارهتا. أمل يرد د مراراً أن ه 

. إن  يف هذا املثل الشعيب املتداول دليٌل على أن  الرجل يفض ل إل أمها""ما بايس تمها يريد فتاة 
الزواج من فتاة صغرية السن ، حبيث يضمن عدم دخوهلا يف أي  عالقة جنسية مع رجل آخر، حىت 

 ولو حبدود القبلة. 
ا جمرد غشاء بكارة يُفرتض إفتضاضه يف  أسرع إن  هذا املخيال البطركي الذي يتمث ل املرأة وكأهن 

وقت ممكن دعمته اإليديولوجيات الدينية من نواح  كثرية. فمن جهتها عظ مت الديانة املسيحية يف 
نظرهتا اىل العذرية منذ السيدة مرمي العذراء اليت ولدت يسوع املسيح دون أن تتعر ض لتلوثات 

إرتقاء بالروح حنو اهلل اإلفتضاض والتلقيح والوالدة، معتربًة إياها  نعمة وبركة وفضيلة مساوية، وهي 
 .50يف انتظار الوصول املستقبلي حنو مملكة الرب

أم ا الدين اإلسالمي فكان قد عظ م كثريًا من شأن البكارة يف الدنيا واآلخرة. على الصعيد 
األخروي، وعد اهلل املؤمنني باجلن ة وحبور العني األبكار. جاء يف سورة الرمحن "فيهن  قاصرات 

                                                
50 Yvonne Knibiehler, La virginité féminine, Odile Jacob, 2012, p.p 62-69. 
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، ونقرأ يف سورة الواقعة "إن ا أنشأناهن  إنشاء 51إنٌس قبلهم وال جان" الطرف مل يطمثهن  
 ، إضافة إىل ما ورد يف كثري من اآليات حول "األزواج املطه رة".52فجعلناهن  أبكارا ُعرُباً أتراباً"

املفتضة -األرملة -على الصعيد الدنيوي هنت األحاديث النبوية عن الزواج بالثيب )املطل قة
ا أعذب أفواهًا وأنتق أرحامًا وأغر  وحث ت البكارة(  على الزواج باألبكار "عليكم باألبكار فإهن 

، وروي عن جابر بن عبداهلل أن  الرسول حينما علم بزواجه من إمرأة ثيب، قال له "فهال 53غرة"
 . 54تالعبها وتالعبك، تضاحكها وتضاحكك –بكراً  -جارية

ال زال املتداول حىت اآلن عند املسلمني "امللتزمني" بغض  النظر عن مدى صحة هذه األحاديث، ف
دينياً أن  مهر الفتاة البكر أعلى من مهر الثيب. أضف اىل أن  املهر يكون نسبياً أعلى كل ما كانت 
الفتاة صغرية يف السن . فالبكر إذًا تقيم الشرف وترفع املهر يف عقود النكاح. والثيب، املتزوجة 

 .55دىن منزلتها، وتصبح اذ ذاك معد ة للزواج من الضعفاء يف اجملتمعسابقاً، يقل  مهرها وتت
إن  ذكرنا أعاله للمسلمني "امللتزمني" دينيًا له داللة مقصودة، فغري "امللتزمني" دينياً، ال يتأخرون 
م واملؤخر( الذي تطلبه دون أي ترد د. إن  سبب ذلك هو كون الرجل  عن منح املرأة املهر )املقد 

ا يقد م اليوم "حربًا على ورق". فما "املقد م" سوى مقابل مادي ألثاث البيت الذي ال أساسًا إ من 
بد  منه، وبعض اجملوهرات اليت قد ال حتص ل منها العروس شيئاً. أما "املؤخ ر" يف هذه احلالة وهو ما 

رية الزواج، يستحق عند حلول أقرب األجلني )الطالق(، فإم ا أن ال يُدفع تلقائيًا يف حال إستمرا
وأم ا يف حال الطالق فال يلبث التواطؤ أن حيصل غالباً بني الرجل واحملاكم الشرعية، فُتقام دعاوي 
الطالق الشرعية، بكل مماطالهتا املرافق لعنف الرجل الرمزي واملعنوي والذي يدفع املرأة اىل التنازل 

 عن كامل حقوقها يف املهر. 
عاله، والذي غالبًا ما يسلب املرأة حقوقها، فما زال املخيال على الرغم من التواطؤ املذكور أ

اإلجتماعي  يتمث ل العذرية كقيمة إقتصادية إىل جانب قيمتها األخالقية. إن  يف هذا ما يؤك د 
صحة ما توص لت اليه فرنسواز إيريتييه من أن  القوة وحدها ال تكفي لتثبيت اخلاضعني يف موقف 

 .56القوة بأشكال أخرى من اإلضطهاد ذات الطبيعة االيديولوجيةالتبعية ما مل تصحب هذه 

                                                
 .26سورة الرحمن، آية القرآن الكريم،  51
 .37-32القرآن الكريم، سورة الواقعة، آية  52
 .212، ص 1992أحمد التيجاني، تحفة العروس ومتعة النفوس، تحقيق: جالل العطية، لندن،  53
 . 16، ص 1992محمد شريف الصواف، الحياة الزوجية من منظار الشريعة اإلسالمية، دمشق، دار السنابل،  54
 29-28،  ص. ص. 1997، 1، إيديولوجيا الجسد: رموزية الطهارة والنجاسة، دار الساقي، طفؤاد إسحق خوري 55

56 Françoise Héritier, La construction de la différence, Le Pommier, 2005, p. 13. 
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ُيضاف إىل ما ذكرنا أعاله، أن  أهل الفتاة يرغبون بتزوجيها باكرًا كي يرتاحوا من عبء مراقبتها 
الذي سيصبح من مسؤوليات الزوج. مبعىن أدق سوف يرتاحون من عبء مراقبة جنسانيتها 

ويف هذا األمر مفارقة غريبة، ففي الوقت الذي ينظر  كاملها.الفاعلة اليت هتد د شرف اجلماعة ب
ا هنمة جنسياً  ، يعود الناس إىل إعتبار شهوانية الرجل أمر "طبيعي" حبكم 57فيه اىل املرأة على أهن 

تركيبته البيولوجية اليت ختتلف كليًا عن طبيعة املرأة وغرائزها املخو لة لألمومة والتضحية فقط. فمن 
"حواء ترّكع أكبر رجل" اء أساس البالء يف العالقات اجلنسية غري املشروعة: جهة تعترب حو 

لتكون مرب راً  "المرا غير الزلمة"، ومن جهة ثانية تتكر ر العبارة "حواء تدوس على أكبر شوارب"
 لعالقات الرجل اجلنسية وتكون سيفًا قاتاًل لعالقات املرأة املماثلة. بالتايل فكلما كان زواج املرأة

 مبكراً كل ما شك ل ذلك راحة نفسية ألهلها. 
بعيًد عن اإلنتماء الديين ومستوى التعليم وطبيعة العمل املمارس، يشك ل الزواج املبكر فرصة 
لتخل ص األهل من ذلك اهلاجس الذي يؤر ق نومهم منذ أن بلغت ابنتهم سن  البلوغ. إن ه هاجس 

اليت تصبح أشبه بتهمة تالحقها منذ أن تتزوج  58وسة"الزواج والتأمني على الفتاة من خماطر "العن
  أول صديقة كانت معها يف املدرسة.

مم ا ال شك  فيه أن مسألة الزواج املبكر يف اجملتمعات الريفية التقليدية طاهلا بعض التحو الت عرب 
ما احلرية السنني. لقد أتاحت األسر امليسورة و"املتحر رة" أمام بناهتا فرص التعليم والتوظيف، ك

 النسبية يف اإلختالط والتعاطي مع الرجل. 
إن  هذه الفسحة من احلرية اليت تعطى للفتيات تساعد نوعًا ما على تأخري سن الزواج، وإن كان 
هذا ال مينع أن  األولوية تكون للزواج على حساب العلم. فحينما حيضر "العريس املناسب" تكون 

يعها؛ فيعمد البعض إىل تزويج بناهتم فوراً، يف حني يعمد هذه فرصة العمر اليت ال يفرتض تضي
البعض اآلخر إىل اإلكتفاء بعقد خطبتها للتأمني على العريس، مع ترك الفرصة هلا إلكمال 
تعليمها، وذلك مبوافقة من "العريس" الذي يرغب يف زوجة موظفة، بعد أن كان يف مرحلة سابقة 

 ية تعمل إىل جانبه يف األرض. حيرص على إجياد زوجة فتية، قوية البن
هكذا يتضح لنا أن  تعليم الفتيات على حد  تعبري مصطفى حججازي ال يؤخذ على حممل اجلد ، 

ا هو وسيلة تزيد من قيمة الفتاة كزوجة مقبلة أو يف أحسن احلاالت ضمانة لوضع إقتصادي  59وإمن 
                                                

 .21، ص 2119عبد الصمد الديالمي، سوسيولوجيا الجنسانية العربية، دار الطليعة، بيروت،  طالع أكثر، أنظر:لإل  57
 .214، ص 2112طالع أكثر، أنظر: عّزة شرارة بيضون، الجندر ماذا تقولين، دار الساقي، لإل  58
 .212أنظر: مصطفى حجازي، التخلف اإلجتماعي، مرجع سابق، ص   59

 .113، ص 2118أنظر أيضاً: سيمون دي بوفوار، الجنس اآلخر، ترجمة: ندى حداد، األهلية للنشر والتوزيع،     
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فمىت  اء بُطل التيمم"!!"متى حضر المأفضل. مع كل ذلك يبقى املثال الذي يضرب هنا هو 
حضر العريس املالئم الذي يصون الشرف الرفيع أصبح كل شيء يف حياة الفتاة ثانويًا قاباًل 

 للتأجيل أو اإللغاء.
 

 . اإللتزام الديني: 5

تعترب العفة واحلياء والشرف من أبرز القيم اليت حتافظ على إستمرارية النسق الديين، وهذا ما كانت 
فة الديانات السماوية. يبدو لنا أن  الدين قد إرتكز على إرث سابق لتدعيم قيمة قد دعت إليه كا

الشرف املرتبطة بالعذرية، فطاملا كانت الشعوب يف اجلاهلية تقوم بوأد البنات خوفًا من سبيها 
 وعدم القدرة يف احلفاظ على شرفها.

نته ملك للفرد بل هو ملك ليس اجلسد األنثوي البكر الذي  تدعو اجلماعة )الدينية( إىل صيا
للمجتمع )اإلله/ الرجل( الذي يصنعه عن جدارة، ويفتخر مبا وصمه به من عالمات تشري يف 

 .60اآلن نفسه اىل قوة الصانع وإىل استالب الفرد
إن  ما جيري هو تطبيع إجتماعي للجسد األنثوي وفق ثنائية احلالل واحلرام اليت تقوم على  

دينية. بناًء عليه، يتم  ترسيخ أمهية البكارة يف نفس الفتاة وجيري تعليمها أساسها اإليديولوجيا ال
إحرتام الضوابط االجتماعية، واخلضوع لألوامر والنواهي اليت يتم  تلقينها على أساس ديين. وفق 

واإلعراض عن األخذ بالقول  هذا الطرح يصبح احلجاب وعدم التزين والفصل بني اجلنسني
التوجيهات اخللقية واألخالقية آليات تسهم تبعًا للمخيال اإلجتماعي  يف  املعسول وغريها من

 احلفاظ على شرف الفتاة وعائلتها.
 

 اللباس والحجاب : 5.1

شك ل احلجاب يف خميال فئة كبرية من الناس رمزاً للعفة والشرف ودلياًل على احلياء واحلشمة اليت 
يف ذلك ما يشري إىل وجود عالقة تواطؤ رمزية تفرتض لباسًا له نفس الدالالت القيمية. إن  

وقيمية مبدئية ما بني احلجاب وامللبس. مبعىن آخر فاإللتزام باحلجاب كما فرضه الدين 
اإلسالمي يستوجب أن يكون اللباس حمتشمًا ساترًا لعري  اجلسد األنثوي وكل تفاصيله املثرية، 

 . 61والكفنيوذلك بإعتبار جسد املرأة كل ه عورة ما عدا الوجه 

                                                
60 Voir: Beverley Skeggs, Formation of Class and Gender, London: Sage Publications, 2001, p. 20. 

 .82-84، ص. ص 2118أنظر: صوفية السحيري بن حتيرة، الجسد والمجتمع، دار محمد علي للنشر، تونس،  61
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ميث ل احلجاب إعالناً عن هوية املرأة املسلمة، جتسيداً ملا جاء يف القرآن الكرمي من وجوب إستتار 
من سوة األحزاب "يا أيها الن يب قل ألزواجك وبناتك ونساء املؤمنني  23املرأة. ورد يف اآلية 

نظر عن السببية اليت يدنني عليهن  من جالبيبهن  ذلك أدىن أن يعرفن فال يؤذين". وبغض  ال
نزلت هبا اآلية: عدم األذية، فقد أصبح احلجاب شعار املرأة املسلمة. ورمبا ميكننا القول بأن  
تلك السببية نفسها قد مت  إستثمارها لصاحل  الرجل والنظام البطركي. إن  على املرأة أن تلبس 

ط شهواهتم، فيؤذوهنا يف احلجاب حىت ال يكون جسدها فتنة للرجال الذين ال يقدرون على ضب
 شرفها، فتضطرب بذلك معها البنية اإلجتماعية املستقر ة.

إذا أخذنا آية أخرى من القرآن الكرمي سنرى أن ه قد مت  إستثناء القواعد )كبريات السن( من 
أحكام احلجاب القطعية. يقول اهلل تعاىل "والقواعد من النساء الاليت ال يرجون نكاحًا فليس 

. 62ناح أن يضعن ثياهبن  غري متربجات بزينة وأن يستعففن خرٌي هلن  واهلل مسيع عليم"عليهن  ج
إن  يف هذه اآلية دليل على أن  احلجاب تبعًا لإليديولوجيا الدينية هو آلية حلفظ العذرية األنثوية 

 اليت هبا حتفظ وظيفة اخلصوبة وتضمن نقاء الذرية.
ين إطالقًا إلتزام النساء يف القرى التقليدية باللباس واحلجاب إن  القواعد اليت ذكرناها أعاله ال تع

الشرعي اإلسالمي، فهذا  أمٌر ال ميكن تعميمه إطالقاً. يتنوع لباس النساء هنا تبعًا ملتغريات  
كثرية أمهها عامل السن  والوضعية اإلجتماعية ومستوى التعليم وطبيعة العمل املماَرس والتنشئة 

ت أخرى كثرية هلا عالقة بالتثاقف اجلغرايف مع املدينة أو بالتثاقف عرب وسائل اإلجتماعية ومتغريا
 اإلعالم وصيحات املوضة.

ا اللباس املقرون باحلجاب كداللة يف  ليس اللباس ببعده اجلمايل هو موضوع حتليلنا اآلن، وإمن 
 خميال الناس على احلشمة احلامية للشرف من الضياع. 

وم احلجاب كواجب إجتماعي ال ديين، لذلك نراهن  يرفقن حجاهبن  يضع قسم من الفتيات الي
بالثياب الضيقة والقصرية )بنطلون ضيق وبلوزة أو قميص قصري( اليت ال تغطي األرداف وإن 
ا تكشف لضيقها شكل األرداف والنهدين وكل التفاصيل اجلسدية املغرية. إن نا يف هذه  غطتها فإهن 

ورج سيمل مصطلح "التسرت النصفي". إن ه الغموض الذي ينبجس احلالة بصدد ما أطلق عليه ج

                                                
 .61القرآن الكريم، سورة النور، اآلية  62
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من خالل "املعاصرة" للقبول والرفض املصم مني. إنه حلظة التزامن يف التكشف والتسرت املتمث ل 
 . 63منوذجياً )بالتحام( الثياب على اجللد

شرط أن  حيرص البعض اآلخر من النساء على أن يلبسن نفس النموذج السابق )بنطلون وبلوزة(
تكون الثياب طويلة وواسعة قلياًل، حبيث حتمل دالالت احلشمة الواقية للجسد األنثوي من كل 
ا هتدف اىل تغطية مالمح اإلثارة  املطامع الذكورية الشهوانية. مبعىن آخر، فاملرأة يف هذه احلالة إمن 

ا يف الداخل الذي يصعب إخرتاقه، حىت وإن ك انت ظاهريًا يف واجلمال وتصوير نفسها وكأهن 
 اخلارج. 

جتدر اإلشارة أن  هذه الوظيفة للحجاب متمث لة فقط على صعيد املخيال اإلجتماعي؛ وأما على 
صعيد الواقع فسرعان ما تُلغى هذه الوظيفة مبجر د أن تعرب  الفتاة عن إمياءات جنسية من خالل 

وغري ذلك مما يُدخل احلجاب يف لباسها وطريقة حجاهبا وألوانه وطريقة مشيها وكالمها ونظراهتا 
 ليتوقف بذلك عن أن يكون آلية حلفظ العذرية. 64"وظيفة اإلستهواء"

هناك قسم من النساء يف القرى يلبس العباءة أو التنورة الطويلة مع احلجاب. إن  قسمًا كبرياً من 
ن  يضعن على رؤوسهن  منادياًل شفافة ُتعقد اىل خلف  املسنات هو من هذه الفئة، علمًا أهن 

العنق، أو أحجبة )أغطية رأس( تكشف الكثري من شعر رؤوسهن ، كما يعمدن يف غالبية أيام 
الصيف إىل رفع األكمام عن أذرعهن  اليت مل تعد جتذب انتباه أحد  من الذكور. ويف بعض 
 األحيان يعمد الشبان إىل تقبيل أيدي املسن ات أو جباههن  دون حرج، متمثلني إياهن  كأمهات

 ال يُنظر إىل عوراهتن ، أو رمبا ليس هلن  عورات أصاًل! 
إذا كن ا نعزو جزء كبري من تلك الطريقة يف اللباس واحلجاب إىل منط العمل الزراعي الذي 
إعتادت هؤالء النساء على أن يكن  يدًا عاملة أساسية فيه، إال أن  تعامل الذكور مع املسن ات 

يف منزلة بني منزلتني: بني السرت واحلجب.  كشف عن إعتبارهابتلك البساطة املغفلة للمحر م ي
وُيربز تعامل الناس معها أن  مسار اجلندرة ما زال متواصاًل بَيَد أن ه خيفت. فتبدو مظاهر 

 .65اإلختالف بني اجلنسني أقل قياساً مبرحلة التكليف
اإلنتاج الرمزي؛ وألجل ذلك  لقد فارقت املسن ة عامل الفتنة واإلغراء، ومل تعد متثل رمحًا إلعادة

ا مل تعد هتتم ألمر الرجال ومل يعد الرجل جيد فيها ما يثري  فقد رفعت عنها الرقابة الذكورية. إهن 
                                                

63 Jean- Claude Kaufmann, Corps de femmes, regards d’hommes, Sociologie des seins nus, Nathan, 1995, p. 

196. 

 11، ص. 2111مالك شبل، الجنس والحريم: روح السراري، ترجمة: عبدهللا زارو، أفريقيا الشرق،  طالع أكثر أنظر:لإل 64 
65 Miriam Bernard & Kathy Meade, eds, Women Come of Age: Perspectives on the Lives of Older 

Women, London, Edward Arnold, 1993, p. 74 
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شهوته، وبالتايل فإن  خماطر التعد ي على الشرف )غشاء البكارة( وسالمة النسب والذرية 
يت شغلت اجملتمع أكثر من الفتنة أصبحت غري واردة. من هنا نفهم أن  خصوبة رحم املرأة هي ال

يف حد  ذاهتا. فالرحم املنجب وسيلة تضمن إستمرار النظام وحتافظ على قانون األب وختل د 
 .66األجداد

د الكالم حول احلجاب ال بد  من التأكيد على مسألتني:  بصد 
سه عندما املسألة األوىل هي أن  لبس احلجاب يتحو ل غالبًا اىل طقس مرور، فتقوم الفتاة بلب

حتيض كداللة على البلوغ، ومن مث يشتد  إلتزامها مبعايريه اإلسالمية بعد الزواج بإعتبارها قد 
إنتقلت من مرحلة العزوبية حيث كان يسمح هلا ببعض اإلغراء "إلقتناص" عريس إىل مرحلة 

 الزواج حيث أصبحت ملكية كاملة للزوج ال جيوز عرضها لآلخرين.
أن  طبيعة لباس املرأة  وحجاهبا يف اجملتمعات البطركية التقليدية غالباً ما يصاغ املسألة الثانية وهي 

 األب وعائلة املنشأ يف العزوبية(.  -بناء ملا يطلبه الرجل )الزوج بصورة خاصة
هناك القليل من الشباب يرغبون يف بقاء نسائهم سافرات أو يطلنب منهن  لبس احلجاب تبعًا 

لغالبية من األزواج على توف ر "احلشمة" يف الثياب، كأن تكون فضفاضة للموضة، يف حني يصر  ا
نوعًا ما أو يأمرن بلبس العباءة، ويف حاالت قليلة يأمرن بلبس اجللباب. ويف كل احلاالت ال 

 متتلك املرأة سوى اإلذعان واملوافقة إما إرادياً أو إجبارياً سيما إذا كان الزوج غيوراً.   
لة للحجاب يف هذه احلالة هو نزع مالمح اإلغراء والفتنة عن اجلسد األنثوي إن الوظيفة املوك

وحتويله إىل جسد أعزل من كل ما قد "يوقع" بالرجل يف "اخلطيئة".  وهذا يعين أن  حجب اجلسد 
األنثوي ليس إال آلية إستحدثها الرجال لغرضني: أوهلما السيطرة على فتنة املرأة باحلد  من عالقتها 

ين، وثانيهما ضبط منط العالقات بني الرجال أنفسهم. فاجلسد األنثوي املستور يرسم باآلخر 
 .67حدود عالقات التبادل بني الرجال ويضبط حدود امللكية: ما هو يل وما هو لغريي

 
 

 عدم التزين والتجميل: 5.2

عة نرجسية حيمل تزي ن اإلنسان وجتميله جلسده دالالت كثرية. فقد تكون الرغبة به ناجتة عن نز 
متول دة عن الشعور باإلحباط، وقد يكون رد  فعل على الشعور باألمل واملرض والشيخوخة ورغبة 
يف حتد ي الزمن وإحتوائه، ولكن  الداللة األكثر تعميمًا للتزي ن هو اإلثارة واإلغراء، وهذا بالضبط 

 ما يهمنا يف هذه الفقرة. 
                                                

66 Georges Balandier, Le détour : Pouvoir et modernité, Paris, Fayard, 1985, p. p 62-63. 
67 Leila Ahmed, Women and Gender in Islam, New Haven and London: Yale University Press, 1992, p. 3 
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عتبارها وسيلة أساسية لعقد العالقة مع اآلخر )الرجل(، هي إن  اإلثارة اليت دأبت املرأة يف طلبها بإ
نفسها، وللسبب ذاته، ما ُحرص على إستبعادها، وذلك كآلية وقائية حلفظ الشرف وصيانة 

 العذرية األنثوية املهد دة على الدوام.  
ض ويف لقد أدرك االنسان منذ القدم ذكراً أو أنثى فعل وسائل الزينة يف جذب اجلنسني بعضاً لبع

. لكن مل ا كان اجملتمع البطركي قد عمل على تنميط صورة 68إثارة الرغبة اجلنسية وإستجابتها
اإلنسان تبعًا لتقسيم جندري، فقد مت  عقد عالقة طردية بني الزينة )واجلمال عامة( واملرأة. مبعىت 

ون مجياًل؛ أن  اجلمال أضحى صفة أنثوية بإمتياز، فكل مجيل أنثوي وكل أنثوي يفرتض أن يك
وذلك بعكس ما هو رجويل، فهذا األخري تبعًا للمخيال اإلجتماعي يفقد شيئًا من ذكوريته إذا 

 اقرتب كثرياً من اجلمال.
يف العصور املاضية، أي قبل أن جتتاح مقتضيات احلداثة حياة الناس، مل يكن تزي ن النساء وارد يف 

األعياد. إن  املرأة املترب جة يف اجملتمعات الريفية اليت املناطق التقليدية سوى يف املناسبات كاألعراس و 
ا تسيطر فيها قيم العائلة والعمل )الزراعي( تشك ل شذوذًا خطريًا   د التوازن اإلجتماعي. إهن  يهد 

تشكل جبسدها احملر م عامل إضطراب وفتنة داخل النسيج االجتماعي نظرًا خلرقها القيم اجملتمعية 
 .69ه من فانتزماتاملشرتكة وملا تول د

جتدر اإلشارة أ ن أهم وسائل الزينة اليت كانت مستعملة هي الكحل وأمحر الشفاه، ملا يضفيه من 
إثارة على أكثر املنافذ إغرائية يف جسد املرأة: العني والفم اللذين شك ال يف املخيال اإلجتماعي 

تخدام املرأة للكحل يف اجملتمع . إذا كان إس70عنصرا املتعة واإلهلام اللذين حيرضا الرجل شهوياً 
، فإن  71املبدأ احملر ك للتجميل النسائي العريب منذ القدم الزراعي أمر بديهي وشائع زمنياً، بإعتباره

إستخدامها لكل ما هو أمحر من أدوات التزي ن )أمحر الشفاه وأمحر اخلدود والثياب احلمراء 
ديد الشرف باإلنتهاك. فبما أن  املخيال واملنديل األمحر( كان مراقبًا بشد ة حتت طائلة هت

اإلجتماعي يقرن املرأة بالشيطان ذا األمحر الزينة، فقد أصبح اللون األمحر دليالً على صلة النسوان 
بالشيطان ورمزًا من رموز إغراء األنثى وعالمة على السقوط، إذ يكىن  عن النساء الفواجر 

هذا اللون غالبًا يف ليلة الزفاف وذلك إلرتباطه  ، وبالتايل فقد إعتيد على أن يكون72باحلمر"
 باملدلوالت اجلنسية.

                                                
68 Christine Arzaroli, Le maquillage clair-obscur, l’Harmattan, 1996, p. 109. 
69 David Le Breton, Des visages: Essai d’anthropologie, Métailié, 2003, p. 227. 

 .41ص.  ،2117إبراهيم محمود، "وإنّما أجسادنا... الخ: ديالكتيك الجسد والجليد، منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب،  70
71 Malek Chebel, Le corps dans la tradition au Maghreb, P.U.F, 1984, p 45. 
72 Nadia Julien, Dictionnaire des symboles, Bruxelles, Marabout, 1989, p. 90.  
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مع دخول اجملتمعات الزراعية عصر احلداثة، ويف خض م تزايد التعليم اجلامعي للنساء  وخروجهن  
للعمل وإنتشار القطاع الوظيفي إىل جانب الزراعي طرأت حتو الت عديدة على إستخدام أدوات 

إن  غالبية النساء اليوم يضعن املاكياج دون أي  إشكالية أخالقية، هذا  نسائية.الزينة والتجميل ال
مع إرتباطه مبتغري السن  واخلروج إىل العمل والتثاقف مع اآلخر املديين والتأثر املؤك د مبا تعرضه 
وسائل اإلعالم من أدوات ومناذج للتزي ن. أما يف املناطق اليت حافظت بشكل كامل على منط 

جها الزراعي، مضافًا إليه اإللتزام بالدين اإلسالمي فقد برز نوٌع من القيود يف تزيني الوجه إنتا
 األنثوي وجتميله.

تؤك د املالحظات امليدانية على حتو ل كثري من اجملتمعات إىل النمط اهلجني إن من حيث الزراعي 
بعض من الشابات الوظيفي أو من حيث البطركي املستحدث. يف مثل هذه املناطق تعمد ال

إىل مسايرة كل جتلي ات احلداثة يف نطاق التجميل والزينة  -وإن كن  حمجبات –وخاصة العازبات 
)دون إهتمام بالنوعية ومصدر اإلنتاج(. فتعمد هذه الفئة من النساء إىل إستخدام كرميات لبشرة 

 ,fond de teint, poudre visage, mascaraاجلسد والوجه كما يتم إستخدام مواد جتميلية مثل 

eyeliner, ombre à paupière  /والكحل وأمحر الشفاه إضافة إىل احللي  املتنوعة واحلجابات
الشاالت امللونة واملزركشة. إن  إستخدام كل هذه املواد التجميلية مضافًا اىل الثياب الضيقة يتم 

آخر يتم  مبوافقة األهل أو بتواطؤ مع حينًا بغري علم  من األهل وبعيدًا عن عيوهنن  املراقبة، وحينًا 
األم أو األخت؛ ويف هذه احلالة يكون اهلدف هو اإلغراء الذي أضحى صناعة مزدهرة وضرورة 

 )الرجل(.  73إجتماعية لتعزيز وتشجيع العالقة مع اآلخر
ية إن  هذا السلوك األنثوي الذي ذكرناه أعاله ال يشمل كافة النساء املسلمات يف املناطق الزراع

التقليدية، بل إن  الغالبية منهن  حترص بشكل نسيب على عدم استخدام مواد التجميل كإلتزام ديين 
 من جهة وكآلية وقائية حلفظ الشرف من اإلنتهاك أو التحر ش الذكوري من جهة أخرى.

ْن أَْبَصار ه نَّ َوحَيَْفظْ " ورد يف القرآن الكرمي  َن فـُُروَجُهنَّ َواَل يـُْبد يَن ز يَنتَـُهنَّ َوُقل لِّْلُمْؤم َنات  يـَْغُضْضَن م 
ُُمر ه نَّ َعَلى ُجُيوهب  نَّ َواَل يـُْبد يَن ز يَنتَـُهنَّ إ الَّ ل بُـُعولَت ه نَّ  َها َوْلَيْضر ْبَن خب  نـْ  أَْو آبَائ ه نَّ أَْو آبَاء إ الَّ َما َظَهَر م 

ت ه نَّ أَْو إ ْخَواهن  نَّ أَْو َبين  إ ْخَواهن  نَّ أَْو َبين  َأَخَواهت  نَّ أَْو ن َسائ ه نَّ أَْو َما بـُُعولَت ه نَّ أَْو أَبـَْنائ ه نَّ أَْو أَبـَْناء بـُُعولَ 
ْربَة  م َن الرَِّجال  أَو  الطِّْفل  الَّذ يَن ملَْ َيْظَهُرو  ا َعَلى َعْورَات  َمَلَكْت أمَْيَانـُُهنَّ أَو  التَّاب ع نَي َغرْي  أُْويل  اإْل 

                                                
73 David Le Breton, Des Visages, Essai d’anthropologie, Métailié, 2003, p. p. 225-229. 
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يًعا أَيُـَّها اْلمُ النِّسَ  ْؤم ُنوَن َلَعلَُّكْم اء َواَل َيْضر ْبَن ب َأْرُجل ه نَّ ل يُـْعَلَم َما خُيْف نَي م ن ز يَنت ه نَّ َوتُوبُوا إ ىَل اللَّه  مجَ 
 .74" تـُْفل ُحونَ 

حترص الكثريات من النساء على عدم إستخدام املاكياج ألن ه يدخل يف عداد الزينة اليت هنى 
املرأة عن إبدائها لعامة الناس. كما وحيرص البعض منهن  أيضًا على عدم إستخدام  اإلسالمُ 

ا مثرية لغرائز الرجال؛ تلك اليت أوكل الدين للمرأة مهمة تأطريها وضبطها عند الرجال  العطور ألهن 
أنفسهم. ورد يف احلديث النبوي  الشريف "كل عني زانية، واملرأة إذا استعطرت فمر ت باجمللس، 
فهي كذا وكذا، يعين زانية"، هذا مع العلم أن ه قد ورد يف حديث نبوي آخر "حب ب إيل  من 

 دنياكم الطيب والنساء".
لقد عمل الدين على حماصرة اجلسد األنثوي  باألوامر والنواهي واحملر مات واملمنوعات، مم ا كان 

لة النظام اإلجتماعي يشري اىل خوف الرجال من هذا اجلسد ومن قدرته اجلنسانية على خلخ
املمج د لسلطة الرجل. من أجل ذلك كان احلرص على حجب اجلسد األنثوي كآلية وقائية 
حلماية الشرف مبا هو جزء من النسق القيمي للمجتمع. يرى اجملتمع البطركي عامة أن ه ال جمال 

إجتماعي. وبذلك لتحقيق ذلك إال من خالل إختزال املرأة يف هويتها اجلنسية وحتويلها إىل رمز 
يكون قد مت  الكشف عم ا يسود املخيال اإلجتماعي للناس الذي حيجب اجلسد رغبة يف تعريته 

. مبعىن آخر فحماية الشرف األنثوي متجليًا بغشاء البكارة، 75الحقًا ف"وراء كل حمر م رغبة"
ا محاية شيء وحبشد كل اآلليات املباشرة وغري املباشرة، ليس اهلدف منه محاية املرأة لذاهت ا، وإمن 

 من ممتلكات الرجل/ الزوج املستقبلي.
 

 تقنين اإلختالط بين الجنسين:  5.3

إن  تقنني اإلختالط بني اجلنسني موجود يف كافة اجملتمعات البطركية، إال  أ ن  هناك  إختالفات 
إللتزام الديين واإلنتماء الطبقي، ومدى ا نسبية تبعًا لعدة متغريات أبرزها: منط اإلنتاج املتبع،

 للناس.
بشكل عام مل تنجح اجملتمعات الزراعية  يف فرض عملية الفصل بني اجلنسني بشكل واضح 
. إن  ما حيصل هو نوع من التأرجح ما بني التقييد حينًا واملرونة أحيانًا أخرى تبعًا للظروف  وجلي 

ن السائد )حسب الظروف اإلجتماعية واإلقتصادية/ اإلنتاجية، دون أن ننسى طبعًا تأثري الدي
 املعاشة( يف تفعيل أو ختفيف تلك املسألة اجلندرية. 

                                                
 .31كريم، سورة النور، آية القرآن ال74

75 René  Konig, Sociologie de la mode, (Traduit par L. Jospin), Paris, Payot, 1969, p. 65.   
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يف الفرتات واملناطق اليت يسود فيها منط اإلنتاج الزراعي، تعمل املرأة بشكل عام  إىل جانب 
الرجل يف احلقل وتلتقي به عند نبع املاء أو يف ساحة القرية. إن  هذا اللقاء اخلارجي ال ينفي 

الوجود جملموعة من الضوابط اإلجتماعية اليت تقن ن إختالط اجلنسني بشكل غري خضوع هذا 
ا يكون ضمن جمموعة، كما يفرتض احلفاظ  مباشر كأن  ال يكون اللقاء ثنائياً بني الرجل واملرأة وإمن 
على مسافة مقبولة إجتماعيًا حني اللقاء، أضف إىل ضرورة التكل م بصوت عال  أو للحظات 

 ، أي حبدود ما هو الئق وضروري فقط. قليلة جداً 
ا األثر  يف مثل هذه املناطق الزراعية ال يكون للدين أثر كبري يف مسألة اإلختالط بني اجلنسني، وإمن 
األكرب ملتغري الطبقة. مبعىن آخر، فاإلختالط مقن ن وليس حمر م بني املزارعني واملزارعات سواء أكان 

  ذلك يف مناطق مسيحية أو إسالمية.
إذا أردنا التدقيق يف أمهية إرتباط متغري الطبقة مبسألة اإلختالط بني اجلنسني، فسوف نرى أن  
املزارع الفقري مضط ر للتغاضي عن إختالط زوجته باآلخر )الرجل( ألن ه حيتاج إليها مرغمًا كيد 

نظر إىل النساء  عاملة جمانية، يف حني أن  اإلقطاعي، وإن كان غنيًا، فهو حمم ل بذهنية تقليدية ت
ا ملكية خاصة قد يهجرها ولكن ه لن يدعها لآلخرين )الفقراء(، ألن  فعله هذا  كما األرض. إهن 

 يهد د شرفه ومكانته اإلجتماعية.
مع خفوت منط اإلنتاج الزراعي وانتشار التعليم بني النساء ودخوهلن  سوق العمل املأجور، تبدأ 

 أخذ أشكاالً أخرى.مالمح الفصل واإلختالط بني اجلنسني ت
إن  املناطق اليت كسرت عزلتها اإلجتماعية بالتثاقف والعوملة التقنية والثقافية إعتمدت اإلختالط 
بني اجلنسني مع تقييده بضوابط اجملتمع البطركي ونظرته إىل املرأة. لقد أضحت الصداقة مع الرجل 

ا تبقى صداقة مدرسة مسموحة ولكن بشروط، كأن ال يتم التزاور بني الشاب والفتاة  يف املنزل وإمن 
أو عمل أو نادي أو كش اف اخل، كما أن  الصداقة الثنائية احلميمة بني الشاب والفتاة ستجعل 
هذه األخرية خاضعة ملراقبة األهل والناس بشكل عام. إضافة اىل ما ذكرنا فاإلختالط مع الذكور 

ليل وإال  مت  إهتام املرأة بعالقة جنسية "حمر مة" مقن ن بضوابط زمنية كأن ال يتعدى ساعة معينة من ال
ن  يف الالشعور لن تفتأ عن إرتكاهبا مع الرجل حسب املخيال اإلجتماعي . هكذا يبدو لنا أ

الرجويل تصورًا عن اجلنسانية النسوية، تصورًا جيعل منها هي اجلنسانية األقوى والتحد ي املستمر 
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ا عامل الفتنة ا لذي حيتاج دومًا للمراقبة، باعتبارها يف املخيال اإلجتماعي لفحولة الرجل. إهن 
 .76األبوي، غري قابلة لإلشباع

أم ا يف املناطق الزراعية ذات اإلنتماء للدين اإلسالمي، فقد أخذ الفصل بني اجلنسني يت جه حنو 
ا حييط مزيد من التقنني واملراوغة. حرص الناس يف تلك املناطق على عدم خلو املرأة بالرجل، مل

د الرجل واملرأة.   بذلك اللقاء من خماطر هتد 
لقد مت  متث ل املرأة بإعتبارها فتنة شديدة اخلطر على الرجال، وهي ال تلبث أن تنعكس خطراً على 

، كما جاء يف 77ذاهتا. ورد يف احلديث النبوي الشريف "املرأة تقبل وتدبر يف صورة شيطان"
 ".78كان الشيطان ثالثهماحديث آخر "ما خال رجل وامرأة إال و 

ميث ل الشيطان يف هذه األحاديث خطر العالقة اجلنسية احملر مة الشديدة اإلحتمال. ويف مواجهة 
تلك املخاطر الواردة، حرص الناس على إتباع آلية وقائية تؤكد عدم خلو املرأة بالرجل ملا يف ذلك 

 من هتديد لسمعتها وشرفها. 
فهناك القليل من الفتيات اللوايت يتحايلن على أهاليهن  من أجل  على الرغم مما أوردناه سابقاً 

 اللقاء باآلخر؛ لقاء غالباً ما يتم  يف السر  وبتواطؤ مع إحدى األخوات أو الصديقات. 
بعيداً عن اللقاءات الثنائية احلميمة احملر مة، فقد كان اإلختالط بني اجلنسني يتم  بشكل مقن ن ويف 

 ف عليه إجتماعيًا.حدود الضبط املتعار 
يف املدراس املختلطة، غالبًا ما ينفصل الطالب تلقائيًا داخل الصف، وجيد الغالبية حرجًا من 

"ل تأّمن لدكير اجللوس اىل جانب اجلنس اآلخر. كيف ال واألمهات يرد دن على مسامع بناهتن  
كان صغري السن، . إن  الولد/ الذكر حسب املخيال اإلجتماعي، ومهما  ولو كان طول شبير"

فسوف يبحث عن فتاة يكتشف قرب جسدها قدرته املراهقة يف اإلنتصاب وحتقيق اهلوية 
 الذكورية.  

يف مرحلة التعليم الثانوي اليت غالبًا ما تكون خارج القرية، فالقليل من األهل هم من يسمحن 
تنفسًا "للتحرر" لبناهتن  بالتعل م. ويف حال السماح، فإن  قسم من الفتيات جيد يف ذلك م

واإلختالط باآلخر بعيدًا عن عيون األهل، ولكن هناك قسم آخر منهن  سوف  يستنبط خوفه 
ويعيش هاجس وجود شبكة تناقل األخبار اليت تعمل كآلية فع الة ملراقبة حتركات املرأة. هذا إىل 

                                                
 .21عبدالصمد الديالمي، سوسيولوجيا الجنسانية العربية، مرجع سابق، ص.  76
 .36أحمد التيجاني، تحفة العروس ومتعة النفوس، مرجع سابق، ص  77
 .32صدر، ص نفس الم 78
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وعي منها  جانب أن  الفتاة بفعل خطاب التنشئة التقليدي اجلندري سوف تقوم شخصيًا وبال
بتقييد حركاهتا ومراقبة تصرفاهتا وكبت رغباهتا، وتنمية مشاعر اخلجل لديها من كل ما يتعل ق 

 . 79بذلك اجلسد/ العورة ما جيعلنا إزاء "اخلجل من األنا قبل اخلجل من اآلخر"
يت ضح إذًا أن  الفتاة وعرب تلك التنشئة الصارمة تصبح هي من يستبطن آليات الفصل بنفسها، 

 هنا أصبحت جزءاً من هابتوسها اجلسدي والفكري والنفسي.أل
ليس اإلختالط وتقنينه مقتصراً على مؤسسات التعليم، ففي حفالت الزفاف حيب ذ الكثريون اليوم 
أن تكون احلفالت منفصلة كي تأخذ الفتيات راحتهن  يف اللباس والرقص والضحك، ذلك أن  

حش م يف لباسها، كما أن ه يقيدهن  يف جممل حتركاهتن  األعراس املختلطة تفرض على املرأة الت
وسلوكياهتن . جتدر اإلشارة أن ه حىت يف حال احلفالت املنفصلة، تبقى الفتاة مراقبة يف كل 
تفاصيلها ولغتها اجلسدية من خالل النساء اللوايت يطلقن أحكامهن  القيمية بناًء على صور منطية 

 وهابتوسات يتم  إستبطاهنا.
سيارات األجرة والباصات أكثر مكان عام يكشف حجم الفصل بني اجلنسني وأشكاله  تبقى

وإشكاالته عند مجيع الناس بغض  النظر عن اإلنتماء الديين أو مستوى التعليم أو طبيعة العمل أو 
 غريه. 

ترفض الكثري من النساء اجللوس يف الباص إىل جانب الرجل خوفًا من التحر ش اجلنسي. فإن  
ررن إىل اجللوس، فعلى املرأة أن تراعي إختيار وضعية مناسبة، كأن ترفض اجللوس بني اضط

رجلني، وتفض ل اجللوس على طرف املقعد، أي أن يكون اىل جانبها رجل واحد؛ كما قد تشيح 
بنظرها غالباً حنو النافذة أو حنو أي شيء يبني  المباالهتا مبن جيلس اىل جانبها. إن  النظرات تغي ب 

 .80فسها، وفاًء منها للسلوك الذي ينبغي التمسك به يف هذه الظروفن
ا حتقق بذلك نوعًا من  تقوم املرأة غالبًا بتقليص كامل جسدها وإنكماشه بعيدًا عن الرجل وكأهن 
الفصل الرمزي. إن  ما يلفت النظر يف هذه املسألة، أن ه ومبقدار إنكماش املرأة يف مقعدها، فإن  

متديد جسده بأن يوسع بني رجليه أو ميد ذراعه خلف املقعد. ليست مثل هذه الرجل يعمل على 
الوضعية الذكورية سوى رسالة تؤك د أن  اجملال العام مباح للجسد الذكوري، يف حني يُفرتض نفي 

 املرأة وجسدها حنو اجملال اخلاص.

                                                
79 Sandra Lee Bartky, Femininity and Domination: Studies in the Phenomenology of Oppression, Oxford, 

Berg, 1992, p.85. 
، ص 1997دافيد لوبروتون، أنتربولوجيا الجسد والحداثة، ترجمة محمد عرب صاصيال، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع،  80

132. 
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شك  وإهتام إلطالق  أم ا يف حال قبول املرأة باجللوس براحة تامة قرب الرجل، فسوف تكون مدار
 األحكام القيمية اليت تصن فها يف باب الدعوة العاهرة اىل اجلنس احملر م.

يف النهاية يبقى لنا أن نقول أن  الفتاة ترتىب  وتنشأ وتكرب ويف خمياهلا صورة واحدة عن عالقة الرجل 
بكارهتا، ذلك باألنثى. إن ه الذئب أو الصياد الذي سينقض  عليها يف أي حلظة ليقتنص غشاء 

الكنز الثمني الذي كان يفرتض هبا وبأهلها أن حيشدوا كل اآلليات املباشرة وغري املباشرة للحفاظ 
عليه. والواقع أن  هذه اآلليات املعتمدة يف هتذيب الفتاة ليست وليدة الثقافة العربية وحدها بل 

 .81هي من الوسائل املعتمدة يف سائر اجملتمعات األبوية
 

 خاتمة:

يات كثرية هي اليت إستثمرها النظام البطركي بشخص سي ده الرجل وشرطي ه املرأة من أجل آل
احلفاظ على "غشاء البكارة" األنثوية، عرب ما ترمز إليه من قيمة ل"لشرف". آليات مباشرة وغري 
مباشرة إستخدمها الرجل ليملك حق املتعة باجلسد األنثوي ويضمن سالمة النسب. فهل يعقل 

زل قيمة كالشرف بغشاء بني أفخاذ النساء؟؟ أليس هذا الغشاء بل واجلسد األنثوي كامالً أن ختت
ملك لصاحبته؟؟ أفال يفرتض هبا حق منحه أو منعه تبعًا لقناعاهتا الذاتية؟؟ هل جيوز إستمرار 
متث لنا للمرأة على أهنا ناقصة عقل ودين؟ ضلع أعوج؟ ال ميكن أن يؤمتن على جسده؟؟ إذا كان 

اء البكارة "السليم" ميث ل الشرف، فأين هو شرف الرجل؟؟ إذا سلمنا أن  "الشرف" متموضع غش
يف غشاء البكارة، فهل يعين هذا أن  من تعيش إباحية جنسية دون أن "تفر ط" بغشاء بكارهتا 
"شريفة"؟؟ حنن اليوم يف عصر تكتسح فيه عمليات إعادة غشارة البكارة أو ما يسمى برتقيع 

ا إجياد أسر مفك كة البكارة   كافة اجملتمعات، أفال يؤسس هذا لظاهرة الرياء الزوجي اليت من شأهن 
يف جوهرها؟؟ هي تساؤالت كثرية حتمل قلقًا معاشًا يقول مىت نتعامل مع املرأة كإنسان كامل 

 مستقل وليس كجسد ممأسس داخل النظام البطركي؟؟
 

 
 
 
 
 

                                                
81 Luce Irigaray, Spéculum de l’autre femme, Paris, Minuit, 1974, p. 24. 
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... فهذه هي احلقيقة املرة حبيث أننا ال ننتج سوى جمتمع ال أستطيع أن أمسيه  انست يا سو أمجيل ما قر 

ذكوري أو بطركي بقدر ما هو جمتمع مريض يعيش على رواسب متناقلة من جيل إىل آخر دون اإلدراك الكلي 
 ...  مبا حييط بنا

ة مبا ترتديه ولكن ال ئ... أي اسهري يف علب الليل وكوين جري فنحن نريب بناتنا على مبدأ كوين مجيلة واصميت
... يف حقيقة الواقع ختيلي أنه ال يوجد فتاة هوى تستطيع أن تليب حاجة الرجل ماذا   تدعي أحدا يلمسك
 ...  اجملاورة ... شذوذ كما حيصل يف العديد من البلدان كان ميكن أن حيدث

أعتقد بأننا على مفرتق طرق وقريبا جدا ستنفجر القنبلة فاجملتمع يف حالة فوضى عارمة وهو ال يدرك كيف 
  ... ختبط رواسب ، تثاقف مغلوط ، اضمحالل الريف، ت ... انرتن يستخدم املوروث األصح ملتابعة حياته

 يوي؟ ويبقى السؤال هل حنن يف جمتمع ذكوري أم يف جمتمع مليش
أعتقد أنه مع العمليات اليت  ؟ عذريةم يستخدم اجلسد دون املس بالأهل حنن جمتمع حيافظ على العذرية 

... فاإلشكالية احلقيقية ال تكمن يف ان تكون املرأة  استحدثت أصبح من الصعب الكشف عن هذا األمر
 ...  حتافظ على شيء هي نفسها ال تدركهعذراء ام ال بل ملا عليها أن 

 ...واحلديث يطول 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 tony.i.daher@gmail.com  باحث في مجال األنثروبولوجيا ، كاتب ، ورسام ، من لبنان . البريد اإللكتروني : 82
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 كل الشكر لك على اإلضافة املهمة اليت قدمتها يف هذه املداخلة واليت لفتين هبا أمرين:
 جمتمع ذكوري أم جمتمع ميلشيوي؟؟  -7

ض ..... فعندما نقول جمتمع ذكوري يُفرت  أعتقد أننا أصبحنا ننحو صوب الثاين وذلك من جراء ضغط األول
أال يتبادر اىل ذهن البعض بأننا نضع كل الرجال موضع اهتام وكل النساء يف موقع الضحية. ليس األمر كذلك 

ا هي البنية اجملتمعية )الذكورية( تلقي بثقلها على كل من الرجال والنساء .... وبرأيي ال سبييل للخروج من  وإمن 
 ......  ء ثقايف ال طبيعي وال إهليأن  اجلسد بنا عامة ووعي هذه الفوضى اجملتمعية إال بالوعي الثقايف

  ؟ يستخدم اجلسد دون املس بالعذرية هل حنن جمتمع حيافظ على العذرية أم -2
رائع هو السؤال وهو ما يدفعنا للتأكيد على أن  نظرة اجملتمع للعذرية غالبًا ما تكون تشرحيية أكثر منها حالة 

ني الثقافة: أنا مش ضد البنت تعيش حياهتا وتطلع وحتب ممن يدعقالت يل إحداهن طهر ومسو روحي )
فلننظر  !روري توصل معها أن تفر ط بشرفها(ولكن تعمل حساب خط الرجعة يعين مش ض ...وتصاحب ووو

 .....  الدالالت الكامنة يف هكذا كالم
مته ويبقى جمرد غشاء ومن مث فاملرأة حتافظ على شيء تضفي عليه أحيانًا قيمة أخالقية وأحيانًا تسلب منه قي

 بايل تتعامل معه بشكل يؤسس للرياء والنفاق الزوجي الحقاً..... 
 حتيايت وتقديري لك 
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(7) 
أواًل ، أريد أن أشكر الباحثة سوسان جرجس على مشاركتها الناشطة واملنتجة لفعاليات املؤمتر الرقمي األول 

 لوم اإلجتماعية . لإلنسانيات والع
ثانيًا ، إن هناك جهدًا حبثيًا واضحًا يف ما قد مته الباحثة ضمن ورقتها البحثية ، وهو جهد يؤشر ملميزاهتا ، 

 هواجسها املعرفية ، وأسئلتها . 
ء ثالثًا ، هذا التمي ز حيتاج للنقد املوصل إىل إنتاج معريف مرتاكم ! فالنقد العقالين هو احملرك األساسي لنشو 

 مجاعة علمية ، حيث األفكار تتوالد من وعلى بعضها ، لتصبح املعرفة منتجاً متجذراً عندنا ال مسقطاً علينا !
(2) 

حيضرين السؤال مباشرة بعد قراءيت للعنوان : أي جمتمع ريفي ؟ وأين ؟ وليس اهلدف بالتأكيد البحث عن جمرد 
؟! تنبع منه ومتارس فيه هذه اآللياتل عن اجملال الذي حتديد للريف أو يف مدى وجوده الواقعي ، بل يف السؤا

وهل أبناء الريف من سكان املدن مارسوها وميارسوهنا ؟! وأي مدن ؟ ومىت تغريوا )إذا تغريوا( ؟! خصوصاً أن 
 « .ما نعيشه من سريورات احلداثة والعوملة التقنية»و« أطر التثاقف»الباحثة تلم ح هلذا عندما تذكر 

متظهرًا هلاجس ذكوري  حمض »احثة مباشرة إىل العذرية فتخص ها باألنثى دون الذكر ، وتعتربها مث تذهب الب
 « !ميوضع الشرف يف متل كه ل ما بني أفخاذ النساء

وهي مسلمة تنطلق منها الباحثة دون تعليل ، واملسل مة الثانية هي يف توصيفها للمجتمع البطركي الذي 
 « .بغشاء البكارة» –كما تقول الباحثة   –ظ على العذرية املتمثلة يستثمر مثل هذه اآلليات للحفا

إذن ، حشدت الباحثة مسلماهتا وإنطلقت منها يف دراستها ، بعد تغييبها للمجال الذي يفرتض فينا معايرة 
فهل هو الريف  –إذ أن كل واحدة من هذه املسلمات هي حمل نقاش ال تسليم !  –مسلماهتا عليه 

املصري )ربطًا بعملية ختان البنات اليت تذكرها الباحثة الحقًا ضمن حبثها( ؟! أم املغريب )ربطاً  ؟! أماللبناين
 بعملية التقاف( ؟! 

(3) 
مت حتديد املعىن البيولوجي ومن مث االجتماعي الذي يستند إىل الفيزيولوجي يف رفع شأو غشاء البكارة من جمرد 

 كما تقول الباحثة ! « رأمساالً »لتصبح « تزام واحلياء واخلجلالشرف والفضيلة والعف ة واإلل»غشاء إىل 
هذا الواقع التشرحيي ، يثري التساؤل حول علة وجوده التطورية ؟! ملاذا دونًا عن كل الثدييات )كما ختربنا 

 الباحثة( تتميز نساء اإلنسان به ؟! 
 هل له وظيفة بيولوجية تطورية ما ؟! أم أنه موجود دون سبب ؟!

لناها ومح لناه قيمة ثقافية ؟! وربطًا بذات املقاربة التطورية ، ملاذا هي عامة ؟! ملاذا  أصدفة أوجدته ، فحم 
 عربت هذه القيمة الثقافات حىت وصلت إلينا ؟! 
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 إال إذا كان األمر أننا أوجدناها بأنفسنا اللحظة وهنا !
( هذه اآلليات ، هذا على أساس أن –تقنية مع عصر احلداثة والعوملة ال –حنن نعيد إستخدام )أو حىت نقل ل 

 اجملتمع الريفي معلوم التحديد !
باملعىن الثقايف التطوري ، ال إمكانية لبقاء "قيمة" دون أن يكون هلا إرتباط إجيايب مع "بقائنا وإستمراريتنا" ! 

 فهل هذا حال قيمة الشرف املستندة بالضرورة إىل وجود غشاء البكارة !
(4) 

ور  عني»ثة بتعميم تقول الباح « ! حيمل كل مسلم داخله سعادة احلياة املقبلة يف اجلن ة اليت سيستمتع خالهلا حب 
وهي مسل مة أيضًا تنطلق منها الباحثة يف إفرتاض أن كل مسلم يسعى للجنة إرضاًء لشهواته اجلنسية ، وهي 

 ثقافية املرتبطة به هي دينية" ! مسلمة ستوصلها إىل نتيجة ملتبسة "ترسيخ الربط بني الغشاء والقيم ال
م لنا  وهي ملتبسة ألهنا مبنية على تعميم ، وقد يكون هناك طرق أخرى لشرح الواقع والوقائع ، وقد تقد 

 املقاربة التطورية أصل ونشأة هذا الربط )بني الغشاء والقيم( !  
املتمث لة بغشاء البكارة كل هذه األمهية يف مل ا كان للعذرية البيولوجية »مث تصل الباحثة إىل اإلستنتاج التايل : 

اجملتمعات البطركية )الريفية منها خاصة(، فقد كان ال بد من إستثمار آليات جمتمعية للحفاظ على ذلك 
 «الغشاء الذي سيكون، بل ستكون صاحبته، ملكاً للرجل الذي ميلك حق التصر ف به وحتديد مواصفاته.

ضًا ، وقد يكون تعليله أن احلفاظ على البكارة هو يف حدود اإلمكان ألنه وهو إستنتاج حيتاج إىل تعليل أي
، حفاد الذي سيحملون إسم األب/اجلدملموس ، وهو ضروري للحفاظ على ملكية األرض ضمن األوالد/األ

 احملسوسة ! ]يف العصر احلايل تتأكد األبوة عرب –فيتخل د عربهم ، فاخللود غري ممكن إال عرب هذه الوسيلة 
 ( لذا ليست هناك ضرورة لتأكيدها بواسطة غشاء البكارة[ .DNAالدنا )

أما القفز إىل فكرة امللكية للمرأة )زوجة/بنتاً( فهي مل تكن حصرية هبا ، بل كانت بكل ما يسوده الرجل من 
الزواج مما/ممن أوالده الذكور أيضاً )واألقنان/العبيد إذا كان ميتلكهم( ! حيث مينعهم من ممارسة النشاط/املهنة/

 يرغبون ، معلاًل ذلك بأن العائلة )ووجهة نظره( تأيت أواًل ! 
 إن حصرية الرؤية ، بأن وضع األنثى كان سيئاً فقط ، حيتاج إىل تدقيق مطو ل ..

(2) 
ة تبعًا لتغري  الثقافة ومنط اإلنتاج والدين وطبيعة عمل املرأة »تقول الباحثة  أن  آليات حفظ العذرية متغري 

ة تبعًا للتطور التقين وما أحدثه يف اجملتمع من حتو الت يف طبيعة العالقة بني و  مستواها العلمي، كما أهنا متغري 
وهذا يؤكد تغييب امليدان ، لتصبح عندها أي آلية معتمدة « األهل واألبناء كما يف طبيعة العالقة بني اجلنسني

هي معتمدة اآلن وهنا )وتعتمد على منطقة/دولة أو سبق اإلعتماد عليها وضمن أي ثقافة/وزمان/ومكان 
 القارئ( !

إذا كانت بعض اجملتمعات قد إستخدمت طقوس مباشرة مثل اخلتان )اخلفاض( والتقاف »مث تقول الباحثة 
حلماية العذرية األنثوية، فإن  البعض اآلخر من هذه اجملتمعات وخصوصًا يف عصرنا احلايل يعتمد آليات غري 
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وهذا يعين ببساطة أن املقاربة اليت تتوخاها الباحثة هي تارخيية ، ال إرتباط ميداين « . العذرية مباشرة حلماية
آين هلا ! وهذا حيتاج منا إىل تأمل يف كل "آلية" والسياق الثقايف الذي أنتجها ، مىت بدأت ؟ وملاذا توقفت ؟ 

محاية الفتاة وضبطها بل  –ره الباحثة كما تصو    –وما هي التطويرات اليت حلقتها ؟ وهل كان اهلدف دومًا 
 ومنعها من أن تكون إنساناً كامل احلقوق والواجبات ؟! وإذا كان كذلك ، فلماذا ؟!

ليست املسألة يف كون املقاربة التارخيية عدمية النفع ! إذ حىت املقاربة اليت تعتمد على امليدان )آنياً( توحي 
هكذا ، كان وسيكون ! وهذا غري صحيح باملرة ، فهو مل يكن  بفكرة الثبات )أي أن ما نوص فه اآلن هو 

ولو  –كذلك يف املاضي ، ولن يكون كذلك يف املستقبل ! إذ أن ما نراه هو نتيجة سريورات ثقافية ، فالتغري 
 حتمي !(  –تباعد زمنه 

ن يكون هكذا يف إن على الباحث تذكري القارئ دومًا بأن ما يعايشه من قيم هو اآلين وليس بالضرورة له أ
 العصور السابقة أو سيكون !

التغري الثقايف من الضروري اإلشارة إليه ، إذ هذه هي مشكلة املقاربة التارخيية اليت تعتمدها الباحثة ! اإلحياء 
بأن ما هو كائن ، كان وسيكون ! فكيف سنعرف كقراء اللحظة الراهنة اليت نعايشها ؟! خاصة أن الباحثة 

 ن" ، وليس ما هو"كائن" !ختربنا عما "كا
إن اخلتان معروف للذكور واإلناث ، وليس فقط لإلناث ! وهل يقوم بتعديل الشهوة ؟ هذا يعود إىل فهمنا 

 للشهوة كرغبة متصلة حباسة اللمس فقط ، أم ببقية احلواس أيضاً ؟
 "التقاف" ؟!والسؤال ، هل يف جمتمعنا الريفي من ميارسه على اإلناث ؟! وذات األمر ينطبق على 

وملاذا متت ممارستهما يف مصر واملغرب وليس عندنا ؟! وملاذا اخلتان يف مصر )كطقس جراحي( والتقاف يف 
 املغرب )كطقس سحري( وليس العكس ؟! 

إن هدف املقارنة األنثروبولوجية ، ليس سوى تعميق الفهم بالسياقات الثقافية ، اليت تشكلت من حتديات 
 ت كخربات مت تناقلها من جيل جليل ! فإستجابات ، مث تراكم

(6) 
اإلغراء ليس دائمًا حلي ة تتزي ن هبا املرأة بقدر ما هو عنف مضاد لعنف الرجال يف ثقافة  »تقول الباحثة : 

 والسؤال : أي ثقافة ؟! وأي جمتمع ؟! « جعلت العالقة بني اجلنسني قائمة على الصراع
ُْكَنتنا حصرها أو حتديدها عرب متصل الزمكان ! وهذا إن تغييب امليدان ، دفع بفكرة اجملال إ ىل جماالت ليس مب 

 تفصيل حيتاج إىل تأمل ! 
(1) 

إن األنثروبولوجيا تسعى لتحقيق إتساع يف نظرتنا ألنفسنا ، ولآلخرين ، كما تعميق فهمنا للتجربة اإلنسانية 
 بشكل عام ! لذا هي عصية على القولبة ضمن تعميمات إسقاطية !

طبع ، مع احلراك العوملي ، أثبتت بعض القيم أهنا عابرة للثقافات ، فالتزمتها الشعوب لضرورة حياتية ، ولو  بال
 كانت غري معروفة عندها مسبقاً !
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 املثال األبرز ، هو شرعة حقوق اإلنسان ... إال أن هذا جمال حبث منفصل .
(8) 

وهي مدار حبث طويل ،  –ال شك  –وي جد ة وأصالة أخريًا ، إن الورقة البحثية اليت قدمتها الباحثة ، حت
 يبدو أن الباحثة إقتصرت منه على ما قرأنا .

وجمدداً ، أود أن أشكرها على ورقتها البحثية وعلى مشاركتها اليت كانت أساسية ليتحول هذا املؤمتر من فكرة 
 جمردة إىل واقع ملموس !
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 : مداخلته القي مة وما تتضمنه من تساؤالت سأحاول اإلجابة عنها بإختصار على باحثكر الأش
(7)  

لك كل احلق يف السؤال عن امليدان/ جمال الدراسة الذي على أساسه ميكن قراءة كافة معطيات هذه الورقة 
ال جمال للخوض فيها  وحتليلها. لن أقول أن  ذلك وقع سهوًا بل كان فعاًل مقصودًا ألسباب أكادميية ملح ة

اآلن، وإال إضطررنا للدخول يف تشريح للسيستام اجلامعي املت بع يف لبنان والدول العربية عامة وكيفية عملها 
نوضح بأن  جمال هذه الدراسة هو الريف العكاري  كالبحثي )وهذا أمر معق د للغاية(، ولكن تبعًا لسؤال

ا تشمل كل ما م دت به وما زالت هي آليات غري مبااللبناين. إن  آليات حفظ العذرية اليت اعتُ  شرة أي أ هن 
 بإستثناء اخلتان والتقاف الوقائي. ذكرناه

ولكن نظرًا ملا هلاتني اآلليتني من أمهية وانتشار يف بعض املناطق العربية )مصر واملغرب( كان ال بد  من ذكرمها 
ا يكتفي مبا هو غري مباشر. وميكن للتدليل على أن  الريف العكاري مل وال يستعمل تلك اآل ليات املباشرة وإمن 

أن نعزو هذا األمر ملا للبنية اإلجتماعية اللبنانية من خصوصية ثقافية وتارخيية متيزها عن باقي املناطق العربية 
 )وهذا أمر حيتاج اىل تفصيل ال حتتمله ورقتنا هذه(.

(2 ) 
البكارة ومتي ز أنثى اإلنسان به دونًا عن كل الثدييات  حول العلة التطورية لوجود غشاء باحثان سؤال ال

! أما حينما يذكر أن  )ال إمكانية  هو مدار إشكاليتنا يف هذه الورقةيأخذنا باجتاه مبحث ديين/ فلسفي ليس 
ن ك تقول الصواب ولكن إىل من يعود إجيايب مع بقائنا واستمراريتنا( فلبقاء "قيمة" دون أن يكون هلا إرتباط إ

اجملتمع البطريركي الذي يرى يف  – جهة نظرنا تقول هذه "نا" اجملتمع؟ و   "نا" يف )بقائنا واستمراريتنا(مريض
قيمة "العذرية" إرتباط شديد اإلجيابية يف تأبيده القائم على أساس التقسيم اجلندري لألدوار والصفات 

 والسلطات!!
(3)  

ء البكارة والقيم الثقافية. نقول ال ميكن قراءة النص فيما خص  طبيعة العالقة اليت بدت دينية ما بني غشا
ا هو وحدة متكاملة توضح بعضها بعضاً. لذلك فما ورد يف التعريف يتم  توضيحه الحقاً يف العنوان  جمتزءاً وإمن 
الرابع حتت مسمى "الزواج املبكر"، حيث يتم  عرض وحتليل العذرية يف اجملتمع البطركي )وهذا ليس مسل مة بل 

إرتكازًا على نتائج دراسات عربية وغربية كثرية( باعتبارها مطلب إجتماعي ، يقة انطلقنا منها وبَنينا عليها حق
 يفصح عن حق الرجل يف املبادرة والفتح )من الفتوحات( )يريد فتاة ما بايس متها إال أمها(. 

ل أسست( إستمرار العذرية كقيمة ولكن ال ميكننا إنكار أن  اإليديولوجيات الدينية عامة قد د عمت )ومل نق
أخالقية وإقتصادية يف املخيال اإلجتماعي. وإذا كان الناس ال يفكرون هبا من منحى ديين إال أن  هذا املنحى 

 قد شك ل جزءاً أساسياً من اهلابيتوس الفردي واإلجتماعي. 
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ديد مواصفاهتا. فإننا نوافق وحتأما استنتاجنا لتحول املرأة اىل ملكية ذكورية ميلك الرجل حق التصر ف هبا 
 ـ.... ووجود ال على أن  تعليل ذلك يستمد  أصوله من فكرة ختليد ذكر األب واحلفاظ على األرض باحثال

DNA  اليوم ال يغري  يف املسألة شيئًا ألن  القي م والظواهر املرتبطة بأسباب غالبًا ما تبقى وتستمر وإن انتفى
لطة ومكاسب لألطراف املسيطرة على حساب األطراف اخلاضعة )واألمثلة من السبب، وذلك ملا تؤم نه من س

 الدين كثرية لكننا لن ندخل هبا اآلن(.
(4)  

الذي يسهم يف فهم  نوعييف واقع األمر إن  قراءتنا ملسألة العذرية وآلياهتا تعتمد يف األساس منهج التحليل ال
ر الكشف عنها إعتماداً فقط أعمق للظاهرة املدروسة والنفاذ إىل جممل احلوافز وا لتمثالت واألطياف اليت يتعذ 

ة عنها واألوصاف الكاشفة  على لغة األرقام، وحتليل معاين األشياء وخصائصها ورموزها عرب اإلستعارات املعرب 
 لطبيعتها. 

ا التارخيية لكن هذا مل مينعنا من إعتماد املنهج التارخيي، حيث لن يتم  فهم الظاهرة إال بالنظر اىل سريورهت
وتطورها حىت تصل إىل ما هي عليه حالياً. هذه السريورة التارخيية هي جمالية )وهو ما كنا قد أعرضنا عن ذكره 

 بكل أسف( وليست خاصة بالظاهرة نفسها )ظاهرة العذرية(. 
ا لسبب عامليته كم ا ذكرنا سابقًا مع وبالتايل فذ كرُنا للختان والتقاف مل يكن من باب املقاربة التارخيية، وإمن 

ارتباطها نظريًا مبوضوع دراستنا )وأعود ألقول ال حتتمل هذه الورقة البحثية فكرة دراسة انرتبولوجية مقارنة بني 
 اخلتان يف مصر كطقس جراحي والتقاف يف املغرب كطقس سحري(.

*** *** *** *** *** *** *** *** *** 
م به من مالباحث يف النهاية أشكر ال حظات، وأرجو أن أكون قد استطعت إيصال وجهة نظري يف ملا تقد 

 املوضوع بصورة موضوعية.
 دمتم ساملني 
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 مقدمة : .أ 
س عقدًا كتب فيه إمسه وكنيته ، وعندما ، أنه قر ر السفر إىل مدينة بعيدة ، فلبقصة جحا تقول 

وصل إليها كان الليل قد حل ، فنام يف خاهنا ، فسرق لص عقده ولبسه ! ويف الصباح إستيقظ 
 83جحا ليجد اللص يلبس عقده ، فقال له : إن كنت أنت جحا ، فمن أنا ؟!
ؤال جحا البسيط ، بالطبع إن قضية اهلوية اإلشكالية ليست هبذه الطرافة أو التبسيط ! إال أن س

 يكشف عن آلية إكتشاف . 
 ما هي اهلوية غري إسم وكنية ؟! 

ر ، وجندر ، وأحياناً لون ، دين، أال نتحد د عربمها إىل اآلن ، مضافاً إليهما وضع إجتماعي ، عم
 منطقة ، وحي  ؟! 

ري ، وال جامع هي دوائر هوية متداخلة ، دوائر إنتماء أصيلة ، جوهرية ، وهامشية ، متبادلة التأث
 بينها إال الشخص ذاته ! 

 فأنا أنا ، أليس هذا أحد قوانني الفكر )قانون اهلوية( ؟! أنا = أنا ، أنا ثابت ال متغري ؟! 
 أليس هذا إشكال مركب ؟ وكيف أنا ال أتغري ، والتغري مبرور الزمن ال لبس فيه ! 

 . أنا أتغري ، وأنا ثابت ، وكأنه حوار بني جوهر وعوارض ..
وسؤال آخر : هل أبقى أنا أنا إذا مت نقل عقلي جلسد آخر ؟! أليس هناك مكان ما يف الدماغ ، 
يؤسس خلريطة ذهنية عن جسدي ، وصوريت يف املرآة ! أعرف نفسي وأتوقع كيف سأصبح ، 

حيث نعرف من الصور القدمية من هو فالن  –التغري حتمي إال أنه متوقع وتراكمي وال شبهة فيه 
 أال يشري هذا إىل ثبات اجلوهر ، وتغري العوارض ؟! –ن نكون على معرفة به يف صغره دون أ

:  يقول إذمع الفراشة فتحوي نكهة إبستمولوجية بي نة ،  (Chuang Tzu)أما قصة شوانج تسو 
.  فراشة باعتباري سعيداً  وكنت ، فراشة كنت بأنين ، تسـو شـوانج أنا ، حلمت مرة ذات’’

 ، استيقظت وفجأة.  تسو أنين أعرف أكن مل ولكنين ، بنفسي متاماً  مسرور أنين أعي وكنت
 اليت هي الفراشة أن أم فراشة بأنه حيلم تسو كان إذا ما أدر ومل.  تسو أنين جبالء عرفت وهنالك

  84. ‘‘تسو بأهنا حتلم

                                                
طينة وقال : أعلقها حتى ال أضيع ، وسار ذكرت بإختالفات طفيفة في كتاب "جحا العربي" : سافر جحا سفراً طويالً فعلق على جسمه يق 83

أنا ، فحط في بعض المنازل ولما نام جاء رجل وأخذ تلك اليقطينة وعلقها على نفسه ، فلما إستيقظ جحا ورأى الرجل ، قال : عجباً ، هذا الرجل 

 فمن أنا ..؟!

ني للثقافة والفنون واآلداب ، )سلسلة عالم المعرفة ، عدد ، الكويت ، المجلس الوط جحا العربي( ، 1978أنظر : محمد رجب النجار ، )أكتوبر/

 . 221( ، ص 11
 =وردت هذه القصة في كتاب "الفكر الشرقي القديم" ، أنظر :  84
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 هل احلقيقة هي هذا العامل الواقعي ؟! أم أهنا تكمن يف العامل الرقمي ؟
.  –عامل اخليال غري املتحكم فيه  –ش الفالسفة بني عاملني ، عامل الواقع ، وعامل احللم سابقاً عا

 ومنهما إنطلقت تنظريات حول أيهما أجدر بإتباعه ؟ 
؟! وهو كشف غري ممكن دون مدى موضوعية/ذاتية معرفة الواقع وأس  اإلبيستمولوجيا ينطلق من 

ي غري ممكن ختيله دون مقدراته اخليالية ! فباحللم مقدرة احللم ، الذي ميأسس لوعي مواز  ، وع
 فقط نقدر على التحليق كطائر ! 

شوانج تسو عرب  عنها بأنقى صورة ممكنة ؟ أي العاملني هو احلقيقة ؟ ظالل كهف أفالطون ، أم 
 الشمس اليت تظل ل ؟ وكيف ميكن لنا أن حنكم على أيهما ؟! 

 قيقتنا ؟!أال نعيش يف احللم ، احللم ، على أنه ح
وكأن املوت هو حلظة عبور من الوهم )الدنيا(  الناس نيام فإذا ماتوا إنتبهوا ؟!وأمل يرد يف املأثور : 

 إىل احلقيقة )اآلخرة( ؟!
إذن ملاذا ال يكون احللم هو احلقيقة إذن ، وعالقته مع العوامل األخرى أعمق ؟! أال حيدث 

 قة مع ذلك العامل ؟! )احللم( بسبب طواف الروح ؟ وهي أليست متعال

                                                                                                                                             
، ترجمة : كامل يوسف حسين ، الكويت ، المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب ،  الفكر الشرقي القديم( ، 1992جون كولر ، )يوليو/= 

 . 373( ، ص 199ة عالم المعرفة ، عدد )سلسل

 ( ، الحلم بالشكل التالي :Li Poوقد أورد الشاعر الصيني لي بو )

 حلم شوانج تسو بأنه فراشة 

 طوال اليوم طاف مع النسيم 

 بدون أي فكرة عن ماهيته وإلى أين يذهب 
 عندما استيقظ أضحى حائراً 

 هل أنا رجل ؟ فكر ، حلم بأنه فراشة ؟ 

 أنا فراشة تحلم بأنها رجل ؟ أم هل 

 ربما كل حياتي هي مجرد لحظة من حلم فراشة ! 

 هذه هي قصة التحول . 

 أنظر : 

. (Reprint ed). Greenwich: Anvil Poetry.The Selected Poems of Li Po, and David Hinton. (1998). Po Li 

 في اليابان ، فقد أورده بالصيغة التالية : (Haiku( الذي يعد من أعظم شعراء الهايكو )Bashoأما باشو )

 يحلم شوانج تسو بأنه فراشة 

 وفراشة تصبح شوانج تسو 

 كل تحوالت هذا الجسد 
 تستمر في حدوثها الالنهائي 

 فال عجب أن تصبح البحار الشرقية إذن 

 جداوالً غربية ضحلة وصافية 

 أو من كان زارعاً للشمام على بوابات تشينغ 

 ي ساللة تونغ لينغ يحكم كدوق ف

 هل في اآلمال واألحالم أي اختالف 

 نبحث بصخب ، لكن عن ماذا ؟

 أنظر : 

(First ed.). USA: Counterpoint.. A Zen Wave: Basho's Haiku and Zen. (2003). R. Aitken 
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، نتشكل فيه بقدرات « رقمياً »فكيف احلال إذن ، مع عامل متجد د دومًا ، عامل ومهي ، ندعوه 
أعجب من جمرد التحليق ، حيث قدرنا على طي  متصل الزمكان ، فنتواصل مباشرة ونعايش 

 حلظة بلحظة أي مكان دون أن نرتك غرفتنا ومقعدنا !
وجيا )أصحاب املقاعد الوثرية( من قدرتنا اليوم ، على إنتاج سيتعجب مؤسسو األنثروبول

 أنثروبولوجيا )مقعدية( تالحظ احلدث من على بعد مئات األميال . 
( ، هو )أي املتصل(  onlineمل يعد العامل الرقمي ، جمرد وهم ، بل أضحى واقعًا للمتصل به )

لذا  –تؤثر على واقعه بعد اإلستيقاظ كمن حيلم كل ليلة ! فبالنسبة له ، يعيش كل ليلة مغامرة 
( offline! بينما يعيش غري املتصل به ) –يسعى يف كثري من األحيان إىل طلب تأويل حللمه 

وكأنه ال حيلم ، هو يظن ذلك ، إال أنه واهم ! وكما أن كل من ينام حيلم )العتبار فيزيولوجي 
 ، يعايش هذا الواقع إىل درجات !  [( ، كذلك كٌل منا.R.E.Mحبت وهو حركة العني السريعة ]

من ا من أدمن عليه فأضحى الرقمي واقعه ، ومن ا من هو متزن ، ومن ا من يقتصر على ألفبائه ، 
 دون أن خيوض يف تأويل مناماته أبداً )إذا أردنا أن نستكمل اإلستعارة اليت بدأناها( . 

ول حقيقته الرقمية مقابل الفيزيقية ، لو كان شوانج تسو يف عاملنا اليوم ، لكان سؤاله يدق ق ح
 85( كي يستيقظ من خلطه .Wi-Fiولكان إحتاج إىل من يقطع عنه اإلتصال بالشبكة )

 فما هي ؟، اهلوية حول نص منهجي ذايت إن النص التايل هو 
  

 محاولة للتعريف : .ب 
 .ر هلا كعوارض ، وهناك من ينظ  ألختصر احلوار الفلسفي الطويل ، هناك من ينظ ر للهوية كجبل ة 

ده عوارضها اآلنية املرتبطة أساساً ، حتد  ( Heraclitus – هرياقليطس)الثاين يرى فيها تغريًا دائمًا 
، له ( Parmenides – بارمينيدس)باملوئل )اهلابيتوس( ، األول يرى فيها أصاًل ثابتًا جوهرانيًا 

 عه !ألصل ، ال متفاعلة مامنفعلة عن ، أشكال بروز متسقة وحمكمة 
اهلوية ، إذن ، حتوي جوهراً وعوارضًا ، وأصحاب النظريتني على صواب وخطأ ! واخلطأ تأتى من 

 الفصل بني اجلوهراين واإلمساين . 

                                                
حبط من قصة الفراشة ، وأن شوانج تسو شكره بعد تزو( مأل دلواً بالماء وأفرغه على رأسه ، بعد أن تجهم وأ )لي تقول القصة أن أحد طالبه 85

 ذلك ، ألنه أعاد ربطه بالواقع ! 

 أنظر : 

 . 71،  69، ص.ص  2119،  1، ترجمة : علي الحداد ، بيروت ، دار الخيال ، ط  لقاءات مع أناس إستثنائيين،  أوشو
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ومتفاعلة معها . فهي جوهر خاضع  ، منفعلة عنها ، فاهلوية هي جبل ة هلا عوارض منبثقة منها
ت ، وتالقح هذللتغيري ، تبعًا للتنشئة واملعارف وخربات احلياة  ه العوارض مع عوارض جبال 

 .أخرى
وكلما زاد التالقح )الند ي( كلما إتسعت دائرة اجلوهر ، وكلما كرب اخلطر على اهلوية ، ضاقت 

 دائرهتا إىل نقطوية !
ر والتفتت ، والعودة إىل حول التذر  )حالياً( هذه النقطوية ، هي ما نسمعه يف نشرات األخبار 

 ائفية/املناطقية الضيقة . اإلثنية/الط اهلوية
للتوضيح ، ليس بالضرورة للخطر أن يكون حمواً وجودياً عرب التطهري العرقي ، بل رمبا يكون عملية 

 86دمج قسري )أو غري مباشر( ، مما يهد د "األقلية" بالذوبان !
 اهلوية ، هي بالضرورة عالقة ثنائية !

وإن كانت هوية مجعية ، فهي  آلخرين املؤثرين .إن كانت هوية ذاتية ، فهي ثنائية حتوي الذات وا
 حتوي مجاعتنا/مجاعتهم !

واهلوية الثقافية ، من هذا املنطلق ، ليست إال تنميطًا للثقافة ، عرب إبتداع صورة منطية هلا عصية 
 ( . –ال التعريف ]وإن كان هو أيضاً حمل نقاش مستفيض[  –على التحديد )املقصود احلدود 

موقفًا نقديًا راديكاليًا من اهلوية بإعتبارها شكاًل من أشكال  87ف بعض الفالسفةورمبا هلذا وق
 العنف ، تؤسس لصراع جمتمعي مبين على حمد دات إفرتاضية )ومهية( .

فما هي هذه احملد دات ؟ أو السؤال : من هو اللبناين ؟ )ذات السؤال اإلشكايل ينطبق على أي 
 دولة/جمتمع( !

 

 محّددات :  –الهوية اللبنانية  .ج 
 . الجغرافيا :1 – ج

 اللبناين هو من يعيش يف لبنان ! 
وهذا أسوء تعريف ممكن ! ليس بسبب حالة لبنان الفسيفسائية ، أو بسبب نشوئه التارخيي 

 امللتبس ، بل ألنه يعين أن احلدود اجلغرافية )فقط( هي ما ميد  اهلوية جبوهرها !

                                                
وتطهير إثني ، وفي غربها عملية دمج قانونية سمحت لليهود  هذا ما حدث لليهود في أواخر القرن التاسع عشر ، في شرق أوروبا إضطهاد 86

بالخروج من الغيتوات ! وفي الحالتين شعر اليهود بالخطر ، فتمسكوا بالحركات الصهيونية الناشئة ، والتي وجدت ملهمها الروحي في شخص 

 وهذا مقال له مقام منفصل .  –"هرتزل" 
 حنة أرندت مثالً . 87
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للحدود اجلغرافية/السياسية موطئ قدم يف تشكيل اهلوية ، رمبا مع نشوء الدولة احلديثة ، أضحى 
 إال أنه جمرد خطوة صغرية !

د اللبناين ؟  إذن ، ما الذي حيد 
 

 . التاريخ :2 – ج
ال بد أن البعض وجد اجلواب السهل ، هو من تصن فه الدولة )النظام/املؤسسة/احلكومة/وزارة 

 ( عرب إعطائه بطاقة هوية !–ال فرق  –الداخلية 
 هذا لطيف ... إال أنه يؤكد السؤال ذاته ..

د النظام "لبنانية" اللبنانيني ؟!  كيف حيد 
 إذ أن جمرد الوالدة يف لبنان ال تكفي ! والبقاء فيه جياًل بعد جيل ال يكفي !

 هل هي اللحظة التارخيية إذن ؟
 ضهم اآلخر ؟!اللحظة امللتبسة لتشكيل هذا الكيان الذي أك د لبنانية البعض ونفاها عن بع

د اهلوية ؟   هل هو التاريخ )مبعىن الذاكرة املشرتكة( ما حيد 
د التارخيي أقوى إرتباطيًا مع اهلوية من احملد د اجلغرايف ، إال أنه ليس أساسيًا ... فما   رمبا كان احملد 

 عاً عليه ! يشك ل جوهر اجلبل ة ، ال بد أن يكون جممَ 
 ويف حالة التاريخ ، هو ليس كذلك !

 

 . اللغة : 3 – ج
 اللغة ، إذن ... 

 اللغة اللبنانية ... 
 هذه نكتة حقاً ...

إذ ناهيك عن إختالفات اللهجة يف ذات املنطقة قدميًا وحديثًا ، هناك لكنات خمتلفة بني املناطق 
 املختلفة . هذا على إفرتاض أن اللغة اللبنانية هي لغة جديدة ! 

 ية ...وهي جمرد "طريقة آداء" للغة العرب
 فاللهجة ليست إال حمد داً تقسيمياً بني من يتكلم مثلنا أو خمتلفاً عنا ..

 وهي ليست حمد داً دقيقاً !!
د لبنانية اللبنانيني ؟!  إذن ما الذي حيد 
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 . جواب المؤسسة :4 – ج
 جواب النظام سهل )ومتفر ع( : 

 أن يكون من أب لبناين ! .7
ع لبنان عرب إستحصاهلم على أوراق ثبوتية ! أن تستمر عالقة اجليل الثاين/الثالث م .2

وأحيانًا عليه أن يكون إما من طائفة حمد دة )ختتلف بإختالف طبيعة التقسيم 
ى تفَ الطائفي/العددي( ، وإما مشهوراً ، عندها يصبح )أو سيصبح( من أصل لبناين ، وحيُ 

 به يف بالد األرزة !
 

 . توضيحات : 5 – ج
نسيتها اللبنانية ألوالدها إذا تزوجت من غري لبناين ! لذا إن األم ال تقدر على منح ج (7

 فاهلوية ال تنتقل إال من ذكر إىل ذكر )إذ أن األب حيص ل اهلوية اللبنانية ألوالده مبعزل عن
ربز للسلطات )يف املكان الذي هو فيه( هلم شرط أن يُ  هوية زوجته ، إذ تصبح اهلوية حقاً 

يفضل يف مثل هذه احلاالت إخراج القيد الذي يذكر  –وثيقة الوالدة ، وبطاقة هويته 
( . هذا يعين أن هناك يف اجلينات –الطائفة ، حىت يطمئن العد ادون للحجم الدميوغرايف 

دًا ما للهوية اللبنانية ! وهذا حيتاج إىل علماء وراثة  أو يف الدم )الذكوري طبعاً( حمد 
( ، ألهنا خاصية Yأهنا على الكروموسوم ) لتحديد اجلني املسؤول عن اهلوية ، واليت ال بد

 ! ةذكورية حبت
اجليل الثاين الذي عاش يف الغربة لكنه ما زال يتواصل مع أهله باللهجة اللبنانية ، أما  (2

اجليل الثالث فقد إلتزم باألجنبية واسطة للتواصل ، وإن كان بعٌض من اجليل الثالث 
ير اليت عايشها معظم أبناء اجليل الثاين ، يتخلص من عقدة حتقيق الذات أمام اآلخر املغا

فيستعيد الرغبة بالتعرف على جذوره ، فيأيت إىل بلده األصلي )كسائح غريب( لكنه 
 88حيمل األرزة يف قلبه ! )أو هكذا يد عي من أسعده احلظ بالتعرف عليه( !

 

                                                
 يرجى النظر : لمن يريد التعمق ،  88

Maurice Crul , Jens Schneider, and Frans Lelie, eds. (2012). The European Second Generation Compared: 

Does the Integration Context Matter?. 1st ed. Amsterdam University Press. 

 وأيضاً : 

Vern L. Bengtson. Longitudinal Study of Generations, 1971, 1985, 1988, 1991, 1994, 1997, 2000, 2005 

[California]. ICPSR22100-v3. Ann Arbor, MI: Inter-university Consortium for Political and Social Research 

[distributor], 2015-07-16. http://doi.org/10.3886/ICPSR22100.v3 
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 . محاورة : 6 – ج
ة ! هذا احلد  اجلغرايف ، إما طبيعي يتشكل اجملتمع من حدود جغرافية حتيط بسكان يشرتكون بثقاف

وإما مصطنع ! الطبيعي كـ : اجلبال ، األهنار ، البحار ، الصحارى ، والغابات ! املصطنع ، بقوة 
 املستعم ر الذي فرضه على السكان فقس مهم إىل أكثر من دولة !

لكن احلد   احلد  الطبيعي )بشكل عام( يفصل بني ثقافات ، متالقحة ، متنافرة أو متصارعة ،
 املصطنع يفصل ذات الثقافة فتتحول إىل هجني متنافس ، يؤسس الحقاً لصراع !

هذا ال يعين أن احلد الطبيعي يقي من الصراع دائمًا ، لكن ومبا أنه طبيعي فهو على األرجح 
عالقات التواصل  تارخيي ، مما مسح للثقافتني أن تتجاورا فتتاجرا ! والتجارة كشكل أويل من

أريد لآلخر أن حيتاج ما أصنع ، وأريد له أن يصنع ما أحتاج ، خصوصًا  إذْ س للتعددية ، مُتأس
أن اإلكتفاء متعذر لشروط املوئل يف كثري من األحيان . لذا تبين عالقات التبادل التجاري )ومن 

 ضمنه الثقايف( أسس قبول اإلختالف .
لتجارة( تتحول إىل حىت رافعة اإلختالف )ا بينما يف حالة احلد  املصطنع ، فاملوئل هو ذاته ، لذا

 على الصعيد اإلنتاجي ، كما على الصعيد الثقايف !مؤسس للصراع 
ال نريد لآلخر )الشبيه( أن يتفوق علينا ، لذا منارس معه التنميط فالتحامل املوصلة بالضرورة إىل 

نحن ! وكأننا أمام مرآة الذات رنا دوماً بالذك  العنصرية ! فيصبح الشبيه أسوء من املختلف ، ألنه يُ 
اجلماعية نرفض الصورة املنعكسة سعيًا وراء وهم إفرتاضي ، فتختلف عندها األصول ، ويصبح 

 أصل "مجاعتنا" خمتلفاً عن أصل "مجاعتهم" ! 
، فُتنسج حوله األساطري ، وتتأكد يوميًا عرب عبارات ومصطلحات  "احلقيقة"هذا الوهم يصبح 

 89لذات املتضخمة !عن االسردية املؤس سة لوجهة نظر الفرد واجلماعة و"خربيات" ، فتصبح 
تصبح عندها هوية ثقافية حتوي جوهراً ثابتًا ، وعوارض ثابتة ، هي مقدس والبحث حوهلا تابو ! 

 90لذا نشهد ردات فعل عنيفة من أصحاهبا جتاه من حيتمل فيه املس  مبقدسهم !
لون أثناء تفاعلهم ، لذا قد تتعد د احلقائق تبعًا لطبيعة قلت أهنا حقيقة متخيلة يبنيها املتفاع

التفاعل واملتفاعلني ، لكن يبقى هلا أسسًا مشرتكة حتوي أسطورة األصل ، كما تضخم الذات 
 وإحتقار اآلخر . 

                                                
 الفينيقي ، تجار من جدود جدودنا ... اللبناني شاطر وحربوق ، نشر الحرف ، األصل 89
جبران خليل جبران وحسن كامل الصباح ، كمثالين جرت حولهما على صفحات التواصل ضجة ، بعد أن نشر د. أسعد أبو خليل كالماً  90

 وجده البعض مهّدداً للسردية القائمة . 
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هذه احلقائق ، تعلن عن نفسها ، كحدود ومهية بني املناطق تعتمد احلد  الطائفي وميارس 
هم البعض ، وكأن اهلوية الثقافية الداخلية متذر رة متصارعة . إال أهنا أمام الطائفيون إحتقار بعض

 اآلخر تتحول إىل كتلة ، دون أن تتفق إال على رموز مقدسة معدودة )األرزة من بينها بالطبع( !
 

 د. الهوية اللبنانية الرقمية : 
 هل هناك هوية رقمية ؟ 

 و اليونان !   مبعزل عن املكان الفيزيقي ، إن كان لبنان أ
هل ميكن لنا احلديث عن تكوين هوية رقمية ، ذاتية ، و/أو مجاعية ، متشكلة هنا/هناك يف 

 الفضاء الرقمي ، وال إرتباط هلا بالفضاء الفيزيقي ؟!
هذا سؤال إشكايل يرتبط أساسًا بوعي الذات ، فإذا تواجدت آلة رقمية واعية ، ستكون ذات 

مل يف اهلوية ، هو وعي الطفل لذاته منفصالً عن أمه ! فيبدأ بعدها هوية خاصة ، إذ أن أصل التأ
رحلة البحث عن إستقالليته ، ودوره ، وهي مباحث فص ل هبا إريك إريكسون يف مراحل النمو 

 إجتماعي منذ الطفولة وحىت الكهولة .  –النفس 
م اجلديدة ، مع األخذ اهلوية اليت تتشكل يف الفضاء الرقمي متعلقة مبستخدمني ، خيلقون هوياهت

 بعني اإلعتبار عد ة نقاط : 
إذا إستخدم إمسه احلقيقي أو إمسًا ومهيًا . حيث يسمح له الومهي خبلق هوية مبتغاة ،  -

يطمح هلا رمبا ، لكنها ال ترتبط حبقيقته ! أما اإلسم احلقيقي فيلزم صاحبه بدرجة صدق 
 تمتع بكذبه فرتة طويلة !أعلى ، ألن من يعرفه فيزيقياً لن يرتك له فرصة ال

إذا كان أهله/أقرباؤه/أصدقاؤه ضمن الئحة األصدقاء ، فهذا خيف ف من غلوائه يف نشر  -
 الصدق ! –وهذا املتوقع  –األكاذيب عن نفسه ، وسيلتزم احلذر أو احلجب ، أو 

 قد يسعى عرب هذه اهلوية أن يعيش حياته املثالية اليت يطمح هلا ! قد حيقق عربها أفكاره -
 احلرة ، اليت كان خيشى ضغط اجلماعة أو منعها هلا . 

أخريًا قد تشكل له هذه اهلوية فرصة أن يعرب  عن رغباته دون أن خيشى تبعات التصريح  -
 كلها !  نأماتهمن جمتمع يدق ق يف 

رمبا هلذا يكثر لدينا وجود هويات مزيفة ، بسبب آليات الضبط اإلجتماعي ، وهي ما عادت 
 بط يف العامل الرقمي !قادرة على الض
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إذ يف هذا العامل ، أضحى اجملال اخلاص عامًا ، لذا دخلت عيون الناس إىل األبواب املغلقة ، 
كشف ، عسى أن تقدر على اإلسهام بدلوها ، أو التشفي ، ورمبا احللم مبا المتحي نة حلظة 

 يصعب عليها أن متتلكه . 
عاً حلدث أو عالقة ، األبرز منها هي اهلوية اجلندرية ، هناك عدة متظهرات للهوية الرقمية ، تربز تب

بسبب طبيعة التفاعل الرقمي ، وشبكة العالقات ، حىت لو مل يتفاعل الذكر مع األنثى ، فهي يف 
 خمياله ، مع كل السرديات اجلندرية ، وهذا ما سيتضح من املثال الذي سأستعرضه بعد قليل .

 

 :  ه. الهوية الجندرية )دراسة حالة(
الرمزية اليت تشد د على طبيعة احلوار ذاته  –لدراسة احلالة ، سأعتمد على أسس املدرسة التفاعلية 

إســـــقاطات هذا الواقع على فاف وفهم الواقع الذايت الذي حييا فيه كل طرف و ـــتشـــيف إس
 .املوضوعي 

اجملتمع الواقعي يف هذه ، ف (املفرتضة خارجية)هناك فهمي اخلاص والذايت للحقيقة املوضوعية 
احلالة غري مهم ، قدر أمهية تصوري عنه ، ومدى تأثري هذا التصور على رؤييت لآلخر ، وقدريت 

 على التقارب أو التنافر . 
، يقدم لنا  (ضمن ذات النص)و  له فهم اآلخرينا الفهم اخلاص ، معطوفًا على تصورايت عن هذ

ن فضاء رقمي ، ميكن زيارته هذا اإلفرتاضي ضم صورة إفرتاضية عن الواقع ، فكيف إذا كان
أمحل عاملي معي ، وكأنين الذكي !  اهلاتف، وتأكيده مراراً ، والتفاعل معه على بعد نقرة من دوماً 

 .91الفضاء هو عام بقدر ما أمسح له أقوله ضمن هذا  أن ما مافاجملال العام أضحى خاصاً ، ك
 

 : مفهوم الجندر : 1 -ه
َل ( Gender - Genre) واجلندر( Sex - Sexe) ًا بني اجلنسهناك إختالفإن  ، حيُث ُشكِّ

إجتماعيًا يف مقابل إختزال الفروقات بني الرجل/املرأة إىل حالة  جنس  مدرَكة كفارق  ندرمفهوم اجل
فاجلندر يستخدم "لإلشارة إىل الفروق بن الذكور واإلناث الراجعة إىل  . 92تشرحيي بيولوجي فقط

 .  93يط إجتماعي وثقايف ونفسي"عمليات تنم
                                                

ك )عام للجميع ، لألصدقاء ، ألصدقاء األصدقاء ، ألصدقاء شروط الخصوصية على الفيسبوك مثالً ، تسمح لك بتحديد من يرى منشورات 91

 تختارهم أنت أو لك فقط( !

 p ,, éd. Armand ColinSociologie de genre -Féminins /Masculins2004). (ristine Guionet et Erik Neveu. Ch 92

5. 
، )المشروع القومي للترجمة ، عدد  1، ط األعلى للثقافة قاهرة : المجلس ، ال موسوعة علم اإلنسان ( ،1998) شميث ،-شارلوت سيمور 93

 221( ، ص 61
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. ومن بداهة  ، متغري   ، وبعكس اجلنس البيولوجي الذي يؤسس للجندر . فهو ليس اجلندر ثابتاً 
 ن الوظائف واملميزات البيولوجية لكل واحد من اجلنسني مل تتغري عرب التاريخ ولن تتغريأ،  القول

دات . فاحملد   ندر متحر ك ومتقل ب، فإن  اجل . وعلى العكس من اجلنس يف املستقبل القريب
، وختتلف يف الزمن الواحد  لواحد من اجلنسني تبد لت عرب التاريخ اإلجتماعية والثقافية لإلنتماء

، ويف البلد الواحد تتغري حبسب الطبقات والثقافات الفرعية والطوائف واملناطق وما  عرب اجملتمعات
  94. ليها من املتغرياتإ

د باملعاين املعطاة لإلإن اجلندر هو تصني ختالفات البيولوجية بني ف ثقايف وإجتماعي حمد 
. واألدوار اجلندرية هي املهارات اإلجتماعية ، القدرات ، وطرق الفعل اليت تعترب مناسبة اجلنسني

   95لألفراد يف اجملتمع إعتماداً على جنسهم .
األدوار اليت يلعباهنا يف التناسل ، إن األساليب اليت يتم هبا متييز أجساد الذكور من اإلناث ، 

الفهم الشائع حول أسس اإلختالف البيولوجي ، السمات الثقافية اليت متيز الذكورة واألنوثة ، 
واألمهية املرتبطة هبذه اإلختالفات ، تتفاوت من ثقافة إىل أخرى . هذه اإلختالفات الثقافية 

  96بق عليه دراسة اجلندر .)والبيثقافية( كما التعبري الرمزي عنها هي ما تنط
 

 : مناقشة الطروحات :  2 – ه
 قبل أن أستخلص املفهوم املعتمد ، سأناقش الطروحات اليت ذكرهتا : 

النقطة األوىل املتفق عليها ، أن اجلنس هو التمايزات البيولوجية والفيزيولوجية بني الذكر  -
"( فهو التمايز الثقايف الذي يعتمد واألنثى ، أما اجلندر )وأحيانًا يتم ترمجة الكلمة "النوع

 على التمايز البيولوجي . 
النقطة الثانية ، اجلنس ثابت ستاتيكي ، بينما اجلندر متغري دينامي . وإذا كان األول  -

عها نَ متغرياً ، فال معىن للحديث عن اجلندر ! ثبات األوىل ضرورة لوجود الثانية ، وثباهتا مَ 

                                                
 . 21ص  ،1 ، دار الساقي، بيروت ، طالجندر ماذا تقولين؟: الشائع والواقع في أحوال النساء ( ،2112) ، عزة بيضون 94

95 H. James Birx (editor). (2006). Encyclopedia of anthropology, Sage Publications, California, VIII, P 1031. 
 أنظر أيضاً : 

David Matsumoto (editor). (2009). The Cambridge Dictionary of Psychology, Cambridge University Press, 

New York, p 216.  

Steve Bruce and Steven Yearley, (2006), The Sage Dictionary of Sociology, SAGE Publications, California, 

1st Ed, p 120.  

Edgar F. Borgatta (editor), (2000), Encyclopedia of Sociology, Gale Group, USA, 2nd Ed, V II, p.p 1057 – 

1064.  
96 Alan Barnard & Jonathan Spencer (editors), (2002), Encyclopedia of Social and Cultural Anthropology, 

Routledge, USA, p 385. 
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مستقلة بذاهتا عن اخلارج ، وإن كانت خاضعة لبنية   ، هيأن تكون خاضعة ألي تغري  
ذاتية كامنة فيها ! والطفرات فيها ممكنة لكنها إستثنائية )وجود عضَوْي الذكورة واألنوثة 
معاً( . يف هذه احلالة اإلستثنائية ، لن مينع هذا ، التوصيف اجلندري اخلاضع للثقافة 

بالفارق التشرحيي ، لكنه ليس إرتباطًا أحاديًا ، واجملتمع ! واجلندر )باحلالة العامة( مرتبط 
صحيح أنه على هذا الفارق تبىن األدوار اجلندرية ، ومنه تستمد مسات وخصائص ثقافية 
خاصة بكل جنس ! لكن إختالفها بني الثقافات يؤكد إعتماديتها على عوامل أكثر من 

 جمرد مسة تشرحيية !
باط اجلندر باملخيال اإلجتماعي ، املبين بدوره على وهنا نصل إىل النقطة الثالثة ، وهي إرت -

، يتم التعبري عنه برموز  األساسية( لدين )إذا أردنا أن حند د أركانهالذاكرة والتاريخ وا
 .  ، وكله سنجد له مصداقاً فيما سيليثقافية

زيولوجي بني اجلندر ، إذن ، هو احملموالت الثقافية والرمزية اليت حيم لها اجملتمع لإلختالف الفي
جنس الذكورة وجنس األنوثة ! هذه احملموالت الرمزية ختتلف بإختالف الثقافات واجملتمعات ، 

 تكون بارزة يف إحداها ، وكامنة يف أخرى ، علنية وصرحية أو تتسرب عرب زالت لسان حاملها ! 
عندما يتخلل احلوار بني واهلوية اجلندرية يف هذا املقام ، هي اجلزء الذي يربز من اهلوية الثقافية ، 

 اجلنسني )أو ضمن اجلنس الواحد( ، موضوعات خالفية أو حىت مشرتكة تناغمية بينهما .
 

  97: صورة ونقاش : 3 – ه

 

                                                
97https://www.facebook.com/Neweggandlove/photos/a.536227099778878.1073741826.535612139840374/6

51066111628309/?type=1 
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 هي صفحة، و  98حب" بينهما وما وعشق وضعت هذه الصورة صفحة مصرية إمسها "رومنسيه
  99خصاً فقط !ش 3421 ، وعدد املعجبني فيها 2173أيلول عام  76تأسست يوم 

الصفحة كإمسها مليئة بعبارات احلب وصور املمثلني اهلنود ذكورًا وإناثًا ، مع القليل جدًا من 
 البوستات ذات التوجه الديين ! 

مخسة أشخاص ! وشاركها  سبعة، مل يعجب هبا سوى  على وضع الصورة هذا الوقتوبعد مرور 
 يقات عليها فكانت ثالثة ! حصدوا مجيعاً عشر اليكات ! أما التعل عشر شخصاً 

 

 أ : السياق األول :  – 3 – ه
الصفحة ، وتوج هها ، وعدد املعجبني فيها ، يثري التساؤل حول مدى التأثري الذي ميكن أن ترتكه 

نطلق منه ، لصفحة ، وهو السياق األول الذي سأصورة كهذه ! لكن اإلطالع التفصيلي على ا
 يشري إىل مجلة أمور : 

بني بكل بوست على حدة وبنظرة وسطية يقرتب من مخسة ! فأن حتصل عدد املعج -
 الصورة على أعلى من املعدل هذا مؤشر مهم . 

مخس ! ليس مرة فقط ، بل  اإعادة مشاركته ت متاليت ات القليلةالبوستمن الصورة هي  -
! مبا يعنيه هذا من إعادة نشر الصورة على صفحات ليست بالضرورة معجبة  عشرة مرة

 صفحة اليت نشرهتا أول مرة !بال
مشغولة  باحلب والعشق ، فتنشر صورة كهذهأن تكون صفحة كهذه ، مهتمة  -

! خاصة مع  بالفوتوشوب ! يثري تساؤاًل حول طبيعة الرومانسية اليت تدل عليها وتطلبها
التعليق املضاف إليها بالعربية "ونعم الرتبية" ؟! هل هي عالقة أبوية ؟! أم عالقة حب 

 نظام أبوي ؟!ضمن 
 

 :  السياق الثاني : ب – 3 – ه
 Googleتبعه ، هو يف البحث التفصيلي عنها عرب "جوجل صور" )الذي سأالسياق الثاين 

Images: والذي أوصل إىل النتائج التالية ) 

                                                
98 https://www.facebook.com/Neweggandlove?fref=photo 

  2112 –إلى تموز  99 
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، يوم  (+ G) " على جوجل بالس9GAGأول مرة ضمن صفحة " هذه الصورة ترَ ش  نُ  -
،  100(The godfather chickenالدجاج" )اب عر  ، حتت عنوان " 2173/أيار/77
، ميات بني الفيسبوك واجلوجل بالس(إعجاباً )مع إختالف التس 313نالت الصورة وقد 
! /أيار(72وتوقفت بعد أربعة أيام )الصورة  تعليقاً بدأت منذ حتميل 78اركة ، ومش 43

و رأس اهلرم يف التنظيم ( هلا عالقة باملافيا ، فالعر اب هGodfatherوعبارة "العر اب" )
. د األهل عراباً إلبنهما/إبنتهما(املافيوي ، )وهي أيضاً مستخدمة حال التعميد عندما حيد  
،  7912ئه الثالثة )األعوام وقد أخذت الكلمة شهرهتا بعد فيلم "العراب" بأجزا

، (Francis Ford Coppola( والذي أخرجه "فرانسيس فورد كوبوال" )7991، 7914
ال  –يقب ل اجلميع يد العراب تعبرياً عن مركزه وسلطته ، وخضوعهم له ! وهذا يرتبط وفيه 

بالبنية البطريركية ، وإن كانت مرذولة )هناك( عند العامة ، مبا تثرية املافيا من  –شك 
 حمموالت ثقافية عن عامل اإلجرام والعنف . 

  101حة ، وبذات اإلسم ." حتت تصنيف صور مر kulfoto نشرها يف اليوم التايل موقع " -
أيار( ، بذات اإلسم أيضًا ، وهو موقع  21" )يوم redvooz بعدها بأيام نشرها موقع " -

  102يعر ف عن نفسه أنه "عامل املرح اجلديد" .
 هناية ، حتت عنوان : "هذي 2173/متوز/2نشرها موقع "جراءة نيوز" األردين ، يوم  -

قني : واحد لذكر ، والثاين ألنثى ، وإجتمعا " ؛ مع تعلي! للشباب نفسها تسلم إيل البنت
 103على إعتبارها أمراً مضحكاً !

يقدم لنا السياق السابق ، فرصة للمقارنة ، بني ثقافتني ، يف مواجهة حدث تفصيلي يطال 
وإن كانت كمحمول رمزي أبوي خاص  –كما سبق وذكرت   –اب موضوع اجلندر ، فكرة العر  
ت ضمن الثقافة تثري اإلبتسام . بينما الصفحة األردنية كما الصفحة لعامل املافيا ، إال أهنا أضح

املصرية أحالتها إىل أمر أبعد من جمرد صورة إلثارة اإلبتسام ، ويف الصفحة األردنية دفعت العنونة 
 القاسية املعلقنْي للضحك ! 

                                                
100 https://plus.google.com/+9GAG/posts/VfDwoXgubaU 
101 http://www.kulfoto.com/funny-pictures/44661/chicken-godfather 
102 http://www.redvooz.com/the-godfather-chicken/ 
103 http://www.garaanews.com/jonews/garaanews-9/73188.html 
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الدجاجة يف " ف! للشباب نفسها تسلم إيل البنت هناية لكن هذا القول حيتاج إىل تفكيك "هذي
هذه الصورة رمز للبنت ، والشاب هو الديك ، الديك ضمن املنظور الشعيب صورة عن الفحولة ، 

! وهذا يثري غيظ الذكور القاته ، دون ملل أو تعب أو ضعف بكثرة سفاده ، كما بتعد د ع
  !وحسدهم !

لديك ، ومينع منه ! الدجاجة يف املقابل ، رمز للخضوع ، لتقب ل الضر ة ، للقبول مبا جيود به ا
 ل مركزها وموقعها ضمن ملكيته ! بتقب  

والعبارة أعاله توحي بأكثر من هذا ، فهي تعين حرفيًا أهنا بنت سيئة ، خسرت "شرفها" عرب 
 104!هرية : شرف البنت زي عود الكربيت تسليم نفسها "للشباب" ! والعبارة املصرية القدمية ش

وعدم قدرهتا على حتمل مسؤولية جسدها ،  105كيد ضعفها ،وأمثالنا الشعبية مغرقة أكثر يف تأ
 فتحتاج دوماً إىل رقيب ، حمرم ، معه هي مصونة ، وبدونه هي معر ضة للوقوع يف اخلطأ ! 

أهنا فقدت عذريتها منذ زمن  عندما تقول العبارة "هناية" معطوفة على "الشباب" فهذا يعين
 رة هنا ألن تسرت نفسها ! كيف ؟، وأن سريهتا قد أصبحت ملوثة ! فهي مضططويل

يقبل أن يسرت عليك ! وهذا بعد  –ديكاً باملعىن السابق  –الصورة جتيب : عليك أن جتدي شاباً 
 أن تتذللي له ! ولو وصل األمر ألن تقب لي نعله ! 

! ضحكت ، مث أكدت  «:( ^_^ :* واهلل صحيح ههههههه» : وتتلقى القارئة هذا بعبارة
 [ ! :*[ ، وقبلة ]^_^[ ، وعينان مبتسمتان ]:(ع وجه مبتسم ]صحة العبارة ، م

تأكيدها لصحة العبارة على صورة كهذه ، ليس إال نتاج ثقافة أبوية ، ترى يف البنت عورة ، 
فالبنت كما تؤكد أمثال هذا السياق الثقايف هم  "هم  البنات للممات" ، والبنت "يا جوازهتا ، يا 

 جنازهتا" ! 
، ختربنا أن هذه هي الرتبية احلقة ب املصرية ، فإعتمدت طريقاً خمتلفاً ، هي تريد أنأما صفحة احل

ل قدم والدها ! والزوجة قدم زوجها ! هكذا هي الرتبية الصحيحة اليت تستحق التقدير الفتاة تقب  
 واإلعجاب !  

 
 

                                                
 وهي العبارة التي زادها شهرة الممثل والمخرج المصري يوسف وهبي عندما إستخدمها في أفالمه المختلفة . 104
إن ماتت أختك إنستر عرضك ؛ اللي بتموت بنته من صفاوة نيته ؛ البنت يا تسترها يا تقبرها ؛ بيت البنات خراب ؛ صوت حية وال صوت  105

وان طاعة النسبنية ؛ ما أحلى فرحتهن لو ماتوا بساعتهن ؛ البنية بلية ؛ يا مخلفة البنات يا شايلة الهم للممات ؛ أم الولد بخير وأم البنت بويل ؛ 

ويحرث  بتورث الهم ؛ أّمن للحية وال تأمن للمرا ؛ ال تأمن للنسا لو نزلت من السما ؛ دلع بنتك بتعّرك ودلع إبنك بعزك ؛ عمر النسا تربي عجل

ن بيهّزها ؛ ما ؛ بارك هللا بالدابة السريعة والمرأة المطيعة ؛ البنت حلقة باب أّي من كان بيمسكها ؛ بنت الدار عْورا ؛ البنت مشمشة أي من كا

 في بنت شريفة إال بعد محاورة الفحل .
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 :  السياق الثالث : ج – 3 – ه
عن طريق صديق ، وهذا هو السياق الثالث ، أنا لست معجبًا بالصفحة ، لكن الصورة وصلتين 

الذي ميكن من خالله أن نستقرئ التفاصيل لنخرج خبالصة ليس اهلدف منها التعميم ، قدر ما 
 . ايشها فنفهم عالئقها وتداخالهتا هو حماولة لفهم صورة نع

( ، ةعمره الرقمي سن، وجديد على الفيسبوك ) 106هذا الصديق ، خارج الفئة األنشط فيسبوكياً 
 ! مث يقوم مبشاركة هذه الصورة !باألقوال واألشعار وصفحته مليئة 

، كتقدمي أو كتعليق ! لكنه مل إليه هل هو نوع من املزاح ؟! لو كان كذلك ، لوضع ما يشري 
 يفعل !

هل هو احلنني إىل املاضي ؟ وهذا يعين ضمنًا القبول مبدلوالت الصورة . وهل يشري هذا إىل أن 
 صرة على الذكور ال اإلناث ؟ وأن اإلحرتام مطلوب من البنات وحدهن ؟! الثقافة مقت

كيف ميكن تفسري هذا السلوك ، سوى بأنه تقرير حال لواقع ثقايف يعرب  عنه الرجل دون أدىن 
 ال يعترب أن مشاركته هلكذا صورة قد تعين إساءة ألحد ! فتوتر أو شك ، 

أو ما دون ، لكنت إعتربت أن حس الفكاهة هو لو كان أصغر يف العمر يف بدايات العشرين 
 الباعث األساس للمشاركة )مع األخذ بعني اإلعتبار للشخص املشار ك( ! 

، لكن ، يف عمره ق على غريها من الصور ، رفضًا وإنكاراً ، وهو قادر أن يعل ق عليها ، كما عل  
" صالحيات ومكانة ، على هي مؤشر عن ثقافة كانت وال تزال ، ثقافة ذكورية ، متنح للـ"ديك

 متارس اإلحرتام املوقر هلا ! بل و ،  وتتقبلهاختضع  الدجاجة )بنتاً كانت أو زوجة( أن
صورة الصديق نالت مخس اليكات ، واحدة منها فقط ، من امرأة مخسينية ! وأربعة ذكور ترتواح 

 أعمارهم من األربعني حىت التاسعة واخلمسني .  
ات التواصل عن ثقافة ، ويف هذه احلالة ، عن ، أننا نعرب  من خالل منص   وهذا يثري ذات اإلنطباع

 .على غريه ، ربطاً باحلدث والسياقهوية ثقافية ، شد دت على اجلزء اجلندري منها ، الذي طغى 
 كيف ميكن أن أستقرئ من هذا ، الصورة اإلنطباعية عن اجملتمع ؟

طرافته وقد يكون هذا ظاهر  ألسباب ، منهاعندما إختار أن يشارك هذا التفصيل ، إختاره 
م الفعل ، لكن الكامن هو التعبري الذايت عن ثقافة جمتمعه ! هو من خالل هذا الفعل املفرد ، قد 

                                                
  .( 61% تبعاً لفئته العمرية )عمره  2بينما هو ضمن نسبة  –%(  78)وتقدر نسبتها بـ  44إلى  18وهي )أي الفئة األنشط( من العمر  106

 أنظر : 

http://www.socialbakers.com/facebook-statistics/lebanon 
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مؤشراً عن فهمه اخلاص هلذه الثقافة . هكذا يرى الرتبية ، والعالقة اجلندرية . هذا ما نشأ عليه ، 
ربها املاضي ! بل هي إعادة تخدم التقنية ليعيش عيس فأعاد صياغته ضمن الفضاء الرقمي !

 ، عرب التقنيات املستقبلية ، لعالقات ماضوية ! إنتاج
 

 خاتمة :  .و 
اهلوية اجلندرية هي جمرد متظهر ، جتلي ، شكل ، عارض ، من عوارض اهلوية الثقافية اللبنانية 

، إعتماداً على ما أوردته  التالقحية ، هو األكثر حضوراً ألسباب ليس هذا مقام تفصيلها ، لكن
ضمن سيميائية الصورة ، حنن نعيد إنتاج ذات األفكار ضمن أطر تقنية أحدث ! وكأن خمزوننا 

 الثقايف قد توقف عن النماء ، فنستعيده كما هو ، لكن نعيد طالءه ألسباب حبت جتميلية !
اضوية ، ال ميكن هلا هي هذه فقط ! جمموع سرديات م 107وكأن عدتنا الثقافية )بتعبري سويدلري(

 أن تبين هوية جامعة ، بل ممزقة .
شبكة إنتماءات ، مىت ُنظه ر هي جمرد ذرة ضمن مركب اهلوية الكيميائي ، هي إنتماء ضمن 

 ؟ وملاذا ؟ هي أسئلة ترتبط )بالضرورة( بالسياق الثقايف ، وبدرجة الوعي !ماذا
غري متفق عليها ! وغري منجزة ! لكنها مع  اهلوية اللبنانية ، كما حاولت أن أوجز غري حمد دة !

 ذلك ، موجودة يف العاملني الفيزيقي والرقمي ! 
 هل ميكن أن يتحول هذا الوجود إىل أصل ممأسس ؟ هو السؤال اإلشكايل !

للخروج من هذه املتاهة اهلوياتية ، حنتاج إىل النباهة ، والوعي بالتعد د كحضور يغين ، ال يدمر ! 
، هذا اإلختالف أن يتأطر ضمن نصوص و نعمة الفسيفساء اللبنانية ، لكن علىإن اإلختالف ه

 أن يتمأسس ... 
تتجه مع اجملموع لتتكامل فيه وله ، اب هوية ذات دوائر إنتماء متقابلة متناغمة ـحـأن نكون أص

 منه !
 وأن يكون الوطن هو أولوية ... 

 أن نستعيده ، فنستعيد املواطنة ... 
 إجرائية ممكنة التحقق ... إذا وجدت اإلرادة والقيادة ...هي رمبا شروط 

                                                
حول الثقافة بإعتبارها كصندوق عدة من العادات والمعتقدات دراسة ماتعة ( سوسيولوجية أمريكية ، لديها Ann Swidlerآن سويدلير )  107

عدة واألعراف واألساطير ، نلجأ لها أمام التحديات التي نواجهها لنقدر على فهم الواقع كما اإلستجابة لتخطي التحدي ، وكلما كان صندوق ال

 تحديات . أنظر : أوسع ، كلما سهل تخطي ال

Ann Swidler, (April/1986). "Culture in Action: Symbols and Strategies". American Sociological Review 

(Sage Publications) 51 (2): 273–286.  
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 يف احملص لة ، مل يكن هديف أن أثبت فرضاً أو أن أنفيه !
كان أن أثري وعيًا ! أن نصبح أكثر   –معطوفًا على نظريت لألنثروبولوجيا  –جل إهتمامي 

 ريبة ! حساسية وفهماً ، وأن يتعمق عرب مقاربته )ومقارنته( مع ثقافات بعيدة/ق
أن خنرج من دائرة اهلوية الضيقة اليت تعترب احلقيقة ُملكها ، وترى نفسها قي مة عليها ! إىل دائرة 

 األوسع ، حيث ال يد عي أحد ملكية أو قوامة أو أفضلية !اإلنسانية 
سوا فياًل فتشاركوا خربهتم )احلسية( ، قال األول هذا عامود أربعة مكفوفني تلم  تقول القصة ، أن 

ك بذيل الفيل( ؛ أجاب ـــ)وهو ممسك بقدم الفيل( ؛ صرخ الثاين : ال ، هذا حبل )وهو ميس
 ! كاً بأذن الفيل( ؛ هنرهم الرابع قائالً : هذه أفعى )ممسكاً خبرطومه( ــجادة )ممســــالثالث : هذه س

 !! الفيلريش  ونميسكاملصيبة أن أدعياء ملكية احلقيقة 
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 املادالات والتعقيبات
 الورقة البحثية الرابعةعلى 
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على هذه الورقة البحثية املميزة يف كسرها للطابع الكالسيكي الذي تتميز به األوراق باحث بداية أشكر ال
ي إبراز أمهية البناء الفردي )باحثاً البحثية عامة. إن  اعتماد املقاربة الذاتية وكما تبني  يل من خالل النص تبتغ
 !البحثية بصمتها اخلاصة واملميزة أو مبحوثاً( يف الواقع اإلجتماعي وقراءته تأويلياً. وهذا ما يعطي هذه الورقة

هناك بعض املسائل اليت استوقفتين سي ما وأن  إشكالية اهلوية هي إشكالية معاش يومي وتفاصيل حياتية 
 ختالف الزمان واملكان!!يستشعرها كل فرد مع ا

*** *** *** *** *** *** *** *** *** 
اهلوية اللبنانية!!! هوية تثري لدي  آالف التساؤالت!! هل هناك هوية لبنانية حىت أتكل م عنها؟ هل اهلوية 

ذي مييزها اللبنانية جزء أم كل؟؟ هل اهلوية اللبنانية واحدة؟؟ ما أقصده ملاذا أحبث يف اهلوية اللبنانية؟؟ ما ال
عن اهلوية السورية أو الفلسطينية؟؟ اجلغرافيا )حدود طبيعية(؟؟ التاريخ؟؟ العادات والتقاليد؟؟ الدين؟؟ اللغة؟؟ 

 )وجهة نظري تقول ال... ال اختالف!! هناك هوية أوسع وأمشل لن أدخل يف تفاصيلها هنا(!!
والتقاليد؟؟ فهل هذه العادات والتقاليد  إذا سلمت فرضًا بأن هناك من سيأيت ويقول هناك فرق يف العادات

هي نفسها يف لبنان كل ه؟؟ إذا كان اجلواب ال، فهل يعقل أن أد عي أن  هناك هوية عكارية وأخرى جنوبية 
 وثالثة بريوتية؟؟ أرى أن  اهلوية هبذا الشكل تتذرر مناطقياً!!!!

هل يف لبنان هوية واحدة تبعًا لتمثالت علي  أن أطرح تساؤاليت بشكل آخر، وألنسى أمر اهلوية األكرب!! 
الناس حول مسألة اهلوية نفسها؟؟ منذ استقالل لبنان أو رمبا منذ التقسيم الناجم عن معاهدة سايس بيكو 
وكل مواطن لبناين يضع نفسه يف خانة هوية مقابلة لآلخر أو رمبا لآلخرين وخاصة على صعيد اإلنتماء 

 الطائفي!!!
 *** *** *** *** ****** *** *** *** 

تنميط  -حماولة تعريف دقيقة للهوية ولكين أضيف أن  كل التفاصيل اليت ذكرت حول اهلوية )األنا واآلخر
احتواء للعنف.... ( ميكن أن تنتفي فيما لو آمنا أن  اهلوية اليت جتمعنا هي اهلوية اإلنسانية. يف هذه  -الصورة

هو أنا!! اآلخر  - كان أو دين أو ثقافة هو ليس آخر  أي منطقة احلالة تنتفي حىت فكرة اآلخر، فاإلنسان من
(. 2172هو احليوان )على حد  تعبري مفيت سوريا أمحد بدر الدين حسون يف افتتاحية الربملان األورويب للعام 

 هبذه الطريقة فقط نصبح إزاء هوية واحدة جامعة هي اهلوية اإلنسانية اليت ال ميكن للعنف أن ينتج عنها.

**** *** *** *** *** *** *** *** ** 
حتت عنوان "توضيحات" ذكرت أن  األم ال تقدر ان متنح جنسيتها اللبنانية ألوالدها لذا فاهلوية ال تنتقل إال 

 من ذكر إىل ذكر:
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ا أنت تقصد بطاقة اهلوية، أو لنقل "اهلوية" الرمسية، أما اهلوية احلقيقية فهي اليت تكو نت عرب املعاش ا ليومي إمن 
والتفاعل اإلجتماعي للناس. وبرأيي يعترب الوجدان الوطين واإلحساس الذايت باهلوية أهم مكو ن من مكونات 

 اهلوية )الوطنية(. 
وأوض ح كالمي مبثال: شاب مصري ولد يف لبنان من والد مصري وأم لبنانية. عايش مشاكل البلد ومهومه 

ب آخر لبناين من والد لبناين ووالدة لبنانية، لكنه ولد يف أمريكا وحربه وسياسته وعمل فيه وتزوج منه. وهنا شا
 وعاش وتوظف وتزوج يف أمريكا!!

أي منهما حيمل اهلوية اللبنانية؟؟ وبالتايل فسواء تكر مت الدولة اللبنانية مبنحي هذه البطاقة أم مل تتكرم فأنا 
 !!! من أحد د مبعايشيت امليدانية إمتالكي أو عدم إمتالكي للهوية

*** *** *** *** *** *** *** *** *** 
ن عرضك ملسألة اهلوية اجلندرية وتوضيحها ضمن فقرة "صورة ونقاش"، وألن اجملتمع اإلفرتاضي هو صورة إ

قد أحملُت إليه يف مماثلة يف منطها الفكري وتركيبتها السوسيورقمية للمجتمع الواقعي، فقد وصلَت إىل ما كنت 
تمع العريب عامة )واقعيًا كان أم إفرتاضياً( هو جمتمع بطركي بتواطؤ من الرجل واملرأة. تغيريُُه اجمل ، ورقيت البحثية

 وضرُب منظومة القيم اليت يقوم عليها هو أمر ليس باليسري أبداً: 
 ألن ه يلقى الدعم من كافة املؤسسات املشرفة على التنشئة )بدءًا من األسرة حىت اجملتمع :  أوال

 روراً مبؤسسات الدولة(، اإلفرتاضي م
  د باختالل التوازن يف توزيع السلطات!! وبالتايل فاجملتمع الرقمي يعكس متثالت وثانياً: ألن ه يهد 

 الناس وخمياهلم اإلجتماعي حول طبيعة العالقة بني اجلنسني واليت هي عالقة سيطرة/ خضوع.
 لنجاح والتوفيق.على هذه الورقة القي مة متمنيًة له كل ا باحثأعود ألشكر ال
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تعليقًا على سؤالك : هل هناك هوية لبنانية ؟ هو إشكال مل أنته منه ، وإن كنت توصلت إىل إجابة "ما" 
يست يف صدد صراع هويايت أو حوله فهي أن اهلوية اللبنانية هي جمرد دائرة من دوائر اإلنتماء ! وهي ل

 تعددية إنسانية ! ... ورغبت يف أن تكونإلغاء
بالنسبة لتمثالت الناس حول اهلوية ، فهي كما ذكرت  ، متذر رة ، ما دام الصراع داخليًا ، إال أهنا تتحد إذا  
كان الصراع خارجيًا ! بالطبع ال يظهر هذا يف اآلونة األخرية ، ألن الفنت الطائفية ، أعادت تعريف البعض 

 هويته اللبنانية ! –كما نرى   –، وهي مل تكن هلويته الرئيسة ، فأضحى هلا األولوية 
تعليقاً على فكرة بطاقة اهلوية/اهلوية احلقيقية : إن مناقشيت إمنا تصب يف نقد ذكورية السيستام دون أن أتطرق 

من  –ملعاين اهلوية اليت يعايشها الناس ويتمثلوهنا ! أردت فقط أن أسلط الضوء على كيفية رؤية النظام للمرأة 
 ؟!  –وذج "البطاقة" خالل من

بالنسبة للهوية اجلندرية ، اجملتمع العاملي جمتمع جندري ، وبعضه حياول أن يرتقي ليصبح جمتمعًا إنسانيًا ، 
تلغى فيه اجلندرة متاماً ! وبالدنا ليست منعزلة عن هاته السياقات ، وإن كانت تأخذ يف بالدنا أشكااًل أكثر 

ة ، فص لت  جزءاً منها يف ورق  تك البحثية . حد 
 ورمبا حيتاج اجلندر إىل مؤمتر منفصل ...

أخريًا ، أشكرك على ما تفضلت به من نقاش هادئ وعقالين ، فنحن أحوج ما نكون إليه ، لنراكم فوق 
 لنهضة إنسانية . –ال شك  –ذواتنا تالقحاً معرفياً يؤسس 

 حتييت وتقديري
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عدم  زلنا اىل اليوم نعاين من حث على هذه الورقة البحثية النوعية اليت طرح فيها إشكالية البداية أشكر البا
 ال وهي اهلوية اللبنانية. أالقدرة أو إمكانية حتديدها 

هذه الورقة مبتانتها تدل على نتاج حبث طويل لن أدخل يف نقاش نفاصيلها املتشعبة لكن سأشري اىل عدة 
  : نقاط

شخص هي هوية مركبة بعضها يفرتض بأنه ثابت اإلسم اإلنتماء اجلندر والدين واآلخر متغري بداية هوية كل 
 السكن اإلنتماء اىل حزب أو جمموعة اخل.... فاهلوية إذا هي ثابتة ومتحركة يف آن. 

بالنسبة ما أاهلوية هو العقل الذي نزع مين،  السؤال هل أبقى أنا أم ال ، بالنسبة يل ال أبقى أنا ألن من حيدد
 نزع عقلي مين فمحددات هوييت لآلخرين ال ترتبط بالعقل الذي نزع مين.  لآلخرين فأنا أنا حىت ولو

هي يف اإلثنني إذ ال وجود للظالل من دون ، هل احلقيقة هي ظالل الكهف أم الشمس اليت تظلل احلقيقة 
 تتداجمان فال ىتى اهلوية الرقمية حعكس ظالهلا علمشس، والظل مرادف للشمس اليت تظلل. اهلوية الواقعية ت

 نعود منيز بني الصورة واألصل. 
سبة اىل اهلوية اللبنانية أتفق مع الباحث بأن هناك هويات لبنانية إلختالف احملددات هلا هلذا كلنا نما بالأ

دد هذه اهلوية اإلطار الذي حي يلبنانيون لكننا النتفق على ما هو لبناين. وتبقى البنية اإلجتماعية والثقافية ه
 واقعية كانت أم رقمية. 

 ويف اخلتام أمتىن جلميع من شاركنا تفاعالت وشجون هذا املؤمتر التوفيق والنجاح وعقبال املؤمتر الثاين.
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أشكر الدكتور رامي ناصر على مداخلته ، واليت تتفق مع ما ذهبت إليه من طروحات ، وهو حمق يف فكرته 
 األخرية ، حول التهيئة للمؤمتر الرقمي الثاين ، لكن بعد فرتة ... 

 حتييت وتقديري
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، يسعى  واعياية ، بداية طريق جديد ، وإختيار متة باملعىن احلريف ، هي جمرد بدهي ليست خا
 ليس فقط للتغيري ، بل للتثوير ...

نذ والدة فكرة عقد املؤمتر وحىت حلظات كتابيت هلذا النص ، ما جرى خالل األشهر السابقة م
 بد ل كثرياً وعد ل من األفكار والسرديات ...

و أن الظروف يتخذ موقع الضحية ، أأنه هناك الكثري ممن يد عي الرغبة يف التغيري ، أو 
 ستسلم !تقهره وغريه ، في اإلجتماعية القاهرة

هي حتديات تتطلب منا إبداع بل ،  أو مشكالت هتديداتليست ، ، هكذا نراها حتديات هي 
 ... لنقدر على التغيرينقاط ضعفها وقوتنا ،  طرق إستجابة تنهل من

 وأمام التحدي املعريف ، ال بد من إستجابة جذرية ، 
 وإستجابتنا هي صناعة الوعي ، 

 رقمياً ... هذه الصناعة لتتوالد ، لتتكامل ، ال بد هلا من لقاءات دورية ، غري ممكنة إال
 لذا ، 

 ... املؤمتر الرقمي
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 ال واقع أمر إن ه! الرفض  أو القبول ميكنه من موقع يف فلسنا! حياتنا  على ذاته يفرض الرقمي العصر هو
 ! به اإلخنراط من لنا مناص

 الذي "الرقمي" إن ه. رفضًا  أو قبوالً  اآلخر مع صلناتوا وطبيعة هويتنا تشكيل يف ويؤثر أث ر الذي "الرقمي" إن ه
 ! وأزماهتا مهومها وبكامل ...جبندريتها  موسومة إجتماعية بنية معنا حاملني إليه إنتقلنا

 ..تتأثر .. تؤثر ! وساق  قدم على فالتفاعل! مستقرة  األمور تكون ألن سبيل ال املعومل العامل هذا خضم يف
 ...تتصارع .. تتفاعل 

  سوسان
*** *** *** *** *** *** *** *** *** 

 ! املشرتك الفضاء هذا هو ومكانه ، رقمي هو ، املؤمتر طبيعة عن خمتلفة فكرة لدي  
 مجيع على توزيعه يتم رقمي كتاب يف واملداخالت األحباث بتحرير قومسأ ، ككل املؤمتر أعمال إنتهاء بعد

 ! يرغب من ولكل ، املشاركني
 األحباث إستخدام أو ، ونشره ، توزيعه ، الكتاب نقل ميكن حيث:  اإلبداعي املشاع فكرة من تقرتب رؤييت
 رحبية ألغراض إستخدامه عدم والثاني ، لصاحبه النص ينسب أن:  النسبة:  األول:  بشرطني ، فيه اليت

 . جتارية
 !  فيها املالية للجوائز وجود ال ، تطوعية رقمية املشاركةإن 

 علي
*** *** *** *** *** *** *** *** *** 

 عنواهنا رسالةٌ  ، معريف أرق الكتابة ، واخلسارة الربح ميزان يف حيسب مادياً  عمالً  وال ، فكرياً  ترفاً  ليس الكتابة
...  هو...  أنت ... أنا ، األمسى بالقضية وعي من منتلكه مبا لنشارك ، الكتابة يف مجيعاً  فلنشارك...  البناء
 ... التغيري رافعة

 سوسان
*** *** *** *** *** *** *** *** *** 

.  املشرتك الفضاء هذا هو ومكانه ، رقمي املؤمتر هذا بأن   لنذك ر نعود اإللتباس حاالت لبعض توضيحاً 
 . النقدي السوسيولوجي/األنثروبولوجي املعريف الرتاكم وتنمية الثقافية الفائدة حتقيق هو منه واهلدف

 .  املعرفية خمططاتنا عن البعد كل بعيدان املادي والربح ةالتجاري األهداف إن  
 . أفضل جمتمع ولبناء للتغيري املؤس س اإلنساين الوعي بناء سبيل يف تطوعية رقمية املشاركة

 سوسان
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 ختتنق حىت املنهجية قيوده يفرض الذي السيستام ضمن حالنا هو هذا...  الفكر ضاع الشكل وراء سعياً 
 . متميزة إبداعية حماولة كل ومتوت...  الفكرة
 توصيفنا تؤط ر اليت املنهجية الضوابط من أدىن حدٌ  هناك يكون أن من بأس ال ، إيضاحه من بد   ال أمرٌ  هناك

 . يكون أن جيب ملا احلرفية القيود من لنتحرر...  ولكن ، املدروسة للمسألة وحتليلنا
 نعيش أن دون وذلك ، املراقب املالحظ الباحث يةوعفو  بسالسة تنساب أفكارنا ولنرتك إشكالياتنا لنضع

 الثقافية قدراتنا من وحيد   أفكارنا يؤط ر ، رمزي وعنف( تسلط:  إقرأ) سلطة من تتضمنه وما" العلمية" هاجس
 . معرفياً  تنميتنا إمكانية من بالتايل ويقل ل

 ! ونستفيد نفيد كي أفكارنا فلنطلق
 سوسان

 *** *** *** *** *** *** ****** *** 
 ... باملشاركات مشكلة األول الرقمي مؤمترنا واجه ، جديد ككل
  ، فقط أربعة على إقتصرت حيث
 ... املتابعة من مينعنا مل هذا لكن
 ... الحقاً  املداخالت مع الكتاب إصدار من مينعنا ولن
 ... الشكر كل ، وإعتذر ، ودعم ، شارك ملن

 علي
* *** *** *** *** *** *** *** ***** 

 خياف زال ال جتماعياإل خميالنا أن   أعتقد !" ضاللة بدعة كل" وأرد د أتبس م كنت ، هذا منشورك أقرأ وأنا
  ... التغيري يف املبادرة وخيشى" املستحدث" خياف زال ال ، "البدع"

 ... نا مشروع أمام عائقاً " العدد" يكون لن لذا
ا ، األخري يكون لن املؤمتر فهذا قليالً " العدد" كان مهماو   الةفع   مشاركاتؤمترات جديدة و مب خرياً  سنتأمل وإمن 
 ...  النقدي الفكر طويرلت

 سوسان
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 تُركت هذه الصفحة بيضاء معداً 
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 ليس جمرد كالم يف الرقمية !

 الواقعي والرقمي معًا ! هو مؤمتر رقمي ، حول 

، مل جند أمامنا إال صناعة التحدي املعريف أمام 

 الوعي ...

 ، وملتقيات،  ندواتوهي صناعة حتتاج منا إىل 

 ... دورية مؤمتراتو

 وهذا مؤمترنا األول ...

 

 


