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ظواهر  بروز  إىل  التطور  فائقة  الرقمية  الثورة  أدت 
ارتبطت  ودينية،  وثقافية  وسياسية  رقمية  سوسيو– 
ومواقع  الرقمي،  العام  للمجال  املدى  واسع  بانفتاح 
التواصل االجتامعي املتعددة، وخطاباهتا املليارية، بطول 
احلياة الرقمية وعرضها، يف ظواهر بعضها رقمى بامتياز، 
وبعضها اآلخر انتقل من احلياة الكونية الفعلية –املتعددة 
األديان واملذاهب والثقافات واألعراق والقوميات– إىل 
منصات  إىل  التى حتولت  املوازية  الرقمية  الكونية  احلياة 
كونية عابرة للمجاالت العامة يف دول العامل، وجمتمعاته 
واملؤسسات  القيم  تسودها  التى  تلك  سواء  املتعددة، 
عملها،  وآليات  وثقافتها،  الديمقراطية،  السياسية 
تسودها  التي  تلك  أو  والعامة  الفردية  احلريات  ومعها 
التوتاليتارية والتسلطية وبقاياهم. أضف إىل ذلك مئات 
تزال  ال  التى  الدول  من  الرقمية  الذوات  من  املاليني 
والتسلطية.  التوتاليتارية،  والسلطات  النظم  تسودها 
التمثيلية  الديمقراطية  املجتمعات  يف  األحرار  األفراد 
أوسع  جمااًل  االجتامعي  التواصل  مواقع  يف  وجدوا 
ونزواهتم،  وشطحاهتم  وأهواءهم  آراءهم،  عن  للتعبري 
وممارسة الضغوط من خالل أشكال جديدة، ومجاعات 
خالهلا  من  يمكن  شعبيوي  طابع  ذات  رقمية  ضغط 
السياسية،  املؤسسات  عىل  الرقمية  الضغوط  ممارسة 
األحزاب  ومعها  التقليدية،  الضغط  مجاعات  وجتاوز 
السياسية، والربملان، وأجهزة اإلعالم املرئية واملسموعة 
القديم!  تأثريها  تفقد  بعض من  بدأت  التى  واملقروءة، 
الصفراء  السرتات  مجاعة  ذلك  عىل  األمثلة  أبرز  ومن 
العاصمة  يف  والفعلية  الرقمية  واحتجاجاهتا  فرنسا،  يف 
نمط  تشكل  تم  لقد  األخرى.  الفرنسية  واملدن  باريس، 
إدخال  برضورة  السيايس  االجتامعي  الطلب  من  جديد 
للجمهورية  التمثيىل  الديمقراطى  النظام  عىل  تعديالت 
من  بعض  بإدخال  املطالبة  خالل  من  الفرنسية  اخلامسة 

أشكال الديمقراطية املبارشة!.

بعض  حالة  يف  والفردية  العامة  احلريات  غياب  ظل  يف 
الضمري  ملعتقالت  تأسيس  حدث  التسلطية،  النظم 
الدينية  املؤسسات  بعض  بمساعدة  وذلك  والروح، 

التابعة. من هنا، شكل املجال العام الرقمي فرصة تارخيية 
واستثنائية يف حتول الذوات الشخصية الفعلية إىل »ذوات 
االفرتايض،  الواقع  عىل  بحرية  نفسها  عن  تعرب  رقمية«، 
وعن اهتامماهتا الفردية وآرائها وتفاعالهتا حول السياسة 
وتوظيف  اليومي،  التفاصيل  وعامل  والقيم،  واألديان 
الوجيزة  الطلقة«  و«الفيديوهات  والصور  الرقمية  اللغة 
بجانب  وآراءها،  مهومها  عن  للتعبري  كأدوات  جدًا، 
واألجساد  والزي  األكل  جماالت  يف  نفسها  عن  التعبري 
تعتربه  ملا  واختياراهتا  اجلنسية،  والشبقيات  واحلواس 
وحتويله  الكرييف،  اجلسد/  ومتثيالت  قبيحا،  أو  مجيال 
والرغبات  للدوافع  مثرية  وحواسية  مجالية  أيقونة  إىل 

اجلسدانية.

فائقة  رسعة  يف  وتتغري  تتشكل  جديدة  رقمية  ظواهر 
للتحليل  مهمة  بدت  ثم  من  الرقمية،  احلياة  مع 
السوسيولوجى وفروعه، وحقوله املعرفية التى استقرت 
نسبيًا عرب الزمن مع حتول املجتمعات الغربية، وغريها، 
والنظريات  املفاهيم  يف  التحوالت  بعض  ظل  يف 
واالستقرار  بل  السوسيولوجى،  التحليل  ومفاهيم 
احلقول.  هذه  يف  السائدة  االصطالحات  آللة  النسبى 
الظواهر واملشكالت االجتامعية يف املجتمعات، وواقعها 
وتفاعالهتا الفعلية، استقرت نسبيًا مع تراكم الدراسات 
احلقلية/ اإلمربيقية، وتنظرياهتا يف العلم االجتامعي. من 
يف  واإلصطالحية،  النظرية،  اآللة  هذه  ُاستخدمت  هنا، 
انتقال  أى  رقمية،  اجتامعية  ومشكالت  ظواهر  حتليل 
اآلخر  وبعضها  الرقمية،  احلياة  إىل  الفعيل  من  بعضها 
رقمي بامتياز، من ثم بدت الفجوة بني املقاربات الفعلية 
الظواهر  بعض  وبني  االجتامعية،  واملشكالت  للظواهر 
الرقمية.  والسوسيو–ثقافية  السوسيو–سياسية،  الرقمية 
ال شك أن هذه الفجوة بني مقاربات ظواهر ومشكالت 
وبنياته  وهياكله  الفعيل،  املوضوعي  الواقع  وأزمات 
واآلداب  الفنون  وىف  والسياسية،  والثقافية  االجتامعية 
هذه  توظيف  من  جتعل  والغناء،  واملوسيقى  واملرسح 
املناهج والنظريات واملفاهيم املرحتلة من علوم االجتامع 
واألفعال  الظواهر  حتليل  إىل  والفلسفة  واالنثربولوجيا 
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هذه  حتليل  يف  فاعلة  غري  الرقمية،  واللغة  واخلطابات 
خطابات  يف  عنها  املعرب  واملشكالت  الرقمية،  الظواهر 
املنشورات والتغريدات والصور والفيديوهات الوجيزة 

عىل مواقع التواصل االجتامعي.

من هنا بدت احلاجة املوضوعية ملقاربات سوسيولوجية 
وظواهره،  وعوامله  الرقمي  املجال  من  تنطلق  خمتلفة، 
ومعها  سوسيو-رقمية،  مصطلحات  واشتقاقه  ولغته، 
مفاهيم ونظريات ولغة سوسيو-رقمية جديدة. ال شك 
أن السوسيولوجيا الرقمية بعضها خُيلق من سوسيولوجيا 
الواقع الفعيل وظواهره، ألن بعض الظواهر الرقمية هى 
املنحى  هذا  لكن  الرقمي،  إىل  الفعيل  الواقع  من  ارحتال 
وانفجار  الوقت،  مرور  مع  لالنقطاع  طريقه  يف  يبدو 
عنها  يعرب  التى  اجلديدة  الرقمية  واملشكالت  الظواهر 
العام  املجال  عىل  البرش  ومليارات  املاليني،  مئات 
الرقمي الوطني واإلقليمي والكوين املفتوح بال حدود، 
والرشكات الكونية العاملة يف جمال الرقمنة وإنتاج السلع 

واخلدمات. 

وإبداع  الرقمية،  للظواهر  التحليلية  املامرسات  أن  يبدو 
املصادر،  عديد  عىل  يعتمد  جديدة،  سوسيو-رقمية  لغة 
تتنامى وتتطور،  التى  الرقمية  وعىل رأسها املصطلحات 
وظواهره،  الرقمي  للواقع  املبارش  التنظري  وحماوالت 

واجتاهاته، واملشكالت املعرب عنها رقميًا.

تتشكل  التى  واملشكالت  اجلديدة،  الرقمية  الظواهر 
ولغة  سوسيولوجيا  عن  البحث  عىل  تقترص  ال  حوهلا 
والبحوث  التنظريات  عن  مغايرة  وربام  جديدة،  رقمية 
ثمة  وإنام  امليدانية،  واألنثربولوجية  السوسيولوجية 
الظواهر  هذه  تطرحه  ما  لبحث  أيضًا  اهتاممات 
سوسيو-نفسية،  جوانب  من  الرقمية  واملشكالت 
الرقمي،  اإلدمان  ومنها  اجلوانب،  هذه  لتحليل 
املتفجرة  العنيفة  واللغة  الرقمي،  العدوانى  والسلوك 
واملادي،  الرمزي  العنف  عىل  والتحريض  بالعدوانية، 
وخاصة من خالل الوصم السلبى لآلخرين، أو اهتامهم 
اللغة  استعارات  من  كجزء  امللة  عن  اخلروج  أو  بالكفر 

للغة  والتأويلية  التارخيية  املتون  من  والالهوتية  الدينية 
إشاعة  أو  االفرتاىض،  الواقع  إىل  التارخيي  والالهوت 
املذهبى  أو  الديني،  اآلخر  كراهية  ثقافية حول  مفردات 
من داخل الدين أو املذهب أو من خارجه! أو الكراهية 

العرقية والشوفينية والتعصب القومي! 

اجلنسى  التحرش  لظواهر  النفسية  األبعاد  أيضا  ثمة 
الرقمي، أو بث فيديوهات، وجيزة ، وصور شبقية ، أو 
جنسية عارية، أو خطابات جنسية رقمية مثرية، بعضها 
التى  املتابعات  أجل  من  السلعى  الطابع  ذو  للرتويج 
جتلُب بعُض املال من الرشكات الرقمية الكربى، وبعضه 
اآلخر حماوالت إلثارة اهتامم اآلخرين حول الشخصية 
خالل   من  الرقمية  ذاهتا  لتأكيد  الساعية  العارضة، 
اجلاملية،  أو  احلواسية،  وإثارته  اجلسدى،  االستعراض 
أحيانًا  املصحوب  الطلقة  الفيديو  أو  الصورة  خالل  من 
احلاملة  والفيديوهات  الصور  بعض  اإلثارية.  باألقوال 
لألجساد واإلثارات احلواسية، قد يستخدمها بعضهم/
بعضهن/ إزاء  والضغوط  واالبتزاز،  التشهري،  يف  هن  
دائرة  إىل  الفعل  تتعدى  خطرة  ظواهر  ،وهي  بعضهم 

التجريم يف عديد من بلدان العامل.

وإنام  املشكالت،  هذه  عىل  اجلديدة  الظواهر  تقترص  مل 
امتدت إىل التوظيف الرقمي يف جمال السلوك اإلجرامي 
نحو  عىل  متعددة،  رقمية  جرائم  الرتكاب  وشبكاته، 
أو  االجتامعي،  التواصل  شبكات  عىل  يتزايد  بدى  ما 
اخلاص Messenger، أو الواتس أب، أو الفايرب. مثل 
هذه األنامط اجلديدة من السلوك اإلجرامي تكشف عن 
حتليلية  معاجلات  إىل  حتتاج  نفسية،  سوسيو–  جوانب 
ختتلف عام هو سائد يف علمي اإلجرام والعقاب، وأيضًا 
يف قانون اإلجراءات اجلنائية، والعقوبات، عىل نحو أدى 
وتأثيم املرشعني هلا يف  اجلرائم،  إىل رصد وتكييف هذه 

عديد من دول العامل.

سوسيو– مشاكل  ومعها  اجلديدة،  الرقمية  الظواهر 
نفسية، وثقافية وسياسية، حفزت الفكر السوسيولوجي 
األمور،  هذه  يف  النقدي  النظر  رضورة  إىل  والسيايس 
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أعطت  االتصال  ووسائل  الرقمنة  بدايات  أن  خاصة 
أبرز  إحدى  ستكون  أهنا  إىل  أولية،  آراء  ثم  انطباعات، 
أدوات، وآليات االتصال الكوين الفردي عابر القارات، 
مع  بدأت  التى  السمعية  االتصال  أدوات  وتتجاوز 
الفضائية  والقنوات  املرئية،  التلفزات  ثم  الرتانزستور، 
الكونية، التى سيكون إرسال الرسائل واخلطابات رهينًا 
للدول واحلكومات،  التحريرية واإلعالمية  بالسياسات 
والرشكات الكربى العاملة يف جمال الفضائيات، ومن ثم 
هي رسائل سمعية ومرئية من طرف واحد إىل مستهلكي 
هذه الرسائل، دونام مشاركة فاعلة من املتلقني لرسائلهم، 

إال قلياًل جدًا. 

ودورها  الرقمية،  الثورة  بدور  االستبشار  كان  هنا  من 
والكونية  واإلقليمية  الوطنية  العامة  املجاالت  حترير  يف 
املبارشة،  التقليدية  سواء  عليها،  املفروضة  القيود  من 
والثقيلة، أو غري املبارشة، والناعمة يف الدول األكثر تطورًا 
وحتول  الزمن،  مرور  ومع  العامل.  شامل  يف  وديمقراطية 
املقموعة، والتمركز  للذات  أداة حترر  الرقمية إىل  الثورة 
حوهلا، والولع هبا، وانكشافها يف عديد أحواهلا، عىل نحو 
أرش إىل زمن هناية اخلصوصية والسرت الذايت! أدى ذلك 
الظواهر  هلذه  النقدى  النظر  بدء  إىل  الظواهر  من  وغريه 
يف  وتأثرياهتا  املختلفة  األبعاد  ذات  اجلديدة  واملشكالت 

الواقعني الفعيل والرقمي.

التى  األساسية  الرقمية  واملشكالت  الظواهر  من  ثمة 
اجلديد  احلقل  تشكل  عديدة،  وإشكاليات  أسئلة  تطرح 
لسوسيولوجيا الرقمنة، نناقش بضعها يف األقسام التالية. 

أوال: تشكل الفرد الرقمي 

حالة  إىل  االفرتاضية  االجتامعي  التواصل  وسائل  أدت 
الرصيح،  البوح  خالل  من  الرقمية،  الذوات  انكشاف 
أو الكاذب، أو املراوغة، ومعه عديد من األقنعة، سواء 
األفعال  أو  الرقمية،  لأللعاب  سرتًا  أو  للذات،  اخفاء 
خطاب  خالل  من  سواء  الرقمي،  الفرد  لدى  الرقمية 
الصورة-الصور،  وخطاب  والتغريدات  املنشورات 

عىل  يؤثر  كى  الوجيز،  الطلقة«  »الفيديو  خطاب  أو 
حماولة  مرجعه  الرقمية  للذات  االنكشاف  املتابعني. 
وىف  احلياة،  يف  فاعلة  وأهنا  حارضة،  وأهنا  لذاهتا،  إثباهتا 
ظل اجلموع الرقمية الغفرية، أو ما سبق أن أطلقنا عليه 
حيث  الغفرية«،  الرقمية  العادية–  اجلموع  مصطلح« 
والستينات  اخلمسينات  عقود  يف  الغفرية  اجلموع  كانت 
بني  الباردة  الثانية، واحلرب  العاملية  احلرب  أعقاب  –يف 
اللينينية،  املاركسية/  والسياسية  الفلسفية  اإلمرباطورية 
واملاوية، وبني الكتلة الرأساملية الغربية بقيادة الواليات 
املتحدة األمريكية– هى تعبري عن طبيعة تشكالت النظم 
الكتلتني.  كال  يف  واالجتامعية،  واالقتصادية  السياسية، 
اجلموع الغفرية يف عامل املاركسية اللينينية واملاوية، تعتمد 
ثورة  زعامات  تقودها  شاملة،  ورقابية  تعبوية  نظم  عىل 
الطبقة  باسم  الصني  يف  ماو  وثورة  روسيا،  يف   1917
يف  الكوين  التارخيي  دورها  واألهم  وحقوقها،  العاملة 
الثورة. مجوع غفرية حتت راية املاركسية، لكن ال وجود 
– العاملة  للطبقة  الشامل  التحرر  باسم  املستقلة  للذات 
ومعها الفالحني يف الصني وفيتنام قبل وبعد االستقالل، 
الكتلة  دول  يف  الواحد،  احلزب  نظام  ظل  يف  وكوبا– 
وما  املاوية  والصني  السوفيتي،  االحتاد  بقيادة  املاركسية، 

بعد.

اإلعالم التقليدي املسموع واملقروء ثم املرئي بعد ذلك، 
واالجتامعية،  السياسية  التعبئة  نظام  إطار  يف  يدور  كان 
العاملة،  والطبقة  املاركسية،  باسم  الشعارات  وخطاب 
كان  التحرر  الغربية.  اإلمربيالية  مواجهة  يف  واألمة 
القمعية،  الفضاءات  الغفرية، يف ظل هذه  باسم اجلموع 
واحلزب  التعليم،  وأنظمة  األبعاد،  املتعددة  والرقابات 
وتبدو  ذاهتا،  إىل  ترحل  الفردية  الذات  كانت  الواحد. 
املعرب عنها وعن  الغفرية، واحلزب  ذائبة يف عامل اجلموع 
مصاحلها! كانت أية إبداعات ختضع للرقابات املشددة، 
ومن خيرج عنها متحررًا، مصريه الذهاب إىل املعتقالت 
دول  يف  أو  السوفيتي،  االحتاد  يف  ونظائرها  سيربيا  يف 
ونقاد  ملتمردهيا  نظرية  معتقالت  حيث  الرشقية،  أوروبا 

النظام والسلطة باسم الطبقة العاملة الثورية!
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اإلعدام  كان  ماو،  بقيادة  الصينية  الثقافية  الثورة  يف 
خارج  نقدهم  كان  سواء  املختلفني،  مصري  والسجون 
جتربة النظام املاوي، أو وصام من بعض الوشاة يف احلزب 

أو األمن، أو من الزمالء يف العمل، أو اجلريان.. إلخ!
املتحدة  الواليات  يف  التمثيلية  الديمقراطية  النظم  يف 
أسرية  الغفرية  اجلموع  كانت  إلخ،  واليابان...  وأوروبا 
ورشكاهتا  الغربية،  للرأسامليات  االقتصادية  التطورات 
كان  والدول.  للجنسيات  العابرة  واألخرى  الكربى، 
التوسع، وتعظيم الربحية، والرتاكم الرأساميل هو اهلدف 

الرئيس!
الكثيف،  االستهالك  عامل  إىل  التحول  كان  ثم  من 
ثورة  يف  عنه  معربًا  االستهالكي،  السلوك  وتشكيل 
السلع  من  املكثفة  تياراهتا  عرب  التي  االستهالك 
والذات  الفردي  السلوك  تشكيل  وإعادة  واخلدمات، 
الذات  التفاصيل الصغرية، وتسليع  التشيؤ، وعامل  نحو 
الفردية عىل نحو ما وصفه »جي ديبور« -يف كتابه الشهري 
فيها  تسود  التي  املجتمعات  يف  االستعراض«–  »جمتمع 
عىل  بكاملها  نفسها  احلياة  تقدم  احلديثة  اإلنتاج  رشوط 
أهنا تراكم هائل من االستعراضات، كل ما كان ُيعاش 
عىل نحو مبارش يتباعد ويتحول إىل متثيل، وأيضًا يرتتب 
إىل  تغرياته  أحد  يف  حقيقي  هو  ما  كل  حتول  ذلك  عىل 
الفردية  الذوات  حتويل  ذلك  عىل  ساعد  زائف!  هو  ما 
إىل اجلموع الغفرية حتت راية االستعراضات، والتمثيل 
ذلك  عىل  وساعد  الفردي،  واملجال  العام،  املجال  يف 
أيضا االهنامك يف الثورة اجلنسية بعد ثورة الطالب، من 
التى   ،19٦٨ السوربون  إىل  بريكىل  كاليفورنيا  جامعة 
بطريركات  من  التحرر  حماوالت  عن  تعبريًا  كانت 
اجلسدية  احلريات  خالل  من  الغربية،  الرأساملية 
ما  رسعان  أهنا  إال  والشبقية،  والشهوانية  واحلواسية 
االنساين،  التشيؤ  خالل  من  اجلسداين  حتررها  فقدت 
للتسليع من خالل االستهالك، ونظام  وبات موضوعًا 
من  متدفق  تيار  عرب  الفردي  السلوك  وتشكيل  املوضة، 
ومتثيالت،  صور،  صياغة  واألهم  واخلدمات،  السلع 
واستعراضات الفرد يف احلياة اليومية وتفاصيلها، وهو 

ما أدى إىل ظواهر«األنوميا« واالغرتاب، يف وسط ومن 
خالل اجلموع الغفرية االستعراضية.

من ناحية أخرى، كانت الصحف واملجالت واإلذاعات 
التحريرية  سياساهتا  خالل  من  تساهم  والتلفزات، 
ونظرهتا  واجتاهاهتا،  اجلموع،  تشكيل  يف  واإلعالمية 
وللعامل،  واالجتامعي،  السيايس  ولنظامها  ملجمتمعاهتا، 
ولآلخرين. املالحظ أن وسائل اإلعالم املرئية واملكتوبة 
اإلثارة  عن  دائاًم  تبحث  غالبها  يف  كانت  واملسموعة، 
سعيًا  األكاذيب،  اختالق  وأحيانا  احلكايات،  وصناعة 
اإلثارية،  األخبار  وراء  اللهاث  ثم  االستمرارية،  وراء 
الصورة،  عامل  ذلك  عىل  وساعد  وتروجيها.  ونسجها 
التلفازية  الصورة  إىل  الفوتوغرافية،  الصورة  وسلطة 
عىل  احلدث  وزمن  الصورة،  زمن  بني  والتاميز  احلركية، 
أراد من أجهزة اإلعالم تكييف الصورة،  يتيح ملن  نحو 
يف  والتحريرية.  اإلعالمية  سياسته  يف  هلا  توظيفاته  وفق 
الذائفة«  واألحداث  »الصورة  بورستني  دانيال  كتاب 
النارش دار العني 2022،  )إعداد وترمجة سهري صربى، 
عاما   25 بعد  نرشه  أعيد  ثم   ،19٦1 عام  صدر  والذى 
من  عديد  إىل  ترمجاته  بعد  العاملى  وتأثريه  صدوره  من 
–توقعات  اجلديدة  مقدمته  يف  الكاتب  وصف  اللغات( 
ثروتنا  استخدمنا  وكيف  صنعناه،  الذى  مفرطة–العامل 
وتعلمنا وتكنولوجيتنا وتقدمنا، خللق غابة من األوهام 
حُتول بيننا، وبني حقائق احلياة. كام عدد القوى التارخيية 
أنفسنا  خلداع  املسبوقة  غري  الفرصة  هذه  منحتنا  التى 

والتشويش عىل ما نشهده )ص 17(. 
واألكاذيب  األوهام  انعكاس  بورستني  دانيال  ويصف 
عىل اجلمهور قائاًل: »نحن نريد هذه األوهام ونصدقها 
ألننا نعاين من توقعات مغاىل فيها، نتوقع من العامل أكثر 
الدقيق  املعجمي  باملعنى  مفرطة  -توقعاتنا  ينبغى  مما 
للكلمة... عندما نلتقط صحيفتنا وقت اإلفطار، نتوقع 
منذ  األمهية  بالغة  أحداث  لنا  جتلب  أن  نطلبها–  –بل 
متوجهون  ونحن  السيارة  مذياع  ندير  السابقة.  الليلة 
أن  منذ  وقعت  قد  تكون  أخيارًا  ونتوقع  العمل  إىل 
يف  عودتنا  عند  املطبعة.  إىل  الصباح  صحيفة  ذهبت 
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املساء نتوقع أن تكون بيوتنا ليست إليوائنا ومحايتنا من 
الربد يف الشتاء واحلر يف الصيف فحسب، بل أن تعمل 
اهلادئة  باملوسيقى  حتيطنا  وأن  وتبجيلنا،  اسرتخائنا  عىل 
وبارًا...  ومرسحًا  ملعبًا  تكون  وأن  الشيقة،  واهلوايات 

إلخ« )ص 17، 1٨(. 
وتغذيتها  بورستني  لدى  املفرطة  التوقعات  إضامر 
األوهام  عىل  الطلب  خلق  إىل  أدى  دائاًم  فيها  والتوسع 
للعمل  لآلخرين  أجورًا  وندفع  أنفسنا،  هبا  نخدع  التى 

عىل خداعنا )ص19(.
من  للجموع  وتلبيته  الذات،  خداع  عىل  الطلب  ظل  يف 
واملكتوب  واملسموع  املرئى  اإلعالم  عامل  مستهلكي 
واختالق  والكاذبة،  اخلداعية،  األساليب  معه  تناسلت 
ال  اإلعالمية.  األجهزة  هذه  عمل  بعض  يف  األحداث 
اجلمهور  لدى  الذات  خضوع  إىل  أدى  ذلك  أن  شك 
الغفري، واألفراد، إىل حالة من الغرق يف تيارات متالحقة 
وتوظيف  واألوهام،  كاذب–  –بعضها  األخبار  من 
الرتويج  يف  لإلعالم  والغربية  األمريكية  الرأساملية 
للسلع واخلدمات واألشياء لتسليع السلوك االجتامعي، 

ورغباته وطلباته وأشواقه وحواسه!
عرص اجلموع الغفرية، شهد ثورة السفر واالنتقال داخل 
دعمته  الذى  العزلة  وانكسار  وخارجها،  البلد  ذات 

رشكات السفر والسياحة وأجهزة اإلعالم.
اليومى  السلوك  عىل  أثرت  اإلعالم  وسائل  أن  شك  ال 
حشد  وىف  تقدما،  األكثر  املجتمعات  يف  والسياسى 
سياسية  اجتاهات  عىل  وتوزيعها  الغفرية،  اجلامهري 
أو  الرافضة،  االجتاهات  ونبذ  حضور  وىف  أساسية، 
الناقدة للنموذج الرأسامىل، وقيمه األساسية يف االقتصاد 
الليربالية  السياسية  القيم  وىف  اإلنسانى،  واالجتامع 

التمثيلية.
دوائر  يف  املحتجزة  العامل  جنوب  وجمتمعات  دول  يف 
العربية،  املجتمعات  ومنها  املركبة،  التارخيي  التخلف 
كانت اجلموع الغفرية أسرية ثقافة توتاليتارية غاشمة، أو 
تسلطية سياسية قاسية إىل حد ما، وارتكزت عىل توظيف 

االجتامعي،  الضبط  وىف  السياسية،  رشعيتها  يف  الدين 
واملريفة،  الغفرية  اجلموع  عىل  واملادية  الرمزية،  واهليمنة 
املتغلب  ووالية  اإلمجاع،  ثقافة  إىل  طوعيا  واخلاضعة 
ورسدياته  اإلسالمي  التاريخ  يف  وسلطاته  السني، 
التارخيية املوروثة، من ثم كان السلطان السيايس وسيفه 
والتسلطية  الديكتاتورية،  ومعه  اجلموع،  رؤوس  فوق 
عمليات  تعثرت  هنا  من  الدين.  لرجال  التابعة  الدينية 
ميالد الفرد كفاعل اجتامعى، يف ظل ثورة توقعات حول 
العدل االجتامعي، واالنتقال من األرياف إىل املدن التى 
تم تريفها باهلجرة من القرى إىل املدن سعيًا وراء الرزق 

واحلياة األفضل!

التعبئة،  يف  دورا  تلعب  كانت  التابعة  اإلعالم  أجهزة 
السلطوية«  »اللغة  السياق  هذا  يف  واستخدمت 
غري  واملعلومات  الكربى،  الشعارات  من  وحمموالهتا 
وتعثر  كفاعل،  الفرد  غاب  هنا  من  غالبها!  يف  الدقيقة 
األمنية  والقيود  التعليمية،  النظم  تدهور  ظل  يف  ميالده 
والسياسية الدينية املفروضة عىل املجال العام يف عديد من 
البلدان التوتاليتارية والتسلطية العربية. ومع اهنيار أنظمة 
وانكشافها،  االجتامعية،  والسياسات  والصحة  التعليم 
مستويات  وتراجع  اهليكلية،  االقتصادية  واالختالالت 
حافة  عند  واسعة  اجتامعية  قطاعات  وحياة  املعيشة، 
الفئات  وتآكل  وانكسار  حدوده،  وعىل  وداخله  الفقر 
يف  الغفرية  اجلموع  حياة  حتولت  الوسطى،  الوسطى– 
غياب  واألخطر  عرس،  عىل  مقيم  عرس  إىل  العريب  العامل 
األمال يف مستقبل أفضل. يف ظل االنتفاضات اجلامهريية 
ووصول  واليمن،  ومرص  تونس  يف  النطاق  الواسعة 
املسلمني،  اإلخوان  –من  السلطة  سدة  إىل  اإلسالميني 
وحزب النهضة يف تونس ومعهم السلفيني– تم توظيف 
السلوك  هندسة  وحماولة  اإلمجاع،  وثقافة  اجلموع، 
الشخيص، واحلياة الشخصية، واملجال االجتامعي، وفق 
حياة  يف  بنائها  وإعادة  موروثة،  تأويلية  دينية  تصورات 
متغرية، وعامل خمتلف جذريًا، فأصبحت بمثابة معتقالت 

للروح والعقل. 
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وعصر  الرقمي،  الفرد  الذات/  وظهور  الرقمية  الثورة  ثانيًا: 
العاديني الرقميني

االجتامعي،  التواصل  ووسائل  الرقمية،  الثورة  أدت 
حتول  إىل  الرقمية،  الكونية  احلياة  يف  املليارية  وخطاباهتا 
الرقمي،  للعامل  الفعيل  العامل  من  واألشخاص  األفراد 
والتسلطية،  احلرة،  والشخصية  العامة  املجاالت  ومن 
أو املقيدة، إىل جمال عام وطني، وإقليمي وكوين، مفتوح 
حرية  أهنا  إال  حدود،  بال  تبدو  حرية  يف  مرصاعيه  عىل 
الرقمية،  الكونية  للرشكات  الرقمية  الرقابة  أنظمة  حتت 
كام  واألمنية،  واالستخباراتية،  السياسية،  والسلطات 
الرقمنة  ثورة  أدت  وسياسيا.  إعالميا  بوضوح  ظهر 
العاديني  عرص  ومهوم  وأشواق  ورغبات  وخطاباهتا 
الرقمي، إىل تشكل عامل البيانات الضخمة التى تشكلت 
بيع  إىل  أدى  نحو  عىل  االجتامعي،  التواصل  مواقع  من 
الفعال  الطلب  خلق  يف  الضخمة،  املواد  هذه  وتوظيف 
للرغبات  توجيهه  وإعادة  بل  واخلدمات،  السلع  عىل 

والدوافع نحو أنامط استهالكية جديدة ومتجددة! 

الرقمي  التحليل  عىل  الكونية  الرشكات  ركزت  هنا  من 
معرفة  هبدف  واجلنيس،  والسياسى،  والسوسيو–ثقاىف 
وهبدف  الغفرية،  الرقمية  العادية  اجلموع  رغبات  وفهم 
استهالكها  وأنامط  ودوافعها،  رغباهتا  تشكيل  إعادة 
من  جديدة  حالة  والرقمية.  الفعلية  واخلدمات  للسلع 
وحتويلها  اإلنسانية،  للرغبات  الرقمي  والتسليع  التشيؤ 
إىل  ثم  ومن  مفرطة،  استهالكية  ورغبات  إشتهاءات  إىل 
االعتامد عىل النظام املرصيف، واالستدانة املسبقة يف حياة 
يومية تعتمد أساسًا عىل االستدانة املرصفية لرشاء السلع 
سوق  إىل  حتولت  وسلعها  الرقمية  األشياء  واخلدمات. 
رقمي وطني وإقليمي وكوين، ُتتداول خالله هذه السلع 
الرقمية، من بيع ورشاء. وحتولت املنشورات والتغريدات 
والفيديوهات الوجيزة جدًا إىل مادة يمكن احلصول عىل 
عند  هبا،  اآلخرين  إعجاب  مدى  وفق  خالهلا،  من  مال 
حدود معينة. من هنا برزت ظاهرة واسعة النطاق كونيا، 
أجل  من  وغوايتهم،  اآلخرين  جذب  نحو  السعى  يف 

احلصول عىل ردود األفعال املؤيدة هلم، وتكاثر أعدادها 
عند حدود تؤدى إىل حصوهلم عىل املال. 

–أيا  وتؤمن  تعتقد  بام  واليقينية  القلقة،  الرقمية  الذات 
كان هذا االعتقاد أو الرأى– باتت تشكل ظواهر للعنف 
الرقمي، والنبذ، والوصم، والتحرش اجلنسى، والعرقى 
»العاديني  عرص  يف  الرقمية  الذات  واملذهبى.  والدينى، 
الكون،  يزلزل  انفجار ضخم،  باتت يف حالة  الرقميني« 
وداخله  العامل،  جنوب  دول  يف  السيام  مبالغة،  دونام 
ورغباهتا  للذات،  التعري  من  حالة  العريب.  اإلقليم 
التواصل  وسائل  عىل  تتجىل  وأحزاهنا،  وأشواقها 
عىل  إدمان  وحالة  األخرى،  وراء  ثانية  االجتامعي 
ورشطه  اإلنساين  الوجود  وغدى  لذاهتا،  الذات  إثبات 
الوجود  الرقمي. مساحات  الوجود  يتمثل يف  األساسى 
الرقمي، وما حيمله من ظواهر ورغبات ومشاكل، بات 
الرقمنة،  لسوسيولوجيا  اجلديدة  االهتاممات  من  جزءًا 
ومعه رشكاهتا، وتوظيفها ملليارات الذوات الرقمية التى 
حتولت إىل حمض مادة يف عامل البيانات الضخمة املطروحة 
إلعادة  الكونية،  الرقمية  البيانات  سوق  يف  للجميع، 
توظيفها، وتشكيلها يف عامل االستهالك والتشيوء يف إطار 
نظم الرأساملية الوحشية، التى تزداد رشاسة. تبدو القيم 
الواقع االفرتايض يف بعضها ارحتاال من  االجتامعية عىل 
ما،  جمتمع  السائدة يف  القيم  جديد  وبعضها  إليه،  الفعيل 
ومنطقة ما داخله، تبدو عىل الواقع االفرتايض، يف حالة 
ممسوسة بالعنف واخلوف من اهنيارها وجتاوزها. من هنا 
والتقاليد  الدينية  الثوابت  ومفاهيم  القيم،  خطاب  يبدو 
يف  الغفرية  الرقميني  العاديني  ذوات  حتمله  واألخالق 
عىل  القيم  أنساق  حتوالت  من  القلق  عىل  حممول  عنف 
الواقع الفعيل، ودور تشكالت القيم االفرتاضية اجلديدة 
يف تغيري وحتويل القيم املتآكلة، واملتجاوزة إيل قيم مضادة 
بعض  يلجأ  هنا  تقليديا.  غدى  الذي  للمألوف  ومغايرة 
العاديون الرقميون إىل حتويل مواقع التواصل االجتامعي 
الدين وثوابته،  باسم  والدفاع عنها  للنزاع،  إىل ساحات 
للمختلفني  رمزى  إرهاب  وممارسة  األخالق،  باسم  أو 

معهم.
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وظواهر  ومشكالت  ومشاهد،  حاالت  تبدو  هنا  من 
موضوعًا  االفرتاىض،  الواقع  عىل  املتصارعة  القيم 

للدرس السوسيولوجى، والسوسيو–دينى الرقميني.

التفتيش  ومحاكم  والدفاعي  التبشيرى  الرقمي  التدين  ثالثًا: 
الديني الرقمية

استخدام  يف  يتمثل  وفضاءاهتا،  الرقمنة  ظواهر  إحدى 
اخلرائط  –يف  واملذهبية  الدينية  والسلطات  املؤسسات 
االجتامعي  التواصل  وسائل  وغريها–  الكونية  الدينية 
وفرقها  ومجاعاهتا  ومذاهبها  ألدياهنا  تروجيها  يف  كأداة 
والكهنة  والقساوسة  الدعاة  استخدام  بل  املتكاثرة، 
–يف اليهودية– يف الرتويج ألنفسهم سعيًا  و«الرابايات« 
وراء الذيوع الرقمي، وذلك لكى يلعب الفضاء الرقمي 

عدة أدوار وظيفية دينية، تتمثل فيام يىل:

الفضاءات  والدينية عىل  الرمزية  السيطرة  حماوالت   -1
التواصلية الرقمية.

الديانة  إىل  والدعوة  التبشري،  يف  الرقمنة  توظيف   -2
واملذهب الديني.

األديان  إزاء  دينيني  والال  أوربيني،  الال  خطاب   -٣
السائدة عربيًا )اإلسالم واملسيحية.. الخ(!

والكاثوليكية  اإلنجيلية  الغربية  الكنائس  بعض   -٤
بعض  عن  اإلجابة  حماولة  إىل  الدينية  خطاباهتا  تسعى 
الديني  العقل  جتديد  خالل  من  وتغرياته،  العرص  أسئلة 
املتفلسف والالهوتى، كجزء من تطورات كال املذهبني، 
والفلسفات  الغربية،  الرأساملية  يف  الكربى  والتغريات 
اجلذرية  التحوالت  بعض  أن  املالحظ  أن  إال  الكربى، 
بعد اإلنسان، واالستنساخ  الروبوتية، وما  اإلناسة  نحو 
احليواين والبرشي واحتامالته التى جترى بعيدًا عن الرقابة 
الرسمية والدينية، ال تزال ال جتد سوى إجابات عادية أو 

مسكوت عنها يف هذا الصدد. 

الراديكالية  السياسية  اإلسالمية  اجلامعات  توظيف   -5
والسلفيات  قبلها،  والنرصة  داعش،  مثل  السلفية، 

للمجال  الصحراء،  وجنوب  أفريقيا  شامل  يف  اجلهادية 
مواقعها  عرب  السيايس،  التجنيد  يف  االفرتايض  العام 
والعامل  األوروبى،  املستوى  عىل  العنقودية  وشبكاهتا 
العربى، بل إن بعض ممن انتموا افرتاضيا هلا، يف السجون 
ظاهرة  شكلوا  املثال،  سبيل  عىل  والبلجيكية  الفرنسية 
األبرياء  ضد  اجلرائم  عديد  وارتبكوا  املنفردة،  الذئاب 
واآلمنني يف الشوارع، أو بعض الكنائس عىل نحو دموي 
والسلفية  اإلسالمية  اجلامعات  هدفت  لقد  ومروع! 
الكوين، وإشاعة اخلوف  الردع  الراديكالية حتقيق هدف 

والرعب! 

الدينية  والتعبئة  الرقمي،  التجنيد  أشكال  أن  شك  ال 
نرش  يف  اجلامعات،  هذه  توظيفات  أحد  كانت  الرقمية، 
الشابة  األجيال  متكن  عىل  دالة  بأساليب  أفكارها، 
األدوات  استخدام  إجادة  من  املسلحة  واألوروبية 

الرقمية يف حتقيق أهداف هذه اجلامعات.

وجموعهم  الرقميني  العاديني  عالم  في  الرقمي  التدين  رابعًا: 
الغفيرة 

الوجيزة  الرقمية  الرسديات  يف  يتمثل  الرقمي  التدين 
والرسومات  والصور  والتغريدات  املنشورات  يف 
قصص  من  الدينية  املواد  من  وغريها  والفيديوهات، 
الرسديات  أو  املقدسة،  الكتب  من  ونصوص  دينية، 
والرسل  األنبياء  وحول  حوهلا،  والتارخيية  الوضعية 
والالهوتيني الكبار، وكبار الصحابة، والتابعني ... إلخ، 
أو تنسب لبعض الالهوتيني، والفقهاء الكبار، وغريهم.

العاديني  خطابات  عىل  الرقمي  التدين  ويشتمل 
عن  وتصوراهتم  ومذاهبهم،  ديانتهم،  حول  الرقميني 
الدين  والنبوات ورساالت  واأللوهية  واألديان  العقائد 
والسلوكية.  واألخالقية  املعيارية  وقواعده  ومقاصده 
ويمكن تقسيم التدين الرقمي إىل أنامط وفق املوضوعات 
التدين  من  جاء  بعضها  أنامط  وهى  وغريها،  السابقة، 
الشعبي السائد يف الواقع الفعيل، وبعضها اآلخر تشكل، 
التواصل  السائدة عىل وسائل  التصورات  يزال عىل  وال 
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خطابات  الرقمي  التدين  ويشمل  املختلفة.  االجتامعي 
وتارخيها  ومذاهبهم  أدياهنم  عن  وتصوراهتم  العاديني، 
وقصصها وقواعدها، أو خطابات رجال الدين املحرتفني 
يف املجال الديني الرقمي، ومعهم أراء مستخدمي وسائل 

التواصل االجتامعي وشبكاته الشائعة عن األديان.

دفاعًا  الرقمية  الدينية  الظواهر  الرقمي  التدين  يشمل 
اجلموع  أوساط  يف  الشائعة،  الدينية  املقوالت  عن 
ثم  ومن  واملذاهب،  األديان،  حول  الغفرية  الرقمية 
يشمل خطابات الدعوة إىل الدين، وشامئله إزاء األديان 
الكراهية  إشاعة  أو  له،  وحتبيذهم  األخرى،  واملذاهب 
ببعض  والتشهري  ونقده،  واملذهبي،  الديني  اآلخر  إزاء 
أو  الدينية،  التارخيية  وشخصياته  وعقائده  مقوالته 

التشكيك يف رسدياته التارخيية الشائعة لدى معتنقيه! 

ويشمل التدين الرقمي وأنامطه كل ما له عالقة باألديان 
واملذاهب أيا كانت، وتتشكل عرب الواقع الرقمي رسدياته 
العنيفة،  الدينية  اخلطابات  كذلك  ويشمل  الرقمية. 
السياسية  اإلسالمية  للجامعات  واملتشددة  واحلادة، 

الراديكالية، والسلفية املبثوثة عىل املواقع الرقمية.

اجلموع  عرص  يف  الرقمي  التدين  أنامط  شيوع  ظل  يف 
الدينية  التفتيش  حماكم  ظاهرة  تبلورت  الغفرية،  الرقمية 
من  حتى  اآلخرين  وعقائد  ضامئر  حتاكم  التى  الرقمية، 
األحكام  وإصدار  واملذهب،  الديانة  ذات  إىل  املنتمني 
أو  املسلمني  ملة  أو  الدين  عن  املروق  أو  بالكفر  عليهم 
الرقمية  الدينية  التفتيش  حماكم  أن  الشك  املسيحية. 
تشكل ظاهرة خطرية، ألهنا تصدر أحكامها من منظور 
هؤالء العاديني الرقميني غري املتخصصني إزاء اآلخرين، 
ومتتد إىل إشاعة الكراهية واملشكالت جتاه اآلخر الديني 
لعقل  التفتيشية  املحاكم  بعض  املختلف.  واملذهبي 
بني  منظمة  محالت  إىل  تعود  اآلخرين  وإيامنات  وضامئر 
مذهبيني  أو  دينيني  أو  سياسيني  خلصوم  واآلخر  احلني 
هلذه اجلامعات، وتوظيف بعض املنشورات والتغريدات 
املحاسبة  جمال  إىل  وحتويلها  والصور،  والفيديوهات 
الدينية،  املناسبات  بعض  واستغالل  والعقائدية!  الدينية 

السياسية  السلطات  جتاه  الدينية  التعبئة  يف  وتوظيفها 
احلاكمة يف العامل العريب كجزء من الرصاع عىل الدين وبه 

يف العمليات السياسية، واحلشد اجلامهريي املتبادل! 

العاميني  املجالني  لتديني  ترمي  العمليات  هذه  بعض 
سياسية  أهداف  حتقيق  ثم  ومن  والفعيل،  الرقمي 
الرقمي تعود إىل  التدين  أنامط  بامتياز! بعض  واجتامعية 
دور العاديني الرقميني، وحماوالت إثبات تدينهم! وبناء 
مكانة من خالل خطاباهتم املتطرفة والدفاعية واهلجومية 
األخرى  الرقمية  الذوات  إزاء  ومذاهبهم  أدياهنم  عن 
ُرهاب  عن  عن  تعبري  هو  الدفاعي  بعضها  واملغايرة! 
والتفكيكية  املضادة  واخلطابات  احلرية،  من  اخلوف 
الفعلية  املختلفة  وأنامطه  ورسدياهتا  الوضعي  للتدين 
عن  دفاعية  دينية  نفسية  سوسيو-  حاالت  والرقمية. 
تطرحها  وخمتلفة،  جديدة  أسئلة  إزاء  وخماوفها  الذات، 
التحوالت واألسئلة اجلديدة يف عرصنا السائل واملتغري، 
متامًا،  خمتلف  عامل  إىل  والتحول  الاليقني،  يسوده  حيث 
وأسئلة خمتلفة حول الدين، والوجود اإلنسانى ورشوطه، 
وما  املتحورة،  الكورونا  عامل  ظل  يف  حدث  ما  وخاصة 
ورشطه  الكون،  حمور  اإلنسان  مقولة  واهنيار  بعدها، 
البيئية  والتغريات  الغامض،  الفريوسات  عامل  ظل  يف 
الكونية، وأثرها عىل احلياة اإلنسانية، واألخطر مواقف 
الطبيعة  باستغالل  وولعها  الوحشية،  الكونية  الرأساملية 
ال  الذى  الرأساميل  وتراكمها  ربحيتها،  تعظيم  لصالح 
اإلنساين،  والرشط  احلراري،  واالحتباس  بالبيئة  هيتم 
وحياة غالب جمتمعات اجلنوب عند احلافة! وعرس حياة 
وراء  يعيشون  من  وغالب  الفقرية،  الشعبية  أغلبياهتا 

خطوط الفقر!

يطرح التدين الرقمي ظواهر ومشكالت سياسية ودينية 
واجتامعية متعددة منها: 

الرقمي،  الديني  احلقل  يف  الدينيني  الفاعلني   -1
ودوافعهم، وخطاباهتم، وأعدادهم الضخمة.

اجلامعات  من  الرقمي  الديني  العام  املجال  توظيف   -2
اجلهادية  والسلفيات  الراديكالية،  السياسية  اإلسالمية 



10

https://acpss.ahram.org.eg : املوقع االليكتروني

الحرية الرقمية والعبودية الطوعية: 
أثر الثورة الرقمية في تشكل الظواهر السوسيو-نفسية على الشبكات االجتماعية

وغريها يف توزيع خطاباهتا الدينية السياسية، وىف جذب 
وجتنيد األعضاء عىل نحو ما ظهر يف حالة الذئاب املنفردة 

يف فرنسا وبلجيكا وأوروبا ... إلخ!

٣- الرصاعات الدينية/ الدينية، والدينية/ املذهبية.

السلطات  بني  الديني  والنفوذ  املكانة  عىل  الرصاع   -٤
السياسية  الدينية  اجلامعات  وبني  الرسمية،  الدينية 

والسلفية املعارضة، ودعاة الطرق.

عىل  وأثرها  املختلف،  الديني  اآلخر  كراهية  ثقافة   -5
االندماج الداخيل، السيام يف أوروبا، والعامل العربى.

اجلاليات  حياة  عىل  الرقمي  التدين  ظواهر  أثر   -٦
اإلسالمية والعربية يف أوروبا!

الواقع  عىل  وأثره  الرقمي،  للتدين  السابقة  الظواهر  كل 
عن  خمتلفة  مقاربات  إىل  وحتتاج  األمهية،  بالغة  الفعيل 
ظواهر التدين الشعبي وأنامطه السائدة يف الواقع الفعيل.

من أبرز الظواهر املرتبطة بالتدين الرقمي رضورة إيالء 
اللغة  أنساق  لدراسة  لسانية  سوسيو–  خاصة  عناية 
االجتامعي  التواصل  خطابات  وحتول  الرقمية،  الدينية 
إىل   – الوجيزة  الطلقة  الفيديوهات   – واملرئية  املكتوبة 
لغة حاملة ليقينياهتا وأجوباهتا احلاسمة احلاملة للحقائق 
املطلقة! ثمة لغة حاسمة وقاطعة وجازمة، لغة سلطوية 
دينية، مستمدة من لغة املتون القديمة، لغة إجابات سابقة 
وتروجيها،  كتابتها  ويعاد  وتتىل،  تستعاد  تارخييا  التجهيز 
التى يطرحها عرصنا  السؤال، واألسئلة  للغة  مع فقدان 
يف عالقته بالنص املؤسس املقدس، أو رسدياته التأويلية 
الرسديات  بني  متيز  ال  لغة  إهنا  والالهوتية.  والفقهية، 
الوضعية حول املقدس، وبني املقدس ذاته، واحلاجة إىل 
للنص  البرشية  الوضعية  والتأويالت  التفسريات  جتديد 
املقدس التأسييس، سعيًا وراء حركيته يف الزمان واملكان، 

وظواهر التحول يف الرشط اإلنساين الوجودي.

الديني  اللغة  لنظام  دينى  السوسيو  اللساين–  الدرس 
يف  الفعيل  الواقع  وعىل  الرقمية،  الدينية  اخلطابات  يف 
بمكان،  األمهية  من  واإلسالمية  العربية  املجتمعات 

وإنتاجه  والفعيل،  الرقمي  الديني  العقل  وحتليل  لفهم 
للخطابات الدينية عىل تعددها، ومجودها معًا!)1(

لقد أصبح التحليل السوسيو– ديني، والسوسيو– نفيس 
الديني  السوسيولوجى  الدرس  يف  بمكان  األمهية  من 
الرقمي، والذى سوف يتطور من خالل هذه الدراسات 

اجلديدة نسبيًا. 

خامسا: أثر الرقمنة على املجال العام الفعلي وعلى النظم السياسية 
املقارنة

أثرت الثورة الرقمية سياسيا عىل الواقع السيايس الفعيل 
من خالل حتول املجال العام الرقمي احلر نسبيًا، وحتت 
الرقمية  الرقمية الرسمية، وأيضًا للرشكات  الرقابة  نظم 
الكونية الكربى. الرقمنة باتت أداة لبناء مجاعات ضغط 
احلزبية  األطر  خارج  ومطالبها  نقدها  متارس  رقمية، 
وخارج األنظمة الدستورية والقانونية، وخارج اآلليات 
التقليدية للنظام الديمقراطي التمثييل، من تعددية حزبية 
ومنافسات وانتخابات برملانية وحزبية داخل كل حزب، 
وانتخابات بلدية، واستفتاءات وتشكيل احلكومات بناءا 
النظم  يف  رئاسية  انتخابات  أو  االنتخابات،  نتائج  عىل 
الرئاسية كالواليات املتحدة األمريكية، أو برملانية وشبه 

رئاسية عىل النمط الفرنيس.

إال  الفعلية،  السياسية  احلياة  الرقمنة أصبحت جزءًا من 
أن اجلديد أن املجال العام الرقمي أصبح إحدى أدوات 
التغيري واملعارضة السياسية، متجاوزًا يف بعض األحيان 
األحزاب السياسية، وتعبريًا عن عدم الرضا عن أدائها، 
خاصة يف ظل تراجع األحزاب الكربى لليمني واليسار 

والوسط يف أوروبا، وخاصة فرنسا.

ظاهرة  والسيايس  االجتامعي  الغضب  ظواهر  أبرز  من 
التى كشفت عن دور الواقع الرقمي  الشارات الصفراء 
واالنتقال  املؤيدين،  األفكار، وجتميع وحشد  يف عرض 
أن  املرجح  الفعيل.  الواقع  عىل  والتظاهر  املعارضة  إىل 
مستقبل الظاهرة احلزبية التعددية سوف تعرتهيا تغريات 
رقمية/  أحزاب  تتشكل  وربام  السنوات،  من  املقبل  يف 
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احلالية،  احلزبية  اخلرائط  عن  بديال  املستقبل  يف  فعلية 
خاصة مع ظواهر التطورات اجلديدة يف أسواق العمل، 
اإلنتاجية،  العمليات  يف  الروبوتية  اإلناسة  دور  وبروز 
والتوزيعية، واخلدمية، وخروج ما يقرب من 50 مليون 
لدهيم  يكون  أن  دون   20٣0 يف  وظائفهم  من  عامل 
ازدياد  أن  شك  ال  جمددًا.  العمل  لسوق  العودة  إمكانية 
استخدام  األعداد سيطرح طلبًا سياسيًا مكثفًا عىل  هذه 
املجال العام الرقمي، سعيًا وراء محاية مصاحلهم يف نظام 

الضامن االجتامعي. 

الديمقراطية  نظام  تعديل  إمكانيات  حول  أسئلة  ثمة 
التمثيلية نحو إدخال بعض أشكال الديمقراطية املبارشة، 
سياسات  لتغيري  العامة  لالنتخابات  االنتظار  وعدم 

احلكومات املنتخبة!

من الظواهر السياسية للرقمنة تأثريها عىل الثقافة السياسية 
والتحول،  السيولة،  عمليات  من  كجزء  الديمقراطية 
والاليقني من حيث بروز بعض ظواهر الشعبوية، وعامل 
ما بعد احلقيقة، واألخبار الكاذبة يف السياسة، عىل نحو ما 
الرئيس اجلمهورى األمريكى دونالد  ظهر يف فرتة حكم 
ترامب، وبعض نظرائه يف عديد من بلدان العامل، ومثاله 
التحول  جناتا.  هباراتيا  املتطرف  اليمني  حزب  اهلند  يف 
إىل ما بعد احلقيقة، وبروز اجتاهات عنرصية لدى بعض 
تقلصات  من  جزء  هي  السياسيني،  والقادة  األحزاب 
الثورة  إىل  عاملنا  يف  والقاسية  الصعبة  التحول  عمليات 
الصناعية الرابعة وحتوالهتا، وقطيعتها مع ما قبلها، وعرص 

املا بعديات السائل.

قضايا  واجلديدة  االنتقالية  الظواهر  هذه  تطرح  هنا  من 
جديدة عىل السوسيولوجيا السياسية.

الكاذبة  األخبار  وتوظيف  احلقيقة،  بعد  ما  خطورة  إن 
واخلداع وأساليبه املختلفة، أثر سلبًا عىل قيم احلرية واحلق 
يف التعبري واالنتخاب ... إلخ! ألنه يؤدى إىل التأثري عىل 
من  الغاضبة!  واجلامعات  احلرة،  املواطنني  اختيارات 
ناحية أخرى يؤدى هذا الوضع إىل حتول اجلموع الغفرية 
من العاديني الرقميني والفعليني إىل مادة إلعادة تشكيلها 

أو  تروجها،  التى  الكاذبة  باألخبار  وامدادها  سياسيًا، 
تشارك بفعالية يف نرشها مع غريها عىل الواقع الرقمي.

مع األخبار الكاذبة، وأساليب اخلداع تبدو احلرية قرينة 
األكاذيب واخلداع، وال تغدو تعبريًا عن اإلرادات احلرة 
لالفراد. من ثم تغدو احلرية الرقمية هى حرية العاديني 
بعد  ما  عرص  يف  واخلداع  األكاذيب  ممارسة  يف  الرقميني 
عن  تعبريًا  االجتامعي  التواصل  وسائل  وتغدو  احلقيقة، 

حرية »جحافلة احلمقى« بتعبري أمربتو إيكو.

من هنا تبدو اللغة السيام لغة األكاذيب، والدين، وخاصة 
للطمس  أداة  تكون  أن  »يمكن  أدونيس  وفق  األخرية، 
لطرح  طاقة  تكون  أن  من  وبداًل  واملحو،  والتزوير 
األجوبة  ملياه  مستنقع   – مستودع  إىل  تتحول  األسئلة، 
احلقيقة  تصبح  املامرسة،  يف  هكذا   .».. اجلاهزة  اليقينية 
هو  اإلنسان  الصدق، ويصبح  الكذب حمل  كذبًا، وحيل 
ويغيب  الواقع،  حمل  الوهم  حيل  وهكذا،  تومها.  نفسه، 
املرئى، لكى يأخذ الال مرئى مكانه. من ثم يرى أدونيس 
»وها هو عاملنا الذى نعيش فيه يسيطر عليه فن الطمس 
كونى،  حقيقى،  إنساين،  هو  ما  لكل  والتهميش  واملحو 

وال مكان يف هذا العامل للذاتية احلرة املستقلة«.)2(

ال شك أن شيوع تيار ما بعد احلقيقة، وأساليب الكذب 
واخلداع، واألخبار الكاذبة، ومشاركة العاديني الرقميني، 
بناء سياجات جديدة للعقل  الغفرية، يؤدى إىل  وكتلهم 
احلرية  وتتوارى  واخلداع،  األكاذيب،  من  طوفان  هبا 
والذوات احلرة املستقلة فيام وراء طوفان ما بعد احلقيقة، 
الناعمة  الرقمية  الرقابات  من  جديدة  أشكال  لصالح 
والثقيلة، وأساليب السيطرة السياسية للطبقات احلاكمة.

واآلراء  الكاذبة،  األخبار  طوفان  مع  الرقمية  احلرية  تبدو 
التى تؤسس عليها، واستخدام الرشكات الرقمية الكونية 
للبيانات الضخمة Big Data إلعادة تشكيل العقل، وأنامط 
االستهالك، والسلع واخلدمات والرغبات، إىل معتقل كوين 
الناعمة،  طوعي لإلنسان وحرياته، وجتعله حتت السيطرة 
وأشكال الرقابة الرقمية مع األجهزة األمنية واالستخباراتية 

للدول واحلكومات يف عاملنا الراهن!
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الحرية الرقمية والعبودية الطوعية: 
أثر الثورة الرقمية في تشكل الظواهر السوسيو-نفسية على الشبكات االجتماعية

املشاهدة  طقس  املوروثة،  والعادات  الطقوس  بعض  نهاية  سادسا: 
السينمائية 

إىل  االجتامعي  التواصل  ووسائل  الرقمنة  ثورة  أدت 
سادت  التى  والعادات  الثقافية  األنامط  بعض  يف  تغيري 
ومنها،  املعارصة،  الثقافية  واحلياة  احلديث  العرص  يف 
سلطة  من  باالنتقال  ارتبط  ما  بعض  املثال،  سبيل  عىل 
املكتوبة  الصحافة  وظفتها  التى  الفوتوغرافية  الصورة 
وهو  والتلفازية،  السينامئية  الصورة  سلطة  إىل  واملقروءة 
السينامئى،  العرض  دور  يف  السينامئية،  املشاهدة  طقس 
والتى تتمثل يف عادة الذهاب إىل دور العرض عىل نحو 
أو  الرفيقة  أو  الزوجة  أو  األرسة  من  مجاعي،  أو  فردى 
سلوكيات  من  الطقس  هبذا  يرتبط  وما  األصدقاء،  مع 
اجللوس عىل املقهى قبل أو بعد العرض! والنقاش الذى 
يدور حول الرسدية السينامئية، وأداء املمثلني واملمثالت 
أو  اإلخراج!  أو  واحلوار،  السيناريو  أو  واإلخراج، 
السينامئية  احلكاية  العنارص يف  االقتصار عىل بعض هذه 

أو املوسيقى التصويرية!

دور  وبروز  االجتامعي،  التواصل  وسائل  ثورة  مع 
وحتول  –باالشرتاك–  السينامئية  الرقمية  املنصات 
والدرامية  السينامئية  للمنصات  املؤسسة  الرشكات 
–اإلنتاج للمسلسالت التلفازية- حتول إنتاج  التلفازية 
السينام إىل هذا املجال، ويتزايد دوره. من هنا تناقصت 
لصالح  العامل  يف  السينام  دور  إىل  يذهبون  من  أعداد 
الرقمية،  املواقع  عىل  واملسلسالت  لألفالم  املشاهدة 
طقس  تراجع  إىل  أدى  ذلك  أن  األهم  وإنتاجها. 
من  حيمله  كان  وما  السينام،  بدور  التقليدى  املشاهدة 
األبيض  أفالم  أو مجاعية من  أخيلة وذكريات شخصية 
املشاهدة،  طقس  حتول  امللونة!  األفالم  إىل  واألسود 
لألفالم،  وعروضها  السينامئية،  املنصات  إىل  وارحتل 
وأصبح فرديا أو مجاعيًا يف املنزل، وتغلب عليه الوحدة 
املتطورة  التلفاز  شاشة  أو  الرقمية،  األلواح  أمام  سواء 
جلهاز  املتطورة  األجهزة  خالل  من  فرديًا  أو  رقميًا، 

اهلاتف املحمول!

تثري املنصات الرقمية إشكالية حرية املتلقي يف املشاهدة، 
اجلديدة،  القيم  بعض  الرشكات  هذه  تبني  إىل  بالنظر 
قيم  منظومات  من  قبل  من  سائدًا  كان  ملا  واملغايرة 
ورسديات سينامئية، ومنها تطبيع املثلية اجلنسية، بوصفها 
النسائية،  أو  الذكورية  املثلية  سواء  حرًا  فرديًا  اختيارًا 
اجلسدي،  والتعري  اجلنسية،  احلرية  يف  التوسع  وأيضًا 
األجساد  بني  احلميمي  وااللتحام  الشبقي،  والبوح 

امللتاعة!
التلفازية،  السينامئية، ومسلسالهتا  الرقمية  املنصات  قيم 
العنف  ومعها  املشاهدة،  حرية  عىل  قيدًا  تشكل  باتت 
كائنات  عن  املتخيلة  األفالم  وأيضًا  كافة،  بأشكاله 
الكرة  أو  املتحدة  الواليات  هتاجم  وغريها  إنسانية، 
املنصات  هذه  تبدو  إلخ!  بالفناء...  وهتددها  األرضية، 
السلوك  يف  للتغيري  ممنهجة  عمليات  من  جزءًا  الرقمية 
نحو  عىل  السائدة،  التفكري  وطرائق  والقيم،  اإلنسانى، 
الثقافة  أو  العيون  ثقافة  تصنع  جديدة  أشكال  إىل  يشري 
البرصية، واملشاهدة يف إطار مقولب، ومؤثر عىل الفرد. 
الثقاىف  ُبعدها  وهلا  جديدة،  رقمية  إنتاجية  ظاهرة  هى 
االجتامعي، وال تقترص عىل األفالم، واملسلسالت، وإنام 
االستهالكي  الطابع  ذات  واألغانى  املوسيقى  تشمل 
Fast Food إىل ماسبق  الرسيع، وأقرب إىل ظاهرة الـ 
 ،Fast Music ،Fast Songs الـ  عليه  اطلقنا  أن 
كجزء من ظواهر األكل الرسيع األمريكي، وما سبق أن 
أطلق عليه »مكدلة« العامل مع العوملة من وجبة املكدونالد 

األمريكية الرسيعة. 
التى  الفنون  مشاهدة  يف  نسبي  تراجع  ذلك  عىل  يرتتب 
واملوسيقى  كاألوبرا  الرفيعة«  »الفنون  عليها  ُيطلق  كان 
هذا  أن  شك  ال  والباليه!  والسيمفونيات  الكالسيك 
التغري الثقايف واالجتامعي يشكل تعبريًا سوسيو– ثقافيا 
عن أذواق األجيال اجلديدة الشابة، ابنة الثورة الرقمية، 
الكونية.  احلياة  يف  املفرطة  الرسعة  وايقاعات  ونمط 
استخدام  إىل  الشابة  األجيال  بعض  ميل  نفهم  هنا  من 
يف  الرقمية  ذواهتم  تصوير  يف  املتطور  املحمول  اهلاتف 
تصوير  يف  والرسيعة،  الوجيزة  الطلقة  الفيديوهات 
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عىل  وبثها  أجسادهم  أو  وآراءهم،  وأقوامهم،  ذواهتم 
وسائل التواصل االجتامعي سعيًا وراء زيادة املتابعات، 
وحتصيل بعض األموال من الرشكات الرقمية عند أرقام 

.Likes حمددة من تعاظم الـ

استخدام  يف  نطاقًا  أوسع  ظاهرة  ثمة  أخرى،  ناحية  من 
تصوير  يف  النقال  املحمول/  اهلاتف  يف  التصوير  مكنة 
إعداد الطعام –من ثقافات متعددة للمطابخ الوطنية أو 
الطبيعية  املشاهد  بعض  أو  وغريها-  اآلسيوية،  الشعبية 
غري العادية، والعادية، أو املامرسات اجلنسية للحيوانات، 
أو اإلنسانية يف خمتلف إشكاهلا سعيًا وراء املال من بعض 

الرشكات الرقمية!

ال شك أن هذه األشكال السوسيو– ثقافية الستخدامات 
عمليات  يف  ستؤثر  الرقمية  واأللواح  الذكية  اهلواتف 
الكونية،  احلياة  حتوالت  يف  والثقايف  االجتامعي  التغري 
ومن ثم ستكون موضوعًا للرصد والتحليل السوسيو– 

رقمي.

الرقمية  القراءة  إلى  الورقية  القراءة  طقس  في  التغير  سابعا: 
والسماعية 

كان الكتاب الورقى، والصحيفة، واملجالت األسبوعية 
والشهرية جزءًا من الطقوس والعادات اليومية يف احلياة 
احلديثة واملعارصة، وال يزال بعضها حيا يف حياتنا، لكنه 
يف  اليومية  احلياة  تفاصيل  إىل  الرقمنة  متدد  مع  يتناقص 

عاملنا!

الورقية  الصحافة  لعبتها  التى  األدوار  عن  النظر  بغض 
دانيال  –وفق  الزائفة  األحداث  بعض  والصورة يف نرش 
بورستني وكتابه الشهري– يف الواليات املتحدة وأوروبا، 
واملجلة  الصحيفة  كانت  العربية.  املنطقة  يف  وأيضًا 
األسبوعية جزءًا من مفردات وتفاصيل احلياة اليومية يف 
الشارع، والسيارة، واملقهى، ومقار العمل، والقطارات، 
املرتو  عربات  يف  السيام  الكتاب  ومعها  والطائرات، 
يف  غالبة  الورقي  سلطة  كانت  العامة!  والسيارات 
كانت  -أيا  املدارس  يف  الطالب  لدى  وأيضًا  القراءة، 

اإلعالم  أجهزة  تستطع  ومل  واجلامعات!  مستوياهتا- 
املسموعة أو املرئية مع التلفازات وراديو الرتانزستور أن 

تزيح الورقي وطقس القراءة من حياة األفراد.
مع ثورة الرقمنة، ووسائل التواصل االجتامعي، وإدمان 
الرسيعة  والنظرة  إليها،  الدخول  كونيًا  الشابة  األجيال 
والفيديوهات،  والصور  والتغريدات  املنشورات  عىل 
والتعليقات  واخلاطفة،  الرسيعة  الرقمية  القراءة  أثرت 
طقس  عىل  االجتامعي  التواصل  مواقع  عىل  واملشاركة 
حياة  تفاصيل  من  جزءًا  وأصبحت  الورقي،  القراءة 
إىل  ذلك  وأدى  الغفرية،  العادية  الرقمية  اجلامهري  عرص 
ظهور الكتب الرقمية، وأيضًا الورقية، وازدادت حتى يف 
قبل جائحة كورونا  واملرصية  العربية  املجتمعات  بعض 
بعض  تزال  ال  التى  اجلائحة  وبعد  املتحور،  وفريوسها 
حتوراهتا قائمة، من ووهان، والعامل، ثم عودهتا متحورة 

مرة أخرى إىل الصني! 
الكتب  رقمنة  نحو  التوجه  استمرارية  من  الرغم  عىل 
واملقاالت واجلرائد، إال أن الكتاب الورقي ال يزال دوره 
وغريها،  املتقدمة،  األوروبية  املجتمعات  يف  السيام  قائاًم 
والسيارات  املرتو،  عربات  يف  القراء  مشاهدة  ويمكن 
حيملون  والسفن،  والطائرات،  والقطارات،  العامة، 

الكتب والروايات واألشعار والقصص يف أيدهيم!
املشكلة أن الرقمنة أثرت عىل غالب الصحف واملجالت 
اهلاتف  حل  منها  وبداًل  العامل،  بلدان  غالب  يف  الورقية 
املحمول الذكى، وخاصة مع األجيال اجلديدة، يف متابعة 
املواقع  عىل  حدوثها  فور  واألخبار  املواطن،  صحافة 

الصحفية الرقمية لصحف العامل!
الورقية،  واملجالت  الصحف  توزيع  تراجع  ثم  من 
وأصبحت تعاين من مشكالت مالية ضخمة، فاحتجبت 
سعودية  وصحف  السفري،  مثل  عريقة،  لبنانية  صحف 

مثل احلياة.
تبدو عملية التحول من الورقي إىل الرقمي بالغة األمهية 
والتلقي  القراءة  وأساليب  طقس  عىل  أيضًا  واخلطر 

الرقمي، وذلك عىل النحو التاىل:
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القراءة  عىل  الرسعة  فائقة  الطلقة  القراءة  سيطرة  أ- 
واملقال  اخلرب  تلقي  يف  السطحية  وسادت  العميقة، 
والقصيدة...  والقصة،  والرواية،  والكتاب،  والتحقيق، 

إلخ.
مواقع  عىل  الكاذبة،  واآلراء  األخبار،  بعض  غلبة  ب- 
القراءة  التواصل االجتامعي دون فحص هلا، من خالل 
ما  وهو  تكذيبها،  أو  تصحيحها  بعد  حتى  الطلقة، 
وسائل  عىل  املبثوثة  األكاذيب  من  لطوفان  القراءة  يعنى 

التواصل االجتامعي الرقمية.
»نعيش  بأننا  ثقافيًا  الوضع  هذا  جاليانو  ادوارد  ويصف 
من  أهم  والزفاف  امليت،  من  أهم  اجلنازة  حيث  عامل  يف 
احلب، واجلسد أهم من الفكر. إننا نعيش ثقافة احلاوية 
التى حتتقر املحتوى«. وترى ليتيسيا دومينغيز أننا »نحب 
حقيقتنا.  وليس  الفارغة،  املظاهر  الفيديو،  الصورة، 
كل شئ جيب أن يكون رسيعًا، وجبات رسيعة.. صور 

رسيعة وسنصل إىل وقت التعليم الرسيع«. 
يتفقدون  الناس  أغلبية  أن  دومينغيز«  »ليتيسيا  وترى 
هواتفهم املحمولة عىل مدار اليوم، للدخول إىل الشبكات 
االجتامعية. يريدون معرفة كل شئ ولكنهم منفصلني عام 
حييط هبم! وتذهب أيضًا إىل أنه »وكام قال جاليانو نفسه 
ولكن  سيكون،  الذى  العامل  بشكل  نتنبأ  أن  نستطيع  ال 

يمكننا تصور العامل الذى نريد أن يكون«.)٣( 
ال شك أن بعض من السلبيات الناجتة عن القراءات بالغة 
خالل  من  نسبيا،  اإلنسانى  العقل  عىل  ستؤثر  الرسعة 
واخللط  الطلقات،  والقراءات  الرقمي،  اإلدمان  ظاهرة 
بني احلقائق واألكاذيب، وهو ما يعيد إىل الواجهة عنوان 
الفلسفة  أستاذ   ،Alain Deneault دينو  آالن  كتاب 
والعلوم السياسية بجامعة كيبيك، عن نظام التفاهة الذى 

حتدث خالله عن سطوة املديوكراتية.
وأجهزة  والسلطة  واملعرفة  القراءة  أوضاع  أن  األخطر 
اإلعالم التلفازية واملقروءة واملسموعة، والرقمية كونيا، 
أطلقنا  أن  سبق  فيام  تعيش  العريب،  والعامل  مرص  وىف 
عليه سلطة »املنيوقراطية«، يف حوار لنا مع رئيس حترير 

للكويت  العراقى  الغزو  أعقاب  »الفيجارو جمازين«، يف 
وحتريرها بواسطة قوات التحالف الدويل بقيادة الواليات 
املتحدة، وهو مصطلح خمتلف عن »املديوكراتية«، وهو 
التفكري  أساليب  يف  شئ،  كل  يف  األدنى  احلد  دون  ما 
احلاكمة،  السياسية  الطبقة  عقل  يف  واإلعالم،  والسلطة 
واملعارضات، يف ظل سياسة الال-سياسة التكنوقراطية، 
أن  العربية.ال شك  املنطقة  والتسلطية يف  والتوتاليتارية، 
يشوهبا  التى  ومقرراته  ومناهجه  التعليم  عىل  أثر  ذلك 
السطحية واإلجياز وعدم التأهيل، وغياب عمق املعاجلة، 
احلفظ  األسئلة، واالعتامد عىل  وثقافة  النقدية،  واملقاربة 
واالستظهار للمواد املقررة. يف ظل أزمة فريوس كورونا 
املتحور واللجوء إىل التعليم عرب األلواح الرقمية، وعدم 
النجاح النسبى للتجربة، عىل نحو أثر عىل نوعية التعليم 

ومقرراته الذي ظل ردئ املستوى وخطر! 

يتمثل  الرقمية  الطلقة«  »القراءة  طقس  يف  ما  أخطر  إن 
املشاهد  بني  االنتقال  وتسارع  االنتباه،  تشتت  مسألة  يف 
من  واملغاير،  اجلديد  وراء  جريا  الزمن  وضغط  املتتالية، 
خالل إغراق املستخدم يف فيض من اإلثارات وتغريها، 
الزجاجي  اإلناء  يف  احلمراء  السمكة  غرار  عىل  وذلك 
وذاكراهتا التى ال تتجاوز الثواين الثامن، إذ أصبح اجليل 
اجلديد من الناشئة حسبام حسبته غوغل ال يتجاوز التسع 

ثوانى.

يف  موضوعة  خطة  هى  بل  تقنية،  مسألة  ليست  هذه 
العاملقة  من  بتوجيه  املنصات  هناكتشغيل  برجميات 
 Economie( االنتباه  »اقتصاد  يسمى  ما  خللق  اخلمسة 
de l’attention( لالستحواذ عىل وقت املستخدم. أنظر 
برونو باتينو، حضارة السمكة احلمراء مقالة )حول رسق 
االنتباه، ترمجة وتقديم د. مصطفى حجازى، من املقدمة 
املغرب،  البيضاء،  الدار  العربى،  الثقاىف  املركز  ص 20، 

الطبعة األوىل 2021(.

كونيا،  نطاقها  اتسع  اخلطرية  الظاهرة  هذه  أن  شك  ال 
عامل  واألخطر  اإلنساين،  العقل  صياغة  تعيد  وباتت، 
العامل  ثقافات  جمتمعات  يف  الشابة  اجلديدة  األجيال 
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دراسات

رقمي،  السوسيو–  للتحليل  ختضع  وباتت  املتعددة، 
املستوى  عىل  ثقايف  والسوسيو–  نفيس،  والسوسيو– 
الغربية  واألكاديمية  العلمية  واملجتمعات  الغريب، 
أساسا. من ناحية أخرى، ال تزال دراسات علم االجتامع 
يف  تدور  تزال  ال  ألهنا  مأزومة،  العريب  والعامل  مرص  يف 
من  تارخييا  املوروثة  السوسيولوجية  األدبيات  إطار 
أو  النظرية،  ورسدياهتا  واملاركسية،  والبنيوية  الوظيفية 
واالستثناءات  العلمي،  املستوى  دون  ميدانية  تطبيقات 

ُجد حمدودة.

خامتة: ضرورة درس احلرية الرقمية والعبودية الطوعية، وآثارها 
اخلطرة على احلياة الكونية املتحولة

النظرية  وصاحب  الفرنيس،  والقايض  الكاتب  كتب 
الفوضوية والفلسفة السياسية احلديثة، إتني دي البويسيه 
Etienne de La Boetie )نوفمرب 15٣0– أغسطس 
عام  يف  الطوعية  العبودية  حول  الشهري  كتابه   )15٦٣
إىل  وذهب  عاما.  وعرشين  اثنني  عمره  وكان   ،15٤9
القول بأن الطغاة لدهيم السلطة ألن الشعب أعطاها هلم، 
وقد تم التخيل عن احلرية مرة من قبل املجتمع، وبقيت 
بعد ذلك متخىل عنها، وفضل الشعب الرق عىل احلرية 
وعىل رفض اهليمنة واالنصياع. ويربط البوسييه الطاعة 
املختارة،  العبودية  من  النمط  هذا  معا.)٤(  واهليمنة 
مع  واليزال،  تارخيية،  مراحل  عرب  ارتبط  الطوعية،  أو 
بعض فوائض العبودية واالنصياع واخلضوع واالمتثال 
العريب  عاملنا  يف  التغريات  بعض  مع  القائمة  السيايس 
إال  السيايس،  اخلنوع  لثقافة  الديني  التربير  خالل  من 
والباثولوجيا  وإدماهنا،  الطوعية،  الرقمية  احلريات  أن 
السوسيو– نفسية ملواقع التواصل االجتامعي، وشبكاته 
اإلدمانية  الطوعية  العبودية  من  جديد  نمط  عىل  تعتمد 
غري  نحو  عىل  الرقمية  االجتامعي  التواصل  لشبكات 
مع  عليها  نطلق  أن  يمكن  حالة  وهى  كونيا،  مسبوق 

السوسيو–  للدرس  وختضع  مرضية،  التحفظ  بعض 
االجتامعيني  العلامء  بعض  قبل  من  الرقمي  نفيس 
والنفسيني، السيام يف اجلامعات ومراكز البحث الغربية. 
نحن إزاء حرية رقمية خمتارة، ومعها عبودية طوعية من 
نمط فريد واستثنائى، حيث يلعب اجلميع لعبة السيطرة 
يف  ويدورون  فريد،  نمط  من  ثنائية  يف  معًا،  واخلضوع 
حياهتم،  تفاصيل  يف  احلر  الظهور  إىل  السعي  حوارات 
وآرائهم. وىف الوقت نفسه، حياولون بناء مكانة من خالل 
خطاباهتم وصورهم وفيديوهاهتم املرئية سعيا وراء املال، 
لديكتاتورية  وباختيارهم  طوعيا  خيضعون  ذلك  ومع 
اخلضوع اإلدماين لشبكات التواصل االجتامعي الرقمية، 
واآلراء  الكاذبة  األخبار  من  رسيعة  لتيارات  بإرادهتم 
التافهة يف الغالب، ولسلطة الصورة واملرئيات الوجيزة. 
ولكنه  األعم،  الغالب  يف  إرادى  هنا  الطوعي  اخلضوع 
قبل  من  الرقمية  احلرية  وراء  فيام  عليه،  مسيطر  خضوع 
الرشكات الرقمية الكونية الكربى، التى توظف البيانات 
الضخمة Big Data يف إعادة تشكيل األفكار والسلوك 
متعدية  الكونية  الرشكات  مطالب  وفق  العيون،  وثقافة 
وعامل  واخلدمات،  السلع  وتوزيع  إنتاج  يف  اجلنسيات، 
تنظيم  وراء  سعيا  االقتصادية  مصاحلها  وفق  األشياء، 

الربحية املليارية الضخمة. 

غري  الرقمية  احلريات  ظل  يف  وخمتارة  طوعية  عبودية 
املسبوقة ولكنها حتت نظم للرقابات السياسية، واألمنية، 
عىل  كانت–  –أيا  السياسية  للنظم  واالستخباراتية 
احلرية  ختضع  حيث  املتعدد،  الرقمي  الكوين  املجتمع 
التشكيل  للسيطرة وإعادة  املختارة،  الرقمية، وعبوديتها 

والتوجيه السياسى واالقتصادى واالجتامعى.

الرصد  من  املزيد  إىل  وحتتاج  جديدة،  كونية  ظاهرة  إهنا 
والفعىل،  رقمي،  السوسيو–  والتحليل  والتفكيك 

والنفسى، والثقاىف. 
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