
31 المسبــار

اإلسالميون 
والتواصل االجتماعي: 

المؤثرات الثقافية 
عكاشة بن المصطفى  

االجتماعي  للتوا�صل  احلديثة  الو�صائل  �صاأن  من 
التاأثري على ثقافة االإ�صالميني من حيث اإنها تن�صئ جياًل ذا م�صتوى 
ومفربكة  و�صريعة  ملفقة  معلومات  على  يعتمد  �صعيف،  ثقايف 
املتوا�صلني  وحما�س  وانفعال  املعلومات  ف�صرعة  االإ�صالم.  حول 
تغلب على اجلانب العقالين لديهم. كما توؤثر يف طبيعة التدين 
لديهم، حيث يغلب عليهم نوع من التدين التع�صبي احلريف ب�صبب 

الرتويج لت�صور خا�س عن الدين.

( باحث مغربي خمت�ص يف علم االجتماع ال�سيا�سي والديني.  (
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 مييز اجليل اجلديد من االإ�سالميني هو ظهور فئة منهم اأكرث احتجاجًا واأكرث 
انفعااًل؛ ولكن اأقل تكوينًا من الناحية الثقافية والدينية. فهم يحتجون على املوؤ�س�سات 
التقليدية الرتباطهم بالدولة -ح�سب  التقليدية كموؤ�س�سة العامل واجلامعات الدينية 
التكويني  امل�سار  من  امل��رور  دون  من  �ستى  بطرق  تكوينًا  يريدون  فهم  اعتقادهم. 
التقليدي الطويل وال�سارم. والنتيجة ظهور فئة من االإ�سالميني يعتمدون يف تكوينهم 
على عدد حمدود من الكتب واملجالت والقراءات وعلى �سبكات التوا�سل االجتماعي، 
مما يوؤدي اإلى انت�سار اجلهل والتطرف وانت�سار معلومات غري �سحيحة وفتاوى �سريعة 

و�سهلة.

االجتماعي  التوا�سل  و�سائل  تاأثري  كيفية  عن  تت�ساءل  اأن  تريد  اإ�سكاليتنا  اإن 
على امل�ستوى الثقايف وهل هي عامل م�سرع اأم حمدد مل�ساألة �سعف اجلانب التكويني 

والثقايف للدين لدى هوؤالء الفئة من االإ�سالميني؟

التوا�سل  و�سائل  اأن  تبني  اأن  تريد  ال��درا���س��ة  لهذه  االأ�سا�سية  الفر�سية   -
امل�ستوى  اإ�سعاف  واإمنا عامل م�سرع يف  لي�ست عاماًل حمددًا،  االجتماعي احلديثة، 
الثقايف لهذا اجليل من االإ�سالميني. فالعامل االأ�سا�سي يف نظرنا هو ظهور فئة من 
االإ�سالميني يتمردون على النظام ال�سيا�سي واالجتماعي والديني يف البلد، ويحتجون 
على موؤ�س�سات الدولة القائمة وخ�سو�سًا املوؤ�س�سات الدينية كموؤ�س�سة العلماء واملفتني 
وو�سائل االإعالم الر�سمية، مما يجعلهم يبحثون عن موؤ�س�سات وو�سائل توا�سل جديدة 

يجدون فيها اأنف�سهم ويعربون من خاللها عن اآمالهم وت�سوراتهم.

ال  ب�سكل  الديني  املجال  »علمنة  هي  باالأولى  املرتبطة  االأخ��رى  الفر�سية   -
للعلمانية،  ورف�سهم  التقليدية  املوؤ�س�سات  احتجاجهم على  الرغم من  فعلى  اإرادي«. 
واملوؤ�س�سات  الدولة  موؤ�س�سات  بني  للف�سل  دعوتهم  خالل  من  فيها  ي�سهمون  فاإنهم 
الدينية، مما يجعلهم يوؤ�س�سون الأنف�سهم »موؤ�س�سات ومراجع خا�سة للتثقيف والتكون« 
الديني كما يخ�سخ�ص  اأمام خ�سخ�سة املجال  اإننا  تابعني لهم«.  و»م�سايخ ومفتني 

املجال التعليمي.
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والنتيجة هي ظهور »اإ�سالم ملفق ومفربك« يتم جمعه من خالل معلومات غري 
متحقق منها وم�سكوك فيها.

ال�سو�سيولوجي، عرب لقاءات  ارتاأينا اجلمع بني املنهج  الدرا�سة  بحكم طبيعة 
مع بع�ص االإ�سالميني بخ�سو�ص ا�ستعمالهم لو�سائل التوا�سل االجتماعي، ولكن اأي�سًا 
منهج حتليل امل�سمون من خالل حتليل خطابات االإ�سالميني، خ�سو�سًا عرب و�سائل 
االإعالم والتوا�سل التي ي�ستعملونها بكرثة. كما اأننا اعتربنا اأنه ال بد من البحث عن 
اإطار نظري ومفاهيم جديدة متكننا من مقاربة هذا املعطى اجلديد. من منطلق اأن 
منه.  منا�ص  ال  مفرو�سًا  حقيقيًا  اجتماعيًا  واقعًا  ت�سكل  باتت  االجتماعية  ال�سبكات 

واأ�سبحت بالتايل متغريًا �سيا�سيًا فاعاًل يف االآونة االأخرية.

 ومن املقوالت التي �سنعتمدها يف تف�سرينا، مفهوم راأ�ص املال االجتماعي الذي 
اأداة  اقتب�سناه من منظريه يف العلوم االجتماعية كبورديو وكوملان وبوتنام، باعتباره 
حتليلية مهمة لل�سبكات االجتماعية. ومفاد املفهوم اأن الفرد ميلك �سبكة من العالقات 
االجتماعية، والتي يح�سل منها على ر�سيده يف التفاعالت التي حتقق له ماآرب ذات 

اأبعاد متباينة.

حيث  االجتماعي.  التوا�سل  لو�سائل  االفرتا�سي  الواقع  على  اإ�سقاطه  وميكن 
يتاأ�س�ص راأ�ص املال االجتماعي بناء على �سبكة من االرتباطات بني اأفراد التفاعالت 
املال  راأ���ص  لتحقيق  التوا�سل  اآلية  ت�سكل  التي  االإنرتنت،  عرب  املنت�سرة  االفرتا�سية 

االجتماعي االفرتا�سي.

فاالإنرتنت اأ�سهم يف ت�سكالت جديدة يطلق عليها بالن�سارد))( �سبكات اجتماعية 
كثيفة. فهذه العالقات االجتماعية االفرتا�سية مبا اأنها توحد م�ستعمليها، فاإنها قادرة 

على التاأثري والتفاعل فيما بينهم رمبا ب�سكل اأقوى من املجتمع الواقعي.

)(( Gersende Blanchard، » L’usage de l’internet au service de la communication des partis «، Revue 

Les Enjeux de l’information et de la communication، 2006.
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حرية النقاش أم انحراف للمعنى

ت�سمح و�سائل التوا�سل االجتماعي بامتالك �سفحة �سخ�سية ون�سر ما يرغب 
فيه الفرد من م�سامني كال�سور والت�سجيالت والن�سو�ص واأفالم الفيديو... اإلخ.

وقد تزايد ا�ستعمالها ب�سكل مذهل اإلى درجة اأن من ال ميتلك �سفحة خا�سة به 
اأ�سبح منعزاًل عن العامل و»متخلفًا« عن الركب التكنولوجي. ومن اأ�سهر هذه املواقع 
موقع في�سبوك )Facebook( وتويرت )Twitter( ولينكدان )Linkedin( وغريها 

الكثري. 

اأكرث  فهناك  العربي؛  العامل  يف  االجتماعي  التوا�سل  �سبكات  ا�ستعمال  ازداد 
من 82 مليون م�ستخدم لفي�سبوك و�ستة ماليني م�ستخدم لتويرت. و22 % من العرب 

ي�ستعملون هذه الو�سائل ح�سب فادي �سليم)2(.

ففي املغرب حوايل �سبعة ماليني، واجلزائر �ستة ماليني، وتون�ص حوايل خم�سة 
ماليني مل�ستعملي في�سبوك. وقد �سجلت االإمارات العربية املتحدة اأعلى ن�سبة ال�ستعمال 

في�سبوك يف العامل العربي بعد م�سر واملغرب واململكة العربية ال�سعودية.

لقد �سكل االإعالم عمومًا مادة للدرا�سات املعمقة من طرف العديد من املفكرين 
وعلماء االجتماع، وما زالوا يقدمون نظريات حول طبيعة تاأثريها يف املجتمع. فاإن كان 
فهناك  املحدود،  االأثر  نظرية  خالل  من  تاأثريها  من  التقليل  حاول  قد  الزار�سفيلد 
نظريات قبله وبعده قالت باأثرها البالغ اإما �سلبًا اأو اإيجابًا. فمدر�سة فرانكفورت كانت 
اأن و�سائل االإعالم جتعل االإن�سان مقيدا وتقلل من حريته،  اإلى  التنبيه  اإلى  ال�سباقة 

حيث ي�سبح اإن�سانًا ذا بعد واحد، كما قال بذلك هربرت ماركوز))(. 

.Dubai school of Government الذي يقدمه Arab Social Media Report 2( تقرير(

))( انظر: هربرت، ماركوز، االإن�سان ذو البعد الواحد، دار االآداب، بريوت، ترجمة: جورج طرابي�سي، 988).
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اإن ثورة املعلومات، وخ�سو�سًا من خالل و�سائل التوا�سل اجلديدة، جتعل الدولة 
تفقد �سيطرتها على تدفق املعلومات و�سبطها. فم�ستعملو هذه الو�سائل يتحدثون بكل 
حرية من دون قيود موؤ�س�ساتية �سواء كانت ر�سمية اأو دينية. فبع�ص االإ�سالميني الذي 
يدمنون على هذه الو�سائل االإعالمية يتحررون من كل قيد، وخ�سو�سًا قيد املوؤ�س�سات 
الدينية التقليدية التي يحتجون عليها. فلي�ص لهم �سيخ اأو فقيه يتبعونه، واإمنا يختارون 
الأنف�سهم �سيوخهم وفقهائهم ومراجعهم التي تتنا�سب مع ت�سوراتهم. وكل هذا يقودنا 
فيه  ولي�ص  حمرف  اإنتاج  االإ�سالميني،  من  الفئة  هوؤالء  طرف  من  للمعنى  اإنتاج  اإلى 
اأي جتديد اأو تعمق. فهم يعيدون قراءة التاريخ االإ�سالمي والن�سو�ص االإ�سالمية من 
قراآن و�سنة ح�سب ما يرونه منا�سبًا ملعتقداتهم واأفكارهم، ولي�ص كما ينبغي قراءتها 
ويرف�سون القراءات االأخرى. فاملعنى الذي قدمه الفقهاء ومفكرو االإ�سالم، بالن�سبة 
بالتايل  ويجب  وال�سلطة،  االأنظمة  �سرعنة  على  اإال  يعمل  وال  احلقيقة  يجانب  لهم، 
اإنتاج معنى اآخر. اإننا اأمام نوع من التلفيق الديني )Bricolage religieux( بتعبري 

روجيه با�ستيد))(.

توهم  قد  التوا�سل  من  اجلديدة  الو�سائل  هذه  يف  النقا�ص  حرية  اأن  �سحيح 
باأننا اأمام حتول اإيجابي، حيث تفتح النقا�ص اأمام الف�ساء العام االإ�سالمي))(؛ ويجد 
االأفراد حرية بعدما كانوا مق�سيني يف املجتمع، اإال اأن هذا النقا�ص العام لالإ�سالميني 
موجه وجهة غري علمية ويخدم اأغرا�سًا اأيديولوجية وحما�سية، اأكرث من كونه نقا�سًا 

علميًا عميقًا، ويقدم لنا ت�سورًا خاطئًا عن العامل والدين واالآخرين)6(. 

فهذه الو�سائل اجلديدة ت�سهم يف بناء املعنى وتاأطري روؤيتنا للعامل. ولكنه معنى 
خا�ص. 

)(( Voir pour plus de detail Roger Bastide، » Mémoire collective et sociologie du bricolage «، Revue 

L’Année sociologique، vol (970 ،2(، p. (08-6(

)(( Dale Eickelmen، Muslim public sphere، new media in the muslim word، p. 

»اإعادة  كتابها  فرايزر يف  نان�سي  اأن  كما  االإعالم اجلديدة.  بو�سائل  وربطه  النقا�ص  العام يف حرية  الف�ساء  اأهمية  )6( در�ص هابرما�ص 
التفكري يف الف�ساء العام« حاولت تقدمي نظرية جديدة تتجاوز نظرية هابرما�ص الذي جعل من البورجوازية الفئة الوحيدة لظهور الف�ساء 
العام، والتي مار�ست النقد االأدبي وال�سيا�سي، يف حني اأن فرايزر جتعل فئات اأخرى ت�سهم يف هذا، اأغفلها هابرما�ص، وهي فئة الن�ساء مثاًل.
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فهذه الو�سائل اجلديدة متثل الواقع، وكل �سيء متثل وكل متثل بناء -كما تذهب 
النظرية البنائية. فهي متثل الواقع وتبني املعنى اأو بعبارة اأدق: حترف املعنى، معنى 
الدين ومعنى التاريخ ومعنى الت�سورات. فاالإعالم لي�ص فقط تعبريًا عن الواقع، بل 

اأحيانًا كثرية يعيد اإنتاجه اأو يحرفه اأو يبني عاملًا اآخر)7(. 

فاإذا كانت هذه الو�سائل اجلديدة من االإعالم اأو التوا�سل توؤ�س�ص لنوع جديد 
من الدميقراطية املبا�سرة، وتاليًا ت�سهم يف تكوين وعي �سيا�سي خ�سو�سًاً مع وجود 
حتقق  فهي  ال�سلطة،  عن  املواطنني  تبعد  التي  التمثيلية  للدميقراطية  كثرية  عيوب 
امل�ساركة الق�سوى من جانب ال�سعب وتقوية الن�سطاء ال�سيا�سيني بفعل �سرعة اإي�سال 
الدميقراطية،  على  ومترين  و�سيا�سية  اجتماعية  تن�سئة  حدوث  هذا  يعني  املعلومة. 

وَت�َسّكل ف�ساء عام جديد يناق�ص الق�سايا وينتقدها.

حمرفة.  �سيا�سية  وثقافة  وعي  ت�سكل  على  ت�ساعد  االأحيان  غالب  يف  اأنها  اإال 
بل اأكرث من ذلك تنتج ثقافة م�سادة وتاليًا ثقافة دينية م�سادة. اإنها توؤثر يف القيم 
اإن و�سائل التوا�سل االجتماعي تخلو من االحتكاك املبا�سر بني  وال�سلوك، من حيث 
املخاطب واملتلقي اأو اجلمهور. ومعروف اأن املر�سل اأو املخاطب، ح�سب عامل االجتماع 
-(922(  )Erving Goffman( غوفمان  اإيرفينغ  كندية  اأ�سول  من  االأم��ريك��ي 
982)()8( مييل دائمًا اإلى �سبط �سلوكه عندما يكون يف احتكاك مبا�سر مع اجلمهور 
واملتلقي. لكن يف حالة و�سائل التوا�سل هذه التي تعتمد على اللقاء االفرتا�سي ولي�ص 
قيمية  اأو �سوابط  قيود  ي�ساء من دون  ما  يقول  املر�سل  والواقعي، يجعل من  املبا�سر 

ودينية.

ي�سهم يف  واإمنا  وعي جديد حمرف،  ت�سكيل  فقط،  لي�ص  �ساأنه،  وكل هذا من 
ت�سكيل الواقع ومتثله ب�سكل مغاير. متثل افرتا�سي غالبًا ولي�ص واقعيًا.

)7( �سهرية بن عبداهلل، »احلرب يف و�سائل االإعالم: اآليات بناء املعنى واإنتاج املعرفة«، جملة امل�ستقبل العربي، ))20، �ص)9- 08).

)8( Erving Goffman، Communication conduct in an Island Community، (9((. 
E. Goffman، » La communication en défaut «، Actes de la recherche en sciences sociales، n(99( ،(00، 
p.72-66.
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أمة إسالمية افتراضية

اأ�سبح مفهوم املجتمع االفرتا�سي متداواًل عند عديد من امل�ستخدمني ل�سبكة 
الذي كتب   )(99(() Rhingold اإلى هاوارد رينغولد )  االإنرتنت. ويرجع املفهوم 
عرفه  وال��ذي  االفرتا�سي«؛  »املجتمع  بعنوان  ال�سياق  هذا  يف  والرائد  االأول  الكتاب 
يتقاربون  العامل  اأنحاء  اأماكن متفرقة يف  ت�سكلت من  اجتماعية  اأنه: »جتمعات  على 
ويتوا�سلون فيما بينهم عرب �سا�سات الكمبيوتر والربيد االإلكرتوين، يتبادلون املعارف 
ويحدث  اهتمام م�سرتك  االأفراد  ويجمع بني هوؤالء  ويكونون �سداقات،  بينهم،  فيما 
هذه  وتتم  ق��رب،  ع��ن  لي�ص  ولكن  تفاعالت  م��ن  ال��واق��ع  ع��امل  يف  يحدث  م��ا  بينهم 
التفاعالت عن طريق اآلية ات�سال هي االإنرتنت الذي بدوره اأ�سهم يف حركات الت�سكل 

االفرتا�سية«)9(. 

على  اإدراجها  ميكن  اخل�سائ�ص  من  مبجموعة  االفرتا�سي  املجتمع  ويت�سم 
النحو التايل )0)(:

بل أ.  باجلغرافيا،  يتحّدد  ال  االفرتا�سي  فاملجتمع  امل��وح��دة،  الهوية  انهيار 
باالهتمامات امل�سرتكة التي جتمع بني اأ�سخا�ص تعارفوا اإلكرتونيًا. 

تهديد وحدة و متا�سك اجلماعة واالأ�سرة. حيث اإن الفرد اأ�سبح غري مرتبط ب. 
اأ�سريًا باأ�سرته الطبيعية، واإمنا �سنع لنف�سه اأ�سرة خا�سة افرتا�سية ال يرى اأع�ساوؤها 
بع�سهم البع�ص واقعيًا. حيث ينهمك كّل فرد من اأفرادها يف عامله االفرتا�سي اخلا�ص.

اإنها ف�ساءات مفتوحة للتمّرد والثورة على كل �سيء، بداية من التمّرد على ج. 
اخلجل واالنطواء وانتهاء بالثورة على االأنظمة ال�سيا�سّية.

)9( Rhingold Howard، The Virtual Community، Home steading on the electronic frontier، Addison-

wesley publishing (99(،

العربية  االإمارات  الوجوه منوذجًا«، جامعة  كتاب  الواقعية/  للمجتمعات  بدياًل  االفرتا�سية  »املجتمعات  الدين، حممد مزيد،  بهاء   )(0(
املتحدة، 2)20.
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والنزاهة، حيث د.  واالأمانة  كال�سدق  واملجتمعية  الدينية  القيم  بع�ص  حتطيم 
اأحيان كثرية  يرتادها يف  الأَنّ من  االأ�سماء.  الكذب يف  بدءًا من  الكذب  ماأ�س�سة  يتم 
يدخل باأ�سماء م�ستعارة ووجوه لي�ست وجوههم، وبع�سهم له اأكرث من ح�ساب. فت�سبح 

ت�سرفات عادية يتم تربيرها.

الو�سائل  هذه  عرب  بينهم  فيما  تعاملهم  خالل  من  االإ�سالميني  بع�ص  ي�سنع 
الواقع،  يف  موجودة  غري  االأم��ة  هذه  افرتا�سية.  اإ�سالمية  اأم��ة  اجلديدة  التوا�سلية 
اإنها  ورغباتهم.  وت�سوراتهم  اأفكارهم  ح�سب  طرفهم  من  وم�سطنعة  متخيلة  واإمنا 
ال تتنا�سب مع الواقع االإ�سالمي. فهوؤالء الفئة من االإ�سالميني الذي ين�سئون الأنف�سهم 
واأفكارهم  تقا�سمهم م�ساعرهم  اأمة  الأنهم ال يجدون  بهذا  يقومون  افرتا�سية«  »اأمة 
وتدجمهم. اإنهم يح�سون بالعزلة واال�ستالب الفكري يف املجتمع الذي يعي�سون فيه، 
وال يجدون البيئة اأو الظروف لكي يعي�سوا »اإ�سالمهم«. اإنه »اإ�سالم اأقلية« ولكن تريد 

فر�سه على اأر�ص الواقع.

وهي »اأمة اإ�سالمية افرتا�سية« حتى يف االأ�سماء املختارة من طرف اأع�سائها. 
لدى  معينًا  املا�سي متثل خميااًل جمعيًا  م�ستعارة من  اأ�سماء  االأحيان  فهي يف غالب 

هوؤالء.

 ولكن هذه االأمة االفرتا�سية لي�ست حاملة من جانب اآخر ملبادئ دميقراطية 
ومفهوم اإن�ساين اأخالقي حول االإ�سالم. ولكنه اإ�سالم �سارم حريف و�سكلي يف غالب 
االأحيان. اإنه اإ�سالم يعتمد على اجلزئيات اأكرث من اجلوهر. ويركز على النقا�سات 
اأنه  كما  لالإ�سالم.  والتنويرية  العقالنية  اجلوانب  على  تركيزه  من  اأكرث  احلما�سية 

اإ�سالم »ردود« ولي�ص اإ�سالم اإنتاج واإقناع.

علمانية ال إرادية 

ي�سحب هوؤالء، وهم فئة من االإ�سالميني، امل�سروعية من العلماء التقليديني، ومن 
املوؤ�س�سات الدينية التقليدية اإجمااًل، مما يقودهم اإلى نوع من العلمانية الالاإرادية. 
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هي علمانية ال اإرادية الأنهم يرف�سون العلمانية فكرًا وممار�سة الأنها تق�سي الدين، 
يف  الدولة  تدخل  وعدم  الدين  من  الر�سميني  العلماء  باإبعاد  مطالبهم  ب�سبب  ولكن 

ال�سوؤون الدينية فاإنهم ي�سقطون يف نوع من العلمانية.

اإ�سافة اإلى م�ساألة الفردانية)))( التي تربز من خالل احتجاجهم على املوؤ�س�سات 
الر�سمية الدينية، مما يعني اتخاذ قنوات اأخرى للتعليم والتكوين فردية و�سهلة.

وهذه النزعة الفردانية تتمثل اأي�سًا من خالل حتررهم من قيود مرجع معني، 
فال وجود لل�سيخ الذي ياأمر املريد. كما اأنهم يختارون ما ي�ساوؤون ومن ي�ساوؤون من 

مرجعيات.

�سحب  هناك  دام  ما  والعلمية  الفكرية  الفو�سى  من  نوع  اأمام  –اإذن-  نكون 
فالفتاوى  والتقليدية.  الر�سمية  الدينية  العلمية  املوؤ�س�سات  وم�سداقية  مل�سروعية 
�سغرية  كل  يطلبها وجتيب عن  ملن  وجاهزة  املقا�ص  على  تنتج  وهي  و�سهلة  منت�سرة 

وكبرية وعن كل ما هو عادي و�ساذ. وت�سبح �سلعة تتم املتاجرة فيها. 

فتاواهم  ا�ستعمال  عن  االإ�سالمية  احلركات  يف  قياديون  اأحيانًا  يتورع  ال  كما 
اخلا�سة �سد اأية ق�سية حترجهم من اأجل اإيجاد احللول ال�سريعة)2)(.

خالل  ومن  االإنرتنت،  عرب  الفتاوى  انت�سار  من  العلماء  من  العديد  حذر  لقد 
فمن  �سليمة.  �سرعية  اأ�س�ص  على  ت�ستند  ال  الأنها  هذه  االجتماعي  التوا�سل  و�سائل 
اأ�سبابها �سهولة انت�سارها تعدد قنوات االت�سال من ف�سائيات واأي�سًا قنوات االإنرتنت 
املواطنني  طرف  من  عليها  الطلب  قوة  مل�ساألة  ا�ستجابت  التي  االجتماعي  والتوا�سل 
الذي ي�ساألون عن كل �سيء وال يتورع »املفتون اجلدد« عن االإجابة عنها بكل �سهولة 
وجراأة، على الرغم من اأن الفقهاء الكبار كانوا يخ�سون من االإفتاء، فاالإمام مالك –

)((( Olivier Roy، L’Islam mondialisé، Le Seuil، Paris، 2002، p. 2.

)2)( هذا ما ح�سل –مثاًل- يف املغرب منذ 2)20 مع ابن اأحد قياديي حزب العدالة والتنمية حممد يتيم، حينما اأحرج ب�سبب فوز ابنه يف 
امل�سابقة الدولية للبوكر مبراك�ص، فا�سطر االأب الإخراج فتواه املنقذة والتي مفادها اأن البوكر غري ممنوع قانونًا ومن الناحية ال�سرعية فيه 

نظر؛ الأنه يعترب كاأية م�سابقة اأخرى ولي�ص قمارًا اأو رهانًا. 



اإلسالميون والتواصل االجتماعي: المؤثرات الثقافية 

المسبــار40

مثاًل- هو الذي قال: »ما اأفتيت حتى �سهد يل �سبعون اأين اأهل لذلك«. وخطورة االإفتاء 
و�سهولته تقود اإلى االأخطاء وبالتايل اإلى الكذب. وقد حذر اهلل تعالى من ذلك: »وال 
تقولوا ملا ت�سف األ�سنتكم الكذب هذا حالل وهذا حرام لتفرتوا على اهلل الكذب. اإن 

الذين يفرتون على اهلل الكذب ال يفلحون«.

هذه النزعة الفردانية تقودهم اإلى البحث عن تكوين اإ�سالمي خارج املوؤ�س�سات 
الدينية  للثقافة  ال�سروري  الر�سمي  التكوين  عن  يبعدهم  مما  الر�سمية،  الدينية 

الر�سمية، مما يعني ظهور اأجيال من االإ�سالميني ذوي م�ستوى �سعيف.

ضعف الثقافة الدينية

ما مييز اخلطاب الديني لهذه الفئة من االإ�سالميني امل�ستعملني لهذه الو�سائل؛ 
االإ�سالميني ذوي م�ستوى  الو�سائل تكون جياًل من  الثقايف. فهذه  امل�ستوى  هو �سعف 
امل�ستعملة،  اللغة  اأواًل من حيث  ال�سعف يتجلى يف مظاهر عدة.  ثقايف �سعيف. هذا 
العربية  ال��دول  يف  االجتماعي  للتوا�سل  احلديثة  الو�سائل  ه��ذه  م�ستعملي  فاأغلب 
االإ�سالمية ي�ستعملون لغة عربية ذات م�ستوى �سعيف، اأو الدارجة يف اأغلب االأحيان، 
توؤثر على  اللغة ال�سعيفة  اإن هذه  اللغة العربية والدارجة.  اأو لغة عربية عامية، بني 
وامل�سمون  للفكر  حاملة  هي  وطبيعتها  اللغة  اأن  ذلك  مل�ستعمليها؛  الثقايف  امل�ستوى 
فاللغة  وفال�سفتها.  اللغة  علماء  من  عديد  ذلك  اإلى  يذهب  كما  اأداة  جمرد  ولي�ست 
لها قدرة على التاأثري يف الواقع وال�سلوك، فهي حتول الكالم اإلى فعل -كما قال بهذا 

.)John Austin( الفيل�سوف االأمريكي اأو�ستني

كما اأن �سعف اللغة يوؤثر على املفاهيم امل�ستعملة، حيث اإن جودة اللغة والتعبري 
تعطي جودة من حيث املفاهيم ودقة وثقافة عالية، والعك�ص �سحيح. فاللغة اجليدة 
هي املعربة واحلاملة ملفاهيم دقيقة ومعربة، ومن ال ميلك لغة جيدة ال ميلك ثقافة 
مفاهيمية وتعبريًا جيدًا. ولذلك نالحظ �سعف ا�ستعمال املفاهيم و�سبطها من طرف 

م�ستعملي االإنرتنت، وخ�سو�سًا من بني م�ستعملي و�سائل التوا�سل هذه.  
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كما اأن امل�سطلحات امل�ستعملة فيها تبقى م�سطلحات مبتذلة وغري راقية ب�سبب 
عدم وجود رقابة، وب�سبب اجلانب االنفعايل الذي يطغى على اخلطاب امل�ستعمل، الذي 
واملعلومات  والكذب  واالإ�ساعات  والتجريح  الدوغمائي  الطابع  –اإجمااًل-  عليه  يغلب 

غري املتحقق منها.

هي  ال  ال�سبكات،  هذه  مب�ستخدمي  خا�سة  لغة  تنت�سر  بداأت  اأنه  املالحظ  من 
اأو  وعامية،  عربية  من  خليط  واإمنا هي  مقبولة،  عامية  وال هي  �سليمة،  نقية  عربية 
لغة هجينة تدخل عبارات باللغة االأجنبية وعلى االأخ�ص اللغة االإجنليزية والفرن�سية، 
واأحيانًا ت�ستخدم احلروف الالتينية بداًل من احلروف العربية ح�سب االأ�سوات)))(، 
ا�سم  تاأخذ  ت�سميات  اللغة اجلديدة  اأ�سبح هناك من يطلق على هذه  اأنه  اإلى درجة 
التويرتية«  »اللغة  اأو  اإلى موقع في�سبوك،  ن�سبة  الفي�سبوكية«  ك�»اللغة  االأجنبية  املواقع 
ن�سبة اإلى موقع تيوتر، اأو »اليوتيوبية« ن�سبة اإلى موقع يوتيوب، وهناك من اأطلق عليها 

»الفرانكو اآرب« وغريها من االألقاب والت�سميات.

وتتميز هذه »اللغة« بوجود م�سطلحات خا�سة ال يعرفها اإالَّ م�ستخدمو ال�سبكات 
باأحرف التينية  اإلى مزيج من لفظ عربي يكتب  اللغة العربية  االجتماعية، فتحولت 
ال�سبكة  التوا�سل عرب  اأثناء  يوميًا  تطالعنا  بداأت  لغة جديدة  لُت�سكل  واأرق��ام،  ورموز 
العنكبوتية اأو ر�سائل اجلوال، فبات حرف احلاء مثاًل يكتب على �سكل رقم »7«، والعني 
»)« فكلمة »حزين« تكتب »7zeen« وكلمة »�سعيد« تكتب »s(ed«، واللغة العربية تكتب 

» al(rabih«... اإلخ.

وهي تهدد م�سري اللغة العربية يف احلياة اليومية لهوؤالء ال�سباب، وتلقي بظالل 
�سلبية على ثقافة و�سلوك ال�سباب العربي ب�سكل عام. اإنها ظاهرة تعرب عن عدم الثقة 
بالنف�ص، وعدم الثقة واالفتخار باللغة العربية ملن ي�ستعملها ظنًا منه اأن الذي يتحدث 
العامية مدرجًا فيها كلمات اإجنليزية، اأو حروفا التينية يعرب عن درجة من »التح�سر« 

وم�سايرة الع�سر. 

)))( تركي، �سقر، �سبكات التوا�سل االجتماعي وخماطرها على اللغة العربية، املقال متوافر على الرابط التايل:
 wikileaks.org/.../(%-((007(F(%F(%F(%F(%F(%F(%F(%F(%F(%F.d..
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 ويف الواقع، فاإن هذه الظاهرة ال تعود فقط اإلى ا�ستعمال االإنرتنت، واإمنا ترجع 
توفره من فر�ص  الرتقي االجتماعي مبا  لغة  واعتبارها  امل�ستعمر  بلغة  ارتباطها  اإلى 

للولوج اإلى �سوق العمل. 

ا�ستخدامهم لالإنرتنت  اأثناء  لغة خا�سة بهم  ا�ستخدام  اإلى  ال�سباب  اإن جلوء 
وتكوين  االجتماعي  النظام  على  للتمرد  يدفعهم  لديهم،  باالغرتاب  �سعور  لوجود 

عاملهم اخلا�ص بعيدًا من قيود االآباء. 

توؤثر لغة �سبكات التوا�سل االجتماعي بهذه الطريقة يف بنية اللغة وجمالياتها، 
م�ستجدات  مواكبة  من  متكنها  وعدم  بانعزاليتها  ي�سمح  ن�سي  انغالق  اإلى  وي��وؤدي 

الع�سر و�سرعة اندثارها.

النظام  بهم، هو مترد على  ولغة خا�سة  ثقافة  –خا�سة-  ال�سباب  اختيار  اإن 
االجتماعي اأو هروب من املجتمع. وهذا التمرد يتجلى يف عديد من املظاهر كاللبا�ص 

وال�سلوك، ولكن اأي�سًا عرب اللغة.

اإن طبيعة اللغة امل�ستعملة تتنا�سب مع طبيعة االأداة احلاملة لها واملعرب عنها. 
فبما اأن االأداة هنا هي و�سائل االت�سال االجتماعي، ومبا اأن لها طبيعة تتميز بال�سرعة 
اإال  تكون  اأن  ميكن  ال  التي  لها،  احلاملة  الثقافة  على  ينعك�ص  هذا  فاإن  واالخت�سار، 
ودرا�ستها  الق�سايا  والتعمق يف  للتفرغ  وقت  يوجد  فال  وتلفيقية.  �سريعة وخمت�سرة 

والتحقق منها، واإمنا املجال هو جمال �سرعة وردود.

اأما على م�ستوى القراءات، فنادرًا ما يعتمد هوؤالء على قراءات لكبار املفكرين 
والعلماء، ونادرًا ما يعتمدون يف نقا�ساتهم الفكرية على مراجع علمية كبرية ومعروفة. 

واإمنا يركزون على م�سايخ معينني واأ�سباه علماء.

يكتفون  ومتكررة،  قليلة  واأحاديث  قراآنية ق�سرية  ن�سو�ص  على  يعتمدون  كما 
القليلة  الن�سو�ص  هذه  الأن  ؛  عدة  واأفكار  �سلوكيات  وتربير  عدة  ق�سايا  لتف�سري  بها 
ي�سهل قراءتها وا�ستيعابها وحفظها. ذلك اأن الن�سو�ص الطويلة واملختلفة حتتاج اإلى 



عكاشة بن المصطفى  

43 المسبــار

خمت�سني يف العلوم االإ�سالمية والكثري من الوقت. مما يعني اأن هذه الفئة حت�سل 
يف  الدينية  الثقافة  بهذه  تكتفي  فهي  وم�ستت.  و�سهل  ومب�سط  مقت�سب  تكوين  على 

نقا�ساتها وحواراتها.

واالأخطر من هذا اأن هوؤالء يتجاهلون كل ما قدمه الفكر االإ�سالمي والفقه من 
تف�سريات وتاأويالت حول الن�سو�ص االإ�سالمية والتاريخ االإ�سالمي، ويقدمون اأنف�سهم 

بدياًل عنها، ويقدمون قراءتهم اخلا�سة للتاريخ االإ�سالمي)))(.

اأما من حيث املو�سوعات، فهم يركزون على املو�سوعات املثرية واحلما�سية مثل 
ما ُيقال حول االإ�سالم ويرتدد بكرثة، كاالإ�سالموفوبيا و�سدام احل�سارات، ومو�سوع 
تفجريها  يف  دور  االجتماعي  التوا�سل  ملواقع  كان  والتي  للر�سول،  امل�سيئة  الر�سوم 

وتاأثريها على الراأي العام.

فاجلبهة ال�سلفية مب�سر يف �سفحتها على في�سبوك، وب�سبب االأحداث االأخرية 
من حراك �سيا�سي يف م�سر والدول العربية، نالحظ اأن اأغلب املو�سوعات تدور حول 
االأو�ساع ال�سيا�سية والتحري�ص على القيام بثورة �سد 0) يونيو وتربير ذلك: »الفو�سى 
خري من اال�ستبداد العلماين الذي ال ياأتي ا�ستقراره اإال بن�سر الكفر وحرب الدين وقتل 

املوؤمنني«. اإننا اأمام مو�سوعات فيها الكثري من االنفعالية وردة فعل.

ويركزون على مفكرين غربيني معينني ي�سكلون املوجة احلديثة مثل �ساموئيل 
هنتنغتون وبرنارد لوي�ص وغريهما. فهذه املو�سوعات غالبًا ما تتكرر وكاأنها مو�سوع 
ال�ساعة. وين�سون اأو يتنا�سون الق�سايا الكربى لالإ�سالم مثل جتديد الفكر االإ�سالمي 
جمرد  واإمن��ا  نقديًا،  فكرًا  فيها  جند  وال  لالإ�سالم.  والروحاين  االإن�ساين  واجلانب 

اإحاالت على ن�سو�ص جاهزة.

الر�سول وتنتهي  تبداأ مع  االإ�سالمي يف حقبة زمنية ق�سرية جدا  التاريخ  ال�سلفيني منهم-  االإ�سالميني - وخ�سو�سًا  )))( يختزل بع�ص 
اإلى االآن.  مع اخللفاء االأربعة.. وما عداها يعترب خروجًا عن االإ�سالم وعن مبادئه. وهم بذلك يق�سون كل احلقب والدول التي تعاقبت 
تف�سري  يعيدون  بذلك  وهم  وجيزة.  فرتة  اإال  يطبق  مل  مادام  املثالية  من  نوعا  للتاريخ-  املبتورة  القراءة  -بهذه  االإ�سالم  على  وي�سقطون 

امل�ست�سرقني للتاريخ االإ�سالمي ولالإ�سالم من دون وعي منهم.



اإلسالميون والتواصل االجتماعي: المؤثرات الثقافية 

المسبــار44

هذه  خالل  من  لهم  بالن�سبة  املعرفة  انتقال  طرق  يف  يغيب  ما  اأن  عن  ف�ساًل 
ب�سكل  تتم  التي  هي  اجليدة  فاملعرفة  واالإج����راءات.  الوقت  هو  اجلديدة  الو�سائل 
تدريجي وعرب موؤ�س�سات معروفة وعرب اجتياز مباريات لتقدمي �سواهد النجاح واإعطاء 

الدبلومات والعالمات. ولكن كل هذا غري متوافر لهوؤالء وال يكرتثون به.

فاملعرفة عرب االإنرتنت وعرب هذه القنوات اجلديدة للتوا�سل االجتماعي تتم 
مرة واحدة لي�ص فيها تدرج، وال بيداغوجيا، وال احرتام لل�سنوات والرتاتبية.

نحن –اإذن- اأمام »جامعة جديدة« تخرج لنا نوعًا من االإ�سالميني لهم معارف 
تغيب فيها كل �شروط املعرفة التي اأ�شرنا اإليها اآنفًا. فالإنرتنت حتطم كل هذا، حيث 
يح�سل الفرد على معلومات ب�سهولة وب�سكل مبا�سر. اإ�سافة اإلى ن�سر املعلومات عرب 
ذلك  اإل��ى  يذهب  -كما  واالإ�ساعة  االأحيان.  اأغلب  يف  منها  املتحقق  غري  االإ�ساعات 
 - )((()Serge Tchakhotine ( ال�سو�سيولوجي االأملاين - الرو�سي �سريج ت�ساخوتني
ت�سعف كل مقاومة )حالة �سعود الدكتاتوريات كالنازية التي ا�ستعملت االإ�ساعات كجزء 

من اإ�سرتاتيجيتها التحكمية( كما اأن لها �سلطة على ال�سخ�ص بفعل جاذبيتها)6)(. 

هذا  على  وتاأثريها  خطورتها  تتجلى  التوا�سل  من  اجلديدة  الو�سائل  فهذه 
االأن�سار  والديني وخلق  ال�سيا�سي  للتحفيز  كو�سيلة  ت�ستعمل  اإنها  امل�ستوى، من حيث 

واملوؤيدين.

وتتجلى قوة تاأثريها وخطورتها يف م�ساألة الثقة التي تكنها ن�سبة كبرية منهم 
لهذه االأداة االإخبارية اجلديدة. فهي حتظى بنوع من امل�سداقية لديهم حوايل 0)%. 
فقد اأ�سبحت لدى العديد من م�ستخدميها -مبن فيهم االإ�سالميون- م�سدرًا اأ�سا�سيًا 
لالأخبار واملعلومات، ولي�ص ثانويًا ل�سرعتها وعامليتها واقتناعهم باأن الو�سائل التقليدية 

مل تعد قادرة على اإ�سباع ف�سولها املعريف.

)((( Serge Tchakhotine، Le viol des foules par la propagande politique، Gallimard، Paris، (9(9.

)6)( انظر: درا�سات غو�ستاف لوبون Gustave Le Bon حول اجلماعة واملالأ.



عكاشة بن المصطفى  

45 المسبــار

وتاأثريها يتجلى اأي�سًا باعتبارها اأ�سحت عاماًل من عوامل التن�سئة االجتماعية 
االأكرث فاعلية من بني العوامل االأخرى، التي تقل�ص دورها كاالأ�سرة واملدر�سة مثاًل.         

انتقال املعلومة عرب االإنرتنت قد ر�سخ قيم  اإن التالقح احل�ساري الذي وّلده 
ر للمعلومة والتكنولوجيا يف اآن واحد. وثقافة البلد امل�سدِّ

الدعوة إلى اهلل من خالل إسالم معولم

  تلعب اجلماعات املنت�سرة يف ال�سبكات االجتماعية دورًا فاعاًل يف تعبئة الراأي 
العام جتاه بع�ص الق�سايا ال�سيا�سية والدينية. فهناك حركات اجتماعية مثل حركة 
االإ�سراب  على  التحري�ص  يف  االفرتا�سي  الف�ساء  ا�ستغلت  اأبريل)ني�سان(   6 �سباب 

والتحول من ال�سياق االفرتا�سي اإلى ال�سياق الواقعي. 

الربامج  لن�سر  في�سبوك  �سبكة  عرب  اجلماعات  تكوين  ذل��ك  على  والدليل 
التاأييد  جمع  يف  وت�ستخدم  امل�ستخدمني.  من  ممكن  قدر  اأك��رب  وجتميع  االنتخابية 
ال�سبكات  اأ�سحت  فلقد  املنحي.  هذا  يف  تعمل  بجماعات  ال�سبكة  وتزخر  ال�سعبي. 

االجتماعية بوابات للممار�سة ال�سيا�سة.

ا�ستغالل  تنجح يف  اأن  العربي  العامل  االإ�سالمية يف  ا�ستطاعت احلركات  وقد 
لكل جماعة  االآن  فاأ�سبح  التوا�سلية اجلديدة.  الو�سائل  وتاليًا هذه  االإنرتنت،  �سبكة 
اإ�سالمية اأو �سلفية مواقع اإلكرتونية و�سفحات للتوا�سل االجتماعي كفي�سبوك اأو تويرت 
مثاًل. وقد اأفتى اأغلبية �سيوخ اجلماعات االإ�سالمية ب�سرورة هذا االأمر، على الرغم 

من التحفظ والتحذير منه يف البداية.

اأمريكا ال�سمالية واأوروبا لهذه االأداة  فقد جلاأت جمعيات الطلبة امل�سلمني يف 
ظهرت  كما  الع�سرين.  القرن  من  الت�سعينيات  منذ  العاملي  االإ�سالمي  الوعي  لدعم 

املواقع اجلهادية االإخبارية مع الغزو االأمريكي للعراق �سنة )200. 
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واالت�سال  املعلومات  تكنولوجيا  من  االإ�سالمية  احلركة  اأف��ادت  املغرب  ويف 
اجلديدة، فاأن�ساأت جماعة العدل واالإح�سان �سبعة مواقع اإلكرتونية)7)(وحزب العدالة 
واأرفقتها  بهما.  اخلا�ص  في�سبوك  �سفحات  اإل��ى  مواقع)8)(اإ�سافة  خم�ص  والتنمية 
االإ�سالمية  واجلماعات  تعلمًا)9)(.  اأقل  جلمهور  لتب�سيطها  وكتب  و�سروح  بن�سو�ص 
االأخرى كاالإخوان امل�سلمني وال�سلفيني، كاجلبهة ال�سلفية مب�سر)20(ميلكون �سفحات 

لهم �سواء يف في�سبوك اأو تويرت وي�ستعملون تقنيات اليوتوب.  

متكنت و�سائل التوا�سل االجتماعي هذه من ن�سر الدعوة االإ�سالمية ب�سكل اأكرث 
النا�ص من  لدى عدد كبري من  االإ�سالم معروفًا  �سمولية؛ حيث ي�سبح  واأكرث  �سرعة 
اأنحاء املعمورة. اإالَّ اأن ما ميكن مالحظته يف هذا االإطار هو طبيعة االإ�سالم الذي يتم 
ن�سره والفئة التي حتمل على عاتقها م�سوؤولية الدعوة. اإن الفئة العمرية التي ت�ستخدم 
اأكرث هذه ال�سبكة وو�سائل التوا�سل هذه، هم من ال�سباب اأقل من )0)( �سنة. وتاليًا 
درا�سات  منها  اأكرث  و�سيا�سية  انفعالية  طبيعة  ذات  تكون  ما  غالبًا  املو�سوعات  فاإن 
ونقا�سات حول االإ�سالم. كما اأن الرد يكون –غالبًا- ذا طابع انفعايل وم�سحون باأفكار 
م�ساألة  منه، وحتديدًا  الت�سريعي  االإ�سالمي، وخ�سو�سًا اجلانب  الدين  م�سبقة حول 
احلدود و�سرامتها يف االإ�سالم وحياة الر�سول مع زوجاته. فنادرًا ما جند نقا�سات 

حول ق�سايا فكرية عميقة وفقهية جادة.

ويتم اللجوء بطبيعة احلال يف ن�سر الدعوة بهذه الطريقة اإلى تقنيات حديثة 
كاملقاطع املرئية وامل�سموعة وال�سور ومقاطع مواعظ بع�ص الدعاة.

)7)( موقع عبدال�سالم يا�سني، موقع العدل واالإح�سان، موقع ر�سالة الفتوى، موقع دار العدل واالإح�سان للن�سر، موقع نادية يا�سني، وموقع 
ن�سطاء العدل واالإح�سان.

التجديد. و�سفحة خا�سة  والتنمية، موقع  العدالة  انتخابات  والتنمية، موقع  العدالة  التوحيد واالإ�سالح، موقع حزب  )8)( موقع منظمة 
بفي�سبوك: 

ar-ar .facebook/pjd.central

)9)( حممد بن هالل، »االإعالم اجلديد ورهان تطوير املمار�سة ال�سيا�سية وحتليل الأهم النظريات واالجتاهات العاملية والعربية«، جملة 
امل�ستقبل العربي، العدد 96)، �ص29.

)20( ar-ar.facebook.com/gabhasalafia
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جند باملقابل الرد على هوؤالء االإ�سالميني مبقاطع فيديو و�سور اإما اأنها تخل 
اأو تن�سر الرذيلة حتت تربيرات واهية كالفكر احلر  بالدين االإ�سالمي وت�سكك فيه، 
والفردانية وحرية التعبري وحقوق االإن�سان. و ياأتي الرد من طرف بع�ص االإ�سالميني 
اإلى خطاب  املقنع،  الرد  التمكن من  ب�سبب عدم  ب�سكل عاطفي فيلجوؤون  وال�سلفيني 

اأغلبه قذف وتكفري، مما يوؤدي اإلى مزيد من النفور ولي�ص التقرب من الدين.

املتكرر  واحلوار  النقا�ص  الو�سائل اجلديدة -عرب  تلعب هذه  قد  باملقابل  لكن 
من  الكثري  ت�سورات  مراجعة  اإل��ى  الفكري-  الن�سج  من  نوع  اإل��ى  يف�سي  قد  ال��ذي 
االإ�سالميني حول ق�سايا معينة. فاملالحظ اأن هناك حتواًل للحركة االإ�سالمية وحتى 
احلركات ال�سلفية من عدة ق�سايا. فبداأت تعترب الدميقراطية �سرورية بالن�سبة لها. 
على االأقل كاأداة للحكم، فقد تبني لها اأنها تخدم احلركة بالرغم من كل التحفظات 
حول عالقتها بالعلمانية وطبيعة بع�ص احلقوق واحلريات الل�سيقة بها. فهي مقتنعة 
لي�ص  االإ�سالم  اأن  على  بالدميقراطية االأداتية. فاأغلب االإ�سالميني يربهنون –مثال- 

�سد الدميقراطية، بل هناك من يدعو اإلى »دميقراطية اإ�سالمية«.

ال�سيء نف�سه حول ت�سورهم لل�سلطة. فقد كان ال�سلفيون –خ�سو�سًا- يرف�سون 
اإلى  ت�سعى  ال�سلفيني  اأحزاب من  تاأ�سي�ص  ولكن حاليًا نالحظ  ال�سلطة،  اإلى  الو�سول 

الدخول يف االنتخابات.

اإن حمتوى النقا�سات الدائرة يف هذه الو�سائل التوا�سلية بني خمتلف املتحاورين 
من اإ�سالميني ومعار�سيهم، تنم عن اتفاق حول هذه الق�سايا، واإمنا اخلالف بني كال 
الطرفني هو حول جدية واأهداف االإ�سالميني منها. هل هو حتول يف الت�سور واقتناع 

بها اأم جمرد تكتيك مرحلي؟


