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اإلعالم واالّتصال والتنّوع الثقايف

األدوار والتقاطعات واإلشكاليات

د. أمين بن مسعود ود. شهيرة بن عبد الله ود. فاتن بن الغة
التنسيق العلمي للملتقى
معهد الصحافة وعلوم اإلخبار، جامعة منوبة، تونس

إلى   »Fernand Braudel بروديل  »فرناد  الفرنسي  المؤرخ  دعوة  تكون  قد 
للغاية  االتجاهات ضرورية  كافة  في  الرملية  الساعة  قلب  بضرورة  اإلنسانية  العلوم 
لفهم طبيعة العالقة المفترضة بين المنظومة اإلعالمية واالتصالية، من جهة، وفكرة 
التنوع الثقافي من جهة ثانية. ذلك أّنه »ال ثقافة دون توسيط إعالمي وال هوية بال 
ترجمة« )ماتالر، 2008(، فالثقافة بماهي »تعبيرات رمزية ومادية عن إدراك للذات 

الجماعّية« تتوسل بذاتها فعل التواصل مع المحيط واآلخر.

إّن العالقة بين اإلعالم واالتصال والتنوع الثقافي تنفتح على أكثر من مشغل 
معرفي وحقل فكرّي : من انثروبولوجيا االتصال )Winkin 1996( إلى االثنوغرافيا 
اإلعالم  علوم  إلى  أيضا  ومنها  المعرفة،  أركيولوجيا  إلى  الثقافية  الدراسات  ومن 
واالتصال في شكلها العاّم بماهي دراسة وتقّص للمضامين والمنظومات والتمظهرات 

اإلعالمية واالتصالية وبحث في سياقات اإلنتاج وميكانيزمات التلقي.

ولئن ارتسم منطق »التنوع الثقافي« ومنطوقه كحالة استدعائّية صلب هياكل 
والطلب  العرض  وقوانين  السلعنة  تصورات  ضّد  األوروبّي  واالتحاد  المتحدة  األمم 
  )Adorno, Horkheimer( و»األمركة«،  الثقافية«  »الصناعات  مقولة  مع  وتناقض 
فإّن »التنوع الثقافي« سرعان ما وقع تبيئته كحالة استقرائية لمقوالت التنوع والتعدد 
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أشغال الملتقى الدولي » اإلعالم واالّتصال والتنّوع الثقافي «

يعّبر عنه  أو ما  أو مجتمعات معينة  الرمزّي في مجتمع  والفلكلوري  اللغوي واالثني 
بـ»التعدد صلب الوحدة«.

وبمنأى عن المسلكية اليوتوبية Utopique، للحتمية األداتية بين اإلعالم والتنوع 
األولى  السردية  االنغالق :  في  موغلتين  سرديتين  الثقافي  التنوع  يتوسط  الثقافي، 
الرافضة  المحلية«  »األحادية  المتناقضة  بأشكالها  الثقافية«  »األحادية  سردية  هي 
للتغاير و»األحادية العالمية« تحت مسمى العولمة. وفي كلتا المسلكيتين أّدى اإلعالم 

والصناعات السينمائية الكبرى والقوة الناعمة دورا في التنميط والقولبة.  

أّما السردية الثانية فهي سردية »تشظي الهويات« وفق تعبير الفيلسوف الكندي 
»ويل كيمليكا« )kymlicka 2009.2012( أو »استيالد الهويات المفترسة« وفق تصور 
الفيلسوف الهندي أرجون ابارديوقد كانت وسائل اإلعالم الجماهيري األداة األساسية 
اليوغسالفية  )التجربة  متناحرة  فرعية  هويات  إلى  الجماعية  الهوية  تقسيم  في 

والرواندية إبان الحرب العرقية في كال البلدين(. 

إلى  يدفع  الذي  اإلشكالي  الطرح  هذا  نقترح  الفكري،  الجدل  هذا  على ضوء 
في  اإلعالميةواالتصالية  المنظومات  تلعبه  أن  يمكن  الذي  الدور  طبيعة  في  النظر 
لوسائل اإلعالم واالّتصال  يمكن  أّي مدى  فإلى  وإثرائه:  الثقافي  بالتنّوع  االعتراف 

اليوم أن تساهم في إدارة التنّوع الثقافي وتدبيره في المجتمع؟

مختلف  بين  والمفترضة  القائمة  العالقة  استنطاق  يصبح  ذلك،  وبمقتضى 
تفسيرية  محاور  بأربعة  منوطا  الّثقافي  والّتنوع  واالتصالّية  اإلعالمّية  المنظومات 
يتداخل فيها الراهن المحلي واإلقليمي والدولي مع الرهانات المعرفية والرمزية وهي :

املحور األّول: التعبريات اإلعالمية واالتصالية ضمن التنوع الثقايف

 Qui في مقالتها ،Isabelle Rigoni الثقافي التعدد  الباحثة في شؤون  تؤّرخ 
? a peur de la télévision en couleur، لظهور »التعبيرات اإلعالمية واالتصالية 
   Mediatisation »األعلمة«  حالة  مرورها من  و  والرمزي«  اللغوي  بالتعدد  الخاصة 
)أي باعتبارها موضوعا إعالميا واتصاليا( إلى حالة الفاعل »اإلعالمي« واالتصالّي 
الهجرة في  بقضايا  ذلك  Acteur médiatique et communicationnel. وربطت 
أوروبا وأمريكا وحالة االنفتاح السياسي النسبي في دول شمال إفريقيا وإقرار الفاعل 



11

تقديم

مذابح  عرفت  التي  واآلسيوية  اإلفريقية  الدول  من  الكثير  في  والتنفيذي  السياسي 
عرقية بصحة مقاربات الفيلسوف الكندني Taylor Charles بأّن التعددية السياسية 

صنوان التعددية الثقافية. 

ولئن اعتبرها Mattelart مرحلة نهاية »اإلثقاف الناجز« حيث اإلسقاط الرمزي 
الثقافّي، فإنها إعادة ترتيب لعالقة »المركز«  والمادّي للتوحيد الثقافي نحو المحو 
بـ»الهامش« بما تقتضيه من تجاوز للنسيان المتعّمد الذي أّدى إلى إقصاء فروع من 

حقل اإلنتاج الرمزي ووضعه في دائرة الالمفكر فيه.

الصامتة«  بـ»التعبيرات   De Certeau أيضا حقبة تجاوز ما كان يسميه وهي 
صورة  ناطقة  تعبيرات  نحو  واللباس(  والتماتم  الشعبية  واألمثال  والفلكلور  )الطبخ 

وصوتا.

فهل أّن التعبيرات الخاصة بالتنوع الثقافي بمختلف ألوانها تساهم في تشكيل 
وأعادت  األحادية  النظرة  استبطنت  أنها  أم  ومتنّوع  وتعددي  متعدد  عمومي  مجال 

صياغة سردية موغلة في التقوقع واالنغالق على الذات؟ 

االحتفاالت،  المهرجانات،  )السينما،  والثقافية  الفنية  التعبيرات  أسهمت  وهل 
الفلكلرة  النقاش حول المركز والهامش أم أّن بصمة  الملتقيات...( في إعادة ترتيب 
ومسلكية العبودية المختارة ضمن التضمين اإلكراهي ال تزال سارية في المضامين 

اإلعالمية واالتصالية؟

املحورالثاين: صورة األنا واآلخر يف الخطاب اإلعالمي واالتصايل

اإلعالمية  المضامين  وتمظهراته في  الثقافي  التنوع  االشتغال على مبحث  إّن 
واالتصالية، يطرح موضوع بناء الصور النمطية والذهنية لألنا الجمعية واآلخر الجمعّي 

أو ما يسميه الدكتور »الطاهر لبيب« بـ»اختراع اآلخر«. 

ولئن اّتفقت المدونة المعرفية حيال »جماعات االنتماء«، بأنها »جماعة متخيلة« 
والرموز  المشترك  والتاريخ  )كاللغة  التخّيل  بفعل  تسمح  رمزية  وآليات  أدوات  عبر 
الموّحدة(، فإّن »اآلخر« الفردي أو الجمعي قد يقع في إطار ما يسميه »روالن بارت« 
بميثولوجيا الراهن حيث العجز عن تخّيل اآلخر وفي مواجهته تكون المهمة األساسية 

نزع التاريخ منه. 
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أشغال الملتقى الدولي » اإلعالم واالّتصال والتنّوع الثقافي «

 Masson االجتماع  عالمة  مقاربة  مع  واضح  بشكل  »بارت«  مقاربة  وتتقاطع 
Isabelle Veyrat بخصوص الفعل االختزالي للذاكرة الجماعية وإعادة سرديتها بما 

يتقاطع مع أسطرة األنا وشيطنة اآلخر أو اآلخرين. 

طريقا  المختلف  اآلخر  معرفة  من  يجعال  أن  واالّتصال  لإلعالم  يمكن  فكيف 
للقبول باختالفه وتنّوعه وليس طريقا لتغذية ثقافة الكراهية؟ وكيف يساهم اإلعالم، 
التي  المجتمعات  في  وافدة  كثقافات  وصورتهم  المهاجرين  مكانة  نحت  في  مثال، 

استقبلتهم؟

وهل تساهم وسائل اإلعالم واالّتصال اليوم في تجديد التصّور حول الهوّيات 
بناءها  وتعيد  القديمة  النمطية  الصور  تكّرس  أّنها  أم  جديدة«  »متخّيالت  وإنشاء 
وتأويلها ؟ وهل يمكن لها أن تلعب دورا في توحيد أنماط اإلدراك والتصّور المتنّوعة 

في إطار المجتمع الواحد أو »الوحدة المؤّسسة على التنّوع«؟

املحور الثالث: التعديل والتعديل الذايت لقضايا التنّوع الثقايّف

سعت اليونسكو إلى تضمين مبادئ إبراز التنوع الثقافي في المضامين اإلعالمية 
واالتصالية لإلعالم العمومّي على أساس »المساواة« وحسن تمثيل التعبيرات الثقافية 
واللغوية والدينية في المجتمعات ذلك أّن التعّدد هو مرّكب ضروري في كّل مجتمع، 
المجتمع  أفراد  تربية  أجل  من  وكشفه  التعّدد  هذا  بلورة  اإلعالم هي  وسائل  ومهّمة 
على ثقافة االعتراف باآلخر المختلف وضمان التعايش المشترك بين كاّفة الثقافات 

المكّونة للمجتمع الواحد.

وفي هذا اإلطار، مّثلت قضايا تدبير التنّوع الثقافّي في المشهد اإلعالمي محور 
تجارب عديدة في التعديل la régulation والتعديل الذاتي l’auto-régulation تّبنتها 
والجزائر(التي  والمغرب  وسويسرا  وبلجيكيا  وأستراليا  كندا  )مثل  البلدان  من  عدد 
تعتمد بشكل من األشكال مقاربة أعلمة التنوع الثقافّي وتطوير ميكانزيمات اإلنتاج 

الرمزّي للرصيد المادي وغير المادي لمختلف االثنيات واألقليات.

في  التفكير  إلى  المهنية  الهياكل  اإلنساني  واللجوء  الهجرة  قضايا  دفعت  كما 
الهجرة واللجوء على  التغطية اإلعالمية لقضايا  إصدار مدونات سلوك مهنّي يخّص 
غرار تجربة نقابة الصحفيين التونسيين )مدونة سلوك مهني لسنة 2016( وذلك قبل 
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تقديم

( الذي  العنصرية )2018  النواب لقانون مناهضة  سنتين تقريبا من إصدار مجلس 
المضامين اإلعالمية واالتصالية  تأطيرية تخص  لوائح  يتضمن في فصول منه عدة 

حيال التنوع الثقافي والجندري واللغوي واللون. 

فهل يمكن الحديث اليوم عن إدارة إعالمية أو إدارات إعالمية للتنوع الثقافي؟ 
وماهي األدوار التي يمكن أن تقوم به الدولة والهيئات التعديلية والمنظمات المهنية 
بواسطة  الثقافية  والتعّددية  التنّوع  عن  للدفاع  وتحديدها  المسؤوليات  تنظيم  في 

وسائل اإلعالم؟ وماهي الضمانات والمستلزمات التي عليها توفيرها؟

املحور الرابع: التنّوع الثقايف ضمن املجتمع الشبيك

في  وحّرية  وتشاركية  تفاعلية  من  الجديدة  االّتصالية  البيئة  به  تتمّيز  ما  إّن 
يرتمي في حضنها  التي  االفتراضية«  »المجتمعات  إلى ظهور مفهوم  أّدى  التواصل 
الفضاء  الشبكات  أصبحت  فقد  الواقعية.  مجتمعاتهم  إكراهات  من  هروبا  األفراد 
»مانويل  يسّميه  ما  بروز  أتاح  بما  بينها  الصراع  أو  الهويات  عن  لإلعالن  األنسب 

كاستلز« بـ»الهوّيات االفتراضية«.

فهل تساهم هذه الشبكات في انفتاح الهوّيات المختلفة على بعضها والتفاعل 
فيما بينها أم أّنها، على العكس من ذلك، تساهم في تشتيت الهوّيات الواقعية؟ 

وهل يلغي المجتمع الشبكي كّل تنّوع ثقافي، باعتبار أّن هيمنة الثقافة المشتركة 
التفاعل  سياق  أّن  أم  الفرعية  والثقافات  الخصوصيات  كّل  تحجب  أن  شأنها  من 
المؤّسسات  بين هوّيات تفرضها  بين »الشبكة والذات« يساهم في تشّكل صراعات 

المسيطرة في المجتمع وبين »هوّيات مقاومة« ؟

الملتقى  أشغال  خالل  طرحت  عديدة  معرفية  وتساؤالت  إشكالية  استفسارات 
العلمي الدولي لمعهد الصحافة وعلوم اإلخبار الذي حمل عنوان »اإلعالم واالتصال 
والتنوع الثقافي« يومي 4 و5 أفريل 2019، بمشاركة كوكبة من األساتذة والباحثين 
والمهتمين بقضايا الميديا والتعدد الثقافي، من تونس ومن 13 دولة عربية وإفريقية 
ُمقاربات  خالل  من  وحيثياتها  وتفاصيلها  رهاناتها  في  التنقيب  تّم  وقّد  وأوروبّية، 

ابستيمية مختلفة أثرت الملتقى شكال ومضمونا ونقاشا بين الحاضرين. 
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وتأسيا بتقاليد الملتقيات العلمية الدولية، وتعميما للفائدة المعرفية الحاصلة في 
الملتقى فإّن هيئة التنسيق العلمي عكفت على تأثيث المحاضرات والدراسات ضمن 
التزم معظم  التي  للنصوص  دقيق  تثمين علمّي  الملتقى, عقب  مؤّلف جامع ألشغال 

الباحثين بإرسالها ضمن المواعيد المقررة. 

بالشكر  نتوجه  أن  السياق  هذا  في  يفوتنا  فال  والباحثين،  األساتذة  نشكر  وإذ 
واكبوا  الذين  الطلبة  وكافة  التنظيمية  والهيئة  العلمية  الهيئة  أعضاء  لكامل  الجزيل 

أشغال الملتقى. 
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البيئة االتصالية الجديدة كدينامية تنوع ثقايف 

وكمحضن للهويات املتعددة والبديلة

د. العربي بوعمامة 
مخبر الدراسات االتصالية واالعالمية وتحليل الخطاب، جامعة مستغانم، الجزائر

يشهد العالم العربي في لحظته الراهنة نوعا من االختزال لكل مكونات المجتمع 
وثقافية  اجتماعية  أسس  على  الهويات  من  للعديد  واالستبعاد  الشطب  من  ونوعا 
المجتمعات  في  خصوصا  المجتمعي،  نسيجه  في  بنيوية  لتمزقات  إضافة  وجندرية، 
الذي  المتنوع  المجتمع  بناء  مشروع  في  فشلت  والتي  االنتماءات،  متنوعة  العربية 
يدمج في نسيجه الواحد مجموعة هويات تتضامن بين بعضها وتتكامل لتغليب االنتماء 
مما  الوطنية،  الدولة  نسيج  أو  بوتقة  في  المكونات  كل  ُيوحد  الذي  العام  الوطني 
يستدعي وجود اليات مجتمعية وإطار ديموقراطي لتكريس التنوع الثقافي والحفاظ 

على التعدد الهوياتي في صيغة تؤدي لتفاعل مختلف المكونات وتواشجها وإثرائها.

العربية في  المجتمعات  َتطبع غالبية  الثقافي والهوياتي َخاصية  التنوع  إذ أن 
مجملها، حيث ال نكاد نجد مجتمعا عربيا واحدا يتوفر على وضعية التجانس االثني 
والمعتقد  واالثنية  اللغة  في  القائمة  االختالفات  أن  إذ  الكاملة،  والثقافي  وااللسني 
يمكن  ال  بنيوي  السائدةمكون  الثقافية  واالنماط  والتصورات  والتقاليد  والعادات 
تجاهله او القفز عليه، غير أننا نلحظ أن االطار المجتمعي قد فشل في احتواء مختلف 
مكوناته المتنوعة ثقافيا واستيعاب التعددالهوياتي بشكل عادل وُمنظم، إذ ال يتسنى 

لكل فئة أو مجموعة التعبيرعن خصوصياتها المجتمعية والثقافية واللغوية.

التنوع  نسيج  إفقار  مسؤولية  تعود  الراهن،  العربية  المجتمعات  سياق  ففي 
أساسية  بدرجة  المجتمعية  الهويات  لكل  الرمزي  المتوازن  التمثيل  الثقافي واختالل 
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بين  التوازن  إلقامة  تسع  لم  التي  ذاتها  واالجتماعية  السياسية  المنظومة  فشل  إلى 
الهويات الفرعية داخلها في اتجاه التداخل ما بينها على أساس المساواة في البروز 
المظلة  بمثابة  تكون  ثقافيا  متنوعة  وبلورة مجتمعات  المجتمعية،  والفاعلية  والمرئية 

التي ينضوي تحتها الجميع.

المجتمعات  الكسب على صعيد  الثقافي رهانات صعبة  التنوع  مفهوم  ويواجه 
اليوم  نصطدم  حيث  واإليديولوجي،  السياسي  الضغط  تحت  ترزح  العربيةالتي 
التيارات  الثقافي وخصوصا من  التنوع  بحساسية رمزية مفرطة في تناول موضوع 
التي تستند إلى مفاهيم مغلوطة ومنغلقة على ذاتها وتهيمن على الخطاب المجتمعي 
عدم  أفرز  مما  المجتمع،  خصوصية  مع  تعارضا  التنوع  أشكال  من  شكل  أي  وترى 
القدرة على احتواءمختلف الروافد الثقافية والمجتمعية والرمزية وصهرها لتصب في 
صالح التيار الثقافي الرئيسي، كل هذا َحرم مجتمعاتنا من فضاءات صحية وسياقات 
خصبة الستنبات الحق في التنوع الثقافي كحق ممهد لسائر حقوق المواطنة ومدعم 

لها.

كثافة  وزيادة  المجتمعية  المنظومة  لصلب  التكنولوجي  المتغير  نفاذ  أن  إال 
وتيرة  من  ع  سرَّ عليها  االعتماد  ودرجة  الجديدة  االتصالية  التكنولوجيات  استخدام 

التحوالت االجتماعية والرمزية داخل المجتمعات العربية.

وتشكيلها  ومرنة  سائلة  هويات  َخلق  نحو  َتدفع  الجديدة  االفتراضية  فالبيئة 
)fluidindentity(، وكذا االنعتاق من الثنائيات المتكلّسة وتجاوز مختلف التقسيمات 
الحيّز االفتراضي  الجائرة والمتحيزة في أغلب األحوال. حيث يوفر  السوسيوثقافية 
 pressure( الجديد ديناميات مبتكرة تعمل على تحرير المستخدمين من ضغط الهوية
الرمزي  االعتراف  وتحصيل  بديلة  هويات  بناء  إمكانية  لهم  وتوفر   )of identity

واالجتماعي بها.

الجديدة  التواصلية  البيئة  أن   )Wendy Horeourt( األسترالية  الباحثة  وترى 
تمثيلي  ميكانيزم  بتبلور  سمحت  التفاعلية  فائقة  منصات  خلقت  االفتراضي  بمجالها 
قادر على الولوج إلى الفضاء العمومي )public sphere( وتشكيل الفعل االجتماعي 
والثقافي والرمزي وتنسيقه لمختلف أصحاب الهويات الموصومة والتي كانت مستبعدة 
االجتماعية  الفئات  من  فالكثير  االجتماعي.  الفضاء  داخل  والمرئية  الظهور  من 
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الميديا  أدوات  استخدمت  قد  السائدة  للهوية  المغايرة  الهويات  وذات  الموصومة 
الجديدة بكيفيات استراتيجية بغية إنتاج خطابات مختلفة ومغايرة للنمط الثقافي السائد 
ونشرها وكذا التعبير عن كينونتها وهوياتها كفئات هامشية غير مسموعة الصوت وغير 
لسائر  الجديدة  االتصالية  البيئة  توفر  إذ   .)symbollicaly invisible( رمزيا  مرئية 
الرمزية وإعادة بعث ديناميكية  للظهور والبروز والمرئية  تفاعلية  مستعمليها منصات 
الفعل الجمعي، فالفضاء االفتراضي في المحصلة هوأداة جوهرية من األدوات التي 

وفرت إمكانيات جديدة النبالج أشكال جديدة من الهويات الفردية والجمعية.

وتتصور الباحثة Lori Kendall أن الفضاء االفتراضي كمجال تفاعلي مركب 
لمختلف  الواصمة  والعالمات   )bodilyfeatures( الجسدية  العالمات  سلطة  يقوض 
وتمثيلها  الذات  بناء  لعمليات  والُمحدّد  األول  والُمَرَكب  العنصر  تعد  والتي  الهويات 
داخل سياقات التفاعل االجتماعي وضمن طيبولوجيا الوجود والفعلين االجتماعيين.))( 
 body( إذ أنه داخل الفضاء االفتراضي يتم تحييد هذه العوامل البنيوية والفيزيقية
characteristics( كالجندر واإلثنية والصوت والمظهر الخارجي والمائز الثقافي أو 
 )textual communication( الديني، إذ ال تظهر هذه المظاهر في االتصال النصي
مالمح  بروز  من  يقلل  أنه  حيث  الجديدة،  التواصلية  الفضاءات  داخل  يسود  الذي 

الهوية الفيزيقية وسطوتها ويعمل على تالشي ُمسببات عملية الوصم))(.

ُيعد الوصم )stigmatisation( نوعا من الفعل المجتمعي الذي يتسم بجاهزية 
غير  وتصنيفات  مسميات  وإلحاق  مسبق  بشكل  األفراد  تصنيف  بموجبها  يتم  رمزية 
مرغوب فيها بهم، على نحو يحرمهم من التقبل االجتماعي أو تأييد المجتمع لهم تحت 
أو  الدالالت االجتماعية  الهوياتية ذات  ذريعة االختالف في خاصية من الخصائص 
السيكولوجية او الثقافية أوالجندرية التي تجعلهم مغتربين عن المجتمع الذي يعيشون 

فيه ومرفوضين منه، مايجعلهم يشعرون باإلقصاء والتهميش الرمزي والمادي.

التسمية  نظرية  في  مرة  ألول  الموصومة  والهويات  الوصم  مفهوم  وطرح 
)Labelingtheory( للسيوسيولوجي الكندي Goffman في كتابه »الوصمة« والذي 

بلقاسم أمين بن عمرة، العربي بوعمامة : الهوية النسائية اإلفتراضية داخل الفضاء السيبرنيطيقي: تموضعات   )((
جديدة، هويات جديدة، مجلة التواصل، جامعة عنابة، المجلد 3)، العدد )5، 8)0)، ص. 07.

المرجع نفسه، ص. 08.  )((
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أهلية  من  الفرد  تجّرد  التي  واالستبعاد  التدني  عالقة  ويشيرإلى   ،(963 عام  ظهر 
القبول االجتماعي الكامل نتيجة هويته، وترّكز البحث آنذاك في هذا المجال بصفة 
أساسية على االشكاالت الناجمة عن وصم األفراد والجماعات، وعلى آليات التكّيف 
عن  المترتبة  االقصاءات  هذه  لمجابهة  يستخدمونها  التي  والرمزية  السوسيونفسية 

هوياتهم أو احد مكوناتها. 

وفي سياقات إشكاليتنا، منح المجال اإلفتراضي إمكانيات واسعة لكل الفئات 
المجتمعية دون تمييز أو تحيّز، للتعبير عن ذواتها دون التقيد بالمحددات الكالسيكية 
للهوية في العالم االجتماعي الواقعي، حيث أنه في الغالب تتشكل التمثالت الجمعية 
حول الهوية في واقع األفراد على أساس اإلسناد إلى جندر أو إثنية أو مستوى اجتماعي 
أو خلفية ثقافية ودينية، وتتحكم هذه التمثالت في تحديد كيفيات التفاعل االجتماعي 
برمّته وسياقاته، لكن الحقيقة االفتراضية أضحت نسقا متعاضدا ُيحّرر األفراد عموما 
من بعض محددات النسيج االجتماعي وأبعاده الجماعية المشتركة داخل فضاء الفعل 

االجتماعي.

ومع عديد الفرص التي تخلقها البيئة االفتراضية الجديدةبميكانيزماتها المختلفة، 
إال أنها خاضعة في جزء منها لألنماط الكالسيكية من المعادالت االجتماعية والمفارقات 
االنثربولوجية واالكراهات الرمزية، حيث ال تزال فضاء لإلكراهات والتفاوتات التي 
 .)(()virtualplatforms( تقفز تدريجيا من الواقع اليومي إلى المنصات االفتراضية

وللتحوالت  والسياسي  االجتماعي  للتغير  مرادفا  ليس  السيبراني  فالفضاء 
داخل  والتحول  التغيير  ديناميات  لمختلف  واستراتيجي  مهم  منفذ  ولكنه  الثقافية، 
االفتراضية  الهويات  بناء  بأن  حاليا  االعتقاد  ويسود  والثقافي،  االجتماعي  النسق 
الموصومة في العوالم السيبرنيطيقية يؤثر حتى على مساقات تشكيل وتطوير وإثراء 
التكنولوجيات  إذ أن  الواقعي،  التقليدية والعالم  البيئة االجتماعية  الهويات في  هذه 
االتصالية الجديدة تؤثر مخرجاتها بشكل مباشر في الذهنية المنتجة للثقافة وتعمل 
على تغييرها وبما أن الثقافة عنصر رئيسي من عناصر الهوية، فإن التأثيرات تمس 

الهوية في محصلة األمر.

المرجع نفسه، ص.)).  )((
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وعلى هذا االساس تسعى هذه الورقة البحثية إ لى سبر اغوار مختلف تشاكالت 
من  الثقافي  التنوع  تدبير  وتفكيك صور  العربية  المجتمعات  داخل  الثقافي  التنوع 
خالل رصد ديناميات وسائط الميديا الجديدة ومسالك توظيفها من قبل المكونات 
المنحى  التي سايرتها، وفي هذا  التقنية  للمجتمع والضرورات  والثقافية  االجتماعية 
سنقوم باستجالء دور الفضاءات التواصلية الجديدة في توفير النقاش القاعدي الذي 
ُيثمن التعددية الهوياتية وَيصون الخصوصية الثقافية، وكذا خلق صيغ جديدة لتعايش 
الموصومة  الهويات  ضغوط  من  المستبعدين  األفراد  وتحرير  واألقليات،  األغلبيات 

والتمكن من تشييد هويات بديلة وتحصيل االعتراف الرمزي واالجتماعي. 

1. مدخل مفاهيمي ونظري

َعَرف األدب النظري الخاص بإشكاليات الهوية االفتراضية تطاحنا كبيرا بين 
المدارس االنثربولوجيةاالنجلوسكسونية خصوصا حول ما إذا كان الفضاء االفتراضي 
يؤدي إلى دمقرطة صيروة خلق الهوية وإعادة بناءها بشكل كلي أو جزئي أو يؤثر 
ببساطة في رؤية األفراد وتمثالتهمن منظورات جديدة))(، غير أن هناك حد أدنى من 
التوافق حول تأثير الفضاء السيبراني في شرطنة وصوغ الهويات االجتماعية والعالقة 
التواصل  وفضاءات   )identity performance( الهوياتي  األداء  بين  االرتباطية 
إلى  الرقمية  الدراسات  حقل  في  النظري  الُتراث  ُمعظم  َهدف  وقد  االفتراضي، 
وضع جدول أعمال للبحوث المستقبلية التي ستمكننا من معرفة كيفية تأثر الهويات 
 online and offline( والفيزيقي  االفتراضي  التفاعل  مسارات  داخل  االجتماعية 

.)(()interactions

وقبل الخوض في الدينامية التحليلية ألبعاد االشكالية التي تتبناها ورقتنا البحثية 
يتعين علينا أوال البدء بظبط المفاهيم والتدقيق في مدلوالتها على النحو التالي: 

العمومي  الفضاء  مايور«  »فريديرك  يعرف  االفتراضي:  العمومي  الفضاء 
والمعلومات  للتعبير،  جديدة  وتكنولوجية  إنسانية  بيئة  بأنه  السيبراني  أو  االفتراضي 

(1) Sunden, J.MaterialVirtualities: approaching online textual embodiment. 2003.New York: Peter 
Lang.

(2) McLaughlin M. L, Osborne K. K. & Ellison N. B. “Virtual Community in a Telepresence 
Environment”, Virtual Culture Identity and Communication in Cybersociety, ed. by Steven G. 
Jones, U.K: Sage Publications.2011.146-168
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والتبادل، وهو يتكون أساسا من دائرة وسطية تكونت تاريخيا بين المجتمع المدني 
والدولة وهو متاح لجميع المواطنين للتعبير الرأي العام، ويشير برنار مياج إلى أن 
تنظيم الفضاء العمومي يتم من خالل أربعة نماذج للتواصل تعاقب تكونها تدريجيا 
التلفزة  وأخيرا  الجماهيرية  التجارية  الصحافة  وبعدها  الرأي  صحافة  بواسطة 

الجماهيرية كما أشار هابرماس إلى أّن إنجاح المجال العام يعتمد على :
مدى الوصول واالنتشار.	 
درجة الحكم الذاتي إذ يتعين على المواطنين أن يكونوا أحرارا ويتخلصوا من 	 

كل أشكال الهيمنة والسيطرة الرمزية أو المؤسسية أو السياسية.

* العالم االفتراضي : العوالم االفتراضية

األبعاد  ثالثية  تخيلية  بيئات  تمثل  برامج  أنها  على  االفتراضية  العوالم  »تعرف 
 )avatars( يستطيع المستخدم لهذه العوالم ابتكار شخصيات افتراضية تجسده تسمى
والتعرف  األنشطة  أنواع  بمختلف  والقيام  والمجسمات  المباني  وتصميم  بناء  وأيضا 

والتواصل مع أشخاص آخرين من مختلف بقاع العالم«))(

* الواقع االفتراضي : »يمكن تعريفه بشكل مبسط بأنه تجسيد )تخيلي بوسائل 
ال  إمكانيات  يعطينا  بحيث  حقيقيا،  ليس  لكنه  الحقيقي،  للواقع  متطورة(  تكنولوجية 
نهائية للضوء واالمتداد والصوت واإلحساس والرؤيا واضطراب المشاعر كما لو أننا 

في الواقع الفيزيائي الطبيعي«))(

* الهويات االفتراضية : » الهوية في اللغة العربية مصدر صناعي مركب من 
الياء  في  المتمثلة  الالحقة  ومن  »الـ«  التعريف  بأداة  المعرف  »هو«  الغائب  ضمير 
المشددة وعالمة التأنيث وهي تأتي بمعنى ذات الشيء وعند الفارابي هوية الشيء 

عينه وشخصه وخصوصية وجوده المتفرد الذي ال يقع فيه إشراك«)3(.

الخليفة، هند، م، الحياة االفتراضية تساعد على عمليات التعليم والتدريب والتواصل مع الغير، 009)، جريدة   )((
201902:13/03/http://www.alriyadh.com24: :الرياض.انظر الموقع االليكتروني

http://tecbytec. التكنولوجيا،  مستعرض  هـ،   1438/3/4 االقتباس  0)0)م،  يحيى،  محمد  الله  عبد  محمد،   )((
ahlamontada.com/t7-topic

محمد إبراهيم عيد، الهوية والقلق واإلبداع، ط)، دار القاهرة للنشر : القاهرة – )00)، ص 7).  )3(
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الباحثين  تفكير  كبيرا من  أخذت حيزا  التي  المفاهيم  الهوية من  مفهوم  يعد 
الذات  تكون  التي  الشخصية  المعلومات  مجموعة  االفتراضية،  بالهوية  هنا  نقصد 
غير  إلى  االجتماعية  والحالة  اإلمضاء  والجنس وطريقة  والسن  كاالسم  االلكترونية، 
غرار  على  االجتماعي  التواصل  مواقع  مستخدمو  يقدمها  التي  البيانات  من  ذلك 

الفيسبوك على أساس أنها تعكس شخصيتهم وهويتهم الحقيقية«))(.

التي  والبيانات  والرموز  الصفات  مجموع  بأنها  االفتراضية  الهوية  »وتعرف 
يستخدمها األفراد في تقديم أنفسهم لآلخرين في المجتمعات االفتراضية ويتفاعلون 

من خالله«))(.

التعريفات  من  مجموعة  والباحثون  المنظرون  أورد  لقد  الثقافي :  التنوع   *
للتعدد والتنوع الثقافي نورد منها ما يلي :

فقد عرفه سفار sphère بأنه مجموعة من الخصائص التي تميز كل فرد عن 	 
: العمر، التوجهات الجنسية، األصل، الطائفة الدينية  غيره على سبيل المثال 

والطبقة االجتماعية ..الخ)3(
افراد 	  يميز  ما   : بأنه  الثقافي  التعدد  عرف   Lidenrosner روزنر  ليدن  أما 

مجموعة عن غيرها اعتبارا لجملة من االبعاد األولية والثانوية التي لها تأثير 
العقلية  القدرات  العرق،  االجتماعي،  النوع  مثل  االفراد  هويات  على  مباشر 
التعليمية،  الخلفية  فتشمل  الثانوية  االبعاد  اما  الجنسي،  التوجه  والجسدية، 

الموقع الجغرافي، الدين، اللغة، والخبرات العلمية والتنظيمية«)4(.
وعرفه كوكس Cox بأنه »التمثيل في نظام اجتماعي واحد لألفراد من ذوي 	 

االنتماءات المختلفة«)5(.

صونيا عبديش، الشباب الجزائري والفيسبوك بين فرص االستخدام ومعضلة اإلدمان )، تكسيج كوم للدراسات   )((
) والنشر والتوزيع (ص 03)-204.

باية يوسف مسعودة، الهوية االفتراضية، الخصائص واألبعاد دراسة )استكشافية على عينة من المشتركين في   )((
المجتمعات، جامعة ورقلة )ص 396

(3) Barbara Mazur, « Cultural Diversity in Organization Theory and Practice », Journal of 
Intercultural Management, Vol 2, n° 2 November, 2010,pp 8-10.

(4) Bond M , T,pyle, « Diversity Ddilemmas at Work », Journal of Management Inquiry, vol7, n°3, 
1998, pp 252-256.

(5) Cox, Taylor, Cultural Diversity:TheoryResearch and Practice, Sanfrancisco, Berretkohler , 
Publishers , 1993, p 11.
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من 	  مختلفة  مجموعة  مع  الناس  من  »خليط  فاعتبره   FLEURY فلوري  أما 
الهويات داخل نفس النظام االجتماعي«))(

* وسائط الميديا : الميديا الجديدة :يشير الصادق الحمامي إلى أن المصطلحات 
التي تتداولها دراسات االتصال عربيا مصطلحات وافدة على اللغة العربية وتشكلت 
ترجمة  الجديد  اإلعالم  مصطلح  يرفض  فهو  مختلفة،  وثقافية  معرفية  سياقات  في 
 .»Nouveaux Medias« والمصطلح الفرنسي ،»New Media« للمصطلح اإلنجليزي
فإذا لم يكن هناك اختالف في ترجمة كلمة »New« رغم أنه مصطلح غير محايد 

)((.»Media وذو حمولة ثقافية، فإن كلمة اإلعالم ال تبدو للمؤلف الحل أمثل لترجمة

رغم ذلك فإن مدلوالت اإلعالم )Media( مختلفة لغويا، فإذا كان االستخدام 
 »Media« العربي يحيل على معنى اإلبالغ واإلخبار واإلرسال والمعرفة، فإن مصطلح
بسبب اشتقاقه من كلمة »Medium« يحيل على معاني الوساطة والوصل والوسط 
)Milieu(، وبهذا المعنى يبدو مصطلح »الميديا« أكثر داللة على اإليفاء بثراء ظواهره 

الجديدة.

ثم إن الميديا الجديدة ال يمكن اختزالها في عملية إدماج أو إدراج للتقنية في 
العملية التواصلية واإلعالمية، بل إنها تدمج األنظمة التقنية )أجهزة االستقبال الرقمي( 
كما  السياسية(.  والحمالت  )األسرة  االجتماعية  والترتيبات  )كالتدوين(  والممارسات 
أنها »لم تنشأ من عدم، وهي كذلك ليست وليدة قطيعة جذرية ومطلقة تفصل بين 
تراث ثقافي غابر مرشح لالندثار ووضع حاضر يقوم على التجديد الجذري، وإنما 

هي حركة للجمع والتوفيق والتجاوز في آن واحد«.)3(

 The Technological الثورة التكنولوجية : الحقيقة أن ظاهرة الثورة التكنولوجية
Révolution لم تؤثر فقط في قضية الهوية كجزء مـن الثقافة ولكن أثرت على جميع 
قطاعات المجتمع السياسية واالقتصادية والعسكرية واالجتماعية-الثقافية. وذلك مـن 
وحدوث  البعض  بعضها  هويات  على  والتعرف  االتصال  من  الشعوب  تمكين  خالل 
التكنولوجيا هي  تأثير  الوطنية. وأكثر أوجه  الهويات  إلى تعديل  تثاقف أدت  عمليـة 

(1) Caleb Rosado,” What Do We mean: byManaging Diversity”, work force Diversity, Hyderableindia 
ICAFAI UNIVERSITY, vol3 1996, pp 36 34

(2) https://www.aljazeera.net24/03/201902:25
(3) ttps://www.aljazeera.net24/03/201902:25
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فوق  والتفاعالت  المعامالت  إنتاج  على  ساعدت  التي  الجماهيري  االتصال  أدوات 
قومية كما يعتقد كارل دويتش«))(.

2. التنوع الثقايف، املحددات وتقاطعات اإلعالم والتنوع الثقايف رؤية 
نقدية

يعبر التنوع الثقافي بالدرجة األولى عن حقيقة واقعة ويعكسها، فهناك مجموعة 
واسعة متباينة من الثقافات المتميزة التي يمكن التمييز بينها على أساس المالحظة 
االثنوغرافية حتى وإن كان تحديد الخطوط التي ترسم حدود ثقافة معينة أصعب مما 

قد يبدو للوهلة األولى«))(.

ويرى السوسيولوجي الفرنسي آالن تورين في فكرته حول إعادة بناء الثقافة 
أنه ال وجود لمجتمع أو لثقافة أو لسياسة كونية. من المناسب إذن أن نوجه تفكيرنا 
االجتماعية  السيطرة  وأنواع  الهيمنة  وأشكال  التقاليد  على  القضاء  ظاهرة  نحو 
منطلقين من الفجوة القائمة بين عدة حضارات وحداثة واحدة وثقافات متنوعة. 
وقائع  على  ينطوي  كشكل  واسع  استجواب  هي  الثقافي  التنوع  إلى  الدعوة  وإن 
على  الحفاظ  فباسم  الظرفية.  التسويات  لكل  وقابل  جاهز  متناقضة،  ومواقف 
قومية  عامة،  سياسات  إرساء  عن  دولية  ومؤسسات  دول  تدافع  الثقافات،  تنوع 
وإقليمية ترمي إلى جعل إبداعات الفكر، ومنها السمعي البصري، استثناءات تشجيع 
المقابل،  تفرضها، في  التي  الذريعة  السوقي هذه  العرض  بتوسيع مروحة  التنوع 
للثقافة وتسوي سباقها نحو  لمعارضة موقع فريد  الكبرى  التواصلية  المجموعات 
التمركز. وإن االعتراف بالتنوع الثقافي بصفته مكونا أساسيا للحقوق اإلنسانية هو 
ظاهرة جديدة إال أن مساره ليس كذلك فهو يعود إلى األمد المديد ويتسم بسمات 

النزاعات«)3(.

(1) Karl W. Deutsch, The Analysis of International Relations, 3rd edition (U. S. A.: PrenticeHall 
International Editions, 1988), pp. 272-73

تقرير اليونسكو العالمي، االستثمار في التنوع الثقافي والحوار بين الثقافات، منظمة األمم المتحدة للتربية   )((
والعلم والثقافة، ص3. 

أرمانماتيالر: التنوع الثقافي والعولمة، تعريب : خليل احمد خليل، ط)، دار الفارابي، لبنان، 008)، ص   )3(
.14-(3
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بحسب  األبعاد  جملة  يوضح  التالي  :الجدول  الثقافي  التنوع  ومحددات  أبعاد 
الثقافي من حيث  التنوع  التطبيق حتى في  انها ممكنة  ارتأينا  الحصر  الذكر وليس 

.The unit ofdeversitydemensions)(( األبعاد الثقافية بناء على مرجع

األبعاد الفرعيــةاألبعاد الثانويــةاألبعـــاد األوليــة

العـرق / االثنية
النوع االجتماعي

السن / القدرة الجسدية
اإلعاقــة

الدين / الثقافة / التوجه الجنسي
أسلوب التفكير / األصل 

الجغرافي / الوضع العائلي
أسلوب الحياة / الوضع االقتصادي 

/ التوجه السياسي

المواقف / االدراكات
المعتقدات / القيم
قواعد الجماعة

التنوع  لتناول  وسيلة  »مامن  الثقافي :  والتنوع  )الجديد(  اإلعالم  تقاطعات 
ذلك  على  وتشهد  تستدعيه،  التي  المختلفة  المصالح  سياق  إلى  رده  بدون  الثقافي 
المجابهة حول سيناريوهات استخدامات تكنولوجيات جديدة لإلعالم والتواصل، ليس 
تجسد  التي  العمل  لخطة  األولية  الخطوط  عداد  في  اليونسكو  تسجل  أن  مصادفة 
المجال  بدمقرطة  مرتبطة  أهداف  مجموعة  الثقافي  التنوع  حول  العالمي  إعالنها 

.)((»))cyber espace(الفضائي )االنترنت

إن سبل إيصال المضمون الثقافي يسهم في إغناء التنوع الثقافي وفي إبرازه، 
ونظرا الن العولمة والتكنولوجيات الجديدة وسعت من نطاق الخيارات الممكنة فانه 
البد من أن يؤخذ التنوع الثقافي في االعتبار، ومن شأن القيام بذلك أن يمكن الكثير 
من المجتمعات المحلية من تعريف الجمهور العام بنفسها حتى ان بقيت الحاجة إلى 
مواصلة الجمهور للحد من القوالب )أشكال التحامل النمطية التي يمكن أن تتعّرض 

لها هذه المجتمعات («)3(.

وتعتبر »التطورات الراهنة في تكنولوجيا االتصال تشير إلى أن العالم يمر في 
مرحلة تكنولوجية معلوماتية اتصالية جديدة تتسم بسمة أساسية وهي المزج بين أكثر 

(1) R ijamampianina, Rasoava, Effective Management in Multicultural Organizations, London, 
1997,pp:123-

أرمان ماتيالر: المرجع السابق، ص99).  )((
تقرير اليونسكو العالمي، االستثمار في التنوع الثقافي والحوار بين الثقافات، منظمة األمم المتحدة للتربية   )3(

والعلم والثقافة، ص)3. 
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من تكنولوجيا معلوماتية اتصالية تمتلكها أكثر من وسيلة لتحقيق الهدف النهائي، وهو 
توصيل الرسالة االتصالية إلى الجمهور المستهدف، « أطلق عليها )مرحلة االتصال 

متعدد الوسائطMultimedia( أو التكنولوجية االتصالية«))(.

والصحافة  اإلنترنت  الرقمية ؛  االتصالية  المرحلة  هذه  مستحدثات  وأبرز 
اإللكترونية وشبكات التواصل االجتماعي مثل الفيسبوك، وتوتير، ويوتيوب، والمدونات، 
وأنظمة البر يد اإللكتروني، وبرامج المحادثة، والتلفزيون التفاعلي، وراديو اإلنترنت 
والمسموعة،  النصية  اإللكترونية  والكتب  الرقمية  المكتبات  مثل:  اإللكتروني  والنشر 
ويرى خبراء االتصال أن أداء وسائل االتصال لوظائفها تؤثر في المجتمعات وتعمل 
على تغييرها، ويختلف نوع التأثير تبعا لكل وسيلة، وقد زاد التطور التكنولوجي الضخم 

لوسائل االتصال )والتوقعات المذهلة لمستقبلها من قوة ذلك التأثير(«))(.

وقد أضحت العوالم االفتراضية بيئة لخلق تواصل بين األفراد واحد الحواضن 
التي تتبنى مجموعة من المظاهر التي تكون على شكل هويات افتراضية أو جندرية 
ولعبت دورا كبيرا في تخليص عدد كبير من األفراد ممن يعانون من اعاقات مختلفة 
نتجت عنها تبعات اجتماعية كالوصم االجتماعي وظهور فئات موصومة حررها الفضاء 
االفتراضي من هذه القيود التي أصبحت مالزمة لهم في الواقع االجتماعي المعيش، 
وذلك من خالل التواصل بجميع اللغات حتى منها اإلشارات الخاصة بالصم البكم التي 
تعتبر آلية للتواصل ناهيك عن مختلف اللغات المتعامل بها على هده المنصات سواء 
كانت محلية او عالمية وهذا ما أدى إلى »ترقي التنوع اللساني ›ألفبة عددية › وصول 
عالمي إلى التكنولوجيات مكافحة )الكسر العددي( لردم الهوات الواسعة للوصول الى 
االعالم، إلى الثقافة والمعرفة بين البلدان المصنعة والبلدان النامية، وحتى في قلب 

هذه المجتمعات كل األهداف التي تندرج في مشروع )إعالمي أخالقي(«)3(.

حسن عماد مكاوي ود. محمود علم الدين، تكنولوجيا المعلومات واالتصال، الدار العربية القاهرة، 007)، ص   )((
.3((

عبدالرزاق الدليمي، اإلعالم الدولي في القرن الحادي والعشرين، دار المسيرة، عمان، ))0)، ص 90.  )((
أرمان ماتيالر: المرجع السابق، ص99).  )3(
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3. العامل االفرتايض وتحرير املستخدمني من ضغط الهوية : )الهوية 
من الجمود إىل التفاعل( يف ظل ثنائية التأثر والتأثري

»أصبح مصطلح االفتراضي موجودا فغي كل الخطابات تقريبا خطابات المتحمسين 
أوالنقاد، المنقولة بالتقنيات الجديدة للمعلومات واالتصاالت، وأكثر من ذلك أيضا، أصبح 

ال يمكن تجنبه في التعبيرات الصحافية الحالية، مهما كان موضوع البحث«))(.

»وبتوفير هذه الشبكات في مواقع التواصل االجتماعي تحقق نوع من التحرر 
من القيود السياسية والدينية واالجتماعية، تهافت عليها ماليين المستخدمين العرب 
وحولوا االنترنت من سلعة علمية إلى سلعة تنفيسية »))( هذا من جهة ومن جهة أخرى، 
عندما نتحدث عن الهوية نستشرف دائما خطر اآلخر )الغرب( وهو الشعور بالخوف 
هذا من ناحية ومن ناحية أخرى البحث عن صمامات األمان التي تحفظ الهويات 

األصلية للمجتمعات.

»هذا االختالف في النظر إلى موضوع الهوية يظهر أنها مسألة مرتبطة بالمن 
واستقرار اإلنسان والجماعات واألوطان. ونابعة من االستقرار الفكري للمجتمع كما 

كان حال المسلمين في التاريخ وحتى نهاية القرن التاسع عشر«)3(.

للمجتمعات  الفكري  االستقرار  في  الخلل  نتيجة  الحديث،  الواقع  في  أنه  إال 
ومشكك  وأيديولوجياته،  الغرب  على  يتهافت  تيارانأحدهما  برز  واإلسالمية،  العربية 
في التاريخ اإلسالمي وحضارته، وقد أفرز هذا التيار أنظمة استبدادية فاشلة. والتيار 
الثاني، كان نتيجة رد فعل على سقوط الخالفة اإلسالمية، 1924 نادى بالدفاع عن 

اإلسالم وإرثه التشريعي، وقد وقع هذا التيار أًيضا في انقسامات عدة««)4(.

تحسن  ال  جعلها  واإلسالمية  العربية  المجتمعات  في  والتوتر  االضطراب  هذا 
االجهزة  تشابك  ظل  وفي  الزجاجة«)5(  عنق  في  معلقة  وبقيت  االنفتاح  وال  االنكفاء 

فيليب ريجو:ما بعد االفتراضي )استكشاف اجتماعي للثقافة المعلوماتية(، ترجمة: عزت عامر، ط)، المركز   )((
القومي للترجمة، القاهرة، 009)، ص 33).

عبد  الهوية:  تشكيل  في  االجتماعي  التواصل  لمواقع  دور  أي  العربية  المجتمعات  في  االفتراضية  الهويات   )((
الحكيم احمين، مراجعة :محمد شمدين، دار األمان، المغرب، 7)0)، ص 6، 7.

عبد  الهوية:  تشكيل  في  االجتماعي  التواصل  لمواقع  دور  أي  العربية  المجتمعات  في  االفتراضية  الهويات   )3(
الحكيم احمين، مراجعة :محمد شمدين، دار األمان، المغرب، 7)0)، ص 7.

نفس المرجع السابق، ص 7.  )4(
المرجع نفسه، ص 7.  )5(
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واألدمغة والدول والمجتمعات ظهرت الضرورة الملحة للهوية، وقد برزت عوامل عدة، 
خارجية وداخلية، يرى الكاتب أن من أهم المخاطر الخارجية على هوّية المجتمعات 
العربية واإلسالمية.و اجماال فإّن قضية العولمة، على الرغم من آثارها اإليجابية، فإّن 
قدرتها على االنتشار والتأثير في مجاالت الحياةالواقعية واالفتراضية جميعها جعلت 
اإلعالم  هوثورة  الكاتب  عند  المخاوف  هذه  من  يزيد  وما  الريبة«.  »عصر  عصرنا 
واالتصال )وهي أهم أدوات العولمة( التي تستهدف الهويات المحلية والخاصة وتعمل 

على خلق التجانس بين المستخدمين.))(

4. تشييد الهويات البديلة عن طريق مسار التنوع الثقايف 

المختلفة  الثقافات  تنمية  في  إيجابي  دور  االجتماعي  التواصل  لشبكات  أن 
والتعّرف على الشخصيات الجديرة باالحترام وإيجاد قاعدة معلوماتية فكرية معرفية 
يستفيدمنها األكاديميون وطالب الجامعات والمثقفون، وكذلك األطياف. األخرى من 

فئات الشباب الباحثيين عن المعرفة«))(.

إليها معالم تدفعهم إلى تثمين ذواتهم  للمنتمين  التجمعات االفتراضية  »تمنح 
وطمأنتها. فالفرد الذي يفتقد إلى االعتراف ويعاني من ضيق هامش التبادل، يجد في 
هذه التجمعات نظراء له يقاسمهم نفس الرغبات والتطلعات على أساس الحميميات 

المشتركة، باعتبارها تمثل جوهر اللقاء والتبادل«)3(.

اإلقليمية  التجمعات  لظهور  »كنتيجة  الجماعية  الهويات  إلى ظهور  أدى  ما  و هذا 
القائمة على أساس التعاون األمني، تنسق الهوية الجماعية من عمليات التفاعالت فوق 
القومية الكثيفة التي تولد ثقة األطراف في بعضها البعض... تعني الثقة الشعور بأن األطراف 
األخرى ضمن الجماعة األمنية سوف تضع األهداف وتتصرف وفق المسار المنسجم مع 

توجيهات الجماعة، والذي بالضرورة ال يضر بالمصالح الحيوية لكل طرف«)4(.

يبدو أن تمظهرات الهوية الرقمية في الفضاء االفتراضي تعد انعكاسا مباشرا 
قيمها  طبيعة  حيث  من  سواء  الواقع  في  الفاعلة  الذات  من  بسيط  جزء  لتمثالت 

المرجع نفسه، ص7.  )((
(2) AminaNabih “Las comunida des virtuales...” RevistaArgelina 4 (Primavera 2017): p. 74
(3) AminaNabih “Las comunida des virtuales...”RevistaArgelina 4 (Primavera 2017): p. 76.

مصباح عامر :العولمة وقضايا الهوية، انظر الموقع االليكتروني :  )4(
 https://platform.almanhal.com/2449: 00 (0(9/03/
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أو تصوراتها التي تؤسس وجودها االجتماعي والرقمي على حد سواء بحكم ان جزءا 
مهما من تمثالتها في المجتمع الشبكي قد تكون مزيفة وتعبر عن مثل وتطلعات ال 
تبحث  التي  المضامين  بعض  تعكس  ذاته  الوقت  في  لكنها  الواقع،  الى  بصلة  تمت 
لها عن وجود في الواقع، لهذا قد تبرر ممارساتها المقنعة او المزيفة في الفضاء 

االفتراضي«))(.

الجماعة  داخل  األطراف  سلوك  يحكم  كمفهوم  المشتركة  بالهوية  يتعلق  فيما 
يشكل  الذي  الرمزي-االجتماعي  المضمون  أنه  أساس  على  له  ينظر  عادة  األمنية، 
ال  لكن  الجماعي.  التفاعل  ديناميكيات  في  ويتحكم  باآلخرين،  عالقتها  في  الذات 
مجال  خلق  على  يساعد  معين،  مؤسساتي  إطار  ضمن  إال  الجماعية  الهوية  تتطور 
مناسب من التفاعل وإنشاء المعاني المشتركة والتفاوض المستمر وربما تأخذ أبعاد 

نفسية –كما هو مؤكد في دراسات ظاهرة االتصال«))(.

للناس  اليومية  الحياة  مفاصل  في  العولمة  تغلغل  »أن  الكاتب،  يرى  ولذلك 
والمجتمعات مع انتشار وسائل االتصال واإلعالم، أثر في ازدياد التطابق والتشابه في 
الهوية بين كثيرين من مستخدمي وسائل اإلعالم أو شبكة االنترنت. في مقابل خلقه 
لنوع من الكفاءة واالنكماش عند بعض مواقع التواصل االجتماعي خصوص آخر من 
المستخدمين رداعلى طغيان الهوية ومحافظة على هويتهم الخاصة، إذ ظهر نوع من 

الهوية التي سماها الدكتورمهدي المنجرة بـ »الخوفقراطية««.)3(

»إن الهوية : ال تتضمن الثوابت فقط بل المتحول والمتغير، وهي مجموعة من 
تتكون  وهي  آخر،  على  ما  لكيان  المميزة  للخصوصية  المكونة  السياسية  المقومات 
المعاني  حصيلة  هي  فالهوية  والتاريخ.  األرض  الجنس،  الثقافة،  اللغة،  الدين،  من: 
التي يرسمها الفرد عن نفسه انطالقا من خبراته التي يبنيها من تفاعالته مع اآلخر«. 

فالهوية متحولة ومتفاعلة مع الواقع والتاريخ«)4(.

كلثوم بيبيمون: السياقات الثقافية الموجهة للهوية الرقمية في ضوء تحديات المجتمع الشبكي من التداول   )((
االفتراضي إلى الممارسة الواقعية، مجلة إضافات، العددان 34/33 شتاء /ربيع 6)0)، ص )7

(2) Robert A. Baron &Donn Byrne, Social Psychology : Understanding !human Interaction,4th ed . 
(Bostin, London, Sydney, Toronto: Allyn and Bacon, Inc., 1984), p. 141.

محمد شمدين :مراجعة كتاب الهويات االفتراضية في المجتمعات العربية أي دور لمواقع التواصل االجتماعي   )3(
في تشكيل الهوية، مركز حرمون للدراسات المعاصرة، قطر، 8)0)، ص 6.

عبد  الهوية:  تشكيل  في  االجتماعي  التواصل  لمواقع  دور  أي  العربية  المجتمعات  في  االفتراضية  الهويات   )4(
الحكيم احمين، مراجعة :محمد شمدين، دار األمان، المغرب، 7)0)، ص 6.
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ومن جهته يصرح )Robert Beard())( بقوله »الأعتقد أن االنترنت سيساهم في 
ضياع هوية اللغات، بل إنني أشعر أنه سيعزز هذه الهوية على المدى البعيد، فعلى 
اللغة ويطلبون  سبيل المثال نجد أن عددا متزايدا من هنود أمريكا يتصلون بعلماء 
المعاجم. فبالنسبة لهم،  للغتهم، ومساعدتهم على إعداد  النحو  منهم صياغة قواعد 
يعتبر االنترنت أداة سهلة االستخدام وثمينة جدا للتعبير الثقافي في الوقت نفسه«))(.

الهوية  فهم ظواهر  يمنع  المبنى  أحادية  أنها  على  الهوية  باعتبار  التمّسك  إّن 
المختلفة الكثيرة التواتر في كل المجتمعات ) الهوية الثنائية( المزعومة لدى الشباب، 
على عكس ما تؤكده بعض التحليالت هويتان متصادمتان يحسون بالتمزق بينهما بما 
يفسر قلقهم الهوياتي وعدم استقرارهم النفسي أو االجتماعي هذا التمثل الذي يحط 
من الشأن بوضوح يتأتى من العجز عن التفكير في االختالط الثقافي، إنه يفسر أيضا 

بالخوف الوسواسي من الوالء المزدوج الذي تروج له االيدولوجيا القومية«)3(.

العامة  الخاصة وخصائصها  اللغة  ثقافة، على سمات  »تدل كل مفردة في أي 
الالمحدود  التنوع  وبقدر  نفسه.  الوقت  في  وثقافةوفرد  لغة  كل  وعلى خصوصيات 
اللغات  بين  ليس  الخاصة،  اللغة  لحياة  الالمحدود  التنوع  يأتي  البيولوجي  للتطور 
المختلفة فحسب، بل في داخل لغة واحدة فاالعتراف بالتنوع الثقافي هو االعتراف 

بالتنوع اللغوي«)4(.

عالقة  في  المحتوى«  »صناعة  قضية  العلوي  شوقي  طرح  النطاق  هذا  وفي 
بمسألة التنوع الثقافي واللغوي، حيث يرى أنه ال يمكن االقتصار على التشهير بهيمنة 

ثقافة أو لغة على الشبكة دون المبادرة إلى إنتاج محتوى ثقافي ولغوي مختلف.)5(

وهو ما أكده بيار ليفي )Pierre Lévy ( الذي يعتبر أن التنوع اللغوي والثقافي 
على الشبكة هو مرتبط بمدى االلتزام الفاعل لممثلي مختلف الثقافات بالمساهمة 

شارك عام 999) في إنشاء موقع yourdictionary.com وهو بوابة مرجعية لكل اللغات وبدون استثناء، مع   )((
تخصيص شعبة مهمة للغات المهددة.

التنوع الثقافي واللغوي في مجتمع المعلومات، نفس المرجع، ص 40  )((
دينيس كوش :مفهوم الثقافة في العلوم االجتماعية، تر: منير السعيداني، مراجعة الطاهر لبيب، ط)، مركز   )3(

الدراسات الوحدة العربية، لبنان، 007)، ص )6)، 63).
إيمان سوقال :التنوع الثقافي : جدليات التواصل وإعادة بناء الهوية، مجلة العلوم االجتماعية، جامعة االغواط،   )4(

المجلد 07، عدد )3 جويلية 8)0)، ص )3.
)5(  شوقي العلوي، مرجع سبق ذكره، ص 140
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في إنتاج محتوى ذي جودة، مضيفا أن الكوابح السياسية واالقتصادية أو التكنولوجية 
الفضاء  عليه في  تكن قط أضعف مما هي  لم  الثقافي  التنوع  العالمي عن  للتعبير 
السيبراني، وهذا ال يعني أن هذه الكوابح غير موجودة ولكنها أقل شدة مما هي عليه 

في وسائل االتصال األخرى. ...«))(

إن التنوع الثقافي واللغوي يمثل تراثا تشارك فيه اإلنسانية كلها فهو ينظر إليه 
يعد  كما  الناس،  بين  السلمي  والتعايش  واإلبداع  واالبتكار  التبادل  »مصدر  أنه  على 
احترام تنوع الثقافات وقبول اآلخر والتحاور والتعاون في مناخ من الثقة المتبادلة 
والتفهم من أفضل العوامل التي تضمن السالم واألمن العالميين«))( وبالتالي »يصنع 
الفرد المنتمي الى ثقافات متعددة، وكما يفعل ذلك كل واحد انطالقا من انتماءاته 
وباستخدام  ثقافية(  ومجموعة  اجتماعية  وطبقة  وعمرا  )جنسا  المتنوعة  االجتماعية 
تكون  أصيال،  تأليفا  بذلك  منجزا  المفردة،  الشخصية  هويته  المواد،  هذه  مختلف 

النتيجة إذا هوية توليفية ال ثنائية«)3(.

شبكة  على  واللغوي  الثقافي  التنوع  باحترام  العالم  دول  مختلف  طالبت  لذلك 
االنترنت، مشددة في ذات الوقت على ضرورة تعزيزه باعتباره حقا من حقوق اإلنسان 
لإلنسانية جمعاء،  إرثا حضاريا  ُيمثل  لكونه  يساهم في حمايته  أن  الجميع  يجب على 
مذكرة بأنه » كلما اختفت لغة من العالم فإن جزءا من إطاللتنا على العالم يموت...«)4(.

ومن خالل هذه المطالبة باحترام هذا المطلب »أصبح كل فرد يستوعب بصفة 
على  الثقافية  الهوية  وتحيل  بتاريخه  المتصلة  الهوياتية  المرجعيات  تعدد  توليفية، 
ذات  الهوّية  أّن  فرد  كل  يعي  حدودها،  تتطابق  ال  مرجعية  ذات  ثقافية  مجموعات 
تلك من  أو  له في هذه  يعتبرها مرجعا  التي  المجموعة  ألبعاد  تبعا  متغيرة،  هندسة 
الوضعيات العالئقية، يمكن للفرد الواحد، مثال أن يعرف نفسه، بحسب الحالة، على 

انه ريني، وبروتوني )بل بروتوني غالي( وفرنسي وأوربي، بل حتى غربي أيضا«)5(.

التنوع الثقافي واللغوي في مجتمع المعلومات، نفس المرجع، ص 35.  )((
المكتبة متعددة الثقافات – بوابة لمجتمع متنوع ثقافيا يتحاور، بيان اإلفال واليونيسكو حول المكتبات متعددة   )((
 ،...www.ifla.org/.../library...multicultural.../multicultural : الثقافات، ص )، متوفر على الخط التالي

تاريخ الزيارة : 30 أوت 5)0)، 11:00 .
دينيس كوش :مفهوم الثقافة في العلوم االجتماعية، المرجع السابق، ص 63).  )3(

أسامة الخولي، مرجع سبق ذكره، ص 455.  )4(
دينيس كوش :مفهوم الثقافة في العلوم االجتماعية، المرجع السابق، ص 164.  )5(
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وهذا ما ينطبق على العالم االفتراضي الذي يمكن من خالله أن يتقمص الفرد 
أي دور، وأن يعرف نفسه بحسب الحالة التي يرى أنها تناسب ذاته وميوله، افتراضيا.

و قد جاءت مجموعة من المواد في إعالنات اليونسكو والقمة العالمية لمجتمع 
المعلومات حول التنوع الثقافي كانت كالتالي :

من  األولى  المادة  إن   :  2001 الثقافي  للتنوع  العالمي  اليونيسكو  إعالن  أ- 
الوثيقة الصادرة عن هذا اإلعالن تضع التنوع الثقافي في مصاف »التراث المشترك 
لإلنسانية الذي هو ضرورة للجنس البشري ضرورة التنوع البيولوجي بالنسبة للكائنات 
الحية«. وتجعل المادة الرابعة من الدفاع عن التنوع الثقافي »واجبا أخالقيا ملزما، 
اإلعالن فهي  السادسة من هذا  المادة  أما  اإلنسان«،  احترام  ينفصل عن كرامة  ال 
تشدد على »ضرورة تمكين كل الثقافات من التعبير عن نفسها والتعريف بنفسها، ذلك 
اللغوية، والمساواة في الوصول  التعبير وتعددية وسائل اإلعالم والتعددية  أن حرية 
إلى أشكال التعبير الفني والمعارف العلمية والتكنولوجية، بما في ذلك المعارف في 
الثقافات في أن تكون حاضرة في وسائل  صورتها الرقمية، وإتاحة الفرصة لجميع 

التعبير والنشر، هي كلها ضمانات للتنوع الثقافي«))(.

القمة العالمية لمجتمع المعلومات المنعقدة بجنيف في 003)، حيث نصت النقطة 
المعلومات  مجتمع  يقوم  أن  »ضرورة  على  عنها  الصادر  المبادئ«  »إلعالن  الثامنة 
على أساس احترام الهوية الثقافية والتنوع الثقافي واللغوي واألديان« وإلى »إعطاء 
أولوية عالية في بناء مجتمع معلومات جامع إلنشاء المحتوى بلغات وأنساق متعددة 

ونشره والحفاظ عليه«))(.

كما جاء في إحدى مواد وثيقة »برنامج عمل تونس بشأن القمة العالمية لمجتمع 
التعددية  تحقيق  أجل  من  الجاد  بالعمل  »نتعهد  مايلي :   »(005 نوفمبر  المعلومات 
تشترك  وديمقراطية،  وشفافة  األطراف  متعددة  عملية  من  كجزء  لالنترنت،  اللغوية 
أن  نود  اختصاصه...لذلك  مجال  في  كل  المصلحة  أصحاب  وجميع  الحكومات  فيها 

إعالن اليونيسكو العالمي بشأن التنوع الثقافي، الدورة الحادية والثالثين للمؤتمر العام لليونيسكو، باريس،   )((
) نوفمبر )00)، ص ص -1 )، متوفر على الخط التالي : www.droitsdelhomme.org.tn/.../إعالن0)%

اليونسكو%...، تاريخ الزيارة 30 أوت 8)0)، 12:00.
محمد فتحي عبد الهادي، مجتمع المعلومات بين النظرية والتطبيق، مرجع سبق ذكره، ص 37).  )((
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اللغوية في عدد من المجاالت بما  التعددية  نؤكد على ضرورة تعزيز عملية ادخال 
فيها أسماء الميادين وعناوين البريد االلكتروني وكلمات البحث الرئيسية، وكذا تنفيذ 
برامج تتيح وجود أسماء الميادين والمحتوى بلغات متعددة على االنترنت واستخدام 
مختلف نماذج البرمجيات لمقاومة الفجوة الرقمية اللغوية، وضمان مشاركة الجميع 

في المجتمع الجديد البازغ«))(.

وقد أكدت على ذات األمر »وثيقة التزام تونس«))(، حيث نصت على ما يلي: 
تطوير  خالل  من  الشعوب  لجميع  المعلومات  مجتمع  شمول  بتشجيع  كذلك  »نلتزم 
المعلومات  تكنولوجيا  في  األصلية  الشعوب  لغات  أو  المحلية  اللغات  واستعمال 
والهوايات  الثقافي  التنوع  وتعزيز  حماية  أجل  من  جهودنا  وسنواصل  واالتصاالت، 

الثقافية في داخل مجتمع المعلومات«.

خامتة

الثقافي  التنوع  لضمان  جوهرية  قيمة  وتعدده  غناه  في  الهويات  َتعدد  ُيشكل 
أنتجته من  الجديدة وما  المجتمعي، وقد دفع بروز تكنولوجيات االتصال  والتصالح 
فضاءات سيبرانية وأدوات تشبيك وتفاعل إلى تفعياللبعدالتعددي للمجتمعات العربية 
الثقافي والهوياتي،  التنوع  وإنضاجها للدخول في مرحلة جديدة في تكريس أسس 
ضمن مسار مرن ومتدرج، باستيالدها لفضاءات تواصلية استيعابية سنحت للهويات 
والثقافات التيتعاني من الوصم واالستبعاد، بالظهور والتحرك والتواجد الديناميكي، 
والتعبير عن الخصوصيات الهوياتية والثقافية واالنثروبولوجية وتملك أدوات التعبير 
وعرض الذات واستظهارها والتفاوض االجتماعي مع باقي المكونات المجتمعية، إذ 
يتبين لنا أن التكنولوجيات االتصالية الجديدة ليست مجرد وسيط رقمي للتواصل ولنقل 
السوسيوتقنية  وفضاءاتها  ودينامياتها  الخاص  منطقها  لها  بل  وتخزينها،  المعلومات 

وأبنيتها االنثروبولوجية الُمشكلة للمعني والُمفعلة لمسالك الظهور والتفاعل والتعدد.

إعالن اليونيسكو العالمي بشأن التنوع الثقافي، الدورة الحادية والثالثين للمؤتمر العام لليونيسكو، باريس،   )((
) نوفمبر )00)، ص ص )-)، متوفر على الخط التالي : www.droitsdelhomme.org.tn/.../إعــالن0)%

اليونسكو%...، تاريخ الزيارة 30 أوت 8)0)، 12:00.
محمد فتحي عبد الهادي، مجتمع المعلومات بين النظرية والتطبيق، مرجع سبق ذكره، ص 37).  )((
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كيف ميكن للتنوع الثقايف أن يساهم

يف مساعدة التنمية اإلعالمية

د. محمد قنطاره
معهد الصحافة وعلوم األخبار، جامعة منوبة، تونس

تطمح هذه الورقة إلى إبراز أن »التنوع الثقافي«))) يشكل في البالد التونسية 
عامال إيجابيا قد يكون قادرا على أن يساعد على التنمية اإلعالمية. وتنطلق هذه 
الورقة من أطر نظرية ومعطيات متأكدة تبين أن التنوع الثقافي أصبح اليوم واقعا 
المواد  مستهلكي  جمهور  استقطاب  وفي  والمحامل  المضامين  تعدد  في  يساهم 

اإلعالمية.

 2011 14 جانفي  وتأتي هذه الرؤية في إطار زمني يتميز ومنذ قيام ثورة 
بصعوبات تعرفها المؤسسات اإلعالمية تتمثل أهم مظاهرها في أزمة مالية خانقة 

وفي صعوبات شتى للتموضع في السوق. 

وهو واقع تثيره وسائل اإلعالم بشبه انتظام مشيرة إلى غالء المواد األولية 
وبخاصة الورق في ظل تدهور قيمة الدينار وكذلك غلق بعض المؤسسات ألبوابها 
وشح االشتراكات خاصة بعد إيقاف اقتناءات الدولة لهذه األخيرة وإيقاف العمل 
بنظام اإلعالنات الصادرة عن المرفق العمومي ولو أن نظام المساعدات هذا لم 

يكن عادال وهو الذي يمنح أوال إلى الصحف الموالية للنظام.

أنظر التعريف الذي أتت به اتفاقية اليونسكو حول اتفاقية اليونسكو حول »تنوع أشكال التعبير الثقافي« لسنة   (1(
http://www.diversite-culturelle.qc.ca/fileadmin/documents/pdf/carrefour-du-:ــط ــراب 2005. ال

droit_arabe.pdf
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ويتحدث الصادق الحمامي بصفة أشمل عن »أزمة متزايدة«))) تهدد المؤسسات 
لم  األزمة  أن هذه  السياق  أنواعها ومحاملها مبرزا في  بمختلف  التونسية  اإلعالمية 
تونس  في  اإلعالم  مسيرة  انطلقت  أن  منذ  لها  مثيال  اإلعالمية  المؤسسات  تعرف 

وموضحا أن الواقع يوحي بالفعل بجملة من المخاطر.

الثورة  به  التي أتت  الحريات  إلى أن هامش  الزاوية  وتجدر اإلشارة من هذه 
التونسية وانتهاء عهد النظام الدكتاتوري الذي حكم البالد منذ االستقالل في عهدي 
 )2011-1987( علي  بن  العابدين  وزين   )1987-1957( بورقيبة  الحبيب  الرئيسين 
لم يحسن من األداءالمهني للمؤسسات اإلعالمية التي بقت تشكو نفس الهنات على 

مستوى شكلها ومضامينها وأساليب تسييرها.

أغلبها في شكل شركات ذات مسؤولية  الحجم  فهي مازالت مؤسسات صغيرة 
محدودة))) لم تعرف طريقها إلى الجودة كما أنها تعتمد السرد وال ترقى في أغلبها 
إلى ما هو موجود في الدول األوروبية واألمريكية وحتى إلى مستوى كبريات وسائل 

اإلعالم العربية في الدول العربية أو في المهجر.

 Francis( بال  الفرنسي فرنسيس  الباحث  أدبيات اإلعالم فإن  إلى  وبالرجوع 
Balle( يؤكد في كتابه حول »الميديا والمجتمعات« على النجاح الذي حققته الوسائل 
 )micro publics( الجمهور  إلى فئات ضيقة من  تتوجه  التي  الغرب  اإلعالمية في 
أسواقها  داخل  الصمود  في  نجحت  اإلعالمية  الوسائل  هذه  أن  السياق  في  مبرزا 

والتموقع بصفة الفتة للنظر.)))

ويتبادر للذهن في هذا المجال النجاح الذي مازالت تحققه الصحف الجهوية 
في فرنسا وهي السوق اإلعالمية التي يعنيها فرنسيس بال والصحف المتخصصة في 

 )une crise croissante( متزايدة«  »أزمة  عن  الحمامي  الصادق  الباحث  فية  يتحدث  الذي  المقال  أنظر   (1(
والمخصص للدورة الـ61 للـ»Digital powred « لمؤسسة »توب نات«.

https://thd.tn/le-journalisme-du-futur-se-fera-en-partie-avec-les-ingenieurs :الرابط  
أنظر الدراسة التي أعدتها منى مطيبع حول »ملكية وسائل اإلعالم السمعية البصرية المتحصلة على إجازة من   (2(

الهايكا« )14 جانفي-2011 نوفمبر 2016(, 100 صفحة
https://fr.slideshare.net/yassinebensaad1/ss-69575853 :الرابط  

(3) Francis Balle, Médias et société, Paris : éditions Montchrestien, 2005, pp. 371 et 372.
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والغولف,...(  والتنس  القدم  )كرة  اختصاصاتها  بمختلف  الرياضة  منها  مجاالت عدة 
والطبخ والسيارات والبستنة وفن الحدائق...)))

وقد يجدر التساؤل في هذا الصدد عن موضوع التنوع الثقافي في تونس في 
ظل االعتقاد الجازم لدى عديد التونسيين بأن الشعب التونسي يتميز بتجانس كبير 
يتمثل باألساس في مكونات اللغة )العربية( والدين )اإلسالمي( فضال عن إتباع أغلبية 

التونسيين إلى المذهب المالكي وهي معطيات كرسها دستور البالد.)))

يشكل جدال  بالهوية  وطيدة  في عالقة  يأتي  الذي  الموضوع  هذا  وأن  خاصة 
يطفو من حين الخار على الساحة الوطنية. وأن الغوص في ثناياه يبدو للبعض أحيانا 
وكأنه يمثل خيانة وتآمر على مصالح البالد. وقد شكل محورا أساسيا للحملة االنتخابية 

التي سبقت خاصة انتخابات المجلس الوطني التأسيسي لسنة 2011.)))

غير أن هذا الوضع قد يتناقض ولو جزئيا مع الخطاب الذي يؤكد على أن تونس 
السياحة  الحمالت اإلشهارية في مجال  به  تتفاخر  الـ3000 سنة حضارة والذي  بلد 
مبرزة مظاهر من الماضي المتنوع المجيد في مجال التراث بما في ذلك المواقع 

األثرية وكذلك أنماط الحياة اليوم في كل مناطق البالد.

ويجدر التذكير هنا إلى أن عدد العارفين بتاريخ تونس وبالمسيرة الطويلة لشعبها 
بينوا أن البالد التونسية عرفت ما ال يقل عن سبع غزوات كبرى غيرت ولو جزئيا من 
الروماني  والغزو  الفينيقي  الغزو  تراثهاالحضاري:  على  وأثرت  الديمغرافي  نسيجها 

والغزو الوندالي والغزو البيزنطي والغزو العربي والغزو التركي والغزو الفرنسي.

علما أن هذه الغزوات لم تحمل شعوبا وحضارات متجانسة. فشتان بين العنصر 
العربي الذي أتى خالل الفتوحات اإلسالمية األولى والعنصر العربي الذي أتى مع 

توزع على سبيل المثال يومية »L’équipe« المتخصصة في كرة القدم في فرنسا ما اليقا عن 240000 نسخة.   (1(
L’Alliance pour les chiffres de la presse et des médias المصدر: مؤسسة

ينص الدستور التونسي لسنة 2014 على أن »تونس دولةحر مستقّلة، ذات سيادة، اإلسالم دينها، والعربية لغتها،   (2(
والجمهورية نظامها«.

أنظر في هذا الصدد المقال الذي نشرته يومية » Libération «  الفرنسية المتعلق باألحداث التي تسبب فيها   (3(
نشر شريط »بيرسيبوليس« عشية انتخابات سنة 2011

https://next.liberation.fr/cinema/2011/10/10/en-tunisie-la-diffusion-de-persepolis- الرابط:   
enerve-les-salafistes_766920
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الجيوش الموحدية في القرن الثاني عشر وشتان بين العنصر التركي الذي جاء من 
األناضول وذلك الذي جاء من مستعمرات الدولة العثمانية في آسيا وأوروبا.

وقد يفيد في هذا الباب أن ندرس ما أتى به المؤرخ التونسي حسن حسني عبد 
الكتاب  التونسية. وهو  البالد  إلى موضوع أصول سكان  الوّهاب في كتاب خّصصه 
الذي أبرز فيه بجالء أن الحضارات المذكورة أعاله كانت في حد ذاتها خليطا من 
شعوب وإثنيات. وقد كانت البالد التونسية عبر التاريخ مفتوحة تستقبل شعوبا وملال 

مختلفة.)))

السواحل  المتمثل في طول  الواقع  التونسية على هذا  الجغرافيا  وقد ساعدت 
هذه  طول  على  نسبيا  المنخفضة  المساحات  وطغيان  كلم(   1200 )قرابة  التونسية 
السواحل )في األغلب أقل من 200 متر( فضال عن الطقس المعتدل الذي تتمتع به 

البالد.

في  تتجلى  واضحة  بصمات  ترك  التنوع  هذا  فإن  للشك  مجاال  يدع  ال  ومما 
فبعض  اللغة.  بينها  ومن  متعددة  جوانب  تخص  والتي  المختلفة  الثقافية  التعبيرات 
والمعمار  والطبخ  اللباس  البالدو  جهات  كل  في  الدالالت  نفس  تحمل  ال  الكلمات 

والعادات والرقص والغناءو حكايات الجدات و....

فالتنوع الثقافي الذي يعني »وجود العديد من الثقافات في مجتمع أو تنظيم 
معين هو عبارة عن مجموعة من الثقات المختلفة والمتنوعة«))) يشكل حقيقة مهما 
وال  ومستمر.  قائم  ولكنه  باختالفها  مستوياته وحدته  تختلف  وقد  المجتمعات  كانت 
يمكن لنا أن نتحدث منطقيا ومن هذا المنطلق عن مجتمع يتميز في المطلق بثقافة 

متجانسة.

التعبير على أن اإلعالم  المراد بها هو  التنمية اإلعالمية فإن  بالنسبةإلى  وأما 
بمختلف مهنه واختصاصاته وجوانبه وعلى غرار مختلف القطاعات الحيوية األخرى 
في المجتمع يخضع إلى مقاربة اقتصادية تشهد وبفضل مؤشرات ومعطيات دقيقة 

(1) Coup d’œil général sur les apports ethniques étrangers en Tunisie، Tunis : Publications de l’Uni-
versité de Tunis, 1971, 23 pages.

أنظر التعريف المقدم من قبل إتفاقية اليونسكوحول »تنوع أشكال التعبير الثقافي« لسنة 2005.  (2(
http://www.diversite-culturelle.qc.ca/fileadmin/documents/pdf/carrefour-du-droit_ الرابط:   

arabe.pdf
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الراديو  مثل  إعالمية  تجهيزات  وامتالك  اإلعالم  وسائل  استهالك  نسب  غرار  على 
استهالك  وحجم  المعامالت  أرقام  أهمية  وكذلك  والهواتف  والحواسيب  والتلفزيون 
الورق وتصدير المضامين وسالمة الممارسات والصيت الذي تتمتع به وسائل اإلعالم 

من التعرف على مستوى التطور الذي تعرفه المجتمعات.)))

 la recherche( التوثيقي  البحث  استخدمنا  فقد  المتبعة  المنهجية  وبخصوص 
documentaire( وهو المنهج البحثي » المستخدم للتعرف على المعلومات الموثقة 

نتمكن بفضله من القيام ببحوث«.)))

و هو كذلك المنهج البحثي الذي »يمر عبر مراحل أهمها البحث والتعرف على 
الوثائق والوصول إليها ودراستها وتحليل مضامينها«. ويتم التأكيد في مراجع متعلقة 
بهذا المنهج أنه يتميز كغيره من أدوات البحث بكثير من الصرامة مثل »التثبت من 
والمامها  أهميتها  أهميتها ومقارنة مضامينها هذا فضال عن  الوثائق ودراسة  صحة 
بنواحي مختلفة وعمق مضامينها وطرحها إلشكاليات وسياقات تخص األعمال البحثية 

التي تنجز«))).

1. اإلعالم ورضورات التنوع الثقايف

حاز التنوع الثقافي باهتمام في بعض دول العالم وبخاصة في دول المعروف 
وبلجيكا  سويسرا  مثل  العرقية  واالختالفات  اللغات  من  عدد  من  تتكون  أنها  عنها 

والبرازيل والواليات التحدة أمريكيا وكندا وغيرها. 

إبراز  جهة  من  الريادة  دور  منه  العمومي  وباألساس  دوما  لإلعالم  كان  وقد 
هذا التنوع. فالتلفزيون العمومي السويسري وبالرغم من صغر المساحة الجغرافية 
للبالد )41285 كم مربع( وكذلك األمر بالنسبة إلى عدد سكانها )8,4 مليون نسمة( 
يتكون من ثالث قنوات تنطق باللغات المعتمدة في سويسرا وهي الفرنسيةواأللمانية 

واإليطالية.

(1) Pierre Albert, La Presse, Paris, PUF, « Que sais-je ? », 1976, pp. 75 à 77.
(2) Marine Daroobers et Nicole Le Pottier, La recherche documentaire, Paris : Nattan, 2010, pp. 26-

27.

بركات عبد العزيز، مناهج البحث اإلعالمي، القاهرة، دار الكتاب الحديث، 2012، الصفحة 411.  (3(
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وقد أصبح هذا المنحى واقعا في دول مجاورة لتونس مثل الجزائر والمغرب 
األقصى. هذا وساعدت بعض األحداث في هذين البلدين وقبل انطالق شرارة الربيع 
اإلعتراف  له  مهد  الذي  الخيار  لهذا  والمجتمع  الدولة  انتهاج  على   )2011( العربي 

بالثقافة األمازيغية التي ينتمي إليها طيف هام من الشعبين الجزائري والمغربي.

علماأن هذا االعتراف لم يكن سهال بالمرة. فالجزائر على سبيل المثال عرفت 
)قرابة  كثيرة  أرواحا  حصد  الذي  البربري«  بـ»الربيع  سمي  ما   1980 أحداث  سنة 
االعتراف  أجل  من  اندلعت  البربري«  »الربيع  أحداث  فإن  وللتذكير  ضحية(.   126

باألمازيغية لغة وطنية.

يعيشان  الّلذين  والمغرب  الجزائر  كل من  تجاوزه في  تم  الواقع  أن هذا  غير 
اليوم مصالحة حقيقية مع الثقافة األمازيغية إذ أنه تم التنصيص في دستوري البلدين 

على أن اللغة األمازيغية هي لغة وطنية.

ومن المفيد اإلشارة في هذا الباب إلى أن المغرب ذهبت إلى أكثر من ذلك في 
ذكرها للتنوع الثقافي إذ أن تصدير الدستور المغربي )المقدمة( يقول إّن »المملكة 
المغربية دولة إسالمية ذات سيادة كاملة متشبثة بوحدتها الوطنية والترابية وبصيانة 
العربية- مكوناتها  كل  بانصهار  الموحدة  الوطنية  هويتها  مقومات  وتنوع  تالحم 

الحسانية والغنية بروافدها اإلفريقية واألندلسية  اإلسالمية واألمازيغية والصحراوية 
والعبرية والمتوسطية«.

ولم يتغيب المشهد اإلعالمي في كل من الجزائر وفي المغرب األقصى عن هذا 
التحول إذ أنه تم إحداث قنوات تلفزيونية تنطق باللغة األمازيغية وتعرف بالطبع بأهم 

مظاهرها مثل الرواية والموسيقى والطبخ،...)))

المغرب  في  كذلك  تستخدمان  واإلسبانية  الفرنسية  اللغة  أن  إلى  اإلشارة  مع 
ألسباب تاريخية تعود باألساس إلى أن المغرب عرف خالل القرن العشرين االستعمار 

الفرنسي واإلسباني.

يتوفر كل من المغرب األقصى )»Tamazight« منذ 2010( والجزائر )» Chaîne 4 « منذ 2009( على قناة   (1(
تلفزيونية باللغات البربرية.



43

كيف يمكن للتنوع الثقافي أن يساهم في مساعدة التنمية اإلعالمية

ومن المالحظ من جهة أخرى تنامي مايسمى بـ»اإلعالم االثني« أو »اإلعالم 
عرقيا  تنوعا  بالطبع  تعرف  والتي  المتقدمة  الدول  بعض  في  بالطوائف«  الخاص 

ملحوظا مثل الواليات المتحدة األمريكية وفرنسا وكندا.

ومن بين هذه األخيرة تلك التي تتوجه إلى النساء اللواتي يحملن بشرة سوداء 
مثل »إيبوني« )الواليات المتحدة األمريكية( و»غزالة« )فرنسا(. وهي ظاهرة تعتبر 
بسبب  تعمقت  ولكنها   1954 سنة  النور  رأت  »إيبوني«  مجلة  أن  إذ  حالة  لما  قديمة 

التواجد القوي لبعض الجاليات األجنبية في بلد أوروبية وأمريكية.

ومن بين الصحف التي أصبحت اليوم تذكر في هذا المجال صحيفة »فيليبينو 
ستار« و»ماكلينس« في كندا اللذان يعتبران من أهم الصحف الموجهة إلى المهاجرين 

واإلثنيات في البلدو هو البلد المعروف باستقباله لطوائف مختلفة.

أسبوعية  والثانية وهي  الفليبينيين  إلى  أسبوعية  األولى وهي  الصحيفة  تتوجه 
وتتوفر على نسخة شهرية إلى المهاجرين من أصول أسيوية وبخاصة الصينيين.

وتجدر المالحظة في هذا السياق إلى أن الخيارات اإلعالمية التي تذهب في 
تكرس  للبرمجة  أساسيا  عنصرا  منه  وتجعل  الثقافي  التنوع  واحترام  اعتماد  اتجاه 

مبادئ الحوكمة في السياسات اإلعالمية.

وهي تلك المبادئ التي تعرضت إليها وثيقة مرجعية لمنظمة اليونسكو )منظمة 
األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة(تحمل عنوان »الميديا والحوكمة الرشيدة«))). 
والمسؤولية  والشفافية  والمشاركة  السلط  بين  الفصل  تسع:  تقل عن  مبادئ ال  وهي 

واحترام علوية القانون والنجاعة )الفاعلية( واإلنصاف والوفاق والتعددية.

الحوكمة  مبادئ  من  مبدئين  خصوص  في  اليونسكو  وثيقة  خلصت  وقد  هذا 
إلى ما يلي: بالنسبة إلى احترام علوية القانون: »أن تكون حقوق األقليات مصونة« 
تحسين  من  ويتمكن  المجتمع  في  كان  أي  يهمش  ال  »أن  اإلنصاف:  إلى  وبالنسبة 

واقعه«.)))

.» Médias et bonne gouvernance «, Paris, UNESCO, 2005, pp. 24 et 25 أنظر  (1(
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000146311_fre :الرابط  

(2) «Médias et bonne gouvernance», Paris, UNESCO, pp. 24 et 25.
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كراسات  مثل  النوع  نفس  من  المرجعية  والوثائق  تحرير  مواثيق  كرست  وقد 
الشروط هذه المبادئ التي أخذت بالطبع طريقها إلى التنفيذ. فميثاق التحرير يومية 
»سود أوست« الفرنسية واسعة االنتشار))) تتعهد باحترام »تنوع الثقافات واآلراء«))).

ميثاق   « عنوان  تحمل  الفرنسي  العمومي  للتلفزيون  توجيهية  وثيقة  أّن  كما 
القنوات« تنص على ضرورة أن تشكل المؤسسة »مثاال يحتذى فيما يخص مكافحة 

التمييز العنصرّي وتمثيلية التنوع في المجتمع الفرنسي«.)))

وقد أكدت في هذا المضمار كراس شروط قنوات تلفيزيونية تابعة للتلفزيون 
واألعمال  اإلنتاجات  خصوص  في  معينة  ونسب  حصص  احترام  ضرورة  الفرنسي 
المجال  هذا  في  تراعي  وأن  أوروبية  وبلغات  بالفرنسية  الناطقة  البصرية  السمعية 

مختلف أذواق الجمهور.)))

3. عندما يفتح التنوع الثقايف آفاقا رحبة لإلنتاج اإلعالمي

يبنى األستاذ فرانسيس بال طرحه في معرض حديثه عن اإلعالم الموجه إلى 
الجماهير الضيقةو الذي تمت اإلشارة إليه أنفا منطقيا على ما يعرف بـ »استراتيجيات 
الزوايا«)les stratégies de niches( وهي استراتيجيات تسويقية تحمل تصورا يؤكد 
على أنه من المفيد والناجع وعوض التوجه إلى سوق بأكملها وتحمل المنافسة التي 
السوق  من  جزء  على  التركيز  يتم  أن  يستحسن  فإنه  الخيار  هذا  بسبب  تحصل  قد 
وأن يستثمر الجهد كله إذا في زاوية معينة تخص بالطبع جمهورا محددا يدر أرباحا 

أكثر.)))

تروج يومية Sud-Ouest الفرنسية و هي صحيفة جهوية تصدر بمدينة بوردو قرابة 288000 نسخة يوميا,  (1(
 » Charte de la rédaction de Sud-Ouest « أنظر  (2(

https://www.sudouest.fr/www/pdf/charte_redaction_sudouest.pdf :الرابط  
» France Télévision, Charte des antennes « أنظر  (3(

https://www.francetelevisions.fr/groupe/nos-valeurs/charte-des-antennes-93 :الرابط  
 du 23 juin 2009 fixant le cahier des charges de la société nationale 796-Décret n° 2009 أنظر  (4(

de programme France Télévisions
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020788471 :الرابط  

 »Exploiter un marché de niche, les niches à valeur «, IAE, les Ecoles Universitaires de أنظر  (5(
.management

https://slideplayer.fr/slide/1137853 :الرابط  
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في  بعيدا  نذهب  أن  يمكن  أنه  المجال  بهذا  المتعلقة  المهنية  األدبيات  وتبين 
تجزئة السوق وإذن في إحداث »زوايا« متعددة ألن الجمهور مهما كان حجمه فهو 
متنوع وله حاجيات مختلفة ومتعددة تقاس حسب متغيرات عدة مثل الشرائح العمرية 
التي  المتغيرات  الثقافي واللغة واالنتماء الجغرافي واألذواق وغيرها من  والمستوى 

يعتمدها المختصون في مجال التسويق.

ولعله من المفيد من هذه الزاوية أن تعتمد وسائل اإلعالم التونسية التي تعيش 
صعوبات جمة »استراتيجيات الزوايا«. وقد تتمكن بفضل هذه االستراتيجيات من جلب 
مستهلكين جدد لإلنتاجات اإلعالمية وكذلك معلنين خاصة أن االستثمارات المخصصة 
لإلشهار ضعيفة جدا وغير قادرة على أن تحقق تنمية إعالمية. فاالستثمارات اإلشهارية 
لسنة 2018 لم تتجاوز حسب األرقام التي تولى تقديمها مكتب سيغما لإلستشمارات 

مبلغ 202,8 مليون دينار.)))

أكثر من ذلك فإن أرقام االستثمارات اإلشهارية المخصصة للصحافة المكتوبة 
تدل بما ال يدع مجاال للشك على أن الصحافة المكتوبة مهددة في وجودها إذ ان هذه 

االستثمارات ال يمكن أن تكفيها لتحقيق توازناتها المالية.)))

المؤسسات  إدارة  مجال  في  أساسيا  توجها  االبتكاريمثل  أن  التجارب  وتبرز 
اإلعالمية التي تعرف كغيرها مستويات قد تصل فيه إلى انسداد األفق في خصوص 

اإلنتاج والترويج.

اقتصاد  في  المتخصصة  موالن  دي  توسان  نادين  الفرنسية  الباحثة  وتتحدث 
وتعويض«  »استبدال  ضرورة  تهم  مراحل  أو  عتبات  عن  السياق  هذا  وفي  اإلعالم 
بأسواق ومنتجات جديدة وتطلق على  )seuil de substitution(أسواقها ومنتجاتها 
هذه العتبات أو المراحل عتبات »التشبع«))seuil de saturation ال يمكن بعدها أن 

تقول األرقام التي تم تقديمها في جانفي 2019 من قبل مكتب سيقما كونساي المتخصص في سبر األراء و   (1(
قيس الشاهدة و اإلستماع و المطالعة و اإلبحار أن اإلستثمارات اإلشهارية أتت في تونس سنة 2018 في حدود 

202,8 مليون دينار.
تقول األرقام التي تم تقديمها في جانفي 2019 من قبل مكتب سيقماكونساي المتخصص في سبر األراءو   (2(
قيس الشاهدة و اإلستماع و المطالعة و اإلبحار أنإستثمارات اإلشهار في الصحافة المكتوبة التونسية أتت في 

حدود 10,2 مليون دينار سنة 2018.
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تتموقع المؤسسات بسهولة وأن تتمكن إذنمن تطوير حجم حرفاءها والحصول على 
عقود جديدة كما عهدت ذلك من قبل.)))

في  المتخصصة  الفرنسية  »ستراتيجي«  مجلة  فإن  بالذات  الزاوية  هذه  ومن 
التسويق تعتبر أن االبتكار يمثل »محرّك التنمية اإلعالمية«. وتخص هذه االبتكارات 
مجاالت مختلفة تسعى من خاللها وسائل اإلعالم ممارسة اإلبداع غاية تطوير رقعة 

الشرائح الجمهور الذي تتوجه إليه.)))

ومن بين المجاالت التي يمارس فيها اإلبداع المجال التقني )أساليب الطباعة 
والبث والتصوير( ومجال المضامين )الكتابة الصحفية وكجال إخراج المواد وإحداث 
فورمات البرامج السمعية البصرية وتصورات البرامج،...( ومجال التوزيع )األكشاك 
اإللكترونية( ومجال سبر األراء وقيس المشاهدة )استخدام أسلوب أجهزة رصد متابعة 

البرامج التلفزيونية(،...

وقد تكونت مؤسسات متخصصة في تصور وتنفيذ مضامين جديدة خاصة في 
مجال التلفزيون على غرار الشركة الهولندية »أونديمول« )Endemol( التي روجت 
لعديد برامج »التولكشو« )talk show( أو تلفزيون الواقع.و هي مؤسسة تشتغل كمكتب 

للدراسات يقوم بتصور المضامين وتسويقها والمساعدة على تنفيذها.

ويبدو من العرض الذي سبق أن التعاطي اإلعالمي مع التنوع الثقافي يتطلب 
رؤية تذهب في اتجاه مقاربة تأخذ في االعتبار الشمولية والتكامل. الشيء الذي يعني 
أن المنتجات تغطي أشكال ومضامين مختلفة سمتها األساسية األخذ بجوانب تكرس 

الواقع المجتمعي الذي يتسم بالتنوع.

وتبرز التجارب من هذا المنظورأن هذه اإلنتاجات تأخذ في االعتبار أدق األمور 
فهي تسعى مثال إلى أن يتم إعداد المضامين وتقديمها من قبل أشخاص يعكسون 
هذا التنوع. فعلى سبيل المثال يتم اللجوء إلى مبدعين من األقليات الموجودة في 

المجتمعات وكذلك من الجاليات األجنبية التي ال تخلو منها أي تركيبة بشرية.

(1) Nadine Toussaint, L’Economie de l’information, Presses Universitaires de France, « Que sais-
je ? », pp. 12 et 13.

أنظر المقال المنشور من قبل مجلة »ستراتيجي« بتاريخ 9 ماي 2017   (2(
http://www.strategies.fr/actualites/medias/1064375W/l-innovation-moteur-de- الرابط:   

croissance-des-medias.html
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ليكون  السعي  تعكس  التي  المقاربات  تنوع  أن  تبين  فإنه  متصل  سياق  وفي 
إلى  السعي  يوقف  شيء  ال  أن  علما  اإلعالمي.  المشهد  في  حقيقة  الثقافي  التنوع 
االبتكار والتجديد. ومن المالحظ أنه يتم ايجاد زوايا موغلة في التخصص للتعبير عن 

المنحى في االهتمام بتعبيرات ضيقة جدا في خصوص الفنون مثال.

فقد تم إحداث قنوات تلفزيونية متخصصة في أشكال مسرحية مثل ما يسمى 
»الفودفيل« وهو المسرح الشعبي وكذلك أغاني »الراب« وهو فن غنائي شبابي مبني 

على نسق موسيقي سريع وعلى قوة الكلمة.

مثل  الموسيقية  األنماط  لبعض  فرصا  تونس  في  الثقافي  التنوع  يوفر  وقد 
»المزود« أو »المألوف« أو »الشعر الملحون«. وهي أنماط تحظى برواج لدى شرائح 

إجتماعية واسعة في تونس.

أخرى  محامل  على  للرواج  طريقا  تجد  أن  الثقافية  األنماط  لهذه  يمكن  وقد 
دون الكالسيكية المعهودة كالصحافة المكتوبة واإللكترونية والسمعية البصرية ومثل 
األقراص الليزرية والكبسوالت وغيرها من المحامل التي أوجدتها بخاصة المضامين 

المتوفرة على األنترنات ومنها تلك التي تتعلق بالشبكات االجتماعية.

ترويج  على  القادرة  األشكال  أبرز  من  التسجيلية(  )األفالم  الوثائقيات  وتبقى 
سينمائية  أشرطة  أكانت  الدرامية  األعمال  وكذلك  الثقافي  بالتنوع  منتوجات خاصة 
أومسلسالت تلفزيونية. ويبقى أكبر مثال على ذلك النجاح منقطع النظير الذي حققه 
مسلسل »روتس« )Roots( في الواليات المتحدة األمريكية والذي يروي قصة مواطن 
أمريكي من أصول إفريقية ذهب في رحلة طويلة ليكشف وصول جده األول الذي 
كان عبدا وليتعرف على كل المراحل التي مرت بها عائلته وأحفاد إذن هذا األخير إلى 
تاريخ إنجاز العمل. بث هذا المسلسل سنة 1977 في الواليات المتحدة وبعدها في 

دول أخرى في أربع حلقات.

ومن المؤكد أّن عمال من هذا النوع هو قابل لالستنساخ في تونس التي يتكون 
مجتمعها من عائالت وأفراد أتوا من دول ومناطق كثيرةمن العالم على غرار تركيا 

واألندلس وهي مكونات عمرت في تونس بعد مجيئها من هذه البلدان.
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ومن الممكن أن تجد هذه اإلنتاجات طريقا لها للرواج خارج الحدود التونسية 
وقد يساهم هذا الرواج في القطع مع محدودية »عولمة« اإلبداعات التونسية التي ال 

تباع على عكس األعمال الدرامية المصرية والسورية إال نادرا خارج البلد.

ومن الممكن كذلك أن تساهم في خلق ومن هذه الزاوية كفاءات متخصصة 
اإلبداعات  من  كغيره  يتطلب  الذي  الثقافي  بالتنوع  عالقة  في  مواضيع  تناول  في 

المتخصصة دربة ومعرفة بجملة من اإلبداعات المتخصصة.

ويوفر اليوم األنترنات مجاال فسيحا للترويج للتنوع الثقافي وبالطبع لإلبداع 
وباللغات  بالثقافات  التعريف  في  المتخصصة  المواقع  غرار  على  المجال  هذا  في 
المقاربات  تغيير  الفيديو. وقد سمح األنترنات من  بالنص والصورة وكذلك  وتلقينها 
التي تعمدها مثال المتاحف للتعريف بمحتوياتها ذلك أن الصورة والفيديو قادرتان 
على  إال  توجد  ال  متاحف  إحداث  في  اليوم  التفكير  ويتم  المضامين.  تقديم  على 
األنترنات الشيء يسمح بعدم تنقل القطع األثرية والمعروضات األخرى من المواقع 

التي توجد فيها وعناء التنقل لزيارة المتاحف.

4. الخامتة

يبدو واضحا من خالل ما سبق من تحليل أن التنوع الثقافي الذي يمثل واقعا 
في تونس يمكن أن يساعد على النهوض بالتنمية اإلعالمية التي تعيش أزمة صحفية 

تم التعرض إليها فيما سبق.

في  يدخل  إعالميا  الثقافي  التنوع  بموضوع  االهتمام  فإن  ذلك  جانب  إلى 
إطار التطورات التي عرفتها الساحة اإلعالمية في العالم المتطور وفي المجتمعات 
المبادئ  إلى جملة من  مكونات مجتمعها  كل  تخضع  أن  اختارت  التي  الديمقراطية 
والقيم وقواعد التصرف ومن بينها ما أتت به الحوكمة الرشيدة التي تنبذ كما تعرضنا 
إلى ذلك سابقا اإلقصاء وتؤمن بضرورة أن تأخذ في االعتبار كل مكونات المجتمع 
وأن تتمكن هذه األخيرة من التعبير على ذاتها وأن تحظى بنفس المكانة التي تحظى 

بها خاصة األغلبية.

 2011 جانفي   14 يوم  دخلت  التي  تونس  أن  إلى  اإلشارة  المفيد  من  ولعله 
التي  السليمة  بالقواعد والممارسات  تتعهد مؤسساتها  بأن  الديمقراطية مطالبة  عهد 
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يعرفها العالم الديمقراطي. وتخص هذه القواعد والممارسات بالطبع أليات النشاط 
االقتصادي.

والجدير بالذكر في هذا السياق أن المؤسسات اإلعالمية التونسية مازالت بعيدة 
عن عدد من الممارسات االقتصادية التي أصبحت واقعا معيشا في الدول المتقدمة 
سياسات  في  التونسية  اإلعالمية  المؤسسات  بعد  مثال  تنخرط  فلم  والديمقراطية. 
إلى مؤسسات  أنها مازالت تفتقر  السوق اإلعالمية بمعنى  الجودة وكذلك لم تكتمل 
سبر لألراءولقيس المشاهدة واالستماع والمطالعة واإلبحار على األقل بأسلوب منظم 
يمكنها من أن تحظى بالمصداقية وكذلك إلى قوانين تعوض المرسومين 115 و116 

لسنة 2011 اللذان أصبحا ال يفيان بالحاجة.

هذا إلى جانب ضرورة أن يتم تنظيم الصحافة اإللكترونية بطريقة تسمح لها 
على  إعالمية  مواقع  تمتلك  التي  اإلعالمية  للمؤسسات  تشجيعات  على  الحصول  من 
قطاع  إلى  بالنسبة  الشأن  وكذلك  الصحافة  مستقبل  تمثل  والتي  العنكبوتية  الشبكة 

اإلشهار الذي لم يحظ بتشريع شامل منذ سبعينات القرن الماضي.

في  تساهم  أن  قادرة  الخطوات  هذه  كل  أن  على  نؤكد  أن  إال  هنا  يمكن  وال 
قانونياو  غطاء  الطريقة  بهذه  وتعطي  تونس  في  الثقافي  بالتنوع  العناية  تكريس 

مهنيالهذا التنوع ويشجع المؤسسات على مزيد العناية به.

وهو واقع الحظناه في دول الشمال التي وفرت التشريعات والمواثيق وغيرها 
من خطوات كإحداث لمؤسسات تسعى إلى تطوير المشهد اإلعالمي واالرتقاء بأدائه 
المعلومة وبالتالي إلى وسائل اإلعالم  إلى  إلى نفاذ أكبر عدد ممكن من مواطنيها 

التي تصبح عاكسة لواقع المجتمعات.

وتتولى  التمشي  هذا  لتدعم  الحضارات  تخص حوار  التي  األدبيات  كل  وتأتي 
إرسائه على أسس تواكب التحوالت التي يعرفها العالم في باب مزيد تكريس التواصل 

داخل المجتمعات وخارجها.)))

أنظر كتاب روجي غارودي حول »حوار الحضارات«   (1(
88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%%https://foulabook.com/ar/book/%D8%AD%D9 الرابط:   

84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-pdf%D9
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التونسية  السوق  أن  على  التأكيد  فيجدر  اإلعالم  تنمية  مسألة  إلى  وبالعودة 
الذين  أولئك  من صنف  أعمال  رجال  المطلوب  بالحجم  األقل  على  اليوم  تفرز  لم 
تحدث عنهم عالم االقتصاد النمساوي جوزافشومبتر)Joseph Schumpeter( الذي 
بنى تصوره على أن االقتصاد ال يمكن أن ينمو في غياب رجال أعمال قادرين على 
المبادرة واالبتكار والتطور التكنولوجي الذي يشكل محركا أساسيا للدورة االقتصادية 

.((((cycles économiques(

التونسية  اإلعالمية  المؤسسات  على  القائمين  ملمح  حول  دراسة  تبرز  وقد 
إنتمائهم إلى مجالي الصحافة والسياسة وأن قلة قليلة منهم جاؤوا من مجالي المال 
واألعمال. وقد يفسر ذلك بالمسار التاريخي للصحافة التونسية التي تعتمد على غرار 
الصحفية  للممارسة  األساسية  المراجع  تبقيان  الّلتين  والعربية  الفرنسية  الصحافة 
التي  األنغلوسكسونية  الصحافة  عكس  على  والفكر  واألدب  الرأي  صحافة  التونسية 

بنيت منذ البداية على صحافة الخبر والنقل.)))

 ,» JosephShumpeter « أنظر  (1(
 La dynamique du capitalisme, Les 100 penseurs de l’économie, paris, Revue  ,)1950-1883  (

.Sciences humaines, Hors-série, avril-mai 2019, pp. 84 à 87
(2) Francis Balle, Les médias, Paris, Presses Universitaires de France, Que sais-je ?, 2011, pp. 55 à 58.
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الشبكات الرقمية:

من تفكيك الهويات إىل إعادة بنائها

د. عزام أبو الحمام
دكتور وباحث في علوم االعالم واالتصال - األردن

I- مقدمة الدراسة

الثقافية  المنظومة  ألن  التقليدية  المجتمعات  في  هامشيًا  الهوية  سؤال  يبدو 
للمجتمع هي  نمطية  معينة  هوية  تمُثل  المجتمع  أفراد  جميع  على  أن  تفترض  فيها 
الهوية المركزية التي تصطبغ بالعرقية أو االقليمية أو الطابع الديني..، ومع عمليات 
التحديث في المجتمعات الصناعية المتقدمة، فقد برزت مسألة الهوية خصوصًافي 
ملحا  الهوية  وأصبح سؤال  المنصرم،  العشرين  القرن  منذ مطلع  المتحدة  الواليات 
في المجتمعات الحديثة بتأثير التحوالت المتسارعة تكنولوجيا وسياسيا وثقافيا حتى 
ومنسجمة  ومندمجة  صغيرة  مجتمعات  كانت  التي  التقليدية  المجتمعات  ذلك  طال 
ومتشابهة. أما المجتمعات الحديثة فيظهر فيها التساؤل )من أنا ؟ أو من نحن ؟ والى 
وثقافية  إعالمية  لسلطات  تخضع  تكاد  التقليدية  المجتمعات  وألّن  ننتمي ؟())).  من 
مركزية، فقد توارت أسئلة التنوع في الخطاب االعالمي والسياسي والثقافي وساد 
خطاب السلطات التقليدية االكراهية إلى أن وقعت ثورة تكنولوجيا االتصال واإلعالم 

الرقمي التي خلقت بيئة جديدة مخالفة كليا لما ساد في القرون السابقة.

من  العديد  حفزت  الرقمية  التكنولوجيا  أن  على  يتفقون  المعنيين  معظم  إن 
بقيت  أساسية طالما  بما في ذلك مفاهيم  والثقافية ونشطتها  االجتماعية  التحوالت 

الموسوعة الجزائرية للدراسات السياسية واالستراتيجية، مفاهيم سياسية: تطور مفهوم الهوية )الجزء الثاني(،   (((
http://cutt.us/tZrku :8)20-0)-30( على الرابط(
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السياسي واالجتماعي والثقافي واالقتصادي، ومن ذلك ما  لعقود طويلة منها  ثابتة 
ارتبط بمسألة الهويات Identities وقيم التواصل ومكونات المجالين العام والخاص.

البنيوية  الميدياتيكية  بسبب خصائصها  الرقمية  االتصال  تكنولوجيا  لقد عملت 
على تجزئة الجمهور وما ارتبط بذلك من تجزئة المحتوى وكذا القائم باالتصال، وهذا 
ما يقارب تفكك الهويات الجامعة باعتبار أن المكون الثقافي هو األبرز في العمليات 

التواصلية عبر وسائل االعالم ووسائل التواصل االجتماعي أيضا.

وقد انعكست معظم مالمح التفكك والتشظي في شبكات الفضاء االتصالي العام 
التواصل  والهوياتي عبر  الثقافي   Diversity التنوع  تبرز بعض مالمح  بدأت  حينما 
)الجامعة(  اإلكراهية  الهويات  تفكك  ذلك عن  ينبئ  قد  وبالتالي  المختلفة؛  بأشكاله 
وبزوغ الهويات الفرعية وهو ما يمهد إلعادة تعريف الهوية الجامعة واالنشغال )بوعي 
أو دون وعي( في ترميمها مما لحق بها من ترهل أو جمود أو إكراهات في المراحل 
السابقة، وهي المراحل التي سادت فيها مفاهيم الهوية الجامعة واالتصال المركزي 

الهرمي والثقافة المركزية أو العليا....

هويته  تعريف  بإعادة  قلقاومشغوال  الجديدة  الرقمية  البيئة  إنسان  بدا  لقد 
المواطنة  مفهوم  رسوخ  فشل  مع  خصوصا  الذات  لتحقيق  طلبا  والجماعية  الفردية 
Citizenshipفي معظم الدول العربية، من هنا بدأ بروز ما يسّميه »مانويل كاستلز« 
ب«الهوّيات االفتراضية«Virtual Identities، وما نعتقد أنه ليس افتراضيا بالمعنى 
الحرفي لالفتراضية، بل فقد أصبحت االفتراضية جزءا مهما من واقع اإلنسان الحالي، 

فاالفتراضية أضحت امتدادا للواقع.

البيئة  بين  العالقة  فإن  معروفة،  حدودا  أو  جامدا  شيئا  ليست  الهويات  وألن 
الشبكية والهوية عالقة ديناميكية، إذ أّن كثافة التواصل التفاعلي والتعبيري في الفضاء 
العام تعني أن حدود الهويات ستظل في حالة تطور وتغير، وهذا يماثل ما يجري في 
الواقع من تطور سمات الهوية وفقا للظروف والسياقات االجتماعية والثقافية، من 

هنا أيضا تظهر أهمية الشبكية التفاعلية في إعادة بناء الهويات.

1. إشكالية الدراسة

تتمثل إشكالية الدراسة في الكشف عن آلية التطور في تعبيرات الهوية الذاتية 
عبر الفيس بوك وعالقة ذلك بالهوية الثقافية للفرد والجماعةوتأثير ذلك على التنوع 
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في فضاءات مواقع التواصل االجتماعي من خالل دراسة تمثالت الهوية في الفيس 
بوك وتطوراتها على وجه الخصوص.

وألجل المزيد من التحديد، فإن الدراسة ستجرى على مستخدمي الفيس بوك 
باعتبار هذا الموقع من األكثر انتشارا بين مختلف الفئات االجتماعية الثقافية، من 
والتنوع  الهويات  نحو  بوك  الفيس  استخدام  تأثير  ما  الرئيسي :  السؤال  يصبح  هنا 

الثقافي في المجتمع ؟

2. أهداف الدراسة وأهميتها

 تروم الدراسة التعرف على تطور اتجاهات االستخدام لموقع الفيس بوك ذات 
إلى  الوصول  الثقافية، وألجل  الهويات  والتعبير عن  الثقافي  والتنوع  بالتعدد  الصلة 
هذه الغاية فقد اهتمت الدراسة بعادات المستخدم العربي في اإلفصاح عن هويته 
الذاتية في موقع الفيس بوك، ومراحل تطور هذا االتجاه وآلياته، والدوافع المحفزة 

للتطور والتغيير في تعبيرات الهوية الثقافية للمستخدم.

وتكمن أهمية هذه الدراسة في الكشف عن أثر استخدام تكنولوجيا االتصال 
التنوع  مجتمع  نحو  التحوالت  دفع  في  االجتماعية/الثقافية  العوامل  مع  واإلعالم 
الثقافي والتعددية الهوياتية؛ ومن ثم الديمقراطية الشاملة التي تبدأ بمنظومة القيم 
االجتماعية الثقافية, وهو ما يجيب عن السؤال الضمني الرئيسّي حول دول وسائل 

اإلعالم واالتصال في إدارة التنّوع الثقافي في المجتمع وتدبيره.

3. أسئلة الدراسة
س ). ما عادات المستخدم العربي في اإلفصاح عن هويته الذاتية في موقع 	 

الفيس بوك؟
الهوية 	  تعبيرات  في  والتغيير  للتطور  المحفزة  والدوافع  اآلليات  ما   .2 س 

للمستخدم في مواقع التواصل االجتماعي؟
س 3. ما طبيعة التحوالت في مستوى التنوع واالختالف االجتماعي / الثقافي 	 

عبر الفيس بوك؟
س 4. ما حدود التفاعل أو التواصل للمستخدم في مواقع التواصل االجتماعي 	 

مع اآلخر المختلف؟
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س 5. ما مراحل تطور الهوية الذاتية للمستخدم في موقع الفيس بوك؟	 

4. مفاهيم البحث ومصطلحاته

- الهوية الذاتية

ظل مفهوم الهوية الذاتية موضوعا فلسفيا يلفه الغموض لفترة طويلة من الزمن، 
قبل أن يصبح مجاال للتناول لبعض العلوم االجتماعية واالنسانية في القرن العشرين 
حيث بدأ يتحقق قدر كبير من التراكم المعرفي من خالل أبحاث علم النفس على وجه 

التحديد منذ أواسط القرن العشرين الماضي.

أو  الذاتية  الهوية  لمفهوم  التعريفات  من  كبير  بعدد  البحثية  األدبيات  وتحفل 
قدمه  ما  النفس  علم  بحوث  قدمتها  التي  الموجزة  التعريفات  بين  ومن  الشخصية، 
ديفيد ميلر Miler الذي رأى أن الهوية هي مجموع الصفات الممكن مالحظتها أو 

استنتاجها، والتي تظهر الشخص وتعرفه وتحدده لنفسه ولآلخرين.

وقد صنفت الهوية وفق مستويات عدة نشير إلى ما يتصل بأغراض هذا البحث 
 Cultural واألخرى الهوية الثقافية Self identity منها، أال وهو مستوى الهوية الذاتية

.identity

وبينما تلتصق الهوية الذاتية أو الشخصية بسمات فريدة في الشخص، كالجنس، 
والعمر، والمستوى التعليمي والحالة االجتماعية )متزوج أو غير ذلك(، وهذه سمات 
الهوية  فإن  بالمقابل  الفرد،  ما وتصبح جزاء فريدا في شخصية  نوعا  تبدو طبيعية 
الجماعة  الفرد من  يكتسبها  ثقافية  اجتماعية/  تتكون من مجموعة عناصر  الثقافية 
ويتوجب عليه أيضا بذل الجهد الكتسابها والحفاظ عليها واحترامها ومواكبة ما يجري 

من تطورات في ثقافة الجماعة.

دقيقة  معرفة  لها  ومعرفته   )Self Awareness( بذاته  الفرد  وعي  عملية  إن 
تعد خطوة أولى في التواصل مع اآلخرين، والتوافق في مجاالت الحياة االجتماعية 
أساسي  مطلب  بذاته  الفرد  وعي  أّن  االجتماعي  التواصل  علماء  ويؤكد  المختلفة، 

لنجاحه في العملية النفسية-االجتماعية المهمة في حياته))). 

ساري، حلمي، التواصل االجتماعي، مصدر سابق، ص ))2.  (((
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- الهوية الثقافية

يعد مفهوم الثقافة أحد المفاهيم المقاربة لمفهوم الهوية والمتداخلة معه إلى 
درجة أن هناك من يرى بأّن ال وجود للهوية خارج إطار الثقافة، أو ال معنى لمفهوم 
الهوية خارج إطار الثقافة))). ولهذا نجد العديد من الدراسات واألبحاث حول الهوية 
تناولت الثقافة باعتبارها مرادفًا لمفهوم الهوية، وتجاوزا للنقاشات المتشعبة في هذا 
الشأن، ستعتمد هذه الدراسة على تعريف تايلور للثقافة قبل أن نخلص إلى تعريف 
إجرائي يساعدنا على اتمام أغراض هذه الدراسة، ويعد تعريف تايلور للثقافة واسعا 
والفنون  والمعتقدات  المعارف  من  المركب  الكل  »ذلك  بأنها  يعرفها  حينما  وشامال 
باعتباره  الفرد  يكتسبها  وغيرها،  والعادات  واألعراف  واآلداب  والقانون  واألخالق 
أحد أفراد المجتمع))). واسترشادا بتعريف تايلور للثقافة فقد عرف بعضهم )الهوية 
والتقاليد  والعادات  واألخالق  بأنهاالقيم  القومية«  »الذات  سموه  ما  أو  الثقافية( 
والدين، وهي السمات والخصائص التي يتميز بها شعب ما عن غيره من الشعوب، 
وترتبط هذه السمات بالسلوكيات العامة لمجموع األفراد والعالقات السائدة، والمنتج 

الفني والثقافي والتي تميز في مجموعها هذه الجماعة أو هذا المجتمع))).

- الهوية الثقافية : التعريف اإلجرايئ

تعريف  يستنبط  الثقافية  والهوية  للثقافة  تعريفات  من  سبق  ما  إلى  باالستناد 
الهوية الثقافيةإجرائيا -لهذه الدراسة- باعتباره مجموعة العناصر الثقافية من فكر 
ومعتقدات وقيم وفنون وآداب ومعايير أخالقية وأعراف اجتماعية يمكن معاينتها في 

المحتوى االتصالي عبر صفحات الفيس بوك.

- التنوع الثقايف

ليس من السهل حصر مفهوم التنوع الثقافي لسببين على األقل األول المتعلق 
بالمفهوم الواسع للثقافة نفسها، وثانيا ألن تجليات الثقافة تتسم بقدر من الهالمية 
وتتداخل مع السلوك الذي قد يندرج في نطاق السلوك الفردي أو الجماعات الفرعية 
على  الدراسة  هذه  وتعتمد  للمجتمع.  العامة  الثقافة  ضمن  بثقافتها  يعترف  ال  التي 

الموسوعة الجزائرية للدراسات السياسية واالستراتيجية، مفاهيم سياسية: تطور مفهوم الهوية )الجزء األول(،   (((
http://cutt.us/9zhLR:8)20-0)-30( على الرابط(

(2) Taylor’s Definition of Culture, Sociology - Scribed, Jul 12, 2014.
 https://ar.scribd.com/document/233601059/Taylor-s-Definition-of-Culture

محمد منير حجاب_ الموسوعة اإلعالمية_ دار الفجر للنشر والتوزيع_ القاهرة_ 2003م_ ص)2609.  (3(
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مفهوم إجرائي للتنوع الثقافي يقوم على تحقق االعتراف لآلخر في عناصر االختالف 
والتمايز عن األنا سواء أكانت هذه األنا تشكل األكثرية أو األقلية، والحدود النهائية 
لهذا التنوع تحدد بعدم اإلساءة لآلخر في معتقداته وعناصر هويته األخرى، بمعنى 
عدم التعدي على خصوصية األخر باالزدراء أو النكران، مع التأكيد أن هذه المفاهيم 

تظل محكومة بالنسبية الثقافية واألخالقية والقانونية.

II. بعض مقاربات التنظري يف البيئة الشبكية واملظاهر الثقافية

1. مقاربة نظرية انتشار املبتكرات والبيئة الشبكية

ثورة  عن  الناتجة  نفسها  الظاهرة  إلى  تشير  التي  المصطلحات  تعددت   
بيئة  أو  والشبكية  االفتراضية  بالبيئة  توصف  والتي  والمعلومات،  االتصال  تكنولوجيا 
االتصال والمعلومات أو عصر المعلومات أو حتى العولمة في سياقات قريبة وغير 
ذلك مما تحفل به األدبيات.وبينما أبرز البعض عنصر تكنولوجيا االتصال في تشكل 
البيئة الجديدة، مثلما ذهب لذلك جمال الزرن الذي استخدم تعبيرين لوصفها هما 
تعبير »البيئة الجديدة لإلعالم واالتصال« تمييزا لها عن البيئة التقليدية القائمة على 
االتصال الخطي والهرمي الهابط ومبرزا لدور الميديا الجديدة في هذه البيئة، ثم 
مصطلح »األيكوميديا« في استعارة واضحة لمفهوم األيكولوجيا الطبيعية وما تتضمنه 
من ميكانزمات في تطور الظواهر الطبيعية وبتطبيق ذلك على بيئة اإلعالم واالتصال 

وما تفرضه من آثار واسعة على ظاهرة اإلعالم واالتصال))).

غير أن االتجاه العام في بحوث االتصال بات أكثر استخداما لمصطلح البيئة 
الرقمية Digital communicative ecology اعتمادا على أن الرقمية شكلت عصب 
عبر  للتواصل  الشبكي  البناء  ذلك  في  بما  واإلعالم  والمعلومات  االتصال  تكنولوجيا 
العمود  الرقمية هي  االتصال  ان شبكات  كاستلز من حيث  يقره  ما  الشبكات، وهذا 
الفقري لمجتمع الشبكات، مثلما كانت شبكات الكهرباء )بمعنى شبكات الطاقة( هي 

العمود الفقري للمجتمع الصناعي))).

الّزرن، جمال، البيئة الجديدة لالتصال أو اإليكوميديا عن طريق »صحافة المواطن، )مجلة الباحث اإلعالمي،   (((
بغداد، ع 7)، 2)20(. ص )..

(2) Castells, Manuel (2005) «Understanding Social Transformation». In: Castells, Manuel and 
Cardoso, Gustavo, eds. The Network Society: From Knowledge to Policy. Washington, DC: 
Johns Hopkins Center for Transatlantic Relations. P 4.
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وقد برزت القدرات الهائلة لهذا البناء الشبكي، ليس في انتشار التواصل فقط، 
بل وفي حمل التعبيرات الثقافية، وفي إبرازها، وتحفيز إنتاجها، وتطوير عناصرها، 
وكل ذلك في سياق عمليات تبادل تفاعلية سريعة عاجلة وآجلة، وهو ما جعل الشبكة 
تقوم مقام الفاعل أحيانا حينما نجد أن محتويات ثقافية أو رمزية معينة، قد تعرضت 
األصلي  المنتج  بصمات  فيها  فقدت  التي  للدرجة  متتالية،  تصنيع  إعادة  لعمليات 
والموطن األصلي، وهذا ما يشبه ورشةكبيرة لصناعة الهويات، إنها ورشة نشطةودائمة، 
ممتدة امتداد هذه الشبكات يشارك بها األفراد والجماعات كل حسب طاقته وقدراته، 
بين  التأثير  وتبادل  والتفاعل  االجتماع  فرصة  في  ستبدو  المضافة  القيمة  أن  غير 

األفراد والجماعات.

واالتصال  االعالم  وسائل  عظمة  أن  فولتون  دومنيك  يؤكد  السياق  هذا  في 
الجماهيرية تبدو في اإلمساك بطرفي الحبل، أي البعدين الفردي والجماعي، فهي 
مدة  خالل  وذلك  شيء،  كل  بفصلها  جماهير  أو  وجماعات  أفراد  جمع  على  تقوم 

محدودة))). 

هناك بعض الدراسات التي استخدمت منظور الشبكية كمنظور للتحليل الكلي 
حول  تتمحور  التي  العميقة  أطروحاته  في   Castells كاستلز  مانويل  بلوره  ما  منها 
»المجتمع االفتراضي« والشبكية Networking كإطار للتحليل والتفسير خصوصا ما 

يتعلق بتفسير التحوالت االجتماعية/ الثقافية في هذه البيئة الجديدة.

يوضح كاستلز أن الشبكات ال تشكل التنظيم االجتماعي غير أنها أصبحت المفتاح 
الذي يفسر التشكل االجتماعي))). من هنا يمكن االستعانة بهذا المنظور في تفسير 
تتجسد  التي  االفتراضية  المجتمعات  يسمى  فيما  الهوياتي  للتشكل  الجديدة  اآلليات 
الرقمية  البيئة  في  الهويات  تشكل  إلى  نشير  أن  األصح  ولعل  االنترنت،  شبكات  في 
ألن المجتمعات االفتراضية تحيل أحيانا إلى التواصل عبر الجماعة االفتراضية في 
الشبكات اإللكترونية بينما البيئة الرقمية أكثر شمولية من المجتمعات ألنها تتضمن 
كل اشكال التواصل االجتماعي المتداخل مع السياقات االجتماعية الكبرى والصغرى، 

القاهرة  مركز جامعة  القاهرة،  وآخرون،  أحمد حسني  عايدة  ترجمة  بعد،  وماذا  اإلنترنت  دومنيك،  فولتون،   (((
للترجمة، 2)20، ص 3)2.

(2) Castells, M. (2000a). Materials for an exploratory theory of the network society. British Journal 
of Sociology Vol. No. 51 Issue No. 1 (January/March 2000) pp. 5-24. P. 5.
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العكس  أو  الشبكات  إلى  ويمتد  اجتماعي  سياق  من  ينطلق  قد  اإللكتروني  فالفعل 
تشاركية  األرض، وهي عالقة  الواقع على  إلى  ويمتد  بالشبكات  يبدأ  فقد  ذلك،  من 

تبادلية))).

والسياسي  االقتصادي  إلى  التكنولوجي  الركن  الرقمية  البيئة  تتعدى  إذن، 
واالجتماعي/ الثقافي ألن البنى االجتماعية تقوم بتمثل الرقمية في أنساقها المختلفة 
فال تبدو شيئا غريبا أو خارجيا، وعلى كل األحوال، تتداخل العوامل التكنولوجية مع 
االجتماعية في صناعة المرحلة أو مالمح العصر، من هنا يجئ تعريف بريس وويليامز 
للبيئة اإلعالمية الجديدة بأنها ممثلة في جملة من التطورات التكنولوجية التي أثرْت 
وتأثرت بما رافقها من مجموعة تغييرات اجتماعية وسياسية واقتصادية أوسع انتشارًا، 
وهذا يشمل نهاية الحرب الباردة، والبزوغ المتسارع لالقتصاد الكوني، وظهور صوت 
المجموعات المهمشة من الملونين والنساء ...الخ.))) وعليه يسهم منظور البيئة الرقمية 
أو الشبكية في التعرف على العمليات االجتماعية الهامة التي تلعب دورًا في التنظيم 
االجتماعي للحياة اليومية لألفراد والمجتمعات في العصر الحالي الذي تطغي فيه 

االتصاالت الرقمية الشبكية.

يالحظ أستاذ علوم اإلعالم واالتصال يوسف بن رمضان أن االلتجاء المكثف 
من قبل العلوم اإلنسانية واالجتماعية وعلوم اإلعالم واالتصال، منذ عقدين من الزمن 
طريقة  في  فعلي  تغيير  عن  تكشف  عالمة  وكأنه  يبدو  الشبكة،  مفهوم  إلى  تقريبا، 

مقاربة الواقع))).

من جهة أخرى، يشير تاشي Tacchi, J -الذي تناول هذا الموضوع من زوايا 
متنوعة- إلى أن كثافة المعطيات وتشعبها وتراكبها في هذه البيئة يستدعي االستعانة 
إلى  يؤدي  بما  أكثر عمقا  وفهم  اكتماال  أكثر  تمثيل  على  للحصول  بمناظير مساندة 

أبو الحمام، عزام، »الرأي العام التقليدي واإللكتروني: بين القطيعة والتشاركية«، مجلة علوم اإلعالم واالتصال   (((
https://www.tawaasul.com/node/36 .20(8 1--(3 ،اإللكترونية، العدد األول

بريس، أندريا، وويليامز، بروس، البيئة اإلعالمية الجديدة، شويكار زكي)ترجمة(، القاهرة، دار الفجر للنشر   (2(
والتوزيع، 2)20. ص)3.

بن رمضان، يوسف، االتصال الجديد والديناميات الثقافية في المجتمعات المعاصرة، مجلة االذاعات العربية،   (3(
اتحاد اذاعات الدول العربية، تونس، 2009، ص 9.
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تحسين االستفادة من فائدة البيانات، إذ ثمة العديد من التفاصيل والفروق الفردية 
في تجربة بيئة االتصال))).

وفي هذا السياق، يالحظ يوسف بن رمضان، أن المقاربة االتصالية، بواسطة 
الشبكات، تتجه أكثر فأكثر نحو أنماط تحليل تأخذ في االعتبار، في ذات الوقت، تعقد 
الوقائع االجتماعية ودينامياتها، وتنزع باطراد إلى التشكيك في التمشيات الكالسيكية 

القائمة على ازدواجية رؤيتين: الرؤية الحتمية والرؤية الفردانية))).

بناء على ما سبق من مرتكزات، فإن هذه الدراسة ستعتمد على منظور متساند 
لروجرز  المبتكرات  انتشار  نظرية  مع  الرقمية  البيئة  منظور  مرتكزات  فيه  تتداخل 
هما  أساسين  عنصرين  في  المنظوران  يلتقي  حيث   Diffusion of Innovation
تزاوج عامل التكنولوجيا والعامل االجتماعي في التحوالت االجتماعية الشاملة، ورغم 
فإّن  الماضية،  والستينيات  الخمسينيات  في  نشأت  قد  المبتكرات  انتشار  نظرية  أن 
مرتكزاتها النظرية أثبتت جدارة كبيرة في تفسير ظواهر انتشار المبتكرات الحديثة، 
أهم  هي  األخيرة،  وهذه  والمعلومات،  االتصال  بتكنولوجيا  منها  اتصل  ما  خصوصا 

وأبرز تجليات البيئة الرقمية الحديثة.

تتداخل  التي  السياقات  العربية بدأت باالهتمام في هذه  البحوث  والواقع أن 
أو ما يعرف  األبعاد االجتماعية/الثقافية  اإللكترونية مع  أو  االفتراضية  البيئات  فيها 
بالتحوالت االجتماعية، وركزت الكثير من البحوث على أطروحة الهوية مقابل العولمة، 
وغلب على الكثير من هذه البحوث النظرة التشاؤمية إزاء عناصر الهويات المحلية أو 
الوطنية فيما أقرت معظم هذه البحوث الميزة البارزة لهذا التطور الجديد في إبراز 
التنوع الثقافي لما يسمى باألقليات أو الهويات الفرعية في المجتمعات سواء لدى 
أصحابها )كاألمازيغ مثال( أو لدى النظم المركزية أو لدى هيئات األمم المتحدة ذات 

الصلة بالتنمية والثقافة والديمقراطية والتعليم.

 وقد استعرض باديس لورنس النقاشات حول نظريات الفضاءات االفتراضية في 
االنترنت نحو موضوعة الهويات وخلص إلى أن اإلعالم الجديد يتيح لألفراد مساحات 

(1) Tacchi, J. (2006). Studying communicative ecologies: An ethnographic approach to informa-
tion and communication technologies. Paper presented at the 56th Annual Conference of the 
International Communication Association.

بن رمضان، يوسف، المرجع السابق، ص )).  (2(
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فيه،  يتواجدون  الذي  االفتراضي  السياق  حسب  افتراضية  هويات  لتشكيل  واسعة 
وقديتالعبون بسماتهم األصلية وبتمثيالتهم لهوياتهم إلنتاج وتقمص ذوات متعددة، 
تشبع رغباتهم وحاجاتهم النفسية والثقافية، ولقد يتخللها االنتماء القلق إلى جماعة 
والالانتماء))).  الاليقين  حالة  يكرس  ما  وهذا  المرجعيات،  وواضحة  المعالم  ثابتة 
وحالة الاليقين أو القلق على حد تعبير يوسف بن رمضان هي أحد مظاهر التحوالت 

أي االنتقال من مرحلة إلى أخرى.

فالفكرة  روجــرز)))،  نموذج  وفق  المبتكرات  انتشار  بنظرية  يتعلق  فيما  أما 
األساسية للنموذج تقوم على أن تأثير االتصال يتطور وفق مراحل متدرجة، سواء أكان 
االتصال وجاهيا أم عبر وسائل اإلعالم واالتصال، وقد وسع روجرز مفهوم »األفكار 
الجديدة« لتشمل مستحدثات التكنولوجيا واألفكار واألشياء الجديدة، أما عملية تبني 
األفكار الجديدة والمستحدثة بوجه عام فهي »العملية العقلية التي يمر خاللها الفرد 
من وقت سماعه أو علمه بالفكرة أو االبتكار حتى ينتهي به األمر إلى أن يتبناها« 

وتمر هذه العملية حسب روجرز بخمس مراحل هي))) :

). مرحلة الوعي بالفكرة أو العلم بها. 2. مرحلة االهتمام بالفكرة أو االختراع 
موازنة  عملية  الفرد  يجري  وفيها  التقييم،  مرحلة   .3 حوله.  معلومات  وجمع  الجديد 
ومطابقة بين ما تحّصل عليه من معلومات عن الموضوع وما يتوقعه مستقبال لينتهي 
4. مرحلة  به األمر إلى اتخاذ قرار برفض الموضوع أو اخضاعه للتجريب العملي. 
التجريب: وفيما يستخدم الفرد المستحدثة على نطاق ضيق على سبيل التجربة كي 
يحدد فائدتها وفق ظروف خاصة, فإذا اقتنع بفائدتها فانه يقرر تبنيها وتطبيقها على 
نطاق أوسع أو العكس في حالة عدم جدواها. 5. مرحلة التبني: تتميز هذه المرحلة 
اقتناعه  بعد  المستحدثة  الفكرة  تبني  قرار  إلى  انتهى  قد  فالفرد  النسبي,  بالثبات 
بجدواها. وفي حالة وسائل التواصل االجتماعي، قد تنبني القناعة على أساس بأّن 
عدم تبنيها من شأنه وضعه في عزلة ما دام أن األغلبية من افراد المجتمع قد تبنتها.

العلوم االجتماعية  باديس لورنس، اإلعالم الجديد والهوية: دراسة نظرية في جدلية العالقة والتأثير، مجلة   (((
واالنسانية، العدد )3 ديسمبر 4)20، جامعة الحاج لخضر باتنة، جمهورية الجزائر، ص 287.

(2) Rogers, Everett M. Diffusion of Innovations, Third Edition (1983). University of Illinois at 
Urbana-Champaign’s Academy for Entrepreneurial Leadership Historical Research Reference in 
Entrepreneurship. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=1496176

(3) Rogers, Everett M. Op. cit, p 169.
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III. ميكانزمات البيئة الرقمية يف الهوية الثقافية

إّن البيئة الرقمية باتت محملة بمستويات معقدة ومركبة ومتداخلة في األساليب 
االتصالية والعناصر الثقافية والتحوالت والرهانات وهذا ما يستحق تنويع المقاربات 
وفقا  إذ  االجتماعي،  التاريخي  السياق  خصوصية  إلى  إضافة  تناولها،  في  النظرية 
المختلفة  األشكال  من  العديد  في  يتجلى  الشبكي  المجتمع  فإن   ،Castellsلكاستلز
اختصاره  يمكن  ما  أو  لكل مجتمع)))،  التاريخي  والمسار  والمؤسسات،  للثقافة  وفقا 
بـ»السياق التاريخي االجتماعي«، مع القناعة بأن المظاهر تتداخل مع الميكانزمات 
في  الفاعل  دور  من  اكتسبته  ما  بفعل  سابقة  لعوامل  مظاهر  بأنها  الجزم  ويصعب 

التفاعل الشبكي :

والتجزئة  التشظي  نموذج  يبدو   Fragmentation والتشظي :  التجزئة   .1
نشأت سردية  هنا  والمظاهر، من  النماذج  الرقمية على عداه من  البيئة  طاغيا في 

»تشظي الهويات« التي باتت رائجة في أدبيات العلوم االجتماعية.

لقد تشظى وتجزأ كل شيء في هذه البيئة الرقمية الشبكية، المرسل أو مصدر 
التعبير(  لقنوات  الكبير  التعدد  )عبر  القناة  تجزئة  نفسها،  الرسالة  تشظي  الرسالة، 
وبالتالي تجزئة المتلقي أو المستخدم وتجزئة هويته إلى عناصرها األساسية التي لم 
يكن الفرد -بالضرورة- يعي جميع هذه العناصر أو يستخدمها مثل كونه ينتمي لفئة 

فكرية أو فنية معينةويملك تفضيالت ثقافية أو موسيقية معينة.

إن عمليات االنتساب للشبكات، خصوصا لمواقع التواصل االجتماعي غالبا ما 
تذكر المستخدم User بعناصر لم يكن يسأل عن بعضها في حياته العادية، مدرسته 
إلى  بالنسبة  وتفضيالته  بها،  يعمل  التي  والوظيفة  منهما،  تخرج  اّلتين  وجامعته 
مجموعات  مع  التواصل  تفضيالت  من  يحصى  ال  وعدد  والسلع  واألفالم  لموسيقى 
ومنصات بأغراض مختلفة، أي أن المستخدم/ المواطن/ يكتشف هنا تعدد هوياته أو 
تعدد المستويات التي يمكن أن تشكل هويته. وهناك من الباحثين العرب من يرى 
التقليدي،  النسيج  فّجرت،  األنترنيت  شبكة  على  االفتراضية  االجتماعية  الروابط  أن 

(1) Castells, Manuel (2005) «Understanding Social Transformation». p 3, In: Castells, Manuel and 
Cardoso, Gustavo, eds., The Network Society: From Knowledge to Policy. . Washington, DC: 
Johns Hopkins Center for Transatlantic Relations. P. 4.
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وخلقت أنماطا حياتية مستحدثة وتجارب اتصالية جديدة من دون أن تحدث القطيعة 
مع الواقع االجتماعي))).

بثالثة  الجمهور  تجزئة  مظاهر  تلخيص  يمكن  الحميد،أنه  عبد  محمد  ويرى 
 ،Self control مقومات هي : تأمين البيانات والمعلومات وسريتها، والتحكم الذاتي
مع مراعاة حقوق الملكية الفكرية، التي توفر جميعًا أرفع درجات الفردية، والمحافظة 

على الخصوصية في االتصال))).

إن المحصلة الملموسة لهذه العمليات في المستوى الثقافي ما يتمثل في تشظي 
الهويات بمستوياتها المختلفة، الفردية والجماعية وتلك على مستوى السرديات الكبرى 
الوطنية والقومية والدينية كاألمازيغية والكردية والهويات الطائفية والمناطقية، وهذا 
ما يماثل عملية التفكك disintegration أو التجزئة التي نطرحها في هذه الدراسة، 
وسنالحظ أن هذا التجزؤ أو التفكك قد انعكس في تناسل المنصات الفرعية داخل 
الجماعة القومية أو االقليمية وحتى المجموعات الصغيرة نفسها، مثلما هو الحال في 
تعدد المنصات األمازيغية والكردية وغيرها داخل الجماعة األكبر، أو انفراد كل فرد 
من األسرة بحسابه الخاص وتجلياته الثقافية الخاصة بخالف ما كان عليه الحال في 
المجتمعات  الفرد في  إليها  ينتمي  التي  الهويات  السابقة من حيث محدودية  البيئة 

النامية وأهمها تلك القائمة على صلة الدم أو الجوار.

وبموازاتها  والتشظي  التجزؤ  ظاهرة  من  النقيض  على  والتآلف:  التجمع   .2
أحيانا /أو في عملية الحقة لها، فإن أفرادا متفرقين وفئات كاملة أخرى، وجدوا طرقا 
للتجمع بعد أن كانوا يعيشون التجزؤ واالنفصال واالنعزال لفترات زمنية طويلة بفعل 
إكراهات البيئة القديمة، بعضها عابر لألجيال، لقد استطاعت بعض العناصر والفئات 
هنا  من  الجبرية،  أو  اإلكراهية  االنتماءات  بعض  من  الجديدةاالنفكاك  البيئة  بفعل 
بدأت بعض الفئات االجتماعية المهمشة أو المنفكة تبني لنفسها أطر انتماء أو أطر 
مرجعية قد يكون بعضها واقعيا لكن التواصل معه لم يكن متاحا في البيئة السابقة، 
وهذا ال يلغي أطر االنتماء التقليدية، جغرافية، أو ساللية أو لغوية أو ثقافية وحتى تلك 

فالق صالح شبرة، »الحياة الثانية والمؤانسة )بين االستعراض والمتابعة على الويب 2.0(«، في كتاب األنساق   (((
جامعة  بوعمامة،  العربي  وتحرير  تنسيق  سوسيولوجي،  مدخل  الجديدة:  االجتماعية  للشبكات  االفتراضية 

مستغانم، الجزائر، 7)20، ص ص -25 )3. ص 25.
عبد الحميد، محمد )2007( االتصال واإلعالم على شبكة االنترنيت، القاهرة، عالم الكتب، ص 34.  (2(
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القائمة على النوع االجتماعي والعمر، فاالنتماءات اإلكراهية التقليدية ما تزال فاعلة، 
لكنها تتعرض لخلخلة كبيرة هي ما ندعوه بالتجزؤ أو التفكك في سياق مراحل إعادة 
بناء الهويات، وهنا قد تتصارع أطر االنتماء التقليدية مع األطر األخرى المستجدة، 
وهو ما يلمسه الجميع في الشكاوى والمخاوف الدائمة من ذوبان الهوية وانحراف 
األجيال والغزو الثقافي واالنحالل األخالقي وغير ذلك الكثير من العناوين التي تشير 

إلى تلك الهواجس.

على أن آلية التجميع والتآلف ال تقتصر على الفئات المهمشة، بل سوف نالحظ أن 
العناصر األكثر نشاطا في ساحات التواصل االجتماعي تنتمي إلى الفئات االجتماعية 
الوسطى والعليا، فهذه الفئات وجدت منصات مالئمة أيضا للتعبير عن حضورها في 
الفضاءات الرقمية، أو للتعبير عن طموحاتها في االرتقاء، ومن هنا يتعزز القول أن 
الفئات بحيث تسعى من خالله  الواقعي لهذه  للفضاء  فضاء االنترنت شكل امتدادا 

لنشر رسائلها، وتعزيز خطابها وتحسين مكانتها االجتماعية واالرتقاء بها.

وألن انتماءات الواقع لها استحقاقاتها المستمرة على الفرد ورهاناته في ضوء 
هشاشة عالقة المواطنة في الدولة العربية، لذلك ال نتخيل أن كل العمال المسحوقين 
اتحدوا، وأن كل خريجي الجامعة تآلفوا، وأن العشيرة ستتحول إلى مجموعات تواصل 
الفضاء  في  التجمع  فكرة  لهم  راقت  السياسي  الحزب  أعضاء  جميع  وأن  رقمي، 
والبناء  الثقافة  في  الكامنة  ومرجعياته  االنتماء  أطر  أن  هو  والسبب  اإللكتروني، 
االجتماعي واالقتصادي والسياسي ما زالت فاعلة بقوة في المجتمعات العربية، هذا 

إلى جانب ديناميات التجزؤ المتنامية في البيئة الرقمية الجديدة.

يجدر في هذا المحور اإلشارة إلى ما أفضت به المالحظة المستمرة، وهو أن 
التآلف واالجتماع ال يتصف بالثبات، بل تبدو عوامل القسمة والتشظي أكثر قوة، إذ قد 
تتحول المشاركة في الجماعة إلى حضور رمزي أو سلبي مقابل فاعلية ونشاط فردي 
أو سياقات أخرى. وهذا بدوره ينعكس على سمات الهوية الثقافية، فهي هوية سائلة، 

قلقة متطورة هائمة إلى أن تعبر إلى مرحلة أخرى، مرحلة االستقرار النسبي.

3. االنتظام والفوضى: الحظ بعض الباحثين مظهرا آخر اطلقوا عليه »االنتظام 
االنتظام  حالة  وتبدو  والفوضى(  النظام  كتابه  في  الحيدري  الله  )عبد  والفوضى«، 
-حسب الحيدري- كأنها الحالة السائدة فيما يجري من تحول على أكثر من صعيد، 
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نظام  يشكل  المعلومة،... وحيث  العالم على طاقة  اعتماد  بوضوح في  ذلك  ويتجلى 
المعلومة حجر الزاوية لكل ما يتراكم من تغير وتبدل في القيم والسلوك، وهو الذي 

يحكم قوانين التطور الصناعي واالجتماعي والفكري))).

ووفق منظور آخر، تبدو البيئة الرقمية في فوضى عارمة أحيانا للدرجة التي تبدو 
ثابتة. ويبدو ذلك  النسقية، أي كأنها فعل هالمي بال معالم أو حدود  فيها خالية من 
محددة  قضية  أو  موضوع  تجاه  والهوياتية  الثقافية  والتعبيرات  االتجاهات  تنوع  في 
وجه  وهذا  عديدة،  عقود  أو  لقرون  ربما  راسخا  كان  ثقافي  تقليد  أو  حتى طقس  أو 
قدر  عنها  ينتج  أو  التفكك سيصاحبها  عملية  أن  بد  وال  التحلل،  أو  التفكك  وجوه  من 
من الفوضى والضوضاء، وقد أدرك رواد علم االجتماع هذه الحقيقة منذ وقت مبكر 
خصوصا دوركايهم الذي كشف عن حالة الالمعيارية أو االنومي Anomie التي تصحب 
الموجهة  المعايير  فقدان  إلى  وتؤدي  المجتمع  في  الكبرى  التغيير  عمليات  تلحق  أو 
للسلوك البشري ما ينتج اضمحالل أو ضعف مشاعر االنتماء للمجتمع وزيادة المسلكيات 

االنحرافية أو الَمرضية مثل سلوك االنتحار والجريمة ومشاعر الالجدوى والالمعنى.

بعض  يعبر  العربية،  االنترنت  فضاءات  في  الظاهرة  لهذه  مبكر  رصد  وفي 
الباحثين عن ذلك »ما نعاينه على مواقع االنترنت العربية ما هو إال إثنيات وطوائف 
ومثليين وأعراق وملل ونحل ومهمشين كلهم على الهامش وغير معترف بهم ال من 

الُسلط العربية وال من الجمهور، كل يدق ناقوس امتالكه الحقيقة المطلقة))).

أو  وهو ما عبر عنه آخرون بظهور فاعلين جدد في االقتصاد والسياسة...))) 
بعودة الجمهور أو الجماهير لساحة الفعل السياسي والثقافي.

والتآلف  التجمع  عن  االنتظام  يعبر  ذلك،  مع  التوازي  في  أو  المقابل  في 
في  للحدود  العابرة  التشبيك  عمليات  في  التآلف  مالمح  رصد  ويمكن  الهوياتي، 
تجليات  بعض  وتبدو  أيضا،  والسياسي  والطبي  التطوعي  االجتماعي  والعمل  التجارة 
العربية خصوصا وفي بعض  البلدان  الشعبية االحتجاجية في  الحراكات  التآلف في 
الجزائري  الحراك  وشباب  فرنسا  في  الصفراء  السترات  وآخرها  األوروبية  البلدان 

الحيدري، عبد الله الزين )2)20( اإلعالم الجديد: النظام والفوضى، تونس، دار سحر للنشر. ص 4).  (((
جمال الزرن، »االرهاب واالنترنت: تجليات رأي عام افتراضي«، في »اإلعالم والرأي العام في مرآة العالم   (2(

العربي« أشغال ملتقى 2008، معهد الصحافة وعلوم اإلخبار، جامعة منوبة، تونس. ص 96.
الحيدري، عبد الله الزين، مرجع سابق، ص 5).  (3(
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أو السوداني، والقواسم المشتركة تبدو في توحد الرأي العام أو تقاربه حول بعض 
القضايا المصيرية، وفي تقارب تعبيرات االحتجاج وترميزات الهوية، من مثل ترميزات 
الحياة  تبدو في عناصر  معينة، وقد  وقوانين  لسياسات  أو  القائمة،  للسلطة  الرفض 
االعتيادية مثل تعبيرات المجاملة، والطعام، والطقوس االحتفالية في محطات دورة 

الحياة، من الوالدة للموت، مرورا بالنجاح والزواج وغير ذلك.

4. التعقيد والتبسيط

لها مثل اختزال األفكار  التبسيط والبساطة في مظاهر عديدة ال حصر  يبدو 
الكبيرة أو الحوادث الخطيرة في جمل وصور وعبارات صغيرة، ولكي نظل في سياق 
الهوية  اختزال  والبساطة في:  التبسيط  إلى مظاهر  الثقافي نشير  والتنوع  الهويات 
بنوع من الطعام أو اللباس سواء أكان ذلك في هوية اآلنا أو هوية اآلخر)))، التبسيط 
في توصيف الظواهر السياسية واالجتماعية، فتوصيف أو تأطير اآلخر أو الذات قد 
يحسم بكلمة واحدة مثل: الخيانة، الكفر، البطولة، واإلبداع، مع مالحظة ما في هذه 
المصطلحات من كثافة ثقافية ونفسية يمكن أن تغلف الهوية بصباغها القوي, ويندرج 
في هذ النطاق تظاهرات بعض الشباب العربي في رفع أعالم وشعارات أندية أوروبية 
أو عربية كتعبير رمزي مبسط عن ميول هوياتية كنوع من اإلشباع النفسي والهوياتي 

المفقود في الواقع.

أما التعقيد، فقد يصعب مالحظته في العينات المايكروية Micro أي الصغيرة 
جدا، بل يمكن مالحظته في األنظمة الكبرى الماكروية Macro للهويات، والثقافات، 
مثال، لم يعد من السهل تنميط صورة العربي أو صورة المسلم أو صورة المسيحي 
والنفسية  الفكرية  األخرى  التمُثالت  الشكل وال من حيث  اليهودي، ال من حيث  وال 
والعقائدية، فما الذي يوحد صورة العربي البحريني وصورة العربي في غزة أو سيناء 

أو الصحراء الغربية أو حتى اليمن األقرب جغرافيا ؟

وإنه لمن الموضوعية التأكيد، أن دور الشبكات الرقمية في الكشف عن حال 
التجزؤ الكامن في المجتمعات في كثير من الجوانب مثله كمثل الضوء الذي يكشف 

مثال يرمز األردني أحيان لنفسه بالكوفية الحمراء )الشماغ( ويرمز لشقيقه الفلسطيني بالملوخية أو المقلوبة   (((
والمسخن ويرمز لنفسه بالمقابل بالمنسف. أما رموز الفلسطيني لنفسه فهي كثيرة ومتنوعة فلكل محافظة سمة 

تكاد تكون ملتصقة بها لكنها تجتمع على الكوفية المرقطة.
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توارت  لكنها  وسابقة  كامنة  التجزؤ  وعناصر  فعوامل  البحيرة،  أسفل  في  الحجارة 
باإلكراه والضغط.

5. الواقعي واالفرتايض أو التقليدي والرقمي أو الشبيك

الشبكات  في  ُيعاين  افتراضي  كبيرين  عالمين  إلى  العوالم  بعضهم  يقسم 
فصال  أحيانا  بينهما  الفصل  مع  المحسوس،  أو  الميدان  في  يعاين  وواقعي  الرقمية 
تاما، بالمقابل، يمكن للقليل من المالحظة المتبصرة، االستنتاج أن مثل هذا الفصل 
إنما هو فصل تعسفي، ألن ما يسمى افتراضي في ذاته، وفي أغراضه إنما هو فعل 
هادف بمعنى الكلمة Purposeful action مثلما أوضحت ذلك أعمال كل من ماكس 
فيبر وتالكوت بارسونز))). إنه سلوك وحضور وتمُثالت وتأثير وعالقات وتعامالت قد 
تبدأ من الواقع، أو قد تحيل إليه مثلما بدأت تكشف األبحاث األخيرة)))، ويبدو أن 
النقاشات واألبحاث األخيرة، على وشك حسم هذه اإلشكالية لصالح فكرة االندماج 
بين االفتراضي والواقعي، حتى في االستخدامات العامة للناس، تراجع هذا الفصل 
في العقد األخير بعد أن أدرك الناس أن ما يقال أو ينشر في الشبكات اإللكترونية 
ال يقل مسؤولية أو تأثيرا عما يقال في الواقع أو ينشر في الصحافة، والمنظومات 
القانونية في معظم البلدان باتت تعامل تلك التعبيرات التي وصفت بأنها افتراضية، 
باتت تعاملها بعّدها سلوكا خاضعا للمساءلة القانونية عدا عن األخالقية واالجتماعية.

بناء عليه، فإن ما يصنع من معاٍن وخطابات هوياتية في هذا الفضاء لم تعد 
منفصلة عن الشخصية أو عن المجموعة في بعض الحاالت، وسيصبح بعضها جزءا 
من هذه الكيانية الفردية والجماعية، بينما سيضمحل بعضها ويختفي لصالح العناصر 

األكثر ثباتا.

6. مقاربات أخرى يف املظاهر والتجليات

أنتجتها  متناقضة  بمظاهر  اإلنسانية  العلوم  مختلف  في  أخرى  بحوث  اهتمت 
بالثقافة  وثيقة  صلة  له  مما  بعضها  إلى  ونشير  الشبكية،  الرقمية  البيئة  كشفتها  أو 

والتحوالت االجتماعية/الثقافية.

(1) Talcott Parsons, «The Present Status of «Structural-Functional» Theory in Sociology.» In Talcott 
Parsons, Social Systems and The Evolution of Action Theory New York: The Free Press, 1975.

أنظر مثال: أبو الحمام، عزام، »الرأي العام التقليدي واإللكتروني: بين القطيعة والتشاركية«. مصدر سابق.  (2(
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بروز  األولى هي  متناقضتين،  إلى ظاهرتين  البحوث  من  العديد  أشارت  فقد 
المتفاعل مع  العالمي  المجتمع  المنفتح على  المواطن  العالمي،  بالمواطن  ما يعرف 
الثقافات مقابل تعمق ظاهرة االغتراب لإلنسان في المجتمع بتأثير مباشر  مختلف 
إذ  اجتماعية،  اقتصادية  تحوالت  من  وما صاحبها  واالتصال  اإلعالم  تكنولوجيا  من 
تتفشى مشاعر االغتراب في اإلنسان المعاصر رغم أن الشبكات الرقمية أتاحت له 
التواصل مع عدد ال محدود من الخيارات، في هذا السياق يشير دومنيك فولتون إلى 
أّن اإلنسان دخل مع عصر اإلنترنت ما أطلق عليه تعبير »عصر العزلة التفاعلية«، إذ 
بالعزلة حقيقيًا  الشعور  والقيود، يصير  اللوائح  المجتمع من كل  أفراد  يتحرر  عندما 
ويصير إدراك صعوبة التواصل مع الغير أليما، فقد يكون الشخص مالحًا ممتازًا على 

الشبكة ومع ذلك يجد مشقة في التحدث مع جاره في مقهى االنترنت))).

توفر  طريق  عن  للثقافة  تعميقا  يبدو  ما  أيضا  المتناقضة  المظاهر  تلك  من 
المعارف ونشرها بما سهل على الفرد الوصول إليها بأقل كلف وبسرعة لم يسبق لها 
مثيل في العصور الغابرة. بالمقابل، يرى آخرون، أن البيئة الرقمية عملت على تسطيح 
المعلومات  الحصول على  االعتماد في  اتجاهات  الثقافة من خالل سلعنتها وتعزيز 
المعلبة في مصانع الرقمية بما يخالط ذلك من الكثير من الزيف والخداع والتبسيط.

في  التنوع  أو  واالختالف  التشابه  ثنائية  إلى  مختلفة  بحوث  نتائج  وأشارت 
العالقات التفاعلية عبر مواقع التواصل االجتماعي. وظهر ميل المستخدمين للعالقات 
 Digital« »مع المشابهين أو المماثلين وهو ما أطلقت عليه أولجا »التوحد الرقمي

Autism«)))، مقابل ميل أخرون إلقامة عالقاتهم مع اآلخر المختلف.

IV. الدراسة امليدانية : مظاهر التغري والتطور يف متثالت الهوية والتنوع

وتمّثل  األّول  متساندين،  مسارين  على  البحث  لهذا  الميدانية  الدراسة  قامت 
انخراط  خالل  من  المدى  طويلة  المشاركة  المنهجية  المالحظة  )أداة(  مسار  في 
الباحث في هذا الفضاء. والمسار الثاني الذي يعتمد على مؤشرات كمية تم الحصول 

القاهرة  مركز جامعة  القاهرة،  وآخرون،  أحمد حسني  عايدة  ترجمة  بعد،  وماذا  اإلنترنت  فولتون:  دومينيك   (((
للترجمة، 2)20. ص 3)).

أولجا جوديس بيلي وآخرون، فهم اإلعالم البديل، تر: عال أحمد صالح، مجموعة النيل العربية، القاهرة، ط )،   (2(
2009، ص 52).
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عليها من خالل استبانة إلكترونية وزعت على عينة متاحة Available sample من 
مستخدمي اإلنترنت ومعظمهم من )الجزائر، األردن، فلسطين(، وتم تصميم االستبانة 
إلكترونيا وحكمت من قبل ثالثة خبراء))) ثم طبقت على عينة تجريبية إلى أن تم 
العينة  في  والمستجيبين  الخبراء  مالحظات  من  باالستفادة  النهائية  النسخة  إقرار 
التجريبية، في المرحلة األخيرة، جرى توزيع االستبانة عبر الفيس بوك بالتعاون مع 
عدد من األصدقاء بحيث جرى التوزيع باالنتشار الشبكي لتحقق أكبر قدر من التنوع 
في المستخدمين، لكن تبين أن فئة المتعلمين )خصوصا الدراسات العليا( كانوا هم 
األغلبية بحكم طبيعة األصدقاء المتعاونين الذين نشروا االستبانة على صفحاتهم أو 
وجهوها إلى أصدقائهم، وقد بلغ عدد المستجيبين لهذه االستبانة )320( مستجيبا وهو 

ما خضع للتحليل اإلحصائي كما سيبدو في جداول التحليل.

1. خصائص أفراد العينة

أ. توزيع النوع االجتامعي ألفراد العينة

أظهرت النتائج أن )65.6 %( من أفراد العينة ذكور، وأن )34.4 %( إناث.

أنثى

الجنس
% 34,38

% 65,62 ذكر

الشكل )1( توزيع أفراد العينة من حيث النوع االجتماعي

ب- توزيع أفراد العينة حسب العمر: تبين أن )50 %( منهم تزيد أعمارهم 
عن ))4 سنة(، )31.3 %( تتراوح أعمـارهم بيـن )30-40 سنة(، و)15.6 %( منهم 

شارك في التحكيم كل من: د. سكينة العابد من كلية اإلعالم جامعة قسنطينة 3. ود. عبير رحابنة من كلية   (((
الخوارزمي، وأ. عبير أبو دية، باحثة في كلية اإلعالم- الجامعة اللبنانية.
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من )20-30 سنة( فيما لم يشكل الذين تقل أعمارهم عن )20 سنة( سوى )3 %( 
تقريبا.

% 50

%
 3

,1
3

% 15,63

% 31,25

أقل من 20 سنة

العـمـر

من 20 إىل 30 سنة
من 31 إىل 40 سنة
من 41 سنة فأكرث

الشكل )2( توزيع أفراد العينة من حيث العمر

ج- توزيع املستويات التعليمية ألفراد العينة: وتوزعت كالتالي: )59.5 %( حملة 
الماجستير والدكتوراه، و)25.5 %( مستوى البكالوريوس-ليسانس، فيما توزعت باقي 
النسب )5) %( على مستويات تعليمية أخرى. ومن المرجح أن نسبة من عناصر العينة 
يمثلون ما نسميه بالنخب أو قادة الرأي بالنظر إلى مستوياتهم التعليمية والثقافية، 
أو  األفكار  نقل  بدور  هؤالء  يقوم  إذ  المبتكرات،  انتشار  بعملية  الصلة  وثيق  وهذا 

المبتكرات إلى محيطهم من األصدقاء والزمالء واألقارب.

أقل من ثانوية عامة

املؤهل العلمي

%
 3

,1
3

%
 3

,1
3

%
 3

,1
4

% 25,00

% 6,25

بكالوريوس
ثانوية عامة اىل دبلوم دراسات عليا

ماجستري ودكتوراه
عصامي
ماسرت 2

% 59,35

الشكل )3( توزيع أفراد العينة من حيث المستوى التعليمي
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أنهم   )% 71.9( أقر  لكل منهم :  الحسابات  العينة حسب عدد  أفراد  توزيع  د- 
يملكون حسابا واحدا فقط على الفيس بوك، بينما أقر الباقون )28.1 %( أنهم يملكون 

أكثر من حساب واحد.

هـ- توزيع أفراد العينة حسب تاريخ إنشاء حساب الفيس بوك : أقّر )65.6 %( 
من المستجوبين أنهم أنشأوا حساباتهم في الفيس بوك خالل الفترة )2-2007)20(، 
وهو وقت مبكر قياسا لنشوء مواقع التواصل االجتماعي وانتشارها. بينما أقّر حوالي 
)22 %( منهم أنهم أنشؤوا هذه الحسابات في الفترة بين )3)20-8)20(، أما النسبة 
األقل )12.5 %( فقد أنشؤوا حساباتهم في وقت مبكر نسبيا )قبل العام 2007(، ومن 
المحتمل أن نسبة من هؤالء هم من يمثلون المبادرين في تبني االبتكارات واألفكار 

المستحدثة ألنهم كانوا األسبق على تبنيها.

% 65,62

% 21,88

% 12,50

2012 - 2007

تاريخ إنشاء الحساب الرئييس الخاص بك

قبل العام 2007 
من 2013 إىل 2018 

الشكل )4( توزيع أفراد العينة من حيث العمر

إن قراءة هذه المؤشرات تدل على تنامي وتيرة االلتحاق بموقع الفيس بوك 
آليات  منها  أليات  وفق  االبتكار  هذا  قبول  في  داللة  له  سيكون  ما  مضاعفة  بنسب 

نظرية انتشار المبتكرات، وما سيكون له تأثير أيضا على إعادة تعريف الهويات.

2. نتائج التحليل

هويته  عن  اإلفصاح  في  العربي  المستخدم  عادات  ما  األول:  السؤال   .1 س 
الذاتية في موقع الفيس بوك؟
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قصد باإلفصاح الذاتي Self-disclosure اإلعالن الصريح عن عناصر الهوية 
في مستويين أو نوعين من عناصر الهوية، األول المتعلق ببيانات الهوية الذاتية أو 
الشخصية كالجنس والعمر والمستوى التعليمي والصورة والمهنة ومكان االقامة وغير 
آن  والمجتمع في  بالفرد  تتصل  التي  الثقافية وهي  بالعناصر  المتعلق  والثاني  ذلك. 

واحد باعتبار أن الثقافة مكون يتجسد في األفراد كما في الجماعة.

إنها عناصر أولية تشكل بالنسبة إلى بعض مستخدمي الفيس بوك معايير مهمة 
أحيانا في بناء العالقة وفي تعميق التفاعل أو خالف ذلك. والمؤكد أن عمليات بناء 

العالقات، على أسس من الهويات ال يتم دون مستوى كاٍف من اإلفصاح الذاتي.

وفيما يلي عرض لمستوّي الهوية : الهوية الذاتية والهوية الثقافية :

 Self( بذاته  الفرد  وعي  عملية  فإن  القول،  أسلفنا  كما  الذاتية :  الهوية  أ. 
Awareness( ومعرفته لها معرفة دقيقة تعد خطوة أولى في التواصل مع اآلخرين، 
إن هذا الوعي هو ما يحدد لشخص أهدافه ووسائله ويحدد بوصلته في التواصل مع 

اآلخرين.

وتشكل بيانات ملف الحساب البروفايل profile مكونًا مهما من مكونات الهويات 
هذه  تشكل  الذي  الوقت  في  بإظهارها(  ويرغب  المستخدم  يدركها  )التي  الذاتية 
البيانات معايير هادية لآلخر في مختلف مراحل التواصل بدءا من المرحلة األولى، 
من ذلك مثال تختلف مخاطبات التواصل بين طرفين ذكر وأنثى، وبين كهل وشاب، 

ويؤثر تباين المستوى التعليمي والوظيفي في طبيعة هذا الخطاب وتلك العالقة.

وقد أظهرت نتائج تحليل االستبيان تنامي اتجاه االفصاح عن الهوية بأبعادها 
والمهنة،  والمظهر،  العمر،  وأبعاد  االجتماعي(،  )النوع  الجنس  ُبعد  مثل  المتنوعة، 
المالحظة  لمسته  ما  أيضًا  وهو  قربى..(.  وأسرة وصالت  )زواج  االجتماعية  والحالة 
المباشرة القائمة على المشاركة، فقد أقر )87.5  %( من أفراد العينة أنهم يفصحون 
عن بياناتهم الحقيقية على حساباتهم، بينما يفضل )22 %( فقط من المستجيبين عدم 

االفصاح عن بيانات حقيقية في حساباتهم. 

ويمكن تفسير ارتفاع نسبة اإلفصاح هذه بعاملين رئيسين: األول المتعلق بطول 
حملة  من   )% 85( المستجيبين  أغلبية  أن  والثاني  بوك،  الفيس  عبر  التواصل  فترة 
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الدراسات  )60 %( من مستوى  يقرب من  ما  منهم  فما فوق  بكالوريوس  الشهادات 
العليا، وهؤالء قد يمثلون النخبة األكاديمية وقد يقومون بدور قادة الرأي في انتشار 
من  مهمة  مرحلة  وهي  واالفصاح(،  االستخدام  )طرق  الفكرة  ذلك  في  بما  المبتكر 

مراحل انتشار المبتكرات وفقا لنموذج روجرز المشار إليه. 

% 78,12

% 21,88 غري موافق

استخدام بعض بيانايت الحقيقية وغري الحقيقية

موافق

الشكل )5( نسب استخدام أفراد العينة للبيانات الحقيقية 
وغير الحقيقية في حساب الفيس بوك

في ذات السياق، أقر )81.3 %( من المستجيبين أنهم يضعون صورهم الحقيقية 
في حساباتهم مقابل )18.8 %( ال يضعون تلك الصور الحقيقية، وقد أظهرت نتائج 
التحليل أن األغلبية من هؤالء تعود لإلناث، من هنا برر أفراد الفئة األخيرة إخفاء 
هوياتهم الحقيقية على الفيس بوك »تجنبًا للمضايقات االجتماعية«، وهذا أمر مفهوم 
في الثقافة العربية اإلسالمية، مقابل )68.8 %( ال يخشون االعتبارات االجتماعية أي 

المضايقات، ونسبة )12.5 %( غير متأكدين من مبررات المسألة.

إن الداللة الجوهرية لتنامي اتجاه اإلفصاح عن المعلومات والبيانات الحقيقية 
يمكن تفسيره في تضُيق الفجوة ما بين االفتراضي من جهة والذاتي والثقافي من 
جهة أخرى، وهو ما يعني الميل للتعامل الواقعي في هذا الفضاء، وما سيسهم في 
االعتراف بالهويات المتنوعة وبالتعامل على أساسها عوضا عن التخفي أو التصريح 

ببيانات غير صحيحة.



73

البيئة االتصالية الجديدة كدينامية تنوع ثقافي وكمحضن للهويات المتعددة والبديلة

الثقافية  الهوية  أن  قاعدة  على  المحور  هذا  يرتكز  الثقافية :  الهوية  ب. 
تلك  تعبر عن هوياتهم سواء  يرونها  يقرره هؤالء من عناصر  ما  للمستخدمين هي 
الصور  في  ينعكس  ما  أو  والتقاليد  والمشاعر  والقيم  والمعتقدات  باألفكار  المتعلقة 
والمشاركات المختلفة، فحسابي في الفيس بوك ال بد أن يظهر هويتي سواء خططت 
بمالمح  مباشرة  غير  أم  مباشرة  المنشور  صلة  أكانت  وسواء  أخطط،  لم  أم  لذلك 
الهوية. ويقوم هذا المعيار على المفهوم الواسع التقليدي الذي قدمه تايلور وآخرون 
للثقافة ما يجعل تعبيرات المستخدمين في الفيس بوك صالحة لالستدالل على مالمح 

هوياتهم الثقافية إلى حد كبير.

في هذا المستوى أقّر )90.6 %( من المستجيبين أنهم يكتبون منشورات تعبر عن 
آرائهم ومعتقداتهم وأفكارهم، مقابل )9.4 %( لم يوافقوا على ذلك؛ أي أن تعبيراتهم 
ال تعكس أفكارهم وآرائهم بالضرورة، وال يوجد تبرير فعلي لمثل هذا الموقف، إذ يبرز 
السؤال دائما، كيف ينشر أو يتبنى شخص ما نشر محتوى معين فال يعبر عن أفكاره 
التعليقات في  النسبة ما ظهر بشأن »  أو ثقافته أو قيمه أو تفضيالته؟ ويعزز هذه 
حسابات اآلخرين التي نصها »أكون حريصا على نشر رأيي الحقيقي« بنسبة )93.8 %( 

مقابل )6.2 %(.

%
 9

,3
8

% 90,82

موافق

أكتب منشورات تعرب عن آرايئ ومعتقدايت وأفكاري

غري موافق

الشكل )6( نسب المنشورات التي تعكس اآلراء الحقيقية للمستخدمين

يمكن اإلشارة إلى بعض التعبيرات عن الهوية الجمعية في صفحات الفيس بوك 
من مثل: أنا أو نحن نسعى ونتطلع ونفضل ونحب ونكره ونعتز ونأسف... ومن ذلك 
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اإلثني  أو  الجغرافي  االنتماء  وتعبيرات  التقليدية،  والمالبس  التقليدي  الطعام  صور 
أو المذهبي.. وهناك أيضًا تعبيرات أخرى ذات صبغة عالمية أو إنسانية قد ترّد في 
بيت شعري أو في نمط معين من المالبس أو األطعمة، وكل هذه التعبيرات قد تدخل 
في عالقات مواجهة وصراع أو في حالة من التآلف والتفهم وفقا لمحددات كثيرة 

متداخلة.

وخالصة هذا المحور تبدو في تنامي االتجاه نحو تأكيد الهوية الثقافية المختارة 
على اختالف مالمحها محلية كانت أم إنسانية أم قومية وغير ذلك من أبعاد.

س 2. السؤال الثاني : ما اآلليات والدوافع المحفزة للتطور والتغيير في تعبيرات 
الهوية للمستخدم في مواقع التواصل االجتماعي ؟

اختبرت الدراسة المسحية خمسة متغيرات أو آليات لزيادة نسبة االفصاح تمثلت 
في خمسة محاور فرعية كاآلتي :

أ- االنتشار الواسع للفيس بوك وتفهم الناس آلداب االستخدام ومنافعه : وهذا 
موافقة  بنسبة  ذلك  وجاء  الحقيقية  هوياتهم  إلظهار  المستخدمين  بعض  شجع  ما 
بلغت )53.1 %( من المستجيبين مقابل )18.8 %( لم يوافقوا على هذا السبب، ونسبة 

)28.1 %( لم يكونوا متأكدين. 

% 18,75

% 28,13

% 53,12

غري موافق

إن االنتشار الواسع للفيس بوك وتفهم الناس آلداب 
االستخدام ومنافعه دفعني إلظهار هويتي الحقيقية

محايد أو لست متأكدا
موافق

الشكل )7( تأثير متغير تفهم الناس آلداب استخدام 
الفيس بوك في إظهار الهوية الحقيقية
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وسيبدو في نتائج التحليل أن متغير تفهم الناس آلداب االستخدام شكل المتغير 
أو اآللية األكثر أهمية من بين المتغيرات األخرى التالية.

نسبته  ما  أقر  وقد  الشهرة :  تحقيق  بهدف  الحقيقية  الهوية  عن  الكشف  ب- 
)12.5 %( فقط بهذا العامل أو الحافز، مقابل )75 %( رفضوا ذلك، ونسبة )12.5 %( 

لم يكونوا متأكدين من ذلك.

أسئلة  في  االفتراض  تم  بوك :  الفيس  على  الخصوصية  حماية  إجراءات  ج- 
مسألة  في  تسهم  قد  بوك  للفيس  الخصوصية  حماية  ضعف  إجراءات  أن  االستبانة 
إجراءات  ضعف  إن  بصيغة«  ذلك  وجاء  الحقيقية،  الهوية  عن  والتعبير  االفصاح 
الخصوصية للفيس بوك هو ما يدفع إلخفاء الهوية الحقيقية«، وقد وافق على هذا 
الفرض ما نسبته )25 %( فقط، مقابل رفضه من قبل )43.7 %( إضافة إلى نسبة غير 

المتأكدين )31.3 %(.

د- إخفاء الهوية الحقيقية على الفيس بوك تجنبا للمضايقات االجتماعية : وافق 
على هذا الفرض ما نسبته )18.8 %( وهي النسبة التي تركزت في اإلناث من المستجيبين، 
مقابل )68.8 %( لم يوافقوا على ذلك، إضافة إلى نسبة غير المتأكدين البالغة )12.5 %(.

هـ- االمتناع عن نشر األفكار واآلراء ببعض القضايا الحساسة خوفا من الرقابة 
الحكومية : وافق على هذا الفرض ما نسبته )37.5 %( مقابل رفضه من قبل )43.5 %( 

ونسبة )18.8 %( من غير المتأكدين.

وقد شكل هذا المتغير اآللية الثانية األكثر أهمية بعد متغير »تفهم الناس آلداب 
االفصاح،  جماح  كبح  على  المتغير  هذا  يعمل  األول،  المتغير  وبخالف  االستخدام«، 
خصوصًا االفصاح عن األفكار والمعتقدات والتعبيرات الرمزية األخرى ذات الصلة 

بالهوية.

واالختالف  التنوع  مستوى  في  التحوالت  طبيعة  ما  الثالث :  السؤال   .3 س 
االجتماعي / الثقافي عبر الفيس بوك ؟

تم االستعانة بمؤشر الميل نحو بناء عالقات مع اآلخر المختلف والمشابه في 
يؤكد  ما  متناقضة  مؤشرات  االستجابات  تحليل  نتائج  أظهرت  وقد  الثقافية،  الهوية 

الحاجة إلى المزيد من البحوث حول هذا المحور:
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إذ أظهرت نتائج سؤال االستبانة رقم )20( أن )65.6 %( من المستجيبين أقروا 
بميلهم نحو الصداقات المماثلة لكنهم تحولوا أثناء االستخدام نحو صداقات »التنوع 
واالختالف،  التنوع  صداقات  يتجنبون  بأنهم  أقروا   )% 21.9( مقابل  واالختالف«، 
و)12.5 %( لم يكونوا متأكدين من قائمة أصدقائهم في هذا المجال. ويمكن اعتبار 

هذا النتائج مؤشرا إيجابيًا لصالح التنوع واالختالف.

% 12,50

% 21,88

% 65,62

غري موافق

يف البداية كنت أميل ألن أقيم صداقات مع األصدقاء 
الذين مياثلونني يف االهتامم لكني اآلن أصبحت 

أكرث تفهام وتقبال للتنوع واالختالف

محايد أو لست متأكدا
موافق

الشكل )8( نسبة الذين تحولوا من الصداقات 
المماثلة إلى صداقات التنوع واالختالف

وجاءت نتائج سؤال االستبانة رقم ))2( لتعزز نتائج السؤال السابق نسبيا، إذ 
وافق )53.1 %( من أفراد العينة على أنهم كانوا ميالين منذ البداية لصداقات التنوع 
واالختالف ولم يغيروا اتجاهاتهم نحو طبيعة الصداقات وفي هذا تناقض بعدد من 
الدرجات ما يقتضي الحذر من هذا المؤشر وعدم التسليم به تسليما تاما. بالمقابل 
إلى صداقات  البداية  ميالين في  كانوا  أنهم  أقروا  العينة  أفراد  )34.4 %( من  فإن 
»التنوع واالختالف« في االهتمام والرأي، لكنهم أصبحوا ميالين للصداقات المماثلة. 
بينما جاءت نسبة )12.5 %( ألولئك غير المتأكدين من الظاهرة أو السؤال، والنسبتان 
الذي يؤكد فرضية تطور عالقات الصداقة  السابق  السؤال  نتائج  األخيرتان تعززان 

نحو التنوع واالختالف.

فهم  في  المحتملة  الفروقات  إلى  اإلشــارة  يمكن  المهم،  المحور  هذا  في 
االستبانة  أسئلة  أن  الرغم  وعلى  والتشابه،  واالختالف  التنوع  لمفاهيم  المستجيبين 
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قصدت الجوانب الثقافية العامة المتعلقة بالهويات، فإّنه من المحتمل جدا أن بعض 
المستجوبين فهم من ذلك مسائل التنوع واالختالف الفكري واأليديولوجي والديني 
بعيدا  يذهبوا  لم  هذا  في  وهم  عادة،  الجدل  تثير  التي  الجوانب  وهي  والسياسي 
ألنها ذات صلة وثيقة بمكونات الهوية والثقافة، غير أن بعضهم قد يكون فهم منها 
الرابع  السؤال  أكثر في  والمناقضة. وهذا ما سيتضح  الجدل  القائم على  االختالف 

اآلتي.

% 12,50

% 53,12% 34,38 غري موافق

يف البداية كنت أميل ألن أقيم صداقات مع الجميع 
(تنوع واختالف) حتى لو اختلف االهتامم والرأي 

لكني أصبحت أميل للصداقات املامثلة 

محايد أو لست متأكدا
موافق

الشكل )9( نسبة الذين تحولوا من صداقات التنوع 
واالختالف إلى الصداقات المماثلة

مواقع  في  للمستخدم  التواصل  أو  التفاعل  حدود  ما  الرابع :  السؤال  س4. 
التواصل االجتماعي مع اآلخر المختلف ؟

من  الفعلية  واالختالف  التنوع  مظاهر  بعض  على  الكشف  السؤال  هذا  هدف 
التنوع  على  مهما  مؤشرا  هذا  اعتبار  لنا  تتيح  األصدقاء، وهي طريقة  قائمة  خالل 
وتنوع  المحتوى  تنوع  إلى  بالضرورة  يفضي  األصدقاء  قائمة  تنوع  ألن  واالختالف 

التفاعل وهذا ما يعكس تفهم مواقف اآلخرين واختالف ثقافاتهم.

في هذا السياق، فقد تبين أن )81.3 %( من المستجوبين كان لديهم صداقات 
على الفيس بوك من عدة بلدان عربية مقابل )15.6 %( لم يقروا بذلك، ونسبة )3.1 %( 

لم يكونوا متأكدين من األمر.
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% 15,63

% 3,13

% 81,25

غري موافق

قامئة أصدقايئ يف الفيس بوك 
تتضمن أصدقاء من عدة مجتمعات عربية مختلفة 

محايد أو لست متأكدا
موافق

الشكل )10( نسب المستخدمين حسب قوائم االصدقاء من مجتمعات عربية

- تبين أن )56.3 %( من المستجوبين كان لديهم صداقات على الفيس بوك من 
بلدان أجنبية )غير عربية( مقابل )15.6 %( لم يوافقوا على ذلك، ونسبة )28.1 %( لم 

يكونوا متأكدين من األمر.

- أعرب )81.3 %( عن رغبتهم أن يحتفظوا بقائمة أصدقاء قائمة على التنوع 
واالختالف في االهتمامات واآلراء، مقابل )5.2 %( رفضوا ذلك، ونسبة )12.5 %( من 

غير المتأكدين.

وخالصة هذه المؤشرات تعكس معدالت عالية من قبول التنوع، لكن مع الحذر 
بأن نسبة من هذا التنوع في قائمة األصدقاء قد يعكس عوامل أخرى مثل الفضول، 
أو الرغبة في توسيع دائرة الشهرة أو الترويج وغير ذلك مما لم يتم حصره ضمن 

الخيارات المتاحة.

س 5. السؤال الخامس: ما مراحل تطور الهوية الذاتية للمستخدم في موقع 
الفيس بوك؟

لقد تم تقديم المحاور السابقة من هذه الدراسة الميدانية بغرض التهيئة إلجابة 
السؤال األخير المتعلق بمراحل تطور الهوية الذاتية للمستخدم في موقع الفيس بوك.

في هذا السياق يمكن أن نرصد عن طريق المالحظة بالمشاركة تطور االستخدام 
وفق  المبتكرات  انتشار  عملية  بها  تسير  التي  تلك  تماثل  رئيسة  مراحل  خمس  عبر 

النموذج الذي طوره روجرز.
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تبدأ المرحلة األولى حينما يعلم الفرد بالفكرة أو االبتكار الجديد ثم تتجمع 
لديه حصيلة من المعلومات األولية، وتكمن أهمية هذه المرحلة في كونها تشكل أول 
الطريق أو مفتاح العمليات التالية، بالنسبة إلى مواقع التواصل االجتماعي فإن جيل 

الشباب كانوا مصدرا رئيسا لنشر األفكار حول مواقع التواصل االجتماعي.

التقنية والتفكير في جدواها مع قدر  الفرد في  باهتمام  الثانية  المرحلة  تبدأ 
كبير من التشكك والحذر والنقد خصوصا أن بعض المستخدمين قد يسيء استخدام 
هذه التقنية، وهذه المرحلة تعادل مرحلة االهتمام في نظرية انتشار المبتكرات. يهتم 
الفرد هنا بجمع المزيد من المعلومات ليجد نفسه أكثر ارتباطا من الناحية النفسية 

بالفكرة واالبتكار، لهذا يصبح سلوكه هادفا بشكل كبير.

المبتكرات: في هذه  انتشار  الثالثة في نظرية  التقييم المرحلة  وتشكل مرحلة 
المرحلة يجري الفرد عملية موازنة ومطابقة بين ما جمعه من معلومات )من خالل 
المبتكرة في ضوء موقفه وسلوكه  الفكرة  يقوله اآلخرون( عن  يفعله وما  ما  مراقبة 
واألحوال السائدة في الحاضر وما يتوقعه مستقباًل لينتهي به األمر إلى اتخاذ قرار 
يرفض الفكرة أو إخضاعها للتجريب العملي. وغالبا ما ال تطول هذه المرحلة لتبدأ 
المرحلة الرابعة وهي مرحلة التجريب، أي فتح حساب في الفيس بوك، وفي بعض 

األحيان، التجريب من خالل حساب أحد األقارب من األسرة.

يطغي التجريب في هذه المرحلة بوتائر مختلفة قد ال تخضع لنسق زماني 
منتظم، وتتسم تصرفات الفرد في الفيس بوك بعدم التركيز أيضًا، إذ قد يتركز 
إعجابا  أو  نقدا  التعليق على منشوراتهم  يحاول  اآلخرين، وقد  أداء  حول مراقبة 
أو يهتم باستخدام التقنية في االتصال الصوتي والنصي -والفيديوي أحيانا- مع 
أو حكم  أدعية  أو  بنشر صور  يقوم  كأن  أو  األقربين.  واألصدقاء  األقارب  دائرة 
وأدعية مأثورة وقصص منقولة، أو عبارات المجاملة االعتيادية. ومع تقدم التجربة 
المرحلة  في  المستخدم  يدخل  للبعض،  بالنسبة  السنوات  وربما  األيام  ومرور 
الخامسة واألخيرة وهي مرحلة بناء الهوية فيقل تقليده لآلخرين ويتراجع خوفه 
مرحلة  تعادل  المرحلة  وهذه  والهوية،  الثقافة  مستوى  في  معهم  االختالف  من 
التبني في نظرية انتشار المبتكرات: يشير روجرز أن هذه المرحلة تتسم بالثبات 
النسبي، فالفرد قد انتهى إلى قرار تبني الفكرة المستحدثة بعد إقناعه بجدواها، 
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تاركا  التنفيذ  من  الفرد  يتملص  قد  الحاالت  بعض  في  انه  تذكر  يجب  انه  غير 
الفكرة المستحدثة ألسباب عديدة ومتنوعة منها وجود بدائل أخرى وهي في حالة 

التواصل االجتماعي متوفرة بكثرة.

ثبات  يعني  االجتماعي  التواصل  في صفحات  الثقافية  الهوية  بناء  مفهوم  إن 
حدد  قد  فهو  المستخدم،  يتبناها  التي  الطرح  وأساليب  والموضوعات  المحددات 
القضايا التي تدخل في نطاق اهتمامه، وحدد لنفسه األخالقيات التي يرتكز إليها، 
وتبلورت لديه أساليب الخطاب أو النشر كأن تكون بالنصوص أو الصور أو الفيديو، 
وكأن تكون باللغة األم أو غير ذلك، وكأن تكون بالفصحى أو بالمحكية... وغير ذلك 

من سمات ثقافية تمتد إلى القيم والتقاليد واألفكار والمعتقدات.

والمحصلة، أن االستخدام يبدأ بمالمح معينة، ويظل في حركة تطور مستمرة قبل 
أن يتصف باالستقرار والثبات النسبي.

أما عن وتيرة االستخدام من حيث الزمن وتواتر النشاط، فكل مرحلة تحتمل 
واستخدام  نشط،  غير  متقطع  استخدام  كاآلتي:  الوتيرة  هذه  من  درجات  ثالث 
معتدل حسب الضرورة، واستخدام نشط جدا يبدو بشكل يومي ويحاول االحاطة 

بكل ما له صلة باالهتمام.

% 9,38%
 3

,1
3

% 87,50

غري موافق

عىل مدى السنوات السابقة طورت استخدامي 
للفيس بوك بشكل ملحوظ

محايد أو لست متأكدا
موافق

الشكل )11( نسب المستخدمين الذين أقروا بتطوير 
استخدامهم للفيس بوك في السنوات السابقة
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وقد أظهرت نتائج المسح باالستبانة أن )87.5 %( من المستجيبين طوروا على 
مدى السنوات السابقة استخدامهم للفيس بوك بشكل ملموس مقابل )9.4 %( قالوا 
أنهم ليسوا متأكدين من ذلك، ونسبة )3.1 %( غير موافقين على ذلك، أي أنهم أنكروا 

أن استخدامهم للفيس بوك خضع لمراحل تطورية.

إن إقرار نسبة عالية من المستجوبين بأن استخدامهم للفيس بوك ظل يتطور 
يعزز الفرضية الرئيسة للدراسة التي تقول أن االستخدام المستديم لمنصات التواصل 
اإللكتروني سيظل في تطور عبر مجموعة من المحطات والمراحل قبل أن يكتسب 
أفرادا  للمستخدمين  الثقافية  الهوية  عناصر  بعضها  سيشكل  نسبيا  راسخة  مالمح 

وجماعة بما في ذلك قبول أو رفض التنوع الثقافي.

خامتة الدراسة

المتزايد  االستخدام  أن  متساندة،  نظرية  بمداخل  واسترشادا  الدراسة،  أثبتت 
أفقيا وعموديا لمواقع التواصل االجتماعي )الفيس بوك تحديدا(، يتطور عبر مجموعة 
آليات  عبر  التقليدية  واالنتماءات  الهويات  خلخلة  يتخللها  والمراحل  المحطات  من 
البيئة الرقمية كالتجزئة والفوضى والبحث عن الذات، ووفرت نتائج الدراسة مؤشرات 
دالة عن فرص بناء مالمح راسخة لهويات المستخدمين سيشكل بعضها عناصر الهوية 
الثقافية للمستخدمين أفرادا وجماعة، وأكدت نتائج الدراسة أن المحطة األخيرة في 
التنوع واالختالف خصوصا في األوساط  باتت تحفز مظاهر  التحوالت هذا،  مسار 
األكثر تعليما، غير أن الفئات األقل تعليما ما تزال بحاجة إلى المزيد من الدراسات 
الدراسة على نسبة عالية من أصحاب الشهادات الجامعية  بسبب كون اعتماد عينة 

منهم حوالي )60 %( من حملة الشهادات العليا.
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قانون منع الّتمييز العنرصّي يف تونس :

سؤال التنّوع يف سياق إعالم دميقراطّي

الناصر المكني
معهد الصحافة وعلوم اإلخبار جامعة منوبة- تونس

أصدر المشرع التونسي قانونا أساسيا عدد 50 بتاريخ 23 أكتوبر 2018 يتعلق 
تكرس  إحدى عشر فصال  يتضمن  العنصري)))،  التمييز  أشكال  على جميع  بالقضاء 
أشكال  مختلف  من  تونس  أرض  على  يعيش  الذي  اإلنسان  حماية  في  حقا  جميعها 

التمييز واإلهانة والفرز واإلقصاء والكراهية.

ويتنزل القانون األساسي التونسي لمناهضة جميع أشكال التمييز العنصري في 
سياق انتقال ديمقراطي تعيشه تونس منذ 2011. فجاء ليدعم مدونة قوانين أساسية 
حقوق  كونية  على  الوطني  للتشريع  بابا  فتح  الذي   2014 دستور  منذ  تتشكل  بدأت 
اإلنسان كالقانون األساسي عدد 36 لسنة 2016 مؤرخ في 3 أوت 2016 يتعلق بمنع 
االتجار باألشخاص ومكافحته))) والقانون األساسي عدد 58 لسنة 2017 مؤرخ في 11 

أوت 2017 يتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة)))...

ويعتبر الحق في الحماية من التمييز العنصري من الزاوية القانونية المادية، 
حقا إنسانيا أساسيا لكل الناس »باعتبارهم ذوات بشرية«. ويمثل التمييز العنصري 
والدعاية للتمييز من الناحية القيمية، انتهاكا لمبادئ جوهرية تقوم عليها المجتمعات 

التمييز  أشكال  بالقضاء على جميع  يتعلق   2018 أكتوبر   23 2018 مؤرخ في  لسنة   50 أساسي عدد  قانـون   (1(
العنصري. الرائد الرسمي عدد086 بتاريخ 2018/10/26

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، عدد66 بتاريخ 12 أوت .2016  (2(
قانون أساسي عدد 58 لسنة 2017 مؤرخ في 11 أوت 2017 يتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة. الرائد   (3(

الرسمي للجمهورية التونسية، عدد 58 مؤرخ في 11أوت2017.
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الديمقراطية، كالحرية وكرامة الذات البشرية والمساواة... ويمثل من الناحية الشكليّة، 
انتهاكا لكافة أحكام المنظومة القانونية الوطنية والمعاهدات الدولية التي صادقت 
عليها الدولة التونسية وخاصة المعاهدة الدولية إلزالة كافة أشكال الميز العنصري 
)1965( وأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية )1966(. أما من 
الناحية البنيوية، فيمثل خطاب الميز العنصري تهديدا بالغا للنظام العام والتعايش 
المؤسسة  للقيم  فضيعا  انتهاكا  هذا،  كل  لذلك  نتيجة  ويمثل  الناس.  بين  السلمي 
ولهذا  فيها.  الحياة  واستمرار  البشرية  المجتمعات  تالحم  يهدد  للديمقراطية وخطرا 
مع  تتطابق  ال  العنصرية  أّن  اعتبار  إلى  اإلنسان  لحقوق  األوروبية  المحكمة  ذهبت 
الديمقراطية، خالفا للمحكمة األمريكية العليا التي تحمي الخطاب العنصري استنادا 

إلى التعديل الدستوري األول«))).

بين  السلمي  والتعايش  التسامح  روح  مع  تماما  التمييزي  الخطاب  ويتناقض 
الحديثة  للمجتمعات  األساسية  القيم  وينسف  جهة،  من  واألعراق  واألديان  الثقافات 

من جهة أخرى. 

ويعرف التمييز العنصري تقليديا بأنه : »نظرية أو موقف مؤسس على ادعاء 
تفوق عرق أو مجموعة من األشخاص من لون معين أو من بعض األصول اإلثنية من 

أجل تبرير الكراهية والتمييز العنصري«))).

ويعرف المشرع التونسي بالفصل 2 من القانون األساسي عدد 50 لسنة 2018 
بقوله: »يقصد بالتمييز العنصري على معنى هذا القانون كل تفرقة أو استثناء أو تقييد 
االثني  أو  القومي  األصل  أو  النسب  أو  اللون  أو  العرق  أساس  على  يقوم  تفضيل  أو 
أو غيره من أشكال التمييز العنصري على معنى المعاهدات الدولية المصادق عليها 
والذي من شأنه أن ينتج عنه تعطيل أو عرقلة أو حرمان من التمتع بالحقوق والحريات 

أو ممارستها على قدم المساواة أو أن ينتج عنه تحميل واجبات وأعباء إضافية«.

حقوق  فلسفة  مع  تماما  تتناقض  »العنصرية  أن  اإلنسان  حقوق  خبراء  ويرى 
اإلنسان ألنها تعلي أوال، من شأن خصوصية األعراق وتستعيض بها عن الكونية حقوق 

لمزيد التوسع يمكن مراجعة الكتاب التالي:  (1(
Robitaille-Froidure (Amélie) : La liberté d’expression face au racisme. Etude de droit comparé 
franco-américain. L’Harmattan, Paris, p.127-136.
(2) Salomon (J.) (dir.) : Dictionnaire de droit international public. Bruxelles Bruylant 2001, p.922.
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مبدإ  مع  يتناقض  البيولوجية  للمجموعات  تفاضليا  تصورا هرميا  تتبنى  ثم  اإلنسان، 
اختيارها  في  حرا  يكن  لم  مجموعة  في  الفرد  العنصرية  تسجن  وأخيرا،  المساواة. 

واالنتماء إليها وال يقدر أن يخرج منها، وال تمكنه من تطوير فردانيته«))). 

ويدرج التمييز العنصري في سياق بحثنا، ضمن خطاب الكراهية الذي تجرمه 
 )1966( والسياسية  المدنية  بالحقوق  الخاص  الدولي  العهد  من   20 المادة  أحكام 
التونسي عدد عدد50 المتعلق بالقضاء على جميع أشكال  وأحكام القانون األساسي 

التمييز العنصري. 

التي ساهمت في  المعلوماتية  الثورة  أبعادا جديدة مع  الكراهية  وأخذ خطاب 
صناعة ما اصطلح على تسميته بـ»ميديا الكراهية« التي لعبت دورا مؤثرا في تأجيج 

حروب اإلبادة الجماعية في عدد من بقاع العالم. 

وجدير بالمالحظة أن المشرع التونسي أقر هذا القانون في صيغة مستقلة وبوأه 
ليكون قانونا أساسيا))) وخصه بأحكام وبإجراءات قانونية خاصة استثنائية عن األحكام 
واإلجراءات الجنائية العامة، ليس اعتباطا وإال لكان لجأ إلى تعديل بعض فصول المجلة 
الجزائية وتنقيحها بتضمينها بعض األحكام المتعلقة بتجريم التمييز العنصري. بل يعبر 
هذا التخصيص عن إصراره على بناء منظومة قانونية تعمل على القضاء على مختلف 

مظاهر التمييز العنصري خاصة وكافة أشكال خطابات الكراهية عامة. 

1. السياقات االجتامعية والسياسية

أحدث قانون منع التمييز العنصري جدال كبيرا في المجال العام وفي شبكات 
جدال  يكن  لم  حدته،  رغم  ولكن  الشعب.  نواب  مجلس  وداخل  االجتماعي  التواصل 
أو  العامة  لدى  كراهية  أو دعوات  تمييزيا  يكن يضمر خطابا  ولم  بمضامينه،  يتعلق 
ولكن  أو عرقلته.  يعملوا على معارضته  لم  الذين  التونسي  الشعب  أو ممثلي  النخب 
الجميع حكومة  عبر  وقد  انتقالي صعب.  واقعا في ظرف  تنزيله  الجدل حول  تركز 
ونواب شعب خالل مداوالت المجلس النيابي عن استقذار التمييز العنصري. وركزوا 

(1) Haarscher (Guy) : « Liberté d’expression, blasphème, racisme : essai d’analyse philosophique et 
comparée », Working Papers du centre Perelman de philosophie du droit, n°2007/1, p.21

يطلق اسم قانون أساسي في المنظومة القانونية التونسية على صنف من القوانين أعلى درجة من القوانين   (2(
العادية في سلم الهرم القانوني.
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جميعا على القيم المشتركة بين التونسيين الذين تجمعهم على األقل ثقافة إبراهيمية 
عميقة تقوم على فكرة أن الله في جماله وبهائه وكماله، خلق اإلنسان على صورته، 
وال  عربي  بين  فرق  »ال  أن  بالعالم  وعيهم  بداية  منذ  الناس  تعلم  إسالمية  وثقافة 
أعجمي إال بالتقوى« وأن مؤذن الرسول )ص( بالل بن رباح الحبشي أسود اللون، 
وثقافة إصالحية وطنية حديثة، أبرز معالمها إلغاء الرق وعتق العبيد ومنع االتجار بهم 
بمقتضى أمر أصدره المشير أحمد باي األول في 6 سبتمبر 1841، وإصدار المشير 
بين  المساواة  أقر  الذي   1857 10 سبتمبر  األمان في  باي قانون عهد  باشا  محمد 
رعايا اإليالة التونسية بمختلف أديانهم، وإصدار الصادق باي في 26 أفريل 1861 
أول دستور للبالد التونسية، وجملة ينابيع الثقافة الحديثة التي تلقوها في برامج تعليم 

دولة االستقالل، في عملية انفتاح على الثقافات األجنبية تثاقفا وتأثيرا وتأثرا. 

التجاري  الميزان  اقتصادية خانقة وعجز  أزمة  أوال، في سياق  الجدل  احتدم 
وأزمة سيولة وأزمة صادرات أنتجت أزمات اجتماعية كضعف القدرة الشرائية للمواطن 
الشباب...  فئات  لدى  واإلحباط  اليأس  وتنامي  المنظمة،  والجريمة  الجريمة  وتطور 
مسمى  تحت  التمييز  من  جديد  صنف  إضافة  ضرورة  حول  ثانيا،  الجدل  واحتدم 
»التمييز الجهوي« لمعالجة بعض مظاهر التهميش التي لحقت جهات داخلية منذ بناء 
دولة االستقالل، التي انتهجت سياسة مركزية إدارية وسياسية صارمة، أنتجت مراكز 

نامية مزدهرة ومهيمنة وأطراف مهمشة...

واحتدم الجدل أخيرا، في سياق انتقال ديمقراطي يتعرض للتهديد، يخنق من 
قبل قوى إقليمية عربية تريد تأبيد حالة االستثناء العربي، أي تأبيد -كما يقول الشيخ 
أنماط  مونتسكيو-  يقول  -كما  وتأبيد  االستبداد«  »طبائع  الكواكبي-  الرحمان  عبد 

االستبداد )Despotisme( وطاعة المحكومين للحكام.

اثنين:  تغييرات عميقة في مستويين  »الثورة« في تونس  الواقع، أحدثت  وفي 
يتعلق المستوى األول ببروز دينامية )حركية( متفردة في مستوى البنية السكانية في 
العشرية األخيرة. إذ يرصد علماء االجتماع، تغيرات بطيئة تطرأ على المجتمع التونسي، 
وفي  والسياسي  واللغوي  العرقي  واالختالف  والتعدد  التنوع  اتجاه  في  ثابتة  ولكنها 
والدينية  الروحية  الفنية والتصورات  التفكير وفي األذواق  الحياة وفي نمط  طريقة 

والفلسفية بعد أن كان يحكمه مبدأ الوحدة الصارم. 
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األلوان  تعدد  في  األخيرة  السنوات  مدى  على  أبرز  بصفة  التنوع  هذا  وتجلى 
حين فتحت البالد التونسية حدودها في البداية للطلبة األفارقة من جنوب الصحراء 
للدراسة الجامعية نظرا لتطور المعرفة وتوفر االختصاص عندنا بسبب الكلفة الزهيدة 
للتعليم والعيش مقارنة بالمصاريف التي يتكبدونها في أوروبا. ثم بعد الثورة، توافدت 
وفي  ظهرانينا  بين  واالستقرار  العمل  عن  باحثة  فئات  متعددة،  إفريقية  دول  من 
أحيائنا الشعبية، خاصة بالعاصمة وضواحيها. وتطورت هذه الوفود شيئا فشيئا، إلى 
أن أصبحت تمثل جالية متميزة، أدخلت شيئا من الحركية على المجتمع التونسي. ولكن 
يبين علماء االجتماع وعلماء النفس أيضا أن كل تغيير يطرأ على بنية مجتمع ما تعقبه 
البالد  تاريخ  كان  ولما  ذاته.  المجتمع  طبيعة  باختالف  درجاتها  تختلف  أفعال  ردود 
التونسية، تاريخ انفتاح وتعاقب حضارات متنوعة بربرية وفينيقية ورومانية وعربية 
وأوروبية، فإن ردود أفعال المجتمع التونسي، سوف تكون آنية ومؤقتة وسوف تزول 

مع تطور درجة االندماج االجتماعي...

ذوي  حق  في  العنصرية  ظاهرة  فإن  األفعال،  ردود  بعض  من  نهون  ال  وحتى 
البشرة السمراء أضحت مقلقة في تونس، وقد تناولها اإلعالم التونسي بمناسبة وقوع 
بعض الحوادث العنصرية كالعنف اللفظي والجسدي واإلهانة العلنية... ويذكر الجميع ما 
حصل للمرحومة »نجيبة الحمروني« نقيبة الصحفيين التونسيين من أذى بسبب شجاعة 
فائقة أبدتها في مواجهة االنتهاكات األخالقية لحرية الصحافة من قبل أرباب العمل 
التي وثقتها في تقرير الحريات السنوي))) الذي أصدرته نقابة الصحفيين التونسيين 
في شهر جانفي 2014 مع ذكر الصحيفة أو المؤسسة اإلعالمية والصحفي... إذ عمدت 
آنذاك صحيفة يومية ذات انتشار واسع على تشويه مالمح وجهها والتركيز على لون 

بشرتها في صورة كاريكاتورية مهينة للكرامة البشرية وفي إفالت تام من العقاب.

الشعب  نواب  بمجلس  نائبة  البشرة-  -سمراء  الكسيكسي،  السيدة جميلة  وكانت 
عن حركة النهضة بدائرة أريانة الشمالية )رواد( أمام محاولة بعض النواب التقليل 
من شأن ظاهرة التمييز العنصري في تونس، قدمت خالل مناقشة مشروع القانون، 
شهادة مليئة بمعاني األلم المكظوم، الصامت، وهي تطرح سؤاال استنكاريا: »من ينكر 
منا أن التمييز العنصري غير موجود؟ أقول التمييز العنصري موجود لدينا، والحمد لله 

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين. مرصد أخالقيات المهنة والممارسات الصحفية. تقرير أخالقيات العمل   (1(
الصحفي. الصحافة المكتوبة. جانفي 2014.
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أنه غير منتشر بشكل يخيفنا..« ولكنها تستدرك فتقول: »ولكنه موجود ويجب مجابهته 
ومقاومته«. وتصف خطورته بالقول:«تمظهرات التمييز العنصري عديدة وعديدة جدا. 

تمظهراته أنه صامت، التمييز ُيماَرس على أشخاص دون أن ترى األثر«))). 

أيضا،  التونسي  للمجتمع  الذهنية  البنية  مستوى  في  تغييرا  »الثورة«  وأحدثت 
تجلت في تحرير الفضاء العمومي خاصة وتحرير المجاميع العلمية في مناقشة كل 
المواضيع بحرية وبدون استثناء. واستعاد الناس والنخب القدرة على التعبير في ما 
نفكر فيه والقدرة على مساءلة المسكوت عنه والقدرة على إسماع األصوات المهمشة 
واألقلية والمنشقة ولو كان صوتا واحدا. وقد تسلحوا في الدفاع عن حقوقهم بمقاربات 
حقوقية كعلوية الدستور وكالتزام تونس بأحكام المعاهدات الدولية. وقد عبرت ذلك 
النائبة جميلة الكسيكسي بالقول: »بأن المقاربة الحقوقية اليوم في تونس بعد الثورة 
تفرض علينا حتى وإن تأذى شخص واحد جراء التمييز العنصري يجب أن تهب كل 
دولة لنصرته )..(. وبالتالي ال يجب أن نزايد في هذه المسألة، وكل تونسي عزيز علينا 
وإن لزم أن تصدر الدولة التونسية قانونا حتى على شخص واحد وهذا شرف لتونس، 

وال يمكن أن يضعها سوى في مصاف الدول المتقدمة«. 

إن الواقع التونسي المتحرك والتحرر الفكري والذهني الذي تحقق بفعل ضعف 
قيود الرقابة والهيمنة والوالية على عقول الناس وأقواتهم ومصائرهم يمثل المشروعية 

األهم في وضع هذا القانون الجديد للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري . 

وقد مكنت هذه األرضية الجديدة بروز مجتمع مدني نشيط استطاع أن يقترح 
مبادرة تشريعية أجمعت حولها أغلب الكتل البرلمانية النافذة التي وقعتها وأودعتها 
الشبكة  إسنادا من  المبادرة  النيابي. ولقيت هذه  بالمجلس  في شكل مشروع قانون 
األورو-متوسطية لحقوق اإلنسان والمنتدى التونسي للحقوق االقتصادية واالجتماعية 
وبعض المؤسسات الداعمة كالمعهد الدانمركي والمفوضية السامية لحقوق اإلنسان... 
وحازت هذه المبادرة أيضا دعما من الحكومة التي سارعت-على لسان الوزير المكلف 
بحقوق اإلنسان وباالتصال مع مجلس نواب الشعب- في إعداد مشروع قانون يمنع 
التمييز العنصري بحسب الوزير المكلف بحقوق اإلنسان والعالقات مع مجلس النواب، 

مداخلة النائبة جملية الكسيكسي خالل عرض ومناقشة مشروع قانون أساسي يتعلق بالقضاء على جميع أشكال   (1(
التمييز العنصري. الرائد الرسمي للجمهورية التونسية. مداوالت مجلس نواب الشعب الدورة العادية الخامسة 

2018-2019. المدة النيابية األولى 2014-2019. الجلسة الثانية. الثالثاء 9 أكتوبر 2018. ص 76.
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خاصة عندما تعرضت فتاة تونسية صاحبة بشرة سوداء في شهر أكتوبر 2016 إلى 
تبعا لذلك استدعاء  المختصة وتم  الجهات  إلى  إلى رفع األمر  اعتداء لفظي دفعها 

المعنية باألمر من قبل وزارته وتقديم اعتذار لها باسم الحكومة))).

2. أسئلة البحث

وفي الحقيقة، تمثل كافة أشكال التمييز العنصري،«خطاب كراهية« قائم على 
أساس العرق أو األصل اإلثني يتجلى قوال وفعال وإشارات وتصريحات وتضمينات. ولما 
كان أساس الفعل الصحفي خطابا، بناء ونقال ومعالجة وبثا وتداوال ومحاورة ونقدا 
الخطاب  العنصري  التمييز  خطاب  مكونات  عن  التساؤل  يحق  واستقصاء،  وتحقيقا 
ونطاقه الخطاب طبقا لرؤية قانونية مقارنة، وعن طبيعة اإلعالم الذي يكافح كافة 

أشكال التمييز العنصري ويحارب خطاب الكراهية ويضمن التنوع وحق المغايرة. 

1. براديغم البحث

 يهدف هذا البحث المتواضع إلى معالجة خطاب التمييز العنصري من زاوية 
مفهوم اإلعالم الديمقراطي الذي يتميز أساسا بالحرية واالستقاللية والتنوع. ونؤكد أن 
التنوع اإلعالمي الذي نقصده، غير تعدد وسائل اإلعالم وإن كان التعدد يمثل مظهرا 
من مظاهر التنوع. ونعني بالتنوع، االختالف والمغايرة، وقبول اآلخر ومحاورة دائمة 
معه وتسامحا معه في بعض األحيان... ونعتقد أن اإلجابة على أسئلة البحث تتم عبر 
»نظرية/براديغم« »المجتمع المفتوح« التي طورها عدد من الفالسفة المعاصرين)))، 
وتقتضي أن كل تطور باتجاه التحرر والديمقراطية التعددية واالختالف، يبدأ بتفكيك 
والسلطوية.  الشمولية  األنظمة  في  سياسيا  المتمثلة  المغلقة  المجتمعات  منظومات 

جميع  على  بالقضاء  يتعلق  أساسي  قانون  مشروع  ومناقشة  »عرض  والحريات. ضمن  الحقوق  لجنة  تقرير   (1(
أشكال التمييز العنصري. الرائد الرسمي للجمهورية التونسية. مداوالت مجلس نواب الشعب الدورة العادية 

الخامسة 2018-2019. المدة النيابية األولى 2014-2019. الجلسة الثانية. الثالثاء 9 أكتوبر 2018 . ص.54
من أبرزهم الفيلسوف النمساوي »كارل رايموند بوبر«)Karl Raimund Popper( الذي ولد بمدينة »فيينا«   (2(
في 28 جويلية 1902 وتوفي في 17 سبتمبر 1994 بلندرا بالمملكة المتحدة. تخصص في فلسفة العلوم وكرس 
جانبا هاما من أعماله في مهاجمة األنساق المغلقة التي يسميها بـ«التاريخانية« )Historicism( انطالقا من 
أفالطون كارل ماركس مرورا بهيجل والدفاع عن األنساق المفتوحة. من أهم أعماله التي جسدت براديغما 

»المجتمع المفتوح« :
 ،)The Poverty of Historicism( )1944-1945( »كتاب »بؤس التاريخانية -  

.(The open society and its ennemies( )1945( كتاب »المجتمع المفتوح وأعداؤه« في جزأين -  
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وتعتبر أن المرور من المجتمع المغلق إلى المجتمع المفتوح أحد أهم الثورات التي 
عرفتها اإلنسانية. وتتحقق المجتمعات المفتوحة عندما يحتل فيها العقل مكانة مركزية 
للعقل  العمومي  الحتميات ويتوسع فيها االستعمال  الفرد من كل  إرادة  وتتحرر فيها 
المجتمع  في  الناقدة  والصحافة  الحر  اإلعالم  ويلعب  النقدية.  طاقاته  فيها  وتحرر 
المغلقة  والروابط  الخضوع  مجتمعات  إلى  الرجوع  عدم  في  أساسيا  دورا  المفتوح 
وفي نشر خطاب المساواة في الكرامة والحق في المغايرة ومقاومة خطاب الكراهية..

كل  مفتوح«  »مجتمع  في  تشمل  التي  التعبير  حرية  حماية  نطاق  سعة  ورغم 
التي  أو  وتحرج«  وتقلق  وتصدم  »تجرح  التي  حتى  والخطابات  والتعابير  »األقوال 
تتضمن »جرعة فائقة من النقد«، فإنه يستثني كل خطاب يتجاوز الحدود المقبولة 
أو يمثل إفراطا في استعمال حق من شأنه أن يحطم الحقوق والحريات المثبتة في 
مكونات  على  الوقوف  يجدر  اإلطار،  هذا  وفي  الدولية.  المعاهدات  وفي  الدساتير 

خطاب التميز العنصري ونطاقه ضمن إشكالية التنوع في سياق إعالم ديمقراطي.

مطلب أول: خطاب التمييز العنرصي، خطاب كراهية 

تلزم أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية )1966( واالتفاقية 
الدولية لمناهضة كافة أشكال التمييز العنصري )1965(، المعروفة اختصارا بـ«اتفاقية 
جميع  وتجريم  الكراهية  خطابات  ترويج  عن  باالمتناع  األطراف  الدول  نيويورك« 
الدول  الدولي  العهد  ثانية( من  20 )فقرة  المادة  تلزم  أدق،  التمييز. وبصفة  أشكال 
األطراف باالتفاقية بأن تحظر بالقانون أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية 
أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف«))). ومن المفترض أن يرد 
هذا النص دعما وتفعيال ألحكام اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان )10 ديسمبر 1948( 
الذي كان أول وثيقة دولية صادرة بعد الحرب العالمية الثانية، تخرج خطاب الكراهية 

من دائرة الحماية القانونية لحرية التعبير عموما.

المادة 20 من المعهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية )1966( ينص على ما يلي: »  (1(
1. تحظر بالقانون أية دعاية للحرب.  

أو  التمييز  الدينية تشكل تحريضا على  أو  العنصرية  أو  القومية  الكراهية  إلى  أية دعوة  بالقانون  2. تحظر   
العداوة أو العنف«.
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وتفرض االتفاقية الدولية لمناهضة كافة أشكال التمييز العنصري)))، على الدول 
التي صادقت عليها تجريم كافة أشكال التمييز العنصري كالكراهية العرقية. وحثهم 
في المادة الرابعة )أ( على »اعتـبار كـل نشر لألفكار القائمة على التفوق العنصري أو 
الكراهية العنصرية، وكل تحريض على التمييز العنصري وكل عمل من أعمال العنف أو 
تحريض عـلى هذه األعمال يرتكب ضد أي عرق أو أية جماعة من لون أو أصل اثني 
آخر، وكذلك كل مساعدة للنشاطات العنصرية، بما في ذلك تمويلها، جريمة يعاقب 

عليها القانون«.

وقد اختلفت درجة وفاء الدول بالتزاماتها الدولية. إذ أبدت بعض الدول وخاصة 
الواليات المتحدة األمريكية تحفظا تجاهها، وحاولت باسم قداسة حرية التعبير حماية 
كل رأي أو موقف حماية مطلقة بما فيه تعبير الكراهية، في حين حاولت أغلب الدول 

المعمورة احترامها بطرق مختلفة)))...

بمقتضى  الكراهية  خطاب  تجريم  بأحكام  التزامها  التونسية  الدولة  وجسدت 
التمييز  أشكال  جميع  على  بالقضاء  المتعلق   2018 لسنة   50 عدد  األساسي  القانون 
العنصري المشار إليه أعاله الذي يلزم الدولة فضال عن المعاقبة والردع، والتعويض 

المالي للضحية، واعتماد سياسات إعادة تأهيل الضحية نفسيا واجتماعيا.

ويرجع نشأة »منع خطاب الكراهية« في النصوص الدولية إلى مرحلة ما بعد 
خطاب  منع  اإلنسان  لحقوق  العالمي  اإلعالن  افتتح  حين  الثانية  العالمية  الحرب 
المدنية  بالحقوق  الخاص  الدولي  العهد  عاضده  ثم  بليغة،  جد  بعبارات  الكراهية 
والسياسية، فاالتفاقية الدولية لمناهضة كافة أشكال التمييز العنصري ومن ثمة تتالت 
أعداد من النصوص األممية )إعالنات واتفاقيات دولية( لنبذ خطاب الكراهية. غير 
آمالها  بكل  العشرين  القرن  خمسينات  بروح  مفعمة  جاءت  التأسيسية  النصوص  أن 
وتناقضاتها ونجاحاتها وإخفاقاتها...ولهذا جاءت األحكام مختلفة بين القول والفعل 

مختلفة من نص إلى آخر وحتى من تأويل إلى آخر.

االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري اعتمدت وفتح باب التوقيع والتصديق عليها بقرار   (1(
الجمعية العامة عدد 2106 ( ألف د20-، المؤرخ في 21 كانون األول/ ديسمبر 1965. ودخلت حيز النفاذ في 

4 كانون الثاني /جانفي 1969 ، وفقًا ألحكام المادة 19.
(2) Charles (Girard) : « Pour punir les discours de haine ? » in Revue Esprit. Disponible sur : https://

esprit.presse.fr/article/girard-charles/pourquoi-punir-les-discours-de-haine-38476 (visité le 
20/06/2019).
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الفصل  في  الكراهية  خطاب  بمكونات  يحيط  أن  التونسي  القانون  واستطاع 
التاسع من القانون األساسي عدد 50 كما يلي :

»التحريض على الكراهية والعنف والتفرقة والفصل والعزل أو التهديد بذلك 	 
ضد كل شخص أو مجموعة أشخاص أساسه التمييز العنصري،

نشر األفكار القائمة على التمييز العنصري أو التفوق العنصري أو الكراهية 	 
العنصري بأي وسيلة من الوسائل،

اإلشادة بممارسات التمييز العنصري عبر أي وسيلة من الوسائل«.	 

أفكار  ونشر  وتحريضا  دعوة  الكراهية  خطاب  مكونات  تتناول  أحكام  وهي 
عنصرية واإلشادة العلنية بها. 

فرع أول: الدعوة إىل الكراهية

أعاله  المذكور   50 عدد  القانون  من  التاسع  بالفصل  التونسي  المشرع  يستعمل 
عبارة »تحريض على الكراهية« بدل عبارة »دعوة إلى الكراهية« التي تعتمدها الفقرة 
الثانية من المادة 20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية التي تقول: 

»تحظر الدول« الدعوة إلى الكراهية، وتستوجب العبارتان إبداء المالحظات التالية :

الخاص  الدولي  العهد  من   20 للمادة  الرسمي  العربي  النص  استعمل  أوال- 
بالحقوق المدنية والسياسية، كلمة »دعوة« في مقابل كلمة )Appel( الواردة بالنص 

الفرنسي وكلمة )Advocacy( بالنص االنجليزي. 

وتفيد كلمة »دعوة« في اللغة العربية، الطلب. وجاء القاموس المحيط، جمع : 
َه إَلْيِه َدْعَوًة ِلُحُضوِر االْجِتَماِع : َطَلُب  َدَعَواٌت ] د/ع/و[. ) مصدر َدَعا(، ويقال أوال، »َوجَّ
ينيَِّة«.  َعاَيِة آلَراِئِه َوأْفَكاِرِه الدِّ الُحُضور. ويقال »َيْنُشُر َدْعَوَتُه َبْيَن النَّاِس« أي »َيُقوُم ِبالدِّ

ويقال ثالثا، »َكاَن ِفي َدْعَوِتِه«، أي »كان ِفي ِضَياَفِتِه«))). 

»نداء«  كلمة  وتحمل  »النداء«.  الفرنسي  القاموس  في   )Appel( الكلمة  وتفيد 
اللغة الفرنسية شبكة من المعاني منها: »دعوة  في قاموس »الروس« المرجعي في 
للمجيء موجهة بالصوت أو بأي وسيلة أخرى« ومنها »أجاب نداء »شخص ما« ومنها 

القاموس المحيط متوفر غلى الرابط التالي:   (1(
/دعوى/https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar .)تاريخ الزيارة في 2019/01/18( 
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»عملية دعوة شخص ما أو مجموعة للقيام بعمل ما: نداء إلى الثورة«، ومنها »عملية 
ومنها  خارجي«،  تدخل  إلى  نداء   : تأثيرها  وإلى  عملها  وإلى  مجموعة  إلى  اللجوء 
»نداء شخص  ومنها  ما«  على شخص  تأثيرا  تمارس  جلب  قوة  لها  سلطة  أو  »عمل 

بالهاتف««))) وعدد المعاني ال تهمنا كثيرا في هذا البحث...

مستواها  في  االنجليزي  »أوكسفورد«  قاموس  في   )Advocacy( كلمة  وتعني 
البدائي أيضا »مهنة محامي لدى المحاكم« وتعني »دعم عام أو مساندة قضية أو 

سياسة والدفاع عنها«))).

وتتقاطع المعاني في اللغات الثالثة وتعني »طلب الحضور واالنضمام« وتعني 
»النشر والعلنية« وتعني »الدعم والدفاع والمساندة والدفاع« وصوال إلى »التأثير على 

المتلقي وكسب األنصار«...

أو   )Appel( »نداء«  وتتطور في شكل  تبنى  »الدعوة«  أن  تقدم  مما  ويستنتج 
»الدعوة«  معنى  ويتناغم  وتحريض.  دعاية  إلى  أن تصل  إلى   )advocacy( »دفاع« 
في المادة 20 )2( تقريبا مع معنى »البروباغندا«/الدعاية الواردة بالفقرة األولى من 
السياسية والمدنية: »1. تحظر  بالحقوق  الدولي الخاص  العهد  20 من  المادة  نفس 

بالقانون أية دعاية للحرب«. 

يعمل  حين  ــادة«  و«اإلش »التمجيد«  معنى  أيضا  »دعــوة«  كلمة  تفيد  ثانيا- 
إلى  الغير قد تؤدي  الكراهية تجاه  للغاية من  كثيفة  »الخطيب« على تذكية مشاعر 

إخالل بالنظام العام أو إلى حروب أو إلى اضطهاد أو إلى مجازر..

ثالثا- وتؤدي كلمة »دعوة« معنى الـ»تحريض«. وتكتسي كلمة »تحريض« التي 
اعتمدها المشرع التونسي، شحنة كثيفة من المعاني التي تدعو وتحض وتسند وتدعم 

وتشجع على القيام بفعل ما«. 

رابعا- اعتمد المشرع التونسي كمثيله الدولي »المقاربة العواقبية«))) حين ربط 
تجريم الفعل التمييزي بتوفر ركن القصد الجنائي وذلك بصريح الفصل الثامن من 

(1) https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/appel/4664 (visité le 29/01/2019).
(2) https://en.oxforddictionaries.com/definition/advocacy (visité le 29/01/2019).

المقاربة العواقبية )approche conséquentialiste( : عبارة تشير إلى فئة من النظريات األخالقية المعيارية   (3(
والتي تحكم تصرف الشخص بناًء على عواقب هذا التصرف. وبهذا، يتبين أنه من وجهة نظر العواقبية، أن 

التصرف األخالقي السليم سوف ينُتج عنه نتائج حميدة. 
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القانون األساسي ذاته في سياق تعريفه لجريمة التمييز العنصري : »كل من يرتكب 
فعال يصدر عنه قوال يتضمن تمييزا عنصريا)..( بقصد االحتقار أو النيل من الكرامة«. 

المدنية  بالحقوق  الخاص  الدولي  العهد  من   ).2(  20 المادة  طالبت  كانت  وقد 
والسياسية، الدول األطراف في المعاهدة بمنع خطابات الكراهية )القول /الكالم( ولكن 
العام أو بسوء نية صاحب القول أو غيرها من  للنظام  للمتلقي أو  ربطته بآثار ضارة 
القيود والشروط التي نجدها عادة في المادة الجزائية. ومهما كان الجدل حول القصد 
أن  اعتبر  الدولي  القانون  فقه  فإن جانبا من  بنتيجة ضارة،  التجريم  الجنائي وربط 
»محرري العهد الدولي وضعوا شروطا عالية جدا لتوصيف خطاب الكراهية الذي تلتزم 
الدول األطراف بمنعه«))). ولكن ال تعني هذه المقاربة العواقبية أن القانون الجنائي 
الدولي عملية  المشرع  ذاتها. وحتى وإن علق  الكراهية في حد  إلى  الدعوة  ال يجرم 

التجريم على شرط أن تشكل الفعل تحريضا على التمييز أو على العداوة أو العنف«. 

وعموما، ربط العهد الدولي »خطاب الكراهية« باآلثار الناجمة عنه ألنه يولد 
اضطرابا وعداوة وعنفا بين أطياف المجتمع وانتهاكا للكرامة البشرية. وهو تعريف 
متناسق نوعا ما مع منطق القانون الجنائي الذي يؤسس العقوبة والمنع عادة على 

القصد الجنائي وعلى نية اإلضرار بالغير. 

فرع ثاين : نرش أفكار داعية إىل الكراهية

منع المشرع التونسي في الفصل التاسع من القانون األساسي عدد 50 بصريح 
العبارة »نشر األفكار القائمة على التمييز العنصري أو التفوق العنصري أو الكراهية 

العنصري بأي وسيلة من الوسائل،

-اإلشادة بممارسات التمييز العنصري عبر أي وسيلة من الوسائل«.

عليها  صادقت  التي  الدولية  المواثيق  ألحكام  مطابقة  جاءت  عبارات  وهي 
الدولة التونسية وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية )1966( 
واالتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري )1965( التي ألزمت 
الدول األطراف منع التحريض على العنف والميز العنصري في تشريعاتها الوطنية 

(1) Calvès (Gwénaële) : « Les Discours de haine et les normes internationales », in Esprit, (2015/10 
octobre), p.58. Disponible dans : https://www.cairn.info/revue-esprit-2015-10-page-56.htm ( visi-
té le 28/01/2019).  
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عبر اللجوء إلى الطرق الجنائية لتجريم خطابات الكراهية بما فيها التحريض على 
الكراهية ونشر كل األفكار القائمة على أساس التفوق أو الكراهية العرقية. ثم افترض 
محررو االتفاقية الدولية من جهة ثالثة، مقاربة موضوعية في تجريم خطاب الكراهية 
السلم  على  أو  البشرية  الذات  كرامة  على  انعكاساته  في  النظر  دون  ذاته  حد  في 
االجتماعية. وكرست االتفاقية هذا المنطق منذ الديباجة بالقول أن الدول األطراف 
تؤمن بأن: »أي مذهب للتفوق القائم على التفرقة العنصرية، مذهب خاطئ علميا 
عملي  أو  نظري  مبرر  أي  يوجد  ال  وبأنه  اجتماعيا،  وخطر  وظالم  أدبيا  ومشجوب 
للتمييز العنصري في أي مكان«. ويفهم من هذا الموقف الصارم، أن االتفاقية تدعو 
الدول األطراف إلى إلغاء كل المذاهب العنصرية وكل األفكار التي تتضمن كراهية أو 

تحرض عليها بما فيها األفكار البسيطة منها. 

الكراهية  خطابات  نشر  تجريم  إلى  األعضاء  الدول  األممية  االتفاقية  ودعت 
وردعها ونبهت إلى مسألتين هامتين: 

أوال، إن مجرد نشر خطابات الكراهية دون الدعوة إليها، يعتبر جريمة. وهي 
تتضمن أيضا صورة نشر خطابات مستقلة عن كل دعوة إلى الكراهية أو نشر مشاعر 
بين  طبيعي  أو  جيني  تمييز  وجود  يدعي  الذي  العلمي«  »البحث  كحالة  الكراهية 
األعراق واألجناس البشرية.. ويتطلب ردع هذه األفكار الخطيرة، تدخال ايجابيا من 
الدولة لمنعها دون الحاجة إلى إثبات نتائجها المباشرة أو غير المباشرة، اليقينية أو 
المحتملة... ويستنتج هذا من قراءة موسعة إلى نص الفقرة األولى من المادة )4( من 
االتفاقية التي تدعو إلى »شجب جميع الدعايات والتنظيمات القائمة علي األفكار أو 
النظريات القائلة بتفوق أي عرق أو أية جماعة من لون أو أصل اثني واحد، أو التي 
العنصري،  العنصرية والتمييز  تحاول تبرير أو تعزيز أي شكل من أشكال الكراهية 
وتتعهد باتخاذ التدابير الفورية اإليجابية الرامية إلي القضاء علي كل تحريض علي 

هذا التمييز وكل عمل من أعماله..«. 

مضامين  تجريم  الكراهية  إلى  الداعية  األفكار  نشر  تجريم  يستدعي  ثانيا، 
خطابات الكراهية في حد ذاتها وتجريم التحريض على الكراهية، وتجريم كل أعمال 
العنف والتحريض على أعمال العنف القائم على أسباب عنصري وتجريم المساعدة 
الدعائية  النشاطات  وكذلك  المنظمات،  شرعية  عدم  وإعالن  العنصرية  األنشطة 
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المنظمة وسائر النشاطات الدعائية، التي تقوم بالترويج للتمييز العنصري والتحريض 
يعاقب  أيها جريمة  في  االشتراك  واعتبار  والنشاطات  المنظمات  عليه، وحظر هذه 
للتعبير عن  لها  المجال  اإلعالم  وسائل  إفساح  ذلك عدم  وينتج عن  القانون.  عليها 

موقفها أو تبريرها أو الدفاع عنها أو دعوة الناس إليها. 

ثالثا، يقتضي منع نشر األفكار الداعية إلى الكراهية أيضا امتناع وسائل اإلعالم 
عن المشاركة في هذه الجريمة ألن مثل هذه الخطابات أخرجها القانون الدولي من 
دائرة التعبير الحر الذي يتمتع بالحماية القانونية، واعتبرها بجميع أنواعها وبمختلف 
مضامينها، أعماال إجرامية وليست تعبيرا عن أفكار حتى وإن كانت تبدو تعبيرا عن 
آراء ومواقف أو تتخذ شكل مباحث علمية طبية أو تاريخية أو فلسفية، وال يحق اإلشادة 

بها أو المساهمة في نشرها عبر وسائل اإلعالم الجماهيرية... 

خطاب  تحكم  التي  الدولي  القانون  في  العامة  المبادئ  هي  هذه  إجماال، 
الكراهية. ولكن يالحظ أن نطاق تجريم خطابات الكراهية بدأ ضيقا ومحتشما بعد 
الحرب العالمية الثانية نتيجة معارضة قوى من العالم الحر كالواليات األمريكية التي 
إفريقيا« وبـ«ناميبا«  )االبرتايد( بدولة »جنوب  العنصري  الفصل  أنظمة  كانت تسند 
في  المتحدة  األمم  جهود  الزمن،  من  عقود  مدى  على  الالإنسانية  وإيديولوجياتها 
ولكن  واألعراق.  األجناس  بين  والكراهية  العنصري  الميز  أشكال  كافة  على  القضاء 
مع كل هذا، بقدر ما يتوسع خطاب الكراهية وينتشر بفعل الثورة المعلوماتية، بقدر 
ما بدأ تجتهد الهيآت األممية في إحكام مناهضة مظاهر التمييز العنصري وخطاب 

الكراهية.

مطلب ثاين: توسع خطاب الكراهية، نسف لحرية التعبري

توسع خطاب الكراهية في المجتمع وفي وسائل اإلعالم وعبر شبكات التواصل 
وفي  خطيرة.  أبعادا  وأخذ  ذاتي  وتعديل  تعديل  أنظمة  إلى  تفتقد  التي  االجتماعي 
الكراهية  بلدنا، مشكل توسع خطاب  أكثر من  الغربية  الديمقراطيات  تواجه  الواقع، 
ومبدأ  المواطنين  بين  المساواة  ومبدأ  التعبير  حرية  نطاق  نسف  إلى  يؤدي  بشكل 
الكرامة اإلنسانية التي تمثل األركان الجوهرية للنظام الديمقراطي. وهذا كفيل بتبرير 

ردع خطاب الكراهية.
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وتنبه الدراسات الفرنسية إلى أن حرية التعبير تتعرض كما تتعرض الديمقراطية 
فنان  »يعبر  عندما  باستمرار  وانتشارها  عنصرية  تعبيرات  توسع  بفعل  امتحان  إلى 
كوميدي في عروضه الفرجوية، عن أسفه من أن اليهود لم يقع إبادتهم خالل الحرب 
الثانية« أو عندما يؤكد وزيرا فرنسيا خالل اجتماع عام أنه »عندما يكون  العالمية 
عربي واحد، ال يوجد مشكل، ولكن عندما يصبح العدد كبيرا، توجد مشاكل« أو عندما 
يقع »رسم وجه وزيرة سوداء اللون على شبكات التواصل االجتماعي في شكل مالمح 
قرد« أو »عندما يقع رسم على أحد جدران المساجد »الموت للمسلمين« أو عندما 
تكتب صحيفة أسبوعية في صفحتها األولى العنوان التالي: »الروم )الغجر(: الجرعة 
القاتلة«. وتنمي جميع هذه التعبيرات رغم اختالف مضامينها وأشكالها ومحاملها إلى 

صنف »خطاب الكراهية«))). 

وبالفضاء  والجديدة  التقليدية  اإلعالم  بوسائل  الكراهية  خطاب  توسع  وتطلب 
العمومي اجتهادا كبيرا في عمل اللجنة األممية لمناهضة التمييز العنصري وفتحت 
المجال واسعا أمام تأويل المادة 4 من االتفاقية الدولية لمناهضة كافة أشكال التمييز 
خانة  في  وضعها  يصعب  مبطنة  كراهية  خطابات  من  جديدة  أصنافا  تشمل  حتى 
التحريض على التمييز العنصري أو ضمن دائرة نشر أفكار قائمة على الكراهية أو 

التفوق العرقي. 

فرع أول: مظاهر توسع خطاب الكراهية

توسع خطاب الكراهية في المجتمع وفي وسائل اإلعالم وعبر شبكات التواصل 
االجتماعي التي تفتقد إلى أنظمة تعديل وتعديل ذاتي. وسع فقه قضاء اللجنة مناهضة 
يشمل  أصبح  الذي  الكراهية  خطاب  مناهضة  نطاق  العنصري  التمييز  أشكال  كافة 
أصنافا جديدة من الجرائم : كجرائم »الشتم/اإلهانة العنصري اإلرادي )قضية كاشف 
أحمد ضد الدانماراك في 13 مارس 2000( الذي وقع تشبيهه بـ»عصابة قرود« من 

قبل مديري معهد ثانوي. 

وفي سنة 2004، اعتبرت اللجنة األممية أن خطاب الكراهية على معنى المادة 
األقوال  يشمل  العنصري،  التمييز  أشكال  كافة  لمناهضة  األممية  االتفاقية  من   )4(

(1) Charles (Girard) : « Pour punir les discours de haine ? » in Revue Esprit. Disponible sur : https://es-
prit.presse.fr/article/girard-charles/pourquoi-punir-les-discours-de-haine-38476 (visité le 20/06/2019).
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 viser/to( استهدافها  عبر  بشرية  مجموعة  كرامة  من  تنال  التي  واآلراء  والمواقف 
target( وعبر وصمها )stigmatiser( وعبر تنميطها )stéréotyper( أو تمييزها في 
ملمح )to profile(. واعتبرت لجنة مناهضة التمييز العنصري أن التعميمات السلبية 
»خطاب  تدخل ضمن  فإنها  كراهية،  تمثل  تكن  لم  ولو  حتى  بشرية  مجموعة  حول 

الكراهية«. 

بين  تربط  كالتي  الكراهية،  على  الحاثة  العبارات  من  عددا  اللجنة  وقدمت 
»االنحراف والجرائم والعنف وبين عنصر »الروم« أو »الغجر« التي يستوطنون عددا 
والخشونة  بالعنف  المهاجرة  اإلثنية  الفئة  هذه  وصم  بهدف  األوروبية،  المدن  من 
الصفحات  من  عدد  العنصرية  العبارات  هذه  وتمأل  كرامتها.  من  والحط  وتحقيرها 
للدعوة إلى  تيارات يمينية متطرفة بأوروبا  األولى من الصحف األوروبية، وتستغلها 

طرد هذه فئة من المهاجرين المنحدرة من دولة »رومانيا«))).

نمطية«  »قوالب  شكل  تأخذ  عبارات  تكرار  أيضا  الكراهية«  »خطاب  ويعتمد 
المسلمين«  و»اإلرهــاب  المهاجرين«  تمدرس  كـ»ضعف  السلبية   )Stéréotypes(
و»جرائم سكان األحياء الباريسية من العرب أو األفارقة أو المسلمين عامة«... وهي 
عبارات إلى اآلن ال تتمتع بوضع قانوني ثابت سواء في النصوص التشريعية أو في 
 )injure(فقه القضاء. فبعض األنظمة القانونية تصنفها عرضيا جرائم الشتم وإهانة
و«التجريح«  و«التشهير«  و«القدح«  »الثلب«  جرائم  ضمن  يصنفها  اآلخر  والبعض 
جميعا  وهي  التمييز«.  على  تحريض  »جرائم  يعتبرها  من  وهناك   )diffamation(
جرائم اعتداء على السمعة أو على الكرامة البشرية وهي في المحصلة جرائم تحريض 

على الكراهية…

وتفاعل القانون الدولي مع البحوث االجتماعية والنفسية المعاصرة، لتؤكد أن 
كل العبارات التي تتناول »خطاب الكراهية« حتى وإن وقعت بغير قصد أو صدرت 

بغير وعي، تعد غير مقبولة وال يمكن أن نجد له أي تبرير... 

بقلم   2010 سبتمبر   9 بتاريخ  االلكترونية  نسختها  في  مقاال  نشرت   )Libération(ليبيراسيون جريدة  مثال   (1(
 Délinquance : tous les chiffres( الروم«  إلى  تؤدي  األرقام  كل  »انحراف:   : بعنوان  ماتيو«  »سيدريك 
mènent aux Roms( وفي ثنايا المقال يعدل العبارة يذكر انه يعني الرومانيين وليس الروم كفئة تعيش في 
فرنسا في شبه مخيمات وتمارس الجريمة ضد الشعب الفرنسي وأنه يدرس الظاهرة بموضوعية وال يستهدف 

فئة اثنية أو عرقية معينة.
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المتعلقة  الجرائم  في خصوص  وخاصة  الكراهية  خطاب  مفهوم  توسع  كما 
الدولي  القانون  تجاوز  إذ  طبيعتها.  وتطوير  أفقها  توسيع  فوقع  والثلب.  بالشتم 
المقاربة الموضوعية لخطابات الكراهية التي تربط الحق في عدم التمييز بضرورة 
تفعيل  لمزيد  الذاتية  المقاربات  ضمن  يتناولها  أصبح  بل  العام،  النظام  حفظ 
مناهضة خطاب التمييز وخطاب الكراهية. ومقتضى المقاربات الذاتية أنها تربط 
الحق مباشرة بالفئات المستهدفة في كرامتهم وسمعتهم وإنسانيتهم وحساسيتهم 
في  الحق  تجعل  أنها  الذاتية  المقاربة  ومقتضى  الكراهية.  خطابات  مختلف  من 
الكرامة وفي أن ال أكون ضحية تمييز أو كراهية حقا ذاتيا لصيقا باإلنسان. أي حقا 
غير قابل للتصرف، يمكن أن يعارض به الكافة سلطات عمومية ومحاكم وتشريعات 
ويقاضي به من يجرم في حقه ويطلب على ضوء ذلك جبرا لألضرار الحاصلة جراء 

هذه الجرائم. 

ويمثل تغيير هذه المقاربة إسهاما هاما من القانون الدولي في مكافحة جرائم 
»حق  إلى  الموضوعي«،  »الحق  ذلك  للقانون  الذاتية  المقاربة  حولت  لقد  التمييز. 
ذاتي في عدم التمييز« الذي يتضمن مباشرة الحق في حماية »السمعة االجتماعية« 
للمجموعة و حق األفراد في أن ال يكون مجمدين في هوية جماعية« »ودون النظر 

إلى آرائهم أو أفعالهم الخاصة«. 

تطورت مناهضة التحريض على التمييز الذي كان يدرس في البداية كوسيلة 
في خدمة غاية )مناهضة السلوكيات التمييزية(، فأصبح اليوم يدرس بصفة مستقلة 
)الحماية ضد التعرض إلى األقوال المغلفة بالعنصرية وحتى عندما تكون هذه األقوال 

ذات كثافة تمييزية ضعيفة ولم تكن تستند إلى إيديولوجية مناهضة للحرية. 

اإلنسان  لحقوق  األوروبية  والمحكمة  أوروبا  مجلس  منظمة  من  كل  ووسعت 
مفهوم خطاب الكراهية. فيتضمن بحسب التوصية عدد 97 )20( الصادرة عن مجلس 
لكل  الجامع  »الخطاب  الكراهية  خطاب  حول  أوروبا  مجلس  منظمة  لدول  الوزراء 
أشكال التعبير التي تنشر وتحرض وتطور وتبرر الكراهية العرقية وكراهية األجانب 
)Xénophobie( ومعاداة السامية )Antisémitisme( و الكراهية المسلمين أو رهاب 
المسلمين )Islamophobie( وأشكال أخرى قائمة على عدم التسامح )أو التعصب( 
بما فيها عدم التسامح التي يقع التعبير عنه تحت أشكال القومية العدوانية والمركزية 
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االثنية والتمييز والعدوان على األقليات وعلى المهاجرين واألشخاص المنحدرين من 
المهاجرين«))).

لمكونات خطاب  الجديدة  العناصر  هذه  بتطوير  األوروبية  المحكمة  والتزمت 
الكراهية في قضائها دون أن تعطي تعريفا محددا له. فتعتبر خطاب الكراهية يشمل 
القائمة على أساس  الكراهية  تنشر وتحرض وتطور وتبرر  التي  التعبير  »كل أشكال 
عدم التسامح بما فيها التعصب الديني. وتشمل أشكال التعبير وضعيات متنوعة وهي:

األشخاص 	  والمجموعات  األشخاص  تستهدف  التي  الكراهية  على  التحريض 
بسبب انتمائهم العرقي.

التحريض على الكراهية ألسباب دينية.	 
أو 	  العدوانية  القومية  أشكال  أو  شكل  على  القائمة  الكراهية  على  التحريض 

المركزية االثنية.
التحريض على الكراهية القائمة على الميول الجنسي تدخل هذه الالئحة حتى 	 

وإن لم تعرض على المحكمة األوروبية لحد اآلن قضايا من هذا القبيل. 

التطور  هذا  على  اعترضت  األمريكية  المتحدة  الواليات  أن  والحظنا  سبق  وقد 
الذي تشهده المنظومة الدولية في خصوص توسيع تجريم خطابات الكراهية، منذ سنة 
1969 لما رفضت محكمتها العليا االعتراف بجريمة »التشهير أو التجريح الجماعي«))). 
وتحفظها على الفقرة الثانية من المادة 20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية 
التحريض  تجرم  تشريعية  أحكام  باتخاذ  تلزمهم  التي  الفقرة  أن  »بدعوى  والسياسية 
على التمييز العنصري وعلى الكراهية تتناقض وأحكام التعديل األول للدستور األمريكي 
الذي يمنع الدولة« من صياغة أي قوانين )..( تحد من حرية التعبير، أو تنتهك حرية 
الخطابات  كل  إلباحة  األمريكيين  الكتاب  يعتمدها  مطلقة  رؤية  وهي  الصحافة«. 

التمييزية والحاثة على الكراهية وإدراجها في خانة حرية التفكير والتعبير...

(1) Recommandation n° R(97)20 du Comité des Ministres aux Etats membres sur le « discours de 
haine » adoptée le 30 octobre 1997. Dispoible sur site officiel du Conseil de l’Europe, https://
www.coe.int/fr/web/freedom-expression/committee-of-ministers-adopted-texts/-/asset_publisher/
aDXmrol0vvsU/content/recommendation-no-r-97-20-of-the-committee-of-ministers-to-
member-states-on-hate-speech-?_101_INSTANCE_aDXmrol0vvsU_viewMode=view (visité le 
30/01/2019).

(2) Cour suprême des Etats-unis, Brundenbourg v.Ohi(395 U.S.444) 1969, répudiant l’ar-
rêt Beauharnais v.Illinois (343 U.S.250 1952) qui avait consacré la notion de diffamation 
collective(Group libel, ou group-viliying speech).
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ومهما كان حجم هذه المعارضة األمريكية، فقد انتشرت قاعدة تجريم خطاب 
الكراهية التي انخرطت فيها أغلب التشريعات الوطنية لدول العالم إلى درجة يمكن 
القانون األساسي  للقاعدة. ويمثل  النموذج األمريكي أصبح استثناء  التأكيد أن  معها 
التونسي عدد 50 لسنة 2018 مؤرخ في 23 أكتوبر 2018 المتعلق بالقضاء على جميع 
أشكال التمييز العنصري أحد أحدث هذه التشريعات التي اتجهت إلى ردع »جرائم 
الثلب واإلهانة والشتم العنصري« التي تستهدف مجموعة متميزة من األشخاص على 
أساس أصلهم أو عرقهم أو لونهم أو دينهم، وإلى تجريم كل خطاب وكل مؤسسة أو 

تنظيم يدعو إلى الكراهية ويشيد بها ويمولها ويسندها... 

وبصفة عامة، يؤكد القانون الوطني التي جرم خطاب الكراهية، التزام المشرع 
المواثيق  وبقية  اإلنسان  لحقوق  العالمي  واإلعالن  المتحدة  األمم  ميثاق  بأهداف 
الدولية في تكريس الحقوق األساسية لجميع الناس دون تمييز على أساس العرق أو 

االنتماء الوطني أو الدين أو أي سبب آخر.. 

فرع ثاين: مربرات تجريم خطاب الكراهية

يمثل اليوم خطاب الكراهية بما يحويه من تمييز عنصري أهم معضلة تواجهها 
الديمقراطيات التعددية. إذ ينسف األسس والمبادئ التي تقوم عليها كمبدأ المساواة 
اللون أو  النظر عن االختالف والتمايز بينهم في  بين مواطني ونزالء الدولة بقطع 

اللغة أو الدين أو العرق أو غيرها...

وتتجه األنظمة الديمقراطية اليوم إلى منع خطاب الكراهية وتجريمه جزائيا. 
وحماية  اإلنسانية  الكرامة  مبدأ  كاحترام  المبررات  نفس  حول  جميعا  تلتقي  وتكاد 
التعددية والتنوع. كما تؤكد، فضال عن ذلك، على أن الضمير المعاصر لم يعد يقبل 
األجانب  وكراهية  اإلسالمي  والرهاب  للسامية  المناهضة  واألفكار  العنصرية  اآلراء 
وكافة المواقف التي يمكن الحكم عليها بأنها غير مقبولة ومنحطة وحاطة من الكرامة 

اإلنسانية وغير أخالقية.

واتجهت أغلب تشريعات الدول إلى منع خطاب الكراهية على أساس أنه يهدد 
النظام العام الذي يمثل مبدأ الكرامة اإلنسانية أحد مكوناته. وتعتبر أن كل معاملة 
وكل خطاب يستهدف تحقير فرد أو جماعة لم تختر أصلها أو لونها أو عرقها أو دينها، 
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بأية وسيلة كانت قوال أو فعال أو إشارة، اعتداء على الكرامة البشرية وإضرارا بالسلم 
االجتماعية وبالنظام العام. وحين يردع القانون خطاب الكراهية والجرائم المترتبة 
عنه كأعمال العنف العنصري والتمييز العرقي ومناهضة السامية والرهاب اإلسالمي 
سمعتهم  على  االعتداء  من  المستهدفة  والمجموعات  األفراد  يقي  فإنه  وغيرها، 
التي تصهرهم في  الدونية  التمثالت  االجتماعي ويحميهم من  واعتبارهم  الجماعية 
قوالب نمطية في المجال العمومي وتمنع كل محاولة لالعتداء عليهم وعلى صورتهم 
الجماعية. وذهب بعض الباحثين إلى أن خطاب الكراهية ال ينتهك فقط مبدأ مجردا 
هو مبدأ الكرامة اإلنسانية، بل ينتهك ما سماه »الكرامة االجتماعية«))) الذي يمثل في 

النهاية وجها آخر من النيل من سمعتهم واعتبارهم. 

 وفي الواقع، يهدف تجريم خطاب الكراهية إلى حماية الكرامة اإلنسانية كقيمة 
بدورها جوهر  تمثل  أصبحت  قيمة  وهي  إنسانا،  باعتباره  باإلنسان  لصيقة  جوهرية 
المنظومة القانونية الحديثة وروحتها. ونتيجة لذلك، ال تقتصر الكرامة البشرية في 
منظومة حقوق اإلنسان اليوم على أن تكون حقا موضوعيا، بل تحولت إلى حق ذاتي 
يقتضي من الدولة وأجهزتها سلوكا ايجابيا بالتزام حمايتها من كل انتهاك من قبل 
سلطة الدولة ذاتها أو من قبل أية سلطة أخرى عمومية أو خاصة. كما يقتضي منها 
التزاما بجعل مفهوم الكرامة اإلنسانية مبدأ قانونيا يعلو المؤسس والمشرع والقاضي 
على السواء. ويقتضي من غير السلطات العمومية االمتناع عن القيام بأفعال تمتهن 

كرامة اإلنسان. 

المجردة  الموضوعية  الحقوق  القانون عبر تحويل  وينتج عن مسار »تذويت« 
إلى حقوق لصيقة باإلنسان الفرد، إقرار مبدأ الكرامة اإلنسانية، حقا طبيعيا ومطلقا 
ومقدسا يعلو الزمان والمكان. وبهذا تكون فكرة الكرامة اإلنسانية حقا ومبدأ لحقوق 
في  األساسية  الحقوق  تكريس  ويساهم  القانون.  لدولة  وعمادا  األساسية  اإلنسان 
اإلعالء من قيمة الفرد وفي تثبت فكرة عدم تجزئة حقوق اإلنسان. إذ ال ينفصل الحق 
في التعبير والحق في حرية الصحافة عن حق اإلنسان في الحياة الخاصة وحقه في 
الصورة وحقه في االختالف والمغايرة وحقه في عدم التمييز وحقه في المساواة أمام 

القانون...
(1) Waldron (Jeremy) : The Harm in Hate Speech. Cambridge, Harvard University Press, 2012, cité 

par Charles (Girard) : « Pour punir les discours de haine ? », op.cit, p.7.
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ويعتبر مفهوم الكرامة اإلنسانية حديث جدا في القانون، ظهر بعد الدمار الذي 
ألحقته الحرب العالمية الثانية باإلنسانية. إذ سارعت القوى الدولية إلى إصدار ميثاق 
اإلنسانية  الحقوق  قيم  نشر  على  ويعمل  واالعتداء  الحرب  يجرم  المتحدة)))  لألمم 
ويحمي الحقوق األساسية. واعتقدت المجموعة الدولية أن المنتظم الدولي ال يهدف 
لها  يتعرض  قد  مهينة  معاملة  كل  منع  إلى  بل  فقط،  الناس  حياة  حماية  إلى  فقط 

اإلنسان وينحدر به إلى مدارك الحيوانية. 

ويالحظ أن دوال ومجموعات دولية على مدى التاريخ أصدرت رسميا إعالنات 
حقوق اإلنسان منذ القديم ولكن لم تستعمل أبدا مصطلح »كرامة إنسانية«. ولكن مع 
ذلك كانت فكرة الكرامة اإلنسانية حاضرة بقوة في روح أغلب اإلعالنات التي كانت 
للشعوب. فال شك أن  الروحي والديني  أو اإلرث  الطبيعي  القانون  إلى فكرة  تستند 
فكرة القانون الطبيعي والثقافة الدينية كانت حاضرة على األقل في اإلعالن الفرنسي 
لحقوق اإلنسان والمواطن )1789م())) وفي إعالن استقالل األمريكي )1776م())) 
وفي إعالن إلغاء العبودية واالستعباد في تونس))) تدريجيا بداية من سنة 1841م ثم 

نهائيا في 23 جانفي 1846م. 

الفلسفة  في  الحديثة  العصور  في  اإلنسانية«  »الكرامة  مبدأ  استعمال  وتطور 
األخالقية والسياسية خاصة ولم يعد مفهوما متعاليا بل أصبح محايثا لصيقا باإلنسان 
»مبدأ  اإلنسانية  الكرامة  مفهوم  أن  الفلسفي  اللند  معجم  ويشير  إنسانا.  باعتباره 

صدر ميثاق األمم المتحدة في 26 حزيران/يونيه 1945 في سان فرانسيسكو في ختام مؤتمر األمم المتحدة   (1(
الخاص بنظام الهيئة الدولية وأصبح نافذًا في 24 تشرين األول/أكتوبر 1945. ويعتبر النظام األساسي لمحكمة 

العدل الدولية جزءًا متممًا للميثاق. 
جاء في »ديباجة« اإلعالن الفرنسي لحقوق اإلنسان والمواطن الصادر في 26 اوت 1789م ما يلي: »إن ممثلي   (2(
الشعب الفرنسي، الملتئمين في جمعية وطنية، إذ يؤكدون أن الجهل واإلهمال وعدم احترام حقوق اإلنسان 
تمثل األسباب الوحيدة لشقاء المجتمع وفساد الحكومات، يعلنون أنه عقدوا العزم على عرض في إعالن للعموم 

حقوق طبيعية، غير قابلة للتصرف ومقدسة لإلنسان..«.
نقرأ في الفقرة األولى من إعالن استقالل الدول األمريكية في 4 جويلية 1776 »عندما يصبح ضروريا لشعب   (3(
ما، خالل مجرى األحداث البشرية، أن يلغي العالقات السياسية التي ربطته بشعب بآخر وأن يتخذ لنفسه بين 
شعوب األرض، وضعا منفصال ومتساويا منحته له قوانين الطبيعة وخالق الطبيعة...«، ثم في الفقرة الثانية: 
نتمسك بالبديهيات في حدا ذاتها الحقائق التالية: خلق جميع الناس متساوون وقد منحهم الخالق حقوقا غير 

قابلة للتصرف. من بين هذه الحقوق الحق في الحياة والحرية والبحث عن السعادة...« )ترجمة شخصية(.
الرجوع إلى مقاصد الشريعة اإلسالمية. وقد قال شيخ اإلسالم الحنفي لدى السلطات التونسية »إن األصل في   (4(

اإلنسان هو الحرية وان الرق هو العارض«
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في  كغاية  ولكن  كوسيلة  فقط  تعامل  أن  يمكن  ال  البشرية  الذات  أن  يعلن  أخالقي 
أعمالها  ركزت  التي  الكانطية  األخالقية  الفلسفة  من  مستوحاه  أنه  ويبدو  ذاتها))). 
المخلوقات األخرى بما حباه  البشر على كل  التي تميز  البشرية  الكرامة  على فكرة 
قبل  الكامل من  باالحترام  اإلنسان  يتمتع  أن  الوضعية  وتقتضي هذه  الله من عقل. 
كل األنظمة واألنساق واحترام اإلنسان لذاته«. إذ تقر بأن اإلنسان كائن عاقل، حر 
مبدأ  هو  اإلنسانية  كرامة  أن  ويعتقد  كونية.  قطعية  ألوامر  يخضع  اإلرادة،  ومستقل 

كوني وهو ضرورة مطلقة يجب احترامها في كل زمان ومكان))). 

وعموما، ال تمثل الكرامة اإلنسانية فقط جوهر الحقوق اإلنسانية اليوم، ولكنها 
أساسا لتحرر اإلنسان وشرطا للتنوع ولقبول الغير المختلف في الممارسة الديمقراطية. 

مطلب ثالث: اإلعالم الدميقراطي، ضامن للتنوع اإلعالمي 

للجمهور  عامة  مصلحة  عن  الديمقراطي  اإلعالم  مضامين  تعبر  أن  يفترض 
دون قبل الخضوع العتبارات تجارية في الربح والخسارة بقطع النظر عن تمايزاتهم 

واختالفاتهم العرقية والفكرية وغيرها... 

كان  سواء  اإلعالم  يحول  سوف  ديمقراطي«  »إعالم  فكرة  تطوير  أن  ويبدو   
عموميا أو خاصا إلى فضاء عمومي يعبر فيه الجميع عن أفكارهم بكل حرية وتنتقل 
يكن  لم  ولكن  عوائق.  دون  الجميع  بين  وتتداول  واالنتقادات  واآلراء  األفكار  فيه 
أصوات  تعبير  لحرية  بسيط  ولو  مجاال  يترك  ال  إعالم حكومي  في ظل  ممكنا  هذا 
مختلفة ورؤى المخالفة. ولم يكن ممكنا أيضا في ظل مؤسسات إعالم خاصة تخضع 
واستقاللية  القرار  الستقاللية  وتفتقد  المشاهدة،  نسب  وارتفاع  الربح  لمقتضيات 
التسيير تجاه قوى ضاغطة متحكمة في المشهد اإلعالمي سواء كانت قوى مال أو 

قوى تكتالت سياسية... 

وغني عن التذكير أن اإلعالم التونسي عامة قد عاش أسوأ أزمات القمع في ظل 
نظام تسلطي مغلق لم يترك مجاال ولو ضئيال لحرية التعبير والرأي والصحافة وحق 

(1) Lalande (André) : Vocabulaire technique et critique de la philosophie, PUF, Paris, 1988, p. 236.
(2) Maurier (Béatrice) : « Essai théologique et philosophique de la dignité humaine », in universa-

lité des droits de l’homme et diversités des cultures. Aspects philosophiques des droits fonda-
mentaux ; p.233. Disponible sur site : http://www.bibliotheque.auf.org/doc_num.php?explnum_
id=664 (visité le 20/04/2019).
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االختالف والمغايرة. وال يمكن في مثل هذه األنظمة، أن يشهد اإلعالم استقالال في 
التسيير وفي التحرير. ولم يكن يقدر الصحفيون على ممارسة سلطة تعديل ذاتي أو 
على االلتزام بأحكام المواثيق األخالقية الدولية والوطنية. ولم يكن يستطيع أحد من 
دافعي الضرائب، أن ينفذ إلى مؤسسة اإلذاعة الوطنية أو مؤسسة التلفزة التونسية وأن 

يطلب أن تمثل أذواقه وآرائه وتوجهاته المتنوعة تمثيال متكافئا. 

وهذا ما جعلنا نؤكد في كل مرة على أن مواجهة خطاب الكراهية وأنساق الفكر 
التمييزي يتطلب االنخراط في مسار تحرير اإلعالم من جميع قوى التأثير الخارجي 
في السياسات التحريرية للمؤسسة اإلعالمية، التي تسعى إلى خنق التعددية والتنوع. 
إن ردع الخطاب العنصري في مختلف أنواع وسائل اإلعالم القديمة والجديدة اليوم 
ال يتحقق فقط بإصدار قوانين رغم أهميتها ولكن بوعي الفاعلين اإلعالميين أرباب 
عمل وصحفيين، بضرورة تفكيك خطاب الكراهية ودحضه والوعي بخطورة »تفاهة 
الشر« على حد تعبير الفيلسوفة األلمانية »خنا أرند« في ظل إعالم ديمقراطي أي 

إعالم حر ومستقل. 

وتتحقق هذا األهداف في سياق يتحرر فيه اإلعالم التونسي، ثم يحقق تنوعه. 

فرع أول: يف رضورة تحرير اإلعالم 

استطاعت النخب التونسية الجديدة في مرحلة انتقال ديمقراطي صعب تحيط 
حد  إلى  تنجح  أن  استبدادية،  وجيو-استرتيجية  ثقافية  بيئة  في  االرتداد  مخاطر  به 
كبير في ضمان انتقال ديمقراطي سلمي عبر مؤسسات ديمقراطية تعددية. واستطاع 
المؤسسون أن يتخذوا قرارات في مسائل صعبة ومثيرة لالنقسامات بطريقة سلمية 
نحو  على  السلطة  في  المشاركة  من  األفــراد  تمكن  سياسية  مؤسسات  يبنوا  وأن 
ديمقراطي وتضمن قدر كبيرا من النزاهة، مثل السماح بنظام تعدد األحزاب وتنظيم 
التعديل  نسبي مع شيء من  تمثيل  نظام  وتعددية ووضع  تنافسية حقيقية  انتخابات 
ليضمن حظوظا تمثيلية لألحزاب التي قد تحصل على أقل األصوات، وأن يثبتوا حقوقا 
وحريات أساسية ويضمنوا الظروف المالئمة لحماية فعالة لحقوق اإلنسان، بما فيها 

حرية الصحافة والتعبير وحق االختالف في الرأي)))...

العربي  المركز  منشورات  دراسة.  الديمقراطي«.  االنتقال  »إستراتيجيات  محمود( :  العظيم  عبد  )د.  حنفي   (1(
لألبحاث ودراسة السياسات. )معهد الدوحة(. تشرين األول اكتوبر 2011. ص. 6.



108

أشغال الملتقى الدولي » اإلعالم واالّتصال والتنّوع الثقافي «

تحرري  إعالمي  خطاب  تطوير  إلى  ماسة  الحاجة  اليوم  تبدو  الحقيقة،  وفي 
يدافع عن حرية التعبير ضد كل ارتداد بدائي إلى إسكات األصوات الحرة، ويحفز 
النخب والقوى الحية على االلتزام األخالقي في المجتمع من أجل الدفاع عن قيم 
تعميق  مزيد  إلى  أيضا  الهدف  هذا  ويدفعنا  االستبداد.  سلوكيات  ومواجهة  الحرية 
التفكير في مركزية اإلعالم الذي نريد له أن يكون وساطة داعمة للنظام الديمقراطي 

وحارسة له..

المستبدة،  الخطابات  كل  معها  وتهاوت  المغلقة  المنظومة  تهاوت  وقد  واآلن 
والمتميز،  والمنشق  والمختلف  المعارض  يخون  دعائي  إعالم  منظومة  معها  وراحت 
الديمقراطي في تأسيس معالم منظومة إعالم حر، متنوع  نأمل أن يساهم اإلعالم 
وفي  االنتقالية،  المرحلة  هذه  خالل  فشيئا  شيئا  إرهاصاتها  تتشكل  بدأت  وتعددي، 
إنجاح عملية قطع رابطة خضوع اإلعالم وتبعيته لسلطات الدولة واألحزاب ومختلف 

القوى الضاغطة.

وتلهمنا مقاربات »المجتمع المفتوح«، سبل وشروط بناء منظومة إعالم حر في 
المغلقة«، كأنساق  انتقال ديمقراطي، بديال عن منظومة إعالم »المجتمعات  محيط 
الحزب الواحد المهين ومجموعات المصالح والنفوذ ومجتمعات الروابط اإليديولوجية 
والدموية والعشائرية والقبلية وكأنماط اإلدارة البيروقراطية وأنظمة الحكم الشمولي 
والتسلطي. وتمنحنا األدوات الفكرية التي تمكننا من تجاوز صعوبات التأسيس ومن 
القدرة على المداومة والتوقي من خطر التدمير الذي يترقب المنظومات الجديدة 

من داخل منظومة الدولة تارة، ومن بعض أطراف المحيط العربي تارة أخرى. 

إرادة  رهينة  اإلعالم  مؤسسات  إذا ظلت  والصحافة،  اإلعالم  تتحقق حرية  وال 
»أوليغارشية المال« تتحكم في المشهد اإلعالمي. إن التحدي األكبر لإلعالم التونسي 
الجديد هو الحرية أوال، ولكن االستقاللية هي شرط تحققها. إذ تمكن االستقاللية أي 
االنخراط في االلتزام بقيم أخالقية كونية وضوابط مهنية، الصحافة من لعب دور 
القرار  العمومية وفي ترشيد  المناقشة  العام وفي تطوير  الشأن  إدارة  الوساطة في 
السياسي وفي رقابة مختلف أنواع الفساد وفي متابعتها وفي تفكيكها وعرضها وكشفها 

للعموم عبر كل وسائل البث الجماهيري. 
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ولقد تفطن الوعي الجمعي البسيط فجر الثورة، أن اإلعالم عامة لم يتحرر من 
ضغط المجتمعات المغلفة التي صهرته على مدى عقود من بناء »دولة االستقالل« 
في نمط تفكير واحد. ولم يتحرر من انتماءاته اإليديولوجية والعقائدية وارتباطاته 
»بإعالم  وتعديل. فوسمه  لمؤسسات ضبط  فاقدة  المصلحية، في ظل فوضى حرية 
المواطن«  »إعالم  أو  بديل«  »إعالم  بمنظومات  وتحداها  مجاري«  و«إعالم  عار« 
عبر شبكات التواصل االجتماعي المتاحة للجميع. ولكن اآلن وقد خبا هذا الخطاب 
الوجداني البدائي، وغابت هذه النعوت واألوصاف تقريبا، أصبح تطوير التفكير في 

منظومة إعالم حر جديدة في تونس أمرا ممكنا. 

إن التفكير في إعالم حر ال يكون التفكير فيه كرافد لنظام ديمقراطي فقط، 
أي التفكير في حرية اإلعالم كأحد األركان الجوهرية للنظام الديمقراطي وكحارس 
لقيمه وكسبب لوجوده، بل يتطلب التفكير في حرية اإلعالم في حد ذاتها، أي كحرية 
تعبر عن إنسانية اإلنسان وكرامته واستقالليته . كما ال يقتصر التفكير أيضا، في حرية 
الصحافة واإلعالم كحرية فردية تجب حمايتها، بل يجب التفكير في حرية الصحافة 
إعالم  في  الحق  أن  ذلك  أيضا.  اإلعالم  في  العموم  وكحق  أساسية  جماعية  كحرية 
حر وفي صحافة مستقلة يمنح الناس األكثر ضعفا في المجتمع القدرة على إسماع 
أصواتهم للجميع، وتسلب القوى المستبدة القدرة على إسكات أصوات المخالفين أو 

تخوينهم أو إرهابهم. 

بناء  للتفكير في شروط  أوال، مالزما  الحر،  التفكير في اإلعالم  يكون   وعليه، 
مجال عمومي حر تستطيع فيه الذوات المستقلة أن تعبر عن آرائها وأن تختار ما تراه 
مالئما لحاجياتها وتتحرر فيه المناقشة العمومية من أشكال الرقابة والقهر التي كان 
أيضا  مالزما  ثانيا،  اإلعالم،  في  التفكير  ويكون  ضحاياها.  أول  األحرار  الصحفيون 
لعملية بناء ثقافة تساعد اإلنسان على الخروج من حالة القصور التي فرضتها عليه 
عوارض اجتماعية وتمنحه الجرأة على إعالن آرائه ومواقفه ضد كل أشكال الضغط. 
ويكون التفكير في إعالم الحر، ثالثا، مرتبطا بتأسيس فضاء وساطة يتطور فيه الحوار 
وتتحول فيه الضغوطات والمعارك إلى مناقشة حرة واألصوات العلنية إلى مقترحات 
ُتفرض على دوائر القرار. إن التفكير في إعالم حر، يعبر في النهاية، عن غاية أخالقية 
للصحافة الحرة حين تساهم في تحقيق نمط جديد من »حياة خيرة« قائمة على عيش 

مشترك وعلى تنوع ومساواة وعلى توسيع مجال الحقوق الفردية واآلمال الجماعية. 
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األنظمة  طبيعة  تفكيك  السياسي،  اإلصالح  مسار  رهان  كسب  يقتضي  إجماال، 
المغتربة  والجماعات  الفرد  بتحرير  أوال،  وذلك  وجودها  شروط  وتغيير  التسلطية 
وتحويلها إلى ذوات حرة ومفكرة وناقدة. ويقتضي ثانيا، تحويل المنع اآللي للتعبير 
الحر واالختالف والتمايز إلى حرية تعبير عاكسة لهذا التنوع. ويتطلب ثالثا، استبدال 
المراقبة الشديدة للتعبير الشعبي وإجراءات الحصول على الرضا وتجديد البيعة والثقة، 
باللجوء إلى انتخابات حرة ونزيهة تشرف عليها هيآت مستقلة عن الحكومة، ويتطلب 
أخيرا، تحرير وسائل اإلعالم تماما من كل أشكال الوصاية سواء التي يفرضها عليها 
مجاميع وشركات اإلعالن والدعاية أو السلطات العمومية أو حتى إمالءات الجمهور...

فرع ثاين: يف رضورة تأسيس إعالم متنوع 

يقتضي اإلعالم الديمقراطي التنوع. وقد سلمنا أعاله، أن التنوع ال يعني التعدد. 
مشهد  وحتى  تونس  في  البصري  السمعي  اإلعالمي  المشهد  أن  التذكير  عن  فغني 
الصحافة المكتوبة منذ عقود، شهد تعددا كبيرا تجسد في تمكين ذوات خاصة من 
هذا  يعني  أن  دون  معارضة  بصري وصحف  إعالم سمعي  مؤسسات  بعث  تراخيص 
التعدد الكمي تنوعا في مشهد إعالمي. إذ يتحقق التنوع اإلعالمي فعال، في مستويين 
اثنين، في مستوى المشهد اإلعالمي الوطني وفي مستوى المؤسسة اإلعالمية ذاتها. 
الفكرية  اتجاهاتهم  وتنوع  اإلعالم  مؤسسات  أرباب  في  تنوعا  وطنيا،  التنوع  يعني 
وانتماءاتهم السياسية والتزاماتهم المهنية وتنوع مصالحهم وتنوع تخصصاتهم وتنوع 
جماهيرهم وتنوع مصالحهم، وتنوع لغاتهم وتنوع أعراقهم وتنوع أديانهم ومذاهبهم 
المعروضة  المواد  في  تنوعا  اإلعالمية،  المؤسسة  داخل  التنوع  ويعني  وطوائفهم. 
وتنوعا في زوايا النظر وتنوعا في البرامج و تنوعا في الحصص المقدمة للجمهور، 

وتنوعا في فئات الجمهور المستهدف وتنوعا المواضيع التي يقع معالجتها))). 

وقد ال تقدر أية سلطة على أن تفرض على اإلعالم الخاص تحقيق تنوع داخله 
ألن عمله ال يحركه معيار المنفعة العامة ولكن يحدده هاجس تحقيق الربح وارتفاع 
نسب المشاهدة وما ينجر عنها من زيادة في مداخيل اإلعالنات. ولكن يمكن لجمعيات 
المجتمع المدني المدافعة على التنوع والمدافعة على حق الجمهور في المعلومة أن 

(1) La Radio-Télévision de service public. Une sélection de bonnes pratiques. Ouvrage collectif, réa-
lisé sous la responsabilité éditoriale de indrajit Banerjee et Kalinga Senevirathe. Unesco ; 1ère édi-
tion 2005, p.17.
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يضغط باتجاه تحقيق التنوع والمغايرة. ويمكن لهيأة العليا المستقلة لالتصال السمعي 
البصري أن تفرض بما منحه لها القانون من سلطة ترتيبية خاصة، توفر مستوى أدنى 

من التنوع في مؤسسات اإلعالم طبقا لكراس شروط مضبوطة. 

ويرى خبراء اإلعالم أن اإلعالم الديمقراطي، يستطيع تحقيق قدر من التنوع 
داخله إذا توفرت جملة من الشروط منها: 

العمومية  المصالح  تعكس  أن  »على  قادرة  اإلعالم  مؤسسات  تكون  أن  أوال، 
بتقديم برامج تتضمن مختلف أنواع الحصص والمجالت اإلخبارية والبرامج الخفيفة 

الترفيهية«))). 

ثانيا، أن تكون مؤسسات اإلعالم قادرة على استهداف مجموع الجماهير من 
القراء والمستمعين والمشاهدين عبر كافة تنويع برامجها المتنوعة وتنويع المواضيع 

التي تتناولها لتكون مستجيبة لمصالح الجمهور وأذواقه وميوله المتنوعة. 

ثالثا، يجب أن يكون التنوع في أبعاده المختلفة خاصية كونية لإلعالم العمومي. 
وهو تعني أن يكون اإلعالم الديمقراطي فضاء حرا مفتوحا لكل المواطنين من كل 
الفئات واالنتماءات والجهات الجغرافية في البالد على قدم المساواة. ونتيجة لذلك، 
يتكامل التنوع والكونية من هذه الزاوية، في تحقيق المساواة بين الجميع أمام المادة 
تارة  المؤسسات اإلعالمية  فتنتج  انتظاراته.  اإلعالمية كل حسب حاجاته وكل حسب 
برامج تتوجه إلى الشباب وتارة أخرى، حصصا للفئة العمرية األكبر سنا وطورا آخرا 
االحتياجات  لذوي  وأخرى  لألسوياء  برامج  وكذلك  للمرأة  وأخرى  لألطفال  برامج 

الخصوصية بطريقة تجعل الجميع منشدين إلى المرفق العمومي لإلعالم))). 

اإلخبارية  التلفزيونية  البرامج  وتقديم  إنتاج  نمطية  كسر  على  القدرة  رابعا، 
والحوارية في أقانيم »المرأة الشقراء والرجل الوسيم األبيض«، وفسح المجال لتنوع 

األعراق واأللوان واألذواق...

تزال تحديات  السياسية ورقابتها، ال  السلطة  النسبي من هيمنة  التحرر  ورغم 
وحق  اإلعالمي  التنوع  تواجه  كما  الديمقراطي  إعالم  منظومة  تركيز  تواجه  كبيرة 
المغايرة. ومن المؤسف، أن تجابهنا أحدث الدراسات األكاديمية في اإلعالم الغربي 
(1) Ibid., p.1
(2) Ibid, p.17
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بالخصوص، برؤية متشائمة عن أوضاع التعدد والتنوع والمغايرة. إذ استنتج عدد كبير 
لمحتويات  دراستهم  من  انطالقا  اإلعالم  مستقبل  استشرفوا  ممن  الباحثين)))،  من 
برامج تبثها قنوات تلفزيونية خاصة وعمومية في عدد من الدول الغربية أن اإلعالم 
أصبح يتميز بهيمنة مطلقة للشخصيات العامة عبر ما يسمونه بـ« شخصنة األحداث 
السياسية«، وتحول اإلعالم إلى »إعالم فرجة« يروج للجماهير العريضة برامج سياسية 
خفيفة تعتمد التهريج والعاطفة وتجييش المشاعر تسمى بـ«سياسة الفرجة« تنبع من 
»رؤية غريبة وحسية للواقع«))). وقد قتلت هذه البرامج المنطق وروح التنوع والتفكير 
العقالني والحوار الجدي الذي كان يميز المجال العمومي عامة والفضاء الوسائطي 
بصفة أخص. إذ لم تعد تسعى الشخصيات السياسية المستضيفة إلى عرض أفكارها 
وبرامجها أو اختياراتها ولم تعد تستند إلى حجج عقالنية للدفاع عن وجهات نظرها، 

بل أصبحت تعرض للناس مجرد »أحاسيس سياسية«))). 

والحظ عالم االجتماع الفرنسي«أالن توران«، أن وسائل اإلعالم وخاصة القنوات 
التلفزيونية الجماهيرية أصبحت هذه األيام حاضرة بقوة في حياة المواطنين ولكنها 
ال تخدم الفعل الديمقراطي. بل بالعكس أصبحت تساهم في تفقير الفضاء العمومي 
يرتبط  التي  التجارية  اإلعالم  وسائل  أن  ويرى  التجارية.  اإلعالنات  اجتاحته  الذي 
في  الترفيع  المنافسة، عن طريق  تحديات  رفع  إلى  تسعى  السوق،  بمنطق  وجودها 
مداخيل اإلعالنات، وأنها اتجهت إلى »سلعنة« متزايدة لمحتوياتها الثقافية واإلخبارية، 
العديدة.  لمنتجاتها  دعائية  كواجهة  وتستخدمها  االستهالكي  المجتمع  تمثالت  وتروج 
التجاري يقلل من تنوع  وبناء على هذه المقدمات، يرى أن هذا المنطق اإلعالمي 
الحياة  السياسية واالجتماعية ويساهم في نزع  المناقشات  األصوات ويغير محتوى 

عن الفضاء العمومي))).

مراجعة بصفة انتقائية :  (1(
- Gusse (Isabelle) : « Diversité et indépendance des médias : une question de démocratie », in 
Diversité et indépendance des médias (dir.Isabelle Gusse). Presses de l’Université de Montréal, 
2006, pp.11-20.
- Guingras (Anne-Marie) Médias et démocratie : le grand malentendu. Presses universitaires de 
Quebec.1999.
- Torraine (Alain) : Pourrons-nous vivre ensemble ? Paris : Fayard, 1997.
(2) Lamarque (Patrick) : Les désordres du sens : Alerte sur les médias, les entreprises, la vie publique. 

Paris ESF, Editeur, coll. « Communication et complexité »(1993), p. 37
(3) Ibidem. 
(4) Torraine (Alain) : Qu’est ce que la démocratie ? Paris Fayard 1994, p.82.
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النقدية  أبحاثها  نتائج  ضوء  على  جوس«  »ايزابيت  الكندية  الباحثة  وتطرح 
اإلعالم  وسائل  »دمقرطة«  تسميه  أعم،  إطار  في  اإلعالمي  التنوع  مسألة  لإلعالم، 
عموما. ولكنها تحمل وسائل اإلعالم العمومي دورا مركزيا في تحقيق ضمان تطبيق 
الحقوق الثقافية وتحقيق التنوع، دون أن تقصي بقية الفاعلين اآلخرين من القطاع 

الخاص في تحقيق هذا التنوع))). 

 وبقطع النظر عن نمط ملكية وسائل اإلعالم ومؤسسات الصحافة، كتب عالم 
باالعتراف  التضحية  عدم  المهم  »من  أنه  يقول  توران«  »آالن  الفرنسي  االجتماع 
النيوليبرالي الذي يتجه نحو  بالثقافات والهويات لفائدة اقتصاد السوق الرأسمالي 
الهيمنة دون أن تحده حدود«. ثم يضيف قائال أن »كل مجتمع ديمقراطي يجب أن 
يسهر على حماية تعددية مؤسسات اإلعالم ومحتوياتها واستقالليتها تجاه سلطة المال 
)منطق السوق( والسلطة السياسية )المصالح الوطنية(. فبهذا الثمن-يضيف »توران«- 
يستطيع اإلعالم القيام بوظيفتين: تتمثل األولى في القيام بوظيفته االجتماعية كمرفق 
عمومي في نظام ديمقراطي سواء بإنتاج محتويات إخبارية وثقافية متعددة أو ببثها 
للعموم تجسيدا لحق الجمهور في اإلعالم وفي الثقافة. وتتمثل الثانية، في إعادة بناء 
تمثل  في«حوارات  فيه  يدخل  للتعبير  مكانا  للمواطن،  بالنسبة  يكون  عمومي  فضاء 

رهانات الفعل الديمقراطي«))). 

(1) Gusse (Isabelle) : « Diversité et indépendance des médias : une question de démocratie », op.cit, 
p. 11-12

(2) Torraine (Alain) : Qu’est-ce que la démocratie ?, op.cit, p. 82.
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تحليل للخطابات الساللية واملذهبية 
عىل منصات التواصل االجتامعي

د. عبد الحفيظ عبد الباري النهاري 
باحث في علوم اإلعالم واالتصال - اليمن 

التعدد الثقافي واالجتماعي سمة إنسانية وحضارية ومدنية يسهم في إثراء 
المجتمعات وهو وحدة مؤسسة في معمار المجتمعات تتجسد به الوحدة الوطنية 
والسالم االجتماعي من خالل التعايش المشترك والهوية الجامعة، التي تؤثر في 

الخطاب اإلعالمي وتتأثر به وفقا لمستوى متانة الهوية الوطنية أو هشاشتها.

ففي بلداننا العربية وعلى المستوى المحلي هناك تعدد ثقافي وإثني قد ال 
يشمل اللغة في معظم الحاالت - ومنها اليمن مثال - وإنما يأخذ أشكاال عقائدية أو 
طائفية أو مذهبية أو أيديولوجية، أو ساللية أو جهوية، وقد أصبح اإلعالم فاعال 
ُمِهّما في ذلك التعدد، إما في التعبير عن الذات الثقافية أو الذات الجمعية أو في 

الصراع بين الذوات األصغر داخل المجتمع الواحد )الفضاء الوطني(.

إال أن مقاربة دور اإلعالم في التعاطي مع هذا التعدد الثقافي تحت مظلة 
ومنظومة  الرأي،  عن  التعبير  وحرية  االجتماعية،  والمسؤولية  الوطنية  الهوية 
وحدة  تعزيز  لجهة  الدور حساسا وصعبا  هذا  يجعل  واألخالقية،  المهنية  المعايير 
وسالمة المجتمع وإثراء تعدده الثقافي في ذات الوقت، وقدرة اإلعالم على التأثير 
المؤسسية  الضوابط  المنفلت من  الجديد  سلبا وإيجابا، خاصة مع ظهور اإلعالم 

والمهنية واألخالقية.
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I. اإلعالم الجديد ودوره يف التحريض عىل الكراهية

تتشكل خطابات جديدة للملتيميديا داخل الفضاء العمومي الجديد، حيث أصبحنا 
اليوم نعرف أن فيديو على موقع اليوتيوب أو صورة على الشبكة يمكن أن يكون لها 
وقع أكثر من أي خطاب تقليدي. إن اآلثار الفنية والعاطفية للرسائل ومعها االنعكاسات 
الهووية المصاحبة لها تساهم أكثر في نحت الال موضوعية السياسية عوض أن تكون 

(((.)Levy, 2011( حجة عقالنية، معرضة بذلك تشكل الذكاء الجماعي للوهن

يتعلق  لمراجعة سياساتها فيما  الضغوطات على وسائل االتصال االجتماعي  تتزايد 
وقد  مستخدم.  مليار   3 عتبة  بلغ  الذي  المستخدمين  أعداد  تزايد  مع  الكراهية  بخطاب 
اعترف موقع فيسبوكـ  على سبيل المثالـ  مؤخرا على أنه لم يفعل ما يكفي لمنع التحريض 
على العنف وخطاب الكراهية في ميانمار التي شهدت أعمال عنف عرقية. وتتعامل شركة 
فيسبوك مع خطاب الكراهية بتعليق الحساب، وفي بعض األحيان تزيل حساب أي شخص 

يشارك باستمرار محتوى يرَوج للكراهية، وقد تتخذ مجموعة من االجراءات. 

وكذلك فإن قوانين شركة تويتر وسياساتها ال تجيز الحسابات التي يكون هدفها 
أو  األصل  أو  العرق  أساس  على  اآلخرين  الضرر ضد  على  التحريض  هو  األساسي 
المعتقد أو الهوية الجنسية وغيرها. وال تتسامح مطلقا مع التهديدات العنيفة. وتمنع 
أي محتوى يحمل في طياته تهديدات عنيفة تجاه شخص محدد أو مجموعة أشخاص 
سيواجهون  العنيفة  التهديدات  يتشاركون  أنهم  يعتبرون  الذين  واألشخاص  محددين 
أو  بإهانات  أشخاص  استهداف  الشركة  تحظر  كما  لحسابهم،  ودائما  فوريا  تعليقا 

إيحاءات متكررة.)))

إذن فقد تزايد دور اإلعالم الرقمي في تأجيج النزاع وبث خطابات الكراهية 
القتال لتجعل من فيسبوك وتويتر  العنف، وامتدت مؤخرا ساحات  والتحريض على 
ويوتيوب وتليجرام وغيرها ساحات رئيسة تحاول فيها أطراف أن تجعل صوتها األعلى، 
ورسائلها األكثر انتشارا، ورؤيتها هي الحقيقة. وبالرغم من التأثيرات واالستخدامات 
اإليجابية لإلعالم الرقمي في حاالت النزاعات، فقد شهدت األعوام القليلة الماضية 

للدراسات  الحكمة  مجلة  ليفي.  بيير  عند  الجمعي  والذكاء  االفتراضي  الفضاء  أنثروبولوجيا  الزرن.  جمال   )1(
اإلعالمية واالتصالية. العدد السابع عشر، السداسي األول، 2019. الحزائر.

خطاب الكراهية على وسائل التواصل االجتماعي: أبرز المحطات لعام 2018 في لبنان.  )2(
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عدة أمثلة تبرهن على قابلية هذه المنصات لالستخدام كسالح ذي حدين. فمن جهة 
توفر منصات اإلعالم الرقمي مساحات بديلة للتعبير عن الرأي ونقل وتغطية الوقائع 
من زوايا ال تغطيها وسائل اإلعالم التقليدية، لكن هناك جانبا مظلما لهذه المنصات 

يكمن في تغذية خطابات تتبنى العنف وتحض على الكراهية وتكرس الطائفية.)))

وقد تناولت بعض الدراسات دور منصات التواصل االجتماعي في التأثير على 
المعلومات  المستخدمين. ومن ذلك أن يؤدي تعرضنا لجرعات معينة من  سلوكيات 
سواء كانت صحيحة أو مغلوطة إلى تغيير أو ترسيخ رؤيتنا لـ »اآلخر«، وبغض النظر 
عن مخالفة -أو مجانسة- ذلك اآلخر لنا في الهوية االجتماعية أو اإلثنية أو الدينية، أو 
حتى مجرد آرائنا السياسية أو الفنية، فلهذا التأثير أهمية كبرى في تشكيل مجتمعاتنا 

المعاصرة.))) 

وتشير عدد من البحوث في هذا الشأن إلى أن تعرضنا لخطاب تحريضي قد 
يؤدي للتقليل من حساسيتنا تجاه اآلخر وزيادة التباعد بيننا مما يعزز من التحيزات 
المسبقة لدينا. وهكذا فإن اإلعالم االجتماعي أضحى اآلن إعالما موازيا  واألحكام 
يفرض إيقاعه على الجميع، بما فيها وسائل اإلعالم التقليدية، وأصبحت لغة العنف 
طاغية فيه ـ وخاصة ـ في الفضاء األزرق )الفيس بوك( وصار يعج بكلمات وجمل 

عنيفة، وبصور صادمة وإساءات.)))

يف  البحث  )إشكالية  الطائفية  الكراهية  وخطاب  اليمني  اإلعالم   .II
مستواها اليمني(

دينيا  اعتباره في جانب من جوانبه صراعا  يمكن  اليمن  في  الحالي  الصراع 
وثقافيا طائفيا ومذهبيا وعنصريا، محليا وإقليميا يلعب اإلعالم دورا رئيسيا فيه سواء 
لجهة تأجيج الصراع، أو لجهة التعبير السلمي والدفاع عن حقوق الهويات الطائفية 

والمذهبية.

محمد عالم. إعالم أسود: االمتداد الرقمي لساحات العنف وخطاب الكراهية. مجلة األنسان. المركز اإلقليمي   )1(
:Blogs.icrc.org //https .2019 /لإلعالم، اللجنة الدولية للصليب األحمر، جنيف، العدد )64( 28 يناير

محمد عالم. إعالم أسود: االمتداد الرقمي لساحات العنف وخطاب الكراهية. مجلة األنسان. المركز اإلقليمي   )2(
 :Blogs.icrc.org //https .2019 /لإلعالم، اللجنة الدولية للصليب األحمر، جنيف، العدد )64( 28 يناير

العربي بوعمامة. تنامي خطاب الكراهية في مواقع التواصل االجتماعي. صحيفة الحوار. األحد، 31 مارس   )3(
2019. ص: 10.
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إذ تعيش اليمن ظروف حرب )أهلية - إقليمية - دولية( تجاوزت عامها الرابع، 
تموضعت في معسكرين إقليميين طائفيين هما: المعسكر السني، والمعسكر الشيعي : 
في  وحلفائها  إيران  تقوده  والثاني  وحلفائها،  العربي  التحالف  دول  تقوده  األول 

المنطقة العربية ومنها اليمن.

توّلد عن هذين المعسكرين الطائفيين السياسيين )معسكرين( إعالميين يمتلكان 
ترسانتين ضخمتين من وسائل اإلعالم السمعية ـ البصرية والورقية ومنصات التواصل 
االجتماعي، تغذي تلك الترسانة اإلعالمية طرفي الصراع وتتقمص وتتمثل الخطابين 
المتضادين في المعسكرين الطائفيين، وتساهم في تأجيج الصراع الطائفي والتأصيل 

له، وتنمي ثقافة الكراهية واالقتتال بين أبناء المجتمع اليمني الواحد.

وفي السياق تتمحور إشكالية هذا البحث حول السؤال المركزي : 

هل يساهم اإلعالم الجديد في تنمية ثقافة الكراهية الطائفية بين أبناء المجتمع 
اليمني ؟ 

ويتناسل من هذا السؤال عدة أسئلة حول مظاهر هذا الدور ومن ذلك: 
1ـ كيف تتجلى خطابات الذوات الطائفية على منصات التواصل االجتماعي ؟ 

2ـ ما هو دور قادة الرأي في تكريس ثقافة الكراهية الطائفية ؟ 
3ـ إلى أي مدى أسهم االنقالب والحرب في تكريس ثقافة الكراهية الطائفية ؟ 
4 ـ إلى أي مدى تسبب الصراع الطائفي في تدمير الدولة وإعاقة استعادتها، 

وبناء المشروع الوطني الجامع؟ 

III. منهجية البحث

1. املنوال النظري واملنهج املعتمد

اعتمدنا منهج تحليل الخطاب اإلعالمي للوقوف على الخطاب الطائفي الذي 
ينتجه اإلعالم الجديد والممارسات االجتماعية التي يتبناها كل طرف اجتماعي أو 
ثقافي، باعتماد المقاربة التداولية في التحليل، ويشمل ذلك استخدام تقنية شبكة 
اعتبر  الذي   Yager )ييجر(  ما طرحه  إلى  أقرب  بمفهوم هو  التداولية،  الفاعلين 
أن إجراءات تحليل الخطاب يجب أن تظل كيفية، مؤكدا على أنه يجب أن يصمم 
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تحليل الخطاب بما يتفق مع اهتمامات البحث وأهدافه ومضمون الخطاب محل 
التحليل.)))

حيث شمل تحليل الخطاب : البنية الكلية للخطاب، وتحليل السياق اللفظي وغير 
اللفظي، والتحليل اللغوي على المستوى الجزئي للنص، وأخيرا التفسير النهائي والذي 
للخطاب،  واالجتماعي  األيديولوجي  واإلطار  والجمهور،  الرسالة  تحليل  على:  يشتمل 
والمالمح اللغوية لفهم الخطاب، واآلثار المقصودة للخطاب، وفق مقترحات ييجر.)))

2. تقنية التحليل

تم استخدام تقنية »شبكة الفاعلين« استنادا إلى المقاربة التداولية في تحليل 
التداولية  بالمقاربة  ونقصد  البحث،  أهداف  تحقيق  في  أدواتها  لمناسبة  الخطاب 
بالسياق  عالقته  في  والسياسي  اإلعالمي  الخطاب  تحليل  البحث،  هذا  في  إجرائيا 
التواصلي والتلفظي، والكشف عن مقاصد المتكلمين واستكشاف الفاعلين وأفعالهم 
وصفاتهم وأدوارهم وقيمهم و مرجعياتهم، وذلك بالتركيز علي المقصدية والوظيفة 
في الخطابات محل التحليل، سعيا إلى فهم العالقات الموجودة بين المتكلم والمتلقي 
ضمن سياق معين، ألن البعد التداولي ينبني علي سلطة المعرفة واالعتقاد.))) إذ أن 
االعتماد في التحليل التداولي على تقنية »شبكة الفاعلين« يساعدنا على الوقوف على 
األدوار والنعوت المستخدمة في خطاب كل طرف والصورة النمطية التي يتبناها كل 

طرف عن ذاته وعن اآلخر.

3. العينة

يمكن تصنيف العينة المختارة لهذا البحث بالعينية العمدية/ القصدية التتبعية، 
المذهبية/  الطائفية/  األطراف  أهم  بتوازن  يمثلون  الرأي  قادة  من  خمسة  شملت 
منصة  على  منهم  ثالثة  تغريدات  ذلك  ومن  الحالي،  اليمني  الصراع  في  الساللية 
من  كل  على  للجمهور  تعليق  خمسين  أول  اختيار  وتم  تويتر،  االجتماعي  التواصل 

اللبنانية،  المصرية  الدار  )القاهرة:  تطبيقية.  ونماذج  نظرية  أطر  اإلعالمي.  الخطاب  تحليل  محمد شومان.   )1(
2007(، ص 89.

محمد شومان. تحليل الخطاب اإلعالمي. مرجع سابق، ص 89.  )2(
جميل حمداوي. التداوليات وتحليل الخطاب. )شبكة األلوكة. المكتبة المقروءة، 2015/5/18(ولغة، 2015/5/18(.   )3(

/86652/http://www.alukah.net/library/0
انظر أيضا: سلوى الشرفي. تحليل الخطاب، الرسائل السياسية في وسائل اإلعالم. مرجع سابق. ص 152.  



120

أشغال الملتقى الدولي » اإلعالم واالّتصال والتنّوع الثقافي «

التغريدات الثالث، أي بإجمالي مائة وخمسين تعليقا للجمهور، مّثل كل تعليق غالبا رأيا 
أو موقفا، وفكرة أو أكثر إزاء التغريدة، وهي العينة المعتمدة في هذا البحث استنادا 

إلى معرفة الباحث بمجتمع البحث وبأطراف الصراع الدائر.

إذ قام الباحث بداية بعملية مسح أولي لطبيعة الموضوعات والقضايا المثارة 
الذي  والطائفي  االجتماعي  واالنقسام  اليمن  في  القائمة  الحرب  خضم  في  راهنا 
يتخذ مظاهر متعددة منها الخطاب المذهبي : السني/ السلفي/ اإلخواني، من جهة 
الساللي :  الخطاب  وكذلك  أخرى،  جهة  من  الحوثي  الزيدي/  الشيعي/  الخطاب  و 
القحطاني/ العبهلي من جهة، والهاشمي/ الحوثي، من جهة اخرى، وذلك على منصات 
التواصل االجتماعي، لفترة زمنية تمتد من بداية العام 2019م وخاصة شهري فبراير 
ومارس 2019م وذلك بهدف معرفة المحتوى. حيث تم بعد ذلك اختيار عينة قصدية 

تتبعية من قادة الرأي في فضاء التواصل االجتماعي »تويتر«.

وكل أفراد العينة وموضوعاتها ذات عالقة مباشرة بالخطاب الطائفي/ العرقي/ 
األيديولوجي الثقافي في اليمن، في المرحلة الراهنة.

جدول يوضح العينة العمدية المختارة من قادة 
الرأي على منصات التواصل االجتماعي

التعليقاتالتاريخ الموضوعالوسيلةالصفة االسم م

محمد العماد 1
مدير قناة 

الهوية 
الفضائية 

مقطع فيديو 
تسجيلي 
YouTube

اإلساءة إلى القبائل اليمنية 
المناصرة للشرعية 

2019/2/1950

2
عبد الملك 

الحوثي
زعيم الحوثيين 

خطاب/ قناة 
المسيرة 

خطاب ينفي عنصرية 
الحركة ويحاول امتصاص 

غضب القبائل
ــ2/25/ 2019

3
الشيخ/ محمد 
عيضة شبيبة 

وكيل وزارة 
األوقاف/ نائب 

رئيس حزب 
الرشاد السلفي 

تغريدة/ 
تويتر

ورد على خطاب الحوثي اتهام 
الحوثيين بالعنصرية الساللية 

2019/3/650
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سام الغباري 4
مؤلف كتاب: 

القبيلة 
الهاشمية

تغريدة/ 
تويتر

مصادرة الكتاب في معرض 
القاهرة الدولي بسبب محتواه 

العنصري ضد الهاشميين
2019/2/150

5
عبد الله 

الحضرمي 

رئيس تحرير 
صحيفة اليمن 
اليوم اليومية 

تغريدة
تويتر

يبرر كلمات أغنية الفنان 
األخفش التي وردت فيها 

كلمة )سيد( وفسرها 
معارضوهم بالعنصرية 

 2019/2/2350

تكمن أهمية هذه العينة المقصودة، في أن لها عالقة مباشرة بمسألة الصراع 
ومن  منها  جزءا  أن  ذلك  الحالية،  الحرب  زمن  في  وخاصة  وتمظهراته  الطائفي 
مسبباتها يأخذ عنوانا طائفيا على الساحة اليمنية، وله جذور تاريخية سابقة على عهد 
الحرب، كما أن هذه العينة من جهة الوسائطية تبين التفاعل والتكامل بين اإلعالم 

التلفزيوني وفضاءات التواصل االجتماعي.

توالى  بعد أن  الطائفي حدة  الخطاب  الشهور األخيرة وتيرة  وقد زادت خالل 
نشر بعض الكتب ذات المرجعيات العصبوية الطائفية أو الساللية، ومن ذلك كتاب 
2019م لـ سام الغباري، وكتب  »القبيلة الهاشمية: ألف عام من الدم« أواخر يناير 
األحمدي  لثابت  اإللهية«  والعقيدة  السياسية  النظرية  بين  »الهادوية  ككتاب  أخرى، 
يناير/ 2018، وكتاب »تأسيس الدولة الزيدية في اليمن: مقاربة سوسيولوجية لتجربة 
الهادي الرسي السياسية )284-294(« لعبد الملك العجري، وآخرين، بتشجيع وبتمويل 
من الطرفين المتصارعين المتحاربين. وكان كتاب »القبيلة الهاشمية« قد تسبب في 
جدل أكبر، خاصة بعد خبر سحبه من معرض الكتاب الدولي بالقاهرة ألسباب تتعلق 

بعنصرية محتواه.

وكان من أهم بوادر هذه الموجة الطائفية بث مقطع فيديو على اليوتيوب سجله 
محمد العماد مدير قناة »الهوية« بتاريخ 19/ 2/ 2019م، وهو الموالي لحركة أنصار 
القحطانيين/  وخاصة  اليمنيين  من  كثير  حفيظة  أثار  الذي  المقطع  )الحوثية(،  الله 
الحميريين )ذوو األصول القبلية اليمنية( ومنهم الموالون للشرعية، ووضع هذا الفيديو 
حركة أنصار الله في وضع حرج أمام خصومهم وعامة الشعب، نظرا إلساءته إلى القبائل 
وارتجاليته، األمر الذي دفع زعيم حركة أنصار الله عبد الملك الحوثي إلى التعليق في 
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خطاب على قناة »المسيرة«))) الناطقة باسم الحوثيين بتاريخ 2019/2/25 م، وذلك 
ربما لتفادي اآلثار السلبية لفيديو العماد، تلى ذلك جدال واسعا على منصات التواصل 
االجتماعي: تويتر، وفيس بوك، بشأن العنصرية الساللية الحوثية/ الزيدية/ الهاشمية، 

من جهة، والقحطانية /السنية من جهة أخرى.

4. املفاهيم واملصطلحات املستخدمة يف البحث )تعريفات إجرائية(

انطلق البحث من جهاز مفاهيمي يشمل: مفهوم الخطاب، والطائفية، والعنصرية، 
والمذهبية  الطائفية  بالمظاهر  العالقة  ذات  والمفاهيم  والشيعة  السنة  ومفهوم 

والساللية في اليمن وذلك على النحو التالي:

أ. الخطاب 

ينطوي مفهوم الخطاب على إشكالية مفاهيمية، ويمكننا إجرائيا اعتماد التعريف 
األقرب إلى اشتغاالت البحث وغاياته، إذ تلخص سلوى الشرفي تعريف الخطاب بأنه: 
مقاله  بين  أي  المقامية،  وظروفه  الداخلية  بنيته  بين  فيه  الربط  يتم  لغوي  إنجاز 

ومقامه، ومستعمليه، من متكلم ومخاطب.)))

حديثا  اللغة  استخدام  إلى   -Fairclough فيركالو  -بحسب  الخطاب  ويشير 
وكتابة، كما يتضمن أنواعا أخرى من النشاط العالماتي مثل: الصور المرئية - الصور 
الفوتوغرافية، األفالم، الفيديو، الرسوم البيانية، واالتصال غير الشفوي، ويخلص إلى 

أن الخطاب هو احد أشكال الممارسة االجتماعية.)))

وفي هذا السياق يعرف الخطاب )اإلعالمي والثقافي( بأنه التأثير المقصود في 
اتجاه جمهور ما بتقديم أدلة تؤدي إما إلى تغيير اتجاه المتلقي، أو إلى ترسيخه، من 

خالل بعض االستراتيجيات المعتمدة.)))

قناة المسيرة الفضائية قناة يمنية إخبارية سياسية ثقافية ناطقة باسم جماعة الحوثي )أنصار الله( انطلق البث   )1(
التجريبي للقناة يوم الجمعة 23 مارس 2012 على قمر Nile Sat تعّرف نفسها بأنها: قناة يمنية تتبع أنصار 
الله )الحركة الحوثية في اليمن( مهتمة بشأن الجماعة وبقضايا اليمن واألمتين العربية واإلسالمية )من منطلق 

الثقافة القرآنية(. تبث من مكتبها في بيروت ولها مراسلين ميدانيين في معظم محافظات اليمن.
سلوى الشرفي.تحليل الخطاب، الرسائل السياسية في وسائل اإلعالم. )تونس: مركز النشر الجامعي، جامعة   )2(

منوبة، 2010(، ص14.
سلوى الشرفي. نفس المرجع السابق. ص 25.  )3(

نفسه. ص 62 ـ 63.  )4(
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وبينما يسعى الخطاب السياسي إلى اإلغراء والتأثير واإلقناع لدفع المتلقي إلى 
القيام بفعل ما، فإن الخطاب اإلعالمي يسعى إلى اإلعالم فقط وليس إلى الحث على 

الفعل، وبذلك تختلف طريقة القول.)))

ب. خطاب الكراهية 
خطاب الكراهية هو شكل من أشكال التعبير المتطرف والمنحاز والمعاقب عليه 
والذي يستهدف شخصا أو فئة من المجتمع بسبب معتقداتهم أو جنسيتهم، أو عرقهم، 
أو دينهم، أو ميولهم أو جنسهم، وهذا الخطاب يؤدي بشكل عام إلى تصعيد العنف 

وتأجيج الصراع وخلق بيئة مشجعة على التمييز والعنصرية.)))

ت. الطائفية 
الطائفية هي »ميل فردي أو اجتماعي إلى تفضيل تفسير محدد أو مدرسة فقهية 
بتأثير ظروف  المذاهب، يأخذ  أو  أو لمذهب على غيرها من األديان  محددة لدين 
أبناء  اقتصادية سياسية صفة تعصبية، تتداخل مع مفهوم اعتبار الذات في تفضيل 
المذهب نفسه، أو الدين نفسه، على غيرهم من المنتمين إلى مذاهب وأديان أخرى، 
وقد تتصاعد هذه الميول أحيانا إلى حد تتخذ فيه المذاهب أو األديان األخرى، ويكون 
هناك ميل إلى النبذ والرفض، وحتى العزلة عن اآلخرين، أي هي :نتاج تفاعل عوامل 
امتزجت  اليومية،  الفرد  بحياة  مباشر  مساس  ذات  اجتماعية،  اقتصادية،  سياسية، 
الثقافية للمجتمع، لتشكل توجهات اجتماعية تعصبية نحو  مع تهديدات أمنية للهوية 
اآلخرين الذين يختلف معهم الطائفي في تفسير الشريعة أو المعتقدات الدينية«.)))

ث. العنرصية 
العنصرية هي األفكار والمعتقدات والقناعات والتصرفات التي ترفع من قيمة 
مرتبطة  موَرثة  أمور  على  بناء  األخرى،  الفئات  على حساب  فئة  أو  معينة  مجموعة 
بقدرات الناس أو طباعهم أو عائداتهم، وتعتمد في بعض األحيان على لون البشرة، 
أو الثقافة)))، أو مكان السكن، أو العادات، أو اللغة، أو المعتقدات. كما أنها يمكن أن 

سلوى الشرفي. مرجع سابق. ص 67.  )1(
خطاب الكراهية على وسائل االتصال االجتماعي: أبرز المحطات لعام 2018 في لبنان. مهارات.  )2(

»الطائفية  نقاش  حلقة  ظهورها،  وأسباب  تعريفها  العربي:  الوطن  في  الطائفية   .)2013( الحسيني،  موسى   )3(
والمذهبية وآثارهما السياسية«، مجلة المستقبل العربي، السنة 35، العدد 408 شباط/ فبراير. ص 195.

»الفصل العنصري«، الجزيرة، اّطلع عليه بتاريخ 2017-1-20.   )4(
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تعطي الحق للفئة التي تم رفع شأنها بالتحَكم بالفئات األخرى في مصائرهم وكينونتهم 
العنصرية في  تداوليا فإن  أو سبب واضح.)))  وسلب حقوقهم وازدرائهم بدون حق 
أدبيات األمم المتحدة، والتمييز العنصري، وكره األجانب، وما يتصل بذلك من تعصب 

تحدث على أساس العنصر أو اللون أو النسب، أو األصل، القومي، أو العرقي.))) 

نَُّة ج. السًّ
أهل السنة والجماعة -حسب تعريفهم ألنفسهم- »هم من كان على مثل ما كان 
عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وأصحابه وهم المتمسكون بسنة النبي )صلعم( وهم 
االتباع  على  استقاموا  الذين  وهم  لهم،  المتبعون  الهدى  وأئمة  والتابعون  الصحابة 

وجانبوا االبتداع، في مكان وزمان، وهم الباقون المنصورون إلى يوم القيامة«.)))
)السلفية  السلفيين  جماعات  البحث :  هذا  في  إجرائيا  السنة  بأهل  ونقصد 
يقترب  ومن  لإلصالح(  اليمني  التجمع  في  )ممثلين  المسلمين  اإلخوان  و  الوهابية( 
والجهاد  الشريعة  وجماعات  والقاعدة  داعش  مثل  المتطرفة:  الجماعات  من  منهم 

بالنظر إلى واحدية المرجعية الفقهية وتصنيفهم ألنفسهم كـ أهل السنة والجماعة.

ح. الشيعة
االسم  بهذا  الشيعة  وتسمى  المتابعة،  بمعنى  )المشايعة(  من  مأخوذة  الشيعة : 
ألنهم يشايعون اإلمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وأوالده الطاهرين )عليهم 
السالم(. وقد سمى الرسول األعظم )صلى الله عليه وسلم( أتباع علي )عليه السالم( 
الرسول )صلى  بأن  يعتقدون  المؤرخون كلهم في كتبهم. وهم  بهذا االسم كما رواه 
الله عليه وعلى آله( عيََّن من بعده لمقام الخالفة واإلمامة أثني عشر خليفة بأمر الله 

تعالى أولهم اإلمام علي وآخرهم اإلمام المهدي المنتظر، وأنهم معصومون.)))

هشام الديوان )21-5-2016(، »داء متوارث في جينات األخالق«، جريدة الشاهد، صفحة زاوية المجتمع.  )1(
المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري، وكره األجانب، وما يتصل بذلك من تعصب. اإلعالن   )2(
 www.un.org .2003 .وبرنامج العمل. األمم المتحدة. منشورات إدارة شؤون اإلعالم باألمم المتحدة. نيويورك

ص:11
لإلفتاء.  العامة  الرئاسة  السعودية،  العربية  المملكة  اإلسالمية.  البحوث  مجلة  والجماعة.  السنة  أهل  تعريف   )3(
مجلد) ( العدد السادس والسبعون، من رجب إلى شوال لسنة 1426 هـ. أنظر أيضا: مريم محمد الجريتلي، من 

www.aluka.net. 2010 هم أهل السنة والجماعة ؟، شبكة األلوكة الشرعية، 18 مايو
محمد بن المهدي الحسيني الشيرازي. العقائد اإلسالمية: موجز في تعريف الشيعة. موقع اإلمام الشيرازي.  )4(

.www.alshirazi
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خ. الزيدية 
زين  علي  بن  زيد  مؤسسها  إلى  نسبتها  ترجع  الشيعة،  فرق  إحدى  الزيدية 
العابدين الذي صاغ نظرية شيعية في السياسة والحكم، وقد جاهد من أجلها وقتل 
في سبيلها، وكان يرى صحة إمامة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم جميعا، 
ولم يقل أحد منهم بتكفير أحد من الصحابة، ومن مذهبهم جواز إمامة المفضول مع 

وجود االفضل.)))
عقدت اإلمامة في اليمن للهادي إلى الحق، يحي بن الحسين بن القاسم الرّسي 
سنة )245 - 298 هـ ( فكان ممن حارب القرامطة فيها، كما تشكلت فرق زيدية عرفت 
بالد  في  الزيدية  و ظهرت  واالها،  وما  والحجاز  اليمن  في  منتشرة  الهادوية  باسم 
الديلم وجيالن، وخرجت عن الزيدية ثالث فرق متطرفة طعن بعضها في الشيخين 
ومنها الجارودية. والزيدية يجيزون اإلمامة في كل أوالد فاطمة من نسل الحسن أو 
الحسين، واإلمامة لديهم تقوم على البيعة لمن هو أهل لها، ويجيزون قيام أكثر من 

إمام واحد في قطرين مختلفين.)))
يميلون إلى فكر المعتزلة في بعض أفكارهم، ويرفضون التصوف رفضا قاطعا، 
ويخالفون الشيعة في زواج المتعة ويستنكرونه، ويتفقون معهم في زكاة الخمس، وهم 
متفقون مع أهل السنة بشكل كامل في العبادات والفرائض سوى في بعض الفروع، 
ومن مظاهر ذلك سربلة أيديهم في الصالة، وباب االجتهاد لديهم مفتوح لكل من 
يقولون بعصمة األئمة، وال  الظالم، وال  الخروج على اإلمام  يريد، ويقولون بوجوب 
ثم  السنة،  ثم  القرآن،  لديهم:  االستدالل  ومصادر  المنتظر،  المهدي  اإلمام  يقرون 

القياس.)))

د. الحركة الحوثية
حركة  هي  الله(  أنصار  حركة  مؤخرا  عليها  يطلق  صار  )التي  الحوثية  الحركة 
سياسية دينية مسلحة تتخذ من صعدة شمال اليمن مركزا رئيسيا لها. عرفت في اإلعالم 
باسم الحوثيين نسبة إلى مؤسسها بدر الدين الحوثي، ويعد المرشد الديني للجماعة. 

)www.saaid.net .)2019/1 /10 الندوة العالمية للشباب اإلسالمي. صيد الفوائد. الزيدية.   )1(
نفس المرجع السابق.  )2(

نفسه.  )3(
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تأسست الحركة عام 1992/نتيجة ما يشعرون بأنه تهميش وتمييز ضد الهاشميين من 
الحكومة اليمنية.)))

وهي جماعة دينية شيعية تقوم على والية اإلمام وتتبع الطريقة األثني عشرية 
على غرار النموذج اإليراني، وهناك من يرى أن الحوثيين يسيرون على خطى حزب 
الله اللبناني، وتتهم الحكومة اليمنية الحوثيين بتلقي الدعم من إيران، للمشاركة في 
إقامة الهالل الشيعي في المنطقة، األمر الذي ينفيه الحوثيون الذين يؤكدون بقاءهم 

على المذهب الزيدي رغم اتفاقهم مع األثني عشرية في بعض األمور.)))
تحصر الشيعة والية المسلمين في نسل )البطنين( الحسن والحسين من أبنائه. 
الله( فهي  )أنصار  الحوثي  أما جماعة  اليمن.  الزيدية في  الشيعة  ويندرج في ذلك 
في  المتطرفة  )الجارودية(  فرقة  إلى  أقرب  وتعد  جديدة  مسلحة  عقائدية  حركة 
في  وإيران  الله  لحزب  والديني  السياسي  الخطاب  تحاكي  وهي  الزيدي  المذهب 
بعض الطقوس وفي الخطاب السياسي، ويختلف المذهب الزيدي عن المذهب اإلثني 

عشري في مسألة األئمة بعد الحسن والحسين والذي ال تعده من أصول الدين.

ذ. الهاشمية 
يعود نسب الهاشميين إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبالتحديد إلى هاشم جد 
النبي األكبر، وهم أحفاد قريش من أصل النبي إسماعيل عليه السالم ولد إبراهيم 
عليه السالم، حيث قدمت قريش إلى مكة المكرمة في القرن الثاني الميالدي، وحكم 
الجيل األول من قريش المدينة بعد ستة أجيال عندما استلم قصي بن كالب قيادة 

مكة عام 480م.))) 
أبي  بن  جعفر  وآل  طالب،  أبي  بن  عقيل  وآل  طالب،  أبي  بن  علي  آل  ومنهم 
طالب، وآل العباس بن عبد المطلب ـ ومنهم خلفاء الدولة العباسية ـ وآل الحارث بن 
عبد المطلب. ومن ولدي اإلمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وفاطمة الزهراء، 
عرف  بينما  األشراف،  باسم  الحسن  األكبر  ابنهم  أحفاد  وعرف  والحسين،  الحسن 

أحفاد ابنهم الحسين باسم السادة.

Said.net// https .راغب السرجاني. قصة الحوثيين. صيد الفوائد  )1(
)2019/1/www.france24.com )10. 24 بو عالم غبشي. من هم الحوثيون وما هي مطالبهم ؟، موقع فرانس  )2(
(3) The Editors of Encyclopædia Britannica, «Hāshimite», www.britannica.com, Retrieved 15-1-

2018. Edited.
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ر. القحطانية / الحمريية 
هي القبائل التي تعود بأصلها إلى جد مشترك عرف عند النسابة واإلخباريين 
العرب باسم قحطان، وورد اسم قحطان في كتابات خط المسند بكثير من االختصار، 
التعريف في العربية الجنوبية القديمة، فقحطان  فالنون في آخر اإلعالم هي أداة 
هو جد السبأيين، الجد األكبر للعرب العاربة، وتلك التي يعتقد أنها خرجت من اليمن، 
أو كانت ذات عالقة قوية بممالك اليمن القديم، وهي قبائل متحضرة وليست بدوية 
من الناحية التاريخية، وهو قحطان بن الهميسع بن تيم بن نبت بن إسماعيل عليه 
تمييزا  القحطانية  بأصولهم  يعتّدون  من  هنا  بالقحطانية  إجرائيا  ونقصد  السالم،))) 
الوافدين  والهاشميين  العدنانيين/  عن  العربية  الحزيرة  لجنوب  األصليين  للسكان 
االجتماعي  التقدير  لمواجهة  وذلك في محاولة  العربية،  الجزيرة  من شمال وغرب 
اليمن بعد ظهور اإلسالم، تمييزا لهم عن  الهاشميون في  والساللي الذي حظى به 

ذوي األصول القبلية القحطانية.

II. االنقالب الحويث والرصاع الطائفي يف اليمن 

شاركت الحركة الحوثية في احتجاجات 11 فبراير ضد النظام الحاكم بما أطلق 
عليه »شباب الصمود« وكان ذلك أول ظهور للحركة في صنعاء بعد أن قمعت خالياها 
في صنعاء بشكل منتظم من قبل األمن، وشاركت الحركة الحوثية سياسيا ألول مرة 
في مؤتمر الحوار الوطني الذي انعقد في الفترة من مارس 2013 حتى يناير 2014م، 

تحت مسمى »حركة أنصار الله«.

وكان تجاوز السلطة االنتقالية لفترتها الزمنية المحددة في المبادرة الخليجية 
لها  تعرضت  التي  الممنهجة  واالغتياالت  بالعامين،  حددت  التي  التنفيذية  وآليتها 
قيادات ورموز في الحركة، وهيمنة التجمع اليمني لإلصالح والجماعات السلفية السنية 
عسكريا وسياسية واقتصاديا، والصراع المباشر المسلح لمليشيات الجماعات السنية مع 
مليشيا الحركة الحوثية، في مناطق صعدة، وعمران، وحجة، والجوف، وأسباب أخرى 
استهدفت إقصاء الحركة الحوثية من الحياة السياسية، كل ذلك وغيره، أدى إلى بروز 
الحركة الحوثية سواء في شكلها الشعبي االحتجاجي، أو في شكلها المسلح وزحفها 
نحو العاصمة صنعاء، الذي بدأ بالسيطرة على محافظة عمران، ثم اقتحام العاصمة 

انظر: المفصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم ص: 399، و تاريخ بن خلدون، ج 2، ق 1، الصفحة 46.  )1(
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صنعاء والسيطرة عليها عسكريا في 21 سبتمبر 2014، وامتداد معارك الحوثيين إلى 
محافظات عدة لمالحقة ما أطلقت عليه التكفيريين -الجماعات المتطرفة من السنة- 

مثل تنظيمات القاعدة وداعش وأنصار الشريعة وغيرهم.

وقد ترتب على سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء عسكريا، صياغة اتفاق 
السلم والشراكة بين السلطة االنتقالية والحركة الحوثية، إال أن وضع الرئيس االنتقالي 
تحت اإلقامة الجبرية، وهروبه إلى عدن، ثم إلى خارج اليمن، قد أفضى إلى اندالع 
معركة عاصفة الحزم، التي تبناها التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية 
ودول الخليج العربي وبعض الدولة العربية ومنها مصر الستعادة الحكومة الشرعية 

ومؤسسات الدولة.

ومذهبي  طائفي  وإعالمي  سياسي  بخطاب  بداياتها  في  الحرب  دشنت  وقد 
واضح للقضاء على ما أطلق عليه الروافض » الحركة الحوثية« والشيعة التي تشكل 
امتدادا فكريا وسياسيا لنظام إيران الشيعي، وأذرعه العسكرية في المنطقة العربية، 
بالرغم من كون الحرب قد دشنت تحت مظلة األمم المتحدة، ضد االنقالب العسكري 
الحوثي، الستعادة السلطة الشرعية في اليمن واستعادة مؤسسات الدولة. إال أن هذا 
للخطاب،  ذاتي  دولية وتصحيح  نصائح  نتيجة  تدريجيا  تقلص  قد  الطائفي  الخطاب 
ووعي بتبعاته الخطيرة التي تتنافي مع القوانين والعهود والتشريعات الدولية، وشرعية 
الحرب، ليتبلور بعد ذلك خطاب الصراع السياسي العسكري اإلقليمي لصد األطماع 

اإليرانية في المنطقة العربية.

الحرب  تصاعد  مع  يتصاعد  الفكري  المذهبي/  الطائفي/  الخطاب  ظل  وقد 
واالنقسام االجتماعي، ويتموضع خارج وسائل اإلعالم الرسمية والتقليدية، حيث اتخذ 
من منصات التواصل االجتماعي منابر مناسبة لتغذية الكراهية الطائفية، والمذهبية، 
من  وممولة  موجههة  جماعات  به  تقوم  واإلقليمية،  المحلية  والساللية،  والفكرية، 
طرفي الصراع في هذه المعركة التي تتخذ أبعادا طائفية ومذهبية وفكرية وسياسية 

وجيوسياسية حتى ولو لم يفصح عنها في وسائل اإلعالم الرسمية.

األمر الذي جعلنا نختار عينة من منصات التواصل االجتماعي لتكون أكثر داللة 
وتعبيرا عن الخطاب الذي نبحث فيه، أال وهو خطاب الكراهية الطائفية، والمذهبية 

والعنصرية في اليمن، في سياق الصراع القائم منذ 27 مارس 2015 وحتى اليوم.
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حيث عززت الحرب والصراع المحلي-اإلقليمي من مظاهر الكراهيات الجهوية 
للتشظي،  الوطنية  الوحدة  وتعرض  والطائفية،  والمذهبية،  والساللية،  والمناطقية 

والنسيج االجتماعي اليمني للتمزق والصراع.

والجهوية  المناطقية  الكراهيات  جانب  إلى  ظهرت  الوضع  هذا  ظل  وفي 
والمذهبية الكراهية الطائفية والساللية في صورة تغذية الكراهية الطائفية والعنصرية 
والساللية بين القحطانيين/ العباهلة/ قبائل اليمن األصلية، من جهة، وبين الهاشمية/ 

الحوثية/ الزيدية، الوافدة إلى اليمن بعد اإلسالم من جهة أخرى.

االصطفاف  ضمن  وإقليميا،  يمنيا  جديدا  خطابا  الحوثية  الحركة  أسست  وقد 
الشيعي الصفوي السياسي في الجزيرة العربية واليمن كان قد توارى لستة عقود من 
الثورة اليمنية 26 سبتمبر 1962 و 14 أكتوبر 1963م، حيث عاد إلى السطح التقسيم 
االجتماعي التقليدي الذي كان سائدا في عهود اإلمامة ومن ذلك التمييز للهاشميين 
على أساس ديني وساللي بحكم انتسابهم إلى آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، 
وكان هذا الخطاب الرمزي، وما يمكن أن نطلق عليه إحالة إلى الفيلسوف الفرنسي 
معها من  استحضرته  وما  ثورة سبتمبر  بعد  الرمزي، قد خبا  بالعنف  بورديو«  »بيير 
المنتمين لنظام اإلمامة  الهاشميين وخاصة منهم  قيم حداثية من جهة، وقمع لفئة 
الزيدية، وأقصاء لهذه الفئة من قبل النظام الجمهوري لصالح فئة القبائل والمؤسسة 
العسكرية التي تحكمت في المشهد الجمهوري سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، 
على  ودليال  وذريعة  تعلة  الجمهورية  الممارسات  من  الحوثية  الحركة  اتخذت  حيث 
ممارسة األقصاء والتمييز ضد فئة فاعلة من فئات المجتمع اليمني في سبيل الحيلولة 

دون عودة النظام اإلمامي أو إحياء فكرة اإلمامة.

III. تحليل الخطابات الطائفية لقادة الرأي والجمهور

1. الحوثيون والخطاب العنرصي بعد 21 سبتمرب 2014

YouTube أ- العنرصية يف خطاب محمد العامد عىل منصة

نشر محمد العماد رئيس شبكة »الهوية« اإلعالمية ومنها، قناة »الهوية« الفضائية، 
وسائل  في  عليه  أطلق  ما  اندالع  إثر  على  م   2019 فبراير   19 في  الفيديو  مقطع 
إعالم الشرعية ودول التحالف »االنتفاضة الشعبية في حجور« بمحافظة حجة ضد 
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الوجود الحوثي في المنطقة في مطلع شهر فبراير 2019 ، مسنودين بطيران التحالف 
والشرعية، والتي قام بها أعضاء المؤتمر الشعبي العام وحزب التجمع اليمني لإلصالح 
في المنطقة كمقاومة شعبية، وبعد أسابيع من المواجهات مع الحوثيون. وعلى إثر 
وحتى  فبراير  نهاية  منذ  تدريجيا  المنطقة  على  عسكريا  سيطرتهم  الحوثيين  إعادة 
مارس 2019م، بعد حصار ودمار وتفجير طال المزارع والبيوت وموجة اعتقاالت و 
نزوح كبيرة لألهالي ـ على إثر ذلك ـ ظهر الشريط الفيديوي لـ محمد العماد والذي 
وجه خطابه فيه إلى قادة مقاومة حجور في الخارج والداخل من جهة، وإلى مقاومة 

الداخل المتعاونين مع الشرعية والتحالف من جهة أخرى.

* صورة املقاومة الشعبية يف الخطاب الحويث العنرصي

- أفعال المؤتمر واإلصالح : بحسب خطاب محمد العماد ـ الحوثيين ـ تتلخص 
أفعال قادة وأعضاء المؤتمر واإلصالح الذين يقودون انتفاضة حجور ويشاركون فيها، 

تتجسد أفعال المؤتمر وإلصالح في خطاب العماد في : 

أنهم يقاتلون وأول ما يحنبوا )يتورطون( يقولون وين هادي، قعوا )كونوا( رجاال، 
ال  هم  بعده،  )سرتم(  خطيتم  واال  هادي،  لكم  )اتركوا(  وفلتوا  المعركة  ادخلوا  وكونوا 
والعفافيش  اإلصالح  خيانة.  هادي  بأن  القول  في  ومستمرون  انهزموا،  بأنهم  يعترفون 
هزموا في كشر وسقطت ورقتهم، وهم يحيلون فشلهم على عبد ربه، يلجأون لعرض صور 
النساء الستعطاف الناس في المعركة ولتغطية فشلهم، مثلما كانوا أيام عفاش يلجأون 
لصور النسوان، ويتهمون )الحوثيين/ الشيعة( بممارسة المتعة في الجبال )جبال صعدة(.

قيادات المؤتمر واإلصالح في الخارج يستحدثون فتنا في عدن، وفي حجة، وفي 
الحديدة، ثم يلقون بالمسؤولية على عبد ربه، هم يبعثون على الغثيان، يتاجرون باليمنيين، 
ويعقدون صفقات مقابل ما ستدفع اللجنة الخاصة، هم يتاجرون بدماء عناصر المؤتمر 
واإلصالح في الداخل، في الوقت الذي ال يستطيعون فيه أن ينفعوا من هم في الداخل 
بهم  تبالي  ال  الخارج  قيادات  وأن  معهم،  بالتعاون  متلبسين  عليهم  القبض  يتم  عندما 

وسيتركونهم لقدرهم وال يدافعون عنهم حتى في لجان المفاوضات بشان األسرى.

يعترفوا بهزيمتهم في معركة حجور، ويتصرفوا كمشائخ ال كمكالف  عليهم أن 
)نساء(، يفترض أن يقاتلوا حتى النهاية، دون أن يرفعوا صور النسوان لتغطية هزيمتهم.
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معركة  في  هزيمتهم  بعد  بخيانتهم  هادي  اإلصالح  باتهام  العماد  واستدل 
بدماء  يتاجر  ـ  اإلصالح  عام  أمين  ـ  اليدومي  أن  العماد  خطاب  وتضمن  القشيبي، 
الناس مع اإلماراتيين، ـ في إشارة إلى الجهود التي بذلتها قيادة اإلصالح للتقارب مع 
انتمائهم إلى تنظيم اإلخوان المسلمين ـ في الوقت  القيادات اإلماراتية وفي تهمة 

الذي تتعرض عناصر اإلصالح لالعتقاالت في الداخل.

وبحسب خطابه فإن أصحاب طارق عفاش -إبن أخ الرئيس السابق علي عبد الله 
صالح وقائد المقاومة في الساحل الغربي ضد الحوثيين- اتهموا هادي ببيع المعركة 
بعد أن نفضهم الحوثيون في انتفاضة ديسمبر 2017/، وأن فهد دهشوش )رئيس فرع 
المؤتمر الشعبي العام في محافظة حجة وأحد قادة انتفاضة حجور في الخارج(: باع 
واشترى في المشايخ، واشترى شقق في مصر، وأصبح معه أرصدة، ومخصص من 
اللجنة الخاصة، بعد أن تاجر وابتاع واشترى بدماء الناس، وأنه بعد فشله في حجور 

لجأ لرفع صورة امرأة. 

ومن أفعال الحميريين )من يدعون إلى تطهير اليمن من الدخالء من الهاشميين 
يمنية،  وال  عروبة  بال  وهم  بحميريتهم  يفتخرون  أنهم  خطابه  في  والطبرستانيين( 
من  أجداد  وأن  وبالمعتقلين،  الناس  بدماء  يتاجروا  وأنهم  عفاش،  ايام  من  يتقفزوا 
يدعون حميريتيهم في إسرائيل -إشارة إلى اعتناق الدولة الحميرية لليهودية وعلى 
رأسهم ذو نواس الحميري-، وأن الحميريين الحقيقيين -بحسب خطاب الحوثيين- هم 
من جاءوا من محمد بن عبد الله ونهجوا نهجه، أما هؤالء سيظلون يهود حتى يلحقوا 

بجدودهم في تل أبيب. 

وينصح الحوثيون الشرعية والتحالف بأال يصدقوا مشائخ حجور وأن يخلوهم 
حكومة  في  الخارجية  )وزير  اليماني  خالد  بأن  واعتبر  رجاال(  يكونوا  )أي  يحتزقوا 
الشرعية( يبهرر، ويدقها رجالة، ولو قد األمريكي والصهيوني يمين وشمال )في إشارة 

إلى ظهوره بجوار نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل، ووزير الخارجة األمريكية(.

- صفاتهم : يصف خطاب العماد المؤتمر واإلصالح بأنهم فاشلون، وأنهم مثل 
النساء، ليسوا رجاال، وليسوا مقاتلين، وأنهم كذابون، ومتاجرون بدماء الناس، وليسوا 
مشائخ، ولم يعودوا رجاال، وأن ليس لهم وزنا، وال يمتلكون القدرة على الدفاع عن 
بما  وواطين،  ساقطين  شهامة،  وبدون  قبيلة،  وبدون  شرف،  بدون  وأنهم  أنفسهم، 
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في ذلك شبابهم اإلعالميين، وأنه ينطبق عليهم صفة دنق )متسكعون(، وأن قيادات 
الخارج رخاص ومنحطين وسذج، وغير محترمين، ومثيري فتن، وليس لهم أي قيمة.

وأن من يطلقون على أنفسهم حميريين، هم بدون عروبة، وال كرامة، وال شرف، 
وال عزة. وأنهم غير حميريين بل يهود -إشارة إلى أن اليهودية كانت الدين الرسمي 
للدولة الحميرية في عهد ذي نواس الحميري-، وأن اإلصالح -حزب التجمع اليمني 
السعودي، ال يستحون،  للسفير  وتابعين  لإلصالح- تجار حروب، وأنهم مجرد عمالء 
وأن خالد اليماني رجل رغم وقوعه بين أمريكا وإسرائيل -في إشارة إلى ظهوره في 

مؤتمر دولي بين وزير الخارجية األمريكي ورئيس الوزراء اإلسرائيلي نتنياهو-.

خطاب  -بحسب  واإلصالحيون  العفاشيون  المؤتمريون/  دأب  أدوارهم :   -
الحوثيين-، على التنصل من المسؤولية عن الفشل والهزيمة، وتحميل الرئيس هادي 
فشلهم في المعارك التي خاضوها، ابتداء من معركةـ  القشيبيـ  عمران، إلى انتفاضة 
مسؤولية  إلقاء  على  اعتادوا  وأنهم  حجور.  معركة  إلى  صنعاء،  ديسمبر   2 ديسمبر 
-المؤتمر  تحالفهما  بفشل  ألقوا  كشر  معركة  وفي  غيرهم،  على  وهزيمتهم  فشلهم 
واالسترزاق  الناس  بدماء  المتاجرة  دورهم  وكان  هادي،  الرئيس  على  واإلصالح- 
الخارجي، والتضحية بالقبائل والمواطنين الموالين لهم في الداخل، ولم يتصرفوا 
تصرف الرجال حين لجأوا إلى رفع صور النساء الستثارة الرأي العام بعد هزيمتهم 
مجرد  وأنهم  باألجنبي،  واالستعانة  للخارج،  العمالة  على  دأبوا  قد  وأنهم  وفشلهم، 

عمالء للسعودية يأتمرون بأمر السفير السعودي، 
وينصح الخطاب الحوثي المغرر بهم في الداخل بعدم تصديق ودعم الفاشلين 
من المؤتمر واإلصالح في الخارج، أو االعتماد عليهم في معارك فاشلة، ألن أدوارهم 
غير بطولية، وهم ال يتصرفون تصرف الرجال المقاتلين، وأن أدوارهم تتنافى مع قيم 
الرجولة والشهامة والقبيلة، بمتاجرتهم بدماء من في الداخل، وبالمعتقلين، الذين ال 
يهتمون بهم، بل إنهم عاجزون عن إخراجهم من المعتقالت وال يبالون بوضعهم، وأن 
االعتداد بأصولهم الحميرية الجاهلية يدل على أنهم غير معتزين بهويتهم اإلسالمية 

اليمنية، وأن أصولهم ذات جذر يهودي ـ حميري. 
أما الشرعية ممثلة بوزير خارجيتها فإنها تؤدي دور العمالة الواضحة للصهيونية 
وأمريكا من خالل ما يظهر في المحافل الدولية -في إشارة إلى ظهورهم العلني إلى 

جوار المسؤولين اإلسرائيليين-. 
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ال  واإلصالح  المؤتمريين  فإن  -العماد-  الحوثي  الخطاب  وبحسب  قيمهم :   -
يتحلون بقيم الشجاعة، والرجولة القتالية، واالعتماد على الذات، وأن الفشل والهروب 
القيم  من  مجردون  وأنهم  دماء،  تجار  وأنهم  السائدة،  قيمهم  هي  المسؤولية  من 
الرجولة  ناقصي  بشر،  وتجار  للخارج،  عمالء  وأنهم  والدينية،  واالجتماعية،  القبلية، 
والقبيلة والشهامة، وأنهم منحطون، و رخاص، وبدون أخالق، وأنهم جاهليون يهود، 

مجردين من قيم اإلسالم.

- مرجعياتهم : تجلت مرجعيات قادة المؤتمر واإلصالح الذين يوجهون المعركة 
في حجور، بحسب خطاب العماد، في: المرجعية العسكرية، من خالل تجربة معركة 
عمران، وانتفاضة صنعاء، ومعركة حجور، التي أثبت فيها المؤتمريون واإلصالحيون 
فشلهم العسكري، ومرجعية الخارج، من خالل العمالة للخارج والتخلي عن مرجعيات 
الداخل: المرجعيات الدينية والقبلية والوطنية واإلسالمية، ومرجعية األصول التاريخية 

الجاهلية الحميرية اليهودية، ما قبل اإلسالم. 

ب. مفهوم العنرصية يف خطاب عبد امللك الحويث 

الحوثيين  لزعيم  المسيرة خطابا  قناة  تلفزيون  بث  2019م  فبراير   27 بتاريخ 
)أنصار الله( عبد الملك الحوثي اشتمل جزء هام من ذلك الخطاب على مسألة إثارة 
العنصرية، وبدا الخطاب بمثابة مراجعة وإصالح لما خربه فيديو محمد العماد الذي 
استفز فيه القبائل اليمنية ومرجعياتها التاريخية من المتعاونين مع التحالف العربي 

والشرعية من خالل لغته الفجة والقدح التاريخي بأدوارهم.

النزاعات  مثيري  إلى  العنصري  الخطاب  الحوثي  الملك  عبد  خطاب  أسند 
اإلصالح  حزب  وإلى  التكفيريين،  وإلى  والمناطقية،  والمذهبية  العنصرية  والنعرات 
)حزب اإلفساد بحسب وصفه( الذين يتمترسون وراء العناوين العنصرية، أو العناوين 

المذهبية، أو العناوين المناطقية خدمة لألعداء.

على  يشتغلون  والمقاومون-  والتحالف  الشرعية  -يقصد  بأنهم  وتضمن خطابه 
إثارة النعرات والنزاعات العنصرية والمذهبية والمناطقية، وإثارة النعرات العنصرية، 
أو  المذهب  أو ذاك، وهذا  العرق  أو ذاك، وهذا  العنصر  بين هذا  العداوات  وإثارة 
العنصرية، ويصفون  النعرات  العدناني والقحطاني. ويشتغلون على تلك  ذاك، وبين 
الشعب  أبناء  دماء  ويبيحون  كافر،  وأنه  رافضي،  وأنه  بأنه مجوسي،  اليمني  الشعب 
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اليمني. وأنهم يحرضون أبن تعز على أبن صنعاء، ومن في المحافظات الجنوبية ضد 
من يسكنون في المحافظات الشمالية، ويشتغلون على هذا من منطقة إلى أخرى، 
وأن هدفهم التفرقة بين أبناء الشعب، وليس لديهم قضية أو أمر يجتمع عليه الناس، 
فيسعون إلى جر الناس إلى عنوان آخر ألنهم مفلسون، وليس لديهم ما يقنعون الناس 

به من قضايا صحيحة، وعادلة، ومحقة.

قذرة  ممارساتهم  وأن  وتكفيريون،  وجاهليون،  بأنهم عنصريون،  وقد وصفهم 
وعدائية لبني آدم، وأن ذلك عنوان جاهلي، وأنهم مفضوحون بتصرفاتهم في العالم 

اإلسالمي كله، وأن ما يفعلونه شغل مقيت، من عمل الشيطان، وأنهم مفلسون.

وتضمن خطابه أدوارهم التي تمثلت في إثارة الفتنة، والسلوك الجاهلي المقيت، 
وأنهم يقومون بدور الشيطان الذي ينزغ بين بني آدم، وثيرون النعرات بين العدناني، 
والقحطاني، وإثارة العنصرية والخالفات والنعرات المذهبية، والتحريض المناطقي، 

وإثارة الفتن وأن ذلك من عمل الشيطان.

وفي ميزان القيم اعتبر أن تلك األفعال ال عالقة لها باإلسالم أبدا، وأنها قيم 
جاهلية، وأنها قيم تكفيرية عنصرية، وأنها فتنة وأخالق ال صلة لها بأي دين أو ملة 

ألنها تعلم بغض اإلنسان لمجرد أنه ليس من منطقتك. 

وتضمن خطاب اإلسالم وأنه جاء ليوحد األسرة البشرية كلها، وأن اإلسالم يربي 
على األخوة، والوحدة، وأن اإلسالم يجمع وال يفرق، وقيمه وتعاليمه تربي على هذا 
األساس، وأن اإليمان يعزز الروابط اإلنسانية/ األخوية، ويجعل منا أخوة، وأن ليس في 

اإلسالم أن تعادي أحدا، أو عرقا معينا، أو نسبا، معينا.

وأن اإلسالم يصف البشر بأنهم أخوة في عائلة وأسرة بشرية وآدمية وإنسانية 
واحدة باعتبارهم بنو آدم، فإنما المؤمنون أخوة. وفي دور اإلسالم وأن اإلسالم يوحد 
الله،  بحبل  واالعتصام  الوحدة  على  يحث  وأنه  تتباغضوا،  وال  تتعادوا  فال  يفرق  وال 
وعدم الفرقة. وأن اإلسالم يحث على قيم الوحدة واألخوة وينبذ التكفير والعنصرية، 

وتؤكد على أن الجميع من أصل بشري واحد، وطينة واحدة آلدم عليه السالم.

واشتمل خطابه على مرجعية دينية باألساس في استدالله باآليات القرآنية »يا 
أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها« اآلية )1( من 
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سورة النساء، واستدل باآلية القرآنية »واعتصموا بحبل الله جميعا وال تفرقوا« اآلية 
)103( من سورة آل عمران، واستخدم صفة الجاهلية إحالة إلى عهد ما قبل اإلسالم، 

ونفي عن مثيري الفتنة أخالق ومرجعيات اإلسالم.

2. صورة اآلخر يف خطاب السلفية السنية )الخطاب املذهبي(

نشر الشيخ/ محمد عيضة شبيبة القيادي في حزب الرشاد السلفي، ووكيل وزارة 
ومن  بصعدة،  السلفي  دماج  معهد  مشائخ  من  وهو  الشرعية،  حكومة  في  األوقاف 
المهجرين من صعدة، تغريدة على إثر بث خطاب عبد الملك الحوثي حول دعاوى 

العنصرية، وذلك بتاريخ 6 مارس 2019م.

بها  يتهمه  العنصرية وهاجم من  لغة  الحوثي في خطابه  الملك  استهجن عبد 
وأكد على أن الناس سواسية، لكن من سابع المستحيالت في قاموسه السماح ألي 
شخص غير الهاشميين تولي المنصب األول في حركته ولو كان من أكثر الناس تأهيال 

وقدرة على القيادة. لم يكن عبد الملك في هذه عنصري فقط بل وكذاب.

والممارسة  والشعار  والعمل  القول  بين  التناقض  على  شبيبة  خطاب  ركز  وقد 
من خالل تأكيد ممارسة العنصرية بأولوية الهاشميين في المناصب العليا، بناء على 
القاعدة العنصرية وليس على القدرة على القيادة والتأهيل والخبرة، ووصفه بأنه كذاب 
في دعوته إلى نبذ العنصرية واستهجانه لمن يحرضون على العنصرية والفتنة. وقد 
تفاعل جمهور تويتر من خالل تعليقاتهم، فمن خالل خمسين تعليق انقسم الجمهور 

إلى مؤيد للطرح السلفي ومعارض له وذلك على النحو التالي:

أ. صورة الحوثيني يف خطاب السلفيني

للحوثية،  المناهض  )شبيبة(  السلفيين  خطاب  بحسب  الحوثيين :  - أفعال 
فإن عبد الملك الحوثي على خالف مع اليمنيين وليس له مكان على أرض اليمن، 
ويجب أن يحاكم، وسيرى هو وقومه مصير أبناء عمومتهم بنو قريظة، وسيخطفون 
بالخطاطيف في جلودهم. وفي نظرهم أن الحوثيين يكرهون كل ما هو عربي مسلم، 
ويعملون للدجال عالنية، ولم يقوموا إال بالقتل والتفجير وغناء الزوامل، وأن إيران 

تكره كلما هو عربي.
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ويتضمن خطاب السلفيين جملة من أفعال الحوثيين منها: أن عبد الملك الحوثي 
يدعي استهجان العنصرية، ويهاجم من يتهمه بالعنصرية ويردد أن الناس سواسية في 
المنصب األول في حركته،  الهاشميين بتولي  أنه ال يسمح ألي شخص من غير  حين 
وأنه يستهجن العنصرية وهو يمارسها في نفس الخطاب بكتابة لقب »السيد« ويتحدث 
عن الوالية، وأنه يخاطب الشعب ويقصد به الهاشميين، وأن 85 % من المناصب في 
عهدهم للهاشميين، وال يتنازل لغير الهاشميين، وتم إقصاء جميع موظفي الصحة عدا 
أبناء  تزويج  يقبلون  ال  الهاشمينن  بأن  عنصريته  على  استدلوا  كما  )خراسان(،  عيال 
القبائل، وإنه إذا كان الحوثي يدعي أنه »سيد« فماذا نسمي اآلخرين، كما يستدلون على 
عنصريته بأخذ الخمس، واعتبار السلطة حق وإرث ساللي له، ويرى أن إيران قبلته، 

ومن حقها حكم اليمن والخليج، وأنه يظلم اليمن واليمنيين ومن معه بتبعيته للخميني.

- صفاتهم : بحسب خطاب السلفيين فإن عبد الملك الحوثي عنصري، وكذاب، 
ورأس النفاق واإلفك والبهتان، وأنه دجال أعور، ودموي مأجور، مختل عقليا، ظالم، 
يسيد نفسه دون وجه حق، ويدعي نسبه إلى آل النبي بالباطل، مدع للحق الساللي 
في الوالية باطال، يتناقض سلوكه مع شعاراته، ويتناقض قوله مع فعله، وأنه يهودي 
خبيت، العن وأنجس وأوسخ وأظلم من األعور الدجال، قاتل، ذو مذهب عفن، وتاريخ 
السلفيون  تمييز. ويصف  يدعيه من عدم  ما  تتناقض مع  السيد  إجرامي، وأن صفة 
كذابون،  وأنهم  المتوردة،  الساللية  العنصرية  ذوي  عيال خراسان،  بأنهم:  الحوثيين 
خبيثة،  وجوه  وذوي  يهود  وأنهم  خائنة،  ظالمية  ساللية  رجعية،  متخلفة  وعصابة 

وعنصريون يمارسون التقية.

سلوك  تجسد  التي  األدوار  من  جملة  السلفيين  خطاب  ويتضمن  - أدوارهم : 
الهاشميين،  غير  من  اآلخرين  على  االصطفاء  دور  ممارسة  ذلك:  ومن  الحوثيين 
وممارسة النفاق واإلفك والبهتان، والمخاطبة الفئوية، وأن تاريخهم إجرامي، وأنهم 
يؤدون دور الوكالة إليران، في إشعال حرب عبثية، والتربص بأهل السنة، وتكريس 
وممارسة  المجوسية،  إليران  والعمالة  والوالء  والساللة،  والمذهب  الفكر  عنصرية 

التمييز العرقي، واستخدام التقية.

- قيمهم : تتجسد قيم الحوثيين في خطاب السلفيين في: التمييز في حق الوالية 
العامة واحتكارها سالليا، والنفاق، واإلفك، والبهتان، والطائفية الدخيلة على الزيدية، 
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بالخمس،  االستئثار  خالل  من  االقتصادي  والتمييز  الساللي،  والتمييز  والعنصرية، 
والحكم الساللي، والكراهية المذهبية، والتشيع، والتمييز العرقي.

الدينية  الحوثيين  لمرجعيات  نقدهم  السلفيين  خطاب  تضمن  - مرجعياتهم : 
الباطلة ومن ذلك مسألة اإلمامة، ووالية الفقيه، واالنتساب إلى الرسول  والتاريخية 
صلى الله عليه وسلم، والثورة الخمينية، واالستئثار بالخمس، واتخاذهم التقية طبقا لما 

درجت عليه الشيعية، وبممارساتهم التمييزية كعدم مصاهرة غير الهاشميين. 

شبهوا  حيث  تاريخية،  ومرجعيات  السنة،  مرجعيات  السلفي  الخطاب  وتضمن 
عبد الملك الحوثي بعبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين في المدينة، وأرجعوا 
الحوثيين إلى األصل الفارسي إحالة على قدوم مناصري الرسي من طبرستان والديلم، 
وشبهوا خطاب الحوثي بحديث األعور الدجال، وربطوا بين الحوثية والثورة الخمينية، 

واستشهدوا بشعار الحركة الحوثية، واستشهدوا بآية النفاق، وشبهوهم ببني قريضة. 

ب. صورة السلفيني يف خطاب الحوثيني 

إلى  المنسوبة  األفعال  من  جملة  الحوثيين  خطاب  تضمن  السلفيين :  - أفعال 
السلفيين، منها أنهم يكذبون باسم الدين والجهاد، وأنهم ال يصمدون بلحاهم، وأنهم 
ينظرون إلى الناس بعين طبعهم، وتنتابهم نوبة صرع من خطابات السيد القائد عبد 
الملك الحوثي، وأنهم يتبعون الدسم والريال، ويتغنون بالوطنية وهم كذابين. يقاتلون 

هم وعلي محسن وعبد ربه وطارق عفاش مع السعودية من أجل السلطة واالرتزاق.
مع  بالدانات  يقصف  وأنه  يتنفس،  مما  أكثر  يكذب  أنه  شبيبة  أفعال  ومن 
السعوديين اليمن وشعبه، وأنه يضلل، وكالمه يخالف الواقع الذي نعيشه، فال يوجد في 
حكومة الفنادق هاشمي واحد، وأنه ال يجرؤ على الحديث عن أحقية حكم أسياده آل 
سعود، شبيبة يشوه صورة قائد الثورة، ويتدخل بين القبائل والهاشميين، ينكرون على 
شبيبة فهمه لمعنى العنصرية والمصطلحات العربية، وأنه يتهم الحوثيين بالعنصرية 
كذبا رغم أن المشاط مزين -كما ورد-، والصماد غير هاشمي، وهو إنما يمارس الحقد 
سمت  التي  السعودية  لألسرة  عميل  وهو  العنصرية  عن  يتكلم  والمزايدة،  والضغينة 

البالد والعباد باسمها. 
وبحسب خطاب الحوثيين وأنصارهم فإن أفعال الحوثي والحوثيين تتجسد في 
أن الحوثي يقاتل في وجه 17 دولة ألربع سنوات ومعه عشرين مليون، وأنه لم يقم 
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وأن  حوثية،  بجنسية  جواز سفر  يصدر  ولم  الحوثية،  العربية  المملكة  اليمن  بتسمية 
»السيد« ال يدعو إلى العصبية والعنصرية، بل ينادي بالحرية والمساواة والتحرر من 
وكثير  والمشاط،  الصماد  هاشمية  عدم  بدليل  الله،  لغير  والخضوع  والعبودية  الرق 
من األنصار، فهما يمارسان الّسلطة على مستوى الرئاسة ورئاسة الحكومة وهما غير 
في  أنصاره  زاد  تشويهه  الحوثي  حاول خصوم  فكلما  الخطاب،  وبحسب  هاشميين، 
الداخل والخارج، ويؤكد الخطاب على أحقيته في اإلمامة ووجوب طاعته، وأن الله 
مّن عليهم ببدر الدين الحوثي، وولده حسين، اّلذين بهما أخرجهم الله من الضالل 
إلى الهدى، ومن الذّل إلى العّز، ومن الجهل إلى العلم، فقد بدأت الحركة الحوثية 

صغيرة وأصبحت تقارع عدوانا عالمّيا تقوده أمريكا وأذنابها في الخليج، 
لكي  دروسا  السلفيين  يلقنون  بأنهم سوف  تهديدا  الله  أنصار  وتضمن خطاب 
)السعوديون(  أسياده  عنه  يتخلى  حين  لـ)شبيبة(  وتهديدا  المعرفة،  حق  الله  يعرفوا 

وتسليمه للحوثيين، وأن نهش أكباده أقل ما يشفي غليل أقارب الشهداء.

لنتنياهو،  وأحذية  لليهود  تابعون  بأنهم  السلفيين  الحوثيون  - صفاتهم : يصف 
ومنافقون قذرون، يعانون من عقدة نقص، كذابين مخادعين، وهم في تحالفهم مع 
السعودية بمثابة األعداء، جبناء، ومضللون، خدام لليهود، علماء فتنة، خونة وأن حزب 
ورخيص،  ومرتزق  كذاب،  وأنه  داعش،  شبيبة شيخ  وأن  األنجاس،  الرشاد هم حزب 
وعديم الحياء، وأنه فضولي، ودوشان، وُبْقري، جاهل، حاقد، كذاب أشر، عدو الله 
آل  إنسان في حظيرة  )شبشبة(، حمار في صورة  الحق، وقح، صلف،  ورسوله، عدو 
األعذار،  سامج  مشعب،  نجس،  كلب،  ناصبي،  داعشي،  شرف،  ذرة  له  ليس  سعود، 
صاحب اللحية الكاذبة، واطي. أما تصور الحوثيين وأنصارهم عن أنفسهم فهم يرون 
أن )السيد( عبد الملك والحوثيين غير عنصريين، وأنه أمل األمة، قائد األمة الصادق، 
يستحق اإلمامة، ويحمل صفات األئمة، طالوت أمة محمد، وهبه الله بسطة في العلم 

والجسم، من لم يستجب لهذا السيد فهو مغبون مفتون في دينه ودنياه.

- قيمهم : يؤكد خطاب الحوثيين على شعبية الحركة الحوثية، وأهمية الوالء لها، 
واصطفاء آل البيت، وعلى طاعة ولي األمر، واالقتصاص والثأر من الخونة، ويؤكد 

على المساواة، وعدم عنصرية الحوثيين، وممارستهم لها.

- مرجعياتهم : استخدم الخطاب المناهض للسلفيين مرجعيات فكرية وتاريخية 
وواقعية: أما المرجعيات الفكرية المذهبية فبإيراد فتوى أحمد صالح الهادي، 23 ربيع 
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اآلخر/ 1440 هـ، شروط اإلمامة في المذهب الزيدي، وأما التاريخية فمثل حديثهم 
عن االقتصاص من هند بنت عتبة في قتلها حمزة وأكل كبده، وأما الواقعية فتمثلت 
في نفي العنصرية على مستوى القيادة العليا، بدليل أن رئيس المجلس السياسي ليس 

بهاشمي، وفي مواجهة عاصفة الحزم من قبل الجميع هاشمي وغير هاشمي. 

3. كتاب »القبيلة الهاشمية« والتأويل العنرصي للتاريخ

)تغريدة سام الغباري على تويتر بتاريخ: 1 فبراير 2019م(
سنذهب إلى القضاء المصري كما أرادت نقابة أشراف مصر، ونحترم ما يصدر 
عنه، فالقضاء المصري قضاء عظيم ومستقل، ينتصر للحرية ويدعم حقوق الشعب 
اليمني في الدفاع عن قيم الشورى والعدالة، كل ما فعلته أنني نهيت عن المنكر 

العنصري الذي يذبحنا في اليمن، وأمرت بمعروف السالم الحقيقي، دعواتكم.

نشرت هذه التغريدة على أثر سحب كتاب »القبيلة الهاشمية« الذي تم سحبه 
من التداول في معرض الكتاب الدولي بالقاهرة على إثر أمر قضائي بناء على دعوى 
من  ونوعا  العنصرية  للفتنة  مثيرا  الكتاب  باعتبار  المصرية،  األشراف  نقابة  رفعتها 
التحريض العنصرّي. وقد انقسم جمهور تويتر في تعليقاته على هذه التغريدة إلى 
قسمين: قسم مؤيد وهم من مناصري الشرعية وفئة القحطانيين، ومعارض من فئة 

المناصرين للحوثيين والهاشميين، وأشراف مصر.

أ. صورة الكتاب ومؤلفه يف خطاب الهاشميني 

- األفعال : تضمن خطاب جمهور تويتر المعارض للكتاب أن سام الغباري يكيد 
للهاشميين ويشتم آل بيت المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأنه بطرح مشكلة سحب 
الكتاب إنما يروج لكتابه المعفن، بالكذب لكي يشترى، ويعتبرون أنه من خالل الكتاب 
يتهم قبيلة الهاشميين التي لها بطون وأفخاذ منتشرة في كل الجزيرة العربية بل في 
كل بالد العالم، ويتهم جمهور تويتر المعارض للكتاب في خطابه الغباري ومن معه 
بأنهم يكرهون آل اليت ويكرهون رسول الله، وأن مشكلة الغباري ومناصروه هي مع 
الله، وأنهم يتسترون بأغطية عفنة ال قيمة لها، ويتهم جمهور تويتر المعارض للكتاب 
الغباري بأنه من أصل يهودي، وأن أسرته أسلموا منذ مأتي عام فقط، وأن له عالقات 
مباشرة بالصهاينة الهاربين من اليمن وتلقى الدعم منهم، وأن الغباري ومن يؤيده 
يكررون نفس سلوك معاوية ويزيد. وهناك من يخشى أن يتسبب الكتاب في شرارة 
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فتنة طائفية في مصر، ويعتبرون تعميم الغباري في حكمه على الهاشميين بالعنصرية 
يفتح باب شيطنة بقية الهاشميين، وأن الغباري يستحق الجلد والتعزير.

- الصفات : اعتبر الخطاب المناوئ أن مضمون الكتاب عنصري، ومسيء إلى 
الهاشميين، وأنه شمولي ومجحف، ونوع من الكيد، واعتبروه كتاب فتنة، وتعبير عن 
الغباري معتوه، وكذاب وجاهل، وأنه من أصل  الله. وأن  البيت، ولرسول  كراهية آل 
يهودي اسرته حديثة اإلسالم، وأنه عميل صهيوني، ومراوغ من أحفاد معاوية ويزيد، 
ووصفوا القحطانية بالعنصرية، وأكدوا أنهم ضد العنصرية القحطانية. أما المحايدون 

من جمهور اليمنيين المعتدلين فقد استخدموا نعوت التعايش والمواطنة المتساوية.

- األدوار: يتضمن الخطاب المعارض أدوارا للكتاب والمؤلف تتمثل في: تحريض 
وتكريس  الرسول،  آل  وشتم  سب  على  والتشجيع  الهاشميين،  على  اليمنية  القبائل 
الكراهية للهاشميين واإلجحاف في التعميم، وأن الغباري ومن يناصره يقومون بنفس 
دور معاوية ويزيد في محاربة آل البيت، ويقوم بدور الداعية للعنصرية القحطانية، 
ويتهمونه بالعمالة للصهيونية وبتلقي الدعم منها، ويعتبرون أن التعميم الخاطئ في 

الكتاب يدفع بقية الهاشميين إلى التعاطف مع الحوثيين. 

الحوثيين  الكتاب والغباري من وجهة نظر  لها  التي يروج  القيم  أما  القيم :   -
تؤدي  التي  الهاشميين  وكراهية  القحطانية،  العنصرية  في :  فتتجسد  والهاشميين، 
واإلسالم،  باإليمان  وتضر  الله  مع  مشكلة  وتصبح  الله  رسول  كراهية  إلى  بدورها 
االجتماعي،  والصراع  العنف  على  والتحريض  الهاشميين  على  الحقد  قيم  وتكريس 
وإثارة الفتنة الطائفية، ومن جهة أخرى يشككون في انتماء أسرة المؤلف إلى اإلسالم 

ويجردونه من وطنيته.

من  الدين  إلى  للقحطانية  المناهض  الخطاب  مرجعية  تستند  المرجعيات :   -
المحمدية، وما قبلها من عصور  التفريق بين ما بعد ظهور اإلسالم والدعوة  خالل 
باإلسالم  والناس  العرب  جميع  أعز  قد  اإلسالم  أن  اعتبار  على  جاهلية.  ومجتمعات 
وخلصهم من صراعاتهم القبلية والساللية والتفاخر الجاهلي باألحساب، وأعاد بناء 
العالقات على قاعدة إسالمية جديدة من الهداية، وأن الهاشميين كان لهم فضل في 
نشر الدعوة اإلسالمية وكان اإلمام علي كرم الله وجهه في مقدمة تلك البعثات إلى 

اليمن لنشر اإلسالم وتعاليمه. 
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إلى  -نسبة  العبهلية  الدعوة  إن  بل  جاهلية،  دعوة  القحطانية هي  الدعوة  وأن 
األسود العنسي- التي يكرسها الخطاب المناهض للهاشميين، هي دعوة جاهلية ألنها 
عليه  الله  الله صلى  رسول  رسل  وطرده  اإلسالم  عن  العنسي  األسود  بارتداد  تفتخر 
وسلم في حياته. وأن هذا المنحى يجعل مشكلة الدعوة الحميرية أو -العبهلية- في 
وليس  والرسول  الله  مع  مشكلتهم  تجعل  وأنها  واإلسالم،  بيته،  وآل  الرسول  مواجهة 
واألحاديث  باآليات  مستدلين  واإليمان.  اإلسالم  أركان  تقوض  وأنها  الهاشميين،  مع 
التي تحث على محبة الرسول وآل بيته، وارتباط ذلك باإليمان وبالعبادات ومن ذلك 
وجوب الصالة والسالم على الرسول وآله في فروض الصالة وفي غيرها من طقوس 
العبادات. ويستدلون بجملة من اآليات واألحاديث النبوية في مدى حرمة اإلساءة إلى 

آل الرسول باعتباره إساءة إلى الرسول وإلى اإلسالم.

ب. صورة الهاشميني يف خطاب مؤيدي الكتاب 

عن  ينهى  الهاشمية«  »القبيلة  كتابه  بنشر  بأنه  الغباري  سام  يرى  أفعالهم :   -
المنكر العنصري ويأمر بمعروف السالم. ويرى المؤيدون للكتاب من خالل تعليقاتهم 
للغباري  ويدعون  القحطانيين،  صدور  أثلج  قد  الكتاب  بأن  الغباري،  تغريدة  على 
بالنصر في قضيته مع األشراف أمام القضاء المصري، بعد أن منع عرض الكتاب في 
معرض القاهرة الدولي جراء رفع نقابة األشراف المصرية دعوى قضائية ضد الكتاب، 

باعتبار محتواه عنصري و يحرض على الهاشمية.

الهاشميين  جرائم  عن  يتحدث  أنه  للكتاب  المؤيديين  خطاب  تضمنه  ومما 
الكتاب  صاحب  المؤيدون  وينصح  ويوثقها،  ويعريها  عنصريتهم  ويفضح  الساللية، 
بنشره إلكترونيا بعد منعه للترويج له، ونشره في معارض الكتاب الخليجية في الدول 

التي تتبنى التحالف العسكري ضد االنقالب الحوثي.

- صفاتهم : وصف الغباري نفسه بأن داعي سالم، وناهي عن منكر العنصرية، 
ووصفه مناصروه من الجمهور المعلق على تغريدته بأنه استاذ ورجل حكيم، وأنه قيل 
من أقيال اليمن، وأنه واقعي في سرده لتاريخ الهاشميين في اليمن، ونعتوا أنفسهم 
بالقحطانيين، واعتبروا الكتاب خاص بهاشميي اليمن، ونفوا عنه العنصرية، واعتبروه 

قابال لالنتشار والنجاح في بيئة التحالف العربي ضد الحوثيين.
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الهاشمية« من  القبيلة  الغباري من خالل نشره كتاب »  - أدوارهم: يقوم سام 
وجهة نظره بدور الناهي عن منكر العنصرية، والداعي إلى معروف السالم، والتسليم 
بمرجعية القضاء المصري والثقة في عدالته، ومن وجهة نظر مناصريه يكمن دوره في 
تناول خطر الهاشميين وكشف الجرائم الساللية في اليمن، وتعرية العنصرية الهاشمية، 

وتأييد للمعسكر السني في التحالف العربي-الخليجي في الحرب على اليمن.

قيم  على  ومؤيديه  الغباري  سام  خطاب  اشتمل  قيمي  منظور  ومن  القيم:   -
منها: النهي عن العنصرية الساللية، والدعوة إلى السالم، وكشف عنصرية الهاشميين 

وجرائمهم الساللية وعنصرية الهاشميين.

العنصرية  المرجعية  إلى  ومؤلفه  الكتاب  مؤيدي  خطاب  يستند  المرجعيات:   -
الساللية في تأويل التاريخ، سواء لجهة إدانة ونقد الممارسات الهاشمية التاريخية في 
المذهب الزيدي، أو لجهة تمجيد المرجعية القحطانية في مواجهة الهاشمية، والتأصيل 
ألحقية السكان األصليين في إقصاء الهاشميين على أساس عنصري وساللي، وإحياء 
صراع الحضارات والسالالت واألعراق، والعودة إلى حقبة ما قبل اإلسالم في استعادة 
دور القحطانيين والحميريين والعباهلة في جنوب الجزيرة العربية كأسياد على أرضهم 
الكتاب هي  يدور حولها موضوع  التي  المركزية  المرجعية  أن  إال  الخطاب-.  -بحسب 
الممارسة الهاشمية في الدولة الهادوية الزيدية في اليمن منذ تأسيسها أواخر القرن 
الثالث الهجري وقدوم اإلمام الهادي بن الحسين الرسي من الحجاز وقدوم أنصاره 
من طبرستان وغيرها من بالد فارس، وعالقة اإلمامة الزيدية بقبائل اليمن واستئثارها 
بالحكم على أساس المرجعية الساللية وحصر اإلمامة في البطنين من نسل أوالد اإلمام 
علي بن أبي طالب كرم الله وجهه من فاطمة الزهراء أبنة النبي صلى الله عليه وسلم.

وهناك مرجعيات فرعية دينية وتاريخية تتعلق بالموضوع منها التشكيك بأصول 
الهاشميين والتركيز على الوافدين إلى اليمن من بالد فارس من الطبرانيين والديلم 
وغيرهم، في محاولة لهدم األساس الساللي والمذهبي الذي يرتكز عليه الهاشميون /

اإلماميون في حصر الوالية العامة في البطنين، دون سائر المسلمين.

ت. صورة الهاشميني يف خطاب القحطانية

1. أفعالهم: يتضمن خطاب الجمهور المؤيد لصدور الكتاب، بأن الهاشمية هي 
التي أنبتت الزيدية والمتوكلية، وأن سبب استمرار القتال في األمة هو ادعاء الهاشميين 
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للحق اإللهي أو التاريخي في الوالية، وأنهم يمارسون القتل وسفك الدماء ضد أبناء 
األرض األصليين )القحطانيين( وينهبون أرضهم، وأن معظم األسر الهاشمية ساندت 
الحوثي، وأن الهاشميين وحدهم من ال يعجبهم الكتاب، واتهام الهاشميين بأنهم من 
قاموا بالتحريض ضد الكتاب في مصر، وأن الفكر الهاشمي أشبه بالقمامة، يجلب 
يتبنون مشروعا عنصريا  الهاشميين  االنحراف، وأن  وأنهم سبب  الذباب من حوله، 
سالليا ذا منهج فكري وحركي لتنظيم عالمي موحد يضم كل الذين يزعمون أنهم من 
الفقيه، وأن ليس لهم أمان،  التجربة اإليرانية في والية  البيت، ويريدون تطبيق  آل 

ويعتبرون أن الله اصطفى محمدا ولم يصطف بني هاشم. 

يشكك مناصرو الغباري من القحطانيين في العدد الحقيقي ألحفاد الحسن 
والحسين ويرون بأن أكثر المنتسبين ينتحلون نسبهم إلى نسل الحسنين وأن عددهم 
الحالي مبالغ فيه بالنظر إلى ما تعرض له نسلهما في كربالء و جراء المالحقة 
والتنكيل والتصفية، وينكرون انتساب أغلب األشراف للعرب، ويبررون تنكيل معاوية 

ويزيد بآل البيت واعتبار ذلك حفاظا على أركان الدولة اإلسالمية.

وأنهم  بأنها هوية الهوتية، ونظام معقد  الهاشمية  الغباري  نعت  - صفاتهم: 
ووصفوا  المقدسة،  بالقبيلة  التعليقات  جمهور  في  مؤيدوه  ووصفها  تتشكل،  قبيلة 
ومشركون،  أرض،  ونهابو  دماء،  سفاكو  بأنهم  ونعتوا  استخفافا،  هشهش(  )بني  بـ 
مرضى  وأنهم  سالليا،  متعصبون  ومجرمون،  وعنصريون  وواهمون،  ومخرفون، 
بالسكر )أي بالساللية(، بل تم وصفهم بأنهم عيال الخيام الحمر )أي أوالد زنا أو 
مجهولي النسب( على الطريقة الجاهلية في قريش. وأنهم غير مصطفين، وليس 
لهم أمان، ويمارسون الدبلوماسية الهاشمية في الدفاع عن بعضهم، وأنهم أقذر 

من اليهود.

استخدم المؤيدون لكتاب الغباري نعوت: القحطانية، واألقيال للتمجيد، وأطلقوا 
بآل  تنكيل  من  معاوية  بن  يزيد  فعله  ما  ووصفوا  الهاشميين،  على  العنصرية  نعت 
بأنهم  اليمنيين  ووصفوا  اإلسالمية،  الدولة  على  حفاظا  الفتنة  على  قضاء  الحسين 

أصبحوا تاعبين/ مرهقين من الصراع الذي يؤسس له الهاشميون.

ووصف الهاشميين من الزيدية بالمتوردين لغرض اعتبار الحوثيين و هاشميي 
على  دخالء  واعتبارهم  الرسول،  ونسب  بالعرب  لهم  عالقة  ال  فرس  مجرد  الزيدية 
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والمتوردين،  والدمويين،  والبشعين،  بالشيعة،  وصفوا  وقد  عليه(.  )متوردون  اليمن 
والزيدية، والشياطين.

- أدوراهم: بحسب خطاب الجمهور المناصر للكتاب فإن دعاوى الهاشميين 
بالحق التاريخي واإللهي يتسبب في استمرار القتال على السلطة، فهم يقاتلون من 
أجل الوالية، ويمارسون سفك دماء اليمنيين، ونهب أرضهم باسم اإلمامة، والساللة 
والدين، وأن الهاشميين مساندون لبعضهم بحكم القربي وبغض النظر عن مذهبهم، 
العنصري،  التمييز  إنتاج  بإعادة  ويتهمهم  الهاشميين،  إلى خطر  ينبه  الكتاب  وأن 
ودوام التحفز لالستيالء على الثروة والسلطة، ويتهمهم بتنظيم أنفسهم بناء على 
أنصار  يرى  كما  اإليرانية،  التجربة  تطبيق  إلى  يسعون  وأنهم  الهاشمي،  النسب 
القحطانية بأن دور أحفاد الحسن والحسين يتمثل في توظيف النسب المدعى من 
أجل التمييز والحصول على المصالح، وتتلخص أدوار الزيدية المتوكلية في ادعاء 
أحقية اإلمامة وحصرها في نسل البطنين من أوالد الحسن والحسين، ويتهم أنصار 

القحطانية الهاشميين بأنهم يقومون بأدوار بشعة منذ قدومهم إلى اليمن. 

الساللية  العنصرية  قيمة  إسناد  على  للكتاب  المؤيدين  خطاب  ركز  قيمهم:   -
إلى الهاشميين، بل يتهمونهم بإعادة إنتاجها، وبأنهم يصطفون أنفسهم على الناس 
بينما كان االصطفاء مقتصرا على الرسول صلى الله عليه وسلم وليس على آله وذويه، 
ويتهمون الهاشميين بالشرك والخرافات واألوهام، وأن الهاشميين يمارسون تمييزا 

سالليا وسياسيا، وأن الهاشمية تنظيم عالمي يقوم على العصبية الساللية.

ويعتبر خطاب القحطانيين أحفاد الحسن والحسين منتحلين للنسب نظرا إلى 
وقتل  مالحقة  من  الحسنين  أحفاد  تعرض  ما  يعكس  ال  الذي  اليوم  الكبير  عددهم 

وتنكيل، ويعتبرون عددهم الحالي غير حقيقي.

اقتصار  في  والسنة  الكتاب  نصوص  بعض  إلى  الخطاب  يرجع  مرجعياتهم:   -
االصطفاء على الرسول صلى الله عليه وسلم، ويستخدم الخطاب المناهض للهاشمية 
االنتساب  صحة  في  للتشكيك  وواقعية  وتاريخية  دينية  مرجعيات  كذلك  حججه  في 
بن  الهادي  اإلمام  استقدام  على  إحالة  الفرس  إلى  بنسبتهم  وذلك  البيت،  آل  إلى 
الفارسية  الحسين للطبرانيين لمساندة دعوته اإلمامية، وفي هذا ربط بين األصول 
وبين التعاطف أو التحالف اإليراني-لحوثي-الهاشمي اليوم، ثم بالنظر إلى ما تعرض 
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العدد  إلى  وبالنظر  ومالحقة،  وتنكيل  قتل  من  بعدها  وما  كربالء  في  البيت  آل  له 
العباهلة  الحميريين/  القحطانيين/  وبحسب خطاب  للهاشميين،  فيه  المبالغ  الحالي 
فإن الهاشميين يستغلون االنتساب إلى آل البيت لممارسة التمييز الساللي والسياسي 
ضد بقية المسلمين، وممارسة الخرافات والشرك بالله ـ من خالل التبرك بالهاشميين 

والتقرب من خاللهم إلى الله والرسول.

ويستخدم الخطاب المرجعية التاريخية في إسناد الصراع التاريخي السياسي 
واالجتماعي إلى ادعاء الهاشميين باالصطفاء واألحقية الحصرية في الوالية العامة.

كما استند الخطاب إلى المرجعية التنظيمية في تفسير ترابط الهاشميين، بالقول 
واألحاديث  القرآنية  النصوص  بعض  إلى  واالستناد  عالميا،  تنظيما  الهاشميين  بأن 

إلثبات أن االصطفاء يقتصر على الرسول وال يشمل آل بيته.

ث. صورة الهاشميني يف خطاب مؤيديهم

ليس  بأن  الجمهور  من  الهاشمية  عن  المدافعين  تعليقات  تطرح  أفعالهم:   -
للهاشميين عالقة بأفعال الزيدية، كما ال يتحمل الهاشميون مسؤولية ما يرتكبه بعضهم، 
إذ لم تحكم في اليمن إال أسر معدودة من الهاشميين، وال دخل للهاشمية كنسب بما 
المدافعون عن  يطرح  التمييز  على عدم  وللتدليل  باإلدعاء،  فئة هاشمية  يحصل من 
الهاشميين بأنهم يتزاوجون مع جميع عناصر البشر. وبحسب خطاب الهاشميين فإن 
األجيال  تعبئة  ويمارسون  للقحطانية،  العنصري  التعصب  دور  يمارسون  القحطانيين 
الجديدة بها، ويتهمون الهاشميين بالعنصرية في تعميم خاطئ وغير منصف، ويمارسون 
بالتحريض عليهم.  الهاشميين ويقومون  التهديد على من يطلقون عليهم السالليين/ 
بينما تطرح اآلراء المحايدة وهي قليلة بأن المؤلف لم يحدد إشكاليته ومشكلته مع من، 

وأن شعبية الكتاب تزداد بسبب المنع وليس بسبب جودة المحتوى.

بأن  تعليقاته  في  الجمهور  أكد  الهاشمية  الدفاع عن  وفي خطاب  - صفاتهم: 
والتفكير،  العمل  في  سواء،  كلهم  ليسوا  الهاشميين  وأن  احترامهم،  واجب  البيت  آل 
واصفين أكثرهم بالفقراء، وأنهم يتزاوجون ويتخالطون مع اآلخرين دون تمييز، وأن 
الهاشميين ليسوا كلهم حوثيين، وأكد محبو آل البيت مواالتهم آلل البيت، واعتبروا أن 

منكري استمرار نسب أوالد فاطمة ملعونين.
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الزيدية  يشاركون  ال  الهاشميين  بأن  الهاشمية  عن  المدافعون  يرد  أدواهم:   -
في أدوارهم، وأن األسر التي حكمت تتحمل وحدها مسؤولية أفعالها، وأن الهاشميين 
يجسدون التعايش مع بقية البشر دون تمييز، وأن ادعاء حق الوالية ال يشترك فيه كل 
الهاشميين، ويقرون بأن النسب الهاشمي ال يعفي المخطئ وال يغني من الله شيئا، 

وينكر الجمهور المناصر للحوثيين بأن أنصار الله يمارسون دورا عنصريا.

وإلى  الغباري،  كتاب  إلى  العنصرية  قيمة  الهاشميين  خطاب  يسند  قيمهم:   -
جاهلية  عنصرية  قيمة  القحطانية  القبلية  للعصبية  دعوتهم  إن  باعتبار  القحطانيين 
من عهد ما قبل اإلسالم وإقصائية ال تقبل باآلخر، خاصة وأن اإلسالم قد استحدث 
مارس  من  أن  ويعتبرون  القبيلة،  العصبية  قيم  على  تقوم  ال  التي  القيم  منظومة 
وأن  الهاشميين  على  حجة  ليسوا  الزيدية  في  الهاشمية  األسر  بعض  من  العنصرية 
التمييز الذي يمارسونه في حصر أحقية الحكم في البطنين ليس من عقائد الهاشمية 

السنية، ويرفضون تعميم التصرفات العنصرية من البعض على جميع الهاشميين.
يحذرون  الطائفي  التحريض  لخطورة  المدركين  الوطنيين  اليمنيين  من  وقلة 

منه، ويدعون إلى التعايش بين جميع المواطنين. 

الذي  اإلسالم  مرجعية  على  للكتاب،  المناهض  الخطاب  اشتمل  مرجعياتهم:   -
أنهى المرجعية القبلية الجاهلية ومنها القحطانية، والمرجعية الدينية والتاريخية آلل 
البيت ومحبتهم، واعتبار منكري استمرار نسب أوالد فاطمة ملعونين، وحول المرجعية 
التاريخية الزيدية، حّمل الخطاب األسر اإلمامية التي حكمت المسؤولية عن أفعالها 
وليس كل الهاشميين، واعتبروا التعصب الساللي للقحطانيين يمثل العنصرية الساللية 
الجاهلية، وتضمن الخطاب مرجعية الحجج الواقعية في سلوك أنصار الله حول عدم 

ممارستهم للعنصرية.

4. الفن والكراهية العنرصية

)تغريدة عبد الله هاشم الحضرمي: رئيس تحرير صحيفة اليمن اليوم( 
 2:11pm .2019 تويتر: التاريخ: 23 فبراير

المناسبة: حملة التأويل العنصري ألغنية الفنان صالح األخفش »والسيد يبقى 
سيد« 
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يبقى سيد« والسيد في  الفنان صالح األخفش ألنه عنى »والسيد  »حملة على 
تقرأوا  ألم  المحب،  وكيان  قلب  يتسيد  الذي  الحبيب  تعني  الصنعانية  األغنية 

للقاضي العنسي« 
واسيد أنا لك من الخدام.. شاملكك روحي الغالي
يشهد بعشقي لك اإلسالم .. حتى وشاتي وعذالي

حاولوا أن تبعدوا أمراضكم العرقية عن الفن«.

األخفش  الفنان صالح  أغنية  الحضرمي))) عن عدم عنصرية  الله  عبد  يدافع 
األدبي  المعنى  إلثبات  التراث  إلى  بالعودة  سيد«)))  يبقى  »والسيد  كلمات  وتأويل 
والعاطفي للفظة »سيد« بعيدا عن التأويل العنصري لها، حيث يوضح الحضرمي معنى 
التراث  من  أخرى  أغنية  بكلمات  باالستدالل  حبيبته  المحب  به  ينعت  الذي  »سيد« 
للقاضي العنسي، يقول فيها: »واسيد أنا لك من الخدام، شا ملكك روحي الغالي«، 
داعيا المتحاملين على الفنان األخفش أن يبعدوا أمراضهم العرقية عن الفن، كونها 
ال تحمل لفظا عنصريا بمعنى التمييز الساللي للهاشميين عن غيرهم كما كان سائدا 

قبل ثورة 26 سبتمبر 1962م.

أ. الجمهور وإشكالية التلقي العنرصي للفن 

بحسب خطاب من هاجموا أغنية )السيد يبقى سيد( من جمهور المعلقين فإن 
التغريدة- يدافع عن األخفش  الله الحضرمي))) -صاحب  األغنية عنصرية وأن عبد 
ويحاول التحريف والتفسير على هواه، ويحاول لملمة أخطاء عيال عمه )الحوثيين(، 
ويخادع الناس بدفاعه عن فن األخفش، ويرقع بدفاعه عن األغنية، ويعيد تدويرها 
ويكذب، ويدافع عن بني جلدته بكل ما أوتي من قوة، ألن لديه مشكلة في )العروق( 
سبب  وعنصريته  عروق،  نبش  تخصص  أحدهم،  تعبير  بحسب  العرقي  التعصب  أي 

مرضه وشعوره بالنقص. وأنه يتصيد األخبار العنصرية ويشارك في انتشارها.

رئيس تحرير صحيفة »اليمن اليوم« اليومية التابعة للمؤتمر الشعبي العام  )1(
كانت يطلق نعت السيد على الهاشميين المنتسبين إلى آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى ما قبل   )2(

ثورة 26 سبتمبر والتي تعّد تمييزا سالليا عن اآلخرين من أبناء القبائل اليمنية.
رئيس تحرير صحيفة اليمن اليوم، التابعة لشبكة المؤتمر الشعبي العام لإلعالم، نزح إلى القاهرة بعد قتل   )3(
الحوثيين لرئيس المؤتمر الشعبي العام الذي تتبعه الصحيفة في 4 ديسمبر 2017م، وبعد استهدافه والصحيفة 

من قبلهم، ويتهمه القحطانيون بالعنصرية لمجرد كونه هاشمي، ينما هو نازح من بطش الحوثيين.
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ويصفه الخطاب المهاجم لألغنية بصفات: خسيس، مراوغ/ مرقع/ عقلية عفنة، 
دودة  فيه   ، ناقص  متورد، عنصري، عرقي  كذاب،  متصيد،  بالنقص،  مخادع، شاعر 
إلى  إشارة  -في  ذمة  وال  عهد  لهم  ليس  خونة،  سالليون  حية،  نابي(،  )لفظ  الفتنة، 

الهاشميين بصورة عامة-.

التبرير لألغنية،  بأنه يقوم بدور  المعارض لألغنية  وعن أدواره يرى الخطاب 
والدفاع عنها، وعن التراث العنصري، وبث سمومه العنصرية. 

ويتضمن الخطاب إلصاق قيم العنصرية بالحضرمي، واستخدام مرجعية تأويل 
التراث لتبرير العنصرية أو نفيها عن نعت »سيد«.

ب. صورة الفنان صالح األخفش))) لدى الجمهور

- أفعاله: تتجسد أفعال الفنان صالح األخفش في أنه غنى أغنية »والسيد يبقى 
سيد«، وأنه أدى صرخة الحوثيين )شعارهم(.

وبحسب خطاب المعارضين لألغنية فإن صالح األخفش ـ الهاشمي، الزيدي ـ 
قد اختار األغنية عن قصد ألسباب عنصرية ساللية وطبقية، وأنه تغنى بالسيد )عبد 

الملك الحوثي(، واختار أن يكون فنانا حوثيا ال يمنيا.
بينما يرى الخطاب المحايد أنه أساء اختيار األغنية وكان يفترض أال يغنيها في 

توقيت غير مناسب نظرا لحساسية كلمة »سيد«. 

وأنه  مغفل،  هاشمي  وأنه  بفنان،  ليس  بأنه  الهاشمية  مناهضو  نعته  صفاته:   -
أحمق، وأنه أنصاري -نسبة إلى أنصار الله-، حوثي.

- أدواره: وبحسب خطاب مناهضي العنصرية الهاشمية فإن االخفش قد استغل 
في  أبيه  استشهاد  أن  واعتبروا  والطبقي،  الساللي  للتمييز  للترويج  الظرفي  السياق 
صف الحوثيين، وأداءه للصرخة في حفل زفاف إنما هو تعبير عن حوثيته وحجة على 

نيته العنصرية في اختيار األغنية.

- قيمه: بحسب خطاب منتقدي األغنية فإن األغنية والفنان قد كرسا قيم التمييز 
الساللي، والعنصرية الساللية والطبقية.

ومناصرا  هاشميا،  كونه  لألغنية  المتعمد  باالختيار  اتهم  الصنعانية،  األغنية  يؤدي  شعبي  فنان  األخفش،  صالح   )1(
للحركة الحوثية، وقد أدى الصرخة )شعار الحركة الحوثية( في حفل زفاف بتسجيل فيديوي، مظهرا تعصبه للحركة.



149

اإلعالم والكراهية الطائفية في اليمن : تحليل للخطابات الساللية والمذهبية على منصات التواصل االجتماعي

الثقافية  المرجعية  إلى  األغنية  يحيل  لألخفش  الناقد  الخطاب  مرجعياته:   -
والسياسي،  االجتماعي  التمييز  على  القائمة  اإلمامية  للعنصرية  الزيدية  التاريخية 
الحركة  إلى  وانتمائه  الفنان  عنصرية  تعكس  سيد«  يبقى  »والسيد  عبارة  أن  باعتبار 
الحوثية العنصرية الهاشمية الزيدية، ويستند كذلك على المرجعية العنصرية التاريخية 
في ظل الصراع القائم بين القبلية القحطانية وطبقة السادة الهاشميين من الزيدية 
الحوثية، ومن المرجعيات المستدل بها على حوثية الفنان وتعصبه »شعار الصرخة« 
نعت  من  التحسس  مرجعية  أما  سياسية،  مناسبة  وليس  عرس  حفل  في  ردده  الذي 
»سيد« فتعود إلى التقسيم الساللي الطبقي الذي ينعت فيه الهاشميون بـ»السادة« 
1962م و14  26 سبتمبر  ألغتها ثورتا  الناس، والتي  في اليمن تمييزا لهم عن سائر 

أكتوبر 1963م. 

الطائفي أصال،  إبراهيم  للفنان  األغنية ألنها  فيدافع عن  المقابل  الطرف  أما 
وإنما األخفش مقلد وهي مسجلة باسم الطائفي منذ العام 2016، أما عن نعت »سيد« 
في كلمات األغنية فقد ردوها إلى التراث باعتبار أن كلمة سيد هي تمجيد من الحبيب 
لحبيبه وهي شائعة في التراث الشعري الحميني والغناء الصنعاني، وقد استدلوا بشعر 
الغنائي الحميني القاضي:  أغنية أخرى كتبت وغنيت منذ قرنين وهي قول الشاعر 
على بن محمد العنسي التي كتبها في 1727م: »واسيد انا لك من الخدام.. شا ملكك 

روحي الغالي«.

ت. نعت »سيد« والتأويل التمييزي

وبحسب خطاب المدافعين عن األغنية فكلمة »سيد« تستخدم في الغزل الحميني 
كصفة للحبيب الذي يتسيد قلب وكيان المحب، وهي مستخدمة في األغنية العربية 
والصنعانية، ولفظ متداول في التراث الغنائي يستخدم في مخاطبة المحبوب والتودد 
إليه. أما استخدام »سيد« في نعت الهاشميين فإنما مرد ذلك -بحسب الخطاب- إلى 
ما شرفهم الله به من مكانة، ألنهم مكلفين بخدمة اإلسالم والمسلمين ومن ارتكب 
منهم المعصية ضاعف الله له العذاب، وأن اللفظة تدل على االحترام والتقدير وليس 

التمييز. 

وأما خطاب المناهضين لألغنية فيعتبر هذا لفظا عنصريا تمييزيا، حتى وإن 
هذا  وأن  والتمييز،  بالعنصرية  المليء  اإلمامي  التراث  من  فهي  التراث  من  كانت 
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النعت يحمل داللة اجتماعية وتاريخية تمييزية. ويعتبرون كلمات القصيدة مقصودة 
»السيد يبقى سيد« لتدل على التمييز بين السيد والقبيلي.

اللهجة  في  الجد،  أيضا  وتعني  الحبيب،  الصنعانية :  األغنية  في  »سيد«  تعني 
البيت  آل  وأن  والكتاب،  القلم  غير  يحملون  علماء/ال  هم  إنما  والسادة  الصنعانية، 

صلوات الله عليهم، منهم المقتصد والسابق بالخيرات، ومنهم الظالم لنفسه.

أما المنتقدون لهذا النعت فيعتبرونه عنصريا وتمييزيا، ويعتبرونه تراثا إماميا 
عنصريا تمييزيا، ويطلقون على من يعتد به في تمييز نفسه بأنهم حثالة ويصفون 
استخدام  ويعتبرون  عنصرية،  القصيدة  ويعدون  بالعفنة،  والمغني  الشاعر  عقليات 

الشاعر لكلمة »سيد« دال على عبوديته لسيده سواء كان لحبيب أو لغيره.

الهاشمي  السيد  تعني  المدافع عن األغنية، فنعت »سيد« ال  الخطاب  وبحسب 
أو عبد الملك الحوثي، وإنما يتكرر استخدام هذا النعت في سياق مخاطبة المحبوب 
في التراث الشعري والغنائي. وبحسب الخطاب المقابل فال أحد مخول أن يصطفي 

نفسه عن اآلخرين. 

وال عنصرية  تمييزية  ليست  القيمة  فإن  األغنية  المدافع عن  الخطاب  بحسب 
لألغنية من ذوي  المناهضين  لكن  التقدير،  االحترام  إلى  أقرب  وإنما هي  ساللية، 
النزعة القحطانية يرون أن القصيدة عنصرية، ويعتبرون أن ثقافة التمييز العنصري 
ويستشهدون  العنصرية،  بالقيم  مليء  التراث  وأن  العنصرية،  المصطلحات  أوجدت 

بشعر يزيد بن مفرغ في قوله »العبد يقرع بالعصا، والحر تكفيه المالمة«.

والغنائي،  الشعري  التراث  مرجعية  إلى  األغنية  عن  المدافع  الخطاب  ويستند 
بينما تستند مرجعية الخطاب الناقد لألغنية إلى التاريخ التداولي للنعوت، والممارسات 
االجتماعية والثقافية، وإلى الموروث اإلمامي التمييزي، وإلى السياق والظرف اآلني 

الذي يحاول إحياء تلك الدالالت التمييزية.
ث. عنرصية األغنية من منظور القحطانية )))

أفعال  تتجلى  لألغنية،  المناهض  القحطاني  الخطاب  بحسب  أفعالهم :   -
الحوثيين/ الهاشميين في أنهم يرون أنفسهم سادة وباقي الناس عبيد، وـ يدعون أنهم 

https://www. .القيل من ملوك اليمن في الجاهلية، دون الملك األعظم، والجمع أقيال.)المعجم الوسيط. قيل  )1(
 )/almaany.com/ar/dict/ar-ar



151

اإلعالم والكراهية الطائفية في اليمن : تحليل للخطابات الساللية والمذهبية على منصات التواصل االجتماعي

ينتمون لبيت رسول الله، مستغلين عاطفة اليمنيين وحبهم لرسول الله ودينه، وأنهم 
يطلقون على أنفسهم سادة وهم مجرد هجر، ويدعون أن لهم منتديات ومجموعات، 
بالعنصرية وهم من  اليمنيين  يتهمون  الحوثيين  وتجمعات، وملتقيات عنصرية، وأن 
يبدأ بنشر ثقافه الكراهية، وزرع العنصرية واالمتيازات بين المجتمع، وال يهمهم تاريخ 
وحضارة اليمن العريق، وهم يسيئون إلى اليمنيين ويقتلونهم باسم اإلمامة والدين 

والعرق، ويتهمون اليمنيين بالعنصرية.

بحسب الخطاب المناهض لألغنية فإن القحطانيين قد أدركوا لعبة الطبرستانيين، 
ولم يعودوا يصدقون الحوثيين، وأن الكيل قد فاض بهم، ويريدون إبعاد أبناء الرسي 
عن اليمن باعتبارهم مرض، وبحسب تعبيرهم فإن القحطانيين ال يدافعون عن أبناء 

جلدتهم كالهاشميين. 

الترقيع لعنصريتكم،  اليمنيين لن نكذب الواقع ونصدق محاولة  يقولون: نحن 
اليمنيون يدافعون عن أنفسهم، لن يسكتوا حتى يقدموا الحوثي للمحاكمة، لم يكن 
اليمنيون عنصريين، لوكانوا عنصريين لما بقي من الهاشميين أحد، ال يهم اليمنيين 
اصل الهواشم، اليمن تبقى لليمنيين والهواشم برع ـ أي مطرودين باللهجة المحلية ـ .

- صفاتهم: من أهم الصفات التي تضمنها الخطاب المناهض لألغنية عنصرية 
الحوثيين ومنها استعمالهم نعت )زنابيل( على القبائل مقابل )قناديل( على الهاشميين، 
اليمنيين )األصليين( بطبعهم غير عنصريين. وبحسب خطاب القحطانيين فقد  وأن 

اصبح الناس كلهم من بني هاشم والعرب وينهم؟ ، اختلط الحابل بالنابل.

وقد استخدم القحطانيون نعوتا وصفوا بها الهاشميين مثل: هواشم، هاشميون، آل 
البيت، متوردون، سادة، حوثي، حوثيون، طبرستانيون، شيعة، قذرون، ناقصون، عنصريون، 
سالليون، هجرة، قرود مران، كهنوتيون، متخلفون، واهمون، إماميون، عرقيون، مجرمو 

حرب، خونة، ليس لهم عهد وال ذمة، أفاعي، )ألفاظ نابية(، كالب إيران. 

ابتزاز عامة  أدوار  يمارسون  الهاشمين  أن  القحطانيون على  أدوارهم: يركز   -
الناس، من خالل تصديق كذبة أنهم من آل الرسول، ويمارسون العنصرية، وجريمة 
الحوثيين  يعرفون  القحطانيين أصبحوا  العنصرية، وأن  ويبثون سمومهم  االصطفاء، 

جيدا ويعون ممارساتهم العنصرية.
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- قيمهم: يعتبر المناهضون لألغنية أن األغنية ومناسبتها ال تعدو كونها إثارة 
للفتنة العرقية العنصرية وتمييز ضد اليمنيين. ويتهم الخطاب القحطاني الهاشميين 
باالنتحال في ادعاء الهاشمية، وبتكريس قيم العنصرية، وباستغالل الدين والنسب، 

وباالصطفاء، وبالتبعية اإليرانية.

- مرجعياتهم: يستند الخطاب القحطاني على المرجعية التاريخية في االعتداد 
بماضي القحطانيين )األقيال( قبل اإلسالم، بينما اعتمد الخطاب المدافع عن األغنية 
موضوع  إثارة  إلى  دفعتهم  التي  الظرفية  الشرعية  وفضائح  التراث،  مرجعية  على 
األغنية لصرف النظر عن بعض الفضائح السلوكية مثل )استخدام صور فوتوغرافية 

لجلسة شرب خمر لقادة في الشرعية المقيمة في الخارج(

طبرستان  إلى  الزيدية  الهاشمية  الحوثيين/  أصل  القحطاني  الخطاب  ويحيل 
طبرستان  من  اتباعه  وقدوم  الحجاز  من  الحسين  بن  الهادي  قدوم  إلى  بالنظر 
لنصرته، باعتبارهم من أصول فارسية وليسوا هاشميين)))، وعلى المرجعية الشيعية 
اإليرانية للحوثيين، وفي ممارساتهم على مرجعية العصبية الساللية الهاشمية، وثقافة 
الطبقات  بين  التمييزي  التقليدي  التراث  القرون وشكلت  تراكمت عبر  التي  التمييز 
مثل  األدبية  المرجعيات  من  أمثلة  واستخدموا  عنصريا،  تراثا  وأوجدت  واألعراق، 
اإلشارة/المالمة(  تكفيه  والحر  بالعصا،  يقرع  )والعبد  الجاهلي:  بالشعر  االستدالل 
ليزيد بن مفرغ الحميري )توفي سنة 69 هـ())). كما استخدموا المرجعية التاريخية 
-الجغرافية- كهوف مران إحالة على جهل الحوثيين وبدائيتهم وتخلفهم، وإلى بداية 
ظهور الحركة الحوثية المسلحة في جبال مران بصعدة، كما استخدموا مقوالت عربية 

للتدليل على خطورة الهاشميين مثل: »رمتني بدائها وانسلت«))).

دولته هناك  إقامة  لغرض  إلى طبرستان  الحجاز  بداية من  العلوي  الرسي  الحسين  بن  يحي  الهادي  انتقل   )1(
بعيدا عن متناول العباشيين وذلك قبل عام 280 هـ، إال أنه لم يفلح، وعاد إلى الحجاز، ثم توجه في زيارة 
استطالعية إلى اليمن لذات الغرض فلم يفلح في المرة األولى، إال أنه قد وجد الفرصة مرة أخرى في عام 
284 حين بعد دعوة من بعض قبائل اليمن. وقد استجابت لدعوته بعض قبائل اليمن، ورفضتها أخرى فقاتلها. 
وقد استعان بجنود من طبرستان على قتال الرافضين سماهم المهاجرين، واستمر في توسيع دولته حتى دخل 
http:// .1426 صنعاء سنة 288 هـ . انظر: حسن خضيري أحمد. زيدية اليمن. موقع آل البيت. 2 ربيع األول

alalbayt.com/?p=1074
ديوان يزيد بن مفرغ الحميري. تحقيق: عبد القدوس أبو صالح. مؤسسة الرسالة، 1982.  )2(

https://www.qssas.com/story/1706 .انظر المثل العربي. قصص  )3(
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ث. الهاشميون ونفي تهمة العنرصية)))

األغنية  عن  المدافعين  خطاب  وبحسب  الهاشميين:  خطاب  في  أفعالهم:   -
أمراضهم  ويسقطون  األخفش  صالح  الفنان  على  حملة  يخوضون  القحطانيين  فإن 
العرقية على الفن، وهم بعد كل فضيحة يبحثون عن حديث لإللهاء، وهم يبغضون آل 
البيت، وآل البيت ينكرون العنصرية، ويتهمون القحطانيين بالشعور بالنقص، يتهمون 
القحطانيين بنشر العنصرية. أما الخطاب المستقل فيؤكد على وجوب الصالة على آل 

البيت في كل صالة، كجزء من أداء العبادة والفرض الديني))).

- صفاتهم: يكتفي الخطاب المدافع عن األغنية في نعت الهاشميين بصفة: آل 
البيت، وأنهم سيبقون سادة ما بقيت الصالة إذ ال تصح الصالة إال بالصالة عليهم، 
مفضوحون،  وبأنهم  باألمراض،  القحطانيين  من  األغنية  عن  المدافعين  ويصفون 

وبأنهم من مبغضي آل البيت/ النواصب))).

- أدوارهم: يشخص الخطاب المدافع عن األغنية دور القحطانيين في إثارة الفتنة. 

- قيمهم: وفي المقابل يتضمن الخطاب الهاشمي اتهاما للقحطانيين بتكريس 
قيم العنصرية، ويصفهم بالنواصب/ المبغضين آلل البيت.

*وآل البيت هم: زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وآل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وآل جعفر بن أبي   )1(
طالب، رضي الله عنه، وآل العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، ومن تناسل منهم بإحسان إلى يوم الدين، 

وقد ألحق. )فضل آل البيت ومنزلة من أحبهم. عمر أحمد محمد. األلوكة. 2010/9/25م(. 
https://www.alukah.net/sharia/0/25591/

عمال باألحاديث المروية في ذلك ومنها: حديث ابن مسعود البدري وغيره، حديث أبي مسعود البدري رضي   )2(
الله عنه، قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن في مجلس سعد بن عبادة رضي الله عنه فقال له 
بشير بن سعد: أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله، فكيف نصلي عليك؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم، حتى تمنينا أنه لم يسأله، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قولوا: » اللهم صل على محمد وعلى 
آل محمد، كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل 

إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد والسالم كما علمتم« رواه مسلم.
بيته )عليهم السالم(،  أبي طالب وأهل  يعادي اإلمام علي بن  النواصب هو مصطلح قد أطلق على كل من   )3(
وتوجهوا باألذى قواًل أو فعاًل، وهناك اتفاق فيما بين العلماء ـ السنة والشيعة األثنا عشرية ـ على الحد األدنى 
بأن النواصب هم الذين يقولون بفسق اإلمام علي بن أبي طالب )عليه السالم(، أما من يقول بكفر اإلمام علي 
بن أبي طالب )عليه السالم( فهم »الخوارج«، إال أن األصح هو: أن مصطلح النواصب يصلح لكي يشمل كل من 
أذى أهل البيت )عليهم السالم( سواء ًأ كانوا من الذين يعتقدون بفسق اإلمام علي بن أبي طالب )عليه السالم( 
أو من الذين يعتقدون بكفر اإلمام علي بن أبي طالب )عليه السالم(، فكل هذا يقع تحت مسمى األذى. انظر: 
https:// .2013 /6/7 ،السيد يوسف البيومي. النواصب والروافض: حرب المصطلحات. كتابات في الميزان

 www.kitabat.info/subject.php?id=32024
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الساللية،  العصبية  على  مرجعيتهم  في  الهاشميون  اعتمد  مرجعياتهم:   -
والمرجعية الدينية آلل البيت، على أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم في فضل 
آل البيت ووجوب محبتهم، وتفضيلهم، وارتباط الدعاء لهم بواجبات العبادة كالصالة، 

والدعاء والتبرك))).

IV. استخالصات ونتائج البحث : دور منصات التواصل االجتامعي يف 
التحريض عىل الكراهية الطائفية يف اليمن

الجمهور  الرأي- وخطابات  -قادة  النخب  مما استعرضناه في تحليل خطابات 
على اليوتيوب والتلفزيون، ومنصة تويتر نستخلص جملة من النتائج: 

1. عىل مستوى خطابات النخب والجمهور 
كان خطاب الكراهية العنصرية والطائفية واضحا في خطابات النخب والذي 	 

انعكس على جمهور تويتر الذي انقسم إلى فريقين: فريق يدعم وينتج خطاب 
الكراهية العنصرية والطائفية للقحطانيين ضد الهاشميين وفريق يدعم وينتج 
وكانت  القحطانيين،  ضد  للهاشميين  والطائفية  العنصرية  الكراهية  خطاب 
نسب التعليقات المحايدة والمعتدلة والوطنية والمدنية محدودة ال تتجاوز 5 % 
بالناشطين  مرتبط  اإللكتروني  النشاط  أن  إذ  األحوال،  أحسن  في   % 10  -

وبخاليا ومجموعات التحريض على الكراهية من الجانبين. 
العنصرية 	  الكراهية  تكرس  أفعال  على  والجمهور  النخب  خطابات  اشتملت 

التمييز الساللي والعرقي والقتل والتهديد والوعيد  والطائفية تضمنت أفعال 
وطائفي،  وساللي  عنصري  أساس  على  واالستئصال  واإلقصاء  والتجريم 
كلها  وهي  الحرب،  على  والتحريض  الجماعية،  واإلبادة  الجسدية،  والتصفية 
يعاقب  والطائفية  العنصرية  والكراهية  العدوان  على  وتحريض  نشر  جرائم 

عليها القانون الدولي والمحلي.
العنصرية 	  الكراهية  تكرس  صفات  والجمهور  الرأي  قادة  خطابات  تضمنت 

والطائفي،  والعنصري  والعرقي  الساللي  التمييز  صفات   : مثل  والطائفية 
والتجريم، والتخوين، والتكفير، والتحقير، والسب، والشتم، والقذف، والعمالة 

للخارج، واالرتزاق وغيرها.

انظر على سبيل المثال: حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه، الذي سبق ذكره.   )1(
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تضمنت خطابات النخب وخطابات الجمهور أدوارا تقوم على التمييز الساللي 	 
العنصرية  الكراهية  على  التحريض  مثل:  والطائفي  والعنصري  والعرقي 
والساللية ، والحشد العنصري وإثارة الفتنة الطائفية والساللية في المجتمع 

اليمني.
تضمنت خطابات النخب والجمهور جملة من قيم التمييز العنصري الساللي 	 

والطائفي منها: قيم االصطفاء، وقيم اإلقصاء، واحتكار الحق السياسي على 
الدينية ألغراض تمييزية اجتماعيا  القيم  أساس ساللي ومذهبي، واستخدام 

وثقافيا وسياسيا واقتصاديا.
المرجعيات 	  من  جملة  الجانبين  في  والجمهور  النخب  خطابات  تضمنت 

التمييز  تكرس  التي  والثقافية  واالجتماعية  والتاريخية  الدينية  التقليدية: 
داخل  والطائفية  العنصرية  الكراهية  وتكرس  والطبقي،  والساللي  العنصري 

المجتمع اليمني.
ونعوتا، 	  أفعاال،  والجمهور  النخب  المتصارعة من  األطراف  تضمنت خطابات 

وأدوارا، وقيما، ومرجعيات تقليدية تخالف بنود العهد الدولي الخاص بالحقوق 
المدنية والسياسية، وتخالف بنود االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال 
الكراهية  حول   2009 لعام  »كامدن«  مبادئ  وتخالف  العنصري،  التمييز 

العنصرية والطائفية.
ومرجعيات 	  وقيم  وأدوار  وصفات  أفعاال  والجمهور  النخب  خطابات  تضمنت 

الوطنية  التشريعات  تخالف  والطائفية  العنصرية  الكراهية  على  تحرض 
لعام   )49( رقم  والمطبوعات  الصحافة  قانون  ومنها  والقانونية،  الدستورية 

1990م.
ومرجعيات 	  وقيم  وأدوار  وصفات  أفعاال  والجمهور  النخب  خطابات  تضمنت 

الكراهية داخل المجتمع وتشجع  القائم حاليا، وتعمق  تكرس الصراع المسلح 
السالم  استعادة  وتعيق  االجتماعي،  النسيج  وتمزق  الثأرات،  من  مزيد  على 

الوطني واالجتماعي في اليمن.
لغوية 	  وتعبيرات  ورموزا  وقاموسا  لغة  والجمهور  النخب  خطابات  تضمنت 

مليئة بالعنف والتحريض والسب والقذف والتشنيع واإلساءات والتشويه تشكل 



156

أشغال الملتقى الدولي » اإلعالم واالّتصال والتنّوع الثقافي «

والمذهبي،  والساللي،  العنصري  الكراهية  خطاب  يكرس  وماديا  رمزيا  عنفا 
والطائفي. 

كشفت خطابات النخب والجمهور عن الفجوة الكبيرة القائمة بين الشعارات 	 
الممارسات  وبين  والطائفية،  العنصرية  ورفض  مقت  تدعي  التي  المرفوعة 
االجتماعية الفعلية التي تكرس التمييز العنصري والساللي والطائفي وتكرس 

الكراهية االجتماعية.
حيث 	  والحقول  للمجاالت  عابرا  والطائفية  العنصرية  الكراهية  أصبح خطاب 

والتاريخي  والفني  الثقافي  الحقل  إلى  والعسكرية  السياسية  التعبئة  تجاوز 
على  وكتابته  التاريخ  قراءة  إعادة  ظاهرة  إلى  وأفضى  والمذهبي،  والفكري 
الفني،  أساس عنصري ساللي، ومذهبي، وفكري، وعنصرية اإلنتاج والتلقي 
االجتماعي  والتمييز  الديني،  والتاريخ  للدين  والطائفي  المذهبي  والتفسير 

الساللي والطبقي واالقتصادي.

1. دور منصات التواصل االجتامعي يف تكريس خطاب الكراهية 
شكلت منصات التواصل االجتماعي ومنها تويتر فضاءات مواتية لنشر خطابات 	 

فيها  يكون  التي  المؤسسية  غير  لبنيتها  نظرا  والطائفية،  العنصرية  الكراهية 
مستوى الرقابة القانونية محدودا، وال تخضع فيها المنشورات لمعايير مهنية 
والمعلومات  الخطابات،  تدفق  في  التحكم  مستوى  فيها  وينخفض  وادارية 

والبيانات وتشكل المجموعات والحسابات والصفحات الفردية والجماعية.
الفردية 	  والحرية  الجمهور  تنوع  على  االجتماعي  التواصل  منصات  انفتاح 

والمجموعاتية في التعبير عن الرأي والمواقف وعن الذوات اإلثنية، والطائفية، 
والثقافية، وأسباب كثيرة تتسم بها هذه المنصات.

خضوع اإلعالم التقليدي ومنه التلفزيون واإلذاعة والصحافة المكتوبة للرقابة 	 
يعبر  كونه  للمساءلة،  خطابه  وخضوع  البوابات،  وحراس  اإلداري  وللتسلسل 
عن مؤسسات وذوات معلومة يمكن مساءلتها قانونيا ومهنيا، وهذا ما حدث، 
حول إنتاج خطابات الكراهية العنصرية والطائفية في اليمن. إذ بدأ الصراع 
والحرب منذ أواخر العام 2014 بخطابات إعالمية عنصرية وطائفية واضحة 
في الفضائيات ووسائل اإلعالم التقليدية اليمنية والموالية، سواء في المعسكر 
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والعنصري والمذهبي  الطائفي  الخطاب  أن  إال  الشيعي،  المعسكر  أو  السني، 
المباشر اختفى تدريجيا مع تقدم الحرب اليمنية، تحت ضغوط دولية وقانونية 
دولية مورست على أطراف الصراع، ما أرغم اإلعالم التقليدي المؤسسي على 
ضغوط  لكن  والعسكري،  السياسي  الصراع  بخطابات  مكتفيا  خطابه،  ترشيد 
وتعدد  وتفاقم  والضحايا  الثارات  وتراكم  المتصارعة،  األطراف  بين  الحرب 
االجتماعي  التواصل  منصات  إلى  الكراهية  خطاب  نقل  الصراعات  مظاهر 
االجتماعي  التواصل  منصات  وأصبحت  المتحاربين،  المعسكرين  من  بدعم 
ساحات للمعارك العنصرية والطائفية وماكينات إلنتاج خطاب الكراهية، هروبا 
هذه  في  المتصارعة  األطراف  وجدت  إذ  المؤسسية،  القانونية  المساءلة  من 
المساءلة  واإلفالت من  الكراهية  إلنتاج خطاب  نسبيا  مناسبة  بيئة  المنصات 

القانونية المؤسسية.
قبل 	  اليمنية  الساحة  في  المستخدمين  باهتمام  تحظى  تويتر  منصة  تكن  لم 

»عاصفة الحزم« بل كان الفيسبوك هو الساحة األكثر استخداما، لكن انخراط 
جعل  الحوثي،  االنقالب  العربي ضد  التحالف  مع  الشرعية  الحكومة  معسكر 
تتأثر بالنخب الخليجية في استعمال منصة تويتر لتحقق من  اليمنية  النخب 
خالل ذلك التواصل المتبادل المطلوب لمعركة التحالف، فضال عن تميز منصة 
تويتر بحمالت الهاشتاغات التي طالما وظفت بين طرفي الصراع في اليمن.

بالرغم من وجود تشريعات دولية لمكافحة الجريمة على اإلنترنت ومن ذلك 	 
»مكافحة خطاب الكراهية على اإلنترنت« فإّن التحكم في األفراد والمجموعات 
فيه صعوبة كبيرة بالنظر إلى نمو عدد المستخدمين الذي أصبح يجاوز الثالثة 
مليار مستخدما حول العالم، فضال عن احتياالت االستخدام ومنها استخدام 

األسماء الوهمية والهويات المزيفة.
قد 	  اليمني  الصراع  جانبي  على  تويتر  جمهور  أن  الدراسة  هذه  في  لوحظ 

التحريض  حمالت  في  الزائفة  والهويات  المستعارة  األسماء  أحيانا  استخدم 
على الكراهية العنصرية والساللية والطائفية هروبا من المساءلة القانونية، إال 
أن هذا المجموعات كما يالحظ، ليست عفوية، بل هي فرق وجماعات منظمة 

مدارة وممولة ومشجعة من طرفي الحرب.
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التعبير 	  التواصل االجتماعي فرصة  أتاحت منصة تويتر وغيرها من منصات 
بالقتل،  االتهام  لتشمل  والطائفية  والساللية  العنصرية  الكراهية  عن  الحاد 

والتهديد بالقتل، واألقصاء، والتصفية الجسدية، واإلبادة الجماعية، والطرد،
أدى االنقسام المؤسسي في اإلعالم إلى مؤسسات إعالمية في الخارج، وأخرى 	 

االجتماعي  التواصل  منصات  إلى  الجمهور  اهتمام  تحول  إلى  الداخل،  في 
كبديل موضوعي ينتج رواية ثالثة لألحداث، وإن ظلت تعكس ثنائيتها بصورة 

ما من خالل التعبير عن طرفي الصراع.
تساهم منصات التواصل االجتماعي في تكريس خطابات الكراهية العنصرية 	 

والطائفية على حساب قيم الوحدة والتسامح والمحبة وقيم الحداثة.

3. خطاب الكراهية العنرصية وإعادة إنتاج قيم الرصاع التقليدي

السلفي/ من جهة،  العبهلي/  الحميري/  القحطاني/  الخطابين:  كال  استند   -
سلفية  مرجعيات  إلى  أخرى،  جهة  من  الشيعي/  الزيدي،  الحوثي/  والهاشمي/ 
ماضوية منها ما هو تاريخي, ومنها ما هو ديني، ومنها ما هو مذهبي، ومنها ما 

هو ساللي. 

حول  الحميري  القحطاني/  الخطاب  تمحور  القبلية:  والقيم  المرجعية  أ. 
القبلية  المرجعية  إلى  والعودة  اإلسالم،  قبل  ما  يمن  واستقالل  حضارة  استعادة 
لليمنيين قبل اإلسالم، واتخذوا من تمرد ورّدة األسود العنسي )عبهلة( وطرده لرسل 
على  وانقالبه  الزكاة،  دفع  عن  واالمتناع  اليمن،  من  وسلم  عليه  الله  صلى  الرسول 
ونموذجا  محورا  الرسول،  من  المزكى  وولده(  )باذان  الفارسي  المسلم  اليمن  والي 
بقية  على  ذلك  وعمموا  طبرستانيين،  اعتبروهم  الذي  الحوثيين،  المتوردين،  لطرد 
الهاشميين الذين قدموا مع الدعوة اإلسالمية من شمال غرب الجزيرة. حيث استندوا 
إلى مقولته الشهيرة »أيها المتوردون« ويقصد بهم رسل الرسول صلى الله عليه وسلم 
الرسول  قبل  من  واليته  المقرة  المسلم  الفارسي  اليمن  ووالي  يثرب،  من  القادمين 
العودة  من  ضرب  ويعتبرونها  الهاشميون  الحوثيون/  ينتقدها  التي  المرجعية  وهي 
إلى الجاهلية، وازدراء لإلسالم، واإلساءة إلى الرسول والدعوة المحمدية. وهي دعوة 
صريحة ألقصاء الحوثيين وإبعادهم عن اليمن وإعادتهم إلى مواطنهم األصلية في 
بالد فارس، ويعممون ذلك على كل الهاشميين بمن فيهم من جاءوا من يثرب والحجاز. 
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التاريخي  الصراع  وسبب  الشيعي  الزيدي/  المذهب  منبت  الهاشمية  أن  ويعتبرون 
اليمن  أبناء  على  أنفسهم  واصطفاء  االجتماعي  والتمييز  السلطة،  أجل  من  الدموي 
األصليين. وينادون بعودة سيادة اليمنيين على أرضهم وحكمهم ألنفسهم والتخلص من 

االحتكار الساللي ألحقية الحكم تحت دعاوى دينية ومذهبية.

ب. المرجعية والقيم المذهبية السنية/ السلفية: أما الخطاب السلفي المناصر 
ما  على  مرجعياته  في  فيركز  الحوثيين،  انقالب  حربه ضد  في  والتحالف  للشرعية 
روافض  باعتبارهم  الشيعية  للمذاهب  الرافض  والجماعة  السنة  أهل  إجماع  يسميه 
وخارجين عن السنة والجماعة. والسلفية يركزون على مسألة المساواة التي جاء بها 
اإلسالم، وإلغاء التمييز الساللي والعنصري، وعدم إقرار اإلسالم بتمييز خاص آلل 
البيت، ويشككون في صحة نسب الحوثيين آلل البيت، ويرفضون أية دعاوى شيعية 
ويبررون صراع معاوية مع علي  البيت،  آل  اإلمامة، في  العامة،  الوالية  احتكار  في 
لجهة قوة ومنعة الدولة اإلسالمية، ويتبنون الشورى ـ شورى أهل الحل والعقد ـ في 
من  البطنين  نسل  في  العامة  الوالية  الحتكار  الحوثي  االدعاء  عوض  العامة  الوالية 
آل البيت. ويستنكرون ظلم األئمة الزيدية الهادوية الذين احتكروا إمامة المسلمين 
سالليا، ومارسوا الظلم والقتل على امتداد 1100 عام. إال أن الخطاب السلفي يقر 

بالنظام الجمهوري ويدعو إلى استعادته، ويرفض أية عودة للنظام اإلمامي.

ت. المرجعية والقيم المذهبية الشيعية الساللية : في مقابل المرجعيات والقيم 
القبلية والسنية يستعيد الخطاب الحوثي/ الزيدي/ الشيعي مرجعياته وقيمه المذهبية 
والدينية والتاريخية والساللية، المتأسسة على أحقية اإلمام علي بن أبي طالب في 
الخالفة، ومظلمة التصفية التي تعرض لها اإلمام الحسين ومن معه من آل البيت في 
كربالء من قبل نظام معاوية وابنه يزيد، ورد االعتبار لمظلمة آل البيت وأحقيتهم في 
الوالية العامة، دون أن يصرح بذلك الخطاب الحوثي محل النقاش، سوى ما يفهم 
ويستخلص من الخطاب العام للحركة الحوثية وتقليدها عمليا لوالية الفقيه من خالل 

عالقة عبد الملك الحوثي بواجهة السلطة بعد االنقالب.

ويستند خطاب الحوثيين على أفضلية آل البيت وأولويتهم واصطفائهم وارتباط 
الصالة  خالل  من  وبالعبادات  وبالرسول  بالله  وباإليمان  اإلسالم  بضرورات  ذلك 
إليهم والتطاول عليهم إساءة  البيت، وتوقيرهم وتفضيلهم، واعتبار اإلساءة  آل  على 
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النبوية،  واألحاديث  اآليات  من  بجملة  مستدلين  وسلم  عليه  الله  صلى  الرسول  إلى 
وبالخصوص حديث »غدير خم«))).

وبالنظر إلى المرجعيات السلفية التاريخية والساللية والدينية المذهبية يالحظ 
بأن الخطابات الثالثة سلفية المرجع وتقليدية القيم وبالية االستخدام، وأنها ال تمت 
إلى العصر بصلة، وأنها مصدر رئيسي الستعادة القيم التقليدية، وإعادة إنتاج خطابات 

الكراهية والصراعات السياسية والمذهبية والطائفية والعرقية.

4. خطاب الكراهية والتعميامت الخاطئة 

باالنقالب  ابتداء  الطائفية  الكراهية  وخطاب  التمييز  مشكلة  تتعلق  ما  بقدر 
الحوثي وما أنتج من خطاب جديد ساللي مذهبي طائفي في اليمن والمنطقة، فإن 
اإلشكالية تتعلق في جانب آخر بخطاب الحكومة الشرعية الذي أنتجته الحرب وحدة 
ومذهبيا  طائفيا  اصطفافا  خلقت  حيث  الحوثيين،  مع  المتبادلة  والثأرات  الصراع 
وفكريا وسالليا ضد الحوثية والهاشمية في تعميم غير موضوعي ال يميز بين افعال 
الهاشميين  أن  إلى  بالنظر  والهيمنة  السياسية  المظالم  من  وموافقهم  الهاشميين 
من  وهم  الحوثيون  الهاشميون  األقل:  على  أقسام  خمسة  إلى  ينقسمون  اليمن  في 
يتبنون النسخة الطائفية الشيعية اإليرانية ونسخة حزب الله في لبنان، والهاشميون 
الجمهورية  الزيدية  والنسخة  الزيدية،  اإلمامية  النسخة  يتبنون  من  وهم  الزيديون 
المتخلية عن أحد أصول المذهب الزيدي أال وهو حصر الوالية العامة في البطينين، 
من نسل الحسن والحسين، والقبول بالنظام الجمهوري وبالمرجعية الشعبية للحكم، 
أما القسم الرابع فيتمثل في الهاشمية السنية، وتتكون من الهاشميين المنتمين إلى 
المذهب الشافعي، والقاطنين في المناطق الشافعية، وهؤالء ال عالقة لهم باالعتقاد 
رون وُيَميَّزون ألسباب دينية  في احتكار الوالية العامة في ساللة آل البيت، وإنما ُيَقدَّ
من  الخامس  القسم  أما  العامة،  للوالية  الهاشميين  باحتكار  لها عالقة  ليس  خالصة 
يتعلق  بتقدير  تتميز  شافعية،  سنية  وهي  الصوفية،  الهاشمية  في  فيتمثل  الهاشميين 
بأسباب دينية وإيمانية من مظاهرها التقوى والزهد في الدنيا، والزهد عن السياسة 
والتقدير  بهم  والتبرك  قبورهم  وتمييز  والصالحين  األولياء  واتخاذ  العامة،  والوالية 

https://ahlalhdeeth.com/vb/showthread. انظر في »ملتقى أهل السنة، روايات وتأويالت« حديث خم  )1(
 php?p=1906244
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تكشف  السنيين  فالهاشمية في قسميها  السياسة.  إيمانيا خالصا من  تقديرا  لذويهم 
مدى التعميم الجاهل للتحريض العنصري والساللي الجديد في دمجها جهال بالحركة 
العامة في نسل الحسن والحسين،  الحوثية وبالزيدية اإلمامية في احتكارها للوالية 
الزيدية لبعض االضطهاد والقمع على مر عصور  خاصة وأنها قد تعرضت من قبل 
اإلمامة، مع سائر المناطق الشافعية، وبالرغم من مناهضة المذهب الزيدي تاريخيا 
لمظاهر وفرق الصوفية، إال أن التضييق والممارسات السلفية التي طالت األضرحة 
والمساجد والمعالم والطقوس والعادات الصوفية قد خلق تعاطفا وقتيا بين الهاشمية 
السنية ـ الصوفية وبين الحركة الحوثية على حساب التيارات السنية السلفية الوهابية، 
واإلخوانية، وذلك بسب ممارسات السلفية الوهابية واإلخوانية خالل ثالثة عقود مضت 

على األقل.

وإن كان قد ظهر تعاطف بعض الهاشمية السنية والصوفية مع الحركة الحوثية، 
إما عن جهل من األجيال الجديدة بالذات والتاريخ، أو عن وعي بالتهميش والمضايقة 
التي القوها من التيارات السلفية التكفيرية التي تناهض الصوفية والهاشمية الصوفية، 
إال أن ذلك غير قابل للتعميم الجاهل أو أنه يرجع إلى أساليب الدعاية واالستقطاب 
الحوثية في المعركة القائمة، وربما أن خطاب الشرعية في اإلقصاء والتحريض على 
الهاشمية قد حشر بقية الهاشميين في زاوية الدفاع عن الذات من خالل وقوفهم مع 

الحركة الحوثية في هذه المعركة.

5. خطاب الكراهية العنرصية ومرشوع الحداثة يف اليمن 

شكل االنقالب الحوثي في 21 سبتمبر 2014 من منظور القوى الحداثية والقبائل 
للوالية  المحتكر  الزيدية  اإلمامة  لنظام  ورمزية  مادية  عودة  والمثقفين  القحطانية 
العامة في نسل الحسن والحسين دون سائر الشعب، وإن بنسخة إيرانية معدلة، وشكل 
تخوفا على مكاسب الثورة اليمنية 26 سبتمبر 1962 و14 أكتوبر 1963م، وانتكاسة 
تضمنته  وما  الجمهوري،  النظام  محله  وأقامت  اإلمامة  نظام  أسقطت  التي  للثورة 
أهدافها من إزالة لمظاهر وأليات الظلم السياسي واالجتماعي، وهدم وإلغاء للبناء 
االجتماعي التقليدي الطبقي التمييزي، وتكريس القيم الحديثة كالمساواة والمواطنة 
واالقتصادية  السياسية  والمساواة  الحكم،  وديموقراطية  للحكم،  الشعبية  والمرجعية 

واالجتماعية والحريات والشراكة العامة.
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الجمهورية،  والمؤسسات  والثقافة  للقيم  انتكاسة  الحوثي  االنقالب  شكل  كما 
الثورية  القوى  وبذلتها  اليمني  الشعب  قدمها  التي  الجسيمة  بالتضحيات  وتفريطا 
الثورة  مكتسبات  عن  دفاعا  اليمنية  الثورة  من  عقود  خمسة  من  أكثر  امتداد  على 

والجمهورية.

إال أننا نجد أن خطابات الكراهية الطائفية بين الفرقاء التقليديين التي تولدت 
 26 ثورة  ماقبل  عهد  الى  العودة  مخاوف  عن  تعبر  ما  بقدر  الحوثي  االنقالب  عن 
سبتمبر 1962 و14 أكتوبر 1963، فإن تلك الخطابات في الوقت ذاته تتجاوز القيم 
المدنية وقيم المساواة والمواطنة التي تضمنتها أهداف الثورة اليمنية الستة، وتتجاوز 
ما أنجز من تلك األهداف وما تأسس عليه النظام الجمهوري الديمقراطي والمجتمع 
اليمني الحديث، األمر الذي يجدد لدى معظم اليمنيين المخاوف من العودة إلى عهود 
ما قبل الدولة المدنية، سواء بعودة النظام اإلمامي من خالل استعادة الحوثيين لحق 
احتكار الوالية العامة في نسل الحسن والحسين، أو بعودة العصبويات والمرجعيات 
القبلية والدينية والطائفية والمذهبية والعرقية والمناطقية وعصبويات ما قبل الدولة 

من خالل الهيمنة القبلية والتراتب القبلي التقليدي. 

التي  والساللية  والتاريخية  الدينية  التقليدية  السلفية  المرجعيات  إلى  وبالنظر 
والتاريخية  الساللية  والكراهية  الصراع  خطابات  إنتاج  وتعيد  التقليدية  القيم  تنتج 

والعنصرية والمذهبية يمكننا استنتاج ما يلي : 
متصلة 	  غير  عليها  وقفنا  التي  والطائفية  العنصرية  الكراهية  خطابات  إن 

بضرورات وأولويات العصر.
أنها تساهم في تفكيك المجتمع وتقوض الوحدة الوطنية، والسالم االجتماعي.	 
إنها تؤسس لصراعات متجددة على قضايا قديمة لم يعد لها صلة باألولويات 	 

الدينية والوطنية والقومية.
أن إعادة إنتاج القيم التقليدية يحل محل التثقيف بالقيم المدنية الحديثة التي 	 

تحتاجها األمة والوطن.
إن خطاب الكراهية الطائفية واستحضار القيم التقليدية يعوق تأسيس وتطوير 	 

مشروع التحديث الوطني والقومي.
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إن خطاب الكراهية العنصرية والساللية يعيق تأسيس الدولة والوطن على قيم 	 
المواطنة المتساوية بمفهومها الحديث.

اليمنيين 	  الفرقاء  بين  الصراع  يعمق  والطائفية  العنصرية  الكراهية  خطاب 
ويطيل أمد الحرب ويعمق األحقاد والثارات العنصرية والساللية ويفكك أواصر 

المجتمع.
المركزية 	  المدنية  الدولة  استعادة  على  يساعد  ال  العنصرية  الكراهية  خطاب 

القائمة على الدستور والقوانين والمرجعيات التي تكفل المواطنة المتساوية 
والمساواة في الحقوق والواجبات، والشراكة المتكافئة في المصالح.

الجديدة 	  واألجيال  الشباب  أوساط  الطائفية في  الكراهية  تمثل خطابات  إن 
االجتماعي  واألمــن  واالستقرار  السالم  تقوض  مستقبلية  ألحقاد  يؤسس 

والسياسي.
إن خطابات الكراهية الطائفية والعنصرية تعيق الرهانات الوطنية في استعادة 	 

الدولة والنظام الجمهوري، والوحدة، والديمقراطية، والمجتمع المدني.
التشريعات 	  مع  وتتعارض  تتنافى  والطائفية  العنصرية  الكراهية  خطابات 

العالمية والوطنية التي تناهض كل أشكال التمييز العنصري، وأسس المواطنة 
المتساوية، ومنظومة حقوق اإلنسان.

إن خطابات الكراهية العنصرية والطائفية تعكس تالعب النخب بسالمة وأمن 	 
الوطن، وعدم االكتراث بآثارها المدمرة حاضرا ومستقبال.

6. اإلعالم ودوره يف بناء قيم الحداثة 

يمكننا القول بأن اإلعالم ووسائله سالح ذو حدين: إما أن نستخدمه لتعزيز 
الوحدة الوطنية وقيم السالم والمحبة والقيم المدنية واإلنسانية، أو أن نستخدمه 
والتفريط  السالم،  الصراع وتقويض  تعميق  إلى  يؤدي  بما  الكراهية  لبث خطابات 
بفرص استعادة الدولة والوطن، وتمزيق النسيج االجتماعي، وفي هذا الصدد يمكن 

اقتراح ما يلي: 
تشكيل مركز وطني لرصد خطابات الكراهية العنصرية والجهوية والمذهبية 	 

والسياسية في وسائل اإلعالم وتحليلها وتقديم توصيات ومقترحات وتشكيل 
رأي عام لمواجهتها.
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المدني، 	  المجتمع  وناشطي  واإلعالميين  الفنيين  من  وطنية  فرق  تشكل 
والطائفية  العنصرية  الكراهية  خطاب  لمواجهة  السياسيين  والناشطين 

والمناطقية والجهوية والمذهبية.
تفعيل قوانين النشر والقواعد المهنية لمنع خطابات الكراهية والحد منها.	 
توصية أطراف النزاع في الحرب اليمنية وخاصة النخب بالكف عن استخدام 	 

الكراهية  خطابات  لبث  االجتماعي  التواصل  منصات  استخدام  وتشجيع 
العنصرية والطائفية و المناطقية والمذهبية.

االستفادة من منصات التواصل االجتماعي للترويج للمشروع الوطني الجامع 	 
الضامن للمواطنة المتساوية والمساواة في الحقوق والواجبات من خالل دولة 

مدنية مرجعية تحمي الجميع وتكفل المصالح والفرص المتكافئة للجميع.
وقيم 	  المدنية  الدولة  واستعادة  والسالم  المحبة  خطاب  شأن  من  اإلعالء 

المساواة والمواطنة والشراكة الوطنية.
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د. سمية بالّرجب
معهد الّصحافة وعلوم اإلخبار، جامعة منوبة - تونس

مّثل موضوع األزمة الّسورية أنموذجا متمّيزا الختبار كثير من المشكلّيات العلمّية 
متباينة  بحثّية  أبعاد  متفّردا الكتشاف  دليال  كان  بل  المعرفّية،  الحقول  في عدد من 
واالّتصال،  اإلعالم  »علوم  أهّمها  من  لعّل  مختلفة  علوم  عبرها  وتتآلف  فيها  تتقاطع 
ليجّسد  إلخ.«،  الّسميولوجيا،  االجتماعي،  الّنفس  علم  السياسّية،  العلوم  الّلسانيات، 
موضوع األزمة السورية حقال من حقول الفحص العلمّي ومجاال مفتوحا لدراسة كثير 
من الّظواهر الطارئة لعّل من أبرزها ما تعّلق بتشّكل مشهد اّتصالّي عالمّي جديد في 
المستويين اإلعالمي والسياسي وتسليط الّضوء على أدوات اإلعالم وأساليبه المعتمدة 

في صناعة األخبار في مشهد دولّي متخّبط ومتشابك المصالح والمطامع.

في  الحرب  زمن  -أي  الفارطة  السنوات  طيلة  السورية  األقليات  ملف  وتصّدر 
 ، الّدولي  اإلعالم  أجندات  على  حضورا  األكثر  اإلعالمّية  المواضيع  قائمة  سوريا- 
وذلك لما يمّثله هذا الموضوع من أهمّية في أبعاده المعقّدة الّتي شغلت الرأي العام 
العالمّي وخاّصة العربّي وأّرقت الباحثين ، لعّل من أبرزها البعد االنسانّي والثقافّي 

وااليديولوجّي. 

باألوضاع  الحرب  زمن  السورية  األقليات  أوضاع  وصف  في  نبالغ  ال  ولعلّنا 
وخارجها  سوريا  داخل  والمتشرّدين  السوريين  الالجئين  أخبار  مازالت  إذ  المعّقدة، 
تتناهى إلى مسامع العالم وتبّث في شكل صور وتقارير وريبورتاجات مصّورة تتناول 
مستجّدات الحرب الّسورية وتداعياتها على أمن هذه األقلّية المسيحية أو تلك الدرزية 
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الفضائّيات  شاشات  على  والسياسية  الميدانية  تطّوراتها  لنشاهد  األزيدية،  تلك  أو 
العربّية واألجنبّية، ونتابع منذ سنوات تقّلب المواقف الّدولّية حولها في منطقة الشرق 
حول  اإلعالمّية)))  المضامين  تضارب  واآلخر  الحين  بين  ونعاين  وخارجه،  االوسط 
كثير من أحداث األزمة الخانقة ومظاهر الّتناقض والّتضاّد في الّتغطيات االعالمّية 

للقنوات الّدولية الّناطقة بالعربّية ونسّجل حضورا لخطاب الشيطنة والمؤامرة.

موضوع البحث

مّثل اإلعالم الّدولّي في معالجته لتطّورات األزمة الّسورية منّصة كبرى للخوض 
في عدد كبير من الملفات السياسية والميدانية واالنسانية ومن بينها ملف األقلّيات 
معالجة  من  يفرضه  وما  وسياسية  ثقافية  حساسيات  من  عليه  يحتوي  بما  السورية 
انسانية ودبلوماسية، ولعّل هذا الملف الحارق قد جّسد لكثير من وسائل اإلعالم ذات 
ولطرح  السياسّي  للتوظيف  جّيدا  منطلقا  حّد سواء  على  والعربية  الغربية  التوجهات 
التاريخية  كالحجج  مختلفة  حجج  اعتماد  مع  سوريا  في  الثقافي  التنوع  مفارقات 
والثقافية والسياسية للتدليل على مظلمة األقليات في سوريا بما هي عليه من امتداد 
بملف  االهتمام  باب  من  ال  إلخ.(  لبنان،  العراق،  )تركيا،  الّسوري  الجوار  دول  في 
األقلّيات زمن الحرب ولكن من باب التوظيف السياسّي والتوجيه اإلعالمّي الخاضع 

لسلطة المقاصد االّتصالّية لهذه الجهة العربية أو لتلك الجهة الغربّية. 

وهو ما نحاول معالجته في هذا البحث، إذ من خالل االستناد إلى تقّدم األبحاث 
اإلعالمي،  التأطير  نظرّية  تطّور  من  وانطالقا  واالتصال  اإلعالم  علوم  في  العلمّية 
دوليتين  لقناتين  بارزين  خطابين  لدراسة  تحليليا  وصفيا  منهجا  البحث  هذا  يعتمد 
اإلعالمية  تغطيتهما  في  تواتر  )أوروبية(  أجنبية  واألخرى  )خليجية(  عربية  إحداهما 
اإلخبار والتفسير والتحليل لملف األقلّيات السورية وهو ما يدعو الباحث إلى الّتدقيق 
السياسّي  االّتصال  وبين  الثقافي  التنّوع  واقع  بين  العالقة  وجوه  لتبّين  المستفيض 
وذلك من خالل اإلجابة عن كيفية تعاطي اإلعالم الّدولي مع ملّف التنّوع الثقافّي في 
سوريا زمن الحرب وعن دور أخبار التنّوع الّثقافي في سوريا في خدمة األجندات 

السياسية االتصالية لإلعالم العابر للّدول زمن األزمة الّسورية )2019-2011(.

أنظر كتاب : نعوم تشومسكي، هيمنة اإلعالم، االنجازات المذهلة، ترجمة : ابراهيم يحيي الشهابي، دار الفكر   )1(
المعاصر للّطباعة والّنشر والّتوزيع، بيروت، 2003.
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إشكالية البحث وفرضياته

يسعى هذا البحث إلى دراسة العالقة القائمة بين االعالم الّدولي ومسألة التنوع 
الثقافي في سوريا من خالل دراسة نماذج لتعاطي القائمين باالتصال في القنوات 
الدولية ذات الخلفيات الثقافية المختلفة التوجهات ومصادر التمويل مع أخبار ملف 
األقلّيات السورية زمن األزمة )ما بعد الثورة( وذلك من خالل التركيز على تواتر أخبار 
ملّف األقلّيات الّسورية في تغطياتهما اإلعالمّية لتبّين وجوه العالقة بين واقع التنّوع 
الثقافي وبين استراتيجيات االّتصال السياسي وذلك من خالل اإلجابة على السؤال 

االشكالّي التالي :

كيف مّثل مّلف التنّوع الّثقافي في سوريا زمن الحرب مرتكزا من مرتكزات 
التوجيه الّسياسي في خطاب اإلعالم الّدولي عن األقليات الّسورية ؟

واالّتصال  اإلعالم  بين  العالقة  واقع  تلّخص  البحث  هذا  مشكلية  ومادامت 
السياسي من جهة وبين األقليات السورية كعامل ثقافّي مؤّثر في الخطاب اإلعالمي 
جديد  سلوكّي  واقع  وتشّكل  اإلعالمية  السلطة  لتشكيل مالمح  ثانية  جهة  من  الدولّي 
المعاصر؛  العربي  العقل  مع  اإلعالم  وسائل  تعامل  في   ((()Néo-Behaviorisme(
نفترض استنادا إلى تحليل خطاب قناتين إخباريتين دوليتين اعتماد مؤشرات الخطاب 
الطائفي في تغطياتها اإلعالمية بحثا عن بناء فكرة المؤامرة من خالل حجج عقالنية 
القناتين  اعتماد  إلى  إضافة  سياسية،  أجندات  خدمة  منها  الغاية  عاطفية  وأخرى 
اإلخباريتين الدوليتين في تغطياتهما اإلعالمية ألزمة األقليات السورية زمن الحرب 
المتلقي  لدى  معينة  ذهنية  صور  رسم  منه  الغاية  مدروس  إعالمي  تأطير  ألساليب 

استنادا إلى الصور البالغية والمادّية على حد سواء.

عّينة البحث

يعرف سانشاز M. Sanchez عملية وضع األجندة في اإلعالم بأنها : »العملية 
الّتي بواسطتها تحدد وسائل اإلعالم بما نفكر وحول ماذا نقلق،« ويرى أن أول من 

(1) Le néo-behaviorisme : s’ancre à la philosophie empiriste anglaise selon laquelle l’expérience 
donne accès au réel. Ce courant applique ce principe à l’étude de la conduite humaine, c’est-à-
dire que les connaissances, la personnalité et les comportements sont le résultat de ce que notre 
environnement nous fait vivre. 
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الحظ هذه الوظيفة هو ليبمان Lipmann في العشرينات من القرن الماضي، وأوضح 
أن اإلعالم ُيهيمن على خلق الصور في أذهاننا وأن رّد فعل الجمهور يكون تجاه تلك 
الّصور وليس تجاه األحداث الفعلية، لذلك فإن وضع األجندة هي : »عملية تهدف إلى 
إعادة صياغة جميع األحداث التي تقع في البيئة المحيطة بنا إلى أنموذج بسيط قبل 

أن نتعامل معها«))).

أما جيمس واتسون))) James Watson فعرفها بأنها : »مجموعة من الموضوعات 
عادة ما يكون ترتيبها حسب أهميتها«))). ويعرفها »روبرت الروز وجوزاف سترابهار 
Joseph Straubhaar & Robert LaRose« بأنها : »قدرة وسائل اإلعالم على تحديد 

القضايا المهمة«))).

وما دامت المسألة مسألة انتقاء اعالمّي تتجّسد فيه قصدّية القائم باالّتصال في 
تحديد مالمح األجندة اإلعالمّية، فإّن هذا البحث يحاول الّنفاذ إلى تحديد المالمح 
االّتصالّية في الخطاب اإلعالمّي الّدولي حول قضّية بعينها –هي وال ريب– التعاطي 
اإلعالمّي الّدولي مع ملف األقليات السورية زمن الحرب، إذ يعتمد هذا البحث منهجا 
وصفّيا تحليلّيا وذلك لدراسة عّينة قصدية تمّثل خطابين إعالميين )تغطيات إخبارية 
السورية(  الحرب  زمن  السورية  األقليات  واقع  األساسي  موضوعها  حوارية  وبرامج 
إخبارية  قناة  -أي  اإلعالمية  الوسيلة  طبيعة  مستوى  في  متآلفتين  دوليتين  لقناتين 
دولّية-، ومختلفتين من حيث الجهة الممّولة واالنتماء االيديولوجّي )عربية وأوروبية( 

وهما : 
قناة إخبارية قطرية )قناة الجزيرة(	 
قناة إخبارية فرنسّية ) قناة فرانس 24(	 

(1) Sanchez, M. (2013). “Agenda Setting, spring 2002”, at : http://www.comprofessor.com/2012/10/
media-agenda-setting.html , available at: 17/5/2013.

جيمس واتسون : مدير مكتبة اإلعالم واالتصال السابق في جامعة غرينيتش.  )2(
(3) Watson, J. (2006). Media Communication: An Introduction to theory and Process, 2nd ed, 

London: Palgrave Macmillan, P. 35.
(4) Joseph, D.S&. LaRose, R (2000). Media Now, Communication Media in the Information Age. 

2th ed, Australia: Wadsworth, P.35. at: http://books.google.ps/books, available at: 17/4/2013.
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منهج البحث ومنهجيته 

نظرا لكثافة الماّدة اإلخبارّية الّتي قمنا باعتمادها كعّينة لبحثنا فإّن أكثر نماذج 
 ((( Lyenger & Simon التأطير مالءمة للتحليل ، تتمّثل في نموذج لينجر وسيمون
الّذي يتناول تصنيفا نوعّيا لألطر اإلخبارّية أكثر تجّردا ومرونة من أي نموذج تأطير 
المحّدد  : اإلطار  النموذج على نوعين من األطر اإلخبارّية وهما  يقوم هذا  إذ  آخر 
 Thematic المجّرد  أو  العام  واإلطار   Episode Frame محّددة  بأحداث  المرتبط 

.Frame

وهو ما يتيح استخراج المعطيات اإلخبارّية الخاّصة بخطاب كّل وسيلة اعالمية، 
هذه  في  باالّتصال  القائمين  لدى  اإلخباري  للتأطير  الكبرى  المالمح  إلى  والتعّرف 
يعتمد  .إذ   (((Thematic Frames المجّردة  أو  العاّمة  األطر  أي  اإلعالمية  الوسائل 
هذا البحث المنهج الوصفّي التحليلّي حيث ُتْسَتمدُّ نتائجه من آليات التحليل والتأطير 
اللغوية  األساليب  المواضع وجرد ألهم  بعض  المقارنة في  تقنية  اعتماد  إلى  إضافة 
األقليات  ملف  عن  اإلخبارتين  القناتين  خطاب  في  المعتمدة  الدعائية  والقواعد 

السورية زمن الحرب.

1. التنّوع الّثقايف يف سوريا: الواقع واملواقع 

في  الّثقافّي  التنّوع  واقع  حول  والّروايات  واإلحصاءات  المصادر  تعّددت 
سوريا، إذ تشير بعض المراجع إلى أّن نسبة العرب في سوريا تبلُغ 93 %، ثم يليهم 
االكراد بنسبة 5 %. وهناك أقليات أخرى مثل األرمن ويتركزون في حلب، والسريان 
واآلشوريون والشركس والتركمان وبعض االقليات األخرى. ويعيش معظم األكراد في 

شمال محافظة الحسكة وعلى الحدود التركية، حيث فروا من االضطهاد التركي))).

(1) Shanto Iyengar & Adam Simon: News Coverage of the Gulf Crisis and Public Opinion: A Study 
of Agenda-Setting, Priming and Framing, Communication Research, Vol. 20, No. 3, June 1993, 
pp. 383-365

: يعالج القضايا المثارة في سياق يتّسم بالعمومّية أو التجريد، ويقّدم براهين ودالالت عاّمة،  العام  االطار   )2(
ويقّدم وصفا أوسع لها، وموجزا أكثر من خالل وضعها في سياق مناسب

الّديمقراطّية وحقوق اإلنسان في  الحرّيات  الّدفاع عن  الجباعي، مسألة األقلّيات، موقع لجان  الكريم  جاد   )3(
http://cdf-sy.org : سوريا، تاريخ الّنشر : 06 جويلية 2010، الّرابط
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وحسب اإلحصاء الرسمي عام 1985: 76.1 % مسلمون سنة، و11.5 % علويون، 
و3 % دروز، و1 % إسماعيليون، و4.5 % مسيحيون، و0.4 % شيعة اثني عشرية )))ويرى 
بعض الباحثين أن نسبة المسلمين السنة في سوريا ال تقل عن 80 %))). ويرى عبد 
إلى   % 85 نسبة  يمثلون  األكراد  مع  السنة  أن  السابق(  الرئيس  )نائب  خّدام  الحليم 
جانب 9 % من العلويين و5 % من المسيحيين )بعد أن هاجر كثير منهم())) أما في 
التقديرات األميركية: فإّن 77  % من السكان مسلمون سنة، و10  % علويون ومرشدون، 
3 % دروز وإسماعيليون وشيعة اثني عشرية، و8 % من السكان مسيحيون من طوائف 

مختلفة، وتوجد أيضا أقلية يزيدية في منطقة جبل سنجار على الحدود مع العراق.

القرى  الّسويداء وبعض  يعيشون في محافظة  الّدروز  كان كل  االستقالل  عند 
في شمال الجوالن. ويعيش اإلسماعيليون منذ الحروب الصليبية في جبال محافظة 
الحميد  عبد  السلطان  لهم  أذن  أن  إلى  والخوابي(  والقدموس  )مصياف  طرطوس 
الثاني باستيطان السلمية في محافظة حماة. وكان العلويون يعيشون في أعالي جبال 
ريف  استيطان  على  الحميد  عبد  السلطان  الالذقية وطرطوس، وشجعهم  محافظتي 
حمص وحماة، ويعيش السنة في المدن الساحلية. لكن نتيجة الهجرة من الريف إلى 

المدينة تغيرت التركيبة االجتماعية))).

نحاول من خالل هذا العرض الّسريع ألهّم األقلّيات الدينّية والطائفّية))) في 
سوريا مساعدة قارئ هذا البحث –خاّصة في عملّية فهم األخبار الخاّصة المدرجة 

(1) Van Dam, The Struggle for Power, Ibid, p.1. Gabriel Baer, Population and Society in the Arab 
East, London, 1964, p. 109. J.C. Dewdney, ‘Syria: patterns of population distribution’. In J. I. 
Clarke & W.B. Fischer (eds) Populations of the Middle East and North Africa, New York, 1972, 
pp. 130-42. E. Wirth, Syrien: Eine Geographische Landeskunde, Darmstadi, 1971, pp. 170. 171.

https://ar.wikipedia.org/wiki : األقلّيات في سوريا، موسوعة الويكبيديا الجامعة، أنظر الرابط  )2(
األقلّيات في سوريا، مصدر سابق.  )3(

المصدر نفسه.  )4(
حول إحصاءات دقيقة لألقلّيات السورية نشير إلى أّن : والحديث عن نسبة كل طائفة في سورية مجال تشكيك   )5(
بين الباحثين، نظرا لعدم وجود احصاءات حديثة حول الموضوع، ويعود آخر احصاء رسمي إلى العام،1986 
و4.5 ٪  إسماعيليون،  و1 ٪  دروز،  و3 ٪  علويون،  و11.5 ٪   ،٪ 76.1 تبلغ  السّنة  المسلمين  نسبة  أن  بين  الذي 
مسيحيون، و0.4 ٪ شيعة اثني عشرية. وهناك باحثون يشككون في دقة هذه النسب، ويرون أن نسبة السّنة في 

سورية ال تقل عن 80 ٪.
دروز  و3 ٪  ومرشديون،  علويون  و10 ٪  سّنة،  مسلمون  السكان  من   ٪ 77 فإن  األميركية  التقديرات  وفي   
وإسماعيليون وشيعة اثنا عشرية، و8 ٪ من السكان مسيحيون من طوائف مختلفة، وتوجد أيضا أقلية يزيدية 

في منطقة جبل سنجار على الحدود مع العراق.
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أمثل  فهم  على  السورية–  األقلّيات  حول  األطروحة(  )عّينة  اإلخبارّية  الّنشرات  في 
للمشهد السورّي واألنموذج الّذي نتناوله بالّدراسة أي »األزمة السورية« وفي ما يلي 

أهّم ما يوجد في سوريا من أقلّيات : 

لمزيد فهم هذا العرض السريع، أنظر الخارطة الّتالية »للتوزيع الطائفي في سوريا« 

الطائفة العلوّية))) 

 - العلويين  العدد، وتتراوح نسبة  دينّية في سورية من حيث  أكبر طائفة  ثاني 
إلى  والعلويون مقّسمون  تعداد سّكان سورية،  12 ٪ و15 ٪ من  بين  تقريبي-  وبشكل 

طائفتين: علويون وُمرشديون.

أنظر مقال : سورية... بلد متعّد األديان في انسجام طائفّي، موقع »اإلمارات اليوم« اإلخباري، تاريخ الّنشر :   )1(
20 مارس 2012، الّرابط :

http://www.emaratalyoum.com/politics/reports-and-translation/20121.469833-20-03-
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الّتسمية  الالذقّية، حسب  جبال  أو  العلويين  جبل  في  العلويين  وجود  ويتركز 
العلوّيين غرب  ويمتد جبل  السوري،  الساحل  تفصل  جبلّية  الحكومّية، وهي سلسلة 
سورية شرقي محافظتي الالذقّية وطرطوس وغربي محافظتي حمص وحماة، وعليه 
وطرطوس  وحماة  وهي حمص  سورّية  محافظات  أربع  في  العلويين  وجود  يتركز 

والالذقّية. 

إذ يتركز العلويون في محافظة حمص في ثالث مناطق إدارّية : منطقة حمص، 
15 ٪ من تعداد سّكان  10 إلى  ومنطقة تلكلخ، ومنطقة المخّرم. يّشكل العلويون من 
التفصيل، مدينة  أماكن وجودهم في محافظة حمص، وبشيء من  أبرز  المحافظة، 
حمص: تبلغ نسبة العلويين فيها نحو 10 ٪، يتركزون في حّيي الزهراء والنزهة )ال يقل 
عن 50 ٪(، وهم بمعظمهم ضباط ورجال أمن هاجروا لحمص بعد انقالب 1970 من 
أرياف الالذقّية وطرطوس وحماة، وأقلية في أحياء عكرمة والعدوية والوعر )ال يقل 

عن 20 ٪(.

بينما يتّركز العلويون في محافظة حماة في غربها، وتحديدًا في ثالث مناطق: 
محردة والغاب ومصياف، ويشّكل العلويون نحو 10 ـ15 ٪ من تعداد سّكان محافظة 
السفح  على  مصياف  منطقة  في  حماة  محافظة  في  وجودهم  أماكن  أبرز  حماة، 
الشرقي لجبل العلويين، في هذه المنطقة يشكل العلويون فيها أغلبّية نحو 60 ٪ من 

تعداد السّكان.

سكان  أغلبّية  فإّن  والالذقية  طرطوس  محافظتي  في  العلويين  تركز  عن  أّما 
يتركّزون  العلوّيون  كان  السابق  في   ،٪ 70  50 نحو  العلويين  من  هم  المحافظتين 
في القسم الداخلي من المحافظتين، وبالتحديد السفح الغربي لجبل العلويين، أّما 
الساحل فأغلبّية سكانه من السّنة والمسيحيين، وفي ستينات وسبعينات القرن الماضي 
ليستا  المحافظتين  السورية بشكل مكّثف وهاتين  للمدن  الريف  أهل  تزايدت هجرة 
مثل  )السنّية(  الساحلّية  للمدن  )العلوي(  الريف  من  كبيرة  نسبة  هاجرت  باستثناء، 
المدن  في  العلويين  نسبة  الحالي  الوقت  وفي  وبانياس،  وجبلة  الالذقية وطرطوس 
للعلويين  الساحلّية تقارب نسبة السّنة أو حّتى تزيد عليها. وتوجد تجمعات محدودة 
في محافظات أخرى: كمدينة دمشق خصوصًا في المّزة، وفي قرى متفرقة غربي 

محافظة إدلب وفي القسم المحتل من الجوالن المحتل. 
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الطائفة املسيحّية)))

تعد الطائفة المسيحية ثالث أكبر الطوائف في سورية، وتبلغ نسبة المسيحّيين 
سورية  مسيحّيي  أغلب  سورية،  سّكان  تعداد  من  و10 ٪  ثمانية  بين  تقريبي  وبشكل 
وبروستانتّية  ومارونّية  كاثوليكّية  أقلّيات  مع  المسيحيين(  عدد  من   ٪ 80( أرثوذكس 
التراب  كامل  على  منتشرة  السنية  كما  المسيحّية  والطائفة  المختلفة.  وبكنائسها 
السوري، وبشكل أساسي في محافظات حلب والحسكة ودمشق وحمص وطرطوس، 
وتعد محافظة الحسكة أكبر تجّمع مسيحي من حيث النسبة، )من 25 إلى 30 ٪ من 
أّما المدن فمدينة حلب أكبر تجّمع للمسيحيين من حيث العدد  سّكانها مسيحيون(، 
)20 ٪( من تعداد سكانها، أّما مناطق وادي النصارى ففيه أكبر تجّمع للمسيحيين في 

سورية ويشكلون معظم سكان الوادي.

الَقَلمون غرب محافظة ريف دمشق، فمن  يسكن المسيحيون السوريون جبال 
البلدات المسيحّية الكبرى معلوال وصيدنايا، ويتركز وجود المسيحين في دمشق بأحياء 
ضواحيها  وفي  والطّبالة،  والميدان  شرقي  وباب  توما  وباب  القّصاع  منها:  عديدة 
كدمر وحرستا وبرزة، وفي ريفها كأقلّيات في جرمانا وكشكول ودويلعة وغيرها. وفي 
ريفها  وفي  حماة،  مدينة  وسط  المدينة  حي  في  المسيحيون  يوجد  حماة  محافظة 

الشمالي والغربي كبلدات محردة والسقيلبّية والبيضا.

وفي مدينة حمص يتركز المسيحّيون في األحياء القديمة لحمص، كباب السباع 
واإلنشاءات،  والوعر  والنزهة  كاألرمن  الجديدة:  واألحياء  والحميدّية،  الدريب  وباب 
والضواحي كربلة وفيروزة وزيدل. كما يتركز المسيحّيون في األحياء القديمة لمدينة 
الالذقّية. وهناك وجود مسيحي كبير في محافظة طرطوس وريفها الذي يضم بلدات 

وقرى معظم سكانها من المسيحيين كمدينة صافيتا ومشتى الحلو.

الـ20  القرن  بداية  ففي  تناقص،  في  سورية  في  المسيحين  عدد  ديموغرافّيًا 
كانت نسبة المسيحيين نحو 20 ٪ من تعداد سّكان سورية، انخفضت في الخمسينات 
بعض  وفق  أقل  حّتى  أو  الـ10 ٪  نسبتهم  تتعّدى  ال  الحالي  الوقت  وفي   ،٪ 17 إلى 
المصادر. أبرز أسباب التناقص الديموغرافي للمسيحّيين في سورية: الزيادة الطبيعة 

المصدر السابق.  )1(
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المتدّنية )معّدل المواليد( للمسيحّيين مقارنة بغير طوائف، خصوصًا السّنة والعلويين، 
ومن جهة أخرى الهجرة الخارجّية المكّثفة للمسيحيين أكثر من غيرهم.

الطائفة الدرزّية)))

الدروز وبشكل  العدد، نسبة  الرابعة في سورية من حيث  الدينّية  الطائفة  هي 
أربع  في  رئيس  بشكل  يوجدون  سورية،  سّكان  تعداد  من  و4 ٪  اثنين  بين  تقريبي 
يشكل  إدلب  محافظة  ففي  وإدلب.  دمشق  وريف  والقنيطرة  السويداء  محافظات، 
بمنطقة حارم. وفي محافظة  السماق  يتركز وجودها في جبل  أقلية صغيرة  الدروز 
فيتواجد  القنيطرة  محافظة  في  أما  جرمانا.  مدينة  في  الدروز  يتركز  دمشق  ريف 
َحَضْر، وبلدات وقرى خاضعة لالحتالل اإلسرائيلي، كمجدل  بلدة  الدروز في  أغلب 
شمس ومسعدة وبقعاتا وعين قنية. أما محافظة السويداء، أو كما تعرف جغرافّيًا بجبل 
الدروز أو جبل العرب، حسب التسمية الحكومّية، فهي مركز ثقل الدروز في سورية، 
وأغلبّية سّكانها من الدروز، مع أقلّية صغيرة مسيحّية، وأقلّية أصغر سنّية، أهم مدن 

جبل الدروز: السويداء وشهبا وصلخد والقريا.

نسبة كبيرة من دروز سورية مغتربون خارج الوطن، بشكل خاص دول الخليج 
ودول أميركا الالتينّية، خصوصًا فنزويال التي تضم وحدها نصف مليون درزي سوري 
من أصل مليون ونصف مليون مهاجر سوري، لذلك توجد قنصلّية فنزويلّية في مدينة 
السويداء. أطلق دروز السويداء شرارة الثورة السورية الكبرى ضد االحتالل الفرنسي، 
دكتاتـور  ضد  شعبّية  انتفاضة  أول  وكانـت  الشيشكلي،  أديب  عهد  في  انتفضوا  كما 

سوري تم قمعها بوحشّية بتدخل عسكري.
الطائفة اإلسامعيلية)))

في  وأقلّية صغيرة  وريفها،  ِمْصياف  ومدينة  وريفها،  الَسَلمية  مدينة  تتركز في 
مدينة حماة، وفي محافظة طرطوس تركز االسماعيليون في بلدة الَقْدموس وريفها 

ومنطقة نهر الخوابي.

المصدر السابق.  )1(

المصدر السابق.  )2(
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والى جانب ذلك تحوي سورية أقل من 1000 مواطن من أتباع الديانة اليهودية 
في دمشق وحلب والقامشلي، كانت أعدادهم أكبر في السابق، حتى وصلت إلى 30 
ألًفا عام 1954، غير أنها انخفضت نتيجة المناخ الشعبي خصوًصا إثر حربي 1948 

و1967.

2. التنوع الثقايف يف سوريا واملحّطات التاريخّية املظلمة 

يعتبر التنّوع الثقافّي في سوريا واحدا من أهم الروافد المشكلة لمالمح الثقافة 
المشارب  تعّدد  على  مهما  ومؤّشرا  والمعنوّية  والرمزية  الدينية  بأبعادها  السورية 
الفكرّية واالبداعّية، لكّن هذا العامل االيجابّي لم يحافظ في تاريخ سوريا المعاصر 
على صفاء األجواء األهلّية ولم يحفظ في محّطات مختلفة السلم االجتماعّي، إذ مّرت 
االختالف  رفض  بواقع  عالقة  في  تاريخها  في  المظلمة  األحداث  من  بعدد  سوريا 
وكراهية اآلخر، ومن بين هذه األحداث عدد من المجازر األهلية الكبرى الّتي راح 
من  أو  إلخ.(  شيعة،  )مسيحيون،  األقلّيات  من  كانوا  سواء  السوريين  آالف  ضحّيتها 
األغلبّية السنّية السورية ولعّل من أهّمها ما عرف ب »قومة حلب« وهي مجزرة أهلّية 

انطلقت في 16 أكتوبر/تشرين األول من العام 1850 بمدينة حلب.

في  تفصياًل  أكثرها  من  ولعّل  التاريخّية  المصادر  بعض  في  ورد  ما  وحسب 
أحداث المجزرة »رسائل القنصل البريطاني إلى صحيفة التايمز البريطانية«، كانت 
هذه المجزرة نتيجة أحداث عنف طائفية بين مسلمي حلب ومسيحييها. وقد عجزت 
المصادر عن تحديد عدد ضحايا المجزرة ، فمنها ما يتحدث عن أن عدد الضحايا 
قد بلغ أربعة عشر ألف شخص ومنها ما يذكر أكثر من ذلك ومنها ما يذكر أقل من 

العدد المذكور آنفا.

ومن بين المجازر التي مرت بها األقليات السورية في التاريخ المعاصر، ما عرف 
بمذبحة دمشق 1860وتتمّثل المجزرة في أعمال عنف طائفية ارتكب فيها مجموعة من 
مسلمي دمشق السنة أعمال عنف شنيعة بحق المسيحيين في العاصمة السورية دمشق، 
وقد بدأت أحداث المجزرة في التاسع من شهر جويلية /تموز لعام 1860 وقد بلغت 
أحداث العنف الطائفّي ذروتها في اليومين التاليين واستمرت آثارها إلى ما يناهز 
األسبوعين، وتعتبر هذه المجزرة من أسوأ أحداث الصدام األهلّي الطائفّي في سوريا.
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الطابع  ذات   1982 عام  حماة  أحداث  كانت  فقد  القريب  التاريخ  في  أّما 
األحداث  تمّيزت هذه  تاريخ سوريا، حيث  المجازر عنفا في  أكثر  االيديولوجّي من 
بقربها من صيغة الحرب الشاملة، إذ شهدت مدينة حماة السورية أوسع حملة عسكرية 
شنتها القوات المسلحة السورية ضد تنظيم اإلخوان المسلمين في عام 1982، وأودت 
الهجوم  بداية  فإّن  المراجع،  مدينة حماة وحسب  أهالي  من  اآلالف  بحياة عشرات 
على المدينة كانت في 2 فيفري/شباط عام 1982 واستمرت العمليات العسكرية في 
المدينة لمدة 27 يومًا، لتشّكل مالمح مجزرة أهلّية كبرى تخوضها للمرة األولى تقريبا 
إرادة األقلية العلوية الحاكمة على معارضة األغلبية السنية في مدينة حماة، إذ طوق 
الجيش السوري المدينة وقصفها بالمدفعية الثقيلة ومن ثم اجتاحها عسكرًيا، وراح 

ضحية هذه األعمال عشرات اآلالف من المدنيين من أهالي المدينة.

أ. األقليات السورية والقوى الدولّية الفاعلة عىل األرض

تجدر اإلشارة إلى أّن ورقة »األقلّيات في منطقة الشرق األوسط« كانت ومازالت 
الشؤون  في  أنفها  بإقحام  ضالتها  تجد  ال  الّتي  الخارجّية)))  للقوى  الرابحة  الورقة 
الّداخلية بحثا عن مصالحها في دول كالعراق وسوريا ولبنان وغيرها إاّل من خالل 
التلويح بورقة الّدفاع عن هذه األقلّية الدينية المسيحّية أو تلك األقلّية الدرزّية أو تلك 
الطائفة الشيعّية أو األقلّية الكردّية، فمن المعروف أّن دولة كفرنسا ومن خلفها االّتحاد 
االوروبّي مثال مازالت إلى اآلن تلّوح باحتضان األقلّية المسيحّية في سوريا بينما تلّوح 
بريطانيا بدفاعها عن األقلّية الدرزّية »وتسارع »إيران«))) وحزب الله إلى التدّخل 

في سوريا بدعوى التقارب الدينّي مع أهل الشيعة السورية«))). 

انظر كتاب : هادي دانيال، سوريا الّتي غّيرت وجه العالم، دار نقوش عربّية، تونس، 2016   )1(
كعّينة على ما تفعله إيران االسالمّية لنشر المذهب الشيعي بين السّنة ما قامت به محافظة دير الّزور شرق   )2(
سوريا حيث تقيم عشائر عربّية مثل عشيرة البكارة تقول :« إّن التسمية جاءت من انتسابها إلى محّمد الباقر 
أحد أئمة الشيعة وعشيرة البوبدران، الّتي تزعم أّن جّدها األّول هو الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما 
السالم وهما عشيرتان سنيتان فقد استثمرت الحديث عن صلة الّرحم مع أئمة الشيعة وعالقة القربى الحقيقّية 
أو المّدعاة، وبذلت المال في وسط فقير لجذب أفراد من هاتين العشيرتين إلى المذهب الشيعي كيف تنتمون 
إلى من قتل جّدكم ؟؟ هكذا قال للبوبدران أّن أّول دروس عملّية التشييع إشاعة شتم أبي بكر وعمر وعائشة 

أّم المؤمنين بين »المؤمنين » وهذا أثار التوّتر واالقتتال بين أبناء العشيرة الواحدة.
(3) Marc Daou, En intervenant en Syrie, le Hezboullah «défend les intérêts iraniens », France 

24.com, publié le : 26 Février 2013, lien de l’article : http://www.france24.com/fr/20130225-inter-
venant-syrie-le-hezbollah-defend-interets-iraniens
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الوليدة  الّدولة  تدخل  أن  »قبل  بقوله :  الله  العبد  علي  الباحث  يؤّكده  ما  وهو 
الواليات المتحّدة األمريكّية الحلبة عبر التبشير بالمذهب البروتستاني- على امتيازات 
تجارّية وقانونّية بما فيها حقوق حماية األقلّيات الّدينّية والمذهبّية )كّل دولة حصلت 
على حماية طائفة من الطوائف المسيحّية ولّما لم تجد بريطانيا طائفة مسيحّية مرتبطة 
بالمذاهب السائدة فيها أخذت حّق حماية طائفة أخرى وهي )الموحّدين أو الّدروز(، 
واستخدام هذه االمتيازات والحماية في ابتزاز الّدولة العثمانّية واحتواء وضرب تحرّك 
الّتي  المرحلة  العثمانّية وهي  الّدولة  إلى حكم  الطموح  والي مصر  باشا  محّمد علي 
شهدت انطالق المشاعر والعواصف المتضاربة والعدائّية نتيجة هيمنة المسيحيين على 

االقتصاد وحصولهم على المناصب والوكاالت الّتجارّية والتعليم...إلخ.«))).

نالحظ انطالقا مّما تقّدم أّن التعقيد السياسّي الّذي تفرضه األزمة السورية في 
التعاطي مع األقلّيات الدينّية والطائفّية في سوريا يجعل من التعاطي اإلعالمّي مع 
المسألة أيضا أكثر تعقيدا ويظهر ذلك في التغطيات اإلخبارّية للقنوات الدولّية الّتي 
نتناولها بالّدراسة في هذا البحث إذ يبدو ذلك جلّيا حّتى من خالل المالحظات األولّية 
اإلخبارّية  الّنصوص  كتابة  أساليب  على  اطالعه  أثناء  تسجيلها  للباحث  يمكن  الّتي 

للنّشرات أو البرامج الحوارية الّتي يتناولها بالّتحليل والتدقيق. 

2. سوريا من الّثورة إىل األزمة 

لطالما استدعت »الثورة السورية ضد نظام الرئيس بشار األسد )...( الحديث 
إليحاء  نظرًا  )العربّية(  المنطقة  في  المحوري  البلد  هذا  في  الدينية  الطوائف  عن 
دمشق، منذ انطالق شرارة التظاهرات في درعا، بأن ما يحصل في سورية هو محاولة 
إلثارة الفتنة الطائفية )...( وكما تمسك النظام بالحل األمني سبيال وحيدا للحل، تمسك 
الفتنة الطائفية، وعمل على اذكائها عبر وسائل اعالمه والمتحدثين  بادعائه برواية 
يسعون  الفتنة  اشعال هذه  يريدون  أن من  التركيز على  مع  مناسبة،  كل  باسمه في 
إلى  وتسعى  والممانع«،  »المقاوم  بالبلد  تتربص  لجهات  خارجية«،  »أجندات  لتنفيذ 
تفتيته،))) )...( رغم أّن الشعب السوري كان يرّدد في كل المظاهرات »واحد واحد 

واحد.. الشعب الّسوري واحد«.

علي العبد الّله، تقارير : سوريا : األقلّيات والتطييف والّثورة، مركز الجزيرة للّدراسات، مصدر سابق، ص 7.  )1(
أنظر مقال : سورية ...بلد متعّد األديان في انسجام طائفّي، مصدر سابق.  )2(
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ويعتبر »مّلف األقليات في سوريا« مّلفا متكّرر الحضور لدى كّل أزمة سياسّية 
يعترضها الّنظام العسكري السوري))) إذ تشير بعض المراجع إلى أّن السورّيين يعيشون 
نتيجة  والتشتيت  التفتيت  اضافّية من  »حالة  بالدهم  الخانقة في  الفوضى  ظّل  في 
لسياسات الّنظام الّذي حكمهم باسم العروبة، واالشتراكّية ومارس ضّدهم أبشع أنواع 
الظلم والقهر، نظام حكم تسلطّي تعسفّي تمييزّي بدأ مع ما يسّمى »ثورة 8 مارس / 
آذار عام 1963« بإقامة نظام استبدادّي مبنّي على هيمنة الحزب الواحد شكال وعلى 

سيطرة الجيش واقعا«)))

في  للنظام  الموالين  والّشبيحة  األمن  قبل  من  المقصودة  األمنية  »فالمعالجة 
مناطق محددة كحمص مثال، ساهمت في اظهار نزعات طائفية بدأها النظام وأنصاره 

وحاول التركيز عليها لتأكيد روايته »حول الفتنة وأهدافها««)))

»فقد وضع النظام السوري إخافة األقليات نصب عينيه منذ اندالع االحتجاجات، 
واستحضر لذلك أحداث حماة عام،1982 بكل تفاصيلها، إلظهار أّن »عصابات مسلحة«، 
و»إرهابيين« يريدون تدمير العيش المشترك وإقامة دولة ظالمية من طائفة واحدة 
تشكل االغلبية وتريد اخضاع الجميع، على الرغم من أن سورية لم تكن كذلك يوما، 
التي تحمل افكارًا  بل ان المجتمع نفسه لطالما نبذ، ولم يزل، كل الدعوات واآلراء 

متشددة«.)))

النظام الّسوري : جيش له دولة بعبارة المرحوم الّدكتور »محّمد علي الجابري« قبل أن يحّوله حافظ األسلد   )1(
بعد ما سمّي بـ»الحركة التصحيحّية 16 نوفمبر /تشرين الثاني 1970« إلى نظام استبدادّي أكثر سوءا قائم 
على هيمنة الّرجل الواحد نظام يرتكز على شخصنة السلطة وعبادة الفرد، عبر السيطرة على الجيش باالستناد 
إلى عصبّية طائفّية : فقد بدأ بإخراج آالف الضباط، مّمن توّقع أن يعوقوا سيطرته من الجيش باحالتهم إلى 
التقاعد، أو بفصلهم منه ألسباب مفتعلة أو بتصنيفهم جسدّيا بذريعة قيامهم بالتآمر على الّنظام التقّدمي أو 
باعتقالهم لسنين طويلة من جهة ومن جهة ثانية وضع ضباّطا من لون طائفّي واحد )علويين( في مواقعهم، 
كان من مفارقات هذه الحملة ترفيع آالف الّضباط العلويين بعد هزيمة أكتوبر/تشرين األّول 1973، ووصول 
القّوات االسرائيلّية بلدة سعسع على مشارف دمشق والّتي سمّيت زورا وبهتانا حرب تشرين التحريرّية ونال 
عليا األسد األب وصف بطل التشرينيين : تشرين التحرير وتشرين التصحيح، ومكافأة لهم على »االنتصارات« 
العظيمة الّتي حّققوها : حصل رفعت االسد وكان وقتها نقيبا على نجمتين، شهد الجيش بعدها ما عرف بظاهرة 

»العلّيات« )علي حيدر، علي أصالن، علي حسين، علي ابراهيم(.
علي العبد الّله، سوريا : األقلّيات والتطييف والّثورة، تقارير، مركز الجزيرة للّدراسات، 19 سبتمبر 2012.  )2(

أنظر مقال : سورية... بلد متعّد األديان في انسجام طائفّي، مصدر سابق.  )3(
المصدر السابق.  )4(
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التّيار  الّتي عاشتها األقلّيات في سوريا ما علقته طيلة ظهور  ومن المفارقات 
القومّي في البالد من آمال على الحصول على مساواة واضحة في الحقوق مع األغلبّية 
السنّية إذ »مع ظهور الفكرة القومّية وانتشارها ونشوء الّدول الوطنّية وبروز األفكار 
الحديثة : العلمانّية واالشتراكّية وتبّني أسس حديثة للّدولة، أسس دستورّية وقانونّية، 
األغلبّية  للمساواة مع  للقومّية كمدخل  المسيحّيون  تعقيدا حيث تحّمس  األمور  زادت 
االسالمّية، وتحّمست األقلّيات االسالمّية للقومّية والعلمانّية والّديمقراطّية واالشتراكّية 
والشيوعّية كمدخل للتساوي في الحقوق والواجبات مع األكثرّية السنّية، بينما لم تنظر 
األكثرّية السنّية إلى هذه التحّوالت والتطّورات بعين الّرضا فقد رأت في تبنّيها حّطا 
من قدر االسالم وخفضا في مكانته، فاإلسالم في نظرها متفّوق ثقافّيا وسياسّيا وهو 
يتجاوز األوطان فاألّمة االسالمّية واحدة موّحدة،  إليه  القومّيات واالنتماء  أكبر من 
تجّلى هذا الموقف بوضوح بموقف الّسنة من قيام دولة لبنان الكبرى، ناهيك عن 

شّكها الفكري واالجتماعي بالعلمانّية والّديمقراطّية والشيوعّية ورفضها لها«))).

وهو األمر الّذي يفّسر ما آلت إليه األمور من تعقيدات في سوريا في أزمتها 
الحالّية إذ بدأت التيارات اإلسالمّية المتشّددة تظهر بقّوة في مشهد المواجهات مع 
الحكم  إلى  تتحّدث عن عودة سوريا  وباتت وسائل اإلعالم  العلوّي  السورّي  الّنظام 
السنّي )حكم األغلبّية( وقد ظهرت بوضوح نوازع أسلمة جديدة للشعب الّسوري وذلك 
من خالل استفحال سيطرة الجماعات االسالمّية في سوريا وعلى راسها جبهة الّنصرة 
يعرف  ما  وظهور  االسالمي  التوحيد  ولواء  المتشّدد(  القاعدة  تنظيم  عن  )المنبثقة 

بتنظيم الّدولة االسالمّية في العراق والشام فيما بعد أو ما يعرف بـ»داعش«. 

3. األزمة الّسورية تحَت مجهر اإلعالم الّدويل

يعتبر »مّلف األقليات في سوريا« مّلفا متواتر الحضور لدى كّل أزمة سياسّية 
مناطق محددة  في  للنظام  المقصودة  األمنية  »فالمعالجة  السوري  الّنظام  يعترضها 
كحمص مثال، ساهمت في إظهار نزعات طائفية حاول الّنظام السورّي التركيز عليها 

لتأكيد روايته »حول الفتنة وأهدافها«« .

 19  : النشر  تاريخ  للّدراسات،  الجزيرة  والّثورة، مركز  والتطييف  األقلّيات   : : سوريا  تقارير  الّله،  العبد  علي   )1(
سبتمبر 2012، ص 3.
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الورقة  تمّثُل  الشرق األوسط« ومازالت  مّثلت ورقة »األقلّيات في منطقة  وقد 
الّداخلية  الشؤون  في  أنفها  بإقحام  ضالتها  تجد  ال  الّتي  الخارجّية  للقوى  الرابحة 
تحقيقا لمطامعها وبحثا عن مصالحها في دول كالعراق وسوريا ولبنان وغيرها إاّل من 
خالل التلويح بورقة الّدفاع عن هذه األقلّية الدينية المسيحّية أو تلك األقلّية الدرزّية 
أو تلك الطائفة الشيعّية أو األقلّية الكردّية،.. الخ«، وقد جّسدت حّجة الّدفاع الّدولي 
بعض  باسم  الناطق  الّدولي  لإلعالم  متمّيزة  ماّدة  سوريا،  في  األقلّيات  مصالح  عن 
الّدول المتدخّلة في األزمة الّسورية ، لتعّد القنوات اإلخبارية الّدولية من قضايا األزمة 
الّسورية مشاريع لحوارات مطّولة أو تغطيات مباشرة أو أخبار أو تقارير وهو ما يعرف 

في تحليل الخطاب اإلعالمّي بالتأطير اإلخبارّي))).

4. خطاب اإلعالم الّدويل عن األقليات السورية زمن الحرب

تـعـتـبر مـسألة اخـتيار اإلطار فـي غـاية األهـمـّية، ّ ألن الـتـأطـيـر هـو فـي 
جـوهـره وسـيلة »لتنظيم قطع مجزأة من المعلومات حول موضوع معّين، تـسّهل جمع 

األخبار، وإنتاجها وفهم الجمهور«))) لها على نحو ما.

وفي مجال الشؤون الّدولية، على وجه الخصوص، يصوغ التأطير أجندة اإلعالم 
من خالل تصوير أحداث معينة لمسائل دولية، وتجاهل أحداث أخرى. ويقوم بتوضيح 
الحجج والمسائل من خالل تحديد مصدر المشكلة وشرحه وتحديد المذنب، ويقّيم 

الوضع من خالل التوصية بحلول معّينة))).

زد على ذلك، فإن »األطر نادرًا ما تكون محايدة أو معدومة القيمة، إذ ال يتم 
اختيارها))) عن طريق الصدفة وهي بذلك تفتح الطريق أمام التالعب بالخبر من 
قبل القائم باالتصال« إذ ال يخلو الخطاب اإلعالمّي من عملّيات تأطير كما أّن األطر 
اإلخبارّية ال تخلو من اساليب اّتصالّية عادة ما تبرز من خالل اعتماد القائم على 

 ،2014 جانفي   29  : النشر  تاريخ  اإلعالمي،  التأطير  نظرّية  واالّتصال،  اإلعالم  نظريات  أحالم،  باي،  أنظر   )1(
http://constantine3.blogspot.com/2014/01/frame-analysis-theory.html : الرابط

(2) Whitney, S., Sumpter, R and McQuail, D. (2004). «News Media Production: Individuals,  
Organizations, and Institutions,» in : Denis McQuail, Philip Schlesinger and Ellen Wartella, eds., The 
SAGE Handbook of Media Studies, Thousand Oaks, CA: Sage Publication, p. 405.

(3) Norris, P., Kern, M and Just, M. (2003). Framing Terrorism: The News Media, the Government, 
and the Public , New York: Routled.

(4) Whitney, S., Sumpter, R and McQuail, Op. Cit , p. 405. 
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»القول« أو »الخطاب« على استراتيجيات معّينة في تشكيل مالمح الّرسالة اإلعالمّية، 
وذلك لضمان عملّية اّتصالية وتواصلّية ناجحة من شأنها أن تحدث التأثير المنشود. 

األطر اإلعالمية األكثر حضورا في قناتي الجزيرة وفرانس 24 حول األزمة السورية 

وال يخلو الخطاب من سمات ممّيزة تحّقق فعاليته في مستوى تشكيل المالمح 
الكبرى للهدف االّتصالي والتواصلّي )التداولّي( في الوقت ذاته، وقد وضع »مانقنو 
Maingueneau » عددا من الّسمات األساسية للخطاب)))، ونأتي في هذا الجزء على 
 : وهي  خاّص  بشكل  اإلعالمّي  بالخطاب  وثيقا  ارتباطا  الرتباطها  وذلك  بعضها  ذكر 
الّسمة التوجيهية )التوجيه( وسمة الفعل والتأثير )التفاعل( والسمة السياقّية )السياق( 

والسمة التبريرية )الحجاج( وسمة التبعّية )الّتناص(. 

وال تنفصل هذه الّسمات في الخطاب عن ما يعرف في التداولّية »برسم مالمح 
المقاصد في  باالّتصال في تحديد مالمح  القائم  الخطاب، ويعتمد  المقصدّية« في 
الخطاب على عدد من االستراتيجيات، إذ تعّد استراتيجيات الخطاب »طرائق توّصل 
من  عليه  ُأعُتمد  ما  أبرز  ومن  اإلعالمّية،  الّرسالة  دّفة  إدارة  على  وتعين  المقاصد 
التوجيهية  واالستراتيجّية  التضامنية  االستراتيجّية   : نذكر  التداولّية  استراتيجيات في 

واالستراتيجّية التلميحّية واالستراتيجية الحجاجّية.

في  االستراتيجّيات  هذه  حضور  برصد  البحث  من  الجزء  هذا  في  وسنقوم 
الخطاب اإلعالمي وتبيان العالقة بينها وبين عملّية رسم القائم باالّتصال في القنوات 

(1) Maingueneau, D. (1998). Anayser les textes de communication, Paris : P 38-41.
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باالتصال  القائم  توظيف  مظاهر  وبين  اإلعالمّية  رسائله  في  للمقصدّية)))  الّدولية 
الكبرى  األهداف  عن  والكشف  اإلعالم  في  الّدعائّية  لألساليب  الّدولي  اإلعالم  في 
الّتي تحرّك اختياراته في بناء اإلطار اإلعالمّي أو لنقل بناء األجندة اإلعالمّية حول 
موضوع األقليات السورية زمن الحرب، ولعّل من أبرز األدوات الّتي عادة ما يتسعملها 
القائمون باالتصال في رسم األطر اإلخبارية لموضوع ما نجد : العناوين، الّصورة، 

أسلوب الكتابة، االستعارات، بناء الصور الذهنية، التكرار، األسئلة الموجهة.

األقليات  لواقع  الّدويل  اإلعالم  تغطيات  يف  الطائفي  الخطاب  مؤّشات  أ. 
السورية زمن الحرب 

ال يخلو الخطاب اإلعالمّي الّدولي من مؤشرات لتوظيف الطائفّية وإبرازها في 
شكل أطر إعالمّية جاهزة لالستهالك الجماهيري الغرض منها التأثير ولو بشكل غير 
مباشر على قراءات الجماهير لمشهد األزمة السورية وتحويل نظرها عن بعض اسباب 
األزمة إلى التركيز على المسألة الطائفّية والبحث عن مداخل منطقّية للتأكيد على أّن 
األزمة السورية هي مسألة طوائف وأقليات تتقاعل فيما بينها وأّن هذه الحرب هي 

حرب أهلّية بعيدا عن أّي مؤشرات تدّخل أجنبّي في حيثيات األزمة الشائكة. 

وقناة  الجزيرة  قناة  من  كّل  اعتمدتها  الّتي  اإلعالمّي  التأطير  أدوات  وتعّد 
القادة داخل سوريا وخارجها واألساليب  24 ومنها اختيار دقيق لتصريحات  فرانس 
الصحفّية الدقيقة في اختبار العبارات الواصفة للحرب في سوريا وخاصة تلك الّدالة 
عالوة  البالد  في  ودينية  عرقية  نعرات  وجود  نتيجة  السورية  األزمة  استفحال  على 
عن أساليب الّدعاية المعروفة في المجال االّتصالي من أكثر األدوات استعماال في 

الخطاب اإلعالمي الّدولي حول األزمة السورية. 

ومن بين هذه األمثلة نذكر استعمال قناة الجزيرة لقاعدة التكرار في عدد من 
نشراتها اإلخبارية ومنها نشرة )10-12-2012( لتصريحات لوزير الخارجية الروسي 
سيرغي الفروف الّذي تحّدث عن أّن إثارة النعرات العرقية والدينية في سوريا لن 

يتضّمن مبدأ المقصدّية مقاصد منتج النّص، ويستطيع منتج النّص بحسب الحاجة أم يقّلل الحبك عن عمد   )1(
لعمل تأثير خاّص، إذا المقصدّية هي جميع الطرق الّتي يستخدمها منتجو النّص لتعّقب مقاصدهم. واهتّم 
»هايمس« باألغراض واألهداف purpose & Goals، وجعلها من مكّونات الكالم الجوهرّية وهي من مكّونات 
التداولّية أو غير اللغوّية، فكّل األحداث لها أغراض، ويستطيع االفراض على كّل مستوى من مستويات اللغة 

تسخير الّنظام لعوامل شخصّية أو جماعّية أو لمؤّثرات فنّية. 
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يؤدّي إال إلى مزيد من التوتر والخالفات بين الّدول ويقصد الّدول المعارضة لنظام 
األسد مقابل الّدول المؤيدة له ومنها روسيا.

في  بدأت  الجانب  األحادّية  »الخطوات  الفروف :  سيرغي  تصريح  يلي  وفيما 
إلى  إاّل  يؤّدي  لن  بالقّوة  ما  نوع  ديمقراطّية من  اآلخرين وفرض  اآلراء على  إمالء 

التوّتر والخالفات بين الّدول وإثارة النعرات العرقّية والّدينية«.

واستبطان  األقليات  ملف  على  الّدولي  اإلعالم  تركيز  على  الّدالة  األمثلة  ومن 
هذه التغطيات اإلعالمية لخطاب الكراهية والطائفّية نجد حوارا تلفزيا مباشرا دار 
بين مقّدم األخبار ومعارض سورّي أثناء نشرة بثتها قناة فرانس 24 بتاريخ )12-12-

2012(، حول موضوع األزمة السورية وتداعيات احتقان األزمة على الّنظام السوري، 
إذ سأل المقّدم المعارض السوري هيثم مّناع قائال : »يعني من وجهة نظرك سيد هيثم 

مناع هو استباق لألمر )لسقوط الّنظام( ؟«. 

صورة الطفل المسيحي المغدور ساري سعود على شاشة قناة الجزيرة

فجاءت إجابة الضيف حّمالة لكثير من مؤشرات الخوف تجاه تناحر األقلّيات 
المعارضة خارج سوريا  تأليب خطاب  وامكانية  السلطة  احتمال سقوط  السورية مع 
الخطيب«  »معاذ  آنذاك  المعارض  السوري  االئتالف  رئيس  تصريحات  رأسها  وعلى 
لألقليات السورية وبّث الفتنة بين مكونات الشعب السوري من مسلمين ومسيحيين 
ودروز وغيرهم، قائال : »إذا كان اآلخر هو الّذي يقّرر فنحن انتقلنا من االستقالل 
مصيرنا  يقّررون  هؤالء  االنتداب،  أي  األّول  االستقالل  إلى  الّديمقراطّية  أي  الثاني 
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السّيد »معاذ«  يتوّلى  البدن، عندما  لها  يقشّعر  اشياء  اليوم  ثانيا سمعنا  يمّثلنا،  ومن 
أطالب الطائفة العلوية بالعصيان المدني يعني يريد من مواطني مدينة الالذقّية مثال 
أن يخرج العلوّي ويخرج السني أو المسيحي أو االسماعيلي يعمل عصيان مدني ، ما 
هذا التصنيف وما هذه التفاهة السياسية ، هذا الخطاب بالحقيقة ال يمكن أن يكون 

لمواطن سوري يطالب بدولة مواطنة وبدولة ديمقراطية«.

ومن األمثلة المهّمة أيضا الّتي يمكن اإلشارة إليها في هذا السياق هو الّتوظيف 
اللبناني، حيث يمكن  الله  24 لتصريحات األمين العام لحزب  الواضح لقناة فرانس 
أن نجد أحد تصريحات نصر الله وقد جابت مختلف شاشات اإلعالم الّدولي ولكن 
مع تأطير إعالمّي مختلف وطريقة تناول مختلف، كما هو الحال بالّنسبة إلى تأويل 
توظيف  وقع  وقد  السورّي،  للّنظام  المعروف  المعارض  الخطيب  معاذ  تصريحات 
مقتطف من خطاب حسن نصر الله في نشرة على شاشة فرانس 24 بثب بتاريخ 03 
سوريا  في  األهلية  والحرب  الطائفية  المسألة  على  القناة  فيها  ركزت   2013 جانفي 
وامكانية تقسيم سوريا وتحويل وجهتها إلى مصير دول تعم فيها الفوضى في ذلك 
الوقت بسبب ما عرف بثورات الربيع العربي وقد جاء المقتطف من كلمة حسن نصر 
الله على قناة فرانس 24 كما يلي : »بكّل تأكيد وإصرار إلى الحفاظ على وحدة كّل 
بلد مهما غلت التضحيات ومهما كانت المظالم وهمها كانت المطالب محّقة ونحن ال 
نتحّدث عن أوهام أو خياالت، هذا األمر اليوم يهّدد العديد من البلدان العربّية من 
اليمن إلى العراق الّتي يعاد إحياء الفتنة الطائفّية فيه إلى سوريا المهّددة أكثر من 
أّي وقت مضى، إلى مصر إلى ليبيا حّتى إلى السعودّية، إلى أكثر من بلد عربّي ودولة 

عربية هناك مشاريع تقسيم ومخّططات تقسيم لسوريا.

من  إليه  تفطنا  ما  هو  الّدولي،  اإلعالم  تغطيات  في  لالنتباه  الملفت  ومن 
استخدام لقاعدة الحذف وقاعدة التضليل اإلعالمي في خطاب قناة الجزيرة حول 
من  لعّل  الحرب  أثناء  السورية  األقليات  بعض  طالت  الّتي  الدامية  األحداث  بعض 
أبرزها األقلية المسيحية، حيث ورد في نشرة اخبارية بثت على قناة الجزيرة بتاريخ 
26 نوفمبر 2011 خبر مقتل الطفل المسيحي ساري سعود بحي البياضة المسيحي من 
مدينة حمص اآلهلة بالسكان المسيحيين كما هو مبين في عرض األقليات السورية 
ومواقعها في هذا البحث ، وقد جاء الخبر في النشرة كما يلي : »هذا وقد بثت على 
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مواقع االنترنت صور تظهر أّما تبكي طفال لم يتجاوز ربيعه العاشر ُقتل بنيران األمن 
الّسوري في وقت سابق اليوم في حّي البياضة في مدينة حمص الّسورية«.

طفلها  جّثة  على  تنوح  وهي  صليبا  ترتدي  المرأة  مصّور  مقطع  بّث  وقع  وقد 
الصغير الّذي أردي قتيال بطلق رصاص عشوائّي أثناء ذهابه إلى أحد المتاجر لشراء 
قطعة من البسكويت، وقد رجحت الجزيرة أّن هذا الطفل قد أغتيل على يد الّنظام 
، لكّن هذا  الّنظام في حّق طفل بريء  السوري وباتت التغطية تتحدث عن جريمة 
الخبر سرعان ما تحّول إلى فرصة لقنوات فضائّية أخرى كذبت الخبر وأشارت إلى 

كذب قناة الجزيرة وتضليلها للجمهور. 

تغطية خاّصة عن  الطفل ساري سعود في  أّم  الخبر من قبل  تكذيب  تّم  وقد 
غرباء  مسلحين  أّن  إلى  الضحّية  اهل  أشار  حيث  السورية  القناة  أجرتها  الحادثة 
النار بشكل عشوائّي على كّل من وجدوه في طريقهم، وقد  الحّي وأطلقوا  هاجموا 
اتهم أهل الضحية قناة الجزيرة ببث الفتنة في سوريا وتأليب األقلية المسيحية على 
الطفل ويدعى »جمال جمال«  أّن خال  السوري، حّتى  الّنظام  العلوية وعلى  األقلية 

وصف الجزيرة بقناة العهر واالرهاب .

ب. أدوات التأطري اإلخباري يف اإلعالم الّدويل حول موضوع األقليات السورية 
زمن الحرب 

- التأطري اإلخباري يف الربامج الحوارية حول ملف األقليات السورية 

صورة فيصل القاسم أثناء تقديم موضوع حلقة االتجاه المعاكس 
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اإلعالم  وسائل  بعض  انتهجته  الّذي  الّتحريض  أسلوب  عن  الحديث  في  لعّل 
الّدولي وبخاّصة القنوات اإلخبارية الّدولية في فترة احتداد األزمة السورية ، ما يذكّرنا 
الحرب،  زمن  السورية  األقلّيات  ملف  تناول  في  الحوارية  البرامج  مقّدمي  بخطاب 
ولعّل من أبرزها برنامج »االّتجاه المعاكس« على قناة الجزيرة، الّذي لطالما تمّيزت 
القاسم«  السوري»فيصل  اإلعالمي  مقّدمه  لسان  على  تأتي  ما  عادة  الّتي  مقّدمته 
مدّججة باألسئلة واالستدراكات الكثيرة ولعّلنا ال نبالغ إذا ما أشرنا إلى التحّيز الكبير 
الّذي عادة ما يبديه المقّدم لزاوية نظر معّينة في موضوع شائك وذلك بهدف توجيه 
المشاهد إلى االنطباعية السريعة والحكم الفورّي على مسارات الحجاج في البرنامج.

وقد خّصصت قناة الجزيرة لملف األقليات السورية زمن الحرب حّيزا مهّما من 
التغطية اإلعالمّية، حيث جاء برنامج االّتجاه المعاكس ليسلط الضوء على هذه القضّية 
تحكم  لماذا   : كاآلتي  سؤال  شكل  في  الحلقة  عنوان  وكان   2014 جوان   03 بتاريخ 

األقلّية العلوّية الغالبية السنّية بسوريا ؟

والعنوان كما هو معروف في تحليل الخطاب اإلعالمي أداة من أدوات التأطير 
المكتوبة  الصحافة  في  سواء  باالّتصال  القائم  توّجهات  فهم  في  األهمّية  الّشديدة 
المعاكس، حيث  المرئّية وهو ما نالحظه في عنوان حلقة االتجاه  أو  أو االلكترونية 
إذ  السنية،  باألغلبية  مقارنة  بحكم سورية  العلوية  األقلية  أحقّية  المقّدم عن  يتساءل 
يمكن للمشاهد أن يفهم منذ البداية أّن المقّدم يشير إلى ضرورة حكم األغلبية لألقلية 
أي عكس ما هو قائم في حكم سوريا، فيغلب بشكل واضح السنة على الطائفة العلوية 

ويطرح السؤال في شكل استنكار لحكم أقلية ألغلبية.

وهو ما نتبينه في مقّدمة البرنانج بوضوح، إذ تتواصل عمليات التأطير داخل 
المفّكر  يكن  “ألم   : قائال  القاسم  فيصل  ليصدح  الجزيرة،  لقناة  اإلعالمّي  الخطاب 
الكبير صادق جالل العظم على حّق عندما قال : »لن تقوم لسورية قائمة طالما ظّلت 

محكومة بنظام طائفّي علوّي فاشّي بغيض ؟«.

وقد نالحظ في هذا السؤال االستنكارّي الجديد، وصفا دقيقا لرأي يأتي على 
برنامج  مقّدم  وحكم  باالّتصال  القائم  موقف  الواقع  في  لكّنه  سورّي  مفّكر  لسان 

االتجاه المعاكس، إذ يصدح : »نظام طائفّي علوّي فاشّي بغيض«.
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»إلى  قائال:  لسوريا  العلوية  األقلية  لحكم  واضحة  معارضة  سياق  في  لُيواصل 
متى تجثم العلوّية السياسية األمنّية والعسكرّية والمالّية على صدور الشعب الّسوري ؟«

الجزيرة حول  لقناة  الخطاب اإلعالمي  تأطير  إّن استعمال بعض األدوات في 
مسألة األقليات من خالل استعمال أدوات االستفهام »ألم ؟« و»إلى متى؟« وبعض 
النعوت كـ»فاشّي، بغيض« وبعض األفعال ك«تجثم ، لن تقوم، ظلت محكومة، الخ«، 
االتصال  في  معروفة  دعائّية  قاعدة  استعمال  منها  الغاية  لغوّي  تأطير  أدوات  هي 
صورة  إلصاق  نحو  المشاهد  لتوجيه  الّدولية  القنوات  إليها  تلجأ  ما  عادة  السياسي 
سلبية بطرف ما أو بلد ما أو جهة سياسية ما ، وهو ما حاول فيصل القاسم أن يقّدمه 
في توطئة برنامجه أي استعمال قاعدة االكثار من األخبار السيئة عن العدّو، والعدّو 
هاهنا هو »الّنظام السوري« و»طائفته العلوية« ، وتندرج هذه التقنية االتصالية ضمن 

ما يعرف باالستراتيجية التوجيهية في الخطاب اإلعالمي.

البرنامج  مقّدم  حاول  إذ  الحّد  هذا  عند  المشاهد  توجيه  عملّية  تتوقف  ولم 
استخدام ما يعرف باالستراتيجية الحجاجية ، حيث قّدم بعض األرقام واالحصاءات 
لكاتب سوري  بتقديم موقف  األولى  الوهلة  منذ  بها  انطلق  التي  التاريخية  والحجج 
معروف ليواصل قائال : »إلى متى يبقى 90 % من الّسوريين عبيدا لحكم األقلّية العلوّية 
الطائفية ؟، أليست العلوّية أقلّية لكّنها أكثرّية في األمن والجيش واالقتصاد وحّتى في 
إدارة المزابل القومّية ؟ ألم يتشّرد الشعب الّسوري بينما ظّلت المناطق العلوّية تعيش 
التلفزيون  نسمع على شاشة  ألم  نازًحا ؟  أو  واحًدا الجئا  علوّيا  بأمان ؟ هل وجدتم 
الّسوري أصواتا علوّية تريد إبادة المسلمين السّنة ؟ أال تذهب معظم ميزانية الّدولة 

للمناطق العلوّية الهادئة بينما يتضّور الشعب الّسوري جوعًا ؟«.

واضح  تحّيز  على  قاطع  دليل  أسئلة  شكل  في  جاءت  الّتي  الحجج  هذه  وفي 
للقناة والمقّدم إلى الشّق الّدولي المعارض للّنظام السورّي وحكم األقلية العلوية في 
سوريا، وقد تّم توظيف عدد من قواعد الّدعاية في هذا الخطاب، لعّل من أبرزها 
قاعدة التكرار وقاعدة الحذف وقاعدة الخلط المتعّمد، كما هو الحال في التصويت 
الذي ُعرض على صفحة البرنامج على موقع الجزيرة نت والذي تساءل عبره القائم 
باالتصال في قناة الجزيرة »هل تعتقد أن النظام السوري نظام طائفي قلبًا وقالبًا ؟«، 

جاءت النتيجة كالتالي: 95.1 % أجابوا »نعم«، و4.9 % أجابوا »ال«.
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الّدولي  اإلعالم  ينتهجها  الّتي  األساليب  في  ملّيا  التفكير  إلى  يدعونا  ما  وهو 
في عمليات توظيف ملف التنّوع الثقافّي واألقليات السورية زمن الحرب في تصفية 

حسابات سياسية مع الّنظام السوري، والعكس بالعكس في قنوات مؤّيدة له.

ومن الحرّي بالباحث في هذا الصدد أن يلقي باال إلى تغّير خطاب قناة الجزيرة 
في شأن ملف األقليات السورية زمن األزمة، إذ لم تحافظ قناة الجزيرة القطرية على 
العلوّي منذ اندالع الحرب في  انتهجته ضّد الحكم  الّذي  التحريضّي  نفس األسلوب 
سوريا منذ سنة 2011 ، بل تغّير هذا الخطاب سنة 2014 مع تغّير المواقف الّدولية 
تجاه الوضع في البالد وتعّكر كثير من مساعي التفاوض مع الّنظام السوري خاّصة 
بعد دخول روسيا على خّط الّدفاع عن الّنظام السوري بشكل علنّي وصريح وإدراج 

جبهة النصرة على الئحة الجماعات االرهابية دولّيا. 

ونالحظ ذلك جلّيا في عّينة هذا البحث، حيث بّثت قناة الجزيرة القطرّية حلقة 
من برنامج حوارّي بعنوان »الواقع العربي« بتاريخ 2014/12/26 أي بعد سّتة أشهر 
على بّث حلقة »االتجاه المعاكس« الّتي عنيت بموضوع حكم األقلية العلوية لألغلبية 
السورية زمن الحرب، وكان موضوع حلقة برنامج »الواقع العربي« في شكل سؤال 
في  »العلويون   : سؤال  شكل  في  الحلقة  عنوان  الشاشة  أسفل  في  ورد  حيث  أيضا 

سوريا : ضحايا نظام أم أنصاره ؟«.

وقد يبدو للمشاهد منذ الوهلة األولى أّن العنوان خال من أّي توجيه إعالمّي 
لكونه يطرح المسألة في شكل معادلة إذ يتساءل القائم باالتصال في هذا البرنامج إذا 
ما كانت »الطائفة العلوّية )الحاكمة(، ضحّية الّنظام السوري أم نصيرة له ومؤّيدة له؟، 
وهو ما ال يمكن أن نتمعن فيه إاّل إذا ما واصلنا مشاهدة المقّدمة الّتي جاءت لتدّعم 
استعمال القائم باالّتصال لقاعدة »السؤال الموّجه« بعدد من الحجج الداعمة الّتي 
وإن توّسعت مقّدمة برنامج الواقع العربي قائلة : »يظن البعض أن الطائفة العلوية 
تثبت  والحقائق  األحداث  أن  غير  الثورة،  انطالق  منذ  تشهده سوريا  مما  مأمن  في 
عكس ذلك، فقد دفعت الطائفة دماء عشرات اآلالف من أبنائها ثمنا لدعمها الحملة 

العسكرية التي يشنها نظام الرئيس السوري بشار األسد«.

إّن أسلوب االستدراك المستعمل في الجملة السابقة )يظّن أّن.. غير أّن( دليل 
قاطع على تعّمد القائم باالّتصال ضرب صورة ذهنّية معّينة يعلم مسبقا أّن الجمهور 
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العلوّي  الحاكم  »صورة  وهي  يستبطنها  العربّي  الجمهور  أي  الجزيرة  لقناة  المتابع 
توجيه  هاهنا  باالتصال  القائم  يحاول  حيث  ألمنها«،  والضامن  لطائفته  الحامي 
الدائرة  الحرب  من  سلم  قد  سوريا  في  أحد  ال  بأن  التسليم  إلى  العربّي  المواطن 
هذه  من  المغزى  البالد،  شؤون  تدير  الّتي  العلوية  الطائفة  حّتى  هناك  وتداعياتها 
رسالة  لتمرير  ولكن  فقط  الضحّية  صورة  في  العلوّية  األقلّية  إبراز  ليس  المقّدمة 
قدرته  وعدم  السوري  الّنظام  وهي »ضعف  الضحّية  داخل خطاب  اتًّصالية مضمّنة 
حتى على حماية األقلية السورية الّتي هو منها فما بالنا بباقي المجموعات الوطنية 

واألقليات في سوريا ؟«.

وهو ما نتبينه بوضوح في الجملة الموالية الّتي جاءت على لسان مقّدمة برنامج 
امتالك  إلى  أيضا  الحقائق  تشير  المقابل،  »وفي  أكدت :  حيث  العربي«،  »الواقع 
العلويين مفاصل الدولة في سوريا، األمر الذي يثير العديد من األسئلة بشأن المستقبل، 
وإمكانية استمرار ما يوصف بـ«الرباط المقدس« بين نظام األسد والطائفة العلوية«.

ولسائل أن يسأل هاهنا عن تقنيات التوظيف اإلعالمي للوقائع واألحداث الّتي 
السورية  األقليات  لمسألة  تناوله  في  الجزيرة  قناة  في  باالّتصال  القائم  بها  تسّلح 
)العلوية ( في هذا البرنامج وقدرته على النفاذ إلى ذهن المتلّقي عبر طرح أسئلة 
موجهة واالتيان بحجج دامغة على توجهات الموضوع ومنعرجاته فبغضّ النّظر إذا ما 
كانت هذه الحجج محاكية للواقع أم ال، فهي تحاول السيطرة على عقول المشاهدين))) 

وهو ما نجده شديد التواتر في التغطيات اإلخبارية للقناة.

- أساليب التأطري اإلخباري يف النرشات اإلخبارية حول ملف األقليات السورية 
زمن الحرب

اإلعالمي  الخطاب  في  الّدعائّية  للقواعد  باالتصال  القائم  استعماالت  تعّددت 
حول األقليات السورية، وبخاّصة ما كانت تبّثه قناة فرانس 24 عن األقلّيات المسيحية 
من خالل تصوير هذه األقلية في صورة الضحّية، أي ضحّية الّنظام السوري من خالل 
اإلخبارية  التقارير  كانت تشوب مختلف  الّتي  التليميحّية  االعتماد على االستراتيجية 

أنظر كتاب : ماري د.جونز والري فالكسمان، حروب العقل : تاريخ سيطرة الحكومات واإلعالم والجمعّيات   )1(
للّنشر،  العبيكات  دار  أحمد،  بابكر  الّدائم  نور   : ترجمة  الّناس،  شؤون  وإدارة  ومراقبته  العقل  على  السرّية 

الّرياض، 2017. 
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عن الوضع االنسانّي لألقليات المسيحية في مخيمات الّلجوء، ومن بين األمثلة نذكر 
استعمال قاعدة السؤال الموّجه من قبل مقّدم األخبار لضيف عبر األقمار الصناعية 
عن موضوع مؤتمر أصدقاء سوريا الّذي أقيم في مدينة مراكش المغربية في محاولة 
المسيحية من  األقلية  )فرنسا( في حماية  اوروبا  الغرب وخاّصة  نوايا  إلثبات حسن 

ويالت الحرب. 

وكذلك تمّيزت قناة الجزيرة في تغطياتها اإلخبارّية حول ملف األقليات السورية 
على  واضح  تركيز  مع  وقواعدها،  الّدعاية  أساليب  استعمال  في  بفرط  الحرب  زمن 
تواجد  لمكان  بخاّصة  والسوري  العربّي  المواطن  لدى  العاكسة  الجغرافّية  المواقع 
أقلّية ما أو طائفة ما مع التأكيد على استهداف الّنظام السورّي لتلك المنطقة اآلهلة 

باألقليات. 

: »قالت الشبكة السورية  الّذي جاء كاآلتي  ومن بين األمثلة نذكر هذا الخبر 
لحقوق االنسان إّن 229 شخصا قتلوا، أكثر من نصفهم في حلب وريفها وقال ناشطون 
إّن نحو 50 شخصا قتلوا وجرح 10 في قصف من طائرات الّنظام على جامعة حلب، 
وجوبر  القديمة  المدينة  أحياء  الثقيلة  بالمدفعّية  الّنظام  قّوات  وفي حمص قصفت 

والخالدّية«.

إّن المتأّمل في هذا الخبر قد يجده خبرا عادّيا، ال مزّية اّتصالية فيه، غير أّن 
نفس الخبر بالّنسبة إلى باحث في علوم اإلعالم واالتصال ذي دراية بأساليب تحليل 
الخبر قد احتوى  أّن هذا  بالّدعاية والتوجيه، ذلك  الخطاب، قد يجده خبرا ملغوما 
على ما يعرف في تحليل الخطاب اإلعالمي بقاعدة » الخلط المتعّمد« إذ عمد القائم 
باالّتصال إلى الجمع بين خبرين األّول هو استهداف جامعة حلب والثاني استهداف 
مدينة حمص اآلهلة بالمسيحيين من قبل الّنظام السوري، إّن المتلقي البسيط ال يمكن 
أن يفصل بين الحدثين بل إّنه سيذهب في خلطه بين الحدثين إلى االعتقاد بأّن 229 
شخصا في حلب وآخرين في حمص قد راحوا جميعهم نتيجة لقصف نفذه الجيش 
السوري أو الّنظام السوري، وهو في حّد ذاته اعتماد ألسلوب معروف في الّدعاية 
التوظيف  هذا  وراء  من  الهدف  أّن  إذ  والتحريف«،  »االنتقاء  أسلوب  وهو  الرمادية 
هو توجيه المتلقي إلى االعتقاد بأّن الّنظام السوري يستهدف األقلية المسيحية في 
حمص، فيختلط عليه العدد الكبير للقتلى في حلب وقد يجمع بين الحدثين دون أن 
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يعي الخلط بين الفاعل األول المستتر في الخبر األول والفاعل الثاني الظاهر في 
الخبر الثاني أي الّنظام السوري. 

وإّن في االشارة ايضا في آخر الخبر إلى مواقع استهداف النظام للمدينة أي 
»المدينة القديمة »و »جوبر والخالدية« تأكيدا الستهداف الّنظام السوري ألقلية أخرى 
الّتي تتمركز في منطقة جوبر والخالدية  تقطن هذه المواقع وهي األقلية اليهودية 

تحديدا. 

ومن األمثلة البارزة في عمليات التوظيف المتبعة من قبل القائم باالتصال في 
الخبر  نجد  االخبارّي،  التأطير  عمليات  أثناء  السورية  األقليات  لملف  الجزيرة  قناة 
رهيبة،  مجازر  مخلفا  الغوطة،  أنحاء  شتى  على  العنيف  القصف  »يستمّر  التالي : 
قتل ممنهج، يعني اتكّل عن »بيت زخم«، هذه المنطقة الملغومة إعالميا من إحدى 

األهداف األقرب لدمشق الواقعة على طريق المطار«. 

وفي هذا الخبر أيضا إشارة إلى عملّية استهداف يقوم بها الّنظام السوري ضّد 
أقلّية جديدة وهي األقلّية الشيعّية هذه المّرة، إذ يشير الخبر إلى منطقة »بيت زخم« 
الواقعة على مقربة من طريق المطار الّذي شهد أحداثا مروعة في السنوات األولى 
للحرب في سوريا، ومنطقة بيت زخم هي منطقة آهلة بالشيعة العشرّية، وما توصيف 
الرهيبة والقتل  بالمجازر  الجيش ولمخلفاتها  ينفذها  الّتي  العسكرية  للعمليات  الخبر 
الممنهج إاّل محاولة لرزع صورة ذهنية معّينة في ذهن المتلقي عن الّنظام السوري إذ 
باالعتماد على قاعدة معروفة في الّدعاية وهي قاعدة اإلكثار من األخبار السيئة عن 
العّدو واستخدام ما يعرف بخطاب المعتدي، صّور القائم باالتصال في قناة الجزيرة 

األقلية الشيعية في صورة الضحّية والّنظام السوري في صورة العّدو المجرم. 

- مسميات نتائج األزمة السورية الخاّصة مبلف األقليات السورية

قد يقودنا الحديث عن »الّصورة الذهنية«))) الّتي يوّظفها القائم باالتصال في 
تعاطيه مع ملف األقليات السورية زمن الحرب إلى الحديث عن أداة جديدة للتأطير 
وهي مسميات نتائج األزمة الّسورية، إذ نجد مؤّشرات كثيرة لحضور ملف األقليات 

أنظر كتاب : ناهض فاضل زيدان الجواري، العالقات العاّمة والّصورة الذهنّية، سلسلة بحوث، دار أمجد للّنشر   )1(
والتوزيع، عمان، 2016. 



192

أشغال الملتقى الدولي » اإلعالم واالّتصال والتنّوع الثقافي «

السورية في توصيف تداعيات الحرب على المشهد الّسوري، ومن بينها نذكر : جرائم 
أعمال  السّنة،  المعارضين  رهيبة في صفوف  مجازر  الطوائف،  أبناء  حّق  في  حرب 
وحشّية في حّي للمسيحيين، ضحايا أعمال عنف في حّي البياضة )اآلهل بالمسيحيين(، 
جثث مجهولة لمعارضي الّنظام السوري، اختطاف أبناء الطوائف، حماة تجّدد جراح 
الماضي، ...الخ«. وكلها مسمّيات تحمل بين طياتها إشارات قوية إلى استهداف الّنظام 

السوري لألقليات السورية. 

جدول 1 : مؤشرات توظيف ملف األقليات في األطر اإلخبارية 
المحددة المعتمدة في الخطاب اإلعالمي الدولي 

مسميات نتائج الصراع في األزمة السورية ومؤشرات توظيف ملف األقليات السورية

جرائم حرب في حّق أبناء الطوائف 
)العلويون، المسيحيون، السنة، الخ(

مجازر رهيبة في صفوف المعارضين السّنة

أعمال وحشية في حّي للمسيحيين
ضحايا أعمال عنف في حّي البياضة 

)وهو حي يسكنه مسيحيون(

جثث مجهولة لمعارضي الّنظام العلوي
حماة تجّدد جراح الماضي 
)سحق مدينة آهلة بالسنة( 

اختطاف أبناء الطوائف )العلويون، 
المسيحيون، السنة، الخ(

- مسمّيات األزمة السورية ومؤشات الخطاب الطائفي فيها 

وكذلك نجد من المصطلحات الواصفة لألزمة السورية في خطاب قناة الجزيرة 
السورية  األقلّيات  لملف  اّتصالّي واضح  باستغالل  يفيد  ما   24 قناة فرانس  وخطاب 
الجزيرة  قناة  في  السورية  لألزمة  توصيف  من  يظهر  ما  في  خاّصة  الحرب،  زمن 
الّتي تصف في بعض تغطياتها اإلعالمّية وبخاّصة التقارير االخبارية األزمة السورية 
بفضاء االقتتال الّداخلّي )بين العلويين والسنة( وهو ما نجده أيضا في قناة فرانس 
24 الّتي تتحّدث تقاريرها اإلخبارّية عن المنطقة المشتعلة الّتي يفّر منها المسيحيون 
، إضافة إلى بعض المصطلحات المتشابهة الّتي تستعملها كّل من القناتين كمصطلح 
»الحرب األهلّية« )حرب الطوائف المختلفة( أو مصطلح »الحرب السورية/السورية« 
ر في المراسالت  أو مصطلح »الحرب في سوريا باإلضافة إلى مصطلح عادة ما يتكرٍّ
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المعارك وهو »الّنزاع في سوريا« وليس »الّنزاع على سوريا«.  المباشرة من مواقع 
)في إشارة واضحة إلى ان األزمة داخلية وليست خارجية(«.

صورة لحي مسيحي اقتطفت من تقرير في برنامج حواري حول ارتكاب 
تنظيم داعش لفظاعات في حّق األقليات السورية – فرانس 24

األقليات  حول  ويل  الــدّ اإلعالم  خطاب  يف  املادّية  الّصور  يف  قراءة   .5
الّسورية زمن الحرب 

الّسوريون  الّذي عاشه  والّلجوء  التشّرد  لواقع  العاكسة  المادّية)))  الّصور  تعتبر 
وبخاّصة واقع هروب األقلّيات السورية )مسيحيون وشيعة وأزيديون وتركمان وغيرهم( 
من حّدة المعارك في مناطقهم ومواقعهم المألوفة من أكثر الّصور الّتي وقع تداولها 
قناة  كّل من  رّكزت  الّسورية، وقد  الجرب  لنقل صورة  الّدولي  اإلعالم  على شاشات 
تأطير  بأساليب  الواقع  هذا  نقل  على  الفرنسّية   24 فرانس  وقناة  القطرية  الجزيرة 
كانت تتغّير باختالف المواقف الّدولّية من الّنظام الّسوري وتتعّدد بتعّدد زوايا الّنظر 

إلى األزمة السورية من الجانب الخليجّي أو الجانب األوروبّي. 

أنظر كتاب : حميدة، مخلوف، سلطة الّصورة : بحث في إيديولوجيا الّصورة وصورة اإليديولوجيا، دار الّسحر   )1(
للّنشر، 2004. 
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صورة ألفواج من األقليات السورية وهي تغادر مواقع القتال بين 
الجيش السوري وعناصر تنظيم داعش – فرانس 24 

من  أفواج  تنّقل  تبرز  كانت  الّتي  المادّية  الّصور  من  عدد  استخدام  تّم  وقد 
الالجئين السوريين من المدن المحاصرة عسكرّيا أو تلك الّتي تحتّد فيها المواجهات 
أو  النصرة  جبهة  أو  الحّر  الجيش  من  مسلّحة  وعناصر  السوري  الجيش  قّوات  بين 
عناصر من تنظيم داعش الحقا وغيرها من التنظيمات المسّلحة األخرى، وكان التركيز 
اإلعالمي على واقع التشّرد يسّلط الضوء على معاناة األقليات السورية في مخّيمات 
اللّجوء في سوريا وخارجها أو ينقل مشاهد لغرق الخيام التي يقطنها الاّلجئون في 
الوحل زمن الشتاء إضافة إلى التركيز على الوضع الصحّي للّنساء واألطفال والشيوخ 

في المواقع المخّصصة الستقبال الالجئين الفارين من الموت. 

24 الّتي سلطت األضواء على  وفيما يلي بعض الّصور الّتي بّثتها قناة فرانس 
مغادرة أفواج من المشّردين السوريين وبخاّصة منهم األقلّية المسيحية ويظهر ذلك 
أو  كالصليب  المسيحّية  للّديانة  تبرز رموزا  كانت  الّتي  الّصور  بعض  جلّيا من خالل 
مريم العذراء أو بعض الكنائس المهّدمة أو الشموع الّتي كان يشعلها الالجئون للصالة 
وغيرها من المؤشرات األخرى، وقد كان تركيز فرانس 24 في الخمس سنوات األولى 
للحرب السورية )2012–2017( على ملف الّلجوء –من خالل ما تبرزه قراءة الّصور 
المادّية الّتي بثت في شكل مقاطع مّصورة لتغطيات إعالمية في شكل تقارير اخبارية 
أو ريبورتاجات مّررت في النشرات اإلخبارية أو البرامج الحوارّية– تركيزا يستهدف 
الّنظام السوري ويسّلط الضوء على ما أسمته القنوات فظاعات يرتكبها الّنظام في 
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-2017( الحرب  زمن  الفارطة من  األخيرة  السنوات  في  أّما  السورية،  األقليات  حّق 
2019( فقد أصبح تركيز قناة فرانس 24 واضحا على سؤال الفظاعات الّتي يرتكبها 
الّسورية وهو  الّدولة االسالمية في حّق األقليات  بتنظيم  أو ما يعرف  تنظيم داعش 
يعكس تغيٍّرا جذريا في خطاب القناة الّدولية ويمكن أن نتبّين ذلك من خالل الّصور 
لبرنامج  الحلقة  موضوع  منها  كّل  أسفل  في  يظهر  والّتي  التحليل  لهذا  المصاحبة 
حواري على شاشة فرانس 24 عربّية وهو الّتالي : »سوريا ، تنظيم الّدولة اإلسالمّية، 

لماذا الفظاعات في حّق األقلّيات ؟«.

صورة لألوضاع االنسانية الحرجة التي نعيشها األقليات السورية 
في مخيمات الالجئين في فصل الّشتاء - فرانس 24

وكذلك األمر في قناة الجزيرة القطرّية الّتي ركزت أغلب تغطياتها اإلخبـارّية 
حول موضوع األقليـات الّسورية من منطلق اتهـام الّنظـام السوري في بدايـات 
على  التركيز  إلى  إضافة  تعارض حكمه  الّتي  األقليات  باستهداف  الّسورية  األزمة 
منذ  سوريا  تسكن  الّتي  األقليات  اعتبارها ضمن  صّح  –إن  ثقافية  أقلّية  موضوع 
السورية  والتقاليد  العادات  لواقع  ما  شيئا  مغايرة  وتقاليد  عادات  وتحمل  عقود 
، فقد تجّددت  اليرموك  الّتي تقطن مخّيم  الفلسطينية  األقلّية  أال وهي  الشامية– 
اتهامات قناة الجزيرة للّنظام السوري في تغطيات اخبارية مختلفة ومتعّددة الزوايا 
بترويع الفلسطينيين الالجئين إلى التراب السوري وقّض مضجعهم بإدخالهم في 

معمعة الحرب السورية. 
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ولكن خطاب الجزيرة وتحديدا بعد إدراج جبهة النصرة على قائمة التنظيمات 
سرعان  والشام  العراق  في  داعش  لتنظيم  معادية  دولية  مواقف  وظهور  االرهابية 
تخوضها هذه  الّتي  بالمعارك  األقليات في عالقته  واقع  التركيز على  إلى  تحّول  ما 
التنظيمات وإلى طرح تقارير للمنظمات الدولية الّتي تدرج دوريا تقارير عن وضع 

الالّجئين السوريين في داخل البالد وخارجها. 

نتائج البحث 

-2011( الحرب  الّسورية زمن  لملف األقلّيات  الّدولي  تمّيزت متابعات اإلعالم 
2019( بتركيز واضح على إبراز مظاهر االقتتال الّداخلّي في سوريا واستعمال مكثف 
الستراتيجيات الّتوجيه االتّصالّي، إذ الحظنا من خالل عملّيات تحليل دقيق لخطاب 
اإلعالم الّدولي )قناة الجزيرة وقناة فرانس 24( حول أوضاع األقليات السورية في 
زمن الحرب، حضور نوعين من األساليب اللغوّية وهما خطاب المعتدي )لغة التقزيم( 
وخطاب  الّسوري«  الجيش  أو  السوري  »الّنظام  صورة  في  يتجّسد  ما  عادة  الّذي 
الضحية الّذي عادة ما تمّثله األقليات الّسورية )المسيحية ، الشيعية، اليهودية، العلوّية( 
، وقد سعى القائم باالّتصال في قناة الجزيرة عبرهما إلى تجريم الّنظام الّسوري 
والّدعوة إلى إزاحة الّرئيس الّسوري عن الحكم بذكر مساوئه واتهامه بارتكاب جرائم 
في  ومجازر  شّتى  مظالم  إلى  الّسنة  وتعّرض  المعارضة  الّسورية  األقلّيات  حّق  في 
األزمة السورية، وفي ذلك حسب نتائج الّتحليل إشارة إلى توظيف األساليب الّدعائّية 
األخبار  االكثار من  »قاعدة  السياسي وهي  االّتصال  المعروفة في  الّدعاية  وقواعد 

السيئة عن العدو«. 

وقد سعت قناة الجزيرة إلى التّركيز على أولوّية الطائفة العلوّية مقارنة باألقليات 
وحيازتها  السياسية  للمناصب  وتصّدرها  السوري  الّنظام  اعتبارات  في  الّسورية 
األمني  االستحقاق  في  حّتى  الّسوري،  االقتصاد  مفاصل  على  وهيمنتها  للممتلكات 
والحماية زمن الحرب في بادئ األمر لكّننا عدنا إلى اكتشاف وجود تضارب حاّد في 
الجزيرة  تغّير توجهات قناة  أّن  إذ  العلوية  الجزيرة حول مسألة األقلية  خطاب قناة 
في تحديد موقفها من تعاطي الّنظام الّسوري العلوّي -كما تصفه في أغلب تغطياتها 
اإلعالمية - مع األقلّيات السورية، تغّيرا في التعاطي مع ملف األقليات السورية وأشكال 

التوظيف اإلعالمي، تحديدا في البرامج الحوارية. 
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الحظنا أيضا تغييرا في خطاب قناة فرانس 24 في تناولها لقضّية الالجئين من 
األقلّيات الّسورية في دول الجوار وتحديدا في أسلوب تحليلها لتعاطي الّنظام السوري 
مع األقليات الّسورية فبعد أن كانت تساند الجماعات المسلّحة المقاتلة للّنظام وتوّجه 
أصابع االتهام نحو الّنظام السوري في تجويع وتشريد األقلّيات الّسورية تحّول خطابها 
إلى البحث في ما يتعّرض إليه المسيحيون والشيعة وغيرهم من مظالم وجرائم على 
للّنظام الّسوري. )تحديدا بعد إدراج الّنصرة على  يد الجماعات المتطرفة المحاربة 

الئحة االرهاب الدولي (.

اعتماد  الفرنسّية   24 فرانس  بقناة  الخاّصة  اإلخبارّية  المقاطع  بعض  كشفت 
القائم باالّتصال في بعض الحوارات التلفزّية عبر األقمار الّصناعية وخاّصة عن واحد 
من أهّم األحداث في األزمة الّسورية وهو مؤتمر أصدقاء سوريا المنعقد بالمغرب، 
لقواعد الّدعاية ومنها قاعدة السؤال الموّجه )االستراتيجّية التوجيهّية في الخطاب( 
إذ ورد السؤال عن األقليات السورية مدينا للّنظام السوري، فيما لم نجد نفس التوّجه 

في خطاب القناة إثر تغّير المواقف الّدولية تجاه ما عرف بتنظيم داعش. 

وتشير بعض المقاطع اإلخبارّية في قناة الجزيرة إلى اعتماد القائم باالّتصال 
على قاعدة الخلط المتعمد في محاولة إللصاق بعض الّتهم بالّنظام الّسوري ومنها 
استهداف األقليات المسيحية واليهودّية، إذ بالعودة إلى ملف القصف الّذي تعّرضت 
له جامعة حلب، يمكننا أن نتبّين شيئا من االرتباك في التغطية اإلعالمّية حول هذه 
الحادثة الّتي راح ضحيتها ما يقارب 300 شخص )من مسيحيين ومسلمين وغيرهم(، 
دون تأكيد على مرتكب المجزرة أو لنقل مطلق القذائف على مباني الجامعة في حلب،

لكّن القائم باالتصال في قناة الجزيرة، وجد في قاعدة الخلط المتعّمد لحدثين 
هما قصف الجامعة وقصف الّنظام لبعض المناطق القريبة منها بالمدفعّية سبيال إلى 

اّتهام الّنظام بشكل غير معلن عن قصف جامعة حلب. 

وقد كشف اصرار القائم باالتصال في قناة الجزيرة على ذكر مواطن القصف 
بدقة )حي المسيحيين/ مساجد السنة/حي اليهود، حي البياضة ، إلخ.( عن استخدام 
االستراتيجية التلميحّية، التي سعى عبرها إلى توجيه المشاهد وخاصة منه المشاهد 
استهداف  الّنظام  محاوالت  في  االعتقاد  إلى  األقليات  هذه  تواجد  بمواقع  العليم 

األقليات السورية وخاّصة منها تلك المعارضة لبقائه في سّدة الحكم. 
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وقد خلصنا من خالل تحليل نماذج التأطير اإلعالمي في خطاب قناة الجزيرة 
تحليل  شبكات  أهّم  من  واحــدة  تفكيكها  في  اعتمدنا  الــّذي   -  24 فرانس  وقناة 
الخطاب وهي شبكة تحليل مسار البرهنة – إلى أّن النتيجة النهائّية الستعمال مختلف 
استراتيجية  وهي:  السورية  األقليات  ملف  مع  التعاطي  في  الحجاج  استراتيجيات 
واستراتيجّية  والتبرير  المساندة  واستراتيجية  والنقص  الصراع  استراتيجية  التعاون، 
التوّجهات  مع  ومنسجمة  االّتصالية  األهداف  لمسارات  مطابقة  نتائج  كانت  الّدفاع، 
العاّمة لألجندة السياسية للقناتين سواء بالّنسبة إلى خطاب بدايات األزمة السورية 
المعادي للّنظام السوري والمتهمة له باستهداف األقليات السورية وتحميله المسؤولية 
تحولت  الّتي  الالحقة  تداعياتها  مختلف  في  أو  وإبادتهم  وتجويعهم  تشريدهم  في 
الّنظام  إلى  االتهام  أصابع  توجيه  من  لديه  االنطباعية  دفة  تعديل  نحو  بالمشاهد 
من  آخر  لعدد  االّتهام  أصابع  توجيه  مع  المسؤولية  من  جزءا  تحميله  نحو  الّسوري 
األطراف لعّل من أبرزها تنظيم الّدولة االسالمّية أي داعش في تقويض أمن األقليات 

السورية والتالعب بمصيرها أثناء الحرب السورية. 
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صورة اإلسالم واملسلمني يف القنوات الفضائّية 

الّدولية الّناطقة بالعربّية : 
دراسة عىل قناة فرانس 24 )))

د. عبد الكريم بن عيشة
جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية – الجزائر

تنطلق إشكاليتنا من مجموعة من األهداف التي تؤسس منطلق هذا البحث في 
الذي  الموّجه  محتوها  وطبيعة  القنوات من جهة،  من  النوع  هذا  طبيعة  مع  التعامل 
يخص القضايا العربية اإلسالمية، أثناء فترة ما سمّي بثورات الربيع العربي من جهة 
أخرى، حيث تتضح هذه األهداف من خالل التعّرف على مدى تناول قناة فرانس 24 
القضايا العربية اإلسالمية أثناء هذه فترة، وكذا البحث عن مجموع اآلليات واألساليب 
لتلك  معالجتها  في  تستخدمها  الجديدة،التي  اإلعالمية  الخطابية  واالستراتيجيات 
العام حيال هذه القضايا، ومدى عالقته بالنظام  القضايا، مع الكشف على اتجاهها 
النوع  هذا  مساهمة  مدى  على  التعّرف  إلى  باإلضافة  الفرنسي،  الخارجي  السياسي 
بظاهرة »اإلسالموفوبيا«، وذلك من خالل  عليه  ما يصطلح  اإلعالم في صناعة  من 
طبيعة تواصل األنساق المعرفية عبر السيرورة التاريخية للغرب في عالقته باإلسالم، 
ومدى انعكاسها إعالمًيا في مضامين برامج قناة فرانس 24، حيث تمّثل صورة اإلسالم 
والمسلمين اليوم أحد اهتماماتها، وهذا ما جعلنا نبحث في مدى تغّير الصورة النمطّية 
السلبية المسبقة عن اإلسالم والمسلمين من خالل القناة،خاصة في ظّل هذه الفترة، 

عبد الكريم بن عيشة، صورة اإلسالم والمسلمين في القنوات الفضائية األجنبية الناطقة بالعربية: دراسة وصفية   (((
تحليلية على عّينة من مضامين برامج قناة فرانس 24، أطروحة مقّدمة لنيل درجة الدكتوراه في علوم االعالم 
http://e-biblio.univ-mosta. :واالتصال، جامعة عبد الحميد ابن باديس-مستغانم-، الجزائر، 6)20. أنظر

dz ، أو: 2C5&q%https://scholar.google.fr/scholar?hl=fr&as_sdt=0=بن+عيشة+عبد+الكريم
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باعتبارها مرحلة حاسمة في تاريخ المنطقة العربية االسالمية من جهة، وما أنتج عنها 
من تداعيات على تلك الصورة من جهة أخرى، ولعّل فرص االستغالل االعالمي واضحة 
من طرف قناة فرانس 24، في عملية إعادة إنتاج بعض المفاهيم الراسخة عن اإلسالم 
والمسلمين في معالجتها لتلك القضايا العربية اإلسالمية، هذا وباالضافة إلى البحث 
اإلعالمي  والتعاطي  والمسلمين،  اإلسالم  صورة  بين  تأسيسها  يتم  التي  العالقة  في 
لقناة فرانس 24 مع ظاهرة اإلرهاب والتطّرف اإلسالمي، في العالم العربي اإلسالمي 
والغربي عموًما والفرنسي خصوًصا، خاصة مع ظهور ما سمّي بالدولة االسالمية في 
العراق والشام –داعش–، كأهم تداعيات المرحلة. وعلى هذا األساس وقع بحثنا على 
تحليل أطر المعالجة اإلعالمية للقناة ألهم القضايا العربية اإلسالمية الحاصلة في هذه 
المرحلة، وذلك في عالقتها بصورة اإلسالم والمسلمين المبنية في العقل الغربي مسبًقا، 

والتي يعيد إنتاجها وفًقا لتلك األطر وحسب سياقات زماكانية مختلفة.

المسحي  المنهج  على  دراستنا  في  نعتمد  أن  حاولنا  المعطيات  هذه  على  بناًء 
التي  المضامين  لمجموعة من  تحليلية، وذلك من خالل مسح  كونها دراسة وصفية 
تخص القضايا العربية االسالمية في قناة فرانس 24، حيث شملت عّينتنا على اثنين 
وثالثون )32( حصة تلفزيونية بين تقارير إخبارية وحوارات، وذلك في غضون ستة 
)06( أشهر ابتداًء من شهر جويلية إلى غاية شهر ديسمبر من عام 4)20م، وذلك في 

الفترة التي تزامنت مع تلك األحداث.

بالتحليل  تعلق  فيما  المحتوى  تحليل  أداة  على  المنهج  هذا  في  اعتمدنا  حيث 
الكمي والكيفي لهذه المضامين، والتي تّم تصنيفها إلى مجموعة من الفئات الرئيسية 
المواضيع، فئة االستراتيجيات اإلقناعية، فئة أساليب تحقيق  تمّثلت في كل من:فئة 
األهداف، فئة الفاعلين، فئة السمات، فئة االتجاه. حيث قمنا بتحليل جميع المعطيات 
التي تخص هذه الفئات بناًء على مجموعة من الخلفيات النظرّية المناسبة في تفسير 

وتأويل النتائج المتوصل إليها.

1. التأطري النظري للدراسة

حاولنا في هذه الدراسة أن نستند إلى بعض النظريات التي لها عالقة بموضوع 
بحثتنا، حيث تم  االعتماد على نظرية التأطير اإلعالمي أو ما يعرف بنظرية األطر 
التي تخص  يتناسب وافتراضاتها  الخبرية TheoryNews Framing، من خالل ما 
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المرحلية.  القضايا  ألهم  معالجته  في  جوانبه  جميع  من  االعالمي  التأطير  مجال 
ومن هنا نشير إلى مفهوم التأطيرالذي يعد من بين إحدى المفاهيم التي جاءت به 
األبحاث الحديثة لمقترب »نظرية تحديد األجندة« Agenda Setting Theory))) أو 
»ترتيب األولويات« كما تسّمى أحياًنا، حيث ترّكز نظرية تحديد األجندة على ترتيب 
اهتمامات وسائل اإلعالم عن طريق إبراز قضايا معّينة وإهمال أخرى، ويظهر هذا 
االفتراض عندما يصبح مركز اهتمام وسائل اإلعالم بالنسبة إلى القضايا، هو نفسه 
مركز اهتمام الجمهور لتلك القضايا، ولعّل مفهوم التأطير في تحديد األجندة مأخوذ 
»من أعمال Gaye Tuchman حول البناء االجتماعي للواقع، الذي يتم عن طريق 
التغطيات اإلخبارية، كما يشير هذا المفهوم إلى اختيار بعض مظاهر التجربة واألفكار 
 Robert Entman حسب  التأطير  ويحدث  أخرى،  مظاهر  حساب  على  وتوكيدها 
بروًزا  أكثر  وجعله  مدرك،  واقع  مظهر  من  البعض  باختيار  الصحفيون  يقوم  عندما 
في نص إعالمي بطريقة ترويج لتحديد معّين لمشكل ما، والوصف المقّدم للتأويالت 
السببية والتقييم األخالقي والتوصية الخاصة بمعالجة هذا المشكل«)))، حيث يعّرف 
اإلطار بأّنه »تحديد جوانب معّينة من الواقع، يتعلق بحدث ما أو قضية وجعلها أكثر 
بروًزا في النص اإلعالمي، فاألطر اإلعالمية تسهم في بناء أطر الجمهور، فيما يتعلق 
بالموضوع أو القضية التي يتم إبرازها في المحتوى اإلعالمي، حيث تنقسم األطر إلى 
نوعين: يتعلق النوع األول بإطار المعالجة اإلعالمية والتي يتميز بها النص اإلعالمي، 
ويشير النوع الثاني إلى األطر التي يتبناها الجمهور ويكونها تجاه الحدث أو القضية 

المطروحة في وسائل اإلعالم«))).

وقد أجريت الدراسات))) التي اهتمت بقياس أطر المعالجة اإلعالمية للقضايا 
المختلفة بوسـائل اإلعالم، حيث اعتمدت هذه الدراسات على التحليل الكيفي والكمي 

(1) Maxuell McCombs, Donald L. Shaw, The Agenda Setting Function of Mass Media, Public 
Opinion Quarterly, n° 36, 1972, pp. 176- 187. 

نقاًل عن: عزي عبد الرحمن، سعيد بومعيزة، اإلعالم والمجتمع: رؤية سوسيولوجية مع تطبيقات على المنطقة   (2(
العربية االسالمية، الجزائر، دار الورسم للنشر والتوزيع، ط)، 0)20م ، ص )2).  

(3) Robert Entman, Freming U.S. Coverage Of Internation, Journal Of Communication, Vol.41.
No.4, Autume 1991, p85.

إستبرق فؤاد وهيب، المعالجة اإلعالمية لالحتالل األمريكي للعراق: تحليل مضمون مجلة نيو زيك بالعربية،   (4(
رسالة مكملة للحصول على شهادة الماجستير في االعالم، كلية اإلعالم، جامعة الشرق االوسط للدراسات العليا، 

2008م/2009م.،، ص 2).
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للمضمون اإلعالمي، كما أشارت إلى أنَّ هناك مجموعة من العوامل تكمن وراء األطر 
للوسيلة،  اإليديولوجي  التوجه  منهـا  وتقـدم  اإلعالم،  وسائل  تتبناها  التي  اإلعالمية 
وأيًضا طبيعة المعالجة اإلعالمية للقضية أو الحدث، بمعنى هل تتم في إطار إيجابي 
أم سلبي، فضاًل عـن توظيـف وسـائل اإلعالم لبعض األساليب واالستراتيجيات لتدعيم 
الكلمات ذات الداللة )كلمات محورية(، والصور  التي تقدمها، مثل استخدام  األطر 
والعناوين والرسوم والجرافيك، فيديوهات... إلخ، كذلك أجريت الكثير من الدراسات 
التي عنيت بدراسة تأثير األطر اإلعالمية لألحداث والقضايا المختلفة على بناء أطر 
تأثير  أهمية  مدى  إلى  تشير  نتائجها  أهم  كانت  التي  القضايا،  هذه  نحو  الجمهور 
المطروحة  والسياسات  القضايا  إزاء  وتشكيله  العام  الرأي  بناء  في  اإلعالمية  األطر 
الجمهور بشأن  يكونها  التي  تنعكس على األطر  التي  إليها  المشار  داخل هذه األطر 
هذه القضايا وتطرح النظرية نماذج تفسيرية يتم توظيفها في التحليل الكيفي لتمثيل 
التغطية  أطر  تحديد  أي  اإلعالمية،  الرسالة  في  الواردة  البارزة  والسمات  الجوانب 

الخبرية للقضايا واألحداث المختلفة.

ولعّل مهمة وسائل اإلعالم هنا تتلخص في بناء المعنى من خالل »عملية تأطير 
األحداث و»القولبة« Cadrage، فاألحداث تكتسب معناها من اإلطار الذي تقولبها 
فيه وسائل اإلعالم، فاإلطار هو قالب معرفي تقوم بواسطته وسائل اإلعالم بترميز 
المعلومة وتفسيرها للمتلقي بهدف التأثير فيه وتوجيه اهتمامه Amorçage نحو زوايا 
نظر معّينة إلى المواضيع والقضايا المطروحة، ونحو تقييمات معّينة لها«)))، كما يمّثل 
اإلطار اإلعالمي »تلك الفكرة المحورية التي تنتظم حولها األحداث الخاصة بقضية 

معّينة«))).

ولعّل استخدامنا لهذه النظرية من خالل تحليل اإلطار اإلعالمي لقناة فرانس 
التي  اإلعالمية  الدراسات  الحديثة في  الروافد  واحدة من  باعتبارها  اإلخبارية،   24
تسمح بقياس المحتوى الضمني للرسائل اإلعالمية، ويتعلق األمر هنا بمضامين برامج 
قناة فرانس 24 من خالل معالجتها لمواضيع اإلسالم والمسلمين محلًيا ودولًيا، حيث 

شهيرة بن عبد الله، الحرب في وسائل اإلعالم: آليات بناء المعنى وإنتاج المعرفة، مجلة المستقبل العربي،   (((
العدد429 ،بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية،4)20م، ص99.

حسن مكاوي، ليلى حسين السيد، االتصال ونظرياته المعاصرة، مصر، الدار المصرية اللبنانية، ط 6، 2006م،   (2(
ص. 348.
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القضايا  حيال  واالتجاهات،  األفكار  تشكيل  في  القناة  لدور  منتظًما  تفسيرًا  تقّدم 
في  ذلك  ويظهر  العربي،  الربيع  ثورات  بفترة  تتعلق  التي  البارزة  اإلسالمية  العربية 
اختيار بعض الجوانب دون أخرى بالنسبة إلى الوقائع واألحداث الجارية، وعلى رأسها 
ثورات الربيع العربي وتداعياتها المختلفة، باإلضافة إلى بعض األحداث اآلنية سواء 
في فرنسا خصوًصا أو في العالم الغربي عموًما، مع جعل تلك الجوانب أكثر بروًزا 
في النص اإلعالمي لتدعيم تحديد المشكالت والتفسير السببي والتقييم األخالقي لها، 

فضاًل عن توصيات التعامل معها.

بعض  خالل  من  دراستنا  في  النظرية  المقاربة  هذه  افتراضات  تتضح  حيث 
المؤشرات، التي تظهر بشكل جّلي فيما تعلق بأطر المعالجة اإلعالمية لقناة فرانس 
24 ألهم القضايا العربية اإلسالمية تزامًنا مع المرحلة، وتنبني هذه المعالجة أساًسا 
للقناة  اإلعالمية  السياسة  مع  تتماشى  والتي  مسبًقا،  محّددة  إعالمية  معطيات  على 
تأطير  عملية  الخبري من خالل  اإلطار  وظيفة  تظهر  وهنا  العام؛  السياسي  وخّطها 
لقناة  العام  اإلطار  يخرج عن  ال  أو حواًرا  خبًرا  والقضايا، في جعلها  األحداث  تلك 
من  يتضح  االطار  هذا  ولعّل  واتجاهها،  القناة  تّصورات  عن  وبالتالي  24 ؛  فرانس 
عملية  من  تبدأ  االقناعية،  الخطابية  واالستراتيجيات  العمليات  من  مجموعة  خالل 
اختيار الكلمات والمفاهيم والمصطلحات المناسبة لتؤدي المعنى المراد، وكذا اختيار 
المواضيع وترتيبها وتصنيفها حسب أولوية القناة، وذلك وفق أجندتها اإلعالمية وخطها 
السياسي العام، ولعّل هذه العمليات تؤسس لبناء صورة ذهنية للجمهور العربي وحّتى 
استراتيجيات  وفق  الصورة  هذه  تنميط  ويتم  المقّدم،  المضمون  من خالل  الغربي 

وآليات وأساليب إعالمية تشترك فيها تلك العمليات.

2. االسرتاتيجيات اإلعالمية وبناء الصورة النمطّية

الدول  بعض  تستعمله  اللغة(  حيث  )من  الموّجه  الدولي  اإلعالم  أصبح  لقد 
المتقّدمة في سياستها الخارجية، خاصة في فترة األزمات التي تعد بؤر التوتر، حيث 
أصبح هذا النوع من اإلعالم له تأثيًرا ملحوًظا في كسب التأييد الشعبي لسياسة معّينة، 
ووفق أهداف استراتيجية مسّطرة، ومن هنا بدأ »استغالل قوة هذا النوع من اإلعالم 
إلى جانب القوة العسكرية، وهذا المزيج واضح في تقديم الحرب العسكرية بشكل 
تلفزيوني مثير أو ما اصطلح عليه بـMilitairement. ولعّل هذا الطرح يظهر جلًيا 
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فيما أطلق عليه »بمبادرة الشرق األوسط الكبير والدبلوماسية الشعبية« التي تتمّثل في 
دعم مؤسسات الفكر والرأي، والتي نجد منها تلك الفضائيات الغربية الموّجهة للعالم 
العربي بلغته، ودعم الجامعات ومراكز البحوث، ودعم المواهب العربية المؤمنة بهذا 
الفكر، ودعم فكرة تغيير الدساتير في العالم العربي وتحويلها لحكومات ليبرالية، يتم 

فيها بفصل السلطات الثالث، وتفعيل الديمقراطية الليبرالية بكافة صورها«))). 

الصراع  »فكرة  على  يعتمد  الموّجه  الدولي  اإلعالم  أّن  في  البعض  يشير  كما 
والرغبة في السيطرة، وال يمكن تأدية هذا النمط من العمل اإلعالمي إاّل في حدود 
بعض األسس التي يجب مراعاتها، حيث تتمّثل هذه األسس بداية من تحديد الجمهور 
المستهدف بدقة وعناية، ثّم تحديد اللغة والمستوى اللغوي المناسب له، وكذا تحديد 
اختيار  إلى  باإلضافة  ومشاهدته،  استماعه  وأنماط  لعاداته  وفًقا  اإلرسال  ساعات 

القائم باالتصال المدَرب الواعي، وتحديد المضمون اإلعالمي الجذاب«))).

ولعّل التساؤل هنا حول ظهور مثل هذه القنوات، يحاول أن يجيب عنه محمد 
رؤوف يعيش))) عن دور الفضائيات الدولية الناطقة بالعربية، حيث ينوه الباحث هنا 
إلى التنامي واالزدياد الملحوظ لمثل هذه القنوات الموّجهة للمشاهد العربي، حيث 
يغلب عليها الطابع الرسمي، كونها ممّولة من طرف الدولة والحكومات أو تابعة لوزارة 
خارجيتها، وعادة ما تكون غير ربحية، ولعّل هذه القنوات ارتبطت بأحداث وظروف 
في المنطقة العربية جعلت منها تظهر بصورة الواحدة تلو األخرى، خاصة مع ظهور 
العراق وبعدها أحداث أخرى،  )200، مروًرا بأحداث حرب  )) من سبتمبر  أحداث 

وصواًل إلى ثورات الربيع العربي.

الهيتيفي هذا اإلطار،من خالل حديثه عن االتصال  نعمان  لنا هادي  ويوضح 
التلفزيوني الفضائي الدولي وتأثيراته على الوطن العربي، كيف »أّن القنوات الفضائية 
تبرز سيادة الروح الديمقراطية في المجاالت السياسية بوجه خاص، وهذه الجوانب 
غير مألوفة لدى المواطن العربي، إاّل في حدود، لذا فإّن التعّرض لتلك القنوات يخلق 

نهى عاطف العبد، دراسات في اإلعالم الفضائي في ضوء النظريات المعاصرة، القاهرة، دار الفكر العربي،   (((
)200م، ص)56.

المرجع نفسه، ص)56.  (2(
مجلة  أجنبية،  لثقافة  ترويج  أم  للتواصل  جسور  بالعربية:  الناطقة  الدولية  الفضائيات  يعيش،  رؤوف  محمد   (3(

اإلذاعات العربية، العدد2، تونس، تصدر عن اتحاد إذاعات الدول العربية، 0)20م، ص7.
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يتضح  كيف  أيًضا  ويضيف  العربية...،  الحكم  أنظمة  حول  جديدة  وانطباعات  صوًرا 
قليلة  بحدود  إاّل  الحاسمة  ليس صانًعالألحداث  العربي  الوطن  أّن  العربي  للمواطن 
ومحدودة، كما أّن الوطن العربي يظهر في الغالب، في أعمال التخريب واإلرهاب 
والحروب والصدامات وغيرها، مّما يقع ضمن ما يسمى بـ«األخبار المبقعة«، ويغيب 
العرب عن أخبار التقّدم العلمي الذي يحياه العصر، وعن أخبار االنجازات الفطرية 

والسياسية...«))).

الفضائيات  أّن هذه   ...« إلى  السياق  ذات  وّناس« في  »المنصف  يشير  كما 
إقناًعا  األسلوب  كان  إن  النظر  بغض  وذائقته،  االنسان  عقل  تمّلك  على  حريصة 
التكنولوجية وأدّقها من أجل  الوسائل  إلى أرقى  أو إكراًها، وهي تستند في ذلك 
الوصول إلى العقول والنفوس والهيمنة سياسًيا وثقافًيا، والترويج لمنتجات السوق 
األوروبية واألمريكية...«، ويضيف الباحث قائاًل : »إّن القنوات األجنبية هي عنوان 
المصالح  وحّجة  القوية،  الهيمنة  ودليل  الجديد،  شكلها  في  العولمة  عناوين  من 

االستراتيجية المتعاظمة«))).

ويعتبر البعض أّن القنوات الفضائية الدولية األجنبية تقوم بـ«االختراق الثقافي« 
الباحثون العرب في رؤيتهم لهذا المفهوم،  العربية، وفي ذلك اإلطار أختلف  لألمة 

حيث انقسمت مواقفهم إلى))):
ثقافة 	  الغربية  الثقافة  يعتبرون  حيث  وقيمها :  الغرب  لثقافة  رافض  فريق 

مادية وغازية )من الغزو(.
فريق متقَبل لثقافة الغرب بشكل عام : حيث يعتبرون الثقافة الغربية الطريق 	 

الوحيد إلى بوابة الحداثة.
فريق انتقائي : ويرى ضرورة األخذ عن الغرب دون السقوط في االغتراب 	 

الثقافي.

الوطن  في  السياسي  تأثيره  واحتماالت  الوافد  الدولي  الفضائي  التلفزيوني  االتصال  الهيتي،  نعمان  هادي   (((
العربي، نقاًل عن: عبد الرحمن عزي وآخرون، العرب واإلعالم الفضائي، سلسلة كتب المستقبل العربي)34(، 

بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، ط)، 2004م، ص ص 73-69.
العربية،  العربية: قراءة داخلية، مجلة اإلذاعات  المنطقة  إلى  الموَجهة  الفضائيات األجنبية  المنصف وَناس،   (2(

العدد2، تونس، تصدر عن اتحاد إذاعات الدول العربية، 0)20م، صص 4)-5).
نهى عاطف العبد، مرجع سابق، ص 562.  (3(
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المجال، يشير علي  إلى هذا  تنتمي  التي  الدراسات  نتائج  وانطالًقا من بعض 
جبار الشمري في دراسته على قناة الحّرة األمريكية، إلى بعض التقنيات اإلقناعية في 
الخطاب التلفزيوني الموّجه إلى المشاهد العربي عبر هذه القناة، إلى »أّنها تعمل 
على ايجاد نموذج حضاري جديد يهدف إلى محو الهويات الوطنية، وإلغاء النسيج 
الحضاري واالجتماعي للشعوب، وذلك قصد بسط هيمنة الواليات المتحّدة األمريكية 
الفضائية  القنوات  »أّن  إلى  يشار  األساس  هذا  وعلى  العالم...«))).  على  وسيطرتها 
الناطقة بالعربية )قناة الحّرة على وجه الخصوص( وجدت من أجل خلق صورة جميلة 

ألمريكا في الوطن العربي«))). 

إعالمية  أجندة  وذات  مسّطرة،  الفضائية  القنوات  تلك  أهداف  تبدو  هنا  من 
محّددة، وعلى هذا األساس هناك من أشار قائاًل من السياسيين الغربيين قبل أكثر 
العالم  إلى  الموّجهة  القنوات  هذه  مثل  إطالق  من  الغرض  عن  عاًما  خمسين  من 
أي  ظهور  تحبط  -كي   être contre-révolutionnaire الواحد  وبالحرف  العربي، 
ثورات داخلية ضّد األنظمة العربية القائمة-، فوسائل اإلعالم الغربية التي استهدفت 
المنطقة العربية منذ الثلث األول من القرن الماضي وحّتى اآلن، كان هدفها األول 
التي  تلك  أي  المترّدية،  العربية  األوضاع  وتكريس  وتجميلها  األنظمة  على  الحفاظ 
بيكو«،  سايكس  »اتفاقية  وخاصة  العربي،  للوطن  االستعماري  الرسم  عن  تمخضت 
اإلعالم  ابتكرها  التي  الخطيرة  باألساليب  العربي  الشعب  ترويض  وذلك عن طريق 
داعم  أكبر  ومازالت  األجهزة  تلك  كانت  ولقد  والمجتمعات.  باألمم  للتحّكم  الغربي 
لألنظمة العربية حّتى اآلن، ولعّل اإلذاعات وحتّى التلفزيونات الغربية الموّجهة إلى 
جريئة  عربية  إعالم  وسائل  ظهور  منذ  وذلك  كبير،  حّد  إلى  شعبيتها  فقدت  العرب 

سحبت البساط تماًما من تحت أقدام أعرق وأشهر اإلذاعات الغربية«))).

معالجتها  في  الفرنسية   24 فرانس  قناة  تقّدمها  التي  الصورة  تبدو  هنا  من 
للقضايا العربية اإلسالمية أثناء فترة الثورات العربية الراهنة أكثر تضميًنا، باعتبارها 

علي جبار الشمري،الخطاب التلفزيوني األمريكي الموَجه إلى المشاهد العربي، مجلة اإلذاعات العربية، العدد   (((
2، تونس، تصدر عن اتحاد إذاعات الدول العربية، 0)20م، ص 37.

عبد الرحمن عزي وآخرون، مرجع سابق، ص 98.  (2(
فيصل القاسم، لماذا َفشلت الفضائياُت األجنبيُة الناطقة بالعربية؟، مجلة الدولية، تاريخ النشر: 2/23)/2009،   (3(

أنظر: http://www.doualia.com، تَم تصفح الموقع بتاريخ 0)/5/03)20، على الساعة 17:00.
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عادة ما تختفي وراء احترافية القناة من خالل توظيف مجموعة من االستراتيجيات 
اإلعالمية، التي تختلف بدورها حسب طبيعة كل قضية من هذه القضايا، في حين أّن 
موقف القناة اتجاه هذه القضايا عموًما ال يخرج عادة عن إطار المواقف السياسية 
المصلحة  حسب  حّدتها  في  المواقف  هذه  تختلف  كما  الفرنسي،  للنظام  الخارجية 

السياسية للدولة، والتي تعتبر هي األخرى مصلحة القناة في تعاملها مع كل قضية. 

تنطلق  والمسلمين  باإلسالم  ربطها  يتم  ما  عادة  التي  الصورة  تلك  بناء  ولعّل 
في عملية تكوينها من مجموعة من المرجعيات األساسية، والتي غالًبا ما تجتمع في 
الصورة التاريخية من جهة، وكذا الصورة الموضوعية أو الواقعية من جهة أخرى في 
التاريخية من خالل بعض  تعاملها مع هذا النوع من القضايا، حيث تتضح الصورة 
والمسلمين  الغربي عن اإلسالم  العقل  الراسخة في  السلبية  النمطّية  الصورة  مالمح 
الوسطى  القرون  مرحلة  وهي:  أساسية  تاريخية  مراحل  أربعة  تمّثلها  والتي  عموًما، 
والمرحلة  االستعمارية،  المرحلة  االستشراقية،  الكتابات  مرحلة  الصليبية،  والحروب 
الثقافية  القيم  إلى  المعاصرة والتي يطلق عليها مرحلة ما بعد االستعمار، باإلضافة 
عن  أّما  المعالجة.  القضية  طبيعة  حسب  وتكييفها  انتاجها  إعادة  يتم  التي  الغربية 
الصورة الموضوعية فتتضح غالًبا في المرجعيةالسياسية من خالل مجموع المواقف 
المعطيات  خالل  من  وكذا  اإلسالمية،  العربية  القضايا  اتجاه  الفرنسية  السياسية 
الواقعية التي يمّثلها الواقع العربي اإلسالمي، بما فيه ممارسات الجالية المسلمة في 
الغرب وفرنسا خصوًصا، هذا وباإلضافة إلى المرجعية اإلعالمية التي تمّثلها السياسة 
اإلعالمية للقناة، من خالل مجموع االستراتيجيات الخطابية وآليات وطرق المعالجة 

اإلعالمية لتلك القضايا.

ومن خالل تلك الصورة وعملية تكوينها يتضح لنا دور اإلعالم الفرنسي عموًما 
تسويق صورتها  من خالل  الخارجي  إعالمها  تمّثل  التي  24 خصوًصا،  فرانس  وقناة 
خارجيًّا، وذلك في بناء المعاني وتشكيل الصور الذهنية والنمطّية، انطالًقا من تجسيدها 
بها اإلسالم والمسلمين، ولعّل هذا ما  التي يوصف  السلبية  السمات والصفات  لبعض 
ساهم في عملية إنتاج بعض المفاهيم والمصطلحات الجديدة، أو عملية إعادة انتاج 
بعض المفاهيم التي كانت متداولة سابًقا أي في سياقات أزماتية أخرى، ولعّل هذا ما 
يساهم في عملية ترسيخها في الذاكرة العربية من جهة، وكذا الفرنسية والغربية عموًما 
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من جهة أخرى، وذلك إّما عن طريق عملية التكرار، أو خلق على األقل اتفاق مشترك 
والمصطلحات  المفاهيم  هذه  حّدة  ترتبط  ما  عادة  بحيث  المعنى،  على  الناس  بين 
بالمصلحة الخاصة للقناة وأهدافها العامة، حيث تشّكل تلك النظرة مبدأ صناعة الصور 
الذهنية والنمطّية، والتي كثيًرا ما تختزل في الصورة السلبية عن اإلسالم والمسلمين 
إعالمية،  كاستراتيجية  الحياد  استخدام  هو  رأسها  وعلى  مختلفة،  وأساليب  بطرق 
من خالل توظيف أراء ومواقف متعارضة، أو متجانسة، أو مبدأ االنتقاء الذي يعتبر 
كإحدى العمليات اإلعالمية الهامة في فرض سياسة القناة، سواء بالنسبة لعملية انتقاء 
الشخصيات وعرض أفكارها، وغالًبا ما تكون متعاقدة مع القناة، أو توظيف األسئلة أو 
المقابالت مع الجمهور،التي لها أهمية من بين األنواع الصحفيةالمستخدمة في هذا 
اإلطار. ولعّل هذا ما يمّثل الجانب المهني الذي يساعد بدوره في إظهار الحيادية بشكل 
احترافي، وعملية تمويه الجمهور باآلارء المطروحة خاصة ما تعلق بالبرامج الحوارية، 
في حين أّن مسألة الحيادية هنا عادة ما تمّثل الجانب األسطوري))) في اإلعالم، وعلى 
هذا األساس يصبح التظليل اإلعالمي قائًما بشكل متفاوت حسب االحترافية المتبناة، 

التي تترجم بدورها في استراتيجيات وآليات إعالمية معّينة. 

حيث أّكدت دراستنا في هذا اإلطار على أّن اإلعالم الفرنسي عموًما المتمّثل 
في قناة فرانس 24 عادة ما ال يفّرق بين اإلسالم كدين، وبين تصّرفات المسلمين 
بمبادئه،  والملتزم  لإلسالم  المعتنق  المسلم  بين  الخلط  وكذا  المختلفة،  وممارساتهم 
اإلسالميون  يتحّمل  ما  عادة  بينما  سياسيًّا،  معنًّا  يحمل  الذي  »اإلسالمي«  وبين 
المسؤولية بالدرجة األولى، بحيث عادة ما يشير إلى أّن »اإلسالموية« هي ضّد لكل 
ما هو غربي، وذلك من خالل منطق الموقف المضاد للفرنسي الذي يّكنه اإلسالميون 
لفرنسا، باإلضافة إلى كونه حركة كبيرة تهدف إلى ضرب االستقرار، وعادة ما يتم 

ربطها بالحركات الجهادية واإلرهابية والتنظيمات المتطّرفة عموًما.

كما أّن عملية التأطير اإلعالمي بالنسبة لقناة فرانس 24 تتشابه في معالجتها مع 
قضايا سابقة أخرى،انتجت في سياقات مغايرة، بحيث أّن جميع التحّوالت االجتماعية 
التي أحدثتها تلك الثورات خاصة في المفاهيم والمعتقدات، ليست عملية آنية مرتبطة 

هربرت شيللر، المتالعبون بالعقول، ترجمة عبد السالم رضوان، سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة   (((
والفنون واآلداب، الكويت، 999)م، ص 7).
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مباشرة بما تقّدمه القناة، بقدر ما هي عملية متواصلة تتداخل فيها عوامل سياسية 
السياسية  الخطابات  إنتاج  إعادة  عملية  إلى  عادة  يشير  ما  ولعّل هذا  بشكل خاص، 
باحتكار من السلطات الحكومية واألجهزة اإلدارية، وهذ ما أطلق عليه »بالقوة الرمزية 
االستثنائية«))) التي تتمتع بها السلطات العليا للدولة-الفرنسية- أي القدرة على ترتيب 

األولويات وتحديد األجندة االعالمية للقناة.

هذا وباإلضافة إلى أّن وسائل اإلعالم الغربية، وعالقتها بما يحدث على الصعيد 
الداخلي )الفرنسي خصوًصا( والخارجي )الغربي عموًما( »أوجدت لديها بالفعل تأثير 
قوي على الجمهور الغربي في إنتاج تصّور شامل للعرب والمسلمين، وذلك من خالل 
مثاًل: »استدعاء اسم زعيم سياسي أو ديني«، بزعم منها على َأّنها تجسد كل العرب 
وجميع المسلمين بواسطة ذلك االسم، وهذا من أجل توحيد نمط االستجابة والتفكير 
والتفاعل بالنسبة للعرب«)))، ولعّل هذا الطرح أشار إليه إدوارد سعيد حول كيف »أّن 
االتساع الشامل لمجموع األحداث السياسية والحضارية واالقتصادية ساهمت في ما 
يطلق عليه بالطريقة البافلوفية إلى االسالم، حيث أصبح كل شيء في االسالم يثير 

االستجابة السريعة غير المنضبطة«))).

حيث يشير فنسان جيسير )))Vincent Geisser في هذا الصددكيف أّن وسائل 
الشعبي  الحس  توجيه  بعملية  تقوم  ولكّنها  اإلسالم،  من  المخاوف  تخلق  ال  اإلعالم 
تجاه اإلسالم واإلسالموية، فتجعل تلك المخاوف أمًرا عادًيا، وذلك عن طريق اختيار 
المحتوى، ونوع الشخصيات التي لها القدرة على الحديث عن اإلسالم واإلسالموية، 
الشخصيات  بعض  على  التركيز  مع  والسياسي،  اإلسالمي  الشأن  في  ومتخّصصين 
اإلسالمية المحلية والعالمية، حيث يتم تقديمها أحياًنا بصورة البطل االيجابي، وأحيانًا 
بصورة البطل السلبي المجرم، هذا وباإلضافة إلى غطاء البحث الجاد )االستطالعات( 

أو أحاديث مسؤولة )استدعاء المّثقفين المدافعين عن قيم الجمهورية(.

يير بورديو، التلفزيون وآليات التالعب بالعقول، ترجمة وتقديم درويش الحلوجي، دمشق، دار كنعان للدراسات   (((
والنشر والخدمات اإلعالمية،، ط )، 2004م، ص ص 28-26.

(2) DrissRidouani,The Representation of Arabs and Muslims in Western Media, RevistaUniversitària 
de Treballs Académics (RUTA) Nº 03, 2011, , p. 13

إدوارد سعيد، االسالم والغرب: مقاالت ودراسات مختارة، تحرير البرغوثي سعيد، دمشق، دار الكنعان، ط)،   (3(
4)20م ، ص 27.

المرجع نفسه، ص 42.  (4(



212

أشغال الملتقى الدولي » اإلعالم واالّتصال والتنّوع الثقافي «

الممارسات  في  تنميط  هناك  أّن  إلى  الحديثة)))  الدراسات  بعض  تشير  كما 
الدينية للجماعات اإلسالمية، خاصة ما تعلق ببعض األفكار أو السلوكيات كاإلرهاب 
واضح  بشكل  المعطى  هذا  ويظهر  وغيرها،  واألصولية  والتشّدد  والتطّرف  والجهاد 
بالنسبة  الغربية  المجتمعات  أو  العربي اإلسالمي،  المجتمع  في مراحل األزمات في 

للجاليات المسلمة هناك.

ولعّل من أبرز الدراسات في هذا اإلطار تلك التي قّدمها معهد دراسات الحرب 
في واشنطن، حيث جاءت الدراسة تحت عنوان: »الجهاد في سوريا«))) تناولت فيها 
واإلرهاب،  اإلسالم  بين  العالقة   Elizabeth O’Bagy أوباغي«  »إليزابيث  الباحثة 
وتتّبعت تغلغل عناصر »القاعدة« في صفوف الثوار، ثّم خرجت بنتائج ال تعكس أي 

موضوعية أو استيعاب لطبيعة المجتمع السوري وبنيته.

فقد قسمت الدراسة غالبية أبناء الشعب السوري من حيث مستوى »التشّدد« 
وأخيًرا  »السلفّيين«،  ثَم  »اإلسالميين«،  ثّم  »المسلمين«،  تتضمن:  دوائر  أربعة  إلى 
»الجهاديين«، وتبّنت الباحثة مفهوم »العلمانية« باعتباره رديًفا لمفهوم »االعتدال«، 
كما أشارت الباحثة إلى تنامي التطّرف من خالل الحديث عن انتشار سمات التّدين، 
المتمّثلة في استخدام الكتائب شعارات تحمل معان دينية مثل: »ال إله إال الله«و»الله 
أكبر«، وإطالق أسماء ذات طابع ديني أو مستوحاة من التاريخ اإلسالمي على الكتائب 
المقاتلة، وبروز مظاهر التّدين الشخصي لدى المقاتلين كالمحافظة على الصلوات، 
وإطالق اللحية التي اعتبرتها الباحثة إرًثا »سلفًيا« يعكس التوّجهات الراديكالية لدى 

بعض الكتائب.

التدّين  مسألة  الغربي  اإلعالم  ربط  في  يظهر  خطورة  أكثر  يبدو  ما  ولعّل 
بالتطّرف، في خلط متعّمد يقصد به اإلساءة إلى الغالبية من أبناء المجتمع، وتقديم 
من  تمكينهم  مشاريع  ودعم  األقليات  حماية  في  الغربية  القوى  لتدخل  المبّررات 
إلى  السلطة  آلت  حال  في  مصيرهم  على  الخشية  بدعوى  وذلك  الحكم،  مؤسسات 

األغلبية من أبناء المجتمع.  

(1) Ahmed Adimi, «La Montée de l’islamisme à travers la presse périodique Française de 1978 à 
1994», Thèse de doctorat en SIC, Université de Grenoble, 1997.

(2) Elizabeth O’Bagy, Jihad in syria, Middel East Security Report 6, Published in the United States 
by the Institute for theStudy of War (ISW(,America, September 2012, p12.
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الصورة  بناء  في  اإلعالم  دور  إلى  اإلشارة  يمكننا  المعطيات  هذه  على  وبناًء 
»بأّن  يجزمون  واالتصال  اإلعالم  الباحثين في حقل  من  الكثير  أّن  بحيث  النمطّية، 
الصورة تكاد أن تستخلف الوقع، فال وجود إاّل لما تظهره عيون الكاميرا، أي ال يوجد إاّل 
ما هو مرئي أو ما تريد أن تجعلهمرئًيا، فاألحداث التي تلتقطها عيون كاميرا القنوات 
التلفزيونية أو ال تريد أن تلتقطها، هي أحداث »محتجبة أو منسّية«، أو ببساطة إّنها 
على  القدرة  تملك  إذن  فالصورة  التلفزيون،  مشاهدي  لغالبية  بالنسبة  موجودة  غير 
استحضار الغائب وتغييب الحاضر.فعندما تهيمن الصورة يتسع مجال العاطفة للتعامل 
مع األشياء، ويصبح محك الحكم على األحداث ليس الواقع بل االحساس الذي تنقله 

الصورة للمشاهد«))).

ويضيف عبد الله الغذامي))) حول هذه المسألة ما يسمى« بأيديولوجيا الصورة 
اللباس كمثال، ويقصد هنا الحجاب كرمز إسالمي، باعتباره  حيث يشير إلى مسألة 
صورة ثقافية من صور التلفزيون وثقافة من الثقافة البصرية تخضع لشروط اإلرسال 
واالستقبال والتأويل، ولقد صار الحجاب مثاًل كمادة للعلمانيين، مثلما هو مادة فقهية 
في  ألدونيس صدر  بمقال  هنا  الكاتب  يستدل  حيث  والتشريعات،  للقوانين  مادة  أو 
جريدة الحياة وجاء هذا المقال بعنوان : »حجاب الرأس أم حجاب العقل«. وعلى هذا 
األساس يتضح لنا على أّن الصورة هنا ال ترتبط بما هو ظاهر فقط، بل تتعدى ذلك 
إلى دالالت ضمنية ال نكتشفها إاّل في حدود تركيزنا على األيديولوجية التي تحملها 
المتلقي من جهة، وقدرة  للجمهور  السائدة  الثقافة  بمستويات مختلفة، وهذا حسب 

الوسيلة اإلعالمية في ترويج تلك األيديولوجية من جهة أخرى.

3. أهم نتائج الدراسة

تبدو مسألة التأطير مسألة جادة وذات احترافية بالنسبة لمعالجة صورة اإلسالم 
والمسلمين من خالل القنوات الدولية وخصوًصا قناة فرانس 24 التي تزامنت مع أزمة 
ثورات الربيع العربي، ولعّل القضايا المتزامنة مع هذه المرحلة شّكلت بدورها مركز 

-نصر الدين العياضي، الصورة في وسائل اإلعالم العربية: البصر والبصرية، مجلة اإلذاعات العربية، العدد)،   (((
تونس، تصدر عن اتحاد إذاعات الدول العربية، 2006م، ص ص79-77.

الثقافي  المركز  البيضاء،  دار  الشعبي،  وبروز  النخبة  سقوط  التلفزيونية:  الثقافة  الغذامي،  الله  عبد  أنظر:   (2(
العربي، ط 2، 2005م، ص ص 37)-38).
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اهتمام القناة وفق استراتيجية إعالمية متخّصصة في المجال، باالضافة إلى التتبع 
المستمر لتداعياتها، يجعلنا نعي أكثر طبيعة القناة من جهة، وطبيعة تلك القضايا التي 
تتعلق باإلسالم والمسلمين من جهة ثانية، وطبيعة المرحلة من جهة أخرى؛ وعلى هذا 
األساس يمكننا ذكر أهم الطرق واآلليات واالستراتيجيات اإلعالمية المستخدمة، وذلك 

في شكل نتائج توّصلت إليها الدراسة، ومنها نجد :  

تمّثله  الذي  العام  بالسياق  ربطها  يتم  إسالمية  عربية  قضية  أي  إّن حدوث   -
)العربي  المحلي  الصعيد  على  المختلفة  وتداعياتها  العربي،  الربيع  ثورات  أحداث 
االسالمي(، وعلى الصعيد الدولي )الفرنسي خاصة(، بحيث تكون هذه األخيرة )ثورات 
الربيع العربي( بمثابة مركز اهتمام القناة ومحور مضامينها، ومن هنا تظهر أولوية 

وأهمية القضية في مدى اقترابها أو ابتعادها عن مركز اهتمام القناة. 

العربية  القضايا  مضامين  في  والمصطلحات  المفاهيم  توظيف  عملية  إَن   -
اإلسالمية التي تعالجها القناة،تساهم في رسم الصورة النمطّية السلبية عن اإلسالم 
من خالل عملية الخلط بين مفهوم اإلسالم وبعض تصّرفات المسلمين، خاصة ما تعلق 
ببعض الممارسات الدينية لبعض الحركات اإلسالمية المتطّرفة، ومن هنا تظهر عملية 
تعميم الصورة من خالل التنوع في المفاهيم عن اإلسالم، أو إعادة انتاجها بجرعات 
متزايدة من خالل ربطها بسياق ثورات الربيع العربي وتداعياتها المختلفة. ومن هنا 
يتم  والتي  والمسلمين،  اإلسالم  السلبية عن  السمات  بعض  انتاج  إعادة  تظهر عملية 
ربطها بظاهرة »اإلسالموفوبيا«، بحيث هذه العالقة عادة ما تتعلق بتداعيات ما يطلق 
عليه«باإلسالم السياسي«على الصعيد العربي اإلسالمي أو الغربي عموًما والفرنسي 
خصوًصا.بحيث ال يمكن  التفريق عادة بين كلمة »المسلمين«، »اإلسالميين«، »اإلسالم 
المتطرفين«،  »المسلمين  العنفي«،  »اإلسالم  السياسي«،  »اإلسالم  للحدود«،  العابر 
أو الحداثي«،  التحديثي  التقليدي«، »اإلسالم  »اإلرهابيين«، »األصوليين«، »اإلسالم 

»الجهاديين«، »المجاهدين«،... إلخ.

تخضع  ما  عادة  القناة،  مضامين  في  المعلومات  مصادر  توظيف  عملية  إّن   -
لطبيعة العالقة الموجودة بين معالجة القضايا العربية اإلسالمية والمواقف السياسية 
الفرنسية، مّما ينعكس على طبيعة المصادر باعتبارها مصادر رسمية، بالرغم من أّنها 
تلميحات  على شكل  فقط  المصدر-،  اسم  ذكر  -أي  مباشر  بشكل  تظهر  ال  ما  عادة 
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)مصادرنا، مصادر صريحة، مصادر موثوقة، إحدى المصادر،...الخ(، وهذا ما يؤَثر 
على مصداقية المعلومة عموًما.

- تعتمد القناة في عملية التأطير لألحداث اإلرهابية من طرف دور المنظمات 
على  العربي  الربيع  بثورات  عالقتها  في  المختلفة  وتداعياتها  اإلسالمية  والحركات 
الرهانات والقضايا التي تحيط بالحدث اإلرهاب ينفسه، والطريقة التي ُتقّدم وُتفّسر 
ذلك من خالل  الحكومة،  الرسمية في  المصادر  قبل  األحداث من  بها هذه  وُتحّلل 
سياسيين  قادة  قبل  من  الصحفية،  والبيانات  السياسية  والقرارات  الخطب  بعض 
ومحّللين  خبراء  وكذا  المخابرات،  أو  األمن  أو  الجيش  باسم  رسميين  وناطقين 
ومتخّصصين الذين يقّدمون تحليالت وتفسيرات لدوافع اإلرهابيين ومطالبهم، فضاًل 
قضايا  مع  التعاطي  كيفية  في  لتكوين  يخضعون  الذين  الصحفيين  المراسلين  عن 
دولة  بين  المساواة  بصورة  ماتتعلق  عادة  العملية  هذه  أّن  والحروب،بحيث  اإلرهاب 
اإلرهاب وإرهاب الدولة، أو في صورة معارضتها بين »اإلرهابيين واإلسالميين، وبين 
اإلسالميين والتدّين«. وذلك من خالل عالقتها بمظاهر اإلرهاب والتطّرف والتشّدد 
واألصولية والجهاد وغيرها، أو من خالل تشخيص صورتها وفق دالالت أكثر تأثيًرا على 
المتلقي،كرمزية اللباس التقليدي واللحّية وحركات القتال وحمل السالح، والتدريبات، 
ولهجة الخطاب وقوته، وضعية المسلحّين، الشعارات...الخ، والتي تعد بمثابة معايير 
حيث  المحيطة،  باألحداث  وعالقتها  التنظيمات  هذه  طبيعة  قياس  أساها  على  يتم 
عن  تخرج  ال  منّمطة  واحدة  خانة  في  اإلسالمية  التنظيمات  القناة  تصّنف  ما  عادة 
تلك المؤشرات عموًما، والتي تنحصر عادة بين المعنى الهجومي والمعنى الدفاعي، 

باعتباره يحّدد مغزى توظيف هذه المظاهر تجاه هذه التنظيمات.    

- تعتمد القناة على استراتيجية التنّوع في الصور واالزدواجية في المعنى، وذلك 
الصورة  تظهر  حيث  سلبية،  وأخرى  ايجابية  معاني  ذات  صور  استخدام  خالل  من 
النمطّية السلبية األكثر تداواًل من خالل توظيف أساليب التخويف والترهيب والترعيب 
التي  والتجنيد  والذبح  والقتل واإلبادة  الخوف  يتضح في مظاهر  واإلثارة، وهذا ما 
لقضايا  تمثيلها  أثناء  وذلك  والتشّدد،  واالرهاب  التطّرف  عموًما في مظاهر  تشترك 
التنظيمات والحركات اإلسالمية، باإلضافة إلى الصورة االيجابية من خالل توظيف 

أساليب الترغيب والتشويق والتشهير.
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من  والمسلمين  اإلسالم  لصورة  تأطيرها  عملية  في   24 فرانس  قناة  تعتمد   -
خالل أهم القضايا العربية اإلسالمية على أهم االستراتيجيات اإلقناعية، والتي يمكن 
تلخيصها في: عملية انتقاء عرض الشخصيات التي يتّم التعامل معها، عملية التخطيط 
المسبق التي تتضح في عملية توزيع الكالم من خالل مجموع التّدخالت، والتي يتّم 
تقسيمها إلى مجموعة من التوجيهات والدعائم واألسئلة االستفهامية، عملية استخدام 
المعادالت الحوارية حسب التقاء المواقف أو اختالفها، عملية ترشيد استخدام اآلراء 
ال  التي  المعّقدة  البناء  آليات  من  آلية  كونها  القناة،  وموقف  رأي  حسب  والمواقف 
الكبرى  البنى  العام من خالل  المعنى  توجيه  للقناة، عملية  العام  االطار  تخرج عن 
والصغرى للخطاب الحواري، عملية تدويل القضايا إعالمًيا، عملية انتقاء المفاهيم، 
عملية البحث عن اهتمامات الجمهور ومواقفه وآراءه اتجاه القضية المعالجة خاصة 
التي تهم الشأن العام الفرنسي، والتي عادة ما تعتبر كعملية تزكية من طرف الجمهور 
من  وذلك  فرنسا،  في  اإلسالمية  الجماعات  لبعض  الدينية  الممارسات  بعض  اتجاه 
خالل تطوير األحداث بشكل مأساوي لدفع الجمهور للمطالبة بحل معد مسبقًا...الخ. 

- إّن تعامل القناة مع القضايا العربية اإلسالمية اآلنية عادة ما يتمّيز بالسرعة 
لمستجّدات  وفًقا  األخبار  -استمرار  األحداث  تجزئة  عملية  خالل  من  التغطية  في 
التفاصيل-، ولعّل هذا ما يزيد عادة  القضية دون مراعاة حيثياتها واكتمالها بجميع 
من القوة التضليلية للقناة، باإلضافة إلى تعاملهامع تلك القضايا بصورة مأساوية يغلب 
الدرامي  الجانب  عليها طابع األزمات والحروب والصراعات، والتي عادة ما يعكس 
لألحداث، أي إضفاء الدراما من خالل المبالغة في أهمية وخطورة القضية. وعلى 
والعربي خصوًصا من  عموًما  المسلم  الفرد  سلبية  تعزيز  عملية  تظهر  األساس  هذا 
خالل بعض المظاهر السلبية، والتي تنحصر عادة في بعض السلوكيات والتصّرفات 
هذا  محّددة،  دينية  قناعات  على  بناًء  اإلسالم،  إلى  تنسب  معّينة  إرهابية  لجماعات 
وباإلضافة إلى عملية تهجين المصطلحات من خالل التزاوج بين القيم الغربية والقيم 
خالل  من  والدينية،  والقبلية  الوطنية  النعرات  بعض  إثارة  وكذا  اإلسالمية،  العربية 

عمليات االتهام لألطراف المعنّيين بالقضية التي يحاربونها أو يعارضونها. 

- تعتمد القناة على مجموعة من األطراف السياسية للتصدي للقضايا اإلرهابية 
العربية اإلسالمية، وذلك من خالل عملية االستعانة بأطراف لمهاجمة  المنطقة  في 
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أطراف أخرى، وممارسة الدعاية السياسية لهذه األطراف، بحيث عادة ما يتم ربط 
تعتبر  العملية  هذه  ولعّل  المتلقي-اهتماماته-،  الجمهور  جوانب  من  بجانب  القضية 
كعملية ضغط وهيمنة على ذهن المتلقي، كما تستخدم كعملية تمهيدية لتمرير بعض 
األهداف االنتخابية التي من شأنها الحفاظ على مصلحة كل طرف، والذي ال يخرج 
أحد  تعتبر  التي  القناة  مؤسسة  عن  وبالتالي  الدولة؛  سياسة  إطار  عن  األخير  في 
مؤسساتها في تمرير سياستها الخارجية، باإلضافة إلى الحفاظ على صورتها اإلعالمية 
التاريخية والفكرية  إنتاج مرجعيتها  إلى إعادة  المشاهد، هذا وباإلضافة  وجمهورها 

والسياسية واإليديولوجية التي تساهم في رسم أهدافها بشكل عام.

- تعتمد القناة على بعض االستراتيجيات الدعائية أو بعض أساليب »الحرب 
اإلعالمية«، التي تتناسب وسياق األزمات والحروب والصراعات التي تمّثلها مرحلة 
ثورات الربيع العربي، وذلك باستخدام أساليب أمنية، أو شعارات دعائية، أو نقل 
صور التّدخالت العسكرية الدولية، أو عملية ترويج بعض األفكار واأليديولوجيات 
التي تتعلق بمبادئ الجمهورية الفرنسية، كالعلمانية وحقوق االنسان وحقوق المرأة 
التيارات  مبادئ  بعض  ترويج  إلى  إضافة  وغيرها،  والفردانية  الحرية  ومعالم 
السياسية في أوروبا وفرنسا خصوًصا كالتيارات اليمينية واليسارية مثاًل. ولعّلهذا 
ما يكشف لنا عالقة موقف قناة فرانس 24 بالمواقف السياسية الفرنسية،باعتباره 
كجهاز إعالمي يعكس السياسة الخارجية الدولية لفرنسا، خاصة وأّن عملية االحتماء 
واالستناد بالمواقف األخرى )العربية خاصة( تجاه هذه القضايا من خالل مجموع 
المبادرات والتحالفات الدولية، هو عامل أساس في عملية الحفاظ على المصالح 

الدولية الغربية المشتركة.  

- تعتمد القناة على الفاعليين االجتماعيين سواء تعلق األمر بنشطاء سياسيين، 
وغير حكومية،  منظمات حقوقية حكومية  أعضاء  أو  أو جمعيات،  أحزاب  رؤساء  أو 
مستوى  على  تأَثير  له  أيًضا  الشخصيات  في  التنّوع  هذا  ولعّل  مختصين...الخ،  أو 
أو  ما،  نفي موقف  أو  إلثبات  كمعادلة حوارية  القناة  تستخدمها  ما  عادة  الرؤىالتي 
تتخذهم كذريعة لتبرير موقفها  الحيادي، كما تستدعي القناة هذه الشخصيات بشكل 
مستمر كونها تترّدد على برامجها الحوارية، وهذا ما يعكس مدى عالقة القناة بهذه 
الشخصيات )في شكل تعاقدات(، ولعّل هذه االستراتيجيات تساعد على ظهوراالتجاه 
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األخرى،  اإلعالمية  االستراتيجيات  مجموع  استخدام  إلى  باإلضافة  للقناة،  الحيادي 
بحيث هذه األخيرة عادة ما تساعد على اختفاء موقف القناة المباشر، وهذا ما يبّرر 
عدم حيادية القناةبالضرورة، خاصة وأّن الخط السياسي ألي وسيلة إعالمية عادة ما 

يتحكم في اختيار هذه الشخصيات عموًما.

- تعتمد القناة بشكل عام على الشخصيات التي تلقت تعليمها في فرنسا، وهذا ما 
يوحي لنا مدى عالقة القناة بخلفية المدرسة الفرنسية عموًما باعتبارها أحد المكونات 
المؤسساتية للدولة الفرنسية، وهذا ما يشير إلى مدى عالقة المعرفة بالسلطة، وذلك 
من خالل دور القناة التي ال يمكنها العمل دون استخدام السلطة بالرغم من أدائها 
اإلعالمي المهني، بحيث أّن خطاب السلطة الفرنسية عادة ما يستخدم لتعميق الّصلة 
بالمجتمع، ولعّل قيام هذه السلطة يتضح من خالل انعكاس مجموع مواقفها السياسية 
على مضامين القناة في معالجتها لتلك القضايا،وذلك من منطلق وظيفتين أساسيتين 
إلى  باإلضافة  الموّجهة،  التراكمّية  السياسية  خطاباتها  وفق  السياسية  هما:الهيمنة 
عملية التوازن بين المثّقفين والسلطة من خالل تعامل القناة مع بعض الشخصيات 
القانوني  أو  اإلعالمي  أو  االجتماعي  أو  السياسي  المستوى  على  المتخّصصة، سواء 
وغيرها من التخّصصات، التي تؤَثر على مستويات التحليل للقضايا العربية اإلسالمية 
المطروحة، ومنها القضايا االرهابية خاصة، حيث نجد منها أساًسا الشخصياتاإلسالمية 
EthiqueCautionsللخطاب  عرقي  كسند  يظهرون  والذي  القناة،  بمفهوم  المعتدلة 
العام حول الخطر اإلسالمي من خالل بعض التنظيمات االرهابية )داعش، القاعدة، 
التوحيد والجهاد(، هذا على غرار بعض الشخصيات الفاعلة التي عادة ما تمّثل الجيل 
الثاني من المسلمين المهاجرين في فرنسا، وذلك من أجل االستناد إليها في عملية 
كالعلمانية مثاًل،  الفرنسي  المجتمع  الفرنسية، ومعالم  الجمهورية  الدفاع عن مبادئ 
خلفيات  تمّثل  التي  الشخصيات  بعض  إلى  إضافة  االندماج-،  نظر  وجهة  من  -أي 
في  الثاني  الطرف  تمّثل  باعتبارها  مثاًل،  المتطّرف  اليميني  كالتيار  معّينة  سياسية 
معارضتها لمثل هذه القضايا. بحيث أّن مجموع المواقف المتعارضة ال تخرج عادة 
عن إطار الموقف العام للقناة، هذا وباإلضافة إلى دور الشخصيات التي لها خلفيات 
سياسية واجتماعية وفكرية ودينية معّينة، خاصة ما تعلق بالشخصيات ذات التوّجهات 

السياسية التي تنحدر عادة من الطبقة المثّقفة.
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من هنا نصل إلى أّن اتجاه القناة يستمد مكوناته من المعطيات السياسية من 
خالل مجموع المواقف السياسية الغربية والفرنسية خصوًصا، وهذا ما يمّثل المرجعية 
الثقافية  المعايير  مجموع  خالل  من  التاريخية  المعطيات  من  وكذلك  السياسية، 
واألفكار السائدة في المجتمعات الغربية عموًما والفرنسية خصوًصا، وهذا ما يمَثل 
المرجعية الفكرية والثقافية، باإلضافة إلى المعطيات اإلعالمية من خالل استخدام 
تلك  وطبيعة  جهة،  من  القناة  وطبيعة  تتماشى  التي  الخطابية  االستراتيجيات  بعض 
24، بحيث  لقناة فرانس  المرجعية اإلعالمية  يمَثل  ثانية، وهذا ما  القضايا من جهة 
هذه المعطيات ال يمكن فصلها عن سياق ثورات الربيع العربي وتداعياتها المختلفة.

خـاتــمــة

إّن المعالجة اإلعالمية لصورة اإلسالم والمسلمين عموًما، والقضايا التي تخص 
24، في ظّل ما  هذا المجال في المنطقة العربية اإلسالمية من خالل قناة فرانس 
األطر  من  للكثير  تخضع  معّقدة  عملية  هي  العربي،  الربيع  بثورات  عليها  أصطلح 
واآلليات والطرق واالستراتيجيات اإلعالمية اإلجرائية تّسطرها األهداف العامة للقناة، 
والتي ال تخرج عن خطها السياسي العام، باعتبارها تمّثل جهاًزا إعالميًّا ناطًقا باسم 
الخارجية الفرنسية، ولعّل عملية تسويق الصورة جلّية، خاصة وأّن طبيعة القناة تمّثل 
العربي  الجمهور  تستهدف  بالعربية  ناطقة  كونها  إلى  باإلضافة  أساًسا،  الدور  هذا 
من خالل أهم األحداث والقضايا الراهنة الحاصلة في المنطقة. ومن هنا فإّن تلك 
المعالجة أحد اهتمامات القناة في المنطقة، ولعّل هذا النوع من االهتمام طرح نوًعا 
من الخصوصية في التعامل مع هذه القضايا سواء على الصعيد العربي اإلسالمي، 
أو الغربي الفرنسي،فيما تعلّق بالجاليات المسلمة هناك وعالقتها بتداعيات المختلفة 

بمرحلة ثورات الربيع العربي.

وبناًء على أهم معطيات الدراسة من خالل النتائج التي تخص أطر المعالجة 
المعالجة اإلعالمية لتلك القضايا وعالقتها بصورة اإلسالم والمسلمين عموًما، يمكننا 

أن نقترح خمسة توجيهات بحثية بخصوص هذا الموضوع والتي تتمحور في :
مدى 	  وراء  تختفي  التي  الدولي  لإلعالم  التضليل  عمليات  دراسة  محاولة 

توظيف االستراتيجيات اإلعالمية وقدرتها اإلقناعية في تغليط وتمويه الجمهور 
المشاهد. )عملية توظيف االستراتيجيات اإلعالمية =التضليل اإلعالمي(
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تحليل محتويات وخطابات 	  السطحي في  الظاهري  بالمستوى  االكتفاء  عدم 
اإلعالم الدولي خصوًصا، بل التمّعن أكثر في المعاني الضمنية والباطنية التي 

يخفيها محتوى هذا النوع من اإلعالم. )التحليل الكمي والكيفي(
األـزمات 	  وفترات  تتناسب  التي  اإلعالمية  المعالجة  عمليات  على  التركيز 

والحروب والصراعات التي تساهم في إفراز محتوى إعالمي جديد أو متغّير 
على األقل )سيقنة أطر المعالجة حسب األحداث(.

واإلمكانيات 	  المكَثفة  والتغطّية  اإلعالمية  واالحترافية  والتخّصص  الكفاءة 
كاستراتيجية  تستخدم  ما  عادة  األخيرة  هذه  بل  الحيادية،  تعني  ال  الضخمة 
إعالمية في التعامل مع القضايا، وذلك للحفاظ على مصداقية القناة وعلى 

الثقة مع جمهورها. )االحترافية والمهنية العالية ≠ الحيادية(
إلى 	  الرجوع  بل  الواقعية،  اإلعالمية  المعطيات  مع  بالتعامل  االكتفاء  عدم 

مجموع األنساق المعرفية العلمية والتاريخية والسياسية والثقافية واالجتماعية 
واالقتصادية التي تؤّطر العملية اإلعالمية بشكل عام، وهذا مّما سيفتح زوايا 
 + ما  حّد  إلى  الموضوعية  أو  الواقعية  )الصورة  والتحليل.  للدراسة  جديدة 

الصورة التاريخية أو الذاتية إلى حّد ما(.
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انكفاء هوّيايت أم بحث عن هوّية مشرتكة؟

د. حنان المليتي
معهد الصحافة وعلوم اإلخبار، جامعة منوبة - تونس

شّكل الحراك الثوري الذي شهدته بلدان ما يسّمى بـ»الربيع العربي« مرحلة 
كّل  على  النفتاحها  نظرا  بعد  نتائجها  تحسم  لم  المعاصر  التاريخ  في  مفصلية 
االحتماالت اإليجابية منها والسلبية. ورغم غياب الشعارات اإليديولوجية والهوياتية 
والزعاماتية عن هذه التحّركات الّثورية االحتجاجية فإّن ذلك كان سببا في عودة 
قوّية للهوّيات والتجاذبات الّسياسية ذات الخلفيات الهووّية األيديولوجية ما أّدى 
أبعاده  وتداخلت  وأنساقه  سياقاته  تعّددت  بحيث  االنتقالي  المشهد  تعقيد  إلى 
الّسببية  الحلقة  االقتصادية واالجتماعية والثقافية والسياسية))) في ما يشبه مبدأ 
الذي أشار إليه ادغار موران Edgar Morin ))) والمتمّثل في أّن الّسبب يؤثر في 

النتائج وهي بدورها تؤّثر في األسباب.

إّن صعود التيارات اإلسالمية ذات الخلفيات المتعّددة إلى الفضاء العمومي 
االجتماعي والسياسي وفوز حركة النهضة ذات الخلفّية اإلسالمية في االنتخابات 
التشريعية لسنة 2011 بـ89 مقعدا في المجلس التأسيسي من مجموع 217 مقعدا، 
ورغم أنها بعثت برسائل تفيد بأّنها تحترم حالة التنّوع الثقافي واإليديولوجي في 
البالد وذلك بانتهاجها سياسة االئتالف مع حزبين »علمانّييين« هما حزب »المؤتمر 

محمد سعدي ورشيد سعدي، محنة االنتقال الديمقراطي العربي : وعود الثورة قلق المسارات ومعابر األمل،   (1(
ضمن كتاب : »أطوار التاريخ االنتقالي«، )الّدوحة : المركز العربي لألبحاث ودراسة الّسياسات، 2015(، 

ص 247.
(2) Edgar Morin, introduction à la pensée complexe (Paris : seuil, 1990).
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من أجل الجمهورية« وحزب »التكتل من أجل العمل والحّريات«، فإّن ذلك قد سمح 
إلى  الهوّية  اثرها سؤال  على  تحّول  والّدينية  السياسية  الطائفية  نوع من  »ببروز 
محرّك أساسي للّصراع واالستقطاب لدى معظم األطراف وأصبحت الهوّيات األولية 
من  حالة  إلى  المسائل  من  العديد  بعدها  وخضعت  السياسية«))).  للهوية  محّددا 
»الثنائيات الحّدية«))) أو االستقطاب الثنائي بين »متدين« و»علماني« و»مسلم« 
االستئصال  وثقافة  الوجود  على صراع  أساسا  القائمة  و»هم«  و»نحن«  و»كافر« 
االجتماعي  الحراك  هذا  المجتمع.  »أسلفة«  أو  »أخونة«  من  خوفا  واالجتثاث 
القاعدي والذي كان في جزء منه بوازع سياسي شّكل نوعا من انفجار للهويات 
منها الطائفية والمذهبية ومنها كذلك العشائرية والمناطقية والجهوّية المهيمنة))) 
أو »القبائلّية«))) في عودة نحو العمق التقليدي للمجتمعات العربية التي عّبر عنها 
الّصعود  القبيلة والغنيمة والعقيدة«))). وأمام هذا  محمد عابد الجابري بـ»ثالوث 
لما أطلق عليه أمين معلوف بـ»الهويات القاتلة«)))تعّسر مسار االنتقال الديمقراطي 
حتى أّن بشارة خضر ذهب إلى التساؤل: »أال يتغير كل شيء حتي ال يتغّير أي شيء ؟ 
أال يعني ذلك أنه كّلما ابتعدنا من الربيع العربي ازداد االنتقال صعوبة؟ «)))، وجدت 
حركة النهضة بذلك نفسها مجبرة أمام هذا االستخدام المفرط للمرجعيات والرموز 
التنازل عن الحكم  السياسي على  العام كأداة لحسم الصراع  الدينية في الفضاء 
في بداية سنة 2014 مسّلمة مقاليد السلطة لحكومة تكنوقراط في مشهد قد يعّبر 
التنّوع  الحاكمة على استيعاب  السياسية  النخبة  في وجه من وجوهه على قصور 

محمد سعدي ورشيد سعدي، محنة االنتقال الديمقراطي العربي : وعود الثورة قلق المسارات ومعابر األمل،   (1(
مصدر سابق،ص262.

السنوي  المؤتمر  ضمن  مداخلة  الثورة،  عصر  في  الديمقراطية  ومأزق  و»هم«  »نحن«  بشارة،  عزمي   (2(
السياسات(،  ودراسة  لألبحاث  العربي  المركز  )الدوحة :  واألمة«  والدولة  المواطنة  »مسائل  بعنوان :  الثاني 

.2013/09/28
(3) Seth G. Jones, “The mirage of the arab spring: deal with religion you have, not the religion you 

want”, Foreign Affairs, vol.92,no.1 (January- February 2013), p58.

زياد كريشان، »ماذا يريد التونسّيون«، صحيفة »المغرب« التونسية، 4 ديسمبر 2018، ص 3.  (4(
العربية،  الوحدة  )بيروت: مركز دراسات  العربي: محدداته وتجلياته،  السياسي  العقل  الجابري،  محمد عابد   (5(

.)2010
والنشر  للطباعة  ورد  محسن،  نبيل  ترجمة  والعولمة،  االنتماء  في  قراءات  القاتلة:  الهويات  معلوف،  أمين   (6(

والتوزيع، دمشق، 1999.
(7) HasniAbidi, où va le monde arabe ?les enjeux de sa transition, avec la collaboration de Manon 

NourTannous ; préfacedeclaudewild, Document (Paris : Eric Bonnier, 2012)
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الكّل ضمن مفهوم  الهوّياتي بشكل يضمن وحدة  القائم على االختالف  السياسي 
الدولة الوطنية القائمة على أساس المواطنة الحاضنة للتنوع الثقافي لمواطنيها. 

لقد أثبتت مختلف الصراعات الهووّية في تونس بعد منعطف 2011 أّن إشكالية 
التنّوع الثقافي هي إشكالية داخلية بامتياز وتبّين من خاللها أّن الفكر العربي ليس 
بحكم  الّذات  داخل  التنّوع  زاوية  من  الثقافية  المسألة  معالجة  في  كبير  رصيد  له 
انشغاله في العشرية األخيرة من القرن العشرين والعشرية األولى من القرن الحادي 
والعشرين بمسألة التنّوع الثقافي بصفة مكّثفة من زاوية التجّذر الّثقافي ضّد العولمة 
الّثقافية أو هيمنة الثقافة الغربية والهيمنة األمريكية))) واعتقاده أّن إشكالية التنّوع 
الثقافي هي مسألة مرتبطة بعالقته باآلخر. ولعله من هنا كان البّد من »عودة النقاش 
الفكري إلى واقع الخصوصية العربية والحتمية الثقافية لتبني الديمقراطية والمواطنة 
كقيم تنظم طبيعة العيش المشترك ضمن حدود الّدولة الواحدة ولعّله من هنا أيضا 
كانت انطالقة حركة النهضة في نحت بعض المراجعات الفكرّية والسياسية ومن أهّمها 
»التوصيف الدولتي للمرجعية اإلسالمية للحركة« تحت مقولة »اإلسالم التونسي« أو 
ذلك  إلى  أشار  كما  الديمقراطي«  أو »االسالم  المعتدل«  التونسي  »التيار اإلسالمي 
رفيق عبد السالم في حوار له مع جريدة الصباح التونسية بتاريخ 2أكتوبر 2015. وقد 
برز هذا التوّجه واضح المعالم في المؤتمر العاشر لحركة الّنهضة المنعقد في شهر 
ماي 2016 حيث أعلنت عن فصلها التام بين ما هو دعوي وما هو سياسي وتبّنيها 
بأنه)))وصف  الغنوشي  الذي فّسره زعيمها  التونسي«،  الديمقراطي  مفهوم »اإلسالم 
للتمييز والتمايز عن اإلسالم السياسي بما هو رؤية شمولية لإلسالم تضّم كل المشروع 
والعمل  السياسي  والعمل  الدعوي  العمل  من  فروعه،  وبكل  أجنحته  بكل  اإلسالمّي 
الخيرّي وأّن الّشمولية هي حالة غير ديمقراطية، ألنها وّلدت شمولّيات مضاّدة مثل 
الّشمولّية اليسارّية، وأّنه مع الثورة ولدت مرحلة جديدة وهي مرحلة الديمقراطية بما 

ال يجعل هناك حاجة إلى هذه الشمولية.

سهيل الحبّيب، »المذهبّية الّدولتّية والتعّددية الثقافية: مالحظات أولية من وحي التجربة التونسية بعد الثورة«،   (1(
ضمن الّندوة العلمية الدولية »التنوع الثقافي وأزمة البدائل«، )كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بصفاقس: 22-21 

أفريل 2017(. 
عثمان لحياني، »الغنوشي: بوتفليقة طلب مّني الوساطة مع اإلسالميين الليبيين«، جريدة الخبر الجزائرية، 28   (2(

جانفي 2017.
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I. املرتكزات املنهجّية والّنظرية للبحث

1. إشكالية الدراسة

قد يذهب البعض في قراءة توّجه الحركة نحو الديمقراطية والتونسة في سياقه 
التونسي إلى أّنه نوع من اإلقصاء واالنكفاء الهوّياتي تماشيا مع سياق عالمي يّتسم 
البعض  يذهب  وقد  الثقافي،  للتنّوع  المناهضة  المتطّرفة  اليمينية  للحركات  بصعود 
اآلخر من المشككين في النوايا بأنها مجّرد استراتيجية اتصالية تواصلية تروم من 
خاللها »النهضة« البحث عن نقاط للتجانس الثقافي أو الثقافة المشتركة في المجتمع 
المسار  واستكمال  الحديثة  الدولة  بناء  استكمال  وواجب  واقع  يفرضه  بما  التونسي 
الديمقراطي الذي يقوم على أساس إشباع قيمة المواطنة وتزخيم وجودها واالبتعاد 
عن الّنعرات الهووية اإليديولوجية تناغما مع مذهب وجيه كوثراني في كتابه »هويات 

فائضة... مواطنة منقوصة«.

وانطالقا من هذه االفتراضات نطرح إشكالية دراستنا التي تتمحور حول الغاية 
»اإلسالم  مفهوم  التونسية  اإلسالمية  النهضة  حركة  تبّنت  أجلها  من  التي  والدوافع 
الديمقراطي التونسي«، وعليه كان السؤال اإلشكالي: هل أّن تونسة ودمقرطة الحركةهو 
تعبير فعلي عن انفتاح فكري للحركة يقبل ويشّرع ويشّجع على التعدد والتنوع الثقافي 
واإليديولوجي داخل المجتمع الواحد،  أم هو نوع من أنواع االنكفاء الهوياتي داخل 
الهوية المشتركة التونسيةوإقصاء الهويات األخرى المناقضة من خالل تأكيد تمايزها 
عن أنواع أخرى من »اإلسالمات« في عالم تغلب عليه الّنزعات القومية اليمينية التي 

تتناقض مبادئها مع مبدأ التنوع الثقافي واإليديولوجي؟

وتتفرع هذه اإلشكالية إلى عدد مناألسئلة الفرعية : 
ماهي دوافع الّلجوء إلى مفهوم »اإلسالم الديمقراطي التونسي« ؟	 
ماهي دالالته التي تّم التسويق لها حديثا من طرف زعامات اإلسالم السياسي 	 

النهضة في  لحركة  العاشر  المؤتمر  في  توثيقها  ثّم   ((( 2015 منذ  تونس  في 
ماي 2016 ؟

وارد«، صحيفة  الحكومي  التعديل  للصباح :  الّنهضة  القيادي في حركة  السالم  عبد  »رفيق  يونس،  بن  كمال   (1(
الصباح اليومية التونسية، 2 أكتوبر 2015.
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 ووفق أية استراتيجيات اتصالية عمد القائمون على الحزب إلى إقناع المتلقي 	 
التونسي بهذا التوّجه الجديد ؟ 

2. عّينة البحث

السنوات  البحث ممتدة على  عّينة  تكون  أن  البحث على  لقد حرصنا في هذا 
تغيرات  تبين  خاللها  من  نستطيع  حتى   2011 جانفي   14 أحداث  تلت  التي  التسعة 
التغيرات والتقلبات  العديد من  التي شهدت  السنوات  النهضوي طيلة هذه  الخطاب 
في المشهد السياسي واالجتماعي واالقتصادي واألمني والذي ربما يكون سببا في 
تعديل الحركة لخطابها. ولذلك فقد اخترنا عّينة عشوائية تمّثلت في 23 مقاال صحفيا 
بين مقاالت رأي وحوارات صحفية لزعيم الحركة راشد الغنوشي وبعض قيادات حزبه 
في عدد من وسائل اإلعالم المحلية واألجنبية منذ سنة 2012 والى بداية سنة 2019 
إضافة إلى البيانين الختامّيين للمؤتمرين التاسع والعاشر للحركة في  2012 و2016 
وكلمة الشيخ راشد الغنوشي في افتتاح المؤتمر العاشر للحركة الذي أعلن فيه الفصل 
التوّجه نحو »التخّصص«. وقد اعتمدنا أساسا على مقاالت  بين الدعوي والسياسي 
الرأي والحوارات والبيانات الرسمية للحركة ألنها تحتوي توضيحا لمفهوم »اإلسالم 
الديمقراطي التونسي« وتبريرا للتوّجهات الجديدة للحركة التي من شأنها أن تيسر لنا 
تتبع مسارات التغير في الخطاب ان وجدت إضافة إلى تبّين استراتيجيات البرهنة 
التي توخاها القائمون عليها لإلقناع بهذا التوّجه والمسار المتونس للحركة. والجدول 

الموالي يقّدم عينة البحث بتفاصيلها الزمنية ومصادرها :
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جدول عدد 1: عينة البحث

عنوانهالمقال
الشكل 
الصحفي

مصدره وكاتبهتاريخه

مقال رأيخولة والعلم1
16 مارس 

2012
صحيفة الفجر، 

محمد الرحموني

2
راشد الغنوشي: السلفيون يبشرون 

حواربثقافة وال يهددون األمن العام
22 فيفري 

2012
صحيفة الخبر 

الجزائرية

مقال رأيفيديو الغنوشي... زوبعة في فنجان3
12 أكتوبر 

2012
صحيفة الفجر، 

محمد فوراتي

4
األستاذ راشد الغنوشيللفجر: نريد حكم 

البالد بتفويض من الشعب وبتأييد 
من النخبة المثقفة الموالية للثورة

حوار
26 أكتوبر 

2012
صحيفة الفجر، 
أنور الجمعاوي

بيان صحفيالبيان الختامي للؤتمر التاسع لحركة النهضة5
23 جويلية 

2012
المؤتمر التاسع 

للحركة

6
الغنوشي: لقائي مع السبسي لم يكن لعقد 
صفقات ولن نترشح في األغلب للرئاسة«

حوار
21 أوت 

2013
القدس العربي

حوارالغنوشي: مسنقبل تونس مرتبط بالحوار7
7 توفمبر 

2013
موقع الجزيرة، 

رانيا الزعبي

8
Le pays a besoin d’un 
gouvernance consensuelle

interview
5 sept. 
2014

La Presse

مقال رأيلماذا قبلت النهضة شراكة غير متكافئة؟9
26 فيفري 

 2015
الشروق التونسية، 

راشد الغنوشي

10
في أول حديث شامل للمغرب: راشد 
الغنوشي، هذا ما تبقى وهذا ما تغير 

بعد 45 سنة من فكر النهضة«
حوار

9 جوان 
2015

المغرب التونسية، 
زياد كريشان 

وحسان العيادي

11
راشد الغنوشي: »داعش« البديل 

عن االعتدال اإلسالمي...
الخبر الجزائرية5 أوت 2015حوار

مقال الرأيالغنوشي ثّم من بعده12
19 فيفري 

2016
الفجر التونسية، 
ابراهيم التومي
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13
رفيق عبد السالم لـ»الصباح«: هذا ما 

سوف يتغير في النهضة بعد المؤتمر
حوار

18 ماي 
2016

الصباح التونسية، 
كمال بن يونس

14
En Tunisie, Ennahdha » sort 
de l’Islam politique «

Interview
19 mai 
2016

Le Monde, 
FrédiricBibin

15

16
الغنوشي: الديمقراطية من أصل االسالم 

والجهاد فرض لتحرير المظلومين
حوار

20أكتوير 
2017

القدس العربي

17
كلمة الشيخ راشد الغنوشي في افتتاح 

أشغال المؤتمر العاشر للحركة
خطاب

21 ماي 
2016

موقع الحركة، 
راشد الغنوشي

18
البيان الختامي للمؤتمر العام 

العاشر لحركة الّنهضة
بيان صحفي

25 ماي 
2016

موقع الحركة، 
رئيس المؤتمر 

العاشر للحركة: 
علي العريض

19
الغنوشي لـ«الشرق األوسط«: نحن 

البديل عن »داعش« و«القاعدة«
حوار

1جوان 
2016

صحيفة الشرق 
األوسط

20
حمادي الجبالي للصباح، هناك خرق 

مستمر للدستور... وال يحق لنا السكوت
حوار

6 سبتمبر 
2016

الصباح التونسية، 
منال حرزي

21
الرئيس التونسي لـ»القدس 

العربي« : نحن مهددون باإلرهاب 
وال نستطيع مقاومته وحدنا

حوار
12 أكتوبر 

2016
سناء العالول

22
الغنوشي: بوتفليقة طلب مني 

الوساطة مع االسالميين الليبيين«
حوار

28 جانفي 
2017

الخبر الجزائرية، 
عثمان لحياني

23
Transition démocratique en 
Tunisie : » nous sommes confiants «, 
assure RachedGhannouchi

Article 
d’opinion

14 mars 
2018

Le Monde, 
Rached 
Ghannouchi

24
RachedGhannouchi : » Ennahdha n’a 
pas de prétentions hégémoniques «

interview
Du 25 au 
31 mars 
2018

Jeune Afrique, 
Farida Dahmani

25
الغنوشي: »لم أتطّوع للوساطة 

بين الجزائر والمغرب«
حوار

14 ماي 
2018

الخبر الجزائرية، 
عثمان لحياني
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3. منهج البحث

الورقة  وأسبابه سنعتمد في هذه  الديمقراطي  النهضوي  التوّجه  لتبين دالالت 
البحثية على منهج وصفي تحليلي ودراسة تفّهمّية لعالقته بالواقع التونسي الداخلي 

وعالقته بالمحيط الخارجي في الفترة الزمنية التي تلت أحداث 14 جانفي 2011 .

في  الختامّيين  النهضة  بياني  لتحليل  الخطاب  تحليل  تقنية  على  سنعتمد  كما 
تحليل  من  انطالقا   ،2016 ماي  في  العاشر  ومؤتمرها   2012 سنة  التاسع  مؤتمرها 
عينةمدروسةمن البيانات الرسمية والحوارات ومقاالت الرأي التي رسمت مالمح هذه 
لتوضيح  سعت  والتي  واألجنبية،  الوطنية  الّصحف  من  عدد  في  الحديثة  التوّجهات 
هذا المفهوم وأسباب اللجوء اليه من قبل الحركة بعد المؤتمر العاشر لحركة النهضة 

اإلسالمية. 

دالالته  وتحديد  الخطاب  فهم  في  وظفناها  التي  التحليلية  التقنيات  ومن 
المتعّلقة  المتكلم  تصورات  باستخراج  تسمح  التي  الداللة«)))  حقول  تحليل  »تقنية 
منذ  النهضة  لدى حركة  التونسي«  الديمقراطي  و»اإلسالم  »الديمقراطية«  بمفاهيم 
مؤتمرها العشر في ماي 2016. كما عمدنا إلى تحليل ممثلّيات الفاعلين )المسلمون 
الديمقراطيون( استناًدا إلى اإلطار النظري والمنهجي للتحليل النقدي للخطاب كما 
خته أعمال »نورمان فاركلوف« في تعاملها مع النصوص بوصفها »فعال وممّثلية  رسَّ

وتحديدا للهوّية«))).

كما اعتمدنا كذلك تقنية »تحليل مسار البرهنة« وهي »تقنية تسمح باستخراج 
الحجج ومنطلقاتها ومجاالتها واستراتيجية الحجاج المعتمدة من طرف المتكلم وهو 
ما يسمى بالمسار الحجاجي أو مسار البرهنة«))) وذلك قصد البحث في عينة البحث 
هذا  نحو  توجهاتهم  لتبرير  الحركة  قياديو  اعتمدها  التي  الحجاجية  المسارات  عن 

سلوى الشرفي، تحليل الخطاب: الرسائل السياسية في وسائل اإلعالم، )مركز النشر الجامعي، تونس 2010(،   (1(
ص 185.

شهيرة بن عبد الله، »ظاهرة اإلرهاب في الخطاب اإلعالمي التونسي:دراسة في األطر والتسميات والدالالت«،   (2(
الملتقى الدولي لمعهد الصحافة وعلوم اإلخبار » ظاهرة اإلرهاب في الخطاب اإلعالمي: المرجعيات والتمثالت 

والمساحات الفارغة«، 13-14-15 أفريل 2017.
نفس المصدر السابق، ص 187.  (3(
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المفهوم الجديد وهو مفهوم »االسالم الديمقراطي التونسي« أو بطريقة أخرى السعي 
إلى تونسة الحركة ودمقرطتها.

4. املنطلقات الّنظرية للبحث

سنستأنس في هذا التحليل بمقاربة تنطلق من فكر التعقيد القائم على تعددية 
األبعاد نظرا للسياق المرّكب الذي مرت به تجربة االنتقال الديمقراطي في تونس وال 
تزال، ونظرا لظاهرة االنفجار الهوّياتي المتعددة األبعاد  التي صاحبت هذه العملية 
االنتقالّية إضافة إلى نظرية تحليل الخطاب النقدي للّنظر في سياقات انتاج الخطاب 

السياسي الجديد للحركة.

أ. الفكر الّنسقي املركب

الذي  للديمقراطية  المركب  الّنسقي  المفهوم  على  نظريا  البحث  هذا  يرتكز 
أّسس له إدغار موران في كتابه »تربية المستقبل«)))، حيث ذهب إلى التفكير بأن 
البسيط بما هي تأسيس وتعاقد عقالني بين أفراد الشعب  الديمقراطية في معناها 
»على أساس الّنظام التمثيلي القائم على مبدأ التوافق أو التعاهد«))) قد أّسست لنوع 
جديد من أشكال الديكتاتورية أطلق عليه مصطلح »دكتاتورية الجماعة على األقلّيات« 
المبدأ  هو  يكون  أن  يمكن  ال  األغلبّية  حكم  إلى  المفضي  التوافق  مبدأ  أّن  بمعنى 
الواحد والوحيد لضمان ممارسة ديمقراطية حقيقّية وفعلّية. ونتيجة لذلك يعتبر موران 
الديمقراطية  على  يشّكل خطرا  ال  األقليات«  على  الجماعة  »ديكتانورّية  ممارسة  أن 
فحسب، بل وأيضًا على ما به تتغّذى األفكار وتتالقح، وما به تحافظ اإلنسانية على 
للديمقراطية ضمان ديمقراطية  المرّكب  المفهوم  بهذا  يمكننا  شرط وجودها. فكيف 

حقيقية بعيدا عن أشكال الهيمنة واالستبداد أو اإلقصاء والتهميش؟ 

يعتبر ادغارموران الديمقراطية نسقا مرّكبا ويستحضر هنا فكرة »التقنين الذاتي 
ال  السيادة  أّن  بمعنى   )l’autolimitation de la souveraineté( السيادة«  لمفهوم 
واجب  بين  التآلف  االلتزام، وضمان  ومقتضى  الّتدبير  فكرة  بين  بالجمع  إاّل  تكتمل 
أشكال  كّل  عن  تنأى  حقوقّية  لمنظومة  تكريس  هي  بما  المواطنة  وشروط  الطاعة 

إدغار موران، تربية المستقبل المعارف السبع الضرورية لتربية المستقبل، ترجمة عزيز لزرق ومنير حجوجي،   (1(
)اليونسكو ودار توبقال للنشر، ط 1، 2002(.

المصدر نفسه، ص 101.  (2(
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الّتمييز والّتفاضل بين األفراد أو ما عّبر عنه موران في نّصه بـ »حّق األقلّيات وحّق 
المحتجين في الوجود وفي التعبير«))) كما تتضّمن فكرة الّتقنين الفصل بين السلطات 

كشرط لتحصين الدولة من االستبداد ومن االستئثار بالشأن العام. 

وتبقى الّسيادة بهذا المفهوم الذي أّسس له ادغارموران في حاجة إلى التعددّية 
والى أنواع من الصراعات إلى جانب التوافق وفكرة التقنين الذاتي، ومفهوم التعدد 
واآلراء،  والقيم  األفكار  يشمل  بل  فحسب  السياسية  البرامج  في  تعّددا  يعني  ال  هنا 
إلى  تسعى  فهي  األبعاد  متعّددة  إشكالية  هي  المفهوم  بهذا  فالديمقراطية  وبالتالي 
ترسيخ فكرة المواطنة وجعل اإلنسان طرفا فاعال في الحياة السياسية باعتباره مواطنا 
الفكري  المستوى  على  التعّدد  روح  لتغذية  ذاته  اآلن  في  تسعى  كما  بحقوقه  يتمتع 
هو في صميمه  بل  سياسي،  إشكال  مجّرد  يعد  لم  فاإلشكال  واالجتماعي،  والثقافي 

أصبح إشكااًل إيتيقّيا متعلّقا بالوجود وبالفعل أو بالوجود وكيفّية الوجود.

والتعددية بهذا المفهوم ال معنى لها كما يبرز موران دون صراع بين األفكار 
واآلراء )conflits d’idées et d’opinions(، كمايؤكد أّن الّصراع هو مقتضى أساسّيًا 
في صميمه  هو  بل  مادّيا،  يعني صراعًا  وهوال  المرّكبة  الديمقراطّية  مقتضيات  من 
صراع بين األفكار أو باألحرى هو ذلك الصراع اّلذي يجعلنا نستعيض عن المعارك 

الماّدية بمعارك فكرّية.

تنظيم  أجل  من  الصراعات  من  نوع  هكذا  إلى  الديمقراطّية  حاجة  وتتبّدى 
التناقضات واالختالفات حّتى ال يتحّول االختالف إلى خالف، ومن ثّمة إلى شكل من 
أشكال االنحياز والتعّصب وإرادة اإلقصاء واإلبادة. وتتجّلى أهمّية المعارك الفكرّية 
-حسب موران- كشرط لتالقح األفكار وتجّددها ومن أجل إضفاء »الحيوّية واإلنتاجّية 
)vitalité et productivité))))« على الحياة الديمقراطية ألّن قيمة الصراع الفكري 
تكمن أساسا في »تحّقق تلك األفكار في الواقع، وتحديد من سينتصر مؤقتا«))) وبهذا 
الّتقدير، فإّن الديمقراطية اّلتي يدافع عنها موران هي فعل يروم تحرير األفكار من 
وهم التمركز والتفّوق نحو »تدبير اختالفه وبناء مشاريعه »والعمل على تطبيق تلك 

إدغار موران، تربية المستقبل : المعارف السبع الضرورية لتربية المستقبل، مصدر سابق.  (1(
المصدر نفسه، ص 100.  (2(
المصدر نفسه، ص 102.  (3(
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األفكار« في الواقع الحي حيث يكون المجتمع واألفراد قادرين على االنفتاح والتعاون 
فيما بينهما، وعلى تنظيم ومراقبة بعضهما البعض«))).

وفي سعيه إلى ترسيخ هذا الفهم المرّكب للديمقراطية، يؤّكد موران))) أّن هذا 
الّنسق البّد أن ُيغّذي ويتغّذى من قيم الحرية والمساواة واإلخاءكحقوق مدنية يتمّتع 
بها األفراد وفقًا للتشريعات والقوانين، وهذه الحقوق هي اّلتي ستسمح لهؤالء األفراد 
أن يتصّرفوا على أساس القانون ال على أساس القّوة، وأن يعملوا على تطوير وحدة 

مرّكبة إنسانّية.

تأّسس  مدى  في  الدراسة  لعّينة  تحليلنا  خالل  من  سنبحث  السياق  هذا  وفي 
الّصراعات السياسية والفكرية وااليديولوجية في تونس بعد انفتاح باب الحريات في 
2011 على مبدإ االختالف القائم على صراع األفكار كما ذهب إلى ذلك ادغارموران 
وهل أّن تونسة ودمقرطة حركة النهضة االسالمية في تونس تدخل في هذا الباب من 

الصراعات واالختالفات ؟  

ب. نظرية تحليل الخطاب النقدي

يهتّم التحليل النقدي للخطاب »بنطاق الخطاب أي بسياق إنتاجه، ولذلك يكون 
التحليل أوسع مّما يقع داخل النص من تفاعالت لسانية وداللية أي من خالل معالجة 

النصوص انطالًقا من االتجاهات المختلفة واستعمال األساليب المتنوعة للنقد«))).

وتقوم مقاربة التحليل النقدي للخطاب )Critical Discourse Analysis))))على 
السلطة  فضح  إلى  وتسعى  والمجتمع،  والخطاب  اللغة  بين  الجدلية  العالقة  دراسة 
الممارسة على النماذج اإلدراكية المستهلكة للخطاب. وقد ظهرت هذه النظرية كأحدث 
مقاربات نظرية تحليل الخطاب ذات التوجه اللساني على يد مجموعة من الباحثين 
اللغويين، أمثال نورمان فاركلوف، وفان دايك، وفان لوفين، وروث فوداك، ومارتن 

ريزيغل، وغانتر كريس.

المصدر نفسه، ص100.  (1(

المصدر نفسه، ص102.  (2(
شهيرة بن عبد الله، »ظاهرة اإلرهاب في الخطاب اإلعالمي التونسي: دراسة في األطر والتسميات والدالالت«،   (3(

مصدر سابق.
 ،2018 نوفمبر   28 وتطبيقات«،  ومجاالت  مفاهيم  للخطاب:  النقدي  »التحليل  العربي،  الديمقراطي  المركز   (4(

https://democraticac.de/?p=57528، تاريخ الزيارة : 2019/3/2.
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وتعتبر روث فوداك )))Ruth Wodak أّن الهدف من تحليل الخطاب وفق هذه 
النظرية هو الكشف عن السلطة الممارسة، من خالل تفكيك البنى اللغوية للنصوص 
التفاعلية  والعالقات  السياق  عناصر  وتحليل  الداخلية،  اللسانية  عالقاتها  وشبكات 
السلطة  ثم فضح  األيديولوجية  والمراجع  والمواقع  الذوات  لتحديد  المشاركين،  بين 

المتوارية خلف االختيارات اللغوية على الصعيد االجتماعي.

ولذلك، فإن ما تتجاوز به هذه المقاربة سابقاتها في نظرية تحليل الخطاب، 
هو دراسة االستعمال اللغوي الذي يخدم األيديولوجيات، والتواق إلى السيطرة على 
مناطق القرار في البنى الذهنية لدى الفئات المستهدفة، وليس االقتصار على تحليل 

المضمون فقط.

II. دوافع ظهور مفهوم »اإلسالم الدميقراطي التونيس« وسياقاته

في ماي 2016 وبمناسبة انعقاد مؤتمرها العاشر أعلن زعيم حركة النهضة الشيخ 
مائة  وحوالي  مؤتمرا  وثمانين  وخمس  ومائة  األلف  يقارب  ما  أمام  الغنوشي  راشد 
السياسي  العمل  بين  الحركة  البالد وخارجهافصل  داخل  وخمسين وفدا مشاركا من 
والعمل الدعوي قائال : حركة الّنهضة لم تتوقف عن التطّور خالل مسيرتها الطويلة... 
في  شاملة  احتجاجية  حركة  إلى  الهوية  أجل  من  معركة  تخوض  عقدية  حركة  من 
مواجهة نظام شمولي دكتاتوري إلى حزب ديمقراطي وطني متفرغ للعمل السياسي 
بمرجعية وطنية تنهل من قيم اإلسالم... مكرسين بذلك التمايز الواضح والقاطع بين 
المسلمين الديمقراطيين وتيارات التشّدد والعنف التي تنسب نفسها لإلسالم واإلسالم 
منها براء«))). ويضيف في تصريح آخر »نريد أن يكون النشاط الديني مستقاًل تماما 
متهمين  مستقباًل  يكونوا  لن  ألنهم  للسياسيين  جيد  أمر  هذا  السياسي،  النشاط  ًعن 
بتوظيف الدين لغايات سياسية. وهو جيد أيضًا للدين حتى ال يكون رهين السياسة 

وموظفًا من السياسيين«))).

(1) Ruth Wodak, « Pragmatique et CriticalDiscourseAnalysis : un exemple d›une analyse à la croisée 
des disciplines », Semen [En ligne], 27 | 2009, mis en ligne le 10 décembre 2010, consulté le 26 
février 2017. URL : http://semen.revues.org/8878

من كلمة راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة في افتتاح أشغال المؤتمر العاشر للحركة، 21 ماي 2016.   (2(
أحمد نظيف، »مراجعات النهصة التونسية: تحول مبدئي أم التفاف على مصاعب المرحلة«، موقع األوان، 24   (3(

نوفمبر https://www.alawan.org ،2018/ /،  تاريخ الزيارة: 2018/01/18.
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إّن قرار التخّصص هذا بالنسبة إلى حركة خاضت منذ بداياتها »معركة عقدية 
لمقاومة سياسات السلطة وعانت ويالت السجون والمنافي متخذة من شمولية الدين 
اإلسالمي مرجًعا أساسيًّا لنهجها في العمل على كل األصعدة دون استثناء«))) ال يبدو 
مجّرد خيار بسيط اتخذته »النهضة« بوازع إرادي داخلي رغبة في التطّور والتغيير. 
الحركة  إقبال  أّن  يدرك  والدولية  واإلقليمية  الداخلية  التغيرات  لواقع  المتتّبع  ولعّل 
على هذه المراجعة الفكرية والنقد الذاتي الداخلي إّنما هو نزوع نحو حماية الذات 
السياسية  المكونات  من  عدد  مع  الموجع  التصادم  أو  التالشي  وخطر  االندثار  من 

واإليديولوجية في ظرفية زمنية غير مالئمة.

وبالرجوع إلى مسار األحداث بعد أحداث ما يسمى بـ »الربيع العربي« في 2011 
والتطورات السريعة في المشهد السياسي المحلي يبدو أّن قرار التخصص في الشأن 
السياسي والتخلي عن الشأن الدعوي فيه »تدّبر وانحناء أمام العاصفةوذلك بالمضي 
في نسق فكري جديد ينحو باتجاه »علمنة الحركة« باعتبار العلمنة فصل بين الدين 
والسياسة«))). غير أن الحركة حاولت التدرج في التصريح المباشر بمثل هذا الفصل 
»العتبارات تتعلق بقواعدها الجماهيرية أواًل وبالمحافظة على تماسكها الداخلي ثانيا، 
ألن الشق المتشدد داخل الحركة يرفض هذا الفصل ويعتبره تنازاًل من الحركة لخصومها 
توصيف  يتحاشى  ما  دائمًا  كان  الغنوشي  أّن  نجد  ولذلك  مبادئها«))).  عن  وتراجعًا 
عملية الفصل بالـ»علمنة« ويؤّكد أّن : »النهضة حزب سياسي، ديمقراطي ومدني له 
مرجعية قيم حضارية ُمْسلمة وحداثية... نحن نتجه نحو حزب يختص فقط في النشاط 
السياسي... نخرج من اإلسالم السياسي لندخل في الديمقراطية الُمْسلمة. نحن مسلمون 
ديمقراطيون والنعّرف أنفسنا بأننا جزء من اإلسالم السياسي«))).وبالتالي فالغنوشي 
وضع حركته »في منزلة بين المنزلتين، فال هي حركة إسالمية سياسية وال هي حزب 

علماني، واجترح بذلك مفهومًا جديدًا وهو »اإلسالم الديمقراطي«))).

بن عيسى الدمني، حركة النهضة : أي مآل لمشروعها المجتمعي والسياسي؟، مركز الجزيرة للدراسات، 14   (1(
html.160714095624761/07/http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2016 ،2016 يوليو

أحمد نظيف، »مراجعات النهصة التونسية: تحول مبدئي أم التفاف على مصاعب المرحلة«، موقع األوان، 24   (2(
نوفمبر https://www.alawan.org ،2018/ /،  تاريخ الزيارة: 2018/01/18.

المصدر السابق نفسه.  (3(

المصدر السابق نفسه.  (4(

المصدر السابق نفسه.  (5(
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الستينات  نهاية  بداياتها  في  اإلسالمية(  )الجماعة  النهضة  حركة  كانت  لقد 
وبداية السبعينات تنهل من »التدّين السلفي اإلخواني« الوارد من المشرق، الذي كان 
الغنوشي يصفه))) بأّنه تآلف بين العناصر اآلتية : المنهجية السلفية التي تقوم على 
محاربة البدع في مجال العقائد ورفض التقليد المذهبي في المجال الفقهي والعودة 
في ذلك كله إلى األصل: الكتاب والسنة، ويؤّكد أّن هذه المنهجية تقوم أساسًا على 
أولوية النص المطلقة على العقل والفكر السياسي واالجتماعي اإلخواني القائم على 
ومنهج  االجتماعية،  العدالة  مبدأ  سبحانه  الله  حاكمية  ومبدأ  اإلسالم  شمولية  تأكيد 
اإليماني،  واالستعالء  والجماعية  والجهاد  والذكر  والتوكل  التقوى  على  يركز  تربوي 
السياسية  الجوانب  العقائدي األخالقي على حساب  الجانب  وّأّنه منهج فكري يضم 
واالجتماعية ويقيس األوضاع والجماعات بمقياس عقيدي غالبا ما يقسم الناس إلى 

إخوة وأعداء.

)حركة  سياسي  حزب  إلى  تحولها  بعد  تغّير  اإلسالمية«  »الجماعة  منهج  لكن 
االتجاه اإلسالمي( في 1981/6/6 واختار منهج النضال السياسي، ورغم ما نسب له 
وقتها من عمل سري واختراق للمنظومة العسكرية في 1987 فإّن ذلك لم يمنعه من 
الدخول في حالة وئام مع نظام بن علي ثّم تغيير تسميتها من جديد إلى »النهضة« 
ولكّن  ديني.  أساس  على  التحزب  يمنع  الذي  تونس  األحزاب في  قانون  تناغما من 
الصراع ما لبث أن تجّدد في بداية التسعينات نظرا لالتهامات الموّجهة للحركة بالعمل 
على أسلمة الدولة والمجتمع ليجد منتسبوها أنفسهم أما في السجون أو المنافي. وبعد 
أمام  الحركة نفسها  2011 ورحيل بن علي وجدت  المحنة ومع منعطف  سنوات من 

استحقاقات السلطة والدولة والمحيط اإلقليمي.

تكييف  على  وقادرة  مرنة  حركة  أنها  يجد  النهضة  حركة  لتاريخ  المتصفح  إن 
األوضاع  مستجدات  مع  التعامل  السياسيةفي  وفلسفتها  األيديولوجية  أطروحاتها 
الداخلية وتطوراتها على حّد تعبير الباحثة عائشة عباش)))، لكّن المتغير المهّم بعد 
14 جانفي 2011 حسب رأيها هو مشاركة »النهضة« في الحكم حيث أنها كانت في 
الفترات السابقة بعيدة عن الممارسة الفعلية ألطروحاتها السياسية. وبالتالي فاّن الحركة 

عباش عائشة، اإلسالم السياسي والتحول الديمقراطي في تونس: قراءة في وتجربة حركة النهضة في الحكم،   (1(
المركز الديمقراطي العربي، 14 سبتمبر 2016،

المصدر السابق،  (2(
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حاولت منذ توّليها السلطة ومشاركتها الفعلية في الحكم التمّسك بمبادئها وفلسفتها 
السياسية للحفاظ على بنيتها الداخلية من التصدعات من جهة وإلى مسايرة تطلعات 
المجتمع التونسي المتمّسك باإلرث العلماني البورقيبي كمجلة األحوال الشخصيةمن 
جهة أخرى،خصوصا وأن ثورة التونسيين كانت ثورة على الفساد والفاسدين وليست 
النهضة  الوضعية وجدت حركة  الليبيرالية. وأمام هذه  أو  التحديثية  القيم  ثورة على 
أمام خيارين، إماالحفاظ على المبادئ بما يعنيه ذلك من إمكانية انهيار الحركة أو 
انتهاج أسلوب البراغماتية في التعامل مع الوضع الجديد وبالتالي المضي قدما في 
عملية التنازالت المحسوبة. ولذلك نجد الحركة  في السنوات األولى من توليها الحكم 
وبعد محطات من االرتباك والتردد حول عدد من القضايا الحاسمة زمن كتابة دستور 
الجمهورية الثانية على غرار مسألة التنصيص على الشريعة أو اختيار طبيعة النظام 
»ضبط  سياسة  إلى  نزعت  قد  الخالفية)))  المسائل  من  وغيرها  التونسي  السياسي 
النفس البراغماتي« أو »استراتيجية االحتواء«))) كما سّماها زعيمها راشد الغنوشي 
متجهة بذلك نحو المواقف الوسطية من خالل »سياسة حمائية  تتمّثل باألساس في 
حماية الوجود النهضوي أوال ثّم تصريف المشروع النهضوي ثانيا وذلك بالمشاركة 
ليس  فالهدف  والسياسي  الجماهيري  تتماشى وحجمها  بسيطة ال  بنسب  ولو  الفعلية 
النهضة قريبة من مسرح األحداث  بقدر ما هو تسجيل حضور حتى تكون  غنائمي 
وعلى اطالع بتفاصيل مجرياتها... ولكي تستطيع التدخل والتأثير في المكان المناسب 

وفي الزمان المناسب وباآللية المناسبة«))). 

ويؤكد أستاذ التاريخ والباحث في علم االجتماع الديني والسياسي عبد اللطيف 
 2011 نوفمبر   22 الحاكمة  الترويكا  قيادة  الحركة  تسّلمت  أن  منذ  أّنه  الهرماسي))) 
وبداية تعرض سياساتها للرفض من قبل من وصفتهم بـ »معسكر الثورة المضادة أو 
أزالم بن علي أو التجمعيين الجدد أو الدولة العميقة« احتّدت لغة اإلقصاء واالستقطاب 

صحيفة القدس العربي، »الغنوشي: لقائي مع السبسي لم يكن لعقد صفقات ولن نترّشح للرئاسة في األغلب«،   (1(
21 أوت 2013.

26 فيفري  التونسية،  اليومية  الشروق  الّنهضة شراكة غير متكافئة؟«، صحيفة  الغنوشي، »لماذا قبلت  راشد   (2(
2015، ص7. 

إبراهيم التومي، »الغنوشي ثّم من بعده«، صحيفة الفجر التونسية، 19 فيفري 2016، ص 26.  (3(
»المغرب«  الّنهضوي، صحيفة  الخطاب  تلّونات  والحزب:  والقبيلة  الطائفة  النهضة:  الهرماسي،  اللطيف  عبد   (4(

اليومية التونسية، 7أفريل 2016، ص 9-8.
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من الجانبين العلماني أو الحداثي واإلسالمي، حيث صّرح راشد الغنوشي بأّن »نداء 
من  لعدد  االستئصالي  الخطاب  هذا  الهرماسي  ويرجع  السلفيين«.  من  أخطر  تونس 
األحداث بداية من مواجهات 2012 مرورا بأحداث الرّش بسليانة وصوال إلى االغتياالت 
السياسية))) التي أوصلت حالة التوتر بين الفريقينإلى أقصاها وكانت السلم األهلية 
في أواخر سنة 2013 مهددة بالفعل، األمر الذي دفع بحركة النهضة إلى تقديم عديد 
التنازالت في مسار كتابة الدستور واالنخراط في الحوار الوطني ثّم القبول بمغادرة 

الحكومة في مستهّل سنة 2014 لفائدة تشكيلة تكنوقراط. 

اّن هذه المؤشرات الّداخلية المتمثلة في صالبة مقاومة النخب الحداثيةساهمت 
الخارجية  العوامل  ببعض  تعّززت  أنها  غير  الحركة  سير  مسار  تغير  في  شك  دون 
واإلقليمية لعل أهمها درس االنقالب المصري على حكم اإلخوان المسلمين وتخّوفات 
التي  التغيرات  الحق  وقت  في  ثّم  تونس.  في  السيناريو  نفس  تكرار  من  الّنهضة 
وقعت في مستوى اإلدارة األمريكية وصعود إدارة الرئيس ترامب غير المنسجمة مع 
الجماعات اإلسالمية، بعكس إدارة أوباما التي شجعت صعود جماعات إسالمية إلى 

السلطة في أعقاب موجة ثورات الربيع العربي.

الوحدة  بفكرة  لترتبط  النهضوي  الخطاب  مفردات  تحولت  السياق  هذا  وفي 
الوطنيةحيث »بّرر الغنوشي في اختتام االنتخابات التشريعية نهاية 2014 تسليم سلطة 
أخذت عن طريق االنتخابات بمحبةالحركة ورفضها توريث األحقاد واعتمادها سياسة 
التوافق بدل سياسة العزل واالجتثاث«))) وذلك في إشارة إلى عملية انسحاب النهضة 
من الحكومة في بداية 2014. بل وذهب إلى أبعد من ذلك بعد أن تقّدم منافسه حزب 
»نداء تونس« الذي لم يمض على تأسيسه سوى سنتان في هذه االنتخابات التشريعية 
دعاالغنوشي  النهضة، حيث  لفائدة  نائبا   68 مقابل  البرلمان  في  مقعدا   86 بحوالي 

تمّيزت سنة 2012 بتعّدد المواجهات بين قّوات األمن والجيش من جهة وبين العناصر والمجموعات المسّلحة   (1(
في  فتمّثلت  سليانة  بوالية  الرّش  أحداث  أما  للبالد.،  الغربي  والشمال  الوسط  مناطق  في  أخرى  جهة  من 
صدامات عنيفة بين األهالي وقوات األمن الوطني، على خلفية مظاهرة طالب خاللها االهالي بحقهم في 
التنمية والَتشغيل، جوبهت باستعمال سالح الَرش مما سبب اصابات بدنية للمئات، حيث فقد بعضهم بصرهم 
كليا أو جزئيا. وفي ما يخّص االغتياالت السياسية فقد كان أوالها اغتيال المناضل اليساري شكري بلعيد  في 
6 فيفري 2013 ثّم اغتيال العضو بالمجلس الوطني التأسيسي محمد البراهمي ذي التوّجهات القومية في 25 

جويلية من نفس السنة 
عبد اللطيف الهرماسي، النهضة: الطائفة والقبيلة والحزب: تلّونات الخطاب الّنهضوي، مصدر سابق.  (2(
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الدساترة  من  مزيجا  يضم  الذي  السبسي  قايد  )حزب  الندائيين  بين  التوافق  إلى 
خالل  من  والنهضويين  والليبيرالية(  الحداثية  األطياف  من  وغيرهم  والتجمعيين 
البحث في أرضية مشتركة لهما في شخصية الزعيم عبد العزيز الثعالبي لينقلب بعدها 
»األعداء« إلى »إخوان« بعقد عدد من »التوافقات« التي التزمت النهضة بمقتضاها 
االمتناع عن عرقلة صعود الباجي قايد السبسي إلى الرئاسة وتوفير الدعم له ولحزبه 

السياسي مقابل ضمان أمنها ومكانتها في الحكم.

لقد اكتشفت حركة النهضة بعد سنوات من المحن والمطاردة، كما ذهب إلى 
أسماه  ما  للدولة  الظاهرة  المؤسسات  وراء  أّن من  الهرماسي)))،  اللطيف  عبد  ذلك 
بثقافة نخبة عملت تحت  الدولة تحصنت  الحصينة«، وأن هذه  بـ»المواقع  غرامشي 
األمنية  الهواجس  الحركة  في  أحيا  الذي  األمر  الهيمنة،  لها  وحققت  بورقيبة  زعامة 
بتنازالت  فقبلت  الترويكا  الدروس من فشل سياسة  استخالص  إلى  ودفعها  القديمة 
فعلية لفائدة الدولة الحديثة عبر االرتباط بموروثها اإلصالحي التحديثي في ما أسماه 

الهرماسي بـ»تونسة الحركة« .

ولعّل هذا التموضع الجديد ضمن »اإلسالم التونسي« أوالـ»إسالم الديمقراطي« 
كما يراه الباحث بن عيسى الدمني))) يتجاوز حدود »اإلسالم السياسي« وتناقضاته 
ويمكن اعتباره، من جهة أولى، نقًدا لمقولة مستهَلكة أدركت الحركة أنها ُوضعت في 
ين  الدِّ بين  فقط  ليس  الفصل  مبدأ  على  تقوم  أنماط  وفق  الغربي  الفكر  مختبرات 
والسياسة، وإنما بين الدين والحياة. وهو مبدأ ظلت الحركة ترفضه نظًرا إلى تعارضه 
مع أسس وخصائص الثقافة اإلسالمية التي تعتبرها قادرة على استيعاب القيم الكونية 
والمدنية الحديثة، بما تمتلكه من آليات اجتهاد مشروعة، ومن جهة ثانية، فقد استندت 
الشورى  بمبدأ  للديمقراطية في عالقتها  إلى مقاربة جديدة  للحركة  المحيَّنة  الهوية 
اإلسالمي، فهي لم تنظر إلى المفهومْين من زاوية فلسفية عقدية بل نظرت إليهما 
من زاوية إجرائية، فاعتبرت الديمقراطية صيغة عملية حديثة لتطبيق مبدأ الشورى 
على  بها  الصريح  االلتزام  عن  وعبَّرت  اإلسالم.  تضمنها  التي  الصحيحة  بمقاصده 

المصدر السابق مفسه.  (1(
بن عيسى الدمني، حركة النهضة : أي مآل لمشروعها المجتمعي والسياسي؟، مركز الجزيرة للدراسات، 14   (2(
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مستوى إدارة شأنها الداخلي، تنظيًما واتخاًذا للقرارات وتحديًدا للسياسات، على نحو 
ما دعت إلى ذلك على مستوى الحياة السياسية العامة.

وختاما يمكن القول إّن حركة النهضة »وجدت في هذه المتغيرات التي أتاحتها 
مرحلة االنتقال الديمقراطي سنًدا للّتخّفف من تبعات الجمع بين المشغلين الدعوي 
إلى استمرارها حركة احتجاجية ضد  ثمة ما يدعو  يعد  لم  أنه  والسياسي، فاعتبرت 
استبداد آل به األمر إلى االندحار، وال معنى من باب أْولى الستمرارها حركة عقدية 
ن دستور »الجمهورية الثانية« قواعد وأحكاًما تكفل  تخوض معركة الهوية بعد أن تضمَّ
مصالحة الدولة مع اإلسالم ومع الثقافة العربية، وتمنع االعتداء على المقدسات«))).

القول  يمكن  السياسي،  التخصص  قرار  إلى  ت  أدَّ التي  الدواعي  تجاوزنا  وإذا 
القرار  باتخاذ ذلك  النهضة قد عبَّرت  أّن حركة  الدمني-  الباحث بن عيسى  -حسب 
الساحة  مكونات  بين  التنافس  أن  تعتبر  التي  الحديثة  السياسية  الرؤية  تبنيها  عن 
السياسية ينبغي أن يكون على أساس البرامج التنموية للنهوض بالمجتمع والدولة، ال 
على أساس التبشير بالعقائد، وهي رؤية تسمح لألحزاب، في مقابل ذلك، بأن تتقدم 
بما تراه صالًحا من حلول ومقترحات تخصُّ إدارة وإصالح المجاالت الدينية والثقافية 
والمجتمعية، بحيث يتسنَّى لكل حزب أن ُيدخل مقترحاته حيز التنفيذ بصورة قانونية 
في حال انتخابه ديمقراطيًّا لممارسة الحكم أو للمشاركة فيه، دون أن ُيخرجه ذلك 

عن نطاق تخصصه السياسي.

III. الدالالت

»اإلسالم  مفهومي  دالالت  تقصي  إلى  البحث  من  الجزء  هذا  في  سنعمد 
البارزين في  التونسي« وتصّورات األعضاء  الديمقراطي  أو »اإلسالم  الديمقراطي« 
حقول  »تحليل  منهج  على  اعتمادا  حوله  الغنوشي«  راشد  زعيمها  وأهمهم  الحركة 
الصفات  أي  )المواصفات(  تحّدد  شبكات  داخل  الدالالت  هذه  وتوزيع  الداللة«. 
والمفردات  )المشاركات(  للمفهوم  المجاورة  والمفردات  للمفهوم  الواصفة  والنعوت 
التي تناقضه )المناقضات( والوظائف الفعلية التي يقوم بها المفهوم المدروس إذا 

كان في موقع الفاعل )أفعال ال( وإذا كان في موقع المفعول به )أفعال العلى(.

بن عيسى الدمني، حركة النهضة : أي مآل لمشروعها المجتمعي والسياسي؟، مصدر سابق.  (1(



241

مذهبّية »اإلسالم الديمقراطي التونسي« : انكفاء هوّياتي أم بحث عن هوّية مشتركة؟

1. تحليل حقول داللة مفهومي »الدميقراطية« و»اإلسالم الدميقراطي التونيس«

والحوارات  الرأي  مقاالت  من  عدد  من  المتكونة  البحث  عينة  من  انطالقا 
تكوين شبكة دالالت حول  تمكنا من  البارزين  للحركة وزعيمها وأعضائها  والبيانات 
مفاهيم البحث وتحديدا حول مفهومي الديمقراطية واإلسالم الديمقراطي التونسي 

وتوصلنا الى النتائج التالية :

الجديدة  إلى رسم مالمح هوّيتها  العاشر  مؤتمرها  الّنهضة في  - سعت حركة 
وإيضاحها والتي تقطع مع حركات »اإلسالم السياسي« وتتمايز عنها على حّد تعبير 
رئيسها راشد الغّنوشي »ألن بعض هذه الحركات تراهن على خيار العنف وال تعترف 
بالحرّيات. لذلك اعتبرت الحركة أّن الديمقراطّيين من ذوي الخلفيات اإليديولوجية 
غير الّدينية أقرب إلى الحركة التونسية من اإلسالميين الذين يعادون الّديمقراطية«))). 
وجاء في البيان الختامي للمؤتمر العاشر للحركة أّن »حزب حركة النهضة قد تجاوز 
ى »اإلسالم السياسي«،  عمليًّا كل المبررات التي جعلت البعض يعتبره جزًءا مما ُيسمَّ
وأن هذه التسمية الشائعة ال تعبِّر عن حقيقة هويته الراهنة وال تعكس حقيقة المشروع 
المستقبلي الذي يحمله. وتعتبر النهضة أن عملها مندرج ضمن اجتهاد لتكوين تيار 
واسع من »المسلمين الديمقراطيين« الذين يرفضون التعارض بين قيم اإلسالم وقيم 

المعاصرة«))).

- من خالل قراءة في تصورات ودالالت مفهوم اإلسالم الديمقراطي التونسي 
التي يحملها عدد من أعضاء حركة النهضة البارزين وأولهم زعيمها راشد الغنوشي 
ورفيق عبد السالم وبعض كتاب الرأي البارزين في صحيفة الفجر كمحمد الفوراتي 
وابراهيم التومي نالحظ أّنهم يصفون هذا المفهوم الذي اجترحته الحركة لنفسها في 
مؤتمرها العاشر سنة 2016  بأنه إسالم وسطي سمح معتدل يقّدس الحرية والتسامح 
وقبول االختالف و يقّدمونه رديفا للهوية العربية المسلمة ولالنفتاح على قيم الحداثة 
والتجارب اإلنسانية .كما يقّدمون الديمقراطية المسلمة على أنها ديمقراطية منفتحة 
من  وغيرها  والقاعدة  داعش  عن  الحقيقي  البديل  وأنها  والمحيط  الكفاءات  على 

التنظيمات المتورطة في العنف واإلرهاب باسم الدين. 

بن عيسى الدمني، حركة النهضة : أي مآل لمشروعها المجتمعي والسياسي؟، مركز الجزيرة للدراسات، 14   (1(
html.160714095624761/07/http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2016 ،2016 يوليو
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التونسي ومشاركتها في  للواقع  النهضة من خالل معايشتها  أدركت حركة  لقد 
الديمقراطية  أّن  العاشر  مؤتمرها  انعقاد  قبل  سنوات  خمس  طيلة  السياسية  الحياة 
هي »أحد المفاتيح الكبرى للزمن الجديد« وأنها »مسار مفتوح في الفكر العالمي« 
الذي تريد أن تتموقع فيه بما يوافق قيمها ومبادئها. لذلك فقد بحثت في الموروث 
اإلسالمي على مفردات تتالئم مع هذه القيمة فوجدتها في »الشورى« وذلك حتى 
الدعوي  اثر فصلها  بالعلمانية  تتهم  ال  اإلسالمي« وحتى  الدين  أصل  تنبت عن  »ال 
وهي  وتعلم«  اطالع  »مسألة  هي  الحركة  تقدمها  كما  فالديمقراطية  السياسي.  عن 
االقتراع«.  صناديق  إلى  الذخيرة  صناديق  من  المتطرفة  الجماعات  »تنقل  التي 
النقاش  في  المتمثلة  الداخلية  آلياتها  عبر  »التطّهر«  إلى  الحركة  سعت  ثمة  ومن 
والتحاور إلى التواصل مع هذه الجماعات التي كانت تظنها امتداد لها بعد أحداث 
2011 والى حدود بداية 2013 وإقناعها بهذا التوجه غير أن هذه الجماعات آثرت 
التسمية  عن  والخروج  عنها  التمايز  الحركة  فقررت  والفوضى«.  والفساد  »الهمجية 
»اإلسالم  في  لتدخل  السياسي«  »اإلسالم  تسمية  وهي  بها  ملتصقة  تجعلها  قد  التي 
الديمقراطي« و«التونسي« بما هو إسالم معتدل يجمع بين الرسوخ في الهوية العربية 
يتمايز  إسالم  هو  وبما  اإلنسانية،  والتجارب  الحداثة  قيم  على  واالنفتاح  اإلسالمية 
عن »إسالم اإلخوان المسلمين« و«اسالم الدواعش والتكفيريين« الذين يتخذون من 
القتل والهمجية والدكتاتورية مسلكا. وهو إسالم يلتقي مع »اإلسالم الزيتوني« السمح 
البديل  بذلك  النهضة  لتكون  والتونسيات،  التونسيين  جميع  على  والمنفتح  والمعتدل 

الحقيقي عن هذه الحركات المتطرفة.

والتاريخية  الفكرية  والرموز  المشترك  التاريخي  االمتداد  في  الحركة  بحثت 
من  عدد  في  فوجدتها  التونسي  واالجتماعي  السياسي  الطيف  وبين  بينها  المشتركة 
شخصيات حركة اإلصالح واإلحياء العربي اإلسالمي التي بدأت منذ خير الدين باشا 
من  وأجيال  عاشور  وبن  والبّنا  والثعالبي  والكواكبي  وعبده  األفغاني  عبر  وتواصلت 
بالحركة  القياديين  أحد  السالم)))  عبد  رفيق  ذهب  لقد  بل  والمصلحين..  المجّددين 
وعضو المكتب التنفيذي إلى أبعد من ذلك ولم يستنكف من مقارنة انفتاح اإلسالمّيين 
التونسية  الوطنية  الحركة  وقادة  بورقيبة  الزعيم  بانفتاح  األخرى  التجارب  على 

كمال بن يونس، »رفيق عبد السالم للصباح: هذا ما سوف يتغير في النهضة بعد المؤتمر«، صحيفة الصباح   (1(
اليومية التونسية، 18 ماي 2016، ص 6.
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وفلسطين  مصر  في  ووطنية  إصالحية  تجارب  مع  إيجابا  تفاعلوا  عندما  والمغاربية 
وسوريا والمشرق العربي واإلسالمي، وبانفتاح الوطنيين على رموز التيار اإلصالحي 
في الشرق باستضافتهم للعالمة محمد عبده الذي زار تونس بطلب من أعالم جامع 
الزيتونة ورّواد الحركة الوطنية. هذا إضافة إلى االستشهاد بأحداث تاريخية وواقعية 
أخرى من التاريخ المعاصر للتأكيد مثال على همجية داعش في سوريا وغيرها من 
األقطار العربية حتي تثبت أنها البديل الحقيقي لهذه الحركات إضافة إلى اإلحالة على 
عدد من اآليات القرآنية والسنة الصحيحة والتراث الثقافي اإلنساني والكسب المعرفي 

اإلنساني  ثّم كتابات شيخ الحركة راشد الغنوشي في التأصيل للديمقراطية والحداثة.

بمراجعاتها  مسبوقة  غير  وبشجاعة  قامت  بانها  الّنهضة  أعلنت  فقد  وهكذا 
مرجعيات  ذات  تحديثية  تونسية  حركة  أنها  على  جديد  من  لتتموقع  الذاتي  ونقدها 
تونسية وعربية إسالمية وأنها تتمايز عن اإلسالم السياسي وعن اإلخوان المسلمين 
بين  تاما  وتفصل فصال  السياسي  الشأن  في  تتخصص  وبأنها  المتطرفة،  والحركات 
أجل  من  وذلك  عليا  مقاصد  هو  اإلسالم  أّن  وترى  سياسي.  هو  وما  دعوي  هو  ما 
خدمة المجتمع التونسي في إشارة منها إلى أنها فهمت كيف تكون جزءا من العالم 
لتخاطبه بمفاهيمه ولغته وأدواته التي يؤمن بها ومن خالل الجمع بين قيم اإلسالم 
التكلس والسطحية ودفعه نحو  المجتمع من  إنقاذ  المعاصرة، وذلك في سبيل  وقيم 
العمق المعرفي والفكري وتكريسا لمبدأ التعدد والتنّوع بعيدا عن الشيطنة واإلقصاء 

والخطاب االستئصالي ذي الخلفيات اإليديولوجية.

ورغم كل هذه المراجعات فان عددا من المنتمين للحركة لم يؤّكدوا مقاطعتهم 
الجتماعات جماعة اإلخوان المسلمين ومنهم رضا إدريس عضو لجنة اإلعداد للمؤتمر 
تونس  داخل  الفكرية  العائالت  جميع  على  االنفتاح  بدعوى  ذلك  بّرر  الذي  العاشر 
السياسي  الخطاب  أّن  إلى  التونسية)))  النخب  من  عدد  يذهب  ولذلك  وخارجها))). 
النهضة ما هو إال خطاب ترضيات ال خطاب مبدئيات كما يؤكد ذلك أستاذ  لحركة 
الحضارة زهير بن يوسف. وتشير اإلعالمية جنات بن عبدالله إلى أّن مراجعات النهضة 
الفكرية الغاية منها التموقع سياسيا، أما الدكتور كمال عمران فيؤكد أن النهضة هي 

جهاد الكلبوسي، »حركة النهضة والخروج عن الخط االخواني«، صحيفة الصباح اليومية التونسية، 18 ماي   (1(
2016، ص 6.

المصدر السابق.  (2(
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»ثالث نهضات« األولى نهضة التأثيث والتي تضم كل العلوم والثانية نهضة سجلت 
فشال ذريعا ألن الثقافة في البالد العربية كان يغلب عليها التقليد ونهضة ثالثة تسعى 
إلى التأثير في الناشئة. ويرى الدكتور احميدةالنيفر من جانبه أن الواقع المتحرك 
السياسي  اإلسالم  عن  والتمايز  التحول  هذا  يفرض  العربي  العالم  وفي  تونس  في 
وعن الخط اإلخواني بالنسبة إلى الحركة وأّن التحدي األكبر أمامها هو البرهنة على 
إمكانية الخروج من العقل األحادي إلى العقل التوحيدي لتصبح فاعلة في مجتمعها.

2. تحليل دالالت مفهوم »اإلسالميون الدميقراطيون«

الدالالت  باستخراج  السابقةوذلك  الشبكة  بتدعيم  المستوى  هذا  في  قمنا 
عن  وبديال  نقيضا  أنفسهم  يقّدمون  الذين  الديمقراطيين«  بـ»االسالميين  المرتبطة 
المنسوبة  الخوارج وذلك من خالل رصد صفاتهم وأدوارهم والهوّيات  أو  السلفيين 

إليهم في خطاب العّينةفتوصلنا إلى االستنتاجات الموالية :

وتقزيم  األنا  وتضخيم  والترهيب  والترغيب  التضاد  على  تقوم  مقارنة  في   -
اآلخرالمنافس السياسي قام قياديو حركة النهضة بتقديم أنفسهم ترغيبا في أحسن 
الصور، فهم التكوين الديمقراطي من اإلسالميين الذين يتمايزون عن كل الحركات 
اإلسالمية في المنطقة العربية مشكلين بذلك االستثناء التونسي الناجح في كل الثورات 
العربية نظرا لعقلية التوافق الفّذة التي يتميزون بها. كما يؤكدون على تثمين مسار 
المراجعات والطبيعة المتحركة والمتطورة للحركة تماشيا مع تطور المجتمع التونسي 
وهي التي تحولت من حركة عقدية حين كانت الهوية العربية اإلسالمية مهّددة زمن 
بورقيبة ثّم تحولت إلى حركة احتجاجية سياسية زمن بن علي ثم إلى حركة ديمقراطية 
بعد الثورة حيث لم يعد هناك من داع لدمج السياسي بالديني في وقت أتيحت فيه 
حرية تكوين جمعيات صلب المجتمع تعنى بهذه المسألة ولذلك البّد من النأي بالدين 

عن المعارك السياسية حتى ال يتم توظيفه فيها.

أنهم  على  سواء  حد  على  والعلمانيين  السلفيين  النهضة  تقدم  المقابل  وفي   -
أحزاب شمولية لم تتخلص بعد من الجانب االيديولوجي فيها وأنها غير قادرة على 
القيام بمراجعات في فكرها الشمولي الذي بقي جامدا غير مراع للتطورات الحاصلة 
دليل  أصحاب  أّنهم  على  أنفسهم  يقدمون  الذين  السلفيين  أن  وترى  المجتمع.  في 
يمكن أن يشّكلوا تهديدا على األمن العام في البالد ألنهم يستسهلون التكفير ويفتحون 
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الطريق أمام هدر الدماء، ورغم أّن أدّلتهم متهافتة فإّنه يجب االنتباه لهذه الظاهرة 
والحّد من  استيعابهم  المغرب في  الجوار على غرار  بتجارب دول  االستعانة  ولم ال 
فتقّدمهم  الحكم  في  على  لها  المنافسون  العلمانيون  أما  والحكمة.  باللين  تطرفهم 
خدمة  البورقيبية  الجبة  يلبسون  وأنهم  وعنيفون  ومتعصبون  استئصاليون  أنهم  على 
لمصالحهم السياسية الضيقة وهدفهم الوحيد هو شيطنة حركة النهضة بدل البحث 

في المشترك والتقّدم.

النهضة استندت  أّن حركة  البحث  والمالحظ من خالل تحليل هذا الجزء من 
سهيل  الدكتور  عليه  أطلق  ما  أو  لإلسالم  الدولتي  التوصيف  واستغالل  توظيف  إلى 
التصنيف  أشكال  لشكل من  توصيف  الدولتية«بما هي  »المذهبّية  الحبّيب))) ظاهرة 
المذهبي لإلسالم الذي يقوم على أساس التمييز بين أشكال من فهم اإلسالم على 
قاعدة مطابقة االنتماء إلى الدولة الحديثة مثل مقولة  »اإلسالم التونسي« أو »اإلسالم 
الديمقراطي التونسي« وعلى غرار ما يعرف أيضا بـ »اإلسالم المغربي« أو »اإلسالم 
المصري« وغيره.وتشهد  هذه التسميات حضورا كبيرا في الّسياقات الفكرية الّراهنة 
وتتمّثل أساسا في إعادة إنتاج لروافد مذهبّية قديمة مضاف اليها توصيفات فضفاضة 
مثل التسامح واالعتدال والوسطية واالنفتاح والحداثية ومؤخرا الديمقراطية مع حركة 
النهضة، إضافة إلى استحضارها الّرموز التاريخية المشتركة لنحت واجتراح ما يسمى 

بـ»االسالم التونسي« أو الخصوصّية اإلسالمية التونسّية.

على  اإلسالمية  الحركات  بعض  تبتغيه  كما  لإلسالم  المعاصر  التوّجه  هذا  ولعل 
والمتمّثلة في صناعة  له  االيديولوجّية  الوظيفة  على  يحيلنا  الحبّيب  تعبيرالدكتور  حّد 
الهوية  إلى مستوى  يرتقي  أن  يريد  الذي  الثقافي  الهوّياتي  التمايز  نمط جديد من 
اإلسالمية من  الدولتّية  المذهبّية  الظاهرة  إلى هذه  النظر  ويمكن  الجامعة.  الوطنّية 
منظور التنوع الثقافي من زاويتين مختلفتين األولى أّنه يمكن قراءتها باعتبارها بعدا 
االنتقال  تمّثلت  تاريخية  معطيات  أفرزته  اإلسالم  في  الثقافي  التنوع  أبعاد  من  آخر 
الجميع بواجب  القطرية وقناعة  الدولة  بناء  2011 ومعطى  بعد أحداث  الديمقراطي 
التعّدد وتأمين الحّريات، غير أن ذلك يطرح من زاوية ثانية إشكاال محوريا فمفهوم 
»اإلسالم التونسي« بهذا المعنى قد يبدو مفهوما »إقصائيا« حيث أّنه يتمايز عن بقّية 

سهيل الحبّيب، »المذهبّية الّدولتّية والتعّددية الثقافية: مالحظات أولية من وحي التجربة التونسية بعد الثورة«،   (1(
مصدر سابق.
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اإلسالمات األخرى مثل »اإلسالم السلفي« و»االسالم الوهابي« و»اإلسالم اإلخواني« 
وهو ما عملت النهضة من خالل تحليل دالالت المفهوم على المضي قدما فيه. وبالتالي 
فاّن الوظيفة اإليديولوجية التي يلعبها هذا »المذهب الّدولتي« لإلسالم تبدو مناقضة 
لمبدأ التنّوع الثقافي على عكس ما رّوجت له الحركة. فالتوّجه »التونسي الديمقراطي« 
للحركة يبحث أساسا عن التقاطعات وعن التجانس المذهبي الديني في الدولة الواحدة 

والحال أّن سياق االنتقال الديمقراطي هو سياق مشّجع على التنّوع الثقافي.

IV. مسارات الربهنة

منطلقاتها  أو  ومقّدماتها  الحجج  البرهنة«باستخراج  مسار  تحليل  تقنية  تسمح 
ومجال الحّجة ونمطها، واستراتيجية الحجاج المتبعة من طرف المتكلم وهو ما يسمى 
وظفها  التي  الحجج  عن  للبحث  التقنية  هذه  اعتمدنا  وقد  الحجاجي«))).  بالمسار 
قياديو النهضة في عّينة البحث لإلقناع بهذا التغّير في المسار النهضوي وتبني مفهوم 
جديد في الحركة هو »اإلسالم الديمقراطي التونسي.ويقّدم الجدول الموالي توضيحا 
حول كيفية توزيع الحجج حسب المجاالت والمنطلقات واألنماط واالستراتيجيات في 

عينة البحث من أجل تقديم الّتوجه الديقراطي الجديد للحركة.

جدول عدد 2 : توزيع الحجج حسب مجاالتها ومنطلقاتها 
وأنماطها واستراتيجياتها في عينة البحث

النسبة )%(التكرارالتقسيماتالحجة

مجاالتها

2184سياسية
1352اجتماعية

1144دينية
0832تاريخية
0520قانونية

0104أمنية
0104إعالمية

سلوى الشرفي، تحليل الخطاب: الرسائل السياسية في وسائل اإلعالم، )مركز النشر الجامعي، تونس 2010(،   (1(
ص 187.
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منطلقاتها
2392واقعية
1768مثالية

أنماطها
2080اقتناعية
1976إقناعية

استراتيجياتها

2080استراتيجية مساندة وتبرير
1872استراتيجية دفاع

0520استراتيجية تعاون
0728استراتيجية صراع ونقض

1. مجاالت الحجج الموظفة : سياسية اجتماعية دينية

انطالقا من الجدول أعاله ومن تحليل عينة البحث يظهر جليا أّن قياديي حركة 
في  »التخصص«  عملية  لتفسير  حججهم  في  السياسي  المجال  على  ركزوا  النهضة 
تنحو  أن  تريد  الحركة  منطقيا ألن  ذلك  ويبدو   % 84 بنسبة  وذلك  وتبريرها  الحركة 
أواخر  بداياتها في  منذ  بها  التصق  الذي  الديني  المجال  وتخرج من  السياسة  نحو 
الستينات وبداية السبعينات والذي يشكل موقع الصراع، حيث تدّرجت على حد تعبير 
زعيمها راشد الغنوشي من »حركة عقدية تخوض معركة من أجل الهوية إلى حركة 
احتجاجية شاملة في مواجهة نظام شمولي دكتاتوري، إلى حزب ديمقراطي وطني 
ذلك  تلت  وقد  اإلســالم«))).  قيم  من  تنهل  وطنية  بمرجعية  السياسي  للعمل  متفرغ 
الحجج االجتماعية بنسبة 52 بالمائة وهي نسبة مهمة تعكس أهمية الدور المجتمعي 
بما يمّثله من منظمات مجتمعية مدنية إضافة إلى النخبة المثقفة والحداثية التونسية 
البيئة  عن  غريب  »إسالم  من  مساراتها  وتحوير  تعديل  باتجاه  بالحركة  الدفع  في 
التونسية إلى إسالم تونسي حداثي منفتح ومتفاعل مع بيئته وبذلك تحولت العالقة 
بينهما من »الصدام« إلى »الصداقة« لتؤثر البيئة في فكرة النهضة وتؤثر النهضة في 
البيئة«))) وذلك من خالل التفاعل مع الناس والتطورات التي طرأت على المجتمع 

والمشاكل الحالية التي يعيشونها.

من كلمة الشيخ راشد الغنوشي في افتتاح أشغال المؤتمر العشر للحركة، 21 ماي 2016.  (1(
زياد كريشان وحسان العيادي، »في أول حديث شامل للمغرب: راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة، هذا ما   (2(
تبقى وهذا ما تغير بعد 45 سنة من فكر النهضة«، صحيفة المغرب اليومية التونسية، 9 جوان 2015، ص 6-5.
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أيضا نسبة جديرة باالهتمام حيث  الدينية تحتل  التبرير  كما نجد أن مجاالت 
تعادل 44 بالمائة وتوجد في المرتبة الثالثة وقد حرصت النهضة من خاللها التأكيد 
أنه رغم توّجه الحركة إلى التخّصص في المجال السياسي فإّنها مازالت تحافظ على 
الخلفية اإلسالمية للحركة وأن لها »عالقة مع اإلسالم صميمة«))). فهي لم تنتقل من 
حركة إسالمية إلى حركة علمانية كما يتهمها بذلك البعض ولكنها فصلت بين الّنشاط 
الدعوي تاركة إياه للجمعيات الدعوية والخيرية وغيرها وبين الّنشاط السياسي للحزب 
دون الخلط بين المتفرغين لكال المجالين في احترام لما جاء في دستور الجمهورية 

الثانية من عدم الخلط بين الديني والسياسي.

ورغم هذا الفصل بين الدين والسياسة في الّنهضة فاّن المؤتمر العاشر وكذلك 
قياديوها ال ينفكون يوضحون أّن المرجعية اإلسالمية التي تنهل منها الحركة »تتمايز 
عن مدارس إسالمية عديدة من بينها مدرسة اإلخوان المسلمين في مصر أو خارجها 
كل  من  االستفادة  عدم  أو  الحوار  رفض  يعنيان  ال  والتميز  االختالف  أّن  ويؤكدون 
التجارب في منطقتنا وخارجها.«))) وقد تدخل هذه المحاوالت في باب المراجعات 
التي قامت بها الحركة من أجل إعادة صياغة لهويتها تتالءم والهوية التونسية الوطنية 
االنطالق   نقطة  بين  االختالف  من  أّن جزءا  إلى  يذهب  الغّنوشي  زعيمها  أّن  ونجد 
للحركة واآلن أّنهم أصبحوا مالكيين حيث يقول »نعتبر المذهب المالكي مقوما من 
بعض  مع  زيتونيون  نحن  التطرف،  عّنا  يبعد  به  والتمسك  التونسية  الهوية  مقومات 

اإلصالحات التي تنقيها من الخرافات التي ليست منها«))).

هو  الناحية  هذه  من  الحركة  خطاب  في  والجديدة  المهمة  المسائل  ومن 
تصريحات قيادييها بكون الدولة التونسية دولة مسلمة استنادا إلى ما جاء في الفصل 
األول من دستور 27 جانفي 2014 الذي يقول »تونس دولة حرة، مستقلة، ذات سيادة، 
اإلسالُم دينها، والعربية لغُتها، والجمهورية نظاُمها«. وفي الحقيقة فان المتغير هنا 
بدستور  مقارنة  تغيير  دون  حاله  على  بقي  الذي  الدستور  من  األول  الفصل  ليس 
1959 وال عالقة الدولة بالدين وإنما الجديد والمتغير هو قراءة النهضويين  جوان 

المصدر السابق نفسه.  (1(
كمال بن يونس، »رفيق عبد السالم للصباح: هذا ما سوف يتغير في النهضة بعد المؤتمر«، صحيفة الصباح   (2(

اليومية التونسية، 18 ماي 2016، ص6.
زياد كريشان وحسان العيادي، مصدر سابق.  (3(
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للدستور وكأن المسألة مسألة »ذرائعية الهدف منها المرور إلى مرحلة جديدة قوامها 
»المصالحة مع الدولة« للتغيير من داخلها وتجّنب االصطدام معها بعد الوعي بقوة 
المعادالت  كّل  تقلب  قد  وكونها  »غير مضمونة«  أجهزتها  بكون  و  العميقة«  »الدولة 

السياسية بقطع النظر عن منطق األغلبية و األقلية االنتخابّية«))). 

يقع في منزلة  الذي  الديمقراطي«  لهذا »اإلسالم  الحركة شّرعت  وهكذا فان 
بين منزلتي »اإلسالم السياسي غير الديمقراطي« و»العلمانية غير المسلمة«متجاوزة 
بذلك عالقة القطيعة مع الّدولة إذ »لم يعد مشروعها نسف الدولة وإحالل دولة أخرى 
محلها«))) ألنها انخرطت فيها من الداخل بعد أن كانت سابقا في عالقة صدامية معها 

من الخارج ألسباب هووية))).

نحو  الجديد  التوجه  بهذا  للحركة  التبريري  المسار  دعمت  التي  الحجج  ومن 
»الديمقراطية المسلمة« هي الحجج التاريخية بنسبة تقارب ثلث الحجج الجملية )32 
بالمائة( وهي حجج أراد من خاللها قياديو النهضة التأصيل التاريخي لهذا المفهوم 
في الثقافة العربية اإلسالمية حتى ال يبدو دخيال على توّجهاتهم الحديثة. وقد أّكدوا 
من خاللها أّن الديمقراطية ليست منتجا أو مصطلحا غربيا بل هي »من أصل الدين 
اإلسالمي الذي فرض مبدأ الشورى، مهما اختلفت المسميات، شورى أو ديمقراطية 
والباطل وبين  الحق  بين  الصراعات  أّن اإلسالم يحّرر  فالجوهر سيظل واحدا وهو 
الحرية ولالستبداد«)))، وقد أشار الغنوشي))) إلى اّن النهضة تعّبر بذلك عن قناعاتها 
العميقة والقديمة وأّنه أّصل لمسائل الديمقراطية في الثقافة اإلسالمية مستشهدابكتابه 
في »الحريات العامة« الذي نشر في سنة 1993 بعد أن ألفه سنة 1986 في السجن، 
على  تأكيد  من  الكتاب  هذا  في  ماورد  يناقض  ما  الثورة  دستور  في  يجد  ال  وأّنه 
بل  تكتيكا،  وليست  عابرة  مسائل  ليست  النهضة  به  قامت  ما  أّن  مضيفا  المواطنة، 

http://m.  ،2016 بيرم ناجي، »حزب النهضة التونسية ومؤتمره العاشر«، موقع الحوار المتمّدن، 9 جوان  (1(
ahewar.org، تاريخ الزيارة 2018/12/2.

زياد كريشان وحسان العيادي، مصدر سابق.  (2(
لطفي زيتون، من برنامج »بتوقيت تونس« تنشيط المكي هالل، التلفزة الوطنية التونسية، 2019/02/12.  (3(

راشد الغنوشي، »الديمقراطية من أصل اإلسالم والجهاد فرض لتحرير المظلومين«، صحيفة القدس العربي،   (4(
20 أكتوبر 2017.

عثمان لحياني، »الغنوشي: لم أتطوع للوساطة بين الجزائر والمغرب«، صحيفة الخبر اليومية الجزائرية، 14   (5(
ماي 2018.
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هي مسائل مؤّصلة في فكرنا اإلسالمي بل انه ذهب إلى التأكيد في ذات مقال »أّن 
اإلسالم في حالة صعود وسيوّحد المنطقة«))). 

وقد استعانت شخصيات العينة كذلك بهذه الحجج التاريخية للتأكيد على األدوار 
المختلفة التي قامت بها الحركة))) في مسارها التاريخي منذ كانت جماعة سرية في 
نهاية الستينات وبررت توجهها نحو شمولية األدوار الذي لعبته وقتها بالبحث عن رد 
الحقبة  التغريبية في  النزعة  عليه  العربية اإلسالمية في عصر غلبت  للهوّية  االعتبار 
الفكرية واإليديولوجية لالنفتاح على  المدّونة  ثّم بعد ذلك سعيها لتطوير  البورقيبية، 
العمل  في  الرغبة  وإظهار  اإلسالمي  االتجاه  حركة  بتأسيس  ومشاكلهم  الناس  هموم 
السياسي وفق ما تقتضيه مستلزمات الشرعية ثّم تغير استراتيجيتها بعد ثورة 14 جانفي 
2011 بالخروج من العمل السري إلى العمل العلني وحكم البالد في اطار ديمقراطي 
تعددي ائتالفي. كما ذهب الغنوشي))) في هذا االطار إلى االستنجاد بالرموز الوطنية 
التاريخية المشتركة التي يراها عنصرا موحدا للحركة ومصالحا لها مع بقية األطياف 
باي  والمنصف  باي  احمد  والمشير  التونسي  الدين  ذاكرا خير  المجتمع  األخرى في 
بن  وصالح  الثعالبي  العزيز  َوَعَبد  حشاد  وفرحات  بورقيبة  الحبيب  الراحل  والزعيم 

يوسف والشيخ محمد الطاهر بن عاشور والطاهر الحداد وغيرهم رموزا للوطن.

2. منطلقات الحجج املوظفة : واقعية باألساس

لقد كانت منطلقات حجج القياديين في حركة النهضة في تبريرهم لهذا التوّجه 
النهضوي نحو »الديمقراطية المسلمة« منطلقات واقعية باألساس )وهي تلك المتعلقة 
بالوقائع والحقائق واالفتراضات( بنسبة 92 بالمائة في حين جاءت المنطلقات المثالية 

)وهي تلك المتعلقة بالقيم والمعاني والصفات( بنسبة 68 بالمائة. 

الوقائع واألحداث خطوة  القائمة على  للتبريرات  النهضة  ويعتبر تقديم قياديي 
ذكية منهم اذ أّنهم عملوا على إخبار المتلقي بجملة من األحداث والوقائع التي ال يرتقي 
اليها الشك ومن ثّمة تطّرقوا إلى إقناعه باختيار الحركة للمسلك أو الخيار الديمقراطي. 

سناء العالول، »الرئيس التونسي للقدس العربي: نحن مهددون باالرهاب وال نستطيع مقاومته وحدنا«، صحيفة   (1(
القدس العربي، 12 أكتوبر 2016، الصفحة األولى.

أنور الجمعاوي، »األستاذ راشد الغنوشي: نريد حكم البالد بتفويض من الشعب وبتأييد من النخبة المثقفة   (2(
الموالية للثورة«، صحيفة الفجر التونسية، 26 أكتوبر 2012، ص 8.

من كلمة راشد الغنوشي في افتتاح أشغال المؤتمر العشر للحركة، 21 ماي 2016.  (3(
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فانطالقا من الوقائع التاريخية التي دفعت بالحركة أن تكون حركة شمولية ردا على 
النزعة التغريبية التحديثية لبورقيبة ثّم اجتماعية سياسية احتجاجية ردا على دكتاتورية 
نظام بن علي وتزويره لالنتخابات ثّم تحولها إلى حركة سياسية إصالحية بعد الثورة 
وكل ذلك وفقا لمقتضيات المراحل التي مرت بها آنفا ووفقا لمقتضيات المرحلة الحالية 
التي ساد فيها االستقطاب السياسي بناء على التوجهات اإليديولوجية التي كادت أن 
»تسقط السقف على رؤوسنا في 2012-2013« على حّد تعبير الغنوشي))). ويذهب اثر 
ذلك إلى وقائع حقيقية أخرى تمثلت في التوافقات والتنازالت التي قامت بها الحركة 
للحفاظ على المسار االنتقالي الديمقراطي ويذكر أمثلة على منها التوافق على الفصل 
الطريق  خارطة  على  والموافقة  السياسي  العزل  قانون  وإسقاط  الدستور  من  األول 
النهضة حزب وطني  أّن  الحكومة مبرهنا على  الوطني واالنسحاب من  الحوار  ودعم 
يغلب مصلحة البالد على المصلحة الحزبية. وقد أّكد الغّنوشي من خالل هذه األمثلة 
الواقعية على أهمية منطق التوافق بالنسبة إلى الحركة التي أدركت أّن »الديمقراطيات 
العريقة هي التي تسّير بأغلبية أما الديمقراطيات الناشئة فال يتم لها األمر إال بالتوافق 
بالمائة   94 الـ  تناهز  بنسبة   2014 دستور  على  المصادقة  في  كما  والتنازل  والنقاش 
المصري  الدستور  بالمائة كما حدث مع  بـ67  المصادقة عليه  يمكن  أنه كان  والحال 

األمر الذي أدى إلى انقالب ألن الثلث الباقي اعتبر نفسه غير معني بالدستور«))).

النهضة  حركة  الغنوشي)))  قّدم  والترغيب  الترهيب  على  قائمة  مقابلة  وفي 
تتبنى  التي  المتطرفة  والحركات  داعش  المعتدل عن  البديل  أّنها  المدنية  الديمقراطية 
العنف والهمجية وتستبيح أعراض المسلمين انطالقا من أمثلة واقعية على إجرام داعش 
في العراق عندما أقصي المكون السني المعتدل من العملية السياسية وفي سوريا عندما 
النهضة  وتغييب  الزيتونة  إقصاء  بعد  كذلك  تونس  وفي  المعتدل  اإلسالمي  التيار  أبيد 
في التسعينات والعشرية األولى من األلفية بكم هائل من العنف ومن ثّمة فتح المجال 
ويصل  الشريعة.  أنصار  فكان  واألنترنت،  الفضائيات  عبر  القادمة  التطرف  لدعوات 
الغّنوشي بذلك إلى نتيجة مفادها أّنه بفضل مناخ الحريات في المنطقة باتجاه العمل 
المسار  بهذا  تونس وخارجها  والشعبي في  الرسمي  الترحيب  المدني، وبفضل  الحزبي 

نفس المصدر السابق.  (1(
المصدر السابق نفسه.  (2(

صحيفة الشرق األوسط، »الغنوشي لـ»الشرق األوسط: نحن البديل عن »داعش« و»القاعدة««، 1جوان 2016،   (3(
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فاّن األحزاب الديمقراطية المدنية المتصالحة مع المرجعيات الوطنية العربية اإلسالمية 
لغالبية أبناء شعبها )من بينها النهضة( حيث األغلبية مسلمون مالكية التشقهم تناقضات 
عقائدية هي »البديل عن داعش« وغيرها من الجماعات الشمولية المتورطة في العنف.

العينة للبرهنة  وفي ما يخّص المنطلقات المثالية فقد عمدت اليها شخصيات 
العبور«  »زمن  أو  الجديد  للزمن  الكبرى  المفاتيح  أحد  هي  الديمقراطية  أّن  على 
مشيرين إلى أّن هذه القيمة مفتوحة لالستكمال والتطوير وأّن كثيرا مما يجري في 
ذلك  ومن  الوليدة  بديمقراطيتنا  لالرتقاء  وطموحها  الّنهضة  قيم  يوافق  الباب  هذا 
ولتحرير  العامة  للمناقشة  أخالقيات  لبناء  المعاصر  الفكر  في  العميقة  المحاوالت 
التواصل االجتماعي والسياسي من التشويهات العنيفة الواعية والالواعية.)))وقد تّم 
التركيز بعناية في البيان الختامي للمؤتمر التاسع للحركة في 2012 على المقابلة بين 
الزمن الماضي والزمن الحاضر والتأكيد على لفظ »زمن العبور« الذي تكّرر حوالي 
احدى عشر مّرة. وقد وصفت الحركة هذا الزمن بـ »زمن العبور الحقيقي« و»زمن 
العبور العالمي« و»زمن اإلصالح العربي« و»زمن احياء األحالم الكبرى« و»الزمن 
الجديد« و»زمن بناء مجتمع مفتوح« نحو حلم الديمقراطية. غير أن الحركة لم تبّين 
بطريقة إجرائية كيف تّم العبور لهذا الّزمن الجديد وكيف يتم تطبيق هذه القيم على 

أرض الواقع وفي البيئة السياسية التونسية بعد الثورة. 

وقد سعت النهضة في ذات الباب استنادا إلى المقابلة أو التضاّد إلى التركيز 
على القيم والمعاني المشتركة والسمحة للدين اإلسالمي التي تتبناها النهضة كالعدل 
الحرية  وبين  والباطل  الحق  بين  الصراعات  وتحرير  واالنفتاح  والتسامح  والرحمة 
ولالستبداد مقابل القيم المتطرفة التي تتبناها الحركات الجهادية التكفيرية كالقتل 

واإلرهاب واإلقصاء واالنغالق.

التجربة  على  القدسية  من  هالة  »إضفاء  على  الحركة  حرصت  فقد  وبالتالي 
الديمقراطية الوليدة وعلى حالة اإلجماع الوطني الواسع والتوافقات ولو على حساب 
التجربة«))) من جهةومن  لتوفير أوسع الضمانات لنجاح  المصلحة الحزبية للحركة 
جهة أخرى لتحضير األرضية للقبول بالتوجهات المدنية الوطنية الديمقراطية للحزب 

البيان الختامي للمؤتمر التاسع لحركة النهضة، 23 جويلية 2012.  (1(
إبراهيم التومي، »الغنوشي ثّم من بعده«، مصدر سابق.  (2(
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وينبذ  والتنوع  للتعدد  التنظيمية  أوعيته  تتسع  والذي  ويوحد  يجمع  »بما  يهتّم  الذي 
كلمة  والبحث عن  الكبرى  الوطنية  المصالح  إزاء  والتفرق  المجتمع  وتقسيم  التنافي 
سواء في إدارة شؤون البالد وألولوية المصلحة الوطنية على المصالح الحزبية وعلى 

االختالفات اإليديولوجية«))).

3. أمناط حجج الربهنة : حجاج منطقي عقالين 

التونسي  الديمقراطي  بالمسار  لإلقناع  الموظفة  الحجج  أنماط  يخّص  ما  وفي 
للحركة فقد سعت شخصيات العينة إلى توظيف مكثف للحجج االقتناعية بنسبة 80 %. 
وهذا النمط من الحجاج هو »حجاج شبه عقالني يقوم على القياس واالستدالل ويرمي 
إلى التسليم به بالعقل، ويعتمد على ما يسمى بالحجج شبه المنطقية«))). وعلى غرار 
اإلقناع باألمثلة والوقائع التي ال مجال للتشكيك فيها فقد عمدت النهضة من خالل 
قيادييها في هذا الجزء اعتماد المنطق والحجج شبه العقالنية موظفين في ذلك تقنية 
األمر  تعلق  عندما  الحداثة  يدعون  من  زيف  في فضح  مثال  وذلك  التبادلية  العالقة 
بتقدم امرأة نهضوية لرئاسة بلدية العاصمة حيث اعترضوا على ذلك،«بحكم أنها امرأة، 
وأنها ليست بلدية )أي ليست من عائالت العصمة القديمة( وهذا انكشاف فاضح، لمن 
يزعمون أنهم ديمقراطيون وحداثيون ويدافعون عن المرأة في حين التزمت النهضة 

بالديمقراطية وفهمها لإلسالم الحداثي ما دفعهم إلى مواقف مخجلة«))).

الوصل  حجج  مثل  األخرى  المنطقية  شبه  التقنيات  عديد  توظيف  تّم  كما 
السببي من ذلك »أن الّنهضة بفضل سياسة االحتواء التي انتهجتها وبفضل مقارعة 
خصومها بسالحهم فإنها أطفأت فتيل فتنة كادت تعصف بالثورة وأركانها وبحالة 
تّم اللجوء إلى حجة العدوى  االستقرار النسبي الذي كانت تعيشه البالد«))). كما 
ومنها أّن الّنهضة مع الوقت اكتشفت أن التأثير المتبادل والتفاعل بينها وبين البيئة 
التونسية غّير العالقة بينهما من عالقة »صدام إلى عالقة صداقة«)))، واألمثلة على 

ذلك عديدة.

البيان الختامي للمؤتمر العاشر لحركة النهضة، 25 ماي 2016.  (1(
سلوى الشرفي، تحليل الخطاب، مصدر سابق.  (2(

عثمان لحياني، »الغنوشي: لم أتطوع للوساطة بين الجزائر والمغرب«، مصدر سابق.  (3(
إبراهيم التومي، »الغنوشي ثّم من بعده«، مصدر سابق.  (4(

زياد كريشان وحسان العيادي، مصدر سابق.  (5(
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أّما في ما يتعّلق بالحجج االقناعية فقد وظفت في عينة البحث بنسب متقاربة 
وبالغية  لغوية  تقنيات  تعتمد  »التي  الحجج  تلك  وهي  بالمائة  الـ76  ناهزت  اذ 
مجاال  يترك  ال  بما  العواطف  ودغدغة  الخيال  مخاطبة  التأثير عن طريق  تهدف 
في  خصوصا  الحجج  هذه  توظيف  تّم  وقد  االختيار«))).  ولحرية  العقل  إلعمال 
وصف التضحيات التي قامت بها الحركة منها »عندما أقدمت طائعة مختارة على 
مغادرة سلطة مستحقة بانتخابات حرة وذلك لما استيقنت ان البلد بفعل التحوالت 
الوحيد  السبيل  الهالك وأن  نحو  باإلقليم متجهة قدما  التي عصفت  الدراماتيكية 
لنجاته ونجاة التجربة الديمقراطية الهشة هو تقديم التضحيات من مثل مغادرة 
السلطات  كل  فيه  تملك  برلماني  شبه  نظام  في  لحكومة  جملة،  للحكومة  النهضة 
االنتماء  حماسة  إيقاظ  قصد  الوطنية  المصالحة  عن  الحديث  عند  أو  تقريبا«))) 
الوطني لدى المتلقي بالقول »المصالحة الوطنية ليست »صفقة تحت الطاولة« بل 
رؤية وطنية لمصالحات بين الدولة والمواطن والدولة والجهات المحرومة، والنخب 
توحيد  قوة  النهضة  ألن  والحاضر،  الماضي  بين  ومصالحة  المتناحرة،  السياسية 
احمد  والمشير  التونسي  الدين  خير  نرى  لذلك  وتقسيم،  تفريق  قوة  ال  وتجميع، 
باي والمنصف باي والزعيم الراحل الحبيب بورقيبة وفرحات حشاد َوَعَبد العزيز 
الحداد  والطاهر  عاشور  بن  الطاهر  محمد  والشيخ  يوسف  بن  وصالح  الثعالبي 
تحقيق  إلى  الدعوة  عند  كذلك  أو  الغالي«.)))  لوطننا  رموزا  وغيرهم  الله  رحمهم 
التونسي  االستثنائي  التوافق  حلم  بتحقيق  استئناسا  تونس  في  الديمقراطية  حلم 
كاآلتي«أنتم يا أحفاد حنبعل، يوغرطة، عقبة ابن خلدون والشابي، يا أبناء قرطاج، 
وبوحدتكم  الله  بإذن  قادرون  أنتم  المعمور،  الزيتونة  وجامع  المهدية  القيروان، 
وتضامنكم وتعلقكم بوطننا الغالي وإخالصكم في أعمالكم على تحقيق ما نصبوا 
بتوافقكم  كما صنعتم  الديمقراطية(  التونسي)حلم  الحلم  تحقيق  على  وأكثر،  إليه 

االستثناء التونسي«))).

سلوى الشرفي، تحليل الخطاب، مصدر سابق.  (1(
فيفري   26 التونسية،  اليومية  الشروق  متكافئة«، صحيفة  غير  شراكة  النهضة  قبلت  »لماذا  الغنوشي،  راشد   (2(

2015، ص 7.
من كلمة الشيخ راشد الغنوشي في افتتاح أشغال المؤتمر العشر للحركة، 21 ماي 2016.  (3(

المصدر السابق نفسه.  (4(



255

مذهبّية »اإلسالم الديمقراطي التونسي« : انكفاء هوّياتي أم بحث عن هوّية مشتركة؟

4. اسرتاتيجيات الحجج املوظفة يف الربهنة : مساندة وتربير ودفاع

استندت شخصيات العينة في برهنتها على تبنيها مسألة »التخصص« وانتهاج 
باألساس  تقوم  حجاجية  استراتيجيات  على  التونسي«  الديمقراطي  »اإلسالم  مسلك 
على المساندة والتبرير والدفاع على األطروحات المقدمة من طرفهم. وقد احتلت 
استراتيجية المساندة والتبرير المرتبة األولى بنسبة 80 بالمائة من جملة الحجج تليها 
وبنسبة غير بعيدة االستراتيجية الدفاعية بما يعادل 72 بالمائة. ويعتبر هذا التمشي 
الجديد  المفهوم  لهذا  ومساندة  دعم  من  النهضوية  الشخصيات  هدف  مع  متالئما 

وتقديم كل التبريرات والدفاعات التي تجعل المتلقي يقتنع به.  

يؤكد قيادّيو النهضة من خالل هذه الحجج التبريرية والدفاعية أّن تطورهم 
من حركة »شمولية« إلى حركة مدنية ديمقراطية »متخصصة في الشأن السياسي« 
يعود إلى انتفاء األسباب التي من أجلها كانت الحركة كذلك، والى توّفر مناخات 
وفي  الدينية.  بالدعوة  المجتمعية  والمؤسسات  للجمعيات  تسمح  التي  الحريات 
ذلك وعيمن النهضة -وفق ما يبّررون- بأن يلعب كل طرف من األحزاب السياسية 
والمنظمات المجتمعية والدولة كل دورة باستقاللية عن الطرف اآلخر ودون تدخل 
منه، حتي ال تؤدي الصراعات السياسية إلى صراعات إيديولوجية دينية، والحال أن 
المجتمع التونسي بما فيه النهضة بعد هذا التطور األخير يتماهى عقائديا »حيث 

األغلبية مسلمون مالكية ال تشقهم تناقضات عقائدية«))). 

كما تم تبرير شمولية الحركة في بداياتها أنها كانت تحمل تصورا ومشروعا 
غريبا عن البيئة التونسية ولكن مع مرور الوقت ومع التفاعل مه هذه البيئة قامت 
الحركة بمراجعاتها وتقييماتها الداخلية وارتأت أن »تستوعب المتغيرات السياسية 
خالل  من  االقليمي«)))  ومحيطها  تونس  شهدتها  التي  والثقافية  واالجتماعية 
»سياسة احتواء أو سياسة تحويل المسارات أو سياسة القوة الناعمة التي هندسها 
الغنوشي«))) والتي بمقتضاها عدلت النهضة دّفة سيرها نحو »حزب سياسي مدني 

زياد كريشان وحسان العيادي، مصدر سابق.  (1(
البيان الختامي للمؤتمر العاشر لحركة النهضة، 25 ماي 2016.  (2(

إبراهيم التومي، »الغنوشي ثّم من بعده«، مصدر سابق.  (3(
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تونسي عصري جامع لكل التونسيين«)))، حزب »يقّدس الحرية والتسامح وقبول 
المالكية  »المرجعية  في  المتمثل  التونسي  المشترك  في  ويبحث  االختالف«))) 
تبتعد  بها  التمسك  التي من خالل  التونسية  الهوية  الزيتونية مقوما من مقومات 

الحركة عن التطرف«))). 

اعترافا ضمنيا  يستشّف  وأعضاء حزبه  الغّنوشي  المتأمل في تصريحات  ولعل 
الراهن  الوقت  في  النهضة  عنها  تمايزت  التي  والسلفية«  اإلخوانية  »الحركات  بأن 
والتي كانت جزءا منها قبل تبّنيها مفهوم »اإلسالم الديمقراطي التونسي« هي حركات 
متطّرفة ال تؤمن باالختالف، وبأّنها حركات همجية تتبنى العنف وتستبيح الدماء وتكفر 
بالذنب »رغم أنها ليست شيئا واحدا«))). وقد ذهبوا في هذا المنحى إلى االستشهاد 
بالسالح  الدين  لفرض  الجهاد  يقر  لم  أن اإلسالم  الصحيحة إلثبات  والسنة  بالقرآن 
وإنما للدفاع عن أوطان األمة حينما تتعّرض للخطر ولتحرير الشعوب المظلومة ولو 

لم تكن مسلمة.

المنفتح  المختلف  األنا  بين  المقارنة  وعلى  األضداد  على  قائمة  مقابلة  وفي 
المناخ  توصيف  على  التركيز  إلى  العينة  شخصيات  بعض  سعت  المتعصب  واآلخر 
في  الحاكمة  الترويكا  قيادة  النهضة  تولي  تلت  التي  الفترة  في  المتوتر  السياسي 
المؤامرات واالنقسام واالستقطاب  الذي غلبت عليه »عواصف  بالمناخ   2012 بداية 
االيديولوجي والكراهية المتبادلة واإلقصاء واالنتقام واالغتياالت واإلرهاب وأعاصير 
الحكم  تولت  التي  النهضة  والدمار«)))، وذلك ألّن حركة  والفوضى  المضادة  الثورة 
تختلف من حيث الخلفية اإليديولوجية عن بقية الطيف السياسي العلماني الذي كان 
يتخوف من »أسلفة« أو »أخونة« المجتمع التونسي من طرفها وهي المشاركة آنذاك 

في صياغة دستور الجمهورية الثانية. 

كمال بن يونس، »رفيق عبد السالم للصباح: هذا ما سوف يتغير في النهضة بعد المؤتمر«، صحيفة الصباح   (1(
اليومية التونسية، 18 ماي 2016، ص6.

إبراهيم التومي، »الغنوشي ثّم من بعده«، مصدر سابق.  (2(
فيفري   26 التونسية،  اليومية  الشروق  متكافئة«، صحيفة  غير  شراكة  النهضة  قبلت  »لماذا  الغنوشي،  راشد   (3(

2015، ص7.
زياد كريشان وحسان العيادي، مصدر سابق.  (4(

من كلمة الشيخ راشد الغنوشي في افتتاح أشغال المؤتمر العشر للحركة، 21 ماي 2016.  (5(
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التاريخية  التحويل  عملية  وتشريع  تبرير  في  الغنوشي)))  يمضي  هنا  ومن 
الضخمة التي قام بها مطورا استراتيجية جديدة في التحول الديمقراطي وفي عالقة 
الماضي  استيعاب  لنهج  تنتصر  القديم  بالنظام  يسمى  ما  أو  القديمة  المعارضة  مع 
واستئصاله،  ومغالبته  وبدل  معه  واالصطدام  وإقصائه  معه  التنافي  بدل  واحتوائه 
وتمضي باتجاه الشراكة والتوافق والتعدد والتنوع لعزل عناصر التطرف واالستئصال 
»سيضع  التخصص  نحو  التوجه  هذا  أّن  للحركة  العاشر  المؤتمر  ويؤكد  والشيطنة. 
الجميع في موقع التساوي في مجال المنافسة السياسية وسيحرر المشهد السياسي 
من كثير من التوتر والتشّنج وسينقذ الحراك الثقافي للمجتمع من التكلس والسطحية 

وسيمنح التدافع الفكري فرصة االتجاه نحو العمق المعرفي«))). 

وهي   % 28 بنسبة  والنقض  الّصراع  استراتيجية  ثالثة  مرتبة  في  وردت  وقد   
الدعاية«)))  الخصم في  الداحضة ألطروحة  الحجج  تعتمد على  التي  »االستراتيجية 
احتراما  إّما  اليها عادة  يلجأ  التي  الوفاقية  التعاون وهي »الحجج  استراتيجية  تليها 
لحق األقلية في الدول الديمقراطية عادة أو تحت الضغط لتفادي االنتفاضات أو عند 

توازن القوى بين السلطة والمعارضة«))) بنسبة 20 %. 

ويفّسر هذا االنخفاض في نسب االعتماد على هذه الحجج التي تبّيين الصراع 
قيادييها  خالل  من  أساسا  النهضة  بتوجه  الخصوم  أطروحات  دحض  إلى  وتسعى 
تبنيها  إظهار  والى  عنه  والدفاع  الجديد  مفهومها  توضيح  إلى  وبياناتها  ومؤتمراتها 
»سياسة الوفاق« و»عدم الدخول في تدافع أو مناوشة«))) أو مشاحنات مع الطرف 
المقابل وإنما السعي وبكل ما أوتيت من قوة إلى الدفع نحو التوافقات و»لقطع فرصة 
االستراتيجيات  توظيف هذه  أّن  والمالحظ كذلك  والمناكفة«))).  الفرز واالستقطاب 
المغالبة  إلى  فيه  توّجهت  الذي  الّنهضة  حكم  مراحل  من  األولى  المرحلة  في  كان 
مستندة إلى شرعّيتها االنتخابية ولكن الرفض الذي قوبلت به سياستها واألزمة الخانقة 

فيفري   26 التونسية،  اليومية  الشروق  متكافئة«، صحيفة  غير  شراكة  النهضة  قبلت  »لماذا  الغنوشي،  راشد   (1(
2015، ص7.

البيان الختامي للمؤتمر العاشر لحركة النهضة، 25 ماي 2016.  (2(
سلوى الشرفي، تحليل الخطاب، مصدر سابق.  (3(

المصدر السابق نفسه.  (4(
إبراهيم التومي، »الغنوشي ثّم من بعده«، مصدر سابق.  (5(

المصدر السابق نفسه.  (6(
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التي مرت بها البالد في ظرفية تأسيسية والتي كادت تعصف بالمسار االنتقالي برمته 
والتوجه  البالد  السياسية واالجتماعية في  للتوازنات  االعتبار  بعين  األخذ  إلى  دفعها 

نحو مسارات جديدة باستراتيجيات اتصالية وحجاجية جديدة.   

الخالصة

حركة  تونسة  إلى  التوّجه  كان  ما  اذا  التساؤل  مفادها  إشكالية  من  انطالقا 
النهضة اإلسالمية التونسية ودمقرطتها في مؤتمرها العاشر في 2016 تعبيرا فعلّيا عن 
انفتاح فكري للحركة يقبل ويشّرع ويشّجع على التعدد والتنوع الثقافي واإليديولوجي 
داخل المجتمع الواحد، أم هو نوع من أنواع االنكفاء الهوياتي داخل الهوية المشتركة 

التونسية وإقصاء الهويات األخرى المناقضة ؟

واعتمادا على عينة بحثية عشوائية شملت 22 مقاال صحفيا بين مقاالت رأي 
وحوارات صحفية لزعيم الحركة راشد الغنوشي وبعض قيادات حزبه في عدد من 
وسائل اإلعالم المحلية واألجنبية امتدادا على مساحة زمنية تجاوز الثمانية سنوات 
منذ سنة 2012 والى بداية سنة 2019 إضافة إلى البيانين الختامّيين للمؤتمرين 
التاسع والعاشر للحركة في  2012 و2016 وكلمة الشيخ راشد الغنوشي في افتتاح 
المؤتمر العاشر للحركة الذي أعلن فيه الفصل بين الدعوي والسياسي التوّجه نحو 

»التخّصص«،

للديمقراطية  المركب  النسقي  الفكر  إلى  إلى منطلقات نظرية ترتكز  واستنادا 
الدغارموران والى نظرية التحليل النقدي للخطاب للنظر في سياقاته الجملية، والى 
منطلقات منهجية تعتمد على منهج وصفي تحليلي ودراسة تفّهمّية لعالقة التوجه الجديد 
للحركة بالواقع التونسي الداخلي وبالمتغيرات االقليمية كذلك في الفترة الزمنية التي 
تلت أحداث 14 جانفي 2011، اضافة إلى تقنية تحليل الخطاب لتحليل جملة ما ورد 
في عينة البحث من مقاالت وبيانات، وبالتحديد »تقنية تحليل حقول الداللة« و»تقنية 
المفهوم  لهذا  النهضة  تمثالت  باستخراج  تسمح  تقنيات  البرهنة« وهي  تحليل مسار 

واستخراج المسارات الحجاجية المعتمدة للبرهنة عليه واإلقناع به وبصحة تبّنيه.

 وقد أتاحت لنا شبكات التحليل المعتمدة في هذه الدراسة التوصل إلى عدد من 
الخالصات واالستنتاجات نوردها في النقاط األساسية التالية :
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- إّن توجه حركة الّنهضة نحو »الديمقراطية المسلمة«، ورغم ما ترّوج له من أّنه 
نوع من أنواع المراجعات والتقييمات والنقد الداخلي للحركة تماشيا مع ظرفية تاريخية 
ديمقراطية انتقالية توفرت فيها مناخات الحرية وانتفت فيها مبررات الشمولية، فإّن 
األمر كان نوعا من أنواع االستجابة لعدد من اإلكراهات الخارجة عن إرادتها داخل 
تونس وخارجها. فبعد زمن من المغالبة ومحاولة فرض توّجهاتها تحت غطاء الشرعية 
في  متمثال  »الشارع«  ضغط  تحت  عليها  حّتم  فارق  منعرج  إلى  وصلت  االنتخابية 
طيف واسع من المجتمع ومنظماته المدنية ونخبه الحداثية الخروج من الحكم في 
بداية 2014 والتكيف مع البيئة والواقع التونسيفي استخالص حكيم للدروس. كما أّن 
هذا التوجه كان تعبيرا عن تأقلم مع مجريات األحداث اإلقليمية المتمثلة في درس 
االنقالب المصري على حركة اإلخوان والصعود المتزايد لحركات اليمين المتطرف 
في العالم الغربي وأهمها وصول ترامب إلى الحكم إضافة إلى وضع الحركة نصب 
أعين المختبرات الديمقراطية الغربية التي تنادي بضرورة فصل الدين عن السياسة. 

- يبدو مفهوم »اإلسالم الديمقراطي التونسي« الذي سعت الحركة إلى تقديمه 
على أنه إسالم »وسطي معتدل مدني حداثي ديمقراطي ينهل من قيم اإلسالم السمحة 
بقية اإلسالمات  تاريخا وأعالما ومذهبا« و«يتمايز عن  التونسي  بالمشترك  ويرتبط 
السياسي« أو »اإلسالم اإلخواني« أو »اإلسالم  األخرى ويقطع معها« مثل »اإلسالم 
الوهابي« كما يتمايز عن إسالم الحركات اإلسالمية المتطرفة فكرا بل تنصب الحركة 
الدماء  واستباحة  واإلقصاء  والتطرف  العنف  نبذ  إلى  تدعو  عنها حيث  بديال  نفسها 
على  اإلقصاء  نبذ  إلى  التونسي  السياسي  الطيف  بقية  تدعو  كما  تماما  واألعراض 
والبرامج  األفكار  أساس  على  التنافس  إلى  وتدعوها  مذهبي  أو  عقائدي  أساس 
السياسية . يبدو هذا التوجه في قراءة أولى نوع من أنواع خروج الحركة من انغالق 
فكري شمولي ال يقبل باآلخر المختلف ودائم التصادم معه إلى حركة منفتحة على 
اآلخر المختلف سياسيا وإيديولوجيا وفي اطار دعوة إلى التعايش في ظل االختالف 
التوجه  هذا  أّن  يكتشف  النهضة  خطاب  في  المتمّعن  ولكّن  المجتمع.  في  الموجود 
والتخفي«  والتقوقع  االنكفاء  من  نوع  كذلك  فيه  ديمقراطي«  تونسي  »إسالم  نحو 
تحت مقولة المشترك حيث تسعى الحركة إلى التماهي- نظريا ومن خالل الخطاب- 
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إلى نوع من المذهبية الدولتية لإلسالم، على حد تعبير سهيل الحبيب)))، والى نوع 
من االحتماء بالهوية الوطنية الجامعة )التونسي المشترك، التاريخ المشترك، األعالم 
المشتركون، وحتى المذهب المشترك »مالكّيون زيتونّيون«( األمر الذي ينسف التوجه 
النظر عن  بغض  السياسي  والتنوع  التعدد  مبدأ  والقائم على  المزعوم  الديمقراطي 
التونسي  »الديمقراطي  التوجه  وهذا  الواقع  هذا  ولعّل  اإليديولوجية،  االختالفات 
المدني« الذي اجتبته الحركة لنفسها ساهمت فيه حّدة االستقطابات السياسية والتي 
الزالت متواصلة إلى اليوم التي تقوم على مبدأ االستئصال واإلقصاء للمخالف عقديا.  

- يبدو أن مراهنة الحركة، من خالل هذا التوجه التونسي الديمقراطي، على 
دور أبنائها وفاعليتهم في المجتمع ال تقل أهمية عن مراهنتها على الدولة، ذلك أّن 
والمجتمعية  الدينية  بالشؤون  للمشتغلين  تتيح  والسياسّي  الدعوّي  بين  الفصل  عملية 
التحرر من إكراهات العمل السياسي كما تتيح للمشتغلين بالحقل السياسي التحرر من 
النقد الذي يضع الحركة في خانة الحركات الشمولية، وهو ما يجعلها تمسك بالعصا 
من الوسط فتتمكن من القواعد المجتمعية وتحافظ على صورتها المدنية من جهة 

أخرى دون أن تكون تحت نيران القصف ال الداخلية وال الخارجية.

- قد تقترب حركة النهضة في مقاربتها النظرية الجديدة للديمقراطية من حيث 
الدعوة إلى التخّلي عن الصراعات اإليديولوجية في العمل السياسي وتعويضها بصراع 
سياسي أساسه المقارعة بين األفكار والبرامج السياسية المتنوعة من مقاربة إدغار 
للديمقراطية))) أّن صراع األفكار واآلراء هو مقتضى أساسّي من مقتضيات  موران 
الديمقراطّية المرّكبة وهو ال يعني صراعًا مادّيا، بل هو في صميمه صراع بين األفكار 
بمعارك  المادية  المعارك  عن  نستعيض  يجعلنا  اّلذي  الصراع  ذلك  هو  باألحرى  أو 
اتصالية  استراتيجيات  من خالل  جهدها،  سعت  قد  الحركة  أن  نجد  ولذلك  فكرّية. 
خطابية تقوم أساسا على المساندة والتبرير ثّم الدفاع، إلى إظهار تمّسكها بمقتضيات 
التوافق والشراكة والتآلف مع أطياف سياسية قد تتناقض معها من حيث الخلفيات 
الذي  االلتزام«  ومقتضى  الّتدبير  فكرة  بين  »الجمع  مبدأ  مع  تناغما  اإليديولوجية، 
أّسس له ادغارموران بمعنى أن الديمقراطية في حاجة إلى التعددّية والى أنواع من 

سهيل الحبّيب، »المذهبّية الّدولتّية والتعّددية الثقافية: مالحظات أولية من وحي التجربة التونسية بعد الثورة«،   (1(
مصدر سابق.

إدغار موران، تربية المستقبل المعارف السبع الضرورية لتربية المستقبل، مصدر سابق ، ص100.  (2(
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يتجاوز  والتنوع  التعدد  وأن  الذاتي،  التقنين  وفكرة  التوافق  جانب  إلى  الصراعات 
موجودا  مواطنا  اإلنسان  تجعل  التي  واآلراء  واألفكار  القيم  إلى  السياسية  البرامج 
وفاعال في الحياة السياسية. وبالتالي، حسب موران، فان هذا النوع من الصراعات 
إلى  ثّمة  إلى خالف، ومن  يتحّول االختالف  التناقضات واالختالفات حّتى ال  ينّظم 

شكل من أشكال االنحياز والتعّصب وإرادة اإلقصاء واإلبادة.

لكن حركة النهضة ورغم الدعوة لهكذا نوع من الديمقراطية فإنها لم تذهب 
زيتون)))،  لطفي  البارزين،  قيادييها  أحد  نجد  ولذلك  عمليا،  ذلك  تجسيد  بعيدا في 
يوجه لها النقد ويدعوها إلى ضرورة العبور إلى مرحلة »ما بعد اإلسالم السياسي« 
كاشفا بذلك بعد حوالي الثالث سنوات من إعالن النهضة لمراجعاتها خطوات بطيئة 

وخجولة في تفعيل فعلي وحازم لفصل الدين عن السياسة داخل الحركة.
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املجتمعات االفرتاضية 

بوصفها فضاًء للتعبري السيايس والثقايف

قراءة نقدية تحليلية لنامذج من الواقع الُعامين

د. أمامة مصطفى اللواتي
جامعة السلطان قابوس، سلطنة ُعمان

1. املدخل واإلشكالية

أن  إلى  المساواة  ُعمان حول  السياسي لسلطنة  النظام  )17( من  المادة  تشير 
والواجبات  الحقوق  متساوون في  القانون وهم  أمام  »المواطنون جميعهم سواسية 
العامة وال تميز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو األصل أو اللون أو اللغة أو المذهب 
أو الموطن أو المركز االجتماعي«، وتشير المادة )28( »إلى حرية القيام بالشعائر 
ينافي  أو  العام  بالنظام  ذلك  يخل  اال  على  مصونة  المرعية  للعادات  طبقا  الدينية 

اآلداب« )الصبحي، 68:2008(.

امبراطورية  إدارة  لُعمان في  السياسية  التجربة  بسبب  واألعراق  اللغات  تتعدد 
بلوشستان ومركزها جوادر  وثانيهما في  زنجبار،  افريقيا ومركزها  إلى شرق  واسعة 
النسيج االجتماعي والثقافي  السياسي على  التدبير  2015(، وانعكس هذا  )البلوشي، 
واللغوي، فإلى جانب العربية واللغة اإلنجليزية السائدة بشكل عام، فهناك لغات مثل 
»الحرسوسّية )شفوية( والبطحرّية والكمزارية )شفوية( والشحرية )الجبالية( والمهرّية 
والهوبيوت والسواحيلية والبلوشية والزدجالية والسندية )اللواتية( )البلوشي، 2015 ؛ 
هذا  عدة من  أبعادا  يعكس  ودينيا  ثقافيا  نشاهد حراكا  وفي حين   .)2016 اللواتي، 
في  أقل  وبشكل  السياسي  المجال  في  التعددية  أن  إال  اللغوي  المشهد  في  التنوع 
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المجال الثقافي ما زالت مجاال يتم تناوله بكثير من الحذر والعديد من التساؤالت من 
حيث الفضاءات التي يعبر ويتشكل من خاللها.

وتشير التعددية السياسية حسب تعريفات الباحثين إلى النظام السياسي الذي 
فيها.  المجتمع  فئات  وشراكة  المدني  المجتمع  ومنظمات  األحزاب  بتشكل  يسمح 
التعددية  لجوانب أخرى من  أنها مساٌر موازي  السياسية على  للتعددية  النظر  ويتم 
وسبب من أسباب بقائها أو غيابها رغم الصعوبات التي تكتنفها كونها مغايرة آلراء 
السلطة الرسمية )الرواحي، 2017(.إال أنه مع غياب مظاهر التعدد السياسي السابقة، 
خاصةمع وجود عوائق وتحديات مثل طبيعة النظام السياسي واإلعالمي، وغياب شبه 
تمام لمؤسسات المجتمع المدني، فإن السؤال الذي يغدو ضروريا في هذه الحالة هو 
الكيفية التي يعبر بها ومن خاللها المواطن عن رأيه السياسي والثقافي في ظل نظام 
إعالمي تتبع أغلب مؤسساته الدولة، فيما تتلقى وسائل االتصال الجماهيري األخرى 
المطبوعات  قانون  عبر  الرقابية  القيود  أدت  وقد  الدولة.  من  متفاوتة  مساعدات 
على  االعتماد  تزايد  الى  إلى  الثقافية  الصالونات  على  المفروضة  والقيود  والنشر، 

الفضاء االلكتروني لتجاوز العقبات السابقة.

2. منهجية الدراسة

ستركز هذه القراءة النقدية التحليلية على الفضاء االفتراضي كأداة من أدوات 
التعبير عن الرأي السياسي والثقافي في قضايا سيتم تحديدها وتتبعها مقابل الفضاء 
بين  من  القضايا  اختيار  سيتم  الثقافية.  والمؤسسات  الرسمي  اإلعالم  يوفره  الذي 
األحداث التي شغلت الرأي العام العماني خالل عام 2018، ومن األسئلة التي ستهتم 
هذه الورقة بالتركيز عليها هي: هل أصبح المجتمع االفتراضي فضاء لتبادل المعلومات 
وتكثيف الوعي السياسي والثقافي في حاالت تمسك السلطة بعرض وجهات نظرها 
في القضايا المتعلقة بالمواطنين؟ هل أدى الحوار السياسي والثقافي في المجتمع 
االفتراضي إلى المطالبة بحراك رسمي مثل المطالبة بالحقوق والمحاسبة،وهل أدت 
بالطرق المقابل إلى تقديم التنازالت من قبل السلطة او توجهها إلى تبرير مواقفها 
وسياساتها واالستجابة للمطالب المختلفة؟وفي حالة حدوث تغيير في موقف السلطة 
وهل  واالجتماعية  السياسية  للتعبئة  مجاال  االفتراضي  المجتمع  يصبح  أن  يمكن  هل 
يمكن أن تنتقل هذه التعبئة االفتراضية إلى حراك واقعي أو أداة ضغط شعبية؟ثم ما 
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هي األدوات التي ينتجها ويستخدمها سكان »البيت الثالث« كما يطلق على المجتمعات 
االفتراضية في مقاومة هيمنة السلطة ؟

3. النتائج املتوقعة

تتوقع الباحثة بوجود تأثير للمجتمع االفتراضي وقدرته على التوعية السياسية 
وقرارات  مظاهر  في  له  باالستجابة  الرسمي  الحكومي  الرأي  وإشغال  واالجتماعية 
تهدف إلى احتواء الصراع في الفضاء االفتراضي، ولكن في حدود قضايا معينة ذات 
الدولية.  بالقضايا  يتعلق  فيما  متفاوت  وبتأثير  مباشر،  بشكل  المحلي  بالشأن  عالقة 
المجتمع  الحراك في  لتشتيت  السلطة  قبل  الباحثة وجود محاوالت من  تتوقع  أيضا 
لمواجهة  الواقع االفتراضي  التي يوفرها  الخصائص  االفتراضي عبر استغالل نفس 

الطرف اآلخر.

4. وسائل التواصل االجتامعي واملجتمع االفرتايض

شهدت وسائل التواصل االجتماعي تغييرا متسارعا في أهدافها واألغراض التي 
الشخصية  والمعلومات  األخبار  وتبادل  االجتماعي  التواصل  فمن  أجلها،  من  ُأنشأت 
أصبحت هذه الوسائل أحد مصادر الحصول على الخبر، بل أصبح مستخدموها صّناعًا 
للخبر. وبذلك قدمت مواقع التواصل الرقمي فرصة كبيرة لمن ال يملك المال والسلطة 
المستويات  عن  النظر  بغض  سياسية،  وربما  عامة،  وفكرية  ثقافية  أدوار  لممارسة 
المادية أو االجتماعية أو الفكرية للمرسل، ويتم فيها تبادل المعلومات وفقا لقيمتها 
بدءًا من  ناشرها. ويثير ذلك عددا من األسئلة  أو  وأهميتها ال وفقا ألهمية مرسلها 
الطريقة التي عمل فيها المستخدمون على تغيير الوسيلة ألول مرة من أجل احتياجاتهم 
تغيير  على  المستخدمون  بها  يعمل  التي  للكيفية   )Münker, 2013( يشير  الخاصة. 
بيانها واضحا ومحددا  2006 وكان  تويتر مثال عام  بدأت  الوسيلة وتطويرها، حيث 
بتقديم خدمة لألصدقاء وأفراد العائلة وزمالء العمل للتواصل وتبادل إجابات سريعة 
وعلى فترات متقاربة لسؤال أساسي وهو )ماذا تفعل( ولكن منذ ذلك الحين بدلت 
تويتر بيان مهمتها عدة مرات مع تضاعف عدد مستخدميها إلى 850 مليون مستخدما، 
وفي نهاية 2011 كان بيانها )اتبع اهتماماتك، تحديث فوري من أصدقائك وخبراء 
تويتر  تكن  ولم  العالم(  أنحاء  جميع  في  ومايحدث  المفضلين  والمشاهير  االقتصاد 
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 Münker,( .ُتخطط لتصبح أداة إخبارية بل مجرد أداة لتبادل األخبار بين األصدقاء
2013( )اللواتي، 2017(.

وإلى جانب هذا التغيير الذي طال جميع عناصر عملية االتصال فإن التحكم 
االعالمي على تدفق المعلومات لم يعد ممكنا، خاصة وأن التطور التكنولوجي يوفر 
كّل يوم طرقا جديدة للتواصل وتبادل المعلومات واختراق السرية وحجب المعلومات، 
ولم تعد وسائل الرقابة –إال في حاالت قليلة– قادرة على التحكم في المادة المنشورة 
بوسائل  الجماهيري  االتصال  وسائل  قارنا  ما  إذا  نشرها  سرعة  أو  نشرها  وتوقيت 
التواصل االجتماعي، ونشأت بدال من ذلك طرٌق أخرى منها وضع ضوابط على عمل 
وسائل التواصل االجتماعي بمنعها أو حجبها إذا كان ذلك ممكنا، أو بمراقبة المشتركين 
والمتفاعلين فيها عبر حسابات مضادة، أو بممارسة الضغوط )مالية ومعنوية ورقابية( 
لوجود  الدولة  استشعار  الممارسات في حالة  تتزايد هذه  عليها. وقد  القائمين  على 
تهديدات خارجية في محاولة التأثير عبر ضخ مواد الكراهية داخل نسيج الدولة وهذا 
ال  التي  األخرى  والوطنية  الوسطية  والمبادرات  االتجاهات  بعض  على  يؤثر  قد  ما 
تهدف إلى تقويض أي سلطة داخل الدولة بقدر ما تهدف إلى حراك ثقافي وفكري 

جاد )اللواتي، 2017(.

وال يمكن هنا إغفال النقاش حول قدرة وسائل التواصل االجتماعي على التعبير 
يرى  حيث  الهايبرماسي.  التعريف  حسب  العام  المجال  أو  العام  الفضاء  حالة  عن 
عبد الله )2017( أن مفهوم المجال العام أصبح ممكنا بفعل قدرته على التكيف مع 
التطورات التقنية، كما أنه أصبح أكثر فاعلية إذا ارتبط بالحراك االجتماعي على أرض 
الواقع. ويمكن تعريف الفضاء العام على أنه الحيز أو المجال أو الميدان العمومي 
فيه  ويتبادلون  العمل  ليتحرروا من هموم  الناس  فيه  الذي يجتمع  الشعبي  والمكان 
األحاديث بحرية مثل المقاهي والصالونات االدبية، وألن المشاركة في تلك األماكن 
تكون متاحة أمام الجميع ليعبروا عن آرائهم فإن الفضاء العام يمثل حيزا للعالقات 
تصبح  الرسمية.  الدولة  سلطة  مقابل  في  المدني  للمجتمع  ونموذجا  الديمقراطية 
السياسة نشاطا تداوليا ُيسمح فيه بمكان لـ»الرأي العام« ويخلق حالة من المقاومة 
في وجه الهيمنة السياسية الرسمية وذلك بجعل أفراد الجماعة مواطنين ال رعايا لهم 

مشاريع وقيم وأهداف مشتركة )بورادوري، 2013(.
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وتمظهراته  العام  المجال  بمفهوم  االهتمام  أن  إلى   )2017 )ملكاوي،  وتشير 
الرقمية على مواقع التواصل االجتماعي ازداد بشكل خاص في دوائر الفكر الفلسفي 
العالم  في  تظهر  متشابهة  اهتمام  مالمح  بدأت  ثم  الغربي  والسياسي  واالجتماعي 
المواقع  إلى استخدام هذه  العربية، وهو ما يشير  الدراسات  العربي عبر عدد من 
من أجل ممارسة أدوار ديمقراطية في سياقات جديدة لم تعهدها الشعوب العربية 
من قبل. ويبدو أن مواقع التواصل االجتماعي قد حققت مطالبات أهم للمواطن في 
العالم العربي بسبب التغييب المستمر لعهود طويلة المواطن من ممارسة أدوار مهمة 
في المجتمع، وسيطرة المؤسسات الرسمية على وسائل التواصل الجماهيري التقليدية. 
فالمتنفس الذي كان يشكله الفضاء العام التقليدي قد أصبح ُيمارس افتراضيا، حق 

المشاركة واالعتراض والرقابة والمحاسبة.

العام  والمجال  هايبرماس،  حسب  التقليدي  العام  المجال  عناصر  وتتشابه 
الرقمي ليس فقط من حيث اإلمكانات التقانية بل قدرة المجتمعات على تطويع هذا 
االنترنت  أن   )Bohman, 2004( ويرى   .)2017 )ملكاوي،  العامة  لمصلحته  المجال 
نطاقه  وتوسعة  العام  للمجال  الحواري  الطابع  على  المحافظة  في  تساعد  أداة 
وموزعا  قويا  المتداول  الجمهور  يكون  أن  فيجب  التداولية،  فمايسميهبالديمقراطية 
قادرا على ممارسة النفوذ السياسي في عمليات صنع القرار الحقيقية في ظل ظروف 
أخالقية  مفاهيم  إلى  باالستناد  هايبرماس  يجادل  كما  فقط  وليس  معينة،  مؤسسية 

مشتركة لحقوق اإلنسان بل ثقافة سياسية مشتركة. 

المشتت  الجمهور  بنوعية  المتعلقة  األسئلة  بوهمان عددا من  وتثير مالحظات 
والمجزىء والذي وان كانت تجمعه قضايا وطنية أو دولية محددة إال ان وجود جمهور 
ال يمتلك ثقافة سياسة أو معرفية أو اقتصادية قد يشكل عائقا لممارسة حراك حقيقي 
سواء كان على الصعيد السياسي أو الثقافي.وكما تشير بورادوي )النبواني،2013( فإن 
النقاش الجماهيري الذي تعرض لتغيرات كثيرة في مفهومه له تأثير ايجابي في توسع 
الفضاء العام من حيث توسيع المشاركة ألطياف أوسع من المواطنين، إال ان التوسع 
الكمي في المشاركة يؤدي إلى تراجع في كيفها، فسرعة انتقال المعلومات ومعالجتها 
في الفضاء العام تؤدي إلى صعوبة البقاء على نموذج التواصل حسب مفهوم كانط 
الذي اهتم بالمحاججة العقالنية عوضا عن التركيز على هويات المتحاججين، وهو 
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ما أدى الى نقد هايبرماس له كون ذلك تعبير عن األيديولوجيا البرجوازية. وهو ما 
يعيدنا إلى السؤال السابق وهو هل يمكن لوسائل التواصل االجتماعي ان تؤدي إلى 

فعل حقيقي مع الغياب المحتمل »للمحاججة العقالنية« ؟

المبالغة في  في حين يرى باحث آخر )Iosifdis, 2011( أن هناك نوعا من 
تمثيل وظائف االنترنت وتمكين وسائل االتصال الجديدة وذلك ألن المشاركة المفتوحة 
لألنترنت قد تصبح فوضوية، إلى جانب قيود الرقابة، وتزايد النشاط التجاري للشركات 
المكثف  التحزب، كما أن الحوار  التواصل، وقد تصبح المشاركة شديدة  على مواقع 
والمناقشات النقدية وهو جوهر المجال العام قد يغيب عن الحوار.وفي المقابل نجد 
أن التمييز بين المجال العام أو الرأي العام بمفاهيمه الكالسيكية عن المفهوم الجديد 
وهو المجال العام الشبكي الذي يتم فيه تبادل اآلراء في المنصات االلكترونية قد 
يؤدي إلى تشكيل الرأي العام، حيث يمكن للمستخدمين التواصل بحرية مع بعضهم 

.)Cela, 2015( البعض وبالتالي التجمع من أجل سمة معينة

5. املجتمع االفرتايض ودوره يف سلطنة ُعامن

القضايا  بتبادل  يقوم  فضاء  تشكيل  في  تويتر  منصة  دور  على  الورقة  ستركز 
المختلفة في الواقع العماني ومناقشتها والنظر في األدوات التي يوظفها هذا الفضاء 
من أجل التعويض عن تجاهل وسائل اإلعالم الرسمية والتقليدية في مناقشة أو تغطية 
على  عدة  قيود  ووجود  محددة،  فترة  في  العماني  العام  الرأي  تشغل  التي  القضايا 
الحراك السلمي عبر المسيرات أو المظاهرات. وأجد أن ما أشار إليه مارك ستامبل) 
ملكاوي، 2017( حول انعكاسات فكرة المجال العام لهبرماس على المجال التويتري 
وخلوصه إلى أربع نقاط مهمة تنطبق على المجال التويتري في ُعمان. حيث يشير 
ستامبل أوال إلى كون تويتر مكان عام ال يخضع لسلطة الدولة بشكل عام ) رغم قدرة 
الدولة على تعقب حسابات المغردين أو إنشاء حسابات وهمية مضادة( بل إنه يجمع 
يتجمع  العمانية  الحالة  المشتركة حول قضية محددة. وفي  الناس ذوي االهتمامات 
المستخدمون بشكل مستمر حول قضية ما، وهي في األغلب قضايا محلية. ثانيا يسمح 
تويتر لعامة الناس أي المستخدمين بتبادل وجهات النظر والمعارف. ونجد أن تويتر 
بذلك ساوى بين وجود الصحفي المتخصص والمسئول والمثقف والمؤسسة الرسمية 
ومن يملك ثقافة أو وعيا متدنيا بالتواجد على نفس المنصة. وثالثا مثلما أشار ستامبل 
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في  الحقا  نجادل  وقد  النقدية،  النظر  وجهات  في  المشاركة  للمستخدمين  أتاح  انه 
مدى عقالنية وجهات النظر هذه وجديتها، إال أنه يبقى أنها توفر خليطا من اآلراء 
قد  ورابعا  االهتمام.  استقطاب  المغردين في  وتأثير  المستخدمين  المتفاوتة، حسب 
يتطور النقاش إلى اتفاق او إجماع عقالني. وفي الحالة العمانية يغدو من الممكن 
قضايا  في  االتفاق  او  الشكوى  أو  الغضب  أو  االتفاق  من  حالة  إلى  التوصل  جدا 

محددة، إال أن تأثيرها ومفعولها قد يكون متفاوتا.

تشير دراسة مسحية )الشقصي وآخرون، 2017( أُجريت في عمان عام 2017 
عن االحتياجات المعرفية المستقبلية للجمهور العماني من برامج التوعية إلى اعتماد 
الجمهور العماني على التلفزيون في الترتيب األول بين وسائل التواصل التي يعتمدون 
عليها في الحصول على معلومات عن القضايا المحلية وبرامج التوعية، في حين تأتي 
شبكة المعلومات العالمية في الترتيب الثاني ثم الصحف في الترتيب الثالث واإلذاعة 
في  الذكية  الهواتف  وتطبيقات  االجتماعي  التواصل  شبكات  ثم  الرابع  الترتيب  في 
المرتبتين الخامسة والسادسة. ومن بين وسائل التواصل االجتماعي يحتل موقع تويتر 
)البلوشي،  واليوتيوب. وفي دراسة ماجستير  الواتس اب  بعد تطبيق  الثالث  الترتيب 
السلطان  جامعة  االجتماعية،  والعلوم  اآلداب  كلية  اإلعالم،  قسم  في  لطالبة   )2017
قابوس حول استخدامات الصحفيين في الصحف العمانية العربية اليومية لشبكات 
التواصل االجتماعي وتأثيرها على آدائهم المهني، خلصت الدراسة إلى أن شبكة تويتر 
هي األكثر استخداما لدى عينة الدراسة التي شملت 176 من الصحفيين والمراسلين 
العاملين في الصحف العمانية، حيث بينت الدراسة ان 35 % من المبحوثين يستخدمون 
شبكات التواصل االجتماعي في أداء أعمالهم الصحفية، في حين أكد 97 % أن هذه 
الشبكات قد أثرت على أدائهم المهني خصوصا في مجال الحصول على مواد إعالمية 
من صفحات المسؤولين مما ساعدهم على إنجاز أعمالهم الصحفية بسهولة ومتابعة 

مختلف األخبار.

في  تويتر  عن  االلكترونية  لإلدارة  دبي  كلية  أصدرتها  التي  اإلحصائيات  وفي 
العالم العربي، فإن السلطنة تأتي في المرتبة 11 من حيث أعداد المستخدمين لتويتر 
في عام 2017، بنسبة 4.6 % من عدد السكان أي ما يقارب 200 ألف مستخدم )كلية 

دبي لإلدارة الحكومية، 2017(.
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الذي  المتأخر  الترتيب  فرغم  مهمة،  نقاط  عدة  الى  الدراسات  هذه  وتشير 
أشارت إليه الدراسة األولى حول استخدام تويتر من قبل المواطنين، إال أن اعداد 
المنظمين لتويتر تتزايد بشكل سريع في سلطنة ُعمان، وقد تجاوز تأثير تويتر تأثير 
 ،2018 لعام  الدولي  للكتاب  مسقط  معرض  ففي  االجتماعي،  التواصل  وسائل  بقية 
أدت تغريدة إلى سحب كتاب من المعرض، وفي معرض مسقط الدولي للكتاب 2019 
ألغيت استضافة مفكر مهم هو فراس السواح بسبب الضغط الذي مارسه المغردون 
رافضين فيه زيارة المفكر، وانطلقت تغريدات أخرى تطالب بإلغاء استضافة شخصية 
نسائية خليجية هي د.حوراء العجمي كانت قد قامت مسبقا بتوجيه تعليقات مسيئة 
للعمانيين، وهو ما أدى إلى اعتذار اللجنة المنظمة عن استضافتها، ثم جاءت تغريدات 
أخرى تطالب أيضا بمنع استضافة الدكتور علي الكيالي في جامعة السلطان قابوس، 
له  منشور  في  يتساءل  اإللكترونية  العمانية  وهذاماجعألحدالصحفيينفيجريدةشؤون 
ومن  نستضيف؟  من  تحدد  التي  هي  تويتر  تغريدات  أصبحت  )هل  الفيسبوك  على 
الذي تمنع محاضراته؟ وهل على الجهات الثقافية ان تعرض الضيوف التي ترغب 
معهم  التخاطب  قبل  أوال  رأيهم  لمعرفة  أوال  تويتر  المغردين في  على  باستضافتهم 

الستضافتهم؟( )صالح البلوشي، 11 مارس 2019(.

هذه  توفرها  التي  الميزات  إلى  األولى  بالدرجة  المتزايد  تويتر  تأثير  ويعود   
المنصة والتي تناسب جميع فئات المجتمع باختالف مستوياتهم التعليمية والثقافية، 
وباختالف مستوياتهم المعيشية. فتويتر منصة واحدة يمكن أن يجتمع ويناقش فيها 
عناصر  عدة  بين  الربط  فيها  ويمكن  المختلفة،  الناس  وفئات  واإلعالمي  السياسي 
متفردة السرعة، فأدوات مثل إعادة التغريد، وأعداد المتابعين، وتأثير الشخصية قد 
تساهم في عملية االنتشار. إلى جانب االختيارات المتشعبة والمتعددة فيربط الرسالة 
بالمستخدم )...@(،المحتوى الخارجي عن طريق )الوصالت، الهايبرلنك( والموضوع 

.)Ausserhofer & Maireder, 2013( )أو العنوان الرئيس )الهاشتاق

المؤسسات  وأغلب  المسئولين  من  عدد  أن  نجد  التأثير  هذا  تزايد  وبسبب 
الخدمية واإلعالمية لديها حسابات رسمية تتواصل من خاللها مع المواطنين، وهو ما 
يستحق دراسة أعمق تتناول آليات تواصل المؤسسات الحكومية والخدمية والخاصة 
مع المواطن عبر حساباتها في مواقع التواصل االجتماعي خاصة تويتر، ودور هذه 
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بين  النظر  بين وجهات  والتقريب  المحلية  القضايا  العام حول  النقاش  المنصة في 
فئات هي في أعلى الهرم وقاعدة المواطنين.

وقد برزت منذ نهاية عام 2018 وحتى الشهور األولى لهذا العام 2019، عدة 
قضايا محلية ملحة بالنسبة للشارع العماني، أبرزها قضية العاطلين أو حسب التعبير 
الثقافية  الشخصيات  بعض  استقبال  رفض  وقضايا  العمل،  عن  الباحثين  الرسمي 
المواضيع  أبرز  أحد  العمانية-االسرائيلية  العالقات  قضية  وشكلت  العربية.  والفكرية 
الدولية والتي وإن كانت شكلت ردود فعل متباينة تداخلت فيها الخطابات الوطنية 
مع تلك الرافضة للتطبيع، إال أن اهتمام الشأن العماني بالقضايا المحلية مثل الفساد 
والبطالة هي األكثر اجماعا بين فئات المجتمع المختلفة. ومن بين هذه المواضيع 
سأركز على قضيتين هما قضية الباحثين عن عمل وقضية استقبال المفكر السوري 

فراس السواح.

أوال: قضية الباحثني عن عمل

احتجاجات  أثر  2011 على  علني في  بشكل  العمل  الباحثين عن  برزت قضية 
على  السلطان  أصدر  بتوظيفهم،  والمطالبين  العمانية  صحار  مدينة  في  المواطنين 
أثرها مجموعة من القرارات الحتواء أزمة أول احتجاجات معارضة على هذا المستوى، 
بمكرمة توظيف 50 ألف مواطن، ثم لحقتها مكرمة أخرى بتوظيف 25 ألف مواطن، ثم 
أعلن وزيرالقوى العاملة عن توظيف أكثر من 30 ألف مواطن دون االعالن عن أسماء 
من تم تعيينهم. بقيت مشكلة الباحثين عن عمل في مجتمع فتي قضية محورية ضمن 
أهم المشكالت االقتصادية واالجتماعية التي تواجه السلطنة. ومنذ ديسمبر الماضي 
وحتى منتف مارس 2019 تصدر وسم أو هاشتاق )باحثون عن عمل يستغيثون( الشأن 
العماني بأكثر من 24 ألف تغريدة مطالبين فيها الجهات الحكومية بخلق فرص عمل 
للمواطن واإلحالل الوظيفي، ومطالبة بإحصائية عن عدد الباحثين عن عمل. وتحت 
هذا الضغط الشعبي في وسائل التواصل االجتماعي قرر مجلس الوزراء تجهيز مركز 
وطني للتشغيل في نهاية فبراير 2019. برغم وجود جهتين حكومتين سابقتين معنيتين 
بهذا الشأن وهما وزارةالقوى العاملة عن طريق سجل القوى العاملة ووزارة التنمية 
االجتماعية، وهو ما أدى بالمغردين إلى القول ان الجهات السابقة فشلت، وأن تأسيس 

مثل هذا المركز ما هو إال لتفادي حل المشكلة األساسية.
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تفاعلت الجهات المختلفة وعدد من المسئولين مع الموضوع عبر التغريد عن 
مواقف مؤسساتهم وعن طريق تصميم منشورات يتم فيها شرح آليات عمل المركز 
وهو ما أثار بدوره ردود فعل ساخرة بسبب تصريح الرئيس التنفيذي للهيئة العاملة 
لسجل القوى العاملة بأن »أهم ما في المركز الوظيفي للتشغيل هو اخصائي التشغيل 
المتمكن العارف في النواحي االجتماعية، السلوكية والنفسية والقادر أن يفهم الباحث 
أم عيادة  توظيف وتشغيل  قائال: »وهل سيكون هذا مركز  عن عمل« وغرد أحدهم 
والصحافة  التلفاز  خاصة  الحكومية  اإلعالم  وسائل  تجاهلت  النفسية«.  لألمراض 
الحديث حول هذا الموضوع ولم تتطرق له في تقاريرها أو تغطياتها الصحفية، في 
حين ناقش التلفزيون العماني باهتمام في تقرير له عن هواية )مصارعة الثيران( 
على مقاطع فيديو تم تداولها عن مقتل ثور في أحد هذه المباريات، وهو ما أثار 
واغفال  الرسمية  القناة  في  تغطيتها  يتم  التي  األخبار  انتقاء  آلية  حول  آخر  نقاشا 
مناقشة قضية الباحثين عن العمل، وهو ما يشير إلى توجه االعالم الرسمي لالهتمام 
بقضايا ترتكز على نقد الممارسات الخاصة باألفراد وتجاهل ممارسات السلطة في 

المقابل.

ومن المهم هنا التطرق لآلليات التي استخدمها المغردون العمانيون في تكثيف 
االهتمام بهذه القضية عبر تغريداتهم. ويشير عبد الله )2017( إلى أن معاني ودالالت 
وأفعالها  االجتماعية  أغراضها  وتختلف  تختلف  الوسوم  ممارسة  مثل  الممارسات 
لتلبية  التغير  دائمة  فهي  »ماهيتها«  على  الوقوف  غالبا  يصعب  وبهذا  وسياقاتها 
األدوات  تفرضها  التي  والقيود  للفرص  لالستجابة  أو  الجديدة  الظروف  احتياجات 
الثقافية الجديدة. ونجد أن وسم الباحثين عن عمل والذي بدأ بهاشتاق #الباحثون_

عن_عمل_يستغيثون قد بدأ هكذا ليصل اليوم الى باحثون عن عمل يستغيثون78 وفي 
تتجاوز  لم  فترة  المغردون في خالل  أطلقها  التي  االستغاثات  الى عدد  إشارة  ذلك 

الثالثة أشهر. اتبع المغردون في مناقشتهم لهذه القضية اآلليات اآلتية :
وضع الوسوم أو الهاشتاقات المتعلقة بالقضية في أغلب منشوراتهم، حتى وأن 	 

لم يتعلق المنشور مباشرة بقضية الباحثين عن عمل، بل اننا رأينا تداخال بين 
بوضع  المغرد  يقوم  مثال، حيث  التجارية  المنتجات  لبعض  والترويج  القضية 

اعالن لمخبزه مثال مع وسم الباحثين عن عمل.
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تبادل الخبرات والتجارب المشتركة عن طريق سرد قصص واقعية لباحثين عن 	 
عمل، والتفاعل معها واعادة تغريدها في سبيل اثبات مدى تفاقم المشكلة.

عمل، 	  الباحثين عن  بقضية  الرسمي  االعالمي  االهتمام  بين  المقارنات  عقد 
السابق عن قضية  المثال  مثل  شأنا  أقل  أنها  المغردون  وجد  أخرى  وقضايا 

مصارعة الثيران.
التركيز على قضية التعمين مقابل توظيف الوافدين خاصة من الوافدين من 	 

الصور  وأصبحت  الهندي(،  )اللوبي  تعبير  بتداول  للمغردين  مما سمح  الهند، 
الجماعية للحفالت والفعاليات التي تنشرها المؤسسات الخاصة ألسباب تتعلق 
الذين  المواطنين  عدد  بين  للمقارنة  مادة  عامة  عالقات  ونشاط  بالترويج 

يظهرون في الصورة مقابل عدد الوافدين .
في 	  الضعف  مكامن  وإظهار  المسئولين  بها  يدلي  التي  التصريحات  مناقشة 

هذه النقاشات والتصريحات.
صفة 	  وإطالق  المؤسسات  بعض  بها  تقوم  التي  التوظيف  إجــراءات  انتقاد 

المقابالت الوهمية عليها.
تناسب مؤهالت 	  ال  تتم عن مهن  والتي  التوظيف وشروطها  إعالنات  إنتقاد 

أصحاب الشهادات الجامعية )إعالن وزارة الخدمة المدنية 15 مارس نموذجا(.

ثانيا: استضافة املفكر السوري فراس السواح

من ضمن الفعاليات التابعة لمعرض مسقط للكتاب 2019، قامت مبادرة ثقافية 
ترتيب  عن  المسئولة  الثقافية  اللجنة  مع  وبالتعاون  المصنعة  مدينة  مقرها  مستقلة 
في  والباحث  المفكر  الستضافة  دعوة  بتوجيه   ، مسقط  لمعرض  الثقافية  الفعاليات 
انثروبولوجيا األديان فراس السواح إللقاء محاضرة حول )الحاجة إلى الدين(، وقد 
دأبت المبادرة على استضافة مفكرين، بدأتها باستضافة المفكر خزعل الماجدي في 
العام الفائت. إال أن تصريحا لفراس السواح على مواقع التواصل االجتماعي انتقد 
فيه الحجاب، ثم اتبع ذلك لقاء معه على هامش تواجده في معرض الكتاب بمصر 
عاما  استياء  أثار  قد  تختفي،  أن  يجب  الحجاب ظاهرة  ان  فيه  قال  الحجاب  حول 
لدى المغردين في عمان، اتبعه بوسم تحت عنوان #رفض_فراس_السواح_في_عمان 
المفكر  باستضافة  اللجنة  باعتذار  انتهت  الثقافية  اللجنة  على  إلى ضغوط  أدى  قد 
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المبادرة  محاوالت  ورغم  عمان،  إلى  الدخول  تأشيرة  منحه  رغم  إجرائية(  )ألسباب 
المستقلة باستقباله الحقا بمعزل عن الجهات الرسمية إال أن اللقاء لم يتم.

الفعل، فعل المغردين تحت الوسم السابق، وفعل االستجابة لهذا  ويجعلنا هذا 
المطلب أمام عدد من األسئلة. فرغم أن آراء ونقاشات المشتركين تؤدي الى التأثير 
في صانع القرار وتوفر بيئة حاضنة للنقاش، ولكن األدوات والشروط الالزمة للتخاطب 
العقالني يبدو مثار تساؤل كبير في منصة تويتر. ويشيرستامبل )ملكاوي، 2017( إلى 
أن تويتر موقع محدود في ما يخص إمكاناته في احتواء نقاش أو حوار مستقل بسبب 
طبيعته السريعة ورسائله القصيرة التي ال تسمح للناس بالتعقل في تغريداتهم، ولكن 
مع ذلك يرى ستامبل أن منصة تويتر يمكنها التأثير في السياسيين من خالل األفراد 

الذين ينشرون آراءهم ومعارفهم للعامة مشكلين بذلك رأيا عاما.

والمعرفية،  التعليمية  مستوياتها  في  جدا  متفاوتة  شخصيات  تويتر  تضم 
لم  التي  الشخصيات  بعض  من  السواحقد صدرت  فراس  المفكر  حول  فالتغريدات 
تقرأ للمفكر من قبل وكان هناك استدعاء سريعا للخطاب الديني وكون الباحث من 
)دعاة الهوى والخبث والرذيلة( حسب تعبير أحد المغردين. تضعنا هذه القضية أمام 
انتفاء هذا  عدة تساؤالت حول قدرة تويتر على ممارسة نقاش عقالني، وفي حالة 
النقاش العقالني، كيف يمكن أن تؤدي نتائجه إلى تأثير ما على القائمين ؟وهل يمكن 
الديمقراطي والرفض الجماعي لظاهرة ما مقدمة لنوع من  النقاش  أن يكون هذا 
السيطرة االفتراضية؟ والسؤال األهم لماذا نجحت مطالبات هؤالء المغردين برفض 
استقبال مفكر أو شخصية ما ولم تنجح في المطالبات المعيشية أو القضايا السياسية 
مثل رفض زيارة رئيس االتصاالت االسرائيلي ومشاركته في مؤتمر عالمي في سلطنة 

عمان في بداية هذه السنة.

عليها  تهيمن  االنترنت  عبر  المناقشات  كانت  إذا  فيما   Papacharissi تتساءل 
الفوضى أو الوفاق؟ فالمناقشات في منصة تويتر تزدحم بجماهير متشعبة ومتنوعة، 
ويسهل انسياقها في نقاشات ال تستند إلى أسس واضحة أو معلومات مكتملة، وفي 
والبطالة  الفساد  قضايا  حول  ُعمان  في  التويتري  المجتمع  ويناقش  يحاجج  حين 
التجارب  ببث  العمل  قطاع  على  الهندية  اللوبيات  وسيطرة  العام،  المال  وإهدار 
الداخلية،  التشكيك في السياسات  واالحصائيات واألرقام وتبيان هشاشتها أو قوتها 
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نجده في المقابل يقف عاجزا عن االتحاد او اتخاذ موقف أكثر تقاربا من القضايا 
السياسية على اعتبار أن المواطن ال يفهم في الشأن السياسي الخارجي.

ونجد أن السلطة والمؤسسات الرسمية والخاصة تستجيب بطرق مختلفة لآلراء 
هناك  أن  بل  تويتر.  وخاصة  االجتماعي  التواصل  مواقع  في  الناس  يتناولها  التي 
مجموعة من البيانات التي صدرت من الجهات الرسمية للرد خصيصا على ما يتم 
تداوله في وسائل التواصل االجتماعي، ويشير ذلك إلى متابعة من قبل هذه الجهات 
لنشاطات المغردين، أدت في بعض الحاالت إلى سجن عدد منهم على خلفية تغريدات 
ساخطة، وإدراك بالتأثير الذي يمكن أن تتركه النقاشات الحادة والمتوالية أحيانا في 
قضايا محورية إذا لم تقم الجهات المختصة بالرد عليها. ففي سياق القضية األولى 
والتعليم،  التربية  وزارة  في  مالية  اختالسات  اكتشاف  قضية  األسبوع  هذا  تفجرت 
المتفشية  بالبطالة  العديدون  العامة، ربطها  القضية وما زالت نقاش  وتصدرت هذه 
مقابل الفساد المتفشي وسارعت على إثرها الجهات المختصة بإصدار بيان رسمي 
بهم.  المشتبه  على  التهمة  اثبات  قبل  التسرع  عدم  الى  وتدعوهم  الناس  فيه  تهدأ 
ونالحظ أن وسائل االعالم التقليدية بقيت بمنأى عن حتى اإلشارة إلى هذا النقاش 
العام أو حتى اإلشارة إلى البيان الرسمي. إذا أصبحت البيانات ُتنتج لجماهير محددة 

هي جماهير التواصل االجتماعي.

الجمهور  بين  ما  الوسيط  دور  ُعمان  سلطنة  في  االفتراضي  الواقع  ألغى 
وربما فوضوي  رقابي ساخر  دور  لوجه في  يقف وجها  الجمهور  فأصبح  والرسالة، 
أمام المؤسسات الرسمية، نافضا يده من الوسائل التقليدية في إدراك تام لتأثيرها 
الزائل في إيصال صوته ومشاكله، وهو بذلك يتخلى عن المؤسسة اإلعالمية ليصبح 
هو المنتج األول لمادته الخبرية غير االحترافية في أغلب األحيان، وتصبح جماعة 
المغردين قوة تتشكل مقابل السلطات األخرى التي تقف عاجزة عن تجاهل هذا الفرد 
النشر  في  والجماعة  التكنولوجيا  بقوة  يتسلح  حين  القوي  الواحد،  بصوته  الضعيف 
وإعادة النشر. فالممارسات الرقمية دائما ما تخترق الحدود القائمة ما بين األنظمة 

الحقيقية واالفتراضية بين النظم التكنولوجية والنظم االجتماعية)عبدالله، 2017(.

يخلق الواقع االفتراضي فضاًء متنوعا في ُعمان لتبادل المعلومات ورفع الوعي 
في ما يتعلق بالقضايا المحلية خاصة تلك التي تتعلق بالجانب االجتماعي والمعيشي 
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المواطن  بين  تجمع  منصة  تتوفر  أن  يمكن  األولى  للمرة  وربما  األفراد،  حياة  من 
الشخصية،  بحساباتهم  المسئولين  وبين  التعليمية  ومستوياته  اهتماماته  بمختلف 
والتجارية  والتطوعية  الخيرية  والجمعيات  الرسمية  والهيئات  المؤسسات  وحسابات 
واإلخبارية، وهو ما ساهم في تخفيف الحواجز ما بين المشتركين. مع االعتراف بأن 
يشير  كما  الجماهيري  االتصال  أكثر من جمهور وسائل  تويتر منقسم  الجمهور في 

.)Ausserhofer & Maireder, 2013(

محليا  السياسي  الوعي  بتكثيف  والمهتمين  المثقفين  من  محاوالت  هناك 
المغردين  فيه، ويغدو ضغط  أمٌر ال شك  للمراقبة  المغردين  تعرض  أن  إال  وخارجيا 
مثال في وسائل التواصل االجتماعي على جهات ثقافية أمرا ممكنا، تقوم فيه الجهة 
األخرى بالتنازل والتغير تحت هذا الضغط، الذي يختلط بخطاب ديني يكتسب قوته 
من شخصيات دينية نافذة معارضة لتوجهات ثقافية ال تتفق مع رؤيتها، وفي المقابل 
فإن تشكيل رأي عام معارض في القضايا السياسية كنحو زيارة شخصيات اسرائيلية ال 
يؤدي إلى إحداث تغير ملموس كنحو االستجابة لضغوط الرأي العام والغاء الزيارة أو 
المشاركة كونه يتقاطع مع السياسة الخارجية للدولة ككل. هل يمكن االنتقال بذلك من 
الحراك االفتراضي إلى الحراك الواقعي؟ أجزم أن الحراك االفتراضي على وسائل 
التواصل االجتماعي هو أحد أهم أسباب القيود والعقوبات المفروضة على الحراك 

في أرض الواقع.
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Public service media. Journal of Information, Communication 
and Society, vol 14: 5.
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وأدوارها النمطية يف اإلعالم الوطني املريئ 

القناتان األوىل والثانية منوذجا

د. ياسين يسني
جامعة محمد الخامس، أكدال، المغرب.

عشرة  ستة  مايغا«  »عيسى  السوداء  الفرنسية  الممثلة  من  وبمبادرة  مؤخرا 
ممثالت فرنسيات سوداوات سيحكين تجربة التمييز التي عشنها في السينما الفرنسية 
حيث غالبا ما تفرض عليهن أدورا نمطية تختزلهم في دور الخادمة أو الممرضة أو 
البطولة  المهاجرة اإلفريقية وغالبا ما يتم إقصاؤهن من أدوار  العاملة الجنسية أو 
وملصقات األفالم، تجارب التمييز هذه دونها في مؤلف جماعي بعنوان »سوداء ليست 
حرفتي«)))، عمل سيفرض على وزير الثقافة الفرنسي دعوتهن إلى »مهرجان كان« 
المرأة  فماذا عن  السود.  من  الكثير  التي هي قضية  بقضيتهن  للتعريف  السينمائي 
المغربية السوداء ؟ هل هي أيضا ضحية صور نمطية إعالمية ؟ وما هي هذه الصور 

النمطية ؟

نهدف من خالل هذه الدراسة إلى تشخيص وضع المرأة المغربية السوداء مكوًنا 
أساسًيا من مكونات المجتمع المغربي، ومكوًنا يعاني وصًما اجتماعًيا مزدوًجا: »وصم 
امرأة« و«وصم سوداء«. في هذا العمل نعني بالمرأة السوداء كل النساء الالئي ينظر 
إليهن ويمثلن اجتماعًيا وثقافًيا من منظار لون بشرتهن األسود. ويعبر وضع النساء 
وخالًفا  لونية،  أقلية  وضعية  النساء  هؤالء  فيها  تعيش  تجربة  عن  السود  المغربيات 

(1) AÏssa Maïga, «Noire n’est pas mon métier»,Le Seui,Paris, 2018
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لوضع الرجل األسود تعاني هي وصمين : وصم كونها امرأة ووصم كونها سوداء، ما 
يجعلها في وضعية دونية مزدوجة.

أكدت لنا الدراسة التي قمنا حول مرئية سود البشرة في اإلعالم المرئي المغربي 
في إطار بحث لنيل شهادة الدكتوراه، أجريناه بشأن وضع سود البشرة في المجتمع 
المغربي، ضرورة تخصيص حيز من هذا العمل لوضع المرأة السوداء التي تعاني مثلها 
مثل الرجل األسود العنصرية والتمييز االجتماعي. سنعتمد هنا على نتائج بحث كمي 
والثانية،  األولى  الوطنيتين  القناتين  السود في  وكيفي أجريناه حول موضوع مرئية 

نشر في مجلة باحثون))).

معرفة  لتكوين  حلقة ضرورية  هنا  يمثل  السوداء  المرأة  موضوع  في  والبحث 
كاملة عن الوضع األسود المغربي La condition noir au Maroc))) الذي نسعى من 
خالله إلى لفت انتباه الحركة النسائية المغربية إلى ضرورة االهتمام بهذا الموضوع 

الذي ال يقل أهمية عن المواضيع األخرى المرتبطة بقضايا النوع االجتماعي.

سيما  وال   ،Black Studies السود  دراســات  إطار  في  هذه  دراستنا  تدخل 
»التقاطع«  مفهوم  على  بذلك  معتمدات  السوداوات،  النسائيات  قادتها  التي  تلك 
Intersectionnalité الذي مكنهن من الكشف عن خصوصية وضع المرأة السوداء 
)اللون،  امرأة  وتجربة  )النوع(  امرأة  تجربة  تمييزيتين؛  تجربتين  ملتقى  كونه 
العرق())). أمام »امرأة« و»سوداء« نكون أمام وصمين جسديين؛ لذا اعتمدنا نظرية 
تحليل الوصم التي بلورها إرفنغ غوفمان))) نموذًجا تحليلًيا، وركزنا على أهم الصور 
النمطية الرائجة في اإلعالم المغربي حول الجسد األسود األنثوي. إلى جانب المقاربة 

ياسين يسني، »سود البشرة في اإلعالم المغربي: القناتان األولى والثانية نموذًجا«، باحثون، العدد1 )كانون   )1(
الثاني/ 1 يناير-آذار/ مارس 2017(. 

استوحينا هذا المفهوم من عنوان مؤلف المؤرخ الفرنسي باب ندياي »الوضع األسود الفرنسي«، انظر:  )2(
Pap Ndiaye, La condition noire: Essai sur une minorité française (Paris: Calmann-Lévy, 2008).

ما زال لفظ العرق، رغم عالقته التاريخية بالخطابات العنصرية، يستعمل في الكثير من األعمال العلمية مبدأ   )((
مفسًرا للعالقات االجتماعية. تبني مفهوم العرق، من دون معقوفتين، في العلوم االجتماعية األميركية خاصة، 
وأيًضا في هذا العمل، يمتح من تصور براغماتي لهذا المفهوم؛ تصور يرى فيه أداة مهمة لتحليل طريقة تشكل 
مجموعة من المجموعات العرقية كالسود، ومقاربتها. فمفهوم العرق مفيد كثيًرا في فهم السيرورة التاريخية 

التي من خاللها صار السود سوًدا.
(4) Erving Goffman, Stigmate: Les usages sociaux des handicaps, Alain Kihm (trad.), collection Le 

Sens commun (Paris: Les Éditions de Minuit, 1975).
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السوسيولوجية، استرشدنا بالمقاربة التاريخية التي سنبين من خاللها أن وصم المرأة 
السوداء اإلعالمي وصم له تاريخ تمتد جذوره في الماضي العبودي المغربي.

خالل  من  المغربي  المجتمع  في  سوداء  امرأة  تكون  أن  معنى  أواًل  سنوضح 
مفهوم »الوضع األسود«. ثانًيا سنحاول جرد أهم أشكال التمييز التي تعيشها المرأة 
وذكوريته. وسنركز على  المغربي  المجتمع  بسبب عنصرية  الوضع  السوداء في هذا 
وأخيًرا  النمطية.  اإلعالمية  أدوارها  خالل  من  المغربي  اإلعالم  في  تجسدها  كيفية 
العنصرية، بوصفها شكاًل من أشكال  بتوصيات علمية وعملية قصد محاربة  سنختم 

العنف الموجة ضد المرأة المغربية السوداء.

وضع املرأة السوداء يف املجتمع املغريب

قبل الحديث عن »الوضع األسود« بوصفه مفهوًما مفتاحًيا لفهم معنى أن تكون 
التمثالت  الضوء على  تسليط  الضروري  المغربي، من  المجتمع  »امرأة سوداء« في 
الطلبة  المغربي. فقد نصحني مجموعة من  المجتمع  »السواد« في  االجتماعية عن 
بتجنب استعمال نعت »األسود« ألنه لفظ عنصري ومهين، ألشخاص نعتهم الطالب 
المستجيب بـ »الكوحل« )السود(، صرحت لنا طالبة دكتوراه في علم االجتماع )ن. ت( 
أنه »ال يمكن طرح الموضوع من خالل لفظ »السود« فهو مهين لهم، ومن األفضل 
استعمال لفظ »أسمر اللون«، وهي المالحظة نفسها التي أبداها طالب دكتوراه في 

علم االجتماع أكد لنا أنه »لفظ عنيف«.

قادح  الكثيرين  إلى  بالنسبة  فإنه  »السواد«  بـ  المغرب  في  شخًصا  تنعت  أن 
كل  عنه  يبعد  لكي  »ملون«  أو  »أسمر«  كلمة  استعمال  العديد  يفضل  لذا  للمخاطب. 
تهم العنصرية. تقول راما ياد Rama Yade))) في هذا الصدد: »عندما يتعلق األمر 
بنطق ’أسود‘ هناك من يتردد أو يعرض عنه كأنه سينطق شتيمة، وهناك من يتفادى 
النهج  وعلى  بالعنصرية«))).  اتهامه  مخافة  أو  اآلخر  يجرح  لكيال  الوصف  استعمال 
نفسه سارت المواد اإلخبارية التي تبث على القناتين األولى والثانية المغربيتين، حيث 
أضحى هناك تحفظ على استعمال لفظ »أسود« الذي عوض بـ »أسمر«. وهكذا لم 
نعد نسمع أو نقرأ القارة السوداء بل القارة السمراء. وعلى غرار ما يجري في فرنسا، 

راما ياد سياسية فرنسية من أصل سنغالي، شغلت سابًقا، منصب وزيرة حقوق اإلنسان ووزيرة الرياضة.  )1(
(2) Rama Yade, Noir De France (Paris: Calmann-Lévy, 2007), p. 7.
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يحاولون  التي  المرادفات  يبدعون في خلق مجموعة من  المغاربة  الكثير من  نجد 
بها تفادي استعمال »أسود« من قبيل »أسمر« أو »صحراوي«))) أو »توركي«))) أو 

 .)Black( »أو »بالك )لوين« )ملون«

يمكن أن نفسر تجنب استعمال لفظ »أسود« من خالل النقاط اآلتية :
- تساهم اللغة مساهمة كبيرة في بناء دونية الجسد األسود وحامله. فيكفي في 
إلى  ليتحول  معين  إلى موضوع  )أسود(  »أكحل«  نعت  تضيف  أن  المغربية  الدارجة 
موضوع دوني ؛ »يوم أكحل« )يوم أسود(، »أكحل الرأس« )السواد األعظم(، »أكحل 

الوجه« )قبيح(... إلخ.
- ارتباط اللون األسود وجسده بأهل النار والشر في المرجعية اإلسالمية، فالله 
لم يرسل أنبياء سوًدا))). لقد تأثر المتخيل اإلسالمي الشعبي بما جاء في الموروث 
لونه  تحويل  األخير عوقب من خالل  وأن هذا  أبناء حام،  السود  أن  المسيحي من 
بررت  إلهية  لعنة  صار  األسود  إن  إلخوته))).  عبد  إلى  ثم  األسود  إلى  األبيض  من 
الكريم بصورة سلبية واضحة، فهو  القرآن  ارتبط األسود في  لقد  اللعنة االجتماعية. 
دائًما مرتبط بالكفر والفجور والردة والجهل والكذب على الله)))؛ ﴿َيْوَم َتْبَيضُّ ُوُجوٌه 
ِبَما  اْلَعَذاَب  َفُذوُقوا  ِإيَماِنُكْم  َبْعَد  َأَكَفْرُتْم  ُوُجوُهُهْم  ْت  اْسَودَّ ِذيَن  الَّ ا  َفَأمَّ ُوُجوٌه  َوَتْسَودُّ 
ا َوُهَو  َر َأَحُدُهْم ِباأْلُْنَثى َظلَّ َوْجُهُه ُمْسَودًّ ُكْنُتْم َتْكُفُروَن﴾، )آل عمران: 106(؛ ﴿َوِإَذا ُبشِّ
ٌة  ُمْسَودَّ ُوُجوُهُهْم  اللَِّه  َعَلى  َكَذُبوا  ِذيَن  الَّ َتَرى  اْلِقَياَمِة  58(؛ ﴿َوَيْوَم  )النحل:  َكِظيٌم﴾، 
َضَرَب  ِبَما  َأَحُدُهْم  َر  ُبشِّ ﴿َوِإَذا  60(؛  )الزمر:  ِريَن﴾،  ِلْلُمَتَكبِّ َمْثًوى  َم  َجَهنَّ ِفي  َأَلْيَس 

ا َوُهَو َكِظيٌم﴾، )الزخرف: 17(. ْحَمِن َمَثاًل َظلَّ َوْجُهُه ُمْسَودًّ ِللرَّ

بالنسبة إلى المتخيل المغربي كل السود المغاربة هم بالضرورة منحدرون من جنوب المغرب، دائًما يسأل   )1(
األسود المغربي عن أصوله الجنوبية المفترضة.

أفريقيا  من  جلبهم  تم  سوًدا  عبيًدا  المغربي  المتخيل  مستوى  على  تمثل  وهي جماعة  )الطوارق(  »تواركة«   )2(
لالشتغال خدًما في القصور الملكية، وجماعة قريبة من السلطة؛ لذا فهي تستفيد من هذا القرب مثاًل في 
األعياد )أكباش عيد مجانية(، والوظائف العمومية، بخاصة في سلك المؤسسات األمنية، إنها جماعة سوداء 

ذات حظوة نظًرا إلى قربها من الحاكم.
المغرب«،  في  السود  العنصرية ضد   -)9( الّسود  العنصرية ضّد  الالمرئية  »الجدران  الديالمي،  الصمد  عبد   )((

 https://bit.ly/2lIowai :األوان، 12/8/)201، شوهد في 2018/7/1، في
(4) Xavier Yvanoff, Anthropologie du racisme: essai sur la genèse des mythes racistes (Paris: 

L’Harmattan, 2005), p. 189.

كاظم نادر، تمثيالت اآلخر: صورة السود في المتخيل العربي الوسيط )بيروت: المؤسسة العربية للدراسات   )5(
والنشر، 2004(، ص 6)1.
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- ارتباط اللون األسود بالعبودية، إذ هناك ترادف بين السواد والعبودية على 
مستوى المتخيل المغربي. لقد ساهم الوضع العبودي في وصم الوضع األسود المغربي 

بالكثير من الدونية االجتماعية.
- ارتباط األسود بقارة أفريقيا؛ قارة يتمثلها المتخيل االجتماعي جغرافية العبيد 

والتخلف والعنف والمجاعة واألوبئة.
- غياب حركة زنجية سياسية أو فكرية عربية استطاعت قلب وصم اللون األسود 
وتحويل رمزيته السلبية إلى مفخرة وهوية سياسية وثقافية )تضامن أسود حامل لمطالب 
 Black سياسية واجتماعية( كما حصل في الواليات المتحدة األميركية مع الفهود السود
 ،Le Mouvement De La Négritude فرنسا  في  الزنجية  الحركة  ومع   Panthers
حيث لم يشهد المجتمع المغربي مثاًل »سنغور«))) مغربًيا، ولم يغن األسود المغربي 
إلى حد اليوم »أنا أسود أنا جميل«، بل غنى المغني المغربي األسود البشرة الحسين 
الحياء(  المؤدب وفاقد  بنت غير  يا  )السوداء  الضاسر«)))  بنت  يا  »الكحلة  السالوي 
أغنية تحكي عن الزوجة السوداء قدًرا مشؤوًما، وتحكي أيًضا عن مدى تجذر دونية 
السود حتى لدى السود أنفسهم. أعاد توزيع هذه األغنية المغني الكناوي الشاب باري، 
وما زالت تبث في حلتها الجديدة في اإلذاعات المغربية، وقد تم أداؤها مباشرة على 
الهواء في مهرجان صويرة سنة 2006 الذي نقلته القناة الثانية))). تمر هذه األغنية من 
دون أن تثير ضجة أو تنديًدا، بخاصة مع غياب »وعي وتضامن أسودين«، أي جمعيات 

قادرة على الدفاع عن السود المغاربة وحمايتهم من العنف الرمزي.

إن مفهوم الوضع األسود يمّثل لنا حالة مفتاحية لمقاربة واقع السود المغاربة، 
أو  طائفة  أو  دولة  أو  طبقة  بحالة  هي  ما،  اجتماعية  حالة  على  يدل  أنه  إلى  نظًرا 
جماعة، ولكن أقلية أي مجموعة من األشخاص يشتركون في تجربة اجتماعية تجعل 
منهم بشكل عام وخارجي »سوًدا«. حديثنا عن الوضع األسود يضعنا في إطار مقاربة 
أقلياتية Approche minoritaire وليس هوياتية Approche identitaire، ال يمكن 

ليو بولد سيدار سنغور Léopold Sédar Senghor شاعر وأديب سنغالي من أهم مؤسسي حركة الزنوجة إلى   )1(
جانب الفرنسي إيميه سيزار.

https://bit. في:   ،2018/7/1 في  شوهد   ،2011/5/1( يوتيوب،  موقع  السالوي،  للحسين  الكحلة  يا  أغنية   )2(
 ly/2KpfYE0

النقل المباشر ألغنية »يا الكحلة يا بنت الضاسر« على القناة الثانية سنة 2006، موقع يوتيوب، 0)/1/)201،   )((
https://bit.ly/2tLyCLQ :شوهد في 2018/7/1، في
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أن نتحدث عن المحدد اإلثني قاسًما مشترًكا يجمع السود المغاربة، فالسود المغاربة 
الثقافية نفس ها، والمواطنون السود ليسوا متجانسين، فهناك  ال يتقاسمون الهوية 
السوداء أو األسود الذي ينظر إلى ذاته أمازيغًيا أو عربًيا أو صحراوًيا، وعلى الصعيد 
األيديولوجي هناك األسود اإلسالمي واألسود اليساري. أمام هذه الفسيفساء الهوياتية، 

إن ما يجمع السود هو لون البشرة ورمزيتها والتمثالت االجتماعية حولها.

يوجد في المغرب أقلية))) سوداء بالقدر الذي يوجد فيه أشخاص ينظر إليهم 
سوًدا، وهو الرابط الوحيد الذي يصنفهم على الرغم من ضعفه))). ال يحيل المعنى 
السوسيولوجي لألقلية إلى ذلك المعنى اإلحصائي الكمي، بل إلى جماعات إنسانية 
مهيمن عليها. وهذا ما يؤكده عبد الصمد الديالمي في قوله: »األقليات ليست دائًما 
أقليات إحصائية كما يتبين ذلك من مثال مجموعة النساء، فهؤالء لسن أقلية إحصائية 
للرجال كمجموعة شمولية،  بالنسبة  أي  العالئقي،  بالمعنى  أقلية،  ذلك  ويشكلن رغم 

عادية، سائدة«))).

المهمشة  والجماعات  األقليات  مكنت  تقاليد  ديمقراطية  دول  في  تطورت  لقد 
من إنشاء جماعات ضغط أو مؤسسات مجتمع مدني تدافع عن حقوقها، وتهدف إلى 
مكافحة التمييز ضدها لتنتزع االعتراف بوضعها أقلية؛ ففي فرنسا، على سبيل المثال، 
أسست مجموعة من الجمعيات الممثلة للسود خطابها السياسي النضالي على أساس 
 (((CRAN فرنسا  في  السوداء  للجمعيات  الممثل  المجلس  وعّرف  األقلية.  مفهوم 
األقلية السوداء بأنها مجموعة تضم »السود القاطنين بفرنسا، وهم يشكلون جماعة 
التمييز  وهي  مشتركة،  تجربة  يعيشون  الذين  األفراد  من  مجموعة  تضم  اجتماعية 
بسبب بشرتهم السوداء. إن هذا التجمع يضم أعضاء يعرفون أنفسهم هوياتًيا وإيجابًيا 
بأنهم سود، وضحايا تمييز يمسهم ألنهم يحملون ميالنيَن مختلًفا«))). أما في المغرب 

يمكننا تعريف األقلية بالنسبة إلى لويس وورت بأنها مجموعة من األشخاص الذين بسبب خصائصهم الفيزيائية   )1(
أو الثقافية، هم منعزلون عن اآلخرين في مجتمع يعيشون فيه، ويعاملون بطريقة مختلفة، ويعانون الالمساواة، 

كما أنهم ينظرون إلى أنفسهم جماعة مهمشة.
(2) Ndiaye, p. 65.

الجدران-  www.alawan.org/ 2013/12/08 المغرب  في  السود  ضد  العنصرية  الديالمي،  الصمد  عبد   )((
الالمرئية-العنصرية-ضّد-الّسو5-/

(4) Comité Représentative des Associations Noir.

Ndiaye, p.19  )5(
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أو  األكاديمية  األعمال  عالية سواء على مستوى  بحساسية  يتسم  األقلية  فإن مفهوم 
السياسات العامة، فأي مساءلة لوضع السود في المغرب في الحاضر فيها نبش في 

طابو ]تابو[ العبودية المغربية، وما تستدعيه من اعتراف وإصالح وإنصاف.

املرأة املغربية السوداء وأدوارها النمطية يف اإلعالم الوطني املريئ

إذا كانت المرأة البيضاء في المغرب قادرة على الولوج إلى بعض المهن كتلك 
واإلعالم،  االستقبال  كمهن  البشرة،  لون  وأبرزها  معينة  جمالية  معايير  تقتضي  التي 
فالمرأة السوداء ُمقصاة من الفضاء اإلعالمي المرئي الذي يغيبها، وإن حصل وحضرت 
فهي تحضر في أدوار نمطية مرتبطة بالخدمة والطبخ؛ أي في أدوار التصقت بها في 
الماضي العبودي، وإلى حد اليوم لم يشهد اإلعالم المرئي المغربي مقدمة أخبار أو 

بطلة مسلسل أو فيلم مغربي سوداء.

تحصر الكثير من المواد اإلعالمية المرئية المغربية حضور المرأة السوداء في 
الجسد  بين  االجتماعي  الترادف  بذلك  وتقوي  المنزلية،  بالخدمة  المرتبطة  األدوار 
األسود والعبودية. يرتبط حضور المرأة السوداء اإلعالمي النادر بأدوار دونية ومتوافقة 
وإعداد  والخدمة  كالطبخ  االجتماعية  السود  ألدوار  االجتماعي  المخيال  تمثالت  مع 

الشاي))).

ال تندد الهيئات الرسمية المغربية بالالمرئية اإلعالمية لسود البشرة والخطاب 
اإلعالمي المنمط المنسوج حول سود البشرة، بل تندد بوضوحه. فقد وجهت الهيئة العليا 
لالتصال السمعي البصري في المغرب إنذاًرا لقناة »ميدي 1 تي في«، بخصوص أولى 
حلقات برنامج الكاميرا الخفية »واقيال هو«، الذي عرض في رمضان )201، الحتوائه 
على عبارات تحقيرية ومهينة بشكل جلي لشخص بسبب لون بشرته السوداء))). كانت 
األلفاظ العنصرية وردت ضمن الحلقة األولى من البرنامج الفكاهي »واقيال هو«، 
الذي كان يبث على قناة »ميدي 1 تي في« خالل شهر رمضان، فقد تعرضت سيدة 

ياسين يسني، »سود البشرة في اإلعالم المغربي: القناتان األولى والثانية نموذًجا«، باحثون، العدد 1 )يناير-  )1(
مارس 2017. 

إحدى  التي وردت في  العنصرية  التعابير  بسبب  تيفي«   1 »ميدي  تعاقب  »الهاكا  تليكسبريس،  تحرير  هيئة   
حلقات برنامج ’واقيال هو‘»، تليكسبريس، نشر في تليكسبريس يوم 27 - 09 - )201، شوهد في 2018/7/2، 

 http://telexpresse.com/permalink/19456.html :في
المرجع نفسه.  )2(
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متزوجة لموقف من منشط ]مقدم[ البرنامج، إذ تم إيهامها بأن زوجها تزوج عليها 
بأفريقية من جنوب الصحراء أي سوداء، ردت »الزوجة المخدوعة« بالقول: »ما لقى 
باش يبدلني غير بعزية«. وكررت مرة أخرى في الحلقة نفسها: »كان يمكن أن يبدلني 
القناة  تحذف  ولم  »بعزية..«،  وليس  زرقاوان،  والعينان  أصفر  الشعر  بامرأة جميلة، 

العبارات العنصرية رغم أن البرنامج ليس مباشًرا))).

املرأة السوداء وصورة الطباخة النمطية

يعتبر الطبخ من أهم المجاالت التي برعت فيها األمة السوداء. فالبكري في 
القرن الحادي عشر الميالدي يؤكد أن بيع األمة السودانية في »أودغوست« كان يضم 
الكثير من الطباخات البارعات، كما أن ثمنهن كان مرتفًعا فقد يصل ثمن الواحدة إلى 
100 مثقال ]وحدة قياس أوزان تساوي تقريًبا أربعة غرامات[. لقد كانت الطباخات 

السودانيات عملة نادرة ومن يملكهن يرفض بيعهن))).

المرأة  أي  الحمام« ؛  رافقتها صورة »خادمة  الماهرة  المطبخ«  صورة »طيابة 
المسؤولة عن تنظيف جلد النساء من األوساخ. فالخادمة السوداء كانت تطبخ لسيدتها 
االجتماعية في  دونيتها  تجسدت  النحو  وعلى هذا  تنظيفها،  على  تعمل  أيًضا  وكانت 
دونية أدوارها داخل المنزل حيث كانت تتلخص هذه األدوار في »األصعب واألوسخ«. 
يؤكد ليون األفريقي أنه في مغرب القرن السادس عشر، وبالضبط في فاس، خادمات 
الحمامات كن سوداوات، وأن تملكهم كان عادة مرتبطة بالعائالت الغنية التي كانت 

تجعل منهن في الكثير من األحيان هدايا في األعراس))).

يغيب السود بشكل مثير لالستغراب عن التلفزة المغربية، أما حضورهم النادر 
فيحصر في أدوار نمطية كالخدمة المنزلية. ال يخلو هذا الدور من إيحاءات سلبية 
مرتبطة بصورة نمطية مرتبطة بالماضي العبودي، عندما كانت األمة السوداء خادمة 

لدى العائالت المغربية الغنية، إما مربية أطفال أو طباخة.

)الرباط:  المغرب  تاريخ  في  الرق  في:  الوسيط«،  العربي  المجتمع  في  الرقيق  »أوضاع  بولقطيب،  الحسين   )1(
منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية القنيطرة، 2010(، ص 25. 

المرجع نفسه.  )2(
»ماستر شيف المغرب: الموسم الرابع – البرايم األول«، موقع يوتيوب، )/2018/1، شوهد في 2018/7/2، في:   )((

 https://bit.ly/2z1bxd4
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غالًبا ما يتم خلق ترابط بين السود في اإلعالم المغربي بالشاي وطقوس سكبه. 
القناة األولى برجل  اشتهر برنامج »نغمة وأتاي« )نغمة وشاي( الذي كان يبث في 
أسود بلباس مخزني )جلباب أبيض وطربوش أحمر( يشبه لباس السود الذين يرافقون 
الملك في األعياد وحفل الوالء أو ما ينعتهم المغاربة بـ »تواركة«، وقد كان المعني 

مكلًفا بإعداد الشاي بطريقة تقليدية للحضور مع ضيوف البرنامج.

صور األسود خادًما وظيفته إعداد الشاي لآلخرين أي البيض، الذين مثلوا في 
الماضي األسياد، مرتبطة حتى بالمرأة السوداء. اإلعالنات اإلشهارية وبعض البرامج 
الترفيهية )برنامج الطبخ »ماستر شيف«))) مثاًل( التي تحضر فيها المرأة السوداء، 
ترتبط دائًما بالطبخ ومنتوجات الكسكس والشاي، وتكرس هذه األدوار دونية السوداء 
والتبعية.  والنار  والشقاء  والداخل  والمطبخ  والتقليدي  القديم  تيمات  في  وتسجنها 
تسهل هذه المواد اإلعالمية عملية الربط بين السوداء واألمة على مستوى المخيال 
االجتماعي المغربي، وتكرس في الوقت نفسه ترادف أسود-عبد / سوداء-أمة الحاضرة 
بقوة لدى مجموعة من المستجيبين. وهذا ما يفسر لنا الصورة المفبركة التي راجت 
على مواقع التواصل االجتماعي التي وضعت رأس الطباخة السوداء التي تشارك في 
لجنة تحكيم برنامج »ماستر شيف« الذي يبث على القناة الثانية، فوق جسد الخادمة 
السوداء المشهورة في الفيلم الكرتوني »توم وجيري«، التي لم يكن يظهر منها سوى 

نصف جسدها األسفل.

بثت القناة الثانية في نشرة أخبار 14 كانون األول/ديسمبر 2017 موضوًعا حول 
السوداء معدة وساقية  المرأة  المغرب، ولم تجد هي األخرى أفضل من  الشاي في 
للشاي. ما أثارنا في هذا الموضوع هو تعاقب صور مقدمة البرنامج، فكلما ظهرت 
»المرأة البيضاء« )الجسد األبيض( ترافق هذا الظهور مع دور يجعلها حظوة رمزية 
واجتماعية واقتصادية عالية تبّوئها مرتبة التفوق، وعندما يأتي دور »المرأة السوداء« 
)الجسد األسود( فهي تظهر في صورة دونية يعبر عنها الدور الذي تقوم به. فساقية 
الشاي كانت امرأة سوداء، بينما الطبيبة التي تحدثت علمًيا وطبًيا عن فوائده الصحية 

كانت بيضاء.

https://bit. في:   ،2018/7/2 في  شوهد   ،2015/10/4 يوتيوب،  موقع  قديًما«،  المغرب  كنور  »إشهار   )1(
 ly/2KrgSzE
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املرأة السوداء بني دور »األمة« ودور »الخادمة«

تؤدي  الحرة«،  و»السيدة  ضمانة«  »دار  مثل  التاريخية،  المغربية  الدراما  في 
المرأة السوداء دور الخادمة العبدة. وحتى في األفالم الحديثة تؤدي المرأة السوداء 
دور الخادمة، كما هي الحال في مسلسل »رضات الوليدة«، حيث تحولت من الجارية 
إلى الخادمة. وحتى في فيلم »الطيابة« لم يجد المخرج أفضل من المرأة السوداء 
لتمثل شخصية »المسؤولة عن الحمام«. أما في فيلم »أحالم« فقد تحولت الممثلة 
دور  إلى  ضمانة«  »دار  التاريخي  المسلسل  في  أّدته  الذي  األمة  دور  من  السوداء 

الخادمة.

والخدمة  العبد  أدوار  في  المغربية  السينما  في  السود  أدوار  غالبية  حْصر 
يكرس صورة السوداء - األمة التي تسكن المتخيل الجمعي المغربي. أكدت لنا إحدى 
الفيالت«  »أصحاب  بـ  سمتهم  من  أو  الرباط  في  الغنية  العائالت  أن  المستجيبات 
السود  في  يرون  فهم  سوداء،  خادمة  أو  أسود  خادم  على  الحصول  في  يتسابقون 
المثالي، كالصبر والبعد عن  العبد  خدًما مثاليين، فيهم خصال الخادم أو باألحرى 
أسرته؛ أي عن جغرافيته األصلية التي يتمثلها الكثير من المغاربة في الجنوب. فالكثير 
يفهمن سبب حصرهن من طرف بعض  أنهن ال  أكدن  السوداوات  المستجيبات  من 
المغاربة في المناطق الجنوبية: »أنا ولدت في الرباط، ولم تطأ قدماي يوًما منطقة 
االمتحان  في  معدل  أول  على  عندما حصلت  بالصحراوية،  ينعتني  والكل  صحراوية 
الجهوي، مازحني مدير المؤسسة قائاًل: حتى الصحراوية يتقنون الفرنسية. لم يستطع 
أن يستدمج فكرة سوداء متفوقة في اللغة الفرنسية«. في السياق ذاته، أكد لنا أحد 
المستجيبين أن أمه كانت دائًما تطلب منه أن يخبر أصدقاءه السود المنحدرين من 
فسألها:  )خادمة سوداء(،  كحلة صحراوية«  »خدامة  تبحث عن  أنها  المغرب  جنوب 
لن  أي  أهلها؛  عن  بعيدة  وستكون  قوية  »إنها  فأجابته:  بالضرورة ؟  السوداء  لماذا 

تتعبني بدعوى زيارة أهلها«.

لم تتغير صورة المرأة السوداء الخادمة والطباخة. بل استطاعت االستمرار على 
المستوى اإلعالمي رغم ما لحق المجتمع المغربي من تحوالت. وهذا ما يمكن تأكيده 
من خالل الرجوع إلى أرشيف اإلعالنات التجارية المغربية القديمة، كتلك التي كانت 
سوداء  امرأة  فيه  مثلت  الذي  »كنور«  إشهار  بالذكر  ونخص  الثمانينيات،  في  تبث 
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أطباقها  في  »كنور«  تستعمل  التي  الماهرة  الطباخة  الخادمة  دور  زهرة  مي  اسمها 
»البيضاء«  المشغلة  العائلة  فُتظهر  اإلعالن  هذا  من  األخيرة  اللقطة  أما  الرمضانية. 

تتناول ما أعدته مي زهرة))) الغائبة أو المستبعدة عن مائدة اإلفطار.

يعرض التلفزيون المغربي مجموعة من البرامج الخاصة بالعرس المغربي، لكن 
المثير في األمر هو الغياب التام للعريس أو العروس األسود. بالنسبة إلى برنامج »الال 
كانوا  والذين  المغاربة  المشاهير  من  تقديمه مجموعة  على  تناوب  الذي  العروسة« 
كلهم بيض من دون استثناء، لم يحضر فيه ولو زوج أسود أو زوجة سوداء. أما برنامج 
»الهودج« الذي يعّرف بطقوس األعراس في الكثير من المناطق المغربية، فلم تحضر 
فيه هو اآلخر ولو عروسة أو عريس واحد من ذوي البشرة السوداء، لكنهم يحضرون 
أو  مثاًل في عرس مراكش)))  للعروس  كونهم حاملين  تتجلى في  في صورة منمطة 

تؤطر في وظيفة الطباخة في عرس شيشاوة))).

الغياب اإلعالمي للعروسة أو العروس من ذوي بشرة سوداء ليس سوى انعكاس 
لواقع يرفض األسود زوًجا، فالكثير من المغاربة يرفضون تزويج أبنائهم أو بناتهم 
لسود البشرة؛ ألنهم يملون في مخيالهم لون العبودية. إن حضور زوج أسود بإمكانه أن 
يكسر هذا الخطاب الذي يكرس البياض خاصية للعروس المثالية. ولإلشارة، لم يشهد 

اإلعالم المرئي المغربي إلى اآلن مقدمة أخبار أو بطلة فيلم سوداء. 

ورث وضع المرأة السوداء الذي حاولنا مقاربته عن الماضي العبودي الكثير من 
التمثالت والصور النمطية والسلوكات التمييزية. لقد ساهم الوضع العبودي في وصم 
الوضع األسود المغربي عموًم واألنثوي خاصة، بالكثير من الدونية االجتماعية. وحال 
الشكل الذي اتخذته نهاية العبودية في المغرب، والذي فرض من الخارج، دون خلخلة 
البنيات الذهنية، وذلك ألن منع المستعمر أسواق العبيد في المغرب كان بمنزلة خلخلة 

https:// :الهودج األعراس للعادات القديمة مراكش«، موقع يوتيوب، 2015/9/6، شوهد في 2018/7/2، في«  )1(
 bit.ly/2lPLM6m

في:   ،2018/7/2 في  شوهد   ،201(/12/26 يوتيوب،  موقع  شيشاوة«،  القديمة  للعادات  األعراس  »الهودج   )2(
 https://bit.ly/2tKXbbS

رحال بوبريك، »العبودية بين القاعدة واالستثناء، الناجم لخصاصي أو ’العبد‘ الذي أصبح قائًدا«، في: الرق   )((
العلوم  اآلداب  كلية  منشورات  )القنيطرة:  الغرايب  وم.  فايدة  بل  ع.  عينوز،  ع.  تنسيق،  المغرب،  تاريخ  في 

اإلنسانية، جامعة ابن طفيل، 2010(.
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للبنية الذهنية. وهذا ما يفسر استمرارها  للبنية االقتصادية، ولكن لم توازها خلخلة 
ما  وهذا  القريب،  الماضي  حتى  الغنية  المغربية  العائالت  في  المنزلي  شكلها  في 
يفسر أيًضا ترادف أمة سوداء )يكفي في المجتمع المغربي أن تقول »عبدة« ليفهم 
المغربي،  الجمعي  الالوعي  امرأة سوداء( على مستوى  تتحدث عن  أنك  المخاطب 
فأحد المستجيبين حكى قصة تؤكد هذا الترادف: »في يوم من األيام أردت المزاح مع 
أمي: وقلت لها: سأخطب فتاة سوداء، فردت علي قائلة: تريد أن تدخل منزلنا »عبدة« 

وتلد معها »سراق الزيت« )الصراصير(«.

القديمة  المغربية  المدن  من  الكثير  أن   Lanza Nazarena نزرينا  لنزا  تؤكد 
كفاس وسال وآسفي ومراكش كانت عائالتها الغنية تتنافس على الحصول على أكبر 
العبيد الرجال والنساء ليعملوا خدًما منزليين، أو مربيات أو سراري ألنها  عدد من 
كانت ترى في ذلك طريقة من طرق إبراز غناها وتميزها. إن عدد العبيد والخدم في 
العائالت المغربية الكبيرة يعكس مكانة الدار اجتماعًيا وسياسًيا. والتهافت على العبيد 
لم يكن سوى محاولة لتقليد النظام المنزلي الذي كان سائًدا في داخل دار المخزن 
أن  يمكن  وسياسية،  إدارية  وظائف  تقلد  العبيد  بإمكان  كان  حيث  الحاكم(،  )إقامة 
نستشهد هنا بالقايد الناجم لخصاصي الذي دّون المختار السوسي سيرة حياته في 
مؤلفه المعسول، حكاية أعاد قراءتها رحال بوبريك في مقالة بعنوان »العبودية بين 
القاعدة واالستثناء، الناجم لخصاصي أو ’العبد‘ الذي أصبح قائًدا«)))، كما كان بيع 
العبيد مسألة غير مشرفة. أما العائالت البسيطة فلم تكن قادرة سوى على امتالك 
في  لتساعدها  عرسها  في  للزوجة  تهدى  األمة  وكانت  تقدير،  أكثر  على  واحد  عبد 
العمل المنزلي. لقد كان امتالك العبد األسود أو األمة السوداء يدل على مكانة العائلة 

المغربية االجتماعية.

السؤاالن المطروحان هنا هما: لماذا لم يستطع السود عموًما، والمرأة السوداء 
خاصة، خلق تضامن أسود قادر على التنديد بأشكال التمييز القائم على أساس اللون؟ 

وما العوامل المفسرة لغياب وعي ونضال نسوَيين أسودين مغربَيين؟

(1) Lilian Thuram, Mes étoiles noires: de Lucy à Barack Obama (Paris: Ed. Philippe Rey, 2010), p. 
11.
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الخامتة

خالصة القول، المرأة المغربية السوداء ال تعاني عنصرية لونية مؤسساتية، بل 
كلمات ونظرات ولقطات سينمائية وال مرئية  تعّبر عنها  هي ضحية عنصرية عفوية 

إعالمية، وفظاعة الصور النمطية التي تختزلها في مكانة اجتماعية دونية.

الوضع  مع  كثيًرا  يلتقي  الذي  السوداء  المرأة  وضع  يبقى  السياق،  هذا  وفي 
الذكوري األسود في الكثير من الصور النمطية والتمييز االجتماعي، وضًعا متميًزا ألنه 
ملتقى وصمين وصم النوع )امرأة( ووصم لون البشرة )سوداء(. ويمّثل وضع المرأة 
السوداء تجربة اجتماعية تشترك فيها الكثير من النساء الحامالت لجسد ينظر إليه 

اجتماعًيا على أنه أسود.

كما أن لون بشرتها يبعدها عن وسائل اإلعالم المرئية ويحصر حضورها الكمي 
السينمائية  األعمال  )في  »األمة«  دور  بين  فيها  تتأرجح  نمطية  أدوار  في  الباهت 

التاريخية( ودور »الخادمة«.

أصبح من الضروري اليوم أن تنفتح الحركة النسوية العربية عامة، والمغربية 
 Barbara سميث  بربارا  أمثال  المؤسسة  السوداوات  النسويات  أعمال  على  خاصة، 
 Hazel Carby وهيزيل كاربي Patricia Hill Collins وباتريسا هيل كولينز Smith
للنسائية  تمنح  أن  األفرو-أميركية  النسائية  استطاعت  لقد   .  Bell Hookهوك وبيل 
إطاًرا إبستيمولوجًيا بدياًل، وأدوات نظرية ومعارف جديدة تسمح بالتفكير في مجموعة 
من االضطهادات المتقاطعة والمتداخلة، يمكن استثمارها في سياقات سوسيوثقافية 
أخرى، بخاصة السياق األسود المغربي، ويمكن اعتبار نقل هذه النصوص المؤسسة 
إلى اللغة العربية من بين أهم الوسائل التي ستمكن من التعرف عن قرب إلى أهم 

اإلشكاالت التي تطرحها هذه الموجة الثالثة من الحركة النسوية.

ففهم  السوداء«  »المرأة  موضوع  في  األكاديمي  البحث  تشجيع  يجب  أخيًرا 
وضعها »األسود« هو أول خطوة نحو تصحيح كونه وصًما، ورفع طبيعة »العادي« عنه. 
فإذا أردنا حًقا تغيير مجتمعنا ومحاربة العنصرية اللونية، يجب أاّل نعتمد على التمييز 
اإليجابي أو الطائفية، بل تغيير المتخيل وحده يمكن أن يقارب بيننا ويسقط الحواجز 

اللونية، كما يؤكد ذلك الناشط الحقوقي الفرنسي ليليان تورام.
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صار من الضروري اليوم بلورة خطاب نسوي أسود، والمساهمة في مزيد من 
محالة  ال  سيؤدي  ما  الموضوع،  هذا  في  واإلبداع  والخلق  والمقارنة  والنقد  الفهم 
العدالة  أساسه  اجتماعي  تغيير  وإحداث  السوداء  المرأة  بقضايا  الوعي  زيادة  إلى 

االجتماعية.
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أحمد يونس محمد حمودة
باحث في علوم االعالم واالتصال

خالل  من  وضوحا،  تزداد  واإلعالمي  االتصالي  للمشهد  العامة  المالمح  بدت 
االجتماعية،  العالقات  من  أنساق  داخل  الجديدة  والممارسات  الرموز  من  مجموعة 
التي أدت دورا هاما في صناعة  إلى غزارة »المعلومة«  خضعت في اآلونة األخيرة 
العولمة وتنميط  تغلّب عليه  الثقافية داخل نسق  القيم والرموز  وإنتاج مجموعة من 
بالحاجة   )Denis Mc Quail( ماكويل«  »دينيس  عنه  عّبر  ما  وهو  العام،  السلوك 
طبيعة  يفسر  ما  وهو  الجديدة)))  والتقنيات  والممارسات  األفكار  مع  التكيف  إلى 
الذي يقوم على رأس مال رمزي ومعرفي، تؤدي فيه  المعرفة والمعلومات،  مجتمع 
تكنولوجيات االتصال الحديثة دورا فاعال في تكريس ثقافة االتصال والعولمة والشراكة 
بالميديا  األفراد  عالقة  مقاربة  فإن  المختلفة))).  بأنواعها  االفتراضية  والممارسات 
قد   ،)l’interactionnisme Symbolique( الرمزية  التفاعلية  منظور  من  الجديدة، 
الثقافية  المضامين  مع  التفاعل  خالل  من  الفلسطيني  للجمهور  مواكبة  أكثر  يكون 
التي تنشر عبر صفحات الميديا الجديدة، وهو ما يحيلنا إلى دراسة مفهوم »التبادل« 
)L’échange( الثقافي في مختلف المجاالت بسهولة ويسر))) للتعريف بالتنوع الثقافي 

(1) Denis McQuail, Communication, London et New York, Longman, 1978, p. 156

آمال الدريدي، اإلعالم الجديد في عصر التكنولوجيا الرقمية، من مقال نشر بمجلة جيل للبحث العلمي، أفريل   )((
016)، ص ).

اإلمارات  دولة  الجامعي-  الكتاب  دار  اتصالي جديد،  نمط  نحو  المواطن:  المعطي، صحافة  عبد  السيد  نها   )((
العربية المتحدة، الطبعة األولى، 014)م. ص )4.
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الفلسطيني وتكرّيسه، بهدف إعادة النظر في التفاعالت اإلجتماعية بوصفها صيرورة 
وليست معطًى جاهزا)))، وتتطلب الوسائط الجديدة مهارات تستدعي توفير شروط 
للممارسات الثقافية التي تبّين أهمية التزاوج بين الفاعلين الثقافيين وفاعلّي الميديا 
الجديدة على أساس التداخل بين وسائل االتصال الحديثة والتقنية وتنّوع الوظائف 
التي أدت إلى ثراء الظواهر الجديدة في مجالها وتجاوز االتجاه التقليدي المتذمر 
من التأثير والدور السلبي للميديا واالغتراب الثقافي بالعمل على تدعيم استقاللية 
الثقافات  ميديا  تسعى  لذلك  واإلبداع،  الثقافي  الفعل  على  قدراتهم  وبناء  الفاعلين 
إلى توجيه الميديا في الثقافة وفق مبدأ المقاسمة المشتركة والمقاسمة بين الفاعلين 
الثقافيين وفاعلي الميديا والتي من شأنها أن تبسط علمية التفاعل والتبادل الثقافي 
استهالك  في  الجديدة  الممارسات  هذه  تتحدى  حيث  االفتراضي))).  العالم  في 
المضمون الرقمي الجهات التقليدية الفاّعلة في السياق الثقافي من قبيل األسرة أو 

المدرسة والتي من شأنها أن تساعد بالتغلب على المنظورات األحادية الطرف.)))

الثقافي  للتنوع  العالمي  باليْوم  االحتفال  في  الّعالم  فلسطين  مشاركة  وُتعد 
انطالقا من إيمانها العميق بقّيم التنوع الثقافي بين الشعوب داخل مكّونات المجتمع 
وزيادة الوعي بأهمية إيجاد عالقة تشاركية بين الثقافة والتنمية وإيجاد حوار ثقافي 
موّسع على مستوى عالمّي بين الثقافات المختلفة يقوّد إلى التطور والتقدم والّرقي 
في مختلف المجاالت وتنعكس أثاره على مختلف شعوب العالم ودوله وللحفاظ على 
الهوّية الوطنية الفلسطينية في مواجهة مشروع صهيوني عاٍت ومدمر لكل أوجه الحياة 
الفلسطينية ويشكل تهديدًا مختلفًا عن كل التهديدات التي تعاني منها ثقافات الشعوب 
التي تعيش ضمن وحدة جغرافية وسياسية في أمن وسالم، تكافح من أجل تحقيق 
للثقافة عالميًا، وال  الكبرى  القضايا  التطور والتقدم والحفاظ على هويتها ومقاربة 
بد من التأكيد على أن الموروث الحضاري الفلسطيني المتنوع في مختلف المجاالت 
به  يحظى  الذي  التنوع  أن  كما  أخرى،  ومناطق  دول  في  نجدها  قلّما  ميزة  منّحها 
المجتمع الفلسطيني من شتى المنابت واألصول يعتبر داعمًا أساسيا للتنوع الثقافي 

(1) Goffman Erving, Les rites d’interaction, Edition de Minuit, Paris, 1974, p: 21.
(2) Xavier Molénat, Les medias, nouvelles forms de Culture. http://www.scienceshumaines.com 

Online at: 4-2-2019. 

للتربية والعلم والثقافة، تقرير  الثقافات، منظمة األمم المتحدة  الثقافي والحوار بين  التنوع  االستثمار في   )((
http://www.un.org/ar/events/culturaldiversityday/  : الرابط  عبر  متاح   :19 ص  العالمي  اليونسكو 

assets/pdf/unescoreport.pdf
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التنوع  على  قائمة  إنها  الفلسطينية  الثقافة  في  األصل  ُيعد  حيث  والفني،  والفكري 
الخاّلق وإنها قد بلورت لنفسها نظاما ثقافيا مميزًا وفريدًا جعلها مفتوحة على الثراء 
والتجدد منذ نشأتها األولى وحتى اللحظة فالتنْوع هو المحور الثابت الذي تدور عليه 
المفتوحة على إنسانيتها، حيث  الفلسطينية وهو المكون الجوهري لوطنيتها  الثقافة 
جياًل  سنواتها  امتداد  على  والدينية  والفكرية  الثقافية  الفلسطينية  الذاكرة  احتضنت 
بعد جيل واستطاعت صياغة تجاربها اإلنسانية بثراء رمزي عميق النعكاس واقع شديد 

التمايّز شديد التجانس بعيدًا عن الخالف.)))

فمن الواضح أن تأثير المضمون اإللكتروني وما به من اختالف من جهة البناء 
الشتراك  مخصوصة  منظومة  ُيصبح  الكالسيكي،  الصحفي  الخطاب  عن  الداخلي 
الحوار  بمنتديات  اإللكتروني والمشاركة  المقال والتدوين  التعليق على  المتلقي عبر 
تجديد  في  حاسما  عامال  تشكل  أن  بإمكانها  والتي  الحديثة  التقنيات  من  وغيرها 
به  والتعريف  فلسطين  في  الثقافي  التنوع  واقع  تكريس  حول  اإلعالمية  الممارسة 
في  الثقافي  التنوع  أن  الباحث  ويالحظ  الفلسطيني،  المجتمع  داخل  مهمة  كقضية 
فلسطين قوٌة مّحركة لعمليات التنمية على جميع المستويات حيث يؤدي لعيّش حياة 
أكثر اكتمااًل، كما أن احترام التنوع الثقافي يؤدي إلى خلق حوار فّعال بين الثقافات 
الوجود  بالحوار والتنمية فاستمرار  التنوع  السبب وراء ربط  ومن هنا يمكن إدراك 
اإلنساني مشروط بتنوع ثقافي إيجابي يؤثث لما هو تاريخي واجتماعي، لينتج وعيًا 
منفتحا على المعرفة اإلنسانية المدركة للحقائق، وبهذا يتم تجاوز النظرة المحصورة 
وتتمظهر  العام،  واإلنساني  الكلي  اتجاه  في  الخاص  والمحلي  الجزئي  إطارها  في 
مسألة التنّوع الثقافي عبر االعتراف بمختلف اللغات، والسردّيات التاريخية، واألديان، 
«فالبشر  ثقافة،  بكل  الخاصة  األمور  كل  كما  العيش  وطرائق  والتقاليد،  والمذاهب، 
يجب أن يجدوا أنفسهم في إنسانيتهم المشتركة، وفي الوقت نفسه عليهم االعتراف 
بتنّوعاتهم الفردية، كما الثقافية«. فوحدة المجتمع، كما التنّوع اإلنساني ُيفترض أن 
بين  ما هو جامع  إغفال  يتم  أال  يجب  التنّوع،  الحديث عن  وعند  مترابطّين.  يكونا 
مختلف المكونات. فالوحدة والتنوع شريكان أساسيان يسمحان للمجتمعات الحديثة 
بالعيش من دون نزاعات، ومن دون عنٍف، وتعصّب، فما يجمّع يسمح لألفراد بالوجود 

عبد الرحمن بسيسو : الناقد األدبي والثقافي الفلسطيني – خالل حلقة مباشر برنامج آخر كالم بعنوان التنوع   )1(
الثقافي في المجتمع قيمة مضافة؟ ام عامل إنشقاق ؟ عبر إذاعة تلفزيون فلسطين رابط الحلقة : 

https://www.facebook.com/PalestineTv/videos/856468001228658/ , تاريخ التصفح : 1)/)/019). 
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المشترك، وما ُيمّيز يسمح لألفراد بالتعبير عن فردانيتهم وخصوصيتهم. فالثقافات 
والتراث  البيئة  حال  هي  كما  عليها،  المحافظة  يستوجب  ما  إنسانيًا،  تراثًا  تعتبر 
العمراني، فالدفاع عن التنّوع الثقافي ُيعتبر دفاعًا عن مبادئ الديمقراطية الكونية 

وليس المحلية فحسب.

وتسعى هذه الدراسة إلى مزيد من فهم رهانات تطورات الميديا الجديدة تجاه 
تكريس التنوع الثقافي في فلسطين، فيبدو أن الميديا الجديدة قد تحّولت إلى وسيّط 
يعبر عن هوّيات متعددة ومتنوعة، خاصة بعد أن انفلت اإلعالم من سلطة الدولة، بعد 
ظهور تكنولوجيات االتصال الحديثة واستثمار اإلعالم في القطاع الخاص، مما ساهم 
واإلعالمية،  االتصالية  االستخدامات  تجاه  االجتماعية،  التمثالت  من  نسق  بروز  في 
بمعنى آخر،  تتعلق بقضيتي»االنتماء والهوية«، أي  وهو ما يحيلنا على مسألة أشمل 
تشكيل  ديناميكية  في  الجديدة،  الميديا  تؤديها  أن  يمكن  التي  األدوار  في  البحث 
االجتماعي  معناها  في  »النحن«  إشكالية  بطرح  يسمح  ما  وهو  لذاتها،  المجتمعات 

والثقافي : » كيف نتعايش مًعا ؟ «.

I. اإلطار املنهجي للبحث

1. إشكالية الدراسة

تتمحور إشكالية الدراسة حول طبيعة أدوار الميديا الجديدة في تكريس التنوع 
الثقافي الفلسطيني في ظل دخول بيئة اإلعالم الرقمي عالم المؤسسات الثقافية بحيث 
أصبح التقني واالجتماعي مّجاالن غير منفصالت وفي تفاعل مستمر، وبفضل تطور 
وسائط الميديا الجديدة وممارستها ومنابرها ومحتوياتها، جعلت الجمهور ينتقل إلى 
دائرة التلقي الفّعال الذي يجعله قادر على إنتاج رسائل ثقافية تعبر عنه ويعّبر عنها، 
الثقافة  أن  نستنتج  وبالتالي  مسبوقة،  الغير  االجتماعية  الميديا  تطورات  بعد  خاصة 
والميديا يّشكالن مجال يرتبط بفعالية العالقة بين التنوع الثقافي والميديا الجديدة 
ضمن ما يمكن تسميته »ميديا الثقافات«، حيث أننا أمام إيديولوجيا اتصالية ُتحاكي 
مجموعة من الممارسات والتمثالت االجتماعية، تحمل في طياتها سلوكيات وتفاعالت 
متنوعة، بهدف إعادة هيكلة الروابط االجتماعية وفق قيم وترتيبات جديدة، فالمشهد 
اإلتصالي في فلسطين فيه انعكاس لواقع هذه المجتمعات، وهو ما دعّى إليه عالم 
االجتماع الفرنسي »بيار بوديو« )Pierre Bourdieu( »بضرورة التأمل والتفكير فيما 
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هو أبعد من ذلك، وتحديدا طبيعة المجتمع، الذي نعيش فيه في الوقت الراهن)))، 
فإن التنوع الثقافي واحترام المحلية وظهور أنماط جديدة من االنخراط في الحياة 
المجتمعية لدى الجمهور المتقبل للمادة اإلعالمية، إلى جانب تعاظم الفردانية والبحث 
الجماعات االجتماعية  الممارسات داخل  أنماط جديدة من  الذات وفق  عن تحقيق 
على اختالفها وتنوعها)))َخلّق جانبا من حْرية التعبير والتفاعل في فضاءات يمارس 
فيها المستخدمون مجموعة من األنشطة االتصالية. ويرتبط ظهور الميديا االجتماعية 
كالمشاركة  جديدة،  ممارسات  فيه  تشّكلت  مخصوص،  وثقافي  تكنولوجي  بسياق 
تشّكل  أصبحت  والتي  المضامين  إنتاج  على  قدراتهم  وتنامي  للمستخدمين  الواسعة 
 User( المستخدمين)))،  عليها مضامين  يطلق  االفتراضية  المضامين  فئة هامة من 
 ،)Viewer generated content(المشاهدين وإنتاجيات   )generated content
تتفاعل مؤسسات  المستهلكين)Consumer generatedcontent(«، حيث  وإنتاجات 
اإلعالم المهنية وفق طرق متعددة مع هذا التطور الحاسم خاصة من خالل توظيف 

تطبيقات المضامين التي ينتجها المستخدمون وينشرونها في الميديا االجتماعية))).

لذا تتحدد إشكالية هذه الدراسة في السؤال الرئيسّي التالي : 
الفلسطينية في منصات  الثقافية  الصفحات  تعكس مضامين  أّي مدى  إلى 

الميديا الجديدة واقع التنوع الثقافي في فلسطين ؟

وينبثق عن التساؤل الرئيس التساؤالت الفرعية لتالية :
عبر 	  أكبر  بتفاعلية  تحظى  والتي  فلسطين  في  الثقافية  الصفحات  هي  ما 

منصات الميديا الجديدة؟
هل يقتصر نشر المضامين في هذه الصفحات على لون ثقافي واحد؟	 
ما طبيعة تفاعل المستخدمين مع هذه المضامين؟	 
إلى أي مدى تساهم هذه الصفحات في التعريف بالتنوع الثقافي في فلسطين؟	 
ما هي أبرز الموضوعات الثقافية التي ركزت عليها هذه الصفحات؟	 

والنشر  للدراسات  كنعان  دار  الحلوجي،  درويش  ترجمة  بالعقول،  التالعب  وآليات  التلفزيون  بيار.  )1(  بورديو 
والخدمات اإلعالمية، دمشق، الطبعة األولى، 004)، ص 0).

(2) BBC (2004), Building public Value Renewing the BBC for a digital world downloads. p. 49.

الصادق الحمامي . سياقات تعاظم استخدامات الميديا االجتماعية، مجلة اتحادات إذاعات الدول العربية«   )((
عصر الميديا الجديدة« سلسلة بحوث ودراسات )78(، 016)، ص ))1

(4) Daniel chandler, Rod Munday, Oxford Dictionary of media and communication, Oxford 
University Press, London 2001, p. 397.
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2. أهداف الدراسة

تهدف الدراسة إلى تحقيق التالي :
متابعتها 	  على  الفلسطينيون  يحرّص  التي  الثقافية  الموضوعات  أهم  معرفة 

والتفاعل معها ونوعية هذه المواد والموضوعات.
خالل 	  من  الجديدة  الميديا  وسائط  عبر  المنشورة  المبادرات  عن  الكشف 

التعايش وتقبل عقلية الحوار واالنفتاح وتدبير االختالف بين الثقافات المختلفة 
داخل المجتمع الفلسطيني.

التعرف على ميديا الثقافات كنّمط جديد للعالقة بين الميديا والتنوع الثقافي 	 
إلى  تخضع  التي  الثقافات  ميديا  بمجال  والتعريف  الميديا  تحوالّت  وإظهار 
قواعد جديدة تمثل التقاطعات بكيفية تعامل اإلعالم الرقمي مع واقع التنوع 

الثقافي، في المجتمع الفلسطيني .
رصد ما توفره الميديا الجديدة من قوة إنجاز وفعل فائقين يحققهما »الفضاء 	 

المعلوماتي«، كّي يتعرف الجمهور الفلسطيني حقيقًة على هذا التنوع وتجذره 
وبين الرغبة في االنفتاح وتقبل اآلخر المختلف.

3. أهمية الدراسة

الدراسات  من  كونها  في  للدراسة  العلمية  األهمية  تكمن  العلمّية :  األهمية  أ. 
الحديثة في التطور التكنولوجي في مجال الفضاء اإلليكتروني، والتي تسعى إلى :

إمكانيتها 	  وتوظيف  الجديدة  للميديا  الجوهرّي  الدور  على  الضوء  تسليط 
التطبيقية على إشاعة الفكر التنويري للتنوع الثقافي في فلسطين من خالل 

»التداخل التكنولوجي« المبرَمّج الذي وفره عصر الرقمنة.
المساهمة في توفير المعّرفة عن ايجابيات التنوع الثقافي المتمثلة في نشر 	 

وتعزيز ثقافة التنوّع والقبول باألخر، وتعزيز ثقافة الحوار والتسامح، واحترام 
داخل  في  األقليات  لدى  والحضارية  واالجتماعية  والثقافية  الدينية  القيم 

المجتمع الفلسطيني.
أبحاث 	  تطوير  في  يساهم  معرفي  بإنتاج  والفلسطينية  العربية  المكتبة  تزويد 

مستقبلية في نفس السياق.
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ب. األهمية العملّية : تبرز األهمية العملية للدراسة في تقديم نموذج للمؤسسات 
الحديثة  الوسائط االتصالية  التشجيع على توظيف  العاملة في فلسطين في  الثقافية 
تشكيلة  يتقبل  فضاء  داخل  والتعايش  التسامح  أفكار  لنشر  إعالمية  مضامين  إلنتاج 
المجتمع الفلسطيني الواحد بتكويناته الالمتناهية بهدف خلق حوار خالق مفتوح يحترم 
كينونة اإلنسان وإنسانيته ووجوده، ووضع سياسة ثقافية رقمية تنظم الروابط الثقافية 
االفتراضية وإنشاء مخابر علمّية إلبداع الفعل الثقافي والتجديد الثقافي في ظل البيئة 

االتصالية الجديدة وأجواء الميديا والرقمية في ظل التحول في الفضاء اإللكتروني.

4. منهجية الدراسة

تقع هذه الدراسة ضمن البحوث الوصفية descriptive survey التي تهتم 
بتقصي األوضاع الراهنة وتفسيرها))) للحصول على حقائق جديدة حولها، وهذه 
الحقائق يمكن أن تأخذ أشكااًل مختلفة، كزيادة مستوى المعرفةـ أو إصدار تعميم 
المتحكمة في  العناصر  االقتراب من  الحقائق مزيدًا من  تؤدي هذه  جديد، وقد 
وتصميم  جديدة،  سببية  عالقات  الكتشاف  تقود  أو  دراسته،  يتم  الذي  الموضوع 
اعتمدت  وقد  األخــرى))).  الحقائق  من  وغيرها  حلها  المراد  للمشكلة  دقة  أكثر 
الدراسة على منهج المسح اإلعالمي الذي يعتبر جهدًا علميًا منظمًا للحصول على 
الثقافي  التنوع  تكريس  في  الجديدة  الميديا  أدوار  حوّلطبيعة  ومعلومات  بيانات 
في فلسطين، ورصد تفاعل المستقبليّن نحو مضامينها، كما أن المنهج المستخدم 
يسمح بتعميم الظواهر العلمية والخروج بتعميمات علمية واستخالصات قابلة إلعادة 

االختبار والتحقق من صحتها))).

5. مجتمع وعينة الدراسة

»الصفحات  انتقينا  وقد  الجديدة  الميديا  شبكات  في  الدراسة  مجتمع  يتحدد 
اإلشكالية  على  ولإلجابة  الجديدة،  الميديا  منصات  عبر  الفلسطينية«  الثقافية 
الصفحات  تمثلّت في رصّد  والتي  العمدّية،  العينة  بأسلوب  العينة  اخترنا  المطروحة 
الثقافية األكثر تفاعلية ونشرًا للمضامين التي تكّرس وتخدّم التنوع الثقافي، على أن 

(1) McNeill, P.& Chapman, S, Research Methods,3rd, New York: Rout ledge, 2005. p.5.
(2) Calmorin, L. P.: Research Methods and Thesis Writing, 2nded. Manilla: Rex Printing, 2008, p. 70.
(3) Susanna Horing Priest, Doing Media Research: An Introduction (California: Sage Publications, 

2016) , p.29. 
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تكون هذه الصفحات متقاربة ومتنوعة ما بين صفحات رسمية وأخرى شبابية وثالثة 
مدنية، وتم اختيار منصة فيسبوك كونها المنصة األعلى استخداما وتفاعلية من قبل 

الفلسطينيين))).. والتي تمثلت في :

الصفحة 	  الفلسطينية/  الثقافة  وزارة  »صفحة  في  تتمثل   : رسمية  صفحات 
وتقديمها  الوزارة  وفعاليات  أنشطة  وإبراز  برّصد  مختصة  وهي  الرسمية« 

للجمهور الفلسطيني والرد على استفساراتهم.

صفحات شبابية : تتمثل في »صفحة أنا فلسطيني I’m Palestinian« : صفحة 	 
إبقاء  إلى  وتهدف  فلسطين،  أبناء  الصفحة  يدير  الفلسطينية  بالقضية  مهتمة 
الجماهير على إطالع متواصل بأحدث األخبار الثقافية، وتعلم وحب تقاليدنا 

وثقافتنا الفلسطينية.

صفحات مدنية : تتمثل في صفحة »بيت لحم – ساحة المهد« : وهي صفحة 	 
مختصة في كل ما يخّص جميع االحتفاالت الدينية لجميع الطوائف المسيحية 
خاصة، وتهتم باألنشطة الثقافية بجميع مدن فلسطين عامة وإبرازها في شكل 
وتراتيل  دينية  منها  منوعة  وفيديوهات  ومباشرة،  نادرة وحديثة  قديمة  صور 

ومنها فيديوهات نادرة عن فلسطين.

6. أداة الدراسة

اعتمدت هذه الدراسة على أداة » تحليل المحتوى«: فهي أسلوٌب بحثي يهدف 
إلى الحصول على نتائج صادقة، وذلك من معلومات تتمثل في المحتوى)))، من خالل 
رصد طبيعّة محتوى المضامين المهتمة بالتنوع الثقافي في المجتمع الفلسطيني عبر 
منصات الميديا الجديدة في الفترة ما بين ) فيفري 019)م و4 مارس 019)م، وقد 
أساتذة  من  المحكمّين  من  عدد  على  وعرّضها  محتوى  تحليل  استمارة  تصميم  تم 

واقع اإلعالم االجتماعي في فلسطين 2018، تقرير صادر عن المركز الشبابي اإلعالمي- فلسطين-، صدر   )1(
https://drive.google.com/file/d/1vlTvlz1CoGEY1t3Kl6D : بتاريخ 9 يناير 019)، متاح عبر الرابط

HihuomduBJmdC/vie
)2( Krippendorff, Klaus, Content Analysis: An Introduction to its Methodology,Beverly Hills, 

California: Sage Publications, 1980 , p.21.
نقاًل عن: محمد الحيزان، البحوث اإلعالمية، الطبعة الثانية- مكتبة الملك فهد الوطنية للنشر- الرياض، 004)، 

ص 138
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اإلعالم )))واعتمدنا في التحليل على » فئة المضمون والتي تحيلنا إلى السؤال: ماذا 
والمعاني  واألفكار  المحتوى  مادة  تتناول  السؤال  هذا  وإجابة  ؟  كتب  ماذا  أو  قيل؟ 
التي يحتويها فهل مثلّت التوجه التابع للصفحات، أم مثلّت لْون ثقافي أخر، ورصدَنا 
طبيعة التفاعل لتعليقات المشاركّين على المضامين المنشورة، وماذا شملّت »الكراهية 
»فئة  على  اعتمدنا  كما  شـتم«.   - المناسبات  احترام   - للتصالح  دعْوة   - التسامح   -
القالّب« والذي يحيلنا إلى السؤال: كيف كتب أو كيف قيل؟ وهذا من خالل االهتمام 
بالقوالب واألنماط التي قدمت من خاللها المضامّين اإلعالمية. »نص - فيديو - صور 

- صوت - ورسوم - روابط مرجعّية«.

 Media( اإلطار النظري للدراسة : نظرية ثراء الوسيلة اإلعالمية .II
)Richness Theory

توضيح  في  تساعد  التي  االتصالية  األفعال  بأنه  الثراء   Daft &Lengel يعرف 
»قدرة  بأنه  عرفه  فقد   Rulf Muller أما  المناسب)))،  الوقت  في  الغامضة  القضايا 
الرموز  من  العديد  إرسال  خالل  من  المعلومات  توصيل  على  االتصالي  الوسيط 
 Boland الوسيط)))، ويرى الصدى في هذا  إلى توفر سرعة رجع  المتنوعة إضافة 
كمية  بتقديم  التأكد،  يقلل من حالة عدم  الذي  الثري هو  اإلتصال  أن   & Tankers
المعنى  ازدواجية  يمكن لإلتصال تخفيض  المعلومات بطريقة سريعة، كما  كبيرة من 
ويمكن  المعلومات،  من  المزيد  بتقديم  وليس  المالئم،  االتصالي  الوسيط  باستخدام 
أن يتم ذلك من خالل إجراءات المناقشات والمناظرات بشأن المعلومات الموجودة 

قام بتحكيم استمارة تحليل المحتوى كٌل من أساتذة اإلعالم واالتصال، مرتبة ترتيبًا أبجديًا :  )1(
- أ.د محمد البوجي. رئيس قسم علم االجتماع، جامعة األزهر – فلسطين   

- د. محمد جبار زغير. أستاذ جامعي – محاضر في جامعة الصادق األهلية العراق - بغداد.   
- ا.د/ مصطفى صابر النمر، أستاذ مشارك كلية اإلعالم واالتصال جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية- السعودية.  

- أ.د./ مي كامل العبد الله. استاذة علوم االعالم واالتصال في الجامعة اللبنانية. بيروت  
-د./ ناهض حماد. أستاذ جامعي- عضو الهيئة التحكيمية لمجلة دفاتر السياسية والقانون في الجزائر.  

-ا.د/ نجيب عمار بخوش :أستاذ جامعي محاضر في علوم اإلعالم واالتصال. جامعة محمد خيضر .بسكرة.الجزائر.  
- د. يحيى المدهون، أستاذ جامعي محاضر في قسم اإلعالم واالتصال . كلية الدراسات المتوسطة . فلسطين  
(2) R.L .Daft, R.H. Lengel, and L.K. Trevino, « Messagee quivocality, media selection, and manager 

performance », MIS Quarterly, Vol.11, N° 3 , 1987, p. 385.
(3) Rulf Muller, «Determinants for External Communications Of IT Project Managers», 

International Journal For Project Management, Vol. 21, July 2003, pp. 345-354.
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فعاًل حتى تثبت جودتها)))، كما یعرفه .Sitin et AL، بأنه قدرة الوسیلة على تیـسیر 
الوصول لمعنى مشترك خالل الوقت المحدد، ما یجعل الثراء متوقفا على معیاریین، 
األول: قدرة الوسیلة على نقل المعلومات بما یعنیه من قدرتها على نقل رجع الصدى 
متعددة،  وسائط  وتقدیم  باالتصال  القائمین  مشاعر  ونقل  مین  لمتلٍق  رسالة  واعداد 
عن  معلومات  حمل  أي  الرموز(،  حمل  )سعة  التواصل  تحقیق  على  قدرتها  والثاني: 
األفراد القائمین باالتصال فیما بینهم في االتصال متعدد االتجاهات))). فإن الثراء 
المتاحة  القنوات  توفير رجع صدى سريع وعدد من  على  الوسيلة  لقدرة  هو وظيفة 
كلما  ثراًء  أكثر  يعد  االتصال  أن  إذ  المتلقي))).  على  التركيز  ودرجة  اللغوي  والتنوع 
التي  الغامضة  المسائل  توضيح  أو  المرجعية  األطر  مختلف  على  التغلب  استطاع 
تؤدي بالتالي إلى تغيير الفهم، وهو ما أدى الستخدام النظرية في دراسات إدخال 
الوسائط التكنولوجية في العملية االتصالية والتعليمية، ونرى أّن الميديا الجديدة تتسم 
بخصائص اتصالية تميزها عن أي وسيلة أخرى، وذلك من حيث القدرة على التفاعل 
الثقافية  النظر  وجهات  عن  والتعبير  واألفكار  بالموضوعات  اإليجابية  والمساهمة 
المختلفة.وفي هذا االتجاه تتصل الميديا الجديدة بجملة من التحوالت: فمن الحداثة 
عالم  ومن  المعلومات،  اقتصاد  إلى  الصناعي  االقتصاد  ومن  الحداثة،  بعد  ما  إلى 
متمركز حول الغرب إلى عام غير مركزي، بفضل شبكات اإلتصال ومن الدولة اُلقّطرية 
الطالئعية)))، وبروز جماعات  التقدم والتطور واالتجاهات  العولمة وإلى معاني  إلى 
النقاش ومنتديات المحادثة اإللكترونية, ويقصد بها كل حوار, نقاش, دردشة, أو حديث 
اإللكترونية  التقنيات  بواسطة  أشخاص  ومجموعة  بين شخص  أو  بين شخصين,  يتم 
المختلفة عبر شبكة اإلنترنت, إما بالنص وإما بالصوت والصورة, أو كليهما معا. ويمكن 
تقنيات ال  الجماعات  أو غير متزامن)))، وتشمل هذه  النقاش متزامنًا  أن يكون هذا 
 ،)newsgroups(األخبار )MalingLists(، ومجموعات  البريدية  القوائم  تزامنية مثل 

(1) J. R. Boland, R. V. Tankers, «Perspecive Making and Perspective Taking In Communties Of 
Knowing», Organization science, Vol. 6, No. 4, 1996, pp. 350-372

(2) S. Sitin, K. Sutdiffe, J. Barrios-Choplin, «A Dual-Capacity Model Of Communication Media 
Choice In Organizations», Human Communication Research, Vol. 18, No. 4, 1992, pp. 563-598.

(3) Media Richness Theory, Available at: http://www.istheory.youku.ca/mediarichnesstheory.htm

المنشورات الجامعية  الصادق الحمامي، »الميديا الجديدة اإلبستيمولوجيا واإلشكاليات والسياقات«، تونس،   )4(
بمنوبة، الطبعة األولى )01)م، ص ص 19-17 .

القومية،  الكتب والوثائق  : دار  القاهرة  مصطفى محمد موسى »المراقبة اإللكترونية عبر شبكة اإلنترنت«،   )5(
)00)، ص 7)).
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 Chat( الدردشة  غرفة  مثل  تزامنية :  وتقنيات   ،)bill boards(اإلعالنات ولوحات 
يلتقي  الفضاءات  هذه  وعبر   ،)Forum discussions(المحادثة ومنتديات   ،)rooms
عدد من المتحدثين ينتمون إلى مجتمعات مختلفة من حيث الديانة واللغة والثقافة، 
أن  وبعد  والمجاالت))).  الموضوعات  الحديث حول مختلف  أطراف  يتجاذبون  وفيها 
تحْول المواطن إلى منتج للمضمون، أصبح على المؤسسات الثقافية الفلسطينية تقاّسم 
السلطة مع هذه المنصات الحديثة، ونظرا لتوافر كل هذه السمات فإن نظرية ثراء 

الوسيلة اإلعالمية تعد اإلطار التفسيري المناسب لهذه الدراسة.

III. التنوع الثقايف يف ظل تطْورات امليديا الجديدة

1. اإلطار املفاهيمي للثقافة والتنوع الثقايف »مساءلة املفهوم« 

ٍة يصنعها اإلنسان  إنَّ الثقافة ذات شأٍن وطنيٍّ ومجتمعيٍّ عظيم فهي صانعة ُهِويَّ
وتاريخها،  تراثها  حافظة  وهي  واألمم،  والمجتمعات  األوطان  بانية  وهي  وتصنعه، 

وسّجل حاضرها، وقاعدة تطورها المستقبلي ونمائها.

َدِت اآلَراُء َحوَل  د. ويقال: َتَعدَّ ًدا، فهو ُمتعدَّ د، تعدُّ د َيَتعدَّ أ. المفهوم اللغوي: »تعدَّ
َدِت«)))، ويشير مصطلح التنوع الثقافي في معناه اللغوي  َعْت َتَعدَّ الَمْوُضوِع: َكُثَرْت، َتَنوَّ
في  التنوع  عنه  ينتج  مما  البيئات  والصفات  الخصائص  في  البشر  بين  التمايز  إلى 
السلوك والعادات والتقاليد وأسلوب الحياة، والتنوع والتمايز في الخصائص والصفات 
والسلوك والعادات والتقاليد واأللوان ال يعني عدم التشابه فالبشرية تنتمي إلى أصل 
وجزر واحد مشترك))). وعلى المستوى اللغوي العام، تشير عبارة التنوع الثقافي إلى 
وتتطابق  تتشابه  كما  وتختلف  تتباين  كونها  أي  التنوع  بسمة  البشرية  الثقافة  اتسام 
مضمونا وشكال على نحّو يجعلها تتمايز إلى أنواع)))، أما على المستوى االصطالحي 
فإن التنوع الثقافي يتمحّور حول حق مختلف الثقافات في حفظ كيانها واحترام أوجه 

سليمان بن عبد الله الميمان وأخرون »تبسيط اإلنترنت والورد وايد وب«، الرياض: دار الميمان، 1998م، ص   )1(
.107

االولى،  الطبعة  بيروت  والتوزيع،  للنشر  البيان  دار  االجتماعية،  العلوم  بدوي، معجم مصطلحات  أحمد زكي   )((
1978، ص )14

التنوع الثقافي والسالم االجتماعي، رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة السودان  عاطف أدم عجيب، إدارة   )((
للعلوم والتكنولوجيا، مركز دراسات ثقافة السالم014)، ص)).

باتريك سافيدان، الدولة والتعدد الثقافي، ترجمة المصطفى حسوني، دار توبقال للنشر، المغرب، 011)، ص   )4(
440
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اختالفها وتميّزها وحماية صناعاتها )الثقافية(. وإن سمات الثقافة البشرية سمة التنوع 
أي كونها تتباين وتختلف كما تتشابه وتتطابق مضمونًا وشكال على نحو يجعلها تتمايز 
إلى أنواع)))، فالشعور اإليجابي تجاه الثقافة المحلية ال بّد أن يكون هو نفس الشعور 
تجاه الثقافات اإلنسانية األخرى، وأن تحسين العالقة مع األخّر هو فلسفة اإليتقيا))) 
وهي األرض المعرفية لكي يعيش اإلنسان إنسانيته ويتعّلم التقاسم مع اآلخر ومشاركته 
المنتج الحضاري في مستواه األدنى وأّن اإلنسان ال يحتاج إلى البذخ الحضاري معتبرا 
أّن المغامرة من أجل السالم تتطلب القوة على الضعف وهي بالتأكيد حرب إيتيقّية وفق 
سياق ليفناس وأن نجعل من وعي العزلة قيمة معنوية لبناء قوة تكون قادرة على تجميع 
شتات العالم في إنسجام وتناغم تؤهل لّلقاء مع األخر دون عنف وتمّكنه من الدخول 
معه في عالقة متساوية ال تجعل األنا يفّرط في إنيّته وال األخر في غيرّيته. فمساهمة 
الثقافات الحقيقية ال تقتصر عند حدود إبتكاراتها الخاّصة بل ال بد أن تتعّداها إلى 
ذلك الفارق المختلف الذي تنتجه وتبتكره فيما بينها، فالشعور اإليجابي تجاه الثقافة 
يكون  ما  وبأكثر  األخرى  اإلنسانية  الثقافات  تجاه  الشعور  نفس  هو  يكون  أن  بّد  ال 
من التنوع،، الثقافة إذْن، هي جماع األنظمة المادية والروحية التي ابتكرها اإلنسان 
لتحكم سلوكه فيما هو ذاهٌب إلى االرتقاء بهويته وذاته ونمط حياته واإلعالء من شأن 
وجوده في الحياة عبر االنخراط في صيرورة هي الثابت الوحيد في هذه الحياة، وعبر 
االحتفاظ بأبنية ثقافية تحملها اللغة إلى األجيال الالحقة كي تسكنها وتتولَّى تعديلها أو 

إعادة إنتاجها وفق حاجاتها وشروط تطورها.

معان  لثالث  يستعمل  الثقافي  التعدد  مصطلح  االصطالحي:  المفهوم  ب. 
مختلفة« كوصف لحالة التنوع الثقافي في مجتمع ما، وكإيديولوجيا تهدف لشرعنة 
اعتبار التنوع العرقي في التركيبة العامة لمجتمع ما، وكسياسيات عامة لخلق وحدة 
العديد من  العرقي في مجتمع ما، ومن خالل دراسة وتحليل  التنوع  وطنية عبر 
الذي  األعلى  »المستوى  مستويين  في  يكمن  الثقافي  التعدد  أّن  نجد  التعريفات 
ُمستقاة  فرعية  بثقافات  تتسم  التي  الفرعية  الثقافية  الُبنى  خالل  من  لنا  يظهر 
من ثقافة المجتمع الكلي وهوّيته«)))، والمستوى الفردي الذي يتضح في اختالف 

(1) Norbert Elias, La Civilisation des moeurs, Paris, Calmann- Levy, 1973.p. 12-13 
(2) Levinas Emmanuel, Totalité et infini, éditionNijhof La Hay 1961, p. 281.
(3) Paul RASS: la rencontre des mondes, Diversité culturelle et communication, Armand Colin édi-

tion, paris, 2006,p.65.
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القيم والسلوكيات البشرية المنتظمة والتي تحتوي على معايير دينية، مهنية، ثقافية، 
علمية .وتشير الثقافة إلى التنوع المبّدع الذي يتجسد في »ثقافات« محددة، كما 
في  التنوع  ذلك  صميم  في  تكمن  التي  المبدعة  الدافعة  القوة  إلى  كذلك  تشير 
»الثقافات« فالتنوع الثقافي ليس ببساطة مجرد ميزة إيجابية ينبغي الحفاظ عليها، 

بل هو مورد يجب تعزيزه.

بين  القائمة  االختالفات  إلى  عموًما  الثقافي  التنوع  مصطلح  يشير  بينما 
التنوع  موضوع  كان  وقد  فيها،  السائد  الثقافية  األنماط  في  اإلنسانية  المجتمعات 
يتعلق  فيما  وخاصة  األنثروبولوجيا،  باهتمام  حظيت  التي  المواضيع  من  الثقافي 
بتصنيف الثقافات إلى نماذج مختلفة، يمكن معها اإلحاطة بالتنوع الثقافي المالحظ 
في المجتمعات اإلنسانية )))فيعتبر المسيحيون جزء ال يتجزأ من الشعب الفلسطيني، 
قدموا تضحيات جسام في سبيل الدفاع عن فلسطين وأرضها وإحقاق حقوق شعبها 
يتبوؤون  زالوا  وما  وكانوا  واألسرى،  الشهداء  قوائم  في  أسماءهم  فخطت  األبي، 
كأي  والمسيحي  شأنها،  ويعلوا  فلسطين  ليرفعوا  واالجتماعية  السياسية  المناصب 
فلسطيني يعيش على أرض فلسطين مهد الديانات ومهبط األنبياء، هدم منزله، وشرد 
أبناؤه، إضافة للكثير من المعيقات من بطالة وسوء لألحوال االقتصادية، واعتداء على 
المقدسات ودور العبادة من كنائس وأديرة ورجال دين، ليسطر بصموده ورباطه قصة 
التحدي واإلباء«. إن المشكلة كما صورها الطاهر أمين، أن الثقافة في البيئة العربية 
بدا في نظرة  ثم  المفهومي، ومن  للتحديد  إمكانية  أدنى  التزال سائبة ومنفلتًة من 
أن الثقافة تشكل إطارًا حاويًا لتكدس االنحطاط المعطل إلنتاج الثقافة)))، والحقيقة 
التي يقرها عديد الكتاب بشأنها أننا »ننجح في خلق الطابع اإلنساني أو األخوي، على 
العالقات بين الطوائف المذاهب، إذ ما تزال هذه العالقات تقوم على االستعباد))) 
ومن جهة أخرى ال يمكننا تجاهل نقاط مهمة جدًا في وعينا أننا نفهم الثقافة على 
أنها أسلوب شامل للحياة يتضمن فهمنا للعالم وإحساسنا به))) وبالتالي تبتعد الثقافة 
العربية مهما قيل عنها من النظر لإلنسان على أنه كائن ثقافي باألساس، وبالتالي 

محمد عاطف غيث، قاموس علم االجتماع، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، 006)، ص 96.  )1(
الطاهر أمين، بؤس الثقافة، تونس : الشركة التونسية للنشر وتنمية فنون الرسم، )01)م، ص ص )1-)1.  )((

علي حرب، حديث النهايات: فتوحات العولمة ومأزق الهوية. الطبعة الثالثة، بيروت: المركز الثقافي العربي،   )((
2008م، ص )6.

كليفوردغيرتز. تأويل الثقافات . ترجمة محمد بدوي. بيروت: المنظمة العربية للترجمة، 009)م. ص 150  )4(
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التعامل مع الهوية الثقافية على أنها أساس الهوية الوطنية ومقومها الرئيس))). إن 
الثقافة من المصطلحات األكثر استخداًما في الحياة اليومية وكثيًراما نسمعها ونقرأها، 
ونستعملها في أحاديثنا دون أن نعير انتباه لمعناها الدقيق أو نحاول تحديدها تحديًدا 
علمًيا، وكما أنها من الكلمات المطاطة، مثل )الحضارة( و)المعرفة( –والتي كثيًرا ما 
تستعمل لملء فراغ مفهومي أو معرفي من دون االهتمام بالدقة في االستعمال. ومن 
للثقافة  الكلمة، ويعود أصل كلمة اإلنجليزية  هنا تبدأ البحث عن تعريف دقيق لهذا 
)Culture( إلى الالتينية )Cultra( التي تعني التربية. وقد شاع استعمال الكلمة بدًءا 
من منتصف القرن التاسع عشر بمعنى تلك القدرة اإلنسانية الشاملة على التعلم ونقل 
التي  المركزية  المفاهيم  من  الثقافة  مفهوم  أن  الحياة،  في  واستخدامها  المعارف 
تعالجها األنثروبولوجيا في القرن العشرين وبالتالي تشمل كل ظواهر حياة اإلنسان 
شيء  هي  الباحثين  معظم  يراها  كما  الثقافة  وأن  البيولوجية،  الوراثة  نطاق  خارج 
السلوك  البشري من االجناس األخرى، وهي تشمل  الجنس  به  ينفرد  إنساني خاص 
واألفكار  اللغة  يشمل  الذي  التراث  وكذلك  السلوك،  تصاحب  التي  المادية  واألشياء 
والتقنيات  المادية  االجتماعية واألدوات  والمؤسسات  والرموز  والعادات  والمعتقدات 
واألعمال الفنية والطقوس واالحتفاالت وغيرها من األشياء األخرى. فإن الثقافة كما 
عرفها إدوارد بورنيت تايلور )Edward Burnett Tylor( في )كتابه الثقافة البدائية( 
)1871م( حيث قال بأنها: »تلك الوحدة الكلية المعّقدة التي تشمل المعرفة واإليمان 
والفن واألخالق والقانون والعادات، باإلضافة إلى أي قدرات وعادات أخرى يكتسبها 
اإلنسان بوصفه عضًوا في المجتمع«، وفي كتابه )األنثروبولوجيا( )1881م( إضافة 
تايلور أن الثقافة بهذا المفهوم، هي شيء ال يمتلكه اإلنسان))) كما عبر ميشال فوكو 
أيضا في هذا البعد بمفهومه طقوس الحقيقية التي تفرض باسم الحداثة والدعوة إلى 

االهتداء بها، والتي تمثل الملكية الخالصة للغرب وحده))).

والمعتقدات  الدين  حيث  من  سواًء  واالختالف،  بالتنوع  البشرية  تتسم  حيث 
والتقاليد واألعراف والعادات أو من حيث قواعد السلوك واللغة واألنظمة القانونية 

محمد سبيال، الموسوعة العربية لعلم االجتماع، تونس الدار العربية للكتاب، 010)، ص 838.  )1(
كليفورد غيرتز، تأويل الثقافات، ترجمة، محمد بدوي، المنظمة العربية للترجمة، بيروت ديسمبر 009)م، ص،   )((

ص، 8-7
بيروت:  الشعراني،  وإلهام  كتورة  ترجمة جورج  العولمة،  المضادة في عصر  والسلطة  السلطة  بيك،  أولريش   )((

المكتبة الشرقية 010)، ص 652.
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واالقتصادية والسياسية، لذلك »نتقاسم مع اآلخرين ما هو مشترك بيننا، لكننا ال نتدّبر 
الوقت الذي يسعى كل مجتمع جاهدًا نحو الحفاظ على  جّيدا اختالفاتنا«))). وفي 
بدأت  األخرى،  الثقافات  باقي  واستقالله عن  ويعطيه خصوصيته  يميزه  وما  هويته 
الجديدة،  واالتصال  اإلعالم  لتكنولوجيات  السريع  التطور  مع  تنتشر  الثقافات  بعض 
الثقافة  سيادة  إلى  يهدف  نحو  على  العالم  ثقافات  سائر  على  هيمنتها  وتفرض 
الواحدة ومنحها طابع الكونية. ولقد دفع هذا الوضع بمنظمة اليونسكو إلى إصدار 
اإلعالن العالمي للتنوع الثقافي عام 001)، والذي اعتبر التنوع الثقافي تراًثا مشترًكا 
لإلنسانية جمعاء، البد من االعتراف به والتأكيد عليه لصالح األجيال الحالية والقادمة. 
السلمي،  التعايش  خالل  من  الواقع  أرض  على  وتجسيده  الثقافي  بالتنوع  فالقبول 
من شأنه أن يحقق التبادل والتسامح والتعاون، ليشكل قوة محركة لتنمية المجتمعات 
تنمية مستدامًة. كما يساهم اإلقرار به في خلق حوار بناء ومتجدد بين الحضارات 

والثقافات وفي بلوغ االحترام والتفاهم المتبادل تحقيًقا لألمن واالستقرار.

2. التنوع واملثاقفة يف ظّل امليديا الجديدة

في مقال لألستاذ الصادق الحمامي ُنشر تحت عنوان: »الميديا الجديدة والمجال 
العمومي.. اإلحياء واإلنبعاث« يرى الحمامّي أن »الميديا الجديدة« في السياق الغربي 
العمومي، ومن ثم استكشاف ألصول الحداثة  للمجال  للنموذج األصلي  تقوم بإحياء 
الجمهور  بين  المناقشة  ستكون  المرة  هذه  ولكن  مشروعها)))  واستكمال  وتجديدها 
كانت  الذي  عشر  الثامن  القرن  في  ظهر  الذي  العمومي  الفضاء  عكس  والجمهور 
تشكله النخب، فالنموذج الجديد الذي تساهم التكنولوجيا الحديثة لإلعالم واالتصال 
في تشكيله يتميز في أنه »ال مركزي« ييسر لألفراد إنتاج الخطابات والمشاركة في 
إنتاج  آليات  في  تتحكم  التي  النخب  يبّجل  الذي  النموذج  العمومي، عكس  االتصال 
الخطابات العامة) واإلعالمية خاصة(، ويرتكز على مبدأ التمثيلية فالذين يتحدثون 
في المجال اإلعالمي يمثلون بشكل أو بآخر »الجماهير« الصامتة التي ال تملك حق 
الكالم))).وفي ظل ثورة تقنية االتصال -هذه التي نعيش تحت تأثيرها- يبدو أن البشرية 

(1) Voir :Wolton Dominique, Informer n’est pas communiquer, Ed CNRS, Paris, 2009, P 145.

الصادق الحمامي: الميديا الجديدة والمجال العمومي، اإلحياء واالنبعاث، مجلة اتحاد اإلذاعات العربية، العدد   )((
)، 011). ص 15.

باديس لونيس »صحافة المواطن وإعادة تشكيل مفهوم الجمهور« مؤسسة كنوز الحكمة للنشر والتوزيع، مكتبة   )((
https://bit.ly/36TB17X قطر المركزية، 2018، ص 255. متاح عبر الرابط
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كمفهوم  الثقافي  فالتنوع  الثقافية  أنماطها  مستوْى  على  نوعّية  تحوالت  على  مقبلة 
مجتمع  كل  يسعى  لذلك  واالختالف  التنوع  بِسمة  البشرية  الثقافة  اتسام  إلى  يشير 
للحفاظ على هويته وما يميزه ويعبر عن خصوصيته واستقالله عن باقي الثقافات 
األخرى رغم أنه ال يمكن إنكار االعتماد المتبادل في هذا العالم المتعولم مما سهل 
من انتشار ثقافات على حساب ثقافات أخرى وبدا أن بعضها بدأ يفرض هيمنته على 
ثقافيًا  متعددة  مجتمعات  أغلبها  في  الحديثة  فالمجتمعات  األخرى،  الثقافات  سائر 
وأن الدول لم تعد تلك المتجانسة ثقافيا بعل عوامل كثير نذكر منها تزايد الهجرات 
من الجنوب إلى الشمال في المجتمع الفلسطيني ما يعني إنتقال الثقافات إلى بلدان 
تمتاز بثقافة أو قيم ثقافية مختلفة عن هذه الثقافات الواحدة إضافة إلى االستعمال 
الواسع لوسائل التكنولوجيا الحديثة فلقد غزت التكنولوجيا جميع حقول وجودنا اليوم: 
وأصبحت وسائل اإلعالم الجديدة ترسم الطريق المرجوة وتؤمن لكل فرٍد نصيبه من 

الحرية والمسؤولية))).

تجاهله  يمكن  ال  وجزء  تواصلية  ظاهرة  الجديدة  الميديا  شبكات  ُتعتبر  كما 
من المجال االجتماعي العام، حيث إنها ظاهرة اتصالية اجتماعية يمكن تأطيرها 
في سياق تفاعالت مكثفة ضمن فضاء للتبادل والتفاعلية بين الجمهور المتعدد))). 
وفق  مضاميّن  يرسل  أن  على  االجتماعية  للميديا  مستخدم  أّي  مقدرة  تعزز  حيث 
رؤيته الخاصة ومكانه من العالم)))، وتنامت حاجة اإلنسان إلى التعبير عن نفسه 
الكونية  المطلق على أوسع ما يمكن من  أكثر من ذي قبل فأصبح واعيًا النتمائه 
الجديدة  الميدّيا  وتعد  المغلق)))،  المحلي  انتمائه  من  بدال  واإلطالقية  واالنفتاحية 
عملية  في  المواطنين  بمساهمة  الصلة  ذات  المختلفة  األنشطة  من  متعددة  كوكبة 
إنتاج المعلومات والتعاليق على األحداث« المحتوى الذي ينتجه المستعملون أو ما 
UGC: User Generated Content( »يسمى باإلنكليزية )مضامين المستخدمين

فرنسيس بال – جيرار إيميري، »وسائط اإلعالم الجديدة«، ترجمة فريد أنطونيوس، عويدات للنشر والطباعة   )1(
– بيروت – لبنان، الطبعة األولى 001) ص 6 .

معهد  االتصال،  لعلوم  التونسية  المجلة  مرسال«،  يصبح  عندما  المتلقي  المواطن.  »صحافة  الزرن،  جمال   )((
الصحافة وعلوم اإلخبار، عدد 52/51، جويلية 2008 - جوان 009)، ص 17 .

باسل القاضي، تداول المعلومات عبر اإلنترنت وأثره في تشكيل الوعي في عصر العولمة، الدنمارك: األكاديمية   )((
العربية المفتوحة، 007)، ص 146.

(4) A .Brody Douglas: New Media, New perspective in Communication (New York, Longman 
2008), p 27.
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وهي مضامين متاحة للعموم في اإلنترنت تعكس درجة ما من االبتكار تم تصميمها 
خارج األطر والممارسات المهنية))).

IV. تأثري امليديا الجديدة عىل التنوع الثقايف يف فلسطني

1. التنوع الثقايف يف فلسطني

أرض  على  والهوية  الفلسطيني  للوجود  طبيعيًا  امتدادَا  الثقافي  التنوع  ُيمثل 
فلسطين، وهي جزء أصيل من االمتداد العربي واإلسالمي في المنطقة العربية، مما 
كافة  تجمع  واضحة  أسس  على  شامل  فلسطيني  وطني  ثقافي  حوار  إجراء  يتطلب 
الوطنية  المصلحة  يخدم  بما  السياسية  الخالفات  لتنحية  الفلسطيني  الشعب  أطياف 
الفلسطينية ويوحد الجهود الثقافية لمواجهة المشروع الصهيوني واستنزافه وإبقاءه 
في خطر دائم، حيث ُتسهم الميديا الجديدة في إبراز التنوع بكل خصائصه العرقية 
واإلثنية القائمة على ثقافة التسامح، مما يعني زيادة االتصال بين الثقافات المختلفة 
التي عليها أن تتعايش في نفس الرقعة الجغرافية وهذا هو التنوع الثقافي في أبسط 
واالتصال  االنتقال  الذي حدث في مجاالت  التحسن  أدى  اليوم  عالم  معانيه، وفي 
إلى تفاعالت وعالقات أكثر تكرارًا واتساعًا وتناسقًا وشمواًل بين شعوب من حضارات 
مختلفة ونتيجة لذلك أصبحت هوياتهم الحضارية أكثر بروزًا، وأصبحت المؤسسات 
الثقافية اليْوم تتعامل وفق طرق متعددة مع هذا التطور الحاسم خاصة من خالل 
توظيف تطبيقات المضامين الثقافية التي ينتجها المستخدمون وينشرونها في الميديا 
المهنية)))  للمعالجة  إخضاعها  بعد  الثقافي)))  التنوع  بشأن  تهتم  والتي  االجتماعية 
ويمكن لهذه المساهمة أن تأخذ أشكاال متعددة كالتعليقات وتقاسم األخبار))) الصور 

(1) Organization for Economic Co-operation and Development, participative web :user-created 
content, directorate for science, technology and industry committee for information, computer 
and communications policy. 2007.

(2) Daniel chandler ,Rod Munday ,Oxford Dictionary of media and communication, Oxford 
University Press,London 2001, page 397.

الصادق الحمامي »عصر الميديا الجديدة« منشورات إتحاد إذاعات الدول العربية، سلسلة بحوث ودراسات   )((
إذاعية, العدد 78-016). ص 8.

(4) Amy Mitchell & Tom Rosenstiel of PEJ, and Leah Christian What Facebook and Twitter Mean 
for News the state of the media 2012 an annual report an American journalism- 

 https://www.statepfthemedia.org/2012/mobiledevices-and-news-consumption-som-good-signs-
forjournalism/what-facebook-andtwitter-mean-for-news .
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وتقييمها   Tagging األخبار  ووشم  الروابط  ونشر  األخبار  نشر  وإعادة  والفيديو))) 
فكرة  ولظهور  الراهنة,  الثقافية  والقضايا  األحداث  حول  للتدوين  إضافة   ,Rating
التأثيرات  نتائج تتجاوز مستوى  المستخدمين  النشط))) وتطور مضامين  المستخدم 
هذا  وفي  فيه،  التبادل  وأنماط  العمومي  المجال  كذلك  المهنية,لتشمل  الميديا  على 
اإلطار فإنه من المشروع التساؤل عن إدراك المؤسسات الثقافية الفلسطينية ألبعاد 
ظهور المستخدم النشط ولتحوالت البيئة الثقافية بشكل عام، والتي تقتضي تحوالت 
الهرمي  التفاعلي  وغير  العمودي  التقليدي  التنظيمي  النموذج  ألن  داخلية,  تنظيمية 
على  االنفتاح)))  وعاجز عن  منغلق  نموذج  المحلية  اإلعالم  وسائل  عليه  تقوم  الذي 
ثقافة المشاركة التي تشجعها البيئة االتصالية الجديدة، التي قربّت بين البشر وأثرت 
الحياة بشكل عام،  وأنماط  والسلوكيات  الثقافية  والممارسات  الرمزية  على األشكال 
ونقض الطابع اإلقليمي للثقافة، فبعد تطورات التكنولوجيا الرقمية، تهاوت المنظومة 
منتج  إلى  المواطن  تحول  أن  وبعد  والتعبير،  الرأي  حرية  مع  التعامل  في  القديمة 
للمضمون; أصبح على المؤسسات الثقافية تقاسم السلطة مع هذه المنصات الحديثة، 
العرقي والديني في فلسطين، ومنها: األرمن  التنوع  بالتعرف على  لنا  التي سمحت 
والجماعة  المغاربية،  والجالية  اإلفريقية  والجالية  والتركّمان  والبهائيون  واألقباط 
األحمدّية »القاديانية« والدروز والدوم: »الّنْور« أو »الغجر«، والسامريون، والسريان، 
والشركس، والبشناق والمورانة، ففلسطين ال تتسع للخالف بل تتسع لالختالف الذي 
يصنع الهوية الفلسطينية المشتركة رغم التنوع والتعددية، إلشاعة المحبة وإثارة التنوير 
على عالقة  المبنية  البهية  وإطاللتها  مجّدها  العربية  الفلسطينية  للثقافة  يعود  حتى 
تغتنمه  أن  ينبغي  الذي  التنوع  وأيديولوجيته.هذا  دينه  كان  مهما  باإلنسان  اإلنسان 
مجتمعنا  وحدة  ضمان  أجل  من  المتبادل  واالحترام  الحوار  لتكريس  وسيلة  ليكون 

 ،https://bit.ly/31tJbmn : الصادق الحمامي« في صحافة المواطن« مجلة الفكر الجديد، متاح عبر الموقع  )1(
تاريخ التصفح )-)-2018

(2) Sonia Livingstone The challenges of changing audiences Or what is the audience Research to do 
with age of the internet ? European Journal of Communication, 2004,Vol 19(1):p p 80-85.

اإلعالمية في  الحريات  للرأي حول حالة  استطالع  )مدى(،  اإلعالمية  والحريات  للتنمية  الفلسطيني  المركز   )((
فلسطين 2018، صدر بتاريخ 2018/1/5، عند سؤال المبحوثين عن مدى قدرة القوانين الفلسطينية الخاصة 
باإلعالم في حماية وتعزيز حرية الصحافة، كان في أبرز نتائجه ) 76 % من الصحفيين/ات( يرون بأن أن 
القوانين الخاصة باإلعالم في فلسطين ال تعزز حرية عمل الصحافة في فلسطين نظرًا للحزبية واالنقسام 

الفلسطيني المتواصل منذ عام 2005م . ص ص 1-).
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على  فاالنفتاح  واالختالف،  التفكك  من  يحمينا  سلمي  تعايش  ظل  في  الفلسطيني 
مختلف الثقافات يطّور النقد الذاتي والبناء، ويخفف الصراعات لبناء جسور التفاهم 
 . والقادمة،  الحالية  األجيال  لصالح  واالستقرار  لألمن  تحقيقًا  والتعايش  والتسامح 
وليشكل قوة مّحرّكة لتنمية المجتمع الفلسطيني تنمية مستدامة كما يساهم في خلّق 
االحترام  وبلوغ  فلسطين،  عرفتها  التي  المختلفة  الثقافات  بين  ومتجّدد  بناّء  حوار 

والتفاهم المتبادل لتحقيق األمن واالستقرار في مجتمعنا الفلسطيني.

2. العوملة وامليديا الجديدة

إن القول بالتواصل بين األنا واآلخر بناء على مفهوم الكونية التي بدورها تأسست 
على مفهوم التثاقف، إذ يشهد العالم اليوم كّل مظاهر العنف، وما هو جدير بالنظر 
أّن هذا العنف ليس فقط مؤسّسًا على مفهوم الهوية بكل تحدياتها السابقة أي ليس 
فقط على معنى التفاضل والتعّصب للثقافة المحلية بل هو شكل جديد لمعنى العنف 
ال يفسره فقط هذا التعارض بين األنا واآلخر إذ نجد هذا العنف رغم ظاهر التعايش 
بالعنف  بودريار  جون  الفرنسي  المفكر  يسمّيه  الذي  العنف  هو  والحوار  والتواصل 
العالمي))) مع ظهور العوّلمة، فإلى أي مدى يمكن اعتبار مفهوم التعايش والتثاقف 
مطلبًا معرفيًا لتحقيق العيش المشترك؟ فالحضارة العالمية وما تؤّديه من معاني مثل 
القبول والتعايش واالعتراف هو الذي يؤسس للخصوصية الفاعلة والمنتجة، إن إعادة 
أن خطر  ندرك  جعلنا  والثقافي  العرقي  التنّوع  وداللة  الخصوصية  دالّلة  النظر في 
الخصوصية المنغلقة على ذاتها الرافضة لكّل خصوصية مختلفة هو ما يفّسر حاجتنا 
إلى كل خصوصية بوصفها جزءًا من الكونية، ومن هنا كان ال بد أن نطرح السؤال 
حول واقع الصراع مع اآلخر في بعدّيه العرقي والثقافي وكان ال بّد من التفكير في 
جواب السؤال والحّل الكفيل بتحويل الصراع من فردّية مكّرسة لألنا المتقوقع على 
أناّنيته وحول المنغلق على ذاته إلى غيرّية وآخرية إنسانوية معترفة باآلخر الثقافي 
أخالقيات  تأسيس  إلى  ثّمة  ومن  والقبول،  والتعدد  التنوع  لثقافة  ومؤّسِسة  والعرقي 
الكون والنقلة من حّب البقاء إلى حسن البقاء، عالوة على ذلك فإن الميديا الجديدة 
والظهور  والتعبير  الكالم  تتيح فرص  ألنها  العمومي  المجال  »دمقرطة«  تساهم في 

جليلة عمامي، التنوع الثقافي والعرقّي، مجلة الحياة الثقافية- تونس- دراسات وقراءات، العدد 79)، مارس   )1(
017)، ص 16 .
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والنشطاء  »كالشباب  منه  مقصاه  كانت  والجماعات  األفراد  من  عديدة  ألصناف 
والنساء« وعلى هذا النحو فإن صحافة المواطن تساهم في دينامكية تقليص الطابع 
أن  لها  يمكن  ال  ثقافي  سياق  التقليدي.وفي  العمومي  للمجال  والسلطوي  النخبوي 
مرتبطة  اجتماعية  كائنات  جماعات  أو  أفرادُا  الشبكة  في  فالفاعلون  عنها  تنفصل 
ببيئة ثقافية ورمزية تساهم في تشكيل االستخدامات، إذ يتمثل الناس شبكات الميديا 
الجديدة ومخاطرها وإمكاناتها من خالل نظم قيمهم الثقافية والرمزية والمؤسسات 
االجتماعية التي تحدّد على نحو ما االستخدامات المشروعة ثقافيا واجتماعيا))) وفي 
إطار حقوق اإلنسان فإن التنوع الثقافي هو حق أساسي شأنه في ذلك شأن باقي 
تغييب  هو  إنما  واالختالف  التعدد  في  الحق  تغييب  خالل  من  تغييبه  وأن  الحقوق، 
لحقوق اإلنسان ألن الحق في التنوع الثقافي يتطلب تعزيز الحريات األساسية كحرية 
التعبير، وعدم التعرض ألي تمييز على أي أساس وكذلك قدرة األفراد على اختيار 
أشكال التعبير الثقافي. فمنح الحقوق الثقافية يتيح لجميع األشخاص الحق في حرية 
التعبير عن أنفسهم واالحترام الكامل للحقوق الثقافية، وعليه فإن التنوع الثقافي في 
المجتمعات المتعددة الثقافات هو أكثر انعكاسا لواقعها)))، وعليه فإن التنوع الثقافي 
في فلسطين لم يعّد ترفًا فكريًا بل أصبح يشكل واقعًا جديدًا، ويطرح تحديات كبيرة 

على مستوى كل دولة وعلى المستوى الدولي ككل.

في كل إنسان وفي كل واحد مّنا الحق في امتالك المعارف والتقنيات والفنون 
الثقافات  أنتجتها  التي  والشعرية  الفلسفية  والنصوص  الكبيرة  الجمالية  واآلثــار 
أشباهنا  اآلخرين  إنسانية  مرآة  في  فيها  والتفكير  إنسانيتنا  في  للتأمل  والحضارات 
والمساهمة في مستقبل الثقافة وتنوعاتها بأعمالنا وكفاحنا)))، يعّد اإلنسان في المقام 
اقتصاديا  كائنًا  اعتباره  عن  بديال   »Homo Culturus« بالطبع  ثقافي  كائن  األول 
أن تكون شيئًا أخر غير تحالف  العالمية  للحضارة  ))) فال يمكن  وسياسيًا واجتماعيًا 

(1) Woolgarm S., Virtual Society? Technology, Cyberbole, Reality Oxford, New York, 2009.
(2) PareekhBhikhu: «Rethinking Multiculturalism» Cultural diversity and the political theory, Mc 

Millan, Oxford press, 2000,p.03. 

فاطمة الشامخ، أسس الحقوق الثقافية وتثمين التنوع الثقافي، بحث علمّي مقدم في الملتقى الدولّي: التنوع   )((
الثقافي والحقوق الثقافية، - تونس، المعهد العربي لحقوق اإلنسان والمنظمة الدولية للفرانكفونية، 1)-)) 

سبتمبر/أيلول )00)م، ص68.
دراسات  العربية،  المجتمعات  في  السلوكيات  على  الخاصة  الثقافية  القواعد  تأثير  وقُع  الذاوي،  محمود   )4(

وقراءات، مجلة الحياةالثقافية- تونس- العدد 288، فيفري 2018، ص 5 .
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الثقافات التي تحتفظ كّل واحدة منها بخصوصيتها)))قديمًا ظهرت طرق عديدة في 
تصّور التبادل الثقافي »المقاربة الثقافية« بمعنى إستراتيجية تستعيُن بـ»وسائل اتصالية 
منتظرًة  النخّب  فنّية وتخاطُب  وأعمال  ثقافية  زيارات شخصية وكتب  كتبادل  بطيئة« 
وتكنولوجيا  الرقمية  الثورة  جلبّت  كما  البعيد)))  المدى  على  الثقافي  التثمير  مردوّد 
غير  فرّص  أظهرت  إذ  الثقافية  والحياة  المجتمع  طالت  تغييرات  الرقمي  االتصال 
مسبوقة لتطوير ممارسات التواصل والتبادل الثقافي بين األفراد والمجتمعات بفضل 
شبكات الميديا االجتماعية وصحافة البيانات وشبكات الهواتف الحديثة، فإن المسألة 
والممارسات  األوضاع  استيعاب  على  نفسه  الوقت  في  تساعد  مطروحة  باتت  التي 
الثقافية الجديدة والتالؤم مع معطياتها التي تعد امتدادا جوهريًا حول عالقة الميديا 
الجديدة بالتنوع الثقافي من المجال العام إلى »مجال ميديا الثقافات« كمجاٍل بحثّي 
الرقمية واإلعالمية والثقافية  بأبعادها  الجديدة والثقافة  الميديا  بين  جديد ومشترك 
والجماهرية، ال شك أن الثقافة والميديا الجديدة يشكالِن موضوعين مكّمالن لبعضهما 
تفاعلية  وبينهما عالقة  العصور  عبر  متطورة  اجتماعية  يمثالن ظاهرة  البعض، حيث 

جدلية قوية. 

فإذا كانت الثقافة هي اإلبداع المستمر للذات والمجتمع فإن الميديا الجديدة 
تشير إلى التداخل واالندماج بين وسائل اإلعالم والتقنية الحديثة والى تنوع وظائفهما 
في  األفراد  بانخراط  واقعها  تّميز  التي  الجديدة  داللة ظواهرهما  وثراء  وتنافسهما 
ات الواسعة  وسائطها))) لتحقيق أهداف ترتبط بمدّمقرطة المجال الفضائي لردم الهوَّ
للوصول إلى اإلعالم إلى الثقافة والمعرفة بين البلدان النامية وحتى في قلب هذه 
الجديدة  الثقافية  الممارسات  إنها  أخالقي«)))  »إعالمي-  مشروع  في  المجتمعات 
القائمة أصاًل على االختراع واإلبداع الذي كشّف أن البيئة االتصالية الجديدة ليسّت 
الفردانية  قيم  باستمرار  يغير  ثقافي  اجتماعي  بل هي مساّر  أدوات ومعدات  مجرد 
والتفاعلية  والتملك  والفعل  الثقافة  واستخدامات  الذات  وبناء  والمؤانسة  والعالقات 

كلود ليفي شتراوس، العرق والتاريخ، المؤسسة الجامعة للدراسات والنشر والتوزيع ترجمة الدكتور سليم حداد   )1(
ص 67.

(2) Ninkovich F. A., The Diplomacy of Ideas. US. Foreign Policy and Cultural Relations, 1981, pp. 
1938-1950 

))(  فتيحة معتوق، الثقافة في الميديا أو ميديا الثقافات، مجلة الدراسات اإلعالمية- المركز الديمقراطي العربي، 
ألمانيا- برلين، العدد الثاني إبريل 2018، ص )0).

أرمان ماتالر: التنوع الثقافي والعولمة، تعريب، خليل أحمد خليل، الطبعة 1، دار الفارابي للنشر، 2008، ص 199.   )4(
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وغيرها من الظواهر التي نقلت –وفق سياق تراكمّي– النقاش والتبادل الثقافي من 
المجال العام إلى مجال ميديا الثقافات كمجال جديد مشترك بين الميديا والثقافة 

بكل أبعادها الرقمية واإلعالمية والجماهيرية.

إن عالمنا الذي نحيا بِه ليس عالًما مؤلًفا من مجتمٍع واحّد، أنما هو عالٌم مؤلٌف 
ظاهرة  ليست  الثقافي  التنوع  أن  غير  مختلفة  ثقافات  ذات  مختلفة  مجتمعات  من 
جديدة ولربما هي قديمة ِقدم اإلنسان، وهناك مصادر مختلفة لظهور التباين الثقافي 
تعوّد إلى هجرة األمم والقبائل إلى مناطق أخرى كما كان عند اآلسيويين والكاريبيين 
أقاليم منفصلة كما هو  لديها  التي  بالمجاميع  البريطانيين، والبعض اآلخر ذو صلة 
الحال بالنسبة لسكان كندا األصليين؛ كما أّن ثمة مطالب باالعتراف السياسي الرسمي 
ببعض الفرق الدينية كاآلميش في الواليات المتحدة الذين يرفعون لواء الدفاع عن 

مجتمعاتهم في مقابل ما يسمونه بالثقافة المنحطة للمجتمع األصلي))).

V. نتائج الدراسة التحليلية.
من خالل متابعة ورصد الباحث وتحليله لصفحات عينة الدراسة: تمظهرت أبرز 
الموضوعات الرئيسية التالية للتنوع الثقافي وتفاعالتها في المجتمع الفلسطيني على 

النحو التالي : 

التي  الرياضية  األنشطة  في  جلّي  بشكل  برز  الثقافي  التنّوع  تكريس  إن   .1
أشكال  كل  لمواجهة  والهوية«  »االنتماء  تعزيز  خالل  من  ثقافية  لغايات  أقيمت 
شعار  حمل  الذي  الركض  كمارثون  الفلسطينية  للمعالم  والتهويد  والتهميش  الطمس 
في  الميديا  دور  وتمظهّر  فلسطيني.  أنا  صفحة  عبر  فلسطينية«،  عربية  »القدس 
إلى  الوصول  بهدف  الفلسطيني  المجتمع  في  وإدماجه  النشاط  ذلك  وإشهار  تفعيل 
تجانس تام للثقافات رغم االختالفات الثقافية بين المتسابقين المشاركين من خالل 
تفاعل النشطاء للفيديو والصور المنتشرة لهذا المارثون، وكذلك تفاعل المستخدمين 
الخليل  مدينة  من  عاما   (7 البس«  »سعيد  الفلسطيني  الالعب  لصورة  ومشاركتهم 
كذلك  األثقال.  لرفع  الخاص  لألولمبياد  العالم  بطولة  في  داون  بمتالزمة  المصاّب 
رّصد الميديا ألنشطة المّسارات والمشْي في الجبال، وكانت فرّصة النضمام مختلف 

العلوي، دار  الرحمن  تعريب عبد  التعددية،  المجتمعات  السياسية في  البهشتي،  األسس  الحسيني  على رضا   )1(
الهادي للطباعة والنشر، بيروت 006)، ص، 10
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الجنسيات للتعرف واالقتراب من المناطق األثرية، والقرى الفلسطينية والتعرف على 
اللهجات الفلسطينية والعادات والتقاليد الثقافية المتنْوعة.

). كرست الصفحات المسيحية التنوع الثقافي من خالل المضامين التي تظهر 
التعايش مع المسلمين ) وتفاعل المستخدمين لمضمون فيديو منتشر على صفحة بيت 
لحم- ساحة المهد، لعائلة فلسطينية مّسلمة تحمل مفاتيح كنيسة القيامة في القدّس 
منذ عهد صالح الدين، تضّمن الفيديو بأنه وفي كل صباح يتكرر مشهد فتح باب كنيسة 
القيامة صباحا وإغالقها في المساء مّهمة توارثتها عائلتين )مسلمتّين( من أشراف 
المقدسية أبًا عن جد منذ 830 عامًا وأقرهّم على هذه الشرف كل من حكّم القدس 
إلى أن وصّلت حاليًا إلى عائلة الفلسطيني أديب جودة الحسيني« ويعتبر حمل عائلة 

مسلمة لمفاتيح أقدس كنيسة فى العالم خير مثال على التسامح الدينى فى القدس.

الميديا  صفحات  عبر  عنها  اإلعالن  تم  التي  بالدّم  التبرع  حّمالت  مثلت   .(
للمصابين  بالتبرع   ،(019 مارس   1 الجمعة  يوم  في  الدراسة  عينة  االجتماعية 
المبارك،  األقصى  المسجد  في  الرحمة  باب  اغالق  عن  المدافعين  الفلسطينيين 
بين  والتقارب  التمازج  ُتّسهل  التي  النشاطات  من  واحدة  الحّمالت  هذه  تعّد  حيث 
عديد الطوائف واألماكن داخل فلسطين. نظرًا لطبيعة الظروف التي يعيشها الشعب 

الفلسطيني من احتالل. 

الميديا  مضامين  عبر  التفاعل  لطبيعة  الرصد  خالل  من  الباحث  الحظ   .4
الجديدة تبين أنه في بعض التعليقات حّملت فكرا طائفيا التي تمثل اللون الواحد، 
ويبرر الباحث هذا األمر ألن هناك تراجع للهّم الوطني الفلسطيني بسبب االنقسامات 
أن  شأنه  وهذا من  المحدودة،  الطائفية  الهوّيات  تنتعش  وبالتالي  الواقعة  السياسية 
يخلق حساسية ما عند األديان األخرى. فلطالما نحن محمّيون بثقافة راسخة ومتجذرة 

فلوال هذه التعددية الثقافية ألوغلنا في الفاشية. 

5. تبين للباحث من خالل رصده لتفاعالت الجمهوّر الجدّية للصفحات الثقافية 
عينة الدراسة ما يلي »وجد الفلسطينيون أن الميديا الجديدة تعّد إطار جامّع، وفيها 
نوع من التناغم ال تكاد تشعر بأن هناك اختالف ثقافي وأن المجتمع خليط واحد، 
و»ثقافة  التاريخية«  و»فلسطين  »العودة«  وهي  الفلسطيني  تجمع  قضية  فهناك 
المخّيم«، وهي جزء مكون من الهوية الفلسطينية تتحدث عن ثقافة جامعة وأن أغلب 
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الفلسطينيين«. الداخل  عرب  من  كانوا  الثقافية  الميديا  صفحات  عبر  المتفاعلّين 
فالمجتمع الفلسطيني لم يعرف صراعات ذات طابع طائفي أو اثني رغم تمُثِلهم في 

المجتمع الفلسطيني.

خامتة 

إن المشروع الثقافي الفلسطيني يتطلب سياسة ثقافية داخل الوطن وخارجه، 
تتعامل مع مفردات الثقافة التي تتعدد وتتنوع، وتغطي كافة نواحي الحياة ال سيما 
الحفاظ على المعالم الثقافية األساسية من مواقع تاريخية وسياحية، إلى نمط حياة 
وفولكلور،  وأخالقية  سلوكية  ومعايير  وقيم  وتقاليد  وعادات  إنتاج  ووسائل  وسلوك 
يعبر عنها باإلبداع في الفنون واآلداب ووسائل إنتاج المعرفة، بحيث يتم الربط بين 
مستمرًا،  ثقافيًا  تغيرًا  تفرض  التي  المعاصرة  والحياة  والتاريخي  الثقافي  الموروث 
فالثقافة ليست وراثية، وإنما يتم تعلمها واكتسابها بما يضمن إعادة إنتاجها وتطويرها 
الثقافة  غير  أداة  وال  متسارع،  بشكل  المتغيرة  الظروف  مع  للتعامل  مستمر  بشكل 
وتنوعاتها، تضمن تكّيف اإلنسان مع الجديد، وتربطه بالهوية والتاريخ الخاص بسماته 
الثقافية الخاصة، ففلسطين ال تتسع للخالف بل تتسع لالختالف، كما يتوجب تعزيز 
تواجد المواطنين الفلسطينيين المسيحيين في أراضيهم وتدعيم صمودهم وبقائهم 
ماديا ومعنويا، كما يتوجب ادراج احترام التنوع الثقافي في المناهج التعليمية، عالوة 
على ذلك نوصي وزارة الثقافة الفلسطينية بوضع سياسة ثقافية رقمية تعزز التنوع 

الثقافي. 
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دراسة يف متثالت منتديات الحوار اإللكرتونية الجزائرية

كريمة بوفالقة
كلية علوم اإلعالم واالتصال، جامعة الجزائر 3، الجزائر

أوال: إشكالية الدراسة

الّدول والشعوب  الهوية هاجسا كونيا، يطرح على مستوى  لقد أصبح موضوع 
وإن بدرجات متفاوتة)))، إذ »ال شك أن كل المجتمعات تنطوي على قوى وتكوينات 
هذه  تكون  فقد  المجتمع،  في  االنقسام  محاور  تعّدد  قوامها  متعّددة،  اجتماعية 
االنقسامات ساللية أو لغوية أو دينية أو طائفية أو اقتصادية أو اجتماعية أو جغرافية... 
إلخ، وتبدو إشكالية الهوية وأزمتها من المشكالت التي يواجهها المجتمع الجزائري، 

نظرا النقسامه إلى اتجاهات متعددة«))). 

أبعادا تختلف عن شخصية األنا، فحتما  الذي تحمل شخصيته  وأيا كان اآلخر 
ستكون اختالفاته قاعدة إلجراء مقارنات بينه وبين األنا، تحمل في طياتها خليطا من 
األحكام والمواقف والتقييمات، قد تكون إيجابية أو سلبية حسب تجربة األنا معه، فقد 
ُيعرض اآلخر في صورة القوي، الذكي، المنضبط، العادل، اإلنساني، المتآمر، المنافق، 
المنحل أخالقيا، العنصري، األناني...، وكّلها أحكام قيمية ترتبط بالموروث التاريخي 

نصر الدين لعياضي، الهوية الوطنية واإلعالم، محاضرة بالمنتدى اإلسالمي بالشارقة، 2014/02/22، متاحة   (1(
 ،2015/04/24 االطالع:  تاريخ   ،https://www.youtube.com/watch?v=E_oWobWOeBE الرابط:  على 

الساعة: 16:30.
مجلة  اآلخر،  سوسيولوجيا  في  الهويات  وصراع  الجزائري  المجتمع  في  المتعددة  االنقسامات  سموك،  علي   (2(

إضافات، العدد 9، بيروت، 2010، ص 115.
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والثقافي لألنا، تتغير وتختلف من موقف آلخر ومن سياق آلخر، وتختلف أيضا بحسب 
اختالف مكّونات األنا نفسه.

نفسه صاحب  يقدم  األنا  أّن  العربية  الّدراسات  من  العديد  أثبتت  كما  ونعتقد 
والتضامن  للتماسك  اآلخر  تجاه  أكثر  له ضمانات  توّفر  إيجابية،  دينية  ثقافية  قيم 
االجتماعي، كما قد ُيقّدم في صورة الكسول والمنافق وغير المنضبط في وقته وعمله، 

المستسلم لصيرورة قدره؛ وغير القادر على تحسين واقعه وصناعة مستقبله.

نسعى في هذه الدراسة إلى البحث في تمّثالت األنا الجماعية لمستخدمي 
»آخرها«  رصد  نحاول  أخرى  جهة  ومن  وسماتها،  تجّلياتها  الجلفة«؛  »منتديات 
يتيح  أّنه  يفترض  افتراضي  فضاء  في  مستوياته،  على  إليه  المنسوبة  والصفات 
تضارب اآلراء وتعّدد االّتجاهات حول مختلف القضايا العمومية، بشكل يساعد على 
التفاهم واالرتقاء باالتصال اإلنساني إلى التعايش المشترك، ولتحقيق ذلك طرحت 

الباحثة التساؤل اآلتي : 

هو  ومن  ذواتهم،  اإللكترونية«  الجلفة  »منتديات  محتوى  منتجو  يتمثل  كيف 
اآلخر بالنسبة إليهم ؟ وما هي الصفات المنسوبة لكل منهما ؟

وانطالقا من هذا التساؤل، تسعى الدراسة لإلجابة عن التساؤالت الفرعية التالية :
الجلفة« 	  ما هي تجّليات »األنا« و»اآلخر« كما وردت في محتوى »منتديات 

المدروسة ؟
 ما هي السمات التي نسبها مستخدمو منتديات الجلفة لـ »ذاتهم الجماعية« 	 

ولـ »آخرهم« ؟
 ما هي العالقة بين األنا واآلخر في خطاب منتديات الجلفة المدروسة؟	 
هل ساهمت »منتديات الجلفة« في إبراز تمثالت لألنا ولآلخر مغايرة لما هو 	 

سائد في الخطاب المهيمن؟

ثانيا: تحديد مصطلحات الدراسة

من  تحديدها  محاولة  في  دراستنا؛  في  المحورية  المصطلحات  بعض  نرصد 
أن  دون  المتخصصة،  االصطالحية  التعريفات  بعض  على  نعّرج  ثم  اللغوية؛  الناحية 
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نغفل ضبطها إجرائيا وكيفية توظيفها في الدراسة، معتمدين في عرضها على الترتيب 
األبجدي:

1. آخر

لغويا: ورد في لسان العرب أّن »اآلَخر« بالفتح هو أحد الّشيئين، وهو اسم على 
أفَعَل، واألنثى »أُخرى«، والجمع »أَُخر«، واآلخر بمعنى الغير؛ كقولنا رجل آخر وثوب 
آخر))). أما اآلخر بالفرنسية )Autre( فمن أصل التيني )Alter( والذي يعني األجنبي، 

وقد ورد في معجم )Le robert( أّن اآلخر هو« الاّلأنا«.))) 

األنا هي مقولة  اصطالحا: »اآلخر« هو غير »األنا« : فكرة اآلخر بمعنى غير 
كينونات  أي  العارفة  الذات  خارج  موجودات  بوجود  اإلقرار  ملّخصها  إبستيمولوجية 
موضوعية)))، وقد عّبر عنها الفيلسوف الفرنسي جون بول سارتر بمقولته الشهيرة: 

»هو األنا الذي ليس أنا«.

وتشير جوليا كريستيفا في كتابها )Strangers to ourselves(؛ إلى أّن اآلخر هو 
المختلف عنا، والذي من خالله نستطيع تمييز أنفسنا، وإضفاء المعاني على اآلخرين، 
وُيعتبر مفهوم اآلخر – حسبها- من بين المفاهيم القاعدية في تحديد الهوية الخاصة 
بنا، فنحن نشير إلى ذواتنا بأّننا لسنا مثلكم )أنتم اآلخرين(، وهو ما يعّبر في كثير 
من األحيان عن الّشعور بفوقية األنا على حساب اآلخر، دونيته مقارنة باآلخرين))). 

إجرائيا: اعتمدت هذه الّدراسة المفهوم االصطالحي لآلخر الوارد أعاله، فاآلخر 
الفردي  بمفهومه  أنا، سواء  ليس  ما  كّل  أي  لألنا،  مغاير  كل  ليشمل  يّتسع  الذي  هو 
أو الجمعي، وال يقف عند معنى اآلخر النقيض أو اآلخر العدو فحسب. وقامت هذه 
الدراسة إلى جانب تصنيف »اآلخر« الوارد في »منتديات الجلفة« عبر كّل تجّلياته، 
الدينية  مستوياته  عبر  آخرهم  عن  المشاركون  يحملها  التي  الصفات  في  بالبحث 

والحضارية والسياسية والمذهبية والفكرية؛ كما وردت في محتوى عينة الدراسة.

جمال الدين أبو الفضل بن منظور، لسان العرب، المجلد 04، دار صادر، بيروت، )د.س.ن( ص ص -12 14.   (1(
(2) Le Petit Robert, Sejer, Paris, 2013, p.189. 

رشيد مسعود، مادة آخر، في الموسوعة الفلسفية العربية، تحرير: معن زيادة وآخرون، مجلد 1، معهد اإلنماء   (3(
العربي، بيروت، 1986، ص 13.

(4) J. Krestiva, Strangers to ourselves, Translated by: L. S. Raudiez, Columbia University Press, New 
York, 1991, p.p. 41-42.
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2. أنا

لغويا: »أنا« ضمير رفع للمتكّلم والمتكّلمة المفرد)))، ويصف الّلغويون الّضمائر 
على أنها كلمات تستخدم كبدائل لألسماء، فقد ورد في لسان العرب: »أنا« اسم مكني، 
وهو للمتكّلم وحده، وُيبنى على الفتح فرقا بينه وبين »أْن« التي هي حرف ناصب 

للفعل، واأللف األخيرة إنما هي لبيان الحركة في الوقف))).

اصطالحا: لقد كتب ماكس هوركايمر يقول: »من الصعب جدا أن يحّدد المرء 
بدقة ما أرادت اللغات األوروبية في وقت من األوقات أن تقوله وتعنيه من خالل لفظ 

)األنا(، إّن هذا اللفظ يسبح في تداعيات غامضة.

ُيعدُّ »األنا« أولى مراحل الشعور حين يحّس اإلنسان بأنه مختلف عن محيطه، 
كما يكون تمييزه من خالل اآلخر سواء تعلق باإلنسان أو بغيره من المخلوقات، إّنه 
شعور فطري يرتبط بالحياة والبقاء«)))، لذلك يتحّدد األنا في علم النفس بأّنه »هو 
الواقع«))).  المشكالت؛ وأن نختبر  نفّكر؛ وأن نحّل  يمّكننا من أن ندرك؛ وأن  الذي 
 )L’Etre et le temps( في كتابه )M.Heidegge( وتعني كلمة »األنا« لدى هايدغر
أّن »األنا« ال تمّيز نفسها؛ بما أّن العالم الذي أوجد فيه بوصفي »أنا« هو دائما عالم 

أتقاسمه مع اآلخرين، فيكون »األنا« كيانا مشتركا«))).

مستخدمو  به  يقّدم  ما  هي  هنا  دراستنا  في  تعنينا  التي  »األنا«  إن  إجرائيا: 
»منتديات الجلفة« ذواتهم؛ لكن بمفهومها الجماعي كما يذهب السوسيولوجيون وليس 
بالمفهوم الفردي، فحاولنا في هذه الدراسة البحث في ُصور »األنا« على المستوى 
الوطني والديني والعرقي والمذهبي؛ كما أفرزتها تقنية تحليل المحتوى المطبقة في 

الدراسة. 

المنجد في اللغة العربية واألعالم، مصدر سبق ذكره، ص 19.  (1(
لسان العرب، مصدر سبق ذكره.  (2(

(3) Mehdi. M. Birich, Le moi l’autre et la problématique du dialogue, Du dialogue culturel euro 
arabe exigences et perspectives, Conférence pour le dialogue des cultures, paris, Juillet 2002. 

جابر عبد الحميد وعالء الدين كفاني، معجم علم النفس والطب النفسي، ج 3، دار النهضة العربية، القاهرة،   (4(
1999، ص 1084.

الفضاءات االتصالية والمعلوماتية، مجلة  الشباب عبر  الفردية عند  الهويات  تنشئة  الحاج رحومة،  عادل بن   (5(
إضافات، العدد 9، 2010، ص 144.
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 )Représentation( ـل 3. ّتثُّ

لغويا: »الّتمُثل« في الّلغة هو اّلتشبيه بصورة أو بكتابة أو بغيرهما. فيقال »مّثل 
تمثيال« الّشيء لفالن، بمعنى صّوره له بالكتابة ونحوها حّتى كأّنه ينظر إليه، ومّثل 
تمثيال وتمثاال الّشيء بالشيء أي شّبهه وجعله مثله))). و»تمّثَل« الشيء له بمعنى تصّور 
َل َلَها َبَشًرا َسِويًّا﴾)))، و»تمّثل بالشيء«  له))). قال تعالى: ﴿َفَأْرَسْلَنا ِإَلْيَها ُروَحَنا َفَتَمثَّ

ضرب مثال، تمّثل به: تشّبه به.

التفاعل االجتماعي«)))، فهي  ُتتبّنى في ظل  اصطالحا: »الّتمثالت االجتماعية 
مختلف  تهيكلها  جماعية،  تصّورات  لتصير  وتتجّمع  تلتقي  ومجّزأة  فردية  ظواهر 
القوالب  وأحيانا  والمعتقدات  والمواقف  اآلراء  بتشكيل  وتنتهي  االجتماعية،  الّشبكات 

االجتماعية الجامدة«))).

وترى كلودين هرزليك )C. Herzlich( أّن التمّثل االجتماعي هو »بناء مدرك 
أساسا  يعتبر  والذي  للفرد،  الّرمزي  النشاط  عن  منفصل  غير  باعتباره  للموضوع؛ 
الندماجه االجتماعي«))). أّما كلود أربيك )C. Arbic( فيعّرف التمّثل بأّنه نتاج ومسار 
للّنشاط العقلي، يقوم عن طريقه الفرد أو الجماعة بإعادة تشكيل الواقع الذي يواجهه، 

كما يمّكنه من تقديم معنى خاص له«))).

في حين يرى سارج موسكوفيشي )S.Moscovici( أّن تمّثل الّشيء هو إعادة 
إحضاره مّرة ثانية إلى مجال الوعي؛ وإعادة إصداره وبنائه رغم غيابه عن المجال 
البصري، أّما فرويــد )S. Freud( فيرى أّن التمّثل هو ما يشكل المضمون الملموس 

لفعل تفكيري وباألخص إعادة إنتاج إدراك سابق.

لويس معلوف، المنجد األبجدي، دار المشرق، ط 8، بيروت، 1986، ص 903.  (1(
المنجد في اللغة العربية واألعالم، مصدر سبق ذكره، ص 746.  (2(

اآلية 17، سورة مريم.  (3(
(4) U. Windish, Le prés a penser : Les formes de la communication et de l’argumentation quoti-

diennes, L’âge d’homme, 1990, p. 52.
(5) A. Lounici, Média et représentation : Gestion du plurilinguisme et processus de création/diffu-

sion des représentations, Actes du colloque sur la place des formes d’expressions populaires dans 
la définition d’une culture mondiale, Tizi-Ouzou, 1999, p 99.

(6) J. M. Seca, Les représentations sociales, édition Armand colin, Paris, 2004. A :www.unapec.org/
crd/info/bibliographie/représentations. Html, Consulté le : 26/04/2015. 14 :25.

(7) Ibid.
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إجرائيا: تستخدم الّدراسة التي بين أيدينا مصطلح »التمثُّل« لإلشارة إلى عملية 
عقلية تعبيرية، يقوم فيها الّشخص بالتعبير عن صور ذهنية حول األفراد والجماعات 
يتمّثل  »كيف  قولنا  ففي  جماعته،  وتجارب  الخاصة  تجاربه  مع  يتوافق  بما  والّدول، 
الجزائريون الغرب«؛ فإننا نعني ما هي الصورة الذهنية في مخيال الجزائريين عن 
الغرب، وبناء عليه فإن مصطلح »التمثالت« يشير في الّدراسة إلى تلك الّصور الناجمة 
وغيرهم،  ذاتهم  الجلفة«  »منتديات  مستخدمو  بها  يقّدم  والتي  »التمّثل«،  فعل  عن 
وقد حاولنا اكتشافها عن طريق رصد الّسمات والخصائص واألوصاف المنسوبة لألنا 
واآلخر على حد سواء، في خضم العملية التواصلية التي يقوم بها المستخدمون في 

الفضاء االفتراضي.

3. فضـاء افرتايض

العربية لم تستقّر على لفظ واحد؛  اللغة  إّن ترجمة كلمة )Space( إلى  لغويا: 
حيث ترجم بالفضاء تارة؛ والمجال طورا؛ وفي بعض الحاالت القليلة الحّيز والميدان. 
فـ »الفضاء« وجمعه »أفضية«، هو ما اتسع من األرض، فيقال مكان فضاء أي مكان 
واسع))). أّما »المجال«؛ وجمعها »مجاالت«، معناها »المحل« و»المدى«، نقول »فسح 

له المجال« بمعنى ترك له الحرية))). 

فهي  المادي،  الفيزيقي  البعد  إلى  الفرنسية  الّلغة  في   )Espace( كلمة  وتشير 
ُتستعمل لإلشارة إلى أماكن؛ ولكّنها أشمل منها، لكن في الّلغة العربية نجد أّن كلمة 
البعد  »مجال« )Sphere( أقوى من كلمة »فضاء« )Space(؛ من حيث اإلشارة إلى 
المعنى الحقيقي  أّن كلمة )Espace( هي األخرى ال تحمل  المادي والفيزيقي، غير 
للكلمة األلمانية التي استعملها هابرماس لإلشارة إلى الفضاء العمومي، فعوض ترجمة 
المؤلفين بكلمة  Öffentlichkeit األلمانية بكلمة )Sphère(؛ تم ترجمتها عند أغلب 

.((((Lieu( التي يقترب معناها من كلمة )Espace(

المنجد األبجدي، مصدر سبق ذكره، ص 764.   (1(
المصدر السابق نفسه، ص 905.   (2(

الماجستير في علم  لنيل شهادة  المدينة الجزائرية، دراسة مكملة  العام في  المجال  دريس نوري، استعمال   (3(
االجتماع الحضري، جامعة محمد منتوري قسنطينة، 2007/2006، ص 11-10.
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في حين أّن االستعمال اللغوي المعاصر لمصطلح »االفتراضي« غالبا ما يستعمل 
أنه  بمعنى  مؤكد«،  أنه  »يفترض  فُيقال  الحقيقة،  من  يقترب  شيء  على  يدّل  كنعت 

»مؤكد تقريبا«))).

اصطالحا: الفضاء االفتراضي: )Cyberspace( هو مصطلح نحته المؤلف وليام 
جبسون )William Gibson(، ليشير به إلى الحقيقة التخيلية لشبكات الكمبيوتر)))، 
ويتمثل أشهر استعمال لمصطلح االفتراضي في الواقع االفتراضي؛ ليدّل على إدراك 
الحاسوب)))، ويعّرف هاوارد  المستوحاة من  الرقمية  الوسائل  تخُلقه  الواقع بوصفه 
اجتماعية  تجمعات  أنه:«  على  االفتراضي  الفضاء   )Haward Rhingold( رينغولد 
شاشات  عبر  بينهم  فيما  يتواصلون  العالم،  أنحاء  في  متفرقة  أماكن  من  تشكلت 
بين  يجمع  الصداقات،  ويكّونون  المعارف  يتبادلون  اإللكتروني،  والبريد  الكمبيوتر 
هؤالء األفراد اهتمام مشترك، ويحدث بينهم ما يحدث في عالم الواقع من تفاعالت 
ولكن ليس عن قرب، وتتّم هذه التفاعالت عن طريق آلية اتصالية هي االنترنيت))).

أّن  منها  اعتقادا  »فضاء«؛  المصطلح  باعتماد  الباحثة  قامت  لقد  إجرائيا: 
»المجال« أوسع من الفضاء؛ فالمجال يتضّمن عّدة فضاءات، بينما الفضاء في هذه 
الدراسة هو »منتديات الجلفة اإللكترونية« ضمن مجال أوسع يشمل باقي الفضاءات 

االفتراضية التي لم تتطّرق إليها الّدراسة.

ثالثا: منهج الدراسة وأدواتها

بوصف  قيامها  فبعد  التحليلية.  الوصفية  الدراسات  ضمن  دراستنا  تندرج 
المحتوى كميا حسب التكرارات الواردة في كل فئة من فئات التحليل المحّددة مسبقا، 
الباحثة بإجراء التحليل الكيفي للتمثالت الواردة، وكذلك لخصائص العمليات  قامت 
المّتبع  والمنهج  الدراسة  ألهداف  واستجابة  الدراسة.  عينة  محتوى  حول  االتصالية 

استعانت الباحثة باألداة العلمية: تحليل المحتوى.

طوني بينيت وآخرون، مفاتيح اصطالحية جديدة: معجم مصطلحات الثقافة والمجتمع، ترجمة: سعيد الغانمي،   (1(
المنظمة العربية للترجمة، بيروت، ط 1، 2010، ص 105.

نديم منصوري، سوسيولوجيا االنترنيت، منتدى المعارف، ط 1، بيروت، 2014، ص 209.  (2(
مفاتيح اصطالحية جديدة، مصدر سبق ذكره، ص 104.  (3(

نبيل علي، تحديات عصر المعلومات، مكتبة األسرة، القاهرة، 2003، ص 254.  (4(
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تحليل املحتوى

الحوار  منتديات  مضامين  لتحليل  رئيسية  كــأداة  المحتوى  بتحليل  استعّنا 
الجزائرية، مّتبعين في ذلك عدة خطوات منهجية؛ نذكر منها خطوتين أساسيتين هما: 

 )Les types d’analyse( : أ- تحديد فئات التحليل

في موضوع دراستنا ما يهّمنا من فئات هي فئات المحتوى وليست فئات الشكل، 
وقد تم تحديدهما في فئتين رئيسيتين، كل واحدة منهما تنطوي على فئات فرعية :

فئة مجال الموضوعات : أفادتنا هذه الفئة في تصنيف نوع المواضيع المتداولة 
في »منتديات الجلفة« التي قمنا بتحليل محتواها، من أجل معرفة درجة تناول حواراتها 
لقضايا الشأن العام، وقد قّسمناها كما يلي: المواضيع السياسية الوطنية، المواضيع 
السياسية الدولية، المواضيع الفكرية، المواضيع االجتماعية، والمواضيع االقتصادية، 
وتنطوي كل فئة من هذه الفئات الرئيسية بدورها على مجموعة من الفئات الفرعية. 

فئة الفاعل وسماته: هي فئة مركبة من الفاعل والسمات، قامت الباحثة بالجمع 
بينهما للضرورة البحثية؛ وقد ساعدتنا هذه الفئة المركبة في رصد »األنا« و»اآلخر« 
التي  واألوصاف  السمات  رصد  وكذا  التحليل؛  محتوى  في  كفاعَلين  تجلّياتهما  بكّل 
نسبت لهما؛ من أجل كشف تمّثالت مستخدمي »منتديات الجلفة« لألنا واآلخر، وهو 

ما أنتج عددا من الفئات الفرعية ال يمكن ذكرها في هذا السياق.

 )Les unités d’analyse( : ب- تحديد وحدات التحليل

تخضع  التي  »الوحدات  المحتوى  تحليل  مجال  في  التحليل  بوحدات  ويقصد 
للّرصد والّتوصيف ومن ثّم العّد والّتكميم«، ومراعاة لمتطّلبات البحث؛ رأت الباحثة 
أّن »وحدة الفكرة« أكثر الوحدات مالءمة لتحليل مادة الدراسة، »فالفكرة ليست لها 
تمتّد على طول  أو جملة، وقد  التي يحملها معناها، قد تكون عبارة  تلك  إاّل  حدودًا 

الفقرة، وقد يكون كل المحتوى عبارة عن فكرة واحدة. 

رابعا: مجتمع البحث وعينته

البحث؛  مجتمع  دراسة  لصعوبة  نظرا  الشامل  المسح  تطبيق  يمكننا  ال  أّنه  بما 
»منتديات  رواد  خاللها  من  يتواصل  التي  والتعليقات  المشاركات  كل  في  المتمثل 
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الجزائر اإللكترونية« خالل مدة إجراء الدراسة، قمنا باختيار جزء من المجتمع الكلي 
المراد تحديد سماته، يسمح في نفس الوقت بتحقيق أهداف البحث في حدود الوقت 

والجهد واإلمكانيات المتوفرة وفق الخطوتين التاليتين: 

1. اختيار العينة

يخضع اختيار العينة لمعايير محّددة وبموجبها تكتسب صفة العلمية، ومن ورائها 
البحث ككل، وهذه المعايير أو القواعد يمكن تحديدها في ما يلي: 

1. قامت الباحثة بحصر معظم المنتديات الجزائرية على شبكة االنترنيت، ثم 
وضعت مجموعة من المحّددات تم على أساسها االختيار المقصود لمنتديات الدراسة 

بما يحقق األهداف المرجوة، وتمثلت تلك المحّددات في ما يلي:
أن يكون المنتدى قاّرا ونشيطا على مدار اليوم واألسبوع.	 
 أن يتناول المنتدى قضايا الشأن العام التي تهم األعضاء كأفراد في المجتمع.	 
أن يكون المنتدى جادا ومنفتحا على مجمل التوجهات المطروحة في الساحة 	 

الجزائرية.
أن يكون منتدى معروفا ومشهورا وثريا بالمشاركات والتعليقات.	 
أن ال يكون تابعا لهيئة حكومية أو حزبية أو إعالمية أو إيديولوجية؛ وبالتالي 	 

توّجه محتواه.
أن يكون المنتدى خاضعا لقوانين تفرض الّنظام واالنضباط بآداب الحوار. 	 
أن يكون عاّما غير متخصص في مجال معّين، أو تطغى عليه مجاالت على 	 

حساب أخرى.

اختيارنا  وقع  لدينا،  توّفرت  التي  القائمة  على  بناء  استطالعي  مسح  وبإجراء 
راعينا في  والعرب«، حيث  الجزائريين  لكّل  الجلفة  »منتديات  بطريقة قصدية على 
اختيارها توافر مجموعة من الشروط المحددة مسبقا؛ والتي لم تجتمع في أي منتدى 

آخر. 

2. تم اختيار عينة المنتديات هي األخرى بطريقة قصدية، وعلى هذا األساس 
وقع اختيارنا على ثالثة منتديات فرعية من »منتديات الجلفة«، وهي »منتدى النقاش 
بهات«، و»منتدى النقاش الجاد«،  السياسي«، »منتدى نصرة اإلسالم والّرد على الشُّ
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راعينا في اختيارها هي األخرى مجموعة من المواصفات؛ كونها منتديات أكثر جدّية 
وثراء، وتستقطب عددا هائال من المواضيع والقضايا المتنوعة بين السياسة والدين 
والمجتمع، ما جعلها تحوي مجموعة حوارات صالحة لدراسة التمّثالت المختلفة التي 
ُيفصح عنها أصحابها بشأن »األنا واآلخر«، ويمكن تقديم منتديات الدراسة كما يلي:

الجلفة«؛  »خيمة  قسم  ضمن  منتدى  هو  الجاد«:  للّنقاش  »الجلفة  منتدى 
المكّونة من خمسة منتديات فرعية، يقّدم على أّنه »يعنى بالمواضيع الحوارية الجادة 
والحصرية«، كما أن »المواضيع لن ُتنشر فيه إال بعد موافقة المشرفين عليها«، عدد 
مواضيعه إلى غاية يوم 14 أوت 2017 هو 5,256 موضوعا منذ أول مشاركة بتاريخ 
20 سبتمبر 2008، عدد مراقبيه 3 هم: طالل زاخر، جميلة، T Alcapnon، الرابط 

http://www.djelfa.info/vb/forumdisplay.php?f=199 :اإللكتروني للمنتدى

ضمن  فرعية؛  منتديات  أربعة  من  واحد  هو  السياسي«:  »النقاش  منتدى 
الفترة  في  2,923 موضوعا  األمة«، سّجل  النصرة وقضايا  األخبار  منتديات   « قسم 
موح  هما:  اثنان  مراقبان  عليه  يشرف   ،2017 أوت  و14   2007 ديسمبر   03 بين  ما 
http://www.djelfa.info/vb/ للمنتدى:  اإللكتروني  الرابط   ،tarek22و دادي، 

forumdisplay.php?f=340

منتدى نصرة اإلسالم والّرد على الشبهات«: يندرج هذا المنتدى ضمن قسم » 
منتديات الّدين اإلسالمي الحنيف«؛ الذي يحوي 11 منتدى فرعيا، عدد مواضيعه إلى 
غاية يوم 14 أوت 2017 هو 1,418 موضوعا منذ أول مشاركة بتاريخ 20 مارس 2007، 
عدد مراقبيه 3 هم: علي الجزائري، الوادعي، إكرام أبو فتحون، الرابط اإللكتروني 

http://www.djelfa.info/vb/forumdisplay.php?f=119 :للمنتدى

الباحثة باختيار الحوارات عّينة  3. بعد اختيار منتديات الجلفة الثالثة، قامت 
الدراسة من المنتديات الثالثة، مراعية في اختيارها هي األخرى المحّددات التالية:  

اختيار المواضيع والحوارات ذات العالقة بإشكالية »األنا واآلخر«.

استبعاد المشاركات والتعليقات المنقولة وإن كانت نادرة، تحّريا للمصداقية.

استبعاد المشاركات الواردة في شكل سؤال أو استفتاء، إذ تكون الّردود بشأنها 
هزيلة كميا ونوعيا.
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استبعاد المشاركات التي لم تسجل عددا كافيا من الردود وبالتالي فهي ال تشّكل 
حوارا.

2. تحديد حجـم العينـة

بعدما تحّصلت الباحثة على عينة من الحوارات؛ التي تم تحديدها بعد سلسلة 
من االختيارات المتداخلة، قامت بتحديد حجم العّينة في ضوء المّدة الّزمنية للدراسة 
من  حوارا   170 على  فتحّصلت  2015(؛  نوفمبر  إلى  ماي  )من  أشهر   7 بـ  المقدرة 
منتديات الجلفة الثالث، قامت فيها بتحليل المساهمات األولى التي تشّكل مواضيع 
الحوارات؛ وخمسة تعليقات تابعة لكل مساهمة، ليكون مجموع المشاركات التي قامت 

الباحثة بتحليل مضمونها 1020 مشاركة. 

جدول رقم 1: يوضح عينة الدراسة من منتديات الجلفة:

المنتدى 
الرئيسي

المساهمات المختارةالحوارات المختارةالمنتديات الفرعية

النسبةالتكرارالنسبةالتكرار

44.1 %44.11450 %75الجلفة للنقاش الجادالجلفة

37.05 %37.05378 %63النقاش السياسي

18.82 %18.82192 %32نصرة اإلسالم

100 %1001020 %170المجموع 

خامسا: نتائــج الدراســة

النتائج  أهم  نوجز  الدراسة  إشكالية  في  المطروحة  التساؤالت  على  إجابة 
المتحصل عليها في ما يلي :

طبيعة املواضيع املتداولة

عّينة  الثالثة  الجلفة«  »منتديات  في  المطروحة  المواضيع  وتعّددت  تنّوعت 
الدراسة؛ فبعدما قامت الباحثة بتصنيفها إلى: مواضيع فكرية، مواضيع سياسية دولية، 
باستخراج  قامت  اقتصادية،  ومواضيع  اجتماعية،  مواضيع  وطنية،  سياسية  مواضيع 
القضايا الفرعية كفئات ثانوية من الفئات الّرئيسية المذكورة، وهو ما سيتوضح في 

الجدولين التاليين:
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جدول رقم 2 : فئات المواضيع المتداولة في عينة الدراسة من »منتديات الجلفة«

النسبةالتكرارالفئاتالترتيب

55.71 %117فكرية1

15.23 %32سياسية دولية2

14.28 %30سياسية وطنية3

10.47 %22اجتماعية4

4.28 %9اقتصادية5

%210المجموع

جدول رقم 3: القضايا الفرعية المتداولة في عينة الدراسة من »منتديات الجلفة«

النسبةالتكرارالقضايا الفرعيةالمواضيع

فكريــة

%4918.14القيم األخالقية والسلوكية في المجتمع
7.03 %19اإلسالم الّسياسي

5.92 %16حضور الّدين في المجتمع
4.04 %11الّتطرف الّديني
4.04 %11اإلسالم والعالم

2.96 %8الّصراع الّسني الّشيعي
2.22 %6العربية والّلغات األخرى

2.22 %6العلمانية 
1.85 %5نظرية المؤامرة

1.85 %5الّتخلف والّتحضر
0.74 %2اإللحاد

0.74 %2الّطرق الّصوفية
0.74 %2الحمالت الّتبشيرية

0.37 %1الّتعصب للّرأي
0.37 %1الّتجديد الّديني

0.37 %1فرقة المعتزلة
0.37 %1الّتكفير

%14654.07المجموع
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سياسية دولية

7.77 %21األنظمة السياسية العربية
5.55 %15الثورات العربية

1.48 %4عالقات الجزائر الخارجية
1.11 %3التغيير في الوطن العربي

1.11 %3الّدور اإليراني في المنطقة
0.74 %2الّدور التركي في المنطقة

0.74 %2القضية الفلسطينية
0.37 %1قضايا الاّلجئين في أوروبا

%5118.88المجموع

سياسية وطنية

7.03 % 19الفساد السياسي والمالي
1.48 %4الوضع األمني

1.48 %4شخصيات سياسية
0.74 %2أحزاب سياسية

0.74 %2التعديل الحكومي
0.74 %2حرية التعبير

0.74 %2الوضع الّصحي للرئيس
0.37 %1أزمة غرداية

0.37 %1تعديل الدستور
0.37 %1قانون المالية لسنة 2016

%3814.07المجموع
%14654.07المجموع 

اجتماعيــة

4.04 %11قضايا المرأة
1.48 %4مستوى الّتعليم 

1.48 %4الخدمات في قطاع الّصحة
1.85 %5أخرى

8.88 %24المجموع

اقتصاديـة

1.85 %5الّتقشف
0.74 %2ارتفاع أسعار المواد االستهالكية

0.74 %2انهيار أسعار النفط
0.74 %2الغّش االقتصادي

4.07 %11المجموع

100 %270المجموع الكّلي
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تّثالت األنا

1. تنّوعت تجلّيات األنا في »منتديات الجلفة« بين الوطني والعرقي والّديني 
كعنصر  ويبدو  االنتماءات؛  باقي  على  يطغى  الوطني  االنتماء  بدا  وقد  والمذهبي، 
واإلسالمي  العربي  الُبعدين  إغفال  دون  لكن  لألنا،  األخرى  التجليات  بين  مشترك 
اللّذين ظهرا في الكثير من األحيان لصيقين باالنتماء الجزائري. وهو ما سيوضحه 

الجدول التالي:

جدول رقم 4: تجّليات األنا حسب محتوى »منتديات الجلفة«

الّنسبةالّتكرارتجّليات األنا

األنا العـرقي
24.76 %52عربـــــــي
2.85 %6أمازيغــــي
27.61 %58المجموع

24.76 %52مسلــــــــماألنا الّديني

األنا المذهبي

3.33 %7سّنـــــــي
1.42 %3مالكــــي
0.95 %2إباضــــي
5.71 %12المجموع

41.90 %88جزائــــرياألنا الوطني
100 %210المجمـــــوع الكّلــــي

»منتديات  في  الوطنية  ذاته  الجزائري  بها  قّدم  اّلتي  الّتمثالت  على  يغلب   .2
الجلفة« اّلتي أخضعناها للّدراسة االّتجاه الّسلبي، مّما يؤّكد أّن الجزائرّيين غير راضين 

عن أنفسهم ويميلون إلى ما يعرف علميا بـ »جلد الذات«. 

3. تمظهرت »األنا العربية« بمظهرين، يتوّجه األّول إلى إذالل »األنا الفاسدة« 
اّلتي تأّخرت عن ركب الحضارة بسبب »فسادها الفكري والّسلوكي«، والّثاني يحاول 
الّتعاطف مع »األنا الّضحية” اّلتي غرقت في وضع مأزوم دونما قّوة منها، بسبب تكالب 
اآلخر عليها ومنعها من الّنهوض؛ حّتى لو حاولت كما جرى فيما يسّمى بـ »الّثورات 

العربية«. 
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4. اعُتبر »األنا الّديني المسلم« طائشا وغير بالغ كفاية لحمل مشعل »اإلسالم«؛ 
اّلذي ُوصف في ثنايا الحوارات بـ »الُمخّلص الوحيد« للمسلمين من حالة »الوهن« 
اّلتي يعيشونها، ومجابهة األخطار اّلتي تترّصده من اآلخر؛ اّلذي يسعى في محاربته 

والّتغّلب عليه، أو اّلذي يسعى لتشويه صورته والّطعن في سماحة مبادئه.

تّثالت اآلخر

1. كان حضور اآلخر في منتديات الّدراسة بتجّليات مختلفة؛ وجاء ترتيب اآلخر 
الّسياسي في المركز األّول؛ يليه اآلخر الحضاري؛ فالمذهبي؛ ثم الّديني؛ وأخيرا اآلخر 

الفكري، كما يتضح في الجدول التالي:

جدول رقم 5: يوضح تجّليات اآلخر حسب محتوى »منتديات الجلفة«: 

النسبةالتكرارتجّليات اآلخر

اآلخر الحضاري

الغربـــي

5.56 %33الغرب
5.39 %32أمريكا
3.70 %22إسرائيل
2.69 %16فرنسا
2.02 %12أوروبا
1.51 %9روسيا
0.50 %3أخرى

21.41 %127المجموع

الّشرقــــي

4.21 %25إيران
2.52 %15تركيا
1.68 %10أخرى

8.43 %50المجموع
0.16 %1أخـــــرى
30.01 %178المجموع
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اآلخر الّدينــي

6.07 %36يهودي/ صهيوني
%203.37كافر

%183.03مسيحي/ صليبي
%111.85الملحد 
%40.67أخرى

15.00 %89المجموع

اآلخر الّسياسي

لطة الحاكمة في الجزائر 9.61 %57السُّ

األنظمة السياسية
العربية الحاكمة

3.03 %18الحّكام العرب

1.01 %6أنظمة دول الخليج
2.86 %17الّنظام الّسعودي
0.50 %3الّنظام اإلماراتي
1.01 %6الّنظام القطري
1.01 %6الّنظام المصري
0.67 %4الّنظام الّسوري

10.11 %60المجموع
%7412.47اإلسالم الّسياســـــي

0.33 %2القومّيون العرب
0.16 %1االشتراكّيـــــــــــون

%19432.71المجموع

اآلخر المذهبي 
/الطائفي

%284.72الّشيعــــــــــــــة 
%6310.62الّسلفيــــــــــــــون
3.03 %18الجماعات المتطّرفة

%20.33اإلباضّية
18.71 %111المجموع

اآلخر الفكري

%101.68العلمانــــــــي
%40.67الماسونــــــي
%30.50الّشيوعـــــــي
%30.50الفرانكوفونـــي

 0.16 %1الّليبرالي المسلـــــم
3.54 %21المجموع

%593100المجموع الكّلي
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2. تقّدم اآلخر الّسياسي على باقي تجّليات اآلخر، وظهر تيار اإلسالم الّسياسي 
م عليه، رغم أّنه تيار موجود داخل منتديات الّدراسة ومارس خطابا  كآخر تّم التهجُّ
مضاّدا، وانطالقا من إقراره بالمشاركة الّسياسية في الحكم؛ تّم تصويره من طرف 
ونعُتوه  عليه،  بل ويشّكل خطرا  أّنه منحرف فكرّيا عن منهج اإلسالم،  خصومه على 

بصفات تقّلل من شأنه تشير خاصة إلى الّطمع واالستغاللية ... إلخ 

الّتمّثالت  من  واسعة  مساحة  الحاكمة  العربية  الّسياسية  األنظمة  أخذت   .3
الممزوجة بالغضب من طرف مستخدمي المنتديات المدروسة، وباعتبار أّن الدولة 
في الوطن العربي ليست تمثيلية وال ديمقراطية؛ فقد ارتسمت في المخيال الجماعي 
أّنها طرف خارجي عن المصلحة العامة، وكيان مختلف ومنافس  للمستخدمين على 

غالبا؛ إن لم يكن خصما لهم في الكثير من المواضيع. 

4. كان الّنظام الّسياسي الجزائري الحاكم أكثر »اآلخرين« تمّثال، إذ سار خطاب 
»منتديات الجلفة« عنه في اّتجاهين رئيسيين، األّول منهما يصفه بالفساد السياسي 
الّثاني فيّتهمه بشكل مباشر بـالعمل على »إفساد  والمالي والفشل الّديمقراطي، أما 

المجتمع الجزائري«، والتآمر على هويته وأخالقه عبر قوانين ومؤسسات الّدولة.

بُبغض  األولى  تتعّلق  مختلفتين،  زاويتين  من  الغربي  اآلخر  إلى  الّنظر  تّم   .5
تتعّلق  والّثانية  الخارجية،  عالقاته  في  اإلرهاب  ودعم  والمصلحة  العدائية  صفات 
باإلعجاب بقيم العدل والمساواة والعلم والتطور في مجتمعاتها الّداخلية، إذ لم يكتف 
المشاركون في »منتديات الجلفة« بإدانة الّتوّجهات المادّية لتلك المجتمعات والّتنديد 
بمؤامراتها ضّد اإلسالم والمسلمين، بل تّم الّتركيز أيضا على نقاط قوتها في المجالين 
العلمي والتكنولوجي، وفي تنظيم شؤونها على أساس من الّديمقراطية وحرية الّنشاط 

الفكري والّسياسي.

6. لم تتحّرر فرنسا كنوع من اآلخر الحضاري الغربي من الّنظرة االستعمارية، 
الجزائريين  أّن  إاّل  عنها؛  الجزائر  استقالل  على  قرن  نصف  من  أكثر  مرور  ورغم 
في منتديات الّدراسة لم ينسوا الماضي االستعماري »المتوّحش« لفرنسا، وبدت كّل 
أطماع فرنسا في  أّن  أّكد  البعض  أّن  الوصف، حتى  بهذا  التمّثالت األخرى مرتبطة 

احتالل الجزائر مجّددا ال تزال قائمة. 
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7. تّتفق نتائج دراستنا عن تمّثالت األنا لآلخر اإلسرائيلي مع بعض الّدراسات 
يّتصفون بجملة من  أّن اإلسرائيلّيين  التي أجريت في جامعات عربية، من  الّسابقة 
الصفات الّسلبية كالخيانة، واغتصاب حقوق اآلخرين، وعدم الوفاء بالعهود، وكراهيتهم 

للعرب والمسلمين، وحب المال، والمكر، والعدوان، والذكاء. 

8. بدت تركيا وإيران في اآلخر الحضاري الّشرقي كعدّوين »أعجمّيين« مرتبطين 
تاريخيا باألنا العربي في إطار المصالح، فكلتاهما تبحثان في المنطقة عن مصالحهما 
الخاصة؛ المتعّلقة بالّتوسع الجغرافي حينا والمذهبي حينا آخر، وما ساعدهما في تطبيق 
مخّططاتهما بروز سوريا إلى الواجهة كمنطقة نزاع دولي تستقطب عدة قوى وأطراف، إاّل 
أّن نصيب إيران من األوصاف الّسيئة كان أوفر مقارنة بتركيا، وكان تبّني إيران للمذهب 

الّشيعي أحد أكثر األسباب إثارة للحساسية في نظرة األنا العربي إلى اآلخر اإليراني. 

9. رغم أّن اليابان والّصين ضمن اآلخر الّشرقي يشتركان في االنتماء الّثقافي 
–على اعتبار أن الثقافة الّشعبية الجزائرية ال تفّرق عادة بين االثنين– إاّل أّن تمثُّالت 
محتوى المنتديات المدروسة للجماعتين كان مختلفا جّدا، انطالقا من عامل االحتكاك 
البسيط اّلذي ربط الجزائري بالّصيني في إطار انفتاح الجزائر على العمالة الّصينّية 
في عّدة قطاعات، وبالمقابل ال يملك الجزائري عن الياباني إاّل صورا استقاها من 
اإلعالم والسينما واالنترنيت، رغم هذا فصورة الياباني جّد ناصعة في نظر »األنا«، 
واستحّق بذلك لقب »اآلخر المثالي« اّلذي ُصّور لنا متعّلما، متخّلقا ومحترما لآلخر، 
أّما الّصيني فقد طاله »االشمئزاز« بسبب بعض الّسلوكيات االجتماعية التي قد يكون 

مارسها أمام األنا. 

10. صورة اليهودي هي صورة سلبية في الغالبية العظمى من مكّوناتها، وقد استمّد 
مستخدمو »منتديات الجلفة« معظم مالمح تمّثالتهم عن اليهود من خالل الّصفات التي 
بين  يفّرقون-  ال  يربطون –وأحيانا  المشاركين  أّن  كما  الكريم،  القرآن  بها في  ُوصفوا 

اليهود كانتماء ديني؛ واإلسرائيليين كانتماء وطني؛ والّصهيونيين كانتماء فكري. 

11. معظم األوصاف المنسوبة إلى »اآلخر المسيحي« في مضمون المنتديات 
المدروسة، تحمل نظرة دينّية مستمّدة من القرآن الكريم، فكثيرا ما ُوصفوا بالّنصارى 
والّظاّلين، كما ّوصفوا بـ»أعداء المسلمين والعرب«؛ اّلذين يكيدون لهم ويسعون دائما 

لتدميرهم. 
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12. اآلخر الُملحد في أعين المشاركين في عّينة دراستنا هو عدّو الّدين؛ تفكيره 
محدود؛ جاهٌل؛ متعّصٌب، يستغّل تلك الُفسحة من الّظالل ليبّرر إسرافه في المجون، 
ويشّكل خطرًا محدقا بالمجتمع الجزائري كونه محسوبا على الّطبقة »الُمثّقفة«، وله 

من األدوات ما يساعده على الّتوغل في العقول.

13. ظهر الّسلفيون »المداخلة« في اآلخر المذهبي ظالميين؛ منافقين؛ ُمتعالين 
ولو  الحاكم  عن  الخروج  وحرمة  األمر  ولّي  طاعة  وجوب  أفكارهم  أهّم  وحاقدين، 
اّلذين  الّسياسي«؛  تيار »اإلسالم  المتعاطفون مع  يقابلهم في تفكيرهم  طغى وظلم، 
خاضوا ضّدهم في المنتديات المدروسة سجاالت ومناوشات عن المشاركة في الحكم 

والخروج عن الحاكم بشكل متعّصب للغاية.

14. المذهب الّشيعي والّطائفة الّشيعية »الّرافضية« في خطاب المنتديات ألّد 
ّنة، فالّتشّيع »الّنجس« هو ظالل ُمبين ال يمكن الّتقارب معه بشكل  أعداء المسلمين السُّ
قطعي، كونه خرج عن أصول الّدين وطعن في صحابة وزوجة رسول الله - صلى الله 
عليه وسّلم-، واّتبع منهجا مغايرا لمنهج الّسلف؛ ينطوي على معتقدات أقّل ما ُيقال 

عنها أّنها تافهة ومضحكة.

المتطّرفة  الجماعات  الّثالثة  الجلفة«  »منتديات  في  المشاركون  لنا  15. صّور 
الّتطرف  طريق  لها  وعّبدت  العالمية،  والّصهيونية  أمريكا  صنعتها  ووحشّية  إرهابا 
األيادي  اآلن  وترعاها  والفاسدة،  الُمستبّدة  واإلسالمية  العربية  األنظمة  والجنون 
الّناعمة إليران وتركيا وروسيا، ويدفع نتيجة أعمالها الُمسلمون في كّل أنحاء العالم. 

)العربي/ مطلقا  العرقي«  »اآلخر  إلى  الّدراسة  ماّدة  خطاب  ُيشر  لم   .16
األمازيغي(، كما لم يتطرق إلى »اإلباضي« كـ«آخر مذهبي« إاّل في مواضيع محدودة 
مع كثير من الّتحفظ، بفعل قوانين »منتديات الجلفة«؛ اّلتي تتحّفظ على المواضيع 
المشاركين  ثقافة  أّن  كما  الوطن،  حدود  داخل  والجهوية  العرقية  للقضايا  المثيرة 

»االحتوائية« ساهمت بشكل كبير في ذلك. 

17. اّتضح أّن »الغيرية الفكرية« آخر ما كان يستهوي المشاركين في حوارات 
لـ  خدمة  العربية  الّلغة  على  بالحقد  الفرانكوفوني  فُوصف  الجلفة«،  »منتديات 
»الّتفرنس« والّثقافة الفرنسية، أّما العلماني فُوصف بالحقد على اإلسالمّيين؛ مقابل 

نظرة إعجاب بالعلمانية كنموذج ناجح لقيادة دولة القانون. 
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عالقة األنا باآلخر

تتحّدد عالقة »األنا الجماعي« في محتوى »منتديات الجلفة« بـ »آخرهم« في 
4 أشكال :

الغالب،  باآلخر في دراستنا هي عالقة عداء في  األنا  1. عالقة عداء: عالقة 
وقد انكشفت عالقة العداء بين األنا ذات النزعة العربية اإلسالمية الّسنية وبين اآلخر 

المرّكب من اليهود؛ المسيحيين؛ الملحدين؛ الغرب؛ إيران؛ تركيا؛ إسرائيل؛ والّشيعة. 
الشرقي  اآلخر  فيه  بدا  جدا،  قليال  كان  باآلخر  اإلعجاب  إعجاب:  عالقة   .2
الياباني ُمبهرا في أخالقه وفي تطّوره، كما ظهر اإلعجاب باآلخر حينما أبدى األنا 
إعجابا بالغرب عموما كدول متطّورة؛ ديمقراطية؛ تتمّتع شعوبها بقيم الحرية والعدل 

والمساواة وسيادة القانون وتقديس العلم والعمل. 
3. عالقة رفض: كون اآلخر في هذه الحالة مسّلطا على األنا وال يمكنها الّتخلص 
منه رغم بعض المحاوالت- لم يكن بوسع األنا غير الّتهجم عليه وإبراز مساوئه دون 
تحّوله إلى عدّو مطلق، ويتعّلق األمر في هذه الحالة باآلخر الّسياسي بكّل مستوياته، 
واآلخر المذهبي المكّون من الّسلفيين والجماعات المتطّرفة، واآلخر الفكري ممثال 

في العلمانيين، كما ظهرت فرنسا كطرف مرفوض وليس كعدو.
4. عالقة احتواء: ظهرت عالقة احتواء األنا لآلخر في تمّثالت اإلباضي كآخر 
عن  تمّيزهما  التي  االختالفات  بعض  فرغم  فكري،  كآخر  والفرانكوفوني  مذهبي، 
األنا –واّلتي تمظهرت في عّينة الّدراسة وتّمت إدانتها– إاّل أّنه تّم »التسامح« معهما 

لكونهما »آخر متشّظ« عن الذات ال يمكن إنكاره أو رفضه أو معاداته. 
مساهمة »منتديات الجلفة« في إبراز تمثالت لألنا ولآلخر مغايرة لما هو سائد 

في الخطاب المهيمن :

لـ »منتديات  االفتراضي  الفضاء  المشاركين في  بين  الحوارات  تّتسم  ظاهريا 
الجلفة« كما ذكرنا أعاله باالقتراب من معايير الفضاء العمومي القائمة على العلن 
والمساواة وحرية التعبير واستعمال الحجة، لكّن الباحثة توّصلت إلى أّن المحتوى الذي 
تقدمه »منتديات الجلفة« ال يخرج عن الثقافة السائدة في المجتمع الجزائري، بل هو 
امتداد لها وإعادة إلنتاج أفكارها، وأّن العديد من الطروحات التي تحاول أن تحيد 
عن بعض األفكار والتمثالت المهيمنة عن األنا واآلخر حول الّدين والسياسة والمذهب 
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تحاَرب في العلن بتعليقات المشاركين أو ُتقصى في الخفاء بُسلطة المراقبين؛ حسب 
الّسياسية اإلقصائية؛ واالجتماعية  الّسياقات  الّسائد ضمن  الّرأي  درجة اختالفها مع 
والثقافية المنغلقة والمتشبعة بقيم االنغالق على الذات ورفض تعّدد اآلخر واختالفه. 

يحدث هذا رغم أّن »منتديات الجلفة« تحمل شعار »لكل الجزائريين والعرب«، 
وحتى  والفرق،  المذاهب  الطوائف؛  األعراق؛  من  خليط  معلوم  هو  كما  و»العرب« 
األديان، من حّقها بمفهوم الحرية والمساواة في الفضاء العمومي أن تطرح أفكارها 
الّلغوية؛  الّرموز  بواسطة  ُمصاغ  تفاعلي  حوار  إطار  في  النقدية،  آرائها  عن  وتعّبر 
شرط االلتزام »بشروط مفهومة ومعترف بها من طرف فاعَلْين على األقل« كما يؤّكد 

هابرماس، وهو ما يضمن الوصول إلى التفاهم بين األطراف المتحاورة. 

 )Homophlie( »و في هذا الّصدد يمكن الحديث عن ظاهرة »التوحد الرقمي
عقليات  ذوي  مشاركين  الجتذاب  االفتراضية  الفضاءات  »تميل  حينما  تنتج  التي 
متشابهة، لتصبح قبائل أو أحزاب أو مجموعات قائمة على إثنيات وطوائف وأفراد 

متماثلين وأعراق وملل وِنحل ومهّمشين«. 
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Columbia University Press, New York, 1991.
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مضامني الهوية األمازيغية عىل الفايسبوك، 
دراسة تحليلية لصفحة أكرب تجمع لألمازيغ

»مملكة تامزغا« أمنوذجا

وهيبة بوسليماني
باحث دكتوراه، الجامعة: جامعة تبسة الجزائر

عزوزي عادل
باحث دكتوراه، جامعة باتنة 1، الجزائر

للدولة  تحد  أكبر  الجزائريين  جميع  بها  يؤمن  جامعة  وطنية  هوية  بناء  شكل 
المجتمع  التي عاش فيها  أنواع الطمس  التي حاولت تجاوز كل  الحديثة،  الجزائرية 
ولغويا  ثقافيا  الهوية  لمسخ  الرامية  ومحاوالته  الفرنسي،  االستعمار  إبان  الجزائري 
وعرقيا وتاريخيا، وفي سياق التحوالت الجذرية التي عرفتها الجزائر في القرن 20، 
رافق ذلك تحوالت عميقة على مختلف المستويات االقتصادية واالجتماعية والسياسية 
والثقافية، األمر الذي أدى إلى بروز سؤال الهوية كتعبير عن المخاض العسير لهذه 
التحوالت، وبدأت القضية تأخذ امتدادات وأبعاد أكبر وتحولت من قضية ثقافية إلى 

قضية ذات أبعاد اجتماعية وسياسية.

وتلعب وسائل اإلعالم دورا كبيرا في نشر الثقافة والقيم الثقافية في المجتمع، 
وانتشارها  األفراد  من  ممكن  عدد  أكبر  إلى  الوصول  في  إلمكانياتها  نظرا  وذلك 
الواسع داخل المجتمع، فوسائل اإلعالم تعمل على تكوين القناعات الفكرية والمواقف 
السلوكية، عن طريق نشر األفكار واآلراء، وإدخالها في وعي الناس وتعزيز أو تعديل 
أو تغيير سلوكيات المجتمع واالرتقاء بها بما يتناسب مع رفع المستوى الجماهيري، 

فكرا وممارسة.
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إعالم  من  بداية  األمازيغية،  القضية  تطور  واكبت  الجزائرية  اإلعالم  وسائل 
إخبارية  نشرات  إحداث  تم  حيث  اإلعالمية،  التعددية  مرحلة  إلى  الواحد،  الحزب 
القطاع  انفتاح  وأخيرا  والمزابية،  والشاوية  القبائلية  الرئيسية:  األمازيغية  باللغات 
الذاكرة  وتنظيم  األمازيغية،  الثقافة  نشر  في  الدور  لها  وكان  البصري،  السمعي 

الجماعية للمجتمع الجزائري.

االتصال،  عالم  في  نوعية  نقلة  الحديثة  التكنولوجية  التطورات  أحدثت  ولقد 
المترامي  العالم  أجزاء  وربطت  المعمورة،  أرجاء  كافة  في  اإلنترنت  انتشرت  حيث 
والتعارف،  للتقارب  والثقافات  المجتمعات  لكافة  الطريق  ومهدت  الواسع،  بفضائها 
المجتمع،  على  مفروضا  متميزا  واقعا  تشكل  االجتماعي  التواصل  مواقع  باتت  كما 
مجتمعا  بذلك  مشكلة  المجتمعي،  المحيط  في  االنخراط  على  قادرة  أصبحت  حيث 
تسيير حركته وفقا آلليات  تعمل على  والتي  الخاصة،  له قوانينه وقواعده  افتراضيا 
وتقنيات االتصال الحديثة، وبذلك حققت سبقا وتفوقا على وسائل االتصال واالعالمية 
التقليدية، وتعمل هذه الصفحات على إحياء الثقافة الشعبية واالهتمام بكل مكوناتها 
ناطق  بمثابة  وأصبحت  القومية،  والشخصية  الهوية  مقومات  باعتبارها  وعناصرها 

رسمي ألفراد المجتمع، في محاولة لها إثبات الوجود واالنتماء والعراقة.

وتبحث هذه الدراسة في مضامين الصفحات األمازيغية على الفايسبوك متخذة 
حالة صفحة أكبر تجمع لألمازيغ مملكة تامزغا أنموذجا من خالل تحليل المنشورات 
التي تنشرها الصفحة، انطالقا من اإلشكالية التالية ماهي مضامين الهوية األمازيغية 
التي تنشرها صفحة أكبر تجمع لألمازيغ مملكة تامزغا؟ وتندرج ضمن هذه اإلشكالية 

التساؤالت التالية :
ماهي أهم مواضيع الهوية األمازيغية التي تنشرها صفحةأكبر تجمع لألمازيغ 	 

مملكة تامزغا ؟
ماهي أساليب نشر في صفحةأكبر تجمع لألمازيغ مملكة تامزغا ؟	 
ماهي درجة تفاعل الجمهور مع منشورات صفحة أكبر تجمع لألمازيغ مملكة 	 

تامزغا؟
أكبر تجمع لألمازيغ مملكة تامزغا في نشر مضامين 	  ماهي أهداف صفحة 

الهوية األمازيغية ؟
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ما درجة اعتماد صفحة أكبر تجمع لألمازيغ مملكة تامزغا على المصادر في 	 
نشر مضامين الهوية األمازيغية ؟

أوال اإلطار العام للدراسة

2. أهداف الدراسة
تجمع 	  صفحةأكبر  تنشرها  التي  األمازيغية  الهوية  مواضيع  أهم  عن  الكشف 

لألمازيغ مملكة تامزغا.
معرفة أساليب نشر في صفحةأكبر تجمع لألمازيغ مملكة تامزغا.	 
الكشف عن درجة تفاعل الجمهور مع منشورات صفحة أكبر تجمع لألمازيغ 	 

مملكة تامزغا.
معرفة أهداف صفحة أكبر تجمع لألمازيغ مملكة تامزغا في نشر مضامين 	 

الهوية األمازيغية.
الكشف عن درجة اعتماد صفحة تجمع مملكة تامزغا على المصادر في نشر 	 

مضامين الهوية األمازيغية.

3. أهمية الدراسة

تستمد هذه الدراسة أهميتها من االنتشار الواسع للمواقع التواصل االجتماعي 
وخاصة فيسبوك واالهتمامات الكبيرة لها في جميع مجاالت الحياة،وكذا تنامي أعداد 
صفحات مجموعات األمازيغية في الفايسبوك مما دفع إلى ضرورة دراسة مضامينها.

كما تساهم هذه الدراسة بشكل كبير في محاوالت للتعرف على عالقة اإلعالم 
كالهوية  جديدة  مصطلحات  ظهور  بعد  األمازيغية  الهوية  خاصة  بالهوية  الجديد 

االفتراضية، وكذا في ضل األزمة التي تعيشها الهوية الفردية والجماعية المغاربية.

4. منهج الدراسة وأداتها

الدراسة  الكمية هذه  الوصفية  الدراسات  مايعرف  الدراسة ضمن  تندرج هذه 
مفهوم  يرتبط  حيث   »Descriptive Studies« الوصفية  الدراسات  ضمن  تصنف 
البحث الوصفي بدراسة واقع األحداث والظواهر والمواقف واآلراء وتحليلها وتفسيرها 
بغرض الوصول إلى استنتاجات مفيدة، وتعد الدراسات الوصفية من الدراسات ذات 
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الصيت الواسع في مجال علوم اإلعالم واالتصال بوصفها األكثر استخداما لدراسة 
بعض الظواهر التي لها عالقة مباشرة بين الجمهور ووسائل اإلعالم.)))

يعرف  الذي  الوصفي  المسح  المنهج  على  الدراسة  االعتماد في هذه  تم  وقد 
بأنه الطريقة التي تستهدف تسجيل وتحليل وتفسير الظاهرة في وضعها الراهن بعد 
جمع البيانات األزمة والكافية عنها وعن عناصرها من خالل مجموعة من اإلجراءات 
المنظمة التي تحدد نوع البيانات ومصدرها وطرق الحصول عليها)))، حيث نسعى في 
هذه الدراسة إلى محاولة رصد ووصف موضوع الهوية األمازيغية من خالل صفحة 
أكبر تجمع لألمازيغ مملكة تامزغا، وذلك باالعتماد على أداة تحليل المحتوى. وأداة 
تحليل المضمون كما يعرفها »برنارد برلسونBernard Berelson« وهو رائد من رواد 
الوصف  إلى  يرمي  »أسلوب  أنها،  على  االجتماعية  العلوم  في  األداة  هذه  استخدام 
يعرفها  وكما  االتصال«.)))  لمضمون  الظاهر  للمحتوى  والكمي  المنتظم  الموضوعي 
محمد عبد الحميد بأنها، »مجموعة من الخطوات المنهجية التي تسعى إلى اكتشاف 
المعاني الكامنة في المحتوى والعالقات االرتباطية لهذه المعاني، من خالل البحث 

الكمي الموضوعي والمنظم للسمات الظاهرة في هذا المحتوى«.)))

أما استمارة تحليل المحتوى: تم تحديد مفردات العينة بشكل قصدي ومتمثل في 
المنشورات الخاضعة للتحليل واختيار فترة احتفاالت بالسنة األمازيغية الجديدة يناير، 
من صفحة أكبر تجمع لألمازيغ مملكة تامزغا،ثم وضع تعريفات إجرائية والمنهجية 
الخاصة بكل فئة من فئات التحليل حتى يتسنى عملية عدها وقياسها وضبطها ، من 

خالل الفئات التالية :

أ/ فئات الشكل كيف قيل: وهي الفئات المتعلقة بشكل عرض المنشورات الموجودة 
في الصفحة أكبر تجمع لألمازيغ مملكة تامزغا التواصلية على موقع الفايسبوك. 

األمازيغية، 	  الفرعية  وفئاتها  المستخدمة  اللغة  طبيعة  تحدد  والتي  اللغة:  فئة 
العربية،الفرنسية.

فئة نوع المنشور: والتي تدرس األشكال التي تم بها عرض معلومات المنشور، 	 
إن كانت نصا، صورة، فيديو أو مختلطة..

محمد عبد الحميد، بحوث الصحافة، عالم الكتب، 1998، ص 146  (1(
)2) محمد عبد الحميد، دراسة الجمهور في بحوث األعالم، ط1، عالم الكتب، بيروت، 1993، ص 122.

موريس أنجرنس، منهجية البحث العلمي في العلوم اإلنسانية، دار القصبة، الجزائر، 2006، ص 137.  (3(
أحمد بن مرسلي، مناهج البحث في علوم اإلعالم واالتصال، ط1، ديوان المطبوعات الجامعية، 2010، ص 98  (4(
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تفاصيل  بالبحث ضمن  المتعلقة  الفئات  وهي  قيل:  ماذا  المضمون  فئات  ب/ 
محتوى المنشورات في صفحة محل الدراسة، وهي كما يلي:

متنوعة، 	  ثقافية  فسيفساء  إفريقيا  كون شمال  تعبر عن  التي  الموضوع:  فئة 
التي تبرز أشكال ومظاهر من هذه الهوية األمازيغية، المواضيع التي تربط 
الهوية األمازيغية بالبعد السياسي، المواضيع التي تحث على استعادة الهوية 
على  الحفاظ  ضرورة  إلى  تدعو  التي  المواضيع  إحيائها،  وإعادة  األمازيغية 

الهوية األمازيغية ونقلها لألجيال القادمة.
فئة الجمهور المستهدف: الجمهور الخاص ممثال في األمازيغ، والجمهور العام 	 

ممثال في العرب واألجانب الراغبين في التعرف على هذه الثقافة.
بالمنشور، 	  االعجابات  عدد  وتشمل:  المنشور  مع  الجمهور  تفاعل  أشكال  فئة 

في  االستفسارات  على  والرد  االستفسارات  وتشمل  المنشور  على  التعليقات 
التعاليق، عدد المشاركة للمنشور.

فئة األهداف: األهداف األساسية التي يسعى صاحب المنشور تحقيقها والتي 	 
تعبر عن األفكار والمواضيع المختارة

فئة المصدر: وفئاتها هي وجود مصدر، عدم وجود مصدر.	 

ج/وحدة التحليل: هي أسلوب قياس الذي تم استخدامه، ويتم استخدام وحدة 
الموضوع لتحليل المنشورات.

ثانيا: اإلطار النظري للدراسة 

1. الهوية

أ. لغة
ما 	  إلى  الهوية،  مفهوم  ويشير  الضمير هو،  للهوية من  اللغوي  المعنى  يشتق 

ذاته، وتمييزه عن  ، أي من حيث تشخصه وتحققه في  الشيء هو  به  يكون 
غيره، فهو وعاء الضمير الجمعي ألي تكتل بشري))).

العلوم اإلنسانية  الثامن، معهد  العدد  السنة الخامسة،  الوهاب زيان: الجزائر والهوية األمازيغية، مجلة  عبد   (1(
واالجتماعية، جامعة البويرة، ص 299.
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المعاجم 	  تستعمل كلمة هوية: مطابقة الشيء لنفسه، أو مطابقة لمثيله، وفي 
أو  الشيء  حقيقة  هي  فالهوية  المضمون،  هذا  عن  تخرج  ال  فإنها  الحديثة 
غيره،  عن  تميزه  والتي  الجوهرية،  على صفاته  المشتملة  المطلقة،  الشخص 

وتسمى أيضا وحدة الذات)))
المميزات 	  تحديد  هي  الهوية  أن  االجتماعية  العلوم  معجم  في  جاء  وقد 

الشخصية للفرد من خالل مقارنة حالته بخصائص اجتماعية عامة)))

ب. اصطالحا

رواسب  من  اإلنسان  لدى  تكون  ما  بأنها  الثقافية  الهوية  تعريف  ويمكن   -
ثقافية من مجتمعه األصلي من عادات وتقاليد وقيم وسلوكات تميزه عن غيره من 
الثقافية  الهوية  وتدرس  الثقافية  األناسة  بمفهوم  عنها  التعبير  ويمكن  المجتمعات، 
أنماط  المآتم،  الوالدة  الزواج،  القرابة،  )عالقات  المجتمع  في  الحياة  تجليات  كل 
العيش، التقاليد الطقوس والشعائر(، وتنكب في اإلحاطة بالتباينات بين المجتمعات 

أو المجموعات البشرية، حيث يهتم بأنماط المعيشة، اللغات، األساطير.)))

ج. مقومات الهوية 

وتتحدد الهوية الثقافية في مجموعة من المقومات األساسية المتجسدة في:

- اللغة الوطنية واللهجات المحلية: والتي ترتبط بوجود شعب ما وتطوره ومصيره 
على أساس أن تكون اللغة الوطنية معتمدة في التدريس في جميع المستويات وفي 
التسيير اإلداري، وفي القضاء، إضافة إلى التواصل بين شرائح المجتمع إلى جانب 

اللهجات المحلية. 
القيم الدينية والوطنية المتكونة عبر العصور والتي تكسب الشعب حامل الهوية 	 

لمقاومة كل محاوالت  وتؤهله  أخرى،  ذوبانه في شعوب  حصانة تحول دون 
التذويب مهما كان مصدرها. 

نور الدين لبصير: تجاذبات اللغة والهوية بين األصالة واالغتراب، ص 37.  (1(
فريديريك معتوق: معجم العلوم االجتماعية، مراجعة محمد دبس، بيروت، أكاديميا، 1998، ص 235.  (2(

عالء عبد المجيد الشامي: محددات تشكيل الهوية الدينية في المجتمع المصري.ص 6-5.  (3(
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والعاكسة 	  لها  والحاملة  القيم  تلك  من  النابعة  واألعراف  والتقاليد  العادات 
لمستوى الشعب حامل الهوية االقتصادي واالجتماعي والثقافي والسياسي.)))

د. مكونات الهوية

على  الهوية  مفهوم  ينطوي  واالجتماعي،  الشخصي  السابقين  للبعدين  إضافة 
ثالث مكونات أساسية:

أوال مكون معرفي: يشير إلى عملية التصنيف االجتماعي المستمرة التي يقوم 	 
بها الفرد لنفسه ولآلخرين من حوله، وهو ما يساعده في التعرف على موقعه 

االجتماعي الحقيقي في المجتمع. 
االجتماعية 	  المكانة  تقييم  في  الفرد  قدرة  بمدى  يتعلق  تقييمي:  مكون  ثانيا 

لجماعته ومقارنتها بمثيالتها التي تحظى بها الجماعات األخرى. 
ثالثا مكون وجداني: يشير إلى معدالت التبني الفرد للقيم والعادات السائدة 	 

في إطار الجماعة التي ينتمي إليها، وسعيه ألن تنعكس هذه القيم والعادات 
في تصرفاته اليومية. 

ويقول ادوارد سعيد أن » أزمة الهوية ال تظهر إال في المجتمعات التي تدخل 
في ديناميكية الحداثة، لذا ينبغي أن تكون هويتنا متوافقة مع هويات اآلخرين ال أن 
ترفضها أو تهددها باإللغاء ألن أخطر الهويات على اإلطالق هي تلك التي تتحقق على 
أنقاض هويات أخرى، مع اإلقرار بأن االنتماء إلى جماعة ما يعني ضمنا وجود إلى 
جماعات أخرى، أي وجود هوية جماعية معينة ال يمكن إال بوجود هويات أخرى.)))

2. السياق التاريخي للقضية األمازيغية يف الجزائر

أ. القضية األمازيغية يف فرتة االستعامر الفرنيس

تعود المسألة البربرية سياسيا إلى األربعينيات من القرن 20، ذلك بعدما نشب 
انتصار  حركة  الجزائري/  الشعب  حزب  في  القبائل  أعضاء  بين   1949 عام  صراع 
الحريات الديموقراطية وزعيمه مصالي الحاج، هذا األخير اعتبر أن األمة الجزائرية 

أسماء بن تركي:الهوية الثقافية بين قيم األصالة والحداثة في ظل التغيرات السوسيوثقافية للمجتمع الجزائري،   (1(
مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية، عدد خاص الملتقى الوطني األول حسب الهوية والمجاالت االجتماعية في 

ظل التحوالت السوسيوثقافية في المجتمع الجزائري، المركز الجامعي الوادي، ص632.
علي جبار الشمري: الهوية الوطنية في قناة الشرقية الفضائية العراقية،ص9  (2(
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وتجاهال  استفزازا  أحمد في هذا  آيت  عربية وإسالمية، فرأى هؤالء ومنهم حسين 
البعد  إدراج  بضرورة  ونادوا  األمازيغية،  وللهوية  اإلسالم  قبل  ما  الجزائري  للتاريخ 
البربري في تنظيم الدولة المستقلة المقبلة، وقد انتهت هذه األزمة بإقصائهم من 
قيادة الحزب واستبدل بهم قيادات قبائلية ليست من دعاة األمازيغية، وقد ساهمت 
الثورة الجزائرية من تخفيف حدة تلك الخالفات،لكن المسألة بقيت عالقة،))) حيث 
لم يكن ثمة أي حديث عن القضية البربرية أو نقاش حول الهوية، ألنها أمور كانت 
محسومة ابتداء من بيان أول نوفمبر الذي نص على » تحقيق وحدة شمال إفريقيا 
في داخل إطارها الطبيعي والعربي واإلسالمي« وانتهاء بتبني المجلس الوطني للثورة 
الجزائرية عشية االستقالل مسألة التعريب في برنامج طرابلس، حيث أكد على ضرورة 

تمكين اللغة العربية من استعادة مكانتها كلغة ثقافة وحضارة وعمل.)))

ب. القضية األمازيغية بعد االستقالل

وبعد االستقالل دأبت السلطة على فرض روايتها الرسمية للتاريخ ومعاييرها في 
تحديد الهوية الوطنية وإقصاء اللغة والثقافة األمازيغيتين من قاموسها السياسي إذ 
رفض أحمد بن بلة هذه المسألة مؤكدا على عروبة الجزائر، وهذا ما رسخته القوانين 
والذي   ،1989 دستور   ،1976 سنة  الوطني  الميثاق   ،1964 الجزائر  ميثاق  األساسية 
ينص في المادتين 2،3 أن اإلسالم دين الدولة، والعربية هي اللغة الوطنية والرسمية، 
وتم تشكيل اللجنة الوطنية للتعريب تحت وصاية جبهة التحرير الوطني ، كما تم إلغاء 
الجزائر، وهو ما كان وراء بروز تجمعات فكرية وثقافية  كرسي األمازيغية بجامعة 
ومهنية عديدة خارج وداخل الجزائر كرد فعل، والتي رفضت طمس هويتها ومميزاتها 

اللغوية والحضارية أو التقليل منها. 

حركة  شكل  في  وعلنيا  مميزا  بعدا   1980 عام  األمازيغي  المطلب  أخذ  وقد 
احتجاجية في القبائل، وكان السبب المباشر في اندالع أحداث الربيع األمازيغي 20 
أبريل 1980 مظاهرات طالبية في جامعة تيزي وزو ثم شعبية في باقي كبرى المدن 
القبائلية واجهتها السلطات بالعنف والقمع، كانت تلك الشرارة تطورا ألقى بظالله على 

عبد النور بن عنتر:تداعيات ترسيم األمازيغية في الجزائر، تم تصفح الموقع يوم: )12-2-2018(، من الرابط   (1(
www.aljazeera.net

بو سعيد بلعيد بن احمد الجزائري:الجذور التاريخية لألزمة البربرية في الجزائر، تم الولوج إلى الرابط  (2(
115/2/tribusalgeriennes.wordpress.com/2018  
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الربيع األمازيغي، وقد  العالقة مع األمازيغ وأصبحت هذه األحداث تعرف ب  ملف 
درج نشطاء الحركة الثقافية األمازيغية على إحيائها في أواخر أبريل من كل عام)))

ومع توسع ظاهرة اإلرهاب في التسعينات، ازدادت موجة االحتجاجات من قبل 
القبائل وكرد فعل لتهدئة الوضع قام الرئيس اليمين زروال بإدخال اللغة األمازيغية في 
التعليم بفتح قسمين للغة األمازيغية بجامعتي تيزي وزو وبجاية كما أنشأ المحافظة 
األمازيغية  باللغات  إخبارية  نشرات  إحداث  تم  أخرى  لألمازيغية، من جهة  السامية 
الرئيسية: القبائلية والشاوية والمزابية، كما قام زروال بإضافة البعد األمازيغي باعتباره 
هذه  كل   ، واإلسالم  العروبة  جانب  إلى  الجزائرية  للهوية  األساسية  المقومات  أحد 

االنجازات التي قام بها الرئيس زروال هدأت الوضع لسنوات إال أنها تتكرر دائما.

ج. القضية األمازيغية يف فرتة الرئيس بوتفليقة

لهذا  الرابعة  التاريخية  المحطة   2001 أبريل  في  األسود  الربيع  أحداث  تعتبر 
المطلب األمازيغي، حيث أشعلت وفاة طالب ثانوي ماسينيسا قرباح يوم 18 أفريل 
من نفس السنة، في مقر الدرك الوطني عندما كان يتظاهر هو وغيره احتفاال بذكرى 
التي ميزها  البربري الذي يحتفل به سنويا، وهكذا انطلقت شرارة األحداث  الربيع 
مظاهرات وقمع للمتظاهرين وتخريب وتدمير للمرافق العمومية وكل ما يرمز إلى 
قتيال   123 عدد ضحاياها  وليرتفع  القبائل  منطقة  أنحاء  كل  لتعم  فتوسعت  الدولة، 

ومئات الجرحى استمرت حتى تشرين األول.

وتلي هذه األحداث قرار رئيس بوتفليقة في مارس 2002 ترسيم اللغة األمازيغية 
مسيرات  األحداث،  عقبت  ثم  القبائل–  يطالب  كما  رسمية  لغة  –وليس  وطنية  لغة 
ومناقشات ودخلت جميع األحزاب على الخط، ليناقش البرلمان القضية أيام 28-26 
ماي 2001 شاركت فيها األحزاب السياسية المختلفة باستثناء جبهة القوى االشتراكية، 
ليقوم الرئيس بوتفليقة بدعوة األمازيغ من خالل العروش إلى تسليم عريضة مطالب، 
توقفت  أن  إلى  12 مطلب  أربعة مطالب من أصل  الموافقة على  التأكيد على  ليتم 
بذكرى  سنويا  تحتفل  سلمية  ومسيرات  بمظاهرات  واستبدلت  العنيفة  االحتجاجات 

الربيع األمازيغي. 

2017www./02/15 محمد جميل بن منصور: األمازيغ في الشمال األفريقي محاولة للفهم، تم تصفح الرابط يوم  (1(
aljazeera.net
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كما عادت هذه القضية بعد اندالع مواجهات عنيفة بين العرب أتباع المذهب 
اشتباكات  خلفت  إذ  غرداية،  والية  في  اإلباضي  المذهب  أتباع  واألمازيغ  اإلسالمي 
جرت في مارس من عام 2008 ثالثة قتلى، وتجددت المواجهات مرة أخرى في عام 
2015، سقط فيها 22 شخصا وجرح ما يزيد عن 700 فرد،وبسبب تفاقم أزمة الهوية 
الجزائرية ودخول أطراف دولية الستغالل األحداث وإثارة القالقل في منطقة القبائل 
تبنى البرلمان الجزائري، يوم األحد الموافق لـ7 فيفري 2016 بغالبية ساحقة مراجعة 

دستورية تنص على اعتبار األمازيغية » لغة وطنية ورسمية« في البالد.)))

3. دور اإلعالم الجزائري يف ترسيم اللغة األمازيغية

وتلعب وسائل اإلعالم دورا كبيرا في نشر الثقافة والقيم الثقافية في المجتمع، 
وانتشارها  األفراد  من  ممكن  عدد  أكبر  إلى  الوصول  في  إلمكانياتها  نظرا  وذلك 
الواسع داخل المجتمع، فوسائل اإلعالم تعمل على تكوين القناعات الفكرية والمواقف 
السلوكية، عن طريق نشر األفكار واآلراء، وإدخالها في وعي الناس وتعزيز أو تعديل 
أو تغيير سلوكيات المجتمع واالرتقاء بها بما يتناسب مع رفع المستوى الجماهيري، 

فكرا وممارسة.

عملية  لتتعدى  الجزائرية،  اإلعالم  قنوات  تلعبه  الذي  الدور  أهمية  وازدادت 
توصيل ونشر الثقافة واآلراء، بل أصبحت تؤثر بشكل أساسي في إبداع الموضوع، بل 
نجد قنوات التلفزيون الجزائرية الخاصة والعمومية في ملتقى الطرق مشكلة الثقافة 
الحديثة وعلى رأسها قضية ترسيم اللغة األمازيغية، وفي ذلك يعتبر األستاذ صالح أبو 
فيها، وعلى  والتأثير  المواقف  ثقافية تساعد على دعم  أدوات  أصبع وسائل اإلعالم، 
تحفيز وتعزيز ونشر األنماط السلوكية، وتحقيق التكامل االجتماعي، وهي تلعب ، أو 
يتعين عليها أن تلعب دورا أساسيا في تطبيق السياسات الثقافية وفي تيسير إضفاء 
طابع ديمقراطي على الثقافة وهي تشكل لجميع األفراد جميع أشكال التعبير الخالق))).

إعالم  من  بداية  األمازيغية،  القضية  تطور  واكبت  الجزائرية  اإلعالم  وسائل 
إخبارية  نشرات  إحداث  تم  حيث  اإلعالمية،  التعددية  مرحلة  إلى  الواحد،  الحزب 

عبد النور بن عنتر:تداعيات ترسيم األمازيغية في الجزائر، تم تصفح الموقع يوم: )12-2-2018(، من الرابط   (1(
www.aljazeera.net

)2) صالح األصبع:تحديات اإلعالم العربي،ط1، عمان، دار الشروق،1999، ص56
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القطاع  انفتاح  ،وأخيرا  والمزابية  والشاوية  القبائلية  الرئيسية:  األمازيغية  باللغات 
الذاكرة  وتنظيم  األمازيغية،  الثقافة  نشر  في  الدور  لها  وكان  البصري،  السمعي 
الجماعية للمجتمع الجزائري، ومن ذلك فان دور وسائل اإلعالم الجزائرية لم يقتصر 
على نشر وترويج الثقافة األمازيغية بين أفراد المجتمع وإنما تجاوز ذلك لتساهم في 
عملية االبتكار واإلبداع، كما أنها ساهمت في دعم المواقف والتأثير فيها، وتحقيق 

نوع من التكامل االجتماعي حول القضية األمازيغية.

وألن وسائل اإلعالم باتت العنصر المهم في عملية نشر وتعزيز الثقافة داخل 
المجتمع، وتقديم الفكر التنويري وسط أفراده، وهذه يمكن تحقيقها إذا توفر شرط 
حيث  ثقافية،  حرية  ال  حقيقية،  إعالم  حرية  فبدون  اإلعالمية  الحرية  وهو  أساسي 
كثيرا  أنهما  إال  بالكل،  النوع  عالقة  جوهرها  في  هي  بالثقافة،  اإلعالم  عالقة  أن 
السياسات  بين  الشديد  التداخل  ذلك  على  ويشهد  التطابق،  حد  وإلى  يتداخالن  ما 
الثقافية، فاإلعالم هو الجانب التطبيقي المباشر للفكر الثقافي والسياسة الثقافية، 
فهو بجانب كونه تجسيدا لثقافة عامة فهو يجسد أيضا نافذة تطل على ثقافة خاصة«.

لكن ما يالحظ أن تبني وسائل اإلعالم الجزائرية للثقافة والتغيرات التي تطرأ 
على مستواها انعكس بشكل كبير على هذه األخيرة، وظهر ما يسمى بثقافة الجماهير 
وهي المضمون والمحتوى الذي تبثه وسائل اإلعالم، واألهم من ذلك ظهور الصناعات 

الثقافية، حيث حولت وسائل اإلعالم الثقافة إلى سلعة تباع وتشترى.

ويالحظ من الناحية القانونية أن المشرع الجزائري انتبه ومنذ السنوات األولى 
مخلفات  لمحاصرة  خصوصا  المجتمع،  وسط  ونشرها  الثقافة  بأهمية  لالستقالل 
المجتمع وتجلى  تثقيف  االستعمار، وانتبه لضرورة إشراك وسائل اإلعالم في عملية 
لوسائل  التثقيفية  الوظيفة  على  كلها  تؤكد  التي  القوانين  خالل  من  االهتمام  هذا 

اإلعالم الجزائرية.

وقد أولى التلفزيون الجزائري اهتماما كبيرا للثقافة األمازيغية منذ نشأته، وهذا 
بعد فترة ركود الناتجة عن الوضع الصعب الذي عايشته الجزائر في فترة الثمانينات 
المتمثلة أساسا الربيع األمازيغي، وتعتبر قناة األمازيغية، قناة ثقافية ، أنشأت لتعريف 

المشاهد العربي بالثقافة الجزائرية األمازيغية وتراثنا الفكري والثقافي.
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أما اهتمام الصحافة الجزائرية بالشأن الثقافة األمازيغية كان ضعيفا ومناسباتيا 
تظهر لمواكبة حدث ثم تختفي بعد ذلك، ويفترض من وسائل اإلعالم الجزائرية أن 
التي  القضية األمازيغية  أو بث األخبار والمعلومات واالراء حول  تقوم بوظيفة نشر 
اإلعالم  وسائل  أسلوب  أن  القول  يمكن  المجتمع،  ألفراد  العامة  باهتمامات  اتصلت 
الناس عن طريق  اتجاهات  التأثير في  الجزائرية كان دعائيا وذلك باالعتماد على 
الترويج لفكرة أو مذهب مقصدا اإليحاء واالستهواء أكثر من اعتماده على الحقائق، 
حيث يفترض على اإلعالم الجزائري نقل الوقائع واالراء بصدق، وهذا ما يميزه عن 

الدعاية التي تعتمد على إثارة العواطف، وتحريكها بغية السيطرة على عقول الناس.

إن وسائل اإلعالم المختلفة، بما فيها القناة األكثر تأثيرا وهي الشبكة العنكبوتية 
الجزائرية  الجماهير  واألخبار، وسلحت  المعلومات  أحدث  التي نحصل خاللها على 
زيادة  في  ساهمت  أنها  كما  السياسية،  واألزمات  األحداث  سير  في  التأثير  بأدوات 
الرأي العام الجزائري وسرعة وصولهم إلى القادة السياسين، وهذا من منطلق أصبح 
االتصال مع األقليات األمازيغية في الجزائر والتحدث المباشر معهم بالكيفية المناسبة 

للوصول إلى عقولهم ومشاعرهم أمرا ضروريا.

ويتوقف  الخاطئة،  المعلومات  تصحيح  في  السليم  الطريق  هي  الحوار  فلغة 
التعامل االعالمي مع القضية حسب طبيعتها، نوعيتها وحجمها وطبيعة النظام السياسي 
في  رئيسي  بدور  يقوم  الجزائري  اإلعالم  أن  حيث  المستهدفة،  والجماهير  السائد، 
تفاعالت األزمة إيجابا أو سلبا، وتنامى هذا الدور مع الثورة المعلوماتية وانتشار البث 
التي جعلت  للدرجة  الجزائر،  البصري في  السمعي  القطاع  الفضائي واالنفتاح على 
الساسة ومتخذي القرارات يعتمدون على وسائل اإلعالم بما فيها القنوات والصحافة 

الجزائرية في تقييم األوضاع الثقافية الراهنة وصياغة المواقف والتحركات.)))

صالح األصبع، نفس المرجع، ص57  (1(
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ثالثا: نتائج الدراسة التحليلية

1. نتائج من حيث الشكل

جدول رقم )1( اللغة المستخدمة في منشورات صفحة 
تجمع مملكة تامزغا في الفايسبوك.

النسبة التكرار
% 28،07 16 األمازيغية
%54،38  31 العربية
% 17،54 10 الفرنسية
%100  57 المجموع

في  السائدة  اللغة  أن   )1( رقم  للجدول  المتأنية  القراءة  خالل  من  يتضح 
منشورات صفحة تجمع مملكة تامزغا في الفايسبوك هي اللغة العربية بنسبة مئوية 
تقدر بـ54،38 % فيما حلت اللغة األمازيغية في المريبة الثانية بـ28،07 % حيث يعتمد 
أعضاء هذه المجموعة بشكل واضح من خالل مالحظتنا على كتابة كلمات أمازيغية 
بالحرفين العربي والالتيني أما حرف تيفيناغ فإن استخدامه محدود، في حين نجد 
تتعدى  ال  والتي  المجموعة  هذه  منشورات  استخداما ضمن  أقل  الفرنسية  اللغة  أن 
بنسبتها 17،54 %، ومن خالل هذه النتائج ويمكن اإلشارة إلى أن هناك تخبط لغوي 
وعدم اتفاق على طبيعة الحروف التي تكتب بها اللغة األمازيغية للتعبير والكتابة ومن 
جانب أخر يمكننا اعتبار اعتماد المجموعة على المزيج اللغوي أنه يصب في صالح 

الثقافة األمازيغية وتعريف بهويتها وكما يبرز مدى تفتحهم على الثقافات األخرى. 

جدول رقم )2( أساليب النشر المستخدمة في منشورات 
تجمع مملكة تامزغا في الفايسبوك.

النسبةالتكرار
31،57 %18النص 

21،05 %12الصورة 
17،54 %10الفيديو
12،28 %07مختلط 
100 %57المجموع
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أظهرت الدراسة من خالل بيانات الجدول رقم)2(اعتماد أعضاء تجمع مملكة 
تامزغا في بإبراز منشوراتها الخاصة بالثقافة األمازيغية في صفحتها على الفايسبوك 
على  أغلبيتها  في  تحكي  31،57 %والتي  بنسبة  وذلك  النص  عنصر  على  أكبر  بشكل 
حياة شخصيات أمازيغية معروفة أو تاريخ مناطق معينة كمنطقة أغادير في المغرب 
 %والتي   21،05 بنسبة  الصورة  مباشرة  تليها   ، ليبيا  في  نفوسة  جبل  في  ومناطق 
تتمثل في أغلبها بحرف الزاي وكذلك العلم األمازيغي إضافة إلى نشر بعض صور 
الشخصيات األمازيغية التاريخية كماسينيسا ويوغرطا ويوبا وكذلك بعض الشخصيات 
المشهورة التي تحمل أصول أمازيغية مثل العب كرة القدم زين الدين زيدان ، وكما 
نجد صور تحمل موروث أمازيغي مثل الصورة التي تجسد العروس األمازيغية هاسليث 
في موكب من النساء يتبعنها بالغناء والرقص باستعمال األلة اإليقاعية البندير،وتظهر 
صور أخرى أشياء تقليدية الصنع مثل حرفة نسج الزرابي والتي سميت »أزطا«،فيما 
نجد أن نسبة استخدام الفيديو 17،54 % متمثلة أساسا في مقاطع من أغاني أمازيغية 
وكذلك بعض الفيديوهات التي تظهر احتفاالت برأس السنة األمازيغية حيث شارك 
أحد األعضاء بمنشور عبارة عن فيديو الحتفال في منطقة »منعة« بباتنة أين تم إحياء 
المختلطة  الوسائط  استخدام  يخص  »ثاكورث«وفيما  تسمى  تقليدية  أمازيغية  لعبة 
في النشر فنجدها في ذيل الترتيب بنسبة 12،28 %، ذلك ما يفسر أن تجمع مملكة 
تامزعا لم تستغل أهم خاصية يتيحها موقع التواصل االجتماعي فايسبوك وهو إمكانية 

استخدام أكثر من وسيط في رسالة واحدة.

2. نتائج من حيث املضمون

جدول رقم )3( مواضيع الثقافة األمازيغية المنشورة في 
صفحة تجمع مملكة تامزغا في الفايسبوك

النسبة التكرار

12،28 %07مواضيع تعبر عن تنوع ثقافي في شمال إفريقيا 

31،57 %18مواضيع تبرز مظاهر وأشكال الهوية األمازيغية 

08،77 %05ربط الهوية األمازيغية بالبعد السياسي 

17،54 %10مواضيع تحث على استعادة الهوية األمازيغية

29،82 %17مواضيع تدعوا إلى الحفاظ على الهوية ونقلها لألجيال 

100 %57المجموع
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األمازيغية  الهوية  مضامين  طبيعة  في  تنوع  هناك  )3(أن  رقم  الجدول  بيين 
في صفحة تجمع مملكة تامزغا على الفايسبوك ففيما يظهر أن اغلب مواضيع عينة 
الهوية األمازيغية وذلك بنسبة مئوية تقدر  الدراسة تبرز مظاهر وأشكال  منشورات 
 %، التي تتمثل أساسا في عنصر اللغة من خالل تعريف ببعض اللهجات  بـ 31،57 
و  المغرب  في  تاريفيث  و  الجزائر  في  األوراس  منطقة  في  كشاويث  األمازيغية 
هاشلحيث و تارقيث وغيرها من اللهجات وكذاك أحياء بعض العادات والتقاليد التي 
تجذرت في المجتمع األمازيغي كنظام التاويزا أي التضامن والتآزر االجتماعي،هذا 
و نجد كذلك مضامين أخرى تدعوا إلى الحفاظ على الهوية األمازيغية ونقلها إلى 
األجيال القادمة وذلك بنسبة 29،82  %، كما تحث 17،54 % من المضامين الدراسة 
إلى ضرورة استعادة الهوية األمازيغية التي حسبهم تعاني من طمس وتفريق وتحريف 
وهو ما يظهر أكثر من خالل أحد المنشورات التي تحمل عنوان فوس ذو قفوس أي 
يد بيد ، أما المواضيع التي تعبر عن التنوع الثقافي في شمال إفريقيا فقد وردت 
بنسبة 12،28 % , فيما لم تكن للمواضيع التي تربط الهوية األمازيغية بالبعد السياسي 
وجود كبير في عينة الدراسة حيث لم تتجاوز نسبتها 08،77  % ذلك ما يفسر رفض 

أعضاء هذه المجموعة ربط هويتهم بالبعد السياسي.

جدول رقم )4( الجمهور المستهدف من منشورات 
صفحة تجمع مملكة تامزغا في الفايسبوك

النسبة التكرار

70،17 %40الجمهور الخاص )األمازيغ(

29،82 %17الجمهور العام )العرب(

100 %57المجموع

في  تامزغا  مملكة  تجمع  منشورات  أغلب  أن   )4( رقم  الجدول  في  نالحظ 
الفايسبوك موجهة أساسا لجمهور خاص والمتمثل في األمازيغ في مختلف مناطق 
شمال إفريقيا وذلك بنسبة 70،17 % فيما وردت المواضيع الموجهة إلى الجمهور العام 
المجموعة  إلى محاولة  بـ 29،8 %، وتفسير ذلك مرده  بنسبة مئوية مقدرة  )العرب( 
إبراز الثقافة األمازيغية للطرف األخر إما عن طريق التعريف بها أو الدفاع عنها في 

ضل التهميش واإلقصاء الذي تعاني به.
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جدول رقم )5( يوضح تفاعل الجمهور مع منشورات 
صفحة تجمع مملكة تامزغا في الفايسبوك 

النسبة التكرار

اإلعجابات

05،26 %03ال توجد إعجابات
08،77 %05من1إلى 09

24،56 %14من 10إلى 19

61،40 %35من20فما فوق
100 %57المجموع

التعاليق

12،28 %07ال توجد تعاليق
61،40 %35من1إلى 09

15،78 %09من 10إلى 19
14،03 %08من20فما فوق

100 %57المجموع

المشاركات 

21،05 %12ال توجد مشاركات
52،63 %30من1 0إلى 09
19.29 %11من 10إلى 19

07،01 %04من20فما فوق

100 %57المجموع

يتضح من خالل نتائج الجدول )5( أن االعجابات صفحة تجمع مملكة تامزغا 
على الفايسبوك كانت في المركز األول لفئة من 20 فما فوق إعجابا بنسبة 61،40 % 
تليها كلمن فئتي من 10إلى 19 ومن 1 إلى 09 إعجاب بنسبة مئوية تقدر بـ15،78 % 
و12،28 % لكل منهما، ذلك ما يبين أن التفاعل مع هذه الصفحة من حيث اإلعجاب 
كبير ، أما بخصوص التعاليق فيبين الجدول رقم 4 أن فئة من1إلى 09 تعليق هو الذي 
يحتل الصدارة بنسبة 61،40 % ثم فئة من 20 فما فوق في المرتبة الثانية بواقع 9 
تعاليق، فيما نجد فئة ال توجد تعاليق في المرتبة الثالثة بـ 12،28 % وهو ما يدل على 
أن التعليق على منشورات تجمع مملكة تامزغا متوسط . ومن جانب المشاركات نجد 
كذلك نفس الشيء حيث تحتل فئة من 1 0إلى 09 المرتبة األولى بنسبة مئوية تقدر بـ 
52،63 % ثم فئة المرتبة الثانية بنسبة 21،05 % مما يدل كذلك أن عدد المشاركات مع 
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منشورات الصفحة ضعيفة جدا. وتعتبر النتائج الخاصة بكل من )االعجابات والتعاليق 
والمشاركات( مؤشر ضعيف على مدى تفاعل رواد التواصل االجتماعي مع منشورات 

صفحة متجمع مملكة تامزغا.

جدول رقم )6( مصادر منشورات صفحة تجمع مملكة تامزغا في الفايسبوك 

النسبة التكرار 
10،52 %06وجود المصدر

89،48 %51عنم وجود المصدر
100 %57المجموع

يتبين من نتائج الجدول رقم )6( أن عدم وجود مصادر في مضامين صفحة 
تجمع مملكة تامزغا في الفايسبوك بلغت نسبتها 89،48 % أما وجود المصادر فقدرت 
نسبتها بـ 10،52 % وهو ما يبين أن أعضاء المجموعة ال يعيرون اهتماما كبيرا للمصادر.

جدول رقم )7( أهداف صفحة تجمع مملكة تامزغا في 
الفايسبوك في نشر مواضيع الثقافة األمازيغية 

النسبة التكرار

15،78 %09اإلعالم اإلخبار

17،54 %10الترفيه والتسلية

26،31 %15التثقيف 

29،82 %17التوثيق والتأريخ 

10،52 %06التأثير وإقناع الرأي العام 

100 %57المجموع

تسعى  تامزغا  مملكة  تجمع  صفحة  أن  نالحظ   )7( رقم  الجدول  خالل  من 
والـتاريخ وذلك  التوثيق  تحقيق وظيفة  إلى  أكثر من خالل منشوراتها في فيسبوك 
بنسبة مئوية تقدر بـ 29،82 % ويتضح ذلك من خالل نشر أحد األعضاء صورة تبدو 
القديم مكتوبة بحروف  العهد  كمخطوطة قديمة تحتوي على رسومات جدارية من 
التيفناغ كما نجد كذلك إحدى المنشورات تظهر صورة لقطعة نقدية تعود إلى أحد 
يحكي  فيديو  أخر  عضو  يضيف  كما  المغرب  في  طنجة  منطقة  في  األمازيغ  ملوك 
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بنسبة  الثانية  المرتبة  في  جاءت  فقد  التثقيف  وظيفة  أما  نايل،  أوالد  أمازيغ  جذور 
26،31 % ومن بين المنشورات التي ترمي إلى تحقيق هذا الهدف نجد فيديو يشرح 
كيفية تعليم حروف تيفيناغ، فيما شكلت وظيفة الترفيه والتسلية المرتبة الثالثة بسبة 
17،54 % وتتحقق هذه الوظيفة ـأكثر من خالل القصص والروايات التي تنشر مثل 
قصة الحمار والذئب. تليها وبنسبة 15،78 % وظيفة اإلعالم واإلخبار والتي تنعكس في 
بعض المنشورات التي تقدم المعلومات عن أحداث أو تظاهرات معينة، وفيما يخص 

وظيفة التأثير وإقناع الرأي العام فقد احتلت المرتبة األخيرة بـ 10،52 %.

االستنتاجات والتوصيات

وفي ختام هذه الدراسة يمكن أن نوجز النتائج المتوصل إليها من خالل تحليل 
وفقا  الفايسبوك  في  تامزغا  مملكة  تجمع  صفحة  في  األمازيغية  الثقافة  مضامين 

إلشكالية الدراسة وكذا أهدافها في النقاط التالية :
حرص أعضاء صفحة تجمع مملكة تامزغا على تقديم مضامين الثقافة األمازيغية 	 

األمازيغية رغم  اللغة  نجد  فيما  الفصحى،  العربية  باللغة  الجماهير  ومخاطبة 
جمالها وسحرها من خالل استخدامها الشفوي إال أنها تحتاج الكثير من أجل 

الرقي بها إلى المرتبة العليا في مصاف اللغات خاصة في مجال الكتابة.
لم تستغل صفحة تجمع تامزغا األمازيغية في الفايسبوك جيدا الخدمات التي 	 

يتيحها موقع فيسبوك في ترويجها لمنشوراتها حيث اعتمدت بصفة أكبر على 
النص رغم إمكانية تدعيم ذلك بالصورة والفيديو.

الفايسبوك 	  في  تامزغا  تجمع  األمازيغية في صفحة  الثقافة  منشورات  أغلب 
مواضيع  وكذلك  األمازيغية  الهوية  وأشكال  مظاهر  تبرز  مواضيع  عن  عبارة 
تدعوا إلى الحفاظ على الهوية ونقلها لألجيال فيما نجدها ترفض في الكثير 

من المواضيع ربط الهوية األمازيغية بالبعد السياسي.
كما أن أغلب منشورات صفحة تجمع تامزغا كانت موجهة مباشرة إلى الجمهور 	 

الخاص والمتمثل في األمازيغ
يظهر أن درجة تفاعل الجمهور مع منشورات الصفحة ضعيف وال يرقى إلى 	 

وفي  لالستفسار  كانت  الجمهور  تفاعالت  أغلب  أن  وكما  المطلوب  المستوى 
كلمات محدودة.
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أن 	  إال  أكبر  المعلومة مصداقية  توثيق وإعطاء  المصدر في  أهمية ذكر  رغم 
أغلب منشورات صفحة تجمع مملكة تامزغا تظهر بدون مصدر.

مضامين 	  وظائف خالل  عدة  تحقيق  إلى  تامزغا  مملكة  تجمع  سعت صفحة 
الثقافة في موقع التواصل االجتماعي فيسبوك منها اإلعالم واإلخبار والترفيه، 
أكبر  التركيز  العام ذلك بنسب متفاوتة ومع  الرأي  والتثقيف والتأثير وإقناع 

على وظيفة التوثيق والتأريخ.

ومن خالل ما تم التوصل إليه في الدراسة نخرج بعدة توصيات والمتمثلة في :
ضرورة الوقوف إلى جانب اللغة األمازيغية في صراعها مع السيولة المتدفقة 	 

من األلفاظ والمصطلحات الجديدة خاصة وان التطور والتقدم أمر محتوم 
يفرضه علينا الواقع الذي نعيش فيه.

حرص المجتمع على لغته الثقافية من أي تأثير أجنبي خاصة وأننا في عصر 	 
وهيمنة  وفكري  لغوي  تداخل  من  به  يرتبط  ما  بكل  العصرنة  و  التكنولوجيا 

ووسائل االتصال فهذه اللغة تواجه مخاطر تأتي هذه المرة من أبنائها.
اعتبار الثقافة األمازيغية قابلة لمسايرة الحضارة وقدرتها على اإليفاء بحاجيات 	 

المجتمع ألننا نجدها اليوم 
محط إزعاج أو مصدر خجل للعديد من الشباب، لدرجة جعلهم ينظرون إلى 	 

كل ماهو أجنبي بعين الرضا وأنه عين الصواب.

قامئة املراجع
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القصبة، 	  دار  اإلنسانية،  العلوم  في  العلمي  البحث  منهجية  موريس،  أنجرس 
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بن تركي أسماء، الهوية الثقافية بين قيم األصالة والحداثة في ظل التغيرات 	 
العلوم اإلنسانية واالجتماعية، عدد  السوسيوثقافية للمجتمع الجزائري، مجلة 
ظل  في  االجتماعية  والمجاالت  الهوية  حسب  األول  الوطني  الملتقى  خاص 

التحوالت السوسيوثقافية في المجتمع الجزائري، المركز الجامعي الوادي.
ديوان 	  ط1،  واالتصال،  اإلعالم  علوم  في  البحث  مناهج  أحمد،  مرسلي  بن 
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www.aljazeera.netيوم: )12-2-2018(، من الرابط
تم 	  للفهم،  محاولة  األفريقي  الشمال  في  األمازيغ  جميل:  محمد  منصور  بن 
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الثامن، معهد العلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة البويرة. 
عبد الحميد محمد، بحوث الصحافة، عالم الكتب، بيروت، 1998.	 
الكتب، 	  عالم  األعالم، ط1،  بحوث  في  الجمهور  دراسة  محمد،  الحميد  عبد 
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بيروت، 	  دبس،  محمد  مراجعة  االجتماعية،  العلوم  معتوق:معجم  فريديريك 
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واالجتماعية  اإلنسانية  العلوم  التالميذ، مجلة  مكتسبات  الجزائرية من خالل 
عدد خاص للملتقى الدولي األول حول الهوية والمجاالت االجتماعية في ظل 

التحوالت السوسيوثقافية في المجتمع الجزائري.
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جدلية االختالف واالئتالف يف السينام التونسية

سناء ساسي
المعهد العالي للفنون الجميلة بنابل، جامعة قرطاج - تونس

حديثة  ظاهرة  واعتبرت  البشرية  قدم  قديمة  ظاهرة  االتصال  ظاهرة  تعتبر 
كمجال علمي للدراسة، مجال االتصال متنوع بتنوع مجاالته ومختلف تعبيراته، بحث 
دائم في أسس العالقات اإلنسانية، عكس طبيعتها، استوعبت الواقع وإشكالياته، راهن 
مجال االتصال كصيغة من صيغ الحضور المّؤسس للعالقات اإلنسانية واالجتماعية، 
العالم علينا،  العالم ونافذة  للغة بصرية تنفتح وتنغلق علينا ألّنها نافذتنا على  أّسس 
يمثل تجربتنا الداخلية التي تستحوذ على الحقل البصري تؤثر وتتأثر بما حولها، تتمثل 
ككاشف للواقع وكاستحضار لطبيعة العالقة بين األنا واآلخر ككينونة متّصلة منفصّلة. 

يعتبر مفهوم اآلخر في مجال االتصال من المواضيع األساسية التي يرتكز عليها 
البحث االتصالي داخل نسق الفكر المعاصر بدءا بالفلسفة إلى اإلبداع الفّني، شّكل 
قّضية محورية عملت على بناء رؤية حول الممكنات الثقافية السياسية واالجتماعية 

التي تكشف المعاني والدالالت حول مفهومه وعمدت على كشف ماهيته . 

والهوية  اآلخر  األنا،  مفهوم  اتصال  كمجال  السينمائية  الصورة  استحضرت   
وطبيعة العالقة بينهما أّسست للغة بصرية جديدة، عكست جدلية االئتالف واالختالف، 
استوعبت معاني الواقع، استحضرت طبيعة العالقات االجتماعية بما هي العالقة بين 
األنا واآلخر، خلق المجال االتصالي في السينما معاني جديدة : االتصال/ االنفصال /

االختالف واالئتالف والهّوية. 
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طرح قّضية األنا واآلخر ككينونة منفصلة ومتصّلة، تحقق وجودها من خالل 
التفاعل الوجودي واالجتماعي مع هّويات تتقاسم معها مبدأ االئتالف واالختالف 
ألّن المجال السينمائي كمجال بصري تظهر فيها مفارقات الواقع بما هو طبيعة 
العالقات اإلنسانية هذا ما عّبر عنه وأكّده موريس ميرلو بونتي من خالل قوله : »إّن 
الحقل البصري هو ذلك الوسط الفريد الذي تتشابك فيه المفاهيم المتناقضة«))). 

الفّني  لالتصال  كمجال  السينمائية  الصورة  قدمت  كيف  نتساءل :  يجعلنا  ما 
الصورة  كانت  وإذا  االجتماعية؟  القيم  لمختلف  أّسست  وكيف  التونسي؟  المجتمع 
السينمائية كمجال لالتصال الفّني صورة المجتمع التونسي فإلى أي مدى نجحت في 
التأسيس لقيمه؟ كيف شّكلت الصورة السينمائية سلطة محورية في مجال االتصال؟ 
وما هي طبيعة العالقة بين المجال الفّني كصورة ومجال االتصال ككاشف لطبيعة 
العالقات اإلنسانية؟ تعتبر الصورة السينمائية من أكثر الوسائل البصرية تأثيرا بحيث 
الذات واآلخر، وبين  الفنان والمتّلقي أو المشاهد، بين  التواصل بين  بنت جسور 
الفرد ومجتمعه، صورة اخترقت كل الفواصل، كانت وسيطا، ووسيلة نقدية لظواهر 
اجتماعية، وأداة اتصال ربطت بين جميع الفئات االجتماعية، رسخت مختلف القيم 
جمعت بطرائقها المختلفة ظواهر االختالف واالئتالف بالمجتمع التونسي، إنه ما 
ينطبق على السينما التونسية التي كانت دوما بمثابة نافذتنا على العالم، ونافذة 

العالم علينا، كما استحضرت وقائع المجتمع التونسي، وتاريخه. 

شكلت الصورة السينمائية وسيطا كشف الكثير من خبايا واقعنا االجتماعي، 
وعّرت لنا ما ال يحصى من مظاهر سلبية وإيجابية، وهذا جّد طبيعي ألّن هذا هو 
ليس ألّنها محّيرة ولكن  الباحث فرنسوا داغونيي »خطيرة  الصورة كما يرى  دور 
إشتغال  تنوع  سمح  تعرينا«))).  أّنها  ننسى  أن  دون  وتضاعفت  مّنا  تنفلت  لكونها 
عن  بالتعبير  ببلدنا،  الفن  هذا  وجود  طيلة  التونسي  المجتمع  وقائع  على  السينما 
قضايا عديدة تهم التاريخ، واإلنسان، وبنى الخّصوصية اإلبداعية لهذا الفن، وجعل 
أفالم  مع  األمر  كما  بارزا  إجتماعيا  تكثف مضمونا  التونسية  السينما  أفالم  أغلب 
عمار الخليفي، والصادق بن عائشة، والنوري بوزيد، ورضا الباهي، وأحمد الخشين، 

موريس ميرلو بونتي،ظواهرية اإلدراك،ترجمة فؤاد شاهين، معهد اإلنماء العربي،لبنان، 1998 ،ص 23   (1(
(2)  Francois dagognet,philosophie de l’image, ed vrin, 1986, vrin reprise freminternet : google livres, 

p. 26.
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والطيب لوحيشي، وسلمى بكار، والناصر القطاري، وفريد بوغدير، وعبداللطيف 
لها  التي اخترنا  الدراسة  يعنينا رصده وإبرازه في هذه  بن عمار وغيرهم.إنه ما 
عنوان : » األنا واآلخر في خطاب االتصال السينمائي : جدلية اإلختالف واإلئتالف 

في السينما التونسية «. 

الباب األّول : مفهوم االتصال

الفصل األّول : االتصال مبفهومه الشامل 

تعّد مقاربات ومناهج االتصال كثيرة وعديدة ما يجعلنا يصعب تحديد مفهوما 
دقيقا له ويصعب علينا تحديد حقله المعرفي ولكن االتصال بمفهومه الشامل والبسيط 
أطراف  بين  المعلومات  وتبادل  إرسال  عملية  هو  واإللتقاء،  واإلجتماع  اإلتفاق  هو 
مختلفة بهدف التأثير وعّرفه الباحث ميلود حبيبي على أّنه : »نقل أو تبادل المعلومات 
بين أطراف مؤثرة ومتأّثرة على نحو يقصد به ويترتب على نحو يقصد به ويترتب عليه 
تغيير في الموقف أو تغيير في السلوك«))) وهو ما تتأّسس عليه العالقات اإلجتماعية 
أو  إيجابية  كانت  مختلفة سواء  قيم  يشكّله من  وما  المجتمعي  النسيج  عليه  ويتّرتب 
سلبية، وعّرفه الباحث فلوييد بروكر : »إّن االتصال هو عملية لنقل فكرة أو مهارة أو 

حكمة من شخص آلخر«))). 

إّن مفهوم االتصال يشمل الكالم واإلشارات وحركات الجسد واإليماءات وغيرها 
وهناك عّدة أنواع من االتصال كّل بحسب إختصاصه، ما يهمنا هو االتصال الفّني أو ما 
يسمى باالتصال الفّني عبر الصورة السينمائية تنطلق تحديدا من الوعي بوجود اآلخر 
والوعي به ككينونة متّصلة منفصلة وكّل عملية اتصال لها أهداف بحسب اختصاصها 
وما يهّمنا الخطاب االتصالي في السينما التونسية نقد وكمجال نقد لظواهر إجتماعية 
من  يطرحها  وما  واآلخر  األنا  بين  العالقة  أسس  اإلنسانية،  العالقات  طبيعة  تكشف 
إشكاليات في المجتمع التونسي، لذلك علينا أّوال أّن نتساءل ما هو مفهوم االتصال 

الفّني عبر الصورة ؟ 

)1)  ميلود حبيبي ،االتصال التربوي وتدريس األدب ،ط1، بيروت، المركز الثقافي العربي 1993، ،ص 7 
)2)  محمد سالمة محمد غباري ،عبد الحميد عطية،االتصال ووسائله بين النظرية والتطبيق، اإلسكندرية، المكتب 

الجامعي الحديث، 1991، ص 20.
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الفصل الثاين : مفهوم االتصال الفّني

يشكل االتصال ماّدة أساسية للعمل السينمائي، يمّثل مضمونه الذي من خالله 
نفهم الخطاب السينمائي، فالمجال االتصال يستدعي مضمون ورسالة وباث ومتقبل، 
والجمهور،  السينمائي  بين  التواصل  لشّكل  السينمائي،  المجال  عليها  يرتكز  أركان 
تتأسس عملية االتصال في السينمّا على عّدة مستويات المستوى األّول العمل السينمائي 
للمشاهد  إرسالها  يّتم  التي  الفيلمية  العملية  جوهر  الثاني  والمستوى  بحث  كمجال 
واإلدراك،  التّلقي  بين  والسينمائي  المشاهد  بين  اإلدراك  درجات  الثالث  والمستوى 
ما يخلق اتصال وتواصل بين السينمائي والمتلقي، ويجعل من المضمون السينمائية، 

يعكس أسس االتصال والتواصل الفّني عبر الصورة السينمائية . 

 السينما التونسية في جوهرها مرآة المجتمع التونسي بسلبياته وإيجابياته، هو 
المشاهد  بين  الواعية  العالقة  وتتشكل  التونسي  الفيلمي  للمضمون  األساسية  الماّدة 
إليه وبالضبط وراهن عليه السينمائي التونسي بخلق  وصورته سينمائيا هذا ما دعا 
عالقة تواصل واتصال مع المتلقي، يتشارك معه ألّنه ال وجود لسينما دون الظواهر 
اإلجتماعية وال وجود لظواهر إجتماعية دون الحضور الماّدي لإلنسان وما يحمله من 
قضايا يومية، تجعل من المشاهد يتفاعل مع ما في الصورة الّنها صورته وقّضيته هذا 
ما عّبر عنه وأكّده الباحث إبراهيم العريس من خالل قوله :’’ العالقة بين السينما 
والتحّوالت اإلجتماعية إذ ال يمكن أن نغفل أن المجتمع هو الماّدة لكل سينما حّتى 
وإن كانت تتعّلق بأفالم الخيال العلمي’’)))، بمعنى أّن مجال االتصال السينمائي جعل 
من المشاهد ينفتح على واقعه يواجه ذاته عبر الصورة، لتكشف له عن ماهو داخل 
المجتمع ،جعلنا كمشاهدين نفّكر بما تمّثله لنا الظواهر اإلجتماعية سواء كانت سياسية 
نفسية إقتصادية، ظواهر لم تكن لنا القدرة على مواجهتها، فمع السينما كصورة جعلنا 
في  حاالته،  بكّل  التونسي  المجتمع  في  إشكالياتنا  ونواجه  ضعفنا  نواجه  السينمائي 
جماله وبشاعته، في حيويته وتعبه، في هزيمته وإنتصاره، بعمقه وسطحيته، بإجتماعيته 
الصورة  إّنما  الجمهور  جذب  الوحيد  هدفها  سينمائية  صورة  مجّرد  وليس  وفرديته، 
مجتمعنا  في  النواقص  مكامن  يشّخص  مشّخص  فكر  هي  اتصال  كأداة  السينمائية 

إبراهيم العريس ،مقدمة نظرية حول إشكالية كتابة تاريخ السينما العربية،مجلة الوحدة،سنة الرابعة العدد37،   (1(
سنة1987، ص 13  
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التونسي وفي سلطته، ينتقدها عبر عرضها من أجل طرح البديل وجعل من القضايا 
اإلجتماعية فكر يعّبر عن نفسه، راهن عليها المبدع كتصّور بصري وكتصّور خطابي، 
والمشاهد، خطاب كشف طبيعة  الفّنان  بين  وتواصل  اتصال  كعالمة  داللي  وكتصّور 
العالقة بين األنا واآلخر في السينما التونسية وما خلقته جدلية اإلختالف واإلئتالف، 
لتكشف عن ما يواجهه المواطن التونسي في الواقع، كطبيعة العالقة بين األنا واآلخر 

في السينما التونسية كمجال لالتصال والبحث . 

الباب الثاين : املضمون االجتامعي للسينام التونيس كمجال للبحث 

1. املضمون اإلجتامعي للسينام التونسية

شكل الواقع ماّدة اإلبداع السينمائي التونسي ومضمونه، حيث إستحضر العديد 
من الظواهر السلبية واإليجابية، وتمثل أنواعا من العالقات، وجعل من ماّدة الواقع 
مرتكزا واضحا لبناء متخّيله، لقد ترجمت السينما التونسية المضامين اإلجتماعية بصيغ 
عديدة منها االشتغال على الظواهر اإلجتماعية، وقضايا الواقع، وما يرتبط بالمعيش، 
واليومي، وما يساهم في خلخلة الوعي السلبي والجمود، كان ذلك جد طبيعي ألن 
من غايات الفن »تحريك العقليات الساكنة، وتنوير األذهان المتحجرة«)))، وتحقيق 
ما يسمح بجعل العمل الفيلمي منصهرا في سياقه اإلجتماعي عاكسا إشتغاالته وقلقه. 

أنتجها من مداخل عديدة، منها  الذي  بالواقع  التونسية  السينما  تكثفت عالقة 
إستثمار موضوعات الواقع لبناء المحكي الفلمي، وتشكيل شخصيات دال إجتماعيا، 
عوالم  تكون  عديدة  أشياء  تبرز  بارزة.  إجتماعية  طبيعة  ذلت  قضايا  على  والتركيز 
المجتمع  ومفارقات  وقائع  عن  لتعّبر  واضحة،  إجتماعية  بحمولة  التونسية  األفالم 

التونسي وتعكس وجهة نظر إبداعية منها وهو ما نعنى برصد أوجهه. 

عالقة  ذات  صور  التونسي،  للمجتمع  النهائية  صورا  التونسية  السينما  ركبت 
والجرح،  واإلنهزام،  واإلنتصار،  واألفراح،  والمعاناة،  والتقاليد،  والثقافة،  بالسياسة، 
التونسية خصوصيتها، وسمحت بتوضيح مالمح هّويتها،  للسينما  إلخ، أعطت  والفرح 
قام  قضايا،  من  فيه  يّروج  وما  التونسي،  المجتمع  تناقضات  ترصد  أّنها  واألّهم 

الهادي خليل، من مدونة السينما التونسية، رؤى وتحاليل، ترجمة المؤلف، المركز الوطني للترجمة، تونس،   (1(
2008، ص. 275. 
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السينمائيون بتمثيلها بطريقة هزلية، أو درامية، وبذلك تحققت السينما التونسية ذاكرة 
وطرائق  ومواقف،  ورؤى،  مظاهر  وتعكس  صوره  مختلف  تحفظ  التونسي،  المجتمع 

العيش عاكسة اإلختالف مرة، واإلئتالف مرة أخرى. 

أّنها تتحقق مرآة عاكسة لظالل المجتمع  الجوهر المّميز السينما التونسية هو 
التونسي، بسلبياته وإيجابياته فالمجتمع هو الماّدة األساسية البانية لمضمون الفيلم 
التونسي وأحداثه، وعوالمه التخيلية، وقد كان ذلك وسيلة لتعميق عالقة هذه السينما 

بالمتّلقي التونسي، وجعله يتشارك مع شخصيات الفيلم، ما يعّد قلقا إجتماعيا. 

شّكل الواقع أساسا للتخييل في السينما التونسية، وهو ما تجّلى في أفالم التاريخ، 
وأفالم المرأة، وأفالم القهر العام، والألفالم ذات اإلنشغال السياسي، أو التي إنشغلت 
بسيرورات التحّول اإلجتماعي في تاريخ تونس، وهو ما وّضح معناها الموضوعي ألّنه 
وكما يرى إبراهيم العريس هناك عالقة فاعلة« بين السينما والتحّوالت اإلجتماعية 
إذ ال يمكن أن نغفل أن المجتمع هو الماّدة لكل سينما حّتى وإن كانت تتعّلق بأفالم 
اإلنفتاح  من  جعل  الذي  التونسي  السينمائي  على  ينطق  ما  .إنه  العلمي’’)))  الخيال 
وحقيقته،  واقعه  على  خاللها  من  يتعّرف  للمشاهد  نافذة  اإلجتماعية  القضايا  على 
كيفما  وقضايا  ظواهر  من  المجتمع  بداخل  ما  ويكتشف  الصورة،  عبر  ذاته  ويواجه 
كانت طبيعتها هذا ما يعني أن السينما التونسية سمحت لنا بمواجهة ضعفنا، ومكامن 
الخلل في مجتعنا بهذا المعنى لم تكن هذه السينما مجّرد صورة مجانية، ومحايدة، 
ومن دون قيمة هدفها الوحيد جذب الجمهور، بل كانت أداة تشّخص مكامن النواقص 
أجل  عليها، من  يحيل  ما  وتنتقدها عبر عرضه  التونسي، وفي سلطته،  في مجتمعنا 

طرح البديل الذي يحتاجه المجتمع في الحاضر والمستقبل. 

2. السينام التونسية ومتثيل صورة املجتمع

 إستحضرت السينما التونسية المجتمع طيلة وجودها بالتركيز على موضوعات 
صمت  طين،  من  )عرائس  والمرأة  الفالقة(،  اإلستعمار)الفجر،  قبيل  من  محّددة 
القصور( والمحّرم )ريح السد، عصفور سطح(، واآلخر واالختالف )صيف حلق الوادي، 
بزناس،شمس الضباع( وومعاناة الواقع )ّظل األرض( إلخ. صورة المجتمع في السينما 

)1)  إبراهيم العريس، مقدمة نظرية حول إشكالية كتابة تاريخ السينما العربية، مجلة الوحدة، سنة الرابعة العدد 
37، 1987، ص 13.
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ليست إاّل صورة لي وصورة لآلخر وصورة المجتمع التونسي تطرح قضايا اإلنسان وما 
يرتبط بإنشغاالته جميعها. 

واضح  إجتماعي  مضمون  لبناء  الواقع  قضايا  التونسي  السينمائي  استثمر 
ومتمايز، بتمايز الرؤى المحددة لإلشتغال، والسياقات التي إندرج فيها خروج هذا 
الفيلم، أوذاك، والشكل اإلبداعي المقترح لتمثيل الواقع، وما تّوفر للفيلم من أساليب، 

وجماليات، ومستوى تقني. 

ما نعتبره صورا لتمثيل الواقع في السينما التونسية تسمح بالقراءة والتحليل هو 
ما يأتي:

إستحضرت السينما التونسية عالقة الذات واآلخر من خالل أفالم عديدة، وبنت 
صورة لهذا اآلخر بإعتباره مستعمرا ما، وشريكا للذات، ومواطنا ...إنه ما نجده في أفالم 
»الفجر«، و»شمس الضباع«، و»صيف حلق الوادي«، و»سفرة يا محالها« وغيرها من 
على  المزدوج  الحضور  التونسية  السينما  واآلخر في  الذات  ثنائية  تستدعي  األفالم، 
المستويين المكاني والزماني، طبيعة العالقات اإلنسانية، وتكشف تفاصيلها، وتتتابع 
حركاتها بالتركيز على عالقات، وشخصيات، وأحداث تسمح ببناء أبعاد ّدالة لها عالقة 

بالهّوية واإلختالف . 

لإلستعمار  كصورة  التونسية  السينما  بداية  في  اآلخر  برز  أولى  مرحلة  في 
ومقاومته موضوعا لها بإعتباره مستعمرا وقاهرا للذات، وطامحا دوما إلى السيطرة 
والهيمنة، وتحقير الذات بفرض سيادته وترهيب اآلخر للذات سمح بتشّكل صورة الذات 
أمام  وشجاعتهم  وإستبسالهم  للمقاومة  تبّنيها  من  الرغم  على  للمناضلون  المقهورة 
أيادي المستعمر الغاشم المغتصب لألراضي التونسية والمغتصب للحّرية الذي قادهم 
الخليفي  عّمار  أفالم  في  كما  وجبروتهم،  قّوتهم  لفرض  سياسي  برمز  اإلعدام  إلى 
»الفجر« و»الفالقة« الذي سرد لنا صورة المناضل التونسي والمجتمع التونسي أيام 

اإلستعمار وأشكال المقاومة وما عاناه المقاومون للوصول إلى مرحلة اإلستقالل. 

للحّرية  المغتصب  أو  كمستعمر  ليس  باآلخر  العالقة  برزت  ثانية  مرحلة  وفي 
أو  للذات،  المغتصب  له هي  إّنما هو ما برز من خالل صورة أخرى  وللوطن فقط 
المعّذب لها أو الماحي لوجودها، بسبب قّوته، أو سلطته، أو ذكوريته، في مقابل ضعف 
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عذابي  وسبب  الجحيم  هو  اآلخر  والمعاناة،  العذاب  يولد  هذا  اآلخر  نموذج  الذات 
الدائم . 

فيلمه  في  بوزيد  النوري  عنه  تحّدث  ما  هذا  للذات  الدائم  الصراع  سبب  إنه 
فيلمها  في  التالتلي  مفيدة  عنه  ّوتحدثت  السد«  »ريح  وفيلمه  ذهب«،  من  »صفائح 
الرغبة  تحكمه  مشروطا،  ال  إستعبادا  جنسيا  الخادمات  إستعباد  القصور«  »صمت 
الجنسية لدى سادة القصر وإغتصابهن متى تحينت الرغبة الجنسية لديهم، ما جعل 
وما  الدائم،  عذابها  وسبب  اآلخر  طمع  سبب  وتكره جسدها  ذاتها،  تكره  األنثى  من 
تحّدث عنه أيضا المنصف ذويب في فيلمه »سلطان المدينة« من يكون اآلخر غير 
الخوف الذي يشعر به اآلخرون هنا يمثل اآلخر الجحيم وأكثر، سعى أيضا رضا الباهي 
بين  والمّدنس،  المقّدس  بين  الخالفي،  التجاوز  إلى  الممنوعة«  »العتبات  فيلمه  في 
البراءة المشوهة والشعور الدائم باإلثم، بين الخارج العدائي للمهّمش والداخل المؤلم، 
توطيف الفعل المّدنس بالمكان المقّدس، هنا كانت عبقرية المخرج بخلق جدلية فّنية 
إنبنت على المفارقات بين رمزية المكان ورمزية الفعل )اغتصاب السائحة األلمانية 
من قبل المهّمش سليم بن فرج فوق صومعة المسجد( أو ما فما تعنيه عالقتي باآلخر 
في مثل هذه األفالم، ليس عالقة مّعية بل عالقة صراع يتخذ بعدا وجوديا أساسيا، 

لكون الذات تلزم دائما بعالقة تبعية وخضوع لآلخر القّوي والمهيمن. 

لم يعن السينمائي التونسي في هذه النماذج من األفالم بمخاطبة نظرة المتلقي 
إّنما يخاطب جميع حواسه وأحاسيسه وعواطفه، بحثا عن موقف نقدي لدى  فقط، 
التونسي  الشعبي  المثل  مبدأ  لألقوى  البقاء  ومبدأ  الهيمنة  لمنطق  رفضا  المتفّرج 

القائل : »الحوت ياكل حوت وقليل الجهد يموت«. 

ومن جانب آخر سعى السينمائي إلى إبراز اآلخر ليس كصورة سلبية دوما بل 
الباني للمعنى والتعايش رغم اإلختالف، والتعّدد هذا بالضبط ما سعى  هو األساس 
للتعبير عن أسس  إلى توظيفه فريد بوغدير من خالل فيلمه »صيف حلق الوادي« 
التعايش السلمي رغم اإلختالف، بالتركيز على شخصيات ذات قناعات دينية مختلفة 
في  العام  والوجود  الخاّصة،  والعالقات  الجوار،  خالل  من  وتتآخى  بسالم  تتعايش 

الوطن التونسي تجمعهم قيم اإلئتالف والتسامح. 
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الذات  بين  وتأثير  تأّثر  عالقة  تتشّكل  الدائمة  الصراع  وعالقة  اإلختالف  رغم 
هاّم  معنى  التونسية  السينما  لتعكس  وغيرهما،  والتدين  القناعة  في  عنها  والمختلف 
يقول بقيمة البحث الدائم عن معنى الذات في اآلخر، والبحث عن قيمة اآلخر في 
الماّدي  الوجود  التي ترسم  العالقات  إيجابية عن طبيعة  الذات، وبذلك ترسم نظرة 
لإلنسان وأبعادها، وتدفع المتلقي إلى التفكير فيها بإعتبارها عالمات تحّرره من أسر 
النمطية والفهم األحادي للوجود، ودفعه إلى اإلعتراف باإلختالف، وقبول اآلخر كما 
أننا ال  أي  التنميطي لإلختالف  التفكير  يكون في  أن  بالضرورة كما يجب  هو وليس 
نعتمد على إقصائه بالضرورة لنثبت وجودنا بل على العكس أن نجعل من اإلختالف 
ما يثري وجودنا، فاألنا الفردي ال يتحّقق إاّل بالوجود الجماعي، لذلك فضح النوري 
بوزيد ممارسات السلطة تجاه معارضيها التي ال تقّر باإلختالف وال تعترف باآلخر، ونقد 
السياسة التي إنتهجتها الدولة على سلب حّرية اآلخر وإقصائه وتعذيبه وال تعترف بمن 
يختلف معها، وتفرض عليه ما يتماشى مع أفكارها ومصالحها ما برز أساسا في فيلم 
»صفايح ذهب«، وأبرز أيضا النوري بوزيد إعتداء اآلخر على البراءة وعلى الطفولة في 
فيلمه »ريح السد« ظاهرة اإلغتصاب وما خلفته هذه الممارسات المهينة والمشينة على 
الطفولة  براءة  إستغلت  التي  اإلغتصاب  نفسيا وإجتماعيا، ممارسات  وآثارها  األطفال 
وقضت على حياة بأكملها، على ماضي وحاضر ومستقبل الضّحية من قبل جالّدها، أو 
كما أسماهم الهادي خليل بشياطين الماضي بقوله »حياة سمّممتها شياطين الماضي 
ودنستها إلى األبد«)))، وتسببت في ألم نفسي ال يمكن مداوته ال زمنيا وال مكانيا، فكّل 
األماكن بالمدينة تحيل إلى حادثة اإلغتصاب، تذّكر الهاشمي وفرفط بطفولتهما التي 
أنتهكت من قبل مشغلّهما، ما ضاعف ألمه ومعاناتها ما عبّرت عنه السينمائية التونسية 
سنية الشامخي بقولها: »يتعّلق األمر بدقة قلب مضّخمة ،تتدخل كّلما ظهر مكان محّمل 
بذكريات اإلغتصاب تدخل الشخصية الرئيسية )الهاشمي( في عالقة تصاد مع الفضاء 
ويطرأ عليها ما يشبه اإلستبطان«)))، وعكس لنا أيضا النوري بوزيد في فيلمه »عرائس 
الطين« عن معاناة وصرخة أنثى )ربح( التي أنتزعت في صغرها من عائلتها لتعمل 
كخادمة وأغتصبت حتى تحّولت إلى مومس، وصرخة طفلة )فّضة( أنتزعت من عائلتها 
ومن أحضان والدتها للعمل كخادمة بالعاصمة، وكأّني النوري بوزيد في أفالمه يؤكد 

الهادي خليل، من مدونة السينما التونسية، دار عين الروح للنشر، ط 1، تونس، 2008، ص 183   (1(
(2)  Sonia chamkhi, Cinéma tunisien :nouveau parcours autres, Sud edition, Tunis, 2002, p. 140
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على أّن اآلخر دائما في حالة صراع وصدام معي، يّقر بمنطق الغلبة لألقوى، عكس 
الغلبة  على  المبنية  اإلجتماعية  العالقات  وبؤس  واآلخر  األنا  بين  اإلجتماعي  التمّزق 
لألقوى، وهذا الوضع ليس شأنا تونسيا فقط إّنما شأن عالمي ،ألّنه تحدثت عنه السينما 
العالمية  السينما  مدارس  من  وغيرها  األلمانية  التعبيرية  والسينما  اإليطالية  الواقعية 

التي وضعت اإلنسان في عالقة صراع دائم مع اآلخر. 

وفضحت مفيدة التالتلي ممارسات النفوذ والسلطة تجاه الذات الضعيفة التي 
لها  ليس  التي  الضعيفة  الخادمة  بإستغالل  القصور«  »صمت  فيلم  في  عنها  عّبرت 
مكان تلجأ إليه ما جعلها المستعبدة جنسيا، والمغتصبة في فضاءات المتسّلطين، نقدت 
اآلخر  على  الكاملة  السيطرة  لهم  المال  أصحاب  من  جعلت  التي  الطبقية  الفوارق 
الضعيف لفعل ما يريده به، هو نفس ما إشتغل عليه وقام به المخرج المنصف ذويب 
بالنساء بإغتصابهم في  المدينة«، بحيث كشف عن كيفية اإليقاع  فيلمه »يا سلطان 
مرحلة أولى )من قبل البب(، ليّتم تطويعهم وإستعبادهم جنسيا، ثم دفعهم إلمتهان 

الدعارة كبائعات هوى. 

طرحت السينما التونسية من خالل جدلية الذات واآلخر، بؤس العالقات المبنية 
على اإلقصاء واإللغاء واإلعتداء، من خالل عرض مظاهر العنف الممارس على ذات 
ضعيفة ما من طرف آخر ما، ليس هو األجنبي بالضرورة، اآلخر كما بينته أفالم تونسية 
الموضوعي  والفهم  والتعّدد  باإلختالف  المؤمنين  المخرجين  أفالم  ومنها  عديدة 
الدائم  الصراع  نطاق  في  إاّل  باآلخر  عالقتي  بالضرورة  يعني  ال  هذا  لكن  للهّوية، 
والسيطرة والهيمنة، ومنطق الغلبة لألقوى أو وضع الضعيف تحت الهيمنة والخضوع، 

بل يعنى شكال للتعايش والتقاسم والتشارك وتقاسم المّحبة. 

من هذا الموقع نقدت الصورة السينمائية ظواهر إجتماعية بالتركيز على عالقة 
بالمبدع  وكأّني  عالميا،  شأنا  بل  فقط  تونسيا  شأنا  ليست  هي  التي  واآلخر،  الذات 
التونسي يقول حّتى وإن كان اآلخر مختلفا عّني فال يعني أّنه ضّدي أو عّدوي، بل 
يجب التواصل والتعايش معه، دون أن يعني ذلك التماهي معه لكون ذلك يكثف معنى 

غير إيجابي هو معنى اإلستالب واإلغتراب والخضوع. 

اإلختالف بحسب أفالم تونسية عديدة قيمة كونية تؤكد حاجة الناس للتواصل 
لكون هو ذلك الكيان الذي يكّملني وأكّمله، ال أستطيع أن أتموقع في إستقالل عنه لذا 
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علي أن أكون غيري في نفس الوقت الذي أكون فيه أنا نفسي، أن أكون إنسانا يعني 
أن أقبل اآلخر كما هو، ويقبلني هو كما أنا. 

إّن التواصل الفعلي يقوم على إستحضار اآلخر، فيما أّنني إنسان ال يمكن أن 
 : قوله  خالل  من  بونتي  ميرلو  عنه  عّبر  ما  هذا  اآلخر  وأقصي  عالمي،  في  أنغلق 
وراهن  إشتغل  ما  بالضبط  هذا   . األنا«)))  لحّرية  األنطولوجي  الشرط  هو  »فاآلخر 
عليه فريد بوغدير في فيلمه »عصفور سطح«، وفيلم »صيف حلق الواد« حيث أبرز 
األصالة التونسية من خالل قيم التسامح والتآزر والتآخي في الشدائد وفي المسّرات، 

والتعايش السلمي رغم اإلختالف. 

الحّق  التونسية  للقيم والمبادئ  للفيلمين رمزا محّمال  الفيلمي  المضمون   كان 
المسّرات وال وجود  الشدائد وتتآزر في  تقّر وتعترف باآلخر تتضامن معه في  التي 
لإلختالفات العرقية وال الدينية وال اإليديولوجية المّهم أّننا إخوة في اإلنسانية. هكذا 
العالقات  التونسية شكال من أشكال االتصال والتواصل تعكس طبيعة  السينما  كانت 
اإلنسانية وما يسودها من قيم اإلئتالف رغم اإلختالف تعكس قيم اإلنسانية الحّق التي 
تدعو إلى التسامح والتعايش وإلى كّل الصفات اإليجابية لإلنسانية. عكس السينمائيون 
وباآلخر  الخارجي  بالعالم  والعالقة  بالذات  العالقة  مستوى  في  الواقع  التونسيون 
وقّدموا لنا التمّثل المحسوس بين األنا واآلخر كعالقة وبين األنا والعالم كمحيط وبين 

األنا والذات كقّضية تحدث إنفعال وتفاعل بين السينمائي والمتّلقي. 

ما يجعلنا نتساءل ماهي رهانات السينما التونسية من خالل عرض عالقة األنا 
باآلخر وما تحمله هذه العالقة من قيم ؟ 

3. الرهان االجتامعي للسينام التونسية

بنت السينما التونسية رهانات عديدة، إنشغلت بها، وسعت إلى خدمتها منها ما 
هو فّني، ومنها ما هو ثقافي، والبارز فيها أكثر هو الرهان اإلجتماعي، وألجل ذلك 
عكست السينما التونسية مالمح الواقع التونسي وتغّيراته وتحّوالته وسعت صورها إلى 
محاكاة وقائعه، وطرح بعض ما يميزه خاصة إنفتاحه الظاهري، وإختناقه الداخلي 

وما ينخره من علل وظواهر سلبية. 

موريس ميرلو بونتي، ظواهرية اإلدراك، ترجمة فؤاد شاهين، معهد اإليماء العربي، لبنان، 1998، ص 284.  (1(
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لم يكن ذلك مسعى من هذه السينما شكال من إستنساخ الواقع أو تشويهه، بل 
صيغة تمثيله على مستوى الصورة بغاية إنتقاده ومساهمة في إصالحه برصد مكامن 
الخلل اإلجتماعي، والتعبير عنه إبداعيا هو ما نعتبره من صميم وظيفة السينمائي، 
وهذا بالضبط ما عّبر عنه بيير سورالن بقوله: »إّن الفيلم السينمائي ليس إستنساخا 
للواقع بل هو إخراج سينمائي إجتماعي«))) ينقل لنا مجموعة من التمّثالت حول ما 

يحّمله الواقع من مضامين. 

إجتماعية  وظيفة  أعتبر  لما  التونسي  للمجتمع  التونسية  السينما  رؤية  احتكمت 
لها، لهذا استحضرت الموضوعات الكبرى التي شغلت اإلنسان التونسي بصفة خاّصة 
واإلنسان المعاصر بصفة عاّمة في تاريخه، إستحضرت اإلنعطافات التاريخية التي 
ّمر بها هذا المجتمع، وسعت إلى بناء موقف فكري يسند المتّلقي لبناء موقفه النقدي 

الخّاص، مما يعتبر وجودا اجتماعيا. 

لم تعن السينما التونسية ببناء صورة بسيطة من الواقع، تقّدم سينمائيا إللهاء 
الجمهور، وإّنما كان رهانها هو أن تتحقق بصيغة تعبير فّني يبني معنى إيجابيا للوجود 
الخاّلق  والفهم  لذاته،  اإلنسان  بناء  إلى  تدعو  جديدة  إنسانية  ويرّكب صورة  والفن 
لعالقة الذات واآلخر، والتخّلص من كّل األشياء السلبية، ومن كّل الشوائب، تخرجه من 

عتمات الواقع المظلمة التي تحول دون التعايش بينه وبين اآلخر. 

تعيد  ال  أخرى  بصيغة  الواقع  عن  التعبير  هو  التونسية  السينما  إليه  دعت  ما   
إنتاجه، بل بالنظر إلى ماوراء هذه الصورة ما عّبر عنه هيغل بالتحّرر من النقل األمين 
للواقع بل ما يوجد وراء صورة هذا الواقع وإعادة بنائه)))، فمن هنا تتوالد المعاني 
موضوعا  الواقع  ومن  مشهدا،  الصورة  ومن  شاهدا،  اإلنسان  من  تجعل  التي  الحّق 
وبالمحيط، وإلى  بالذات، وباآلخر،  الثقة  بناء  للمشاركة في  المتلّقي  تدعو  للشهادة، 
ضرورة تمّثل اآلخر كإختالف وككينونة متصّلة ومنفصلة، وليس كصراع يدعو إلى سلب 
تمثّل  الواقع  األنا وبين اآلخر، والقدرة على جعل  بين  تبني عالقة تكامل  الذات بل 
يعيق طريقنا  ما  أنفسنا، ومواجهة  لنستطيع مواجهة  أمامنا  بإعتباره صورة، ومشهدا 

وجعل الرؤية واضحة، وبناء أنفسنا على نحو أفضل. 

(1)  Pierre sorlan, Sociologie du cinéma, edition Aubier, Paris, 1997, p. 13.

هيغل، المدخل إلى علم الجمال، ترجمة جورج طرابيشي، دار الطليعة بيروت، ط1، 1978، ص 42.  (2(
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وما  الواقع  هذا  خبايا  كشف  هو  ورهانها  السينمائية  الصورة  قّوة  تكمن  هنا   
تحّدي  على  اإلنسان  تحّفز  جديدة  معاني  وبناء  مرئيا،  الالمرئي  من  وجعل  يخفيه، 
نفسه، وتجاهل كّل ما يعيقه، وعدم الخضوع واالستسالم لواقعه مهما كانت صعوبته، 
وضرورة النظر إلى نقاط قّوته وكشف ما يعانيه، وتعرية مظاهر اإلنفصال واإلختالف 
مع اآلخر »فقّوة الصورة تأتيها من الرغبة في الرؤية من قدرة المرئي على التعرية 
فبدون هذه الرغبة في الرؤية ال يمكن أن تكون الرؤية«))). قّوة السينما هي كشف 

ماهو أبعد من الواقع نفسه، بل ما يحمله هذا الواقع . 

 أعطت السينما التونسية أبعادا رمزية للصورة الواقعية، وأبعادا فكرية للقضايا 
اإلجتماعية،عن طريق ما يجذب ويؤثر جماليا، بغاية وضع المشاهد داخل الحدث، 
ونقل الحالة التي تعيشها الشخصية إلى المتّلقي، وما سمح بهذا التأثير أكثر هو تركيز 
العقود األخيرة على موضوعات ذات طابع جريئ،  أفالم تونسية عديدة خاصة في 
الجنسي،  واإلستعباد  اإلغتصاب،  كقضايا  محّرمة  يعد موضوعات  وما  مألوف،  وغير 
والصراع  اإلجتماعي،  والتفّكك  السياسية،  تّوجهاتهم  بمختلف  المناضلين  وتعذيب 
وجعل  مجتمعه،  ومع  المشاهد،  مع  وتصالح  ذاته،  مع  السينمائي  تصالح  الطبقي... 
ودالالته  معادالته  ويفكّك  معه  ويتّوحد  الحدث،  ويعيش  المشهد  يرافق  المتّلقي  من 
وطرائق  الفّني،  اإلشتغال  من  أشكال  هو  المجتمع  وقائع  لتمثيل  اعتمد  ما  الرمزية. 
من الحكي، وأنماط من الكتابة، ورؤى إخراجية تتراوح بين ما هو مألوف، وجديد، 
راهن  وواقعها.  السينما  يخدم  فّنيا  تعبيرا  فرجوية،  مادة  اإلجتماعي  بجعل  سمحت 
إدراك  بإعتباره  لفيلمه  جوهرية  كماّدة  اإلجتماعي  المضمون  على  التونسي  المبدع 
مباشر لكل المظاهر السلبية واإليجابية الموجودة به، وراهن على القيم المختلفة التي 
السينمائية  الصورة  التونسي عبر  المجتمع  التي كشفت عن مفارقات  أثرت محتواه، 
التي أبرزت هذه الظواهر، وعبّرت عنها، وأعادت تفكيكها رمزيا، وبحثت في طبيعة 
العالقات اإلنسانية بإستثمار ما يعتبر عالمات ّدالة في الصورة السينمائية، وكأّني بها 
أداة إلكتشاف الذات، والتواصل بين الفّنان وبين المتّلقي ليعي وجوده اإلجتماعي، 
من  المجتمع  في  تكّلس  لما  فعلي  تفكيك  إلى  يدعو  التونسي  السينمائي  أن  لو  كما 

عالقات، وعقليات، ورؤى. 

(1) Marie José Momdzain, L’image peut elle tuer ?, Edition Bayard, 2002, p. 44.
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الحدود  وألغت  تمّثالته،  باآلخر، عكست  مسكونة  التونسية  السينما  كانت  هكذا 
الفاصلة بين ما يحلم به )المنشود( وما يعيشه )الموجود(، عكس تمّزق واقع األنا أمام 
اآلخر، نقدت المفارقات اإلجتماعية التي تعكس الروابط المتوترة، حاكت المواجهات 

الدائمة، وأزاحت الستار عن الداخل المجتمعي وطبيعة عالقاته . 

كانت دوما بمثابة زوم يقرب مختلف الظواهر اإلجتماعية، سواء كانت السلبية 
تكبل  ما  وتحّرر  فيه،  خفي  ما  تظهر  للمجتمع،  مرآة  كانت  كما  منها،  اإليجابية  أو 
الحياة،  إلى معانقة  اإلنسان  الالمرئي، والمقصي، دعت  إلى  فيه، وتوفر مّمر عبور 
المواجهة  ضرورة  إلى  دعت  الخضوع،  وعدم  اإلستسالم  عدم  أجلها،  من  والنضال 
والمقاومة، ألّن هذا هو دور الفّن كما قال نيتشه: »هو الحركة المناقضة للعدمية وهو 
الظواهر،  هذه  لمثل  عرضه  خالل  من  التونسي،  فالسينمائي  للحياة«)))،  المحّرض 
جعلنا كمشاهدين، نفّكر في طبيعة عالقاتنا ،و نواجه واقعنا، سمى السينمائي بنا إلى 
أبعد من أنفسنا وأبعد من رؤيتنا الضيقة لآلخر، حّمل لنا مزيدا من القّوة إلستعادة 
ذواتنا، جعلنا دائما نسعى إلستعادة حّريتنا كما يقول سارتر : »الفّن هو ذات اإلنسان 

الطّموحة إلى إستعادة حّريتها«))). 

خامتة

أداة  وأعتبر  التونسي،  السينمائي  اإلبداع  ماّدة  اإلجتماعي  المضمون  شّكل 
واإلختالف  اإلئتالف  لمضامين  والواصفة  الحاملة  اإلجتماعية  القيم  لمختلف  كشف 
قيم  من  لقيمة  إستجابة  كان  التونسية،  األفالم  من  فيلم  فكل  التونسي،  بالمجتمع 
المجتمع التونسي بصفة خاّصة وللقيم اإلنسانية بصفة عاّمة، بمفهومها الشامل جدلية 
اإلختالف واإلئتالف بالمجتمع التونسي،حاكت في جانب قيم التكامل والتواصل، وفي 
جانب آخر قيم للتنافر والصراع الدائم التي وضعت األنا في مأزق وجودي مع اآلخر، 
كان صدى لطبيعة العالقات اإلجتماعية وما يشوبها من إشكاليات،، لتبرز إنشغاالت 
األفراد، وكشفت لنا مفارقات المجتمع التونسي وفضحت ممارسات سليبة عديدة فيه 
وعكست  األفضل  نحو  وبنائها  وتقويمها  لتصحيحها  لبناء  وتجاوزها  تصحيحها  بغاية 

ظواهر إيجابية لتدعيمها . 

زكريا إبراهيم، مشكلة الفّن، مكتبة مصر للنشر، ط1، 1959، ص 102.  (1(
/04/http://tareekelnajeh.blogspot.com/2013 مقال لزهير الخويلدي، للجمال والحقيقة في األثر الفّني  (2(

 blog-post_20.html
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اإلعالم والتنميط املوسيقي

د. رضا الهيشري
المعهد العالي لفنون الملتيميديا، جامعة منوبة - تونس

إن االعالم واالتصال هما شكل ثقافي بامتياز جاءا نتيجة لتطور وسائل االعالم 
االتصالي  انتقل  الرقمي  وهيمنة  الصورة  والدة  فمع  والمسموع.  المرئي  وهيمنة 
واإلعالمي من حال المتاح ُمجتمعيا إلى جملة من التمثالتالرقمية والمشهدية تجلت 
عيانا في الفضائيات واالنترناتوالفايسبوك واألشكال التواصلية األخرى. يقتات اإلعالم 
من عنف الصورة وسلطة الكلمة باعتبارهما أصل الترميز الذي تقوم عليه المشهدية، 
باعتباره  وأتقبله  اللغوي  أتمثل  أن  هو  أستمع  وأن  المرئي  أستهلك  أن  هو  أرى  فأن 
سلطة من نوع ما. إن »السلطة الحقيقية هي أن تسيطر على وقت اآلخر«))) ُتطرح 
سلطة المرئي والمسموع باعتبارها ما فوق وتحت الوعي، إنها شكل من أشكال أسطرة 
إن  والتفسير.  الفهم  عملية  في  الدوال  وتتعدد  الترميز  يحل  حيث  وأدلجتها  الفكرة 
االعالم واالتصال هما من أكثر المسائل الثقافية أهمية وخطورة باعتبارهما يكادان 
يحويان كل األشكال الثقافية األخرى حيث يمر على ضفافهما السياسي واالقتصادي 

والفني والجغرافي وكل ما هو نتاج لإلنسان.

لقد وجدت الموسيقى في االعالم ووسائل االتصال االمكانات المتوافرة لتتحّقق 
بطرق مختلفة، فنحن نعاينها مشهديا من خالل الفيديو كليب واليوتيوب، وسماعا من 
خالل الراديو واالنترنت. يبدو أنه بالرغم مما يأتيه االعالم ووسائل االتصال من َحسن 
انتشارها وتداولها فإنها تساهم وبشكل مباشر في  للموسيقى باعتبارها تساهم في 
تنميط الموسيقى، إن التنميط الموسيقي هو نتيجة حتمية لتداخل عاملين أساسيين: 

(1) Huyghe (François-Bernard), Comprendre le pouvoir stratégique des médias, Eyrolles, 2005, p. 6
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وكل  والكلمات  اللحن  من  الجمالي  العامل  يقتات  النفعي.  والعامل  الجمالي  العامل 
أخص  باعتباره  لالستهالكي  يؤشر  فهو  النفعي  أما  للصورة  السينوغرافية  المكونات 
خصائص االنسان المعاصر. إن الحديث عن التنميط الموسيقي ُيدخل اللحني وااليقاع 
والشكل واألسلوب واآلالت الموسيقية وكل ما يتعلق بالموسيقى بوتقة الجدل والتساؤل، 
حيث يهيمن نمط موسيقي على حساب أنماط موسيقية أخرى، وتحل آالت موسيقية 

على حساب آالت موسيقية أخرى وتسيطر إيقاعات على حساب إيقاعات أخرى...

إشكاليةالبحث

إن تناول موضوع االعالم والتنميط الموسيقي يمثل مسألة على قدر من األهمية 
والخطورة حيث يصبح االعالم عنفا مستترا يساهم في أدلجة الموسيقى ويدخلها في 

معركة االبدال واالستبدال وهنا يحق لنا أن نتساءل :
أي دور يمكن أن يلعبه االعالم والتواصل موسيقيا؟	 
ثم، ما هي تجليات التنميط الموسيقي الذي يتسبب فيه االعالم؟	 

إن تناول موضوع االعالم والتنميط الموسيقي يستدعي منا الوقوف على بعض 
العينات بالتحليل والتقصي تكون سندنا في عملية البحث واالستنتاج. نتوسل بجدولين 
تلفزية  لبرامج  أربعة جداول احصائية  ثم  المشاهدة،  ترتيبيين لألغاني حسب نسب 
لكل  الموسيقية  المداخالت  الحلقات ثم  خاصة وعمومية نخصصها الستجالء برامج 
حلقة. إن اعتمادنا هذه العينات يعود باألساس إلى سببين اثنين: األول منهجي حيث 
نتوسل بالمنهج االحصائي والتحليلي لنقف على النسب والمقارنات والثاني مضموني 
باعتبار أننا نتوسل ببرنامجين مختلفين،عموميوخاص، من شأنهما أن يوقفاننا على 

المنحى االستهالكي والنفعي لإلعالم. 

فرضيات البحث

إن جملة هذه الفرضيات التي نسوقها ال تعكس التزاما منهجيا بقدر ما تعكس 
قراءات أولية نروم االنطالق منها، فهي قد تأتي انفصالية أو اندماجية أو مرحلية 
ولعل ذلك يعود باألساس إلى خصوصية المبحث المنفتح على االحتماالت والتأويالت، 

إن الفرضيات التي ننطلق منها هي :
أن االعالم والتواصل يمارسان سلطة من نوع ما على الموسيقى. 	 
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أن عملية التأثير والتأثر في الموسيقى واالعالم مرده النفعي والجمالي.	 
أنه يمكن لإلعالم والتواصل أن يكون الحل األمثل للموسيقى حتى تحافظ على 	 

خصوصياتها وثرائها.

التحليل

طرح مفهومي

»يعني االعالم الحصول على معلومات حول قضية معينة ونشرها بهدف تشكيل 
وقطاعات  واالداريين  القرارات  صانعي  لدى  المهمة  بالتطورات  الوعي  من  درجة 
الجمهور كافة، وكلمة اعالم منبثقة من أعلمه بالشيء وتعني تزويد الجمهور بأكبر قدر 

ممكن من المعلومات الموضوعية الصحيحة الواضحة«))).

فاإلعالم هو حالة من حاالت التواصل بين مالكي المعلومة ومتقبليها وهو يحمل 
التقبل حاصل.  وفعل  االعالم  فعل  أن  طالما  التوصيل  في  واالرادة  القصدية  مبدئيا 
والمتقبل من جهة  الباث من جهة  أطراف  ثالثة  بالضرورة  االعالم  عملية  تستدعي 

أخرى ثم المعلومة باعتبارها المادة المتبادلة بينهما.  

نتيجة  ظهرت  التي  الحديثة  المصطلحات  من  المعاصر  االعالم  »ومصطلح 
التقليدي وظهور وسائل أخرى لم تكن من قبل شيء مذكور،  تطور وسائل اإلعالم 
كشبكات االنترنت والهاتف المحمول التي دخلت بشكل قوي كعناصر أساسية في حياة 
المجتمعات والناس بكل شرائحهم، وعليه يمكننا القول أن مفهوم اإلعالم المعاصر 
النشر  وتطبيقات  الرقمية،  التكنولوجيا  استخدام  على  يقوم  الذي  اإلعالم  ذلك  هو 
والبث اإللكترونية متيحا المشاركة للجميع كمنتجين ومتلقين للمادة اإلعالمية ووسطاء 

لتداولها والتفاعل معها بحّرية ومرونة«))).

اإلعالم  وسائل  تطور  فمع  والرقمي،  التكنولوجي  من  يقتات  اإلعالم  انفك  ما 
األخرى  التواصلية  واألشكال  االنترناتوالهوائيات  مثل  المستحدثة  الوسائط  وهيمنة 

الجريبيع )محمد عبد الله(، وسائل االعالم العربي والعولمة الثقافية، مجلة الدراسات االعالمية، العدد 100،   )1(
2000، ص. 73.

والفنون  الثقافة  وزارة  قطر،  أخالقياته،  تأثيراته،  مهاراته،  وسائله،  المعاصر  االعالم  )ابراهيم(،  اسماعيل   )2(
والتراث، 2014، ص. 22.
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نشأت أشكال ثقافية تعبيرية تواصلية جديدة تجتمع فيها خاصيتين هامتين الخاصية 
االعالمية من جهة والخاصية الرقمية المستحدثة من جهة أخرى. لقد أصبح التدقيق 
االصطالحي حاجة ملحة في مجال البحث. إذ »هناك فرقا واضحا بين مفهوم االعالم 
اليونسكو،  كما حددتها دراسة  االتصال  يعد وظيفة من وظائف  واالتصال، فاإلعالم 
أما االتصال فهو أشمل وأعم من مفهوم االعالم. واالعالم جزء ال يتجزأ من االتصال 
ويؤدي وظيفة من وظائفه من خالل نقل المعلومات إلى الفرد أو المجتمع عن طريق 
المقروءة، كما أن االعالم يعد  أو  البصرية  أو  السمعية  المختلفة سواء كانت  وسائله 

شكال من أشكال االتصال«))).

أشمل  هو  واالتصال  واإلعــالم،  لالتصال  الخام  المادة  هي  المعلومات  إن 
أو  كانت  التواصلية صورة  االعالمية  الوسائط  كل  تحل  االتصال  ففي  اإلعالم  من 
والتوجيه.  التخطيط  مبدا  إلى  تخضع  للقصدية حيث  حاملة  أو خطابا وهي  كتابة 
التواصلية  الوسائطية  خصوصياته  له  االتصال  من  جزء  هو  اإلعالم  أن  حين  في 
الدقيقة. فإلعالم خصائصه الثقافية باعتبار أننا نتحدث عن إعالم النخبة وإعالم 
الجماهير... وخصائصهاإلقليمية، باعتبار أننا نتحدث عن إعالم عربي واعالم غربي 
نتحدث  أننا  باعتبار  األيديولوجية،  وخصائصه  مصري...  وإعالم  تونسي  وإعالم 
عن اإلعالم الصهيوني واإلعالم الموازي واإلعالم المتحزب... يدخل اإلعالم دائرة 
والتحكم  للتوظيف  قابل  فهو  االتصالية  العملية  داخل  ملحة  حالة  ويصبح  األدلجة 
بالقدر الذي يخدم فيه جهة ما أو فكرة ما. يتوزع اإلعالمي بين المقروء والمرئي 
كالتلفاز  التواصلية سواء كانت مشهدية  لكل األشكال  ليصبح وعاء حاو  والمسموع 
الراديو.يتموقع االعالم موقع  أو مسموعة مثل  مثال ومقروءة كالجرائد والمجالت 
الباث وعادة ما يتحاشى التفاعل، فاإلعالم أُحادي االتجاه يتقبله المستمع أو الرائي 
الكلمة  سلطة  ما،  سلطة  عليه  يمارس  فهو  حيني،  جدال  في  معه  يدخل  أن  دون 

والصورة والسينوغرافيا وكل المؤثثات األخرى.  

للجامعات،  النشر  دار  والـتأثيرات، مصر،  والوظائف  النظريات  الحسن)منال(، علم االجتماع اإلعالمي،  أبو   )1(
2006، ص.ص. 24-23
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الراب والتنميط املوسيقي
جدول أول: ترتيب األغاني حسب نسب المشاهدة)))

األغنيةالمغني
ياليلي1حمودة وبلطي

2Ma citéسنفرة
يا موال البار3أكرم ماق
Samara 4ما دايم والو
انت بابا5حمودة

جدول ثان: ترتيب األغاني حسب نسب المشاهدة)))

األغنيةالمغني
Balti featHamouda Ya lili1

ALA feat Toto 2نهار زين
Ghali Habibi3
ALAUZU4
GhaliHappy days5
Klay6من الصغر

Dali TalianifeatRedatalianiSbagliaPaga7
GhaliNinna Nana8
BaltiWalaLela9

ArtmastaBella10

جديد  موسيقي  نمط  هيمنة  هو  الجداول  هذه  خالل  من  مالحظته  يمكن  ما 
»الراب«. فمع بدايات الثورة تقهقرت كل األنماط الموسيقية األخرى فاتحة المجال 
أمام الراب باعتباره تعبيرة ثقافية جديدة على الثقافة الموسيقية التونسية. ما يميز 
على  األغنية  طيلة  تتكرر  أُحادية  لحنية  جمل  على  تركيبته  في  اعتماده  هو  الراب 
القافية،  الدارجة مع مراعاة  اللهجة  اعتماده على  أيضا هو  يميزه  واحد، وما  إيقاع 
تقول  الشائكة.  المباشر ومواضيعه االجتماعية والسياسية  إلى خطابه  باإلضافة  هذا 

أخذ هذا الترتيب من برنامج 90 درجة للهادي زعيم: األسبوع األول لشهر مارس 2019.  )1(
(2) https://www.youtube.com/watch?v=gxpx4gqUGNk
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بظهور  ظهرت  جديدة  طبقية  اعالمية  ظاهرة  أمام  أنفسنا  »نجد  الحسن:  أبو  منال 
تكنولوجيا االتصال الحديثة التي ساعدت على تقسيم المجتمع إلى طبقات«))). يبدو 
أن نمطية الموسيقى واعتماد الراب كتعبيرة ثقافية مستحدثة في الخطاب اإلعالمي 
يعود باألساس إلى عدة عوامل، ففي مستوى أول يعود إلى حدوث فجوة ثقافية كبرى 
مع  والحصار  التعبير  جدلية  تعيش  الثورة  قبل  الموسيقى  كانت  فلقد  الثورة،  لحظة 
تغليب سياسة القمع والتشديد على كل تعبيرة موسيقية تروم التحرر والتغيير. لقد ظلت 
كل من مجموعة »البحث الموسيقي« و»عّشاق الوطن« و»أصحاب الكلمة« و»الشمس 
رتق  تحاول  المناجم«  و»أوالد  الجنوب«  و»أوالد  البيض«  و»الحمائم  الموسيقي«، 
الفراغ بين الحال السياسي وحال الثقافة والمجتمع ويبدو أنها كانت تعاني إعالميا 
باعتبار سلطة األيديولوجيا، ووجدت سياسة الدولة حينها بديال فيما يسمى بالموسيقى 
واحنا  الجود  الخضراء« و»أحنا  بتونس  »باألمن واألمان« و»أهيم  نوع  الوطنية من 
الكرم«. لقد استطاعت الموسيقى الوترية إلى حد ما احداث التوازن بين السياسي 
والثقافي واستطاعت الدولة، من خالل اإلعالم، إيهام الجمهور باالستقرار واألمن. 
لقد مثل كل من اإلعالم المرئي والمسموع والمقروء وسائل اتصالية هامة طوعتها 
ظهر  الثورة  قدوم  مع  والمغالطة.  التعتيم  يضمن  أيديولوجيا  خطابا  لتحقيق  الدولة 
شرخ ثقافي سياسي حاد فمع زحف قيم وسياسات الثورة المستجدة تعطلت مفردات 
الموسيقى الوترية وأصبحت عاجزة كل العجز على ترجمة الواقع الثقافي والسياسي. 
وفي الحقيقة هذا العجز لم يطل األنماط الموسيقية فقط بل لحق المغنين واآلالت 
اإلعالم  وجد  ذلك  مقابل  في  وتراخيها،  عجزها  في  الموسيقى  لتتخبط  الموسيقية 
لقد  الثورة.  مبادئ  احتضان  على  قدرتها  أثبتت  موسيقية  تعبيرات  على  ينفتح  نفسه 
استطاع  الشعرية  نصوصه  خالل  فمن  الكلمة،  موسيقى  باعتباره  نفسه  الراب  قّدم 
أن يستوعب شواغل الثورة على عكس الموسيقى الوترية التي لم تكن مستعدة لهذا 
الخطاب الجديد، وكان الشرخ واضحا بين الموسيقى الوترية والنصوص الثورية في 
صيغتها المستحدثة. وفي مستوى ثان، يعود انتشار موسيقى الراب إلى تطور وسائل 
الرقمي«.)))  بـ»المجتمع  يسمى  ما  نعيش  أصبحنا  الثورة  فُقبيل  واالعالم.  االتصال 

أبو الحسن)منال(، علم االجتماع اإلعالمي، المرجع السابق، ص. 29  )1(
»حيث يذهب البعض إلى تسمية المجتمعات الحديثة بالمجتمعات الرقمية«. أبو الحسن )منال(، علم االجتماع   )2(

اإلعالمي، المرجع السابق، ص.9
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»وقد تطورت وسائل التكنولوجيا الجديدة من خالل التفاعل بين حاجة المستهلكين 
تلك  يتيح  الذي  المنتج  واستجابة  السوق«  »بجذب  يعرف  ما  وهو  لخدمات جديدة، 
الخدمات، وهو ما يعرف »بدفع التكنولوجيا« بمعنى توفير الوسائل التي تلبي حاجات 
ملحة...«))) فمع هيمنة وسائل االتصال الحديثة دخل مجتمعنا بكل ثقله في المنظومة 
أتاح  البالد مما  األنترنت في كل  وانتشرت  الفايسبوك  المستحدثة فهيمن  االتصالية 
سليل  باعتباره  المتفوقة  الثقافية  التعبيرة  الّراب  مثل  ومرنة.  سهلة  تواصلية  فرصا 
الثورة والمخاض المجتمعي، فلقد حّقق أرقاما قياسية في وقت قياسي وتصّدر نسب 
المشاهدة على اليوتيوب ووجد طريقه إلى التلفاز بكل أريحية وسهولة. يبدو أن مسألة 
التوليفة السحرية بين نفاذ الراب وتطور وسائل االتصال.  التنميط تقتات من هذه 
على  قادرة  موسيقية  تعبيرة  إلى  ملحة  حاجة  في  اإلعالمية  الطفرة  هذه  أن  ويبدو 

مواكبة هذه التطورات. 

تعتمد  خاصة  موسيقية  ببرمجيات  ُتنّفذ  أنها  هو  الراب  موسيقى  يميز  ما  إن 
باألساس على آالت موسيقية افتراضية وتكاد اآلالت الموسيقية التقليدية تكون غائبة. 
فالمادة الموسيقية هي سليلة االفتراضي بامتياز وانتشارها هو بدوره سليل االفتراضي. 
ويعمل هذا االفتراضي بدوره على خلق مجموعات افتراضية تتواصل فيما بينها وفق 
الّسبيل  تمهد  الحديثة  االتصال  »]فـــ[تكنولوجيا  مستحدثة  افتراضية  استراتيجيات 
وتدّعم احتماالتها خلق جماعات اجتماعية افتراضية جديدة ومن ثم تكوين هويات 
اجتماعية افتراضية أيضا ألفراد تلك الجماعات، وتمارس الجماعة أو أية فئةاجتماعية 
بشكل عام تأثيرا على أفرادها من شأنه الحد من التحكم في سلوكهم.«))) إن الحاجة 
الّراب. ففي غياب بديل  الُمستحدثة وموسيقى  متبادلة بين هذه الوسائل االتصالية 
واالنترنت  اليوتيوب  وجد  واالجتماعية،  التكنولوجية  الطفرات  هذه  يواكب  موسيقي 
اعالمية  مادة  لتكون  المتوافرة  االمكانات  الّراب  موسيقى  في  والتلفاز  والفايسبوك 

قابلة للترويج. 

الذي  الموسيقي  الّتنميط  المستوى هو أن هذا  إن ما يمكن إضافته في هذا 
تشهده الساحة االعالمية ينّم عن تغّيرات ثقافية واجتماعية وأيديولوجية، وبالتالي فهو 

مكاوي )عماد(، تكنولوجيا االتصال الحديثة في عصر المعلومات، القاهرة، الدار المصرية اللبنانية، 1993،   )1(
ص.50

أبو الحسن )منال(، علم االجتماع اإلعالمي، نفس المرجع، ص. 66  )2(
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متحّول وغير ثابت. يعني هذا أن هذه التعبيرة الموسيقية قابلة لإلبدال واالستبدال 
التعبيرات  هذه  أن  كما  واأليديولوجية.  واالجتماعية  الثقافية  التغيرات  هذه  في ظل 
الموسيقية تخضع إلى قوانين الّسلعنة وقوانين العرض والطلب، وفي ظل هذا االنتشار 
تضمن  الربح حتى  تحقيق  على  إعالم  وسيلة  كل  تعمل  والتلفزات،  لإلذاعات  الكبير 

ديمومتها وتواصلها.   

الجامهري والتنميط املوسيقي

سامي  »فكرة  األولى  بحلقتين  التحليل  من  المستوى  هذا  خالل  من  نتوسل 
الحوار  قناة  على   2018-10-13 في  بثها  ووقع  الفهري  سامي  تنشيط  الفهري«))) 
التونسية«))) تنشيط ريم بن شعلية ووقع بثها في رمضان  التونسي والثانية »لـّمتنا 

2019 على القناة الوطنية األولى.

الحلقة االوىل »فكرة سامي الفهري«

برنامج الحلقة

صفتهاالشخصيات التي تم استضافتها

شخصية سياسيةمحسن مرزوق 

شخصية مسرحيةجعفر القاسمي

شخصية اجتماعيةشيخ يتجاوز 102سنة

شخصيتان موسيقيتانشاب بشير ومايا

شخصية موسيقيةإيمان الشريف

المداخالت الموسيقية

زمنهاالمداخالت الموسيقية

معزوفة نهاوند:
معزوفة1. 1دقيقة و7ثواني
معزوفة2. 1دقيقة و23 ثانية

مصاحبة موسيقية غربية اثر 
استضافة جعفر القاسمي:

30 ثانية

https://vilook.com/video/MUWu6nuU9rY/fekrat-sami-fehri-s01-episode-02-13-10-2018  )1(
https://www.youtube.com/watch?v=Gm3lc1l8Mrg  )2(
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مصاحبة موسيقية، التعليلة 
اثر استضافة الشيخ:

تعليلة 1. 36 ثانية
تعليلة 2. 23 ثانية

اغنية »والله تمنطينا في كل ماركاتو« 
اثر استضافة محسن مرزوق:

4 دقائق

مصاحبة موسيقية غربية اثر 
استضافة شاب بشير ومايا:

30 ثانية

مداخالت غنائية في شكل لعبة:
 الحمام: شاب خالد

حمامة بيضاء: ملحم بركات
طير الحمام مجروح: أمينة فاخت

3 دقائق

Iwill survive 3 دقائقمداخلة غنائية لمايا

2 دقائق و40 ثانية»يا سهر الليالي«:

مداخلة غنائية لشاب بشير: »ريم الغزالن«:
»أنا ما ننساك«:
»ماني ماني«:

2 دقائق و38 ثانية
2 دقائق و21 ثانية
4 دقائق و11 ثانية

2دقائق و15 ثانيةمداخلة غنائية »يا لال تونس كانت عروسة«: 

مداخلة ايمان الشريف: حكاية حبي:
أغاني لداليدا:  

9 دقائق
6 دقائق و34 ثانية 

االستضافات  في  التوازن  هو  الجدولين  هذين  من خالل  مالحظته  يمكن  ما 
باعتبار أن البرنامج احتوى على شخصيات سياسية ومسرحية واجتماعية وموسيقية. 
وما يجلب االنتباه أيضا هو حضور الموسيقى في كل الفقرات فقد جاءت في شكل 
مقدمة للبرنامج وأيضا في شكل جينيريك لمصاحبة استقبال الشخصيات ثم مستقلة 
بذاتها باعتبارها مادة موسيقية قدمها ثلة من المغنين. لقد استأثرت الموسيقى بـ47 

دقيقة و49 ثانية في حين أن بقية الوقت 158 دقيقة خصصت لبقية البرنامج. 
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موسيقى
% 23

% 77 متفرقات

نسبة الموسيقى في البرنامج

الحلقة الثانية »ملتنا التونسية«

برنامج الحلقة

الشخصيات التي تم استضافتها 
والبرامج المضمنة

صفتها

مختص في التراث والعادات والتقاليد التونسيةفؤاد الزرلي

منشط باإلذاعة الوطنية سيف الدين الكافي

حرفي المنجي الزواغي

طبيبةايمان بن سوسية

ايمام خطيبسفيان الشريف

حول بوطبيلةبرنامج 1

حول خميس ترنانبرنامج 2

حول الجبة التونسيةبرنامج 3 

المداخالت الموسيقية

مدتهاالمداخالت الموسيقية

30 ثانيةموسيقى جينيريك تونسية

دقيقةبوطبيلة

3دقائق و10 ثوانيخميس ترنان

4 دقائقاغنية هو رسول الله
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ما يمكن أن نقف عنده من خالل هذين الجدولين هو التنوع في االستضافات 
لشهر  المضمنة  والبرامج  االستضافات  هذه  مالءمة  أخرى  ناحية  ومن  ناحية  من 
رمضان المبارك. كما نالحظ أن كل الموسيقات الموظفة لم تخرج عن مسارها الديني 
والتراثي من خالل برنامج بوطبيلة وخميس الترنان باإلضافة إلى أغنية »هو رسول 
الله«. لقد استأثرت الموسيقى بـ8 دقائق و40 ثانية في حين أن بقية الوقت 67 دقيقة 

و28 ثانية تم تخصيصه لبقية البرنامج.

موسيقى

% 11

% 89 متفرقات

نسبة الموسيقى في البرنامج

التلفاز وسيلة اعالمية على قدر من األهمية، وبالرغم من تطور وسائل  تمثل 
االتصال ممثلة في االنترنت والفايسبوك فإنها ال تزال تحظى بأهميتها لدى الجماهير. 
من  كال  يزاحم  تأثيرا،  األكثر  االعالمية  الوسيلة  بوصفه  التلفاز  أن  هنا  »المشكلة 
المؤسسة التعليمية واألسرة، في التأثير التربوي على النشء، وإذا كان المعدل العالمي 
للمشاهدة اليومية للتلفاز يتجاوز الثالثة ساعات، فإن هذا يعني أن حوالي ثلثي الوقت 
المتبقي لإلنسان من يومه بعد استبعاد أوقات العمل –أو الدراسة- والنوم والطعام 

واالنتقال...الخ يقضيه متقوقعا أمام الشاشة«))).

يقّسم محمد عبد الحميد الجماهير في كتابه »نظريات االعالم واتجاه التأثير« 
على  الحكم  إلى  يميلون  الذين  وهم  العلمي:  االتجاه  »أصحاب  فئات  أربعة  إلى 
األشخاص واألشياء والمعاني وأوجه النشاط االنساني في اطار القوانين والنظريات 
والعالقات العلمية... ]ثم[ أصحاب االتجاه المادي أو العملي : والفرد في هذه الفئة 
االتجاه  أصحاب  ]ثم[  المادي...  والعائد  المباشرة  المنفعة  إطار  في  أحكامه  يصدر 

فهمي )أحمد(، هندسة الجمهور، الرياض، مجلة البيان، 2015، ص. 31  )1(
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المعنوي : وهذا االتجاه عكس االتجاه السابق تماما. حيث تتأثر أحكام الفرد بالمنفعة 
أو العائد المعنوي الذي يتمثل في التوافق واالنسجام واالشباع الوجداني والعاطفي...

التي  األحكام  بإطار  االتجاه  هذا  ويرتبط  االجتماعي:  االتجاه  أصحاب  ]وأخيرا[، 
تتوارثها الجماعات والمجتمعات لنمط سائد من التقاليد واألعراف والعادات...«))).

 Miller et(ولونستين ميلر  قدمه  الذي  التقسيم  هناك  ذلك  إلى  »باإلضافة 
Lauenstein( حيث وجد أن أبسط التقسيمات هو التقسيم الثالثي التالي: الجمهور 
األمي وهو الجزء من الجمهور ممن يقرأون ويكتبون ولكنهم ال يميلون إلى ذلك. هذا 
الجمهور يكون والؤه لوسائل االعالم ذاتيا. فهو يبحث عن الترفيه وكذلك عن االثارة 
النفعي،  الجمهور  فكرية...  اتجاهات  ليس صاحب  فهو  االعالم  لوسائل  تعرضه  في 
المادي، العملي وهم من يميلون إلى االندماج في آلية المجتمع، مشاركون، يميلون 
إلى التنظيمات، يتعرضون لوسائل االعالم، يرغبون في االرتفاع بمستواهم، يهتمون 
بين  فئة  أقل  ويكونون  المفكرون  المادية...  الملكية  تمثلها  التي  المنزلة  أو  بالمركز 

جمهور وسائل اإلعالم، يهتمون باآلراء ووجهات النظر وال يهتمون بالماديات«))).

إن من خالل هذا التصنيف نقف على القاعدة الجماهيرية االستهالكية الكبرى 
للصورة والموسيقى، على أنه تبقى التمثيلية الهامة للفئة السلبية أي تلك التي تستهلك 
معلوماته من  الجمهور  يقتات  الحديث  الصورة  إن في مجتمع  وتفسير.  تفكير  دون 
التلفاز عبر  ُتحّقق  نفاذا.  الوسائل االتصالية  أكثر  التلفاز من  مشارب مختلفة وتظل 
برامجها التنشيطية والهزلية في تونس نسب مشاهدة عالية مردهامن جهة،حالةالفراغ 
لحالة  البرامج  هذه  استجابة  أخرى،  جهة  ومن  الجماهيرية  القاعدة  تعيشها  التي 
التلصص والفضول التي تحققها هذه البرامج من خالل كشف الحياة الخاصة للفنانين 

والسياسيين ووجوه اعالمية معروفة.

كنظام  الجماهيري  اإلعالم  لوسائل  األول  األساسي  العنصر  الجمهور  »ويعتبر 
اجتماعي، هذا العنصر على قدر كبير من التعقيد ذلك ألن الجمهور متنوع وينتمي 
إلى طبقات متعددة وهو متصل ببعضه البعض بطرق عديدة« »ويقدم »ملفندوفلور« 

للمزيد من االتوسع أنظر: عبد الحميد )محمد(، نظريات االعالم واتجاهات التأثير، ط1،القاهرة، عالم الكتب،   )1(
1997، ص.ص.78-77

للمزيد من التوسع أنظر: عبد الحميد )محمد(، نظريات االعالم واتجاهات التأثير، نفس المرجع، ص.ص.   )2(
78-77
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فكرته حول وسائل االعالم كنظام اجتماعي حيث يعتبر أن مضمون وسائل االعالم 
العنصر األساسي الذي  النقاد، هو  المنخفض الذوق والذي سبب هجوم  الهابط أو 
حافظ على استقرار ذلك النظام وحافظ على توازنه المالي ألنه يغذي أذواق األفراد 
الجماهيرية  االعالم  وسائل  َنعمت  لهذا  السوق(  )من  األكبر  القطاع  يكونون  الذين 

بالرغم من مضمونها الهابط، باالستقرار بالرغم من الهجوم المتواصل عليها«))).

يحتاج المتلقي إلى ثقافة موسيقية حتى يستطيع التعامل مع العمل الموسيقي. 
وفي غياب المعاهد الموسيقية، أو محدودية دورها، يلعب اإلعالم ووسائل االتصال 
دورا محوريا في تثقيف القاعدة الجماهيرية. إن الثقافة الموسيقية للمتلقي متأتية 
أساسا مما يقع تداوله في وسائل اإلعالم وشبكات التواصل، وعلى هذا فإن المعرفة 
هذه  تشكو  اإلعالمية.  الوسائل  هذه  تتداوله  ما  حصيلة  بالضرورة  هي  الموسيقية 
المعرفة الموسيقية من السطحية والنقصان، فالبرامج التنشيطية ال تهدف بالضرورة 
إلى التربية الموسيقية أو التثقيف الموسيقي إذ يبقى هدفها األساسي هو تحقيق نسب 
كبيرة من المشاهدة ومن ثم تحقيق األرباح من خالل اإلشهار. إن انحدار مقامات 
موسيقية أو اندثار آالت موسيقية أو زوال أنماط موسيقية هو آخر اهتمامات هذه 
البرامج، فتعاملها مع الموسيقى عموما هو تعامل انتقائي استهالكي باألساس. يدخل 
النغرات  وآلة  الرباب  آلة  وتصبح  االستهالك  دائرة  الموسيقي  والنمط  واآللة  المقام 
ومقامات موسيقية من نوع السيكاه التونسية ورمل الماية، وأنماط موسيقية كالمالوف 
الموضة  تحدده  الجماهيري  الذوق  إن  والزوال.  االندثار  يهددها  والنوب  التونسي 
واالستهالكية والحدث. إن ما يمكن مالحظته في استضافات »فكرة سامي الفهري« 
هو ارتباط كل شخصية وقع استضافتها بحدث ما، ففيما يتعلق بالشخصيات الموسيقية 
فاستضافة الشاب بشير ومايا يعود إلى أغنيتهما الجديدة »حزار« هذا باإلضافة إلى 
استئثار أغنية يا حمامة طارت بـ 80 مليون )vu( واستئثار أغنية ميجانا لمايا بـ 28 
بسبب  أحدثتها  التي  للضجة  فاستضافتها جاءت  الشريف  إيمان  أما   ((()vu( مليون 
نسب  تحققه من  أن  لها  يمكن  وما  للحدث  مبدئيا  تستجيب  فاالستضافات  فستانها. 
مشاهدة. تستأثر الموسيقى الموظفة في حلقة »فكرة سامي الفهري« بمساحة زمنية 
على قدر من األهمية، على أن هذا التوظيف هو انتقائي باألساس يخدم بالضرورة 

أبوالحسن )منال(، علم االجتماع اإلعالمي، المرجع السابق، ص. 48  )1(
األرقام  جاءت على لسان منشط حلقة »فكرة سامي الفهري« الواردة في 2018-8-13  )2(
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فيه  يخضع  الذي  بالقدر  الموسيقى  لشروط  يخضع  ال  فاإلعالم  هذا  المشهد،وعلى 
في  هدفا  ليست  فالموسيقى  والسينوغرافيا،  السيناريو  ومتطلبات  المشهد  لشروط 
ذاتها بل يتم توظيفها لغايات مشهدية باألساس. يذهب »ماكويل« إلى أن الوظائف 
التماسك  وتحقيق  اإلعالم  في :  تنحصر  المجتمع  في  االعالم  لوسائل  األساسية 
االجتماعي وتحقيق التواصل االجتماعي ثم الترفيه.))) ويبدو من خالل هذا الجدول 
أن الموسيقى تضطلع بدور ترفيهي على قدر من األهمية.في حين نالحظ أن القناة 
الوطنية التونسية تضطلع بدور تثقيفي ترفيهي أكثر منه تجاري نفعي ولعلى ذلك يعود 

باألساس إلى الخط التحرير لكل قناة واألهداف المرسومة لكل منها.

تدور كل من الموسيقى والجمهور واالعالم في حلقة توالدية دقيقة،إذ تتلون 
الموسيقى في مستوى أولبحاجيات الجماهير الترفيهية واإليقاعية فتأخذ منها شغفها 
على  ويعمل  اإلعالم  يستوعبها  والنفسية،  االجتماعية  ومدلوالتها  الموسيقي ودالالتها 
تمريرها للمتلقي من خالل وسائل االتصال الحديث التي تعمل بدورها على مجاورة 
أخرى  الجماهير مرة  تلتقطها  أرباح،  تحققه من  أن  يمكن  والموضة وما  الصيحات 
بشغف موسيقي جديد ودالالت ومدلوالت اجتماعية ونفسية جديدة يستوعبها اإلعالم 
مرة أخرى ويعمل على تمريرها للمتلقي من خالل وسائل االتصال الحديث التي تعمل 
بدورها مرة أخرى على مجاورة الصيحات والموضة وما يمكن أن تحّققه من أرباح 
وهكذا دواليك. إن الحديث عن التنميط الموسيقي في عالقته بالجماهير يعكس من 
الموسيقي، ويعكس من جهة أخرى مدى  المشهد  الجماهير على تشكيل  جهة قدرة 
الثالث:  العناصر  التوالدي بين هذه  التفاعل  بالجماهير. إن هذا  الموسيقى  ارتباط 

االعالم : ويعني نشر المعلومات الخاصة بالوقائع واألحداث التي تقع داخل المجتمع وخارجه، وتحديد اتجاهات   )1(
القوى الفاعلة والعالقات بينها، وتسهيل عملية التحديث والتقويم من خالل التعرف على المستحدثات في 

التجارب األخرى.
- تحقيق التماسك االجتماعي: وذلك من خالل الشرح والتفسير والتعليق على األفكار واألحداث والمعلومات،   
ثم تدعيم الضبط االجتماعي والمعايير الخاصة به، كذلك التنشئة االجتماعية ودعم االجماع حول القضايا 

والمواقف.
- تحقيق التواصل االجتماعي: وذلك من خالل التعبير عن الثقافة السائدة والكشف عن الثقافات الغربية،   

والثقافات النامية، ودعم القيم الشائعة.
- الترفيه: ويتمثل في تقديم التسلية، وتهيئة الراحة واالسترخاء، والقضاء على التوتر االجتماعي.  

- التعبئة: وتتمثل في المساهمة في الحمالت االجتماعية، وبصفة خاصة في االزمات السياسية واالقتصادية   
والجروب«. أنظر: عبد الحميد )محمد(، نظريات االعالم واتجاهات التأثير، المرجع السابق، ص.ص. 94-93        
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الموسيقى والجماهير واإلعالم ساهم في خلق قوانين خاصة بها وهي قابلة للتحول 
التطريب  يعد  ولم  الجمالية  المفاهيم  تغيرت  لقد  المردودية.  مقياس  وفق  والتغير 
هو المقياس األساسي في الموسيقى، فموسيقى عصر الصورة تخاطب الجسد أكثر 
وتحاشيهاللمقدمات  قصيرة  لحنية  جمل  على  اعتمادها  جانب  إلى  هذا  الروح،  من 
الموسيقية الطويلة واعتماد مقامات موسيقية ذات خصائص غربية كمقام النهاوند 
يتماشى مع  الخاص، وإيقاعها ال  إيقاعها  لها  الترفيهية  البرامج  إن  الكردي.  ومقام 
إيقاع الموسيقات الكالسيكية كالموشحات واألدوار. كماأن التوسل باألغاني الخفيفة 
والراقصة وأغاني الراب تضمن إلى حد ما المحافظة على إيقاع الحلقة الترفيهي. 
تستأثر البرامج الترفيهية بأكثر نسب المشاهدة، إذ »تحقق وسائل االعالم االستثارة 
وهو  نفسها  الوسيلة  استخدام  من حيث  أو  المستخدم  المضمون  في  سواء  والمتعة 
ما يساعد األفراد على قضاء أوقاتهم والتخلص من العزلة والملل، من خالل العديد 
من المنتجات االعالمية التي تساعد األفراد على الهروب من المشكالت والضغوط 
الحياتية اليومية وتقليل التوترات النفسية سواء في األشكال الدرامية أو الغنائية أو من 

خالل البرامج الترفيهية والرياضية«))).

يضطلع اإلعالم ووسائل االتصال بدور على قدر من األهمية والخطورة، فهي 
قادرة كل القدرة على توجيه التفكير الجماهيري وتمرير ثقافات على حساب أخرى، 
وموسيقات على حساب أخرى. تبقى مسألة الوعي مسألة محورية في تمرير المعلومة 
لذلك كان من الضروري تحقيق حال من االصطفاف والتجاور مع العلوم االنسانية 
المخاطر  تنشأ  عامة،  »بصفة  أوماند«  »ديفيد  يقول  االعالم.  جدوى  نظمن  حتى 
الرئيسية في استخدام المعلومات من وسائل التواصل االجتماعي بسبب غياب التفاعل 
التخصصات  أن  ذلك  والحاسوبية  االحصائية  والتخصصات  االنسانية  العلوم  بين 
وعلم  والسلوكية،  االجتماعية  العلوم  )أي  البشري وشرحه  السلوك  فهم  على  القادرة 
السياسة، ودراسة االنتخابات السياسية، واألنتروبولوجيا وعلم النفس االجتماعي( لم 
الضرورية  الضخمة  البيانات  تقنيات  تتبعها  التي  باألساليب  الخاصة  األفكار  تواكب 
لفهم وسائل التواصل االجتماعي. وعلى العكس من ذلك، يالحظ أن أساليب البيانات 
وسائل  الستخبارات  الحالية  للقدرات  الفقري  العمود  تشكل  التي  ذاتها،  الضخمة 

أبو الحسن )منال(، علم االجتماع اإلعالمي، المرجع السابق، ص 96.  )1(



398

أشغال الملتقى الدولي » اإلعالم واالّتصال والتنّوع الثقافي «

التواصل االجتماعي، لم تستخدم علم االجتماع لتوظيف القياسات واالحصاءات التي 
تستخدمها لمهمة تفسير السلوك البشري على نحو ذي مغزى«))).

اإلعالم  يجعل  أرباح  تحّققه من  أن  يمكن  وما  للمردودية  المعلومة  ارتهان  إن 
االنسانية  العلوم  مع  والتجاور  االصطفاف  من  حالة  تحقيق  من  البد  إذ  خطر،  في 
بالقدر الذي ُتضمن فيه سالمة المعلومة وصفائها، وهي مسألة تبقى في غاية من 
تظل  واأليديولوجيات وهي مسألة  لالشهار  مرتهنا  االعالم يضل  أن  الصعوبة طالما 

منوطة خاصة بالمؤسسات االعالمية الحكومية.

االستنتاجات
اإلعالم 	  غياب  ففي  تتحقق.  حتى  للموسيقى  متوافرة  إمكانية  اإلعالم  يمثل 

ينتفي اشعاعها وتنتفي ديمومتها.
مباشرة. 	  بطريقة  اإلعالم  فيها  يساهم  مؤكدة  مسألة  الموسيقي  التنميط  إن 

بقدر  الموسيقى  لنشر  يوفرها  التي  االمكانات  بقدر  التأثير،  ثنائي  فاإلعالم 
سياسة االفقار والعزل التي قد يتسبب فيها تجاه الموسيقى.

وعي 	  عن  فهي  كبرى،  أهمية  والموسيقى  اإلعالم  حلقة  في  الجماهير  تمثل 
أو بغير وعي تؤسس ألنماط موسيقية وتهدد أنماط موسيقية أخرى بالزوال 

واالندثار.
إن عملية التأثير والتأثر في الموسيقى مرده النفعي والجمالي، ويمكن لإلعالم 	 

خاصة الحكومي منه أن يضطلع بدور كبير للحفاظ على موسيقات وأنماط 
موسيقية في طريقها إلى الزوال.

إن تناول مسألة »االعالم والتنميط الموسيقي« أوقفنا على عدة مسائل هامة 
كشفت لنا خطورة االعالم ومدى قدرته على تمرير موسيقى على حساب أخرى وثقافة 
للتوقيف  وسلطة  منهجية  قراءة  يتطلب  متواز  إعالم  تحقيق  إن  أخرى،  على حساب 
ُتراعى فيها كل العلوم االنسانية، إال أن المسألة تظل رهينة من ناحيةللمردودية، ومن 

ناحية أخرى الرغبة في التغيير حتى ولو كان ذلك ضد التيار.  

مركز  ظبي،  أبو  االجتماعي،  التواصل  وسائل  استخبارات  )كارل(،  ميلر  )جيمي(،  بارتليت   ، )أوماند(  ديفيد   )1(
االمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية، 2014، ص. 27.



399

البيئة االتصالية الجديدة كدينامية تنوع ثقافي وكمحضن للهويات المتعددة والبديلة

املراجع 

املراجع باللغة العربية
أبو الحسن )منال(، علم االجتماع اإلعالمي، النظريات والوظائف والـتأثيرات، 	 

مصر، دار النشر للجامعات، 2006.
أخالقياته، 	  تأثيراته،  مهاراته،  وسائله،  المعاصر  االعالم  )ابراهيم(،  اسماعيل 

قطر، وزارة الثقافة والفنون والتراث، 2014.
الثقافية، مجلة 	  والعولمة  العربي  االعالم  الله(، وسائل  عبد  )محمد  الجريبيع 

الدراسات االعالمية العدد 100، 2000.
القاهرة، 	  المعلومات،  الحديثة في عصر  االتصال  تكنولوجيا  )عماد(،  مكاوي 

الدار المصرية اللبنانية، 1993.
فهمي )أحمد(، هندسة الجمهور، الرياض، مجلة البيان، 2015.	 
عبد الحميد )محمد(، نظريات االعالم واتجاهات التأثير ط.1، القاهرة، عالم 	 

الكتب، 1997.
التواصل 	  استخبارات وسائل  )كارل(،  ميلر  بارتليت )جيمي(،  )أوماند(،  ديفيد 

االجتماعي، أبو ظبي، مركز االمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية، 2014.

املراجع باللغة الفرنسية
	 Huyghe )François-Bernard(, Comprendre le pouvoir stratégique 
des médias, Eyrolles, 2005.




