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ملخص:
ُ
ُ
تٔتب ررال ادتال رراب الااتم ررة ن ررحن األامتمٔ رراب لنؼ ررالسة د ررا ظلم رراي والا ررس ال االس ررة الؼ رراتس ل ررا ُر ر ا ط االس ررة
ُ
ؿ ررا س ُٓ ررإلا س ررسض لنؼ رران ُٓ ررإلا لن ررساْ وانتل رراض وتبازلو ررا ن ررحن أك ر ا ال ررط البـ ررط و اجؼ ر  ،وتٔتب ررال أ ررس
ُ
أزواب الت ْ التي ُ تثال ت اجس لنؼان من دال نسج صا الترالا األاـرتالل لسنؼرالسة اهرطا ُومؼرتابا ،وتتمُرإلا
زوض ال االة الطسمسة من م ِ ض ُممتمٕ الطسمساب دا تصحسح األاؼاض أو ال ِط إليمانساب الت ْ ال ارادا والتاطبر
ُ
ُ
ن ررحن ال اال رراب األاتٔ ررسز  ،واألاتم ق ررة د ررا ا تر رالام الا ررس السي س ررة وال االس ررة واجتمآس ررة والحو رراضبة ل ررسي ظسقس رراب
وت ُسرره أ ر ال ػرراتل الحسي ررة ل ـررط ألل رراض الضؼ ررامح والتٔرراعف زاد ررل لوررا يتاب ررل تـ ر سقة الٔ ررال نتل ب ات ر
الامت ا سررة ،ف ررس دقررق ر اض درراي م ت ر ا يوتررالم هس لررة لنؼرران وانؼرراليت ووج ر ز  ،و ررا تق ر ال ٌررط الترري
ُ
ناألامتمٔ رراب لنؼ ررالسة ا ررإلا ُاألاؼ ررت ي
يبو ر م ررن دالو ررا لنؼ رران ٓ ررن ظلو ررل م ررن د ررال وػ رراتل وأزواب تطتا رري
الحو رراض ال ررص يقس ررق ف ررا لتلر ر ٕ ف ررا اال ررة الت ر ر ْ واد ررتا الت رري لر ر تٔو ررس ا البـ ررطبة سب ررل ٓل ررط الطسم ررة
واألأق مساب.
الكلمات املفحاحية :ال االة الطسمسة؛ التغقغل الو باتي ال آ ؛ ض األأق ماب؛ وػاتل الت اكل اجتماعا.
Abstract:
If there is a feature that distinguishes our contemporary world from other stages in
the process of human civilization, then this feature undoubtedly is the flourishing
and relentless information revolution. The development of computing (hardware
and software), technological reorientation of large segments of the workforce at
the international level, the spread of social media, and the growth of the Internet
that has shrunk with it and the dimensions of our geographic world, ... etc, all of
this has led to a radical change in our ways of life. Our work and our
communication, and indeed in the specific nature of our thoughts, feelings, values,
cultures and identities, as well as in how we understand each other.
Keywords: Digital culture; Soft penetration of identity; The Information
Revolution; Social Media.

* املؤلف املرسل :أمين البارamine_dz@yahoo.fr ،
عدد خاص بأشغال الملتقى الوطني حول:
األمن الثقافي للدول في زمن الثقافة الرقمية –الرهانات والتحديات -

أمحن الباض و ايمان زني

" الثقافة الرقمية والحغلغل الهوياجي الىاعم "
مقذمة:

ُ
اشا كالت مة ػمة تمحز ٓاألا ا األأاكط ٓما ٓسا من مطا ل دا مؼحال التٌ ض الحواض لسنؼان،
ً
(ٓتازا
لبن ص الؼمة نا ؿ ا ض األأق ماب األاعز ط واألا ٌقاة نا از  .ان تٌ بط الح ػبة
وبطممساب) ،وآاز الت جس الت ل جا لـطاتح واػٔة من الا ي الٔامقة ُٓإلا األاؼت ي السو ا ،والضـاض وػاتل
الت اكل اجتماعا ،وت امي ؿب ة للتاللت التي تاقلت مٔوا وف ا أبٔاز ٓاألا ا الجغطادا ... ،الخ ،كل شل أزي
ا إلا تغسحال جصض دا ًطاتق ٓيـ ا وٓمق ا وت اكق ا ،نل ودا الٌبسٔة ال ٓسة ألللاضلا ومـآطلا وسسم ا و االات ا
و بات ا ،وهصا دا هس سة لوم ا لبٔو ا البٔى.
ف ص ال ض األأق ماتسة أكبو ا أمام ما لسٓ ناألامتمٕ الطسمي ،Digital Societyوال طز
الطسمي ،Digital Individualواألا اً ة الطسمسة ،و ص ظدحال نم انة م اً ة التالاهسة Virtual Citizenshipدا
ُ
لوا ال تالوني ت ل جا واػٕ األاسي ،تتٔسز لس الو باب ،وتتسادل الاس  ،وتت اوي الخل كسة ،وتعبه
األاـآط ،وت ب ق ا ي وواجباب جسيس توٕ الو بة نم و موا التاقسس دا مؤظي.
ُ
من صا األا ٌقق ت اسف ص األااالة أبٔاز األا اً ة الطسمسة وتؤ حالات ا األاتٔسز ُٓإلا الو بة ،الػسما دا
ٓاألا ا الٔطبي األأاكط ،من س ك ل مؼت ًقلا لقمٔطلة وليؽ ُم ً
تما لوا.
ا
أول -املواطىة واملواطىة الرقمية (إطار مفاهيمي):
ً
نؼبسا ،ل يِوط اال بٔس ال ض ال طنؼسة ػ ة  ،1789ل ن األأنى
األا اً ة  Citizenshipم و م سي
الص تؼت سل األا اً ة كان مول ت اول ومٔالجة من سبل ال اػ ة م ص ال ط الس لاني (كانط .)2019 ،ومٕ
شل لو م و م ُمت اظْ ٓقس وبالغ الحؼاػسة ،تذتقه ت ؼحالات – األاطتبٌة نالج ؼسة  –Nationalityمن
ظمن ا إلا آدط ،الػسما دا ُل وج ز ظسقساب  ،Minoritiesوالتٔسزية
ممتمٕ ا إلا آدط ،ومن
ٍ
ال االسة  ،Multiculturalismوالهجط  ،Immigrationوظوهاْ الؼساػسة زادل كل زولة ،نل ودا مٔسة اساة
ملان ما ال عٔتمس ُٓإلا ضغبت ُٓإلا لًاي ٌ
(أمط تمي وم طون)!
أن مساز األاط دا ٍ
سان جغطادا وػساس ي – هما ُيوسز ا زػت ض
أبؼٍ تٔطبه لقم اً ة أج ا «ٓاسة ال طز نالسولة – ه ٍ
ُ
وس الحن تق السولة ،وبما تاط من ا ي وواجباب» .ومن األا ِ ض ال س ي« :األا اً ة ا الـٔ ض نااللتما
وال ال لق ًن ،و ا ملسض إلؿباْ الحاجاب ظػاػسة و ماية الصاب من ظدٌاض األالحالية» (كانط.)2019 ،
ا يم أن نـحال ا إلا أن م و م األا اً ة غال ًبا ما يذتقٍ لسي بٔى الـٔ ب نم و م التبٔسة ،وان
الت ت ما ماب األا اً ة؛ ظمط الص عٔ ؽ ما يم ن أن نؼمس ضوا الابسقة ،وػٌ ظٓطا  ،و سم ة الٔاً ة
ُٓإلا جمو ض األا تمحن ،س تغس ل ط الحا ي األاضؼاوبة والٔسالة أمام وج ب التما ظٓمى الص ال يوٕ
آتباضا لق طز وضإا الٔاقسة.
أما ٓن ما ماب األا اً ة لؤ موا نل ة ٓامة): (Iija, 2011
ُ
الٔ لط األاسني :وبتمو ض
.1
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ُ
الٔ لط الؼساس ي :أ
.2
يوط السولة.

ق ال طز دا األاـاضهة الؼساػسة ،و ق ادتا الطإي والت جواب نما ال

ُ .3
الٔ لط اجتماعا :أ
زادل ال ًن الص ي تمي ال .

ق األا اًن دا التمتٕ نالتٔقس والٔاج والخسماب اجتمآسة وغحال ا

أما «األا اً ة الطسمسة» لهي – هما أػق ا – ا سي تمقساب ض األأق ماب والتٌ ض الت ل جا
الحاػ بي ،وسس ت ك األالٌلح سبل أهثال من ٓـط أٓ ام دا ممال التٔقس  ،نوس ُعٔبال األا اًن الطسم رري –
ً
َّ
ولٔال) .(Karsenti, 2019وبم ن
بـلل م تِ
ولاا لتٔطبه الس نؼل – ٓ ررن الصخم الص عؼتذسم للتاللت
ٍ
تٔطبه األا اً ة الطسمسة نبؼاًة نؤج ا «ت آل ال طز مٕ غحال ناػتذسام ظزواب واألالازض الطسمسة ،م ل
الح اػي والو اته ال االة ،نلالة ما ت لط من دسماب كالباليس لل تالوني واألاسولاب وم اسٕ للتاللت وؿبلاب
ُ
الت اكل اجتماعا ... ،الخ ،مٕ ما عؼتقعم شل من س آس وه انٍ ومٔايحال وأ سا وأل ر رراض ومبازة تـبٕ
اػتذسام ظم ل والا ب لقت ل جسا الطسمررسة»).(Jwaifell, 2018
بٔباض أدطي ،األا اً ة الطسمسة ا نم انة هسالة ك لسة متٔالسة (ناألأنى اللالٌي) تؼتمس مـطوٓست ا
بـلل يت اه مٕ اللحِة الحواضبة الطا ةُ ،ويـبٕ
ألق جسيس لتواسق شات ،
ٍ
من ق الٔال لنؼاني دا ٍ
اجاب الضؼامح والتبازل ال اادا والت مسة استلازية واألاؼاوا والؼام).(Culver, 2014
دا صا اللسز تٔ ؽ ل لاتساب السولسة ُٓمق التو ل ،و ال أ سث ا (ي ايط ً )2019
ولاا ل كالة
«و آض ػ ؿسال» ،We Are Socialوم لة ازاض وػاتل الت اكل اجتماعا « تؼ بت» ،Hootsuiteاألأ يتحن
نتاسي ل لاتساب السوضبة للخسماب الطسمسة):(Kemp, 2019
*  360مقس ن شخم ُٓإلا امتساز الٔال نسأوا اػتذسام للتاللت ألول مط دال ػ ة ،2018
نمٔسل مقس ن مؼتذسم جسيس ي ً
مسا .وسس نقغ ٓسز مؼتذسمي للتاللت دال الؼ ة شات ا ا ا  4.388مقساض
مؼتذسم ،ن ؼبة نقغت  %57من ُػلان ظضن.
*
أجوع شهسة.

ق ا ٓسز ُػلان ظضن يمتقل ن

اته لاالة ،وأهثال من لله ٓسز ظجوع األاؼتذسمة ا

* نقغ ٓسز مؼتذسمي الو اته ال االة دال ػ ة 2018
نقغت  %67من ُػلان ظضن!

ا ا  5.112مقساض مؼتذسم ،ن ؼبة

* ٓسز مؼتذسمي وػاتل الت اكل اجتماعا دال ػ ة  2018يبقغ
ن ؼبة نقغت  %45من ٓسز ُػلان ظضن!

ا ا  3.484مقساض مؼتذسم،

* كل السة يبسأ  7أشخاق ُٓإلا امتساز الٔال دا اػتذسام الو اته ال االة ،من  6يمتقل ن
اته لاالة شهسة ،وكل السة يبسأ  15شخم جسيس ُٓإلا امتساز الٔال دا اػتذسام وػاتل الت اكل
اجتماعا.
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* دا الٔام األااض ي ( )2018اػتذسم ال اغ ات و ال االة لسما يُا %62 :ألاتابٔة الحالة الصحسة
& %57للخسماب األالطلسة & %43للحل ل ُٓإلا األأق ماب والخسماب ال ُس سة & %30لقموت ي التٔقسمي (ما
ُيئهس أن اػتذساماب الو اته ال االة تتماوظ ممطز اجطا األالاألااب الوات سة واضػال الطػاتل ال لسة).
* ٓسز الطػاتل ال لسة الوات سة التي يت تبازلوا ػ ًبا يبقغ  8تطبقس ن ضػالة (أله مقساض = وا س
ً
وأمام ا ا ٓـط ك ًطا ً
ولاا لـطهة نق مبالج  Bloombergالٔاألاسة للخسماب
ًباا لق ِام للمقحز ) ،وشل
ُ
لدباضبة ولٓامسة (ماط ا ال الياب األاتوس ظمطب سة) .وسس أضػقت أول ضػالة للسة  SMSدا ال ال من
زعؼمبال ػ ة .1992
*  %88من ظشخاق الصين تتالاوا أٓماض نحن  18و 29ػ ة عؼتذسم ن ُٓإلا ظسل م ً
سٔا
لقت اكل اجتماعا ً
(ولاا إل لاتساب ي ايط  ،)2018مٕ الٔق أل ي جس ا ا  18م ً
سٔا لقت اكل اجتماعا،
من ا :ليؼب ل  ،Facebookت بتال  ،Twitterانؼتغطام  ،Instagramي تس ب  ،YouTubeتي سض ،Tinder
ػلاي  ،Skypeجطوب مي  ،GroupMeاوغ ناضتي  ... ،Housepartyالخ.
السا ا ا  6.5ػآة ي ً
* مت ػٍ اػتذسام للتاللت لقمؼتذسم ً
مسا ،أ ما ياطب من ق لتال
اػضساا َ لسنؼان الٔاز  ،وبت شل من دال ظجوع الق سة والوات سة .صا عٔني أن األامتمٕ الطسمي سس
أل ق دا مممق ما يعبس ُٓإلا  1.2مقساض ػ ة!
* دا ال الياب األاتوس ٓ ،انى ا ا  25.9مقس ن شخم من ػطسة
لاٍ ،والٔسز سس يتماوظ شل نمطا ل دا زول الٔال ظدطي نما ل ا ٓاألا ا الٔطبي.

بات الطسمسة ػ ة 2016

* حن عؼتذسم األاضؼ س ن نٌاساب اتتمان ي ا ن هٔه ما سس ي ا ل دا الة الؼساز
ً
ولاا لسضاػة أجطا ا مٔوس
ال اس األاباؿط (و ما ُعٔط نبغطا نٌاسة اتتمان لل تالولسة) ،وشل
ماػاتـ ػضؽ لقت ل جسا  MITػ ة .2001
ً
تاطببا ،وباتت
* أكبوت وػاتل وتٌبسااب الت اكل اجتماعا ُمؼتذسمة دا كالة م احا الحسا
لوا – ا إلا جال ملاػب ا وايمانسات ا – مـ ات ا وػقبسات ا التي ال يم ن اللاض ا :ت سه الٔمل ،الت مط ،التواض،
لاسان أو اهضؼاب ال اة نالصاب ... ،الخ.
ا
ثاهيا-عىاصر املواطىة الرقمية
لقم اً ة الطسمسة تؼٔة ٓ اكط أػاػسة ،ل جع ا لسما يُا)(&(Ribble, 2019األاغاوض :)2016 ،
 .1ال ك ل ال ضسمي :Digital Accessأ األاـاضهة اللامقة لق طز دا األامتمٕ الطسمي .و ا يم أن
ُيسضل مؼتذسم الت ل جسا أن لطق اػتذسام ظم ل غحال ٓازلة ً
لِطا لت اوب لملالساب وال ا اب ،ظمط
الص يئ ط ً
سٌٔا ُٓإلا الت مسة األاؼتسامة لقممتمٕ هلل .لصا ُعٔس الٔمل ُٓإلا تواسق األاؼاوا دا الاسض ُٓإلا
اػتذسام الت ل جسا ،والتؤهس من ٓسم طمان أ شخم من ال ك ل الطسمي ،لاٌة الٌاي أػاػسة
لقم اً ة الطسمسة.
املجلة الجزائرية لألمً والحىمية
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ً
تالولسا ٓن ًطبق للتاللت؛
 .2التماض ال ضسمسة :Digital Commerceأ نسٕ وؿطا الؼقٕ ال
األاابؽ وظلٔاب والغصا والؼساضاب وغحال ا .ال ؿ أن مة ٓمقساب تبازل تماض ه حال ومت ٓة تمط ٓن
ًطبق للتاللت بـلل ؿطعا وسال ني ،ل ن األاؼتذسمحن دا اجة ا إلا لألاام نلالة الاوايا واألاـ اب التي تتٔقق
نالتماض الطسمسة ،الػسما تق الخسماب التي تض ادا مٕ ظداي والاال ن ،كالتوايل ُٓإلا البالامج ،واألا از لنا سة،
واألااامط  ،وػطسة األاق ساب ال طبة ... ،الخ.
 .3اتلال الطسمي :Digital Communicationأ التبازل لل تالوني لقمٔق ماب .دا الاطن التاػٕ
ً
تاطببا ،كالت دساضاب اتلال موسوز  ،ل ن الٔال ؿوس بٔس شل
ٓـط ،و تى م تله الاطن الٔـطبن
ً
ً
ال ً
ماضا دا دساضاب اتلال التي ناتت أهثال اتؼآا وت ٓا وػطٓة (الباليس لل تالوني ،الو اته الخق بة ،الطػاتل
ال ضبة ... ،الخ) ،ومن أكبح ال اغ سازضبن ُٓإلا الت اكل األاؼتمط مٕ بٔوو البٔى من أ ملان ودا أ
ُ
وست ،وتق ا سي التمقساب األاومة لق ض الطسمسة .ل ن – لؼ الحّ – ل ي ضؼ الجمسٕ الاسض ُٓإلا اتذاش
الاطاضاب األا اػبة لسما يتٔقق نذساضاب اتلال وتا سات ا وأبٔاز ا ليمانسة والؼقبسة ،ظمط الص ي تام من
م و م األا اً ة الطسمسة اللامقة.
 .4مو ظمسة الطسمسة :Digital Literacyأ ازضاج مواضاب التٔامل مٕ الت ل جسا الطسمسة دا
ً
البالامج التٔقسمسة .ظمط ا يذتقه من زولة ا إلا أدطي ،وبت اوب من ممتمٕ ا إلا آدط؛ لُٔإلا الطغ من أن هثال
تاسما ملح ًُا دا صا اللسز ،اال أن مة ت ً
ً
من نطامج التٔقس الغطبسة سس اات ً
موسوزا –
اوتا – وان كان
لسما نحن ص البالامج وبٔووا البٔى ،هما أن مة ت ً
اوتا ً
هبحالا لسما نحن ص البالامج وبطامج التٔقس دا زول
ً
الٔال ال ال  ،و ما تمُإلا م ا دال جاتوة ك ضولا ،س عجع سٌاْ ٓطبى من التامسص والٌاب ٓن
الت اكل التٔقسمي لل تالوني بـلل َّ
لٔال .من جوة أدطي ،يم التالهحز ُٓإلا تٔقس جم ْ الٔامقحن دا األاون
ٍ
ُ
األاذتق ة هس سة اػتذسام التا ساب األاتساولة واألاوس ة ناػتمطاض دا األامتمٕ الطسمي ،ومو ظمسة األأق ماتسة
ُ
ً
ً
سلطا ُٓإلا
بـلل ػطيٕ وم اػ  ،واال كالت األا اً ة الطسمسة
غالبا لطكة تٔقموا
لاٌاْ ٓطبى من ال تتاا ل
ٍ
ٍ
لئة بٔسن ا ،وبالتا ا ت ت ي أ ػماب األا اً ة ،و ا الٔسالة واألاؼاوا .
 .5آلازاب الطسمسة :Digital Etiquetteأ الا آس والاس األاـتالهة التي يم أن تو كالة
غالبا ما يطي مؼتذسم الت ل جسا صا ُ
التٔاماب الطسمسةً .
الٔ لط هؤ س أهثال ج ال األا اً ة الطسمسة الحا ً ا
ُ
واؿلالسة ،وػب شل أن هثال من ال اغ عؼتذسم ن الت ل جسا زون تٔق آزاف ا (مؼا ة الحطبة و سوز ا
بـلل جعثي أو ٓام للحس من
وًطاتق مماضػت ا) ،ولصا تلجؤ بٔى الحل ماب ووال ظمط ا إلا ِط الت ل جسا
ٍ
اػتذسام غحال األا اػ لوا ،ل ن األاؼؤلة تتماوظ ممطز التسدل الحل مي أو ظػط دا ٓلط الؼماواب
األا ت ة ،ومن الوطوض أن يتٔق الجمسٕ هسه يم ن أن يل ل ا م اً حن ضسمسحن دا ممتمٕ ضسمي جسيس.
 .6الاال ن الطسمي :Digital Lawأ مؼئولسة ظلطاز والجمآاب والحل ماب أد ً
اسسا وسال ًلسا ٓن
كالة األاماضػاب لل تالولسة .يتمُإلا اػتذسام غحال ظداقا ً
غالبا دا ؿلل ػطسة و /أو جطبمة ،وبتمُإلا
اػتذسام ظداقا دا التزام نا الحن األامتمٕ الطسمي وتـطئات التي ما ظالت دا ً ض التٌ بط والتوؼحن .وبم
أن ععا الجمسٕ أن الحاي الوطض نالدطبن ،أو ػطسة بات أو ممتقلات  ،أو الحس من طبات  ،أو هـه
ُ
دل كسات  ،أو التآ بٔا لو  ... ،الخ ،تٔس أم ًضا غحال أداسسة ،أو نمٔنى أزي ،جطبمة ُعٔاس ٓق ا الاال ن.
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 .7الحا ي واألاؼئولساب الطسمسة :Digital Rights and Responsibilitiesمة ممم ٓة أػاػسة من
الحا ي تمتس ا إلا كل م اًن ضسمي ،من ا الحق دا الخل كسة ،والحق دا طبة التٔبحال وانسا الطأ  ،وما ا إلا شل .
ودا م اظات ا تؤتي ً
أيوا األاؼئولساب التي تإ ُٓإلا ٓ األاؼتذسمحن لقت ل جسا الطسمسة ،ودا ماسمت ا األاؼآس
بـلل م اػ وم مط .ومن الوطوض مٔالجة الحا ي واألاؼئولساب
دا توسيس هس سة اػتذسام الت ل جسا
ٍ
بـلل زوض من سبل ُم ِط األامتمٕ الطسمي.
وم اسـت ا
ٍ
 .8الصحة الطسمسة :Digital Healthأ الؼامة البسلسة وال ؼسة دا ٓال الت ل جسا الطسمسة.
ُ
ُ
ُٓإلا ػبسل األا ال ،تٔس أمطان الٔحن ،ومتاظمة التٔ األاعمن ) ،Chronic Fatigue Syndrome (CFSودـ لة
األا اكل  ،JointRoughnessوالت اب ال اطاب  Spondyloarthropathiesمن ظمطان التي يم تم ب ا وتاسي
ً
ً
الضـاضا ،م ل
الٔاج ال اجٕ لوا دا ٓال الت ل جسا الطسمسة .صا لوا ٓن ظمطان ال ؼسة التي أكبوت أهثال
ازمان للتاللت ،واهتئاب ،والتواض ،والط اب اجتماعا .يم أن يت ت ٓسة األاؼتذسمحن ناألاذاًط الجؼسية
وال ؼسة ال اجمة ٓن اػتذسام الت ل جسا الطسمسة ،نل وتسضبب ُٓإلا هس سة تم ب ا وٓاجوا.
 .9ظمن الطسمي :Digital Securityأ هس سة اتذاش ا تساًاب الت ل جسة الاظمة اظا الجطات
الطسمسة ،م ل ػطسة الو باب ،وتـ ب آلادطبن أو تٌٔسل ملالحو  ،أو الٔب نؤجوعت من دال ظضْ
ال حالوػاب ف ا .ال ؿ أن أ ممتمٕ يم ن أن ي ٌ ُٓإلا جطات ل ٓسة يتذص ال اغ ا تساًاب األا اػبة
لتم ب ا؛ ك هٕ ظس ال ُٓإلا أن اب األا اظل ،وت لحال أجوع للصاض هس الؼطساب والحطاتق ،وبم أن ل ٔل الص ي
شات انتغا ً لألمان دا األامتمٕ الطسمي ،هت لحال وتوسي نطامج ملالوة ال حالوػاب ،وتٔق هس سة وهٕ
واػتذسام اػ األاؼتذسم وكقمة الؼط ،ا إلا غحال شل من وػاتل ناتت هطوضبة دا األامتمٕ الطسمي.
واهضؼبت ص الٔ اكط ً
أبٔازا جسيس مٕ السالْ أظمة لحالوغ ك لسس ،19-س أزب الجاتوة ا إلا
تغسحال لمٍ الحسا ألاايحن البـط ممن لطهت ٓق سطاضاب لغاي مماضػة أٓمالو وسوا ملالحو ٓبال
ن اناب ال اسٕ التالاض ي ،واضت ٔت أٓساز مؼتذسمي للتاللت بـلل كاضخ وغحال مؼب ي ،ػ ا أكان شل ف س
التاللس أو الت اكل أو السضاػة أو الضؼ بق التماض أو غحال شل  ،و ما ُيقاى ن ال البو وآاز البو دا
ً
لِطا أل مست ا ودٌ ضت ا
الٔ اكط الؼاناة ُٓإلا ٓاتق األاتذللحن دا الجامٔاب ومطاهع السضاػاب والبو
األاتلآس .
ا
ثالثا -الهوية والهوية الرقمية
ُ
الو بة ال االسة والحواضبة ا الاسض ال انت والج ط من الؼماب التي تمحز أمة بٔسن ا ٓن غحال ا
ً
من ظم ُ .وتم ل ص الؼماب ُم ً
متمانؼا من الصهطباب والتل ضاب والاس والطم ظ والتٔبحالاب ولنسآاب
طهبا
والتٌقٔاب التي توت ّ لجمآة بـطبة ل ٓسة ف بت ا الحواضبة(كباا & ٓبس األاال .)2018 ،
الو بة ال االسة ٌ
هسان عؼحال وبتٌ ض ،وليؼت نم انة ُمٌٔى جا ع وج اثي؛ لهي تؼحال وتتٌ ض اما لو
ً
ً
ػقبا أو
وأيوا نا تلاهو
ال ماؾ أو الضـاض ،و ا تغتني نتماضب أ قوا ومٔالات ؛ التلاضات وتٌقٔات ؛
ً
ايمانا نالو باب ال االسة ظدطي(كباا & ٓبس األاال  .)2018 ،ومٕ شل لبن أ ػمات ا اػتمطاضبة ،لم قوا دا
شل هم ل الصجط  ،ت م وتعز ط ،وتصنل أوضاسوا وتضؼاسٍ ،ل ن ا تِل دا الن اية الصجط شات ا.
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أما الو بة الطسمسة  Digital Identityلت اؼ ا إلا ل ٓحن :الو بة الطسمسة زون اتلال
ناإللتاللت Offline؛ والو بة الطسمسة دا ٓال للتاللت ) .Online(Media, 2020ظو إلا ا التم سل الطسمي الص
ً
بصخم ما يذوٕ إلزاضت ا ،وتتمُإلا م ا دا الطس
تا م ن الحل ماب واألائػؼاب لقمٔق ماب األاتٔقاة
ٍ
الا مي  ،National IDوضس ضدلة الاساز  ،Driving License Numberوضس ج اظ الؼ ط ،وضس الحؼاب
الب لي ،والطس الوطببي ،وضس نٌاسة الطٓاية الصحسة ... ،الخ .و صا ال ْ من الو بة الطسمسة ي سضج دا اًاض
األا اً ة نم و موا التاقسس  ،تى وان ت تبازل ص األأق ماب ٓبال للتاللت .وضغ ك ج ا ً
لِاما غحال ُم تمل،
ً
تالولسا ،ودا ُل اتؼاْ األأاماب السولسة لأللطاز دا ٓلط الٔ ألاة ،لبن مة
الػسما دا السول األاتذق ة ال
ُ
ُ
ُ
ً
ً
ماتال اب لتٌ بط ا نوس تلبح بة ماب لة ٓاألاسا أو ك هبسا – شاب لغة مـتالهة – من دال ما عؼمى
ناألاو ِة لل تالولسة ،Digital Walletو ا نم انة سجل ال تالوني يو كالة الو باب الطسمسة لقمؼتذسم دا
ً
بـلل آمن،
األامتمٕ الطسمي ،و ا نم انة لِام ُنني أكا ُٓإلا أػاغ ضسمي لقاسام ناألأاماب التماضبة والب سة
ٍ
ومن دالوا يم ن األالازسة ُٓإلا بة الصخم دا أ ملان وظمان).(Sadiku & Shadare & Musa, 2015
أما الو بة الطسمسة دا ٓال للتاللت لهي تق التي لتوس ٓن ا دا اًاض األا اً ة الطسمسة ،أ دا اًاض
نـاي األاط ُٓإلا للتاللت وت آات مٕ آلادطبن من شو الو باب الطسمسة ً
أيوا .ا ي ٌقق األاط دا لوا
ال تالوني مضؼٕ ،يا ع لس ل ي سوز الو بة ال ً سة ،وال االة األاوقسة ،والقغة ،والسين ،والتاضبر ،وغحال شل
من موسزاب بت ظكقسة ،لتغسو بت ممطز بة التالاهسة  Virtual Identityتتغحال مٔوا مـلقة الو بة
ً
ؿ ا وم ه ًٓا).(Carrasco-Sáez & Careaga Butter & Badilla-Quintana, 2017
الخاثمة:
دا دتام زضاػض ا ص لت كل ا إلا ال تاتج التالسة:
 .1اشا كان م و م الو بة عٔني اػتمطاضبة هما أػق ا ،لبن التغحالاب الؼطئة التي تمحز ٓلط ض
ً
األأق ماب والت ل جسا سس أ س ت تآها دا ظػؽ التي آتاز ال اغ ُٓإلا تطػسر بات ف آُ .إلا ػبسل األا ال،
وسزا ً
اشا كالت القغة الٔطبسة ُم ً
انتا لو بة الٔطبي ،لاس أزي اػتذسام األات امي للح اػي وللتاللت ا إلا تآكقوا
ُ
ً
ً
تالولسا،
جعتسا لسي ظجسال الحالسة ،وُو ض ما تٔط نقغة «ال طالل آضاب» ،Franco Arabو ا لغة مؼتوس ة ال
غحال ُموسز الا آسُ ،وت ت نالحطو ظج بسة وظضسام ،وان كالت ُت ٌق م ل الٔطبسة ً
تماما.
 .2دا حن أن ظجسال الؼاناة كالت تتٔامل مٕ تـ سل الو بة نٌطباة واسٔسة ،لاس أكبوت
ظجسال الحالسة تتٔامل مٔوا نٌطباة التالاهسة .ومن أم قة شل أن التا اجتماعا ناألاـآط الحاساسة أكبح
ً
تالولسا نا مصاي (اعجاب ، ،ضح  ،عن ... ،الخ).ودا ُل التالاهسة ال اسٕ تق عـٔط األاط نالحاجة ا إلا
ال
اػت ـاي ا ًبسعا لاي ،وتمقئ الطغبة دا الخطوج من ٓاألا الحاػ بي األا تالن؛ شل الٔال ظهثال ض انة
ً
واتؼآا من ٓال ال اسٕ نتماوظ لحسوز العمان واألالان؛ غحال األااسس ناؿتالاًاب ولٔالساب القاا الحا األاباؿط،
ً
ل دا الحاساة ٓال ٌ نا أضن أو ػما  ،وبا ما أو ا  ،وبا ؿمؽ تب س الحسا ج ًاضا ،أو سمط يئنؽ لسا،
ُ
أو لم م يم ن اػتالؿاز نوسائ ا دا التس الحساتي األاِق ! ال ًاا ٓال اللقماب الجالة اللامتة! سس ي ال
ُيمطز ا من أبٔاز ا وػساسوا وٓ بت اُ ،وبئجل تغصيت ا األاطتمٔة؛ وسس ي ال
اللقماب ظللاض واألأاني ،ل
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مـآط الح وظل أو الؼٔاز  ،ل يجزْ ٓن ا كحالوضت ا وتسلاوا! وستئص سس عـٔط األاط نالح حن ا إلا ٓال
ً
ملسوما بٔا ل تحجطب ،ول غ طمت وج ت ،وانؼالسة توتوط ،وأضن تئن
الحسا  ،ل ػطٓان ما عٔ ز
من وًؤ أ االوا ،وػما تـ ق ٓقس  .وما نحن ٓال الحاػ ب وٓال ال اسٕ تض اظْ الحجج ،وتضباضي الحاجاب
والطغباب ،وتتااضب البساياب والن اياب!
 .3أكبح تـ سل الو بة يت داضج لٌاي موسٍ ظػط واألامتمٕ ،بٔس أن كان يذوٕ لقمطاسبة
والت جس  ،ومن تعايسب مٔسالب اهتئاب والتواض وللحاز والتٌط  ،الػسما نحن لئتي األاطا احن والـباب!
جسل معزوج الو بة؛ لو من جوة ال اسٕ ٌ
 .4أكبح لسي ا ٌ
جسل ف وغحال ضاؿس لضسمة ال ؼاز
األامتمعا وانٔسام الٔسالة وتذقه نطامج التٔقس دل ً
كا دا البقسان ال امسة ،و من جوة أدطي ٌ
جسل لو ا
يمتق الاسض ُٓإلا الت سه مٕ الٔال التالاض ي نؤبٔاز الٔاألاسة ،وػطٓة التؤسق مٕ التٔسزية ال االسة ،س
اجع الحسوز والقغة والسين والتاضبر!
تت او
 .5دا ُل األا اً ة الطسمسة يتلا ط ي ً
نمٔسومي الج ؼسة – أو الو بة ال ً سة –
مسا من لسٓ
ٌ
وبضـلل أمام ا ٓال ٌ ليؽ أل س لس أن يسعا أل م اًن اساي ،ي تمي ا إلا ٍحز جغطادا وتاضبخا بٔس ؛ ل ي كل
م اًن من م اًني األامتمٕ الطسمي ي من غطب أو ممو ل!
ُ
ً
جمسٔا لتو ل ا إلا أضسام – ممطز أضسام تعزاز أو ت ام ،توا ا إلا س آس البسالاب أو
 .6لون
ُ
توص  ،ودا ٓال األا اً ة والو بة الطسمسة ال زية لألضسام ،وال تى وس ة ٓانط لقط ا !
 .7مٕ كل تل ح لسلتاللت يإٌ األاط تصهط ػ ط مط قسة ي ٌقق ف ا ً
بٔسسا ٓن بت  ،وب تاس ل ا
ل ؼاغ ال اعا نالصاب ،وتتاش ى سسضت ُٓإلا ت بست بة ظلا دا ٓال نا باب اساسة ،ظمط الص يمٔل كل
هطبة من اكبٔ ُٓإلا ل ة األا اتسح الحاػ بسة نم انة وضسة ياللي عـتالح ا وال يسض ا إلا أين تا ز !
اػة أجطبت ػ ة  2012نمامٔة ج ضجسا ،توت ٓ ان «الجالجؼسة وم اسٕ الت اكل
 .8دا زض ٍ
اجتماعا» ،Narcissism and Social Networking Web Sitesاتطح أن مة ٓاسة و ساة ايمانسة نحن الجالجؼسة
ٓال من الجالجؼسة ،والصين عٔال ن
واػتذسام ال يؼب ل .هما أُوطب السضاػة أن أولئ الصين لسح مؼت ي ٍ
من الذ ان مؼت ي ال اة نال ؽ ،ياو ن أهثال من ػآة ي ً
مسا ُٓإلا ال يؼب ل .وش بت السضاػة ا إلا أن
اػتذسام األات طض ل ػاتل الت اكل اجتماعا يطتبٍ نالذ ان مؼت ي ظزا ظكازيمي ،ل يئز دا األااانل
دا ص الحالة األامتمٕ الطسمي
ألامتمٕ ما،
ا إلا اضت اْ مؼت ي ا تالام الصاب والـٔ ض نااللتما
ٍ
التالاض ي(ٓ مان.)2019 ،
 .9دا زضاػة سسموا «ؿحال جطاػم ل» و«جيؼ ن ماضتن»و«ؿالسانغ تـاو» Grasmuck, S.
&Martin, J &Zhao, S.ػ ة  2008توت ٓ ان «ن ا الو بة دا ال يؼب ل» Identity Construction on
ً
اجتمآسا ا تق التي لٌمح دا أن
ُ ،Facebookوجس أن «أل ؼ ا» التي لاسموا ُٓإلا ال يؼب ل هو باب مطغ بة
لل ج ا ،ل ن ا ليؼت اساسة ،نل بة ظات ة(ٓ مان!)2019 ،
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ُ
ً .10
أدحالا ُعـلل ٓسم ا ت ا نطامم ا التٔقسمسة (األاسضػسة والجامٔسة) ُٓإلا دٌٍ وآلساب لتسضيؽ
ً
ً ٓ اكط األا اً ة الطسمسة جع ً ا
 وٓاتاا يو ل زون السمج الصحسح واألاات،(Suson, 2019)هبحالا من ظظمة
ُ
 والو بة، وزون األاعج آلامن واألا مط نحن الو بة ال االسة الحواضبة من جوة،لقممتمٕ األاوُا دا األامتمٕ السو ا
ً
تٔقسمسا دا
: ظمط الص عؼت ج هطوض اهٌاْ الحل ماب نمؼئولسات ا تما ؿٔ ف ا،الطسمسة من جوة أدطي
ً
ً وممتمٔسا و
ً
ً
.وػساػسا
االسا
آامسا
،األاول ظول
:قائمة املراجع
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