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مكاقع التكاصؿ اإلجتماعي ،بدائؿ عف فضاءات الضبط اإلجتماعي لممراىؽ
تحميؿ محتكل بعض صفحات مكقع فايسبكؾ الحاممة لمعنؼ

أ ػ .كركـ محمػػػد  ،أ  .فرحات عبدالي ريـ حناف
جامعة األغكاط – الجزائر

الممخص:
فتح التطكر التكنكلكجي آفاؽ جديدة كأحدث تغيرات عميقة في مختمؼ المجاالت .كما أنو أثر بشكؿ كبير

عمى أنماط التكاصؿ كالتفاعؿ اإلنساني.تعتبر مكاقع التكاصؿ اإلجتماعياالفتراضية أحدث فضاء لمتكاصؿ بميزاتيا
كخدماتيا التي تتمتع بيا دكف سكاىا .يتفاعؿ المشترككف فيـ بينيـ داخؿ ىذه المكاقع دكف كجكد أم سمطة

رقابيةضابطة،مما أتاح الفرصة لكثير مف المستخدميف التعبير عف آرائيـ بكؿ حرية التي قد تذىب إلى التقميؿ مف
حدة في التخاطب مع اآلخر،سخرية ،اإلساءةإلى األفراد القبائؿ كالجماعات،سب المعتقدات ،إلى
االحتراـ
لتككف ٌ
ٌ
ك دراستناسكؼ نحاكؿ حصرىا في
غير ذلؾ مف "التجاكزات" التي تعتبر ممارسات تنسب لمعنؼ اإللكتركني.

مجاؿ "العنؼ المفظي" ك"عنؼ الصكرة"مف تشيير كتجريح كقذؼ كسب كشتـ كتيجـ أخبلقي كعنصرم بالتركيز
عمى فئة المراىقيف مف ضمف الممارسيف ليذا العنؼ.

Abstract:

he Technological development has opend new outlooks in and made deep changes in
different domains. as it affacted greatly communication and human interaction patterns.
thevirtiual social media sites are concidered as the newest comunication space with their
advantages and services which can't be found elsewhere. subscribers communiate with each
other in these sites without being under any supervisory authority, which gave to many the
chance to express their thoughts and opinions freely , that can go to desrespecting that
expresses rudeness while comunnicating with others, mockery, buse to individuals and tribes
and groups, cursing other people's beliefs and other encroachments that belong to electronic
violence. We will, in our study, try to restrict that in the field of the -"verbal violence " and the
"picture violence " of slander and insult libel and insult and attack immoral and racist by
focusing on the teenagers category who are among the practitioners of this violence.

مقدمة :
أصبحت االنترنت بما تقدمو ،مؤسسة لبعض القيـ التي أصبحت تتداكؿ في كؿ مكاف حتى أننا

أصبحنا نتعامؿ مع تطبيقات كمفاىيـ جديدة مثؿ :الحساب االلكتركني ،الصفحة اإللكتركنية ،الحساب

البنكي االلكتركني ،التعميـ االلكتركني كالتجارة االلكتركنية.

كمع ظيكر الجيؿ الجديد لمكيب(الكيب  )2.0بالميزات الديمقراطية التي تسمح لممستخدـ بالمشاركة

في بناء المحتكل ،فتح باب كاسع لمتعبير كالنقاش كالنشر لممستخدميف ،فأصبحت فضاء جديد تسكنو أفراد
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مختمفة مف كؿ أقطار العالـ كىى كسيمة أظيرت فعاليتيا في التكاصؿ االجتماعي ،لذا نجدىا في تعدد،

كس ٌجئل قباؿ كبير عمى ىذه الشبكات
نذكر منيا Badoo,Facebook,Twitter,Youtube, Flicker :ي
خاصة فيسبكؾ الذم يعتبر األكثر استعماال في العالـ.
االشكالية :

يتفاعؿ المشترككف فيـ بينيـ داخؿ ىذه الشبكات بدكف رقابة ،كماتقدـ ىذه التكنكلكجيا لمفرد قابمية
تشكيؿ اليكية التي يريدىا داخؿ شبكتيا كتسمى بػ"اليكية الرقمية" كىي إنتاج الذات بالخصائص التي

يريدىا المستخدـ لنفسو يتكاصؿ بكاسطتيا مع المستخدميف المسجميف في الشبكة مف أم مكاف في العالـ

كما تمكنو الشبكة بيذه التقنية مف عرض حياتو لمعمف أك الحياة التي يريدىا لنفسو حقيقية كانت أـ كىمية.

بيذه اليكية اإللكتركنية كمع غياب الرقابة كالسمطة الضابطة داخؿ ىذه الشبكات االجتماعية

االفتراضية،تمكف المستخدميف التعبير عف ىكاجسيـ الفردية كقناعاتيـ الشخصية كآرائيـ لآلخر

كعف

كجيات نظرىـ عف المستخدميف اآلخريف كعف المجتمع ككؿ ما يحممو ك ما يدكر حكليـ بكؿ حرية إلى

التقميؿ مف احتراـ اآلخر،سخرية ،سب األفراد القبائؿ كالجماعات..الخ .يعتبر ىذا النكع مف الممارسات،

شكبل مف أشكاؿ العنؼ االلكتركني.فيك عنؼ لفظي ،كلكف بدكف مكاجية مباشرة مع الضحية .كمع تزايد
عدد مستخدمي شبكات التكاصؿ االجتماعي االفتراضية ،تزايدت أعدد المجمكعات كالصفحات التي تتجمع

بيدفتككيف ركابط "ىكياتية" ،الغاية منيا تقاسـ الرغبة في ممارسة ىذا الشكؿ مف العنؼ .يككف ىذا برغبة
القدح كالتجريح كالمساس بالرمكز اليكياتية الجماعية كالفردية لدل "اآلخر" .يتـ ىذا عادة مف خبلؿ

استخداـ ألفاظ جارحة كخدش ككخز األنا الجماعية كالفردية لدل "الخصـ".
كعميو نطرح التساؤالت التالية:

ماىي ىذه الظاىرة؟

ماىك محتكل الصفحات كشكؿ العنؼ داخميا؟ماىي نسبة المراىقيف المتفاعميف فييا؟

الفرضيات :

 العنؼ اإللكتركني ىك انتقاؿ العنؼ مف الكاقع اإلجتماعي إلى المجاؿ االفتراضي. -تعتبر فئة المراىقيف مف الفئات العمرية الناشطة داخؿ ىذه الصفحات.

تحديد المفاىيـ

- 1العنؼ
 -تشير المكسكعة العممية  Universalisإلى أف مفيكـ العنؼ ىك كؿ فعؿ يمارس مف طرؼ

فرد أك جماعة ضد آخريف عف طريؽ التعنيؼ قكال أك فعبل ،كىك فعؿ عنيؼ يجسد القكة المادية أك

المعنكية

1

ِ 1ؾّٛد اٌشش١ذ ،ٞاٌؼٕف ف ٟعشائُ االٔزشٔذ ،اٌذاس اٌّظش٠خ اٌٍجٕبٔ١خ ،اٌمب٘شح ،2011 ،ص .32-31
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 -العنؼ المقصكد في دراستنا ىك العنؼ كسمكؾ قكليعبر الفضاء اإللكتركني ،كالذم يتضمف

التعدم عمى اآلخر بألفاظ مشينة مف سب كشتـ كقذؼ مف شأنيا أف تييف كتمس بكرامة الفرد كالجماعة.
- 2اإلنترنت

 -كنقصد بيا تمؾ الشبكة الضخمة مف الحكاسيب عبر العالـ المرتبطة بعضيا ببعض عمى

طريؽ "الشبكة العنكبكتية" .فيي" ىك تجسيد ألشكاؿ تطكر اإلنساف .فالفكرة تتمثؿ في تكحيد كؿ الحكاسب
ككؿ شبكات المكاصبلت البلسمكية  ،كبذلؾ تكفر اإلمكانية ألم حاسكب في العالـ االتصاؿ بأم حاسكب

آخر في قارة اإلنساف.

- 3مكاقع التكاصؿ االجتماعي االفتراضية

يعرؼ كؿ مف Nicole EllisonكDanah Boydشبكات التكاصؿ االجتماعي بأنيا:
"خدمات داخؿ الشبكة تسمح لؤلفراد ببناء ممؼ يعرضكنو عمى جميع المستخدميف اآلخريف أك فقط

عمى المستخدميف الذيف يختاركنيـ.يتـ ذلؾ في إطار نظاـ إلكتركني محدد،يحمؿ ىذا الممؼ أك الحساب

قائمة مف المستخدميف الذيف يختارىـ صاحبو ليطمعكا عمى محتكيات ممفو كعبلقاتيمكما يطمع بدكره عمى
1

عبلقاتيـ كما يعرضكنو"

كمكاقع التكاصؿ اإلجتماعي األكثر استعماال يكمننا ذكر :فايسبكؾ (مجاؿ الدراسة) ،تكيتر،

انستغراـ...

- 4اليكية اإللكتركنية الرقمية
 اليكية الرقمية ىي الصكرة التي يمكف أف نأخذىا عف شخص أك مجمكعة،منظمة أك كياف مف2

المعمكمات الرقمية المكجكدة حكليا في شبكة االنترنت.

 -اليكية اإللكتركنية ىي مجمكعة ما يمثؿ الفرد المستعمؿ لبلنترنت داخؿ الفضاء االفتراضي.

كتتضمف ىذه البيانات :السف ،الجنس ،المستكل التعميمي ،األذكاؽ ،اآلراء ،المكاقؼ،القيـ ،األنشطة

كعبلقات المستخدـ حتى ميكلو الجنسية .كما أف المستخدـ ىك نفسو مف يضع كؿ ىذه البيانات عمى

الشبكة ،أم أنيا قد تككف صحيحة كما قد تككف كاذبة .
 -5الجريمة اإللكتركنية

جرائـ االنترنت ىي كؿ نشاط غير مشركع مف نسخ كتغيير كحذؼ ككصكؿ إلى المعمكمات المخزنة

في الكمبيكتر دكف تصريح مف صاحبو .كىي أيضا استخداـ الكمبيكتر كشبكة االنترنت في جرائـ تقميدية
مثؿ تحريض القاصريف عمى أنشطة جنسية أك تركيج المخدرات أك السب كالقذؼ كالتشيير كىذا الشكؿ

األخير مف الجريمة اإللكتركنية ىك الذم نسمط عميو الضكء في دراستنا.
Cardon Dominique, Réseaux sociaux de l’internet, in communication, n°88,2011/01,p141-142
le

consulté

1
2

http://formation.communautique.qc.ca/sites/default/files/document-identite-numerique.pdf
04/10/2013 a 17h45
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منيج الدراسة
تدخؿ دراستنا في إطار الدراسات الكصفية التي يعرفيا "عمي معمر عبد المكمف" عمى أنيا أحد

أشكاؿ التحميؿ كالتفسير العممي المنظـ لكصؼ ظاىرة أك مشكمة محددة كتصكيرىا كميا عف طريؽ جمع
بيانات كمعمكمات معينة عف ظاىرة أك مشكمة كتصنيفيا كتحميميا كاخضاعيا لمدراسة الدقيقة

1

استعممنا

ىذا المنيج ألنو ييدؼ إلى تحديد الكضع الحالي لمظاىرة أم يصفيا كما ىي مكجكدة .نرل أف المنيج

الكصفي التحميمي ىك األنسب لدراستنا ألنيا دراسة تعنى بكاقع العنؼ الممارس في شبكة التكاصؿ

االجتماعي فيسبكؾ بكصؼ الصفحات كالمجمكعات ذات الطابع العنيؼ التي يمارس فييا ىذا العنؼ مف

سب كشتـ كما تحممو مف مقاالت كفيديكىات كصكر إضافة إلى تفاعبلت المستخدميف حكليا
عرض كتحميؿ نتائج الدراسة

تيتـ دراستنا بكاقع العنؼ الممارس في شبكة التكاصؿ االجتماعي فيسبكؾ لذا ارتأينا لكصؼ

الصفحات ذات الطابع العنيؼ التي يمارس فييا ىذا العنؼ مف سب كشتـ كما تحممو مف مقاالت

كفيديكىات كصكر إضافة إلى تفاعبلت المستخدميف حكليا ثـ نحاكؿ تحميؿ خصائص الظاىرة لئليجاد

تفسير كاقعي ألسباب ىذا العنؼ.

مف الصفحات الجزائرية ذات الطابع العنيؼ نذكرمنيا عمى سبيؿ الذكر:

:" Dz Wikileaks" )1تـ فتح الصفحة بتاريخ.2011/01/06 :تدخؿ الصفحة ضمف التصنيؼ:

مكقع أخبار /كسائط .المغة المستعممة ىي المغة الدارجة الجزائرية بالحركؼ العربية ،إضافة إلى المغة
الفرنسية مف حيف آلخر ،مع الترجمة بالمغة العربية الفصحى.عدد المتابعينكاف بتاريخ التصفح:

 ،158 507فيما عدد المستخدميف المتفاعميف بنفس التاريخ .55846 :المنطقة األكثر زيارة ىي الجزائر
العاصمة .أما الفئة العمرية األكثر زيارة لمصفحة فيي الفئة العمرية ما بيف 34-18سنة.
يعرؼ منشئ الصفحة بالصفحة كالتالي:

"  :"wikilealks version Dzأم النسخة الجزائرية لمكقع كيكيمكس.تستعمؿ ىذه الصفحة

السخرية كالتيكـ كاليجكـ المفظي عبر السب كالشتـ كاتياـ القادة السياسييف كالكزراء بالفساد .كىي صفحة
سياسية معارضة لمنظاـ السياسي الحاكـ في الجزائر.

صكرة الغبلؼ ( ) Photo de couvertureتتمثؿ في نص ،جممة مكتكبةبخط عربيكببنط عريض

بالمكف األحمر عمى األبيض تقكؿ " :لنا مبادئنا كىي حب الكطف (شكؿ قمب بالمكف األحمر) نحف
جزائريكف أما أنتـ بكتفميقيكف "...

أسفؿ الغبلؼ يكجد اسـ الصفحة كالرابط الخاص بيا.

 1ػٍِ ٟؼّش ػجذ اٌّإِٓ ،اٌجؾش ف ٟاٌؼٍ َٛاالعزّبػ١خ :اٌٛع١ض ف ٟاألعبع١بد  ٚإٌّب٘ظ  ٚاٌزمٕ١بد ،ؽ
 ،2008ص .287
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الصكرة الشخصية (  )photo de profilكتتمثؿ فينص أيضا مكتكب بالمغتيف ،اإلنجميزية كالفرنسية

كبالمكف األسكد:

1

"  "I 4 4eme mandatبشطب رقـ أربعة بالمكف األحمر ،أم" أنا ال أحب العيدة الرابعة".
 :"3Lndaفتحت ىذه الصفحة عمى الشبكة

" )2العصبة الكطنية لمدفاع عف الجزائر

بتاريخ2013/09/26تحتتصنيؼ"مجتمع".تستعمؿ فيياكؿ مف المغة العربيةكالدارجة الجزائرية كبحركؼ

عربية.بمغعدد المتتبعيف إلى غاية تاريخ التصفح  10236متابعا ،فيما بمغ عدد المستخدميف المتفاعميف

داخؿ الصفحة بنفس التاريخ 4209 :متفاعؿ.سكاف المنطقة األكثر زيارة ىـ سكاف الجزائر العاصمة
كالفئة العمرية األكثر تصفحا لمصفحة ىي الفئة 24-18سنة.

يعرؼ منشئ الصفحة صفحتو عمى أساس ىدؼ معمف " :ىدفنا فضح كؿ خائف عميؿ ،مبدؤنا

عنا لف تجدنا نحف سنجدؾ" .طابع الصفحة سياسي يدافع عف النظاـ الحاكـ في
اعرؼ عدكؾ ابحث ٌ
الجزائر خاصة رئيس الجميكرية كالجيش .تستعمؿ ألفاظ ساخرة كميددة بالسب كالشتـ لؤلحزاب المعارضة
كلمصفحات كالمجمكعات المعارضة لمنظاـ أيضا المكجكدة عمى شبكة الفيسبكؾ.

تتمثؿ صكرة الغبلؼ(  )Photo de couvertureفي خريطة الجزائر مرسكمة بالمكف األسكد

يتكسطيا ىبلؿ كنجمة العمـ الجزائرم بالمكف األبيض .في الجزء العمكم لمخريطة ،تظير صكرة رئيس

الجميكرية الجزائرية عبد العزيز بكتفميقة ،كعمى يميف الخريطة ،رسـ شكؿ قمر ،كعمى يسارىا شكؿ شمس

كأعبلىا اسـ الصفحة"العصبة الكطنية لمدفاع عف الجزائر" مكتكبة بالمكف األحمر كببنطعريض .عمى يسار

مقنع يضع قبعة سكداء كيحمؿ لكحة
الغبلؼ ،كتب كممة " "Algeriaبالمكف األبيض بجانب صكرة شخص ٌ
مفاتيح الكمبيكتر كسبلح.عمى يميف الغبلؼ كتب" :كمنا الفريؽ محمد مديف" بالخط الغميظ كالمكف األصفر
في إطار أصفر ،أسفؿ الغبلؼ مجمكعة أشخاص مف اليميف إلى اليسار بالمكف األسكد كأكجو غير

ظاىرة.الصكرة الشخصية ىي عبارة عف صكرة لبطاقة الناخب الجزائرية مكتكب عمييا بالخط األسكد

الغميظ " أنا جزائرم أنا سكؼ أنتخب" كأسفميا عمى اليسار صكرة مصغرة لمغبلؼ.2
 :" El-Menchar" )3تمفتحيذه الصفحة بتاريخ:

 2013/11/14كتـ تصنيفيا ضمف

صفحات"المجتمع" .المغة المستعممة فييا ىي المغة الفرنسية كقدبمغ عدد المتتبعيف إلى غاية تاريخ تصفحنا

ليا 77 789متتبعا ،فيما بمغ عدد المستخدميف المتفاعميف داخؿ الصفحة بنفس التاريخ:

35 838

متفاعؿ .المنطقة األكثر زيارة ىي الجزائر العاصمة ،كالفئة العمرية األكثر تصفحا لمصفحة ىي فئة:
 24-18سنة
https://www.facebook.com/DzWikiileaks

1

https://www.facebook.com/osba2.dz?fref=ts

2

رُ ٚطف ٘زٖ اٌظفؾخ ف 16.03.2016 َٛ٠ ٟػٍ ٝاٌغبػخ  16.00أظش ٍِؾك سلُ 01
رُ ٚطف اٌظفؾخ 2016/03/14 َٛ٠ػٍٕ٠،22.00 ٝظش اٌٍّؾك سلُ 02
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يعرؼ منشئ الصفحة بالصفحة كالتالي:

""Avec des scies, on refait le monde

1

كىي صفحة تعتمد عمى أسمكب السخرية كالتيكـ باستعماؿ ألفاظ بذيئة في العرؼ العاـ،كبالمغة

الفرنسية كتستعمؿ الصكر لمتعبير عف آرائيا فيما يتعمؽ بالشخصيات السياسية كالفنية الجزائرية.

رسـ عمى صكرة الغبلؼ( )Photo de couvertureجدار مكتكب عميو بطبلء أسكد بالفرنسية:

« A cause de l’indifférence générale, demain est annulé »2

عمى مستكل إطار الصكرة الشخصية ،رسمت دائرة بيضاء مكتكب عمييا مرتاف "

El-

 ،"Mencharكما بيف الكممتيف ،رسـ شكؿ نجمة بالمكف األسكد ،ككسط الدائرة ،رسـ شكؿ منشار بالمكف
3

األسكد كاألبيض.

MachiChaba We TetGou3ar!Chekoun Hiya?=Bent Bladii :" )4

كىي صفحة تـ غمقيا مف قبؿ المكقع بعد أف بمغ عنيا مف طرؼ المستخدميف ،ثـ فتح منشئيا

صفحة جديدة باسـ"

."Machichabba w tetgo3er2تمفتح الصفحة الجديدة بتاريخ

 2013/10/09تحت تصنيؼ "كتاب" بعد أف كاف التصنيؼ األكؿ قبؿ الغمؽ "حزب سياسي" .المغة
المستعممة قبؿ الغمؽ كعمى الصفحة الجديدة :المغة العربية ،المغة الدارجة كبحركؼ عربية .بمغ عدد

المتتبعيف قبؿ الغمؽ 27275 :متتبع ،فيما بمغ عدد متتبعي الصفحة الجديدة:
غاية تاريخ التصفح.

 10641متتبع إلى

عدد المستخدميف المتفاعميف داخؿ الصفحة قبؿ الغمؽ كاف عند التصفح  7158متفاعؿ ،فيما عدد

المستخدميف المتفاعميف داخؿ الصفحة الجديدة كاف عند نفس التاريخ في حدكد  3977متفاعؿ .المنطقة
األكثر زيارة ىي منطقة الجزائر العاصمة كالفئة العمرية األكثر تصفحا لمصفحة ىي دائما

فئة 24-18 :سنة .

يعرؼ منشئ الصفحة بصفحتو كالتالي:

"تعريؼ كممة مكسطاشة "...كيعطي المنشئ تعريفا طكيبل ليذه الكممة

 ،4نذكر منيا بعض

الجمؿ ":المكسطاشة كصؼ أخبلقي كليس خمقي( )..أفعاليا مشينة كخبثيا كبير()..فتيتـ بمؤخرتيا
"1ثبٌّٕشبسٔ ،ؼ١ذ اٌؼبٌُ".
 2اٌزشعّخ ِٓ ػٕذٔب" :ثغججبٌالِجبالح اٌؼبِخ ،رُ ئٌغبء  َٛ٠اٌغذ"

https://www.facebook.com/dz.manchar?fref=ts
رُ ٚطف اٌظفؾخ 2016/03/14 َٛ٠ػٍٕ٠،22.10 ٝظش اٌٍّؾك سلُ 04

 4المكسطاشة كصؼ أخبلقي كليس خمقي يقصد بو كؿ فتاة تتصؼ بنقص الجماؿ ك األنكثة لكنيا في نفس الكقت متكبرة
تضف نفسيا األجمؿ بيف الكؿ سيئة األخبلؽ تمطرؾ بالكبلـ البذمء الفاحش حيف تتنرفز تتظاىر بأنيا' بنت ناس '' رياءا
ككذبا لكف أفعاليا مشينة كخبثيا كبير ال تجد حرجا في تدمير حياة شخص أك تدمير أسرة بعيدة عف الديف تستيزئ

بالحجاب تمبس الخمار مع سركاؿ محصكر أك شفاؼ ك ىناؾ نكع آخر متبرج تدعي أناإليماف في القمب كالحجاب ليس
13
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ك تجتيد في حصرىا بالفيزك لتظير كمؤخرات ممثبلت البكرنك()..صارت أكثر مميزات الفتاة الجزائرية

الرجمة( )...اتقكعرك كامؿ تبكرك".

تستعمؿ ىذه الصفحة اليجكـ المفظي بالسب كالشتـ كالسخرية بكممات سكقيةعرفياكبالمغة الدارجة

كالعربية مستيدفة الفتاة كالمرأة الجزائرية كالشخصيات الفنية النسائية كالشخصيات السياسية ،كما تنشر
الصفحة قصصا إباحية بصكر كفيديكىات.

كضعت عمى صكرة الغبلؼ( )Photo de couvertureصكرة لثبلث فتيات شبو مستمقيات عمى

الطريؽ ،ترتدم إحداىف الحجاب ،كقد شطب عمى الصكرة بالمكف األحمر .كعمى يميف الصكرة ،رسـ

لرجؿ بجانب مكنسة كسمة ميمبلت عمييا شكؿ فتاة بشكارب ،كقد كتب فكؽ السمة " بيئتنا حياتنا ،مف

أجؿ مدينة نظيفة ال ترمي القمامة في الشارع"

1

أـ في مكضع الصكرة الشخصية فقد رسـ شكؿ فتاة بشارب مرسكمة بالمكف األسكد.

:" Stop à la culture musulmane…refuser l’Islam! " )5

كىي عبارة عف مجمكعة عدد أعضاءىا إلى تاريخ التصفح كاف في حدكد 1906عضكا .كىيمفتكحة

لعامة المستخدميف عمى الشبكةكتستعمؿ فييا كأداة لمتكاصؿ المغةالفرنسية كالمغة األمازيغية مكتكبة بحركؼ
التينية.
فرض أف عاكستيا تصفؾ بسكء األدب تراىف ييتمكف بالمظاىر السطحية مثبل تمبس لباسا فاخ ار كلكف أف اقتربت منيا تشتـ
ركائح كريية كرائحة اإلبط أك الحيض ك تبقى لساعات أماـ المرآة لتضع عشرات الكيمكغرامات مف مساحيؽ التجميؿ
إلخفاء الكثير مف العيكب تضف المكسطاشةأنأساس الجماؿ ىك الجسد فتيتـ بمؤخرتيا ك تجتيد في حصرىا بالفيزك لتظير
كمؤخرات ممثبلت البكرنك لكف الحقيقة حيف تراىا تضنيا فقمة تسير تمبس لباس العاىرات المفضكح باسـ المكضة ك كما

تجتيد المكسطاشة في تعمـ المغة الفرنسية ك تراىف ينبحف بيا ك يتفاخرف بيا ضننا منيف أنيا دليؿ عمى الثقافة كالمستكل

الفكرم العالي كلك تكممت بالمغة العربية معيف يصنفكنؾ بالمتخمؼ .
تتميز بحب الماؿ ك السيارات ال تتكانى في بيع شرفيا مقابؿ أف تركب سيارة فاخرة أماـ صديقاتيا لتتفاخر أماميف تكره
الفقير لمجرد انو فقير ميما كانت رجكلتو ك كسامتو تحب الكذب ك التكبر ك العيش في األحبلـ كما قاؿ الشاعر  :مؤخرتيا
كحدبة البعيرة ك تضف نفسيا تشبو شاكي ار ..ك لؤلسؼ ىذا الكصؼ ينطبؽ عمى الكثير ك الكثير مف الجزائريات

.تشير

اإلحصائيات إلى أف  11مميكف امرأة بايره فالجزائر العدد رىيب كيمثؿ ثمث السكاف عزكؼ الرجاؿ عف الزكاج كحمميـ

األكحد الزكاج مف أكربيو ما أسبابو ؟ أكيد التقكعير ك تكبر بنات الجزائر عمى الرغـ مف أنيا بعيدة كؿ البعد عف مجابية
غيرىا مف النساء سكاء في الجماؿ أك الثقافةأك األخبلؽ المؤكد أف كؿ كاحد ستدخؿ إلي صفحتنا تقكؿ أنيا ليست مسطاشو
؟ نجيبؾ مف اآلنصارتأكثر مميزات الفتاة الجزائرية الرجمة ؟ باإلضافةإلى قمة الحياء كالتطاكؿ عمى الرجؿ
اتقكعرك كامؿ تبكرك"
https://www.facebook.com/Machi.chabba?fref=ts
رُ ٚطف اٌظفؾخ  2016/03/18ػٍٍِ19.30 ٝؾك سلُ04
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يعطي المنشئ لمصفحة تعريفا مطكال لصفحتو  ،كيتضمف دعكة الجميع لمتخمي عف اإلسبلـ كالمغة

العربية .ىذاف العنصراف المذاف كاف بالنسبة ليـ كراء إلغاء الثقافة األمازيغية .كما يضيؼ المنشئ ضمف
دعكتو ىذه إلى أف" اإلسبلـ جاء بأكاذيب كبمحمد مغتصب األطفاؿ".1.

يتسـ تكجو خطاب المجمكعة بالسب كالشتـ كازدراء الديف اإلسبلمي كالقذؼ بحؽ النبي محمد .كما

تنشر صك ار مسيئة لمديف اإلسبلمي كالقرآف كتدعك المسمميف لمتخمي عنو ،إضافة إلى سب النظاـ الحاكـ في

الجزائر كاتيامو بمحاكلة إلغاء اليكية األمازيغية كتعريبيا.

عمى غبلؼ الصفحة ،كضعت صكرة لرجؿ يرتدم المباس العربي القديـ (عباءة كعمامة كسركاال طكيبل
2

كخفا) يسقط مف ىذا الرجؿ سيؼ عميو دـ كتركمو أرجؿ عمييا عمـ صغير لئلتحاد األكربي.

تحميؿ نتائج الدراسة

بعد ترتيب كتصنيؼ كتكميـ كعرض البيانات كالمعطيات التي تـ جمعيا مف

الفضاء اإللكتركني

الذم يمارس فيو ىذا العنؼ ،كمف أجؿ إضفاء معيارم المكضكعية كالكاقعية عمى الدراسة ،كاعطاء معنى
أشمؿ لنتائجيا ،مع فيـ تمؾ العبلقة التي الحظناىا كالمسناىا خبلؿ البحث ،سكؼ نحاكؿ في ىذا الجزء،
مناقشة كتحميؿ النتائج التي تكصمنا إلييا كتكضيح مدل الصدؽ اإلمبريقي لفرضيات الدراسة:
فقد اتضح لنا ما يمي:

-أف الفئة العمرية األكثر تتبعا كتفاعبل داخؿ صفحات شبكة فيسبكؾ ذات الطابع المياؿ إلى

العنيؼ ،ىي فئة  24-18سنة ،مما يؤكد لنا الفرضية القائمة أف فئة المراىقيف مف الفئات العمرية
الناشطة داخؿ ىذه الصفحات.

كعميو ،أمكننا تصنيؼ العنؼ عمى الفايسبكؾ إلى:

مدة زمنية
ػ عنؼ ظرفي :كيظير خبلؿ مناسبة ما ،يشتد كينتشر عمى كؿ الشبكة ثـ يتبلشى بعد ٌ
محددة أك غير محددة .كمف أىـ المناسبات التي سجمت:
 )6المناسبات الرياضية :كمنيا مباريات الدكرم اإلسباني ،المباريات المحمية.

سبلؿ.

 )7المناسبات السياسة :كتمثمت خاصة في الزيارات الخارجية لمجزائرخاصة زيارات الكزير عبد المالؾ

1

"Unissons nous ! ou que vous soyez refusez l'islam d'un bloc!! cette religion intolerante, qui de plus impose la
langue arabe doit disparaitre de toutes les regions qui aspirent à la liberté et à la democratie. notrekabylie en
premier lieu puisque c'est depuis l'avenement de cette religion merdique que notre culture à disparu, alors stop à
l'islam!! relevez la tete, ne soyez pas tetanisés par tous les mensonges racontés depuis notre naissance : l'islam
" !!!est l'oeuvre de ce pedophilemohamed (nik sa mère), un pedophilevenere par des millions d'etres, quelle honte
2
https://www.facebook.com/groups/167208429979087/?fref=ts
رُ ٚطف اٌّغّٛػخ  2016/03/13 َٛ٠ػٍٕ٠ ،16.20 ٝظش اٌٍّؾك12 -3
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 -عنؼ دائـ:كأىـ دكائره ىي:

الديف:

كتمثؿ في ما يمي:

ػ أكال ،عنؼ طائفي بيف المسيحييف كالمسمميف ،كبيف السنة كالشيعة ،كبيف السمفييف مف جية

كاإلباضييف كالسنييف مف جية ثانية ،إضافة إلى سب الممحديف.

 -ثانيا ،عنؼ حكؿ المكاضيع الدينية :كتمحكر خاصة حكؿ حجاب المرأة ،كطريقة ممارسة الشعائر

الدينية.

المرأة:
كمس كؿ مناحي حياة المرأة :عمؿ المرأة ،حجابيا ،لباسيا ،شكميا ،أنكثتيا ،زكاجيا ،عذريتيا...

الجيكية /العرقية:

كتمثمت خاصة في التنابز الجيكم بيف كاليات الكسط كالغرب ،بيف كاليات الشماؿ كالجنكب ،كبيف
القبائؿ كالعرب.

الجنسانية:
كتمحكرت بشكؿ خاص حكؿ سب المثمييف الجنسييف ،كاتياميـ بقمة الرجكلة كاإلشارة إلى الرجكلة

بكممة "ليزكـ" (التي تعني لدل أصحابيا الرجكلة كالفحكلة كالذككرة) ,ىذا إضافة إلى التقميؿ مف قيمة
المرأة كاحتقارىا كنعتيا بالبقرة كالحمارة ،كاآللة الجنسية..

-عمى ضكء ىذه النتائج ،يمكننا تأكيد الفرضية القائمة العنؼ اإللكتركني ىك انتقاؿ العنؼ مف

الكاقع اإلجتماعي إلى المجاؿ االفتراضي فالعنؼ المفظي الذم يمارس عمى الشبكة ما ىك إال تكممة

لمعنؼ المكجكد في الحياة الحقيقية ككف محتكاه ىك تعبير عف ما يجرم في الحياة الحقيقة كمستكحى مف

أحداث تقع في الساحة السياسية/الرياضية/الفنية..

االستنتاج

مع انتشار االستخداـ الكاسع لشبكة االنترنت كتنكع مستخدمييا كأساليب التعاطي كاالستعماؿ

كالتكظيؼ ،سكؼ تنجـ عف ذلؾ تباعا ،أنكاع جديد مف الممارسات التي لـ تكف معركفة مف قبؿ ػ عمى
األقؿ مف حيث الشكؿ كالطريقة ػ كمنيا تمؾ الممارسات ذات الطابع المحظكر قانكنيا المصنفة النتائج

ضمف خانة "الممارسات اإلجرامية" أك"المنحرفة

ىذا النكع الجديد مف الممارسات "غير المشركعة" ،يختمؼ عف الجريمة التقميدية باعتباره يمارس في

فضاء افتراضي ،كذلؾ عف طريؽ استعماؿ التقنية ككسيمة .فيك بذلؾ يفتقر لمدليؿ المرئي الذم يسيؿ

فيمو كاكتشافو.ىذه الجريمة ،تتضمف ممارسة اإلكراه عمى الضحية بدكف مكاجيتيا ،كىي تعرؼ نمكا
متصاعدا في حجـ المخاطر كالخسائر الناجمة عنيا :نفسية كصحية كاجتماعية.
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نستنتج مف خبلؿ ىذه الدراسة أف السمككيات "االنحرافية" معياريا ،ليست حك ار عمى الفضاء

االفتراضي.فاالنحراؼ المعيارم المكجكد في ىذا الفضاء ىك انحراؼ نشيده يكميا في الكاقع المعاش .غير
أف ىذه السمككيات التي تكاجدت كتمكضعت داخؿ ىذه الفضاءات الرقميةعمى الشبكةػ تمثؿ الفضاء

األنسب لتفاقـ كانتشار كتكسيع كتركيج ليذه األشكاؿ مف التعابير ،كعمى نطاؽ كاسع ،عمى اعتبار أف
شساعة ىذه الشبكة كتعدد ركادىا كتنكعـ كسيكؿ التكاصؿ كاالستخداـ المتعدد لمشبكة ،سيؿ مف تكسيع

ىذه الممارسات كايصاليا إلى أبعد مدل كفي زمف قياسي.ىذا إلى جانب ككف ىذاالفضاء تغيب فيو

السمطات الضابطة ،مما يجعؿ أمر اختراؽ القكانيف كعدـ احتراميا ،سيبل كغير منيع ،كىك ما يعطي

لممستخدميف حاف از لممارسة سمككات"انحرافية".
* قائمة المراجع:

 - 1بالمغة العربية:
 -الكتب:

- 1باربا ار كيتمر ترجمة ممدكح يكسؼ عمراف ،األنماط الثقافية لمعنؼ ،عمـ المعرفة.2007 ،

- 2بف مرسمي أحمد ،مناىج البحث العممي في عمكـ اإلعبلـ كاالتصاؿ ،الجزائر ،ديكاف المطبكعات الجامعية،

.2003

- 3معف خميؿ عمر ،مناىج البحث في عمـ اإلجماع ،ط ،1دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع ،عماف.1995 ،

العنؼ عند الشباب الجامعي  ،جامعة نايؼ العربية لمعمكـ

- 4منيب محمد عثماف تياني كمحمد سميماف عزة ،
األمنية ،الرياض.2007 ،

- 5عبد المحمكد عباس أبكشامة ،جرائـ العنؼ كأساليب مكاجيتيا في الدكؿ العربية  ،آكاديمية نايؼ العربية لمعمكـ
األمنية ،الرياض.2007 ،

- 6محمد الرشيدم ،العنؼ في جرائـ االنترنت،الدار المصرية المبنانية،القاىرة.2011،
- 7محمد عمي رحكمة ،االنترنت كالمنظكمة التكنك-اجتماعية:بحث تحميمي في اآللية التقنية لئلنترنت كنمذجة
منظكمتيا االجتماعية ،مركز دراسات الكحدة العربية ،بيركت.2005،
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:المبلحؽ
"DzWikileaks"  صفؽح: 01  يهؽك سلى- 1

"el-menchar"  انصفؽح:02 يهؽك سلى

Machi Chabba w tetgo3er ! Chkoun Hiya ?=Bent Bladii صفؽح:04 يهؽك سلى

refuser l’Islam ! Stop à la culture musulmane يعًٕػح: 04 يهؽك سلى
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