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    يدة؟ هل تنتج التكنولوجيا الرقمية الشبكية بنية اجتماعية جد

فعملية إدماج األفراد في  .تزامن دخول العالم إلى العصر الرقمي مع تحوالت كبرى

يبدو أنه قد  ،راتبيات االجتماعيةالمؤسسات التي تقوم، تقليديا، بدور بناء االنتماءات والت

قل تقدير في المجتمعات التي تجاوزت البنى التقليدية في التنظيم أعلى  صابها الوهنأ

تاح لألفراد بناء انتماءات جديدة والتموضع داخل التراتبية أوهو ما . االجتماعي

هذا التزامن أضفى على جزء كبير من استخدامات هذه التكنولوجيا المتسمة . الجديدة

  . بالمرونة نوعا من الغموض

فإن األخذ بهذه التكنولوجيات الرقمية عبر صيغ يحكمها التمايز  ،بالتوازي مع ذلك

 .من المساهمة في إعادة إنتاج المجتمع بصورة جديدة اإلنترنتمستعملي  الفردي، يمكن

إنهم بهذا الشكل يضعون . وتعمل مجموع اختياراتهم على إضفاء صبغة جديدة عليه

  .المؤسسات التقليدية تحت مجهر السؤال والمساءلة

إلى وجود عالقات تفاعل قوي بين التكنولوجيات الرقمية من ناحية  انخلص من هذ

 ، 1كما يرى الصادق رابح  ردنا الدقة،أوإذا . واالفراد من ناحية ثانية والبنى االجتماعية

فإن تمثل رهانات التكنولوجيا الرقمية يستدعي ضرورة عدم اختصارها في العدة التقنية 

بل الذهاب أبعد من ذلك والتساؤل عن استخدامات هذه الحوامل التقنية، وما  ،فقط

  . ضمن الفضاءات االجتماعية التي تستثمرهايضفي عليها دالالت 

  

  

                                                           
 - عنصر في هو إشكال جوهري يتدارسه المهتمين بالتكنولوجيا الرقمي؛ وقد أجاب عليه الصادق رابح كما أوردنا في هذا ال

  .كتابه فضاءات رقمية
، 2013دار النهضة العربية، : ، بيروت1قراءة في المفاهيم والمقاربات والرهانات، ط: فضاءات رقمية/ الصادق رابح - 1
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  :واقع المجتمع الرقمي وأهم مقوماتهأ ـ 

هي المعلوماتية والرقمنة  ،كما سبق وأن أشرنا ،إن أبرز مقومات المجتمع الرقمي

والتي  .صاغ مقومات المجتمع الرقمي وفصلت في طبيعته ،جديدا االتي أفرزت واقع

   :ن خالل النقاط اآلتيةحصرها م 2حاول ياس خضر البياتي

إن الطفرة التقنية الرقمية قد أدت إلى نقل مركز سلطة القرن العشرين بمؤسساته  -

 .في القرن الحادي والعشرين) الفرد(السياسية والثقافية واالقتصاية إلى 

المستقبل الذي ينتظر التقنيات الحديثة ال زال في مراحل النمو األولى وخاصة  -

 .نترنت وتقنيات أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكيةتطوات شبكات اال

لقد تجاوزت اإلنترنت فجوات التواصل وأصبحت أكثر انتشارا وهيمنة على  -

 .مستوى العالم بشكل أسرع من أية وسيلة تواصل أخرى في تاريخ البشر

بفضل القوة الهائلة للتكنولوجيا الرقمية، سقطت الحواجز الصماء التي كانت تفصل  -

ن البشر، كالبعد الجغرافي واختالف اللغات واالفتقار المزمن للمعلومات، وتحررت بي

القدرات الكاملة لبني البشر على شكل موجة هادرة جديدة تزداد قوة من دون انقطاع، 

وأصبحت هذه القدرات الضخمة تحت تصرف كل البشر وباتوا قادرين على تحريرها 

 .بروس أصابعهم

محال في غضون سنوات قليلة بعد أن تسيطر التقنية المتقدمة  الرقميون قادمون ال -

على نظام الحياة اليومية للجميع بدون استثناء وتذوب الفوارق بين األجيال خاصة في 

العالم النامي وبشكل أكبر مع تلك الحواسيب المحسنة والمتطورة في المكاتب والهواتف 

 .واألالت المعقدة في المصانع

                                                           
  .352-351، ص ص 2014دار البداية، : ، عمان1أمم صاعدة وأمم مندهشة، ط: االتصال الرقمي/ ياس خضر البياتي - 2
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الرقميين هم األشخاص الذين ولدوا في عالم يضج بالتكنولوجيا إن المواطنين  -

الرقمية، وبفضل هواتفهم الذكية ومشغالت الوسائط الرقمية وأجهزة الكمبيوتر اللوحية، 

فقد اعتادوا الدردشة الفورية مع عشرات األصدقاء في آن واحد، فضال عن اإلطالع 

 . ا كانوا في نفس المرحلة العمريةعلى محتوى لم يسبق آلبائهم أن اطلعوا عليه عندم

في  –والذي سيكون فيما بعد " اإلنسان الرقمي"ظهر في اآلونة األخيرة مفهوم  -

محصلة ما سيطلق عليه المجتمع الرقمي المتكامل الذي يعتمد على  -المستقبل القريب

ة التكنولوجيا الرقمية فحسب، ويقصد باإلنسان الرقمي الشخص الذي ولد منذ سن مبكر

 .فأصح لديه قدر كبير من اإللمام بها والتصرف والتحكم فيها

إن استمرار النمو وضخ االستثمارات في مجال االتصاالت والبرمجيات وصناعة  -

المعدات الحاسوبية هو االستثمار األنجع في العالم بل والوحيد الذي ال يتعرض لمخاطر 

أحد مدى ما وصلت إليه الخسارة؛ فالربح مضمون والنمو أيضا،وال يخفى على 

الشركات المالكة لمواقع التواصل االجتماعي وشركات البرمجيات من قيم مالية فاقت 

الخيال ولم تكن متوقعة كما هو الحال في مايكروسفت والفايسبوك وتويتر، وهذا ما 

 .جعل من االستثمار في تكنولوجيا االتصاالت وتقنية المعلومات عمال مغريا

ترنت تواجه العديد من المشاكل التي تعصف بها من خالل أطراف إذا كانت االن -

النزاع للسيطرة على الشبكة الدولية أو من خالل قراصنة التدمير سواء عبر األلياف أو 

البحار، فإن هذا يعطي دافعا قويا للتوجه نحو أفاق مستقبلية من اإلبداع والبحث لتحويل 

 .عةاإلنترنت إلى شبكة أكثر أمانا وأكثر سر

ستلعب التكنولوجيا الرقمية دورا مهما ومميزا في العالم العربي، وهذا يتضح من  -

كيفية استخدامنا للتكنولوجيا الرقمية في إحداث التغيير ببلداننا وفي التعرف على العالم 

 .من حولنا وفي تبادل األفكار والتواصل بحرية مع بعضنا
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أعوام وإسهامه في تطوير أجهزة شرة علهذا الجيل أثر كبير بعد عمله لـسيكون  -

وتطبيقات جديدة، حيث سيؤثر ويسعى إلى االشتراك في المواقع االجتماعية الجديدة، 

وينتقي ما يناسبه من أخبار ومعلومات ووسائل ترفيه، وال يكترث بخصوصيته 

الرقمية، مع ازدياد الفجوة الرقمية بينه وبين الجيل الذي يسبقه، ويعتبر هذا الجيل 

األكثر تأثيرا في العالم القمي، نظر ألنه بحاجة إلى مشاركته الحياة مع اآلخرين عبر 

  .المنصات االجتماعية اإللكترونية المختلفة

  "االنسان الرقمي: "المواطن الرقمي  ب ـ 

 ،فقد جرت .إن الحديث عن مجتمع رقمي يجرنا للحديث عن قاطني هذا المجتمع

قشة وبحث نشوء مجموعة سكانية عالمية مميزة من منا ،ألكثر من عقدين من الزمن

الشباب الذين أبصروا النور في العصر الرقمي وترعرعوا على استخدام تكنولوجيا 

ويشار غالبا إلى هؤالء السكان الموصولين  .المعلومات واالتصاالت في حياتهم اليومية

   3.بالشبكات بالمواطنين الرقميين

أن المؤشرات الرقمية تقول بأن األطفال "ونتي يؤكد نيغروب ،وضمن هذا السياق

الذين يستعملون النت، يطورون مهارات جديدة بدال من إضاعة مهاراتهم االجتماعية 

وصورة العالم لألطفال أصبحت  .حيث إن المسافات المتباعدة أضحت قريبة .العادية

ت االجتماعية لذلك فاألجيال الجديدة والتشكال ....ترسم من خالل لمسة فأرة التشغيل

. واالقتصادية الصغيرة الجديدة هي أثمن موارد للمجتمعات في الكون الرقمي الجديد

  4."وهم أداة وعملية تؤثر بفعالية في التغير على المدى البعيد

وصوال إلى االنسان  ،وإذا ما أردنا البحث في النقالت والتحوالت التي حصلت

فت االنسان منذ أرسطو إلى مشارف الرقمي، فتجدر اإلشارة إلى أن البشرية  عرَّ
                                                           

  .84أمم صاعدة وأمم مندهشة، مرجع سبق ذكره، ص : االتصال الرقمي/ خضر البياتي ياس - 3
بحث تحليلي في اآللية التقنية لالنترنت ونمذجة منظومتها (اجتماعية  -االنترنت والمنظومة التكنو/ دمحم علي رحومة-  4

  .259، ص 2005مركز دراسات الوحدة العربية،  : ، بيروت1، ط)االجتماعية
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فجسدت هذا التعبير ثقافة العصر الوسيط التي  ."الحيوان الناطق"العصر الحديث بكونه 

كانت تتمحور حول اللغة واستقصاء النصوص المقدسة وغير المقدسة، إلى أن أطلق 

بح ليص" االنسان العارف"تعبير  1758عالم األحياء الشهير كارل فون لينيه عام 

التعريف الجديد لالنسان وتجسد االتجاه الجديد للثقافة االنسانية التي أصبحت تتجه نحو 

ثم في القرن التالي  .إلخ. ..المعرفة المباشرة عبر المالحظة والتجريب والتصنيف

لتأكيد شدة ارتباط " االنسان االقتصادي"و" االنسان الصانع"ظهر تعبيرا  -التاسع عشر

  .الرأسمالي بعملية االنتاج وبمصالحه ضمن العمليةاالنسان في العصر 

التي أطلقها نيغروبونتي حلقة " االنسان الرقمي"لعل من حقنا حينئذ أن نجعل عبارة  

 .وتعبيرا عن خاصية االنسان في مستهل القرن القادم ،جديدة وأخيرة في هذه السلسلة

كوالس نيغروبونتي عنوانا شهرته منذ أن جعله ني" االنسان الرقمي"ولقد اكتسب تعبير 

والمعلوم أن نيغروبونتي هو من أكبر المختصين في العالم في مجال  ،ألحد كتبه

تكنولوجيا اإلعالم وهو مدير قسم المعلوماتية في أحد ابرز معاهد البحث المتطور في 

   MIT.5معهد ماساشوستس للتكنولوجيا  ،العالم

جيل واي "نجد مفهوم  ،"واطن الرقميالم"أو  "االنسان الرقمي"مفهوم  إضافة إلى

Y" الذي يشير إلى األفراد الذين ولدوا بين بدايات الثمنينات ومنتصف التسعينات. 

الذين نموا في الوقت الذي كان فيه استخدام  ،أولئك المراهقين والشباب البالغين

ذا وله .هي مملكتهم  la e-culture الثقافة االلكترونيةف. االنترنت منتشر ومعمم

  .digital nativesالسبب، يشار إليهم بمفهوم السكان الرقميين 

                                                           
  .89، ص 2005، 1دار الطليعة، ط : مواقف من أجل التنوير، بيروت/  الحداددمحم - 5
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ويطلق عليه أحيانا جيل  ى الجيل العاشر؟ ألنها تتبع الجيل الذي يسم"y"لماذا واي  

  6.ة االنجليزيةغ، استنادا لعلم األصوات للكلمة باللgénération WHYالواي 

ل الكون الرقمي إن إنشاء محتوى يُنتجه المستخدم على شبكة اإلنتر نت ونقله، حوَّ

همين عليه علماُء الكمبيوتر ومطورو اإلنترنت دقيقو التخصص، إلى مجتمع الذي يُ 

   7.أي شيٍء تُجيزه الحكومة .أي شيءٍ فيه شر أن ينعالمي بوسع كل شخص 

هؤالء األفراد الرقميين  8ويسمي كل من جويل دي روسني وكارلو ريفيللي

هم على أنهم فئة جديدة من مستخدمي الشبكات الرقمية وعرفا" البرونيتاريون"بـ

االقتصاد "القادرين على انتاج ونشر وبيع محتويات رقمية ال يملكونها، وفقا لمبادئ 

بداع، إأصحاب وسائل  infocapitalistesوعكسهم رأس ماليي المعلومات  ."الجديد

ف والنشر وحقوق ليتأبموجب حقوق ال(انتاج ونشر المعلومات والملقبون بالمالك 

وعلى العموم يكون ذلك في شكل رقمي، ويندرج ضم هؤالء القنوات  .)الترخيص

ندرج ضمن ما والتي ت... التلفزيونية الكبيرة، دور النشر الكبيرة، كبار الموسيقيين

  . عالم الجماهيريةنسميه عادة وسائل اإل

االتحاد الدولي أعد  ،لتحديد وإحصاء هذا النموذج من األفراد ،وفي محاولة له

ويعرف  .ولى نموذجا لتقدير حجم السكان الرقميين في العالممرة األلالتصاالت لل

الذين  النموذج المواطنين الرقميين بوصفهم مجموعة من الشباب الموصولين بالشبكات،

عاما، ولديهم خبرة في مجال النفاذ االلكتروني مدتها  24و 15تتراوح أعمارهم بين 

في المائة بقليل من  5أكثر، ويشكل المواطنون الرقميون أكثر من خمسة سنوات أو 

                                                           
 - الجيل العاشر، ويختصر عادة  بجيلX Generation X) ( هو الجيل الذي ولد في مرحلة ما بعد الحرب العالمية ،

  .وائل الثمانيناتالثانية، فعادة ما يشير هذا المفهوم إلى الفئات التي ولدت ما بين أوائل الستينات إلى أ
6- Monique Dagnaud/ Génération y: les jeunes et les réseaux sociaux, de la dérision à la 
subvertion, 2eéd, Paris, Presses de la fondation nationale des sciences politiques, 2013, p 07; 

  .21تصاالت، مرجع سبق ذكره، ص الثورة العالمية في اال: الكون الرقمي / بيتر بي سيل - 7
8- Joël de Rosnay, Carlo Revelli/ La revolution du pronétariat (Des masses média aux média 
des masses), Fayard, Paris, 2006, p 11/ 
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في المائة من عدد السكان الشباب، ووفقا لتقرير االتحاد  30عدد سكان العالم، أى 

مليون  363حوالي  2012الدولي لالتصاالت فقد بلغ عدد المواطنين الرقميين في عام 

في  5.2أي  ،مليارات نسمة 7والي مواطن رقمي من أصل سكان العالم البالغ عددهم ح

المائة من شباب العالم كانوا ناشطين في مجال النفاذ اإللكتروني لمدة خمس سنوات 

  .على األقل

يشكل المواطنون الرقميون األقلية من شباب اليوم، فالصعيد العالمي،  أما على 

ثير من البلدان إلى االستخدام الضئيل نسبيا لإلنترنت في الك ،بشكل رئيسي ،ذلك رجعوي

، وكذلك إلى أن تكنولوجيات )الشباب(النامية التي لديها أعداد كبيرة من السكان 

المعلومات واالتصاالت هي ظاهرة حديثة إلى حد ما، وأن انتشار اإلنترنت كان متدنيا 

، الذي بحلوله توجب أن يكون الشباب قادرين على النفاذ اإللكتروني 2007في عام 

سنوات من  نهم بحاجة إلى خمسإذ إ(اطنين رقميين في الوقت الحاضر لكي يعتبروا مو

  .)الخبرة لتأهيلهم لالندماج ضمن هذه الفئة

في المائة من سكان العالم قادرين على النفاذ  21، لم يكن سوى 9 2007 ففي عام 

اإللكتروني، وليس بالمستغرب أن تكون البلدان المعروفة بكثافة السكان، كالبرازيل 

صين والهند، هي األبرز بالمجال، بيد أن البلدان الموصولة بالشبكات بشكل كبير وال

ولديها عدد أقل من السكان، بما فيها كندا وهولندا وجمهورية كوريا، تبرز في هذا 

  .الصدد أيضا

فاألكيد أنها تشير إلى سيطرة ظاهرة  ،نىعوإن تنم هذه االحصائيات عن شيء ذا م 

  .وتغلغل التكنولوجيا الرقية في حياة األفراد ،اليالرقمي على العصر الح

  

                                                           
  .85أمم صاعدة وأمم مندهشة، مرجع سبق ذكره، ص : االتصال الرقمي/ ياس خضر البياتي - 9
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  :االنتقادات التي وجهت للمجتمع الرقميج ـ 

العديد  إال أن ،ي من تسهيالت وإيجابيات ومنافعمخالفا لكل ما أفرزه المجتمع الرق

أن السمة "فقد أكد كاستلز  .للمجتمع الرقمي سلبيات أيضا نأمن الباحثين يشير إلى 

فهي من جهة تعد الخاصية األكثر إثارة في  .مع المعرفة تثير قضايا مركبةالرقمية لمجت

ثورة المعلومات جراء السهولة التي تستعمل بها األدوات والتقنيات والبرامج 

المعلوماتية في الحياة اليومية، وفي أنظمة االنتاج في صوره المتعددة، غير أن هذه 

  10."نتائج التي تستدعي التفكيرالسهولة تؤدي، في الوقت نفسه، إلى بعض ال

فمن أبرز مخلفات الحقبة الرقمية أنها تعمل على تقليص قدرتنا على التركيز أيضا،  

كما أن األجهزة  .فنعاني بالتالي عند اتخاذ قراراتنا ،وتؤثر سلبا على أسلوب تفكيرنا

ا وعالقاتنا الرقمية تحولنا إلى مجتمع من األذهان المشتتة، عالوة على ذلك فإن انتباهن

إننا متواصلون كونيا لكن عالقتنا االجتماعية أصبحت رقيقة وهشة وسريعة  .تفتت

الزوال، إننا نواجه مخاطر تطوير مجتمع متواصل ومتعاون كونيا ولكنه أيضا مجتمع 

  .نافذ الصبر ومنعزل عن الواقع

ليال جدا من ولكنه ال يملك سوى ق ،إن المجتمع الرقمي يتوفر لديه كثير من اإلجابات 

فهو مجتمع مكون من أفراد غير قادرين على التفكير ألنفسهم فيما  .األسئلة الجيدة

   11.يتصل بالعالم الحقيقي

فقد  .أيضا من االنتقادات التي وجهت للمجتمع الرقمي هو تعزيزه للثقافة االستهالكية

ما يمكن عمله  طورت ظاهرة الرقمي ثقافة اإلشباع الرقمي الفوري التي نجد فيها دائما

على الرغم من أننا ال يبدو علينا، وبشكل يدعو للسخرية أننا راضون تماما عن كل ما –

ننتهي إليه من خيارات، تأمل قليال الطريقة التي يتنقل بها الناس بين األغنيات على 
                                                           

  .31تقاطعات ورهانات، مرجع سبق ذكره، ص : المعرفي، اإليدلوجي، الشبكي/  لطيفكمال عبد ال - 10
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ال يكاد أحد يستمع إلى أغنية واحدة كاملة، ) Ipodاآلي بود (جهاز تشغيل األغاني 

ال نعجب إذن أن تقدم شركات مثل شركة موتوروال على  .األلبوم بكامله ناهيك عن

الملل متناهي (وتعني  micro boredom 12"ميكرو بوردم"استخدام عبارات مثل 

  .في اتجاه المحاولة لتطور منتج جديد) الصغر
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