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يعرض هذا الكتاب صراع الهويات في الواقعين الحقيقي واالفتراض ي ويوضح عناصر كل منها ومقوماتها 

طفال الشباب وال  فيوسماتها. وهو يركز على مواقع التواصل االجتماعي وما تخلقه من آثار سلبية/ إيجابية 

 في تشكل هوياتهم. 

وهو يعتمد في دارسته  ،واقع الهوية في العصر الجديد في عصر التواصل االجتماعي مشكلالكتاب يثير 

والتعريفات التي صاغها العلماء  هوماتاملفعرض في القسم النظري  إذعلى قسم نظري وقسم تطبيقي. 

ل بها العالم العربي واإلسالمي، سواء في أرض والباحثون عن مصطلح الهوية، ورصد أهم الهويات التي يحف

في الفضاء اإللكتروني. وفي القسم التطبيقي من البحث، فكك أجزاء الدور الذي تقوم به مواقع  مالواقع أ

في تشكيل هوية املجتمعات العربية واإلسالمية. وقد خلص إلى جملة من وطبيعته التواصل االجتماعي 

برز التساؤالت التي اكتشفها الباحث؛ دور املستخدم العربي املتعلم التوصيات واالستنتاجات ومن أ

 حال الطفال والشباب، واختفاء الهوية الوطنية خلف الرموز الوطنية.  عالوة علىواملثقف ومدى تأثره، 

ا من مواقع التواصل االجتماعي على املجتمعات العربية واإلسالمية، لذا فإن غاية 
ً
يبدي الكاتب تخوف

 ب رسالة إلعادة النظر في مسألة الهوية وتقديم تعريف واضح للناس. الكتا

 مقدمة وفصل تمهيدي وثالثة فصول وخاتمة.  فييتوزع الكتاب 

 

 مقدمة

صناعة اإلعالم في العالم، ليست عملية عبثية ال هدف لها، وليست ممارسة عدمية ال طائل منها، بل 

 هي صناعة متقنة ذات أهداف محددة وواضحة تستهدف التأثير في املتلقي. 

سهمت أ. وقد (1) اآلخرينولتحقيق هذه الهداف، يحتاج اإلعالم إلى وسائل لنقل املعلومات واآلراء إلى 

 لتكنولوجية )الحاسوبية واملعلوماتية واالتصالية( في تحريك عدد من املجاالت. الثورة ا

ظهر ما يعرف  إذ ،فيها سهامواإل وفرت وسائل التواصل االجتماعي قابلية االطالع على كم من املعلومات 

 . (2)اإلعالم الشخص ي" أو "وكاالت النباء الفردية والخاصة""بـ 

من القضايا والمور واملسائل التي كانت خاملة أو مضمرة  ااعي كثيرً فقد كشفت مواقع التواصل االجتم

للتعبير عن رؤيتها للحياة أو فكرها ة الئماملوال الفرصة  ،لم تكن تجد الوسيلة في انتشارهاو  ،في واقع الناس

                                                           
 . 9، ص 2017لدارسات املعاصرة  حرمون مركز  الكتابة،في اإلعالم وفن  مبادئ (1)
 18: ص الكتاب (2)
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. وقد برزت على السطح هويات كانت قد (3) متنوعةومشاعرها، ما جعل هذه املنصات تعج بخطابات 

 أو اختفت بفعل السطوة المنية للدولة القطرية أو انكمشت في إحدى زوايا البلد. انقرضت 

ا في نترنت، وكانت سببً شبكة اإل  في مأرض الواقع أ فيوالتطورات في منطقتنا، سواء ث حوادالتوالت 

 . (4) موجودةإحياء هويات من املاض ي لتصير إلى هويات جديدة أو تعزز هويات كانت 

 

 للدراسةاإلطار املنهجي 

جمع البيانات، وقد استعان الكاتب بها في تتندرج هذه الدراسة ضمن البحوث الوصفية التحليلية التي 

التعريف بوجهات  فيدراسة الظواهر املتعلقة باإلنسان. كذلك استعان الباحث باملنهج املسحي، لتساعده 

 . (5) بياناتهيان" في جمع نظر الجمهور، وقد اعتمد الباحث على أداتين هما "املالحظة واالستب

تبحث الدراسة في دور مواقع التواصل االجتماعي في تعزيز الهوية العربية واإلسالمية في املجتمعات 

وكذلك الهويات الفردية والطائفية والجمعية والوطنية والقومية. فقد فتحت مواقع  ،العربية واإلسالمية

فراد والجماعات واملؤسسات وحتى مام الناشطين وال أبداع التواصل االجتماعي أبواًبا واسعة للفعل واإل 

للتعارف ولتبادل املعارف والعلوم والتجارب في إطار املشترك اإلنساني يتجاوز دوره  االدول، ووفرت فرصً 

 . (6) املعروفةالحدود الجغرافية والسياسية 

 إذ. جميعها فئات املجتمع فيوتأثيرها الدراسة حول زيادة نفوذ وسائل التواصل االجتماعي  مشكلةتدور 

و الهاتف املحمول، وبدوره أيتشابك الفرد مع وسائل االتصال الحديثة عبر الحاسوب الشخص ي أو اللوحي 

 . (7) اإلنترنتيتشابك مع أفراد ومجموعات ومجتمعات في فضاء 

 

 (8) الدراسةأسئلة 

 . ؟ما أهم مواقع التواصل االجتماعي التي يتابعها املستخدم العربي -

 . ؟غة التواصل املستخدمة بينهمما ل -

                                                           
 9: ص الكتاب (3)
 10: ص الكتاب (4)
 42: ص الكتاب (5)
 17: ص الكتاب (6)
 19: ص الكتاب (7)
 20: ص الكتاب (8)
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 . ؟لكترونية التي يرى املستخدم العربي واملسلم أنها تشكل هوية مجتمعاتهمما املواد اإل -

 . ؟وما أهم الهويات التي تروج لها نترنتما أهم هويات اإل  -

 . ؟هل القضايا التي تثار في هذه املواقع تشكل تعزيًزا لهوية املجتمعات العربي واإلسالمية -

 

 داف الدراسةأه

 التعريف بمفهوم الهوية.  -

 ي. نترنتالترويج لها في الواقع وفي الفضاء اإل  جري يالكشف عن أهم الهويات التي  -

 لى الفئات التي تهتم بمسائل الهوية. إالتعرف  -

 الكشف عن مكامن القوة والضعف لدور وسائل التواصل االجتماعي التي تشكل الهوية.  -

 

  (9) الدراسةأهمية 

 ومواقع التواصل االجتماعي.  نترنتعدد مستخدمي اإل تزايد  -

هذه الفئات الذاكرة التاريخية لها  إذ ال تملك) نترنتانخراط الفئات الشابة والصغيرة في عالم اإل  -

 بعد(. 

 تشظي العالم العربي واإلسالمي.  -

 تصاعد الحديث والخطابات حول قضية الهوية.  -

)الدور اإلعالمي، مواقع التواصل االجتماعي،  البحثالدراسة املصطلحات املستخدمة في  عرفت

 تشكيل مفهوم معين عن هوية ما، الهوية، املجتمعات العربية واإلسالمية(.

 

 عالمالهوية في عصر االتصال واإل  ؛الفصل األول 

 هوماتومفتعريفات  ،الهوية ؛املبحث األول 

وتاريخ والدة املفهوم، في الثقافة الغربية  في هذا املبحث يبدأ الكاتب بالتعريف الفلسفي ملفهوم الهوية،

 وكذلك في العلوم االجتماعية واإلنسانية املختلفة. ،والعربية

                                                           
 22 -21: ص الكتاب (9)
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ويستخلص الباحث أن الهوية: "ال تتضمن الثوابت فقط بل املتحول واملتغير، وهي مجموعة من 

: الدين، اللغة، الثقافة، املقومات الساسية املكونة للخصوصية املميزة لكيان ما على آخر، وهي تتكون من

ا من خبراته التي 
ً
الجنس، الرض والتاريخ. فالهوية هي حصيلة املعاني التي يرسمها الفرد عن نفسه انطالق

 . فالهوية متحولة ومتفاعلة مع الواقع والتاريخ. "يبنيها من تفاعالته مع اآلخر

لهوية؛ هي معرفة وإدراك الذات ا"لها بقوله:  اولندرة تعريف مصطلح الهوية وضع الباحث تعريًف 

القومية ومكوناتها من القيم والخالق والعادات والتقاليد، وهي سمات وخصائص يتميز بها شعب ما عن 

فراد والعالقات السائدة، واملنتج غيره من الشعوب، وتربط هذه السمان بالسلوكيات العامة ملجموع ال 

 . (10)املجتمع"و هذا أالفني والثقافي، لهذه املجموعة 

 

 جديدة هوماتومفعناصر  ،الهوية

فرضت التقنيات الجديدة أسلوب حياة جديدة، كذلك غيرت هذه املستجدات من عناصر الهوية لدى 

 الفرد واملجتمع في هذه الحقبة التاريخية عن تلك العناصر للهوية في حقبة ما قبل الطفرة في االتصاالت. 

الساس في تشكيل  وهو اودينيً  اأخالقيً  االتزاًم بوصفه هوية كان طه عبد الرحمن قد طرح مفهوم ال

رث التاريخي يمان بعقيدة االمة الديني واإلسالمي واإل نها اإل إالهوية، تبعه خليل نوري العاني بقوله: 

نضوية املنها هوية إنسانية منفتحة، جامعة للتعدد القومي والثقافي للشعوب املنضوية وغير إالحضاري. و 

 . (11) اإلسالميةيدة تحت العق

دون غيرها من العناصر املشكلة للهوية، نابع من املتغيرات من من املالحظ أن التمسك بالهوية الدينية 

 التي تحملها العوملة والصراع بين الحضارات والديان. 

ل ن تغلغل العوملة في مفاصل الحياة اليومية للناس واملجتمعات مع انتشار وسائل االتصاأيرى الكاتب، 

عموًما وشبكة  عالمعالم، أثر في ازدياد التطابق والتشابه في الهوية بين كثيرين من مستخدمي وسائل اإل واإل 

خر آومواقع التواصل االجتماعي خصوًصا. في مقابل خلقه لنوع من الكفاء واالنكماش عند بعض  نترنتاإل 

ظهر نوع من الهوية التي سماها  إذ، على هويتهم الخاصة محافظةو الهوية  يانمن املستخدمين رًدا على طغ

 . (12)"الخوفقراطية" ـالدكتور مهدي املنجرة ب

 

                                                           
 63: ص الكتاب (10)
 67: ص الكتاب (11)
 11ص : الكتاب (12)
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 الهوية من الجمود إلى التفاعل ؛املبحث الثاني

؛ إما بنتيجة الشعور بالخطر من اآلخر )هنا الغرب(، أو الناس الحديث عن الهوية عند بعضارتبط 

 الحاجة إلى اإلصالح.بنتيجة الشعور 

نسان النظر إلى موضوع الهوية يظهر أنها مسألة مرتبطة بالمن واستقرار اإل هذا االختالف في

وطان. ونابعة من االستقرار الفكري للمجتمع كما كان حال املسلمين في التاريخ وحتى نهاية والجماعات وال 

 .(13) عشرالقرن التاسع 

ن االعربية واإلسالمية، برز تيار نتيجة الخلل في االستقرار الفكري للمجتمعات  ،إال أنه في الواقع الحديث

أحدهما يتهافت على الغرب وأيديولوجياته، ومشكك في التاريخ اإلسالمي وحضارته، وقد أفرز هذا التيار 

، نادى 1924أنظمة استبدادية فاشلة. والتيار الثاني، كان نتيجة رد فعل على سقوط الخالفة اإلسالمية 

 . (14) عدةد وقع هذا التيار أيًضا في انقسامات رثه التشريعي، وقإبالدفاع عن اإلسالم و 

هذا االضطراب والتوتر في املجتمعات العربية واإلسالمية جعلها ال تحسن االنكفاء وال االنفتاح وبقيت 

 . (15) الزجاجةمعلقة في عنق 

لهوية، وقد برزت عوامل لدمغة والدول واملجتمعات ظهرت الضرورة امللحة وفي ظل تشابك الجهزة وال 

هم املخاطر الخارجية على هوية املجتمعات العربية واإلسالمية أن من أخارجية وداخلية، يرى الكاتب  عدة،

ن قدرتها على االنتشار والتأثير في مجاالت الحياة أال إثارها اإليجابية، آقضية العوملة، على الرغم من 

هذه املخاوف عند الكاتب هو  جعلت عصرنا "عصر الريبة".  وما يزيد منجميعها الواقعية واالفتراضية 

واالتصال )وهي أهم أدوات العوملة( التي تستهدف الهويات املحلية والخاصة وتعمل على خلق  عالمثورة اإل 

 . (16) املستخدمينالتجانس بين 

فهي تحمل مخاطر على الهوية  ،فهو يرى أن املوقف من العوملة ليس لسبب اقتصادي بل لسبب تاريخي

 . (17) العامليةوالنمطية على الثقافة  وتفرض ثقافة النموذج

هذه املخاوف تزداد عند املجتمعات العربية واإلسالمية للوضع الداخلي الذي تعيشه البلدان العربية 

أبناء  فإنواإلسالمية وعدم قدرتها على مجاراة تمركز الشركات املبدعة واملنتجة للمحتوى في الغرب. وكذلك 

املجتمعات العربية واإلسالمية التي تستخدم هذه التقنيات يواجهون في بلدانهم ألواًنا من االستبداد 

ا من التحرر من القيود قصاء من الداخل. وبتوفير هذه الشبكات في مواقع التواصل االجتماعي نوعً واإل

                                                           
 72: ص الكتاب (13)
 73: ص الكتاب (14)
 74: ص الكتاب (15)
 75: ص الكتاب (16)
 78: ص الكتاب (17)
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من سلعة علمية  نترنتلعرب وحولوا اإل ماليين املستخدمين ا االسياسية والدينية واالجتماعية، تهافت عليه

 . (18) تنفيسيةالى سلعة 

 

اقع التواصل االجتماعي والهوية ؛املبحث الثالث  تأثر وتأثير ،مو

مجاالت  فيها عنان االنتشار الواسع ملواقع التواصل االجتماعي أثار االنتباه إلى اآلثار الكبيرة الناجمة 

من مجموع سكان العالم العربي يستخدمون هذه  في املئة 39الحياة املختلفة. تشير اإلحصاءات إلى أن 

ليه باقي تثم  في املئة 91لكترونية، ويأتي موقع التواصل االجتماعي )الفيسبوك( في املقدمة بنسبة املواقع اإل

 . (19) املواقع

قدرتها على تجميع الشخاص حول اهتمامات مختلفة من السياسة  يالقيمة الحقيقة لهذه املواقع ه

. وفي سبيل ذلك حاول يهالقاء الضوء علعمق إلاملبحث اللم تنل االهتمام أو  شكلةاملالغاني. إال أن هذه لى إ

البحث التركيز على ثالث نقاط يراها مؤثرة بالفعل، وهي: املجتمعات االفتراضية، شغف التواصل باللغة 

 العربية، غياب الذاكرة. 

 

 املجتمعات االفتراضية

نسان الحديث. وإن مصطلح املجتمع االفتراض ي الذي ظهر بعد توفير ي يعيشها اإلأهم التحوالت الت يه

ة افتراضية ويشترك إلكترونيوسائل االتصال، وهو يطلق على مجتمع يتفاعل في بيئة  نترنتشبكات اإل 

 وهي مجموعة قد تكبر في تعدادها ،االجتماعي املشترك نشاطوالأعضاؤه في كثير من الروابط واالهتمامات 

. وتضم جماعة من البشر (20) الوقتيشتركون في تفاعل اجتماعي في مساحة ما بعض  إذماليين.  إلىمن مئات 

ما بينهم آليات التعامل وقواعد وأخالقيات،  ال تربطهم بالضرورة حدود جغرافية أو سياسية، يخلقون في

 . (21) الالحدود()فهو مجتمع 

مبدأ االهتمامات املشتركة االجتماعية بي، بل لم يعد مفهوم املجتمع مرتبط بسياق زمني أو مكان

 : (22) أساسيةالثقافية، وتتميز هذه املجتمعات بأربعة خصائص 

 العضاء والتنظيم االجتماعي.  -

                                                           
 80: ص الكتاب (18)
 87: ص الكتاب (19)
 89: ص الكتاب (20)
 91: ص الكتاب (21)
 90: ص الكتاب (22)
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 اللغة وأنماط التواصل.  -

 الثقافة.  -

 الهوية املشتركة.  -

ا إليه الخصائص التكنولوجية 
ً
إن املجتمع االفتراض ي ظاهرة اجتماعية مثل املجتمع التقليدي مضاف

يوجد تداخل كبير بين املجتمع االفتراض ي واملجتمع الواقعي، إال أن املجتمعات االفتراضية ال  إذالرقمية، 

 
ً

جزئية ال تسمح بتشكيل هوية  نها تقوم على ثقافة هويةن املجتمعات الحقيقية، لم يمكن أن تكون بديال

أفراد هذه و اآللية.  معقول البشر وتفاعالته وهي مجتمعات تصنعهاغير ثابتة ودائمة التغير.  وهيقوية، 

 الخفيةن القيود االجتماعية والدينية والقيمية ويخلقون ما يسمى بالهوية ماملجتمعات يعيشون بعيدين 

 بالشباب. . بعد أن أصبح العالم املادي أقل ترحيًبا (23)

تعمل التكنولوجية الحديثة على تعويض الهوية الحقيقة للفرد، وتنسج هويات له غير متعلقة بالحيز 

ن املجتمع االفتراض ي يواجه معضالت أهمها النهاية املجهولة أ. إال (24) إليهاملكاني وتقلل من الشعور باالنتماء 

على هذا الفضاء، سواء من أجل الحد من لهذه البداية، وبروز دور أجهزة الدولة الرقابية من جديد 

 دورها القمعي.  مالفوض ى وحماية الخصوصية أ

 

 ضعف التواصل باللغة العربية

اللغات  عالمهذه الظاهرة موجودة حتى في الواقع الحقيقي حيث تستخدم وسائل اإل أن على الرغم من 

لتواصل االجتماعي، من بين أهم املحلية املحكية، يعد الضعف في التواصل باللغة العربية في مواقع ا

 ب املدارس. درجة ظهور الكتابة بلغة هجينة بين طال  إلىالقضايا املؤثرة، 

تواصلية أو لغة جديدة تسمي "العربيزي" أو  اأوجد التواصل من خالل مواقع التواصل االجتماعي رموًز 

يها بعض الرموز بحيث تقابل "الفرانكو آرب" وهي كلمات ذات معنى عربي تكتب بحروف إنكليزية أضيف إل

 . (25) اإلنكليزيةوجودة في املبعض الحرف العربية غير 

مثل تلك الفجوة التي بينهم وبين الجيل الكبر عمًرا، يإن استعمال هذه اللغة الهجينة من الشباب 

 غرب.ثقافة عصرية مستلهمة من ال إلىعبر عن انتماء الجيل الجديد يالتواصل بينهم، أو  غيابحساسهم بإل 

                                                           
 94 -92: ص الكتاب (23)
 96: ص الكتاب (24)
 100: ص الكتاب (25)
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هوية املجتمعات العربية  فيمدى تأثير اللغة العربية  نتثير هذه الظاهرة اللغوية الجديدة تساؤالت ع

اللغة أحد الركان الساسية للهوية لي شعب. فقيمتها ال تكمن فقط في بنيتها الصوتية بل في  بافتراض أن

 .(26) التاريخيسياقها الثقافي وامتدادها 

ثنائية اللغوية العجز أهل اللغة العربية عن مواكبة التكنولوجية وسيطرة  إلىيرجع الباحث هذا الوضع 

 في املئة 3ال يتجاوز بما  نترنتعلى ثقافة جيل الشباب. فمن ناحية لم يتطور املحتوى العربي على شبكة اإل 

ة من أهم ن هيمنة اللغات الجنبية وضعف استعمال العربيإ ثم. نترنتنتاج املحتوى الرقمي على اإل إمن 

   أسباب ضعف املحتوى العربي.

نجد أن الباحث يمني النفس أن دورها في  نترنتوفي ظل دور مواقع التواصل االجتماعي وشبكات اإل 

أن التخوفات تظهر مع ظهور إلى يرجع ذلك  إذدور افتراض ي وتوقعات مسبقة، هو تشكيل هوية املستخدم 

 .  (27) جديدةأي وسيلة اتصال 

 

 غياب الذاكرة

في ظل ذاكرة لم تتشكل بعد لهم، جعل من انتشار  نترنتانخراط الجيال الشابة الكبير في شبكة اإل  إن

 . (28) وسلوكاتهاثقافة صانعي هذه الوسائل واسًعا، واستغلت بدورها في نشر فكرها وأيديولوجيتها 

 ايقدم نموذًج  المعالسلوكات االجتماعية لهذه الجيال. وأصبح اإل  فيويبدو تأثير هذه الوسائل واضًحا 

ملنتجات ثقافية ورمزية. ولم تعد السرة أو املدرسة أو املسجد املصادر الساسية أو الوحيدة  امتجانًس 

 نتاج املعرفة والقيم. إل 

يعرف الكاتب الذاكرة هنا، بـ "الرابط بين املاض ي والحاضر واملستقبل، وإذا فقدت الذاكرة يضبح الفرد 

 
ً

نسان الذي يحافظ على تواصل هذه الذاكرة هو من يكون له دور في بناء  عن سياقه، وإن اإلمنفصال

ا ال غنى عنه في الحياة اإلنسانية الفاعلة. (29)"الحضارة
ً
 . فالذاكرة تعد شرط

ة ووسط لكترونيمع بداية القرن الحادي والعشرين صار الطفل ينشأ في حضن بيئة من الدوات اإل

ما يهدد الذاكرة الفردية  ،زاد في الذاكرة وفي ظل غياب دور البوين طوفان من املعلومات الرقمية، من غير

 . (30) بالخللوالذاكرة الجمعية لألفراد 

                                                           
 103 -102: ص الكتاب (26)
 107: ص الكتاب (27)
 108: ص الكتاب (28)
 109: ص الكتاب (29)
 110: ص الكتاب (30)
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حفظ الحقائق في  ن الطفال لم يتعلموا تحليل نص معقد أوإ" فكما يقول البروفيسور بورلين:

طالق مسؤوليتهم لى اإل ذاكرتهم، أو استيعاب مغزى قرار يتعلق بالسياسة الخارجية، ولنهم لم يدركوا ع

الذاكرة  ما يصيبن أخطر إ. و (31)"تجاه املاض ي، فإنهم أحدثوا صدًعا في السس التي قام عليها املجتمع املدني

 . سطحي واستهالكي ويملؤها بما هو هاال يستثير  ماليس التشويه والتشويش، إنما 

"ثقافة ـليومي ما خلق ما يسمى بويزيد على ذلك، أن وسائل التواصل االجتماعي تتابع تفاصيل الحدث ا

املجتمعات العربية التي  إلىدون أن تكون في سياق اجتماعي أو سياس ي أو ثقافي. وبالنظر من التفاصيل" 

 . (32) النفسيةشباع الحاجات إيستهلك أفرادها وسائل التواصل االجتماعي من أجل 

ة الشمولية ذات املنشأ الغربي، وهذا الضعف في الثقافة يخلق بدوره تحديات عدة أمام إبهار الهوي

علية الثقافة الشعبية الغربية في شبكة اف إلىذا نظرنا إوتنحو باتجاه حرب على الهوية الحضارية اإلسالمية. 

 . نترنت، مقابل اإلنتاج العربي من املحتوى على اإل نترنتاإل 

ن لكل إالمية. فمنهم يقول الثقافة العربية واإلس فييم املخاطر والتأثيرات و يختلف املحللون حول تق

ن هذا نتيجة قابلية الثقافة العربية إعصره، ومنهم من يقول ث حوادبصل تتجيل ذاكرته الثقافية 

جديدة تستند  متغيراتواإلسالمية واالنفتاح على الشعوب الخرى. إال أن ثورة االتصاالت الجديدة جلبت 

 . (33) لكترونيةاإلما يسمى املواطنة نسان الفرد واهتماماته الشخصية وخلق لى رغبات اإلإ

 

 الهويات االفتراضية ؛الفصل الثاني

ظهرت على أرض الواقع تحوالت في عدد من املجاالت في ظل التناسل غير املحدود من التقنيات وعوملة 

هوية الشخاص واملجتمعات. وقد ظهرت هويات جديدة  في، الواقع الذي انعكس عالمالتكنولوجيا واإل 

 عدة:

 االفتراضية الهوية

. وقد (34)نترنتالتي يقوم بها املستخدم عند تبحره في اإل جميعها تطلق على اآلثار والحركات والتحركات 

تشهد دول العالم العربي  إذة )لكترونيتعزز مفهوم الهوية االفتراضية باالنتشار املتزايد للحكومات اإل

ت املالية وكذلك املؤسسات الخرى، وتطورت هذه في ذلك(. في الوزارات والتعامال  اوتنافًس  اواإلسالمي نموً 

 ركية(. يمالهوية درجة استخدمها في التصويت في االنتخابات )االنتخابات ال 

                                                           
 111: ص الكتاب (31)
 112: ص الكتاب (32)
 118: ص الكتاب (33)
 128: ص الكتاب (34)
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خرين عبر النص أو وتتفاعل مع اآل  نترنتفهذه الهوية ليست ذات حدود جغرافية وتسبح في فضاء اإل 

 : (35) خلفياتة ثالث لكترونيالصوت أو الصورة أو الرموز. للهوية اإل

 اإلطار الذاتي للشخصية )الهوية الوطنية الواقعية(.  -

 اإلطار االفتراض ي للشخصية )الهوية االفتراضية العاملية(.  -

 اإلطار الثقافي الطبيعي.  -

 : (36) مستويات ةإال أن الهوية االفتراضية تتعقد ضمن ثالث -

 الهوية املعلنة؛ وهي املعلومات التي يقدمها املستخدم قد تكون حقيقية أو مزيفة.  -

 ي يقوم به املستخدم في العالم االفتراض ي. ذالهوية النشطة؛ هي النشاط ال -

 الين(.  -الين( أو )أوف -ون أ) نترنتثناء اتصاله باإل في أالهوية املحسوبة؛ وهي حالة املستخدم  -

ية االفتراضية هي انعكاس للهوية الحقيقية )عندما تكون املعلومات املعطاة وهناك من يرى أن الهو 

 
ً
ا عن الهوية الحقيقية، وذلك لنها صحيحة(. كذلك تسمح الهوية االفتراضية أن يكون الفرد أكثر نشاط

 دون القيود املوجودة في الواقع. وتخرج هذه البيئة الذات الداخلية للفرد. من تتجاوز الحدود 

ن هذه املجتمعات تسمح ملجهولي الهوية بالنشاط والتفاعل. للهوية االفتراضية فوائد وسلبيات أال إ

أكثر:  ان سلبياتهأال إمتعددة، فهي تمنح الحرية للمستخدم وكذلك توسع الواقع لديه من الناحية اإليجابية 

أو  ية الشخصيةفاملستخدم ال يبالي في الكشف عن خصوصياته وما يترتب عليه من عواقب، ازدواج

للفرد بين الواقع واالفتراض، احتمال تعرض الهوية االفتراضية للقرصنة، فيضان من املعلومات  هاانفصام

 . (37) املستخدمتفكير  فيالتي تؤثر 

 لكترونيالهوية اإل
ً

، بل هي أسلوب حياة ضرورية لكثير من الناس، فهل ةالفكري مناقشةلل ة ليست مجاال

 الصراعات والتناحرات املوجودة للهويات الواقعية. ستعيش الهوية االفتراضية

 

                                                           
 130: ص الكتاب (35)
 131: ص الكتاب (36)
 136 -135: ص الكتاب (37)
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 الهوية الشخصية

ظهر مصطلح الهوية الشخصية في القرن السابع عشر. وقد اهتمت العلوم اإلنسانية باملفهوم؛ وهو كل 

مجموعة السمات  وهينسان وتصوره لنفسه. وهي تعبير عن "التطابق العقلي مع الذات". ما يتعلق بفهم اإل

 .(38) اآلخرينت التي يتميز بها فرد ما عن باقي الفراد واملواصفا

من جانبه ميز عالم النفس وليام جيمس ثالثة وجوه للهوية؛ )الذات املادية: وهي الجسد(، )الذات 

دوار(، )الذات العارفة: وهي التي تمنح الشخص الشعور بأنه ذات مستقلة عندما يعمل االجتماعية: وهي ال 

 ويفكر(. 

عن الفرد ال يكون بمعزل عن املجموعة التي تتكون من أفراد يتميزون عن بعضهم من ولكن الحديث 

 ماهية كل واحد. لىخالل مؤشرات وعالمات ع

تشكيل الفرد وهويته، فهي تتشكل على مراحل ومع مرور اليام  وغصفي عدة تتداخل عوامل وأمور 

والتجارب وهي تتغير باستمرار، عبر مجاالت وأبعاد متعددة تجمع بين الحياة الشخصية واملحيط ث حوادوال

الهوية  إلىاالجتماعي واملؤثرات العاملية. لكل شخص أشكال متعددة من الهوية، وهذا التداخل بين االنتماء 

 .  (39)أزمة الهوية""بـ شكال االنتماء الخرى واملتعددة، يخلق ما يعرف أالشخصية و 

 

 الهوية الطائفية

 وضعيدين معين سماوي أو لهي إحدى نماذج الهوية الجامعة بصورة ضيقة، فهي مبنية على التعصب 

 . وفي املجتمعات العربية برزت هذه الهوية بعد هرب الن  (40)
 
م العربية الحاكمة من االستحقاقات ظ

ج سرائيل(. كذلكإوأثارت العداء تجاه إيران أو ) ،اإلصالحية الداخلية ِّ
و  ملفهوم القلية بين هذه  ر 

سهم في أضد اآلخرين، المر الذي  ااملجتمعات، من خالل التحريض على الرموز الدينية، واستعمالها سالًح 

 . (41) الهويةتفاقم أزمة 

قصاء عن املجال العام، وكذلك إن ما يحرك الهوية الطائفية )القلية(، هي الشعور بالعزلة أو اإل

 استغالل النظمة امل
ً

نسيج املجتمع، ويعرض الكاتب أمثلة  إلىلدخول ل حلية والقوى الغربية التعدد مدخال

 .(42)يًضا أ مازيغية في املغرب العربيواملسألة ال  ،وكذلك الوضع في مصر ،عن لبنان وسورية والعراق

                                                           
 139: ص الكتاب (38)
 143 -141: ص الكتاب (39)
 145: ص الكتاب (40)
 150 -147: ص الكتاب (41)
 153: ص الكتاب (42)
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 الهوية الجمعية

الرض، اللغة، التاريخ، ات املشتركة الساسية ملجموعة من البشر، وعناصرها: يز هي مجموعة من امل

خرين، .  وهي تقوم على دعامتين؛ التوسل بلغة التحرر من سلطة اآل (43) والطموحالحضارة، الثقافة 

 والتوسل بلغة الفخر والشعور بالكرامة. 

 تتداخل مع عدد من الهويات الخرى، كالهوية الدينية والقومية..و وهي تتميز بالتغير واالنفتاح، 

، ولها سلبيات وإيجابيات، فهي نترنتمتنوع على أرض الواقع وفي شبكة اإل  طنشاللهويات الجمعية 

فرادها وتفسح املجال لتعدد الفكار أتوطد العالقات القائمة على التضامن والتالحم وتساعد في تمكين 

ا وال تقوم بتجميد الهوية املكتسبة تاريخيً و والثقافات، إال أنها مقتصرة على أفرادها وتتميز بالسلطوية، 

تجاوز الثقافات والخصوصيات املحلية وتؤسس ملفهوم هجين لتسمح بتطورها، في ظل العوملة التي تسعى 

 . (44) العامليةمن الهوية بين الثقافة املحلية والثقافة 

 

 الهوية الوطنية

العرب مرتبطة بمسألة الهوية، وقد عمل الكاتب على هذا املفهوم من خالل  إلىأصبحت الدولة بالنسبة 

أن الفرد عضو في جماعة سياسية كبرى، والثاني  إلىعريفه للمصطلح من خالل معنيين اثنين، الول يدل ت

. في محاولة لربط الناس ببعضهم ضمن منطقة (45) الحاكمةأن الهوية الوطنية تحددها الجماعة السياسية 

 محددة من الرض. 

 ا ما تتحرر من النزاع، فضًل مختلفة ونادرً يرى البحث أن الهوية الوطنية أداة طيعة تخضع لتأويالت 

تعريف ومراجعة بصفة دورية. فبحسب تعريف  إلىا أن فهمها يبقى ضبابًيا وغير دقيق، وتحتاج دائًما عن

إبراهيم ديب، هي: "الوعاء الكبير الذي يعترف ويوثق ويستوعب كل طوائف ومكونات املجتمع، وأنها كائن 

 . (46)"احد كجزء من تكوينهم الوجداني والذهني والنفس ييتجسد في نفوس أبناء الوطن الو 

تظل مصدًرا للصراع والتقسيم، وأنها ال تبنى بمنطق  إذ ا،مخفيً  امع ذلك يرى الكاتب، أن للهوية وجهً 

هذه الدول تعود  تالقوة والسيطرة، كما حدث في العراق وسورية ولبنان وجنوب السودان، حيث مشكال 

قدرتها على إيجاد بيئة أو نظم  والحقيقي أمام الدول العربية ه شكلاملكاتب أن يجد الو وقت التأسيس.  إلى

                                                           
 154: ص الكتاب (43)
 160 -159: ص الكتاب (44)
  163: ص الكتاب(45)
 164: ص الكتاب (46)
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فأهمية الهوية الوطنية تتمثل في قدرتها على تحويل التعدد والتنوع أو قوانين تدير عمليات االختالف، 

 . (47) وطنيةثروة  إلىالطبيعي للمجتمع 

 

 الهوية العربية

يرى الكاتب أن الهوية العربية مرت بتشكالت متنوعة، وكذلك تتعدد التعريفات لها. فمن جهة هي 

ا عضوًيا، 
ً
القومية العربية بوصفها مجموعة من الروابط  إلىينظر  إذترتبط بمسألة القومية ارتباط

 شتركة. الثقافية الناجمة عن تعايش مجموعة من البشر في مكان واحد لها تاريخ واحد ومصالح م

من غير العرب، فهي  افهو بحسب رؤية عزمي بشارة يرى أن القومية العربية استوعبت في داخلها كثيرً 

. وهناك من يراها )بحسب تعريف بشارة لها( فكرة حديثة لها عناصر مشتركة مثل اللغة (48) دمليست رابط 

 .(49) القديمر من التاريخ العربي والثقافة التاريخ، ومنهم من يراها )محمد عمارة( أنها مفهوم قديم متحد

الهوية العربية، هي التعبير الوجودي املعنوي للدول العربية ذات اللغة العربية والثقافة العربية 

ليها محمد عابد الجابري، قوله: وهي الجامعة التي ترتكز عليها الدولة إالواحدة عبر التاريخ الطويل، ويضيف 

 .(50) فيهاع السياس ي للمواطنين القومية. فهي الجامع الثقافي والجام

أن القومية العربية في التاريخ الحديث قد فشلت في تحقيق تقدم سياس ي وثقافي  إلىيذهب الكاتب 

 جملة من السباب الخارجية والداخلية.  إلىواقتصادي، ويرجع ذلك 

دولة مأزومة ها بوصفنشوء الدولة القطرية  إلىوكانت الخارجية منها، الصراع العربي الغربي، الذي أدى 

الداخلية واإلقليمية والقومية. وأما الداخلية فكانت العالقة بين  تمنذ تأسيسها وعاجزة عن حل املشكال 

القومية )في تعريفها وفق التجربة الوروبية( والمة اإلسالمية. فقد وجد الفرد املسلم نفسه عضًوا في دولة 

 . (51) الغربيةاه تيار إسالمي رافض للتبعية تتطلب منه الوالء املطلق، المر الذي دفع باتج

 

                                                           
 169 -165: ص الكتاب (47)
 171: ص الكتاب (48)
 172: ص الكتاب (49)
 173: ص الكتاب (50)
 178 -177: ص الكتاب (51)
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 الهوية اإلسالمية

، وهي مفهوم للتعاطف مع معاناة املسلمين اآلخرين جميعهم هي عنصر جامع وقاسم مشترك للمسلمين

 ومساعدتهم والتعاون معهم.

القرآن ه خطوة لتجاوز الهوية القبلية العشائرية، وقد كرر ئكان اإلسالم أو الهوية اإلسالمية منذ نشو 

 واحدةمرة إشارة على أن اإلسالم يضم أكثر من هوية  13مرة وبصيغة الجمع  64استخدام كلمة "المة" 

(52)  . 

تعددت التعريفات للهوية اإلسالمية، فقد وجدها خليل العاني تعني اإليمان بالعقيدة اإلسالمية وإبراز 

ها الشاهد البوشيخي؛ أنها مجموعة املقومات الشعائر اإلسالمية والشعور بالتميز واالستقاللية. في حين يرا

الزماني  وضعالالساسية املكونة للخصوصية الكيان اإلسالمي وهي: اإلسالم، اللغة العربية يضاف إليها 

 .  (53) العاملين(خرون أنها هوية كونية اعتماًدا على قوله تعالى )رب آواملكاني املشترك للمسلمين في حين يراها 

يدية في اإلسالم يرى الكاتب أن الهوية اإلسالمية في املجتمعات العربية واإلسالمية مع هذه القوة العق

الحكومية التي تقع تحت سيطرة حكومات )غربية  عالمتعاني هي الخرى في مواجهة العوملة ووسائل اإل 

 . (54) مًعاالستغالل السياس ي الداخلي والخارجي لالهوى(. ما يعرضها 

 

اقع التواصل عالمالتطبيقية "الدور اإل الفصل الثالث: الدراسة  ي ملو

 االجتماعي في تشكيل هوية املجتمعات العربية واإلسالمية" 

 نترنتيعرض هذا الفصل نتائج الدراسة التطبيقية التي أجراها الباحث على عينة من رواد شبكة اإل 

وإلى قسم ثان يقدم  ،قسم أول لعرض نتائج الدراسة إلىومواقع التواصل االجتماعي. يقسم هذا الفصل 

 استنتاجات وتوصيات. 

  إلىخلصت الدراسة  ؛في املبحث األول 

إن الذكور أكثر مشاركة في القضايا التي تهم املنطقة العربية واإلسالمية وقضية الهوية  -

 . (55) خصوًصا

                                                           
 180: ص الكتاب (52)
 184 -182: ص الكتاب (53)
 191: ص الكتاب (54)
 200: ص الكتاب (55)
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 . (56) واملثقفةأكثر من يتعامل مع مواقع التواصل االجتماعي هم الشباب ومن الفئة املتعلمة  -

 . (57) املتابعةالفيسبوك على االهتمام الكبر من  يستحوذ -

مواقع التواصل االجتماعي تليها الهويات الخرى، وهو دليل  فيالهوية الدينية هي الكثر حضوًرا  -

 . (58) أكثرعلى إيمان شعوب املنطقة بأهمية الدين في تشكيل الهوية، وهي تقوم بدور توعوي 

املتداولة فيها  ضوعاتاملو املطلوب منها، وتتسم م الصفحات التي تروج للهوية بالدور و ال تق -

 . (59) بالسلبيةعن الهوية بالحديث 

ق تشكيل هوية املجتمعات العربية و التعصب لرأي أو مذهب من أبرز الظواهر السلبية التي تع -

 . (60) مقتلأن السياسة هي الداء الذي يصيب الهوية في  إلىواإلسالمية ما يشير 

هناك تضارب في فهم دور اللغة العربية في قضية الهوية العربية على الرغم من استخدام  -

 . (61) املستخدمينبين  ةكبير  صورةبالعربية لغة تواصل 

 . (62) متخلفةتتناسل الهويات الصغرى في بيئة  -

 

 االستنتاجات والتوصيات ؛املبحث الثاني

 : عدة الباحث استنتاجات وتوصيات مقد

 . جنيعها تصاعد مع ظهور العوملة وانتشارها في مجاالت الحياة الحديث عن الهوية -

اإلصالح الداخلي، والبحث  إلىالحديث عن الهوية مرتبط بـ: الشعور بالخطر الخارجي، الحاجة  -

 . (63) التخلفعن كيفية الخروج من 

 . (64) الهويةهناك تضارب لدى العلماء واملفكرين في تحديد مقومات وتعريفات  -

 . (65) الهويةشكالت التي تؤثر في ملمن القضايا وا اواصل االجتماعي عددً أفرزت مواقع الت -

 وقدم الكاتب جملة من التوصيات: -

                                                           
 201: ص الكتاب (56)
 205 -203: ص الكتاب (57)
 230وص 218: ص الكتاب (58)
 228: ص: الكتاب (59)
 229: ص الكتاب (60)
 234: الكتاب (61)
 229: ص الكتاب (62)
 236: ص الكتاب (63)
 237: ص الكتاب (64)
 238: ص الكتاب (65)
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 إعداد دراسات متنوعة حول الهوية.  -

 إجراء دراسة شاملة بشأن كيفية التعامل مع وسائل التواصل االجتماعي.  -

ورفدها بجميع عها وتشجيدعم املبادرات الفردية والجماعية وصفحات التواصل االجتماعي  -

 )موجهة للحكومات(.  نترنتأنواع املواد التي تالئم بيئة اإل 

 . كلها االهتمام بعناصر الهوية -

 رواد مواقع التواصل االجتماعي(.  إلىثقافة اإلنتاج )موجهة  إلىالتحول من ثقافة االستهالك  -

بمواد ومعلومات باللغة العربية تفرز ذاكرة حضارية وتاريخية  نترنتاالهتمام برفد محتوى اإل  -

 .  (66) واملسلموثقافية للفرد العربي 

 

 الخاتمة

واقع الهوية في العصر الجديد وعالقة الهوية بمواقع التواصل االجتماعي. وقد  مشكللقد أثار الكتاب 

والتعريفات التي صاغها العلماء والباحثون ملصطلح الهوية. كذلك أثار تساؤالت  هوماتاملفعرض البحث 

 حول تداخل اللغة العربية مع اللغات الجنبية. 

قصاءها أو إفي املجتمع من دون االستمرار في كلها يستخلص البحث أنه ال بد من االعتراف بجالهويات 

 تهميشها أو محاولة القضاء عليها. 

 

                                                           
 246: ص الكتاب (66)
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