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  ِِلَت لَُهْمْۖ َولَْو ُكنَت َفّظاً َغلِيَظ ِ َن َ۬اَّلله فَبَِما رَْحَمةٖ ّمِ
واْ ِمْن َحْولَِكْۖ فَاْعُف َعنُْهْم َواْستَْغِفْر لَُهْم   َ۬الَْقلِْب َلَنَفضُّ

َ    َوَشاِورُْهْم ِِف ِ۬اَلَْمرِ   ِْۖ إِنه َ۬اَّلله ْل لََعَ َ۬اَّلله فَإَِذا َعَزْمَت َفتََوكه
لَِيْۖ     ١٥٩  ُيِحبُّ ُ۬الُْمتََوّكِ

   159آل عمران اآلية                                                                     



 شكر وعرفان 

 كل الشكر واالمتنان والفضل هلل سبحانه وتعايل أن أعانين على أداء هذا العمل البحثي 

 فلك إهلي عظيم احلمد والشكر واملنة 

 ورفيقة    ستاذة الفاضلة اليت منحتين شرف أن تكون مرافقة وموجهة وقبلها أختا امتنانا وفضال ل 

ال تسع الكلمات توصيف جزيل عطاءك يف كل ما أسهمت به طول    ة... أستاذتي الفاضل 

 ا طروحة وخارجه هذه السنوات، فضلك غمرني يف صفحات هذه ال 

 واالمتنان أستاذ التعليم العايل "الدكتورة سامية جفال" لك مين جزيل الشكر  

عرفانا لكل اإلسهامات العلمية واملعرفية والدعم الدائم الذي قدماه أستاذاي  و 

 "الدكتور حممد جودي" اضلني أستاذ التعليم العايل "الدكتور كعواش عزيز" وأخي  الف 

 لكما مين جزيل الشكر والعرفان 

مشروطة طوال سنوات حياتي أمي، أبي،  ال سرتي لكم دين ال ينتهي نظري مساندتكم ال ول 

 ... و"ملى"  يف حياتنا "بلقيس الشام"   تني أخوتي، أخواتي كل بامسه واالستثنائي 

 كم شكرا ل                                                         
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وسائط   ز كأحد أبر الشيعي يف تويرت  -هتدف هذه الدراسة إىل حماولة مكاشفة اخلطاب الطائفي السين 
انتشارا واستعماال   من خالل االستعانة ابملنهج   حضوره   وحتديد خمتلف مؤشراته ورصد التواصل االجتماعي 

 طائفيكنه اخلطاب الحتليل  وذلك لبحث آليات التحول األيديولوجي من خالل    ، املسحي ومنهج حتليل اخلطاب
الصراع الكهنويت يف وسائط امليداي اجلديدة مستغال الرباديغم دواعي  الشيعي الذي يعمل إىل بعث    -السين
ديين تفاعلية وانتشار اخلطاب الاستقطاب و   ية اليت تسهم يف حتقيقاإللكرتون  هموظفا ميزاته وخصائصو التقين  
جمموعة من األدوات   ومن أجل ذلك مت االعتماد على،  عرب الـ تويرت  يف الفضاء امليدايتيكي   الشيعي-السين

النقدي للخطابالتحليلية   التحليل  اليت مشل أداة االستبيان اإللكرتوين  و ،  CDAمن خالل تطبيق مقاربة 
هو خطاب رجعي متحيز يغيب اخلطاب الطائفي   وقد توصلت الدراسة إىل أن .توزيعها ستة عشر دولة عربية 

مفلس من القيم ومتوجس من اآلخر، مزدوج التوجه يعتمد على مبدأ استعالء   ،فيه شرط العقالنية واملوضوعية
ل فرادة ومغايرة دينية، يوظف خمتلف املزااي التقنية والتفاعلية يف توتري خدمة الذات ومتجيدها يف مقابل إقصاء ك

اليت من شأهنا إحالة الشديدة القدم  ألغراض تسويق الصدام الكهنويت وإعادة بعث الصراعات الطائفية املاضية  
ابالعتماد قرون الوسطى  الشعوب العربية إىل نفق من احلروب الدينية والكهنوتية كتلك اليت عاشتها أورواب يف ال

الدراسة املسحية إىلكما  و   محولة داللية وفكرية متعددة املشارب ومتطرفة يف التصورات. على   أن   توصلت 
الصراع الطائفي السين الشيعي أكثر الصراعات الدينية حضورا يف تويرت، من خالل نشر التغريدات والصور 

وتسهم سياسة تويرت يف توفري جمال لتبادل   . لآلخر )السين/الشيعي()هاشتاج( املسيئة  سوم  و الوالفيديوهات و 
السب والقذف واالهتامات بني املغردين السنة والشيعة وهو ما حيول تويرت إىل فضاء للحروب والصراعات 
أن  من  الرغم  على  واملكان،  الزمان  حاجزي  تسهم يف كسر  اليت  خوارزمياته  ذلك  يف  وتساعده  االفرتاضية 

التطرف لآلخر  املسيئة    التغريدات جترم  اليت  والدولية  واإلقليمية  احمللية  والقوانني  األخالقيات  مع  تتعارض 
 والتعصب والتحريض الطائفي والكراهية الدينية. 
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Abstract: 

This study aims to attempt exposing the Sunni-Shiite sectarian 

discourse in Twitter, as one of the famous and widely used social media 

indicators and to identify its various indicators and monitor its presence 

through the use of the survey and discourse analysis method, in order to 

examine the mechanisms of ideological transformation by analyzing the 

nature of the Sunni- Shi'a sectarian discourse that seeks to resurrect the 

causes of priestly conflict in the media taking advantage of the technical 

paradigm and employing its features and electronic characteristics that 

contribute to achieving polarization, interaction and spread of Sunni- Shi'a 

religious discourse in the media space via Twitter. Thus, a set of analytical 

tools were used through the application of the CDA approach, and the 

electronic questionnaire tool that was distributed in sixteen Arab countries. 

The study concluded that the sectarian discourse is a reactionary biased 

discourse lacking rationality and objectivity, without values and 

apprehensive about the other. It has a dual orientation that relies on the 

principle of arrogance and self glorification in exchange for the exclusion of 

every religious singularity and difference, employing various technical and 

interactive advantages in Twitter for the purposes of marketing the priestly 

clash and reviving past heavy weight sectarian conflicts that would lead the 

Arabs into a tunnel of religious and priestly wars, such as those experienced 

by Europe in the Middle Ages relying on a semantic and intellectual load of 

multiple ideas and extremist perceptions. Furthermore, the survey found that 

the Sunni-Shiite sectarian conflict is the most present religious conflict on 

Twitter, through the publication of tweets, photos, videos, signs ( hashtags) 

that are offensive to the other (Sunni / Shi'a), the Twitter policy greatly 

contributes to providing an area for exchanging insults and slander and 

accusations between Sunni and Shiite tweeters, which  turns Twitter into a 

space for virtual wars and conflicts  assisted by its algorithms that contribute 

to break the barriers of time and space despite the fact that offensive tweets 

to others contradict the ethics and local, regional and international laws that 

criminalize extremism, fanaticism, sectarian incitement and religious hatred. 
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 288.. ............ ... ... ملتغريات الدراسة  بعا(: يوضح إجاابت املبحوثني يف أساليب التفاعل يف تويرت ت24جدول رقم ) 

 291. ....... ... ........(: يوضح التكرارات والنسب املئوية لطبيعة التغريدات املنشورة يف صفحة تويرت 25جدول رقم )

 ( رقم  ملتغريات  26جدول  تبعا  تويرت  حساابت  يف  املنشورة  التغريدات  طبيعية  يف  املبحوثني  إجاابت  يوضح   :)
 292.... ... ............................................................................................. الدراسة

 ( رقم  لعينة  27جدول  تويرت  على  االنزعاج  تثري  اليت  الدينية  احملتوايت  لطبيعة  املئوية  والنسب  التكرارات  يوضح   :)
 294..... ............................................................................................... الدراسة

 ( رقم  ملتغريات  28جدول  تبعا  االنزعاج  تثري  اليت  الدينية  احملتوايت  طبيعة  يف  املبحوثني  إجاابت  يوضح   :)
 295............ .. .... .................................................................................. الدراسة

 298.... ......... (: يوضح التكرارات والنسب املئوية لطبيعة التعامل مع التغريدات اليت تثري االنزعاج  29جدول رقم )

(: يوضح إجاابت املبحوثني يف لطبيعة التعامل مع التغريدات الدينية اليت تثري االنزعاج لعينة الدراسة تبعا  30جدول رقم )
 299... ................ ......................................................................... الدراسةملتغريات  

(: يوضح التكرارات والنسب املئوية أكثر الدول العربية اليت تتعرض خلطاب حتريض طائفي يف تويرت ضد  31جدول رقم ) 
 302.................... ....... ................................ .........................سنة/ شيعة لعينة الدراسة

(: يوضح إجاابت املبحوثني يف أكثر الدول العربية اليت تتعرض خلطاب حتريض طائفي يف تويرت ضد سنة/  32جدول رقم ) 
 303.... .......... ........ ................................................ شيعة لعينة الدراسة تبعا ملتغريات الدراسة 

 308... ........... (: يوضح التكرارات والنسب املئوية يف مسؤولية تقدمي خطاب طائفي )سن/ شيعي(. 33جدول رقم ) 

(: يوضح إجاابت املبحوثني يف مسؤولية تقدمي خطاب حتريض طائفي يف تويرت ضد )السنة/الشيعة( تبعا  34جدول رقم ) 
 309..... .......................................................................................ملتغريات الدراسة

 311... .......( Kolmogorov-Smirnova(: يوضح اختبار التوزيع الطبيعي وفقا لتحليل ) 35جدول رقم ) 

 ( رقم  اختبار  36جدول  نتائج  يوضح   :)Independent Samples T-test   ت الثاين  ملتغري    عزىحملور 
 312.... .... ............................................................................................. النس

ملتغري االنتماء    عزى حملور الثاين ت   Independent Samples T-test(: يوضح نتائج اختبار  37جدول رقم )
 313. .................................................................................................... الدين

حملور أمناط استخدام تويرت تعزى ملتغري    ANOVA(: يوضح نتائج اختبار التباين األحادي االجتاه  38جدول رقم ) 
 314... ......... ..................... .... ................... ..............................................السن
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حملور أمناط استخدام تويرت تعزى ملتغري    ANOVA(: يوضح نتائج اختبار التباين األحادي االجتاه  39جدول رقم ) 
 315..... ...................................................................................... املستوى التعليمي 

 316........................... ..... .................   (: ميزان تقديري وفقا ملقياس ليكرت اخلماسي40جدول رقم ) 

 ( رقم  )41جدول  لتحليل  وفقا  الطبيعي  التوزيع  اختبار  يوضح   :)Kolmogorov-Smirnova)    حملاور
 316....... ...االستبيان........................................................................................ 

الشيعي يف تويرت" وتقديرات  -(: الدول اإلحصائي اخلاص بفقرات حمور "خصائص اخلطاب الطائفي السن 42جدول رقم ) 
 318..................... ...................................................................االستجابة اخلاصة به 

ملتغري االنتماء    عزىحملور الثالث ت  Independent Samples T-test(: يوضح نتائج اختبار  43جدول رقم )
 320... ................... ............................................................................... الدين

حملور الثالث تبعا ملتغري    Independent Samples T-test(: يوضح النتائج الكلية اختبار  44جدول رقم ) 
 321............ .......... ............................................................................... النس

نتائج  45جدول رقم )  لدرجة الكلية حملور خصائص اخلطاب    ANOVAاختبار التباين األحادي االجتاه  (: يوضح 
 322.... .... ... ..........................................................الشيعي تعزي ملتغري السن -الطائفي السن 

نتائج اختبار التباين األحادي االجتاه  46جدول رقم )  لدرجة الكلية حملور خصائص اخلطاب    ANOVA(: يوضح 
 323. ..... ... ................................................ستوى التعليميالشيعي تعزي ملتغري امل- الطائفي السن

 ( رقم  "أ 47جدول  حمور  بفقرات  اخلاص  اإلحصائي  الدول  السن(:  الطائفي  اخلطاب  تويرت"  -طروحات  يف  الشيعي 
 325............. ................................................................. وتقديرات االستجابة اخلاصة به 

حملور الرابع تبعا ملتغري االنتماء    Independent Samples T-test(: يوضح نتائج اختبار  48جدول رقم ) 
 327...... ....... ....................................................................................... . الدين

الكلية الختبار  49جدول رقم )  الرابع تبعا    Independent Samples T-test(: يوضح النتائج  للمحور 
 328.. .. . ........................................................................................... ملتغري النس

لدرجة الكلية حملور أطروحات اخلطاب    ANOVA(: يوضح نتائج اختبار التباين األحادي االجتاه  50جدول رقم ) 
 329........ ... ..................................................الشيعي يف تويرت تعزي ملتغري السن-الطائفي السن 

لدرجة الكلية حملور أطروحات اخلطاب    ANOVA(: يوضح نتائج اختبار التباين األحادي االجتاه  51جدول رقم ) 
 330......... ............... .......................... الشيعي يف تويرت تعزي ملتغري املستوى التعليمي - الطائفي السن

 ( رقم  السن52جدول  الطائفي  اخلطاب  تداول  "أطر  حمور  بفقرات  اخلاص  اإلحصائي  الدول  تويرت"  -(:  يف  الشيعي 
 332...... ... ..................................................................... وتقديرات االستجابة اخلاصة به 
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 334....... ..... . ............حملور اخلامس تبعا ملتغري االنتماء الدين  T-test(: يوضح نتائج اختبار  53جدول رقم ) 

 335...... .... ............... للمحور اخلامس تبعا للجنس   T-test(: يوضح النتائج الكلية الختبار  54جدول رقم ) 

للدرجة الكلية حملور أطروحات اخلطاب    ANOVA(: يوضح نتائج اختبار التباين األحادي االجتاه  55جدول رقم ) 
 336.... .... .... ................................................. الشيعي يف تويرت تعزي ملتغري السن-الطائفي السن 

للدرجة الكلية حملور أطر تداول اخلطاب    ANOVA(: يوضح نتائج اختبار التباين األحادي االجتاه  56جدول رقم ) 
 337..... ............................................. الشيعي يف تويرت تعزي ملتغري املستوى التعليمي - لسنالطائفي ا 
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 48... ................. ................. ..مستوايت التحليل النقدي للخطاب لدى نورمان فريكالوف(:  1رقم )   شكل
 94. .................. ........... ....... ...... العامل.................التوزيع الديين للسنة والشيعة يف  (:  2رقم )   شكل
 202.. . ................... الشيعي يف تويرت- يوضح حتقيق مبدأ الرايدة والفوقية يف اخلطاب الديين السين  (: 3رقم )   شكل
 204.... .... ......................... الشيعي يف تويرت-أتصيل الذاكرة الدينية يف اخلطاب الديين السين   (: 4رقم )  شكل
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 231.. ................. الشيعي يف تويرت.-يوضح جماالت التحليل احلجاجي يف اخلطاب الديين السين   (:12رقم )  شكل
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 252.. .. ................... ...الشيعي يف تويرت -يوضح السياقات االستعمالية للخطاب الديين السين(:  16رقم )  شكل
 253..... .................. ...... يوضح صورة مت تداوهلا يف التغريدات السنية بعد انفجار مرفأ بريوت(:  17رقم )  شكل
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 ( رقم  السين23شكل  الطائفي  اخلطاب  خصائص  حمور  لفقرات  احلسايب  املتوسط  يوضح   :) -
 319.............. ................. ........................................... .......................... لشيعي ا

( رقم  السين (:  24شكل  الطائفي  اخلطاب  أطروحات  حمور  لفقرات  احلسايب  املتوسط  يف  -يوضح  الشيعي 
 326... ................................................................................................... تويرت.

 ( رقم  السين25شكل  الطائفي  اخلطاب  تداول  أطر  حمور  لفقرات  احلسايب  املتوسط  يوضح  يف  -(:  الشيعي 
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عربية بلدان  شهدته  الذي  السياسي  التغيري  حركات  من   أعقبت  بداية  واليمن  ومصر  سوراي  مثل 
يف حالة من الفوضى تنخرط   بـ "الربيع العريب" -ما عرف إعالميا-م، تداعيات عدة جعلت من بلدان  2011

اليت   السياسية تزامنت  السياسية  انزالق األوضاع  السياسي والشعيب، وهو ما أدى سريعا إىل  وموجات احلراك 
بع  أعيد  إثره  وعلى  األبعاد،  واملتشابكة  املتالحقة  األزمات  من  نفق  يف  والدينية  والثقافية  ث واالجتماعية 

ال بفعل  دفينة  وأزمات كانت  اجملتمعات ةالعربيوسياسية  اجلي  تحوالتصراعات  لتشهد  اإلسالمية العربية    ، 
الطائفي   صراعات ومعارك موزاية ملذحبة كربالء ومعركة اجلمل وصفني وغزو بغداد...، ويعاد بعث النزاع الدين 

بيعة السقيفة، وهو ما أسفر يف عصران هذا عن صراعات دينية ذات  الذي تعود جذوره إىل    بنكهته السياسية  
أي عند إحياء أبعاد  األمر  يستقر  العربية، ومل  املنطقة  )السنة والشيعة( يف  متعددة بني قطيب اإلسالم  ديولوجية 

الرتاث الدموي بل ونقل هذا الصراع إىل ميادين أخرى أاتحتها التكنولوجيا االتصالية واليت أسهمت يف تفجري 
 . رها الطاغيالصدام اإلنساين بني السنة والشيعة وأّمنت حضو   ازعما أمكن من نو 

ولئن كانت وسائل اإلعالم ابختالف منصاهتا وعلى اختالف وسائلها التقليدية واجلديدة قد اخنرطت 
ضمن منظومة متشعبة يف جماالت الصراع السياسي والدين بني السنة والشيعة لتعّّب عن انفالت واضح آلليات 

براديغم اتصايل   املنوطة أبدائه، وتسهم من خالل  االئتالف،   من ني نوازع اخلالف بدل متكينهايف أتمالعمل 
التطرف الدين   من   الذي أدى إىل فرض حالة و وعلى الرغم من ضبابية وازدواجية الصدام بني السنة والشيعة  

واألقمار   أسهمت يف تدفق خطاابت الكراهية والتحريض اليت تسللت عّب الكوابل االتصالية واأللياف الضوئية
، األمر كله  العامل  ليمتد عّبلكرتونية  الفضاءات اإلإعالميا  موازاي حتول تدرجييا عّب    الصناعية لتشكل مشهدا  

ارتبطت  تفكيكية  رؤية  من  أساسا  املنبثق  االفرتاضي  ميدانه  إىل  الدين  التعصب  مشاهد  بنقل  مسح  الذي 
االستشراقي   الفكر  منطلقات  إثراء  وفلسفية وسياسية أسهمت يف  فكرية  لويبتصورات  قدم   سلربانرد  الذي 

تصوراته املعرفية حول العامل اإلسالمي أتسيسا لفكر االنفصام والتقسيم الدين القائم على تباين األثر العقدي 
املنطلق  منهجا وأداة،   الدينية والسياسية من هذا  للتصورات  توظيف وسائط اإلعالم كانعكاس منهجي  جاء 

تعدد مشارب الصدام الدين بني السنة والشيعة وهو التعدد ذاته عة بفكر اإلقصاء والتطرف املنبثق من  باملتش
 املوجود يف منصات اإلعالم املختلفة. 

دواعي  وبعث  والشيعية  السنة  بني  الدين  الصدام  نقل  حنو  اإلعالمي  التدفق  مسارات  اجتهت  وقد 
التحريض الطائفي، وهو ما يؤسس لفكر طائفي إقصائي يف منصات امليداي وامليداي اجلديدة، وحملاولة كشف 

خوارزمياهت استغالل  على  تعمل  اليت  اجلديدة  اإلعالم  وسائل  يف  الدين  التحيز  وامتدادها آليات  الرقمية  ا 
اإللكرتوين وتشعباهتا االفرتاضية اليت أسهمت يف خلق زخم إعالمي واستقطاب مجاهريي حول القضااي املرتبطة 

السن الطائفي  دين  -ابلصراع  خطاب  بناء  حنو  مايستمد  الشيعي  الكهنويت  الصدام  اإلسالموي -من  بعد 
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يسهم   ما  وهو  والوظيفية،  البنيوية  هليكلته  قبيل أساسا  من  متعددة  متشعبة مع خطاابت  تقاطعات  خلق  يف 
خلق  إىل  حتيل  نفسه  الوقت  يف  أهنا  غري  الدين،  والتعصب  العنصري  والتمييز  والتطرف  الكراهية  خطاب 

الشيعي"، ويؤسس هذا اخلطاب بناءه الفكري -أطروحات متعددة ملا ميكن تسميته بـ "اخلطاب الطائفي السن
ونظريهتا السنية ذات محولة أيديولوجية تسهم عّب وسائط اإلعالم يف خلق انزايح شيعية    عقديةعلى توجهات  

 إشكالية هذه الدراسة.   بنيوي عن بناءات اخلطاب الدين كمنطلق نظري أتسست عليه

وسائل اإلعالم منّبا جييز تدفق خمتلف التوجهات الفكرية والنظرية املتوافقة واملتعارضة واملتصارعة   تعد   
الزخم اإلعالمي املرافق هلذه التدفقات تنطلق الرؤية البحثية هلذه الدراسة يف حبث ارتباطات وسائل   وأمام هذا

السن الطائفي  اخلطاب  ومسارات  بتوجهات  االجتماعية  الشبكات  خاص  وبشكل  وأمام -اإلعالم  الشيعي، 
ا بني  خاصا  موقعا  لنفسه  "تويرت"  املصغر  التدوين  موقع  أوجد  الشبكات  منصات  االتصالية، تعدد  لوسائط 

التعبري عن  املوجزة يف  السياسية ودقته  والصراعات  األزمات  املثري للجدل يف أوقات  العديدة وحضوره  فميزاته 
األفكار والتوجهات فضال على سرعته العالية يف حتويل األحداث والقضااي إىل رأي عام افرتاضي عدا عن كونه 

 . مبوثوقية لدى كّبى املؤسسات اإلعالمية  المية مفتوحة أمام املتابعني حتظىمنصة إع

متصل الهويت  فكر  انبثاق  تويرت آبليات    وأمام  عّب  الشيعية  ونظريهتا  السنية  الدينية  الذاكرة  توظيف 
اليت حتاول إقامة تصور موضوعي متعدد الزوااي واالجتاهات ضمن مسار البحث تنطلق إشكالية الدراسة احلالية  

واإل النظري  اللبس  عن  السن والكشف  الطائفي  اخلطاب  وجتليات  ببناءات  املرتبط  تويرت -جرائي  يف  الشيعي 
كشف عن ضبابية اخلطاب الطائفي  حماولة لليف    وحتديد بنيته وأبعاده وخمرجاته السياقية واالستعمالية املتعددة 

اهليمنة واالستقطاب واالستح لشبكة عالقات  يؤسس  ما  بقدر  الصوري  فكري ال حيظى ابحلياد  واذ  كتصور 
تؤسس  ازدواجية  فكرية  محولة  تتواري خلف  اليت  والرتاثية  والدينية  السياسية  األبعاد  تقاطع  حجم  إىل  ابلنظر 
من  اخلطابية كنوع  بنياهتا  يف  يتمظهر  اليت  الدينية  التصورات  عليها  وهتيمن  العقدي  واآلخر  الذات  لفكر 

  املمارسات االجتماعية عّب فضاءات التواصل اإلنساين.

على استعراض بناء اخلطاب الطائفي   اووفقا هلذه الرؤية البحثية كان بناء الفصل األول منهجيا قائم
املتبعة يف معاجلة  واملسحية  التحليلية  املراحل  الكشف عن  تسهم يف  اليت  املنهجية  اإلجراءات  وحتديد خمتلف 

الرت  وعرض  وأدبياهتا،  مفاهيمها  واستعراض  وتساؤالهتا  الدراسة  من إشكالية  للدراسة  التأسيسي  النظري  اث 
النقدي التحليل  ملدرسة  املنهجية  املقارابت  رأس CDAخالل عرض  ونظرية  اإلعالمية  األطر  حتليل  ونظرييت 

فيما اعتمد الفصل   نهجي يليب أهداف الدراسة احلالية، املال االجتماعي االفرتاضي من أجل تقدمي أتصيل م
أصيالت الفكرية واملعرفية املرتبطة ابخلطاب الطائفي وكل ما ينم عن الثاين من هذه الدراسة على استعراض الت

املعرفية  النظرية  الرؤية  بلورة  يف  أسهمت  اليت  واإلعالمية  والرتاثية  واحلضارية  التارخيية  االرتباطات  خمتلف  حبث 



 ئفي يف شبكات التواصل االجتماعياخلطاب الطا                                                                                                  مقدمة     
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السن الطائفي  ابخلطاب  ا-املرتبطة  أتثريات  مكاشفة  حماولة  إىل  الثالث  الفصل  لينتقل  لّباديغم الشيعي، 
اخلطاب الطائفي حنو وسائط امليداي اجلديد ومواقع التواصل حتّول    لتويرت وآليات اشتغاله يف ظل  لالتكنولوجي  

نفسه   فرض  هوية  ومتركزه كخطاب  بذلك على  االجتماعي  مستغال  واجلديدة  الكالسيكية  اإلعالم  وسائل 
ب اجلماهريي. وأتسيسا على التوجهات املعرفية خمتلف املزااي التقنية اليت أسهمت يف تعزيز عمليات االستقطا

والثالث   الثاين  الفصلني  يف  التحليلي  تناول  املقدمة  الرابع  النقدي -الفصل  التحليل  مدرسة  إىل  ابالستناد 
السن  الطائفي  اخلطاب  جتليات  عن  الكشف  من -للخطاب  جمموعة  توظيف  خالل  من  تويرت  يف  الشيعي 

الشيعي عّب تويرت، فيما أتسس الفصل اخلامس على تطبيق -ب الدين السن األدوات التحليلية ملكاشفة اخلطا
اإللكرتوين  االستبيان  أداة  توزيع  خالل  من  تويرت  مستخدمي  من  عينة  على  املسحية  فضاءات   الدراسة  عّب 

( استجابة يف 680تويرت ومشاركتها عّب منصات التواصل االجتماعية األخرى وهو ما مكن من تسجيل ) ال
( دولة عربية، وإخضاع البياانت اليت مت مجعها عّب االستبيان للمعاجلة من خالل جمموعة من 16)  رستة عش

 (. 25يف نسخته )   SPSSاالختبارات اإلحصائية ابستخدام برانمج احلزمة اإلحصائية ملعاجلة البياانت

ويف األخري مت استعراض خمتلف النتائج التحليلية واالستقصائية املسحية اليت مت التوصل إليها يف هذه 
األساسية  البحثية  اإلشكالية  اإلجابة عن  الدراسة  فيه  ونظري حتاول  معريف  تصور  تكوين  سبيل  الدراسة، يف 

ض أبعادها وخمرجاهتا لتخلص الدراسة إىل لدراسة احلالية وحتديد تصور دقيق ملكاشفتها وعر لوتساؤالهتا الفرعية 
 تقدمي توصيات تتعلق مبختلف الرؤى البحثية الناشئة عن إشكالية الدراسة احلالية وتوجهاهتا املستقبلية.  
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 أوال: بناء موضوع الدراسة.
 مشكلة الدراسة: .  1

سياسية  طبيعة  ذا  منشاؤها  ما كان  بقدر  ديين  بعد  ذات  اليوم  املعروفة  الدينية  الصراعات  تكن  مل 
الدعوة   بداية  فمنذ  األوىل،  املسلمني  ابلدرجة  خالفة  مطلب  شكل  هاجساً اإلسالمية  ملسو هيلع هللا ىلص  حممد  وفاة  بعد 

تياز سرعان ما تلبست به اخلالفات الفقهية بني التيارات املتناحرة على وصاية اإلسالم واملسلمني سياسياً ابم
مث   فأعطته بعده الديين العقدي، ليصبح مع مرور التاريخ ذا هوية دينية طائفية بعد مقتل علي )رضى هللا عنه(

، لتشكل احلادثة نقطة والدة فعلية   اعنهم  ها على احلسني بن علي رضى هللاحادثة كربالء اليت مت القضاء في
من أبرز وأكرب الصراعات  ا واحد يشكل  بينهما الصراع . حىت صار بني الشيعة والسنةبعد ذاك للعداوة التارخيية 

األوسط بشكل خ الشرق  عام ومنطقة  اإلسالمية بشكل  األمة  وأطوهلا يف اتريخ  والطائفية  قد و   اص، الدينية 
الدينيةهذه  اضطلعت   و   التيارات  خمتلف وغريها  توظيف  على  الطائفية  واهلوية  الدين  ابسم  املتحاربة 

ها مع اآلخر والتحريض على كراهيته وإقصاءه، وتوظيف االسرتاتيجيات واألدوات املمكنة من أجل تربير صراع
 .نية املتطرفةأدوات التجنيد والدعاية لدعم صفوفه وأتييد أفكاره وقناعاته الدي

العصر احلديث  وتشكل وسائل اإلعالم   أهم أدوات  يف  السنة  إدارة  واحدة من  الطائفي بني  الصراع 
فاإلعالم   ال انر الفتنة الطائفية والدينية يف املنطقة العربية.والشيعة إّذ توظف هذه الوسائل كوقود إلذكاء وإشع

من املنطقة العربية، فلبنان من أوىل الدول اليت عانت    الشيعي يف -يشكل مبنصاته املتعددة بؤرة الصراع السين 
واملسيح واملسلمني  والشيعة  السنة  بني  عقديًة  حرابً  شهدت  إذ  القرن يالطائفية،  سبعينيات  منتصف  يف  ني 

التوظيف اإلعالمي    .املاضي السين لغري أن  الطائفي  بعد قد  الشيعي  -لصراع  العراق، خصوصا  بلغ أوجه يف 
نظام صدام حس لبغداد يف مشهد جيوسقوط  األمريكي  االحتالل  فبعد  السلطات د -ني،  رامتيكي، وظفت 

االنزالق حنو   به إىل  أفضى  ما  للعراق  تسيريها  الطائفية يف  الفتنة  بني خمتلف األمريكية ورقة  الطائفي  الصراع 
بهات املتقاتلة جلا  لكل  الطوائف الدينية املكونة لفسيفساء الدينية يف العراق. مع توايل ظهور وسائط اإلعالم

على  واالعتداء  اجلمعي  والقتل  اجلسدية  والتصفيات  التفجريات  مسار  من  حولت  واليت  مذهبيا  واملختلفة 
الدين والعرق، إ  الدينية ابسم  الفضائية اليت شهدت هي األخرى نفس كمية املقدسات  الساحة اإلعالمية  ىل 

 وحّدة خطاابت الكراهية والتحريض الطائفي ضد اآلخر. 
سياسية يف املنطقة العربية واكتساح وسائط امليداي اجلديدة وبشكل خاص -تغيري األوضاع اجليوع  وم

ارسة احلياتية، ومع ظهور حركات التغيري من أمناط املم  ا شبكات التواصل االجتماعي اليت أصبحت تشكل منط
األهلي واإلقليمي يف املنطقة العريب اليت عرفته دول  كسوراي واليمن ومصر وتونس، وعرفت معه حاالت الصراع 

إعادة   إىل  النظام،  وتغيري  السياسي  املنادية ابالستقالل  املطالب  فيها  تزامنت  دينية  العربية،  انبعاث صدامات 
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املخت مع  هذا  ومذهبية  مع  ترافق  أمنوذجا(،  السورية  )احلالة  عقداي  خطاابت التغيري  لف  منسوب  يف  ارتفاع 
تسمح   ئط اإلعالم اجلديد الذي رصدته مؤسسات ومنظمات حقوقية، إذ الكراهية والتحريض الديين يف وسا

املعتدلة واملتطرفة واملتصار  الدينية والعرقية  الطوائف  بتمثيل خمتلف  عة، وهو ما ينعكس وسائل اإلعالم اجلديد 
 على خطاهبا اإلعالمي الذي يرتكز أساسا على شبكة من املصطلحات والرموز اليت ترتبط ابلسياق احلضاري

للمنطقة العربية، فضال على اعتمادها موروثها التارخيي والديين. ليتمظهر الصراع السين/ الشيعي ضمن أشكال 
 .)الفضاء السيرباين(  تنوعة وخمتلفة يف سياق البيئة اجلديدةوتراكيب م

الشبكات االجتماعية وحتديدا يف "تويرت"إن كل ما سبق من متظهرات   الطائفي يف  يطرح   اخلطاب 
وحبث اخلصائص التقنية والتفاعلية اليت تسمح بتداولية وفاعلية اخلطاب   تمظهرال تتعلق آبليات  لية حبثية  إشكا

حتاول تقدمي قراءة تفكيكية لتجليات اخلطاب الطائفي السين و هذه الدراسة  تتجه  الطائفي عرب منصاته. لذا  
يه وصوال ل حتديد بنيته والقوى الفاعلة ف"تويرت"، والتعرف على أبرز أطروحاته وقضاايه من خالالــالشيعي يف  

إىل حتديد أليات استغالله خلصائص ومسات شبكة تويرت لتحقيق فاعلية اخلطاب الطائفي، وعلى هذا تبحث 
 "تويرت"؟الـ الشيعي يف  -ما هي جتليات اخلطاب الطائفي السينالدراسة يف اإلشكال التايل: 

 التالية: لدراسة إىل التساؤالت  وميكن تفكيك إشكالية ا:  تساؤالت الدراسة.2
 تويرت؟ الـ  الشيعي يف  -ما هي األطروحات الرئيسية والفرعية للخطاب الطائفي السين  .أ

 " تويرت"؟   الـيف    الشيعي-ما هي األطر املرجعية احملددة للخطاب الطائفي السين .ب

 تويرت؟ الـ  الشيعي يف  -ما هي القوى الفاعلة يف اخلطاب الطائفي السين . ج

 تويرت؟   الـ   الشيعي يف-ية يف اخلطاب الطائفي السين يات اخلطابما هي اآلل .د

 . أمهية الدراسة.3
تتجلى أمهية هذه الدراسة يف كوهنا تعاجل إشكالية حديثة، تتمثل يف حتديد أبعاد توظيف املرجعيات الدينية  

رسات االجتماعية عرب والسياسية يف عملية بناء وإنتاج اخلطاب الديين يف تويرت وأتثري هذا التوظيف على املما
من خالل اآلاثر الناجتة عن تداول هذا النوع   املوقع الشبكي، وتتحدد خطورة هذا التوظيف األيديولوجيهذا  

هذه الظاهرة من اخلطاابت الذي يستغل احلساسية الدينية واالختالفات املذهبية يف ظهوره وانتشاره، ويتم حبث  
 . الشيعي وحتديد آليات متظهره يف تويرت-ين من خالل رصد سردايت اخلطاب الطائفي الس

حتليل اخلطاب الرقمي يف تويرت وذلك ابالعتماد على مقاربة   هاماد ستخ اتربز أمهية الدراسة كذلك يف  كما  
للخطاب   النقدي  التواصل CDAالتحليل  شبكة  يف  الطائفي  اخلطاب  بنية  تفكيك  حماولة  خالل  من   ،
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-يت توظف السياق العام يف عملية بناء وإنتاج اخلطاب الطائفي السين االجتماعي "تويرت" وحتليل أطروحاته ال
على ثالثة أبعاد هذه الشبكة    الشيعي يف -يرت، ويرتكز التحليل النقدي للخطاب الطائفي السين الشيعي يف تو 

اخلطاب  حتليل  اخلطابية-أساسية:  املمارسات  للتيارات -حتديد  والثقافية  االجتماعية  املمارسات  حتديد 
وابالاالج اتصايل،  اخلطاب كحدث  منها  يتشكل  واليت  السائدة  والسياسية  والدينية  نظرية تماعية  رتكاز على 

حتليل األطر اإلعالمية اليت تفيد يف البحث الكامن يف احملتوى اإلعالمي، ويتيح تطبيق النظرية إخراج الدراسة 
 من مستوى االنطباع العام إىل مستوى التفكيك.

 . تسعى هذه الدراسة لتحقيق مجلة من األهداف أبرزها   :أهداف الدراسة. 4
 الشيعي يف شبكة التواصل االجتماعي " تويرت" -الطائفي السين حتديد أطروحات اخلطاب   .أ

 الشيعي يف شبكة التواصل االجتماعي " تويرت".-القوى الفاعلة يف اخلطاب الطائفي السين  ليلحت .ب
 الشيعي يف" تويرت". -اب الطائفي السينحتديد األطر املرجعية احملددة لسياق بناء اخلط . ج

 الشيعي يف شبكة التواصل االجتماعي "تويرت".-اخلطاب الطائفي السين حتديد األدوات اخلطابية يف   .د

 مفاهيم الدراسة: .5
 اخلطاب الطائفي: .أ

 مصدر مبعين اسم الفاعل، وقد وردت هذه الكلمة يف اللغة العربية بعدة معاين،   "اخلطاب"اخلطاب/ النص:    -
ومن   معها،  تتقاطع  وإن كانت  احلديثة  اللسانية  داللتها  يف  فوردت كلمة تتميز  "الكالم"،  الدالالت  هذه 

"خطاب" يف اللغة العربية مبعين »الكالم«، وهذا ما ذهب إليه ابن فارس حني اعترب اخلطاب »كل كالم بينك  
الكال1وبني أخر«  العرب كلمة "خطاب" مبعىن  لسان  ابن منظور يف  املنشور . وأورد  يتصل ابلكالم  أو ما  م 

تعايل   2املسجع قوله  َ۬الِْخَطاِبََََدْدنَاَوشََ:  ومنه  َوفَْصَلَ ُ۬الِْحْكَمَةَ َُٰهَ َوَءاَتيَْن فّسر 3ۖ ُملَْكُهۥَ  ،
عليه«  يلتبس  وال  به  خياطب  من  يتبينه  الذي  امللخص،  الكالم  من  البني  »إنه  بقوله:  اخلطاب  ، 4الزخمشري 

العناص التفسري  اليت ينيب عليهايتضمن هذا  املتكلم واملخاطب، حيث جيب اخلطاب واملتمثلة يف    ر األساسية 
قصده.  فهم  من  املخاطب  يتمكن  لكي  فيه  غموض  ال  واضحا  خطااب  ينتج  أن  املتكلم  فسره   على  فيما 

فهماً  مكمال  يكون كامال  الغاايت حىت  عنها أبقصى  والتعبري  املعاين،  على ضبط  »القدرة  أبنه:  النيسابوري 

 
 . 295، ص 1986، 2، مؤسسة الرسالة، اجمللد األول، ج2، دراسة وحتقيق: زهري عبد احملسن سلطان، ط جممل اللغةابن فارس، 1
 . 360ص ، 2008، ، بريوتدار صادر السابع، جمللد، ا6ط، لسان العربابن منظور، 2
 . 20سورة ص، اآلية  3
 . 81، ص 1977 بريوت، ، دار الفكر،1، طالكشافالزخمشري، 4
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لفصل" هي اليت أضافت إىل معىن اخلطاب بياان ووضوحا ، ويتضح من التفسريات السابقة أن كلمة "ا1فهمًا« م
. ولفهم هذه الدالالت اليت وردت هبا كلمة خطاب سواء أكانت مبعىن الكالم أو مراجعة الكالم أو 2وقصدية 

 . 3توجيه الكالم، مبا يوحى أبن الكلمة متداولة يف اللسان العريب قدميا 

العربية كلمة   اللغة  يف  "خطاب"  والفرنسية discours"وتقابل كلمة  األجنبية كاإلجنليزية  اللغات  يف   "
"discoure"وهي مشتقة من األصل الالتيين "discursus" من الفعل "discurere اليت تعين »الركض يف"

واحلوار« للمحادثة  اخلطاب معىن »طريق خطري  واختذ  اجتاهات«  ويعترب  4عدة  من   Harrisريس  اه،  أول 
بعنوان" له  مقال  يف  "اخلطاب"  مصطلح  "discourse  analysisاستخدم  جملة  يف   "Language عام"

والقضااي   lalandeالالند    . عرفه5م 1952 الكلمات  متوالية من  بواسطة  الفكر وتطوره  »التعبري عن  أبنه 
 كرية متوالية.عمليات ف فهو كما جاء يف موسوعته الفلسفية عبارة عن  6املتسلسلة املرتابطة«

اخلطاب وهو و  أوهلما: حتليل  رئيسيني  تسري يف خطني  اخلطاب  اللغوي صارت مدلوالت  البحث  بتطور 
البنيوي  بعد  النقد وما  والثاين بعض االستعماالت يف  اللغوي،  اللغوي يدل 7اجملال األسلويب  املستوى  فعلى   .

كان مكتواب أو ملفوظا يدركها كال من املتحدث سواء  مصطلح "اخلطاب" على كل كالم جتاوز اجلملة الواحدة 
. ونستشف من هذا أن كلمة خطاب تعود إىل عنصري اللغة والكالم، 8والسامع دون عالمة معلنة أو واضحة

فاللغة نظام رمزي يعرب به املتكلم عما يريده، فالكالم إجناز لغوي فردي يوجهه املتكلم ألي شخص أخر هو 
امل  العلم وتعددت صطلاملخاطب، ومبا أن  لتعدد مدارس هذا  اللسانيات ونظراً  ارتبط بتطور درس  ح اخلطاب 

 :9مدلوالت مصطلح اخلطاب خلصها الباحثون فيما يلي 
 اخلطاب مبعىن الكالم وهو املعين املعروف يف اللسانيات البنيوية. ❖

 
، ص 2004أطروحة دكتوراه، األردن،    ،حتليل اخلطاب يف النقد العريب احلديث دراسة مقارنة يف النظرية واملنهجمهى حممود إبراهيم العتوم،  1
 . 1962 ،القاهرة ،، دار الكتب23، 17، ج 5، مج تفسري غرائب القرآن ورغائب الفرقانالنيسابوري،   نقال عن:، 6
 .13، ص نفسهمرجع  اهيم العتوم، مهى حممود إبر 2
 . 73، ص 2012 اجلزائر، ، منشورات االختالف،1، طيف اخلطاب احلداثي العريب املعاصر :إشكالية اترخيية النص الديينمرزوق العمري، 3
 31ص، 2019، 5، اجمللة اجلزائرية للعلوم االجتماعية واإلنسانية، العدد منهج حتليل اخلطاب: تعدد مفاهيمي وإجرائيفضيل دليو، 4
 . نفسه مرجعفضيل دليو، 5

6André Lalande, vocabulaire technique et critique de la philosophie, pressesuniversitaires de 

France,paris, 1996, pp, 277, 278. 
 . 88ملركز الثقايف العريب، ص ، ا2، ط دليل الناقد األديبمرزوق العمري: نقال عن: سعد البازعي وميجان الرويلي، 7
 . 74ص ، مرجع سابقمرزوق العمري، 8
 . 12،9، ص ص 1999 اجلزائر ، دار األفاق،1ط  ،حتليل اخلطاببراهيم صحراوي: إ 9
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املقول ويرد من هذا املعين ابعتباره استناد إىل فا ❖ الرسالة أو  وابعتباره أيضا وحدة عل  اخلطاب مبعىن 
 لغوية تتجاوز أبعاد اجلملة. 

اخلطاب مبعين املقول منظورا إليه من زاوية امليكانزمات اخلطابية املتحكمة أو املكيفة له وهكذا يصبح  ❖
 البحث يف ظروف وشروط إنتاجه جتعل منه خطااب. 

 نية التأثري يف الثاين. ول  اخلطاب مبعىن املقول الذي يفرتض متكلما ومستمعا شريطة أن تكون لدى األ  ❖

ارتبط بظهور مؤلفات discoursظهر مفهوم "اخلطاب   فقد  أبستمولوجية مستقلة،  أبعاداً  " واختذ 
املوجهات   M.Foucaultفوكو    ميشال أهم  من  تُعّد  ابجملتمع  وعالقته  للخطاب  العميقة  رؤيته  أن  ذلك 

قالنية احلضارة احلديثة منذ مطلع القرن السابع ت عصنعللثقافة العربية احلديثة، إّذ أنه يقف عند احلدود اليت  
والسياسية   M.Foucaultفوكو  ويعرف    .1عشر االجتماعية  العالقات  من  معقدة  »شبكة  أبنه:  اخلطاب 

، فاخلطاب عند 2والثقافية اليت تربز فيها الكيفية اليت تنتج فيها الكالم كخطاب ينطوي على اهليمنة واملخاطر« 
ة فأشكال املنع الذي تلحقه تكشف ابكرا وبسرعة ارتباطه ابلرغبة والسلطة ومن السلطغبة و فوكو موضوع للر 

دام   املستغرب يف ذلك مادام اخلطاب ليس فقط هو ما يظهر أو خيفي الرغبة لكنه أيضا موضوع السلطة، وما 
ة اليت السلطوهو    اخلطاب ليس فقط ما يرتجم الصراعات أو أنظمة السيطرة لكنه هو ما نصارع به ومن أجله،

 . 3حناول االستالء عليها

يعتربه   بنفنستفيما  آليات   Èmile Benvenisteإمييل  وجهة  من  إليه  منظور  »ملفوظ  أبنه 
الثاين  التأثري على  عند األول هبدف  ومستمعاً  التواصل، وهو كل تلفظ يفرض متكلماً  وعمليات اشتغاله يف 

التواصلية اليت تشكل املنتوج النهائي واملقصدي من   العملية اميكية  ، ويرتكز هذا التعريف على دين4بطريقة ما« 
»كل نطق أو كتابة حتمل وجهة اخلطاب يف موضع آخر بقوله  إمييل بنفنست  كما عرفبناء وإنتاج اخلطاب.  

نظر حمددة من املتكلم أو الكاتب وتفرتض بعد التأثري على السامع أو القارئ مع األخذ بعني االعتبار جممل 
فقد عّرف اخلطاب أبنه »منطوق أو فعل    Todorovتودوروف  أما    .5ات اليت يتم فيها«املمارسلظروف و ا

، أي أن اخلطاب يفرتض 6ومستمع، ويف نية الراوي التأثري على املستمع بطريقة ما«   كالمي يفرتض وجود راو  

 
 . 432، ص 1987 ، بريوت،للطباعة والنشرالطليعة ، دار معجم الفالسفةجورج طرابيشي، 1
 . 89ص  ،سابقمرجع مرزوق العمري، 2
 . نفسهمرجع 3
 .17ص ، 2008، اجمللد السابع، دار صادر، بريوت، 6ط ،لسان العربابن منظور، 4

5Emil benvenist, problémes de l'inguistiquegénirale, gallimard paris, 1974, p 13 . 
 . 48، ص 1993 بريوت،  ، تر: سعيد الغامني، املركز الثقايف،واألدب يف اخلطاب األديبة اللغ تودوروف، 6
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صال بنموذجها التفاعلي وابلتايل تقع عملية االت وجود طرفني: يهدف الطرف األول التأثري على الطرف الثاين  
واملستقبل.ا املرسل  بني  االتصايل  الفعل  تداول  على  عدة   لقائم  على  الوقوف  ميكن  التعريف  هذا  من خالل 

 :1متغريات منها
للخطاب:  .أ االتصالية  من   الوظيفة  أساسية  االتصال كوظيفة  طرق  حتديد  يف  آلية  أهم  أصبح  فقد 

اللغة، خاصة ال  اوظائف  الكالم  اليت هتمامها أبطراف  الظروف  من ملختلفة وجممل  فيها، وهلذا  يتم   
الباحثني من ذهب إىل أن اخلطاب صار من أبرز الظواهر اليت يعتمد عليها يف حتديد طرق االتصال 

 وضبط بنية التعبري. 

 اثنني  من خالل التعريفني السابقني ميكن الوقوف على جانيب اخلطاب؛ فله جانبني  جانبا اخلطاب: .ب
املتكلم أ الكاتب والثاين املستمعأحدمها  املتكلم   و  القارئ، وكالمها مهم يف أتسيس اخلطاب، ألن  أو 

يريد تقدمي فكرة أو يبلغ وجهة نظر معينة وهو بذلك ينشئ خطااب، واملستمع أو القارئ يتلقى فكرة 
 خطاب أيضا.  املتكلم أو الكاتب بطريقته اخلاصة فينجز أتويال لكالم الباث وأتويله

: تتمثل يف بناء من األفكار مت بطريقة استداللية، فيشكل بذلك مقولة الكاتب البعيد بماهية اخلطا . ج
 .2عن املعاين والذاتية واملصوغ يف بناء استداليل 

شائكاً، إذ فهو تداخل يكاد يكون    "text"النص  مع    "discours"اخلطاب  أما تداخل مصطلح  
اللساني بعض  بي  نيجيعله  التمييز  يتم  فيما  نظراً  مرتادفني،  آخرين،  ابحثني  لدى  احملللني نهما  جماالت  لتعدد 

ريكور   بول ، فالنص على حّد تعبري  3وختصصاهتم وفرض كل حقل معريف مسلماته وإشكاالته على املصطلح 
Paul Ricoeur   القارئ بني  عالقة  إلنشاء  يسعى  النص  أن  ونستنتج  وكتب«،  دّون  أنه  إالَّ   »خطاب 

والدة نصه ووقوعه بني يّدى القارئ، فال  تابة النص، وكاتب النص غائب بعدوالكاتب، فالقارئ غائب أثناء ك
روالن توجد عالقة حوارية وختاطبية بني كاتب النص وقارئه كما هو احلال يف اخلطاب، وهذا ما ذهب إليه  

القارئ، إذ يقول ينبغي أن تكون فاملؤلف عنده ميوت مبيالد النص ووقوعه بني يدي    Rolan Barthابرث  
الكا موت  حساب  على  القارئ  بني والدة  عالقة  أيضا  ينشئ  فاخلطاب  النص  مفهوم  خالف  وعلى  تب، 

مستمع وقائل، لكن العالقة بني القائل واملستمع ال تولد القراءات النصية للنص كما يف النص، ألن صاحب 

 
 . 99، ص 2000، املركز الثقايف العريب،2، طدليل الناقد األديب ،سعيد البازعي وميجان الرويلي1
 . 89ص  ،نفسهمرجع  سعيد البازعي وميجان الرويلي،2
 . 92، ص 2019، 32، العدد 10، جملة أماراابك، اجمللد يف اخلطاب الصحفي: دراسة نظرية التحليلي اللغوي مجال حممد أمحد التميمي، 3
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رة، فال يستطيع السامع أن مع، لذا تتجدد وجهة النظر والفكاخلطاب موجود ومثة عالقة حتاورية بينه وبني املست
 . 1فكرة مل يردها صاحب النصينتج  

فكر ريكور يف اقتصاره على حده ملفهوم النص على الكتابة،   Jean Dobois  جون ديبواويعارض  
ضعة للتحليل، فجعل مرتكز تكوينه على الكالم امللفوظ عندما قال: »النص جمموع من امللفوظات اللغوية اخلا

النص معتمدا يف ذلك على   بوجراند، فيما عرف  2ب« سلوك اإلنساين املنطوق أو املكتو فهو إذا عينة من ال
معايري  سبعة  له  اجتمعت  إذ  نصيته  تتحقق  اتصايل  حدث  »النص  قوله:  يف  معايري  بسبعة  املتحققة  نصيته 

 . الربط، التماسك، القصدية، املقبولية، اإلخبارية، املوقفية، التناص«:  3وهي

مع كتاب كامل ويعرف معني، وميكن أن يتطابق مع مجلة أو   لغواي ميتاز بطول   ويشكل "النص" شكال 
وابملفهوم  معه،  تعالق  حالة  يف  يوجد  ولكنه  اللغوي  النظام  عن  خمتلفا  نظاما  ويشكل  وانغالقه  ابستقالليته 

لة، وهو ما فإن النص إحايل، ألنه أييت يف الدرجة الثانية ابلقياس إىل نظام الدال   Hjellmslevاليالمساليف  
، إن النص يف حقيقته ال 4عجمية البسيطة ومنوذج التواصل اليومي يعىن أن النص نظام لغوي يتجاوز الداللة امل 

يعدو أن يكون شكال لغواي ذا وظيفة تواصلية وختاطبية، مكوانً من نسيج لغوي مرتابط نطقا وكتابة، ويظهر 
ات لغوية ذات أشكال خاصة ل: »النص عالمللنص حيث يقو  Van Dijkفان دايك هذا جليا يف تعريف 

منطوقة يعرف   منتظمة  فيما  اإلنساين«،  التواصل  يف  وظيفية  دالة  العالمات  تكون  أن  على  مكتوبة،  أو 
النص أبنه »كل تكوين لغوي منطوق من حدث تواصلي يف إطار عملية تواصلية حمددة من Schmittمشيت

 .5حها« ويؤدي وظيفة اتصالية ميكن ايضا جهة املضمون، 

اخلطاب أكثر مشولية من الكالم والنص والكتابة، فهو بني اخلطاب والنص، فريي أن فيقارن  فوكو أما 
يعتربه "مصطلح لساين متميز عن النص والكالم والكتابة وغريها وبشموله لكل إنتاج ذهين سواء كان نثراً أو 

املص أن  حني  يف  حمسوساً،  أو  ذاتياً  مكتوابً،  أو  منطوقاً  واحد، شعراً  جانب  على  تقتصر  األخرى  طلحات 

 
 . 92ص ، مرجع سابق، التحليلي اللغوي يف اخلطاب الصحفي: دراسة نظريةمجال حممد أمحد التميمي،  1
جملة دراسات للعلوم اإلنسانية واالجتماعية، ،  فض الشراكة املفاهيمية بني النص واخلطاب، عبد القادر مرعي خليل،  ابراهيم أمحد حممد شوحيط2

 . 10، 1، ص ص 2016، 4، ملحق 43اجمللد 
   .نفسهمرجع  ابراهيم أمحد حممد شوحيط، عبد القادر مرعي خليل،3
 . 46، 43، ص ص، 2007 بريوت، ، منشورات االختالف،1، طمن بنية املعىن إىل سيميائية الدال :نظرية النصحسني مخري، 4
 10، 1ص ص مرجع سابق، محد حممد شوحيط، عبد القادر مرعي خليل، ابراهيم أ 5
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يصبح   النكريويستحدث   هذا  وعلى  اإلفهامية،  الوظيفة  وهي  التواصلية  الوظيفة  من  مشتقة  أخرى  وظيفة 
 .1اخلطاب وسيلة يتشكل برتابطها املنطقي اهلدف منها وهو اإلفهام

الطائفية: أو    ب.  لطائفة  تعصب  تعين  الطائفة، وهو مصدر صناعي  إىل  مجاعة ذات مذهب اسم منسوب 
التعصب   تعين  والطائفية  ذات مذهب معني معني،  طائفة  إىل  متعصب  طائفي  معينة، شخص  .وقد 2لطائفة 

َِفرَْعْوَنََعَلََِِفَِ۬اَلَْرِضََوردت اإلشارة إىل الطائفة ابملعين اللغوي يف القرآن الكرمي كما يف قوله تعاىل:   إِنَّ
َوََجَعَلَ يَْستَْضِعُفََ ِشيَعاَٗ ْهلََهاَ

َ
َأ ُيَذب ِحََُ نُْهْمَ ِ م  ْبنَآءَََطآِئَفٗةَ

َ
أ ِمَنَََ َكاَنَ إِنَُّهۥَ َ ۥٓ  نَِسآَءُهُم ۦَ َويَْستَْْحِ ُهْمَ

هي   .3َ۬الُْمْفِسِديَنَ  أساسية  معان  حول  يتمحور  عام  استعمال  عن  )ط.و.ف(  املعجمية  املادة    :4وتشري 
 لغوية طوف، إذ يقال: أطاف فالن ابألمر؛ أي : إذ يعترب من أهم املعاين اليت تدل عليها املادة الاحلركة الدائرية

ةَٖ أحاط به، ويف التنزيل احلكيم  ِنَِفضَّ ْكَواٖبََكانَْتَقََواِريراٗ َََوُيَطاُفََعلَيِْهمَبِـ َاِنيَةَٖم 
َ
، وقيل طاف 5َوأ

الدوران حوله،   ط : مدينة ابلغور، يقال إمنا مسيت طائفا للحائوالطائفبه حام حوله، والطواف ابلبيت هو 
ان من كل شيء ما كان حميطا مطّيفاَ ابجلماعة كلها كالغرق الذي الذي كان قد بين حوهلا يف اجلاهلية، الطوف

يشتمل على املدن الكثرية، وقد ترتبط هذه احلركة الدائرية بزمن معني، فيقال: أطاف به وحوله، طوفه ليال، ويف 
ِنَرََّحلكيم  التنزيل ا ، وقد يضاف إىل احلركة تدقيق موصول 6ب َِكََوُهْمَنَآِئُمونَََفَطاَفََعلَيَْهاََطآِئٞفَم 

ُفوَنََبصفة الطائف وحاله، قال أبو اهليثم: الطائف هو اخلادم الذي خيدمك برفق وعناية، قال تعايل:   َطوََّٰ
ََََُعلَيُْكَم ِ َٰلَِكَُيبَي  ََكَذ َبَْعٖض  َٰ ََبَْعُضُكْمَلََعَ ُ ََواَّللَّ َٰتِ  َلَُكُمَُ۬اَلََي ُ وتعىن كذلك كلمة "   َعلِيٌمََحِكيمَٞ َُ۬اَّللَّ

بَيْنَُهَما ََِنَِمَنََ۬الُْموِمنَِيََاِإَونََطآِئَفَتََٰطائفة" مجاعة من الناس أو فرقة منهم، قال تعايل:   فَأَْصلُِحواَْ ْقتَتَُلواَْ
ََ لََعَ َُٰهَماَ ِاْح۪دي بََغِتَ تَِفََٓ۬اَلُْخرَ۪فَإِۢنَ َ َٰ َحَّتَّ َتبِِْغَ ُ۬الِِتَ َٰتُِلواَْ فََق َ ََيَٰ بَيْنَُهَماَََاَء فَأَْصلُِحواَْ فَآَءْتَ فَإِنَ َ ِ ِ۬اَّللَّ ْمِرَ

َ
أ َ ََلٰٓ

ُ۬الُْمْقِسِطَي َ َ ُيِحبُّ َ َ ََ۬اَّللَّ قِْسُطٓوْۖاَإِنَّ
َ
َوأ َعَذابََ:  ويف التنزيل احلكيم يف قوله تعايل  ،7ََبِالَْعْدِلَ ُهَماَََولْيَْشَهْدَ

َنََ۬الُْموِمنَِي َ ِ  .8َطآِئَفةَٞم 

 
 .10، 1ص سابق،  مرجع ،ابراهيم أمحد حممد شوحيط، عبد القادر مرعي خليل 1
 . 17، ص مرجع سابق ،الرويلي سعيد البازعي وميجان  2
 . 4 القصص اآليةسورة  3
 . 16 ، صمرجع سابقابن منظور،  4
  .15سورة اإلنسان، اآلية  5
 . 19سورة القلم اآلية  6
 . 9سورة احلجرات، اآلية  7
 . 2سورة النور، اآلية  8
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الثقاف يف  فمصأما  الغربية  من    Sectaطلح  ة  اشتق   sequiاملشتق  ومنه  التبعية،  معىن  على  حييل 
الفرنسي   فكال sectarianismواإلجنليزي    sectarismeاملصطلح  سلبية،  دالالت  املصطلح  وأخذ   ،

احلضارة   sectarismeأو    sectaireاملصطلحني   تقبلها  ال  مبواقف  للتنديد  حتقريي  سليب  معىن  هلما 
 .1املعاصرة 

مع خمتلف   نإ هلما  داليل  نسب  يكشف عن  املعاصرين  و"الطائفية"  "الطائفة"  مفهومي  استحضار 
ها من املستوى املادي إىل املستوى اجملرد، فاحلركة الدائرية احلسية يف صيغ املادة اللغوية، ولكنها دالالت مت نقل

تفاف والتضامن والتناصر وااللتحام االستعمال اللغوي العام يقابلها يف املستوى االصطالحي الدقيق فعل االل
رة، ورفض ملن بني أبناء الطائفة الواحدة، وحتيل تلك احلركة على معاين االنغالق واكتفاء مبن هو داخل الدائ

حلركة  والبد  الداخل،  اجتاه  يف  وجتاذب  االلتحام  و  اخلارج  اجتاه  يف  وإبعاد  اإلقصاء  فعل  إهنا  خارجها،  يقع 
يه حركة االلتفاف والدوران، قد يكون فكرة دينية أو عرقية تقوم هبا مجاعة متثل اجلذب تلك من قطب تتم عل 

من فكرة املركزية اليت تلتف حوهلا اجلماعة اليت تشرتك يف ، وبذلك يؤصل مصطلح الطائفية  2جزءاً من اجملتمع
 أيديولوجيا معينة متثل نقطة التفاف اجلماعة واحتادها. 

الداللة     اللغوي  املعىن  للطائفيةويؤصل  اجلماعةف  ؛ االصطالحية  الناس   ، الطائفية هي  أي مجاعة من 
، فالطائفية ترتبط 3جيمعهم مذهب واحد أو رأي واحد أو مصلحة مشرتكة أو معتقد واحد كالطوائف الدينية

ابلدين واملعتقد، وتعكس مسرية الفكر الديين يف عالقته ابالتباع والتقليد، لذلك ارتبطت الطائفية ابلتعصب 
كرة دينية، مما يؤدي إىل االستخفاف آبراء ومعتقدات اآلخرين، الغلو فيه والتمسك الضيق األفق بعقيدة أو فو 

حيملوهنا  الذين  وضد  ضدها  والصراع  جمال 4وحماربتها  يف  تستثمر  انفعالية  عاطفة  الطائفية  أن  يعىن  وهذا   ،
، وابلتايل يف تستجدي 5غياهب الذاكرة   العاطفة وتوظف الذاكرة وختاطب يف الناس انفعاالت راكدة كامنة يف 

فتأسيس  الع واملنطقية،  العقلية  املدركات  استحضار  على  القائم  ابلعقل  وحتيد  وانفعاالهتا  تفاعالهتا  يف  اطفة 
 الطائفية ذهين وانفعايل. 

 
 . 47، ص 2016مؤسسة مؤمنون بال حدود، ية، ، الطائف الطائفية ومقومات اخلطاب الطائفي: أتمالت واستشرافاتعلي بن مبارك، 1
 . نفسهمرجع علي بن مبارك، 2
، جامعة انيف العربية للعلوم األمنية، الرايض: دار جامعة انيف  واعثها، واقعها، مكافحتهاالطائفية الدينية: ب: جالل الدين حممد صاحل،  ينظر3

 . 2016للنشر، 
 . 768، ص 1979 بريوت، ، املؤسسة العربية للدراسات والنشر،موسوعة السياسةعبد الوهاب الكيايل وآخرون، 4
 . 47ص، مرجع سابق علي بن مبارك، 5
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بريغر  ويعرف الرابطة الطائفية    Peter Ludwig Bergerبيرت  أشكال  من  "شكل  أهنا  على 
وينطلق هذا التعريف   ،1ة التأثري املباشر لدين" وأن الطائفة هي ذات الشكل اليت تظهر نتيجالدينية بال منازع،  

من حتديد أبرز أنواع الطائفية اليت تتخذ من العباءة الدينية مربر هلا يسوغ الفعل املتطرف كأحد خمرجات ممارسة 
وأرنست    Max Weber  ماكس فيب الذي قدمه كال من    ه هو نفسهذا الطرح  و   السلوك الطائفي الديين.

حني عّرفا "الطائفية" أبهنا: »جمموعة من املؤمنني مببادئ معينة ذات عضوية Ernst Troeltschترولتش  
، فاخليار القائم الذي تستند إليه الطائفية هي امليول حنو الدين ودرجة التمسك بيه إىل 2اختيارية أو تعاقدية« 

 والدينية.  ظهر هذا التباين بني اجلماعات املذهبيةأن تتحول إىل سلوك متعصب ابسم اجلماعة، وي

الكيالينيقدم  كما   الوهاب  العرب  وآخرون    عبد  الكتاب  اعتربوها من  للطائفية حني  مهماً  تعريفاً 
»كل نزعة سلطوية وعصبية وفئوية تستغل الدين من أجل التعبئة والنفوذ وابلتايل هي بعيدة عن القيم الروحية 

اض دنيوية وهي ُتسخّر الدين وتستغله من أجل مها، ألهنا نوع من التحزب السياسي ألغر واملثل والدين وتعالي
 . 3حتقيق أهدافها وبراجمه« 

التعريف اللغوي واالصطالحي الذي يدّ  ة يلل على عملية انزايح داليل واضح يف تعريف الطائفوبني 
ع على الشحن والتوتر العاطفي للتقاطع م   اليت تعرب عن اجلماعة وصوال إىل اعتبارها نزعة تستغل الدين وتعتمد

فئة مفاهيم التعصب والغلو والتطرف يف مبدأ إقصاء وإلغاء اآلخر عقداي ومذهبيا وعرقيا وجغرافيا لصاحل مصاحل  
الدينية واستجداء ضيقة حمدودة العاطفة  الطائفية ظاهرة دينية تراكمية مبينة على إاثرة  اعتبار  ، وابلتايل ميكن 

م على تكريس التقابالت الضدية املبينة على حتديد متوضع دية وصوال لتكريسها كسلوك انفعايل قائالذاكرة العق
 . األان واآلخر الديين يف خطاهبا الديين

 .اخلطاب الطائفي

أمحد  تعرفه إمساعيل  التاريخ   جنالء  ويستحضر  الدين  على  غالبا  يتكئ  عاطفي  »خطاب  أبنه: 
و  املختلفة،  الطوائف  بني  إىل التصادمي  املؤدية  الفنت  إجياد  إىل  ويهدف  والشائعات،  األكاذيب  خللق  يسعى 

تمد اإلساءة لآلخر والتحريض عليه وإهانته والتقليل من شأنه وازدرائه عرب خمتلف االحرتاب الطائفي، كما يع

 
فاروق،  1 اللطيف  قر عبد  ودالالتهالطائفية  املفهوم  يف  واإلاءة  العلمية  للبحوث  الدائمة  اللجنة  فتاوى  العلمي،  البحوث  رائسة  الرايض،  ة  فتاء، 

 . 07/2019/ 25 مت تصفحه يوم:  online.com-http://fekrلكرتوين ، متاح على املوقع اإل2014فتاء، واإل
 . نفسهمرجع 2
 . 786، ص سابقمرجع خرون، آالكيايل و  عبد الوهاب 3

http://fekr-online.com/
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اإلعالموسائ والدوغما  لعياضيه  ويُعرف.  1« ل  املتعصب  الديين  اخلطاب  من  معني  نوع  »توسيم  أبنه  يت أبنه: 
ا واملعرب عن قناعة أبنه مالك احلقيقة دون الذي يتسم برفض للرأي املخالف لرأي الطائفة اليت يتحدث ابمسه 

لة اخلطاب الطائفي لتكتسب تضمينات ولقد تطورت دال   .2غريه، وابلتايل فهو غري قابل ألي توافق يف الرأي« 
م التسامح، ابستعمال خطاب حتريضي يدعو سلبية تعرب عن التشدد والتعصب يف السياسة والدين والفكر وعد 

لة ليس ما يرتجم صراعات الطائفية أو ما تصارع به للكراهية وإقصاء اآلخر ابسم الدين. فاخلطاب يف هذه احلا 
دينية سلطة  إىل  يتحول  بل  ومأزوم   فحسب،  هوية مضخم  علي خطاب  يرتكز  فهو  عليها،  االستالء  جيب 

 .3ة املتشددة عدة إشكاليات يف زمن تداخلت فيه االنتماءات وتعقدت وموهوم، تثري هوايت احلركات الديني

 يعمل على إاثرة الشائك الديين   مشحون عقداي و متشابك الدالالت مؤدجل  فاخلطاب الطائفي خطاب 
ل الرمو ويسعي  خلدمةتوظيف  الطائفية  واالختالفات  املذهبية  واهلوية  الدينية  معينة  ز  عرب   مصاحل  تسويقه  يتم 

  الم املختلفة. وسائل اإلع

"  Social networksانتشر مصطلح "شبكات التواصل االجتماعي  ب. شبكات التواصل االجتماعي:  
وبدأ   اإلنساين،  النشاط  جماالت  خمتلف  استخدامه  واكتسح  خمتلف بشكل كبري،  واسع يف  بشكل  يستخدم 

املفهوم   اليت تصف هذا  التعاريف واملصطلحات  ولقد ظهرت جمموعة من  الدراسات التخصصات،  سواء يف 
 العربية أو الغربية. 

االجتماعية    تعرف األنرتنت أبهنا  الشبكات  شبكة  على  املوقع  من  جمموعة  على  يطلق  »مصطلح 
للويب   الثاين  اجليل  مع  التوا  2.0ظهرت  افرتاضي تتيح  جمتمع  بيئة  يف  األعمال  ومنظمات  األفراد  بني  صل 

)ب انتماء  أو شبكات  اهتمام  يتم عن جيمعهم حسب جمموعات  هذا  منظمة...(، كل  لد، جامعة، مدرسة، 
االطال أو  الرسائل  إرسال  مثل  املباشر  التواصل  خدمات  ومعرفة طريق  لألخرين  الشخصية  امللفات  على  ع 

ي اليت  ومعلوماهتم  للعرض« أخبارهم  الشبكات   4تيحوهنا  تتيحها  اليت  التواصل  آليات  من  التعريف  هذا  وحيّد 
على إاتحة فضاءات أوسع لالتصال والتواصل والتفاعل بني خمتلف مستخدمي   االجتماعية القائمة ابإلساس

 . الجتماعيمواقع التشبيك ا

 
 . 7، ص 2017 القاهرة، والتوزيع،، دار املعتز للنشر 1، طاإلعالم الطائفيجنالء إمساعيل أمحد، 1
 . 7ص  ،2015مركز اجلزيرة للدراسات،  ،اخلطاب الطائفي يف الفضائيات الدينية: كلفة اخلطاب وتداعياتهنصر الدين لعياضي، 2
  .نفسه مرجع نصر الدين لعياضي، 3
 . 310، ص 2017، 3عدد ال ، 10، جملة تطوير العلوم االجتماعية، جملد سيسيولوجيا التواصل االجتماعي االفرتاضيسفيان ساسي، 4
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التفا أيضا  تعرف  كما   تتيح  الويب  إىل  تكنولوجية مستندة  الناس، وتسمح أبهنا »تطبيقات  بني  عل 
أخرين يشرتكون يف نفس   بنقل البياانت اإللكرتونية وتبادهلا بسهولة، وتوفر للمستخدمني إمكانية العثور على

ستخدمون التجمع يف  املصاحل، وبناء عليه ينتج عن ذلك ما يسمى ابجملتمعات االفرتاضية، حيث يستطيع امل
الواقعية« الكياانت  تشبه  اجتماعية  واملطلوبة   1كياانت  الالزمة  التفاعلية  حتقيقها  يف  املواقع  هذه  أمهية  وتربز 

 .  للتواصل يف اجملتمعات االفرتاضية

وعت أشكال وأهداف الشبكات االجتماعية، فبعضها عام يهدف إىل التواصل وتكوين الصداقات نت
املصو  وشبكات  احملرتفني  شبكات  مثل  معني  جمال  يف  ومنحصر  حمدد  وبعضها  العامل  ومصممي حول  رين 

الشبكة ويتم اجلرافيكس، وتقوم الفكرة الرئيسية للشبكات االجتماعية على مجع بياانت األعضاء املشرتكني يف  
 .  2نشر هذه البياانت علنا حىت يتجمع األعضاء ذو املصاحل املشرتكة إل 

ة يف شبكات أنفسهم واملشاركعن  تعرف كذلك أبهنا »مواقع إلكرتونية تسمح لألفراد ابلتعريف  كما  
اعلني ، وتتكون هذه الشبكات من جمموعة من الف3اجتماعية، ويقومون من خالهلا إبنشاء عالقات اجتماعية« 

البعض،   بعضهم  مع  يتواصلون  تبادل الذين  أو  مشرتكة  أعمال  أو  الصداقات  مثل  حمددة  عالقات  ضمن 
  .4رار تفاعل األعضاء فيما بينهممعلومات وغريها، وتتم احملافظة على وجود هذه الشبكات من خالل استم
والثقايف واملسامهة يف إثراء اجملال   وتتجه الكثري من مواقع التواصل االجتماعي إىل بناء منابر للتعبري السياسي 

الكثري من احلركات السياسية واالجتماعية والدينية اليت استغلت املزااي   العمومي وهو األمر الذي ظهر جلياً يف 
 فاعلية يف إثراء أطروحاهتا وتسويق أيديولوجياهتا عرب منصات امليداي االجتماعية. التواصلية والت

بناء جمتمعات على شبكة األنرتنت أين ميكن األفراد أن انمج تستخدم لعلى أهنا »بر   ابالس يعرف  و 
.  وتتيح شبكات التواصل االجتماعي إمكانية التواصل مع ماليني 5يتصلوا ببعضهم البعض لألسباب املتنوعة« 

 البشر الذين جتمعهم اهتمامات أو ختصصات معينة وهو ما يسمح هلم مبشاركة امللفات والصور وتبادل مقاطع

 
 . 1920/ 07/ 24: مت تصفحهhttp://goo.gl/2tpfmu، متاح على مفهوم مواقع التواصل االجتماعيحممد جابر،  1
الدراب،  2 عملهامازن  وطريقة  االجتماعية  الشبكات  الرابط:  متاح،  موقع  http://knol.google.com/k/mazen-على 

aldarrab20/07/2019: مت تصفحه بتاريخ . 
3Lxue Bai A & Oliver Yao, facebook on campus; the use and friend formation in online socail 

network, college of business and economics, lehigh university, 2010 ,p2 (online) 

://ssrn.com/abstract=1535141 
4Amy Y,Chou, David, C, Chou, Information System Charateristics and socialnetwork software, 

2009, 336 (online) www.swdsi.org/swdsi2009/Papers/9K02.pdf 
 . 84، ص  2014 عمان، ، دار أسامة للنشر،1ط، العالقات العامة وشبكات التواصل االجتماعي حسني حممود هتيمي،5

http://goo.gl/2tpfmu
http://knol.google.com/k/mazen-aldarrab
http://knol.google.com/k/mazen-aldarrab
http://www.swdsi.org/swdsi2009/Papers/9K02.pdf
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ضية ، ونتيجة ذلك تتأسس اجملتمعات االفرتا1الفيديو وإنشاء املدوانت وإرسال الرسائل وإجراء احملاداثت الفورية 
القائمة على بناءات رقمية تتحقق مبجرد استخدام جمموعة املواقع اإللكرتونية اليت تسهم يف خلق التفاعلية يف 

 البيئة امليدايتيكية.  

كريشمارويعرف   ومالوين  التواصل    Preece & Maloney Krichmarبريس  مواقع 
الناس ألهداف حمددة وهي موجهة من  فيه  يلتقي  أهنا »مكان  القواعد   االجتماعي  تتضمن  طرف سياسات 

وغريها«  يوتيوب...  تويرت،  الفيسبوك،  املواقع:  هذه  أشهر  ومن  الربانمج،  يقرتحها  اليت  أما   .2واملعايري 
Livingstone  ت افعرفها أبهنا »مواقع  ألفراد بشكل واسع، والتقارب بني األنشطة تيح فرصة االتصال بني 

ائل الربيد اإللكرتوين والرسائل العامة، وإنشاء املوقع وألبومات الصور أو املختلفة اليت ميارسوهنا واملتمثلة يف رس 
اليت   حدى خدمات الويبإ الفيديو، وغريها، أي أن هذا التعريف يصف شبكات التواصل االجتماعي أبهنا  

 .3تخدمني من االتصال فيما بينهم وتقاسم املعلومات وتبادل خمتلف املواضيع ذات االهتمام« متكن املس

وأتسيسا على ما سبق ميكن اعتبار شبكات التواصل االجتماعي أبهنا عبارة عن جمموعة الفضاءات 
مبدأ التشبيك االجتماعي ضمن   ومواقع امليداي االجتماعية اليت تسهم يف تكوين جمتمعات افرتاضية قائمة على 

املشرتكة واألصدقاء وغريها واليت   جمموعة من اخلصائص واملزااي مثل االهتمامات   البيئة امليدايتيكية وتشرتك يف
بناء عليه يتم  قولبة منطية  توجهاهتا    اتسهم يف  اجملتمعات وفق  ييديولوجياهتا  أو تصنيف هذه  ما  ثراء  وهو  تيح 

 : فيسبوك وتويرت وإنستغرام وغريها. واقع هر هذه املركية والتواصلية واالجتماعية من أشاملساحة التفاعلية والتشا

العامل :  Twitterتويرت  الج.   أحناء  الناس يف مجيع  يستخدمها ماليني  اجتماعية  تويرت شبكة   " يعترب موقع 
اصة هبم أو اهلواتف  للبقاء على اتصال مع أصدقائهم ورفاقهم وزمالء العمل من خالل أجهزة الكومبيوتر اخل

( حرف وميكن قراءهتا من طرف مستخدمي 280نشر رسائل قصرية تصل إىل ) النقالة، وتسمح واجهة تويرت ب
املوقع، وميكن للمستخدم أن يعلن متابعته ألحد الشخصيات ويف هذه احلالة يٌبلغ هذا الشخص يف حال ما 

جديدة. مشاركة  وضعت  قد  الشخصيات  هذه   & Grossek  وهولوتسك سك  جرو يعرفه  كما    إذا 

 
 . 84، ص مرجع سابق ،عيماالعالقات العامة وشبكات التواصل االجتحسني حممود هتيمي، 1
، رسالة استخدام مواقع التواصل االجتماعية وأتثريها يف العالقات االجتماعية، دراسة على عينة من مستخدمي الفيسبوكمرمي نرميان تومار،  2

 . 44، ص 2012/ 2011ماجستري، قسم اإلعالم واالتصال، جامعة ابتنة، 
   مرجع نفسه. ،مرمي نرميان تومار 3
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Holotescu  2.0ملدوانت الصغرية وهي تقنية الويب  أنه »عبارة عن ا  web   وشكل جديد من املدوانت
 .  1اليت تسمح للمستخدمني بنشر نص خمتصر على األنرتنت« 

يف مدينة سان فرانسيسكو يف  األمريكية Odvious ميثل التويرت خدمة إلكرتونية جمانية، أنشأته شركة
،  2نشر األخبار واألحداث والتعبري عن آراءه لعامة املستخدمني  ، ويستطيع أي شخص من خالله2006 عام

الشبكة   السؤال: ماذا حيدث اآلن وتسمح هذه  املوقع يف واجهته  مبشاركة واكتشاف األحداث حيث يطرح 
What's happening now عد موقع تويرت من اليني عرب العامل على الفور. ويوجيعل اإلجابة تنشر إىل امل

ات اجلديدة لإلعالم االجتماعي اليت تسمح بنشر عدد من املعلومات على األنرتنت من مصادر بني التكنولوجي
رمسية.  وغري  مثل والــ  رمسية  الكربى  األحداث  حول  املعلومات  وتنظيم  نشر  يف  برز  مصغر  تدوين  موقع  تويرت 

األ 2008ا  حرائق كاليفورني الرائسية  واالنتخاابت  واحتجاجات  ،  العام  نفس  اإليرانية مريكية يف  االنتخاابت 
استقبال 2009 من  للمستخدمني  ميكن  املختلفة حيث  اإلعالم  وسائل  نظم  من  جزءا  تويرت  أصبح  ولقد   .

 .3تدفق املعلومات الواردة من كل وسائل اإلعالم 
، فهو استخداما وتفاعال  منصات اإلعالم االجتماعي وأهم    رز من أب  تويرتموقع التدوين املصغر اليعترب  

الفكرية  وتوجهاهتم  وأفكارهم  أراءهم  عن  وإجياز  بدقة  التعبري  للمستخدمني  تتيح  االفرتاضي  للتواصل  شبكة 
ومنصة إعالمية مفتوحة لنشر األخبار واألحداث حتت طائلة حرية التعبري وحرية ،  والدينية  واملعرفية والسياسية

 ر. النش

لديين بتعدد وتنوع املرجعيات الفكرية اليت يستند إليها الباحثون ات اخلطاب اتتعدد تعريفد. اخلطاب الديين:  
، وتشري يف جمملها إىل أن اخلطاب الديين 4واملفكرون يف سياق تقدميهم ملفهوم واضح ودقيق للخطاب الديين 

و هو اخلطاب مرجعيتها الفقهية اليت تستند إليها، أهو ذلك اخلطاب الصادر عن املؤسسة الدينية مهما كانت  
عموم معتنقي الدين فيما تتجه بعض التعاريف إىل ربط اخلطاب الديين ابملضمون   الذي يوجه ابسم الدين إىل

 
فاعلية شبكة التواصل االجتماعي تويرت )التدوين املصغر( على التحصيل الدراسي وتنمية مهارات التعليم  عد بن أمحد العتييب،  نوراة بنت س1

اآليل احلاسب  مقرر  الثاين اثنوي يف  الصف  طالبات  لدى  اإلالتعاوين  للتعلم  الثالث،  الدويل  املؤمتر  أعمال  الرايض  ،  بعد،  والتعليم عن  لكرتوين 
 . 21، 1، ص ص 2013

املرى،    2 غامن  اخلليجيةخولة  القنوات  اإلعالميني يف  عينة قصدية من  عمل  طبيعة  على  التويرت  اإلعالمـ جامعة أتثري  ماجستري، كلية  ، رسالة 
 . 42، ص 2016الشرق األوسط، 

 . 59، ص مرجع سابق، مرمي نرميان تومار 3
اب الديين واإلعالم الديين واإلعالم اإلسالمي وكلها تشرتك يف مركزية مصدر ومرسل  هذه الدراسة إىل تداخل املفاهيم فيما يتعلق ابخلطنشري يف    4

 اخلطاب املتمثل يف املؤسسة الدينية. 
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املتصل ابألصول اإلسالمية أو املستند إليها، أي أنه كل خطاب يستند إىل األصول اإلسالمية أو يستند منها 
 مضامينه.

المي، أي أنه اإلعالم املتخصص يف »جزء من اإلعالم اإلساخلطاب الديين أبنه    حممد سيد حممد رف  ويع
 : 1املسائل املتعلقة ابجلانب الديين«، ولذلك أدخل يف اإلعالم الديين ما يلي

 الصفحات الدينية يف الصحف والصفحات الثابتة فيها. •

 تواصل االجتماعي.الربامج الدينية يف الراديو والتلفزيون ومواقع ال •

 قافة اإلسالمية. لدينية اليت تعكس الثاملسلسالت والربامج ا •

 املواد اليت تعاجل املناسبات الدينية مثل الربامج الدينية الرمضانية. •

 برامج عرض وجتويد القرآن الكرمي.  •

 األفالم التسجيلية عن اآلاثر اإلسالمية واألحكام اإلسالمية.  •

الدين الثابتة: القرآن والسنة، الذي يستند إىل مرجعية دينية، من أصول  اخلطاب الديين هو اخلطاب  و 
ن منتج اخلطاب منظمة إسالمية أو مؤسسة دعوية رمسية أو غري رمسية أو أفرادا متفرقني، سعيا لنشر سواء كا

ومعامالت  وأخالقا،  وشريعة  عقيدة  الد 2دين هللا  اإلعالم  من  جزءا  اإلسالمي  الديين  اخلطاب  ويشكل  يين . 
به ااإلسالمي ويُعرف هذا األخري أبنه »ا ملسلمون عاملون عاملون ستخدم منهج إسالمي أبسلوب فين يقوم 

لنشر  املتطورة  الوسائل  تلك  مستخدمون  املتباينة  ومجاهريه  احلديثة  ووسائله  اإلعالم  لطبيعة  متفقهون  بدينهم 
ل  واملثل  واملبادئ  والقيم  احلديثة  واألخبار  املتحضرة  زمان ومكااألفكار  املسلمني يف كل  ولغري  ن يف لمسلمني 

 .3ه والتوعية واإلرشاد إلحداث التأثري املطلوب« إطار املوضوعية التامة هبدف التوجي

أبنه »عبارة عن منظومة فكرية حتتوي   the religious Discoureيعرف اخلطاب الديين  وأيضا  
تسعى إىل  حيز أحد جوانب الواقع االجتماعي، اليت  مفاهيم ومقوالت النظرية اإلسالمية، اليت تعني الفرد يف

مية والدالالت النظرية حول إحدى قضااي الواقع االجتماعي أو إشكاالته تقدمي جمموعة من التصورات اإلسال
القرن«، إن  الفكر اإلسالمي منذ سبعينات هذا  التارخيي الذي صاحب  السياق  إنتاجها يف  اليت مت  املتباينة، 

 
 . 14، 1، ص ص  2018، جانفي 43املعيار،  اخلطاب الديين يف وسائل اإلعالم: بني الفعالية واألصالة،نور الدين لبجريي، 1
األنسي،  2 محود  السالم  اخلعبد  الديينمفهوم  موقع  طاب  على  : متاح 

http://www.assakina.com/news/news1/27831.html#ixzz3ViZvoRaB    على الساعة    2019/  28/12:  تصفحهمت
21:12 . 

 . 29، ص 1985بريوت،  ،، عامل الكتب1، طم اإلسالمياألسس العلمية والتطبيقية لإلعالبد الوهاب كحيل، ع3

http://www.assakina.com/news/news1/27831.html#ixzz3ViZvoRaB
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مصطلح يس  استخدام  ما  وهو  السوسيولوجيا،  خالل  من  العامة اخلطاب  التارخيية  السريورة  فهم  على   اعدان 
للخطاب يف ضوء العالقة اجلدلية بني اجلانب النظري واملعريف وبني املمارسة االجتماعية والسياسية. تلك اليت 

 .  1ة تساعد يف الوقوف على التحليل املوضوعي التارخيي للبين االجتماعية واأليديولوجي

المية، تقوم إبنتاجه خطاب إعالمي يعتمد على أسس دينية إساإلعالم الديين اإلسالمي »عبارة عن  
إىل مجهورها.  لتصدير خطاهبا  اإلعالم  وسائل  على  فيها  وتعتمد  اختالفها،  على  اإلسالمية  الدينية  املؤسسة 

م ابالتصال مجلة من األفكار والتصورات وابلتايل يصبح اخلطاب الديين ممارسة اجتماعية دينية ينقل فيها القائ
صفات دينية حمددة وابلتايل يتأسس خطاب إعالمي ديين موجه عاين الدينية اإلسالمية إىل مجهور يتسم بوامل

وسائط  على  فيها  يعتمد  ابالتصال  القائم  مع  ويتوافق  يتناغم  وديين  فقهي  مشرتك  جمال  له  معني  متلقي  إىل 
 صل االجتماعي.  دة أبرزها الفضائيات الدينية وشبكات التواإعالمية متعددة تقليدية وجدي 

يف اللغة أبهنا الطريقة واملنهاج، وسنة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص معناها طريقته، ويف لسان   تعرف السنةه. السنة والشيعة:  
مبعىن العرب البن منظور "السنة" والتسنن، تعين الطريقة احملمودة املستقيمة، ولذلك قيل فالن من أهل السنة  

سود على منت هي مأخوذة من السنن وهو الطريقة ويقال للخط األإنه من أهل الطريقة املستقيمة احملمودة و 
احلمار: سنة. والسنة تعىن كل ما صدر عن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص من قول وفعل وتقرير ويسمى السنة مذهبهم " أهل 

 . 2الرسول ملسو هيلع هللا ىلص واجلماعة  السنة واجلماعة" ويقصدون بذلك أهنم أصحاب الطريقة احملمودة واتباع

"شيعة"؛ شيع ومنه شاع اخلرب يف الناس: ذاع أن اجلذر األصلي لكلمة   أما الشيعة فهي تشري إىل
وأفشى، وظهر وانتشر، وهذا شيع هذا أي مثله، والّشيع: املقدار، ولفظة شيعة وردت يف القرآن الكرمي مبعاين 

َََلَنَِخمتلفة فجاءت مبعىن مجاعة أو فرقة   َُثمَّ َلََعَ َشدُّ
َ
ۥَٓأ ُهُم َِشيَعٍةََايُّ ِ َِمنَُكل  َعََُعنَّ ِ َٰ مْْحَ ، ومبعىن 3َتِي اٗ َََ۬الرَّ

لَِي َالفرق والطوائف يف قوله تعايل:   ، ومبعىن الفرقة إذ اختلفوا يف 4َََولََقَدََارَْسلْنَاَِمنََقبْلَِكَِِفَِشيَِعَِ۬اَلَوَّ
ِكرَٖ مذهب أو طريقة   دَّ ْشيَاَعُكْمََفَهْلَِمنَمُّ

َ
ُقواََْب  ، ومبعىن األحزا5َََولََقَدََاْهلَْكنَآَأ ََ۬اذِليَنَفَرَّ إِنَّ

ءٍ ََ َّْسَتَِمنُْهْمَِِفَََشْ ۥَٓإََِلََِاِدينَُهْمََوَكاُنواَِْشيَعاَٗل ْمُرُهُم
َ
َمآَأ َِنَّ َُينَب  َُثمَّ ِ . وأصل 6ََُهمَبَِماََكاُنواََْيْفَعُلوَنَ ي ََُ۬اَّللَّ

 
 . 80، ص 2015، جوان 1، جملة اآلداب واللغات، العدد اخلطاب الديين وإشكالية املفهومالشريف حبيلة، 1
احلسيين،  2 الشيعةإدريس  هم  ومن  السنة  هم  املوقع  من  على  متاح  اإلسالمي  اإلشعاع  مركز   ،www.islam4u.com    تصفحه: مت  

31/12/2019 . 
 . 69سورة مرمي، اآلية  3
 . 10سورة احلجر، اآلية  4
 . 51سورة القمر، اآلية  5
 . 159سورة األنعام، اآلية  6

http://www.islam4u.com/
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الشيعة قدمي، ومنه وأنصاره، واسم  "، أي أولياؤه  القدرية شيعة الدّجالّ الشيعة: الفرقة من الناس، ويف احلديث "
 .1شيعة إبراهيم وموسى وعيسى واألنبياء أمجعني 

أمية، وهو من أقدم املذاهب السياسية اإلسالمية، وجدت نواته  والتشيع بدأ بفكرة تفضيل هاشم على 
م يف فجر اإلسالم ومنت وازدهرت يف عهد النيب حممد ملسو هيلع هللا ىلص، وتشكل وظهر يف ساعة السقيفة، وتوسع وكرب أاي 

قميص عثمان وأصابع انئلة وظهر عالنية وأصبح حزابً معروفاً، يف خالفة علي بن أيب طالب عليه السالم، ويف 
ا إليه والقول 2جلمل وصفني والنهروانواقعة  املعروفني بشيعته، وابنقطاعهم  الشيعة أنصار اإلمام علي  ، ويعترب 

من مسلمي العامل   %13  -10كلون ما نسبته  إبمامته وهم جمموعة من املسلمني يعرفون بشيعة علي، ويش
علي بن أيب طالب قبل أيب بكر وينتظرون ظهور اإلمام الغائب يف أخر الزمان، ويعتقدون أبن اخلالفة من حق  

الصديق وعمر بن اخلطاب وعثمان بن عفان، استنادا إىل حديث يروونه عن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص يوم الدار، حني قال 
ووز »  لعلي:  ملسو هيلع هللا ىلص ووصيي  أخي  وخليفيتفأنت  ووارثي  بعدي  يري  التوحيد من  الشيعة  معتقدات  ومن   ،»

له يف صفات النقص واإلمكان والتغري واحلدوث وما احملض، وتنزيه اخلالق عن كل مشاهبة للمخلوق أو مالبسة  
ينايف وجوب واجب الوجود والقدم واألزلية إىل غري ذلك، وهم يتربؤون من كل الفرق اليت نسبت إليهم وغلت 

 .  3دين، وأهم ما أمتاز الشيعة به: القول إبمامة اثين عشر إماما يف ال 
ا لصراعات يف اتريخ األمة اإلسالمية وأكثرها ويشكل الصراع السين الشيعي واحد من أكرب وأطول 

حّدة، ويرتبط الصراع السين الشيعي بتقاطع البعدين الديين املذهيب والسياسي، فمنطلقات الصراع األوىل اليت 
اجتماع سقيفة بين ساعدة حول خالفة الرسول حممد ملسو هيلع هللا ىلص حول أحقية اخلالفة بني الصحابة الكرام   ظهرت يف

 زوج فاطمة الزهراء بنت حممد ملسو هيلع هللا ىلص علي بن أيب طالب، لتنطلق شرارة االنقسام وآل بيت حممد ملسو هيلع هللا ىلص ممثال يف
يف معركة صفني مث   املذهيب مع مقتل علي، وتتأجج مع مقتل احلسني بن علي ويبدأ الصراع بني قطيب اإلسالم

يعي موقعة اجلمل، حيث يتحول إىل رمز من رموز مذهب ديين أطلق عليه الشيعة ويصبح الصراع السين والش
مذهيب ديين  بعد  ونشر   ، ذا  اآلخر،  وإقصاء  للسيطرة  صراعات  إىل  املتالحقة  القرون  مدار  على  ويتحول 

املنطقة   جيتاح  العنصري  والتمييز  والتعصب  الكراهية  الشرق خطاابت  منطقة  بشكل خاص يف  ويرتكز  العربية 
 األوسط ودول اخلليج العريب. 

 

 
 . 325، 324، ص ص 2007بريوت، ،  ، دار النفائس4، ط موسوعة األداينجمموعة من املؤلفني،  1

 . 325، ص نفسهرجع امل 2
 . فسهاملرجع ن 3
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  الدراسات السابقة:  .6

اليت ترتافق    يعدّ  املواضيع  الطائفي من أبرز  الطائفي يف وارتفاع نسبة  اخلطاب  الديين والصراع  العنف 
العربية   المثل  خصوصا  و املنطقة  العديد من  لإلثراء يف  اليت طرحت  املواضيع  واملنتدايت تلك  الفكرية  ورشات 

ال واملؤمترات  ال البحثية  من  العديد  وهناك  العريب،  الربيع  بعد  ملا  اخلطاب علمية  ملوضوع  تطرقت  اليت  دراسات 
حتديد مثّة  من  و هذه الدراسات اليت مت االستفادة منها  استعراض  الطائفي من زوااي حبثية عديدة وخمتلفة، ميكن  

ونتائجها البحثية  عناصرها  مت  أبرز  وقد  سيتم عرض  ،  فيما  احلالية  الدراسة  متغريات  جتمع  اليت  الدراسات 
 فاق مع الدراسة احلالية وبيان أوجه االستفادة منها. الكشف عن وجه االختالف واالت

 : 1ألكساندرا سيغل، حروب تويرت الطائفية: الصراع والتعاون السين الشيعي يف العصر الرقمي(1

الباحثة ألكساندر سيغل  اال  نشرت  اإلعالم  السياسية يف جامعة يف خمترب وسائل  واملشاركة  جتماعية 
"، بفضل منحة من مؤسسة هنري لويس، مت Sectarian Twitter Wars" نيويورك، دراستها املوسومة بـ 

إعداد هذه الدراسة ابستخدام بياانت مت مجعها من خالل خمترب وسائل اإلعالم االجتماعية واملشاركة السياسية 
SMaPP   أداة توظيف  مت  حيث  االجتماعية  الشبكات  حتليل  منهج  على  وابالعتماد  نيويورك  جامعة  يف 

gephiوترية   ، حيث تتصاعد  واليمن  العراق وسوراي  القتلى يف  املتزايد من  العدد  أنه يف خضم  الباحثة  ترى 
املتط أصوات  تفاقمت  حيث  األنرتنت  فضاء  يف  خصوصا  العريب  العامل  عرب  الطائفي  وتنتشر  اخلطاب  رفني 

عالم االجتماعي جماال الرسائل العدائية والصور العنيفة على مدار الساعة وعلى الرغم من ذلك تتيح وسائل اإل
بنّي  للطائفية،  متجاوز  حيوي  يفوق خلطاب  ما  حتليل  فرباير سبع     بني  بثها  مت  العربية  ابللغة  تغريدة  مليون 

االجت  2015وأغسطس   الشبكات  العنف وبين  أعمال  الطائفية أن  اللغة  نقل  أساسيا يف  تلعب دورا  ماعية 
 واملناهضة للطائفية يف تويرت. 

ماليني تغريدة دليال ابرزا على أن حجم اللغة الطائفية على األنرتنت يتزايد سبع  بياانتوتوفر جمموعة 
التدخل يف   الفعل على  الواقع، السيما يف إطار رد  العنف على أرض  اليمن بصورة حادة استجابة ألحداث 

اق، وتفجري املساجد يف بقيادة السعودية واالشتباكات بني امليليشات الشيعية وتنظيم الدولة اإلسالمية يف العر 
منطقة اخلليج، بينما قد يبدو األمر وكأن هذه النتائج ترسم صورة قامتة حلالة العداء الطائفي يف العامل العريب 

الكرا تذبذب مستوايت خطاب  تشري حقيقة  املدى اليوم،  األقل يف  بسرعة على  والسنة  للشيعة  املعادي  هية 
أعقاب أحداث العنف، إىل أن تصاعد العداء الطائفي قد يكون قصري القصري وعودهتا إىل التوازن عموما يف  

 
1Alexandra Siegel,  Sectarian Twitter Wars Sunni-Shia Conflict and Cooperation in the Digital 

Age, Carnegie endowment for international peace, december2015, 
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األجل، إضافة إىل ذلك تشري البياانت إىل أن جمموعة متنوعة من مستخدمي تويرت هي اليت تدفع إىل السرد 
 ألنرتنت، مبا يف ذلك رجال دين ابرزون، وقادة ميليشات شيعية، وأنصار تنظيم الدولة اإلسالمية الطائفي عرب ا

 . شعبية ومستخدمون عرب عاديون بورجال أعمال سعوديون انفذون ووسائل إعالم حتظي  

الطائفي  والنقد  واملتعاطفون معه،  اإلسالمية  الدولة  تنظيم  ينشره  الذي  احملتوى  بني  التداخل  أن  غري 
ية، يبدو مثريا لالذع الذي بثه رجال الدين املؤثرون وكبار رجال األعمال واملعلقون يف وسائل اإلعالم اخلليجا

اليت حتظى  الفعاليات  إىل  واملتطرفني  اإلرهابني  عامل  من  الكراهية  ينتقل خطاب  فعندما  بصورة خاصة،  للقلق 
قو  الطائفية  السردايت  تزداد  اجملتمع،  ومن  الدولة  من  إقصاء ابلدعم  ويزيد  التعصب  يغذي  الذي  األمر  ة، 

 السكان املهمشني يف أحناء املنطقة كافة. 

من ذلك ترى الباحثة، أنه بينما قد تعمل أطراف فاعلة ابرزة على تسريع وترية انتشار اللغة   على الرغم 
للتخ عنها،  األنرتنت، وبعيداً  أيضا أن تستخدم أتثريها على شبكة  فإن يف وسعها  فيف من أاثرها الطائفية، 

أيضا   ومع أن اإلعالم االجتماعي يضخم يف كثري من األحيان األصوات األكثر استقطااب، إال أن يف وسعه 
توفري وسيلة قيمة للقيادات املؤثرة للتواصل العابر للطوائف، يتم إبراز هذه الفرص من خالل النتيجة القائلة أن 

عارضة يف كثري من األحيان غالبا ما يدخلون يف نقاشات مع مستخدمي تويرت الذين يتبنون رسائل متنوعة ومت
عن   منعزلني  ليسوا  وهم  البعض  بياانت بعضهم  تعرب  ال  أيديولوجيا،  متجانسة  جمموعات  يف  البعض  بعضهم 

   .اإلعالم االجتماعي وحدها بشكل كامل عن حالة االحتقان الطائفي يف العامل العريب

ترسم صورة جت املعلومات  اليت تكتسب  إال أن هذه  للطريقة  السردايت زمخا ريبية مفصلة  من خالهلا 
األطراف  وكذلك  القصري،  املدى  احلوار   على  إىل  إضافة  الكراهية،  خطاب  انتشار  يف  تسهم  اليت  الفاعلة 

املتسامح يف كافة أحناء املنطقة، ومن خالل توفري مقياس للزمن احلقيقي للغة الطائفية املتحولة يف العامل العريب، 
قرار اليت تواجه تقدم بياانت تويرت نظرة اثقبة فريدة إىل أهم مصادر الصراعات والتطرف العنيف املزعزعة لالست

 العامل اليوم. 

(2 Geneive Abdo, Salafists and sectarianism: Twitter and the communal 

conflict in the Middle East Washington1 . 

 
1Geneive Abdo, Salafists and sectarianism: Twitter and the communal conflict in the Middle 

East Washington, Center for Middle East Policy, Brookings institute, March 2015 
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معهد   الدراسة  بروكينجزنشر  املناقشات التحليلية،    هذه  على  الضوء  تلقي  يف كوهنا  أمهيتها  وتنبع 
السلفية عرب موقع "تويرت"، هبدف معرفة وجهة النظر السلفية جتاه األحداث اجلارية يف املنطقة، تشري الباحثة 

لديهم اعتقاد أبن ا خطراً   لشيعة ميثلون إىل أن اخلالف ما بني الشيعة والسنة مستمر عرب قرون، فالسنة دوماً 
األمر يف بعض األحيان من جانب شديداً  ذاته. ويصل  الدين اإلسالمي  من داخل  ، ألهنم يعكسون هتديداً 

بعض السلفيني إىل تكفري الشيعة، على اعتبار أهنم يُبجلون أئمتهم بشدة، وهو ما يتعارض ومبدأ التوحيد يف 
 . االعتقاد السين

عدة على نشاط السلفيني يف اجملال  خلق الظروف املساالعربية قد سامهت يفوترى الباحثة أن الثورات 
السياسي؛ ومن مث نشطت احلركات السلفية، وبرز عدد من السلفيني يف جمال العمل احلزيب يف دول مثل مصر 

ه، السين يف عدد من دول املنطقة ودور السلفيني في-وتونس. وتطرقت الدراسة إىل الصراع الطائفي الشيعي  
فية املعاصرة تنبع من مواقفها السياسية، فهم حياربون يف مواجهة "بشار سلطة احلركات السل  وترى الباحثة أن 

إيران والشيعة.  املفرطة من جانب  التدخالت  الغربية، وحيذرون من  األسد"، ويعارضون سياسات احلكومات 
 . هتم لإلسالم الصحيحعمل السياسي من دعو وتركز الدراسة على تلك الفئة من السلفيني الذين ال يستبعدون ال 

ذات  وتعبريات  مصطلحات  رصد  خالل  من  للسلفيني  املختلفة  التغريدات  بتحليل  الباحثة  قامت 
مدلول طائفي لوصف الشيعة، فهم يصفوهنم ابلكفار، كما ُيسمي عدد منهم "حزب هللا" حبزب الشيطان. كما 

لر  وذلك  ابلروافض،  الشيعة  يلقبون  السلفيني  السينأن  االعتقاد  جيب  فضهم  مبن  املتعلق  الرسول   خيلف  أن 
 الكرمي، األمر الذي يشعل اخلالفات الطائفية. 

يف هناية دراستها تشري الباحثة إىل أنه يف مواجهة التحوالت اليت متر هبا منطقة الشرق األوسط وتصاعد قوة 
 خليارات، وهي: السلفيني كفاعل غري دويل، يكون أمام الوالايت املتحدة عدداً من ا

وهذا   محلة بدء   - واليمن،  وتونس  مثل مصر  دول  املعتدلة يف  السلفية  السياسية  األحزاب  مع  تواصل 
التواصل ال يعين دعم واشنطن وجهة نظر هذه األحزاب يف قضااي مثل األقليات الدينية واملرأة، ولكن 

ها وتقويتها تدلة سيؤدي إىل دعمجمرد اعرتاف الوالايت املتحدة ابألمهية السياسية لتلك األحزاب املع
 جهة التيارات السلفية األخرى اليت تؤجج املشاعر الطائفية يف املنطقة. يف موا

بدء محلة دبلوماسية عامة ًموجهة للسنة يف العامل العريب، وأن ُتظهر واشنطن التزامها ابلتسامح الديين  -
إيرا مع  مفاوضاهتا  أن  خاصًة  اآلخر،  دون  لطرف  احنيازها  الوعدم  الربانمج  بشأن  أوجدت ن  نووي 

لدى الدول السنية أن الوالايت املتحدة تدعم احملور الشيعي الذي تقوده إيران ومعها احلكومة تصوراً  



 النظري للدراسة املنهجي و التأصيل                                                                    الفصل األول              
 

 
38 

العراقية ونظام األسد يف سوراي وفاعليني غري دوليني مثل حزب هللا يف لبنان. كما يتعني على اإلدارة 
 ية.ا يف البلدان العرباألمريكية الضغط على إيران لوقف تدخالهت 

يعكس   - السلفيني  فعل  فرد  لبنان،  قوية يف  سنية  قيادة  وجود  املتحدة  الوالايت  تشجع  يف جزء -أن 
تيار -منه هلا  تعرض  اليت  األخرية  االنتكاسات  بعد  السنة  بني  املوجود  واالجتماعي  السياسي  الفراغ 

منطق يف  قوايً  "احلريري"  تيار  فعندما كان  لبنان.  يف  الغالاملستقبل  ذات  طرابلس  أُجرب ة  السنية،  بية 
 السلفيون على التعاون مع هذا التيار أو التزام الصمت. 

قيم (3 على  وأثرها  االجتماعي  التواصل  منصات  الطائفية يف  املهدي شنني:  مري وحممد  بن  الباقي  عبد 
 : 1دراسة حالة رواد الشبكات االجتماعية يف اجلزائر-االنتماء  

الجتماعية على قيم االنتماء يف لطائفي يف الشبكات ابحث يف أثر اخلطاب اسعت هذه الدراسة لل
الوطن العريب من خالل مقاربة احلالة اجلزائرية، وذلك مبعاجلة إشكالية " كيف أثر اخلطاب الطائفي يف وسائل 

اإللكرتوين املوجه التواصل االجتماعي على قيم االنتماء لدى املتصفح اجلزائري؟ وابالعتماد على أداة االستبيان  
 مفردة، حيث توصلت الدراسة إىل النتائج التالية:   100عينة عرضية قوامها  ل

مثل اإلعالم اجلديد مبا يوفره من سرعة انتشار ومساحة لالحتكاك فضاء للصراع السياسي والفكري  -
 والطائفي.

واست - الفرعية  اهلوايت  توظيف  إىل  العريب  الربيع  بعد  املتصارعة  األطراف  الصراع عمدت  يف  خدامها 
 والتجييش.سياسي من أجل احلشد  ال

ساهم اخلطاب الطائفي يف إعادة بعث اهلوايت الفرعية خاصة الطائفية منها وساهم يف االستقطاب  -
الطائفي يف العامل العريب خاصة يف ظل التداخالت اإلقليمية اليت تّفعل االنتماءات الطائفية من أجل 

 لصراع. تكوين قوى حمالفة يف ساحات ا
االن - الطائفيأدى هذا  اليت ال   بعاث  املناطق  الطائفية حىت يف  للهوية  واستدعاء  استقطاب  إىل حالة 

 تشهد مأزق طائفية مثل دول املغرب العريب. 
 إن تعاطي اخلطاب الطائفي مرهون بتثوير القوى اإلقليمية والسياسية هلذه التمايزات. -
 اهلواييت.   معي بفعل حالة الفرز ح ويهدد األمن اجملتانتشار الطائفية يعمل على آتكل قيم التسام -

 
ا1 بن مري وحممد  الباقي  االنتماء  ،ملهدي شنني عبد  قيم  على  وأثرها  االجتماعي  التواصل  منصات  الشبكات -الطائفية يف  رواد  حالة  دراسة 

 . 2018، أفريل 2د ، جملة الناقد للدراسات السياسية، العداالجتماعية يف اجلزائر
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تفعيل قيم التسامح والعمل عليها واحرتام اخلصوصيات الطائفية والدينية وصيانتها وتوفري جو سياسي  -
يسع اجلميع، وهو الضامن الوحيد من أجل احلفاظ على البنية السوسيولوجية وحتييد االنتماء الطائفي 

 تغري. ة والدولية هلذا املأمام التوظيفات اإلقليمي

 :1وليد حسين زهرة: أين أكرهك "خطاب الكراهية والطائفية يف إعالم الربيع العريب" (  4

الطائفي  والتحريض  الكراهية  خطاب  وأشكال  مضامني  واكتشاف  معرفة  إىل  الدراسة  هذه  هدفت 
اإلعالم   هذا  التزام  مدى  وقياس  العريب،  الربيع  إعالم  يف  واملهنيةوالتمييز  الدولية  يف   ابملعايري  اخنراطه  ومدى 

السياسية الطائفية واملذهبية يف دول العامل العريب من خالل االعتماد على عدد من املناهج البحثية الصراعات  
ليس  العريب  الربيع  إعالم  الكراهية يف  خطاب  أن  الدراسة  رأت  واالستقصائية، حيث  والتحليلية  االستنباطية 

تجاجات الشعبية وما بعدها وحتول غطا يف مرحلة الثورات واالحإال أنه بدا أكثر وضوحا وض  ابخلطاب الطارئ 
تبعت سقوط  اليت  التحول  مرحلة  بشكل خطري جدا يف  وضاغط  ظاهر  إيل خطاب  من كونه خطااب كامنا 

حن على  األهلية  ابحلرب  أشبه  حملي  صراع  إىل  التحول  مرحلة  يف  أو  منوذجا،  تونس  مصر  عربية  ما أنظمة  و 
 ة إىل مجلة من النتائج نوجزها يف التايل: ت الدراسوقد توصل  تشهده سوراي.

الثورات   - شهدت  اليت  ابلدول  فقط  حمصورا  خطاب  يعد  مل  العريب  الربيع  مرحلة  يف  الكراهية  خطاب 
 والصراعات مع أنظمة احلكم احمللية بل تعداها ليجتاح كل الدول العربية

الشعبية من أجل ائمة يف مواجهة االحتجاجات  وتوظيفه من قبل األنظمة القمت استخدام اخلطاب الطائفي    -
 عزهلا وتشويهها ابعتبار احتجاجات طائفية ومذهبية حلرماهنا من أي دعم شعيب _البحرين مثاال_ 

حتويل الصراع السياسي يف مصر وتونس واليمن إىل صراع مع اإلسالميني، وانعكاس هذا التحول يف وسائل   -
 العربية.  اإلعالم 

خر من أجل تشويهه ونبذه. يف كل مشاهد الربيع العريب بدت املواجهة هية يف مواجهة األعزز خطاب الكرا  -
احلقيقة بني اإلسالميني وبني العلمانيني والليرباليني هي املواجهة أكثر استخداما خلطاب الكراهية وجلأ الطرفان 

م ختل  مل  اليت  املواجهة  هذه  يف  اإلعالم  التوظيف  أكدت  والقتل، كما  العنف  دخول ن  أن  على  لدراسة 
ات اجلهادية إىل ساحة احلرب يف مواجهة األنظمة القائمة قد عزز متاما من خطاب الكراهية والطائفية التنظيم

مصرعيه  على  الباب  فتح  من  هو  اجلهادية  األصولية  اإلسالمية  املنظمات  دخول  فإن  السوري  النموذج  ويف 
 اإلعالم العريب عموما.   في واملذهيب يف املنطقة ويفلتأجيج الصراع الطائ 

 
 . 2014األردن: مركز محاية وحرية الصحفيني، ، 1، طإين أكرهك: خطاب الكراهية والطائفية يف إعالم الربيع العريبوليد حسين زهرة، 1
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ساعدت دول عديدة على تغذية خطاب الكراهية والطائفية واملذهبية، ومث نقل الصراع السياسي من الدول   -
 إىل ساحات احلرب واملواجهة احمللية يف دول الربيع العريب كما يف النموذج السوري واملصري واليمين والبحريين. 

العأظهر   - للفضائيات  أن  الدراسة  ات  تغذية  إمكانياهتا يف ربية دورا كبريا يف  إذ تضع مل  والطائفية  لكراهية 
املثال يف دعمهما  والعربية على سبيل  اجلزيرة  الصحفي واملهين،  العمل  النظر ألصول  خدمة طرف أخر دون 

 لالنقالب العسكري على الرئيس املخلوع حممد مرسي اإلسالمي. 
ائفية واملذهبية وابلرغم من وجود قوانني  الكراهية والتحريض على الط   نني احمللية يف معاجلة خطابقصور القوا  -

جترم هذا اخلطاب إال أن الدول نفسها مل تلجأ لتطبيق تلك القوانني: األردن، الكويت مما أدى بدعاة الكراهية 
ق روح الكراهية زيز الصراعات احمللية وتعميوالطائفية لإلفالت من العقاب بينما أدت كتاابهتم ونشاطاهتم إىل تع

 ع. داخل اجملتم

 :1نصر الدين لعياضي، اخلطاب الطائفي يف الفضائيات الدينية )كلفة اخلطاب وتداعياته((  5

مقاربة  ابعتماد  العربية،  ابللغة  الدينية  الفضائيات  يف  الطائفي  اخلطاب  بتفكيك  الدراسة  هذه  تقوم 
ماتية ورموزه بقراءهتا انطالقا من مرجعياته الدينية،  جتمع سيميائية االتصال اليت تسعى إىل استقراء ترسانة عال

ية، ونظرية بناء الواقع وكيف أن هذا اخلطاب ومناقشاهتا على ضوء األحداث السياسية الراهنة يف املنطقة العرب
وتكشف عن  الطائفي،  اهلوية  لألان واآلخر، وتسرد  متثالته  تصنع  اليت  التارخيية  األحداث  معاين على  يضفي 

واملرتكزات اليت تتحكم يف منطقيه، وبقد ضبطها الباحث يف مخس مرتكزات، حجة السلطة، اخللط   الثواب
اجلما والذاكرة  التاريخ  ، بني  قومية  عصبية  إيل  املذهبية  العصبية  انزايح  السياسي،  على  الديين  وإسقاط  عية 

 والتضليل بدل احملاججة. 

يتغذى من العناصر اليت تفصل األان واألخر   وخلصت الدراسة إىل إن السرد الذي تتشكل فيه اهلوية
ا)السين   الفضائيات اخلاصة على أتكيد اخلصوصية واملذهبية  إذ تعمل  ليت تشكلت عرب األحداث والشيعي( 

التارخيية ومازالت تعمل على جتديد انتمائهم الطائفي من خالل خطاب ينتج أليديولوجيا التفوق ويستبعد ما 
فتني الدينيتني ويعمق ما هو خمتلف بينهما. تؤكد الدراسة على أن أحد أهم جتليات هو مشرتك بني هاتني الطائ

الدي الفضائيات  يف  الطائفي  اخلطاب  عربية  لغة  دولة  من  أكثر  يف  اجلاري  الصراع  تفسري  هو  وتداعياته  نية 
أيديول   14ومسلمة أبحداث جرت قبل   التارخيية والدينية الستمراره وترسيخ  وجيا استبعاد قرن ومنح املربرات 

 التقارب والعيش املشرتك. 

 
 . 2015مركز اجلزيرة للدراسات،  ،( وتداعياته اخلطاب كلفة) الدينية الفضائيات يف الطائفي اخلطاب لعياضي، الدين نصر1
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 : 1حممد الراجي: أبعاد أيديولوجيا اخلطاب اإلعالمي لتنظيم الدولة اإلسالمية (  6

املتزايد  اهتمامه  سياق  يف  الدولة  لتنظيم  اإلعالمي  اخلطاب  أليديولوجيا  تفكيكية  قراءة  الورقة  تقدم 
العام واستثماره هلذه بوسائل اإلعالم اجلديدة السيما شبكات التواصل االج تماعي ودورها يف تشكيل الرأي 

ال فيديو إعدام  اظهر  أيديولوجيته وبث دعايته، وقد  الكساسبة واألقباط  الوسائط يف نشر  األردين معاذ  طيار 
املصريني قدرة هذا اخلطاب على تكثيف رمزية عالماته نصا ولغة وصورة والتمثيالت املدركة ملرجعتيه الفكرية 

 القيمية. ومنظومته  

القائم  اسرتاتيجيات  من  الدولة  لتنظيم  اإلعالمي  اخلطاب  أيديولوجيا  حتليل  يف  الدراسة  هذه  تنطلق 
تنظيم احملتوى اإلعالمي وحتديد الوسائط األكثر ثراء إليصال رسالته يف سياق احلرب النفسية اليت ابالتصال يف 

اصل االجتماعي اليوتيوب والتوتري الوسيط خيوضها التنظيم ضد خصومه، لذلك جيهد الن تكون شبكات التو 
اإللكرتونية على كينونته، اهلوية  الدال عنوان  والعنوان  الفكرية   احلامل أليديولوجيته  تطبيع مرجعتيه  إىل  ساعيا 

والعقائدية مع املستخدمني وتسيل العنف املتوحش عرب هذه الرسائل وإبراز خصوصية حنن دولة اخلالفة اليت 
الصليبني واملرتدين يف صراع وجودي أزيل، وهو ما يفسر جزئيا احلرب اإللكرتونية اليت ختوضها تواجه الـ "هم"  

ولة حملاصرته إعالميا واحليلولة دون متدده يف الفضاء الرقمي والسيطرة عليه ابعتبار دول التحالف ضد تنظيم الد 
 أن إنتاج اخلطاب ميثل القوة والسلطة. 

ا  يهدف هذا اخلطاب إيل خلق كتلة ملواقف واالجتاهات والسلوكيات أيديولوجية من مجهور منصهر 
ال النظام  ابجتاه  املستخدمني  وعي  وتنميط  قولبة  إيل  ورؤيته وصوال  االجتماعية  وممارساته  للتنظيمات  قيمي 

والتمثيل  والنكاية ابألسرى  التشفي  يبدو يف  الــ "هم" كما  السياسية للصراع فضال عن إاثرة اخلوف وإرهاب 
للبعثة احملمدية خارج بضحا يبدو يف إنتاج فهم  لتنظيم، وهو ما  الوسيلة ابلنسبة  ايه فالغاية هنا الرتهيب تربر 

ا النص،  السيف سياق  تساوي  احملمدية  الرسالة  رمحة  للسيف  مساوي  جيعلها  عندما  الشرعية  واألدلة  لقرآين 
منظومته الفكرية والعقائدية وتكوين   وبذلك يصبح اخلطاب دعائيا مشبعا ابإليديولوجيا التوحش يروج متعمدا

 اجتاهات مؤيدة له. 
 

 

 
 . 2017، مركز اجلزيرة للدراسات، اإلسالمية الدولة لتنظيم اإلعالمي اخلطاب أيديولوجيا أبعاد ،اجيالر  حممد1
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 . 1العراقية يف مواجهة الطائفية   سازان سامان عبد اجمليد: تقييم النخبة لدور وسائل اإلعالم (  7

هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على الدور الذي تقوم به وسائل اإلعالم العراقية يف مواجهة الطائفية 
من   الدور  هذا  الفئات وتقييم  عينة مشلت  على  املسحي  املنهج  استخدام  خالل  من  العراقية،  النخبة  طرف 

واإلعالمية   واألكادميية  السياسية  االستبيان،  التالية:  أداة  توظيف  خالل  من من  الدراسة  انطلقت  وقد 
نية  ، وما ترتب عنه من تغيري يف الب2003انعكاسات تسارع  األحداث والتطورات جراء احتالل العراق عام  

السياسية للنظام العراقي وما أفرزته من آاثر جمتمعية بشكل مؤثر على القطاع اإلعالمي يف العراق، فقد كانت 
ال لساننتيجة  إعالم جديد هي  والدة  األحيان   سياسي  بعض  وآراءه وحىت يف  أفكاره  لطرح  السياسي  حال 

يبقي اجلمهور يف  التامة   للتهجم على جهات سياسية أخرى وبني هذا وذاك كله  املعرفة  الضياع وعدم  حالة 
 اجتهتاسي، ومن هنا  حبقيقة األخبار نظرا ألن كل وسيلة تنشر اخلرب من منظورها اخلاص سواء الديين أو السي

دور النخبة يف تقييم وسائل اإلعالم العراقية، واعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي، حيث ث  لبح الدراسة  
 من أبرزها: توصلت إىل جمموعة من النتائج  

إن معظم أفراد عينة الدراسة يتابعون وسائل اإلعالم العراقية عدة مرات يوميا ألهنا تقدم مواد إعالمية  -
 لسياسية واألمنية. متس مظاهر احلياة املختلفة ال سيما ا

دلت النتائج على أن دور وسائل اإلعالم العراقية يف مواجهة الطائفية كان ضعيفا ألن معظم وسائل  -
م والقنوات الفضائية حتديدا حمسوبة على اجتاهات سياسية وطائفية مما جيعلها يف موقف متحيز اإلعال

 راقية. ف معايري األداء املهين يف املؤسسات اإلعالمية العويسبب ضع 

يف  - منخفضا  اهتماما  توىل  أهنا  حني  يف  الطائفية،  الفتنة  تثري  مواضيع  العراقية  اإلعالم  وسائل  تنشر 
 املرتبطة ابلطائفية.  معاجلة القضااي 

إن وسائل اإلعالم العراقية تستخدم خطااب مؤججا ومربجما لصاحل االنتماء الطائفي والعرقي وافتقارها  -
 املوحد.   إىل لغة اخلطاب الوطين اجلامع

خيتلف استخدام وسائل اإلعالم العراقية للغة الطائفية تبعا النتماءاهتا السياسية، وإن كان هناك حتيزا   -
قبل   ألفكارهم من  الرتويج  وطريقة  الطائفي  السياسي  للخطاب  حساسيتهم  درجة  يف  السياسيني 

 رية.ومعتقداهتم وأيديولوجياهتم الفك 
 

 
، البرتا جامعة ،اإلعالم كلية ،منشورة ماجستري رسالة ،الطائفية مواجهة يف العراقية اإلعالم وسائل لدور النخبة  تقييم احلميد،   عبد سامان سازان 1

2015. 
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 :  1دة يف وسائل اإلعالم العراقية يف تشكيل الطائفية )دراسة أجنبية( أمحد الراوي: دور الوالايت املتح(  8

ساعدت سياسيا   2003كية يف العراق بعد عام  تشري هده الدراسة امليدانية إىل أن السلطات األمري
العراقية  واجتماعي اإلعالم  وسائل  تشكيل  تدخلهم يف  قبل  من  وعرقية  طائفية  أسس  على  البالد  تقسيم  ا يف 

يوغوسالف دروس  من  االستفادة  ميكن  الدراسة كيف  هذه  وتبني  السياسي كله،  وروندا والنظام  السابقة  يا 
احلكومية كان يعتقد أهنا  ختلفة، واملؤسسات اإلعالمية الدولية واملنظمات غريوكمبوداي، مبساعدة احلكومات امل

الشاملة على سبيل  التنمية  مسؤولة عن تشكيل املؤسسات اإلعالمية املستقلة واملهنية من أجل املساعدة يف 
  1999ت أو   يف  OSCE كوسوفو ومنظمة األمن والتعاون يف أورواب املثال، مت إنشاء وزارة لشؤون اإلعالم يف

الذي حيتوى على " املسؤولية عن تنظيم وسائل اإلعالم، ودعم وسائل اإلعالم املستقلة، ورصد وسائل اإلعالم 
وتطوير معايري وسائل اإلعالم، يرى الباحث من املفرتض اتباع نفس اخلطة لتطبيقها يف العراق بعد االحتالل 

الد  2003األمريكي عام   املؤسسات اإلعالمية  الباحث يف مع جهود  الدولة، ولكن توصل  ولية وتدخالت 
ا النهاية نتائج  التدخل احلكومي وتدخل احملتل جتاوزت جهود أخرى، مما أدى يف  النوع من  لدراسة أبن هذا 

 على فشل مشاريع وسائل اإلعالم املستقلة. 

  (9 Monroe Price & Douglas Griffin & Ibrahim Al-Marashi, Toward an 

Understanding of Media Policy and Media Systems in IRAQ2. 

ورأت  احلايل،  ووضعها  العراقية  اإلعالم  وسائل  تطور  التحليلية  االستنباطية  الدراسة  هذه  تناولت 
لكردية والرتكمانية والعربية، الدراسة أن املشكلة تكمن يف أن الدولة تواجه حراب أهلية وشيكة بني القوميات ا

املسل  الطائفتني  العوبني  اإلعالم  وسائل  تقوم  حيث  والشيعة،  السنة  من  هذه متني  يف  أساسي  بدور  راقية 
التطورات يف فرتة عراق ما بعد احلرب، غري أن هذا األمر أدى إىل ظهور وسائل إعالم حملية تشكل خطوطا 

والطائفية العرقية  لالنتساابت  وللمنظمقدم،  طويلة  احمللية  العراقية  توصيات لألطراف  الدراسة  اإلقليمية ت  ات 
اإلعالم   مواجهة  إمكانية  حول  العرقية والدولية  للمجتمعات  والنمطية  السلبية  الصور  الستخدام  العراقي 

 والطائفية األخرى، وكيف يؤثر على مواقف الناس للتغلب على مثل هذه التوترات يف اجملتمع العراقي.

 
1Ahmad Al- Rawi, The US influence in shaping Iraq's sectarian media, The Internaional 

communication Gazette. 2013. 
2 Monroe Price & Douglas Griffin & Ibrahim Al-Marashi, Toward an Understanding of Media 

Policy and Media Systems in IRAQ: A Foreword and Two Reports, Departmental Papers (ASC), 

University of Pennsylvania Scholarly Commons. 2007. 
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السابقة:التعليق   الدراسات  املالحظا  على  من  جمموعة  حصر  مستوى ميكن  على  تسجيلها  مت  اليت   ت 
 الدراسات السابقة جنملها يف النقاط التالية: 

يف  • الطائفية  ابلصراعات  واجلديد  القدمي  بشقيها  اإلعالم  وسائل  عالقة  تناولت  اليت  الدراسات  ندرة 
 املنطقة العربية والعامل على حد السواء. 

اقية كنموذج لإلعالم الطائفي سواء يف دراسات اليت مت احلصول عليها قامت بعرض احلالة العر معظم ال •
 )الوقائي/ الوسطي( أو السليب )التحريضي(.   دوره اإلجيايب

ونشر  • احتدام  يف  اجلديد  اإلعالم  أتثريات  جدية  وأكثر  معمق  بشكل  حبثت  اليت  الدراسات  ندرة 
الكراهية، ع الطائفي وخطاابت  تاخلطاب  اهتام وسائط اإلعالم اجلديد أبهنا  أن  الرغم من  شكل لى 

 الدينية بشكل خاص. منصات لنشر خطاابت التطرف والكراهية املذهبية و 

يف  • االجتماعية  الشبكات  أتثريات  حبث  يف  مهما  مرجعا  سيغل  إلسكاندرا  دراسة  شكلت 
ات االجتماعية ابلنظر التحريض/التعاون الطائفي السين الشيعي، واعتمدت على منهج حتليل الشبك

الشبك الرقمي  احملتوى  فدراسة سيغل كانت مخلصوصية  وابلتايل  مبعاجلته،  قامت  الذي  هام ي  نطلق 
 وأساسي ارتكزت عليه هذه الدراسة. 

على الرغم من عمق واترخيية الصراعات الطائفية يف املنطقة العربية إال أن القليل من الدراسات اليت  •
أتثريات   حبث  على  وأتجيج اعتمدت  الطائفية  االنقسامات  تعميق  يف  اإلعالم  خطاابت   وسائل 

 ملوسومة بــ" دور الوالايت املتحدة يف تشكيل الطائفية" الكراهية املذهبية مثل دراسة أمحد الراوي ا

واكتفائها ابلدراسات الكمية وهو ما ارتبط يف حبث يف التحليل  الدراسات على العمق  أكثر  افتقار   •
الكاإلعالم   البحث  التطرق إىل  بتقييمات اجلمهور والنخب دون  الطائفي الطائفي  يفي يف اخلطاب 

 كال املمارسات االجتماعية.وحتديد مدلوالته وأبعاده كشكل من أش

 حدود االستفادة من الدراسات السابقة: 

وأبرزها   السابقة،  الدراسات  نتائج  إليه  توصلت  ما  على  احلالية  الدراسة  ألكساندرا اعتمدت  دراسة 
اليت  قدمت  الطائفية"  تويرت  بـ"حروب  املوسومة  العلمي   سيغل   البحث  منوذجا علميا انضجا، غرّي يف جمال 

اجملت بدراسة  إذ اخلاص  االجتماعية،  الشبكات  حتليل  أدوات  على  الباحثة  اعتمدت  فقد  الشبكية،  معات 
 يف حصر الظاهرة االفرتاضية ومعاجلتها وحبث تسرتعي خصوصية الظاهرة الرقمية توفري أدوات رقمية تساعدان 

من  وإعادة  انتشارها  ما يصعب من عمليةطرق  ومتغري ابستمرار وهو  ديناميكي  هنا  فاجملتمع  التحليل   ذجتها، 
الظاهرة  النظر فيها وتكييفها مع واقع  القدمية، واليت وجب إعادة  التقليدية  املناهج واألدوات  العلمي ابعتماد 
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حث يف اجملتمعات اعية، وهو ما سنحاول فعله يف هذه الدراسة من خالل األخذ خبصوصية البالشبكية االجتم
العتماد على أداوت حتليل الشبكات االجتماعية، ودمج الشبكية واحملتوى الرقمي  ضمن الفضاء االفرتاضي، اب

تفي   علمية  قراءة  لتقدمي  حماولة  يف  اهلجينة(  )األساليب  والكيفية  الكمية  البحث األساليب  شروط  بتحقيق 
 العلمي. 

نصكما   دراسة  من  احلالية  الدراسة  "اخلطاستفادت  بــــ  املوسومة  لعياضي  الدين  يف ر  الطائفي  اب 
" بـــ  املوسومة  عبدو  جنيف  ودراسة  وتداعياته"،  اخلطاب  الدينية؛ كلفة   Salafists and الفضائيات 

sectarianism: Twitter and the communal conflict in the Middle East 

Washingtonاملهدي شني الباقي مري وحممد  التواص  " ودراسة عبد  الطائفية يف منصات  بــ "  ل  املوسومة 
أدوات –االجتماعي   وصياغة  املالئم  املنهج  حتديد  يف  اجلزائر"،  يف  االجتماعية  الشبكات  رواد  حالة  دراسة 

 الدراسة احلالية وحتديدها. 

ساعد   اهام  ااستطالعي  اموذج العلمي املتميز الذي شكل لنا موردشكلت دراسة " إين أكرهك" الن
فاء أثر اخلطاابت الطائفية يف املنطقة العربية ومسارات التحول ضمن سياقات اترخيية ودينية دراسة يف اقتهذه ال

 ه الدراسة. وحضارية متأصلة وهامة، كما أعترب أحد أبرز املراجع اليت مت االعتماد عليها يف التأصيل النظري هلذ 

ي هلذه الدراسة وحتديد اجلوانب املنهجية كما ساعدت نتائج الدراسات األخرى على إثراء البناء النظر 
اللبس حول والتحليلية للدر  الدراسة احلالية، والسعي إىل نزع  نتائجها وتوصياهتا منطلقات  اسة، فقد شكلت 

السابقة والدراسات  الدراسة  هذه  بني  واالختالف  التطابق  أو   مدى  املنهجية  اإلجراءات  حيث  من  سواء 
 امليدانية أو التحليلية.
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 . اإلجراءات املنهجية للدراسةاثنيا: 

 منهج الدراسة وأدواهتا:. 1

االجتماعي كياان التواصل  وسائل  وليفرض   اومميز   اخاص   ا اتصالي  تشكل  غريه  ولينافس  ليبقي  وجد 
ابلدراسات اإلنسانية واالجتماعية عامة واإلعالمية خاصة، يف وقت أفرزت فيه   منوذجه املتفرد على كل املعنيني 

الظواهر االتصاهذ  التعامل املنهجي والنظري مع  الثورة حتوالت كبرية يف مسارات  لذا فبحوث وسائل   ،1لية ه 
 : 2خاصة أبرزها  كاليات حبثية وحتدايت منهجيةالتواصل االجتماعي تطرح إش 

بسعي  - تكون  االجتماعي، وهل  التواصل  وسائل  للتعامل مع حبوث  بداية  أفضل  على  االتفاق  عدم 
 أو نظرية تساعد يف تفسري ظواهرها.   لصياغة منوذج 

التكنو - الظواهر  دراسة  عليها -صعوبة  املتعارف  االتصايل  البحث  مناهج  ضمن  اجلديدة  اجتماعية 
 . Microوليست ظواهر حمدودة    Macroلكوهنا ظاهرة شاملة  

النظرايت  - يف  سواء  املستخدمة  التقليدية  والوحدات  املفاهيم  تعريف  إعادة  الضروري  من  أصبح 
االجتماعية، حيث  االت أو  توسيط صالية  بسبب  مفاهيمها  ارتباك واضح يف  من  العلوم  تعاين معظم 

 التقنيات اجلديدة للنشاطات اإلنسانية واالجتماعية. 

 حتدى اختيار العينات املبحوثة املالئمة لطبيعة البحث وأفضل سبل التواصل معهم.  -

 
مية  لقد انعكست اإلشكاليات املتعلقة ابلنظرية يف حبوث وسائل التواصل االجتماعي على اجلوانب املنهجية واإلجرائية على عدم وجود مناهج عل  1

دراسات اصل االجتماعي، فعلى الرغم من وجود بعض الرتاكم املعريف الكمي يف جديدة قادرة على التعاطي مع ظواهر اإلعالم اجلديد وشبكات التو 
تس مت  فيما  مناهج حبثية جديدة.  طرح  أو  والفلسفي،  النظري  البناء  تطوير  املرجو يف  النجاح  مل حتقق  أهنا  إال  االجتماعي،  التواصل  جيل وسائل 

ما بني األدوات لتواصل االجتماعي اليت حتتاج إىل تنوع يف األدوات البحثية وتكامل  استمرارية لغلبة األدوات الكمية يف دراسة بعض ظواهر وسائل ا
ية وسلوكية الكمية والكيفية، ابعتبار أهنا ظواهر إنسانية واجتماعية واتصالية، ال ميكن رصدها وحتليلها وتفسريها كميا فقط، فثمة أبعاد أخرى قيم

واجتاهات وسلوكيات مستخدمي وسائل وقيم  االعتبار الدوافع الكامنة وأراء  ادها مع األخذ يف  تقتضي استخدام أدوات كيفية أيضا الكتشاف أبع 
اإلشكاليات النظرية  السيد خبيت،  ، ينظر:  التواصل اجلماهريي وعدم االقتصار على حتليل أراء ومواقف واجتاهات املستخدمني بشكل كمي فقط

،  143، ص ص  2016السعودية،   ،  16حتليلية، اجمللة العربية لإلعالم واالتصال، العدد    : قراءةواملنهجية لبحوث وسائل التواصل االجتماعي
198. . 

اجمليد صالح،  2 االجتماعيمها عبد  اإلعالم  املنهجية يف دراسة تطبيقات  للمشاركة يف مؤمتر  رؤية حتليلية  -اإلشكاليات  مقدمة  ، ورقة علمية 
واإلشك التطبيقات  االجتماعي...  التواصل  اإلسالمية  "وسائل  بن سعود  اإلمام حممد  املنهجية" جامعة  اململكة  -اليات  واالتصال،  اإلعالم  كلية 

 .6، 5، ص ص 2015العربية السعودية، الرايض، يناير 
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، من خالل خالقيات مهنة البحث العلمياخلوف من االهتام ابخرتاق خصوصية املبحوثني وانتهاك أ -
نشروه على  ما  توظيف  على  يوافقون  أو  يدركون  قد ال  ومواد مستخدمني  االطالع على صفحات 

 مواقع التواصل االجتماعي كمادة حبثية. 

صعوبة حتليل طرق وأشكال تفاعلية املستخدمني مع وسائل التواصل االجتماعي، بفعل عدم وجود  -
ملستخدمي   حمددة  و هوية  االجتماعي  التواصل  وصيغ وسائل  أشكال  يف  اهلوية  تلك  تشكيل  إعادة 

 خمتلفة. 

التواصل االجتماعي، يف وقت ال  - البياانت وتدفقها عرب وسائل  اهلائل من  الكم  التعامل مع  صعوبة 
آلياً   البياانت  بعملية جتميع  الفيسبوك  مثل  الوسائل  بعض هذه  فيه    Automated dataتسمح 

 على تويرت.   APIل مع  ة تقنية مثل التعاموالبعض حيتاج خلرب 

معظمالهود  اجل - يف  و   فردية  االجتماعيالدراسات  التواصل  وسائل  بدراسة  املعنية  منها البحثية  وقلة   ،
 أيخذ الطابع اجلماعي. 

أمام هذه اإلشكاليات املنهجية وغريها واليت طرحت وترافقت مع طريقة االستعانة ابملناهج الكالسيكية يف 
الع الرقمالبحث  الظاهرة  وخصوصية  منصاته لمي  مبختلف  اجلديد  لإلعالم  تتشكل كمخرجات  اليت  ية 

الناجتة عن تطبيقات الشبكات  وتطبيقاته، إذ يعترب احملتوى الرقمي شكالً من أشكال املمارسات االجتماعية 
كل، فقد يكون نصا أو االجتماعية ذاهتا، والذي ميتاز ابلديناميكية واحليوية والتغيري املستمر وعدم ثبات الش

على صورة   االعتماد  يوفر  لذلك ال  ونتيجة  بعضها،  أو  األشكال كلها  هذه  من  مزجيا هجينا  أو  فيديو،  أو 
السين  الطائفي  اخلطاب  لدراسة  آمناً  تصورا  الكيفية  أو  الكمية  البحث  بيئة -مناهج  تويرت ضمن  يف  الشيعي 

 األساليب الكمية والكيفية هجني قائم على املزاوجة بني افرتاضية متغرية، وهو ما يستدعي تبين منوذج منهجي  
على حنو متوازن ومرن، يقوم على دراسة حمتوى تويرت ابالعتماد على منهج حتليل اخلطاب الذي يتيح للباحث 
دراسة لغة التواصل والكشف عن كنه هذه اللغة وحتديد العالقات الكامنة فيها وحتوالته ورصد مفاهيمه وحتديد 

 ية والدينية السائدة يف بيئة اخلطاب. ابلنظم االجتماعية والثقافعالقته  

تسمح  تفكيكية  أدوات  تقدمي  تتيح  اليت  للخطاب  النقدي  التحليل  مقاربة  على  االعتماد  مت  وقد 
 .1بتشريح اخلطاب ورصد خمتلف أنواع العالقات اليت يضمها )عالقة اهليمنة والقوة واالستغالل األيديولوجي( 

 
فريكلوف،  ينظر1 نورمان  االجتماعي:  البحث  يف  النصي  التحليل  اخلطاب،  وهبة،حتليل  طالل  تر:  بريوت،   ،1ط  ،  للرتمجة،  العربية  املنظمة 

2009 . 
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 إنتاج النص                                                   

 

 املمارسات الثقافية واالجتماعية                                 املمارسة اخلطابية                            

 ( يوضح مستوايت حتليل اخلطاب النقدي لدى نورمان فريكلوف 1شكل رقم )

مساعد إىل جانب التحليل النقدي خلطاب ثقايف كمدخل  اعتمدت الدراسة على مقاربة التحليل اللقد  
أيديولوجيا له كافة مسات  التواصل االجتماعي ابعتباره خطااب  الطائفي يف شبكات  حيث ينظر إىل اخلطاب 
ووظائف األيديولوجيا، وهو ما مت حتديده من خالل عنصري االنتقاء واإلبراز الظاهرة يف عملية إنتاج وتداول 

الطائف السيناحملتوى  الثقافية  الشي-ي  التأثريات  خمتلف  استنباط  إىل  الدراسة  عمدت  فقد  لذا  تويرت،  عرب  عي 
والدينية والسياسية واأليديولوجية األهم يف عملية إنتاج اخلطاب من خالل االرتكاز على نظرية حتليل األطر 

لتح الصراع  مدخل  وتوظيف  الربوز(  االنتقاء/  ثنائييت:  على  )االعتماد  ااإلعالمي  وتفسري  السين ليل  لصراع 
 الشيعي يف تويرت، لذا مت تصميم استمارة حتليل اخلطاب ابالعتماد على األدوات التالية: 

يتم فهم  حتليل األطروحات:   - األطروحة هي فكرة معينة يريد منتج اخلطاب توصيلها للمتلقي حبيث 
النحو الذي يريده منتج اخلطاب، وهي مدخل مهم لتحليل اخل طروحة طاب، ألن األاخلطاب على 

تعد بنية موحدة يقدمها منتج اخلطاب لتحقيق أهداف حمددة، ويستخدم حتليل األطروحات لتحليل 
، وقد مت االستعانة هبذه األداة من أجل حتديد وحتليل األفكار الرئيسية املسيطرة 1بنية املوضوع الفكرية 

السين الطائفي  اخلطاب  ال-يف  هذه  يف  تقسيمها  مت  وقد  صالشيعي  إىل  أساسيني: دراسة  نفني 
 أطروحات رئيسية وأخرى اثنوية.

يقصد ابلقوى الفاعلة األشخاص واملؤسسات واحلكومات والدول واملنظمات حتليل القوى الفاعلة:   -
معينة وتوجهات  سياسات  تتبىن  أو  أبعمال  تقوم  وحتليل 2اليت  حتديد  إىل  الدراسة  هذه  وتسعى   ،

الشيعي يف تويرت، وبناء على معايري هذه الدراسة -السين  اب الطائفي األطراف املنتجة واملؤثرة يف اخلط
 

، رسالة ماجستري منشورة، اجلامعة  اخلطاب الصحفي الفلسطيين حنو قضية املصاحلة الفلسطينية، دراسة وصفية رجاء يونس سليمان أبو مزيد،  1
،  حتليل اخلطاب اإلعالمي أطر نظرية ومناذج تطبيقية، نقال عن: حممد شومان،  25، ص2013اإلسالمية بغزة، كلية اآلداب، قسم الصحافة،  

 . 124، ص 2007لدار املصرية اللبنانية، رة: االقاه
مزيد،  2 أبو  سليمان  يونس  املقصود،  نفسهمرجع  رجاء  عبد  هشام  عن:  نقال  العربية،  املدوانت  للنشر 1، طدراسة خلطاب  العريب  القاهرة:   ،

 . 28، ص 2010والتوزيع، 
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منظمات  وكذا  مستقلة  بشخصيات  ممثلة  رمسية  وغري  رمسية  قوي  إىل  القوى  هذه  تصنيف  مت  فقد 
 وهيئات حكومية وحقوقية ...إل.

املتحكمة  حتليل األطر املرجعية:   - السياقات املرجعية  يف عملية يقصد ابألطر املرجعية حتديد خمتلف 
السينإ الطائفي  اخلطاب  وتسويق  واترخيية، -نتاج  دينية،  مرجعيات  تضم  وهي  تويرت،  يف  الشيعي 

 وسياسية، وأمنية...إل. 

اخلطابية:   - اآلليات  واالسرتاتيجيات  حتليل  واألساليب  األدوات  وحتليل  حتديد  األداة  هذه  وتتضمن 
يقصد   ؛ليل مسارات الربهنةحتوتشمل:    الشيعي يف تويرت-املعتمدة يف عرض اخلطاب الطائفي السين

أو تشكيك نفي  أو  إثبات  اخلطاب من  منتج  يستخدمها  اليت  والرباهني  احلجج  وتفسري  ،  1به رصد 
وتسمح هذه األداة ابستخراج وتصنيف أطروحات اخلطاب يف إطار فئات التحليل اخلاصة ابلظاهرة 

م مسار  أساسيني:  قسمني  إىل  تصنيفها  مت  وقد  الدراسة،  والدينية نطقي  حمل  العلمية  الربهنة  يضم 
حيتوي   والتارخيية ابإلضافة إىل أقوال املسؤولني واالستناد على الوقائع واألحداث، ومسار غري منطقي

التنميط، التحيز، املبالغات التعميم،  واحملتوايت اليت ال ختضع لربهان. كما مت االعتماد حتديد ،  على 
 اس والتناص يف البنية اخلطابية الكلية. القتباالسرتاتيجيات اخلطابية، وعمليات ا

الوصفية،  الدراسات  ضمن  يندرج  الذي  املسحي  ابملنهج  االستعانة  مت  الدراسة  أهداف  حتقيق  ولضمان 
ويعرف املنهج املسحي أبنه: »الطريقة العلمية اليت متكن البحث من التعرف على الظاهرة املدروسة من حيث 

ائدة داخلها كما هي يف احليز الطبيعي الواقعي وضمن ظروفها الطبيعية غري ت السالعوامل املكونة هلا والعالقا
 .2املصطنعة من خالل مجع البياانت واملعلومات املتعلقة هبا« 

وقد مت االعتماد على املنهج املسحي لبحث مالمح مستخدمي تويرت )املغردون( وحتديد أبرز القضااي اليت 
أطروحات تشكل  واليت  تداوهلا  السين اخل  يتم  الطائفي  على حتديد خصائصه -طاب  فضاًل  تويرت،  يف  الشيعي 

أداة  توظيف  خالل  من  تويرت  ملستخدمي  والتفاعلي  االتصايل  السلوك  برصد  يسمح  ما  وهو  تداوله،  وأطر 
موسوعة   عرفته  وقد  اإللكرتوين،  املستهدف   technopediaاالستبيان  للجمهور  ميكن  استمارة  »أنه  على 

والتفاعل الفضاءات معه  مألها  هذه  داخل  وتوزيعها  االستمارات  بناء  ويتم  السيربانية،  الفضاءات  داخل  ا 

 
 . 26، صاملرجع نفسه 1
بن  2 علوم  رسلي،  مأمحد  العلمي يف  البحث  اجلامعية،2، طواالتصال  اإلعالممناهج  املطبوعات  ديوان  ، 285، ص ص  2007  اجلزائر،  ، 

286 . 
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، 1ابلتوازي مع بناء قاعدة بياانت لتخزين اإلجاابت والربامج اإلحصائية لتوفري حتليالت إلجاابت املبحوثني« 
 مت تطبيق بعض من مبادئها اليت ولقد مت تصميم استمارة االستبيان اإللكرتوين ابالعتماد على املقاربة الوظيفية  

تويرت، مث  استخداميف احملور األول وهو ما يساعد على الكشف عن أمناط  )نظرية االستخدامات واإلشباعات(
تطبيق مبادئ نظرييت "رأس املال االجتماعي االفرتاضي" ونظرية "حتليل األطر اإلعالمية" يف احملاور املتبقية من 

الشيعي وخصائص ومسات مستخدمي تويرت،  -ئقي بني اخلطاب الطائفي السينعال لكشف الرتابط ال االستبيان 
التفاعالت االجتماعية الناجتة عن تداول احملتوى الطائفي، والبحث يف جمموعة املعايري واألاثر الناجتة  وحتديد 

السين الطائفي  اخلطاب  وينتجون  يتداولون  من  سلوك  حتكم  اليت  القيم  تكوين  وكذا  -عن  يف توظ الشيعي، 
الشيعي يف تويرت وآليات الصراع املوظفة فيه، وتطبيق  -مدخل الصراع لتعرف على بنية اخلطاب الطائفي السين  

الشيعية، وحتديد األفكار احملورية -هذا النموذج على البناء السردي واإلخباري حملتوى التغريدات الطائفية السنية
لية وامليدانية لتفكيك بنية اخلطاب الطائفي السين/ الشيعي حلييف هذا اخلطاب )وهنا يتم الربط بني الدراسة الت

يف تويرت من خالل منتج اخلطاب وحمتوى اخلطاب أي بني املغرد والتغريدة(، ولقد مت تصميم استمارة االستبيان 
 اإللكرتوين وفق احملاور التايل: 

 استخدام تويرت.   أمناط احملور األول: -
 . الشيعي-سينلطائفي الاخلطاب ا  خصائصاحملور الثاين:   -
 الشيعي يف تويرت. -أطروحات اخلطاب الطائفي السين   احملور الثالث: -
 الشيعي يف تويرت. -أطر تداول اخلطاب الطائفي السين  احملور الرابع: -

يشري جمتمع البحث إىل مجيع الوحدات اليت يرغب الباحث يف دراستها فقد يكون  جمتمع البحث والعينة: . 2
اجملتمع يف حتليل احملتوى هو مجيع األعداد اليت صدرت عن الصحيفة أو جمموعة   وقد يكون من البشر، جمموعة 

اليت  األفالم  أو  التلفزيونية  أو  اإلذاعية  الربامج  مجيع  أو  الدراسة  فرتة  خالل  اختيارها  يتم  اليت  الصحف  من 
اإلعالم  املقدم يف وسائط  الرقمي  احملتوى  أو  التحليل  فرتة  البحث  ويتمثل جماجلديد،    عرضت خالل  يف تمع 

 .هوتغريدات  "تويرتالـ"  ي مستخدمسياق دراستنا  

لتحقيق متطلبات الدراسة وأهدافها البد من حتديد عينة الدراسة والعينة جزء من جمتمع الكلي املراد و 
ليها، الدراسة عحتديد مساته فهو عبارة عن جمموعة جزئية من جمتمع الدراسة يتم اختيارها بطريقة معينة إلجراء  

 
1Techopedia.Online Survey. At: https://www.techopedia.com/definition/27866/online-survey 

Accessed 01- 08- 2019 
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مع يتم التعامل  يف هذه الدراسة  و ،  1مث يتم استخدام النتائج وتعميمها على كامل جمتمع الدراسة األصلي   ومن 
 نوعني من جمتمعات البحث: 

عبارة عن التغريداتأ.   وهو  "تويرت"،  االجتماعية  الشبكة  البحث حمتوي  جمتمعات  من  النوع  هذا  يشكل   :
اليت   البياانت  يف  خمتلف  تداوهلا  واملعروفةيتم  خصائص   تويرت  بعدة  الشبكي  احملتوى  ويتميز  التغريدات"،  بـــ" 

 :2أبرزها 
إعالمي  • حمتوى  مشاركة  لألفراد،  شخصية  )إسهامات  حنو كبري  على  املنشور  احملتوى  مصادر  تنوع 

 لوسائل اإلعالم، حمتوي إعالمي يتم التصرف فيه ومعاجلته من طرف اجلمهور...(. 

الشبكي منطنييضم احمل • والتعليقات  أساسيني: األطر توى  الفيديوهات،  وحات املكتوبة أو املصورة أو 
 اليت ترد عليه. 

اإلعجاب،  • تسجيل  التغريد،  إعادة  املشاركة،  )التعليق،  املنشور  احملتوى  مع  التفاعل  تتنوع مستوايت 
 املتابعة...(.

ال  • نطاق  اتسع  وكلما  النشر،  بسياق  املنشور  احملتوى  السياق يرتبط  اختلف  تفسري   نشر  يف  يؤثر   ما 
 دالالت احملتوى وما يتضمنه من معاين. 

تشمل:  • اإللكرتونية،  احلساابت  من  خمتلفة  فئات  خالل  من  االجتماعية  الشبكات  حمتوى  يتواجد 
األفراد  يؤسسها  واملسؤولني حساابت  الرأي  وقادة  العامة،  والشخصيات  للمشاهري  أخرى  حساابت 

وكياانت مؤسسية سواء كانت رمسية أو هليئات ومجعيات    ري، حساابت اتبعة لصاحل شخصيات املشاه
لإلعالميني،  وحساابت  وأنواعها،  فئاهتا  ابختالف  اإلعالمية  املؤسسات  تتبع  وحساابت  أهلية، 
حساابت تدخل يف نطاق صحافة املواطن واإلعالم البديل سواء كانت فردية أو مجاعية، حساابت 

 ك.جلماعات ذوي اهتمام مشرت 

ا الصفات  لعينومن  وأوىل لرئيسية  البحث،  تكون كافية وممثلة جملتمع  أن  اختيارها  يتم  اليت  البحث  ة 
خطوات الختيار العينة هي حتديد وحدة العينة، ومتثل هذه األخرية العناصر الرتكيبية اليت تتكون منها العينة، 

تارة يف هذه ية، والعينة املخ مساهتا املوضوعوهي العناصر اليت ينبغي أن تكون متشاهبة يف شكلها اخلارجي ويف 
" القصدية  العينة  هي  العينات غري  الدراسة  وتعترب  )التغريدات(.  تويرت  موقع  حمتوى  يف  واملتمثلة  احتمالية" 

ميكن للعينات العمدية أن تقودان و   يف بعض الدراسات،   القصدية أكثر فعالية من العينات العشوائية االحتمالية 

 
 . 286، ص 2007 اجلزائر، بوعات اجلامعية،ديوان املط، 2، طمناهج البحث العلمي يف علوم اإلعالم واالتصالأمحد بن مرسلي، 1
 6، 5، ص ص مرجع سابقمها عبد اجمليد صالح، 2
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لى تعميم نتائج البحث يف اجملتمع ككل، لذا فإن الدمج لو غابت القدرة عة ذات قيمة حىت و ملؤشرات علمي
بني األساليب الكمية الكيفية ميكن أن يفيد يف تقليص سلبية هذا األمر، وهذا ما مت االعتماد عليه يف هذه 

 الدراسة.

املغردون":ب.    " تويرت  البحث    مستخدمو موقع  النوع من جمتمع  هذا  تويرت عن مجهور ومستخدميعرب  ي 
عن "املغردو  الكشف  أجل  من  اجملتمع  هذه  مفردات  من  عينة  إىل  االستبيان  استمارة  توجيه  مت  حيث  ن"، 

خصائص هذا اجلمهور والتعرف على أمناط السلوك االتصايل وأنساق التفاعل االجتماعي يف تعاطيهم وتناوهلم 
احتمالية ابختيار عينة  غري  سلوب املعاينة  يتم اللجوء إىل أخلطاابت التحريض الطائفي بني السنة والشيعة. وس

 من السنة والشيعة.لكل   1كرة الثلج 
 مستخدمو تويرت " املغردون"  التغريدات  نوع جمتمع البحث 

 عينة كرة الثلج  العينة القصدية  نوع العينة
 الغري احتمالية  الغري احتمالية  أسلوب املعاينة 

 ة طريقة اختيار عينة الدراس( يوضح  1جدول رقم )

يعترب حتديد جماالت الدراسة خطوة أساسية يف البناء املنهجي ألي حبث علمي، ألنه يؤطر   جمال الدراسة:  .3
الدراسة يف قالب يسمح للباحث التحكم يف كل خطوة حبثية يقوم هبا، ميكن أن منيز يف هذه الدراسة بني ثالثة 

 أنواع من اجملاالت هي: 
الز  • ال مانية:  احلدود  الوقت  به  الدراويقصد  استغرقته  فيها ذي  أجريت  اليت  الزمنية  الفرتة  أي  سة، 

منذ   زمانيا  الدراسة  هذه  امتدت  حيث  غاية    01/12/2018الدراسة،    10/02/2021إىل 
وامليدانية   التحليلية  الدراسة  وإجراء  البياانت  فرتة مجع  من  بداية  والتحليلية  امليدانية  الدراسة  وختللتها 

 النتائج وحتقيق األهداف املطلوبة. فريغها وصوال إىل مناقشة  زيع استمارة االستبيان وتوتو 

املكانية:   • اليت احلدود  الدراسة  خلصوصية  ونظرا  فيه،  الدراسة  إجراء  سيتم  الذي  املكان  به  يقصد 
اين ستتناول موضوع اخلطاب الطائفي يف شبكات التواصل االجتماعي "تويرت أمنوذجا" فإن اجملال املك

اجملال   من  ينتقل  االفرت هنا  الفضاء  إىل  تويرت الواقعي  االجتماعي  التواصل  لشبكة  الرقمي  اضي 
 )التغريدات(.

 
عينة    تستخدم عينة كرة الثلج أو العينة املتضاعفة يف حالة اجلهل مبجتمع البحث الكلي، لذا فقد مت اللجوء يف هذه الدراسة إىل االعتماد على  1

 تويرت. الـ  مغردي الشيعي عند-السينراسة كوهنا تتوقف على حمددات اخلطاب الطائفي حساسية الدكرة الثلج، نظرا خلصوصية اجملتمع و 
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ويقصد هبا عينة جمتمع البحث اليت ستخضع لدراسة، ويتعلق جمتمع البحث ذات احلدود البشرية:   •
تيارهم ابستخدام أسلوب الصلة مبوضوع دراستنا وهو مستخدمو موقع تويرت " املغردون" والذين مت اخ

 عاينة القصدية. امل

 اختبارات الصدق والثبات:. 4
مدى  إىل  مثة  ومن  للبحث،  العرضية  الظروف  عن  اإلجاابت  استقاللية  درجة  إىل  الصدق  يشري 
التجارب واالكتشافات  البياانت لقياس ما وضعت لقياسه، ويرتبط الصدق بقابلية تكرار  صالحية أداة مجع 

، أما الثبات فيشري إىل االنتظام أو 1ع بياانت ومعاجلة إحصائية مناسبة العلمية، ولن أييت إالّ مبعاينة أدوات مج
احلد الذي يتم فيه فهم نتائج املقياس فهما صحيحا، أي مدى دقة النتائج وعلو درجة التوافق يف حالة تكرارها 

تعميمها  قابلية  األ2ومن مث  التأكد من صدق  واال. لضمان  اخلطاب  استماريت حتليل  ستبيان داتني، مت عرض 
، وبعد ى جمموعة من اخلرباء واحملكمني يف ميدان علوم اإلعالم واالتصالمرفق إبشكالية الدراسة وأهدافها عل

إبداء آراءهم فيما يتعلق مبحتوى االستمارتني وتقدمي جمموعة من املالحظات والتوجيهات، اليت مت أخذها بعني 
ااالعتب لرؤية  وفقا  االستمارتني  وتعديل  وتصحيح  على سالمار  االتفاق  مت  وقد  احملكمني،  األداتني ألساتذة  ة 

عالية. تطبيق   بنسبة  من خالل  اخلطاب  حتليل  استمارة  ثبات  نسبة  حساب  مت  احملكمني  من  عدد  وإبشراك 
اخلطاب كال على حدة، حلساب نسبة االتفاق بني احملكمني يف حماور أدوات حتليل  Holstiهولسيت    معادلة

 ة التالية: مث حساب اجملموع الكلي ألدوات حتليل اخلطاب، وذلك بتطبيق املعادل

 
 وقد مت توصل إىل نسب الثبات التالية ألدوات حتليل اخلطاب:  

 
 . 10، 1، ص ص2014، ديسمرب 83، جملة العلوم االجتماعية، العدد معايري الصدق والثبات يف البحوث الكمية والكيفية فضيل دليو، 1
 . .10، 1ص ص سابق، مرجع  فضيل دليو، 2
 مت االستعانة هبم يف حتكيم استماريت حتليل اخلطاب واالستبيان: األساتذة احملكمني الذين 

 لبنان  –أ. د مي العبد هللا، اجلامعة اللبنانية  .1

 قطر  -أ. د رابح الصادق، جامعة قطر .2

 اجلزائر. -د. وهيبة بوزيفي، جامعة إبراهيم سلطان شيبوط  .3

 اجلزائر.  -املسيلةد. عبد املالك صاويل، جامعة حممد بوضياف  .4

 اجلزائر.–ني بودهان، جامعة حممد ملني دابغني سطيف د. ايم .5

 اجلزائر. -د. رضوان بوقرة، جامعة حممد بوضياف املسيلة  .6

 اجلزائر.  -د. سعاد ولد جاب هللا، جامعة حممد بوضياف املسيلة .7
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 0.92بلغ معامل الثبات    حتليل األطروحات: -
 .940بلغ معامل الثبات    حتليل القوى الفاعلة: -
 0.91بلغ معامل الثبات  حتليل األطر املرجعية:   -

 0.95بلغ معامل الثبات    حتليل اآلليات اخلطابية:  -

بلغ   الذي  اخلطاب  العام الستمارة حتليل  الثبات  معامل  التوصل إىل  يؤكد درجة   0.93مت  ما  وهو 
 . 0.85الستمارة حتليل اخلطاب اليت فاقت   الثبات العالية

لقياس مدى ثبات أداة   Alpha Cronbach  ونباخألفا كر مت إخضاع حماور االستبيان الختبارات معامل  
 االستبيان وقد مت التوصل إىل النتائج التالية:

 نسبة الثبات  عدد العبارات  حماور االستبيان 
 0.822 08 احملور األول

 0.897 10 الثايناحملور  
 0.869 10 احملور الثالث
 0.909 10 احملور الرابع 

 0.925 الثبات العام

 لقياس ثبات االستبيان   Alpha Cronbachيوضح تطبيق معامل ألفا كرونباخ    (2جدول رقم )

استطالعية   عينة  على  املطبقة  االستبيان  أداة  يف  العام  الثبات  معامل  أن  أعاله  اجلدول  من  ويتضح 
، فيما نالحظ أن احلّد األعلى ملعامل الثبات كانت يف احملور الرابع حيث 0.842مفردة قد بلغ    30قوامها  

الباحثة على نسبة  حتص ،  0.770ور الثاين بنسبة  ، فيما كان احلد األدىن ملعامل الثبات يف احمل 0.909لت 
على درجة ثبات عالية تسمح للباحثة   0.600وتدل نسب ثبات حماور االستبيان األربعة اجملزئة واليت فاقت  

 بتطبيق األداة يف هذه الدراسة. 
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 املعاجلة اإلحصائية للبياانت:.5

للعلوم االجتماعية    اعتمدت احلزمة اإلحصائية  برانمج  ، من خالل 25يف نسخته    SPSSالباحثة على 
 تطبيق سلسلة االختبارات التالية على أداة االستبيان:

 حساب التكرارات والنسب املئوية ملتغريات وحماور الدراسة. •
 إنشاء اجلداول اإلحصائية البسيطة واملركبة. •
يستخدم  :  T testاختبار   • املتساوية الذي  للعينات  واملرتبطة  املرتبطة  غري  املتوسطات  فروق  لقياس 

 وغري املتساوية. 
لدراسة square-chi)  2اختبار كا • اإلحصائي  االختبار  هبذا  االستعانة  يتم  االستقاللية:  لقياس   )

 الدراسة. العالقة بني متغريات الدراسة وحماور االستبيان لتحديد العالقة بني متغريات وحماور  

 One-Way-ANIVAبار التباين األحادي  اخت •

 اختبار ألفا كرونباخ لقياس صدق وثبات االستبيان. •
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 الرتاث النظري للدراسة اثلثا: 

بناء   متهيد: يف  تسهم  أن  شأهنا  من  واليت  واملعرفية  النظرية  العلمية  املقارابت  خمتلف  التايل  املبحث  يستعرض 
ويسعى هذا املبحث إىل حتديد خمتلف التصورات املعرفية والنظرية   واملنهجية للدراسة احلالية، اهليكلة اإلجرائية  

يتأسس عليها احملك  اليت  الركيزة األساسية  النقدي ابعتباره  العلمية ملقارابت حتليل اخلطاب  البين  اليت تؤسس 
  .التطبيقي يف جانبيه التحليلي وامليداين هلذه الدراسة

واملؤشرات اليت تسهم يف تفعيل توظيفه يف الدراسة احلالية   النقدي جملموعة من املعايريوخيضع التحليل  
االجتماعي  السياق  إىل  ابلنظر  اخلطابية  اهليمنة  وحتديد جماالت  واخلطاب  السلطة  عالقات  من خالل حبث 

اخلطابية للبنية  واالستعمالية  السياقية  االشتغال  جماال  شأنه حتديد  من  والذي  للخطاب   والثقايف  واملوضوعاتية 
 ، .الشيعي يف تويرت-في السين الطائ

فإن  النقدي رؤية مرنة عابرة لالختصاصات،  يوفرها حتليل اخلطاب  اليت  املنهجية  األدوات  تتيح  وإذ 
وإجرائية   معرفية  ضوابط  إقامة  من  احلالية  الدراسة  متكن  تصورات  بناء  يف  تسهم  اخلربية  األطر  حتليل  نظرية 

تويرت فضال على حتديد التشابك اخلطايب الذي تنبين عليها   ومسارات اخلطاب الطائفي يف  لتحديد اجتاهات 
األطروحات الرئيسية والفرعية من خالل حتديد أبرز املواضيع والقضااي اليت يتم تداوهلا يف حمتوى تغريدات تويرت، 

جو  تالقى  نقطة  األطر  حتليل  بنظرية  املتعلقة  التحليلية  الزاوية  هذه  للتوتشكل  املنهجي  البناء  مع  حليل هرية 
النقدي للخطاب، فيما تسهم نظرية رأس املال االجتماعي االفرتاضي يف حتديد نوعية التفاعالت االجتماعية 
يتيح  ما  وهو  تويرت،  مستخدمي  لدى  وانتشاره  الطائفي  اخلطاب  تفاعل  عن  الناشئة  واأليديولوجية  والثقافية 

البنية النسقية والسياقية وحتدد عوامل إنتاج شبكة العالقات القائمة يف    للتحليل اخلطاب النقدي التعرف على
 الشيعي. -وانتشار واستهالك اخلطاب الطائفي السين 
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 . CDAالتحليل النقدي للخطاب أوال: 

 األسس املعرفية واإلجرائية للتحليل اخلطاب النقدي:   .1

ك أحد يف ليس حظ حتليل اخلطاب كحظ علوم كثرية نستطيع أن نعزو نشأهتا إىل علم مؤسس ال يش 
أنه ميثل حلظة انبعاث العلم وتشكله واجلهر به، فتحليل اخلطاب فضاء تشكل على التدرج من خالل التقاء 

والفلسفة وعلم االجتماع   جمموعة من التيارات احلديثة املنحدرة من أوساط علمية خمتلفة كالتاريخ واللسانيات
اللقاء ما صار يع بــ "املدرسة الفرنسية يف حتليل اخلطاب" وكانت وعلم النفس التحليلي، فكان مثرة هذا  رف 

الثالث عشر من جملة "لغات" حتت عنوان   1969سنة   منعطفا مهما فقد صدرت ثالثة أعمال هي العدد 
  M. Foucaultآليل للخطاب"، وكتاب فوكو  "التحليل ا  M. Pecheauxحتليل اخلطاب وكتاب ابشي  

طاب قطب الرحى يف هذه األعمال اليت أعاد أصحاهبا النظر يف "أركولوجيا املعرفة"، وقد شكلت دراسة اخل
أوهلما  اعتد  اخلطاب؛  دراسة  يف  سائدين  اجتاهني  على  وانتفضوا  واللغوي،  األيديولوجي  بني  القائمة  الصلة 

ة زله يف حتليل مكوانته اللغوية، وابلغ الثاين يف إيالء األيديولوجيا مكانة كبري ابلتشكل اللساين للخطاب، فاخت
 .  1حىت ذوب ما هو خطايب يف ما هو أيديولوجي 

الناظر يف اتريخ حتليل اخلطاب حتديد مفهومه وضبطه بدقة، كما يصعب عليه ضبط  يصعب على 
بحث فــ "من العسري أن نستعرض اتريخ حتليل اخلطاب اللحظة التارخيية اليت ميكن اعتبارها زمنا لنشأة هذا امل

عن عمل أتسيسي وألنه انتج يف آن واحد عن تيارات حديثة وجتديد ملمارسات ألنه ال ميكن اعتباره متأنيا  
، وقد تطور حتليل اخلطاب بفضل جهود العديد من الباحثني وأوجد لنفسه 2قدمية جدا يف دراسة النصوص"

جهاز مفهومي خصوصي جييا حقل الدراسة ليشمل جمموع اإلنتاجات اللغوية ووضع  مسارا خاصا ووسع تدر 
اهلريمونطيقية وبعث بني املقارابت  أو  احملتوى  تياراته حوارا متزايدا وحّدد طرقا خمتلفة عن طرق حتليل   خمتلف 

 :3التقليدية، وقد تناول معجم حتليل اخلطاب مفهوم حتليل اخلطاب من ثالث زوااي

يل اخلطاب اخلطاب ابعتباره دراسة للخطاب، وخري من ميثل هذه الرؤية فان دايك الذي يرى أن حتلحتليل    -
 هو دراسة االستعمال احلقيقي للغة من قبل متكلمني حقيقني يف وضعيات خمتلفة. 

 
 . 8، ص 2013 األردن، ، دار ورد األردنية للنشر والتوزيع،1، طيف حتليل اخلطابحامت عبيد، 1
 32، ص 2016عمان، ، دار كنوز املعرفة للنشر والتوزيع، 1، طالتحليل النقدي للخطاب: مناذج من اخلطاب اإلعالمي منية عبيدي،2
 . 33، ص نفسهمرجع ، منية عبيدي3
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حتليل اخلطاب ابعتباره دراسة للتحادث ذلك أن اخلطاب هو نشاط تفاعلي وقد مّيز كال من موشالر وآن   -
لل النصوص وهو حي  discourse analysisبول يف حتليل اخلطاب التحادثي بني تيارين: حتليل اخلطاب  رو 

التحادثي   والتحليل  ارتباطها   conversation analysisالتحادثية،  يف  احملادثة  دراسة  على  يقوم  الذي 
 ابملتكلم واملتلقي. 

وميث  - اخلطاب،  إىل  خصوصية  نظر  وجهة  ابعتباره  اخلطاب  حتليل حتليل  حصر  لعدم  دعوة  االجتاه  هذا  ل 
 نفسي، وإمنا اعتماد هذه الفنون كلها لتحليل اخلطاب. اخلطاب يف التحليل اللساين أو االجتماعي أو ال

انتظامية  العالقات اليت بني  الغاية القصوى لتحليل اخلطاب يف أن نربز ونؤول يف آن واحد  وتتمثل 
، وال ترمي البحوث املنتمية إىل حتليل اخلطاب إىل 1من خالل اخلطاب اللغة واملدلوالت واألهداف املعرب عنها  

اشتغاالت خ ملدوانت تفهم  لوضع أتويالت  ظواهر حمدودة جدا  بدراسة  تكتفى  وإمنا  األوىل،  ابلدرجة  طابية 
حساسة أيديولوجيا، لذلك فالتحليل النقدي للخطاب هدف إىل دراسة أشكال السلطة اليت تقوم من خالل 

 .2بني األجناس واألعراق والطبقات االجتماعية قصد العمل على تطويرها اخلطاب  

فوداك  ترى   مايرروث  "مناهج    Ruth Wodak &Michael Meyerوميشل  يف كتاهبما 
بتحليل  أساسا  يهتم  »ما  أنه  على  للخطاب  النقدي  التحليل  تعريف  ميكن  أنه  للخطاب"  النقدي  التحليل 

لظاهرة املهيمنة والتمييز والسلطة والتحكم، كما تتجلى يف اللغة ويهدف حتليل العالقات البنائية الكامنة، أو ا
إىل كشف عدم املساواة االجتماعية اليت مت التعبري عنها وتشكيلها وإضفاء الشرعية عليها من خالل اخلطاب  

للهيم وسيلة  هي  اللغة  أبن  هربماس  افرتاض  النقدي  اخلطاب  حتليالت  معظم  وتؤيد  اللغة  والقوة استخدام  نة 
 .  3االجتماعية« 

طاب يكشف الغطاء عن أبن التحليل النقدي للخ  Henry Widdowsonهنري ويدوسن  يرى  
األيديولوجيات الضمنية يف النصوص ومييط اللثام عن التحيزات األيديولوجية الضمنية ومن مثة ممارسة السلطة 

 :1كادميية تتوفر فيها الشروط األربعة اآلتية. على ذلك ميكن النظر إليه على أنه كل ممارسة أ 4يف النصوص 

 
 . 54، ص 2008تونس، ،، تر: عبد القادر املهريي ومحادي صمود، املركز الوطين للرتمجةمعجم حتليل اخلطابابتريك شارودو ودومينيك منغو، 1
 . 46، ص نفسهمرجع ابتريك شارودو ودومينيك منغو، 2
خمنفر،  3 واجملتمعي  حفيظة  الرتبوي  اخلطاب  بني  اجلامعي  الطالب  لدى  اليومية  احلياة  اجلامعية  –خطاب  األحياء  من  لعينة  ميدانية  ،  دراسة 

 . 227، ص 2018/ 2017، 2سطيف  -أطروحة دكتوراه منشورة، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة حممد ملني دابغني
القايد،  4 هللا  عبد  حسن  مثاالالتحلي عبد هللا  لقطر  احملاصرة  للدول  اإلعالمي  اخلطاب  للخطاب؛  النقدي  منشورة، كلية  ل  ماجستري  رسالة   ،

 . 69، ص 2019اآلداب والعلوم، جامعة قطر، 
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األ • والعالمات  اللغة  أي  اخلطاب؛  مع  إنتاجها تتعامل  أي يف سياقات  الفعلي،  االستعمال  خرى يف 
 وتداوهلا واستهالكاهتا الفعلية احملددة زمانيا ومكانيا. 

 تتخذ موقفا نقداي مسائال للعالقة بني اخلطاب والسلطة. •
 دعاواها من خالل حتليالت دقيقة لظواهر لغوية وتداولية وبالغية وأدائية يف اخلطاب. تربهن على   •
ب • العالقة  حتيط تدرس  اليت  االجتماعية  واملمارسات  اخلطابية،  واملمارسات  انحية  من  اخلطاب  ني 

 إبنتاجها وتشكله وتوزيعه واستهالكه. 

اليت   اخلطاابت  إىل حتليل  النقدي  اخلطاب  أو يهدف ابحثوا حتليل  واهليمنة  القوة  تعرب عن عالقات 
التحليل النقدي للخطاب وليد   أن   Ruth Wodak  روث ووداك . ويعترب  2تعيد إنتاجها أو التشكيك هبا 

أصول نظرية متعددة منها األنثروبولوجيا والفلسفة وعلم النفس االجتماعي والعلوم املعرفية والتداولية والدراسات 
البالغية، ويتحدد األساس النظري للتحليل النقدي للخطاب من خالل األبستمولوجيا والنظرايت االجتماعية 

 .3ية ونظرايت اخلطاب والنظرايت اللسانيةنفسوالنظرايت االجتماعية ال

وإن كانت مصطلحاته و  والغزارة،  ابلتنوع  يتميز  النقدي  اخلطاب  لتحليل  املفهومي  اجلهاز  أن  واضح 
من  مصطلحات  تستقطب  جعلها  اجملتمعية  ابلقضااي  متصلة  النظرية  فإن كون  وواضحة،  مضبوطة  اللسانية 

يق  السياق  هذا  يف  متعددة،  معرفية  فريكالف  نول  حقول  التحليل   Fairclough Normanورمان  أبن 
تستخدم يف حبث معني  مناهج  أن تشكل أي  املرجح  من  ما منهجا حتليليا  للخطاب يشكل مبعىن  النقدي 

   .4يعتمد على التحليل النقدي للخطاب خليطا جيمع بني منهج هذا التحليل وغريه" 

من أحباث حتليل اخلطاب اليت تدرس يف   و نوعلتحليل النقدي للخطاب هاأن    حممد يطاويويعترب  
القائمة فيها  اللغوية  البين  النصوص بوصف  املقام األول سوء استخدام السلطة االجتماعية، إذ تفضح خبااي 
النقدي يقدم  فالتحليل  اليت تسعى إىل حتقيقها،  املرامي احلقيقية  الداخلية، مث تستنطقها خبصوص  والعالقات 

تيارات التنظيمية للبنية الداخلية، ويعتمد التحليل النقدي للخطاب على حتليل االخ  فحصا للنص على مستوى
العالقات بني اخلطاب والعناصر األخرى يف املمارسات االجتماعية وهو يعىن على وجه اخلصوص ابلتغريات 

 
 املرجع نفسه. عبد هللا حسن عبد هللا القايد، 1

2Martin Nonhoff, Discourse analysis as critique, N 17074, palgrave communication, sep 2017, 

look: https://www.nature.com/articles/palcomms201774 date of visit: 29-12-2020 time 21:42. 
 . 83، ص مرجع سابقمنية عبيدي، 3
، نشر 12، العدد  3، جملة العلوم اإلنسانية واالجتماعية، اجمللد  النقدي للخطاب: اخلطاب والسلطةاألجهزة املفهومية للتحليل  اين حسن،  مح4

 . 187ص  ،2019ديسمرب  30بتاريخ: 

https://www.nature.com/articles/palcomms201774
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 العالقات بني الت يف اجلذرية اليت تلحق احلياة االجتماعية املعاصرة: موقع اخلطاب يف سريورات التغيري، والتحو 
اخلطاب وسريورات املعىن عامة من جهة والعناصر االجتماعية األخرى يف مكوانت السياق االجتماعي، فكل 
النقدي  التحليل  ظهور  أن  ذلك  اجملتمع،  عناصر  بني  موقعا  لنفسها  جتد  اجتماعية  ممارسة  يصبح  خطاب 

 . 1االجتماعية من خالل توظيف اللغة   يمنةللخطاب جعل من أهدافه النقد والكشف عن مواطن السلطة واهل

اللغوايت   عامل  ابسم  املدخل  هذا  فريكالف يرتبط  عام    2نورمان  نقد   1987فمنذ  حركة  إثر  على 
واسعة قام من خالهلا مبرجعة علم اجتماع اللغة وكافة الدراسات اللغوية وثيقة الصلة ابجلوانب االجتماعية، وقد 

الدراسات اللغوية وربطه ابلفكر السياسي واالجتماعي القائم، وقد إخراج اخلطاب من حدود    فريكالفحاول  
مشروعه العلمي ابلرتكيز على اجلوانب املنهجية لتحليل اخلطاب مث انتهي مع آخرين إىل "ضرورة   فريكالف بدأ  

يتألف من جمموعة تطوير إطار نظري ملدخل التحليل النقدي للخطاب، حيث إن التحليل النقدي للخطاب  
األ الفعال من  الدور  إىل  املدخل  هذا  ويشري  املنهجية"،  األوضاع  عن  فصلها  ميكن  ال  اليت  النظرية  وضاع 

للخطاب يف تشكيل العامل االجتماعي، حيث أنه يتيح الفرصة للكشف عن العالقات بني: اخلطاب واجملتمع، 
 ، .والنص والسياق وبني اللغة والقوة

فامل وعلى خالف معظم مد  اخلطاب،  تشتمل على عناصر خطابية وغري اخل حتليل  اخلطابية  مارسة 
العامل  تغيري  يف  معا  يسهمان  حبيث  اخلطابية  وغري  اخلطابية  املمارسة  بني  جدلية  عالقة  هناك  وأن  خطابية، 
وتفسري  لفهم  أبدوات  ميدان  أن  ميكن  للخطاب  النقدي  التحليل  أن  إىل  فريكالف  ويذهب  االجتماعي"، 

والثقافيةاملمار  السياسية  األمهية   سات  ويوضح  العوملة،  عصر  بفعل  أشكاهلا  تغري  اليت  املختلفة،  واالجتماعية 
السائدة يف  اهليمنة  للكفاح ضد صور  بوسائل  الوقت  نفس  ميدان يف  أنه  العوملة، كما  سياق  للغة يف  املركزية 

 .3اجملتمع"

التحل اخلطاب  حبوث  من  منطاً  النقدي  اخلطاب  حتليل  توظيميثل  طرق  تدرس  اليت  السلطة يلية  ف 
االجتماعي  السياق  يف  واحلديث  النص  بواسطة  املساواة  وعدم  االجتماعية  واهليمنة  ومقاومتها  واستمرارها 

 
، نشر 12، العدد  3عية، اجمللد  ، جملة العلوم اإلنسانية واالجتمااألجهزة املفهومية للتحليل النقدي للخطاب: اخلطاب والسلطةمحاين حسن،  1

 . 188، ص 2019ديسمرب  30 بتاريخ:
فريكالف  2 واللغة    Norman Fairclough(1941)نورمان  اللغوايت  قسم  اللسانيات يف  يف  متخصص  بريطاين  جامعي  وأستاذ  ابحث 

 . لطة، اخلطاب والتغيري االجتماعيوهو أحد مؤسسي حتليل اخلطاب النقدي من أبرز مؤلفاته: اللغة والس اإلجنليزية جبامعة النكسرت
. ص  2009،  التحليل النقدي للخطاب يف العلوم االجتماعية: حبث يف إشكالية التأويل الذايت وحلول منهجية مقرتحةأمحد موسى بدوي،  3
9 . 
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السلطة  يتحدى  موقف  اختاذ  من  البحثي  احلقل  هذا  مثل  يف  النقدي  اخلطاب  حمللو  ويتمكن  والسياسي، 
ال يعد حتليل و   ماعية ومن مثة يقاوموهنا.ضحوا عدم املساواة االجتاالجتماعية املهيمنة بوضوح، لكي يفهموا ويو 

اخلطاب النقدي اجتاها ومدرسة أو ختصصا إىل جانب املقارابت العديدة يف دراسات اخلطاب، بل يرمى إىل 
السرد وحتليل  احملاداثت  وحتليل  املختلفة كالتداولية  اجملاالت  يف  أمهية  أقل  أو  أكثر  منظور  أو  وسيلة  ، تقدمي 

علم اللغة االجتماعي وعلم وصف األصول العرقية )األثنوجرافيا( وحتليل وسائل اإلعالم والبالغة واألسلوبية و 
 وغريها. 

يف كثري من مناذج اخلطاب السياسي واإلشهاري، توجد خطاابت ال تنطلق من معان تريد إيصاهلا أو 
مواقفهم وعاداهتم )بقصد ىل توجيه سلوك اآلخرين و من بعث جتربة معينة بغية إشراك املتلقني فيها، وإمنا هتدف إ 

أو دون قصد( فيمارس عليهم نوع من اهليمنة، وقد أدان أورويل يف مقاله عن "اللغة اإلجنليزية والسياسية" هذا 
املآل الذي تنتهجه هذه اللغة، وهنا أييت دور التحليل النقدي للخطاب إذ يرمى حسب فان دايك إىل دراسة 

اب بني األجناس واألعراق والطبقات االجتماعية قصد العمل على اليت تقوم من خالل اخلط  أشكال السلطة 
الطبقي  والتفاوت  واهليمنة  االجتماعي  والتسلط  األيديولوجيا  إىل دراسة مظاهر  يهدف كذلك  تطويرها، كما 

 .1اعية والسياسيةوكيف ميكن هلا أن تتجسد وتتجدد وتقاوم من خالل املمارسة اللغوية يف سياقاهتا االجتم 

 مدرسة فرنكفورت إىل حتليل اخلطاب النقدي: من .  2

النظرية   Teun van Dijk  فان ديكيرى   النقدي موجودة ابلفعل يف  أن مبادئ حتليل اخلطاب 
اللغة واخلطاب فضال  النقدية ملدرسة فرانكفورت قبل احلرب العاملية الثانية، وبدأت تلك املبادئ الرتكيز على 

اندماجه  النقدية يفعن  اللسانيات  النقدي يف ا مع  السبعينيات، وهناك عدد من نظائر حتليل اخلطاب   هناية 
، ويؤكد التحليل النقدي للخطاب 2التطورات النقدية يف علم اللغة االجتماعي وعلم النفس والعلوم االجتماعية 

و فرانكفورت  مدرسة  إىل  إرجاعه  ميكن  الذي  "النقد"  مصطلح  هابرماسعلى   Jürgen  يورجن 

Habermasتشك حيث  االفتتاحي ،  اخلطاب  صدور  عقب  فرانكفورت  ملدرسة  الراهن  النقدي  امللمح  ل 
( واملوسوم بـ 1895-1973)  Horkheimer Maxماكس هوركهامير  ملدير معهد فرانكفورت اجلديد  

مث الذي  اخلطاب  وهو  االجتماعية"  األحباث  معهد  ومهمات  االجتماعية  للفلسفة  الراهن  فكرة "الوضع  ن 
علم االجتماع املختلفة والتسلح ابملنجزات املعرفية اجلديدة للعلوم اإلنسانية. كما شهدت   االنفتاح على مدارس 

 
 . 36، 9، ص ص 17، جملة اخلطاب، العدد التحليل النقدي للخطاب من حتليل اخلطاب إىلحممد لطفي الزليطي، 1
 . 190، 189، ص ص 2014، القاهرة: املركز القومي للرتمجة، 1تر: غيداء العلي، ط ،اخلطاب والسلطةن فان دايك، توي2
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ابملعهد األملاين الذي اجته حنو دمج مباحث   Marcuse Herbert  زهربرت ماكوالتحاق    1931سنة  
ا البعد  ذو  "اإلنسان  عنه صدور كتابه  ونتج  والفرويدية،  واملاركسية  االقتصاد  وعلم  النفس  وتعزز علم  لواحد" 

إبسهامات   أدورنو  املعهد  فرانكفورت   Theodor Adornoتيودور  ملدرسة  النقدي  االجتاه  أثرى  الذي 
، نتيجة ثراء هذه املسامهات طورت مدرسة فرانكفورت يف 1فية واجتاهاهتا النقديةوأسهم يف بلورة تصوراهتا املعر 

ودراسات االتصال تتجاوز حدود التخصص الواحد،   ثالثينيات القرن املاضي مقاربة نقدية للدراسات الثقافية
ا اجلمهور  تلقي  ودراسات  النصوص  وحتليل  للميداي،  السياسي  االقتصاد  نقد  بني  ما  بذلك  ملتعلقة جامعة 

ابلتأثريات االجتماعية واأليديولوجية للثقافة اجلماهريية ووسائل االتصال اجلماهريي وقامت املدرسة ابستحداث 
  produced mass-cultureافة" لإلشارة إىل عملية تصنيع الثقافة اجلماهريية الغفرية  تعبري "صناعة الثق

فقد قام املنظرون النقديون بتحليل كل املنتجات الثقافية وكذلك املقتضيات التجارية اليت تقوم بتسيري النظام،  
السمات نفسها املوجودة للميداي اجلماهريية يف سياق اإلنتاج الصناعي، حيث أظهرت سلع صناعات الثقافية  

يف املنتجات األخرى لإلنتاج الواسع النطاق كالتسليع والتصنيع النمطي واإلنتاج املوحد للجماهري الغفرية وكان 
الثقافية وظيفة معينة تتعلق إبضفاء شرعية أيديولوجية على اجملتمعات الرأمسالية القائمة على دمج لل صناعات 

 .2األفراد يف النظام الرأمسايل 

أطروحة   من  النقدي  النظر  جمال  يف  النوعية  النقالت  يف    .Richards I. Aريتشاردز  وتدرجت 
الذي حول التصور من العمل   Roland Barthesابرث  روالن  التعامل مع القول األديب بوصفه عمال إىل  

لبالزاك الثقافية كما فعل يف قراءته  النص، ووقوفه على الشفرات  ال  إىل  يت فتح فيها جمال ويف أعماله األخرى 
نقد  نظري يف  وعي  وأتسيس  اخلطاب  إىل  النص  من  النظر  جمرد  من  وأعمق  أوسع  أفاق  إىل  النقدي  النظر 
الوقوف  من  بدال  النسقية،  اخلطاب وحتوالته  فعل  الوقوف على  الذهنية، وجرى  واألنساق  الثقافية  اخلطاابت 

التارخيي اجلوهرية  حقيقته  جمرد  اجلمالية على  أو  ومنذ  3ة  داخل .  من  واالكتشافات  مثلها  وأخرى  اجلهود  هذه 
"املا  مرحلة  إىل  القوية  الدفعة  النقدي كانت  الثقايف -الفعل  والنقد  اجلديدة  التارخيانية  حيث  النقدية  بعد" 

 
البشري،  1 النقدربوح  هاجس  إىل  الثورة  حلم  من  فرانكفورت:  ومدرسة  الرابط: ماركس  على  متاح  واألحباث،  للدراسات  حدود  بال  مؤمنون   ،

https://cutt.us/jIkGM 19:55على الساعة:  02/01/2021: اتريخ الزايرة . 
، تر: كرم أبو سحلي، جملة النقد األديب فصول عدد النقد  مدرسة فرانكفورت والدراسات الثقافية البيطانية الصيغة املفقودةدوجالس كلينر،  2

 . 250، ص 2017، 99، العدد 25/3..إىل أين، اجمللد .الثقايف 
 . 13، ص 2005 ،املغرب ،، املركز الثقايف العريب3، طيف األنساق الثقافية العربيةالنقد الثقايف: قراءة عبد هللا الغذامي، 3
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متنوعة   متأسسة على نقد ما بعد البنيوية وما بعد احلداثة وما بعد الكولونيالية، حيث أتيت مشروعات نقدية
 .1لنقد يف جماالت أعمق وأعرض من جمرد األدبية )جمال ما وراء األدبية(تستخدم أدوات ا

حيظى اخلطاب أبمهية كربى يف احلياة االجتماعية، فبه يتواصل الناس ويؤدون أغلب أغراضهم لذلك 
ا وتغيريها، لذلك يقول ارتبط اخلطاب ابلسلطة، فهو أداهتا ووسيلة احلفاظ عليها ودعمها أو حىت الثورة عليه

يشيل فوكو أن اخلطاب ينقل السلطة وينتجها ويقويها، ولكنه كذلك يلغمها ويفجرها وجيعلها هزيلة ويسمح م
، على ذلك خلص ووداك إىل أن مصطلح "نقدي" لديه ثالث معان يف عملية حتليل اخلطاب: أوال: 2إبلغائها" 

ة، اثلثا أن تقرتح بديال للممارسات نيات الغامضة للسلطة ظاهر أالّ أتخذ األشياء مسلمات، اثنيا أن جتعل الب
السلبية، فاخلطاب مرتبط ابلسلطة ارتباطا جدليا حيث يعكس السلطة ويشرعنها وحيافظ عليها، وقد يقاومها 
السلطة  بني  اجلدلية  العالقة  يعرتي  الذي  الغموض  عن  الكشف  يف  النقدي  التحليل  ويسهم  ويفككها، 

يس نقديةواخلطاب، كما  معرفة  إنتاج  إىل  تبدو   عى  فقد  اهليمنة،  أشكال  من  أنفسهم  من حترير  الناس  متكن 
 .  3لبنات خطابية عادية، غري أهنا تعكس سوء ممارسة السلطة، وتعزز أيديولوجيات سلبية 

اهتمام   إنتاج سوء   توين فان دايكيربز  يعيد  الذي  النقدي للخطاب  والتحليل  النقدية  ابلدراسات 
الس املساواة االجتمتوظيف  للخطاب تكمن يف دراساهتا لطة، وعدم  النقدية  للدراسات  املركزية  فاملهمة  اعية، 

التفصيلية ملفهوم السلطة، لذلك يرى أنه من الواجب الرتكيز على أبعاد السلطة املباشرة بدراسة اللغة واخلطاب 
السل توظيف  لسوء  اخلطايب  إنتاج  إبعادة  االهتمام  شديد  فهو  إلواالتصال،  أداة  اجلماعات  ومتثل  عادة طة، 

السيطرة،  وابلتايل  خطاهبا  إنتاج  مؤسسات إلعادة  أو  بعينها  تستعمل مجاعات  إذ  للسلطة،  اخلطايب  اإلنتاج 
 :4ويقدم ديك حتليله لوسائل السلطة من خالل تصنيفها وفق أمناط التفاعل االجتماعي 

السيطرة املباشرة مثل )القوى االجنازية( اليت تتحقق عن طريق اخلطاابت ذات الوظيفة التداولية املباشرة  •
 األوامر والتهديدات والقوانني واألنظمة والتعليمات، أو غري املباشرة مثل التوصيات والنصائح.

 
 . 14ص، 2005 ،املغرب، ، املركز الثقايف العريب3، طالثقايف: قراءة يف األنساق الثقافية العربيةالنقد عبد هللا الغذامي،  1
 . 54، ص 23، جملة اخلطاب، العدد التحليل النقدي اجلديد لالستعارةسعيد بكار، 2
 . 55ص  ،مرجع سابقسعيد بكار،  3
 . 269ص  ،مرجع سابق نفر،خمحفيظة 4
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للمتلقني،  • املستقبلية  األفعال  يف  التأثري  إىل  ترمي  اليت  واإلعالن  االقناعي كالدعاية  اخلطاب  أنواع 
املالية، أو بنحو عام على الشركات واملؤسسات ها وقوانينها على املوارد االقتصادية و وتستند إىل سلطت

 ومتارس سلطتها عن طريق الوصول إىل وسائل اإلعالم والرأي العام على نطاق واسع. 

اخلطاب التوجيهي بسببه قد تتأثر أفعال املستقبل أبوصاف األحداث أو املواقف املستقبلية كالتوقعات  •
 السيناريوهات والربامج والتحذيرات. واخلطط و 

 اإلجراءات املنهجية للتحليل النقدي للخطاب يف الدراسة احلالية.   .3

عند   اخلطاب  حتليل  لالختصاصات    فريكالف يعترب  عابرا   Transdisciplinaireجماال 

Dialogue  لذلك فتحليل 1حيمل عدة منظورات حول اللغة واخلطاب ضمن النظرية والبحث االجتماعي ،
يف أن هدف حتليل اخلطاب هو "دراسة االستعمال احلقيقي للغة   اخلطاب النقدي خيتلف عن حتليل اخلطاب 

على لسان متكلمني حقيقني يف أوضاع حقيقية" أي دراسة اللغة يف سياق االستعمال، والربط بني اخلطاب 
يدر  الذي  الفن  إنه  فيه؛  يدور  الذي  التواصلي  والسياق  لغاايت وأطرافه  للغة  استعماال  ابعتباره  اخلطاب  س 

عبريية إحيالية، وحتليل اخلطاب من جهة أخرى هو دراسة للخطاب ابعتباره منتجا لوحات تتجاوز اجتماعية ت
اجلمل واستكشاف العالقات الشكلية واملنطقية والداللية اليت تنظمه وتربط مكوانته بعضها ببعض، أما حتليل 

أهدا فذو  النقدي  اباخلطاب  قضااي  يف  الباحثني  يقحم  إذ  وخطورة؛  عملية  أكثر  عمل ف  وتربط  األمهية  لغة 
وقوالبها  مبفرداهتا  اخلطاب  لغة  بذلك  وتتحول  أيديولوجي،  مغزى  ذات  أخالقية  ومسائل  بقضااي  احملللني 

 . 2وخصائصها الشكلية إىل مرآة تعكس قيما وخربات معينة، وإىل إطار يعكس تصورات معينة عن العامل 

قات املقعدة بني البنية االجتماعية وبنية تركز مناهج دراسات اخلطاب النقدي بنحو خاص على العالو 
، فما يهتم به حتليل اخلطاب 3اخلطاب، وكيف ميكن أن ختتلف بين اخلطاب عن البنية االجتماعية أو تتأثر هبا 

عاين اإلستطرادية واألحداث املضمنة النصوص( والتعبريات اخلاصة ابألبنية وامل  النقدي هو لبس )أو الشفافية
بوص  النصوص،  منهجية داخل  هو  التحليل  إن  اإلنساين،  للوعي  ابلنسبة  أقل  بدرجة  متاحة  معلومات  فها 

 .4التعامل مع هذا البس أو ذلك الغموض، من خالل مرتكزات حتليلية ثالث حسب رؤية فريكالوف 
 

 .  28، ص 2009 بريوت، ، تر: طالل وهبة، املنظمة العربية للرتمجة،اخلطاب: التحليل النصي يف البحث االجتماعي حتليل ، نورمان فريكلوف1
 . 13،14، ص ص مرجع سابقحممد لطفي الزليطي، 2
 . 35، ص 2014القاهرة،  ،، املركز القومي للرتمجة 1، تر: غيداء العلي، طخلطاب والسلطةاتوين فان دايك، 3
حتليل اخلطاب النقدي" لـ "تريي لوك" قضية ما وراء اللغة )امليتالغوية( يف حتليل "  ترمجة الفصل الرابع من كتابعبد الرمحان حممد طعمة،  4

 .20، 18، ص ص 0182، جويلية 11، جملة التدوين، العدد اخلطاب النقدي
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أشياء من قبيل املوقف احلايل الذي أدى إىل إنتاج   ومتثل الرتكيز على   املمارسة االجتماعية الثقافية:  -
موضوعية هذه   صلة  توفر  اليت  واالجتماعي  املوقفي  املستويني:  على  املنطقية  والظروف  املمارسات 

سياقية أوسع، والتحليل على مستوى املمارسة االجتماعية والثقافية يهدف إىل استكشاف أسئلة من 
حم  نوعا  يدعم  معني  نص  هناك  هل  اجتماعية قبيل:  ممارسة  يدعم  أو  اإلستطرادية  اهليمنة  من  ددا 

هناك نص  السيطرة، هل  أمام ظروف ما سائدة يف عالقة مضادة هلذه  أنه يقف حائال  أم  خاصة، 
 يعمل على إعادة إنتاج ممارسات إستطرادية واجتماعية معينة، أم أن هناك آاثر حتويلية داخل النص. 

مبا يتضمن   ى الطريقة أو املنهجية اليت متت هبا عملية إنتاج النص، وميثل الرتكيز عل  ممارسة اخلطاب:  -
عالقة النص بغريه من النصوص املتشاهبة ووسيلته يف االنتشار، والطريقة اليت تلقاه هبا اجلمهور، وكيف 
قرأ اجلمهور هذا اخلطاب، وكيف فسروه واستخدموه، أما التحليل على مستوى املمارسة اخلطابية يركز  

 أويل(.اهر إنتاج النص وانتشاره واستهالكه )ثنائية التلقي/التعلى مظ 
ويتم الرتكيز فيه ألجل التحقق من الطرق اليت وضع هبا النص بشكل استطرادي    النص أو اخلطاب: -

"القراءة األفضل للنص" والرتكيز   جانس وإفانيكالقراء وفق ترتيب معني من خالل ما مساه كل من  
البينية املنطقية للخطاب والعلى إنتاج النص يطرح قضا التداخلية أو  تناصية الواضحة، اي عن مسألة 

من  جزءا  ما  نص  فيها  يصبح  اليت  ابلطريقة  تتعلق  قضااي  يطرح  فهو  النص  انتشار  على  الرتكيز  أما 
 سلسلة نصوص متناصة )متداخلة( أثناء حتوهلا إىل أنواع نصية أخرى. 

" احلبكق مبا يطلق عليه فريكلوف بشكل مربك مصطلح "الرتكيز على أتويل النص يطرح قضااي تتعلو 
coherence    سلطة القارئأو  reader's disposition   مبعىن املدى الذي ميكن للقراء من خالله أن

ويصطلح على دراسات اخلطاب بـ "النقدية" إذا كانت تفي  يرتبوا يف مراتب معينة ابلنسبة ألفضل قراءة للنص. 
 : 1املعايري التالية أو بعضها عندما يكونمبتطلبات أحد  

 توظيف السلطة االجتماعية من قبل جمموعة اجتماعية معينة.معىن "اهليمنة" هو سوء   -

 جمموعة املهيمن عليها )املغلوب على أمرها( وملصلحتها.  تدرس عالقات اهليمنة وفقا ملنظور -

 لتقومي اخلطاب املهيمن. تستخدم جتارب أفراد اجملموعات املهيمن عليها كدليل   -

 ة املهيمنة غري شرعية. ميكن إثبات أن األنشطة واألفعال اخلطابية للجماع -

 ميكن صوغ بدائل صاحلة للخطاابت املهيمنة حبيث تنسجم مع مصاحل الفئات املهيمن عليها. -

 
واجملتمعي  نفر،  خم  حفيظة1 الرتبوي  اخلطاب  بني  اجلامعي  الطالب  لدى  اليومية  احلياة  اجلامعية  –خطاب  األحياء  من  لعينة  ميدانية  ،  دراسة 

 . 227، ص 2018/ 2017، 2سطيف  -أطروحة دكتوراه منشورة، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة حممد ملني دابغني
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لدراسة يف وتتحدد الرؤية العملية آلليات تطبيق حتليل اخلطاب النقدي كمقاربة رئيسية وأساسية هلذه ا
التغ  الكلية جملموع  البنية املوضوعاتية واخلطابية  اليت مت االستدالل عملية حتديد  الشيعية  السنية  الطائفية  ريدات 

فوكو،  عليه  اصطلح  اخلطايب كما  التشكيل  إطار  املفتاحية يف  الكلمات  شبكة  البحث يف  عليها من خالل 
أدوا املوضوعاتية واخلطابية من خالل  البنية  تتضمن وتتحدد  إذ  الدراسة  املقرتحة يف هذه  التحليل اخلطايب  ت 

تتأسس على حبث حتديد أطروحات اخلط اب الرئيسية والفرعية يف سياق حتليل هرمية فريكالف اخلطابية اليت 
 وحتليل وأتويل العناصر األساسية التالية: 

 اخلطاب. -

 السياق االجتماعي والثقايف.  -

 املمارسة اخلطابية. -

لوالت بحثية يف حتليل هذه العناصر جمتمعة على حبث السياق اخلطايب الذي حيدد مد وتتجه الرؤية ال
امليتالغوية اخلطابية )ما وراء اللغة( من خالل االنتقال من حبث اللغة ابعتبارها متثل شكال من أشكال املمارسة 

إىل حتدي فعال خطابيا(  )ابعتبارها  الرقمية  التغريدات  تتمظهر يف  اليت  وتوظيفها االجتماعية  اشتغاهلا  آليات  د 
التغريدات منط للسياق االجتماعي والثقايف وهو األمر الذي جي   ا علها لغة مشبعة ابإليديولوجيا وابلتايل تصبح 

الذي   ااتصالي النقدي  اخلطاب  مبحث حتليل  تقع يف صميم  ما جيعلها  وهو  واهليمنة  السلطة  مفاهيم  يكرس 
 سياق اتصايل خاص يسعى إىل الكشف عنها وتفسريها وأتويلها يسلط الضوء على كنه العالقات القائمة يف

النقدية لفريكالف وفان ديك فضالً على حتديد شبكة األنساق الظاهرة واملضمرة يف اخلطاب   وفق املقارابت
الشيعي يف تويرت وهو ما يتقاطع مع الدراسات الثقافية والنقد الثقايف والذي من شأنه أن يكون -الطائفي السين

النقدي للخطاب ابعتباره ميداانمق املرونة اليت عابرا لالختصاص  اربة نظرية مكملة للتحليل  تتيح  ات وابلتايل 
-يتميز هبا حتديد جماالت اشتغاله السياقية واالستعمالية مبا يف ذلك عنصر اللغة اخلطابية يف التغريدات السنية  

 من شأهنا اتمني الثراء املنهجي الذي يسهم يف تفكيك الشيعية فضال على توظيفه عددا من املناهج املعرفية اليت 
الطائف أو بنية اخلطاب  البحثية اليت تكتفي مبقاربة أتويلية أو تداولية  املناهج  ي يف تويرت ويتجاوز عقم وترهل 

 لسانية حمدودة املسار. 
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 نظرية حتليل األطر اخلبية.اثنيا: 

 اللبنات التأسيسية لنظرية حتليل األطر اخلبية.   .1

الذي   Goffman1ع غولفمان  يعود الفضل يف أتسيس نظرية حتليل األطر اخلربية إىل عامل االجتما 
من  خمزون  تكوين  على  األفراد  لقدرة  مناقشته  خالل  من  الرمزي،  والتفاعل  االجتماعي  البناء  مفهوم  طور 

استخدام خرباهتم الشخصية، وذلك عن طريق اختيار أطر إعالمية مناسبة   اخلربات حيرك مدركاهتم على حسن
ذج أربع عمليات أساسية تتمثل يف بناء اإلطار، وضع تضفي على املضمون معىن ومغزى، ويتضمن هذا النمو 

نظرية حتليل    Goffmanالعالقة بني األطر اإلعالمية، وقد وضع    اإلطار، املستوى الفردي لتأثريات اإلطار،
ألطر قصد تقدمي نسق منظم حول طريقة استخدام التوقعات، وذلك هبدف تفسري وإضفاء معىن ملواقف احلياة ا

 . اليومية لألشخاص

من النظرايت األكثر مرونة من حيث التعامل مع املواقف، فهو كان مقتنع   Goffmanوتعد نظرية  
، لذا يتم التعايش مع احلياة االجتماعية، كوهنا أن احلياة االجتماعية متثل ظاهرة متطورة ومتغرية بصورة متواصلة

غة أطر جتاربه وخرباته، بصورة مستمرة حتظى بتواصل واستمرارية كبريين، فالفرد ميتلك القدرة على إعادة صيا
من حني ألخر، إن نظرية حتليل األطر تركز على الطريقة اليت يتعلم من خالهلا األشخاص، وكيفية تفسري وفهم  

االج متكررة، وحسب  عاملهم  منطية  بصورة  األخذ   Goffmanتماعي  من  تصوري البد  إطار  هبدف خلق 
 بعني االعتبار عنصرين أساسيني مها: 

 حملتوى والسياق السياسي واالجتماعي، الذي يتم فيه حتديد وصياغة األطر. ا  -

 يتم تعلمها من وسائل اإلعالم. النتائج والعواقب السياسية واالجتماعية طويلة املدى واملتعلقة ابألطر اليت    -

 
مل اجتماع وعامل نفس اجتماعي وكاتب ولد يف كندا، ويعتربه البعض أكثر علماء االجتماع  عا  Goffman 1922-  1982ينغ غوفمان إيرف  1

املرتبة السادسة يف دليل التاميز للتعليم العايل بني مؤلفي اإلنسانيات والعلوم االجتماعية،   2007احتل يف عام    القرن العشرين، األمريكيني أتثريًا يف
كان غوفمان الرئيس الثالث والسبعون للجمعية األمريكية لعلم االجتماع.  ،  د أنتوين غيدنز وبيري بورديو وميشال فوكو، وتقدم على يورغن هابرماسبع

عن دراسته  بكتاب  تعترب  وبدأت  اجتماعي،  حتليل  شكل  دراسته  اختذت  االجتماعية.  النظرايت  جمال  يف  إسهاماته  أفضل  الرمزي  التفاعل  ه نظرية 
اليومية" 1956 لعام احلياة  يف  النفس  األخرى  "تصوير  الرئيسية  غوفمان  أعمال  تتضمن  عام    "ذاتمال".  و1961يف  عار"،  عام   "وصمة  يف 

. تضمنت جماالت دراسته  1981يف عام    "أشكال الكالم"، و1974يف عام    "حتليل اإلطار"، و1967م  يف عا  "طقوس التفاعل"، و1963
 . مية والتفاعل االجتماعي، وبناء النفس االجتماعي، والتنظيم االجتماعي للتجربة )التأطري(علم اجتماع احلياة اليو 
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الرسالة   Goffmanوقدم   تنظيم  طريقة  أن  إىل  ويشري  الداليل،  املنهج  خالل  من  األطر  نظرية 
اخلربية من اإل األطر  نظرية حتليل  وتعد  تتبعها،  اليت  والتصرفات  األفكار  يؤثر على  معلوماهتا  عالمية وتضمني 

بناء املعاين والدال اليت توضح كيفية  البنية اإلدراكية النظرايت  الرموز املختلفة اليت تؤثر على درجة  الت وكافة 
واستيعاب   فهم  مث  ومن  اإلعالم،  لوسائل  املتلقي  أو للجمهور  املباشرة  سواء  الرموز،  لنوعية  وفقا  املضامني 

 .1الضمنية يف كافة رسائل وسائل اإلعالم 

إسهامات   نظر   Giltinومثلت  تطور دراسات  وذلك من خالل مرحلة جديدة يف مسرية  األطر  ية 
نية خالل الفرتة الزم Lang and Langاالختبار اإلمربيقي الناضج للنظرية، وتلتها دراسات أجراها كال من 

األحداث 1981-1983) تصنيف  عملية  يف  اخلربية  األطر  أمهية  على  الباحثان  من خالهلا  أكد  واليت   ،)
قبل من  فهمها  يسهل  معينة حمددة  فئات  عام    املختلفة، ضمن  اجلمهور، ويف  توصل كال من   1989أفراد 

Gamson & Modgiliani  جلمهور حنو القضية يف دراستهما لقضية الطاقة النووية، والتغري يف اجتاهات ا
 ذاهتا.

علمية لقد   تراكمية  األطر  لدراسات  أضافت  واليت  املتنوعة،  األكادميية  إسهاماهتم  الباحثون  واصل 
و  وخصوبتها،  تطورها  يف  النماذج سامهت  مبرحلة  مسيت  وتقدما  عمقا  أكثر  مرحلة  األطر  نظرية  شهدت 

يف دراسات األطر، وكانت بداية هذه املرحلة منذ التفسريية، اليت اقرتحها العديد من الباحثني هبدف التعمق  
اقرتحه    1993عام   الذي  النموذج  إليها سابقا، وأصبح مصطلح   Entmanمن خالل  املشار  دراسته  يف 

خالل  وسائل   األطر  لفهم  األولوايت، كمدخل  ترتيب  جمال  يف  البحوث  من  الكثري  موضوع  املاضية  العقود 
 .  2ت اجلمهور حنو القضااي اإلعالم وأتثرياهتا يف ترتيب أولواي

 االجتاهات البحثية واملعرفية لنظرية حتليل األطر اخلبية:  .2

العديد من  يتفاعل يف تكوينه  اليت  املفاهيم اجلوهرية،  التأطري اإلعالمي أحد  أو  اإلطار  يعترب مفهوم 
بدور  يعترب  وأتثراهتا، كما  اإلعالم  وسائل  دور  لتناول  تسعى  اليت  النظرية،  لنظرية املداخل  الرئيسي  املكون  ه 

ويضفي عليها قدرا من االتساع وذلك ( حيددها وينظمها،  frameويقصد ابإلطار )"حتليل األطر اخلبية "  

 
 . 238ص   ،1998، الدار املصرية اللبنانية، القاهرة، 1ط ،االتصال ونظرايته املعاصرةحسن عماد مكاوي وليلى حسني السيد، 1
ة يف الصحف العربية الدولية قبل وبعد أحداث سبتمب، دراسة حتليلية مقارنة األمريكي -األطر اخلبية للعالقات العربية غادة شكري حممود:  2

 .94، ص 2007اآلداب، جامعة حلوان، مصر، ، رسالة ماجستري، قسم اإلعالم بكلية  الشرق األوسط، احلياة –لألهرام الدويل 
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حسن عماد ابلرتكيز على بعض جوانب املوضوع وإغفال جوانب أخرى، ومن مث فاإلطار اإلعالمي حسب  
 .1 تنظم حوهلا األحداث اخلاصة بقضية معينة " هو " تلك الفكرة احملورية اليت ليلى حسني السيد ومكاوي  

مرة  لقد   اإلطار" ألول   " استخدام مصطلح  عامل مت  الكتاابت  االجتماعية ضمن  العلوم  أدبيات  يف 
األمريكي "1955عام     Batesonاالجتماع  من:  وساهم كل   ،Berger & Luckmann"   عام

 الوسائل اليت تقوم مبوجبها اجلماعات بتصنيف إسهاما رئيسيا يف تطور مفهوم التأطري، ابإلشارة إىل  1967
الواقع ضمن   من  املستمدة  اجلماعية  املعلومات خرباهتا  من  لكل  داللة  الزمن إلعطاء  تطويرها عرب  مث  فئات، 

 .2واخلربات اجلديدة 

يشري إىل جمموعة معينة من التوقعات اليت يتم استخدامها، من أجل   Ering Goffmanواإلطار كما يعرفه  
ملعرفية أو ري موقف اجتماعي بصورة جيدة، يف نقطة حمددة من الزمان، ولذلك فإن عملية بناء األنساق اتفس

األطر تعتمد يف البداية على ما هو قائم من رموز وتلميحات واستخدمها يف أتكيد أو تعزيز املعاين االتصالية 
"اإلطار لتشكيل  الرئيسية  الفكرة  هنا كانت  ومن  اإلعالم،  وسائل  وربطه يف  لألحداث،  تنظيم  أنه  على   "

ويؤك معينا،  احملتوى معىن  أو  النص  ليكون  معينة  األطر ال   Rebert Entmanد  بسياقات  أن أتثري  على 
أو  احلذف  خالل  من  أيضا  ولكن  الوقائع،  أو  األحداث  يف  اجلوانب  بعض  إبراز  خالل  من  فقط  يتحقق 

 .3القائم ابالتصال   اإلغفال جلوانب أخرى، أو تقدمي توصيات خاصة من جانب

تعريف  و  أ  1993عام    Entmanيؤصل  الذي  اإلطار  ملفهوم  وتطبيقيا  الفكرة نظراي  »أبنه  شار: 
احملورية اليت جوهراي تتضمن انتقاء جوانب معينة من احلقيقة املدركة دون غريها، وجعلها أكثر بروزا يف النص 

وتف القضية  أو  املشكلة  حتديد  من خالله  يتم  أو اإلعالمي، حيث  األخالقي  والتقييم  حدوثها،  أسباب  سري 
يات ومعاجلة بشأهنا«. نستنتج من مضامني التعريفات السابقة املعنوي ألبعادها املختلفة، مث طرح حلول وتوص

أن األبعاد الرئيسية لألطر تتحدد يف عمليات االنتقاء والتنظيم والتأكيد على جوانب حمددة وإغفال جوانب 
ركز على االنتقاء والربوز، وتقوم األطر بتشخيص، تقييم ووصف نقطة حمددة فمثال: أخرى، فمفهوم األطر ي

النصوص اإلخبارية األمريكية للشؤون اخلارجية يف وقت قريب، إطار احل الباردة ظل مسيطرا على تغطية  رب 
حيدد فقد كان يلقي الضوء على أحداث وشؤون خارجية معينة، خاصة احلروب األهلية ابعتبارها مشكالت  

 
 . 348ص   ،1998صرية اللبنانية، القاهرة، ، الدار امل1ط ،االتصال ونظرايته املعاصرة، حسن عماد مكاوي وليلى حسني السيد 1
شيد  2 أبو  مظفر  اإلخبارية  ،هنلة  الفضائيات  يف  النامية  الدول  لقضااي  اإلخبارية  القاهرة جامع   دكتوراه،  أطروحة  ،املعاجلة  ،  اإلعالم  ، كليةة 

 . 78ص ، 2015
 . 402،404، ص ص 4200، عامل الكتب، مصر، 3، ط نظرايت اإلعالم واجتاهات التأثري ،حممد عبد احلميد3
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ح بعض احللول هلا كضرورة أسباهبا يف املتمردين الشيوعيني، ويقدم أحكاما أخالقية أبهنم أعداء ملحدون، ويقرت 
 .1تدخل الوالايت املتحدة، ودعمهم خلصوم هؤالء املتمردين 

أن مصطلح اإلطار وهو األكثر شيوعا واستخداما من قبل الباحثني يف الدراسات  خالد صالح يرى و 
اب ويعرف  اخلاصة  السياسي،  واالتصال  العام  الرأي  ودراسات  اإلعالم،  لوسائل  اإلخباري  فهمي ملضمون 

 نظرية األطر اخلربية أبهنا: " كل ما يعطى للمتلقي من أخبار حول موضوعات معينة فتحدث التأثري  العدوي
 .2يقوالقبول مع التأكيد أن كل ما يتلقاه الشخص هو حديث حقيقي ومصدر املعلومات صادق ودق

مثل:   املرادفات  من  العديد  اخلربي  اإلطار  النصملصطلح  الرئيسية  و  Contextسياق   Themeالفكرة 
 ، وهكذا فإن ملفهوم األطر اخلربية معنيان مها: News Angelالزاوية اخلبية  و

من خالل يشري إىل العملية اليت يقوم من خالهلا القائمون ابالتصال بتشكيل احملتوى اإلخباري  ل:  املعىن األو 
 الرتكيبات الضمنية للمعاين. 

يشري إىل أتثري األطر اليت تقدمها وسائل اإلعالم على إدراك اجلمهور للقضااي املختلفة حيث أن   املعىن الثاين:
 ها وسائل اإلعالم يف طرح القضااي املختلفة. اجلمهور يتبين نفس األطر اليت تستخدم

تقوم هبا   أن مفهوم "اإلطار   حممد عبد احلميد يرى  كما   يتمثل يف كونه »عملية هادفة  اإلعالمي" 
وسائل اإلعالم، والقائمون ابالتصال فيها إبعادة تنظيم احملتوى اإلخباري، ووضعه يف إطار من أطر اهتمامات 

اإلقن أو  التنظيم«املتلقني وإدراكهم،  إعادة  بعد  الذي يستهدفه  املغزى  أو  ولقدوضع جمموعة من 3اع ابملعىن   .
لنماذج اليت تفسر نظرية حتليل األطر، وتبىن عليها عملية التأطري، حبيث يتعلق كل منوذج منها جلانب اخلرباء ا

 من جوانب تطبيق النظرية ومن أبرز هذه اجلوانب ما يلي: 

، حيث قدم 4يف منوذجه يف إطار وظائف األطر   انتمانحتدث  :  ntmanRobert Eمنوذج روبرت إنتمان  
 اإلعالمية تتمثل فيما يلي:   أربعة وظائف أساسية لألطر 

 
شاهني  1 شبكة  ،هبة  يف  األوسط  الشرق  لقضااي  اإلخبارية  لبانمج    CNNاألطر  حتليلية  دراسة  األمريكية،  the  Insideاإلخبارية 

Middel Esat،  191، ص 2007، سبتمرب 27اجمللة املصرية لبحوث اإلعالم، العدد . 
 . 28، ص 2010لتوزيع، عمان، ر أسامة للنشر واا، د1، طإدارة اإلعالم ،فهمي العدوي 2
 . 403، ص مرجع سابق، التأثرينظرايت اإلعالم واجتاهات  ،حممد عبد احلميد  3
ماجستري، كلية اإلعالم رسالة  ،  املعاجلة اإلعالمية لالحتالل األمريكي للعراق، حتليل مضمون جملة نيوزويك، النسخة العربية  ، استربق وهيب  4

 . 13ص ، 2009جامعة الشرق األوسط، عمان، 
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 تعرف األطر املستخدمة أو القضية واألسباب الكامنة وراءها. -

 تقوم األطر بتشخيص األسباب وحتديد القوى الفاعلة يف القضية أو احلدث.  -

 التقييمات األخالقية للقضية أو احلدث. تشري األطر إىل   -

 تقرتح األطر حلوال للقضية وحماولة عالجها.  -

اليت تقدم منوذجا يتضمن جمموعة من األليات واألدوات لتحليل :  Pan &kosickiوسيكي  منوذج ابن وك  
 :1األطر اخلربية تتمثل يف 

اإلخباري - الرتكييب  والفقراتالبناء  العناصر  تسلسل  إىل  تشري  اليت  وكذلك   :  اخلربية،  القصة  داخل 
واملصادر اإلخبارية اليت توظف   االسرتاتيجيات اليت يتبعها القائم ابالتصال يف بناء احلدث اإلخباري،

 يف النص اخلربي. 

احملورية( - )الفكرة  الرئيسية  السمات األفكار  الرئيسية  األفكار  وتتضمن  اخلربي  النص  املتضمنة يف   :
 ورية اليت تدور حوهلا النص اخلربي اليت تساعد يف تدعيم الفكرة احملورية. الرئيسية للموضوع والفكرة احمل

 للحدث أو القضية اليت تركز عليها وسائل اإلعالم.   اإلستخالصات الضمنية  -

يتناول هذا املوضوع تصنيفا لألطر اخلربية يتضمن نوعني :  Lyenger & simonمنوذج لينجر وسيمون  
 :2مها على النحو التايل 

 طار احملدد املرتبط أبحداث حمددة. اإل •

 اإلطار العام أو اجملرد.  •

النموذج تفسريات لكيفية :  Maxwell E. Mccomb Etمنوذج ماكسويل ماكب وأخرون   يقدم هذا 
بناء الصورة النمطية عن الشعوب والشخصيات البارزة لدى اجلماهري بوصف ذلك ميثل التأثري األهم لوسائل 

األخ اآلونة  يف  تتعلق اإلعالم  اليت  تلك  وهي  موضوعية  مسات  تتضمن  اإلعالمية  الرسالة  أن  ويعترب  رية، 
ال  اجملردة حول  فيها وبدائل ابملعلومات  املشكلة  تناول  أو كيفية  املوقف،  قضية وشخصياهتا وأطرافها وأسباب 

موات وغري  موات  بشكل  القضية  سياق  الواردة ضمن  والشخصيات  لألطراف  العاطفية  والسمات  ، حلوهلا، 
 بكلمة أخرى تقدم األطراف والشخصيات بصورة إجيابية أو سلبية. 

شوفيل النم:   Schofeilمنوذج  هذا  العمليات يتألف  املدخالت،  هي:  رئيسية  أجزاء  ثالث  من  وذج 
واملخرجات، وتنقسم أفقيا يف جزئيتني، يتعلق األول بعملية التأطري ابلنسبة لوسائل اإلعالم، بينما خيتص الثاين 

 
 . 14، ص سابقمرجع استربق وهيب، 1
 . نفسهرجع امل 2



 النظري للدراسة املنهجي و التأصيل                                                                    الفصل األول              
 

 
72 

هذا بعملية   لدور  اجلزئيني  هذين  بني  مشرتكا  قامسا  ابالتصال  القائم  وميثل  اجلمهور  ملستوى  ابلنسبة  التأطري 
منوذج الن ويتضمن  املختلفة  اإلحداث  بتغطية  يقومان  حيث  اإلعالم،  وسائل  يف  ابالتصال  موذج كقائمني 

 أربعة عمليات رئيسية وهي:  شوفيل 
اليت هتتم  بناء اإلطار:   • العمليات  به  العوامل واملتغريات املختلفة على مستوى ويقصد  برصد أتثريات 

العوامل إىل ثالثة   شومكري وريساملختلفة، وصنف    وسائل اإلعالم واجلمهور، يف بناء واختيار األطر
 تصنيفات هي: عوامل أساسية خاصة ابلصحفيني، عوامل خاصة ابنتقاء األطر، وعوامل خارجية.

 التأطري، وهتتم بربوز مسات القضااي واألحداث والشخصيات اليت هي العملية الثانية يف وضع اإلطار:   •
 يشملها النص اإلعالمي. 

يقصد هبا أتثريات األطر الفردية اليت يتم تناوهلا من ثالث زوااي ى الفردي للتأطري:  أتثريات املستو  •
 خرجات.هي: السلوك، االجتاه واإلدراك، ويتم تناول التأثريات بناء على عملييت املدخالت وامل

حيث يشبه الصحفيون مجهورهم على اعتبار أهنم مستهدفني من اإلطار اليت الصحفيون كجمهور:   •
 وهنا يف تغطية األحداث والقضااي املختلفة. يستخدم

  تطبيق النظرية يف الدراسة:.  3

الباحثان   قبل  املقرتح من  احلالية من منوذج  الدراسة  للتعرف   Pan & Kosickiاستفادت  وذلك 
البناء  على  النموذج  هذا  وتطبيق  االجتماعي،  التواصل  شبكات  يف  الطائفي  للخطاب  اإلخباري  البناء  على 

ذا اخلطاب من خالل إلخباري حملتوى اخلطاب اإلعالمي الطائفي، وكذا حتديد الفكرة احملورية يف ه السردي وا
حتديد بنية وآليات بناء اخلطاب اإلعالمي الطائفي، وكذا تقدمي اإلستخالصات التضمينية املوجودة يف اخلطاب 

 ا يف بنية هذا اخلطاب املوسوم ابلطائفية. الطائفي واليت يسعي القائم ابالتصال يف امليداي االجتماعية إىل متريره

الصرا  إطار  على  االعتماد  مت  حالة وقد  يقدم  إنه  ابعتبار  املستخدم  اخلربي  اإلطار  بنية  تفسري  ع يف 
الطوائف الدينية املختلفة، ويفسر من خالهلا عملية بناء احملتوي اإلعالمي املقدم يف أبرز بني    الصراع املوجودة

التواصل االجت الدرا  ماعي. مواقع  االعتماد عليها يف هذه  اليت مت  أنسب األطر  الصراع  إطار  سة، فهو ويعترب 
األكثر شيوعا واستخداما يف تغطية النصوص اإلعالمية، حيث تؤدي حالة الفوضى ونشوب احلرب إىل خلق 

عالم اجلديد أزمة ثقة يف املعلومات املقدمة وخلق حالة ترقب مستمر ابلنسبة للمتلقي، لذا تلجأ منصات اإل
اإلخبار  النصوص  تقدمي  إىل  االجتماعي  التواصل  مواقع  رأسها  املتبعة وعلى  االسرتاتيجية  مع  يتناسب  مبا  ية 

واإليديولوجية اليت ختدمها ابالعتماد على آليات بناء اإلطار من خالل االنتقاء واإلبراز واالستبعاد املتبعة يف 
 بناء النصوص اإلعالمية.
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مت   موقع  منوذ اعتماد  كما  على  املغردين  توجهات  حتديد  الفردية يف  األطر  ه الــ  ج  يعرب  إذ  ذا تويرت، 
اإلطار على املخزون العقلي جملموعة من األفكار، اليت تعد مبثابة املرشد للمعاجلة الشخصية لبياانت املغردين.  

وف يعاجل  للعقل وخمططات  داخلية  تعمل كهياكل  ما حيدث حيث  لفهم  أدوات  تشكل  أهنا  األفراد  كما  قها 
إدراك اجلمهور للمحتوى اخلطاب الطائفي   املعلومات املقدمة، واألطر الفردية ميكن توظيفها يف وصف كيفية

 الشيعي الذي يتم تداوله يف موقع تويرت. -السين
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 نظرية رأس املال االجتماعي االفرتاضي. اثلثا: 

 نشأة. رأس املال االجتماعي... مقاربة املفهوم وال.  1

الباحث   إىل  صريح  بشكل  االجتماعي  املال  رأس  مفهوم  الستخدام  التارخيية  اجلذور  ليدا تعود 
سنة    The Community Centerيف كتابه    Lyda Judson Hanifan  هانيفان  جودسون
حني عنون الفصل السادس من كتابه هذا بــــ" رأس املال االجتماعي تطوره واستعماله" حيث تناول   1920

  1916فهوم رأس املال االجتماعي وأمهيته يف بناء اجملتمع، غري أن هذا املفهوم ومنذ ظهوره سنة  الله ممن خ
قد شهد أفوال ونسياان ملدة طويلة من الزمن، إىل أن أعاد طرحه يف سبعينيات القرن التاسع عشر السوسيولوجي 

لدراسات سرعان ما تعززت من ا  الذي أحياه من خالل سلسلة Pierre Bourdieu1  بيري بورديوالفرنسي  
األمريكيان   من  كال  بوتنامبدراسات  وروبرت  كوملان   JamesColeman & Robertجيمس 

Putnam    2ليضيفوا هذا املفهوم من جديد كحقل دراسي يستهوي الكثري من الباحثني. 

ديوي  يعد  و  يف   Johan Deweyجون  سائد  االجتماعي كاجتاه  املال  رأس  استخدم  من  أول 
، ورغم ذلك مل حيدد مفهوم له، حيث ركز على االتصال للتعبري عن رأس املال 1899سة واجملتمع عام  املدر 

ترتبط  الصراع حيث  املشكالت وموجهاهتا وإدارة  املعلومات وحتديد  تغيري  االجتماعي واستخدامه من خالل 
االجتماع االجتماالعالقات  املال  رأس  استخدم  فقد  وبذلك  الفردية،  ابلقدرات  حتديد ية  دون  قدميا  عي 

 .3مفهومه 

ويقصد برأس املال االجتماعي على وجه الدقة »البناء اجملتمعي القائم مبجتمع ما واملتمثل يف مجلة العالقات 
مج عن  يعرب  البعض كما  وبعضهم  الناس  بني  والتعاون  الثقة  ومستوايت  االجتماعية اإلنسانية  الشبكات  لة 

 
سهامات كثرية  إ( عامل اجتماع فرنسي، يعترب أحد أبرز علماء االجتماع املعاصرين، قدم  1930-  2002)   Pierre Bourdieuبورديوبيري    1

العلوم اإلنسانية واالجتماعية، أسهم يف أتليف أكثر من   ال  مؤلفا  30يف جمال  إنتاج  من أمهها:  الذكورية"،  السيطرة  ورثة، وكتاب إعادة اإلنتاج"، 
ا يف  العليا  الدراسات  ومدرسة  فرانس،  دو  وكوليج  االجتماعية  العلوم  يف  العليا  الدراسات  مدرسة  يف:  عمل كأستاذ  املسيطرة،  لعلوم  األيديولوجيا 

امل  ميدالية  على  ابريس، كما حتصل  جامعة  ليل،  جامعة  لاالجتماعية،  الوطين  عام  ركز  الذهبية  العلمي  الدكتوراه 1993لبحث  على  م، وحتصل 
 م، والدكتوراه الفخرية من جامعة أثينا ابليوانن.1989الفخرية من جامعة برلني احلرة عام 

، جملة وكشبكة الفايسب  رأس املال االجتماعي االفرتاضي وتداول املراجع العلمية بني طلبة ما بعد التدرج علىفلة بن غربية والزهرة غمشي،    2
 . 474ص ، 2018، 14الباحث االجتماعي، العدد 

 . 11، ص 2009، القاهرة: مكتبة األجنلو املصرية، 1، طرأس املال االجتماعيطلعت مصطفى السروجي،  3



 النظري للدراسة املنهجي و التأصيل                                                                    الفصل األول              
 

 
75 

ال االجتماعي على أنه مرادف موضوعي جلملة التفاعالت اليت تربط بني . وينظر لرأس امل1القائمة ابجملتمع« 
الناس يف األمور احلياتية العادية، كما يعكس أيضا العالقات البشرية والدفء العاطفي الذي يربط بني أعضاء 

 ابطة اليت جتمع بني جمموعة من الناس يف وحدة إنسانية واحدة. اجلماعة أو األسرة الواحدة ويعكس الر 

مفهوم رأس املال االجتماعي أبنه: »املوارد والطاقات   Pierre Bourdieuبيري بورديو  عّرف  وقد  
الكامنة يف الشبكات االجتماعية املختلفة، واليت تؤدي على حتقيق منافع مجاعية أبثر من القيم اليت حتكم يف 

التفاعل تماعية، تلك القيم اليت تتجسد يف هياكل وتنظيمات اجتماعية مالبين االج تماسكة تسهل عمليات 
املشكالت  وحتل  املتبادلة،  الثقة  وتعزز  االقتصادية  للعالقات  األساسية  البنية  وتشكل  والسياسي  االقتصادي 

سؤوليته حبال على الدول االجتماعية، ويرتتب على ذلك أبن النجاح أو الفشل يرجع إىل اجملتمع، وال تقع م
مسايل العاملي، وان الفشل يرجع إىل شبكات العالقات غري املنظمة وغري االستعمارية أو على قوى النظام الرأ 

 .2مشحونة ابلثقة والشفافية والتسامح السائد يف اجملتمع« 

البشرية   التنمية  الن  2003ويف تقرير  املال االجتماعي أبنه »يشري إىل  ظام املؤسسي مت تعريف رأس 
يف جمتمع مبا ينعكس على التفاعالت االجتماعية واالقتصادية   والعالقات والتقاليد اليت تؤثر على مجيع اجلوانب

للتنمية  االجتماعي  املال  رأس  تدعيم  إمكانية  ومدى  واستمراريتها  التنمية  عملية  على  املباشر  التأثري  ذات 
 .3والدميقراطية« 

 :4نوعني اثنني ومها   وميكن حصر هذه التعريفات يف
باط املصطلح ببنية وتركيبة الشبكات االجتماعية املوجودة تعريف يركز على البعد البنيوي من حيث ارت •

 ابجملتمع. 

تعريف يركز على بعد يتعلق ابحملتوى أو املضمون، ويتضمن هذا البعد املعايري اليت حتكم مفهوم رأس  •
 املال االجتماعي. 

أن   من  الرغم  بوتنام  روبرت  وعلى  هذا Robert D Botnam  1ديفيد  أول من كتب عن  يكن  مل 
وم إال أنه يعترب من أهم الكتاب الذين تنولوا مفهوم رأس املال االجتماعي. ويرى بوتنام يف مؤلفه املوسوم املفه

 
 . 12ص ، املرجع نفسهطلعت مصطفى السروجي،  1
، جملة شؤون اجتماعية، العدد  راسة سوسيولوجية ميدانيةد–الفيسبوك ورأس املال االجتماعي يف مصر  جنالء حممود رؤوف السيد املصيلحي،    2

 . 119، ص 2012، 115
 . 119، ص نفسهرجع املجنالء حممود رؤوف السيد املصيلحي،  3
 .13، ص سابقمرجع طلعت مصطفى السروجي،  4
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أن الوالايت املتحدة األمريكية شهدت اهنيارا غري مسبوق يف كل من احلياة املدنية   املنفرد للبولينج"   "اللعب بــــ  
الع القرن  الستينات من  النتائج اخلطرية، يف حني عرب واالجتماعية والسياسية، منذ  شرين مما استتبع عدد من 

جاء به الكتاب أبن   هذا االهنيار بصورة كمية يف العديد من املظاهر فقد كان األكثر إاثرة للدهشة، هو ما
التنظيم املدين واالجتماعي التقليدي قد شهد اخنفاضا ملحوظا يف عضويته، وابءا على البحث الذي قام به 

ت شكلت جمموعة عمل يف جامعة هارفرد أطلق عليها منتدى ساجوارو ويتعني هنا ذكر أن غالبية بوتنام فق 
ي وخاصة تلك اليت استخدمها البنك الدويل مشتقة من التعريفات اليت تدور حول مفهوم رأس املال االجتماع

ظهور رأس املال كأن الظروف واألوضاع اجملتمعية كانت دافعا ل  Botnamبوتنام  أعمال وأحباث استخدمها  
 .2االجتماعي واالهتمام به 

وميثلها يف إطار عرض للرؤى النظرية اليت اقرتبت من مفهوم رأس املال االجتماعي، هناك رؤيتان: األويل  و 
بورديو الطبقي،   Pierre Bourdieuبيري  ابلتحليل  ربطه  على  والثقايف  االجتماعي  املال  لرأس  حتليله  يف 

ي على أنه رصيد اجتماعي من العالقات والرموز يتقابل ويتفاعل مع الرصيد حيث فهم رأس املال االجتماع
و  االجتماعي  املال  فرأس  املادي،  املال  رأس  من  األفراد  ملكه  والرتاكم الذي  للتداول  قابل  رصيد  هو  الثقايف 

تبين مفهو  عندما مت  اليت ظهرت  الثانية: هي  الرؤية  أما  املادي،  املال  مثله مثل رأس  املال واالستخدام  م رأس 
االجتماعي يف أوساط املنظمات املشتغلة بقضااي التنمية، ومت نزع الرؤية السوسيولوجية الطبقية ملفهوم رأس املال 

 . عوضا عن ذلك فقد متت صياغة املفهوم يف إطار سلوكي اقتصادياالجتماعي و 

روبرت ومن بعده "  JamesColeman3  "جيمس كوملانوارتبطت هذه الرؤية أبعمال كل من "
فقد نظر األول إىل رأس املال االجتماعي مبثابة الرصيد الذي يتملكه الفرد من   Robert Putnam "بوتنام

 
 اللعبة   نظريةَ   بوتنام  طّوركية،  األمري  أستاذ جبامعة هارفردو أحد علماء السياسة    Robert David Putnam  (1941)  بوتنام  ديفيد  روبرت  1

  األكثر   عمله  يطرح.  أيًضا  حملية  فوائد  إىل  تؤدي   كانت  إذا  إال  بشأهنا  اتفاق  إىل  تتوصل  لن  الدولية  االتفاقيات  أن  تفرتض  واليت  مستويني  على  املؤثرة
  واالجتماعية  املدنية  احلياة  يف  مسبوق  غري  هنياراب  مرت  املتحدة  الوالايت   إن   تقول  جدلية  فكرة  وحيًدا،  البولينغ  ،(للجدل  إاثرة  واألكثر)  شهرة

 بعنوان   كتاابً  نشر  ،2015  مارس  يف.  خطرية  سلبية  عواقب  مع  املاضي،  القرن   ستينيات  منذ  ،(االجتماعي  املال  رأس)  والسياسية  والرتابطية
 ورأس املال االجتماعي. ويشتهر بكتاابته حول املشاركة املدنية واجملتمع املدين  أزمة يف األمريكي احللم: لناأطفا»

 . 13ص  ،مرجع سابق طلعت مصطفى السروجي، 2
  جامعة   يف  الرئيسي  مكانه  كان   جترييب  وابحث  وُمنظّر   أمريكي  اجتماع   عامل  James Coleman  (1925-1995)  س كوملان جيم  3

 استخدموا   من  أوائل  من  وكان   العامة  سياسةوال  التعليم  اجتماع  علم  درس.  االجتماعية  للعلوم  األمريكية  اجلمعية   رئيس  ليكون   انُتخب.  شيكاغو
 عام   الصادر  «املراهقني  جمتمع »  كتاابه  كان .  االجتماعية  النظرية  على  االجتماعية  النظرية  أسس  كتابه  أثر.  «االجتماعي  املال  رأس»  مصطلح
 كتابه   حّول.  التعليم  اجتماع  لمع  يف  استشهاًدا  الكتب  أكثر  من  1966  عام  الصادر(  االجتماعية   الفرص  تكافؤ)   «كوليمان   تقرير» و  1961
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س العالقات داخل البناء االجتماعي، وأن يبين توقعاته وأهدافه، ويف املقابل عالقات وقيم متكنه من أن يؤس
يد اخلصائص والسمات اليت تكون رصيدا إىل رأس املال االجتماعي من خالل حتد   Putnamبوتنامفقد نظر  

اجل امتالك  أن  على  التأكيد  مع  االجتماعية،  والشبكات  واملعايري  الثقة  مثل  االجتماعي،  التنظيم  وانب داخل 
اإلجيابية من هذه اخلصائص ميكن من أن يؤدي وظائفه على حنو أكفأ وأفضل، كما أهنا تسهل التنسيق بني  

يف ضوء ما سبق ميكن تصور ثالث أمناط مثالية لشبكات رأس املال االجتماعي و   األفعال االجتماعية املختلفة. 
 :1هي

 مرتبطة بعوامل اقتصادية.منط ذو طابع اقتصادي وتكون فيه تعامالت األفراد   -
 منط قائم على املكانة ويكون فيه األفراد مدفوعني ملتغريات السمعة واملكانة االجتماعية.  -
 تباط ابآلخرين. منط قائم على االختالط واالر  -

فمفهوم رأس املال االجتماعي من املفاهيم اجلديدة اليت ظهرت بفعل التغريات والتحوالت اإلقليمية 
هدهتا فرتة الثمانينات والتسعينات من القرن العشرين، فيشري مفهوم رأس املال االجتماعي إىل والدولية اليت ش

اليت تتضمن جمموعة م بنائي الروابط والعالقات االجتماعية  القيم واملعايري األخالقية ويتم تكوينها يف إطار  ن 
البناء من األسرة ومجاعات اجلرية واألصدقاء   ومؤسسات اجملتمع املدين على بقية اجتماعي معني، وميتد هذا 

وطبيعة  األهلي،  اجملتمع  أداء  على  االجتماعي كذلك  املال  راس  مفهوم  ينطوي  مثة  ومن  اجملتمع،  مؤسسات 
سرية، ومدى التمسك ابلقيم االجتماعية، ودرجة متانة النسيج االجتماعي، وتنوع البين االجتماعية الروابط األ

 وما يشبهها من العوامل. 

 اء النظري لرأس املال االجتماعي. البن  .2

الشبكات   fieldفيلد  حدد   وفكرة  العالقات  قضية  على  تركز  أبهنا  االجتماعي  املال  رأس  نظرية 
املتاحة يف اجملتمع، والتفاعل الذي ميكن الناس من بناء اجملتمعات واعتماد بعضهم البعض االجتماعية والثروة  

النسيج االجتماعي   الثقة، وت  Social fabricوربط  الشبكات االجتماعية والعالقات وإجياد  دعيم خربات 
وتصبح االجتماعية  واملؤسسات  للمجتمع  الواسع  النسيج  يف  الثقة  األفراد  بني  الثقة  مشرتكة   وتعطي  جمموعة 

 
  حتديد   يف  املدارس  دور  حول  واألكادميية  العامة  اآلراء  على  وأثر  الوطنية   التعليمية  السياسات  تشكيل  وأعاد  التعليم  نظرية  كوليمان   تقرير  املشهور
 . املتحدة الوالايت يف واإلنتاجية التكافؤ

، جملة شؤون اجتماعية، العدد  دراسة سوسيولوجية ميدانية–ال االجتماعي يف مصر  الفيسبوك ورأس املجنالء حممود رؤوف السيد املصيلحي،    1
 . 120ص  ،2012، 115
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Shared   تعكس اليت  االجتماعية  القيم  على  تركز  اجملتمع ككل. كما  داخل  والتوقعات  واملزااي  القيم  من 
ا االجتماعية التوقعات يف  النظم  يف  الثقة  تدعم  واليت  اجملتمع  الناس يف  بني  االجتماعية  والتفاعالت  لعالقات 

وبذل االجتماعي.  البناء  يف  والسياسية  العالقات واالقتصادية  يف  سلبا  يؤثر  االجتماعي  املال  رأس  فغياب  ك 
 تمعية.االجتماعية واهنيار البناء االجتماعي وغياب الثقة يف النظم واملؤسسات اجمل

من   بوتنامويرى   االجتماعية  الشبكات  حتمله  فيما  تكمن  االجتماعي  املال  لرأس  األساسية  الركيزة  أن 
عي إىل القيمة اجملتمعية من الشبكات االجتماعية ورغبة الشبكات عالقات، ومن مث يشري رأس املال االجتما 

جمموع   فقط  ليس  االجتماعي  املال  رأس  وأن  البعض،  بعضها  مساعدة  بل يف  اجملتمع  تعزز  اليت  املؤسسات 
تشمل أيضا العالقات اليت تربط هذه املؤسسات. يعكس كل ذلك أن رأس املال االجتماعي ليس فقط جمموع 

تعزز اجملتمع بل ميتد ليمثل الروابط اليت تربط كل منهم، ابعتباره أحد موارد التنظيم االجتماعي   املؤسسات اليت 
ن تفعيل رأس املال االجتماعي وتنميته وحتويله ألهداف اسرتاتيجية. وميكن ومصدرا كامنا لقيمة، وبذلك ميك

ابعتباره رصيدا للفاعل على مستوى   حتليل رأس املال االجتماعي بتحليل البناء االجتماعي والفعل االجتماعي
 التفاعل والتبادل الفردي أو اجلماعي أو اجلمعي أو مستوى اجملتمع أو الدولة ككل. 

ميك مث  مستوايت ومن  على  دينامية  وتشخيصه كعملية  حتليله  أو  االجتماعي  املال  لرأس  مفهوم  ن وضع 
 :1ثالث

كفرد حيث يتم دراسة أو تشخيص األان وقدراهتا : ويركز على النتائج الفردية والفاعل  املستوى اجلزئي -
ميكن   وبذلك  اجملتمع،  األخرين يف  مع  اجتماعية  التعبئة من خالل شبكة  الفاعلة على  األان  حتديد 

 وقدراهتا الفردية.
املتوسط: - الروابط   املستوى  أنواع  حتليل  ويتم  التوزيع،  عملية  على  املستوى  هذا  يف  الرتكيز  يتم 

والتفاعال والشبكات  والعالقات  الثقة،  خالل  من  املوارد  وتبادل  تدفق  وأساليب  األان  بني  ت 
الفئات  بني  اجلماعي  التفاعل  املستوى  ذلك  وميثل  املوارد،  متثل  اليت  املعاملة  وقواعد  االجتماعية 

 يف اجملتمع.   االجتماعية 
الكلي:  - والسياسي    املستوى  االقتصادي  النظام  وأتثري  االجتماعية  العالقات  على  اجملتمع ويركز  يف 

 على طبيعة هذه العالقات. 

ال شك أن بناء العالقات االجتماعية وتكوين رأس املال االجتماعي ابت أسهل وأفضل عرب شبكة 
االفرتاضي، وه الفضاء  إىل  تنقلنا  اليت  ومنهم:  اإلنرتنت  العلماء،  من  أيده كثري  ما  وLinانن لنيو  ميجان ، 

 
 . 38ص  مرجع سابق،جنالء حممود رؤوف السيد املصيلحي، 1
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ساابتيو  Alessandrini  أليساندريين وينفابيو  أجرين  ،  وAgrenأولف  ليواتو  ،    Littuoجريمي 
 . 1وغريهم  Livyبيري ليفي ، وHornتوم هورن  و  Blanchardآنيتا بالنشارد  ، وBurkeمويرابوركو

الدكتور  و    رشاديرى  األسباب  وليد  تفاعالت   أن  يف  الدخول  حنو  األفراد  تدفع  اليت  األساسية 
: التواصل مع األصدقاء، والتسلية والرتفيه، وتكوين صداقات الشبكات االجتماعية عرب اإلنرتنت أربعة، وهي

يف  "الثقة"  متغري  على  ابلتايل  ينعكس  ما  وهو  االهتمامات.  مع  تتناسب  جمموعات  يف  واالشرتاك  جديدة، 
اإلنرتنت اخلط   تفاعالت  ألن  ونظرًا  االجتماعي،  املال  رأس  لتشُكل  األساسية  املتغريات  من  "الثقة"  ابعتبار 

 التفاعالت االفرتاضية والواقعية صار ضعيًفا، كما أن أصدقاء الواقع هم أنفسهم أصدقاء الشبكة، الفاصل بني 
تليها العالقات الفردية واجلماعية   ولذا فقد احتلت الثقة يف العالقات الفردية املرتبة األوىل يف مستوايت الثقة، 

تقدمي املساعدة لآلخرين ابلشكل املعنوي مث التفاعالت اجلماعية. خاصة وأن التفاعالت الشبكية من خالل  
 .2يف زايدة وذلك من خالل طلب الدعم واملشورة أكثر من الشكل املادي 

ال ويشكل   ، االجتماعية  الشبكات  منو  جمال  االفرتاضي  اجملتمع  املعلومايت  يشكل   cyberفضاء 

space  ف االجتماعية  الشبكات  خيوط  جتميع  سياقاته  يف  تتم  الذي  واإلطار  عرفه  احليز  علي قد  أنه    نبيل 
البيع  ومنافذ  واملعارف  واملتاحف  املؤسسات  فيه  وتقام  الصفقات  فيه  متارس  اجلماعات  تقطنه  »فضاء جديد 
تعقد فيه التحالفات وحتاك فيه املؤمترات تنقل فيه املعلومات بسرعة فائقة ورغم حماكاته لفضاء الواقع إال أنه 

الواقع فليس هناك سلطة مركزية حتكمه أو جهة رقابية   وأعرافه عن فضاء   خيتلف يف طبوغرافيته وطبيعته وقوانينه
أبنه »العامل الفضائي غري املرئي وغري   أمحد زايد. كما عرفه  3تراجعه بل جمرد جلان أو جمموعات غري حكومية« 

 .4املرتبط مبكان وزمان والذي تتداول داخله املعلومات اإللكرتونية«

اجملتو  بيئة  يف  يتحقق  االفرتاضي،  الذي  حتدث مع  مكانية  ال  اجتماعية  :"جتمعات  عن  عبارة  فهو 
املعلومايت، تضم أفراًدا من هوايت خمتلفة جتمعهم اهتمامات مشرتكة يتواصلون  بواسطة اإلنرتنت عرب الفضاء 

س بطريقة متباينة، تتحدد مكانة املتفاعل فيه مبدى قدرته على استخدام املعارف واملعلومات يف التواصل ولي

 
عاصم،    1 الفيسبوكداليا  على  االجتماعي  املال  رأس  عدد  هل هندر  األوسط،  الشرق  نشره  14096،  مت  على 2017/  02/06،  متاح   ،

https://aawsat.com  2019/ 09/ 03: تصفحهمت  . 
أمحد،    2 "رأس إبراهيم  يف كتاب  االفرت   قراءة  اجملتمع  عب  االجتماعي  رشاداملال  وليد  للدكتور  النشراضي"  اتريخ  الوطن،  دنيا  جملة   ، :

 . 2019/ 03/09يوم:  تصفحهمت https://cutt.us/e2iqo، متاح على املوقع 21/01/2018
 . 254، ص2003 ،القاهرة ،، مكتبة األسرة األعمال العلمية حتدايت عصر املعلوماتنبيل علي، 3
 . 16، ص 2002، الكويت، يوليو، سبتمرب، 32، عامل الفكر، جملد عوملة احلداثة وتفكيك الثقافات الوطنيةأمحد زايد،  4

https://aawsat.com/
https://cutt.us/e2iqo
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الت الوجه ابلوجه"، فاجملتمع االفرتاضي هو جمتمع الالحتقق يف كثري من متثالته وجمتمع التعامل عن طريق تعام
اجملتمع  يف  يبقي  وال  اجلسماين  التجسد  ينتفي  حيث  املعروفة  الطبيعية  القيود  من  التحرر  مع  االنتفاع  بقدر 

امية، حواسه وصوره املرقمنة واملعلومات اليت بقدرته االستخد األنرتنيت إال األفراد االفرتاضيون وال يتمثل الفرد إال 
األفراد  اليت يقدمها  احلوارات  امللموسة لإلنسان غائبة متاما، وحتل حملها  الفيزيقية  الصورة  بينما  يقدمها فقط، 
يف  الفرد  تواجد  أن  يؤكد  اجلسد  توقف  مع  االفرتاضي  يف  الذات  واستمرار  هبا  يتشكلون  اليت  واملعلومات 

االفرت ا التمثل جملتمعات  اتصايل جديد، وهذا  تكنولوجي  األمر متظهر ومتثل رمزي يف وسط  اضية هو يف واقع 
األان   أبرزها  لعل  عليه  لإلحالة  جاءت  اليت  التعبريات  من  العديد  رافقه  الرمزي  اهلوية  Ego2.0والتمظهر   ،

 .  1االفرتاضية، السمعة االفرتاضية واليت طرحت العديد من اإلشكاليات 

 : ظرية يف الدراسة تطبيق الن  .3

أشران سابقا أن رأس املال االجتماعي ميثل خمتلف الروابط والعالقات االجتماعية اليت تتضمن جمموعة 
من القيم واملعايري األخالقية ويتم تكوينها يف إطار بنائي اجتماعي معني، ويساعد الكشف عن خمتلف هذه 

حرك على  التعرف  على  والعالقات  الالروابط  اجملتمع  املختلفة،  ة  وتوجهاته  ومساراته  شبكات وتعمل  شبكي 
االجتماعيالت الرؤي    واصل  من  تشكيل جمموعة  على  معينة  سياقات  اليت ضمن  واملعرفية  الفكرية  والتصورات 

حتتضن   اليت  البيئية  اجملتمعات  حركية  توجيه  يف  فهي  تسهم  وابلتايل  االفرتاضية  اجملتمعات  حوافز   مبثابةهذه 
جية خصوصا يف اجملتمعات اليت متثل فيها التوجهات لو و اإليديفكرية و املرجعيات ال  تشكل من خالهلاتإدراكية  

    .الدينية والعقدية مؤطرات حامسة يف توجيه اجملتمعات فكراي وسلوكيا

 
 . 286، ص اجتماعية؛ حبث حتليلي يف اآللية التقنية لألنرتنت ومنذجة منظومتها االجتماعية-األنرتنت واملنظومة التكنوي رحومة، حممد عل1
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 متهيد: 

حياول هذا املبحث تقدمي مقاربة مشولية لظاهرة الطائفية من خالل حتديد ماهيتها وتقاطعاهتا ضمن 
يف   1بتحديد متازجها اهلواييت ضمن مسار احلركات السياسية أبعاد سوسيولوجية وثقافية ودينية وإعالمية، وهذا  

ملساراهتا  حتليالً  والعقدية،  الثقافية  مكوانهتا  وحتديد  الطائفية  الظاهرة  جينالوجيا  يف  والبحث  العربية  املنطقة 
املبحث   واحنرافاهتا اليت سامهت يف خلق الصراع اهلواييت املذهيب بني قطيب اإلسالم السنة والشيعة، ويتيح هذا

واصطالحية  داللية  مفاهيمية  شبكة  حتديد  إىل  ابإلضافة  الطائفية  مصطلح  حيويها  اليت  الفكرية  احلمولة  فهم 
تتقاطع ضمن سياقات دينية وفكرية مع املفهوم األساسي للدراسة. ويدلل هذا املفهوم على عدد من األطر 

ية اليت استخدمت أساليب وأدوات فتحت هلا املرجعية اليت متخض عنها، كما يؤشر على راهن الظاهرة الطائف
بعد  احلداثية وما  الدراسات  به  االنبعاث، وهو ما أفضت  أمام إعادة  الفكري و   ها  اجملال  اليت رافقت جانبها 

الداخلي )اإلسالم ضد  الرافض لآلخر  الصراع  العربية و كنوع من  للمنطقة  الداخلي  الصراع  والتنظريي حالة 
أكثر من مرة جراء الفشل السياسي يف احتواء الصدام الديين نتيجة االختالفات   اإلسالم( وهو ما تشكل يف 

القوة  الشيعية توظيفه ملنصات  السنية  الديين حبالة الصراع  املذهبية والفقهية، ومن بني آليات اشتغال السياق 
التقليدية واجلديدة وشحنها ابأليدي  2مة الناع اإلعالمي  الفضاء  الصدامية من خالل اخرتاق مساحات  ولوجيا 

 لتشكل وسائل اإلعالم العربية منصة أخرى لصدام طائفي كان أّجل حضورا وأكثر متايزا وأشّد عنفا وأتثريا. 

 

 

 
  قدم حسام كصاي حسني التميمي كتابه املعنون "إشكالية الطائفية يف الفكر العريب املعاصر: آليات اخلروج اآلمن من نفق التطرف" وأكد أن  1

مهما كان   الطائفية  مع  تتناقض  املعاصرة  املدنية  مع  الدولة  ومتناقضا  مدمرا  طائفيا  مشروعا  تتبين  املتشددة  اإلسالمية  احلركات  أن  شكلها، كما 
 أساسيات التواصل البشري. 

عام    2 اخلارجية  السياسة  الناعمة" يف جملة  القوة  موسوم ب"  مقال  األمريكي جوزيف اني يف  الباحث  مع  الناعمة  القوة  مفهوم  ، 1990ظهر 
قد طرح  رتفيهية، و وكتعريف أويل لناي أشار إىل أن القوة الناعمة هي القوة اليت تعتمد على موارد غري مادية، وابللجوء إىل عوامل اجلاذبية الثقافية وال

امل يف تلك هذا املفهوم يف إطار التساؤل حول مستقبل الوالايت املتحدة األمريكية بعد احلرب الباردة ويف ظل االنفتاح املعلومايت الذي عايشه الع
مل، ويعتمد مفهوم سياسية واقتصادية مستجدة فرضت نفسها على واقع العالقات الدولية والتنافس اإلقليمي يف العا-الفرتة، فضال عن مؤشرات جيو

الصراع  ساحات  خمتلف  االتصالية  التكنولوجيا  بفضل  اكتسحت  اليت  اإلعالم  وسائل  أبرزها  والوسائل كان  اآلليات  من  عدد  على  الناعمة  القوة 
الذي جنحت األمر  الناس، وهو  وتصورات  أذهان  على  تسيطر  أن  هلا  أريد  اليت  مفاهيم  من  والثقافية وكرست  واالجتماعية  فيه وسائل   السياسية 

 اإلعالم الغربية، كتكريس فكرة وجود "أسلحة الدمار الشامل" يف العراق كمربر للغزو األمريكي للعراق.    
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 املمارسة.حدود أوال: الطائفية... املفهوم و 

عدد املاضية  القليلة  السنوات  يف  اإلعالم  وسائل  العريب   اأاثرت  التغيري  املرتبطة حبركات  القضااي  من 
وتداعياهتا السياسية واالجتماعية والدينية، واليت عرفت معها تصاعد موجات العنف األهلي واملذهيب، وترافق 
فهم هذا  وأحيلت حماولة  واليمن،  املوجات كسوراي  اليت عرفت هذه  للدول  معه حديث عن خطاب طائفي 

بعد  إىل  اخلطاابت  من  الدينية النوع  املمارسات  من  نوعا  ويشكل  ابلدين،  ابعتباره حقل خمصوصا  الديين  ها 
لطوائف حمددة، ومبقتضي اإلشكاليات اليت تطرحها الطائفية يف حتوالهتا ومضامينها األمر الذي يقتضي النظر 

ي لتحوالته يف املستوى اللساين من أجل حتديد خمتلف الدالالت اليت اكتسبها املصطلح، مث بناء تصور اترخي
 ضمن سياق ديين وسياسي خاص.

 . أركولوجيا املصطلح الطائفي واملفاهيم املتامخة. 1

"الطائفية   مصطلح  قضااي، Sectarianismيثري  عدة  واالصطالحية  املعجمية  الداللة  حيث  من   "
، فقد وردت فالسياق الداليل الذي احتضن هذا املصطلح يف الثقافة العربية اختلف عن سياقه الغريب األورويب

( ليس فيها متييز بني املدح والذم، وإمنا إشارة إىل مجاعة 16الطائفية يف القرآن الكرمي حوايل ست عشرة مرة ) 
من الناس مل حيدد عددهم لكنهم يف الغالب جزء من مجاعة أكرب، ويف احلديث النبوي وردت مفردة الطائفة 

أو   إجيايب  مبوقف  تتميز  اليت  اجلماعة  إىل  مرات   وكماسليب  لإلشارة  سبع  البالغة   ( 7)  وردت  يف كتاب هنج 
 . 1ابملعىن نفسه 

هذا و  ويتقاطع  الناس«،  من  »اجلماعة  تعين  فهي  سليب  معىن  طائفة  ملصطلح  ليس  العربية  اللغة  يف 
وجدير ابلذكر أن املصطلح مع مصطلحات أخرى من قبيل )حنلة، فرقة، مجاعة، عصبة، عشرية، ملة، قبيلة(.  

ط أكثر ابلدين مصطلح الطائفية حتول من حيث االستعمال املعجمي من داللة عامة إىل أخرى خاصة ترتب
وتطلق على مجاعة من   ؛والسياسة، ولقد تنبه املعجم الفلسفي إىل هذا األمر فبني أن الطائفية هي "اجلماعة

 .  2الناس جيمعهم مذهب واحد أو رأي واحد أو مصلحة مشرتكة، أو معتقد واحد، كالطوائف الدينية" 

)ِملم و  أو  )ِفّرقمُة(  أو  ْاعمُة(  طائفة إىل )مجم أو  تشري كلمة  دينية  أو  )حِنْلمُة( ذات خصوصية مذهبية  أو  ُة( 
"، وهي هوية حتدد " األان" identificationعرقية، ويصح وصفها بناًء على تلك اخلصوصية أبن هلا "هوية  

 
 . 14، 13، ص ص 2011، مدارك، بريوت، 2، ط2003العراق جدل ما بعد نيسان رشيد اخليون، ضد الطائفية، 1
 .7، ص 1982للبناين، ، بريوت: دار الكتاب ا2، ج املعجم الفلسفي مجيل صليبا، 2
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و"اآلخر" يف اآلن ذاته، وليس "اآلخر" هنا سوى مجاعة أخرى شريكة يف الوطن أو األمة أو الدين. وال ميكن 
فة إالّ يف إطار هذين البعدين: الداخل واخلارج، وتتحول الطائفة إىل طائفية حني تتحول من احلديث عن الطائ

معطى ديين أو تكوين اجتماعي ال خيلو منه شعب من الشعوب قدميا وحديثا إىل مرتكز سياسي يتخذ مطية 
تالف "مؤدجل" يتم  للمصلحة والنفوذ، حينها تتحول الطائفة إىل طائفية، أي من جمرد اختالف طبيعي إىل اخ

تضخيمه يف مقابل العمل على إقصاء كل ما هو مشرتك مهما فاقت أمهيته وجوهر االختالف شأن اخلالف 
 .1السين الشيعي الذي يلح فيه بعضهم على الغريية واالختالف، ويهمل قصدا وجوه التماثل الكثرية

أمثال:   الباحثني واملفكرين من  حسام كصاي  اتفق عدد من  بشارة،  وعزمي  غليون  وغريهم برهان 
العسري إجياد منافذ  للسياسة يصبح من  الدين  للدين«، وإبخضاع  السياسي  الطائفية »التوظيف  اعتبار  على 

احلوار أو التوصل إىل   حلل الصراعات اليت تتخذ من االختالفات املذهبية والعقدية مربرا وشكال هلا، ما جيعل 
حلول توافقية تصل إىل طريق مسدود، وهبذا يّشتد الصراع املذهيب ليصبح أكثر امتداد وأشد عمقا يف التاريخ. 
ويشكل هوية حضارية تتلبس ابملنطقة وهو ما حدث يف لبنان حني انعكست احملاصصة الطائفية والعرقية على 

امل يف  ابرزة  هوية حضارية  وأضحت  عام  السياسية  بغداد  بعد سقوط  العراق  وتبعتها  مت 2003نطقة،  إذ  م، 
 االعتماد على نفس املنهج السياسي يف برملان العراق.  

تعترب الطائفية ظاهرة مركبة يتداخل فيها البعد العقائدي ابلبعد السياسي، ما يسهل للسياسة والدولة 
. فاالنتماء والنظام الطائفيني 2لية للدول األخرى استغالهلا ألغراض التعبئة السياسية والتدخل يف الشؤون الداخ

ليسا يف جوهرمها انتماًء ونظاماً دينيني، إمنا يرتكزان على املظهر السوسيولوجي للدين وحيوالن احلياة الدينية إىل 
 تقليد وراثي دنيوي يعمل على نسخ االنتماء الديين وحتويله إىل انتماء عصبوي شبيه ابالنتماء القبلي، ميكن 

الدينية   "الطائفية  بــــــ  واقع   "Religious sectarianismتسميته  يظهر  مل  ما  حمدودا  يبقي  أثرها  أن  غري 
اجتماعي سياسي قائم على احتكار طائفة للسلطة والثروة، األمر الذي يؤجج الطائفية السياسية وقد يقود إىل 
صراع دموي داخلي، يسهل تدخل األطراف اخلارجية حبجة نصرة أحد أطراف النزاع، يؤدي يف هناية األمر إىل 

الدولة  بنية  الديين 3تفكيك  الشائك  فيه على  تعتمد  على محولة اترخيية  األول  املقام  الطائفية يف  ترتكز  لذا   .
 والسياسي وبذلك ينتهي االختالف املذهيب إىل نزاع وصراع طائفي مسوغ املربرات.

 
 .82، ص 2009، تر: هناء صبحي، هيئة أبو ظيب للثقافة والرتاث )كلمة(، أبو ظيب، املنهج، إنسانية البشرية، اهلوية البشريةأدغار موران،  1
قضااي التحول الدميقراطي ، من كتاب أشغال املؤمتر العلمي السنوي الثالث يف  مدخل لدراسة وحتليل املسألة الطائفية أمحد علي حممد الفلوجي،  2

،  2014، أيلول  املسوم بــــــ" املسألة الطائفية وصناعة األقليات يف املشرق العريب الكبري، املركز العريب لألحباث ودراسة السياسات، الدوحة/بريوت
 .16ص 

 .17ص ، املرجع نفسه، محد علي حممد الفلوجيأ3
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املدنية، واحلرايت  احلقوق  زاوية  من  الطائفية  تعريف  األقلية   ميكن  »فكرة  الطائفية  مفهوم  يتضمن 
minority  وقد 1لعددية املتحركة يف إطار الكل املشدودة إليه بغض النظر عن دينها أو عرقها أو لغتها« ا ،

اآلونة  يف  إالّ  أزمة  اعتبارها  يتم  ومل  متعددة خمتلفة يف خصائصها،  يستخدم لإلشارة إىل كياانت  املفهوم  ظل 
فاهيم أخرى ذات مضمون فكري أو األخرية وذلك حتت أتثري عوامل داخلية وخارجية، مما جعل املفهوم ميزج مب

 فلسفي أو عرقي أو مذهيب أو ديين وأصبح بديال هلا من قبيل التعصب والتمييز والكراهية.  

التمايز و  أن  ابعتبار  متعددة،  جماالت  على  انعكست  ما  سرعان  فعلية  أزمة  املذهيب  التمايز  يشكل 
ال  الذي  الدين  من  األويل  منطلقه  يتشكل  الذي  واملذهيب  االجتماعية   الديين  املمارسات  يف  فقط  يتمظهر 

ليكون  ويتماهى  األخرى  االجتماعية  النظم  معظم  يوازي  اجتماعيا  نظاما  ليشكل  ميتد  بل  لإلنسان  والفكرية 
ممنهجاً  السلوك  هذا  يصبح  وابلتايل  اإلنساين  التواصل  أسس  والفقهية  احلضارية  املرجعيات  وحتدد   أقدسها، 

واملمن املباح  مبدأ  على  الوطن وقائما  يف  االجتماعية  العالقات  أصبحت  إذ  االجتماعي(،  العقد  )حسب  وع 
ثقافة  تواجد  الرغم من  التمايزات االجتماعية، على  اليت فصلت وشكلت  الدينية  املذهبية  قائمة على  الواحد 

-ولوجي االختالف اليت أاتحت التنوع الفقهي يف الدين الواحد وبني األداين املختلفة، غري أّن التوظيف األيدي
جعلت هذا االختالف والتمايز املذهيب شريعة إلقصاء اآلخر ومتجيد الذات، ما يربر   -ضمن سياقات معينة

الدولة  يف  السياسة  تتيحها  اليت  السلطة  مكامن  عن  البحث  على  قدرهتا  الدين،  ابسم  "جميدة"  هلا كطائفة 
إذّ نها وسائل اإلعالم على اختالف منصاهتا، وهو ما حد العربية، ومتكّ   ث بعد سقوط نظام صدام حسني، 

فتح هذا التغيري السياسي يف العراق الفضاء اإلعالمي أمام غزو القنوات الفضائية الدينية اليت عكست ذلك 
الديين )تتجسد  نزاعاملذهيب ونقلته من الواقع إىل الفضاء اإلعالمي على امتداد مساحات الصراع وال ختالفاال

 هذه احلالة مع الصراع السين الشيعي(. 

بشارة اعترب   "الطائفية" ظاهرة حديثة أبعد ما تكون عن حتديد مصاحل األمة، بل تسعى إىل   2عزمي 
، وينطلق هذا املفهوم من 3دي إىل هتميش املصاحل الوطنية والقومية ضمان مصاحل ضيقة للطائفة وأفرادها، وتؤ 

 
 . 36، ص 2004، مكتبة الشروق، القاهرة، الثوابت واملتغرياتالعراق احلديث بني طه العلواين،  1
ابلناصرة يف فلسطني، حائز على الدكتوراه يف ميدان  1956عزمي بشارة مفكر وأكادميي وكاتب عريب متخصص يف الشؤون السياسية من مواليد  2

الوطين   التجمع  عن حزب  اإلسرائيلي  الكنيست  يف  سابق  وعضو  لألحباث  الفلسفة  العريب  للمركز  العام  املدير  منصب  حاليا  يشغل  الدميقراطي، 
املعاقة،  ودراسة السياسات، من أبرز مؤلفاته: يف املسألة العربية، أن تكون عربيا يف أايمنا، سورية حرب اآلالم حنو احلرية، طروحات عن النهضة  

 اجملتمع املدين 
العربية للدميقراطية، أعمال ندوة الثورة العربية والدميقراطية، جذور النزاعات الطائفية وسبل   الطائفية خطر حيدق ببناء الثوراتعزمي بشارة،  3

 .7، ص 2012، املركز العريب لألحباث ودراسة السياسات، الدوحة، مكافحتها 
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على  وارتكزت  وسوراي،  والعراق  ومصر  لبنان  يف  ظهرت  احلديث  العصر  يف  طائفية  وجتارب  اترخيية  حقائق 
الوطنية وتبعد فكرة  الطائفية تقصي  إثنية أو سياسية، ويركز بشارة على فكرة أن  خلفيات دينية ومذهبية أو 

دم فيه مصاحل الوطن واألمة ابختالف املربرات القو  مية فهي نقيضتها والسلوك االجتماعي الذي تتواري فيه هته
 اليت تنتمي إيل الطائفية مهما كان نوعها. 

اعترب   السياق  هذا  غليونويف  فقد   برهان  ابلسياسي،  تلبس  إذا  يكون مضاعفاً  الطائفي  اخلطر  أن 
 عن استخدام العصبيات الدينية واإلثنية والزابئنية املرتبطة بظاهرة  هر اليت تعرّب اعترب الطائفية »أبهنا جمموعة الظوا

احملسوبية واملافيا من أجل االلتفاف على قانون السياسة العمومية وحتويل الدولة من إطار مصلحة كلية إىل أداة 
يرى أن الطائفية املذهبية أخطر أنواع الطائفية ألهنا   سعيد السامرائي، غري أن  1لتحقيق مصاحل جزئية خاصة« 

تقوم على تراكمات اترخيية ارتبطت ابلسياسة والقبيلة، واختذت هلا طابعا قدسيا فجعلت من صراعها مع بقية 
فالطائفية   األساس  هذا  وعلى  األحيان،  أغلب  عقداي ومصرياي يف  واجلماعات صراعا  تقوم »الطوائف  تنشئة 

النفاق جتاه الطرف اآلخر، فهي شعور السين ابلضغينة جتاه الشيعي، وشعور الشيعي ابلضغينة على الضغينة و 
اخلطاب  من  جيعل  ما  ابلنفاق  العاطفية  املشاعر  شحن  نتيجة  بل  واضح،  سبب  بال  وهذا كله  السين،  جتاه 

الت وحتريف  احلقائق  تزييف  إىل  يدفعه  وهذا  ابطنه،  خيالف  ظاهره  مزدوجاً  خطاابً  وابتداع الطائفي  اريخ 
 .2« الكذب

 

 

 

 

 

 

 
السياسيبدر الدين هوشايت،  1 االستقرار  على  السياسية  الطائفية  ائفية"، مركز مؤمنون بال حدود ، سلسلة ملفات حبثية بعنوان "الطانعكاسات 

 .76، ص2016لدراسات واألحباث، 
 .43، ص 1993، لندن: دار الفجر، الطائفية يف العراق: الواقع واحللسعيد السامرائي، 2
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 املفاهيم املتامخة للطائفية واخلطاب الطائفي: 

ابملعىن   يرتبط  فاألول  اثنني:  مسارين  الطائفي ضمن  واخلطاب  الطائفية  ملعىن  املشاهبة  املفاهيم  تتجه 
ة. فيما يشكل "الطائفية" واليت حتيلنا إىل مصطلحات مثل: اإلثنية؛ العرقية؛ العقدية؛ واملذهبي  ـاالصطالحي ل

املسار الثاين واملنشق عن مفهوم اخلطاب الطائفي يف معانيه املشرتكة واليت تتقامسها مفاهيم: الكراهية؛ التطرف؛ 
خر والتعصب واليت تنطلق من املعىن املشرتك للمادة املعجمية )ط. و. ف( القائم على متجيد الذات وإقصاء اآل

 الداللية من مصطلح آلخر.   فيما ختتلف حّدية وقوة املفهوم وكثافته

 يف املفاهيم املتامخة للطائفية:   -

اإلثنية   مبعىن شعب أو أمة أو جنس، ويف   Ethnoتشتق كلمة إثنية من األصل اليوانين  :  Ethnicityأ. 
ولكن يف  يهوًدا،  أو  مسيحيني  ليسوا  من  على  األوروبية  اللغات  يف  اللفظ  هذا  يطلق  الوسطى كان  العصور 
العادات  يف  أفرادها  يشرتك  بشرية  مجاعة  إىل  ليشري  االجتماعية  العلوم  يف  اللفظ  استخدم  احلديثة  العصور 

مميزة مبا يف ذلك األصل أو امللمح الفيزيقي اجلسماين ولكنها تعيش   والتقاليد واللغة والدين وأي مسات أخرى
إىل   ورسلي .يشري  1يف نفس اجملتمع والدولة مع مجاعة أو مجاعات أخرى ختتلف عنها يف إحدى هذه السمات

أما  أمة،  وتعين  إغريقية  رأيه كلمة  فهي حسب  اإلجنليزية  يف  مقابلة  إىل كلمة  تفتقر  "إثنية"  أو  "أثنوس"   أن 
واليت تعىن كلمة أمة، ال   Ethnosمشتقة من كلمة    ETHNICITYيرى أن اإلثنية    Panikosابنيكوس

 . 2يوجد اختالف بني اجلماعة اإلثنية واألمة، ويقصد هبا مجاعة األفراد هلم مسات مشرتكة 

ابرث  يعترب   بلورة مفهوم ديناميكي لإلثنية،  Frederic Barthفريديريك  من أوائل املسامهني يف 
هي بنظره جتمعات بشرية غري اثبتة أعضاؤها يتغريون )على املدى الزمين البعيد(، فعضويتها وحدودها مرتبطة ف

أّن اإلثنية »مجاعة بشرية تؤكد على مستوى   جورج قرميرى  و .  3ابلتغريات اليت تطرأ على األوضاع االجتماعية 
ت، وأهم نقطتني يف النوعية اإلثنية مها الدين حمدد أفرادها نوعية خاصة موقوفة عليها دون غريها من اجلماعا

واللغة ألهنما تكفالن تواصال أمثل بني أعضاء اإلثنية وهذا بشرط أن يكون هذان العنصران نوعيني فعال وال 

 
متاح   01/11/2015، جملة اجلديد، مقال مت نشره بتاريخ  التفسريات السيكولوجية والسوسيولوجية للتفرقة اإلثنيةحممد علي إبراهيم ابشا،    1

 .11/08/2019مت تصفحه: https://aljadeedmagazine.comعلى موقع 
لبادي،  2 حا فوزية  دراسة  الباردة  احلرب  هناية  منذ  العريب  العامل  يف  )العرقي(  اإلثين  التنوع  إدارة  والعراقإشكالية  السودان  حاليت  رسالة لة   ،

 .71، ص 2015/2016ماجستري، قسم العلوم السياسية، جامعة حممد خيضر، بسكرة، 
3Frederic Barth,  Ethnic group and boundaries,  Boston Mass:  Little, Brown 1969.P50.  

https://aljadeedmagazine.com/
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أخرى«  مجاعات  العنصران  1أتطرمها  هذين  على  ويؤكد  غريتز.  اعترب Clifford Geertzكليفورد  حني 
النابع من والدة الفرد إىل مجاعة دينية تتكلم لغة حمدودة أو حىت هلجة من لغة وتتبع ممارسات اإلثنية »املعطى  

حمددة«  متتاز Broadlyبروديل  يعترب  ،2اجتماعية  معينة  اجتماعية  مجاعة  إىل  االنتماء  من  »حالة  اإلثنية 
 .3ابرتكازها على بعض السمات املميزة هلا مثل اللغة أو الدين أو السلف املشرتك« 

العرقية  ، أما يف 1972يرجع أول تعريف استخدمه قاموس أكسفورد لكلمة العرقي سنة  :  Ethnic  4  ب. 
الكلمة   نقلت  فقد  العربية  عرقية،   Ethnosاللغة  تعىن  اليت  داللية  والثانية  إثنية  مبعين  حرفية  واحدة  برتمجتني 

يف كتابه    Peter wedبيرت ويد    يرىو   وتشري كلمة عرقية إىل الساللة من البشر اليت متتلك خصائص معينة.
"Race. Nature and Culture أن مفهوم "العرق" يرتكز على اجلانب اجلسماين والطبيعي والبيولوجي "

.فالعرقية قائمة على األصل الساليل أو العرقي املشرتك فهي تعرب عن شعب أو قبيلة بغض النظر عن 5يينواجل
الثقافة واملعتقدات، فالعرق هو مصطلح بيولوجي جاء لتوصيف مجاعة من البشر يطورون تشاهبات وراثية بني 

لكن االعتماد على األصل و   بعضهم البعض، ويكرسون االختالفات يف الشعوب بغية أتسيس عرق منفصل. 
ال توجد عرقية تشكل عنصرا   أصبح مرفوضا من طرف علماء األنثروبولوجيا واجلينيات وذلك لعدة أسباب إذّ 

نقيا بفضل اهلجرات والتنقل عرب احلدود اجلغرافية املختلفة والتزاوج وخالل حقب اترخيية متوالية حدث نوع من 
نقول بوجود عنصر خيلو من شوائب االختالط  أن  التداخل واالختالط بني األجناس إىل درجة ال نستطيع 

 . 6ابألجناس بغريه من العناصر والقوميات 

بينما و  فحسب،  الفيزيقية  السمات  يف  أفرادها  يشرتك  اليت  اجلماعة  أن  إىل  الساللية  اجلماعة  تشري 
وتعرف اجلماعة العرقية   اجلماعة العرقية يشرتك أفرادها من خالل روابط ثقافية مشرتكة كوحدة اللغة والثقافة.

و جيمع بينهم صلة القرابة أو احلوار أو أبهنا "جمموعة من األفراد يعيشون يف جمتمع أكرب، هلم سلف مشرتك أ

 
 .11، ص 1978، سبتمرب 11بريوت، العدد ، ، جملة دراسات عربيةاللبناينإنتاج اإليديولوجيا وصراعات اهلوية يف اجملتمع جورج قرم، 1
 . 11، ص نفسهرجع امل جورج قرم،2
الوايل،  3 عبد  الوهاب  عبد  إفريقيةحممد  قراءات  اإلثنية،  اجلماعة  مفهوم  الروابط:  إشكالية  على  متاح   ،https://cutt.us/YNIE1    مت

 . 27/05/2020تصفحه: 
تابه  جند الكثري من الباحثني يستخدمون مصطلح اإلثنية كمفهوم مرادف أو مطابق ملفهوم العرقية أو اجلماعة العرقية من أمثال عوين فرسخ يف ك4

عاصر"، وحممد عبد الغين سعودي يف كتابه " قضااي إفريقية" سلسلة عامل املعرفة. فيما يفضل جل  "خمطط التفتيت، التحدي اإلمرباييل الصهيوين امل
 الباحثني العرب توظيف كلمة عرقية بدل كلمة إثنية اليت يقل استعماهلا. 

5Peter wed, Race, Nature and Culture, edition bloto, londen,2002, p 03. 
 . 98، ص 1985، منشورات دار السالسل، الكويت، العالقات السياسية الدولية، دراسة يف األصول والنظرايتإمساعيل صربي مقلد،  6

https://cutt.us/YNIE1
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وحدة السمات الفيزيقية أو اللغة أو اللهجة الواحدة أو الرابطة القبلية أو االنتماء الديين أو أي تركيب من هذه 
العنني.ويعرفها  1العناصر معا"  أبو  ا »مجاعة من الناس تعيش يف جمتمع أمشل، وتعتقد اجلماعة على أهنَ   حممود 

رواب أصل بوجود  من  ابحندارهم  االعتقاد  يف  الروابط  هذه  وتتمثل  ببعض،  بعضهم  أفرادها  تربط  مشرتكة  ط 
، يتقاطع هذا التعريف 2مشرتك، فضال عن اشرتاكهم يف خصائص ثقافية مشرتكة كاللغة أو الدين أو التقاليد« 

الربيطاين   االجتماع  عامل  تعريف  مسيثمع  العرقي  Anthony Smith  أنطوين  أن  رأى  عن حني  »تعرب  ة 
إبقليم  ومرتبطة  ثقافية  عناصر  وهلا  وتتقاسم ذكرايت اترخيية  املشرتك  األصل  أسطورة  هلا  السكان  من  جمموعة 

 وعلى هذا يتقاطع مفهومي العرقية واإلثنية ضمن سياق داليل واحد.   3خاص ومتضامنة« 

املذهبية   أدلتها   :Doctrinalج.  من  املستفادة  الفقهية  األحكام  على  الفقه  علماء  عند  املذهب  ويطلق 
بطريق االجتهاد، ويطلق املذهب يف احلقيقة على ما ذهب إليه إمام املذهب من االختيارات واألحكام املنسوبة 

امل هو  أمحد،  اإلمام  فقه  فمثال:  املذهب،  إمام  فقه  على  يطلق  احلقيقي  فاملذهب ابملعىن  ذهب حقيقة. إليه، 
بقيت حتمل  وتنقيحها  نقلها وحتريرها  بعدهم على  األئمة من  اشتهرت وعمل أصحاب  اليت  األئمة  ومذاهب 
اسم إمام املذهب املعمول به، لكن أصحاب إمام املذهب من بعده إذا كانوا من جمتهدي التخريج فتخرجياهتم 

اب، ويكون ختريج األصحاب على فقه يف مذهب إمامهم ال تنسب إىل إمام املذهب، بل تنسب إىل األصح
اإلمام هو املذهب ابملعىن االصطالحي، والتخريج يف كل مذهب يكون على فقه اإلمام، ويكون على غريه، 

وتعين املذهبية التوجه الديين أو تفسري الدين ابجتاه   ومعلوم أن املخرج على غري فقه اإلمام ال يكون مذهباً له.
اهب األخرى، مع استمرار االحرتام بني الطرفني ومعتقداهتم يف حني تعمل الطائفية معني دون انتهاك حرمة املذ 

 . 4على انتهاك حرمة الطوائف األخرى 

 

 

 
1William, H, Arriss, and Jlevey, The Enclopedia,  New York; Columbiauniversity press, 1975, p 
898. 

 .15، ص 2008، الدار اجلامعية للنشر والتوزيع والطباعة، ليبيا، 1، طرقية يف إفريقياإدارة وحل الصراعات العحممود أبو العينني،  2
3Anthony Smith, National Identity, London: Penguin Books,1995, p39 

الطائفية  حممد حسم مرعي،  4 الفتنة  إاثرة  جلرمية  املوضوعية  اجلوانب  للطائفية،  مقارنة-ال  حتليلية  والتوزيع،  ،  1، طدراسة  للنشر  العريب  املركز 
 .24، ص 2018القاهرة، 
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الطائفي:    - للخطاب  املتامخة  الطائفي على مفاهيم من املفاهيم  على جانب أخر حييل مصطلح اخلطاب 
اخلطاب  ملفهوم  االصطالحية  احلمولة  مع  تقاطعا  األكثر  املصطلحات  ابعتبارمها  والتطرف  الكراهية  قبيل 

 الطائفي. 

 :The hatredالكراهية   .أ
عليه    اتفاق  يوجد  وال  حمدد  غري  ضبايب  مفهوم  الكراهية  أداة يشكل خطاب    ،1يعترب خطاب  الكراهية 

مهمة لتحفيز املشاعر وإاثرهتا وتوجيهها يف اجتاه معني، مما ينشأ سلوك وثقافة مبنية على العنصرية والتمييز ضد 
من ُوجه اخلطاب ضدهم، وهنا تكمن خطورة هذا اخلطاب خاصة إذا توفرت منصات إعالمية وبيئية مهيأة 

تعريفه خلطا األورويب يف  اجمللس  أضاف  النوع.  والطوائف هلذا  الدينية  اجلماعات  نقد  الكراهية »أنه ميكن  ب 
املختلفة ولكن دون استخدام ألفاظ أو عبارات تعرّب عن السب والقذف أو عبارات خترج عن حدود اآلداب 

. وتعرف كذلك أبهنا »حالة هجاء لألخر أي كل كالم يثري مشاعر الكره حنو 2العامة وتفسد الذوق العام« 
م من  أكثر  أو  احلقوق مكون  بتقليص  أو  اإلقصاء  أو  ابلطرد  أفراده  إبقصاء  ضمنيا  وينادي  اجملتمع  كوانت 

 ومعاملتهم كمواطنني من درجة أقل«. 

يستخدم مصطلح "الكراهية" لوصف جمموعة واسعة من اخلطاابت أو الكلمات املهينة جدا، من الكراهية 
إ وصوالً  واجلنسية  والدينية  والعرقية  العنصرية  على  التحيز والتحريض  أبشكال  مروراً  والتشهري  السباب  ىل 

املفرد يف  استخدام  األوجه وأييت  متعددة  الكراهية ألهنا  عن خطاابت  التحدث  بسهولة  ميكن  لذا  املتفاقمة، 
الداللة إليها )الكراهية( بسبب السمة املشرتكة اخلاصة هبا وهي التحريض على الكراهية أو احلث على الكراهية 

 .3والعنف

يشري مفهوم التطرف إىل كل ما يؤدي إىل اخلروج عن القواعد الفكرية والقيم :  Extremismّرف  ب. التط
واملعايري واألساليب السلوكية الشائعة يف اجملتمع، معربا عنه ابلعزلة أو االنسحاب أو تبين قيم ومعايري خمتلفة، قد 

 
يدخل ضمن نطاق خطاب الكراهية خطاابت التحريض والتمييز والوصم والشتم، ويشتمل التحريض على كل جماالت احلث على الشي واإلصرار   1

أما الشتم فهو السب أو ما يطلق علي قبيح على طلب تنفيذه، فالتحريض يدعو للحث على الشر واالنتقام والنيل من األخر ابلتحريض ضده،  
الكالم وهو كل ما حيمل االستهجان والتحقري والسب والشتم واملساس بكرامة اإلنسان، ويتقاطع خطاب الكراهية مع اخلطاب الطائفي يف كل 

وع األبعاد، فقد يكون ديين أو سياسي أو جوانبه ومساته إالّ أن ميزة اخلطاب الطائفي أنّه خطاب حيمل بعدا ديين، أما خطاب الكراهية فهو متن 
 اجتماعي أو ثقايف. 

 .2019أفريل  30أفريل إىل  1سكاي الين الدولية ترصد خطاب التحريض والكراهية يف اإلعالم العريب من جمموعة مؤلفني، 2
 . التحريض الديين وخطاب الكراهيةمهارات،  3
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عي منظم، هبدف إحداث التغيري يف يصل الدفاع عنها إىل االجتاه حنو العنف يف شكل فردي أو سلوك مجا
 . 1اجملتمع وفرض الرأي بقوة على اآلخرين

أو فعال ، ويعرفه 2التطرف هو جتاوز احلد املتفق عليه بني أغلب البشر حول أمر ما سواء كان قوالً 
التعامل مع آخرون أبنه التنطع )التشدد( يف أداء الطقوس الدينية ومصادره اجتهادات اآلخرين أو جتاوز حدود  

ذلك  وحنو  واألفعال  األقوال  يف  األدىن  احلّد  جتاوز  فهو  عن ،  3املخالف،  ينجم  تطرف  إن كل  القول  ميكن 
تعصب لفكرة أو رأي أو أيديولوجية أو دين أو طائفة أو قومية أو إثنية أو ساللية أو لغوية أو غريها، يكون 

عصبا ال سيما إزاء النظر لألخر وعدم تقبله وراءها فالبد لكل متطرف أن يكون مت  Fanaticismالتعصب  
لالختالف، فاالختالف يضع املتعصب يف خانة االرتياب والشك. والتطرف ميكن أن يكون دينيا أو طائفيا 
أو قوميا أو لغواي أو اجتماعيا أو ثقافيا أو سياسيا، والتطرف الديين ميكن أن يكون إسالميا أو مسيحيا أو 

ريها، كما ميكن أن يكون علمانيا حداثيا مثلما يكون حمافظا أو سلفيا، فال فرق يف يهوداي أو هندوسيا أو غ
ذلك سوى ابملربرات اليت يتعكز عليها إللغاء األخر، ابعتباره خمالفا للدين وخارجا عليه أو منحرفا عن العقيدة 

 .4السياسية أو غري ذلك 

والظاهر أن مفهوم التطرف والتعصب متالزمان، ويعىن التعصب التزمت واللغو واحلماس والتمسك   
والصراع  وحماربتها  اآلخرين  ومعتقدات  آبراء  االستخفاف  إىل  يؤدي  ما  معينة،  فكرة  أو  بعقيدة  األفق  الضيق 

تعرب عن سلوكيات مادية   وخيتلف مفهوم التطرف عن الطائفية يف أن الطائفية،  5ضدها وضد الذين حيملوهنا 
)تتمظهر يف أفعال تعرب عن سلوك عدواين وعنيف ضد اآلخر(،   6تتمثل ابلتقدم على حساب طوائف أخرى 

أم التطرف والتعصب فهو انفعال نفسي يعرب عنه يف شكل اعتقاد أو فكرة معينة ترسخ يف ذهنية اإلنسان كما 
ية اليت تعرب انزايح مجاعي. يتفق خطاب الكراهية والتطرف  أنه يستند يف مرجعياته على الفردانية عكس الطائف

والتعصب مع املفهوم الضمين للخطاب الطائفي القائم على إقصاء اآلخر دينيا واحلض على كراهيته والتحريض  

 
الصحراء،  التطرف مفهوم1 من  مقاتل  موسوعة  يف  منشور  مقال  الرابط:  ،  على  تصفحه:  https://cutt.us/B6ROJمتاح  مت 

29/04/2020. 
 . 29/40/2020مت تصفحه: /https://www.almaany.comمتاح على املوقع:  قاموس املعاينينظر: 2
 .25، ص مرجع سابق ، دراسة حتليلية مقارنة  –ال للطائفية؛ اجلوانب املوضوعية جلرمية إاثرة الفتنة الطائفية حممد حمسن مرعي، 3
إشكاليات نظرية وحتدايت علمية )مع إشارة خاصة إىل العراق(عيد احلسني شعبان،    4 اإلسكندرية،  ، اإلسكندرية: مكتبة  التطرف واإلرهاب، 

 .13، ص 2017
 .25، 24، ص ص املرجع نفسه حممد حمسن مرعي، 5
 . 26، ص املرجع نفسه6

https://cutt.us/B6ROJ
https://www.almaany.com/
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على ممارسة كل أشكال امليز العنصري اليت تصل على حد التكفري واستباحة الدماء، وعلى هذا فمصطلحات 
ينية والتحريض الطائفي والتعصب والتمييز واإلقصاء والتطرف املذهيب كلها أتيت يف بوتقة واحدة الكراهية الد 

 تتفق مع التعريف اإلجرائي للخطاب الطائفي يف هذه الدراسة.

 الطائفية يف املنطقة العربية.   1. جينالوجيا2

شكل   عربية كثرية،  دول  عرفتها  اليت  والصراعات  النزاعات  إطار  أكثر يف  أحد  الطائفي  الصراع 
األشكال حضوراً ومتثالً يف املنطقة العربية، وعلى مدى امتداد اترخيي طويل كان منشاؤه خالف سياسي ذو 
فيه الطبيعة النفسية للمسلم بعد وفاة الرسول حممد ملسو هيلع هللا ىلص، ويرجع الصراع العريب  خلفية فقهية دينية استوطنت 

ديدة، فاملقاربة الرباغماتية أرجعت الصراع إىل حالة نفسية تصيب اإلسالمي( إىل أبعاد وعوامل ع   -)اإلسالمي
ارتياح  عدم  نتيجة  نفسية حتدث  ظاهرة  "ابعتباره  األمريكية  املعارف  دائرة  تعريف  ما جاء يف  وهو  اإلنسان، 

، ويتشكل الصراع بني جمموعة من القوي 2بشري انتج عن أثر الضغط النفسي بسبب تعارض رغبتني أو أكثر" 
والدينية املت واالجتماعية  واالقتصادية  السياسية  اجملاالت  من  عدد  فاضحة يف  تناقضات  عن  تعرب  اليت  عارضة 

والثقافية لتقدم مؤشرات على اختالل براغمايت قائم على اضطراب موازين القوي وحماولة السيطرة على اآلخر 
راع الديين القائم على فكرة االستعالء ( ويتمظهر هذا األمر يف حاالت الصوقتالً   وصوال إىل إقصاءه )تكفرياً 

وإقصاء اآلخر الديين السين أو الشيعي، لذا فهذا املبحث حياول تقدمي مقاربة تفكيكية لتاريخ السياسي للصراع 
 الديين السين الشيعي يف املنطقة العربية وحتديد التفرعات اجلغرافية البنيوية لطائفية املذهبية يف املنطقة العربية. 

 ءة يف اجلغرافية السياسية للطائفية يف املنطقة العربية: أ. قرا

املنطقة  حتتوي  إذ  ممتازة،  موزائيكية  خالله  من  تشكلت  والعرقي  الديين  ابلتنوع  العربية  املنطقة  متتاز 
إىل سوراي مشاال، على جمموعة كبرية  السودان جنواب  املغرب غراب، ومن  البحرين شرقا إىل  املمتدة من  العربية 

ة من القوميات والطوائف واألداين واالثنيات منذ فجر التاريخ، غري أهنا انزاحت عن مبدأ التنوع لصاحل ومتنوع

 
والثقافية   Geneologyجينالوجيا    1 املعرفية  التكوينات  رصد  أجل  من  التاريخ  أشكال  دراسة  إىل  لإلشارة  فوكو  ميشال  أطلقه  معريف  مصطلح 

 للظواهر مث حتليل أسباب سيطرة موضوعات معينة يف اتريخ حمدد. 
2The Encyclopedia, American internationaledition, Danbury commecticut: gerober incorporated, 
1992, p 537. 
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االختالف والتنافس والصراع، وتشكل الطائفية مشكال يغزو خمتلف اجملتمعات اليت تعرف تعّدد واختالف يف 
 . 1األقليات تتخذ صورة توتر طائفي مبىن على القاعدة الدينية

ل اجلغرافيا اإلثنية للعامل العريب من أكثرية تتكون من العرب املسلمني مبذاهبهم الكبرية السنية  وتتشك
، أما كل اجلماعات األخرى عربية   2)املدارس الفقهية األربع(، والشيعي غري الباطين )الشيعة اجلعفرية والزيدية(

. وقد كان هلذا التنوع االثين 3بـ "األقليات" أو غري عربية، مسلمة أو غري مسلمة، فتندرج حتت ما ميكن وصفه  
يف املنطقة العربية أن ينتج ضمن أرضية خصبة تتيح فكر التعايش واملواطنة وتقبل اآلخر، إاّل أن حالة التنوع 
وإاثرة  تشكيل  يف  أمهية  ذات  ظاهرة  إىل  حتول  الذي  السياسي،  أو  الطائفي  العنف  أنتج  والفقهي  الديين 

الدينية، إذ أّن الطائفية يف العامل العريب هي طائفية مذهبية بني أبناء الدين الواحد جعلت املشكالت العرقية و 
 من الصراع يتحول إىل صراع اإلسالم ضد اإلسالم. 

 
 4( ميثل التوزيع الديين للسنة والشيعة يف العامل2شكل رقم )

السنية الطائفية  مسألة  العريب، -وتطرح  السياسي  الفكر  يف  األساسية  احملددات  بقوة كأحد  الشيعية 
فبعد أن كانت اخلالفات السنية والشيعة أول األمر ترتكز على الالهوت واملسائل العقائدية حتول هذا اخلالف 

اهتا احلديثة إىل صراع النفوذ والسلطة، وبدأ التنافس على املوارد والثروة يشكل الدافع وراء مظاهر الطائفية وجتلي
تعميق  الذي أدي إىل  األمر  املواطنة،  بداًل من  السياسية  العالقات  الطائفي على  التمثيل  حىت هيمنت فكرة 

 
لبادي،  1 والعراقفوزية  السودان  حاليت  حالة  دراسة  الباردة  احلرب  هناية  منذ  العريب  العامل  يف  )العرقي(  اإلثين  التنوع  إدارة  رسالة إشكالية   ،

 .71، ص 2015/2016ماجستري، قسم العلوم السياسية، جامعة حممد خيضر، بسكرة، 
 الدراسة عدم توفر إحصائيات حمدثة ومتطورة للتقسيم الديين يف الوطن العريب. إحدى الصعوابت اإلجرائية يف هذه  2
الواحدةكاظم شيب،  3 الوحدة  يف  اهلوايت  تعدد  الطائفية،  ، 80، ص ص  2011بريوت،    ، دار التنوير للطباعة والنشر والتوزيع،1، طاملسألة 

83. 
4 www.waitbutwhy.com 

http://www.waitbutwhy.com/
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املغذي  وهو  الشيعي  السين  للصراع  الفاعل  احملرك  هو  السلطة  على  الصراع  وأصبح  وتفاقمها،  االنقسامات 
 . 1لفتنتها والوقود حملارقها

ياسي إىل شكله الديين وحتويل اخلالفات الفقهية إىل سياسية تتناحر على وقد جرى حتوير الصراع الس
السلطة فظهرت مفاهيم من قبيل "احملاصصة الطائفية" من أجل تعايش الطوائف الدينية يف لبنان والعراق. يف 

شبيب  هذا السياق أكد   ظاهرة أن الظاهرة الطائفية يف الوطن العريب هلا خصوصياهتا واليت جتعل من الكاظم 
العريب ميكن حتديدها من  الوطن  فالطائفية يف  لذا  توظيفها،  السياسي يف  الرهان  إىل  وأهم وابالستناد  أخطر 

 :2خالل عدد من العوامل أبرزها 

تستند القضااي الدينية إىل املستوايت السياسية واالقتصادية والثقافية والعقدية غياب الوعي التارخياين:  -
قدمية، يف حم إذكائها على مقارابت  احلديث، وحماولة  العصر  املاضية يف  الصراعات  نفس  لإلبقاء على  اولة 

وحتويلها إىل ثوابت، مما يعيق كل إمكانيات للتعايش املشرتك وهذا ما جيسده منوذج الصراع السين الشيعي 
 .الذي ال يزال مستمراً منذ قرون

االعرتاف:   - ثقافة  اولة االستحواذ على الدولة لتصري وتتمثل يف غياب اإلميان ابالختالف وحمغياب 
أداة يف يد طائفة تنظر لذاهتا ابعتبارها متميزة وسامية وتستحق أن تسود على ابقي الطوائف، بل تعترب ابقي 
احلكم   آية هللا  أو  للحكام  الشيعي  الفكر  ويتيح  طلباهتا،  وتلبية  ونوازعها  أجندهتا  خلدمة  موجودة  الطوائف 

يعطيه مساحة أوسع ملمارسة سلطته السياسية ابسم الدين ويقصى يف الوقت نفسه    ابسم التعاليم الدينية، ما
 كل مغايرة سياسية أو فقهية. 

إذا كانت الغريية هي إدراك الذات عرب الغري، حبيث يصري الغري املختلف ضروراي لفهم غياب الغريية:   -
راع الطائفي، فهو من املنظور الطائفي الذات وتعزيزها، غري أن الغريية تغيب يف الدول اليت يتضخم فيها الص

 يعترب الغري عائقاً وخصماً وعدواً، ما يربر إقصاءه وإخضاعه. 
إذا كان الشعور ابالنتماء إىل الوطن يتعاىل على االنتماءات اإلثنية والطائفية غياب الشعور الوطين:   -

في يف ارتباطاته السياسية وحفاظاً وطين، فالطائ-وطين من داخل املاكرو -الضيقة أو ما ميكن تسميته ابمليكرو
خطاب  ويفضل  الوطنية،  الوحدة  خطاب  على  التقسيم  خطاب  يفضل  ورهاانته،  الضيقة  مصاحله  على 

 
التطرفحسام كصاي،  1 نفق  من  للعرب  األمن  اخلروج  آليات  املعاصر  العريب  الفكر  يف  الطائفية  ، صفحات للدراسات والنشر 1، طإشكالية 

 .23، ص 2016والتوزيع، دمشق، 
الواحدة"الزاهيد مصطفى،  2 الدولة  يف  اهلوايت  تعدد  الطائفية؛  "املسألة  يف كتاب  شبيبل  قراءة  الطائفيةـ مؤمنون بالحدود للدراسات  ،  كاظم 

 .123، 121ص ، ص مرجع سابق، 2016واألحباث، يوليو 
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املصلحة الطائفية على حساب املصلحة الوطنية، ما يؤدي إىل صراعات وتطاحنات على املستوى السياسي 
 تكون تسوايهتا على حساب املصاحل العامة للمواطنني. 

بعد اهنيار جدار برلني وانتصار املشروع الليربايل يف العامل   فجري املفهوم الكالسيكي للدولة الوطنية:ت -
الذي محل يف طياته اعرتافا وآماال لكل اهلوايت والطوائف، وقدم وعودا ابلدعم هلا، وقد مت استثمار ذلك من 

العاملي اجلديد، ومن أجل جتاوز   النظام  الدول وخدمة  االستعمار ابلشكل الكالسيكي، إذ مت أجل تقسيم 
رفع شعار دعم األقليات وإلزام الدولة برتسانة قانونية خلدمة هذه األهداف وذلك حبملها على االعرتاف هبذه 

 األقليات والطوائف سيكون ورقة إلضعاف اجملتمع املدين والدولة الوطنية من الداخل. 
التوزيع:  - العدالة وسوء   تضخيم خطاب الطوائف ويذكيه غياب العدالة من بني ما يؤدي إىل  غياب 

اإلحساس  إىل  يؤدي  العدالة  فغياب  اهلشة،  االجتماعية  الفئات  مجيع  على  الدولة  وانتج  توزيع خريات  يف 
ابلظلم وبتجربة االحتقار والذل، مبا هي جتربة حترم الفئات االجتماعية واألفراد من بزوغ ذواهتم، ما يؤدي إىل 

اومة للنسق السياسي غري العادل، يقدم خطاب اهلوية نفسه أمام هذه الفئات ابعتباره ظهور أشكال من املق
حال ملعضالهتم ومشاكلهم، ويسهل على هذه الطوائف التكتل وااللتفاف حول خطاب اهلوية، ما يعزز من 

 ظهور كياانت مغلقة على ذاهتا.
للطائفة: - املقدسة  للنصوص  التأويلية  القراءة  اإلش  غياب  بني  إذكاء من  يف  تستثمر  اليت  كاالت 

الصراع الطائفي وتضخيم النزعة الطائفية السلبية هو القراءة النصية للنصوص املقدسة لطائفة ما، سواء كانت 
يهودية أو مسيحية أو إسالمية، أو من داخل كل األداين: األرثوذكسية أو بروتستانتية أو كاثوليكية أو شيعية 

هو املطروح  فاإلشكال  وتتناىف مع   أو سنية،  اإلبداع  وتقتل  النص  التاريخ وحتجر  تقتل  النصية  القراءة  كون 
منطق التاريخ املتغري واملتجدد، يظل الناس حبيسي أتويالت ماضوية يؤدي هبم إسقاطها على عصر جديد 
ميكن  ماال  وهو  التارخيية،  واالنقسامات  الصراعات  هذه  على  واحلفاظ  احلاضر،  قتل  على  جديدة  ومرحلة 

 زه إال بتحرير النصوص املقدسة من القراءة النصية والواحدة. جتاو 
احلداثي: - الشرط  يف   غياب  فاعال  ابعتباره  بذاتيته  اإلنسان  ووعي  ابلزمن،  وعياً  احلداثة  إذا كانت 

التقين غري أهنا ال  التحديث  التاريخ، فالطائفية مضادة لقيم احلداثة بشكل مطلق، وقد تستفيد من شروط 
اثة، خاصة على مستوى قيمها اليت تؤدي إىل بروز الفرد كفاعل يف التاريخ، فالطائفية تعطل تستفيد من احلد 

)قيم    Michel Maffesoliميشال مافيزويل  الدخول للحداثة، فهي تنتصر للقيم اجلمعانية كما يسميها  
آلية ابملعىن (، وهي قيم توحد الفرد يف وحدة عضوية  The crowd and tribe valuesاحلشد والقبيلة  

 الدوركاميي، ما جيعل الطائفة مهيأة للعنف من أجل محاية الذات.
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يقصد به غياب الوعي لدي الدول العامل العريب أبمهية الورقة الطائفية يف   غياب الوعي اجليوبوليتيكي: -
أطروحة   فمنذ  واإلقليمية،  الدولية  الصراعات  هونتنغتونإدارة    Samuel Huntington  1  صموئيل 

يقتضي سياسة االعرتاف، من خالل إعداد أصب ما  الوطنية وهو  الدول  الطائفية وسيلة للضغط على  حت 
تصوراهتم  ومن  املواطنني  إدراك  من  جزء  وابختالف  االعرتاف ابآلخر  ثقافة  إىل جعل  برامج مشولية هتدف 

ياسية حرّة ينظمها ومعارفهم اليومية للعامل الذي يقتسمونه بشرط أن يديروا شؤوهنم على أساس تعاقدات س
 القانون. 

بديل:  - إعالم  والثقافة   غياب  والعدالة  الدميقراطية  خيدم  إعالم  إىل  البديل  اإلعالم  اصطالح  يشري 
حشد  على  يقوم  الذي  الطائفي  اإلعالم  نقيض  وهو  النظري،  املستوى  على  التمييز  أشكال  وحماربة كل 

بية حبيث يشتغل بتصوير الطائفة املغايرة أبهنا أصل  املنتصرين للطائفة دون أخرى، فهو إعالم يقوم بوظيفة حر 
 . 2كل املشاكل اليت يعاين منها البلد، أو بتصوير طائفة أخرى ابعتبارها املالكة للحل 

 يف املنطقة العربية:   الشيعي -السين  ب. كرونولوجيا الصراع الطائفي

( عن مأزق هواييت ومذهيب خطري 21كشفت السنوات العشر األخرية من القرن الواحد والعشرين )
ما  سرعان  ستار  جمرد  هي  العربية  الصالت  وعمق  به  تشيد  اليت  الطويل  فالتاريخ  العربية،  اجملتمعات  عرفته 

عريب اليت عرفته بلدان العريب )اآلخر الداخلي(، فبعد موجات التغيري ال  –تكشف يف مشهدية الصراع العريب  

 
سور يف جامعة هارفرد األمريكية، ويعترب واحد من أبرز علماء السياسة أتثريا  يفو ( عامل سياسي أمريكي وبر 2008-1927صموئيل هونتنغتون )  1

يف جامعة "ايل" بوالية    1946يف القرن العشرين، ولد هونتنغتون يف مدينة نيويورك، اتبع دراسته الثانوية يف "ستيفسنت هاي سكول"، وخترج عام  
عام   املاجستري يف جامعة شيكاغو  على درجة  عام  1948كونتيكت، وحصل  هارفارد  الفلسفة يف جامعة  ودكتوراه  الفرتة 1951،  عمل يف   .

( مديرا مساعدا يف "مركز الدراسات للحرب والسلم" جبامعة كولومبيا األمريكية، وتوىل مرتني منصب أستاذ كرسي بقسم احلكومة  1959-1962)
( ال1971-1970( وكذا )1969  -1967جبامعة هارفارد يف فرتيت  واستمر يف  ملدة  (،  تقاعده عام  58تدريس ابجلامعة  قبل  ،  2007عاما 

ية أو واشتهر أبطروحته حول "صراع احلضارات"، اليت يرى من خالهلا أن "صراعات ما بعد احلرب الباردة لن تكون بني الدول القومية لعوامل سياس 
وثقافية" دينية  مواجهات حضارية ألسباب  تظهر  أن  توقع  لكن  أيديولوجية،  أو  من،  اقتصادية  أكثر  منها أجنز  بعضها -كتااب    17 تسعني حبثا، 

لغة عاملية، و"اجلندي والدولة،   39، والذي ترجم إىل  6199عام  "  النظام العاملي أبرزها "صدام احلضارات، وإعادة تشكيل  -ابملشاركة مع آخرين
العسكري واملدين" عام   مع األكادميي زبيغينيو برجنسكي يف أتليف كتاب "القوة   1964. وشارك عام  1957النظرية والسياسات يف عالقات 

ي يف تغيري اجملتمعات"، وأيضا "املوجة الثالثة، إرساء  كتاب "النظام السياس  1969السياسية، الوالايت املتحدة، االحتاد السوفيايت"، كما ألف عام  
هنتنغتون...منظر . )ينظر:  2004، وكتاب "من حنن... حتدايت اهلوية القومية" عام  1991الدميقراطية يف هناية القرن العشرين" عام   صامويل 

 . 30/04/2020مت تصفحه: dhttps://cutt.us/PWAfموسوعة اجلزيرة متاح على الرابط:  ،"صراع احلضارات"
يضيف كاظم شبيب يف سياق تعليقة على اإلعالم وعالقته ابلصراع الطائفي: " قد تبدأ الفنت من خرب أو تعليق إعالمي صغري، فيدخل الفضاء    2

األجواء   جيعل  قد  مما  املضاد،  واالستفزاز  االستفزاز  دائرة  يف  العريب اإلعالمي  للعاملني  اخلري  تريد  ال  أطراف  أية  من  لالستغالل  وقابلة  متوترة 
 واإلسالمي". 

https://www.aljazeera.net/home/getpage/4747cd0f-a6e2-4d5d-9e36-95d31bbdd07b/955c84c0-e0c6-402e-ac15-524b04aebe7a
https://cutt.us/PWAfd
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عدة، واليت أابنت على هشاشة البنية االجتماعية والثقافية والدينية واألخالقية اليت تقوم عليه األنظمة السياسية 
العربية، وأظهرت أثر عمق االنقسام املذهيب ومدى تغلغله وهو على نفس املسافة التارخيية اليت تكونت فيها 

صوراي  اإلسالمية  العربية  بدل األمة  االختالف  سياسة  وتقبل  والديين  املذهيب  التعايش  فرض  على  وعجزها   ،
الشريعة  مبادي  مع  به  الهمتعامل  امليكيافيلي  السياسي  املنهج  وفق  املعتمدة  اإلقصاء  سياسة  على  االعتماد 

رانية قد مهدت اإلسالمية اليت مت تكييفها وفق املصاحل اجليوسياسية واالقتصادية للمنطقة، وإلن كانت الثورة اإلي
لوالدة أخرى ألمة إسالمية شيعية مبقاييس معينة، وفرت من خالهلا احلاضنة السياسية والداعمة للوجود الشيعي 
بعد تغييبه اترخييا يف املنابر السياسية العربية، وعززت من احلضور الرمسي والشبه رمسي لشيعة العامل اإلسالمي، 

وشعائرهم وأمنت مالذ هلم يف انتظار حركات تغيري سياسية تؤمن هلم ما أاتحت هلم مناخاً ملمارسة طقوسهم  
 احلضور الفعلي يف ابقي دول اخلليج واملشرق العريب.   

مل تنشأ الطائفية من فراغ فقد تراكمت ظواهر عديدة أنتجت احلالة اجلديدة "الظاهرة الطائفية" وعلى 
الطائفية حالة سياسية واجتماعية سائدة يف اجملتمعات اإلسالمية، خلفية مجلة من األمور واألحداث أصبحت  

الدينية يف  السياسية  املشروعية  البحث عن  السلطة وضرورة  الصراع على  استمرار  احلالة ومع  وتزامنا مع هذه 
بعض  تفضيل  حول  ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول  لسان  على  موضوعة  أحاديث  تداول  جرى  للشريعة،  األساسية  املصادر 

اآل على  الفرق الصحابة  عن  واحلديث  ابلغيبيات  العقول  استنزاف  وجرى  العصبية  اإلحنيازات  لتربير  خرين 
  .1الناجية

ترجع الكثري من مصادر الصراع الطائفي إىل بداية اإلسالم وإىل االنشقاق الكبري يف مفاصل اإلسالم 
ث األكرب واألكثر بروزًا بعد وفاة حممد ملسو هيلع هللا ىلص، تشكل واقعة مقتل احلسني بن علي رضى هللا عنه يف كربالء احلد 

ومرتكزات  أفكار  مبقتضاها  تتشكل  الذي  األوسع  املرجعي  اإلطار  اعتباره  ميكن  الشيعي،  الوجدان  يف  وأتثرياً 
 الشيعية، ففي اإلهداء الذي تصدر به مؤلف "فاجعة كربالء يف الضمري العاملي احلديث" ملؤلفه راجي أنور هيفا

يدولوجية للفكر والدعاية الشيعية املستقاة من واقعة كربالء، اليت متثل ، الذي  يشكل تلخيصاً للخصائص األ2

 
سنة  1 الوداع يف  من حجة  حُمّمد رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  عودة  الرواية 632متثل  التارخيي حسب  املربر  غدير خم،  عند  للمدينة  العودة  قبل  واسرتاحته   ،

وفاة الرسول حممد ملسو هيلع هللا ىلص، وطقسا دينيا يعتربه الشيعة عيدا، فحسب روايته أن حممدا رسول هللا الشيعية إلمامة علي رضى هللا عنه وتوليه اخلالفة بعد  
 قد مجع املؤمنني عند غدير خم وقال: "ألست أويل ابملؤمنني من أنفسهم؟" فقالوا بلي اي رسول هللا، فقال: من كنت مواله فعلي مواله".

ينيني املهاجرتني يف كل حلظة ابجتاه زرقة السماء، إىل العمامة الطاهرة اليت اجتمع يف كل خيط ول راجي أنور هيفا يف افتتاحية كتابه:" إىل العيق 2
طشان من خيوطها سواد ليايل كربالء، فأضحى صاحبها رمزا للصرب على كل مصيبة وكل بالء، إىل الغمام الذي علمنا أن املؤمن الغريب الوحيد الع

قول صابرا حمتسبا "آه" فإمنا ينادي هللا، إىل الذي علمنا أن احلياة، أن منوت قاهرين وأن املوت أن حنيا  املظلوم، الذي يرفع يديه إىل السماء وي



 ددات واإليديولوجيا الشيعي ووسائل اإلعالم... احمل -اخلطاب الطائفي السين                               الفصل الثاين         
 

 
99 

البداية احلقيقية لظهور الفكر الشيعي حىت تبلوره ابلصورة املوجودة اليوم، يعترب القاسم املشرتك بني جمموعة من 
 وغريها من احلوادث فكرة "املظلومية" اليت نسجت حول آل البيت بعد بيعة السقيفة وحروب اجلمل وصفني

يتفق مع فكرة "املظلومية"، ميكن إجياز هذه األسس اليت يبين يتم أتويلها يف املخيال الشيعي مبا  احلروب اليت  
 :1عليها الشيعة فكرهم يف املراحل التارخيية التالية 

ساعدة  - بين  على مبايعة أيب بكر الصديق رضى هللا   ملسو هيلع هللا ىلص : متخض اجتماع السقيفة بعد وفاة حُمّمد  سقيفة 
عنه، وقد متخض عن هذه البيعة حتريف اترخيي يف الفكر الشيعي ووصفها أبنه اغتصاب للحكم من طرف أيب 

ي أليب ، ووصفت بيعة عل"غري شرعية"بكر بعد وصية ابخلالفة لعلي رضى هللا عنه، لذا توصف بيعته أبهنا  
 .)حسب الرواية الشيعية(  لدى الشيعة  بكر أبهنا بيعة مكره ال جواز هلا

عفان:    مقتل  - بن  بن عفان عثمان  الراشد عثمان  اخلليفة  الفتنة يف عهد  التشيع بفرتة  لنشأة  البعض  يؤرخ 
ته يف حّد ذاته  رضى هللا عنه، وتشكل فتنة الدار أكرب مظلومية لذي النوريني لتشويه سريته، واإلحياء أبن خالف

 كانت ظلما لعلي رضي هللا عنه.

اجلمل  - : ملا استقر أمر بيعة علي دخل عليه طلحة والزبري ورؤوس الصحابة رضى هللا عنهم، وطلبوا  معركة 
منه األخذ بدم عثمان، فاعتذر إليهم أبنه ال ميكنه ذلك يومه هذا، لقد رأى أمري املؤمنني علي أبن املصلحة 

الطرفان واشتدت  والتحم ه جنح املتآمرون يف إاثرة اجليش36تقتضي أتخري القصاص، ويف مجادى اآلخرة سنة  
املعركة أمام اجلمل الذي عليه هودج عائشة رضى هللا عنها حىت قتل أمامه سبعون رجالً، واستغل الشيعة مجلة 

 تلك األحداث للقدح يف طلحة والزبري وعائشة. 

صفني:   - من   معركة  قتله  ممن  عثمان  بدم  يطالبون  الصحابة  وبعض  معاوية  قام  عفان  بن  عثمان  قتل  ملا 
قام  ا فقد  قُتل معاوية  خلوارج،  وقد  عمه(  )ابن  عثمان  وىل  أنه  وذكرهم  مجعهم  وبعد  الشام  أهل  يف  خطيباً 

 مظلوما، وهو السبب الذي جاء يف الرواية الشيعية اليت جعلت معاوية يقاتل علي يف صفني.

م، لتصوغ من 681ه/61لقد جاءت حادثة استشهاد اإلمام احلسني يف واقعة كربالء عام    كربالء: حادثة    -
التارخيي ضد   للثأر  ويروج  الشيعي ابحلزن ملصرعه،  الوجدان  معاويةوقتها  بن  يزيد  فقط    سلطة  هذه )ليست 

 
فاجعة كربالء  مقهورين، إىل كل جرح من جراحك اي سيدي واي موالي اي ابن علي والزهراء، إليك اي سيدي اي حسني"، ينظر: راجي أنور هيفا، 

 . 2009راسة حتليلية لرؤى دينية وفكرية عاملية، دار العلوم للتحقيق والطباعة والنشر والتوزيع، بريوت، ، د1، طيف الضمري العاملي احلديث
 .28، 18، ص ص 2017، العريب للنشر والتوزيع، القاهرة، ىل عرش الفقيهإالدعاية الشيعية من سرداب اإلمام هنال عمر الفاروق، 1
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بعد واقعة  ال توالت األحداث  وقد  البيت(،  الدنيوية من غري سلطة آل  السلطات  لتشمل كل  متتد  بل  سلطة 
اال الشيعي  الفكر  بلورة  يف  أسهمت  واليت  أتثريا  األكثر  أخرى  كربالء  شيعية  مذاهب  ظهور  مث  عشري.  ثين 

 كالزيدية.  

العباسي،  العصر  يف  السالجقة  ظهور  فرتة  يف  الدينية  السلفية  سيادة  بعد  الظهور  الطائفية  عاودت 
جماالت  يف  العقالين  املنهج  تتبع  مل  اليت  اإلسالمية  الفرق  حتولت  وقد  االجتماعي،  الصراع  تراكمات  نتيجة 

كالم واملذاهب الفقهية اليت شهدت تراجعا يف تطويرها يف الدور اخلامس من أدوار السياسة والعقيدة وعلم ال
، وكذلك يف األدوار 1ه   656اتريخ الفقه اإلسالمي من منتصف القرن الرابع هجري إىل سقوط بغداد عام  

ال الثالث  امليادين  توليفيا تراجعيا مشلت  الطائفية إطارا  سياسة والفقه الالحقة إىل إطار طائفي وهكذا كونت 
الدماء وأشعلوا احلروب ابسم  املقابل وأهرقوا  السلطة تكفري  املتصارعة على  وعلم الكالم، ومارست األطراف 
الطائفة املقدسة واملعرب عنها، ومتحورت اخلالفات حول مسائل هلا صلة بشؤون اخلالفة واإلمامة وبشؤون الفقه 

 .2احلكم والسياسة  والشريعة وبقضااي الفلسفة وعلم الكالم وجبوانب

الفرصة املناسبة آلية هللا روح هللا اخلميين يف حتقيق  1979وفرت هذه الثورة عام   الثورة اإلسالمية اإليرانية:   -
الشيعة   بني  للجدل  مثري  مفهوم  وهو  الفقيه،  الويل  برائسة  إسالمية  دولة  إبقامة  إذ ) مراده  السنة  معه  خيتلف 

ا ما بني رؤسائهم  الدينفصلوا اترخيياً  الدين لذلك ميكن م  3(لسياسيني ورجال  الكامل بني  االندماج  الحظة 
والسياسة يف ظل زعامة اإلمام أو آية هللا، ابعتبار اإلمام أو آية هللا هو ممثل هللا على األرض، وكل ما يصدر 
عنه من أوامر أو نواهي أو قرارات هي أوامر إهلية، ال جيوز ألحد رفضها )البعد الرجعي امليتافيزيقي/ الغييب لدى 

 الشيعة(. 

يدعم   حاول أنه كان  غري  املسلمني،  توحيد  إىل  ابلدعوة  اإلسالمية  الروح  إحياء  إعادة  اخلميين 
حبتة  شيعية  أجندات  ذات  وابكستان  والبحرين  وأفغانستان  والعراق  لبنان  يف  االحتالل   ،4جمموعات  وبعد 

من اإليراين  النظام  استفاد  فلقد  ابلعراق،  مسبوق  غري  بشكل  إيران  نشطت  للعراق  اليت   األمريكي  الفوضى 
 

 .64، ص 2008أربيل،  ، مؤسسة موكورايين للبحوث والنشر،1، طالديينلتوظيف السياسي للفكر اهادي حممود، 1
بدأ  ظهرت فكرة التسنن أو ما يسمى أبهل السنة واجلماعة بدعم من اخللفية العباسي املتوكل الذي أعلن احلرب على املعتزلة واألشاعرة، فيما    2

احلثيث اجلهود  ظل  ويف  والكالمي،  الفقهي  للعمل  وتفرغ  السياسة  عن  ابتعد  الذي  الباقر،  حممد  اإلمام  زمن  يف  عشري  االثين  الشيعي   ة التأسيس 
 والبعيدة عن السياسة نشأ مجهور الشيعة اإلثين عشرية مكرسا حتوهلا إىل طائفة دينية خالصة. 

عبدو،  3 الشيعي  جنيف  السين  ومعاصرة،–الصراع  اترخيية  املوقع    دراسة  على  teractives/sunnihttps://www.cfr.org/in-متاح 
divide-shia/!#  :15، ص 08/08/2019مت تصفحه بتاريخ. 

 . نفسهرجع املجنيف عبدو، 4

https://www.cfr.org/interactives/sunni-shia-divide#!/
https://www.cfr.org/interactives/sunni-shia-divide#!/
https://www.cfr.org/interactives/sunni-shia-divide#!/
https://www.cfr.org/interactives/sunni-shia-divide#!/


 ددات واإليديولوجيا الشيعي ووسائل اإلعالم... احمل -اخلطاب الطائفي السين                               الفصل الثاين         
 

 
101 

ميليشيات عسكرية متثل  األمر على تشكيل  نظام صدام حسني وساعد هذا  العراق بعد سقوط  حدثت يف 
سياسية قائمة على مبدأ تصدير ثورة الفقهاء وحتويل اهلالل -الطوائف الدينية يف العراق ضمن اسرتاتيجية جيو

 .1اخلصيب إىل هالل شيعي صفوي

اإلسالمية اإليرانية ردود فعل معادية بني أوساط السنة ما أدى إىل ظهور أشكال لقد أحدثت الثورة  
من اإلسالم السين الراديكايل اليت شكلت يف معظمها حركات منشقة عن اإلخوان املسلمني، فضال عن تعزيز 

أفغا يف  املذهب  هذا  أتباع  ووجد  الشيعي،  لإلسالم  املباشر  العدو  نفسه  وجد  الذي  السلفي  نستان املذهب 
ساحة اختبار وظهروا على السطح متبعني جدول أعمال "اجلهاد العنيف" الذي استهدف األنظمة القمعية يف 
أوطاهنم، ويف الوقت نفسه أقدمت اململكة العربية السعودية على استثمارات كبرية من أجل إحياء السنة من 

. )يشار إىل أن 2أرجاء العامل اإلسالميخالل أتسيس مراكز دراسات وتوزيع مؤلفات وتشييد مساجد يف مجيع 
لتظافر  ونتيجة  غربية  إمالءات  متطرفة جاءت ضمن  إسالمية  تيارات  خلق  يف  سامهت  اليت  التارخيية  املرحلة 
مصاحل جيوسياسية واقتصادية كان من هدفها خلق حالة فوضي ابسم الدين أو املذهب، وهو ما عمق من 

الفكر تصاعد  يف  وأسهم  الداخلي  "الراديكالية   الشرخ  بـ  وسياسيا  إعالميا  عليه  اصطلح  الذي  املتطرف 
اإلسالمية" ونسبت حتته حركات اإلسالم السياسي(. فيما حاولت األصولية السنية اليت طغت عليها الوهابية 

مجاعة هي  "مجاعة"  شكل  على  وتبلورت  تغلغله  بدء  منذ  احلديث"  "الفكر  تغلغل  تواجه  اإلخوان   أن 
أرادت احلفاظ على البىن األيديولوجية واالقتصادية والسياسية القائمة كوهنا استمرار ملا تبلور   ، اليت 3املسلمون 

يف القرون الوسطى، هذا امليل األصويل ظهر لدى طوائف وأداين أخرى، لكن بشكل أضعف حيث يظهر أهنا 

 
اهلواري،  1 القادر  القطريةعبد  اإليرانية  واألحالم  األمريكية  املصاحل  بني  العربية  القاهرة،  1، طالثورات  الثقافة،  لقصور  العامة  اهليئة   ،2013  ،

 .214، 213ص
هيلرتمان،  2 جديدة؟بوست  طائفية  لتهديدات  األوسط  الشرق  يتعرض  ملعاجلة   هل  الدولية  اجملموعة  يف  إفريقيا  ومشال  األوسط  الشرق  برانمج 

 . 4، 3األزمات )إنرتانشيوانل كرايسس غروب(، ص ص 
ريب ودول العامل اإلسالمي ويف اجلاليات اإلسالمية يف اإلخوان املسلمون: أهم احلركات اإلسالمية يف العصر احلديث، وأوسعها انتشارا يف العامل الع  3

املسلمني   اإلخوان  مجاعة  أسس  مصر،  يف  السياسية  لألنظمة  املعارضة  احلركات  أيضا كربى  أهنا  مارس/آذار  -الغرب، كما  مبدينة   1928يف 
انتقلت إىل القاهرة فإىل بقية أحناء مصر، مث إىل أجزاء  الشيخ حسن البنا بعد أربعة أعوام من سقوط اخلالفة العثمانية, مث سرعان ما  -اإلمساعيلية  

البنا مؤسس اجلماعة من   تعاقب على قيادة اجلماعة منذ أتسيسها مثانية مرشدين، هم: حسن  العريب،  العامل  ، مث  1949إىل    1928كبرية من 
، تاله 1996إىل    1986و النصر من  مث حممد حامد أب  1986إىل    1974، مث  عمر التلمساين من  1973إىل    1951حسن اهلضييب من  

،  2010إىل    2004، ليعقبه حممد مهدي عاكف من  2004إىل    2002، مث مأمون اهلضييب من  2002إىل    1996مصطفى مشهور من  
بديع من   اعتقاله عام    2010وحممد  املسلمني فكر   2013إىل حني  تتبين مجاعة اإلخوان    حيث توىل تسيري شؤون اجلماعة انئبه حممد عزت. 

متاح على    Al Jazeera Encylopedia، موسوعة اجلزيرة  اإلخوان املسلمني  حسن البنا وسيد قطب، حممد الغزايل، عبد القادر عودة. ينظر: 
 . 30/04/2020مت تصفحه: https://cutt.us/p4h81الرابط: 

https://cutt.us/p4h81
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يتحول  جيعله  ما  ذاهتا،  احلداثة  على  فعل  أو حىت كرد  األصولية،  هذه  على  فعل  أيديولوجي   رّد  إىل مشروع 
 .1يستعيد من خالله املوقف السلفي ويظهر العداء لباقي الطوائف الدينية األخرى 

 13وقد عرفت لبنان حاالت التعصب الديين والطائفي، إذ اندلعت احلرب األهلية الطائفية يف يوم  
احلروب  1975أبريل/نيسان   أشد  من  وصنفت  واجلرحى  القتلى  آالف  خلفت  عصفت م،  اليت  الطائفية 

الذي  الرئيس  فكان  الطائفية،  احملاصصة  مبدأ  وفق  السلطة  تقسيم  إىل  األمر  هذا  أدى  وقد  العربية،  ابملنطقة 
يشكل هرم السلطة يف لبنان مسيحيا، ورئيس الوزراء سنيا، ورئيس الربملان شيعيا، كما كانت الوظائف العليا 

 كان يهدف إىل إعادة إنتاج الطوائف عرب تكريس موقعها يف من اختصاص املسيحيني، فهذا التكوين الدوليت
 .  2بنية الدولة 

اإلسالمية اجملتمعات  يف  أعمق  انقسامات  والشيعة  السنة  بني  الديين  الصراع  هذا 3خيفي  ويرتبط   ،
الزعامة على اآلخر منذ بدأ االنشقاق اإلسال الدينية والسياسية وحتقيق  مي االنقسام بسادية حتقيق األفضلية 

فالكهنوت  الشيعية،  والشيعية  السنية/السنية،  اجلبهات  بني  الداخلية  التنافسات  يعكس حدة  من جهة، كما 
فيما  السين،  اآلخر  الصراعات مع  الشيعية وحمرك  األيديولوجيا  الشيعي ظل طقسا مقدسا وحامسا يف  الديين 

التنوع الفقهي واملذهيب على اجلانب   تشكل الصراعات السياسية حمركا آليا وفاعال، حبثا عن السلطة، ويشكل
السين ثراء خلق إنزايحات فكرية ومذهبية عميقة حتولت بفعل مغالطات وتزييف اترخيي إىل عنف سادي طبع 

 حركات إسالمية بعينها متظهر يف اجتاهاهتا وممارساهتا السياسية والطقوسية )داعش مثال(. 

 ة العربية. . اهلوايت الطائفية السنية الشيعية يف املنطق 3

الواحد  القرن  وبداية  العشرين  القرن  من  الحقة  أوقات  يف  الطائفية  اهلوايت  على  الرتكيز  جرى  لقد 
الثورة  بعد  إيران  يف  للسلطة  الشيعة  حيازة  منطلقها  متالحقة، كان  اترخيية  أحداث  مع  ابلتزامن  والعشرين 

للوالءات وأيديولوجياً  الشيعية يف املنطقة وخصوصا يف دول اهلالل   اإلسالمية، وهو ما وفّر دعما لوجستيكياً 
م املنعطف الذي ألصق ابحلركات اإلسالمية صفة الراديكالية 2001سبتمرب  11الشيعي، فيما كانت أحداث  

 
 .5ص  مرجع سابق، لتهديدات طائفية جديدة؟هل يتعرض الشرق األوسط ، بوست هيلرتمان 1
   www.alaalam.org، متاح على موقع 345معهد العامل للدراسات، ص  الطائفية واملنظور الطائفي، نقد النخب السورية،سالمة كيلة،  2
قصري،  3 شكل  مدين  على  الشيعي  السين  الصراع  انعكس  األوسطكيف  الشرق  يف  السياسية  النشر:  اجلغرافيا  اتريخ  حفرايت،   ،

 . 07/06/2020، مت تصفحه يوم: https://cutt.us/RIC91، متاح على الرابط: 14/01/2019

http://www.alaalam.org/
https://cutt.us/RIC91
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Radicalism    واإلرهابTerrorism  1 فيما الديين،  العنف  احلركات وغريها حتت جمهر  ، وأضحت هذه 
وسقوط نظام حكم صدام حسني القشة اليت قسمت ظهر البعري يف سياق شكل االحتالل األمريكي للعراق  

العربية. املنطقة  عمت  مذهبية  فوضي  أحدث  اجلمعية   طائفي  اهلوايت  لبحث  البنيوية  النظرية  إىل  ابالستناد 
والشيع السنة  بني  القهرية  العالقة  وطبيعة  الشيعة،  هلوية  العابر حلدود  الطابع  تفسري  تتيح  اليت  ة يف املتضاربة، 

تشكيل هذه اهلوية ذات الطبيعة السياسية واالجتماعية واالقتصادية أكثر منها دينية، وابلتايل فإن التوتر القدمي 
بني الطائفتني يعود يف املقام األول إىل السلطة السياسية أكثر منه إىل مسائل عقائدية، على الرغم من أن اهلوية 

"املظلومية" هي أحد فـديث، إاّل أهنا تعتمد كثري على املاضي،  الشيعية قد تشكلت بشكل كبري يف العصر احل
املفاهيم املركزية يف املذهب الشيعي واستبدال "اإلمام علي رضي هللا عنه" يف اختيار اخلليفة األول واستشهاد 

 .2ابنه )اإلمام احلسني( التزال أساسية يف مواقف الشيعة اجتاه السنة

ث عوامل سامهت وتسببت يف صعود الشيعة: متكني الشيعة يف العراق وما فإن ثال  فايل نصرووفقا لـــ    
ترتب عنه من متكني الشيعة يف املنطقة وبشكل خاص يف دول: لبنان، السعودية، الكويت، اإلمارات العربية 

 ترتبط عمليةو   .3املتحدة، وصعود إيران وهذه العوامل وفرت دعما قواي للشيعة يف السياسات الشرق أوسطية
تسيس اهلوية الشيعية مبجموعة من العوامل؛ أبرزها الثورة اإليرانية وتشديدها على اهلوية الدينية يف مقابل بزوغ 

وميكن االعتماد على مقاربة ،  4نظام شاه إيران يف االعتماد على إرث اإلمرباطورية الفارسية )الصفوية( القدمية 
يف جوهراي  تفسريا  تقدم  اليت  الشيعي  الشرق اجليوبوليتيك  مناطق  يف  الدائرة  الدولية  والصراعات  النزاعات   

العريب  اخلليج  ودول  ويقصد 5األوسط  مذهبية،  بدوافع  أو  أيديولوجية  دوافع  من  انطالقا  تتأسس  واليت   ،

 
واتفاق يف   1 إمجاع  موضع  وتعّد  مقبولة  أصبحت  اليت  أو  عليها  املتفق  والنظم  األفكار  تناهض  تيارات  أو  أفكار  أّي  يصف  الراديكالية مصطلح 

وتشري على امليل إىل إخضاع األنظمة والرتتيبات القائمة لتساؤالت نقدية   وتعىن اجلذر،  Radixمن الالتينية  Radicalismاجملتمع، الراديكالية  
اليت يقوم  ع االستعداد للدعوة واإلصالح أو حىت إزالة تلك الرتتيبات إذ ما ثبت عدم استنادها إىل مبادئ حمددة تربر وجودها، ويقصد هبا العملية  م

تتجلى اليت  املتطرفة  النشاطات  الراديكالية  أيديولوجيات متطرفة أو يصبحون عرضة هلا، قد تسبق  بتطوير  من    من خالهلا أشخاص أو جمموعات 
الراديكالية، وكان أول م الثامن عشر يف وصف مؤيدي احلركة  القرن  اللفظ يف  املتطرفة، وقد استخدم  الدعم ملباشر لألعمال  العنف أو  ن  خالل 

، جملة سياسات  يف ما يسمى التطرف، ينظر: عزمي بشارة،  1797استخدم املصطلح هو تشارلز جيمس فوكس من "تيار الويغر" يف الربملان عام  
 .7، ص2015، أاير/ مايو 14بية، العدد عر 
، تر: حسن أمحد السرحان، معهد  السين يف الشرق األوسط –اهلوايت: طائفية أم جيوسياسية؟ االنقسام اإلقليمي الشيعي ماري لومي،  2

 12، ص 2008فنش للشؤون الدولية، فلندا، 
 . املرجع نفسهماري لومي، 3
 .37، ص 2008واشنطن، ،  مؤسسة كارينغي للسالم الدويل الشرق األوسط اجلديد،ماراي أواتي وآخرون، 4
، وتعىن  1995عام    نشرههو أول من استخدم هذا املفهوم يف كتاب بنفس العنوان    francois thualيعترب الباحث الفرنسي فرانسوا توال    5

سياسية بدراسة أتثري السلوك السياسي لصناع القرار يف وحدة دولية ما، يف زحزحة األبعاد اجلغرافية )حدود  -اجليوأو  Geopliticsاجليوبوليتيك  
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تقف  حيث  إىل  أو  اإليرانية  احلدود  وراء  ما  إىل  الشيعي  التوسعي  السياسي  »الفكر  الشيعي  ابجليوبوليتيك 
اإليرانية«، ويشكل اجملال احليوي األكثر أمهية إليران وهو اجملال املمتد جغرافيا واملرتبط ابلعنصر املذهيب املصاحل 

يف العراق وسوراي ولبنان واليمن فاخلليج العريب، وهي الدول اليت أصطلح عليها القاموس اإليراين بــــ "دول البدر 
ة خلامنئي أن الساحل اجلنويب إليران واخلليج ومضيق هرمز مستشار الشؤون الدولي  علي أكرب، أشار  1الشيعي"

وعجمان هي "حدودهم االسرتاتيجية األكثر أمهية لتكوين البدر الشيعي"، وتدين هذه اجملتمعات )اليت أشري 
مواجهة إليها( تقليدايً ودينياً وسياسياً ابلوالء للمرشد اإليراين، ويف ظل غياب الدولة السنية املركزية القادرة على  

املشروع الشيعي ابإلضافة إىل تشرذم املواقف السياسية الكفيلة بوقف املّد الشيعي وصياغة مشروع عريب قومي 
 .2قادر على تقدمي ورقة إقليمية فاعلة يف تسيري الشؤون اإلقليمية للمنطقة 

تصاعد احلركات املتطرفة غري أن حالة التشرذم السياسية وغياب الدولة الوطنية والقومية فتح اجملال أما  
من أمثال القاعدة مث تنظيم الدولة اإلسالمية )داعش(، أاتح هذا األمر إحياء الدور اإليراين الشيعي يف حمور 

واخلليجية، العربية  الدول  العالقات   إقليم  خارطة  يف  موقعها  حتديد  األمريكية  املتحدة  الوالايت  أعادت  وقد 
واالصطفاف مع دول املواجهة بزعامة اململكة العربية السعودية لتصدي للمّد   السياسية والدبلوماسية يف املنطقة

اإليراين القوة 3الشيعي  نفوذ  وسيطرة  األمريكي  الغزو  أعقاب  يف  العراق  يف  حدثت  اليت  التغريات  أن  ، كما 
يف تسييس الشيعية على احلكومة اجلديدة يشاركهم فيها األكراد مع متتع السنة بتمثيل أو نفوذ ضئيل أسهم  

مسألة الشيعة يف الشرق األوسط، كما ساعد غياب القوي الشيعية العلمانية يف الساحة السياسية على ذلك، 
إىل جانب إسهام حزب هللا يف الدفع بذات االجتاه، فحزب هللا أصبح العبا إقليميا هاما خاصة بعد حرب 

 .  20064متوز/ أوت  
 

ىل ما املكان( لتلك الدولة جتاه الوحدات الدولية األخرى، إىل حيث تقف مصاحلها، والبحث عن االحتياجات اليت تتطلبها الدولة لتنمو وتتمدد إ
 وراء احلدود.

، حني حذر من 2005كان أول توظيف هلذا املصطلح من قبل ملك األردن عبد هللا الثاين يف كلمة ألقاها يف الوالايت املتحدة األمريكية سنة    1
العريب حني وصف حماوالت االمتد الشرق األوسط واخلليج  النظام اإلقليمي يف  لتغيري  الطموح اإليراين  املنطقة وهو ما يعكس  اد صعود شيعي يف 

ب للشيعة  جيوـاجلغرايف  هوية  ذا  توسعي  إيراين  مشروع  الشيعي  البدر  ويشكل  الشيعي"،  الديين -"اهلالل  والتحول  املذهيب  املبدأ  على  قائم  سياسية 
ال بعد اكتمال اهلالل الشيعي وهذا بعد سقوط نظام صدام حسني والتواجد  الشيعة إىل مناطق أكرب  اليت حيتلها  الرقعة اجلغرافية  سياسي  لالمتداد 

شل سيطرة  العسكري حلزب هللا اللبناين كقوة مؤثرة يف منطقة الشرق األوسط وسيطرة احلوثيني يف اليمن وسقوط سوراي يف الصراع الطائفي املذهيب وف
  .لقوى السنية الشرق األوسط اجلديد وزعزعة ا امورفولوجي اإلخوان املسلمني على حركات التغيري العريب يف مصر وتونس، وهو ما ساهم يف تغيري 

، جملة الدراسات اإليرانية، مركز اخلليج العريب  اجليوبولتيك الشيعي... الواقع واملستقبلحممد بن صقر السلمي وعبد الرؤوف مصطفى الغنيمي،    2
 . 46، ص 2016للدراسات اإليرانية، العدد األول، ديسمرب 

دااير،  3 بعد  جوين  األوسط  الشرق  نظموها  اليت  شيحة، طالعراقالفوضى  بسام  تر:  بريوت،  1،  انشرون،  للعلوم  العربية  الدار   ،2008  ،
 .153ص

 .37، ص مرجع سابقماراي أواتي وآخرون، 4
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 لتحول. اثنيا: مّأسسة اخلطاب الطائفي وآليات ا

يتجه اخلطاب الطائفي إىل توظيف الشائك الديين والسياسي يف تقدمي محولته األيديولوجية وعلى هذا 
مسيّ  اخلطاب  عمليات يصبح  وتطرح  نوعها،  مهما كان  أيديولوجيته  تسويق  أليات  توظيف  على  يعمل  س 

تشكيل بنية اخلطاب الطائفي عدد من اإلشكاليات أبرزها حالة التقاطع املتناهي يف بنية اخلطاب وهويته وهو 
ا الوسيط  السياسي؛ واإلعالمي ابعتباره  )الديين(؛  املقدس  الذي حدث ضمن جماالت ثالث:  لتقين التقاطع 

عمليات  يف  حاليا  ينخرط  بل  اخلطاب  بنقل  اإلعالمي  الوسيط  يكتفي  وال  اخلطاب،  هلذا  احلامل  والفين 
االستقطاب ليكتسح مساحات مجاهريية أكرب تتخذ منحى التحشيد والتجييش العاطفي واالنفعال الديين من 

 خالل طرح املعطى الديين كمسوغ للفاعل االجتماعي. 

 ئفي وآليات األدجلة: . بنية اخلطاب الطا1

الليرباليون والقوميون   ة، وخاض فيها شغلت املسألة الطائفية العقل العريب املعاصر بكل تياراته الفكري
عاملحتدث    حيثواإلسالميون ، وخصها املاركسيون بعدة كتب ومشاريع معرفية،   )من يف الطائفية    مهدي 

ماركسية خلفية  من خال (خالل  املسألة  يفهم  أن  وحاول  يؤطرها ،  الذي  االجتماعي  الصراع  إىل -  ل   ابلنظر 
الطائفية عالقة سياسية بني الطبقة الربجوازية والطبقات االجتماعية الشعبية اليت   عاملاعترب    -التجربة اللبنانية

اإليديولوجي"،   "االستتباع  أوال  عليها  تعريفهيقع  خالل  ابعتبارها    من  عملية   سياسياً   أثراً " للطائفية  تولده 
ىل البعد السياسي إ ، يف إشارة  1" ضاع األيديولوجي وما يرفقها من تزوير وتضليل لوعي الطبقات الشعبيةاإلخ

للطائفية، »فالطائفة الدينية ليست سوى وهم ال وجود له، وما الدين إال شعارات ترفع، وواجهة تتوارى وراءها 
ندرك من خالل ما سبق لومرجعياته احلقيقية.  ، وهذا جيعلنا نعيد النظر يف اخلطاب الطائفي  2السياسة وأهلها« 

ال تعكس الطائفية    يف اعتبار  مبالغة عالقة التعصب ابلطائفية فاخلطاب الطائفي خطاب تعصب ابمتياز، وال  
بل تعكس أيضا غلواً   ممارساهتا تعصباً   يف الطائفية ليست جمرد سلوك   ،ال رجعة فيه  فحسب،  وهذا يعىن أن 

التعصب لصاحل اجملموعة اليت ينتمي إليها جتاه اجملموعات األخرى إبظهار التباين معهم، ولكنها تتجاوز ذلك 
 . 3لتعكس رغبة يف نفي اآلخرين وإقصائهم

 
 .23،  22، ص ص 1986بريوت،  ، دار الفارايب،يف الدولة الطائفيةمهدي عامل،  1
اللطيف فاروق،    2 ودالالتهعبد  املفهوم  يف  قراءة  النشر:  ، فكر  الطائفية…  الرابط  2014أغسطس )أوت(    17أونالين، اتريخ  ، متاح على 

 .05/05/2020مت تصفحه بتاريخ: online.com/index.php/article-http://fekr: التايل
 . املرجع نفسهعبد اللطيف فاروق،  3

http://fekr-online.com/index.php/article
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غليو يرفض   العربية املشرقية مش  1ن برهان  الطائفية للمجتمعات  كلة أو عاهة أن تكون جمرد الرتكيبة 
،  2بنيوية مرتبطة بتكوين اجملتمعات املشرقية ذاهتا، وال ميكن فصلها طاملا بقيت هذه اجملتمعات ذات بنية تعددية

فالعاهة احلقيقية هي أدجلة الطائفية ابستمرار عرب التشديد عليها واملبالغة يف إظهار عمقها يف املاضي، واجلزم 
ضمين على ذكرايت التاريخ احلقيقية أو الومهية اليت جتعل من هذا الفكر   أببديتها يف املستقبل من خالل قياس

. وعلى النقيض من ذلك اعتمدت 3االنفصايل عاجزا عن إدراك التعدد داخل الواحد، والواحد داخل املتعدد
حداد  العربية،    فنار  البالد  املعاصرة يف  للطائفية  الدينية  املاضي واألسس  مقابل على هتوين من دور ذكرايت 

التأكيد على معطيات السلطة يف احلاضر، إذ تقول: »أن املنافسة الطائفية وعند نشوئها لديها عالقات ضئيلة 
مع املعتقدات الدينية والفقه وحىت التاريخ اإلسالمي احملفوظ يف الذاكرة، ولكن لديها ارتباط وثيق مع تكوينات 

 .4طالبة حبيز وطين مشرتك« السلطة داخل الدولة القومية والرؤى التنافسية وامل

، وأن الطائفية 5تتحول معطيات الطائفة وخصائصها بفعل مدبر ومقصود إىل هوية توقيفية وال اترخيية 
هي أيديولوجية صون تلك اهلوية وتعهد حضورها وأتبيدها تذكية للـــــ" إحساس ابالنتماء إىل داينة بدال من 

اهلوية الطائفية يف مستوى السلوك الفردي واجلماعي تعصباً وإقصاًء دوغمائياً، االنتماء إىل أمة"، انتماء جيسد  
تتم ترمجته يف الفضاء السياسي الواحد صراعا ماداي أو رمزاي أو كليهما، بصورة ظاهرة أو خفية، وقد تسارع 

الفضاء السياسي الشعوب إىل بعض احللول الومهية اليت ترسخ الظاهرة بدل استئصاهلا تدرجييا، ومنها تقاسم  
بضرب من التوافق املستند إىل ميزان القوى والوزن الدميغرايف وحجم اإلسناد األجنيب شأن نظام لبنان السياسي 
الذي يوزع وفق الطوائف الدينية )مارونية، سنية، شيعية، درزية، أرثوذكسية...( العضوية يف الربملان والوظائف 

توافقية 6العامة الكربى  يتم إجياد حلول  السياسي ال  البدائل االجتماعية ذات املعطى  ، وابالعتماد على هذه 
والقوية  الوطنية  اهلوية  بتأصيل  واستبداهلا  واملذهبية  الطائفية  اهلوية  مسافات  جتسري  على  تعمل  املدى  بعيدة 

 ظهور شرارة االنفعال الديين الطائفي. مبجرد  والتشرذم  ومتكني فكرة املواطنة، ما حييل األمر إىل مزيد من التأزم  

 
سوري مقيم يف فرنسا، وهو أستاذ اجتماعيات العامل العريب اإلسالمي يف جامعة السوربون، من مؤلفاته: اغتيال  برهان غليون مفكر وعامل اجتماع    1

 العقل، الوعي الذايت، نظام الطائفية، نقد السياسة، الدولة والدين، احملنة الكربى الدولة ضد األمة. 
 .8، ص 2012املركز العريب لألحباث ودراسة السياسات، بريوت، يناير ، 3، طاملسألة الطائفية ومشكلة األقلياتبرهان غليون  2
 .81، ص مرجع سابق، املنهجإدغار موران، 3
اخلليجفنار حداد،    4 منطقة  يف  الطائفية  السياسة  سلسلة  ضمن  الطائفية،  العدد  العالقات  العمل،  تقرير موجز جملموعة  الدراسات 7،  ، مركز 

 .7، ص 2015، الدولية جبامعة جورج اتون، قطر
، الفصل  5، جملة نقد وتنوير )مقارابت نقدية يف الرتبية واجملتمع( مركز نقد وتنوير، العدد  اهلوية توقيفا: حبث يف عوائق اإلبداع علي الصاحل موىل،  5

 .312، 277، ص ص 2016الثاين، نيسان/ أاير/ حزيران، 
 . مرجع نفسه علي الصاحل موىل،  6
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فالطائفية ليست هي االنتماء لطائفة، لكنها التمسك ابلطائفة يف مواجهة طوائف أخرى، التعصب 
أخرى،   طوائف  ضد  االنتماء    Bigotryالتعصب  و لطائفة  وليس  األساس  هو  أنتج Affiliationهنا  إذ   ،

قبائل ومناطق، وه أنتج  أو التاريخ أداين وطوائف كما  االنتماء لطائفة  التناقض على أساس  ذا يعىن أتسيس 
دين، وحتويله إىل تناقض حّدي، ينطلق من "التعصب" لطائفة أو دين ضد طائفة أخرى أو دين أخر، وابلتايل 
يصبح االنتماء أيديولوجيا متعصبة تلفظ املختلف وفق مسار التطور التارخيي )وفق املاضي وليس وفق الراهن(، 

شأ يف التاريخ وعرّب وقتها عن تناقض مصاحل طبقية ورؤى فكرية قبل أن خيضع لتحوالت الواقع وفق خالف ن
فيصبح شكل وجود فئات اجتماعية هلا اترخيها اخلاص الذي فرض التاريخ أسطرته، هذه األّسطرة يعاد إنتاجها 

 .1يف تناقض ومعادة مع اآلخر 

إو  اإلعادة  يتالشى،  ماضي  استعادة  الطائفية  وهي تكون  املقاييس،  بكل  شكلية  هي  أيديولوجيا  ىل 
و سياسي. يف هذا السياق ميكن أن نلمس كيف أ عملية ليست "ذاتية"، بل حيركها سبب قد يكون اقتصادي  

هذا  الذي حيكم  التالشي  وينهار  متعصبة،  بنية  إىل  أوقات كثرية  منسيا يف  يكون  رمبا  الذي  الشكل  يتحول 
بنية صلبة ضد اآلخر،   إىل احلد الذي جيعلها ختوض حراب حقيقية ضده. ميكن اإلشارة هنا إىل الشكل إىل 

 : 2مستويني يتعلقان هبذا األمر 

األول - : "فردي" و"شكلي" حيث ميكن استثارة فرد أو فئة ابالتكاء على طائفته أو دينه، املستوى 
حلالة جيرى حيث جيري التحريض انطالقا من ذلك يف مواجهة دين أخر أو طائفة أخرى، ويف هذه ا 

استغالل ختلف الوعي وهامشية األفراد وأتزم وضعهم لسبب ما، للوصول إىل ذلك، ويف هذه احلالة 
جيرى االعتماد على االنتماء الشكلي لطائفة أو دين يف ظل وضع جمتمعي متوتر وأزمات تؤسس لتوتر 

ظروف 3األفراد  وبسبب  ما،  حتريض  نتيجة  ينساقون  األفراد  املستوى  هذا  ويف  أن   .  رغم  يعيشوهنا، 
الراهن، وابلتايل  األيديولوجيا هي هامش يف حتديدهم هلويتهم هي جزء من اتريخ وليست فاعلة يف 
الرغم من  الفهم، على  االنتماء عنصر أساسي يف  فإن تعصبهم مؤقت حلظي وليس مبدئيا، يشكل 

احلداثة غري حملية، وال عدم توافر املكوانت املوضوعية للجماعة، يصبح ابإلمكان تشكيل مجاعات يف  
أهلية يف الواقع، وعندما يتموضع هذا املتخيل أي الطائفة الكبرية غري احمللية، كأهنا مجاعة أهلية فنحن 
الذايت  يصبح  هكذا  فيهم،  يتحكم  بتخيلهم  وأنشأوه  الناس  ختيله  ما  فيه  يصبح  جديد  واقع  أمام 

 
 www.alaalam.org. متاح على موقع 338معهد العامل للدراسات، ص  واملنظور الطائفي، نقد النخب السورية،الطائفية سالمة كيلة،  1
 . 339، ص املرجع نفسه 2
 . املرجع نفسه 3



 ددات واإليديولوجيا الشيعي ووسائل اإلعالم... احمل -اخلطاب الطائفي السين                               الفصل الثاين         
 

 
108 

غرتاب وتذّرر الفرد والبلورة الواعية للهوية موضوعيا، لكن مسألة استعادة اجلماعة يف احلداثة ضد اال 
 . 1مشروطة بزوال اجلماعات العضوية الرتامحية احلقيقية

يتمثل يف حتول األيديولوجيا إىل بنية منظمة إىل جمموعة يربطها تنظيم ما تتكئ على   املستوى الثاين: -
األيديولوجيا حمولة إايها إىل ميل تعصيب ضد اآلخر، هنا يعاد إنتاج اإليديولوجيا املاضوية كبنية وعي، 

تعصيب كضد ولوجية يف شقها اليوكبنية تنظيمية قائمة يف شقها التعصيب ضد اآلخر، يتم تعميم األيد 
ولوجيات ويصبح العمل منظماً وقصدايً، يظهر من خالل ي خر، وأتسيس تنظيم يعرب عن هذه األيد لآل

تشكيل تنظيمات قائمة على أساس " االنتماء" لطائفة، والتعصب هلا، والتحريض ضد طائفة أخرى، 
إىل تعصب مقابل ما   وابلتايل يصبح الصراع الطائفي ممأسساً، وممنهجاً، وهادفاً، ويصبح التعصب جير

 .2يرسخ للصراع الطائفي 

وتشكل اجلماعات الدينية كياانت اجتماعية جتمعها التبعية لدين معني، أو االنتماء إىل مذهب وذلك 
قبل ظهور الطائفية بوصفها أيديولوجية حديثة تنتج طوائف من نوع جديد ويف مرحلة هيمنة الثقافة الدينية، 

عياً وسياسياً، تبعا النقسامها عقيدايً، على خلفية املوقف من أتويل النصوص انقسمت تلك اجلماعات اجتما
ويف ممارسة الطقوس، هنا يتحول املذهب إىل هوية دينية هي انتماء إىل مجاعة أو فئة أي طائفة من البشر. 

يتح حمددة  اترخيية  ظروف  وبتوافر  مذهب  إىل  االنقسام  ويتحول  العقيدي،  ابخلالف  االنقسام  إىل ويربر  ول 
ميتد  وقد  األخرى  الطوائف  أو  اجلماعات  مقاالت  خمتلفة عن  مقالة  أو  اعتقادية  أو مجاعات  دينية،  طوائف 
ليتحول املذهب إىل كيان اجتماعي )املؤمنني وغري املؤمنني(، ولكنهم يتبعون ويعرفون أنفسهم واألخرين مبوجب 

 .  3انتمائهم إليه

رط فيها الدولة يف املنطق الطائفي بدل العمل على تقويضه، إذ أخطر احللول املؤقتة هي تلك اليت تنخ
 هي ال هترب من مواجهة احلرب األهلية واالكتفاء بتأجيجها فحسب، بل تضاعف دواعيها، ومتد املرتبصني هبا

مكينة من املشروعية، ذلك شأن النظام امللكي اخلليجي الذي تستند فيه هوية الدولة على قراءة حمددة   أبسس
 .4عتقدات الدينية والسنية، وأدي ذلك إىل سياسة متييز طائفي واسعة النطاق مدعومة من قبل الدولة للم

 
 .161، ص 2019، 27/7، جملة عمران، العدد قراءة يف عزمي بشارة: الطائفة يف سياق اترخييحسام أبو حامد، 1
 . 340ص  ،سابقمرجع سالمة كيلة، 2
 .162ص  مرجع سابق،حسام أبو حامد،  3
لويز،  4 لورنس  مقارنينظر:  منظور  من  والكويت  السعودية  واململكة  البحرين  اخلليج:  منطقة  يف  الطائفية  واهلوايت  سلسلة الدولة  ضمن   ،

 9، ص مرجع سابقالسياسة الطائفية يف منطقة اخلليج، 
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يشكل االرتباط بـني "هوية" دينية أو طائفية شكلي ميكن أن يستغل ضد اآلخر، وأن تستغل ظروف 
الدينية( معينة لتحريض أيديولوجية ماضوية مل تعد جوهرية لدى األفراد كأيديولوجيا )وهذا ال   خيص الشعائر 

طائفة  أخرى ختص  أيديولوجية  مواجهة  ذلك يف  نتيجة  استثارهتا  يعاد  وأن  هو شخصي  ما  منها  ظل  حيث 
أخرى، أو حىت ضد طائفة أخرى. إن السياسة التمييزية الرمسية اليت تنبين على االختالف الطائفي هي سياسة 

اد الطائفي للدولة ال يربره  العرقية، إذ " كل طائفية مبثلها، والسلوك  الدينية أو املذهبية أو  عاء متثيل األغلبية 
عانت"  مجاعات  لصاحل  متارس  عندما  حىت  خطرية  متييزية  على 1ممارسة  املؤسسة  الطائفية  النزاعات  هتدد    .

يقي يف التعددية املذهبية أو القبلية أو العرقية املوروثة، اللحمة الوطنية ويضعف الروح القومية، يعترب السبب احلق
ذلك غياب الدولة اليت تساوي بني مجيع مواطنيها وتعاملهم كأعضاء رابطة سياسية واحدة ليس ألحد عالمة 

 .2فارقة أو امتياز بسبب الدين أو العرق أو املذهب 

وإذا كانت الطائفة يف املاضي قد قامت على مستوى حملي، فإهنا تتحول إىل طائفية يف احلداثة، بعد   
ياً يف خضم الصراع مع اهلوايت األخرى يف عصران الذي شهد نشأة فرد ذي" انتماءات متعددة" تطّيفها سياس

السياسية  الطائفية  اهلوايت األخرى هلا. ومع  اجلميع، وإخضاع  لرفع هوية واحدة فوق  قابل  اجتماعي  ووعي 
خيلة، ومن مث يتم التشديد تتحول اهلوية إىل مجاعة سياسية ليتحول الدين من عقيدة إىل هوية دنيوية لطائفة مت

يف ممارسته على جانبه االجتماعي املتعلق إبعادة إنتاج اجلماعة، وبعد أن كان هدف الدين ذوابن اجلماعات 
يف أمة، تعلن الطائفية يف سريورة اترخيية مضادة هناية األمة الدينية، حني حتول الدين أو املذهب الديين إىل 

خت لألفراد  ميكن  طائفة،  أو  على مجاعة  تنافسها  مث  الدولة،  إىل  احمللي  اإلطار  متجاوزين  إليها،  انتمائهم  يل 
 .3مستوى الطموح السياسي لتشكيل هوية األفراد الكربى 

غليون  اعترب   والطائفة برهان  الدين  أن  على  وأكد  للدين،  السياسي  االستخدام  هي  الطائفية  أن 
عامل العريب، فالطائفية هي الوليد الغري شرعي للدهرية صعبت من عملية فهم األحداث السياسية اليت مير هبا ال

Secularism   أي الإلنفصال الطبيعي للدين عن الدولة، فإخضاع الدين للسياسة يعين استخدام ما تبقي من
العصبية املاضوية لتحقيق أهداف ال عالقة هلا ابلدين، فالتعبري الديين للحركات السياسية غالبا ما أييت ليعكس 

وتع األهداف،  املتعددة  الكربى  احلركات  مييز  الذي  االجتماعي  احللف  توسع اتساع  األداين  فرتة ظهور  كس 

 
 . 131، ص 1999، ورد للطباعة والنشر، دمشق، 1نبيل حمسن، ط، تر: اهلوايت القاتلةأمني معلوف،  1
 .9، ص مرجع سابقبرهان غليون،  2
 .162ص مرجع سابق، حسام أبو حامد، 3
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االحنطاط  حنو  وتدحرجها  احلضارة  تدهور  الطائفية  تعكس  ذلك  من  النقيض  وعلى  وتقدمها  احلضارة 
 .  1واالنداثر 

يستخدم الصراع "الرتاث املثايل" يف سبيل حتقيق أهدافه اخلاصة، لذا فالطائفية هي »التعبري السياسي 
يعاين نقص   الذي  العصبوي  اجملتمع  املختلفة جبوار عن  الذايت واالنصهار« حيث تعيش اجلماعات  االندماج 

اخلاصة  الطريقة  ما  حد  إىل  تشكل  وهي  بينها،  فيما  والتواصل  التبادل  ضعيفة  تظل  لكنها  البعض  بعضها 
التفكك  العربية حنو مزيد من  فيما متيل اجملتمعات  ابلتواصل الذي هو يف ذاته نوع من "التواصل الصراعي"، 

والسياسية    والتجزؤ "الثقافية  الثالثة  األصعدة  على  تعمل  اليت  املوضوعية  التبعية  ظروف  بفعل  وهذا 
واالقتصادية"، ما يسهم يف تطور روح العصبية الضيقة ليس فقط بني األقليات الدينية أو القومية ولكن بني 

ين ما  وغالبا  واحد،  جنس  أو  واحد  دين  إىل  املنتمية  املختلفة  واجلماعات  اإلمجاع املناطق  فقدان  عكس 
اإليديولوجي بشكل سليب يف هذا النوع من اجملتمعات على اإلمجاع السياسي، ومينع قيام سلطة مركزية موحدة 

 .  2مما يسهم يف التحول إىل الدولة الطائفية 

 الشيعي. -السين  طائفيالعقدية للخطاب الاملرجعيات  .  2

الديين ففي   الطائفي والتطرف  َمن َكاَن  قوله تعاىل:  ندد اإلسالم ابلفكر  ِإالَّ  جْلَنََّة  َاَ۬ يَّْدُخَل  َلْن  َوقَاُلوْا 
ِدِقنَيٰۖ  ِإن ُكنُتْم صََٰ َنُكُمۥٓ  بُ ْرهََٰ ُقْل َهاُتوْا  ُهْمٰۖ  ۪ريَٰٰۖ تِْلَك َأَمانِي ُّ َاْو َنصََٰ ، ومع ذلك وقع بعض املسلمني يف االحنراف 3ُهوداً 

جعلوا من أئمتهم معصومني، يتنزل عليهم الوحي كما هو عند نفسه الذي وقع فيه أهل الكتاب من قبلهم، إذ  
ويشكل   الشيعة، أو أن إبمكاهنم الوصول إىل مقام ال يسألون فيه عما يفعلون كما هو احلال عند املتصوفة.

يف معيار اإلميان والكفر منط االحنراف الديين الذي متثله الشيعة وهو املعيار الذي ميليه عليهم مسلماهتم العقدية 
فهم الدين، والدخيلة عنهم فهم أيضا ممن جعلوا من عصبية الطائفية الدينية طريقا إىل مرضاة هللا، فليس يدخل 

، وما اإلميان الصادق يف نظرهم إال إميان الشيعة 4اجلنة عندهم إال من كان شيعيا من طائفة االثين عشرية فقط 
 تصنيف الناس وحتديد بعدهم عن الدين وقرهبم منه، االثين عشرية فقط، وعلى ضوء هذه النظرة الطائفية يف

 
 .2012، املركز العريب لألحباث ودراسة السياسات، بريوت، 3، طاملسألة الطائفية وصناعة األقليات ينظر: برهان غليون، 1
 .9. ص مرجع سابقبرهان غليون، 2
 .111سورة البقرة، اآلية  3
ىل  كتب طالب السنجري وهو أحد مشايخ الشيعة كتااب مساه " التشيع كما أفهمه" أكد فيه أن الرجوع إىل اخلليفة عمر بن اخلطاب كما الرجوع إ 4

الكرمي وسنة حممد صلى هللا عليه وسلم،  اإلمام علي بن أيب طالب رضي هللا عنهما، لكون االثنني يستقيان علمهما من م القرآن  نبع واحد هو 
غالق فكان هذا األمر كفيل أبن يقوم املرجع الشيعي حممد حسني فضل هللا بطرده من حوزته الكائنة مبنطقة السيدة زينب يف سوراي، وحماربته وإ

 ت املتحدة األمريكية. مجيع احلوزات الشيعية، وهو األمر الذي جعل اجلل يستقر يف فلوريدا ابلوالاي
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واشتمل تراثهم على نصوص الطعن املروية عن األئمة تقوال بدانءة غريهم نسباً، وجناستهم مولداً وردهتم ديناً، 
 . 1وأهنم وحدهم األطهرون نسباً، واألنقون ديناً واألعلون مقاماً عند هللا 

الل اإلميان بسلطة دينية عليا، تتسم ابلعصمة عن اخلطأ والسهو  وتتعزز طائفية االجتاه الشيعي من خ 
والنسيان، وابلنصية من هللا تعايل، تعرف بـــ" اإلمام" تنوب عنها يف حال غيبتها عن الوجود أو الظهور مؤسسة 

السيا بتقريراته  وااللتزام  طاعته  جتب  األعلى"  "املرجع  يدعى  نفسه،  االجتاه  من  فقيه  رأسها  على  سية دينية 
والدينية، فهو املفسر الشرعي للعقيدة الشيعية، والناطق الوحيد ابسم هللا واإلمام الغائب معا، وما يلفظ من 
اإلمام  عن  انئباً  من كونه  تنبع  املذهبية  قداسته  يعتقد،  املعصوم كما  اإلمام  عن  إليها  يستند  حبجة  إاّل  قول 

اإل ويفقد صفة  املنتظر عندهم،  امللقب ابملهدي  وإمامته الغائب  ينكر والدته  ويوصف ابلفكر كل من  سالم 
املنصوص عليها من هللا، وغيبته اليت طرأت على حياته منذ العهد العباسي إىل يومنا هذا ال شرعية ألي نظام 
سياسي يف الوجود اإلسالمي وغري اإلسالمي إالّ ابإلقرار به إماماً معصوماً واالنقياد للمرجعية الشيعية اليت متثله 

الفقيه حت والية  عنوان  االتباع 2ت  على  حتجر  اليت  املذهبية  الطائفية  مظاهر  أوضح  التأصيل  هذا  ويشكل   ،
االنفتاح على املذاهب اإلسالمية األخرى، وحتجر عليهم التفكري مبعزل عن املرجع، وعلى هذا املوقف الطائفي 

ن مناقشة، بل وتتبين عليه مواقفها السياسية الالزم التزامه من القواعد الشيعية، عليها أن تسلم له وأتخذ به دو 
 .3والدينية ومن شىت القضااي وتنقاد مبوجبه إلرادة الفقيه بوصفه حجة اإلمام الغائب 

االجتماعية  والظواهر  األحداث  جممل  تراكم  خالل  من  طائفة  إىل  املذهب  حتول  استكمال  جرى 
ن أن  ميكن  جديد  نوعي  تراكم  إىل  الكمية  الرتاكمات  لقد كان وحتولت  الطائفية،  الظاهرة  اسم  عليه  طلق 

االختالف الفقهي أقرب إىل التنوع الفكري يف التفسري ومالزما للتسامح واإلكراه، يف حني أصبحت العالقة 
الطائفية عالقة اجتماعية متوارثة تنتقل من جيل ألخر من أجل السعي للبقاء وعلى أساس التعصب للوحدة 

)الطائف اجلديدة  مظاهر سيكولوجية االجتماعية  األمر  هذا  من  ونشأ  البحتة  ابلوراثة  األفراد  يكتسبه  الذي  ة( 
مالزمة للظاهرة الطائفية، بعد أن جرى تطويع الوعي الفردي واجلماعي للتحيز للعصبية الطائفية الفئوية املنغلقة 

 .1، وهذا ما ميكن أن نطلق عليه تعبري اهلوية الطائفية 4املبنية على نفي األخر 
 

جامعة انيف العربية للعلوم األمنية، الرايض: دار جامعة انيف للنشر، لطائفية الدينية: بواعثها، واقعها، مكافحتها،  جالل الدين حممد صاحل، ا1
 . 130، 129ص ص ، 2016

املفكر الشيعي حممد حسني فضل هللا: هل جيوز التعبد يف فروع الدين ابملذاهب السنية األربعة؟ فأجاب بقوله: "ال جيوز   ئلسويف هذا السياق    2
 . العبد أبي مذهب إسالمي غري مذهب أهل البيت ألنه املذهب الذي قامت عليه احلجة القاطعة

 . 130، 129ص ص ، املرجع نفسه  ،احلجالل الدين حممد ص3
يف النهاية، بعد الثورة اإليرانية، سعت إيران إىل منافسة اململكة العربية السعودية على زعامة األمة اإلسالمية، لكن جهودها أخفقت إىل حّد بعيد  4

ودول خليجية   ومنوذجها الثوري استهوي الشيعة يف األساس، وبلغ االحتقان ذروهتما يف مثانينيات القرن املاضي ألسباب ليس أقلها إعانة اململكة
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على   الصراع  بسبب  سياسيا  طابعا  اإلسالم  بعد  العريب  اجملتمع  يف  األوىل  االنقسامات  أخذت  لقد 
هذا  وتزامن  السياسي،  بطابعها  الفرق  هذه  واتسمت  واخلوارج،  واألمويني  العلويني  فرق  ونشأت  السلطة، 

أهل الرأي يف الكوفة   االنقسام مع نشوء ظاهرة التنوع الفقهي )أحكام العبادات واملعامالت(، وبرزت مدرستا
وأهل احلديث يف احلجاز، ومل تكن تلك املدارس الفقهية مبنأى عن الصراع السياسي اجلاري يف اجملتمع، فكان 
للفقهاء من خمتلف املدارس واملذاهب مواقف سياسية من قضية السلطة وأحقيتها وكانت األطراف املتصارعة 

لبها، وابالعتماد على الفكر الديين السائد كمعرب أيديولوجي تسعى إىل إضفاء الشرعية، على أطروحتها ومطا
 .2عن الصراعات السائدة 

الشيعة، حيث  على  "الروافض"  السنة وصف  أطلق شيوخ  الشيعي،  السين  الصراع  احتدام  بداية  يف 
أبن" الروافض يقول أمحد بن حنبل يف كتابه السنة:" ليست الرافضة من اإلسالم يف شيء"، فيما أفىت ابن حزم 

الكذب  يف  والنصارى  اليهود  جمري  جتري  طائفة  وهي  الدين،  على  حجة  قوهلم  وليس  املسلمني،  من  ليسوا 
. يف سياق هذه احلرب االرجتاعية ضد الشيعة، نسبت إىل كبار أصحاب املذاهب الفقهية، أحكام 3والكفر"

إىل العلويني، وذلك هو االسم الذي كان يطلق وأقوال يف هجاء الشيعة، ألهنم كانوا متهمني هم أنفسهم ابمليل 
على أنصار على وأهل بيته، قبل أن يعرفوا ابسم الشيعة، ويف مقدمة هؤالء مالك بن أنس الذي ذكر أبو حامت 

يكذبون"  فإهنم  عنهم  ترو  وال  تكلمهم  فقال: ال  الرافضة  عن  مالك  "سئل  أنه:  لسانه  على  ومنهم  4الرازي   .
أبو حامت الرازي قوله: مل أر أحد أشهد ابلزور من الرافضة"، وهو القول الذي طاملا    الشافعي الذي نسب إليه 

 .5كان يطيب البن تيمية االستشهاد به بدون أن خيضعه ألي فحص نقدي 
وكما اختار أهل السنة أن خيضوا حرهبم ضد الشيعة حتت كناية "الروافض" كذلك اختار أهل الشيعة 

السنة حتت كنا السنة كأكثرية حاكمة وغالبة قد "النواصب"ية  خوض حرهبم ضد  ، ولئن كانت وضعية أهل 

 
، وقد سعت اململكة العربية السعودية إىل 1989أخرى كالعراق ابملال يف حرهبم ضد إيران، لكن العالقات حتسنت مع وفاة أية هللا اخلميين سنة  

اقيني بعد االحتالل تنفيس االحتقان مع إيران ولو جزئيا، ولقد شكل وصول احلركات اإلسالمية الشيعية إىل السلطة يف لبنان ومتكني الشيعة العر 
، وهو األمر الذي أبطل افرتاضا قدميا مفاده أن الشيعة العرب لن يضطلعوا بدور سياسي ذي شأن، لكن سرعان ما  2003األمريكي للعراق سنة  

يف األهلية  واحلرب  اإليرانية  إقليمية كربى كالثورة  حبوادث  متصلة  حملية  تداعيات  إىل  عائد  طائفيا  عنفا  دول كالعراق  عن  شهدت  فضال  العراق   
 املنافسة اإلقليمية بني السعودية وإيران .  

 .66، ص 2008أربيل،  ، مؤسسة موكرايين للبحوث والنشر،1، طالتوظيف السياسي للفكر الديينهادي حممود، 1
 . 65ص املرجع نفسه، هادي حممود، 2
 .41، ص 2008، دار الساقي، بريوت، 2، طإسالمية-إسالميةعن العلمانية كإشكالية  -2هرطقاتجورج طرابيشي، 3
 .42،41، ص ص مرجع سابقهادي حممود، 4
 . 42ص  ،املرجع نفسه5
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أاتحت لبعض الناطقني بلساهنم أن خيرجوا أحياان من التلميح إىل التصريح وأن يسموا اخلصوم ابمسهم كشيعة، 
عليها  ومغلوب  الشيعة كأقلية حمكومة  مط  1فإن وضعية  شبه  التزاما  يلتزمون  بلساهنم  الناطقني  من  لق جعلت 

ابلتكنية دون التسمية ابالسم، وهذا ما أعطى لفظ " النواصب" تعددية داللية ال حيظى مبثلها لفظ" الروافض" 
النواصب قد أخضع يف األ الشيعية لعملية تنظري حافظ يف األدبيات اهلجائية األحادية، كما أن لفظ  دبيات 

اباب شبه اثبت يف األدبيات الشيعية، كما أنه مت إفراد  .فتحديد معين "النواصب" حيتل  2مفهومي ومراكمة داللية 
الثاقبكتب أبكملها مثل " لـــــ  الشهاب  الناصب  بيان معىن  البحراين" يف  العصفور  آل  ، وقد كان حسني 

 .3بكر واألكثر تداواًل هو ذلك القائل أبن الناصب" هو من ينصب العداوة ألهل البيت"التعريف األ

شن ابن القيم اجلوزية يف شيت كتبه اهلجوم تلو اهلجوم على الشيعة، جنبا إىل   ؛4على خطى ابن تيمية 
العثماين  الرابع  اخلوارج واملعتزلة. حيث أصدر أحد علماء بالط مراد  املخالفة األخرى مثل  الفرق  جنب مع 

كانوا يف كثرة   ويدعى نوح أفندي فتوى يف الشيعة من سكان اإلمرباطورية العثمانية وال سيما أهايل حلب الذين
الصفوية  احلرب  سياق  يف  الفتوى  هذه  جاءت  وقد  احلمدانيني،  أايم  منذ  الشيعة  من  العهد  ذلك  إىل  منهم 
القتلى،  من  أالفا  تركيا  وسنة  إيران  شيعة  صفوف  يف  وأوقعت  أشهر  سبعة  مدى  على  دارت  اليت  العثمانية 

ال التداخل بني العامل اخلارجي واالنقسام الطائفي  داخلي وحتت عنوان »من قتل رافضياً واحدا فبحكم هذا 
أيضا  اليت دفع مثنها شيعة حلب، وأفىت  الفتوى االستئصالية  أفندي هذه  نوح  اجلنة«، وقد أصدر  له  وجبت 
األشرار  هؤالء  قتل  فيجب  مثلهم  فهو كافر  قتلهم  وجواز  قتاهلم  ووجوب  وإحلادهم  يف كفرهم  توقف  »من 

وز تركهم عليه )أي على كفرهم( وجيوز اسرتقاق نسائهم ألن اسرتقاق املرتدة الكفار، اتبوا أو مل يتوبوا وال جي
بعدما حلقت بدار احلرب جائز، وكل موضع خرج من والية اإلمام احلق فهو يسمى دار احلرب، وجيوز اسرتقاق 

 .5ذريتهم تبعا ألمهاهتم« 

ية عن اليت أصدرها يف ويف القرن الثاين عشر هجري، صدرت عن الداير السعودية فتوى ال تقل أذ
، ففي رده على الشيعة قال: »إن الرافضة حممد بن عبد الوهابمؤسس الوهابية ابن تيمية سياق التتلمذ على  

أكثر الناس تركا ملا أمر هللا وإتياان ملا حرمه، وإن كثري منهم انشئ من نطفة خبيثة وموضوعة يف رحم حرام، 

 
والشيعةغازي الصوراين،  1 السنة  بني  الطائفي  للصراع  التارخيي  ، 2016غزة،    ، مركز الدراسات واألحباث العلمانية يف العامل العريب،1، طالبعد 

 .42ص 
 .43، ص نفسه  املرجع ،الصوراينغازي 2
 . 44، ص املرجع نفسه3
 .42، ص مرجع سابق ، إسالمية-عن العلمانية كإشكالية إسالمية-2هرطقاتينظر: جورج طرابيشي،  4
 .42ص ، املرجع نفسه ،جورج طرابيشي 5
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عمال وقد قيل: كل شيء يرجع إىل أصله، فهؤالء الغمامية خارجون عن وهلذا ال ترى منهم إال اخلبث اعتقادا و 
السنة بل عن امللة، واقعون يف الزان، وما أكثر ما فتحوا على أنفسهم أبواب الزان يف القبل والدبر، فما أحقهم 

دبيات اهلجائية أبن يكونوا أوالد زان، والرافضة أشد ضررا على الدنيا من اليهود والنصارى قبحهم هللا«، ومن األ
رضاما كتبه   رشيد  النقم   حممد  أشد  »إهنم كانوا  الرافضة"  بـــــ"  تسميتهم  على  يصّر  عمن كان  "املنار"  يف 

الذين صدعوا  الفاسدة اليت شوهت نقاءه، وهم  البدع  اليت أصيب هبا اإلسالم، فهم مبتدعو أكثر  والدواهي 
 .1وثنية، وأخوته عداوة وبغضاء«   وحدته، واضعفوا شوكته وشوهوا مجاله، وجعلوا توحيده 

السكانية  األقليات  جتاه  واإلقصاء  والتكفري  الكراهية  ثقافة  ممارسة  االستمرارية  هذه  ثوابت  من  كان 
الوهاب  الشيعية املتمركزة يف القطيف واإلحساء. ومنذ أن كتب   عبد  بن  رسالته يف الرد على الرافضة، حممد 

اسخا يف الوهابية، وأعادت أتسيس نفسها يف أيديولوجيا مشولية انجزة فقد أصبح اإلفتاء ضد الشيعة تقليدا ر 
وهابية، ولئن ورثت هذه الوهابية املستجدة عن القدمية نزعة العداء للمذهب الشيعي، -ميكن أن نسميها ابلنيو

الشيعي وملعتنقيه يف حظائر  للمذهب  فقد رزقتها حبيوية جديدة أخذت شكل حصار الهويت وفقهي معمم 
لإلفتاء الت الدائمة  اللجنة  وعن  الطائفي".  العنصري  التمييز  بـــــ"  مبالغة  بال  وصفه  مكن  الذي  السالب  مييز 

ابز برائسة   بن  العزيز  عفيفي ونيابة    عبد  الرزاق  التالية، ردا على سؤال من يسأل عن   عبد  الفتوي  صدرت 
األمر كما ذكر السائل من أن  حكم »أكل ذابئح من يدعون للحسن واحلسني عند الشدائد« فقال: »إن كان 

اجلماعة الذين لديه من اجلعفرية يدعون لعلي واحلسني واحلسن وسادهتم، فهم مشركون مرتدون عن اإلسالم 
 . 2والعياذ ابهلل، ال حيل األكل من ذابئحهم ألهنا ميتة ولو ذكروا عليها اسم هللا« 

أبو   الزرقاويأما  املرتبصة،   مصعب  احلية  فهم  عقبة كؤود  »الرافضة  يقول:  الشيعة  عن  متحداث 
والعقرب املاكر، والعدو احلاقد والزاحف، وهو السم الزعاف« وهو يعترب خطرهم مستمرا وأطماعهم ال حدود 

مرورا ابلعراق وسور  إيران  متتد من  للرافضة  دولة  يقيموا  أن  آماهلم يف  األايم كربت  مرور  ويضيف »مع  اي هلا، 
داعش أصحاب مذهب   3ولبنان«  تنظيم  اعترب  للشيعة، حيث  املعادي  املوقف  استمر  أبو مصعب  وفاة  بعد 

 .4الشيعة مرتدين البد من قتلهم لتشكيل هيئة نقية من اإلسالم 

على جانب أخر أخذ مفهوم "الناصيب" بعد العهد العباسي يف التوسع، ليتعدى أهل البيت إىل معادة 
شيعة أهل البيت، وذلك ما وجد ترمجة مباشرة له يف احلديث الذي نسب إىل الشيخ الصدوق بن اببويه القمي 

 
 .42ص ، مرجع سابق ،جورج طرابيشي 1
 .41، ص مرجع سابقغازي الصوراين،  2
 . 41، ص املرجع نفسه 3
 . املرجع نفسه4
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بن سنان قال الصادق: »ليس   يف كتابه "علل الشرائع" إىل الغمام السادس جعفر الصادق، فنقال عن عبد هللا
الناصب من نصب لنا أهل البيت، ألنك ال جتد رجال يقول أان أبغض حممد وآل حممدا ولكن الناصب من 

 . 1نصب لكم وهو يعلم أنكم تتولوننا وأنكم من شيعتنا« 
اإلميان  بضرورة  ربطه  خالل  من  الهوتيا  بعدا  املعيار  هلذا  يستنبتون  الشيعية  متكلمي  أن  واحلال 
بـ"النص"، وحتويله إىل أصل من أصول الدين )والنص املعين هنا هو النص على إمامة علي يف يوم غدير خم 
من قبل الرسول قبيل وفاته أبشهر(. يضيف العالمة احللي يف كتابه " املنتهّى": »إن اإلمامة من أركان الدين 

ف به  ما جاء  للرسول يف مجيع  يكون مصدقا  واجلاحد هلا ال  املوىل  2يكون كافرا«وأصوله،  حممد ، وسيستعيد 
يف شرح أصول الكايف التعبري عن نفسه فيقول: »ومن أنكرها يعين " الوالية" فهو كافر حيث  صاحل املازندراين

أنكر أعظم ما جاء به الرسول«، كذلك سيؤكد مصنف " احلدائق الناضرة" أن الوالية معيار الكفر واإلميان" 
 .  3ة وكفره كفر حقيقي دنيا وأخرة وال جيوز إطالق اسم اإلسالم عليه ابلكلية وكافر هو من أنكر الوالي

اخلوئيكما أكد   هللا »ال شبهة يف جناسة النواصب وكفرهم« وهذا ما خلص إليه أيضا    اإلمام  آية 
أن    السيستاين بيد  النواصب«،  جناسة  يف  إشكال  »ال  الوثقى"  "العروة  على  التعليق  الصدريف  ابقر   حممد 

ب إىل أبعد من ذلك ويفرد صفحات عدة من كتابه "شرح العروة الوثقى" ليقيم متييزا مفهومياً بني النجاسة يذه
الناصيب  على  األجنسية  يوقف  ولكن  مشركا  أم  أكان كتابيا  سواء  الكافر  على  النجاسة  ولينسب  واألجنسية 

واليت و وحده.   الشيعي  الفقه  موسوعات  هبا  حتفل  اليت  األحكام  مجيع  حظرية   تعترب  يف  الناصب  حبصر  تبدأ 
وأطفاله نسائه  واستباحة  وماله  دمه  بتحليل  لتنتهي  والرجاسة  مصن  ،النجاسة  الشيعة يف  أهل  أبن   فاهتميؤكد 

من  الساحقة  األغلبية  ضالل  يف  هللا  حبيب  أحبوا  ألهنم  احلقيقية  السنة  أهل  وحدهم  هم  اإلمامية  الشيعة 
على فضائية "احلياة" يؤكد كل مقوالت الشيعة   2015/  25/07وقد خرج نوري املالكي بتاريخ    ،املسلمني

 .4ر الصراع يعود يف أسبابه إىل السعودية والوهابية و ضد السنة حيث قال" إن جذ
 
 
 
 

 
 . 44ص ، مرجع سابقغازي الصوراين، 1
 . 44ص املرجع نفسه،2
 . املرجع نفسه 3
 .  66، مرجع سابقجورج طرابيشي،  4
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 الضوابط القانونية واألخالقية اجملرمة للخطاب الطائفي..  3

وسائل اإلعالم، إال أن وجود على الرغم من عدم وجود نص صريح يفيد بتجرمي اخلطاب الطائفي يف  
العنصري  وامليز  الديين  التحريض  خطاب  لصاحل  احلرية  هذه  وانتهاك  التعبري  حرية  بني  فاصل  قانوين  سند 
وخطاابت الكراهية والتطرف واليت تقع مجيعا يف بوتقة واحد قائمة على إقصاء اآلخر دينيا، ويشكل هذا األمر 

 تفرض أن يكون اخلطاب الطائفي جرمية أخالقية وقانونية يعاقب عليها دافعا للبحث عن القاعدة القانونية اليت
 القانون. 

 :1( اليت تنص على 18جاء يف العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية املادة )

الفكر والوجدان والدين، ويشمل ذلك يف أن يدين بدين ما، وحريته يف  .أ لكل إنسان حق يف حرية 
معتقد خيتاره وحريته يف إظهار دينه أو معتقده ابلتعبد وإقامة الشعائر واملمارسة اعتناق أي دين أو  

 والتعليم مبفرده أو مجاعة وأمام املأل أو على حدة. 
ال جيوز تعريض أحد إلكراه من شأنه أن خيل حبريته يف أن يدين بدين ما، أو حبريته يف اعتناق أي  .ب

 دين أو معتقد خيتاره. 
حرية اإلنسان يف إظهار دينه أو معتقده، إال للقيود اليت يفرضها القانون واليت تكون ال جيوز إخضاع   . ج

ضرورية حلماية السالمة العامة أو النظام العام أو النظام العام او الصحة العامة أو اآلداب العامة أو 
 حقوق اآلخرين وحرايهتم األساسية.

 ( اليت تنص على:19تلته املادة ) 

 عتناق راء دون مضايقة. كل إنسان حق يف ا .أ
املعلومات  .ب ضروب  خمتلف  التماس  يف  احلرية  احلق  هذا  ويشمل  التعبري،  حرية  يف  حق  إنسان  لكل 

أو مطبوع أو يف  اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب  واألفكار وتلقيها ونقلها لألخرين دومنا 
 قالب فين أو أبية وسيلة أخرى خيتارها. 

 :( فهي تنص على20أما املادة )

 حتظر أية دعاية للحرب مبوجب القانون.  .أ

 
 . العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسيةوثيقة 1
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حتظر أية دعوة إىل الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل حتريضا على التمييز أو العداوة أو  .ب
 العنف.

 :1( من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان على 02تنص املادة ) 

ن أي متييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون "حق التمتع بكافة احلقوق واحلرايت الواردة يف هذا اإلعالن، دو 
أو اجلنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي أخر، أو األصل الوطين أو االجتماعي أو الثروة أو 
متييز  هناك أي  يكون  فلن  تقدم  والنساء، وفضال عما  الرجال  بني  تفرقة  أية  دون  أخر،  أي وضع  أو  امليالد 

ي أو القانوين أو الدويل للبلد أو البقعة اليت ينتمي إليها الفرد أو تلك البقعة مستقال أو أساسه الوضع السياس
 حتت الوصاية أو غري متمتع ابحلكم الذايت أو كانت سيادته خاضعة ألي قيد من القيود 

 ( من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان على:03وتنص املادة )

 المة شخصه" "احلق لكل فرد يف احلياة واحلرية وس  -

 :2( على 7تنص املادة ) 

كل الناس سواسية أمام القانون، وهلم احلق يف التمتع حبماية متكافئة عنه دون أية تفرقة، كما أن هلم مجيعا   -
 احلق يف محاية متساوية ضد أي متييز خيل هبذا اإلعالن، وضد أي حتريض على متييز كهذا.

 (: 18وتنص املادة )

ة التفكري والضمري والدين ويشمل هذا احلق حرية تغيري داينته أو عقيدته، وحرية لكل شخص احلق يف حري  -
 اإلعراب عنهما ابلتعليم واملمارسة وإقامة الشعائر ومراعاهتا سواء أكان ذلك سرا ام مع مجاعة".

 ( على: 19تنص املادة ) 

اء دون أي تدخل واستقاء لكل شخص احلق يف حرية الرأي والتعبري، ويشمل هذا احلق حرية اعتناق اآلر   -
 األنباء واألفكار وتلقيها وإذاعتها أبية وسيلة كانت دون تقييد ابحلدود اجلغرافية"

 ( على: 29وتنص املادة )

 
كانون األول/   10املؤرخ يف    3-د  217العامة لألمم املتحدة  اعتمد ونشر مبوجب قرار اجلمعية    1948وثيقة اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان  1

 . ، جامعة منيسوات، مكتب حقوق اإلنسان 1948ديسمرب 
 .وثيقة اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان 2
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 على كل فرد واجبات حنو اجملتمع الذي يتاح فيه وحده لشخصيته أن تنمو منوا حرا كامال.  .أ
القيود اليت يقررها القانون فقط، لضمان االعرتاف حبقوق خيضع الفرد يف ممارسة حقوقه وحرايته لتلك   .ب

الغري وحرايته واحرتامها، ولتحقيق املقتضيات العادلة للنظام العام واملصلحة العامة واألخالق يف جمتمع 
 دميقراطي.

للقان العامة  وللمبادئ  املقبولة  الدول  وملمارسات  ومعايريه،  الدويل  للقانون  تفسريا  مبادئ كامدن  ون متثل 
ابلتشاور مع مسؤولني رفيعي Article 19املعرتف به من قبل اجملتمع الدويل، قامت بتحضري هذه املبادئ  

املستوى يف األمم املتحدة ومسؤولني آخرين وخرباء من اجملتمع املدين وجامعيني، ومت وضع هذا املستند لنشر 
التعبري وتعزيز املساواة، قدمت كامدن يف مبادئها أكرب قدر من التفاهم العاملي حول العالقة ما بني احرتام حرية  

تعريفا أيخذ مداه خلطاابت الكراهية والتحريض والتطرف والتعصب الديين وهي حسب مبادئ كامدن »حالة 
احملرض  الشخص  أو  اجملموعة  واالحتقار جتاه  واملقت  العداء  من  تتسم ابنفعاالت حادة وغري عقالنية  ذهنية 

( على وجوب أن تتبين مجيع الدول تشريعا مينع أي 1( الفقرة )12ن يف املبدأ )وتنص مبادئ كامد  ضده«. 
العنف"  أو  العداء  أو  التمييز  على  يشكل حتريضا  مما  ديين  أو  عرقي  أو  قومي  أساس  على  للكراهية  ،  1دعوة 

 وحسب تفسري كامدن خلطاابت الكراهية والطائفية فإنه: 
 زدراء والعداوة أو البغض جتاه اجملموعة املستهدفة.يشري على مشاعر قوية وغري عقالنية من اال -
 تشري كلمة دعوة على وجود نية لرتويج البغض للفئة املستهدفة وبطريقة علنية. -
تشري كلمة حتريض على لتصرحيات القومية أو العرقية أو الدينية واليت تؤدي إىل خطر وشيك لوقوع  -

 ىل هذه اجملموعات. التمييز أو العدائية أو العنف ضد أشخاص ينتمون إ 
 الرتويج اإلجيايب هلوية جمموعة معينة ال يشكل خطاب كراهية.  -
اإلنسانية وجرائم   - واجلرائم ضد  اجلماعية  اإلابدة  التغاضي عن جرائم  أو  اإلنكار  متنع  أن  الدول  على 

 . 12/ 1احلرب فقط عندما تشكل هذه التصرحيات خطاب كراهية على النحو يف املبدأ 
تعيد النظر إبطارها القانوين لضمان أن أي ضوابط تتعلق خبطاب الكراهية تراعي ما على الدول أن   -

 هو مذكور أعاله. 

بتاريخ   الصادر  اإلنسان  السامية حلقوق  املفوضية  تقرير  العامة   2006مارس    16ويف  اجلمعية  قرار  يف 
اإلنسان  259/  60 التقرير عمال مبجلس حقوق  ويقدم   ،1  /107   " فيه عن  أعرب  بشأن   والذي  القلق 

االجتاه املتزايد إىل التشهري ابألداين والتحريض على الكراهية العنصرية والدينية ومظاهر ذلك يف اآلونة األخرية، 
 

 مبادئ كامدن حول حرية التعبري واملساواة، املبدأ الثاين عشر. 1
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ويعاجل التقرير العديد من الصكوك واملؤسسات الدولية حلقوق اإلنسان خمتلف جوانب التحريض على الكراهية 
العنصري و  التعصب  اتفاقية منع جرمية العنصرية والدينية وعلى  الصكوك  الديين والدعوة إىل ذلك، ومن هذه 

خطاب  حظر  من  واملغزي  العنصري.  التمييز  أشكال  مجيع  على  للقضاء  الدولية  واالتفاقية  اجلماعية  اإلابدة 
 الكراهية مرتبط جزئيا هبدف تعزيز املساواة املوضوعية بني البشر، مبا يف ذلك احلماية من التمييز. 

دد فسرت عدة أحكام يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان على أهنا جتيز للدول التدخل ويف هذا الص 
العاملي  اإلعالن  وإن كان  الكراهية  على  حمرضا  أو  استفزازاي  يعد  الذي  اخلطاب  أو  الكراهية  خطاب  حلظر 

يل فإن السلطة حلقوق اإلنسان ال يتناول بشكل صريح مسألة التحريض على الكراهية أو الدعوة إليها، وابلتا
( من اإلعالن العاملي، اليت تنص على ميالد مجيع 1القانونية حلظر خطاب الكراهية مفهومة ضمنيا من املادة ) 

 الناس أحرارا متساوين يف الكرامة واحلقوق. 

إىل أبعد من ذلك حيث تنص صراحة يف   1948وتذهب اتفاقية منع جرمية اإلابدة اجلماعية لعام  
 ( وتعد 3املادة  عليها.  يعاقب  اليت  األفعال  من  اجلماعية  اإلابدة  ارتكاب  العلين على  التحريض  ( على جعل 

سعها نطاقا تتناول مسألة االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري أول معاهدة دولية وأو 
مباشر،   الطائفي بشكل  والتحريض  الكراهية  املادة )و خطاابت  "تتعهد 4تنص  يلي:  ما  على  االتفاقية  من   )

الدول األطراف ابختاذ التدابري الفورية اإلجيابية الرامية إىل القضاء على كل حتريض على هذا التمييز وكل عمل 
الغاية ومع املراعاة الواجبة للمبادئ الواردة يف اإلعالن العاملي حلقوق من أعماله، وتتعهد خاصة حتقيقا هلذه  

( من هذه االتفاقية مبا يلي:" اعتبار كل نشر لألفكار القائمة 5اإلنسان وللحقوق املقررة صراحة يف املادة ) 
العنف أو   على التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية وكل حتريض على التمييز العنصري وكل عمل من أعمال 

حتريض على هذه األعمال يرتكب ضد أي عرق أو آية مجاعة من لون أو أصل إثين أخر وكذلك كل مساعدة 
لقدرته  نظرا  مقيد  الكراهية  وخطاب  القانون".  عليها  يعاقب  جرمية  متويلها  ذلك  مبا يف  العنصرية  للنشاطات 

الكراهية بل حىت على العنف، فعلي سبيل األصلية على إحلاق الضرر ولتأثريه اجللي يف جمال التحريض على  
املثال، يشري سجل اإلعمال التحضريية لوضع اتفاقية منع جرمية اإلابدة اجلماعية على أن ارتكاب جرمية اإلابدة 
اجلماعية قد يعود يف مجيع احلاالت إىل زايدة الكراهية العنصرية أو القومية أو الدينية، وشكل ذلك من انحية 

راج التحريض على اإلابدة اجلماعية ضمن األفعال املعاقب عليها يف اإلابدة اجلماعية، وعلى غرار الدافع وراء إد
، إعالان بشأن منع جرمية اإلابدة اجلماعية ومقررا 2005ذلك اعتمدت جلنة القضاء على التمييز العنصري يف  

التمييز العنصري املنهجي واجلماعي، بشأن متابعة اإلعالن اخلاص مبنع جرمية اإلابدة اجلماعية: مؤشرات أمناط  
وكالمها يقيم عالقة بني خطاب الكراهية والتحريض على اإلابدة اجلماعية ويعد من ابب اإلابدة االستخدام 
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شكال الدعاية اليت تروج للكراهية و/ أو حترض على العنف أوالقبول املنهجيان والواسعان النطاق للخطب أو  
خاص يف وسائل اإلعالم، والتصرحيات اخلطرية على لسان القادة السياسيني ضد جمموعات األقليات، وبشكل 

األقليات  عن  وينزعون  إثنية،  جمموعة  أو  ما  عرق  تفوق  لتأكيد  التأييد  عن  يعربون  ممن  البارزة  والشخصيات 
 .  1صفات اإلنسانية أو يصوروهنا يف صورة الشيطان، أو يتعرضون عن العنف ضد األقليات أو يربرنه 

الرابط:    خطة عام  عمل  اإلنسان، يف  السامية حلقوق  املتحدة  األمم  مفوضية  م، سلسة من 2011نظمت 
حلقات عمل اخلرباء يف خمتلف مناطق العامل، حول التحريض على الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية، يف 

األرب العمل  املشاركون خالل حلقات  اإلنسان، وحبث  الدويل حلقوق  القانون  اليت ضمت  ضوء  خبريا   45عة 
مراقب، انقشوا السبل االسرتاتيجية للتصدي للتحريض على الكراهية سواء كانت ذات طبيعة  200وأكثر من  

 قانونية أو غري ذلك. 

وتوصلت اللجنة أنه "وفقا للمعايري الدولية حلقوق اإلنسان اليت ينبغي أن تلتزم هبا القوانني الوطنية، 
( من 19( و )18ري الذي يصنف أبنه "خطاب كراهية" وذلك مبوجب املادتني ) ميكن فرض قيود على التعب

العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية جلملة أسباب منها احرتام حقوق اآلخرين، أو النظام العام، أو 
ال على  "حتريضا"  يشكل  الذي  التعبري  حتظر  أبن  ملزمة  الدول  أن  أحياان، كما  القومي  األمن  أو حىت  تمييز 

املادة   )مبوجب  العنف  أو  يف   2-20العداوة  وكذلك  والسياسية،  املدنية  ابحلقوق  اخلاص  الدويل  العهد  من 
 ( من االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري(. 4أحوال خمتلفة، مبوجب املادة ) 

ج عكسية نظرا ألهنا قد تؤدي على الصعيد الوطين، يالحظ أن قوانني ازدراء األداين هي ذات نتائ
حبكم الواقع إىل إدانة كل حوار ونقاش بني األداين واملعتقدات، وداخل كل منها، وكذلك إىل إدانة التفكري 
ازدراء  قوانني  من  العديد  فإن  ذلك  على  عالوة  وضرورايً،  وصحياً  بناًء  معظمه  يف  يكون  قد  الذي  النقدي 

الدينية أو   األداين بدرجات متفاوتة، لكنها اضطهاد املتعلقة ابجلرائم  للتشريعات  نتيجة  امللحدين  والالدينني 
أو  الدين  القوانني املكتوبة بلغة حمايدة، يضاف إىل ذلك أن احلق يف حرية  احلماس املفرط يف تطبيق خمتلف 

تقد منزه عن يف املعايري القانونية الدولية ذات العالقة ال يتضمن احلق يف اعتناق دين أو مع  املعتقد املتجسد
 االنتقاد أو السخرية. 

 

 
واملعنون ب: جملس حقوق    2006مارس    15املؤرخ يف    251/  60الثانية، قرار اجلمعية العامة  اجلمعية العامة جمللس حقوق اإلنسان، الدورة  1

 اإلنسان. 
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 اثلثا: اخلطاب الطائفي ووسائل اإلعالم ... حبث يف املؤشرات واألدوار. 

شغل اخلطاب الطائفي معظم منصات النقاش الفكرية والعلمية، ملا أفضى به من تداعيات خصوصا 
بعد أن ترافق هذا النوع من اخلطاابت ابلتوسع واالنتشار من خالل أدوات النشر يف خمتلف وسائط اإلعالم 

يين يف تناوله لقضااي اإللكرتونية، ونظرا خلصوصية اخلطاب الطائفي كونه خطاب يعمل على توظيف النسق الد 
اليت  الطائفي  املذهيب، وإلن كانت هذه اخلصوصية واحلساسية ميزة خاصة مباهية اخلطاب  خمصوصة ابلصراع 
انعكست على وسائل اإلعالم اليت حتمل يف بنيتها هذا اخلطاب، وعلى هذا سيحاول هذا املبحث تقدمي قراءة 

ا تقدمي  يف  اإلعالم  وسائل  توظيف  ألليات  وهو تفكيكية  األوىل  املعطي  حبث  خالل  من  الطائفي  خلطاب 
اخلطاب الديين ابعتبار كنه اخلطاب الطائفي دينيا يف املقام األول وحتديد خمتلف متثالت الطائفية يف وسائل 

 اإلعالم العربية من خالل رصد مؤشرات اخلطاب الطائفي وآلياته السياقية والبنيوية.  

 والوسيلة.   . اإلعالم الديين حتوالت احملتوى1

اجلماهريية   اإلعالم  وسائل  على  أساسي  بشكل  اإلعالم  مصطلح  ووسائل Mass Mediaحييل   ،
احلديثة   موسوعة  New Mediaاإلعالم  وحسب  تعريف   Blackwellبالكوويل،  ميكن  االجتماع  لعلم 

مركزي مورد  موزع/  خالهلا  من  يقوم  اليت  االتصال  »أنساق  ابعتبارها  اجلماهريي  اإلعالم  ابستعمال   وسائل 
ومتناثر جغرافيا« ليصل إىل مجهور واسع  املصنعة  تباعا 1التكنولوجيات  ممتدة ظهرت  ، وخالل مراحل اترخيية 

وسائل اإلعالم اجلماهريية اليت اكتسحت جمال النشاط اإلنساين وشكلت منظومة أثرت على اجملال اإلنساين 
 يف عدد من قطاعاته. 

وميثل االتصال اإللكرتوين منظومة جديدة ختتلف عن املنظومة املشهدية، وحتقق جماال شبكيا يتحول 
ستمرار ما بني موقعي اإلرسال والتلقي، وتنصهر يف داخله العوامل الفردية ومتثل شبكة الويب فضاًء فيه الفرد اب

مجاعياً يشرتك فيه املستخدمون يف إنتاجه، وهو هبذا املعىن ميكن النظر إليه على أنه منوذج تواصلي جديد ال 
)مرسل/متلقي( يف اكتشافها بطريقته أو يتعلق بعملية بث مركزية، ولكن يتفاعل داخل حالة ما، يسهم كل فرد 

تغيريها أو احلفاظ عليها كما هي، لقد أحدث األنرتنت بوصفه العنصر الرئيس يف هذه املنظومة تغيريات بنيوية 
. لقد خلق ظهور وسائل اإلعالم 2يف خريطة اإلعالم بشكل عام، وفسح اجملال بقيام تعددية إعالمية افرتاضية

من كرب وسعة حجمه، فوسائل اإلعالم منذ ظهورها سامهت يف إعادة صناعة مفاهيم   فضاء خموصا على الرغم 
 

 .87، ص 2016، دار احلامد للنشر والتوزيع، عمان، 1، طاإلعالم التفاعليمصطفى يوسف كايف، 1
 .87، صاملرجع نفسهمصطفى يوسف كايف، 2
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االستهالكي  النمط  قولبة  على  للعوملة  الليبريايل  املنظور  وفق  إىل جانب كوهنا عملت  ثقافية خاصة وحمدودة 
 للمنتج واجلمهور على نفس املستوى، وتزويده مبعايري حمددة تؤطر فعل التلقي. 

ائل اإلعالم اجلماهريية نتيجة تفاعل عدد من التحوالت االجتماعية واالقتصادية اليت لقد تطورت وس
العيش حنو ختصيص وقت  التغري يف أمناط  التمدين،  التصنيع، اخنفاض األمية، سرعة  املعاصر:  عرفها اإلعالم 

النقل ووسائل  الطباعة  تطورت  حبيث  التكنولوجي  املستوى  على  التحوالت  مث  للرتفيه،  إالّ أكرب  احملدد   ،  أن 
الرخيصة فعدد من كبار  اجلرائد  انتشار  اجملال، فقد ساهم اإلشهار يف  له دور كبري يف هذا  االقتصادي كان 
املالكني أقطاب اإلعالم مثل اللورد نورث كليف يف بريطانيا أو جوزيف هيسرست يف الوالايت املتحدة، قاموا 

املقابل جلب ببناء مؤسسات إعالمية ضخمة واستدعوا أقالما ص  القراء، ويف  متتلك مجهورا واسعا من  حفية 
ابالقتصاد  وعالقتها  احلديثة  اإلعالم  وسائل  تطور  بني  الوطيدة  العالقة  تربز  ومنه  الربح،  يضمنون  مشهرين 
والنظام الرأمسايل، وتوظيف االقتصادي لإلعالم والتأثري يف املضمون اإلعالمي من أجل إعادة صياغة التمثالت 

ومنه إحداث تغري اجتماعي عن طريق "القوة الناعمة"، أي التغيري يف نسق القيم عن طريق الرتغيب   والقيم،
 . 1اليت يعترب اإلعالم أحد أهم أدواهتا

ليفي    ويذهب إىل أن انبثاق املنظومة التفاعلية اإللكرتونية يعىن هناية اجلمهور   Pierre Levyبيار 
البديل جملتمع املشهد وال يهم إن كانت املضامني املتداولة عالمات أو   ووالدة الذات اجلماعية، وهذا هو احلل

اليت  النخب  والذي كان خيدم  الالمتكافئ  التقليدي  نظريه  النموذج عن  به هذا  ميتاز  وما  أو رموزا،  أيقوانت 
نموذج اجلديد تتحكم يف إنتاج اخلطاابت العامة، وال يضمن التبادل والتفاعلية بني املرسل واجلمهور، غري أّن ال

الذي يسهم يف تشكيله التكنولوجيات احلديثة لإلعالم واالتصال وخباصة األنرتنت ومتغريات العصر غري مركزي 
أكثر  تشكيل فضاء عمومي  ويتيح  العمومي،  االتصال  واملشاركة يف  اخلطاابت  إنتاج  إمكانيات  لألفراد  ييسر 

ب السياسية والثقافية من أحزاب ومجعيات وغريها، نظرا  انفتاحا، إذ مل يعد التواصل العمومي يقتصر على النخ 
 .  2نية التفاعلية بملا متتاز به استعماالت األنرتنت من تعدد الوسائط والنصية الفائقة والنقل التجميعي والتزام  

تندس وسائل اإلعالم يف فضاءات التالقي بني دائريت اجلمهور واألنظمة )السلطة(، لذلك مل تكن هلا 
املصاحل  مراكز  وخمتلف  اجلمهور  تفرعات  وبني  والسلطة،  الناس  بني  قائما  فراغا  متأل  فهي  واقعية  استقاللية 

 
احلاليةحممد مصباح،  1 التوجهات  اإلعالم:  السلفية  أسلفة  املرجعية  ذي  ، عن مؤلف مجاعي بعنوان "السلفيون يف دول املغرب العريب" لإلعالم 

 .16، 1، ص ص 2011القاهرة: مركز املسبار للدراسات والبحوث، جانفي 
 .88، ص مرجع سابق، مصطفى يوسف كايف2
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النظام االجتماعي، صارت وسائل اإل املوجودة داخل  عالم ما يطمح أن يكون عليه االقتصادية والسياسية، 
 .1األفراد وهذا استناد إىل فكرة أن الوسيلة التكنولوجية أداة مستقلة للتأثري على املواقف والسلوكيات 

استعماالت  جمالني:  ضمن  تنحو  اليت  والدين  اإلعالم  وسائل  بني  العالقة  الفكرة  هذه  وتؤسس 
بنيتها اإليديولوجية والتنظيمية. وكيفية تعامل وسائل اإلعالم مع اجلماعات الدينية لوسائل اإلعالم وأثرها على  

الظواهر الدينية. وجتمع بني الضربني روابط منطقية داخلية تتناسب واتساع الفضاء الذي حتتله وسائل اإلعالم، 
مباشر(  وغري  مباشر  )بشكل  الشاملة  االتصاالت  عامل  يف  الدخول  مسألة  تطرح  ابتت  املنظمة  فاألداين 

كتساب وسيلة عصرية للتواصل مع الناس يف منازهلم، ومن جانب أخر تطرح وسائل اإلعالم كيفية احلديث ال 
انتباه  من  يثريه  وما  إعالمي  وكحدث  وابلتايل كفرجة  للخرب،  يشكله كمادة  أن  ميكن  ما  الدين حبسب  عن 

 .  2وشغف وانبهار

تغلغل   متعاضداتن؛  عمليتان  وجود  الديين  اإلعالم  احلياة تشهد ساحة  الدينية يف  للمنتجات  متزايد 
االجتماعية من خالل الثقافة اجلماهريية، مضافا إليها عملية أخرى لتكوين توجه ديين جديد مييل إىل ختفيف 

االستعارات   وتنهي هذه  السلفي،  الديين  الدرس  احملمولة يف وسائط   –حدة  الدينية  املنتجات  تسويق  ظاهرة 
ء العام العاملي إىل تشتت املثال السلفي للتدين حاملا ميّر التأكيد على اهلوية اليت تستقي من الفضا  -اإلعالم 

الدينية عرب وسائط علمانية تتوسع على حساب مساحة املمنوعات السلفية مثل منط اللباس والفن واملوسيقى 
الدينية مبنطق السوق  التأكيد على اهلوية  ثقافة ديني3على مسألة  ة مجاهريية مبعايري ، ولذا جتري عملية تصنيع 

املنتج  مضمون  من  جزءا كبري  شكل  ما  وهذا  إعالميا،  وتسويقها  االستهالكية  السلع  وتصنيع  السوق  ثقافة 
 اخلطايب الديين على اختالف توجهاته وأيديولوجياته وجيرى تسويقه مبقتضى موازين السوق اجلماهريية.  

معياري   مستوى  نضوجا-يف  الديين    -أكثر  اخلطاب  اإلسالم، يتميز  عقيدة  إطار  ابلتجديد ضمن 
األمة  تواجهها  اليت  التحدايت  ومعاجلة  حل  هو  منه  املقصد  ويكون  املسلمون،  حيتاجه  مبا  مضمونه  ويرتبط 
والسنة  الكرمي  القرآن  اإلسالمي وهي  التشريع  إىل مصادر  يستند  فهو خطابه  احلاضر،  الوقت  اإلسالمية يف 

األخرى كاإلمجاع وغري ذلك، يسعى اخلطاب الدييّن لنشر الدين اإلسالمي  النبويّة، ومصادر التشريع اإلسالمية

 
الديينسابينو أكوافيفا وإنزو ابتشي،  1 االجتماع  ، ص  2011، أبو ظيب: كلمة هيئة أبو ظيب للثقافة والرتاث،  1عناية، ط ، تر: عز الدين  علم 

173. 
 . 173، ص املرجع نفسهسابينو أكوافيفا وإنزو ابتشي، 2
 . 88، 87، تر: عوامرية سلطاين، مدارات لألحباث والنشر، ص إسالم السوقابتريك هاييت،  3
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وبذل كل  واآلخرة،  الدنيا  يف  هلم  انفع  هو  ما  الناس كل  تعليم  لغاايت  ومعامالت،  وأخالقاً  وشريعًة  عقيدًة 
 .  1اجلهود يف سبيل خدمة هذا الدين امتثااًل ألمر هللا سبحانه وتعاىل، وأمر الرسول ملسو هيلع هللا ىلص 

األمريكي للعراق ونتيجة تكنولوجيا البث التلفزيوين، انفجر الفضاء اإلعالمي العريب بفريوس  بعد الغزو
القنوات الدينية؛ عشرات من القنوات الطائفية سنية يف مواجهة الشيعية، وقنوات إسالمية ضد قنوات مسيحية 

( قناة عربية. 150ر من )وقنوات سلفية متشددة ضد أخرى معتدلة، حىت وصل عدد القنوات الدينية إىل أكث
أاثر هذا العدد الكبري أسئلة كثرية تتعلق مبصادر متويل وإدارة هذه القنوات واملضامني اليت تقدمها واألهم من 
اليت  لألخر  والتحريض  الكراهية  خبطاابت  اجلمهور  هذا  يتأثر  مدى  أي  وإىل  ختاطبه،  الذي  مجهورها  ذلك 

الدينية القنوات  أغلبية  وتروجها  للحد تنتجها  وافتقارها  املادية واإلعالمية  إمكانيتها  الرغم من ضعف  ، وعلى 
الوعظ  برامج  وتقدم  الصورة  على  تعتمد  ال  اإلسالمية  القنوات  فأغلب  اإلعالمي  العمل  معايري  من  األدىن 

 .  2واإلرشاد، أي أهنا تفتقر لألخبار ولتنوع الربامج واآلراء 

عيسى  أشارت   القادري  املعهنوند  بـــــيف كتاهبا  الوقوف نون  العربية:  الفضائيات  ثقافة  يف  "قراءة   :
التفكيك"  ختوم  أن العامل العريب مل يكن مهيأ على مستوى النسق الثقايف السائد، للتفاعل اخلالق مع   3  على 

هذه الطفرة الفضائية اليت حدثت يف هذه احلقبة، وهلذا فهي تؤكد أن الفضائيات العربية بدت عاجزة عن ولوج 
مرحلة البناء الثقايف البديل ألسباب موضوعية هلا عالقة بطبيعة اإلعالم األحادي النمط، وأبوضاع اجملتمعات 
العربية القلقة، وأسباب ذاتية هلا عالقة برتكيبة هذه الفضائيات اهلجينة ورؤيتها الضبابية لدورها ووظيفتها، ومتثل 

رح والتسلية والرتفيه، والنجومية اإلعالمية أبرز العناصر املكونة عناصر السرعة واآلنية والربح السريع والسهل وامل
 للثقافة اإلعالمية الرائجة سواء على الصعيد العاملي أو على صعيد الفضائيات العربية. 

تلعب القنوات الدينية دورا حموراي يف تشكيل توجهات الرأي العام يف منطقة الشرق األوسط وغريها 
الق تسعينيات  أواسط  من منذ  أقل  يف غضون  سريع  بشكل  القنوات  هذه  أعداد  تزايدت  ولقد  العشرين،  رن 

عشرين عاما، وفيما كان من الصعب العثور على قناة دينية واحدة قبل عقدين من الزمن صار عددها حاليا ما 
منها معىن   يربو على مخسمئة قناة، بينما يركز العديد من الفضائيات العامة نشاطه على األخبار فإن عددا كبريا 

 
برعوز،  1 ميلك  حممد  من  والسياسي...  الديين  علينا كمجتمعات،اخلطاب  األكرب  بتاريخ   التأثري  اجلزيرة  مدوانت  موقع  يف  نشره  مت  مقال 

 .08/02/2020مت تصفحه يوم: https://0i.is/smpg، متاح على الرابط: 22/9/2018
 . 133، ص 2016افة، مصر، ، دار اجلمهورية للصحاإلعالم... اهليمنة الناعمة وبدائل املواجهةحممد شومان، 2
، مركز دراسات الوحدة العربية، لبنان، 1ط ،قراءة يف ثقافة الفضائيات العربية: الوقوف على ختوم التفكيك، هنوند القادري عيسىينظر:  3

2008 . 

https://0i.is/smpg
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ابلرتفيه أو ابلقضااي أو القضااي الدينية أيضا. تتفاوت دراسات احلالة اليت تناولت املشروع البحثي تفاوات كبريا 
من الربامج الدينية يف القنوات العامة مثل قناة "اجلزيرة" إىل القنوات املسيحية يف مصر، ومن القنوات السلفية 

ومن قنوات الشيعية والسنية يف    ،ودية مقرا هلا إىل تلك اليهودية يف إسرائيلاليت تتخذ من اململكة العربية السع
الداعيات  من  املدروسة  املادة  بعض جوانب  ترتاوح  التابعة حلركة محاس وحزب هللا، كما  األخرى  إىل  العراق 

 .1الشهريات يف القاهرة إىل النجوم التلفزيونيني الدوليني 

طاع أن يوظف جمموعة من القنوات الفضائية املتخصصة يف الشأن أما املذهب الشيعي فهو بدوره است
الشيعية، يف  والثقافة  بثقافة اإلسالم، رسائل حمملة ابلقيم  اخلاصة  الدينية  املعرفة  تقدم إضافة إىل  اليت  الديين، 

خال من  إفريقيا  مشال  منطقة  وخصوصا  العربية،  املنطقة  يف  موجودة  املسيحية  الفضائية  القنوات  جند  ل حني 
جمموعة من احملطات، اليت تصل إىل مثان حمطات ويعرب القائمون على هذه القنوات، عن انزعاجهم من التضييق 
"عربسات  االصطناعي  القمر  من  ابلبث  هلم  متسح  ال  حيث  السياسية  األنظمة  بعض  عليهم  متارسه  الذي 

Arabsat  وهو ما يضطرهم للتوجه للــــ "هوتربد "Hot Bird"2. 

 ية اإلعالم الطائفي ومؤشرات احلضور. . دينام2  

املذهيب  أو  الديين  اآلخر  حتقر  أو  تنفي  اليت  اخلطاابت  تلك  أبهنا  الطائفي  الديين  اخلطاب  يوصف 
وتضفي عليه صفات سلبية أو قدحية أو شيطانية وإسناد الشرور له على اختالفها، وذلك يف مقابل خطاب 

 إنتاج وعي وذهنية موازية تدور حول الدين واجلماعة واملذهب مديح الذات الدينية واملذهبية الذي يؤدي إىل 
الديين، ومن مث تكون إزاء وعي منفصل، أو شكل من أشكال بناء العزلة الشعورية اليت كان يشار إليها يف 

 .3اخلطاب القطيب وخطايب الشيخ على عبده إمساعيل يف مرحلته األوىل، وشكري مصطفى يف مؤلفاته العديدة 

والصفات وتشكل   واللغة  اجملامالت  الظاهر؛ خطاب  أوهلا: خطاب  مزدوجا  اخلطاابت خطااب  هذه 
املائعة واملتكررة عن الوحدة واألخوة والتعايش، والثاين: خطاب الباطن/ املضمر الذي ينتج ويستهلك يف دوائر  

اسية، وينطوي على سي–أكثر ضيقا يف دور ووسط مجاعة املؤمنني ابلدين أو املذهب، أو داخل مجاعة دينية  
سلبيات ونقائص تنسب لألخر واملذهيب اليت تنفيه وحتوله إىل شيطان أو عدو. وتشكل العديد من الوسائط 

 
 .115،114، ص ص 2010سبتمرب ، 7، جملة أفاق املستقبل، العدد القنوات الفضائية الدينية يف منطقة الشرق األوسطخالد احلروب، 1
 . 37ه، ص1440، دار الفيصل الثقافية، الرايض، الدين واإلعالم يف سوسيولوجيا التحوالت الدينيةرشيد جرموين، 2
الطائفيةنبيل عبد الفتاح،  3 والدولة  املزدوج -الدين  اخلطاب  نقد  يف  ، ص ص  2010، مؤسسة املصري للمواطنة واحلوار، مصر،  1، طمسامهة 

41،43. 
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إزاء اآل اليت تنطوي كتاابت سلبية  الدينية واجملالت  الديين منها الكتب  الديين. ومتثل حامالت للخطاب  خر 
الدينية واملذهبية   الدينية والرمزية  اجملال اخلاصاالستعراضات  السياسي وكذلك  العام  اجملال  تديني   ، الرامية إىل 

ويتم استخدام اللغة والرموز واإلشارات والنصوص الدينية يف التعامل الذي يرمي للتمايز بني األشخاص على 
تسند الوقائع ذات العنف إىل السند الديين والتمييزي سواء ضد األفراد أو اجلماعات أو   ، أساس ديين مذهيب

البعد  وتغليب  دينية  إىل  والعادية  املدنية  النزاعات من  يتم حتويل  الغالب  أو جماالت أخرى، ويف  العبادة  دور 
على فيها  االعتماد  يتم  أمام خطاابت  اجملال  اإلعالم  وسائل  ومتنح  فيها.  الديين   الديين  األخر  عقائد  جتريح 

 .1واملذهيب أاي كان توجهه 

أمحد تعرف   إمساعيل  الدين   جنالء  على  غالبا  يتكئ  عاطفي  »خطاب  أبنه:  الطائفي  اإلعالم 
التاريخ التصادمي بني الطوائف املختلفة، ويسعى خللق األكاذيب والشائعات، ويهدف إىل إجياد  ويستحضر 

الطا االحرتاب  إىل  املؤدية  شأنه الفنت  من  والتقليل  وإهانته  عليه  والتحريض  لآلخر  اإلساءة  يعتمد  ئفي، كما 
أمحدوازدرائه عرب خمتلف وسائل اإلعالم«، وتفرق   إمساعيل  بني اإلعالم الطائفي واإلعالم الديين الذي   جنالء 

الدين ولكنه ال حيمل أي نفس تصادمي أو حتريضي، وإمنا يستهدف إيضاح وتعمي م يتكئ هو األخر على 
 . 2مفاهيم الدين وقيمه العليا 

واجليو واإلقليمية  السياسية  وتداعياته  العريب"  "الربيع  اندالع  الفكرية جنّ إاسرتاتيجية،  -مع  النخبة  رت 
ومذهبية  طائفية  تناقضات  أنتج  علماين،  إسالمي  استقطاب  وخلق  اهلواييت  االنقسام  مستنقع  إىل  والسياسية 

"حنن" و "هم"، لقد أسهم هذا الوضع إىل إحداث شرخ جمتمعي وتشقق هواييت وتقسيم الوضع بناًء على حمور  
مل يصن مكاسب الثورة ومقاصدها الكربى بل حوهلا إىل ساحة إلابدة الطرف املخالف واغتياله رمزاي ومعنواي، 

 . 3املشهد  وشكل هذا ثقافة سياسية هشة هلا قابليتها لالستبداد ومنح الثورة املضادة فرصة إلعدام التحكم يف 

وقد ال ميتلك االنقسام اهلواييت بوصلة اسرتاتيجية وال آليات أو برامج لتحقيق االنتقال الدميقراطي، 
وال يسمح ببناء توافقات اترخيية ومراجعات فكرية، بل يسقط التدافع املدين والسياسي يف حلبة صراع يستعيد 

ين والتشويش والتخويف والتفتيت يف إطار معركة اإلهلاء فيه اسرتاتيجيات االستبداد نفسها، القائمة على التخو 
واالستنزاف واالستفزاز يف ظل منوذج انتقاضي دميقراطي مل يكتمل بعد، وهو استقطاب يف العمق يقدم خدمة 

 
 .43ص  ،مرجع سابق، مسامهة يف نقد اخلطاب املزدوج -الدين والدولة الطائفية نبيل عبد الفتاح، 1
 .7، ص 2017، دار املعتز للنشر والتوزيع، القاهرة،  1، طاإلعالم الطائفيجنالء إمساعيل أمحد، 2
 . 5، منتدى العالقات العربية والدولية، ص النموذج وعائق الصراعالدين والدولة يف اخلطاب العريب املعاصر بني طائفية سلمان بونعمان، 3



 ددات واإليديولوجيا الشيعي ووسائل اإلعالم... احمل -اخلطاب الطائفي السين                               الفصل الثاين         
 

 
127 

جمانية لالستبداد والتغول والسرتاتيجيات التدخل اخلارجي الساعي إىل إجهاض حلم االنتقال الدميقراطي إلرادة 
 .1األمة 

وقد أسهمت اللحظة الثورية اليت مّر هبا العامل العريب، بدرجات متفاوتة وأمناط خمتلفة يف تسيّيس مفرط 
افرتضت حدوث  مقارابت  اعتماد  أخرى يف  أسهمت من انحية  الدينية، كما  ظواهره  تناولت  اليت  للقراءات 

"الربيع  بــــ  ما عرف  دفع  لقد  اإلسالمية،  احلركات  من   انقطاعات يف مسرية  املسلمني  اإلخوان  العريب" حركة 
مساحة العمل اجملتمعية إىل السعي املرّكز للحصول على السلطة واهليمنة، وانتقل ابلسلفيني من رفض املشاركة 
التشدد املذهيب  املنفتح الذي أخرجهم من ضيق  الدميقراطي اجلديد، اجملال  الفضاء  السياسية إىل االخنراط يف 

 الربغماتية.  الذي عرفوا به إىل سعة 

فيها     الدينية  الظاهرة  تقرأ  اليت  اجلهادية  الظاهرة  توسع  اجلديدة هو  العربية  املعادلة  الثالث يف  العنصر 
للحظة  السابق  الرتاث  مع  القطيعة  منظور  ومن  والدولة،  ابلسياسة  الدين  عالقة  منظور  من  مزدوج  بشكل 

األحداث األخرية اليت عرفتها الساحة العربية تؤكد على   الثورية، ومن منظور اجملال الديين يف حميطه العريب فإن 
هذه  العريب،  والديين  السياسي  املشهد  ضمن  القائمة  اإلسالمية  للحركات  الدينية  التوجهات  استمرارية 
فيسبوك كمنرب  قبيل موقع  وتوظيفها من  احلركات  االتصالية هلده  املنصات  غزو معظم  مع  تتأكد  االستمرارية 

 . 2داد اإللكرتوين وافرتاضي يتزامن ويتخطى الواقعيإعالمي ميثل امت

واألنساق  األيديولوجيات  سقوط  إىل  احلداثية  بعد  ما  اجملتمعات  يف  التحوالت  هذه  أدت  لقد 
العامل اإلسالمي وإىل جانبها ترتاجع  الديين يف  التشظي، فتمددت مساحة  والسردايت الكربى، وبروز ظواهر 

سيطرهتا، وابلتزامن مع ذلك ظهرت سيطرت متعهدين دينني جدد، وتضم   حركات اإلسالم السياسي وتضاؤل 
وداعيات  برامج،  ومقدمي  وكتاب  الغربية،  السياسية  احلداثة  مناذج  مع  تصاحلوا  جدد  دعاة  القائمة  هذه 

، يف ظل كل هذا مل يكن اإلعالم جمرد انقل لألحداث اليت جتري يف 3"الصالون اإلسالمي" وجمموعات موسيقية 
ديين/ األر  )سياسي/  األبعاد  ثالثي  هرم  ليشكل  الصراع  منظومة  يف  ينخرط  بل كان  واإلسالمية  العربية  اضي 

 إعالمي( يفرض أيديولوجيته ومنطقه كشكل أخر من أشكال ممارسات السلوك الطائفي. 

 
 . 6ص  مرجع سابق، ،الدين والدولة يف اخلطاب العريب املعاصر بني طائفية النموذج وعائق الصراعسلمان بونعمان، 1
 .24، تر: عوامرية سلطاين، مدارات لألحباث والنشر. ص إسالم السوقابتريك هايين،  2
 . املرجع نفسه، هايينابتريك  3
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أبرز  ومن  العامة،  الوظيفة  نطاق  والتمييز يف  التحيز  ثقافة  أتصيل  إىل  يعود  الطائفة  إىل  التحول   إن 
أشكال التمييز تعقيد اإلجراءات يف مواجهة من ال ينتمي إىل داينته ال سيما إزاء األقباط أو إبداء األقباط أو 

الديين  االنتماء  دالة على  استخدام رموز  أو  لالئحية  أو  القانونية  للقواعد  ملتوية  أبرز 1إبداء تفسريات  . ومن 
اجملاالت   اختالط  الطائفي  االحتقان  املؤسسات مالمح  أدوار  ومتدد  والثقافية،  واالقتصادية  والسياسية  الدينية 

للمقدس  وضعي  أتويل  على  االعتماد  من خالل  الدينية  الطائفي 2والسلطات  اخلطاب  من  جيعل  ما  وهذا   ،
الطائفي  اخلطاب  بنية  االنفعايل على مستوى  الشحن  ويتم هذا  للتفجري يف أي حلظة،  قابل  خطااب مفخخا 

م وفق  خمتلف املوجه  يالمس  النهائية  حمصلته  يف  جيعله  ما  اجملتمع،  طبقات  خمتلف  مع  ترتافق  معينة  قصدية 
 جماالت احلياة اإلنسانية.

تعود أمهية دراسة وسائل اإلعالم اجلماهريية بشكل جزئي إىل الطريقة اليت يسهم هبا يف صياغة الضمري 
هي أن دراسة اخلطاب الديين غري ممكنة مبعزل عن اجلمعي، ومثة ففكرة يتكرر ورودها خالل البحوث املختلفة و 

ويثري  فعال،  لنفسه ونقل رسالته بشكل  التسويق  اليت تدعم وجوده ومتكنه من  والتقنيات  السياسي  االقتصاد 
االهتمام ابالقتصاد السياسي تساؤالت عديدة منها: من هو الذي حيدد نوعية الربامج والقضااي املطروحة اليت 

، وكما يف حالة القنوات التابعة حلركة محاس وحزب هللا على سبيل املثال تتضح من الوهلة األوىل تروج هلا القناة
الوقت  تعترب مشروعات جتارية يف  الفضائية  القنوات  غالبية  أن  إال  الواسع،  السياسي  السياق  النظر إىل  أمهية 

ج لرؤي اجتماعية وسياسية حمددة كاألدوار نفسه، وتعترب القنوات الدينية مبنزلة أدوات سياسية أيضا، إذ أهنا ترو 
وإما  الراهنة  األوضاع  تكرس  إما  مث  ومن  مثال،  املختلفة  االجتماعية  والطبقات  اجلنسني  من  بكل  املنوطة 
تتحداها، وحتيل مسائل القوة واإلقناع أيضا إىل وسيط البث الفضائي، وحبسب البحوث والدراسات وجد كثري 

الدينية و  الربامج  املشاركني فيها ال يتجادلون ببساطة حول مدى صحة أفكار معينة أو خطئها، من مقدمي 
فيها  يتنافسون  اليت  اخلارجية،  للسوق  امتدادا  متثل  اإلسالم  ابسم  التحدث  سلطة  ألنفسهم  يدعون  ولكنهم 

 . 3املتحدثون الدينيون للفوز بقلوب اجلماهري وعقوهلم 

الطائفي2 اإلعالم  مؤشرات  أيديولوجيا  :.  الدين،   تشكل  حول  الدين  أهل  ما كّونه  الديين كل  اخلطاب 
فاإليديولوجيا الدينية من حيث هي فعل معاقرة اإلنسان للدين تنتهي به إىل دين مؤدجل، ويعرب الدين يف كليته 
يتعرض إىل أكثر أشكال  التدليس  التدليج وأحياان  بفعل  اجتماعية ولكنه  فالدين كوظيفة  إنسانية،  عن حالة 

 
 .68، ص مرجع سابق ، مسامهة يف نقد اخلطاب املزدوج -الدين والدولة الطائفية  نبيل عبد الفتاح،1
 .69ص ، املرجع نفسه ،نبيل عبد الفتاح2
 .114، ص 2010، سبتمرب/ أكتوبر 7، جملة أفاق املستقبل، العدد القنوات الفضائية الدينية يف منطقة الشرق األوسطخالد احلروب، 3
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أبكثر احملاوالت Emile Dutkhiemإمييل دوركهامي . لقد قام السوسيولوجي الفرنسي 1ملغالطة اإلسقاط وا
غريتز  لربط الدين ابلنطاق االجتماعي للممارسات اإلنسانية، وعلى هذا جاء تعريف    Cliffordكليفورد 

Geertzة للكل وهو ما يؤسس ، لذا تطرح بعض اجلماعات احملددة فكرة التمثيلي2للدين ابعتباره نظاما ثقافيا
الدينية   السياسية  احلركات  وضوحا يف  السيطرة  هلذه  البحتة  السياسية  األبعاد  وتزداد  والسيطرة،  اهليمنة  لفكرة 

 الفعلية، وهو ما يؤكد مركزيتها يف ميدان الفعل الديين والسياسي.
مفهوم السيطرة كوسيلة لتحليل الصراعات بني الدين   Gramsciغرامشي  من هذا املنظور يطرح  

،  3واأليديولوجيا يف سياق سياسي ثقايف، وهي تركز على استخدام أشكال متنوعة من الثقافة مبا يف ذلك الدين 
وخالفا للصورة والوسيط اإلعالمي احلامل هلذه األشكال املهيمنة والذي يؤصل عالئقية الدين واإليديولوجيا،  

الديين ميارس السطحية والطائفية واالجنذاب السائدة   املعاصرة، فاإلعالم  العربية  الديين يف اجملتمعات  لإلعالم 
جماال أكثر    Foucaultفوكوحيدد    .4حنو أجندات سياسية ومصاحل جتارية تسعى الستغالل العواطف املثارة 

دقة يف تفسري عالقة الدين ابإليديولوجيا وذلك ابعتبار الدين منوذج أيديولوجيا للقمع، وذلك ابالعتماد على 
وعمومية   Althusserألتوسريأدوت   اتساعاً  أكثر  زاوية  خالل  من  أو  اإليديولوجيا  وممارسة  األيديولوجية 

. لذا تنخرط وسائل اإلعالم يف سياق أيديولوجي 5رمزيةلصياغة العالقات االجتماعية، يف إطار أكثر جترداً و 
 يؤصل من فكر اهليمنة ضمن جمال أكثر حتديداً يرتبط ابلدين من جهة والسياسة من جهة اثنية.

لقد أصبحت الطائفية بفعل تظافر عوامل بنيوية وأيديولوجية مكنتها من اخرتاق بنية اجملتمع لتشكل 
مع، تعرب من خالهلا على أبرز االجتاهات السياسية يف املنطقة العربية وأشدها ظاهرة بنيوية تسود طبقات اجملت

أتثرياً وقوًة، ملا حتويه من أدوات وآليات إيديولوجية استقطابية تتيحها له قوة خطاهبا الديين كأهم مكون من 
الطائفي حدود املفهوم الذي أقره عدد من املفكري  مكوانهتا املفصلية.   أمثال  ويتجاوز اخلطاب  عزمي ن من 

املؤشرات   بشارة من  عدد  خالل  من  تتمظهر  ظاهرة  إىل كوهنا  للدين«،  السياسي  »التوظيف  اعتربها  حني 
الفكرية  املرجعية  بناء على  أبرز متفصالت اخلطاب وتسهم يف حّديته  أحد  لتكون  الواقع  املتموضعة يف أرض 

اليت ميثلها، ويطرح   لعياضي والدينية  الدين  امل  نصر  الطائفي عرب عدد من  يتمظهر فيها اخلطاب  اليت  ؤشرات 

 
 .29، ص 2009، دار االنتشار العريب، بريوت، 1، طما وراء املفاهيم؛ من شواغل الفكر العريب املعاصرإدريس هاين، 1
 . 70، ص 2009، الشبكة العربية لألحباث والنشر، بريوت، 1، تر: هند عبد الستار، طالدين األسسمالوري اني، 2
 .102ص  ،نفسه رجعامل، الدين األسسمالوري اتي، 3
احلايف،  4 الديينعامر  اإلعالم  نشره  أزمة  مت  مقال  تعددية،  موقع  الرابط:2017/  10/  17،  على  متاح   ،https://cutt.us/7Sxv7    مت

 .2020/ 02/ 29تصفحه يوم: 
 . 119، ص مرجع سابقمالوري اتي، 5

https://cutt.us/7Sxv7
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احلامل اإلعالمي، وهي املؤشرات ذاهتا اليت خلقت حالة حتول بنيوي يف مسار التحول من خطاب ديين إىل 
 :  1طائفي ما بعد حداثي، ويتحدد هذا اخلطاب وفق املؤشرات التالية

إالّ  .1 بنفسه  يعرف  ال  الطائفي  اجلماعات   اخلطاب  بقية  انتقاد  خالل  الطائفي من  اخلطاب  يبين   :
خر عدو مهما كان قربه أو بعده من حيث العقيدة والفكر، وال يقتصر اخلطاب أساسا على فكرة الصراع، فاآل 

 .الطائفي على انتقاد بقية الطوائف أو السخرية منها، بل جنده يتلذذ يف ومسها أببشع النعوت واغرهبا
األفضلية   .2 فكرة    والرايدة:ادعاء  ابتكر  اليهودية  مرجعتيه  اليهودي يف  املختار" "اخلطاب  شعب هللا 

واعترب نفسه أفضل اخللق، وبقية الناس دوهنم يف املرتبة واملكانة، هذا التعظيم املبالغ فيه جنده يف كل اخلطاابت 
الفك االنغالق  على  القائمة  اإلقصائية  العقلية  هذه  القرآن  انتقد  وقد  الديين الطائفية،  االنتماء  وتقديس  ري 

 . والعقدي
يعترب اخلطاب الطائفي خطاابً اخللط بني التاريخ والذاكرة وزعم امتالك احلقيقة واخلالص األبدي:   .3

إيديولوجياً ابمتياز، وميتاز ابإليديولوجيا التضليل واالنتقائية واإليهام، وعلى هذا األساس خيلط اخلطاب الطائفي 
مياثل بني التاريخ والذاكرة، فيعيد تشكيل التاريخ وفق رؤية طائفية ضيقة، فهو ينتقي من و ،  بني احلقيقة واخليال

األحداث ما يؤكد أفضليته ودونية غريه، وهكذا يتجاهل اخلطاب الطائفي ما أثبتته العلوم االجتماعية أبن كل 
 .2 مقبول يف زماهنا مرحلة اترخيية متلك شروطا خاصة للحقيقة، وحتدد ما هو ممكن ومقبول، وما هو غري

املظلومية:   .4 فكرة  على  تعترب فكرة املظلومية أسس اخلطاب الطائفي فاألخرون متآمرون دوما الرتكيز 
على تلك الطائفة ويرتبصون هبا، ويكنون هلا العداء، ويعملون على تدمريها والقضاء عليها، وهذا ما يظهر جبالء 

مقولة املظلومية وأتمر اجلماعات اإلسالمية املختلفة على أهل يف اخلطاب الشيعي االثين عشري، إذ يركز على  
الرتاجيدي جعل من اخلطاب الشيعي خطااب طائفيا يف عدة مناسبات، وميكن أن نستدل  املنزع  البيت، وهذا 
البعد  عليه  هيمن  )داعش(  تنظيم  حماربة  إىل  الداعي  الشيعي  فاخلطاب  األخرية،  السنوات  يف  العراقية  ابلتجربة 

 ئفي، وارتبط يف أغلب األحيان بفكرة املظلومية التارخيية. الطا
اآل .5 اآلكراهية  من كراهية  أعمق  األدىن  األقصى:  خر  اخلطاب  خر  يف  الكامنة  احلقد  نزعة  تشمل 

من  أكثر  وكره  بعدائية  القريب  مع  الطائفي  اخلطاب  ويتعامل  قربت،  أو  بعدت  مهما  اجلماعات  الطائفي كل 
ه يف الفكر والتاريخ واللسان والدين، لذلك البد أن يكون معه منتميا إىل اجلماعة أو البعيد، فالقريب يشرتك مع

اإلسالمية  الدولة  تنظيم  يقوم هبا عناصر  ما  قتله، وهذا  أصبح عدوا جيوز  بذلك  يقبل  مل  وإذا  نفسها،  الطائفة 

 
 .21، ص مرجع سابق، اخلطاب الطائفي يف الفضائيات الدينية، كلفة اخلطاب وتداعياتهنصر الدين لعياضي،   1
 .12ص ، نفسهرجع املنصر الدين لعياضي،   2
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لعنف والقتل ضد أبناء )داعش( ضد أبناء ملتهم ومذهبهم من أهل السنة واجلماعة، بل ميارسون أبشع أنواع ا
 مجاعتهم ممن متردوا أو انتقدوا سلوك اجلماعة أو أرادوا االنسحاب. 

الطائفي .6 اخلطاب  يف  السياسي  البعد  نتاج هيمنة  وهي  قبل كل شيء،  فالطائفية مشروع سياسي   :
وجربوته، فجاء يف طبيعي لكل استبداد سياسي، وقد انتقد القران الكرمي هذه املسالة حينما حتدث عن فرعون  

فِ :  حمكم تنزيله َعاَل  ِفْرَعْوَن  اَلْرضِ   ے ِإنَّ  طَآئَِفة َيْسَتضْ   ٗ  ِشَيعا  َأْهَلَها   َوَجَعلَ   اَِ۬ ُهمْ   ٗ  ِعُف  ن ْ َوَيْسَتْحِيۦ    مِّ أَبْ َنٓاَءُهْم  يَُذبُِّح 
ْلُمْفِسِديَنٰۖ  َاَ۬ ِمَن  ِإنَُّهۥ َكاَن  القرآني  ،1ِنَسٓاَءُهُمۥٰۖٓ  اآلية  هذه  استطاعت  السياسية وقد  اخللفيات  عن  تكشف  أن  ة 

للطائفية، إذ اعتمد النظام الفرعوين سياسة تقسيم اجملتمع على فرق وطوائف متناحرة، وقد جنح النظام الفرعوين 
املستبد  احلاكم  يتعصب  مث  الطائفي،  االنتماء  معيارية  على  استنادا  طوائف،  على  املصري  اجملتمع  تقسيم  يف 

عالية وفاضلة خمتارة، وجيعلها كاحلصن مث يبدأ مبمارسة اإلرهاب والتنكيل مبن خيالفه،   للطائفة اليت يصنفها أبهنا 
إىل  وحتويلها  الطائفية،  ثقافة  بتعميم  إال  الطائفي  مشروعه  حتقيق  من  الدكتاتوري  السياسي  النظام  يتمكن  وال 

وميكن   املختلفة،  واملذاهب  الدايانت  أبناء  بني  العالقات  طبيعة  يف  يتحكم  هذا منطلق  خالل  من  نفهم  أن 
 التحليل ما حدث وحيدث يف العامل العريب من صراعات وتقلبات.

 . . متثالت اهلوايت الطائفية يف وسائل اإلعالم العربية3

اال من  السائدة  والتارخيية  االجتماعية  السياقات  ضمن  اليوم  الدين  نسج يعاين  ميكنه  إذ  زدواجية، 
ف مع منطقها والتحول إىل بضاعة إعالمية، أو البقاء وتنتهي به إىل التكيّ عالقات مع نظام وسائل االتصال،  

يف منأى عن الظواهر االجتماعية الذي تضمنه وسائل اإلعالم اليوم والتحصن يف ثنااي اجملتمع، أين يتابع تفعيل 
إىل االحتفاء   فرص التواصل يف حدود التضامن العميق بني األفراد، وتنحو وسائل اإلعالم وبشكل أكثر عمقاً 

أبشكال التدين لتصنع بواسطتها اخلرب، أي ما تقدمه ضمن نبأ احلدث اإلعالمي وهبذه الصياغة اليت صاغها 
وهو حتول اخلري االجتماعي أو السياسي أو الديين E. Katz & D. Dayanودااين  كاتزعاملا االجتماع  

بصفة  وفرادة،  فرجوية  قوًة  مستبطناً  تلفزي، أي يصري  واقعي   إىل حدث  على حدث  تشتغل  اإلعالم  وسائل 
اإليطايل كما الحظه   فالتلفزيون  وأشكاله.  من خالل حتوير دالالته  مغايراً  منه شيئا  يعاجل   غويزارديلتجعل 

تركيز على  تلفزيوين، وهو  به سلسلة عروض جنم  يعاجل  الذي  نفسه  البااب "كارول ووجتيال" ابلشكل  زايرات 
الرسالة   حمتوى  على  ال  ووسائل الشخص  الدين  بني  الثنائي  التواصل  من  النمط  هذا  ويشكل  يقدمها،  اليت 

اإلعالم تعويالً حثيثاً تبديه بعض التنظيمات الدينية ابلصحافة املكتوبة والدعاية، فتحدث بعضهم عن "الدين 
ظاهرة Religion Marketerاملسّوق   السبعينات  فرتة  يف  األمريكية  املتحدة  الوالايت  يف  ظهرت  لقد   ،" 

 
 .4سورة القصص، آية  1
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اإللكرتونية  معامله على   The Electronic Church  الكنيسة  تتأسس  بناء خطاب مشرتك  ما ساهم يف 
 . 1حتقيق التالؤم بني اخليارات الدينية والسياسية 

أدى ظهور اإلعالم الديين يف املنطقة العربية يف ظل ظروف مشحونة سياسياً ابلرهاانت املضادة اليت 
السياسي العريب، خصوصا يف مصر بوصفها البلد العريب الذي انطلقت منه التجربة األوىل حتكمت يف الفاعل  

اإلسالم  حركات  مع  الصراع  املرحلة  هذه  مميزات  من  وقد كان  اجلدد،  والدعاة  الديين  ابإلعالم  يسمى  ملا 
إسالمياً غري   مسيس لكي السياسي، حيث فسح اجملال لرتخيص القنوات الفضائية اخلاصة لكي تقدم بديالً 

يواجه التيار احلركي اإلسالموي الطامح يف السلطة. تشرح هذه احليثيات سّر الفوضى اليت عمت هذا احلقل، 
فنظرا ألن أهم ما مييز هذه الفضائيات هي أهنا تقع خارج السيطرة الرمسية للدولة، وال ميكن معرفة حمتواها وال 

التح على  القدرة  عدم  وابلتايل  القيمي،  يف مضموهنا  سيؤثر  ما  وهو  الدينية،  القيم  هذه  إنتاج  سوق  يف  كم 
هذا  داخل  يف  وستظهر  السياسي،  اإلسالم  حركات  حىت  املؤسسات  من كل  منفلت  فرداين  تدين  تشكيل 

 التحليل آاثر هذه القنوات على شخصية األفراد وعلى التماسك اجملتمعي وعلى احلقل الديين برمته. 
وراء نشأة هذا اإلعالم، بل هناك عوامل أخرى، تساوقت مع بروز ومل يكن العامل السياسي احلافز  

هذا اإلعالم، وميكن أن نذكر يف هذا السياق هيمنة منطق السوق وثقافة املاركتينغ والتسليع اليت انتشرت يف 
النيو املوجة  استث-سياق  وقد  واألخري،  األول  املبدأ  والثروة  الربح  منطق  من  اختذت  اليت  اجلديدة  مر ليربالية 

العريب   "الدين    –الرأمسال  وهو  رمزي  رأمسال  أخطر  يف  من Religionاإلسالمي  جمموعة  وجه  عندما   ،"
وابلتايل  املشاهدين  ثقة  ولكسب  للتأثري  مداخل  اجلدد  الدعاة  ومن  الدين  من  تتخذ  لكي  الفضائية  القنوات 

امل من  ضخمة  سوقا  تستهدف  اليت  التسويقية  الربامج  وخمتلف  إعالانهتم  بنحو لزايدة  يقدرون  ستهلكني 
 .  20152مواطن عريب حسب تقديرات سنة   389.373.000

ليرباليا لظاهرة اإلعالم الديين، إذ يرى أن ظاهرة -تفسريا نيو  Patrick Hanyابتريك هاين  يقدم  
"عمرو خالد" خمتلفة عن تيار اإلسالم السياسي، حيث مت االبتعاد عن السياسة والتزام خبطاب أخالقي خيتلف 
عن اجلماعات والتنظيمات السياسية واليت تعكس التوظيف االجتماعي لإلسالم مبا يبتعد هبا متاما عن حركات 

 .3وتنظيمات اإلسالم السياسي وميثل يف اآلن نفسه تلبية لالحتياجات الدينية للنخب والطبقات العليا املصرية 

 
ابتشي   1 وإنزو  أكوافيفا  الديين  ،  سابينو  االجتماع  والسياقات-علم  عناية، طاإلشكاالت  الدين  عز  تر:  والرتاث ،  1،  للثقافة  ظيب  أبو   هيئة 

 .174ص  ،2011، أبو ظيب،)كلمة(
 .62، 61، ص ص مرجع سابقرشيد جرموين، 2
 . املرجع نفسه3
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يرتبط بدخول كتل اجتماعية ذات   اً كبري   لقد عرف اجملالني الديين والسياسي يف البيئة اإلسالمية جدالً 
اجملتمع اإلسالمي، ويتشكل هذا اجلدل   تضاريس متعددة، اعتربت طرف يف جمال الصراعات الداخلية يف بنية

والديين/  الرمزي،  والديين  االجتماعي/  والديين/  السياسي،  الديين/  التارخيي  اجلدل  عدة:  ثنائيات  إطار  يف 
، فتقاطع هذه اجملاالت مع اجملال الديين كان رهني اشتغال أطراف متصارعة وأحياان متعاضدة ضمن 1الثقايف 

الديين الذي يشكل كينونة أساسية وهوية مرتامية األبعاد تبقي حبيسة املؤسسة الدينية مسارات متباينة، فاجملال  
ما مل تدعم بقوة وسلطة اجملال السياسي ونفوذ اجملال الرمزي ومرونة امليدان الثقايف، ويتم تشغيل هذه األطراف 

العاطفي واشتغال جمال السلوك اإلنساين مب الوقت مساحة لتوظيف  ا يف ذلك تداخل جمال ليصبح مع مرور 
العاطفة االنفعالية اجلمعية وابلتايل يتحول السلوك إىل عنف مؤسس قائم  اخلاص والعام، ما يسمح بتشريب 
على التربير الديين بفعل عوامل وآليات تتحدد وفق احلاضر، أييت يف سلم هذه اآلليات وسائط اإلعالم اليت 

تسويقها وفق معايري استهالكية تبعا أليديولوجيات معينة متارس تنخرط يف لعبة الصراع ويصبح الدين سلعة يتم 
السياسي  الصراع  أو  الديين  فالصراع  هواييت،  مبدأ  على  بناء  اإلعالمية  والقولبة  التنميط  عمليات  هوايتها يف 

ية الذي يتم تسويقه إعالمياً على منابر املؤسسات الدينية وفق قالب مذهيب يتقاطع مع صراع احلركات اإلسالم
قائم، يعزز اجلدل بني جمايل اخلطاب من عمق التقاطعات الدينية والسياسية، لتكون رؤية اإلعالم   هو  تبعا ملا

الناقل هلذه التقاطعات ضبابية ومشوبة ابإليديولوجيا: إيديولوجيا اهلوية/ وأيديولوجيا الذات، اليت تغرق ضمن 
 . اتريخ صدامي تعجر عن التخلص منه حاضراً 

الفوضى الزمانية يف شاشات الفضائيات وبشكل أكثر حتديداً الفضائيات الدينية وعلى   تتجلى هذه  
مواقع التواصل االجتماعي لتصبح هي األخرى امتدادات زمانية لتاريخ طويل حافل ابلصراع، فالثراء الفكري 

أ  له  واملذهبية كان  الفقهية  االجتاهات  وتنوع  تعدد  خالل  من  اإلسالمي  الفكر  أحدثه  صورة الذي  يقدم  ن 
حضارية راقية جتسد تنوع الفكر اإلسالمي وتنوع مدارسه واجتاهاته ويسهم يف جتديد اخلطاب الديين كمطلب 
عدة  عوامل  بفعل  اإلسالمية  الدينية  الذاكرة  فإن  ذلك  من  النقيض  وعلى  اإلنساين،  الراهن  يف  يطرح  دوري 

لتحوله إىل خطاب متوجس ويؤسس على شحذ أحدثت فجوة شديدة اهلوة يف ثراء اخلطاب الديين اإلسالمي  
تيارات  الذات وهو ما حيدث الصدام بني  القائم على إقصاء األخر وإعالء  الديين والتعصب املذهيب  العنف 
ومذاهب اإلسالم املختلفة. يشكل اإلعالم الديين املتطرف ظاهرة عاملية ينظر إليها يف سياق عوملة االتصاالت 

ا أما  األخرية،  العقود  السياسي  يف  السياق  على  وتعتمد  متنوعة  فهي  اإلعالم  هذا  عن  النامجة  لعواقب 

 
 . 45، ص مرجع سابقنبيل عبد الفتاح، 1
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الرئيسيني يف  التوتر لدى الالعبني  التحريرية لكل حالة إعالمية وعلى منسوب  واالجتماعي اخلاص واألجندة 
 .1السياق املعين 

ياء املعارك العقدية يتشكل امللمح الرئيسي املشرتك لوسائل اإلعالم الدينية وخاصة املتشددة منها، إح
الدينية وبثها يف الوجدان الشعيب، ففي الشرق األوسط ويف سياق التنافس اإلقليمي اجلاري والذي أيخذ أبعاداً 
طائفية، وتقوم وسائل اإلعالم يف املعسكرين على بث وترويج مساجالت إزاء نزاعات وخالفات دينية عقدية  

صورة يف فئة رجال الدين واملتكلمني، وهي معارك كانت بعيدة من كانت تتسم على الدوام ابلنخبوية لكوهنا حم 
اهتمام الناس العاديني، مع مرور الزمن تشابكت خيوط االختالف يف أتويل النص املقدس مع خيوط الصراع 
السياسي لتتحول املواقف السياسية املتعارضة على مّر القرون إىل أرثوذكسيات دينية ومعتقدات متشددة، وكان 

السلطة مذهبا ال تبين  بعد  امللوك واحلكام  يد  على  السين جيري قسراً  أو  الشيعي  املذهب  اجلماعي إىل  تحول 
معينا وليس لقناعة املتحولني، لقد ظل االشتغال ابالختالفات والتربيرات الدينية اجلوهرية والتسويغ الديين ملا 

 .2هو جوهراًي سياسي
العابر للحدود وا   ستخدامه سالحاً يف اخلصومات اإلقليمية ما يعزز من عمق وكان لظهور اإلعالم 

االنقسام الطائفي يف املنطقة، فمع انتصار الثورة اإليرانية مل يرتدد آية هللا اخلميين يف تبين سياستني: أوهلما أنه 
عل اجلوار يتحدث ابسم كل املسلمني )الشيعة والسنة(، والثانية إعالنه تصدير الثورة اإلسالمية، ومتثلت ردود ف

وهج  هلا  اليت كان  الشيعية  لأليديولوجيا  مناهض  سين  ديين  خطاب  ابستثارة  الزعم  هذا  إلحباط  السعي  يف 
ثوري، وهكذا تقاذفت القنوات السنية والشيعية خطاابت حتريض ديين ضد اآلخر، وتشكلت حرب إعالمية 

ال  إنتاج  الذات واستئصال اآلخر، وأعيد  استعالء  تعتمد مبدأ  مناظري وخطابية  الراهنة من  السياسية  صراعات 
طائفية اترخيية، وانتعشت املظلومية التارخيية واالدعاءات اليت ال ميكن إثباهتا على شاشات التلفزة ويف اخلطاب 
السياسي، وحتول اجلهد إىل كيفية ربط ما حيدث ابلسردايت التارخيية الكربى، حبثا عن تسويغ الفعل السياسي 

 تماد واضح على نوستولوجيا ماضوية مرتبطة ابلصراع السياسي األول يف خالفة املسلمني. ، يف اع3والشعبوية

لقد ساهم اإلعالم الديين وال يزال يف آتكل األرضية االجتماعية املشرتكة ويف إضعاف فكرة املواطنة 
مرجعيات  تبحث عن  أصبحت  فيما  والطائفية  الدينية  الوالءات  حملها  اليت حّلت  أصال(،  فكرة هشة  )وهي 

تل مع  للتواصل  وقنوات  منابر  للحدود  العابر  اإلعالم  وفّر  الوطنية،  نطاق  يف خارج  وساهم  املرجعيات،  ك 
االنتماء  ذات  اجلماعات  بني  وجيمع  للحدود  عابر  رمادي  ديين  بفضاء  واستبداله  الوطين  الفضاء  تفكيك 

 
 .155ص ، 2017، دار املعتز للنشر والتوزيع، القاهرة،  1، طاإلعالم الطائفي جنالء إمساعيل أمحد، 1
 .156، املرجع نفسهجنالء إمساعيل أمحد، 2
 . 157، ص املرجع نفسه3
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ويصبح خطابه   .1الطائفي لآلخر،  الدينية  املغايرة  إقصاء  مبدأ  الذرائعية  على  القائم  الطائفي  اإلعالم  ويتخذ 
اليت أتيت يف جممله الدينية  ابلرمزايت  الديين يف مشحون  واالنفعال  العاطفي  الشحن  على  تقتات  دوغمائية  ا 

 سبيل هدم احلدود القومية وحتطيم فكرة الوطنية واملواطنة حلساب الطائفية العليا واستعالء الذات اجمليدة.  

 
 .158ص   ،مرجع سابقجنالء إمساعيل أمحد، 1
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 :  متهيد

»االتصال واهليمنة يف كتابه    Herbert Schiller  هربرت شيلر أبرز األفكار اليت طرحها  بني  من  
"  الثقافية«  مفهوم  انقش  لإلنسان؛ حيث  القيمي  ابجملال  التكنولوجيا  الثقيلةعالقة   Heavy  التكنولوجيا 

technology اليت تعتمد على مبدأ أيديولوجي خمصص، تعيد من خالله هيكلة عالقاهتا ابجملتمع واختزال "
شكل من اإلمكانيات اليت حكام القيمة اليت من شأهنا أن حتدد اجتاهات تطور اجملتمعات اإلنسانية، فهي تتاأل

خيتار تكوين اجتماعي معني جتسيدها وإضفاء الطابع املؤسس عليها، فالتكنولوجيا وبشكل خاص االتصالية 
منها ليست جمرد آلة وأدوات حمايدة بال قيمة، إمنا هي تركيب اجتماعي ختدم نظام القوة االجتماعية السائدة 

لغاء إلقوة وتوزيعها، أهنا تكنولوجيا مسّيسة )موّجهة( تقود حنو  وُتسهم يف إحداث تغيريات على تنظيم تلك ا
اإل الثقافية  قدرة  "اهليمنة  حتدث  وبذلك  والتحكم  السيطرة  على  اليت   Cultural Dominance "1نسان 

وحتمل   . Antonio Gramsciغرامشي    أنطونيوتشمل معاين السيادة والتحكم والسيطرة حسب مفهوم  
البشر حياهتم اهليمنة مضامني   فيها حيدد ويشكل  اجتماعية كلية،  الثقافة كوهنا عملية  تتجاوز  ثقافية ونفسية 

الكلية، إضافة إىل جتاوزها األيديولوجيا، وفيها جند منظومة من املعاين والقيم تعرب وتكشف عن مصاحل طبقة 
ابل االرتباط  على  إصرارها  هبا يف  وترتبط  الثقافية  اهليمنة  وتتجاوز  توزع بعينها،  من  برمتها،  االجتماعية  عملية 

 . 2مكامن القوة والتأثري بطريقة دقيقة

 تتجلى مظاهر اهليمنة الثقافية يف اخلطاب الديين الطائفي كأحد خمرجات ثورة االتصاالت والتقنيات
للجدل له  املثري  وتطرق  أوغلت   Habermasهربماس  ،  " كلما  ألنه  ابلعوملة،  ارتباطه  تفكيك  من خالل 

الرباديغم اجملت هذا  أن  غري  اجملتمعات"  هذه  وتعّلمنت  الدين  دور  واحنصر  التقنية  خمرجات  تسليع  يف  معات 
وفضاءاته  بكل جماالته  اإلعالمي  للحقل  الديين  للفاعل  املرن  االخرتاق  بفعل  سيتهاوى  ما  سرعان  التفسريي 

املذهل الذي عرفته التكنولوجيا   . ولذا سيحاول هذا املبحث تقدمي قراءة تفكيكية آلليات التطور3ومستوايته 
الرابعة و االتصالية   الثورة  خمرجات  على  يعتمد  الذي  التقليدي،  لإلعالم  موازية  صورة  خلق  يف  سامهت  اليت 

لالتصال، وحبث خمتلف التأثريات القيمية يف سلوك النشاط اإلنساين واجملتمعي وهو ما عرف الحقا ابجملتمع 

 
 .74، ص 2007القاهرة،  ، تر: وجيه مسعان عبد السميع، اهليئة املصرية للكتاب،الثقافيةاالتصال واهليمنة  ينظر: هربرت شيلر،  1
النقد  حممد جودي،    2 ثقافة االحتواء: دراسة يف  املعاصر من الصراع والصدام إىل  العريب  جتليات الصراع مع اآلخر اإلسرائيلي يف األدب 

 . 57، ص 2018/2019ملسيلة، كلية اآلداب واللغات، قسم اللغة العربية، ، أطروحة دكتوراه منشورة، جامعة حممد بوضياف ابالثقايف 
 . 34ه، ص 1440الرايض،  ،، دار الفيصل الثقافيةالدين واإلعالم يف سوسيولوجيا التحوالت الدينيةرشيد جرموين،  3
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التكنولوجي انصهار  مقاربة الشبكي كمحصلة  إىل  اإلنساين، وصوال  للمجتمع  االجتماعية  الشبكية ابلظاهرة  ا 
أتثري منصة تويرت على بنية اخلطاب الديين الطائفي السين والشيعي كأحد أهم أنواع اخلطاابت األكثر حضورا 

 وجتليا يف الفضاء العمومي. 
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 االتصال االفرتاضي واجملتمع الشبكي.  أوال: يوتيوبيا

أاثرت التكنولوجية االتصالية وما قدمته من بدائل اتصالية موازية لوسائط اإلعالم التقليدية ضمن فضاءات 
إثراء مقارابت   لتشكل جماال إلثراء   هابرماسأعادت  أوسع،  افرتاضي شبكي  نطاق  العمومي ضمن  للمجال 

اعية والثقافية والدينية املتعددة السياقات ابملمارسات االجتم  رتبطةاهلُوية اإلنسانية وعالقتها مبختلف القضااي امل
 ضمن شقها التقنوي. 

وقد طرح الكثري من الباحثني يف ميدان االتصال الرقمي والفضاء الشبكي للميداي جمموعة من االفرتاضات 
نة،  املؤسسة لرؤية الذات اإلنسانية والذات اجلماعية وتقاطعهما التقنوي واهلواييت وحبث خمتلف التأثريات املمك

االتصايل  واجملال  اإلنسانية  القيم  بني  للعالقة  مبدأ  أتسيس  إىل  الفكرية  املقارابت  من  ابلعديد  أفضت  واليت 
االتصالية   بــــــ"اليوتيوبيا  املعروف  الطرح  وهو  حبث   "Communicative Utopiaالتقنوي،  أاتحت  اليت 
 يديولوجية يف عصر امليدايتيكا. تداعيات التقاطع الوظيفي والبنيوي يف بعدي التقنية واأل

 يوتيوبيا االتصال وجمتمع ما بعد احلداثة:  .1

"إن األرض كرة فارغة تعج بصدى أحاديث اإلنسانية" إشارة منه إىل :  Pear levyبيري ليفي  يقول   
خالهلا أن اجملتمع اإلنساين يف كليته يعتمد على االتصال وسيطا تقنيا وفنيا يؤطر احلياة اإلنسانية، ليتشكل من 

العيش  ألمناط  موجهة  قيمة  إىل  االتصال  فكرة  حتويل  على  يقوم  الذي  االتصال،  جملتمع  الصوري  اجلهاز 
اجملتمعية، وهو ما يفضي إىل بناء منوذج كلي ومشويل يتحدد من خالله الوجود اإلنساين ويؤطر عمليات اإلدراك 

  يوتيوبيا االتصال.، ما حييل إىل حضور مفهوم  1والتفسري والتأويل

عن هذا البعد اليوتيويب لالتصال يف    Philippe Breton  فيليب بريتون ومن جانب آخر حتدث  
  Ideology"، ويناقش قضية تقاطع األيديولوجيا  يوتيوبيا االتصال: أسطورة القرية الكونية كتابه املوسوم بـ "

اليوتوبيا   الUtopieمع  بعض  عند  اترخييا  يصبح  التقاطع  هذا  مثل  ،  منهاميباحثني   Karl   كارل 

Manheim   على بىن  ماركسية  مرجعيات  ابعتماد  الفكر  جماالت  فيه  يربز  تصنيفا كالسيكيا  قّدم  الذي 
خالل  من  يتمظهر  الذي  املادي،  للواقع  عاكسًة  مرآًة  الفكر  ابعتبار  واملعرفية  الفكرية  معتقداته  أساسها 

 
، متاح على الرابط:  14/11/2016، بوابة الرابطة احملمدية للعلماء، مت نشر بتاريخ:يوتيوبيا االتصال وسؤال القيم رؤية معرفية هشام املكي،    1

https://cutt.us/yNyXQ  21/03/2020: مت تصفحه يوم . 

https://cutt.us/yNyXQ
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ابليوتيوبيا من خال األيديولوجيا  تطلعات ارتباط/تعالق  إىل  الوصول  لإلنسان  تتيح  اليت  املعرفة  ل سوسيولوجيا 
  .1يف األسس املعرفية  األيديولوجيا اليوتوبيا بتحديد معايري  

يلجأ لالتصال بشكل  الذي  احلداثة  بعد  ما  إنسان  أفعال  االتصال من خالل  يوتوبيا  يتشكل جمال 
سريع ومكّثف، نتيجة فراغ اترخيي عاشه إنسان ما بعد احلداثة، إذ انبثقت مالمح اجملتمع االتصايل من أزمة 

وره الرببرية والوحشية يف زمن تصدع مفهوم اإلنسان اجلديد/املعاصر نتيجة أزمات اترخيية عاشها جراء تراكم ص
للحياة،  أساسية يف تشكيل منط جديد  الفراغ  كلحظة  االنفتاح على  الرببرية  نتائج هذه  أبرز  احلربني، ولعل 

، وهنا يكمن الفرق بني أنثروبولوجيةليصبح لالتصال حماولة جتميع القطع اليت بعثرهتا احلضارة املنهزمة يف دوامة  
، فاحلداثة مشروع حضاري كبري انطلق من اإلنسان نفسه من حتويل ملالمح اإلنسان احلداثة وما بعد احلداثة

وتصويره كــــ "ذات" جوهرها الفكر الواعي. بينما يُنظر ملا بعد احلداثة بـأهنا حلظة انطالق من االجتاه املعاكس 
تمع قائم على التوحيد واملضاد لتقّدم اإلنسان، حيث مثلت جذور نشأة اجملتمع االتصايل مالمح أساسية جمل

ت أكد   . ويف ذات السياق2الشكلي بني أعضائه، ومن زاوية حمددة يعترب االتصال قيمة ارتكاسية )رد فعل(
"السيربانية    زرييب أن  وابعتبارها   Cyber3على  املاضي  القرن  أربعينيات  احلديث يف  االتصال  لظهور  مهدت 

 
، متاح على الرابط:  14/11/2016ر بتاريخ:، بوابة الرابطة احملمدية للعلماء، مت نشيوتيوبيا االتصال وسؤال القيم رؤية معرفية ،  هشام املكي  1

https://cutt.us/yNyXQ  21/03/2020: مت تصفحه يوم . 
زرييب،  2 التواصلسعاد  وأزمة  االفرتاضي  بتاريخ  اجملتمع  النشر  مت  املتمدن  احلوار  الرابط: 03/2019/  30،  على  متاح   ،

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=632767&r=0   21/03/2020: مت تصفحه . 
" مبعىن الشخص الذي يدير kybernetesأهنا لفظة يواننية األصل مشتقة من كلمة "  "cyberانية "تشري املقاربة اإليتيمولوجية ملصطلح السيرب   3

" للمتحكم  جمازاً  تستخدم  حيث  السفينة،  الرايضيات   ".governorدفة  عامل  إىل  أصلها  يرجعون  املؤرخني  من  العديد  أن  إىل  اإلشارة  وجتدر 
 Cybernetics or control and communication in" the Animalمن خالل مؤلفه الشهري:    Norbert wienersاألمريكي  

and the machine    هي التحكم والتواصل عند احليوان واآللة/ واإلنسان وذلك للتعبري عن التحكم اآليل، وأشار يف كتابه إىل أن السربنطيقية
احلواسيب   واآللة، ليستبدل مصطلح اآللة بعد احلرب العاملية الثانية ابحلاسوب، وميكن اعتبار السيربانية أبهنا فضاء إلكرتوين يضم عدد من شبكات

خيية طويلة حىت تكوهنا مفهومها احلايل ابلنظر إليها كشكل كلي حيوى  . وقد مرت السيربانية مبراحل اتر اإللكرتوينوتتيح إمكانية التواصل    واألنرتنت
املاضي، فيما مت   القرن  السيربانية يف مخسينيات  التقنوية، فكانت أوىل تلك احملطات ظهور السالحف  أبعاده  الفضائي لالتصال بكل  طرح  اجملال 

الباحث   السيرباين يف أعمال  ا  Arturo Rosenbluthالفكر  السيربانية، فيما قدم فاينرالذي قد فكر  خالصة مشروعه  بستمولوجي يف جمال 
اآلالت   وبعض  لإلنسان  العصيب  اجلهاز  بني  متثالت  فيه  طرح  واآللة،  احليوان  عند  واالتصال  التحكم  أو  السيربانية  بعنوان  يف كتاب  الفكري 

ة والذي ترجم إىل عنوان السيربانية واجملتمع، وهو ما سعى من كاحلاسوب، ليعيد تقدمي كتاب اثين بعنوان االستخدام البشري للكائنات اإلنساني 
نساين هلا احلق يف التجوال بني اجملتمعات  إاتحة املعلومة كمبدأ  إخالله لتحويل السيربانية إىل قيمة يف اجتاه واضح حنو اليوتوبيا االتصالية من خالل  

 اإلنسانية. 

https://cutt.us/yNyXQ
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=632767&r=0
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عات وتطوير تقنيات االتصال وعلى اعتبار السيربانية أصل حقل معريف خمصوص، وابملوازاة مع موجة االخرتا
 االتصال ابعتباره يوتيوبيا أي قيمة توجه أمناط العيش وتتدخل يف تغيري حياتنا حنو األفضل. 

لقد ارتبطت يوتوبيا االتصال بظاهرة السيربانية اليت أّمنت حضورها الطاغي وعكست خمتلف متّثالهتا 
ا بعد  السيبريي  املرتبطة إبنسان ما  الفضاء  أدى إىل حتول مصطلح  الذي  يف رواايت    cyberspaceحلداثة، 

عند   العلمي  جيبسون  اخليال  بفضل   1984عام    William Gibsonوليم  هائلة  تدمريية  قدرة  إىل 
األمريكية أقدمت املخابرات    1982في عام  فاخرتاقاته وأسلحته وحروبه اليت هّدد هبا أمن اجملتمع اإلنساين.  

على العبث يف برجميات التحكم مبعدالت الضخ يف أانبيب الغاز السوفياتية بسيبرياي ومن مث تضاعفت سرعة 
االنفجارات  يشبه  فيما  جدا  ضخم  انفجار  أنتج  مما  األانبيب  احتمال  قدرة  مع  يتناسب  ال  مبا  الغاز  ضخ 

داالً على1النووية السيربانية بعد ذلك مصطلحاً  التقين يف اجملال االتصايل يف بعده   . لذلك أصبحت  التفوق 
املادي ليمنح حرية قوة تتجاوز احلدود اجلغرافية والزمانية ويتفوق عليها، ليصبح هذا املفهوم أمشل وأوسع من 

النظام األ بنية  وأصبحت  املعلومات،  ومصادر  البياانت  وقواعد  والشبكات  االتصاالت  ويضم كل  نرتنت 
الذي ال يعد جزءا من العامل املادي أو الطبيعي، حيث أهنا ذات طبيعة افرتاضية رقمية لكرتوين تعين املكان  اإل

اإل بيئة  يف  البصرية لتتحرك  واأللياف  االتصاالت  وكابالت  اهلاتف  خطوط  خالهلا  من  تعمل  حيوية  كرتونية 
 . 2واملوجات الكهرومغناطيسية

ملا   مت  قد  املعلومات  جملتمع  احلقيقي  التجلي  أن  لشبكة يبدو  األوىل  االجتماعية  الوظائف  الحت 
لكرتونية، معربة يف الوقت ذاته عن أتسيس نرتنت حمققة جناحا واسع النطاق يف مستوى تبادل الرسائل اإلاأل

خالل  من  التواصل،  يف  االجتماعية  منعكساته  مراجعة  إىل  اإلنسان  دفعت  وابلعامل  ابملعرفة  جديدة  عالقة 
م  مبا جيعله  منها  أن استبدل جزء  العاملي، وال شك  الرقمي  النظام  اليت حيكمها  االجتاهات  على مجيع  سيطراً 

ظهور الويب كفضاء للفكر اجلماعي أاتح مرونة ال مثيل هلا يف تبادل املعلومات وإنتاج املعرفة قد رافقته قراءة 
ته وأطواره، وإذا ٌأخذ جديدة للزمان واملكان حتول مبقتضاها العامل إىل نظام مفتوح تنشطه املعلومة يف كل حاال

يقول   والذاكرة كما  للرمز  امتالكه  االعتبار  دوبري  يف  التخزين   Régis Debrayرجيس  عن  حديثه  يف 
جملتمع  املركزي  العصب  حقيقة  ندرك  ومعرفية،  واقتصادية  اجتماعية  وظائف  أداء  يف  وطواعيته  اإللكرتوين 

 
، ص 2016، العريب للنشر والتوزيع، القاهرة،  1، طاقتصاد املعرفة، الثورة الصناعية الرابعة، املستقبلنرتنت.  دجييتالوجيا؛ األرامي عبود،    1

49 . 
 .   8، ص 2015، أطلس للنشر واإلنتاج اإلعالمي، اجليزة، 1، طاإلعالم والفضاء اإللكرتوينصالح عبد احلميد وميىن عاطف،  2
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لومة يف بعديها املعريف واالسرتاتيجي، إمنا هي ابلصيغة اليت املعلومات. وتبقى قضية بناء املعرفة غري مرتبطة ابملع
يطرحها نظام دمج الوسائط، قضية تكّيف مع الوسائط يف حّد ذاهتا، ذلك أن كل جمال وسائطي جديد يعيد 

 تشكيل العقد االجتماعي. 

 إدغار مورانل  تقوم الصورة املستقبلية حول جمتمع اتصايل فائق التقنية قائم على امليداي اجلديدة، يقو 
Edgar Morinنسان املعاصر :" أن التقدم التقين يسمح بظهور اإلنسانية الكوكبية، فاألزمة اليت يعيشها اإل

التقنو األصول  ثقافة -وجتذر  ونشر  البشري  العقل  يف  التحكم  آليات  خالل  من  للنشر  الدولية  بريوقراطية 
قوط احلر للثقافة يف السوق، تدفع إىل طمس إرادة االستهالك، طريقة سياسية شرسة يف إهلاء اجلماهري والس

واجملتمع  واجملتمع،  والفرد  وذاته،  الفرد  بني  هجينة  عالقة  ينتج  مما  معا،  والنقد  التفكري  على  وقدرته  الفرد 
عوملة عوملة السوق اليت مسح هبا التقدم اهلائل لتقنيات التواصل  . حيدث هذا بفعل العوملة؛ إذ تثري  1ابإلنسانية"

تفتح  اجلديدة  واالقتصادية  التقنية  الظروف  فهذه  الكوين،  احلضور  يعيش يف عصر  اإلنسان  إن  موازية حيث 
اخلاصة ابلعوملة جتد هلا صياغة  اجلدلية  الضوء، هذه  تتجول بسرعة  فيها أن  األفكار  حقبة جديدة، تستطيع 

ز لعوملة ال ترّكز على قيم السوق، وليس يف مفهوم مفهومية تقريبا يف مفهوم العوملة البديلة، اّليت هي ابلطبع برو 
اليت حتدث عنها اإلعالم  املضادة  العوملة على أخطار جسيمة. ألن احلضارة .2العوملة  احلقبة من  تنطوي هذه 

واهلمجية تتجاوران وهو ما يسمح بعودة الصراع االجتماعي واالنفالت العرقي والقومية والدينية يف عدد كبري 
 .  3واملناطق. وهو ما يؤكد أّن للعوملة مسات متناقضة ومتباعدة من البلدان  

ا انقلبت يوتوبيا االتصال والتواصل على نفسها لتخلق  زايحا كبريا من كوهنا عالمة تقدم وآلية نلقد 
نسان والعامل، ليصبح االتصال لتمتني الروابط اإلنسانية، بينما هي ختلق فجوة وهوة عميقة بني البشر وبني اإل

بــ "تكنولوجيا   Michel Foucaultفوكو  ميشال  طة تقنية للتحكم يف البشر، وهو ما يصطلح عليها  سل
القائمة على Domination technology "4اهليمنة   للمراقبة والضبط والعقاب   ،  آليات جديدة  استعمال 

 
 .  مرجع سابقسعاد زرييب،  1
احلملي،  2 األوروبية إلدغار موران  املنتصر  الثقافية  املضادات  األوربيتان:  نشر يف:  الثقافة واهلمجية  األوان،  متاح على 08/12/2013،   ،

 . 2020/ 27/05: مت تصفحه يوم https://cutt.us/mOVeFالرابط: 
 . نفسه رجعاملاملنتصر احلملي،  3
زرييب،  4 التواصلسعاد  وأزمة  االفرتاضي  بتاريخ  اجملتمع  النشر  مت  املتمدن  احلوار  الرابط: 03/2019/  30،  على  متاح   ،

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=632767&r=0   21/03/2020: مت تصفحه . 

https://cutt.us/mOVeF
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=632767&r=0
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أّمنته التكنولوجيا اليت خلقت واإلخضاع تتسم ابلعقالنية والتوظيف احملكم للمعارف والعلوم اإلنسانية وهو ما  
 يف انزايح خطري عن اإلنساين واالجتماعي.  ، وأقل مقاومة1تقنيات أكثر جدوى وفعالية 

اإل جعل  من  االتصالية  التقنية  مكنت  وتربط لقد  حمددة  تكنولوجية  مضامني  حترّكه  هلا،  أسريا  نسان 
األطر والزوااي. لقد صاغت خصائص هذا عالقاته االجتماعية يف حميط شبكات رقمية ضمن فضاء تقين حمدد  

اإل تعامل  طريقة  واالنعزالية يف  الفردية  أسس  على  تعتمد  تواصلية  معادلة  االتصال  من  نظريه النوع  مع  نسان 
املشاعر  قبيل  تواصلية مستجدة من  بنية عالقاته االجتماعية، وعلى هذا األسس خلقت مفاهيم  اآلخر ويف 

جيمع الذي  واألنسوايب  جمملها   احلاسوبية  يف  اإلنسانية  املشاعر  وخُيضع  احلاسويب  ابهليكل  اإلنساين  الكيان 
وتنوعها إىل الرقمنة التكنولوجية ونظام اخلوارزميات، فضال على عمليات بناء العالقات االجتماعية االفرتاضية 

النقيض من ذلك   علىو  اليت خضعت لعمليات النمذجة الرقمية وإعادة اهليكلة االفرتاضية لتوجهاهتا وكثافتها.
فإن التكنولوجيا االتصالية يف أتسيسها للمجتمعات االفرتاضية أطاحت بفوبيا املكان، حيث أاتحت لإلنسان 
لنفسه وجوداً  الشبكي وخيلق  فيه من أجل أتسيس عالقته وارتباطه  يتواجد  الذي  السيطرة على فضاءه  قدرة 

 يتجاوز به حدود اجلغرافيا املكانية اليت حتيط به. 

"الزمن وم بـــ  يسمى  ما  وهو  اللحظية،  السرعة  توفري  على  قدرهتا  لألنرتنت  البارزة  اخلصائص  بني  ن 
واحدة Global timeالعاملي   وقتية  واهلواييت يف حلظة  املكاين  والبعد  التوقيت  اختالفات  فيه  الذي جيمع   "

"  Media Timeامليدايتيكي  بــ "الزمن    احليدري  عبد هللا الزين تتيحها له ضغطة زر واحدة، ويصطلح عليه  
وهو »الزمن الذي حنققه يف صالتنا املستمرة مع وسائل اإلعالم بوصفنا أفرادا اجتماعيني وال يعدو أن يكون 
ميول  حيتضن  الذي  االتصال  تقنيات  على  والتفاعل،  والتواصل  والتفكري  اإلنتاج  يف  العتمادان  وسائطيا  زمنا 

ستهلكني للصناعات اإلعالمية«، فكل جمتمع ينتج متثّله للزمن عن طريق األفراد واجتاهاهتم بوصفهم متابعني وم
. 2األنشطة اليت يقوم هبا، وابملقابل فإن لكل جمتمع منظومة القيم امليدايتيكية اليت تقوده إىل بناء متثّله للزمن 

اجتماعية  نظماً  واختالفها  تنوعها  على  اإلعالم  وسائل  احلديث  االستهالكي  اجملتمع  وظيفياً   ويعترب  تساند 
أهداف ومصاحل النظم املاسكة ابلسلطة والثروة، أي أهنا وسائل يف خدمة األطراف املهيمنة يف احلقل السياسي 
أو احلقل االقتصادي، كما أن هلا القدرة على نقل رموزها وأيديولوجيتها وثقافتها، إىل الرأي العام من خالل 

 
، متاح على الرابط: 2015/ 14/05، الشرق األوسط، اتريخ النشر:  ميشال فوكو: اهليمنة ابسم العقل... صناعة السيطرةدي،  حمسن احملم  1

https://cutt.us/LE5sy  05/2020/ 27: مت تصفحه يوم . 
 . 54، ص 2015اإلسكندرية،  اجلامعي،، دار التعليم اإلعالم واجملتمعإبراهيم جابر السيد،  2
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التقارب بني   النظرايت النقدية )مدرسة فرانكفورت( واملقاربة املاركسية يف نسق تواصلي معومل، وهو ما يفسر 
 مسألة السيطرة على الثروة وعلى الرموز )جدلية البىن الفوقية والتحتية(.  

فئات  معينة، وهيمنتها ضد مصاحل   اجتماعية  فئات  تفضيل مصاحل  على  املنطق  يقوم هذا  احلقيقة  ويف 
الغا هي  األحوال  مجيع  يف  أخرى  االجتماع اجتماعية  عامل  عنه  عرّب  ما  وهو  اجملتمع،  أفراد  من  الساحقة  لبية 

بورديوالفرنسي   السائدة    Pierre Bourdieu  بيار  "  The Prevailing Ideologyبــــ"األيديولوجيا 
األ للمضمون  توظيفها  التكنولوجيا االتصالية واملعلومات يف  للعالقة بني  مثال على إشارة   يديولوجي، أوضح 

الذي يلعبه التلفزيون يف التأثري على املشاهدين وحىت على جماالت اإلنتاج الثقافية األخرى، ولذلك  ذلك الدور
فالقنوات الفضائية يف عصر اإلعالم الرقمي مل تعد جمرد قنوات تقدم برامج للتسلية وللتثقيف، بل هي أدوات 

بعبا فهي  الراهنة.  اجملتمعات  يف  واالجتماعي  السياسي  والتحكم  الرمزي للضبط  "للعنف  أدوات  أخرى  رة 
Symbolic violence1" الذي متارسه الطبقات االجتماعية اليت هتيمن وُتسرّي هذه األدوات  . 

 اثنوغرافيا اجملتمع الشبكي واهلوايت الدينية:    .2

إن األثر العميق واملباشر للعوملة املعاصرة كان يف ّدك احلصون اجلغرافية واجملالية وبعثرة األنساق الثقافية  
على  احملليات  أدمج  مبا  االجتماعية،  واهلوايت  واألدوار  والتفاعالت  اجلماعات  بناء  وإعادة  والصلبة،  املغلقة 

متسارع إبيقاع  مضغوطة  عاملية  بيئة  يف  وتباينها  أمناط   تنوعها  فنشأت  ومتقاطعة،  شبكة كثيفة  يف  وموحدة 
مستجدة من التبادالت االقتصادية والثقافية حتتضنها بنية اتصالية ومعلوماتية تزداد اتساعا وتشابكا مما خلق ما 

" الذي تتكون بنيته االجتماعية من الشبكات اليت تعمل Network Societyيسمى بـــــ "اجملتمع الشبكي  
 . 2ملعلومات واالتصال القائمة على اإللكرتونيات الدقيقة بتكنولوجيات ا

تزامنت مع تغيريات  البشرية واليت  اليت عرفتها اجملتمعات  التكنولوجية املتالحقة  الثورات  وقد أحدثت 
واليت  الباردة،  احلرب  بعد  والثقايف  السياسي  أبرزها  جماالت  يف  اإلنسانية  النشاطات  عمق  المست  جوهرية 

يف حتول حركات تطور التجمع   جعلت من اتساع العامل جمرد فكرة يف املخيال اإلنساين، ألن ما حدث ساهم 

 
/ 22، أعمال مؤمتر الدويل احلادي عشر: التعلم يف عصر التكنولوجيا، طرابلس،  اإلعالم اجلديد يف عصر التكنولوجيا الرقميةأمال الدريدي،    1

 . 14، 1، ص ص 2016أبريل 24
، 2018نوفمرب    12بال حدود للدراسات والنشر، مت نشره يوم:  ، مؤمنون  لكرتوين وعوملة العنف املقدساخلطاب اجلهادي اإلحممد سويلمي،    2

 . 10، 9 ص ص
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"   Network Societyنساين ليخلق "اجملتمع الشبكي اإلنساين وأحدث انزايحا سريعا يف مفهوم التواجد اإل
املفهوم فكراي رؤية   يزامن هذا  احلداثة،  بعد  جتميعاً ابعتبارها    Dan Barney  دان ابرينضمن فضاءات ما 

الروح   عن  للتعبري  متعدِّد  الغرب جلهد  يف  احلديث  املشروع  واستنفاذ  حتقيق  بعد  جاء  ما  لكل  وهو  1املميزة   ،
املشروع املنبثق من الفكر احلداثي القائم على مبدأ التصنيع التكنولوجي الذي حتول بفعل التطورات التقنية يف 

انية بكل تفرعاهتا. اجملال الرقمي، فضال عن  املبدأ األيديولوجي الذي يربط بني خمتلف قطاعات املمارسة اإلنس
والتواصل يف مجيع  االتصال  على  القدرة  وتصنعها  التكنولوجي  البعد  يصنعها  الشبكي  اجملتمع  مفهوم  قوة  إن 
األوقات ومن دون رقيب وهو األمر املوصول ابجملتمع، إال أن هذه القوة ال تتجاوز اإلحاطة ابلوسيط يف بعده 

 .2التقين املتطور ابستمرار 

أن "جمتمع الشبكات يعد اهليكل االجتماعي لعصر   3Manuel Castellsكاستلز  مانويل  ويعترب  
املعلومات ابعتباره ممثال لشبكات اإلنتاج والقوة واخلربة، ومنطقه السائد أنه رغم مواجهته لتحدايت الصراعات 

ما يسمى االجتماعية بشكل مستمر فإنه يقدم وبشكل متزايد معلومات لألداء االجتماعي واملؤسسات عرب  
ويف ظل التحول العاملي ملفهوم رأس املال واخلصخصة وعناصر اإلنتاج وطبيعة  .4ابلعامل التكافلي املوجود بتزايد" 

االقتصاد وسعى دول العامل أمجع للتحول إىل جمتمع املعرفة وحتقيق التطبيق التكنولوجي واالستفادة من الطفرة 
يف الربع األخري من القرن العشرين واليت استمرت نتائجها وتزايدت   التكنولوجية اهلائلة وتطبيقاهتا اليت حدثت

، أاثرت معها قضااي مركبة فهي تعد اخلاصية األكثر إاثرة يف ثورة املعلومات 5مع بداية القرن احلادي والعشرين
أنظمة اإلنتاج يف   جراء السهولة اليت تستعمل هبا األدوات والتقنيات والربامج املعلوماتية يف احلياة اليومية ويف

 
 .  ، قطر/ بريوت، تر: أنور اجلمعاوي، املركز العريب لألحباث ودراسة السياساتاجملتمع الشبكيينظر: دان ابرين،  1
 ، ص2012ألحباث ودراسة السياسات، بريوت، ، املركز العريب ل1، طاملعريف، األيديولوجي، الشبكي تقاطعات ورهاانتكمال عبد اللطيف،   2

30 . 
اإل  Manuel Castellsمانويل كاستلز    3 مواليد  سوسيولوجي  من  يشغل كرسي   1942سباين  االتصال،  علم  يف  إبسبانيا، كاتب  هبيلني 

لوس أجنلس، وأستاذ فخري  –لالتصاالت والتكنولوجيا واجملتمع يف كلية أننربغ لالتصاالت التابعة جلامعة جنوب كاليفورنيا    األستاذية واليس أنبنرغ
عام   يف  بربكلي، حصل  يف جامعة كاليفورنيا  احلضري  والتخطيط  االجتماع  عام    2011لعلم  ويف  إيرامسوس،  ميدالية  جائزة    2012على  على 

مؤلف منها: املسألة    27على جائزة ابلزان العاملية، بلور رؤية مهمة يف بنيوية األشكال احلضرية، له    2013جيي، ويف عام  هولربت من الربملان النرو 
السياسية  1927احلضرية   والسلطة  احلضرية  النضاالت  االتصال  1975،  سلطة  املاركسية،  املقاربة  احلضارية:  املسألة  عصر 2009،  ثالثية   ،

 . 2010واجملتمع والثقافة املعلوماتية: االقتصاد 

 . 11، ص 2010القاهرة،  ،، جمموعة الليل العربية1، تر: بسمة ايسني، طاإلعالم والسياسة وجمتمع الشبكاتروبرت حسن،  4
جديدة لعامل اهلوية الثقافية العربية يف ظل ثورة االتصال واإلعالم اجلديد، أحباث املؤمتر الدويل: اإلعالم اجلديد تكنولوجيا  فؤاده البكري،    5

 . 381، ص 2009أبريل  9- 7، جامعة البحرين جديد
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اجملتمع  حجم  اختزال  من  انطالقا  االجتماعية  احلياة  مظاهر  اختزال  على  ساعدها  ما  وهو  املتعددة،  صوره 
 اإلنساين وخمتلف التفاعالت اإلنسانية وحصرها يف اجملتمعات الشبكية اليت تتمظهر رقميا.

" Network"الشبكة    Identity Strength»قوة اهلوية  يف أطروحة موسومة بـــ »كاستلز  يعرف  
الشبكي املؤلف من شبكات اإلنتاج والقوة  أبهنا: »البنية االجتماعية اجلديدة لعصر املعلومات عصر اجملتمع 
والتجربة«، وال بد من اإلشارة هنا إىل أن مفهوم الشبكة ال حييل إىل شبكة بعينها، بل يفهم ضمن الشبكات 

وا واملعلومات  والثروة  ابلقوة  املتحكمة  الشبكات  أي  عصر املتعددة  فإن  ولذا  الرقمية،  ابلتكنولوجيا  ملسلحة 
اليت تقوم بدورها على  الفاعلة"،  الذات  الشبكة" و"قطب  املعلومات حيكمه ويوجهه قطبان مركزاين: "قطب 

. تتأّسس الفكرة احملورية 1بناء ثقافة افرتاضية يف إطار التدفقات املعوملة متجاوزة بذلك مفهومي الزمان واملكان
يق الكونية  هنا يف حقل  "القرية  مقولة  من خالهلا  تتجاوز  االجتاهات،  التنوع يف  مركزية  على   Cosmicوم 

Village إذ تسمح هذه الشبكات بزايدة التدفقات وجتسري املسافات وإزاحة احلواجز وإدماج البشر يف كّل ،"
 :2متحرك ومتسارع ومضغوط، ألهنا تتسم بسمات ثالث هي 

ح إبعادة التشكل حسب البيئات املتغرية مع احلفاظ على أهدافها اليت تسم:  Flexibiltyاملرونة   •
 أثناء تغيري مكوانهتا. 

اليت تسمح للشبكات أن تٌوسع يف احلجم أو تقلصه مع اضطراب   :Scalabilityوقابلية التوسع   •
 قليل.  

من   : Permanenceالدميومة   • واسعة  جمموعة  يف  تشتغل  أن  وميكن  مركز  هلا  ليس  أنّه  مبا 
 ت.  التشكيال

ّولد ظاهرتني متعاضدتني:   وجمتمع االتصاالت واملعلومات ،  transnationalism  الوطنية-عربوهذا 
ICSالوطنية ال تشمل البضائع واألخبار واألفراد فقط، بل احلركات السياسية واالجتماعية اليت أعادت -؛ فعرب

 احلواجز اجلغرافية والسياسية والثقافية.التموقع يف اجملتمع الشبكي ووسعت جماهلا االتصايل وعربت كل  

 
 . 30، ص  نفسهرجع املكمال عبد اللطيف،    1
 . 10ص  ،2018نوفمرب  ،جملة مؤمنون بال حدود اخلطاب اجلهادي اإللكرتوين وعوملة العنف املقدس،حممد سويلمي،  2
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أما جمتمع االتصاالت واملعلومات فتجسده األنرتنت يف قدرهتا على الفورية والتدفق السريع والتكلفة والنفاذ، 
ينشرها كليا،  أن  نفسه  الشبكي  للمجتمع  ميكن  اليت  املتاحة  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  بسبب  وهذا 

 .  1احلدود التارخيية للشبكات كأشكال للتنظيم والتفاعل االجتماعيني متعاليا على  

وهو ما فرض ضرورة وجود براديغم تكنولوجي جديد قائم على التداخل بني احلقيقي واالفرتاضي يف 
عني األفراد، حيث يصبح إدراك الواقع مرتبطا بوسائل اإلعالم، اليت أسهمت يف والدة عامل افرتاضي هو من 

، ما جيعل من الشبكات االجتماعية تنخرط يف أداء الوظائف واملمارسات االجتماعية، 2واقع األفرادخمرجات  
 وابلتايل تنخرط يف هيكلة احلياة االجتماعية لإلنسان. 

" إىل تطور الشبكات االجتماعية يف الفضاء االفرتاضي  Michael Saylorمايكل سايلور  "  يشري
العا املتعضية  نوعا من  يشبه  يؤدي إىل مبا  الذي  األمر  قاعدة معرفتها مع كل مشرتك جديد  توسع  ملية حبيث 

االتصال بذكاء مجعي يتمتع بوعي عاملي ابلزمن احلقيقي، واكتساب قدرات مفاجئة إبمكاهنا توليد سلوكيات 
متوقعة  البىن 3جديدة غري  هذه  داخل  املتبادلة  التفاعالت  أن  الباحثني  بعض  يرى  ذلك  من  النقيض  وعلى   .

االجتماعية ال يشرتط سرايهنا يف الكيان الشبكي ككل، ألن التفاعل االجتماعي يف مستواه االفرتاضي قد يتم 
النسيج االجتماعي  بني األفراد بعضهم البعض، ويصل األمر إىل غيابه كليا بني البعض منهم. تتنوع يف هذا 

إىل   تسعى  البعض، بني عالقات  بعضهم  األفراد  تربط  اليت  موارد غري ملموسة )معلومات(، العالقات  تبادل 
وتلك اليت تعزز االنتماء إىل مجاعة وترفع مكانة الفرد بني اآلخرين، أو عالقات لبناء صداقة وتعارف مع أفراد 
عن  والرتفيه  الوقت  متضية  أجل  من  العالقات  هذه  تنشأ  أن  ميكن  أو شخصية، كما  فكرية  قواسم  جتمعهم 

ا4الذات الشبكات  تطرح  وهبذا  اجلمعي  .  "العقل  مفهوم  الذي The Collective Mindالجتماعية   "
الفضاء  تداوهلا يف  يتم  معينة  مواضيع  وبدقة حول  بسرعة  ويتبلور  السريع  الرتاكمي  الفكر  يتأسس من خالل 

 .5االفرتاضي هلذه الوسائط 
إىل أن التكنولوجيا   Bruno Latour    &John Law  برينو التور وجون لويذهب كل من  

يعمل يف  الذي  الشبكي  النسق  املادية ال معىن هلا خارج  فالعناصر  إنسانية،  اجتماعية  متتلك روح  االتصالية 

 
 . 10، ص مرجع سابقحممد سويلمي،  1
 . 30، ص  مرجع سابقكمال عبد اللطيف،   2
 .13، 1، ص 2018، مارس 8، العدد 4، أفاق فكرية، اجمللد العالقات واجلماعات االجتماعية يف اجملتمع االفرتاضييصرف حاج،  3
 . نفسهرجع امليصرف حاج،  4
 . 52، ص 2020بريوت، ، دار سؤال للنشر، 1، تر: مشاعل عبد العزيز اهلاجري، طنظام التفاهةآالن دونو،  5
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جدلية مستمرة بني اآليل واإلنساين، إهنا كائنات مدججة ابلقيم اليت تسهم يف التغيري من التفكري والسلوك، ما 
سق الشبكي الذي تتمظهر يف ممارساته وتصوراته الفكرية ضمن الفضاء جيعل من الثقافة هي األخرى شريكا للن

 الرقمي للحياة االجتماعية. 
التفاعل Digitalوقد شرعت "الرقمية   فيه  العالقات االجتماعية على حنو ظّل  " يف إعادة تشكيل 

ي ال  التفاعل  ألن  اجملتمع،  يف كيان  السارية  املتبادلة  اخلطاابت  على  مبنياً  ابستخدام االجتماعي  إاّل  تحقق 
الوسيط التقين بوصفه أداة إلنتاج املضامني ونقلها، مث ابعتبارها أداة التفاعل الفعلي بني املرسل واملتلقي وبني 
املستخدم واملضمون، ألن التفاعلية يف اجلغرافيا اجلديدة لإلعالم واالتصال تتمثل يف الدور الذي حتول مبقتضاه 

يف   Weber  فيبريجندة اإلعالمية والتواصلية بشكل عام، وهو نقيض ما وصفه  املتلقي إىل فاعل يف وضع األ 
 . 1اخلمسينيات من القرن املاضي ضمن دراسات رجع الصدى يف بعدها الفيزايئي واهلندسي

 Electronicمسحت ثورة املعلومات بظهور شكل جديد من أشكال القوة: وهو "القوة اإللكرتونية
Power ثري على مستوايت عدة، وهو ما ساهم يف تعدد وتعزيز دور الفاعليني يف  ميدان " اليت أصبح هلا أت

تفرعاهتا  مبختلف  وتزويدهم 2العالقات  اجلماهري  مع  التعاطي  طريقة  من  اجلديد  اإلعالم  مالمح  غريت  إذ  ؛ 
والثورة   اجلديد  امليادين أتثرا وثراء مبخرجات اإلعالم  فأكثر هذه  امليدان   اإللكرتونيةابملعلومات واألخبار،  هو 

ته وأدواته وحتديثا يف السياسي وجمال العالقات الدولية اليت أاتحت فضاءات التواصل االجتماعي جتديدا يف آليا 
السياسية  املمارسات  بناء تصورات جديدة يف شكل وهوية  النظرية والتطبيقية وهو ما أفضى إىل  ميكانيزماته 

 . 3 والدولية
ال ريب أنّه مع زايدة التوسع يف استخدام التكنولوجيا يف اإلعالم تغرّيت معادلة الصراع القدمية، فقد 

ة، وأصبح الويب يف جيله الثاين أحد العناصر األساسية اليت تؤثر يف النظام الدويل زاد أتثري اإلعالم كقوة انعم
مبا حيمل من أدوات تكنولوجية متارس دوراً هاما يف عملية التعبئة واحلشد يف العامل، فضاًل عن التأثري يف القيم 

ا البيئة اإللكرتونية  جلديدة أكثر قدرة على حتقيق السياسية. ميكن اإلقرار أبن من ميتلك آليات توظيف هذه 
اتضحت  السياسية  والتعبئة  الدعاية  فعلى صعيد  البيئة.  هلذه  املستخدمني  الفاعلني  سلوك  يف  والتأثري  أهدافه 

 
 . 9، ص  مرجع سابقعبد هللا زين احليدري، 1
 ، متاح على املوقع:13، مركز الفكر االسرتاتيجي للدراسات، ص لكرتوين ودوره يف الصراعات الدولية اإلعالم اإل2

www.fikercenter.com  
اهلائل    3 التدفق  أمام  تداعيات احلادثة  اليت عربت عن حمدودية برت  التدليل على ذلك من خالل حادثة مقتل الصحفي "مجال خاشقجي"  ميكن 

للمفهوم   املقابل  املصطلح  عاملي" وهو  "ترند  إىل  احلادثة  بعد حتول  ما شكل ضغطا كبريا  االجتماعي وهو  التواصل  منصات  لألخبار يف خمتلف 
 "الرأي العام". الكالسيكي 
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من  موجات  يكّون  حنو  على  اجلماهري  حشد  يف  االجتماعية  واملواقع  املدوانت  تؤديه  الذي  الدور  خطورة 
ر يف سياسات احلزب الواحد، وهو ما جتلى بوضوح يف حركات التغيري ابلقرا واالنفرادالتصدي ألساليب اهليمنة 

العريب اليت انطلقت من تونس أوال، مث تشكلت مفاصلها يف فضاء الويب واشتدت ابلتفاعل والتكرار والتداول 
ار والتغلغل السريع لألفكار واملعلومات يف األوساط االجتماعية املختلفة على حنو يشبه "هندسة شجرة االختي

Choice tree architecture "  1   الرتكيب يف  غاية  األحداث  تطور  جيعل  ما  خطي  غري  بشكل  ولكن 
وتناقلها  املعلومات  إنتاج  يف  وتتجسد  الفوضى؛  إهنا  مساره  يف  والتحكم  بنتائجه  التكهن  ويصعب  والتعقيد 

اخلاطفة   اإلحبار  "سرعة  يسمى  مبا  تلك أيخذ Speed sailingوتبادهلا  ابلسرعة  الزمن  يستمر يف  أن  ما   "
الن منحى  املعاين حجمه  من  موجات  طبقاته  يف  حتمل  للحساب  قابلة  غري  بوترية  الثلج(  )كرة  املتزايد  مو 

احملتمل  والغري  احملتمل  ذاته  اآلن  يف  مفرزة  هلا،  اليت ال حصر  البالغية  جماله 2واملستوايت  ينشي يف  ما  وهو   .
 . ة متنوعة ومتعارضةاالفرتاضي كل أنواع العالقات االجتماعية فضال على تكوين أراء واجتاهات سياسي

واهلامشية   املوازية  والفضاءات  خاص  بشكل  العريب  السياسي  للفضاء  احلديثة  التكنولوجيا  محلت 
مساحة متفردة للتعبري عن الذات وتقدمي تصورات خمتلفة عن الذات الفاعلة واملهيمنة، إذ أصبحت منصات 

أشكاهلا، ولعل أبرز مثال على ذلك ما حدث اإلعالم االجتماعية منربا لتشكيل فضاءات ملمارسة احلرية بكل  
يناير/جانفي قبل  مصر  وتداول   2011يف  والعريب  املصري  الرتاند  وارتفاع  االجتماعي  اإلعالم  فوضى  من 

خالد_سعيد(. لقد اعتمدت الكثري من الدراسات على فكرة #الصفحات االجتماعية الفايسبوكية توصيفات )
وتقنيات   االتصالية  التكنولوجيا  عن كنه   إلعالماأن  ما كشف  وهو  املكان،  فكرة  أسهمت يف جتاوز  اجلديد 

وطنية، فيما أعادت العوملة رسم -واهلوايت الوطنية لتجاوز حاجز اهلوايت ما بعد   اإلعالم العالقة اليت تربط بني 
عا ضغط  بسبب  اجلدوى،  عدمية  وجعلتها  واحمللية  الثقافية  اخلرائط  من  وأّضعفت  للدول  الثقافية  ملي احلدود 

 الزمن واملكان الذي يؤدي إىل إنشاء وعي جديد وحينها تنفصل احلدود عن اهلوية. 
الوطنية  للهوايت  وحمتوى  املكان كوعاء  عنصر  شأن  من  اإلعالم  قلل  احلداثة  بعد  ما  لتيار  ابلنسبة 

أنه يف  على  وامللموس  الواضح  الدليل  قدمت  الوطنية  احملصورة ابحلدود  الشتات غري  نطاق   فاستمرار هوايت 
الدولة  تتخطي حدود  اليت  احلياة  ونظم  اهلوايت  تعريف  يتجاوز  للحدود(  )العابر  العاملي  اإلعالم  فإن  العوملة 

يرى البعض أن التكنولوجيا االتصالية تنطوي على طمس اهلوية الثقافية، األخرية تعين التفّرد  .3واهلوايت الوطنية
 

 . 2014 القاهرة، ، دار عامل الكتب،هندسة املعرفة وانقرائية الصورة اإللكرتونية إلثراء الثقافة الفنية يف الرتبيةينظر: مراد حكيم بباوي،  1

 .22، ص مرجع سابقعبد هللا زين احليدري،  2
 تصفحه  مت ،  https://cutt.us/E0oBh، احلوار، متاح على الرابط  اهلوايت الثقافية العربية... وبركان تكنولوجيا االتصالمصطفى قطيب،    3

 . 2020/ 24/03: يوم

https://cutt.us/E0oBh
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بكل ما يتضمن معىن الثقافة من عادات وقيم وسلوك ونظرة إىل الكون واحلياة والتكنولوجيا احلديثة تزيد من 
التنميط. املمارسات   درجة  بطبيعة  إحداها  ترتبط  إشكاليات  لالتصال  التكنولوجي  السلوك  يطرح  ولذا 

االجتماعية اليت تظهر يف حالة الفردانية اليت تطبع هذا النمط من السلوك، كما أن العوملة أفضت ابملمارسات 
خصائص ومسات حمددة االجتماعية والفضاء اجلمعي إىل القولبة اليت تتمّظهر يف اجملتمع الشبكي الذي ميتلك  

 ومتشاهبة وترتبط بتسويق أيديولوجيا معينة تشكل السلوك االتصايل ملستخدمي الفضاء الرقمي. 
" الذي يشمل Consumptionلقد كان اهلدف األساسي لتكنولوجيا العوملة تكريس "االستهالك  

املغريب   القائمة على Penetration Culture"ثقافة االخرتاق    حممد عابد اجلابريما يطلق عليه املفكر   "
يرى   حيث  اإلنساين.  السلوك  منتجات  على  اهليمنة  غليونفكرة  ظهور   برهان  إىل  أدت  العميقة  األزمة  أن 

حتوالت انتقالية لن جتد هنايتها دون النجاح يف الربط من جديد مع الثقافة احلقيقية، وهو ما يستدعي إعادة 
ثقافية الرمسية واحمللية والعاملية وتطوير اسرتاتيجيات جديدة لبناء الوعي بناء الثقافة العربية ومراجعة السياسات ال

 .  1والضمري اإلنساين من قبل املثقفني وصانعي الثقافة 

 شبكات التواصل االجتماعي والفضاء امليدايتيكي.  .3

منطلق   كان  لوبونلقد  والتعضيد Gustave Le Bon  2  غوستاف  االلتفاف  فكر  تقدمي 
هذه  تغريت  ما  سرعان  لكن  االجتماعية،  للظاهرة  تفسريي  احلشد كمنظور  لنظرية  طرحه  يف  االجتماعيني 
مليالد  االجتماعية  املخرجات  اجلماهريي كأحد  اجملتمع  نظرية  بتأسيس  واستقطاابً  حدًة  أكثر  لتكون  املفاهيم 

أن املسار  نفس  وعلى  اإلعالم،  وسائل  التقنية وتطور  االتصال  ثورات  ظل  يف  اجلماهريي  اجملتمع  حتول  ساق 
املتالحقة ذات األبعاد اإليديولوجية مع قيم ومرجعيات النظم االجتماعية املختلفة لتكون اجملتمعات الشبكية  

 أبرز خمرجات هذه التغريات التقنية ذات الصبغة الثقافية والنسقية للعوملة والتقنية معا.   
متثّ  أصبحت  عنها لقد  عرّب  شاملة،  اجتماعية  ظاهرة  تطبيقاهتا،  مبختلف  اجلديدة  امليداي  وسائط  ل 

الفرنسي   األنثروبولوجي  موس الباحث  اجملاهبة   Marcel Mauss  مارسال  على  مستخدميها  ظاهرة حتث 
يف حسم   الدائمة، لتدرك اإلنسانية مجعاء الدور الذي تؤديه امليداي االجتماعية وامليداي اجلماهريية بشكل عام

الصراعات الكربى، إذ متتلك وسائل اإلعالم قدرة على احلشد والتعبئة وتوجيه الرأي العام واحلسم يف القضااي 

 
 .386، ص مرجع سابقفؤاده البكري،  1
 . 1991بريوت،  ، دار الساقي،1، تر: هاشم صاحل، طسيكولوجية اجلماهريينظر: غوستاف لوبون،  2
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املصريية، فضال عن كوهنا من طبيعة بالغية ميدايتيكية، فإهنا يف املقام األول انبعة من واقع مركب تتحرك يف 
 .1شد واحلسم وصناعة الرأي ساحته العوامل املهيأة لنجاح التعبئة وحتقيق احل

يف تداول قضااي   Social mediaيف الوقت ذاته أاتحت هذه األدوار اليت تؤديها امليداي االجتماعية  
الشأن العام ومناقشتها والتأثري يف صناعة الرأي وهو ما جعلها يف بؤرة االهتمامات االجتماعية، حيث ظلت 

االتصالية، ومن اجلائز اعتبار مرحلة االنبهار بتطور األنظمة شبكات التواصل االجتماعي حمكومة ابلوظائف  
االتصالية املدجمة سببا أخر وراء ما حيدث من تركيز واعتناء بدراسة شبكات التواصل االجتماعي )ميديولوجياً 

 وسوسيولوجياً(، وهي مرحلة شبيهة ابليت ميزت ظهور اإلذاعة والسينما.
ابل   االنبهار  مرحلة  اليوم  اإلعالم، وتعود  أدبيات  على  بظالهلا  لتخيم  واالتصالية  اإلعالمية  تقنيات 

األ شبكة  على  اجلارية  املركبة  التفاعالت  مشهد  لتفسري  منهجاً  الوظيفية  البنائية  جديد  من  نرتنت واضعة 
وتقرير  الذات  حتقيق  أجل  من  صراعا  السريع،  والتغيري  ابلصراع  املتالطم  املشهد  هذا  ظل  حيث  وخمرجاهتا، 

قع، على امتداد عقود من الزمن صناعة ممأّسسة تتوىل إدارهتا وسائل اإلعالم التقليدية، فالصراع والتغيري مها الوا
السري  لسرد  ابلتدوين كأسلوب  األمر  تعلق  سواء  االجتماعية،  الشبكات  يف  التفكري  عند  البارزان  العنصران 

أو ابلتسريب اإلعالمي كوسيلة إلفشاء خفااي   يديولوجي والسياسي واالقتصادي،الذاتية والتسويق الفكري واإل
وأسرار السياسات العاملية وفضح االحنرافات يف إدارة الشؤون السياسية والعالقات الدولية أو بشبكات التواصل  

تويرت   غرار  على  سبيس    Facebookوفيسبوك    Twitterاالجتماعي    وإنستغرام  Myspaceوماي 
Instagram  يف   واإلسهام، فإن مقاصد االستخدام للمواقع االجتماعية برمتها كامن يف التعبري احلّر عن الرأي

أجل  من  الصراع  يف  وكذلك  التواصل،  عمليات  يف  الفاعلني  ومزاج  ينسجم  مبا  العام  الشأن  قضااي  مناقشة 
  Leyotal &  Bruyère   اتل ليو وبوراير  تشكيل الواقع عرب صناعة املعىن، وهي الصناعة املثرية اليت وصفها  

للواقع   املزورة  "الصناعة  صراع   ".Reality forged industryبـــ  قضية  االجتماعية  امليداي  قضية  وتعترب 
ابلتوازن  أساسا  هتتم  اجتماعية  الوظيفية كنظرية  املقاربة  من خالل  سوسيولوجيا  فهمها  ميكن  ال  فإنه  وتغيري، 

 .2فامليداي االجتماعية وسيط فردي دينامي يتحقق يف الوسط اجلمعي واجلماهريي والتكامل يف مستوى النظم،  

 
، اجلزيرة للدراسات اإلعالمية،  لكرتونية، معارك اإلثبات واإلبطال يف جمرة الذكاء االصطناعيزمن الذابب والعشائر اإلي، عبد هللا الزين احليدر  1

 . 15، 1. ص ص 2019أكتوبر  17
اجلزيرة للدراسات اإلعالمية، ، لكرتونية، معارك اإلثبات واإلبطال يف جمرة الذكاء االصطناعيزمن الذابب والعشائر اإلعبد هللا الزين احليدري،  2

 . 15، 1، ص ص 2019أكتوبر  17
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ثقافية اليت تغريت فيها هندسة اجملال العمومي امليدايتيكي، -ومبقتضي األطر اجلديدة هلذه البيئة التكنو
ان بدل حتريره ليظل إذ حتولت العقالنية التكنولوجية من أداة للسيطرة على الطبيعة إىل أداة للسيطرة على اإلنس

نسان ال على " مسلطا على اإلOppressionبـــ "القمع  Herbert Marcuse هربرت ماركوز ما يسميه 
أن  هنا  والواضح  النفسي،  املستوى  على  بل كذلك  فحسب  واالقتصادي  والسياسي  االجتماعي  مستوى 

ديكارت   رنييهرون العلمانيون مثل  " اليت تبنها املفكTechnological rationality"العقالنية التكنولوجية  
René Descartes   ابعتبارها أداة االنسان لسيطرة والسيادة، احنرفت عن وظيفتها لتتحول إىل معضلة يف

اإل يراه  حياة  ما  حسب  جوانس  نسان  هتديداً   Hans Jonasهانز  التكنولوجية  العقالنية  حتّول  بسبب 
 . 1إلنسانية اإلنسان

من جانب أخر يرى الباحثون عن امليداي اجلماهريية الفردية كمجال عمومي أعاد من جديد رومانسية 
القرن الثامن عشر واليت عصفت مبجاالت األدب والفن والفلسفة إىل قلب الساحة امليدايتيكية معلنة عن ثورة 

وأخالقياهتا، فاحتاً بذلك مرحلة   حقيقية ضد أنساق اإلعالم الكالسيكي واحملكوم بضوابط املمارسة اإلعالمية
وملا   املستبد.  الرتسب  والتصدي ألشكال  "املركز"،  والتفكيك من أجل هدم  والتأويل  املعىن  إنتاج  جديدة يف 

  Lasswellالزويل  نت القاعدة الوظيفية لإلعالم اجلماهريي هي الضبط يف بعده االجتماعي كما بّينها  اك

اخلاصية   Lazarsfeld  والزارسفيلد  Mertonومريتون   فإن  االجتماعي،  اإلعالم  لوظائف  يف حتديدهم 
وىل لإلعالم الفردي اجلماهريي هي االستقطاب؛ استقطاب أكرب عدد من املستخدمني للشبكة العنكبوتية األ

لألفراد والفكرية  الذهنية  التحركات  اإلخبارية، ألن مجيع  وغري  اإلخبارية  االجتماعيني يف   واملتابعني ملضامينها 
اللساين جبميع وظائفه  الشعور ابجلماعة على حنو جيمع كل مناذج االتصال  تتحقق يف سياق  الشبكة  نطاق 
اإلعالمي  والتفاعل  والتبادل  والنشر  اإلنتاج  يف  جديدة  هندسة  فهو  والشعرية،  واالنتباهية  واملعرفية  التعبريية 

لأل املستخدمني  والتطوير وحتقيق والثقايف والعلمي، حتكمها رغبات  والتغيري  للتواصل واملعرفة  نرتنت وحاجاهتم 
 . 2الذات

فردية   االستقطاب كظاهرة  فعل  تعزز يف وجوده  الذي  السوسيولوجي  السياق  والشعور ابجلماعة هو 
مجعية انجتة عن النقاش والتفاعل االجتماعيني، ويستمد فعل االستقطاب معانيه من وجود اجلماهري املتنوعة يف 

 
 . نفسهرجع املعبد هللا زين احليدري،  1
احليدري،  2 الزين  هللا  اخلامسة،عبد  للسلطة  اجلديدة  البالغية  األدوات  االجتماعية؛  التواصل   امليداي  شبكات  بعنوان  الدويل  امللتقي  أشغال 

 . 18، 1ص ص ، 2015االجتماعي يف بيئة إعالمية متغرية دروس من العامل العريب، تونس 
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تبادل احلر للمعىن الذي تؤمنه امليداي األوساط الثقافية املختلفة املنخرطة فكراي يف منظومة اإلنتاج والنقاش وال
الفردية اجلماهريية، فاملستخدمون لشبكات التواصل االجتماعي يعملون ابستمرار على نشر آرائهم وأفكارهم 
والتعريف مبواقفهم إزاء القضااي اخلصوصية وقضااي الشأن العام، ويتفاعلون ابملقابل مع آراء نظرائهم وأفكارهم 

ذلك على حنو يكون فيه القصد من الفعل التواصلي هو اجلذب والشّد، مبعىن أن يتحول  ومواقفهم، وجيرى كل 
، فإذا كانت مقاصد األنرتنتالقائم ابالتصال إىل قطب مهم يف عمليات التواصل املركبة الالخطية عرب شبكة  

الضبط يف معانيه اجملتم املمأّسس هي  عية والسياسية، فإن االتصال اجلماهريية يف مستوى اإلعالم اجلماهريي 
االتصايل  السلوك  ويشكل هذا  الفيزايئية واالجتماعية،  مبعانيه  االستقطاب  اجلديدة هي  للميداي  األوىل  الغاية 
األنرتنيت منطقة استقطاب مهمة قد يرتتب عنها كسب نفوذ رمزي، مينح املدون أو املغرد قوة ميدايتيكية هلا 

ع وظلت  الرأي،  توجيه  يف  البالغ  منظومة أتثريها  يف  السارية  واملواقف  واآلراء  األفكار  أمهية  النحو  هذا  لى 
مضامينها  جودة  عن  النظر  بصرف  حتدثه  الذي  االستقطاب  حبّدة  تقاس  االجتماعي،  التواصل  شبكات 

اللساين واألخالقي تتسم اجملتمعات االفرتاضية  1وانضباطها  بدرجة عالية من الالمركزية   -وفقا هلذا املنظور-. 
ابلتدرج إىل تفكيك مفهوم اهلوية التقليدية، وال يقتصر هذا التفكيك على اهلوية الوطنية أو القومية بل   وتنتهي

 . 2نسان يف صورة "ال أحد" كونه أصبح رقميا يتجاوزه إىل اهلوية الشخصية، وهذا الواقع اجلديد يتمظهر فيه اإل

جمتمع االستعراض على تواجد الفرد ضمن هذا الفضاء بـ"   Guy Debord جي ديبورديصطلح  
Review community "3 /الوجود ابلثنائية  عنها  نعرب  أن  ميكن  ابلوجود  الفرد  عالقة  أن  يرى  فهو   ،

، ولعل ما يسهم يف استعراض املظهر هي ميداي 4التملك، أما يف هذا اجملتمع فتعرب عنها ابلثنائية الوجود/ املظهر
، اليت أاتحت وسائل اإلعالم الكالسيكية يف Douglas Kellner5دوغالس كيلنر  ما مساها  االستعراض ك

تنتهج  اجلديدة  امليداي  والزلت  القيمة،  بدل  واإلاثرة كسلعة  املتعة  على  القائمة  االستهالكية  للثقافة  تسويقها 
القائم على السريع جداً  التسارع والتكاثف الذي   نفس املسار يف تسويقها ملنتجاهتا واستعراضها لعاملها  مبدأ 

 
   .نفسهرجع املعبد هللا الزين احليدري،  1
مركز دراسات   ،لألنرتنت ومنذجة منظومتها االجتماعيةاجتماعية؛ حبث حتليلي يف اآللية التقنية -األنرتنت واملنظومة التكنورحومة،   حممد  علي2

 . 259ص ، 2005الوحدة العربية، 
يف حماولة منه لنقد اجملتمع الصناعي واالقتصاد الليبريايل والثقافة االستهالكية يف كتاب بعنوان   جمتمع االستعراض: صاغ هذا املفهوم جي ديبور  3
"La Société du Spectacle  "  تر: أمحد حسان، دار شرقيات للنشر والتوزيع،  4، طجمتمع االستعراض، ينظر: جي ديبور،  1967سنة ،

 .2000القاهرة، 
 .10، ص 1999الدار البيضاء،  ،، دار توبقال للنشر1، طميتولوجيا الواقععبد السالم بنعبد العايل،  4

5  Look: Douglas Kellner, Media Spectacle, 1 st Ed, London, Routledge, 2003, p 02. 
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يقاس حسب معايريها بعدد املتتبعني واملعجبني واملشاهدين يف سياق التفاعل االجتماعي ضمن فضاء افرتاضي 
 بديل للواقع. 
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 نيا: اإلعالم الديين الطائفي يف وسائط امليداي. اث

غوسشارك   مفهوم   Malcolm Kerrمالكوم كر  مع    Gregory Gause  غريغوري  تقدمي  يف 
العربية   الباردة  األوسط The Arab Cold War"احلرب  الشرق  منطقة  يف  اليوم  حيدث  ملا  " كتوصيف 

واخلليج العريب من صراعات داخلية وإقليمية، تتشارك هذه احلرب أوجه شبه هيكلية هامة مع الصراعات اليت 
و  لقد  املاضي،  القرن  وستينيات  مخسينيات  يف  على حصلت  السيطرة  يف  صعوبة  الضعيفة  األنظمة  اجهت 

الرئيسية بقدرهتا  الدوليني دورا ابرزا يف األزمة، ومت قياس قوة األطراف  جمتمعاهتا ولعب الالعبون احملليون غري 
على التأثري يف الصراعات السياسية يف الدول اجملاورة تتضمن املواجهة احلالية عنصرا طائفيا ابرزا لكن ال ميكن 

يده على أنه جمرد نزاع بني السنة والشيعة، فقد يؤدي وضع مثل هذا اإلطار إىل تشويش الرتكيز التحليلي حتد 
، إاّل أن املعطى الطائفي فاعل وحاسم يف صراعات الشرق األوسط، ترتكز  1وتبسيط الديناميكيات اإلقليمية

تكنولوجية ودينية وسياسية تتضافر معا هذه احلرب الباردة الطائفية على آليات عدة مت توظيفها ضمن سياقات 
لتكوين مشهدية الصراع وحتقيق االستقطاب املذهيب يف بنية اخلطاب اإلعالمي املواكب حلالة الصراع املذهيب 

 يف املنطقة العربية.  

 حتوالت اخلطاب الديين يف ظل حركات التغيري العريب.  .1

الكندي   املؤرخ  إينيس تناول  دور العالHarold Innis   هارولد  على  مركزاً  والقوة  املعرفة  بني  قة 
وسائط االتصاالت، من خالل استنباط أشكال جديدة من وسائط اإلعالم اليت تعترب حافزاً لتغيري يف التنظيم  
املطاف،  احتكارات جديدة يف هناية  لتولد  للمعرفة  القدمية  للمجتمع، حمطمة االحتكارات  والثقايف  السياسي 

نية وسائط االتصال املختلفة تتزامن دوما مع صراع متعدد املستوايت يف شأن حق أن ب  Innis  إينيسويعترب  
املعرفة  إنتاج  متعددة يف شأن  اجتماعية  فئات  عندئذ إىل صراع ختوضه  الصراع  ويتحول  املعرفة،  إىل  الوصول 

وفرصة   واملعىن، ويكون لظهور وسائط جديدة يف حلظات حامسة حمفزاً لصعود فئات اجتماعية وخنب جديدة،
 . 2لتطوير تنظيم اجتماعي حديث وعالقات اجتماعية جديدة 

 
1 Gregory Gause, Beyond Sectarianism: The New Middelle East Cold War, Qatar: Brookings 

Doha Center Analysis Paper, N 11, July 2014, p 01. 
وآخرون،    2 الطويسي  والواقعي ابسم  االفرتاضي  بني  والسياسة  اإلعالم  جدل  ويكليكس:  طظاهرة  ودراسة 1،  لألحباث  العريب  املركز   ،

 . 111، 110، ص ص 2012السياسات، بريوت، 
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أن اخلطاب اإلعالمي اليوم ينتمي إىل خطاابت ما بعد احلداثة، اليت    Baudrillard بودرايريرى  
متتلك فيه خصائص االنتقال املرحلية، القائمة على اختفاء الذات والعين واحلقيقة، كنتيجة للحقبة التكنولوجية 

،  1قي للجمهور اليت عايشها اخلطاب اإلعالمي لتحل الوسيلة حمل الرسالة ما أسهم يف تغيري الواقع الذهين والذو 
 تيودور  وابلنظر إىل أن اإلعالم يشكل اجلانب التطبيقي املباشر للفكر الثقايف السائد يف أي جمتمع، ما دفع بـــــ 

أدوار   Horkheimerوهوركهامير    Theodor Adornoأدورنو حبث  يف  النقدي  فكرمها  طرح  إىل 
أدوا واعتبارها  االجتماعية،  ابلنظم  وعالقتها  اإلعالم  اجملتمع مؤسسات  إنتاج  وإعادة  االجتماعية  للسيطرة  ت 

، واليت 3" ابعتبارها منوذجا لنمط احلياة املعاصرة Liquidity، وهو ما يؤصل مفهوم "السيولة  2أبمناطه السائدة 
إىل  اإليديولوجيا  حتويل  يف  ساهم  ما  العوملة،  ظل  يف  الثقافة  مع  التقانة  تقاطع  رافقت  معضلة  شكلت 
فيديولوجيا، فهذه األخرية أكثر ضبابية وأقل موثوقية ومع ذلك فإهنا تنجح يف زرع القيم اجلديدة اليت حيتاجها 

 .4السوق املعومل 

اجلدي اإلعالم  وخصائص  مميزات  أاتحت  التكلفة لقد  وقلة  االتصال  فورية  من  عليه  تشتمل  مبا  د 
اليت  الدائم على مدار الساعة من خالل اخلدمات والتطبيقات  التدفق اخلربي  وسهولة االستخدام فضال عن 
التعبئة، والتحرر  العنكبوتية، حيث تضمن هذه اخلصائص جمتمعة قدرة وسائط اإلعالم على  الشبكة  تتيحها 

ية واالتصال األفقي والتشبيك فضال عن انفجار احلراك الشعيب يف عدد من العواصم من قيود السلطة السياس
تغيرياً على خمتلف األصعدة   -ما عجز عنه اإلعالم التقليدي-، اليت حققت وسائط اإلعالم اجلديد  5العربية

امليدان السياسي الذي كان يشكل اثلواثً حمضوراً ) السياسة جلنس( يف ذهنية ا  -الدين   -اإلنسانية وخصوصاً 
 الشعوب العربية.

على  تعرض  اليت  النظر  وجهات  يف  الكبري  التنوع  إىل  األساس  يف  املعاصر  اإلعالم  أتثري  قوة  تعود 
املتلقني، فأصبح أمامهم كم هائل من اخليارات والرؤى الفكرية اليت ترتاوح بني الدينية والعلمانية وبني القومية 

كل هذا مصحوب بقوة الصورة وإاثرة اجلّدل، ما يشكل عامال قوايً للتأثري يف   والكونية وبني املادية والروحية، 

 
 28، ص 2005الدار البيضاء،  ، املركز الثقايف العريب،3، طالنقد الثقايف: قراءة يف األنساق الثقافية العربيةعبد هللا الغذامي،  1
عماد،    2 الغىن  العريبعبد  والربيع  العوملة...  عصر  يف  والتحوالت  التغريات  االتصال؛  وتكنولوجيا  طالثقافة  اجلامعية  1،  املؤسسة  جمد   ،

 . 24، 23، ص ص 2012لنشر والتوزيع، بريوت، للدراسات وا
 25، ص2016، الشبكة العربية لألحباث والنشر، بريوت، 1تر: حجاج أبو جرب، ط احلداثة السائلة،زجيمونت ابومان،  3
 16، صنفسه  رجعاملعبد الغىن عماد،  4
 228، ص 2014 قطر، زارة الثقافة والفنون والرتاث،، و 1ط اإلعالم املعاصر وسائله ومهاراته أتثرياته أخالقياته،إبراهيم إمساعيل،  5
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البلدان العربية على وسائط 1الرأي العام  . ففي الوقت الذي كانت تفرض فيه سلطات األنظمة البوليسية يف 
قائم   بنيته سلطوايً  اإلعالم يف  من  اليت جتعل  القانونية  واحلدود  اخلناق  الكالسيكية  النظام اإلعالم  فكر  على 

احلاكم وخاضع لرؤيته الشرعية أو الغري شرعية حسب مقارابت النظام، وجدت منصات اإلعالم االجتماعي 
القدرة على النفاذ وتقدمي الرؤي ووجهات النظر أبرحيية وهو ما ساهم يف خلق فوضي ما عرف بـ "الربيع العريب 

Arab Springاليت حطمت فرضية إعالم السلطة للتحول إىل   " وجسد حالة االستقطاب للميداي اجلديدة
 سلطة اإلعالم بشكله اجلديد. 

على أعتاب التغيري السياسي الذي عرفته بلدان عربية عديدة كمصر واليمن وتونس وسوراي، برهنت 
التصنيفية  للمقارابت  إخضاعها  وصعوبة  السياسي  اإلسالم  حركات  وتنوع  قوة  عن  االنتخاابت  نتائج  فيها 

عقب عقم  post Islamism "2ملقوالت "املا بعد" ورهاانهتا التحليلية، فقد برز مصطلح "ما بعد اإلسالموية 
يقينه ابلسردايت  والتنبؤية، اضمحل  التفسريية  التحليلية  وترهل مقوالت مصطلح اإلسالموية وضحالة قدرهتا 

النيو العوملة  ألطروحات  ا-الكربى  هيمنة  على  تنطوي  اليت  سيطرة ليربالية  مبدأ  على  تقوم  أمريكية  سرتاتيجية 
االتصال  الشبكة يف حقل  سيطرة  ومبدأ  العلم،  حقل  التقنية يف  سيطرة  ومبدأ  التنمية،  حقل  . 3االقتصاد يف 

فكر  يؤصل  ولكنه  اجلامدة  القوالب  عن  خارج  أيديولوجي  منط  ضمن  العربية  الثورات  تشكلت  هذا  وعلى 

 
 . 228ص  مرجع سابق،إبراهيم إمساعيل،  1
طرح  "،  Asef Bayatآصف بيات  ظهر هذا املصطلح يف تسعينيات القرن املاضي من طرف عامل االجتماع األمريكي ذي األصول اإليرانية "  2

بلدان كسوراي ومصر   العريب واليت عرفته  للتغيري  املوجة األوىل  بعد  التحوالت يف احلركات اإلسالمية  املفهوم كمدخل تفسريي لدراسة  وتونس هذا 
اإلسالمو  بعد  "ما  بيات  ويعرف  للحدود"،  العابر  "اجلهاد  مفهوم  مثل  إسالموية  مفاهيم  مستوى  على  عديدة  تغيريات  أحدثت  واليت  ية"  واليمن، 
حتُ  اليت  "الدولة"  يف  املتمثل  اإلسالمي  احُلكم  نظام  إلقامة  تسعى  وحركات  يراها كأفكار  اليت  "اإلسالموية"  وهو  نقيضها  تعريف  من  كم  انطالقا 

أساسي مسة  ابلدولة  "اإلسالموي"  النمط  هذا  متسك  ويعترب  األخالق.  متس  اليت  القوانني  خالل  من  وتطبيقاهتا  اإلسالمية  الشريعة  من بواسطة  ة 
تعار  وقد  التعريف،  من حيث  الشديدة  ابلسيولة  بعدية"  "ما  بــــ  تتسم  اليت  املصطلحات  أن كل  بيات  ويرى  "اإلسالموية"،  متيز  اليت  ف السمات 

شروع فلسفًيا على أن "ما بعد" يشري إىل انتهاء حقبة معينة دون النجاح يف أتسيس غريها، أي انتهاء "اإلسالموية"، دون أن تنجح يف صياغة م
واضح للدولة أو نظرية احلكم، أو إىل حدوث حتوالت عميقة داخل الظاهرة قد تقوم بتغيريها عن األصل الذي نشأت به، لقد احتل مفهوم "ما  
ا بعد اإلسالموية" مقام سردية جديدة أو منوذج حتليلي ميكن من خالله توصيف وتفسري التطورات احلاصلة يف بنيات وأفكار التجمعات وعالقاهت 
ت التارخيية اليت تنتمي إليها، وكذلك توجهاهتا املستقبلية، أي أنه أضحى شبكة مفهومات مرتابطة ببعضها تفيد أتسيس مرحلة فكرية جديدة حت

،  "ما بعد اإلسالموية" وفهم حتوالت احلركات اإلسالمية... يف نقد أطروحة آصف بياتمسمى "ما بعد اإلسالموية" ينظر: سيف الدين عيد،  
بتاريخ:    ultraصوت   الرابط: 2019/ 11/ 18نشر  متاح على   ،https://cutt.us/0xTBU ،  يوم ينظر  28/05/2020:  مت تصفحه   ،
 كذلك:

Asef Bayat,  post-islamism;  the changing faces of political islam, oxford university  press, 

London, 2013. 
 . 25، ص 2019 عمان، ، مركز الدراسات االسرتاتيجية،ما بعد اإلسالم السياسي، مرحلة جديدة أم أوهام أيديولوجيةحممد أبو رمان،  3

https://cutt.us/0xTBU
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عن هذا اإلطار كوهنا ذات مرجعية دينية قوامها تقديس النصوص وعبادة   املرجعيات، ال تشذ الثورة اإليرانية
الوالء األعمى،  التهديد وتشكيل شرطة عقائدية وحشود بشرية تعلن  الفتوى ولغة  األصول واالشتغال مبنطق 

 . 1ةوتتشكل من ثنائية املرشد والقطيع، وبتايل فهي إقصائية املنهج تعمل على إدانة كل مغايرة وقتل كل فراد

من جانب أخر عرفت حركة اإلخوان املسلمني يف مصر سقوط أيديولوجي غري مسبوق، جاء بعده 
فشل التيار النهضوي يف تونس، فقيام الفوضى املذهبية يف سوراي، ليتحول الصراع االسرتاتيجي والسياسي بني 

ساسية الدينية بني إيران والسعودية قوى اخلليج العربية )قطر/اململكة السعودية واإلمارات العربية( واشتداد احل
 ليربالية. -اليت اعتمدت على منهج جديد يستند إىل املقارابت الفكرية ودينية قائمة على مستحداثت النيو

فقد  العريب،  التغيري  حلركات  السوسيولوجية  التغريات  رافقت  اليت  املالمح  أبرز  الدينية  الظاهرة  تعترب 
عل واضح  تغرّي  احلراك  هذا  يف أحدث  الديين  اخلطاب  يف  فالفاعليني  أوال،  الديين  اخلطاب  بينة  مستوى  ى 

العربية البلدان  الدينية واحلركات اإلسالمية يف  الثاين، وهو ما متظهر يف خطاب املؤسسات  ، وعلى 2املستوى 
ثريها كان الرغم من أتخر احلركات اإلسالمية واضمحالهلا سريعا يف تونس ومصر وليبيا واليمن وسوراي إال أن أت

 .3واضحا

أو  الدينية  املؤسسات  األمر خبطاب  تعلق  العربية، سواء  املنطقة  الديين يف  اخلطاب  أبّن  اجلزم  ميكن 
أوىل معامله يف سياق  بدأت  نظرية  بتحوالت  الصوفية، مّر  الطرق  أو  السلفية  التيارات  أو  احلركات اإلسالمية 

على هامش التفاعل السياسي واألمين واالسرتاتيجي مع  اإلكراهات اليت أصابت املنطقة بشكل صادم ومباشر،
أحداث   مرحلة   2001أيلول/سبتمرب  11تداعيات  يف  العريب"  "الربيع  أحداث  وتداعيات  أوىل،  مرحلة  يف 

وجود  مع  خاصة  التحوالت،  هبذه  معين  غري  أو  بعيداً  يكون  أن  الديين  للفاعل  ميكن  ال  وابلتايل  اثنية، 
هت  موازية  جمتمعية  العربية مستجدات  املنطقة  يف  الديين  الفاعل  على  تُفرض  والتدين  واهلوية  القيم  )قيام   4م 

اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية اليت عززت االنتماء الطائفي للشيعة يف منطقة اخلليج، وسقوط بغداد وتداعيات 

 
، 71، ص ص 2012، الدار العربية للعلوم انشرون، بريوت، 2، طثورات القوة الناعمة يف العامل العريب من املنظومة إىل الشبكةعلي حرب،  1

72 . 
محادة،    2 الديين،منتصر  اخلطاب  يف  العريب"  "الربيع  أحداث  أثرت  النشر:    كيف  اتريخ  الرابط:  19/02/2020حفرايت،  على  متاح   ،

https://www.hafryat.com/en/node/14936 ،2020/ 29/05: مت تصفحه يوم . 
، املركز العريب لألحباث آليات صنع الرأي العام-االجتاهات–اجملال العام االفرتاضي يف الثورة السورية، اخلصائص  محزة مصطفى املصطفى،    3

 . 66، ص 2011 قطر، ودراسة السياسات،
 . مرجع سابق. منتصر محادة، 4

https://www.hafryat.com/en/node/14936


 إىل فضاء املمارسة االفرتاضية   شبكات التواصل االجتماعي من التقنية                                             الفصل الثالث       
 

 
159 

ملتطرفة  بداية بتنظيم  االحتالل األمريكي على منطقة الشرق األوسط واخلليج العربية، وبروز الفت للحركات ا
 مث ظهور تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشام(.  2001سبتمرب    11القاعدة الذي تبين تفجريات 

ميكن اجلزم أن مثة انزايح خطري للثورات العربية والثورة السورية بشكل خاص حنو الطابع الديين، وهذا 
نتماء الكتلة األساسية من احلراك الشعيب إىل اإلسالم، نتيجة تنامي دور اإلسالميني على خمتلف أطيافهم. وا

الدينية ليوم اجلمعة(، ورمبا ألن  الرمزية  الدينية النطالق املظاهرات )مع توظيف  واعتماد املساجد والشعارات 
أهم الكتائب املقاتلة محلت أمساء دينية فضاًل عن تنامي دور جبهة النصرة يف امليدان العسكري، ورمبا بسبب 

 وصية رايح التغيري العريب اليت احتل فيها اإلسالم السياسي وزانً كبرياً. خص

أفرزت حالة التشظي السياسي والديين اليت عرفتها املنطقة العربية بفعل تغيري إحداثياهتا املضطربة اليت 
ودينيا. ففي ظل مزاعم أاتحت للحركات املتطرفة إعادة التموقع يف خارطة الفاعل االجتماعي جغرافيا وسياسيا 

اخلالفة اإلسالمية برز خطاب تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشام)داعش( ليعيد هيكلة اخلطاابت الدينية 
يف املنطقة العربية، اعتماداً على طقوس دينية ابلغة التطرف تتمظهر يف اعتماد العنف املذهيب وتشتيت املخيال 

 أيدولوجيته، واستخدام خمتلف وسائط اإلعالم لتسويق  1كر الديين اإلسالمي العريب وزعزعة الوعي اجلمعي للف
أفعاله  توثيق كل  على  اعتمد  الذي  منوذجه  فرادة  من  مستفيدا  املتوحش،  العنف  صناعة  على  القائم  وفكره 

اجتذب هوليودية  بطريقة  لراديكا  تومواقفه  الدعاية  عمليات  أمنت ضمنيا  اليت  اإلعالم  وسائل  لية إليها كربى 
 التنظيم والتسويق للمغايرة اإلسالمية البديلة عن املنهج الوسطي حلساب منهج قائم على اإلقصاء والدوغمائية. 

الغنوشي يف هذا الصدد مثلت كتاابت   النهضة، أهم   راشد  اليت أصدرهتا حركة  يف تونس والبياانت 
زمخها وإكساهبا  الثورية  احلالة  دعم  يف  اهلد 2العوامل  اعتبارها  مع  "األصويل ،  االسرتاتيجي  ف 

Fundamentalistفالشرائح 3" الذي يقوم عليه التصور األيديولوجي خلطاب احلركة اإلسالمية يف تونس  .
احملتجة غري املتدينة أو غري املنظمة دينيا واملنخرطة يف العمل احلزيب اإلسالمي، وجدت نفسها يف تقاطعات مع 

الدين أو بعض الديين لبعض رجال  القيمة املضافة يف أتثري خطاهبا يف   اخلطاب  إىل  احلركات اإلسالمية نظراً 

 
إمساعيل،    1 محدي  الدين  بليغ  هل  املعاصر:  الديين  اخلطاب  متعاقبتان،فقه  والنشر،  2ط  والسياسة حلظتان  للصحافة  اخلليج  دار  عمان:   ،

 . 163، ص 2017
 .66، ص مرجع سابقمحزة مصطفى املصطفى،  2

احلبيب،  3 املعاصرة سهيل  العربية  لأليديولوجيا  النقدي  املشروع  استئناف  العربية: مقدمة يف  الثورات  األيديولوجية يف جمرى حراك  ،  املفاهيم 
 . 119، ص 2014العريب لألحباث ودراسة السياسات، بريوت، يناير ، املركز 1ط
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الشعيب  الوسط  الديين أتثريه يف  النهضة  احلاكمة، وكما كان خلطاب  األنظمة  الشعيب ضد  اإلسالمي  الوسط 
خوان املسلمني يف مصر على الديين، وجد مثل هذا التأثري يف مصر ولكن مع اختالف يف عدم قدرة حركة اإل 

التصاعدي إنتا  ابلنسق  اللحاق  على  قدرته  وعدم  النظام،  داخل  احلركة  حلساسية  قوي  تصعيدي  خطاب  ج 
طريقة  يف  املتوجس  أو  املتحفظ  الدينية  األقليات  سلوك  تفسري  ميكن  سوسيولوجيا  املصرية،  للثورة  واحلاسم 

ن االستقرار نفسه الذي تعاطيها مع التغيري املفاجئ سياسياً واجتماعياً يف غياب بديل مدين قادر على ضما 
يف  انقسام  يظهر  متوحدة  األقليات  فيه  تظهر  الذي  االجتماعي  املشهد  هذا  ويف  التوتيالرية،  األنظمة  توفره 
طبيعياً  املشهد  هذا  ويعترب  جمتمعية.  أدبيات  ليحكم  بقوة  الطائفي  املشهد  ويبدو  التغيري،  جتاه حركة  األغلبية 

ة جامعة، ميكنها من تثبيط أتثري االنتماء الفرعي، ويف ظل هذا التقوقع نتيجة فشل الدولة يف إنتاج هوية وطني
يظهر اخلطاب الشعبوي الذي حيمل إشارات طائفية تالمس شرحية معينة ذات أتثري كبري لتغدو األغلبية يف 

 .1تفكريها وسلوكها أقرب إىل سلوك األقليات 

الشيخ   ظاهرة  برزت  ذلك  إىل  دينيةالقرضاوي  إضافة  االحتجاجية   كظاهرة  املطالب  أيدت 
الشعيب  الوسط  التصعيد وحماولة استنهاض  التحريرية، وعمد إىل  الثورات  العربية وتبنت شعارات  للمجتمعات 

من منربه الديين أو من خالل وسائل اإلعالم إىل   " قرضاويال"اإلسالمي ملشاركة أكثر فاعلية، وقد امتد أتثري  
ابلنصر وزوال  اإلهلية"  "الوعود  الثورة وخباصة يف ظل إطالق  بفعالية يف  للمشاركة  اإلسالمية  احلركات  اخنراط 

" أحد أبرز املنتقدين للرئيس السابق علي "عبد اجمليد الزنداينالطاغية. كما برز يف اليمن خطاب مشابه قاده  
هللا والطائفي   عبد  االثين  التنوع  جلهة  جدا  معقدا  الديين  اخلطاب  مشهد  فقد كان  سوراي  يف  أما  صاحل، 

وخصوصية النظام واجملتمع السوري، وعلى خالف ما هو سائد يف اجملتمعات من خطاب ديين موحد، وجدت 
الد  خطاب  وشكل  خاص.  سياسي  إطار  يف  وظفت  الذي  الدينية  اخلطاابت  من  خمتلفة  أنواع  اعية سوراي 

خطاابً انتقادايً للمذهب االثين عشري "الشيعي" والصوفية ووصل انتقاده حّد التكفري، لقد   عدانن العرعور""
بدأ اخلطاب الشعبوي يظهر بقوة يف سلوك "العرعور" فيما برز استقطاب طائفي حاد بدأ يف االنتشار منذ عام 

 .  2طااب دينيا متطرفا ضد الشيعة والصوفية م، منذ انطالق بث قنايت صفا والوصال اللتان محلتا خ2008

 
 . 67، ص مرجع سابقمحزة مصطفى املصطفى،  1
، املركز العريب لألحباث آليات صنع الرأي العام-االجتاهات–اجملال العام االفرتاضي يف الثورة السورية، اخلصائص  محزة مصطفى املصطفى،    2

 . 66، ص 2011 قطر، ودراسة السياسات،
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وحسن  ايسر حبيبعلى جانب مناقض محل اخلطاب الشيعي على عاتقه جمموعة من الدعاة أبرزهم 
الذي قدم محولة طائفية شديدة اخلطورة يف التطرف والتحريض بثته جمموعة من القنوات الدينية اليت   اللهياري

توى كراهية وحتريض ديين ضد األخر "السين"، مستغلة حالة الفوضى أهنا حتمل حم  1وصفتها بعض الدراسات 
الشيعي على خطاب حيمل يف طياته مضامني دينية    اإلعالم اليت تعيشها بلدان كسوراي والعراق واليمن. يعتمد  

فهي   وسياسية خطرية متثل هتديداً للمسلمني وللقيم اإلسالمية والعقيدة اإلسالمية الصحيحة وللعامل اإلسالمي،
هتدف إىل نشر قيم دينية جديدة تقدم نفسها كبديل عن القيم اإلسالمية، تقوم على فلسفة الثأر واالنتقام مما 
هو عريب وإسالمي، تركز يف خطاهبا على عوام الناس وفق أسلوب االستماالت العاطفية والذي يقوم على إاثرة 

حلزن والشجون يف نفوسهم ابستغالل حادثة مقتل عوامل نفسية تتالعب يف عواطف املتلقني من خالل إاثرة ا
وتكريس حالة الثأر واالنتقام للفاجعة، والذي سيظهر للمتلقي من خالل هذه ملسو هيلع هللا ىلص    احلسني سبط رسول هللا

القنوات أن هؤالء النواصب الذين انصبوا ألهل البيت العداء، وشيئا فشيئا جيد املتلقي أن هؤالء النواصب إمنا 
واجلم السنة  أهل  الذي هو حق هم  احلكم  الشيعية طمعا يف  للرواية  وفقا  اإلسالمي  الدين  الذين حرفوا  اعة، 

 .2ألهل البيت النبوة

النظام  قبل  من  شيعية مدعوم  دينية  أصول  إىل  يستند  سياسي  مشروع  لبناء  الشيعي  اإلعالم  ويروج 
الشعبوية يف املنطقة العربية، وهذا األمر يظهر من اإليراين يف كثري من القنوات، يعتمد هذا املشروع على تغذية  

خالل ربط العرب أبهل السنة والنيل من احلكام واألنظمة العربية، كما يعتمد اخلطاب اإلعالمي للشيعة على 
كما يف   ملسو هيلع هللا ىلص  اإلساءة إىل الرموز واملفاهيم اإلسالمية، والطعن يف اخللفاء الراشدين والصحابة وزوجات الرسول

ت والفيحاء حيث مت السماح لبعض املتحدثني فيها ابلتطاول على اخللفاء الراشدين أيب بكر وعمر قنايت الفرا

 
بعنوان "أثري الكراهية، عن التحريض املذهيب يف القنوات العربية " مث بثه يف اتريخ:   BBCمت بث فيلم استقصائي واثئقي أنتجته القناة االخبارية    1

يعتمد الفيلم الواثئقي على   ،https://www.youtube.com/watch?v=n_NKgXGcxX8، متاح على الرابط:  18/03/2014
لقنوات الطائفية اليت يرى أهنا تثري الكراهية والعنف الديين ومعلوم أن إاثرة الكراهية والعنف مسألة تتعلق ابلتحريض اخلطايب على  استقصاء وتعقب ا

يض الكراهية والعنف. ويشمل هذا خطاب التكفري الذي يقصد منه صاحبه املرتتبات الشرعية كإقامة حد القتل والدعوة إىل العنف الصريح والتحر 
اللتان على خم والصفا  وصال  مثل  املذهيب  التحري  متارس  وشيعة  سنية  عديدة  قنوات  أن  التقرير  وجد  واالستقرار.  األمن  اليت حتفظ  القوانني  الفة 

الصفا  قناة  الشيعة يف مصر وحرضت  لقتل  األبيض  السالح  الزغيب يف األخرية ابستعمال  الشيخ  العنف، ومثال ذلك هدد  مباشرة على  حترضان 
 نية على "اجلهاد" يف سوراي واستهداف األشخاص وتعقبهم بناًء على اهلوية املذهبية. الشباب عال

، متاح على موقع 16، ص  الفضائيات الشيعية ... اهليمنة والتصدي-الفضائيات الدينية يف العراق  عبد الرمحان سلوم الرواشدي وآخرون،    2
etwww.haqnews.n 

https://www.youtube.com/watch?v=n_NKgXGcxX8
http://www.haqnews.net/
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وهي تطفح ابلسب واإلساءة إىل   أمحد الوائلي ، كما تقوم أغلب القنوات الشيعية بعرض حماضرات  1وعثمان
اخلطاب ابل يقوم هذا  عائشة رضى هللا عنها. كما  السيدة  والصحابة وخاصة  اجلهاد اخللفاء  مفاهيم  نيل من 

 واجملاهدين ومن مساجد أهل السنة.

يعتمد اخلطاب اإلعالمي الشيعي على إشاعة ثقافة العنف الطائفي واحلض عليه، فاملتابع للفضائيات 
الشيعية يدرك متاما الدور التحريضي اخلطري الذي تنتهجه احلركات الشيعية مبا تبثه من أفكار طائفية ومغالطات 

ي تعمل على تعبئة الشارع الشيعي ودفعه إىل االنتقام من السين، حىت قبل حادثة تفجري املرقدين للمتلقي فه
يف سامراء فإن يف مثل هذه احلوادث يؤيت ببعض السنة ويتم عرضهم أبمسائهم وأمساء عشائرهم يف هذه القنوات 

األ  هذه  ابرتكاهبم  االعرتاف  على  اإلوإجبارهم  وسائل  تروج  وكما  التقسيم   عالم حداث.  لفكرة  الشيعية 
 . 2واالنفصال الطائفي ضمن ما يسمى األقاليم الشيعية 

السنة   بني  الطائفية  االنقسامات  وتر  على  واإلعالمية  احلكومية  املؤسسات  من  العديد  لعبت  وقد 
ة يف والشيعة وعمقتها لتاليف تّشكل جبهة معارضة متعددة الطوائف وهو أمر بدا ممكنا يف األايم األوىل للثور 

األغلب إىل خطاب  تعزي يف  اخلليج  الطائفية يف  إذا كانت  طائفياً، لكن  أوجدت خليجاً  البحرين، وابلتايل 
ابهلوية  املتاجرون  الطائفي  اخلليج  بروز  على  اليت شجعت  العوامل  ومن  عليه،  وافقت  أو  النظم  رعته  طائفي 

غدت  أن  بعد  امليداي  منصات  عرب  اإلقصائي  الفكر  وتسويق  صورة   الطائفية  لتشويه  انجحة  طريقة  الطائفية 
 . 3اخلصوم 

اجملتمعات  لتفتيت  انجحة  هلا كآلية  واالستعمار  االستبداد  نظرة  من  أييت  الطائفية  املسألة  تعزيز  إن 
والسيطرة عليها وتكوين كتل منفصلة ومتصارعة تكون أشبه ابلدمى اليت ميسك خبيوطها املستبد أو املستعمر 

ا والناظم  احلكم  املتصارعة ليصبح  األطراف  بني  والنفوذ  احلصص  وتقسيم  الصراع  لطبيعة  والوحيد  ، 4لرئيسي 
وعلى هذا اإليقاع ميارس اإلعالم الطائفي العريب وظيفته يف أتكيد االنقسامات املذهبية والعمل على الشحن 

 
لعقيدة  يف أحد اللقاءات التلفزيونية يف قناة فيحاء قام ابسم عواد إبهانة اخلليفة عثمان بن عفان وقال: "إن هذا التخلف واإلرهاب يعود إىل ا  1

 املريضة لعثمان". 
، متاح على موقع 16  ، صالفضائيات الشيعية ... اهليمنة والتصدي-الفضائيات الدينية يف العراق  عبد الرمحان سلوم الرواشدي وآخرون،    2

www.haqnews.net  ، 
، ص  2014، الشبكة العربية لألحباث والنشر، بريوت،  1، تر: أمني االيويب، طاخلليج الطائفي والربيع العريب الذي مل حيدثتويب ماثيسن،    3

16 . 
 . 13، 1، ص ص 2012، منتدى العالقات العربية والدولية، الدوحة، جالنزاعات الطائفية يف منطقة اخلليبدر اإلبراهيم،  4

http://www.haqnews.net/
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وهو ما حيدث   الطائفي ما يفضي على تعميق النزاعات وحتويله إىل صدام عسكري ليس فقط حمليا بل إقليميا
يف سوراي، اليت حتولت فيها مطالب إسقاط النظام إىل حرب طائفية ومذهبية ابسم الدين أو العقيدة، صراع 
بني العلوية والسنية واألكراد لتتداخل فيها قوى إقليمية أخرى كرتكيا وروسيا ودولة اإلمارات العربية وحزب هللا 

   اسياً ومذهبياً.فكل يرعى الطرف الذي يدعمه إيديولوجياً وسي

إن حالة خطاب الكراهية الطائفية والعرقية واملذهبية والسياسية، شكلت أحد أبرز املالمح يف املنطقة 
السياسية يف  التعثرات والتقلبات  الكراهية تفسر جانباً من  العريب، إذ بدى أن تلك  الربيع  العربية بعد ثورات 

ني الكتل والتيارات السياسية، وتنامي نزعات املراحل االنتقالية اليت طغت عليها مسات عدم التوافق السياسي ب
أو   واإلقصاءاالنتقام   عقائدايً  أو  سياسياً  املختلف  األخر  أرضية كراهية  على  واحلشد  بينهما،  فيما  املتبادل 

 .1مذهبياً أو مناطقياً ابإلضافة إىل تفشي سياسة تكفري األخر سياسياً ونزع الوطنية عنه 

رخ عميق يف بنية اإلعالم العريب، وتبّدت أزمته يف عدد من القضااي كشفت ثورات الربيع العريب عن ش
الرئيسية واحملورية، يف مقدمتها إشاعة نزاعات التطرف والغلو وال ميكن مقاومتها إالّ عرب بناء ثقافة دميقراطية 

صناعة القرار،   تتوالها قوى مدنية حقيقية وتيارات متنورة تؤمن ابالختالف والتعددية والشراكة االجتماعية يف 
ويف هذا السياق ذهبت الفضائيات العربية يف تغطيتها للحراك العريب ليس فقط لالنزايح حلدث على حساب 
حدث أخر، بل لوحظ أهنا اليت تصنع احلدث أحياانً من حيث تضخيمه أو فربكته أو التالعب مبجرايته، يف 

الواشنطن بوست   انتقدت صحيفة  الفضائية للثورات   Washington Postهذا السياق  قناة اجلزيرة  تغطية 
األحادية  تغطيتها  بسبب  مصداقيتها  فقدان  على  توشك  القناة  أن  وأكدت  العريب،  الدول  يف  اندلعت  اليت 

 .2اجلانب لبعض األحداث 

الطائفي  الصراع  البتداع  ذهبت  بل  احلّد  هذا  عند  الثورات  ربيع  العريب يف  اإلعالم  مهمة  تتوقف  مل 
ا العربية كالبحرين والسعودية إىل واملذهيب بني  الدول  الرمسي لبعض  فيما عمد اإلعالم  ملسلم السين والشيعي، 

بث الروح الطائفية داخل مماليكهم من أجل محاية بقائهم يف السلطة دون النظر إىل املخاطر احلقيقية اخلطرة 
 فئات الشعب من أجل بقاء ملثل هذه الدعاية اإلعالمية اليت استندت على إشاعة خطاب كراهية مفتوح بني 

السلطة الرمسية يف كرسي احلكم، فوسائل اإلعالم البحرينية عمدت على تصوير انتفاضة دوار اللؤلؤة على أهنا 

 
ص    ،2014، األردن: مركز محاية وحرية الصحفيني،  1ط،  إين أكرهك: خطاب الكراهية والطائفية يف إعالم الربيع العريب،  وليد حسين زهرة  1

137 . 
 . 146، ص نفسهرجع املوليد حسين زهرة،  2
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البحرينية   الرواية  تسرد  السعودية  إعالم  وسائل  أخذت  نفسه  الوقت  ويف  السنية  الطائفية  ضد  شيعية  طائفية 
 إبيعاز من إيران.   وتتهم شيعة اخلليج ابلتخطيط النتفاضة

حتول  فلقد  وسوراي،  واليمن  وليبيا  ومصر  تونس  ثورة  يف  أتثري كبري  االجتماعي  التواصل  ملواقع  وقد كان 
نرتنت من جمرد التسلية والرتفيه إىل التعبئة والتحريض، لعبت فيه دورا كبريا وأحدثت أتثرياً مباشراً يف استخدام األ

امهت مواقع التواصل االجتماعي على تعدديتها يف احتواء حركات التغيري ، لقد س1تغيري اجتاهات الرأي العام 
العريب وشكلت احلاضنة اليت دفعت هبا إىل قاطرة التحرر واحلشد الشعيب والتعبئة وصناعة الرأي العام، وهو ما 

حالة الغضب يف جتاهلته األنظمة السياسية التقليدية يف العديد من البلدان العربية واستهانت بقوته، لتجد أن  
سقاط حكومات متغلغلة يف جذوة السلطة السياسية يف إامليدان االفرتاضي يتحول إىل أرض الواقع ويسهم يف  

وليبيا والسودان واجلزائر مؤخراً، وهي مناذج تقدم دروس ذات أمهية كبرية حول  بلدان كاليمن ومصر وتونس 
 ت ذات الطابع اإليديولوجي املسيس. أمهية هذه الوسائط ومدى خطورهتا خصوصاً يف التوظيفا

 أدجلة اإلعالم الديين يف امليداي االجتماعية:  .2

اإلعالم املعاصر كجزء من شبكة العوملة   Serge Latouche  سريج التوشيضع املفكر الفرنسي  
الربح  -التكنو مبادئ  مبا حتمله من  العوملة  وتسهم  اليوم،  العامل  اليت جتتاح  والثقافية  ومقدرة اقتصادية  والتكاثر 

 .  2على زعزعة نظام القيم ومن توليد هائل لألزمات األخالقية على بنية اجملتمع

ولذا جتتاح األيديولوجيا خمتلف معامل الفكر اإلنساين، لتنساب وفق تصاميم معينة ترتافق مع خمرجات 
السياسي قائم على التعددية لتنشئ نسانيني، إذ أعطت الدولة احلديثة شكاًل جديداً للفعل  الفكر والوجود اإل

"العصبوية  مفهوم  ضمنيا  يسوق  ما  وهو  الثقافية،  التعددية  على  قائم  اترخيي  سوسيو  تعريفاً  بذلك 
Sectarianism "3 الفاعل رؤية  حسب  والتسنني  التقنني  يف  هويتها  متارس  األيديولوجيا  وإذا كانت   .
يرى "أن الدين هو السمة األكثر قوة إذ يتموقع يف  Fernand Braudel  فرانن برودويلاالجتماعي، فإن  

 
 . 230، ص 2014 قطر، ، وزارة الثقافة والفنون والرتاث،1ط اإلعالم املعاصر وسائله ومهاراته أتثرياته أخالقياته،إبراهيم إمساعيل،  1
حيدر،    2 والصورةحممد  اخلرب  أدجلة  املعاصر  اإلعالم  يف  األخالقي  العدد  البعد  اجليش،  جملة  أفريل  85،  الرابط: 2008،  على  متاح   ، 

https://cutt.us/ecyEA  :17/03/2020مت تصفحه يوم . 
 . 33، ص2009، ، بريوت، االنتشار العريب1، طما وراء املفاهيم من شواغل الفكر العريب املعاصرإدريس هاين،  3

https://cutt.us/ecyEA
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قلب احلضارات ويشكل ماضيها وحاضرها، لذا فإن خمتلف التحوالت احلضارية العميقة انجتة عن التحوالت 
 . 2اليت تنطلق من مدارس هذه الدايانت"  1الدينية والصحوة التجديدية

لق ورجعي وحتكم على هذه احلركات الدينية  فعملية أدجلة الدين وتوظيفه سياسيا تقحمه يف مسار مغ
ابإلقصاء والتالشي، ابعتباره ظاهرة مؤدجلة يتم تضيقها وبعث التناقضات الداخلية فيها. لذا فإن عملية تسويق 
الظاهرة الدينية تعتمد على اإلنفتاحية املادية اليت أاتحتها العوملة ووفرهتا احلتمية التقنية اليت جعلت من الدين 

ل  التكنولوجية خيضع  وأاتحتها  العوملة  أفرزهتا  اليت  املبادئ  تلك  فرضت  وقد  واالستقطاب،  التشظي  عمليات 
الدينية  التوجهات  تنوع  مع  ترافقت  متنوعة  أشكال  وكونت  الدينية  املمارسات  من  خاصا  نوعا  االتصالية 

اخل  حال  لسان  اليت كانت  ابإليديولوجية  ترتبط  لعمليات  التقنية  فُأخضعت  املتعدد املتعددة،  الديين  طاب 
الفاعليني، والظاهر أن الصدام الثقايف والديين اليوم مل ينحصر يف بعده املكاين أو الزماين فقط، بل امتد ليشمل 
خمتلف جماالت التواجد واحلضور اإلنساين ليتجلى يف ممارسته وتصوراته ومتثالته الفكرية واحلضارية والفقهية اليت  

ظي املنطقة العربية بتنوع فسيفسائي ديين كثيف الرموز، ما يلزم حضور امليدايتيكيا كرستها وسائل اإلعالم، وحت
 اليت ترافق هذا التنوع اهلواييت سواء يف إيقاعه املتناسق أو املتصارع. 

الديين حتت مسمى  اخلطاب  تقنن من  اليت  القانونية  األطر  التقين يف جتاوز  االنتقال  أسفر هذا  لقد 
أن حالة اخلطاب الديين يف القنوات الفضائية تعكس إىل حّد كبري )ورمبا تتجاوز( حالة العداء  حرية التعبري، إالّ 

الديين اإلسالمي يف منابر  التفكك يف اخلطاب  الداخلي للذات املسلمة، فالوقوف على ختوم هذا  والتفكك 
دينيةاإل هوية  اصطناع  حياول  أنه  جليا  املستمر، كان  والقدمي  اجلديد  بشقيه  سياسية،   عالم  خلفية  ذات 

فالتغريات السياسية اليت عرفتها بلدان عربية حاولت منصات امليداي االجتماعية حتويلها إىل متنفس ديين ذي 
هوية سياسية يعكس حالة التأزم والتشرذم اإلعالمي اليت يعيشها اإلعالم العريب والديين، وهو يدلل على غياب 

 بعد حداثي.-ند إىل معايري اخلطاب الديين املا املصداقية والعبثية يف بناء حمتوى يست

اإل  الديين يف منصات  اخلطاب  لتربير  ينطوي  املقدس  يستحضر  فكر سياسي  االجتماعي على  عالم 
الفعل السياسي، ويؤصل الفكر اإلقصائي لألخر مهما كان نوعه ودرجة قربه من الذات فهو يربر شرعة اجلهاد 

عالم التقليدي واجلديد بني دعاة ستعالء، وهو الصراع القائم يف فضاءات اإلوالتكفري وإراقة الدماء يف سبيل اال

 
يرفض الغزايل كلمة صحوة ويرجعها إىل أصول أجنبية، إذ يرى أن الصحوة جاءت كمخرجات للثورة اإليرانية، واألصح هو استخدام مصطلح   1

 . 1989 بريوت، ، مركز دراسات الوحدة العربية،احلركات اإلسالمية املعاصرة يف الوطن العريباحلركات اإلسالمية، ينظر: جمموعة مؤلفني، 
 . 37، ص 2015، الشبكة العربية لألحباث والنشر، بريوت، 1، طصدام القيم قراءة ما بعد التحوالت احلضاريةعلي القحطاين، مسفر بن  2
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تربير العصبية   إيديولوجيا الفكر السين والشيعي بشكل خاص، لذا كان هذا اخلطاب كثيف الداللة حيمل معه  
فك وسند  حجاجية  الدينية كأطروحة  واأليقونية  اإلسالمية  الرموز  استحضار  خالل  من  الديين  ري والتطرف 

عاطفية    اإلقناعيسرتعي   اسرتاتيجيات  بفعل  يتحول  ما  سرعان  الذي  العاطفي  الشحن  على  ويبعث 
وحتويله سوسيولوجيا إىل انفعال ديين يصبح   -كما هو موجود لدى الشيعة-كاالستعطاف والتذليل والتهويل  

 . )بفعل التكرار( جماال للفعل االجتماعي املربر بفعل ما مت غرسه ثقافياً وعقدايً 

دراكية واألطر املرجعية واملخططات الذهنية أكثر الصور اجملازية املهيمنة يف حتديد تشكل اخلرائط اإل
األنساق األنطولوجية واملعرفية اليت يستخدمها اإلنسان يف إدراك الظواهر واملشكالت املعقدة وفهمها وتشفريها 

توليدية، نسان  دراكية بعقل اإلوفك شفرهتا، وترتبط اخلرائط اإل وذاكرته، فالعقل اإلنساين يعتمد على مقدرة 
نسان وإدراكه للواقع يعتمد منظومة مستقر على الكثري من اخلربات واملنظومات األخالقية والرمزية، فسلوك اإل

ورمزية  إ وأخالقية  اإل  وإيديولوجيةدراكية  إدراك  اإلتشكل يف كليتها خريطة  وسائل  وتعتمد  على نسان،  عالم 
دراكي جلمهورها، وحتفيزه على استخدام خارطته الذهنية، واليت مت بنائها من طرف هذه املخزون اإلاستنهاض  

هذه  حتدده  الذي  اجملال  خارج  الرؤية  يستطيع  ال  جتعله  الذي  احلّد  إىل  مدروسة،  اسرتاتيجية  وفق  الوسائل 
واأل الوقائع  عن  تصوراته  عليها  حيكم  مرجعا  لتصبح  اإل اخلريطة،  فوسائل  واإلسالمية حداث.  العربية  عالم 

اإل اخلرائط  وفق  تستعمل  إعالمي   إيديولوجيات دراكية جلماهريها  بناء خطاب  تعمل من خالهلا على  معينة، 
حمفز لرأمسال املعىن عند هذا اجلمهور، والذي يتضمن عمليات التأطري املكثفة لألخبار والصور والتقارير، اليت 

األ  مع  الصراع  سياق  األحداث يف  اإلعالمي حتشر  اخلطاب  يكتسب  أين  األزمات  وقت  يف  خر، خصوصا 
املناسبة   املعرفية والسياقية  بل يسعى إىل هتيئة األرضية  الواقع ونقله  بتصوير  يكتفي  أمهيته من منطلق كونه ال 

 .1للمتلقي حلمله على تبين مقاربة توافقية حول األزمة 

اإل وسائل  تعمل  املنظور  القدومن هذا  على هتميش  بدرجة  عالم  العادي  املتلقي  لدى  الدفاعية  رات 
وحتويلها  املزاعم  بعض  لرتسيخ  مستمرة  بصورة  اإلدراكي  النظام  تعديل  إىل  املوجه  اإلعالم  ويسعى  كبرية، 

واإل احلذف  تقنيات  من خالل  يقول ملسلمات  الصدد  هذا  ويف  ابحلقيقة،  شبيهة  مزيفة  إلعطاء صورة  ضافة 

 
،  2016/  09/04، جملة اجملتمع، مقال مت نشره يوم  كيف يوظف اإلعالم اخلرائط اإلدراكية لنشر الطائفية والكراهيةعبد العايل زواغي،    1

الرابط:   على  يوم   html-00-12-09-04-2016-https://mugtama.com/ntellectual/item/32381.55متاح  تصفحه  : مت 
27/03/2020 . 

https://mugtama.com/ntellectual/item/32381-2016-04-09-12-00-55.html
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الناس ينخدعون فيصيغون آ رائهم عن احلقيقة، ويتضح أن اخلطأ قد تسلل إىل عقوهلم عرب صور سقراط أن 
 .       1معينة تشبه تلك احلقيقة 

يف فهم طريقة استقطاب اجلماهري وتوجيه الرأي العام يف حاالت الصراع   اإلدراكيةوتساعد اخلريطة  
عهد يف  املاضية  األحداث  مجهوره  يف  يستدعي  الشيعي  فاإلعالم  والطائفي،  واألمويني   املذهيب  العباسيني 

مقتل  ومشاهد عن  الصدور  وشق  اللطم  واستحضار صور  طالب،  أيب  بن  علي  وشيعة  البيت  وظلمهم آلل 
، وعلى هذا تؤسس امليداي الدينية 2احلسني بن علي من أجل جعل ذاكرة املعاانة حية يف وجدان املشاهدين 

ق رؤية تعتمد على إحياء الرتاث مبا حيمل من فكر الشيعية فكرة املظلومية وتؤصلها من املخيال اجلماهريي وف
التاريخ، ليعاد توصيف الصراع احلضاري اليوم حتت مسميات ماضوية وحتت عباءة إ قصائي وذاكرة مغيبة يف 

 التاريخ اإلسالمي مبا حيمله من حتريفات وتشوهات ألصول احلقيقة. 

عالم الطائفية ويركز على تفعيل وسائل اإليعتمد التشكيل النصي والدرامي ألحداث املنطقة العربية يف  
حداث وخلق أمناط لغوية ومتثالت ذهنية واستدالالت دراكية جلمهورها، مع الصياغة الرمزية هلذه األاخلريطة اإل

فاخلطاب  والسين،  الشيعي  الطرفني:  يف كال  تبنيها  يتم  اليت  والسياقية  املعرفية  احملددات  مع  تنسجم  معرفية 
أنه الطائفي ال يزال   أنه حرب بني يزيد واحلسني، كما  اليمن وسوراي والعراق ولبنان على  يصور ما جيري يف 

البيت املمارسات اإلرهابية احلالية يف سوراي إىل سلوك من أتلبوا النتزاع احلكم من آل  ، لذلك فحىت 3يرجع 
ها وسائل اإلعالم يف صناعة الشعارات املوظفة إعالمية مأخوذة من التاريخ اإلسالمي القدمي وما زالت تستعمل

خطاهبا وتسويقه، ومثال ذلك توظيفه لشعارات "ايلثارات احلسني" "الرافضة" "النواصب" "النعرات الطائفية" 
"الصفويون"، وغريها من املمارسات املعجمية اليت حتيل على تكثيف الرموز الداللية ذات احملىن الطائفي وتسهم 

 اإلسالمي املشحون.   يف تعميق الصراع وربطه ابلتاريخ

 

 
، ص 2016ان للبحوث والدراسات، الرايض،  ، مركز البي1، طهندسة اجلمهور كيف تغري وسائل اإلعالم األفكار والتصرفاتأمحد فهمي،    1

84 . 
،  2016/  09/04، جملة اجملتمع، مقال مت نشره يوم  كيف يوظف اإلعالم اخلرائط اإلدراكية لنشر الطائفية والكراهيةعبد العايل زواغي،    2

الرابط:   على  يوم   html-00-12-09-04-2016-https://mugtama.com/ntellectual/item/32381.55متاح  تصفحه  : مت 
27/03/2020 . 

 . نفسهرجع املعبد العايل زواغي، 3
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 اآلخر )السين/ الشيعي( يف وسائل اإلعالم: -. سوسيولوجيا األان  3

التساؤالت  من  الكثري  املعاصر  والديين  واالجتماعي  السياسي  املشهد  يف  "اآلخر"  موضوع  يطرح 
اليوم يف العديد من واالستفسارات والقضااي املتداخلة، إذ أن طبيعة التطورات والتحوالت واألحداث اليت جتري 

الدول شكلت حافزا هاما لتداول مسألة اآلخر وطبيعة العالقة املرسومة للتعامل معه، وخيتلف هذا اآلخر من 
نسان لنفسه هو بدوره الذي حيدد اآلخر القريب موقع ألخر ومن دائرة ألخرى، مبعىن أن املوقع الذي حيدده اإل

، لذا فإن إشكاليات 1ينية هو ذلك اإلنسان الذي ينتمي إىل دين أخر والبعيد، فاآلخر ابلنسبة إىل "الذات" الد 
سالمي يستدعى ضرورة حضور مفهوم "األان" وحتديد معامله وحدوده طرح مفهوم "اآلخر" يف الفكر العريب واإل

 وضوابط جتليه. 

وميكن احلديث عن وجود تالزم صوري ومفاهيمي مشتبك بني مصطلحي األان واآلخر، ويعود هذا 
التشابك املفاهيمي إىل آليات توظيف صورة األان واآلخر واملرجعيات الفكرية اليت يتم االعتماد عليها يف بناء 

أوهلما مفهوم الذات )املرآة( اليت تشري إىل حتيلنا   Cooleyكويل  هذه الصورة، مثة مفهومان مهمان يف أعمال  
نبدو عليه يف نظر اآلخرين وحتيلنا حلكم اآلخرين علي التخيالت يرتتب عليها شعور معني حيدد ملا  نا، وهذه 

الذات اجلماعية، ويشري إىل صيغ معينة لآلان تتحقق يف حالة  الــــ "حنن" أو  الثاين فهو  تصرفاتنا، أما املفهوم 
مع  تعارضهم  أو  وابختالفهم  بينهم  فيما  ابلتعاون  يشعرون  األفراد  من  عدداً  يف عضويتها  تضم  وجود مجاعة 

نتيجة لعبة االختالف 2مجاعة أخرى  بسؤال اهلوية، فاهلوايت تتكون  تكاملياً  ارتباطاً  . ويرتبط سؤال "اآلخر" 
واحلقيقية أن وجود اآلخر هو واقع غامض يف اجلوهر ومربك، فمن انحية يثري "اآلخر" املخاوف والقلق، يف 

، فصورة الذات 3جملهول""أن ما من شيء خييف اإلنسان أكثر من ملسة ا  Canettiكانيت  هذا الصدد يقول  
وهويته وأسس كينونته، ويضطلع اإلعالم بتأدية هذا الدور ويف عمليات   تتحدد من خالل اآلخر وحتدد متثالته

التأسيس املٌمنهج وتنميط الصور الذهنية عن الذات واآلخر، للتتحول يف املخيال اجلمعي إىل هّوية مّوطنة غري 
"السنية" أو "الشيعية" من منظور وسائل   الذات  التجديد ولذا جيرى أتسيس صورة  أو  للتبديد  اإلعالم قابلة 

 وفق منطلق حتديد الذات لتحديد اآلخر. 

 
 . 47، ص 2012 لبنان،  ، املركز اإلسالمي الثقايف،1، طراهية يف العامل العريبضد الكراهية، من أجل تفكيك خطاب الكحممد حمفوظ،  1
، رسالة ماجستري يف علم االجتماع السياسي والديين،  صورة الشيعة يف املخيال اجلزائري، طلبة جامعة تلمسان منوذجامبارك علي الطالب،    2

 . 70، ص 2013/2014كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، شعبة علم االجتماع والدميغرافيا، جامعة أيب بكر بلقايد تلمسان، 
 نفسه. رجع املمبارك على الطالب،  3
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يتشابك الصراع السين الشيعي يف الفضاء اإلعالمي ليعكس هو األخر تشابك غري بعيد عما عاشه 
يف صدر اإلسالم وعرب مراحل زمنية أخرى، ومع ما أاتحته التكنولوجية احلديثة بداية بظهور الفضائيات الدينية  

ائفي يف املنطقة العربية ليتحول إىل فوضي طائفية تتأسس على عنف مذهيب ال يقل مت جتديد هوية الصراع الط
 قوة وكثافة محولية عن املعارك اليت عرفتها جبهات الصراع السنية والشيعية يف الواقع. 

الطائفية  واستخدام  املنطقة،  اإلقليمي يف  الصراع  مذهبية  التطّييف يف  عملية  تندرج  السياق  هذا  يف 
التقليدية وبناء منظومات جديدة بوصفها ذخرية هلا، فثمة عملية تطييف مفرطة واستقطابية وعصبية  ومنظومتها

راهنة للسياسة غري مسبوقة يف التاريخ العريب احلديث برمته، وهو ما ميثل تغيرياً جذرايً يف طبيعة الصراع، وقد 
التطّييف املفرط والعنيف متفصالت مركبة بني العنف اجملتمعي والعنف السياسي   لوحظ يف سياق بروز عملية 

أو حتالف عصبوي ضمين  التسلطية على عصبيات  النظم  الطائفي والعنف اهلواييت... واستناد بعض  والعنف 
 .1ساهم يف عملية التطّييف تلك 

متخيالت  بناء  إلعادة  قدمية  وفقهية  نظرية  ملنظومات  ووظيفي  تعبوي  وأدايت  انتقائي  استدعاء  ويتم 
عصبوية تنميطية عن األخر إىل حّد ميكن تسميته خبطاب "حنن" و "هم". وأشد خطراً من ذلك   وصور ذهنية

الطائفية  الكراهية  ثقافة  انتشار  هو  والناتج  املشحون،  واهلواييت  املذهين  التطّييف  استخدام  يف  التمادي  وهو 
 يف هذه العملية الرهيبة اليت وجرائمها وصورها وتربيرها، وتسويغها بطريقة تكمل تقريبا تورط معظم الفاعليني 

تستبدل وعيا طائفيا زائفا يقوم على الصراع بني "حنن" و"هم" ابلوعي السوسيولوجي احلقيقي حباجات هذه 
ومؤسساهتا لاجملتمعات   املواطنة  قيم  وترسخ  والعدالة  والتنمية  التقليدية 2لدميقراطية  االجتماعية  األدوات  إن   .

مفاهيم   إىل  األفقية املستندة  والروابط  العمودية  الروابط  بني  املدرسية  والتصنيفات  الفسيفسائية،  اجملتمعات 
هذه  تطورت  فلقد  ومدرسية:  تقليدية  ابلفعل  غدت  الشخصانية  غري  والعالقات  الشخصانية  والعالقات 

املسلحة واالستقطاب الطائفية  فيها  اليت عاودت  نفسها  اجملتمعات  األفقية يف  الربوز على العالقات والروابط  ية 
. وهو ما يفضي ابلصراع بني األان واآلخر السين / الشيعي إىل مزيد من 3مستوى تفكك البنية الفسيفسائية

االجتماعي احلدّ  التنظيم  داخل  االجتماعية  العالقات  هيكلة  وإعادة  عمليات ضبط  غياب  ظل  والتأزم يف  ية 
 القائم يف املبدأ األول على فكر التعايش واملواطنة. 

 
، املؤمتر العلمي السنوي الثالث يف قضااي التحول الدميقراطي، شرق العريب الكبرياملسألة الطائفية وصناعة األقليات يف املجمموعة من املؤلفني،    1

 11، املركز العريب لألحباث ودراسة السياسات، ص2014أيلول/سبتمرب  13/15
 . نفسهرجع امل، املسألة الطائفية وصناعة األقليات يف املشرق العريب الكبريجمموعة من املؤلفني، 2
 . املرجع نفسه 3
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به ت تقوم  ذاته  والشي  متثالهتا هلم،  وفق  )السّنة(  اآلخر  إبراز  الطائفية على  الشيعية  الفضائيات  عمل 
يف  املسلح  النزاع  متطلبات  متليها  الطائفي  الديين  اخلطاب  يشكلها  اليت  الصورة  إن  الطائفية،  السنية  القنوات 

هذه الدولة أو تلك وحلفائها. ويشخص   املنطقة العربية والقوى املتصارعة من أجل االستيالء على احلكم يف 
اخلطاب الشيعي اآلخر السين أبهنم يرفضون املساواة بني املسلمني، وإهنم مصدر الظلم الذي استشرى يف العامل 
اإلسالمي، وميولون اإلرهاب ويؤازرونه، إهنم أداة بيد أمريكا تسلحهم وحتوهلم إىل دواعش، تنكروا آلل البيت 

ذل يفعلون  زالوا  اليهود وما  من  اإلسالمية  األمة  على  خطرا  أشد  وأهنم  اإلسالمي،  الدين  عن  واحنرفوا  .  1ك، 
فبخس اآلخر )أهل السنة( وذلك ابلعمل على تعبئة التمثالت للذات الشيعية لدى املشاهدين، والسعي إىل 

ألجندهتا السياسية تغليف نزعاهتا ابلطابع الديين الذي يدفعها إىل تعميم األحكام، واخلروج عن املنطق خدمة  
يف املنطقة، ومن مث القفز على احلجج اليت تطعن يف متثلها لآلخر، وخيفي جوهر الصراع الدائر يف سوراي أو 
املتصارعة من  السياسية  القوى  اليت قامت عليها االنقسامات بني  ليبيا أو مصر، ويطمس األسس  العراق أو 

هب تقوم  اليت  التحالفات  أو  سوراي  يف  احلكم  واجلبهة  أجل  اإلسالمية  الشام  أحرار  حركة  بوجود  فاإلقرار  ا، 
اإلسالمية الكردية وجيش اإلسالم ولواء احلق وصقور الشام وداعش؛ يطعن يف مصداقية صورة أهل السنة يف 
الصفة  األان هبذه  إبراز  إن  املتلفز على أساس أهنم يشكلون كتلة واحدة وموحدة،  الطائفي  الشيعي  اخلطاب 

واإل وعناصر من حزب هللا املعارضة  إيرانية  قوى عسكرية  وجود  تربز  إيديولوجية  مادة  يشكل  لآلخر  قصائية 
 .2تكافح يف سوراي إىل جانب القوات املوالية لألسد

لقد كان تصور األان السين تصورا واقعيا اترخييا تقوده خلفية برمجاتية منفعية، وتستوجب طبيعة الواقع 
املتعددة  تناقضاته  على السياسي يف  متعالية  مرتبة  إىل  به  والتسامي  الزمين  من جوهره  الزعيم  يقع جتريد  فلم   ،

البشر زعيم يف السلطة ميارس احلكم البد من أن خيطئ فهو ككل البشر ضعيف وقوي قادر وعاجز، كائن 
 نسان اإلنسيب يف مقابل الزعيم الشيعي الكامل املطلق، وما هو مطالب به يف املخيال السين ال يفوق قدرات  

.  وإننا ال جند يف األدبيات السنية االهتمام ذاته الذي أولته األدبيات الشيعية لشخص علي بن أيب 3املوجود 
طالب وأبناءه، وال شك يف أن املرحلة التأسيسية للفكر اإلسالمي دور كبري يف تشكيل هذا املوقف، فالسلطة 

العلوي مع  الصراع  يف  املباشر  الطرف  ابعتبارها  عقبة األموية  أخر  إزاحة  بعد  األمور  بزمام  متسك  ني كانت 
)احلسني( عن طريقها، واحتاج الواقع اجلديد إىل أتسيس سلطة توازي يف أتثريها فكرة انضواء العلويني حتت 

 
 .19، 1ص ص  مرجع سابق،، اخلطاب الطائفي يف الفضائيات الدينية: كلفة اخلطاب وتداعياته  ،نصر الدين لعياضي 1
 . مرجع نفسه، نصر الدين لعياضي 2
 . 78، ص  مرجع سابقمبارك على الطالب،  3
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ّلل مبظلة ظمظلة آل بيت النبوة فكان السالح من نفس طبيعة سالح العدو، أي احلكم ابسم السنة النبوية والت
، وكان لألمويني ما أرادوا وانربى حتت رايتهم خنب متعددة منها األصوليون لتربير ما حدث يف إمارة املؤمنني

العاشر من حمرم وتركز موقفها على فكرتني: األوىل حُتّمل احلسني مسؤولية ما حدث له وألهله بسبب سوء 
ية مما وقع للحسني وآل بيته، قراءته السياسية والعسكرية خلصمه، والثانية حتاول أن تشيع براءة يزيد بن معاو 

ابلقضاء والقدر وأن كل ما يقع هو من تقدير وقضاء   اإلميانفنشطت احلركات اجلربية للرتويج لفكرة ضرورة  
إن هذا  األمة،  فرقة  أفضل من  إهلي وأن االجتماع حوله  األموي هي قدر  اخلليفة  هللا، وابلتايل تكون سلطة 

 بلورة موقف تطّور عرب التاريخ وأصبح موقفاً رمسياً ألصويل املذاهب الصمت والتجاهل ألحداث كربالء جنح يف
السنية وأول معامله صورة منطية للحسن واحلسني كطفلني صغريين يقفزان على ظهر جدمها رسول هللا حممد 
الشيعي حتركت  اجملال  ففي  ومتغرية،  متطورة  والسين جندها  الشيعي  الصورة يف جماليها  نستقرئ  وعندما  ملسو هيلع هللا ىلص، 

لصورة بني موقعي اإلفادة واالستفادة، لقد تنامي الفكر االنتقامي بعد القرنني الثاين والثالث هجري، فازداد ا
متسكه ابلقضية وابلغ يف الدفاع عنها إىل حّد أفقدها مقوماهتا وخصوصياهتا فرتك ذلك أتثريا يف العقل اجلمعي 

 .  1الشيعي

وانز  تطور  إىل  السنية  احلسني  الذي حكم وقد خضعت صورة  واحلياد  اخلجل  بعد  إذ  ايح اترخييني، 
العالقة معها تطور املوقف الفقهي إىل التهميش املتعمد وإنكار تناوهلا يف اجملالس واملناسبات ملا قد تسببه من 

لبنية املذهب رغم ما تزخر به املدوانت السنية من متجيد وتعظيم للعلويني  . ويشخص اخلطاب السين 2حرج 
)الش اإلمام الطائفي  عودة  مثل  ابخلزعبالت  يؤمنون  هلم،  وفاء  وال  عهد  ال  طائفة  أهنم  "على  ليظهرهم  يعة( 

املهدي املنتظر، ويعبدون فاطمة الزهراء واحلسن واحلسني، وأهنم أخطر على املسلمني من اليهود، ألن هؤالء 
"، كما يربز اخلطاب الشيعي يستهدفون دولة واحدة أما الشيعة فإهنم يستهدفون كل الدول العربية واإلسالمية

"الذات ككتلة واحدة متماسكة ويبين متثالته بناء على النزاع املسلح الدائر يف أكثر من بلد عريب، ومن مث يقفز 
عمل على تصفية الشيعة يف إيران الرافضني حلكم "اإلمام   3على احلقيقة التارخيية اليت مفادها أن نظام "املاليل" 

 
، رسالة ماجستري يف علم االجتماع السياسي والديين،  صورة الشيعة يف املخيال اجلزائري، طلبة جامعة تلمسان منوذجامبارك علي الطالب،    1

 . 78ص ،  2013/2014كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، شعبة علم االجتماع والدميغرافيا، جامعة أيب بكر بلقايد تلمسان، 
 املرجع نفسه. مبارك علي طالب،  2
و خريج  املاليل مفرده مال وتعين فقيه مسلم، يستخدم املصطلح يف مناطق العراق وإيران وتركيا وإيران وشبه القارة اهلندية، حبيث يكون املال ه  3

شيعية، من   مدرسة دينية إسالمية، وميثل نظام املاليل مشروع شيعي إيراين ذا مضمون ديين ثقايف وسياسي، اعتمده اخلميين لتحويل املنطقة إىل أمة
عالم خالل جعل إيران تلتزم ابملذهب اجلعفري االثين عشري وإقرار ذلك يف دستور إيران، وابالعتماد على جمموعة من األدوات أبرزها املال واإل
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ميين عن قيام اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية، ويربز اخلطاب "األان" من "اآلخر" النقيض الفقيه" منذ إعالن اخل
الذي يطمس جزءا كبريا من أانه، واملتمثل يف أن السنة ليسوا كتلة واحدة ومتماسكة يف مواقفها من الصراع 

ة تسعى إىل تربئة أهل السنة من الدائر يف املنطقة العربية، ورغم أن خطاب القنوات التلفزيونية السنية الطائفي
الرؤية  الطائفية، فإن بعضها اجنر يف تطرفه إىل أتكيدها نظرا هليمنة  الشيعية  القنوات  اليت تلصقها هبا  الصورة 
الطائفية لالختالف الفقهي بني املذاهب، فجعل الطائفة اليت يتحدث بلساهنا تتماهي مع "داعش" يف زمن 

 .1جندت إمكانياهتا حملاربتهتربأت منه كل دول املنطقة بل 

وسائل  يف  وتكفري  وقذف  وشتم  سب  من  املتبادلة  الكالمية  واملعارك  الواسع  واجلدل  الصراع  يطرح 
اإلعالم السنية والشيعية واليت تتخذها منربا لتسويق التطرف وخطاابت الكراهية الدينية والطائفية، وهو ما جيعل 

لتربير للفاعل االجتماعي، إىل إقصاء الصراع الداخلي بني طريف اإلسالم يتجاوز فكر إعالء الذات من منطلق ا
اآلخر وفتح اجملال إىل التعاون اخلارجي ضده ، على هذا تقدم شخصيات إعالمية معروفة يف األوساط السنية 
الكوييت  الشيعي  الداعية  قدمه  ما  ذلك  ومثال  العاطفي،  والشحن  الديين  االنفعال  تثري  الشيعية خطاابت  أو 

فالية قام بعرضها على خمتلف منصات اإلعالم وشبكات التواصل االجتماعي حني قام بتنظيم احتايسر حبيب  
، وتثري هذه السلوكيات املتطرفة حالة شجن 2"عائشة يف النار"وهي احتفالية ذكرى وفاة عائشة حتت عنوان  

ها عدد وغضب عارم يف األوساط السنية اليت يتم استثارهتا بداعي االنتقام لسيدة عائشة رضي هللا عنها، يقود
والقتل  العنف  ينتهجون  والذين  والشيعية  السنة  املتطرفني  بني  بصدام  األمر  ينتهي  السنية،  الشخصيات  من 

 والتكفري سبيل إلرضاء ما مت استثارته عرب وسائل اإلعالم. 

 

 

 
 

السن  الطوائف  بني  تصادم  أدى إىل حدوث  ما  السين،  الوسط  تشييع  إىل حماولة  األدوات  والدفع هبده  ية والشيعة كما  والتوجيه واخلربات والدعاة 
 حدث يف العراق وسوراي.     

 . 19، 1، ص  مرجع سابقنصر الدين لعياضي،  1
وحسابته   2 الفضائية  قنواته  عرب  سنة  يف كل  وتكرارها  احلبيب  ايسر  الشيعي  الداعية  طرف  من  النار"  يف  "عائشة  بعنوان  االحتفالية  تداول  مت 

الرابط:   على  متاح  االجتماعي،  التواصل  مواقع  يف  اتريخ    e.com/watch?v=KY7ax6k3q6whttps://www.youtubالشخصية 
 . 12/05/2020الزايرة: 

https://www.youtube.com/watch?v=KY7ax6k3q6w
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 اثلثا: تويرت والصراع الطائفي السين الشيعي يف املنطقة العربية.

الدولة اإلسالمية عشية وفاة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص، ومنذ ذلك الوقت اشتد كان أول خالف نشأ يف اتريخ   
الصراع بني بين أمية وبين هاشم حول السلطة، اختذ فيها مستوايت ثقافية وفكرية وحىت أدبية وشكلت آلية 

احلاضر  احلكم  يف  األحقية  لتأكيد  املاضي  إىل  العريب 1االستناد  الفكر  يف  "الشعوبية"  فكرة  أصل  ما  وهو   ،
مي، ليتخذ الصراع أبعاد دينية أتسيسية رغم أن جوهره كان الوصول إىل السلطة السياسية. لقد انتقلت اإلسال

م، الذي دعي 1999عمليات العنف املمنهج من الواقع إىل منصات امليداي، وحىت بعد إعالن طقشند عام  
التسامح بني األ العنف، والدعوة إىل  الدين وظواهر  الفصل بني جوهر  داين، أتكيداً على األبعاد إىل ضرورة 

منطقة  وبشكل خاص يف  العامل  بلدان  من  الكثري  يف  الديين  العنف  عمليات  استمرت  ذلك  ومع  اإلنسانية، 
 .20012أيلول/ سبتمرب  11الشرق األوسط بعد أحداث 

عمدت اجلهات املتطرفة إىل توظيف وسائل اإلعالم كأدوات اسرتاتيجية يف حرهبا املذهبية والطائفية 
الدينية  الصراعات  سياق  يف  وأدجلته  السيرباين  اجملال  استغالل  ومت  احلرب،  هلذه  الدين كمربر  على  املعتمدة 

 واملذهبية، ما كثف من حضور اخلطاب الطائفي يف فضاءات امليداي اجلديدة. 

احملتوي  صناعة  عملية  إىل  امتدادها  وصل  اليت  اإلنساين  النشاط  التقنية جماالت  التحوالت  المست 
ويشكل مفهوم املنظومة إطارا نظراي ميكن من فهم املمارسات االتصالية املختلفة   وأتسيس اخلطاب اإلعالمي 

تبادل وهو ما   -وعالقات  -خطاابت   –املرتبطة بتقنية ما، فهي نظام مركب تتفاعل داخله عناصر عدة: تقنية  
. وإن كان لإلعالم التقليدي توصيف 3اإلعالم جيعل من اإلعالم اجلديد منظومة رابعة يف سلسلة تطور وسائل  

السلطة الرابعة ملا أحدثه من تغريات مجة يف اجملاالت السياسية واالجتماعية واالقتصادية، فإن اإلعالم اجلديد 
أحدث انقالب ميدايتيكي مّس بعدي الزمن واملكان وأحدث فوضى يف بينة العالقات االجتماعية، ما أفضى 

ت تويرت كأمنوذج إبشكاليات كثرية  بينها  ومن  املتعددة  ومنصاته  اجلديد  اإلعالم  ظل  يف  اخلطاب  هبوية  تعلق 
 . للدراسة احلالية، وحتديد عالقاته البنيوية والوظيفية بقضااي الصراع الطائفي السين الشيعي يف املنطقة العربية

 
زيد،    1 أبو  حامد  اهليمنةانصر  وإرادة  املعرفة  إرادة  بني  الديين  الفكر  احلقيقة  السلطة،  العريب1، طالنص،  الثقايف  املركز  البيضاء،    ،  الدار 

 . 21، ص 1995
 . 211الشروق، ص، دار الالهوت العريب وأصول العنف الديينيوسف زيدان،  2
 . 12، 1، ص ص 2006، 4، جملة اإلذاعات العربية، احتاد إذاعات الدول العربية، العدد اإلعالم اجلديد مقاربة تواصليةالصادق محامي،  3
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 يف امليداي اجلديدة.   دييناخلطاب الحتوالت  .  1   

احلادي عشر من أحداث  السلوك   بعد  على  وأثره  الديين  ابلعامل  االهتمام  قفزة يف  سبتمرب حدثت 
السياسي وحتوله إىل متغري مهم يف التفاعالت السياسية الدولية، وأدى ظهور تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق 

اجهته سببا والشام )داعش( وما أحدثه من نقلة يف طبيعة التهديد اإلرهايب وتشكيل حتالفات إقليمية ودولية ملو 
يف االنتقال ابملسألة الدينية يف العالقات الدولية إىل مصاف املسائل التقليدية مثل الصراع على النفوذ والقوة 

 وسباق التسلح والتكامل اإلقليمي. 

وخارجياً، واليزال   السياسي داخلياً  الشأن  الديين يف  العامل  الكثري من األحداث أمهية  وقد أظهرت 
أبدوا يقوم  السياسات الدين  ويدعم  ويقوضها  السياسية  للسلطة  الشرعية  مينح  إذ  مهمة،  سياسية  ووظائف  ر 

الداخلية واخلارجية، فضال عن كونه مصدر للثورة ضد النظم السياسية حيث توظفه املعارضة يف حشد االتباع 
 الساحة الدولية.   وتعبئتهم، ويسهم يف تشكيل الرأي العام ويوفر تفسريات سهلة مطمئنة لألحداث املعقدة على

ويتحقق أتثري الدين يف الشأن السياسي من خالل بعدين على األقل: إما كعامل مؤثر يف تشكيل اهلوايت   
أو خارجيا، وحسب   داخليا  للصراع  أو كقضية  والسياسات،  والتوجهات   Jacquesجاك سنايدر  والقيم 

Schneider    من خالل الدولية  العالقات  منط  يغري  أن  ميكن  ومواردهم فالدين  وأهدافهم  الفاعلني  حتديد 
 . 1والقواعد اليت يتصرفون وفقها 

الديين،  والتحريض  الطائفية  الصراعات  مسميات  حتت  االحتجاجية  احلركات  من  الكثري  جاءت 
فوصفت ثورة الشعب البحريين أبهنا انتفاضة شيعية ضد السنة، ويف األحداث اليت شهدهتا السعودية يف منطقة 

املطالبون ابإلصالح أبهنم متمردون شيعة ضد الدولة السعودية الراعية ألهل السنة، ويف لبنان القطيف وصف  
وصلت األمور إىل حّد االقتتال بني السنة والشيعة، ويف العراق فإن أهايل األنبار مت وصفهم أبهنم متمردون من 

بعد أن أخذت اخلالفات السياسية أهل السنة، ومل يسلم املسلمون وال املسيحيون يف مصر من العنف الديين  
فيها بعدها املذهيب الطائفي. ويف سوراي فإن احلرب فيها أتخذ صفات شىت إال أن أبرز ما فيها أهنا حرب بني 
أهل السنة والشيعة، وال يقف لبنان واليمن بعيدا عن هذا املشهد الذي تستعر فيه الصراعات بني عدد من 

 .  2الطوائف الدينية

 
 . 6، 5، مركز الفكر االسرتاتيجي للدراسات، ص ص لدين والسياسة اخلارجية الروسية صاحل بن حممد اخلثالن، ا 1
 141، ص مرجع سابق ،وليد حسين زهرة 2
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دينية املكونة للمجتمعات الدينية يف املنطقة العربية جند أن تكوين -على املنظومة السوسيوابالعتماد  
وتدمج  وهبوطا  االجتماعي صعودا  احلراك  تلغي  مغلقة  اعتقادية  طبقات  إىل  يتحول  الدينية  اجملتمعات  بعض 

تستهدف   إرهابية  ثقافة كهنوتية  تسودها  اليت  املهنية  والشرائح  االجتماعية  أعمي الطبقات  مجهور  . 1إنتاج 
املفهوم  وفق  املنغلقة  اجملتمعات  لتلك  الثقافية  اهلوايت  أتسيس  عمليات  يف  والديين  الثقايف  الواقع  ينعكس 

"هايبتوس   الغرامشي إىل  حييل  ما  وهو  االجتماعية،  الطبقات  صراع  يف  الثقافات  هيمنة  مبدأ  على  القائم 
Habitus'L "2   متصدع متأثر ابنغالق الفكري والديين االجتماعي للمجموعات الدينية الطائفية وبني التقنوية

بوس متوتر ومتناقض يف الوقت العالية اليت تتيح جماالت أوسع وأكثر كثافة وحضورا، وهو ما جيعل مبدأ اهلاي
 نفسه. 

لذا يصبح كل نظام سياسي قائم يف اجملتمعات العربية واإلسالمية مشبع إبيديولوجيا اهليمنة اخلاصة 
به، يقدم لغة مشرتكة وخطاابت ومتثالت معيارية متفق عليها على نطاق واسع من قبل الفاعلني يف الصراعات 

اجملتمع بني طبقات  وإذا 3العضوية  بتوجيه   .  االجتماعية صوات مسموعا كفيل  للطبقات  امليداي  وفرت وسائط 
الصراع العضوي بني الطبقات االجتماعية إىل صراع تقنوي يوظف الوسيط اإلعالمي مبا حيمله من خصائص 

السوسيو بعده  يف  العنف  ممارسة  من  ليجعل  "الفردانية"،  -ومسات  معادلة  وفق  يتأسس  افرتاضيا  جماال  ديين 
الفضاء وتفعيل   يف  واملتصارعة  املتعاضدة  للجماعات  االفرتاضي  العضوي  البناء  يف  املشرتكة  االهتمامات  دور 

 العمومي االفرتاضي. 

أدي ظهور اإلعالم اجلديد أبدواته ووسائله اجلديدة كثورة يف عامل االتصال، إىل قلب املعادلة االتصالية 
توقف التغيري احلقيقي عند الوسائل فحسب، لكنه امتد املتلقي( رأسا على عقب، مل ي  –الرسالة    –)املرسل  

استخدام  على  قادرا  مرسال  يكون  أن  إبمكانه  لألنرتنت  عريب  مستخدم  فأصبح كل  أيضا  املفهوم  ليشمل 

 
أمحد خليل،    1 املعاصرخليل  األوسط  الشرق  الديين يف  السياسي  اجلمهور  والنشر،1، طسوسيولوجيا  للدراسات  العربية  املؤسسة   بريوت،   ، 

 . 16، ص 2005
من املفاهيم اليت قدمها عامل االجتماع بيري بورديو وأكثرها إاثرة للجدل، منذ طرحه ألول مرة يف كتابه "نظرية املمارسة"،   يعد مفهوم اهلايبتوس  2

 تنتج ويعاد ويعرب هذا املفهوم عن جمموعة من امليول والتصورات اليت ميتلكها الفاعل االجتماعي، مضافا إليها االستعدادات واملكتسبات األولية اليت
 . عرب عدد من الوسائط، أبرزها وسائل اإلعالم  تاجها عن طريق التنشئة االجتماعية واملورواثت الثقافية والتبادالت املستمرة للخربات الرمزية واملاديةإن
 ح على الرابط:، متا 09/08/2018، تر: خلود الزغري، اجلمهورية، مت نشره يوك  اهليمنة الثقافية: عندما يلتقي غرامشي ببورديومايكل بوراي،    3

https://0i.is/z60j  01/04/2020: مت تصفحه يوم. 
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، ابت العامل العريب أمام تدفق إعالمي غري مسبوق، حتول مبوجبه املتلقي العريب إىل األنرتنتالوسائط املتوفرة يف  
  . 1بكل الفرص والصالحيات اليت كانت حكرا على املؤسسات اإلعالميةمرسل يتمتع  

على وقع الثورات   2010هزة عنيفة مع هناية عام    اإللكرتونيةأحدث اإلعالم اجلديد عرب الوسائط  
التواصل   لوسائط  فيها  اليت كان  والبحرين  واليمن وسوراي  ومصر  تونس  من  العريب يف كل  الشارع  املتتابعة يف 
االجتماعي كالفيسبوك واليوتيوب وتويرت الدور البارز يف حتريك الشارع اجتاه الثورة على أوضاعه الداخلية اليت  

عهد قريب رهينة تعاطي حذر ومرتاخي من قبل اإلعالم التقليدي املتهم ابالحنياز إىل املواقف الرمسية كانت إىل 
 . 2احلكومية يف أغلب األحيان

احلساسية  ذات  للمحتوايت  تقدميها  االتصايل يف  الوسيط  اجلديدة من حمدودية  امليداي  وقد جتاوزت 
التقل اإلعالم  يتحاشى  واليت  والسياسية،  اإلعالمية الدينية  القوانني  ترسانة  بسبب  غمارها  يف  اخلوض  يدي 

وأخالقيات املمارسة اليت تفرض قالبا معينة حيّد من عمل املؤسسة اإلعالمية يف فضاءها التقليدي الضيق، لذا 
والتحريض  تسوق خطاب كراهية  اليت  اإلعالمية  املؤسسات  بعض  إبدائها يف عمل  اليت ميكن  املالحظة  فإن 

كز مراكز بثها خارج البلدان العربية مثل قنايت فدك وصوت العرتة اليت تبثان يف لندن، وبعيدا عن الطائفي؛ متر 
استقطاب  عمليات  أاتحت  اجلديدة  امليداي  أن  إاّل  اإلعالمية  املؤسسات  عمل  تؤطر  اليت  التقليدية  اهليكلة 

"الفردانية   مبدأ  تكريس  خالل  من  واملنتشرة  الواسعة  و"االنعزالية    "Individualismاجلماهري 
Isolationism املشرتكة "االهتمامات  مبدأ  وتفعيل  اجلديدة،  اإلعالمية  الوسيلة  يف  التلقي  لفعل   "

Common interests مركزية هامشي، حسب  أو  مركزي  افرتاضي  عمومي  تكوين جمال  إىل  تؤدي  اليت   "
أبكرب عدد من املتابعني واملشاهدين الفكرة املهيمنة أو السلطة االجتماعية اليت تتيحها الصفحات اليت حتظي  

حسب نوع منصة اإلعالم االجتماعي، أاتحت امليداي اجلديدة كسر احتكار املؤسسات اإلعالمية يف صناعة 
و    youtubersالرأي العام، ما وفر ملختلف الشخصيات أن تكون مركز اهتمام للكثري من املتابعني فظهر  

bodcasts    وMannequins   اهنيار عدد من املؤسسات اإلعالمية.    وذلك ما سبب يف 

 
،  23جملة احلكمة للدراسات االسرتاتيجية، اجلزائر، العدد    ،أدجلة اإلعالم يف عصر العوملة والتحوالت الراهنة يف العامل العريبتيطاواين احلاج،    1

   .28، 1ص ص  ،2013
،  23، جملة احلكمة للدراسات االسرتاتيجية، اجلزائر، العدد  أدجلة اإلعالم يف عصر العوملة والتحوالت الراهنة يف العامل العريبتيطاواين احلاج،    2

 . 28، 1، ص ص 2013
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أنه يف ظل ثورة تكنولوجيا االتصال واملعلومات وتبدل   Manuel Castellsمانويل كاستيلز  رأى  
الرأمسالية العاملية، أصبحنا نعيش تنازع قوتني من أجل حتوير العامل وحياتنا مها: العوملة واهلوية، لقد خلقت ثورة 

بناء الرأمسالية منطا جديدا من اجملتمع، إنه جمتمع الشبكات خترتقه الثقافة االفرتاضية تكنولوجيا اإلعالم وإعادة  
الواقعية ويكون فضاء تدفقات، وزمنا غري زمين، تعرب كلها عن أنشطة مهيمنة وخنب مسرية ترافقها تظاهرات 

الثق اخلصوصية  ابسم  العالية  واملواطنية  العوملة  متحدية  أتيت  مجاعية  هلوايت  حلياهتم  قوية  األفراد  ومراقبة  افية 
احتاد  ومن  اتصالية  تتشكل من عالقات  االجتماعي  التفاعل  أن شبكات  هربماس  يرى  هذا  وعلى  وبيئتهم، 

املتعارضني يف االتصال، لقد عرب   بـ"الفيزيولوجية   Simonسيمون  األشخاص  الوضعية يف ما مساه  عن هذه 
تتيح Physiologie socialeاالجتماعية   اليت  التنظيم االجتماعي  السوسيولوجية يف إعادة  القاعدة  " وهو 

، ويتيح اجملال التقين 1إعادة تنظيم اجملتمع واالنتقال إىل إدارة األشياء وفق املنطق الشبكي للعالقات االجتماعية
العالقات االجتماعية يف بوتقة واحدة، وعلى هذا فالتقنيات االتصالية اليت عرفتها البشرية عرب   إعادة صياغة

 . 2مراحل اترخيية مستمرة، متتلك متثالً وتشكل رمزاً اجتماعياً 

مايري  جانحتدث   تؤديه   3François Mayer -Jeanفرانسوا  أن  ميكن  الذي  الدور  عن 
جمتمع من اجملتمعات، ويالحظ مايري أن املواقع اإلسالمية تؤكد يف معظمها األنرتنت يف إحداث ثورة دينية يف  

تنطق ابسم  أهنا  تدعى  املتشددة  املواقع  أن  له، غري  ضمنياً  واجتهاداً  فهماً  متثل  ولكنها  اإلسالم  متثل  أهنا ال 
الدينية الرمسية الدين، وهبذا يتحول منشئو هذه املواقع من مبلغني إىل علماء يسحبون البساط من املؤسسات  

ومن اهليئات العلمية املدنية، فلقد أاتحت التقنيات االتصالية اجلديدة عرب الويب االنبعاث اجلديد للكثري من 
احلركات الدينية اليت مل جتد هلا صدى يف أرض الواقع. فظهرت الكثري من املدوانت الشخصية اليت تعرب عن 

الدي للحركات  للمنتمني  شخصية  وتطلعات  واكتساحها آراء  الدينية  املدوانت  جناح  أدى  لقد  املختلفة،  نية 
للساحة الويبية، إىل حتويل أصحاهبا إىل فاعليني دينني ينافسون ممثلي الدايانت الكربى، إن من أبرز ما حققته 

العتيقة األ واملذاهب  والطوائف  والنحل  امللل  وترويج  والتبشري  للدعوة  دار  االفرتاضي  الفضاء  هو جعل  نرتنت 

 
،  2005  بريوت،  ، مركز دراسات الوحدة العربية،1، تر: نصر الدين لعياضي والصادق رابح، طنظرايت االتصال  اتريخأرمان وميشال ماتالر،    1

 . 26ص 
 . 28، ص نفسهرجع املأرمان وميشال ماتالر،  2
يف فربيورغ بسويسرا ، سبق أن كان مسؤوال عن مشروع مركز   1957أفريل    25مؤرخ وعامل اجتماع سويسري من مواليد    جان فرانسوا مايري  3

االجنليزية الصندوق الوطين السويسري، درس علم االجتماع الديين يف جامعة فريبورغ وهو اليوم مدير ومؤسس مركز املرصد الديين ابللغتني الفرنسية و 
أصبح مايري املستشار   2006وصدرت له عدة مؤلفات ودراسات ومقاالت حول التيارات الدينية وآفاق األداين، منذ    2002الذى أنشئ عام  

 ف السويسرية. العلمي للمشروع اجلديد "الدين والسياسة" الذي أطلقه املركز اجلامعي للدراسات العليا يف جمال العالقات الدولية والتنمية مبدينة جني
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بنقرة  الناس  ماليني  بني  والرسائل  والتحليالت  لألفكار  سريع  انتقال  العنكبوتية  الشبكة  وفرت  إذ  واحلديثة، 
واحدة، جعل من الصفحات واملواقع الدينية تفقد قدرهتا املناعية أمام النقد والتجريح والتشهري وإعالن احلرب 

تشددة واملتطرفة املرتبطة ابإلسالم أن تشن غاراهتا عن سالمية املاالفرتاضية ولقد استطاعت الكثري من املواقع اإل
، وهذا ما جعل 1لكرتونيةطريق الكّر والفّر واالختفاء والظهور واالنتقال من موقع إىل موقع أخر يف الشبكة اإل

 احلروب تتحول إىل حروب افرتاضية. 

الت االجتماعية، واحلصول أحدثت تكنولوجيا الويب يف جيلها الثاين نقلة نوعية يف العالقات والتفاع
املباشر بني  والتفاعل  والتواصل  الفورية  احملاداثت  امللفات وإجراء  الصدقات ومشاركة  املعلومات وتكوين  على 
مجهور املتلقني. ويسجل لشبكات التواصل االجتماعي كسر احتكار املعلومة، كما أهنا شكلت عامل ضغط 

مع وتتحاور بعض التكتالت واألفراد داخل هذه الشبكات على احلكومات واملسؤولني، ومن هنا بدأت تتج
 . 2لتحمل أفكارا ورؤى خمتلفة متقاربة أو موحدة أحياان، ما أثر على تلك الشبكات وزادهتا غىن

لقد استقطب الظهور املرحلي للميداي االجتماعية اهتمام اجملتمعات على اختالف ثقافاهتا ملا بدأت 
حتدثه من خلخلة ملركزية الصناعات اإلعالمية التقليدية، املنتجة يف الغالب للهيمنة ولالستبداد، برز هذا النوع 

التواصل شبكات  فيه  الحت  التعبري،  حرية  يف  قوي  بتدفق  امليداي  مقاومة   من  على  قادرة  االجتماعي كقوة 
احلكومات واإلمرباطورايت االقتصادية الكربى، وكإجناز عظيم حقق ما كان يرنو إليه الرئيس األمريكي ويلسون 

Wilson   حني كان يردد أنه طاملا أن هناك دبلوماسية سرية ال ميكن أن توجد دميقراطية، والداللة الواضحة
التصدي للسياسات القمعية واألنظمة املركزية اليت ختفي حقائق األمور املتصلة هو أن اخرتاق دوائر الصمت و 

بشىت املمارسات الفكرية والسياسية والعسكرية كان حيتاج آلليات يف الكشف والتعبري لفضح أنساق األنظمة 
 .3يديولوجي املهيمنة يف اجملتمع الرافضة للتنوع الفكري واأل

التواصل االجتماعي كنظام إبمكانه االستجابة الخرتاق دوائر الصمت ومنح األفراد    جتلت شبكات 
اإل أنظمة  طويل  لوقت  حجبته  )حضورا  وسوسيولوجياً  فكرايً  اخلطية(، االجتماعيني حضورا  اجلماهريي  عالم 

 
سرات،    1 والديناألاحلسن  بتاريخ:  نرتنت  نشره  مت  اجلزيرة،  الرابط17/12/2006،  على  متاح   ، :https://0i.is/ahv2   يوم تصفحه  :  مت 

01/04/2020 . 
الطيار،  2 علي  بن  أمنوذجافهد  تويرت  اجلامعة  طالب  لدى  القيم  على  وأثرها  االجتماعي  التواصل  اجمللة  شبكات  األمنية  ،  للدراسات  العربية 

 . 196، ص 2014، الرايض، 61، العدد 31والتدريب، اجمللد 
احليدري،  3 الزين  هللا  اخلامسةعبد  للسلطة  اجلديدة  البالغية  األدوات  االجتماعية؛  التواصل امليداي  شبكات  بعنوان  الدويل  امللتقي  أشغال   ،

 . 97، ص 2015ريب، تونس االجتماعي يف بيئة إعالمية متغرية دروس من العامل الع

https://0i.is/ahv2
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لكن اجلدير ابلنظر يف الظاهرة هو أن كل الذي حيدث من تفاعل وتذاوت عرب هذه الشبكات، جيري بواسطة  
من  -اللغة –دة عن واقع األفراد االجتماعيني يف جدليتهم التواصلية مع الواقع الذي يعيشونه، متطهرة  اللغة الولي

اللسانية  التواصل االجتماعية ابعتبارها شبكات سوسيو1الضوابط والقواعد  رقمية بصدد -، لذا فإن شبكات 
حول  تتمحور  االستخدامات  يف  اترخيي  تطور  صيغة  يف  االتصال  يف  حتول  "النشر   إحداث  من  االنتقال 

Publishing  حنو منوذج "للمشاركة "Parcticipate  و"املسامهة "Contribution "2 ويتعدى هذا األمر ،
بـ  املشاعر  تعريف  يتم  وابت  افرتاضية،  جماالت  ضمن  وتبويبها  االجتماعية  العالقات  رقمنة  عمليات  إىل 

"Share"   " "  "Likeأو  خالل  من  بـ  Commentوالتقدير  االنتباه  ولفت   ""Poking"   ابلـ والقطيعة 
"Block "3. 

 براديغم الصراع الطائفي السين الشيعي يف تويرت: .  2 

لكل وسيلة صبغتها اخلاصة وهذا ما أكدته خمتلف التكنولوجيات القدمية واملعاصرة اليت رافقت نشأت 
عن  انتج  اختالف  فكل  اإلذاعة،  هو  التلفاز  وال  التلفاز  ليس  فالكتاب  اجلديدة،  امليداي  منصات  وتطور 

هذا تفرض تويرت شروطها خصوصية تقنوية أفضت بظالهلا على طبيعة احملتوى املقدم يف هذه الوسائل، وعلى  
"يغرد  املستخدم  هلذا جيعل  التغريد، وكل خالف  وطريقة  واخلصائص  والتقنية  احلجم  االستخدامية من حيث 
خارج السرب"، فضال على أن حمتوى التغريدة يعترب استثنائيا وذو خصوصية خيتلف عن املقال أو البحث أو 

والنقاش  "ا4احلوار  قانون  تويرت  يفرض  هذا  وعلى  ومينح Intellectualsملثافقة  ،  واالجتماعية  الفكرية   "
للمستخدم قدرة داللية وفكرية واسعة املدى على االبتكار والتفوق الشبكي، فتويرت جيسد قدرة أتصيلية عالية 
حميط  يف  ومعمقا  مقتضبا  تعبريا  والذهنية  الفكرية  التصورات  خمتلف  على  احلر  التعبري  على  تساعد  التماهي 

االس بــــ  الشروط  تويرت  تفرضه  اليت  بعدما كانت    (288)تخدامية  تعتمد (144)حرفا  تويرت خدمات  ويتيح   ،
 تتيح ألي شخص مشرتك احلصول عليه.    Updatesعلى حتديثات  

 
 . 97، ص املرجع نفسه، عبد هللا الزين احليدري1
العلوي،  2 أوابما  شوقي  جتربة  السياسية  واملشاركة  االجتماعية  أمنوذجا  2008الشبكات  التواصل ،  شبكات  بعنوان  الدويل  امللتقي  شغال 

 . 263، ص مرجع سابق، االجتماعي يف بيئة إعالمية متغرية دروس من العامل العريب
، مركز مناء للبحوث والدراسات،  1، طعالم وضبط اجملتمع أفكار حول السلطة واجلمهور والوعي والواقعصناعة الواقع اإلحممد علي فرح،  3

 . 240، ص 2014بريوت، 
 .  16ص ، مرجع سابقعبد هللا الغذامي،  4
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تقريرا يشري فيه إىل هزمية القناة الفضائية أمام تويرت يف عدد من احلوادث،    CNNلقد طرحت حمطة  
قدرات  من  ميتلكونه  وما  القنوات  مراسلي  من  أبسرع  حلظوية  معلومات  نشر  من  بسطاء  أفراد  متكن  حيث 

ن ، وال شك أ2013/ 06/11" بتاريخ    Rich birdتقنوية، وكان أهم ما يف التقرير هو عنوانه "الطائر الثري  
ثراء تويرت وعصفوريته الزرقاء ال يقف عند تناقل األخبار، بل ميتد ليشمل أهم خصائص احلياة البشرية. لقد  

املؤسس املشارك   Jack Patrick Dorsey1جاك دروسي  كانت أول تغريدة تدخل عامل تويرت هي تغريدة  
الظهر وجا  03/2006/ 21للموقع يف:  بعد  الثالثة ومخسني دقيقة  الساعة  فيهاعلى   Just setting opء 

my Twitter    اليت وصفتها العبارة  تويرتي( وهي  أطلق  أان  بعد   CNN)ها  ليصبح  الثري"  "الطائر  بعبارة 
املطلقة  التعبري  يتيح حرية  قليلة مضمارا  واألكثر من ذلك 2سنوات  ومناقشتها  القضااي  لتداول  هاما  ، وفضاء 

 .3ميدان للحروب االفرتاضية

األمريكية   Obvious، عندما أقدمت شركة  2006لقد كانت بداية ميالد خدمة تويرت يف أوائل عام  
، مث أاتحت الشركة املعنية ذاهتا استخدام هذه اخلدمة لعامة 4على إجراء حبث تطويري خلدمة التدوين املصغر 

خدمة حديثة يف جمال التدوينات الناس يف أكتوبر من نفس العام، ومن مثة أخذ هذا املوقع ابنتشار ابعتباره  
لقد وجد الكثري من مستخدمي املوقع ضالتهم  .2007املصغرة، وأطلقت الشركة اسم "تويرت" يف نيسان/أفريل 

بسبب معناه احلريف فأي مستخدم يستطيع التعبري بشكل مباشر وفوري عما يريدونه، فضال على أن تويرت يتيح 
والقدرة واخلرب  املعلومة  تناقل  والكتاب    سرعة  السياسيني  من  الشخصيات  كبار  يكتبه  ما  متابعة  على 

 
خمرتع ورجل أعمال أمريكي ترجع سبب شهرته يف املسامهة يف أتسيس موقع التواصل االجتماعي "تويرت"، ولد دروسي يف مدينة   جاك دورسي  1

وحتولت فيما بعد   Obvious، قام دورسي مع ستون وإيفان وليامز بتأسيس شركة مسوها  1976نوفمرب    19سانت لويس بوالية ميزوري بتاريخ  
، اعتمد دورسي على تصميم منصة إلكرتونية تتيح ملستخدميه التعبري بكل حرية عما حيدث هلم ابختصار شديد، وأطلق على هذه  Twitter  إىل

التغريدات   اسم  يف  Tweetsالعملية  للمرشحني  قوية  منصة  وأصبح  االجتماعي  التواصل  مواقع  بني  أمهية كبرية  املصغر  التدوين  موقع  احتل   ،
الرائسية رائسيات أمريكا مت است الدويل بعد االنتخاابت  املشهد  املوقع  السياسية وخماطبة مناصريهم ومهامجة خصومهم، تصدر  لنشر أراءهم  غالله 

، حني خرج اآلالف من أنصار املعارضة على الشوارع بعد فوز حممود أمحدي جناد ابلرائسيات ، فلجأت احلكومة اإليرانية إىل  2009اإليرانية سنة  
خبار، لذلك اعتمد اإليرانيون على تويرت لنشر األخبار عرب حتديثات مباشرة، وبعد ئل النصية واألقمار الصناعية منعا لنشر األغلق خدمات الرسا 

لسياسية  أحداث اليت عرفتها البلدان العربية حضي تويرت وغريه من منصات التواصل االجتماعي بتأثري كبري يف سري األحداث وابلتعبري عن اآلراء ا
 خبار.   لكرتونية موثوقية واليت تعتمد عليها املؤسسات اإلعالمية يف نقل اآلراء واألن كونه أكثر املنصات اإلفضال ع

 . 13ص  ،2016 ،املغرب ،، املركز الثقايف العريب1، طثقافة تويرت حرية التعبري أو مسؤولية التعبريعبد هللا الغدامي،  2
 . 2019القاهرة،  ، اكتب للنشر والتوزيع،احلرب يف زمن التغريدات تكنولوجيا املعارك االفرتاضيةينظر: حممد عبد السالم،  3
 . 401ص ، 2014عمان،  ، دار البداية انشرون وموزعون،1، طاإلعالم اجلديد الدولة االفرتاضية اجلديدةايس خضري البيايت،  4
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مثل:   اإلعالمية  املؤسسات  من  الكثري  جعل  ما  وهذا  وغريهم،  -Google- Dall-CNNواالقتصاديني 
Times- .اجلزيرة، واالعتماد عليه لنشر كل ما خيصهم من أخبار ومقاالت 

"، واليت  Expanded Tweetsلتغريدات املوسعة  أاتح تويرت عدد من املزااي اإلعالمية أبرزها ميزة "ا
، تتيح للمستخدم النقر على التغريدة لعرض حمتوى إعالمي متعدد مبا يف media paneكانت حتمل اسم  

 .   1ذلك من صور من تطبيق "انسجرام"، ومقاطع فيديو من "يوتيوب" أو روابط ألغاين وموسيقى وغريها 

( 330قد بلغ )  2020دد مستخدمي شبكة تويرت يف عام  حصائيات الرمسية أن عتسجل بعض اإل
مليون مستخدم نشط شهراي، وتسجل الوالايت املتحدة األمريكية أكرب عدد من املستخدمني حيث سجلت 

مستخدم 48) مليون  مع 2(  التفاعل  من  مستخدميه  االجتماعي  التواصل  منصات  تويرت كباقية  وميكن   ،
اآل املستخدمني  وأيخذ تغريدات  التغريد/   خرين،  إعادة  التغريدة/  على  الّرد  أبرزها  عدة  أشكال  التفاعل  هذا 

املصغر  اإل التدوين  عملية  يف  األهم  اجلزء  التغريدات  تعترب  حيث  ابلتغريدة،    Micro bloggingعجاب 
وتغريدات تويرت ميكن أن حتتوى نصوص أو روابط، صور ، فيديو واستباانت، حبيث يكون الطول األعظمي 

" وهي خدمة من Hashtagومن العالمات الفعالة يف تويرت خدمة "الوسم  ( حرف.  280لواحدة )للتغريدة ا
ميسينا ابتكار   مرة يف    Chris Messina  كريس  أول  اخلدمة  وسيلة 08/2007/ 13ظهرت  لتكون   ،

لتفعيل قضااي املهمشني وحتفيز االهتمام هبا  جلماهري تويرت، توظفها كوسيلة للتعبري اجلماهريي بوصفها صوات 
تويرت   ثقافة  بقوة إعالمية، وتقود  األمامية  الواجهة  الذي يطرحه   اومجاهرييتهووضعها يف  السؤال اجلوهري  إىل 

 التفاعلي ابعتبارها واحدة من ثالثة مصانع ثقافية للمعاين.   الواقع 
 عدد املستخدمني ابملاليني  الدولة  الرتتيب 

 47.05 الوالايت املتحدة األمريكية  1
 38.6 الياابن  2
 13.6 اململكة املتحدة  3
 11.27 اململكة العربية السعودية  4
 9 تركيا  5
 8.57 الربازيل  6
 7.65 اهلند  7

 
 . 404، ص املرجع نفسه، ايس خضري البيايت 1

2 www.statista.com 
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 7.22 املكسيك 8
 6.01 اسبانيا 9

 20191: إحصائيات عدد مستخدمي تويرت لسنة  3جدول رقم  

 :2خيتلف تويرت عن فيسبوك فيما يلي

بسرعة  ➢ تظهر  تويرت  فتغريدات  املشاركة،  مبدأ  على  القائم  فيسبوك  عكس  سريع  بشكل  تويرت  يعمل 
 وختتفي بسرعة، يف شبه كبري إليقاع اخلرب الصحفي. 

العالقة مع األصدقاء يف فيسبوك عالقة شخصية وخاصة، أما يف تويرت فإن العالقة عامة تنطلق متثل   ➢
 من املتابعة أي كان لتغريدات تويرت حلساب ما. 

الفيسبوك شبكة مغلقة على عكس تويرت شبكة عامة، ابإلضافة إىل أن الفيسبوك يسمح ملستخدميه  ➢
 ويرت فكل ما ينشر يشاهده اجلمهور. حتديد أشخاص معينني ملشاهدة املشاركة، أما ت

يتجه تويرت حنو االنفتاح على مجيع اجملموعات على الرغم من عدم توفره على بنية جمموعات فهو قائم   ➢
على تعاقد اجتماعي افرتاضي مبا يعمل على جعل املعلومة يف تويرت ميكن إعادة التغريد هبا من طرف 

 مستخدمي تويرت. 
ة اليت تربط العامل ببعضه حمدثة شبكة من العالقات املتداخلة واليت تعد بسب تقنيات االتصال احلديث  ➢

تطبيقات تويرت إحدى أشكاهلا، جند أن املغرد كغريه من مدمين الشبكات االجتماعية شخصية تعيش 
 يف اللحظة الزمنية وليست البقعة املكانية. 

 First-moverاق املعروفة  يستحوذ تويرت على حصة من سوق املستخدمني وفق قاعدة رايدة األسو  ➢

advantage . 

استخدام  ➢ جتاه  سياسات صارمة  فيسبوك  يعتمد  فبينما  اجلديدة:  احلساابت  وإنشاء  النشر  سياسات 
احلقيقي   "االسم  بـسياسة  تعرف  املستعارة  إبنشاء "Real-name policyاألمساء  تويرت  مسح   ،

ملستخدمي احلقيقية  اهلوية  ُتظهر  ال  مستعارة  أبمساء  يف حساابت  للبدء  آمنة  بيئة  وفر  ما  وهو  ها، 

 
1www.statista.com   

 . 416، ص2014عمان،  ، دار البداية انشرون وموزعون،1، طاإلعالم اجلديد الدولة االفرتاضية اجلديدةايس خضري البيايت،  2
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استخدام وسيلة جديدة تقوم على التواصل واالنفتاح والتبادل يف بيئات اجتماعية حمافظة، فيما كانت 
 .1وسائل اإلعالم االجتماعي غري مألوفة بعد

والتبادل الشبكي تُعد أقوى فعالية تويرت يف قضااي النقاش العام: إذ أن مزااي السرعة واالنتشار والوسوم   ➢
األخبار  ونشر  االنتخابية  والدعاية  احلمالت  شن  يف  مثالياً  جيعله  ما  "فيسبوك"،  بـ  مقارنًة  تويرت  يف 

 .2العاجلة، وعرض آراء شخصيات سياسية فاعلة 

تماعي إن انتشار تويرت الدويل وتلك األرقام اهلائلة من احلساابت يف هذا التطبيق غريا مفهوم التواصل االج
يف هذا التطبيق   األفرادبال شك وأصبح تويرت انقال مباشرا للتفاعل اإلنساين على املستوى الفردي، حيث يعرب  

للتفكري  احلقيقية  تويرت تشكل نقال مباشرا للصورة  التغريد يف  بل إن ممارسة  عن ذواهتم بشكل دقيق ومباشر 
ة الرغبة الفردية يف التعبري لذلك عمد كثري من الدول إىل اإلنساين احلايل، وتعتمد قوة التفاعل يف تويرت على قو 

من قوة التعبري وفقا للنظام االجتماعي السائد ولكن ذلك خلق أزمة املساحة  وضع ضوابط تقنية وقانونية للحدّ 
تابعني املفتوحة اليت يرتكها هذا التطبيق لتعبري احلّر حتت أمساء مستعارة، وهذه السمة يف هذا التطبيق جتتذب امل

درجة  من  تويرت  يضاعف  وقد  وسياسية كربى،  جتارية  أهدافا  ختدم  تويرت  يف  اخلاصية  فهذه  واحلساابت، 
 .3اخلصوصية واألمان ملثل هذه احلساابت

على الرغم من أن اهلدف األساسي اليت جاءت به منصات التواصل االجتماعي وعلى رأسها تويرت هو 
ميادين  االجتماعية وشكلت  الصراعات  ميدان  اخنرطت يف  أهنا  أن  إال   ، االجتماعي  التواصل  تفعيل جسور 

ية، ووصف تويرت أبنه ميثل للحروب االفرتاضية القائمة بني الدول وبني املنظمات االجتماعية والسياسية والدين
تركيز   من  الرغم  وعلى  االفرتاضية،  للدبلوماسية  توصيفه كمنصة  وجاء  والدولية  السياسية  للعالقات  فضاء 
مصطلحاته إال أنه كان سبب يف إاثرة أزمات سياسية ودبلوماسية خصوصا بني الظهريين الروسي واألمريكي 

لى جانب أخر وجدت الكثري من املنظمات  والشخصيات يف تغريدات كال منها يهاجم األخر افرتاضيا، ع
الفكرية  والرؤي  القضااي  من  عدد  يف  بدائلها  وطرح  فكرها  ونشر  نظرها  وجهات  عن  للتعبري  أمامها  الفرصة 

 
الفتاح،    1 عبد  الزهراء  اخلليجيفاطمة  العام  الرأي  يف  لتويرت  املزدوجة  التأثريات  التغريد؛  بتاريخ:  قوة  نشره  مت  مقال   ،02 /01 /2017 ،

https://0i.is/hPDh :29/03/2020 مت تصفحه يوم . 

 . املرجع نفسه 2
، متاح على الرابط: 12/11/2018، جريدة العني اإلخبارية، مت نشر يوم  فهم سوسيولوجيا التفاعل يف تويرت كأداة سياسيةعلي اخلشيبان،    3

communication-twitter-ain.com/article/usa-https://al   :30/03/2020مت تصفحه يوم . 

https://0i.is/hPDh
https://al-ain.com/article/usa-twitter-communication
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املتوافقة  االجتماعية  واحلضارية  الدينية  واألنساق  الثقافية  التباينات  من  تويرت  محولة  تشكلت  لقد  والعقدية، 
 ملتناقضة كذلك.  واملتعارضة وا

الدكتور   اخلشيبان ويرى  الرئيس   علي  جميء  مع  بشكل كبري  له  أتيحت  سياسية  قوة  ميتلك  تويرت  أن 
، الذي أدار جزءا كبريا من السياسة األمريكية عرب هذا التطبيق، ويعتقد أبنه بسبب 1األمريكي دوانلد ترامب 

ا الشديدة  للتأثريات  نظرا  تويرت  بناء كاريزما  تغريداته ترامب مت  التطبيق، حيث أصبحت  ليت خلفها على هذا 
مبنزلة قرارات حية على اهلواء تؤثر فيها انفعاالت وتتحكم فيها املواقف الشخصية ولكنها يف النهاية هلا أتثري 
قوي حيث يعترب التغريد عرب تويرت دليال قواي يستند إليه كثري من املتابعني واحملللني يف الشأن السياسي، وعلى 

انب أخر مل يكن ترامب هو الوحيد بني الرموز السياسية الذي استخدم تويرت يف العامل، ولكن يظل ترامب ج
الرئيس  فإن  ودقة  بكل حذر  العامل  السياسيني يف  على مستوى  تويرت  يستخدم  فبينما  العامل،  إاثرة يف  األكثر 

هي يف الغالب انطباعات خاصة به ولكنها األمريكي مل يكن يف يوم من األايم ممارسا للحذر يف تغريداته اليت  
 تتحول إىل وجهة نظر سياسية يتم العمل من خالهلا إعالمياً. 

عالم االجتماعي أدوار حامسة يف سياق فكرة أن يكون لـــ "تويرت" وابقي شبكات اإل  warf  وارفينتقد  
أن   الواقعي  غري  من  أنه  إذ  وإيران،  العريب  املشرق  بلدان  عرفته  واملعارضني ما  املغردين  من  عدد  يتمكن 

وسائل اإل اعتربت  فقد  ذلك  ومع  تويرت،  فضاءات  عرب  الديكتاتوريني  من  مبجموعة  اإلطاحة  من  لكرتونيني 
اع صوهتا، فيما أطلق كثري من الباحثني إمساإلعالم االجتماعي منابر مكنت احلركات اجلماهريية احملتجة من  

اليت عرفت احلركات االحتجاجية  تويرت" على  بــــ "ثورات  بلدان مثل مصر وسوراي والبحرين وتونس  . عرفت 2ها 
استخدام  انتشار  أبرزها  عديدة  ألسباب  ذلك  يعزى  لتويرت،  واسع  استخدام  معدالت  العريب  اخلليج  بلدان 

بدأ اهلواتف الذكية، وهشاشة منظومة اإلعالم التقليدية اليت بقيت حبيسة الفكر السلطوي القدمي القائم على م
ونقل األحداث يف  األفكار واآلراء  التعبري عن  تويرت إمكانية  لقد أاتح  التعبري.  وتقييد حرية  املعلومة  احتكار 
حلظتها، والشاهد على هذا ما مت توظيفه يف تغطية غري مسبوقة حلركات التغيري العربية، وتسويق فكرة املواطن 

حلديثة يف نقل اخلرب متجاوزا العجز الذي عرفته وسائل الصحفي الذي اعتمد على خمتلف التقنيات االتصالية ا

 
 .مرجع سابق، ويرت كأداة سياسيةفهم سوسيولوجيا التفاعل يف تعلي اخلشيبان،  1
مريثي،    2 تويرتديراج  االجتماعي يف عصر  التواصل  احلميد، طتويرت:  عبد  تر: حممد  والتوزيع،  1،  للنشر  الفجر  دار  القاهرة:  ، ص 2014، 

136 . 
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اإلعالم التقليدية، وهو ما أغفلته األنظمة الشمولية يف طريقة تعاطيها مع منصات اإلعالم اجلديد، وأسهمت 
 .  1قدرهتا الفائقة على كسر مبدأ احتكار املعلومة 

 Newمقال له بعنوان "القبلية اجلديدةجبامعة أورجيون األمريكية يف    ديف فروهنمايرأوضح الربوفيسور  
Tribalism" فرعية جمموعات  بناء  التكاليف  وأبقل  لألفراد  احلديثة  االتصاالت  تكنولوجيا  أاتحت  إذ   ،

وهي  وضيق،  خاص  لسبب  احلماس  سوى  بينها  مشرتك  قاسم  هناك  يكون  أن  دون  بعضها  مع  تتواصل 
ا من الطاقة واملال خلدمة ما مساه فروهنماير "سياسات القضية التجمعات االفرتاضية اليت ميكن أو تولِّد قدرًا وافرً 

 .  Single issue policies "2الواحدة  

الباحثان   نتائجها صحيفة   ماريكي ترانسفيلد وإيزابيل ويرينزفيليتسق ذلك مع دراسة أجراها  ونشرت 
بوست   يف  Washington Post"واشنطن  يف    2016ديسمرب  02"  تويرت  استخدام  العريب، حول  العامل 

على  تتكون  جمتمعات  ويشكل  اهلوية،  سياسات  تعزيز  على  يعمل  املوقع  استخدام  أن  إىل  الدراسة  توصلت 
أساس الطائفة والعرق والدين تقف يف وجه بعضها بعًضا، مبا يعكس الصراعات واالنقسامات، ويعيد إنتاجها، 

دها تويرت عادة ما تكون بني أشخاص متشاهبي وأن حاالت النقاش العابرة للدول أو القوميات اليت قد يشه
الصوت  أن لضرورة االختصار يف 3األفكار يف حالة أشبه بصدى  الباحثان إىل  الدراسة  نتائج  ، كما أشارت 

وسائل  يف  األخالقية كما  ابلقواعد  تقيداً  وأقل  حدة  أكثر  التصرحيات  فقد كانت  تويرت،  يف  املكتوبة  اجلمل 
ب الرمسية، وميكن  وتصبح حمملة اإلعالم  فوراً  تسّيسها  يتم  أن  تويرت  واحدة على  قضية  لنقاشات حول  سهولة 

"حنن"  الـــ  بني  اهلوية  يف  الفرق  إبراز  إىل  تويرت  مييل  عميقة،  وصراعات  انقسامات  عن  أيديولوجياً كاشفة 
ن  و"اآلخر"، التجمع الصغري  شطاء وكلما تقلص عدد مستخدمي تويرت يف جمتمع ما، كلما سّيطر على هذا 

هبذه  بسهوة  ابلتالعب  لتويرت  األمر  هذا  يسمح  العامة.  لألوضاع  الناقدة  واألصوات  املدين  اجملتمع  وأفراد 
 .4التجمعات، كما أنه يوفر مساحة جيدة لألصوات املعارضة يف ظل وجود رقابة على اإلعالم التقليدي 

 
 . مرجع سابقفاطمة الزهراء عبد الفتاح،  1
 . نفسه رجعامل 2

 . نفسهرجع امل3
االنتفاضات الشعبية... كذبة؛ أثر تويرت املدمر يف الشرق األوسط، نقاشات حمملة ابإليديولوجيا تقسم اجملتمعات، تكنولوجيا التحرير يف    4

 . 2020/ 13/05مت تصفحه يوم:   ،https://cutt.us/wcX84 على الرابط، متاح 2016/ 22/12مقال مت نشره بتاريخ:  جريدة العرب،

https://cutt.us/wcX84
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واسب الثقافية يف احلضارة اإلسالمية أن تويرت "مل يستطيع أن ينتصر على الر  لعياضي ويف هذا السياق أكد 
 .  1لقد حتول إىل فضاء للشتم والتجريح والتطرف ووسيلة لتسويق النرجسية وشراء املتابعني 

االجتماعية "السلطة  مفهوم  فرض  معينة على  اسرتاتيجيات رقمية  وفق  تويرت     Social power  "يعتمد 
افرتاضياً ممتداً يف شبكته مينح لصاحب احلساب أو املغرد قدرة افرتاضية ومتاهي مع السلطة  فتويرت يتيح حيزاً 

قدمه   مبا  مقاربتها  ميكن  الواقعي،  العمومي  الفضاء  يف  أربعينيات   Lazarsfeld  لزارسفيلد االجتماعية  يف 
متوق إعادة  التقليدية  اإلعالم  وسائل  أاتحت  املاضي حني  دراسة القرن  وصفتهم  الناس  من  حمددة  جملموعة  ع 

الزارسفيلد أبهنم قادة الرأي، وعلى ذات الشاكلة االجتماعية ولكن يف حيزها الرقمي تتيح الشبكة االجتماعية 
تويرت إعادة متوقع جملموعة من املغردين الذين يتم تصنيفهم وفق املقاربة االتصالية اللزارسفيلدية أهنم "قادة رأي 

" جييز هلم التعبري عن أراءهم يف فرض متابعة من قبل العديد من املتابعني الذي يعربون وفق جمموعة افرتاضيون 
الشبكات االجتماعية إعادة  املغردين، وتسمح خوارزميات  تفاعلهم االجتماعي مع هؤالء  من األشكال عن 

فيسبوك   قبيل  من  أخرى  شبكات  يف  بل  فقط  تويرت  يف  ليس  التغريدات  هذه  فتويرت نستغراموإتسويق  لذا   ،
يؤسس ملبدأ اجتماعي هام يتيح للمغردين مّتلك "سلطة اجتماعية" هلا القدرة على إدارة وتوجيه املتتبعني وإاثرة 

 صراعات قد تصل على قيام حروب افرتاضية.  

ة يعتمد مستخدمو تويرت على عدد من اآلليات اليت تتيحها خدمات تويرت يف فضائها التفاعلي، وتعترب آلي
" آلية الصراع الوحيدة على تويرت وتعرف ابعتبارها »روبوت ويب يعمل على تغذية خوادم   The Pot"البوت  

ذكية تقوم مبهام متكررة أو تلقائية عرب برامج ينسق عملها لتحقيق عملية إعجاب أو إعادة تغريد أو انتشار 
الغزيرة   ابلتغذية  يعرف  فيما  بعينها  عرب   «  Feed Massiveتغريدات  الروبواتت  تلك  مهام  تقسيم  ويتم 

"النشر   لــــ  يوجه بعضها  النشر    Publishingحساب أساسي  أو "إعادة   "Republish  " أو  اإلعجاب " 
Like  املشاركني على الوسم أو اهلاشتاغ  " والتفاعل معhashtag   وتقوم "البوت" ابلرد اآليل بطريقة أسرع ،

"اللجان   ردود  "الذابب    Electronic committees  اإللكرتونية من  أو  Electronic   اإللكرتوين" 

flies "2 يعترب البوت تقنية مثالية للحشد على مواقع التواصل املختلفة من خالل بث رسائل تلقائية لتوجيه .

 
 . 79، ص 2019الشارقة،  ، دار الثقافة،امليداي بني املنت واهلامشنصر الدين لعياضي،   1
ة على مواقع التواصل االجتماعي واليت عادة ما يكون اهلدُف م  2 ربجمج

ُ
نها الذابب اإللكرتوين هو مصطلح اسُتحدث لوصف احلساابت اآللية أو امل

إلكرت  جلنه  ُمصطلح  ُيستخدم  حبتاً،  سياسًيا  اإلهدفا  اللجان  أو  من ونية  جمموعة  أو  األشخاص  من  جمموعة  بني  احتاد  هي  املعىن  لِّذات  لكرتونية 
رب اللجنة املنظمات اإللكرتونية تعمل على توجيه أو تغيري اجتاه الرأي العام إىل فكر معني سواء كان فكر أو معتقد منايف للحقيقي أو معها. وتعت

 إلكرتونية أحد أدوات حروب اإلنرتنت.
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التغريد  وتوظيف  لالستثمار  مناسبة  فرصة  البوت  يف  األنظمة  بعض  ووجدت  معينة،  سياسية  نظر  وجهة 
.  توضح دراسة 1غاير، من أجل التشويش على اآلراء احلقيقية وأصوات شعوهبا وصناعة رأي عام م اإللكرتوين

م، أن البوت يفتقر إىل 2015"البوت السياسي والتالعب ابلرأي العام يف فنزويال" املنشورة يف يوليو/متوز عام  
تعرف ابسم احلساابت  الشخصية، ما جعل هذه  الصور  أو  االسم  مثل  األساسية  احلساب  "بيض  معلومات 

االفرتا  Twitter eggsتويرت   الشخصية  الصورة  ألن  هي "  )تويرت(  االجتماعي  التواصل  موقع  على  ضية 
 .2البيضة

 . مورفولوجيا اخلطاب الطائفي السين الشيعي يف تويرت.3      

عن  اخلارجة  اخلاصة  طبيعته  بفعل  الذات  عن  للتعبري  مدخل  االفرتاضي  السيرباين  الفضاء  أصبح 
الضبط، رغم الرتسانة القانونية لبعض الدول وإمكانياهتا يف الرصد واملتابعة التكنولوجية، فهو أحد أهم جماالت 

السياق يف  التغيري  جماال إلحداث  أصبح  بل  الضغطية،  املداخل  وأحد  القائم،   التعبري  والسياسي  االجتماعي 
وتعترب منطقة اخلليج العريب أكثر األقاليم العربية استخداما لألنرتنت ومنصات التواصل االجتماعي فضال على 
أن التغريات احلديثة اليت شهدهتا املنطقة العربية جعلت من مواقع التواصل االجتماعي أيقوانت للتغيري ومنابر 

والديين   السياسي  املنطقة للتعبري  عرفتها  اليت  الطائفية  والصراعات  السياسية  األحدث  عليه  برهنت  ما  وهو 
 واخنرطت فيها منصات امليداي اجلديدة. 

استثمرت القوى اإلقليمية خطاب الطائفية لتثبيت شرعيتها املتأكلة بفعل ربيع على املستوى اإلقليمي  
نفوذها، فالثورات العربية عصفت مبحاور ما قبل الثورة  الثورات العربية واحملافظة على وجودها يف السلطة ومتديد

على  احملاور  بناء  إعادة  على  مث عملت  واملقاومة،  املمانعة  العريب وحمور  االعتدال  دول  اختزلت مبحوري  اليت 
سياسية، فيما عززت الدول الكربى ويف مقدمتها الوالايت املتحدة -أساس الطائفية لتحل مكان األسس اجليو

الطائفية، فروسيا أعلنت مبكرا على لسان وزير خارجيتها أبهنا ال األمريكي الثقافة  الروسي خطاب  ة واالحتاد 
بقوة  عادت  الغربية،  والدول  األمريكية  املتحدة  الوالايت  أما  سوراي،  يف  الطابع  سنية  إسالمية  حكومة  تريد 

 
، متاح  12/12/2017، العريب اجلديد مقال مت نشره يوم:  استغالل البوت على تويرت... صناعة االستقطاب يف األزمة اخلليجيةهنا احلبايل،  1

 . 2020/ 07/04مت تصفحه يوم:  https://0i.is/vFDjعلى الرابط: 
 . املرجع نفسه 2

https://0i.is/vFDj
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ل املقاربة الطوائفية واسرتاتيجيات الفوضى للتنظريات االستشرافية والثقافوية ابلنظر إىل املنطقة العربية من خال
 .1خضاع وحتت ذريعة محاية األقليات اخلالقة لتفتيت املنطقة هبدف السيطرة واهليمنة واإل

مع  تزامن  اإلنسانية  املمارسات  جمال  االجتماعية  امليداي  وسائط  واكتساح  التكنولوجية  التغريات  إن 
بية، سرعان ما مت توظيف هذا األمر ضمن مسارات نقلت فيه حركات التغيري السياسي اليت عرفته بلدان عر 

االختالفات الفقهية والدينية والصراعات االجتماعية والفكرية إىل الفضاء االفرتاضي، الذي شكل ميدان جرت 
فيه نزاعات افرتاضية انعكست بشكل خاص يف الصراع الديين الطائفي بني قطيب اإلسالم، فقد وفرت امليداي 

ا التعبريية احلرة وفضاءها الرقمي القائم على غياب الرقيب قدرة هائلة على تقدمي رسائل تعمل على مبساحاهت
الشحن املذهيب والطائفي وتقدم تربيرات إلقصاء األخر ابسم الدين أو الطائفة، وهو شأن الكثري من املنظمات 

شبكات الويب يف جيلها األول مث الثاين مث واحلركات املتطرفة اليت ابدرت بتأسيس املواقع اإللكرتونية واكتساح  
وتصوغ  املتطرف،  فكرها  خالهلا  من  تسوق  إلكرتونية  لتوظيفها كأذرع  االجتماعي،  اإلعالم  شبكات  ظهور 
خطاب  خالل  من  الطائفة،  أو  املذهب  ابسم  والتحشيد  اإلقصاء  على  قائم  منهج  ضمن  الطائفية  أفعاهلا 

 .ماضوي قدمي رغم حداثة الوسيط والتقنية

من  بدءاً  العريب،  العامل  أحناء  مجيع  يف  مستمر  بكل  الكراهية  وخطاب  الطائفية  السردايت  تتصاعد 
الدولة  تنظيم  يوزعها  اليت  الدامية  الفيديو  أبشرطة  وانتهاًء  السلفيون  الدعاة  ينشرها  اليت  احلماسية  اخلطب 

تنت واليمن  العراق وسوراي  الصراعات يف  العنيفة اإلسالمية)داعش(، وبينما حتتدم  العدائية والصور  الرسائل  شر 
اللغة الطائفية ليس  على مدار الساعة عرب وسائط اإلعالم التقليدي واجلديدة. وعلى الرغم من أن استخدام 
إىل  طريقها  اإلنسانية  السمات  من  جتردهم  واليت  والسنة  للشيعة  املعادية  االفرتاءات  جتد  اجلديدة  ابلظاهرة 

، تشري الدراسات النوعية والتقارير الصحفية إىل أن تصعيد احلرب األهلية السورية اخلطاب العام على حنو مطرد
وتصاعد وترية العنف الطائفي يف العراق والتدخل يف اليمن بقيادة السعودية واإلمارات يف اآلونة األخرية، متيز 

أفراد مجاعة دينية ابعتبارهم   ، فاللغة اليت تنظر إىل -خطاب الكراهية املعادي للشيعة-ابنتشار اللغة املتعصبة  
بل  الدين واملقاتلني على األرض وحسب  أوساط رجال  انتشارا ليس يف  تزداد  أو مسلمني مزيفني  "مرتدين" 

 
 . 33، صمرجع سابق، السلفية اجلهادية واملسألة الطائفية صراع هوايت يف مشرق جديد، حسن أبو هنية 1
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أيضا يف أوساط املواطنني العاديني مع تصاعد هذه الصراعات، ويبدو هذا التصعيد يف اللغة الطائفية واضحاً، 
 .1تضخيم األصوات املتطرفةنرتنت حيث يتم  وال سيما يف فضاء األ

يديولوجيات الطائفية اليت يرتدد صداها لدى العرب عرب املنطقة يف ليس استثناء فقد تكون اللغة واإل
الدين 2015العام   ورجال  السنية  اخلليجية  احلاكمة  األسر  عمدت  فيما  هامة،  جيوسياسية  تداعيات   ،

اليمن، وتصوير ما جيرى على أنه معركة طائفية بني السنة وبني املدعومني إىل حشد شعوهبا خلف التدخل يف  
الرتكيز على  فإن  الصراع  تعقيدات  الرغم من  إيران. وعلى  الذين تدعمهم  الشيعة  والزيديني  احلوثيني  املتمردين 
االنقسامات الطائفية بدال من الدوافع االسرتاتيجية للقتال مكّنت هذه األسر من حشد الدعم احمللي الذي 
حتتاج إليه، يف حني مت إظهار من اعرتضوا على أهنم خونة ومواليني إليران، وكلما تشبث املواطنون ابلسردايت 

 .2الطائفية بسرعة كلما سهل على احلكام توطيد سلطتهم وإضعاف املعارضة السياسية 

الذي انتشر  أخذت احلرب اإلعالمية يف سوراي منعطفاً جديداً زاد من حّدة احلشد العاطفي املذهيب  
يف العامل اإلسالمي، فقد أدى تدخل حزب هللا اللبناين املعروف ابرتباطه إبيران إىل جانب اجليش السوري يف 
من  اإلعالم  أجهزة  جتييش  إىل  اللبنانية،  السورية  احلدود  من  القريبة  القصري  مدينة  على  شنت  اليت  احلرب 

قصري وغريها من املناطق اليت تتبع املعارضة يف سوراي أبهنم اجلانبني، فيما صور اإلعالم السوري املقاتلني يف ال
للهيمنة  املمانعة  دول  لتصفية  صهيوين  أمريكي  برانمج  لتنفيذ  لسوراي  قدموا  إرهابيون  وهابيون  تكفرييون 
اإلسرائيلية، كان اإلعالم املتعاطف مع الثورة السورية يصف تدخل حزب هللا أبنه حرب طائفية مذهبية شيعية 

على للتطه للهيمنة  الرامية  إيران  للمخططات  تنفيذا  املنطقة  تلك  السنية يف  الطائفة  على  والقضاء  العرقي  ري 
بواق متشنجة تردد ما يرد من أىل  إ املنطقة واستكمال اهلالل الشيعي، لقد حتولت مواقع التواصل االجتماعي  

شق اخلالف وزرع األحقاد والكراهية   اجلانبني كل يتبين اجلانب الذي يؤيده وكأنه فرض ديين أسهم يف توسيع
واأل الدعاة  بني  املتبادلة  الدعائية  احلمالت  غذت  لقد  اإلسالمية،  املذاهب  اإلعالم بني  منصات  عرب  ئمة 

 .  3االجتماعي احلمية املذهبية بني األطراف املتصارعة 

 
سيغل،  األكس   1 السين  ندرا  والتعاون  الصراع  الطائفية:  تويرت  الرقمي  –حروب  العصر  يف  األوسطالشيعي  للشرق  مركز كاريغين  بريوت،   ،  ،

 . 23، ص 2015
 . نفسهرجع امل 2
 . 243، ص2020جدة،  ، سيبويه للطباعة والنشر والتوزيع والنشر الرقمي،1، طأتمالت يف احلرب اإلعالميةسبأ عبد هللا ابهريي،  3
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وليوود وختللها ويف سياق خمتلف أنتج تنظيم الدولة اإلسالمية )داعش( أشرطة فيديو مستوحاة من ه
يتم تصوير اخلالفات الدينية القدمية الكامنة، كعناصر يف معركة مدعومة "إهليا"  العنف الطائفي ضد الشيعة، 

واأل اللغة  تقبل  يتم  وعندما  اهليمنة،  أجل  ترتسخ من  أن  ميكن  واسع،  نطاق  على  الطائفية  يديولوجيات 
 .1ر قدرة على جتنيد االتباع واحلفاظ عليهم الصراعات العنيفة أكثر، وتصبح اجلماعات املتطرفة أكث

العربية   املنطقة  املنتشر يف  الطائفي  الدراسات  -الستجالء مالمح اخلطاب  وفق   -ابالعتماد على بعض 
على  األول  املسار  يعتمد  أساسية،  ثالث مسارات  عنه  يتفرع  ما  وهو  العقدية،  واختالفاته  الفكرية  منطلقاته 

الطائف التحريض  خطاابت  وفق تدفق  سياسيون  وكذا  السنيني  الدين  رجال  من  عدد  ويقوده  الشيعة  ضد  ي 
مقارابت بنيوية تتمفصل فيها اجلغرافية الطبوغرافية للهوايت الدينية يف املنطقة العريب، ويتشكل املسار الثاين من 

يون نظري جممل اخلطاابت الطائفية ضد القطب السين يتم بثه من طرف رجال الدين الشيعة وإعالميون وسياس
التيار  فيما يشكل  الشيعي،  الفكر  املمتدة منذ ميالد  الطائفية  االفرتاضية واإلعالمية يف سياق احلرب  احلرب 
الديين  اإلقصاء  سياسة  توظيف  إىل  تّعمد  اليت  الراديكالية  للحركات  الدوغمائي  املتطرف  الفكر  تيار  الثالث 

الدولة اإلسالمية يف الشام والعراق )داعش( وجبهة ضمن منهج إسالمي متشدد وميثل هذا التيار فكر تنظيم  
 النصرة وبعض احلركات اإلسالمية األخرى. 

السين:   .أ الديين  خيتلف اخلطاب  وهو  املشارب  متعددة  دينية  محولة  على  السين  اخلطاب  يتكئ 
ابختالف املدارس الفكرية اليت تؤسس ملاهية اخلطاب وحتدد هويته ابلنظر إىل الفضاء الذي يتم فيه  
السنة واجلماعة ومع  الفكري لقاعدة أهل  املبدأ  يتماهى مع  تقدمي اخلطاب جلمهورها، فهو خطاب 
تعددية املراجع الفقهية املؤسسة جند اخلطاب يتعدد ويتنوع، وال يرجع هذا األمر إىل اختالف منصات 

الرؤي والطرح،   امليداي اليت يتم استخدمها كمنابر لبث حمتوى خطابه وإمنا يعود ابألساس إىل اختالف
الدعوة  رواد  مع  وجدت  الشيعي  األخر  ضد  الطائفي  بعدها  اختذت  اليت  الدينية  اخلطاابت  أكثر 

دراسة   إليه  أشارت  ما  حسب  العريب،  الوطن  يف  عبدو السلفية  ،  Geneive Abdo   جنيف 
 Salafists and Sectarianism Twitter and communal Conflict inاملوسومة بـ "

The Middle East   2" وميكن إمجاهلم فيما يلى: 

 
سيغل،  األكس  1 السين  ندرا  والتعاون  الصراع  الطائفية:  تويرت  الرقمي  –حروب  العصر  يف  األوسطالشيعي  للشرق  مركز كاريغين  بريوت،   ، ،

 . 23ص ، 2015
2  Geneive Abdo, Salafists and Sectarianism Twitter and communal Conflict in The Middle 

East, center for middle east policy Brrokings, in the link: www.brookings.edu, pp 22, 42.  

http://www.brookings.edu/
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هو رجل دين سلفي كوييت، ُمستخدم نشط لتويرت، له حساب ابللغة العربية   نبيل العوضي:  ❖
مليون متابع(، وآخر ابللغة اإلجنليزية )يزيد متابعوه عن عشرة آالف شخص( معروف بعدائه    4,11)

للشيعة ويعترب من مؤيدي املعارضة السورية، ويدفع بعدد من احلمالت جلمع املساعدات للجماعات 
اجهة النظام السوري املدعوم من إيران، ويرى أن احلكومة العراقية ذات األغلبية الشيعية املقاتلة يف مو 

 يف العراق هي سالح إليران ابملنطقة، أسهمت تعليقاته يف أتجيج نريان الطائفية بني السنة والشيعة.  
العريفي:  ❖ له أكثر من    حممد  تويرت. وتصف   8هو رجل دين سعودي،  ماليني متابع على 

سة تغريداته ابملثرية للجدل، وتؤجج نريان الصراع الطائفي يف املنطقة، يقوم العريفي بنشر العديد الدرا
الشيعي  التوجه  فإن  نظره  السورية، ومن وجهة  بداية احلرب  قبل  للشيعة حىت  املعادية  التعليقات  من 

ق "العريفي"  أفكار  الكرمي ملسو هيلع هللا ىلص وتعترب  الرسول  للفكر ليس سوى بدعة مل تكن موجودة يف وقت  ريبة 
التشابه مع أفكار مجاعة اإلخوان املسلمني يف مصر. ويطالب  بيد أهنا حتمل بعض نقاط  السلفي، 
"العريفي" ابجلهاد يف سوراي بكافة السبل املمكنة، ويعترب من أشد املؤيدين للحرب السورية. وينتمي 

طر الطائفة الشيعية على العامل "العريفي" لفئة السلفيني على تويرت الذين يُعربون عن قلقهم من أن تسي
اعتمد حممد العريفي على ترويج خطاابت الكراهية والتحريض الطائفي املعادي للشيعة، ففي العريب.  

قدم خطبة مجعة بعنوان معتقدات رافضة وفيها وّبخ الشيعة بشدة وقارهنم ابليهود متهما   2007سنة  
يرت استخدم فيها لفظ "الرافضي" املهني يف نشر تغريدة على تو   2012ابختالق عقائدهم، ويف عام  

ابنه لصاحل طفل سين  السماح بزرع أعضاء  أنه رفض  يونيو/   15. ويف  1إشارة إىل أب شيعي يزعم 
يف مؤمتر داعم للمعارضة السورية يف القاهرة، وخالل الكلمة دعا قائال: "اللهم مزقهم   2013حزيران  

سد( اللهم ّصب عليهم صوت عذاب ومنع العريفي من دخول ف البالد )املقاتلني الشيعة املوالني لأل
 اململكة املتحدة وسويسرا جراء تصرحياته ومنها تعليقاهتم حول الشيعة واليهود. 

هو ابن مؤسس احلركة السلفية يف مشال لبنان، ولديه ما   الشيخ "داعي اإلسالم الشهال": ❖
روع إيراين يسعى إلشعال احلرب األهلية متابع على تويرت. ويرى أن "حزب هللا" مش  3000يزيد عن  

الشباب يف   -عرب تغريداته    -السنية/الشيعية، كما يندد ابلدعم األمريكي للشيعة يف املنطقة. ويشجع  
 طرابلس اللبنانية على التضحية بدمائهم وحياهتم ملنع الشيعة من السيطرة على النظام السوري.

 
وتش،    1 رايت  هيومن  السعوديني  :خوانكمإ  اليسو منظمة  املسؤولني  عن  الصادر  الكراهية  سبتمرب  خطاب  املوقع  2017،  على  متاح   ،

http://www.hrw.org/ar 

http://www.hrw.org/ar
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العرعور: ❖ الفاعلة    عدانن  القوى  أحد  أسلوبه يعترب  عرب  سوراي  يف  الصراع  مسار  حتويل  يف 
والشيعة،  العلوي  النظام  وأنصار  هللا"  و"حزب  إيران  دور  تغريداته  عرب  وينتقد  على"تويرت"،  الساخر 
حيث يصفهم ابلتكفرييني، وينتمي "العرعور" الجتاه السلفيني على تويرت الذين يسرتجعون اخلالفات 

 ة يف تغريداهتم.الدينية التقليدية بني الشيعة والسن
الرافعي:  ❖ اللبنانية، ولديه أكثر من    سامل  متابع على تويرت. ويف    3000ينتمي إىل طرابلس 

كثري من تغريداته، ينتقد "حزب هللا" والشيعة. ويعد "الرافعي" منوذجاً لكيفية خروج التيار السلفي من 
 الرؤية الدينية الضيقة للمجال السياسي األوسع. 

دين سلفي من طرابلس اللبنانية، وهو وجه ابرز معاد للنظام السوري. رجل    بالل ابرودي:  ❖
ويرى أن الشيعة الذين حيكمون إيران يسعون للسيطرة على العامل السين. وال ينتمي "ابرودي" ألي 
حركة أو منظمة. ولقد أصدر فتوى ملنع الشباب من املشاركة يف الصراع الدائر ابألراضي السورية، فهو 

 الذين ال يدعون ملمارسة العنف.   من السلفيني 
رجل دين روج خلطاب الكراهية املعادي للشيعة وهو رئيس اهليئة العاملية لتدبر   انصر العمر  ❖

لديه   العلماء  هيئة كبار  إدارة  يناير    4.4القرآن وعضو جملس  تويرت، يف   2011مليون متابع على 
 افتتح وزير الشؤون اإلسالمية السعودي املقر اجلديد لـــ مؤسسة ديوان املسلم، التابعة لناصر العمر يف 

الرايض ظهر إىل جواره يف فعاليات عامة أعضاء هبيئة كبار العلماء، والعمر مؤلف أحد أكثر الكتب 
أبهنم كفار  الشيعة  يصم  التوحيد"  بالد  يف  الرافضة  "واقع  بعنوان  نشر كتاب  للشيعة،  عداء  الرائجة 

أ ساسية ابلبالد، وأعداء اإلسالم، كما يذكر ابالسم رجاال ويتهمهم مبحاولة السيطرة على قطاعات 
كتب تغريدة جاء فيها "مل أيت عدو لقتال املسلمني إال انضم إليهم الرافضة وقد   2015ويف أفريل  

 .1أكد التاريخ عرب توايل القرون ذلك، فهل عرفنا من هو عدوان"

ال ينخرط يف تقدمي اخلطاب الطائفي رجال الدين السلفيون فقط، بل ينضم إليه سياسيون ورجال أعمال 
الكراهية ف خطاابت  تقدمي  يف  هلا  سبيال  االجتماعي  اإلعالم  منصات  من  وجدت  إعالمية  وجوه  عن  ضال 

 والتحريض الطائفي. 

 
1Geneive Abdo, Salafists and Sectarianism Twitter and communal Conflict in The Middle 

East, center for middle east policy Brrokings, in the link: www.brookings.edu, pp 22, 42. 

http://www.brookings.edu/
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ركزت التنظيمات املتطرفة على توظيف موقع "تويرت" خلدمة أهدافها اخلطاب الطائفي لدى احلركات املتطرفة:  
التدوي وإمكانية  العمومية  حيث  من  به  يتصف  ملا  الفورية االتصالية  القصرية  التغريدات  وبث  املباشر  ن 

ملستخدميه وقت وقوع احلدث، كما أمكنها استغالل أنشطة الوسم )اهلاشتاج( األكثر تكرارًا وانتشارًا للوصول 
 ألكرب عدد ممكن من املغردين.

التأثري يف اآلخرين من خالل تكتيكات خمتلفة من  )داعش( قدرته يف  الدولة اإلسالمية  تنظيم   يعزز 
نرتنت وسيلة فعالة لنشر أي شكل من العمليات النفسية ابستخدام اإلعالم االجتماعي، إذ تشكل شبكة األ

اإلعالم  حظي  الوصول،  وإمكانية  تكاليفها،  وقلة  لسرعتها  نظرا  العاملي،  للجمهور  األيديولوجيا  أشكال 
داعش سباقة الستخدام   فقد كانت  التنظيم،  منذ عام  االجتماعي ابهتمام شديد من طرف  ، 2010تويرت 

واعتمدت على نشر املعلومات للوصول على مجهور كبري، وهو ما ساعد داعش من نشر أيديولوجيتها، وحتقيق 
أهدافها على املدى الطويل، وحماولة إضفاء الشرعية على احتالل األراضي وتوسيع النطاق. ومن أجل أتطري 

تصال واإلعالم االجتماعي بشكل مهين ومتطور للغاية، رسالته وضع داعش جمموعة من املبادرات تتعلق ابال
وتتمثل يف سهولة الوصول إىل احملتوى، إضافة إىل جعله جذااب للجمهور، ويشمل الكتب والنشر االليكرتوين 

 .  1واجملاالت االلكرتونية وحترير وإنتاج ملفات الفيديو بشكل احرتايف عرب جمموعة الفرقان واحلياة التابعة للتنظيم

أن رسائل تنظيم الدولة اإلسالمية )داعش( تعزز "  Policy Foreignذكرت جملة "فورين بوليسي    
االعتقاد القائم حول قسوة التنظيم القاتلة، األمر مرتبط ابسرتاتيجية أوسع تعتمد على إبعاد الوالايت املتحدة 

اإلقليمية والدينية يف الشرق األوسط، مما عن التدخل، من خالل تذكريهم مبدى "تعقد" و"عنف" العالقات  
مؤثرة  الرسائل  هذه  جيعل  ما  التدخل  يف  الرغبة  بعدم  لديهم  الشعور  اإلسالمية .  2يعزز  الدولة  تنظيم  يتفوق 

اهلاشتاج   "دبلوماسية  بــ  يتعلق  فيما  املتحدة  الوالايت  على  والتأثري يف   "Hashtag diplomacy)داعش( 
ع التواصل االجتماعي مثل فيسبوك وتويرت ويوتيوب، إذ خيوض التنظيم محلة دعائية الرأي العام من خالل مواق

 
، جملة اإلعالم العريب واجملتمع، العدد  املعاجلة البحثية والتنظريية الستخدام تكنولوجيا اإلعالم اجلديد لنشر ثقافة العنفحسن نيازي الصيفي،    1

 . 8، ص2017، 23
، ص 2016، ربيع  21اإلعالم العريب واجملتمع، العدد  جملة  ،  قراءة يف االسرتاتيجية اإلعالمية والثقافية لتنظيم داعششريف درويش اللبان،    2

12 . 
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، فهمجية النظام تصب يف صاحل مؤثرة تعتمد على قدرته يف صياغة رسائل مثرية تدعم أهداف محلته العسكرية
رب جديدة عزوف الدول عن الدخول يف حرب معهم، ويعزز تردد الشعوب الغربية فيما يتعلق ابلدخول يف ح

 .1يف "الشرق األوسط" 

النصرة يف سوراي حساابٍت عديدة يف  الدولة اإلسالمية )داعش( وجبهة  تنظيم  تنظيمات مثل  متلك 
"تويرت" تنوع ما بني حساابت مركزية لنشر الرسائل والبياانت واألخبار العامة، إضافة إىل حساابت حملية يف  

سيطرة التنظيم، وتقوم كل منطقة من خالهلا بنشر أخبارها احمللية، ورغم كل منطقة صراع أو والية تقع حتت  
احلملة القوية اليت قام هبا موقع "تويرت" لغلق وحذف حساابت أعضاء التنظيمات املتطرفة، إالّ أهنا استطاعت 

ة اليت التحايل على محالت احلجب، من خالل إبنشاء حساابت خمتلفة أبمساء ومهية إليصال اجلهود الدعائي
تشنها تلك التنظيمات املتطرفة، وغالبا ما أتيت تلك احلساابت لتحمل أمساء عشوائية وال تدل على أي شيء 
متعلق ابلتنظيم )ميكن اكتشاف هذه احلساابت من خالل مالحظة عدة نقاط أبرزها تفاعل احلساب ضد أي 

اليت  الوسوم  مجيع  املشاركة يف  على  واحلرص  التنظيم،  تنتقد  التنظيمات   تغريدة  مغردو  يتعمد  التنظيم(.  تدعم 
من  حالة  خللق  املرعبة  الصور  بنشر  الرائجة  الوسوم  إغراق  سياسة  واتباع  والوعيد،  اإلرهاب  أسلوب  املتطرفة 
نشرته  ما  تغريد  احلساب  يُعيد  األعضاء، كما  من  مزيد  جلذب  العاطفية  الصور  نشر  أو  والذعر،  اخلوف 

-الشهادة    –اخلالفة    –ات، ويكرر احلساب ألفاظا مثل )شباب اإلسالم  حساابت أخرى وتكرار نشر التغريد 
اإلسالمية  -والية    –املرتدين   وتتمدد    –الدولة  تلك   –ابقية  معظم  أن  ُيالحظ  الشام(، كما  حترير  هيئة 

 .   2احلساابت حتمل أمساء مناطق أو مدن مثل "اللييب" و"الشامي"

 : اخلطاب الديين الشيعي
ئج دراسة جنيف عبدو اليت اكتفت بتقدمي حتليل حملتوايت خطاب رجال الدين السلفيني أتسيسا على نتا

الذي ميثل يف دراستنا هذه اجلبهة السنية يف الصراع الطائفي، فإننا يف الشق املتعلق ابحملتوى الطائفي اعتمدان 

 
  على ويف إطار حروب "اهلاشتاج" نشر تنظيم داعش مقطع فيديو عرب مواقع التواصل االجتماعي، يدعو فيه املقاتلني إىل املشاركة يف "هاشتاج "

سيناء_عرين_املوحدين كان اهلدف من ذلك مجيع اجلهاديني يف املنطقة حتت هذا اهلاشتاج املرتقب #شبكات التواصل االجتماعي، حتت عنوان  
 . هبدف غزو سيناء 

 . 12، ص املرجع نفسهشريف درويش اللبان،  1
، املركز العريب النصرة يف توظيف الوسائل واملنصات اإلعالمية اجلديدةاسرتاتيجيات داعش وجبهة  شريف درويش اللبان وهنى إبراهيم حممد،  2

النشر:   اتريخ  والدراسات،  الرابط:  07/03/2020للبحوث  على  متاح   ،http://www.acrseg.org/41514  ،يوم تصفحه  :  مت 
30/05/2020  . 

http://www.acrseg.org/41514


 إىل فضاء املمارسة االفرتاضية   شبكات التواصل االجتماعي من التقنية                                             الفصل الثالث       
 

 
195 

الطا اليت عرفت خبطاهبا  الشيعية  الشخصيات  الدراسة االستطالعية لرصد  نتائج  ئفي يف وسائل اإلعالم على 
التقليدية ونقلت هذا اخلطاب إىل منصات امليداي االجتماعية وحتديدا يف شبكة تويرت. ومن أبرز الشخصيات 

 الدينية وهي على النحو التايل: 
رجل دين وإعالمي شيعي كوييت املولد، أسقطت جنسيته بسبب سب الصحابة رضوان ايسر حبيب:   ❖

هللا عليهم، وهو خريج العلوم السياسية جبامعة الكويت، لقد برز احلبيب يف اإلعالم بعد تنظيمه احتفاال 
إثر هذا 1431رمضان    7يف   الفرح والسرور بذكرى موت عائشة رضى هللا عنها، وعلى  فيه  أظهر  ه 

 علي اخلامنئي نشر فتوى حترم اإلساءة لعائشة رضى هللا عنها زوج النيب حممد صلى هللا عليه وسلم.  اضطر  
مذيع وإعالمي وانشط شيعي مقيم يف لندن يعمل على تقدمي براجمه يف قناة فدك   عبد هللا اخلالف:  ❖

لعائلة تنتمي إىل فئة   وصوت العرتة التابعني هليئة خدام املهدي اليت أسسها ايسر احلبيب، ينتمي اخلالف
البدون، اشتهر اخلالف بتغريدات الكراهية ضد أيب بكر وعمر بن اخلطاب وعائشة رضوان هللا عليهم، 
ولقد اكتسبت أراءه زمخا اعالمي حبيث ترمجت الكثري من فتواه إىل اإلجنليزية ومنها ادعاءه بفتوى وهابية 

 تبيح اللواط من أجل اجلهاد. -حسب تعبريه  -
حركة احليدري:  كمال   ❖ أعالم  من  وهو  اإليرانية،  قم  مدينة  من  معاصر  عراقي  شيعي  ديين  مرجع 

التلفزية   براجمه  عرب  األخرى  والفرق  املذاهب  مع  العقائدية  مبناظراته  اشتهر  اإلسالمي  الرتاث  إصالح 
ي الفضائية،  الكوثر  قناة  على  يبثان  الذات  املهدوية  واألطروحة  العقيدة  يف  مطارحات  عتمد كربانجمي 

احليدري على مواقع تويرت يف نشر فكره الشيعي وعرف عليه انتقاده لفكر ابن تيمة معتربا إايه خطرا ابتلي  
 بيه اإلسالم. 

االبراهيمي:   ❖ امللقب ابإلبراهيمي ولد يف عام  جعفر  اخلزاعي  يف   1956جعفر عجيل عبيد موسى 
ذهب الشيعي االثنا عشرية، وكانت والدته حمافظة ذي قار، ولد بني أبويني مواليني ألهل البيت على امل

عرف   حسينيا،  خطيبا  يكون  أن  به  حدا  مما  احلسني  لإلمام  حبا  الطائفي   اإلبراهيمياألكثر  خبطابه 
  قصاء السنة وسب الصحابة وزوج السول عائشة.إاملتطرف القائم على 

لعائلة حممد حسن   رجل دين شيعي عراقي معاصر مقيم يف لندن، ينتميجمتىب احلسيين الشريازي:   ❖
وابنتقاده  السنة،  عقائد  آرائه جتاه  بيان  وحّدته يف  شّدته  عنه  إيران، عرف  التبغ يف  ثورة  قائد  الشريازي 
الصريح للحكومة اإليرانية املعاصرة ومؤسسها اخلميين وقائد الثورة علي اخلامنئي، وإىل جانب ذلك عرف 

ائدي مع املذهب السين من أمثال اللبناين حممد الرجل إبسقاطه كل شخصية شيعية تسعى للتقارب العق 
 حسني فضل هللا. 
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يعتمد اخلطاب الشيعي على املوروث التارخيي الديين يف تقدميه حملتوى هذا اخلطاب، يف هذا السياق 
بناء خطابه اإلقصائي واملتطرف ضد األخر السين، لقد جاء يف  الدينية يف  يتم توظيف األحداث والذاكرة 

الديين حسن وحيد اخلرساين الذي دعا إىل نبش قبور كال من اخلليفة األول والثاين واستخراج خطاب املرجع  
تعبريه أرض  يدفنان حاليا يف أرض مغتصبة هي حسب  ليدفنا يف مكان أخر ألهنما  بقي من جثتيهما  ما 

لت هذه الدعوة ، لقد قابومعمميها  فدك، وهو رأي ال ميثل نفسه فقط بل ميثل رأي العديد من علماء الشيعة
اإل  علماء  دعوة  األاملتطرفة  قبور  هبدم  يطالبون  الذين  الوهابية  وعلماء  املسلمني  وابلتايل خوان  الشيعة،  ئمة 

 .  1تصبح كال الدعوتني مادة دمسة للشحن الطائفي واستمرارية الصراع املذهيب يف املنطقة العربية 

 
  مت تصفحه يوم:   https://cutt.us/eIWDO ، لبنان اجلديد، متاح على الرابط  2020نيسان    1بتاريخ:    مقال مت نشره  التطرف الشيعي،  1

04/04/2020 . 

https://cutt.us/eIWDO
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 متهيد: 

اخلطاب منسوج من خيوط أيديولوجية متعددة »أن    Mikhaïl Bakhtine  ميخائيل ابختنييرى  
مبستوايهتا كلها اجملتمعية  العالقات  هو حلمة كل  من حيث  العلمية 1« ال حتصى،  الرؤية  هذه  من  وانطالقا   ،

احمليطة  التصورات  خمتلف  وحتظى  الشعوب،  حياة  يف  الدين  ومكانة  أمهية  من  أمهيته  الديين  اخلطاب  يستلهم 
بناء تصور خاص مبنتج اخلطاب ومتوضعه ضمن نسق  الديين إىل اإلحاالت املمكنة يف  أبيديولوجيا اخلطاب 

ظهر يف بنية اخلطاب الديين، على هذا تتأسس املقاربة التحليلية البحثية  العالقات الكامنة والظاهرة واليت تتم
إلشكالية الدراسة احلالية ابالعتماد على مقاربيت التحليل النقدي والنقد الثقايف القائم على مكاشفة اخلطاب 
يف  يسهم  الذي  واحلجاجي  واملعجمي  الداليل  االشتغال  آليات  وحبث  متظهراته  رصد  خالل  من   الطائفي 

إليه  وصل  الذي  الداليل  االنزايح  مستوايت  حتديد  ميكن  خالل  من  والذي  الطائفي  احملتوى  عن  الكشف 
الشيعي حنو اخلطاب الطائفي يف انفتاح على كل امتداد منهجي وأدايت يسهم يف حتقيق -اخلطاب الديين السين 

-اسة مبكاشفة اخلطاب الديين السينأهداف الدراسة احلالية، ال يكتفي األمنوذج التحليلي القائم يف هذه الدر 
الشيعي بل يتعداه إىل حبث وتفكيك األنساق الداللية وشبكة العالقات القائمة الظاهرة والكامنة واليت تتيح 
حتديد املسارات واملستوايت اخلطابية اليت تشكل ركيزة أساسية لبحث تداعيات وأتثريات املمارسات الطائفية 

رباديغم التفاعل االجتماعي يف تويرت وما يتيحه هذا الرباديغم من مزااي تسهم يف حتقيق يف بنية اخلطاب املستغلة ل 
 التفاعلية اخلطابية. 
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 الشيعي يف تويت -أوال: مسات اخلطاب الطائفي السين

تقدمي  يف  تسهم  واليت  واملعايري  اخلصائص  من  جمموعة  توفر  إىل  ابالستناد  الطائفي  اخلطاب  يتحدد 
يسهم يف إحالته )حسب سياقات   Organic slipتصور دقيق للخطاب الديين الذي يعيش انزالق عضوي  

،  Religious hatredوالكراهية الدينية  Sectarian Incitementخاصة( إىل مفاهيم التحريض الطائفي 
الدراسة  إىل  وابلنظر  السياقية،  وخمرجاهتا  متظهراهتا  هلا  داخلية  ُتطرح كبينة  معينة  ملقومات  خيضع  جيعله  ما 

الدراس أدبيات  نتائج بعض  له  توصلت  ما  املنهجي ةاالستطالعية وابملوازاة مع  البناء  إثراء  اللتان سامهتا يف   ،
يد خمتلف األنساق والظروف السياقية واالستعمالية اليت مت التحليلي الذي يقوم على تفكيك بنية اخلطاب وحتد 

 الشيعي يف تويرت.-استدعائها عند حتليل اخلطاب الديين السين 

أخضعت الدراسة التحليلية عدداً من التغريدات للفحص والرصد ابستخدام منهج حتليل اخلطاب من 
للخطاب   النقدية  املقاربة  على  االعتماد  من ،  Critical Discourse Analysisخالل  عدٍد  وتوظيف 

الشيعي وحتديد الرتابط العالئقي بني خمتلف مكوانته السردية -األدوات اليت تسهم يف تفكيك اخلطاب السين
النص   التحليل:  هرمية  إىل  اخلطابية    /Textابالستناد  السياقات    /Rhetorical Practiceاملمارسة 

Contexts   السين اخلطاب  ضمنها  وتطور  أُنتج  يف -اليت  والتفكك  االنزايح  مستوايت  وحتديد  الشيعي، 
 . 1اخلطاب الديين حنو اخلطاب الطائفي يف تويرت 

الديين   Analysis   Thesesيرتبط حتليل األطروحات الفكري واملوضوعايت حملتوى اخلطاب  ابلبناء 
كن استخراج مسات الشيعي والذي يدلل على مدى التعالق بني اخلطابني الديين والطائفي ومن خالله مي -السين

وخصائص اخلطاب الطائفي يف تويرت، ويسهم حتليل األطروحات يف حتديد خمتلف التوجهات واملسارات اليت 
السنية التغريدات  العاطفي  -تنتهجها  الشحن  لرفع مستوايت  واالنفعال   Emotional Chargingالشيعية 

لق األنساق ومزدوج قائم على متجيد وصوالً إىل بناء خطاب طائفي مغ  Religious Excitementالديين  
الطائفية يف  الدينية  الصراعات  التعصب والتطرف وبعث  املالمح مبين على  الذات وإقصاء اآلخر ودوغمائي 

 املنطقة العربية. 

 
كان تواجد احملتوى املطلوب يف كة الكلمات الدالة اليت تقودان لتحديد ممن خالل شب  Nodexlيف سحبنا لعينة الدراسة مت االعتماد على أداة    1

الزمنية الشيعي يف تويرت خالل الفرتة  -رصد الوسوم )هاشتاج( املتعلقة ابخلطاب الديين السينرشيف تويرت و أفضاء تويرت، تتيح هذه األداة البحث يف  
التغريدات املتعلقة ابخلطاب الطائفي السين الشيعي،    عشرات اآلالف من وفر الربانمج    2020-10-01إىل غاية    2019-10-01املمتدة من  

 تغريدة لدراستها ابستخدام منهج حتليل اخلطاب. 2000ونظرا ملتطلبات التحليل الكيفي وبغية حتقيق أهداف الدراسة احلالية مت ترشيح 
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الرئيسية والفرعية  املتعلقة ابخلطاب السين/الشيعي وحتديد أطروحات اخلطاب  التحليل  ابلنظر لزاوييت 
الشيعي يف -جمموعة من املؤشرات اليت حتيلنا إىل رصد حضور اخلطاب الطائفي السين  فقد مت االعتماد على

احملدد  الزمين  إطارها  ويف  املدروسة  العينة  تكراراهتا حسب  رصد  إىل  ابالستناد  املؤشرات  هذه  وحتديد  تويرت، 
 سلفا، وميكن توضيح ذلك من خالل اجلدول التايل: 

 الفرعية  الرئيسية 
 اخلطاب الشيعي  اخلطاب السين 

 النسبة  التكرار  النسبة  التكرار 

أتصيل الذاكرة  
 التارخيية 

 28.55 345 30.79 198 ربط األحداث اجلارية أبحداث اترخيية
 47.68 576 49.92 321 نتاج خطاابت قدمية إإعادة 

حتويل الصراعات القدمية إىل ثوابت يف اهلوية  
 الدينية 

124 19.28 287 23.75 

 %100 1208 %100 643 اجملموع

حتقيق مبدأ  
 الرايدة والفوقية 

 29.71 734 19.57 321 ِاّدعاء األفضلية )استعالء الذات( 
 50.12 1238 65.79 1079 ختوين اآلخر وشيطنته 

 20.58 498 14.63 240 تقدمي حمتوي حيرض على كراهية اآلخر
 %100 2470 %100 1640 اجملموع

ربط البعد  
الديين ابلبعد  

 السياسي 

ربط أعمال العنف ابحلركات والتنظيمات  
 اإلسالمية 

567 35.34 356 22.61 

التكيز على مناطق الصراع اليت حتتوي على  
 أقليات الدينية 

870 54.23 642 40.78 

تقدمي املربرات الدينية والفقهية لتفسري اخلالف  
 والتنافس السياسي 

167 10.41 576 36.59 

 %100 1574 %100 1604 اجملموع

إلغاء فكرة  
 املواطنة 

 22.35 298 8.94 57 إقصاء مبادئ التعايش والتسامح واملواطنة 
 49.06 654 6.75 43 جّتذر االنتماء للطائفة ال للوطن أو األمة

 28.58 381 84.30 537 غياب ثقافة االعتاف ابآلخر وإلغاء الغريية 
 %100 1333 %100 637 اجملموع
   %76.3 763 %25.4 254 تكريس فكرة املظلومية 

 %100 1000 %100 1000 اجملموع

 الشيعي يف تويت -( يوضح أطروحات اخلطاب الطائفي السين4جدول رقم )
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 أطروحة حتقيق مبدأ الرايدة والفوقية.  .أ

الشيعي يف تويرت، -يوضح اجلدول أعاله تكرار األطروحات الرئيسية والفرعية يف اخلطاب الديين السين
أظهرت   ) 2000)  ألفا   قوامهااليت  عينة  ال وقد  ألف  بني  التساوي  على  موزعة  تغريدة  سنية 1000(  تغريدة   )

" اليت احتلت حتقيق الرايدة والفوقيةمبدأ  ونظريهتا الشيعية، أظهرت نتائج الدراسة عن تكرار تداول أطروحة " 
 املرتبة األوىل يف اخلطاب الشيعي، إذ مت رصد تكرار األطروحات الفرعية التالية:

" أطروحة  تداول  األفضليةتكرر  الشيعية")ادعاء  الذات  بنسبة  استعالء  تغريد    29.71%(  بني 
رجعية الشيعة، فيما تركزت جغرافياً  وإعادة تغريد يف احلساابت الشخصية ولدى حساابت بعض املعممني يف امل 

  %50.12" بنسبة  ختوين اآلخر السين وشيطنته بني بلدان: العراق؛ البحرين؛ الكويت، ومت تداول أطروحة " 
تزامن انتشار هذا النمط من التغريدات مع اتفاقيات التطبيع بني الكيان اإلسرائيلي مع بعض الدول العربية، 

تداوهلا يف اخلطاب الشيعي عقب التحول اجلوهري يف سياسة اململكة العربية السعودية سبقه انتشار وسوم مت  
اليت فتحت اجملال حنو بعث بعض مظاهر الرتفيه والوسطية )حسب تعبري وسائل اإلعالم السعودية( وهو ما مت 

امل  قادهتا  اليت  املشرتكة  ابهلجمات  وربطها  اجلديد"،  الوهابية  "ثوب  بـــ  تويرت  يف  السعودية وصفه  العربية  ملكة 
واحلوثية الزيدية  الدينية  لطائفة  استهداف  يف  اليمن  ضد  تغريد   ،واإلمارات  وإعادة  تغريدات  تداول  رصد  مت 

بلغت   تكرار  بنسبة  له  واإلساءة  "السين"  اآلخر  على كراهية  حتض  إعالمية  خالل %  20.58حملتوايت   ،
وهو وبطالهنا  وزيفها  الدينية  معتقداته  يف  #الداينة_البكرية،    التشكيك  مثل:  وسوم  تكرار  رصدته  ما 

 الداعشي... إخل. _#جموسية_عمر، #النواصب؛ #اإلسالم   #زيف_البرتيني،

وأاتح رصد تغريدات تويرت الكشف عن أطروحات اخلطاب السين من خالل حتليل األطروحة الرئيسية   
 يف حمتوى التغريدات السنية، وقد مت رصد تداول األطروحات الفرعية التالية: "  " حتقيق مبدأ الرايدة والفوقية 

-  " أطروحة  تداول  وشيطنتهتكرار  الشيعي  اآلخر  بلغت  ختوين  بنسبة  هذه   54.39%"  تداول  مت  وقد 
مصر،  اليمن؛  العراق؛  سوراي؛  التالية:  املناطق  يف  الدراسة  حمل  للتغريدات  اجلغرايف  التوزيع  التغريدات حسب 
أعمال  ونسب  وسوراي،  العراق  اإليراين يف  الثوري  احلرس  تدخل  مباالت  يرتبط  سياق حضاري خاص  ضمن 

هللا اللبناين بعد تفجريات مرفأ بريوت، وهو ما حييل إىل ارتباط اخلطاب العنف حلزب البعث يف سوراي وحزب  
 الديين السين/الشيعي ابلوضع السياسي يف املنطقة العربية وبشكل خاص يف الشرق األوسط واخلليج العريب.  



 الدراسة التحليلية للخطاب الطائفي يف شبكات التواصل االجتماعي                 الفصل الرابع 

 
202 

 

أطروحة    - تداول  األفضلية"تكرار  السنية)  "إّدعاء  الذات  بنسبة  استعالء  وإع  19.57%(  التغريد  ادة بني 
التغريد يف إقصاء لطائفة الشيعية ومعتقداهتم ومذاهبهم، ويتأصل هذا الطرح كتوجه متطرف لكال الطائفتني ويف 
احنياز منهجي للفكر الديين ما يؤشر على وجود فكر دوغمائي واضح املعامل، ويتبين هذا الطرح يف اخلطاب 

 انن العرعور، يوسف القرضاوي.السين حساابت رجال الدين ورجال أعمال خليجيون من أمثال عد 

، ويندرج ضمن %14.63" بنسبة تكرار بلغت  احلض على كراهية اآلخر الشيعيتكرار تداول أطروحة "  -
الشيعي واحتقاره وعدم  إطار تقدمي حمتوايت حتث على كراهية  تندرج يف  اليت  التغريدات  اإلطار خمتلف  هذا 

وا لعنه  إىل  وصوال  مواطنته  وإلغاء  معه  وتكفريهالتسامح  دماءه  الشيعي  ستباحة  اآلخر  ورفض   والتشكيك يف 
عقيدته وممارساته الدينية وهو حمتوى مت تداوله يف اخلطاب السين يف تويرت وتبنته حساابت مؤسسات إعالمية 

 . مثل "حساب وصال"

 
 تويتالشيعي يف  -( يوضح حتقيق مبدأ الرايدة والفوقية يف اخلطاب الديين السين3شكل رقم )

 أتصيل الذاكرة الدينية:  . ب

" أبطروحة  يتعلق  فيما  الدراسة  نتائج  الدينيةأظهرت  الذاكرة  الثانية يف أتصيل  املرتبة  احتلت  اليت   "
 ترتيب تداول األطروحات الرئيسية يف اخلطاب الشيعي، وضمنها مت تداول تكرار األطروحات الفرعية التالية:

، وكشف رصد وحتليل %47.68" بنسبة تكرار بلغت  قدمية  اابتخط  إنتاج  إعادةتكرار تداول أطروحة "  -
قدرة  عدم  على  حييل  ما  وهو  تويرت،  تغريدات  حمتوى  يف  املتضمن  اخلطاب  ماضوية  عن  الشيعية  التغريدات 
اخلطاب الشيعي على التجدد يف هيكلته وبنيته الداخلية، ما يؤسس على "اترخيانية" اخلطاب الشيعي املتداول 

الشيعي هبدف   للفكر  العقدي  للبعد  واضحة  هيمنة  الدينية يف  وتكريس شعائرها  الشيعية  الروح  بعث  إعادة 
 واستيالء واضح للممارسات الشيعية على تغريدات تويرت. 
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-   " أطروحة  تداول  بلغت  اترخيية  أبحداث  اجلارية  األحداث  ربطتكرار  بنسبة  هذه   28.55%"  وترتبط 
التارخيية   تنخرط مجيعها ضمن فضاء واحد حتيل األطروحة ابلسياقات  واليت  والثقافية  والسياسية  واالجتماعية 

من  ما جيعل  وهو  العربية  املنطقة  السين/الشيعي يف  الصراع  ودميومة  األحداث  تداول  استمرارية  على  ابملتلقي 
التقارب والتسامح الديين أمراً   كريس البعد ، يف ظل تكرار منطي لألحداث واستمراريتها وتحمظوراً خلق فرص 

 التارخيي العقدي يف املمارسات االجتماعية وتوظيف الشعائر الدينية يف اخلطاب الشيعي عرب تويرت. 

  ، %23.75" بنسبة بلغت  الدينية  اهلوية  يف  ثوابت  إىل  القدمية  الصراعات  حتويلتكرار تداول أطروحة "   -
املمارسات   وبعث  إحياء  إىل  الشيعية  اخلطاابت  اهلوية وتسعى  اليت كونت  التارخيية  ألحداث  ختليداً  الشيعية 

ويتم   اجلديدة،  امليداي  يتم تسويقها إعالمياً يف خمتلف منابر اإلعالم ويف وسائط  اليت  الشيعية كمذحبة كربالء 
 تداول تغريدات تويرت وإعادة تغريدها لتكريس هيمنة األحداث التارخيية يف املخيال اجلمعي الشيعي.

أخ جانب  بنظريه على  مقارنة  الدينية  الذاكرة  ألطروحة  توظيفه  يف  نسيب  اخنفاض  السين  اخلطاب  يشهد  ر؛ 
التحليلية اليت مشلت رصد تكرار  الدراسة  الشيعي الذي يعرف توظيفا عاليا لنفس األطروحة، حيث أظهرت 

 تداول األطروحات الفرعية للتغريدات الدينية السنية النتائج التالية:

أط  - تداول  "تكرار  إنتاج خطاابت قدميةروحة  بلغت  إعادة  بنسبة  التغريدات يف 49.92%"  ، وأتيت هذه 
إطار ديين خاص يتعلق إبعادة تقدمي فتاوي وقصص دينية تتعلق بسرية حياة الصحابة رضوان هللا عليهم فضال 

لسياق التارخيي ما جيعل هذه األطروحة ترتبط اب، على الرد على التغريدات املسيئة للصحابة وزوج رسول هللا 
 الديين للفكر السين. 

ويسعى اخلطاب ،  %30.79" بنسبة بلغت  ربط األحداث اجلارية أبحداث اترخييةتكرار تداول أطروحة "  -
التاريخ  عرب  املذهيب  االصطفاف  استمرارية  وأتكيد  التارخيي  الرابط  لتعميق  األطروحة  هذه  ضمن  السين 

 ثل الفئة الغالبة واألكثرية الدينية يف العامل اإلسالمي. اإلسالمي وأفضلية الطائفة السنية اليت مت

-  " أطروحة  تداول  الدينيةتكرار  اهلوية  يف  ثوابت  إىل  القدمية  الصراعات  نسبة حتويل  بلغت  حيث   "
وقد مت رصد تداول هذه األطروحة يف التغريدات السنية عرب تويرت واليت يتم فيها بناء صور منطية ،  19.28%

ا بعض  من  السياق جتعل  هذا  املدروسة يف  التغريدات  وتظهر  اإلسالمية،  اهلوية  يف  ثوابت  التارخيية  ألحداث 
تداول بعض األحداث التارخيية اليت تسببت فيها الطائفة الشيعية مثل سقوط بغداد وتسليمها للمغول، وكذلك 
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الش طرف  احلكم من  على  واالستيالء  األمريكي  االحتالل  يد  أخرى يف  مرة  بغداد  هذا سقوط  ومآالت  يعة 
 السقوط الذي جّر العراق إىل حروب دينية.

 
 الشيعي يف تويت-(: يوضح أتصيل الذاكرة الدينية يف اخلطاب الديين السين4شكل رقم )

 أطروحة ربط البعد الديين ابلبعد السياسي.  .ج

أطروحة   أبرز   السياسي"  ابلبعد  الديين  البعد   "ربطتظهر  من  واحدًة  والشيعي  السين  اخلطابني  يف 
التقاطعات وأكثرها تشابكا وحضوراً يف اخلطاب الديين وهو السياق السياسي الذي حيتوي خمتلف اخلطاابت 

 الدينية والشيعية ويسهم يف توجيهها وحتديد مساراهتا، وترتبط هذه األطروحة أبطروحات الفرعية التالية: 
للتشابك الواضح وعدم الفصل بني يرتفع استخدام األطر   -   وحات الفرعية لألطروحة الرئيسية نظراً 

توظيف أطروحة " السين، ويتجه  الديين  السياسي والديين يف اخلطاب  العنف ابحلركات البعدين  ربط أعمال 
اإلسالمية" الالزمة   والتنظيمات  الدينية  املصوغات  وتقدمي  الديين  الفكر  مع  املتطرفة  التوجهات  دمج  إىل 

العشوائي   اخللط  على  قائمة  فكرية  اسرتاتيجية  منطلق  من  تويرت  يف  احلقائق  وتزيف  املتلقي  وتضليل  لتالعب 
 . %35.34وتشويش فكر املتلقي، وقد بلغت نسبة تكرار هذه األطروحة  

حيث بلغت "التكيز على مناطق الصراع اليت حتتوي على أقليات دينية"  رصد تكرار أطروحة    -
ويتم الرتكيز على مناطق مثل اليمن والعراق وسوراي، وتوظيف اخلطاب الديين للبعد األمين ،  %54.23نسبة  

 الذي حييل على أن وجود اآلخر )الشيعي( هو سبب الصراع واألزمة العسكرية القائمة يف املنطقة العربية. 
حيث   "السياسي  والتنافس  اخلالف   لتفسري  الدينية   املربرات   تقدمي "رصد تكرار تداول أطروحة    -

ويتم طرح خمتلف املربرات الدينية اليت تصوغ عمليات الصراع الطائفي والسياسي يف   ، %10.41بلغت نسبة  
 لويل األمر واجلهاد ضدهم. املنطقة العربية مثل فتوى استباحة دماء الرافضة وتكفريهم وفرض واجب الطاعة 

يف اخلطاب   اإلسالمية"   والتنظيمات   ابحلركات   العنف   أعمال   "ربطرصد تكرار تداول أطروحة    -
بلغت   بنسبة  ابسم %  22.61الشيعي  والتدمري  والقتل  العنف  أعمال  ارتباط  األطروحة حبث  هذه  وتتيح   ،
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ض احلركات اإلسالمية والتنظيمات اإلرهابية  الدين، ويتم نسب هذه األعمال اإلرهابية يف اخلطاب الشيعي لبع
ؤشر املتطرفة مثل جبهة النصرة يف سوراي وتنظيم الدولة اإلسالمية )داعش( ومجاعة اإلخوان املسلمني وهو ما ي

 . على توجهات متطرفة يف املخيال الشيعي ضد اآلخر السين 
أطروحة    - تكرار  أقرصد  اليت حتتوي على  الصراع  يف اخلطاب   ليات دينية" "التكيز على مناطق 

بلغت:   تكرار  بنسبة  واألمين %40.78الشيعي  السياسي  الصراع  أن  فكرة  من  يؤصل  الذي  الطرح  وهو   ،
، ويتيح تقدمي مربرات تصوغ الصدام اجلاري يف املنطقة العربية هو صراع ديين حبت ذا أسس مذهبية وعقدية

الدينية   املذاهب  بني  القائم  السياسي  واخلالف  يف العسكري  الطائفية  اخللفيات  ذات  السياسية  األطراف  أو 
 املنطقة العربية. 

لتفسري اخلالف والتنافس السياسي"رصد تكرار أطروحة    - الدينية والفقهية  يف   "تقدمي املربرات 
كنتيجة الستمرارية فكرة املظلومية واألحقية يف احلكم انطالقا من الفكرة   ، %36.59اخلطاب الشيعي بنسبة  

اهلوية  يف  اثبت  أساسي  الشيعية كمبدأ  الطقوس  من  وكّرست  الشيعي،  املذهب  مليالد  أّصلت  اليت  األولية 
 الشيعية.

-(: يوضح أطروحة ربط البعد الديين ابلبعد السياسي يف اخلطاب الديين السين5شكل رقم )
 الشيعي يف تويت 

 أطروحة إلغاء فكرة املواطنة:  .د
الديين   جنالء إمساعيل أمحدطرحت   الطائفي أبنه خطاب يعمل على إقصاء اآلخر  تعريفها للخطاب 

وابلتايل فإن مبادئ التعايش واملواطنة يتم إلغاءها يف بنية اخلطاب الديين الذي يعتمد على التحريض الطائفي 
 ويقصى يف حمتوايته كل املبادئ التسامح والتعايش الديين وقيم املواطنة.

يف اخلطاب الشيعي "إلغاء فكرة املواطنة"    الدراسة مت رصد ارتفاع تداول أطروحة من خالل رصد وحتليل عينة  
 على حساب نظريه السين يف تويرت، ويتجلى ذلك يف األطروحات الفرعية التالية: 

أطروحة    - تداول  تكرار  للوطن" رصد  للطائفة ال  االنتماء  بلغت  "جتذر  وحتيل ،  %49.06  بنسبة 
 يتم  اليت   واألمة  للوطن  االنتماء   بدل  الدينية  لطائفة  واالنتماء   الوالء   فكرة  هذه األطروحة إىل أتصيل
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االنتماء   يف   الديين  اخلطاب   هلا   يسوق   اليت   الطائفة  استعالء   حلساب  إلغائها  فكرة  وغرس  تويرت، 
يف  والديين  املذهيب  التوزيع  خريطة  منطيا  يؤصله  الذي  الغرس  وهو  الوطن،  حساب  على  للمذهب 

 العربية. املنطقة  
أطروحة    - تداول  تكرار  الغريية"رصد  وإلغاء  ابآلخر  االعتاف  ثقافة  بلغت   "غياب  بنسبة 

واملذاهب   من  متنوعة  مبوزائكية  العربية  املنطقة  ثراء  من  الرغم  فعلى،  28.58%  واملدارس   األداين 
 فضال   ومغايرة  فرادة  كل   يلغي  الذي  الشيعي  ببنية اخلطاب  تتلبس  اإلقصائية  الثقافة  أنّ   إالّ   الفقهية،

  . )الشيطاين(  اآلخر  ابعتباره  لدمه   واستباحة  وتكفرياً   نفياً   إالّ   ابآلخر السين   يعرتف  على أنه خطاب ال
حيث بلغت نسبة تداوله خالل فرتة الدراسة   "إقصاء مبادئ التعايش"رصد تكرار تداول أطروحة    -

 السلمي   التعايش  مبادئ   كل  الطائفي الشيعي علىيف اخلطاب الشيعي، إذ يبتعد اخلطاب    22.35%
التعايش   والوالء   االنتماء  فكرة   يؤصل  إقصائي   خطاب   فهو  الديين  والتسامح مبادئ  ويلغي  لطائفة 

  .والتسامح الديين
" إلغاء فكرة املواطنةخيتلف الطرح السين عن نظريه الشيعي يف أنه أقل حدة يف استخدام أطروحة "

ألغلبية الدينية يف املنطقة العربية، وميكن رصد هذه األطروحة يف اخلطاب السين ابعتباره خطاب ميثل ا
 من خالل األطروحات الفرعية التالية: 

أطروحة    - تكرار  تداول  الغريية"رصد  وإلغاء  االعتاف ابآلخر  ثقافة  بلغت   "غياب  تكرار  بنسبة 
االعرتاف ،  84.3% وعدم  ورفضها  إلغاءه  يتم  اليت  الشيعية  ابلطائفة  األطروحة حتديداً  هذه  وترتبط 

 سالمية.إبشرعيتها كطائفة دينية  
-  " أطروحيت  تكرار  تداول  التعايشينخفض  مبادئ  "إقصاء  وأطروحة  ال "  للطائفة  االنتماء  جتذر 

وهذا األمر راجع إىل ارتفاع نسبة الطائفة  % 06.75ونسبة تكرار     %8.94وهذا بنسبة    للوطن"
 السنية وأتصيل االنتماء للوطن. 

 الشيعي يف تويت -(: يوضح إلغاء فكرة املواطنة يف اخلطاب الديين السين6شكل رقم )
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 تكريس املظلومية.  .ه
املظلومية"أطروحة    تتحقق  يف  أتصيلها  ويتم  الدينية  الطوائف  بعض  تتبعها  كاسرتاتيجية  "تكريس 

واملنتهكة   استعطاف  وااثرة  املظلومية   تصنع   خالل   من   اإلعالمي   خطاهبا  املظلومة  الفئة  ابعتبارهم  اجلماهري 
، %76.30احلقوق، ويتجه اخلطاب الشيعي حنو تفعيل هذا املبدأ األساسي يف خطاهبا الديين بنسبة بلغت  

الشيعة  القضااي اخلالفية مع  النقيض من ذلك فإن اخلطاب السين حياول إاثرة استعطاف اجلمهور يف  على 
 . %25.70 بنسبة بلغتمثل قضية سب الصحابة وزوج رسول هللا  

 الشيعي يف تويت -(: يوضح أطروحة تكريس املظلومية يف اخلطاب الديين السين7شكل رقم )
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 . تويت  يف ( الشيعي/السين)  الديين اخلطاب يف  الطائفي الفكر مطارحةاثنيا: 

" إشكالية  الدينية تطرح  الشيعي  Religious memory  الذاكرة  أو  السين  الفكري  املعتقد  يف   "
تكريسها   إىل  وصوال  العقدية  الدينية  الذاكرة  تثبيت  فرهان  اإلسالموي،  الديين  اخلطاب  مالمح  أبرز  كأحد 

امل  أشكال  من  السنيةكشكل  احلياتية  بنيته  -مارسة  يف  التحول  من  مزيد  إىل  الديين  ابخلطاب  أدى  الشيعية، 
الدينية  الذاكرة  إحياء  أاتح  فقد  والفكري،  املنهجي  احلياد  عن  بعيدة  ماضوية  صفة  عليه  ليفضي  الداخلية 

املذهيب   االصطفاف  من  مزيداً  القاعدة    Sectarian Alignmentالسنية/الشيعية  اإلسالمية يف  الدينية 
وإحالته إىل صدام كهنويت أعيد بعثه أبشكال ووسائط خمتلفة لينقل املتلقي إىل التاريخ فيحيا خمتلف األحداث 

 .التارخيية، ويعيد تصوير الصراع ضمن معطيات العصر احلديث 

بقدر  ئنول ابحلياد  حيظى  ال  فهو  الشيعي  أو  السين  التوجه  وفق  الدينية  الذاكرة  تكريس  يسعى   كان  ما 
ملا  واضح  ارهتان  يف  اجلارية،  لألحداث  شرعية  الغري  أو  الشرعية  رؤيته  وفق  وإحياءها  الذاكرة  هذه  لتصوير 

" حني وصفها من وجهة نظر ماركسية Ideology"األدلوجة  بـ    عبد هللا العروييصطلح عليه املفكر املغريب  
ودعواه» أبهنا   رؤيته  وفق  األشياء  يرى  اإلنساين  الفكر  هي  جتعل  لذاهتا  طبقا  ال  الدينية   1« هو،  فالذاكرة 

تويرت  منصات  عرب  بتسويقها  يقوم  الذي  الطائفي  اخلطاب  منتج  إليديولوجيا  أتسيسا  تعترب  السنية/الشيعية 
 الشبكية، ويتم استغالله ابعتباره منصة إعالمية مفتوحة تتيح للجميع التغريد حتت طائلة حرية التعبري. 

الدينية السردية  للمنطقة   Religious Narrative  وتتبين  احلضاري  السياق  الشيعية  السنية/  للذاكرة 
العربية وما حيتويه من محولة فكرية وعقدية وفسيفساء مذهبية فضالً على التاريخ الصدامي الذي عرفته املنطقة 

الرسول حممد  اال  منذ وفاة  اليت فجرت خمتلف أشكال  نفعال ومقتل علي رضي هللا عنه مث حادثة كربالء 
التارخيي  امليالد  اليت أاتحت  العقدية  الطقوس  وفصلت يف  الشيعي  املذهب  اإلسالمي وأرست مالمح  الديين 
ألطول صراع عاشته األمة اإلسالمية وصوال إىل توظيف وسائط امليداي املختلفة اليت أسهمت يف حتقيق مبدأ ال 

 الشيعي الذي امتد إىل جماله االفرتاضي.-سينجغرافية اهلوية الشيعية، وكسرت من النطاق املادي للصراع ال

يتحدد  عدة،  مستوايت  وفق  تكريسها  يتم  ماضوية  صبغة  عن  املدروسة  التغريدات  عينة  لقد كشفت 
التارخيية ومزجها يف قالب هجني مع األحداث اجلارية، فيما  املستوى األويل من خالل استحضار األحداث 

جعل املتلقي يتبىن األحداث التارخيية من خالل تسويق األنساق الذهنية املؤدجلة   يف تسهم املستوايت األخرى  

 
 . 10، ص2012 ء،الدار البيضا ، املركز الثقايف العريب،8ط يديولوجيا،مفهوم األعبد هللا العروي، ينظر:  1



 الدراسة التحليلية للخطاب الطائفي يف شبكات التواصل االجتماعي                 الفصل الرابع 

 
209 

 

تتيح مزيدا من االنغالق اهلواييت   يتم تداوهلا   Identity Lockoutواليت  وربطها بسياقات حضارية خمتلفة، 
ابلغ يف القدم   لتكريس هيمنة البعد السياسي فيها فضاًل على إضفاء طابعها العقدي املنبعث من فكر الهويت 

دوغمائي   توجه  من  ومنطلق  على    Dogmaticوالتطرف  تتعدد   اإلقصاءمبين  هذا  وعلى  الغريية،  وإنكار 
 مسارات تكريس الذاكرة الدينية وفقا للمؤشرات التحليلية التالية:  

آليات  البحث   أاتح  :اترخيية   أبحداث  اجلارية  األحداث  أ, ربط ابالعتماد على الدينية    الذاكرة  توظيف  يف 
اخلطاب، حتليل   الطائفي   اخلطاب  منتج  خالهلا   من  يسعى  اليت  املنهجية  العمليات   من  سلسلة  حتديد  منهج 

 اخلطاب   ببنية  مجيعها  وترتبط  متعددة   لسياقات   وفقا   اترخيية   أبحداث   اجلارية   لألحداث  يف ربطه  الشيعي/السين
 الصراع   جتذر   سياق  يف   سابقة   اترخيية  أبحداث  اجلارية  األحداث   ربط  من  قاربت  اليت  التغريدات  وتتوزع  الديين،
 والشحن   الديين  االنفعال  حالة  على   اإلبقاء  اإلسالمية، يف سبيل  الدينية  الذاكرة   يف  بعثه  وإعادة   الشيعي  السين

  اإلقصائية املغلقة. قائماً ومستمراً يف تويرت، حمدداً يف الوقت نفسه توجهاته يف بناء األنساق الذهنية    العاطفي

 التارخيية،   واألحداث  اجلارية  حداثاأل  بني  اجلمع   يف  املنهجي  الربط  آليات  فيه  تتوازي  تكاد  حنو  وعلى
 احلاضر   فصل  على  القدرة  عدم  إىل   به  ولتفضي  والشيعية  السنة  بني  التارخيي   الصراع  أبدية  إىل   ابملتلقي   اليت حتيل
التوتر   اإلبقاء   حماولة   يف  الدامية  لألحداث  متكررة   منطية   صورة  بناء  حنو  املطلوب  املزج   وهو  واملاضي على 
 . العقدي  اآلخر  قبل  من   املمارس   الطائفي   الديين  والتشكيك والعنف  اإلساءة  تكرار  عن   الناتج   االنفعايل

 واألحداث   اجلارية  لألحداث  شديد   الرتابط  عملية  رصد   مت   تويرت  يف  املتداول  الشيعي  اخلطاب  يف
 سياقات  وتوظيف  يتزامن  الذي  األمر  وهو  املستوى،  عايل  انفعايل   شحن  تستدعي  مشهدية  ضمن  القدمية

 خطرية   انعكاسات  م 2020/ 04/08  بتاريخ:   بريوت  مرفأ   انفجار   أحدث   فقد  العربية،  املنطقة   تعرفها   حضارية
 وما   احلادثة  هذه   مسحت  االفرتاضي،  تويرت   فضاء  نشطاء   بني  االهتامات   لتداول  اجملال  فتحت   مذهبية  وفوضى

 اترخيية   قراءة  حنو  الشيعي(-)السين  الديين  ابخلطاب  حييل  خاص  اترخيي  سياق  ضمن  بربطها  حوادث  من  قبلها
 يف   واملتوحد  األشكال  املتعدد  الشيعي-السين   الصراع  أبدية  على  يبعث  الذي   الطائفي  ابلزخم   عةومشبّ   مغلقة

 .  األهداف

إعادة  لوسائط   الدينية  الراتبة  حواجز  تتخطى  إعالمية  األطروحة رؤيةهذه    متثلقدمية:    خطاابت   إنتاج  ب. 
 قطيب   بني  صدامي  حضاري   تراث  لبعث   وتؤسس  ولغوايً،  بنيوايً   القدم   يف  ضاربة  حمتوايت  تشكيل  لتعيد   امليداي

 من   حمدود  غري   عدد  على  املفتوحة  تويرت  منصة  يف   التارخيية  القراءة   هذه   وتبعث   ،(الشيعة-السنة )  اإلسالم
 والتدمري   القتل  صور  من   حتتويه   مبا   املتطرفة  الدينية  الذاكرة   وإنتاج   الدموي   الرتاث  هيمنة  بسط  إىل   املتابعني
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 التعايش  أفق  فتح  من  تنطلق  رؤية  تشكيل  إعادة  على  احلاضر  لقدرة  واضحة  استباحة  يف  الدماء  وسفك
 اجلمل   معركة  آخر(  زمن  )يف  لتعايش  تراثية  دينية  خبلفية  الدموي  املشهد   ليتكرر  الديين،  والتسامح  احلضاري

 املمارسات   وتكرس  الدينية  الطوائف  بني  العقدي   االنفصام   ليحدث   بغداد  على  املغول   واستيالء  كربالء  وحادثة
 كما تصورها   العريب  العقل   أزمة  إحداث  يف  وافر  بشكل   تسهم  اليت  الطائفية  راية  وحتت   الدين  ابسم  اإلرهابية

السنية    ،اجلابري  عابد   حممد  اخلطاابت  تتجه  املسار  نفس  حنو –ويف  األسطوري   اخلطاب"  تكريس  الشيعية 
Legendary Speech " شتاوس   حسب الديين  اخلطاب  مع  يتماثل الذي"Strauss" من  ذلك ويتحقق 

  اخلطاب،  بنية  يف  Non-Historicalالتارخيية    وغري  Historicalالتارخيية    بني  املزاوجة  على  االشتغال  خالل
 اإلقصاء   لفكر   التدرجي  الشحن  عقيدة  على   ومبين  وفكرية  تراثية  خلفية  ذا  تراكميا   فعال  الطائفية  تصبح  وابلتايل 
املذهبية،  وإلغاء  الفوضى  وتوطني    The Founding Legendاملؤسس    األصل  أسطورة   وتنخرط  الغريية 

 ما   جمتمعات   يف   احلاضر  بنية  يف   خييةالتار   اخلالف   أسباب   بعث   يف   السنية  نظريهتا   أو   الشيعية  الطائفية   للسردية
 الفضاء   على  االشتغال  إىل   اخلالفات   هذه  وتتجه  بينهما،  والصراع  اخلالف  استمرارية  يصوغ  ما  وهو  احلداثة  بعد 

املادية  افرتاضي  امتداد   من   يوفره   مبا  السيرباين اجلغرافيا  قوضته  مع   وتتاح .  املتصارعة  واملنظمات   للحركات  ملا 
 القدم  ابلغة   منطية   صور  صناعة   أفاق   وتفتح   املتطرفة  بتصوراهتا   املستحدثة   الطائفة  وإنتاج   صناعة   عملية   تكرار
 حتمل )   السلبية  الداللية   احلمولة   ذات   الرتاثية  التقليدية  بنيته  إىل   منصاته   وتطور   حداثة  على   اخلطاب   فيها   حتيل

 كربالء؛:  مثل  دالالت   استخدام  فيتم  قدمية  تراثية  داللية  محولة  على   وحتليلها  تفكيكها  مت  اليت   التغريدات  خمتلف
وهو ما يتفق ما توصلت إليه دراسة   ( إخل...الشيطان   عبدة  اجملوس،  الصفوية،  العباسيون،  الوهابيون،  األمويون؛

يف  الطائفي  "اخلطاب  بـــ  املوسومة  دراسته  يف  الطائفي  للخطاب  املاضوية  توسيماته  يف  لعياضي  الدين  نصر 
 .1كلفة اخلطاب وتداعياته"–ينية  الفضائيات الد 

حتويل حنو   الشيعي  السين/  الطائفي  اخلطاب   يتجهالدينية:    اهلوية  يف  ثوابت  إىل  القدمية  الصراعات  ج. 
 والصدام   الدينية  الثوابت   بني   التارخيي   االرتباط  من  جيعل   الذي   األمر   وهو   لآلخر،  الديين   ابملقدس   املساس
 شعور   إيقاظ   سبيل  يف   والشيعية حتمية   السنية  املتطرفة  اإلسالمية   واحلركات   الدينية  الطوائف   بني   اجلاري   املذهيب 

 . منها  واالنتقام   كراهيتها  على  احلث   وابلتايل  عقداي،  املختلفة   الطائفة   طرف  من املمارس  واملظلومية  االضطهاد

 معاملها،   وأبرز  الشيعية  اهلوية  ثوابت  أهم  من  واحدة  كربالء  مذحبة  تشكل  الشيعي؛  اخلطاب   نسق  يف
 هذا   يتيحه   ملا  لتويرت   الشبكي   الفضاء  عرب  وأتكيدها  منطية   صورة  فرض  إىل   الشيعي  اخلطاب   منتجو حيث يسعى 

 
 .42وتداعيته، ينظر: الفصل األول ص  كلفة اخلطاب-اخلطاب الطائفي يف الفضائيات الدينية نصر الدين لعياضي،   1
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 مبجاالت  الدينية  الذاكرة  وربط   اجلماعي   املخيال   وأتسيس  التعبئة  على  عالية  قدرة   من   االفرتاضي  الفضاء 
 تراثي  إيقاع  ذا  طقوسي  كمجال   لتمكينها  الالزم   االجتماعي   البعد   مينحها  وهو  االفرتاضية  االجتماعية  املمارسة
 حنو   تعبئته  يتم  الذي   واحلقد  ابلضغينة  الشعور   من   يعزز   ما   تعدد اجتاهاته،   على  الشيعية  املذاهب   لدى   حاسم
 . السين  اآلخر

 ذلك  خالهلامن    يفكك   أرضية  توفري   خالل  من   املتلقي،   مع  صالته  إقامة   السين   للخطاب   تويرت   ويتيح
 حافل   سياق   ضمن   املختلفة   الدينية  عرائضه  تقدمي  على   قائم  خطاب   فهو   ابإليديولوجي،  التكنولوجي   التعالق 

 التوجهات   ذي  السين  اخلطاب  هبا   حيظى   اليت   الرايدة  حالة  على   أتكيد  يف   والتارخيية  السياسية  ابلتقاطعات 
 يكشف  لتويرت  التكنولوجي  فالرباديغم  السنية األخرى،  االجتاهاتيف تفوق واضح على بقية    والوهابية  السلفية

 أهنا   وحبجة   أوال  السياسية  السلطة  على  املتناحرة  السنية  اخلطاابت  خمتلف   بني   حّدة  وأكثر  أعمق   صراعات  عن
 جلماعة   الدينية  اخلطاابت  بني  الصراعات  هذه  وترتكز.  وحضاراي  دينيا  اإلسالمية  لألمة  الرايدة  لتحقيق  أجنع 

املعروفني،  رجال   لبعض   السلفي  وللخطاب   املسلمني  اإلخوان   بعض   تقوده  الذي   الوهايب   اخلطاب و   الدين 
 من   متريره  يتم  الذي  العنيف  الديين  اخلطاب  على  فضال   السعودية  اململكة   يف  الدينية  والشخصيات  احلركات

وهو ما يتفق مع كل من دراسة وليد حسين زهرة ودراسة جنيف   (داعش)  كـــ  املتطرفة  اإلسالمية  احلركات  طرف
 .    1عبدو ودراسة عبد الباقي مري وحممد املهدي شنني، ودراسة حممد الراجي

 الشيعي يف تويت -. مراوحة النفور السين1.2

 املذهبني،  بني  الدينية  والصدامات   االختالفات  احتواء  يف   عجزاً   الشيعي-السين  الديين  اخلطاب  أظهر
 يف تويرت كخطاب الشيعي -السين  اخلطاب ويظهر  الديين،  والتعصب التطرف  نفق حنو  انزايحه يف   أسهم ما  وهو

العميل واخلائن، يشكل  من   ومتوجس   القيم   من   مفلس   اخلطابية  العناصر  أهم  أحد  والتخوين   اإلقصاء   اآلخر 
 قائم   اجتماعي   رأمسال  الطائفي   اخلطاب   يؤسس  هذا  وعلى   تويرت،   عرب   املتضخم  املنجزة عن اخلطاب الطائفي 

-  التآمر :  اثلوثها  ثقافة  إنتاج   على   يعتمد  فهو  وبذلك  الدينية،  للطائفة   والوالء   اإلقصائي   الفكر   تكريس   على
 تسوق   دينية  هالة   خلق  سبيل  يف   الشيعي-السين   الطائفي   للخطاب   بنيوية  كمحددات  التكفري-  التخوين

 واالحنراف  Closure Doctrineاملذهيب    واالنغالق  Religiouse Plotالدينية    املؤامرة   إليديولوجيا 
 . اإلسالم  قطيب  بني   العقدي

 
 .45، 73يف الفصل األول ص ص  ةليطالع على نتائج هذه الدراسة اليت تتفق مع نتيجة الدراسة احلااالميكن  1
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 الفكر   يف   ومتأصلة   القدم   يف   ضاربة   ظاهرة   Roligious Superiorityالديين    االستعالء  يعترب
 من   النابعة  املذهبية  الرايدة  تؤصل  واليت  املتطرفة  اإلسالمية  االجتاهات  لبعض  Radical thoughtديكايل  االر 

ثنائية  املنطق تفعيل  على  املنجر    الدينية   اخلطاابت  معظم   وتتجه  الدونية،  /االستعالء:  االستداليل 
املتطرفة املبدأ   اخلطايب،   حمتواها   يف  املبدأ   هبذا   األخذ  يف   تويرت   عرب   )السنية/الشيعية(  هذا   بتسويق  ويقضي 

املذهيب و   االختالف  االئتالف  اخلطاب،  فقواستبعاد  منتج   الديين   التمييز  منطلقات  الظاهرة  وتتجاوز   رؤى 
 يتم  اليت "  الذات"  وهم  صناعة   يف   الديين   اهلوس   خلق  إىل   املذهبية  للطائفة   الشرعية  الرؤية   عن   البحث   يف   البحت 

 املثالية.   ومتناهية  منزهة  بصورة   تصويرها 

 تعززت   الدينية  املرجعية   هذه   أن  خاصة  العامل،  شيعة  حوله  يلتف   الذي   الشرعي   األمنوذج "  قم"  يشكل
( اخلميين  رؤية  حسب  الصفوي   التشيع)  الدين  من  جعلت   واليت  م،1979  سنة  إيران  يف   اإلسالمية   الثورة  بعد

الشيعي يف حدود   للمذهب  سياسية  دينية  رتبة  كأعلى  الفقيه  والية  بذلك  مكرسة  السياسية  للممارسة   أمنوذجا 
  اقتداء  إيران  يف  الشيعية  احلوزات  إتباع  حتمية  العربية  املنطقة  يف   الشيعة  على   يفرض  وهو ما  املثالية،مجهوريته  

 الوالء  بؤريت   خلق   يف  وساهم   تويرت،   يف   الشيعي   اخلطاب  توجهات   على   السياسي  التيار   سيطر  هذا   على   ووالء،
وتعترب احلركات السياسية والعسكرية    والعدو، للتشيع لفئيت احلليف    الصفوية  تصنيفات املرجعية  حسب  والعداوة
 ليتمظهر  تويرت يف الشيعي الديين  للخطاب  سياسية  خلفية الشيعية التيارات بقية مع هللا وحزب   الشعيب كاحلشد 

 السياسي  البعدين   بني  اجلمع   مهمة   عاتقها   على  أتخذ  اليت   "الصفوي"   احملتوى  ذات  التغريدات   خمتلف  يف
 كربالء   ملرجعيات  كبديل  ونشرها  واملذهبية  الفقهية  للمرجعيات   تكريسها  نظري  اإلسالموي  اخلطاب  يف   والديين

 جرى   واليت   الواقع   أرض  يف   اإلسالمية  واحلركات  للتيارات  االجتماعية  املمارسات   خمتلف   تبيح  اليت   والنجف
 والتقية  املظلومية   يمملفاه   واضح  أتصيل   يف  والنضال  واجلهاد  والدعاية   التجنيد  مسارات  ضمن   تويرت   يف   تصويرها 

 .  الدينية البديلة  إقصاء متعمد للمغايرة  ويف  قران  14  من   أزيد منذ   اترخيية  ألحداث واإلمامة واالنتقام

 لعل  عدة،   أبعاد  تتخذ  اليت   العالقات  من   نسقية   منظومة   يف   الشيعي -السين  الطائفي   اخلطاب   ينخرط
العالقات   النسق  هو  الديين  اخلطاب   منظومة  على  أتثرياً   وأكثرها   حّدة   أشدها  خلفه  تتواري  الذي  السياسي 

البعد االفرتاضي،  الصراع   فتيل  إشعال   يف  م1979  بعد  اإليرانية  الثورة  تصدير  مبدأ   أسهم  فقد   الدينية ويؤطره 
 اخنراط   هذا  عن  واجنر  والسعودية،  وابكستان   ولبنان   والكويت  والعراق  وسوراي   البحرين:  مثل  بلدان   يف  الطائفي

 سيطرهتا   إهناء  مت  اليت   طالبان  حركة  مثل السنية  األصولية  احلركات   بني   املذهيب   العنف  من   دوامة   يف   اإلسالم   قطيب
 اليت (  داعش)  اإلسالمية  الدولة  وتنظيم  ،م2001  سبتمرب   11  تفجريات  بعد  وأفغانستان   ابكستان  يف  السنية

 وإحياء  صنعاء،   على  احلوثيني  سيطرة   بذلك   ليقابله  وسوراي واليمن،   العراق  يف   املناطق  من  عدد  على  سيطرت
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 ساهم   وقد .  القاعدة يف العراق وسوراي  واهنيار  طالبان   سقوط  بعد   وابكستان   أفغانستان   بلدان   يف  الشيعي  املدّ 
 كان   الذي  العريب  تويرت  فضاء  يف  املذهيب  الصدام   تفجري   العريب يف   اجليوبولتيك  تشهده   الذي   السياسي  التغيري
إىل  نقل   وعرف  والشيعية  السنية  الطائفية   اخلطاابت  بني   وصدامية  حدة   أكثر العقدي   الفضاء  االصطفاف 

وأدي تويل مجاعة اإلخوان املسلمني يف مصر وحزب النهضة يف تونس إىل إعالن إحياء   .االفرتاضي  العمومي 
التيار الديين السين انفالت واضح احلركة اإلسالمية القطبية السلفية يف املنطقة العربية، ابملوازاة مع نشوء هذا  

للتيارات الشيعية اليت استطاعت أن تتخذ موقعاً فاعاًل يف بنية النظام السياسي يف العراق، أدى هذا األمر إىل 
زعزعة واهنيار السلطة السياسية يف سوراي واليمن، ونتج عنه دخول املنطقة العربية يف اضطراب سياسي وفوضي 

تفجري   يف  أسهمت  حالة عقدية  لتنتقل  االجتماعي  التواصل  منصات  إىل  وإحالتها  الشيعية  السنية  األزمة 
مبختلف  اخلطابني  ازدحام  وسط  الطائفي  الزخم  ذلك  هلا  يقدم  ما  االفرتاضي  بعده  إىل  املذهيب  االصطفاف 

فرتاضي اخللفيات السياسية والدينية اليت أسهمت يف عمليات استقطاب اجلماهري الدينية وأسست هلا بعدها اال
الذي أسهم يف تفجري الواقع الديين يف املنطقة العربية، أدى هذا األمر إىل اإلطاحة سريعا بنظام اإلخوان يف 
مصر وإدخال وسوراي واليمن والعراق إىل دوامة الصراع املذهيب الذي تلبسته األنظمة السياسية املتناحرة، فيما 

اهات السياسية املتصارعة على السلطة السياسية يف مناطق أابنت على عمق الفجوة الدينية بني خمتلف االجت
 النزاع العربية.  

 . الصراع  وحتمية   الكراهية  ضرورة بني(  الشيعي/السين )  الديين  اخلطاب  .2.2

واأل  مبجموعة   العبث   لتويرت   الشبكي  النسق  أاتح  القيمية  من  وإعادة   خالقية املعايري   جديد  تعريفها 
 مل  تعددها،  على  اإلنسانية  للمجتمعات  والالمادية  املادية   للجغرافيا  إلغاءه  بعد   حدثت  اليت  لإلسقاطات  نتيجة
  إبقامة   وارتبطت  جتذرت   اليت  املفاهيم   بعض  لتغيري  تعداه  بل  للدول   الفاصلة   احلدود   هدم   على   األمر  هذا  يقتصر
احلديثة،  كيان أُسقط  املواطنة  فمفهوم   الدولة  املفاهيم  االفرتاضية   إىل   إحالته  ومت  الطبيعي  للحق  املكرسة  من 

 التفاعل   ولروابط  املشرتكة  )لالهتمامات  الوالء  يربطهم  وأفراد  مجاعات   تكوين  تفرتض   اليت   اهلامشية  اجملاالت
الصداقات(،  االجتماعي   املفاهيم  من   تويرت   ومنها   االجتماعي   التواصل  شبكات   غريت   حيث  وتكوين 
لصاحل كياانت   االجتماعية   والنظم  البين   تؤسس   اليت   االجتماعية   تربطها  ومنعزلة   هامشية  اجتماعية   افرتاضيا 
 لسلطة   علين   سقاطإ   ويف  االجتماعي   البعد  ذي  االفرتاضي  حلضورها  أتسيسها  يف  اإللكرتونية  اخلوارزميات

 . املكان 

جغرافياً،   ال  االجتماعية   الكياانت   مع   الصالت  إقامة   يف  تويرت  أحتها  اليت  االفرتاضية  اهليكلة  هذه   وأمام 
 طقوسها   إحياء   وإعادة  االفرتاضي  العمومي   اجملال  يف   لتواجدها  فرصة  واملتطرفة  اهلامشية  للكياانت   تويرت  وفر
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الدينية  ختوم   استغالل  إىل   الشيعي-  السين   الديين  اخلطاب  اجته  النحو   هذا  وعلى  املختلفة،  العقدية وشعائرها 
 بعث   إعادة   خالل   من   العقدي   املنهج   يف   تشرتك   اليت   لكياانت االفرتاضية ا  مع  صالته  وإقامة   الشبكي  التواصل

 وما  احلداثة  وسائط  وفرهتا  اليت   السائدة  لإليديولوجيا  مسايرة  تويرت  االفرتاضية  املنصة  عرب   للطائفة  الوالء   فكرة
مهمة   عاتقها  على  حتمل  اليت "  اجمليدة  الطائفة"  حلساب  واألمة  املواطنة  قيم  اعتباراهتا  يف   أسقطت  واليت  بعدها 
 . الرابين"   "الوعد   يتحقق هبا  إهلية

تتجه  ذلك؛  من   من   الديين،   التطرف   حوافز  بعث   حنو  والشيعية  السنية   الطائفية  اخلطاابت  ابملوازاة 
 على   احملرض  احملتوى  ذات  الرسائل  وتكثيف  العقائدي  واحلشد   العاطفي   الشحن  عمليات   توظيف   خالل

 ومعرفية   فكرية  تصورات  بناء  خالل   من   الطائفي  السلوك   يرسخ  ما   وهو   املذهيب،  واإلقصاء  الدينية  الكراهية
تتأسس بـ  على  ووجدانية  يعرف   الدوغمائية،   توجهاهتا  يف  "Islamist Fascismاإلسالموية    "الفاشية  ما 

يتفق مع ما توصلت الشيعي )وهو ما  -السين  الطائفي  بواسطة اخلطاب   يتم هدمها   اليت   القيم   مبجموعة   املرتبطة
 .إليه دراسة ألكسندرا سيغل يف كثافة السردايت الطائفية يف خطاابت تويرت السنية والشيعية(

يف -)السين  الطائفي   اخلطاب  يرتكز  جذور   بعث   إطار   يف   افرتاضية  ثقافة  بناء  على   تويرت   الشيعي( 
" مشرتك"  هو   ما   لكل  هواييت   طمس  يف (  السين/الشيعي)  اآلخر   مع احلضارية  الروابط  وإلغاء   وترسيخها   املظلومية 

 تويرت  انتشار حققها اليت  التكنولوجية العقالنية مع حتوالت الطمس  هذا لينخرط مصري،   أو حاضر  أو  اتريخ  من
 وإسقاط   واهليمنة  القمع  آليات   توظيف  حنو   اهلوية الدينية  تتحول   وابلتايل   اإلنساين   الفكري   املنتوج  على  وهيمنته
 اإلسالمية.   الطوائف  بني   املذهيب  والتعايش الديين   التسامح   دواعي  خمتلف

  التواري   أكرب  بدرجة   الشيعي  الطائفي  اخلطاب   يفضله  الذي  الغطاء"  Legalityالشرعية  "  تعترب  
 التعصب   على   القائم  اإلقصائي  احملتوى  توثيق  شأهنا  من  اليت  العاطفية  املربرات   على  الغطاء   هذا   ويستند   خلفه، 

 اجلمهورية  يف   احلكم  ملقاليد  الصفوي   التشيع   متلك  أاتح   وإذ   األدىن(،   السين)  لآلخر   والكراهية  والتطرف
 إيكو   أمربتو  كما وصفه   دينيا  "فرضا"  الوطن   قبل  للطائفة  الوالء   جتعل   اليت  الكالسيكية  الروابط  إحياء  اإليرانية،

Umberto Eco  التقليد    عبادة "  بـــTradition Worship  "ويوفر  التأسيسي،  الرتاثي  الفكر  أسبقية   يف 
 الوالء وبسط سيطرهتا على املذهب،   على  اهليمنة"  "مركزية  للطائفة   تتيح  اليت  الدينية  السلطة  تلك   متّلك  تويرت

 ضمن   الشيعية  الطائفة   متوقع  إعادة   وتتيح   العامل،   عرب   الشيعية  املرجعية   تكّرس   حوازة  إىل   تويرت   يتحول   وبذلك 
 .   االفرتاضي  الفضاء 
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يتأسس النحو  هذا   إسقاط   من خالل  السين( -)الشيعي   الطائفي  اخلطاب  يف   القيمي  النظام   وعلى 
 والتعدد   التعايش  مبادئ  لكل   كنقيض   ،(ابآلخر  األان   عالقات  حتدد  ابعتبارها)  Heterosexuality  الغريية
الدين لعياضي ودراسة حممد الراجي فيما وتتفق هذه النتيجة مع ما توصل إليه دراسة نصر  االختالف )   وقبول

 فكرية  حواجز   إقامة   إىل   الدينية  اخلطاابت   خمتلف   وتتجه   (، يتعلق بتمفصالت األان واآلخر يف اخلطاب الطائفي
 تسويغ  على   تقوم   مهرتئة  منظومة   بذلك   لينشئ  اإلسالمية   والقيمية  األخالقية   املبادئ   خالهلا   من   تستبيح

 دينية  مغايرة  كل  يرفض  استباقي  ديين  حجر  خلق  خالل  من"  Religious fascismالدينية    الفاشية"
وثراء   تتيح  اليت  الدميقراطية  معامل   أبرز   كأحد  املواطنة  خمرجات   مع  التعاطي   عدم   على   فضال   ويقصيها   تفاعل 
 . الواحدة   الدولة   داخل  والدينية  السياسية  اخليارات

 الزمن،  من  قران 14 من   أزيد  منذ"  النبوة بيت آل مظلومية " فكرة  على  يقتات الشيعي اخلطاب  يزال ال
 تكريس   من  انطالقا  الشيعية  الطوائف  نفوس  يف   وغرسها  املظلومية  تصنع  يف تويرت إىل  اخلطابية  بنيته  يف   ويسعى
 العام  الرأي   إلاثرة   العاطفية  املربرات  حتمل  احلوادث  وهذه  عنه،   هللا  رضى   علي  مقتل  حادثة  وقبلها  كربالء   فاجعة

والطائفية،   ممارستهم  على   الشرعية   وإضفاء   اجلماهري   واستقطاب   الشيعي املظلومية   "خطاب   ويرتكز  العقدية 
Grievances Speech"  للطائفة   اجلمعي  املخيال  يف  التارخيية  احلوادث  غرس   على  الشيعي  الفكر  يف 

 الشيعي   الوجدان  يف  واألسى  واحلزن  اللطم  يتأسس  هذا  على   الدينية،  الشعائر  يف  أساسية  ركيزة   وجعلها   الشيعية
الدينية   تكرار  نتيجة للطوائف  اجلماعية  والتصفية  القتل  ألعمال  النمطية  للصور  الثقايف  الغرس  عمليات 

 . وتسويقها إعالميا ابعتبارها الطائفة الدينية املضطهدة

 تكاد   اترخيية  مطية  ين" اإليراين "قاسم سليما  القدس   فيلق  يف   القيادي   مقتل  أحدث   الدراسة  فرتة   خالل
 حتيل  سردية  مشهدية  يف   واحلزن   األسى   شعور   بعث  إىل   التغريدات  خمتلف   واجتهت  كربالء،  مظلومية  تقارب 
الشيعية )يف جتاهل اتم للخلفيات السياسية والعسكرية   اإلنسانية   حبق  جرت "  اإلرهابية"  احلادثة   أن   على  ابملتلقي

احلسينية،  لإلساءة  واضح  تعمد  احمليطة ابحلادثة( يف  للمذهبية  سرمدية كربالء   على  اإلبقاء   وحملاولة  والعدوان 
املظلمة، وقد مت تداول صورة للحسني حيتضن القامسي إلحالة الفكر الشيعي حنو نوازع التظلم واألسى ويربر يف 

"سليماين فاجعة  على  للرّد  االفرتاضية  وحىت  والعسكرية  السياسية  العمليات  خمتلف  ذاته  تويرت. الوقت  عرب   "
طرف   الطائفة  حقوق  اسرتداد  سبيل  يف   واآلليات  األساليب   خمتلف"  املظلومية"  وتوظف  )من  املضطهدة 

 واالنتفاضة   احلقوق  اسرتداد  معركة  أهنا  على  اليمن  يف  احلوثيني  صراع  تصوير  جرى  على هذا النحو  النواصب(،
الزيدية على مدار عقود  املتوكلية الدولة  ضد حقهم يف  املنتهج والديين  السياسي والتهميش اإلقصاء سياسة على

 . طويلة من الزمن
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 مام احلسني يستقبل القائد قاسم سليماين مت تداوهلا على تويت (: يوضح صورة اإل8شكل رقم )

 مصر  يف   املسلمني  اإلخوان  مجاعة   لدى   وتداوهلا   أتسيسها  مت  اليت   املظلومية   فكرة   السين   اخلطاب   ويبين
 يد  يف   بغداد   سقوط  بعد(  داعش)  اإلسالمية   الدولة   تنظيم  وقيام   مرسي،   حممد  على   العسكري   االنقالب   عدب

 السين   كاجليوبوليتي  يف   التحول   هذا   ويشكل   العراق،  يف   السلطة   مقاليد  الشيعة  واستالم  األمريكي   االحتالل
أدى هذا األمر إىل حتمية  اإلقليمية،  العالقات   نسق  يف   واضح   تغيري   فرضه   السين اخلطاب   معامل  يف   واضح   اهنيار
 من   منبثق  متأزم   هوية  كخطاب   املظلومية  لتفرض   العربية،  املنطقة   يف   الفرعية  السنية  اهلوايت  بنية  أتسيس   إعادة 

يتم  لقطبية  الدينية  النوستولوجيا  اليت  لشبكة   تويرت   فضاءات   عرب   تداوهلا   اإلسالمية  واضحة  هيكلة  إعادة  يف 
اال موقع جيوالعالقات  منها عن  حبثا  املتطرفة  للكياانت  اجتماعي  بعد  افرتاضي  -جتماعية وأتسيس  سياسي 

بديل، وفرض هيمنتها على الواقع الرقمي بعد فقداهنا ملركزها واهنيار شرعيتها يف اجملال العمومي الواقعي، فتويرت 
 ة التجسيد االفرتاضي.أعاد بعث الكياانت املنهارة واقعيا من خالل توفري منصات للتعبري وإعاد
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 اثلثا: كروموزوما الصراع الطائفي يف اخلطاب الديين السين/الشيعي يف تويت    

واإلقليمية  احمللية  القوى  جمموعة  من  والشيعة  السنة  بني  الطائفي  للصراع  العضوي  النسيج  يتشكل 
أداة حتليل القوى من خالل حبث املتنافسة واملتصارعة حتت راية الدين، واليت مت الكشف عنها يف إطار  

 املؤشرات التحليلية الدالة واليت وفرهتا بياانت التغريدات املدروسة وفق النتائج التالية:

 القوى الفاعلة 
 اخلطاب الشيعي  اخلطاب السين 

 النسبة  التكرار  النسبة  تكرار 
 31.4 314 25.4 254 شخصيات وقوى فاعلة مستقلة 

 27.4 274 13 130 قوى فاعلة عربية 

 16.7 167 20.5 205 منظمات وحركات إسالمية عربية 

 15.4 154 29.8 298 اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية 

 9.1 91 11.3 113 أخرى )دولية وإقليمية ومنظمات غربية( 

 %100 1000 %100 1000 اجملموع 

 تويت (: يوضح القوى الفاعلة يف اخلطاب الديين السين/ الشيعي يف  5جدول رقم )

 بتحليل بياانت اجلدول املوضح أعاله يتضح أن: 

حتتل الشخصيات والقوى املستقلة صادرة القوى املسيطرة على اخلطاب الديين السين أو الشيعي يف 
إجيابية  تصورات  تويرت  يف  التغريدات  حمتوى  على  املهيمنة  الشخصيات  هذه  وتتخذ  السواء،  حّد  على  تويرت 

ا الشيعي، وتشكل شخصييت " وأخرى سلبية حسب مقتضيات  أو  السين  علي بن أيب طالب لنسق اخلطايب 
" رضى هللا عنهما أبرز الشخصيات املتداولة يف اخلطاب الشيعي، ويتم توظيفها يف قدسية اتمة وفاطمة الزهراء

ويتجه اخلطاب الشيعي يف تويرت إىل تقدمي األيقونة الرمزية ،    "حممد رسول هللا" تتماهي مع قداسة شخص  
( وسوم  حتت  فاطمة  )#لشخص  فاطمة(،  ) #لبيك_  _الصغرى(  فدك  الصديقة_الكربى( #اغتصاب_ 

يوم_ العذاب(، وضمن نفس التصور يتم طرح شخص "احلسني بن علي" رضى هللا عنه، يف هيمنة واضحة #)
ية واحلقد لسردايت كربالء وضمن اسرتاتيجيات إحياء املظلومية وتقدمي مربرات عاطفية وانفعالية لشحن الكراه

 " شخصيات  تشكل  النقيض  اجلانب  يف  االنتقام.  على  اخلطابواحلث  بن  و" عمر  الصديق "  بكر  " أيب 
" رضي هللا عنهم، السردايت الشريرة والرموز الشيطانية يف الفكر الشيعي املقدم عائشة " و" عثمان بن عفانو"

ورمزي فكرية  مغالطات  تقدمي  على  التصور  هذا  ويبين  الديين،  اخلطاب  على يف  القائم  األول  املبدأ  تؤصل  ة 
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اآلخر  مع  الطائفية  التصدعات  لتأصيل  الدينية  املصوغات  خمتلف  لتقدمي  املذهيب  والتمييز  والتطرف  الكراهية 
 السين.

الشيعي  الديين  للخطاب  واملتداولة  املؤثرة  القوى  الثاين يف جممل  الرتتيب  العربية  الفاعلة  القوى  حتتل 
وهتيمن قوى مثل السعودية، البحرين، مصر، سوراي والعراق على حمتوى تغريدات ،  %27.4بنسبة تكرار بلغت 

تويرت، فيما يلمس االختالف ابلنسبة لتوجهات القوى وأدوارها اإلجيابية والسلبية اجتاه التصدع الطائفي السين 
ا للوهابية  السعودية ابعتبارها متثل رمزية عقائدية  العربية، وتنخرط  املنطقة  الداخلي الشيعي يف  العدو  متثل  ليت 

لطائفة الشيعية، تنخرط يف إذكاء انر الفتنة والطائفية وتوجيه حمتوى حتريضي يزيد من عمق األزمة املذهبية يف 
الوهابية_اإلرهابية مع #املنطقة إىل جانب أدوارها احمللية يف إقصاء العنصر الشيعي حمليا وإقليما، ويرتفع تراند  

اليمن، وبغض النظر عن األسباب احلقيقية اليت تسري الصراع اجلاري يف منطقة   احلمالت القصف اليت تطال
اخلليج العريب فإن عباءة الدين مربر يتم طرحه يف تربير وتوجيه خمتلف الصراعات اجلارية بني القوات السعودية 

لعدو اللدود لدولة الوالء وميلشيات احلوثيني يف تويرت، وعلى ذات النسق اخلطايب يتم متثيل السعودية ابعتبارها ا
الشيعي اإليرانية وهو ذات نسق التداول يف طرح قوتني إقليميتني متصارعتني ابسم الدين والعقيدة وحماولة بسط 

 النفوذ وتويل الزعامة على العامل اإلسالمي. 

ن حظيت بعض الدول العربية املتداولة حتت وسوم: التطبيع واخليانة والعمالة واإلرهاب تربير للفكر ئول
وضحها   املؤامرة كما  نظرية  إىل  املستند  العريب  الربيعو اإلقصائي  على  "  تركي  مؤلفه  واإلرهاب: يف  احملاكمة 

ن الصفوية كبؤرة مركزية للتشيع برمزية ىل جانب آخر حتظى إيراإ ،  1عقلية التخوين يف اخلطاب العريب املعاصر" 
دينية خالصة، فهي متثل والية الفقيه احلاضنة الدينية والسياسية ملختلف االجتاهات الدينية واليت تؤسس لشرعية 
إيران  تداول  تكرار  الدراسة  رصدت  فقد  وتياراته،  مشاربه  بتعدد  الشيعي  للمذهب  العقائدية  املمارسات 

يف تغريدات تويرت  عقب التصفية اجلسدية للقيادي يف   %15.4ابية بنسبة بلغت  ابستعطاف كبري وبصورة إجي
 فيلق القدس اإليراين "قاسم سليماين". 

األدوار  تقدمي  يف  الشيعي خصوصا  اخلطاب  يف  قوي  حبضور  اإلسالمية  واحلركات  املنظمات  حتظى 
، وتنخرط %16.7نة بنسبة تكرار بلغت  السلبية تكريسا لصورة النمطية القائمة على مفاهيم املظلومية واخليا

تداول صورة  يتم  إذ  متطرفة،  وأخرى  إرهابية  خلفية  على  األدوار  هذه  تبعات  يف  السنية  اإلسالمية  احلركات 
إىل جانبها  نظر شيعية  العربية من وجهة  املنطقة  الشّر يف  منبع  املسلمني ابعتبارها  اإلخوان  شيطانية جلماعة 

 
 . 2001 بريوت، دار الرّيس، 1ط ،احملاكمة واإلرهاب: عقلية التخوين يف اخلطاب العريب املعاصر ،تركي علي الربيعوينظر:  1
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ية )داعش( مصدر ممارسات تعسفية وقمعية وإرهابية ضد املختلف عقداي ليخيم يشكل تنظيم الدولة اإلسالم
 الفكر السادي على خمتلف التصورات احمليطة ابلتنظيم.  

املمنهجة  والدينية  السياسية  املمارسات  يف  الغربية  اإلقليمية  الدول  ضلوع  شكل  السياق  ذات  على 
العربية،  الطائفية  التصدعات  املنخرطة يف هيكلة  البعض اآلخر  البعض وداعمة حول  إقصائية حول  تصورات 

ت املتحدة األمريكية وتركيا حيث بلغ تكرار تداول أدوار بعض الدول واحلركات واملنظمات العاملية مثل الوالاي
، يفسر هذا   %9.1وروسيا وفرنسا وابكستان وجملس األمن واجلامعة العربية ومنظمات حقوق اإلنسان نسبة  

االخنراط يف الصراع الطائفي نتيجة عمليات الدعم املادي واللوجسيت الذي تكرسه النخب السياسية يف املنطقة 
ا التضليل مفاده  نوع من  الصراع العربية، وهو  يتم تسيريها يف منظومة  اليت  اجلارية  اللعبة  ألساسي هو حقيقة 

العريب وإلجناح مشاريع العوملة الدينية الناجتة عن تصدع البنية الدينية وهشاشة منظومتها القيمية والفكرية -العريب 
ويرت لتكمن قوة وترنح اخلطاب الديين املتأسس على فكر التعصب واإلقصاء العقائدي الذي يتم تسويقه عرب ت

اال خطايب  بني  اهلوة  تعميق  يف  االجتماعي ئأتثريه  البعد  ذات  الدينية  املمارسات  يف  واالختالف  تالف 
 االفرتاضي.     

 (: يوضح القوى الفاعلة يف اخلطاب الديين الشيعي يف تويت9شكل رقم )

ا الصدامات  خمتلف  تدفق  تؤمن  إقصائية كافية  مساحة  العريب  الربيع  وفر  والثقافية لقد  لسياسية 
واالجتماعية واملذهبية يف املنطقة العربية عرب تويرت، ما أسهم إعالميا وافرتاضيا يف تضخم الذات الطائفية السنية  
املمارسة  وحرية  التعبري  حرية  راية  حتت  الطائفي  االتصايل  للحدث  إعالميا  تدفقا  هلا  وأّمن  الشيعية  ونظريهتا 

بتغريد  تويرت  ويزخر  خدمة العقائدية،  الشيعي  السين/  الديين  اخلطاب  تسيس  عمليات  يف  سامهت  ات 
إليديولوجيا التعصب اليت افتعلها منتجو اخلطاب، على هذا جيرى تصوير الصراعات السياسية والعسكرية يف 
منطقة اخلليج العريب والشرق األوسط كاليمن وسوراي يف تويرت على أهنا صدام ديين مذهيب مستمر منذ الوالدة 

 ليه إ  توصلت  ما  مع   النتيجة   هذه  علية للطائفة الشيعية وإعالهنا حالة العداء على أهل السنة واجلماعة )تتفقالف
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 يف   الدينية  والطائفية  الكراهية  منسوب   ورفع   إحداث  يف  العريب  الربيع   تداعيات  يف  زهرة  حسين  وليد   دراسة
 العربية(.   املنطقة

لذا  السين،  للفكر  املهاجم  ينحو منحى  أغلبيته  الشيعي على  اخلطاب  الدراسة أن  عينة  يالحظ من 
ودحض  املتطرف  الشيعي  اخلطاب  هلا  يتعرض  اليت  الدينية  الرموز  عن  الدفاع  مهمة  السين  اخلطاب  ميارس 

الرمزية اإلجيابية رداً على األفكار اليت يتم نسجها حول األيقوانت الدينية السنية، ويتم تقدمي محولة من الصور  
الروافض حسب الرؤية السنية املتداولة يف خطاهبم الديين عرب تويرت، وقد رصدت الدراسة تكرار تداول وسوم 
السنية   الرموز  من  )وغريهم  عنهم  عائشة رضى هللا  عفان؛  بن  عثمان  الصديق؛  بكر  أيب  اخلطاب؛  بن  عمر 

بن تيمية ... وغريهم(  الطرح الشيعي الذي مت . و %24سبة بلغت  كاحلسن األشعري وابن  النقيض من  على 
بعد  إيران خاصة  متارسه  الذي  الديين  لدور  سلبية  يقدم صورة  السين  اخلطاب  فإن  إيران،  أدوار  تقدميه حول 
نظام  بعد سقوط  العرب سيما  الشيعة  قبل  الفقيه من  لوالية  الوالء  وإظهار  الصفوية،  للشيعة  املذهيب  التمدد 

سين والذي مّكن الشيعة من سيادة العراق وبسط سيطرهتم عليه يف حماولة لتحقيق نظرية البدر صدام حسني ال
الشيعي، وتظهر النزعة الرباغماتية يف التفسري البنيوي للعالقات الطائفية مع اآلخر وبشكل خاص السعودي، 

اإلسالمي   العامل  يف  املسلمني  والية  على  النفوذ  بسط  على  حاد  تنافس  يظهر  الديين الذي  األمنوذج  وفرض 
 األمثل الذي يربر هلا شرعية التدخل يف شؤون دول أخرى من منظور العقيدة والوالء الدينيني. 

يؤسس اخلطاب السين رمزيته املكانية من رمزية مكة اليت حتظى بتموضع رمزي عايل يف الفكر السين 
الذي جتند يف رعاية وحفظ قداسة املكان وشعائرية التاريخ احمليط هبا، مت رصد تداول اململكة العربية السعودية 

ها الكياانت السنية األخرى مثل مصر ، ترافق%12)احلاضنة ملكة وابلتايل للفكر السين( بنسبة تكرار بلغت  
وتسهم هذه التوجهات يف تقدمي تصورات نقيضة لطرح الشيعي، ويف ظل تواجد تصدعات   واإلمارات، وقطر

شيعية متجلية يف اخلطاب الديين املتداول يف تويرت، تنمو على هامشه خطاابت طفيلية تتعلق بتصدعات -سنية
السين  املستوى  على  تت-أخرى  إذ  والقطبية  السين،  واألصولية  الوهابية  صدام  بفعل  الدينية  التشققات  مظهر 

كأحد تفرعات اخلطاب الديين السين، إىل جانب ذلك يتم تصوير الصراع اخلليجي بني السعودية واإلمارات 
تتأسس من خالهلا "الشيطنة" آلخر ابعتبارها فعل سياسي ديين  املتحدة ضد قطر خبلفيات فقهية وعقدية، 

على  )السين/الشيعي   استبغ  اآلخر  مع  يف   -السين/السين  -االختالف  املتلبسة  تفرعاهتا  هلا  الشيعي/الشيعي( 
 فكر االختالف الديين والسياسي يف اخلطاب العريب دينياً وسياسياً وحضارايً.   

الشيعية يف  للتيارات  الداعمة  القوى  السين حول  اخلطاب  يتبناها  اليت  التصورات  وإذا كانت خمتلف 
خمتلف املنط حول  السين  اخلطاب  يف  تقدميها  يتم  واالجتاه  التصورات  ذات  فإن  االجتاه،  سلبية  العربية  قة 
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التنظيمات واحلركات الشيعية الرمسية والغري رمسية، فحزب هللا يف اخلطاب السين جناح عسكري يفتقد الشرعية 
الشيعية واحلرس الثوري اإليراين، اليت اهنارت عقب تدخله يف الصراع األهلي السوري إىل جانب قوات البعث  

والتدخالت  السياسية  املواقف  ملختلف  يتعداه  بل  األمين  اجلانب  على  هللا  حلزب  السلبية  النظرة  تقتصر  وال 
اليت جاءت على  التغريدات  لبنان وسوراي والعراق، ويزدحم تويرت مبختلف  اليت تورط فيها سواء يف  العسكرية 

لتطا بريوت  مرفأ  تفجريات  ودينيا، أعقاب  وعسكراي  واقتصاداي  سياسيا  لبنان  وتدمري  ابإلرهاب  االهتامات  له 
وحتيل بعض التغريدات أعمال العنف ضد قيادات سنية اخنرط فيها حزب هللا بوصفه تنظيما إرهابيا )حسب 
سياسية  طالت شخصيات  اليت  اجلسدية  والتصفيات  احلريري  مقتل  تويرت( كحادثة  يف  املتداولة  السنية   الرؤية 

أخرى، وجتتمع بعض التغريدات يف بوتقة واحدة يف حصر توصيفات حمددة ومعينة حلركات وتنظيمات حتمل 
 الراية الشيعية يف صراعها الطائفي مع اآلخر السين. 

واإلرهاب  إيديولوجية كالعمالة  توصيفات  توظيف  إىل  التغريدات  خمتلف  تتجه  السياق؛  ذات  وعلى 
الدين كاحلشد الشعيب وميليشات واخليانة والتآمر والتدمري واإل ابدة اجلماعية والقيام جبرائم حرب حتت غطاء 

السياسية  الصراعات  ربط  إىل  السنية  التغريدات  معظم  تسعى  لذا  واحلوثيني...  الثوري،  واحلرس  اإليرانية 
ات العربية املهرتئة والعسكرية ابلبعد الديين املذهيب أتصيالً للتصدعات الطائفية الكامنة والظاهرة يف بنية اجملتمع

 لتحيلها إىل صدامات حتمية.  

 
 (: يوضح القوى الفاعلة يف اخلطاب الديين السين يف تويت10شكل رقم )

إىل  احمللية  الصراعات  املادية، وحتويل  اجلغرافيا  إزاحة  تويرت  االجتماعي يف  التفاعل  براديغم  مّكن  وإذ 
عاملية، فإن ذات األمر ينطبق على خمتلف القوى اليت أسهمت يف حتويل مسار االصطفاف الطائفي حنو تويرت 

وغ إقليمية  أبخرى  حملية  قوى  فيها  تتداخل  وجودايً  صراعاً  منه  وتتحدد لتخلق  افرتاضي،  نطاق  ضمن  ربية 
املادي  الدعم  منطلقات  من  يتأسس  الذي  الواقعي  بنظريها  االفرتاضي  املستوى  على  الفاعلة  القوى  جمموعة 
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والالمادي املنبثق أساسا من الفعل السياسي املتحكم يف مؤشرات العمل امليداين وابلتايل ينعكس على حالة 
 عرب فضاء تويرت. الصراع الطائفي يف املنطقة العربية  

نضال  مسار  يف  التحررية  اإلسالمية  السياسية  احلركات  لزخم  عمدي  إسقاط  حالة  نلمس  جغرافياً؛ 
الشعوب يف زمن احلداثة وما بعدها، وحيظى هذا اإلسقاط املعومل بفعل العقالنية التكنولوجية بتغيري ميدايتيكي 

ناهي التكنولوجي، فتويرت أعاد رسم خريطة الصراعات الشيعي يف الفضاء الالمت-خلريطة الصراع الطائفي السين 
الدامية وقام بتفجري ما أمكن من نوازع الصدام والصراعات املمكنة، ال يرتبط األمر هنا ابجلانب التقين بقدر 
ما حييل على توظيف إيديولوجيا االنفالت من اجلانب القيمي لصاحل فرضية حرية التعبري، ميثل هذا االنزالق 

يف أتصيل املمارسات الشعائرية القائم على إظهار الضغينة واجلهر ابلكراهية تطرفاً فكرايً حتميه قوانني  اخلطري  
قوانني حتّد من خطاابت  فعلياً ال توجد  الشبكية،  املنصة  الناشر ال على  النشر إىل  تلقي مبسؤولية  اليت  تويرت 

ى تقدمي حتديد دقيق وشامل هلذه املفاهيم الضبابية التطرف والتحريض الطائفي والكراهية الدينية لعدم القدرة عل 
الديين ضد األخر،  العنف  التعصب ومتجيد  القائم على إابحة  التعبري(  )لتواريها خلف مبادئ حرية  والزئبقية 
التصدع  حدية  وبنفس  وبورما،  الروهينغا  مسلمي  ضد  الدينية  الكراهية  خطاابت  تنتشر  الشاكلة  نفس  فعلى 

ب بني أذربيجان الشيعية وأرمينيا املسيحية، إذ يشكل الدين بعداً مفصلياً وحامساً يف تفجري الديين انفجرت احلر 
 التصدعات الكامنة مهما كانت أسباهبا وتداعيتها.  

اإلقصاءات  وتؤدي  الواحدة،  الدولة  داخل  السياسي  االنفصام  حالة  من  الديين  التشظي  ينبثق 
الضغينة السياسية اليت سرعان ما تتحول إىل عصبية دينية تتأسس  السياسية وغياب التنافس السياسي إىل خلق 

الشيعي من خالفة -على برغماتية النزعة اإلنسانية املتفوقة على اآلخر، على هذا املبدأ يتحول الصراع السين 
املسلمني سياسياً إىل صدامات دينية وعقائدية يف الشعائر واملمارسات، فمختلف تغريدات تويرت يف اخلطاب 
اليت أدجمت يف خطاهبا مفاهيم  الشيعية  السياسية على نقيض نظريهتا  السين أتسست على قاعدة الصراعات 
شيعية دينية خالصة كاإلمامة والتقية ووالية الفقيه واملظلومية وغريها تكريسا ملبدأ الصدام الطائفي ضد األغلبية 

 السنية يف العامل اإلسالمي.  
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 الديين السين/الشيعي يف تويت.رابعا: براغماتية اخلطاب 

الدينية اجلامعة  الطائفية على حساب اهلوية  املنفعة للهوية  الدينية من تسويق فكر  الرباغماتية  تنطلق 
النطاق   واسعة  هيكلة  بعمليات  حتظى  واليت  واملتطرفة  اإلقصائية  التوجهات  مع  ابلتزامن  الفكر  هذا  ويتأسس 

ة، لتظهر حالة نفور وعداء شديدين لكل خمتلف عقداي، وتكرس يف للمجموعات واحلركات الدينية اإلسالمي
ممارساهتا الشعائرية رفض اآلخر الديين، وفقا ملرجعيات سياسية ودينية واترخيية تؤطر خمتلف التصورات الدينية  

السين/ والعقائدية، لذا حياول هذا املبحث تقدمي خمتلف احلقول املرجعية اليت ينساق وفقا هلا اخلطاب الديين  
 الشيعي حتّده يف هذا الرؤية الزمنية اليت تؤطر اجتاهات الدراسة التحليلية احلالية. 

 األطر املرجعية 
 اخلطاب الشيعي  اخلطاب السين 

 النسبة  التكرار  النسبة  التكرار 
 34.26 476 14.86 187 مرجعيات دينية 

 17.99 250 27.26 343 مرجعيات سياسية 

 2.87 40 5.16 65 مرجعيات إنسانية 

 9.21 128 16.37 206 مرجعيات أمنية 

 35.63 495 36.32 457 مرجعيات اترخيية 

 100 1389 100 1258 اجملموع 

 (: يوضح األطر املرجعية يف اخلطاب الديين السين/ الشيعي يف تويت 6جدول رقم )

 بتحليل بياانت اجلدول املوضح أعاله يتضح أن: 

اخلطاب الديين ابجتاهيه،   إنتاجيتفق اخلطابني السين والشيعي على توظيف النسق التارخيي يف عملية  
تكرار  بنسبة  والشيعية  السنية  التغريدات  خمتلف  عليها  استندت  اليت  التارخيية  املرجعية  احلقول  تساوت  حيث 

يف اخلطاب الشيعي، وهو ما يتفق مع الرؤية التارخيية % 35.63يف اخلطاب السين، يقابله    %36.32بلغت  
الطائفي ابعتباره خطاب يستند يف شرعيته  واملاضوية يف إعادة إنتاج خطاابت دينية أتصياًل ملفهوم اخلطاب 
على التاريخ؛ فهو يعيد تقدمي تصوراته املاضية لألحداث التارخيية لعيد إنتاجها وفق قوانني ما بعد احلداثة اليت 

هم يف إاتحة خمتلف األبعاد اليت من شأهنا تفعيل رؤي التعصب والتمييز وإشاعة الكراهية الدينية، وحييل كنه تس
اخلطاب الديين السين/الشيعي على صراع اترخيي انطلق من سقيفة بين ساعدة يعاد طرح ذلك اجلدال التارخيي 

لسقيفة يف فتح اجلدال التارخيي القائم منذ ذلك يف شأن خالفة املسلمني يف منصة تويرت، إذ تشابه تويرت منرب ا
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تراكمية  التارخيية يف  الشخوص  تنافس  اليت  احلاضر  بدائل  وتطرح  للمسلمني،  السياسية  الزعامة  التاريخ حول 
واضحة لتمثل الصحابة واألمويني والعلويني والعباسيني يف الفضاء السيرباين، فاليزال مطلب شرعية خالفة علي 

عنه   هللا  وقم رضى  وكربالء  النجف  ولتشكل  السياسي،  الراهن  يف  السلطة  يف  الشيعة  أحقية  مطالب  يزامن 
عواصم للخالفة الشيعية تتناظر مع مكة املكرمة واملدينة املنورة كرموز سنية إسالمية، وترتبط السعودية يف الرؤية 

وعمر رضى هللا  وعثمان  بكر  فأبو  النبوة،  بيت  آل  له  تعرض  الذي  بَنصب  إنتاجهم يف الشيعية  يعاد  عنهم   
البلدان  وغريها من  واإلمارات  السعودية  اململكة  والسلفية يف  الوهابية  السنة  أهّنم رموز  الشيعي على  اخلطاب 

 العربية اليت تسيطر فيها السنة على مقاليد السلطة السياسية.

ة واليت يتم توظيفها على املستوى التارخيي؛ تقرتض اخلطاابت السنية خمتلف األحداث التارخيية الواقع
هذه  النتشار  املالئمة  البيئة  يوفر  الذي  تويرت،  عرب  وتداوهلا  بثها  ويعاد  الديين  اخلطاب  نسق  يف  وإنتاجها 

وإعادة   وتداوهلا  اخلطاب  إاخلطاابت  هذا  ليعيد  جديد،  من  املمكنة   اإللكرتوين نتاجها  اآلاثر  خمتلف  إحياء 
بة احلاضر ووفقا ملعايري املاضي، فرَاهن اخلطاب السين الديين ذا البعد لبعض الوقائع التارخيية يف إطار إعادة قول

 الطائفي يؤصل من الفكر املاضوي يف سادية واضحة للتطرف الديين واإلقصاء املمنهج ضد اآلخر الديين. 

ابستغالل شبكة التفاعل االجتماعي االفرتاضي )تويرت( يتم طرح اخلطاب الديين ذي النسق التارخيي 
عتمد يف هذا األمر على عمل خوارزميات تويرت يف إعادة إنتاج الصدام املذهيب القائم بني السنة والشيعة حيث يُ 

ابعتماد السردايت الطائفية اليت يتم التعاطي معها يف تويرت يف زعزعة واضحة للهوايت الدينية، فخطاب تويرت 
ملن نفسه  الوقت  يف  ومينح  عقداي،  ومشحون  اآلخر  من  متوجس  افرتاضية  خطاب  فكرية  سلطة  اخلطاب  تج 

التغريد متنح ملنتج اخلطاب  الشبكي" فتسجيالت اإلعجاب والتعليق وإعادة  تنطلق من مبدأ "التفوق األدايت 
ما  والزمانية،  اجلغرافية  املادية  تكسر حواجز  اليت  تغريداته  ابنتشار  تنتشر  افرتاضية  هيمنة على مساحة  الديين 

حبياة افرتاضية ضمن الزمن امليدايتيكي الذي يتحقق بصالت املتلقي ابلوسيط جيعل من هذه اخلطاابت حتظى  
الشبكية يف تويرت وتتحدد هذه الصالت من خالل حتقيق مسألة االتفاق مع االجتاهات واالهتمامات املشرتكة 

 اليت يوفرها تويرت ليخلق مساحة مشرتكة تربط بني املتفاعلني يف فضاء تويرت. 

الشيعي يف تويرت، فإن البعد الديين -سيطرة النسق التارخيي يف بنية اخلطاب الديين السينوإذا مت رصد  
البعد  هيمنة  يكرس  فتويرت  الشيعية،  التغريدات  خمتلف  يف  ملزما  وحضوره  طاغيا  يبدو  الشيعي  اخلطاب  يف 

ويف   الطائفي  اخلطاب  ملتطلبات  وتسويقه أتصياًل  إنتاجه  إعادة  لعمليات  ويؤسس  ظهار استباقية إلالشعائري 
يف  االجتماعية  السلطة  متلك  على  البعد  هذا  وحييل  وجوداي،  واستحضارها  الشيعي  الفكر  متثالت  خمتلف 
االنتشار  خالل  من  تويرت  براديغم  أجازها  اليت  االجتماعية  السلطة  هذه  وتنطلق  االفرتاضي،  الديين  الفضاء 
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احل براغماتية الصراع الطائفي السين الشيعي يف امتداده والذيوع والتفلت من قيود الرقابة وكسر راتبة الدين، لص 
االفرتاضي عرب تويرت، وجييز هذا الفعل االتصايل مبا يوفره النص الرتاثي يف هيمنة واضحة على مقاليد الفكر 
وإقصاء  احتقار  مقابل  الطائفية وتضخيمها يف  الذات  استعالء  /الدونية؛  االستعالء  ثنائية  القائم على  الديين 

خر وصوال لتكفريه واستباحة دماءه، وأمام هذه الفوضى االفرتاضية اليت خيلقها الفكر املتطرف الناشئ على اآل
هو  والدوغمائي  واملتعصب  املتطرف  املذهيب  اهلامش  ليصبح  الطائفي  االنزايح  حيدث  الديين  الفكر  هامش 

قصاء املتعمد ملختلف رت، ويتم هذا اإلاملتحكم يف مسار الفكر الديين يف اخلطاب الشيعي ونظريه السين يف توي
هامش  على  منت  حمددة  السرتاتيجيات  حتقيقاً  والتوازن،  االعتدال  على  القائمة  الدينية  واملستوايت  املشارب 
اخلطاابت الدينية املعتدلة تسريها مؤسسات دينية وأخرى إعالمية وسياسية خدمة خلبااي األجندات السياسية 

وحضارايً واليت تستغل دعوات حرية الرأي والتعبري يف نشرها وتسويقها ملختلف الوسوم   والدينية املتعصبة فكرايً 
 والتغريدات الطائفية عرب فضاء تويرت. 

فضاءه  إىل  ونقلها  والعسكرية  السياسية  الصراعات  أدجلة  إعادة  لالحمدود  فضاءه  عرب  تويرت  ويتيح 
ر اإلنسانية واملادية الناجتة عن تلك احلروب الواقعية، االفرتاضي حبيث توازي احلروب االفرتاضية فداحة اخلسائ

املواطنة  وقيم  السلمي  والتعايش  اآلخر  قبول  يف  األخالقية  املنظومة  واهنيار  اإلنسانية  القيم  خسارة  فمعيار 
ديين وأتصيل اهلوية الدينية اإلسالمية رغم االختالف املذهيب كان حرايً به أن ينخرط يف زاوية التنوع اهلواييت وال

اإلنسانية واحلضارية  املثاقفة  إطار من  التنوع وميتد يف  ليزخر هذا  العربية  املنطقة  إثراء فسيفساء  واحلضاري يف 
التمييز واإلقصاء   مفاهيم  بداًل من تسويق  الثقايف لإلنسان  ما والكشف عن اإلرث  النتيجة مع  )وتتفق هذه 

عبدو ودراسة عبد الباقي بن مري وحممد املهدي   توصلت إليه كال من دراسة ألكساندرا سيغل ودراسة جنيف
يف شبكات التواصل    شنني يف أتثري العوامل السياسية واالجتماعية واحلضارية يف تصاعد وترية اخلطاب الطائفي

إسقاطها يف االجتماعي( وأعاد  املنطقة  اجلارية يف  العسكرية  العمليات  تويرت طرح خمتلف  أعاد  نتيجة ذلك   ،
االفرتاض فضاءه  ميدانه  أكثر حّدة يف  بشكل  احلروب  نفس  لتجري  الشحن اإللكرتويني  استغالله يف  ويتم   ،

 " عريب بديل للرأي العام الواقعي. Trendوالتعبئة وصناعة "تراند  

ال يبتعد تويرت عن ما حيدث يف أرض الواقع من عمليات إعادة أتطري املنافسة السياسية اجلارية فيما 
م هيكلتها لتتخذ بعدها الطائفي ويتم الرتويج هلذا الفكر إلبطال أي تسوية أو هدنة بعد الربيع العريب، إذ تت

سياسية ممكنة، فما بعد الربيع العريب أسهم يف تفجري التصدعات الطائفية املمكنة يف بنية اجملتمعات العربية، 
احلاكم إىل حرب عقائدية بني البعث  السياسي حلزب  التغيري  مطالب  التنظيمات   ففي سوراي حتولت  خمتلف 

اإلسالمية والكردية، ليحدث االنشقاق املذهيب يف بنية اجملتمع السوري ويتجسد جغرافيا وافرتاضيا، ومتتد هذه 
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الشرق  مبنقطة  اليت عصفت  املذهبية  الفوضى  واليمن، وحتدث  العراق  الطائفية سياسيا وعسكراي إىل  العدوى 
الفوضى   العريب، وتتمظهر هذه  التغريدات اليت أابنت عن حجم األوسط واخلليج  الدينية يف تويرت من خالل 

االصطفاف العقائدي بني السنة والشيعة، حيث أظهرت عينة الدراسة حضور السياق السياسي يف اخلطاب 
يف اخلطاب النسي، فيما يتم تكريس السياق األمين بنسبة    %27.26يقابله    %17.99الشيعي بنسبة تكرار  

 يف اخلطاب الشيعي.  %9.21اب السين يقابله  يف اخلط % 16.37تكرار  

ويتجه اخلطاب السين إىل إظهار أتثري التيار الشيعي يف إحداث الفوضى الدينية عقب موجات الربيع 
العريب من خالل اهتامه بتآمر إلسقاط املشروع السياسي السين يف املنطقة العربية، مستغال بذلك حالة الفراغ 

شغور السلطة السياسية يف بعض بلدان الربيع العريب. ابملوازاة مع هذا الطرح فإن السياسي اليت حدثت عقب  
عمليات تسيس اهلوايت الدينية اإلسالمية كانت مفرطة يف املشروع السياسي ما بعد الربيع العريب، فيما تكفل 

اهي متام مع الواقع تويرت بنقله إىل فضاءه الرقمي، على هذا حدث انفجار اجملموعات الدينية لتحدث حالة مت 
ليتخذ  واالعتدال  اإلصالح  مسميات  اليت كبتته حتت  الدينية  سلطته  من  الطائفي  اخلطاب  ويتحرر  الفعلي، 
مسارات التطرف والتعصب والكراهية سبيالً لتقدمي خمتلف تصوراته وبناء متثالته عن اآلخر الديين وهو يتفق ما 

ب املوسومة  زهرة  وليد حسين  دراسة  إليه  الربيع توصلت  إعالم  والطائفية يف  الكراهية  أكرهك: خطاب  "إين  ــ 
 .1العريب" 

تويرت للخطابني السين والشيعي متلك السلطة االجتماعية اليت يتيحها عرب منصته الشبكية  الوإذ جييز    
التغلغل بفعل أذرعه   البالغة على  نتيجة قدرته  السلطة  الرقمية  اإللكرتونيةحتدث هذه  اليت   وامتداداته وسلطته 

حيظى هبا يف اجملتمعات الشبكية، ويهيمن تويرت على صدارة الشبكات األكثر استخدامه يف دول اخلليج العريب 
السلطة  ومتلك  الدينية  سطوهتا  بعث  الطائفية  اخلطاابت  استطاعت  اهليمنة  هذه  وبفعل  األوسط،  والشرق 

ساابت اليت تؤسس لنشر فكر طائفي، مستغلة االجتماعية للمؤسسات الدينية الرمسية والغري رمسية وملختلف احل
والتقليل أو زايدة حّدته  الطائفي  توجيه اخلطاب  والدينية واألمنية واليت من شأهنا  السياسية  األنساق  تشابك 
حسب مقتضيات الواقع الفعلي، وضمن حميط اترخيي خاص تنساب منه خمتلف التغريدات السنية والشيعية،  

إنت إعادة  هلا  أاتح  ما  ليحيل وهو  احلاضر  على  التاريخ  استباقية  ماضوية ويف  ورؤي  تصورات  وفق  التاريخ  اج 
اخلطاب الديين السين أو الشيعي حنو أتصيل اخلصوصية التارخيية "للنص الرتاثي" الديين املؤسس لكنه اخلطاب 

 الشيعي يف تويرت واملتلبس ابلروح الطائفية يف متظهراته.   -الديين السين 

 
، ينظر 2014 األردن،  ، مركز محاية وحرية الصحفيني، 1، طإين أكرهك: خطاب الكراهية والطائفية يف إعالم الربيع العريبوليد حسين زهرة،  1

 .41إىل الفصل األول ص 



 الدراسة التحليلية للخطاب الطائفي يف شبكات التواصل االجتماعي                 الفصل الرابع 

 
227 

 

 الشيعي يف تويت -اخلطاب الطائفي السين 1خامسا: معمارية 

الشيعي يف تويرت ملنطلقات تصورية حتيل ابخلطاابت الدينية على -ختضع هندسة اخلطاب الديين السين
-لة اخلطاابت الدينية السنيةاءآليات االشتغال اليت حتيط ابلسياق اخلطايب داخل اخلطاب وخارجه، وتطرح ُمس 

الشيعية يف تويرت إىل حبث التأصيالت النظرية واملعرفية من أجل تقدمي مقاربة نقدية للخطاب الديين وهو ما 
يؤطر عملية االنسحاب إىل خمتلف احلقول املعرفية اليت تسهم يف إثراء الطرح األنطولوجي للخطاب الطائفي 

ع-السين أتسيساً  تويرت.  يف  ذلك،  الشيعي  والنقد   حاولتلى  النقدي  التحليل  مبقارابت  االشتغال  الدراسة 
السين  الديين  للخطاب  التحليلي-الثقايف  األمنوذج  ويعتمد  تويرت،  تصور مشويل احلايل   الشيعي يف  تقدمي  على 

 الشيعي يف تويرت من خالل حبث املكوانت -لألنساق االتصالية املشتغلة يف بنية ونسق اخلطاب الديين السين
السين  الديين  للخطاب  االفرتاضية  البنية  تشكل  اليت  واخلطابية  يستقي -االتصالية  ومنها  الدراسة  الشيعي حمل 

 اخلطاب الطائفي معناه ومبناه. 

 اللغة الطائفية يف خطاابت تويت: مساءلة  أ.  

ات إذا كان اخلطاب الطائفي يعتمد يف املقام األول على حتديد األان من خالل اآلخر وضبط مسار 
السياسية  العالقات  نسق  يف  الشيعي(  أو  )السين  الديين  اآلخر  متوضع  حتدد  اليت  اإلقصائية  العالقات 
واالجتماعية والثقافية واحلضارية، على هذا يراهن التحليل النقدي على حماولة كشف منط اهليكلة البنيوية اليت  

اهليمنة   عالقات  مبقتضاها  واالستحواذ    Polarizationواالستقطاب    Dominanceتتشكل 
Acquisition  السنية الدينية  اخلطاابت  تكرسها  التقين -اليت  الوسيط  آليات  مستغلة  تويرت  يف  الشيعية 

شرط  اإليديولوجيا  وتعترب  املؤدجل،  الديين  للخطاب  والشبكي  التقين  التفوق  تتيح  اليت  االفرتاضية  وخمرجاته 
الالم التواصل  أنساق  اخلطاب ضمن  هيمنة  لتحقيق  وابعتبارها أساسي  الرقمي  الفضاء  ملعيارية  اخلاضع  ادي 

حتمية أخرى للحداثة املفرطة، فإن كشف آلياهتا وضوابطها يعترب شرط الستكمال النموذج التحليلي املعتمد 
عليه يف هذا الدراسة، على هذا تتموضع مكوانت النموذج التحليلي لبحث مستوايت التوظيف االصطالحي 

اخل يف  الطائفية  السين ملعجمية  الديين  للخطاب: -طاب  أساسيني  بعدين  من خالل حبث  تويرت،  يف  الشيعي 
والكامنة  الظاهرة  اخلطابية  املمارسات  حتليل  من خالل  للخطاب  التواصلي  النسق  مبقاربة  األول  البعد  يرتبط 

بعد الثاين وحتديد خواص التفاعل االجتماعي يف بنية اخلطاب الديين الرقمي عرب تغريدات تويرت، فيما يسهم ال

 
أهم    1 التقاطعات  من  اليت من شأهنا حبث  النصية  املتعاليات  لبحث ودراسة  املنهجي  املفكر جريار جينيت يف أتسيسه  اليت قدمها  املصطلحات 

 القائمة بني النصوص واخلطاابت من ذات اجلنس أو من خارجه. 



 الدراسة التحليلية للخطاب الطائفي يف شبكات التواصل االجتماعي                 الفصل الرابع 

 
228 

 

يف حتليل عالقة اخلطاب الديين ابلواقع، يرتبط هذا البعد بطبيعة العالقات اليت تنتجها اخلطاابت يف تواصلها 
مع سياقاهتا سواء داخل النص اخلطايب أو خارجه ابعتباره شكل من أشكال املمارسة االجتماعية من خالل 

تتيح فهماً عميق اليت  النقدية اجلدلية  املقاربة  السنيةحبث  الدينية  التفاعلية بني اخلطاابت  العالقات  لنسيج  -اً 
 الشيعية والواقع احمليط هبا. 

الشيعي مع السياقات االستعمالية اليت -تتعاطى اللغة الطائفية املوظفة يف متون اخلطاب الديين السين 
زون املعجمي ذي تؤطر التوظيف النصي للخطاب الديين يف تويرت، وتتجه هذه اللغة إىل توظيف كثيف للمخ

تسيّ  يف  يسهم  ما  الطائفية  الوعظ ياإلحاالت  لفكر  احلقيقي  املعىن  عن  وإزاحته  وأدجلته  الديين  اخلطاب  س 
ترتبط   ذهنية  متثالت  بناء  حنو  منها،  قداستها  ويكتسب  الديين  النص  عليه  يتأسس  ما  عادة  الذي  واإلرشاد 
بعمليات إنتاج وإعادة إنتاج الذات واآلخر وحتديد اجتاه العالقات بينهما، على هذا يزخر املخزون املعجمي 

الدالة على تضمينات سلبية إقصائية ومتييزية طائفية،  لل الدراسة ابزدحام لغوي كثيف للرتاكيب  تغريدات حمل 
 ميكن حتديديها يف اجلدول التايل: 

 اخلطاب الشيعي  اخلطاب السين
 عمر، الفاروق، الصحابة، عائشة، أهل السنة
احلشد الشعيب، ايلثارات احلسني، الرافضة، 
اجملوسية، الصفوية، الرافضة، البعثية، الكفار، 
الدجل، املاليل، اخلوراج، املنحرفون، زمن 

الصحوة، خوارج العصر، املغول، امليلشات، 
احلشد الشعيب، إليران الفارسية، جناسة، الزاندقة، 

 الصعاليك، اإلرهاب. 

مة، علي، عاشوراء، كربالء، احلسني، فدك، فاط 
 احلسينيات، ابن تيمية، اي لثارات احلسني، املعتزلة 

الوهابية، السلفية، البرتيون، البكريون، داينة البكرية، 
عائشة، النواصب، داعش، اإلخوان، امللعونون، 

عمالء، تطبيع، اخلوارج، العمرية، الطغاة، بين أمية، 
األشرار، السلفية. الوهابية اخلليجية، الزين، الطغاة،  

 العمالء، املرتزقة، املنافقون، 

 الشيعي يف تويت -(: يوضح املخزون املعجمي للخطاب الديين السين8جدول رقم )

الشيعي يف -حتظي السردية اخلطابية الدينية حبمولة معجمية هتيمن على أنساق اخلطاب الديين السين 
تويرت، وحتاول السردايت اخلطابية اجلمع بني التوجهات اإليديولوجية املضمرة ومسارات بناء األنساق الذهنية 

فكرية لتداول اخلطاب الديين، ويوفر عرب التقنية اإللكرتونية يف فضاء تويرت، حيث مينح هذا الفضاء مساحة  
تواتر التوجهات الدينية اإلسالمية ما بعد حداثية وهيمنتها على النسق التكنولوجي اخلطايب يف الفضاء الشبكي 
يف تويرت، حتديد جماالت السيطرة االجتماعية للخطاب الطائفي وضبط مسارات املركزية السردية اليت متثل بؤرة 
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املسوق عرب تويرت، ميكن حتديد املكون السردي يف جانبه التلفظي واملعجمي من خالل نشوء الفكر الطائفي  
التوظيف   آلية  حيددان  اثنني  يف   األيديولوجي اجتاهني  اخلطابية  األنساق  ومسارات  مكنوانت  يكشف  الذي 

 اخلطابني السين والشيعي يف تويرت: 

  
 االجتاه السلب  االجتاه اإلجيايب 

 النسبة املئوية  التكرار  النسبة املئوية  التكرار 
 5.05 161 5.24 86 عمر

 8.72 278 7.74 127 عائشة

 2.13 68 0 0 الصفوية 

 1.41 45 0 0 العمرية 

 3.71 118 0 0 اجملوس 

 1.13 36 0 0 املغول 

 3.45 110 0.3 5 البعثية 

 3.13 36 0 0 الكفار 

 3.45 110 1.82 30 ايلثارات احلسني 

 1.63 52 3.04 50 السنة أهل 

 14.77 471 7.31 120 الرافضة 

 11.17 356 0 0 النواصب 

 0.72 23 0 0 الدجالون 

 1.03 33 0 0 املالل 

 1.31 42 0.6 10 اإلخوان 

 2.32 74 0 0 امللعونون 

 5.58 187 0 0 العمالء 

 4.07 130 0 0 التطبيع 

 0.06 2 0 0 اخلونة 

 5.30 169 1.46 24 الوهابية 

 2.03 65 2.19 36 إيران الفارسية 

 0.31 10 0.3 5 زمن الصحوة 

 1.63 52 0.73 12 احلوثي 

 1.47 47 00 00 املنحرفون 
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 0.78 25 00 00 ازديون 

 2.22 71 00 00 البكريون 

 0.94 30 00 00 البتيون 

 0.84 27 00 00 املعتزلة 

 1.91 61 00 00 األشاعرة 

 00 00 0.97 16 فدك 

 0.53 17 5.42 89 عاشوراء 

 00 00 8.53 140 فاطمة 

 00 00 1.89 31 علي

 00 00 45.12 714 احلسني 

 1/47 47 4.2 69 اخلميين 

 7.34 234 00 00 داعش

 00 00 4.63 76 كربالء 

 %100 3187 %100 1640 اجملموع 

 الشيعي يف تويت -الديين السين(: يوضح اجتاهات تداول املخزون املعجمي للخطاب  8جدول رقم )     

خالل حتديد تواتر املخزون املعجمي ذي الداللة الطائفية وحماولة الكشف عن اجتاهاته يف تقدمي   من
توصلت  فقد  الشيعي،  الديين  اخلطاب  مسارات  حيدد  الذي  اخلطايب  النسق  حسب  سليب  أو  إجيايب  تصور 

ها لآلخر الديين، فيما الدراسة إىل حتديد االجتاه السليب ملضمون خمتلف التغريدات املدروسة فيما يتعلق بنسب
الرسم  ذلك من خالل  توضيح  ميكن  الشيعي،  أو  السين  الديين  اخلطاب  برموز  اإلجيايب  االجتاه  منحى  يرتفع 

 البياين التايل: 
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 الشيعي يف تويت-(: يوضح اجتاهات املخزون املعجمي يف اخلطاب الديين السين11شكل رقم )

الشيعي إىل توظيف مكنوانت الذاكرة الدينية وأتطريها سياسيا حبيث -السين يسعى منتجو اخلطاب  
تصوراته  بناء  وإعادة  الطائفي  االصطفاف  تبنيه أليديولوجيا  الدينية من خالل  رؤيته  إىل أتطري  ابملتلقي  حتيل 

ناء  الذهنية حول الذات واآلخر. وحياول اخلطاب الشيعي خلق تشويش ذهين وفوضي عقائدية ترتكز على ب
صورة منطية مزدوجة يتم تكريسها بفعل اسرتاتيجيات التكرار واإلقناع واستحضار الذاكرة الدينية لتأمني الشحن 
العاطفي، ووفقا هلذا املنطلق تتجه التغريدات حنو خلق فسيفساء معرفية منبثقة من تصورات ماضوية تستحضر 

ا احلدث  هذا  يف  يزامن  السين،  اآلخر  حنو  االنتقامي  دينيا الفعل  انفعاال  وأربعينيتها  لذكرى كربالء  لتواصلي 
الفضاء  يف  وممارساهتا  الشيعية  اهلوية  لطقوسية  املؤسسة  الدينية  النصوص  حمتوايت  يف  يتمظهر  ما  سرعان 
متثل  وإذ  الشيعية،  اهلوية  رموز  متجيد  فيها  يتم  عقدية  هالة  بناء  التأسيس من خالل  هذا  ينطلق  االفرتاضي، 

"علي بن أيب طالب" مساحة فكرية تتسع لتشكل أفق الفكر الشيعي يف تويرت، تتجه خمتلف "فاطمة الزهراء" و
غ الطائفي لبناء انزايح فكري ينزه األيقونة الدينية الشيعية ويضعها يف مراتب صبالتغريدات إىل خلق نوع من الت

ادي والالمادي الذي يتم تسويقه "اإلله"، خيضع هذا التموضع اإلهلي لقداسة الرمز الشيعي املنبثق من تراثه امل
تتمحور هذه الصورة حول مظلومية احلسني بن علي رضى هللا عنهما يف حادثة  امليداي،  عرب خمتلف وسائط 
الدينية،   وجغرافيته  الفقهية  معامله  وحيّدد  الطقوسية  توجهاته  خمتلف  الشيعي  اخلطاب  فيها  يصطنع  اليت  مقتله 

ية قداستها الدينية من خالل ربطها امليدايتيكي للحادثة مقتل حفيد رسول وتستمد قوة وأتثري التغريدات الشيع
ويصبح تويرت حوازة حسينية تتماهي مع املزارات واحلوزات   ما،رضى هللا عنه  "احلسني بن علي"  هللا حممد  

ية يف شخص واملراقد يف الراثء واحلسرة على أيقونة احلزن واملظلومية وكل ما ميكن أن يّدلل على الذات الشيع
 "احلسني بن علي" رضى هللا عنهما.

ذاته  الوقت  فهو يف  وقداسة،  تويرت متجيدا  الدينية عرب  تسويق رموزه  الشيعي يف  اخلطاب  ينربي  وإذ 
، وميارس اخلطاب الشيعي نوعا من التمثل واإلسقاطحييل الذات السنية إىل اهلامش من خالل فعلي اإلقصاء  
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ابلنهاايت الوخيمة لبعض الشخصيات السنية على غرار هناية الرئيس العراقي )صدام حسني( إذ مت تداول هذه 
لذات السنية، وحماولة لتأكيد   قصاء إ( مرة يف تويرت أتصيال لفكر  106التغريدة وإعادة التغريد هبا أكثر من )

اليت يدعمها النهاية احلتمية والو  الشيعية احلسينية  العدالة اإلهلية للهوية  املبنية على روح االنتقام وحتقيق  خيمة 
 متجيد هللا ونصره ضد عدوه )الناصيب( حسب رؤيتهم الفكرية الرائجة يف تويرت. 

متثالته   بناء  يف  السين  اخلطاب  ينطلق  اآلخر،  وهدم  الذات  وهم  بناء  يف  اخلطايب  النسق  ذات  على 
ية مستعينا حبمولته الدينية حنو إعادة تسويق الذات السنية من خالل دحض اآلخر الشيعي )الرافضي( الذهن

على كراهيتهم   والتحريض  اإلهانة  حمل  الدينية  الرموز  عن  الدفاع  مهمة  السنية  التغريدات  وتتويل  وتكفريه، 
ن بن عفان، وعائشة وحفصة وتكفريهم من قبل الطائفة الشيعية )أبو بكر الصديق، عمر بن اخلطاب، عثما 

رضى هللا عنهم(، حيث تنحو التغريدات السنية منحى اخلطاب الشيعي يف التخوين والتكفري واإلقصاء لآلخر 
الشيعي وخلط احلاضر ابلتاريخ يف عملية جتديد لصراع الديين املستمر منذ عقود طويلة عرب التاريخ )تتغري فيها 

ما  إالّ(  ليس  الصراع  وفضاءات  احلاضر   وسائط  بني  الفصل  فيه  يتم  ال  زمنية  فوضى  أمام  أبنه  املتلقي  يوهم 
واملاضي وهو ما يبقي اإلنسان رهني عاطفته الدينية وتزمته العاطفي لعدم قدرته على إجراء عملياته املنطقية 

داخله تصور للفصل بني احلاضر ابملاضي، نتيجة كثافة وثقل احلمولة املعجمية الطائفية اليت يتلقها ويتكّون يف  
سادي ورجعي اجتاه اآلخر الشيعي. على جانب آخر تعتمد بعض التغريدات السنية على السخرية واالستهزاء  
والتشهري حّد إنكار املذهب الشيعي الذي يقف على بوتقة اخلزعبالت والتزييف كما يتم تداوله يف اخلطاب 

 السين. 
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ف تتموضع  الذي  احلداثي  الوسيط  توظيف  من  الرغم  السنيةعلى  الدينية  اخلطاابت  واليت -يه  الشيعية 
املثاقفة  أيديولوجيا  فيها  لغة ماضوية هتيمن  تعترب خطاابت رجعية حتمل  أهّنا  إالّ  فيه،  لنفسها مكان  أوجدت 
ما يسهم يف  فقهية وعقدية،  والقائمة على إسقاط كل مغايرة  الطوائف اإلسالمية  الكامنة يف ذاكرة  الطائفية 

 من اخلطاابت الدينية املتوجسة من اآلخر الديين. انتشار هذا النوع 

السين الديين  اخلطاب  حمتوى  يف  املوظف  الطائفي  االصطفاف  اهلوية -ويسعى  توحيد  إىل  الشيعي 
الرؤي والتصورات اليت  تتفق  السنة والشيعة، حيث  الرغم من االختالف املنهجي والفقهي بني  الطائفية على 

عن بنية اخلطاب الديين ضمن توليفة خطابية تقصي يف منهجها اآلخر الديين، ينتجها اخلطاب الطائفي املنزاح 
ينبثق منه اخلطاب   الذي  اإلقصائي  التيار  دوغمائية  املعتدل على حساب  الوسطي  الفكر  ويتالشى مبقتضاها 

 الطائفي يف تويرت. 

 . الشيعي يف تويت-استاتيجيات املناورة احلجاجية يف اخلطاب الديين السينب.        

تتأسس البنية احلجاجية يف اخلطاب الديين القائم على اسرتاتيجييت اإلقناع والتأثري وإحداث األثر املطلوب 
يف املتلقي، ويتيح البحث املنهجي حتديد خمتلف تقنيات احلجاج اليت يتم استعراضها يف منت اخلطاب الديين 

األ -السين خمتلف  تقدمي  من خالهلا  يتم  واليت  تويرت،  يف  منها الشيعي  يستقي  اليت  والبنيوية  الفكرية  طروحات 
املعلنة واملسكوت عنها،  اخلطابية، وقراءاته  النسقية وتشكالته  فيها تصوراته  املوضوعايت وحيدد  بناءه  اخلطاب 
الديين واليت من خالهلا ميكن  لبنية احلجاج يف اخلطاب  املعمقة  القراءة  تلك  النقدي تقدمي  البحث  يتيح  وإذ 

 حلجاج والربهنة اخلاضعة يف هذه الدراسة إىل تفرعات ثنائية ميكن تصنيفها كالتايل: حتديد مسارات ا

الشيعي خطااب متوجسا يبين أساطريه يف تضخيم -يعترب اخلطاب الطائفي السين أ. مسارات الربهنة املنطقية:  
 تويرت، يتم تضخيم هذا اهلوايت اهلامشية على حساب اهلوية اجلامعة اليت يتم إقصائها يف الفضاء االفرتاضي عرب 

حالة  أتمني  شأهنا  من  اليت  اخلطابية  الشروط  توفري  خالل  من  والتعصب  التطرف  حنو  وإحالته  اخلطاب 
" اليت من شأهنا تعزيز بنية الذات اجمليدة يف Fake Belieivingاالستسالم الذهين وصناعة "وهم االعتقاد  

قيق اهلدف األساسي الذي من خالله يتم إنتاج هذا النوع من مقابل إقصاء وإنكار املغايرة الدينية، يف سبيل حت 
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تتيحها  منطقية،  وغري  منطقية  بالغية  اسرتاتيجيات  احلجاجية ضمن  اآلليات  جمموعة  توظف  اليت  اخلطاابت 
 معايري اإلنتاج والتشكل اخلطايب القائمة على استحضار جماالت منهجية ثالث: 

 التداولية     

 التأويلية      فضاء تويت                                        

 البالغية     

 الشيعي يف تويت-(: يوضح جماالت التحليل احلجاجي يف اخلطاب الديين السين12شكل رقم )

يفرتض اجملال التداويل حتديد ظروف إنتاج اخلطاب وآلياته االستعمالية ضمن النسق السياقي الذي تتم  
الشيعية عرب تويرت، ميكن حتديد هذا اجملال ابلنظر إىل شروط إنتاج -فيه عمليات تواتر اخلطاابت الدينية السنية

يتيحها تويرت أثناء عملية التغريد والتفاعالت الناجتة اخلطاب االستعمالية والسياقية فضال على املزااي التقنية اليت  
بعدها، حيث ميّكن تويرت من مشاركة التغريدة عرب فضاءه أو إحالتها إىل فضاءات شبكية أخرى مثل: فيسبوك 
األخرى كتسجيل  االجتماعي  الطابع  ذات  االفرتاضية  املمارسات  على  فضال  وغريها،  واتساب...  وانستغرام 

يق وإعادة التغريد واملشاركة، وتتيح هذه العمليات مساحة تفاعلية أوسع، حيث يعمل تويرت والتعل  اإلعجاب 
من خالهلا على تكوين رأمسال اجتماعي ابلنظر إىل حميط التفاعل االفرتاضي القائم على التعامل مع النموذج 

السين  اليت حتد -اخلطايب  تويرت  تكوين خوارزميات  يسهم يف  والذي  تويرت  وتلقي الشيعي يف  انتشار  د جماالت 
اخلطاابت الطائفية السنية والشيعية، وتؤسس هذه الدائرة التفاعلية احمليطة ابخلطاب الديين ملبدأ أساسي مهم 
بناء اإلطار اإلعالمي  )ميكن االستدالل به عن طريق نظرية حتليل األطر من خالل مبدأ االنتقاء والربوز يف 

"  AETOS  األيتوس " بــــــ "حممد مشبالرت يف االنتشار والتموقع( يسميه "القائم واليت تتيحها خوارزميات توي
حبيث مينح للذات اخلطابية قدرة فعلية على إضفاء متوقع اسرتاتيجي حاسم ومهم يف سياق النسق الشبكي عرب 

فــــ ـ" املتلقي ويتماهى بذ األيتوستويرت،  الثقة ما يعزز عالقاته مع  لك تويرت قوًة " مينح جماال أوسع الكتساب 
وأتثرياً مع منرب املسجد واحلسينية، ما جيعل من مهمة التسليم مبحتوى التغريدات وتبنيها أمر مسلما به يتمظهر 
واهليمنة   اإلنغالقية  مسات  بفضل  ذاته  الوقت  يف  ويتأسس  تويرت،  فضاء  يف  االفرتاضي  التفاعل  عمليات  يف 

" كنوع من املزاوجة الفكرية آلليات L'HABITUSبتوس  اهلايللخطاب الطائفي ملا وصف بيري بورديو بـ "
 التموقع الذايت واالنغالق اهلواييت يف تكامل "األيتوس" و "اهلايبتوس". 
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 (: يوضح تكوين األيتوس الطائفي السين/ الشيعي عن طريق خوارزميات تويت 13شكل رقم )

حييل البحث التأويلي يف جانبه االستقصائي على توفري قدرة متماهية يف الكشف عن اخللفيات املسيطرة 
السين الطائفي  اخلطاب  اجتاه  األسطوري"  -على  "العقل  حبيثيات  الديين  اخلطاب  يرتبط  إذ  تويرت،  الشيعي يف 

ينبين عليه اخلطاب الديين ويتحرى ضوابطه ا لتقليدية الرجعية يف جانبيها السين كرهينة للبعد الكهنويت الذي 
تتأسس "هرمسية   تقنيات   Hermesianوالشيعي، وبذلك  الواضح على  السين/الشيعي" العتماده  اخلطاب 

التعصب والتطرف الديين اليت حّتيد ابخلطاب الديين عن مفهومه االصطالحي لصاحل الرؤية الطائفية إبسقاطاهتا 
امل املتعددة  واملوضوعاتية  اتصايل املنهجية  املتمظهر كفعل  االجتماعي  السلوك  سلم  على  واملتدرجة  ستوايت 

 انفعايل عرب تويرت. 

مبدأ  يعتمد  الذي  الديين"  "للنص  واحملدود  األفق  الضيق  االجتاه  من  الشيعي"  اخلطاب  "هرمسية  تنطلق 
املطل تتماهي مع  اليت  القدسية  ق اإلهلي واملنزه أرثوذكسي قائم على متجيد الكهنوت الشيعي مبختلف جتلياته 

الديين إبسقاط التصورات املقدسة اليت حتيط ابلرموز الشيعية املمثلة يف العرتة الطاهرة آلل بيت النبوة، تستوطن 
اخلطاابت  منها  تنطلق  الشيعية  لذات  مركزية  بؤرة  بناء  من خالل  تويرت  يف  الشيعي  اخلطاب  نسيج  اهلرمسية 

على وسائطية الوحي اإلهلي مع البشر من خالل العالقة االستثنائية الدينية يف فضاء تويرت ضمن هيمنة قائمة  
اليت حتيل آبل بيت النبوة حنو والية املسلمني وإمامته يف طقوسية املمارسة السياسية ذات املنشأ الديين واملباركة 

تويرت، يتأسس من هللا تعايل. وعلى ذات البنيان تتأسس هرمسية مثلث العظمة يف الفكر الشيعي املتداول عرب  
ويف مقابله فاطمة رضى هللا عنها   ملسو هيلع هللا ىلص اهلرم يف قمته بوجودية هللا سبحانه وتعايل، فيما ترتبط القاعدة مبحمد  

الطا العرتة  الفرنسي  هواليت متثل شجرة  املستشرق  يؤكد  السياق  النبوة، ويف هذا  بيت   هنري كورابن  رة آلل 

Henry Corbin   م"، يف تعزيز واضح للمنحى التأويلي الذي تسري "أن الشيعة أول من هترمس يف اإلسال

 األيتوس السين 

 األيتوس الشيعي 

 التعليق 

 االعجاب

 إعادة التغريد 

 املشاركة 

 التغريد 

 ي الشيعاأليتوس 

 األيتوس الشيعي 
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اجملال لتموضعها كرؤية معيارية   Gnosticismفيه اخلطاابت الدينية الشيعية عرب تويرت ما يفتح أمام الغنوصية  
 تؤطر اخلطاب الشيعي ضمن أسس معينة تتوافق مع منطلقات التصور األوحد للمعلمية الشيعية الكهنوتية.  

ا الفاعل  وإذ   Salafismلسلفي  يتموضع  السين،  الطائفي  للخطاب  املنتجني  الفاعليني  ترتيب  هرم  يف 
أكدت نتائج الدراسة التحليلية احلالية اليت اعتمدت على رصد وحتليل بنية اخلطاب السين، من أمثال ذلك 

دات العرعور اليت الداعية "عدانن العرعور"، الذي يشكل أمنوذجا لسلفية املناوئة خلطاب الرافضة، إذ تتبين تغري
تويرت  متابع يف  مليون  ثالثة  من  أكثر  يصفه    (  3.3M)  يتابعها  الذي  الشيعي  اآلخر  إقصائي ضد  منهجاً 

 ابجملوسية والكفر واتباع اخلزعبالت اليت ال ارتباط هلا ابلدين اإلسالمي. 

تسهم تغريدات العرعور يف بناء روابط شبكية من خالل حجم التفاعالت االجتماعية االفرتاضية اليت يؤسس 
م املتابعني لتغريدات العرعور وتسجيالت اإلعجاب هلا عرب حسابه يف تويرت، تتحدد هذه التفاعالت يف حج

تويرت صناعة  فضاء  املذهل يف  التفاعل  ويتيح هذا  العرعور،  تغريدات  تتمتع هبا  اليت  واملشاركة  التغريد  وإعادة 
"أيتوس" سلفي مشبع بروح الكراهية والتحريض الطائفي والذي حتركه التغريدات املناوئة للفكر الشيعي املنكر 

 كطائفة إسالمية حسب الرؤية العرعورية. احتسابه  

وتعترب الظاهرة العرعورية أكثر بروزاً ومتظهراً يف جانب اخلطاابت السلفية يف تويرت، يربر هذا األمر ملا تتيحه 
القاعدة اجلماهريية االفرتاضية اليت أتسست حول حساب العرعور يف تويرت، هلذا يتم تداول وترسيخ صورة منطية 

عليها   املقدر يهمن  احلساابت  متابعي  ذهنية  يف  الدينية  الصورة  هذه  تكرس  السلفية،  الدينية  القاعدة  رموز 
عددهم ابملاليني، وتتيح هذه الوضعية املتداولة يف فضاء تويرت خلق حالة "األتباع" من خالل تبين الفكر الديين 

ية ) تتفق هذه الزاوية التحليلية مع ما املسوق عرب رموز احلركة السلفية وهيمنتها يف جمال املمارسات االفرتاض
 :Salafists and Sectarianismاملوسومة بــ    Genrive Abdo"  جنيف عبدوتوصلت له دراسة " 
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1Washington Twitter and the communal conflict in the Middle East   يف
مناهض  طائفي  تسويق خطاب  يف  األوسط  الشرق  منطقة  يف  السلفني  الدين  رجال  بعض  اضطالع  تفسري 
ملواجهة  املتحدة  للوالايت  املتاحة  واخليارات  الطائفي  والتحريض  الكراهية  مضامني  وحيمل  الشيعي  لآلخر 

 اخلطاب السلفي وتداعياته على األحداث السياسية اجلارية يف املنطقة. 

موزاي تتواري دوغمائية اخلطاب السلفي الطائفي يف إقصاء واضح ملختلف توجهات اخلطاب على حنو  
نتيجة ذلك حيدث االنفصام  املنهجي،  السنية املختلفة يف اجلانب  التيارات  الشيعي فضاًل على بعض  الديين 

الفكر السلفي واإلخواين يتيح هذا االنفصام حدوث اصطفاف مذ   اإليديولوجي بني  هيب يعرب عن يف تويرت، 
 عمق اهلوة االختالفية يف اجتاهات التيار السين الذي ينعكس على بنية اخلطاب الديين يف تويرت.

 
سياقات  تظافر  نتيجة  أنه كان  القول  فيمكن  الدراسة،  حمل  الديين  اخلطاب  إجناز  ظروف  إىل  وابلنظر 

امل التغيريات  من  انطلقت  هجينة،  ودينية  واجتماعية  واقتصادية  يف سياسية  الديين  اخلطاب  بنية  يف  نهجية 
السعودية يتزامن هذا األمر مع األزمة اخلليجية القائمة بني قطر واإلمارات والسعودية، يف الوقت نفسه تتعرض 
اليت  الشعبية  لالحتجاجات  العسكري، وصوالً  التحالف  أسطول  طرف  واسعة من  لعمليات عسكري  اليمن 

تل قاسم سليماين الذي أحدث حالة فوضي عقائدية وشحن نفسي ، مث مقم2019عرفتها العراق أواخر سنة 
لدى الطائفة الشيعية مث اقتحام العامل السين والشيعي جلائحة كوروان اليت فتحت اجملال واسعاً لتبادل االهتامات 

املعلمية وإحياء اخلالفات الفقهية السابقة، وصوالً إىل حادثة انفجار مرفأ بريوت اللبناين. وأمام هذه األحداث  
إليها كموجهات حامسة يف  منها، وابلنظر  تداوليته  اليت يستقي  الديين  اخلطاب  إنتاج  بسياقات  اليت أحاطت 
تصاعد مستوايت العنف الطائفي يف بلدان ما بعد الربيع العريب، وأمام اندماج ظاهريت احلداثة املفرطة واجملتمع 

فعل  احلجاج  يصبح  اخلطايب  التشكل  مسارات  يف  السين  الشبكي  الديين  اخلطاب  صالحية  حيدد  -شرعي 
 الشيعي ويدعم تداوله يف فضاءات تويرت. 

 
1 Genrive Abdo, Salafists and Sectarianism: Twitter and the communal conflict in the Middle 

East Washington, previous reference, look: chapter one, p 32.  
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وأتسيساً على رؤية إلزامية احلجاج يف اخلطاب الدينة كان حضور الربهنة الدينية حتمية تتماهي مع قداسة 
الطائفية والرتويج هلا ابعتبارها النص الديين الذي يتم توظيفه يف عمليات إسقاط الفكر الديين ضمن املسارات  

املربر احلاسم والشرعي لتقدمي صورة منطية تعتمد على مؤشرات الدوغمائية الدينية، ميكن حتديد تداول الربهنة 
 الدينية إىل جانب أدوات الربهنة األخرى يف اجلدول التايل: 

 النسبة املئوية  التكرار سار الربهنة م

قي 
ملنط

نة ا
ربه

ر ال
ملسا

ا
 

 %30 187 ة الدينية الربهن

 %17 103 الربهنة التارخيية 

 %7 43 الربهنة العلمية 

 %12 78 أقوال مسؤولني 

 %34 208 الوقائع واألحداث

 100 619 اجملموع 

قي 
ملنط

ري ا
 الغ

هنة
الرب

ار 
مس

 

 %22 254 املبالغات

 %32 276 التعميم 

 %2 21 التنميط 

 %5 56 التحيز

 %39 461 أخرى بدون برهنة 

 100 1068 اجملموع 

 (: يوضح مسارات الربهنة يف اخلطاب السين يف تويت09جدول رقم )

واجتاهاهتا  مشارهبا  تعدد  على  فكرية  اإلسالمية كمرجعية  الرؤية  تبين  من خالل  السين  اخلطاب  يتحدد 
املمارسة االجتماعية، غري ومدارسها، حيث يطرح اخلطاب السين تصوراته الدينية حول خمتلف القضااي وحقول 

أن للمجال السياسي حضوره الطاغي على بنيوية اخلطاب الديين يف تويرت، يتعزز هذا احلضور بفعل خمرجات 
الربيع العريب وأتثرياته اليت أعادت رسم خارطة العالقات السياسية واحلضارية والدينية، فاحتة اجملال أمام إعادة 

نسق احلياة السياسية واالجتماعية، من خالل تقدمي صياغة جديدة للمغايرة الشيعي يف  -متوضع الصراع السين 
الدينية والعقدية اإلسالمية يف املنطقة العربية، تنعكس هذه الصياغة اجلديدة يف بنية اخلطاب السين يف تويرت، 

 شيعي.الذي يعتمد على املقاربة احلجاجية اليت تؤسس لدعائم اخلطاب الديين يف صراعه مع نظريه ال
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هذه  تنعكس  السين،  الفكر  تؤسس  اليت  والدينية  الفقهية  األصول  توظيف  على  الدينية  الربهنة  تعتمد 
األصول على اجتاهات اخلطاب الديين، الذي يعتمد يف بنياهتا احلجاجية على توظيف املدونة الدينية من خالل 

التيار الديين يف اخلطاب السين يف مهمته   القرآن الكرمي واحلديث النبوي، تتأصل هذه التوجهات يف دعم وأتييد 
 الكهنوتية ضد اآلخر الشيعي. 

يتأصل املنهج السلفي اجلهادي يف حربه االفرتاضية ضد الرافضة الشيعية، ترتبط التغريدات السلفية بتخوم 
الديين للشخصيات سلفية وأخرى  ل  الفكر  تويرت  تتمظهر يف حساابت  اليت  اجلهادية  اإلخوان جللسلفية  ماعة 

اخلطاب  يتمظهر  فيما  واإلمارات،  مصر  يف  االفرتاضي  حضوره  بكثافة  تويرت  جغرافيا  يف  تتحدد  املسلمني، 
لفي والوهايب يف أتمني الوهايب افرتاضيا )يف تويرت( يف اململكة العربية السعودية، وتتحدد توجهات اخلطابني الس

استقطاب مجاهريي عايل املستوايت يصوغ ملبدأ الدفاع عن اهلوية السنية ضد أي جتريح شيعي، تتجاوز هذه 
وم على تقدمي فتاوي التكفري واستباحة دماء اآلخر الشيعي يف إطار ق ت  يةحدّ الرؤية الدفاعية إىل بناء توجهات  

نهج السلفي دوغمائية أتسيساً للقاعدة الدينية اجلهادية القائمة يف املاحلرب االفرتاضية القائمة على منطلقات  
 .االفرتاضي  والوهايب الذي يقصى فكر "الرافضة" وحضورها اهلواييت 

يف  الدينية  للممارسات  منطية  حتديد  إعادة  السين  اخلطاب  يف  واملذهبية  الثقافية  البين  تفكيك  يتيح 
املوظفة يف تكريس عمليات االستقطاب اهلواييت السين، وإذ أاتحت تويرت، تتحدد وفقا لذلك تقنيات احلجاج  

يتمظهر كل  تويرت،  السين يف  اخلطاب  بنية  املوظفة يف  احلجاج  منهجية آلليات  تقدمي مكاشفة  الدراسة  عينة 
استقطاب منهجي  إىل  بنيوي حاد حييل عملياً  اجلارية يف متحور  واألحداث  للوقائع  إسقاط واضح  ذلك يف 

يق لزعزعة  وفكري  مصدر  الشيعي  الفاعل  أن  ملتلقي  ليظهر  العقلية  التفكيكية  العمليات  من  لنظام انن 
مبا  والثقافية  السياسية واالجتماعية  البىن  هدم  إىل  الزعزعة  تتعدى حالة  العربية،  املنطقة  القائم يف  االجتماعي 

مبقتضاها صورة مشوهة حتمله اهلوية الشيعية من زيف وخزعبالت وأكاذيب ومظاهر الدجل، حيث تتشكل  
اخلطاب  نسيج  واألحداث يف  الوقائع  توظيف  رصد  وقد كشف  السين،  اجلمعي  املخيال  يف  الشيعية  للذات 

نسبته   بلغ  تكراراً  تويرت  يف  فكرًة %34السين  يسوق  تويرت  يف  مركزي  أمنوذجا  بريوت  مرفأ  تفجريات  متثل   .
ه التصورات من خلفية مذهبية ذات طبيعية سياسية مفادها "أن حزب هللا مصدر خراب وتدمري لبنان" أتيت هذ 

يضطلع فيها حزب هللا ابعتباره عنصراً شيعياً أسهم بعملياته اإلرهابية يف تدمري لبنان اقتصادايً ودينياً وسياسياً، 
فضالً على اخنراطه يف إحالة سوراي والعراق إىل نفق الصراعات الطائفية حسب رؤية اخلطاب السين املتداولة 

  تويرت. عرب
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احلثيثة   القراءة  أاتحته  الذي  السين  للخطاب  احلجاجي  توظيفها  يف  الدينية  الربهنة  تقنيات  تندرج 
واملعمقة للبنية احلجاجية الدينية القائمة على السردايت القرآنية واحلديثية اليت تؤصل الفكر السين ابملوازاة مع 

واملدارس   املشارب  متثل  اليت  االختالفية  الفقهية  العروض  الوهابية توفري  تيارات  على  فضالً  األربعة  السنية 
حيتكم  تويرت.  تغريدات  عرب  هلا  صريح  إسقاط  ضمن  السين  للفكر  املنهجية  املسارات  من  وغريها  والسلفية 

وتؤسس احملاججة ،  %30اخلطاب السين إىل املدونة القرآنية واحلديثية اليت مت رصد تداوهلا بنسبة تكرار بلغت 
هاين إىل خلق مبدأ "حوارية احلجاج" الذي يتيح خلق تفاعل افرتاضي ضمن نظام البيئة الدينية يف منطقها الرب 

تويرت ضمن حقل االستعمال اللغوي، يفرتض هذا املبدأ أتكيد دخول املتلقي يف الاللغوية للمتلقي واليت يؤمنها  
نطاق "التجربة املشرتكة" اليت جتمع منتج اخلطاب مع متلقيه، حبيث يصبح اخلطاب السين املنتج من الفاعل 

"التماهي"   الديين أو السياسي، يتوافق مع التصورات واالهتمامات اليت يتبناها متلقي اخلطاب، وهبذا يتحقق 
املطلوب بني منتج ومتلقي اخلطاب الذي يهدف يف كليته لتحقيق اإلقناع واالستقطاب اجلماهريي ضمن البيئة  

 االفرتاضية لتويرت يف ميدانه السين. 

 النص الديين                                               

 فضاء تويرت                                     فضاء تويرت                           

 

 اجلمهور )املتلقي(                منتج اخلطاب                                                       

 التماهي

 (: يوضح االجتاه حنو التماهي يف اخلطاب السين يف تويت 14شكل رقم )

 اخلطاب السين 
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اخلطاب السين استجداء إيديولوجيا االصطفاف الطائفي يف بعده حتاول الربهنة التارخيية املعتمدة يف  
إذّ  السلطة   السياسي،  مقاليد  حول  والسنة  الشيعة  بني  اإلسالمي  التاريخ  عرب  الطائفية  الصراعات  تتحول 

السياسية يف البالد العربية إىل نوع من املمارسات الشعائرية ذات الطابع الوجودي املستمر، تبحث التغريدات 
حترير األطروحات التارخيية اليت من شأهنا ربط األحداث   (ضمن إطار منهجي قائم على مقاربة اترخيية)ية  السن

الدينية  اهلرطقة  متفصالت  بعث  يف  السنية  الدوغمائية  خالهلا  من  تتمظهر  قدمية،  اترخيية  مبحطات  اجلارية 
عتماد الربهنة املنطقية يف بعدها التارخيي والسياسية اليت حتيط ابلبناء الصوري للهوية الشيعية. على ذلك جرى ا

، يتم استثمار الوقائع التارخيية ضمن قالب يعاد فيه طرح تراجيداي الصراع الوجودي %17بنسبة تكرار بلغت  
السنة والشيعة، السياسية   بني  العربية بني األنظمة  البالد  السياسية يف  يتوازى فيه تصوير الصراعات  على حنو 

 ا اإلرهابية ضمن مقاربة شبه متاثلية مع املذهب الشيعي املتناثر يف جغرافية املنطقة العربية. احلاكمة وامليليش

تويرت استعانت بعض النتاج اخلطاب السين وتسويقه يف فضاء  إونظرا العتبارات احلجاجية املعتمدة يف  
واإلحصائيات األرقام  بعض  عرض  من خالل  العلمية  الربهنة  آبلية  السنية  اليت   التغريدات  العلمية  والتفاصيل 

تقدم السند املعريف والعلمي بغية تثبيت الصورة الذهنية النمطية حول الذات السنية واآلخر الشيعي، بلغ تكرار 
 يف اخلطاب الديين السين يف تويرت. % 7 احلجاج العلمي بنسبة

اإلنسانية،  النفس  يف  الكامنة  العاطفة  منشاؤها  ذهنية  تصورات  مترير  على  الطائفي  اخلطاب  يرتكز 
اجملوسية  الطبيعة  ذات  الدينية  التوجهات  خانة  ضمن  الشيعية  اهلوية  متوضع  إعادة  هلا  وفقا  تكرس  حبيث 

أل احملفوظة  ابملكانة  موضوعاتية  توكيدات  حتمل  حداثية  العتبارات  الوالء  منذ والصفوية  واجلماعة  السنة  هل 
مظاهر  تكريس  حنو  السنية  تويرت  تغريدات  خمتلف  وتتجه  العربية،  اجلزيرة  شبه  يف  احملمدية  الدعوة  انطالق 
الشيعية، حيث تتشكل ديناميكية احلجاج  العقيدة  املمارسة يف إطار  الطقوسية  السخرية واالستهزاء ابلشعائر 

اء تويرت، تتحدد هذه الدينامية يف آليات املبالغة اليت يتم تداوهلا الالمنطقي يف إثراء توجهات حتريضية يف فض
افرتاضيا، حيث مت تكرار آلية املبالغة يف رسم الصورة النمطية لآلخر الشيعي يف هيمنة للمالمح الشيطانية اليت 

   .  %22استوطنت خمتلف توصيفات اخلطاب السين يف تويرت بنسبة تكرار بلغت  



 الدراسة التحليلية للخطاب الطائفي يف شبكات التواصل االجتماعي                 الفصل الرابع 

 
242 

 

التعميم آلية مهمة يتم من خالهلا تسويق الفكر الطائفي ضد اآلخر الشيعي، حتدد آلية التعميم يعترب  
من خالل تواتر اعتبارات معينة تكرس يف ذهنية املتلقي لتخلق حالة انزايح مذهيب حتيط ابآلخر، يدعم التعميم 

 ألبعاد املتحكمة يف مسار بناء الروابط مسارات القاعدة الدينية ومتفصالهتا التكوينية حول "الرافضة" يف حتديد ا 
 . %32والتصورات املمنهجة الناجتة عن عمليات تداول اخلطاب السين اليت بلغت نسبتها  

عليها    يهيمن  دينية وسياسية  السنية ضمن مرجعيات  اخلطاابت  تتأسس  اخلطايب،  النسق  ذات  على 
ة يف ارهتان توظيف بعده الالحجاجي، تعتمد هذه التيار الالمنطقي الذي يستقي أتثريه العاطفي وقوته الديني

اليت  التكرار  اسرتاتيجيات  بفعل  األمر  يتأتى هذا  املتلقي،  بناؤها يف ذهنية  اليت مت  الذهنية  الصورة  اآللية على 
اخلطابي السردايت  نسق  على  منتجي   ةهتيمن  مكانة  من  وأتثريها  قوهتا  اآللية  هذه  وتستقي  تويرت،  السنية يف 

ين يف متثيليتهم لرموز الفكر السين يف بعده السلفي كأكثر االجتاهات تسويقا للخطاب الطائفي اخلطاب الس
 .عرب التويرت   ضد اآلخر الشيعي 

 النسبة املئوية  التكرار  مسار الربهنة 

قي 
ملنط

نة ا
ربه

ر ال
ملسا

ا
 

 %54 224 الربهنة الدينية 

 %28 116 الربهنة التارخيية 

 %0.48 2 الربهنة العلمية 

 %1.21 5 أقوال مسؤولني 

 %16 66 الوقائع واألحداث 

 %100 413 اجملموع

قي 
ملنط

ري ا
 الغ

ربهنة
ر ال

مسا
 

 %35 675 املبالغات 

 %24 465 التعميم

 %11 213 التنميط 

 %22 429 التحيز 

 %8 152 أخرى بدون برهنة 

 %100 1934 اجملموع

 اخلطاب الشيعي يف تويت(: يوضح مسارات الربهنة يف  10جدول رقم )
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نالحظ من اجلدول أعاله توضيح مسارات الربهنة يف اخلطاب الشيعي يف تويرت، وقد مت رصد تكرار 
املؤطرة  األربعة  األصول  على  املعتمدة  احلديثية  واملدونة  القرآنية  املدونة  على  تعتمد  اليت  الدينية  الربهنة  تداول 

يف   تواترها  مت  واليت  الشيعي  "للفقه  التايل:  النحو  على  وهي  تويرت  و"الكايفتغريدات  للكليين،  هتذيب " 
" للصدوق، مت تداوهلا يف تويرت بنسبة تكرار  من ال حيضره الفقيه" لطوسي، "االستبصار" لطوسي، "األحكام
تويرت، . وحتتل الربهنة التارخيية املرتبة الثاين يف ترتيب احلجاج املعتمد يف التغريدات الشيعية يف   %54بلغت  

بلغت   تكرار  الرواايت %28بنسبة  املعتمد على تقدمي  الشيعي  التارخيي يف اخلطاب  النسق  التوظيف  ، ويتم 
التارخيية اليت تنطلق يف كليتها من مذحبة كربالء وقبلها معركيت اجلمل وصفني كمنطلقات  الشيعية لألحداث 

  العامل اإلسالمي. اترخيية تكرس االصطفاف املذهيب املتأزم بني السنة والشيعة يف

لتكون  املسؤولني  وأقوال  والوقائع  ابألحداث  االستعانة  على  فضال  العلمية  الربهنة  توظيف  ينخفض 
تكرار   نسبة  تقيد    ، %18جمتمعة  ألحداث  إيتم  الشيعية  الرؤية  مع  يتوافق  مبا  اجلارية  لألحداث  سقاطات 

للحوث واإلمارايت  السعودي  الطريان  وقصف  بريوت  مرفأ  النزاع كتفجريات  هذا  قولبة  ضمن  اليمن  يف  يني 
حتياها  اليت  األبدية  املظلومية  نزعة  لتكريس  واضح  احنياز  العربية، يف  املنطقة  يف  اجلاري  والسياسي  العسكري 

 الطائفة الشيعية. 

املؤثرات  خمتلف  تسويق  خالل  من  اجلماهريي  االستقطاب  عمليات  على  الشيعي  اخلطاب  يراهن 
ينونتها الدينية املشاعر اإلنسانية اخلالصة اليت جتسد مظاهر املظلومية واحلزن واألسى العاطفية اليت تالمس يف ك

والتهميش الذي عانت منه اهلوية الشيعية يف ظل الديكتاتورية السنية اليت سلطت خمتلف أنواع اجلربوت والظلم 
ا  التاريخ  يف  عديدة  قرون  احلكم  مقاليد  على  سيطرهتا  بفعل  اهلامش  على  اهلوية وإحالتها  ومتاثل  إلسالمي، 

الظلم والطغيان والفساد.  الشيعية مظاهر مظلوميتها مبا حدث مع موسى وشيعته وما تعرضوا له من مظاهر 
مت  اليت  والتارخيية  الدينية  واملبالغات  املغالطات  خمتلف  توظيف  على  تويرت  يف  الشيعي  اخلطاب  اعتمد  لذلك 

بلغت تكرار  بنسبة  ا%35  تداوهلا  إعادة ، وأتيت هذه  الشيعية من خالل  إطار تضخيم األسطورة  ملبالغة يف 
 متوضع رموزها الدينية يف مراتب منزهة وإسقاط نظريه السين يف خانة شيطانية. 

اخلطاب  عليها  يعتمد  اليت  احلجاجية  اآلليات  بني  من  واحد  التعميمات  تشكل  أخر  جانب  على 
ويعتمد التعميم على تسويق القولبة النمطية اليت مت  %24الشيعي يف برهانه الالمنطقي، إذ بلغت نسبة تكراره  

اخلطاب  تداولية  استغالل  خالل  من  تويرت  عرب  النمطية  الصورة  هذه  وتعميم  واآلخر،  الذات  حول  بناءها 
 الشيعي يف تويرت وانتشاره الشبكي وفقا خلوارزميات تويرت.  
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التحيز الالمنطقي فاخلطاب الشيعي ال منهجي يعتمد  الشبكي؛ تتمظهر آليات  النسق  وعلى ذات 
القائمة  املعرفية  الفكري وأتصيالته  الشيعية يف إسقاط لكل موضوعي وحيادي يف طرحه  الذات  على مقاربة 

كل تداول التحيزات على احملاصصة الطائفية يف امتداد منهجي للتصدع الطائفي وتسويغ الصراع املذهيب، ويش 
)تتفق هذه النتيجة ما توصلت إليه دراسة نصر الدين لعياضي   %22يف اخلطاب الشيعي بنسبة تكرار بلغت  

 يف جزئية استخدام مسارات الربهنة الالمنطقية يف اخلطاب الطائفي(. 

تقدمي على  االعتماد  ليتم  والالمنطقية  املنطقية  الربهنة  من  الشيعي  اخلطاب  بنية  تصوراته   وتتحرر 
التغريدات تداواًل عرب تويرت بنسبة تكرار بلغت  بنزعة %8  الطائفية، وتكتسب هذه  التدوينات  ، ترتبط هذه 

لآلخر  يف كراهيتها  صورية  منطلقات  على  تعتمد  واليت  الشيعية  التغريدات  يف  الظاهرة  الطائفي  االصطفاف 
الطائفية اليت حتكم مسار العالقات ضمن الفضاء السين من دون االعتماد على املدونة احلجاجية لتربير النزعة  

الطائفية  تقدمي رؤيتها  املنطقي يف  التأسيس  التغريدات على عدم  تويرت، على ذلك جتنح بعض  االفرتاضي يف 
 املتحيزة ضد اآلخر الديين. 

الطائفية   "املمانعة  تسويق  على  الشيعي  اخلطاب  حيث Impedance Sectarianismيعتمد   "
املمانعة على إقصاء املشرتك الديين والفقهي مع اآلخر، على هذا تتجه احُلجّية الشيعية اليت يعتمد ترتكز هذه  

عليها اخلطاب الديين يف تويرت على تقدمي املختلف املذهيب والعقائدي، من خالل الرتكيز على اآلايت القرآنية 
اليت تشكل يف جممله االثين عشر  األئمة  النبوية وأقوال  الدينية واألحاديث  الشعائرية  الفقه واملمارسة  ا أصول 

خر )السين( وتكفريه، يتم توظيف بعض للمذهب الشيعي، وتنحو خمتلف دالئل احلجاج الدينية حنو إقصاء اآل
 :اآلايت القرآنية يف التغريدات الشيعية ابعتماد اسرتاتيجيات التكرار والغرس الثقايف، من ذلك قوله تعاىل

ُبُيوتے  َٰي َوقَْرَن ِفے  لےيَّةے ِ۬اَلُول  َ۬الَْجَٰهے َج  تَََبُّ تَََبَّْجَن  ۥ ۖٓ  ُكنَّ َوَلَ  َ َورَُسوََلُ ْعَن َ۬اَّللَّ طے
َ
َوأ ةَ  َكوَٰ َوَءاتےنَي َ۬الزَّ ةَ  لَوَٰ قےْمَن َ۬الصَّ

َ
َوأ  

َتْطهےريا ۖٓ  َرُكْم  َوُيَطه ے َ۬اْْلَيْتے  ْهَل 
َ
أ ےْجَس  ُ۬الر  َعنُكُم  ُْذهےَب  ِلے  ُ ُ۬اَّللَّ ُيرےيُد  َما  الشيعية ،  1  إےنَّ التغريدات  وتكرس 

اآلية القرآنية اليت يصفوهنا أبهنا "آية التطهري" عن جناسة ورجس السنة أتباع أيب بكر وعائشة رضى هللا عنهم 
 حسب رؤيتهم اليت يتم فيها بناء صورة منطية افرتاضية حول طهارة وتقوى آهل بيت النبوة رضى هللا عنهم. 

 
 .33سورة األحزاب، اآلية  1
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وتعتمد احلجية الدينية اليت تصطنع بعداً مبالغا فيها لشخصيات على وفاطمة واحلسن واحلسني ابعتماد قول 
ے هللا تعايل:   ْبنَا َءُكْم َون

َ
ْبنَا َءنَا َوأ

َ
نَْدُع أ َن َ۬الْعےلْمے َفُقْل تََعالَْواْ  ۢن بَْعدے َما َجا َءَك مے يهے مے َك فے َسا َءنَا  َفَمْن َحا جَّ

ےَسا ءَ  بےنَيۖٓ َون َٰذے ے لََعَ َ۬الَْك ْل فنَْجَعل لَّْعنََت َ۬اَّللَّ نُفَسُكْم ُثمَّ نَبْتَهے
َ
نُفَسنَا َوأ

َ
 .  1  ُكْم َوأ

السين" من خالل  "التموضع يف حقل اآلخر  اسرتاتيجية  الفقهية ضمن  املالمح  ويتم تسويق خمتلف 
الطائفي ضد اآلخر السين وصوال لتكفريه، يتم  تقدمي محولة تتسرب فيها خطاابت الكراهية الدينية والتحريض  

جماال ضمن  التالية  القرآنية  اآلية  الشيعي   تاعتماد  النهج  وخيالف  يعادي  من  لكل  العظيم  ابلعذاب  الوعيد 
ےنُكْم َلَ تَْحسے ا وإمامة علي رضى هللا عنه: قال تعايل:   فْكے ُعْصبَةٞ م  يَن َجا ُءو بےاَلے ا  لَّكُ نَّ َ۬اذلے مي بَْل  ُبوُه ََش 

ے ِ۪اْمرے  يمٞۖٓ ے  ُهَو َخرْيٞ لَُّكْمۖٓ لےُكل  ۥ َعَذاٌب َعظے نُْهْم ََلُ َْبَُهۥ مے َٰ كے ثْمےي َواذلےے تََول   َن َ۬اَلے ا َ۪اْكتََسَب مے نُْهم مَّ ے     2   م 

يعترب حديث الغدير أهم معلم شيعي يؤصل ألحقية الشيعة يف اخلالفة ويؤكد بطالن الداينة البكرية، 
علي  إمامة  على  التأكيد  ابعتباره  اقتباسا  أو  إشارة  أو  تصرحيا  خم  غدير  حبديث  الشيعية  التغريدات  تزدحم 

: ملسو هيلع هللا ىلصة رضى هللا عنهم. قال  ونصب أيب بكر وعمر وعثمان للخالفة اليت تعترب حقا مشروعا ألهل بيت النبو 
فانظروا كيف  ﴿  تعاىل، وعِتْرتي،  كتاب اهلل  أكرب من اآلخر:  الثقلني أحدمها  فيكم  تركت  إني قد  كأني قد دُعيت فأجبت، 

  أهل   ف   اهلله   أذكركم   بييت،   أهل   ف   اهلله   أذكركم   بييت،   وأهل ﴿ مث قال:    ﴾ختلفوني فيهما، فإهنما لن يتفرقا حتى يَرِدا عليََّ احلوض 

 . ﴾مواله فَعلي   مواله كنت  من﴿:  ملسو هيلع هللا ىلص، ويف حديث أخر متداول يف تويرت قال  ﴾ بييت   أهل   ف   اهلله   أذكركم   يت، بي 

" يزخر اخلطاب الشيعي أبقوال األئمة  Islamic Pragmatismوضمن مبدأ "الرباغماتية اإلسالمية  
الرتويج الفرتاءات اآلخر السين وزيف االثين عشر املعصومون واملطهرون حسب رؤيتهم الدينية، واليت يتم فيها  

الشيعية ضمن  اليت تؤسس للهوية  الدينية والفقهية  يتم الكشف عن اخللفيات  الشبكي  معتقداته، يف السياق 
جماالت طقوسية ترتبط ابجتاهني أساسيني: منط الراثء واحلداد الغالب يف التغريدات احلسينية والفاطمية، ومنط 

خلالفة وقتلة احلسني من بين أمية والعباس ابالستناد إىل تتابع التطور التارخيي اليت حتيل الثأر واالنتقام لنواصب ا
 أهل السنة واجلماعة لتموضع يف خانة العدو القاتل واملغتصب للعرتة الطاهرة. 

 تعتمد املدونة احلديثية املنبثقة من األصول األربعة اليت تكّون هنج الشيعة اإلمامية من تواتر األحاديث 
هللا رسول  هبا  أوصى  اليت  طالب  أيب  بن  علي  لوالية  وخونة  خوارج  ابعتبارهم  الصحابة  لعن  تربر  : ملسو هيلع هللا ىلص  اليت 

 
 .61سورة آل عمران، اآلية  1
 . 11ية سورة النور، اآل 2
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  ٌد اَت  ا َوَما ُمَحمَّ فَإےيْن مَّ
َ
 َلَّ رَُسوٞل قَْد َخلَْت مےن َقبْلےهے ِ۬الرُُّسُلۖٓ أ

َ
ْعَقَٰبےُكْمۖٓ َوَمْن  َ۪ا ْو ُقتےَل  أ

َ
ٰٓ أ يَّنَقلےْب  نَقلَبُْتْم لََعَ

يَنۖٓ  رے كے ُ۬الشََّٰ  ُ ِ۬اَّللَّ َوَسيَْجزےے   ٓۖ
َشْٔيا   َ َ۬اَّللَّ يَُُّضَّ  فَلَْن  بَيْهے  َعقے  َٰ القتل أم   دسألت أاب عب1لََعَ قوله تعايل:  هللا عن 

 املوت فقال، يعىن أصحابه الذين فعلوا ما فعلوا". 

كان أبو بكر وعمر وأبو "  هالتارخيية اليت يتم تداوهلا يف فضاءمن بني احلجاج الديين املوظفة يف تويرت الرواية  
عبيدة بن اجلراح كبار رموز خط السقيفة، ومع ذلك وقف أمري املؤمنني عليه السالم يف وجوههم قائال: 

 أيتها الغدرة الفجرة، والنطفة القذرة املذرة، والبهيمة السائمة". 

: مثل أيب بكر وشيعته مثل فرعون وشيعته، ومثل علي وشيعته مثل الباقروجاء يف تغريدة أخرى عن اإلمام  
بَانے   وجاء يف تفسري اآلية الكرمية موسى وشيعته،   ےُكَما ُتَكذ ے ءے َرب 

ے َءاَلَ  ي 
تغريدة توضح أن الظاهر   2فَبےأَ

 هو خماطبة هللا تعايل للجن واألنس ويف الباطن أيب بكر وعمر. 

الفقهية األربعة الكربى اليت ترسخ ملبدأ أحقية الشيعة يف قيادة العامل اإلسالمي، ويف   وإذ يتم توظيف املصادر
الصحابة   التغريدات مبخاطبة ولعن عائشة ملسو هيلع هللا ىلصلشريعة حممد    (املخالفني واخلائنني)هنج لعن  ، وتنفرد كثري من 

حتتوي الكثري من التغريدات   رضى هللا عنها، ابالستناد إىل األحداث التارخيية أبرزها معركيت اجلمل وصفني، إذ
على محولة من السب والشتم واللعن لشخص عائشة رضى هللا عنها، وجواب ألقوال بعض األئمة االثين عشر 

اإلمام   اليت توجب وحتبب سبّ  لرواية  الفاروق مطابقة  بنت  الصديق وحفصة  بنت  الصحابة وعائشة وأمساء 
تعايل:   قوله  عن  َاَسَّ الصادق  ُء    ِإَوَذ  يثا  ا َ۬انلَِّبے  َحدے هےۦ  ْزَوَٰجے

َ
أ بَْعضے  اإلمام   3َلَٰ  قال  حفصة،  هي 

أختها،   ويف  فيها  هللا  وقال  هذا؟  أنبأك  من  قوهلا:  يف  َصَغْت  الصادق: كفرت  َفَقْد  ے  َ۬اَّللَّ إےَل  َتُتوَبا   إےن 
 َٰ َ ُقُلوُبُكَماي ِإَون َتظَّ رٌيۖٓ   َهَرا َعلَيْهے فَإےنَّ َ۬اَّللَّ ےَك َظهے َٰل ئےَكُة بَْعَد َذ

ٰٓ نےنَيۖٓ َوالَْملَ َْبےيُل َوَصَٰلےُح ُ۬الُْمومے َُٰه وَجے   ، 4  ُهَو َمْوِل 
 أي زاغت، والزيغ هو الكفر، حسبما هو متداول يف تغريدات تويرت. 

 
 . 144، اآلية ن سورة آل عمرا 1
 . 14سورة الرمحان، اآلية  2
 . 3سورة التحرمي، اآلية  3
 . 4سورة التحرمي، اآلية  4
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ميثل تنطلق االرثوذكسية الشيعية من توظيف البعد التارخيي كمسوغ للصراع السين الشيعي عرب تويرت،  
بفعل  أتصلت  اليت  الطائفي  االنقسام  منطلقات  إىل  ابملتلقي  حييل  وحامسا  هاما  سياقا  التارخيي  البعد  هذا 
الكهنوت الديين كمبدأ فاصل بني السنة والشيعة، حيث تعتمد املقاربة التارخيية على نسق حافل ابألحداث، 

أمام هذا املّد التارخيي الطويل املساق، يستقي انطالقا من حادثة السقيفة ووصواًل إىل تفجريات مرفأ بريوت، و 
اخلطاب الديين الشيعي اترخيانيته من توظيفه لألحداث اليت تدلل على مظلوميته وتعسف اجلانب السين الذي 
يقصيه على مدار سنوات طويلة يف التاريخ اإلسالمي، أمام هذا التوظيف الرمزي الكثيف يف تويرت يتم العبث 

لصاحل صناعة األساطري الشيعية اليت يتم تنميطها وإعادة قولبتها مبا تتماهي مع صناعة "الوهم   التاريخ   قائعابلو 
السرد  لعناصر  التضليل  هذا  وأمام  وزمان،  لكل عصر  الصاحل  اإلسالمي  اجملد  منبع  فرضية  تربير  الشيعي" يف 

ائق والتضليل من خالل تضخيم التارخيية يتم تزييف التاريخ اإلسالمي ابعتماد أسلويب التزييف يف عرض احلق
اإلسالمي،  للفكر  التارخيية  الذاكرة  من  أخرى  وأحداث  شخصيات  إسقاط  مقابل  يف  وأحداث  شخصيات 
وتتجه خمتلف التغريدات الشيعية إىل قولبة فكر املتلقي حبيث حتيله إىل عملية السرد التارخيي لبعض األحداث 

التاريخ من خالل اجلارية حاضراً، ما يدلل على عمليات فكرية ين تهجها اخلطاب الشيعي قصد إعادة إنتاج 
حداث اجلارية حبادثة كربالء اليت أملت ابإلنسانية مجعاء لتجعلها تعيش احلزن احلسيين على فقده ربط خمتلف األ 

، ملسو هيلع هللا ىلصوقتله ولتحيل الطائفة السنية على أكثريتها حلالة السخط الرابين جراء جرائم السنة يف حق سبط رسول هللا 
خمتلف  يفسر  ما  ذهين  شلل  حالة  يف  اإلنساين  الفكر  جعل  على  والقائم  املمنهج  التكرار  عمليات  وجراء 
تتعلق  دينية  واحلزن واحلداد واللطم يف كل ذكرى  تنخرط يف مظاهر األسى  اليت  للشيعة  العقائدية  املمارسات 

 ابهلوية الشيعية.   

هنة املنطقية اليت يستند عليها اخلطاب الشيعي يف تقدمي وتعترب احلجية الدينية والتارخيية أبرز معامل الرب 
الشيعية  التغريدات  الدينية لذاته اجمليدة، وتبتعد  الفكرية االنقسامية عن اآلخر السين وبناء مفاضلته  مطارحته 

ية  حصائيات والقوانني واألرقام وخمتلف املؤشرات العلمية اليت من شأهنا تدعيم التصورات البنائعن توظيف اإل
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واملنطقية للهوية الشيعية يف إقصاء واضح لعرض وجهات النظر املتعددة وإاتحة خيار املفاضلة الفكرية للمتلقي 
 ابعتماد صريح وضمين لوجهة نظر شيعية تعرب عن "احلق" األزيل واألوحد حسب الرؤية الشيعية.

 
ا نسق  على  تويرت  يف  الشيعية  للتغريدات  الدينية  القاعدة  تكوين  جمملها يعتمد  يف  العقائدية  ملمارسات 

والقائمة على ابتداع خمتلف مظاهر األسطورة يف تقدمي صورة ذهنية حتيط بشخص احلسني بن علي واألئمة 
االثين عشر، تبين هذه الصورة الذهنية لرموز اهلوية الشيعية من خالل املدونة احُلجية اليت تعتمد يف كليتها على 

فة الدينية من خالل توظيف أمناط سلوكية تستحضر وجود معنوي مضخم ال مجعي يستجدي العاطيبناء خم
للذات يف أيقونتها احلسينية أو العلوية، اليت تتمظهر يف ثوب منزه ومقدس املعامل، وعلى النقيض من ذلك حتال 

من الشخصيات اليت تكّون مركزية النسق السين إىل متثالت شيطانية تقتضي بذلك اللعن والّرجم والّسب، وض
هذه التناقضات الصورية يف تقدمي تصورات األان واآلخر يف الرؤية الدينية للفكر الشيعي، يعيش هذا اخلطاب 
حالة مجود فكرية حضارية تستحيل معها كل مقاربة لتجديد متّكن من بناء سبل االئتالف مع اآلخر السين. 

مسارات النمطية ضمن  الصورة  تكّون  اليت  الفكرية  القولبة  "الذات"   وتّرهن  صورة  لتصبح  الفكري،  االنزايح 
أو  للتجديد  قابلة  غري  اإلسالميني  والفكر  التاريخ  متحف  يف  تتموضع  فكرية  مستحااثت  السين،  و"اآلخر" 
معطيات  تغري  مع  حىت  الشيعية  للهوية  األكرب  التارخيي  العدو  "السين"  الكيان  بقاء  بذلك  ويتأصل  التغيري، 

 ريب، ويرهتن معها اخلطاب الديين عرب تويرت يف ترويج القولبة الدينية لآلخر السين. اجليوبولتيك ما بعد الربيع الع 

 الشيعي يف تويت-اآلليات اخلطابية املوظفة يف اخلطاب الديين السينج.  

الثقافية والدينية لآلخر الديين اليت يتأسس حوهلا اخلطاب الطائفي يف  على الرغم من حالة نفي املغايرة 
أن رهان اخلطاب الطائفي يعتمد على  انزايح واضح لتأصيالت الفكر الديين اليت تشكل ختوم اخلطاب، إال ّ

اجتماعية( مؤسسة  اللغة  )كون  الطائفية  للغة  االجتماعي  التفاعل  مبدأ خاصية  على  اخلاصية  هذه  وترتكز   ،
تصفه   لغوية كما  والغري  اللغوية  العناصر  على  النص  النص J.Kristeva  جوليا كرستيفاإنفتاحية  ويغدو   ،

جماال ملمارسات دالة، على هذا يطرح البحث األنطولوجي مقاربة األنساق اليت تشتغل يف مكامن بنية اخلطاب 
ئفية(، من خالل االعتماد على تشريح البنية االفرتاضية لتويرت اليت ينبثق  وتؤسس هلويته اهلجينة )الدينية والطا
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السين  الديين  اخلطاب  الرتاثي  -منها  نسقه  ثراء  يف  تسهم  اليت  والتفاعلية  التقنية  مبزاايه  ويتلبس  الشيعي 
 واإليديولوجي. 

سة نفسها اليت تتيحه الشيعي املفاهيم التجريدة للنص الديين وحيظى ابلقدا-حيتضن اخلطاب الديين السين 
جمموعة األنساق اللغوية والغري لغوية املتشاكلة، ضمن فضاء املمارسة االفرتاضية اليت تؤمن الصفة التواصلية يف 

 جعله خطااب تفاعليا، حيث توفر هذه اخلاصية حتديد نسق العملية التواصلية املكونة من اخلطاطة التالية: 

                 تغريدتويت                                                              نتج خطاب متعدد                    م

 إعادة تغريدة                                            مؤسسات إعالمية               

       شخصيات دينية

 إعجاب                           تعليقشخصيات سياسية                                                

 مشاركة مجهور عام                                                             

 نانون، رجال                                                                                     أخرى )ف

 تويت أعمال...                                 

 الشيعي يف تويت -(: يوضح سريورة العملية االتصالية للخطاب الديين السين15شكل رقم )

تتجه معظم تغريدات تويرت إىل خلق املزاوجة يف عملية إنتاج اخلطاب الديين وتلقيه يف فضاء تويرت، ينتج 
عن عملية املزج بني اإلنتاج والتلقي توحيد مفاهيم طريف العملية االتصالية لوحديت اإلنتاج والتلقي يف آليات 

تلقي فقط بل يتعداه إىل جعل اخلطاب مكّون من املمارسة االفرتاضية، ال حيدث املزج بني وحديت اإلنتاج وال
عناصر هيجينة ذات حمتوايت بصرية ولغوية وغري لغوية، يعتمد هذا البناء النسقي على جمموعة اآلليات البنائية 
اليت تفضي على اخلطاب طابعا نسقيا خاصا يسهم يف انزالق النص الديين إىل خطاب طائفي يف تويرت، وتعترب 

ارية واحدة من أهم البين النصية اليت يعترب حضورها حامسا يف إثراء اخلطاب الطائفي وتقدمي األنساق االستع
الديين  اخلطاب  مكاشفة  يف  الالزمة  التأويلية  اآلليات  اهلرمونيطيقا  توفر  هذا  على  املطلوب.  الطائفي  الزخم 

مقوما حج -السين االستعارة  تعترب  وإذ  الدالالت،  من  املضمر  يف  والبحث  على الشيعي  البالغة  لقدرهتا  اجيا 
وتعتمد  الديين،  لبنية اخلطاب  الداخلية  األنساق  تتفق مع  اليت  الوجهة  املتلقي  وتوجيه  الديين  حتريك اخلطاب 

 مجهور 

 مجهور 

 مجهور 

 مجهور  مجهور 

 مجهور 

 مجهور 

 املتلقي 

 اخلطاب الديين 
 السين/الشيعي 

 

 مؤلف اخلطاب 

 مجهور 
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خلق  يف  يسهم  ما  الديين  للخطاب  احلجاجية  البالغة  إثراء  شأهنا  من  اليت  اآلليات  جمموعة  على  االستعارة 
فهما موحدا يوفر  الذي  اخلطايب  وقد حدد    التشاكل  تويرت،  املتداول عرب  الديين  اخلطايب  السالم للنص  عبد 

جمموعة اآلليات احلجاجية اليت توظفها االستعارة يف سبيل حتقيق استعمالية اخلطاب الديين وجعله نصا   عشري
اخللفيات  تكشف عن  اليت  التأويل  آليات  توظيف  بواطنه، من خالل  ويستوطن  املتلقي  خميال  يوجه  متحركا 

 ية اليت حتيط إبنتاجية اخلطاب الديين. النسق

" الذاتيةترتبط  حتديد  Autonomous Mechanismاآللية  يف  السردي  العنصر  على  القائمة   "
التموضع الذايت ومتوضع اآلخر يف القالب اخلطايب الذي تعيد فيه الذات أتطري موقعها يف بنية اخلطاب، من 

الشيعي يف تويرت )املوضحة سابقا(، ومتثل -خلطاب الديين السينخالل اجتاه األطروحات الرئيسية اليت حتيط اب
اخلطابية   البؤرة  واجتاهاته، كما حتدد   The Rhetorical Focusالذات  الديين  اخلطاب  مسار  حتدد  اليت 

اخلطايب  التشاكل  ويرتبط  حنوها،  الديين  اخلطاب  ينساق  اليت  اجلمعي  املخيال  يف  تتكون  اليت  الرؤية 
Isomorphism  The Rhetorical  ل تقدميه  السين ل يف  الديين  اخلطاب  يف  ابلسياقات -ذات  الشيعي 

الديين   "النص  له  يوفر  الذي  الديين  اخلطاب  تقاطعات  الناجتة عن  اليت Religious Textاملتعددة  القوة   "
يقوم تسمح له بتحقيق االخرتاق الديين وتفعيل التماسك البنيوي يف إطاره املذهيب، واخلطاب السياسي الذي  

" االجتماعية والدينية يف اخلطاب Dominanceعلى ختوم التعالق مع السلطة االجتماعية ما يوفر له "اهليمنة  
التقاطع املنهجي بني اخلطابني على حتقيق تفاعلية اخلطاب الطائفي السين الشيعي يف -الديين، ويؤسس هذا 

السين الديين  التشاكل يفرتض على اخلطاب  النسق  ا-تويرت، وإزاء هذا  الرئيسية ضمن  الغاايت  لشيعي حتقيق 
الرئيسية والفرعية يف اخلطاب، وحتقق غاية "تعظيم الذات ومتجيدها"   األطروحات االستعاري املكون من تداول  

 ركنا أساسيا يف بناء البؤرة املركزية اليت يستقي اخلطاب الديين الطائفي قوته منها. 

" يسعى اخلطاب الديين إىل تكثيف عمليات Glorifying Oneselfوأمام حتقيق غاية "متجيد الذات  
االستقطاب اجلماهريي من خالل تداولية اخلطاب الطائفي يف تويرت، وإىل جانب ذلك تتأسس غاية "تصنع 

لديين، ميكن توضيح املظلومية" يف املخيال اجلمعي السين أو الشيعي حسب السياقات االستعمالية للخطاب ا
الذي حيدد هذا النمط االستعاري لذات السردية الطائفية وفقا للجدول   بوتنامهذا النمط األسلويب يف منوذج  

 التايل:
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 املاصدق  املؤشرات الداللية  املؤشرات النحوية 

 الرافضة الصعاليك 
االستبداد، القهر االجتماعي، الفوضى السياسية،  

 الراديكالية الدينية، الطقوسية الشيعية، الفكر اجملوسي  
 الصعاليك شرذمة من العرب 

 الرافضة وصف يطلق على الشيعة 

 ذيول اجملوس 

أذانب أو ذيول تتبع التوجه العقدي والسياسي إليران  
 امليليشات اإليرانية، احلشد الشعيب 

 احلرس الثوري
 حزب هللا

القوى واملنظمات السياسية والعسكرية اليت تتبع  
 االجتاه الشيعي 

 اجملوس: الكاهن يف الداينة الزرداشتية 

 حزب هللا اللبناين  القتل، التفجري، التدمري... خمتلف األعمال اإلرهابية  حزب الشيطان 

 والية الطاغوت 
التدخل العسكري،  التوسع الشيعي، تدمري البلدان، 

 اخلزعبالت املذهبية، سيطرة كهنوت والية الفقيه 
 والية الفقيه 

 معاوية الفرعون 
الظلم، قتل علي، االستيالء على اخلالفة، الفساد،  

 اإلرهاب

تداول كحديث نبوي عن عبد اجمليد بن أيب رؤاد  
عن عبيد هللا بن عمر عن انفع عن ابن عمر قال:  

فرعون وفرعون هذه األمة  قال الرسول هللا لكل أمة 
 معاوية بن أيب سفيان )حسب الرواية الشيعية(

ومت نشره ككتاب ملؤلفه حسن بن فرحان املالكي  
 2017سنة 

حيظى برمزية اخلالص الذي سيخرج منه خملص الشيعية   سرداب احلسني
 مام املهديالغائب اإل

 سرداب يقع يف العتبة احلسينية 

التصورات اإلرهابية والشاذة اليت نسبت جلماعة اإلخوان   خوان اخلوارج اإل
 املسلمني

اخلوارج فرقة شاذة ظهرت يف زمن علي بن أيب  
 طالب

اآلخر السين شاذ ومصدر النعدام األخالق الدينية   لواط عمر 
 وانتشار الزىن والفسوق 

تقدمي تصورات شيعية حول عمر بن اخلطاب  
 ابللواط والزان رضى هللا عنه يتم من خالهلا اهتامه 

 الشيعي يف تويت -(: يوضح أمناط السردية يف اآلليات الذاتية للخطاب الديين السين11جدول رقم ) 
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املوضوعية   اآللية  شرط   The Objective Mechanismترتبط  بتحقيق  االستعاري  النسق  داخل 
النسق من  ويتحقق هذا  االجتماعية،  املمارسة  الشبكي يف  النمط  اكتساح  أاتحها  اليت  التكنولوجية  العقالنية 
بعديها  الشبكية يف  األنساق  بتوافر  املوضوعية  اآلليات  يتيح ربط  اإلنسانية حيث  التجربة  إعادة بعث  خالل 

ربة الشعورية لدى املتلقي )حنو أتسيس خميال مجعي سين ونظريه شيعي(، وينتج اللساين واالستعمايل بعث التج
السين الديين  اخلطاب  بنية  يف  السردية  اآلليات  بني  العالئقي  الرتابط  هذا  مع -عن  ودجمها  تويرت  يف  الشيعي 

في يف تويرت، اآلليات املوضوعية بتحقق شرط العقالنية يف إضفاء الطابع األيديولوجي على صبغة اخلطاب الطائ
ونظرا خلصوصية اخلطاب الطائفي املتداول شبكيا عرب تويرت والذي حيوى محولة إقصائية جتعل من عملية أتطريه 
العالئقية   بنيته  به ويؤسس يف  الذي حييط  الفضفاض  اخلطاب وجماله  أمرا عسريا هلالمية  قالب سياقي  ضمن 

األيدي التوظيف  يف  احلّدية  التقابالت  مجع  حنو  والتمييز، توسعا  والتعصب  والتطرف  الكراهية  ملفاهيم  ولوجي 
فضالً على تواتر جماالت الدوغمائية واإلقصاء، وعلى حنو يتوافق مع يوجينيا الصراع الطائفي يف اخلطاب الديين 

الالتساق  -السين يتحقق  تراكم   Inconsistencyالشيعي  على  قائم  فكر  الداخلية  بنيته  يف  جيمع  الذي 
املتع توظيف الثنائيات  على  فضال  الروافض/النواصب،  الشيعة،  السنة/  تقابل:  من  الثنائية  هذه  تنطلق  ارضة، 

الكذب،  الصدق/  الكافر،  املؤمنة/ اآلخر  الذات  الديين:  املعجمي للخطاب  البناء  الكالسيكية يف  الثنائيات 
املتعارضة حت  للحموالت  اجلمع  هذا  ويوفر  الباطل،  احلق/  النار،  اجلنة/  رؤية  اخلري/الشر،  لعدم أقيق  نطولوجية 

حيادية اخلطاب فضال على توثيق املسارات اخلطابية يف األنساق الذهنية لدى املتلقي، وترتبط هذه الرؤية مبا 
حيققه اخلطاب من قدرة على حتقيق اإلقناع كغاية بالغية تلتحم يف نطاق الصورة املتكاملة يف البناء السردي 

 تويرت.    الشيعي يف  -للخطاب الطائفي السين 

يتيح املنهج التداويل القدرة على التعامل مع خمتلف أمناط اللغة )اللفظية والغري لفظية( يف سياق النسق 
السين  الديين  للخطاب  واالستعمالية  السياقية  املسارات  والوظيفي، ميكن حتديد هذه  الشيعي يف -االستعمايل 

 تويرت يف اجملاالت التالية: 

 اإلنتاجسياق                                                  

 

 سياق استهالك                                                                  سياق التداول      

 الشيعي يف تويت -(: يوضح السياقات االستعمالية للخطاب الديين السين16شكل رقم ) 

 الطائفي  اخلطاب الديين 

 الط 

 

 الشيعي يف تويت -السين  
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تفاعلية   حيدد السياق اإلنتاجي للخطاب الديين يف تويرت حبث اخللفيات الدينية اليت تسهم يف حتقيق
النص من خالل مقاربة النصوص املقدسة وإثرائها يف فضاء تويرت مبا يسهم تفعيل القدرة البالغية اليت حتظي هبا 
اخلطاابت الدينية، اليت تشرتط متثل الفاعل الديين من خالل إاتحة جماالت املمارسة اإلنسانية للخطاب الديين 

ود الواقعية اليت يراهن عليها اخلطاب الديين الكالسيكي يف ضمن الفضاء االفرتاضي الذي يوازي ويفوق احلد 
اخلطايب  اإلنتاج  تتأسس سياقات  املذهيب، على هذا  اآلخر  القاضي إبلغاء  اإلقصائي  للفعل  استنطاق صريح 
على تقدمي خمتلف االسرتاتيجيات املمكنة واليت من شأهنا خلق االنزالق العضوي يف البنية اخلطابية الدينية يف 

العقدية اخلاص سبي الرؤية  الديين، تعتمد هذه  الكراهية والتحريض  الطائفي واستنهاض فكر  التواجد  ل حتقيق 
السين  الطائفي  اخلطاب  االجتماعي ضمن -بكنه  ابلفاعل  اخلاص  اإليديولوجي  الفكر  استنبات  الشيعي على 

امل الدينية  الذاكرة  أتثري  تكامل  األمر من خالل  يتم حتقيق هذا  تويرت،  الديين فضاء  الواقع  إسقاطات  مع  ثارة 
الذي أعيد إحياءه مع معطيات التغيري العريب الذي رافق حراك اجملتمعات العربية حتت مزاعم "الربيع العريب"، 
قائم على  بوتقة واحدة حييط هبا خطاب طائفي  اليت جتتمع يف  املختلفة  اإلنتاج ابملرجعيات  وترتبط سياقات 

مع   الدينية  التقاطعات  ابملتلقي  تفعيل  وحييل  الفاعل إ السياسية،  الفصل وحتديد حقيقة  يف  منهجي  ىل عجز 
الشيعي عرب تويرت، ويسهم هذا األخري يف إثراء اخلطاب بفضل أدواته -الديين املنتج للخطاب الطائفي السين 

اخرتاق   إمكانية  له  وتؤمن  االنتشار  على  ابلغة  قدرة  له  تتيح  اليت  الدينية  امليدايتيكية  واهلوايت  اخلصوصيات 
 واالجتاهات السياسية اليت من شأهنا زعزعة املناعة األيديولوجية القائمة يف بنية الفضاء الرقمي.

 (: يوضح صورة مت تداوهلا يف التغريدات السنية بعد انفجار مرفأ بريوت 16شكل رقم )

خمت أمناط  تفعيل  تويرت  فضاء  يف  املنتشرة  الدينية  اخلطاابت  تقيم تؤسس  اليت  اخلطابية  املمارسات  من  لفة 
البنيوية والوظيفية   إسقاطاهتاعالقات متباينة وأخرى ضدية مع أشكال املمارسة االجتماعية االفرتاضية واليت هلا  

الفكر   لتداول  الداللية  الكثافة  تتأسس على خلفية  واليت  للمتلقي،  الفعلي  الواقع  من خالل   األيديولوجي يف 
اال وحتقيق  عمليات انتشار  حتدث  لذلك  ونتيجة  السنية/الشيعية،  الدينية  اخلطاابت  متلقي  لدى  ستقطاب 
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اهليمنة اخلطابية اليت تنعكس يف سلوكيات وتصورات وبناء أنساق ذهنية لدى مستهلكي اخلطاب الديين الذي 
ا القائمة على مستوى  العمليات  تتيح هذه  الوصول واالستهالك،  لبناء يتحول إىل خطاب طائفي عند نقطة 

النزعة  حلساب  الدينية  املناعة  وإسقاط  واهليمنة  والتزييف  والتضليل  التالعب  إحداث  اخلطاب  يف  الداليل 
الطائفية اليت يتم بعثها من خالل السيطرة على خمتلف سياقات اإلنتاج واالستهالك والتداول واليت حتيط مبسار 

 الشيعي يف تويرت. -اخلطاب الديين السين 

ل األمر  هذا  تتجه يتيح  والتداولية؛ حيث  االستعمالية  السياقات  من  بنمطني  التالعب  الطائفي  لخطاب 
اخلطاابت الدينية كشكل من أشكال املمارسة االجتماعية يف فضاء تويرت حنو اهليمنة والسيطرة على سياقات 

السين  الديين  اخلطاب  منصة  يف  والتداول  هيم-اإلنتاج  حلساب  الدينية  املناعة  وإسقاط  النزعة الشيعي،  نة 
الطائفية يف تشّكل اخلطاب الطائفي املتداول يف تويرت، تتيح هذه العمليات الرتاكمية والكثيفة تفعيل عدد من 
االسرتاتيجيات السردية والبالغية اليت يتحصن هبا اخلطاب الطائفي يف عمليات االخرتاق النفسي والسلوكي، 

سة الكشف عن جممل االسرتاتيجيات اخلطابية اليت مت توظيفها وقد أاتح التحليل املنهجي والتداويل لعينة الدرا
النحو  الطائفية، وميكن حتديدها على  الديين إىل صيغته  اخلطاب  اليت مكنت من حتوير  العمليات  يف سياق 

 التايل:

التضامنية   .1 عالقة :  Solidarity Strategyاالستاتيجية  بناء  إىل  االسرتاتيجية  هذه  هتدف 
يتم بناء هذه العالقة من خالل استغالل أساليب اإلقناع املختلفة واليت   اخلطاب، تفاعلية بني طريف  

اجلماهريي، والتحشيد  االستقطاب  عمليات  حنو  هلذه   تتجه  أساسيا  هدفا  الديين  التعضيد  ميثل 
الديين ا التعضيد  وتتجه عمليات  الدينية وتعمل على حتقيقه،  التغريدات  إذ تعمل مبقتضاه  لعمليات 

Religious Support   إىل اصطناع جمموعة الرؤي الفكرية اليت تتيح قدرة للذات على التموضع
املظلومية  "صناعة  يف  للذات  اخلطابية  املكانة  تتعزز  تويرت،  يف  املتداول  اخلطايب  السياق   يف 

Grievance Industry قو بتوظيف  حتظي  اليت  االسرتاتيجية  هذه  جتليات  أبرز  يف   ي" كأحد 
اخلطاابت الدينية الشيعية، وحيظى شخص "احلسني بن علي" رضى هللا عنه تصورات بنائية تسيطر  

قحام إعلى املخيال اجلمعي الشيعي، وتؤسس لفكر التعضيد االجتماعي يف بنية اخلطاب الديين، يتم 
صورات اإليديولوجية املسيطرة على رواية مقتله يف خمتلف التغريدات حبيث حتيل ابملتلقي إىل رؤية الت

تتأسس مظلومية "عائشة" رضى هللا  حضارية برغم ماضويتها وانقضاءها زمنيا، على جانب نقيض 
لى مكانة عنها اليت حتيط هبا تغريدات مدافعة وأخرى مهامجة، وأمام هذا التناقض الفكري املسيطر ع 

السيدة "عائشة" رضى هللا عنها ترهتن األنساق الذهنية املتموضعة ضمن السياقات واآلليات اخلطابية  
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توجيه  تتيح  اليت  التضامنية  االسرتاتيجية  تتجه  هذا  على  الديين،  الفكر  اجتاهات  يف  هتيمن  اليت 
 تصورات املتلقني يف عملية ربط موضوعي بني منتج اخلطاب ومتلقيه. 

أسهم الكشف عن حجم وتداول األطروحات   :Directive Strategyاالستاتيجية التوجيهية   .2
بنية  يف  االجتماعي  التعضيد  فكر  حتقيق  مسارات  حتديد  السابقة  املباحث  يف  والفرعية  الرئيسية 
اخلطاب الديين يف تويرت، يسهم هذا األمر واقعيا يف توجيه مسارات الفعل الديين الرتباطه ابلسياق 
مت  اليت  اجلامعة  واهلوايت  املواطنة  مفاهيم  حساب  على  العقدي  الوالء  تقدمي  حيقق  مبا  السياسي 

وتؤسس االسرتاتيجية التوجيهية إىل جعل املتلقي خيضع إىل توجيه   اخرتاقها مذهبيا يف فضاء تويرت.
 ينطلق منها منتج اخلطاب ضمن سياقات استعمالية معينة حمددة املسار، وابلتايل تكرس اهليمنة اليت 

منتج اخلطاب وحتقق السيطرة االجتماعية يف اخلطاب الطائفي السين الشيعي، وتتجلى االسرتاتيجية  
على  تفرض سطوهتا  اليت  االستعمالية  النسقية  األبعاد  هيمنة  الذاتية يف  النزعة  إضفاء  التوجيهية يف 

الرايدة يف متوقع الذات اخلطابية حمتوى التغريدات الدينية، حيقق هذا األمر تكريس ادعاء األفضلية و 
سارات اليت املعلى حساب إقصاء اآلخر، ويؤدي تفعيل الرايدة للذات اخلطابية توجيه املتلقي ضمن  

 فرضتها تصورات اخلطاب الطائفي يف تويرت. 

تتيح االسرتاتيجية اإلحيائية قدرة بالغية فائقة   :Suggestive Strategyاالستاتيجية اإلحيائية   .3
-على فحوى اخلطاب الديين السين   ةفرض هيمنتها الداللية من خالل نسق السردايت املهيمنعلى  

الداليل   االنزايح  ذلك حيدث  على  تويرت،  يف  ابخلطاب   Semantic Shiftالشيعي  ينحو  الذي 
السنية الطائفية  اخلطاابت  العمليات من -الديين يف مسار  تتأصل هذه  تويرت،  الشيعية ضمن فضاء 

تقنيا الفضاء خالل  هذا  ضمن  وتؤسس  الديين،  للخطاب  السردي  النسق  يف  املوظفة  احلجاج  ت 
والتأثري، على هذا  اإلقناع  آليات  انطالقا من  الطائفي  فيها اخلطاب  يتمظهر  اليت  اخلطابية  توجهاته 
اإلحيائية، ميكن  االسرتاتيجية  الديين ضمن  اخلطاب  السياسي على خمتلف مسارات  السياق  يهيمن 

 الشيعي. -على ذلك من خالل السردايت اليت يتكئ عليها اخلطاب الديين السين االستدالل  

السين الديين  للخطاب  واالستعمالية  السياقية  املسارات  مكاشفة  الرؤي -وتتيح  خمتلف  حتديد  الشيعي، 
نسقي  إحالته كتصور  يف  الطائفي  اخلطاب  أثر  تعميق  حنو  الديين  اخلطاب  اجتاهات  تقود  اليت  والتصورات 

ل من أشكال املمارسة االجتماعية اليت تفرض سطوهتا العقائدية يف ربط عتيد لألبعاد السياسية والدينية  وكشك
 للخطاب الديين السين والشيعي.  
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 الشيعي يف تويت -التعالق اخلطايب يف اخلطاب الديين السيند.      

ترابط وتقاطع النصوص من خالل تقنيات خمتلفة   Textual Correlationجيسد التعالق النصي  
التناص   ويعترب  املطلوب،  النصي  التفاعل  الديين  اخلطاب  خالهلا  من  واالقتباس    Intertextualityحيقق 

Excerption   التناص يعترب  حيث  النصيني،  والتقاطع  التعالق  مبدأ  جتسد  اليت  السردية  التقنيات  أحد 
وّ  نقدايً  الدراساتمصطلحاً  يف  مع    ظف  ظهر  بعدها،  وما  احلداثية  ابختني  النقدية   Mikhaïlخمائيل 

Bakhtine    إسهامات مع  ضمن   Julia Kristiva   جوليا كرستيفا وتطور  التموضع  له  أاتحت  اليت 
التعالق النصي وتقاطعاهتا، وأتسيس "احلوارية  مكانة مرموقة يف الدراسات النقدية، وأريد ابلتناص البحث يف 

Dialogue1من خالل فسيفساء النصوص اليت أنتج منها بتقنيات خمتلفة   " بينهما  . 

الشيعي -تربز فكريت التناص واالقتباس يف الدراسة احلالية من خالل ما استعاره اخلطاب الديين السين
يف أتسيسه ملعماريته اخلاصة والقائمة على توظيف التقنيات البالغية واإلقناعية يف سبيل تعزيز البنية احلجاجية  

يتجل والتأثري،  اإلقناع  غاييت  حتقيق  يف  يسهم  مما  الديين  خالل للنص  من  الدراسة  عينة  يف  النصي  التعالق  ى 
تقنيات االقتباس والتناص املوظفة يف متون تغريدات تويرت، واليت ميكن حتديدها من خالل النص احلاضر والنص 

الشيعية على -، ميكن استدراج هذه التقنيات يف بنية تغريدات تويرت السنيةحممد بنيسالغائب على حّد تعبري  
 النحو التايل: 

يعترب القرآن الكرمي مدونة دينية بالغية مشبعة الداللة ووجودها ميثل تعضيداً هاماً وحامساً يف القرآن الكرمي: أ. 
السين  الديين  اخلطاب  بنية  أتسيس -يف  يف  خمتلفة  بتقنيات  الكرمي  القرآن  توظيف  جرى  ذلك  على  الشيعي، 

القرآنية   والنصوص  تويرت  يف  املتداولة  اخلطاابت  بني  النماذج للحوارية  يف  ذلك  توضيح  ميكن  منها،  املقتبس 
 التالية:

 

 
 . 163مدلل جناح، ظاهرة التناص يف اخلطاب الشعري احلديث ديوان عوملة احلب... عوملة النار أمنوذجا، جامعة الوادي، ص  1
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األسر» تعايل:    « الكذاب  قوله  من  ۖٓ اقتباساً  ُ ُ۬اَلََشے اُب  ِ۬الَْكذَّ نے  مَّ  
َغدا  هذه 1َسيَْعلَُموَن  وتتجه   ،

ختلق   اليت  النصية"  "املتعاليات  النصي ضمن  التدرج  إىل  االمتصاص  آلية  على  تعتمد  اليت  نسيجا التغريدات 
بالغيا مشبعا ابلرتاث الديين وتعترب تعضيدا للحجاج املوظف يف بنية اخلطاب الديين يف تويرت، وحتقق هدف 

 اإلحاطة ابلسياق الديين من خالل توظيف املدونة القرآنية، وعلى نفس النحو جاءت االقتباسات التالية: 

َكا ءےَي  ُثمَّ اقتباسا من قوله تعايل:    «خيزي هللا النواصب الكافرين» ْيَن َُشَ
َ
ْم َوَيُقوُل أ َيََٰمةے ُيْخزےيهے  يَْوَم َ۬الْقے

ونے  قُّ رےينَ   َ۬اذلےيَن ُكنُتْم تَُشٰٓ َٰفے و َء لََعَ َ۬الْك  ْزَي َ۬اِْلَْوَم َوالسُّ يَن ُأوُتواْ ُ۬الْعےلَْم إےنَّ َ۬الْخے ْمۖٓ قَاَل َ۬اذلے يهے  2فے

الناظرين» ٞ اقتباس يف قوله تعايل:  « يسر  َبَقَرة َها  إےنَّ َيُقوُل  إےنَُّهۥ  قَاَل  لَْوُنَهاي  َما  َا  نلَّ ُيبَني ے  َربََّك  نَلَا  ُ۟اْدُع    قَالُواْ 

رےينَ  َٰظے ُ۬انلَّ تَُُسُّ  َّْوُنَهاي  ل فَاقےٞع  وأزواجهم  .3َۖۖٓصْفَرٓاُء  الظاملون  النواصب  عائشة  »حيشر  نسل  إىل   من  فأهدوهم 
ْزَوََٰجُهْم َوَما َكاُنواْ يَْعُبُدوَن ا   « اقتباسا من قوله تعايل:صراط املستقيم

َ
يَن َظلَُمواْ َوأ واْ ُ۬اذلے مےن ُدونے   ٢٢ْحُُشُ

يمےي  َٰطے ِ۬الَْجحے َر ۥ  إےَلَٰ صے ے فَاْهُدوُهُم  4  ِ۬اَّللَّ

والسنة النواصب... إن اهلجمة الشرسة من أذانب احملتل على احلشد من قبل اجلوكرية واألكراد اخلونة  » 
         اقتباسا من قوله تعايل:    «يريدون أن يطفئوا نور هللا أبفواههم وأييب هللا إالّ أن يتم نوره ولوكره الكافرون

 ُّن ٞ ُ ُمتےم  ْم َواَّللَّ َٰهےهے فَْو
ے بےأَ ـ ُواْ ُنوَر َ۬اَّللَّ ُْطفے ُروَنۖٓ   ۥ هُ ورَ ُيرےيُدوَن ِلے َٰفے  5  َولَْو َكرےَه َ۬الَْك

َُٰهم    اقتباسا من قوله تعايل:   »يؤخذ الروافض ابلبأساء والضراء« ےن َقبْلےَك فَأََخْذَن إےَلٰٓ ُأَمٖم م  َولََقَد َارَْسلْنَا  
ٓاءے لََعلَُّهْم َيتََُضَُّعوَنۖٓ أْ بےاْْلَ  َّ  6َسا ءے َوالُضَّ

 
 26سورة القمر اآلية  1
 . 27سورة النحل، اآلية  2
 . 69 اآلية سورة البقرة، 3
 . 23، 22سورة الصافات اآلية  4
 . 32اآلية سورة التوبة،  5
 . 42سورة األنعام اآلية  6
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َٰهےيَم َحنےيفا ۖٓ  َا   َوَمنَ   قتباسا من قوله تعايل:ا لََّة إےبَْر بََع مے ٞن َواتَّ ے َوُهَو ُمْحسے َن َاْسلََم وَْجَهُهۥ َّللے ےمَّ ْحَسُن دےينا  م 

 ٓۖ َٰهےيَم َخلےيل  ُ إےبَْر  1َواتََّخَذ َ۬اَّللَّ

ْ   »قاتلو النواصب امللعونون أتباع عمر وعائشة الذين ال يدينون بدين احلق« اقتباسا من قوله تعايل: َٰتےُلوا   َق
يَ  َوَلَ  ۥ  َورَُسوَُلُ  ُ َ۬اَّللَّ َم  َحرَّ َما  ےُموَن  ُيَحر  َوَلَ  رے  ِ۬اَلَخے بےاِْلَْومے  َوَلَ  ے  بےاَّللَّ ُنوَن  ُيومے َلَ  يَن  َن  ُ۬اذلے مے ے  َ۬الَْحق  يَن  دے يُنوَن   دے

ْزَيَة َعْن يَّٖد َوُهْم   َٰ ُيْعُطواْ ُ۬الْجے َتََٰب َحَّتَّ يَن ُأوُتواْ ُ۬الْكے  .2 َصَٰغےُروَنۖٓ َ۬اذلے

بَ   اقتباسا من قوله تعايل:  »زين الشيطان ألتباع الصفوية اجملوس أعماهلم«  َجا َءُهم  إےْذ  تََُضَُّعواْ  أْ فَلَْوَلَ   ُسنَا 
يَْطَُٰن َما َكاُنواْ يَْعَمُلوَنۖٓ  ن قََسْت ُقُلوُبُهْم َوَزيََّن لَُهُم ُ۬الشَّ  .3  َوَٰلكے

 قَالَتے انَّ َ۬الُْمُلوَك إےَذا َدَخُلواْ قَْرَيًة    قتباسا من قوله تعايل:ا»إن الروافض اجملوس إذا دخلوا قرية أفسدوها«  
ےَك َيْفَعُلوَنۖٓ  َا  َٰل ۖٓ َوَكَذ ذےلَّة 

َ
ْهلےَها  أ

َ
ةَ أ زَّ عے

َ
اْ أ  .4فَْسُدوَها وََجَعُلو 

َلَّ يَْعلَُمواْ    َ۬اَلَْعَراُب اقتباسا من قوله تعايل: »الوهابية اخلليجية أشد كفرا ونفاقا«  
َ
ْجَدُر أ

َ
َشدُّ ُكْفرا  َونےَفاقا  َوأ

َ
أ

يمٞۖٓ  ُ َعلےيٌم َحكے ےۦۖٓ َواَّللَّ َٰ رَُسوَلے
ُ لََعَ نَزَل َ۬اَّللَّ

َ
 .5  ُحُدوَد َما  أ

الشياطني  الرافضون   ...املسرفون » تعايل:  « إخوان  نيےي  ااقتباسا من قوله  َيَٰطے َ۬الشَّ ََٰن  إےْخَو َكاُنو اْ  رےيَن  َ۬الُْمبَذ ے نَّ 
ےهےۦ َكُفورا ۖٓ  ےَرب  يَْطَُٰن ل  . 6 َوَكاَن َ۬الشَّ

 
 . 125سورة النساء، اآلية  1
 . 29سورة التوبة، اآلية  2
 . 43سورة األنعام، اآلية  3
 . 34سورة النمل، اآلية  4
 . 97سورة التوبة، اآلية  5
 . 27سورة اإلسراء، اآلية  6
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َل َكاَن زَُهوقا ۖٓ اقتباسا من قوله تعايل:   ُلۖٓ إےنَّ َ۬الَْبَٰطے  1  َوُقْل َجا َء َ۬الَْحقُّ َوزََهَق َ۬الَْبَٰطے

 
ےۖٓ  َ۪ا  مت اقتباسه لتوصيف حزب هللا اللبناين من قوله تعايل:   َُٰهْم ذےْكَر َ۬اَّللَّ ي يَْطَُٰن فَأَنس  ُم ُ۬الشَّ ْستَْحوََذ َعلَيْهے

وَنۖٓ   ُ يَْطَٰنے ُهُم ُ۬الَْخَُٰسے ْزَب َ۬الشَّ  إےنَّ حے
َلَ 
َ
يَْطَٰنےي أ ْزُب ُ۬الشَّ ئےَك حے

  .2ُأْولَٰٓ

 
النبوي:   احلديث  يف  النصوص ب.  استحضار  فيه  يتم  الذي  التداويل  السياق  عن  النبوي  احلديث  خيرج  ال 

الدينية ضمن منطق املختلف املذهيب يف فضاء تويرت، وإذ تتجه بعض اخلطاابت الدينية إىل توظيف املقامات 
لربهنة، حتقيقا للتأثري واإلقناع ووفقا احلديثية ومزاوجتها للنصوص الدينية يف نسيجها اخلطايب القائم على مبدأ ا

تغريدات تويرت واليت  الديين عرب  النص  بنية  يتمظهر بكثافة يف  اليت تتشكل كموروث ديين  لرؤية اإليديولوجية 
أطردت يف أبعادها ثنائيات اخلري والشر كنسق سردي يؤدجل خمتلف التصورات البالغية حول السنة أو الشيعة، 

ذج اليت اعتمدت االقتباس كتقنية بالغية يف اللغة الوظيفية املتداولة يف اخلطاب الديين ميكن تقدمي بعض النما
 السين الشيعي على النحو التايل: 

 

 
 . 81سورة اإلسراء، اآلية 1
 . 19سورة اجملادلة، اآلية 2
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يهوداي» البيت حشر  أبعض آل  الشيعية عن جابر  «من  الرواية  اقتباس هذا احلديث من   عن   هللا  عبد  بن  مت 
 وإن   هللا،   رسول   اي :  فقلت   يهوداي،   القيامة   يوم   هللا حشره   البيت   أهل  أبغضنا   من   الناس،  أيها»هللا    رسول
 « مسلم  أنه  وزعم  وصلى صام  وإن :  قال  وصلى؟   صام

  مات حممد  آل بغض  على مات  ومن  أال»:  هللا  باس أخر عن الرواية الشيعية املتداولة عن رسول تويف اق
 « اجلنة  رائحة  يشم  مل  حممد   آل   بغض  على مات  ومن  أال  كافرا،

 عنهما   هللا   رضي   عمر  اقتباسا من احلديث النبوي حسب الرواية الشيعية عن ابن  « أبرأ إليك من عمر»
ْساَلِم،  ِإىَل   َفَدَعاُهمْ   َجِذميََة،  َبيِن   ِإىَل   اْلَولِيدِ   ْبنَ   َخاِلدَ   النَِّبي   بَ َعثَ   »:قال  َأْسَلْمَنا، :  يَ ُقوُلوا  َأنْ   حُيِْسُنوا  فَ َلمْ   اإْلِ

ُهمْ   يَ ْقُتلُ   َخاِلد    َفَجَعلَ   َصَبْأََن،  َصَبْأََن، :  يَ ُقوُلونَ   َفَجَعُلوا   ِإَذا  َحّتَّ   َأِسريَهُ   ِمنَّا   رَُجل    ُكلِّ   ِإىَل   َوَدَفعَ   َوَيَِْسُر،  ِمن ْ
ُتلُ  اَل  َواّللَِّ :  فَ ُقْلتُ  َأِسريَُه، ِمنَّا رَُجل   ُكلي   يَ ْقُتلَ  َأنْ  َخاِلد   َأَمرَ  يَ ْوم   َكانَ   َأْصَحايب  ِمنْ  رَُجل   يَ ْقُتلُ  َواَل  َأِسرِيي، َأق ْ

 . «(َخاِلد    َصَنعَ  ِمَّا  ِإلَْيكَ   أَبْ َرأُ   ِإيّنِ   اللَُّهمَّ : )فَ َقالَ   يََدهُ   النَِّبي   فَ َرَفعَ   َفذََكْرََنه،ُ   ، النَِّبِّ   َعَلى  َقِدْمَنا َحّتَّ   َأِسريَُه،

وي، واليت تشكل عناصر سردية يف البنية اخلطابية لتصبح حتتوى هذه التغريدات اقتباسا للحديث النب
جزء ومكوان خطابيا يعتمد عليه لتحقيق كثافته الداللية وأتثرياته البالغية، ويتم االعتماد على املدونة احلديثية 

السين  الديين  للنص  وتعضيدا  العقدي -استشهاد  للموروث  احتكامه  من  قوته  التعضيد  هذا  يستقي  الشيعي، 
يتم أتصيل هذه   القائم املتلقي،  لدى  الديين"  "التعايل  قيم  وترشيح  الذات واآلخر  بني  والغريية  التشاكل  على 

القيم مبا يتيحه الفضاء التفاعلي الذي حيققه تويرت، بفعل إمكانية تداول ونشر التغريدات ذات احلجية الدينية 
لذي يطيح مبختلف القيم واملعايري اإلنسانية حتت يف جتاوز حمدودية اجلغرافيا املادية حلساب الفضاء السيرباين ا

 شعار حرية التعبري. 

النبوي  للحديث  والسنية  الشيعية  الرواية  أطروحات  بني  واضح  متايز  يف  احلديثية  املدونة  تتمظهر 
الشريف وأطر توظيف هذا احلديث مبا يتفق مع التصورات اإليديولوجية لالجتاهات الشيعية والسنية يف تفوق 

إلقامة كهنوت حييط آبل بيت   واضح لالستعمال الكثيف الداللة ألحاديث النبوية برواية الشيعية واليت تسعى
النبوة وإسقاط الرموز الدينية السنية يف سياق حتقيق تفاعلية النص الديين الرتاثي. على هذا يضطلع اخلطاابن 
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السين والشيعي بوظيفة إعادة إنتاج التاريخ، من خالل تسويق النصوص الرتاثية اليت تعتمد على تقدمي الرؤي 
 ألان واآلخر يف السياق التارخيي املوروث. التارخيية اليت يتموضع فيها ا

يعتمد التناص التارخيي ضمن هذا اجملال على استخدام جمموعة من الشخصيات ج. استحضار الشخصيات:  
متوقعت  وقد  التارخيي،  احلقل  وجتلياً  حضوراً  وأكثرها  أبرزها  لعل  متعددة  سياقات  ضمن  توظيفها  مت  اليت 

الديين   الرموز الشخصيات يف اخلطاب  النمطية ملختلف  الصور  ترهتن على تقدمي  اليت  الدينية  التوجهات  وفق 
والشخصيات الدينية، إمجاالً متركزت شخصيات عمر بن اخلطاب، وأيب بكر الصديق، عائشة، فاطمة الزهراء، 

البؤرة املركزية اليت تلتف حوهلا خمتلف الشخصي ات علي بن أيب طالب، احلسني بن علي، عثمان بن عفان، 
الشيعي يف تويرت ضمن مقامات سياقية مطردة يف تقدمي املختلف -الدينية اليت احتواها اخلطاب الديين السين 

يف  حضوراً  الشخصيات  أكثر  حتديد  ميكن  الدوغمائي،  منتهاها  إىل  تويرت  يف  املتواتر  الديين  النص  وإحالة 
 الشيعي يف تويرت يف اجلدول التايل: -اخلطابني السين

 اخلطاب الشيعي  اخلطاب السين

اخلوارج، اليهود، النصارى، عمر بن ،  حممد 
اخلطاب، احلس، احلسني، ابن تيمية، صالح الدين 
األيويب، أيب بكر، عائشة، الروافض، حسن نصر 
هللا، األمويون، العباسيون، األيوبيون، نبيه بري، 

فاطمة الزهراء، عمر بن اخلطاب، معاوية، الزبري بن 
ماين، بشار ليم، قاسم سالعوام، سلطان هاش

األسد، حممد مرسي، أبرهة احلبشي، رفيق احلريري، 
السيستاين، ترامب، ابن تيمية. جاسم الفريج، 

 حممود عباس، هباء األعرجي، حسن زيد. 

معاوية، احلسن، احلسني، صالح الدين األيويب، فاطمة 
الزهراء، علي بن أيب طالب، آل سلول، عمر، ابن  

تظر، اخلامينئي، حسن نصر هللا، تيمية، املهدي املن
صدام حسني، اإلمام املهدي، الباقر، البكرية، الوهابية، 
الشيخ احلبيب، أمحدي جناد، آل سعود، العباسيون، 
أبو لؤلؤة، آل سفيان، آل زايد، العباسبون، أردوغان، 
بين هاشم، حممد بن سلمان، اإلمام الصادق، حفصة، 

، احلجاج، أبو فان يزيد، عدانن العرعور، عثمان بن ع
هلب، حممد مرسي، الشافعي، أيب احلسن األشعري، 

 القطيب. 

الشيعي يف -(: يوضح التناص التارخيي للشخصيات الدينية يف اخلطاب الديين السين12جدول رقم )
 تويت
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املصري السابق مت االعتماد على التناص من خالل استخدام شخصيات الرئيس اإليراين أمحدي جناد والرئيس  

حممد مرسي، وحييل هذا التوظيف حنو توجيه املتلقي ضمن سردايت تكوين أنساق ذهنية يتم من خالهلا مجع 
اإلخوان املسلمني مع الشيعة اإليرانية لتكريس مفاهيم صورية عدائية تؤسس لتموضع اآلخر يف اخلطاب الديين 

األخر الشيعي فقط بل يتحول إىل دجمه مع السين يف تويرت. وهنا ال يطرح االصطفاف الطائفي مع  
 االصطفاف املذهيب يف الداخل السين. 

 
مت االعتماد على التناص التارخيي الديين من خالل توظيف شخصيات أيب هلب واحلجاج وأهل السنة ضمن 

 نفس املستوى يف اخلطاب الديين الشيعي. 

تناص من قول جالل الدين الرومي يف إشارة لسردايت املرجعية الشيعية اليت   «العمامة   حتت  من خترج  الفتنة»
 تتمظهر يف أيقونة العمامة. 
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 نتائج الدراسة التحليلية

الشيعي يف تويرت يف حماولة -النموذج التحليلي املتبع يف مكاشفة وتفكيك اخلطاب الديين السين  وفرّ  
الشيعي يف تويرت؟ -مثلة يف: ما هي جتليات اخلطاب الطائفي السينلإلجابة عن إشكالية األساسية للدراسة املت

الباحثة من خالهلا اإلحاطة  اليت حاولت  الفرعية  التساؤالت  وقد مت تفكيك هذه اإلشكالية إىل جمموعة من 
الثقايف   التحليل  إىل  ابإلضافة  للخطاب  النقدي  التحليل  مقاربة  على  وابالعتماد  احلالية،  الدراسة  حبيثيات 

أكتوبر  01 من  خالل الفرتة الزمنية املمتدة قاربة فرعية اثنية، مت إخضاع عدد من التغريدات اليت مت اختيارها  كم
 للتحليل، وهو ما أاتح للباحثة التوصل إىل النتائج التالية:  2020أكتوبر    01إىل غاية    2019

أبرز أطروحاته الرئيسية، وتتيح الشيعي يف تويرت للذاكرة الدينية كأحد  -يؤسس اخلطاب الطائفي السين ✓
الذهنية  األنساق  تسويق  من خالل  الديين  للخطاب  املاضوية  الصبغة  عن  الكشف  الدينية  الذاكرة 
الطائفي  للفكر  املؤطر  والديين  احلضاري  الصراع  مبيدان  مرتبط  انغالق هواييت  تعرب عن  اليت  املؤدجلة 

 الشيعي يف تويرت. -السين

 من  حمدود غري   عدد  على  املفتوحة   تويرت   منصة   يف  الشيعي -السين  الديين  خطاب لل   التارخيية   القراءة  حتيل ✓
 القتل   صور   من   حتتويه  مبا   املتطرفة  الدينية  الذاكرة  وإنتاج   الدموي   الرتاث  هيمنة   بسط   إىل   املتابعني
 فتح  من   تنطلق  رؤية  تشكيل  إعادة   على  احلاضر   لقدرة  واضحة  استباحة  يف   الدماء   وسفك   والتدمري 

 زمن   يف  لتعايش  تراثية  دينية  خبلفية  الدموي   املشهد   ليتكرر  الديين،   والتسامح  احلضاري  التعايش  أفق
 بني   العقدي   االنفصام   ليحدث (  بغداد  على   املغول   واستيالء  كربالء  وحادثة  اجلمل   معركة )   آخر

  وافر  بشكل  تسهم  اليت   الطائفية   راية  وحتت   الدين   ابسم   اإلرهابية  املمارسات  وتكّرس   الدينية  الطوائف
 . العريب  العقل   أزمة   إحداث   يف

خالل   السين(-)الشيعي  الطائفي   اخلطاب  يف  القيمي  النظام  يتأسس ✓  ابعتبارها)  الغريية   إسقاط  من 
 بذلك   لينشئ  االختالف،   وقبول   والتعدد   التعايش  مبادئ   لكل   كنقيض   ، (ابآلخر  األان   عالقات   حتدد 

 كل   يرفض  استباقي  ديين   حجر   خلق   خالل  من "  الدينية  الفاشية "  تسويغ   على   تقوم   مهرتئة  منظومة 
 اليت  الدميقراطية  معامل   أبرز   كأحد  املواطنة  خمرجات   مع  التعاطي   عدم   على  فضال   ويقصيها  دينية  مغايرة 
 . الواحدة  الدولة   داخل  والدينية  السياسية  اخليارات  تفاعل وثراء  تتيح
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 املذهبني،  بني  الدينية  والصدامات   االختالفات  احتواء  يف   عجزا  الشيعي-السين  الديين  اخلطاب  أظهر ✓
يف تويرت    الشيعي-السين   اخلطاب  ويظهر  الديين،   والتعصب   التطرف  نفق  حنو   انزايحه  يف   أسهم  ما  وهو

 أهم  أحد   والتخوين   قصاءاإل  اآلخر العميل واخلائن، يشكل  من  ومتوجس  القيم  من  مفلس  كخطاب
ويتيح تويرت عرب فضاءه لالحمدود   تويرت.   عرب   املتضخم  الطائفياملنجزة عن اخلطاب    اخلطابية  العناصر

احلروب  توازي  حبيث  االفرتاضي  فضاءه  إىل  ونقلها  والعسكرية  السياسية  الصراعات  أدجلة  إعادة 
 ، االفرتاضية فداحة اخلسائر اإلنسانية واملادية الناجتة عن تلك احلروب الواقعية

  الدينية،   للطائفة  والوالء   ئي اإلقصا  الفكر   تكريس  على   قائم  اجتماعي   رأمسال  الطائفي   اخلطاب   يؤسس ✓
 للخطاب   بنيوية  كمحددات  التكفري -  التخوين-  التآمر:  اثلوثها  ثقافة   إنتاج   على   يعتمد  فهو  وبذلك 
 املذهيب   واالنغالق  الدينية  املؤمرة   إليديولوجيا   تسوق   دينية  هالة  خلق   سبيل  يف   الشيعي -السين   الطائفي

 اإلسالم.   قطيب  بني   العقدي  واالحنراف

-السنية  الدينية  اخلطاابت   يف   البنيوية  اهليكلة  يف   واالستحواذ   واالستقطاب  اهليمنة  عالقات   تتشكل ✓
  والشبكي  التقين   التفوق  تتيح  اليت  االفرتاضية  وخمرجاته  التقين  الوسيط  آليات  مستغلة   تويرت  يف  الشيعية

 أنساق   ضمن  اخلطاب   هيمنة  لتحقيق   أساسي   شرط   اإليديولوجيا  وتعترب  املؤدجل   الديين   للخطاب 
 . املفرطة  للحداثة  أخرى   حتمية وابعتبارها   الرقمي   الفضاء  ملعيارية  اخلاضع   الالمادي  التواصل

 عمليات  توظيف   خالل   من  الديين،   التطرف  حوافز  بعث   حنو   والشيعية   السنية   الطائفية  اخلطاابت   تتجه ✓
 الدينية  الكراهية  على   احملرض   احملتوى  ذات  الرسائل   وتكثيف  العقائدي   واحلشد  العاطفي   الشحن

ووجدانية   ومعرفية  فكرية  تصورات   بناء  خالل  من  الطائفي   السلوك   يرسخ  ما  وهو   املذهيب،   واإلقصاء
 حوهلا  يتشكل  اليت   القيم  من   بتيار   املرتبطة  الدوغمائية،   توجهاهتا   يف  الدينية  الفاشية   على   تتأسس
 الشيعي.-السين   الطائفي   اخلطاب

يتم  لقطيب  الدينية  االنوستولوجي  من  منبثق  متأزم  هوية  كخطاب   املظلومية  تفرض ✓  عرب   تداوله  اإلسالم 
يف إعادة هيكلة واضحة لشبكة العالقات االجتماعية وإعادة أتسيس بعد اجتماعي   تويرت  فضاءات

سياسي االفرتاضي، وفرض هيمنتها على الواقع الرقمي -للكياانت املتطرفة حبثا منها عن املوقع اجليو
املن الكياانت  بعث  أعاد  فتويرت  الواقعي،  العمومي  اجملال  واهنيار شرعيتها يف  ملركزها  فقداهنا  هارة بعد 

 اآلخر   مع   احلضارية  الروابط  وإلغاء،  واقعيا من خالل توفري منصات للتعبري وإعادة التجسيد االفرتاضي
 هذا  لينخرط  مصري،   أو   حاضر   أو  اتريخ   من "  مشرتك"   هو   ما   لكل   هواييت  طمس   يف(  السين/الشيعي)
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حتوالت   الطمس  الفكري   املنتوج  على   وهيمنته  تويرت   انتشار  حققها   اليت   التكنولوجية   العقالنية  مع 
الدينية  تتحول   وابلتايل   اإلنساين   دواعي  خمتلف  وإسقاط   واهليمنة  القمع  آليات   توظيف   حنو   اهلوية 
 اإلسالمية.   الطوائف  بني  املذهيب  والتعايش  الديين  التسامح

 التارخيية   لألحداث  املاضية   تصوراته  تقدمي  يعيد   فهو  التاريخ؛  على  شرعيته  يف  الطائفي  اخلطاب  يستند  ✓
 تفعيل   شأهنا  من   اليت   األبعاد  خمتلف  إاتحة  يف  تسهم  اليت   احلداثة  بعد  ما   قوانني  ضمن  إنتاجها   لعيد 
 على   الشيعي/السين  الديين   اخلطاب   كنه   وحييل  الدينية،  الكراهية  وإشاعة   الديين   والتمييز  التعصب   رؤي
 املسلمني   خالفة  شأن   يف  التارخيي  اجلدال  ذلك  طرح  ليعاد  ساعدة   بين  سقيفة   من   انطلق  اترخيي   صراع

 مباضوية  يتعلق فيما لعياضي   الدين نصر دراسة  إليه  توصلت ما  مع  النتيجة هذه  وتتفق تويرت،  منصة يف
 . الطائفي  اخلطاب

 خالل   من   ذلك   ويتحقق "  األسطوري  اخلطاب"  تكريس  الشيعية حنو -اخلطاابت الدينية السنية  تتجه ✓
 فعال   الطائفية  تصبح  وابلتايل  اخلطاب،  بنية  يف  التارخيية  وغري  التارخيية  بني  املزاوجة  على  االشتغال

 الغريية.  وإلغاء   اإلقصاء  لفكر   التدرجي  الشحن  عقيدة على  ومبين   وفكرية  تراثية  خلفية  ذا  تراكميا 

 اخلالف   أسباب  بعث  يف  السنية  نظريهتا  أو  الشيعية  الطائفية   للسردية  املؤسس  األصل  أسطورة  تنخرط ✓
بينهما،    والصراع  اخلالف  استمرارية  يصوغ  ما  وهو  احلداثة  بعد   ما  جمتمعات  يف  احلاضر  بنية  يف  التارخيية
 للتقويض   افرتاضي  امتداد  من   يوفره   مبا   السيرباين   الفضاء  على  االشتغال  إىل   اخلالفات   هذه   وتتجه

 .والشيعية السنية  الطائفة  ابسم  املتصارعة  واملنظمات  للحركات  اجلغرايف

 ويسعى   معاملها يف اخلطاب الشيعي،  وأبرز  الشيعية  اهلوية  ثوابت  أهم  من  واحدة  كربالء  مذحبة  تشكل ✓
 هذا  يتيحه  ملا  للتويرت  الشبكي  الفضاء  عرب  وأتكيدها  منطية  صورة  فرض  إىل  الشيعي  اخلطاب  منتجو
  الدينية  الذاكرة  وربط  اجلماعي  املخيال  وأتسيس  التعبئة  على   عالية  قدرة  من   االفرتاضي  الفضاء 

 لدى   حاسم  تراثي  إيقاع  ذا  طقوسي  كمجال  لتمكينها  االفرتاضية  االجتماعية  املمارسة  مبجاالت 
 تعدد اجتاهاته.   على   الشيعية  املذاهب 

الرباديغم ✓   السنية   اخلطاابت  خمتلف  بني  حدة  وأكثر  أعمق  صراعات   عن  لتويرت  التكنولوجي   يكشف 
. وحضاراي  دينيا  اإلسالمية  لألمة  الرايدة  لتحقيق  أجنع  أهنا  وحبجة  أوال   السياسية  سلطةال  على  املتناحرة
 لبعض   السلفي  وللخطاب   املسلمني   اإلخوان   جلماعة   الدينية  اخلطاابت   بني   الصراعات   هذه   وترتكز
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 السعودية   اململكة   يف   الدينية  والشخصيات   احلركات  بعض   تقوده   الذي   الوهايب   واخلطاب  الدين،   رجال
 (.    داعش)  كـــ   املتطرفة  احلركات   طرف  من   متريره   يتم  الذي  العدواين  الديين   اخلطاب  على   فضال

 تكريسها  يتم  منطية  صورة   بناء   على  ترتكز عقائدية وفوضي ذهين   تشويش  خلق   الشيعي   اخلطاب   حياول  ✓
 املنطلق   هلذا  ووفقا   العاطفي،   الشحن   لتأمني  الدينية  الذاكرة   واستحضار   التكرار  اسرتاتيجيات   بفعل
 االنتقامي   الفعل   تستحضر   ماضوية   تصورات  من   منبثقة   معرفية   فسيفساء  خلق   حنو   التغريدات   تتجه
 الشيعية   اهلوية  لطقوسية   املؤسسة  الدينية  النصوص   حمتوايت   يف   يتمظهر  الذي   السين  اآلخر  حنو

 متجيد  عربها  يتم  عقدية   هالة  بناء  خالل  من   التأسيس  هذا  ينطلق  االفرتاضي،  الفضاء   يف  وممارساهتا
 . الشيعية  اهلوية  رموز 

 االجتاهات   لبعض  الراديكايل  الفكر   يف  ومتأصلة   القدم   يف   ضاربة   ظاهرة   الديين   االستعالء   يعترب ✓
:  االستداليل املنجر على تفعيل ثنائية  املنطق  من  النابعة  املذهبية  الرايدة  تؤصل  واليت  املتطرفة  اإلسالمية
 هبذا  األخذ  يف  تويرت عرب الشيعية( املتطرفة-)السنية الدينية اخلطاابت معظم  وتتجه الدونية، /االستعالء

 اخلطايب.   حمتواها يف املبدأ

 إحياء   وإعادة  االفرتاضي  العمومي   اجملال  يف   وجودها   فرص  واملتطرفة  اهلامشية   للكياانت  تويرت  وفر ✓
 إىل   والشيعي  السين   الديين   اخلطاب   اجته   النحو  هذا  وعلى   املختلفة،   العقدية وشعائرها الدينية  طقوسها
 العقدي   املنهج  يف  تشرتك  اليت  الكياانت االفرتاضية  مع   صالته  وإقامة  الشبكي  التواصل  ختوم  استغالل

 السائدة   لإليديولوجيا  مسايرة   تويرت  االفرتاضية  املنصة   عرب   للطائفة   الوالء   فكرة   بعث  إعادة   خالل   من
 الطائفة "  حلساب  واألمة   املواطنة  قيم  اعتباراهتا  يف   أسقطت   واليت  بعدها  وما   احلداثة  وسائط   وفرهتا   اليت

 . الرابين  الوعد  حتقيق  مهمة   عاتقها   على حتمل  اليت "  اجمليدة

الوالء وبسط سيطرهتا   على  اهليمنة  "مركزية"  للطائفة  تتيح  اليت  الدينية  السلطة   تلك  متّلك  تويرت  يوفر ✓
 متوقع  إعادة   وتتيح  العامل،  عرب   الشيعية  املرجعية  تكّرس   حوازة  إىل   تويرت   يتحول   وبذلك   على املذهب،

 االفرتاضي.  الفضاء   ضمن   الشيعية  الطائفية

الربيع العريب مساحة إقصائية كافية تؤمن تدفق خمتلف الصدامات السياسية والثقافية واالجتماعية   وفرّ  ✓
واملذهبية يف املنطقة العربية، ما أسهم إعالميا يف تضخم الذات الطائفية السنية ونظريهتا الشيعية وأاتح 

عبري وحرية املمارسة العقائدية، هلما تدفقا إعالميا لتأمني احلدث االتصايل الطائفي حتت راية حرية الت
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ويزخر تويرت بتغريدات سامهت يف عمليات تسيس اخلطاب الديين السين/ الشيعي خدمة إليديولوجيا 
 . التعصب

اخلطاب الطائفي يف املقام األول على حتديد األان من خالل اآلخر وضبط مسارات العالقات يعتمد   ✓
سين أو الشيعي( يف نسق العالقات السياسية واالجتماعية اإلقصائية اليت حتدد متوضع اآلخر الديين )ال

 . والثقافية واحلضارية

نلمس حالة إسقاط عمدي لزخم احلركات السياسية اإلسالمية التحررية يف مسار نضال الشعوب يف  ✓
زمن احلداثة وحيظى هذا اإلسقاط املعومل بفعل العقالنية التكنولوجية بتغيري ميدايتيكي خلريطة الصراع 

السين ال الصراعات -طائفي  خريطة  بعث  أعاد  فتويرت  التكنولوجي.  الالمتناهي  الفضاء  يف  الشيعي 
ابجلانب  هنا  األمر  يرتبط  ال  املمكنة،  والصراعات  الصدام  نوازع  من  أمكن  ما  بتفجري  وقام  الدامية 

التعبري،  التقين بقدر ما حييل على توظيف إيديولوجيا االنفالت من اجلانب القيمي لصاحل فرضية حرية
ميثل هذا االنزالق اخلطري يف أتصيل املمارسات الشعائرية القائم على إظهار الضغينة واجلهر ابلكراهية  

 تطرفا فكراي حتميه قوانني تويرت اليت تلقي مبسؤولية النشر إىل الناشر ال على املنصة االفرتاضية.

الشيعي مع السياقات االستعمالية اليت -تتعاطى اللغة الطائفية املوظفة يف متون اخلطاب الديين السين  ✓
للمخزون  توظيف كثيف  إىل  اللغة  هذه  وتتجه  تويرت،  يف  الديين  للخطاب  النصي  التوظيف  تؤطر 
املعىن  عن  وإزاحته  وأدجلته  الديين  اخلطاب  تسيس  يف  يسهم  ما  الطائفية  اإلحاالت  ذي  املعجمي 

 النص الديين ويكتسب قداسيتها منها. احلقيقي لفكر الوعظ واإلرشاد الذي عادة ما يتأسس عليه  

ينطلق اخلطاب السين من النسق اخلطايب القائم على مبدأ بناء وهم الذات وهدم اآلخر يف بناء متثالته   ✓
الشيعي  اآلخر  من خالل دحض  السنية  الذات  تسويق  إعادة  حنو  الدينية  حبمولته  مستعينا  الذهنية 

السنية   التغريدات  والتحريض  )الرافضي( وتكفريه وتتويل  اإلهانة  الدينية حمل  الرموز  الدفاع عن  مهمة 
 على كراهيتهم وتكفريهم من قبل الطائفة الشيعية.

السنية ✓ الدينية  اخلطاابت  فيه  تتموضع  الذي  احلداثي  الوسيط  توظيف  من  الرغم  واليت -على  الشيعية 
أهّنا تعترب خطاابت رجعية حتمل لغة ماضوية هت يمن فيها أيديولوجيا أوجدت لنفسها مكان فيه، إالّ 

 املثاقفة الطائفية الكامنة يف ذاكرة الطوائف اإلسالمية والقائمة على إسقاط كل مغايرة فقهية وعقدية. 
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الشيعي خطااب متوجسا يبين أساطريه يف تضخيم اهلوايت اهلامشية على -يعترب اخلطاب الطائفي السين  ✓
الفضا حمفل  يف  إقصائها  يتم  اليت  اجلامعة  اهلوية  تويرت،حساب  عرب  االفرتاضي  هذا   ء  تضخيم  يتم 

اخلطاب وإحالته حنو التطرف والتعصب من خالل توفري الشروط اخلطابية اليت من شأهنا أتمني حالة 
االستسالم الذهين وصناعة "وهم االعتقاد" اليت من شأهنا تعزيز بنية الذات اجمليدة يف مقابل إقصاء 

 وإنكار املغايرة الدينية. 

السياقي الذي   يفرتض اجملال  ✓ النسق  إنتاج اخلطاب وآلياته االستعمالية ضمن  التداويل حتديد ظروف 
الشيعية عرب تويرت، ميكن حتديد هذا اجملال ابلنظر إىل -تتم فيه عمليات تواتر اخلطاابت الدينية السنية

تويرت يتيحها  اليت  التقنية  املزااي  على  فضال  والسياقية  االستعمالية  اخلطاب  إنتاج  عملية   شروط  أثناء 
 التغريد والتفاعالت الناجتة بعدها. 

يعمل تويرت على تكوين رأمسال اجتماعي ابلنظر إىل حميط التفاعل االفرتاضي القائم على التعامل مع  ✓
الشيعي يف تويرت، وتؤسس هذه الدائرة التفاعلية احمليطة ابخلطاب الديين ملبدأ -النموذج اخلطايب السين 

لذات اخلطابية قدرة فعلية على إضفاء متوقع اسرتاتيجي حاسم ومهم يف سياق " الذي مينح ااأليتوس"
 النسق الشبكي عرب تويرت. 

ينبين عليه اخلطاب  ✓ الذي  الكهنويت  للبعد  "العقل األسطوري" كرهينة  الديين حبيثيات  يرتبط اخلطاب 
تت وبذلك  والشيعي،  السين  جانبيها  يف  الرجعية  التقليدية  ضوابطه  ويتحرى  "هرمسية الديين  أسس 

اخلطاب السين/الشيعي" العتماده الواضح على تقنيات التعصب والتطرف الديين اليت حّتيد ابخلطاب 
املتعددة  واملوضوعاتية  املنهجية  إبسقاطاهتا  الطائفية  الرؤية  لصاحل  االصطالحي  مفهومه  عن  الديين 

  عرب تويرت. املستوايت واملتدرجة على سلم السلوك االجتماعي املتمظهر كفعل اتصايل

الديين  ✓ الفكر  تبين  األتباع" من خالل  تويرت خلق "حالة  املتداولة يف فضاء  السلفية  تسهم اخلطاابت 
املسوق عرب رموز احلركة السلفية وهيمنتها يف جمال املمارسات االفرتاضية وهو ما يتفق مع نتائج دراسة 

إىل   توصلت  اليت  عبدو  الطائفية   إسهامجنيف  اخلطاابت  صناعة  يف  السلفيون  الدين  رجال  بعض 
 وتسويقها عرب تويرت. 

احلثيثة   ✓ القراءة  أاتحته  الذي  السين  للخطاب  احلجاجي  توظيفها  يف  الدينية  الربهنة  تقنيات  تندرج 
السين  الفكر  تؤصل  اليت  واحلديثية  القرآنية  السردايت  على  القائمة  الدينية  احلجاجية  للبنية  واملعمقة 
األربعة فضال على  السنية  املشارب واملدارس  اليت متثل  الفقهية االختالفية  العروض  توفري  ابملوازاة مع 
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عرب  هلا  إسقاط صريح  السين ضمن  للفكر  املنهجية  املسارات  من  وغريها  والسلفية  الوهابية  تيارات 
 تغريدات تويرت. 

دونة احلديثية املعتمدة على األصول األربعة تداول الربهنة الدينية اليت تعتمد على املدونة القرآنية وامل ✓
التايل: " النحو  تويرت وهي على  تغريدات  تواترها يف  الشيعي واليت مت  للفقه  للكليين، الكايف املؤطرة   "

 . " للصدوقمن ال حيضره الفقيه" لطوسي، " االستبصار" لطوسي، "هتذيب األحكامو"

لق مبدأ "حوارية احلجاج" الذي يتيح خلق تفاعل تؤسس احملاججة الدينية يف منطقها الربهاين على خ ✓
افرتاضي ضمن نظام البيئة اللغوية للمتلقي ويؤمنها تويرت ضمن حقل االستعمال اللغوي، يفرتض هذا 

 . املبدأ أتكيد دخول املتلقي يف نطاق "التجربة املشرتكة" اليت جتمع منتج اخلطاب مع متلقيه

تصورا ✓ مترير  على  الطائفي  اخلطاب  اإلنسانية، يرتكز  النفس  يف  الكامنة  العاطفة  منشاؤها  ذهنية  ت 
حبيث تكرس وفقا هلا إعادة متوضع اهلوية الشيعية ضمن خانة التوجهات الدينية ذات الطبيعة اجملوسية 
والصفوية الوالء العتبارات حداثية حتمل توكيدات موضوعاتية ابملكانة احملفوظة ألهل السنة واجلماعة، 

تغري  خمتلف  الطقوسية وتتجه  ابلشعائر  واالستهزاء  السخرية  مظاهر  تكريس  حنو  السنية  تويرت  دات 
 املمارسة يف إطار العقيدة الشيعية.

املؤثرات  ✓ خمتلف  تسويق  خالل  من  اجلماهريي  االستقطاب  عمليات  على  الشيعي  اخلطاب  يراهن 
سد مظاهر املظلومية واحلزن العاطفية اليت تالمس يف كينونتها الدينية املشاعر اإلنسانية اخلالصة اليت جت

خمتلف  اليت سلطت  السنية  الديكتاتورية  ظل  الشيعية يف  اهلوية  منه  عانت  الذي  والتهميش  واألسى 
أنواع اجلربوت والظلم وإحالتها على اهلامش بفعل سيطرهتا على مقاليد احلكم لقرون عديدة يف التاريخ 

 اإلسالمي. 

اهلوية الشيعية ومظاهر مظلوميتها مبا حدث مع وري بني  يعتمد اخلطاب الشيعي على تقدمي متاثل ص ✓
 .موسى وشيعته وما تعرضوا له من مظاهر الظلم والطغيان والفساد

يعتمد اخلطاب الشيعي على تسويق "املمانعة الطائفية" حيث ترتكز هذه املمانعة على إقصاء املشرتك  ✓
اليت يعتمد عليها اخلطاب الديين يف تويرت الديين والفقهي مع اآلخر، على هذا تتجه احُلجّية الشيعية  

النبوية  القرآنية واألحاديث  اآلايت  الرتكيز على  والعقائدي، من خالل  املذهيب  املختلف  تقدمي  على 
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للمذهب  الدينية  الشعائرية  واملمارسة  الفقه  أصول  اليت تشكل يف جمملها  االثين عشر  األئمة  وأقوال 
 .الشيعي

ة للتغريدات الشيعية يف تويرت على نسق املمارسات العقائدية يف جمملها يعتمد تكوين القاعدة الديني ✓
والقائمة على ابتداع خمتلف مظاهر األسطورة يف تقدمي صورة ذهنية حتيط بشخص احلسني بن علي 
اليت  احُلجية  املدونة  من خالل  الشيعية  اهلوية  لرموز  الذهنية  الصورة  هذه  تبين  عشر،  االثين  واألئمة 

أمناط سلوكية تعتمد يف ك توظيف  الدينية من خالل  العاطفة  بناء خميال مجعي يستجدي  ليتها على 
 تستحضر وجود معنوي مضخم للذات يف أيقونتها احلسينية أو العلوية أو الفاطيمية. 

السين  ✓ الديين  اخلطاب  اليت -حيتضن  نفسها  الديين وحيظى ابلقداسة  للنص  التجريدة  املفاهيم  الشيعي 
األ جمموعة  تؤمن تتيحه  اليت  االفرتاضية  املمارسة  فضاء  ضمن  املتشاكلة،  لغوية  والغري  اللغوية  نساق 

 الصفة التواصلية يف جعله خطااب تفاعليا 

اليت تفضي على اخلطاب طابعا  ✓ البنائية  الديين على جمموعة اآلليات  النسقي للخطاب  البناء  يعتمد 
يف تويرت، وتعترب األنساق االستعارية نسقيا خاصا يسهم يف انزالق النص الديين إىل خطاب طائفي  

واحدة من أهم البين النصية اليت يعترب حضورها حامسا يف إثراء اخلطاب الطائفي وتقدمي الزخم الديين 
 . املطلوب

الشيعي ابلسياقات املتعددة الناجتة -يرتبط التشاكل اخلطايب يف تقدميه لذات يف اخلطاب الديين السين ✓
الديين  اخلطاب  تقاطعات  االخرتاق عن  بتحقيق  له  تسمح  اليت  القوة  الديين"  "النص  لـ  يوفر  الذي   

الديين وتفعيل التماسك البنيوي يف إطاره املذهيب، واخلطاب السياسي الذي يقوم على ختوم التعالق 
هذا  ويؤسس  الديين،  اخلطاب  والدينية يف  االجتماعية  "اهليمنة"  له  يوفر  ما  االجتماعية  السلطة  مع 

 .الشيعي يف تويرت -نهجي بني اخلطابني على حتقيق تفاعلية اخلطاب الطائفي السين التقاطع امل

أاتحها  ✓ اليت  التكنولوجية  العقالنية  شرط  بتحقيق  االستعاري  النسق  داخل  املوضوعية  اآلليات  ترتبط 
اكتساح النمط الشبكي يف املمارسة االجتماعية، ويتحقق هذا النسق من خالل إعادة بعث التجربة 

 .انيةاإلنس

من  ✓ جتعل  إقصائية  محولة  حيوي  والذي  تويرت  عرب  شبكيا  املتداول  الطائفي  اخلطاب  خلصوصية  نظرا 
عملية أتطريه ضمن قالب سياقي أمرا عسريا هلالمية اخلطاب وجماله الفضفاض الذي حييط به ويؤسس 

مل  األيديولوجي  التوظيف  يف  احلّدية  التقابالت  مجع  حنو  توسعا  العالئقية  بنيته  الكراهية يف  فاهيم 
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يتوافق مع  واإلقصاء، وعلى حنو  الدوغمائية  تواتر جماالت  فضال على  والتمييز،  والتعصب  والتطرف 
السين  الديين  اخلطاب  يف  الطائفي  الصراع  بنيته  -يوجينيا  يف  جيمع  الذي  الالتساق  يتحقق  الشيعي 

 والضدية.   الداخلية فكر قائم على تراكم الثنائيات املتعارضة 

سيا ✓ خلق تتأسس  شأهنا  من  واليت  املمكنة  االسرتاتيجيات  خمتلف  تقدمي  على  اخلطايب  اإلنتاج  قات 
االنزالق العضوي يف البنية اخلطابية الدينية يف سبيل حتقيق التواجد الطائفي واستنهاض فكر الكراهية  
على  الشيعي  السين  الطائفي  اخلطاب  بكنه  اخلاص  العقدية  الرؤية  هذه  تعتمد  الديين،   والتحريض 

 . استنبات الفكر اإليديولوجي اخلاص ابلفاعل االجتماعي ضمن فضاء تويرت

والتضليل   ✓ التالعب  إحداث  اخلطاب  يف  الداليل  البناء  مستوى  على  القائمة  العمليات  خمتلف  تتيح 
السيطرة  بعثها من خالل  يتم  اليت  الطائفية  النزعة  الدينية حلساب  املناعة  وإسقاط  واهليمنة  والتزييف 

الشيعي -السينعلى خمتلف سياقات اإلنتاج واالستهالك والتداول واليت حتيط مبسار اخلطاب الديين  
 يف تويرت. 

الشيعي يف تويرت واليت -يعترب التناص واالقتباس أحد التقنيات السردية املوظفة يف اخلطاب الديين السين  ✓
جتسد مبدأ التعالق والتقاطع النصي وتربز فكريت التناص واالقتباس من خالل ما استعاره اخلطاب يف 

ا توظيف  على  والقائمة  اخلاصة  ملعماريته  البنية  أتسيسه  تعزيز  سبيل  يف  واإلقناعية  البالغية  لتقنيات 
 .احلجاجية للنص الديين مما يسهم يف حتقيق غاييت اإلقناع والتأثري
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 : املسحية عرض نتائج الدراسةأوال: 

 عينة الدراسة.ل البياانت العامةاحملور األول: 
شأهنا يبحث احملور األول خمتلف خصائص متغريات الدراسة واملتعلقة ابلبياانت العامة للمبحوثني اليت من  

إثراء الطرح املنهجي واإلجرائي املساهم يف حتقيق أهداف الدراسة، وابالنطالق من تساؤالت الدراسة احلالية، 
لالستبيان اإللكرتوين   بة( استجا680وابالعتماد على توزيع االستبيان على عينة كرة الثلج مت التوصل إىل )

التو   "تويرتالـ"الذي مت طرحه يف   اصل االجتماعية األخرى خالل فرتة زمنية ممتدة من ومشاركته عرب منصات 
 . 2021فيفري   10إىل غاية   2021جانفي   10

 توزيع عينة الدراسة حسب اجلنس. .1

 النسبة املئوية  التكرار اجلنس
 59.9 407 ذكر
 40.1 273 أنثى

 %100 680 اجملموع 

 (: يوضح توزيع عينة الدراسة حسب اجلنس13جدول رقم )

يوضح اجلدول أعاله توزيع مفردات عينة الدراسة حسب متغري اجلنس )اجلندر(، وقد مت االستعانة 
يف استخدام موقع التواصل االجتماعي "تويرت" وأتثري ذلك على   (اجلندراجلنس )هبذا املتغري لتحديد اجتاهات  

السن جتليات  حتديد   الطائفي  الفكرية -اخلطاب  والتوجهات  التصورات  خمتلف  وحبث  تويرت  يف  الشيعي 
عن   الكشف  شأهنا  من  واليت  واملعرفية  ومسات  والوجدانية  منظور خصائص  من  تويرت  يف  الطائفي  اخلطاب 

نت  اجلندر. أظهرت  نسبة وقد  بلغت  إذ  اإلانث،  من  أكثر  لتويرت  الذكور  استخدام  نسبة  أن  الدراسة  ائج 
وتتفق هذه النتيجة مع التوجه   ( %40.1) للذكور يف حني بلغت نسبة استخدام اإلانث لتويرت    ( 59.9%)

دام العام الستخدام تويرت من منظور النوع االجتماعي اليت أظهرهتا اإلحصائيات املتتالية حول معدالت استخ 
 .1تويرت يف أغلب الدول العربية والعاملية 

 
 . 02/2021/ 03مت تصفحه يوم:   وتوي/-فيسبوك-مستخدمي-من-41-يشكّلن-االانث /https://alghad.comينظر:  1

https://alghad.com/الاناث-يشكلّن-41-من-مستخدمي-فيسبوك-وتوي/
https://alghad.com/الاناث-يشكلّن-41-من-مستخدمي-فيسبوك-وتوي/
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 (: يوضح توزيع عينة الدراسة حسب متغري اجلنس18شكل رقم )

 توزيع عينة الدراسة حسب السن.  .2

 (: يوضح توزيع عينة الدراسة حسب السن14جدول رقم )

-  29نالحظ من اجلدول أعاله والذي يوضح متغري السن ابلنسبة لعينة الدراسة، حيث متثل فئة  
بنسبة    39 لتويرت  استخداما  العمرية  الفئات  العمرية  %54،6سنة أكثر  الفئة  فيما جاءت  فأكرب يف   40، 

سنة فقد جاءت يف املرتبة األخرية بنسبة   28  -18الفئة العمرية  ، أما  %25.3املرتبة الثانية بنسبة بلغت  
، وتتفق هذه النتيجة مع املؤشرات اإلحصائية حول االستخدام العام لتويرت حول العامل ويف البلدان 20،1%

سنة حنو استخدام تويرت إىل مرحلة نضج وتكوين   29العربية، وتفسر نتائج إقبال الفئات العمرية أكثر من  
التواصل األخرى  ثقاف تداوله يف منصات  تويرت خمتلف عما ميكن  ة ووعي سياسي واجتماعي جاد يف منصة 

 كالفيسبوك واليوتيوب واالنستغرام.

 

 

 (: يوضح توزيع عينة الدراسة حسب متغري السن19شكل رقم )

 النسبة املئوية  التكرار  السن 
 20.1 137 سنة  28  –  18
 54.6 371 سنة  39  –  29

 25.3 172 فأكب  –  40
 100 680 اجملموع 
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 توزيع عينة الدراسة حسب املستوى التعليمي.  .3

 (: يوضح توزيع عينة الدراسة حسب املستوى التعليمي. 15جدول رقم )
نالحظ من اجلدول أعاله والذي يوضح متغري املستوى التعليمي ابلنسبة لعينة الدراسة، حيث احتلت فئة 

من عينة الدراسة،   46.9%الدراسات العليا املرتبة األوىل كأكثر املستوايت التعليمية استخداما لتويرت بنسبة  
، %14اءت فئة اثنوي أو أقل بنسبة  ، فيما ج%39.1فيما احتلت فئة مؤهل جامعي املرتبة الثانية بنسبة  

( العمرية  الفئة  إلقبال  املنطقي  لرتابط  نظرا  النتائج  هذه  التعليمي   39-29وتفسر  املستوى  وبني  سنة( 
لتويرت هم ذو حتصيل دراسي جيد وضمن فئات  الفئات استخداما  )دراسات عليا( وهو ما يفسر أن أكثر 

 وعي الفكري واملعريف. لعمرية تتمتع اب 

 

 

 (: يوضح توزيع عينة الدراسة حسب املستوى التعليمي 20رقم )  شكل
 توزيع عينة الدراسة حسب االنتماء الديين. .4

 

 االنتماء الديين(: يوضح توزيع عينة الدراسة حسب  16جدول رقم )

 املئوية النسبة   التكرار املستوى التعليمي 
 14.0 95 أو أقل   اثنوي

 39.1 266 مؤهل جامعي 
 46.9 319 دراسات عليا 

 100 680 اجملموع 

 النسبة املئوية  التكرار  االنتماء الديين 
 74.9 509 سين
 25.1 171 شيعي

 00 00 غري ذلك 
 100 680 اجملموع 
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نالحظ من اجلدول أعاله توزيع عينة الدراسة حسب متغري االنتماء الدين، ونظرا لدواعي الدراسة فقد مت 
، فيما بلغت %74.9تقسيم هذا املتغري إىل الفئات التالية: املسلمني السنة بلغت نسبتهم يف عينة الدراسة  

وتعترب نتائج التوزيع الدين ،  ن فئات دينية غري ذلكفيما خلت الدراسة م   %25.1نسبة املسلمني الشيعة  
لعينة الدراسة هبذا الشكل كانعكاس منطقي للتوزيع الطبيعي جملتمع اإلسالمي الذي ترتاوح فيه نسبة الشيعية  

فيما تشكل السنة األكثرية الدينية للعامل اإلسالمي حسب املؤشرات اإلحصائية،     %25 -  %12ما بني  
تيار العينة جاءت أبسلوب غري احتمايل وابالعتماد على كرة الثلج وهو ما تفسره النتائج كما أن عملية اخ

 . يف انعدام فئة )غري ذلك( املتحصل عليها يف هذا املتغري

 

 

 (: يوضح توزيع عينة الدراسة حسب االنتماء الديين21شكل رقم )

 توزيع عينة الدراسة حسب اجلنسية.  .5

 املئوية النسبة  التكرار  اجلنسية 
 48.8 332 اجلزائر 
 3.5 24 املغرب 
 2.1 14 تونس 
 0.6 4 ليبيا
 4.1 28 مصر

 3.5 24 السعودية 
 4.1 28 الكويت 
 5.9 40 فلسطي 

 3.2 22 قطر 
 3.2 22 البحرين 
 6.8 46 العراق 
 4.7 32 سوري 
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 1.5 10 لبنان 
 2.9 20 اإلمارات 
 1.2 8 األردن 
 3.8 26 اليمن 

 00 00 غري ذلك 
 100 680 اجملموع 

 (: يوضح توزيع عينة الدراسة حسب اجلنسية 17جدول رقم )

نالحظ من اجلدول أعاله توزيع عينة الدراسة حسب اجلنسية، حيث مت نشر االستبيان اإللكرتوين يف تويرت 
منصات التواصل  وحث املبحوثني على إرساله إىل أصدقائهم ومعارفهم عرب الشبكة االجتماعية ومشاركته عرب  

االجتماعية األخرى، وهو ما أسهم يف انتشار االستبيان اإللكرتوين يف بعض البلدان العربية، وقد مت رصد ردود 
من   عربية، ح  16االستبيان ألكثر  اجلزائر  ي دولة  لالستبيان يف  االستجابة  نسبة  بلغت  فيما %848.ث   ،

العراق   يف  االستجابة  نسبة  فلسطني%6.8بلغت  يف  أما  االستجابة    ،  نسبة  بلغت  سوراي و ،  %6فقد  يف 
االستبيان   على  الردود  نسبة  ومصر    %4.7بلغت  الكويت  من  النسبة يف كال  بلغت  فيما %4.1فيما   ،

يف   ستجابة ، فيما بلغت نسبة اال%3.5تليها املغرب بنسبة    %3.8ردود االستبيان يف اليمن  نسبة  وصلت  
النسبة  %3.2البحرين   بنفس  اإل وقطر  تليها  بلغت  ،  بنسبة  املتحدة  العربية  تونس فقد %2.9مارات  أما   ،

، فيما خلت الردود يف ابقي الدول العربية  %0.6، فيما بلغت نسبة التكرار يف ليبيا  %2.1بلغت ما نسبته  
 كالسودان والصحراء الغربية وموريتانيا سلطنة عمان وغريهم. 

 
 اجلنسية (: يوضح توزيع عينة الدراسة حسب  22شكل رقم )
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 متغريات الدراسة 
 الشيعة  السنة 

 أنثى  ذكر  أنثى  ذكر 

 اثنوي 
18-  28 10 09 14 04 
29-  39 20 00 09 09 
 00 00 00 20 فأكب  40

 مؤهل
 جامعي 

18-  28 35 17 00 08 
29-  39 55 62 26 27 
 04 04 00 28 فأكب  40

 دراسات عليا 
18-  28 05 25 00 10 
29-  39 72 52 21 18 
 09 08 19 80 فأكب  40

 89 82 184 325    اجملموع

 (: يوضح توزيع العينة حسب متغريات الدراسة 18جدول رقم )

والبالغ   الدراسة  عينة  أفراد  تكرارات  اىل  وابلنظر  أعاله  اجلدول  )من خالل  ، مفردة  (680حجمهم 
عدد   أن  نالحظ  حيث  الدراسة  متغريات  العينة حسب  مفردات  االنتماء توزيع  ذو  ذكور  الدراسة  مفردات 

( يف الفئة 80الدين )السنة( ذوي املستوى التعليمي دراسات عليا جاء يف املرتبة األوىل بنسبة تكرار بلغت )
فأكرب(، فيما جاء يف املرتبة األوىل يف عدد مفردات العينة السنة اإلانث ذوي املستوى التعليمي   40العمرية )

(، ويقابله يف املرتبة األوىل يف عدد مفردات 39-29( يف الفئة العمرية )62اره )مؤهل جامعي قد بلغ تكر 
( تكراره  بلغ  التعليمي مؤهل جامعي  املستوى  الذكور ذوي  الشيعة  تكرار )24العينة  ويقابله  ( مفردة 26(، 

( العمرية  الفئة  مؤهل جامعي يف  التعليمي  املستوى  ذوي  الشيعة  اإلانث  ا39  -29لدى  وجاء يف  ملرتبة (، 
الفئة  عليا يف  التعليمي دراسات  املستوى  أخر  ذوي  الدين  االنتماء  الدراسة ذوي  األوىل يف عدد مفردات 

 ( مفردة. 10( بتكرار بلغ )39-29العمرية )

فأكرب( ومستوى  29ويتضح من اجلدول أعاله؛ اجتاه مفردات الدراسة إىل استخدام تويرت يف الفئات العمرية ) 
ثقافيا وهو ما يفسر اجتاه مفردات الدراسة حنو القضااي اليت تتطلب حضور    (سات العليا درا)تعليمي لذوي  

 ا.سياسية وديني  ا وعيو 
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 . لدى عينة الدراسة احملور الثاين: أمناط وعادات استخدام تويرت 

معينة يبحث احملور الثاين خمتلف أمناط وعادات عينة الدراسة اليت تستخدم تويرت وفقا لتوجهات وأهداف  
احلسابية  واملتوسطات  املئوية  والنسب  التكرارات  حتديد  خالل  من  عنها،  الكشف  يف  احملور  هذا  يسهم 

(، وقد مت إخضاع هذا احملور يف كل تساؤالته إىل االختبارات املعلمية من 2واالحنراف املعياري واختبارات )كا
( اختبارات  اختبارات  T.testخالل  على  فضال   )One-way-ANOVAبع عينة ،  أن  من  التأكد  د 

 الدراسة تتبع التوزيع الطبيعي. 

 ما هي أسباب استخدامك لتويرت؟ .1

 النسبة املئوية  التكرار  البدائل 
 38.8 264 يتم استخدام تويرت بكثافة من طرف الشخصيات السياسية وخنب اجملتمع 

 20.3 138 التعبري عن القضاي من خالل الوسم )اهلاشتاج( 
 17.4 118 والرتكيز يف التعبري عن اآلراء االختصار 

 17.6 120 تراند -حتويل بعض األحداث إىل قضاي رأي عام  
 5.9 40 غري ذلك 

 100.0 680 اجملموع 

 (: يوضح أسباب استخدام عينة الدراسة لتويرت.19شكل رقم )

اجلدول أعال املبحوثني يفنالحظ من  إجاابت  األوىل   ه  املرتبة  تويرت، وقد جاء يف  استخدام  أسباب 
فيما   %38.8البديل "يستخدم تويرت بكثافة من طرف الشخصيات السياسية وخنب اجملتمع" بنسبة بلغت  

، فيما تواجد %20.3تواجد يف املرتبة الثانية البديل "التعبري عن القضااي من خالل الوسم )اهلاشتاج(" بنسبة  
ا الثالثة  عام  املرتبة  رأي  قضااي  إىل  األحداث  بعض  "حتويل  بلغت  -لبديل  بنسبة  وتواجد %17.6تراند"   ،

، وتواجدت أسباب خمتلفة  %17.4البديل "االختصار والرتكيز يف التعبري عن اآلراء" يف املرتبة الرابعة بنسبة  
 . كالرتفيه والتسلية واحلصول على األخبار واملعلومات والتواصل بني األصدقاء
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 البدائل 

 املستوى التعليمي السن  االنتماء الديين اجلنس

-18 شيعة سنة أنثى ذكر
28 

29-
39 

40-
 فأكب  

مؤهل   اثنوي
 جامعي

دراسات  
 عليا

يتم استخدام تويرت  
بكثافة من طرف 

الشخصيات السياسية  
 وخنب اجملتمع

 91 122 51 52 151 61 58 206 96 168 ت 
% 

41.27 35.16 40.47 33.91 44.52 40.7 30.23 53.68 45.86 28.52 

التعبري عن القضاي من  
 خالل الوسم )اهلاشتاج( 

 60 54 24 44 68 26 40 98 50 88 ت 
% 21.62 18.31 19.25 23.39 18.97 18.32 25.58 25.26 20.3 18.80 

االختصار والرتكيز يف  
 التعبري عن اآلراء 

 68 36 14 44 56 18 31 87 46 72 ت 
% 17.69 16.84 17.09 18.12 13.13 15.09 25.58 14.73 13.53 21.31 

حتويل بعض األحداث  
-إىل قضاي رأي عام  

 تراند

 74 40 6 26 76 18 35 85 60 60 ت 
% 14.74 21.97 16.69 20.46 13.13 20,48 15.11 6.31 15.03 23.19 

 غري ذلك 
 26 14 0 6 20 14 7 33 21 19 ت 
% 4.66 7.69 6.48 4.09 10.21 5.39 3.48 00 5.26 8.15 

 اجملموع
 319 266 95 172 371 137 171 509 273 407 ت 
% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

املتوسط   متغريات الدراسة
 " Pقيمة " درجة احلرية  2كا االحنراف املعياري احلسايب

 a9.908 4 .0420 1.421 2.30 ذكر
 1.555 2.63 أنثى
 a4.848 4 .3030 1.478 2.40 السنة
 1.500 2.54 الشيعة

18-28 2.28 1.450 
a27.254 8 .0010 29-39 2.47 1.551 

 1.357 2.48 فأكب  –  40  
 1.107 1.80 اثنوي

a46.573 8 .0000 1.453 2.23 مؤهل جامعي 
 1.517 2.79 دراسات عليا 

 ات الدراسة يوضح إجاابت املبحوثي يف أسباب استخدام تويرت تبعا ملتغري (:  20جدول رقم )

وقد أوردت النتائج ات الدراسة،  يوضح اجلدول أعاله إجاابت املبحوثني يف أسباب استخدام تويرت تبعا ملتغري 
( البديل  اجملتمعحتصل  وخنب  السياسية  الشخصيات  طرف  من  بكثافة  تويرت  استخدام  على  يتم  املرتبة ( 

( لدى %35.16يقابله )  (%41.27األوىل يف أسباب االستخدام لدى فئة الذكور بنسبة تكرار بلغت )
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( على املرتبة الثانية لدى فئة الذكور التعبري عن القضاي من خالل الوسم )اهلاشتاجاإلانث، وحتصل البديل )
( تراند-األحداث إىل قضاي رأي عام  حتويل بعض  ( فيما حتصل البديل )%21.62بنسبة تكرار بلغت )

االختصار والرتكيز (، فيما حتصل البديل )%21.97على املرتبة الثانية لدى فئة اإلانث بنسبة تكرار بلغت ) 
اآلراء عن  التعبري  )يف  بلغت  تكرار  بنسبة  الذكور  فئة  لدى  الثالثة  املرتبة  على  فيما حتصل 17.69%(   ،)

القضاي من  البديل ) الوسم )اهلاشتاجالتعبري عن  تكرار خالل  بنسبة  فئة اإلانث  لدى  الثالثة  املرتبة  ( على 
( على املرتبة تراند-حتويل بعض األحداث إىل قضاي رأي عام  (، فيما حتصل البديل )%18.31بلغت ) 

االختصار والرتكيز يف التعبري (، فيما حتصل البديل )%14.74الرابعة لدى فئة الذكور بنسبة تكرار بلغت )
بلغت ) ن اآلراءع  تكرار  بنسبة  فئة اإلانث  الرابعة لدى  املرتبة  البديل )غري %16.84( على  فيما حتصل   )

املرتبة األخرية لدى فئيت الذكور واإلانث بنسبة تكرار ) جاءت و (تواليا.  %7.69و) (%4.66ذلك( على 
اختبارات اإل (  2)كا  نتائج  القيمة  ) a9.908)   ةحصائيذات  حرية  بدرجة  بداللة  4(   )P  =.0420   دالة

الداللة   ومنه    نرفضوابلتايل  (،  0.05ملعنوية ) اإحصائيا عند مستوى  الصفرية   عالقةجود  و   نستنتجالفرضية 
 متغري اجلنس لدى عينة الدراسة. و أسباب استخدام تويرت بني  ذات داللة إحصائية  

استخد  املبحوثني يف أسباب  الدين، وقد يوضح اجلدول أعاله إجاابت  االنتماء  تبعا ملتغري  تويرت  ام 
( يتم استخدام تويرت بكثافة من طرف الشخصيات السياسية وخنب اجملتمعأوردت النتائج حتصل البديل )

( بلغت  تكرار  بنسبة  السنة  فئة  لدى  االستخدام  أسباب  يف  األوىل  املرتبة  يقابله   (%40.47على 
الشيعة، وحتصل  33.91%) القضاي من خالل الوسم )اهلاشتاجالبديل )( لدى  املرتبة التعبري عن  ( على 

( لفئة الشيعة، فيما حتصل البديل %23.91( يقابله )%19.25الثانية لدى فئة السنة بنسبة تكرار بلغت )
اآلراء) عن  التعبري  يف  والرتكيز  بلغت االختصار  تكرار  بنسبة  السنة  فئة  لدى  الثالثة  املرتبة  على   )
( على املرتبة الثالثة لدى تراند-حتويل بعض األحداث إىل قضاي رأي عام  ( فيما جاء البديل )17.09%)

( االختصار والرتكيز يف التعبري عن اآلراء(، فيما حتصل البديل )%20.46فئة الشيعة بنسبة تكرار بلغت )
التعبري عن القضاي البديل ) (، فيما حتصل  %18.12على املرتبة الرابعة لدى فئة الشيعة بنسبة تكرار بلغت )

)اهلاشتاج الوسم  خالل  )من  بلغت  تكرار  بنسبة  السنة  فئة  لدى  الرابعة  املرتبة  على  فيما 16.69%(   ،)
( تكرار  بنسبة  والشيعة  السنة  فئيت  لدى  األخرية  املرتبة  على  ذلك(  )غري  البديل   (%6.48حتصل 

   تواليا.     (%4.09و)



 " تويرت الـ" الدراسة املسحية لعينة من مستخدمي                                                                                        اخلامس  لفصل ا   

                                                       

 
282 

أسباب استخدام تويرت لدى عينة  بني ذات داللة إحصائية  عالقةتوجد   الكتشاف هل ( 2مت إجراء اختبار )كا
أنه  و الدراسة   النتائج  أظهرت  وقد  الدين،  االنتماء  إحصائية    عالقةتوجد  ال  متغري  داللة  أسباب   بنيذات 

تويرت   "و استخدام  قيمة  جاءت  حيث  الدين  االنتماء  قيمة P  "  =.3030متغري  عند  إحصائيا  دالة  غري   ،
( املعنوية  أنه  0.05الداللة  نستنتج  وابلتايل  تويرت    بني  عالقةتوجد  ال  (،  استخدام  االنتماء و أسباب  متغري 

 الدين. 

وقد  )العمر(،  السن  ملتغري  تبعا  تويرت  استخدام  أسباب  املبحوثني يف  أعاله إجاابت  اجلدول  يوضح 
( تخدام تويرت بكثافة من طرف الشخصيات السياسية وخنب اجملتمعيتم اسأوردت النتائج حتصل البديل )

( العمرية  فئة  لدى  االستخدام  أسباب  األوىل يف  املرتبة  بلغت )28-18على  تكرار  بنسبة   )44.52%) 
 ( ) %40.7يقابله  العمرية  الفئة  لدى   )29-39( يقابله  فيما   )30.23% ( العمرية  الفئة  لدى   )40  -

( على املرتبة الثانية لدى فئة العمرية التعبري عن القضاي من خالل الوسم )اهلاشتاجالبديل )فأكرب(، وحتصل  
التعبري عن القضاي من خالل الوسم (، فيما حتصل البديلني )%18.97( بنسبة تكرار بلغت ) 18-28)

))اهلاشتاج والبديل  اآلراء(  عن  التعبري  يف  والرتكيز  ااالختصار  لدى  الرتبة  نفس  على   )( العمرية   40لفئة 
-(، فيما حتصل البديل )حتويل بعض األحداث إىل قضااي رأي عام  %25.58فأكرب( بنسبة تكرار بلغت )

البديلني %20.48( بنسبة تكرار بلغت )39  -29)–تراند( على الرتبة الثانية لدى الفئة العمرية   ( وجاء 
( على تراند-بعض األحداث إىل قضاي رأي عام    حتويل( و البديل )االختصار والرتكيز يف التعبري عن اآلراء)

( العمرية  فئة  لدى  الثالثة  )28  -  18املرتبة  بلغت  تكرار  بنسبة   )13.13%( العمرية  الفئة  ولدى   )40 
 ( بلغت  تكرار  بنسبة  )%15.11فأكرب(  البديل  حتصل  فيما  الوسم (،  خالل  من  القضاي  عن  التعبري 

(، فيما حتصل %18.32( بنسبة تكرار بلغت )39-29فئة العمرية )( على املرتبة الثالثة لدى ال)اهلاشتاج
التعبري عن اآلراءالبديل ) العمرية )االختصار والرتكيز يف  الفئة  الرابعة لدى  املرتبة  بنسبة 39-29( على   )

 ( بلغت  العمرية  %15.09تكرار  الفئات  لدى كل  األخرية  املرتبة  على  ذلك(  )غري  البديل  فيما حتصل   ،)
 (%5.39و) (%10.21فأكرب( بنسبة تكرار )  40( والفئة العمرية )39-29والفئة العمرية ) (  18-28)

تواليا.  %3.48و) اختبار )كا(  إجراء  توجد  (  2مت  أسباب   بنيذات داللة إحصائية    عالقة الكتشاف هل 
 بنيذات داللة إحصائية    عالقةمتغري السن، وقد أظهرت النتائج أنه توجد  و استخدام تويرت لدى عينة الدراسة  

( دالة إحصائيا عند مستوى 0.001" )Pمتغري السن )العمر( حيث جاءت قيمة "و أسباب استخدام تويرت  
القائلة ونقبل الفرضية البديلة    الفرضية الصفرية يف استقاللية املتغريات   نرفض  (، وابلتايل 0.05الداللة املعنوية )

 . وابلتايل املتغريين مستقلني عن بعضهما متاما متغري السن و   أسباب استخدام تويرت   بي  عالقةتوجد    أبنه
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يوضح اجلدول أعاله إجاابت املبحوثني يف أسباب استخدام تويرت تبعا ملتغري املستوى التعليمي، وقد 
( طرف الشخصيات السياسية وخنب اجملتمعيتم استخدام تويرت بكثافة من  أوردت النتائج حتصل البديل )

 (%53.68على املرتبة األوىل يف أسباب االستخدام لدى املستوى التعليمي )اثنوي( بنسبة تكرار بلغت ) 
( )%45.56يقابله  نسبة  وتقابله  جامعي(  )مؤهل  التعليمي  املستوى  فئة  لدى  فئة 28.52%(  لدى   )

البدي ( على التعبري عن القضاي من خالل الوسم )اهلاشتاجل )املستوى التعليمي )دراسات عليا(، وحتصل 
( لفئة %20.3( يقابله )%25.26املرتبة الثانية لدى فئة املستوى التعليمي )اثنوي( بنسبة تكرار بلغت ) 

( يف تراند-حتويل بعض األحداث إىل قضاي رأي عام املستوى التعليمي )مؤهل جامعي(، فيما جاء البديل )
(، فيما حتصل البديل %23.19لدى فئة املستوى التعليمي )دراسات عليا( بنسبة تكرار بلغت ) املرتبة الثانية

( على املرتبة الثالثة لدى فئة املستوى التعليمي )اثنوي( بنسبة تكرار  االختصار والرتكيز يف التعبري عن اآلراء)
( ) %14.73بلغت  يقابله  عل   (21.31%(  )دراسات  التعليمي  املستوى  فئة  البديل لدى  جاء  فيما  يا( 

الثالثة لدى فئة املستوى التعليمي )مؤهل تراند-حتويل بعض األحداث إىل قضاي رأي عام  ) ( على املرتبة 
حتويل بعض األحداث إىل قضاي رأي عام (، فيما حتصل البديل )%15.03جامعي( بنسبة تكرار بلغت ) 

(، فيما حتصل %06.31)اثنوي( بنسبة تكرار بلغت ) ( على املرتبة الرابعة لدى فئة املستوى التعليميتراند-
( الوسم  البديل  خالل  من  القضاي  عن  التعليمي اهلاشتاج-التعبري  املستوى  فئة  لدى  الرابعة  املرتبة  على   )

( يف الرتبة الرابعة لدى فئة االختصار والرتكيز يف التعبري عن اآلراء(، وجاء البديل )%18.8بنسبة تكرار بلغت )
( فيما حتصل البديل )غري ذلك( على املرتبة %13.53التعليمي )مؤهل جامعي( بنسبة تكرار بلغت )املستوى 

( بنسبة  )اثنوي(  التعليمي  املستوى  فئات  لدى  عليا( %0األخرية  )دراسات  وفئة  جامعي(  )مؤهل  وفئيت   )
ذات   عالقةالكتشاف هل توجد  (  2وقد مت إجراء اختبار )كا( تواليا.  %8.15و) (%5.26بنسبة تكرار )

الدراسة    باب أس  بني داللة إحصائية   تويرت لدى عينة  توجد و استخدام  أنه  النتائج  أظهرت  السن، وقد   متغري 
تويرت    عالقة استخدام  أسباب  يف  إحصائية  داللة  )كاو ذات  قيمة  جاءت  حيث  )العمر(  السن  ( 2متغري 

a46.573   ( 8بدرجة حرية تقدر ب)  ، بقيمة  "P  " =0.001   دالة إحصائيا عند مستوى الداللة املعنوية
 متغري السن. و أسباب استخدام تويرت   بني  عالقةتوجد   (، وابلتايل نستنتج أبنه0.05)
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 ما هي اللغة اليت تستخدمها يف نشر تغريداتك والتعليق هبا يف تويرت:  .2

 النسبة املئوية  التكرار البدائل 

 86.2 586 اللغة العربية 

 8.23 56 اللغة اإلجنليزية 

 3.52 24 اللغة الفرنسية 

 2.05 14 غري ذلك 

 100 680 اجملموع 

 (: يوضح اللغة املستخدمة يف نشر التغريدات والتعليق هبا. 21جدول رقم )

تكرار  رصد  مت  وقد  هبا،  والتعليق  التغريدات  نشر  يف  املستخدمة  اللغة  أعاله  اجلدول  من  نالحظ 
اللغة   بنسبة  استخدام  بنسبة    %86.2العربية  الثانية  املرتبة  اإلجنليزية يف  اللغة  فيما جاءت  املرتبة األوىل،  يف 

، فيما جاءت لغات أخرى  %3.52، فيما جاء يف املرتبة الثالثة اللغة الفرنسية بنسبة بلغت  %8.23بلغت  
ويعزي سبب استخدام اللغة العربية    ، %2.05كاألملانية والصينية واهلندية والربتغالية يف املرتبة األخرية بنسبة  

يف عملية التواصل    يف املرتبة األوىل نظرا ألن مستخدمي تويرت كلهم عرب وابلتايل فاللغة األساسية املستخدمة 
 االجتماعي يف تويرت هي اللغة العربية.

 البدائل 
 املستوى التعليمي السن  االنتماء الديين اجلنس

-18 شيعة سنة أنثى ذكر
28 

29-
39 

40-
مؤهل   اثنوي فأكب 

 جامعي
دراسات  

 عليا

 اللغة العربية 
 253 238 95 138 327 121 149 437 215 371 ت 
% 91.15 78.75 85.85 87.13 88.32 88.14 80.81 100 89.47 79.31 

اللغة 
 اإلجنليزية

 32 24 0 10 14 12 10 46 36 20 ت 
% 4.91 13.18 9.03 5.84 8.75 3.77 5.81 0 9.02 10.03 

 اللغة الفرنسية 
 24 0 0 24 20 0 4 20 10 14 ت 
% 3.43 3.66 3.92 2.33 0 5.39 13.95 0 0 7.52 

 غري ذلك 
 10 4 0 0 10 4 8 6 12 2 ت 
% 0.49 4.39 1.17 4.67 2.91 2.69 0 0 1.5 3.13 

 اجملموع
 319 266 95 172 371 137 171 509 273 407 ت 
% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

متغريات  
 الدراسة

املتوسط  
 " Pقيمة " درجة احلرية  2كا االحنراف املعياري احلسايب

 a26.886 3 0.000 0.769 1.21 ذكر
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 1.138 1.49 أنثى
 a1.121 3 0.772 1.478 2.40 السنة
 1.500 2.54 الشيعة

18-28 1.20 0.719 
a93.496 6 0.000 29-39 1.36 1.097 

 0.711 1.34 فأكب  –  40
 0.000 1.00 اثنوي

a68.405 6 0.000 0.556 1.15 مؤهل جامعي 
 1.237 1.56 دراسات عليا 

ات (: إجاابت املبحوثي يف اللغة املستخدمة يف النشر والتعليق هبا يف تويرت تبعا ملتغري 22جدول رقم )
   الدراسة

النشر والتعليق هبا يف تويرت تبعا يوضح اجلدول أعاله إجاابت املبحوثني يف   اللغة املستخدمة يف 
( على املرتبة األوىل يف اللغة املستخدمة يف اللغة العربية، وقد أوردت النتائج حتصل البديل )ات الدراسةملتغري 

لدى فئة )أنثى(، وحتصل البديل   ( %78.75يقابله ) (%91.15تويرت لدى فئة )ذكر( بنسبة تكرار بلغت ) 
( لفئة %13.18( يقابله )%4.91( على املرتبة الثانية لدى فئة )ذكر( بنسبة تكرار بلغت ) اللغة اإلجنليزية )

البديل ) الثالثة لدى فئة )ذكر( بنسبة تكرار بلغت ) اللغة الفرنسية)أنثى(، فيما جاء  ( %3.43( يف املرتبة 
( على املرتبة األخرية لدى فئة )ذكر( بنسبة غري ذلك)أنثى(، فيما حتصل البديل ) ( لدى فئة  %3.66يقابله )

الكتشاف هل (  2وقد مت إجراء اختبار )كالدى فئة  )أنثى(.     (%4.39( يقابله )%0.49تكرار بلغت )
لدى   متغري اجلنسو اللغة املستخدمة يف النشر والتعليق هبا يف تويرت    بنيذات داللة إحصائية    عالقةتوجد  

النتائج أنه توجد   الدراسة، وقد أظهرت  متغري و أسباب استخدام تويرت    بنيذات داللة إحصائية    عالقةعينة 
( دالة 0.000" = ) P"  بقيمة  ،( 3بدرجة حرية تقدر بـ )  a26.886(  2السن )العمر( حيث جاءت قيمة )كا

( املعنوية  الداللة  املستخدمة يف   عالقة بنيتوجد  (، وابلتايل نستنتج أبنه  0.05إحصائيا عند مستوى  اللغة 
 متغري اجلنس لدى عينة الدراسة. و النشر والتعليق هبا يف تويرت  

النشر والتعليق هبا يف  يوضح اجلدول أعاله إجاابت املبحوثني يف   تويرت تبعا اللغة املستخدمة يف 
( على املرتبة األوىل يف اللغة املستخدمة اللغة العربية، وقد أوردت النتائج حتصل البديل )ملتغري االنتماء الديين

( لدى فئة )الشيعة(، وحتصل %87.13يقابله ) (%85.85يف تويرت لدى فئة )السنة( بنسبة تكرار بلغت )
( اإلجنليزيةالبديل  الثانية  اللغة  املرتبة  على   )( بلغت  تكرار  بنسبة  )السنة(  فئة  يقابله %9.03لدى   )
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( يف املرتبة الثالثة لدى فئة )السنة( بنسبة تكرار  اللغة الفرنسية( لفئة )الشيعة(، فيما جاء البديل )5.84%)
( )%3.92بلغت  البديل  جاء  فيما  ذلك(،  بلغت  غري  تكرار  بنسبة  )الشيعة(  لفئة  الثالثة  الرتبة  يف   )

( %1.17( على املرتبة األخرية لدى فئة )السنة( بنسبة تكرار بلغت )غري ذلكلبديل ) (، وجاء ا4.67%)
( البديل  الفرنسية يقابله  ) اللغة  بلغت  تكرار  بنسبة  الشيعة  فئة  لدى  األخرية  الرتبة  يف  يوضح (.  2.33%( 

نتائج   اللغة   بنيذات داللة إحصائية  ارتباطية    عالقة  د توج ال  ومنه نستنتج أنه    (2اختبار )كااجلدول أعاله 
 "Pقيمة "  متغري االنتماء الدين لدى عينة الدراسة، حيث جاءت و   املستخدمة يف نشر التغريدات والتعليق هبا 

 (. 0.05( أكرب من الداللة املعنوية ) 0.772= ) 

تيوضح اجلدول أعاله إجاابت املبحوثني يف   النشر والتعليق هبا يف تويرت  بعا اللغة املستخدمة يف 
( على املرتبة األوىل يف اللغة املستخدمة اللغة العربية، وقد أوردت النتائج حتصل البديل )ملتغري السن )العمر(

العمرية )  الفئة  الفئة %88.14يقابله ) (%88.32( بنسبة تكرار بلغت ) 28-18يف تويرت لدى  ( لدى 
 ( )39-29العمرية  ويقابله   )80.81%)  ( العمرية  الفئة  )  -40لدى  البديل  وحتصل  اللغة فأكرب(، 
) اإلجنليزية العمرية  الفئة  لدى  الثانية  املرتبة  على   )18-28 ( بلغت  تكرار  بنسبة  جاء 8.75%(  فيما   ،)
( يقابله %5.39( بنسبة تكرار بلغت )39-29( يف املرتبة الثانية لدى الفئة العمرية ) اللغة الفرنسيةالبديل )

( يف املرتبة الثالثة لدى الفئة العمرية غري ذلك، فيما جاء البديل )فأكرب(  -  40( لفئة العمرية ) 13.95%)
( يف الرتبة الثالثة لفئة العمرية اللغة اإلجنليزية(، فيما جاء البديل )%2.91( بنسبة تكرار بلغت )18-28)
فأكرب(، وجاء البديل -  40( للفئة العمرية )%5.81( ويقابله )%3.77( بنسبة تكرار بلغت ) 29-39)
(، فيما تكرار %2.69( بنسبة تكرار بلغت )39-29( على املرتبة األخرية لدى الفئة العمرية )  ذلكغري)

( ذلكالبديل  ) غري  العمرية  الفئة  لدى  نتائج  فأكرب(.    -40(  أعاله  اجلدول  )كايوضح  حيث 2اختبار   ،)
)كا قيمة  )2بلغت  اإلحصائية  القيمة  ذات   )a93.496( حرية  بدرجة   )6" وقيمة   )P" (0.000 دالة  )

اللغة   بني ذات داللة إحصائية  عالقة  توجد    ومنه نستنتج أنه  ( 0.05إحصائيا عند مستوى الداللة املعنوية )
 . متغري السنو   املستخدمة يف نشر التغريدات والتعليق هبا

النشر والتعليق هبا يف تويرت تبعا يوضح اجلدول أعاله إجاابت املبحوثني يف   اللغة املستخدمة يف 
التعليمي املستوى  )ملتغري  البديل  حتصل  النتائج:  أوردت  وقد  العربية،  اللغة اللغة  يف  األوىل  املرتبة  على   )

( لدى %89.47يقابله ) (%100املستخدمة يف تويرت لدى املستوى التعليمي )اثنوي( بنسبة تكرار بلغت )
( ويقابله  جامعي(  )مؤهل  التعليمي  املستوى  املست (%79.31فئة  فئة  عليا(، لدى  )دراسات  التعليمي  وى 
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( على املرتبة الثانية لدى املستوى التعليمي )مؤهل جامعي( بنسبة تكرار بلغت اللغة اإلجنليزيةوحتصل البديل )
( لدى فئة املستوى التعليمي )دراسات عليا(، فيما جاء %10.03( وتقابله نسبة تكرار بلغت )9.02%)

( الفرنسيةالبديل  االلغة  املرتبة  يف  بلغت (  تكرار  نسبة  عليا(  )دراسات  التعليمي  املستوى  فئة  لدى  لثالثة 
( على املرتبة األخرية لدى املستوى التعليمي )دراسات عليا( بنسبة تكرار  غري ذلك(، وجاء البديل ) 7.52%)

( نتائج  (.%3.13بلغت  أعاله  اجلدول  )كايوضح  )كا2اختبار  قيمة  بلغت  حيث  القيمة 2(،  ذات   )
 ( )a68.405اإلحصائية  حرية  بدرجة  وقيمة  6(   )P=0.000   املعنوية الداللة  مستوى  عند  إحصائيا  دالة 

اللغة املستخدمة يف نشر التغريدات والتعليق    بنيذات داللة إحصائية    عالقةتوجد  ومنه نستنتج أنه    ( 0.05)
 . متغري املستوى التعليمي لدى عينة الدراسةو   هبا

 تفاعلك يف تويرت؟ما هي أساليب   .3

 النسبة املئوية  التكرار  البدائل 
 18.5 126 التغريد 

 1.2 8 إعادة التغريد 
 16.5 112 التعليق 

 11.2 76 تسجيل اإلعجاب 
 52.6 358 املشاركة عب منصات التواصل االجتماعية األخرى 

 100 680 اجملموع 

 ألساليب التفاعل يف تويرت (: يوضح التكرارات والنسب املئوية  23جدول رقم )

( فردا نالحظ  680من خالل اجلدول أعاله وابلنظر اىل تكرارات أفراد عينة الدراسة والبالغ حجمهم )
؟ حيث جاء يف املرتبة األوىل البديل ما هي أساليب تفاعلك مع تويرت(:  3أن استجاابهتم على السؤال رقم )

األخ) االجتماعية  التواصل  منصات  عب  )رىاملشاركة  بـ  تكرار  358(  البديل (  جاء  الثانية  الرتبة  ويف 
(، 112( مبجموع تكرار بلغ )التعليق ويف املرتبة الثالثة جاء البديل )(،  126( مبجموع تكرار بلغ )التغريد)

وجاء يف املرتبة األخرية البديل   (.76مبجموع تكرار بلغ )(  تسجيل اإلعجابويف املرتبة الرابعة جاء البديل ) 
   . (8( مبجموع تكرار بلغ )التغريدإعادة  )

 البدائل 
 املستوى التعليمي السن  االنتماء الديين اجلنس

-18 شيعة سنة أنثى ذكر
28 

29-
39 

40-
مؤهل   اثنوي فأكب  

 جامعي
دراسات  

 عليا
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 59 54 13 56 31 39 17 109 28 98 ت  التغريد 
% 24.07 10.25 21.41 9.94 29.46 8.35 32.55 13.68 20.3 18.49 

 4 0 4 4 0 4 0 8 0 8 ت  إعادة التغريد 
% 1.96 0 1.57 0 2.91 0 2.32 4.21 0 1.25 

 74 24 14 32 66 14 11 101 50 62 ت  التعليق 
% 15.23 18.31 19.84 6.43 10.21 17.78 18.60 14.75 9.02 23.19 

تسجيل  
 اإلعجاب 

 40 26 10 24 44 8 5 71 39 37 ت 
% 9.09 14.28 13.94 2.92 5.83 11.85 13.95 10.52 9.77 12.53 

املشاركة عب  
منصات التواصل  

االجتماعية  
 األخرى

 142 162 54 56 230 72 138 220 156 202 ت 
% 

46.63 57.14 43.22 80.7 52.55 61.99 32.55 56.84 60.90 44.51 

 اجملموع
 319 266 95 172 371 137 171 509 273 407 ت 
% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

املتوسط   متغريات الدراسة
 2كا االحنراف املعياري احلسايب

درجة 
 " Pقيمة " احلرية 

 a28.852 4 0.000 1.651 3.58 ذكر
 1.295 4.08 أنثى
 a73.829 4 0.000 1.559 3.56 السنة
 1.256 4.44 الشيعة

18-28 3.51 1.758 
a84.422 8 0.000 29-39 4.19 1.232 

 1.664 3.12 فأكب  –  40  
 1.460 3.93 اثنوي

a38.932 8 0.000 1.590 3.91 مؤهل جامعي 
 1.505 3.63 دراسات عليا 

 ات الدراسةملتغري  بعا(: يوضح إجاابت املبحوثي يف أساليب التفاعل يف تويرت ت24جدول رقم )

، وقد ات الدراسةأساليب التفاعل يف تويرت تبعا ملتغري يوضح اجلدول أعاله إجاابت املبحوثني يف  
البديل ) ( على املرتبة األوىل يف املشاركة عب منصات التواصل االجتماعية األخرىأوردت النتائج: حتصل 

 ( بلغت  تكرار  بنسبة  )ذكر(  فئة  لدى  تويرت  يف  التفاعل  فئة %57.14)يقابله   (%46.63أساليب  لدى   )
( وتقابله %24.07( على املرتبة الثانية لدى فئة )ذكر( بنسبة تكرار بلغت ) التغريد)أنثى(، وحتصل البديل )

( يف املرتبة الثالثة لدى فئة )ذكر( التعليق ( لدى فئة )أنثى(، فيما جاء البديل )%10.25نسبة تكرار بلغت )
( على تسجيل اإلعجاب( لدى فئة )أنثى(، وجاء البديل )%18.31( يقابله )%15.23نسبة تكرار بلغت )
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( بلغت  تكرار  بنسبة  )ذكر(  فئة  لدى  الرابعة  ) %9.09املرتبة  ويقابله  وجاء 14.28%(  )أنثى(،  فئة  لدى   )
( فيما انعدم تكرار %1.96يف الرتبة األخرية لدى فئة )ذكر( بنسبة تكرار بلغت ) (إعادة التغريد البديل )

البديل )أنثى(.   هذا  فئة  نتائج    لدى  أعاله  اجلدول  )كا2اختبار )كايوضح  بلغت  القيمة 2(، حيث  ذات   )
( )a28.852اإلحصائية  حرية  بدرجة   )4" وقيمة   )P =" (0.000 الداللة مستوى  عند  إحصائيا  دالة   )

( أنه    (0.05املعنوية  نستنتج  إحصائية    عالقةتوجد  ومنه  داللة  التفاعل يف    بنيذات  متغري و   تويرت أساليب 
 اجلنس لدى عينة الدراسة.

، أساليب التفاعل يف تويرت تبعا ملتغري االنتماء الديينيوضح اجلدول أعاله إجاابت املبحوثني يف  
( على املرتبة األوىل املشاركة عب منصات التواصل االجتماعية األخرىوقد أوردت النتائج: حتصل البديل )
( لدى فئة %80.7يقابله ) (%43.22فئة )السنة( بنسبة تكرار بلغت ) يف أساليب التفاعل يف تويرت لدى  

( على املرتبة الثانية لدى فئة االنتماء الدين )السنة( بنسبة التغريداالنتماء الدين )الشيعة(، وحتصل البديل )
( بلغت  )%21.41تكرار  بلغت  تكرار  نسبة  وتقابله  جاء  9.94%(  فيما  )الشيعة(،  فئة  لدى  البديل ( 

)التعليق ) بلغت  تكرار  بنسبة  )السنة(  فئة  لدى  الثالثة  املرتبة  يف   )19.84% ( يقابله  فئة 6.43%(  لدى   )
( على املرتبة الرابعة لدى فئة )السنة( بنسبة تكرار تسجيل اإلعجاباالنتماء الدين )الشيعة(، وجاء البديل )

يف الرتبة األخرية    ( إعادة التغريدالبديل )( لدى فئة )الشيعة(، وجاء  %2.92( ويقابله ) %13.94بلغت )
 ( بلغت  تكرار  بنسبة  )السنة(  الدين  االنتماء  فئة  فئة %1.96لدى  لدى  البديل  هذا  تكرار  انعدم  فيما   )

نتائج  )الشيعة(. أعاله  اجلدول  )كايوضح  )كا2اختبار  قيمة  بلغت  حيث  اإلحصائية 2(،  القيمة  ذات   )
(a73.829( بدرجة حرية )4  )" وقيمةP=" (0.000 ( دالة إحصائيا عند مستوى الداللة املعنوية )0.05 ) 

االنتماء الدين لدى   ومتغري أساليب التفاعل يف تويرت    بنيذات داللة إحصائية    عالقة  توجد ومنه نستنتج أنه  
 عينة الدراسة. 

املبحوثني يف   اليوضح اجلدول أعاله إجاابت  تبعا ملتغري  تويرت  التفاعل يف  )العمر(أساليب  ، سن 
( على املرتبة األوىل املشاركة عب منصات التواصل االجتماعية األخرىوقد أوردت النتائج: حتصل البديل )

 ( العمرية  الفئة  لدى  تويرت  يف  التفاعل  أساليب  )28-18يف  بلغت  تكرار  بنسبة  يقابله  (52.55%( 
(61.99%( العمرية  الفئة  لدى  يتساوى  29-39(  فيما   )( التواصل البديلني  منصات  عب   املشاركة 

( يف ذات الرتبة 32.55( بنفس عدد التكرارات اليت جاءت بنسبة )التغريد( مع البديل )االجتماعية األخرى
البديل )  -40ابلنسبة للفئة العمرية ) -18( على املرتبة الثانية لدى الفئة العمرية )التغريدفأكرب(، وحتصل 
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28 ( بلغت  تكرار  بنسبة   )28.46%( البديل  جاء  فيما  العمرية التعليق (،  للفئة  ابلنسبة  الثانية  املرتبة  يف   )
 -40( لدى الفئة العمرية ) %18.60( وتقابله نسبة تكرار بلغت ) 17.78( بنسبة تكرار بلغت )29-39)

(، %10.21( بنسبة تكرار بلغت ) 28-18( يف املرتبة الثالثة لدى فئة )التعليق فأكرب(، فيما جاء البديل )
( البديل  اإلعجابوجاء  )تسجيل  العمرية  الفئة  لدى  الرابعة  املرتبة  على  بلغت 18-28(  تكرار  بنسبة   )

(5.83%( ويقابله   )11.85% ( العمرية  الفئة  لدى   )29-39 ( ويقابله  العمرية 13.95%(  الفئة  لدى   )
( بنسبة تكرار 28-18ة  ) يف الرتبة األخرية لدى الفئة العمري ( إعادة التغريدفأكرب(، وجاء البديل )  -40)

فأكرب( فيما انعدم تكرار هذا البديل لدى   -40لدى الفئة العمرية )    (%2.32( ويقابله )%2.91بلغت )
( ذات القيمة 2(، حيث بلغت قيمة )كا2اختبار )كايوضح اجلدول أعاله نتائج    (.39-29الفئة العمرية )
( )a84.422اإلحصائية  حرية  بدرجة   )8" وقيمة   )P =" (0.000 الداللة مستوى  عند  إحصائيا  دالة   )

( أنه    (0.05املعنوية  نستنتج  إحصائية    عالقةتوجد  ومنه  داللة  تويرت    بنيذات  التفاعل يف  متغري و أساليب 
 السن.  

 ستوى التعليمي أساليب التفاعل يف تويرت تبعا ملتغري امل يوضح اجلدول أعاله إجاابت املبحوثني يف  
( على املرتبة األوىل املشاركة عب منصات التواصل االجتماعية األخرىالنتائج: حتصل البديل )وقد أوردت  

( بلغت  تكرار  بنسبة  )اثنوي(  التعليمي  املستوى  فئة  لدى  تويرت  يف  التفاعل  أساليب  يقابله  (%56.84يف 
(60.90% ( بلغت  تكرار  وبنسبة  جامعي(  )مؤهل  التعليمي  املستوى  فئة  لدى  لد 44.51%(  فئة (  ى 

( البديل  جاء  فيما  عليا(،  )دراسات  التعليمي  بلغت التعليق املستوى  تكرار  بنسبة  الثانية  املرتبة  يف   )
نسبة )14.73%) وتقابله  التعليمي )اثنوي(  املستوى  فئة  لدى  التعليمي 23.19%(  املستوى  فئة  لدى   )

البديل ) فيما جاء  الثانية ابلنسبةالتغريد)دراسات عليا(،  املرتبة  التعليمي )مؤهل جامعي   ( يف  لفئة املستوى 
(، ويف املرتبة الثالثة ابلنسبة لفئة املستوى التعليمي )دراسات عليا( بنسبة تكرار %20.3بنسبة تكرار بلغت )

تسجيل ( لدى فئة املستوى التعليمي )اثنوي(، وجاء البديل )%13.68( وتقابله نسبة )%18.49بلغت )
( وتقابله %10.52الرابعة لدى فئة املستوى التعليمي )اثنوي( بنسبة تكرار بلغت )( على املرتبة  اإلعجاب

( لدى فئة املستوى %12.53( لدى فئة املستوى التعليمي )مؤهل جامعي( وتقابله نسبة )%9.77نسبة )
مي )اثنوي( يف الرتبة األخرية لدى فئة املستوى التعلي (إعادة التغريدالتعليمي )دراسات عليا(، وجاء البديل )

لدى فئة املستوى التعليمي )دراسات عليا( فيما انعدم    (%1.25( ويقابله )%4.21بنسبة تكرار بلغت ) 
التعليمي )مؤهل جامعي(. املستوى  فئة  البديل لدى  نتائج    تكرار هذا  (، 2اختبار )كايوضح اجلدول أعاله 

دالة   P=" 0.000( وقيمة "8بدرجة حرية )(  a38.932( ذات القيمة اإلحصائية )2حيث بلغت قيمة )كا
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( املعنوية  الداللة  مستوى  عند  أنه   ( 0.05إحصائيا  نستنتج  إحصائية  عالقة توجد    ومنه  داللة   بني  ذات 
 تعزي ملتغري املستوى التعليمي. أساليب التفاعل يف تويرت  

 ما هي طبيعة التغريدات اليت تقوم بنشرها على صفحتك يف تويرت؟  .4

 النسبة املئوية  التكرار  البدائل 
 79.4 540 تغريدات دينية 

 18.8 128 تغريدات سياسية 
 1.8 12 غري ذلك 
 100 680 اجملموع 

 (: يوضح التكرارات والنسب املئوية لطبيعة التغريدات املنشورة يف صفحة تويرت 25جدول رقم )

( حجمهم  والبالغ  الدراسة  عينة  أفراد  تكرارات  اىل  وابلنظر  أعاله  اجلدول  خالل  فردا  680من   )
ما هي طبيعة التغريدات اليت تقوم بنشرها على صفحتك يف (:  3نالحظ أن استجاابهتم على السؤال رقم ) 

الرتبة الثانية جاء البديل   ويف ( تكرار،  540( بـ )التغريدات الدينية؟ حيث جاء يف املرتبة األوىل البديل )تويرت
السياسية) )التغريدات  بلغ  تكرار  مبجموع   )128  ،)( البديل  جاء  الثالثة  املرتبة  تشمل ويف  اليت  ذلك  غري 

تكرارا، وتفسر نتائج هذا السؤال    ( 12( مبجموع تكرار بلغ )تغريدات ثقافية واجتماعية ورايضية ... وغريها
يف أن الدين يشمل خمتلف جماالت النشاط اإلنساين وابلتايل ينعكس هذا األمر على خمتلف منصات التواصل  

 والتفاعل اإلنساين اليت تتمظهر كتغريدات ومنشورات يف مواقع التواصل االجتماعي ومنها تويرت. 

 البدائل 
 املستوى التعليمي السن  االنتماء الديين اجلنس

-18 شيعة سنة أنثى ذكر
28 

29-
39 

40-
 فأكب  

مؤهل   اثنوي
 جامعي

دراسات  
 عليا

التغريدات  
 الدينية

 249 212 79 130 317 93 135 405 235 305 ت 
% 74.93 86.08 79.56 78.94 67.88 85.44 73.58 83.69 79.69 78.05 

التغريدات  
 ياسيةالس

 62 52 14 38 50 40 34 94 36 92 ت 
% 22.6 13.18 18.46 19.88 29.19 13.47 22.09 14.73 19.54 19.43 

 8 2 2 4 4 4 2 10 2 10 ت  غري ذلك 
% 2.45 0.73 1.96 1.16 2.91 1.07 2.32 2.1 0.75 2.5 

 اجملموع
 319 266 95 172 371 137 171 509 273 407 ت 
% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 " Pقيمة " درجة احلرية  2كا االحنراف املعيارياملتوسط  متغريات  
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 احلسايب الدراسة
 a13.007 2 0.001 0.499 1.28 ذكر
 0.374 1.15 أنثى
 a0.601 2 0.740 0.462 1.22 السنة
 0.444 1.22 الشيعة

18-28 1.35 0.537 
a21.087 4 0.000 29-39 1.16 0.392 

 0.494 1.27 فأكب  –  40  
 0.445 1.19 اثنوي

a3.832 4 0.429 0.427 1.21 مؤهل جامعي 
 0.485 1.24 دراسات عليا 

(: يوضح إجاابت املبحوثي يف طبيعية التغريدات املنشورة يف حساابت تويرت تبعا 26جدول رقم )
 ات الدراسة ملتغري 

يف   املبحوثني  إجاابت  أعاله  اجلدول  تبعا يوضح  تويرت  حساابت  يف  املنشورة  التغريدات  طبيعية 
الدراسةملتغ  )ريات  البديل  حتصل  النتائج:  أوردت  وقد  الدينية،  يف  التغريدات  األوىل  املرتبة  على  طبيعية ( 

( %86.08يقابله )  (%74.93لدى فئة )ذكر( بنسبة تكرار بلغت ) التغريدات املنشورة يف حساابت تويرت 
( على املرتبة الثانية لدى فئة )ذكر( بنسبة تكرار بلغت التغريدات السياسيةلدى فئة )أنثى(، وحتصل البديل )

الرتبة  ( يف  غري ذلك( لدى فئة )أنثى(، فيما جاء البديل ) %13.18( وتقابله نسبة تكرار بلغت ) 22.6%)
يوضح اجلدول    ( لدى فئة )أنثى(.0.73%( يقابله )%2.45األخرية لدى فئة )ذكر( بنسبة تكرار بلغت )

( 2( بدرجة حرية ) a13.007( ذات القيمة اإلحصائية )2(، حيث بلغت قيمة )كا2اختبار )كانتائج  كذلك
ذات   عالقةتوجد  ومنه نستنتج أنه    ( 0.05إحصائيا عند مستوى الداللة املعنوية )  دالة  P ="  .0010وقيمة "

 نة الدراسة. لدى عي  تغري اجلنسومطبيعية التغريدات املنشورة يف حساابت تويرت   بني  داللة إحصائية

يف   املبحوثني  إجاابت  أعاله  اجلدول  تبعا يوضح  تويرت  حساابت  يف  املنشورة  التغريدات  طبيعية 
طبيعية ( على املرتبة األوىل يف  الدينيةالتغريدات  ، وقد أوردت النتائج: حتصل البديل ) تغري االنتماء الديينمل

 (%79.56لدى فئة االنتماء الدين )السنة( بنسبة تكرار بلغت )  التغريدات املنشورة يف حساابت تويرت
( )%78.94يقابله  البديل  )الشيعة(، وحتصل  الدين  االنتماء  فئة  لدى  السياسية(  املرتبة التغريدات  على   )

الدي االنتماء  فئة  لدى  ) الثانية  بلغت  تكرار  بنسبة  )السنة(  بلغت %18.46ن  تكرار  نسبة  وتقابله   )
(19.88%( البديل  جاء  فيما  )الشيعة(،  الدين  االنتماء  فئة  لدى  فئة ( يف  غري ذلك(  لدى  األخرية  الرتبة 
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 ( لدى فئة االنتماء الدين )الشيعة(.1.16%( يقابله )%1.96االنتماء الدين )السنة( بنسبة تكرار بلغت )
نتائج   أعاله  اجلدول  )كايوضح  )كا2اختبار  قيمة  بلغت  حيث   ،)2( اإلحصائية  القيمة  ذات   )a.6010 )

( حرية  "2بدرجة  وقيمة   )P=" (.7400( املعنوية  الداللة  مستوى  عند  إحصائيا  دالة  غري  ومنه   (0.05( 
املنشورة يف  توجد فروق ذات داللة إحصائية يف  ال  نستنتج أنه   التغريدات  تبعا ملتغري طبيعية  حساابت تويرت 

 لدى عينة الدراسة.  االنتماء الدين 

يف   املبحوثني  إجاابت  أعاله  اجلدول  تبعا يوضح  تويرت  حساابت  يف  املنشورة  التغريدات  طبيعية 
طبيعية ( على املرتبة األوىل يف  التغريدات الدينية، وقد أوردت النتائج: حتصل البديل ) ملتغري السن )العمر(

العمرية )  ملنشورة يف حساابت تويرتالتغريدات ا الفئة   (%67.88( بنسبة تكرار بلغت )28-18لدى 
-  40( لدى الفئة العمرية )75.58%( وتقابله نسبة )39-29( لدى الفئة العمرية )%85.44يقابله )

تكرار    ( بنسبة28-18( على املرتبة الثانية لدى الفئة العمرية )التغريدات السياسيةفأكرب(، وحتصل البديل )
( وتقابله نسبة 39-29( لدى الفئة العمرية ) %13.47( وتقابله نسبة تكرار بلغت ) %29.19بلغت ) 

الرتبة األخرية لدى الفئة ( يف  غري ذلكفأكرب(، فيما جاء البديل )-  40( لدى الفئة العمرية )%22.09)
فأكرب( بنفس نسبة التكرار اليت بلغت   -40( والفئة العمرية )39-29( والفئة العمرية )28-18العمرية )

عمرية.  4) فئة  لكل  نتائج  (  أعاله  اجلدول  )كايوضح  )كا2اختبار  قيمة  بلغت  حيث  القيمة 2(،  ذات   )
 ( )a21.087اإلحصائية  بدرجة حرية   )4 " وقيمة   )P="00.00    إحصائيا املعنوية دالة  الداللة  عند مستوى 

طبيعية التغريدات املنشورة يف حساابت تويرت   بنيذات داللة إحصائية    عالقةتوجد  ومنه نستنتج أنه    ( 0.05)
 .لدى عينة الدراسة متغري السنو 

يف   املبحوثني  إجاابت  أعاله  اجلدول  تويرت  يوضح  املنشورة يف حساابت  التغريدات  ملتغري طبيعية  تبعا 
التعليمي،  )  املستوى  البديل  النتائج: حتصل  أوردت  الدينيةوقد  األوىل يف  التغريدات  املرتبة  على  طبيعية ( 

 (%83.15لدى فئة املستوى التعليمي )اثنوي( بنسبة تكرار بلغت )   التغريدات املنشورة يف حساابت تويرت 
( جامعي%79.69يقابله  )مؤهل  التعليمي  املستوى  فئة  لدى   )( نسبة  وتقابله  فئة %78.05(  لدى   )

( البديل  وحتصل   ، عليا(  )دراسات  التعليمي  السياسيةاملستوى  فئة التغريدات  لدى  الثانية  املرتبة  على   )
( لدى %19.54( وتقابله نسبة تكرار بلغت )%14.73املستوى التعليمي )اثنوي( بنسبة تكرار بلغت )

جامعي(   )مؤهل  التعليمي  املستوى  )فئة  نسبة  )دراسات %19.43وتقابله  التعليمي  املستوى  فئة  لدى   )
الرتبة األخرية لدى فئة املستوى التعليمي )اثنوي( بنسبة تكرار بلغت ( يف  غري ذلكعليا(، فيما جاء البديل )

( %2.5( لدى فئة املستوى التعليمي )مؤهل جامعي(، وتقابله نسبة )%0.75(، وتقابله نسبة )2.1%)
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 تها(، حيث بلغت قيم2اختبار )كايوضح اجلدول أعاله نتائج  توى التعليمي )دراسات عليا(.  لدى فئة املس
دالة إحصائيا عند مستوى الداللة املعنوية غري    P=".4290( وقيمة "4( بدرجة حرية )a3.832اإلحصائية )

التغريدات املنشورة يف حساابت ذات داللة إحصائية يف    عالقةتوجد  ال  أنه  ومنه نستنتج    ( 0.05) طبيعية 
 لدى عينة الدراسة. املستوى التعليمي   ومتغري تويرت  

 ما هي أكثر احملتويت الدينية اليت تثري انزعاجك على تويرت: .5

 النسبة املئوية  التكرار  البدائل 
 46.5 316 إهانة رموزك الدينية 

 7.4 50 التشكيك يف التاريخ اإلسالمي 
 14.7 100 والقذف ابسم الدين السب 

 24.4 166 التضليل مبعلومات خاطئة 
 7.1 48 غري ذلك 
 100 680 اجملموع 

 عينة الدراسة دى (: يوضح التكرارات والنسب املئوية لطبيعة احملتويت الدينية اليت تثري االنزعاج على تويرت ل27دول رقم )ج

( حجمهم  والبالغ  الدراسة  عينة  أفراد  تكرارات  اىل  وابلنظر  أعاله  اجلدول  خالل  فردا  680من   )
؟ ما هي أكثر احملتويت الدينية اليت تثري انزعاجك على تويرت(: 3نالحظ أن استجاابهتم على السؤال رقم )

( البديل  األوىل  املرتبة  يف  جاء  الدينيةحيث  رموزك  )إهانة  بـ  تكرار  316(  البديل   ويف(  جاء  الثانية  الرتبة 
السب والقذف ابسم ويف املرتبة الثالثة جاء البديل )(،  166( مبجموع تكرار بلغ )التضليل مبعلومات خاطئة)

مبجموع (  التشكيك يف التاريخ اإلسالمي(، ويف املرتبة الرابعة جاء البديل )100( مبجموع تكرار بلغ ) الدين
 ( تكرارا.48األخرية البديل )غري ذلك( مبجموع تكرار بلغ ) وجاء يف املرتبة   (.50تكرار بلغ )

 البدائل 
 املستوى التعليمي  السن  االنتماء الديين  اجلنس 

 شيعة سنة أنثى  ذكر
18-

28 
29-

39 
40-

 فأكب  
 اثنوي

مؤهل 
 جامعي

دراسات  
 عليا 

 85 168 63 64 167 85 98 218 119 197 ت  إهانة رموزك الدينية
% 48.4 43.58 42.82 57.3 62.04 45.01 37.2 66.31 63.15 26.64 

التشكيك يف التاريخ  
 اإلسالمي

 18 28 4 4 34 12 10 40 14 36 ت 
% 8.84 5.12 7.85 5.84 8.75 9.16 2.32 4.21 10.52 5.64 

لسب والقذف ابسم ا
 الدين

 56 36 8 22 66 12 14 86 61 39 ت 
% 9.58 22.34 16.89 8.18 8.75 17.78 12 .79 8.42 13.53 17.55 
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 ات الدراسة تثري االنزعاج تبعا ملتغري (: يوضح إجاابت املبحوثي يف طبيعة احملتويت الدينية اليت 28اجلدول رقم )

ريات طبيعة احملتويت الدينية اليت تثري االنزعاج تبعا ملتغ يوضح اجلدول أعاله إجاابت املبحوثني يف  
طبيعية التغريدات ( على املرتبة األوىل يف  إهانة رموزك الدينيةوقد أوردت النتائج: حتصل البديل )،  الدراسة

( لدى فئة %43.58يقابله ) (%48.4لدى فئة )ذكر( بنسبة تكرار بلغت )   تويرتاملنشورة يف حساابت  
البديل ) ( على املرتبة الثانية لدى فئة )ذكر( بنسبة تكرار بلغت التضليل مبعلومات خاطئة)أنثى(، وحتصل 

تكرار ( على املرتبة الثانية لدى فئة )أنثى( بنسبة  السب والقذف ابسم الدين(، فيما حتصل البديل )28%)
( يف املرتبة الثالثة لدى فئة )أنثى( بنسبة  التضليل مبعلومات خاطئة(، فيما جاء البديل )%22.34بلغت ) 

البديل )%19.04تكرار بلغت )  الثالثة لدى فئة )ذكر( السب والقذف ابسم الدين ( ويقابله  املرتبة  ( يف 
 ( بلغت  تكرار  )%9.58بنسبة  البديل  فيما جاء  )ذكر(،  فئة  لدى  اإلسالمي التش(  التاريخ  ( يف كيك يف 

( الذي جاء يف الرتبة غري ذلك( يقابله البديل )%8.84الرتبة الرابعة لدى فئة )ذكر( بنسبة تكرار بلغت )
( يف الرتبة ذلك  غري( لدى فئة )أنثى(، فيما جاء البديل )9.89%الرابعة لدى فئة أنثى بنسبة تكرار بلغت )

بنسبة   )ذكر(  فئة  لدى  ) األخرية  بلغت  )5.15تكرار  البديل  ويقابله  التاريخ(،  يف  ( اإلسالمي   التشكيك 
 (. %5.12الذي حل يف الرتبة األخرية لدى فئة )أنثى( بنسبة تكرار )

التضليل مبعلومات  
 خاطئة

 126 30 10 62 86 18 40 126 52 114 ت 
% 28 19.04 24.75 23.39 13.13 23.18 36.04 10.52 11.27 39.49 

 غري ذلك 
 34 4 10 20 18 10 9 39 27 21 ت 
% 5.15 9.89 7.66 5.26 7.29 4.85 1.16 10.52 1.50 10.65 

 اجملموع 
 319 266 95 172 371 137 171 509 273 407 ت 
% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 " Pقيمة " درجة احلرية  2كا االحنراف املعياري احلسا املتوسط   متغريات الدراسة 
 a32.537 4 .0000 1.436 2.33 ذكر
 1.450 2.47 أنثى
 a14.222 4 .0070 1.437 2.47 السنة
 1.435 2.13 الشيعة

18-28 1.95 1.379 
a49.111 8 .0000 29-39 2.34 1.372 

 1.523 2.83 فأكب  –  40  
 1.461 1.95 اثنوي

a136.862 8 0.000 1.143 1.77 مؤهل جامعي 
 1.396 3.02 دراسات عليا 
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( بدرجة حرية a32.537اإلحصائية )قيمتها  (، حيث بلغت  2اختبار )كايوضح اجلدول أعاله نتائج  
 عالقة  توجدومنه نستنتج    ( 0.05مستوى الداللة املعنوية )( دالة إحصائيا عند  0.000) "=P( وقيمة "4)

  .متغري اجلنسو طبيعة احملتوايت الدينية اليت تثري االنزعاج  ذات داللة إحصائية يف 

الدينية اليت تثري االنزعاج تبعا ملتغري يوضح اجلدول أعاله إجاابت املبحوثني يف   طبيعة احملتويت 
الديين،   النتاالنتماء  البديل )وقد أوردت  الدينيةائج: حتصل  املرتبة األوىل يف  إهانة رموزك  احملتويت ( على 

االنزعاج تثري  اليت  )   الدينية  بلغت  تكرار  بنسبة  )السنة(  الدين  االنتماء  فئة  يقابله  (%42.82لدى 
(57.3%( البديل  وحتصل  )الشيعة(،  الدين  االنتماء  فئة  لدى  خاطئة(  مبعلومات  على  التضليل  املرتبة ( 

( لدى فئة %23.39( وتقابله نسبة تكرار بلغت ) %24.75الثانية لدى فئة )السنة( بنسبة تكرار بلغت )
الرتبة الثالثة لدى فئة االنتماء الدين )السنة( ( يف  السب والقذف ابسم الدين )الشيعة(، فيما جاء البديل )

( بلغت  تكرار  يقابله )%16.89بنسبة  )الشيعة%8.18(  فئة  البديل )( لدى  فيما جاء  التشكيك يف (، 
( وتقابله %7.85( يف الرتبة الرابعة لدى فئة االنتماء الدين )السنة( بنسبة تكرار بلغت ) التاريخ اإلسالمي

( يف الرتبة األخرية بنسبة غري ذلك( لدى فئة االنتماء الدين )الشيعة(، فيما جاء البديل )%5.84نسبة )
 ( بلغت  فئة  %7.66تكرار  لدى   )( نسبة  وتقابله  )الشيعة%5.26)السنة(  الدين  االنتماء  فئة  لدى   ) ،)

نتائج   أعاله  اجلدول  قيم2اختبار )كايوضح  بلغت  )  تها(، حيث  )a14.222اإلحصائية  بدرجة حرية   )4 )
 عالقةتوجد  ومنه نستنتج أنه    ( 0.05( دالة إحصائيا عند مستوى الداللة املعنوية )0.007) "=Pوبداللة "

إحصائية   داللة  تويرت    بنيذات  حساابت  يف  املنشورة  التغريدات  الدين و طبيعية  االنتماء  عينة   متغري  لدى 
 الدراسة.

الدينية اليت تثري االنزعاج تبعا ملتغري يوضح اجلدول أعاله إجاابت املبحوثني يف   طبيعة احملتويت 
)العمر(،   )السن  البديل  حتصل  النتائج:  أوردت  الدينيةوقد  رموزك  يف  إهانة  األوىل  املرتبة  على  طبيعة ( 

يقابله   (%62.04( بنسبة تكرار بلغت )28-18لدى الفئة العمرية ) احملتويت الدينية اليت تثري االنزعاج  
ل 86.08%) العمرية )(  الفئة  نسبة )39-29دى  وتقابله  العمرية )37.2%(  الفئة  فأكرب(،   -40( لدى 

( البديل  خاطئةوحتصل  مبعلومات  )التضليل  العمرية  الفئة  لدى  الثانية  الرتبة  على  تكرار  18-28(  (بنسبة 
ة ( وتقابله نسب39-29( لدى الفئة العمرية )%23.18(، وتقابله نسبة تكرار بلغت )%13.13بلغت ) 

(36.04%( العمرية  الفئة  لدى   )40-  ( البديلني  جاء  فيما  اإلسالميفأكرب(،  التاريخ  يف  ( التشكيك 
الدين( و) والقذف ابسم  )   السب  العمرية  الفئة  لدى  الثالثة  الرتبة  تكرار)28-18يف  بنسبة   )8,75% ،)
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( البديل  الدين ويقابله  العمرية  السب والقذف ابسم  الفئة  لدى  الثالثة  الرتبة  تكرار 39-29)( يف  بنسبة   )
 ( )%17.78بلغت  نسبة  وتقابله   ،)12.79%( العمرية  الفئة  لدى  البديل   -40(  وجاء  فأكرب(، 

( بنسبة  39-29( يف الرتبة الرابعة لدى الفئة العمرية لدى الفئة العمرية )التشكيك يف التاريخ اإلسالمي)
العمرية لدى  %2.32يقابله ) (%9.16تكرار بلغت ) الفئة  العمرية )( لدى  فأكرب(، وجاء يف   -40الفئة 

(، وتقابله نسبة %7.29(بنسبة تكرار بلغت )28-18( لدى الفئة العمرية )غري ذلكالرتبة األخرية البديل )
 -40( لدى الفئة العمرية )%1.16( وتقابله نسبة )39-29( لدى الفئة العمرية )%4.85تكرار بلغت )

( بدرجة حرية a49.111اإلحصائية )قيمتها  (، حيث بلغت  2ار )كااختبيوضح اجلدول أعاله نتائج    .فأكرب(
(8" القيمة  ذات   )P=" (.0010( املعنوية  الداللة  مستوى  عند  إحصائيا  دالة  نستنتج    ( 0.05(  أنه ومنه 

إحصائية يف    عالقةتوجد   داللة  السنذات  ملتغري  تبعا  االنزعاج  تثري  اليت  الدينية  احملتوايت  عينة   طبيعة  لدى 
 .الدراسة

الدينية اليت تثري االنزعاج تبعا ملتغري يوضح اجلدول أعاله إجاابت املبحوثني يف   طبيعة احملتويت 
البديل )،  املستوى التعليمي طبيعية ( على املرتبة األوىل يف  إهانة رموزك الدينيةوقد أوردت النتائج: حتصل 

 (%66.31لدى فئة املستوى التعليمي )اثنوي( بنسبة تكرار بلغت )  احملتويت الدينية اليت تثري االنزعاج
( )%63.15يقابله  البديل  جاء  فيما  جامعي(،  )مؤهل  التعليمي  املستوى  فئة  لدى  مبعلومات (  التضليل 
) خاطئة بلغت  تكرار  بنسبة  عليا(  )دراسات  التعليمي  املستوى  فئة  لدى  األوىل  املرتبة  على   )39.49% )

البديل ) الدينية إهوحتصل  بنسبة  انة رموزك  التعليمي )دراسات عليا(  املستوى  فئة  لدى  الثانية  املرتبة  ( على 
( يف الرتبة الثانية لدى فئة املستوى السب والقذف ابسم الدين (، فما جاء البديل )%26.64تكرار بلغت )

 ( بلغت  تكرار  بنسبة  جامعي(  )%13.53التعليمي)مؤهل  البديلني  وجاء  مبعلوم(،  خاطئةالتضليل  ( ات 
(، وجاء البديل %10.52( يف الرتبة الثانية لدى فئة املستوى التعليمي )اثنوي( بنسبة تكرار )غري ذلكو)
( يف الرتبة الثالثة لدى فئة املستوى التعليمي )مؤهل جامعي( بنسبة تكرار بلغت التضليل مبعلومات خاطئة)
(11.27%( البديل  ويقابله  الدين (،  ابسم  والقذف  التعليمي   ( يف السب  املستوى  فئة  لدى  الثالثة  الرتبة 

عليا(  )دراسات  التعليمي  املستوى  لفئة  ابلنسبة  الرابعة  الرتبة  يف  ذلك(  )غري  البديل  وجاء  عليا(،  )دراسات 
(، ويقابله البديل )التشكيك يف التاريخ اإلسالمي( الذي حل رابعا لدى فئة %10.65بنسبة تكرار بلغت )

)مؤهل التعليمي  )  املستوى  بلغت  تكرار  بنسبة  ابسم %10.52جامعي(  والقذف  )السب  البديل  وجاء   ،)
( بلغت  تكرار  بنسبة  )اثنوي(  التعليمي  املستوى  لفئة  ابلنسبة  الرابعة  الرتبة  فيما جاء %8.42الدين( يف   ،)

( %4.21)الرتبة األخرية لدى فئة )اثنوي( بنسبة تكرار بلغت  ( يف  التشكيك يف التاريخ اإلسالميالبديل )
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( يف الرتبة األخرية لدى فئة املستوى  غري ذلك( لدى فئة )دراسات عليا(، فيما جاء البديل )%5.64يقابله )
(، حيث 2اختبار )كايوضح اجلدول أعاله نتائج    (.%1.5التعليمي )مؤهل جامعي( بنسبة تكرار بلغت )

( دالة إحصائيا عند مستوى 0.000) "=P( وقيمة "8( بدرجة حرية ) a136.862اإلحصائية )  تهابلغت قيم
طبيعة احملتوايت الدينية اليت ذات داللة إحصائية يف    عالقةتوجد  ومنه نستنتج أنه    (0.05الداللة املعنوية ) 

 لدى عينة الدراسة. متغري املستوى التعليميو تثري االنزعاج  

 انزعاجا؟ ما هي طبيعة تعاملك مع التغريدات الدينية اليت تثري فيك  .6

 زعاجالتغريدات اليت تثري االن لطبيعة التعامل مع (: يوضح التكرارات والنسب املئوية 29جدول رقم ) 

( حجمهم  والبالغ  الدراسة  عينة  أفراد  تكرارات  اىل  وابلنظر  أعاله  اجلدول  خالل  فردا  680من   )
التغريدات الدينية اليت تثري فيك ما هي طبيعة تعاملك مع  (:  6نالحظ أن استجاابهتم على السؤال رقم ) 

تويرت على  )انفعاال  البديل  األوىل  املرتبة  يف  جاء  املسيء؟ حيث  على  ردا  تويرت  عب  والقذف  بـ السب   )
( 174( مبجموع تكرار بلغ ) حماولة تصحيح املعلومات املضللةويف الرتبة الثانية جاء البديل )( تكرار  192)

( 130( مبجموع تكرار بلغ )االنسحاب من اجلدال والنقاش يف تويرتالبديل )ويف املرتبة الثالثة جاء  تكرارا،  
 (.106مبجموع تكرار بلغ ) (  احلوار مع أصحاب التغريدات املسيئةتكرارا، ويف املرتبة الرابعة جاء البديل )

 ( تكرارا.78( مبجموع تكرار بلغ ) غري ذلك وجاء يف املرتبة األخرية البديل )

 

 
 

 النسبة املئوية  التكرار  البدائل 
 15.6 106 احلوار مع أصحاب التغريدات املسيئة 

 28.2 192 السب والقذف عب تويرت ردا على املسيء 
 25.6 174 حماولة تصحيح املعلومات املضللة 

 19.1 130 االنسحاب من اجلدال والنقاش يف تويرت 
 11.5 78 غري ذلك 

 100 680 اجملموع 
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 البدائل 
 املستوى التعليمي السن  االنتماء الديين اجلنس

-18 شيعة سنة أنثى ذكر
28 

29-
39 

40-
 فأكب  

مؤهل   اثنوي
 جامعي

دراسات  
 عليا

احلوار مع أصحاب  
 التغريدات املسيئة

 29 50 27 22 49 35 19 87 31 75 ت 
% 18.42 11.35 17.09 11.11 25.54 13.2 12.79 28.42 18.79 9.09 

والقذف السب  
عب تويرت ردا على  

 املسيء

 56 92 44 30 104 58 90 102 75 117 ت 
% 28.74 27.47 20.03 52.63 42.33 28.03 17.44 46.31 34.58 17.55 

حماولة تصحيح  
 املعلومات املضللة 

 96 68 10 74 74 26 29 145 48 126 ت 
% 30.95 17.58 28.48 16.95 18.97 19.94 43.02 10.52 25.56 30.09 

االنسحاب من  
اجلدال والنقاش يف 

 تويرت 

 84 42 4 36 86 8 2 128 55 75 ت 
% 18.42 20.14 25.14 1.16 5.83 23.18 20.93 4.21 15.78 26.33 

 غري ذلك 
 54 14 10 10 58 10 31 47 64 14 ت 
% 3.43 23.44 9.23 18.12 7.29 15.63 5.81 10.52 5.26 16.92 

 اجملموع
 319 266 95 172 371 137 171 509 273 407 ت 
% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

املتوسط   متغريات الدراسة
 " Pقيمة " درجة احلرية  2كا االحنراف املعياري احلسايب

 a74.014 4 0.000 1.089 2.60 ذكر
 1.359 3.17 أنثى
 a105.063 4 .0000 1.223 2.89 السنة
 1.256 2.63 الشيعة

18-28 2.27 1.128 
a83.682 8 .0000 29-39 3.00 1.292 

 1.060 2.90 فأكب  –  40  
 1.213 2.22 اثنوي

a97.634 8 .0000 1.123 2.54 مؤهل جامعي 
 1.193 3.24 دراسات عليا 

 زعاجلطبيعة التعامل مع التغريدات الدينية اليت تثري االن(: يوضح إجاابت املبحوثي يف  30اجلدول رقم )
 ات الدراسة تبعا ملتغري   لعينة الدراسة

طبيعة التعامل مع التغريدات الدينية اليت تثري االنزعاج  يوضح اجلدول أعاله إجاابت املبحوثني يف  
تبعا   الدراسة  الدراسةلعينة  )ملتغريات  البديل  حتصل  النتائج:  أوردت  وقد  املعلومات ،  تصحيح  حماولة 

لدى فئة )ذكر( بنسبة تكرار    طبيعية التغريدات املنشورة يف حساابت تويرت( على املرتبة األوىل يف  املضللة
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( يف الرتبة األوىل لدى السب والقذف عب تويرت ردا على املسيء( فيما جاء البديل )%30.95بلغت )
 ( بلغت  تكرار  بنسبة  )أنثى(  بلغت %27.47فئة  تكرار  بنسبة  )ذكر(  فئة  لدى  اثنيا  البديل  هذا  وجاء   ،)

(28.74%( البديل  جاء  فيما  ذلك(،  بلغت غري  تكرار  بنسبة  )أنثى(  فئة  لدى  الثانية  الرتبة  يف   )
 احلوار مع أصحاب التغريدات( و)االنسحاب من اجلدال والنقاش يف تويرت(، وجاء البديلني )23.44%)

حماولة تصحيح (، فيما جاء البديل )%18.42( يف ذات الرتبة لدى فئة )ذكر( بنسبة تكرار بلغت )املسيئة
احلوار (، وجاء البديل )%17.58( يف الرتبة الرابعة لدى فئة )أنثى( بنسبة تكرار بلغت )املعلومات املضللة

(، فيما %11.35( يف الرتبة األخرية لدى فئة )أنثى( بنسبة تكرار بلغت )مع أصحاب التغريدات املسيئة
البديل )  يوضح اجلدول (.  %3.43( يف الرتبة األخرية لدى فئة )ذكر( بنسبة تكرار بلغت )غري ذلكجاء 
نتائج   )كاأعاله  قيم2اختبار  بلغت  )اإل   تها(، حيث  )a74.014حصائية  بدرجة حرية  وقيمة "4(   )P=" 

(0.000( املعنوية  الداللة  مستوى  عند  إحصائيا  دالة  أنه    ( 0.05(  نستنتج  داللة   عالقة توجد  ومنه  ذات 
 لدى عينة الدراسة.   متغري اجلنسنزعاج و طبيعة التعامل مع التغريدات الدينية اليت تثري االإحصائية يف  

الدينية اليت تثري االنفعال تبعا ملتغري يوضح اجلدول أعاله إجاابت املبحوثني يف   طبيعة احملتويت 
( على املرتبة األوىل يف السب والقذف ردا على املسيءوقد أوردت النتائج: حتصل البديل )االنتماء الديين، 

 (%52.633لدى فئة )الشيعة( بنسبة تكرار بلغت )  طبيعية التعامل مع التغريدات الدينية اليت تثري انفعاال 
بلغت  تكرار  بنسبة  )السنة(  فئة  لدى  األوىل  الرتبة  يف  مضللة(  معلومات  تصحيح  )حماولة  البديل  يقابله 

( على املرتبة الثانية لدى فئة )السنة( االنسحاب من اجلدل والنقاش يف تويرت(، وحتصل البديل )28.48%)
(، ويقابله البديل )غري ذلك( يف الرتبة الثانية لدى فئة االنتماء الدين )الشيعة( %25.14بنسبة تكرار بلغت )
الرتبة ( يف  السب والقذف عب تويرت ردا على املسيء(، فيما جاء البديل )%18.12بنسبة تكرار بلغت )

البديل )حماولة تصحيح معلوم%20.03الثالثة لدى فئة )السنة( بنسبة تكرار بلغت ) ات مضللة( ( يقابله 
( لدى فئة )الشيعة(، وجاء البديل )احلوار مع أصحاب التغريدات املسيئة( يف %16.95بنسبة تكرار بلغت )

( بلغت  تكرار  بنسبة  السنة  فئة  لدى  الرابعة  )%17.09الرتبة  نسبة   وتقابله  فئة 11.11%(  لدى   )
بة األخرية لدى فئة )الشيعة( بنسبة  )الشيعة(، وحل البديل )االنسحاب من اجلدل والنقاش يف تويرت( يف الرت

( بلغت  ) %1.16تكرار  بلغت  تكرار  بنسبة  )السنة(  فئة  لدى  ذلك(  )غري  البديل  يقابله   ،)9.23% .) 
( 4( بدرجة حرية ) a105.063اإلحصائية )تها  (، حيث بلغت قيم2اختبار )كايوضح اجلدول أعاله نتائج  و

املعنوية )( دالة إحصائيا عند  0.000) "=Pوقيمة " الداللة  أنه    ( 0.05مستوى   عالقة   توجدومنه نستنتج 



 " تويرت الـ" الدراسة املسحية لعينة من مستخدمي                                                                                        اخلامس  لفصل ا   

                                                       

 
301 

التغريدات الدينية اليت تثري االنبني  ذات داللة إحصائية   متغري االنتماء الدين لدى و   زعاجطبيعة التعامل مع 
 عينة الدراسة. 

طبيعة التعامل مع التغريدات الدينية اليت تثري انفعاال يوضح اجلدول أعاله إجاابت املبحوثني يف  
( السب والقذف عب تويرت ردا على املسيءوقد أوردت النتائج: حتصل البديل )تبعا ملتغري السن )العمر(،  

( 28-18لدى الفئة العمرية ) طبيعية التعامل مع التغريدات الدينية اليت تثري االنفعالعلى املرتبة األوىل يف 
) بنسب بلغت  تكرار  ) (%42.33ة  )%28.03يقابله  العمرية  الفئة  لدى  البديل 29-39(  وحتصل   ،)

فأكرب( بنسبة تكرار بلغت   -40( على املرتبة األوىل لدى الفئة العمرية )حماولة تصحيح املعلومات املضللة)
(43.02%،)   ( البديل  املسيئةوجاء  التغريدات  أصحاب  مع  الرتبة  احلوار  يف  العمرية (  الفئة  لدة  الثانية 
( االنسحاب من اجلدال والنقاش يف تويرت( فيما جاء البديل )%25.54( بنسبة تكرار بلغت )18-28)

( %20.93( وتقابله نسبة )39-29( لدى الفئة العمرية )%23.18يف الرتبة الثانية بنسبة تكرار بلغت ) 
( يف الرتبة الثالثة لدى تويرت ردا على املسيءالسب والقذف عب  فأكرب(، وجاء البديل )  -40لدى فئة )

حماولة تصحيح املعلومات (، فيما جاء البديل )%17.44فأكرب( بنسبة تكرار بلغت )  -40الفئة العمرية )
)املضللة العمرية  الفئة  لدى   )18-28( بلغت  تكرار  بنسبة  بلغت 18.97%(  تكرار  نسبة  تقابله   )

( فجاء احلوار مع أصحاب التغريدات املسيئة، أما البديل )(39-29لدى الفئة العمرية )   (19.94%)
(، أما البديل )غري ذلك( فقد جاء %12.79فأكرب( بنسبة تكرار )  40يف املرتبة الرابعة لدى الفئة العمرية )

( لدى الفئة %15.63( بنسبة تكرار بلغت، تقابله نسبة )28-18يف الرتبة العمرية ابلنسبة للفئة العمرية )
فقد حل يف الرتبة األخرية بنسبة   (احلوار مع أصحاب التغريدات املسيئة(، أما البديل )39-29ة ) العمري

( )%13.2تكرار  البديل  يقبله  تويرت(،  والنقاش يف  اجلدال  من  تكرار  االنسحاب  بنسبة  الرتبة  ذات  ( يف 
(5.83%( العمرية  الفئة  لدى  بن18-28(  الرتبة  ذات  يف  ذلك(  )غري  البديل  وقابله  تكرار  (،  سبة 
(، حيث بلغت قيمة 2اختبار )كايوضح اجلدول أعاله نتائج    فأكرب(.   -40( لدى الفئة العمرية )5.81%)

دالة إحصائيا عند   P="  (0.000 )( وقيمة "8( بدرجة حرية ) a83.682( ذات القيمة اإلحصائية )2)كا
طبيعية التعامل مع   بني ذات داللة إحصائية    عالقةتوجد    ومنه نستنتج أنه  (0.05مستوى الداللة املعنوية ) 

 لدى عينة الدراسة.   متغري السنو   زعاج التغريدات الدينية اليت تثري االن

طبيعة التعامل مع التغريدات الدينية اليت تثري االنزعاج    يوضح اجلدول أعاله إجاابت املبحوثني يف
التعليمي،   املسيء( على تبعا ملتغري املستوى  البديل )السب والقذف ردا على  النتائج: حتصل  وقد أوردت 
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 ( بلغت  تكرار  بنسبة  )اثنوي(  فئة  لدى  يف  األوىل  ) (%46.31املرتبة  )مؤهل %34.58يقابله  فئة  لدى   )
( على املرتبة األوىل لدى فئة )دراسات عليا( بنسبة حماولة تصحيح معلومات خاطئةديل )جامعي(، وحتصل الب

( بلغت  فئة  %30.09تكرار  لدى  الثانية  الرتبة  يف  والنقاش(  اجلدال  من  )االنسحاب  البديل  جاء  فيما   ،)
 ( بلغت  تكرار  بنسبة  عليا(  )دراسات  التعليمي  تص%26.33املستوى  )حماولة  البديل  جاء  فيما  حيح (، 

 ( بلغت  تكرار  بنسبة  مضللة(  والبديل %25.56معلومات  )مؤهل جامعي(،  التعليمي  املستوى  فئة  لدى   )
(، فيما جاء البديل )السب والقذف %28.42)احلوار مع أصحاب التغريدات املسيئة( بنسبة تكرار بلغت ) 

ات عليا(، والبديل )احلوار مع ( لدى فئة )دراس17,55ردا على املسيء( يف الرتبة الثالثة بنسبة تكرار بلغت )
 ( بلغت  تكرار  بنسبة  الثالثة  الرتبة  يف  املسيئة(  التغريدات  التعليمي %18.79أصحاب  املستوى  فئة  لدى   )

)اثنوي(، وجاء البديلني )حماولة تصحيح معلومات مضللة( والبديل )االنسحاب من اجلدال والنقاش يف تويرت( 
فئة املستوى التعليمي )اثنوي(، فيما جاء البديل )غري ذلك( يف الرتبة ( لدى  %10.52بنسبة تكرار بلغت ) 

( بلغت  تكرار  بنسبة  عليا(  )دراسات  فئة  لدة  اجلدال %16.92الرابعة  من  )االنسحاب  البديل  وأما   ،)
( لدى فئة املستوى التعليمي )مؤهل جامعي(، فيما جاء %15.78والنقاش يف تويرت( بنسبة تكرار بلغت )

(، ويقابله البديل )غري ذلك( %4.21ل يف الرتبة األخرية لدى فئة )اثنوي( بنسبة تكرار بلغت )ذات البدي
 ( بلغت  تكرار  بنسبة  الرتبة  ذات  فئة %5.26يف  لدى  املسيئة(  التغريدات  مع أصحاب  )احلوار  والبديل   ،)

( بلغت  تكرار  بنسبة  عليا(  نتائج    (.%9.09)دراسات  أعاله  اجلدول  )كايوضح  بلغت   (، 2اختبار  حيث 
( دالة إحصائيا عند مستوى 0.000) "=P( وقيمة "8( بدرجة حرية )a97.634اإلحصائية )  قيمتهاقيمة  

طبيعية التعامل مع التغريدات   بنيذات داللة إحصائية    عالقةتوجد  ومنه نستنتج أنه    (0.05الداللة املعنوية )
 . لدى عينة الدراسة  متغري املستوى التعليمي و الدينية اليت تثري االنزعاج  

 ما هي أكثر الدول العربية اليت تتعرض خلطاب حتريض طائفي يف تويرت ضد سنة/ شيعة؟ .7

 النسبة املئوية  التكرار  البدائل 
 4.3 29 اجلزائر 
 6 41 البحرين 
 4.4 138 السعودية 

 7.35 50 مصر
 30.3 206 العراق 
 12.1 82 سوري 
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 11.2 76 لبنان 
 6.9 46 اليمن 

 1.76 12 غري ذلك 
 100 680 اجملموع 

 (: يوضح التكرارات والنسب املئوية أكثر الدول العربية اليت تتعرض خلطاب حتريض طائفي يف تويرت  31جدول رقم ) 

( فردا نالحظ  680من خالل اجلدول أعاله وابلنظر اىل تكرارات أفراد عينة الدراسة والبالغ حجمهم )
تويرت؟   حتريض طائفي يفأكثر الدول اليت تتعرض إىل خطاب  (: ما هي  7أن استجاابهتم على السؤال رقم )

( مبجموع السعوديةويف الرتبة الثانية جاء البديل )( تكرار  206( بـ )العراقحيث جاء يف املرتبة األوىل البديل )
( تكرارا، ويف املرتبة 82( مبجموع تكرار بلغ )سورايويف املرتبة الثالثة جاء البديل ) ( تكرارا،  138تكرار بلغ )

( البديل  جاء  ) (  ن لبناالرابعة  بلغ  تكرار  اخلامسة   (76مبجموع  الرتبة  يف  مصر(   ( البديل  جاء  فيما  تكرارا، 
( تكرارا، 46(، أما البديل )اليمن( فقد جاء يف املرتبة السادسة مبجموع تكرار بلغ )50مبجموع تكرار بلغ ) 

بلغ ) تكرار  السابعة مبجموع  املرتبة  )البحرين( يف  البديل  البديل )اجلزائر41يليه  أما  املرتبة  (،  ( فقد جاء يف 
( 12وجاء يف املرتبة األخرية البديل )غري ذلك( مبجموع تكرار بلغ )  ( تكرار،29الثامنة مبجموع تكرار بلغ )

تعرضا تكرارا األكثر  الدول  قائمة  العريب  واخلليج  العريب  املشرق  دول  تصدر  عليها  املتحصل  نتائج  وتفسر   ،
عوامل عدة أبرزها التنوع االثن الذي تعرفه هذه وهذا بسبب    من وجهة نظر املبحوثني خلطاب حتريض طائفي  

 الدول فضال على التاريخ الصدامي الذي عاشته الطوائف الدينية عرب التاريخ يف دول كالعراق وسوراي واليمن. 

 البدائل 
 املستوى التعليمي السن  االنتماء الديين اجلنس

-18 شيعة سنة أنثى ذكر
28 

29-
39 

40-
مؤهل   اثنوي فأكب  

 جامعي
دراسات  

 عليا

 اجلزائر 
 10 8 11 24 4 1 4 25 8 21 ت 
% 5.15 2.93 4.91 2.33 0.72 1.07 13.95 11.57 3 3.13 

 البحرين 
 21 10 01 10 11 20 21 20 29 12 ت 
% 2.94 10.62 3.92 12.28 14.59 2.96 5.81 10.52 3,75 6.64 

 السعودية
 24 22 4 36 84 18 41 97 36 46 ت 
% 11.3 13.18 19.05 23.97 13.13 22.64 20.93 4.21 8.27 7.52 

 مصر
 38 84 16 64 114 28 49 157 17 33 ت 
% 8.1 6.22 30.84 28.56 20.43 30.72 37.20 16.84 31.57 11.91 

 العراق 
 112 68 26 12 30 8 10 40 52 86 ت 
% 21.13 19.04 7.85 5.84 5.83 8.08 6.97 27.36 25.56 35.1 

 22 40 14 4 40 32 30 46 77 129 ت  سوري
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% 31.69 28.2 9.03 17.54 23.35 10.78 2.32 14.73 15.03 6.89 

 لبنان 
 26 20 0 10 28 8 8 38 34 42 ت 
% 10.31 12.45 7.46 4.67 5.83 7.54 5.81 0 7.51 8.15 

 اليمن 
 54 14 14 4 60 18 4 78 16 30 ت 
% 7.37 5.86 15.32 2.33 13.13 16.17 2.32 14.73 5.26 16.92 

 غري ذلك 
 12 0 0 4 4 4 4 08 4 08 ت 
% 1.96 1.46 5.1 2.33 2.91 1.07 2.32 0 0 3.76 

 اجملموع
 319 266 95 172 371 137 171 509 273 407 ت 
% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

متغريات  
 الدراسة

املتوسط  
 " Pقيمة " درجة احلرية  2كا االحنراف املعياري احلسايب

 a31.789 8 .0000 5.312 10.56 ذكر
 5.559 10.62 أنثى
 a49.033 8 .0000 5.589 11.02 السنة
 4.604 9.27 الشيعة

18-28 10.90 5.622 

a137.673 16 0.000 29-39 11.47 5.274 
  40  – 

 فأكب 
8.41 4.928 

 5.475 10.47 اثنوي

a110.753 16 0.000 
مؤهل  
 جامعي

9.47 4.993 

دراسات  
 عليا

11.54 5.557 

(: يوضح استجاابت املبحوثي فيما يتعلق أبكثر الدول العربية تعرضا خلطاب 32جدول رقم )
 حتريض طائفي يف تويرت تبعا ملتغريات الدراسة 

أكثر الدول العربية اليت تتعرض خلطاب حتريض طائفي   املبحوثني يف يوضح اجلدول أعاله إجاابت  
، وقد أوردت النتائج: حتصل البديل )العراق( الدراسة  ات تبعا ملتغري   يف تويرت ضد سنة/ شيعة لعينة الدراسة

( بلغت  تكرار  بنسبة  )ذكر(  فئة  لدى  األوىل  الرتبة  )% 31.69على  نسبة  تقابله  فئة 28.2%(  لدى   )
البديل )السعودية( يف الرتبة الثانية لدى كال الفئتني بنسبة تكرار بلغت ) ( و %21.13)أنثى(، فيما جاء 

( و %11.3( تواليا، وجاء البديل )سوراي( يف الرتبة الثالثة لدى كال الفئتني بنسبة تكرار بلغت )19.04%)
( %10.31ذكر( بنسبة تكرار بلغت ) (، فيما جاء البديل )لبنان( يف الرتبة الرابعة لدي فئة )13.18%)
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بلغت %13.18و) تكرار  بنية  الفئتني  كال  لدى  اخلامسة  الرتبة  يف  )لبنان(  البديل  وجاء  تواليا،   )
تكرار  12.45%و) (10.31%) بنسبة  )أنثى(  فئة  لدى  السادسة  الرتبة  )البحرين( يف  البديل  أما  تواليا،   )

 ( الر %10.62بلغت  ذات  البديل )مصر( يف  يقابله   ) ( بلغت  تكرار  بنسبة  )ذكر(  فئة  لدى  (، %8.1تبة 
(، وجاء البديل )اجلزائر( يف 6.22%وذات البديل حل يف الرتبة السابعة يف فئة )أنثى( بنسبة تكرار بلغت )

( تواليا، فيما جاء البديل )غري %2.93( و )%5.15الرتبة الثامنة لدى كال الفئتني بنسبة تكرار بلغت ) 
األخري  الرتبة  يف  )ذلك(  بلغت  تكرار  بنسبة  الفئتني  و)%1.96ة يف كال  تواليا.  %1.46(  اجلدول (  يوضح 

نتائج   )كاأعاله  بلغت  2اختبار  )  قيمتها(، حيث  )a31.789اإلحصائية  بدرجة حرية   )8" وقيمة   )P=" 
(0.000( املعنوية  الداللة  مستوى  عند  إحصائيا  دالة  نستنتج    ( 0.05(  توجدومنه  داللة   عالقة   أنه  ذات 

تويرت ضد سنة/ شيعة    بني إحصائية   تتعرض خلطاب حتريض طائفي يف  اليت  العربية  الدول  تغري ومتبعا  أكثر 
 لدى عينة الدراسة.  اجلنس

أكثر الدول العربية اليت تتعرض خلطاب حتريض طائفي   يوضح اجلدول أعاله إجاابت املبحوثني يف 
لعينة   شيعة  سنة/  ضد  تويرت  الديين  الدراسةيف  االنتماء  ملتغري  البديل تبعا  حتصل  النتائج:  أوردت  وقد   ،

( بلغت  تكرار  بنسبة  )السنة(  فئة  لدى  األوىل  الرتبة  )%30.84)العراق( على  نسبة  تقابله   )28.56% )
بلغت  تكرار  بنسبة  الفئتني  لدى كال  الثانية  الرتبة  يف  )السعودية(  البديل  جاء  فيما  )الشيعة(،  فئة  لدى 

و) 19.05%) تكرار  (23.97%(  بنسبة  )السنة(  فئة  لدى  الثالثة  الرتبة  )سوراي( يف  البديل  وجاء  تواليا، 
 ( بلغت %15.32بلغت  تكرار  بنسبة  )الشيعة(  فئة  لدى  الرتبة  ذات  يف  )لبنان(  البديل  جاء  فيما   ،)

بنسب17.54%) )السنة(  فئة  لدي  الرابعة  الرتبة  يف  الرتبة  يف  البديل  ذات  جاء  فيما  بلغت  (،  تكرار  ة 
 (%12.28(، وجاء البديل )البحرين( يف الرتبة اخلامسة لدى فئة )الشيعة( بنسبة تكرار بلغت )9.03%)

بلغت ) تكرار  بنسبة  )السنة(  فئة  الرتبة لدى  البديل )مصر( يف ذات  (، وقد جاء ذات 7.85%فيما حل 
( يقابله البديل )اليمن( يف ذات %5.84)البديل يف الرتبة السادسة لدى فئة )الشيعة( بنسبة تكرار بلغت  

(، وقد جاء البديل )البحرين( يف الرتبة الثامنة لدى فئة %7.46الرتبة لدى فئة )السنة( بنسبة تكرار بلغت ) 
(، فيما حل كال من البدائل )اجلزائر(، )سوراي( )غري ذلك( يف ذات 3.92%)السنة( بنسبة تكرار بلغت ) 

(، فيما حل البديل )اجلزائر( يف الرتبة األخرية لدى فئة 2.33%سبة تكرار بلغت )الرتبة لدى فئة )الشيعة( بن
 ( بلغت  تكرار  بنسبة  نتائج    (.%4.91السنة  أعاله  اجلدول  )كايوضح  قيم2اختبار  بلغت  حيث   تها(، 

( )a49.033اإلحصائية  حرية  بدرجة   )8" وقيمة   )P =" (0.000 الداللة مستوى  عند  إحصائيا  دالة   )
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 ( نستنتج    ( 0.05املعنوية  توجد  ومنه  إحصائية    عالقة أنه  داللة  تتعرض   بنيذات  اليت  العربية  الدول  أكثر 
 لدى عينة الدراسة.  متغري االنتماء الدينو  خلطاب حتريض طائفي يف تويرت ضد سنة/ شيعة

أكثر الدول العربية اليت تتعرض خلطاب حتريض طائفي   يف يوضح اجلدول أعاله إجاابت املبحوثني  
وقد أوردت النتائج: حتصل البديل )لبنان( على الرتبة األوىل لدى تبعا ملتغري السن، يف تويرت ضد سنة/ شيعة 

( يف املرتبة األوىل لدى العراق(، فيما جاء البديل )%23.35( بنسبة تكرار بلغت ) 28-18الفئة العمرية ) 
العمرية ) %30.72يقابله ) (%37.2فأكرب( بنسبة تكرار بلغت )   40العمرية ) الفئة   الفئة  -29( لدى 
39( البديل  وحتصل  ) السعودية(،  العمرية  الفئة  لدى  الثانية  املرتبة  على  بلغت  29-39(  تكرار  بنسبة   )

 الرتبة فأكرب(،فيما جاء البديل )البحرين( يف  -40( لدى الفئة العمرية ) %20.93( وبنسبة )22.64%)
العمرية ) الفئة  البديل )سوراي( بنسبة تكرار  %14.59(بنسبة تكرار بلغت ) 28-18الثالثة لدى  (،ويقابله 

(16.17%)    ( العمرية  الفئة  لدى  الرتبة  ذات  يف  )اجلزائر(  البديل  بلغت   40وجاء  تكرار  بنسبة  فأكرب( 
( لدى الفئة العمرية %6.97بلغت )   (، فيما جاء البديل )مصر( يف الرتبة الرابعة بنسبة تكرار13.95%)
(، فيما جاء البديلني )السعودية( و )سوراي( يف ذات الرتبة بنسبة تكرار بلغت %8.08فأكرب( وبنسبة )  40)
العمرية )13.13%) الفئة  لدى  بنسبة  18-28(  الرتبة اخلامسة  )اليمن( و)البحرين( يف  البديلني  (، وجاء 

فأكرب(، فيما جاء البديل )مصر( يف ذات الرتبة لدى الفئة   40ية )( لدى الفئة العمر %5.81تكرار بلغت )
(، فيما جاء البديل )اليمن( يف الرتبة السادسة لدى الفئة %5.83( بنسبة تكرار بلغت ) 28-18العمرية )
( وجاء البديلني )لبنان( و)سوراي( و)غري ذلك( بذات الرتبة %7.54(بنسبة تكرار بلغت ) 39-29العمرية )
(، فيما جاء البديل )غري ذلك( يف ذات الرتبة %2.32فأكرب( بنسبة تكرار بلغت )  40ئة العمرية ) لدى الف

(، وجاء البديل )اجلزائر( يف الرتبة األخرية لدى %2.91( بنسبة تكرار بلغت )28-18لدى الفئة العمرية ) 
 ( العمرية  بلغت ) 39-29الفئة  تكرار  بنسبة   )1.07%( وبنسبة  الفئة0.72%(،  لدى   )   ( -18العمرية 

نتائج  (.  28 أعاله  اجلدول  )كايوضح  بلغت  2اختبار  )   قيمتها(، حيث  بدرجة a137.673اإلحصائية   )
 ه ومنه نستنتج أن  (0.05دالة إحصائيا عند مستوى الداللة املعنوية )   P=" (0.000 )( وقيمة "16حرية ) 
حتديد أكثر الدول العربية اليت تتعرض خلطاب حتريض طائفي يف تويرت   بنيذات داللة إحصائية    عالقة  توجد

 لدى عينة الدراسة.   متغري السن و ضد سنة/ شيعة  

أكثر الدول العربية اليت تتعرض خلطاب حتريض طائفي   يف يوضح اجلدول أعاله إجاابت املبحوثني  
البديل )العراق( على تبعا ملتغري املستوى التعليمي،  يف تويرت ضد سنة/ شيعة   وقد أوردت النتائج: حتصل 

( %35.1( تقابله نسبة )%27.36الرتبة األوىل لدى فئة املستوى التعليمي )اثنوي( بنسبة تكرار بلغت ) 
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علي )دراسات  فئة  )مؤهل لدى  التعليمي  املستوى  فئة  لدة  الرتبة  ذات  يف  )السعودية(  البديل  جاء  فيما  ا(، 
(، فيما جاء البديل )العراق( يف ذات الفئة التعليمية يف الرتبة الثانية  %31.57جامعي( بنسبة تكرار بلغت ) 

ة )اثنوي( بنسبة (، أما البديل )السعودية( فقد حل يف الرتبة الثانية لدى فئ%25.56بنسبة تكرار بلغت )
(، فيما جاء البديل )سوراي( يف ذات الرتبة لدى فئة )دراسات عليا( بنسبة تكرار %16.84تكرار بلغت )

( تكرار  %16.92بلغت  بنسبة  )اثنوي(  فئة  لدى  الثالثة  الرتبة  على  و)سوراي(  )لبنان(  البديلني  وحتصل   ،)
)لبنان( لدى فئة )مؤهل جامعي(، ويف ذات الرتبة للبديل   (%15.03( وتقابله نسبة )%14.73بلغت )

لدى فئة )دراسات عليا(، وحتصل البديل )مصر( على    (%8.15( بنسبة تكرار بلغت )اليمنحل البديل )
(، فيما جاء البديل )اجلزائر( يف الرتبة %8.27الرتبة الرابعة لدى فئة )مؤهل جامعي( بنسبة تكرار بلغت ) 

للبديل )اليمن( لدى    (%7.51( وتقابله نسبة ) %11.57بنسبة تكرار بلغت )   اخلامسة لدى فئة )اثنوي(
(، وجاء البديل %7.52فئة )مؤهل جامعي(، فيما جاء البديل )مصر( يف ذات الرتبة بنسبة تكرار بلغت )

( بلغت  تكرار  بنسبة  عليا(  )دراسات  فئة  لدى  السادسة  الرتبة  يف  البديل %6.89)لبنان(  جاء  فيما   ،)
( لدى فئة )مؤهل جامعي(، فيما جاء البديل )البحرين( %5.26( يف ذات الرتبة بنسبة تكرار بلغت ) )سوراي

( لدى فئة )اثنوي(، بينما جاء البديل )مصر( يف الرتبة األخرية %10.52يف ذات الرتبة بنسبة تكرار بلغت )
( بلغت  تكرار  بنسبة  الفئة  ذات  )البحرين( يف  %4.21لدى  البديل  فيما جاء  يليه (،  األخرية  قبل  ما  رتبة 
 ( بلغت  تكرار  بنسبة  )اجلزائر(  و)3.75البديل  )غري 3(  البديل  يقابله  جامعي(،  )مؤهل  فئة  لدى  تواليا   )

( بلغت  تكرار  بنسبة  )اجلزائر(  والبديل  و)%3.76ذلك(  عليا(.     3.13%(  )دراسات  فئة  لدى  تواليا   )
نتائج   أعاله  اجلدول  )كايوضح  بلغت 2اختبار  حيث  )تها  قيم  (،  حرية a110.753اإلحصائية  بدرجة   )

توجد   هومنه نستنتج أن  (0.05دالة إحصائيا عند مستوى الداللة املعنوية )  P=" (0.000)( وقيمة "16)
تويرت ضد ذات داللة إحصائية يف    عالقة تتعرض خلطاب حتريض طائفي يف  اليت  العربية  الدول  حتديد أكثر 

 .لدى عينة الدراسة  ملستوى التعليميمتغري او سنة/ شيعة  
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 من هو املسؤول عن تقدمي خطاب طائفي )سين/ شيعي( على تويرت؟ .8

 . تقدمي خطاب طائفي )سين/ شيعي(  يةسؤوليف م (: يوضح التكرارات والنسب املئوية 33جدول رقم )

( حجمهم  والبالغ  الدراسة  عينة  أفراد  تكرارات  اىل  وابلنظر  أعاله  اجلدول  خالل  فردا  680من   )
أن   )نالحظ  رقم  السؤال  على  ضد (:  8استجاابهتم  طائفي  حتريض  خطاب  تقدمي  عن  املسؤول  هو  من 

ويف الرتبة الثانية ( تكرار  363( بـ )رجال الدين؟ حيث جاء يف املرتبة األوىل البديل ))السنة/الشيعة( يف تويرت
( البديل  إعالميةجاء  )مؤسسات  بلغ  تكرار  مبجموع  تكرارا،  206(  الثالث(  املرتبة  البديل ويف  جاء  ة 

  .تكرارا  (12) بـ    ( غري ذلك( تكرارا، ويف املرتبة الرابعة جاء البديل )99( مبجموع تكرار بلغ ) السياسيون )

 البدائل
 املستوى التعليمي  السن  االنتماء الديين  اجلنس

 شيعة  سنة  أنثى  ذكر 
18-

28 
29-

39 
40-

 فأكب  
 اثنوي

مؤهل  
 جامعي 

دراسات 
 عليا 

 158 138 67 92 192 79 90 273 138 225 ت رجال الدين 
% 55.28 50.54 53.06 52.63 57.66 51.75 53.48 70.52 51,87 49.52 

 55 32 12 26 51 22 29 70 39 60 ت السياسيون 
% 14.74 14.28 13.75 16.95 16.05 13.74 15.11 12.63 12.03 17.24 

 مؤسسات
 إعالمية 

 98 94 14 54 120 32 52 154 86 120 ت
% 29.48 31.5 30.25 30.4 23.35 32.34 31.39 14.73 35.33 30.72 

 غري ذلك
 8 2 2 0 8 4 0 12 10 2 ت
% 0.49 3.66 2.35 0 2.91 2.15 0 2.1 0.75 2.5 

 اجملموع 
 319 266 95 172 371 137 171 509 273 407 ت
% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

متغريات 
 الدراسة 

املتوسط 
 احلسايب 

 " Pقيمة " درجة احلرية 2كا االحنراف املعياري 

 النسبة املئوية  التكرار  البدائل 
 53.4 363 رجال الدين 
 14.6 99 السياسيون 

 30.3 206 مؤسسات إعالمية 
 1.8 12 غري ذلك 

 100 680 اجملموع 
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 a10.243 3 0.017 0.899 1.75 ذكر 
 0.978 1.88 أنثى 
 a4.961 3 .1750 0.949 1.81 السنة 
 0.886 1.78 الشيعة 

18-28 1.72 0.923 
a8.225 6 .2220 29-39 1.85 0.952 

 0.897 1.78 فأكب – 40 
 0.823 1.48 اثنوي

a21.668 6 0.001 0.940 1.85 مؤهل جامعي 
 0.942 1.86 دراسات عليا 

 (: يوضح مسؤولية تقدمي خطاب حتريض طائفي يف تويرت تبعا ملتغريات الدراسة34جدول رقم )

املبحوثني يف   أعاله إجاابت  اجلدول  تويرت ضد يوضح  تقدمي خطاب حتريض طائفي يف  مسؤولية 
( على املرتبة األوىل رجال الدينحتصل البديل )، وقد أوردت النتائج:  )السنة/الشيعة( تبعا ملتغريات الدراسة

ونسبة   ( %55.28لدى فئة )ذكر( بنسبة تكرار بلغت )  مسؤولية تقدمي خطاب حتريض طائفي يف تويرت يف  
( بنسبة  ذكرلدى فئة )  ثانيةالرتبة ال( يف  مؤسسات إعالميةفيما جاء البديل )  لدى فئة )أنثى(، (50.45%)

ة لدى فئة لث( يف الرتبة الثاالسياسيون ، فيما جاء البديل )(%31.5وتقابله نسبة )  ( %29.48تكرار بلغت ) 
البديل )لدى فئة )أنثى(   (%14.28وتقابله نسبة )  (%14.74( بنسبة تكرار بلغت )ذكر) غري ، وجاء 

يوضح   لدى فئة )أنثى(.   (%3.66، وتقابله نسبة ))ذكر(  لدى فئة (%0.49بنسبة تكرار بلغت )  (ذلك
نتائج   أعاله  )كااجلدول  بلغت  2اختبار  )  قيمتها(، حيث  )a10.243اإلحصائية  حرية  بدرجة  وقيمة 3(   )

"P=" (0.017)  ( املعنوية  الداللة  أنه    ( 0.05دالة إحصائيا عند مستوى  نستنتج  ذات   عالقةتوجد  ومنه 
 .لدى عينة الدراسة  متغري اجلنسمسؤولية تقدمي خطاب حتريض طائفي يف تويرت و  بنيداللة إحصائية  

يف   املبحوثني  إجاابت  أعاله  اجلدول  ضد يوضح  تويرت  يف  طائفي  حتريض  خطاب  تقدمي  مسؤولية 
( على املرتبة األوىل الدينرجال  ، وقد أوردت النتائج: حتصل البديل ))السنة/الشيعة( تبعا ملتغري االنتماء الدين

ونسبة   (%53.06( بنسبة تكرار بلغت ) السنةلدى فئة )  مسؤولية تقدمي خطاب حتريض طائفي يف تويرت يف  
فئة )الشيعة(، (52.62%) البديل )  لدى  المؤسسات إعالميةفيما جاء  الرتبة  فئة    ثانية( يف  ( )السنةلدى 

ة لث( يف الرتبة الثاالسياسيون ، فيما جاء البديل )(%30.4وتقابله نسبة )  (%30.25بنسبة تكرار بلغت )
فئة ) بلغت ) السنةلدى  تكرار  بنسبة  نسبة )  (13.75%(  )الشيعة( (%16.95وتقابله  فئة  ، وجاء لدى 
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( ذلكالبديل  )  (غري  بلغت  تكرار  ) (%2.35بنسبة  فئة  فئة (السنةلدى  لدى  البديل  تكرار  وينعدم   ،
( بدرجة حرية a4.961اإلحصائية )  قيمتها(، حيث بلغت 2اختبار )كانتائج  هر اجلدول أعالهويظ  )الشيعة(.

املعنوية )غري  P=" (.1750  )( وقيمة "3) الداللة  أنه  ( 0.05دالة إحصائيا عند مستوى  ال   ومنه نستنتج 
 متغري االنتماء الدين و   بني مسؤولية تقدمي خطاب حتريض طائفي يف تويرت ذات داللة إحصائية    عالقةتوجد  

 لدى عينة الدراسة.

تبعا ملتغري مسؤولية تقدمي خطاب حتريض طائفي يف تويرت  يوضح اجلدول أعاله إجاابت املبحوثني يف  
)العمر(،   )السن  البديل  النتائج: حتصل  أوردت  الدينوقد  العمرية رجال  الفئة  لدى  يف  األوىل  املرتبة  على   )

وبنسبة   ( 39-29( لدى الفئة العمرية )%51.75يقابله )  (%57.66( بنسبة تكرار بلغت )18-28)
( بلغت  ) 53.48%تكرار  العمرية  الفئة  لدى  ) فأكرب(-  40(  البديل  وحتصل  إعالمية،  على مؤسسات   )

( لدة 32.34%وبنسية )  (%31.39) فأكرب( بنسبة تكرار بلغت    -40لدى الفئة العمرية )  ثانيةاملرتبة ال
 ى لد ثالثة  ( يف الرتبة السياسيون الوجاء البديل ) ،( 23.35%( وبنسبة تكرار بلغت )39-29) الفئة العمرية  

( لدى الفئة العمرية 13.74%وبنسبة تكرار )  ( %16.05( بنسبة تكرار بلغت )28-18الفئة العمرية ) 
يف (  غري ذلكفيما جاء البديل )  فأكرب(،  -40( لدى الفئة العمرية )15.11%( بنسبة تكرار )29-39)

( لدى %2.15( وتقابله نسبة )28-18( لدى الفئة العمرية )%2.91بنسبة تكرار بلغت )  األخريةالرتبة  
اختبار يوضح اجلدول أعاله نتائج  ،  فأكرب(  -40وانعدم تكرار البديل لدى الفئة العمرية ) (،  39-29فئة )
قيم2)كا بلغت  ) تها  (، حيث  )a8.225اإلحصائية  بدرجة حرية  وقيمة "6(   )P=" (.2220)    دالة غري

 ( املعنوية  الداللة  مستوى  عند  أنه   (0.05إحصائيا  نستنتج  يف   عالقةتوجد  ال    ومنه  إحصائية  داللة  ذات 
 لدى عينة الدراسة.   متغري السن و مسؤولية تقدمي خطاب حتريض طائفي يف تويرت 

تبعا ملتغري مسؤولية تقدمي خطاب حتريض طائفي يف تويرت  يوضح اجلدول أعاله إجاابت املبحوثني يف  
( اثنوي( على املرتبة األوىل يف لدى الفئة )رجال الدينوقد أوردت النتائج: حتصل البديل )  املستوى التعليمي،

( بلغت  تكرار  ) (%70.52بنسبة  ) %51.87يقابله  فئة  لدى  جامعي(  بلغت و   (مؤهل  تكرار  بنسبة 
عليا(%49.52) )دراسات  فئة  لدى   )( البديل  وحتصل  إعالمية،  المؤسسات  املرتبة  على   فئةلدى    ثانية( 
بلغت  اثنوي) تكرار  بنسبة   )(14.73%)  ( تكرار 35.33%وبنسبة  وبنسبة  جامعي(  )مؤهل  فئة  لدة   )

( اثنوي)  فئة  ىلد ثالثة  ( يف الرتبة السياسيون الوجاء البديل ) ،( لدى فئة )دراسات عليا(30.72%بلغت )
( بلغت  تكرار  )  (%12.63بنسبة  تكرار  تكرار  12.03%وبنسبة  وبنسبة  جامعي(  )مؤهل  فئة  لدى   )

بنسبة تكرار بلغت   األخرية( يف الرتبة  غري ذلكفيما جاء البديل )  ( لدى فئة )دراسات عليا(،%17.24)
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( 2.5%وبنسبة )  (39-29( لدى فئة ) %0.75بله نسبة )( وتقااثنوي( لدى الفئة العمرية )2.91%)
عليا(.  )دراسات  فئة  نتائج    لدى  أعاله  اجلدول  )كايوضح  بلغت  2اختبار  حيث  اإلحصائية   قيمتها(، 

(a21.668( حرية  بدرجة   )6" وقيمة   )P=" (0.001)   املعنوية الداللة  مستوى  عند  إحصائيا  دالة 
أنه   ( 0.05) تقدمي خطاب حتريض طائفي يف   عالقة توجد    ومنه نستنتج  ذات داللة إحصائية يف مسؤولية 

 لدى عينة الدراسة. املستوى التعليمي تغري  مو تويرت  

 ولإلجابة على فرضيات احملور التالية:

 تعزى ملتغري اجلنس.  أمناط استخدام تويرت لدى عينة الدراسةتوجد فروق ذات داللة إحصائية يف   -

يف   - إحصائية  داللة  ذات  فروق  تويرت  توجد  استخدام  ملتغري أمناط  تعزي  الدراسة  عينة  لدى 
 االنتماء.

 السن.   لدى عينة الدراسة تعزي ملتغري أمناط استخدام تويرت  توجد فروق ذات داللة إحصائية يف   -
يف   - إحصائية  داللة  ذات  فروق  تويرت  توجد  استخدام  ملتغري أمناط  تعزى  الدراسة  عينة  لدى 

 املستوى التعليمي. 

االختبارات اإلحصائية من  تطبيق سلسلة من  احملور، مت  اخلاصة هبذا  الرئيسية  الفرضيات  ولإلجابة على 
اإلحصائي   التحليل  حزمة  بربانمج  االستعانة  نسخته  SPSSخالل  التوزيع 25)  يف  اختبارات  وتشمل:   )

( حتليل  (  Tests of Normalityالطبيعي  تطبيق  خالل  -One-Sample Kolmogorov)من 

Smirnov Test  )  املوضحة يف اجلدول أدانه: حيث مت التحصل على النتائج 

 مستوى الداللة  اإلحصائي  االختبار العينة  االستبيان ور احم
 c,d.2000 0260. 680 احملور الثاين 

 (aSmirnov-Kolmogorov)  تحليلالتوزيع الطبيعي وفقا لاختبار  (: يوضح  35جدول رقم )

أوردت ( وقد  aSmirnov-Kolmogorovيوضح جدول اختبار التوزيع الطبيعي نتائج حتليل )
عليها املتحصل  الدراسة يف فقرات    النتائج  عينة  الطبيعي، هذا احملور  أن  التوزيع  قيمة جاءت  حيث    تتبع 

( غري دال c,d.2000( بداللة )aSmirnov-Kolmogorov( يف حتليل )0.026الختبار اإلحصائي )ا
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( املعنوية  الداللة  مستوى  عند  التوزيع 0.05إحصائيا  تتبع  احملور  هذا  يف  الدراسة  عينة  أن  نستنتج  ومنه   ،)
 .الطبيعي

 أمناط استخدام تويرت لدى عينة الدراسة  توجد فروق ذات داللة إحصائية يفولفحص الفرضية الرئيسية:  
الفرضية مت استخدام اختبار )  تعزى ملتغري اجلنس.  (  Independent Samples T-testلإلجابة عن 

 تعزي ملتغري اجلنس لدى عينة الدراسة.الفروق اإلحصائية يف أمناط استخدام تويرت  لتعرف على  

 تبعا ملتغري اجلنس   حملور الثاين Independent Samples T-test(: يوضح نتائج اختبار 36جدول رقم )

لعينتني مستقلتني، حيث أظهرت نتائج اختبار الفارقية     (T-testاجلدول أعاله نتائج اختبار )نالحظ من  
، وجود فروق ذات داللة إحصائية يف تعزى ملتغري اجلنس أمناط استخدام تويرتالكلية للمحور بكل فقراته يف  

( وجاءت 3.323-اإلمجالية لـ )ت( لفئة ذكر ) أمناط استخدام تويرت تعزي ملتغري اجلنس حيث جاءت القيمة  
( دالة 0.008( بداللة اإلحصائية )7.091)"f( وبلغت قيمة "3.267-القيمة اإلمجالية لـ )ت( لفئة أنثي )

 مستوى الداللة  " Fقيمة " درجة احلرية  " Tقيمة " املتغري فقرات احملور
الداللة 
 اإلحصائية

 45.237 678 3.824- ذكر أسباب استخدام تويرت 
 

.0000 
 دال 

 436.536 3.552- أنثى
اللغة املستخدمة يف النشر 

 والتعليق هبا
 9.106 678 2.860- ذكر

 
.0030 
 دال 

 546.991 2.810- أنثى
 56.528 678 4.195- ذكر أساليب التفاعل يف تويرت 

 
.0000 
 دال 

 661.586 4.397- أنثى
 53.927 678 3.628 ذكر طبيعة التغريدات املنشورة 

 
.0000 
 دال 

 669.571 3.834 أنثى
طبيعة احملتويت الدينية اليت تثري 

 االنزعاج 
 1650. 678 1.227- ذكر

 
.6840 
 غري دال 

 579.623 1.225- أنثى
تعاملك مع التغريدات  طبيعة 

 الدينية اليت تثري االنزعاج 
 31.440 678 6.063- ذكر

 
.0000 
 دال 

 495.426 5.808- أنثى
أكثر الدول العربية اليت تتعرض يف 

 خلطاب حتريض طائفي يف تويرت 
 5310. 678 151.- ذكر

 
.4670 
 غري دال 

 565.166 149.- أنثى
حتريض  مسؤولية تقدمي خطاب 
 طائفي يف تويرت 

 4.638 678 1.797- ذكر
 

.0320 
 دال 

 549.266 1.767- أنثى
 678 3.323- ذكر الدرجة الكلية 

 دال 0080. 7.091
 548.072 3.267- أنثى
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( املعنوية  الداللة  فروق ذات داللة إحصائية يف  0.05إحصائيا عند مستوى  ونستنتج وجود  أمناط   حمور(، 
 جلنس لدى عينة الدراسة. تعزى ملتغري ا  استخدام تويرت

 ولفحص الفرضية الثانية اخلاصة هبذا احملور: 

توجد فروق ذات داللة إحصائية يف حمور أمناط استخدام تويرت تعزي ملتغري االنتماء الديين لدى  -
(  Independent Samples T-testلإلجابة عن الفرضية مت استخدام اختبار ) عينة الدراسة. 
 تعزي ملتغري اجلنس لدى عينة الدراسة.الفروق اإلحصائية يف أمناط استخدام تويرت  لتعرف على  

 تبعا ملتغري االنتماء الديين   حملور الثاين Independent Samples T-test(: يوضح نتائج اختبار 37جدول رقم )

لعينتني مستقلتني، حيث أظهرت نتائج اختبار الفارقية     (T-testنالحظ من اجلدول أعاله نتائج اختبار )
يف   فقراته  بكل  للمحور  استخدام  الكلية  الدين أمناط  االنتماء  ملتغري  تعزى  داللة تويرت  ذات  فروق  وجود   ،

 مستوى الداللة  " Fقيمة " درجة احلرية  " Tقيمة " املغري فقرات احملور
الداللة 
 اإلحصائية

 678 4980. السنة أسباب استخدام تويرت 
 غري دال 3420. 9030.

 307.055 5120. الشيعة
املستخدمة يف النشر والتعليق  اللغة 

 هبا
 678 1.076- السنة

 غري دال 8590. 0320.
 288.717 1.069- الشيعة

 678 6.720- السنة أساليب التفاعل يف تويرت 
 359.396 7.474- الشيعة دال 0000. 46.480

 678 0430. السنة طبيعة التغريدات املنشورة 
 غري دال 8280. 0470.

 302.636 0440. الشيعة
طبيعة احملتويت الدينية اليت تثري 

 االنزعاج 
 678 2.608 السنة

 غري دال 7960. 0670.
 292.735 2.610 الشيعة

طبيعة تعاملك مع التغريدات  
 الدينية اليت تثري االنزعاج 

 678 2.464 السنة
 285.973 2.432 الشيعة غري دال 8190. 0520.

أكثر الدول العربية اليت تتعرض يف 
 خلطاب حتريض طائفي يف تويرت 

 678 3.700 السنة
 غري دال 3200. 9920.

 351.163 4.071 الشيعة
مسؤولية تقدمي خطاب حتريض  

 طائفي يف تويرت 
 678 4310. السنة

 غري دال 0930. 2.828
 310.658 4460. الشيعة

 الدرجة الكلية 
 678 2.184 السنة

 دال 0010. 10.469
 354.302 2.413 الشيعة
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إحصائية يف أمناط استخدام تويرت تعزي ملتغري االنتماء الدين حيث جاءت القيمة اإلمجالية لـ )ت( لفئة السنة 
(2.184( الشيعة  لفئة  لـ )ت(  القيمة اإلمجالية  قيمة "2.413( وجاءت  ( بداللة 10.469") f( وبلغت 

(، ونستنتج وجود فروق ذات داللة 0.05( دالة إحصائيا عند مستوى الداللة املعنوية )0.001اإلحصائية ) 
 سة. لدى عينة الدرا  نتماء الدينتعزى ملتغري اال  أمناط استخدام تويرت  حمور إحصائية يف  

 ولفحص الفرضية الثالثة اخلاصة هبذا احملور: 

عينة  - لدى  السن  ملتغري  تعزي  تويرت  استخدام  أمناط  إحصائية يف حمور  داللة  ذات  فروق  توجد 
 الدراسة.

الكتشاف هل توجد فروق ذات داللة   ANOVAولفحص هذا السؤال، مت إجراء اختبار التباين األحادي  
تويرت  إحصائية يف   أمناط استخدام  السن، ويوضح اجلدول رقم )حمور  تعزي ملتغري  الدراسة  عينة  ( 38لدى 

 نتائج االختبار والداللة اإلحصائية:

 مستوى الداللة  " Fقيمة "  فقرات احملور 
الداللة  
 اإلحصائية 

 دال غري  2460. 1.407 أسباب استخدام تويرت 
 غري دال  4270. 0.852 اللغة املستخدمة يف النشر والتعليق هبا

 دال 0000. 34.533 أساليب التفاعل يف تويرت 
 دال 0000. 10.343 طبيعة التغريدات املنشورة 

 دال 0000. 15.093 طبيعة احملتويت الدينية اليت تثري االنزعاج 
 دال 0000. 18.730 تثري االنزعاج طبيعة تعاملك مع التغريدات الدينية اليت  

حتريض  يف   خلطاب  تتعرض  اليت  العربية  الدول  أكثر 
 طائفي يف تويرت 

 دال 0000. 20.246

 غري دال  3290. 1.113 مسؤولية تقدمي خطاب حتريض طائفي يف تويرت 
 دال 0000. 18.445 الدرجة الكلية 

حملور أمناط استخدام تويرت   ANOVAيوضح نتائج اختبار التباين األحادي االجتاه    (: 38جدول رقم )
 تعزى ملتغري املستوى التعليمي
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يوضح اجلدول أعاله نتائج حتليل التباين األحادي االجتاه حملور "أمناط استخدام تويرت"، ومنه نستنتج أنه توجد 
تعزي ملتغري السن لدى عينة الدراسة، حيث جاءت القيمة حمور استخدام تويرت  فروق ذات داللة إحصائية يف 

 (. 0.05( دالة إحصائية عند مستوى الداللة املعنوية )0.000بقيمة إحصائية )  F" (18.445 )اإلمجالية لـ "

 ولإلجابة على الفرضية التالية: 

 لدى عينة الدراسة.   سن زي ملتغري التوجد فروق ذات داللة إحصائية يف حمور أمناط استخدام تويرت تع-
الكتشاف هل توجد فروق ذات داللة   ANOVAولفحص هذا السؤال، مت إجراء اختبار التباين األحادي  

لدى عينة الدراسة تعزي ملتغري املستوى التعليمي، ويوضح اجلدول رقم حمور أمناط استخدام تويرت إحصائية يف  
 اإلحصائية: ( نتائج االختبار والداللة  39)

حملور أمناط استخدام تويرت   ANOVAيوضح نتائج اختبار التباين األحادي االجتاه    (: 39جدول رقم )
 تعزى ملتغري املستوى التعليمي

يوضح اجلدول أعاله نتائج حتليل التباين األحادي االجتاه حملور "أمناط استخدام تويرت"، ومنه نستنتج أنه توجد 
يف   إحصائية  داللة  ذات  تويرت  فروق  استخدام  التعليمي حمور  املستوى  حيث   تعزي  الدراسة،  عينة  لدى 

لـ " القيمة اإلمجالية  دال0.000بقيمة إحصائية )  F" (40.429)جاءت  الداللة (  ة إحصائية عند مستوى 
 (. 0.05املعنوية )

 الداللة اإلحصائية  مستوى الداللة  " Fقيمة " فقرات احملور 
 دال 0.000 21.680 أسباب استخدام تويرت 

 دال 0.000 21.335 اللغة املستخدمة يف النشر والتعليق هبا
 دال غري  0.059 2.848 أساليب التفاعل يف تويرت 
 دال غري  0.494 0.706 طبيعة التغريدات املنشورة 

 دال 0.000 71.204 طبيعة احملتويت الدينية اليت تثري االنزعاج 
 دال 0.000 41.042 طبيعة تعاملك مع التغريدات الدينية اليت تثري االنزعاج 

أكثر الدول العربية اليت تتعرض خلطاب حتريض طائفي  يف  
 يف تويرت 

10.874 0.000 
 دال

 دال 0.001 6.625 مسؤولية تقدمي خطاب حتريض طائفي يف تويرت 
 دال 0.000 40.429 الدرجة الكلية 
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 .الشيعي يف تويرت -حملور الثالث: خصائص اخلطاب الطائفي السينا

السن  الطائفي  اخلطاب  احملور "خصائص  هذا  تويرت" من خالل حتديد خمتلف -يبحث  الشيعي يف 
وحتديد تقديرات االستجابة اخلاصة بكل العمليات اإلحصائية املتعلقة ابملتوسط احلسايب واالحنراف املعياري  

مقياس  تقديرات  حتويل  مت  وقد  احملور ككل،  لعبارات  اإلمجايل  املتوسط  وكذا  احملور  هذا  عبارات  من  عبارة 
تقدير  بني كل  الفرتة  طول  حتديد  من  انطالقا   متساوية  زمنية  فرتات  إىل  احملور  هذا  يف  اخلماسي  ليكرت 

( ابعتبار اجتاه االستبيان 1)موافق بشدة( اليت مت التعبري عنها ابلدرجة )  ( انطلقت من تقدير استجابة0.79)
( من مقياس ليكرت، فيما مت 3(، واحملايد بدرجة )2سليب، وابلتايل يكون تقدير استجابة )موافق( ابلدرجة ) 

جح ألوزان ( )غري موافق بشدة(، وميكن توضيح املتوسط املر 5( لتقدير )غري موافق( ودرجة )4اعتماد درجة ) 
 مقياس ليكرت اخلماسي يف اجلدول التايل: 

 (: ميزان تقديري وفقا ملقياس ليكرت اخلماسي40جدول رقم )

 (aSmirnov-Kolmogorovاختبار التوزيع الطبيعي وفقا لتحليل )(: يوضح  41جدول رقم )

 املستوى  طول الفرتة  املتوسط املرجح لألوزان  االستجابة 
 جدا  مرتفع 0.79 1.79  –  1 موافق بشدة 

 مرتفع  0.79 2.59  –  1.80 موافق
 متوسط  0.79 3.39  –  2.60 حمايد

 منخفض  0.79 4.19  –  3.40 غري موافق
 منخفض جدا  0.79 5.00  –  4,20 غري موافق بشدة 

 مستوى الداللة  االختبار اإلحصائي العينة  حماور االستبيان 
 c,d.2000 0290. 680 احملور الثالث
 c,d.2000 0240. 680 احملور الرابع 

 c.1560 0320. 680 احملور اخلامس



 " تويرت الـ" الدراسة املسحية لعينة من مستخدمي                                                                                        اخلامس  لفصل ا   

                                                       

 
317 

( حتليل  نتائج  الطبيعي  التوزيع  اختبار  وقد  aSmirnov-Kolmogorovيوضح جدول  النتائج (  أوردت 
الدراسة يف فقرات    املتحصل عليها  احملاور أن عينة  الطبيعي،   هذه  التوزيع  قيمة حيث جاء  تتبع  احملور   ت 

السن  الطائفي  اخلطاب  )خصائص  )يف    الشيعي( -الثالث  اإلحصائي  بداللة 0290.االختبار   )
(c,d.2000وجاء الطبيعي،  التوزيع  يتبع  الثالث  احملور  أن  نستنتج  ومنه  إحصائيا  دال  غري  قيمة (  احملور   ت 

السن الطائفي  اخلطاب  )أطروحات  تويرت(-الرابع  يف  اإلحصائ  يف   الشيعي  )االختبار  بداللة 0240.ي   )
(c,d.2000غري دال إحصائيا وابلتايل فإن احملور الرابع يتبع التوزيع الطبيعي، وجاء )احملور اخلامس   ت قيمة

السن الطائفي  اخلطاب  تداول  تويرت(  -)أطر  يف  ) يف  الشيعي  اإلحصائي  بداللة 0320.االختبار   )
(c.1560  غري دال إحصائيا وابلتايل يتبع احملور ).اخلامس التوزيع الطبيعي 

معارض   معارض  حمايد  موافق  موافق بشدة  العبارة 
 بشدة

املتوسط  
 احلسايب

االحنراف  
 املعياري 

رتبة  
 العبارة 

تقدير 
 االستجابة

 % ت  % ت  % ت  % ت  % ت 
يرتكز اخلطاب 
الطائفي السين 

الشيعي على توظيف  
 الذاكرة الدينية

فع   4 1.41179 2.2809 14.3 97 6.6 45 12.1 82 27.1 184 40 272
مرت

 

تتجه اخلطاابت  
-الطائفية السنية

الشيعية إىل بعث  
 دواعي التطرف الديين

تفع 7 1.24124 2.1206 8.5 58 6.5 44 13.1 89 32.4 220 39.6 269
مر

 

يعمل اخلطاب 
-الطائفي السين

الشيعي على تكثيف  
رسائل حترض على  
كراهية اآلخر دينيا  

 وإقصائه

تفع 8 1.22780 2.0971 5.7 39 9.1 62 11.9 81 29.7 202 39.6 269
مر

 

إقصاء مبادئ التعايش  
والتسامح واملواطنة يف  

اخلطاب الديين 
-الطائفي السين

 الشيعي

تفع 9 1.19831 2.0382 5.7 39 9.1 62 8.97 61 29.7 202 45.58 310
مر

 

غياب ثقافة االعرتاف  
ابآلخر وإلغاء الغريية  

اخلطاابت الدينية  يف 
 السنية الشيعية 

تفع 6 1.25320 2.1250 5.9 40 11.2 76 16.6 113 22.2 151 44.1 300
مر

 

متثل القضاي اخلالفية  
الفقهية بي السنة  

والشيعة حمور الصراع  
الطائفي بي السنة  

 والشيعة 

تفع 2 1.41653 2.3588 12.4 84 12.6 86 12.5 85 23.5 160 39 265
مر
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الدينية   وز الرمأكثر 
النسوية متثالً وحضورا  
يف اخلطاب الطائفي 
السين/ الشيعي هي  
عائشة )رضى هللا 

 عنها(

تفع 5 1.36177 2.1912 9.1 62 12.8 87 10.9 74 22.5 153 44.7 304
مر

 

غياب العقالنية  
واملوضوعية يف بنية  
اخلطاب الطائفي 
السين /الشيعي يف  

 تويرت

تفع 10 1.07238 1.8412 5.4 37 2.5 17 10.6 72 33.7 229 47.6 325
مر

 

يظهر اخلطاب  
-الطائفي السين

الشيعي يف حالة  
الفشل يف إقامة احلوار  

وبناء صالت مع  
 اآلخر

تفع 1 1.42618 2.5368 13.8 94 16.9 115 9.1 62 29.4 200 30.7 209
مر

 

تنعكس الصراعات 
واالضطراابت  

السياسية يف بلدان  
الشرق األوسط  

واخلليج العريب على  
حالة االستقرار الديين  
واملذهيب بي السنة  

 والشيعة. 

تفع 3 1.33812 2.2824 10.4 71 10 68 14.9 101 26.8 182 37.9 258
مر

 

 مرتفع 0.77136 2.1872 درجة الكلية للمحورال

الشيعي يف تويرت"  -السين(: اجلدول اإلحصائي اخلاص بفقرات حمور "خصائص اخلطاب الطائفي 42جدول رقم ) 
 وتقديرات االستجابة اخلاصة به 

اخلاص  اإلمجايل  املتغري  مع  الثالث  احملور  لفقرات  الوصفي  اإلحصائي  اجملال  أعاله  اجلدول  يوضح 
( بـ:  يقدر  إمجايل  حسايب  متوسط  إىل  الثالث  احملور  فقرات  توصلت  وقد  قدر 2.1872ابحملور،  فيما   ،)

(، فيما مت تقدير االستجابة العامة لفقرات احملور بـ )تقدير مرتفع(، وقد 0.77136االحنراف املعياري بـ: )
الشيعي يف حالة الفشل يف إقامة احلوار وبناء صالت مع -يظهر اخلطاب الطائفي السينجاءت العبارة )

)موافق بشدة( ( أبعلى فرتة استجابة  2.5368( يف صدارة ترتيب هذا احملور مبتوسط حسايب قدر بـ ) اآلخر
متثل القضاي اخلالفية الفقهية بي السنة والشيعة حمور ، فيما جاءت عبارة )(%30.7بنسبة تكرار بلغت )

والشيعة السنة  بي  الطائفي  ) الصراع  بـ  قدر  حسايب  مبتوسط  الثانية  الرتبة  يف  فرتة 2.3588(  أبعلى   )
( بلغت  تكرار  بنسبة  بشدة(  )موافق  جاءت  %39استجابة  فيما   ،)( الصراعات العبارة  تنعكس 
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الديين واملذهيب  العريب على حالة االستقرار  السياسية يف بلدان الشرق األوسط واخلليج  واالضطراابت 
( أبعلى فرتة استجابة )موافق بشدة( 2.2824(، يف الرتبة الثالثة مبتوسط حسايب قدر بـ )بي السنة والشيعة

ات احملور تبعا حسب ما هو موضح يف اجلدول أعاله، وقد (، فيما توالت فقر %37.9بنسبة تكرار بلغت )
الشيعي على تكثيف رسائل حترض على كراهية اآلخر دينيا -يعمل اخلطاب الطائفي السينجاءت الفقرة )

)وإقصائه بـ  قدر  مبتوسط حسايب  الثامنة  الرتبة  بنسبة 2.0971( يف  بشدة(  )موافق  استجابة  فرتة  ( أبعلى 
إقصاء مبادئ التعايش والتسامح واملواطنة يف اخلطاب الديين جاءت الفقرة )(، و %39.6تكرار بلغت ) 
( أبعلى فرتة استجابة )موافق 2.0382( يف الرتبة التاسعة مبتوسط حسايب قدر بـ ) الشيعي-الطائفي السين

 ( بلغت  تكرار  بنسبة  )%)45.58بشدة(  الفقرة  وجاءت  بنية  ،  يف  واملوضوعية  العقالنية  اخلطاب غياب 
تويرت يف  /الشيعي  السين  بـ الطائفي  قدر  حسايب  مبتوسط  احملور  هذا  فقرات  من  األخرية  الرتبة  يف   )

(. وميكن %47.6( أبعلى فرتة استجابة مسجلة يف الفقرة )موافق بشدة( وبنسبة تكرار بلغت ) 1.8412)
خصائص   مبحور  اخلاصة  التقديرات  تفاوت  السن توضيح  الطائفي  الشكل   الشيعي-اخلطاب  يف  تويرت  يف 

 التايل:

 " الشيعي-اخلطاب الطائفي السينخصائص  (: يوضح املتوسط احلسايب لفقرات حمور " 23شكل رقم )
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توجد فروق ذات داللة إحصائية يف خصائص اخلطاب الطائفي يف تويرت تعزى  ولإلجابة على فرضية احملور:
الديين. االنتماء  هذا    ملتغري  عن  الختبارات ولإلجابة  احملور  هذا  فقرات  إجاابت  إخضاع  مت   التساؤل، 

Independent Samples T-test  .لبحث الفارقية بني املتغريين 

 ملتغري االنتماء الديين تبعا  لثحملور الثا  Independent Samples T-test(: يوضح نتائج اختبار 43جدول رقم )

قيمة   العينة العبارة 
 "ت" 

مستوى   " fقيمّة "
 الداللة

 القرار

 يرتكز اخلطاب الطائفي السين الشيعي على توظيف الذاكرة الدينية
 2.602 509 سنة

 دال 0030. 8.866
 2.704 171 شيعة

 الشيعية إىل بعث دواعي التطرف الديين -تتجه اخلطاابت الطائفية السنية
 1.029 509 سنة

 غري دال 9130. 0120.
 1.028 171 شيعة

الشيعي على تكثيف رسائل حترض على كراهية  -يعمل اخلطاب الطائفي السين
 اآلخر دينيا وإقصائه 

 1.044 509 سنة
 دال 0090. 6.864

 1.071 171 شيعة

-إقصاء مبادئ التعايش والتسامح واملواطنة يف اخلطاب الديين الطائفي السين
 الشيعي

 1.816 509 سنة
 دال 0000. 13.126

 1.952 171 شيعة

 غياب ثقافة االعرتاف ابآلخر وإلغاء الغريية يف اخلطاابت الدينية السنية الشيعية 
 1.684 509 سنة

 دال 0390. 4.269
 1.745 171 شيعة

متثل القضاي اخلالفية الفقهية بي السنة والشيعة حمور الصراع الطائفي بي السنة 
 والشيعة

 0.612 509 سنة
 غري دال 1930. 1.694

 0.619 171 شيعة

الدينية النسوية متثالً وحضورا يف اخلطاب الطائفي السين/ الشيعي   وزأكثر الرم
 هي عائشة )رضى هللا عنها( 

 سنة
509 -

1.136 
 دال 0170. 5.700

 شيعة
171 -

1.080 

 غياب العقالنية واملوضوعية يف بنية اخلطاب الطائفي السين /الشيعي يف تويرت
 2.108 509 سنة

 دالغري   2160. 1.532
 2.205 171 شيعة

الشيعي يف حالة الفشل يف إقامة احلوار وبناء  -يظهر اخلطاب الطائفي السين
 صالت مع اآلخر 

 0.373 509 سنة
 غري دال 3200. 9900.

 0.380 171 شيعة
تنعكس الصراعات واالضطراابت السياسية يف بلدان الشرق األوسط واخلليج 

 االستقرار الديين واملذهيب بي السنة والشيعة.العريب على حالة  
 1.161 509 سنة

 غري دال 6190. 2480.
 1.148 171 شيعة

 الدرجة الكلية
 1.855 509 سنة

 غري دال 9660. 0020.
 1.885 171 شيعة
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لعينتني مستقلتني، حيث أظهرت نتائج اختبار    (T-testنالحظ من اجلدول أعاله نتائج اختبار )
يف   فقراته  بكل  للمحور  الكلية  السينالفارقية  الطائفي  اخلطاب  تويرت-خصائص  يف  ملتغري   الشيعي  تعزى 

خصائص   إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  عدم  الدين،  ملتغري االنتماء  تعزي  تويرت  يف  الطائفي  اخلطاب 
( وجاءت القيمة اإلمجالية لـ )ت( 1.855االنتماء الدين حيث جاءت القيمة اإلمجالية لـ )ت( لفئة السنة )

( الشيعة  "1.885لفئة  قيمة  وبلغت   )f(".0020( اإلحصائية بداللة  عند 9660.(  إحصائيا  دالة  غري   )
( املعنوية  الداللة  إحصائية يف  ومنه  (،  0.05مستوى  داللة  ذات  فروق  خصائص   حمور نستنتج عدم وجود 
 تعزى ملتغري االنتماء الدين لدى عينة الدراسة.   الشيعي-اخلطاب الطائفي السين

 ولإلجابة على فرضية احملور: 

 ب الطائفي يف تويرت تعزى ملتغري اجلنس.توجد فروق ذات داللة إحصائية يف خصائص اخلطا -

 Independent Samplesإجاابت فقرات هذا احملور الختباراتولإلجابة عن هذا التساؤل، مت إخضاع  

test-T  1وقد مت التوصل إىل النتائج التايل:  

تبعا ملتغري   الثالثحملور  Independent Samples T-testيوضح النتائج الكلية اختبار (: 44جدول رقم ) 
 اجلنس 

( لعينتني مستقلتني، حيث أظهرت نتائج اختبار T-testنالحظ من اجلدول أعاله نتائج اختبار )
، وجود فروق اجلنستعزى ملتغري    الشيعي يف تويرت-خصائص اخلطاب الطائفي السينالفارقية الكلية للمحور  

حيث جاءت القيمة اإلمجالية   اجلنسخصائص اخلطاب الطائفي يف تويرت تعزي ملتغري  يف  ذات داللة إحصائية  
لفئة   )ت(  )(  0.334-)  ذكرلـ  بـ  قدر  لفئة (،  2.1791مبتوسط حسايب  )ت(  لـ  اإلمجالية  القيمة  وجاءت 

( )  (0.348-الشيعة  بـ  قدر  حسايب  "   ( 2.1993مبتوسط  قيمة  اإلحصائية f"  (14.057وبلغت  بداللة   )

 
 (. 3ميكن االطالع على النتائج التفصيلية لكل فقرات احملور ابلعودة للملحق رقم ) 1

متغريات  
 الدراسة 

املتوسط  
 احلسايب 

االحنراف  
 " Fقيمة " " tقيمة " املعياري

القيمة  
 اإلحصائية 

الداللة  
 اإلحصائية 

 0.334- 0.83438 2.1791 ذكر 
 دال  0000. 14.057

 0.348- 0.66774 2.1993 أنثى 
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(0.000 ( املعنوية  الداللة  مستوى  عند  إحصائيا  دالة  داللة ومنه  (،  0.05(  ذات  فروق  وجود  نستنتج 
 لدى عينة الدراسة.   اجلنستعزى ملتغري    الشيعي-خصائص اخلطاب الطائفي السين  حمور إحصائية يف  

 ولإلجابة على فرضية الدراسة التالية:

يف   - إحصائية  داللة  ذات  فروق  الطائفي  توجد  اخلطاب  ملتغري الشيعي  -السينخصائص  تعزي 
 . لدى عينة الدراسة  سن ال

الكتشاف هل توجد فروق ذات داللة   ANOVAولفحص هذا السؤال، مت إجراء اختبار التباين األحادي  
يف   السينإحصائية  الطائفي  اخلطاب  ويوضح الشيعي  -خصائص  السن  ملتغري  تعزي  الدراسة  عينة  لدى 
 ( نتائج االختبار والداللة اإلحصائية: 45اجلدول رقم )

للدرجة الكلية حملور   ANOVA(: يوضح نتائج اختبار التباين األحادي االجتاه  45جدول رقم )
 الشيعي تعزي ملتغري السن-خصائص اخلطاب الطائفي السين

داللة  ذات  فروق  توجد  ال  أنه  نستنتج  ومنه  االجتاه،  األحادي  التباين  حتليل  نتائج  أعاله  اجلدول  يوضح 
 "Fتعزي ملتغري السن لدى عينة الدراسة، حيث جاءت قيمة "الطائفي  حمور خصائص اخلطابإحصائية يف  

 (. 0.05عند مستوى الداللة املعنوية )  إحصائيا  ( غري دالة 8760.بقيمة إحصائية )  (1320.)

 ولإلجابة على فرضية الدراسة التالية:

يف   - إحصائية  داللة  ذات  فروق  السينتوجد  الطائفي  اخلطاب  ملتغري الشيعي  -خصائص  تعزي 
 .لدى عينة الدراسة  ملستوى التعليمي ا

املتوسط   متغريات الدراسة 
 احلسايب 

االحنراف  
القيمة   " Fقيمة " املعياري

 اإلحصائية 
الداللة  
 اإلحصائية 

18-28 2.1796 0.68418 
 0.82143 2.1779 39-29 غري دال  8760. 1320.

 0.72757 2.2134 فأكب  40
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الكتشاف هل توجد فروق ذات داللة   ANOVAولفحص هذا السؤال، مت إجراء اختبار التباين األحادي  
يف   السن إحصائية  الطائفي  اخلطاب  التعلي  الشيعي-خصائص  املستوى  ملتغري  تعزي  الدراسة  عينة  مي لدى 

 ( نتائج االختبار والداللة اإلحصائية:46ويوضح اجلدول رقم ) 

لدرجة الكلية حملور   ANOVA(: يوضح نتائج اختبار التباين األحادي االجتاه  46جدول رقم )
 الشيعي تعزي ملتغري املستوى التعليمي -خصائص اخلطاب الطائفي السين

داللة  ذات  فروق  توجد  ال  أنه  نستنتج  ومنه  االجتاه،  األحادي  التباين  حتليل  نتائج  أعاله  اجلدول  يوضح 
تعزي ملتغري املستوى التعليمي لدى عينة الدراسة، حيث جاءت حمور خصائص اخلطاب الطائفي  إحصائية يف 

 (. 0.05عند مستوى الداللة املعنوية )  إحصائيا  ( غري دالة0700.بقيمة إحصائية )  F" (2.667 )قيمة "

 

 

 

 

 

 

 

 متغريات الدراسة 
املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري 

 " Fقيمة " 
القيمة 

 اإلحصائية 
 الداللة اإلحصائية 

 617350. 2.0316 اثنوي
 805820. 2.2440 مؤهل جامعي  غري دال  0700. 2.667

 778930. 2.1862 دراسات عليا 
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 الشيعي يف تويرت.-احملور الرابع: أطروحات اخلطاب الطائفي السين

السن الطائفي  احملور "أطروحات اخلطاب  تويرت" من خالل حتديد خمتلف -يبحث هذا  الشيعي يف 
د تقديرات االستجابة اخلاصة بكل العمليات اإلحصائية املتعلقة ابملتوسط احلسايب واالحنراف املعياري وحتدي

االختبارات  إىل  ابإلضافة  احملور ككل،  لعبارات  اإلمجايل  املتوسط  وكذا  احملور  هذا  عبارات  من  عبارة 
Independent Samples T-test    واختبارOne-Way- ANOVA   بني الفارقية  بقياس  املرتبطة 

 عبارات احملور ومتغريات الدراسة األساسية. 

 العبارة 
 موافق
املتوسط   معارض بشدة معارض حمايد  موافق بشدة 

 احلسايب 
االحنراف  
 املعياري

رتبة  
 العبارة 

تقدير 
 االستجابة

 % ت % ت % ت % ت % ت
أكثر الصراعات الطائفية  

تويرت  الدينية حضورا يف 
-هو الصراع السين

 الشيعي

 مرتفع 1 1.2069 2.294 6.2 42 10.3 70 23.8 162 26.2 178 33.5 228

ربط األحداث اجلارية  
أبحداث اترخيية يف  
اخلطاابت السنية/  
 الشيعية يف تويرت 

 مرتفع 9 1.0189 2.138 0.6 4 11.8 80 20.9 142 34.4 234 32.4 220

يعتب اخلطاب الطائفي  
الشيعي يف تويرت  -السين

رجعي يعتمد على لغة  
 طائفية قدمية 

 مرتفع 10 1.0775 2.105 1.2 8 11.8 80 21.5 146 27.6 188 37.9 258

تتحول الصراعات  
القدمية يف اخلطاب السين  

الشيعي يف تويرت إىل  
ثوابت يف اهلوية الدينية  
)حادثة كربالء/ معركة  

 اجلمل( 

 مرتفع 4 1.0449 2.255 2.1 14 10.9 74 25.6 174 33.5 228 27.9 190

يتم ِاّدعاء األفضلية  
)استعالء الذات( يف  

-اخلطاابت السنية
 الشيعية يف تويرت 

 مرتفع 5 1.0748 2.241 4.1 28 8.5 58 22.4 152 37.4 254 27.6 188

يوفر تويرت مساحة  
لتفشي خطاابت  
الكراهية الدينية  

والطائفية املذهبية يف  
تويرت حتت طائلة حرية  

 التعبري 

 مرتفع 3 1.0848 2.273 5.6 38 6.5 44 23.2 158 39.1 266 25.6 174

تكرس اخلطاابت الدينية  
السنية/الشيعية فكرة  

املظلومية عن الذات يف  
 مرتفع 6 1.0264 2.238 5.6 38 4.1 28 21.5 146 46.2 314 22.6 154
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 تويرت

يقدم اخلطاب الديين  
السين/الشيعي يف تويرت  
معلومات مضللة وزائفة  

عن اآلخر )السين  
 الشيعي(/

 مرتفع 8 1.1849 2.182 6.8 46 7.1 48 19.1 130 31.8 216 35.3 240

يتم نشر التغريدات 
والصور والفيديوهات  
والوسم )هاشتاج(  

املسيئة لآلخر السين/  
 الشيعي.

 مرتفع 7 1.1174 2.217 6.5 44 7.4 50 14.7 100 44.4 302 27.1 184

تسهم سياسة تويرت يف  
توفري جماال لتبادل السب 

والقذف واالهتام بي  
 املغريدين السنة والشيعة 

 مرتفع 2 1.2040 2.291 9.4 64 7.1 48 13.5 92 43.2 294 26.8 182

 مرتفع 763560. 2.2238 درجة الكلية للمحور ال

الشيعي يف تويرت"  -بفقرات حمور "أطروحات اخلطاب الطائفي السين(: اجلدول اإلحصائي اخلاص 47جدول رقم ) 
 وتقديرات االستجابة اخلاصة به 

وقد  الرابع،  احملور  لفقرات  واإلمجايل  التفصيلي  الوصفي  اإلحصائي  اجملال  أعاله  اجلدول  يوضح 
االحنراف املعياري بـ: (، فيما قدر 2.2238توصلت فقرات احملور الرابع إىل متوسط حسايب إمجايل يقدر بـ: )

أكثر (، فيما مت تقدير االستجابة العامة لفقرات احملور بـ )تقدير مرتفع(، وقد جاءت العبارة )763560.)
( يف هرم ترتيب هذا احملور مبتوسط الشيعي-الصراعات الطائفية الدينية حضورا يف تويرت هو الصراع السين

، فيما جاءت (%33.5)موافق بشدة( بنسبة تكرار بلغت ) ( أبعلى فرتة استجابة  2.2941حسايب قدر بـ ) 
( يف تسهم سياسة تويرت يف توفري جماال لتبادل السب والقذف واالهتام بي املغريدين السنة والشيعةعبارة )

( بـ  قدر  حسايب  مبتوسط  الثانية  بلغت 2.2912الرتبة  تكرار  بنسبة  )موافق(  استجابة  فرتة  أبعلى   )
يوفر تويرت مساحة لتفشي خطاابت الكراهية الدينية والطائفية املذهبية لعبارة )(، فيما جاءت ا43.2%)

( أبعلى فرتة استجابة 2.2735(، يف الرتبة الثالثة مبتوسط حسايب قدر بـ )يف تويرت حتت طائلة حرية التعبري
 ( بلغت  تكرار  بنسبة  ا%39.1)موافق(  ما هو موضح يف  تبعا حسب  احملور  فقرات  توالت  فيما  جلدول (، 
( الفقرة  جاءت  وقد  عن أعاله،  وزائفة  مضللة  معلومات  تويرت  يف  السين/الشيعي  الديين  اخلطاب  يقدم 

( أبعلى فرتة استجابة )موافق  2.1824( يف الرتبة الثامنة مبتوسط حسايب قدر بـ )"السين /الشيعي"اآلخر  
( بلغت  تكرار  بنسبة  )%35.3بشدة(  الفقرة  وجاءت  يف (،  اترخيية  أبحداث  اجلارية  األحداث  ربط 
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تويرت يف  الشيعية  السنية/  )اخلطاابت  بـ  قدر  حسايب  مبتوسط  التاسعة  الرتبة  يف  فرتة 2.1382(  أبعلى   )
-يعتب اخلطاب الطائفي السين، وجاءت الفقرة )%)  32.4استجابة )موافق بشدة( بنسبة تكرار بلغت )

( يف الرتبة األخرية من فقرات هذا احملور مبتوسط حسايب ائفية قدميةالشيعي يف تويرت رجعي يعتمد على لغة ط
(. %37.9( أبعلى فرتة استجابة مسجلة يف الفقرة )موافق بشدة( وبنسبة تكرار بلغت ) 2.1059قدر بـ )

السن الطائفي  اخلطاب  أطروحات  مبحور  اخلاصة  التقديرات  تفاوت  توضيح  يف -وميكن  تويرت  يف  الشيعي 
 : الشكل التايل

 " الشيعي-(: يوضح املتوسط احلسايب لفقرات حمور "أطروحات اخلطاب الطائفي السين24شكل رقم ) 

 ولإلجابة على فرضية احملور: 

توجد فروق ذات داللة إحصائية يف أطروحات اخلطاب الطائفي يف تويرت تعزى ملتغري االنتماء  -
 الديين. 
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 Independent Samples فقرات هذا احملور الختباراتولإلجابة عن هذا التساؤل، مت إخضاع إجاابت  

T-test    ،( نتائج االختبار والداللة اإلحصائية:48ويوضح اجلدول رقم ) لبحث الفارقية بني املتغريين 

مستوي   " Fقيمة " قيمة "ت"  العينة العبارة 
 القرار الداللة

-السينأكثر الصراعات الطائفية الدينية حضورا يف تويرت هو الصراع  
 الشيعي

 2.225 509 سنة
.0030 .9550 

غري  
 2.191 171 شيعة دال

ربط األحداث اجلارية أبحداث اترخيية يف اخلطاابت السنية/ الشيعية يف  
 تويرت 

 1.532 509 سنة
 دال 0000. 36.970

 1.718 171 شيعة
الشيعي يف تويرت رجعي يعتمد على لغة -يعتب اخلطاب الطائفي السين

 طائفية قدمية
 0.237- 509 سنة

2.651 .1040 
غري  
 0.228- 171 شيعة دال

تتحول الصراعات القدمية يف اخلطاب السين الشيعي يف تويرت إىل ثوابت يف 
 اهلوية الدينية )حادثة كربالء/ معركة اجلمل( 

 0.612- 509 سنة
.9160 .3390 

غري  
 0.626- 171 شيعة دال

الشيعية يف  -األفضلية )استعالء الذات( يف اخلطاابت السنيةيتم ِاّدعاء  
 تويرت 

 4.055- 509 سنة
3.476 .0630 

غري  
 3.930- 171 شيعة دال

يوفر تويرت مساحة لتفشي خطاابت الكراهية الدينية والطائفية املذهبية يف 
 تويرت حتت طائلة حرية التعبري 

 1.814- 509 سنة
 دال 0000. 37.897

 1.564- 171 شيعة

 تكرس اخلطاابت الدينية السنية/الشيعية فكرة املظلومية عن الذات يف تويرت 
 3.143- 509 سنة

 دال 0000. 34.381
 2.674- 171 شيعة

يقدم اخلطاب الديين السين/الشيعي يف تويرت معلومات مضللة وزائفة عن  
 اآلخر )السين /الشيعي(

 0880. 509 سنة
 دال 0400. 4.231

 0850. 171 شيعة
يتم نشر التغريدات والصور والفيديوهات والوسم )هاشتاج( املسيئة لآلخر  

 السين/ الشيعي.
 8870. 509 سنة

.1270 .7220 
غري  
 8960. 171 شيعة دال

تسهم سياسة تويرت يف توفري جماال لتبادل السب والقذف واالهتام بي 
 والشيعة املغريدين السنة  

 7920. 509 سنة
 دال 0340. 4.529

 8340. 171 شيعة

 الدرجة الكلية
 0.535- 509 سنة

1.873 .1720 
غري  
 0.515- 171 شيعة دال

تبعا ملتغري  رابعحملور ال  Independent Samples T-test(: يوضح نتائج اختبار  48جدول رقم )
 االنتماء الديين

لعينتني مستقلتني، حيث أظهرت نتائج اختبار الفارقية    (T-testأعاله نتائج اختبار )نالحظ من اجلدول  
يف   فقراته  بكل  للمحور  السين  أطروحات الكلية  الطائفي  تويرت-اخلطاب  االنتماء   الشيعي يف  ملتغري  تعزى 

اخلطاب الطائفي يف تويرت تعزي ملتغري االنتماء   يف أطروحاتالدين، عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية  
( وجاءت القيمة اإلمجالية لـ )ت( لفئة 0.535-الدين حيث جاءت القيمة اإلمجالية لـ )ت( لفئة السنة ) 
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 ( "0.515-الشيعة  قيمة  وبلغت   )f("1.873بدالل  )( اإلحصائية  عند 1720.ة  إحصائيا  دالة  غري   )
املعنوية ) الداللة  فروق ذات داللة إحصائية يف  ومنه  (،  0.05مستوى   أطروحات   حمور نستنتج عدم وجود 
 تعزى ملتغري االنتماء الدين لدى عينة الدراسة.   الشيعي-اخلطاب الطائفي السين

 ولإلجابة على فرضية احملور: 

يف تويرت تعزى الشيعي  -السيناخلطاب الطائفي    أطروحات توجد فروق ذات داللة إحصائية يف   -
 ملتغري اجلنس. 

 Independent Samplesولإلجابة عن هذا التساؤل، مت إخضاع إجاابت فقرات هذا احملور الختبارات  

T-test  :وقد مت التوصل إىل النتائج التايل  

  رابعال محور  لل  Independent Samples T-testختبار  اليوضح النتائج الكلية  (:  49جدول رقم )

 اجلنس تبعا ملتغري  

لعينتني مستقلتني، حيث أظهرت نتائج اختبار الفارقية    (T-testنالحظ من اجلدول أعاله نتائج اختبار )
وجود فروق عدم  ،  اجلنستعزى ملتغري    الشيعي يف تويرت-اخلطاب الطائفي السين  أطروحاتالكلية للمحور  

حيث جاءت القيمة اإلمجالية  اجلنس اخلطاب الطائفي يف تويرت تعزي ملتغري  يف أطروحاتذات داللة إحصائية  
لفئة   )ت(  )(  1.589-)  ذكرلـ  بـ  قدر  لفئة (،  2.1857مبتوسط حسايب  )ت(  لـ  اإلمجالية  القيمة  وجاءت 

( )  (1.606-الشيعة  بـ  قدر  حسايب  "  ( 2.2806مبتوسط  قيمة  اإلحصائية f "  (.3030وبلغت  بداللة   )
)غري  (  5820.) املعنوية  الداللة  مستوى  عند  إحصائيا  ذات عدم  نستنتج  ومنه  (،  0.05دالة  فروق  وجود 

لدى عينة   اجلنستعزى ملتغري    يف تويرت  الشيعي-اخلطاب الطائفي السين  أطروحات  حمورداللة إحصائية يف  
 الدراسة.

 

متغريات 
 الدراسة

املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري 

 " Fقيمة "  " tقيمة "
القيمة 

 اإلحصائية 
الداللة  
 اإلحصائية 

 1.589- 0.77837 2.1857 ذكر
 دال غري   5820. 3030.

 1.606- 0.73871 2.2806 أنثى
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 ولإلجابة على فرضية الدراسة التالية:

تعزي الشيعي يف تويرت  -أطروحات اخلطاب الطائفي السينتوجد فروق ذات داللة إحصائية يف   -
 . لدى عينة الدراسة  سن ملتغري ال

الكتشاف هل توجد فروق ذات داللة   ANOVAولفحص هذا السؤال، مت إجراء اختبار التباين األحادي  
يف   السينإحصائية  الطائفي  اخلطاب  تويرت  -أطروحات  يف  السن الشيعي  ملتغري  تعزي  الدراسة  عينة  لدى 

 نتائج االختبار والداللة اإلحصائية:(  50ويوضح اجلدول رقم ) 

لدرجة الكلية حملور   ANOVA(: يوضح نتائج اختبار التباين األحادي االجتاه  50جدول رقم )
 الشيعي يف تويرت تعزي ملتغري السن-أطروحات اخلطاب الطائفي السين

داللة  ذات  فروق  توجد  ال  أنه  نستنتج  ومنه  االجتاه،  األحادي  التباين  حتليل  نتائج  أعاله  اجلدول  يوضح 
يف   الطائفي  أطروحات   حمورإحصائية  تويرت-السين  اخلطاب  يف  عينة   الشيعي  لدى  السن  ملتغري  تعزي 

" قيمة  جاءت  )  F" (2.711)الدراسة، حيث  إحصائية  دالة0670.بقيمة  مستوى ع  إحصائيا  ( غري  ند 
 (. 0.05الداللة املعنوية )

 ولإلجابة على فرضية الدراسة التالية:

تعزي الشيعي يف تويرت  -اخلطاب الطائفي السين  أطروحات   توجد فروق ذات داللة إحصائية يف -
 . لدى عينة الدراسة  ملستوى التعليميملتغري ا

 متغريات الدراسة 
املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري 

 " Fقيمة " 
القيمة 

 اإلحصائية 
الداللة  
 اإلحصائية 

18-28 2.3577 .899160 
 773380. 2.1822 39-29 غري دال  0670. 2.711

 599570. 2.2070 فأكب  40
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الكتشاف هل توجد فروق ذات داللة   ANOVAولفحص هذا السؤال، مت إجراء اختبار التباين األحادي  
لدى عينة الدراسة تعزي ملتغري املستوى الشيعي يف تويرت  -أطروحات اخلطاب الطائفي السينإحصائية يف  

 ( نتائج االختبار والداللة اإلحصائية:51التعليمي ويوضح اجلدول رقم ) 

لدرجة الكلية حملور   ANOVA(: يوضح نتائج اختبار التباين األحادي االجتاه  51جدول رقم )
 الشيعي يف تويرت تعزي ملتغري املستوى التعليمي -أطروحات اخلطاب الطائفي السين

داللة  ذات  فروق  توجد  ال  أنه  نستنتج  ومنه  االجتاه،  األحادي  التباين  حتليل  نتائج  أعاله  اجلدول  يوضح 
تعزي ملتغري املستوى التعليمي لدى   الشيعي يف تويرت-السين  اخلطاب الطائفي  أطروحات حمور  ة يف  إحصائي

( غري دالة عند مستوى الداللة 4470.بقيمة إحصائية )  F" (.8070)عينة الدراسة، حيث جاءت قيمة "
 (. 0.05املعنوية )

 

 

 

 

 

 

 

متغريات 
 دراسةال

املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري 

 " Fقيمة " 
القيمة 

 اإلحصائية 
الداللة  
 اإلحصائية 

 0.90256 2.1832 اثنوي
 0.77833 2.1910 مؤهل جامعي  غري دال  4470. 8070.

 0.70448 2.2633 دراسات عليا 



 " تويرت الـ" الدراسة املسحية لعينة من مستخدمي                                                                                        اخلامس  لفصل ا   

                                                       

 
331 

 الشيعي يف تويرت. -السيناحملور اخلامس: أطر تداول اخلطاب الطائفي 
الشيعي يف تويرت" من خالل حتديد خمتلف -يبحث هذا احملور "أطر تداول اخلطاب الطائفي السن 

العمليات اإلحصائية املتعلقة ابملتوسط احلسايب واالحنراف املعياري وحتديد تقديرات االستجابة اخلاصة بكل 
اب  احملور ككل،  لعبارات  اإلمجايل  املتوسط  وكذا  احملور  هذا  عبارات  من  االختبارات عبارة  إىل  إلضافة 

Independent Samples T-test    واختبارOne-Way- ANOVA    بني الفارقية  بقياس  املرتبطة 
 عبارات احملور ومتغريات الدراسة األساسية. 

 العبارة 
 موافق 
 بشدة 

 معارض حمايد موافق 
معارض  
املتوسط   بشدة 

 احلسايب 
االحنراف  
 املعياري 

رتبة  
 العبارة 

تقدير  
 االستجابة 

 % ت  % ت  % ت  % ت  % ت 
تساعد خوارزميات تويرت يف  
نشر التغريدات الطائفية  
السنية الشيعية من خالل  

 كسر حاجزي الزمان واملكان 

 مرتفع 3 1.32324 2.2206 9.7 66 7.9 54 18.8 128 21.8 148 41.8 284

يعتب اجملال الديين التارخيي  
أكثر اجملاالت توظيفا يف  

اخلطاب الديين  
 السين/الشيعي يف تويرت. 

 مرتفع 10 1.17662 2.0765 5.9 40 9.7 66 8.8 60 37.4 254 38.2 260

أصبح تويرت بفعل انتشار  
-اخلطاب الطائفي السين

الشيعي فضاءا للحروب  
 االفرتاضية بي السنة والشيعة

 مرتفع 1 1.26795 2.3765 8.5 58 10 68 25 170 23.5 160 32.9 224

يتأثر اخلطاب الطائفي السين  
الشيعي يف تويرت ابملوقع  
االسرتاتيجي واألدوار  

اإلقليمية لكال من السعودية  
 وإيران. 

 مرتفع 4 1.15691 2.2000 6.5 44 7.6 52 17.1 116 37.1 252 31.8 216

يهيمن البعد السياسي على  
حمتوى التغريدات الطائفية  

الشيعي يف  -السينالدينية  
 تويرت 

 مرتفع 7 1.10887 2.1676 7.1 48 3.2 22 19.1 130 40.6 276 30 204

تسهم التنظيمات املتطرفة يف 
صناعة وتسويق خطاابت  

التحريض الطائفي ضد اآلخر  
 )السين/ الشيعي( يف تويرت. 

 مرتفع 6 1.17837 2.1765 4.7 32 10:9 74 18.8 128 28.8 194 37.1 252

توظف التغريدات الطائفية  
ن  آالشيعية( القر -)السنية

الكرمي لتبير اجتاهاهتا املتطرفة  
 مرتفع 8 1.12643 2.1647 5.6 38 7.1 48 18.2 124 36.5 248 32.6 222
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الشيعي يف تويرت"  -(: اجلدول اإلحصائي اخلاص بفقرات حمور "أطر تداول اخلطاب الطائفي السين 52جدول رقم ) 
 وتقديرات االستجابة اخلاصة به 

وقد  اخلامس،  احملور  لفقرات  واإلمجايل  التفصيلي  الوصفي  اإلحصائي  اجملال  أعاله  اجلدول  يوضح 
(، فيما قدر االحنراف املعياري بـ: 2.1941احملور إىل متوسط حسايب إمجايل يقدر بـ: )توصلت فقرات هذا  

أصبح (، فيما مت تقدير االستجابة العامة لفقرات احملور بـ )تقدير مرتفع(، وقد جاءت العبارة )857090.)
( يف والشيعة  الشيعي فضاءا للحروب االفرتاضية بي السنة-تويرت بفعل انتشار اخلطاب الطائفي السين

( أبعلى فرتة استجابة )موافق بشدة( بنسبة تكرار 2.3765هرم ترتيب هذا احملور مبتوسط حسايب قدر بـ )
الشيعية يف تويرت مع أخالقيات -تتعارض التغريدات الدينية السنية ، فيما جاءت عبارة )(%32.9بلغت )

جترم   اليت  والدولية  واإلقليمية  احمللية  الطائفيوالقواني  الديين  والتحريض  والتعصب  الرتبة التطرف  يف   )
( بـ  قدر  حسايب  مبتوسط  بلغت  2.2059الثانية  تكرار  بنسبة  بشدة(  )موافق  استجابة  فرتة  أبعلى   )

تساعد خوارزميات تويرت يف نشر التغريدات الطائفية السنية الشيعية من (، فيما جاءت العبارة )35.1%)
وامل الزمان  حاجزي  )كانخالل كسر  بـ  قدر  حسايب  مبتوسط  الثالثة  الرتبة  يف  فرتة 2.2206(،  أبعلى   )

تبعا حسب ما هو موضح يف %41.8استجابة )موافق( بنسبة تكرار بلغت ) فيما توالت فقرات احملور   ،)
( الفقرة  جاءت  وقد  أعاله،  )السنية اجلدول  الطائفية  التغريدات  القر -توظف  لتبير آالشيعية(  الكرمي  ن 

 والتحريضية ضد األخر 

تتعارض التغريدات الدينية  
الشيعية يف تويرت مع  -السنية

أخالقيات والقواني احمللية  
واإلقليمية والدولية اليت جترم  

التطرف والتعصب  
 والتحريض الديين الطائفي

 مرتفع 2 1.17232 2.2059 4.4 30 6.8 46 27.6 188 25.9 176 35.1 239

ترتكز التغريدات الطائفية  
السنية/الشيعية يف تويرت على  
مناطق الصراع اليت حتتوي 
على أقليات مذهبية ودينية  

 والعراق( )سوري 

 مرتفع 5 1.16221 2.1912 5 34 9.1 62 21.5 146 28.8 196 35.6 242

سامهت حركات التغيري  
السياسية يف إاثرة اخلالفات  
الدينية التارخيية بي السنة  

 والشيعة يف تويرت 

 مرتفع 9 1.09100 2.1618 4.1 28 7.6 52 21.2 144 34.4 234 32.6 222

 مرتفع 857090. 2.1941 درجة الكلية للمحورال
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( أبعلى فرتة 2.1647( يف الرتبة الثامنة مبتوسط حسايب قدر بـ )املتطرفة والتحريضية ضد األخراجتاهاهتا  
( بلغت  تكرار  بنسبة  )موافق(  )%36.5استجابة  الفقرة  وجاءت  السياسية يف (،  التغيري  سامهت حركات 

تويرت يف  والشيعة  السنة  بي  التارخيية  الدينية  اخلالفات  مبإاثرة  التاسعة  الرتبة  يف  بـ (  قدر  حسايب  توسط 
(2.1618 ( بلغت  تكرار  بنسبة  )موافق(  استجابة  فرتة  )%)  34.8( أبعلى  الفقرة  اجملال ، وجاءت  يعتب 

تويرت. السين/الشيعي يف  الديين  اخلطاب  توظيفا يف  اجملاالت  أكثر  التارخيي  من الديين  األخرية  الرتبة  ( يف 
( أبعلى فرتة استجابة مسجلة يف الفقرة )موافق( وبنسبة  2.0765فقرات هذا احملور مبتوسط حسايب قدر بـ ) 

( بلغت  الطائفي %38.2تكرار  اخلطاب  تداول  أطر  مبحور  اخلاصة  التقديرات  تفاوت  توضيح  وميكن   .)
 الشيعي يف تويرت يف الشكل التايل: -السن

 

الشيعي -اخلطاب الطائفي السين  تداول  أطر(: يوضح املتوسط احلسايب لفقرات حمور " 25كل رقم )ش
 تويرت"الـ "يف  

 ولإلجابة على فرضية احملور: 

يف تويرت تعزى   الشيعي -السين  اخلطاب الطائفي  طر تداولتوجد فروق ذات داللة إحصائية يف أ -
 ملتغري االنتماء الديين.

2.2206

2.0765

2.3765

2.2

2.1676

2.1765

2.1647

2.2059

2.1912

2.1618

ن ة الشيعية متساعد خوارزميات تويتر في نشر التغريدات الطائفية السني
خالل كسر حاجزي الزمان والمكان

ني طاب الدييعتبر المجال الديني التاريخي أكثر المجاالت توظيفا في الخ
.الشيعي في تويتر/السني

فضاءا الشيعي-أصبح تويتر بفعل انتشار الخطاب الطائفي السني
للحروب االفتراضية بين السنة والشيعة

ستراتيجي يتأثر الخطاب الطائفي السني الشيعي في تويتر بالموقع اال
.واألدوار اإلقليمية لكال من السعودية وإيران

-ة السنييهيمن البعد السياسي على محتوى التغريدات الطائفية الديني
الشيعي في تويتر

يض تسهم التنظيمات المتطرفة في صناعة وتسويق خطابات التحر
.في تويتر( الشيعي/ السني)الطائفي ضد اآلخر 

تبرير القرآن الكريم ل( الشيعية-السنية)توظف التغريدات الطائفية 
اتجاهاتها المتطرفة والتحريضية ضد األخر

خالقيات الشيعية في تويتر مع أ-تتعارض التغريدات الدينية السنية
…التعصب والقوانين المحلية واإلقليمية والدولية التي تجرم التطرف و

مناطق الصراع الشيعية في تويتر على/تتركز التغريدات الطائفية السنية
(سوريا والعراق)التي تحتوي على أقليات مذهبية ودينية 

بين تاريخيةساهمت حركات التغيير السياسية في إثارة الخالفات الدينية ال
السنة والشيعة في تويتر
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 Independent Samples ولإلجابة عن هذا التساؤل، مت إخضاع إجاابت فقرات هذا احملور الختبارات

T-test    ،( نتائج االختبار والداللة اإلحصائية:53ويوضح اجلدول رقم ) لبحث الفارقية بني املتغريين 

مستوى   " Fقيمة " قيمة "ت"  العينة العبارة 
 الداللة

لداللة ا
 اإلحصائية

تساعد خوارزميات تويرت يف نشر التغريدات الطائفية  
 حاجزي الزمان واملكانالسنية الشيعية من خالل كسر  

 1.586 509 سنة
 دال 0130. 6.162

 1.671 171 شيعة
يعتب اجملال الديين التارخيي أكثر اجملاالت توظيفا يف  

 اخلطاب الديين السين/الشيعي يف تويرت.
 3.259 509 سنة

 دالغري   0740. 3.196
 3.482 171 شيعة

الشيعي  -الطائفي السينأصبح تويرت بفعل انتشار اخلطاب  
 فضاءا للحروب االفرتاضية بي السنة والشيعة

 4.698 509 سنة
 دال 0000. 18.283

 5.151 171 شيعة

يتأثر اخلطاب الطائفي السين الشيعي يف تويرت ابملوقع  
 االسرتاتيجي واألدوار اإلقليمية لكال من السعودية وإيران.

 2.315 509 سنة
 دال 0030. 9.147

 2.473 171 شيعة

يهيمن البعد السياسي على حمتوى التغريدات الطائفية  
 الشيعي يف تويرت-الدينية السين

 1.489 509 سنة
 دال 0000. 20.366

 1.768 171 شيعة
تسهم التنظيمات املتطرفة يف صناعة وتسويق خطاابت  
 التحريض الطائفي ضد اآلخر )السين/ الشيعي( يف تويرت. 

 3.492 509 سنة
 دال 0000. 14.367

 3.771 171 شيعة
ن  آالشيعية( القر -توظف التغريدات الطائفية )السنية 

 الكرمي لتبير اجتاهاهتا املتطرفة والتحريضية ضد األخر 
 5.378 509 سنة

 دال 0000. 40.131
 6.334 171 شيعة

الشيعية يف تويرت مع -تتعارض التغريدات الدينية السنية
أخالقيات والقواني احمللية واإلقليمية والدولية اليت جترم 

 التطرف والتعصب والتحريض الديين الطائفي

 1.601 509 سنة
 دال 0430. 4.099

 1.562 171 شيعة

ترتكز التغريدات الطائفية السنية/الشيعية يف تويرت على  
مناطق الصراع اليت حتتوي على أقليات مذهبية ودينية  

 )سوري والعراق( 

 9650. 509 سنة
 غري دال 2760. 1.187

 9740. 171 شيعة

سامهت حركات التغيري السياسية يف إاثرة اخلالفات الدينية 
 التارخيية بي السنة والشيعة يف تويرت

 1350. 509 سنة
 دال 0000. 14.144

 1450. 171 شيعة

 الدرجة الكلية
 3.440 509 سنة

 غري دال 7170. 1310.
 3.609 171 شيعة

 تبعا ملتغري االنتماء الديين امسحملور اخل T-test(: يوضح نتائج اختبار  53جدول رقم )

لعينتني مستقلتني، حيث أظهرت نتائج اختبار الفارقية    (T-testنالحظ من اجلدول أعاله نتائج اختبار )
الطائفي السين  أطر تداولالكلية للمحور بكل فقراته يف   تعزى ملتغري االنتماء   الشيعي يف تويرت-اخلطاب 
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يف تويرت تعزي   الشيعي-السن   اخلطاب الطائفي  يف أطر تداول الدين، عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية  
( وجاءت القيمة اإلمجالية لـ 3.440ملتغري االنتماء الدين حيث جاءت القيمة اإلمجالية لـ )ت( لفئة السنة )

 ( الشيعة  لفئة  "3.609)ت(  قيمة  وبلغت   )f(".1310  )اإلحصائية الداللة  دالة 7170.)  ذات  غري   )
 حمور عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف  نستنتج  ومنه  (،  0.05إحصائيا عند مستوى الداللة املعنوية ) 

 تعزى ملتغري االنتماء الدين لدى عينة الدراسة. يف تويرت    الشيعي-اخلطاب الطائفي السين  أطر تداول

 ولإلجابة على فرضية احملور: 

يف تويرت تعزى الشيعي  -السيناخلطاب الطائفي    أطر تداولتوجد فروق ذات داللة إحصائية يف   -
 اجلنس. ملتغري  

 Independent Samplesولإلجابة عن هذا التساؤل، مت إخضاع إجاابت فقرات هذا احملور الختبارات  

T-test  :وقد مت التوصل إىل النتائج التايل  

 لجنس تبعا ل  اخلامسمحور  لل T-testيوضح النتائج الكلية الختبار  (:  54جدول رقم )

لعينتني مستقلتني، حيث أظهرت نتائج اختبار الفارقية    (T-testنالحظ من اجلدول أعاله نتائج اختبار )
وجود فروق عدم  ،  اجلنستعزى ملتغري    الشيعي يف تويرت-اخلطاب الطائفي السين  أطروحاتالكلية للمحور  

حيث جاءت القيمة اإلمجالية  اجلنس اخلطاب الطائفي يف تويرت تعزي ملتغري  يف أطروحاتذات داللة إحصائية  
لفئة   )ت(  )(  4.642-)  ذكرلـ  بـ  قدر  لفئة (،  2.0710مبتوسط حسايب  )ت(  لـ  اإلمجالية  القيمة  وجاءت 

( )  (4.602-الشيعة  بـ  قدر  حسايب  "  ( 2.3777مبتوسط  قيمة  اإلحصائية f "  (3.347وبلغت  بداللة   )
)غري  (  0680.) املعنوية  الداللة  مستوى  عند  إحصائيا  ذات عدم  نستنتج  ومنه  (،  0.05دالة  فروق  وجود 

لدى عينة   اجلنستعزى ملتغري    يف تويرت  الشيعي-اخلطاب الطائفي السين  أطر تداول  حمورداللة إحصائية يف  
 الدراسة.

متغريات 
 الدراسة

املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري 

 " Fقيمة "  " tقيمة "
القيمة 

 اإلحصائية 
الداللة  
 اإلحصائية 

 4.642- 829150. 2.0710 ذكر
 دال غري   0680. 3.347

 4.602- 866690. 2.3777 أنثى
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 ولإلجابة على فرضية الدراسة التالية:

تعزي الشيعي يف تويرت  -أطر تداول اخلطاب الطائفي السينتوجد فروق ذات داللة إحصائية يف   -
ال الدراسة  سن ملتغري  عينة  األحادي  .لدى  التباين  اختبار  إجراء  مت  السؤال،  هذا  ولفحص 

ANOVA    يف إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  هل  الطائفي  الكتشاف  اخلطاب  تداول  أطر 
تويرت-السين )   الشيعي يف  رقم  اجلدول  ويوضح  السن  ملتغري  تعزي  الدراسة  عينة  نتائج 55لدى   )

 االختبار والداللة اإلحصائية: 

للدرجة الكلية حملور   ANOVA(: يوضح نتائج اختبار التباين األحادي االجتاه  55جدول رقم )
 الشيعي يف تويرت تعزي ملتغري السن-أطروحات اخلطاب الطائفي السين

توجد فروق ذات داللة يوضح اجلدول أعاله نتائج حتليل التباين األحادي االجتاه، ومنه نستنتج أنه  
يف   الطائفي  أطروحات   حمور إحصائية  تويرت-السين  اخلطاب  يف  عينة   الشيعي  لدى  السن  ملتغري  تعزي 

عند مستوى الداللة   إحصائيا  ( دالة0290.بقيمة إحصائية )  F" (3.547)الدراسة، حيث جاءت قيمة " 
 ( )(( 0.05املعنوية  العمرية  الفئة  لصاحل  األكرب  احلسايب  املتوسط  إمجايل  جاء  حيث  بـ   40،  فأكرب( 

(2.2837( العمرية  للفئة  احلسايب  املتوسط  إمجايل  يليه   ،)29-39( بـ  إمجايل 2.2129(  أخريا  ويليه   ،)
 (.2.0307املتوسط احلسايب )

ال الدراسة  فرضية  تداول   توجد فروق ذات داللة إحصائية يفتالية:  ولإلجابة على  الطائفي   أطر  اخلطاب 
 . ةاسلدى عينة الدر   ملستوى التعليميتعزي ملتغري االشيعي يف تويرت  -السين

متغريات 
 الدراسة

املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري 

 " Fقيمة " 
القيمة 

 اإلحصائية 
الداللة  
 اإلحصائية 

18-28 2.0307 .879640 
 876170. 2.2129 39-29 دال 0290. 3.547

 781190. 2.2837 فأكب  40
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الكتشاف هل توجد فروق ذات داللة   ANOVAولفحص هذا السؤال، مت إجراء اختبار التباين األحادي  
لدى عينة الدراسة تعزي ملتغري املستوى الشيعي يف تويرت  -أطر تداول اخلطاب الطائفي السينإحصائية يف  

 ( نتائج االختبار والداللة اإلحصائية:56التعليمي ويوضح اجلدول رقم ) 

للدرجة الكلية حملور أطر   ANOVA(: يوضح نتائج اختبار التباين األحادي االجتاه  56جدول رقم )
 الشيعي يف تويرت تعزي ملتغري املستوى التعليمي -تداول اخلطاب الطائفي السين

توجد فروق ذات داللة إحصائية يوضح اجلدول أعاله نتائج حتليل التباين األحادي االجتاه، ومنه نستنتج أنه  
التعليمي  الشيعي يف تويرت-السين  اخلطاب الطائفي  أطر تداولحمور  يف   لدى عينة   تعزي ملتغري املستوى 

" قيمة  جاءت  حيث  )  F" (9.606)الدراسة،  إحصائية  عن0.000بقيمة  دالة  املعنوية (  الداللة  مستوى  د 
حيث حصل املستوى التعليمي )دراسات عليا( على أعلى إمجايل متوسط احلسايب الكلي لفقرات   ( 0.05)

( 2.2113( يليه إمجايل متوسط احلسايب ملستوى التعليمي )مؤهل جامعي( بـ )2.2821احملور اخلامس على )
 (. 1.8505مث إمجايل املتوسط احلسايب )اثنوي( بـ )

 

 

 

 

 

 

 

 الداللة اإلحصائية  القيمة اإلحصائية  " Fقيمة " االحنراف املعياري املتوسط احلسايب  متغريات الدراسة 
 653940. 1.8505 اثنوي 

 دال 0000. 9.606
 إحصائيا

 944390. 2.2113 مؤهل جامعي 
 809710. 2.2821 دراسات عليا 



 " تويرت الـ" الدراسة املسحية لعينة من مستخدمي                                                                                        اخلامس  لفصل ا   

                                                       

 
338 

 . مناقشة نتائج الدراسة املسحيةاثنيا: 

عددهم  والبالغ  اإللكرتوين  االستبيان  على  ردودهم  تسجيل  مت  الذين  املبحوثني  إجاابت  أظهرت 
(680 ( بلغت  تكرار  بنسبة  )الذكور(  فئة  تفوق  على  مفردة،  بنسبة  59.9%(  )اإلانث(  فئة  على   )
املؤشرات  40.1%) مع  تتفق  النتيجة  وهذه  استخدام (،  يف  االجتماعي  النوع  تفضيالت  حول  اإلحصائية 

-29منصات التواصل االجتماعية ومنها تويرت. وكما أابنت نتائج الدراسة احلالية على تفضيل الفئة العمرية )
39( العمرية  الفئة  تليها  األخرى  العمرية  الفئات  بقية  على  القصدية   -40(  العينة  أظهرت  فأكرب(، كما 

ل تويرت  )استخدام  بلغت  تكرار  بنسبة  عليا(  )دراسات  التعليمي  املستوى  توصلت %46.9فئات  (، كما 
وهذه    (%25.1من عينة الدراسة هم من السنة، تقابله نسبة )  (%74.9الدراسة احلالية إىل أن ما نسبته )

استطاع العامل اإلسالمي، كما  الدين لقطيب اإلسالم يف  الطبيعي لالنتماء  التوزيع  الدراسة النتيجة تعكس  ت 
جنسية عربية، تركزت بشكل أكرب يف بلدان: )اجلزائر،    16التحصل على استجاابت املبحوثني يف أكثر من  

العراق، فلسطني، سوراي( وهو ما يسهم يف إثراء خمتلف التوجهات الفكرية للمبحوثني إزاء موضوع "اخلطاب 
 الطائفي يف شبكات التواصل االجتماعي". 

الدراسة   نتائج  الشخصيات أابنت  طرف  من  بكثافة  تويرت  "استخدام  سبب  تفوق  عن  اإلحصائية 
نتيجة ا  هلذا  وتفسر أسباب استخدام تويرت (  %38.8السياسية وخنب اجملتمع" بنسبة تكرار بلغت ) لسبب 

يف التعبري عن خمتلف التصورات الفكرية والتوجهات األيديولوجية لدى املوثوقية العالية اليت تتيحها منصة تويرت  
اليت يعرب من لشخصيات السياسية وخنب اجملتمع  مستخدمي تويرت، كما أن منصة تويرت تعترب واجهة إعالمية ل

عن   آراءه  خالهلا  تويرت   موتوجهاهت  موتصوراهت  م خمتلف  يصبح  وابلتايل  وغريها،  والثقافية  والسياسية  الفكرية 
نظر  وجهات  عن  والتعبري  واآلراء  األخبار  لتناقل  إعالمية  منصة  ليكون  تواصلية  اجتماعية  شبكة  من  أكثر 
اجتاهات  على  للتعرف  يتطلعون  الذين  "األتباع"  حالة  خيلق  ما  وهو  والدينية  واالجتماعية  السياسية  النخب 

احل ذوي أصحاب  طياته  يف  جيمع  دين"  "منرب  مبثابة  ما  حّد  إىل  تصبح  أن  شأهنا  من  اليت  الرمسية  ساابت 
 االهتمامات املشرتكة. 

كما أظهرت نتائج الدراسة اإلحصائية وجود فروق ذات داللة إحصائية يف أسباب استخدام تويرت 
احلسايب  املتوسط  الرتفاع  الفارقية  أسباب  تعود  حيث  اجلنس،  ملتغري  املتوسط   تعزى  من  أكرب  )أنثى(  لفئة 

البديل  بنسبة أكرب لصاحل  تويرت  استخدام  الذكور حنو  فئة  توجه  األمر يف  هذا  ويفسر  )ذكر(،  لفئة  احلسايب 
بلغت  تكرار  بنسبة  اجملتمع(  وخنب  السياسية  الشخصيات  طرف  من  بكثافة  تويرت  )يستخدم  األول 
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بل 41.27%) البديل على نسبة تكرار  بنما حصل هذا  أثبته  %35.16غت )(،  أنثى وهو ما  فئة  ( لدى 
دالة إحصائيا عند مستوى الداللة املعنوية   P  =0.042( لالستقاللية اليت توصلت إىل قيمة  2اختبارات )كا

( 0.000( حيث توصلت إىل مستوى داللة ) T.test(، وكذلك أظهرت نتائج اختبارات الفارقية )0.05)
 يف أسباب االستخدام تعزي ملتغري اجلنس.دالة إحصائيا وهو ما يثبت وجود فروق  

وأظهرت النتائج اإلحصائية املتعلقة إبجاابت املبحوثني عن السؤال )ما هي اللغة املستخدمة يف نشر 
العربية( على أكثرية إجاابت املبحوثني بنسبة   البديل األول )اللغة  التعليق هبا؟(، حيث حتصل  التغريدات أو 

هذه النتيجة أن اللغة العربية هي اللغة األوىل املستخدمة يف خمتلف مواقع (، وتفسر  %86.2تكرار بلغت )
التواصل االجتماعي ومنها تويرت من طرف املستخدمني العرب بغض النظر عن املستوى التعليمي أو االنتماء 

)كا اختبارات  أكدته  ما  وهذا  )  (2الدين،  الفارقية  واختبارات  )T.testلالستقاللية  و   )ANOVA اليت  )  
مشلت حبث ارتباطات إجاابت املبحوثني يف هذا السؤال مع متغريات الدراسة احلالية، وتشكل اللغة مؤسسة 
الرسالة االتصالية إىل مجهورها ابالعتماد على  إذا ما حتقق شرط وصول  فعال  تتيح حتقيق تواصل  اجتماعية 

طبقاته، وابلنظر إىل أمهية اللغة يف إحداث شرط اللغة التواصلية اليت يستوعبها ويفهما اجلمهور مبختلف فئاته و 
الفعل التواصلي للخطاب الطائفي السن الشيعي يف تويرت كشرط حاسم وأساسي يف عمليات اإلنتاج والتوزيع 

( sheffeواالستهالك ملخرجات هذا اخلطاب يف منصة تويرت لدى مستخدميه. ويالحظ يف نتائج اختبارات )
يف طبيعة اللغة املستخدمة يف تويرت جاءت لصاحل )دراسات عليا( بفارق معنوي أن فارقية املستوى التعليمي  

فئة 0.414*) لصاحل  االستخدام  واضح يف  بتفوق  الثانية  الرتبة  يف  اإلجنليزية(  )اللغة  الثاين  البديل  وظهر   ،)
هذا الفارق (، يعزى %10.03)أنثي( ويف فئة املستوى التعليمي )دراسات عليا( حيث جاءت نسبة تكراره )

إىل اعتبار اللغة اإلجنليزية لغة تواصلية عاملية ويتطلب التواصل هبا يف منصة تويرت متلكها وإتقاهنا وهو ما يتوفر 
 لدى فئة املستوى التعليمي )دراسات عليا(. 

( املتعلق بـ "أساليب التفاعل 3وأظهرت النتائج اإلحصائية املتعلقة إبجاابت املبحوثني عن السؤال )
بنسبة  يف   األوىل  الرتبة  على  األخرى(  االجتماعية  التواصل  منصات  عرب  )املشاركة  البديل  حتصل  إىل  تويرت" 

 ( بلغت  ذات    (،%52.6تكرار  تويرت  منصة  يف  املنشورة  التغريدات  جعل  أمام  اجملال  البديل  هذا  يفتح 
بتويرت اخلاصة  واملميزات  اخلصائص  بعض  استغالل  توصيلية أكرب من خالل  األمر إمكانيات  يتيح هذا  إذ   ،

وانستجرام   أخرى كالفيسبوك  تواصلية  شبكية  منصات  يف  تويرت  لتغريدات  أكرب  واستهالك  أوسع  انتشار 
والتيليجرام والواتساب، وهو ما يطرح يف الوقت ذاته بدائل اتصالية أخرى متكن من وصول التغريدات اليت مت 

ت االجتماعية، وابلتايل حيقق انتشارا أوسع للمواضيع مشاركتها إىل أكرب عدد ممكن من املستخدمني للشبكا
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( الفارقية  اختبار  نتائج  وأظهرت  تويرت.  وتداوهلا عرب  هلا  التطرق  يتم  داللة T.testاليت  ذات  فروق  وجود   )
إحصائية يف أساليب التفاعل يف تويرت تعزى ملتغري اجلنس، إذ تفوقت فئة )الذكور( يف أساليب التفاعل عكس 

البديل )التغريد( الذي حل اثنيا بنسبة تكرار بلغت )اإلانث من   البديل %24.07حيث  ( فيما حل اثنيا 
بنسبة تكرار بلغت ) القدرة على %18.31)التعليق( لدى فئة )اإلانث(  النتيجة تفاوت يف  ( وتظهر هذه 

ي )ذكر( التعبري عن التعبري عن اآلراء والتوجهات الفكرية والسياسية والدينية، حيث يفضل فئة النوع االجتماع 
توجهاته الفكرية من خالل التغريد، فيما تفضل )اإلانث( مناقشة القضااي واآلراء املطروحة يف تويرت من خالل 
)التعليق(، ومن خالل هذه النتيجة املتوصل إليها إحصائيا نستنتج امتالك فئة )ذكر( لزمام املبادرة يف عرض 

نظر أكثر من فئة )اإلانث( وهو ما يدلل يف الوقت ذاته عن امتالكهم اآلراء والتعبري عن األفكار ووجهات ال
كما أابنت نتائج الدراسة اإلحصائية على تفوق فئة )السنة( يف إثراء بدائل التفاعل  لثقة أكرب من اإلانث.

األمر  والتعليق وتسجيل اإلعجاب، ويعزى هذا  التغريد  )الشيعة( يف عمليات  نظرائهم  االجتماعي أكثر من 
فضائه  يف  اإلسالمي  العامل  يف  دينية  أكثرية  متثل  اليت  الفئة  ابعتبارهم  أوسع  تعبريية  ملساحات  متلكهم  على 

 التفاعلي االفرتاضي يف تويرت. 

( الفارقية  اختبارات  نتائج  أظهرت  ) sheffeوقد  العمرية  الفئة  أن  وإثراء 29-39(  تفاعال  أكثر   )
مبرحلة بداية نضج فكري وتكوين ميل سياسي ودين يسهم يف   ألساليب التفاعل يف تويرت، يرتبط هذا األمر

النتيجة  ذات  وهي  تويرت،  التفاعل يف  عمليات  جليا يف  يظهر  ما  وهو  تويرت  منصة  الفكري يف  الطرح  إثراء 
متلك  يعكس  ما  وهو  عليا(،  )دراسات  فئة  لصاحل  جاءت  اليت  التعليمي  املستوى  متغري  يف  إليها  املتوصل 

ذو  تويرت  العمرية )مستخدمي  الفئات  عليا( ضمن  )دراسات  التعليمي  املستوى  عالية 39-29ى  لقدرات   )
التواصل   منصات  املتداولة يف  القضااي  خمتلف  النظر حو  وجهات  وإبداء  والتفكري  والتحليل  التمحيص  على 

 االجتماعية. 

التغريدات  ( املتعلق بـ " 4أظهرت النتائج اإلحصائية املتعلقة إبجاابت املبحوثني عن السؤال )  طبيعة 
اليت تثري اهتمامك يف تويرت" حتصل البديل )تغريدات دينية( على صدارة ترتيب التغريدات املهمة لدى عينة 

( بلغت  تكرار  بنسبة  التفاعلية %79.4الدراسة  اإلنسان  نشاطات  خمتلف  يف  فعال  حمور  الدين  وميثل   ،)
صلي له يف فضاء التفاعل االجتماعي يف تويرت من والتواصلية وهو ما ينعكس على خمتلف خمرجات الفعل التوا

السياسة  ابعتبار  السياسية  التغريدات  مع  الدينية  التغريدات  وتتقاطع  الدينية،  لصفحات  ومتابعات  تغريدات 
فعال مؤطرا للدين وقد تتواري األنساق السياسية خلف العباءة الدينية اليت متنح املربرات الالزمة لتسويق الفعل 

ضم )كاالدين  اختبارات  تفسره  ما  وهو  أحياان  ومتوازية  متقاطعة  مسارات  املتغريات   (2ن  بني  لالستقاللية 
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 ( لتحليلي  الفارقية  )T.testواختبارات  حتليل  و   )ANOVA.)   قيمة جاءت  دالة   P  =0.001حيث 
متغري  وبني  التغريدات  طبيعة  بني  ارتباطية  عالقة  وجود  يؤكد  ما  وهو  املعنوية  الداللة  مستوى  عند  إحصائيا 

 وجود عالقة ارتباطية بني طبيعة التغريدات ومتغري السن،    P  =0.000اجلنس وقيمة  

اختبارات )كا ومتغري 2يف حني أكدت  التغريدات  طبيعة  بني  ارتباطية  االنتماء ( عدم وجود عالقة   
الدين وكذا متغري املستوى التعليمي، وهذه النتيجة تتفق مع التوجه العام لطبيعة االهتمامات لدى مستخدمي 
تويرت العرب، حيث أكدت املؤشرات اإلحصائية تصدر حساابت رجال الدين والدعاة اإلسالميون يف صدارة 

العريب وأييت حساب سل  العامل  العوضي، احلساابت األكثر متابعة يف  نبيل علي  القرين  العوضي، عائض  مان 
حممد العريفي، أمحد الشقريي، حممد العوضي، عمر خالد، حممد صاحل املنجد، وهو ما يعكس اهتماما كبريا 
دراسة  نتائج  مع  يتفق كذلك  ما  وهو  اإلنسانية،  احلياة  ممارسات  يكتسح  جماال  ميثل  الذي  الدين  ابجلانب 

سلفيون والطائفية: تويرت والصراع الطائفي يف الشرق األوسط" حيث أكدت فيها جنيف عبدو املوسومة بـ "ال
تويرت،  املذهيب يف  والتحريض  الطائفية  الفتنة  إاثرة  السلفيون يف  الدين  يلعبها رجال  اليت  األدوار  الباحثة عن 

ملنشورة يف تويرت وتتشارك هذه الدراسة يف هذه النتيجة ضمن سؤالني أساسيني: طبيعة االهتمام ابلتغريدات ا
حيث جاءت التغريدات الدينية يف صدارة ترتيب سلم اهتمامات مستخدمي تويرت، والثانية ترتبط بسؤال رقم  

 ( املتعلق مبسؤولية تقدمي خطاب حتريض طائفي. 8)

)   أظهرت رقم  السؤال  املبحوثني عن  املتعلقة ابستجاابت  املسحية  الدراسة  أكثر 5نتائج  ما هي   :)
ال ترتيب احملتوايت  صدارة  يف  الدينية(  رموزك  )إهانة  البديل  جاء  حيث  تويرت؟  يف  انزعاج  تثري  اليت  دينية 

( ويفسر هذا األمر يف أن الرموز الدينية اإلسالمية حتظى %46.5استجاابت املبحوثني بنسبة تكرار بلغت )
املشاعر الدينية، وأكدت نتائج بقداسة اتمة ما جيعل املساس هبا أمرا حمظورا يثري الكراهية ويؤدي إىل استفزاز  

)كا الدراسة 2اختبارات  ومتغريات  لإلزعاج  املثرية  الدينية  احملتوايت  طبيعة  بني  ارتباطية  عالقة  وجود  على   )
 . p =0.007و  p  =0.000)اجلنس، االنتماء الدين، السن، املستوى التعليمي( حيث تراوحت قيمة  

(: ما هي طبيعة 6ستجاابت املبحوثني عن السؤال رقم )كما أابنت نتائج الدراسة املسحية املتعلقة اب
على  ردا  والقذف  )السب  البديل  جاء  حيث  تويرت؟  يف  انزعاجك  تثري  اليت  الدينية  التغريدات  مع  تعاملك 
مع  التعامل  أساليب  صدارة  يف  البديل  هذا  تواجد  ويفسر  الدراسة،  عينة  لدى  األوىل  الرتبة  يف  املسيء( 

 زعجة على انزايح خطري يفتح فيه اجملال أمام خطاابت الكراهية الدينية والتحريض الطائفيالتغريدات الدينية امل
يؤكد على حتول التغريدات الدينية إىل خطاابت الكراهية والتعصب والتطرف الدين والطائفي، وهو ما يؤكد 

( 2أثبتته نتائج اختبار )كا  على وجود أزمة أخالقية يف عمليات التعاطي مع التغريدات املثرية لإلزعاج، وهو ما 
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( يف وجود عالقة ارتباطية بني طريقة التعامل One-Way-ANOVAو ) (T.testلالستقاللية واختبارات )
معلومات  تصحيح  )حماولة  البديل  ترتيب  تصدر  للنظر  والالفت  الدراسة،  ومتغريات  املزعجة  التغريدات  مع 

( %30.09مي )دراسات عليا( بنسبة تكرار بلغت )مضللة( لدى عينة الدراسة ممن ميتلكون مستوى تعلي
البديل )االنسحاب من اجلدال والنقاش يف تويرت( بنسبة تكرار بلغت )  ( ويفسر هذا األمر %26.33يليه 

لتملك هذه الفئة من العينة على موثوقية عالية متكنهم من حماولة تصحيح معلومات مضللة بدال من السب 
والقذف ردا على املسيء كبديل ال يرتقي ملستواهم الثقايف واملعريف، وهو ما يفسره البديل الثاين من اختيارهم 

التحو  نتيجة  والنقاش  اجلدال  من  االنسحاب  خطاابت كراهية يف  إىل  الدينية  التغريدات  بنية  يف  الظاهر  ل 
 وحتريض طائفي هدفها التشجيع على العنف والتعصب والتطرف وإقصاء اآلخر دينيا. 

 ( رقم  السؤال  املبحوثني عن  املتعلقة ابستجاابت  املسحية  الدراسة  نتائج  أكثر 7أظهرت  ما هي   :)
السنة/ الشيعة( متوضع البديل )العراق( يف قمة هرم الدول الدول العربية تعرضا خلطاب حتريض طائفي )ضد  

( بلغت  تكرار  بنسبة  طائفية  خطاابت  من  تعاين  التاريخ %30.3اليت  نتيجة  منطقيا  يبدو  األمر  وهذا   )
املأسوي الذي عاشه العراق جراء احلروب الطائفية بني السنة والشيعة وخاصة بعد االحتالل األمريكي للعراق 

ام حسني السن والذي أسهم يف دخول العراق يف نفق من الصراعات الطائفية، تليه سوراي وسقوط نظام صد 
هي  عاشت  اليت  لبنان  عدا  السياسي  التغيري  حركات  تداعيات  عرفت  الدول  وهذه  واليمن  ومصر  ولبنان 

ا دالالت األخرى حراب الطائفية يف سبعينات القرن املاضي، وعايشت مؤخرا بعض األحداث التارخيية اليت هل
. وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه ألكساندرا سيغل يف 2020طائفية كتفجريات مرفأ بريوت يف متوز  

العريب  املشرق  دول  يف  متركزت  اليت  الطائفية  لتغريدات  اجلغرايف  التوزيع  يف  الطائفية(  تويرت  )حروب  دراستها 
خليجيتني تتعرضان خلطاب حتريض طائفي لدى عينة واخلليج العريب مع تداول )السعودية والبحرين( كدولتني  

 الدراسة بنسب أقل من دول املشرق العريب.  

( رقم  السؤال  عن  املبحوثني  ابستجاابت  املتعلقة  املسحية  الدراسة  نتائج  أابنت  هو 8كما  من   :)
تجاابت املسؤول عن تقدمي خطاب حتريض طائفي؟ حيث جاء البديل )رجال الدين( يف الرتبة األوىل يف اس

( حيث يرى املبحوثني أن رجال الدين هم السبب األول وراء إنتاج %53.4املبحوثني بنسبة تكرار بلغت )
امتالكهم  إىل  األمر  هذا  ويفسر  تويرت،  العربية عرب  املنطقة  الطائفي يف  والتحريض  الكراهية  وتقدمي خطاابت 

تويرت تصل يف  اليت  املتتابعني  من  تتشكل  نتائج قاعدة مجاهريية كبرية  أكدت  وقد  األتباع،  من  املاليني  إىل   
دراسة جنيف عبدو وألكساندرا سيغل هذا األمر يف توصلهما لدور بعض من الدعاة اإلسالمني يف التحريض 
الفارقية  اختبارات  نتائج  أكدت  داينته. كما  وبطالن  وادعاء ضالله  التكفري  منطلق  من  اآلخر  إقصاء  على 
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)كا مسؤو 2واالستقاللية  بني  قيمة (  بلغت  الدراسة، حيث  ومتغريات  الطائفي  التحريض  تقدمي خطاابت  لية 
p=0.017    جاءت فيما  اجلنس،  متغري  مع  ارتباطية  عالقة  وجود  مغري   pلتثبت  مع  إحصائيا  دالة  غري 

قيمة   جاءت  فيما  املتغريين،  بني  عالقة  وجود  عدم  يؤكد  ما  وهو  السن  وكذا  دالة  p  =0.001االنتماء 
متغ مع  تقدمي إحصائيا  الثانية يف مسؤولية  الرتبة  إعالمية( يف  البديل )مؤسسات  التعليمي، وحل  املستوى  ري 

( وهي النتيجة اليت تتفق مع ما %30.3خطاب حتريض طائفي من وجهة نظر املبحوثني بنسبة تكرار بلغت ) 
ل النخبة  "تقييم  بـ  املوسومة  دراستها  احلميد يف  عبد  سازان  سامان  الباحثة  إليه  اإلعالم توصلت  وسائل  دور 

الدراسة إىل أن وسائل اإلعالم غري موضوعية يف معاجلة بعض  الطائفية" حيث توصلت  العراقية يف مواجهة 
القضااي الطائفية بل وتسهم يف إاثرة بعض النزاعات الطائفية نتيجة احنيازها من وجهة نظر النخبة يف العراق، 

بعالقة مسؤولية اخلطاب الطائفي مبتغري املستوى التعليمي حيث   وهو ما مت أتكيده يف دراستنا هذه فيما يتعلق 
( على أن املتوسط احلسايب ذي الفارق املعنوي األكرب ANOVAأثبتت نتائج الفارقية من خالل اختبار )

( على النحو التايل: 8جاء لصاحل فئة املستوى التعليمي )دراسات عليا( حيث جاءت ترتيب بدائل السؤال )
(، ومتثل هذه البدائل  %17.24(، سياسيون )%30.72(، مؤسسات إعالمية )%49.52)  رجال الدين

الثالث هرم ترتيب أكثر التغريدات متابعة لدى العرب يف تويرت حسب املؤشرات اإلحصائية لسنة املاضية وهو 
اما ابلنسبة ما يؤكد حجم االهتمام الذي يوليه مستخدمي تويرت يف حتديد سلم القضااي األكثر متابعة واهتم

لتواصل  أكثر من منصة  تويرت  أن  يؤكد على  ما  تويرت وهو  املتابعة يف  أبرز احلساابت  هلم فضال على حتديد 
القضااي  وحتويل  شعبية  قاعدة  وتكوين  الفكرية  والتوجهات  اآلراء  عن  حبرية  لتعبري  منربا  ليشكل  االجتماعي 

 ليت عربت عنه فئات من املبحوثني عن تقديرها إزاءه. واألحداث إىل تراند ابستخدام آلية الوسم وهي امليزة ا

( بعد التأكد أن عينة هذا احملور تتبع التوزيع الطبيعي، مت t.parmatricوابالعتماد على االختبارات املعلمية )
(، إذ توصلت نتائج الدرجة الكلية ANOVA( و)T.testفحص فرضيات الدراسة من خالل اختبارات )

فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة املعنوية تعزي ملتغريات: اجلنس ذي القيمة للمحور لثاين وجود  
( )0.008اإلحصائية  بقيمة  الدين  واالنتماء   ،)0.001 ( والسن  بقيمة 0.001(،  التعليمي  واملستوى   ،)

(0.000  .) 

-طاب الطائفي السنأابنت نتائج الدراسة املسحية املتعلقة ابحملور الثالث املوسوم بـ "خصائص اخل  
السن الطائفي  للخطاب  والوظيفية  البنيوية  السمات  يف  يبحث  الذي  احملور  وهو  وحتديد -الشيعي"  الشيعي 

وجه  على  العريب  العامل  يف  واالجتماعية  والدينية  السياسية  األبعاد  تؤطرها  اليت  السياقية  متظهراته  خمتلف 
ي يظهر يف حالة الفشل يف إقامة احلور وبناء الصالت اخلصوص، وقد توصلت الدراسة إىل أن اخلطاب الطائف
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)موافق  بـ  قدرت  استجابة  فرتة  احملور أبعلى  فقرات  ترتيب  الفقرة يف صدارة  هذه  اآلخر، حيث جاءت  مع 
من أفراد عينة الدراسة عن موافقتهم الشديدة يف أن  (265(، فيما أبدى ما يقارب )%30.7بشدة( بنسبة )

الشيعي القائم بني قطيب اإلسالم -السنة والشيعة هي السبب الرئيس يف الصراع السناخلالفات الفقهية بني  
بعد الربيع -يف منطقة الشرق األوسط واخلليج العريب الذي يعيش حالة عدم استقرار سياسي بفعل مرتدات ما 

الدراسة، ومن العريب وهو ما انعكس على حالة االستقرار املذهيب والدين يف املنطقة حسب اجتاهات عينة  
الشيعي أنه خطاب مظلومية وإقصاء يف اخلطاب الشيعي )مظلومية الذات -خصائص اخلطاب الطائفي السن

ممثال بشخص فاطمة الزهراء وعلي واحلسني رضى هللا عنهم( وإقصاء لآلخر املمثل يف شخص صحابة رسول 
خطاب يسعى للدفاع عن األيقونة السنية هللا صلى هللا عليه وسلم )أيب بكر وعمر وعثمان وعائشة(، ويقابله  

يف شخص الصحابة رضوان هللا عليهم دون املساس أبيقونة الشيعية اليت متثل وتد مهم يف التاريخ اإلسالمي 
من املنظور السن، وعلى هذا متثل اجلنوسية الطائفية خصوصية هامة تتمظهر يف اخلطاب الدين الشيعي من 

عائشة لشخص  اإلقصاء  فكر  الطائفي   خالل  اخلطاب  يف  حضورا  الشخصيات  عليها كأكثر  هللا  رضوان 
( اختبارات  يف  الفارقية  نتائج  أكدت  وقد  دفاعا،  والسن  دالة T.testالشيعي  الفقرة  هبذه  يتعلق  فيما   )

( بقيمة  دال 0.017إحصائيا  غري  جاء  احملور ككل  أن  من  الرغم  على  الدين،  االنتماء  ملتغري  تبعا   )
بني 0.966) ومن  السن (،  الطائفي  اخلطاب  خصائص  قيم  -  وإلغاء  والعقالنية  املوضوعية  غياب  الشيعي 

التسامح واملواطنة يف بنية اخلطاب الطائفي لصاحل إلغاء الغريية واإلقصاء الدين وبعث دواعي التطرف الدين، 
 بس عنه.الضبابية والل   ة الشيعي ويسهم يف إزال-وهو ما يؤسس ملفهوم واضح للخطاب الطائفي السن

السن  الطائفي  اخلطاب  "أطروحات  الرابع  احملور  الطائفية -وحيدد  القضااي  أبرز  تويرت"  يف  الشيعي 
الشيعي يف موقع التدوين املصغر "تويرت"، وقد أظهرت -وأكثرها اهتماما ومتابعة عرب تويرت يف اخلطابني السن 

لد  عالية  موافقة  إبداء  احملور،  املسحية يف هذا  الدراسة  الصراعات نتائج  أكثر  أن  اعتبار  الدراسة يف  عينة  ى 
(، وهو األمر الذي تفسره الفقرة 2.29الشيعي مبتوسط حسايب يقدر بـ ) -حضورا يف تويرت هو الصراع السن

)أن سياسية تويرت تسهم يف توفري جماال لتبادل السب والقذف واالهتامات بني السنة والشيعة( اليت حلت اثنيا 
(، ويؤدي هذا األمر كنتيجة منطقية إىل تفشي خطاابت %43.2ابة )موافق( بنسبة )أبعلى تقدير لالستج

الكراهية الدينية والطائفية حتت طائلة حرية  التعبري ونتيجة غياب الرقابة، كما يسهم تويرت يف حتويل الصراعات 
تويرت كمعركة اجلمل ومذحبة  التارخيية على ثوابت يف اهلوية الدينية نتيجة حجم تداول مثل هذه األحداث يف  

ت الصعيد تتجه اخلطاابت الطائفية إىل تكريس ظاهرة استعالء الذات، وأتصيل املظلومية يف اكربالء، على ذ
اخلطاابت الدينية السنية والشيعية يف مقابل نشر تغريدات ذات احملتوايت البصرية واملكتوبة واملسموعة والوسوم 
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اإلساءة لآلخر معتقدا وهوية وكذا تقدمي معلومات مضللة وزائفة، فضال   واستطالعات الرأي اليت حتض على 
على عمليات إحياء األحداث التارخيية من خالل عمليات ربط األحداث اجلارية أبخرى اترخيية وهو ما يؤكد 

الشيعي يف خطاب -يف أخر فقرة من فقرات احملور حسب استجواابت املبحوثني أن اخلطاب الطائفي السن 
بني رجع إحصائية  داللة  ذات  فروق  أو  ارتباطية  غياب ألي عالقة  ماضوية، ويف  طائفية  لغة  على  يعتمد  ي 

 فقرات احملور ومتغريات الدراسة.   

الشيعي -وأابنت نتائج الدراسة املسحية املتعلقة ابحملور اخلامس )أطر تداول اخلطاب الطائفي السن 
ات تداول اخلطاب الطائفي السن الشيعي عرب تويرت، وحتديد يف تويرت( وهو احملور الذي يبحث يف ميكانزم 

خمتلف تداعيات هذا التداول على مستخدمي تويرت، وأظهرت النتائج اإلحصائية حتصل الفقرة )اصبح تويرت 
اليت أاتحها تويرت حتت مربر حرية  الواسعة  التعبريية  السنة والشيعة( فاملساحة  فضاءا للحروب االفرتاضية بني 

الدينية إىل فضاءات لسب والشتم والقذف وتبادل االهتامات بني التعب التغريدات  ري أسهم يف حتويل خمتلف 
السنة والشيعة وهو ما أاتح انزايح هذه التغريدات الدينية إىل خطاابت كراهية وحتريض طائفي ابسم الدين. 

الدولية والقوانني  أخالقيات  مع  تتعارض  التغريدات  هذه  أن  من  الرغم  خطاب   وعلى  جترم  اليت  واإلقليمية 
الكراهية والتمييز والتطرف الطائفي إاّل أهنا خطاابت حتظي ابلتداول واالنتشار أبشكال خمتلفة يف تويرت، وهو 

الثالثة إذ تساعد خوارزميات تويرت على نشر اخلطاابت الطائفية السنية الشيعية -ما فسرته الفقرة ذات الرتبة 
واملكان مما جيعل هذه اخلطاابت حتظي ابلتداولية وحتقق األثر املطلوب يف إاثرة من خالل كسر حاجزي الزمان  

الفتنة الطائفية من خالل استفزاز املشاعر وبعث دواعي التطرف الدين ما يسهم يف وصول درجات اإلقصاء 
الع اململكة  من  لكال  االسرتاتيجي  املوقع  أتثري  إبراز  على  تويرت  ويعمل  منتهاها.  إىل  السعودية الدين  ربية 

ومجهورية إيران ابعتبارها ميثالن العاصمة الدينية اإلسالمية لكال من السنة والشيعة وهو ما يفسر ارتفاع عدد 
متابعي حساابت كال من امللك السعودي وويل عهده، وابملقابل ارتفاع متابعي اخلامنئي، وأكدت نتائج هذا 

الطائفية يف مناط  التغريدات  واليمن. يف احملور على متركز  دينية كالعراق وسوراي  أقليات  اليت حتتوي  الصراع  ق 
جانب أخر تسهم التنظيمات املتطرفة واإلرهابية يف صناعة وتسويق خطاابت التحريض الطائفي وهي النتيجة 

بـ " املوسومة  الراجي  إليه دراسة حممد  تتفق مع ما توصلت  لتنظيم    اليت  أيديولوجيا اخلطاب اإلعالمي  أبعاد 
" حيث أكدت على أن خطاب تنظيم الدولة اإلسالمية خطاب مشبع إبيديولوجيا التوحش ولة اإلسالميةالد 

اخلطاابت  مسارات  على  السياسي  البعد  هيمنة  على  احلالية  الدراسة  أكدت  وقد  الدين.  لآلخر  والكراهية 
رت ويعرب يف الوقت ذاته عن الشيعية حيث يعترب اجملال السياسي مؤطر للخطاب الدين يف توي-الطائفية السنية  

الرتمجة الدينية للصراعات السياسية القائمة يف املنطقة العربية وهو يؤسس يف الوقت ذاته اجتاهاته الطائفية يف 
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التغيري  املبحوثني حول حركات  استجاابت  ترتيب  األخرية يف  الفقرة  هذا جاءت  االثن، على  التنوع  مناطق 
العريب ا-السياسي ما  الربيع  السنيةبعد  الدينية  الشيعية يف تويرت، وعلى هذا -ليت أسهمت يف إاثرة اخلالفات 

ينفجر اخلطاب الدين الطائفي يف تويرت يف أوقات األزمات السياسية يف البلدان العربية نتيجة حاالت التشظي 
وظف القرآن الشيعية يف تويرت. ويف ذات اجملال ي-السياسي الذي ينعكس طرداي على طبيعة العالقات السنية

الشيعي يف تويرت وهو ما يربر ارتفاع -الكرمي كآلية حجاجية داعمة لتوجهات الدينية املتطرفة يف الصراع السن
 منسوب الكراهية الدينية يف التغريدات الطائفية السنية الشيعية.  
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 اثلثا: نتائج الدراسة املسحية 

هلذه  األساسي  اإلجرائي  اهليكل  متثل  اليت  البنيوية  التساؤالت  استنطاق  املسحية  الدراسة  حاولت 
الدراسة من خالل حتديد اجتاهات عدد من املستجوبني املوزعني على عدد من البلدان العربية يف حماولة إلثراء 

السن الطائفي  الصراع  املنهجي خصوصا وأن موضوع  املشرق الشيعي المس جغرا-الطرح  فيا عدد من دول 
عرب  مشاركته  على  املستجوبني  وحث  تويرت  عرب  إلكرتوين  استبيان  توجيه  مت  هذا  على  العربيني،  واخلليج 

( استجابة لالستبيان، 680حساابهتم عل تويرت وعلى مواقع التواصل االجتماعية األخرى، وقد مت تسجيل ) 
احل برانمج  اإلحصائية ابستخدام  للمعاجلة  االجتماعية  وإبخضاعه  للعلوم  اإلحصائية  نسخته   SPSSزمة  يف 

 وتعريض البياانت ايل جمموعة من االختبارات اإلحصائية املعلمية مت التوصل على النتائج التايل:  25

 .%60أكثر أنواع النوع االجتماعي )اجلنس( استخداما لتويرت هم فئة الذكور بنسبة تكرار بلغت  -

 ( سنة. 39-29اطا على تويرت ما بني )ترتاوح الفئة العمرية األكثر نش -

 تعترب الفئة التعليمية )دراسات عليا( أكثر فئات املستوى التعليمي توظيفا لتويرت.  -

األكثر  - التواصلية  املنصة  تويرت ابعتبار  استخدام  أكثر أسباب  أن  املبحوثني على  استجاابت  اتفقت 
نه منصة متتاز ابلدقة واالختصار استخداما لدى الشخصيات السياسية وخنب اجملتمع فضال على كو 

 والرتكيز يف عرض األحداث والقضااي. 

تعترب اللغة العربية أهم اللغات استخداما يف عملية التواصل والتفاعل يف تويرت لدى شرائح مستخدمي  -
 تويرت يف البلدان العربية. 

ة حمتوايت تويرت أمجعت عينة الدراسة على أن من أهم أساليب التفاعل االجتماعي يف تويرت مشارك -
التواصل االجتماعية األخرى، وهو ما  من تغريدات وروابط واستطالعات وفيديوهات عرب منصات 
يضمن انتشارها ووصوهلا ألكرب عدد من مستخدمي ومتصفحي الشبكات االجتماعية وهو ما جيعل 

م بقية  على  وانفتاحها  التغريدات  انتشار  بفعل  هامة  وتواصلية  إعالمية  منصة  التواصل  تويرت  نصات 
 األخرى. 

تعليقا أو غريها من  - اليت يهتم هبا مستخدمو تويرت نشرا أو  الدينية أبرز احملتوايت  التغريدات  تشكل 
تتعلق  العتبارات  الدينية  ابلتغريدات  االهتمام  هذا  ويعزى  االجتماعية،  واملشاركة  التفاعل  أساليب 
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شاطا وهو ما ال ميكن فصله على خمتلف متثالت ابجملال الدين الذي يؤطر احلياة اإلنسانية ممارسة ون
 الوجود اإلنساين يف الفضاء االفرتاضي. 

اتفقت إجاابت املبحوثني على أن أكثر احملتوايت الدينية اليت تثري االنزعاج واالنفعال يف تويرت هي  -
تدا يتم  الذي  السب والشتم والقذف  يليها  السنة والشيعة  الدينية لدى كال من  الرموز  وله يف إهانة 

 تويرت.

تباينت استجاابت املبحوثني يف طريقة التعامل مع التغريدات الدينية اليت تثري االنزعاج والغضب جراء  -
فأكرب(   -40املساس ابلرموز الدينية وإهانتها حسب متغريات الدراسة، حيث اجتهت الفئة العمرية )

فئة املستوى التعليمي )دراسات عليا( إىل حماولة تصحيح املعلومات املضللة وهو نفس االجتاه لدى  
وهو نفس اخليار الذي اتفقت عليه السنة، فيما فضلت بقية الفئات العمرية واملستوى التعليمي وفئة 

 االنتماء الدين )الشيعة( الرد ابلسب والشتم والقذف. 

طائفي هي أمجعت استجاابت املبحوثني على أن أكثر الدول العربية تعرضا خلطاابت كراهية وحتريض   -
 دول: العراق مث سوراي تليها لبنان. 

واتفقت استجاابت املبحوثني على مسؤولية تقدمي خطاب طائفي سن/شيعي يف تويرت هي فئة رجال  -
منصة  عرب  الكراهية  خطاب  حمتوايت  وتوزيع  بتسويق  تقوم  اليت  اإلعالمية  املؤسسات  تليها  الدين 

 تويرت.  

وجو  - الفارقية  اختبارات  نتائج  املعنوية وأكدت  الداللة  مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق  د 
 ( يف حمور أمناط استخدام تويرت تعزى ملتغري اجلنس.0.05)

( يف حمور أمناط استخدام تويرت 0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة املعنوية ) -
 تعزى ملتغري االنتماء الدين. 

( يف حمور أمناط استخدام تويرت 0.05مستوى الداللة املعنوية )  وجود فروق ذات داللة إحصائية عند -
 تعزى ملتغري السن. 

( يف حمور أمناط استخدام تويرت 0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة املعنوية ) -
 تعزى ملتغري املستوى التعليمي. 
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الشيعي من -ائفي السن أكدت نتائج التحليل اإلحصائي حول أبرز خصائص ومسات اخلطاب الط -
الصالت وبناء  إقامة  الفشل يف  الطائفي يظهر يف حالة  الدراسة على أن اخلطاب  نظر عينة  وجهة 

الفقهية متثل حمور   القضااي اخلالفية  أن  حوار مع اآلخر الدين، كما اتفقت استجاابت املبحوثني على
الطائفي واال  الصراع  الصراعات  تنعكس  وكما  والشيعة،  السنة  بلدان بني  يف  السياسية  ضطراابت 

الشرق األوسط واخلليج العريب على حالة االستقرار املذهيب والعقدي بني السنة والشيعة، كما أكدت 
عينة الدراسة على أن اخلطاب الطائفي يعمل من خالل تكثيف رسائل حترض على كراهية األخر 

وامل والتسامح  التعايش  مبادئ  إقصاء  ويعتمد كذلك على  الدينية يف الدين،  الذاكرة  وتوظيف  واطنة 
حمتوايته، كما أن اخلطاب الطائفي يعمل على بعث دواعي التطرف الدين، وإمجاال تتجلي يف بنية  

 . اخلطاب الطائفي غياب العقالنية واملوضوعية

وابالعتماد على اختبارات الفارقية اليت أكدت نتائجها عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند  -
االنتماء مستوى   ملتغري  تعزى  الشيعي  السن  الطائفي  اخلطاب  خصائص  حمور  يف  املعنوية  الداللة 

 الدين. 

- ( اإلحصائية  االختبارات  أكدت  مستوى T.testكما  عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود   )
 الداللة املعنوية يف حمور خصائص اخلطاب الطائفي السن الشيعي تعزى ملتغري اجلنس. 

حتل - توصل  )فيما  األحادي  التباين  داللة one-way-ANOVAيل  ذات  فروق  وجود  عدم   )
إحصائية عند مستوى الداللة املعنوية يف حمور خصائص اخلطاب الطائفي السن الشيعي تعزى ملتغري 

 السن.
حمور  - يف  املعنوية  الداللة  مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  عدم  التحليل  ذات  وأكد 

 الطائفي السن الشيعي تعزى ملتغري املستوى التعليمي. خصائص اخلطاب  
اتفقت استجاابت املبحوثني على أن الصراع الطائفي بني السنة والشيعة أكثر الصراعات حضورا يف  -

تويرت، وكما أكدت استجاابت املبحوثني على أن سياسة تويرت تسهم يف توفري جمال لتبادل السب 
ردين السنة والشيعة، ما يؤدي لتفشي خطاابت الكراهية الدينية يف والشتم والقذف واالهتام بني املغ

بني  ومن  الدين،  اآلخر  عن  وزائفة  مضللة  معلومات  تقدمي  عل  الطائفي  اخلطاب  ويعمل  تويرت، 
أطروحات اخلطاب الطائفي ربطه لألحداث اجلارية أبحداث اترخيية مما حييل املتلقي على استمرارية  

القائم التارخيي  السنة والشيعة منذ قرون خلت، على هذا أكدت استجاابت املبحوثني   الصراع  بني 
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اخلطاب  يصبح  وابلتايل  قدمية  لغة  هي  تويرت  الطائفي يف  اخلطاب  عليها  يعتمد  اليت  اللغة  أن  على 
 الطائفي رجعيا يف بنيته.

ئية عند وابالعتماد على اختبارات الفارقية اليت أكدت نتائجها عدم وجود فروق ذات داللة إحصا -
السن الطائفي  اخلطاب  أطروحات  حمور  يف  املعنوية  الداللة  ملتغري -مستوى  تعزى  تويرت  يف  الشيعي 

 االنتماء الدين. 
( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى T.testكما أكدت االختبارات اإلحصائية ) -

  تويرت تعزى ملتغري اجلنس.الشيعي يف -الداللة املعنوية يف حمور أطروحات اخلطاب الطائفي السن
- ( األحادي  التباين  حتليل  توصل  داللة one-way-ANOVAفيما  ذات  فروق  وجود  عدم   )

الشيعي يف تويرت -إحصائية عند مستوى الداللة املعنوية يف حمور أطروحات اخلطاب الطائفي السن 
 تعزى ملتغري السن. 

الشيعي يف تويرت" -اخلطاب الطائفي السن  واتفقت استجاابت املبحوثني املتعلقة مبحور "أطر تداول  -
السنة  املتداول بني  الطائفي  انتشار اخلطاب  بفعل  االفرتاضي  للحروب  تويرت اصبح فضاءا  أن  على 
الزمان  تسهم يف كسر حاجزي  اليت  تويرت  اخلطاابت خوارزميات  هذه  انتشار  والشيعة، وتساعد يف 

األخالقيات والقوانني احمللية واإلقليمية والدولية اليت واملكان، كما أن التغريدات الطائفية تتعارض مع  
القرآن  توظيف  على  الدينية  التغريدات  وتعتمد  الطائفي،  الدين  والتحريض  والتطرف  التعصب  جترم 
الكرمي لتربير اجتاهاهتا وممارساهتا املتطرفة يف تويرت، واتفقت استجاابت املبحوثني على انعكاس الصراع 

 الشيعي يف تويرت.  -الصراع الطائفي السن السياسي على حالة  
وابالعتماد على اختبارات الفارقية اليت أكدت نتائجها عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند  -

السن الطائفي  اخلطاب  تداول  أطر  حمور  املعنوية يف  الداللة  االنتماء -مستوى  ملتغري  تعزى  الشيعي 
 الدين. 

( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة T.testكما أكدت االختبارات اإلحصائية ) -
 املعنوية يف حمور أطر تداول اخلطاب الطائفي السن الشيعي تعزى ملتغري اجلنس. 

- ( األحادي  التباين  حتليل  توصل  إحصائية one-way-ANOVAفيما  داللة  ذات  فروق  وجود   )
 الطائفي السن الشيعي تعزى ملتغري السن.عند مستوى الداللة املعنوية يف حمور أطر تداول اخلطاب  

وأكد ذات التحليل وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة املعنوية يف حمور أطر تداول  -
 اخلطاب الطائفي السن الشيعي تعزى ملتغري املستوى التعليمي.
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الشيعي  -البحث يف خمتلف جتليات اخلطاب الطائفي السينحاولت هذه الدراسة بشقيها التحليلي واملسحي  
 النحو التايل: أمهها على من النتائج ميكن استعراض مجلة إىل وانتهت  يف تويرت 

الشخصيات السياسية وخنب اجملتمع، فضال على كونه منصة تواصلية متتاز ابلدقة  بكثافة من طرف "تويرت " يستخدم   -
التواصل   منصات  عرب  التغريدات  مشاركة  ميزة  وتعترب  املختلفةـ  والقضااي  اآلراء  عن  التعبري  يف  واالختصار  والرتكيز 

 االجتماعية أكثر أساليب التفاعل توظيفا لدى مستخدمي تويرت. 

تشكل إهانة الرموز  -ابهتمام ومتابعة مستخدمي تويرت العرب    نية أكثر احملتوايت اليت حتظىالدي تعترب التغريدات  -
الدينية والسب والقذف عرب تويرت أكثر أشكال احملتوايت الدينية إاثرة لإلزعاج واالنفعال لدى مستخدمي تويرت ويتم  

أ تفضيل  عن  عدا  تويرت  مستخدمي  أغلبية  لدى  األسلوب  بنفس  معها  معلومات  التعامل  تصحيح  حماولة  سلوب 
تعرضا   العربية  الدول  أكثر  ولبنان  سوراي  العراق  دول:  وتعّد  عليا(،  )دراسات  التعليمي  املستوى  فئة  لدى  مضللة 
املقام األول مث مؤسسات   الدين يف  تقدميه إىل رجال  فيه مستخدمو تويرت مسؤولية  أرجع  خلطاب حتريض طائفي، 

 الكراهية الدينية والتحريض الطائفي.   إعالمية اخنرطت يف تسويق خطاابت

الشيعي خطااب ُمتوّجساً يبين أساطريه يف تضخيم اهلوايت اهلامشية على حساب اهلوية  -اخلطاب الطائفي السين  يعدّ  -
تويرت، عرب  االفرتاضي  الفضاء  حمفل  يف  إقصائها  يتم  اليت  التطرف   اجلامعة  حنو  وإحالته  اخلطاب  هذا  تضخيم  يتم 

خالل توفري الشروط اخلطابية اليت من شأهنا أتمني حالة االستسالم الذهين وصناعة "وهم االعتقاد"  والتعصب من  
 اليت من شأهنا تعزيز بنية الذات اجمليدة يف مقابل إقصاء وإنكار املغايرة الدينية. 

  فهو  وبذلك   ية، الدين   للطائفة  والوالء   اإلقصائي  الفكر   تكريس  على  قائم  اجتماعي  رأمسال  الطائفي  اخلطاب  يؤسس -
  يف  الشيعي-السين   الطائفي  للخطاب  بنيوية   كمحددات  التكفري-  التخوين -  التآمر :  اثلوثها  ثقافة  إنتاج  على  يعتمد
 اإلسالم.  قطيب  بني  العقدي  واالحنراف املذهيب واالنغالق  الدينية املؤامرة إليديولوجيا   تسوق دينية   هالة خلق  سبيل 

  أسهم   ما  وهو  املذهبني،  بني   الدينية  والصدامات  االختالفات  احتواء  يف  عجزا  الشيعي-السين  الديين  اخلطاب  أظهر -
  القيم   من   مفلس  يف تويرت كخطاب   الشيعي-السين  اخلطاب   ويظهر  الديين،  والتعصب  التطرف   نفق   حنو   انزايحه  يف

   اخلطابية.عناصره  أهم أحد  والتخوين  اإلقصاء اآلخر العميل واخلائن، يشكل من ومتوجس 

الشيعي يف تويرت، هو خطاب رجعي متحيز يغيب فيه شرط العقالنية  -إمجاال ميكن القول أن اخلطاب الطائفي السين
مقابل   الذات ومتجيدها يف  مبدأ استعالء  يعتمد على  التوجه  القيم ومتوجس من اآلخر، مزدوج  واملوضوعية مفلس من 

التقنية والتفاعلية يف توتري خدمة ألغراض تسويق الصدام الكهنويت  إقصاء كل فرادة ومغايرة دينية، يوظف خمتلف ا ملزااي 
الدينية والكهنوتية   احلروب  نفق من  إىل  العربية  الشعوب  إحالة  من شأهنا  اليت  املاضية  الطائفية  الصراعات  بعث  وإعادة 

 . شارب ومتطرفة يف التصورات كتلك اليت عاشتها أورواب يف القرون الوسطى من خالل محولة داللية وفكرية متعددة امل
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البحث   جمال  وفتح  مستقبال  وإجرائيا  نظراي  املوضوع  إثراء  شأهنا  من  اليت  التوصيات  من  عددا  الدراسة  تقرتح 
 العلمي يف إطارها ومن ذلك: 

يساعد على  يعترب تويرت كغريه من منصات التواصل االجتماعي الذي جيب ضبط أدائه قانونيا وهو ما   -
 إيقاف نشر التغريدات ذات املضمون الطائفي واملتطرف. 

امليداي   - منصات  يف  وتكريسه  والطوائف  األداين  بني  والتعايش  الديين  والتسامح  املواطنة  قيم  تفعيل 
 اجلديدة.

انطالقا من خوارزميا  - الطائفي  الكراهية والتحريض  املسؤولني    تتتبع مصادر خطاابت  تويرت ومعاقبة 
 وإشاعة هذه اخلطاابت. على نشر 

ضرورة وجود مرصد حقوقي خاص بتقييم أداء منصات التواصل االجتماعي يف البلدان العربية يف نشر   -
اخلطاابت الطائفية والكراهية الدينية وحتديد حجمها ووضع ضوابط مهنية وأخالقية وقانونية حملاربتها واحلد 

 منها. 
البياانت - قواعد  آليا على    اليت  تفعيل  اآلتتعرف  والعنيف ضد  التحريضي  الدييناحملتوى  تويرت    خر  يف 

 وخمتلف مواقع التواصل االجتماعي. 
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 ، مركز الدراسات االسرتاتيجية،أوهام أيديولوجية مرحلة جديدة أم  السياسي،  اإلسالم    بعد ما  رمان،    حممد أبو  .75
 . 2019 عمان،

 .  9119، موفم للنشر، اجلزائر، اخلطاب واأليديولوجياسيد قطب، ظ دايب،  حممد حاف .76
،  1، طية مقارنةراسة حتليلد-لطائفية، اجلوانب املوضوعية جلرمية إاثرة الفتنة الطائفية ل  الحممد حسم مرعي،  .77

 . 2018التوزيع، القاهرة، املركز العريب للنشر و 
 . 2016، دار اجلمهورية للصحافة، مصر، اجهةائل املو اعمة وبداإلعالم... اهليمنة النحممد شومان،  .78
 .0720، القاهرة: الدار املصرية اللبنانية، نظرية ومناذج تطبيقية ر ل اخلطاب اإلعالمي أطليحت حممد شومان،  .79
 . 2004، عامل الكتب، مصر، 3، ط لتأثري رايت اإلعالم واجتاهات اظنميد،  بد احلحممد ع .80
، اكتب للنشر والتوزيع، القاهرة،  وجيا املعارك االفرتاضية لو يدات تكنالتغر زمن    ب يف احلر حممد عبد السالم،   .81

2019. 
،  1، طمهور والوعي والواقع تمع أفكار حول السلطة واجلقع اإلعالم وضبط اجملالوا  صناعة ي فرح،  حممد عل .82

 . 2014دراسات، بريوت، اء للبحوث والمركز من 
حمفوظ،   .83 تفكيحممد  أجل  من  الكراهية،  الضد  خطاب  يفك  العريبملاالع  كراهية  اإلسالمي  1، ط  املركز   ،

 . 2012الثقايف، لبنان، 
الحممود   .84 اجلامعية  1، ط إفريقياالعرقية يف    الصراعات  إدارة وحل،  عينني أبو  الدار  والتوزيع والطبا،  عة،  للنشر 

 . 2008ليبيا، 
 .8200 ر، أربيل، حوث والنش، مؤسسة موكورايين للب1، طالتوظيف السياسي للفكر الديين حممود هادي،  .85
بباوي،   .86 حكيم  اإللكرتونمراد  الصورة  وانقرائية  املعرفة  إلثراء  هندسة  الفنية  الرتبي الثقافة  يف  عاةية  دار  مل  ، 

 .2014الكتب، القاهرة، 
ا العمري،  وق  مرز  .87 النص  اترخيية  احلدا إشكالية  اخلطاب  يف  املعاصرلديين:  العريب  طثي  منشورات  1،   ،

 2012، االختالف، اجلزائر
الق  فر مس .88 علي  احلضاريةاين،  طح بن  التحوالت  بعد  ما  قراءة  القيم  الشبكة 1، طصدام  ل   ،  ألحباث  العربية 

 .2015ر، بريوت، والنش
 . 2016عمان، ، دار احلامد للنشر والتوزيع، 1، طاإلعالم التفاعلييوسف كايف،    مصطفى .89
للنشر والتوزيع،    ة ملعرفر كنوز ا، دا 1، طيالتحليل النقدي للخطاب: مناذج من اخلطاب اإلعالممنية عبيدي،  .90

 . 2016ن، عما
 . 1986 ايب، بريوت،دار الفار  ، يف الدولة الطائفية مهدي عامل،  .91
ز  .92 أبو  اليد،  انصر حامد  احلقيقة  السلطة،  املالنص،  إرادة  بني  الديين  وإرافكر  اهليمنةعرفة  املركز  1، طدة   ،

 .1995الثقايف العريب الدار البيضاء، 
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نة  ، مؤسسة املصري للمواط1، طنقد اخلطاب املزدوج  مسامهة يف -ئفيةاطوالدولة الين  الدفتاح،  نبيل عبد ال  .93
 . 2010، مصر، واحلوار

 . 2003هرة، عمال العلمية، القا، مكتبة األسرة األحتدايت عصر املعلوماتنبيل علي،   .94
 . 2017ة، ، دار املعتز للنشر والتوزيع، القاهر 1، طاإلعالم الطائفياعيل أمحد،  ء إمسجنال .95
   .2019، دار الثقافة، الشارقة، امليداي بني املنت واهلامش ي،  ضانصر الدين لعي .96
الفارو ل عهنا .97 الفقيه الدعاية  ق،  مر  اإلمام على عرش  العر الشيعية من سرداب  للن،  القاهرة، يب  والتوزيع،    شر 

2017. 
فريكلوف،   .98 االجتماعينورمان  البحث  النصي يف  التحليل  اخلطاب:  امل1ط  تر: طالل وهبة،   ،حتليل  ظمة  ن، 

 . 2009بريوت، العربية للرتمجة، 
 .  1962ة، ، دار الكتب، القاهر 23، 17، ج 5، مج تفسري غرائب القرآن ورغائب الفرقان النيسابوري،   .99

الديينل ا  ، هادي حممود  .100 للفكر  السياسي  للبحوث والن1، طتوظيف  أربيل،  ، مؤسسة موكرايين  شر، 
2008. 

الثقاال ا،  شيلر  هربرت  .101 واهليمنة  للفيةتصال  املصرية  اهليئة  السميع،  عبد  مسعان  وجيه  تر:  كتاب،  ، 
 .2007القاهرة، 

املقصود،   .102 عبد  العربية هشام  املدوانت  خلطاب  طدراسة  ا1،  للنشر  لقاهرة:،  زيع،  و تلوا  العريب 
2010. 

، األردن:  1، طعريب لربيع الة والطائفية يف إعالم ا إن أكرهك: خطاب الكراهيوليد حسين زهرة،   .103
 .2014ة وحرية الصحفيني، مركز محاي 

، دار البداية انشرون وموزعون،  1، ط الدولة االفرتاضية اجلديدةعالم اجلديد  إلاايس خضري البيايت،   .104
 . 2014مان، ع
 ، دار الشروق. ت العريب وأصول العنف الديينهو اللا ن، يوسف زيدا .105

 ة: دراسات منشور 
، من كتاب أشغال املؤمتر العلمي  ئفيةاسة وحتليل املسألة الطا لدر   مدخل جي،  أمحد علي حممد الفلو  .106

ا  قضاايالسنوي  امللثالث يف  الدميقراطي  التحول  ا  الطائفية وصناعة  املسألة  بــــــ"  ال سوم  املشرق    عريب ألقليات يف 
 . 2014أيلول  وت، بري بري، املركز العريب لألحباث ودراسة السياسات، الدوحة/كلا
الطائفية: الصر ،  غل درا سي ألكسان .107   ،ي يف العصر الرقمي الشيع  –اع والتعاون السين  حروب تويرت 

   2015مركز كاريغين للشرق األوسط، بريوت، 
الدريدي،   .108 الرقم  صراإلعالم اجلديد يف عأمال  الدويل احلادي عشر:  ال  أعم  ، ية التكنولوجيا  مؤمتر 

 . 2016أبريل 24/ 22طرابلس، التكنولوجيا، التعلم يف عصر 
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الطائفي راهيم،  اإلببدر   .109 اخلليالنزاعات  منطقة  يف  العالقج ة  منتدى  و ،  العربية  ا الات  لدوحة،  دولية، 
2012. 

حبثية  ت  فا لملة  ، سلسستقرار السياسيانعكاسات الطائفية السياسية على االبدر الدين هوشايت،   .110
 .2016واألحباث،  بعنوان "الطائفية"، مركز مؤمنون بال حدود لدراسات 

الشرق األو   ، نما هيلرت بوست   .111 يتعرض  لته هل  الشرق األوسط    طائفية جديدة؟ ديدات  سط  برانمج 
 لدولية ملعاجلة األزمات )إنرتانشيوانل كرايسس غروب(. ال إفريقيا يف اجملموعة ا ومش

خمنفر،   .112 احفيظة  واجملتمعي  لا  ة ا حليخطاب  الرتبوي  اخلطاب  بني  اجلامعي  الطالب  لدى    –يومية 
جامعة    علوم اإلنسانية واالجتماعية، منشورة، كلية ال  ، أطروحة دكتوراهاء اجلامعية حيمن األلعينة  دراسة ميدانية  

 .2017/2018، 2سطيف  -حممد ملني دابغني
قرم،   .113 و جورج  اإليديولوجيا  اهلويإنتاج  اجملتمع صراعات  يف  بريوت،  اللبنان  ة  عربية  دراسات  جملة   ،

 . 1978، سبتمرب 11العدد 
مزيد،   .114 أبو  سليمان  يونس  الفلسطيين   طاباخلرجاء  الفليضق  ون   الصحفي  املصاحلة  سطينية،  ة 

 . 2013ية اآلداب، قسم الصحافة، بغزة، كلة، اجلامعة اإلسالمية ر و ، رسالة ماجستري منشدراسة وصفية 
معة  رسالة ماجستري منشورة، جا   ، راءة سوسيولوجية ق  -بنية خطاب حركة محاس زايد حممد محيدان،   .115

 2010بري زيت فلسطني، 
  ، رسالة دور وسائل اإلعالم العراقية يف مواجهة الطائفية ة لب نخلم اتقيياحلميد،  زان عبد  سامان سا .116

 . 2015برتا، جامعة ال  اإلعالم،  منشورة، كليةماجستري
املسلمان بونعمان،   .117 العريب  النموذج وعائق الصر الدين والدولة يف اخلطاب  ،  اع عاصر بني طائفية 

 منتدى العالقات العربية والدولية. 
اشوق .118 االلعلوي،  ي  أوابما  و   ةيعام جتالشبكات  جتربة  السياسية  أمنوذجا  2008املشاركة  شغال  ، 
 . عالمية متغرية دروس من العامل العريباصل االجتماعي يف بيئة إكات التو لدويل بعنوان شبلتقي ا امل
ا .119 احليدعبد هللا  اخلامسة ري،  لزين  للسلطة  اجلديدة  البالغية  االجتماعية؛ األدوات  أشغال    ، امليداي 

الدويل امللتق ب ي  شبكات  او ن ع  من  دروس  متغرية  إعالمية  بيئة  يف  االجتماعي  تونس  التواصل  العريب،  العامل  ن 
2015. 

الثبشارة،    مي عز  .120 ببناء  العربية  الطائفية خطر حيدق  نورات  أعمال  العربية  للدميقراطية،  الثورة  دوة 
سياسات، الدوحة،  لا  ة سدرالعريب لألحباث و ركز ا، املالدميقراطية، جذور النزاعات الطائفية وسبل مكافحتهاو 

2012. 
الدولية قبل  الصحف العربية    يكية يف األمر -  لعالقات العربية األطر اخلربية ل غادة شكري حممود:   .121

لأله مقارنة  حتليلية  دراسة  أحداث سبتمرب،  الدويل  وبعد  احلياة   –رام  األوسط،  ماجستري،  الشرق  رسالة   ،
 . 2007، جامعة حلوان، مصر، قسم اإلعالم بكلية اآلداب 
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ر الدويل:  ث املؤمتم اجلديد، أحباواإلعال  االتصالاهلوية الثقافية العربية يف ظل ثورة  اده البكري،  ؤ ف .122
 .  2009أبريل  9-  7، جامعة البحرين يدة لعامل جديد اإلعالم اجلديد تكنولوجيا جد 

ردة دراسة  ا بال  ربالعريب منذ هناية احل   تنوع اإلثين )العرقي( يف العامل إدارة الإشكالية  فوزية لبادي،   .123
والعراق حا السودان  حاليت  قلة  ماجستري،  رسالة  السياسية،  العلوم  جاسم  حممد،  بسكرة،    معة  خيضر، 

2015/2016. 
لويز،   .124 منطقةلورنس  الطائفية يف  السعودي  الدولة واهلوايت  البحرين واململكة  ة والكويت  اخلليج: 

 سة الطائفية  ، ضمن سلسلة السيامن منظور مقارن 
اجمل .125 عبد  االح،  صال  ديمها  اإلعالم  تطبيقات  دراسة  يف  املنهجية  رؤية    -جتماعياإلشكاليات 

واإلشكاليات    حتليلية، التطبيقات  االجتماعي...  التواصل  "وسائل  مؤمتر  يف  للمشاركة  مقدمة  علمية  ورقة 
لرايض،  ، اة دي ل، اململكة العربية السعو كلية اإلعالم واالتصا-اإلسالمية    املنهجية" جامعة اإلمام حممد بن سعود 

 . 2015يناير 
 شر. ة، املبدأ الثاين عساوال حرية التعبري واملو ح ن امدمبادئ ك .126
الطالب،   .127 علي  املخيالمبارك  يف  الشيعة  جامعة    صورة  طلبة  منو اجلزائري،  رسالة  ذجاتلمسان   ،

الس االجتماع  علم  يف  اإلنسانية ماجستري  العلوم  والديين، كلية  االجالجوا  ياسي  علم  شعبة  ع  ا تمتماعية، 
 . 2013/2014د تلمسان، يا قبل  بكر الدميغرافيا، جامعة أيب و 
املؤلفني،   .128 الملاجمموعة من  األقليات يف املشرق  الطائفية وصناعة  الكبري سألة  العلمي  عريب  املؤمتر   ،

التحول الدميقراطي،   الثالث يف قضااي  العريب 2014أيلول/سبتمرب    13/15السنوي  املركز  لألحباث ودراسة    ، 
 . سات السيا

  1من    الم العريباهية يف اإلع لتحريض والكر صد خطاب ار ت ة  يلين الدو سكاي ال موعة مؤلفني،  جم .129
 . 2019أفريل  30أفريل إىل  

جودي،   .130 الصر ليجت حممد  من  املعاصر  العريب  األدب  يف  اإلسرائيلي  اآلخر  مع  الصراع  اع  ات 
إىلوالص النقد   دام  يف  دراسة  االحتواء:  دكتوراهالثقايف  ثقافة  أطروحة  حمشور نم  ،  جامعة  بوضياف  ة،  مد 
 . 2018/2019قسم اللغة العربية، لية اآلداب واللغات،  ك  ،يلة ابملس

، عن مؤلف مجاعي  عية السلفية احلالية لإلعالم ذي املرجأسلفة اإلعالم: التوجهات  حممد مصباح،  .131
 .2011 ي نفات والبحوث، جا بار للدراسمركز املس  دول املغرب العريب" القاهرة: بعنوان "السلفيون يف 

ات االجتماعية، دراسة  قعية وأتثريها يف العالمواقع التواصل االجتما  مخدا است  نرميان تومار،  مرمي .132
ال  مستخدمي  من  عينة  ابتنة،  يسبوكفعلى  جامعة  واالتصال،  اإلعالم  قسم  ماجستري،  رسالة   ،2011 /

2012. 
 . التحريض الديين وخطاب الكراهيةارات، هم .133
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العتوم  .134 إبراهيم  حممود  ال حت،  مهى  النقد  يف  اخلطاب  اليل  مقارنة  ثيحلدعريب  النظ   دراسة  رية  يف 
 .2004ردن،  توراه، األأطروحة دك نهج، وامل

شيد،   .135 أبو  مظفر  اإلخبارية هنلة  الفضائيات  يف  النامية  الدول  لقضااي  اإلخبارية  أطروحة    .املعاجلة 
 . 2015 دكتوراه، جامعة القاهرة، كلية اإلعالم،

صغر( على  فاعلية شبكة التواصل االجتماعي تويرت )التدوين املتييب،  ع لا   نوراة بنت سعد بن أمحد .136
الدراالتحص وتنمييل  الثاسي  الصف  طالبات  لدى  التعاون  التعليم  مهارات  مق ة  يف  اثنوي  احلاسب  ن  رر 

 .2013ايض املؤمتر الدويل الثالث، للتعلم اإللكرتوين والتعليم عن بعد، الر  لعما ، أاآليل
اإلعالن   .137 اإلنسان  اعال وثيقة  حلقوق  لألمم    1948ملي  العامة  اجلمعية  قرار  مبوجب  ونشر  اعتمد 
 اإلنسان. سوات، مكتب حقوق ، جامعة مني1948 كانون األول/ ديسمرب   10ؤرخ يف امل 3-د 217تحدة امل
،  النص واخلطابفض الشراكة املفاهيمية بني  مد شوحيط، عبد القادر مرعي خليل،  حم  دأمح  إبراهيم  .138

 .2016،  4، ملحق 43اعية، اجمللد نية واالجتمعلوم اإلنساللت جملة دراسا
زايد،   .139 احل عومل أمحد  الوطنيةة  الثقافات  وتفكيك  جملد  داثة  الفكر،  عامل  يوليو،  32،  الكويت،   ،

 . 2002سبتمرب، 
التأويل    ،يو بد  أمحد موسى .140 العلوم االجتماعية: حبث يف إشكالية  للخطاب يف  النقدي  التحليل 

 .2009، مقرتحةة الذايت وحلول منهجي
والتحوالت احلاج،    تيطاواين  .141 العوملة  اإلعالم يف عصر  العريب   أدجلة  العامل  ا  ، الراهنة يف  حلكمة  جملة 

 .   2013، 23ر، العدد ، اجلزائ للدراسات االسرتاتيجية
نظريةلتميمي،  د امجال حممد أمح .142 الصحفي: دراسة  اللغوي يف اخلطاب  أماراابك،  التحليلي  ، جملة 

 . 2019، 32العدد ، 10اجمللد 
  15  املؤرخ يف   251/  60ر اجلمعية العامة  نية، قرا، الدورة الثا لس حقوق اإلنسانالعامة جمل اجلمعية   .143

 واملعنون ب: جملس حقوق اإلنسان.  2006مارس 
الشيعي...  اجليوبولتي .144 للدراسات  تقبلالواقع واملسك  العريب  اخلليج  اإليرانية، مركز  الدراسات  ، جملة 

 .2016دد األول، ديسمرب اإليرانية، الع
أبو  ح .145 الطقراءة يف عز حامد،  سام  بشارة:  العدد  سياق اترخييائفة يف  مي  ،  27/7، جملة عمران، 

2019. 
 . يد ت يف مشرق جدية صراع هوايالسلفية اجلهادية واملسألة الطائفحسن أبو هنية،   .146
الم اجلديد لنشر ثقافة  املعاجلة البحثية والتنظريية الستخدام تكنولوجيا اإلعحسن نيازي الصيفي،   .147
 . 0172، 23دد واجملتمع، العة اإلعالم العريب ، جملعنف ال
حسن،   .148 املفهومية محاين  والسلطة   األجهزة  اخلطاب  للخطاب:  النقدي  العلوم  للتحليل  جملة   ،

 .2019ديسمرب  30، نشر بتاريخ: 12، العدد 3د ماعية، اجمللسانية واالجتاإلن
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،  7، العدد  لة أفاق املستقبل ، جم ألوسطالدينية يف منطقة الشرق االقنوات الفضائية  خالد احلروب،   .149
 .2010توبر تمرب/ أكسب
الصيغة املفقودة دوجالس كلينر،   .150 الربيطانية  الثقافية  أبو  مدرسة فرانكفورت والدراسات  تر: كرم   ،

 . 2017، 99، العدد25/3أين، اجمللد   الثقايف ...إل النقد  د األديب فصول عددلة النقسحلي، جم
 . 23، العدد ، جملة اخلطاب التحليل النقدي اجلديد لالستعارة سعيد بكار،   .151
، جملة تطوير العلوم االجتماعية، جملد  سيسيولوجيا التواصل االجتماعي االفرتاضيسفيان ساسي،   .152

 . 2017، 3، العدد 10
الطائالطائفية واملنظو   مة كيلة، سال .153 للدراسات، مت  السورية، في، نقد النخب  ر  العامل  اح على  معهد 

   www.alaalam.orgموقع  
خبيت،   .154 النظ السيد  واملنهجياإلشكاليات  وسائرية  لبحوث  االجتماعية  التواصل  قراءة  ل   حتليلية: 

 .2016 ، السعودية، 16اجمللة العربية لإلعالم واالتصال، العدد 
 . 0152، جوان 1د ة اآلداب واللغات، العد ، جمل اخلطاب الديين وإشكالية املفهوم ريف حبيلة، الش .155
، جملة اإلعالم العريب  نظيم داعشقراءة يف االسرتاتيجية اإلعالمية والثقافية لتيش اللبان،  ريف درو ش .156

 . 2016، ربيع 21واجملتمع، العدد 
محا .157 تواصليةمي،  الصادق  مقاربة  اجلديد  جماإلعالم  الدول  ،  إذاعات  احتاد  العربية،  اإلذاعات  لة 

 .  2006، 4ة، العدد العربي 
 اسات. ، مركز الفكر االسرتاتيجي للدر والسياسة اخلارجية الروسية  لدين ، اخلثالن بن حممد اصاحل  .158
جتماعي وأثرها على قيم  فية يف منصات التواصل االالطائ عبد الباقي بن مري وحممد املهدي شنني،   .159

اجلزائر   دراسة-االنتماء   االجتماعية يف  الشبكات  رواد  جملةحالة  السيا  ،  للدراسات  العدد  الناقد  ،  2سية، 
 . 2018يل أفر 
ليل اخلطاب النقدي" لـ "تريي لوك"  حت "  ترمجة الفصل الرابع من كتاب عبد الرمحان حممد طعمة،   .160

 . 2018، جويلية 11 ، جملة التدوين، العدد يل اخلطاب النقدي لغة )امليتالغوية( يف حتلقضية ما وراء ال 
احليدري،   .161 الزين  هللا  اإللكرت زمن  عبد  والعشائر  معار الذابب  جمرة  اإلثك  ونية،  يف  واإلبطال  بات 

 .2019أكتوبر  17مية، ، اجلزيرة للدراسات اإلعال الذكاء االصطناعي
،  6دد  ، اجمللة العربية لإلعالم واالتصال، عىم اجلديد: النظام والفوضاإلعالعبد هللا زين احليدري،   .162

2010. 
 . 5201 يو، أاير/ ما 41سياسات عربية، العدد  ، جملة فيما يسمى التطرف عزمي بشارة،  .163
نقد وتنوير )مقارابت نقدية يف الرتبية  ، جملة  اهلوية توقيفا: حبث يف عوائق اإلبداععلي الصاحل مول،   .164

 . 2016الفصل الثاين، نيسان/ أاير/ حزيران،  ،5ركز نقد وتنوير، العدد واجملتمع( م 
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مبارك،   .165 بن  الطعلي  اخلطاب  ومقومات  واستشرافاالطائفية  أتمالت  الطائفيةتائفي:  ة  مؤسس،  ، 
 . 2016مؤمنون بال حدود، 

عدد  ، جملة العلوم االجتماعية، البحوث الكمية والكيفية معايري الصدق والثبات يف الفضيل دليو،   .166
 . 2014، ديسمرب 83

دليو،  فضي .167 مفاهيل  تعدد  اخلطاب:  حتليل  وإجرائيمنهج  االجتماعية مي  للعلوم  اجلزائرية  اجمللة   ،  
 . 2019، 5واإلنسانية، العدد 

لعلمية بني طلبة ما  رأس املال االجتماعي االفرتاضي وتداول املراجع اة والزهرة غمشي، غربي ن فلة ب .168
 . 2018، 14العدد  ، جملة الباحث االجتماعي،بعد التدرج على شبكة الفايسبوك

منطقة  العالقات  فنار حداد،   .169 الطائفية يف  السياسة  موجز  اخلليجالطائفية، ضمن سلسلة  تقرير   ،
 . 2015، مركز الدراسات الدولية جبامعة جورج اتون، قطر، 7 العدد  العمل،موعة جمل
بن   .170 الطيار،  فهد  ا علي  التواصل االجتماعي وأثرها على  اجلامعة تو شبكات  يرت  لقيم لدى طالب 

 . 2014 ، الرايض،61، العدد 31األمنية والتدريب، اجمللد ، اجمللة العربية للدراسات أمنوذجا
الراجي،   .171 أ أب حممد  اخليديولو عاد  اإلسالمية جيا  الدولة  لتنظيم  اإلعالمي  اجلزيرة  طاب  مركز   ،

 . 2017للدراسات، 
، مؤمنون بال حدود للدراسات  اجلهادي اإللكرتون وعوملة العنف املقدساخلطاب  حممد سويلمي،   .172

 .2018نوفمرب   12م: والنشر، مت نشره يو 
 . 17، جملة اخلطاب، العدد ىل التحليل النقدي للخطاباخلطاب إ  من حتليلزليطي،  حممد لطفي ال .173
املصيلحي،   .174 السيد  رؤوف  حممود  االجنالء  املال  ورأس  مجتماعالفيسبوك  يف  اسة  در –صر  ي 

 . 2012، 115، جملة شؤون اجتماعية، العدد سوسيولوجية ميدانية 
لعياضي،  ن .175 الدين  الدصر  الفضائيات  يف  الطائفي  اخلطاخلطاب  )كلفة  وتداعيينية  مركز    اته(، اب 

  .2015سات، اجلزيرة للدرا
، جانفي  43املعيار،    اإلعالم: بني الفعالية واألصالة،  يف وسائل اخلطاب الدييندين لبجريي،  نور ال .176

2018. 
شاهني،   .177 اهبة  لقضااي  اإلخبارية  يفلشاألطر  األوسط  شبكة رق   CNN  األمريكية،  اإلخباري ة 

لربانمج   حتليلية  لبحوث  ،  Middel EsatInside theدراسة  املصرية  العدد    اجمللة  ،  27اإلعالم، 
 .2007سبتمرب 

 خلاص ابحلقوق املدنية والسياسية. هد الدويل االع وثيقة  .178
حاج،   .179 اجملتمع  يصرف  يف  االجتماعية  واجلماعات  فكرية،،  االفرتاضيالعالقات  ،  4د  اجملل  أفاق 

 . 2018مارس   ،8العدد 
 مواقع األنرتنت: 
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،  ي" للدكتور وليد رشاد  اجملتمع االفرتاضاملال االجتماعي عرب   ة يف كتاب "رأسقراء إبراهيم أمحد،   .180
الو جم دنيا  النشر،  لة  اتريخ  املوقع  2018/ 21/01طن،  على  متاح   ،

01/21/455066.htmlhttps://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2018/    مت
 .2019/ 03/09ه يوم: االطالع علي

املسلمني،   .181 اجلزيرة  موسو اإلخوان  الرابط:    Al Jazeera Encylopediaعة  على  متاح 
4h81https://cutt.us/p  03/04/2020 فحه:مت تص  . 

احلسيين،  إ .182 الشيعة دريس  هم  ومن  السنة  هم  مركز  من  املوقع  ،  على  متاح  اإلسالمي  اإلشعاع 
 islam4u.comwww.  :31/12/2019مت تصفحه . 
الدولية  .183 الصراعات  االسرتاتيجي  اإلعالم اإللكرتون ودوره يف  الفكر  مركز    ، 13  للدراسات، ص، 
 ع: تاح على املوقم
الشيعي،  .184 بتاريخ:    التطرف  نشره  مت  الر 2020  نيسان   1مقال  على  متاح  اجلديد،  لبنان  ابط  ، 
 .us/eIWDOttps://cutth  :04/04/2020مت تصفحه يوم. 
توي .185 أثر  الشعبية... كذبة؛  االنتفاضات  يف  التحرير  يفتكنولوجيا  املدمر  الرت  األوسط،  شر   ق 

ابإليدينقا حمملة  جريدة  شات  اجملتمعات،  تقسم  بتاريخ:    العرب، ولوجيا  نشره  مت  ، 2016/ 22/12مقال 
 . 13/05/2020مت تصفحه يوم:  https://cutt.us/wcX84رابط: على ال متاح 

عبدو،   .186 الشيعي  جنيف  السين  وم  دراسة –الصراع  امل  ة،عاصر اترخيية  على  وقع  متاح 
divide-shia-interactives/sunni/ttps://www.cfr.orgh/!#    :بتاريخ تصفحه  مت 

08/08/2019. 
 :  بط الرا، متاح على  17/12/2006، اجلزيرة، مت نشره بتاريخ:  األنرتنت والدين احلسن سرات،   .187

https://0i.is/ahv2  01/04/2020تصفحه يوم:  مت . 
، مت  14096وسط، عدد  ، الشرق األ ك ال االجتماعي على الفيسبو هل هندر رأس املم،  داليا عاص .188

 .  2019/ 03/09: صفحهمت ت t.comhttps://aawsa، متاح على 2017/ 02/06نشره 
البشري،   .189 ا ربوح  النقد ماركس ومدرسة فرانكفورت: من حلم  حدود  ، مؤمنون بال  لثورة إىل هاجس 

واأل الرابط:  للدراسات  على  متاح  الزايرة:     https://cutt.us/jIkGMحباث،   2021/ 02/01اتريخ 
 . 19:55على الساعة: 

،  03/2019/  30، احلوار املتمدن مت النشر بتاريخ  وأزمة التواصلمع االفرتاضي  تاجمل  سعاد زرييب،  .190
الرابط:   على  متاح 

art.asp?aid=632767&r=0http://www.ahewar.org/debat/show.    :تصفحه مت 
21/03/2020. 

https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2018/01/21/455066.html
https://cutt.us/p4h81
http://www.islam4u.com/
https://cutt.us/eIWDO
https://cutt.us/wcX84
https://www.cfr.org/interactives/sunni-shia-divide#!/
https://www.cfr.org/interactives/sunni-shia-divide#!/
https://www.cfr.org/interactives/sunni-shia-divide#!/
https://0i.is/ahv2
https://aawsat.com/
https://cutt.us/jIkGM
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=632767&r=0
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ع  .191 الدين  اإلسالم"ميد،  سيف  بعد  أ ا  نقد  يف  اإلسالمية...  احلركات  حتوالت  وفهم  طروحة  وية" 
بيات صوت  آصف   ،ultra   بتا م18/11/2019ريخ:  نشر  الرابط:،  على   تاح 

https://cutt.us/0xTBU :28/05/2020، مت تصفحه يوم. 
بهة النصرة يف توظيف الوسائل  يجيات داعش وجاتاسرت اهيم حممد،  شريف درويش اللبان وهنى إبر  .192

  اح على ، مت07/03/2020شر:  لدراسات، اتريخ الن، املركز العريب للبحوث وااجلديدة  واملنصات اإلعالمية 
 .   30/05/0202، مت تصفحه يوم: http://www.acrseg.org/41514الرابط:  

"نغ هنت  صامويل .193 منظر  احلضارات"تون...  الرابط   ، صراع  على  متاح  اجلزيرة  :  موسوعة 
.us/PWAfdhttps://cutt  :30/04/2020مت تصفحه . 

احلايف،  عا .194 الديين مر  اإلعالم  تعدديةأزمة  موقع  نشره  ،  مقال مت  على  ،  2017/  10/  17،  متاح 
 .0202 / 02/ 29اتريخ الولوج:   https://cutt.us/SqsIZالرابط:

الرواشدي   .195 سلوم  الرمحان  العراق  الفضائيات  وآخرون،  عبد  يف  الشيعيالفضا-الدينية  ...  ئيات  ة 
 www.haqnews.net، متاح على موقع اهليمنة والتصدي

محعب .196 السالم  اد  اخلنسي،  أل ود  الديينمفهوم  موقع:    طاب  على  متاح 
ews/news1/27831.html#ixzz3ViZvoRaBakina.com/nhttp://www.ass    مت

 . 21:12على الساعة  2019/ 28/12تصفحه: 
جملة اجملتمع،    ،اكية لنشر الطائفية والكراهية اخلرائط اإلدر م  عالكيف يوظف اإلعبد العايل زواغي،   .197

يوم  مق نشره  مت  متاح  2016/  09/04ال  الرابط:  ،  على 
-00-12-90-04-2016-https://mugtama.com/ntellectual/item/32381

html55.   :03/2020/ 27 مت تصفحه يوم. 
فاروق،   .198 اللطيف  قراءة  عبد  ودالالته الطائفية  املفهوم  اللجنة يف  فتاوى  ال  ،  للبحوث  علمية  الدائمة 

الرايض،   البحو واإلفتاء،  واإلفتاء،  رائسة  العلمية  اإللكرتوين  2014ث  املوقع  على  متاح   ،-p://fekrhtt
om.clineon   07/0192/ 25لوج:  اتريخ الو . 

مت نشر    ة العني اإلخبارية، ريد، جتفاعل يف تويرت كأداة سياسيةفهم سوسيولوجيا ال علي اخلشيبان،   .199
ال،  12/11/2018يوم   على  rtetwit-rticle/usaain.com/a-https://al-رابط:  متاح 
oncommunicati   :30/03/2020مت تصفحه يوم . 

ال مت  ، مقالرأي العام اخلليجي   املزدوجة لتويرت يف ات  قوة التغريد؛ التأثري د الفتاح،  فاطمة الزهراء عب .200
 .29/03/2020مت تصفحه يوم:  https://0i.is/hPDh،  02/01/2017بتاريخ: نشره 

ا  ن عا امل  قاموس  .201 على  حه:  تصفمت    /https://www.almaany.comقع:  ملو متاح 
29/04/2020. 

الدراب،  ما .202 الشبكات  زن  عملهااالجتماعية  موقع  الرابط:  وطريقة  على  متاح   ،
baldarra-mazenk/com/nol.google.http://k   :02/07/2019مت تصفحه بتاريخ. 

https://cutt.us/0xTBU
http://www.acrseg.org/41514
https://cutt.us/PWAfd
https://cutt.us/SqsIZ
http://www.haqnews.net/
http://www.assakina.com/news/news1/27831.html#ixzz3ViZvoRaB
https://mugtama.com/ntellectual/item/32381-2016-04-09-12-00-55.html
https://mugtama.com/ntellectual/item/32381-2016-04-09-12-00-55.html
http://fekr-online.com/
http://fekr-online.com/
https://al-ain.com/article/usa-twitter-communication
https://al-ain.com/article/usa-twitter-communication
https://0i.is/hPDh
https://www.almaany.com/
http://knol.google.com/k/mazen-aldarrab
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نشره   ود الزغري، اجلمهورية، مت ، تر: خلشي ببورديورامهليمنة الثقافية: عندما يلتقي غامايكل بوراي،   .203
 . 01/04/2020 مت تصفحه يوم:  https://0i.is/z60j، متاح على الرابط:90/08/2018يوم 

السيطرة ميشاحملمدي،    سنحم .204 صناعة  العقل...  ابسم  اهليمنة  فوكو:  اتريخ  ،  ال  األوسط،  الشرق 
الر 14/05/2015النشر:   على  متاح  يوم:    https://cutt.us/LE5syابط:  ،  تصفحه  مت 

27/05/2020. 
برعوز،   .205 والسياسي...  حممد  الديين  التاخلطاب  ميلك  علينا كا  أثري من  مت    مجتمعات، ألكرب  مقال 

ب  اجلزيرة  مدوانت  موقع  يف  الرا 22/9/2018تاريخ  نشره  على  متاح  مت    /:0i.is/smpg/https  بط:، 
   .08/02/2020تصفحه يوم: 

جابر،   .206 االجتماعيحممد  التواصل  مواقع  على  مفهوم  متاح   ،goo.gl/2tpfmuhttp://     مت
 . 2019/ 07/ 24تصفحه: 

،  85د  جملة اجليش، العد  ،الصورةعاصر أدجلة اخلرب و املالبعد األخالقي يف اإلعالم  در،  حممد حي .207
 . 17/03/0202وم: مت تصفحه ي    https://cutt.us/ecyEA، متاح على الرابط:2008 أفريل

ط:  ، متاح على الرواب راءات إفريقيةإشكالية مفهوم اجلماعة اإلثنية، ق ب عبد الوايل، مد عبد الوها حم .208
YNIE1://cutt.us/https  :27/05/2020مت تصفحه . 

ابشا،   .209 إبراهيم  علي  للتفرقحممد  والسوسيولوجية  السيكولوجية  االثنيةالتفسريات  جلديد،  ا  جملة ،  ة 
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 التعليم العايل والبحث العلمي

 بسكرة –جامعة حممد خيضر  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم العلوم اإلنسانية

 شعبة علوم اإلعالم واالتصال

 

 

 

 

 

 أستاذ التعليم العايل:   إعداد الباحثة:                                              حتت إشراف        

 أ.د   سامية جفال                   خرفية جودي                                           

 استمارة استبيان إلكرتوين
مت إعداد هذه االستبيان يف إطار التحضري لنيل أطروحة الدكتوراه يف ميدان علوم اإلعالم واالتصال، موسومة بـــــ 

دمي يد العون من خالل التكرم  تماعي". لذا نرجو من حضرتكم تقالطائفي يف شبكات التواصل االج"اخلطاب 
ابإلجابة عن أسئلة االستبيان، مع العلم أن املعلومات املقدمة من طرفكم تبقي سرية وال تستخدم إالّ يف أغراض  

 البحث العلمي... نشكر لكم حسن تعاونكم 

 حتياتنا لكم 

 

 

   الخطاب الطائفي في شبكات التواصل االجتماعي

 "تويتر" ـالالشيعي في  -اب الديني السني لعينة من الخط مسحية تحليليةدراسة 
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 البياانت الشخصية 
 اجلنس:  •

 ذكر )  (  ✓
 أنثي )  (  ✓

 ن:  سال •
✓ 18-28  )  ( 
✓ 29 -39   )  ( 
 فأكرب )  (   -  40  ✓

 املستوي التعليمي.   •
 اثنوي   ✓
 )  (  مؤهل جامعي  ✓
 دراسات عليا )  (  ✓

 االنتماء الديين:  •
 سين  )  (  ✓
 شيعي )  (  ✓
 غري ذلك )  (  ✓

 اجلنسية: ............................. 
 : أمناط ودوافع استخدام تويرت ثايناحملور ال
 ويرت:  تحدد أسباب استخدامك ل .1

 يتم استخدام تويرت بكثافة من طرف الشخصيات السياسية وخنب اجملتمع  )   (  ✓
 يتيح تويرت التعبري عن القضااي من خالل الوسم )اهلاشتاج(  )  (  ✓
 االختصار والرتكيز يف التعبري عن اآلراء )  (  ✓
 تراند )  ( -حتويل بعض األحداث إىل قضااي رأي عام  يسهم تويرت يف  ✓
 اليت هتمك بدون شرط طلب الصداقة أو التعريف بنفسك  )  (  تابعة حساابت ميتيح تويرت   ✓
 غري ذلك )  (  ✓

 ما هي اللغة اليت تستخدمها يف نشر تغريداتك والتعليق هبا يف تويرت:   .2
 عربية  )  (  ✓
 اجنليزية )  (  ✓
 فرنسية )  (  ✓
 ( غري ذلك  )   ✓

 ما هي أساليب تفاعلك على تويرت.   .3
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 التغريد )  (  ✓
 )  (   د إعادة التغري ✓
 التعليق )  (  ✓
 االعجاب )  (  ✓
 املشاركة عرب منصات التواصل االجتماعية األخرى )  (  ✓

 ما هي طبيعة التغريدات اليت تقوم بنشرها على صفحتك يف تويرت:   .4
 )  (    دينية ✓
 )  (  سياسية ✓
 غري ذلك )  (  ✓

 ما هي أكثر التغريدات الدينية اليت تثري انزعاجك على تويرت:   .5
 ة )  ( ي إهانة رموزك الدين ✓
 التشكيك يف التاريخ اإلسالمي )  (  ✓
 السب والقذف ابسم الدين )  (  ✓
 ات خاطئة )  ( التضليل مبعلوم ✓
 غري ذلك )حددها( )  (  ✓

 حدد طبيعة تعاملك مع التغريدات اليت تثري فيك انفعاال دينيا:  .6
 احلوار مع أصحاب التغريدات املسيئة )  (  ✓
 ( السب والقذف عرب تويرت ردا على املسيء )    ✓
 حماولة تصحيح املعلومات املضللة )  (  ✓
 االنسحاب من اجلدال يف تويرت )  (  ✓
 غري ذلك )  (  ✓

 ما هي أكثر الدول العربية اليت تتعرض خلطاب حتريض طائفي يف تويرت ضد سنة/ شيعة:   .7
 العراق    )  (  ✓
 سوراي )  (  ✓
 اليمن )  (  ✓
 مصر   )  (  ✓
 السعودية )  (  ✓
 لبنان  )  (  ✓
 البحرين  )  (  ✓
 )  (  ر اجلزائ ✓
 غري ذلك )  (  ✓
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 على تويرت: اخرت إجابة واحدة فقط  ة طائفي ت خطاابمي تقد عن  املسؤولمن هو حدد  .8
 رجال الدين )  (  ✓
 السياسيون )  (  ✓
 مؤسسات إعالمية )  (  ✓
 غري ذلك ) حددها (  ✓

 : خصائص اخلطاب الطائفي السين الشيعي لثاحملور الثا

 عبارات احملور  الرقم 
موافق 
  افقمو  غري حمايد  موافق بشدة 

غري 
موافق 
 بشدة 

لألحداث   1 اترخيية  تصورات  تقدمي  على  الطائفي  اخلطاب  يقوم 
 املاضية وينتجها يف الوقت احلايل. 

     

2 
الشيعية إىل بعث حوافز التطرف -تتجه اخلطاابت الطائفية السنية

 الديين 
     

3 
السين الطائفي  اخلطاب  الشحن -يوظف  عمليات  الشيعي 

واحلشد   رسائل  االعاطفي  وتكثيف  على كراهية لعقائدي  حترض 
 اآلخر

     

4 
الطائفي  اخلطاب  يف  واملواطنة  والتسامح  التعايش  مبادئ  إقصاء 

      الشيعي -السين

5 
الدينية   الغريية يف اخلطاابت  ثقافة االعرتاف ابآلخر وإلغاء  غياب 

      السنية الشيعية 

و  6 السنة  بني  الفقهية  اخلالفية  القضااي  حمور  امتثل  الصراع  لشيعة 
 الطائفي بني السنة والشيعة. 

     

7 
الطائفي  اخلطاب  يف  متثالً وحضورا  النسوية  الدينية  الرمزية  أكثر 

      السين/ الشيعي هي عائشة رضى هللا عنها 

الدينية   8 اخلطاابت  يف  الوطن  إىل  ال  للطائفة  االنتماء  أتصيل 
 الشيعية -السنية

     

9 
الطائ  يظهر الفشفاخلطاب  حالة  يف  وبناء  ي  احلوار  إقامة  يف  ل 

      صالت مع اآلخر

10 
الشرق   بلدان  يف  السياسية  واالضطراابت  الصراعات  تنعكس 
األوسط واخلليج العريب على حالة االستقرار الديين واملذهيب بني  

 السنة والشيعة. 
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 الشيعي يف تويرت. -السين: أطروحات اخلطاب الطائفي  رابعاحملور ال

 عبارات احملور  رقم لا
موافق 
 حمايد  موافق بشدة 

غري 
  موافق

غري موافق 
 بشدة 

1 
الصراع   هو  تويرت  يف  حضورا  الدينية  الطائفية  الصراعات  أكثر 

      الشيعي -السين

ربط األحداث اجلارية أبحداث اترخيية يف اخلطاابت السنية/ الشيعية   2
 يف تويرت 

     

3 
لشيعية  رخيية يف اخلطاابت السنية/ ااتربط األحداث اجلارية أبحداث  

 يف تويرت 
     

4 
ثوابت يف  إىل  الشيعي  السين  اخلطاب  القدمية يف  الصراعات  تتحول 

      اهلوية الدينية )حادثة كربالء/ معركة اجلمل(

السين 5 الطائفي  اخلطاب  على -يعترب  يعتمد  رجعي  تويرت  يف  الشيعي 
 طائفية قدمية لغة 

     

6 
الرتوي  اآل  جيتم  العمالة لتخوين  صفات  ونسب  خر)السين/الشيعي( 

 والتطبيع والصهيونية له عرب تويرت 
     

7 
إىل  تويرت  يف  الشيعي  السين  اخلطاب  يف  القدمية  الصراعات  تتحول 

      ثوابت يف اهلوية الدينية )حادثة كربالء/ معركة اجلمل(

8 
ضللة وزائفة  مالديين السين/الشيعي يف تويرت معلومات  يقدم اخلطاب  

      عن اآلخر )السين /الشيعي( 

الشيعية  -يتم ِاّدعاء األفضلية )استعالء الذات( يف اخلطاابت السنية 9
 يف تويرت 

     

10 
السين الديين  اخلطاب  مشاهد -يعتمد  نقل  على  تويرت  يف  الشيعي 

 العبادة العنف والقتل وتدمري دور 
     

 الشيعي يف تويرت. -ائفي السينطاحملور الرابع: أطر تداول اخلطاب ال

 عبارات احملور  الرقم 
موافق 
 حمايد  موافق بشدة 

غري 
  موافق

غري موافق  
 بشدة 

1 
تساعد خوارزميات تويرت يف نشر التغريدات الطائفية السنية الشيعية 

      من خالل كسر حاجزي الزمان واملكان

اخلطاب الديين    يعترب اجملال الديين التارخيي أكثر اجملاالت توظيفا يف 2
 السين/الشيعي يف تويرت. 

     

3 
يعترب اجملال الديين التارخيي أكثر اجملاالت توظيفا يف اخلطاب الديين  

 السين/الشيعي يف تويرت. 
     

4 
تويرت ابملوقع   الشيعي يف  السين  الطائفي  اخلطاب  االسرتاتيجي يتأثر 

      واألدوار اإلقليمية لكال من السعودية وإيران. 
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5 
السين الطائفي  اخلطاب  انتشار  بفعل  تويرت  فضاءا -أصبح  الشيعي 

      للحروب االفرتاضية بني السنة والشيعة 

6 
التحريض   خطاابت  صناعة  يف  )السنية(  املتطرفة  التنظيمات  تسهم 

      تويرت. الطائفي ضد اآلخر )الشيعي( يف 

تويرت ابملوقع 7 الشيعي يف  السين  الطائفي  اخلطاب  االسرتاتيجي   يتأثر 
 ران. واألدوار اإلقليمية لكال من السعودية وإي

     

8 
السين الديين  اخلطاب  أخالقيات -يتعارض  مع  تويرت  يف  الشيعي 

والتعصب  التطرف  جترم  اليت  والدولية  واإلقليمية  احمللية  والقوانني 
 والتحريض الديين الطائفي 

     

9 
ا  التغريدات  حمتوى  على  السياسي  البعد  الدينية  ليهيمن  طائفية 

 الشيعي يف تويرت -السين
     

10 
سامهت حركات التغيري العريب يف إاثرة اخلالفات الدينية التارخيية بني  

      السنة والشيعة يف تويرت 
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 والبحث العلميالتعليم العايل  

 بسكرة –جامعة حممد خيضر  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 اإلنسانية  علوم قسم ال

 شعبة علوم اإلعالم واالتصال

 

 

 

 

 

 إعداد الباحثة:                                              حتت إشراف أستاذ التعليم العايل:        

 أ.د   سامية جفال                   خرفية جودي                                           

 استمارة حتليل اخلطاب
 
 
 
 
 
 
 
 

   الخطاب الطائفي في شبكات التواصل االجتماعي

 " تويترالـ "الشيعي في   -ي السني لعينة من الخطاب الدين مسحية تحليلية دراسة 
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 حتليل األطروحات

 الفرعية الرئيسية

 أتصيل الذاكرة التارخيية
 ربط األحداث اجلارية أبحداث اترخيية

 إعادة انتاج خطاابت قدمية 
 حتويل الصراعات القدمية إىل ثوابت يف اهلوية الدينية )حادثة كربالء/ معركة اجلمل(

 حتقيق مبدأ الرايدة والفوقية
 ِاّدعاء األفضلية )استعالء الذات(

  وين اآلخر وشيطنته )نسب صفات العمالة والتطبيع والصهيونية(
 تقدمي حمتوي  رض على كراهية اآلخر )السب والقذف والتجريج والتعصب(

 ربط البعد الديين ابلبعد السياسي
 ربط أعمال العنف ابحلركات والتنظيمات اإلسالمية

 الرتكيز على مناطق الصراع اليت حتتوي على أقليات الدينية )سوراي والعراق(
 تقدمي املربرات الدينية والفقهية لتفسري اخلالف والتنافس السياسي )لبنان(

 إلغاء فكرة املواطنة
 إقصاء مبادئ التعايش والتسامح واملواطنة
 جّتذر االنتماء للطائفة ال للوطن أو األمة

 غياب ثقافة االعرتاف ابآلخر وإلغاء الغريية
 تكريس فكرة املظلومية 

 حتليل القوى الفاعلة

 سياسيون -رجال أعمال -إعالميون( –شخصيات وقوى فاعلة مستقلة )رجال الدين 
 روسيا- فرنسا(–قوى فاعلة إقليمية ودولية )الو م أ-تركيا 

 منظمات وحركات إسالمية عربية )حزب هللا -حركة أمل-تنظيم الدولة اإلسالمية داعش-حركة اإلخوان املسلمون -جبهة النصرة...(
 اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية )ميليشات إيرانية- ية هللا اخلميين...(

 قوى فاعلة عربية: دول اخلليج العريب والشرق األوسط )السعودية -اإلمارات-قطر-مصر-العراق-اليمن-سوراي..(
 أخرى )قوى وشخصيات ومنظمات أخرى مثل األمم املتحدة، منظمات حقوقية،   لس األمن...(

 حتليل اآلليات اخلطابية

 اجملال التداويل

 حتليل مسارات الربهنة
 مسار منطقي

 الربهنة العلمية، الوقائع واألحداث، أقوال مسؤولني

 برهنة دينية، برهنة اترخيية االسرتاتيجيات اخلطابية

 االقتبا  والتنا 
 مسار غري منطقي

 التعميم، التنميط، التحيز، املبالغات
 أخرى بدون برهنة 

 حتليل األطر املرجعية

 مرجعيات دينية
 مرجعيات سياسية
 مرجعيات إنسانية
 مرجعيات أمنية
 مرجعيات اترخيية
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 التعريفات اإلجرائية ألدوات حتليل اخلطاب: 

 التايل: ت واد االعتماد على األ من خاللتصميم استمارة حتليل اخلطاب  مت

I.   :املسيطرة يف اخلطاب الطائفي السين    أو القضاي   الرئيسية حتديد وحتليل األفكار  يقصد هبا  حتليل األطروحات
ئفي السين الشيعي يف تويرت واثنوية  يسية مركزية يف بنية اخلطاب الطاات رئ، وقد مت تقسيمها إىل أطروحالشيعي 

 تايل: تندرج حتت األطروحات الرئيسية وهي مصنفة كال
الدينية:   .1 الذاكرة  وابالعتمأتصيل  النظري  البناء  خالل  على  من  ساعدت  اليت  السابقات  الدراسات  على  اد 

يته األساسية على تكريس الذاكرة الدينية حبيث تلمس  يف بنحتديد مسات وماهية اخلطاب الطائفي، الذي يعتمد  
يقه وقدمية وكأنه مزال يعيش حقبا اترخيية ضاربة  ذي مت إنتاجه وتسو البعد التارخيي أتصال يف اخلطاب الطائفي ال

 قق أتصيل الذاكرة الدينية يف اخلطاب الطائفي السين/ الشيعي يف تويرت من خالل: يف القدم. يتح 
 اترخيية: ما جيعل األحداث احلاضرة امتدادا اترخييا للماضي.   أبحداث  ةاري اجل ث األحدا ربط •

اترخيية )يعيد    حقب   يف   يعيش   اليزال   طائفي كأنه لا  اخلطاب   ماضوية من خالل جعل  خطاب   تقدي  •
   رخيية قدمية(، مثل أحداث بيعة السقيفة، ومعركة اجلمل وصفني وحادثة كربالء.إنتاج خطاابت ات

 ( اجلمل  معركة / كربالء   حادثة) الدينية  اهلوية يف ثوابت  إىل  قدمية لا  عاتالصرا حتويل  •

والفوقية:   .2 الرايدة  مبدأ  املظلوميةحتقيق  تت   تتحقق  يف  كاسرتاتيجية  تكريسها  ويتم  الدينية  الطوائف  بعض  بعها 
 ل: ن خالخطاهبا اإلعالمي من خالل جتسيد مبدأ املظلومية وإاثرة استعطاف اجلماهري ويتحدد هذا املبدأ م 

وخطاابت  ( الذات  استعالء )  األفضلية   ادعاء • الطائفي  اخلطاب  اعتماد  الدراسة  من  الكثري  أكدت   :
 لى اآلخر. ستعالء الذات والريدة الدينية والفقهية وحتقيق األفضلية عالكراهية على مبدأ ا

 والصهيونية لآلخر.  والتطبيع  العمالة  خمتلف صفات نسب  اآلخر وشيطنته: ختوين  •

 والتجريج  والقذف  من مصطلحات السب  جمموعةمن خالل   اآلخر: كراهية   على حيرض  تويحم تقدي  •

االسياسي:    ابلبعد  الديين   البعد   ربط • البعدين السياسي والديين نظرا  خلطا يف  لطبيعة منشأ  ب الطائفي يتقاطع 
جماالت   إىل  وتعداه  ودينية  سياسية  حتيزات  اختذ  الذي  والسنة  الشيعة  بني  الطائفي  واجتماعية  ثقافي اخلالف  ة 

  واقتصادية. 
سلمني  اإلسالمية مثل ربط بعض األحداث حبركة اإلخوان امل والتنظيمات ابحلركات العنف أعمال ربط •

 لدولة اإلسالمية داعش. م ايف مصر، وبعض التفجريات وأعمال العنف بتنظي

األقليات   على   حتتوي   اليت   الصراع  مناطق   على   الرتكيز  • والعراق    ري و س  مثل والدينية    املذهبية   صراع 
 واليمن. 

يف املقام    مبا يوحى أن اخلالف ديين   السياسي   والتنافس   اخلالف   لتفسري  والفقهية   الدينية  املربرات   تقدي  •
 لبنان. اعياته الدينية مثل  األول وله تد
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املواطنة  بدأ  يعتمد اخلطاب الطائفي على تكريس مبدأ االنتماء للطائفة الدينية واألقلية ال مل  املواطنة:   فكرة  إلغاء .3
سيا والعمل على شيطنته  والتعايش فهو خطاب إقصائي ودغمائي يعتمد على رفض اآلخر واقصاءه دينيا وسيا

   نه يف مقابل حتقيق الفوقية للذات.وختوي 
واملواطنة: يبتعد اخلطاب الطائفي على كل مبادئ التعايش السلمي    والتسامح   التعايش   ادئ مب  إقصاء  •

 جيّذر فكرة االنتماء والوالء لطائفة. /قصائي يؤصلطاب اوالتسامح الديين فهو خ

الطائف   أو  للوطن   ال  للطائفة  االنتماء  أتصيل • اخلطاب  يؤصل  الو األمة:  لفكرة  الشيعي  السين/  الء  ي 
هلا   يسوق  اليت  الطائفة  استعالء  حلساب  إلغائها  يتم  اليت  واألمة  للوكن  االنتماء  بدل  الدينية  لطائفة  واالنتماء 

  تويرت. ئفي يفاخلطاب الطا

العربية مبوزائكية   وإلغاء  ابآلخر   االعرتاف  ثقافة   غياب • املنطقة  ثراء  الرغم من  بفسيفساء  /الغريية: على 
تتلبس ابخلطاب الطائفي    اإلقصائيةالدينية واملدارس الفقهية، إالّ أّن الثقافة    دين وتنوع الطوائف نوعة من األمت

يلغي كل فرادة ومغايرة ينفيه    فضال  السين الشيعي الذي  على أن اخلطاب الطائفي ال يعرتف ابألخر إال )بل 
 طاين.  تكفريا واستباحة لدمه ابعتباره اآلخر الشيو.....( نفيا و 

املظلومية:   .4 فكرة    خطاهبا   يف  تكريسها  ويتم  الدينية  الطوائف  بعض   تتبعها  كاسرتاتيجية  املظلومية  تتحققتكريس 
 اجلماهري ابعتبارهم الفئة املظلومة واملنتهكة احلقوق.  استعطاف رةوإاث املظلومية  مبدأ جتسيد  خالل من   اإلعالمي

II.  :الشيعي-السين اخلطاب الطائفياألطراف املؤثرة يف  ر مسات وأدواحتديد وحتليل حتليل القوى الفاعلة . 
 (  إعالميون - أعمال   رجال- سياسيون–  الدين رجال)  مستقلة وقوى   شخصيات •

)دول  • عربية  فاعلة  السعودية   األوسط   والشرق   يبعر ال   اخلليج   قوى  -مصر-قطر -اإلمارات-  تشمل: 
 ...( سوري-اليمن-العراق

 ( روسيا - تركيا-USAأ   م  الو) ودولية  إقليمية   قوى •

  جبهة -داعش  اإلسالمية  الدولة  تنظيم-أمل  حركة-  هللا  حزب)  عربية   إسالمية  وحركات  منظمات •
 ...( النصرة

 ...( اخلميين هللا  ةآي -يةإيران  مليشات)  اإليرانية اإلسالمية  اجلمهورية •

 ...( األمن  جملس  االنسان،  حقوق منظمة   مثل أخرى  ومنظمات  وشخصيات قوى )  أخرى •

III. الشيعي، ويتضمن  -اليت متثل السياق املرجعي الذي ينتمي إليه اخلطاب الطائفي السينية:  حتليل األطر املرجع
 األطر التالية: 

سيا  • بعد  ذا  املرجعي  احلقل  ميثل  السياسية:  وياملرجعية  االنتخاابت،  سي  السياسية،  األحداث  شمل 
 ات، التصرحيات... إخل. االتفاقيات، املعاهد

الدين  • امل املرجعية  احلقل  ميثل  الديية:  البعد  ذا  املعتقدات  رجعي  اإلسالمية،  الشريعة  ويتضمن:  ين، 
 خل. والطقوس الدينية، املناسبات الدينية، املدارس الدينية والفقهية، التقسيمات املذهبية... إ 
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التارخيية بني السنة  ملا • التارخيي مثل الصراعات  البعد  التارخيية: ميثل احلقل املرجعي ذا  والشيعة،  رجعية 
 رخيية... إخل. اإلسالمية، أحداث اتاحلضارات 

أعمال   • التفجريات،  ويتضمن:  والعسكري  األمين  البعد  ذا  املرجعي  احلقل  ومتثل  األمنية:  املرجعية 
 قيات أمنية، مؤسسات عسكرية... إخل. اتفا إرهابية، حتركات عسكرية،

اإلنسا • البعد  ذا  املرجعي  احلقل  اإلنسانية: ومتثل  الالجئنياملرجعية  ويتضمن:  اإلنسان ين  األوضاع  ية،  ، 
 حقوق االنسان، التهجري... إخل. 

 أخرى: متثل حقول مرجعية متنوعة مثل اإلطار االقتصادي، الثقايف، االجتماعي، قانوين ... إخل.  •

IV. الطائفي األساليب واالسرتاتيجيات املعتمدة يف عرض اخلطاب  األدوات و حتديد وحتليل  ابية:  ليات اخلطل اآلحتلي  
 ، وميكن حتليل ذلك من خالل: تويرت يف  السين الشيعي 

  حتديد احلجج والرباهني واملربرات املوجودة يف اخلطاب يتم ذلك من خالل    حتليل مسارات الربهنة: •
 خالل التايل: رت وتتحقق مسارات الربهنة من  تويالطائفي السين الشيعي يف 

 نية، برهنة اترخيية ة دي برهن، اث، أقوال مسؤولنيالربهنة العلمية، الوقائع واألحد :مسار منطقي  -

 أخرى بدون برهنة ،  التعميم، التنميط، التحيز، املبالغات  : مسار غري منطقي -

 ( ر التكرا– التوجيهية –  التضامنية ) اخلطابية  االسرتاتيجيات •

للغة ضمن سياقات عدة،    من خالل البحث يف الوظيفة اإلجنازية ية السياقية(:  ر التداويل )النظ  الاجمل •
بني  العالقة  )املرسل  وحتديد  التواصلية  العملية  عناصر  واإلقناعي  املت-  احلجاجي  البعد  حتليل  خالل  من  لقي( 

 للخطاب الطائفي السين الشيعي يف تويرت.  

  هو   هنا  واهلدف   أخر   بنص   نص   تشابه   أي  النصي  التعالق:  Intetextuality  التناصاالقتباس و  •
هنا    . واخلفي   الظاهر   النصي   القهاع ت  وحتديد   املتشاهبة   الطائفية   اخلطاابت   وترابط   وحتليل   حبث الضروري  من 

ي.  استحضار التاريخ وتبيان التعالق بني النصوص التارخيية القدمية واحلديثة يف خطاابت الفاعلني: السين والشيع
الرؤى  وه من  للكثري  إنتاج  إعادة  فهي  اخلطاابت،  العروي،  عبارة  حسب  اترخيوية،  أو  اترخيية  تتجلى  رمبا  نا 

 خرى أبشكال خمتلفة. والتصورات األ
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 ق لعينة لروابط بعض التغريدات املدروسة: ملح
• https://twitter.com/gada_hashim/status/1270134073495703552 

• https://twitter.com/00201155041812w/status/1270276328160444417 

• https://twitter.com/GUEVARA_Yemen/status/1270790468671098880 

• https://twitter.com/MuHashemi/status/1269582955225243650 

• https://twitter.com/MuHashemi/status/1269583622761328641 

• https://twitter.com/mjidsaadi_twit/status/1269712947137392644 

• https://twitter.com/GUEVARA_Yemen/status/1270457154600919043 

• https://twitter.com/rslfi/status/1269329211321442304 

• https://twitter.com/rslfi/status/1269351917291003906 

• https://twitter.com/grbah90/status/1268756279658455046 

• https://twitter.com/grbah90/status/1268756279658455046 

• https://twitter.com/gada_hashim/status/1270134073495703552 

• https://twitter.com/2018_20_/status/1269658186887442433 

• https://twitter.com/AhmedAASultan/status/1269928601086017538 

• https://twitter.com/Amer_Abdullah11/status/1270460080148877314 

• https://twitter.com/JKYDemKf4k3MENL/status/1270440781959114752 

• https://twitter.com/JKYDemKf4k3MENL/status/1269916795252674560 

• https://twitter.com/almohamadi1984/status/1269678677983363080 

• https://twitter.com/nawal_mbs/status/1269590766898286602 

• https://twitter.com/bbaan112/status/1269578562173939715 

• https://twitter.com/h8HChEuS2oDUXiq/status/1269387440579543043 

• https://twitter.com/hV1GIc9dIlPv45w/status/1269092793651249154 

• https://twitter.com/nka8888/status/1270085775086977027 

• https://twitter.com/mhqiq/status/1269682567588073472 

• https://twitter.com/grbah90/status/1269597612904271876 

• https://twitter.com/102Kaser/status/1269590067665870848 

• https://twitter.com/MariamAlHajj15/status/1269373529432248322 

• https://twitter.com/WbSA64tnxyolzCh/status/1269128857073917952 

• https://twitter.com/O0cuFlWIV45VFnY/status/1269943411798413312 

• https://twitter.com/hawialahlawi/status/1269764195794419719 

• https://twitter.com/MAlshamrani99/status/1270814671872954373 

• https://twitter.com/Abdulla03785124/status/1270769152941309954 

• https://twitter.com/Syrianman256/status/1270351276266659841 

• https://twitter.com/BY_126/status/1270661072039665679 

• https://twitter.com/aabb68mas/status/1270262167330328582 

• https://twitter.com/Sheikh_alHabib/status/1270736371557249025 

• https://twitter.com/alBatlayosi/status/1270743748952174594 

• https://twitter.com/ebndaqeq/status/1270718817807634434 

• https://twitter.com/royal_commision/status/1270836392520822784 

• https://twitter.com/khaled40kva/status/1270814856166465537 

• https://twitter.com/QlJYkvfk4416jIi/status/1270807396902977539 

• https://twitter.com/ANAS59814319/status/1270775809565962243 

• https://twitter.com/tJeAU9uKSRs3q12/status/1270745221534539784 

• https://twitter.com/RJOHLxlqM2OaUub/status/1270738312182083584 
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