
مواقع التواصل االجتماعي

ُمنذ تسعينيَّات الَقرن العشرين، َحَدَثت َطفرة في التواصل 
فرَة التي حدثت باختراع الطباعة،  البشريِّ َتفوُق كثيًرا الطَّ
ْقميِّ َعبر “اإلنترنت’’.  فرُة هي اختراع التواصل الرَّ وهذه الطَّ
وُمنُذ مطلع األلفيَّة الثالثة، قفَز هذا النوع من التواصل إلى 
اللحظة، بواسطة ما ُيسمَّى “مواقع  أعلى ُمستوياته، حتَّى 

التواصل االجتماعّي’’. 

َحَمَلت هذه المواقع ُفرصة كبيرًة لتواصل أعداد كبيرة 
لغة  من  بأكثر  )أو  واحدة  بلغة  ثين  الُمَتَحدِّ الَبشر  من 
غير  وبصورة  والمكان،  الزمان  حدود  عبر  ُمشتركة(، 
ُتَطوِّر  المواقع  هذه  أصبحت  الوقت،  وبمرور  مسبوقة. 



َور  نفسها وتسمح بمشاركة حجم أكبر من النُّصوص والصُّ
أسهَمْت  وقد  والُمباِشرة.  لة  الُمَسجَّ “الفيديو’’  ومقاطع 
ِبَكمٍّ ُمضاَعٍف  الثقافة والمعلومات  َنْشر  المواقع في  هذه 
ة، كما أتاح ُفَرَص استعراض األفكار وتنميتها  اٍت عدَّ َمرَّ
غير  مساحات  إطار  في  وذلك  وتدقيقها،  وتصويبها 
وتباُدل  واالتِّفاق،  واالختالف  والنقاش،  للحوار  مسبوقة 
اآلراء السياسيَّة واالجتماعيَّة والدينيَّة وغيرها. كما أتاَح 
تسويق  وإمكانيَّة  والتسلية  الُفكاهة  من  هائاًل  كمًّا  أيًضا 
وإمكانيَّة  وأماكنها،  األحداث  عن  واإلعالن  الُمنتجات 

االشتراك فيها َعن ُبعد.

لم َيُعِد العالم “قرية صغيرة’’ كما كنَّا نقول في تسعينيَّات 
اليوَم  ويمكُننا  واحدة’’.  “ُغرفَة  صار  بل  الماضي،  القرن 
ُغرفة  في  “جالسين  الَبَشر صاروا  ُربع  نحو  إنَّ  نقول  أن 
اإلطار،  هذا  وفي  والتعبير.  الكالم  َحقُّ  وللجميع  واحدة’’، 
والحماية  للخصوصيَّة  “پروتوكوالت’’  هناك  صارت 
يَّة عن التعبير تظلُّ استثنائيَّة  الشخصيَّة، لكنَّ مساحة الحرِّ

وغيَر مسبوقٍة على مدى التاريخ.



وتظهر  جديدة،  يات  َتَحدِّ تبُرُز  جديد،  َوَسٍط  ُكلِّ  وَمَع 
ة للتعامل ما بين الناس  الحاجة إلى قواعد أخالقيَّة خاصَّ
ا، وال  في هذا الَوَسط الجديد. إنَّه “شاِرٌع’’ جديد واسع جدًّ
وتبرُز  وأخالقيَّاته.  فيه  “المرور’’  قواعِد  تعلُّم  من  لنا  بدَّ 
يات جديدة لهذا النوع من التواصل، مثل ِضيِق  هنا تحدِّ
بالتَّظاُهر  الُمستمرِّ  واإلغراء  الفرديَّة،  الخصوصيَّة  مساحة 
من  النوع  لهذا  الشديدة  اإلتاحة  ومع  واالستعراض. 
يبرز  التسلية،  من  المحدود  غير  القدر  وذلك  التواصل، 
ُعنُصر ُفقدان السيطرة على الوقت الذي ُنمضيه على هذه 
المواقع، ممَّا ُيشكِّل أحد أنواع اإلدمان الذي صار جميُع 

المستخدمين اآلن ُمَعرَّضين لإلصابة به.


