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 اإلتاحة االّتصالیة للشباب، حدود التواصل ووضعیات االغتراب: 
 المحفزات الجدیدة للهجرة النفسیة 

 

 

 

 

 ملخص:  

ا�حاضر وتأثرت كغ��ها من املمارسات االجتماعية بالسياقات ال�ونية  لقد �غ��ت ظاهرة ال�جرة �� الزمن   

من   جغرافيا  املتباعدة  اإل�سانية  ا�جماعات  تمكنت  أن  �عد  الشبكية  اآللية  ا�جتمعات  و�روز  ا�جديدة، 

 التقارب اجتماعيا ووجدانيا، بفعل اإلتاحة االتصالية النشيطة واالندماج التكنولو�� السريع.

السمات التفاعلية املستحدثة للواقع االجتما�� للشباب �شأت قراءات جديدة ملسألة    و�� إطار هذه 

ال�جرة، ومعان أخرى لرغبة الشباب �� الفرار من مجتمعاتھ ا�حلية بحثا عن ا�خالص املوعود وا�حظوظ  

قائمة عن  الوافرة �� مدن األحالم البعيدة، خاصة �عد أن �جزت املؤسسات الوطنية واألنظمة السياسية ال

توف�� البدائل الناجعة ملعا�جة وضعيات االغ��اب النف��ي للشباب، وتمكينھ من فرص االندماج الفاعل ��  

ا�جتمع. مقابل نجاح الوسيط اإللك��و�ي �� تقر�ب فكرة ال�جرة والتسو�ق لنجاحات مغامرات املهاجر�ن، 

�و�ج لنماذج جمالية ولغو�ة وجنسية  وسرد مالحمهم وقصص بطوال��م �� تجاوز �ل أش�ال ا�حدود، وال�

من   نوع  إ��  ا�حرقة"  أو"  ال�جرة  وموسيقى  ألغا�ي  الواسع  االنتشار  أدى  حيث  الهامش.  بلدان   �� مفقودة 

النف��ي  هرو�ھ  وعزز  ا�حلية،  مجتمعاتھ  إ��  الشباب  انتماء  أضعف  ما  وهو  الوهم،  و�يع  الو��  تز�يف 

لكث�� م��م إ�� مهاجر�ن اف��اضي�ن يجو�ون عالم الطواف  وانفصالھ التدر��� عن مسقط الرأس، فتحول ا

و�دأت   االف��ا��ي،  جحافل  اخ��ق��ا  ال�ي  ألوطا��م  حقيقية  ملغادرة  املناسبة  ال�حظة  ينتظرون  الواسع، 

 حدودها ا�جغرافية �� التال��ي واالنكسار �عد أن سمح �ل م�ان ف��ا باالخ��اق والنفاذ.

 االغ��اب االجتما��  –اإلتاحة االتصالية  –الشباب   –سية  ال�جرة النفال�لمات املفتاحية: 
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Abstract: 
 
The phenomenon of migration has changed in the present and, like other social 

practices, has been affected by new global contexts, and the emergence of 
network communities as geographically distant humanitarian groups have been 
able to converge socially and emotionally, owing to active connectivity and rapid 
technological integration.  

Within these interactive characteristics of the social reality of young people, 
new readings of migration and other meanings of the desire of young people to 
flee their communities in search of promised salvation and ample opportunity in 
distant cities of dreams have emerged. Dreams emerged especially after national 
institutions and existing political systems have failed to provide viable 
alternatives to addressing the psychosocial alienation of young people, and to 
enable them to integrate effectively into society. For the e-middleman they bring 
the idea of immigration and marketing closer to migrants’ adventurous 
adventures, list their turtles and tournament stories beyond borders, and 
promote missing esthetic, linguistic, and sexual models in margin countries. 

The widespread spread of songs and music of immigration or "burning" led to 
a kind of falsification of awareness and the sale of illusion, which weakened the 
youth's belonging to its local communities, strengthened their psychological 
flight and their gradual separation from the birthplace, many of them becoming 
virtual immigrants who wander in the vast world of circumcation. They wait for 
the right moment to leave their virtual hordes, and their geographic boundaries 
have begun to fade away and break after each place has been allowed to penetrate. 
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 مقدمة:  -1

تطورت ظاهرة ال�جرة من تحر�ات جماعية قديمة إ�� �جرات حديثة بدافع االرتزاق أو ألسباب أخرى  

سياسية أو تجار�ة أو سياحية، وال�جرة سواء �انت قديمة أو حديثة، داخلية �انت أو خارجية قد ت�ون  

 تنقالت تلقائية عفو�ة أو منظمة بقطع النظر عن توصيفها القانو�ي شرعية أو غ�� شرعية. عبارة عن 

وع�� غرار بقية املمارسات االجتماعية إل�سان هذا العصر، تأثرت ال�جرة بالسياقات ال�ونية، و�روز  

�سار  أك��  وفكر�ة  ثقافية  بتحوالت  شب�ي  مجتمع  خلق   �� ساهم  أسا��ي  كشر�ك  االف��ا��ي  عا  العالم 

وامتدادا وتداخال، بفعل تأث�� اإلتاحة االتصالية ودورها �� فتح أبواب األمل �� مستقبل أفضل، واالنفتاح  

الناجعة  البدائل  تقديم   �� التقليدية  املؤسسات  �ل  فشلت  أن  �عد  وذلك  الساطعة.  األضواء  عالم  ع�� 

سباب التقليدية واملستحدثة لرغبة  للتغي��، و�جز املؤسسات الرسمية �� مجتمعاتنا ا�حلية عن معا�جة األ 

واملعاي��   القيم  و�نتاج  ا�حلم  مجتمعات  إ��  واليأس،  واال�سداد  الفساد  مجتمعات  من  الفرار   �� الشباب 

 املناسبة لتجسيم العدالة وت�افؤ الفرص �� العالقات والتعاقدات ا�جتمعية. 

�ل من أش�ال االنفصال املعنوي عن  برزت مظاهر من الالمباالة وال�جرة النفسية كش   و�� تو�س مثال،

البيئة االجتماعية األصلية ال�ي تمهد إ�� ال�جرة ا�حقيقية الحقا، وذلك �عد أن تحول الوضع االقتصادي ��  

الرأسمالية   �سود  عندما  ماركس"،  "�ارل  عنھ  تحدث  الذي  االقتصادي  باالغ��اب  شبيھ  وضع  إ��  تو�س 

و  جميع  ع��  خاصة  طبقة  و�ستو��  اآلسر  املتوحشة  اإللك��و�ي  الفضاء  سطوة  عن  فضال  اإلنتاج،  سائل 

شعور داخ�� بالغر�ة لدى الشباب، تمثل ��   وغياب البديل االجتما�� ا�حقيقي وا�حفز والعادل إ�� خلق

�شاط حالة من عدم التكيف االجتما��، وا�عدام األمن النف��ي وا��يار الشعور بقيمة الذات وقدر��ا ع��  

 �� ا�جتمع. االندماج الفاعل 

فإ�� أي مدى تؤثر اإلتاحة االتصالية للشباب �� ا��يار قيم وأخالقيات العمل، وتطور مظاهر االغ��اب  

العوامل   وغياب  النفسية  الشبابية  ال�جرة  من  جديد  لواقع  ذلك  يؤسس  أن  يمكن  وكيف  االجتما��؟ 

 التقليدية لتعلق األفراد باألوطان؟  

 بفکرة الهجرة:  اإلتاحة االتصالیة وعالقتها -2

إن اإلتاحة االتصالية أو التطور االتصا�� املعولم، باإلضافة إ�� ما تبعھ من كسر ل�حدود أمام حركة  

ع��   العالم  دول  مختلف  سيطرة  فرص  وتقليص  والهو�ات،  وا�خدمات  واأل�خاص  والبضائع  الرساميل 

  �� جديدة  نفسية  محفزات  إ��  التو���ي  مجتمعنا   �� أدت  قد  بفكرة  مجتمعا��ا،  ا�جديدة  األجيال  عالقة 

 ال�جرة.
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 : حجم التفاعل وتقییم االستخدام:  واألنترنات   الشباب   -1- 2

األن��نات   شبكة  ��جلھ  الذي  الكب��  ا�حضور  وموادها)  إن  من  (بخدما��ا  هو  الشباب،  اهتمامات   ��

التنشئة االجتماعية األخرى  تحولت إ�� فاعل ثقا�� و�علي�ي يوازي بقية مؤسسات  بحيث  التنوع والكثافة  

�� مواجهة أنماط    وامجتمعة، ف�ي تختصر للشباب العالم الكب�� املنفتح بثقافاتھ وصوره ورموزه، ليصبح

نحو   وتفك��هم  بخيالهم  تدفع  مغايرة،  وثقافية  ومشاعر    مث��اتسلوكية  رغبات  لد��م  تحرك  انفعالية 

ستخدام، أمام �عدد مجاالت التوظيف السل�ي وا�حة لال   إس��اتيجيةمختلفة، مما يكشف بوضوح غياب  

ال�ي باتت عبئا اجتماعيا وتر�و�ا كب��ا، �� عالق��ا ��ذه الفئات الشبابية ال�ي تحتاج أك�� من غ��ها إ�� التأط��  

 واملرافقة واإلحاطة.  

قط  ال يجب أن يرتكز فالفضاءات االتصالية ا�جديدة  إن أفق التكنولوجيا االتصالية املستخدمة ��  

التيقظ إ�� وضعيات   ع�� توف�� الوسائل املادية والتجه��ات الالزمة للنشاط والكسب املادي، و�نما يجب 

ومراجعة   والوساطةالتثقيف   املنظومات  بتأهيل  و�الذات  أوال  ترتبط  وال�ي  الشباب،  �عيشها  ال�ي 

الص تكنولوجيا  من  انتقل  قد  اليوم  العالم  أن  باعتبار  االستغالل  تكنولوجيا  اس��اتيجيات  إ��  ناعة 

 املعلوماتية والصناعة الرقمية.

األن��نات، ال من حيث �� أداة لالتصال  شبكة    ايا استخدامات لذلك تطلب األمر معا�جة عاجلة لقض 

والوساطة الثقافية ووسيلة للعلم واالقتصاد والتجارة فقط، و�نما من حيث النظم اإلدار�ة واالجتماعية  

التنظيمية ال�ي تمثل أساس اشتغال هذا الوسيط، وجملة التفاعالت البشر�ة    ال�ي �ش�ل البيئة  الشاملة

الثقافية واالجتماعية. حيث سيتغ�� هي�ل    ا�حيطة الناحية  بالغة األثر من  نتائج  ي��تب ع��ا من  بھ، وما 

قطا��  عمالة  ت�خم  مقابل  وتراجعا،  تقلصا  والصناعة  الزراعة  عمالة  و�شهد  العاملة،  القوى  توزيع 

 )2007، مرئية. (بطوشخدمات واملعلومات، فاألن��نات جامعة شعبية غ�� ا�

   الجدید: أثر الوسائط المتعددة في تغییر الرموز الثقافیة وتشكالت العنف    -2- 2

حضار�ة   �حظة  �عب��ا عن  األن��نات،  �شبكة  ارتباطها   �� ا�جديدة  االف��اضية  الثقافية  املمارسة  �عت�� 

يطر عل��ا تكنولوجيا االتصال وما توفره أ�عادها االف��اضية من انتقال حر للصور  �غلب عل��ا التقنية، و�س

�� حاجة إ�� مراجعة  واألصوات وا�حر�ات واملؤثرات الضوئية واأللوان، ضمن عالقة اتصالية تظل دائما 

ت اف��اضيا  بناء  اعتبارها  ع��  وتمررها  تتبناها  ال�ي  الرمز�ة  واألش�ال  الثقا��  ا�خطاب  فيھ  مالمح  تعدد 

 إم�انيات الفعل و�ساهم �� تطو�ر الب�ي األخالقية و�غي�� السلو�ات الفردية وا�جماعية.

  ائم، مع�ى ذلك أن انتماءنا إ�� نظام معنوي رمزي مش��ك يجمع تمثالتنا وتصوراتنا سي�ون محل �ساؤل د

الذي تجاوز مفهوم التواصل    بالنظر إ�� التغ�� املستمر �� مفهوم التواصل ا�حي�ي ع�� الوسيط اإللك��و�ي،

وجها لوجھ �عد أن استحدثت اللغة لنفسها عدة أدوار جديدة خارج انفعاالت ا�حوار املباشر وتفاعالت  

، حيث استوعب التنظ�� اللغوي ا�حديث القواسم املش��كة ب�ن جميع اللغات  التقليدي  االتصال الوجا��
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والنظ وتباي��ا  اختالفها  مواضع  وكذلك  البشر  اإل�سانية،  ف��ا  �ش��ك  إ�سانية،  كغر�زة  إل��ا  �افة.  ر 

  )232 ،2001،(ع��

من هنا �ستمد املمارسة الثقافية واقعي��ا ا�جديدة �� عالق��ا بالوسيط اإللك��و�ي، هذه املمارسة ال�ي 

  ع��ت عن إفال��ا من اآلليات التقليدية للضبط االجتما��، وذلك �� اتجاه إحداث �غي�� مستمر �� الرموز 

الهيمنة   ع��  مجملها   �� تقوم  جديدة،  واجتماعية  ثقافية  أش�ال  وخلق  ا�حلية،  ل�جماعات  الثقافية 

 واإلقصاء وال��ميش والعنف. 

التمثالت   خاللھ  من  تتجاوز  باستمرار،  متجددا  محليا  مجتمعيا  مشروعا  الثقافية  الرموز  �انت  وملا 

باستخدام الوسائط املتعددة من    االتصالية ن املمارسة  إاالجتماعية جاهز�ة املعطيات وثبات املرجعيات، ف 

خالل شبكة األن��نات، تحيل محلية الرموز الثقافية والقيم االجتماعية األصيلة إ�� إم�انيات جديدة للبناء  

والتعا�ش قد تتعرض ف��ا هذه الرموز والقيم إ�� عمليات متتالية من التعديل واالحتواء والطمس والتشو�ھ، 

آل ظل  والالعنف��  والعنف  والغ��ية  الهو�ة  لبناء  منتجة  جديدة  اإلعالمية  يات  الوسيلة  فإن  وهكذا   ،

مغامرات   لنجاحات  والتسو�ق  ال�جرة  فكرة  تقر�ب   �� التأث��،  ع��  قدر��ا  خالل  من  تتورط  االتصالية 

 . املهاجر�ن ا�حامل�ن بمستقبل أفضل

تصال نماذج مغايرة من التفاعالت واملواجهات  لقد أدخلت التطورات التكنولوجية ا�جديدة لوسائط اال

الثقافية اإل�سانية لم �عرفها ا�جتمعات من قبل، وذلك �سبب إسقاطها املستمر �حدود الزمان وامل�ان  

وحدود الدولة السياسية، و�ل ما �ان يدخل سابقا �� إطار السيادة الوطنية واألمن القومي للشعوب بمعناه  

 )  1999،الرمزي. (حيدر�� السيا��ي والعسكري والثقا

باملمارسة  و�ناء ع�� ما تقدم   �� عالق��ا  الثقافية، من خالل  االتصالية و يت�ح أهمية شبكة األن��نات 

وذلك ع�� توظيف عناصر اإلثارة    ،قدر��ا ع�� إعادة �شكيل البنيات الثقافية والفكر�ة للمس��لك املتلقي

 أن ت�ون حاضرة �� أغلب املواد ال��ف��ية والثقافية املمررة.ع�� واإل��ار واإلغراء ال�ي يحرص مسوقوها  

إن من أهم الرموز الثقافية وال��ف��ية لهذه العصرنة االتصالية ال�وكبية ل�ل ما هو تراث وأف�ار ولغة  

شك، سبيال لتمز�ق الروابط القيمية والثقافية ال�ي �انت سائدة من    وأذواق وأنماط حياة، سي�ون من دون 

وح��ا الناشئة،  عقول  �غذي  ال�ي  ا�حضار�ة  األصول  إ��  النظرة  �غي��  ع��  العمل  املمارسة    ،خالل  ع�� 

ع�� التمرد ع�� املرجعيات االجتماعية األصيلة، حيث تج��د عينات كث��ة من الشباب    ،ا�جديدة  االتصالية 

مثالية  التو� يرو��ا  متنوعة،  اس��الكية  وعادات  وجنسية،  ولغو�ة  جمالية  نماذج  استعارة  أجل  من  ��ي 

 . وال�جرة إل��ا  باالقتداءومغر�ة وجديرة 

الصدد كتب   العالم" و�� هذا  أم�ن  املهددة بزحف   "محمود  ا�حلية  الثقافية  مدافعا عن ا�خصوصية 

الثقافات   السائدة  الوافدة:رموز  العوملة  أخذت  الدول    "  هذه  لغات  من  لغة  سيادة  إ��  بالضرورة  تف��ي 

املهيمنة �� العالقات التجار�ة واالقتصادية، وما �ستتبع ذلك من سيادة ثقاف��ا وقيمها ا�خاصة. إن مع�ى  
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اقتصاديا   الستتباعها  كمدخل  واستتباعها  واحتوا��ا،  القومية،  والثقافات  اللغات  ��ميش  هو  ذلك 

 .)09،9919العالم،  "(أم�نوثقافيا 

املمارسات    �� االف��ا��ي  الفجئي  االقتحام  هذا  الثقافية  االتصاليةإن  الرموز  �غي��   �� وتوظيفھ   ،

ثقافية    قد  �جتمعاتنا، فجوة  ا�ع�اسات  إ��  للس�ان  النشيطة  الديمغرافية  القاعدة  بتعر�ض  ��دد  بات 

ل القيم األخالقية  و وصذلك    لعل من تبعاتو  ،مسلطة ومح�ومة ��ا حسب املركز املنتج وا�حيط املس��لك

العنف،  معينةإ�� مصا�حة   أدوراه   مع  االجتما��  الرقيب  فقد  أن  �عد  نتيجةخصوصا  تفكك    ووجاهتھ، 

 ال�ي تقود إليھ. واألفعال النظرة املطلقة إ�� العنف، وضياع مفهومھ وقدرتھ ع�� ��خيص املمارسات  

   االتصالیة: جدل التغییر االجتماعي وعنف اإلیدیولوجیا    : االفتراضیة   الثقافة   -3- 2

السمة ا�جديدة لف��ة ما �عد ا�حداثة، ال�ي شهدت والدة الثقافة االف��اضية بما    املعلوما�يش�ل التطور  

يومية،   تفاعلية  �شكالت ذهنية وسلو�ات  جملة��  ا�حوسبة،    صاحبت  �� ميدان  �شأت  ال�ي  التطورات 

 �� املعلومات وأ�شطة اآلالت املفكرة. وسرعة األداء والدقة

وأش�الها   اتجاها��ا  و�عدد  االف��اضية،  املمارسات  تنوع  ب�ن   –وأمام  التمي��  معها  استحال  درجة  إ�� 

ظهرت تيارات فكر�ة عديدة �� مجال البحث االتصا��،    –االف��ا��ي والواق��، و��ن املمارسات والتمثالت  

ة �� السبيل األمثل للتحديث والتغي�� االجتما�� �� ا�جتمعات النامية،  ترى أن الثقافة االتصالية ا�جديد

سيطرة    مافي أن  األورو�ي،  االجتما��  للفكر  النقدي  ال��اث  من  انبثق  الذي  النقدي  التيار  أ�حاب  يرى 

ا�جتمعات    �� اإلعالم  وسائل  ع��  واالجتماعية  الفكر�ة  ورموزها  بمؤسسا��ا  الغر�ية  االتصالية  الثقافة 

الثقا�� ا�جديد. ا ال�ونية للغرب، وشكال من أش�ال االستعمار  الهيمنة  النتقالية، �عّد مظهرا من مظاهر 

التفاعلية   السياقات  ظل   �� محايدة  اتصالية  ملمارسة  وجود  ال  أنھ  ع��  التأكيد،  ع��  هؤالء  و�حرص 

الواقع االف��ا��ي، اجتماعيا وثقافيا واقتصاديا وسياسي  ال�ي أفرزها    ثقافة الطبقاتا، وهيمنة  ا�جديدة، 

ع�� مختلف املمارسات اإلعالمية، ال�ي أصبحت تؤثر بصورة حاسمة �� �شكيل اتجاهات    وفكرها  املسيطرة

 .وقيمھ  ا�جمهور والرأي العام

االتصالية التقنية  التأث��    ،إن  دائرة  من  استبعادها  يمكن  ال  االتصال،  سوسيولوجيا  تقدمھ  ما  وفق 

� أصناف وفئات املستخدم�ن، وذلك ع�� اعتبارها مكمنا �حمولة ثقافية رمز�ة بالغة  الثقا�� واالجتما��، ع�

�ع��االتأث��،   حاملة    يمكن  املع�ى  ��ذا  تبدو  االتصالية،  فالتكنولوجيا  لالتصال".  العنيفة  "باإليديولوجيا 

رموز والقيم  ملنظومة الثقافة، ف�ي حالة اجتماعية ذهنية، وثقافية حضار�ة م�حونة بنسق متغ�� من ال

 والتصورات والتمثالت. 

املوضوعية، �� أوصاف غ�� موجودة إال �� كتابات املتخصص�ن ومنا�ج الباحث�ن، أما ��  و إن ا�حياد  

املمارسة االتصالية، فإن الرؤ�ة الفكر�ة �سبق السلوك االتصا��، لذلك أصبح مفهوم االتصال ا�حديث، 

االتص باإليديولوجيا  وثيقا  ارتباطا  �عرف  مرتبطا  ال�ي  خالل  بالية،  من  عنھ  �ع��  األف�ار،  من  "نظام  أ��ا 

العملية االتصالية، ال�ي �شمل القائم باالتصال، وطر�قة استخدامھ للنص أو اللغة أو الصورة (الّساكنة  
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املرئية".  أو  املسموعة  أو  املطبوعة  اإلعالمية  الوسيلة  تنقلها  ال�ي  املتحّركة)،  إ��ا    )31،2008(البشر،    أو 

تتجاوز  من فكر�ة  مز�ف  ظومات  عالم  تقديم  تحاول  أل��ا  الفلسفية،  القواميس   �� املوجودة  التعر�فات 

األضعف الطبقة  ع��  املهيمنة  الطبقة  نظر  وجهة  وفرض  ر��ور    ،ومغشوش،  "بول  يرى   Paulحيث 

Ricoeurاملا ا�جتمع  �سلطة  ارتبطت  جديدة،  اجتماعية  ظاهرة  أ��ا  اإل   -"،   �� ودوره  صنا��،  دماج  �عد 

 ) 2010فيليكس تورا،(االجتما�� والثقا�� لألفراد �ش�ل يؤثر ع�� طبيعة فهمهم و�دراكهم للعالم من حولهم.

أصبحت اإليديولوجيا ��ذا املع�ى، قوة خفية ال مرئية، تحافظ ع�� الروابط االجتماعية لألفراد، من  لقد  

ف�ل   مش��كة.  وتصورات  قيم  من  لهم  تقدمھ  ما  " خالل  بورديو"  "بيار  نظر   �� اللغوي  التبادل    ممارسات 

Pierre Bourdieu  تدور �� مناخ يحكمھ منطق العالقات االجتماعية املتوترة، �� ظل هيمنة ما يد�� باللغة "

أو   الشرعية  ال�يذات  العنف    املصداقية،  عليھ من مظاهر  تنطوي  الرمز�ة، من خالل ما  تمارس هيمن��ا 

 ضع لتلك الهيمنة.  الرمزي ضد �ل من ال يخ

 التالية: و�مكن �عر�ف االيديولوجيا انطالقا من أ�عادها الرئيسية 

 . لأليديولوجيااملضام�ن الثقافية والفكر�ة  -

 دور اإليديولوجيا �� تمر�ر مجموعة معينة من القيم ال�ي يمكن أن ت�ون ت��يرا لرؤ�ة معينة للعالم. -

وسلو�ات املؤمن�ن ��ا، من خالل تزو�دهم بأهداف أو غايات    اإليديولوجيا قادرة ع�� توجيھ اتجاهات  -

و��ذا تصبح اإليديولوجيا إحدى م�ّونات الثقافة االجتماعية، ال�ي يتمكن من خاللها اإل�سان من    ،معينة

 ) 2004، االجتما��. (مخلوفإطار أش�ال جديدة من الو��  العالم، ��رؤ�ة 

تتبع حضور    ��منا محاولةما    بقدر  ،�ادي�ي لإليديولوجيااألاض  ستعر ال والذي ��منا �� هذا اإلطار، ليس ا

املمارسات    �� اإليديولوجيا  تؤشر الزدياد    االتصاليةهاتھ  ال�ي  والدالالت،  باملعا�ي  الراهنة، ومدى عالق��ا 

 مظاهر العنف والهيمنة بالنسبة لهذه املمارسات، انطالقا من الفضاءات الشبكية املفتوحة. 

التقنية امل��ة األساسية "�جتمعات ما �عد ا�حداثة، حيث لم �عد   القائم ع��االتصا��    لقد أصبح الفعل

قيمة التواصل ومقياس جودتھ، قائمة ع�� ا�حميمية والتفاعل، بل غدا االتصال من أجل االتصال و�أنھ  

ا�جتمعات    �� واالنخراط  والثقا��،  االجتما��  التغي��  شروط  من  فاألدوات  الرقميةشرط    التصالية ا . 

واملعلوماتية قد تحولت، إ�� بنيات تحتية لدعم إيديولوجيا االتصال وعوملة الثقافة. هذه اإليديولوجيا ال�ي 

�� هذا املضمار، حيث   ال تطال ا�حتو�ات إال بدرجات أقل، ع�� اعتبار أن "ا�حدد األدوا�ي" هو الطا�� 

موحدة منصهرة، أو يراد لها أن تنصهر، �� فكر  تتحول بموجبھ ا�جتمعات وا�جماعات البشر�ة إ�� كتلة  

 )2004،  واحد. (اليحياوي واحد وثقافة واحدة، ونموذج للتمثل 

سبق  و  ما  ع��  فترتيبا  �عطي  إن  بالتا��  وواقعها، ال  الثقافية  ا�جماعة  ب�ن  االتصال  إيديولوجيا  تموقع 

نحها أيضا سبل تحو�ل الصورة  السلطة املتحكمة، إم�انية صياغة األحداث صياغة واحدة فحسب، بل و�م

 ذا��ا إ�� حقيقة ال تقبل الطعن أو املزايدة أو التشكيك. 
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ذلك أنھ �� ظل طغيان الثقافة االس��الكية، وهيمنة منطق العرض والطلب، فإن االتصال لم    و�ؤكد

اآللة   غدت  حيث  التجار�ة.  التعب��  حر�ة  باعتبارات  إال  مح�وما  غرار�عد  املبثوث   ع��  ع��ها  املضام�ن  ة 

التواصل   تنشد  نفسية  رغبات  ال  خالصة  اقتصادية  و اال تفاعل  والحاجات  فشب�ات  ثقا��.  الجتما�� 

�شر   أجل  من  والهو�ات  للذوات  رق�ي  تجسيد  إ��  الطرح  هذا  وفق  تتحول  ما  كث��ا  االجتما��  التواصل 

 التحر�ف وال��ييف و�يع الوهم واالتجار بالبشر. 

 الراھن:    االتصالي التداخل بین الثقافة واالتصال في المجتمع    -4- 2

إن تراجع ا�حضور االجتما�� والثقا�� لإليديولوجيا كمنظومة فكر�ة سادت ا�جتمعات اإل�سانية منذ  

التشكالت األو�� للثقافة وا�حضارة، فتح ا�جال لسيادة إيديولوجيا الوسيط االتصا�� واإلعالمي، وما يتبعھ  

ممار  "بردويستال"  من  نظر  وجهة  من  فاالتصال  ووسائلھ.  باالتصال  االرتباط  شديدة  ثقافية  سات 

"Birdwhistell  من خالل ما  – املعاصرة    االتصالية " هو فعل ثقا�� بصدد ا�حركة، حيث أصبحت الثقافة

ديدة  منتجة للمعا�ي ا�ج  –تفرضھ من رموز وقيم وتمثالت و�يديولوجيات وردود فعل فكر�ة فردية وجماعية  

 للثقافة، �ستمدها من االتصال وتكنولوجياتھ ا�حديثة.

" واملتقبل  املرسل  نموذج  وفق  االتصال  مسألة  دراسة  أن  "،   Le modèle"émetteur/récepteurذلك 

  قبولهايمكن اعتبارها نمطا من أنماط العزل االتصا�� لطر�� ا�خطاب، و�� حقيقة ال يمكن االستمرار ��  

 الوسائط.عتماد ع�� التقنيات ا�حديثة لالتصال، والتجه��ات املعلوماتية متعّددة �� ظل مجتمع يكثف اال 

, 1967,165)(Birdwhistell 

وقدرة   واالتصال،  اإلعالم  لوسائل  واملتم��  الفاعل  ا�حضور  ع��  ا�حداثة  �عد  ما  ثقافة  ارتكزت  لقد 

ق للوقت، وتجاوز املقاييس الزمنية  ا�جتمعات ا�جديدة ع�� اإلبداع التكنولو�� بما �� ذلك التقسيم الدقي 

بتأث��ات الصورة ع�� اإل�سان، من حيث ��  "Edgar Morinاملعروفة. حيث اهتمت أبحاث "إدغار موران" "

 بنية بصر�ة دالة، و�شكيل رامز ��، تتنوع �� داخلھ األساليب والعالقات واألمكنة واألزمنة. 

ظة أشياء كث��ة لها عالقة بالثقافات ا�ختلفة، وخاصة  وسائل اإلعالم واالتصال تبث وتنشر �� �ل �حإن  

و�دفعھ إ��    ،تلك ال�ي �عتمد ع�� ا�خيال والنقل غ�� املباشر لألف�ار واألحاسيس، مما قد يؤثر �� املتلقي

التواصل و�ناء املواقف الثقافية. وهو ما يمنح لالتصال معا�ي أوسع، وسبال أوفر ملمارسات ثقافية جديدة، 

ما  �� معناها األن��و�ولو�� من مضام�ن ودالالت  ترادف  الثقافة  التأث�� االنتشار  تحملھ  ، وخ�� مثال لهذا 

التجر�ة    �� ترغب  بطولية  ومالحم  قصص  من  تصوره  وما  "ا�حرقة"  أو  ال�جرة  وموسيقى  ألغا�ي  الواسع 

 وتصور م�حمة الهروب من غر�ة األوطان إ�� املستقبل املشرق ومصادر اللذة املوعودة.
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 : األخالقیات الجدیدة للعمل وعالقتها باالغتراب االجتماعي للشباب -3

إن استخدام الشباب التو���ي املكثف لوسائط اإلعالم واالتصال، بصرف النظر عن نوعية االستخدام  

ومخرجاتھ االجتماعية والثقافية، قد كشف لهؤالء ا��يار القيمة الثقافية واالقتصادية واألخالقية للعمل  

فشل العمل �� أن   �وسيلة للر�� االجتما�� والتحرر النف��ي، و�ناء ا�حلم الفردي وا�جما��، وهو ما �ع�ي

إ��    ي�ون قوة �عز�ز لالبت�ار والتأهيل والتم�� وتحقيق املشروع االجتما��، وهو أمر أضعف انتماء الشباب

جتماعية، �عد أن ضاعت أحالمهم وتاهت  ا�جتمع وولد لديھ حالة من االغ��اب تجاه �ل القيم واملعاي�� اال 

للتفاعل   جديدا  مجاال  ا�خائلّية  وأزمنتھ  بتقنياتھ  االف��ا��ي  العالم  ف�ان  آمالهم  وتحطمت  طموحا��م 

 والهروب النف��ي. 

إن التكنولوجيا االتصالية قد مكنت الشباب من تجاوز القهر االجتما�� إ�� استبطان تفاع�� للفضاء  

 تھ اإللك��ونية املستقلة �سبيا عن املعاي�� والقيم االجتماعية السائدة.  السي���ي بمختلف تطبيقا

 : قیم االنتماء بین الثابت والمتحول   : المؤسسة في ظل المستحدث التكنولوجي   -1- 3

�ساهم املتغ��ات واألحداث العاملية وا�حلية ا�جديدة ا�حيطة باملؤسسة �الثورة املعلوماتية والتقنية   

رؤو  تنقل  واأليدي  وحر�ة  األموال  ا�ختصةس  هذه  العاملة  مع  والتكيف  التأقلم  إ��  املؤسسات  دفع   ��  ،

 املتغ��ات ح�ى تتمكن من النجاح واالستمرار. 

اآلخر�ن  مع  وتبادلها  املعلومات  أنواع  ش�ى  إ��  الوصول  سهولة  بمختلف    ،إن  املؤسسة  ع��  سهل  قد 

اليو  �عرف  مما  كب��  قدر  تحقيق  االجتماعي�ن  املعلوماتيةفاعل��ا  بالديمقراطية  عديد    ،م  وجود  ورغم 

املؤشرات ال�ي تدل ع�� أن الطر�ق مازالت طو�لة أمام تحقيق استفادة مت�افئة �جميع املؤسسات املنخرطة  

العالم،   دول  و�قية  مثال)  وأورو�ا  املتقدمة(أمر��ا  الدول  ب�ن  الكب��  التفاوت  بفعل  التكنولوجيا،  هذه   ��

نتيجة    ،)165،2005ا�جليدي،  ( �عت��  الذي  التكنولو��"  بـ"التقارب  �عرف  ما  حصول  ينفي  ال  ذلك  فإن 

وخدمات   منتجات  من  واك��ا  وما  املعلوماتية  الوسائط  تكنولوجيا   �� ا�حاصلة  اليومية  للتطورات  حتمية 

 و�جراءات تنظيمية للعمل وأطر مرجعية لالتجاهات السلوكية أل�حاب العمل والعمال. 

بحث نتساءل عن األهمية الثقافية واالقتصادية للفئات العمالية �� العملية اإلنتاجية و�� إطار هذا امل 

املن تطورت  تواألدوار  مهما  أنھ  ذلك  املشارك�ن،  الوظيفي �ختلف  االنتماء  و�ناء  �� دعم  املؤسسة  من  ظرة 

�عود لھ الفضل ��  إم�انيات اآللة �� العملية اإلنتاجية فإ��ا ال يمكن أن تحل محل العنصر البشري الذي  

 تصنيعها وابت�ارها. 

ب�ن    والثقافية  االجتماعية  الشراكة  ع��  منفتحا  فضاء  ت�ون  أن  يمكن  اليوم  العمومية  املؤسسة  إن 

مما يؤسس ملمارسات اجتماعية جديدة، تتم�� بكثافة استخدام تكنولوجيات    ،مختلف أصناف العامل�ن

حيث    يم عمليات اإلنتاج بمختلف أش�الھ املادية والالمادية،الذ�اء اآل�� وتوظيف الكفاءات البشر�ة �� تنظ

�ساهم تكنولوجيات املعلومات واالتصال وتطبيقات ا�حاسوب �� عوملة أساليب العمل واإلنتاج، �� إطار  

ال�ي ا�حلية،  للمجتمعات  والثقافية  االجتماعية  ل�جغرافيا  العابرة  الرمز�ة  الفضاء    التفاعالت  ينتجها 
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استحدثھ "مارشال    الذي الفضاء الذي يمنح املؤسسة آليات دمجها �� فضاء القر�ة ال�ونية  الشب�ي، هذا  

لألعضاء    ما�لوهان" استعما��  �امتداد  االتصالية،  للتقنيات  الواسعة  اإل�سانية  االستخدامات  لتحليل 

   )1972، (ما�لوهان  البشر.ا�خارجية للفرد �� صراعھ مع الطبيعة ومع 

قت��ي من  وهو ما ييمكن اعتبار هذه التقنيات وسائل لتطو�ر آليات التفاعل البشري،    �� هذا االتجاهو 

والكشف عن مدى تدخل هذه املستحدثات    ،اييس التقييم واملعاي�� الثقافية للعملاملؤسسة مراجعة مق 

التكنولوجية �� �غي�� القيم املؤسسية التقليدية وتأث��ها �� بناء االنتماء الوظيفي للفئات العاملة، باعتبار  

ماط سلوكية جاهزة  أن املنتجات الثقافية وأصناف املعلومات تنتشر �� الفضاء االتصا�� الواسع �� ش�ل أن

وسلع ثقافية متنوعة، تكيف أذواق األفراد �� مجتمع بدأت تنكسر حدوده ا�جغرافية التقليدية �عد أن  

وهو ما    .الخ��اق والنفاذقابل ل�ل م�ان ف��ا    ووجعلت فضاءاتھ غ�� واقعية    ، اخ��ق��ا جحافل االف��ا��ي

� ��ي�لة خاصة وهندسة متغ��ة قادرة ع�� التكيف  �ع�� عنھ �� الوقت الراهن باملؤسسة الشبكية ال�ي تتم�

املستمر مع متغ��ات ا�حيط االقتصادي واالجتما�� ا�حاضن، من خالل االعتماد ع�� شراكة مختصة و  

قيادة جماعية ��دف تحقيق إس��اتيجيات التمركز حول الكفاءات البشر�ة ال�ي ال تتحقق إال بالقطع مع  

ليدية �� إدارة املوارد والتصرف �� اإلم�انيات، وذلك من خالل االشتغال ع��  جملة األف�ار واملمارسات التق

جملة من األسس اإلس��اتيجية �� تفاعل مستمر مع مجلو�ات الثورة التكنولوجية واالتصالية ال�ي �عمل  

للفئات العم الفكر�ة والثقافية  الية  بصورة متواصلة ع�� �غي�� خارطة االنتماءات والوالءات واملرجعيات 

املنتجة. فاملؤسسة سواء �انت عمومية أو خاصة �� مجتمعاتنا ا�حلية مدعوة إ�� ترسيخ صورة اعتبار�ة  

نموذجية ت�ون بمثابة املرجعية الفكر�ة ال�ي �عود املنتسبون إل��ا باستمرار ملقاومة ال�جز وال��ميش، و��  

و  واملنافع  ا�خدمات  إنتاج  كفاءة  تحس�ن  ع��  إال  ت�ون  ال  الوسائل صورة  استخدام   �� والتوسع  املنتجات 

والتقنية،   العلمية  املستجدات  مع  يتالءم  بما  القائمة  األنظمة   �� النظر  و�عادة  املناسبة  التكنولوجية 

باإلضافة إ�� صيانة التجه��ات القائمة وا�حافظة ع�� كفاءا��ا التشغيلية واالستخدامية وتحس�ن استغالل  

واجتماعية، و�عميق وع��م العل�ي  أخالقيةتوعية األفراد بأهمية العمل كقيمة  املوارد البشر�ة املتاحة ع��

والتق�ي و�يجاد ا�حوافز املناسبة ال�ي ��جعهم ع�� ذلك، مع ح��م ع�� االبت�ار والبحث والتطو�ر والتأهيل  

 والتدر�ب امل�ي.

تكنو   املتحرك  �� محيطها  املؤسسة  الذي تجده  النشيط  القبول والتفاعل  أن  إن  لوجيا واتصاليا البد 

وقيمھ   ملعاي��ه  وتقديرها  امتنا��ا  عن  املؤسسة  ستعرب  املقابل   �� ألنھ  والتعز�ز،  امل�افأة  ش�ل  يتخذ 

وضوابطھ بصورة تبادلية تفاعلية ال ي�ون التبادل ف��ا مستكينا ثابتا، باعتباره تبادال دور�ا مستمرا يتجھ إ��  

ا�خضوع وامل�افأة، األمر الذي يتطابق مع قراءتنا للنظر�ة التبادلية  االختيار والتطوع الذي ال يتأسس ع��  

أمرسون"   "ر�تشارد  األمر��ي  الباحث  قدمها  البحث  ال�ي  الفرد  هذا  ب�ن  القائم  التفاعل  أن  يرى  الذي 

واملؤسسة يتطلب �عز�زا سلوكيا من ا�حيط االجتما�� ا�حاضن وهو ما يحتاجھ العامل أو املوظف لتحقيق  

 ) 1997، (خليل االجتما�� وارتياحھ السلو�ي.رضائھ 
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إن الشعور باالنتماء إ�� مؤسسة ما أو تجمع م�ي مع�ن، إنما يتش�ل باألساس ع�� مرجعية اإلحساس   

املؤسسة   يجعل  ما  وهو  املهنية،  والهو�ة  األخالق  ونفس  الت�و�ن  نفس  لد��م  الذين  اآلخر�ن  من  بالقرب 

ومجاال مهنيا لتأط�� وضبط الروابط   ،إلنتاج قيم اجتماعية مخصوصة املعاصرة قادرة ع�� أن ت�ون مركزا

الثقافية و�دارة االختالف ب�ن مختلف الفاعل�ن، ذلك أن التوظيف طو�ل املدى والثقة املتبادلة والعالقات  

الوثيقة �عض  ،ال�خصية  لبعضهم  العامل�ن  وتقدير  الفر�ق  بروح  إنجازها،   ا والعمل  يتم  ال�ي  ولألعمال 

ت�ون  واملش  إنتاجية  ثقافة  زرع  يحاول  إنتا��  تنظيم  ألي  الرئيسية  األ�عاد  من   �� لإلدارة  امليدانية  اركة 

 ) 2002 ،غر�ي(أهدافها ال��ائية العالقات اإل�سانية.

أشرنا إ�� أن املؤسسة ا�حلية �عيش حالة حراك دائم ألن �ل تطور يحصل داخلها يف��ض    أن لقد سبق   

و�ع�� عنھ من خالل قيم يتم �شرها واقتسامها ب�ن   ،ى �ستوعب واقعها ا�جديدبالضرورة ثقافة مرافقة ح�

مختلف الفئات املنتسبة لها، نظرا ألن �غي�� وسائل العمل يبدو عملية �س��ة �� ح�ن أن بناء ثقافة جديدة 

�� رفضا  مسايرة ملقتضيات هذا التغي�� هو األمر العس��، وذلك باعتبار أن تجدد السياقات اإلنتاجية سيال

الوضعيات   من  جملة  عامل  أو  فرد  ل�ل  أن  �سبب  تلك  أو  املؤسسة  هذه   �� الفاعل�ن  قبل  من  وصدا 

ها، لذلك البد أن  ءنتظارات ال�ي يخ��ى ذها��ا و�لغاواإلس��اتيجيات واالمتيازات والقدرات والكفاءات واال 

�ن بصورة تفاوضية أساسها االنتماء  يتم االتفاق حول �ل �غي�� �� املشاركة أو التقييم ب�ن مختلف املنتسب

 . )2001امل��و�ي، (والتساوي �� القدرة ع�� التغي��.

وليست كذلك وحدة إنتاجية واقتصادية فحسب، بل   ،إن املؤسسة ليست م�انا للعمل واإلنتاج فقط 

تتجاوز هذا �لھ لتصبح لها وظيفة ثقافية تؤهلها ألن ت�ون منتجة للقيم الثقافية، إذ �ش�ل نموذجا مصغرا  

للمجتمع بأسره �عكس من خاللھ صراعاتھ الدائمة والظرفية حول موضوع قيم العمل والعالقات اإل�سانية  

 و�عا�ش الثقافات.

ا  �عض  إن   �� معلنة  أو  خفية  صراعات  تنتج  قد  للمؤسسة  والتنظيمية  والبنيو�ة  الهي�لية  لتغي��ات 

  ، األحيان ب�ن نمط�ن ثقافي�ن أو ب�ن مرجعيت�ن فكر�ت�ن مما يحتضنھ واقعها اليومي امل�حون بالتناقضات

فارقات كمحضنة  واملؤشر مليالد املع�ى �� أش�ال جديدة معلنة عن دور املؤسسة وفعلها �� صهر هذه امل

ما يتوقع أن ي�ون ثقافة خاصة ��ا عاكسة ملضامي��ا    فردي، لتنتج  -مش�لة للهو�ة �� سياق للتواصل الب�ن

املستحدثة    ،ومؤشرا��ا وسائلها  ب�ن  وتناقض  صراع   �� ت�ون  أن  يمكن  وقيما  ومواقف  سلوكيات  ف��رع 

التقليدي  الثقا��  الثقافة امل  .وعمقها  التوجھ أن  ال�حمة  حيث يرى هذا  الكفيلة وحدها بخلق  ؤسسية �� 

كما تنظر هذه املقار�ة    ،ترجمتھ إ�� أفعال وسلوكيات  و�ناء االنتماء الوظيفي وتوثيق الر�اط امل�ي الذي تّم 

إ�� الثقافات الفرعية وصراع األدوار والوضعيات داخل املؤسسة �أحد إس��اتيجيات الفاعل�ن، الذي يمكن 

سك واال��جام الداخ�� ف��ا، و�التا�� إم�انية خلق مناخ ال تتوفر فيھ أرضية  أن ينتج عنھ إضعاف التما 

ملؤسسة هو التصرف �� املوارد البشر�ة وكيفية  إ�� ااإلنتاج واإلنجاز. ومن هنا �ان التحدي األول بالنسبة  

اختبار مدى  و   ،تنظيم مشارك��ا وتوظيفها واستثمار كفاءا��ا مع عقلنة العالقات وتقييم أداء �ل األطراف

 جدي��ا �� تحمل مسؤولي��ا إزاء املستحدثات املهنية ا�جديدة.
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ومؤسسا��م    الشباب  ب�ن  وامل�افأة  التعز�ز  ع��  يقوم  الذي  التفاعل  غياب  يمكنإن  أن    االجتماعية 

ال�خصية   الهو�ة  وفقدان  السائدة،  االجتماعية  القيم  عن  باالنفصال  والشعور  االغ��اب  لنشأة  يؤسس 

 الهو�ات الوافدة.  بفعل �عدد

 االغتراب االجتماعي للشباب وعالقتھ بفكرة الھجرة:    -2- 3

" ر�مون بودون" أن االغ��اب أو االستالب �ع�ي الضعف الفكري العام نتيجة انحالل الرابطة ب�ن   يرى 

وظهور الفرد   املسؤولي  واآلخر�ن،   �� املشاركة  وعدم  العزلة  مثل  املقبولة  غ��  السلوكيات  من  ة  العديد 

واملعاي��   القوان�ن  ورفض  ال�خصية،  األهداف  دائرة   �� واال�غالق  الذات  حول  والتمركز  ا�جماعية 

 . )2002، الناس. (رقاماالجتماعية املش��كة ب�ن 

الفئات   من  كث��  لدى  تظهر  ا�جتمع  عن  والبعد  االنفصال  فكرة  �سببإن  ب�ن    الشبابية  التناقض 

ا�خيبة   ا�خائلية والبنية االجتماعية  االف��اضية  العوالم  االنفتاح ع��  الناشئة عن  الرغبات والطموحات 

 لآلمال واملا�عة لتحقيق هذه الطموحات والتطلعات. 

أخبار   واملعلومات ع�� اختالف خيارا��ا االستخدامية من  تكنولوجيا االتصال   �� الشباب  انخراط  إن 

��ية، وألعاب إلك��ونية وأفالم سينمائية قد أفرز نوعا مستحدثا من العزلة االجتماعية وانخفاض  ومواد ترف

معدل التواصل با�حيط�ن بھ فعليا، وا�عزالھ عن القر�ب�ن ا�حقيقي�ن وابتعاده ع��م رغم �شعب عالقاتھ  

والتغ الثورة  بضرورة  إحساسا  ال�جرة  فكرة  تبدو  هنا  من  االلك��و�ي.  الواقع  النفس  ��  ع��  والتمرد  ي�� 

أن فشلت نظم اإلعالم   �عد  املادي ا�حيط خصوصا  الواقع  �� اال��حاب من  التفك��  و�التا��  وا�جتمع، 

مع   وتتما��ى  الفئات،  لهذه  اليومية  ل�حاجيات  �ستجيب  معلوماتية  خدمات  تقديم   �� وا�حلية  الوطنية 

 الطموحات والرهانات املشار إل��ا سابقا. 

�� لدور املؤسسات ا�حلية �� تأط�� القيم واملعاي�� االجتماعية قد أفقدها آليات املتا�عة  إن هذا ال��ا 

والتوجيھ �ختلف الفاعل�ن االجتماعي�ن السيما الفئات الشبابية ال�ي أ�حت هو�ا��ا تب�ى ضمن سياقات  

ال�ي ا�سع تأث��ها ع�� عاملية مفتوحة بفعل ا�ساع الشب�ات االجتماعية واالقتصادية واإلعالمية الرقمية،  

حساب املؤسسات التقليدية �� التنشئة والتأط�� الشبا�ي، وهو ما جعل هذه الفئات �� وضعية مساءلة  

مستمرة، ب�ن ثقاف��م األصلية والنماذج الثقافية الوافدة ال�ي قد �عزلهم و��يمن عل��م، وتفتح لهم مجال  

 اإلحباط لد��م.  الهروب إ�� مجتمعات أخرى نظرا لتعدد وتطور صور 
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 النفسیة الخائلیة وعالقتها بالهجرة الحقیقیة: الهجرة -4

غ��   نفسية  �جرة  حصول  ع��  الرق�ي  الوسيط  مع  ا�جديدة  الشبابية  التفاعلية  ا�حالة  ساعدت 

مسبوقة، ورغبة جامحة �� التحول إ�� عوالم أخرى، �عد أن نجحت العوملة االتصالية �� جعل معظم شباب  

العرقية   االختالفات  رغم  ومتشا��ة،  مش��كة  عيش  أنماط   �� و�تحدون  و�تقار�ون  ينصهرون  العالم 

 وا�جغرافية والثقافية القائمة.

ومثلما تردد مبكرا من أن عصر التلفز�ون يمكن أن ي�ون مصدر خطر ع�� البصر وع�� األخالق العامة  

العو  اعتداء  اليوم  يتأكد  فإنھ  الناس،  وتقاليد  والقطر�ة  وعادات  الوطنية  الهو�ات  ع��  االتصالية  ملة 

شبابية   فئات  لدى  مقبولة  غ��  قديمة  و�عر�فات  مفاهيم  إ��  تحولت  ال�ي  البشر�ة،  ل�جماعات  والقومية 

 كث��ة. 

لذلك فإن الشباب، الذي لم يظفر با�حد األد�ى من طموحاتھ، حلم ال�جرة وترك األوطان، والشباب  

رصة العمل وا�حياة الكر�مة �� وطنھ، ينظر بازدراء و�عال إ�� مفاهيم االنتماء  املقهور، الذي لم تتوفر لھ ف 

 والوطنية، وقيم الت�حية والعطاء ومقتضيات حب الوطن والت�حية من أجلھ.

إن التكنولوجيا العابرة ا�حملة باألحالم تتمرد ع�� األجهزة واملؤسسات الرقابية التقليدية �جتمعاتنا،  

ا�حدود، �ل  القا�ع�ن    و�ع��  وا�حروم�ن  املقهور�ن  عقول  إ��  لتصل  وا�جواسيس  العيون  بجيوش  و�عبث 

خلف أسوار النسيان من أجل تمكي��م من مغامرة ال�جرة، ومقامرة االنفصال عن ا�جذور والرحيل النف��ي 

 األغالل.  وقسوة�عيدا عن �جون اإلذالل 

التكنولو�� ا�جديد واألش�ال املستحدثة م الواقع  البشري والتفاعل اآل�� قد حول إن هذا  التقارب  ن 

الكث�� من الفئات الشبابية الطامحة إ�� مهاجر�ن اف��اضي�ن، يطوفون حول عالم الطواف الواسع مع بقاء  

أجسادهم �� األوطان األصلية. وهو ما يمكن أن يحولهم إ�� قنابل موقوتة قد تنفجر �� أية �حظة غضبا  

وا اإلحباط  فتشيع  و�أسا،  إ��  وقهرا  املعنوي  والهروب  واألهل،  األصل  عن  واالنبتات  االجتماعية  لغر�ة 

قسري للمقعدين وا�حبط�ن وال�جزة    م�جإمجتمعات ا�خالص ا�جهولة، فتتحول ا�جتمعات األصلية إ��  

املنتظر�ن. لذلك �عت�� أن ال�جرة السر�ة �� آلية من آليات ال�جرة النفسية يمكن أن تتخذ أش�اال أخرى  

 نفا وقتامة �� االنفصال الثقا�� والصراع املستمر مع ا�جتمع. أشد ع

 الفضاء الشبكي ورمزیة التواصل االجتماعي والتقارب النفسي الجدید:    -1- 4

الثقافية   باعتبار أن املنتجات  البشري،  التفاعل  آليات  التقنيات االتصالية وسائل جديدة لتطو�ر  إن 

تصا�� الواسع �� ش�ل أنماط سلوكية جاهزة وسلع ثقافية متنوعة،  وأصناف املعلومات تنتشر �� الفضاء اال

 �� التقليدية  ا�جغرافية  حدودها  بدأت  ال�ي  األطراف،  امل��امية  ا�جتمعات  هذا   �� األفراد  أذواق  تكيف 

التال��ي واالنكسار �عد أن اخ��ق��ا جحافل االف��ا��ي، وميعت واقعها االجتما��، وجعلت فضاءا��ا خيالية  

 آمنة، �سمح �ل م�ان ف��ا باالخ��اق والنفاذ. وغ�� 
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إن هذا الفضاء االتصا�� ا�جديد �شب�اتھ التقنية ا�ختلفة ال يمثل مجرد تقنيات ناقلة للمعلومات، بل 

والعادات   األف�ار  من  داللية  أ��جة  وتمر�ر  إنتاج  ع��  �عمل  ال�ي  الرمز�ة  الشب�ات  صورة  إ��  يحيلنا 

الن  توالسلوكيا طقوس  واالنفعاالت  إ��  تحو�لها  �عد  إلك��ونيا  ممارس��ا  املمكن  من  أصبح  ال�ي  فسية، 

 ا�حقيقية. التفاعلية والتثاقفيةعالئقية مش��كة، تفقد الكث�� من أدوارها 

إن الفضاء الشب�ي لعصر املعلومات والوسائط االتصالية قد ساهم �� بناء التواصل االجتما�� وفق  

تراتبيات جديدة، وأولو�ات مستحدثة ومفروضة ع�� جميع الدول وا�جتمعات �ش�ل أو بآخر، وذلك من  

 .)2004،  (التلي��خالل �غي�� التمثالت والقيم االجتماعية و�نتاج احتياجات ثقافية جديدة. 

تحو�ل  بصدد   �� النطاق،  واسع  اتصا��  انفجار  من  رافقها  وما  ا�حالية  االتصالية  الشب�ات  ثورة  إن 

أ�ساق االقتصاد والسياسة والثقافة إ�� متغ��ات مستقلة �عمل ع�� تحطيم أدوار ووضعيات اجتماعية  

البشري، ومستفيدة من  قائمة، وتن��ئ أخرى غ�� مألوفة، معيدة بذلك تجديد آليات التفاعل والتواصل  

من   العديد  أن  إ��  السياق  هذا   �� و�ش��  ا�جديدة.  التكنولوجية  البيئات  لهذه  التنظي�ي  التطور  درجة 

الفرضيات األن��و�ولوجية واالجتماعية ا�حديثة، قد ذهبت إ�� إقامة مقابالت ب�ن التقنية وال�ائن ال�� ��  

إ�� التحّرر من صا�ع��ا،   شيئا فشيئاتنمو وتتطور وتتجھ  إطار الفضاء الشب�ي، باعتبار أن التقنية تولد و 

لتحدد أش�اال مستحدثة من العالقات اإل�سانية و�عيد تقسيم األدوار والوظائف ال��اتبية االجتماعية بما  

واملعيار�ة   القيمية  املنظومة  وتكييف  لألفراد،  االجتما��  ا�حراك  أمام  جديدة  رمز�ة  بدينامية  �سمح 

التكنولوجية  السلوكية. ووفق �� مستو�ا��ا  الشب�ات االجتماعية  ثورة  أن  أن نالحظ  يمكن  التصور  لهذا  ا 

ظاهرة جديدة تقتحم    سبقها باعتبارها والرمز�ة، �عمل ع�� إحداث �غ��ات اجتماعية وحضار�ة تفوق ما  

 .)0420، (التلي��جميع األ�شطة والعالقات، وتخ��ق مختلف ا�جاالت والبنيات الفكر�ة والذهنية.  

إن أطراف التفاعل االتصا�� انطالقا من هذه الشب�ات املمتدة، لم �عد ثابتة ومعروفة ومحددة �� امل�ان  

 والزمان، ولم �عد تملك هو�ات مستقلة وخصائص ثقافية أو قومية أو عرقية ثابتة.
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 خاتمة: -5

القول   اجتماعية  إنوخالصة  من  انتقل  قد  �شيط،  اجتما��  كفاعل  إ��    الشباب،  تقليدية  طبيعية 

رق�ي  اف��ا��ي  مبحوث  إ��  لألن��نات  كمستخدم  دوره  بمقت��ى  حولتھ  مصنعة،  إلك��ونية  اجتماعية 

جديدا   محر�ا  ثقافية،  اجتماعية  تكنولوجية  ممارسة  هو  بما  املعلوما�ي  العامل  أصبح  لذلك  إلك��و�ي. 

 تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.  �جدلية التطور ا�جتم�� الشامل، وذلك من خالل آلية األن��نات و 

إّن مجتمع األن��نات بما هو مجتمع للرقم واإللك��ون واملعرفة والثقافة االف��اضية اآللية، قد أتاح لنا  

تؤدي �ل   االتجاهات. حيث  يمتد ع�� جميع  رؤ�ة األشياء من حولنا �ش�ل �س�ي دائري، �شّع�ي وتفاع�� 

تخدم بمفرده، إنھ بناء جديد ل�خيال والعالقات واملعارف اإل�سانية  الطرق إ�� نقطة مستقلة يحددها املس

 بصورة آلية متفاعلة. 

العمليات   ع��  يركز  واالتصالية  املعلوماتية  بالتكنولوجيا  ا�ختص  االجتماع  علم  فإن  ذلك  ع��  و�ناء 

أجل وتطبيقا��ا من  �شوؤها وحركي��ا  حيث  من  الوسائط،  خالل هذه  من  تتم  ال�ي  التوصل    االجتماعية 

 لطرق فعالة الستكشاف ا�خيارات التكنولوجية ا�جديدة.
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