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 ا"اإللكتروني والقبائل الرقمية في ظل فايروس "كورون الرّبان
Electronic navigator and digital tribes in the shadow of the 

"Corona" virus 

 د. علي مولود فاضل
 بغداد.-المدرس في قسم اإلعالم بكلية اإلسراء الجامعة األهلية/ العراق

 الملخص:
 هذه برع وتشكلت العالمي، كورونا لوباء تغطيتها في مهًما دوًرا اإلجتماعي التواصل مواقع وتحديًدا اإلعالم وسائل أخذت
 ويتفاعلون يره،غ دون التطبيق لهذا ينتمون الذين الرقميين األفراد من عدد تطبيق كل في يوجد حيث رقمية، قبائل المواقع
 .كورونا لوباء متابعتهم في وخاصة األخرى، التطبيقات عن بعيًدا التطبيق هذا في الرأي قادة من المعلومات ويتلقون

Abstract: 
Media and social media sites have played an important role in their coverage of the global 

Corona epidemic. Digital tribes have formed through these sites, with each application having 

several digital individuals who belong to this application alone, interacting and receiving 

information from opinion leaders in this application away from the other applications, 

especially in their follow-up to the Corona epidemic. 
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ات العرض في أوق اً الفت اً عالم وبأشكال متعددة، وسجل حضور في وسائل اإل اً كبير  اً أخذ وباء "كورونا" حيز 
وا انك -سواءً -والتغطية والتفاعل، كما اهتم في أمره غالبية قادة الرأي في العالم والمجتمع، والسيما المشاهير 

ين صنعهم الفضاء اإللكتروني، والذين يحظون بوفرة من المتابعين ال تقل عن نصف يواقعيين أو افتراض
فس األكثر أّن تكون المتنالتي كادت  ،اإلجتماعيالتواصل  مليون ِمّمن يملكون حسابات على تطبيقات مواقع

في ظل الحجر الوقائي الذي فرضته العديد من الدول ومنها  ،ألوكسجين التسلية وتسويف الوقت اً ضخ
وظيفتها الموازية لوسائل اإلعالم في المجتمع كما حددها عام  اإلجتماعيوقد حققت مواقع التواصل ، العراق
 بثالث وظائف أساسية: ”Lasswell“ويل هارولد الس 1948
 بقاء الجمهور على علم بالتطورات من خالل مراقبة البيئة المحيطة.إ .1
عرض األجزاء المختلفة للبيئة المحيطة والذي يساعد المستهلكين على فهم بنيتها ككل، ويتيح لهم  .2

 البيئة. ربط  تلك األجزاء وتكوين صورة أوضح لتلك 
، وقد حققت مواقع التواصل اإلجتماعي (1)المستهلكيننقل التراث اإلجتماعي إلى األجيال الجديدة من  .3

واحدة من أهم تلك الطرق هي: اعتمادها على المشاهير في السوشيال  هذه الوظائف وبطرق عدة، و
 ميديا؛ لتقديم المحتوى التوعوي أو التوجيهي الذي ترغب به.

بالتواصل  ها تسمحنّ أل؛  النساني"اشكال التواصل أشكل مبسط من  ها "أنّ نف على والتي ُتص ،هذه المواقع
زمالء... إلخ( عن طريق مواقع وخدمات إلكترونية توفر سرعة  مع عدد من الناس )أقارب أصدقاء و

توصيل المعلومات على نطاق واسع، فهي مواقع ال تعطيك معلومات فقط بل تتزامن وتتفاعل أثناء إمدادك 
الذي  ،(2)تاالنترنتبادل المعلومات بشكل فوري عن طريق شبكة ل أسلوباً بتلك المعلومات، وبذلك تكون 

صهار سمات قائد الرأي أو المشهور فيه اناء عمومي يتمتع بحرية تدفق المعلومات و إلى خلق فضيؤدي 
هذه التكنولوجيا التواصلية وفرت لهم فرصة الظهور  نّ الجديدة؛ أل mediaوبال حدود أو ثوابت لمشاهير الـ 

حدود  غتأل محتويات مغايرة، وفي ذات الوقت والـ )طلة( عبر شاشات عدة وتطبيقات مختلفة وبأشكال و
ما غّيرت هم، وربناالمجتمعات، وعاشت وترعرعت في أذه خالياغالبّية والبشر، ونفذت إلى  انوالمك نامالزّ 

من تفكيرهم وقناعتهم في كثير من المواقف؛ لذلك حاول هؤالء المشاهير المولودون من رحم العالم الرقمي، 
 اً توعوي اً أن يصنعوا عالم اإلجتماعيلتواصل تاحتها لهم منصات اأوالُمرَكبون في عناصر رقمية ومقومات 

أو يخلقوا مضامين تحث على تجنب خطر وباء كورونا الذي هدد ويهدد العالم، وهذا ما صرحت به منظمة 
وباًء عالمًيا   COVID- 19 "  مرض الفيروس التاجي "، وعدت 2020-3-11 " يوم"  الصحة العالمية 

 controllableه وباء عالمي مسيطر عليه )أنّ ( ووفًقا لتقاريرها التي وصفته على pandemicأو الجائحة )

pandemic خص إلى آخر تقاله من شأنّ سبوعيين متتاليين خارج الصين، و أ(؛ وذلك لتفشيه السريع على مدى
الحدث العالمّي تاح هذا أ، وقد (3) ، و تزايد الدول المتأثرة به في العالم في الوقت نفسهنافي عدد من البلد

، أو إلجتماعيارعاة تطبيقات التواصل له ليتصدى ؛ المهول وفًقا لتعاطي وسائل االتصال معه فرصة كبيرة
سناباتية،  ) تيوَبرية، أوت هذه المرجعية انجاز التعبير، سواء ك إنمشاهيرها بمختلف مرجعياتهم الرقمية 
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را ستاوية، أو فيساوية، أو بلوَكريانأو مدوناتية، أو  ة، أو فاشينيستا، أو تويترية، أو حتى ما ظهر مؤخ 
ا الجيوش اإللكترونية( وغيرهم من الموالين لتلك المرجعيات اإللكترونية  1من خالل تطبيق "تيك توك"، وأيض 

، ماعياإلجتعبارة عن مجموعة من المستخدمين لموقٍع ما من مواقع التواصل هي  : التيالقبائل الرقميةأو 
دون غيره، وتتمتع حساباتهم على هذا الموقع بمزيد من المتابعين والمتفاعلين، من  ام عاٍل به ولديهم اهتم

وفي الغالب  نحوه،تباههم وتجذبهم انويسعون لتقديم مضامين خاصة بهذا التطبيق تناسب رواده، وتشد 
لة رقمية تصبح قبيتتشكل هذه القبائل الرقمية من أفراد، وتتطور إلى عوائل ومن َثم مجموعات، وبعدها 

ه ءتتفاعل وتتناقل فيما بينها األخبار والتطورات والتفاعالت والمشاركات، وَيعِرف كّل فرد في هذه القبيلة أقربا
ة وعادة يقود هذه القبيلة بعض الزعماء أو القاد، ه لاللتحاق بهاءويرغب في التواصل معهم، ويدعو أصدقا

أبناء القبيلة  إلى هةالذكر، والذين يلقون خطبهم أو موضوعاتهم الموجفي آنفي هذه القبيلة وهم "المشاهير" 
لغته وصنع منهم جيالً رقمًيا له مقوماته وسماته وخصائصه و  ،لهم هذا العالم االفتراضيّ الذين شكّ  الرقمية، و

وربما ا، تجاوزه أنوأفكاره وحتى أخالقه، هذا الجيل الذي تخطى العديد من الحدود التي لم يسبق لغيره 
من  اً جديد اً العصر الرقمي قد وّلد نوع كانوبغض النظر عّما إذا صنعت كينونته التكنولوجيا ومميزاتها، 

 -نا في الوقت الحالي إنأو مجرد بشر عاديين أكثر مالءمة لحياة الشاشة، ف ،super beingالكائنات الفائقة 
، نأبناءهم من المواطنين الرقميي أنّ في حين  ،من المهاجرين الرقميينهناك آباء   يكون  أن - المرجحوهو 

في حين لم  ،ات الهائلة لهذه التكنولوجيات وهم في مرحلة الُرشدنايتعلم اإلمكمنهم  ال يزال الصنف األول
قسام الثقافي من الصعب على اآلباء نما يجعل هذا اال اً وكثير ، يعرف الصنف األخير أي حياة أخرى

وقت ها تنطوي على خطر ما، مثل الأنّ  اً عامل مع المواقف التي يرون حدسيللت واألمهات معرفة أفضل السبل
ه ُيساء نّ أشطة المعتمدة على الحاسوب؛ وفي الوقت نفسه قد يشعر األطفال بنّ المفرط الذي ُينفق على األ

اة يفهمهم، وبالتالي تضيق صدورهم بوجهات النظر التي يعتبرونها غير مناسبة وقديمة بالنسبة إلى الح
 . (4)المعاصرة

مية جيال الجديدة أو الرقألّن اإرشادات ضد جائحة كورونا، ففي تلقي النصائح واإل اً وهذا ما تجلى واضح
أكثر  -خطأعلى كانوا  وا على صواب أو انبغض النظر عّما إذا ك -تتأثر بقادتها عبر السوشيال ميديا 

(:  "هؤالء الذين ينجحون في خلق جالدويللكوم مّما تحذر به منظمة الصحة العالمية؛ ولهذا يقول )ما
وعن  دائماً  ه صحيح، بلأنّ ال يفعلون ما يتراءى لهم  اإلجتماعيمحتوى ينتشر كالوباء في مواقع التواصل 

 مشاهيرهم وقادتهم في العالمصوب  أبناء الجيل الرقمي ينقادون  أنّ ويبدو ، عمد ما يختبرون حدسهم"
بتته العديد من وهذا ما أثاعتراض؛ ، ويتلقون النصح والتوجيه وااللتزام وحتى اللغة، دون تردد أو االفتراضيّ 

 إلجتماعيافي مواقع التواصل  النسانالدراسات العلمية والتي كشفت عن العالقة بين الاليكات وشخصية ا
كات الذي هذا الكم من الالي أنّ ية لباحثين بجامعة "ساوث ويلز" انوتأثيرها عليهم، فقد أوضحت دراسة بريط

لى العكس من ال يقوي ثقته بنفسه، بل ع في صفحته، ال يؤدي إلى تحسين تقديره لذاته و نسانيتلقاه اال
                                                           

 م.2000وخاصة جيل ما بعد العام  اإلجتماعيتستخدم هذه المصطلحات بين مستخدمي مواقع التواصل  1
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على  بمنشورات مثيرة تدل اإلجتماعيوراء الشهرة ومحاولة استقطاب مستخدمي التواصل هاث لّ ال  أنّ ذلك: 
عور الواضح بالنقص، وهذا ما ينفيه قادة الرأي في مواقع ضعف الثقة بالنفس وعدم احترام الذات والش

ندة إلى ها مستأنّ أو المشاهير على متابعيهم؛ بل يبررون ويوضحون مواقفهم على  اإلجتماعيالتواصل 
لة نجاحهم ُمثبت بتزايد عدد متابعيهم ِممن ينتمون إلى القبي أنّ مفاده:  ة اجتماعية، ويسندونها إلى دليلانمك

 ،لكترونيإلا الرّبانوهذا األمر يشي بخطر كبير على مستقبل األجيال! التي ستكون منقادة نحو ، الرقمية
ر ته، وهذا ما سجلته المتابعة والمالحظة للباحث لعدد كبيأجندوالذي سيدير مقصده نحو الجهة التي تناسب 

ثناء كتابة لهذا المقال، من حيث الدور الذي قام أال ميديا في ظرف الحجر الوقائي، من قادة رأي السوشي
به المشاهير في ظل وباء كورونا وما ألقاه من فواجع على العالم بأكمله وتعاطت وسائل اإلعالم مع هذه 

مثل هذا  رمنقطع النظي اً اهتمام قبلها قد القى تكاد تكون فريدة من نوعها، وال يوجد حدث القضية بطريقة 
قسام نّ ألا بارًزا في تناولها لهذه الجائحة على الرغم من " اً االنترنت وروادها دور بكة شأّدت وقد الحدث، 

صال ، واالتاالنترنت، وجودة االتصال باالنترنتالرقمي" الذي يصف الطبيعة المتفاوتة لالتصال ب
تاجها، ان –ويظهر في المقام األول الفرق في الثقافات الرقمية ، اً عموماإللكتروني، والثقافات اإللكترونية 

ألول العالم ا قسام" داخلن"اال انك إن بين شعوب العالم األول والعالم الثالث، و -تشارها، واستخدامهاانو 
مراقبة لرت جهدها وعامليها هذه الشبكة العنكبوتية قد سخّ  أنّ ، إال (5)وفًقا للقاعدة نفسها اً يوصف باطِّراد أيض

ويتصدى كل أخبار العالم، ولم يبخل من  ،يكون هذا الوباء حديث ساعتها أنهذا الحدث، وعملت على 
 والقدرات. األوجهبكل   لرؤيته اً ومؤاتي ،لتطلعه اً موقفه الذي يراه مناسبيقدم  أنالتوجيه بيده قيادة 

___________________ 
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