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Abstract: Even if the sociological and anthropological literature on Muslim societies 
has devoted research to the phenomenon of religious minorities, those characterized 
by irreligiosity have not received the same attention. This is because the phenomenon of 
irreligiosity in these societies remains invisible, often considered taboo in a religious society. 
However, the enormous margin of freedom that social media offers to individuals today, has 
made such irreligious identity more visible in cyberspace. This phenomenon prompts us to 
question its nature and forms of expression on social networks, as well as the way in which it 
is perceived by the Muslim majority who share the same digital space with it.

This article analyzes the phenomenon of irreligious digital identity and its manifestations 
within social networks, revealing the structure and operating logic of virtual irreligious 
groups. The study is based primarily on a qualitative approach to digital content, adopting 
an ethnographic method applied to a sample of irreligious groups on Facebook. The study 
manages to confirm the following thesis: social networks, while being based on the idea of   
an open society, offering their space to groups with different convictions and beliefs and 
allowing them to build new forms of social links, also contribute to the deepening of the logic 
of conflict and tension as well as to the confinement of identity.

Keywords: Identity, Community, Irreligiosity, Digital, Electronic Family, Connection, 
Ethnography on the Net.

مقدمة
ةً يف الشيعة املغاربة واليهود املغاربة، ثم  َثَّلَ إذا كان احلديث عن األقليات الدينية ممُ
زمن  يف  الرسمية  وغري  الرسمية  األدبيات  داخل  باملغرب  طُرح  قد  املغاربة،  املسيحيني 
الطابوهات  ضمن  مصنفا  ظل  الالدينية  موضوع  فإن  الرقمية؛  الفضاءات  ظهور  بَق  سَ
مرحلة  استكامل  بعد  املغريب،  املجتمع  أن  إىل  فقط  ذلک  يعود  النقاش. وال  عن  تنعة  املُمْ
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حضور  (أخذ  تقريبا  كيلٍّ  نحو  عىل  مسلم  كمجتمع  نفسه  م  قدِّ يُ أضحى  البالد،  أسلمة 
األقليات اليهودية املغربية بعني االعتبار)؛ بل ألن اإلجهار بالالدينية لطاملا ظل مندرجا 
عن  فاحلديث  قانونيا.  م  رَّ جيُ أن  قبل  اجتامعيا،  ثم  دينيا،  ة  مَ املجرَّ األفعال  قائمة  ضمن 
يف  لكن  الدينية  الردة  عن  احلديث  بالرضورة  يستدعي  مسلم  جمتمع  داخل  الالدينية 
هِ  صيَغِ بكل  باملطلق،  الدين  عن  جذرية  ارتداد  حركة  باعتبارها  أي  األقىص.  شكلها 

املعروفة، وقطع كل عالقة به.
ولئن كان املجتمع املغريب ال خيلو  يف السابق من وجود بعض حاالت الردة الدينية 
اجلذرية؛ فإهنا قد ظلت غري مرئية، بحيث مل تكن تظهر داخل الفضاء العام، ومل شكل 
أصحاهبا مجاعة حمددة معروفة ومرتابطة العنارص. لكن هذا الوضع تغري إىل حد كبري مع 
بداية األلفية اجلديدة، وخالل العقد األخري عىل وجه اخلصوص. إذ أصبح الالدينيون 
نا مرئيا داخل الفضاء  كوِّ املغاربة، شأهنم يف ذلک شأن غريهم من األقليات األخر، مُ
وتوجهاهتا  مبادؤها  هلا  الذات،  قائمة  كجامعة  أنفسهم  مون  قدِّ يُ اإللكرتوين؛  العمومي 

اخلاصة، وتسعى إىل فرض وجودها.
يُطرح السؤال هنا حول طبيعة هذه اجلامعات الالدينية اإللكرتونية التي أصبحت 
تنافس األغلبية املسلمة عىل حيازة الفضاء الرقمي، وحول شكل التفاعالت التي تدور 
بني هذين الطرفني. كيف يعي الالدينيون املغاربة هويتهم داخل الفضاءات االفرتاضية، 
املغريب  هبا  يتمثل  التي  الصورة  هي  وما  الوطنية؟.  اهلوية  إىل  بالقياس  يموقعوهنا  وكيف 
أن  دون  من  كيل  بشكل  الدين  دائرة  األخري  هذا  يغادر  عندما  الالديني  نظريه  املسلم 
اآللية  يشكل  الصداقة  رابط  كان  وإنْ  بديلة؟.   أخر دينية  مجاعة  أي  داخل  يتموقع 
هة لعمل املجتمع الفايسبوكي ومجاعاته االفرتاضية الصغر، فهل يُفيض  املحورية املوجِّ
قناعات  حيملون  ومجاعاتٍ  التقريب بني أفرادٍ  بالفعل إىل  الربط هذه  اشتغال آلية  منطق 
يف  القائمة  االجتامعية  الروابط  وفک  التباعد  أسباب  تعميق  إىل  تفيض  أهنا  أم  خمتلفة، 

خمتلف أبعادها؟.
I . منهجية البحث

لئن كان بروز املجتمع االفرتايض قد فرض تطوير مناهج جديدة ملقاربته كام هو 
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املنهج  خصوصيات هذا  فإن  االفرتاضية،1  االثنوغرافيا  أو  النتنوغرايف  املنهج  الشأن مع 
وإن كانت تتالءم مع متطلبات البحث يف اجلامعات االفرتاضية اخلاصة باألقليات الدينية 
االفرتاضية،  الالدينية  باجلامعات  ارتباطا  درجتها  ترتفع  مة  املالءَ هذه  فإن  العموم،  عىل 
ميدان  فإن  لذا  املغريب.  املجتمع  مع  احلال  هو  كام  إسالمية،  جمتمعات  داخل  خاصة 
البحث االفرتايض يظل، يف نظرنا، الفضاء األنسب الذي يمكن فيه للباحث االجتامعي 
أفراد  تصورات  رصد  إمكانية  عن  فضال  الالدينية،  األقليات  من  النوع  هذا  يرصد  أن 
عىل  القائمة  الالمرئية،  النتنوغرافيا  فإن  عليه،  وبناء  هلا.  احلاضن  العريض  املجتمع 
االنخراط املتقطع يف اجلامعات االفرتاضية، تشكل املنهج املالئم الذي يسمح للباحث 
التفاعل  وسريورات  تشكلها،  وإعادة  تشكلها  مسارات  وتتبع  داخلها،  باالنغامس 
عىل  تُنتج  التي  واملواقف  واملشاعر  واملعتقدات  األفكار  أنظمة  طبيعة  ورصد  داخلها، 

هامش تلک السريورات التفاعلية اإللكرتونية.
املنهج  تبني  عىل  تقوم  تكميمي؛  ببعدٍ  كيفيةٍ  بحثٍ  ملقاربة  اعتامدنا  هنا  من  يأيت 
الفايسبوكية  املغربية  الالدينية  اجلامعات  من  خمتارة  نامذج  لدراسة  النتنوغرايف 
(أطلس. الكيفية  املعطيات  لتحليل  متخصص  برنامج  عىل  اعتامدا  معطياهتا  ومعاجلة 
 وهبذا سنركز عملنا داخل هذه الورقة البحثية عىل دراسة املحتو .(Atlas.ti يت.آي
صفحتني  عىل  موزعة  ومبحرة  مبحرا   200 تضم  رقمية  بعينة  اخلاص  اإللكرتوين 

مغريب.“3 ”كافر  صفحة  املغاربة،“2  ”امللحدين  صفحة  مها:  فايسبوكيتني 
II. الالدينية واملفاهيم املرتبطة هبا: نحو إعادة بناء املفهوم

بِني لنا تتبع حمتو املتن الرقمي أن املختلفَ عقديا، سواء كان اختالفه اختالفا  يُ
يف املذهب الديني أو يف الدين ككل، يرتبط تصوره يف حاالت عديدة بمفهوم ”اإلحلاد؛“  
التفاعلية  السياقات  اختالف  عىل  باستمرار  عليها  نقف  كنا  التي  املالحظة  لكن 
اإللكرتونية التي كنا نتناوهلا بالدرس؛ هي وجود خلط شائع لد املبحرين املغاربة بني 

1. انظر هبذا الشأن مقالنا التايل: حمجوبة قاوقو، ”املجتمع االفرتايض وإشكالية جتديد منهج البحث السوسيولوجي: 
نحو بناء نموذج لدراسة التفاعالت اإللكرتونية بواسطة احلاسوب،“  عمران للعلوم االجتامعية 29 (2019): 95-94.

 /https://www.facebook.com/athmaroc الفايسبوک،  عىل  املغاربة“   ”امللحدين  لصفحة  اإللكرتوين  العنوان   .2
(تاريخ الولوج: 2018/08/28).

 https://www.facebook.com/PageKaferMaghribi/ ،3. العنوان اإللكرتوين لصفحة ”كافر مغريب“  عىل الفايسبوک
(تاريخ الولوج: 2018/08/28).
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مفهوميْ ”اإلحلاد“ و”العاملانية،“ إذ جيري استعامهلا من قبَل الغالبية العظمى من املبحرين 
كمرادفني لبعضهام البعض.

ويكشف لنا حمتو التعليقات اإللكرتونية هبذا اخلصوص وجود حالتني متباينتني 
ترتبطان هبذا النوع من اخللط: فإما أنه يكون خلطا ناجتا عن عدم إدراک مستعميل هذين 
باملدلول نفسه، أي  إليهام، من ثمة، كدالَّنيْ  بينها والنظر  القائمة  لالختالفات  املفهومني 
أنه خلط غري مقصود، يرتبط بأصل التمثلِ ال بقراءةٍ تأويليةٍ خاصة للمفهومني؛ وإما أنَّ 
مستعميل هذين املفهومني يدركون أن األمر يتعلق بدالَّنيْ خمتلفيْ الداللة، لكنهم يوجهون 
نظر إىل كل  قراءاهتم التأويلية هلام عىل نحو جيعالهنام يتطابقان أحدمها مع اآلخر. حيث يُ
نظر إىل كل عاملاين باعتباره ”ملحدا“  بالفعل،  ”ملحد“  باعتباره حامال لفكر عاملاين، ويُ

أو مرشوع ”ملحد.“ 
كمرادف  استعامله  جيري  العاملَانية4  مفهوم  أن  نفسه،  السياق  يف  يُالحظ،  كام 
ملفهوم الالئكية التي يتم ربطها هي األخر بـ”اإلحلاد.“ ويعني ذلک أن هذه املفاهيم 
براديگم  داخل  ملستعمليها،  بالنسبة  املطاف،  هناية  يف  متموقعة  كلها  تظل  الثالث 
بناء  يف  إليها  تستند  التي  املقومات  منه  وتستمد  داخله،  تتحرک  عام  كحقل  الالدينية 
األساسية  املفاهيم  بناء  بإعادة  نقوم  أن  القول  سياق  منا  يقتيض  لذلک  تعريفاهتا. 
بأخذ  لنا  السامح  شأهنا  من  التي  اإلجرائية  التعاريف  حتديد  عرب  عليها  سنشتغل  التي 

داخل  أكرب  بشكل  دارجة  نجدها  التي  لامنية  العِ تسمية  بدل  ها)،  دِّ ومَ العني  (بفتح  املََانية،  العَ تسمية  هنا  نعتمد   .4
ربوفونية وداخل اخلطابات التداولية اليومية. ونستند يف ذلک إىل عدد من التصورات النظرية كام هو احلال  األدبيات العَ
 ،(secularism) ذلک أن كلمة العاملانية .(Danièle Hervieu-Léger) مع التصور الفيبريي وتصور دانييل هرييف ليجي
نحو  التطلع  مقابل  يف  وذلک  الزمن؛  داخل  العامل،  داخل  التموقع  معنى  تفيد  الغريب،  نشأهتا  أصل  يف  احلريف،  بمعناها 
إىل  احلاجة  دون  األفراد  تفكري  عنده  ينتهي  الذي  األسايس  األفق  هو  يصبح  املَ  العَ أن  ذلک  ويعني  املتعايل.  أو  املقدس 
املََانية) هي إنام تقوم عىل مقاربة معنى املفهوم  البحث عن املعنى فيام وراءه. فالتسمية األوىل، التي نعتمدها هنا، (أي العَ
لامنية) فرتتد إىل مفهوم العِلم. وينبغي أن نأخذ بعني االعتبار هنا أنه حتى وإنْ  ؛ بينام التسمية الثانية (العِ عرب رده إىل العاملَ
كانت العاملانية ترتبط بسريورة حتديث املجتمع والتطور الذي يلحق بنياته ومؤسساته الداخلية بشكل تدرجيي؛ فإنه ال 
ينبغي أن يلزم عن ذلک تأويل مفهوم العاملانية باملعنى الضيق الذي يفيد إضفاء الطابع العِلمي عىل احلياة. لذلک فإن 
مفهوم ”الدنيوية“ الذي يوظفه بعض الباحثني املغاربة والذي يقرتب من املفهوم الذي نستعمله هنا، يبدو هو اآلخر، يف 
لامنية (بكرس العني). فيام  نظرنا، ناقال للمعنى الذي حتيل إليه الكلمة األصلية وذلک باملقارنة مع املفهوم الدارج أي العِ

خيص األساس النظري الذي نحيل إليه هنا يمكن الرجوع إىل:
Max Weber, “Science as a Vocation,” translated and edited by Hans Heinrich Gerth & Charles Wright 

Mills, in From Max Weber, Essays in Sociology (New York: Oxford University Press, 1946), 129-
135;  Danièle Hervieu-Léger et al., “La religion des Européens: Modernité, religion, secularization,” 
in Identités religieuses en Europe, ed. Grace Davie & Danièle Hervieu-Léger (Paris: La Découverte, 
1996), 23-9.
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االختالفات القائمة بينها بعني االعتبار، وذلک يف استحضارٍ للدالالت والتصورات 
التي ترتبط هبا داخل املتن الرقمي.

ونشري هنا إىل أننا سنعمد يف بعض احلاالت إىل استخدام مفهوم ”اإلحلاد“  و”امللحدين“ 
ب علينا نقلها بأمانة، حيث سنعمل  وذلک لدواعٍ مرتبطة بطبيعة السياقات اخلاصة التي يتوجَّ
لكننا  االصطالحات.  تلک  توظيف  عىل  دأبوا  الذين  املبحرين  بلغة  االلتزام  عىل  داخلها 
سننحو نحو استخدام مفهوم ”الالدينية“  بدل مفهوم ”اإلحلاد“  يف السياقات السوسيولوجية 
العامة التي نريد منها جتاوز لغة املبحرين واالرتقاء هبا نحو مستويات أعىل يف البناء النظري 
للمعطيات. وفضال عن الرغبة يف التجريد الفكري، فإن غرضنا أيضا من وراء ذلک التوظيف 
هو جتاوز الدالالت القدحية التي حتيط بمفهوم اإلحلاد، والتي ينبه إليها الالدينيون أنفسهم، 

الذين أصبحوا يفضلون تسمية ”التنويريني“5 بدل ”امللحدين.“ 
نقصد بالسلوک الالديني هنا، ذلک الفعل الذي جيعل الفرد يفكر ويسلک عىل 
الرموز  منظومة  يوظف  ال  بحيث  الديني،  إمالءات  من  كليا  متجردا  معه  يكون  نحوٍ 
هٍ ملامرساته وأحكامه وسلوكاته اليومية. ويشكل  الدينية، وال يستحرضها كمحددٍ موجِّ
من  النوع  هبذا  الالئكية)  العاملانية،  (اإلحلاد،  الذكر  السابقة  الثالث  املفاهيم  ارتباط 
إطارا  باعتباره  الالدينية  براديگم  داخل  ندرجها  جيعلنا  الذي  األساس  السبب  السلوک 

عاما تتأطر داخله إشكاالهتا ومفاهيمها ومبادؤها النظرية.
تصنيف  عىل  درجت  قد  الالدينية  بموضوع  اهتمت  التي  األدبيات  كانت  ولئن 
الالدينيني ضمن فئة واحدة، جيري تعريفها اعتامدا عىل التوصيف نفسه؛ فإننا سنعمد هنا 
”الالدينية  ثم  ”املطلقة“   أو  الصارمة“   مها: ”الالدينية  لالدينية  مستويني  بني  التمييز  إىل 

النسبية.“  ونستند يف وضع هذا التمييز إىل حمددين:
ک الذي جيمع، يف نظرنا، بني تلک املفاهيم الثالث  يتمثل املحدد األول يف املُشرتَ
املندرجة داخل براديگم الالدينية والتي يَفرتض كل واحد منهام قدرا معينا من السلوک 
الالديني، وقدرا من االستبعاد للمقدس الديني. لذا فإن الالدينية الصارمة تتطابق مع 
تبني  إىل  مفتوحة  ودعوة  املاوراء  لفكرة  ومطلقا  تاما  إنكارا  باعتباره  مفهوم ”اإلحلاد“  
منظومة شمولية من السلوكات الالدينية وتعميمها عىل املجتمع أو املجتمعات بأكملها. 

5. Richard Dawkins, “Now Here’s an Idea,” Free Inquiry 23 (4) (2003): 13; Daniel Dennett, Breaking 
the Spell: Religion as a Natural Phenomenon (New York: Penguin, 2006), 21-51.
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يقومان  باعتبارمها  والعاملانية  الالئكية  النسبية)  الالدينية  (أي  الثاين  املفهوم  يشمل  بينام 
عىل استبعاد املقدس الديني من الفضاء العام، ويفرتضان قدرا من السلوكات الالدينية، 

بدرجتني متفاوتتني.
لنا،  سمح  والذي  عليه  اشتغلنا  الرقمي الذي  الثاين يف حمتو املتن  يتمثل املحدد 
الطريقة  من  انطالقا  تتمظهران  لالدينية  خمتلفني  صورتني  عىل  بالوقوف  عام،  بشكل 
التي يتصور هبا املبحرون املغاربة-الالدينيون هوياهتم الالدينية. إذْ أفضت بنا املالحظة 
الالدينيّني  أن  مفاده  عام  باستخالص  اخلروج  إىل  البحث  املمتدة لفضاء  النتنوغرافية 
املغاربة ال يقدمون أنفسهم كجامعة واحدة منسجمة تتقاسم املبادئ نفسها؛ بل ينقسمون 
إىل فئتني تبعا حلجم املسافة التي تفصلهم عن املقدس الديني، وحجم السلوكات الالدينية 

التي يكشفون عنها داخل الفضاء العمومي اإللكرتوين.
حيث نجد أن هناک فئة أوىل من هؤالء املبحرين تقر بأهنا ال تعرتف كليا بوجود 
يشء اسمه املقدس الديني، وتنكر كليا فكرة اإلله اخلالق واملاوراء، وتعترب أن ”األديان 
لكنها  اخلالق،  اإلله  بفكرة  تقر  بوبيون)  ثانية (الرُّ فئة  هناک  ثم  حمضة.“   إنسانية  صنيعة 
إنكار  إىل  ثمة  من  فتنتهي  الساموية،  الدينية  التعاليم  يف  ةً  َثَّلَ ممُ الكون  يف  متظهراته  تنكر 

ورفض الطقوس الدينية.
تسمية  أو  ”امللحدين“   تسمية  عىل  اعتامدا  إما  أنفسهم  األوىل  الفئة  أفراد  ف  يُعرِّ
بتواطئ،  عليهم  تصدق  ال  التسمية  هذه  أن  الثانية  الفئة  أفراد  يعترب  بينام  ”الالدينيني؛“  
الطقوس  عن  ختليهم  جراء  الالدينية  حالة  من  باقرتاهبم  يقرون  فهم  نفسه.  باملعنى  أي 
الدينية، لكنهم ال يتامهون مع الالدينيني بشكل كيل، ألنه الزالوا متشبتني بفكرة املقدس 

كية حتيط هبا. اخلالص؛ مع وجود درجة من الشَّ
كالَّ األساس يف  يبدو أن الالدينية تُقارب هنا انطالقا من مكونني مركزين لطاملا شَ
تعريف الدين، ومها: املعتقد والطقس. إذْ تشكل الالدينية النقطة النهائية املحتملة التي 
قد يصل إليها الفرد بعد مسارٍ من إعادة مساءلته للعالقة مع املقدس الديني؛ وتتمظهر 
دون  للطقس  إنكارا  األوىل  الدرجة  تعكس  دة.  الشّ حيث  من  خمتلفتني  درجتني  عرب 
املقدس اخلالص وهي التي نُطلق عليها اسم الالدينية النسبية. بينام تعكس الثانية إنكارا 
ماكس  تصور  هنا  ونستلهم  الصارمة.  الالدينية  اسم  عليها  نطلق  فإننا  لذلک  معا،  هلام 
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النسبي؛6  الديني  والتوحيد  الصارم  الديني  التوحيد  بني  متييزه  يف    (Max Weber) ڤيرب
احلالتني  كلتا  يف  املوصوفتني  الوضعيتني  بني  القائم  اجلوهري  الفرق  مراعاة  مع  هذا 
واملطبوعتني بالتناقض أساسا (التوحيد الديني/الالدينية). ويعني ذلک أننا نستلهم هنا 
واحد  ملفهوم  متباينني  مستويني  وصف  عىل  والقائمة  املفاهيمي  للبناء  الشكلية  الصورة 
ي (الالدينية   ال من حيث املحتوِ خيتلف أحدمها عن اآلخر من حيث الدرجة واملحتوَ

الصارمة/الالدينية النسبية).
لذا فإن هذا التمييز الذي نضعه هنا، وإنْ كان يستند إىل دواعٍ نظريةٍ سبق بياهنا، 
فإنه يشكل باألساس متييزا إجرائيا وجدنا أنفسنا مدعوين إىل إقامته أخذا بعني االعتبار 
عن  الالدينية  براديگم  يكشف  وكيف  الدراسة،  موضوع  اإللكرتونية  التفاعالت  سياق 
نفسه داخلها. وتتمثل إجرائية هذا التمييز يف كونه يسمح لنا باإلحاطة بخطاب املبحرين 
هلام،  ةِ  دَ املحدِّ اخلصائص  وجتريد  سابقا،  إليهام  املشار  مستوييه  يف  الالدينيِّني  املغاربة 
مُصادرة  دون  الالدينية  هلويتهم  األفراد  تصور  يعكسان  وصفيني  مفهومني  يف  واختزاهلا 

دون عليها يف خطاهبم الرقمي. االختالفات الدقيقة التي يشدِّ
III. اهلوية الالدينية الرقمية بني تأكيد الذات وهاجس الرقابة

نقصد  فإننا  العام  مدلوهلا  يف  الرقمية  الالدينية  اهلوية  عن  هنا  نتحدث  عندما 
داخل  وراءهم  األفراد  يرتكها  التي  الالديني   املحتو ذات  الرقمية  اآلثار  جمموع  هبا: 
مبارشة،  غري  أو  مبارشة  معطيات  شكل  يف  مة  قدَّ مُ كانت  سواء  اإللكرتونية؛  الفضاءات 
والتي تعكس يف جمموعها اآلراء والتمثالت واملواقف الالدينية ألصحاهبا من املبحرين، 
التي  األبعاد  تعدد  إىل  بالنظر  لكن  والفكرية.  العقدية  انتامءاهتم  بتحديد  بذلک  وتسمح 
حتيل إليها اهلوية الرقمية، وذلک من حيث تراوحها بني املستو الوصفي والفاعل ثم 
اإلحصائي؛ فإننا سنحرص تعريفنا للمفهوم إجرائيا، يف البعد الفاعل فقط بالنظر إىل أنه 
يشكل البعد الذي تتمظهر من خالله أفكار املبحرين وتصوراهتم ومعتقداهتم ومواقفهم.
وإذا كانت اهلوية الرقمية تتحدد باالستناد إىل مفهوم األثر الرقمي يف داللته العامة 
نة التي تشكل يف حد  عة، فإنَّ األثر الذي سنحرص فيه بحثنا هو التعليقات املدوَّ واملُوسَّ
ذاهتا نوعا من التفاعل االجتامعي اإللكرتوين؛ والتي تعد أهم متظهرٍ للهوية الرقمية يف 

بعدها الفاعل داخل شبكة الفايسبوک.
6. Max Weber, Sociologie de la religion (Economie et société), traduction de Isabelle Kalinowski 

(Paris: Flammarion, 2006), 119.
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1. اجلامعات االفرتاضية الالدينية: البنية ومنطق االشتغال
تفاعلية- فضاءات  بوصفها  املغربية  االفرتاضية  الالدينية  اجلامعات  تتحدد 
إلكرتونية خاصة باملبحرين املغاربة الذين اختاروا ترک الدين اإلسالمي وتبني الالدينية 
(فيام  حقيقية  هويات  عرب  إما  رقميا،  أنفسهم  عن  يعربون  والذين  احلياة،  يف  كمذهب 
ندر)، أو عرب هويات مستعارة يف الغالب األعم. يفيد هذا التحديد أن الباحث املشتغل 
يقيض  مسبق  افرتاضٍ  وضع  نحو  تلقائي،  وبشكل  البداية  منذ  سيتجه،  العينة  هذه  عىل 
بأن بنية هذا النوع من اجلامعات االفرتاضية ستكون منسجمة وموحدة، مادامت هويتها 
اجلامعية حمددة، واجتاهها واضح بشكل قبيل. وهذا هو بالضبط االفرتاض الذي انطلقنا 
منه يف بداية الدراسة والذي رسعان ما دحضته املالحظة أوال، ثم نتائج تفريغ املعطيات 

ثانيا.
املبحرين  من  كبرية  نسبة  أن  هو  النتنوغرافية  املالحظة  مرحلة  خالل  عاينَّاه  ما  إنَّ 
الذين يلجون هذا النوع من الصفحات وينخرطون يف سريورة التفاعل داخلها هم من 
عينة  داخل  أنه  الدراسة  نتائج  أفادت  حيث  اإلسالمية.  الدينية  للهوية  احلاملني  املغاربة 
ضمت 200 مبحرا ومبحرة من صفحتيْ ”امللحدين املغاربة“  و”كافر مغريب“  مل يتجاوز 
عدد الالدينيّني املنخرطني يف عملية التفاعل %45,5، هذا بينام وصل عدد املتفاعلني من 

املغاربة احلاملني للهوية الدينية اإلسالمية داخل هاتني الصفحتني إىل 54,5%.
عىل  الذكوري  للعنرص  كبرية  هيمنة  عن  اإلطار  هذا  يف  الدراسة  نتائج  وكشفت 
بينام  الصفحتني؛  هباتني  اخلاصة  العينة  جمموع  من  بلغت 88,5%  بنسبة  التفاعل  سريورة 
من   3,5% نِّف  صُ حني  يف  %8؛  التفاعالت  هذه  داخل  اإلناث  حضور  نسبة  تتجاوز  مل 
احلضور  أن  املعطيات  تفريغ  نتائج  أفادت  كام  اجلنس.7  حمدد  غري  خانة  ضمن  املبحرين 
يكشف  املغاربة  بالالدينيّني  اخلاصتني  الصفحتني  هاتني  داخل  املسلمة  للغالبية  املهيمن 
اجلنس.  ملتغرية  تبعا  العينة  به  تتوزع  الذي  الشكل   مستو عىل  حتى  أيضا  نفسه  عن 
حيث وصلت نسبة الذكور احلاملني للهوية اإلسالمية واملنخرطني يف النشاط التفاعيل 
الالدينيّني  الذكور  نسبة  تتعد  الدراسة إىل %52,5، يف حني مل  موضوع  الصفحتني  داخل 
املتفاعلني %47,4. هذا بينام مل تتجاوز نسبة حضور املغربيات الالدينيات داخل سريورة 

7. اعتمدنا تسمية ”غري حمدد“ اجلنس كفئة للتصنيف، أي كوصفٍ إجرائيٍّ رصف أملته علينا الرشوط املنهجية لتفريغ 
املعطيات الرقمية وتنظيمها؛ حيث كنا نقف عىل بعض التعليقات اإللكرتونية التي هلا داللة بالنسبة إلشكالية البحث، 

لكن هوية أصحاهبا غري معروفة، الستخدامهم أسامء مستعارة ال حتيل عىل جنس املعلق.
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التفاعل اإللكرتوين بالصفحتني املذكورتني %37,5، يف حني وصلت نسبة اإلناث اللوايت 
كشفن عن أنفسهن كمغربيات هبوية دينية إسالمية إىل 62,5%.

ويبدو من خالل هذه النتائج األولية أن اجلامعات الفايسبوكية اخلاصة باألقليات 
الالدينية املغربية ال تكشف عن نفسها كجامعات منسجمة البنية؛ بل كجامعات تستقطب 
اجتاهني متناقضني يعربان عن شكلني خمتلفني للعالقة باملقدس: اجتاه أول حيدد اهلدف 
من وجوده داخل الفضاء اإللكرتوين يف ”نزع القداسة عن العامل“  ووضع حد هلا؛ وهي 
العبارة التي يتخذها الالدينيون شعارا لصفحاهتم، ويتداولوهنا داخل تعليقاهتم؛ ثم اجتاهٌ 
هبا.  املساس  يسعون إىل  الذين  ألولئک  حد  ووضع  القداسة،  تلک  عىل  اإلبقاء  يود  ثانٍ 

وكل طرف منهام يعبئ إمكاناته اخلاصة ألجل الدفاع عن صالحية تصوراته.
لكن إنْ كان كال االجتاهان حيرضان داخل الصفحتني، فإن توزيعهام خيتلف بشكل 
نسبة  فيه  وصلت  الذي  الوقت  يف  إذْ  الدراسة.  نتائج  تفيد  كام  عكيس،  نحو  وعىل  كبري، 
صفحة  داخل  التفاعل  سريورة  يف  املنخرطني  الالديني  االنتامء  ذوي  املغاربة  املبحرين 
”كافر مغريب“  إىل %85,1، فإن نظريهتا داخل صفحة ”امللحدين املغاربة“  مل تتجاوز 5%. 

كام أنه يف الوقت الذي مل تتعد فيه نسبة املبحرين املغاربة بانتامء ديني إسالمي%14,8 داخل 
بلغت 94,9%.  املغاربة“   ”امللحدين  صفحة  داخل  نظريهتا  فإن  مغريب؛“  ”كافر  صفحة 
وتكشف هذه األرقام عن مالحظة هامة مفادها أن هاتني اجلامعتني االفرتاضيتني بالرغم 
إحدامها  خمتلفتني:  ببنيتني  تتمظهران  أهنام  إال  الالدينية،  اهلوية  يف  معا  تشرتكان  أهنام  من 

بأغلبية مسلمة والثانية بأغلبية الدينية.
االفرتاضيتني  اجلامعتني  هاتني  اشتغال  منطق  يف  يفرسها  ما  األرقام  هذه  جتد 
وطبيعة التفاعالت التي تنشأ داخلهام والنتائج املرتتبة عن ذلک. إذ بقدر ما ختلق تلک 
بنيتها  تغيري  إىل  تؤدي  ما  بقدر  الالدينية  االفرتاضية  اجلامعات  داخل  دينامية  التفاعالت 
إعادة  ثم  كيل،  بشكل  اجلامعة  لوجود  حد  وضع  عنها  يرتتب  أن  يمكن  حيث  وشكلها. 
تشكيل أخر بديلة هلا، لكن بصيغة جديدة وبنية خمتلفة عن سابقتها. ويمكنها بذلک 
عىل  للعضوية،  صارمة  برشوط  مغلقة  مجاعة  إىل  للعموم  مفتوحة  مجاعة  من  تتحول  أن 
احلاملني  املبحرين  يف  حمصورة  لها  عْ وجَ فيها،  االنخراط  عملية  تضييق  إىل  يؤدي  نحوٍ 
للهوية الالدينية فقط دون غريهم. ويكون هذا التغيري يف سياسية تدبري الفضاء حمكوما 
بدواعٍ أمنيةٍ داخلية. أي تفادي تسلل الدخالء الذين يلجون إىل الصفحة هبويات الدينية 

مزعومة بغرض التبليغ عنها.
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يمكن أن نقف عىل هذا النموذج من التحول بالرجوع إىل صفحة ”كافر مغريب.“  
للعموم،  مفتوحة  ذلک  مع  تظل  فإهنا  بالالدينيّني؛  خاصة  صفحة  كوهنا  من  فبالرغم 
مع  ويتفاعل  إليها،  يلج  أن  ديانته  كانت  كيفام  الفايسبوک  شبكة  يف  منخرط  أي  بإمكان 
ما يُنرش داخلها يف أي وقت من دون طلب العضوية. ولذلک فإهنا عرفت يف السنوات 
السابقة حضورا مكثفا للمبحرين املغاربة املسلمني الذين يلجوهنا هبدف شن هجومات 
إلكرتونية عليها عرب االنخراط يف محالت التبليغ اإللكرتوين، فكان ينتهي األمر بحظرها 

من قبل إدارة الفايسبوک، إما بشكل مؤقت أو بصفة هنائية.
إىل  مرة  كل  يف  مدعوا  يكون  عليها  املرشف  أو  الصفحة  مؤسس  أن  ذلک  ويعني 
إعادة خلق مجاعة افرتاضية جديدة واالنطالق مرة أخر من مرحلة الصفر عرب الدعاية 
للصفحة اجلديدة، وجتميع املنتمني السابقني إليها، وإعادة بناء أرشيف رقمي جديد هلا. 
إذْ  تراكميا،  تارخيا  ال  ومؤقتا  عارضا  تارخيا  الالدينية  االفرتاضية  اجلامعة  تاريخ  يصبح 
وليس  مرة  أول  بدأ  حيث  من  االنطالق  عرب  جديد؛  من  بناؤه  ويُعاد  مرة  كل  يف  يُمحى 
دون  بأكمله  الرقمية  لآلثار  السابق  األرشيف  اختفاء  إىل  ذلک  ويعود  انتهى.  حيث  من 
إمكانية استعادته والبناء عليه. كام أن شبكة الروابط تتفكک ليُعاد تركيبها من جديد وفق 

بنية جديدة.
ولذلک نالحظ، يف هذا اإلطار، أنه بقدر ما تكشف بنية التفاعالت اإللكرتونية 
داخل صفحة ”امللحدين املغاربة“  عن نفسها كفضاء رقمي جلامعة الدينية بأغلبية مسلمة، 
داخل  التفاعالت  بنية  فإن  األولية؛  بصيغتها  لسنوات  الوجود  يف  استمرارها  إىل  بالنظر 
تعرضت  ألهنا  الدينية،  بأغلبية  رقميا  فضاء  كوهنا  عن  تكشف  مغريب“   ”كافر  صفحة 

.للحظر مرات عديدة وأُعيد فتحها من جديد بصيغ أخر
التي  الكيفية  وحول  ومصريمها؛  الصفحتني  مسار  حول  هنا  السؤال  يُطرح  قد 
يمكن هبا تفسري واقعة اشرتاكهام معا يف االجتاه نفسه، هذا يف الوقت الذي يبدو فيه مسار 
هذا  إن  متعددة.  بقطائع  لَّال  تَخَ مُ  األخر مسار  يبدو  حني  يف  مستمرا،  خطيا  إحدامها 
السؤال جيد إجابته يف طبيعة املحتويات التي جيري تقاسمها داخل كل صفحة، وسياسة 

النرش والتفاعل التي تبنَّتها كل واحدة منهام.
لقد وضعت صفحة ”امللحدين املغاربة“  أخالقيات لضبط ما ينرش داخلها أو ما 
سمي بـ ”دستور املجموعة“  والذي يقوم عىل مبدأ إقرار احلرية يف التعبري، والتأكيد عىل 
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عرب  النقد  هلذا  إطارا  ذلک،  مع   ، دَتْ دَّ حَ أهنا  إال  النقد،  عىل  تعلو  مقدسات  وجود  عدم 
منع التجريح أو الشتم، والتشديد عىل رضورة احرتام كل األنساق الفكرية كيفام كانت 
إبالغ  يف  احلق  للمتفاعلني  ل  ختوِّ االفرتاضية  للجامعة  الضابطة  القواعد  أن  كام  طبيعتها. 
ض أحد املبحرين ألي نوع من أنواع اإلساءة.  إدارة املرشفني عىل الصفحة يف حالة تعرُّ
بحيث قد تُفيض الشكاية إىل عقوبات ترتاوح ما بني التنبيه والتحذير وصوال إىل احلَظْر، 

أو حذف املعني باألمر من صفحة اجلامعة الفايسبوكية بشكل كيل.
وبناء عىل ذلک، فإن املحتو الذي جيري نرشه داخل صفحة ”امللحدين املغاربة“  
الدين  عىل  الرتكيز  مع  عام،  بشكل  األديان  نقد  عىل  باألساس  متمحورة  مادته  تكون 
الديني  املقدس  رفض  بفكرة  ا  هً موجَّ يكون  النقد  أنَّ  من  الرغم  عىل  لكن  اإلسالمي. 
يظل  فإنه  الدينية؛  للخطابات  مالزمة  داخلية  تناقضات  يُعترب  ما  كشف  عىل  العمل  عرب 
ا ضمن حدود األخالقيات املوضوعة من قبَل املرشفني عىل الصفحة. لكن سياسة  مؤطَّرً
عُ  ةٍ بأخالقيات معينة، وال تُوضَ هَ النرش والتفاعل داخل صفحة ”كافر مغريب“  غري موجَّ
املنشور   املحتو فإن  لذلک  الديني.  املقدس  نحو  ه  املوجَّ للنقد  حمظورات  أو  حدود  أية 
عىل  والتهكم  الدين  من  السخرية  عىل  لريكز  املوضوعي  النقد   مستو يتجاوز  داخلها 

أتباعه.
عىل  جذبٍ  كجامعاتِ  املعنى  هبذا  املغاربة  لالدينيِّني  االفرتاضية  اجلامعات  تبدو 
النظراء  جتتذب  ما  بقدر  إذ   .أخر جهة  من  الِبٍ  سَ نحو  وعىل  جهة،  من  موجبٍ  نحو 
جتتذب  فإهنا  للعامل؛  رؤاهم  يدعم  ما  عن  الباحثني  مشاهبة،  الدينية  ملعتقداتٍ  احلاملني 
يف   تر ألهنا  الداخلية،  بنيتها  تفكيک  إىل  تسعى  التي  واملنافسة  النقيضة  العنارص  أيضا 

وجودها هتديدا مستمرا ملقدسها.
تقاسمه  جيري  الذي  الالديني   املحتو طبيعة  إىل  السالب  اجلذب  منطق  ويعود 
الوقت  يف  إذ  الديني.  املقدس  موضوع  هبا  يتناول  التي  والكيفية  الصفحات  هذه  داخل 
الذي حييط فيه املسلمون عموما (بام يف ذلک املبحرين املغاربة) رموزهم الدينية بسلسلة 
الوقت  يف  واملقدس،  الدنيوي  بني  القائمة  املسافة  احرتام  تفرتض  التي  التحريامت  من 
الذي نجد فيه أن مفهوم احرتام املقدس الديني يغيب كليا داخل اجلامعات االفرتاضية 
هَ نحو نزع القداسة عن العامل يتأسس لدهيم عىل فكرة  لالدينيني املغاربة. ذلک أن التوجُّ
الدينية  واملقدسات  الرموز  إىل  واإلساءة  والسخرية  النقد  أنواع  كل  توجيه  رضورة 
اإلسالمية (أو غريها) من دون استثناء؛ بدءا بشخص النبي وزوجاته وصحابته وصوال 
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إىل املقدس املطلق وكل الكائنات املرتبطة به. ليُعترب الدين بذلک، إسالميا كان أو غريه، 
سٍ عىل اخلرافات واألساطري، يستهدف اهليمنة عىل العقول وتعطيلها. جمرد نسق مؤسَّ

ظ لد الالدينيِّني املغاربة عىل توجيه نقدهم للدين اإلسالمي  إن هذا الرتكيز املُالحَ
بالدرجة األوىل؛ علام أن الفكر الالديني يقوم عىل رفض األسس التي تقوم عليها فكرة 
الدين ككل ال دينا بعينه؛ هو أمرٌ يربره يف نظرهم معرفتهم القائمة هبذا الدين، املرتكزة 
التي  األديان  بباقي  معرفتهم  عكس  إليه،  السابق  انتامئهم  بحكم  الطويلة،  املعايَشة  عىل 
تظل حمدودة. لكن ال تبدو مسألة تركيز النقد عىل الدين اإلسالمي أمرا حكرا عىل عامة 
الالدينيّني (أي غري املتخصصني)، مبحرين مغاربة أو غريهم، إذ نجد هذا التوجه حارضا 
حتى لد الباحثني الالدينيني املختصني يف هذا املجال؛ وهو األمر الذي تعكسه عدد من 
األدبيات املنتَجة من قبَل منظري هذا الفكر كشارل داوكينز (Richard Dawkins) وسام 

هاريس (Sam Harris) وغريمها.
نَلْحظ ذلک بالرجوع مثال إىل كتابات هاريس الذي نجده خيصص فصال كامال 
اه أخطر من باقي األديان األخر؛ حيث  حتت عنوان ”املشكل مع اإلسالم“8 معتربا إيَّ
ولقد  ككل.  الدين  فكرة  رفض  إىل  يُفيض  أن  شأنه  من  الذي  للتأمل  كنموذج  ه  مُ قدِّ يُ
شكل ذلک الرتكيز عىل الدين اإلسالمي األساس الذي استند إليه ”روري ديكسون“  
االختزالية  األفكار  باب  يف  إياها  مصنفا  هاريس  ألفكار  نقده  يف   (Rory Dickson)
يمثل  ال  نظره،  يف  اإلسالم،  ألن  اإلسالمي،  بالتاريخ  جهل  عن  نِمُّ  تَ التي  والتبسيطية 
يف  الدخول  ويتم  مستقل،  كمشكلٍ  يُطرح  حتى  ما،9  مكان  يف  يتموقع  أنطولوجيا  كيانا 

حرب مفتوحة معه.
 لد سواء  الدين،  إىل  ة  هَ املوجَّ واإلساءة  النقد  أنواع  خمتلف  تأمل  يفيد  كام 
اجلدد  الالدينيّني  أن  املغاربة،  املبحرين  من  ممثليها  أو  اجلديدة،  الالدينية  منظري 
ماليز  يؤكد  كام  عائلية“  تشاهبات  حتمل  العامل،  عرب  متشاهبة  ”حركة  بالفعل  يشكلون 
اإلسالمي،  الدين  عىل  الرتكيز  تقاسم  عن  فضال  إذْ   10.(Malise Ruthven) روثفن

8. Sam Harris, The End of Faith: Religion, Terror, and the Future of Reason (New York: W.W. 
Norton, 2004), 108-52.

9. Rory Dickson, “Religion as Phantasmagoria: Islam in the End of the Faith,” in Religion and the 
New Atheism, a Critical Appraisal, ed. Amarasingam Amarnath, Series: Studies in Critical Research on 
Religion Studies in Critical Social Sciences, 25 (Leiden- Boston: Brill, 2010), 37-54.

10. Malise Ruthven, Fundamentalism: The Search for Meaning (Oxford: Oxford University Press, 
2004), cit. in William A. Stahl, “One-Dimensional Rage: The Social Epistemology of the New Theism 
and Fundamentalism,” in Religion and the New Atheism, 98.
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النقد.  ذلک  يف  املوظَّفة  والتعابري  االنتقادات  طبيعة  يف  الكبري  التشابه  عىل  نقف 
نفسها  هي  الالدينيّني  املغاربة  املبحرين  خطاب  داخل  ترتدد  التي  الصيغ  أن  حيث 
من  اجلديدة  الالدينية  منظري  قبَل  من  املنتَجة  األدبيات  يف  حارضة  نجدها  التي 
األسباب  بني  من  واحدا  يزال  وال  ”كان  وأنه  دليل،“11  بال  إيامنا  ”الدين  اعتبار  قبيل 
م كل يشء،“13 و”هتدد  مِّ األساسية للمعاناة والعنف والتطرف،“12 وألنه ممارسة ”تُسَ
تتكرر  والتي  الالدينية  األدبيات  داخل  احلارضة  األفكار  من  وغريها  اإلنسانية،“14 
استعادة  أهنا  لو  كام  معه  تبدو  نحوٍ  عىل  الدراسة  موضوع  اإللكرتوين   املحتو داخل 

اجلدد. الالدينية  منظرو  صاغها  التي  واملبادئ  لألفكار  حرفية 
ويتعزز مفهوم التشابه العائيل بني الالدينيّني بالرجوع إىل النتائج التي كشفت عنها 
سواء  بحثه  عيِّنة  شكلوا  الذين  الالدينيّني  مسارات  أن  يتضح  حيث  أبالل.  عياد  دراسة 
كانوا مغاربة أو مرصيني أو جزائريني أو تونسيني قد كشفوا عن تصورات مشاهبة لتلک 
واإلنساين -  العقالين  البعد  عىل  التأكيد  قبيل:  من  رينا،  بْحِ مُ  لد هنا  عليها  وقفنا  التي 
األخالقي للفكر الالديني يف مقابل التأكيد عىل عنف الدين اإلسالمي، مع ربطه بالفكر 
اخلرايف واألخالق القائمة عىل النفاق، والرؤية الذكورية للعامل، وغريها من اخلصائص 

السلبية التي يتم استدعاؤها كمربرات تدفع القائلني هبا إىل التخيل عن دينهم.15
ه لتفاعالت  هة إىل الدين اإلسالمي األساس املوجِّ وتشكل هذه االنتقادات املوجَّ
التسامح  ينبغي  ال  الذي  ”التطاول  باب  يف  يصنفوهنا  الذين  املسلمني  املغاربة  املبحرين 
ربطها  يتم  التي  القدحية  النعوت  من  الئحة  النقد  ذلک  هامش  عىل  يْتَج  يُ حيث  معه.“  
بالالدينيّني لتصبح عملية التفاعل اإللكرتوين كام لو أهنا سريورة إلنتاج الوصم والوصم 

املضاد.

11. Harris, The End of Faith, 85.
12. Jeffrey W. Robbins & Christopher D. Rodkey, “Beating “God” to Death: Radical Theology and 

the New Atheism,” in Religion and the New Atheism, 25. 
13. Christopher Hitchens, God is not Great: How Religion Poisons Everything (Toronto: McClelland 

& Stewart, 2007), 307.
14. Harris, The End of Faith, 13-4.

مقاربة  العريب،  العامل  يف  الديني  املعتقد  تغيري  وإشكالية  والتدين  الدين  املركب:  اجلهل  أبالل،  عياد   .15
سوسيوأنثروبولوجية (الرباط-بريوت: مؤسسة مؤمنون بال حدود للدراسات والنرش، 2018)، 617-670. نشري هنا 
أبالل،  دراسة  داخل  املبحوثني،  قبَل  من  إمجاال  تُستدعى  كانت  وإنْ  أعاله  إليها  املشار  السلبية  اخلصائص  تلک  أن  إىل 
التي  املدروسة  احلالة  تكون  عندما  وذلک  املسيحية  بالديانة  ارتباطٍ  يف  أيضا  تُستحرض  بعضها  فإن  باإلسالم؛  ارتباطٍ  يف 
الالدينية  حالة  يف  الشأن  هو  كام  الالدينية،  نحو  املسيحية  من  املعتقد  تغيري  جتربة  نقل  حول  تتمحور  الباحث  يستدعيها 

املرصية  ”مريان داود“ (انظر أبالل، اجلهل املركب، 677-673).
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وا ثامنية  تفيد نتائج الدراسة يف هذا اإلطار أن فئة املبحرين املغاربة املسلمني وظَّفُ
اخلاص  الرقمي  املتن  داخل  جمموعها  يف  وتكررت  الالدينيّني؛  نظرائهم  لوصف  نعوت 
هي  ترددا  األكثر  التوصيفات  وكانت  مرة.   45 الدراسة  موضوع  الصفحتني  بكلتا 
”املالعني“  و”احليوانات،“  حيث تردد كل واحد منهام 11 مرة داخل املتن الرقمي، ثم 

نعت ”اجلهلة“  الذي تكرر 10 مرات.
أن  إذ  الصفحتني.  بنية  مع  متكافئ  بشكل  يسري  النعوت  هذه  توزيع  أن  ويَظهر 
صفحة ”امللحدين املغاربة،“  التي كشفت نتائج الدراسة عن كون بنية التفاعالت داخلها 
بأكملها،  النعوت  لقائمة  حضورا  عرفت  التي  هي  املسلمني،  للمغاربة  هيمنة  تعرف 
بغالبية تكراراهتا؛ يف حني أن صفحة ”كافر مغريب“  التي كشفت بنية التفاعالت داخلها 
عن حضور ضئيل للمغاربة املسلمني بالنظر إىل مسار التفكک وإعادة التشكل املستمر 
د داخلها سو نعت واحد هو ”اجلهلة“  الذي  رِ الذي كانت تعرفه بنيتها الداخلية؛ مل يَ

تكرر داخل متنها أربع مرات.
الصفحتني  هاتني  داخل  املسلمني  املغاربة  املبحرين  حضور  التكافؤ  كان  وإن 
ذلک  مع  يبقى  التوزيع  هذا  فإن  بينهام؛  التوصيفات  هذه  توزيع  يُفرسِّ  الفايسبوكيتني 
مثريا لالنتباه. إذ يف الوقت الذي حرض فيه 15 مبحرا مغربيا بانتامء ديني إسالمي داخل 
صفحة ”كافر مغريب“ ؛ فإن أربعة منهم فقط هم الذين استعملوا توصيفا سلبيا يف وصف 
لالجتاه  رفضهم  عن  عربوا  قد  كانوا  وإنْ  حتى  فإهنم  اآلخرون  أما  الالدينيني،  نظرائهم 
الالديني، فإن تدخالهتم جاءت بنربة معتدلة نوعا ما ال حتمل أي نوع من اهلجوم القائم 
عىل العنف واإلقصاء اجلذري. ويعني ذلک أنه يف الوقت الذي تشتد فيها نربة خطاب 
الالدينيّني لتصل أقىص درجات الراديكالية يف نقدها للخطاب الديني اإلسالمي، فإننا 
نعاين أن كل أنواع الوصم الديني التي دأب املبحرون املغاربة املسلمون عىل استعامهلا يف 
املتن الرقمي ألجل توصيف املختلف دينيا، شيعيا كان أو مسيحيا أو حتى هيوديا،16 ال 

حترض باملرة داخل تفاعالهتم يف هذه الصفحة.

16. نشري إىل أن هذه الدراسة هي جزء من بحث موسع للتحضري لرسالة الدكتوراه يف موضوع اهلوية الدينية الرقمية، 
والذي أنجز يف الفرتة املمتدة ما بني 2014 و2019؛ وكان موضوعها دراسة التمثالت الدينية للمبحرين املغاربة من زاوية 
تصورهم للمختلف عقديا، سواء كان شيعيا أو مسيحيا أو هيوديا أو الدينيا. حيث كشفت نتائج البحث هبذا اخلصوص 
باملختلف عقديا. لذلک فإن التوصيفات املشار إليها أعاله يف  الغالب  هيمنة حقلٍ من التمثالت السلبية التي حتيط يف 
املتن ارتباطا بالالدينيّني هي امتداد هلذا احلقل من التمثالت السلبية، لكن متظهراهتا ختتلف هنا يف هذا اجلزء من الدراسة 

كلتنيْ للعينة، كام سنأيت عىل بيان ذلک. تبعا ملنطق اشتغال كل صفحة فايسبوكية من الصفحتني املُشَ
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جيد هذا األمر تفسريه يف الكيفية التي يعتمدها املبحرون الالدينيون داخل صفحة 
نحوٍ  وعىل  عادة،  ق  تُلحَ التي  فالتوصيفات  الالدينية.  هويتهم  حتديد  يف  مغريب“   ”كافر 

قبليا،  تبنِّيها  جيري  أصبح  اإليديولوجيني  خصومه  قبَل  من  عقديا،  باملختلف  سلبي، 
تكشف  ما  إليه.إنّ  تُسند  أن  املفرتض  من  كان  الذي  الطرف  نِ  دُ لَ من  إجيايب،  نحو  وعىل 
عنه معطيات الدراسة يف هذا املستو هو أن الالدينيّني هم الذين يعتمدون اسرتاتيجية 
الوصم الديني الذايت باعتبارها آلية استباقية تقوم عىل جتريد خصومهم قبليا من األدوات 
التي يعتربوهنا أسلحة هجومية. حيث يعمد الالدينيون املغاربة يف هذه احلالة إىل تعريف 
ةً جلامعتهم  دَ أنفسهم انطالقا من تسمية ”الكفار“  التي تشكل، يف الوقت نفسه، تسمية حمدِّ
ظَّف من قبَلهم، وبشكل ساخر، يف توصيفهم لذاوهتم، عىل  االفرتاضية ككل، وتسمية تُوَ

نحوٍ فردي أو تباديل، داخل تفاعالهتم البيْنية.
وتفيد هذه املالحظة حصولَ تغري يف اسرتاتيجية الرصاع بني الالدينيّني ونظراءهم 
التوصيفات  رفض  عىل  درجوا  قد  الالدينيون  كان  فإنْ  الرقمي.  الفضاء  داخل  املتديّنني 
الديني  الوصم  من  نوعا  معتربينها  خصومهم،  لدن  من  وصفهم  يف  عادة  تُستعمل  التي 
ل بالعداء والكراهية؛ فإن املالحظ هنا هو أنه أصبح جيري التطبيع مع ذلک النوع  املُحمَّ
راد منه إفراغ املصطلحات  من الوصم وقبوله، بل وتبنِّيه وتقمصه يف إطار خطابٍ ساخرٍ يُ

يّيئي. الدينية من حمتواها التصنيفي-التَّفْ
جتريد  إىل  مغريب“   ”كافر  صفحة  عىل  اإللكرتونية  اخلطابات  حرب  أفضت  لقد 
املبحرين املتديّنني من احلقل املفاهيمي الذي كانوا يوظفونه كآلية إقصائية يف مواجهتهم 
لالدينيّني، وذلک بعد أن جر استدماج مفاهيم ذلک احلقل من قبَل خصومهم، ليصبح 
استباقيا-وقائيا  هجوما  خالهلا  من  ويامرسون  إليها،  باالستناد  هويتهم  حيددون  قاعدة 

نُهم بشكل قبيل ضد هجومات اخلصوم الرقميني. حيَصِّ
يبدو خطاب الالدينيّني املغاربة جذريا يف نقده، ويف كيفية بنائه للصورة اهلوياتية 
ي الالدينية اجلدد يف شكله العام. إذْ يف الوقت الذي  نَظِّرِ نَ بخطاب مُ يه إذا ما قُورِ ملنتِجِ
يرفض فيه هؤالء التسميات الدارجة يف وصفهم ک”امللحدين“  و”العاملانيني“  وحتى 
إيقاظ  ”بغية  وذلک  ”التنويريّني“   تسمية  بدهلا  يستعملوا  أن  ويفضلون  ”الالدينيّني،“  
مِ احلدود بني الالدينيّني اجلدد والفلسفات  الوعي،“  عىل حد تعبري شارل داوكينز، ورسْ
عىل  منهم  واملبحرين  املغاربة،  الالدينيّني  فإن  الدينية؛17  العامل   ورؤ القديمة  العاملانية 

17. Dawkins, “Now,” 13.
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الديانة  جتاه  الساخر  بنقدهم  يذهبون  اخلصوص،  وجه  عىل  مغريب“   ”كافر  صفحة 
اإلسالمية حدَّ تقمص تلک الرؤ الدينية، وتبني توصيفاهتا، ال ألجل تأكيدها، بل بغية 

تفكيكها من الداخل، وإفراغها من معانيها الثيولوجية، وسلطتها الرمزية.
كام أنه يف الوقت الذي يؤكد فيه منظرو الالدينية اجلدد يف أدبياهتم عىل أن ”مواجهة 
الدين ونقده ينبغي أن تتم عن طريق العقالنية والبحث العلمي،“18 فإننا نجد الالدينيّني 
ل وجهتها من النقد  وِّ املغاربة ينتهون إىل التأكيد عىل أن عملية إيقاظ الوعي يلزمها أن حتُ
طابع  من  الديني  اخلطاب  جتريد  قصد  والتسفيه  السخرية  آلية  اعتامد  إىل  للدين  الصارم 

القداسة الذي حييط به.
لقد آلت األمور إىل هذا الوضع داخل صفحة ”كافر مغريب“  جراء التغري الذي 
سريورة  توجيه  يف  الرقمي  للفضاء  استثامرهم  وكيفية  عليها،  املرشفني  خطاب  طال 
التفاعالت اإللكرتونية. إذْ املالحظ هو أن منشوراهتم وتفاعالهتم يف البداية كانت تتخذ 
ه  جَّ تُوَ كانت  التي  االنتقادات  مع  انفعالية  بطريقة  التعامل  جيري  كان  كام  جادا،  طابعا 
إليهم من قبَل خصومهم من املبحرين املغاربة املسلمني. وكلام كانت تزداد ردود أفعاهلم 
ب إليهم، كلام كانت تزداد باملقابل  الرافضة لتلک االنتقادات والنعوت التي كانت تُنسَ

تدخالت خصومهم، ويتزايد معها إقباهلم عىل توظيف خطاب الوصم الديني.
م  لكن عندما غريَّ املرشفون عىل الصفحة سياسة تدبريهم هلا وطبيعة املحتو املُقدَّ
الرتكيز  ليتم  واجلادة،  العاملة  واجلداالت  السجايل  الطابع  من  ختليصه  تم  بأنْ  داخلها، 
اغ بلغة عامية سهلة،  باملقابل عىل إنتاج حمتويات رقمية، قائمة عىل احلكي القصيص املُصَ
ظ هو حدوث  مُ من خالهلا املحتو بشكل ساخر؛ فإنَّ ما لُوحِ قدَّ شبيهة بلغة الشارع؛ يُ
اتساع يف حجم اجلمهور الرقمي املستقبل واملتفاعل مع ذلک املحتو، سواء عىل صفحة 
الفايسبوک أو عىل قناة اليوتيوب التابعة هلا. كام رافق ذلک حصول تراجع تدرجيي، إىل 
، للنربة االنفعالية ”املتشنجة“  التي كانت متيز خطابات الالدينيّني يف تفاعلهم مع  غيابٍ
للهوية  احلاملني  املغاربة  املبحرين  حضور  حجم  تَقلَّص  بينام  هذا  خصومهم.  تدخالت 
م  تسِ أصبحت  التي  السخرية  حدة  درجة  تزايد  إىل  بالنظر  الصفحة،  داخل  اإلسالمية 

املحتو اإللكرتوين الالديني املُنتَج واملُذاع عىل الصفحة.

18. Michael Ian Borer, “The New Atheism and the Secularization Thesis,” in Religion and the New 
Atheism, 134.
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التفاعلية  الوحدات  بنية  أن  اخلصوص  هبذا  لة  جَّ املُسَ املالحظات  هذه  تفيد 
اإللكرتونية داخل كل مجاعة الدينية افرتاضية ما هي إال انعكاس لتارخيها داخل الفضاء 
الرقمي. ولذلک فمقاربة الوضعية اآلنية لعملية التفاعل االلكرتوين، وطبيعة العنارص 
ة بالتساؤل أوال عن طبيعة املسار الذي قطعته  هَ املتدخلة يف إنتاجها ينبغي أن تكون موجَّ
قبل أن تصل إىل تلک اللحظة. ويعني ذلک أنه إنْ كانت النتائج التي أفضت إليها الدراسة 
ارتباطا بالوحدات التفاعلية اإللكرتونية املسحوبة من الصفحتني الفايسبوكيتني سابقتيْ 
الرقمي؛  مسارمها  إىل  راجع  االختالف  ذلک  فإن  خمتلفتني،  بنيتني  عن  تكشف  الذكر 

د وضعهام املستقبيل. الذي يفرسِّ وضعهام اآلين بقدر ما حيدِّ
إذْ أنَّ ما عاينَّاه يف هذا الصدد هو أن عملية احلظر التي طالت قناة كافر مغريب عىل 
إىل  الدعوة  إىل   2018 سنة  أدّت  الصفحة  صاحب  عىل  املستمرة  والتبليغات  اليوتيوب، 
إنشاء مجاعة رسية مغلقة تنحرص العضوية فيها يف الالدينيّني فقط، وذلک كاسرتاتيجية 
املغاربة  املبحرين  لدن  من  هلا  تتعرض  التي  املستمرة  االخرتاقات  من  الصفحة  حلامية 
التبليغ  حلمالت  حد  وضع  عىل  ثمة  من  العمل  وألجل  املسلمة،  لألغلبية  املمثلني 
ها. حيث تم وضع  ظْرِ نُّ ضدها، والتي كانت تؤدي يف الغالب إىل حَ اإللكرتونية التي تُشَ
رشوط صارمة للعضوية متكن من فرز األعضاء الذين تتوفر فيهم رشوط االنضامم إىل 

صفحة اجلامعة الالدينية االفرتاضية.
ويفيد هذا التشديد يف رشوط العضوية أن عملية إعادة خلق الفضاء االفرتايض 
حٍ  شْ عِ للهويات الالدينيّة تصبح حمكومة بمنطق انتقائي؛ يقوم عىل أساس عملية رَ اجلامِ
مركزة لطالبي االنخراط عرب التحقق من خمتلف آثارهم الرقمية قصد تفادي أي ’تسلل‘ 
حمتمل للخصوم األيديولوجيني، وضامن انتقال آمن للمبحرين الالدينيّني نحو الفضاء 
ع ألجل توجيه عملية االنتقاء،  ضِ اإللكرتوين اجلديد. لذلک فإن الرشط األساس الذي وُ
واحلسم يف مد أحقية أو عدم أحقية مبحر ما باالنضامم إىل اجلامعة هو: ”أنْ يكون املبحر 
الالدينيَّة.“  كام  هويته  عىل صحة  تشهد  كافية  رقمية  أدلة  عىل  حائزا  يكون  وأنْ  الدينيا، 
ضعت مجلة من املؤرشات الكمية والكيفية للتأكد من هوية طالبِي االنخراط؛ كالتاريخ  وُ
الالدينيّني  من  كافٍ  عددٍ  قبَل  من  تزكية  عىل  واحلصول  الشخيص،  للربوفايل  الرتاكمي 

املشهورين بالدينيّتهم داخل الفضاء الرقمي.
ومل تكن طلبات العضوية تؤخذ بعني االعتبار إال بعد استكامل رشط آخر أسايس، 
وهو احتواء الطلب عىل ما يسمى بـ”شفرة القبول“  أو ”الكود“  الذي يعد بمثابة مؤرش 
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كيفي يُقاس به حجم الدينيّة املبحر؛ ومد جتذره فيها. وتتمثل هذه الشفرة يف تضمني 
طلب اإلضافة عبارات اللعن والسب والقذف يف حق املقدس الديني برموزه املختلفة. 
للجامعة؛  لالنتامء  استحقاقه  درجة  زادت  كلام  ذلک،  يف  املبحر  بالغ  كلام  أنه  بحيث 
هويته،  يف  للتشكيک  مربرا  ذلک  كان  كلام  عباراته،  يف  متحفظا  كان  كلام  فإنه  وباملقابل 

ووجود احتامل لرفض طلب عضويته من ثمة.
ويفيد هذا النوع من التشديد يف وضع رشوط ومؤرشات دقيقة للتحقق من اهلوية 
الالدينيّة للمبحرين أنه بقدر ما يشكل ترک الدين اإلسالمي خرقا ملبادئ ومعايري اجلامعة 
الدينية الفعلية وتشكيكا يف صالحيتها؛ فإن التموقع داخل اجلامعة الالدينية االفرتاضية 
ثِّل يف الوقت نفسه تأكيدا عىل قطع الرابط الديني  مَ يقتيض باملقابل تقديم إثبات عينيٍّ يُ
القديم، وتأكيدا جلدارة االنتامء إىل اجلامعة االفرتاضية اجلديدة. وتشكل الدعوة إىل تقديم 
هذا اإلثبات نوعا من ”املطالبة باهلوية عرب التوافق.“19 حيث يصبح كل مبحر مدعوا إىل 
إبراز حجم التوافقات التي تربطه بأفراد اجلامعة االفرتاضية الالدينيَّة، وحجم متاهيه مع 
مبادئها. كام أن تلک التوافقات املعربَّ عنها هي التي حتدد يف الوقت نفسه حجم املسافة 

التي تفصله باملقابل عن األمة الدينية التي كان ينتمي إليها يف األصل.
إىل  االنتامء  إثبات  كان  إنْ  أنه:  مفاده  استخالص  ببناء  املعطيات  هذه  لنا  وتسمح 
اجلامعة الدينية يقتيض وضع الفرد باستمرار يف ”اختبار األخالقية“20 الدينية الذي يسمح 
وقطْع  الالدينيَّة،  اجلامعة  إىل  االنتامء  إثبات  فإن  ملعايريها؛  خضوعه   مد عن  بالكشف 
العالقة مع سابقتها يبدو هنا كام لو أنه يقتيض وضع الفرد داخل اختبار ”الالأخالقية“  
القداسة،  عامل  كليا  غادر  أنه  به  املعني  خالله  من  يثبت  الذي  االختبار  ذلک  إنه  الدينية. 
وكرس احلدود بني الدنيوي واملقدس، وصار قادرا عىل إسقاط خصوصيات األول عىل 
الثاين من دون استحضارٍ ملفهوميْ العقاب واللعنة امليتافيزيقيني. إن السؤال الذي يطرح 
، بحصول  ر أن يقرَّ ، أو يقرِّ رُّ هنا هو: أي تكلفة يكون املرء/املبحر مطالبا بأدائها عندما يقِ

نَيْک العاملني النقيضني؟. ذلک النوع من العبور بني ذيْ

19. Françoise Héritier & al., “Les fondements de la violence. Analyse anthropologique,” in Violences, 
de la réflexion à l’intervention, ed. Armand Touati, Collection: Cultures en mouvement (Paris: Presse 
Universitaire de France, 2004), 34.

20. Weber, Sociologie, 4.
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2. الرقابة اإللكرتونية واسرتاتيجيات تدبري اهلوية الالدينية الرقمية
طُرحت  عندما  أنه  املدروس  الرقمي  للفضاء  النتنوغرافية  املالحظة  لنا  كشفت 
التوافق  إثبات  فإن  الرقمية،  التزكية  اسرتاتيجية  طريق  عن  الالدينيَّة  اهلوية  تأكيد  مسألة 
خلق مشكال حقيقيا بالنسبة لعدد من املبحرين بسبب طبيعة اهلوية الرقمية التي حيرضون 
التفاعالت   حمتو لنا  كشف  إذ  الالدينية.  باألقليات  اخلاصة  الفضاءات  هذه  داخل  هبا 
اإللكرتونية، بشكل عام، عن وجود صيغتني للحضور الرقمي: تتمثل الصيغة األوىل يف 
كون الشخص يبحر داخل هذا النوع من الصفحات هبويته احلقيقية عىل نحوٍ تكون معه 
هويته الرقمية متطابقة مع هويته الفعلية؛ هذا بينام تتمثل الصيغة الثانية للحضور الرقمي 
يف اعتامد أسامء مستعارة، بحيث أن اهلوية الرقمية يف هذه احلالة تكون غري متطابقة مع 

اهلوية الفعلية.
املبحرين  يدفع  الرقابة  هاجس  أنّ  الرقمي  احلضور  يف  الصيغتان  هاتان  وتفيد 
خمتلفتني:  اسرتاتيجيتني  عرب  التتبع  من  وحتصينها  الرقمية  هويتهم  تدبري  إىل  الالدينيّني 
تقوم االسرتاتيجية األوىل عىل كشف املبحر هلويته احلقيقية مع جتميد أنشطته اإللكرتونية 
يف  الشأن  هو  كام  الالديني،  اجتاهه  عىل  بالتعرف  تسمح  رقمية  آثار  أي  يرتک  ال  حتى 
املبحر  استبدال  عىل  الثانية  االسرتاتيجية  تقوم  بينام  الرقمي.  للحضور  األوىل  الصيغة 
اهلويايت“21  ”التوثيق  عملية  يف  بحرية  االنخراط  مع  مستعارة،  هبوية  احلقيقية  هلويته 
اإللكرتوين، ألنه يعتقد أن آثاره الرقمية يف هذه احلالة لن تسمح بالتعرف عليه ما دامت 
غري مرتبطة هبويته الفعلية. ويعني ذلک أن اهلوية الرقمية لالدينيّني تتخذ يف احلالة األوىل 
طابعا ستاتيكيا يف ظل حضور خاصية املعلومية، بينام تتخذ يف احلالة الثانية طابعا ديناميا 
يف ظل حضور خاصة املجهولية التي تشكل هنا اسرتاتيجية وقائية-استباقية يلجأ إليها 

املبحر لتأمني نفسه.
إننا نصبح مع هذين احلالتني للحضور اهلويايت داخل الفضاء اإللكرتوين وكأننا 
خاصة  أشكال  اعتامدَ  املبحرين  من  يفرتض  الذي  الرقمية  اهلويات“22  ”اقتصاد  بإزاء 
وجود  عن  النامجة  اإللكرتونية  االجتامعية  الرقابة  تفادي  بغية  الرقمي  حضورهم  لتدبري 
العائلة،  من  (أفراد  الفايسبوكيّني  أصدقائهم  قائمة  ضمن  الفعليّني  معارفهم  من  عدد 

21. Béatrice Galinon-Mélénec & Sami Zlitni, “L’Homme-trace, producteur de traces numériques,” 
in Traces numériques. De la production à l’interprétation, ed. Béatrice Galinon-Melenec & Sami Zlitni 
(Paris: CNRS éditions-CNRS Alpha, 2013), 7-19.

22. Galinon-Mélénec & Zlitni, “L’Homme-trace,” 7-19. 
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أصدقاء، زمالء العمل...). إن استحضار هاجس الرقابة هنا، سواء كانت رقابة فعلية 
أو مفرتضة، يعني أن اقتصاد اهلويات يكون حمركه هو التخوف من الديمومة الوثائقية، 
وقابلية اآلثار الرقمية للرصد والتتبع. لذلک فإن أصحاب اهلويات الرقمية الستاتيكية 
يدبر  بينام  اإلمكان،  قدر  اهلويايت  التوثيق  عملية  تفادي  عرب  الرقمي  حضورهم  يدبرون 
أصحاب اهلويات الرقمية الدينامية حضورهم الرقمي عرب االنخراط يف عملية التوثيق 
ال إليها مجيع الوثائق  لكن مع احلرص عىل متويه النقطة املرجعية التي من املفرتض أن حتُ

الرقمية املنتجة من قبَل املبحر.
استخالص  عىل  بالوقوف  الصدد  هذا  يف  النتنوغرافية  املالحظة  سمحت  ولقد 
درجة  ارتفعت  كلام  للمبحر،  الفعيل  االجتامعي  الرأسامل  لَّ  قَ كلام  أنه:  مفاده  أسايس 
لريتفع  الالدينية،  االفرتاضية  اجلامعات  صفحات  عىل  إبحاره  فرتة  خالل  لديه  الكشف 
معها بذلک حجم الرأسامل االجتامعي االفرتايض املُراكمَ من قبَله داخل هذه اجلامعات. 
درجة  قَلَّت  كلام  للمبحر،  الفعيل  االجتامعي  الرأسامل  حجم  ارتفع  كلام  فإنه  وباملقابل، 
احلاالت  يف  خاصة  االفرتايض؛  االجتامعي  الرأسامل  ثمة  من  معها  لَّ  وقَ لديه،  الكشف 
ربَ برأسامله االجتامعي الفعيل نحو الفضاء االفرتايض. ويعني  التي يكون فيها املبحر قد عَ
أن  يمكن  مما  الكثري  له  ليس  املبحر  ألن  ترتفع  األوىل  احلالة  يف  الكشف  درجة  أن  ذلک 

خيرسه داخل املجتمع الفعيل، بينام العكس هو احلاصل يف احلالة الثانية.
ولئن كانت اسرتاتيجية التزكية تقوم عىل فكرة كون االنتامء إىل اجلامعات الالدينية 
االفرتاضية يقتيض التأكيد واملصادقة من األشباه الذين يملكون درجة كافية من الشهرة 
داخل الفضاء االفرتايض؛ فهذا يعني أن اهلوية الالدينية الرقمية تكشف عن نفسها هنا 
األيديولوجي  التوجه  أو  االنتامء  شعور  فقط  حيددها  ال  إذ  روابط.“23  ”هوية  باعتبارها 
الفرد  يقيمها  التي  اإللكرتونية  االجتامعية  الروابط  دائرة  عرب  أيضا  تُبنى  بل  لصاحبها، 
يضمن  ما  فإن  لذلک  نفسه.  الالديني  االنتامء  يقاسمونه  الذين  املبحرين  من  نظرائه  مع 
انتامء الفرد هلذه اجلامعات وما يعزز مكانته ودوره داخلها هو حجم الروابط التي يبنيها 
الصداقة  رابط  أن  ذلک  ويعني  الالدينية.  باألقليات  اخلاصة  الرقمية  الفضاءات  داخل 
روابط  أو  قوية  روابط  عرب  سواء  املبحرين،  بني  شبكي  بشكل  يمتد  الذي  اإللكرتوين 

ضعيفة، هو الذي يؤمِّن قنوات العبور نحو اجلامعة االفرتاضية اجلديدة.

23. Jean-Samuel Beuscart, Eric Dagiral & Sylvain Parasie, “Sociologie des activités en ligne,” 
Terrains et travaux 15 (2009): 8.



429Al-huwiyya al-lādiniyya ar-raqmiyya wamafhūm al-‘āila al-iliktrūniyya

مرشوطا  املغلقة  االفرتاضية  الالدينية  اجلامعة  إىل  االنتامء  يصبح  فعندما  لذلک 
باحلصول عىل التزكية الرقمية، فإن املبحرين الذين حيرضون داخل هذه الفضاءات بكلتا 
الصيغتني، سواء هبويات حقيقية أو هويات مستعارة، يواجهون مشكال يف احلصول عليها 
بالنظر لعدم امتالكهم لشبكة من الروابط االجتامعية االلكرتونية التي بإمكان عنارصها 
أو  الضعف  هذا  إنَّ  العضوية.  يف  احلق  عىل  احلصول  ألجل  املطلوبة  املصادقة  منحهم 
االنعدام لشبكة الروابط هي الوضعية التي أصبح هؤالء املبحرون يعمدون إىل وصفها 
بام  شجرة،“  من  ”مقطوع  وهي  للمغاربة  اليومي  اخلطاب  يف  دارجة  عبارة  إىل  استنادا 

حتمله من رمزية إحيائية ارتباطا بمفهوم الرابط العائيل.
VI. مفهوم العائلة الالدينية اإللكرتونية وجدل الروابط

العبارة  وحترض  اجلذور.  املنزوع  بمعنى  شجرة“  من  ”مقطوع  عبارة  تُستعمل 
عائلة  ”بال  شخص  عىل  للداللة  االفرتايض  السياق  داخل  هذا  االستعاريِّ  بمعناها 
شبكة  داخل  الالدينيِّني  مع  إلكرتونية  اجتامعية  روابط  أي  له  ليست  أي  إلكرتونية،“  
الفايسبوک. فبالرغم من أنه يشكل جزءا من الشبكة االفرتاضية لالدينيّني إال أنه يوجد 

عىل هامشها، بحيث يكاد وجوده يكون المرئيا.
من  النوع  هذا  كون  إىل  االفرتايض  االجتامعي  الرأسامل  يف  الضعف  هذا  ويرجع 
التفاعل  أو  االتصال  أشكال  من  شكل  أي  يف  الدخول  يتجنبون  الالدينيّني،  املبحرين 
االفرتايض؛  الفضاء  داخل  بالدينيتهم  املعروفني  األشخاص  مع  املبارش  غري  أو  املبارش 
الفكري.  انتامئهم  حقيقة  يكشف  نحو  عىل  ل  وَّ ؤَ يُ قد  رقمي  أثر  أي  لرتک  تفاديا  وذلک 
داخل  اهلامشية  وضعيتهم  أن  ذلک  ويعني  السلبية.  املالحظة  بوضعية  يكتفون  فهم  لذا 
جراء  إليه  مدفوعني  أنفسهم  وجدوا  مقصود  الختيار  انعكاس  هي  االفرتاضية  اجلامعة 

حضور هاجس الرقابة.
بالعائلة  شبيهة  ک”مجاعة  نظرنا،  يف  هنا،  االفرتاضية  الالدينية  اجلامعة  تبدو  ال 
ما  أشبه  هي  بل  كازيليل (Antonio Casilli)؛24  أنطونيو  حيددها  كام    “الصغر النووية 
نة من عائالت ممتدة، والتي يشكل  تكون، من الناحية الصورية، باجلامعات الفعلية املكوَّ
التي  املكانة  تلک  اجلامعة،  داخل  مكانة  لصاحبه  يضمن  أوليا  رشطا  العائيل  الرابط  فيها 
واحدة  كل  تتشكل  املمتدة  العائالت  هذه  لكن  داخلها.  فاعليته   ملد تبعا  الحقا  تتعزز 

24. Antonio Casilli, Les liaisons numériques: Vers une nouvelle sociabilité? (Paris: Le Seuil, 2010), 
58.
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بعالقات  بينها  فيام  مرتبطة  األفراد  حمدودة   صغر وحدات  من  نفسه،  الوقت  يف  منها، 
مفهوم  أن  ذلک  ويفيد  واحدة.  بنية  عىل  أبدا  تستقر  ال  بحيث  ودينامية،  معقدة  شبكية 
العائلة النووية اإللكرتونية الذي جيعله كازيليل مماثال للجامعات االفرتاضية الصغر ال 
يمثل يف هذه احلالة سو أصغر وحدة داخل عائلة إلكرتونية افرتاضية أوسع، مفتوحة 

وممتدة إىل ما الهناية، تتسع بشكل مستمر مع كل منتسب جديد.
لذلک فإن املبحر املطالَب بتأكيد الدينيَّته يكون مدعوا إىل حتديد موقعه داخل هذه 
العائلة املمتدة عرب الكشف عن الوحدة الصغر التي يندرج داخلها، وشبكة العالقات 
نني هلا. وتشكل هذه الوحدة بذلک شهادة عىل انتامئه إىل اجلامعة  التي تربطه باألفراد املكوِّ
ت  تِه داخلها من جديد، كلام غريَّ عَ ضَ وْ الالدينية االفرتاضية والضامنة التي تسمح بإعادة مَ
 بنيتها وفضاءها. لذا فكلام كان عاجزا عن اإلحالة إىل شبكة عالقاته اإللكرتونية الصغر
وربْطِها بالشبكة املمتدة، كلام أصبح من املتعذر إعادة إدماجه داخل اجلامعة؛ والنظر إليه 

باملقابل عىل أنه شخص غري موثوق.
الالدينية  اجلامعات  صفحات  داخل  النشطاء  املبحرين  خطاب  لنا  يسمح 
االفرتاضية، والذين يمتلكون قدرا كافيا من الشهرة داخلها، بالوقوف عىل هذه الصورة 
ملفهوم العائلة اإللكرتونية. حيث نجدهم حييلون إىل أنفسهم يف مرات عديدة باعتبارهم 
الرأسامل  وفرة  أصبحت  ولقد  البعض.  بعضهم  يدعم  مشرتک،  بانتامء  واحدة  عائلة 
تعرب  له،  املشكلِني  األشخاص  شهرة  درجة  حيث  من  ونوعيته  االفرتايض  االجتامعي 
عن نفسها، يف هذا اإلطار، كقيمة رمزية جيري االفتخار هبا داخل السياقات التي يكون 
الفضاءات  إىل  الولوج  ألجل  كدعامة  توظيفها  أو  عنها،  بالكشف  مطالبا  املبحر  فيها 
اإللكرتونية الرسية لالدينيّني. بينام يعربِّ ضعف هذا الرأسامل أو غيابه عن وضعية هوياتية 

مشكوک فيها، تظل يف حاجة إىل تربير.
هذا  بتشكيل  يسمح  الذي  األساس  املفهوم  اإللكرتوين  الصداقة  رابط  كان  وإذا 
النوع من العائالت اإللكرتونية املمتدة، فإنه يشكل أيضا مدخال لفهمها. إذ أن اجلامعة 
شكلَة من وحدات وسطى وأخر صغر ترتبط  االفرتاضية تبدو كبنية واحدة كلية مُ
فيام بينها عىل نحو شبكي؛ ويرتبط كل فرد داخلها بغريه عرب رابط الصداقة. بحيث أن 
من  شبكة  بناء  من  متكن  كلام  الفايسبوک،  شبكة  داخل  فاعال  عنرصا  كان  كلام  املبحر 
 ،الروابط االفرتاضية مع عدد من املبحرين اآلخرين مشكالً معهم بذلک عائلة صغر
متثل النواة األوىل للجامعة االفرتاضية، ومتتد روابطها يف اجتاهات متعددة نحو عائالت 

أخر مشكلني بذلک بنية اجلامعة يف كليتها.
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العالقة  لنوع  تبعا  ضعفها  أو  قوهتا  درجة  حيث  من  الروابط  هذه  طبيعة  وختتلف 
ثالثة  عرب  تتمظهر  بحيث  الالدينيّني،  املبحرين  من  بغريه  ديني  ال  مبحر  كل  تربط  التي 
ت  وتقوَّ تعززت  سابقة  فعلية  لعالقة  امتدادا  متثل  أهنا  فإما  ألصلها.  تبعا  مستويات 
اخلاص  االفرتايض  الفضاء  داخل  نِيَت  بُ فة  رصِ افرتاضية  عالقة  تكون  أو  افرتاضيا؛ 
افرتاضية  عالقة  شكل  تتخذ  أهنا  أو  وفعليا؛  افرتاضيا  الحقا،  ت  تقوَّ ثم  بالالدينيّني 
تسمح  التي  بالذات  هي  الروابط  من  األنواع  وهذه  سطحية.  معرفة  عىل  قائمة  عارضة 
باحلديث عن مفهوم الرأسامل االجتامعي داخل املجتمع االفرتايض، كام حتدد قيمته. إذ 
اجلامعة  داخل  هامشيني  أشخاصا  الستاتيكية  الرقمية  اهلويات  أصحاب  يشكل  ما  بقدر 
”النجوم“   الدينامية  الرقمية  اهلويات  أصحاب  يمثل  ما  بقدر  الالدينية،  االفرتاضية 
تشكل   أخر عنارص  نحو  وممتدة  وقوية،  كثرية  روابطهم  تكون  عندما  خاصة  داخلها، 

هي األخر عنارص فاعلة ومشهورة داخل اجلامعة.
نفهم من هنا اخللفيات الكامنة وراء استخدام املبحرين عبارة ”مقطوع من شجرة“  
االجتامعي  للرأسامل  كيل  غياب  إىل  بل  الفعلية،  العائلية  اجلذور  غياب  إىل  حتيل  ال  التي 
االفرتايض، وكون املبحر يفتقر إىل كل أنواع الروابط االجتامعية اإللكرتونية بمستوياهتا 
الثالث التي من املفروض أن تربطه ببعض املبحرين املشكلني لألقليات الالدينية داخل 
الفضاء الرقمي. لذلک نجد أن هذا النوع من املبحرين الالدينيّني املندرجني داخل قائمة 
ظني السلبيِّني يلجؤون إىل تربير ضعف أو غياب الرأسامل االجتامعي االفرتايض  املالحِ
راد منها تربير هذه الوضعية، بقدر ما يراد منها التامس  لدهيم باستخدام عبارة ساخرة، يُ

العذر وهي: ”أنا غي مستمع“/(أنا جمرد مستمع).
ف نفسه يف هذه احلالة  إن استخدام هذه العبارة يفيد هنا كون املبحر الالديني يُعرِّ
كمبحر هبوية رقمية ستاتيكية-منفعلة، أملتها عليه الرقابة االجتامعية العابرة من الفضاء 
الفعيل إىل الفضاء الرقمي، ويطالِب نظراءه املبحرين بالتفهم. إنه يقر بموجب ذلک بأنه 
إلكرتونية  عائلة  أي  داخل  يتموقع  ال  لكنه  الالدينية،  اجلامعة  إىل  االنتامء  شعور  يمتلک 
يكن  مل  ألنه  للجامعة،  االنتامء  هذا  إلثبات  الالزمة  الروابط  إىل  بذلک  ويفتقد  الدينية؛ 
منخرطا عىل نحو فاعل داخلها، ومل يرتک أي آثار رقمية تشهد عىل حقيقة هويته. لذلک 
قبَل  من  إليها  النظر  ليتم  الظروف،  هذه  ظل  يف  اهلوية  هذه  يف  التشكيک  جيري  قد  فإنه 

املرشفني عىل الصفحة عىل أهنا هوية الدينية مزعومة.
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إن الرهان الذي يُطرح عىل املبحرين الالدينيّني يف ظل ظروف البيئة الرقمية التي 
عالقته  يف  واالفرتايض،  الفعيل  ببعديه  االجتامعي،  الرابط  رهان  هو  داخلها،  يبحرون 
االفرتاضية  الالدينية  األقليات  فضاء  من  جزءا  يشكل  الذي  املبحر  إن  الديني.  بالرابط 
رأسامله  استثامر  عرب  الالدينية  هويته  بتأكيد  مطالبا  فيها  يكون  وضعية  يف  يوجد  عندما 
برأسامله  التضحية  إىل  نفسه  الوقت  يف  مدعوا  يكون  فإنه  االفرتايض؛  االجتامعي 
داخل  وجوده  ألن  بديل.  اجتامعي  رأسامل  أنه  يُفرتض  ما  لصالح  الفعيل  االجتامعي 
اجلامعة االفرتاضية الالدينية يصبح مرشوطا بحجم عالقات الصداقة الفايسبوكية التي 
العالقات  هذه  فيه  تصبح  الذي  الوقت  يف  هذا  اآلخرين،  الالدينيني  املبحرين  مع  يبنيها 
املحتملة عنرص هتديد من شأنه أن يفيض إىل تفكيک روابطه االجتامعية الفعلية، وذلک 
عندما تصبح آثاره الرقمية بمثابة وثيقة إلكرتونية تشهد بأنه قَطَع رابطه الديني باملجتمع 

الذي ينتمي إليه.
ع فيه املبحر أن املجتمع االفرتايض يبدو هنا كام لو  ويفيد هذا الرهان الذي يُوضَ
يضعف  الرتابط  فيه  يتزايد  الذي  الوقت  ”يف  إذْ  ومتناقض؛  مزدوج  بمنطق  يشتغل  أنه 
ودعم  متاسكها،  تعزيز  عىل  تعمل  الالدينية  اجلامعات  هذه  أن  لو  كام  التامسک،“25  فيه 
الروابط   تتقو ما  بقدر  إذْ  الفعيل.  املجتمع  ومتاسک  وحدة  حساب  عىل  وجودها، 
الروابط  لتفكک  املجال  ذلک  يفتح  قد  ما  بقدر  الالدينيّني؛  بني  االفرتاضية  االجتامعية 
أصدقائهم  دائرة  داخل  املندرجني  الفعليني  بمعارفهم  تربطهم  التي  الفعلية  االجتامعية 
الفعلية  االجتامعية  احلياة  عىل  ذلک  امتدادات  االعتبار  بعني  أخذا  هذا  الفايسبوكيني. 
للمبحر بمختلف دوائرها، العائلية واملهنية وغريها. ويُطرح هذا اإلشكال باخلصوص 
يف احلالة التي يصبح فيها االنتامء إىل اجلامعة الالدينية االفرتاضية، مرشوطا باالنخراط يف 

شكل من أشكال املجاهرة الرقمية باهلوية الالدينية.
وينبغي أن نأخذ هنا بعني االعتبار أن هذه املجاهرة ال يكون فيها الشخص، مع 
ال  الصفحة  عىل  املرشفني  أن  كام  بالرضورة،  احلقيقية  هويته  عن  بالكشف  مطالبا،  ذلک 
يطالبونه بذلک؛ إذ يكشف حمتو تفاعالهتم اإللكرتونية أن كل منهم يعي متاما، انطالقا 
ما  إذا  الالديني  الشخص  يدفعها  قد  التي  االجتامعية  التكلفة  حجم  اخلاصة،  جتربته  من 

25. Hervé Fisher, “Des Communautés virtuelles: Esquisse d’une cyber société,” in Communautés 
virtuelles: Penser et agir en réseau, ed. Serge Proulx, Louise Poissant & Michel Sénécal (Québec: Les 
Presses de l’Université Laval, 2006), 53. 
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أصبحت هويته مكشوفة. لكن اإلشكال يثار عندما تصبح اهلوية الرقمية الالدينية هوية 
روابط بالدرجة األوىل، ال هوية ترصحيية.

إن املفارقة التي يثريها هنا منطق اشتغال الفضاء الرقمي هو أن عددا من املبحرين 
عىل  اإلبقاء  يف  نفسه،  الوقت  يف  يرغبون،  املستعارة  أو  احلقيقية  هبوياهتم  يبحرون  الذين 
عىل  أيضا  واإلبقاء  الالدينية  باجلامعات  يربطهم  الذي  االفرتايض  االجتامعي  الرابط 
الرابط االجتامعي الذي يربطهم باملجتمع الفعيل يف شموليته (األمة الوطنية)، ويف دوائره 
الصغر أساسا (األرسة، األصدقاء، الزمالء...). ولذلک فهم يرصون عىل البقاء إما 
يف وضعية املبحر املنفعل - معروف اهلوية، أو يف وضعية املبحر الفاعل- جمهول اهلوية، 
أي وضعية وسطى”بني-بني“  تسمح لصاحبها باإلبقاء عىل روابطه االجتامعية الفعلية 
يف وضعها الطبيعي، واستمرارية االرتباط باجلامعة االفرتاضية الالدينية، لكن من دون 
مع  تصبح  والالمرئية  الستاتيكية  الرقمية  اهلويات  أن  واحلال  هذا  كليا.  فيها  االنصهار 

الوقت هويات مشكوک فيها ويف حقيقة انتامئها.
املراحل  يف  اخلصوص،  عىل  نفسها،  تفرض  الشبكية  الروابط  هوية  كانت  فلئن 
البقاء  حتدي  مواجهة  يف  الالدينية  االفرتاضية  اجلامعة  فيها  تكون  التي  االنتقالية 
وتشكيل  حدودها،  ترسيم  بإعادة  لزمها  يُ والذي  الرقمي،  الفضاء  داخل  واالستمرارية 
بنيتها عىل نحو انتقائي؛ فإن ذلک التحدي يشكل اختبارا فعليا للمبحرين املنتمني إليها، 
والذين يكونون مدعوين آنذاک إىل ترتيب أولوياهتم عرب اإلجابة عن سؤال: هل األولوية 

الختيارات الشخص يف توجيه قناعاته الفكرية؛ أم الختيارات الدولة واملجتمع؟.
قد  االفرتاضية  اجلامعات  هذه  داخل  النشطاء  الالدينيون  املبحرون  كان  ولئن 
ثِّقوا لالدينيتهم عرب خمتلف اآلثار  وَ حسموا اإلجابة عن هذا السؤال عندما اختاروا أن يُ
نحو  عىل  االفرتايض  االجتامعي  رأسامهلم  يدعموا  وأن  وراءهم؛  يرتكوهنا  التي  الرقمية 
بالنسبة  أصعب  يبدو  االختيار  فإن  الرقمية؛  هوياهتم  تأكيد  يف  ويستثمروه  مستمر، 
ألصحاب اهلويات الرقمية املنفعلة. حيث ينتهي االختبار لد هؤالء، يف أحيان كثرية، 

بتغليب كفة الرابط االجتامعي الفعيل عىل حساب نظريه االفرتايض.
إذ تكشف مالحظة امليدان الرقمي أنه يف احلاالت التي كان فيها هؤالء املبحرون 
ألجل  واإلضافة  التزكية  طلبات  أو  الفايسبوكية  الصداقة  طلبات  بإرسال  مطالبون 
االنضامم إىل اجلامعة الفايسبوكية الرسية؛ فإن عددا منهم كان يفضل احلفاظ عىل وضعيته 
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السلبية عىل أن خياطر بروابطه االجتامعية الفعلية. وتفيد هذه املالحظة هنا أن اجلامعات 
حارض  الديني  اجتاه  وجود  عن  تكشف  كانت  وإن  حتى  املغربية  االفرتاضية  الالدينية 
داخل املجتمع املغريب؛ فإنه يكشف عن نفسه افرتاضيا دون أن يكون بمقدور أصحابه 
املغاربة  املبحرون  إليه  يشري  الذي  هو  املعطى  وهذا  فعيل.  بشكل  هوياهتم  عن  التعبري 
الرافضون هلذا التوجه عندما يؤكدون عىل كون الالدينيّني املغاربة هم ”كائنات افرتاضية 
ال متتلک اجلرأة للكشف عن نفسها داخل الواقع الفعيل،“  ألهنا تدرک أهنا عنارص غري 

مرغوب فيها اجتامعيا، وأن املجتمع لن يتساهل معها.
كذلک،  الدينية  األقليات   ولد الالدينيّني،   لد هنا  امللحوظ  التوجه  هذا  إن 
فرزٍ  عمليات  إىل  واللجوء  هبم،  اخلاصة  االفرتاضية  الفضاءات  داخل  االنزواء  نحو 
إلكرتونية قصد استبعاد العنارص املتدينة، واجتاه املبحرين املتديِّنني باملقابل نحو التعاطي 
مع الفضاء العمومي اإللكرتوين املفتوح كام لو أنه فضاء خمصوص لألغلبية املسلمة ال 
االجتامعية  الشبكات  بأن  يفيد  هذا  كل  التعددية؛  أنواع  من  نوع  أي  اآلخر  هو  حيتمل 
االفرتاضية حتى وإن كانت ماهيتها تتحدد كمجتمعات مفتوحة، فإهنا تبدو هنا وكأهنا 
تنزع باستمرار نحو تكريس منطق االنغالق اهلويايت، و”خلق جمتمعات انتقائية.“26 أي 
ذلک الصنف من املجتمعات الذي يسعى بشكل دائم نحو اجتذاب األشباه واستبعاد 

املختلفني واملخالفني.
 (Gérard Defois) إن هذا الشكل من االنغالق هو الذي حييل إليه جريارد دوفوا
كانت تبدو يف  الكيطوهات.“27 لذا فحتى وإنْ  تأكيده عىل أن ”الشبكات حلَّت حمل  يف 
البداية كفضاء مفتوح، فإن انفتاحها هو نفسه السبب الذي يقود تدرجييا إىل انغالقها. ألنه 
يف الوقت الذي مكنت فيه تلک الفضاءات املفتوحة من ”تغيري احلدود الرمزية القائمة 
فإهنا  بينهام،  والتفاعل  اللقاء  من  نوع  بحصول  وسمحت  واملتديّنني،“28  الالدينيّني  بني 
اإللكرتوين  التفاعل  سريورة  أن  إذ  واملواجهة.  الرصاع  حدة  من  بالرفع  أيضا  سمحت 
التي جعلت كل طرف وجها لوجه أمام خطاب اآلخر وحججه، قد كشفت يف الوقت 
نفسه حجم التناقضات احلاصلة بني رؤيتيْهام للعامل، ودرجة العنف واإلقصاء التي يمكن 

أن يصل إليها كل طرف ألجل فرض رؤيته عىل اآلخر.
26. Casilli, Les liaisons, 58.
27. Gérard Defois & Patrick Michel, L’Évêque et le sociologue, croire à l’aube du XXIe siècle, 

Entretiens avec Michel Cool (Paris: Edition de l’Atelier et Edition Ouvrières, 2004), 30.
28. Richard Cimino & Christopher Smith, “The New Atheism and the Empowerment of American 

Freethinkers,” in Religion and the New Atheism, 140.
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املغاربة  الالدينيون  املبحرون  هبا  ينظم  التي  الكيفية  مالحظة  خالل  من  ويبدو 
كل  بعد  االفرتاضية  مجاعاهتم  تشكيل  يعيدون  وكيف  الرقمي،  الفضاء  داخل  أنفسهم 
بالفعل  تسمح  اجلديدة  االجتامعي  التواصل  وسائل  أن  تطاهلا،  وتفكيک  حظر  عملية 
هؤالء،  بني  تقارب  ما  بقدر  أهنا  إال  الالدينيّني،“29  بني  فيام  العالقات  تشكيل  ب”إعادة 
بقدر ما تزيد من تعميق املسافة بينهم وبني نظرائهم من املغاربة املتديّنني الذين أصبحوا 
حتى  حدهتا  يف  تتجاوز  دينهم  ضد  هة  موجَّ نقدية  خطابات  مواجهة  يف  أنفسهم  جيدون 
املنظِّرين  أو  الغريب  اإلعالم  قنوات  بعض  عن  أحيانا  تصدر  التي  النقدية  اخلطابات 

الغربيني املناهضني للدين اإلسالمي.
هلا  مسموح  غري  افرتاضية  كهويات  هنا  تبدو  التي  الالدينية  اهلويات  هذه  إن 
أصحاهبا،  جتاه  املتديِّنني  املغاربة  املبحرين  قبَل  من  عنها  املعربَّ  واملواقف  علنا؛  بالظهور 
وفق  مزدوج  بشكل  املجتمع  داخل  بالعيش  مطالبون  اهلويات  هذه  حاميل  بأن  تفيد 
فيه  يتواجد  الذي  الفضاء  خلصوصية  تبعا  تباديل  نحو  عىل  ينكشفان  للعيش  أسلوبني 
الشخص. ويعني ذلک أهنم مطالبون بأن يستمروا يف إظهار انتامئهم إىل اجلامعة الدينية 
داخل الفضاءات العامة، ويكشفوا باملقابل عن الدينيتهم داخل الفضاءات اخلاصة؛ أنْ 

حيافظوا عىل الرابط الديني صوريا حتى وإن كانوا قد قطعوه فعليا.
خامتة

االفرتايض،  املجتمع  كان  وإنْ  حتى  أنه  اخلتام،  يف  عليه  التشديد  يمكننا  ما  إن 
تدعم  إلكرتونية،  عائالت  وخلق  جديدة  روابط  بناء  إمكانية  يفتح  الالدينية،  بجامعاته 
الرأسامل  فإن  لالدينيني،  افرتاضيا  ملجأ  نفسه  الوقت  يف  وتشكل  الالديني،  الرابط 
االجتامعي االفرتايض، يبدو أنه ال يمتلک مع ذلک القوة اإلقناعية الكافية التي تسمح 
لالدينيني بجعل هوية الروابط تتحول إىل هوية ترصحيية-مكشوفة بشكل كيل. كام يبدو، 
يف املقابل، أن قهرية الرابط الديني والرابط االجتامعي الفعليني الزالت قادرة عىل فرض 
هبويات  يبحروا  أن  األفراد  عىل  متيل  بحيث  االفرتايض،  املجتمع  داخل  حتى  سلطتها 
وا، ألجل إخفاء آثارهم الرقمية، حتى داخل فضاءات يُفرتض أهنا  هُ مستعارة، وأن يموِّ

يا، كفضاءات للحرية. وِ ، ماهَ دُ حتدَّ

29. Cimino & Smith, “The New Atheism,” 140.



436 Mahjouba Kaoukaou

بالنسبة  يَظهر  افرتاضيا،  ويتمدد   يتقو الذي  الالديني،  الرابط  كان  فإن  لذا 
املجتمع،  يف  القائمة  القبْلية  للروابط  تفكيک  وكعنرص  الدينية،  للهوية  كتهديد  لرافضيه 
فإنه يبدو أن تلک الروابط حلد اآلن تُفَک افرتاضيا، أكثر من أهنا تُفَک فعليا، ألن التكلفة 

االجتامعية لفكها تظل أكرب من املكاسب التي تضمنها الروابط االفرتاضية اجلديدة.
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اهلوية الالدينية الرقمية ومفهوم العائلة اإللكرتونية: نحو مقاربة نِتْنُوغرافية للرابط الالديني االفرتايض
املجتمعات  بدراسة  اهتمت  التي  واألنثروبولوجية  السوسيولوجية  األدبيات  كانت  إذا  ملخص: 
العكس من  عىل  الالدينية،  األقليات  فإن  الدينية،  األقليات  أبحاثها ملسألة  قسام من  خصصت  اإلسالمية، قد 
يف  تظل  املجتمعات  هذه  داخل  الالدينية  مسألة  أن  إىل  ذلک  ويعود  االهتامم.  من  نفسه  بالقدر  حتظَ  مل  ذلک، 
أن  إال  عنها.  احلديث  أو  هبا  الترصيح  الفرد  عىل  يُمنع  التي  الطابوهات  خانة  يف  تُصنَّف  إذْ  المرئية،  الغالب 
هامش احلرية الكبري الذي سمحت به شبكات التواصل االجتامعي اليوم جعل تلک اهلويات أكثر مرئية داخل 
الفضاء اإللكرتوين. لذلک يطرح السؤال هنا حول طبيعة ذلک احلضور وشكله وكيفية التعاطي معه من قبَل 

األغلبية املسلمة التي تتقاسم هي األخر الفضاء نفسه.
شبكات  داخل  ومتظهراهتا  الالدينية  الرقمية  اهلوية  إشكالية  مناقشة  إىل  البحثية  الورقة  هذه  تسعى 
التواصل االجتامعي، من خالل الكشف عن بنية اجلامعات الالدينية االفرتاضية ومنطق اشتغاهلا. وترتكز 
اثنوغرايف  نت  املنهج  تبني  عىل  تقوم  حيث  الرقمي   للمحتو كيفية  مقاربة  عىل  أساس  بشكل  الدراسة 
الدراسة  وتنتهي  الفايسبوكية.  االفرتاضية  الالدينية  اجلامعات  من  نامذج  عىل  ا  مطبَّقً  (net ethnographie)
بقدر  املفتوح،  املجتمع  فكرة  عىل  تتأسس  التي  االجتامعي  التواصل  شبكات  أن  مفادها  أطروحة  تأكيد  إىل 
منطق  تعمق  ما  بقدر  الروابط،  من  جديدة  صيغ  بتشكيل  وتسمح  خمتلفة  بقناعات  مجاعات  بني  جتمع  ما 

اهلويايت. واالنغالق  الرصاع 
الكلامت املفتاحية: اهلوية، اجلامعة، الالدينية، الرقمية، العائلة اإللكرتونية، الرابط.
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L’identité irréligieuse numérique et la notion de la famille électronique: Vers une 
approche netnographique du lien irréligieux virtuel

Résumé: Même si la littérature sociologique et anthropologique sur les sociétés 
musulmanes a consacré des recherches au phénomène des minorités religieuses, celle se 
caractérisant par l’irréligiosité n’ont pas reçu pour autant le même intérêt attention. Cela est 
dû au fait que le phénomène de l’irréligiosité, dans ces sociétés, demeure invisible, souvent 
considéré dans une société religieuse comme tabou. Toutefois, l’énorme marge de liberté 
qu’offre aujourd’hui les réseaux sociaux aux individus, a rendu cette identité irréligieuse 
plus visible dans les cyberespaces. Ce phénomène incite à interroger sa nature et ses formes 
d’expression sur les réseaux sociaux, ainsi que la manière dont il est perçu par la majorité 
musulmane qui partage avec lui le même espace numérique.

Cet article analyse le phénomène de l’identité numérique irréligieuse et ses manifestations 
au sein des réseaux sociaux, en révélant la structure et la logique de fonctionnement des 
groupes irréligieux virtuels. L’étude se base, essentiellement, sur une approche qualitative 
du contenu numérique, en adoptant une méthode ethnographique appliquée à un échantillon 
de groupes irréligieux dans Facebook. L’étude parvient à confirmer la thèse suivante: les 
réseaux sociaux, tout en étant  basés sur l’idée d’une société ouverte, offrant leur espace aux 
groupes ayant  des convictions et croyances différentes et leur permettant de construire des 
nouvelles formes de liens sociaux, contribuent aussi à l’approfondissement de la logique de 
conflit et de crispation  ainsi qu’à l’enfermement identitaire.

Mots-clés: L’identité, la communauté, l’irréligiosité, le numérique, famille électronique, 
lien, l’ethnographie sur le net.


