
الفايسبوك التونيس: 
أداة للحرية أم بوق للعامة؟

مقال مهدى لروح لينا بن مهين في ذكرى ميالدها.
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الفايسبوك التونيس: أداة للحرية أم بوق للعامة؟
ما قبل الثورة: من »األنرتنات« إلى »الفايسبوك«

بدايــة مــن ســنة 2007، كنــت أدرس خــارج تونــس فــي دولــة مــن دول اإلتحــاد الســوفيييت ســابًقا ولــم يكــن 

ــت  ــق األنرتن ــو. كان دف ــع الفيدي ــة مواق ــت« وخاص ــي األول »األنرتن ــكان مؤن ــر. ف ــيون ُك ــة تونس بالمدين

ــا أن هــذا أيًضــا  ــا جــًدا مقارنــة بالخدمــة ذاتهــا فــي تونــس. فهمــت الحًق )علــى ضعفــه مقارنــة بــاآلن( قوًي

مــن سياســات الدولــة والحــكام للتضليــل والتوجيــه. علــى عكــس عاداتــي فــي اإلبحــار علــى األنرتنــت بتونــس، 

ــا عــن محتــوى يســتهويين أوال. إلــى أن بــدأت أصــل إلــى محتــوى لــم أكــن  رصت أبحــر ســاعات وســاعات بحًث

أره فــي »األنرتنــت التونــي« )وأنــا ُمــر علــى هــذه العبــارة لمــا ســيصري معناهــا الحًقــا فــي هــذا المقــال(. 

منتديــات ومقــاالت وغــرف محادثــات تنقــد وتشــتم النظــام )بــن علــي والحكومــة والطرابلســية، وقتهــا( علًنــا. 

أذكــر أول لحظــات لــي وأنــا أقــرأ تلــك الســطور مــن مدونــة TunieZine للرمحــوم زهــر اليحيــاوي، أول شــهيد 

ومناضــل »إلكرتونــي«، أو كلمــات Extravaganza الالذعــة. كان محتــوى نصوصهــم كفيــاًل بــأن يجعلــك تنظــر 

حواليــك لتتأكــد مــن أن ال أحــد يــراك أو ينصــت إليــك وأنــت تقــرأ ســاكًنا تلــك الكلمــات، حــى وأنــت علــى بعــد 

آالف الكيلومــرتات مــن تونــس. هــي عــادة زرعهــا الخــوف مــن النظــام فينــا منــذ الصغــر إلــى أن صــارت راســخة 

باطنــة.

صــارت هــذه المدونــات مــزاًرا يومًيــا لــي، ولــن لــم أجرؤ 

ــق بعــد، فذلــك فعــل يســتوجب  ــة والتعلي ــى الكتاب عل

مســتوى أعلــى مــن التغلــب علــى الوســواس الكامــن 

وشــجاعة تضاهــي النضــال.

فــي يــوم مــن أيــام 2008، كنــت كعادتــي علــى ال 

YouTube، تتلقفــين الفيديوهــات كأغلــب رواد هــذا 

)كمــا  صوتيــة«  »منشــورات  لتعرتضــين  الموقــع، 

كان النظــام يســميها فــي التهمــة الموجهــة لــكل 

ــات  ــه( وفيديوهــات مــن الرديــف1: مئ رافــض وناقــد ل

المواطنــن الهائجــن فــي الشــوارع والصارخــن جهــرة 

بشــعارات »ليلــى يــا حجامــة، واكلــة فلــوس ليتامــى«. 

لوهلــة، وقــف الــدم فــي عروقــي رهبــة. دع عنــك كل 

مــا كتبتــه ســابًقا. ليــس الســامع كالقــارئ وليــس 

 redeyef 2008 - YouTube  1
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https://www.youtube.com/watch?v=AnNjWI-P9rk
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الحــزب الحاكــم علــى الفيســبوك. نعــم، ليســت »الجيــوش اإللكرتونيــة« بجديــدة علــى تونــس، ســواء كان ذلــك 

يتــم بتنســيق أو بــدون.

وجــدت هــذه األســماء مــن مــن تغلــب علــى عقــد الخــوف الراســخ مــن بــن علــي، فــي األنرتنــت ثــم الفايســبوك 

منــذ 2005، متنفســا يكتبــون فيــه مــا ال يجــرؤ أحــد أن يقولــه أو يقــرأه حــى. وكانــت 2005 ســنة بدايــة هــذا 

النــوع الجديــد مــن النضــال الــري، رمــًزا، إذ نظمــت ســنتها تونــس القمــة المتوســطية للمعلوماتيــة وكان 

مــن جــرأة النظــام علــى الشــعب، أن دعــا وفــًدا مــن الكيــان الصهيونــي )بزعامــة نتنياهــو( إلــى تونــس. هنــا 

ــا هــذه  ــات غــري منظمــن، ضــد نظــام اكتشــف حديًث ــن ومدون ــن مدون ــة ب ــات« إلكرتوني ــدأت »حــرب عصاب ب

الثغــرة الــيت بــدأت منهــا الهزيمــة، ليعــزز قدراتــه الدفاعيــة يومــا بعــد يــوم، مــن الحجــب إلــى قطــع األنرتنــت، 

القائــل كالســامع. شــاهدت فيديوهــات أخــرى، بحــذر )أذكــر أنــي بعيــد عــن تونــس آالف الكيلومــرتات(: ســواد 

بــزات الرشطــة يغطــي المقاطــع، رشــق للحجــارة، كــر وفــر و«كرتــوش حــي«. لــم تغــادر الفيديوهــات مخيلــيت 

ــا، أســرتاليا، كنــدا، قطــر...( عــن  أليــام إلــى أن بــدأت أســأل أصدقائــي المهاجريــن بــدول أخــرى )فرنســا، ألماني

هــل شــاهدوا مــا شــاهدت وأكــدوا كلهــم ذلــك إلــى أن تجــرأت وســالت بعــض الثقــات مــن أهلــي وأصدقائــي 

ــا لدرجــة بــث الشــك بــن األقــارب، وكــم مــن أقاربــي كان مــن اللذيــن يحجبــون  )كان جلمــود بــن علــي مرعب

حســابي الفايســبوكي ليصبحــوا اآلن معربيــن رصيحــن عــن كل رأي و »تنبــري« ســيايس يلــوج بأذهانهــم(. تعجب 

كل مــن ســألتهم فــي تونــس، مــن ســؤالي. لــم يكــن أحــد أعرفه يعلــم! الداخليــة قطعــت كل وســائل التواصل 

عــن منطقــة الرديــف، التعزيــزات األمنيــة كانــت خياليــة وأكــر تقريًبــا مــن الــيت تــم اللجــوء إليهــا فــي أحــداث 

ــع أو منصــت؟ ــرة نقــات الخــرب ولكــن هــل مــن متاب ــاة الجزي ســليمان. قن

صدمــت يومهــا بقــوة النظــام وإلــى أي مــدى هــو مســتعد لقمــع كل معــارض أو ناقــد أو كل »شــيطان قــال 

ال«.

ــز  ــارشة، كعزي ــتعارة أو مب ــماء مس ــرى، بأس ــابات أخ ــات وحس ــى مدون ــيًئا إل ــيًئا فش ــا ش ــا أيًض ــت وقته تعرف

ــا بــن مهــين. تحولــت المعارضــة اإللكرتونيــة مــن  عمامــي، ســليم عمامــو، فاطمــة Arabica والعظيمــة لين

المدونــات إلــى الفايســبوك، مــع بــروز نجمــه بدايــة مــن 2008، وخاصــة فــي 2010، حيــث طــور النظــام أيضــا 

ــباب  ــالل ش ــن خ ــات م ــات والصفح ــرتاق المجموع ــل واخ ــطن، ب ــابات الناش ــرتاق لحس ــالل اإلخ ــن خ ــبله م س

عزيز عمامي فاطمة الرياحي   لينا بن مهين سليم عمامو 



إلــى حجــب مواقــع عالميــة )الفيســبوك، يوتيــوب( وصــواًل إلــى اإليقــاف والتعذيــب الجســدي للناشــطن -ات 

اإلفرتاضيــن-ات.

لمــع نجــم الفيســبوك مبــارشة بقــوة بعــد الثــورة، كأحــد أهــم الفواعــل والعوامــل الــيت ســاعدت علــى نجــاح 

اإلنتفاضــة الشــعبية، توثيقهــا وإيصــال رســالتها لــكل أصقــاع العالــم، فــي جــو مــن النشــوة الشــعبية.

ــا اإلســم الحركــي لألنرتنــات  لمــاذا تحــول الحديــث عــن األنرتنــات إلــى الفايســبوك وحــده؟ ألنــه أصبــح تدريجًي
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)كمــا يســمي أغلــب التونســين »مســاحيق الغســيل« OMO نســبة للمنتــج األشــهر في الســوق، صــار المواطن 

العــادي يســمي األنرتنــات »فايســبوك« حــى أن بعــض الزموديــن صــاروا يوفــرون باقــات اســتخدام أنرتنــات 

ــى أكــر مــن 8 ماليــن2 هــذه  ــس إل للفايســبوك وحــده(. وتعاظــم عــدد مســتخدمي الفايســبوك فــي تون

الســنة وهــي مــن أعلــى نســب االســتخدام مقارنــة بعــدد الســكان فــي القــارة األفريقيــة.

صــارت الصفحــات الفيســبوكية وأصحابهــا شــخصيات هالميــة للــرواد الجــدد اللذيــن الزالــوا يكتشــفون 

ــا بهــذه الســلطة النســبية  ــات« واعــن-ات تماًم ــات وأدوات الحســاب العــادي. كان بعــض »األدمين خصوصي

ــن  ــن«، فل ــي كانوا-كــن ي-تســمن وقتهــا »المعجب ــى متابعــي-ات صفحاتهــم-ن، واللذين-الالت لهــم-ن عل

يوفــر الفيســبوك وأشــباهه مــن المنصــات جرعــة مــن الهرمونــات المســببة لإلدمــان كالدوبامــن، فمــا بالــك 

ــا؟ ــات الرســائل والتفاعــالت يومي ــه عرشات-مئ ــر صفحــة تصل ــة الــيت يوفرهــا لمدي بالكمي

صــارت الصفحــات وقتهــا مصــدًرا رســمًيا أواًل لألخبــار والحريــات، فــي كل المواضيــع مــن الموســيقى )مــع 

ارتفــاع شــعبية الــراب التونــي وقتهــا(، إلــى الســاحرة المســتديرة كــرة القــدم وصــواًل إلــى السياســة، خاصة 

فــي فــرتة »اللجــان الشــعبية« الــيت خرجــت لحمايــة األحيــاء، عندمــا تســببت بعــض وســائل اإلعــالم فــي أحــداث 

داميــة فــي بعــض األحيــاء بنقلهــا ألخبــار مغلوطــة دون التثبــت. جــاء الفيســبوك هنــا بديــاًل شــعبًيا للمعلومــة 

»األكيــدة«3، مســتفيًدا مــن انعــدام الثقــة فــي اإلعــالم الــذي خــدم النظــام لســنوات، خاًصــا كان أو عمومًيــا، 
2- Facebook users in Tunisia - April 2021 | NapoleonCat
3- news.barralaman.tn

الفايسبوك: 
صوت من ال صوت له؟

https://napoleoncat.com/stats/facebook-users-in-tunisia/2021/04
https://news.barralaman.tn/sondage-tunisiens-confiance-medias-fr/


رغــم مســارعة البعــض للبــاس الثوريــة والضحيــة »العبــد المأمــور« تحــت طغيــان بــن علــي4.

ــه.  ــل ومخططــه االقتصــادي الربحــي، تعــدل االســتعمال »العــادي« ل ــه ب  مــع تطــور الفيســبوك وخوارزميات

بــدأ »المعجبــون« ينقلبــون علــى مديــري الصفحــات ويطلبــون مســاحات أكــرب للتعبــري، فــكأن القنــاع الهالمــي 

لألدمينــات )مســريي أو مديــري الصفحــات( قــد ســقط وانكشــف للــكل رس المعبــد األزرق: يســتطيع أي كان 

أن يصبــح »مديــًرا« لصفحــة، ليــس مــن المهــم ان تكــون عارًفــا. هنــا وبعــد طفــرة فــي عــدد الصفحــات وعــدم 

وصولهــا لألعــداد الخياليــة مــن المعجبــن الــيت كانــت تصلهــا فــي فــرتات وجــزة ومــع ظهــور وســائل أخــرى 

لتكبــري الصفحــات )وهــي كمــا اللفــظ تمامــا ومعنــاه الطــي التجميلــي: تكبــري زائــف بمعجبــن زائفــن(، بــدأت 

المجموعــات بالظهــور والتوســع خاصــة وهــي الــيت توفــر مســاحة متســاوية للجميــع وعالقــة أفقيــة بــن 

األدمــن والعضــو )لــم يعــد يســمى معجبــا أو متابعــا حــى(.

ــن بالنشــوة تحــول إلــى  وصلــت بعــض الصفحــات إلــى رقــم المليــون معجــب وأكــر، لكــن إحســاس المديري

ــبوك  ــي للفايس ــتخدم التون ــدأ المس ــة، ب ــنوات قليل ــذ س ــض، فمن ــدى البع ــري ل ــادي يس ــول م ــدر لمدخ مص

بمالحظــة محتويــات غريبــة عــن »موضــوع« الصفحــة الــيت يتابعهــا: محتــوى هجــن مدفــوع األجــر أو تطوعــا 

ــا. أحياًن

ــة، يرتفــع ســعر النــرش فيهــا حســب عــدد  ــى واجهــات إعالني تطــور هــذا الفعــل لتتحــول هــذه الصفحــات إل
YouTube - 4- المذيعة اليت شتمت شهداء انتفاضة الرديف تحيى ذكراهم
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ــي  ــة ه ــالت االنتخابي ــا أن الحم ــن. وبم المعجب

حمــالت إشــهارية مؤقتــة لألحــزاب السياســية 

ــى األحــزاب  ــم يفــت القائمــن عل المرتشــحة، ل

ــل  ــيت تتعام ــل ال ــهار والتواص أو رشكات اإلش

معهــا أن تضــع الفايســبوك وأدواتــه نصــب 

للناخبــن  للوصــول  ممكنــة  كأداة  عينيهــا 

المحتملــن. ليتطــور هــذا الفعــل العشــوائي 

 2019 انتخابــات  إلــى  وصــوال  أكــر  ويتنظــم 

 DFR Lab وتقريــر  والترشيعيــة  الرئاســية 

يدعــي  الــذي  قرطــاج«5  »عمليــة  المســمى 

علــى  للتأثــري  المرتشــحن  بعــض  محاولــة 

ــالل رشكات  ــن خ ــبوك م ــرب الفايس ــن ع الناخب

متقدمــة. وخدمــات  مختصــة 

لــن صــار الفايســبوك منصــة تعدديــة إلبــراز 
5- Operation Carthage: How a Tunisian company conducted influence 

operations in African presidential elections - Atlantic Council

https://www.youtube.com/watch?v=qa5Ir0F3IGo
https://www.youtube.com/watch?v=qa5Ir0F3IGo
https://www.atlanticcouncil.org/in-depth-research-reports/operation-carthage-how-a-tunisian-company-conducted-influence-operations-in-african-presidential-elections/#:~:text=The influence operation%2C which for research purposes the,Facebook pages targeting people in 10 African countries.
https://www.atlanticcouncil.org/in-depth-research-reports/operation-carthage-how-a-tunisian-company-conducted-influence-operations-in-african-presidential-elections/#:~:text=The influence operation%2C which for research purposes the,Facebook pages targeting people in 10 African countries.


أنشــأت النقابــات صفحــات لهــا منــذ 2011 وتجــددت بعضها، 

تحــت أســماء رســمية أو مســميات أخــرى )أســود الوطــن، 

األمــن الجمهــوري(. لكــن المالحــظ فــي الســنوات األخــرية 

أن هــذه الصفحــات باتــت تبــث وتنــرش محتــوى آخــر إضافــة 

لرســائلها العماليــة النقابيــة. تطــور األمــر ليصبــح خطــًرا أكر 

ــر 2020،  ــذ أكتوب ــة األخــرية من خــالل اإلحتجاجــات االجتماعي

تحــرتم  تنــرش منشــورات ال  الصفحــات  إذ أصبحــت هــذه 

خصوصيــات التحقيقــات األمنيــة وتكتــب رأيها مبــارشة في 

السياســة والسياســين دون الحياد المفروض عليها لخدمة 

المؤسســات الوطنيــة والمواطنــن كافــة دون تميــز6. 

ــاس  ــال ولب ــا ألفع ــر أخالقي ــورات تنظ ــض المنش ــل إن بع ب

ومنظــر المواطنــن )الشــباب المشــاركن فــي اإلحتجاجــات 

مثــاًل( فــي تدخــل ســافر فــي الحريــات الفرديــة، عــالوة 

ــة  ــادات األمني ــد القي ــان ض ــارش بالعصي ــد المب ــى التهدي عل

ــس 24  ــة - صفاق ــات األمني ــات النقاب ــي صفح ــاوزات ف ــن التج ــة م ــد جمل ــو’: رص ــة ‘فالص 6- منص
Sfax 24 info أنفــو
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الــرأي والــرأي اآلخــر، إال أن خوارزمياتــه المعقــدة الهادفــة لجــين أكــرب ربــح مــادي ممكــن صنعــت مجموعــات 

ــا »إن كان  ــب له ــيت ال صاح ــهرية ال ــارة الش ــن العب ــا تب ــا. كم ــون متبنيه ــي عي ــا ف ــكاًرا بذاته ــم أف رأي تضخ

المنتــج مجانيــا، فأنــت المنتــج فــي األصــل.«، فــإن فايســبوك يبيــع »مســتخدميه. عــالوة علــى البيانــات الــيت 

ينتهكهــا ويســتبيحها مــرار وتكــراًرا ثــم يعتــذر، فــإن المنتــج األصلــي الــذي يبيعه الفايســبوك أصاًل هو متوســط 

اســتخدام المشــرتكن لــه، أي متوســط الوقــت الــذي يقضيــه الفــرد يومًيــا علــى الفايســبوك. ليضمن اســترمار 

الفــرد فــي التصفــح لســاعتن علــى األقــل، تعمــل الخوارزميــات علــى إبــراز محتــوى يحبــه المســتخدم، ســواء 

كان قططــا أو ســيارات أو مقاطــع مضحكــة أو نرشيــات سياســية تشــبه مواقفــه اإليديولوجيــة والسياســية. 

خلــف هــذا إحساًســا لــدى البعــض بأنهــم يســيطرون علــى الفايســبوك وأن فكرتهــم وقضيتهــم هــي الغالبــة 

بينمــا هــم فــي الحقيقــة يــرون فقــط أشــباههم فــي الــرأي. وصــل األمــر ببعــض السياســين فــي االنتخابــات 

الفارطــة فــي 2019 إلــى التنبــؤ بوصولهــم إلــى الــدور الثانــي مــن االنتخابــات الرئاســية فــي تونــس، بينمــا لــم 

تتجــاوز نســب التصويــت لهــم األرقــام الفرديــة.

ــم. ــري والتنظ ــة التعب ــورة وحري ــن بالث ــرز المنتفع ــن أب ــي« م ــام البولي ــدار، أن كان »النظ ــخرية األق ــن س  م

تنظــم أفــراد األســالك العموميــة الحاملــة للســالح بعــد الثــورة فــي نقابــات عماليــة مختلفــة حســب 

ــات  ــذه النقاب ــأت ه ــه، إلتج ــرب ل ــن ال من ــة لم ــيلة إعالمي ــة ووس ــبوك كأداة تواصلي ــرز الفيس ــالك. وإذ ب األس

شــأنها شــأن الــكل مــن وزارات ومؤسســات مختلفــة إلــى الفايســبوك للوصــول إلــى جمهــور المواطنــن. 
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https://sfax24info.tn/2021/03/01/%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A9-%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88-%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%AC%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%B5%D9%81/
https://sfax24info.tn/2021/03/01/%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A9-%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88-%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%AC%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%B5%D9%81/
https://sfax24info.tn/2021/03/01/%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A9-%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88-%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%AC%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%B5%D9%81/
https://sfax24info.tn/2021/03/01/%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A9-%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88-%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%AC%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%B5%D9%81/


سياســية، ســواء بتنســيق أو بــدون، إلــى اللعــب علــى هذا الوتــر الحســاس: أخالق العامــة، لتتمظهــر كالمدافع 

األخــري عنهــا أمــام زحــف »حقــوق اإلنســان« والمنظمــات الحقوقيــة. يصــل هــذا الدفــاع إلــى التخويــن والثلــب 

أحياًنــا، وربمــا لــم تتفــق كل األطيــاف السياســية فــي تونــس، إال فــي هــذه النقطــة مــن األحــزاب اإلســالمية 

إلــى المحافظــن وحــى أقصــى اليمــن اإلقصائــي »التجمعــي«.

فــي األثنــاء، مــازال الفايســبوك يحــاول إيجــاد أدوات وسياســات تقنــع كل رواده مــع اختــالف آرائهــم إال أنــه 

التجــأ للقمــع اإللكرتونــي مــع الرئيــس األمريكــي الســابق دونالــد ترامــب ومــع كل منشــور يذكــر المقاومــة 

الفلســطينية أو حــى لفــظ »األقصــى« ليعتــذر الحقــا كعادتــه علــى ذلــك.

ــرأي األغلبيــة فــي ظــل مجتمــع ممانــع للتغيــر ومنصــات تواصــل  ــرأي المخالــف ل ــة ال أي مســتقبل لحري

اجتماعــي تتخبــط محاولــة العثــور علــى تعريــف موحــد للحريــة، مــع تحــدي األنظمــة السياســية المختلفــة 

فــي المنطقــة أيضــا؟ وهــل ســتبقى تونــس النقطــة المضيئــة الوحيــدة فــي المنطقــة فــي حريــة التعبر؟
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 وإلقــاء القبــض علــى بعــض المتظاهريــن أو االعتــداء عليهــم وعلــى وممتلكاتهــم حــى، دون أذون ســابقة.

وبنــاء عليــه، تكــررت اإليقافــات أيضــا فــي الســنوات األخــرية لبعــض المواطنــن )مدونــن ســابقن كانــوا أو 

مجــرد مواطنــن يمارســون حقهــم فــي التعبــري(، بســبب تدوينــات مكتوبــة أو فيديــو علــى الفايســبوك، تحــت 

ــارة »وســائل التواصــل  ــاء علــى قانــون ال يحتــوي عــل عب تعلــة »الثلــب عــرب وســائل التواصــل االجتماعــي« بن

االجتماعــي« أصــال )مجلــة االتصــاالت(.

ــار  ــيت ص ــبوك ال ــس الفايس ــاوئ. فنف ــض المس ــا بع ــت تباع ــبوك، أت ــا الفايس ــى به ــيت أت ــن ال ــع المحاس م

ــا.  ــم أيًض ــة وأخالقه ــرأي األغلبي ــع ول ــا للواق ــا مضخم ــا بوًق ــح أيًض ــم، أصب ــات صوته ــا األقلي ــل به أداة يوص

ــات حقــوق اإلنســان، علــى اختــالف مزوجينتهــا ورهابهــا  فليســت اآلراء المخالفــة والمضــادة ألســمى تجلي

ــا الــيت طرحهــا األقليــات، فكريــة أو حقوقيــة كانــت،  مــن اإلختــالف، إال تجســيًما لــرأي العمــوم فــي القضاي

الختالفهــا عــن الســائد المألــوف، دون محاولــة النقــاش فيهــا أصــاًل، فــي محاولــة مــن المجتمــع للدفــاع عــن 

قناعاتــه وأخالقــه الراســخة المتوارثــة مــن العــرف والديــن. لــم تعــد المنشــورات المزوجينيــة المحقــرة للــرمأة 

واألخــرى العنيفــة كل ضــد اختــالف فــي الملبــس والشــكل والفكــر بنــادرة بــل ســائدة، خاصــة مــع سياســات 

الفايســبوك الــيت ال تفــرق بــن عنــف ورأي مخالــف )كمــا هــو الحــال فــي اإلنتفاضــة اإللكرتونيــة الفلســطينية 

األخــرية(.

ــخصيات  ــزاب أو ش ــل أح ــت ظ ــة تح ــبوكية المزنوي ــات الفايس ــات والصفح ــري المجموع ــض مدي ــتغل بع اس
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