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محند أولحاج بالبويرة ،الجزائر ،قسم الفلسفة ،يومي  03و7332 03
مداخلة موسومة ب "الحصانة الفكرية لإلنسان المعاصر في ظل المتغيرات التكنولوجية
واالجتماعية"
إعداد الدكتور :لخذاري سعد ،أستاذ محاضر الصنف أ ،بقسم اللغة واألدب العربي بجامعة
البويرة
يعتبر القرن العشرون وما بعده بمثابة منعرج كبير في مسيرة اإلنسان ،حيث طرأ على البشرية
تغير كبير بفعل التكنولوجيا وما تحمله من وسائل للتواصل بين الناس والمجتمعات ،حيث سهلت التقنية
الكثير من الصعاب ،ولكن هذا التطور لم يكن يحمل وجها واحدا بريئا ،بل هناك وجه آخر مظلم قد يغفل
عنه اإلنسان المعاصر بفعل عدم التمييز بين الحسن والرديء ،والنافع والضار .ما دعانا أن نشتغل ضمن
هذا المجال ،لكي نحصن القارئ ،ونوعيه بالمخاطر المحدقة به جراء عدم االستعمال السليم للوسائط
التكنولوجية واالجتماعية ،وما تحمله من مزالق قد تهدد استقرار اإلنسان وكيانه وثوابته.

أوال :تحديد المفاهيم
صن"
أ) الحصانة الفكرية :جاء عن "الراغب األصفهاني" (ت205ه) في كتابه أن "حصانة" من "ح ُ
صون ،قال الله تعالى {:مانعتهم حصونهم من الله } (الحشر ،اآلية  ،)5وقوله
تعني ":الحصن جمعه ُح ُ
قرى محصنة} (الحشر اآلية ،)41:أي مجعولة باإلحكام كالحصون،
عز وجل {:ال يقاتلونكم جميعا إال في ً
ع حصينة ،لكونها حصنًا للبدن،
وتحصن إذا اتخذ؛ الحصن مسكنا ثم يتجوز به في كل تحرز ومنه در ٌ
ٌ
حصان لكونه حصنا لراكبه1"...؛ فالحصانة تعني الحماية واتخاذ حاجز أمام المخاطر التي تقف
وفرس
ٌ
في وجه اإلنسان مخوفة التصادم بأشياء قد تهدد كيانه وتعترض سبيله.
أما الفكر فهو...":نشاط ذهني أو عقلي دقيق المسلك ،ينطلق من أمور معلومة مرتبة ،لهدف معين وغاية
محددة .كإيجاد بدائل أو حل مشكلة أو فهم مسألة أو التوصل إلى الحقائق الموجودة .فهو عملية عقلية
موجهة إلى أمر معين ،ثمرتها الوصول إلى ما كان مجهوال بطريقة منهجية ،وال يتحقق ذلك إال بناءا على
خبرات مسبقة ومعلومات متوفرة"2؛ فهو نشاط يقوم به اإلنسان بهدف تحصيل الفهم والمعرفة بشتى
الوسائل من الكتاب والوسائل التكنولوجية الحديثة ومن االحتكاك باآلخرين ،وهو تفاعل دائم يرافق
اإلنسان أينما حل وارتحل.
وحسب الباحث "عبد الله أحمد الزيوت" فإن التحصين الفكري (الحصانة الفكرية) مفهومها...":يشمل
الخطوات التي يجب إتباعها من أجل الحفاظ على عقيدة التوحيد الخالص ،ويشمل تنظيم الفكر بطريقة
إيجابية لمنع الضرر أو الشر عن المسلم ،والوقاية من التيارات التي تهدف إلى زعزعة ثقته بالكتاب
والسنة من جهة ،ولمواكبة كل جديد مفيد مع الثبات على المبادئ المستمدة من الكتاب والسنة من جهة
أخرى" 3؛ فهذا التعريف يحمل صبغة دينية نظرا الختصاص الباحث ،ولكنه ينطبق على المجتمع
الجزائري الذي يمثل اإلسالم أحد مكوناته ،فنرى أن الفكر فيه الخير وفيه الشر ،ولهذا بطريقة الحصانة
الفكرية نمنع الجانب المظلم من الفكر في االنتشار والسيطرة ،فنحن نستطيع تنظيمه بشكل إيجابي لدفع
الضرر ،والوقوف في مواجهة التيارات الجارفة الهدامة التي تهدد األشخاص والكيانات ،وبالتالي
بالحصانة الفكرية نستقبل كل ما هو جديد لهدف اإلخصاب واإلفادة ،فنحافظ على مبادئنا وقيمنا وأخالقنا
المستمدة من اإلسالم ومن العروبة والعادات والتقاليد التي تطبع مجتمعنا.

ب) المتغيرات التكنولوجية واالجتماعية
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* المتغير :يمكن تعريف المتغير...":بأنه كل خاصية لها قيمتان فأكثر ،وبتعريف أكثر وضوحا يمكننا
القول بأن المتغيرات عبارة عن مشاهدة يمكن أن تأخذ قيما كمية أو نوعية ،وأن هذه القيم متغيرة وليست
ثابتة ،ويعبر البعض عن المتغير بالعنصر أو العامل ،وقد تتصف المشاهدة الخاصة بالمتغير باالستمرار
أو باالتصال كالمسافة والوزن والسن وسنوات التعليم ،وقد تكون صفة المتغير منفصلة كالنوع والجنسية
واللون والدين...إلخ"4؛ فالمتغير هو ظاهرة قابلة للقياس وللنظر والحساب والتجربة ،مثلما هو موجود في
بحثنا من وس ائل التكنولوجيا الحديثة كالفايسبوك والتويتر والتلفاز والحاسوب واليوتوب وغيرها ،وهي قيم
كمية ونوعية متغيرة.
* التكنولوجيا :عرف ” “Muellerالتكنولوجيا ":بأنها الطرائق واألساليب التي يؤدي استخدامها –مع
االستفادة من قوانين الطبيعة ،وبمساعدة مواد صناعية أخرى -إلى تحويل مواضيع العمل من مواد خام
إلى قيم استعمالية...يمكن أن تشمل كل البرامج ،والطرائق والنظم التي تتناول العمليات ،ومعالجة
المعلومات .ولقد أشار شرويدر  Schroderإلى إمكانية تعريف التكنولوجيا بشكل واسع حيث تعني بأنها
تطبيقات المعرفة لحل المشكالت البشرية ،وبشكل ضيق حيث تعني مجموعة العمليات ،واألدوات،
والطرائق ،واإلجراءات ،والمعدات المستخدمة إلنتاج السلع والخدمات"5؛ فالتكنولوجيا هي خدمة تسهل
على البشر الحصول على المعلومة ،واستعمال التطبيقات والبرامج ،ويتم ترويج السلع عبر التكنولوجيا،
وكذلك يتم فحص هذه السلعة عن طريق المتلقي واستهالكها .فقد جاءت التكنولوجيا لتسهل على البشر
حياتهم وتزودهم بما هم في حاجة إليه.
ومن هنا يتضح مفهوم جملة "المتغيرات التكنولوجية واالجتماعية" التي يدور معناها حول التفكير الكمي
الذي حصل في وسائل نقل المعلومة تكنولوجيا ،وأحدث تغيرا اجتماعيا في الوقت نفسه ،فالبشرية حدثت
لها تغيرات واسعة يصعب حصرها في التلقي المعرفي كالتلفاز والحاسب والفايسبوك واليوتيوب ومختلف
الوسائط االجتماعية التكنولوجية ،مما أحدث تغيرا جذريا في الكثير من القناعات والقيم واألفكار.

ثانيا :الطرح التكنولوجي وضرورة التحصين
أ) االنفجار المعلوماتي :لقد صار اإلنسان المعاصر ينفر من المعلومة بسبب كثرتها وعدم وجود طريقة
منظمة في التلقي ،وهو ما يسمى...":سوء اإلعالم بواسطة فيض المعلومات .يكتب  J.c.simonقائال :ال
يحدث توالد المعلومات دونما آثار سلبية .وتبين دراسة في اليابان أن  % 00من المعلومات التي تنتج ال
تستعمل البتة رغم أن الوسائل الكفء التي تبثها متاحة .لقد وصل مجتمعنا إلى نقطة التشبع .وهناك ميل
إلى العزوف عن المعلومات بشكل عام...فهؤالء الذين يتلقون المعلومات ال يتلقون شيئا على اإلطالق،
فأمخاخهم محشوة ببيانات غير مترابطة وغير متسقة وغير هادفة ال يستطيعون بتسجيلها أو التمكن منها
أو تصنيفها أو حفظها في الذاكرة .ورد الفعل التلقائي لكياناتهم هو مجرد الرفض التام ببساطة"6؛ فاإلنسان
المعاصر بحاجة إلى منهج سليم في التعامل مع التكنولوجيا فيعرف ما يأخذه وما يرفضه ،وال يقف سلبيا
أمام السيل ال جارف من الطرح المعرفي والفكري ،وإن عدم وجود آلية سليمة في ترتيب المعلومات
وضبطها ومنهجتها ستؤدي إلى العزوف والنفور من المعلومة ،فيرجع اإلنسان إلى درجة الصفر ،فليس
العيب في وسائل نقل المعلومة تكنولوجيا ،وإنما العيب في عدم وجود رؤية واضحة وطريقة عرجاء في
التنظيم والتنسيق والتغذية العقلية.
ب) التلفاز :يشكل التلفزيون اليوم أحد الوسائط التكنولوجية التي ال يمكن االستغناء عنها ،وقد أثبت
الباحثون أن للتلفاز مخاطر فكرية على اإلنسان ما لم يتم التحكم فيه من حيث وقت وطبيعة المشاهدة،
خاصة األطفال؛" فاألطفال في الواقع ينبهرون بالتلفزيون ،إنهم يحيون فيه ويتم تشكيلهم عن طريقه.
ودوما ما يطلبون هذا المحذر .أجاب أحد مواضيع التجربة ،صادقا ،بقوله :أنا ال أوجد بدون التلفزيون.
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كما أوضح أحد علماء االجتماع اإلنجليز الذي استشهدت به التجربة أن هناك حاجة إلى خمس سنوات من
أجل طمس ردود األفعال التي يتسبب فيها التلفزيون واستعادة العادات الثقافية السابقة .واستشهد...بتحليل
 F.felliniالالفت ،حيث يقول :إن التلفزيون قد شوه مقدرتنا على التوحد بأنفسنا ،إنه انتهك أكثر أبعادنا
حميمية وخصوصية وسرية .فنحن نثبت أنظارنا ،وقد استعبدتنا طقوسية انتهاكية على الشاشة المضيئة
وهي تعرض باليين األشياء التي تلغي أحدها األخرى بشكل لولبي يبعث على التشوش والدوار ،ويأتينا
الهدوء بعد إغالقه ،فينتابنا اإلرهاق الشديد لدى الحادية عشر أو منتصف الليل ،ونذهب للنوم بضمير
مرهق ،وفي أثناء الليل ،وعيوننا مغلقة ،نحاول أن نستعيد الصمت الداخلي الذي كان ملكنا"7؛ فالطفل في
خطر لما يترك بمفرده أمام التلفاز ،حيث سيتولد لديه عنف داخلي بسبب أفالم األكشن والمشاهد الخادشة
للحياء ،فتتولد لديه ثقافة مسمومة ال تبشر بخير مستقبال ،وقد يكون التلفاز خطرا حتى على الكبار ،حيث
إن اإلدمان على المشاهدة يسبب اختالط المفاهيم وتشويش العقل بسبب استقبال لسيل من األفكار
واإليديولوجيات الهدامة ،ما يؤثر على المواقف والسلوكات بمرور الوقت .لقد صار التلفاز حاضرا وبقوة
في الحياة المعاصرة فال يمكن تخيل بيت من دون تلفاز ،ولكن مع هذه الضرورة ينبغي أخذ الحيطة
والحذر من هذه التقنية بتوجيه األطفال ونصحهم ،واالبتعاد عن البرامج التي تضمر وتخفي مخاطر فكرية
سواء على الصغار أو الكبار ،لكي نضمن ثقافة سوية نقية من الثقافات الدخيلة الفاسدة الهدامة.
ج) تكريس المادية :يرى الكثير من الباحثين أن التكنولوجيا تكرس المادية واالستغالل وتقييد حرية
التعبير "،ويسأل إيلول ،هل يمكن أن يكون المجتمع التكنولوجي مجتمعا متحضرا؟ ويجيب أساسا بالسلب.
أوال :المجتمع التكنولوجي مجتمع مادي في مجموعه .العالم التقني هو عالم األشياء المادية المجمعة معا
من بين األشياء المادية ،والتي تتعلق بها .وعندما تؤدي التقنية أي منفعة لإلنسان هو يفعل هذا بتحويله
اإلنسان إلى موضوع مادي .وإن ما ينمو داخل هذا المجتمع هو قوة مؤثرة فعالة ،حيث يؤدي النمو التقني
إلى نمو قوة ،بمعنى الوسائل التقنية التي ال يمكن مقارنتها ،هي أكثر فاعلية من أي شيء أخترع من قبل،
فالقوة التي لدى الوسائل التقنية بوصفها موضوعا للنمو التقني هي قوة بأوسع معنى لكلمة قوة.
وثانيا :بينما تحرر التقنية البشر من ك ثير من قيود النظام القديم (المادية) ،يرى إيلول أن النتيجة ضد
الحرية (فالتقنية لن تولد الحرية إطالقا)"8؛ فهدف التكنولوجيا هو استغالل اإلنسان والحصول على المال،
وجعل اإلنسان بضاعة ،ولهذا ينبغي على اإلنسان المعاصر الحذر في كيفية التعامل مع التقنية بأن ال
يكون طعما مستساغا بين يدي كاسبي المال ومروجي السلع إلكترونيا الذين يروا الربح السريع فقط على
حساب كرامة اإلنسان وحريته إلى درجة استغبائه ،فليس معقول أن تكون هناك خدمات مجانية من
أشخاص بعيدين عن جغرافيتنا وحضارتنا وثقافتنا وقيمنا ،فيمكن أن يصير العربي خاصة فريسة سائغة
بيد اإلنسان الغربي الذي يرى في دول العالم الثالث متجرا كبيرا يدر الكثير من المال ،وسوقا لبيع العتاد
واألفكار والوسائل التي تهدم أكثر مما تبني ،وتقيض نطاق العقل أكثر مما توسع أفقه.
يرى الباحث "عزت السيد أحمد" أن التكنولوجيا أدت إلى تشييء اإلنسان "،أي جعله شيئا ال إنسانا،
أي تجريده من مقومات إنسانيته وتحويله إلى شيء مثله مثل كيس البطاطا ،أو عجلة السيارة...أو
الحاسوب...نعم الحاسوب ،ألن الحاسوب اآلن بإمكانه برمجيا أن يقوم بتأدية واجباتك أنت عنك ،يقدم
العزاء ،يقدم التهاني ،يذكرك بمواعيدك ،بما يجب أن تفعل ،يدفع فواتير الهاتف والكهرباء والماء
والضرائب ،يقترح عليك وربما يفرض عليك ما يجب القيام به فيما يتعلق بما أوكلته له ،وفي بعض
الحاالت ال يسمح لك بالتدخل فيما فوضته به...يفكر عنك في مستويات محددة .أن يفكر الحاسوب عنك
أمر ال يمكن أن نقبله أو نصدقه ،ولكنه هو الذي صار واقعا من دون أن ندري9"...؛ فعلى اإلنسان الحذر
أن يفقد ذاته وسط هذا الكم الهائل من الوسائط التكنولوجية ،ألن القرارات والخطوات تنبع بروية من العقل
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وليس من اآللة المبرمجة التي تؤدينا في بعض الحاالت إلى محاذير يُخاف عقباها ،صحيح أن التكنولوجيا
سهلت الحياة وقربت األماكن وقدمت خدمات جليلة ،لكن علينا أن ال نستأمنها ونستودعها حياتنا الشخصية
وأسرارنا وعقولنا لتستخدمها كما تشاء.
د) االنترنت :لقد صارت االنترنت اليوم موجودة في أغلب البيوت ،وصار يرتادها كل إنسان مهما كانت
ثقافته متوسطة أو عالية ،ولكننا نغفل عن المخاطر الفكرية التي تجرنا إليها تكنولوجية االنترنت ،ويمكن
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أن نعدد أهم المخاطر الفكرية واالجتماعية لالستخدام السيئ لالنترنت ،من أهمها:
 -4المواقع الالأخالقية التي تكثر وتتكاثر في االنترنت ،والتي يتم نشرها في محاولة الجتذاب المراهقين
إلى سلوكيات منحرفة.
 -5التعرض لعمليات نصب واحتيال وابتزاز.
 -3نشر مفاهيم العنصرية.
 -1االنغماس في استخدام برامج االختراق (الهاكرز) والتسلسل إلزعاج اآلخرين وإرسال الفيروسات
التخريبية ألجهزتهم إلى جانب سرقة الملفات والصور.
 -2تقليص درجة التفاعل بين أفراد األسرة.
 -6سلب الهوية ،من خالل الدعوة ألفكار غريبة مناقضة للدين والقيم والمفاهيم اإلسالمية.
فاإلنسان المعاصر اليوم حتى وإن أخذ الكثير من األمور اإليجابية من االنترنت ،فإنه سيقع في الفخ ولو
بالجزء اليسير نظرا الستفحال ظاهرة مشاهدة القنوات المخلة بالحياء ،خاصة الوطن العربي ،والذي يدر
الكثير من المال لشركات عالمية ،كما أن اإلنسان الذي ليس لديه حصانة وعقيدة فكرية صحيحة يمكن أن
يتأثر بحمالت الكراهية تجاه أناس آخرين ،حمالت تقودها منظمات عالمية لتحقيق مقاصد وأهداف خاصة.
ويمكن كذلك أن يتأثر الشباب بخلق السرقة بإتقان برمجيات وتقنيات تكنولوجية للتجسس على الحواسيب
واألرصدة المختلفة ،كل هذا نتيجة عدم وجود وعي وقاعدة فكرية متينة ،كما نجد الكثير من الناس
استحوذت عليهم التكنولوجيا واالنترنت حتى انفصلوا وغابوا عن عائالتهم ومجتمعهم وأصدقائهم ،حتى
يمكن أن يدخل أناس في فضاء من اإلحباط واليأس والكآبة بسبب إدمانهم على الحواسيب.
وحسب الباحث "فهد بن عبد العزيز الغفيلي" فإن االستخدام غير الواعي لالنترنت من شأنه أن يتسبب
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في مخاطر كبيرة فكرية ونفسية ،نلخصها فيما يلي:
 -4تفشي األفكار المناهضة والهدامة ،حيث بات ال يخلو منتدى عربي من هذه األفكار مما يمثل خطرا
داهما على عقول وأفكار المتصفحين والزائرين.
 -5إمكانية تحول شبكة االنترنت إلى سالح إعالمي يستخدمه المعارضون السياسيون والمتطرفون
واإلرهابيون لبث رسائلهم وأفكارهم وتوجهاتهم المنحرفة والضالة ضد الحكومات...
 -3تمكن المنتديات الجهادية عبر االنترنت بسهولة تحويل األفراد المسالمين إلى مقاتلين عبر االنترنت
بدون إعداد وتدريب عسكري مباشر ،حيث تتولى المنظمات تقديم التدريب المطلوب...
 -1دعم المخابرات الدولية وفي مقدمتها المخابرات اإلسرائيلية "الموساد" التي تقف وراء انتشار عدد من
المنظمات اإلرهابية التي تم استغاللها وتوظيفها في إطار معاداتهم لدولهم وأنظمة حكمهم.
فال ينبغي لنا أن نغفل عن الفكر المتطرف المنتقل عبر االنترنت خاصة آفة اإلرهاب التي تنخر العالم
اليوم ،مثلما نخر الجزائر في سنوات خلت ،فهناك من يتخذ التقنية كوسيلة تأثير سياسي ،وهناك أطراف
تجند التقنية لتحقيق أهدافها العالمية المظلمة خاصة إسرائيل ومن يجري مجراها من الدول التي تتربص
بالوطن العربي ،والجزائر على وجه الخصوص ،فالفكر الهدام هو وسيلة من وسائل تشتيت الصفوف
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واختراق المجتمعات  ،ولهذا ينبغي أخذ الحيطة والحذر بالتوعية من األفكار الدخيلة التي ال تمت بصيلة
لديننا وقيمنا.
ه) الفايسبوك :إن مواقع التواصل االجتماعي اليوم لتشكل خطرا كبيرا على ذهنيات الشباب ومرتادي
الصفحات ،فـ ":نظرة فاحصة إلى تسارع معدالت التغير االجتماعي وسيطرة الفيسبوك وتويتر على
الحياة االجتماعية ،نجد أن العولمة أدت إلى انتقال األفكار واألنماط السلوكية عبر الحدود ،فالحدود
الجغرافية والسياسة ال تستطيع وضع حد لتدفق المعلومات حتى أصبحت الشركات الكبرى متعددة
الجنسيات هي المسيطرة على توجهات كثير من الشعوب ،بل أنها فرضت ثقافات جديدة على بعض
المجتمعات ،وجعلت من هذه الظواهر الثقافية هدفا للشباب...األمر الذي يشكل خطورة بالغة على الهوية
والخصوصية الثقافية لكثير من المجتمعات نتيجة االنصهار في ثقافة عالمية واحدة ،قد تتعارض مع الثقافة
المحلية للمجتمع ،حيث تتسم المجتمعات االفتراضية بدرجة عالية من الالمركزية وتنتهي بالتدريج إلى
تفكيك الهوية والقيم والمبادئ 12"...؛ فنجد أن الشباب اليوم يقومون بتقليد كل ما يطرح على مواقع
التواصل االجتماعي ،من ألبسة وحالقة وأكل وطريقة في الكالم ،فأغلبهم يقومون بالتعليق والكتابة
باللغات األجنبية وبمصطلحات أجنبية ،فالشباب تغير وضعه وصورته منذ الطفرة التكنولوجية األخيرة،
حتى يخيل لك مثال أن المجتمع الجزائري صار نسخة عن المجتمعات الغربية ،ماعدا بعض اآلثار
اإليجابية التي رسخها اآلباء أو المؤسسات االجتماعية التي تصارع وسط هذا السيل التكنولوجي الذي
يحمل الغث والسمين .وهنا يجب أن نقف ونفكر في هذا اإلشكال وهذا التغير ،ألن األفكار والثقافات التي
ترد عبر االنترنت بعيدة عنا وعن ديننا وقيمنا كمجتمع جزائري مسلم.
و) تراجع مكانة النشاط العقلي :لقد أدت التكنولوجيا الحديثة ومتغيراتها إلى تقويض مكانة العقل ،حيث":
إن تعطيل ملكات العقل بفعل الثورة التكنولوجية لم يعد افتراضا ،إنه نظرية مبرهنة على أرض الممارسة
الواقعية ،يمكن تسميتها بنظرية الحاسوب يأكل ذاكرة اإلنسان .وعلى أي حال ليست مشكلتنا في التسمية،
مشكلتنا في العملية ذات ها التي راح اإلنسان بها يضع عقله أو ذاكرته في الحاسوب ويعتمد عليه شيئا فشيئا
اعتمادا كليا أدى وسيؤدي أكثر إلى شل قدرات التفكير والمبادرة وتعطيل ملكات العقل .لنعد ،على سبيل
التقريب ،إلى مثال الهاتف الخليوي ،وهو أبسط األمثلة ،تخيل أنك في مكان ما ،وبحاجة ماسة لالتصال
بشخص محدد ،فيما هاتفك معطل وال تستطيع الحصول على االتصال وال على الرقم ،والهواتف حولك
كثيرة؟!!"13؛ فالتقانة الحديثة تؤدي إلى التواكل وتسلم عقل اإلنسان الطبيعي لآللة حتى يصير اإلنسان
بعقل معطل ،لقد صار اإلنسان يعتمد على الذاكرات ،ذاكرة للهاتف ،وأخرى للحاسوب ،وأخرى للناسوخ،
فكل آلة إال ولها ذاكرة ،وبهذا الصنيع صار اإلنسان المعاصر يعود إلى اآللة في أبسط عملياته ،إننا بحاجة
مرة بعد مرة االستغناء عن اآللة في العمليات البسيطة كي ننشط عقولنا ،وال نتركها مهملة ومعرضة
للتجميد.
ز) األطفال والنساء :لقد انعكست التكنولوجيا سلبا على األطفال والنساء لهشاشة تفكيرهم فــ... ":الغرب
األكثر ثرثرة عن حقوق اإلنسان ،ومنها حقوق المرأة والطفل ،فقد ساهم عبر تسليع االثنين إعالنيا وتقنيا
وفي استباحة الماليين منهم ،ناهيك عن شبكات المافيا التي استغلت ذلك وبرعت فيه عالميا...المرأة
والطفل هما المفضالن في الدعاية واإلعالن حتى عن أتفه المنتجات وأرخصها ،بل ربما استغال في
الدعاية لمنتجات ضارة أو ال أخالقية ،بل إن اإلعالن التجاري اليوم آلالف المنتجات والتقنيات قد ال يكون
إال مع امرأة متبرجة أو طفل غير مهذب!...ولن ننس االنعكاسات السلبية النفسية على المرأة نفسها من
جراء وجودها كسلعة تباع وتشترى ،بداية من معاجين األسنان وحتى عطور الرجال ،بل أصبحت بعض
النساء وفي ظل التقنيات الحديثة جواري حقيقية ولكن بمسميات عديدة مهذبة"14؛ ولهذا ينبغي النظر في
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المخاطر السيئة للتقانة الحديثة على أطفالنا ونسائنا فإنهم بحاجة إلى توعية واألخذ بأيديهم نظرا لسهولة
وقوعهم في الشراك المنصوبة لهم ألنهما (أي الطفل والمرأة) بحاجة إلى وصاية الرجال الناضجين فكريا
وعقليا ،ونحن نرى ذلك اليوم واقعا في األطفال والنساء وسهولة خداعهم بسلع ،الغرض منها تحصيل
األموال ،بينما هذه السلع التي تشترى تؤثر على المعتقدات وعلى القيم األصيلة للمجتمع الجزائري ،ما
يشكل خطر يهدد مجتمعنا في مقوماته وشخصه.
ح) العولمة :تعتبر العولمة أحد الوجوه التي تنقلها التكنولوجيا المعاصرة وهي ذات وجهين :إيجابي
15
وسلبي ،ولكي نحصن أنفسنا من الجانب المظلم فيها ينبغي التقيد بمجموعة من العناصر أهمها:
 صياغة إستراتيجية عربية للتعامل مع العلم والتكنولوجيا الحديثة ،وإعادة النظر في المناهج الدراسيةوالجامعية على نحو يهدف إلى تأصيل المالمح الحضارية في الشخصية العربية لمواجهة تحوالت العالم
اليوم.
 ضرورة خلق إعالم ناضج يبني اإلنسان العربي الواعي والقادر على أن يكون فاعال في حوار الثقافات،ومصونا ضد أخطار العولمة ،ومحافظا على هوية األمة وقيمها.
 التعرف على العولمة الثقافية والكشف عن مواطن القوة والضعف فيها ،ودراسة سلبياتها وإيجابيتهابرؤية منفتحة ،غايتها البحث والدراسة العلمية ،وفي نفس الوقت نعرف تلك الثقافات العالمية بما لنا من
تراث وتقاليد وقيم اجتماعية عريقة.
فالعولمة هي ذلك النظام الثقافي والعلمي العالمي الذي تروج له وسائل التواصل الحديثة ،بحيث أن العالم
يصير قرية لها نفس الثقافة والرؤية ،ولكن نحن كوطن جزائري وجزء من األمة العربية لنا ثقافتنا وهويتنا
وعاداتنا وتقاليدنا وأعرافنا ،التي ال يمكن بأي حال من األحوال التنازل عنها ،فالتكنولوجيا خطيرة لو
سلمنا كل أمورنا لها ألنها ستخرب بيوتنا ،فينبغي عند ذلك الفلترة واستحداث آليات ووسائل فكرية بهدف
التكيف واحترام هو يتنا ،وهذا يتطلب نظرة واعية من جانب مفكرينا ومسؤولينا الستحداث كل وسائل
الحصانة الفكرية.
ط) األلعاب :لقد صارت األلعاب الذكية وتطبيقاتها متاحة لدى أغلب األطفال ،ولكن يمكن أن نتساءل :هل
تلك العوالم االفتراضية التي بين يدي أطفالنا تتضمن فكرا سليما ومنهجا قويما؟
فــ" العوالم االفتراضية أصبحت واقع يمثل طموح مشروع ،فمن حق اإلنسان أن يطمح في تغيير جوانب
الواقع الذي يعيش فيه حتى لو باالفتراض ،إال أن المطلوب هو افتراض ما هو أفضل ،خصوصا إذا كان
المستهدف من تشكيل هذا الواقع االفتراضي هم األطفال الذين يمثلون جيل المستقبل ورجال الغد ،مما
يؤسس لحياة كريمة يعيشها اإلنسان ،لحياة بعيدة عن الخوف ،ويؤسس لمجتمع فاعل فيه حراك ،وليس
لمجتمع تضيع فيه الكلمة والفعل ويبتعد عن التفكير السليم...وهذا يحدث عندما يتم تقديم تلك العوالم
االفتراضية بصورة هدامة تقضي على ثقافة العمل واالجتهاد وإعمال العقل ،وتكرس لواقع الخمول
واليأس بصعوبة التغير"16؛ فاأللعاب لو تمعنا فيها لوجدناها تكرس للفكر الهدام السيئ السمعة ،تشيع لحياة
القتل والدم والعنف ،وأن الشر يمكن له من االنتصار ،وأن البقاء لألقوى ،وال مكان للخيرين الضعفاء،
حتى يمكن أن يتم تضمين أفكار تعبر عن الماسونية ،وعن العداء للدين والتقاليد ،فهناك من يضمر العداوة
لإلسالم فيحاول أن يقولب أهدافه في عوالم افتراضية مشوقة ومسلية ،وفي غمرة المتعة لدى األطفال يتم
تشكيل قناعات وأفكار تؤثر على تكوينهم المستقبلي ،وموقفهم من الحياة والمجتمع والوطن.
خاتمة
بعد تناولنا للمخاطر والجوانب السيئة للتكنولوجيا ،وضرورة تحصن اإلنسان المعاصر بالفكر
السليم ،نستنتج مجموعة من النقاط أبرزها:
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* التقنية ذات فائدة عظيمة للبشر لو تم استخدامها في نطاقها المقبول.
* تتضمن وسائل التواصل المعاصرة على أخطار كبيرة على الطفل وحتى البالغين ،جراء تمرير أفكار
وقناعات خاطئة قد تعصف بكيان الفرد الجزائري (العربي) ومقوماته.
* ينبغي الحذر من التطبيقات الخبيثة التي قد تصل لملفاتنا الشخصية وتصير مصدر تهديد لشخصنا
واستقرارنا.
* هناك جهات عالمية تسعى لتحقيق أغراضها المسيئة على حساب كرامتنا وبعدنا العربي اإلسالمي ما
يتطلب فطنة وذكاء دائمين لمرتادي االنترنت ووسائط التواصل االجتماعي.
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