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بوصلة

ونحن نعيش يف عرص الحضارة الحديثة؛ حيث احتلت التكنولوجيا
أساسا يف حياة الناس الفرديّة واالجتامع ّية والعمل ّية ،مل يعد باإلمكان أن
موق ًعا ً
االجتامعي
نبتعد عن وسائل التواصل ،أو أن ن ّدعي عدم التأث ّر بها؛ أل ّن أهداف التشكّل
ّ
اجتامعي مييل إىل التشكّل مع األفراد اآلخرين ،وقد
البرشي قد تحقّقت من خاللها .فاإلنسان كائ ٌن
ّ
ّ
استطاع من خالل وسائل االتصال والتواصل أن ينقل مراده إليهم ،وأن يشاركهم األفكار واالحتياجات.
التكنولوجي الهادر والرسيع،
واالجتامعي ـ إىل هذا التط ّور
الرتبوي
لهذا ينبغي النظر مبوضوعيّة ـ عىل املستويني
ّ
ّ
ّ
والتفكري الج ّدي باالستفادة اإليجاب ّية الفاعلة من مختلف وسائل االتصال والتواصل ،وغريهام من التقنيات الحديثة
تصب يف خدمة البرشيّة .وال ب ّد من اقتحام هذا العامل من منطلق املراعاة ألرسنا ومجتمعاتنا ،بدل من أن نتف ّرغ
التي ّ
واألصح إنّ ا يكون يف
والحل األسلم
ّ
ملعالجة آثاره ومواجهتها أو توجيهها ،أو الضغط عىل الناس واملجتمع لتج ّنبه.
ّ
االجتامعي ،حتى نساعد
والرتبوي ،إىل جانب التفقّه يف أحكام التواصل
األخالقي
االجتامعي ،والتحصني
التوجيه
ّ
ّ
ّ
ّ
شبابنا الغارق يف أمواج السوشيال ميديا املتالطمة مبختلف الوسائل والتقنيات؛ ألنّه عىل الرغم من أهم ّية هذه
الوسائل يف تحقيق الكينونة االجتامع ّية لألفراد ،وتطوير أشكال االتصال والتواصل يف الحياة البرشيّة ،فإ ّن
االجتامعي تجعله عض ًوا تلقائ ًّيا يف دعم البنية
أي فرد يف فتح حساب عىل مواقع التواصل
مشاركة ّ
ّ
العاملي الجديد.
التحتيّة للمجتمع
ّ
وهنا يأيت السؤال الكبري عن القواعد والضوابط التي تحكم طبيعة هذه
العضويّة االجتامعيّة الجديدة من حيث االنتامء والهوية
والدور والوظيفة؟!

صحيح أ ّن األجهزة األمريك ّية قد أنشأت هذه الوسائل
يف البدايات ألغراض عسكريّة وأمن ّية بهدف قيادة العامل
والتحكّم به والسيطرة عليه ،وأ ّن هذه الوسائل انطلقت من
يك برضورة التف ّوق
خاصة تكمن يف الشعور األمري ّ
فلسفة ّ
عرب فائض الق ّوة بأشكالها املختلفة .لكن مع مرور الوقت
تط ّورت األهداف ،ومت ّددت هذه الوسائل خارج اإلطار
والعسكري ،ليصبح لها أهداف ثقاف ّية ،واجتامع ّية،
األمني
ّ
ّ
يف مختلف املجاالت.
إ ّن استخدام الناشطني لهذه املواقع من خالل عرض
آرائهم وعواطفهم ومشاعرهم ...،يخدم األهداف األمريكيّة
يف بناء بنك معلومات عن أمناط شخصيّاتهم ،وخصوصيّاتهم،
وعالقاتهم االجتامعيّة ،ورصد مشاكلهم الداخليّة ،واكتشاف
نقاط ضعفهم ،ومن ث ّم توظيف هذه املعطيات والبناء
عليها ،والتسلّل منها لتحقيق غاياتهم املرج ّوة؛ الثقافيّة،
والسياسيّة ،واألمنيّة ،واالقتصاديّة واإلعالميّة.

مع الشباب

وللق ّيمني عىل هذه الوسائل نوعان من األهداف :أهداف
ثابتة ،وأخرى متحركة ومرنة ،يط ّورون نظرتهم إليها يف ضوء
كثري من املعطيات والوقائع ،ويع ّدلون فيها ،ويربمجونها،
ويص ّممونها مبا يتالءم مع خدمة أهدافهم الجديدة .ويف
حضاري،
الحقيقة إ ّن هؤالء األشخاص ينتمون إىل محيط
ّ
خاصة لعبت دو ًرا يف تصميم تلك الوسائل،
وفلسفة حيات ّية ّ
وهندستها ،وبرمجتها بكيفية خاصة؛ إذ إ ّن سلوك اإلنسان
وليد أمناط تفكريه ورؤيته عن الحياة ،ومهام بالغوا يف
التقنية وتوغّلوا فيها فلن يستطيعوا عزل  DNAعامل األفكار
عن أن يصبغ عامل األشياء.

العــدد  7ـ خريف 2019

املؤسسني يريدون
مثة أهداف مسكونة يف ذهن اآلباء ّ
تحقيقها ،ويسعون إىل ذلك؛ فالذي عمل عىل إنشاء وسائل
التواصل االجتامعي مل ينظر فقط إىل «كيف؟» بل كان يف
ذهنه سؤال« :لِ َم؟».

وقد بات من الواضح أ ّن التح ّول يف اآلالت والوسائل ال يقترص
يل ،بل يتعداه إىل إحداث تح ّول يف
عىل الفضاء
التقني والشك ّ
ّ
بنية الحياة اإلنسان ّية ،وشكل الحضارة البرشية ،ونظمها ،وقيمها،
وأفكارها ،وعلومها ،وفلسفاتها ،...فث ّمة آثار وبصامت ترتكها
هذه الوسائل عىل شخص ّية امل ِ
ُستخدم وإن مل تكن مقصودة له أو
للمؤسسني ،لك ّنها ترت ّبت عىل تراكم استخدامها؛ كرتتّب املعلول
ّ
عىل علّته .واألعراض الجانب ّية الستخدام هذه الوسائل ترتاكم
يل للشخص ّية ،وتؤث ّر فيه وتتفاعل
تدريج ًّيا يف املحتوى الداخ ّ
مثل :عندما يص ّمم
داخله حتى تطفو عىل السطح فجأة؛ ً
مؤسسو فيسبوك هذه الوسيلة بوضع خيار إضافة صديق بنحو
ّ
تشمل الصداقة الذك َر واألنثى ،ثم ينشط الشخص املتديّن عىل
شخصا
موقع فيسبوك ،ويضيف إىل قامئة األصدقاء
الخاصني به ً
ّ
بكل أريح ّية اسم صديقي أو
من الجنس اآلخر ،ويطلق عليه ّ
صديقتي ،ثم متت ّد دائرة استخدام هذا املصطلح إىل الخطاب العا ّم
يف املحاورة بني الطرفني ،فهذا له تداعياته النفس ّية يف الخطاب
وأدب ّيات العالقة بني الجنسني وقيمها ،حيث يؤ ّدي يف مكان
ما إىل كرس العديد من الحواجز التي ترسمها ضوابط املجتمع
الفيزيقي وأعرافه وقيمه ،...بنحو تصبح الصداقة االجتامع ّية بني
ّ
مقبول ،إضافة إىل تجاوز الحدود املا ّديّة جغراف ًّيا
ً
الجنسني أم ًرا
وزمان ًّيا .ويُضاف إىل ذلك – أيضً ا -النامذج املتعلّقة باإلميوجي
أو الرموز التعبرييّة أو الصور الرمزيّة؛ حيث يت ّم إرسال قلب
مثل أو وجه مع قبلة ...وغريها من الرموز التي تتض ّمن
ينبض ً
معانٍ ودالالت تؤث ّر يف طبيعة العالقة بني الطرفني؛ أل ّن اإلنسان
بطبيعته ينفعل مع الرموز ،ويتأث ّر بها ،وترتك بصمتها عىل
نفس ّيته وعواطفه وتكوين شخص ّيته.
ّ
ّ
واإليديولوجية لوسائل التواصل:
النفسية
اآلثار

االجتامعي النزعة الفرديّة يف هذا
ع ّززت وسائل التواصل
ّ
الخاص
لكل فرد أن يكون له صوته
العامل الجديد ،حني أتاحت ّ
ّ
الذي يعرض من خالله أفكاره ووجهات نظره ،فيشعر حينها
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بأنّه عنرص فاعل ومؤثر يف البنيّة االجتامعيّة
العامليّة ومشكالتها وتح ّدياتها.
كام ع ّززت هذه الوسائل دمقرطة
االتصال من خالل الشعور بق ّوة حضور
األنا؛ ألنّها أخرجت آل ّيات التعبري من أرس
بحق الكالم ،ووضعتها
السلطة واستئثارها ّ
بني أيدي الناس جمي ًعا؛ حيث وجد الفرد
اإلنرتنتي نفسه مع النخبة وج ًها لوجه
ّ
ورأسا لرأس ،بل قد يفوقها حضو ًرا يف هذا
ً
العمومي ،فهو شخص صاحب رأي
الفضاء
ّ
وموقف ،يجادل ويناقش ويعلّق بح ّريّة،
فربزت صورته الفرديّة ،وتض ّخمت
معها ق ّوة حضور األنا والرنجس ّية
وتض ّخم الذات.
ظل
الرقمي الذي يرتعرع يف ّ
والفرد
ّ
هكذا مناخ ميارس فيه الدمقرطة بكافة
لتغيه
أشكالها ،لن يبقى األثر
السيكولوجي ّ
ّ
رصا عىل خصوص املشاركة يف الفضاء
مقت ً
الرقمي ،بل ستصبح هذه الخصائص جز ًءا
ّ
من هويّته وتركيبته النفس ّية التي سيحملها
االجتامعي؛ ف ُيتوقع أن
معه إىل الواقع
ّ
واملؤسسة التي ينتمي إليها
يطالب الدولة
ّ
بأن يكون رشيكًا يف صناعة الرأي ،وأن ال
تُه ّمش وجهة نظره ،أو بالح ّد األدىن ستكون
ق ّوة االعرتاض والنقاش والجدل للرأي
حارضة يف كافّة القرارات والقضايا.
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وقـــد أ ّدت التعـــدديّة الثقافــــ ّية،
والدميوقراط ّية ،وانفتاح الخيارات ،والح ّريّة
واملساواة ،والتح ّرر من السلطة والرقابة
االجتامعي ،وغري ذلك
عىل وسائل التواصل
ّ
الرقمي،
إيديولوجي لدى الجيل
إىل تح ّول
ّ
ّ
حيث غلبت عليه خيارات فكريّة ذات
أي
تو ّجهات ليربال ّية ،وأصبح يؤمن أكرث من ّ
وقت مىض مببدأ الحريّة الفرديّة ،وح ّريّة
التعبري ،وح ّريّة االختيار ،واألهم تع ّدد
الطروحات .كام أنّه مل يعد يحتمل أحاديّة
الطرح والفكر املنغلق.
ّ
االجتماعية لوسائل التواصل:
اآلثار

االجتامعي
أدخلت وسائل التواصل
ّ
الرقمي يف حالة من الذات ّية والعزلة
الفرد
ّ
االجتامعيّة ،والتي تعترب من إفرازات
الفردانيّة ،ما أ ّدى إىل إضعاف النسيج
الواقعي ،وتداعي البنية التحتيّة
االجتامعي
ّ
ّ
االجتامعيّة التقليديّة ،وتناقص عضويّة
العرصي،
املؤسسات التقليديّة يف املجتمع
ّ
ّ
االجتامعي عرب االتصال
فبدأ نطاق التشبيك
ّ
كل املجتمعات
املبارش يضيق شيئًا فشيئًا يف ّ
العربيّة ،يف مقابل اتساع نطاق التشبيك
االفرتايض ،ومل يعد الناس
االجتامعي
ّ
ّ
يتواصلون فيزيقيًّا ،ومل يعودوا يتزاورون
كام كانوا يفعلون من قبل ،فقد أغنتهم
الرسائل النصيّة القصرية ،ورسائل الربيد

مع الشباب

االجتامعي
كام برزت مع ظهور وسائل التواصل
ّ
مشكلة تق ّمص الشخص ّيات االفرتاض ّية من حيث
االجتامعي،
الس ّن واألنوثة والذكورة والدور
ّ
اإلنرتنتي قاد ًرا عىل خلق هويّة
فأصبح الفرد
ّ
افرتاض ّية ،وهي عبارة عن الشخص ّية التي يتم
إنشاؤها من طرفه ،لتكون صلة وصل بينه
وبني باقي املستخدمني .وبعبارة أخرى :الهويّة
االفرتاض ّية هي السامت واملواصفات التي يق ّدمها
الطبيعي لآلخرين عن نفسه عرب اإلنرتنت،
الفرد
ّ
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اإللكرتو ّين ،والبطاقات اإللكرتونيّة ،وما يكتبونه
ويتبادلونه عىل الفيسبوك ،والتويرت ،والواتس آب
عن العالقات االجتامعيّة الفيزيقيّة .ومن هنا مل
تع ّد صورة األرسة أو العائلة هي تلك التي تعيش
يف ٍ
كل فرد من أفرادها
بيت واحد بعد أن انهمك ّ
الخاص ،فث ّمة حضور مغيّب
االفرتايض
بعامله
ّ
ّ
يف التج ّمعات العائليّة ،حيث توجد األجساد يف
تظل العقول والعيون منشغلة
املكان نفسه ،بينام ّ
بالهواتف الذكيّة .وتح ّولت وسائل التواصل
منصات تنشئة اجتامعيّة ،ال تُبنى
االجتامعي إىل ّ
ّ
محتوياتها وفقًا ملقتضيات بناء املجتمع الواحد،
والحفاظ عىل متاسكه عرب توارث قيم دينيّة،
وثقافيّة ،واجتامعيّة ،وفكريّة متجانسة ...فالفرد
واالجتامعي
اإلنرتنتي ال يكون منطلقه املعر ّيف
ّ
ّ
الحقيقي الذي يحتضنه
والثقا ّيف مجتمع االنتامء
ّ
فقط ،بل الجامعة االفرتاض ّية التي يتأث ّر بها عرب
واأليديولوجي
الفكري
مختلف أشكال الزخم
ّ
ّ
منصات التواصل.
املتداول عىل ّ

ويتفاعل معهم ويتفاعلون معه من
خاللها .ولهذا ،تعترب مجتمعات
االفرتايض فضاءات رحبة
العامل
ّ
للتم ّرد عىل الخجل واالنطواء،
مرو ًرا بالتم ّرد عىل األخالق
العا ّمة ،واللياقات االجتامع ّية،
وانتها ًء بالثورة عىل األنظمة السياس ّية.
ختاما ونحن نعيش -اليوم -في عمق
ً

واالجتماعية التي
الثقافية
هذه الفجوة
ّ
ّ
التكنولوجي ،يتح ّتم
التطور
سببها
ّ
ّ
ّ

اإليماني ،وعلى جميع
على مجتمعنا
ّ
الثقافية ،والتربو ّية،
المؤسسات
ّ
ّ

واالجتماعية إعادة تنظيم المجتمع
ّ

بما ينسجم مع المنظومة العقد ّية،
الدينية،
والتشريعية
والقيمية،
ّ
ّ
ّ

وبما يسهم في المشاركة على هذه
الوسائل بنح ٍو يحافظ فيه الناشط على
والشرعية ،ويجعل
القيمية
الضوابط
ّ
ّ

منصات لتحقيق األهداف
هذه الوسائل
ّ
الرسالية أو ال ّ
الحد من المؤثّرات
أقل ّ
ّ
السلبية لهذه البيئة الجديدة.
ّ

رئيس التحرير
حسن أحمد الهادي
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الباحثون عن

)3( ...

د .نور الدين أبو لحية
ّ
أستاذ جامعي ومفكر إساليم ـ اجلزائر
يف صباح اليوم التايل قصدتُ املطار ...وهناك

كل أجهزة
وقد مألنا قائد الطائرة حزنًا ،حيث أخربنا أ ّن ّ
أي تحرك ..بل حصل
الطائرة قد أصابها عطل يحول بينها وبني ّ
لكل أجهزة الطائرة من العطب ما يحول بينها وبني االتصال
ّ
بأي جهة من الجهات.
ّ

سلّمت عليهم ،ثم ركبنا الطائرة ...وقد قدر الله أن

أي جهاز يف الدنيا
ثم عاد وأخربنا بأنّنا يف مكان يستحيل عىل ّ
أن يرقبه ..فالباحث يف تلك الغابة كالباحث عن إبرة يف كومة
القش.
عظيمة من ّ

اإلجابة عن السؤال اآليت :ملاذا مل تصل الطائرة؟!!

قال لنا ذلك ..ثم راحوا يوزّعون علينا ما بقي من الزاد
القليل..

كل واحد منهم قد امتأل
رأيت عرشة من الرجالّ ..

شعره بالشيب الذي مأل شعري ...بل إ ّن بعضهم
ت ظهره األيام ،فطأطأ رأسه لها.
أح َن ْ

ال نصل إىل مبتغانا؟!!!

هذا ما وصلنا إليه يف الحلقة الثانية)(1؛ وك ّنا بانتظار

لقد أصاب الطائرة ونحن يف وسط الطريق من العطب ما
كاد يقيض عىل حياتنا...
ولوال مهارة قائد الطائرة ،لك ّنا جمي ًعا يف عداد املوىت ،لكنه -
بعد جهد جهيد -استطاع أن يح ّط بها يف غابة موحشة ممتلئة
بالظلامت والربد الشديد..
((( -يراجع :العدد السادس ،الباحثون عن الله ،ص.4
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كامل إىل أن أدركنا الله بف َرجه..
بقينا يف تلك الغابة شه ًرا ً
قلت :كيف حصل ذلك ،وقد أخربكم قائد الطائرة أنّكم يف
مكان ال ميكن أن يتع ّرف عليه أحد من الناس؟
قال :ال تعجل ،فإ ّن لذلك قصة كانت هي املفتاح األكرب الذي
اهتديت به إىل اإلسالم..

املحل
قلت :لقد ذكرت يل أ ّن الطائرة نزلت بكم يف ذلك ّ
املوحش الذي ال ميكن أن يعرفه أحد من الناس.
قال :أجل ..وقد تقلّبت بنا األحوال يف تلك األيام تقلّبات
عجيبة.
يف األيام األوىل ..كان الزاد متواف ًرا ،فقد انشغلنا ،وانشغل
كثري منا باللهو واللعب ..وكأ ّن املوت ال ينتظرنا ،بل إ ّن بعضنا
عندما عوتب يف لهوه ولعبه ،قال :دعني أموت وأنا أضحك
خري من أن أموت وأنا أبيك.
أ ّما عندما بدأ الزاد ينفذ ،وبدأت الحقيقة تنجيل ...بدأ
اإلحباط ينرش أش ّعته عىل أكرث ركاب الطائرة ،عىل الرغم من
أناسا مثقّفني ...حتى وصل األمر ببعض األشخاص إىل
كونهم ً
ح ّد االنتحار ،ووصل بآخرين إىل ح ّد الجنون..

* * *

يدب إىل
بعد هذه الحوادث وغريها رأيت خوفًا كب ًريا بدأ ّ
قلوب املسافرين معنا ..وقد استحث ذلك بعض املسافرين
رجل حكي ٌم جمع من بقي من املسافرين
معنا ،وكان من بينهم ٌ
عدانا ،ثم انفرد بهم؛ يناجيهم ويناجونه مبا مل نتمكّن من
سامعه..
وبعد تلك املناجاة أتوا إلينا ،وقالوا :لقد علمنا أنّكم رجال
عارفون بالله ..وأنّكم ما خرجتم من بالدكم إال لتع ّرفوا الخلق
بالله ..فه ّيا ع ّرفونا بربّنا لندعوه أن ينقذنا مام نحن فيه..
قال رجل منهم :نحن من بالد مختلفة ..م ّنا َمن يؤمن بالله..
وم ّنا َمن ال يؤمن به ..ونحن نختلف فيام بيننا اختالفًا شدي ًدا

مع الشباب

قال :سأحيك لك الحكاية من البداية..

العــدد  7ـ خريف 2019

امتألت رسو ًرا ،وقلت :كيف كان ذلك؟

يف معارفنا املرتبطة بالله ..وال ميكن لدعواتنا أن ترتفع لآللهة
الحقيقي
املزيفة؛ فلذلك ال مناص لنا من البحث عن اإلله
ّ
رضع إليه.
حتى نرفع أكفّنا بالت ّ
قال آخر :نحن كمرىض نحتاج إىل طبيب ..ولذلك نحتاج إىل
التع ّرف عىل الطبيب قبل أن نطلب منه أن يعالجنا ..حتى ال
نسلّم أجسادنا للدجالني.
وعقّب ثالثٌ  :يف موقفنا هذا ال تُجدينا إال الحقائق ..فحدثونا
بالحقائق ال بالرسوم..
طأطأنا رؤوسنا جمي ًعا ..ثم رك ّنا إىل صمت طويل ..قطعه
أحدنا بقوله :اسمحوا يل أيها الجمع أن أعرتف اآلن بني أيديكم
بأن مل
يف هذه اللحظات ـ التي رمبا تكون آخر لحظات حيايت ـ ّ
أكن مساف ًرا للتعريف بالله!!...
رست ضوضاء يف الجمع امللتف حولنا ،قطعها بقوله :ال
تتع ّجبوا ..هذه هي الحقيقة التي كنت أتف ّنن يف سرتها بأنواع
الطالء ..نعم أنا مكلّف بأن أق ّدم محارضة تحاول أن تع ّرف
تؤسس إال عىل مطامعي
بالله ..ولك ّنها يف الحقيقة محارضة مل َّ
وأهوايئ ،ال عىل الحقائق التي تفرضها العقول ويدعو إليها
املنطق.
ر ّدد أصحايب الباقون ما ر ّدده هؤالء ..فقال رجل من الجمع:
فامذا نفعل إذن؟! كيف نبحث عن ربّنا؟! فال ميكن لدعواتنا
الحقيقي ..هكذا أخربنا الحكيم؟
أن تصل إلّ إىل الله
ّ
بعد صمت طويل ممتلئ باألمل ،قام أحدنا ،وكان – عىل
ما يبدو – أكربنا س ًّنا ،وقال :سأح ّدثكم أنا عن بعض لحظات
الصدق التي عشتها عساها تكون مق ّدمة لبحثنا عن الله...
كنت يف يوم من األيام تلميذًا من تالميذ أكرب املالحدة الذين
عرفهم العامل؛ فلذلك مل أكن أعرف الله ،ومل أكن أؤمن بوجوده.
Maa alshabab(7) | Fall 2019

7

بقعة ضوء

لقد امت ّدت يب هذه الحال أعوا ًما طويلة...
لست أدري هل كان ما أتف ّوه به هو حقيقة ما
كان ميأل وجداين ،أم أ ّن زه ّوي بعقيل الذي بدأ يتفتّح،
وإعجايب مبوهبة الكالم ومقارعة الحجج التي انفردت
بها كان هو الحافز واملش ّجع والدافع ..لست أدري..
لكن الذي أعرفه هو أنّني رفضت التسليم بوجود
الله لسبب واحد ،هو أنّني استغرقت يف عبادة نفيس،
وأعجبت بومضة النور التي بدأت تومض يف فكري مع
انفتاح الوعي وبداية الصحوة من مهد الطفولة.
كانت هذه هي الحالة النفسيّة وراء املشهد الجد ّيل
كل يوم..
الذي كان يتك ّرر ّ
لقد غاب ع ّني حينها املنطق الذي كنت أ ّدعيه ..فلم
أدرك بسبب عبوديتي لنفيس أنّني أتناقض مع نفيس؛
إذ كيف أعرتف بالخالق ،ثم أقول :ومن خلق الخالق،
فأجعل منه مخلوقاً يف الوقت الذي أس ّميه خالقاً ،وهي
السفسطة بعينها..
هذه بدايتي ...وقد احتاج األمر م ّني بعدها سنني
طويلة من الغرق يف الكتب ،والغرق يف التأ ّمل،
والحوار مع النفس ،وإعادة النظر وتقليب الفكر
كل وجه ألقطع الطريق الشائكة التي أيقنت من
عىل ّ
خاللها بوجود الله.
مل يكن األمر سهالً ..ألنّني مل أشأ أن آخذ األمر مأخذًا
سهالً ..فلو أنّني أصغيت إىل صوت الفطرة ،وتركت
البداهة تقودين ،ألعفيت نفيس من عناء الجدل،
ولقادتني الفطرة إىل الله..
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مع الشباب

عرضنا يف الحلقات الثالث مقتطفات من رواية تدور

العــدد  7ـ خريف 2019

خالصة
مسيحي يزور املؤلّف ،ثم يحيك
أحداثها حول رجل دين
ّ
القصة التي بدأت بتكليفه من
قصة اهتدائه لله ،وهي ّ
له ّ
طرف الكنيسة باصطحاب هيئة علميّة أرسلها الفاتيكان

علمي حول الله يف األديان املختلفة ..وقبل
لحضور مؤمتر
ّ

الوصول إىل املؤمتر نزلت الطائرة التي تُقلّهم اضطراريًّا
يئس الركّاب من أن ينقذهم أحد
يف مكان مجهول ،وحني َ

مواقف مختلفة ..أ ّما املالحدة والالدينيّون ،فمنهم
وقفوا
َ
من انتحر ،ومنهم من أصيب بالجنون ..وأ ّما غريهم،

كل حسب دينه الذي يعتقده ..لك ّن
رضعوا إىل اللهّ ..
فت ّ
شخصا منهم خاطبهم بقوله« :نحن من بالد مختلفة ..م ّنا
ً
من يؤمن بالله ..وم ّنا من ال يؤمن به ..ونحن نختلف فيام
بيننا اختالفًا شدي ًدا يف معارفنا املرتبطة بالله ..وال ميكن
لدعواتنا أن ترتفع لآللهة املزيّفة ..فلذلك ال مناص لنا من

رضع إليه».
البحث عن اإلله
الحقيقي حتى نرفع أكفّنا بالت ّ
ّ

كل باحث من الهيئة العلم ّية يديل بشهادته
وهنا بدأ ّ
الصادقة عن معارفه التي وصل إليها أثناء زيارته لبالد
املسلمني...
ويف الهناية ..وبعد اهتداهئم لله ودعاهئم له،

قيض الله لهم من أنقذهم..
ّ

رواي ٌة حتاول أن تنرش يف قلب ّ
أهم ّية
كل إناسن ّ

معرفة الله ورضورهتا؛ فاحلياة ال تستقيم دوهنا،
والقلب ال يدرك ضا ّلته بغريها...
ُ
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ملف العدد

ومنصات “السوشيال ميديا”
َّ
خضر حيدر

ّ
متخصص يف الصحافة وباحث يف اإلعالم املعاصر ـ لبن�ان

“العامل ،بفضل تكنولوجيا اإلعالم واالتصاالت
املتط ّورة ،بات قرية كون ّية مصغَّرة”
مقول ٌة ظلّت عىل مدى عقدين الزم ًة ت ُتداول عىل ألسن
الناس ،وخصوصاً الباحثني يف مجال اإلعالم والسياسة وعلم
االجتامع ،لكن مل يكن يدور يف بال َمن أطلقها أنّه سيأيت يو ٌم
تتقلّص فيه هذه القرية أكرث فأكرث ،حتى يصري التع ّرف عىل
العامل ضمن حجر ٍة يف منزل ،أو داخل س ّيارة ،أو رمبا تحت
االجتامعي
وكل ذلك بفضل وسائل التواصل
ظل شجرةّ ،
ّ
ّ
كل البيوت دون استئذان ،وباتت يف متناول
التي دخلت ّ
الكبار والصغار ،يواكبون من خاللها األحداث لحظة بلحظة،
بل باتوا -أيضاً -قادرين عىل املشاركة يف صناعة الخرب ونرشه
يف أرجاء الكون بثانية واحدة.
وال ّ
شك يف أ ّن تلك األرقام التي توردها األبحاث والدراسات
االجتامعي بلغت
حول نِ َسب استخدام وسائل التواصل
ّ
12
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درجات قياس ّية؛ فقد كشف تقرير أجرته رشكتا “هووت
املتخصصتان يف هذا املجال،
سويت” و “وي آر سوشيال”
ّ
أنّه قد بلغ عدد مستخدمي اإلنرتنت  3مليار مستخدم حول
العامل ،أي ما يقارب  40%من سكّان الكرة األرض ّية .وأظهر
التقرير أ ّن مستخدمي الشبكة العنكبوت ّية عرب الهواتف
الذكية بلغ  2,780مليار شخص(((.
من هنا ميكن أن يُطرح السؤال اآليت:
أي ثورة هذه التي قلبت أمناط الحياة وأنظمة القيم،
ُّ
خصوصاً لدى جيل الشباب الذين تقع عليهم مهمة بناء
مستقبل أوطانهم وتقرير مصري شعوبهم؟
واقع الحال أنّها حياة جديدة ومذهلة ،ال بل مقلقة ،هي
الخاصة
منصته
ّ
أي فرد أن يبني ّ
مذهلة ألنّه صار مبقدور ّ
يطل بها عىل العامل ،مبدياً آراءه بال قيود وال ضوابط،
التي ّ
(((ـ يراجع :موضع .France 24

ال يخفى أ ّن فئة الشباب هي األكرث تفاعالً مع وسائل
االجتامعي ،وأسباب ذلك عديدة ومتن ّوعة ميكن
التواصل
ّ
إجاملها مبا يأيت:
املنصات باباً يدخلون
 أ ّوالً :إ ّن الشباب يجدون يف هذه ّمنه للتع ّرف عىل عوامل مجهولة ،ونافذة يطلّون من خاللها
عىل األحداث املحيطة بهم ،ويتفاعلون معها،
بغية املشاركة يف صناعتها.

مع الشباب

ً
الفئة األكرث تفاعال؟!!

العــدد  7ـ خريف 2019

كام صار قادرا ً عىل املساهمة يف إحداث ثورات ،أو قلب
معادالت ،أو تشكيل رأي عا ّم حول قضايا مختلفة يف
وطنه ،بل عىل مستوى العامل؛ وهي مقلقة أل ّن مستخدمها
بات عرضة ألهواء ال يح ّدها ح ّد ،ولشائعات تنهمر عليه
كل ذلك من
حدب وصوب ،مع ما يرتتّب عىل ّ
كل
من ّ
ٍ
تداعيات وآثار خطرية.

االجتامعي للتعبري
مجموعات شباب ّية عرب وسائل التواصل
ّ
عن موقف داعم لفريق ،ومناهض لفريق آخر.
حرب اجليل الرابع!!!

منصات
عىل الرغم من فوائدها الكثرية ،تبقى ّ
“السوشيال ميديا” حقالً منتجاً للقيم السلب ّية .وبسبب
عدم القدرة عىل التحكّم بها ،تشكّل مجاالً خصباً للتالعب
بالعقول والتأثري عىل امليول النفس ّية واملعنويّة .فهي دامئاً
عرضة لالخرتاق ،ومط ّية لفربكة الشائعات ،وحرف األمور
الحقيقي ،األمر الذي كانت له عواقب سلب ّية
عن نصابها
ّ
واملؤسسات ،وكذلك عىل األُرس واألفراد
شتّى عىل الدول
ّ
واملجتمعات األهل ّية.
يف هذا السياق ،يتحدث علامء االجتامع عن حرب من

 ثانياً :إثبات الذات؛ فالشاب (ذكرا ً كانأو أنثى) يكون يف ذروة االندفاع لتحقيق
بكل إمكاناته وقدراته،
الطموحات واملواهب ّ
كام يكون بطبعه شعلة متّقدة طامحة إىل
الح ّريّة ،فيجد يف هذه املنصات قاعدة منيعة
لالنطالق ،ويجد يف نفسه األهل ّية ليكون قائدا ً
قادرا ً عىل التعبري عام يجول يف نفسه من أفكار.
 ثالثاً :إ ّن الثورات والتح ّركات الشعبيّةواالضطرابات واالعتصامات التي تنطلق يف غري
مكان من العامل ،عصبها األقوى هم الشباب
الذين مل تعد تكفيهم البيانات اإلعالميّة الرسميّة ،أو
كل فرد منهم مهيَّأً ألن يقود من
مركزيّة القرارات ،بل صار ّ
منصته حراكاً ،أو يُ َر ِّوج لفكرة ورأي بال حسيب وال رقيب.
ّ
وليس غريباً أن نسمع اليوم بكرثة ما أطلق عليه “الجيش
اإللكرتو ّين” للتعبري عن الحمالت املنظّمة التي تقوم بها

نوع جديد تس ّمى “حرب الجيل الرابع”((( ،لها أسلحتها
الخاصة املتمثلة بالشائعات والفنت واألخبار
وتقن ّياتها
ّ
الفرنيس “روجيه غارودي”:
املضلِّلة .يقول عنها املفكّر
ّ
“اآلن يقاتل الغرب بالحرب الصفريّة ،فالعدو يقتل
عليوي ،عامر :حروب امليديا ،صحيفة «الرأي» األردن ّية ،األردن.2019/2/21 ،
(((ـ يراجع:
ّ
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نفسه ،والعدو يدفع مثن السالح ،والعدو يطلبنا للتدخّل فال
نقبل”(((.
ملف العدد

أ ّما الروا ّيئ األمرييكّ “مايكل فروست” ،فيؤكّد“ :أنّ اإلنرتنت
هو املكان األرسع واألكرث تداوالً للشائعات غري الحقيق ّية”(((.

من هنا ،تعمل الهيئات الرسم ّية واألمن ّية واالجتامع ّية
كل دول العامل عىل تشكيل أجهزة ملكافحة آفّة
وغريها يف ّ
الشائعات واألخبار الكاذبة.

اإلسكتلندي والكاتب “توماس كارليل”:
ويقول املؤ ّرخ
ّ
“إنّ أوهامنا تتفاعل مع احتياجاتنا وآمالنا ،وتنتج من هذا
التفاعل ظروف خصبة تعيش فيها الشائعات التي تنترش
برسعة أكرب”(((.

وقد نهت التعاليم الدين ّية ،وال س ّيام اإلسالم ّية بش ّدة عن
َسوق االتهامات واالفرتاءات ،ونرش األخبار قبل التحقّق من
ص ّحتها؛ ملا تنطوي عليه من إشاعة الفساد يف األرض ،حيث
َ َ ُ َ ٌ َ َ َ َ َ َّ ُ
َ َ ُّ َ َّ َ َ ُ
اءك ْم فا ِسق بِنب ٍإ فتبينوا
ِين آمنوا إِن ج
يقول تعاىل :يا أيها ال

مكافحة األخبار الكاذبة:

عىل الرغم من كون الغرب هو املوطن الذي نشأت فيه
امليديا ،لك ّنه مل يستطع التحكّم بآثارها وتداعياتها الخطرية
ولعل من أهم
مؤسساته الحكوميّةّ ،
عىل مواطنيه فضالً عن ّ
القضايا التي شكّلت هاجساً يوميّاً لدى السلطات املحلّيّة،
ومراكز األبحاث العلميّة هي األخبار الكاذبة والوهميّة التي
تعج بها وسائل التواصل ،والتي انعكست يف كثري من األحيان
ّ
واالقتصادي لبعض الدول.
القومي
عىل األمن
ّ
ّ
ففي دراسة حول ظاهرة انتشار األخبار الكاذبة قام بها
باحثون أمريك ّيون من جامعة “ماساشوستس للتكنولوجيا”
ونرشتها مجلة “ساينس” ،تَ َب ّي أ ّن  3مليون شخص قاموا
بإعادة “تغريد” أخبار غري صحيحة  4مليون مرة عىل موقع
“تويرت” .وخلص الباحثون إىل أ ّن املحتويات الزائفة ،سواء
نصا أو فيديو أو صورة ،تتمتع بفرصة انتشار تتجاوز
أكانت ًّ
 70%مقارنة بالحقيق ّية((( ،كام أشارت الدراسة إىل أ ّن وزير
نص قانون ضد “خطاب
العدل األملا ّين هيكو ماس دعا إىل ّ
االجتامعي،
الكراه ّية” و”األخبار الكاذبة” عىل مواقع التواصل
ّ
وهذا األمر دفع موقع “فايسبوك” إىل طرح تطبيق جديد يف
(((ـ
(((ـ
(((ـ
(((ـ
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أملانيا هدفه التأكّد من األخبار قبل نرشها(((.

عليوي ،عامر :حروب امليديا ،صحيفة «الرأي األردنية».2019/2/21 ،
يراجع:
ّ
(م.ن).
(م.ن).
األملاين.
ّ
تقرير نرشه موقع «دولتيش فييل»
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َ

ُ

ُ

َْ ً

ََ َ َُ ْ

ُ

ََ َ َ َ ُْْ َ

َ

أن ت ِصيبوا قوما ِبهال ٍة فتصبِحوا ٰ
ع ما فعلتم نا ِدمِني( سورة

احلجرات ،اآلية .)6

ويف مورد آخر نهى القرآن الكريم عن الخوض يف قضايا
ومواضيع ال دراية لنا فيها؛ ملا لذلك من تبعات سلبيّة ،بل
ْ َّ َّ ْ َ
ََ َْ ُ َ َْ َ َ َ
ول تقف ما ليس لك ب ِ ِه عِل ٌم إِن السمع
مد ّمرة ،قال تعاىل:
َ ْ َ َ َ ْ ُ َ َ ُ ُّ ُ َٰ َ َ َ َ ْ ُ َ ْ ُ ً
وال
ص َوالفؤاد ك أول ِك كن عنه مسئول( سورة اإلرساء،
اآلية.)36

ّ
اإللكرتوني�ة...
لتفادي اجلريمة

مبا أ ّن “السوشيال ميديا” ،صارت وسيلة ف ّعالة تلجأ إليها
املنظّامت اإلرهاب ّية ،وشبكات اإلجرام املنظّم ،للرتويج
ألفكارها ،وتنفيذ مخطّطاتها ،فهذا يعني أ ّن لها مخاطر
أمن ّية أيضاً؛ لذا تجهد املنظّامت املعن ّية ،ومنها اإلنرتبول،
لوضع اسرتاتيج ّيات تهدف إىل مكافحة هذه األعامل التي
ته ّدد أمن الدول واملجتمعات.
أي األرسة ،والعالقات
إىل ذلك ،بات املجتمع املصغّرّ ،
االجتامع ّية والعائل ّية عرضة للتفتّت؛ ملا تنطوي عليه
االجتامعي من مواقع تفتح أبواباً لرياح
وسائل التواصل
ّ
األخالقي ،كام تبني ُج ُدرا ً سميكة أمام التواصل
التفلّت
ّ
املبارش بني األفراد ،وال س ّيام إذا وصل استخدام الشبكة
العنكبوت ّية إىل ح ّد اإلدمان.
(((ـ (م.ن).

مع الشباب
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وال تقترص سلب ّيات اإلدمان اإللكرتو ّين عىل الكيان
والنفيس
الصحي
األرسي ،بل تطال ـ أيضاً ـ الجانب
ّ
ّ
ّ
للشخص؛ فباإلضافة إىل ما يشعر به من إرهاق
جسدي ،وقلق ،وأرق ،واكتئاب ،ج ّراء االستخدام
ّ
املفرط لوسائل التواصل ،قد يصل به األمر إىل ح ّد
يل.
الرضر العق ّ
ويف هذا اإلطار ،أجرت مجموعة من الباحثني
يف جامعة “هيوسنت” األمريك ّية دراسة نرشتها
صحيفة “جورنال أوف سوشيال أوف كلينيكال”،
خلصت إىل أ ّن مدمني موقع “فايسبوك” ميكن أن
يصابوا بأرضار نفس ّية حا ّدة ،وقال املرشف عىل
الدراسة “ماي يل ستريز”“ :إ ّن معظم الناس مييلون
إىل التفاخر؛ لذلك هم يص ّورون أنفسهم دامئاً
األقل حظّاً ،لك ّن
بأفضل األحوال مقارنة باآلخرين ّ
االستخدام املتواصل للموقع يهبط مزاجهم العام،
تدن االحرتام للذات ،ومع الوقت
ويولّد حالة من ّ
يشعرون باألسوأ”.
كذلك أجرت جامعة “نونتغهام ترينت”
الربيطان ّية  43دراسة خلصت فيها إىل أ ّن اإلدمان
عىل وسائل التواصل االجتامعي يع ّد مشكلة عقل ّية
تتطلّب عالجاً.
أخريا ً ،ينبغي التذكري بأ ّن الغاية مام أرشنا إليه،
ليس رشح فوائد “السوشيال ميديا” بقصد الرتغيب،
وال اإلضاءة عىل مخاطرها بقصد الرتهيب ،إنّ ا
الغاية هي وضع األمور عىل نصاب الحذر ،والفهم
الصحيح يف طريقة التعامل مع عامل بات بالنسبة إىل
ماليني من الناس أمرا ً واقعاً ،وجزءا ً من منط الحياة
املعارصة ،وهذا يقتيض أن يتنبّه القيِّمون عىل
املؤسسات الرتبويّة والفكريّة والثقافية إىل حقيقة
ّ
االجتامعي
ما تحويه امليديا وسائر مواقع التواصل
ّ
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من مواد يختلط فيها الحسن والقبيح ،مبا لذلك
من أثر كبري عىل بنية القيم األخالق ّية واملعنويّة
يف مجتمعاتنا.
ماسة ورضوريّة
وعليه ،فقد أصبحت الحاجة ّ
لبلورة علم ميديا إسالم ّية؛ أساسه مكارم
األخالق النبويّة ،تنتظم من خالله قواعد
التعامل والسلوك حيال املوجات الهائلة
من املعلومات املش ّوهة التي تخرتق بيئاتنا
اإلسالم ّية من كافّة الرشائح واألعامر.
ويف هذا الصدد ال ب ّد لنا من االعرتاف بأ ّن
امله ّمة شاقّة ،ولك ّنها ليست مستحيلة ،إذا ما ت ّم
توظيف الجهود الخالّقة يف هذا االتجاه ،فقد آن
األوان لوضع الربامج واالسرتاتيج ّيات العلم ّية
األخالقي يف عامل
الدقيقة إلعادة االعتبار للبناء
ّ
امليديا ،وال س ّيام يف أوساط الشباب املسلم،
حيث تنخرط الغالب ّية العظمى منهم يف لعبة
أي ضوابط أو
التواصل
االجتامعي من دون ّ
ّ
معايري قيم ّية تح ّددها الجهات املعن ّية.
ولعل أبرز الضوابط واملعايري التي ينبغي
ّ
العمل بها:
الرشعي :وهو االلتزام
 أوالً :الجانبّ
باألخالقيّات التي حثَّ عليها اإلسالم ،والنأي
رصفات املسيئة التي نهى
بالنفس عن الت ّ
عنها .ففضاء الشبكة العنكبوتيّة مفتوح عىل
األفكار والصور والفيديوهات التي تفسد
الذوق واألخالق ،كام فيه أهواء منفلتة من
عقالها قد تؤ ّدي مبن يتَّبعها إىل املهالك.
العقدي :وهو الحرص عىل
 ثانياً :الجانبّ
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حامية العقيدة اإلسالم ّية من هجمة التيارات
املعادية ،سواء أكانت قادمة من الغرب
التكفريي
االستكباري ،أم من منظّامت اإلرهاب
ّ
ّ
التي ينوء بها مجتمعنا .ويف املقابل ،عىل شبابنا
املنصات إىل قواعد إظهار سامحة
تحويل هذه ّ
اإلسالمي والفكر املتن ّور الذي يواكب
الدين
ّ
حركة التط ّور يف املجتمعات عىل م ّر العصور.
النفيس :وهو الجانب الذي
 ثالثاً :الجانبّ
ينبغي التن ّبه إليه ج ّيدا ً؛ ملا له من انعكاس عىل
توازن الفرد وتفاعله مع املحيطني به من أرسة
الكل ملا تعرضه وسائل
ومجتمع ،فاالستسالم ّ ّ
االجتامعي املختلفة ،يجعل الشباب
التواصل
ّ
رهائن األفكار املتالطمة ،عاجزين عن تكوين
خاصة ،كام تجعلهم انطوائ ّيني
وجهة نظر ّ
غارقني يف الكآبة ،وغري متفاعلني مع اآلخرين.
 رابعاً :تعزيز ثقافة التشكيك بيقين َّية األفكاروالصور واألفالم املركَّبة التي تنرش عىل وسائل
أساسا يف
التواصل
االجتامعي ،بوصفها عامالً ً
ّ
الح ّد من عمل ّيات التضليل.
مسؤولية
إن هذه األمور وغريها
ّ
ّ

اجلمعيات
ومسؤولية
الشباب أو ًال،
ّ
ّ
واألهلية ثاني ًا.
الرسمية
الدينية والهيئات
ّ
ّ
ّ
وبتضافر اجلهود واجتماعها نستطيع أن
ننأى بشبابنا وجمتمعنا،
بعيدا عن مهاوي
ً

المدمرة.
الزلل والمعايص واألخطاء
ّ

مع الشباب
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قراءة جديدة ملفهوم امليديا
حسن الزين
إعاليم وباحث يف الدراسات الثقافية ـ لبن�ان

ّ
التطبيقية:
دراسات امليديا

يك للميديا،
النظري الكالسي ّ
لقد تجاوز عامل اليوم املفهوم
ّ
وأصبحنا يف مجال دراسات علم “امليديا التطبيقيّة” أو
صح التعبري والرتجمة اصطالحاً
“الهندسة االجتامعيّة”  -إ ْن ّ
؛ ألنّها دخلت يف صميم حياة الفرد املعارص واجتامعه،وباتت جز ًءا من منط حياة وأسلوب عيش األجيال الجديدة،
وغدت تُشكِّل وعيهم وسلوكهم ،وخياراتهم ،وتص ّوراتهم،
والسيايس ،وتنتج أزماتهم
واستهالكهم ،ومنوذجهم الثقا ّيف
ّ
العقليّة والنفسيّة وته ّدد حارضهم ومستقبلهم.
االجتامعي التي
منصات التواصل
واليوم نعيش عرص ّ
ّ
أصبحت ت ُستخدم من قبل  3مليار شخص؛ أي نصف سكّان
يقل عن 3
الكرة األرض ّية ،وهؤالء يتفاعلون يوم ًّيا مبا ال ّ
ساعات يف الح ّد األدىن ،ويصنعون “ فقّاعات تواصل ّية”،
يظ ّن بعض األشخاص أنّها قضايا ،دون تجاهل قدرة هذه

املنصات عىل الحشد والتعبئة السياس ّية للطاقات الشباب ّية
ّ
وتوجيهها وتوظيفها ،ويف التوظيف تتغلّب الحكومات
التقليدي عىل امليديا الجديدة ،وتقوم
ومؤسسات اإلعالم
ّ
ّ
بدمجها مبا يحقّق أو يخدم أهدافها السياس ّية والتجاريّة
واإلعالم ّية.
منصات امليديا الجديدة هو مرحلة اإلدمان
األخطر يف ّ
االجتامعي ،ما جعل شبابنا
منصات التواصل
عىل استخدام ّ
ّ
اجتامعي
افرتايض
وطلبنا ومراهقينا يعيشون يف عامل
ّ
ّ
ّ
مركّب وهجني“ ،أطلق عليه أحد علامء االجتامع
الجمعي” ،وهنا تكمن الخطورة.
الفردي -
“الـتواصل
ّ
ّ
ّ
ّ
العاطفي:
الصناعي والذكاء
الذكاء

ما يُس ّجل عىل بعض الكتب هو إغفالها الرتكيز عىل تأثري
البرشي وسيكولوجيا ذات املستخدم،
امليديا يف العقل
ّ
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العاطفي ،وهو ما ات ّجهت نحوه الدراسات
وهويّته وذكائه
ّ
الحديثة بتوجيه من الحكومات والجامعات والجمعيّات
األهليّة واملدنيّة ،شعورا ً منها بخطورة إدمان امليديا عىل
البيئة النفسيّة والذهنيّة والعصبيّة للمستخدمني.
وقد صدر كتاب جديد سلّط الضوء عىل هذا املوضوع،
بدراسات علم ّية تحت عنوان «تغ ُّـي العقل ،كيف ترتك
التقن ّيات الرقم ّية بصامتها عىل أدمغتنا»،
وقد تض ّمن مناقشات جا ّدة لخرباء يف
مختلف فروع العلوم الطب ّية والعصب ّية
وعلوم النفس واالجتامع والرتبية،
املحوري للتقن ّيات
ما يؤكّد الدور
ّ
الرقم ّية وامليديا الجديدة يف «تغيري
بنية العقل» ،والتأثري عىل ذكائه
العاطفي ،وهو ما نتج عنه ظواهر
ّ
عديدة ،منها :العزلة ،والتو ّحد ،والشعور
والعاطفي،
الشعوري
بالوحدة ،والتبلّد
ّ
ّ
واالكتئاب وما شاكل.

للقلق واالهتامم ،فبعد عقود عىل نشوء رشكة جوجل
 ،Googleأصبحت خدمات جوجل جز ًءا ال يتج ّزأ من حياتنا
اليوميّة ،ما أ ّدى إىل تغيري هيكلة بنيتنا الذهنيّة يف ح ّد ذاتها.
وهكذا ،امت ّدت أدمغتنا إىل الفضاء اإللكرتو ّين .يف الحقيقة ،هذا
العلمي ،ولك ّنه وليد ما يُعرف بفرضيّة
ليس من وحي الخيال
ّ
«العقل املمت ّد» ،وهي

نظرية امتداد ّ
املنصات إىل ّ
مكونات
ّ
والهوية:
العقل

نعيش اليوم ثورة عىل مستوى أبحاث
للمنصات
ودراسات سيكولوجيا املستخدم
ّ
الرقم ّية ،ومث ّة نظريّات جديدة استج ّدت عىل
مستوى تفسري عالقة االرتباط بني املستخدم
واملنصة الرقم ّية التي انتقلت من وسيط ميديا ،إىل
ّ
امتداد ما ّد ّي أو شبه ما ّد ّي للعقل ،يتالعب مبك ّونات
الدماغ وخرائطه ،وهو ما متثّله نظريّة «امتداد الدماغ
أو العقل».
فلم يعد ما يسمى «بإدمان الهواتف الذكيّة» مج ّرد مشكلة
نادرة أو معمليّة بحتة ،بل باتت إحدى أكرث األسباب إثارة
18
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النظريّة املعت َم َدة عىل نطاق واسع
يف مجال الفلسفة وعلمي النفس واألعصاب(((.
«املخصصة»
إ ّن اتكالنا املتنامي عىل خدمات جوجل
ّ
((( جوجل بعد  20سنة -هكذا أضحى مح ّرك البحث امتدادًا ألدمغتنا ،بنيامني كرتس ،املصدر :ذي
كونفرسايشن ،ترجمة موقع نون بوست.

مع الشباب

عدا عن ذلك ،بدأت الدالئل تشري إىل إمكان ّية وجود صلة
بني استخدام التكنولوجيا وبعض املشاكل النفس ّية .بعبارة
أخرى ،ليس من الواضح ما إذا كانت أدمغتنا قادرة عىل
االفرتايض ،ورمبا نكون
توسع العامل
تح ّمل اإلجهاد الناجم عن ّ
ّ
قد اقرتبنا من نقطة االنهيار .وقبل هذا البحث ،كانت اإلجابة
املتّفق عليها بني العلامء هي القول إ ّن العقل
محدود بالجلد والجمجمة (أي يح ّد أداءه
الدماغ والجهاز
العصبي).
ّ
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نتخل عن قدر أكرب
االصطناعي ،جعلنا ّ
والقامئة عىل الذكاء
ّ
من مساحتنا الذهنيّة الشخصيّة لصالح جوجل .وهكذا ،بدأت
خصوص ّيتنا الفكريّة وقدرتنا عىل التفكري بح ّريّة ،تتالىش
تدريج ًّيا.

والخرائط واملستندات ومساعد الصور وما إىل ذلك) .ويف
الفكري مع جوجل واق ًعا ،حيث
الحقيقة ،أضحى اندماجنا
ّ
تتّكل عقولنا بشكل جز ّيئ عىل خدمات غوغل. Google
فعل؟ ونقول يف مقام الجواب إ ّن ذلك
لكن هل يع ّد هذا مهمًّ ً
فعل؛ أل ّن جوجل مل يعد مج ّرد أداة معرف ّية سلب ّية ،فقد
مه ّم ً
االصطناعي
أضحت ترتكز آخر تحديثاتها القامئة عىل الذكاء
ّ
والتعلّم اآل ّيل عىل االقرتاحات .ففي الوقت الراهن ،مل تعد
خرائط جوجل تكتفي باطالعنا عىل كيف ّية بلوغ وجهتنا (سواء
أكان س ًريا عىل األقدام أو بالسيارة أو بوسائل النقل العا ّمة) ،بل

ويف هذا الصدد ،أشار الخرباء إىل أنّه عند
دمج عنارص من البيئة الخارج ّية ضمن طريقة
تفكرينا ،يصبح لتـلك العنارص الدور اإلدرايكّ
ألدمغتنا نفسه.
ّ
كيف باتت عقولنا متصلة بغوغل؟

وضع العلامء هذه الفرضيّة قبل ظهور
الهواتف الذكيّة والجيل الرابع للشبكات الخلويّة،
بالتايل كانت األمثلة التوضيحيّة املعتمدة يف
هذا البحث خياليّة نو ًعا ما ،فعىل سبيل املثال،
اعتمد الباحثون مثال الرجل الذي اعتمد عىل مذكرة يف
حياته اليوميّة ،وجعلها مبثابة الذاكرة الخارجيّة له .لكن كام
متس
أوضحت األبحاث األخرية ،فإ ّن فرضية «العقل املمتد» ّ
بشكل مبارش ه َو َسنا بالهواتف الذكيّة وغريها من األجهزة
املتّصلة بالويب.
عمو ًما ،أصبح كثري من الناس أس ًريا للهواتف الذكية منذ
الصباح وحتى ساعات متأ ّخرة من الليل ،فبات من الطبيعي
اللجوء إىل خدمات جوجل (عىل غرار مح ّرك البحث والتقويم

أصبحت تق ّدم لنا اقرتاحات حول األماكن التي قد تنال إعجابنا.
اإلدمان أم االندماج؟

وفقًا للتقارير األخرية ،يتحقّق مستخدم الهواتف الذك ّية
كل  12دقيقة .ويف
العادي يف اململكة املتّحدة من هاتفه ّ
ّ
الواقع ،هناك مجموعة كاملة م ن التداعيات السلب ّية لهذه
النفيس  ،حيث يع ّد االكتئاب والقلق
الظاهرة عىل املستوى
ّ
من أبرزها.
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يف هذه الحالة ،مصطلح «إدمان» ،حسب رأيي ،ليس سوى مج ّرد
مرادف لالندماج الذي ذكرته سابقًا.
الحقيقي وراء عجز أغلب املستخدمني عن وضع الهواتف
إ ّن السبب
ّ
الذكيّة والتقنيات الرقميّة جانبًا ،هو أنّهم قاموا بدمج استخدامها يف
طريقة تفكريهم اليوم ّية .فقد أضحوا يفكرون من خاللها فعالً ،وبالتايل
ال عجب يف أن يصبح من الصعب التوقّف عن استخدامها.
وما يؤكّد هذا األمر بدليل ملموس ،هو ما يسببه فقدان الهاتف الذيكّ
نفيس ،فهو أمر شبيه بخضوع الفرد
فجأة من ارتباك
ذهني واضطراب ّ
ّ
يتعي تعلّم التفكري بشكل مختلف
لجراحة دماغ ّية ،بدالً من ذلكّ ،
من أجل التخلّص من اإلدمان واالندماج واستعادة الص ّحة الذهن ّية،
واملدارك العقل ّية.
ّ
ّ
الفردية وروح املقارنة:
االجتماعي وإثارة األنا
التواصل

إ ّن اخطر دراسات امليديا ،هي دورها يف التالعب مبك ّونات األنا الفرديّة،
فقد وجدت دراسة أ ّن  90%من الجيل الجديد يقولون إ ّن وسائل اإلعالم
االجتامع ّية تجربهم عىل مقارنة أوضاعهم االجتامع ّية واالقتصاديّة أو
يعبون عن عدم اكتفائهم
أسلوب حياتهم بأقرانهم ،ما يجعل  60%منهم ّ
مبا ميلكون بسبب ما يرونه يف وسائل اإلعالم االجتامع ّية؛ لذلك قال 57%
منهم إنّهم أنفقوا أموالً مل يخطّطوا إلنفاقها ،عدا عن ميلهم إىل التفاخر
منصات السوشيال ميديا كطريقة للمواكبة
بتجاربهم وأغراضهم عىل ّ
العرصيّة((( .وهنا ال ب ّد من اإلشارة إىل أ ّن هذه املقارنة تُشعر املتواصل
بعدم االكتفاء ،وتزعزع قناعاته بنفسه ،وتقلّل من احرتامه لذاته ،وقد
تجعله يف أحيانٍ أخرى غري واثق يف قدراته العمل ّية إلنجاز مه ّمة ما ،أو
رصفات قد ال تكون
للوصول إىل هدف ّ
معي ،عىل الرغم من أ ّن هذه الت ّ
الخاص به.
واقع ّية أو مالمئة لنمط الحياة ّ
االجتامعي ،نور علوان ،نون بوست ،نرش بتاريخ
منصات التواصل
((( طبقة األثرياء الجدد -مظاهر خدّاعة ع ّززتها ّ
ّ
 20سبتمرب 2018
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ّ
االجتماعي وسلوك القطيع:
التواصل

من أخطر الظواهر وأطرفها التي عرفت يف سوسيولوجيا الجامعات
واملجتمعات ما يعرف بظاهرة القطيع أو الحشد  ،Crowedإذ ال تنطبق
الجمعي عىل مثل هذا النوع من الجامعات ،من هنا
ديناميّات الفعل
ّ
يصعب التنبّؤ بسلوك الحشد واتجاهاته واملآالت التي ينتهي إليها(((.
يتك ّون الحشد من مجموعة من األفراد املتن ّوعني يف الخصائص
كل فرد عىل
واألهداف ،وليس من املفيد كث ًريا التع ّرف عىل خصائص ّ
حدة؛ أل ّن خصائص الحشد ال تعادل مجموع خصائص أفراده ،ذلك أنّ
شخص ّية الحشد تتك ّون تحت تأثري عوامل أخرى غري خصائص أفراده،
إذ تعمل عنارص كامنة مكبوتة داخل األفراد وعقلهم الباطن مبا يشكّل
الجمعي للحشد ،وهذا ما تؤيّده نظريّة التقارب يف تكوين
العقل
ّ
الحشود.
الرقمية والميديا وسيلة
المنصات
إن
يف اخلتام ،نقول للشباب ّ
ّ
ّ

الذايت،
وفرصة ،وهتديد يف الوقت نفسه ،وإذا لم منتلك المحتوى
ّ
المنصات بالفوىض اليت تنرشها ،وإذا لم نسيطر علهيا،
ستملؤنا
ّ

ستتحول من فرصة إىل هتديد .لذلك أنصح الشباب بأن يبنوا
ّ

والروحية بعيد ًا عن هذه
والثقافية والرتبو ّية
مرجعيهتم الفكر ّية
ّ
ّ
ّ

والمرجعيات
االجتماعية
والمؤساست
المنصات ،و ّمثة دور لألهل
ّ
ّ
ّ
ّ

الفكر ّية يف تعبئة طاقات الشباب وأوقاهتم ،كي ال تسيطر علهيم

كم األزمات ونوعها اليت قد
ّ
منصات الميديا ،وهذا ما سيق ّلل من ّ

رش هتديدها.
تنتجها لنا ،إذا لم ِ
نتق ّ

عريب  ،21نرش بتاريخ 2016/1/6
((( سلوك القطيع يف وسائل التواصل
االجتامعي ،ع ّزام أبو الحامم ،موقع ّ
ّ

Maa alshabab(7) | Fall 2019

21

ملف العدد

مواقع التواصل االجتماعي

وتدمير االستقالل الفكري والديني

زينب عقيل

باحثة يف علوم اإلعالم واالتصال ـ لبن�ان

يف أحد أه ّم كتبه عن تح ّديات اإلدارة يف القرن الواحد
يك بيرت دراكر :Drucker
والعرشين ،يقول الكاتب األمري ّ
“بعد عدّة مئات من السنني ،عندما يكتب املؤ ّرخون عن
أهم ما سوف يلحظونه ليس
عرصنا الحا ّيل ،عىل األرجح أنّ ّ
التغي
التكنولوجيا وال اإلنرتنت وال التجارة اإللكرتون ّية ،إنّ ا ّ
الجذري وغري املسبوق يف السلوك اإلنسا ّين .أل ّول م ّرة يف
ّ
تاريخ البرشيّة توجد أعداد كبرية ومتزايدة من البرش
ميتلكون مجموعة واسعة من الخيارات ،ويقفون أمام
تحدّي إدارة أنفسهم بأنفسهم واملجتمعات مؤ ّهلة لذلك”.
وبعد ع ّدة سنوات ،نرى أنفسنا ومجتمعاتنا -اليوم-
أمام مجموعة هائلة من الخيارات السياس ّية واإلعالم ّية
والثقافيّة ،التي ال ميكن لجهة واحدة سواء أكانت حكومة أو
وسيلة إعالم أو منظمة دين ّية ،أن تقود عىل أثرها جمهو ًرا
متنامي الذكاء واملعرفة ومتع ّدد اآلراء والتو ّجهات ،كل
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االجتامعي.
ذلك يحصل يف فضاء مواقع التواصل
ّ
لقد بدأ ذلك الجمهور يتع ّرف أكرث عىل خياراته املتوفّرة،
فال يجد نفسه مج ًربا عىل أن يستمع إىل أخبار قناة معيّنة
وتقاريرها؛ أل ّن االنتقال إىل أخرى بالنسبة إليه هو مج ّرد
العادي نفسه ملز ًما
“كبسة ز ّر” ،وكذا ال يجد املواطن
ّ
باالنتامء الجغرا ّيف ملنظّمة هنا أو لوطن هناك ،أو لجامعة،
أو حتى لدين.
فمن املمكن أن ينتمي إىل إحدى اآلف املنظّامت أو
التج ّمعات أو الشبكات اإللكرتون ّية التي تحيا يف اإلنرتنت،
الخاصة،
وتنرش فكرها عىل الشبكة ،ومتارس طقوسها
ّ
ومتنح منتسبيها الشعور باالنتامء ،ويقابلونها بالوالء،
االفرتايض أقوى من ق ّوة
فيُالحظ أ ّن ق ّوة الوالء للوطن
ّ
الوالء للوطن الجغرا ّيف يف هذا الفضاء املتشابك.

وميكن تلخيص بعض هذه
املتغيات بالعناوين اآلتية:
ّ
ّ
ّ
ّ
�ة-االجتماعية
التقني
احلتمية
ّ
وتغي أنماط التفكري والسلوك

ّ
البشري:

الطبيعي
رصف األفراد يف املجتمع
يُال َحظ أ ّن ت ّ
ّ
رصف
ليس هو متا ًما الذي يُرى يف مجتمع اإلنرتنت؛ ذلك أ ّن الت ّ
اإلنرتنتي يرتبط بأمور أخرى جديدة ،منها :تحلّل الفرد من
ّ
قيود الزمان واملكان ،ومن مسؤوليّة وجوده ،ومن أدواره
االجتامع ّية ،وبالتايل من القيود السياس ّية والدين ّية واألخالق ّية
والقيميّة ،األمر الذي مينحه قد ًرا كب ًريا من الح ّريّة التي رمبا
ال يتمتّع بها يف واقع حياته الطبيع ّية ،وهذا التحلّل س ُين ِتج
مضامني جديدة مختلفة عن تلك التي تُنتَج مع القيود

مع الشباب

تداخلت بشكل غري مسبوق مع التقن ّية؛ لتجعل
االجتامعي قضيّة شائكة
من مواقع التواصل
ّ
ج ًّدا تؤث ّر عىل الهويّات القوم ّية وآل ّيات
عمل الثقافات الدينيّة.

العــدد  7ـ خريف 2019

ويف الواقع ميكن القول إ ّن هذه التو ّجهات الثقافيّة ما زالت
جيل قد ُولِ َد لت ّوه بني الشبكات
خاصة أ ّن مث ّة ً
يف مقتبل عمرهاّ ،
العنكبوتيّة االجتامعيّة ،وسوف يبني عالقاته اإللكرتونيّة منذ
نعومة أظفاره ،فمنذ ظهور الشبكة تتشكّل تبا ًعا تطبيقات
وطبيعة اتصال إلكرتونيّة (ألعاب ،محادثات ،دروس )...تك ّون
والجامهريي ،وقد
والجامعي
الفردي
أشكال مختلفة لالتصال
ً
ّ
ّ
ّ
تجاوز معظمها الرقابة والعراقيل التي تتع ّرض لها الثقافات
التقليديّة ،كام أ ّن العوامل االقتصاديّة والسياس ّية الراهنة ،قد

الشخصيّة والزمانيّة واملكانيّة ،وبالتايل فإ ّن مجتمع اإلنرتنت
بهذه الصورة هو مجتمع الالتحقّق يف كثري من متثّالته،
ومجتمع التعامل بقدر االنتفاع من التحلّل من قيود كثرية.
ومن ناحية أخرى ،فإ ّن ظهور معامل الالمركزة ،التي متكّن
األفراد والجامعات من تأدية أعاملهم وأنشطتهم عرب اإلنرتنت،
ستخلق أنوا ًعا جديدة من االهتاممات التي ستفرزها طبيعة
االتصال الجديدة.
الجمعي اإللكرتو ّين الجديد
وبالتايل فإ ّن العقل
ّ
الطبيعي الذي
الجمعي
سيؤث ّر يف العقل
ّ
ّ
قد يُظهِر ضعفًا لناحية إفراز قواه
واملحافظة عليها مبستوى عا ٍل
من الضبط والتحكّم ،أو
االجتامعي العام
التوجيه
ّ
للجامعات واألفراد.
ّ
الفرداني�ة يف الفضاء
نزعة
ّ
االفرتايض ملواقع التواصل:

منذ عرص التنوير ،بدأ يتبلور اتجاه
يدور حول رفض أن يض ّحي الفرد بذاته
االجتامعي العام؛ بنحو
الخاصة من أجل النظام
ّ
ّ
تذوب فيه شخصيّته بالهويّة ال َجمعيّة ،هذه الفكرة أدخلت
الحياة البرشيّة إىل عرص جديد ،تح ّول فيها اإلنسان من كائن
اجتامعي يذوب يف الجامعة مبختلف أشكالها ،إىل كائن يصنع
ّ
ميل إىل التح ّرر
الخاص ويصوغ كينونته ،ما جعله أكرث ً
وجوده
ّ
من سلطة الثقافة السائدة يف املجتمع؛ ذلك أ ّن الجمعنة –
مقابل الفردانيّة -التي تعرفها املجتمعات التقليديّة ،تعني أ ّن
الفرد صورة طبق األصل أو نسخة مك ّررة عن شخصيّة العائلة
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أو القبيلة التي ينتمي إليها يف أفكاره وأسلوب حياته وطبيعة
نظرته إىل األشياء .والفردان ّية تؤكّد مبدأ أصالة الفرد وتف ّرده
ومت ّيزه مقابل التامثل والتطابق.
االفرتايض الفرد يف حالة الذاتيّة التي تعترب
ث ّم أدخل املجتمع
ّ
واحدة من إفرازات الفردان ّية ،حيث ساهمت مواقع التواصل
يف تنشيط الشعور باألنا الفرديّة ،من خالل ما منحته للفرد من
االجتامعي .فبعد أن
إحساس بق ّوة الحضور عىل مواقع التواصل
ّ
كان الفرد (امل ِ
ُستخدم) يعيش يف دائرة ضيّقة ال تكسبه الشعور
بالتم ّيز ،دخل إىل عامل تض ّخمت فيه ذاته ،بفعل عوامل عديدة
أه ّمها :التح ّرر من سلطة الدولة أو العائلة ،والقدرة عىل
التعبري عن آرائه وأفكاره بح ّريّة ،وتقدير ذاته عرب ما
يحصل عليه من إعجابات وتعليقات ومشاركات وغريها.

الحقيق ّية ،ال يشعرون بنفس الحرج أو االرتباك الذي يشعرون
به يف املواجهات الواقع ّية .وعليه ،تعترب مجتمعات العامل
االفرتايض فضاءات رحبة مفتوحة للتم ّرد والثورة ،بداي ًة من
ّ
التم ّرد عىل الخجل واالنطواء ،وانتها ًء بالتم ّرد عىل األخالق
العا ّمة واللياقة واللباقة.
أيديولويج ذو ّ
ّ
ّ
ّ
ليربايل
توجه
حتول

تغيات
التغيات التقن ّية وما نجم عنها من ّ
ميكن القول إ ّن ّ

وبذلك تكون هذه املنابر قد و ّجهت رضبة قويّة إىل
االفرتايض ،وساهمت يف انهيار
الهويّة الجمع ّية من الفضاء
ّ
التقليدي ،والتي يح ّددها
فكرة الجامعة املرجعيّة مبعناها
ّ
لتحل محلّه الجامعة
يل أو غريهامّ ،
اإلطار الجغرا ّيف أو ال َق َب ّ
القامئة عىل أساس االهتاممات املشرتكة .فلم تعد الجغرافيا
يل ...إلخ من أشكال
وال االنتامء
العرقي أو ال ِّديني أو ال َق َب ّ
ّ
التقليدي هي التي تتحكّم يف وجهة االنتامء.
االنتامء
ّ
والجدير ذكره أ ّن تفكيك الهويّة ال يقترص عىل الدين
أو الوطن أو القوم ّية ،بل يتجاوزها إىل الهويّة الفرديّة
ذاتها؛ أل ّن املشاركني يف املجتمعات االفرتاضيّة يتق ّنعون يف
كثري من األحيان بأسامء مستعارة ،وبعضهم له أكرث من
حساب بأكرث من هويّة وفق أهدافه التي يريد تحقيقها.
االفرتايض الشعور
وقد أتاح تفكيك الهويّة الشخصيّة يف العامل
ّ
بعدم الحرج يف الكتابة عام يجول يف الخاطر وال يف تبادل
السباب والشتائم .وحتّى عندما يستخدم هؤالء أسامءهم
24
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يقل أه ّم ّية
تغي آخر ال ّ
سيكولوج ّية قد أسهمت يف حدوث ّ
اإليديولوجي الذي بات يرتتّب عىل الفضاءات
عنه ،هو التح ّول
ّ
الرقم ّية بحكم املح ّددات النفس ّية ،واملعرف ّية ،والفكريّة التي

مع الشباب

فضا ًء بديالً عن اإلعالم القديم ،فهي منرب َمن ال
منرب له يف التعبري ،ونا ٍد للتعارف ملن ال مكان له
الحقيقي ،وفضاء إلبراز مختلف
يف نوادي العامل
ّ
أشكال اإلبداع الذا ّيت مل َن مل يتس ّن له التعريف

العــدد  7ـ خريف 2019

الرقمي
تفرضها تلك التقن ّية .فقد أصبح الجيل
ّ
أي وقت مىض مببدأ الح ّريّة الفرديّة،
يؤمن أكرث من ّ
وح ّريّة التعبري ،وح ّريّة االختيار ،واأله ّم تع ّدد
الطروحات .واملالحظ أ ّن غالب ّيته مل يعد يحتمل
أحاديّة الطرح والفكر املنغلق ،ويف هذا السياق
واإلعالمي باتت مواقع التواصل ذات
االتصا ّيل
ّ
الرقمي ،بصفتها
أه ّم ّية قصوى بالنسبة للجيل
ّ

الحقيقي ،ومكتبة ملن ال كتب
مبهاراته يف العامل
ّ
التخصصات
وموسوعات يف بيته ،ومدرسة متع ّددة
ّ
ملن ال مدرسة له ،ومكتب تشغيل ملن ال وظيفة له.
ّ
الرقيم والتنشئة
االنتماء إىل املجتمع
ّ
االجتماعية:

التغي
إ ّن التحدي الكبري الذي سيشكّله هذا
ّ
املنصات
الحقًا عىل املجتمعات يكمن يف تح ّول ّ
منصات تنشئة اجتامعيّة ال تنظّم
االجتامعيّة إىل ّ
محتوياتها وفقًا ملقتضيات بناء املجتمع
الواحد ،أو ملقتضيات الحفاظ عىل متاسك ذلك
املجتمع ،عرب إنتاج قيم ثقاف ّية واجتامع ّية
وفكريّة متجانسة ،والحرص عىل توارثها.
مؤسسات
املنصات
وبذلك ستُزاحم تلك
ّ
ّ
التنشئة التقليديّة التي تخضع يف مح ّدداتها
لتص ّور واضح املعامل والتو ّجه واألهداف،
بينام تتضارب املح ّددات الرقميّة يف معاملها
وتو ّجهاتها وأهدافها .فالفرد عىل اإلنرتنت ال
واالجتامعي والثقا ّيف
يكون منطلقه املعر ّيف
ّ
الحقيقي الذي يحتضنه فقط،
مجتم َع االنتامء
ّ
بل الجامعة االفرتاضيّة التي يتأث ّر بها عرب
واأليديولوجي
الفكري
مختلف أشكال الزخم
ّ
ّ
منصات التواصل مبختلف
املتداول يف مختلف ّ
املرجع ّيات األيديولوج ّية ،ومبختلف لغات العامل
الخارجي
تداخل بني الفعل
ً
وثقافاته؛ ما يشكّل
ّ
يل الذي يُق ّوض
للتنشئة االجتامع ّية والفعل الداخ ّ
أهداف هذا األخري.
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اإلعالم الجديد

واألمن األسري؟!

يلعب اإلعالم دو ًرا مهمًّ يف
مجتمعاتنا ،وتتفاوت أه ّم ّيته من
حيث تقديم املا ّدة اإلعالم ّية املتن ّوعة
التي تستهدف فئة مح ّددة من الناس.
وقــد أصــبحت وســــائل اإلعالم
قادرة عىل تصوير القضايا واألحداث
يل،
واألشخاص خالفًا للواقع الفع ّ
وهي تعمل عىل توظيف مفهوم
الصورة الذهنيّة ،فتعرض جز ًءا
من الصورة الحقيقيّة عن قضيّة ما
وتق ّدمها للجمهور عىل أنّها متثّل
الصورة الحقيقيّة بكامل أجزائها،
وبسبب تع ّرض املتلقّي املستم ّر
لوسائل اإلعالم تتكّون لديه صور
ذهنيّة متع ّددة عن جملة من القضايا
26
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السيد
زهراء
ّ

ماجستري أدب عريب ـ لبن�ان

أو األحداث بنا ًء عىل االتجاهات
السياس ّية والفكريّة والثقاف ّية لتلك
الوسائل.
ظــــل التــط ّور الهائـــل يف
ّ
ويف
رصا
التكنولوجيا ،مل يعد اإلعالم مقت ً
عىل التلفزيون والراديو والجريدة ،إنّ ا
تع ّداه إىل ما يس ّمى «امليديا ”media -
التي شملت املواقع اإللكرتونيّة
واملجلت الرقميّة .وهذه
ّ
والصحف
املواقع هي شبكات م َّجانيّة متاحة
لكل رشائح املجتمعُ ،ص ّممت لتس ّهل
ّ
العمل عىل مستخدميها؛ أيًّا كانت
انتامءاتهم أو خلفيّاتهم أو لغاتهم،
فأصبحت تلك الشبكات واملواقع
وسيلة مه ّمة جدا ً يف نقل املعارف

وتبادل الخربات ودعم العالقات
بني مستخدميها ،حتى أصبحنا نعاين
مم ميكن تسميته بـ «إدمان مواقع
ّ
االجتامعي» ،األمر الذي كان
التواصل
ّ
له تأثريه عىل املجتمع بشكلٍ عام،
خاص.
وعىل الضبط
االجتامعي بشكل ّ
ّ
إ ّن كلًّ م ّنا يعي أه ّم ّية التواصل
باعتباره عمل ّية هادفة تقوم عىل نقل
املعلومات وتبادل اآلراء والخربات
من أجل تحقيق التفاعل والتفاهم
وتبادل الثقافات ،سواء أت ّم ذلك
بطريقة مبارشة أم غري مبارشة.
وقد أصبحت الشبكات االجتامع ّية
جز ًءا ال يتج ّزأ من حياة األفراد،

ال ّ
شك أ ّن األرسة هي األساس يف بناء املجتمع ،فإذا كانت
العالقات بني أفرادها سليمة وتفاعل ّية ،فسيؤ ّدي ذلك إىل
خلق بيئة إيجاب ّية تسهم يف تغيري املجتمع بشكل إيجا ّيب.
يشري علامء االجتامع إىل أ ّن اإلعالم الجديد وبالتحديد
االجتامعي أث ّرت سلباً عىل العالقات األرسيّة؛
مواقع التواصل
ّ
حيث اتّسعت دائرة التباعد ،وغاب الحوار ،ونشأت فجوة
يف األفكار بني اآلباء واألبناء؛ ما أضعف الصلة

مع الشباب

من هنا قد تُطرح اإلشكال ّية اآلتية :ما هو أثر اإلعالم
األرسي؟
الجديد عىل األمن
ّ

العــدد  7ـ خريف 2019

وخاصة الشباب منهم؛ ألنّهم األكرث استخدا ًما ملواقعها ،فبات
ّ
يت ّم االعتامد عىل العالقات االفرتاضيّة التي تض ّحي بالقيم
العائليّة واالجتامعيّة.

والتقارب ،وأفقد دفء العالقات يف األرسة لصالح عالقات
الصداقة االفرتاضيّة ،علامً أ ّن األمن والسكينة هام األساس
الذي تنشأ عليه األرسة كام ورد يف اآلية الكرمية :ومن
َ
ً َ
ْ َ َ
نفسكم أزواجا لتسكنوا
آيات ِه أن خلق لكم من أ ِ
ً
َ
ً َّ
َ
إيلها وجعل بينكم مودة ورمحة إن يف ذلك
آليات لقومٍ
ٍ

يتفكرون(سورة الروم ،اآلية .)21

ويف عرص التقنيات والفضائ ّيات املفتوحة أصبح اإلعالم
رشيكاً مبارشا ً لألرسة يف عمل ّية التنشئة االجتامع ّية ،وقد
يكون رشيكاً سلب ّياً؛ أل َّن التنشئة التقليديّة التي تقوم بها
اجتامعي مرتبط بالدين والعادات
األرسة تعمل وفق نظام
ّ
والتقاليد ،أ ّما التنشئة الناتجة عن اإلعالم ،فهي تنشئة
هجينة من ثقافات متع ّددة ال ميكن وضع ضوابط لها أو
السيطرة عليها .إ ّن هذه الوسائل التكنولوج ّية الجديدة،
مبا متتلكه من قدرة هائلة
عىل جذب املتلقّي،
كان لها
ا أل ثر
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البالغ يف مــخاطبة العقول واألذهان ،فقد مكّنت
األفراد من التعبري عن أنفسهم وطرح أفكارهم
وتجاربهم وعرض خرباتهم ملن حولهم ،كام سمحت
افرتايض
لهم بتكوين عالقات جديدة ،ولكن يف مجتمع
ّ
كل فرد تب ًعا مليوله وتو ّجهاته.
ينخرط فيه ّ

ال ب ّد من عرض إيجاب ّيات هذه التقن ّيات الحديثة
وتوضيح سلب ّياتها التي إذا ما ت ّم تج ّنبها وفهم ما ينتج
عنها ،فإنّه من املؤكّد أ ّن ذلك سيؤ ّدي إىل الحفاظ عىل
األرسي القائم بالدرجة األوىل عىل فئة الشباب؛
األمن
ّ
ألنّهم األكرث انخراطًا يف عامل التكنولوجيا.

وخطر:
اإلعالم اجلديد بني مفيد ِ

عىل الرغم من وجود إيجاب ّيات للمواقع اإللكرتون ّية
تتمثّل يف زيادة ثقافة الجمهور وجعله أكرث تفاعالً مع
املحيط ،بحيث يكون مواك ًبا للتط ّورات واملستج ّدات،
وهي تساهم يف حصول األفراد عىل ك ٍّم من املعلومات
بطريقة سهلة ورسيعة ....لك ّنها يف الوقت نفسه أث ّرت

سل ًبا عىل الفرد وجعلته أس ًريا لها ،ليصبح الهاتف الذيكّ
أو الحاسوب أو غريه من الوسائل التي أغرقته يف بحر
أي يشء آخر ،وبدل
الحياة االفرتاض ّية أكرث قربًا إليه من ّ
أن تكون العالقة وطيدة بني األفراد ،أصبحت كذلك
بينهم وبني اآللة.
هذا األمر انعكس بشكل كبريٍ عىل األرسة بعد أن
انغرست التقنيّات والتكنولوجيا الحديثة فيها ،ما خلق
تباع ًدا بني أفرادها وزعزع تواصلهم ،ومتى تزعزع
التواصل القائم عىل تفاعل األفراد وفهم احتياجاتهم
لقي
ونشأتهم بشكل سليم بعي ًدا عن االنحراف ال ُخ ّ
والسلويكّ ،فإ ّن املجتمع سيصاب بحالة من التفكّك
االجتامعي أيضً ا.
وضعف التفاعل
ّ
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تتمثّل إحدى إيجاب ّيات اإلعالم الجديد يف أنّها تقلّل
املهمت واألعامل ،وتسمح لألرس
الجهد املطلوب ألداء ّ
باملشاركة يف العديد من األنشطة بعد زيادة وقت
خاصة
فراغهم ،ومعرفتهم كيفية استثامر هذا الوقتّ ،

مع الشباب

يومي يف
لكن هذا ال يعني دمج الوسائل الجديدة بشكل ّ
واللغوي عند
الفكري
حياة األرسة؛ أل ّن ذلك سيع ّرض التط ّور
ّ
ّ
خاصة إذا أمضوا وقتًا
األفراد للخطر ،وسيح ّد من خيالهمّ ،
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خصص جزء منه لتعليم األطفال أو لتبادل الخربات وتنمية
إذا ّ
القدرات داخل املنزل.

دور اآلباء واأل ّمهات يف تقديم النصح واإلرشاد ألبنائهم ،ويقلّل
من العالقات الدافئة والصادقة بينهم ،ما يجعل األبناء يبحثون
عن حلول ملشاكلهم خارج إطار األرسة من خالل الرجوع
لألصدقاء واملجموعات االفرتاضيّة التي قد تُشَ كِّل قدوة سيّئة
يف بعض األحيان .وهناك -أيضً ا -مشكلة اإلدمان عىل استخدام
مواقع التواصل؛ حيث ترى عاملة النفس (كيمربيل يونج) أ ّن
استخدامها أكرث من  38ساعة أسبوعيًّا يع ّد إدمانًا(((.
مخاطر اإلعالم اجلديد:

األرسي يف اآليت:
يتل ّخص تأثري اإلعالم يف التباعد
ّ
ـ تزعزع العالقات االجتامع ّية بني أفراد األرسة.

ـ غياب الجلسات العاطف ّية والو ّدية بينهم.
منعزل عن أقرانه يف مجتمعه الخاص.
ً
ـ جعل الفرد
ـ تفكّك الروابط األرسيّة وقطع سبل التواصل مع األقارب.
كام ميكن إدراج اآلثار السلب ّية لإلعالم عىل املجتمع بشكلٍ
عا ّم يف العناوين اآلتية:
طويل يف غرفة منعزلة ،وسيتح ّول التواصل بينهم من تواصل
ً
اجتامعي خارج دائرة األرسة.
أرسي إىل تواصل
ّ
ّ
وبحسب دراسات أجراها علامء اجتامع حول أثر اإلعالم
االجتامعي عىل األطفال ،تبني أنَّه يسهم يف عزلتهم عن
ّ
أُرسهم ،ويصبح التواصل بني أفراد األرسة قليالً ،وهذا يُضعف

التنشئة االجتامع ّية :تسعى بعض وسائل اإلعالم إىل إزالة
بعض القيم وتثبيت أخرى ،وذلك من خالل ما تق ّدمه من
مناذج تتعارض مع متطلّبات الحياة االجتامعيّة واالقتصاديّة
التي تسعى األرسة لتوفريها لألبناء.
((( يراجع :هشام الربجي ،تأثري شبكات التواصل عىل العالقات االجتامع ّية يف األرسة
www.acrseg.or.2016 .
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االستثارة العاطف ّية :تتع ّمد بعض وسائل اإلعالم استثارة مشاعر السخط والتم ّرد من خالل
عرضها وتركيزها عىل مشاهد العنف وإثارة الغرائز ،فيسهل تحكّمها بأفكار األفراد وأفعالهم.
تقليد ثقافة اآلخرين :مييل الشباب من خالل تواصلهم مع أصدقائهم االفرتاضيّني إىل
محاكاتهم والتأث ّر بثقافتهم املغايرة لثقافتهم األصيلة ،ويظهر ذلك من خالل تقليد امللبس
واملأكل ،إضافة إىل احتامل وقوعهم تحت تأثري ثقافة العنف واالبتزاز والتهديد وتشويه صورة
اآلخر وغري ذلك.
تفش ظاهرة الثقافة الهابطة :ويساعد عىل ذلك اهتامم الشباب -الذين ميثّلون الفئة األكرث
ّ
وقصات شعر ،وعمل ّيات تجميل ،والتو ّجه إىل تقليد
فاعل ّية يف املجتمع -باملوضة؛ من مالبسّ ،
اإلعالم ّيني ،وغريهم من الشخص ّيات املشهورة .واألخطر االهتامم بالثقافة الغرب ّية وتقليدها
عىل حساب الثقافة امللتزمة التي تط ِّور شخص ّية األفراد وترفع من شأن أ ّمتهم).(1
أخريا ً ،تكمن أه ّم ّية توعية أفراد يف اختيار ما هو مفيد من الربامج ،واستخدام الوسائل
التكنولوج ّية الجديدة بشكل سليم ،إضافة إىل رضورة مراقبة السلوك لتج ّنب التأثريات السلب ّية
التي ته ّدد أخالق ّيات الفرد ومعتقداته ،وللعمل عىل حامية األرسة العرب ّية من تأثري ثقافة
النظري
العوملة من خالل ترسيخ العقيدة يف نفوس األطفال والشباب ،سواء أكان عىل املستوى
ّ
يل ،وهذا منوط باألرسة واملدرسة ودور العبادة والنوادي الثقاف ّية ووسائل اإلعالم.
أم العم ّ
التطوعي،
كذلك ال ب ّد أن تقوم األرسة بدورها يف توجيه أبنائها نحو استثامر أوقاتهم يف العمل
ّ
االجتامعي ،وأن تعمل عىل
والقراءة ومامرسة الهوايات ،بعيدا ً عن إدمان شبكات التواصل
ّ
توجيههم نحو استخدام الشبكة العنكبوت ّية ألغراض علم ّية تعليم ّية؛ منها :إجراء األبحاث مثالً؛
أل ّن يف ذلك توسي ًعا آلفاقهم املعرف ّية .واأله ّم هو غرس القيم اإليجاب ّية لدى األبناء التي تساعد
يل
عىل ضبط سلوكهم أثناء استخدام شبكات التواصل
االجتامعي؛ وأه ّمها قيمة االنضباط الداخ ّ
ّ
والرقابة الذات ّية.
يف الختام ،ال ب ّد من االعرتاف بأ ّن اإلعالم الجديد فرض نفسه ،وبات ال ب ّد من وجوده ،وتأثريه
الرضوري االلتفات إىل كيف ّية التك ّيف معه
خصوصا عىل فئة الشباب؛ لذلك من
واضح ج ّدا ً،
ً
ّ
واالستفادة منه لحامية املجتمع واألرسة من التباعد والتفكّك من خالل نرش الوعي بني األفراد
لتمكينهم من فهم اإلعالم وأهدافه وتوجيههم لالستخدام الصحيح والف ّعال.

((( يراجع :أسعيد ،محمد توهيل :هذه هي العوملة ،ط ،1دار الفالح للنرش والتوزيع ،الكويت2002 ،م ،ص.398
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ُ
عندما يصاب الشباب
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ب
ا
ل
ه
وس !!
د .فضل محمد شحيمي

ّ
نفيس وخبري يف عالج اإلدمان ـ لبن�ان
طبيب

ّ
تقني�ات خدعت الشعوب:

ال ّ
االجتامعي
شك أن وسائل التواصل
ّ
عاملي ،وأداة تستخدمها
مرشوع
ّ
العوملة من أجل تنفيذ مصالح اقتصاديّة
وسياس ّية؛ هدفها إحكام السيطرة عىل
العامل وفرض إرادة الدول املستكربة
عىل الدول الضعيفة والصغرية تحت
عناوين متع ّددة ال يظهر منها سوى
الجانب ال ّرباق الذي ُخدعت به الشعوب
واعتربته إنجازًا علم ًّيا وحضاريًّا
وقد تلقّفت األجيال الصغرية
والشابّة هذه الوسائل بفر ٍح شديد،
حتى بات حديث الكبار اليوم يتض ّمن
التفاخر مبدى قدرة أبنائهم وأحفادهم

عىل استعامل هذه التقنيّات ،والحال
أنّها تسلب النور من عيونهم ،وتحرق
أعصابهم ،وترصفهم عن كثري من
األعامل املفيدة .واألمر الخطري
أ ّن مص ّدري هذه التقنيّات درسوا
احتياجات األطفال وميولهم ،وعرفوا
رغبات الشباب ،فبدأ البثّ املكّثف،
وت ّم إصدار كثري من الربامج املتنوعة،
وبدأ األطفال والشباب يتلقّفونها دون
حسيب أو رقيب ،وتعالت يف الوقت
نفسه رصخات موجعة خائفة محذّرة
من التامدي يف استهالك هذه التقنيّات.
عندما ُيدخل السم بالدسم؟!

وحصل انتقال رسيع من العامل

الواقعي الزاخر بالقيم األخالقيّة،
ّ
والدينيّة ،واالجتامعيّة ،إىل عا ٍمل
افرتايض مشبوه ومزيّف .وت ّم العمل
ّ
دس السم بالدسم ،وذلك عن
عىل ّ
يل ملا
طريق الرتكيز عىل الجانب العم ّ
تقدمه وسائل التواصل من فوائد يف
وصف النظر عن آثارها
هذا املجالُ ،
السلبيّة التي غزت مجتمعاتنا؛ فلحق
شبابنا شعاراتها الجوفاء التي خ ّدرت
عقولهم .ومع مرور السنني نالحظ
أ ّن مص ّممي هذه الوسائل قد عملوا
عىل تطويرها وتحسني صورتها؛ ليقع
الجيل كلّه يف معركة السباق املحموم
القتناء الحديث منها ،ووقع شبابنا يف
مرض جديد أدركته دوائر علم النفس،
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يتمثّل مبشكل
ة
ال
ه
و
س
يف
ا
أ
ستعامل الوسائل
ّن هذه الوسائل
ب
دأ
الحديثة ،خا ّصة
ت
بإ
زا
ح
ة
الوسائل التق
ويتوقّع الخرباء
يف
ه
ليد ّية من أمامها،
ذا
ا
مل
جا
ل
أ
نّها ستح ّل م
مي ّت لألدوا
ت
ا
لت
ق
لي
د
ح ّل ك ّل ما كان
ي
ة
ب
ّ
صلة.
لذا كان من وا
جب
نا
أ
ن
ن
د
ّ
ق
نا
قوس الخ
ضحايا هذه ا
لت
قن
ي
ا
ت
طر ،وال س ّيام أ ّن
ب
ّ
دأ
ت
ف
تطرق أبواب ع
ظهر بع ٌض من
آ
ثا
ياداتنا النفس ّية؛
ر
ها
وت
دا
ا
عياتها السلبي
ألرسة ،ارتفاع ن
سب
ّة ،منها :اهتزاز
ة
ال
خ
ال
فا
ت
نسبة
الزوجية و
الهجر والطالق ،والجنوح وا ّ العائل ّية ،ارتفاع
النحراف
املشاكل التي
د
ف
ع
ت
 ...،وغريها من
إ
ىل
إن
ا
شاء فرع خاص
لنفس العالج ّي
مل
ّ من فروع علم
وا
ج
ه
ة
ه
ذا
التسونامي
يعصف با
مل
جت
م
ع،
و
الرهيب الذي
ذل
ك
بهد
ف معالجة الض
حا
يا
م
والذكور ومبخ
ن
تل
ا
إل
ف
نا
ا
ث
مل
ست
و
يا
ت ال ُع ْمر ّية .وقد ُ
النف ّ
يس -أيضً ا-
ا
ض
ط
أدرج يف الط ّب
را
ب
ج
دي
د يف التصنيف
DSMV؛ يتناو
ل
ا
األخري لألمراض
ض
ط
را
ب
ا
إل
دمان عىل
االجتامع ّي،
وا
إل
د
ما
ن
وسائل التواصل
ع
ىل
ا
إلنرتنت عمو ًما.
و
عىل الرغم من
ك
ّ
ل
تل
ك
ا
آل
ثار والتدا
لوسائل التواص
ل
ع
عيات الخطرية
ىل
م
جت
م
عنا ،لكننا نرى
ما زال يعيش ن
ش
و
ة
بعض األشخاص
ه
ذا
ا
لت
ق
ن
ّدم الذي نقل
ظره -من ظلمة
ال
العامل –حسب
ج
ه
ل
وا
مل
ح
دود ّية إىل
واألرحب ،ف
با
ت
ال
ح
الفضاء األوسع
ص
و
ل
عىل املعلومة وا
شخص يف كوكب
نا
س
ه
لتواصل مع أ ّي
ال
ً
و
رسي
ع
ال
ًا ،وت ّم التمجي
ذي احت ّل عقو
لن
ا،
د ملزايا “غوغل”
ب
ل
ح
ّ
ل
محلّها ،وه
شامالً ومي
ين
ً
ا
د
و
ن
ح
و يصدر فتاواه
سي
ب
أو رقيب ،ودو
ن
أ
ي
ت
ّ
د
صحة املعلومة
قي
و
ق
م
ص
يف
د
ر
ه
ا،
واستبدلت الل
والرحمية
قاءات الشخص ّية
ّ بلقاءات وهم ّية.
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نصائح للشباب...

االجتامعي” باملتشائم
بعد هذا التنظري الذي قد يصفه عشاق “التواصل
ّ
أو املتخلّف ،أو ّد أن ألفت الشباب إىل بعض العناوين العا ّمة التي يحتاج
كل ٍ
واحد منها إىل رشح وتفصيل:
ّ
ـ ال تستسلموا وتصبحوا عبيدا ً لهذه األدوات ،وقلّلوا من استعاملها،
واحذروا من اإلدمان عليها.
ـ عودوا إىل الكتاب؛ فهو يشكو من عزوفكم عنه.
ـ أقيموا مجالس شخص ّية للحوار والحديث ،وليستمع الصغري إىل الكبري
ليغنيه بخرباته وخالصة تجاربه.
ـ اسعوا إلقامة شعائر دينكم.
ـ اعلموا أ ّن الزيجات التي متّت بواسطة اإلنرتنت ووسائل التواصل قد
القت مضاعفات سلب ّية مبعظمها ،وهي تعاين ما تعانيه من آثار الخداع
والتزوير واإليهام؛ فتج ّنبوا تلك الوسائل يف اتخاذ قرارات مصرييّة مثل
الزواج.
ـ صلوا أرحامكم بالزيارات الشخص ّية ،وال سيام زيارة الوالدين ،وال
تكتفوا بالتواصل معهم عرب تلك الوسائل.
ـ إ ّن التسونامي املرعب الذي يجتاح العامل من أقصاه إىل أقصاه غري
عابئ بنا؛ فلنتسلّح بالقيم الرفيعة الثابتة؛ فهي التي تبني األوطان ،وليست
التقنيّات وتلك الوسائل َمن يبنيها.
ـ إ ّن العودة إىل رائحة الحرب ،ومالمسة الورق ،وإعادة العالقة الوطيدة
مع الكتاب املهجور فيها نو ٌع من الرجوع إىل الذات ،وإىل األصالة ،والنقاء
والصفاء.
أخريًا ،إنّ الشاشات املضيئة التي نتس ّمر أمامها لساعات ،حتى تكاد
تسلب النور من أعيننا لن تكون بديالً عن تواصلنا املبارش وعن تبادل
املشاعر واألحاسيس مع املحيطني بنا ،ولن تكون بديالً عن الشعور
بانفعاالتهم التي تُقرأ من خالل لغة الجسد ،فإنّ الشعور باآلخر يُدرك
عند اإلنسان بالفطرة.
Maa alshabab(7) | Fall 2019
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آالء شمس الدين

ماجستري يف اإلعالم اجلديد ـ لبن�ان

د
و
ر
ا
إل
ع
ال
م
ا
ل
جديد في نشر
ثقاف

ة االستهالك

من ّرر أيدينا بسالسة عىل الشاشة الصغرية ،وعيوننا متح ّجرة
كم هائالً من املعلومات والصور التي يتشاركها
عليها ،نتلقّى ًّ
واملؤسسات يف عامل مرتابط ،عامل مواقع التواصل
الناس
ّ
منصات محايدة ،ونحن ال
املنصات ليست ّ
االجتامعي .هذه ّ
ّ
فكل ما تق ّدمه هذه الشاشة الصغرية من
نعيش خارجهاّ ،
تحفيز ،هو رسالة لعقلنا وسلوكنا.
االجتامعي
منصات مواقع التواصل
يف ّ
كل م ّرة نفتح إحدى ّ
ّ
تزداد فرصة اطالعنا عىل مزيد من اآلراء ومزيد من
األشخاص والصور ،ما يزيد حاجتنا ورغبتنا لإلشباع والتفاعل
حتى نشعر بوجودنا ،وال يكون ذلك إال عرب االستهالك .نحن
ال نستهلك الوقت فقط ،إنّ ا نستهلك البضائع والحاجات
الكامل ّية التي يتم التسويق لها عىل أنّها أساس ّية ،وقد بات
املؤسسات
ذلك أسهل وأرسع ،فهناك تو ّجه كبري من قبل ّ
االجتامعي من أجل
والرشكات للتسويق عرب مواقع التواصل
ّ
االفرتايض يف االستهالك.
انخراط أعضاء العامل
ّ
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منصات
وتشري اإلحصاءات إىل أ ّن اسرتاتيج ّيات البيع عرب ّ
التواصل قد زاد االعتامد عليها يف عام  ،2019حيث إ ّن نسبة
40%من الرشكات التي شاركت يف استطالع Hootsuite
أشارت إىل أنّها تب ّنت تنفيذ اسرتاتيج ّيات البيع عرب وسائل
االجتامعي هذا العام .يف السابق كانت تش ّن
التواصل
ّ
الحروب لفتح أسواق ترصيف لبضائع الدول «الكربى»،
كل ما تحتاجه الرشكات املتع ّددة الجنس ّيات
أ ّما اليوم فإ ّن ّ
والرشكات العرب ّية واملحل ّية هو الصورة والكلمة ،والدعاية
االجتامعي.
واإلعالن عىل مواقع التواصل
ّ
ّ
الرقيم وعوملة القيم:
االستهالك

مؤسس موقع فايسبوك:
يقول «مارك زوكربريغ»،
ّ
«الفيسبوك مل ينشأ يف األصل ليكون رشكة .لقد أوجد لجعل
العامل أكرث انفتا ًحا واتصاالً».
االجتامعي ،نجد أنفسنا
ظل هيمنة مواقع التواصل
ففي ّ
ّ

وتعمل بنعومة عىل ترسيخ إيقاع
جديد للحياة ،وتحفيز رغبة االقتناء
واالستهالك.
واالســتهالك هو ركـــيزة الحياة
الجديدة التــي تنــــرشها مــواقع
االجتامعي ،وقد أصبح هدفًا وأسلــوبًا من
التواصل
ّ
االجتامعي التي فرضتها هذه املواقع،
أساليب التاميز
ّ
وهذا يؤ ّدي إىل تدافع األفراد نحو االســتهالك برصف
النظر عن حاجتهم الفعليّة .وانتشــرت مؤ ّخ ًرا ظاهرة
املظهري» ،الذي يعني االستهالك املفرط
«االستهالك
ّ
للسلع ،والرتفيه ،وعرضها عىل مواقع التواصل للتباهي
بها أمام اآلخرين .األمر الذي يقود معظم األفراد إىل
الحسيّة وإىل الرتفيه عن
التو ّجه املفرط نحــو املـتعة ّ
طريق استعامل املنتجات املختلفة.
وكل ذلك يتل ّخص يف أبسط محفّز وهو «الرغبة يف
ّ
الشعور بالرىض».

االجتامعي مجتم ًعا متمرك ًزا
منصات التواصل
تؤسس ّ
ّ
ّ
حول األشياء ،فكلّام امتلكنا أكرث أصبحنا أكرث نفوذًا
املنصات هو «التفاهة»؛
وشهرة .وأكرث ما تر ّوج له هذه ّ
ألنها صنعت ظاهرة من «املشاهري» الفارغني وأكرثهم
روا ًجا «الفاشينستا»؛ أي املرأة
التي تتمحور حياتها حول
كيفيّة إظهار جاملها من خالل
اللباس وأدوات التجميل،
وهي إحدى الرصعات األخرية
يف عامل االستهالك ،وقد تكون

مع الشباب

فمنصات الفيسبوك ،واالنستاغرام ،والتويرت التي جعلت
ّ
تؤسس لعوملة
الناس كأنّهم عىل أرض كبرية جرداءّ ،
القيم والثقافة؛ فاإلعالنات والصور والفيديوهات التي
تعرض بشكل غزير ومكثّف عىل
االجتامعي ال تكتفي
مواقع التواصل
ّ
بتسويق البضائع ،بل يت ّم من خاللها
تسويق أذواق وأساليب غذائ ّية
من ّمطة ،واختيارات يف األلبسة
مستنسخة عن ثقافات ال تشبهنا،

«أنا أمتلك فأنا األقوى»

العــدد  7ـ خريف 2019

واالقتصادي ،ثقافة
االجتامعي
أمام ثقافة جديدة عىل واقعنا
ّ
ّ
بكل صورها
تفتح رؤى جديدة للعامل ،هي ثقافة االستهالك ّ
وأشكالها.

الرقيم ّ
ّ
وتغي معايري النجاح:
االستهالك

من أسوأ أنواع التأثري التي يت ّم
استخدامها يف عمل ّية التسويق،
حيث ينشأ جيل كامل يعيش
االجتامعي،
يف عامل التواصل
ّ
يعرض حياته ومقتنياته
–كل يوم -عىل حساباته يف مواقع التواصل
الجديدة ّ
االجتامعي ،ليكسب مزيدً ا من املعجبني .ولألسف! تفشّ ت
ّ
هذه الظاهرة بني أوساط الشباب والنساء ،فلم تعد
القدوة أب ًدا للشابات والشباب الذين يصنعون الحدث،
وإنّ ا ملشاهري «التفاهة».
منصات التواصل
استخدمت الرشكات ظاهرة «مشاهري ّ
االجتامعي» للتسويق ملنتجاتها ،فأصبحت وسيلة ترويج
ّ
مبتكرة للوصول ألكرب رشيحة ممكنة من املستهلكني .ويعترب
التسويق عرب «املشاهري» أحد أه ّم تو ّجهات التسويق خالل السنوات
القليلة املاضية ،حيث تخطّط  67%من العالمات التجاريّة لزيادة
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ميزان ّيات اإلنفاق عىل هذا التوجه خالل العام القادم،
وخاصة للرتويج عرب اإلنستاغرام.
ّ
وتكمن خطورة هذا األمر يف تنميط القدوة بصورة
مثال ّية ،فتصبح حياة هؤالء «املشاهري» هي الحياة الطبيع ّية
واملثال ّية التي يتم ّناها املتابعون عىل مواقع التواصل
االجتامعي .وهؤالء يس ّوقون ألنفسهم بوصفهم شخص ّيات
ّ
ناجحة استطاعت أن تتسلّق سلَّم النجاح والشهرة يف وقت
وجيز .بالتايل تح ّولنا إىل مجتمع استهاليكّ بامتياز؛ ح ّول
مفاهيم تحديد معيار النجاح ،فاملعيار الوحيد الذي يت ّم
االعرتاف به اليوم هو املعيار املا ّد ّي فقط.
ويرى املحلّلون أ ّن االستهالك املفرط يُخمد العقل
ويفقده القدرة عىل التفاعل والتفكري والتحليل ،حيث
يتعامل الذهن مع املنتجات باستسالم وخضوع ،بخالف
اإلنتاج الذي يتطلب اتخاذ القرارات واملفاضلة بني
االختيارات والتجريب واملحاولة.
يتك ّون معنى الثقافة يف أ ّي مجتمع مام ينتجه ،ولكن نحن
من نعيش تحت وطأة شهوة االمتالك واالستهالك ،يف أي
ثقافة نعيش؟ وما هو إنتاجنا الفع ّيل ملجتمعاتنا العرب ّية؟
خاصة بعدما أصبح االستهالك الوظيفة العاديّة لحياتنا،
ّ
وكأنّنا من دون أن منلك ال نكون شيئًا .ولكن من
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وضع هذا القانون؟ وملصلحة َمن يت ّم استنزاف
قدراتنا الرشائيّة؟
استطاع الغرب من خالل اإلعالم الجديد
تصميم مجتمعات قامئة عىل االستهالك ،لك ّن
اإلشباع الدائم لشهوة االستهالك وسيلة مد ّمرة
وخاصة لنا نحن الشباب .فبدل أن تكون
للثقافةّ ،
التكنولوجيا وسيلة لخدمة البرش ّية ،أصبحت
مصدر ثقافة استهالك ّية ،وقلّصت هدف وجودنا
عىل قيد الحياة إىل غاية واحدة ،هي :االستهالك
من أجل البقاء.
إ ّن وصول املجتمعات واألفراد إىل مستوى
رفيع من التط ّور اإلنسا ّين ،يرتبط برتك شهوة
التملّك .ونحن الشباب يف هذا املخاض الذي
تعيشه البرشيّة علينا أن نح ّدد هدفنا وحاجتنا
بوضوح ،وأن نكون فاعلني يف شتّى امليادين،
ننتج ثقافة تشبهنا من خالل فاعل ّيتنا يف الحياة.
فنحن نكون أحسن وأقوى ال بامتالكنا األشياء ،بل
بصناعة أنفسنا ومجتمعاتنا باملعرفة واإلميان ،وأن
نكون نحن من يختار ماذا منلك بحسب حاجتنا.
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وصناعة المحتوى اإلعالمي
للفيسبوك...
محمد حيدر

ماجستري يف علوم اإلعالم واالتصال ـ لبن�ان

االجتامعي يف املعايري
تختلف وسائل التواصل
ّ
اإلعالمي ،ففي
التي تعتمدها النتشار املحتوى
ّ
ما يعتمد اليوتيوب ( )Youtubeم ّدة املشاهدة
معيا ًرا أساس (كلّام ارتفعت م ّدة مشاهدة
اإلعالمي ازداد انتشاره وظهوره عند
املحتوى
ّ
الجمهور) ،يعتمد الفايسبوك ()Facebook
مجموع ًة من املعايري ،أبرزها وأكرثها تأث ًريا
تفاعل الجمهور مع املنشور ،فكلّام ازداد التفاعل
قل التفاعل
مع املنشور ازداد انتشاره ،وكلّام ّ
معه ضعفت إمكان ّية مشاهدته عند األصدقاء
( )Friendsواملتابعني ( )Followersوغريهم
ممن يستخدم هذا التطبيق((( .فتفاعل الجمهور
عىل الفايسبوك هو الذي يحيي املنشور أو مييته.
التقني لتفاعل الجمهور مع
هذا الدور
ّ
املحتوى ،يولّد انعكاسات فكريّة وثقاف ّية
(((عندما يكرث التفاعل مع املنشور ميكن أن يظهر عند غري األصدقاء واملتابعني
للحسابات الشخصيّة أو الصفحات.
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ونفس ّية لدى املستخدمني ال ميكن التع ّرف عليها
ّإل من خالل تحليل آثار التفاعل _ بوصفه
أساسا النتشار املحتوى_ عىل عمل ّية نرش
معيا ًرا ً
اإلعالمي عىل الفايسبوك.
املحتوى
ّ
فمن هو جمهور الفايسبوك؟

وكيف يؤثّر تفاعل هذا الجمهور يف صناعة
اإلعالمي وصياغته عىل الفايسبوك؟
املحتوى
ّ
جمهور الفايسبوك؟!

س ّجلت بيانات رشكة الفايسبوك وجود أكرث
من  2.4مليار حساب فايسبوك ف ّعال خالل شهر
حزيران ((( ،2019وذكرت الرشكة يف تقريرها
أ ّن نحو  1.6مليار مشرتك يستعملون تطبيق
يومي(((.
فايسبوك بشكل ّ
(2)-https://newsroom.fb.com/company-info/
(3)- https://newsroom.fb.com/company-info/

التفاعل وآثاره على املحتوى املنشور:

فكل
للتفاعل دور رئيس يف انتشار املحتوى عىل الفايسبوكّ ،
مستخدم يرغب يف انتشار املضمون الذي ينتجه ،فيفكر _بشكل
مبارش أو غري مبارش_ يف تحقيق الرشوط التي تضمن التفاعل.
فام هي الرشوط أو الصفات التي تزيد من التفاعل مع
املحتوى املنشور؟
(1)-https://newsroom.fb.com/news/201801//news-feed-fyi-bringing-peopl
e-closer-together/
((( ال ّ
شك أ ّن زيادة عائدات اإلعالنات كان من الدوافع األساس وراء تخفيض انتشار الصفحات ،لك ّنه
حتم يف خانة تعزيز العالقات الشخص ّية بدل العالقات القامئة عىل االهتاممات املشرتكة.
يصب ً
ّ

مع الشباب

ويبدو أ ّن سياسات الرشكة تهدف إىل تعزيز هذا االتجاه عرب
التأكيد عىل العالقات الشخص ّية وإضعاف العالقات املبن ّية عىل
االهتاممات املشرتكة .فقد قلّصت إدارة الفايسبوك مطلع عام
 2018انتشار ( )reachمحتوى الصفحات((( _التي تُبنى عىل
أساس االهتاممات املشرتكة_ ،فيام حافظت عىل حجم انتشار
محتوى الحسابات الشخص ّية(((.

اإلعالمي تحديًّا كب ًريا
شكّل تفاعل الجمهور مع املحتوى
ّ
ملختلف أنواع العمل
اإلعالمي((( ،وقد اعتمدت وسائل اإلعالم
ّ

العــدد  7ـ خريف 2019

يص ،يتك ّون
ويتميّز هذا الجمهور بأنّه جمهو ٌر عا ّم غري ّ
تخص ّ
عادة من األقارب واألصدقاء والزمالء ،فاملشرتك األبرز يف
األصدقاء واملتابعني يف الفايسبوك ليس املؤ ّهالت العلم ّية ،وال
االهتاممات الثقافيّة أو الفنيّة أو الرياضيّة ،بل املشرتك هو
الشخص نفسه .هذا املشرتك يرتك أث ًرا كب ًريا عىل املحتوى
املنشور ،فبام أ ّن الصداقة واملتابعة تتك ّون بنا ًء عىل املعرفة
الشخص ّية ،فإ ّن املوضوعات التي ستُنرش ستميل للحديث عن
األمور الشخصيّة ،ال عن القضايا العا ّمة .وبعبارة أخرى إ ّن
التمركز حول الذات سيكون السمة األبرز للمحتوى املنشور
منصة الفايسبوك.
عىل ّ

نوع القضايا:

عىل نرش أخبار تثري اهتامم الجمهور من أجل ضامن متابعته
وتفاعله مع أخبارها .لك ّن هذه األخبار شكّلت خط ًرا حقيق ًّيا

رضة
عىل ثقافة املجتمع وأمنه
االجتامعي؛ ملا تحويه من قيم م ّ
ّ
(السلبيّة ،االختالفات ،الجرائم ،الفساد.((()...

االجتامعي عمو ًما،
بات هذا التح ّدي أكرب مع وسائل التواصل
ّ

خصوصا؛ أل ّن التفاعل مل يعد ميزة تفاضليّة كام هو
والفايسبوك
ً

الحال مع وسائل اإلعالم التقليديّة ،بل أصبح رضورة حيويّة
النتشار املحتوى .ومع مالحظة الفارق الكبري بني قدرات
العادي الذي
املؤسسة اإلعالم ّية التقليديّة وبني قدرات الفرد
ّ
ّ

يستخدم الفايسبوك ،سيتضح ازدياد حاجة الفرد للقيم ال َخ َبيّة
الخطرة اجتامع ًّيا وثقاف ًّيا ،فاملحتوى الذي يتض ّمن معلومة
مثرية أو اتها ًما ،سيلقى تفاعالً كب ًريا وسينترش((( ،فيام سيفشل
املنشور الجا ّد يف جذب تفاعل الجمهور.

_خصوصا
كذلك سيتسابق املستخدمون إىل نرش األخبار
ً
املثرية وغري املتوقّعة_ للحصول عىل تفاعل من الجمهور ،دون
التأكّد من ص ّحتها ،ما يؤ ّدي إىل انتشار األخبار الكاذبة التي قد
متس أحيانًا بأمن املجتمع أو بسمعة بعض األفراد .وقد شكّلت
ّ
األخبار الكاذبة تح ّديًّا كب ًريا لرشكة الفايسبوك ،وال زالت إىل
االجتامعي.
((( بد ًءا من الصحافة املكتوبة وصو ًل إىل الصحافة االلكرتون ّية ووسائل التواصل
ّ
القرعاوي ،حارث ،وآخرون ،اإلعالم وتشكيل الرأي العام وصناعة القيم ،بريوت ،مركز دراسات
((( انظر:
ّ
الوحدة العربيّة.2013 ،
((( يعلن الفايسبوك يف سياساته رفضه وتصدّيه للمحتوى الذي ير ّوج خطاب الكراه ّية ،أو ير ّوج للعنف
ودعم اإلرهاب ،أو يهدف إىل تضليل الرأي العام ،لك ّنه يط ّبق هذه املعايري بطريقة سياس ّية متح ّيزة.
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اآلن عاجزة عن مواجهته ،فعىل سبيل املثال حظي أحد األخبار

عىل صياغة محتوى جاذب

الكاذبة عام  2018بأكرث من مليونني وثالمثئة ألف قراءة(((.

للجمهور وال يحوي كث ًريا من
الكلامت ،وهذا ما يتطلّب

من ناحية أخرى فإ ّن خوارزم ّيات الفايسبوك تنظر إىل التفاعل

تقني بعي ًدا عن محتواه ،فالتعليق ( )commentاملؤيّد
بشكل ّ
هو تفاعل يزيد من انتشار املحتوى ،وكذلك التعليق الرافض
أو املستهجِن هو تفاعل يزيد من انتشار املحتوى ،بالتايل فإ ّن

يف استخدام اللغة ،ومعرفة طريقة
ترتيب الكلامت بشكلٍ مؤث ّر.

املحتوى الذي يستطيع أن يخلق جداالً ونقاشً ا سيحصل عىل

من ناحية أخرى يشكّل قلّة

أي
تفاعل كبري وانتشار واسعً ،
علم بأنّه من املستحيل مناقشة ّ
فكرة مناقشة علم ّية عرب التعليقات.

عدد الكلامت عائقًا أمام عرض

ومن األمور التي تزيد من تفاعل الجمهور مع املحتوى
هو اعتامد الهاشتاغ ( ،)Hashtagفعندما تنرش عن موضوع
يتداوله الجمهور سرتتفع فرص ظهور منشورك عند اآلخرين.

_خصوصا العميقة منها_
األفكار
ً
وفهمها .لذا يكرث يف الفايسبوك الفهم الخاطئ
للمحتوى ،ما يساهم يف إثارة نقاشات وتبادل
اتهامات ال معنى لها لوال سوء الفهم.

لكن تبقى املسألة يف قدرة الفرد عىل صناعة الهاشتاغ الذي

ومبا أن أغلب مستخدمي الفايسبوك ال

يعب عن همومه وتطلّعاته ،أو االنسياق وراء هاشتاغ يفرض
ّ

يتقنون أساليب التعبري ،ولصعوبة التعبري

عليه عمليًّا.

ّ
السطحية:

يف دراسة تحليليّة أُجريت عىل مضمون  777مليون منشور

تبي أ ّن أكرث املنشورات
عىل صفحات الفايسبوك عام ّ 2018

روا ًجا هي التي ال يتجاوز عدد أحرفها الخمسني((( .إذًا
فالتفاعل يرتبط بقلّة عدد الكلامت ،واملنشورات األكرث تفاعالً
األقل كال ًما.
هي ّ
من هنا يولد تح ٍّد كبري أمام مستخدم الفايسبوك ،وهو القدرة
(1)-https://www.socialmediatoday.com/news/the-top-10-fake-news-articleson-facebook-in-2018-infographic/545165/
(2)- https://www.socialmediatoday.com/news/new-report-looks-at-optima
l-facebook-posting-practices-in-2019545233//
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عن األفكار امله ّمة والعميقة ،يصبح الخطاب
الرائج عىل الفايسبوك هو الخطاب

ظل
السطحي غري العميق .ويف ّ
ّ
االستخدام الطويل واملتك ّرر

للفايسبوك يؤث ّر نوع الخطاب
عىل طريقة تفكري من يستخدم
الفايسبوك ،ويصبح التفكري
العميق أكرث صعوبة.
الصورة:

تطغى الصور عىل
الفايسبوك ،فقلّام ينرش محتوى

والنص تاليًا .وقد
الصورة أ ّوالً ّ

التكنولوجي
يف مقابل هذه التح ّديّات البرصيّة ،يتيح التط ّور
ّ
لكل
عرب التطبيقات املجانيّة عىل الهواتف الخلويّة فرصة كبرية ّ

أساس عىل مالحظة
ب ّينت الدراسات أ ّن التفاعل
مع املنشورات التي تحوي

صو ًرا هو أكرث بأضعاف من
نصوصا فقط.
تلك التي تحوي
ً
إذًا الصورة رضورة لزيادة التفاعل

بدل أن يكون منت ًجا ف ّعاالً.

برصي ج ّيد ومفيد.
مستخدم ليتمكّن من إنتاج محتوى
ّ

أخرياّ ،
االجتماعي
وعد ،ووعد ثورة التواصل
لكل ثورة ٌ
ً
ّ
كان حترير الفرد من سلطة واسئل اإلعالم التقليد ّية،
خاصا يستطيع من خالله التعبري عن
منربا
وإعطائه
ًّ
ً

وانتشار املحتوى ،لك ّن التح ّدي يكمن يف
إمكان ّية العثور عىل الصورة املناسبة،
فاملستخدم العادي يجد سهولة يف إنتاج

التقنية
أن اخلصائص
حبر ّية
واستقاللية ،لكن يبدو ّ
ّ
ّ
آرائه ّ

ونرش صور شخصيّة أو عائليّة((( ،لك ّنه يجد

منتجا
اإلعالمي بدل أن يكون
إىل مسهتلك للمحتوى
ً
ّ

صعوبة كبرية يف إيجاد أو إنتاج صور مناسبة
للمواضيع االجتامع ّية والرتبويّة والتاريخ ّية؛
لذا يضطر إىل استرياد الصورة
من مواقع أجنبيّة ،وعادة ما
تحمل الصورة رموزًا ثقاف ّية
وفكريّة مكثّفة.

ويف اإلطار نفسه كشفت
((( -بعض الدراسات تعترب الصور الشخص ّية
رئيسا يف شيوع الرنجسيّة وسوء
ً
عامل ً
االجتامعي ،انظرchrostopher :
األداء
ّ
carpenter, Narcissism on
facebook: self promotional and
.antisocial behavior

مع الشباب

منصة برصيّة،
بطبيعتها ّ
وتصفّحها يعتمد بشكل

االجتامعي((( ،لك ّن املشكلة هي يف صعوبة إنتاج املستخدم
ّ
العادي لفيديو ج ّيد إعدا ًدا وتنفيذًا ،لذا يتح ّول إىل مستهلك
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فاملنصة
من دون صور،
ّ

دراسة تحليليّة أ ّن الفيديو هو األكرث تفاعالً عىل وسائل التواصل

االجتماعي -ومهنا التفاعل-
يف واسئل التواصل
ّ
حتد ّيات يف المضمون والشكل قد تعيد الفرد
يفرض ّ

قيودا قد تسلبه
باحلد األدىن تفرض عليه
له ،أو ّأنا
ّ
ً

حر ّيته واستقالله.
ّ

نفسية
أن لشكل التفاعل آثار
وجتدر اإلاشرة إىل ّ
ّ

وثقافية كبرية ،وقد أاشرت جمموعة من الدرااست
ّ

زهو
إىل خطورة التفاعل عرب اإلعجاب؛ لما يسببه من ّ
ونرجسية ،بل ّ
حذر بعضها من تسببه باإلدمان
بالنفس
ّ

اإللكرتوين ،واآلن تدرس رشكة الفايسبوك جبد ّية إلغاء
ّ

منصهتا(((.
خيار اإلعجاب من
ّ

(2)- https://www.socialmediatoday.com.
(3)- https://www.youtube.com/watch?v=91HL2k-6ijM
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َ
هل تعيد اإلنترنت تشكيلنا؟
ال ّ
شك أ ّن شبكة اإلنرتنت فتحت بابًا واس ًعا ملعلومات
هائل من املعلومات واألخبار واملستج ّدات
هائلة ،زخ ٌم ٌ
تصل إلينا يوم ًّيا ،وكلّها عرب جهاز صغري ال يتجاوز حجمه
كف اليد ،لقد بات العامل -فعالً -بني أيدينا ،لكن ماذا نريد
ّ
نحن من هذا العامل؟
إ ّن تجاهل اإلجابة عن هذا السؤال يشبه الوقوف يف مصعد
دون أن تق ّرر إىل أين ستذهب ،إذا طلبه أحد لألعىل صعدت،
وإذا طلبه أحد لألسفل نزلت.
الخاصة به ،أصبح
“رقمي” باتت تحكمه قيمه
ويف مجتمع
ّ
ٍّ

السؤال عن مصري قيمنا مل ًّحا ،هل يا ترى هو العداء املوروث
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علي أحمد

إعاليم وأستاذ جامعي ـ لبن�ان

لكل جديد؟ حيث ينقسم الناس إىل قسمني :قسم يعيش دور
ّ
“املنبهر” إىل أقصاه ،وقسم يعادي الجديد إىل ح ّد اعتباره
مؤامرة ،رمبا من مخلوقات فضائ ّية .وال ب ّد يف مقام الجواب أن
نتابع املعطيات العلميّة ونقارنها بتجاربنا امللموسة.
أ ّما يف ما يرتبط بالتأثريات النفس ّية والعقل ّية ،فإ ّن
اإلحصاءات اليوم تكاد تُجمع بأ ّن عليك التضحية بيشء من
الرقمي ،ويف
صحتك النفس ّية والعقل ّية عند استخدام العامل
ّ
كل استخدام لهذا العامل
أحسن األحوال عليك أن تختار بعد ّ
تخصصه لتعويض صحتك العقل ّية والجسدية والنفس ّية.
وقتًا ّ
الرقمي أصبح من املايض،
والحديث عن مرور سليم يف العامل
ّ
والخيار يعود إليك...؟!

حس ًنا ،سرنتدي اآلن ق ّبعة التخفّي،
وسنذهب للتجول يف البيوت ،لن
كل يشء،
يرانا أحد لك ّننا سرنى ّ
صمت مطبق يلف املكان،
لقد أصبح األطفال هادئني
ج ًدا ،مل يعودوا مزعجني طاملا
األجهزة الذك ّية بني أيديهم ،لكن ماذا عن
آثار ذلك نفس ًّيا وجسديًّا؟
العاملي  2017إىل أنّه مينع
تشري توصيات مؤمتر أط ّباء األطفال
ّ
من ًعا بات ًّا استخدام الشاشات الذك ّية لألطفال تحت السنتني؛ ملا
والجسدي السليم،
النفيس
سلبي عىل من ّوهم
ّ
ّ
لذلك من تأثري ّ
وال يح ّبذ استخدامها لفرتات طويلة ملن هم أكرب س ًّنا .وحول
يبش بالخري،
الهدوء البالغ الذي يسود األُرس اليوم ،فإ ّن ذلك ال ّ
ففي الوقت الذي تع ّد فيه املشاحنة نتيجة طبيع ّية لالقرتاب،
سليم ،فقد أشارت
قد ال يع ّد غياب املشاحنات كلّ ًّيا أم ًرا ً

مع الشباب

يقوم دماغنا بإفراز مجموعة من الهرمونات خالل التعامل
مع األحداث ،وأحد أبرز املؤث ّرات التي يتع ّرض لها اليوم هي
الرقمي ،وأحد أخطر هذه الهرمونات هو الدوبامني،
العامل
ّ
حيث يع ّد مح ّف ًزا الكتساب العادات الجديدة ،هذا يف الحاالت
الطبيع ّية ،لك ّنه حني يتجاوز املع ّدالت الطبيع ّية ،فإنّه يس ّبب
خصوصا
اإلدمان ،وهذا ما تفعله بعض التطبيقات واأللعاب،
ً
تلك التي ال تق ّدم ّإل املتعة اآلن ّية ،دون تحفيز التفكري أو
جامعي ،متا ًما مثل لعبة كاندي كراش ،وقد جرى
دون عمل
ّ
االجتامعي تحدي ًدا لتحفز الدوبامني،
تصميم مواقع التواصل
ّ
عرب تقديم جرعات من املتعة اللحظ ّية تشبه
تناول حبوب “الهلوسة” ينتهي مفعولها
رسي ًعا ،فيطلب الدماغ املزيد.

العــدد  7ـ خريف 2019

ّ
تأمل واحذر...

الدراسات إىل أ ّن املشاحنات عالمة الزواج السعيد والناجح!
قصد باملشاحنات هنا تلك الطفيفة منها التي تع ّد جز ًءا
ويُ َ
أساسيًّا من عمليّة التواصل واالختالف ،ومت ّهد لحالة أعمق من
التكاتف داخل األرس.
للحب ،أال يع ّد الصمت
وطاملا أ ّن املشاحنة تع ّد صوتًا
ّ
الطويل داخل األرسة ،ناقوس خطر؟ حيث تكون األجساد
متقاربة والقلوب متباعدة؟
ّ
استعد للقيام جبولةّ ...ثم ّ
قرر

يشري هال إلرود يف كتابه
“معجزة الصباح” ،الذي
جمع فيه العادات
الصباح ّية املشرتكة بني
أبرز الناجحني إىل أ ّن
أه ّمها كان االستيقاظ باك ًرا،
فضالً عن التأ ّمل (أو الصالة
مثالً) ،وأشار إىل عادة مه ّمة ج ًّدا هي تأكيد
الرسالة الشخص ّية يف الحياة (هويتك،
وأهدافك) .وذكَر الكاتب أ ّن هذا الفعل
مينع من االنجراف األعمى ،ومينح صاحبه-
أيضً ا -البصرية والتحكّم ،واملسؤول ّية .والنتيجة الطبيع ّية
لذلك ستكون “النجاح” واإلنجاز واإلبداع.
لكن إذا ك ّنا نغفو ونصحو عىل مواقع التواصل لنتفقّد عدد
فأي هوية هذه التي
اإلعجابات وردود فعل اآلخرين تجاهناّ ،
وأي نجاح؟
يت ّم صقلها؟ ّ

ً
مهال لم تنت ِ�ه جولتن�ا ...سوف نكمل لرنى ماذا تفعل
اإلنرتنت يف عقولنا؟

لنكمل جولتنا ،راقب أصابع املتصفّحني للهواتف ،تكاد ال
تثبت ،متسح الشاشة صعو ًدا وهبوطًا برسعة؛ وقد أشارت
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بعض الدراسات إىل أنّه إذا كان صمود املستخدم ليشاهد فيديو
معي
عىل يوتيوب هو دقائق قليلة ،فإ ّن صموده أمام منشور ّ
عىل فيسبوك هو لثوانٍ فقط .والدليل هو وضع املنشورات
تغي ممنهج
املطولة عىل الفيسبوك املثري للشفقة .هذه عمليّة ّ
يف العقل ،لن تجد متص ّف ًحا مدم ًنا عىل مواقع التواصل ومحبًّا
للقراءة ،هذان األمران ال يجتمعان يف قلب واحد ،والسبب
ليس فقط التهام مواقع التواصل لوقت املستخدمني ،بل إ ّن
سبب هجران مدمني مواقع التواصل للمطالعة هو أ ّن إطالة
استخدام اإلنرتنت تقوم بإعادة تشكيل دماغك باملعنى الحر ّيف

أشارت الدراسات إىل أ ّن مج ّرد وجود الهاتف الذيكّ قري ًبا من
الشخص يعترب من املشتّتات.
كام يشري نيكوالس كار يف كتابه “ماذا تفعل اإلنرتنت يف
عقولنا؟ املناطق الضحلة  ،”The shallowsويقصد نيكوالس
باألماكن الضحلة األماكن غري العميقة يف املستنقعات
والبحريات ،ويشري إىل أ ّن هذا هو ما فعلته اإلنرتنت يف عقولنا،
السطحي ،بسبب طبيعة املنشورات
حيث بر َم َجتها عىل التفكري
ّ
ورسعتها وتن ّوعها دون إفساح املجال للرتكيز والتع ّمق فيها،
حتى املقالة املفيدة عىل مواقع التواصل لن تعطينا ّإل خالصة
بسيطة ،بخالف قراءة كتاب كامل حول أمر ما ،وهو الذي
منطقي
يحفّز العقل للتعمق وحفظ املعلومات .وهذا األمر
ّ
إذا ما أخذنا صفة أساسيّة يتمتّع بها دماغنا ،وهي املرونة
العصبيّة ،التي تق ّوي العقد العصبيّة لألفعال التي نقوم بها
بكرثة وتضعف العقد العصبيّة لألمور التي نهملها.
هل تريد املزيد؟ ما رأيك جبولة صغرية على مواقع
التواصل؟

للكلمة ،فتدمن التشتّت وفقدان القدرة عىل الرتكيز حتى
حني تكون بعي ًدا عن اإلنرتنت.
هناك كثري من املشاريع واألهداف التي يطمح الشباب
لتحقيقها ،وقد ال تتطلّب منهم إلّ مجهو ًدا لوقت قليل ،لكن
جز ًءا كب ًريا منهم ال يستطيع الصمود لساعة كاملة عىل مرشوع
أو مه ّمة واحدة ،أو تخصيص ساعة يوم ًّيا ملرشوعهم وااللتزام
بذلك ،وذلك بسبب إدمان التشتت ورسعة امللل ،وكثريون
إرادي ،وقد
يتفقّدون هواتفهم خالل العمل بشكل تلقا ّيئ ال
ّ
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حس ًنا ،ها نحن نفتح حساب فيسبوك ،واألصدقاء
كل يشء هناك يستف ّزك
الفيسبوك ّيون قد نرشوا ما لديهمّ ،
لتتكلّم ،حتى فيسبوك يستقبلك بعبارة “فالن مباذا تفكر؟”
ٍ
كل يشء،
بتذاك ،يريدنا أن نقول له ّ
املحتال يحقّق معنا
الفكري
شعورنا ،همومنا ،نقاط ضعفنا وق ّوتنا ،نو ٌع من التع ّري
ّ
والنفيس؛ “ماذا تفكّر اآلن” وماذا تشعر هو األمر الوحيد الذي
ّ
تستطيع اإلبقاء عليه مستو ًرا ولو اجتمعت ق ّوة العامل لكشفه،
لكن الفيسبوك يستدرجك لالنكشاف ،جرعة صغرية من
الدوبامني يعطيها لك ،خمسون إعجابًا ،مئة إعجاب ،لقد بات
لديك كثري من املعجبني ،هيا قل أكرث ،اكشف املزيد..
يقول “دايفيد كارول” وهو أستاذ يف تصميم الوسائط
الوثائقي الشهري
اإلعالم ّية  media designومشارك يف إعداد
ّ
“االخرتاق العظيم “ : ”The great hackكنت أد ّرس اإلعالم

ويضيف دايفيد كارول“ :إ ّن جميع تفاعاليت،
استخدامي لبطاقتي االئتامن ّية ،وأبحايث عىل
اإلنرتنت ،ومواقعي وإعجابايت تُجمع كلّها
لحظة قيامي بها وتُرفق بهويّتي،

مع الشباب

وهذا يطرح سؤاالً بق ّوة :هل نحن أحرار
الرقمي يف
حقًّا عىل اإلنرتنت؟ هل يشكّل العامل
ّ
الحقيقة مساحة الح ّريّة التي يبدو عليها؟ هل
مث ّة من يؤث ّر عىل تو ّجهاتنا السياسيّة وخياراتنا
االنتخابيّة؟ رمبا يأيت الجواب صاد ًما لكثري من
االجتامعي هذه ،إذا
املنبهرين بحفلة التواصل
ّ
ما عرفوا أ ّن خصوصيّتهم عىل اإلنرتنت صفر،
وأ ّن بياناتهم تستخدم للتأثري عىل آرائهم ويف
توجيههم،

العــدد  7ـ خريف 2019

الرقمي وبناء التطبيقات ،وعرفت أ ّن البيانات
ّ
املرتبطة بنشاطنا عىل اإلنرتنت مل تكن تتب ّخر..
وإذ تع ّمقت يف البحث أدركت أ ّن آثارنا الرقم ّية
هذه ت ُجمع وتُحفظ ..أصبحنا اآلن السلعة ،ولك ّننا
ك ّنا مغرمني بهدية التواصل املجا ّين هذه لدرجة
*
أنّه مل يهت ّم أحد بقراءة الرشوط واألحكام
.”Terms and conditions

ما مينح الشاري (يقصد الجهة التي ستشرتي
رشا
هذه املعلومات من الرشكة األ ّم) ولو ًجا مبا ً
العاطفي ،وإذ يتسلّح الشارون بهذه
إىل نبيض
ّ
املعلومات يتنافسون لجذب انتباهي ،فيغذّونني
خصيصا يل ،وال
بدفق ثابت من املضمون املص ّمم
ً
كل م ّنا ،ما
يراه سواي ،وهذا صحيح ويحدث مع ٍّ
يعجبني ،ما أشعره ،ما يلفت انتباهي ،وما هي
حدودي وما يلزم يك أتخطاها”!
يعود األمر يف النهاية إذًا للقيَم التي نق ّرر
التخل عن اإلنرتنت
ّ
تب ّنيها ،قد ال يكون قرار
كل وقت نقضيه هناك يتطلّب
منطقيًّا ،لكن ّ
مجهو ًدا باملقابل للحفاظ عىل أنشطتنا السليمة،
وال سيّام عىل مستوى عمق التفكري ،وعمق
عالقاتنا .ليك ال نكون نشطاء ج ًّدا عىل مواقع
أقل
التواصل ،لكن كام قال مصطفى محمودّ :
أقل
أقل شهامةّ ،
أقل عطفًاّ ،
أقل مودةّ ،
رحمةّ ،
وأقل صفا ًء من اإلنسان املتخلّف.
مروءة ّ
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لذوي االحتياجات

تربية

خاصة...
تربية
ّ
زينب حسن الهادي

ّ
املختصة ـ لبن�ان
مجازة يف الرتبي�ة

قد يخفى عىل كثري من الناس معنى “الرتبية املختصة”،
وقد يجهل آخرون ارتباطه بشكلٍ أساس بذوي االحتياجات
واملؤسسات
الخاصة ،لكن ما يؤسف له أ ّن بعض األفراد
ّ
ّ
ال تتقبّل هذه الحاالت ،وال ترى نفسها معنيّة باستقبالهم
ودعمهم.

الخاصة
وقد َع َّرفَت هيئة األمم املُتّحدة ذوي االحتياجات
ّ
بأنّهم األشخاص الذين يُعانون حالة دامئة من االعتالل
يل يف التّعامل مع ُمختلف امل ُع ّوقات والحواجز
الفيزيا ّيئ أو العق ّ
والبيئات ،ما َينعهم من امل ُشاركة الكاملة والف ّعالة يف امل ُجتمع
بالشّ كل الذي يضعهم عىل قَ َدم امل ُساواة مع اآلخرين.

الخاصة”؟ وما هو واجب
ف َمن هم “ذوو االحتياجات
ّ
األهل واملربّني تجاههم؟

أ ّما ُمنظّمة الص ّحة العامل ّية فأشارت إىل أ ّن اإلعاقة ُمصطلح
جامع يض ّم تحت ِمظلّته األشكال امل ُختلفة لالعتالالت أو

املختصة؟ وإىل ماذا تهدف؟
وما املقصود بـ الرتبية
ّ
ّ
اخلاصة”؟
َمن هم “ذوو االحتي�اجات

مث ّة اتّفاق عا ّم بني األطباء واملربني ومق ّدمي الخدمات
الخاصة»
املجتمع ّية عىل أ ّن ُمصطَلح «ذوي االحتياجات
ّ
استُخدم تسمي ًة ملجموعة من األشخاص الذين ال يستطيعون
خاصة؛
ُمامرسة حياتهم بشكل
طبيعي دون تقديم رعاي ٍة ّ
ّ
حس ،أو ما ّد ّي،
فكري ،أو
نتيج َة وجود قصور
ّ
عصبي ،أو ّ ّ
ّ
أو نتيج َة مزيج من هذه الحاالت كلّها بشكلٍ دائم .وهؤالء
األفراد بحاجة إىل خدمات تفوق الخدمة امل ُق ّدمة ألقرانهم
يف العمر نفسه.
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االختالالت العضويّة ،و َمحدوديّة ال ّنشاط ،والقيود التي ت َح ّد
من امل ُشاركة الفاعلة(((.
ّ
اخلاصة:
فئات ذوي االحتي�اجات

الخاصة إىل ثالث عرشة فئة ،هي:
يُقسم ذوو االحتياجات
ّ
التكيفي،
1ـ اإلعاقة العقل ّية :ويصاحبها خلل واضح يف السلوك
ّ

ويظهر يف مراحل العمر النامئ ّية منذ امليالد وحتى  18سنة.

2ـ اإلعاقة البرص ّية :حالة يفقد فيها الشخص قدرته عىل
استخدام حاسة البرص بكفاءة؛ ما يؤث ّر عىل أدائه.
(1) https://mawdoo3.com

5ـ اإلعاقة الحرك ّية :الناتجة عن عيوب بدنيّة أو جسميّة،
وهذه العيوب متعلّقة بالعظام واملفاصل والعضالت.
6ـ صعوبات التعلّم :حالة ينتج عنها تد ٍّن مستمر يف
األكادميي للتلميذ مقارنة مع زمالئه يف الصف
التحصيل
ّ
التدن يف مهارة أو أكرث من مهارات التعلّم
الدرايس ،يظهر ّ
ّ
املختلفة (القراءة ،الكتابة ،املهارات الحسابيّة.)...،
7ـ اضطرابات التواصل :وعي اضطرابات يف التعبري أو
اللفظ أو قواعد اللغة أو الصوت.
8ـ املوهبة والتف ّوق :والفرق بينهام أ ّن الشخص املوهوب
الخاصه بشكلٍ مم ّيز .أ ّما املتف ّوق
ميلك بعض القدرات
ّ
عقل ّياً ،فهو الشخص الذي وصل يف أدائه إىل مستوى أعىل
تعب عن
من األشخاص العاديّني يف مجال من املجاالت التي ّ
الوظيفي للفرد.
يل
املستوى العق ّ
ّ
9ـ التو ّحد :اضطراب تظهر أعراضه يف الغالب عند األطفال
قبل س ّن الثالثة من العمر ،ويؤث ّر عىل نشأتهم وتط ّورهم،
فيعانون من صعوبات يف النطق ،ويف املهارات االجتامع ّية.
10ـ اإلعاقة الص ّح ّية :تح ّد من قدرة الفرد عىل استخدام
مستقل
ّ
جسمه للقيام بالوظائف الحيات ّية اليوم ّية بشكل
وعادي .وت ُص ّنف اإلعاقات الجسميّة والص ّحيّة إىل ثالث
ّ
فئات رئيسة ،هي:

مع الشباب

4ـ االضطرابات االنفعال ّية والسلوك ّية :تصف حالة
مجموعة من األطفال الذين يُظهِرون مجموعة كبرية من
مبتغيات
السلوك ّيات غري السويّة ،والتي يتعذّر تفسريها
ّ
معرفيّة أو حسيّة أو اجتامعيّة.
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3ـ اإلعاقة السمع ّية :وهي حالة م َرضيّة تحصل عندما
السمعي عند الفرد عن القيام بوظائفه.
يعجز الجهاز
ّ

أ .االضطرابات العصب ّية.
ب .االضطرابات العضل ّية  /العظم ّية.
ج .االضطرابات الص ّح ّية املزمنة.
الحس ّية املزدوجة :وهي إعاقة سمعيّة برصيّة.
11ـ اإلعاقة ّ
الحسيّة املصاحبة
12ـ اإلعاقات املتعدّ دة :مثل :اإلعاقة ّ
لإلعاقة الحرك ّية.
13ـ قصور االنتباه وفرط الحركة :وهي حالة مزمنة
تصيب ماليني األطفال ،وتالزمهم حتى يف مرحلة البلوغ.
ّ
املختصة:
الرتبي�ة

يقصد بها تربية وتعليم األفراد الذين ال يستطيعون
(العادي)
الدراسة أو ال يتأقلمون يف برامج التعليم العام
ّ
دون تعديالت يف املنهج أو الوسائل أو طرق التعليم ،أو دون
املختصة
مراعاة ظروفهم .ووظيفة الرتبية
ّ
تقديم مجموعة من الربامج والخطط
واالسرتاتيج ّيات املص ّممة خصيصاً لتلبية
الخاصة باألطفال غري العاديّني،
االحتياجات
ّ
وتعتمد هذه الرتبية عىل طرائق تدريس،
خاصة،
وأدوات وتجهيزات ومع ّدات
ّ
باإلضافة إىل خدمات مساندة.
ّ
املختصة:
أهداف الرتبي�ة

1ـ التع ّرف إىل األطفال غري العاديّني ،وذلك من خالل
لكل فئة.
أدوات القياس والتشخيص املناسبة ّ
لكل فئة من فئات الرتبية
2ـ إعداد الربامج التعليميّة ّ

الخاصة.
ّ
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الخاصة ،وذلك لتحقيق أهداف الربامج
لكل فئة من فئات الرتبية
3ـ إعداد طرائق التدريس ّ
ّ
الرتبويّة ولتنفيذها عىل أساس الخطة الرتبويّة الفرديّة.
تربية

بكل فئة من فئات الرتبية
الخاصة ّ
4ـ إعداد الوسائل التعليم ّية والتكنولوج ّية
ّ
الخاصة.
ّ
5ـ إعداد برامج الوقاية من اإلعاقة بشكل عا ّم ،والعمل عىل تقليل حدوث
اإلعاقة عن طريق الربامج الوقائ ّية.
6ـ مراعاة الفروق الفرديّة بني الطالب ،وذلك بحسن توجيههم ومساعدتهم
عىل النم ّو وفق قدراتهم واستعداتهم وميولهم.
العلمي لالستفادة من قدرات املوهوبني وتوجيهها
7ـ تهيئة وسائل البحث
ّ
وإتاحة الفرصة أمامهم يف مجال نبوغهم.
8ـ تأكيد كرامة الفرد وتوفري الفرص املناسبة لتنمية قدراته حتى يستطيع
املساهمة يف نهضة األ ّمة(((.
ّ
اخلاصة:
مبادئ الرتبي�ة

املتخصصة عىل العديد من
املؤسسات التعليميّة
ـ يعتمد تطبيق الرتبية
ّ
ّ
الخاصة يف ّ
املبادئ ،منها:
الخاصة مع البيئة املحيطة بهم.
ـ ربط األطفال ذوي الحاجات
ّ
املؤسسات العاديّة؛ ملساعدة األطفال عىل
مؤسسات تعليم ّية ،وتربويّة قريبة من ّ
ـ توفري ّ
التأقلم مع األفراد املحيطني بهم.
الخاص يف توجيه سلوك األطفال بطريقة صحيحة.
االختصايص ،أو معلّم الرتبية
ـ تحفيز دور
ّ
ّ
ـ االهتامم باألطفال يف املراحل العمريّة امل ُبكرة ،ما يساعدهم عىل اكتساب املهارات املناسبة بفرت ٍة
زمن ّية قصرية.
ّ
ّ
اخلاصة:
اسرتاتيجيات الرتبي�ة
ّ
األكادييم:
1ـ الدمج

األكادميي هو عبار ٌة عن نو ٍع من أنواع االسرتاتيج ّيات التي تعتمد عىل تطبيق فكرة وجود
الدمج
ّ
(1)- http://www.gulfkids.com/ar/index.php.
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مع الشباب
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خاصة مع أطفال عاديّني ،وقياس مدى تفاعلهم معاً ،ثم
أطفال يعانون من حاجات ّ
الخاصة ،وتحديد مدى فهمهم للام ّدة
دراسة طبيعة أداء األطفال ذوي الحاجات
ّ
الدراسيّة ،لكن هذه االسرتاتيجية تواجه – أحياناً -صعوب ًة يف التطبيق؛ بسبب
الخاصة ،وعدم
عدم تق ّبل الطالب العاديّني للطالب ذوي االحتياجات
ّ
تأهيل املعلّمني العاديّني بشكل ج ّيد للتعامل مع هذه الفئة تحديدا ً
ّ
االجتماعي:
2ـ الدمج

اسرتاتيجي ٌة تهدف إىل تفعيل دور الطالب من ذوي االحتياجات
الخاصة مع املجتمع املحيط بهم ،خصوصاً بعد حصولهم عىل التعليم
ّ
الكايف ،أو بعد تخ ّرجهم من املرحلة الجامع ّية .يعتمد هذا الدمج عىل
رضورة توفري وظائف ومهن تتناسب مع حالتهم الص ّحيّة ،والنفسيّة ما
يسهم يف جعلهم أفرا ًدا ناجحني يف مجتمعهم.
ّ
توصيات ال بد منها...

انطالقاً مام تق ّدم ،نش ّدد عىل أه ّميّة دور املدرسة واألهل يف التعامل مع
طفل يعاين من التو ّحد؛ فعليهم أن يعرفوا أنّه
هذه الحاالت؛ فإ ّن كان لديهم ٌ
اضطراب وليس مرضً ا ال ميكن الشفاء منه ،وأنّهم يستطيعون تطوير قدراته،
واأله ّم من ذلك أ ّن عىل األهل أن يدركوا أ ّن ابنهم هو نعمة من الله كيفام
الخاصة.
خلق ،وليس من األمر املحرج البوح بأنّه من ذوي االحتياجات
ّ
الخاصة حقوقاً تكفل
أ ّما عىل صعيد املجتمع ،فيجب إعطاء ذوي االحتياجات
ّ
لهم حيا ًة إنسانيّة كرمية متكّنهم من االندماج يف املجتمع واالستفادة من إمكانتهم
وقدراتهم مهام كانت ،دون إشعارهم بالشفقة ،ألنّها ترتك أثرا ً سلب ًّيا عليهم.
يل،
أخريا ً ،إ ّن ذوي االحتياجات
ّ
الخاصة ،هم أشخاص يعانون من اعتالل فيزيا ّيئ أو عق ّ
املختصة،
مينعهم من املشاركة الف ّعالة والكاملة يف املجتمع بالتساوي مع اآلخرين .والرتبية
ّ
وظيفتها تقديم مجموعة من الربامج والخطط واالسرتاتيج ّيات املص ّممة خصيصاً لتلبية
الخاصة باألطفال غري العاديّني ،وتشتمل عىل طرائق تدريس وأدوات
االحتياجات
ّ
خاصة ،باإلضافة إىل خدمات مساندة .وأهدافها هي تشخيص ذوي
وتجهيزات ومع ّدات ّ
الخاصة ووضع برامج واسرتاتيجيّات للتعامل معهم ،واالستفادة من قدراتهم
االحتياجات
ّ
يف الحياة ،ليحيوا حياة كرمية.
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إيمانك طريقك إلى

تربية

النفسي
السالم
ّ

عمار محمد الحموي

باحث ـ سوريا

نفيس ،اكتئاب ...وغريها من
قلق ،خوف ،انزعاج ،اضطراب
توت ّر،
ٌ
ّ
الحاالت التي بتنا نشهدها يوم ًّيا عىل وجوه الناس ،وتتط ّور تدريج ًّيا
لتصبح يف ما بعد مرضً ا ال ميكن التخلّص منه ،أو الح ّد من آثاره.

م ينشأ التوت ّر؟ ما هي أسبابه؟ وملاذا تزيد نسبته عىل الرغم من
ِم َّ
التط ّور الذي يشهده العامل يف مختلف األصعدة ؟
ما هي آثاره؟ وكيف ميكن السيطرة عليه؟

تط ّورت الحياة ولكن...
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اتّسمت حضارتنا البرشيّة عرب عصورها بسمة التط ّور خدمة
لإلنسان يف مختلف املجاالت ،سواء أكانت تتعلّق بص ّحته
العا ّمة والنفسيّة ،أم مبا يرتبط بالجوانب املا ّديّة ،الف ّنيّة
منها والتقنيّة ،بهدف توفري قدر من الرىض واالتّزان واألمن
التكنولوجي قد وفّر لإلنسان
النفيس ،وإذا كان التط ّور
ّ
ّ
ويس له عمليّة
رسعة يف االتصال وسهولة يف التنقّلّ ،
الحصول عىل معظم احتياجاته ،فإنّه ع ّرضه يف الوقت
نفسه الحتامالت املوت؛ بأسلحة الدمار الشامل التي
تستخدم يف الحروب ،وبكوارث الحضارة املتمثّلة يف
والتعصب األعمى للمعتقد
العنف والتنكيل باآلخر
ّ
أيًّا كان نوعه أو ص ّحته ،األمر الذي زاد فيه اإلحساس
بالقلق والتوتّر وتك ّونت ضغوط مل تكن معروفة زمن
السيف والخيل والحروب التقليديّة.

 1ـ مشكالت نفس ّية :االنفعال ،الغضب ،االكتئاب ،والته ّور
إزاء مواقف الحياة املتع ّددة.
 2ـ مشكالت اقتصاديّة :نتيجة الفقر والحاجة وعدم القدرة
عىل تأمني متطلّبات الحياة.
 3ـ مشكالت أرسيّة :نتيجة غياب أحد الوالدين؛ ملوت أو
سفر ،عدم االستقرار ،طالق الوالدين.
 4ـ مشكالت اجتامع ّية :نتيجة سوء العالقة مع اآلخرين،
وصعوبة تكوين صداقات.
 5ـ مشكالت ص ّح ّية :مرتبطة بالص ّحة الجسديّة الفسيولوجيّة؛
وأبرزها :الصداع ،وارتفاع رضبات القلب ،والغثيان والرعشة...
وغريها.
 6ـ مشكالت شخص ّية :منها :الهروب ،انخفاض تقدير الذات،
وانخفاض مستوى الطموح والتصلّب ،وجمود الرأي ،والرت ّدد
وصعوبة اتخاذ القرار.
ّ
الدين هو احلل:

ال ّ
شك أ ّن ق ّوة تأثري املواقف الحيات ّية الضاغطة كبري ج ًدا،
إىل الح ّد الذي ال ميكن للفرد أن يتح ّمله ،بل إ ّن تلك الضغوط
التخل عن الطرق السويّة يف التفكري؛ فيلجأ
ّ
قد ترغمه عىل

مع الشباب

ّ
أسباب التوتر:
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وهذا يؤيّد ما يقال من أ ّن عرصنا الحا ّيل باتجاهاته املاديّة
ورصاعاته املستم ّرة يدفع اإلنسان ليعيش تحت وطأة التوتّر
والضغوط النفسيّة؛ حيث يعاين اإلنسان املعارص من التعب
واإلرهاق والعمل فوق القدرة -أحيانًا -والتوتّر واتّساع الطموح،
والتب ّدل الرسيع للقيم والتقاليد واألعراف السائدة؛ ما ينعكس
سلبًا عىل الناس ،ويولّد طبيعة ضاغطة يف العمل والدراسة
والزواج ،والتنقّل من مجتمع إىل آخر ،ورضورة التكيّف مع قيم
ذلك املجتمع وتقاليده ،ومع أمناط الحياة الغريبّة فيه.

إىل تربير الفعل الضاغط ،ويصل به األمر أحيانًا إىل أن يعتقد
بأ ّن ما يعانيه إنّ ا هو أمر من ّزل من السامء ،وأ ّن الله يختربه
يختل توازنه حتى تبدو عليه
وميتحن صربه .وهناك من ّ
عالمات الهلوسة؛ فيتح ّدث مع نفسه وهو مييش يف الشارع!
لكل
لذا ال ب ّد من العودة إىل الدين الذي وضع الحلول الناجعة ّ
مشكالت البرش وهمومهم ،وق ّدم معالجات ملشكلة التوتّر.
ّ
النفسية والغرائز وترشيدها:
توجيه القوى

إ ّن السلوك الناتج عن الغريزة ،تتحكّم به إرادة اإلنسان
وما يحمله من متب ّنيات فكريّة وعاطف ّية وخلق ّية؛ من حيث
نظرته للكون وللحياة واملجتمع .وتتن ّوع الغرائز بتن ّوع تركيبة
ولكل منهام وظائفه
اإلنسان وكينونته ،فهو جسد وروحّ ،
الخاصة املرتتّبة عىل الحاجات األساس ّية العضويّة والوجدان ّية
ّ
يف آنٍ واحد.
ومث ّة ق ّوتان تتجاذبان اإلنسان :ق ّوة الشهوة ،وق ّوة العقل،
وهذه القوى تساهم يف تعجيل اليقظة ،وترسع تنامي تأثريه،
والنفيس ،فإذا منت ق ّوة الشهوة
الخلقي
وهي املؤث ّرة يف بنائه
ّ
ّ
وتغلّبت عىل ق ّوة العقل ،فإ ّن اإلنسان سيكون مستسلامً لهواه
وملذّاته ،وسيشبعها دون قيود أو رشوط ،وذلك يف أجواء
املثريات واملغريات الخارج ّية ،وهذا يؤدي إىل اختالل التوازن
النفيس واالنفعا ّيل يف كيانه؛ فيصاب بالتوت ّر واالضطراب
ّ
والروحي .وإذا غلبت ق ّوة العقل عىل ق ّوة الشهوة،
النفيس
ّ
ّ
فإ ّن اإلنسان سيشبعها يف وجهها اإليجا ّيب ،فال يوقف الشهوة
وال يعطّلها ،بل يو ّجهها وجهة عقالن ّية ،ويق ّيدها بقيود
الرشيعة ،أو يؤ ّجل إشباعها إىل ظرفها املناسب املرشوع.
ودور العقل هو تعديل الشهوة وتهذيبها ،واستبدال مثرياتها
الطبيع ّية مبثريات أخرى تتجه بها إىل السم ّو والكامل.
ّ
ّ
والنفسية يف تربي�ة األفراد:
املعنوية
دور القيم

أثبتت حركة التاريخ وسننه املتتابعة أ ّن االبتعاد عن الدين
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فكرا ً وسلوكاً هو أساس جميع ألوان االنحراف واالنحطاط
واالجتامعي ،بد ًءا من فقدان الص ّحة النفسيّة والروحيّة،
الفردي
ّ
ّ
وانتها ًء باملامرسات املنحرفة؛ ولهذا نجد أ ّن االنحراف يتزايد
يف املجتمعات غري الدينيّة التي ال تؤمن مبفاهيمه أو ال تتب ّناه
َ َ َّ َ َ ُ َ َ َ َ ُّ
اي فال ي ِضل
منهجا ً لها يف الحياة .قال تعاىل :فم ِن اتبع هد
ْ
َْ َ
َ َّ َ َ َ ً َ
َ ْ َ ْ َ َ
َوال يشق َومن أع َرض عن ذِك ِري فإِن لُ م ِعيشة ضناك
َ َْ ُ ُُ َْ َ ْ َ َ َ ْ
ونشه يوم ال ِقي
ام ِة أع َم(سورة طه ،اآليتان .)124-123

كل يشء،
والضنك هو الضيق يف ّ
وهو الزم ملن أعرض عن ذكر
الله ،واإلعراض يبعد القلب عن
الهدوء ،ويفقد النفس الطأمنينة،
ويجعل اإلنسان يعيش االنفالت
من الرقابة الذات ّية؛ فال كابح
لشهواته ورغباته ونزواته ،بل
بأي طريق
يكون ه ّمه إشباعها ّ
أمكن دون النظر إىل اآلثار
الوخيمة املرتتّبة عىل ذلك.
وتشمل القيم املعنويّة:
اإلميان بالله ،واإلميان بالثواب
والعقاب ،وذكر الله ،وذكر املوت ،واالعرتاف
بالذنب ،واالستغفار ،والتوبة ،والرىض بالقضاء .وفيام ييل
نستعرض أه ّمها:
أـ اإلميان بالله تعاىل :اإلنسان مجبول بفطرته عىل اإلميان
بالله تعاىل ،وهذا اإلميان مينحه األمل بالحياة ،واالعتامد عىل
الديني الذي يحميه من اقرتاف
الخالق ،ويزرع فيه الوازع
ّ
اآلثام.
واإلميان بالله تعاىل باعث للسلوك القويم؛ حيث يجعل
الخري والصالح أصيالً ثابتًا ال عارضً ا مزعز ًعا .ومن آثاره:
التفاؤل ،التفتّح ،الطأمنينة ،التمتّع باللّذّات املعنويّة ،مقاومة
االنحراف ،الصرب عىل املصائب ،التنافس عىل عمل الصالحات،
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وغريها من مق ّومات االستقامة وحسن السرية والرسيرة.
ومن آثاره االجتامع ّية :احرتام القوانني والضوابط االجتامع ّية،
تقديس العدالة ،الشعور باألخ ّوة واملحبّة بني األفراد ،الثقة
املتبادلة ،اإلحساس باملسؤول ّية االجتامع ّية ،التقوى ،اإليثار،
نكران الذات ،تق ّبل النصيحة والنقد الب ّناء.
ب ـ اإلميان بالثواب والعقاب :اإلميان بالثواب والعقاب
واستشعاره يف العقل والضمري هو الزمام الذي يكبح الشهوات
والنزوات ،وهو أكرث إيقاظًا للعقل والقلب واإلرادة؛ حني يو ّجه
الكيان اإلنسا ّين إىل اليوم الخالد
الذي يقف فيه اإلنسان أمام من ال
تخفى عليه خافية وأمام من يحيط
باإلنسان والحياة والكون .واإلميان
بالحياة األخرى حافز عىل إصالح
النفس والضمري ،وحافز للتسامي
واالرتقاء يف جميع مق ّومات الشخص ّية
اإلنسان ّية ،ومق ّومات الحياة اإلنسان ّية.
ج .ذكر الله تعاىل :قال تعاىل :أال
ْ
َ ْ َ ُّ ْ ُ ُ ُ
بِذِك ِر اهللِ تطم ِئ القلوب(سورة
الرعد ،اآلية .)28

إ ّن اطمئنان القلب يحقّق التوازن
النفيس واالنفعا ّيل ،وهو أحد أعمدة الص ّحة النفس ّية التي تسهم
ّ
مساهمة ف ّعالة يف ارتقاء اإلنسان سلّم الكامل واملسرية الصالحة.
و ِذك ُر الله يص ّد عن فعل القبيح الستشعار الرقابة اإلله ّية
املطبقة عىل حركات اإلنسان وسكناته ،فال يُ ِ
أي
قدم عىل ّ
مامرسة مخالفة للموازين اإلله ّية يف السلوك والعالقات
االجتامع ّية ،وال يُ ِ
أي عمل ال يحرز فيه رىض الله تعاىل.
قدم عىل ّ
وأ ّول مثار ذكر الله تعاىل االبتعاد عن الشيطان الذي يوسوس
لإلنسان ويزيّن له االنحراف ،واالبتعاد عن الشيطان أو إبعاده
عن التأثري مق ّدمة إلصالح خلجات النفس ث ّم املامرسات العمل ّية.
ومصاديق الذكر متع ّددة ومتن ّوعة ال حدود لها ،وقد وردت
ع ّدة روايات تؤكّد عىل التسبيح ،والتهليل ،والتحميد ،والتكبري،

ه .تنمية الحياء :الحياء عبارة عن الشعور باالنفعال
النفيس نتيجة للخوف من اللوم والتوبيخ من
واالنكسار
ّ
اآلخرين ،وهو شعور تُراعى فيه املثل والقيم والضوابط
االجتامعيّة ،ويسهم بشكل ف ّعال يف ضامن تنفيذ القوانني
واملنع من اإلقدام عىل التجاوز واالعتداء ،وهو الذي
يحصن اإلنسان من جميع ألوان االنحراف والرذيلة.
ّ
ورد يف الحديث« :الحياء لباس سابغ ،وحجاب مانع،
وسرت من املساوئ واقٍ  ،وحليف للدين ،وموجب
للمحبّة ،وعني كالئة تذود عن الفساد ،وتنهى عن
الفحشاء»(((.
وللحياء آثار تربويّة؛ أبرزها العفّة ،واالبتعاد عن
فعل القبيح.

مع الشباب

إسالمي ينقل
د ـ االستغفار :االستغفار مفهوم
ّ
اإلنسان من مرحلة الوقوع يف االنحراف إىل مرحلة
تجاوزه والعودة إىل الهداية واالستقامة ،وهو نقلة
نوع ّية يف مسريته وحركته الفرديّة واالجتامع ّية،
يختل
ّ
فالنفس اإلنسان ّية حني ترتكب الخطيئة
توازنها ومتاسكها ،وتصبح عرضة للوساوس
والهواجس ،فيجد الشيطان طريقه إىل
هذه النفس ،وقد يقودها إىل
االنحراف تلو االنحراف ،ولكن
االستغفار ير ّدها إىل االستقامة
ويق ّوي صلتها بالله تعاىل.
واقعي لالنحراف،
واالستغفار عالج
ّ
ويسهم يف اجتثاث آثاره السلب ّية عىل
القلب واإلرادة ،وهو الدواء كام جاء يف الروايات.

واالقتصاديّة والعمل ّية ،وازدياد

والتسارع يف الحياة االجتامع ّية

العــدد  7ـ خريف 2019

ولكل واقعة أو
وقول :ال حول وال ق ّوة إالّ باللهّ ،
معي ،مثل :الحمد لله ،حسبي
حدث أو قض ّية ِذكر ّ
الله ،أتوكّل عىل الله ...وغريها.

خالصة القول ،إنّ كرثة الضغوط

متطلّبات الحياة ،كلّها عوامل أ ّدت
إىل أن يعيش الفرد يف توتّر ،وقلق،
وتفكري دائم بشؤونه الحيات ّية...

والحل الوحيد للخروج من هذه
ّ

الحالة هو الرجوع إىل

الله،

رضاء؛ عندها
وذكره يف ّ
رساء أو ّ
كل ّ
يعيش اإلنسان سال ًما داخل ًّيا،

وهدو ًءا ،واطمئنانًا نفس ًّيا...

((( ابن أيب حديد :رشح نهج البالغة ،ط ،2مؤسسة إسامعيليان للطباعة والنرش ،قم1404 ،هـ،
ج ،20ص.272
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عندما
ُ
يصبح
التعليم

إبداعياً...
جهاد سعد

ّ
ّ
الفكريةـ لبن�ان
تربوي وباحث يف الشؤون
خبري

ال زلت أذكر دفرت التحضري الذي كان يحمله بعض األساتذة
من سنة إىل سنة ،ت َْص َف ُّر أوراقه ويبقى هو املرجع ،حتى أ ّن
بعض املعلِّمني يضْ فون عىل ذلك “املرجع” هالة من القداسة من
متسكهم بأساليبهم املعتادة ،وإذا طلبت منهم إعادة النظر
ش ّدة ّ
يف كيف ّية تحضري الدرس وفقاً ملا حدث من تط ّورات سواء أكان
عىل مستوى املنهج أو الوسائل أو الطرائق ،لرسدوا لك األسامء
املشهورة التي خ ّرجها دفرت التحضري إيّاه.
ال تقع املسؤول ّية عىل املعلم وحده ،فعندما تهمل اإلدارة عمل ّية
وتقص يف تأمني الحوافز املا ّديّة
التدريب املستم ّر للمعلّمني،
ّ
واملعنويّة ،وترتك املهنة األرشف يف هذا العامل أسرية الضغوط
الحيات ّية ،فإ ّن املعلّم سيكون حصيلة هذه املعوقات التي تح ِّوله
إىل ما يشبه اآللة التي تك ّرر ما تعرف؛ ألنّه ال ميلك الوقت الكايف
وال “ترف” إعادة النظر فيام يعرف.
وال ّ
تخل من نجوم ّية املعلّمني
الرتبوي مل ُ
شك أ ّن ساحة العمل
ّ
“اإلبداع ّيني” ،ولك ّنها تبقى يف أجواء التعليم الك ّمي ظواهر فريدة،
54

| Fall 2019

)Maa alshabab (7

مع الشباب
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ما مل يكن اإلبداع هدفاً وبرنامجاً وسياسة تربويّة توفّر لها اإلدارات
كل ظروف النجاح والظهور والتط ّور.
املعن ّية ّ
ّ
ّ
اإلبداعي هو احلل:
التعليم

ال فرق بني أن تكون املدرسة متواضعة أو غنيّة ،فبإمكان
املعلّم املخلص أن يُ ِ
حدث الفرق ويردم اله ّوة إذا كان يتمتّع
الحي ،وبالقدرة عىل البحث ،وبالرغبة يف التجديد،
بالضمري ّ
التي تح ّول املهنة الرتيبة ال إىل مزرعة للقدرات واملهارات
عند التالمذة فحسب ،بل إىل فرصة دامئة لبناء الذات...
فام هي املجاالت التي يتدخّل فيها املعلّم وأين؟
الرسمي” املعتمد من
املناهج مستويات ،فهناك “املنهج
ّ
املؤسسات
الدولة ،والذي يصدر مبراسيم ملزمة لجميع ّ
الرتبويّة ،وهناك “املنهج املكتوب” الذي تصدره ُدور
الرسمي،
يعب عن فهم املؤلِّفني للمنهج
النرش ،وهو ّ
ّ
وهناك “املنهج املعلّم” ،وهو ما يتمكّن املعلم من نقله
أو زرعه أو بعثه أو إيقاظه يف التالمذة والطالب من
معارف ومفاهيم وقيم ومواقف وقدرات ومهارات
وكفايات ،وهذا املنهج األخري هو ساحة إبداع املعلّم
سواء أكان عىل مستوى املحتوى أم الطريقة والوسائل.
الخفي” ،وهو منهج غري مقصود
وهناك منهج آخر خطري نس ّميه “املنهج
ّ
ينقله املد ّرس بسلوكه يف الصف بق ّوة القدوة ،ويتأث ّر به الطالب سلباً أو
إيجاباً ،فكثريا ً ما نجد الطلبة أو الطالبات متأث ّرين بطريقة كالم مد ّرس ،أو بأسلوبه يف
يعب فيها عن غضبه أو ببعض
إدارة الصف ،أو حتى باأللوان التي يرتديها أو بالطريقة التي ّ
الكلامت التي يستخدمها ،ما يلقي عبئاً ثقيالً عىل املعلّم الذي يصبح ملزماً مبراقبة نفسه ،بل قد
يضّ ط ّر إىل تكلّف السلوك املخالف لطبعه يف الصف ليك تكون قوة القدوة إيجاب ّية دامئاً.
ومن املنهج املعل ّم واملنهج الخفي تظهر شخص ّية املد ّرس املبدع حينام يبتكر مقاربات غري
مألوفة للامدة التعليم ّية ،بحيث يتمكّن من تحويل التلميذ إىل محور للعمل ّية التعليم ّية ،أو
رشطي السري ،من
كام نقول يف الطرائق الناشطة :عندما يتح ّول املعلّم من سائق الباص ،إىل
ّ
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نقل املعلومة إىل إقدار التلميذ عىل الوصول إليها ،فهل يقترص هذا األمر عىل
األساتذة املوهوبني؟ ال شكّ أنّ املق ّومات الشخص ّية تقوم بدور أساس يف هذه
العمل ّية ،ولكن تط ّور الوسائل اليوم وظهور الرثوة املعلومات ّية وسهولة البحث
تسمح بإبداع اإلبداع أو باستعارته.
ً
ّ
املعلم املبدع باحثا:

أبدي ،ال يكتفي مبا يتض ّمنه الكتاب املعتمد،
املعلّم املبدع طالب وباحث ّ
كل عام ،مطّلعاً عىل التامرين
بل يبني مكتبة ورق ّية وإلكرتون ّية وين ّميها يف ّ
والنشاطات املستحدثة ،وال عزاء لدفرت التحضري األصفر الذي يتح ّول يف أحسن
األحوال إىل تراث مجيد.
الكتاب املعتمد عند املعلّم املبدع هو يف أحسن األحوال وجهة نظر أبداها
املتخصصون يف املادة من زاويتهم ،أ ّما املنهج املعلّم ،فهو ذلك املزيج
املؤلّفون
ّ
املتخصصة واملواقع
من الطالب وقدراته واملعلم ومهاراته ،وما حوت الكتب
ّ
اإللكرتون ّية التعليم ّية من أنشطة تح ّرك يف املتعلّم سبل التفكري وتش ّجع حامسة
املنافسة ،وتستف ّز الحواس ،وتجذب االنتباه ،وتطيل فرتة الرتكيز دون جهد
البرصي ،وآخر
يُذكر ،وتراعي الفروقات الفرديّة ،فهذا مترين يخاطب الذكاء
ّ
وتتغي
السمعي ،وتلك مجموعة من األسئلة تستنفر التحليل.
يخاطب الذكاء
ّ
ّ
كل نشاط وضع ّيات التعلم ،ويتم ّدد الصف إىل املخترب وامللعب ،بل وإىل
مع ّ
خارج املدرسة عندما يقتيض األمر.
بأقل
أ ّما الوسائل اإللكرتون ّية فتُستخدم لتقديم أكرب قدر من املعلومات ّ
الحصة التعليم ّية بإدارة صارمة لوقت
وقت ممكن ،ومللء الثواين العزيزة من ّ
النشاط تكفي ملشاركة فاعلة تصل أحياناً إىل ما يشبه الفوىض املنظّمة.
إ ّن املعلّم املبدع يسأل أكرث مام يجيب ،ويدير الحوار أكرث مام يحارض ،ويك ّرر
التعليمي مقولة سقراط الشهرية“ :كلّمني حتى أراك” .إ ّن
دامئاً يف سلوكه
ّ
حركة التلميذ ومفرداته وطريقة تفاعله تجعل منه تقريرا ً مييش عىل قدمني،
الحصة التعليميّة أو من الدرس
يُ َق ّوم املد ّرس من خالله مدى تحقّق الهدف من ّ
أو من املحور ،ويتح ّول الطالب يف هذه العمليّة النشطة إىل حقل أبحاث
املد ّرس ،ما نوع الذكاء الذي يتمتّع به؟ وكيف ميكن االستفادة منه لتنشيط
اآلخرين؟ وما هي األهداف التي مل تتحقّق بعد والتي مل تظهر يف التغيري
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يل للمتعلِّم؟ وما هي األنشطة املناسبة واملك ّملة
املنشود للسلوك
الذهني والعم ّ
ّ
كل تلميذ يتح ّول إىل أطروحة
لهذا النوع من الفروقات الفرديّة بالذات؟ إ ّن ّ
قامئة بذاتها يتعلّم منها املعلّم سبل التطوير املستم ّر لطرائق التدريس والتقويم
صف
والتواصل الف ّعال واإلدارة الص ّف ّية ...وهكذا يجد املعلّم نفسه مع ّ
كل ّ
جديد أمام تح ّديات مختلفة تطرحها القدرات املختلفة للمتعلّمني ،فيج ّدد
ويتج ّدد ويح ّرك ويتحرك ،ويذهب بقدراته وبقدرات تالمذته وقابل ّياتهم إىل
أقصاها .هذا هو املقصود عندما نقول إ ّن الطرائق الناشطة تح ِّول التلميذ إىل
محور للعمل ّية التعليم ّية ،يعني تغيري “كوبرنييك” يجعل املعلّم يطوف حول
املتعلّم ،باحثاً عن حاجاته وقدراته وقابل ّياته ،مح ّباً له كام هو ،قائدا ً لقلبه
وعقله وسلوكه إىل ما يجب أن يكون.
ّ
ّ
اإلبداعي:
متطلبات التعليم

تغي،
يل أ ّن موقعه من العمل ّية التعليم ّية قد ّ
يدرك املعلّم املبدع بوعي عم ّ
وأ ّن دوره األساس أصبح تعليم الولد كيف يتعلّم ،فلم يعد هو مصدر العلم
األساس ،بل هو رشارة االنطالق ،فال يوجد منهج اليوم ميكنه أن يعلّم الولد
التغي املتسارع الذي يؤ ّدي إىل
كل ما سيحتاجه يف املستقبل ،وذلك يف ّ
ّ
ظل هذا ّ
انقراض مهن وظهور أخرى.
كل من يقف يف الصف اليوم قد اختار هذه املهنة بإرادته الح ّرة ،بل
ليس ّ
األغلب أ ّن األقدار ساقته إليها ،ولكن ليس بإمكانه أن يربع فيها إذا مل يحبّها
والحب وحده هو الوصفة السحريّة لتخفيف
بشغف يالمس الزهد والتصوف،
ّ
العناء والجهد والفرح باإلنجاز .وهو الذي يح ّول املعلم إىل نحلة نشطة بني
الكتب واملواقع الختيار ما يناسب الدرس والهدف والتالمذة من عسل املعرفة.
ومهام كانت ظروف املعلّم واملدرسة قاسية ،فإ ّن املعلّم الباحث واملبدع
واملحب ميتد جرسا ً حانياً بني املتعلّم الفقري واملستقبل الباهر ،وليس من قبيل
ّ
املبالغة أن نقول :كم من ثورة أصلحت أ ّمة بدأت تباشريها يف صف متواضع
بني أحضان معلّم محب.

فثق بنفسك يأ أيخ املعلّ وأصنع ثورتك
ْ
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تجارب
ّ
إعداد :بشرى زهوة
إشراف :أحمد شيب�ان

«حب الكتابة هو
رس»:
ّ
يقول الروا ّيئ السودا ّين «أمري تاج ال ّ
املوهبة» ،ويف كتاب «ضغط الكتابة وسكرها»  -تحت ُعنوان
«محرتفات الكتابة ..هل تخ ّرج كتّابًا؟» -يقول« :ال أريد أن
حب
ألغي دور املوهبة ،ولن أس ّميها املوهبة ،ولكن أس ّميها ّ
يحب الكتابة ،ميتلك من الصرب ما يجعله يناضل
الكتابة ،فالذي ّ
لينال ثقة ح ّبه ،ويكون كات ًبا» .مش ّد ًدا يف كالمه عىل أه ّم ّية
وخاصة الكتابة اإلبداع ّية.
تدريس الكتابة؛
ّ
ّ
اإلبداعية؟
ـ ما املقصود من الكتابة

ـ ما هي أنواعها؟ وهل لها أسس وقواعد؟
ّ
اإلبداعية؟
ـ لماذا حيتاج الشباب إىل الكتابة
ّ
ّ
تدريبي�ة تلب موهبة الشباب
ـ وهل هناك ورشات
ّ
وتنم قدراتهم؟

تعب عن
الكتابة اإلبداعيّة ٌ
شكل من أشكال الكتابة الّتي ّ
مشاعر الكاتب وعواطفه ،باإلضافة إىل خرباته وأفكاره عىل

املستوى اإلدرايكّ الواعي والالواعي .وهي تظهر من خالل
حاجة الكاتب للتّعبري بطريقة إبداع ّية وشاعريّة .وللكتابة
اإلبداع ّية أنواع ع ّدة ،منها :الرواية ،القصص القصرية ،القصائد،
كتابة املقاالت ،كتابة السيناريو ،كتابة املرسح ّيات ...وعاد ًة ما
خاص لدراستها ،لك ّنها تندرج جميعها
يكون ّ
لكل نوع برنامج ّ
تحت مس ّمى «الكتابة اإلبداع ّية».
وعىل الرغم من كونها ما ّدة تُد ّرس منذ سنوات يف مدارس
أوروبا وجامعاتها ،لك ّن الكتابة اإلبداع ّية دخلت بشكلها
التطبيقي مؤ ّخ ًرا إىل عاملنا العر ّيب لدحض «الكليشيه» (أي
ّ
املعتاد) القائل إ ّن الكتابة هي عمل ّية فطريّة بحت.
ولدى سؤالنا األستاذ «عبد الرحمن جاسم» -مد ّرب الكتابة
الخاص يف هذا املجال((( عن ورشات
اإلبداعيّة ،وصاحب املنهاج ّ
اإلبداعي»؛
الكتابة اإلبداعيّة التي يقيمها يف «دار -املج ّمع
ّ
وعم إذا كانت مو ّجهة إىل فئة معيّنة أم أنّها تناسب جميع
ّ
الفئات؟ أجاب« :يتو ّجه برنامج الكتابة اإلبداع ّية للجميع،
بريطاين ُمقنن محلّياً؛ ليناسب البيئة املحلّ ّية التي يُد ّرس فيها.
ّ
((( -منهاج
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اإلبداعي إىل ستة
ميت ّد برنامج التدريب يف دار املجمع
ّ
أشهر من التّدريب امل ُكثّف -تبعاً للمنهج الربيطا ّين املق ّنن
والخاص بالدار -ويستهدف ثالثة أجيال من الكتّاب:
عرب ًّيا،
ّ
جيل الر ّواد ،الجيل الثاين ،والجيل الثالث ،الذين يختلفون يف
اختصاصاتهم ومجاالتهم املهنيّة وحتّى يف ميولهم األدبيّة ،وال
يزال يتطلّع ألجيال تك ّمل هذا الدرب.
ّ
املتدربني...
وقفة مع الشباب

كان لنا لقاء مع بعض الكتّاب من األجيال الثالثة لسؤالهم
عن األثر الذي ترتكه ورشة الكتابة اإلبداع ّية يف نفوسهم ،وعن
مشاعرهم تجاه هذه الورشة:
تقول نور يونس ،وهي مهندسة معامريّة (من الجيل الثالث
اإلبداعي)« :مل أكن أتص ّور أن تؤث ّر يب هذه
يف دار -املجمع
ّ
الورشة بشكلٍ إيجا ّيب إىل هذا الح ّد ،ليس فقط عىل صعيد
معرفة التقن ّيات واألساليب املت ّبعة يف الكتابة اإلبداع ّية والتي
كنت أجهلها متا ًما ،إنّ ا أيضً ا عىل املستوى املعر ّيف والثقا ّيف
املحبوك بدقّة يف «الدار» ،ما جعلني أرى األمور
املحيطة يب من منظور أوسع و ُمشبع بالتفاصيل
قصصا
والحكايات التي من املمكن أن تُصبح ً
ممتعة .وأصبحت الكتابة جز ًءا م ّني ،حتى

مع الشباب

وأضاف جاسم« :هي معرك ٌة فعل ّية؛ فالرصاع أن
نقدّ م إبدا ًعا بلغ ٍة محلّ ّية ،مثقف ٍة ،واعية ،تعرف طريقها
إىل جمهورها».

أما زهراء حيدر ،معلّمة الرياض ّيات يف مدارس املصطفى(ص)،
(وهي من الجيل الثاين) فقد أجابت « :يف البداية وفور انضاممي
لورشة الكتابة اإلبداع ّية توقّعت أن أسمع من األستاذِ :
«أنت
ما بيطلع م ّنك يشء ،الله معك» لكن ما صادفته خالل الورشة
كان عكس ذلك ،تعلّمت املثابرة وكتابة القصص ببساطتها،
اعتام ًدا عىل التقن ّيات الصحيحة .فالكتابة إضاف ًة إىل أنّها ف ّن،
أصبحت أرى
هي أيضَ ا ِحرفة ،هذا ما تعلّمناه يف الورشة.
ُ
وزماليئ األحداث يف حياتنا صغرية كانت أم كبرية ،من وجهة
نظر مختلفة عن السابق ،وتحويلها إىل قصص نل ّونها مبشاعرنا
يخص كل كاتب م ّنا».
وبأسلوب ّ

العــدد  7ـ خريف 2019

لجميــع مــن يعتقدون بأنّ لديهم املوهبة عىل
اإلبداع ،برصف النظر إن كان مل يكتب ً
قبل ،أو مل
تكن لديه الخربة الكافية لذلك ،املهم هو أن يكون لديه
تم
املوهبة واإلرصار عىل تحقيق أهدافه وأحالمه .فقد ّ
ً
َوضْ ُع الربنامج بطريقة تجعله ً
وقابل لالنسجام
سهل
مع حاجات الجميع؛ فالكتابة اإلبداع ّية وسيلة
لتحويل أفكارك إىل نصوص ،سوا ًء عرب تحويلها إىل
ٍ
نص مكتوب ،أو عملٍ مر ٍّيئ أو مسموع».

بات من الصعب االستغناء عنها بسهولة».

حسني شُ كر -من الجيل الثالث -يعمل مديرا ً ألحد املطاعم
الشهرية« :أكرث ما أثار حاميس لدخول هذه الورشة هو الرغبة
تغيت نظريت لألمر
يل ّ
يف نرش الكتاب ،لكن ،بعد دخويل الفع ّ
كلّيًّا ،فقد أصبحت الكتابة اإلبداعيّة أسلوبًا جدي ًدا يف حيايت .يف
أي مكان تكون فيه تنعكس تجاربك عىل املحيطني
ّ
كل يوم ،ويف ّ
بك لتُنتج منك إنسانًا له نفس املظهر لكن ب ِفكر متط ّور ووا ٍع
أي يشء واالستفادة منه».
أكرث ملالحظة ّ
و يُكمل شُ كر« :إ ّن دخولك يف هذه الورشة يعني دخولك
إىل عائلة جديدة تُشعرك باالنتامء واملسؤوليّة تجاهها ،فضالً
النهضوي».
عن اإلميان بهذا املرشوع
ّ
املختصة
اللقاءجمعناأيضّ اباملربّية
ّ
(وصاحبة مركز الفرح للتأهيل

Maa alshabab(7) | Fall 2019

59

تجارب شبابية

والتدريب) سكينة امليناوي (وهي من الجيل الثالث) ،فحكت لنا عن تجربتها مع
أي سبب كان من املمكن أن مينعني من
الكتابة اإلبداعيّة « :تب ّدلت ردود فعيل تجاه ّ
حضور صفوف الورشة ،فخالل ستة أشهر من االلتزام بالورشة مل أستطع أن أتغ ّيب
حتى يف ظروف كانت تستدعي ذلك .ورشة الكتابة اإلبداعيّة جعلتني أكرث واقعيّة
وعمل ّية وعلّمتني أ ّن الكتابة هي جزء من دورة الحياة ،وال بُ ّد أن تستمر» .وأضافت:
تغيت ،لكن ليس التفكري خارج الصندوق
« تبدلّت أفكارنا وحتى طريقة تفكرينا ّ

أساسا ،وهذه كانت أول عبارة أسمعها
كام يشاع اسمه؛ ألنّه ال وجود لهذا الصندوق ً
من األستاذ عبد الرحمن .وخالل الحصص بالفعل فهمت معنى هذه الجملة ج ّي ًدا».

مؤسسات أمهز التعليم ّية)،
منسقة للّغة اإلنكليزيّة (يف ّ
أ ّما لبنى سبيتي التي تعمل ّ
غيت كثريا ً من األمور يف حياتها وشخص ّيتها
وهي من جيل الر ّواد ،اعتربت أ ّن الكتابة ّ
«أصبحت وبدون جهد قادرة
وقالت:
ُ
عىل التعبري عن ذايت بثق ٍة أكرب .صار
للمستقبل معنى مختلف ،وتح ّول
غني
يوم العمل
الروتيني إىل ٍ
يوم ّ
ّ
بعد إضافة الكتابة التي وحدها

أرضت ذايت بشكلٍ حفّزين
لالنتظار بشوق مجيء الغد.
كل القيود ،أشعر
وعىل الرغم من ّ
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مع الشباب

بأ ّن روحي تتج ّدد مع الكتابة عا ًما بعد آخر».
نهاية اللقاء كان مع الصيدالن ّية جيهـــــان
حـــ ّمود( ،وهي من الجيل الثالث) ،حيث
قالت« :ورشة الكتابة اإلبداع ّية هي املكان
الذي من خالله
أعب
ُ
أصبحت قادرة عىل أن ّ
كل املشـــــــاعر املـــتناقضة
عن ذايت ،أُخرج ّ
قصة ممتعة ،وبعد انتهايئ من
يف داخيل من غضب أو فرح أو حزن ..وأح ّولها إىل كلامت ث ّم إىل ّ
الكتابة أشعر بأنّني تح ّررت من العبء وأصبحت قادرة عىل التنفّس .فأنا أشعر وكأ ّن الكتابة
هي اليشء الذي كنت أحتاج إليه وأبحث عنه ،وإنني اآلن غري مستعدة لخسارته أب ًدا».
كل ما سبق إىل أ ّن الكتابة اإلبداعيّة هي تعبري عن الرؤى الشخصيّة ،وما تحتويه
نخلص من ّ
خاصة تجاه التجارب اإلنسانيّة ،فهي ابتكار
من انفعاالت ،وما تكشف عنه من حساسيّة ّ
ٍ
لكل من
وليست تقلي ًدا وتأليفًا وال تكرا ًرا ،وتختلف من
شخص آلخر ،حسب ما يتوافر ٍّ
ٍ
خاصة.
مهارات ّ
ختاماً ،يو ّجه الكاتب الرص ّيب «زوران زيفكوفيتش» نصيحة عن الكتابة يقول فيها« :إ ّن
الفرق بني الكاتب ومن ليس بكاتب هو أ ّن الكاتب مثل تلميذ ورشات الكتابة اإلبداع ّية،
يحاول ويرغب يف أن يكون كات ًبا .أ ّما من مل يحاول ،فسينتهي به األمر دون أن يعرف ما إذا
كان موهوبًا أم ال .حاول أن تتعامل مع الكتابة اإلبداع ّية ،ولن يكون لديك ما تخرسه ،لكن
كل يشء».
إن كنت موهوبًا ومل تتعامل معها فستفقد ّ

مبدعا...
كاتبا
ً
فاسع أن تكون ً
َ
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لكنّين

أدب وفن

أحبّك...

كريم
فاطمة ّ

طالبة يف ّ
كلية اإلعالم والتوثيق ـ لبن�ان

وضعت أذنها عىل الباب ،كانت يداها ترتجفان ،وقلبها يخفق برسعة
شديدة.
“ما رأيك لو تدخلني بدل
التجسس من خلف الباب”؟
ّ
نظرت إىل أختها وهمست« :ال أستطيع ،قدماي ال تحمالنني،
ثم إ ّن وجهي ال يرى»!
ضحكت أختها ،وج ّرتها من يدها إىل غرفة النوم ،أوقفتها أمام املرآة وأشارت إليها بالنظر إىل نفسها« :تبدين
كاألمرية يا جنى»! !
حني حاول حسن محادثتها للمرة األوىل قبل بدء الدرس يف القاعة ،ملعت عيناها وارتجفت
أحب
شفتاها ،وأخفضت رأسها يف محاولة للهروب من النظر يف عينيه .كرب حضورها يف قلبهَّ ،
بحب النظرة األوىل”.
خجلها وتهذيبها .مل تد ِر جنى ما َّ
حل بقلبها ،وآمنت ِّ
يف اليوم التايل تع ّمدت جنى أن تصل متأ ّخرة إىل القاعة ،يك تف ّوت الفرصة عىل حسن ،أ ّما
هو فقد انتظر حتى خاب أمله.
ترب حسن وسط عائل ٍة ثريّة ،كان أبوه من كبار الت ّجار .وكان جاه ًزا للزواج عىل الرغم من
ّ
صغر سنه.
يف القاعة أغلق الدكتور ك ّراسه ،وختم درسه مستأذنًا .كان حسن أ ّول الخارجني من القاعة،
رأته جنى يسبق الجميع عىل غري عادته ،وأنبأها قلبها أ ّن لخروجه عالقة بها ،مألت رئتيها هوا ًء وقامت
متيش بهدوء إىل الخارج ،كان يجلس تحت الشجرة التي اعتادت أن تنتظر عندها بدء املحارضات ،تس ّمرت يف
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أمل ورجاء.
وكل نظراته ٌ
مكانها ،صار يح ِّدق فيها ّ
حاولت أن تستدير وتتجه إىل مكانٍ آخر ،لك ّنه رفع بيده كتابًا ول َّوح لها
من بعيد.
جمد الدم يف عروقها ،فوجئت بكتابها يف يده!
اختلطت يف رأسها األفكار والتساؤالت ،لك ّنها استدركت ،فقد نسيت
الكتاب عىل املقعد تحت الشجرة صبا ًحا .كانت متيش متثاقلة ،كأنّ ا يدفعها
أحد من خلفها.
ِ
نسيت كتابك».
أوصلتها أقدامها إليه بعد عناء“ ...لقد
باب بيتها ،وها هي اليوم تسرتق السمع من
أيا ٌم قليلة قبل أن يُطرق ُ
خلف باب الصالة؛ «كان الج ّو إيجاب ًّيا ،يبدو عليه األدب والتهذيب» حديث
دار بني والديهاَ ...عل َْت وجهها ابتسامة خجولة ،يشء ما بداخلها كان يقول
لها« :نعم ،هذا هو!».
كان املنزل مكتظًّا ،عائلة حسن وجنى واألقارب وأصدقاء العائلتني اجتمعوا
لعقد القران .كان الفرح ينضح من وجوه الحضور ،والدعوات بالرفاه والبنني
تتعإىل بني الفينة واألخرى ...العريس يتع ّهد بحفظ العروس يف عينيه ،وأبوه
يطمنئ أباها بأ ّن جنى ستكون ابنته بإذن الله.
“أربعة شهو ٍر مذ ح ّد ِ
ثتك للمرة األوىل وال ِ
زلت تخجلني من النظر يف
عيني”!
تتوسط اخرضار الرىب.
ابتسمت فزاد وجهها إرشاقًا ،بانت كالزهرة التي ّ
جم ،كان ال
أحب جنى ح ًّبا ًّ
أ ّما حسن ،فكان كالفراشة التي تهيم بالنورّ ،
يغضبها وال يرفض لها طلبًا.
الدرايس...
كانت رغبة األهل بأن ينتقال إىل بيت الزوجيّة بعد انتهاء العام
ّ
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ومبا أ ّن حسن كان ابن عائل ٍة ثريّة ،فقد اختار وجنى ش ّق ًة
حي راقٍ يف املدينة ،وقصد مع خطيبته أشهر
فخم ًة يف ٍّ
املتاجر ليختارا أثاث ًا باهظ الثمن.

«لن أتراجع عن موقفي هذا»! استدارت وأشاحت
بوجهها عنه».

«أنا سعيدة ج ًّدا يا حسن ،بل أكاد أطري من الفرح!
أشعر أ ّن الدنيا ال تتسع لفرحتي»!

«املشكلة أنّني أح ّب ِك وال أض ّحي بابتسامتك لحظة
واحدة».

التفت إليها حسن وهو يقود السيارة «الحمد لله،
أمت ّنى أن أسعدك طوال العمر ،ألرى الفرحة كيف تلمع
ِ
عينيك السوداوين».
نجو ًما يف

ملعت عيناها ونظرت إليه بغنج ودالل« :كنت أعرف
أنّك لن تكرس خاطري”.

كل تحضريات الزواج
ث ّم عقّب بالقول :أظ ّن أنّنا أنهينا ّ
أليس كذلك؟
اتسعت حدقات عيونها واستدارت إليه« :هل نسيت
حفل الزفاف»؟
«مل أنسه بالطبع! ولك ّنه ال يحتاج إىل كثري من التحضري،
«قاطعته بانفعال :ماذا! أنت مخطئ يا عزيزي! ّإل إذا كنت
تريد أن تقترص عىل حفل بسيط ،هل تنوي ذلك حقًّا»؟
خفّف رسعة قيادته وأوقف الس ّيارة جان ًبا .أمسك
بيديها وخاطبها بهدوء« :جنى ،تعلمني أنّني ال أبخل
ِ
عليك بيشء ،إ ّن روحي ترخص لك! أال توافقينني أ ّن
تستحق أن نبذل لها املال الكثري،
الشقّة واألثاث أولويّة
ّ
أ ّما حفل الزفاف فال رضورة ألن يكلّفنا أموالً طائلة»؟
يحق يل أن أجعل من يوم
ر ّدت قائلة :لكن يا حسنّ ،
زفايف محطّة لتحقيق أحالمي ،هذا يوم لن ننساه ما
حيينا يا حبيبي ،ثم إ ّن بعض األموال لن تؤث ّر عليكم؛
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فوالدك من كبار تجار املدينة...

استيقظت جنى عىل صوت والدها ،فتحت عينيها
بتثاقل
ِ
“عليك أن تكوين يف بيت عمك ،لقد ّ
توف ع ّمك يا جنى».
أطرق والدها رأسه ،وأجهشت هي بالبكاء.
“ما الذي تقوله يا أيب؟ باألمس رأيته ومل يكن يشكو
من يشء”!
“لقد أصيب بذبحة صدريّة فجر هذا اليومّ ،
وتوف قبل
وصوله إىل املستشفى ،ه ّيا قومي حتى نذهب م ًعا إىل
بيتهم”.
كل
وضعت جنى سامعة الهاتف ،بعد أن ألغت ّ
الحجوزات املتعلّقة بزفافها« .يا لسوء حظّي»!! خاطبت
نفسها واله ّم قد استوىل عليها.
ج ّن جنونها ،عيناها جاحظتان متس ّمرتان عىل حسن،
مل تعد تفقه ما يقول« :ماذا تقصد بأن عىل ع ّمي ديونًا
طائلة»! حاولت والدته أن ته ِّدئ من روعها ،لكن

«جئتك بخرب سيفرحك كث ًريا يا

«نصيبنا»!! رصخت يف وجهه« ،أَ ِم َن
العدل أن يفعل والدك بنا هذا»؟؟

جميلتي» ....ضحك حسن وانتظر
أن تحزر بنفسها.

وللم ّرة األوىل نظر حسن إليها
والغضب يقدح من عينيه.

«ما رأيك لو نتز ّوج الشهر

املقبل”؟

وصلت إىل بيت أهلها منهارة ،صارت
تبيك وتلطم وجهها« .أنا ال ذنب يل،
كيف تطلبون مني أن أهدأ وقد قال يل
إنّه سيبيع الشقّة واألثاث ،ويقول سوف
بديل ...فلتبع أخته ممتلكاتها»!
نجد حلًّ ً
«لك ّنه مضطر يا عزيزيت ،ال تعظّمي
األمور ،كُفّي عن النحيب بهذه الطريقة،
ثم إ ّن واجبه تح ّمل املوضوع بأكمله»...
مل تستمع جنى إىل أ ّمها ...دخلت إىل غرفتها مرسعة،
أغلقت الباب ،حملت هاتفها وكتبت رسالة لحسن« :لقد
ض ّحيت بحفل زفايف ،وضحيت اليوم ببيت أحالمي ،فاعلم
أنها ستكون تضحيتي األخرية».

مع الشباب

«أنا ال أصدق ،هل أنا يف حلم؟ ال إنّه كابوس ...يا إلهي».
ث ّم خارت قواها وأخفت عيونها خلف كفّيها وهي تبيك
بش ّدةّ .لف حسن ذراعه حولها« :ال ترهقي نفسك يا جنى،
هذه الدنيا غدرت بنا ،هذا نصيبنا»!
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محاوالتها باءت بالفشل« .لن ينفعنا الغضب اآلن ،لقد
فات األوان .علينا أن نس ّدد ديون والدي ولو اضطررنا لبيع
كل أمالكنا»!
ّ

وضع حسن هاتفه جانب صورة تجمعه بجنى ،صورتهام
أحب هذه
حني خرجا م ًعا أ ّول مرة بعد عقد القرانّ .
قرمزي من شدة الحياء ،تبتسم
الصورة كث ًريا ،وجه جنى
ّ
ابتسام ًة ساحرة .ميسك بيدها ويضحك ضحكة املنترص،
ومن خلفهام يظهر البحر بلون السامء .حمل الصورة
وأدناها من قلبه ومتتم« :خذلتني الحياة ،ال تخذليني أنت
ِ
أرجوك».
أيضً ا،

«أرجو أن ال تكون مزحة يا
حبيبي» ،ضحك وقال« :بالطبع
ليست مزحة ،لسنا مضط ّرين
النتظار مرور سنة عىل وفاة
والدي ،هذا رأي أ ّمي».
كانت الفرحة تلمع يف عينيها ،لك ّن مالمحها تب ّدلت فجأة:
«ولكننا مل نجد بيتًا مناسبًا حتى اآلن! ومل نخرت األثاث وو»..

قاطعها قائالً« :ال ِ
عليك ،هذه تفاصيل بسيطة سنحسمها
غ ًدا إن شاء الله ،أما اآلن فقد تأ ّخر الوقت واستب ّد يب
النعاس».
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وصل حسن ،وجد أ ّمه متعبة ج ًدا ،نقلها برسعة إىل
أقرب مشفى« .طمئ ّني دكتور»؟؟
«يف الحقيقة لقد ارتفع ضغطها كث ًريا ،ال ينبغي أن تتك ّرر
هذه الحالة ،من لطف الله أنّك أحرضتها قبل فوات األوان،
احرصوا عىل أن ال تبقى وحدها أب ًدا ،أرجوك فاألمر ج ّد ّي
وخطري».
الكريس املقابل للبحر متا ًما ،كام اعتادت
جلست جنى عىل
ّ
أن تفعل دامئًا« .كم مىض من الوقت ومل تصطحبني إىل
هنا! هذا املكان ج ّنتي يا حسن».
«ما باليد حيلة».
«حس ًنا ،دعنا من هذا الكالم ،قلت يل عىل الهاتف أنّنا
كل آذا ٌن
سنتكلّم يف مواضيع ج ّديّة ج ًّدا ،ه ّيا تفضّ لّ ،
صاغية ،لعلّك وجدت بيتًا مناس ًبا لنا»؟
فعل يا حبيبتي ،جنى أنت تعلمني
«نعم ،لقد وجدته ً
وضع أ ّمي الص ّح ّي ،لقد تك ّررت حالة ارتفاع الضغط،
وأخاف أن تقيض عليها الوحدة ،أ ّمي ليس لها أحد يف هذه
الدنيا سوانا ،فأختي «مالك» تعيش يف كندا مع زوجها منذ
زمن ،وال ينوون العودة إىل هنا ،ال ميك ّنني تركها وحدها...
وإذ بجنى قد وقفت ومللمت أغراضها« ،إىل أين»؟
«إىل بيت أهيل حيث الدالل الذي يليق يب يا حسن»
قليل من فضلك»
«اجليس ً
“لن أفعل ،وتتمة الحديث هناك”.
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طوال الطريق مل ينطقا بكلمة واحدة .وأمام باب بيتها،
خلعت جنى خاتم زواجها ،وناولته لحسن« .حني لبستُه
ظننت أنّه سيكون سبب سعاديت األبديّة ،أ ّما وقد صار
مصدر شقايئ ،فال حاجة يل به».
كان حسن يقود السيّارة برسعة جنونيّة ،يضغط ٍ
بيد
عىل املقود ،وبيده األخرى عىل الخاتم .مل يص ّدق ما سمع
من جنى! كاد يصاب بالجنون ،وصل إىل البيت وكانت أ ّمه
بانتظاره« .ماذا حصل لك؟ ملَ تبدو مستا ًء إىل هذا الح ّد يا
ولدي”؟
«ال يشء يا أ ّمي».
“أرجو أن ال تكون قد كلّمت جنى باملوضوع الذي
ح ّدثتني به صبا ًحا ،فأنا قد قلت لك رأيي ،ال أقبل مهام
حصل».
“أرجوك يا أ ّمي ،أنا متعب ج ًّدا وبحاجة ألن أجلس
وحدي”.
دخل حسن غرفته ،طالعته صورته مع جنى ،صار ينظر
إليها واملشاعر تتخ ّبط يف داخله .مل يكن يظ ّن يو ًما أ ّن
تتخل عنه بهذه البساطة!
بإمكانها أن ّ
م ّر أسبوع مل تر فيه حسن ،أظلمت الدنيا يف وجهها،
جافاها النوم .كلّام وضعت رأسها عىل الوسادة سمعت
كلامت والدها حني دخلت املنزل بال خاتم الزواج:
«اسمعي يا جنى ،أنا اليوم أحرتم حسن أكرث من أي وقت
أهل ألن يحفظ ابنتي طوال عمرها،
مىض .لقد أثبت يل أنّه ٌ

مع الشباب
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حق زوجته أب ًدا.
يقص يف ّ
فالذي يحمل أ ّمه يف عينيه لن ّ
ِ
رجل...
خرست ً
أ ّما وقد فات األوان ،فيؤسفني أنّك
بكل كيانه وسعى لريسم الضحكة عىل
رجل أحبّ ِك ّ
ٌ
وجهك دامئًا».
كانت جنى تحرتق بنار الندم ،تسقي الوسادة ماء
عينيها ،وتتم ّنى لو أنّها تُرجع الزمن إىل الوراء ،لكن
هيهات ..نظرت إىل الطاولة قرب الرسير ،وجدت الكتاب
الذي جعلها متيش إىل حسن مرغمة وتستمع إىل حديثه
الجميل تحت الشجرة يف الجامعة .تذكّرت كيف أح ّبته
من النظرة األوىل ،صارت الذكريات مت ّر يف بالها.
تذكّرت يوم أعجبتها الشقّة ،وكانت تفوق املبلغ الذي
نوى حسن دفعه ،تذكّرت كيف أ ّن أ ّمه اتصلت بها مسا ًء
قائلة« :ليست عروستي الجميلة من تتم ّنى شيئًا وال
أحقّقه لها»!
يومها علمت من حسن أ ّن والدته دفعت له ما نقص
من مثن الشقّة ،تذكرت كيف أ ّن حسن مل يرفض لها طل ًبا
يو ًما «ال أض ّحي بابتسامتك هذه لحظة واحدة» .صارت
الذكريات تتوإىل ونريان الندم تحرق كيانها ،ح ّدثت
الحب ،هذه أنانية»!
نفسها« :ال! ليس هذا هو ّ
نص ّية من
استيقظ حسن عىل صوت هاتفه ،إنّها رسالة ّ
جنى .ملعت عيناه وع ّدل جلسته وفتح الرسالة بينام قلبه
يخفق شوقًا« :كثري ُة هي األخطاء والعلل ،لك ّنني َ
أحبك..
الحب»؟!!
ّ
هل رضيت بشفاعة ّ
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اشتياق

فاطمة مهدي سحمراني

ٌ
ُ
ُ
عين َ
�اي دالية تبوح خبمرها ويد
َّ
حت َام ُت ُ
غربة
عصر مقليت يف
ٍ
ُ
ُ ِّ ُ
وغدوت أشربها أهدئ لوعيت
َ
األيـــام ُ
كأس صبابيت
ويعـــاق ُر
ِ
ْ
ُ
تقف ُر حـــانيت
عبثـت َّيب اآلثام ِ
ُ
تراود سكريت عن نفسها
تأيت

ّ
ّ
ٌ
تبيض عــني مـــا رأت خـــلنها
ِّ ّ
ُ
رب إن قد شربت مواجعي
أي
ُ
َ
ّ
محبيت
االقداح ِورد
يف
فرتكت
ِ
ُ
ُ
ُ
وغفوت حيث احللم سافر يف ديم
ُ
ُ
شمس بردك سيدي
وتظل رويح
َّ
َ
ُ
اللهيـــب بمقلــــيت
لكنـــه عـــــاد
ّ
فاليقظة العشواء تقتل جنيت
ّ
إن الثــــواين كالــــدهور بهجركم
َّ
ُ
يذيب ُجل محاسين
الفراق
هذا ِ
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ُ
ُ
َ
عـــصر الـــداليه
راق تيــــد
ِ
الـــف ِ
طفحت لوصلك يف الزمان اخلابي�ه
ُّ
وتنئ من خـــمر العـــيون اآلني�ة
سنني ماضيه
يميس نديـــيم يف
ٍ
ُّ
دنـــان عاتي�ه
حتتـــل خمـــري يف
ٍ
فتغيب فيها ُث َّم َت ُ
ُ
رجع ثاني�ه

َ
الكظيم الباكيه
يعقوب
كعيون
ِ
َ ُ
الدموع الصافيه
من
لت
حىت ث ِم
ِ
انتشاء تاليه
ولكـــأس خنبـــك يف
ٍ
ِ
ً
ُ
ورأيتين أحـــيا حيـــــاة ســــاميه
َ
ُ
القلوب اخلاوية
تهب األمان إىل
ِ
بالد نائي�ه
ومـــىض األمــــان إلــى ٍ
احلـــياة القاسيه
وتعيدين حنــــو
ِ
ّ
األحـــب ِة ثاني�ه
والدهـــر يف قـــرب
مملوكـــة مـــتفاني�ه
أرجع ِصـــبا
ٍ

بريشة :فاطمة الزهراء عمار
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ابلفضاء الالكرتوينّ؟!

هل ابتت عقولنا متّصةل
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عالم الغد:

تكنولوجيا

المستحيل هو

الممكن

محمد حسن

ّ
إعاليم وعضو ّ
ّ
الشبابي�ة لتنمية املهارات ـ لبن�ان
مؤسس يف املبادرة

كانت الصحافة مواكبة دوماً للتط ّورات التكنولوج ّية ،حتى أنّها ساهمت يف كثري من
التكنولوجي املتالحقة منذ
العاملي لثورات التط ّور
األحيان يف تحضري الرأي العام
ّ
ّ
ستينات القرن املايض وحتى اليوم .وهناك خ ّط دقيق يفصل بني التوقّعات القابلة
الرتفيهي .إ ّن الحديث عن االنرتنت واالحتباس
العلمي
للتجربة ،وبني الخيال
ّ
ّ
الصناعي والهندسة الجين ّية كان محور حديث
الحراري والذكاء
ّ
ّ
الصحافة منذ عام  ،1956لكن ما ت ّم الحديث عنه يف ذلك الوقت ال
يطابق الواقع اليوم ،فال نحن نعيش يف مدينة العلم الفاضلة بسبب
الحراري ،وال
اإلنرتنت ،وال انتهت الحياة البيولوج ّية بسبب االحتباس
ّ
استطاعت الهندسة الجين ّية أن تح ّول فكرة سوبرمان من خيال إىل
حقيقة.
ّ
ّ
هل يمكن لنا توقع املستقبل اليوم بدرجة أدق من السابق؟

إ ّن الزمن وحده كفيل باإلجابة عن هذا السؤال .ولكن ميكننا النظر
إىل ما يحصل اليوم مع األخذ يف الحسبان التسارع الذي يفرضه تراكم
التط ّور لنك ّون فكرة تحمل نسبة مقبولة من الحقيقة حول العامل الذي
سيعيش فيه البرش بعد بضعة عقود .مثالً ،إ ّن تناقص املسافة بيننا نحن
البرش وبني اآلالت التي نعتمد عليها والتي تشغل جزءا ً كبريا ً من حياتنا تخربنا بأ ّن هذه
اآلالت ميكن أن تصبح جزءا ً من أجسادنا يف القريب العاجل .وهذا متحقّق منذ زمن يف
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بالعودة إىل القاعدة التي أرسيناها ،ما الذي يحصل اليوم؟
تقنية الواقع املع ّزز  Augmented Realityتُستعمل يف
والطب وغريها .ومع تسارع تط ّور
مجاالت التعليم والرتفيه
ّ
هذا املجال ،فلن يكون هناك دا ٍع لوجود التلفاز وال لتقن ّية
األبعاد الثالث ّية .سيجلس مذيع األخبار وسط غرفة الجلوس
أثناء نرشة األخبار ،وسنكون نحن وسط املعركة بني الرماح
تاريخي مش ّوق ،وسيقوم
والسيوف أثناء مشاهدتنا لفيلم
ّ
وطلب الجامعات بالتجارب الكيامويّة،
تالميذ املدارس ّ
وبترشيح الحيوانات دون خطر؛ أل ّن املواد التي سيتعاملون
وكل ذلك
معها ستكون ملموسة ،ولكن رقم ّية غري حقيق ّية ّ
بفضل تقن ّية الواقع املع ّزز.

كل اآلالت
يقول الخرباء :إ ّن اإلنرتنت سيصبح جزءا ً من ّ
وستصبح كلّها ذك ّية .نحن اليوم نعرف الهاتف الذيكّ ،غدا ً،
سيصبح لدينا املنزل الذيكّ الذي يعرف متى يُيضء نور الغرفة،
ومتى يُطفئه بناء عىل دخول الشخص أو خروجه ،و يعرف
متى وكيف يشغّل املك ّيف بحسب الحرارة الخارج ّية لتربيد
الغرفة أو تدفئتها ،أو حتى يغلق النوافذ أو يفتحها بدالً من
تشغيل املك ّيف لتوفري الطاقة .ويف املنزل الذيك ،ميكن للرباد
أن يفتح وحده مبج ّرد استشعار حرارة اليد التي متت ّد نحو
بابه ،ف ُيخرج للشخص الوجبة املناسبة له بعد أن يحتسب عدد
الوحدات الحراريّة التي استهلكتها اليوم.

العــدد  7ـ خريف 2019

بعض املجاالت الطبّيّة ،مثل :اآلالت التي توضع يف األذن لعالج
الخاصة بتنظيم عمل القلب...
مشاكل السمع ،أو البطاريّات
ّ
وإذا استم ّر التط ّور يف هذا املجال ،وهو مستمر ومتسارع ،فإ ّن
الهاتف لن يبقى يف اليد ،بل سيصبح قطعة صغرية تُزرع يف
الدماغ ،وتتصل مبارشة باإلنرتنت فنطّلع بشكل مبارش عىل
أخبار اليوم ونتواصل مع من نريد .وبدالً من أن ننظر إىل
شاشة ما يف يدنا أو عىل الحائط ،ستقوم تلك القطعة الصغرية
خاصة من الدماغ لتتشكّل الصورة يف دماغنا
باستثارة مناطق ّ
وتراها أعيننا دون أن تكون موجودة خارج أجسادنا .فإذا كان
هذا واقع املستقبل داخل أجسامنا ،فكيف سيكون العامل من
حولنا عندها؟!

أ ّما بالنسبة لإلنرتنت واآلالت الذك ّية امللموسة املوجودة
خارج أجسامنا ومن حولنا ،فام هو مستقبلها؟

بعد هذه اإلطاللة املخترصة عىل مستقبل األشياء املحيطة بنا
واملوجودة داخل أجسامنا ،ما هو مستقبل حياتنا االجتامع ّية؟
تنقسم آراء املحلّلني إىل قسمني :قس ٌم يقول بتح ّول حياتنا
االجتامع ّية بشكلٍ كامل إىل حياة رقم ّية مربمجة بعيدة
كل البعد عن فطرتنا اإلنسان ّية،
ّ
ومنسجمة مع اآلالت التي تحكم
مختلف نواحي حياتنا.
وقس ٌم آخر يقول :إ ّن فطرتنا
أي تح ّول،
اإلنسان ّية أقوى من ّ
التغي سيطال شكل حياتنا
وإ ّن
ّ
االجتامع ّية ،لك ّننا سنبقى اجتامع ّيني غري
قادرين عىل االستغناء عن بعضنا.
قد نستغني عن اإلنسان يف كثري من
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املجاالت الطبّيّة والصناعيّة والزراعيّة
وحتى التعليميّة ،إن اعتربنا أ ّن التعليم
هو مج ّرد تلقني ونقل معلومات ،ولكن
يستحيل أن نستغني عن اإلنسان يف
املجاالت النفسيّة والرتبويّة والتنمويّة
واإلرشاديّة والعاطفيّة والروحيّة.
وهنا ميكن لنا الحديث عن نوعني من
كل نوع مع املستقبل
الناس ،يتفاعل ّ
بطريقة مختلفة.
النوع األول :هو اإلنسان غري املتوازن
الذي ينغمس يف التط ّور بطريقة غري
واعية ،فيصبح أسري اآللة ،وينىس أنّه هو
من اخرتعها أساساً وهو القادر عىل أن
يخرتع ما هو أكرث تطورا ً منها ،فيهمل
والروحي
واالجتامعي
النفيس
الجانب
ّ
ّ
ّ
الرقمي املحض
يل
لصالح الجانب العق ّ
ّ
التكنولوجي
ويقع يف د ّوامة االستهالك
ّ
الرقمي واملعر ّيف .فيبتعد عن اإلنتاج ّية
ّ
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ويصبح صورة جوفاء لإلنسان املتط ّور
شكالً ال مضموناً .يعرف الكثري وعاجز
عن إنتاج القليل.
أ ّما النوع الثاين ،فهو اإلنسان
املتوازن الذي يعيش يف عامل متط ّور
كل ما فيه ملصلحته ،فريتاح
يس ّخر ّ
من كثري من األعباء الفيزيائ ّية لصالح
والروحي.
واالجتامعي
النفيس
من ّوه
ّ
ّ
ّ
وسيكون أقدر عىل الوصول إىل
املعرفة ،وسيتمتع بقدر أكرب من
املهارة يف استثامرها لتحقيق التكامل
الذي ُخلق ألجله أساساً .وسيكون
صورة منوذج ّية لإلنسان املتط ّور شكالً
ومضموناً .يعرف الكثري ،وقادر عىل
إنتاج املزيد .واأله ّم من ذلك كلّه،
سيكون ه ّمه اإلنتاج ألجل األهداف
اإلنسان ّية السامية ،وليس اإلنتاج
أي هدف ّية واعية.
لإلنتاج دون ّ

مع الشباب
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حوراء هزيمة

طالبة دكتوراه يف كلية احلقوق ـ لبن�ان

مصطلح
شائ ٌع بني الناس،
كث ًريا ما يستخدم لوصف
الشخصيّات التي تستطيع لفت النظر،
والتأثري يف اآلخرين.
لكن ما هو التعريف الدقيق لهذا املصطلح؟ وما هي
دالالته؟
اختلفت معاين الكاريزما وتع ّددت بتع ّدد املجتمعات
واختالف ثقافاتها ،حتى ع ّده بعض الباحثني مفهو ًما
ٍ
واحد للكلمة يف اللّغات؛
معنى
غامضً ا ،وال ميكن إيجاد
ً
ألنّها بطبيعتها من الكلامت الغامضة التي يعترب غموضها
ولعل الرغبة يف استعاملها تنشأ من املعنى
رس سحرهاّ ،
ّ
الغامض الذي يجول يف خاطر من يستعملها ،فهي قد
تعني سحر الشخصيّة أو الشخصيّة امللهِمة أو الشخصيّة
اآلرسة ،أو الجاذب ّية والسحر يف شخص ّية القائد ،التي دفـــع
الجامهري لتقديسه أو املهابة منه(((.
(((  -يراجع :ع ّباس ،ثامر :تقديس الزعامة( دراسة يف ظاهرة الكاريزما السياس ّية) ،ط ،1دار ومكتبة
عدنان ،بريوت2015 ،م ،ص.487

ونظـــرا ً لــهذا التن ّوع،
ال ب ّد من الرجوع إىل معنى الكلمة
يف اللغة ،وكيفيّة تط ّورها.

مصطلح ومعنى

الكاريزما
ّ
وتطوره:
نشأة املفهوم

الكاريزما كلمة ذات أصل يونا ّين “  ،"charismaوتعني
"الهديّة" ،وقد استُعملت بداية مبعى املوهبة اإلله ّية(((.
استخدمها املسيحيّون األوائل للداللة عىل املواهب التي
يختص بها الله أفرا ًدا مع ّينني ،ث ّم انتقلت الكلمة إىل الفالسفة
ّ
الالهوت ّيني املسيح ّيني .ويقال -أيضً ا -إ ّن مصطلحcharisma
خاصة خارقة
عند األغريق يشري إىل النعمة اإلله ّية أو إىل ّ
ٍ
قدرات
معي تجعل صاحبها ميتلك
تتم ّيز بها شخص ّية فرد ّ
طبيعي ،ولهذا فإ ّن
ومواهب ،تفوق ما هو إنسا ّين وما هو
َ
ّ
املصطلح برأيهم يستخدم يف نطاق األدب للداللة عىل الهبة
اإللهيّة(((.
هذا وقد أعطى عامل االجتامع “ماكس فيرب” مصطلح
((( -يراجع :مصطفى ،نيفني عبد الخالق :قيادة الرسول وخالفته واألمناط املثال ّية للسلطة ملاكس
فيرب(دراسة مقارنة) ،مجلة العلوم االجتامع ّية ،الكويت ،شتاء 1986م ،ص . 147
(((( -م.ن) ،ص.43
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مصطلح ومعنى

الكاريزما صبغة سياس ّية يف كتابه “االقتصاد
واملجتمع”((( .واعتربه نو ًعا من أنواع السلطة،
حيث ص ّنف السلطات إىل ثالث((( :السلطة
التقليديّة ،والسلطة العقالن ّية القانون ّية،
والسلطة الكاريزم ّية التي تستند رشع ّيتها
عىل اإلخالص لشخص ّية استثنائ ّية مثال ّية.
وتنقسم السلطة الكاريزم ّية
إىل نوعني؛ فقد تكون لصيق ًة
الخاص ّية
بشخص القائد ،فتكون
ّ
الكاريزم ّية راجعة إىل القيادة ،وقد تكون
الخاص ّية الكاريزم ّية
لصيق ًة بالسلطة ،فتكون
ّ
راجع ًة إىل السلطة ال إىل الشخص(((.
وقد أخذ مصطلح الكاريزما بع ًدا اجتامعيًّا؛ حيث
يطلق يف بعض األحيان عىل الرياضيّني والف ّنانني والكتّاب،
أي فر ٍد له حضوره يف املجمتع (مدير رشكة ،أو
وحتى عىل ّ
موظّف ،أو مد ّرس ،أو حتّى تلميذ.)...
يع ّرف الدكتور يف علم النفس “هاورد فريدمان”
شخص
الكاريزما بأنّها “حضو ٌر مم ّي ٌز ومثري”؛ كأن يدخل ٌ
له حضوره املم ّيز إىل مكان ما ،فيلفت انتباه اآلخرين،
بل تسيطر شخص ّيته يف ذلك املكان؛ فالطاقة اإليجاب ّية التي
يحملها تنعكس عىل اآلخرين ومتنحهم الحياة والحيويّة
والنشاط .ويف صميم وأعامق الكاريزما ثقة قويّة بالنفس وقدرة عىل إسقاطها عىل اآلخرين(((.
خاصيّة يف السلوك اإلنسا ّين ،ويعني أساساً امتالك صفات تؤ ّهل الشخص ليكون
يعب عن ّ
خالصة القول ،إ ّن الكاريزما مصطلح ّ
االجتامعي رونالد رياجو“ :ليست الكاريزما موهبة أو منحة من السامء ،وليست صفة ميكن
مؤث ّ ًرا يف اآلخرين .يقول عامل النفس
ّ
أن ترثها أو تولد معك ،إنّ ا هي يشء تستطيع تنميته إذا توفرت لديك القدرة عىل تنمية هذه الصفة يف شخصيّتك”.
وعليه ال ب ّد أن نسعى الكتساب الكاريزما؛ لنكون مؤث ّرين يف َمن هم حولنا ،فننرش أفكارنا الحقّة ،والتو ّجهات الصحيحة يف
االجتامعي.
محيطنا
ّ
الرتيك ،املنظّمة العربيّة للرتجمة ،ط ،1بريوت 2015،م ،ص .491
((( -يراجع :فيرب ،ماكس :االقتصاد واملجتمع ،ترجمة محمد ّ
((( -يراجع :مصطفى( ،م.س) ،ص.138 137-
(((  -يراجع :مصطفى( ،م.س) ،ص .142
((( -يراجع :شحرور ،ليىل :سحر لغة الجسد :الكاريزما القياديّة ،ط ،1الدار العرب ّية للعلوم ،بريوت2010 ،م ،ص . 16 15-
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السوشيال ميديا تقتحم...

مع الشباب
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ق!!

محمد باقر كجك

ّ
التربوي -لبن�ان
كاتب وباحث يف الفكر

يغرق كثري من الشباب اليوم يف عامل

السوشيال امليديا بسبب االنفتاح،

وسهولة التواصل مع الجنس اآلخر
عن طريق تلك الوسائل ،ما يؤدي
إىل كرس الحواجز ،وإىل الوقوع يف

والحب ،وبطبيعة الحال
اإلعجاب،
ّ
يعبون عن مشاعرهم املتبادلة
فإنّهم
ّ

من خالل الرسائل الشفويّة والكتبيّة،
أو طريق الرموز املوجودة بوفرة عىل
وسائل التواصل ،وهي التي تُس ّمى

بـ »Emoji« :وهي عبارة عن الوجوه

والرموز املستخدمة يف كتابة الرسائل
اإللكرتونيّة.

قضايا الشباب

و
ا
ل
ش
ب
ا
ب
ي
غر

والسؤال الذي يطرح يف هذا املجال
هو اآليت :كيف ميكن أن يتج ّنب الشاب
والفتاة -عىل حدٍّ سواء -الوصول إىل هذه
املرحلة من كرس القيود والحواجز يف
التواصل؟ وكيف ميكن مساعدتهام عىل
مقاومة عواطفهم الج ّياشة ،وكيف ميكن
حثّهم عىل التفكري بعقالنيّة يف هذه املرحلة
الحساسة التي تسيطر فيها العاطفة عىل
ّ
خاصة أ ّن بعض الفتيات
العقل متاماً،
ّ
يص ّدقن وعود الشباب بالزواج؟
الجواب:
إ ّن هذا األمر يرجع إىل الرتبية التي
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يتلقّاها اإلنسان يف منزله ،وإىل األسس األخالقيّة التي ينمو
عوده ويشتد عليها ،والتي تؤهله ليك يكون نفسه أينام كان،
سواء أكان يف الساحات الواقعيّة أم االفرتاضيّة .فاملشكلة
األساس التي يعاين منها الشباب تكمن يف ضياع هويّة السري
والسلوك.
نحن يف هذه الدنيا نسري نحو الله تعاىل ،والوصول إليه
بقلب سليم هو الغاية والحلم؛ لذلك فإن َمن يدخل إىل ساحة
يعي هويّته الفكريّة
الواقعي
التواصل
واالفرتايض عليه أن ّ
ّ
ّ
وأن يح ّدد اتجاهاته الثقاف ّية ،وأسلوب عمله ومنهجه يف ذلك،
وإال فإنّه يف الغالب سيقع يف أخطاء وخيمة وغفالت متامدية.
االفرتايض أش ّد خطورة كام تعرفون.
والواقع
ّ
الحل هو يف تهذيب النفس بطرقها املعروفة ،ومحاولة كبح
ّ
النفس عن التواصل مع الجنس اآلخر إال يف مقدار الرضورة،
وضمن الحدود والضوابط الرشع ّية التي أكّدت عليها التعاليم
اإلسالم ّية؛ فقد ب ّينت التجارب أ ّن التساهل يف ذلك مظ ّنة
الفساد.
واألمر اآلخر ،هو الفراغ! فقد جاء يف الروايات الرشيفة
أ ّن «الفراغ مفسد ٌة»(((؛ فليس مثّ ة أمر أفسد من شاب فارغ
هاتف يستطيع تص ّيد الناس
ولديه وقت فراغٍ ،وبني يديه ٌ
من خالله.
لذلك ،أتو ّجه إىل األخوات والفتيات للتأكيد عىل أ ّن من
كل ما يتصل بالحياء ،واملحافظة
واجبه ّن أن يبالغن يف ّ
عىل الحدود الرشع ّية يف التواصل عىل وسائل التواصل
االجتامعي؛ أل ّن الذئاب ك ٌرث ،واملغرضون أكرث ،والخبثاء أش ّد
ّ
مكرا ً ،...ففي وسائل التواصل ال أرسة تحمي الفتاة ،وال أحد
يرى غري الله تعاىل.
العريب ،بريوت1403 ،هـ  ،ج ،74ص.419
(((  -يراجع :املجليس ،محمد باقر :بحار األنوار ،ط ،3دار إحياء الرتاث ّ
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وأ ّما يف ما يرتبط مبوضوع الزواج وما يرتبط به،
واقعي جدا ً ،ومبا أنّه ال
ففي الحقيقة إ ّن الزواج أمر
ّ
ب ّد من دخول البيوت من أبوابها ،فعىل الشاب أن ال
يسلك هذا السبيل؛ أل ّن مفاسده كثرية وسيس ّول له
الشيطان أن يتنقّل بني هذه وتلك حتى يستقر عىل
الخيار األنسب بنظره ،وتقع جراء ذلك ضحايا ومشاكل
ورضوري
بديهي
كبرية .وأ ّما الفتيات ،فعليه ّن بشكل
ّ
ّ
أن يضعن حدودا ً قاسية ،وأن يطل َنب من الشاب الدخول
إىل املنزل وبيت األهل؛ أل ّن هذا البيت هو الحاضن
األساس للفتاة مهام حصل.

اخرتنا

ً
أن نكون منربا للتعبري عن آرائكم وتوجهاتكم،

ً
ّ
ّ
ّ
واألدبي�ة
والفكرية
العلمية
وميدانا لنشر إبداعاتكم ومساهماتكم
ّ
والفني�ة...

ّ
يسر مجلة «مع الشباب»

ّ
الورقية واإللكرتوني�ة لـ:
أن تفتح صفحاتها

Email: Among.shabab@gmail.com
Whatsapp: 09613835051
telegram: t.me/maashabab
website: maaalshabab.iicss.iq
facebook: @maaalshabab
twitter: @maaalshabab
instagram: maaalshabab

ّ
ّ
الكتبي�ة يف أبوابها كافة (ملف العدد،
 استقبال مشاركاتكمتكنولوجيا ،تربي�ة)...،
والفني�ة (كتابّ ،
ّ
فن
 نشر إجنازاتكم وإنت�اجاتكم الفكريةّ
تشكيلي ،أفالم قصرية ،كاريكاتور)...
 إبداء آرائكم حول مقاالت املجلة وموضوعاتها؛ من خاللّ
نقدي موضوعي يعكس رؤية كاتب�ه.
كتابة مقال
ّ
الشبابي�ة ،اليت ترغبون تغطيتها ونقلها عرب
 نشر النشاطاتّ
اإللكرتوين
موقعها

وأن تدعوكم للمشاركة يف فقرة «قضايا الشباب»
ِّ ٌ
متنوعة بموضوعاتها ،تفتح لكم املجال لطرح:
فقرة

ّ
نفسية)...
 مشكلة تواجهكم (تربوية ،اجتماعية، سؤال أو استفسار أو إشكال حيتاج إىل توضيح يف مختلفاملوضوعات (عقيدة وفكر ،تربي�ة ،اجتماع)...،
ّ
 املوضوعات والقضايا اليت جتدونها محل اهتمامكم جتاربكم ...واحتي�اجاتكممشاكلكم-اقرتاحاتكم وآرائكم

ّ
املتخصصني؛ لإلجابة
يرافقكم يف هذه الفقرة فريق من

عن أسئلتكم ،واقرتاح احللول املناسبة ملشكالتكم...

رسالة
ّ
مجلتنا

الميديا

قراءة في كتاب

مفهومها المعاصر

وعالقتها باإلعالم الكالسيكي

حسن الزين

إعاليم وباحث يف الدراسات الثقافية ـ لبن�ان

بطاقة الكتاب:
ـ اسم الكتاب:

امليديا ـ مفهومها املعارص وعالقتها باإلعالم الكالسييك.

ِّ
ـ اسم املؤلف:

خرض إبراهيم حيدر
ـ بي�انات النشر:

إصدار املركز اإلسالمي للدراسات االسرتاتيجية ،دار
الكفيل ،بريوت ط1939 /2008 ،1هـ..
ـ جاء الكتاب يف  199صفحة من القطع الصغري.
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من هذه النظرة اإلجاملية واملكثفة لظاهرة امليديا
ينطلق هذا البحث لييضء فضاء أثريياً رحباً ،يعرض إىل
تط ّوره عىل م ّر التاريخ ،ويستوضح مفهومه بجوانبه
اللغوية واالصطالحية واملعرفية .كام ينظر يف األسباب
التي جعلت امليديا إمرباطورية للسيطرة الناعمة عىل
املجتمعات والدول ،وصوالً إىل زمن بات الفرد فيه
قادرا ً عىل صناعة عامله املعلومايت الخاص يُنشئه َّأن
شاء ومتى أراد.
تتوزع أبحاث هذا الكتاب عىل أربعة فصول وخامتة
نقدية:
 الفصل األول :جاء بعنوان مفهوم امليديا ،وقدجرى فيه تحليل الداللة اللغوية واالصطالحية  ،وعلم
اإلعالم (امليديولوجي) ،حيث تم تحديد ثالثة عصور
ميديولوجية هي :اإلنتاج الخطي ،اإلنتاج املطبوع،

مع الشباب

ينطلق الكاتب يف هذا الكتاب من قضية ثورة
االتصاالت ،التي ُس ّميت اختصارا ً وتكثيفاً بـ «ثورة
امليديا» .حيث مل تعد الحواجز التقليدية للمجتمعات
وال الحدود الجغرافية للدول تشكّل عائقاً أمام التواصل
بني مواطنيها .وإذا كان لكل زمان ظواهره غري العادية
فال ريب أ ّن امليديا هي ظاهرة استثنائية تحمل الكثري
من امليّزات والخصائص التي تخترص أمداء الزمان
واملكان يف آن .فال يقوم تواصل ف ّعال بدونها ،وال
تُرسم سياسات أو ت ُبنى اقتصادات ولن تنشب حروب
وثورات للتغيري االجتامعي إن مل تُلقِ عليها تقنيات
الصورة والصوت ملساتها األثريية ،ومت ّدها مبا ينبغي لها
أن تبلغه من غايات.

العــدد  7ـ خريف 2019

محتوى الكتاب:

واإلنتاج السمعي ـ البرصي ،كام تط َّرق إىل أنواع امليديا،
وعالقتها بثورة االتصاالت ،والنظام املنهجي لعملها،
ومستوياتها ،وتحديد مفهومي وسائل اإلعالم ووسائط
اإلعالم.
يبي الفروق الوظيفية بني امليديا
 الفصل الثاينّ :واإلعالم الكالسييك ،وفيه عودة إىل تاريخ اإلعالم،
ووظيفته ،وصفاته ،وموقعه يف الحضارات القدمية ،ثم
ينتقل إىل الظروف املعارصة ليشري إىل اإلعالم التفاعيل،

وأنواع التلفزيون ،ودور األقامر الصناعية ،والهواتف
الذكية ،واملد ّونات اإللكرتونية ،ويتناول أبرز النظريات
املتعلّقة بامليديا ،عىل املستويات السياسية واألخالقية.
 الفصل الثالث :يتناول ظاهرة مواقع التواصلاالجتامعي ( ،)social mediaوتحليل رموزها
ووظائفها ومخاطرها ،مع جولة عىل كل موقع،
وتبيان املغزى من تأسيسه ،وتزاحم الحكومات
وكربيات الرشكات العاملية عىل متلّك هذه املواقع ،ملا
لها من تأثري يف سريورة الحياة ،وما تد ّره من أرباح
Maa alshabab(7) | Fall 2019
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قراءة في كتاب

يف نطاق ما س ِّمي بأمرباطوريات املال اإلعالمية.
 الفصل الرابع :وهو بعنوان «امليديا والسياسة»،وييضء عىل دور امليديا يف خدمة املصالح السياسية،
والنظريات املعتمدة يف هذا املجال ،وثقافة الرتهيب
اإلعالمية ،وتأثري التلفزة الفضائية ،والتحول من
امليديولوجيا إىل األيديدولوجيا.
 الخامتة النقدية ،جاءت تحت عنوان «نقد امليديا ـاستعامر الصورة والصوت» ،ويف سياقها توضيح للكيفية
التي استثمرت فيها الدول الكربى تقنيات الصورة
والصوت يف السيطرة عىل مقدرات الدول والشعوب،
والتحكم مبختلف مناحي الحياة السياسية واالقتصادية
واالجتامعية ،وال سيام ،عىل سبيل املثال ،ما فعلته
األمرباطوريات اإلعالمية يف الغرب حيث يتّضح بجالء
الوجه اإلعالمي لالستعامر املعارص.
ّ
مميات الكتاب:

بعد االطالع عىل محاور الكتاب وقراءة مضامينه،
نلحظ أ ّن الكتاب قد شّ خص بدقّة مفهوم امليديا
وع ّدد مزاياها وتاريخها ،وم ّيز نقاط الفرق بني امليديا

واإلعالم ،وقد أجاد يف تجميع أكرب ك ّم ّية من املفاهيم

والنظريّات واملعلومات واملعطيات التكنولوجيّة
علمي
منهجي
بأسلوب
والتقن ّية ،وصاغها ول ّخصها
ٍ
ّ
ّ
ش ّيق يستويف الرشوط األدب ّية والعلم ّية ،لكن يُلحظ
واملتخصصني.
أ ّن الكتاب مو ّجه للنخب
ّ
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مع الشباب

العــدد  7ـ خريف 2019

قراءة نقدية:

ـ عىل املستوى النظري :يُس ّجل عىل هامش القراءة
بعض املالحظات النقديّة ،أبرزها:
املبسطة املفهومة من قبل
 ابتعاد الكتاب عن اللغة ّالقراء الشباب ،فقد استغرق الكاتب يف املصطلحات،
وجنح نحو القراءة التاريخيّة ،والقراءة التأسيسيّة
التقن ّية لنظريّات اإلعالم واالتصال وامليديا ،وهي أطر
بكل
النظري ّ
مه ّمة لفهم القضيّة ودراستها يف بعدها
ّ
تأكيد.
 ويف السياق نفسه ،نضيف إىل النظريّات التيذكرها الكاتب ،نظريّة االستخدامات واإلشباعات
التي مل يسلّط الضوء عليها بصورة وافية ،عىل الرغم
املفسة لسلوك مستخدمي
من كونها أكرث النظريّات ِّ
امليديا ،فلها قدرة مه ّمة عىل بيان دور شبكات
االجتامعي يف تشكيل الرأي العام ،وذلك
التواصل
ّ
بالنظر إىل اإلشباعات التي ت ُق ِّدمها شبكة اإلنرتنت
ملستخدميها بأصنافها املختلفة (إشباعات املحتوى،
التقليدي الذي
وإشباعات االتصال) بعيدا ً عن اإلعالم
ّ
هجره الجيل الجديد بنسبة .80%
 ال بد من دراسة أوسع وأشمل للميديا مبالحظةكل التط ّورات التقنية والربمجية ،فضالً عن االنتشار
الواسع ،والتن ّوع يف القضايا املطروحة ،إذ املوضوع
يستحق املتابعة والتحديث الدامئني.
ّ
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حضارية
إسهامات
ّ

عليك يا مكّ ة..
ِ
سالم
ٌ
حرم الله اآلمن...
يا َ

ّ لّ
ك
م
مكة ا رمة

َ
صالح بعد
أرضك األنبياء،
وطأ َ
عليك حين
ِ
سالم
ٌ
ٌ
صالح..
لقرة عينه إنّ ي أرى،..
ِ
سالم
عليك حين تمتم الخليل ّ
ٌ

بذبح عظيم..
ممتثال ،ففداه ُّربه
تبسم ثغر الغالم
ّ
ً
ٍ

عليك حين رفع إبراهيم وإسماعيل قواعد
ِ
سالم
ٌ

بيتك العتيق...

شيء ّإل الشوق
ٍ
كل
إليك من ّ
أحرمت ِ
ُ
راجيا خلع نعل ذنوبي ،وولوج الوادي
وجئت
ً

حافيا..
المقدس
ً
ّ

هنا البيت العتيق ،هنا مقام إبراهيم ،هنا زمزم ،هنا

الحطيم...

ال

سالم

ية
ـ لبن�ا

ن

ّ
تاريخ مكة:

مسقط رأس رسول الله محمد ،تقع يف الحجاز
يف شبه الجزيرة العرب ّية ،وهي من أقدس مدن اإلسالم،
اسمها املشهور مكّة ،لك ّنها ذكرت يف القرآن الكريم
بأسامء أخرى منها :بكّة ،أ ّم القرى ،البلد األمني .وقد أشار
املؤ ّرخون إىل أسامء متع ّددة منها :أ ّم رحم ،الحاطمة،
(((
الرأس ،صالح ،العرش واملق ّدسة.
ٍ
محاط بجبا ٍل ذات شعاب ،ليس فيها
تقع مكّة يف وا ٍد
صحراوي جاف
شج ٌر وال مثر{ :وا ٍد غري ذي زرع} ،مناخها
ّ
لوقوعها يف منطقة مداريّة ،ومياهها شحيحة ما خال برئ
الطبيعي الوحيد يف املدينة
زمزم ،الذي يع ّد مصدر املياه
ّ
املق ّدسة.

البينات ،هنا الرحمة
وهنا الوحي ،هنا اآليات
ّ
شائق،
ٌ
إليك
ِ
الرحال
َ
شد
ِ
سالم
عليك يا مكّ ة كلّ ما ّ
ٌ

بدأ توافد الناس إليها بعد أن أسكن الخليل
إبراهيم زوجته هاجر وابنه إسامعيل،

ً
رحمة للعالمين..
طيبة
ً
فأينع
شجرة ّ
واللطف الجميل..

سبيال.
إليك
وغار في الوجد من لم يستطع ِ
ً

82

د

راس
ات ا

النبي
كانت مكّة قري ًة صغرية متواضعة سكنها بنو ّ
النبي نوح .ويذهب كثري
آدم ،إىل زمن طوفان ّ
واملفسين إىل القول بقدم املدينة والبيت
من املؤ ِّرخني
ِّ
العتيق.

تأديبا حسنً ا،
وأدبه
ً
وهنا أنبت الله اليتيم نباتً ا حسنً اّ ،
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األعلمي ،بريوت1987 ،م،
الخلييل جعفر :موسوعة العتبات املقدّسة ،ط ،2مؤسسة
ّ
((( -يراجع:
ّ
ج ،2ص.13

مع الشباب

العــدد  7ـ خريف 2019

َّ َ
﴿ َربنا
َ
ِّ َ ْ َ ْ ُ ْ ُ ِّ َّ َ َ ْ
ي ذِي ز ْر ٍع
إِن أسكنت مِن ذري ِت بِوا ٍد غ ِ
ْ
ع ِْن َد بَيْتِ َك ال ُم َح َّر ِم﴾ (سورة إبراهيم ،اآلية .)37وقد غاب عنهام م ّدة

ليعو َد ،فيجد رحمة الله قد أحيت ما كان رميامً؛ حيث تف ّجر زمزم ينبوعاً،
ورست الحياة يف عروق الوادي املق ّدس.
رشع إبراهيم ،مبع ّية ولده إسامعيل بإعادة بناء البيت العتيق ،الذي أصبح محور
بالحج إليه.
اقتصاد مكّة بعد األذان
ّ
بعد قبيلة جرهم ،وقبيلة خزاعة التي راجت يف عهدها عبادة األوثان ،آل أمر مكّة إىل قريش ،وهي فر ٌع من
ٍ
بإصالحات واسعة غري مسبوقة النظري
قيص بن كالب الج ّد الرابع لرسول الله ،الذي قام
قبيلة كنانة ،تحت إمرة ّ
يف البلدة والبيت الحرام.
الحبيش ،سعياً لهدم الكعبة ،فاستقبلته الطري األبابيل
ويف سنة 571م ،قدم البل َد األمني صاحب جيش الفيل أبرهة
ّ
بحجار ٍة من س ّجيل ،ويف العام نفسه شاءت الرحمة اإلله ّية أن يسط َع نور محمد بن عبد اللهعىل العامل ،حتى إذا
بلغ أربعني سن ًة ُح ِّمل األمانة اإلله ّية ،فكان نِ ْع َم بشريٍ ونذير(((.
ّ
معالم مكة:

املسجد الحرام:
هو املسجد األعظم يف اإلسالم ،وقد روي عن رسول الله“ :صال ٌة يف مسجدي تعدل عند
الله عرشة آالف صالة يف غريه من املساجدّ ،إل املسجد الحرام ،فإنّ الصالة فيه تعدل
مئة ألف صالة”(((.
الخلييل ،موسوعة العتبات املقدّسة( ،م .س) ،ج ،2ص.52
ّ
((( -يراجع:
املجليس ،محمد باقر :بحار األنوار ،ط ،2مؤسسة الوفاء ،بريوت،
(((-
ّ
1983م ،ج ،96ص381
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وهو من املساجد الثالثة التي تُش ّد إليها الرحال،
يف الحديث« :ال تشدّ الرحال إال إىل ثالثة مساجد:
(((
مسجدي هذا ،ومسجد الحرام ،ومسجد األقىص»
رشفة ،التي رفع قواعدها
تتوسطه الكعبة امل ّ
إبراهيم وإسامعيل ،كام ح ّدثنا القرآن الكريم يف
َ ْ َْ َ ُ َْ ُ َْ َ َ َ َْْ
ت
قوله سبحانه :وإِذ يرفع إِبراهِيم القواعِد مِن
الي ِ
َ ْ َ ُ َ َّ َ َ َ َّ ْ َّ َّ َ َ ْ َ َّ ُ ْ َ
وإِسماعِيل ربنا تقبل مِنا إِنك أنت الس ِميع العلِيمُ
(سورة البقرة ،اآلية)127؛ لتكون قبلة للمسلمني .وللكعبة
الشامي ،الركن
أركا ٌن أربعة :الركن األسود ،الركن
ّ
العراقي ،ويف أعىل جدارها الشام ّيل
اليام ّين ،والركن
ّ
املطل عىل ِحجر اسامعيل.
يوجد ميزاب الرحمة ّ
يض ّم املسجد الحرام -أيضاً -مقام نبي الله
إبراهيم ،حجر إسامعيل ،الصفا
واملروة ،برئ زمزم ،الحجر األسود
والعديد من املشاعر املق ّدسة
األخرى.
الحج املقدّ سة:
مشاعر ّ
تحتضن مكّة مشاعر الحج
املق ّدسة ،كام أ ّن فيها عد ًدا كب ًريا من
اآلثار اإلسالم ّية نذكر منها:
عرفات :يقصدها الحجيج يف اليوم
النيسابوري ،أبو الحسن :صحيح مسلم( ،ال ط) ،دار
(((-
ّ
الفكر ،بريوت( ،ال ت) ،ج ،4ص.126
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التاسع من ذي الحجة
ألداء أ ّول واجبات الحج.
ِمنى :يقصدها الحجيج يف أيام الترشيق
الثالثة (العارش والحادي عرش والثاين عرش من ذي
الحجة) لرمي الجمرات (الحىص) بعد جمعها من
املزدلفة .كام أ ّن فيها يتم الذبح أو النحر ،والحلق أو
التقصري.
غار حراء :هو الغار الذي كان يتعبّد فيه رسول
اإللهي .يقع يف أعىل
الله ،والذي نزل فيه الوحي
ّ
رشقي مكّة.
جبل النور،
ّ
غار ثور :هو الغار الذي لجأ إليه النبي أثناء
الهجرة ،يقع جنوب مكّة.

تض ّم مكّة عددا ً من املساجد امله ّمة أبرزها :مسجد
الخيف ،مسجد النحر ،مسجد البيعة ،مسجد غدير خم،
مسجد الجن ،مسجد الراية.
فضائل مكة وخصائصها:

أحب األرض إىل الله تعاىل مكّة،
ورد يف الحديثّ “ :
وجل من تربتها ،وال حج ٌر
أحب إىل الله ع ّز ّ
وما ترب ٌة ّ
أحب إىل
أحب إىل الله ع ّز ّ
وجل من حجرها ،وال شجر ّ
ّ
أحب إىل الله ع ّز
الله ع ّز ّ
وجل من شجرها ،وال جبال ّ
وجل من
أحب إىل الله ع ّز ّ
ّ
وجل من جبالها ،وال ماء ّ
مائها”(((.
وعن رسول الله“ :إ ّن مكّة بل ٌد عظّمه الله وعظّم
حرمته.(((”..
وجل  -كانت لها
وألجل حرمتها عند الله  -ع ّز ٌ
((( -الصدوق ،محمد بن بابويه :من ال يحرضه الفقيه( ،ال ط) ،منشورات جامعة املد ّرسني ،قم،
(ال ت) ،ج ،2ص.243
السيوطي ،جالل الدين :الد ّر املنثور( ،ال ط) ،دار الفكر( ،ال ت) ،بريوت ،ج ،1ص.124
(((-
ّ

مع الشباب

مساجد مكّة:
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ّ
املعلة :من أقدم املقابر ،وقد
مقربة
ض ّمت رفاة كثري من املسلمني األوائل منهم :ج ّد
الرسول عبد املطلب ،ع ّمه أبو طالب ،السيّدة خديجة
وابنها القاسم ابن رسول الله ،وأول شهيدين يف االسالم
يارس وسميّة.

خصائص مت ّيزها عن غريها من بقاع األرض؛ فقد ُح ّرم
ٌ
ْ
ْ
ُ
َ
َ
ُ
ْ
ْ
ُ
وه ْم عِن َد ال َمسج ِد َ
ال َر ِام
فيها القتال ابتدا ًءَ  :وال تقات ِل
ِ
َ ُ ُ
َح َّت ُيقات ِلوك ْم فِي ِه( سورة البقرة ،اآلية.)191
وعن رسول الله..“ :أال إ ّن الله قد ح ّرم مكّة يوم
خلق الساموات واألرض ،فهي حرا ٌم بحرام الله إىل يوم
القيامة ،ال ينفر صيدها ،وال يعضد شجرها ،وال يختىل
تحل لقطتها إلّ ملنشد”(((.
خالها ،وال ّ
كل ما فيها من الصيد ونزع
والحرمة تنسحب عىل ّ
الشجر وذبح الصيد ومتلّك اللقطة يف الجملة.
ومن خصائصها حرمة دخول غري املسلمني إليها:

َّ َ ْ ُ ْ ُ َ َ َ ٌ َ َ َ ْ َ ُ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ
ال َرام بعد
جد
شكون نس فال يقربوا المس ِ
إِنما الم ِ
َ َ
َعم ِِه ْم هذا(سورة التوبة ،اآلية.)28

ِ
بوركت...
أَيَا أ ّم القرى ويا أمن الخائف املستجري،

حباك رب ّ ِ
ِ
ِ
ِ
واجتباك
ك
بوركت يوم
وأول
واختارك منبتًا للصادق األمنيّ ،
ِ
فارتضاك لنفسه
هم ٍد للرساةل احمل ّمديّة.
حر ًما ولبيته العتيق سكناً ،وغرس يف
ِ
إليك.
أفئدة العاشقني أجشار الشوق
ِ
بوركت اي مكّة...
املجليس ،بحار األنوار( ،م .س) ،ج ،21ص.135
(((-
ّ
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ليلى قبيسي
مجازة يف علم النفس ـ لبن�ان

ّ
شخصيت�ه:
مالمح من

اإلسالمي أبو نرص محمد بن محمد
الفيلسوف
ّ
بن طرخان بن أُو َزلَغ الفارا ّيبُ ،ولد عام 257هـ

يف بلدة “وسيج” بالقرب من مدينة فاراب ،من أ ٍّم تركيّة

فاريس((( ،مت ّيز برشافة نسبه ،وحياته امليسورة،
وأب
ٍ
ّ
لك ّنه عدل عن هذه الحياة وزهد فيها؛ حيث أعرض
عن منازل ال ِّرفعة والجاه والشهرة .عاش يف كنف سيف

الدولة ،الذي أغدق عليه املال؛ لك ّنه كان ينفق أربعة
دراهم فقط يف النهار لتلبية حاجاتهَ .
مال إىل العزلة
والتأ ّمل ،إىل أن ت ّ
ُوف عام 339هـ.
يُع ّد “الفارايب” من أشهر الفالسفة املسلمني ،ومن
ملمً باألدب
أكرب فالسفة القرن الرابع
الهجري .كان ّ
ّ

ّ
مؤلفاته:

تن ّوعت مؤلّفات “الفارايب” بني مق ّدمات ومخترصات،
رشوح وتعليقات ،ردود عىل املتق ّدمني واملعارصين،
خاصة عرض فيها آراءه.
ومؤلّفات ّ
فكان من املق ّدمات واملخترصات“ :ما ينبغي أن
يُق ّدم قبل تعلّم الفلسفة” ،و “رسالة يف أغراض ما بعد
الطبيعة” ،و “املخترص الكبري يف املنطق” وغريها.

العر ّيب ،واملنطق ،والفلسفة ،والرياض ّيات ،واملوسيقى،

وإحاطته بالعلوم وقدرته عىل تعلّم ع ّدة لغات؛ حيث

ومن الردود عىل املتق ّدمني واملعارصين“ :ال ّرد عىل

((( -يُراجع :ابن أيب أصيبعة :عيون األنباء يف طبقات األطباء ،رشح وتحقيق الدكتور نزار رضا،
(ال ط) ،منشورات دار مكتبة الحياة ،بريوت ،ص.603
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ُس ّمي بـ “املعلِّم الثاين” نسب ًة إىل “أرسطو” املعلِّم
وشح
األ ّول؛ ألنّه حذا حذوه يف االهتامم بعلم املنطقَ َ ،
مؤلّفات أرسطو املنطق ّية.

أ ّما من الرشوح والتعليقات“ :رشح كتاب املقوالت
ألرسطو” ،و “رشح كتاب العبارة ألرسطو” ،و “رشح
كتاب الجدل ألرسطو”.

والسياسة ،وعلم االجتامع .وقد متيّز بسعة ثقافته
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العاملي ،لبنان1995 ،م،
((( -يُراجع :صليبا ،جميل :تاريخ الفلسفة العرب ّية ،ط ،3دار الكتاب
ّ
ص.140 135-

فلسفته:
لكل ما
ق ّدم الفارا ّيب من خالل فلسفته مقاربة شبه شاملة ّ
يرتبط بالحياة اإلنسان ّية ،مبدؤها ،منتهاها ،تدبري شؤونها
والسياسة التي ينبغي اتبّاعها .يقول الدكتور إبراهيم مدكور(((:
كل يشء ،وكان مييل إىل النظر يف
«كان الفارا ّيب يريد أن يدرس ّ
كل ناحية ،وإىل البحث يف جميع االحتامالت املمكنة،
األمور من ّ
وكان يسعى إىل التوحيد والتعميم ،إىل التقسيم والتفصيل،
وهذه الروح الب ّناءة ظاهرة متام الظهور يف أسلوبه الكتا ّيب ويف
كل لفظة ،وهو
كاتب يوجز ويل ّخص ويعرف قيمة ّ
عباراته ..فهو ٌ
(((
الفكري يف اللفظة كام يطيله يف الفكرة».
يطيل التأ ّمل
ّ
ّ
الفلسفية:
أبرز أفكاره

♦وحدة الفلسفة:
سعى الفارايب إىل التوفيق بني املذاهب املتعارضة من قبيل
الجمع بني رأيي الحكيمني يف كتابه “الجمع بني رأيي الحكيمني
أفالطون وأرسطو”ُ ،معتربا ً أ ّن هذين الفيلسوفني متّفقان ،وإ ْن
اختلفا يف بعض املسائل(((.
♦النظرة إىل الله والعامل:
ّبي الفارايب أ ّن املوجود ينقسم إىل قسمني؛ إ ّما أن يكون
مرصي.
جامعي
ومتخصص يف الفلسفة ،وأستاذ
((( -إبراهيم مدكور ( 1902م 1996 -م ) :عامل لغة،
ّ
ّ
ّ

(2)- Madkour, Ibrahim, La Place d’Al Farabi Dans l’École Philosophique

Musulmane, bulletin of the school of oriental and African schools, 2009, p15,16.
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الخاصة“ :رسالة يف العقل” ،و “رسالة يف
وأ ّما من كتبه
ّ
اإللهي”
ماه ّية النفس” ،و “كالم يف الرؤيا” ،و “كالم يف العلم
ّ
وغريها .وقد متيّزت مؤلّفاته بدقّة معانيها ،وإيجاز أفكارها
مفصل.
التي تحتاج إىل رشح وبيان ّ

العــدد  7ـ خريف 2019

الراوندي يف أدب الجدل” ،و “مقالة يف وجوب صناعة
ابن
ّ
الكيمياء والر ّد عىل مبطليها” وغريها.

واجباً أو ممكناً ،وأل ّن املمكن ال يخرج إىل الوجود إال بعلّة
ومل ّا كانت العلل ال تتسلسل إىل غري النهاية ،وجب أن ينتهي
التسلسل إىل موجود واجب الوجود ال علّة لوجوده ،فتكون
املمكنات بذاتها واجبة بغريها ،والله هو موجو ٌد واجب بذاته،
كل يشء يف العامل.
وهو السبب األ ّول لوجود ّ
وأ ّما يف ما يتعلّق بصفات الله ،فيعترب الفارا ّيب أنّه مل ّا كان
السبب األ ّول هو املوجِد لسائر املوجودات ،فذلك يعني أنّه
كل نقص وأ ّن وجوده أفضل وأكمل وأقدم وجود.
بريء من ّ
♦النفس اإلنسانية:
يعترب الفارايب أ ّن النفس اإلنسانيّة متتلك خمس قوى:
ـ الق ّوة الغاذية التي يتغذّى بها الجسم ويقوى من خاللها.
الحاسة التي تتمثّل فيها الحواس الخمسة ،فيدرك
ـ الق ّوة
ّ
من خاللها محيطه.
ـ الق ّوة النزوع ّية التي ينزع اإلنسان من خاللها نحو اليشء،
فيشتاق له أو ينفر منه فيكرهه.
ـ الق ّوة املتخ ّيلة التي من خاللها ت ُحفظ الصور التي ارتسمت
من املحسوسات ،ف ُيعاد تخ ّيلها مع غيابها.
ـ الق ّوة الناطقة التي متكِّن من إدراك املعقوالت ومتييز
حسنها من قبحها.
♦املدينة الفاضلة:
االجتامعي الذي
يبي الفارايب أ ّن املدينة الفاضلة هي الركن
ّ
ّ
يت ّم فيه التعاون عىل األشياء التي تُنال بها السعادة ،حيث
إ ّن التعاون هو الرشط األساس لبلوغ تلك السعادة ،مش ّبهاً
هذه املدينة ببدن اإلنسان الذي تتعاون أعضاؤه لحفظه وم ّده
بالقوة .وهذه املدينة تتألّف من رئيس املدينة الذي ينبغي
بحسب الفارا ّيب أن ميتاز بخصال مح ّددة تُظهر رضورة كونه

((( يُراجع ،:صليب تاريخ الفلسفة( ،م.س) ،ص.146-143
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كامل الصفات وامللكات والذي يس ّميه “اإلمام” بحكم
مقلب آخر يشري
الشيعي .ويف
تأث ّره باإلمامة يف املذهب
ٍ
ّ
لكل
فصل ّ
الفارا ّيب إىل ما هو مضا ّد للمدينة الفاضلة والتي ّ
فقسمها إىل أربعة أنواع :املدينة الجاهلة،
منها حالهاّ ،
وهي التي مل يعرف أهلها السعادة ومل تخطر يف بالهم
أصالً ،املدينة الفاسقة وهي التي يعلم أهلها ما يعلمه
أهل املدينة الفاضلة ،لكن سلوكهم سلوك أهل املدينة
الجاهلة ،املدينة املب ّدلة وهي املدينة التي كان سلوك
أهلها سلوك أهل املدينة الفاضلة لكنهم ب ّدلوا ذلك،
ورابعاً املدينة الضالّة وهي املدينة امل ُعت ِقدة بالله ،لكن
رئيسها يكون ضاالً ويخادع الناس(((.
أخريا ً ،يعتقد الفارايب أ ّن من يُقبِل عىل
الفلسفة والعلم يجب أن يكون نظيفاً
ونزيهاً من الناحية األخالق ّية ،كام يعتقد
يل،
أ ّن األخالق هي ُمنطلَق
ّ
حضاري وشمو ّ
وأ ّن الحضارة ُمندكّة مع األخالق ،وأ ّن
رئيس املدينة هو املسؤول عن صيانة
نظام املدينة(((.

((( يُراجع :صليبا ،تاريخ الفلسفة( ،م.س) ،ص.177-147
اإلسالمي دراسة منهجيّة حديثة يف املصادر واالتجاهات،
((( يُراجع :املدارس األخالقيّة يف الفكر
ّ
الفكر
لتنمية
الحضارة
مركز
ط،1
تعريب عبد الحسن بهبهاين بور،
اإلسالمي ،بريوت2012 ،م،
ّ
ص .129-128
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