
عند استخدام اإلنرتنت:

وهي   :)Phishing( التصيد 
يعرض  حبيث  احتي�اليٌة  عمليٌة 
أحد  أنه  على  ٌه  مموَّ موقٌع  عليك 
على  للحصول  املوثوقة،  املواقع 
كلماِت  أو  شخصيٍة  معلوماٍت 
مصرفيٍة...  معلوماٍت  أو  مروٍر، 
عادة  حتصل  العملية  هذه  إلخ. 
الرسائل  أو  اإللكرتوين  الربيد  عرب 
روابط  على  حتتوي  اليت  املباشرة 
قد  وتكون  املمّوهة،  للصفحة 
الصفحة  لُتشابه  صممت 

احلقيقّية بشكٍل مطاِبٍق.

اخلبيث�ة  الربمجيات 
عن  عبارٌة  هي   :)Malware(
أيضًا  تكون  صغريٍة  برمجياٍت 
ما  برنامَج  شكِل  على  هًة  مموَّ
الربامج  أحد  ضمن  مدَمجًة  أو 
هذا  ويعمل  كشُفها.  ليصُعب 
على  حتركاتك  رصد  على  الربنامج 
السّر  كلمات  وتسجيل  اإلنرتنت 
املربمج.  يريدها  اليت  واملعلومات 

وعادة يوّزع هذا الربنامج عرب 
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 مرَّ على البشرية زمن كان فيه الطفل 

يصنعها  بسيطة  خشبّي�ة  بلعبة  يقنع 

بنفسه، ويتب�اهى بها أمام رفاقه الذين ال 

يملكون مهارة الصناعة. ولكن مع مرور 

السنوات حتّولت تلك اللعبة اخلشبّي�ة 

وبعدها  ومعدنّي�ة،  بالستيكّية  لعبة  إىل 

حىت  الصناعّية  املواد  أنواع  مختلف  إىل 

الماّدة  تعد  لم  مرحلة  إىل  األمر  وصل 

شكٍل  إىل  فتحّولت  األلعاب،  حتمل 

جديد غري مسبوق وغري ملموس، ُعرف 

باأللعاب  اإللكرتوني�ة. 

على  األلعاب  هذه  مخاطر  هي  فما 

القيم الفردّية واالجتماعّية؟

يف  اإللكرتونّي�ة  اللعبة  قوة  تكمن 

خليال  العنان  إطالق  على  قدرتها 

العمرّية  املرحلة  كانت  مهما  الالعب 

جالس  وهو  فتأخذه  إليها؛  ينتيم  اليت 

أصابعه-  سوى  فيه  حيّرك  ال  مكان  يف 

ليعيش  العالم  أحناء  كّل  إىل  غالبًا- 

إىل  أو  احلقيقة  إىل  تستن�د  قصصًا 

األدوار  من  مئات  ويلعب  اخليال، 

معًا  االثني  حىت  أو  الشريرة  أو  اخلرّية 

عن  ذلك  كّل  وحيصل  عينها.  اللعبة  يف 

يف  والسمعّي  البصرّي  اإلبهار  طريق 

ملن  تضمن  مؤّثرة  غرافيكّية  تصاميم 

االنغماس  من  مستوى  أعلى  يلعبها 

الكامل  واالنفصال  اللعبة  عالم  يف 

بصرّية  أداة  أّي  وألّن  الواقع.  عالم  عن 

بالشّر  وسمعّية ال يمكن احلكم عليها 

املطلق أو اخلري املطلق إال بسياقات 

إّن  القول  يمكن  فال  محّددة، 

اإللكرتونّي�ة  األلعاب  جميع 

من  قيم  على  سلبًا  تؤّثر 

يلعبها. بل إّن ثّمة أنواعًا 

هدم  يف  تسهم  محّددة 

الفرد  لدى  القيم 

واملجتمع.

كن!!
ول

تطّورت األلعاب ولكن!!

األلعاب

تكنولوجيابقعة ضوءإسهامات حضارية

محمد حسن
إعاليّم وعضو مؤّسس يف املبادرة الشبابّي�ة لتنمية املهارات- لبن�ان
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تطّورت األلعاب ولكن!!

تكنولوجيا

  األلعاب العسكرّية القتالّية:

تلك  هي  جداًل  اإللكرتونّي�ة  األلعاب  أنواع  أكرث  من  إّن 

التربوّي  جينح  وفيما  العسكرّي،  التقاتل  حول  املتمحورة 

الغريّب إىل اعتب�ارها سّيئ�ة باملطلق؛ ألنها ترّوج للعنف، جُيمع 

التربوّيون على أّن املشاهد الدموّية املرافقة ألحداث هذه 

ويعتربونها  الالعب،  لدى  العنفّية  امليول  تنيّم  األلعاب 

اللعبة  جودة  على  غيابها  يؤّثر  ال  ضرورية  غري  إضافات 

العسكرّي  املحتوى  على  وال  الغرافيكّية،  مياتها  على  وال 

األلعاب  أّن  املتيّقن  فالقدر  تقّدمه.  الذي  املتخّصص 

الدموّي،  املحتوى  من  كبريًا  كّمًا  تتضّمن  اليت  العسكرّية 

يقيض  الذي  الالعب  لدى  العنفّية  امليول  زيادة  يف  تسهم 

فرتات طويلة يف رؤية تلك املشاهد ويتفاعل معها. 

األلعاب  إىل  الكالسيكّية  العسكرّية  األلعاب  ومن 

اآلونة  يف  انتشرت  لعبة  وحتديدًا  املبتكرة،  العسكرّية 

األخرية وأدمن عليها كثريون، تطلب من الالعب التحالف 

مع غريه من الالعبي، يف مرحلٍة ما لقتل اآلخرين قبل أن 

اللعبة  هذه  لألقوى.  البقاء  ويكون  أعداًء،  اجلميع  يصبح 

احلديث�ة ترّسخ املثل القديم »أنا وخيي على ابن عيم، وأنا 

وابن عيم على الغريب« مع إضافة ممّية وهي »أنا على 

خيي« يف نهاية األمر.

 ال تقّدم هذه اللعبة أّي قّصة، وال تتضّمن أّي قضّية حق 

احلياة،  قيد  على  »أنا«  أبقى  أن  جيب  أّنه  سوى  باطل  أو 

ساعدين  قد  بعضهم  يكون  أن  بعد  اآلخرون  يموت  وأن 

اللعبة  هذه  ترّوج  مجّردة،  وبلغة  ما!  مرحلة  يف  البقاء  على 

للعالقات اإلنسانّي�ة المادّية، املستن�دة إىل املصالح اآلنّي�ة. 

من  والصداقة  العداوة  نسبّي�ة  الالعب  ذهن  يف  وتزرع 

خالل حتّول الصديق إىل عدّو يف غضون دقائق، استن�ادًا إىل 

املصلحة الشخصّية. هذه الفكرة حتديدًا يتّم الرتويج لها يف 

كثري من األفالم والربامج الغربّي�ة، ومن الواضح أّنها بعيدة 

عن األخالق اإلنساني�ة السامية. 

األلعاب اإللكرتونّي�ة االجتماعّية؟!

إىل  العسكرّية،  اإللكرتونّي�ة  األلعاب  عالم  من  وننتقل 

عالم األلعاب اإللكرتونّي�ة االجتماعّية، وهي ألعاب تسمح 

لالعب بأن يعيش حياة افرتاضّية موازّية حلياته، فيمتلك 

اسمًا ومهنة وحياة اجتماعّية خيتارها كما يريد يف إعدادات 

اللعبة، ويعيش كثريًا من األحداث الدرامّية اليت تأخذ من 
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وقته وجهده. وغالبًا ما يؤدي هذا النوع 

نتيجته  تكون  إدمان،  إىل  األلعاب  من 

الواقعّي  العالم  من  االنسحاب  األوىل 

االنسحاب  وهذا  االفرتايّض.  العالم  إىل 

يرتافق مع هدم بعض القيم األساسّية، 

واملسؤولّية  والقناعة،  الصدق،  مثل: 

االجتماعّية واألسرّية وغريها.

ألعاب املقامرة!!!

األلعاب  من  أخرى  مجموعة  ثّمة 
إىل  تستن�د  اليت  تلك  وهي  اإللكرتونّي�ة، 
ألعاب املقامرة، حىت وإن لم تكن واقعّية، 

ُتدفع  فعلّية  األموال  تكن  لم  وإن  وحىت 
يف  ما  أخطر  فإّن  آخر.  إىل  العب  من 
يقع  املقامر  غري  جتعل  أّنها  األلعاب  هذه 
فريسة عقلّية املقامرة، ويدمن على رفع 
كانت  وإن  الواقعّي.  أو  الوهيّم  رصيده 
القيمّية  اآلفات  كّل  يف  مشهورة  املقامرة 
اإللكرتونّي�ة  األلعاب  فإّن  ترافقها،  اليت 
للمقامرة ال تقّل عنها، بل قد تكون أخطر؛ 
ال  معّين�ة  أماكن  يف  محصورة  األوىل  ألّن 
يرتادها إال قاصدها، ويف وقت محدد من 
الشخص  إىل  فتصل  الثاني�ة  أما  اليوم، 

أينما كان ويف أّي وقت أراد.

وعام  خفّي  خطر  إىل  اإلشارة  وجتدر 
األشخاص،  بعض  إليه  يلتفت  ال  قد 
بعناية  اللعبة  اختي�ار  تّم  وإن  حىت 
السامّية،  اإلنسانّي�ة  القيم  لتن�اسب 
تظهر  اليت  اإلعالنات  خطر  هناك  يبقى 
بشبكة  متصلة  كانت  إذا  اللعبة  خالل 
-اليوم-  األلعاب  ومعظم  اإلنرتنت، 
هي كذلك. وال يمكن التحّكم بمضمون 
وهي  اإلطالق،  على  اإلعالنات  هذه 
تنسجم  ال  اليت  األمور  من  لكثري  ج  تروِّ
من  ال  املحافظة،  املجتمعات  قيم  مع 

ناحية الصور وال املوسيقى وال األفكار.
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فيه  أصبحت  زمن  يف  ختامًا، 
جهاز  كّل  إىل  تصل  اإللكرتونّي�ة  األلعاب 
من  دعوة  بال  باإلنرتنت  مّتصل  محمول 
بل  االنعزال،  يف  احلّل  يكون  ال  صاحبه، 
الواعي  املنّظم  واالستهالك  املواجهة  يف 
اآلباء  يشرف  أن  جيب  وعليه  واملدروس، 
على  الراشدون  ويشرف  أبن�ائهم،  على 
ال  اليت  األلعاب  بعض  فثّمة  أنفسهم؛ 
على  أساسًا  موجودة  تكون  أن  ينبغي 
أجهزتن�ا، وهي تلك اليت تقّدم محتوًى غري 
أخاليّق. وهناك بعض األلعاب اليت ينبغي 
االنتب�اه إىل الرسائل اخلفّية اليت توّجهها، 
كي ال تتسّلل إىل عقولنا، وحينها نستطيع 

أن نلعب بشكٍل آمن.

تكنولوجيا


