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األبعاد االجتماعية والوجود ّية للثورة الرقمية
وتداعياتها الثقافية ،والقيمية
أم كلثوم الفارسي
ت�شهد الب�شرية حلظة انعطاف ال مثيل لها بحكم انخراطها التدريجي يف طور جديد ،تعمل فيه التكنولوجيات على القيام بتعديالت جوهرية على
احلياة الإن�سانية بطرق �أكرث جذرية مما �شهدته مع اكت�شاف اللغة والكتابة واملطبعة ،و�إن العامل يعي�ش ثورة �صناعية جديدة تعمل على خلخلة
�أمناط احلياة والوجود.
و�إذا ك��ان الإن �� �س��ان يف ال �ف�ترات ال�سابقة ب�ح��ث ع��ن حلول
تقنية حلل امل�شكالت (املطبعة ،الفالحة ،املحرك البخاري،
الكهرباء )..ف�إن ما ن�شهده اليوم من حتوالت تكنولوجية
غ�ير م���س�ب��وق��ة ي�صعب ال�ت�ن�ب��ؤ ال��دق�ي��ق مب�ف�ع��والت�ه��ا على
امل���س�ت�ق�ب��ل؛ ف��ال�ب���ش��ري��ة ق��د ان�ت�ظ��رت �� 38س�ن��ة ل�ك��ي حت�صل
ع�ل��ى 50مليون م�ستمع ل�ل�إذاع��ة ،ولكنها انتظرت �شهوراً
قليل ًة للو�صول �إىل  50مليون م�شرتك يف تويرت!!
من هنا ن�ستعر�ض ما طرحه الأ�ستاذ -حممد ن��ور الدين
�أف ��اي ��ة� -أ��س�ت��اذ ال��درا� �س��ات الفل�سفية احل��دي�ث��ة يف جامعة
حممد اخلام�س ،املغرب .من ت�سا�ؤالت ت��دور حول الأبعاد
االجتماعية والوجود ّية للتكنولوجيا ،وتداعياتها الثقافية،
والقيمية وعن متف�صالت االختالف واالئتالف ،والنظر يف
قدرات املُجتمع على التدبري الأجنع لهذه الأدوات ،فتطور
ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ات وال ��س�ي�م��ا ا��س�ت�خ��دام الإن�ت�رن ��ت ال ُي�ك��ن
االقت�صار يف التعامل معه على زاوية طرق ا�ستعمال ال ُعدة
التقنية فقط؛ و�إمن��ا ّ
يتعي مواكبة ط��رق ا�ستقبال وفهْم
وت�صريف م�ضامينها ،ودالالت الأفكار والقيم التي متوج
يف امل�سارات ال�شبكية ،وت�أثريها على املواقف وال�سلوكيات
وال �ع�ل�اق ��ات االج �ت �م��اع �ي��ة (ك �م ��ا ي�ح���ص��ل ذل ��ك يف م��واق��ع
التوا�صل االجتماعي ،)...ومنتديات املناق�شة و«البلوغات».
�إننا نعي�ش مرحلة ّ
تخطت مُفردات «اخلطاب الطوباوي»
ع��ن الإن�ترن��ت ال��ذي ك��ان يُب�شر ب��أف��ق �إن���س��اين دميقراطي
وت �� �ش��ارك��ي «ف��ا� �ض��ل»؛ ب�ح�ي��ث ن���ش�ه��د ك�ي��ف �أن دو ًال ك�برى
ّ
وظفت ال ُعدّة الرقمية لتوجيه اجتاهات ت�صويت ناخبني
يف �أع ��رق ال��دمي�ق��راط�ي��ات (بريطانيا� ،أم��ري �ك��ا ،)...وكيف
تغ ّلب املنطق التجاري ملتعهدي الإن�ترن��ت الكبار على كل
النواحي التي ّ
ب�شرت بها ال�ث��ورة الرقمية ،وكيف مت ّكنت
ج �م��اع��ات ال �ت �ط��رف ال�ع�ن�ي��ف ب�ف���ض�ل�ه��ا م ��ن ت��و��س�ي��ع دائ ��رة
اال�ستقطاب لأفكارها وتوجهاتها ،وكيف عملت ٌ
دول على
ا�ستخدام �أدواتها للت�أثري على مواطنيها ومراقبة �أفكارهم
واختياراتهم ،وكيف تت�سبب هذه العدّة التقنية يف �إ�ضعاف
ال ��ذاك ��رة ،وت �ل��وي��ث احل ��وا� ��س ،وال�ت���ش��وي����ش ع�ل��ى التفكري
والتمييز ،ون�سيان الكائن ،والتعاي�ش مع تعبريات متنوعة
لال�ستالب والتبعية .وت�أكد من دون منازع �أ َّن هذه العدّة

متتلك ق ��درات ال حم ��دودة على تطويع الأذواق ،وتوجيه
ال���س�ل��وك�ي��ات ،و ُم��راق �ب��ة ال��رغ �ب��ات .ويف ك��ل الأح � ��وال ف ��إ َّن
انعكا�س للطرق التي
التكنولوجيات الرقمية لي�ست �سوى
ٍ
بها ي�ستعملها النا�س ،بحكم �أن ت�أثريها على الثقافة وال ِق َيم
ال ميكن َف ْه ُمه ،ح ّقا� ،أو الإحاطة ب�سهولة بانعكا�ساتها على
ال���س�ل��وك وامل ��واق ��ف خ ��ارج ال�ف��اع�ل�ين ال��ذي��ن ي�ستعملونها،
وخ��ارج ال�سياقات العامة التي يتم فيها ه��ذا اال�ستعمال؛
ذلك �أن هذه التكنولوجيات تخلق عاملاً يتغري ب�سرعة فائقة
م��ن دون �أن ي�ع��رف امل ��رء بيقينية طبيعة احل��ا��ض��ر ال��ذي
يت�ش ّكل �أمامه ،وال نوعية امل�ستقبل الذي �سيح�صل للإن�سان
والزمن واجل�سد واملوت
وقد �أنتج هذا امل ّد اجلارف للتكنولوجيات الرقمية نوعني
مت�ضاربني من املواقف ،ح�سب الباحث Rémy Riffel
«رميي ريفيل» موقف مُتح ّم�س ي�شيد بالإمكانيات اخلارقة
ال �ت��ي ت��وف��ره��ا ال �ث ��ورة ال��رق �م �ي��ة ،وال ت �ك��ف ع ��ن اب�ت�ك��اره��ا
وت�ط��وي��ره��ا م��ن خ�ل�ال ال��ول��وج امل�ب��ا��ش��ر(وغ��ال�ب�اً م��ا يكون
جم��ان � ّي �اً) ل�ك�م�ي��ة غ�ير حم� ��دودة م��ن امل �ع �ل��وم��ات وامل �ع��ارف
واملعطيات ،وما ت�سمح به من ُط��رقٍ جديدة للتوا�صل بني
املنخرطني واملُبحرين يف ال�شبكة العنكبوتية ،وما تعر�ضه
من تنو ٍع كبري يف اال�ستعمال واال�ستثمار .ويرى املتحم�سون
«يعب
لهذه الثورة �أننا ب�إزاء «ذكاء ابتكاري ا�ستثنائي رقمي ّ
ع�ن��ه اجل�ي��ل امل ُ�ن�غ�م����س يف ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا ال ��ذي ي ��ؤك��د ي��وم�اً
بعد يوم �أننا ن�شهد �إع��ادة حتديدٍ لطرق العي�ش واملعرفة،
ب��ل ون�شهد على دخ��ول الب�شرية �إىل مرحلة مف�صلية يف
تاريخها بوا�سطة ه��ذا االكت�شاف الرقمي .غري �أننا جند
يف مقابل ذل��ك م��وق�ف�اً م�غ��اي��راً م��ن التكنولوجيات يتم ّيز
بنو ٍع من القلق ب�سبب ال�سطوة التي ب��د�أت متار�سها على
حياة النا�س وعلى ال��رواب��ط االجتماعية ،وم��ا حتدثه من
ت�غ�ي�يرات تظهر على ال�ع�لاق��ات ج ��راء اال�ستعمال املفرط
لأدواتها ،وب�سبب الأ�شكال املختلفة للإدمان عليها ف�ض ً
ال
عن املخاطر التي تتعر�ض لها النا�شئة ،ب�سبب ما توفره
املواقع املختلفة امل�شارب واملذاهب من م�ضامني وم�ؤثرات،
وع ّما تتعر�ض له احلياة واملعطيات ال�شخ�صية من رقابة �أو
�سهولة الك�شف عنها .ويدعو بع�ض �أ�صحاب هذه املواقف

�إىل الن�ضال ِ�ض ّد �سيطرة التكنولوجيات الرقمية منها على
وج��ه اخل�صو�ص على حياة النا�س؛ لأنها تهدد العالقات
الإن�سانية ب�سبب �أ�شكال الفردانية التي تنتجها ،ويدعون
�إىل ال�ت�ح��رر م��ن «االن�ب�ه��ار ال��رق�م��ي» ال ��ذي ي��زج بالنا�شئة
يف ن��وع م��ن«،ال�ع�ب��ودي��ة ال�ط��وع�ي��ة» والإدم� ��ان واال��س�ت�لاب،
وما متار�سه من ت�أثري على ال ِق َيم وال�سلوكات والعالقات
وعلى الذاكرة .ويف هذا ال�سياق يرى كل مِ نْ «مارك ديغان»
و«كري�ستوف البي» �أن املفارقات الكربى للرقمي وا�ستناداً
�إىل اجتهادات وبع�ض علماء النف�س الأمريكيني تتمثل يف
ك��ون ال��دم��اغ مب�ج��رد م��ا ي�ع��رف �أن معلوم ًة م��ا ُم��ز َن��ة يف
�سجل ما ميتنع �أي الدماغ عن تذكرها؛ لأن��ه تر�سخ لديه
�أن ُجهْد ا�ستح�ضارها ال جدوى من ورائ��ه ما دام مطمئناً
على ا�ستمرارية تخزينها؛ الأمر الذي ي�سهم بالتدريج يف
�إ�ضعاف الذاكرة ،ويكون من حمفزات الن�سيان.
وعلى ال�صعيد الفكري والثقايف فقد عمل الرقمي على
زع ��زع ��ة ال�ي�ق�ي�ن�ي��ات وال �ق �ن��اع��ات وال� �ع ��ادات ،و�أن �ت ��ج �أخ ��رى
خمتلفة من حيث مو�ضوعاتها و�أ�شكال التعبري عنها ،وهو
ما �أف�ضى �إىل حتوالت وخماطر ،منها:
�أ -اه �ت��زاز امل��رج�ع�ي��ات التقليدية م��ن ال�ن��اح�ي��ة الثقافية،
�إبداعاً،و�إنتاجاً ،ورواجاً.
ب -تق ّل�ص �أدوار امل�ؤ�س�سات الو�سيطة والو�سطاء يف املجتمع،
�أو �ضعف ت�أثريهم.
ج� -سطوة الآنية ،ومقت�ضيات زمن املدى القريب ،والت�أثري
ال�ك�ب�ير ل�ل�ن��واح��ي ال �ت �ج��اري��ة ،احل��ا� �ض��رة ب �ق��وة يف امل��واق��ع
وال�شبكات.
وخ�ت��ام�اً ن��ؤك��د �أ َّن ك��ل ه��ذا التو�صيف للع�صر ال�سيرباين
ُ
ي�شيئ الإن�سان ،يربز احلاجة �إىل املراجعة النقدية،
الذي
و�إىل ال�سري يف م�ب��ادرة امل��ؤت�ل��ف الإن���س��اين ،ال�ت��ي ال ينبغي
اع�ت�ب��اره��ا ب��دي� ً
لا ل�ه��ذا ال��زم��ان ،ب��ل ه��ي ت�ي��ا ٌر ن�ق��دي ي�سعى
لإنقاذ �إن�سانية الإن�سان و�أخالقياته من الت�شييء ،دومنا
ف���ص��ام�ي� ٍة وال خ� ��رو ٍج ع�ل��ى ع���ص��ر ال �ع ��امل .ت �ي��ار امل ��ؤت �ل��ف،
وامل�ب��ادرات امل�شابهة ،هي �أع�م� ٌ
�ال وم�سا ٍع ع�صرية و�إن�سانية
م��ن �أج��ل التعديل والت�صحيح وت�ق��دمي �إن�سانية الإن�سان
على ال�سوبرمان وعلى �شعبوية الآلة ،يف الوقت نف�سه.
nkha008@gmail.com

