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تحمـــل العولمـــة ومـــا ُيصاحبهـــا مـــن تطـــور 

هائـــل ومتســـارع فـــي تكنولوجيـــا االتصـــاالت، 

وثـــورة معلوماتيـــة ومعرفيـــة ضخمـــة، العديـــد 

ــباب  ــه الشـ ــي تواجـ ــات التـ ــن الفـــرص والتحديـ مـ

العربـــي، وتتنـــوع هـــذه الفـــرص والتحديـــات ســـواء 

 فـــي الجانـــب الثقافـــي أو االقتصـــادي أو االجتماعـــي

أو السياسي أو األخالقي. 

فـــي  يحملـــه  بمـــا  والتنبـــؤ  المســـتقبل  دراســـة  وتعـــد 

كافـــة،  األصعـــدة  علـــى  وتطـــورات  متغيـــرات  مـــن  طياتـــه 

حاجـــة ضروريـــة وماســـة فـــي الوقـــت الحالـــي إلعـــداد جيـــل مـــن 

ــة  ــا لمواكبـ ــًيا واجتماعًيـ ــا ونفسـ ــا وعملًيـ ــباب مؤهـــل معرفًيـ الشـ

ــن  ــًلا عـ ــا، فضـ ــة إليهـ ــا واإلضافـ ــتفادة منهـ ــورات واالسـ ــذه التطـ هـ

ــن  ــه، وذلـــك مـ ــي تواجهـ ــة التـ ــدات المختلفـ  بالتهديـ
ٍ
ــل واع ــكيل جيـ تشـ

القيـــم  علـــى  والحفـــاظ  والوطنيـــة،  الثقافيـــة  بهويتـــه  التمســـك  أجـــل 

األخالقيـــة األصيلـــة للمجتمعـــات العربيـــة التـــي نشـــأ بهـــا.

ـــة آليـــات وإجـــراءات متنوعـــة يمكـــن مـــن خاللهـــا إعـــداد شـــباب مؤهـــل  وثمَّ

للمســـتقبل، وقـــادر علـــى لعـــب دور فاعـــل ومؤثـــر فـــي جهـــود التنميـــة، وتحقيـــق 

الريـــادة واإلبـــداع واالبتـــكار فـــي مختلـــف المجـــاالت، حيـــث يتحقـــق ذلـــك مـــن خـــالل 

الرئيســـة،  تحســـين وتطويـــر وإعـــادة تأهيـــل المؤسســـات والهيـــاكل االجتماعيـــة 

والتـــي يقـــع عليهـــا دور رئيـــس تجـــاه الشـــباب، يتمثـــل فـــي ترســـيخ الهويـــة الثقافيـــة 

ـــاء األخالقـــي والنفســـي  ـــة، والبن ـــة والمعرفي ـــر مهاراتهـــم الرقمي ـــة لديهـــم، وتطوي والوطني

واالجتماعـــي والفكـــري.

وتأسيًســـا علـــى مـــا ســـبق، تناقـــش هـــذه اإلصـــدارة مـــن سلســـة "بقلـــم خبيـــر" دور الشـــباب فـــي 

عالـــم األفـــكار واإلمكانـــات المســـتقبلية، كمـــا تتطـــرَّق إلـــى التحديـــات التـــي تواجـــه الشـــباب فـــي ظـــل 

ثـــورة المعلومـــات وتكنولوجيـــا االتصـــاالت، فضـــًلا عـــن آليـــات ووســـائل توجيـــه الشـــباب للمســـتقبل 

نحـــو مجتمـــع النمـــوذج الشـــبابي المأمـــول.
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العربيـة؛  مجتمعاتنـا  فـي  مهمـة  فئـة  الشـباب  إن 

حيـث يمثـل جيـل الشـباب الحالـي أكبـر كتلـة شـبابّية 

تشـهدها المنطقـة علـى مـدى السـنوات الخمسـين 

يبلـغ  الذيـن  سـّكانها  مـن   %30 يكـون  إذ  الماضيـة، 

عدُدهـم مـا يزيـد علـى 420 مليوَن نسـمة )1(. وتسـتطيع 

ومكاسـب  حقيقيـة  طفـرة  تحقيـَق  العربيـة  البلـدان 

كبيـرة فـي مجالـي التنميـة، وتعزيـَز االسـتقرار، وتأميـَن 

هذه المكاسب على نحٍو مستدام إذا تبنَّت سياساٍت 

تشـكيل  فـي  يسـتحقونها  حصـًة  الشـباَب  ُتعطـي 

ا  - سياسـيًّ االهتمـام  مجتمعاتِهـم وَتجعلهـم محـطَّ 

الوقـوف  جانـب  إلـى  هـذا  ـا.  واقتصاديًّ ـا  واجتماعيًّ

لهـا،  الشـباب  وتوجيـه  المسـتقبلية  اإلمكانـات  علـى 

أوطانهـم  علـى  عـبء  مـن  الشـباب  يتحـول  بحيـث 

ومهاراتهـم  قدراتهـم  بنـاء  خـال  مـن  فرصـة،  إلـى 

قوتهـم  واسـتثمار  لهـم،  المتاحـِة  الفـرص  وتوسـيِع 

الشـباب  يشـكل  إذ  السـليمة.  الوجهـة  وتوجيههـا 

البنيـان  إعـاء  علـى  قـادرة  طاقـة مجتمعيـة ضخمـة 

أحسـن  إذا  اسـتقراره؛  علـى  والمحافظـة  االجتماعـي 

اسـتثمارها واالسـتفادة منهـا )2(. وتأكيـدا لمـا سـبق؛ 

لألمـــم  العامـة  الجمعيـة  أعلنـت  1985م  عـام  فمنـذ 

المتحـدة أن عـام 1985م هـو "السـنة الدوليـة للشـباب: 

المشـاركة والتنميـة والسـام"، وهـو مـا لفـت األنظـار 

إلـى األهميـة المتزايـدة لـدور الشـــباب علـى الصعيـــد 

مجتمعاتهـم.  فـي  المحلـي 

بطـرق  يتغيـر  الشـباب  فيـه  ينمـو  الـذي  العالـم  إن 

إلعـادة  أخـرى  وعمليـات  للعولمـة  نتيجـة  عـدة، 

الهيكلـة؛ خصوصـا مـع االسـتخدام المتزايـد بسـرعة 

لتكنولوجيـا المعلومـات وأدوات االتصـال، واالنفتـاح 

األفـكار؛  وعوالـم  المعرفـة  علـى مجتمعـات  الواسـع 

ممـا يعنـي أن الشـباب يعيشـون اآلن بشـكل متزايـد 

فـي "مجتمـع محفـوف بالمخاطـر"، حيث يكـون األفراد 

أقـل اعتمـاًدا علـى دعـم المؤسسـات التقليديـة، مثـل 

اعتمـاًدا  وأكثـر  التعليميـة،  والمؤسسـات  األسـرة 

علـى فضـاءات الحريـة التـي وفرتهـا وسـائل االتصـال 

الحديثـة والتـي لـم يكن لها شـبيه في أحام الحالمين. 

يعيـش الشـباب بحـق عصـر التحديـات والفـرص غيـر 

التـي  والمخاطـر  التهديـدات  مـن  بـدًءا  المسـبوقة 

يشـكلها التحـول التكنولوجـي، وصـوال إلـى التحـوالت 

المجتمعيـة الناتجـة عـن اسـتخدام التقنيـات الناشـئة 

وعمليـات رقمنـة المجتمعـات. ومما ال شـك فيه، أن 

وتيـرة هـذا التحـول والتغييـر تسـير علـى نحـو مذهـل 

تاحقهـا  أن  العقـول  علـى  يتعـذر  هائلـة  وبسـرعة 

وتواكبهـا إال بعـد رهـق شـديد؛ فالمد آخـذ في االرتفاع 

أكثـر مـن أي وقـت مضـى؛ مكتسـحا أمامـه األسـس 

المجتمـع، وبخاصـة مـع هـذا  بنيـة  ترتكـز عليهـا  التـي 

التقـدم التكنولوجـي غير المسـبوق الـذي يضع العالم 

لشـبابه  يخلـق  "كيـف  هـي  حقيقيـة  مشـكلة  أمـام 

روح  لبعـث  المائـم  المنـاخ  المسـتقبل(  )صنـاع 

فيهـم".  واالختـراع  االبتـكار 

وجـه  علـى   – العربـي  شـبابنا  مشـكلة  تكـون  وقـد 

الشـد  حـاالت  مـن  يخـرج  كيـف  هـي،   - الخصـوص 

باألمـان،  الشـعور  وعـدم  والايقيـن،  والجـذب، 

د. منـــال زكريـــا حسيـــن
أسـتاذ علـم النفـس المشـارك بقسـم التربيـة وعلـم النفـس - كليـة العلـوم واآلداب بالقريـات – 

جامعة الجوف. وأسـتاذ علم النفس المسـاعد قسـم علم النفس بكلية اآلداب - جامعة القاهرة

تشـــكيل الـــذات الشـــبابية فـــي عوالـــم 

المفتوحـــة  األفـــكار 
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حيـث  ...الـخ؛  والتشـاؤم  والسـخط،  والامعياريـة، 

إلـى  وأفـكاره  بثقافتـه  التقليـدي  المجتمـع  يشـده 

التمسـك بمـا أخـذت قوائمـه تتداعـى وتنهـار؛ ويجذبـه 

العالـم الرقمـي الجديـد إلى فضـاءات مفتوحة وعوالم 

مـن األفـكار المليئـة بالتحديـات، والحريـات، والفـرص 

والمخاطـر، وأسـاليب مـن التعايـش بـررت الظـروف 

اسـتخدامها اليـوم، لـم تكـن موجـودة باألمـس. كيـف 

يحيـا شـبابنا حيـاة الحريـة التـي يفرضهـا عليـه الواقـع 

العنـان يعيـش  بـأن يطلـق لنفسـه  أيحياهـا  الجديـد، 

هويـة  فـي  هويتـه  فتضيـع  العيـش،  لـه  يحلـو  كمـا 

سـواه؟ أمـا يحياهـا ملتزمـا بهويتـه ومبادئـه وأهدافـه، 

هـذه  أن  البديهـي  ومـن  العربيـة؟  بجـذوره  متمسـكا 

تحتـاج منـا  العربـي  يعانـي منهـا شـبابنا  التـي  الحيـرة 

اعـوج  مـا  أن نصلـح  نحـاول فيهـا  إلـى وقفـة  جميعـا 

مكانـا  لهـم  ونصنـع  الغـد  لشـباب  الطريـق  ونمهـد 

بـل  عليهـم  يفـرض  ال  المسـتقبل؛  مجتمعـات  فـي 

يكونـوا هـم صناعه)بأعيننـا(. كيـف نوجـه الشـباب إلـى 

نخرجهـم  كيـف  التحـدي؟  وقبـول  الفـرص  اسـتغال 

مـن نمـط المعيشـة االسـتهاكي، إلـى أسـلوب حيـاة 

التوجيـه؛  نبـدأ  زمـن  أي  منتـج ومبتكـر ومبـدع؟  ومـن 

هـل مـن الماضـي أم الحاضـر أم المسـتقبل؟ أم ندمج 

األزمنـة معـا لنشـكل تركيبـة قويـة نبنـي عليهـا الحيـاة 

لشـبابنا؟  المنشـودة 

كل هـذه األسـئلة وغيرهـا الكثيـر تشـكل فـي جوهرهـا 

الفكـرة األساسـية والهـدف المحـوري لهـذا المقـال، 

الـذي يتأسـس علـى سـؤال رئيـس مفـاده "كيـف يتـم 

توجيه الشباب نحو استغال اإلمكانات المستقبلية 

فـي ظـل عالـم مفتـوح مـن األفـكار؟". وفـي ضـوء ذلك 

تـم وضـع مجموعـة مـن المحـاور التـي نصبـو أن تفـي 

بالغـرض مـن هـذا المقـال.

األفـكــــــــار  عــــــالـم  فـي  الـشــــبـاب  أوال: 
واإلمكانات المستقبلية

يصعب الحديث عن عمليات لتوجيه وإرشــاد الشــباب 

الشــبابية  الــذات  تشــكيل  علــى  العمــل  خــال  مــن 

الواعيــة والقــادرة علــى الحفــاظ علــى نفســها وصناعــة 

ذاتهــا وإمكاناتهــا، دون  حــدود  مســتقبلها، ومعرفــة 

المجتمــع  هــذا  ماهيــة  علــى  بــدء  ذي  بــادئ  الوقــوف 

ومــا  إليــه،  الشــباب  ســنوجه  الــذي  المســتقبلي 

مخاطــره وفرصــه وتحدياتــه؟ ومــا العواقــب المترتبــة 

والمخاطــر  الفــرص  تشــكيل  وإعــادة  تشــكيل  علــى 

الشــخصية واالجتماعية في حياة الشــباب في العقود 

القادمــة؟ ومــا آليــات تحفيــز الشــباب؟ وكيــف يمكــن 

فــي  واالتصــاالت  المعلومــات  تكنولوجيــا  اســتخدام 

التربيــة المدنيــة للشــباب؟ وهــل األســاليب اإلعاميــة 

اهتمامــات  مــع  التواصــل  إلعــادة  الجديــدة مطلوبــة 

ثقافــة الشــباب المعاصــرة؟ ومــا أســاليب مواجهــة 

ثــم  ومــن  المتشــائم؟  الســاخط  المواطن/الشــاب 

نحــاول عبــر هــذا المحــور الوقــوف على مفهــوم مجتمع 

ومخاطــره.  وتحدياتــه  وفرصــه  المســتقبل 

1. نحــو مقاربــة لمفهوم مجتمع )مجتمعات( 
المستقبل

المفكـــر  كتـــب  عامـــا  أربعيـــن  علـــى  يربـــو  مـــا  منـــذ 

ـــا بعنـــوان "مجتمـــع  المصـــري زكـــي نجيـــب محمـــود كتاب

جديـــد أو الكارثـــة" )1978م(. موضحـــا أنـــه كلمـــا ازدادت 

القـــدرة علـــى حســـاب المســـتقبل ورؤيتـــه قبـــل وقوعـــه، 

الوقائـــع،  رصـــد  فـــي  علميـــة صحيحـــة  أســـس  علـــى 

وفـــي اســـتدالل النتائـــج، نقصـــت األوهـــام والمخـــاوف. 
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يصبـــح  المحســـوب،  المـــدروس  فالمســـتقبل 

إليـــه  الســـائرون  فيخطـــو  للعيـــن،  ـــا  مرئيًّ كالحاضـــر 

وهـــم علـــى علـــم بمواضـــع أقدامهـــم، إذ يتحـــول األمـــر 

ــا نحـــن اآلن نعيـــش  ــٍذ إلـــى كتـــاب مفتـــوح )3(. وهـ عندئـ

فـــي مجتمـــع المســـتقبل؛ فنحـــن نعيـــش فـــي خضـــم 

ثـــورة رقميـــة؛ انتشـــرت فيهـــا التكنولوجيـــات الجديـــدة 

الضخمـــة،  والبيانـــات  االصطناعـــي،  الـــذكاء  منهـــا 

الســـحابية،  والحوســـبة  البيانـــات،  كتـــل  وسلســـلة 

والتطبيقـــات  اآللـــي،  والتعلـــم  األشـــياء،  وإنترنـــت 

ثاثيـــة  والطباعـــة  النانويـــة،  والتكنولوجيـــا  المتنقلـــة، 

األبعـــاد، وغيرهـــا. وســـوف يـــؤدي ذلـــك إلـــى إحـــداث 

تغييـــر عميـــق فـــي حياتنـــا اليوميـــة، ممـــا يغيـــر بشـــكل 

جـــذري كيفيـــة اســـتهاكنا وإنتاجنـــا وعملنـــا. وكمـــا هـــو 

ــا  ــح لنـ ــا تتيـ ــة، فإنهـ ــرات التحوليـ ــي كل التغييـ ــال فـ الحـ

ــات  ــى تحديـ ــا علـ ــوي أيًضـ ــا تنطـ ــرى - ولكنهـ ــة كبـ فرصـ

الســـحرية  الكلمـــة  هـــذه  أصبحـــت  حيـــث   .)4( مهمـــة 

ــي  ــي"، التـ ــي" و"الذكـ ــي" و"االفتراضـ ــي" و"الرقمـ "المعرفـ

ــم  ــا أهـ ــوا بهـ ــون، ليلخصـ ــتخدمها الكاتبـ ــا يسـ ــرا مـ كثيـ

ــا أن نعيـــش  ــر الـــذي كتـــب علينـ ــذا العصـ خصائـــص هـ

فيـــه، وإن أخشـــى مـــا أخشـــاه هـــو أن يكـــون كل نصيبنـــا 

هـــذه  عنـــد  الوقـــوف  علـــى  مقصـــورا  عصرنـــا  مـــن 

األلفـــاظ بحروفهـــا ومقاطعهـــا، وأمـــا العصـــر نفســـه 

فمؤصـــدة أمامنـــا أبوابـــه دون الدخـــول فيـــه لنـــدب علـــى 

أرضـــه، ونغـــوص فـــي مائـــه، ونشـــق ســـماءه )5(.

فمـــا هـــو مجتمـــع/ مجتمعـــات المســـتقبل؟ فـــي 

العشـــرين إلـــى الثاثيـــن عاًمـــا الماضيـــة، تـــم اإلعـــان 

عـــن مجموعـــة مـــن المصطلحـــات التـــي تـــم دمجهـــا فـــي 

الخطابـــات العامـــة والكتابـــات األكاديميـــة والصحافـــة 

اليوميـــة، وقادهـــا المجتمـــع العلمـــي الدولـــي حـــول 

إلـــى  البعـــض  فمـــال  المســـتقبل؛  مجتمـــع  ماهيـــة 

تســـمية مجتمـــع المســـتقبل بــــ "مجتمـــع المخاطـــر"  

Risk Society وهـــو المصطلـــح الـــذي تمـــت صياغتـــه 

الماضـــي، وكانـــت شـــعبيته  القـــرن  ثمانينيـــات  فـــي 

خـــال التســـعينيات نتيجـــة الرتباطاتـــه باالتجاهـــات 

فـــي التفكيـــر حـــول مفهـــوم الحداثـــة األوســـع، وكذلـــك 

الرتباطاتـــه بالخطـــاب الشـــعبي، وال ســـيما المخـــاوف 

ويعـــرف  الفتـــرة،  هـــذه  خـــال  المتزايـــدة  البيئيـــة 

مجتمـــع المخاطر/المخاطـــرة بأنـــه هـــو الطريقـــة التـــي 

ينظـــم بهـــا المجتمـــع الحديـــث اســـتجابته للمخاطـــر، 

أو هـــو مجتمـــع ينشـــغل بشـــكل متزايـــد بالمســـتقبل 

)وأيًضـــا باألمـــان(، والـــذي يولـــد فكـــرة المخاطـــرة"، 

أولريـــش  األلمانـــي  االجتمـــاع  عالـــم  يعّرفـــه  بينمـــا 

بيـــك بأنـــه "مجتمـــع منهجـــي" وطريقـــة للتعامـــل مـــع 

األخطـــار وأوجـــه عـــدم األمـــان التـــي يســـببها التحديـــث 

نفســـه )6(. وهـــو مجتمـــع ســـاخط علـــى تبعـــات الحداثـــة 

الســـلبية، يبحـــث فـــي كيفيـــة إدارة المخاطـــر واألخطـــار، 

ـــه  ـــة والعـــاج معـــا. وهـــو مـــا أوضحـــه فـــي كتاب والوقاي

"مجتمـــع المخاطـــرة" الـــذي ألفـــه ســـنة1986 مشـــيرا إلـــى 

ـــي مـــن القـــرن العشـــرين  أن مجتمعـــات النصـــف الثان

باتـــت مرغمـــة علـــى مواجهـــة ســـلبيات الحداثـــة وإيجـــاد 

تحدياتهـــا  لمجابهـــة  المناســـبة  والبدائـــل  الحلـــول 

وإدارتهـــا وهـــو مـــا أســـماه بــــ "عقـــد المخاطـــرة"، والـــذي 

يشـــير إلـــى مـــدى القـــدرة علـــى التحكـــم فـــي التهديـــدات 

واألخطـــار الناجمـــة عنهـــا. 

مجتمــع  تعريــف  إلــى  الباحثيــن  بعــض  ويميــل 

 Knowledge المعرفــة"  "مجتمــع  بأنــه  المســتقبل 

 information"المعلومــات "مجتمــع  أو   ،Society

ــذي  society. فمجتمــع المعلومــات هــو المجتمــع ال

ا علــى المعلومــات وإدارتهــا  يعتمــد اعتمــاًدا أساســيًّ

اســتثماري؛  كمــورد  واســتخداما(  ونشــرا  )إنتاجــا 

والمســتدامة  الشــاملة  التنميــة  تحقيــق  بغــرض 

الحديثــة  بالتقنيــة  ذلــك  فــي  متوســا  للمجتمــع، 

للمعلومــات. فــي حيــن يقصــد بـــ "مجتمــع المعرفــة" 

البحــث  مــن  متقدمــة  مســتويات  وتشــجيع  توافــر 

العلمــي والتكنولوجيــا التــي توفــر المــادة المعرفيــة 

لجميــع أفــراد المجتمــع بــا اســتثناء وبــدون تمييــز. 

نطاًقــا  أوســع  المعرفــي  المجتمــع  مفهــوم  ويعــد 

مــن المجتمــع المعلوماتــي، لــذا، فــإن سياســة إنتــاج 

المعلومــات تضــع اللبنــة األساســية لبنــاء مجتمــع 

معرفــي، فالمعلومــات هــي التــي تعــزز قــوة األنشــطة 
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المعرفيــة لتكــون أكثــر العوامــل تأثيــًرا فــي منظومــة 

مــن  جــزًءا  المعلومــات  وتشــكل  المتقــدم،  اإلنتــاج 

والتقــدم  العلــم  علــى  تقــوم  التــي  المعرفيــة  الثــورة 

 .)7( والتكنولوجيــا 

ويرتبـط بمفهـوم مجتمـع المعرفـة مفهومـان همـا؛ 

أو   Digital Society الرقمـي"  "المجتمـع  مفهـوم 

و"المجتمـع   virtual society االفتراضـي"  "المجتمـع 

الرقمـي  المجتمـع  ويشـير   .Smart Society الذكـي" 

إلـى ذلـك المجتمـع الـذي يعيـش ويتفاعـل أفراده مع 

بعضهـم البعـض فـي الواقـع االفتراضـي، وفـي هـذا 

المجتمـع هنـاك اقتصـاد جديـد هو االقتصـاد الرقمي، 

الرقميـة،  السياسـة  هـي  جديـدة  سياسـة  وهنـاك 

الحـروب  هـي  وأقسـى  أشـد  آخـر  نـوع  مـن  وحـروب 

إنسـانية  وعاقـات  أخـرى،  ثقافـة  وهنـاك  الرقميـة، 

عمـا  االختـاف  كل  ومختلفـة  متشـابكة  وعاطفيـة 

يجـري فـي العالم الواقعي. ويشـير مفهـوم المجتمع 

االفتراضي/الرقمـي إلـى " مجموعـة مـن النـاس الذيـن 

االتصـال  وسـائل  عبـر  األول  المقـام  فـي  يتفاعلـون 

مثـل، الرسـائل اإلخباريـة والهاتـف والبريـد اإللكترونـي 

الرسـائل  أو  اإلنترنـت  عبـر  االجتماعيـة  والشـبكات 

الفوريـة دون االعتمـاد علـى عاقـات الوجه إلى الوجه"، 

اإلنترنـت  عبـر  والمجتمعـات  االفتراضيـة  وأصبحـت 

يعرفـون  الذيـن  النـاس  بيـن  لاتصـال  جديـًدا  شـكًلا 

الحقيقيـة  الحيـاة  فـي  األولـى  بالدرجـة  بعضهـم 

خـال  مـن  االجتماعيـة  عاقاتهـم  عـن  ويعبـرون 

 .Life Digital Real عاقـات اجتماعيـة رقميـة حقيقيـة

شـكل  هـي  الرقميـة  أو  االفتراضيـة  المجتمعـات  إن 

جديـد مـن أشـكال التجمعـات االجتماعيـة المسـتندة 

علـى التكنولوجيـا. أمـا "المجتمـع الذكـي" فهو مجتمع 

يمكـن للتكنولوجيـا الرقميـة، التـي تنشـرها الحكومات 

بعنايـة، أن تحسـن مـن ثـاث نتائـج واسـعة: رفاهيـة 

المواطنيـن، وقـوة االقتصـاد، وفعالية المؤسسـات؛ 

و"المجتمع الذكي هو المكان الذي توجد فيه إمكانات 

الـذي  المجتمـع  وهـو  وأصغـر")8(؛  وأرخـص  "أسـرع 

تسـتخدم فيه التكنولوجيا لتشـكيل عالم أفضل. لذا، 

فـإن التفكيـر فـي مجتمـع ذكـي ينطـوي علـى مناقشـة 

تتجـاوز التكنولوجيـا؛ فالمجتمـع الذكـي هـو الـذي يولـد 

ثـم  أكثـر نجاًحـا. ومـن  ليكـون  المعرفـة ويسـتخدمها 

فالمجتمـع الذكـي يسـخر بنجـاح إمكانـات التكنولوجيا 

الشـبكات  واسـتخدام  المتصلـة  واألجهـزة  الرقميـة 

النـاس. حيـاة  لتحسـين  الرقميـة 

السـابقة،  المفاهيـم  علينـا جميعـا  مـرت  لقـد  وبعـد، 

التـي حاولـت تحديـد مامـح لمجتمـع  الكثيـر،  وغيرهـا 

الـذي  األساسـي  السـرد  خـط  هـو  فمـا  المسـتقبل، 

متشـابك  عـام  تصـور  فـي  المعانـي  هـذه  كل  يجمـع 

ورمـوزه  تناقضاتـه  فـي  الشـباب  يعيـش  ومترابـط 

الخافيـة  وطموحاتـه  وآمالـه  ومخاوفـه  وتوازناتـه 

والظاهرة. نحاول فيما يلي رصد هذه الترابطات بين 

الرئيسـة  الخصائـص  ونحـدد  ننسـج  لكـي  المفاهيـم 

لمجتمـع المسـتقبل. فجميـع المفهومـات السـابقة 

يلـي: بمـا  المجتمـع يتصـف  تؤكـد أن هـذا 

ال يتشــكل مجتمــع المســتقبل وفقــا للمؤشــرات  	

التكنولوجيــة الرقميــة المرئية فقط، ولكنه يشــمل 

البنيــة االجتماعيــة بأكملهــا ويعيد تشــكيلها. 

المجتمـع  يشـير مفهــــوم 
االفتراضـي/ الرقمي إلى مجموعة 
يـتـفـاعـلــــون  الـذيــن  الـنــاس  مـن 
وسـائل  عبـر  األول  المقـام  فـي 
االتصال مثل، الرسائل اإلخبارية 
والـهـاتــــف والـبـريـــــد اإللـكـتـرونــي 
والـشـبـكــــات االجـتـمـاعـيــــــة عـبــــر 
عـلــــى  االعـتـمــــاد  دون  اإلنـتـرنـــت 

عالقـات الوجـه إلـى الوجـه.
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فــي مجتمعــات المســتقبل يســعى الجميــع، بمــن  	

فيهــم الشــباب، إلــى الســعادة ال الكمــال؛ حيــث 

يتــم تعزيــز ثقافــة جديــدة يتــم فيها التعــرف على أن 

الســعادة ال تعتمــد علــى مطــاردة "األفضــل" فــي 

شــيء مــا، بــل تعتمــد علــى إيجــاد مــا هــو "جيــد بمــا 

يكفــي" لتلبيــة احتياجــات الفــرد ورغباتــه. فالســعي 

وراء التميــز هــو مســألة اختيــار شــخصي. 

فـي مجتمـع المسـتقبل يحـدد الخـوف اإلحسـاس  	

بالحيـاة؛ ومـن ثـم تحتـل مسـائل األمـن والحريـات 

والمساواة المراكز المتقدمة في سلم األولويات؛ 

ممـا يـؤدي إلـى تغليـظ القوانيـن وحدتها.  

طفـــرات فـــي الترشـــيد التكنولوجـــي والتغيـــرات فـــي  	

العمـــل والتنظيـــم، والتغيـــرات فـــي نمـــط الحيـــاة 

فـــي  والتغييـــر  الحميميـــة،  العاقـــات  وأشـــكال 

هيـــاكل الســـلطة والتأثيـــر، فـــي أشـــكال القمـــع 

السياســـي والمشـــاركة فـــي وجهـــات نظـــر الواقـــع 

وقواعـــد المعرفـــة. 

وبنـاء  	 العلمـي  البحـث  وتشـجيع  العلـم  توطيـن 

قدرات ذاتية للبحث واالبتكار، مع اعتبار النفاذ إلى 

المعرفـة هـو السـبيل الوحيـد إلنتـاج المعلومـات 

ومفتـاح اإلبـداع واالبتـكار والتطويـر.

نســـق  	 مـــع  المســـتقبل  مجتمعـــات  تتعامـــل 

ــح  ــاد وواضـ ــدد األبعـ ــق محـ ــي مغلـ ــي اجتماعـ قومـ

المعالـــم بـــل تؤكـــد تفتـــت النســـق القومـــي؛ إذ إن 

حـــدود هـــذه المجتمعـــات تخطـــت حـــدود الدولـــة 

القوميـــة والنســـق القومـــي لتلحـــق بنســـق عالمـــي 

جديـــد هـــو الفضـــاء الرمـــزي الســـيبراني.

تجمع مجتمعات المستقبل بين الفكر الفلسفي  	

التكنولوجيـة  فالبنيـة  الحداثـي؛  بعـد  ومـا  الحداثـي 

واالتصاليـة التـي تدعـم هـذه المجتمعـات وتمثـل 

بنيتهـا التحتيـة هـي نتـاج للفكر الحداثـي الذي يؤمن 

العلمـي  والتقـدم  والمنطـق  والنظـام  بالعقانيـة 

االجتماعيـة  البنيـة  تعـد  بينمـا  التاريـخ،  ومعنـى 

والتفاعلية بين أعضاء هذه المجتمعات تجسـيدا 

واضحـا لفكـر مـا بعـد الحداثـة فـي كثيـر مـن جوانبـه 

كنقـد الحقيقـة والعلـم ونفي الثنائيات واالنقسـام 

والتشـظي الثقافـي واالجتماعـي والسياسـي.

أن مجتمعات المسـتقبل هي تجمعات اجتماعية  	

ألفـراد ذوي هويـات افتراضيـة، يتسـمون بمامـح 

فـي  الحريـة  مطلـق  لهـم  أن  أهمهـا؛  مـن  رئيسـة 

االختيـار وفـق خصائـص تظهـر كشـخصية حواريـة 

عبر قنوات شبكة المعلومات الدولية، ولها هوية 

قابلـة للتغيـر والتبدل فـي أي لحظة وفق اختيارات 

الفـرد نفسـه، كمـا أنهـا قابلـة للتغيـر والتبدل أيضا 

بفعـل أطـراف أخـرى كشـخصيات افتراضيـة.

ثقافــة  	 هــي  المســتقبل  مجتمــع  ثقافــة  أن 

وخصائصهــا  ســماتها  فــي  تختلــف  افتراضيــة؛ 

للثقافــة  المألوفــة  والخصائــص  الســمات  عــن 

فــي المجتمعــات الطبيعيــة؛ فهــي خليــط ثقافــي 

رمــزي رقمــي، يصعــب تحديــد مصادرهــا وصــدق 

خلفياتهــا العلميــة، تركــز علــى الجوانــب الفكريــة 

ثقافــات  مــن  واإلبداعيــة  والخياليــة  والروحانيــة 

الشــعوب، تنمــو وتتطــور بشــكل متســارع وفــي 

ومتعاكســة. مختلفــة  اتجاهــات 

للعقــول  	 جامعــا  عقــا  المســتقبل  لمجتمــع  أن 

العقــل  وهــو  داخلهــا  المتفاعلــة  االفتراضيــة 

العقــل  عــن  يختلــف  وهــو  االفتراضــي،  الجمعــي 

الجمعــي الطبيعــي فــي كونــه: أكثــر عموميــة ومــن 

تطــورا،  وأســرع  حركيــة،  أكثــر  تعقيــدا،  أكثــر  ثــم 

صرفــة. إنســانية  طبيعــة  ذات  ليســت  تمثياتــه 

أن المجتمعــات االفتراضيــة تقــوم علــى التحلــل  	

مــن قيــود الجبــر واإللــزام؛ فالفــرد يتحلــل مــن قيــود 

قيــود  مــن  يتحلــل  كمــا  المــكان،  وحــدود  الزمــن 

وجــوده الجســماني مــن قيــود المســؤولية واألدوار 

االجتماعيــة والوظيفيــة التــي يلتــزم بهــا فــي إطــار 

إلــى  باإلضافــة  الطبيعــي،  االجتماعــي  وجــوده 

التحلــل بقــدر كبيــر مــن القيــود السياســية والدينيــة 

المجتمعيــة. واألخاقيــة والعــادات والتقاليــد 
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كل مــا تبقــى اآلن هــو معرفــة مــا إذا كانــت حضارتنــا 

ــة؟ وهــل شــبابنا  ــى تحقيــق مجتمعــات ذكي قــادرة عل

قــادر علــى مواجهــة التهديدات والتحديات واســتغال 

الفــرص التــي توفرهــا مجتمعــات المســتقبل؟ ومــا 

ــدات التــي يمكــن أن تواجــه شــبابنا  المخاطــر والتهدي

أثنــاء رحلــة الذهــاب إلــى مجتمعــات المســتقبل؟

بيــن  المســتقبل  مجتمــع  فــي  الشــباب   .2
والفــرص والتحديــات  التهديــدات 

)أ ( العولمــة الثقافيــة واالختــراق الثقافــي: تهديــد 

أم فرصــة للشــباب

مـــن أهـــم التهديـــدات التـــي يواجههـــا الشـــباب فـــي 

"بالعولمـــة  يتعلـــق  مـــا  المســـتقبل  مجتمعـــات 

ــاد مكـــون ثقافـــي  ــا إيجـ ــة"؛ والتـــي تعـــرف بأنهـ الثقافيـ

عالمـــي، وفرضـــه كنمـــوذج ثقافـــي، وتعميـــم معاييـــره 

وقيمـــه علـــى العالـــم أجمـــع، حيـــث ترتبـــط العولمـــة 

الثقافيـــة بفكـــرة التنميـــط أو التوحيـــد الثقافـــي للعالـــم 

االتصـــاالت  وشـــبكة  ثـــورة  اســـتغال  خـــال  مـــن 

العالميـــة والتقنيـــة والتجاريـــة والثقافيـــة النابعـــة مـــن 

ــة  ــول الرغبـ ــم حـ ــد القيـ ــى توحيـ ــؤدي إلـ ــا يـ ــرب، ممـ الغـ

والحاجـــة وأنمـــاط االســـتهاك فـــي الـــذوق والمـــأكل 

إلـــى  والنظـــر  التفكيـــر  طريقـــة  وتوحيـــد  والملبـــس، 

الـــذات وإلـــى اآلخـــر. وهـــذه هـــي الثقافـــة التـــي تدعـــو 

العولمـــة إلـــى توحيدهـــا )9(. ومـــن ثـــم فـــإن العولمـــة 

ـــى مفهـــوم الشـــمولية أي "ثقافـــة  ـــة تســـتند إل الثقافي

بـــا حـــدود" تفضـــي إلـــى تعميـــم نمـــوذج ثقافـــي علـــى 

ــذا  ــواء هـ ــات. وعلـــى الرغـــم مـــن احتـ جميـــع المجتمعـ

النـــوع مـــن العولمـــة علـــى بعـــض الجوانـــب اإليجابيـــة، 

ــي  ــراق الثقافـ ــي االختـ ــه مـــن معانـ ــا تتضمنـ ــا بمـ فإنهـ

وطمـــس الهويــــة الثقافيــــة وغـــزو العقـــول، والتاعـــب 

بمــــدركات الجمهــــور المســـتهدف )الشـــباب بخاصـــة( 

الســـوق  تهيئـــة  أجـــل  مـــن  ســـلوكه،  فـــي  والتأثيـــر 

ــط.  ــتهاكية فقـ ــة االسـ ــة، وللثقافـ ــات الغربيـ للمنتجـ

ذلـــك أن التأثيـــر الثقافـــي وحـــده هـــو مـــن يســـتطيع 

ــام  ــب بالنظـ ــق التاعـ ــن طريـ ــدف عـ ــذا الهـ ــق هـ تحقيـ

القيمـــي، وإزاحـــة قيـــم وإحـــال قيـــم أخـــرى بـــدال منهـــا، 

وإيجـــاد ثقافـــة عالميـــة لهـــا قيـــم ومعاييـــر ثقافيـــة 

إن  حيـــث  العربيـــة.  الثقافيـــة  معاييرنـــا  عـــن  غريبـــة 

الهـــدف النهائـــي للعولمـــة الثقافيـــة هـــو الســـيطرة 

علـــى اإلدراك، وبهـــذا الهـــدف يتـــم إخضـــاع النفـــوس، 

المنطـــق  وتكييـــف  العقـــل،  فاعليـــة  تعطيـــل  أي 

ـــذوق،  ـــال، وتنميـــط ال ـــه الخي ـــم، وتوجي وتشـــويش القي

وقولبـــة الســـلوك )10(. 

حياتنــا  ســتغير  هــل  الرقميــة  التكنولوجيــا  )ب ( 

كبيــر؟  بشــكل 

إن أمـــر العولمـــة بوســـائطها التكنولوجيـــة االتصاليـــة 

الرقميـــة الجديـــدة صـــار شـــبيها بالحـــوادث الطبيعيـــة 

بوجههـــا،  والوقـــوف  ردهـــا  علـــى  لنـــا  قـــدرة  ال  التـــي 

أي أنهـــا نتيجـــة حتميـــة لتطـــور تكنولوجـــي اتصالـــي 

رقمـــي واقتصـــادي ليـــس بوســـعنا إال اإلذعـــان لـــه؛ 

فالتكنولوجيـــا الرقميـــة ســـتغير حياتنـــا بشـــكل كبيـــر. 

ســـتؤدي االبتـــكارات المختلفـــة إلـــى رقمنـــة النشـــاط 

االقتصـــادي. ومـــع النمـــو المتســـارع للعولمـــة والثـــورة 

وتنوعهـــا،  وســـائلها  وتعـــدد  االتصـــال  مجـــال  فـــي 

المعلومـــات  بثـــورة  عليـــه  اصطلـــح  مـــا  أصبحـــت 

المصاحبـــة للعولمـــة حقيقـــة طاغيـــة فـــي مختلـــف 

أصبحـــت  كمـــا  المعاصـــر،  اإلنســـان  حيـــاة  جوانـــب 

قـــوة مثيـــرة ال يســـتهان بهـــا فـــي كل مجـــاالت الحيـــاة 

والثقافيـــة.  والسياســـية  واالجتماعيـــة  االقتصاديـــة 

ألن هـــذه الثـــورة العلميـــة التكنولوجيـــة الحديثـــة ذات 

خصائـــص محـــددة وصفـــات معينـــة، فهـــي ليســـت 

ــة  ــي عقليـ ــا هـ ــة، وإنمـ ــزة، تكنولوجيـ ــرد آالت وأجهـ مجـ

جديـــدة وتقنيـــات جديـــدة كان لهـــا انعكاســـاتها علـــى 

ثقافـــات الشـــعوب والمجتمعـــات. ووفًقا لمســـح عبر 

اإلنترنـــت بشـــأن المجتمـــع المســـتقبلي فـــي عـــام 2050 

أجـــراه معهـــد ميتسوبيشـــي لألبحـــاث، مـــن المتوقـــع 

أن يســـتخدم المســـتهلكون المســـاحات الرقميـــة لــــ 

ــة.  ومـــن  ــة اليوميـ ــن أنشـــطتهم االقتصاديـ 50-70% مـ

المتوقـــع أيًضـــا أن تزيـــد التكنولوجيـــا الرقميـــة مـــن 

وقـــت الفـــراغ مـــن خـــال أتمتـــة automation األعمـــال 

المنزليـــة )األتمتـــة تحويـــل الشـــيء إلـــى أوتوماتيكـــي( 
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وتقليـــل أوقـــات التنقـــل. كيـــف يختـــار الشـــباب قضـــاء 

وقـــت الفـــراغ، مثـــل الهوايـــات والســـفر واألنشـــطة 

االجتماعيـــة، ســـيصبح ســـؤاًلا مهًمـــا فـــي الســـعي 

وراء حيـــاة مرضيـــة.

طــرق  ظهــور  فــي  اإلنترنــت  شــبكة  ســاهمت  كمــا 

حديثــة للتعليــم والتعلــم منهــا، التعليــم االفتراضــي 

متميــزة  مكانــة  االفتراضيــة  الفصــول  واحتلــت 

األخــرى  اإللكترونــي  التعليــم  أنــواع  بيــن  وواضحــة 

والمعلــم  االفتراضــي  بالواقــع  يســمى  مــا  وظهــور 

كل  وأصبــح  االفتراضيــة،  والمكتبــة  االفتراضــي 

ذلــك مــن الســمات األساســية للتعليــم اإللكترونــي 

)الفصــول اإللكترونيــة – الفصــول الذكيــة – فصــول 

الشــبكة العالميــة للمعلومــات – الفصــول التخيليــة 

– فصــول التعليــم عــن بعــد – الفصــول االعتباريــة(؛ 

الــذي لعــب دوًرا كبيــًرا فــي تعزيــز التعلــم االفتراضــي 

مثــل،  الحديثــة  اإللكترونيــة  الوســائط  خــال  مــن 

اإللكترونــي. والبريــد  الويــب،  مواقــع 

)جـــ( تحديــات الشــباب أمــام مجتمــع المعلومــات 

العالمــي وتكنولوجيــا االتصــال

الثالثـــة  العالـــم فـــي بدايـــات هـــذه األلفيـــة  يشـــهد 

نمـــوذج  مـــن  االنتقـــال  بســـبب  عديـــدة؛  تحـــوالت 

المجتمـــع الصناعـــي إلـــى نمـــوذج جديـــد يطلـــق عليـــه 

مســـمى" نمـــوذج مجتمـــع المعلومـــات العالمـــي". 

إلـــى  وصـــل  ثـــم  دورتـــه  دار  الصناعـــي  فالمجتمـــع 

منتهـــاه فـــي صـــورة انتقاليـــة عرفـــت بالثـــورة المعرفيـــة 

الحديثـــة فـــي مجـــال العلـــم والتكنولوجيـــا؛ فأصبـــح 

مصـــادر  مـــن  ا  أساســـيًّ مصـــدًرا  مـــرة  ألول  العلـــم 

اإلنتـــاج وتعاظمـــت قـــدرة تكنولوجيـــا االتصـــال علـــى 

ــات،  ــر الثقافـ ــاذ عبـ ــية، والنفـ ــدود السياسـ ــاوز الحـ تجـ

وأتاحـــت تكنولوجيـــا االتصـــال التفاعليـــة والاتزاُمنيـــة، 

وقابليـــة التوصيـــل والشـــيوع والكونيـــة. ومـــع تقـــدم 

المجتمـــع،  فـــي  وانتشـــارها  الرقميـــة  التكنولوجيـــا 

مفـــاده  جديـــد  تحـــدي  المقدمـــة  فـــي  ســـيظهر 

ــرة  ــارع وتيـ ــع تسـ ــاق". ومـ ــل األخـ ــا مقابـ "التكنولوجيـ

ينظـــر  أن  أهميـــة  ســـتزداد  التكنولوجـــي،  التطـــور 

العامـــة  القواعـــد  وضـــع  فـــي  الدولـــي  المجتمـــع 

 malicious ــث ــي الخبيـ ــور التكنولوجـ ــد التطـ ــي تقيـ التـ

technological؛ حيـــث يجـــد األشـــخاص ذوو القيـــم 

فتميـــل  مًعـــا،  العمـــل  فـــي  ســـهولة  المماثلـــة 

خدمـــات ترشـــيح المعلومـــات بواســـطة خوارزميـــات 

 SNSو البحـــث  محـــركات  فـــي  المطبقـــة  التحســـين 

هـــؤالء  مـــن  فقـــط  المعلومـــات  عـــرض  إلـــى  مثـــًلا 

المســـتخدمين القريبيـــن مـــن بعضهـــم البعـــض، أو 

الذيـــن لديهـــم آراء مماثلـــة )فقاعـــة التصفيـــة(. نتيجـــة 

لذلـــك، يتـــم تشـــكيل شـــبه مجتمـــع رقمـــي، حيـــث 

يوجـــد األشـــخاص ذوو اآلراء واألفـــكار المتشـــابهة 

ــر التواصـــل علـــى مجتمـــع  ــّم فـــإن قصـ ــا. ومـــن ثـ مًعـ

يقـــوي  ال  المماثـــل  التفكيـــر  ذوي  األشـــخاص  مـــن 

تفاقـــم  إلـــى  أيًضـــا  يـــؤدي  قـــد  بـــل  اآلراء فحســـب، 

.)echo chamber الصـــدى  )غرفـــة  التحيـــز 

اجتماعيـــة   - مســـبوقة  غيـــر  تحديـــات  نواجـــه  إننـــا 

واقتصاديـــة وبيئيـــة - مدفوعـــة بالعولمـــة المتســـارعة 

وبالتطـــورات التكنولوجيـــة. فـــي الوقـــت نفســـه. نشـــير 

ــم،  ــاق القيـ ــي أنسـ ــي حدثـــت فـ ــرات التـ ــى التغيـ ــا إلـ هنـ

الشـــباب  لهـــا  يتعـــرض  التـــي  المؤثـــرات  وطبيعـــة 

المعاصـــر؛ حيـــث تؤكـــد البحـــوث نمـــو الميـــول الفرديـــة 

الميـــول  ضمـــور  مقابـــل  فـــي  الماديـــة  والنزعـــات 

أن  تؤكـــد  كمـــا  المعنويـــة.  والنزعـــات  الجماعيـــة 

ـــرات المعاصـــرة ذات  ـــو تـــرك وشـــأنه للمؤث الشـــباب ل

الطابـــع الرقمـــي والتـــي تعمـــل علـــى تأطيـــر عقولهـــم 

علـــى نحـــو يبعدهـــم عـــن المجتمـــع، ويحمـــل عقولهـــم 

بنمـــاذج العنـــف، ويـــؤدي إلـــى أن يصبـــح العنـــف أمـــًرا 

الغريـــزة  ويؤجـــج  حياتهـــم،  فـــي  ومألوًفـــا  طبيعًيـــا 

والنزعـــات االنفعاليـــة واالنتقاميـــة، ويجعـــل الغريـــزة 

واالندفاعيـــة- وليـــس العقـــل- هـــي القـــوى المشـــكلة 

للســـلوك. وال شـــك أن هـــذه العقـــول ســـوف تخضـــع 

بقـــوة إلـــى هـــذا التأطيـــر كلمـــا اضمحلـــت فيهـــا الثقافـــة 

ونضبـــت فيهـــا المعرفـــة. 

أيضـــا مـــن االنتقادات التي وجهت لمجتمع المســـتقبل، 

ــرة  ــورت ظاهـ ــد طـ ــتهاكية. فقـ ــة االسـ ــزه للثقافـ تعزيـ
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الرقمنـــة ثقافـــة اإلشـــباع الرقمـــي الفـــوري التـــي نجـــد 

فيهـــا دائمـــا مـــا يمكـــن عملـــه –علـــى الرغـــم مـــن أننـــا ال 

يبـــدو علينـــا، وبشـــكل يدعـــو للســـخرية، أننـــا راضـــون 

ــارات، ونشـــعر  ــه مـــن خيـ ــي إليـ ــا ننتهـ ــا عـــن كل مـ تمامـ

ـــة  بالملـــل )الملـــل متناهـــي الصغـــر( فـــي اتجـــاه المحاول

لتطـــور منتـــج جديـــد.

الفـــرص  التحديـــات، هنـــاك عديـــد مـــن  مـــع كل هـــذه 

ــتقبل، والفـــرص  ــباب فـــي مجتمعـــات المسـ ــام الشـ أمـ

لنـــا  وفـــرت  حيـــث  هائلـــة؛  التحـــدي  هـــذا  ترافـــق  التـــي 

تلـــك القـــوى فرًصـــا جديـــدة ال تعـــد وال تحصـــى للتقـــدم 

البشـــري. تخيـــل بلـــًدا ُتقـــدر فيـــه المهـــارات الرقميـــة 

األساســـية لهـــا وتتمتـــع باألولويـــة لجميـــع أفـــراد البلـــد 

- حيـــث تندمـــج كأحـــد المهـــارات األساســـية لألمـــة إلـــى 

جانـــب مهـــارات القـــراءة والكتابـــة والحســـاب التقليديـــة. 

الســـكان  شـــرائح  لجميـــع  فيـــه  يمكـــن  بلـــًدا  تخيـــل 

الوصـــول إلـــى األخبـــار والمعلومـــات، والتواصـــل مـــع 

ــن  ــة مـ ــتفادة اليوميـ ــرة، واالسـ ــراد األسـ ــاء وأفـ األصدقـ

الخدمـــات المتعلقـــة بالصحـــة اإللكترونيـــة، والحكومـــة 

اإللكترونيـــة، والتمويـــل الرقمـــي، والتكنولوجيـــا الزراعيـــة، 

والنقـــل الذكـــي - واالســـتفادة الكاملـــة مـــن االنغمـــاس 

بالحيـــاة.  النابـــض  العالمـــي  المعرفـــة  مجتمـــع  فـــي 

بالمهـــارات  يتمتـــع  النـــاس  مـــن  مجتمًعـــا  تخيـــل 

ومنتًجـــا  للعمالـــة  قابـــا  ليكـــون  المطلوبـــة  الرقميـــة 

ــا - مجتمًعـــا يمكـــن تخيـــل فيـــه لجميـــع  ومبدًعـــا وناجًحـ

ثـــم  ومـــن  األساســـية  المهـــارات  تطويـــر  شـــبابنا 

ــتويات المتوســـطة  ــارات المسـ ــاب مهـ ــدم الكتسـ التقـ

والمتقدمـــة مـــن الدرايـــة الرقميـــة - شـــباب قـــادرون علـــى 

ــى  ــئة وعلـ ــة الناشـ ــات الصناعيـ ــي القطاعـ ــاركة فـ المشـ

إطـــاق مشـــروعات األعمـــال الخاصـــة بهـــم.  

بــه.  التنبــؤ  يمكننــا  وال  مؤكــد  غيــر  المســتقبل  إن 

لكــن علينــا أن نكــون منفتحيــن ومســتعدين لذلــك. 

ســيكون األطفــال الذيــن يلتحقــون بالتعليــم فــي عــام 

2018 هــم مــن الشــباب فــي عــام 2030. يمكــن للمــدارس 

يتــم إنشــاؤها بعــد،  لــم  التــي  أن تعدهــم للوظائــف 

مــن أجــل التقنيــات التــي لــم يتــم اختراعهــا بعــد، لحــل 

المشــكات التــي لــم تنشــأ بعــد. إذ ســيكون اغتنــام 

الفــرص وإيجــاد الحلــول مســؤولية مشــتركة للتنقــل 

الطــاب  ســيحتاج  هــذه،  اليقيــن  عــدم  حالــة  عبــر 

والتنظيــم  والمرونــة  والخيــال  الفضــول  تنميــة  إلــى 

أفــكار  وتقديــر  احتــرام  إلــى  ســيحتاجون  الذاتــي؛ 

اآلخريــن ووجهــات نظرهــم وقيمهــم؛ وســيحتاجون 

ــا  إلــى التعامــل مــع الفشــل والرفــض والمضــي قدًم

أكثــر  دافعهــم  ســيكون  الشــدائد.  مواجهــة  فــي 

مرتفــع؛  ودخــل  جيــدة  وظيفــة  علــى  الحصــول  مــن 

ســيحتاجون أيًضــا إلــى االهتمــام برفاهيــة أصدقائهــم 

األرض. وكوكــب  ومجتمعاتهــم  وعائاتهــم 

أبرزهـــا؛  مـــن  والتـــي  اإلنســـانية  التفاعـــات  أن  كمـــا 

الرمـــزي  الفضـــاء  فـــي  اآلليـــة  الشـــباب  تفاعـــات 

افتراضيـــة  مجتمعـــات  بداخلـــه  شـــكلت  الســـايبري 

Communities  Virtual تحاكي المجتمعات التقليدية 

فـــي الفضـــاء الفيزيائـــي الواقعـــي، تتكـــون مـــن أعضـــاء 

مـــن جماعـــات إنســـانية فـــي عاقـــات تفاعليـــة تربـــط 

بعضهـــم البعـــض خصائـــص نوعيـــة معينـــة بمختلـــف 

الخصائـــص التـــي تفرضهـــا هـــذه البيئـــة اإلنســـانية 

المجتمعـــات  فـــي  والتواصـــل  فالتفاعـــل  اآلليـــة، 

هنـــاك عديـــد مـــن الفرص 
مجتمعـــات  فـــي  الشـــباب  أمـــام 
التـــي  والفـــرص  المســـتقبل، 
ترافـــق هـــذا التحـــدي هائلـــة؛ حيـــث 
الرقميـــة"  "المهـــارات  وفـــرت 
ــري.  ــدم البشـ ــدة للتقـ ــا جديـ فرًصـ
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ــات  ــباب مـــن مختلـــف مجتمعـ ــة بيـــن الشـ االفتراضيـ

وثقافـــات العالـــم، تزيـــد احتمـــاالت تعـــرض أعضـــاء 

هـــذه المجتمعـــات لعمليـــات التغييـــر والتعديـــل فـــي 

أفـــكاره واآلراء والقيـــم واالتجاهـــات التـــي يؤمـــن بهـــا، 

وهـــو مـــا ينعكـــس علـــى أنمـــاط الســـلوك الصـــادرة 

ــم  ــع مجتمعاتهـ ــم مـ ــم وتفاعلهـ ــي تعاملهـ ــم فـ عنهـ

ــة  ــات االفتراضيـ ــت المجتمعـ ــد أصبحـ ــة، فقـ الحقيقيـ

ا  بأنواعهـــا مـــن حيـــث المحتـــوى واآلليـــة تلعـــب دوًر

والقيميـــة  المعرفيـــة  البنيـــات  تشـــكيل  فـــي  مؤثـــًرا 

 .)11( والثقافيـــة لألفـــراد والمجتمعـــات 

العربيـة،  األسـرة  أفـراد  فـإن  سـبق،  مـا  مـع  تماشـًيا 

ظـل  فـي  يعيشـون  باتـوا  منهـم  الشـباب  سـيما  وال 

واقعهـم؛  عـن  واغتـراب  غربـة  حالـة  الرقمـي  العصـر 

لهـم  المعلوماتيـة  الثـورة  تنقلـه  بمـا  لتأثرهـم  نتيجـة 

مـن ثقافـات تضعهـم فـي قوالـب متشـابهة من حيث 

الـذوق، والملبـس، والعـادات، والتقاليـد، وفًقا لقوالب 

طمـس  ومحاولـة  اإلنسـان  عقـل  تأطيـر  أي  غربيـة، 

ثقافتـه المحليـة وإضعـاف مخيلتـه عـن طريـق تقديـم 

عقلـي،  اسـتاب  فـي  وإيقاعـه  جذابـة،  جديـدة  نمـاذج 

فكـري، معرفـي وعقائـدي فـي محاولـة حثيثـة للوصول 

إلى مجتمع عالمي متشابه األفكار والعقائد والميول 

والقيم واالتجاهات والسلوك. ولكن كيف لنا أن نسد 

الفجـوة القائمـة بيـن التحـدي والفرصـة؟ كيـف نمكـن 

المهـارات  أدوات  مجموعـة  اكتسـاب  مـن  الشـباب 

تشـكيل  أهميـة  إلـى  الشـباب  نوجـه  كيـف  الرقميـة؟ 

الـذوات التـي تناسـب هـذه الطفـرات المتسـارعة فـي 

جلـل  األمـر  إن  األفـكار؟  وعوالـم  المعرفـة  تكنولوجيـا 

الشـباب مـن  والمصيبـة أعظـم فـي حـال مـا تسـرب 

محيـط أوطانهـم والذوا بمجتمعـات لـم يؤهلـوا لهـا 

ولـم يتـم توجيههـم إليهـا. وبالتالـي فسـوف نفـرد مـا 

تبقـى مـن هـذا المقـال لتوضيـح الكيفيـة التـي يجـب أن 

نصنـع علـى أساسـها شـباب المسـتقبل، يكـون لديـه 

االسـتعداد والقـدرة والمهـارة للتعامـل مـع المجتمع 

الجديـد، وذلـك مـن خـال طـرح فكـرة تشـكيل الـذات 

التشـكيل. المسـتقبلية وآليـات هـذا  الشـبابية 

ثانيا: تـوجـيـــه الـشـــبـاب لـلـمـســــتـقـبـل 
ومكونات الذات الشبابية.. نحو مجتمع 

النموذج الشبابي المأمول

عــرض الجــزء األول مــن الورقــة التحديــات والفــرص 

البحــث  رحلــة  فــي  الشــباب  تواجــه  أن  يمكــن  التــي 

عــن مــكان لهــم فــي مجتمــع المســتقبل. أمــا هــذا 

الجــزء فنحــاول أن نتعــرف مــن خالــه علــى الكيفيــة 

التــي  واالجتماعيــة  الســلوكية  المعرفيــة  واآلليــات 

لمســيرة  الــدرب  نمهــد  أن  خالهــا  مــن  نســتطيع 

الشــباب إلــى المســتقبل، واإلجــراءات التــي نوجــه بهــا 

الشــباب؛ حيــث نعــرض فــي هــذا الجــزء لســياقين مــن 

الســياقات التــي ســيتم مــن خالهــا توجيــه الشــباب 

نحــو المســتقبل. الســياق األول، هــو الســياق غيــر 

الحاضنــة  البيئــة  بتهيئــة  يتعلــق  الــذي  المباشــر 

والراعيــة لتوجيــه الشــباب والمتمركــزة حــول تهيئــة 

منــاخ جــاذب للشــباب عبــر مؤسســات تكويــن البشــر 

بشــكل عــام، والشــباب وصغــار الســن بشــكل خاص، 

وهــو يتعلــق بتكويــن اإلطــار الحاكــم الموجــه لشــباب 

 – التعليميــة  المؤسســة   – )األســرة  المســتقبل 

الوســائط اإلعاميــة(. ففــي البــدء يجــب توفيــر البيئــة 

الحاضنــة، يلــي ذلــك التعامــل والتوجيــه المباشــر مــع 

عبــر  الشــبابية  الــذات  تشــكيل  خــال  مــن  الشــباب 

العقــل  تشــكيل  مــن  بدايــة  المختلفــة  مســتوياتها 

)الــذات  المســتقبل  بمهــارات  الشــبابي  والوعــي 

الضميــر  بتشــكيل  وانتهــاًء  الواعيــة(،  المعرفيــة 

مــرورًا  األخاقيــة(  )الــذات  العليــا  والمثــل  األخاقــي 

االجتماعيــة.   الــذات  بتشــكيل 

1. بنــاء الســياق: العوامــل المؤطــرة لســياق 
شــبابي فعــال )األســرة – التعليــم – اإلعــالم(

)أ( األســرة وبنــاء الــذات الشــبابية فــي مجتمعــات 

المستقبل

ــى  ــا مــا تبنــى تصــورات اإلنســان المســتقبلية عل غالًب

أســاس خبراتــه الماضيــة والحاضــرة؛ وتعــد األســرة 

مــن أهــم المؤسســات االجتماعيــة فــي بنــاء الــذات 
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فيهــا  تنصهــر  التــي  البوتقــة  وهــي  الشــباب،  لــدى 

العيــش،  وأســاليب  األخاقيــة  القيــم  منظومــة 

وتتشــكل مــن خالهــا اختيــارات الشــباب وتوجهاتهــم 

نحــو أنفســهم والعالــم مــن حولهــم. إن األســرة هــي 

الكبيــر  المجتمــع  يبنــي  الــذي  الصغيــر  الكيــان  ذلــك 

وُيبنــى عليــه؛ ومــن هنــا يبــرز دور األســرة فــي بنــاء جيــل 

ا علــى تشــكيل مجتمــع ســوي  يكــون قــادًرا مســتقبليًّ

مــن جميــع النواحــي. إن األســرة هــي أحــد المكونــات 

التقنــي،  بالتقــدم  تتأثــر  والتــي  للمجتمــع،  الرئيســة 

ويظهــر ذلــك فــي التحــدي التكنولوجــي علــى األســرة 

أبنائهــا. لمســتقبل  وتخطيطهــا  واختياراتهــا، 

ويتمثـــل دور األســـرة الرئيـــس فـــي تلبيـــة االحتياجـــات 

والـبـيـولـوجـيــــــــة  واالجـتـمـاعـيــــــة  الـســـيـكـولـوجـيــــة 

الـحـاجــــــــات هـــــذه  للـشـــبـــــاب؛   والفـسـيـولـوجـيــــــة 

ال شـــك أن لهـــا أثـــًرا فـــي تشـــكيل شـــخصية الفـــرد 

األســـري  الوعـــي  يشـــكل  لذلـــك  المســـتقبل،  فـــي 

أثنـــاء عمليـــة  توفيرهـــا  االحتياجـــات وأهميـــة  بهـــذه 

التنشـــئة األســـرية واالجتماعيـــة والثقافيـــة والدينيـــة 

األســـرة  أن  بمـــا  للشـــاب.  والســـلوكية  والنفســـية 

هـــي المدرســـة األولـــى للتنشـــئة فـــإن فشـــلها فـــي 

منظومـــة  فشـــل  عنـــه  ينتـــج  المقدســـة  مهمتهـــا 

كاملـــة وتكويـــن جيـــل غيـــر متـــوازن يســـهل الســـيطرة 

عليـــه وترويـــض عقليتـــه والعبـــث بأفـــكاره؛ ممـــا يـــؤدي 

بـــه إلـــى التطـــرف واإلجـــرام. 

ويــرى المختصــون )12( أن القــرن الحــادي والعشــرين 

مــن  التــي  التحديــات  مــن  مجموعــة  ومعــه  جــاء 

وعلــى  األســرية  الحيــاة  علــى  تنعكــس  أن  شــأنها 

العاقــات بيــن أفرادهــا؛ فالتحــول الرقمــي وتحديــات 

االنتقــال الرقمــي قــد نــال تأثيــره العاقــات األســرية، 

وصحــة وأمــان األســرة؛ حيــث كثــرة اســتخدام هــذه 

الفضــاءات الرقميــة فــكان لهــا دور مهــم فــي تراجــع 

العاقــات األســرية األساســية، حيــث أصبــح لآلبــاء 

يســاهم  الــذي  األمــر  االفتراضــي،  عالمهــم  واألبنــاء 

فــي االنســحاب مــن العاقــات االجتماعيــة الحقيقيــة. 

ممــا يؤكــد أهميــة تطويــر مهــارات اآلبــاء واألمهــات 

مــع  التعامــل  وكيفيــة  التكنولوجيــا،  الســتخدام 

تحديــات التطــور الرقمــي واالســتفادة منهــا ومواجهة 

أضرارهــا، وبــذل الجهــد والوقــت فــي متابعــة وتوجيــه 

األبنــاء. ويتطلــب األمــر إعــداد برامــج إرشــادية لتأهيــل 

 .)13( المســتقبلية  األبنــاء ألدوارهــم 

التــي  التحديــات  أبــرز  الفكــري  االســتقطاب  ويمثــل 

توفيــر  طريــق  عــن  مواجهتهــا  األســرة  علــى  يجــب 

قنــوات اتصــال تقربهــا مــن األبنــاء، فتوحــد األســرة 

مســؤولية  هــي  مــا  بقــدر  الدولــة  مســؤولية  ليــس 

األســرة نفســها، وبنــاء قنــوات التواصــل اإلنســاني 

مــع األبنــاء ســينتج لدينــا أســرة موحــدة ومتماســكة، 

أن  فابــد  ومتماســك.  متوحــد  مجتمــع  وبالتالــي 

ونعــزز  بأنفســهم  ثقتهــم  ونعــزز  ألبنائنــا  نصغــى 

ونوجههــم  اهتماماتهــم  علــى  لنتعــرف  مفرداتهــم 

للطريــق الســليم. ولذلــك البــد مــن جعــل الرقمنة أداة 

لتجويــد العاقــات والروابــط األســرية واالجتماعيــة. 

لألبنــاء،  األولــى  المرجعيــة  واألم  واألب  يكــون  وأن 

خاصــة وأن المرجعيــات األخــرى تخــدم مصالــح غيرنــا 

المجتمعيــة. وهويتنــا  مصالحنــا  مــع  وتتعــارض 
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)ب( التعليم قاطرة بناء الذات الشبابية

يشـــكل التعليـــم والتدريـــب حجـــر الزاوية ومركـــز الصدارة 

والعامـــة الفارقـــة فـــي بنـــاء مجتمـــع المســـتقبل؛ فهـــو 

األداة الجيـــدة التـــي يســـتطيع الشـــباب مـــن خالهـــا 

تجـــاوز الواقـــع واكتســـاب المعرفـــة والمهـــارات الازمـــة 

للعيـــش فـــي المســـتقبل؛ ففـــي مجتمعات المســـتقبل 

المعرفـــة"  "عالـــم  إلـــى  الوصـــول  للشـــباب  يمكـــن 

األساســـية  المهـــام  إحـــدى  وتتمثـــل  بأصابعهـــم. 

ــهم؛  ــم أنفسـ ــن فهـ ــباب مـ ــن الشـ ــي تمكيـ ــم فـ للتعليـ

فضـــًلا  والمهـــارات،  المعرفـــة  التعليـــم  يوفـــر  حيـــث 

عـــن تشـــكيل شـــخصية الشـــباب؛ فالتعليـــم يشـــكل 

الهويـــة الوطنيـــة للشـــباب، وينمـــي الشـــعور باالنتمـــاء. 

باإلضافـــة إلـــى أن التعليـــم مهـــم جـــدا لنجـــاح الفـــرد فـــي 

الحيـــاة؛ والتمكيـــن مـــن إدارة نوعيـــة الحيـــاة، وتجنـــب 

والديمقراطيـــة.  االنســـجام  مجتمـــع  وبنـــاء  الفقـــر، 

فمـــن خـــال التعليـــم يتـــم منـــح الشـــباب القـــوة للتعبيـــر 

الحقيقيـــة،  إمكاناتهـــم  عـــن  والكشـــف  آرائهـــم،  عـــن 

ويقودهـــم إلـــى أن يصبحـــوا أشـــخاصا أفضـــل ويوســـع 

بحـــق  فالتعليـــم   .)14( واختياراتهـــم  نظرهـــم  وجهـــات 

ـــوج  ـــة الول هـــو قاطـــرة الشـــباب نحـــو المســـتقبل وبواب

الحقيقيـــة لمجتمعـــات المعرفـــة وعوالـــم األفـــكار. 

للشــباب  نريــده  تعليــم  أي  هــو:  اآلن  والســؤال 

ليتمكنــوا مــن العبــور للمســتقبل؟ ومــا هــي المعرفــة 

ســيحتاجها  التــي  والقيــم  والمواقــف  والمهــارات 

وكيــف  عالمهــم؟  ويتشــكل  ليزدهــر  اليــوم  طــاب 

يمكــن لألنظمــة التعليميــة أن تطــور هــذه المعــارف 

فعــال؟  بشــكل  والقيــم  والمواقــف  والمهــارات 

وتعكــس اإلجابــة عــن هــذا الســؤال حالــة التعليــم فــي 

الشــباب  علــى مســاعدة  مجتمعاتنــا ومــدى قدرتــه 

علــى تجــاوز الحاضــر والدخــول إلــى عالــم المســتقبل. 

تشــير وجهــات نظــر القــرن الحــادي والعشــرين إلــى 

تغلغــل اآلالت الذكيــة )األجهــزة اللوحيــة والهواتــف 

إلــى ذلــك( فــي حياتنــا، وهــي حقيقــة ال  الذكيــة ومــا 

يمكــن إنكارهــا. لقــد تســببت تكنولوجيــا المعلومــات 

تحــوالت  فــي  األخيــرة  الســنوات  فــي  واالتصــاالت 

مكثفــة فــي المؤسســات االجتماعيــة الرئيســة. فــإذا 

المؤسســات  إلــى  ينســب  التقليــدي  المجتمــع  كان 

التربويــة )المدرســة والجامعــة( مســؤولية تشــكيل 

شــخصية الفــرد فــي ضــوء انتقــال الثقافــة والمعرفــة 

المتراكمــة تاريخًيــا؛ فإنــه منــذ منتصــف ســبعينيات 

القــرن الماضــي، تطــور التعليــم الرقمــي فــي أجــزاء 

الجديــد  المنظــور  وأصبــح  العالــم،  مــن  مختلفــة 

للمعرفــة والتدخــل؛ فهــو يدعــم تقريًبــا كل جانــب مــن 

جوانــب العمــل والحيــاة: مــن مــلء اســتمارة حكوميــة 

هنالــك  وليــس  العمــل.  بخصــوص  التواصــل  إلــى 

مــن وظيفــة أو مهمــة معيشــية ال تتطلــب مســتوى 

التقنيــات  الرقمــي. وفــي ضــوء  األداء  ا مــن  أساســيًّ

الجديــدة التــي تظهــر كل يــوم، نحتــاج إلــى فــرص دائمــة 

مــدى الحيــاة لتعلــم مهــارات جديــدة تكفــل للشــباب 

النجــاح فــي عصــر التحــول الرقمــي المســتمر )15(.

إن التعليــم للمســتقبل يجــب أن يبــدأ من خال تجهيز 

المدارس بالحواســيب واالرتقاء بمهارات المعلمين 

وتطويــر مهاراتهــم الرقميــة، واعتمــاد منهــاج مــرن 

ومبــادئ توجيهيــة مرنــة، وتحويــل المــدارس من مكان 

يشـــكل التعليـــم والتدريـــب 
الصـــدارة  ومركـــز  الزاويـــة  حجـــر 
بنـــاء  فـــي  الفارقـــة  والعالمـــة 
مجتمـــع المســـتقبل؛ فهـــو األداة 
ــباب  ــدة التـــي يســـتطيع الشـ الجيـ
الواقـــع  تجـــاوز  خاللهـــا  مـــن 
واكتســـاب المعرفـــة والمهـــارات 
الالزمـــة للعيـــش فـــي المســـتقبل.
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الكتســاب المعرفــة إلــى مــكان لتعلــم المهــارات غيــر 

ــة مثــل، التعــاون وضبــط النفــس، وضمــان  المعرفي

جــودة التعليــم عبــر اإلنترنــت، ال مــن خــال التعــرض 

المبكــر للحواســيب والبرمجيــات واإلنترنــت فحســب، 

ــي  ــر أيًضــا الت وإنمــا مــن خــال غــرس مهــارات التفكي

تجعــل مــن الطــاب متعلميــن مــدى الحياة يتســمون 

ترتبــط  أن  يجــب  كمــا  التكيــف.  وقابليــة  بالفضــول 

منظومــة البيئــة التعليميــة الذكيــة بالعصــر الرقمــي 

ــدال مــن المــكان المحــدد )تتــم  مــن خــال: الامــكان ب

التفاعــات عبــر الفضــاء اإللكترونــي وليــس مــن خــال 

التفاعــل المكانــي الحقيقــي(، الازمــان بــدال من الزمان 

المحــدد )تــم تصميــم شــبكات االتصــال الحديثــة مــن 

البدايــة للنقــل غيــر المتزامــن للمعلومــات الرقميــة)16(. 

والخاصــة أن التعليــم هــو مفتــاح الشــباب للتحــرك 

ــم المســتقبل، والبحــث عــن وظائــف أفضــل  فــي عال

حيــث  الحيــاة؛  فــي  المطــاف  نهايــة  فــي  والنجــاح 

يتمتــع األفــراد المتعلمــون باالحتــرام بيــن زمائهــم 

تنميــة  فــي  فعــال  بشــكل  المســاهمة  ويمكنهــم 

بلدهــم ومجتمعهــم. فبالتعليــم يســتطيع الشــباب 

تجــاوز الواقــع واكتســاب المعرفــة والمهارات الازمة 

للحيــاة الجديــدة. إن الغــرض الرئيــس مــن التعليــم 

وإعدادهــم  المجتمــع،  داخــل  األفــراد  تثقيــف  هــو 

فــي  النــاس  دمــج  وكذلــك  للعمــل،  وتأهيلهــم 

المجتمــع وتعليمهــم قيــم المجتمــع وأخاقياتــه. إن 

الهــدف هــو أن يصبــح نظــام التعليــم فــي المســتقبل 

وثيًقــا  ارتباًطــا  المعرفــة  ُبعــد  فيــه  يرتبــط  نظاًمــا   -

علــى  حًقــا  قــادًرا  نظاًمــا  والصيــرورة؛  الوجــود  ببعــد 

وضــع الشــباب فــي المركــز، باعتبارهــم أشــخاًصا لهــم 

خلفيتهــم الخاصــة، وفضولهــم الثقافــي وتوقعاتهــم 

الخاصــة للمســتقبل، داخــل جــدران المجتمــع الصغير 

وخارجهــا. فالتعليــم ال يمكــن أن يكــون مجــرد إمــداد 

طريقــة  بــل  الفكــري"،  "الفــراغ  يمــأل  بالمعلومــات 

المــرء فــي ضــوء المعرفــة  لاســتقصاء عــن خبــرة 

نظــام  خــال  مــن  إال  ذلــك  يحــدث  ولــن  العلميــة. 

تعليمــي يوفــر ركائــز المعرفــة وآلياتهــا ويعمــق مــن 

توظيفهــا وســهولة اســتخدامها.

)جـ( اإلعالم كفضاء للحرية

مـــن  ليـــس  الجديـــد؛  الرقمـــي  العالـــم  هـــذا  فـــي 

اإلعاميـــة  الوســـائط  إلـــى  ُينظـــر  أن  المســـتغرب 

الجديـــدة علـــى أنهـــا تلعـــب دوًرا مهًمـــا فـــي النقـــاش 

المجتمعـــات؛  هـــذه  فـــي  ودورهـــم  الشـــباب  حـــول 

وبالنســـبة للبعـــض، تعتبـــر وســـائل اإلعـــام الجديـــدة 

جـــزًءا مـــن المشـــكلة باعتبارهـــا توفـــر عوامـــل تشـــتيت 

لانتبـــاه ومصـــدًرا مـــن مصـــادر القلـــق علـــى الشـــباب. 

فقـــد أصبحـــت لوســـائل االتصـــال الحديثـــة القـــدرة 

الكافيـــة علـــى إمطـــار الشـــعوب بالصـــور والمعلومـــات 

واألفـــكار، فقـــد زالـــت الحـــدود أمـــام ســـلطة الصـــورة، 

فـــازدادت ســـلطة ونفـــوذا وتهديـــدا، فالصـــورة هـــي 

الغايـــة والمنتهـــى وهـــي البديـــل عـــن العالـــم العينـــي 

بـــل توهمنـــا بأنهـــا الواقـــع العينـــي بذاتـــه )17(. وقـــد أدى 

ـــى  ـــة فـــي كل المجـــاالت إل ـــا الحديث تغلغـــل التكنولوجي

تغييـــر حاســـم فـــي طبيعـــة الخدمـــات والمنتجـــات 

المنتـــدى  أطلـــق   2015 عـــام  وفـــي  والمعـــارف. 

الرقمـــي  التحـــول  مبـــادرة  العالمـــي  االقتصـــادي 

Digital Transformation Initiative )وُيعـــد التحـــول 

يجـــب أن ترتبط منظومة 
البيئـــة التعليميـــة الذكيـــة بالعصـــر 
الرقمـــي مـــن خـــالل التفاعـــالت عبـــر 
وتصميـــم  اإللكترونـــي،  الفضـــاء 
شـــبكات االتصـــال الحديثـــة مـــن 
المتزامـــن  غيـــر  للنقـــل  البدايـــة 

للمعلومـــات الرقميـــة. 
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التكنولوجيـــا  تبنـــي  مـــن  الثالثـــة  المرحلـــة  الرقمـــي 

الكفـــاءة مراحـــل:  بثـــاث  تمـــر  التـــي   الرقميـــة، 

والتحـــول  الرقميـــة-  واالســـتخدامات  المهـــارة-  أو 

متعـــددة  مبـــادرات  مـــن  جـــزءا  بوصفهـــا  الرقمـــي(؛ 

وبالطبـــع  المســـتقبل.  لتشـــكيل  العالـــم  أطلقهـــا 

تعكـــس هـــذه المبـــادرات وهـــذه االهتمامـــات الـــدور 

ــم  ــكيل عالـ ــي تشـ ــام فـ ــه اإلعـ ــوم بـ ــذي يقـ ــل الـ الهائـ

األفـــكار لـــدى الشـــباب. فقـــد أصبـــح التحـــول الرقمـــي 

اإلعـــام  عصـــر  فـــي  معاًشـــا  واقًعـــا  اإلعـــام  فـــي 

عبـــر المنصـــات الرقميـــة، وفتحـــت شـــبكات الجيـــل 

الخامـــس البـــاب أمـــام التحـــول الرقمـــي الـــذي شـــمل 

إلـــى  اســـتناًدا  اإلعاميـــة  الممارســـة  أســـاليب  كل 

الـــذكاء  تكنولوجيـــا  وأصبحـــت  الحديثـــة،  التقنيـــات 

االصطناعـــي جـــزًءا رئيًســـا فـــي الطفـــرة التـــي يشـــهدها 

 .)18( اإلعـــام المعاصـــر 

المعلوماتيـــة  االتصاليـــة  الثـــورة  عـــن  نجمـــت  لقـــد 

منـــه  جعلـــت  اإلعـــام،  دور  فـــي  جوهريـــة  تغيـــرات 

فهـــو  المجتمـــع.  منظومـــة  فـــي  ا  أساســـيًّ محـــوًرا 

أساســـي  وشـــرط  الكبـــار،  اقتصـــاد  محـــور  اليـــوم 

ــار الســـن )19(؛  ــارات الشـــباب وصغـ لتنميـــة ورفـــع مهـ

وازدادت أبعـــاد الـــدور اإلعامـــي واالتصالـــي مـــن خـــال 

األقمـــار الصناعيـــة، والبـــث المباشـــر، وازديـــاد أعـــداد 

ــبوًقا  ــن مسـ ــم يكـ ــو لـ ــى نحـ ــة علـ ــات الفضائيـ المحطـ

ـــم  ـــت وربطهـــا العال ـــل، وشـــيوع شـــبكة اإلنترن مـــن قب

ــا  ــابًقا، ممـ ــة لـــم تكـــن متاحـــة سـ ــرايين معلوماتيـ بشـ

أحـــدث تغيـــرات تـــكاد تكـــون انقابيـــة علـــى مفاهيـــم 

الحيـــاة وأســـلوبها فـــي الســـنوات األخيـــرة. ويقـــود 

هـــذه التغييـــرات وســـائل اإلعـــام واالتصـــال لتشـــكيل 

ا عـــن  ـــا وســـلوكيًّ ـــا ووجدانيًّ عقـــل جديـــد مختلـــف معرفيًّ

األجيـــال الســـابقة. 

وتنبع أهمية اإلعام واالتصال من كونه يشكل في 

عصرنـا الحاضـر القـوة األكثـر تأثيـًرا في حيـاة الجميع 

إن  التكنولوجـي.  التطـور  بسـبب  وصغـاًرا(  )كبـاًرا 

إلعـام العولمـة سـلطة تكنولوجيـة ذات منظومـة 

وإنمـا  للـدول،  الوطنيـة  بالحـدود  تلتـزم  ال  معقـدة، 

تطـرح حـدوًدا فضائيـة غيـر مرئيـة ترسـمها شـبكات 

سياسـية  أسـس  علـى  معلوماتيـة  اتصاليـة 

أمـة  دون  مـن  عالمـا  لتقيـم  وثقافيـة.  واقتصاديـة 

أو وطـن، هـو عالـم المؤسسـات والشـبكات. الـذي 

يتسـم مضمونـه بالعالميـة والتوحـد علـى الرغم من 

تنـوع رسـائله التـي تبـث مـن خـال وسـائل تتخطـى 

مسـتهلكين  لتخاطـب  واللغـة  المـكان  حواجـز 

  .)20( والعقائـد  المشـارب  متعـددي 

وإذا كانـت وسـائل اإلعـام فـي الـدول المتقدمـة قـد 

قطعـت شـوًطا كبيـًرا وحققـت تقدمـا ملحوظـا فـي 

مجال التحول الرقمي الذي أصبح واقعا معاشا لدى 

المجتمعـات  الكثيـر منهـا، فـإن وسـائل اإلعـام فـي 

الناميـة والعربيـة ال تـزال تخطـو خطواتهـا األولـى فـي 

عـن  يعجـز  ربمـا  منهـا  البعـض  إن  بـل  المجـال،  هـذا 

اسـتيعاب التقنيـات الحديثـة ألسـباب متعـددة؛ منها 

والمؤسسـات  النظـم  وقصـور  اإلمكانـات  ضعـف 

اإلعاميـة ذاتهـا. ممـا يجعلنـا نتوقـف للنظـر والتأمـل 

قويـة،  العربـي منصـة  إعامنـا  مـن  نجعـل  كيـف  فـي 

وبيئـة داعمـة للشـباب فـي مجتمـع المسـتقبل. 

الثـــورة  عـــن  نجمـــت  لقـــد 
االتصاليـــة المعلوماتيـــة تغيـــرات 
اإلعـــالم،  دور  فـــي  جوهريـــة 
جعلـــت منـــه محـــوًرا أساســـيًّا فـــي 
ــوم  ــو اليـ ــع. فهـ ــة المجتمـ منظومـ
وشـــرط  الكبـــار،  اقتصـــاد  محـــور 
أساســـي لتنميـــة ورفـــع مهـــارات 

الســـن. وصغـــار  الشـــباب 
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الــذات الشــبابية )الــذات المعرفيــة  بنــاء   .2
 – النشــطة  االجتماعيــة  الــذات   – الواعيــة 

األخالقيــة( الــذات 

الشـبابية  للتنشـئة  المؤطـر  السـياق  تشـكيل  يعـد 

األرضية/التربـة  بمثابـة  اإلعـام(   – التعليـم   – )األسـرة 

بالمخاطـر  واٍع  جيـل  تأسـيس  يمكـن  ال  بدونهـا  التـي 

وقـادر علـى درئهـا، أو كمـا يطلـق عليـه البعـض "جيـل 

المسـتقبل"؛ وبدونها ال يمكن بناء ذات شـبابية واعية، 

ومؤمنـة  ثقافتهـا  علـى  ومحافظـة  وخاقـة،  ومبتكـرة، 

بدورهـا فـي حيـاة مجتمعاتهـا. وفـي المسـتقبل الواعـد 

تأطيـر  عـن  أهميـة  الـذات  تشـكيل  يقـل  ال  للشـباب 

غيـر  التنشـئة  يعـد  السـياق  تأطيـر  كان  فـإذا  السـياق؛ 

المباشـرة للشـباب، فـإن تشـكيل الـذات يعـد التوجيـه 

المسـتقبل. ويعـد  إليـه لشـباب  لمـا نتطلـع  المباشـر 

مفهـوم الـذات هـو األهـم مـن بيـن جميـع المخططـات 

المعرفيـة، باعتبـاره يتمتـع بدرجـة غيـر عاديـة مـن التأثيـر 

على األفكار والمشـاعر والسـلوك؛ ويسـاعد على وجود 

 رؤية واضحة ومستقرة ألنفسنا في عاقاتنا باآلخر )21(.

مختلـف  فـي  متميـزة  أهميـة  الـذات  مفهـوم  ويمتلـك 

الدراسـات النفسـية والتربويـة واالجتماعيـة كونـه أحـد 

النفسـي  التكيـف  بعمليـة  المرتبطـة  المتغيـرات  أهـم 

فعندمـا  واألكاديمـي  المهنـي  واألداء  واالجتماعـي 

يتشـكل مفهـوم ذاتـي واضـح، يكـون الشـباب قادريـن 

نحـن  مـن  مـع  بفاعليـة  التواصـل  علـى  أفضـل  بشـكل 

ومـا نريـد لآلخـر، كمـا سـوف تتعـزز درجـة الرضـا والفهـم 

الكينونـة  فوضـوح  لديهـم؛  العطـاء  علـى  والقـدرة 

الذاتية سـيجعل الشـاب أكثر اسـتقالية وأكثر شـعورا 

بالمسـؤولية تجاه نفسـه وتجاه اآلخرين وأقل شـعورا 

تنـازالت.  تقديـم  أو  بالتهديـد 

)أ( مجتمع المســتقبل وتشــكيل الذات الشــبابية 

المعرفيــة الواعية 

مـــن  عـــام،  بشـــكل  الشـــبابي  الوعـــي  تشـــكيل  إن 

العمليـــات  تتصـــدر  أن  يجـــب  التـــي  الموضوعـــات 

الرئيـــس  المحـــور  باعتبـــاره  للشـــباب،  التوجيهيـــة 

ومداركهـــم  النـــاس  فعقـــول  المعرفيـــة.  للـــذات 

واالختـــاف  للتفـــاوت  وفقـــا  بينهـــم  فيمـــا  تختلـــف 

القـــدرات العقليـــة والفكريـــة ودرجـــات الوعـــي  فـــي 

ومســـتوياته، ودرجـــات الفهـــم واالســـتبصار وســـرعة 

عمليـــة  للـــذات  الفهـــم  هـــذا  إن   .)22( االســـتجابة 

الشـــباب،  مرحلـــة  فـــي  بدايتهـــا  تمثـــل  تنتهـــي؛  ال 

وتســـتمر فـــي أن تكـــون جـــزًءا رئيًســـا مـــن حياتنـــا فـــي 

المســـتقبل. ثمـــة ضـــرورة إذن إلدراك الفـــرد ووعيـــه 

بذاتـــه وقدراتـــه؛ إذ إنـــه دون هـــذا الوعـــي ســـتعيش 

ــرد  ــاة الفـ ــي تكـــون لحيـ ــع. ولكـ ــو ضائـ ــى نحـ ــذات علـ الـ

معنـــى البـــد أن يشـــعر بأهميتـــه، ولـــن يشـــعر بأهميتـــه 

إال عـــن طريـــق وعيـــه بذاتـــه وإدراكـــه لهـــا، وتحقيـــق 

علـــى  وقدرتـــه  مهاراتـــه،  وتنميـــة  حياتـــه،  مشـــروع 

بـــه؛ عـــن طريـــق توظيـــف  إدارة المعرفـــة الخاصـــة 

المعلومـــات والمعـــارف والمهـــارات والتركيـــز علـــى 

العمـــل بأســـلوب ذكـــي ومتطـــور لمواكبـــة المتغيـــرات 

والتطـــورات الســـريعة فـــي عصـــر المعلومـــات )23(. 

االســـتفادة  يســـتطيع  لذاتـــه  الواعـــي  فاإلنســـان 

ويســـتطيع  ومواردهـــا،  الحيـــاة  مـــن  قـــدر  بأقصـــى 

لديـــه  األزمـــات والتغّلـــب عليهـــا، ويكـــون  مواجهـــة 

ـــه  ـــه منجـــز، ولدي شـــعور عـــال بالرضـــى عـــن نفســـه ألن

يعـــد تشـــكيل الســـياق 
الشـــبابية  للتنشـــئة  المؤطـــر 
اإلعـــالم(   – التعليـــم   – )األســـرة 
بدونهـــا  التـــي  األرضيـــة  بمثابـــة 
 
ٍ
واع جيـــل  تأســـيس  يمكـــن  ال 
بالمخاطـــر وقـــادر علـــى درئهـــا، أو 
كمـــا يُطلـــق عليـــه البعـــض "جيـــل 

المســـتقبل". 
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ــاب  ــم اكتسـ ــن، ويتـ ــع اآلخريـ ــل مـ ــى التواصـ ــدرة علـ قـ

الوعـــي مـــن خـــال عاقـــات اإلنســـان بذاتـــه وباآلخريـــن 

ـــر  ـــة تعب ـــه، وهـــي عملي ـــم الطبيعـــي المحيـــط ب وبالعال

عـــن ثالـــوث مـــن العاقـــات المتكاملـــة والتـــي يشـــعر 

ــا اإلنســـان بأنـــه غيـــر منعـــزل عـــن اآلخريـــن وعـــن  بهـ

محيطـــه بمـــا يولـــد لديـــه الديناميكيـــة لعمليـــة التغييـــر 

فـــي المجتمـــع. فمـــن الوعـــي تبـــدأ صحـــوة الفكـــر؛ 

حيـــث أشـــارت عديـــد مـــن الدراســـات المعرفيـــة إلـــى 

أّن ارتفـــاع محصلـــة الوعـــي حـــول علـــم أو فـــن مـــا؛ 

ــرعة  ــث: السـ ــن حيـ ــه مـ ــة تعليمـ ــن عائديـ ــف مـ يضاعـ

المتعّلـــم. واألداء والفعاليـــة علـــى 

هنـــا يتـــم وضـــع الشـــباب أمـــام خيـــار واحـــد؛ هـــو ضـــرورة 

تعنـــي  الواعيـــة  اختياراتهـــم  وأن  بوعـــي،  االختيـــار 

قبولهـــم تحمـــل المســـؤولية. فـــكل خبـــرة أو موقـــف 

ـــسر مـــن خـــال  ـــه الشـــباب فـــي حياتهـــم يفـ يتعـــرض ل

نمـــاذج تصوريـــة أو معرفيـــة. وهـــذه النمـــاذج تشـــكل 

الــــواردة  المعلومــــات  اســـتقبال  بهـــا  يتـــم  صيغـــة 

ــة تلقائيـــة ال شـــعورية.  إليهـــم، والتـــي تعمـــل بطريقـ

فـــإذا كانـــت النمـــاذج المعرفيـــة إيجابيـــة فإنهـــا تجعـــل 

نظـــرة الفـــرد لذاتــــه ولآلخــــرين وللمســـتقبل إيجابيـــة، 

ـــة ســـلبية فـــإن نظـــرة  ـــت النمـــاذج المعرفي أمـــا إذا كان

ـــن ولمســـتقبله ســـتكون ســـلبية  ـــه ولآلخري الفـــرد لذات

وسيشـــعر بالتهديـــد والقلـــق وتمتـــد هـــذه النظـــرة 

للمســـتقبل فيشـــعر بفقدان األمل والتشـــاؤم )24(. إن 

الـــذي يحتاجـــه الشـــباب فـــي مجتمـــع المســـتقبل نوعـــا 

مـــن الوعـــي أطلـــق عليـــه البعـــض "الوعـــي الوقائـــي" 

Preventive Awareness )25(؛ والـــذي يشـــير إلـــى الفهـــم 

ـــة ومخاطرهـــا وطـــرق الوقايـــة  الســـليم لطبيعـــة البيئـ

منهـــا، والقـــدرة على التنبؤ بهــــذه المخــــاطر والتصــــرف 

حيالهـــا بالوســـائل المناســـبة لمواجهتهـــا والوقايـــة 

مـــن مخاطرهـــا. ويرتبـــط بتشـــكيل الـــذات المعرفيـــة 

ثاثـــة جوانـــب: تشـــكيل الوعـــي بالمخاطـــر، وتشـــكيل 

الهويـــة الثقافيـــة والمعرفيـــة والفكريـــة، وتشـــكيل 

الوعـــي بمهـــارات المســـتقبل. وهـــو مـــا ســـنعرضه 

فيمـــا يلـــي:

تشكيل وعي الشباب بالمخاطر 	

كفاءاتهـــم  إلـــى  ووصولهـــم  الشـــباب  نمـــو  مـــع 

االفتراضيـــة  العوالـــم  فـــي  وانخراطهـــم  التنمويـــة، 

الرقميـــة هنـــاك متغيـــرات ســـياقية قـــد تعـــزز مـــن نمـــو 

ـــرا مـــا يشـــار  الشـــباب وتطـــوره أو تكبـــح جماحـــه. وكثي

إلـــى العوامـــل المعـــززة بأنهـــا عوامـــل الحمايـــة، والتـــي 

ـــة  ـــا مـــا تســـهم فـــي اللياقـــة النفســـية واالجتماعي غالب

إليهـــا  فيشـــار  المعوقـــة  العوامـــل  أمـــا  للشـــباب، 

باعتبارهـــا عوامـــل الخطـــر. وقـــد أوضحـــت عديـــد مـــن 

الدراســـات أن عوامـــل الخطـــر التـــي يواجههـــا الشـــباب 

ــة )26(. ــر مـــن عوامـــل الحمايـ ــر بكثيـ اليـــوم أكثـ

عميقـــة  تغييـــرات  الرقميـــة  التقنيـــات  أحدثـــت  لقـــد 

فـــي مرحلـــة الشـــباب؛ وأصبحـــت األجهـــزة اللوحيـــة 

والهواتـــف الذكيـــة، إلـــى جانـــب منصـــات الوســـائط 

االجتماعيـــة وتطبيقـــات المراســـلة، جـــزًءا ال يتجـــزأ مـــن 

حياتهـــم. فـــإذا كان العصـــر الرقمـــي قـــد جـــاء محمـــا 

ــة  ــذه الفـــرص مصحوبـ ــإن هـ ــرص، فـ ــن الفـ ــر مـ بالكثيـ

بمجموعـــة متنوعـــة مـــن المخاطـــر واألضـــرار التـــي البـــد 

مـــن العمـــل علـــى توعيـــة الشـــباب العربـــي بهـــا؛ منهـــا 

علـــى ســـبيل المثـــال: زادت التقنيـــات الرقميـــة مـــن 

يحتاج الشباب في مجتمع 
المسـتقبل نوعـا مـن الوعـي أطلـق 
الوقائـي"؛  "الوعـي  البعـض  عليـه 
السـليم  الفهـم  إلـى  يشـير  والـذي 
البيئــة ومخاطرهـا وطـرق  لطبيعـة 
الوقايـة منهـا، والقـدرة علـى التنبـؤ 
بهــذه المخــاطر والتصــرف حيالهـا 
لمواجهتهـا  المناسـبة  بالوسـائل 

مخاطرهـا. مـن  والوقايـة 
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حجـــم االعتـــداء واالســـتغال الجنســـي للمراهقيـــن 

أبـــواب  عنـــد  ُيتـــرك  التنمـــر  يعـــد  ولـــم  واألطفـــال، 

المدرســـة بـــل أصبـــح التنمـــر عبـــر اإلنترنـــت طريقـــة 

جديـــدة يســـتخدمها المتنمـــرون إليـــذاء ضحاياهـــم 

مخـــاوف  أثيـــرت  كمـــا  واحـــدة.  زر  بنقـــرة  وإذاللهـــم 

بشـــأن الوقـــت الـــذي يقضيـــه الشـــباب فـــي اســـتخدام 

التكنولوجيـــا الرقميـــة وتأثيرهـــا علـــى نشـــاطهم البدنـــي 

وصحتهـــم العقليـــة.  كمـــا تشـــكل بعـــض مواقـــع 

الشـــباب  صحـــة  علـــى  خطـــًرا  والتطبيقـــات  الويـــب 

المهمشـــين، مثـــل تلـــك التـــي تـــروج إليـــذاء النفـــس 

أو االنتحـــار أو فقـــدان الشـــهية أو المقامـــرة، وزيـــادة 

النزعـــة االســـتهاكية.

ـــى الرغـــم مـــن هـــذه المخاطـــر؛ فســـوف تســـتمر  وعل

شـــعبية واســـتخدام التقنيـــات الرقميـــة فـــي النمـــو. 

الشـــباب  توجيـــه  إلـــى  فالحاجـــة ماســـة  ثـــم  ومـــن 

الموثوقـــة  األخبـــار  تقييـــم  علـــى  ومســـاعدتهم 

علـــى  الضغـــوط  وتجـــاوز  المعلومـــات  ومصـــادر 

هـــذا  لمواجهـــة  االجتماعـــي  التواصـــل  وســـائل 

التهديـــد الـــذي ال حـــدود لـــه.

تشكيل وعي الشباب بالهوية الثقافية 	

يشــتمل  مركــب  كل  بأنهــا  الثقافــة  الهويــة  تعــرف 

واألخــاق،  والفنــون  والمعتقــدات  المعرفــة  علــى 

والقانــون والعــرف، وغيــر ذلــك؛ وهــي أيضــا اإلمكانــات 

عضــًوا  كونــه  اإلنســان  يكتســبها  التــي  والعــادات 

والرمــوز  والقيــم  التصــورات  مــا؛ وهــي  فــي مجتمــع 

تحتفــظ  التــي  والتطلعــات  واإلبداعــات  والتعبيــرات 

الجماعــة البشــرية مــن خالهــا بهويتهــا الداخليــة )27(. 

وفــي مجتمعــات المســتقبل )مجتمعــات المعرفــة(؛ 

علينــا أن نولــي تشــكيل الهويــة الثقافيــة والمعرفيــة 

للشــباب اهتماًمــا كبيــًرا. فمــع ظهور مفهــوم "حروب 

والــذي   ،fourth generation wars الرابــع"  الجيــل 

وبخاصــة  التكنولوجــي،  التطــور  طفــرة  مــع  يتزامــن 

فــي مجــال المعلومــات واالتصــاالت، أصبــح الســاح 

المفتــوح  العالــم  هــو  الحــروب  هــذه  فــي  الجديــد 

باألفــكار، ومــا يتضمنــه مــن قــدرات عقليــة ومعرفيــة، 

إلــى  الهادفــة  واألكاذيــب  للشــائعات  واســتخدام 

العقــول، واســتخدام  فــي  َبْلَبلــة وتشــويش  إحــداث 

داخــل  انقســامات  إلحــداث  متطــورة  تقنيــة  آليــات 

لحمــة المجتمــع، وإشــاعة ثقافــة الكراهيــة، والعمــل 
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علــى إفســاد اآلراء واضطرابهــا، وخلــق بنــاء ثقافــي 

بشــكل  العربــي  الشــباب  هويــة  وتفكيــك  ه  ُمَشــوَّ

مطلــب  العالــم  علــى  االنفتــاح  كان  فــإذا   .)28( خــاص 

شــبابي ال مفــر منــه، فــإن علينــا توجيــه الشــباب نحــو 

هــذا الفضــاء – أقصــد الفضــاءات – الجديــد واحتوائــه 

يؤمــن  حديــث  عربــي  ثقافــي  قالــب  داخــل  وإدماجــه 

بأهميــة االنفتــاح ويراعــي القيــم والمبــادئ ويطورهــا 

فالهويــة  الجديــدة.  المجتمعــات  مــع  يتــاءم  بمــا 

فكــرة  مــن  جــزء عضــوي  األمــر  واقــع  فــي  الثقافيــة 

ــر  الثقافــة، ألنهــا مهمــا اختلفــت أنواعهــا فــإن التعبي

عنهــا يظــل ذاتيــا بصــورة مــن الصــور. وبيــن الائــذ 

بترســانتها  العولمــة  شــرور  مــن  الهويــة  بأســوار 

التكنولوجيــة الرقميــة الجديــدة، والمرتمــي في أحضان 

العولمــة خاًصــا مــن أصفــاد الهويــة، هنــاك مــن يــرى 

الحــل فــي هويــة منفتحــة علــى العالــم وقابلــة للتجــدد؛ 

فمــا مــن أحــد يقبــل أن نقــف تائهيــن نصطنــع تلــك 

الحيــرة بيــن الاتاريــخ والاحاضــر. لقــد حســم غيرنــا 

ــة، رافضــا  أمــره فــي مواجهــة هــذه األســئلة المفتعل

اإلقــرار بتناقضهــا الــذي يوحــي بــه ظاهــر صيغتهــا. 

مغامــرة  فــي  الدخــول  إلــى  اليــوم  مدعــوون  فنحــن 

الحداثــة ولكــن بلغتنــا ورموزنــا ومنظومتنــا القيميــة 

الخاصــة.   واألخاقيــة 

المسـتقبل:  	 بمهـارات  الشـباب  وعـي  تشـكيل 

الغـد لعالـم  اليـوم  شـباب  إعـداد 

إن بنــاء القــدرة علــى التكيــف فــي عالــم متغيــر تتطلــب 

مجموعــة مــن المهــارات التــي ال غنــى عنهــا للشــباب 

فــي المســتقبل. وتعــد مرحلــة الشــباب المرحلــة التــي 

يتعلــم فيهــا الشــاب كيفيــة اتخــاذ القــرارات والبــدء 

ــة لتحســين  ــارات والقــرارات المعقول فــي اتخــاذ الخي

حياتــه، وبنــاء شــخصيته. ومــا يتعلمــه الشــاب فــي 

هــذه المرحلــة من األخاق والمســؤوليات والمهارات 

والخبــرات يشــكل مســتقبله. فعندمــا نضــع شــيًئا 

ــر  ــًدا يمكــن أن يــؤدي بســهولة إلــى تطوي ــا ومفي خاًق

وقــد  مشــرق.  مســتقبل  إلــى  ويقودنــا  مهاراتنــا 

ــه يتطلــب التوســع العالمــي  ــى أن ــون عل أجمــع الباحث

فــي االقتصــاد الرقمــي والمجتمــع الرقمــي أن نكــون 

مزوديــن بطائفــة مــن المهــارات الرقميــة التــي تمكننــا 

مــن النجــاح فــي العمــل والحيــاة؛ ومــن أهــم المهــارات 

التــي يجــب أن يتعلمهــا الشــباب مــن أجــل مســتقبل 

أفضــل مهــارة العمــل الجــاد، فــا أحــد ينمــو فــي بيئــة 

مدللــة، ومهــارة حــل المشــكات والتفكيــر النقــدي، 

التعاطــف  مثــل،  اآلخريــن  مــع  التعامــل  ومهــارات 

والتعــاون، المرونــة فــي العمــل، والتفاعــل الرقمــي. 

كمــا ستشــكل قطاعــات العمــل التــي تشــمل الــذكاء 

والتصنيــع  واألتمتــة،  والروبوتــات،  االصطناعــي، 

المعــزز،  والواقــع  االفتراضــي،  والواقــع  المتقــدم، 

البيانــات  كتــل  وسلســلة  الضخمــة،  والبيانــات 

والتعلــم  األشــياء  وإنترنــت  الســحابية  والحوســبة 

اآللــي والتطبيقــات المتنقلــة، والطاقــة البديلة، وإدارة 

النفايــات المهــارات التــي يتمحــور عليهــا المســتقبل 

)29(. أمــا اليــوم فإننــا نحتــاج باســتمرار إلــى اســتعراض 

تشــمل  التــي  الرقميــة  المهــارات  تلــك  وتحديــث 

"توليفــة مــن الســلوكيات والدرايــة والمعرفــة وعادات 

العمــل والخصائــص الشــخصية والميــول ومواقــف 

الفهــم الحرجــة")30(.

مهــارات  عليــه  ســتكون  عمــا  النظــر  وبصــرف 

المســتقبل، فيجب تســليح الشــباب بما ســيحتاجونه 

مــن مهــارات فــي ظــل التطــور التكنولوجــي الهائــل 

الوعــي  مســتوى  ورفــع  العالــم،  يشــهده  الــذي 

بالمهــن التــي تســتند علــى التعليــم التقنــي والمهنــي 

بيــن الشــباب مــن أجــل إعــداد القــوى العاملــة، وتعزيــز 

هــذه  )وتتضمــن  التخصصــات  متعــددة  المهــارات 

المهــارات البرمجــة والمرونــة في العمل والقدرة على 

التكيــف(. ويمكــن لــذوي المهارات الرقمية المناســبة 

النفــاذ اآلمــن إلــى األخبــار والمعلومــات والتواصــل مع 

األصدقــاء وأفــراد األســرة والوصــول إلــى الخدمــات 

المهمــة المتعلقــة بالصحــة اإللكترونيــة والحكومــة 

اإللكترونيــة والتمويــل الرقمــي والتكنولوجيــا الزراعيــة 

والنقــل الذكــي، واالســتمتاع خــاف ذلــك بالعديــد مــن 

العالمــي.  المعرفــة  مجتمــع  فــي  المشــاركة  مزايــا 
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كمــا يتحتــم علــى الشــباب أن يواصلــوا تطويــر وتجديــد 

االبتــكارات  ُيجــاروا  لكــي  ومعرفتهــم  مهاراتهــم 

المســتمرة والتطــورات الجديــدة فــي العالــم الرقمــي.

)ب( مجتمع المستقبل وتشكيل الذات االجتماعية 

ال يصلـــح أي توجيـــه للشـــباب مـــن أجـــل المســـتقبل، 

والنفســـية  االجتماعيـــة  البنيـــة  علـــى  بالتأكيـــد  إال 

تكويـــن  أســـاليب  علـــى  التأكيـــد  وبالتحديـــد  للـــذات. 

مجمـــوع  فـــي  تتمثـــل  التـــي  االجتماعيـــة  الـــذات 

المتعلقـــة  االجتماعيـــة  الســـلوكية  المـــدركات 

بالعاقـــات والمواقـــف االجتماعيـــة، وهـــي الصـــورة 

أعيـــن  فـــي  لكـــن  نفســـه  عـــن  الفـــرد  يدركهـــا  التـــي 

اآلخريـــن )31(. ونظـــرا ألن موضـــوع الـــذات االجتماعيـــة 

وتشـــكلها مـــن موضوعـــات علـــم النفـــس االجتماعـــي 

ذات الجـــذور التاريخيـــة العميقـــة فقـــد أثرنـــا التركيـــز 

علـــى موضوعيـــن يتجلـــى مـــن خالهمـــا اســـتقرار هـــذا 

الجانـــب مـــن الـــذات همـــا: المواطنـــة النشـــطة، ورأس 

والنفســـي. االجتماعـــي  المـــال 

تكوين المواطنة النشطة في العصر الرقمي 	

ظهــرت مؤخــًرا الدعــوة إلــى تعليــم قيــم المواطنــة، 

ومــا  العولمــة  بظاهــرة  نشــأتها  ارتبطــت  والتــي 

صاحبهــا مــن انتشــار قيــم ســلبية، تدعــو إلــى الفرديــة 

والســلبية وتضعــف مــن قيمــة االنتســاب للحــدود 

أن  الواضــح  ومــن  الثقافيــة.  والهويــة  الجغرافيــة 

والمواطنــة؛  الثقافيــة  الهويــة  بيــن  ارتباًطــا  ثمــة 

فالتركيــز علــى عناصــر الهويــة المشــتركة بيــن أبنــاء 

بالمواطنــة  اإلحســاس  يغــذي  الواحــدة  الثقافــة 

العاقــة  وتطــرح  االنتمــاء.  ومشــاعر  واالندمــاج 

كبيــرة  إشــكالية  والمواطنــة  الثقافيــة  الهويــة  بيــن 

فــي مجتمعــات المســتقبل؛ فقــد ذهبــت عديــد مــن 

الدراســات األكاديميــة والشــواهد الواقعيــة إلــى أن 

الشــباب يعيشــون "محنة/أزمــة الهويــة"؛ والعيــش 

فــي عالــم تفككــت فيــه الروابــط االجتماعيــة وألغيــت 

ــه الحواجــز الجغرافيــة، وتاشــت فيــه المســافات  في

إنســان  استنســاخ  أنصــاره  يصنــع  عالــم  الزمنيــة؛ 

افتراضــي  عالــم  إلــى  ينحــاز  الهويــة  افتراضــي  كونــي 

ويفقــد  وطنــه  عــن  المواطــن  فيــه  يغتــرب  عالمــي 

التراثيــة ويضعــف لديــه الشــعور  فيــه خصوصياتــه 

باالنتماء ويتخلى فيه عن تراث أمته بل ال يعترف بما 

نشــأ عليــه فــي وطنــه وأمتــه)32(. وفــي الســياق نفســه 

تقــوم العولمــة الثقافيــة بإقصــاء الثقافــات األخــرى 

وتذويــب الهويــات تحــت شــعارات مثــل "المواطنــة 

العالميــة"، و"القريــة العالميــة" و"القيــم الكونيــة" عــن 

توصــف  لثقافــة  واإلنتاجيــة  الماليــة  قوتهــا  طريــق 

بأنهــا ثقافــة الجنــس والعنــف، وثقافــة تمجيــد القــوة 

والمصالــح والســيطرة وازدواجيــة المعاييــر. فقــد جاء 

العصــر الرقمــي كأحــد الروافــد المهمــة فــي التأثيــر 

علــى المواطنــة؛ حيــث وفــر للشــباب مســاحة واســعة 

مــن حريــة التعبيــر عــن الــرأي ال يجدونهــا بيــن جــدران 

مدارســهم أو جامعاتهــم أو حتــى فــي مجتمعاتهــم 

بمختلــف مؤسســاتها، ومــن ثــم اندفعــوا إلــى التعبيــر 

عــن آرائهــم فــي شــتى المجــاالت، وبمختلــف األشــكال 

التابوهــات  كل  مســقطين  والوســائط،  والوســائل 

القديمــة التــي كانــوا ال يجــرؤون مــن قبــل علــى مجــرد 

فــي  محصــوًرا  الوطــن  يعــد  فلــم   .)33( فيــه  التفكيــر 

يجب تسـليح الشباب بما 
سـيحتاجونه مـن مهـارات فـي ظـل 
الـذي  الهائـل  التكنولوجـي  التطـور 
مسـتوى  ورفـع  العالـم،  يشـهده 
علـى  تسـتند  التـي  بالمهـن  الوعـي 
بيـن  والمهنـي  التقنـي  التعليـم 
القـوى  إعـداد  أجـل  مـن  الشـباب 
العاملة، وتعزيز المهارات متعددة 

 . ت لتخصصـا ا
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والقيــم  والديــن  كاللغــة  معينــة  ثقافيــة  محــددات 

العالــم  لتشــمل  اتســعت  بــل  المشــتركة،  واآلمــال 

الثقافــات،  متنوعــي  أفــراد  مــن  يضمــه  بمــا  كلــه 

لكــن تجمــع بينهــم نفــس األفــكار، ويتبنــون نفــس 

اآلراء والمواقــف، ويدافعــون عــن قضايــا مشــتركة، 

ويطمحــون إلــى تحقيــق آمــال وأهــداف إنســانية. 

فــي  المواطنــة  قيــم  ترســيخ  عــن  نتحــدث  وعندمــا 

تنــاول  هنــا  نحــاول  فإننــا  االجتماعيــة؛  الــذات  بنيــة 

المواطنــة ليــس بالمعنــى الــدراج للمفهــوم، ولكــن 

بالمعنــى الحديــث للمواطنــة فــي مجتمــع المســتقبل 

والتــي عــادة مــا يطلــق عليهــا "المواطنــة الرقميــة" 

Digital Citizenship التــي تهــدف إلــى إيجــاد األســاليب 

والطــرق والبرامــج واألنظمــة المثلــى لتوجيــه وحمايــة 

جميــع مســتخدمي التكنولوجيــا، وذلــك بتحديــد، مــن 

البدايــة، األمــور الصحيحــة والخاطئــة فــي التعامــل مع 

التكنولوجيــا الحديثــة، لتشــكل جــدار حمايــة لجميــع 

المواطــن  خلــق  إلــى  يــؤدي  ســوف  وذلــك  األفــراد. 

الرقمــي الــذي يحــب وطنــه ويســعى ويفكــر لخدمتــه 

هــي  الرقميــة  فالمواطنــة  وحمايتــه.  ومصلحتــه 

قواعــد الســلوك المناســبة والمســؤولة المتعلقــة 

التكنولوجيــا.  باســتخدام 

تكوين رأس المال االجتماعي والنفسي للشباب 	

الشــباب؛  لــدى  االجتماعيــة  الــذات  تنــاول  عنــد 

يظهــر إلــى األفــق أهميــة اســتعراض جــودة تشــكل 

الــذات  تشــكلت  مــا  فــإذا  الــذات؛  مــن  الجانــب  هــذا 

االجتماعيــة علــى نحــو جيــد، تمكن الشــباب مــن تكوين 

رأس المــال االجتماعــي والنفســي، حيــث أنهمــا مــن 

معاييــر قــوة المجتمــع ألنهمــا يســاهمان فــي بنــاء 

مجتمعــي متماســك وبنــاء الشــخصية التنمويــة بــكل 

مــا تتميــز بــه مــن قيــم ومعاييــر وفضائــل اجتماعيــة 

وبذلــك  انتمــاء ومشــاركة،  أكثــر  الشــخصية  تجعــل 

فــي  والنفســي  االجتماعــي  المــال  رأس  يســهم 

تنظيــم األفــراد لتحقيــق التنميــة والكفــاءة وفعاليــة 

القــرارات  واتخــاذ  والتقويــم  والمتابعــة  التخطيــط 

 .)34( وتعبئتهــا  الجهــود  وحشــد 

واالجتماعـــي  النفســـي  المـــال  رأس  إلـــى  وينظـــر 

مـــن  يســـتطيع  التـــي  األدوات  أهـــم  أحـــد  باعتبارهمـــا 

ومواجهـــة  التغيـــرات  مواكبـــة  الشـــباب  خالهمـــا 

التحديـــات وتحقيـــق األهـــداف وبلـــوغ الغايـــات. وقـــد 

اتفقت الدراسات على أن أبعاد رأس المال االجتماعي 

والتعـــاون،  االجتماعيـــة،  والعاقـــات  الثقـــة،  هـــي: 

والحيـــاة الجماعيـــة، والقيـــم االجتماعيـــة، والمشـــاركة 

االجتماعيـــة، والمشـــاركة السياســـية. أمـــا أبعـــاد رأس 

المـــال النفســـي فتتمثـــل فـــي الكفـــاءة الذاتيـــة المدركـــة، 

والتفـــاؤل، واألمـــل ومرونـــة التفكيـــر. وينتـــج عـــن الدمـــج 

بيـــن رأس المـــال النفســـي ورأس المـــال االجتماعـــي 

ذات اجتماعيـــة قـــادرة علـــى حـــل المشـــكات واتخـــاذ 

القـــرارات، وســـعة فـــي شـــبكة االتصـــاالت، ورغبـــة فـــي 

علـــى  والقـــدرة  المحســـوبة(،  )المخاطـــرة  المجازفـــة 

التغييـــر واإلبـــداع واالبتـــكار. 

المـــال  رأس  عـــن  النفســـي  المـــال  رأس  ويتميـــز 

يشـــمل  حيـــث  االجتماعـــي،  المـــال  ورأس  البشـــري 

ــارف  ــرات والمعـ ــة الخبـ ــي مجموعـ ــال النفسـ رأس المـ

واألفـــكار واإلبـــداع والصفـــات التـــي يمتلكهـــا األفـــراد 

ــة ــل لتحقيـــق مكاســـب ماديـ ــي العمـ ــتثمرونها فـ  ويسـ

تهدف"المواطنة الرقمية" 
والطرق  األساليب  إيجاد  إلى 
المثلى  واألنظمة  والبرامج 
لتوجيه وحماية جميع مستخدمي 
بتحديد،  وذلك  التكنولوجيا، 
الصحيحة  األمور  البداية،  من 
مع  التعامل  في  والخاطئة 
لتشكل  الحديثة،  التكنولوجيا 

جدار حماية لجميع األفراد.
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أو أدبيـــة؛ أنـــه الحالـــة النفســـية التـــي يحـــس بهـــا الفـــرد 

كفاءتـــه  بمقـــدار  والمقترنـــة  داخلـــه  مـــن  تأتـــي  والتـــي 

الضروريـــة  الجهـــود  لبـــذل  الثقـــة  )امتـــاك  الذاتيـــة 

للنجـــاح فـــي المياديـــن التـــي تتســــم بالتحـــدي(؛ والتفـــاؤل 

تعكـــس  والتـــي  الفـــرد  يمتلكهـــا  التـــي  )الســـمة 

توقعاتـــه اإليجابيـــة لألحـــداث وتنبـــئ بكيفيـــة مواجهتـــه 

ألحـــداث الحيـــاة الضاغطـــة(؛ واألمـــل )الســـعي نحـــو 

نحـــو  المســـارات  توجيـــه  وإعـــادة  األهـــداف،  تحقيـــق 

تلـــك األهـــداف عنـــد الضـــرورة بغيـــة تحقيـــق النجـــاح( 

والمرونـــة )التحمـــل والرجـــوع إلـــى الحالـــة االعتياديـــة فـــي 

حالـــة تعـــرض الفـــرد للمشـــكات والمحـــن فـــي ســـعيه 

لتحقيـــق األهـــداف()35(. ولـــرأس المـــال النفســـي أهميـــة 

كبيـــرة بالنســـبة لشـــباب فهـــو مكـــون نفســـي ذو تأثيـــر 

إيجابـــي علـــى المهـــارات الحياتيـــة، ودرجـــة تأقلـــم الشـــباب 

ــى  ــك إلـ ــود ذلـ ــد يعـ ــا. وقـ ــم فيهـ ــة، واندماجهـ ــع البيئـ مـ

قـــدرة رأس المـــال النفســـي علـــى تعزيـــز قـــدرة الشـــباب 

وتقليـــل  اإليجابيـــة،  الفعـــل  ردود  عـــن  التعبيـــر  علـــى 

االســـتجابات الســـلبية للتوتـــر، وتحســـين أدائهـــم وزيـــادة 

رفاهيتهـــم النفســـية. أمـــا عـــن رأس المـــال االجتماعـــي 

فقـــد وصـــف بأنـــه طبيعـــة ونوعيـــة الروابـــط االجتماعيـــة 

بيـــن األفـــراد والجماعـــات التـــي تتعلـــق بقـــوة عـــدد مـــن 

القيـــم والمعاييـــر االجتماعيـــة مثـــل، الثقـــة وااللتـــزام 

ــو  ــي تنمـ ــاون؛ والتـ ــترك والتعـ ــم المشـ ــادل والفهـ والتبـ

ــة. ــة معينـ ــبكة اجتماعيـ ــار شـ ــي إطـ فـ

)جـــ( مجتمــع المســتقبل وتكويــن الــذات األخالقيــة 

للشــباب: الضميــر األخالقــي فــي مفتــرق الطــرق 

يعـــد التكويـــن األخاقـــي جـــزًءا مهمـــا مـــن تكويـــن 

ــم  ــه الحكـ ــن خالـ ــن مـ ــذي يمكـ ــبابية؛ والـ ــذات الشـ الـ

علـــى مـــدى ســـوء شـــخصياتهم أو انحرافهـــم كمـــا 

الكبيـــر  الجانـــب الســـبب  النقـــص فـــي هـــذا  يعتبـــر 

ألن  وذلـــك  مشـــكات؛  مـــن  اليـــوم  نعانيـــه  فيمـــا 

ـــر  ـــة هـــي تعبي ـــر مـــن مشـــكات المجتمـــع الراهن الكثي

ـــة االرتقـــاء األخاقـــي  عـــن أزمـــة أخاقيـــة. وتعـــد نظري

دراســـة  موضـــوع  وهـــي   ،moral development

انطـــاق  النفـــس نقطـــة  فـــي علـــم  األمـــد  طويـــل 

مناســـبة للنظـــر فـــي أســـاليب تعامـــل الشـــباب فـــي 

 Kohlberg كولبـــرج  أوضـــح  فقـــد  الرقميـــة.  الحيـــاة 

نمـــوه وتطـــوره  فـــي  يمـــر  أن اإلنســـان   )1984 ،1980(

تبـــدأ  الفكـــري األخاقـــي بمجموعـــة مـــن المراحـــل 

فيهـــا  الفـــرد  )يميـــل  والطاعـــة  العقـــاب  بمرحلـــة 

شـــخصيات  إحـــدى  ألن  بالقواعـــد  االلتـــزام  إلـــى 

 الســـلطة مثـــل الوالـــد أو المعلـــم قـــد أمرهـــم بذلـــك،

وإال ســـيتعرضون للعقـــاب إذا لـــم يتبعـــوا القواعـــد(، 

وتنتهـــي هـــذه المراحـــل بمرحلـــة المبـــادئ األخاقيـــة 

العالميـــة )وهـــي مرحلـــة نـــادرة الحـــدوث، حيـــث تخضـــع 

ــا  أحـــكام الفـــرد األخاقيـــة لمبـــادئ عموميـــة يطبقهـ

علـــى نفســـه وعلـــى جميـــع البشـــر( مـــرورا بمرحلـــة 

اتبـــاع القواعـــد لـــو كان وراءهـــا فائـــدة، ثـــم مرحلـــة 

المجموعـــة  تقولـــه  لمـــا  وفًقـــا  األخاقـــي  التفكيـــر 

االجتماعيـــة إنـــه صحيـــح وأخاقـــي؛ فمرحلـــة النظـــام 

العقـــد  ومرحلـــة  الضميـــر،  وتكويـــن  االجتماعـــي 

االجتماعـــي وحقـــوق الفـــرد )36(. وقـــد أكـــد الباحثـــون 

 moral sensitivity‘ األخاقيـــة"  "الحساســـية   أن 

أو الوعـــي بكيفيـــة تأثيـــر أفعالنـــا علـــى اآلخريـــن ال يقـــل 

أهميـــة عـــن القـــدرة علـــى التفكيـــر وإصـــدار األحـــكام. 

يعــد التكويــن األخالقــي 
الــذات  تكويــن  مــن  مهمــا  جــزًءا 
مــن  يمكــن  والــذي  الشــبابية؛ 
ســوء  مــدى  علــى  الحكــم  خاللــه 
شــخصياتهم أو انحرافهــم كمــا 
يعتبــر النقــص فــي هــذا الجانــب 
الســبب الكبيــر فيما نعانيه اليوم 

المجتمــع.  فــي  مشــكالت  مــن 
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ــى أن  ــات إلـ ــم األدبيـ ــير معظـ ــى ذلـــك، تشـ عـــاوة علـ

الشـــباب لديهـــم إحســـاس ضعيـــف بمـــا يشـــكل 

ــدث  ــي ال يحـ ــور األخاقـ ــة، وأن التطـ ــة أخاقيـ معضلـ

فقـــط مـــن خـــال تعليـــم الكبـــار للمبـــادئ األخاقيـــة، 

ولكـــن يحـــدث مـــن خـــال المشـــكات التـــي يواجههـــا 

ـــي يفســـرون بهـــا  ـــة الت ـــم، والكيفي الشـــباب فـــي العال

ــا.  هـــذه المشـــكات وطريقـــة تصرفهـــم تجاههـ

الهويـــة  بتكويـــن  التـــي عنيـــت  الدراســـات  اكتســـبت 

العربيـــة  المجتمعـــات  فـــي  للشـــباب  األخاقيـــة 

ا)37(؛ وبخاصـــة بعـــد ولـــوج  المســـتقبلية زخمـــا كبيـــًر

المعرفـــة  مجتمـــع  بوابـــة  مـــن  المجتمعـــات  هـــذه 

ــا مـــن  ــا ترتـــب علـــى ولوجهمـ والمجتمـــع الرقمـــي؛ ومـ

تغيـــرات متســـارعة، وإتاحـــة فضـــاءات جديـــدة أمـــام 

واالتصـــال  المعلومـــات  تقنيـــات  بفعـــل  الشـــباب 

هـــؤالء  الفضـــاءات  هـــذه  مكنـــت  فقـــد  الجديـــدة؛ 

الــــشباب مـــن أن يمارســـوا إنســـانيتهم المفقـــودة، 

ويعبـــرون  الضائعـــة،  بكرامتـــه  فيهـــا  ويشـــعرون 

حيـــث  وأفكارهـــم،  معتقداتهـــم  عـــن  بحريـــة  فيهـــا 

تتوافـــر فــــرص التحــــاور والتبــــادل المعرفـــي، وممارســـة 

النقـــد دون حواجـــز، والمبالغـــة فـــي كــــشف أســــرار 

الحيــــاة الشـــخصية، واتســـاع شـــبكة العاقـــات بيـــن 

الجنســـين... إلـــخ؛ ممـــا أدى إلـــى وجـــود تخوفـــات كثيـــرة 

لـــدى الشـــباب العربـــي  أزمـــة أخاقيـــة  مـــن حـــدوث 

لوجـــود تناقضـــات وتعارضـــات، بـــل وصراعـــات داخـــل 

اإلدراكيـــة،  األنظمـــة  تعـــدد  بفعـــل  الشـــباب،  فئـــة 

بيـــن هـــذا الواقـــع الجديـــد والقيـــم العربيـــة المتوارثـــة 

معهـــا)38(.  التكيـــف  وصعوبـــة 

لــدى  األخاقيــة  الــذات  تشــكل  عــن  الحديــث  وعنــد 

مهاتمــا  مقولــة  هنــا  نســتدعي  العربــي؛  الشــباب 

غانــدي: "يجــب عليــك أن تكــون التغييــر الــذي ترغــب 

أن  هــي  األمانــة  فخيانــة  العالــم...  فــي  رؤيتــه  فــي 

تؤمــن بشــيء وال تمارســه". ومــن ثــم فتشــكل الوعــي 

األخاقــي والــذات الشــبابية األخاقيــة فــي مجتمعــات 

الفعلــي  والتطبيــق  بممارســتها  يأتــي  المســتقبل 

قبــل  المعاشــة  اليوميــة  الحيــاة  مناحــي  فــي  لهــا 

االفتراضيــة، فيجــب غــرس األخــاق والقيــم والمبــادئ 

بطــرق غيــر تصادميــة، تقنــع الشــباب وتكســبهم فــي 

ــة  ــر؛ فكــم مــن مســاع إصاحي ــر والتطوي صــف التغيي

ــا،  ومــن رســائل تصحيــح لــم تجــد لهــا صــدى إيجابيًّ

ولــم يكــن لهــا تأثيــر فعلــي، فقــط ألن الطريقــة لــم 

المطلوبــة.  والنجاعــة  بالحصافــة  تكــن 

الـــذي  الهائـــل  الحضـــاري  التقـــدم  يعـــد  وختاًمـــا، 

األخيـــرة،  الســـنوات  فـــي  العربيـــة  األقطـــار  حققتـــه 

واضحـــا أمـــام العيـــن وضوحـــا يتيـــح لنـــا أن نـــراه بلمحـــة 

الحضاريـــة  اإلضافـــة  أن  علـــى  يـــدل  ممـــا  خاطفـــة، 

ــار  ــي انتظـ ــا وفـ ــتد عوادهـ ــا، واشـ ــخت جذورهـ ــد رسـ قـ

جنـــي ثمارهـــا. ولـــن يحـــدث جنـــي الثمـــار، وتحـــول هـــذه 

اإلضافـــات الحضاريـــة التقدميـــة إلـــى مركـــب أصيـــل 

فـــي البنيـــة المجتمعيـــة؛ إال إذا انتقلـــت تلـــك اإلضافـــة 

عنـــد المواطـــن العربـــي مـــن حالـــة الوعـــي بهـــا إلـــى 

حالـــة الاوعـــي، أي يعيشـــها اإلنســـان وكأنهـــا جـــزء 

مـــن فطرتـــه، ليتمكـــن مـــن أن يمـــد أملـــه إلـــى إضافـــة 

الـــذي   " أخـــرى؛ فكمـــا يقـــول اإلمـــام محمـــد عبـــده: 

ــي  ــا إال فـ ــا ال يفارقهـ ــاس أزماًنـ ــول النـ ــي عقـ ــن فـ تمكـ

ــا  ــروا مـ ــاس أن يغيـ ــى النـ ــال علـ ــه محـ ــى أنـ ــان، علـ أزمـ

األخـالقـــي  الـوعــــي  تـشـــكـل 
األخـالقـيــــــة  الـشـــبـابـيـــة  والـــذات 
يأتي  المـســــتـقـبـل  في مجتمعـــات 
الفعلي  والـتـطـبـيـــق  بممـارســــتـها 
لها في مناحي الحياة اليومية قبل 
األخالق  غرس  فيجب  االفتراضية، 
غير  بـطــــرق  والـمـبــــــادئ  والقـيــــم 
تصادمية، تقنع الشباب وتكسبهم 

في صف التغيير والتطوير.
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ــم  ــا لـ ــر مـ ــارة العصـ ــوا بحضـ ــن تخلـــف، ليلحقـ ــم مـ بهـ

يبـــدأ األمـــر باقتنـــاع حقيقـــي عندهـــم، إذ ال يكفـــى أن 

ننقـــل إليهـــم المظهـــر الخارجـــي للحضـــارة، دون أن 

يســـتند ـ فـــي باطـــن نفوســـهم ـ إلـــى المبـــادئ التـــي 

يرتكـــز عليهـــا ذلـــك المظهـــر")39(. 

المســـتقبل  فـــي  رقمـــي  مجتمـــع  عـــن  الحديـــث  إن 

ــا للحديـــث عـــن قاطنـــي هـــذا المجتمـــع؛ وهـــم  يدفعنـ

عبـــارة عـــن مجموعـــة ســـكانية عالميـــة مميـــزة مـــن 

الشـــباب الذيـــن أبصـــروا النـــور فـــي العصـــر الرقمـــي 

المعلومـــات  تكنولوجيـــا  اســـتخدام  علـــى  وترعرعـــوا 

واســـتفادوا  اليوميـــة،  حياتهـــم  فـــي  واالتصـــاالت 

االتصاليـــة  اإلمكانـــات  مـــن  القصـــوى  االســـتفادة 

ــى  ــن علـ ــوا قادريـ ــة، وأصبحـ ــوارد التقنيـ ــة للمـ والتربويـ

إنتـــاج المعرفـــة، ويشـــار غالبـــا إلـــى هـــؤالء الســـكان 

الرقمييـــن.  بالمواطنيـــن  بالشـــبكات  الموصوليـــن 

فالرقميـــون قادمـــون ال محـــال فـــي غضـــون ســـنوات 

قليلـــة بعـــد أن تســـيطر التقنيـــة المتقدمـــة علـــى نظـــام 

وتـــذوب  اســـتثناء  بـــدون  للجميـــع  اليوميـــة  الحيـــاة 

الفـــوارق بيـــن األجيـــال، خاصـــة فـــي العالـــم النامـــي 

المحســـنة  الحواســـيب  تلـــك  مـــع  أكبـــر  وبشـــكل 

واآلالت  والهواتـــف  المكاتـــب  فـــي  والمتطـــورة 

ــوم   ــباب اليـ ــع أن شـ ــع، ويتوقـ ــي المصانـ ــدة فـ المعقـ

الذيـــن يصلـــون إلـــى "عالـــم المعرفـــة" بأصابعهـــم، فـــي 

ــة،  ــر المدرســـة التقليديـ ــة إلـــى مدرســـة أخـــرى غيـ حاجـ

مدرســـة تتحـــدث "لغتهـــم" علـــى أقـــل تقديـــر، وفـــي 

إلـــى تدريـــب وتعليـــم وتأهيـــل وتوجيـــه يوفـــر  حاجـــة 

االبتـــكار  علـــى  ويســـاعدهم  واألمـــان،  األمـــن  لهـــم 

والســـؤال  الفعـــال.  النشـــط  واالندمـــاج  واإلبـــداع 

اآلن هـــو: متـــى يمكننـــا الحديـــث عـــن شـــباب عربـــي 

رقمـــي؟ وهـــل مجتمعاتنـــا العربيـــة قـــد وفـــرت لهـــا 

البيئـــة المائمـــة لولـــوج هـــذا العالـــم واإلســـهام فيـــه 

وإنتاًجـــا(؟ وتوطينـــا  )اســـتخداما  بفاعليـــة 
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