�أمن الأ�سرة

الأ�سرة و التكنولوجيا


�أمرية �أنور �أحمد الأمني

الش ��ك أن األدوار األس ��رية لألم واألب واألبن ��اء وعالقات أعضاء
األس ��رة ببعضهم ,تبدو اآلن مفقودة بالكامل أو مشوهة منقوصة،
تسودها اخلالفات وردود الفعل وعدم االهتمام .فاألب واألم يقضيان
معظم وقتهما خارج املنزل في مش ��اغل العمل أو اللهو في مواقف
وأنش ��طة أو فعاليات ش ��خصية هدفها الترفي ��ه ومترير الوقت .أما
وقتهما داخل املنزل ,فيس ��تهلكه األب أو/واألم في أعمال وعالقات
خاصة ،أو في مشاهدة البرامج التلفزيونية الفضائية ،أو احلديث
الطويل على الهاتف في مواضيع وكالم غثاء ..ويبقى القليل جد ًا
م ��ن الوقت لديهما لإلجابة الس ��ريعة غير اجل ��ادة والعصبية على
بعض أسئلة أو استفسارات األبناء وبلغة هي لغتهم وميول قاسية
أو جاف ��ة تزي ��د من قدرته ��م وحاجاتهم للحن ��ان أو احلب أو األلفة
والقب ��ول التي ينتظرها الواحد فيهم .واألبناء بدورهم يالحظون
هذا االنش ��غال واالهمال والنكران األس ��ري ،فيلجأون إلى واحد أو
أكثر من البدائل التالية:
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 اإلدم ��ان عل ��ى اإلنترن ��ت والكمبيوترواأللع ��اب اإللكترونية ،مؤدي ًا بهم ذلك
إلى اس ��تنزاف وقتهم ونس ��يان األس ��رة
ومشاكلها وتقليل فرص التفاعل معها
ألدن ��ى درجة ممكن ��ة وتعمي ��ق الفجوة
النفس ��ية والعملي ��ة بالنتيج ��ة الت ��ي
تفصلهم عن األم واألب.
 الهروب إلى ش ��لل األقران وعصاباتهملتعوي ��ض احلرم ��ان النفس ��ي ،وغي ��اب
الوالــــــــدي ��ن وفقــــــــــــدان اإلحس� �ــــــــــاس
االجتماع ��ي باألس ��رة والكيان واحلياة
األس ��رية ،م ��ا يوقعه ��م حت ��ت س ��يطرة
قي ��ادات هذه الش ��لل وإنزالقه ��م بالتالي
في أعمال اإلنحراف واإلجرام واإلدمان
عل ��ى الكحول واملخ ��درات ،أو ترويجها..
فتصبح الش ��لة م ��ع إنحرافها بالنس ��بة
ملث ��ل ه ��ؤالء األبناء امل�ل�اذ اآلم ��ن الذي
يجدون فيه القبول غير املش ��روط الذي
يحتاجون ��ه واحلنان ال ��ذي افتقدوه من
أسرهم.
اإلنعزال جانب ًا ف ��ي زاوية من املنزل
أو ف ��ي غرف ��ة الن ��وم اخلاص ��ة باألبناء،
واجلل ��وس أو احلرك ��ة الصامت ��ة بدون
كالم أو ص ��وت ،مع معان ��اة من أمراض
أو إضطراب ��ات نفس ��ية خطي ��رة عل ��ى
صحته ��م العقلية ومنوهم وحتصيلهم
املدرس ��ي ،مث ��ل اإلكتئ ��اب والضغ ��ط
النفس ��ي واإلحب ��اط والقلق والش ��عور
بالرف ��ض والوح ��دة أو الغربة..فت ��زداد
آالم األبن ��اء آالم ًا مُ ضاعفة ،إجتماعية
ونفسية وصحية وتربوية أخرى..
لكن اآلن فقدن ��ا (كان يا ما كان)....
إنه ��ا املقدم ��ة اإلس ��تهاللية الت ��ي
مازال ��ت س ��اكنة األذه ��ان ،حلكاي ��ات
اجلدة وحلقات األحفاد ليالي الش ��تاء

والصيف ،س ��ارحة بخيالهم ،مس ��تمتعني بقصصها ،معلمة إياهم س ��لوكيات وقيم
بذاك األس ��لوب الش ��يق واملمتع .حلق ��ات اجلدة هذه لم تكن تقتص ��ر على الصغار
فحس ��ب ،بل كان يلتحق بها الكبار أيضا ،مس ��ترجعني معها ذكريات الصبا والزمن
اجلميل.
األصل في العالقات األس ��رية هو الترابط والتالحم املبنيان على احلب واملودة
ب�ي�ن اجلمي ��ع ،إال أن التحوالت التي عرفته ��ا العالقات االجتماعي ��ة بصفة عامة
والعالقات األس ��رية بصفة خاصة ،تس ��بب في انفراط عقد األس ��رة ،فبات يسكنها
الفتور ويهجرها الدفء ،وكل عضو من أفرادها يسبح في واد.
إن الغ ��زو ال ��ذي ش ��نته التكنولوجيا على األس ��ر ،غير مجري ��ات حياتها وزعزع
أركانه ��ا ،فغي ��ب دور اجلدة وركن حكاياتها رفوف النس ��يان .فبدأ اجلميع يتجمهر
مشدوها حول التلفزيون وبرامجه ،فتصبح الشاشة الصغيرة هي املتكلم الوحيد
س ��ارقة ال ��كالم م ��ن اجلميع حيث ينبغ ��ي التواص ��ل والتحاور ع ��وض الغوص في
عوالم التكنولوجيا مبختلف أدواتها وإستعماالتها.
أصب ��ح اقتناء بع ��ض أدوات التكنولوجية من الكمالي ��ات أو مظهر ًا من مظاهر
التحض ��ر واحلداث ��ة عن ��د البعض ،ب ��ل بلغ هذا التمل ��ك درجة اله ��وس ،إذ أصبح
مبع ��دل ج ��وال ل ��كل فرد ،لصيق به ال يفارق ��ه في حله وترحال ��ه ،مكاملات ورنات ال
تنته ��ي ،رس ��ائل قصيرة ،ال يتوقف ع ��ن كتابتها ،وأرق ��ام يقوم بتركيبه ��ا اعتباطي ًا
لنسج عالقات جديدة خارج احمليط العائلي.
فال ��زوج ل ��ه قائم ��ة أرق ��ام خاصة ب ��ه والزوجة نفس األم ��ر .وكل منهم ��ا يحاول
التكتم وعدم الكش ��ف عن نوعية العالقة التي ترب ��ط أحدهما بتلك األرقام..إنها
الذخي ��رة الت ��ي يلجأ إليها البعض ،عندما يش ��تد عليه اخلناق وتتكاثر مش ��اكله،
للتنفيس عن نفسه والبحث عن التجديد في عالقاته أو إسماع صوته كلما أحس
بالغربة أو عدم الرضا واألمان وسط األهل.
أخ ��ذت ظاه ��رة التباهي والتفاخ ��ر فيما بني اجلميع بإمت�ل�اك آخر اإلبتكارات
ف ��ي عالم الهاتف النق ��ال ،وتبادل مقاطع الفيديو والص ��ور الرقمية و”الكليبات”
املوس ��يقية ،تطب ��ع عالق ��ات األفراد فيم ��ا بينهم من جهة وعالقاتهم األس ��رية من
جه ��ة ثاني ��ة ،فأغلق ��ت مناف ��ذ التواص ��ل الداخلية وفتح ��ت تل ��ك اخلارجية على
مصراعيها.
إن تقني ��ة التصوي ��ر بواس ��طة جواالت الكامي ��را أو الكامي ��رات الرقمية ،جعلت
التش ��هير واإلس ��اءة من نصيب من وضعته ظروفه الس ��يئة في طريق من إنعدمت
في ��ه اإلنس ��انية واألخالق ..فك ��م من لقاءات حميمية بني اثن�ي�ن ،صورت من أجل
الذكرى أو بهدف التهديد واإلبتزاز ومت حتميلها على احلاسوب لتنشر في املواقع
ومترر بني اجلميع إنتقام ًا أو استهتار ًا إلى أن يفتضح األمر فتصير املسألة مخلة
باآلداب العامة ومعرضة أطرافها للمساءلة القانونية...
تباع ��دت املس ��افة ب�ي�ن األبن ��اء واآلب ��اء ،فع ��وض اإلحتضان م ��ع املراقب ��ة ،ترك

األبن ��اء عرضة ل� �ـ” البالي ستايش ��ن”
يس ��رقهم ..واحلاس ��وب بألعاب ��ه
اإللكتروني ��ة الس ��احرة واملدهش ��ة،
واخلطيرة على س ��لوكياتهم وتكوينهم
النفس ��ي في بعض احلاالت ،يبتلعهم،
ناسني واجباتهم املدرسية ومتجاهلني
عالقاتهم بآبائه ��م ،مفضلني اجللوس
لساعات طوال أمام الشاشة ،حاضرين
بأجس ��ادهم ،غائب�ي�ن بعقوله ��م ،ال
يجمعه ��م م ��ع األه ��ل س ��وى بع ��ض
الس ��ويعات ل�ل�أكل أو ال ��كالم املختصر
غي ��ر املفي ��د طبع� �اً .وعل ��ى صعي ��د
العالق ��ات ب�ي�ن األف ��راد ،يلق ��ي جن ��د
التأثي ��ر الس ��لبي للتكنولوجي ��ا ف ��ي
تراج ��ع منس ��وب اإلتص ��ال والتواص ��ل
املباش ��ر ,التفاعل ��ي واحلميمي .الكل
يعتم ��د احلاس ��وب كوس ��يط وكأداة
للمراس ��لة واستس ��قاء األخب ��ار ع ��ن
األه ��ل واألحباب ،عك ��س اللقاء احلي
والعفوي.
ما نحياه اليوم من تطور تكنولوجي
كبير ،وثورة معلوماتية خارقة ،اجتازت
احل ��دود واألماك ��ن ،جعلت م ��ن كوكبنا
عامل� � ًا صغي ��راً ،يس ��تطيع امل ��رء عب ��ره
الوصول إل ��ى أي مكان مبجرد ضغطة
زر ،ومم ��ا الش ��ك في ��ه أن تأثي ��ر الثورة
اإلتصالية على األسرة ـ التي متثل نواة
املجتم ��ع ـ كبير ول ��ه جوانبه اإليجابية
والسلبية ،فقدت كان لها األثر األعظم
عل ��ى ركائ ��ز ودعائ ��م املجتم ��ع وبني ��ة
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األس ��رة وقيمها احلياتية ،كما ظهرت لهذه الثورة نقطة شديدة السلبية ،وهي
اجلن ��س” ،فهناك اآلالف من املواقع اإلباحية على
ما ميكن تس ��ميته “ تِ قنية ِ
االنترنت ،كما أن هناك العش ��رات من احملط ��ات الفضائية املتخصصة في بث
األفالم اجلنسية واملاجنة ،فيما َضعُ فت الروابط األسرية واألواصر املجتمعية
بني الناس.
إن ثورة اإلتصاالت وتقنياتها اجلبارة ،فتحت أبواب احلياة املؤصدة ،وجعلت
من العالم وطن ًا إلكتروني ًا صغير ًا مفتوح ًا أمام اجلَميع ،مهما تباينت األعمار
ب�ي�ن األجي ��ال أو األجناس ،فقد إختل ��ط احلابل بالناب ��ل ،وتداخلت الثقافات
واألمزجة ،وضاعت املبادئ احلسنة ،وظهرت اآلفات واملساوئ بهذا العالم ،كما
تَوغّ ل ��ت التكنولوجيا بق ��وة داخل البيوت والغُ رف اخلَاصة ،حتى إش ��تعلت نار
الثورة التكنولوجية في األسرة إشتعال النار في الهشيم ،وخرجت هذه الثورة
ع ��ن حدوده ��ا في غ ��رف احلوار عب ��ر اإلنترنت واإلتصال املباش ��ر ب�ي�ن األفراد
واجلماعات ،األمر الذي أدى إلى إنتشار الفاحشة والزنا والفجور والسفور بني
أبناء املجتمع ،كما س ��اهمت التكنولوجيا احلديثة في تدهور القيم ،وإنفالت
األخ�ل�اق املجتمعية ،وعملت على إنهدام األس ��ر وإنهي ��ار قوامها وتفكّ ك بيوت
الن ��اس ،وهن ��اك آالف القصص التي دمرت األس ��ر نتيجة اإلس ��تغالل الس ��يئ
للتكنولوجيا احلديثة وتقنياتها.
ولعب ��ت التكنولوجي ��ا دور ًا كبيراً ،في نش ��ر الس ��لوكيات والع ��ادات والتقاليد
اإلجتماعية الهابطة بني األجيال في املجتمع العربي ،فقد أثبتت الدراس ��ات
احلديث ��ة ،ال ��دور اخلطير والس ��لبي ال ��ذي يلعب ��ه الكمبيوتر في ع ��زل األفراد
إجتماعي� � ًا وتفكيك العالقات بني أفراد املجتمع ،فاألفراد يقضون وقت ًا طوي ًال
في التعامل مع الكمبيوتر واإلنترنت ما يؤدي إلى العزلة عن اآلخرين خالل
فت ��رة اإلس ��تخدام ،ما س ��يؤدي ب ��دوره إلى نش ��ر نوع م ��ن العزل ��ة اإلجتماعية
وبالتالي إيجاد نوع من التفكك املجتمعي.
وأش ��ارت دراس ��ة أجراه ��ا املرك ��ز القوم ��ي للبح ��وث اإلجتماعي ��ة واجلنائية
ف ��ي مص ��ر إلى أن()%37،5من األس ��ر تعاني من مش ��كالت أس ��رية ع ��دة ،أهمها
إنحراف األبناء ،والعُ نف األس ��ري بجميع أش ��كاله ،وغياب القدوة ،واخلالفات
الزوجي ��ة الت ��ي تنته ��ي ف ��ي كثي ��ر م ��ن األحي ��ان إل ��ى اإلنفص ��ال وغيره ��ا من
املشكالت املجتمعية ،فيما يُشير األخصائيون إلى اإلنعكاسات السلبية للثورة
اإلتصالية ،على أفراد األسرة حيث عملت على زيادة التفكك األسري ،وضعف
الروابط املجتمعية وتراجع العادات والتقاليد األصيلة ،وإنتشار ثقافة املُجون
والعُ ��ري الفاضح بني الفتيات داخل مجتمعاتن ��ا العربية ،وهذا ما يعكس في
حقيقة الواقع اإلجتماعي املتدهور في عاملنا العربي ،والذي إزداد مع اإلنفتاح
اجلديد على العالم عبر الفضائيات واإلنترنت ووسائل اإلعالم .
وأظهرت الدراسات واألبحاث العلمية التأثير السلبي الكبير الذي أحدثته
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وس ��ائل االتص ��ال عل ��ى الس ��لوك الع ��ام
والس ��يما العالق ��ات احلميم ��ة ب�ي�ن أف ��راد
املجتم ��ع ،وحدوث نوع م ��ن اجلفاف وتبلد
املش ��اعر وزيادة املش ��كالت وتف ��كك العالقة
الزوجي ��ة ،نتيجة للثقاف ��ات واألفكار التي
نقلته ��ا لن ��ا الفضائي ��ات والتكنولوجي ��ا
املعاصرة..
علين ��ا العم ��ل اجلاد وال ��دءوب من أجل
إنق ��اذ أجيالن ��ا م ��ن الضي ��اع والتي ��ه ف ��ي
صح ��راء التكنولوجي ��ا املدم ��رة لألخ�ل�اق
والع ��ادات والتقالي ��د ،والوق ��وف ف ��ي وج ��ه
التحدي ��ات واملخاط ��ر الداهم ��ة ،وتش ��كيل
درع واق حلماية الشباب وتوعيتهم والعمل
على نشر الثقافة السليمة بينهم ..
م ��ا تواجهه األس ��رة العربي ��ة اليوم ،من
مخاطر يس ��تدعي التصدي لهذه املشاريع
التدميري ��ة ومقاومته ��ا بش ��تى الط ��رق
والوس ��ائل ،وحف ��ظ األس ��رة العربي ��ة م ��ن
الضياع في الرذائل واملفاسد ،وحماية البنى
والروابط األس ��رية من اإلنهيار والسقوط
ف ��ي الهاوية ،وس ��ط ما نحي ��اه من تطورات
تكنولوجي ��ة متس ��ارعة ،وال ننك ��ر ال ��دور
الكبير والفع ��ال له ��ذه التكنولوجيا لكننا
بحاجة ماس ��ة إلى ترش ��يد اس ��تخدامهذه
التكنولوجيا احلديثة من أجل بناء أجيال
قادرة على مواجه ��ة التحديات واخلطوب،
وحم ��ل راية اإلص�ل�اح والتغيير في أس ��رنا
ومجتمعاتنا.
 اخلرطوم /جامعة القرآن الكرمي

