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ثقافة التقنية..
د .محمد حيان الحافظ
مركز الملك في�صل للبحوث والدرا�سات الإ�سالمية ـ الريا�ض

�إن المقومات الأ�سا�سية للإنتاج القومي في �أي مجتمع ب�صورة عامة والمجتمع العربي ب�صورة خا�صة هي:
المادة والطاقة والمعلومات غير �أن الأخيرة �أ�صبحت تتبو�أ المكانة الأولى من حيث الأهمية ،بل ذهب
بع�ضهم �إلى �أبعد من ذلك معلن ًا �أن معدالت نمو االقت�صاد القومي ترتبط ارتباط ًا طردي ًا بكمية المعلومات
التي يتم الإلمام بها وتطبيق ما جاء بها .فالمعلومات لي�ست مفيدة في خدمة الإنتاج واالقت�صاد القومي
فح�سب ،و�إنما هي مفيدة كذلك في ال�ش�ؤون االجتماعية وال�سيا�سية والع�سكرية ،والعلمية ،فالم�ؤ�س�سات
والهيئات العامة في مجال ال�سيا�سة والأمن تحتاج �إلى معلومات دقيقة وحديثة و�سريعة عن الدول
ال�صديقة والعدوة ،وبذلك غدت عملية جمع المعلومات الدقيقة ومعالجتها بغية ا�سترجاعها في الوقت
المنا�سب المرحلة الأ�سا�سية المهمة التي ت�سبق �أي تحرك �سيا�سي �أو اقت�صادي .فالمعلومات ت�ستخدم
بو�صفها موردًا اقت�صاديًا و�أ�سا�سً ا ا�ستثماريًا بين الجمهور العام في ممار�سة �أن�شطتهم اليومية وحقوقهم،
مع الو�ضع في االعتبار �أن احتياجات الدول النامية وتطلعاتها في التحول نحو مجتمع المعلومات تختلف
عن احتياجات وتطلعات الدول المتقدمة.
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مجتمع المعلومات يتطور بإمكانات كثيرة والتنمية ال تعتمد
على الجانب المادي بقدر اعتمادها على الجانب المعرفي..
هنا ال بد من القول� :إن التحوالت العميقة التي �شهدها
املجتمع الب�شري مع بداية القرن احلادي والع�شرين
يف امليادين االجتماعية واالقت�صادية وال�سيا�سية كانت
م�صحوبة بتطور �سريع لتكنولوجيا املعلومات واالت�صال التي
كان لها الأثر البالغ يف حياة الأفراد واجلماعات يف ظل
التحول واالنتقال �إلى جمتمعات املعلومات.
غي من دون �شك من
هذا التحول يف جمرى حياة ال�شعوب َ
مفهوم التنمية التي مل تعد تعتمد على اجلانب املادي بقدر
ما تعتمد على اجلانب املعريف.
�إذ �إن جمتمع املعلومات يتطور من حولنا ب�إمكانات مثرية

و�شكوك و�أفكار وممار�سات مت�ضاربة ،وقد حان الوقت
ال�ستق�صائها ودرا�سة جمموعة القوانني الغربية وال�شاملة
والعادات واملحظورات امل�صاحبة ال�ستخدام املعلومات �أو
عدم ا�ستخدامها �أو �إ�ساءة ا�ستخدامها ،وذلك ملحاولة فهمها
ب�صورة �أف�ضل.
لقد قيل وال يزال يقال الكثري عن التحوالت التي �أحدثتها
هذه التقنيات ،وما نتج عنها من �إيجابيات يف امليادين
االقت�صادية واالجتماعية والثقافية ،كما كتب الكثري �أي�ض ًا
عن ال�سلبيات التي نتجت عنها ،وبخا�صة عند ال�شعوب
ال�ضعيفة التي ال متلك الو�سائل الالزمة لال�ستفادة من
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المعلومات هي الركيزة
األساسية لثقافة
المجتمع
حما�سنها ،ويف الوقت ذاته ال تتوافر على الآليات املنا�سبة
لتفادي م�ساوئها ،ما يزيد الهوة عمق ًا وات�ساع ًا بني �أثرياء
هذا العامل وفقرائه.
يف خ�ضم التطور التقني الذي طال كل �صغرية وكبرية من
احلياة اليومية للفرد ،تقف الثقافة العربية يف مفرتق الطرق
بني العديد من الثقافات ،تتجاذبها تيارات عديدة ،منها ما
يهدد ب�إغراقها وطم�س هويتها ،ومنها ما يحاول االرتقاء
بها و�إ�سنادها لت�أخذ موقعها يف �شبكة الإنرتنت التي تعد
ال�سمة البارزة لثقافة ع�صر تقنية املعلومات،هذه الثقافة
التي �أ�صبحت �صناع ًة واملعلومات مادتها اخلام ،والثقافة
التي قادت ثورات التغيري يف اخلطط التنموية ويف البنى
االقت�صادية واحلياة االجتماعية ما عادت ثقافة النخبة
املغلقة على نف�سها ،وما عاد املثقف يحمل ال�صورة نف�سها
التي كان يحملها قبل هذا التطور التقني.
واملخطط العلمي الآن هو �أنه مل تدرك بعد التغريات
اجلوهرية التي طر�أت على عملية �إنتاج املعرفة بفعل
تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت ،ما �أدى بخطاب تطوير
ثقافة املجتمع �إقليمي ًا وقطري ًا� ،إلى �أن يظل يدور يف حلقة
مفرغة �أ�سري النظرة التقليدية وليدة ع�صر ال�صناعة
غاف ًال عن الفر�ص الكثرية التي تنتجها تكنولوجيا املعلومات
واالت�صاالت �أو الباحثون واملطورون العرب.
كما �أن االعتماد على املعلومات بو�صفها ركيزة �أ�سا�سية
لثقافة املجتمع ،الذي ي�صبو يف تطوره نحو الليونة جعل
الثقافة تتحول يف كثري من الأحيان �إلى النهو�ض باملعلومات
�أو املعرفة املتاحة والبحث عنها.
�إن �أهم خ�صائ�ص املعرفة اليوم �أ�صبحت ترتكز يف امتالك
الأدوات التقنية ،وتكوين ر�أ�س مال فكري ،وامتالك
ديناميكية ،و�إمكانية التكيف مع املوقف ومهارات االت�صال،
و�إمكانية الولوج حلظي ًا �إلى قواعد املعلومات.
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وقد ازدادت �أهمية ثقافة املعلومات يف ظل الثورة التقنية
الهائلة التي ت�شهدها املجتمعات يف الوقت الراهن ،ونظر ًا
لتعقد البيئة املعلوماتية احلالية ،يواجه الأفراد بدائل
وخيارات متعددة تتعلق بح�صولهم على املعلومات� ،سواء يف
مراحل درا�ستهم اجلامعية �أو يف عملهم ،وحتى فيما يتعلق
بحياتهم ال�شخ�صية ،ونظر ًا للتنوع الكبري يف �أ�شكال م�صادر
املعلومات وتوافر معلومات تفتقر �إلى الدقة وامل�صداقية
خا�صة عندما يتعلق الأمر باملعلومات املتاحة يف �شكل
�إلكرتوين .فلقد فر�ض ذلك حتديات جديدة متثلت يف
�ضرورة �إملام الأفراد بهذه املهارات مل�ساعدتهم على حتديد
اختياراتهم املنا�سبة من املعلومات ،و ُتع ّرف «اليون�سكو»
ثقافة املعلومات ب�أنها تهتم بتدري�س وتعلم �أ�شكال وم�صادر
املعلومات كافة .ولكي يكون ال�شخ�ص مل ًما بثقافة املعلومات
فيلزمه �أن يحدد :ملاذا ومتى وكيف ي�ستخدم كل هذه
الأدوات؟ ويفكر بطريقة ناقدة يف املعلومات التي توفرها.
ومتثل الثقافة املعلوماتية �أ�سا�س ًا ال غنى عنه للتعلم مدى
احلياة ،فهي �ضرورية لكل التخ�ص�صات يف كل بيئات التعلم
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وجميع م�ستويات التعليم.
�إن ما نحتاج �إليه يف علوم املعلومات هو ما تر�سمه القيم
والأخالقيات امل�ستقبلية من ت�شكيل نظام مفتوح يلبي
حاجاتنا احلقيقية ويك ّيف �أفعالنا التي نقوم بها يف العامل
املادي.
ونحن اليوم بحاجة �شديدة �إلى ت�شريعات للمعلومات التي
يقت�ضيها الدور الثقايف والعلمي والتعليمي واملعلوماتي ،الذي
ت�ضطلع به مراكز املعلومات التي ت�ؤدي دور ًا مهم ًا يف تطور
املجتمع ورقيه ،حيث تعد هذه الت�شريعات �شرط ًا الزم ًا لنجاح
�أي تخطيط �سليم ،وذلك لتنظيم �أو تو�سيع اخلدمات التي
تقدمها مرافق املعلومات ،فال بد من قوانني و�أنظمة تنظم
العمل املعلوماتي ،وحتدد واجبات و�أعمال مرافق املعلومات
داخل ًيا ،وارتباطها مع بع�ضها.
ويف الدول النامية تكون احلاجة �أكرث �إحلاح ًا ملثل هذه
الت�شريعات التي تعد من �أبرز العنا�صر الأ�سا�سية لل�سيا�سة
الوطنية لنظم املعلومات وخدماتها.
و�أي�ض ًا ف�إن توافر املعلومات وتنظيمها وح�سن ا�ستثمارها

يكون له دوره الفاعل يف تطوير قطاعات التنمية ،وتنمية
قدرات الأفراد واملجتمعات مبا فيها املجتمعات العربية،
على �أن توفري املعلومات املنا�سبة للتنمية ال�شاملة يتطلب
�إدراك العاملني يف م�ؤ�س�سات املعلومات لأهمية املعلومات
على اعتبارها العن�صر الأ�سا�سي يف �أي ن�شاط ب�شري ،و�أن
توفريها ينبغي �أن يلبي االحتياجات املختلفة ملن يحتاج �إليها
من الباحثني العلميني واملهنيني والعاملني يف ميادين الإدارة
واجلمهور العام ،كما يتطلب �أي�ض ًا توفري املعلومات املنا�سبة
لتنمية �إدراك العاملني يف قطاع املعلومات لعملية التنمية
و�أبعادها ومواردها و�أهدافها.
�إذن ،ف�إن �إحياء دور العامل العربي يف �إنتاج املعلومات
واملعرفة يف ع�صر العوملة يتوقف على تنمية نزعات التفكري
النقدي والإبداعي� ،سواء يف املناهج التعليمية �أو يف البحوث
العلمية والتعليم القائم على توليد الفكر والفكر اخلالق،
وتنمية مهارات القراءة والكتابة املنتجة ،وتنمية التوا�صل
الواعي مع الفكر العاملي وثقافته واال�ستفادة من �إجنازاته
يف ر�أب الفجوة الرقمية الراهنة.
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