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األكادميية للدراسات 
اإلجتماعية واإلنسانية

حمرك املنظومة القيمية يف ظل االحتالل اإلعالمي 
– مقاربة حتليلية – 

ملخص

في هذه المقاربة التحليلية, سيثبت الباحث أن العقل هو محرك المنظومة القيمية للفرد, وهو األساس 
الذي تبنى عليه سائر التفضيالت بين القيم والمبادئ واالختيارات, التي تظهر في شكل سلوكيات 
وتصرفات, كما سيبين الباحث أهمية العقل ودوره في حياة األفراد, فهو يكتسي أهمية بالغة جعلته 
محط أنظار, وجعلته مستهدفا من طرف مختلف الوسائل اإلعالمية التقليدية والحديثة على حد سواء, 
مستخدمة في ذلك مختلف األساليب واالستراتيجيات الهادفة إلى التأثير على هذا األخير, للتحكم 
أكثر في األفراد والسيطرة على توجهاتهم وآرائهم, في حرب ضد محرك المنظومة القيمية أشبه 
ما تكون باالحتالل الناعم الذي افرز العديد من العقول المعتلة, والمريضة, والمدمنة, والسطحية... 
وغيرها, باإلضافة إلى انعكاسات هذه األخيرة على المنظومة القيمية, التي باتت تتخبط في عدة أزمات 

قيمية وأخالقية, تهدد حياة الفرد من جهة, والمجتمع من جهة أخرى. 
الكلمات  الدالة : العقل، القيم، التضليل اإلعالمي، االحتالل اإلعالمي.

Abstract 

in this analytical approach, the researcher will prove the mind is engine of the value system, and it is the basis of preference 
between values, principles and choices, which appear in form of actions and behavior, as the researcher will show the 
importance of the mind and its role in the live of individuals, because he represents a great importance that made him 
focus of attention, and made him targeted by traditional and new media using various methods and strategies aimed 
to effect on the mind, for the good control of individuals and control their attitudes and opinions, in a war against the 
engine of the value system is like a soft inroad, which produced many sick minds, addicted and superficial minds… in 
addition to the reflections of the latter on the value system, which are floundering in several ethical crises that threaten 
the individual and society.  
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مقدمة

أصبحت وسائل اإلعالم تشغل حيزا كبريا يف حياة الفرد, فهو 
يستقي منها املعلومات اليت حيتاجها يف حياته اليومية, ويعتمد 
فضاء  تعترب  كما  اجتاهاته,  وتكوين  مواقفه,  تشكيل  يف  عليها 
خصبا لعرض خمتلف األفكار واآلراء, وكل ذلك ال يسلم من 
تسريب بعض القيم بطريقة أو بأخرى, جتعل الفرد يتأثر بها 

سواء كان واعيا بذلك أم ال.
وحيكم  الفرد,  حياة  يؤطر  الذي  املوجه  مبثابة  تعترب  فالقيم 
تفكريه, وحيفظ توازنه النفسي, وتشكل شخصيته, كما تعمل 
يتماشى  ما  وفق  تصرفاته  وتعديل  سلوكياته,  توجيه  على 
يقي  الذي  والتماسك  واالستقرار  االجتماعي,  الرضا  وحتقيق 
إىل  تؤدي  اليت  والتناقضات  الصراعات  خمتلف  من  اجملتمع 

إضعافه, وكبح تطوره, وفرملة ازدهاره.
للتأثري  الكثريين  لعاب  أسالت  األهمية  بهذه  القيم  كانت  وملا 
إليها سبيال وال طريقا أفضل  بها, فلم جيدوا  عليها والتالعب 
من ضرب األساس الذي تقوم عليه, واحملرك الذي يعمل على 
تشغيلها, واملتمثل يف العقل, فهو مبثابة األداة اليت مييز بها بني 
القبيح واحلسن, وهو أساس املفاضلة بني األشياء, حيث يعتربه 
استطاعت  فإذا  واألخالق,  القيم  أساس  املختصني  من  الكثري 
من  حتما ستتمكن  الفرد فهي  عقل  على  التأثري  الوسائل  هذه 
السيطرة على أفكاره ومعتقداته, ومن مثة االنتقال إىل توجيه 
سلوكياته وتصرفاته وفق ما يتماشى واألهداف اخلاصة اليت 

وجدت من اجلها هذه الوسائل.
يف هذه املقاربة سنسلط الضوء على أهم التأثريات اليت تسببها 
بإظهار  وذلك  القيمية,  املنظومة  حمرك  على  اإلعالم  وسائل 
واآلليات  العقول,  يف  للتحكم  املستخدمة  األساليب  خمتلف 
املصاحل  خيدم  ما  وفق  وتوجيهها  عليها,  للسيطرة  املعتمدة 
الوسائل,  هذه  مثل  اجلها  من  وضعت  اليت  واألهداف  اخلاصة 
إىل  التقليدية  من  البعض  بعضها  عن  كثريا  ختتلف  ال  فهي 
احلديثة... مل يكن اخرتاعها بريء, وال هدفها نبيل, فهي تعمل 
جمتمعة على توجيه العقول والسيطرة على طريقة التفكري, 
اليت  الراهنة  التداعيات  ظل  يف  وتنميطه  اإلنسان  وقولبة 
تشهدها الساحة اإلعالمية والثقافية والسياسية واالقتصادية, 

وهذا يقودنا إىل طرح السؤال احملوري اآلتي:
املنظومة  حمرك  على  واحلديثة  التقليدية  اإلعالم  وسائل  أثرت  كيف 

القيمية؟ وما هي أنواع العقول اليت أفرزتها هذه األخرية؟.

التساؤالت  من  جمموعة  احملوري  السؤال  هذا  من  وتنبثق 
الفرعية اليت ميكن إجيازها فيما يلي:

- ما هي األهمية اليت يكتسيها العقل البشري؟ وما الذي جعله 
حمط أنظار اجلميع؟

وسائل  طرف  من  املعتمدة  واالسرتاتيجيات  اآلليات  هي  -ما 
اإلعالم لتضليل العقل البشري؟

التقليدية  اإلعالم  وسائل  أفرزتها  اليت  العقول  أنواع  هي  ما   -
واحلديثة؟

- كيف تأثرت املنظومة القيمية بعد ضرب حمركها؟.
هذه  الباحث  قسم  وأخرى,  التساؤالت  هذه  على  ولإلجابة 

الدراسة إىل احملاور اآلتية:
1- مدخل مفاهيمي.

2- العقل... حمرك املنظومة القيمية.

3-عقول... من صنع االحتالل اإلعالمي.

منهج الدراسة 

هو  وكما  الوصفي,  املنهج  الدراسة  هذه  يف  الباحث  استخدم 
الدراسات,  من  الكثري  على  حيتوي  الوصفي  املنهج  أن  معلوم 
على  تعتمد  اليت  التحليلية  الدراسة  على  الباحث  اقتصر  لذا 
وإجراء  البعض,  بعضها  مع  والوقائع  األفكار  وربط  التجريد 

إسقاطات على أرض الواقع الستخالص النتائج.
أهمية البحث

- إبراز األهمية اليت ميثلها العقل وعالقته باملنظومة القيمية.
اإلعالم  وسائل  طرف  من  املعتمدة  االسرتاجتيات  كشف   -

التقليدية واحلديثة اهلادفة إىل تضليل العقل البشري.
- إبراز التأثريات اخلطرية احلاصلة على مستوى العقل, واليت 

أفرزت الكثري من العقول املريضة.
املنظومة  حمرك  استهداف  وراء  من  املضمرة  األهداف  إبراز   -

القيمية.
مدخل مفاهيمي

1- التضليل اإلعالمي

الدريئة  إدراك  تغليط  بهدف  املقصود  "االستعمال  به  يقصد 
على  التأثري  أو  اخلصم  تضليل  سواء  إىل  يهدف  كما  للواقع, 
اليت  املعتقدات  بعض  تستوعب  الدريئة  جلعل  أو  العام,  الرأي 

كانت ترفضها من قبل, أو تقدم الكذب كحقيقة".
2- العقل

العقل هو العلم األول الذي يزجر عن القبائح, وكل من كان 
زاجره أقوى كان أعقل, وقال بعضهم: العقل مينع صاحبه من 
ومنعه  شده  إذا  البعري  عقلت  قولك  من  وهو  القبيح,  يف  الوقوع 
من أن يثور")1(. وهذا معناه أن العقل هو الذي مينع صاحبه عن 
التمسك  على  حيثه  املقابل  ويف  عنها,  ويلجمه  السلبية,  القيم 

بالقيم الفاضلة واألخالق السامية.
اإلغريق  املفكرون  تبناه  الذي  السقراطي  الفكر  حمور  "إن 
الشر  بني  املماثلة  على  يقوم  الوضوح,  يف  بتفاوت  املتأخرون 
عن  إال  الشر  يقرتف  احد  فال   ,)L irrationnel( والالعقالني 

جهل, وإمنا شرط الفضيلة األول هو إعمال العقل")2(.
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حمرك املنظومة القيمية يف ظل االحتالل اإلعالمي – مقاربة حتليلية – 

3- القيم

الشيء  مثن  وهي  قيمة  لكلمة  مجع  اللغة  معاجم  وفق  القيم 
الثمن  أي   القدر  منها  معاني  متعددة  حتمل  وهي  بالتقويم، 
واالستقامة، وقد ورد مصطلح االستقامة واملستقيم يف  القرآن 

مبعنى اهلداية والطريق املستقيم")3(. 
كما أن ")القيمة( واحدة القيم، و)قوم( السلعة تقوميا، وأهل 
مكة يقولون استقام السلعة وهما مبعنى واحد. و)االستقامة( 
االعتدال يقال استقام له األمر. وقوله تعاىل: )فاستقيموا إليه( 
أي يف التوجه إليه دون آهلتهم. وقوم الشيء تقوميا فهو قويم أي 

مستقيم" )4(. 
وعليه, فان القيم حتمل عدة معاني يف اللغة العربية منها: القدر 
أي قدر الشيء مبعنى قيمته ومثنه, كما تعين االستقامة أي 
من حتلى ومتسك بها فإنها تهديه إىل الطريق املستقيم, وهي 
ما يستدل به على أهمية األشياء والسلوكيات إن كانت ذات 

شأن أم ال.
أما اصطالحا فقد عرفها رميون بودون بأنها: "تعبري عن املبادئ 
العامة، واالجتاهات األساسية، وعن التفضيالت اجلماعية، ففي 
فيه،  املرغوب  من  انطالقا  األهداف  حتديد  يتم  جمتمع  كل 
ويظهر يف املثل اجلماعية، وهذه القيم املوجهة نسقيا تظهر غالبا 
من  وجمموعة  ثابتة  ونواة  للتقليص،  قابلة  غري  كمعطيات 
املتغريات املستقلة")5(. أي أنها األساس الذي يستطيع من خالله 
اجملتمع حتديد األشياء والسلوكيات املرغوبة, وتظهر وفق إمجاع 

كلي حول قيمتها وصالحيتها, ويتم تبنيها من طرف اجلماعة.
كلوكهون بأنها "تصور أو إدراك واضح أو ضمين   كما عرفها 
انتقاء  يف  يؤثر  الذي  فيه  للمرغوب  اجلماعة  عن  الفرد   مييز 
القيم  أن  إىل  ويذهب  العقل،  والوسائل  وغايات  املمكنة  الطرق 
هي مبثابة حقائق ثقافية وسيكولوجية من منط معني  ميكن 
اإلنسان يقوم مبالحظة ما  أن  كشفها وحتليلها، ويعين ذلك 
ال  أو  يعجز  ما  يالحظ  كما  ال  يفعلونه،  وما  اآلخرون  يفعله 

يرغب الناس يف قوله")6(.
العقل... حمرك املنظومة القيمية

إن )العقل العربي( حتكمه النظرة املعيارية لألشياء, مبا يف ذلك 
ذلك  املعيارية  بالنظرة  نقصد  نفسه, وحنن  العقل  إىل  نظرته 
وموقعها  مكانتها  عن  لألشياء  يبحث  الذي  التفكري  يف  االجتاه 
ومرتكزا,  له  مرجعا  التفكري  ذلك  يتخذه  الذي  القيم  نظام  يف 
ومن هنا ذلك )اإلمجاع( يف الثقافة العربية على اعتبار العقل 
لكلمة  اللغوي  املعنى  يؤسسه  )اإلمجاع(  هذا  لألخالق,  أساسا 
ابتداء. هذا فضال عن أن القران دعا العرب إىل استعمال  عقل, 
العقل, ليس فقط من اجل استنتاج وجود اهلل نفسه من خالل 
خملوقاته: العامل وظواهره وأشيائه, بل أيضا للتمييز بني اخلري 

والشر, واحلسن والقبيح, واحلق والباطل")7(.
استعمال  وهو  االعتبار,  إىل  صراحة  يدعو  الكريم  القران  إن 

العقل للعبور من حال جهل إىل حال علم, وهناك آيات كثرية 
تنتقد الذين ال يستعملون عقوهلم للتمييز للتمييز بني احلق 
والباطل, بني اخلري والشر. من ذلك قوله تعاىل يف انتقاد التقليد 
قالوا  انزل اهلل  اتبعوا ما  العقل: �وإذا قيل هلم  واإلعراض عن حتكيم 
يهتدون,  يعقلون شيئا وال  أبائهم ال  أبائنا, أو لو كان  ألفينا عليه  نتبع ما  بل 
ونداء,  دعاء  إال  يسمع  ال  مبا  ينعق  الذي  كمثل  كفروا  الذين  ومثل 
صم بكم عمي فهم ال يعقلون� )البقرة 170-171(. وقوله يف تأنيب 
باملعنيني  والباطل  احلق  بني  مييزون  ال  لكونهم  املشركني 
ال  أعني  وهلم  بها,  يفقهون  ال  قلوب  �هلم  معا:  واملعريف  األخالقي 
أضل,  هم  بل  كاألنعام  أولئك  بها,  يسمعون  ال  آذان  وهلم  بها,  يبصرون 
أولئك هم الغافلون� )األعراف 179(, وواضح أن القلب والعقل هنا 
مبعنى واحد, وال يفقهون يفسرها: )الغافلون(, واملعنى القيمي 

واضح يف الكلمتني معا")8(.
جاء  حديث  واألخالق  العقل  بني  تربط  اليت  األحاديث  ومن 
فيه: )كرم الرجل دينه, ومروءته عقله, وحسبه خلقه( فجعل 
املروءة وهي مجاع مكارم األخالق مرتبطة بالعقل, ال بل جعل 
العقل أساسا هلا, وهناك حديث يقول: )ال يعجبكم إسالم امرئ 
نور  )العقل  فيه:  ورد  آخر  وحديث  عقله(,  معقود  تعرفوا  حتى 
القلب, نفرق به بني احلق والباطل, وبالعقل عرف احلالل  يف 
واحلرام, وعرفت شرائع اإلسالم ومواقع اإلصالح, وجعله اهلل 

نورا يف قلوب عباده يهديهم إىل هدى ويصدهم عن ردى(" )9(. 
اما األقوال املأثورة اليت تؤكد أن العقل حمرك القيم وأساس 
قال:  العاص  بن  عمرو  أن  منها  ومتنوعة,  فكثرية  األخالق 
")ليس العاقل الذي يعرف اخلري من الشر, ولكنه من عرف خري 
الشرين(, وقال آخر: )العقل يأمر بالعفاف وبالتقوى واليه يأوي 
احللم حني يؤول, فان استطعت فخذ بفضلك فضله, إن العقول 
ويلخص  بالعقل(,  إال  شرف  )ال  ويقال:  تفضيل(,  هلا  يرى 
التالية: )إذا عقلك  العبارة  قول آخر جممل املعاني السابقة يف 
عقلك عما ال يعنيك فأنت عاقل(, واالهم من ذلك... هذا القول: 
كتقنية  املروءة  اخرتنا  ألننا  ذلك  له(.  عقل  ال  ملن  مروءة  )ال 
مركزية يف املوروث العربي )اخللص( كله... فإذا كان نظام 
القيم اخلاص بهذا املوروث يتمحور كله حول )املروءة(, وكان 
)ال مروءة ملن ال عقل له(, فان ذلك يعين أن ال أخالق ملن ال عقل 
قيم  ال  فانه  وعليه,  األخالق")10(.  أساس  فالعقل  وبالتالي  له, 
ملن ال عقل له, ألنه فقد احملرك الذي يعمل على املفاضلة بني 
القيم  التعرف على  الذي يتم من خالله  القيم, وفقد األساس 
أن  الفرد  على  يصعب  وبالتالي  السلبية,  القيم  من  االجيابية 
مييز احلسن من القبيح, والصواب من اخلطأ, واخلري من الشر, 

والفضيلة من الرذيلة, واملعروف من املنكر. 
عقول... من صنع االحتالل اإلعالمي

1- العقل املعتل 

تتسبب وسائل اإلعالم يف إعتالالت عقلية خطرية خاصة لدى 
صغار السن "فهي تتسبب يف انقطاع العقل عن التفكري املنطقي، 
غري  العنان  وإطالق  الطفل،  ذكاء  وتعطيل  الذهين،  واخلمول 
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ما  بسبب  أطفالنا  عند  املوازين  اختلت  حيث  خلياله،  احملدود 
يتعرضون له من خالل وسائل اإلعالم املختلفة وخاصة منها 
وينسف  اهلواء،  يف  يطري  رجال  الطفل  فريى  التلفاز،  شاشات 
اجلبال نسفا، ويشق القمر بيده، ليس هذا فحسب بل هو يطلق 
أشعة من عينه تفعل املعجزات وتدور أحداث قصص األطفال 
إىل  تهدف  وال  وهمية،  خرافية  وشخصيات  املغامرات  حول 
أنها  كله  هذا  من  وأعظم  الصحيحة،  والقيم  األخالق  غرس 
تغفل وجود اهلل بالكلية، وذلك عندما يتحكم أبطال الفيلم يف 
امتنا  ثوابت  أهم  احد  مع  يتعارض  ما  وهذا  ومقدراته،  الكون 

العربية")10(.
2- العقل املخنث

على  اإلعالم  وسائل  تركيز  جراء  الداء  بهذا  العقل  يصاب 
املشاعر  وتثري  العاطفة  ختاطب  اليت  العاطفية  املواضيع 
الذي  العاطفي  التفكري  إىل  الفرد  فيتحول  واألحاسيس, 
التفكري  ويكثر هذا  العقل,  استخدام  بدل  العاطفة  يرتكز على 

)العاطفي( عند النساء.
اللباس وحركات اجلسم,  العقل طريقة  ومن عالمات ختنث 
حيث "مل يكن ذلك حكرا على النساء فقط بل جاء الرجال من 
اللباس  من  بدءا  مؤنث  فين  بإخراج  أنفسهم  واخرجوا  الفنانني 
اللغة حيث  الشعر واىل حركة اجلسد حتى يف  إىل تسرحية 
اليدين  اللغة عندهم مع ما يف لغة اجلسد وحركات  ختنثت 
الفنانون  متثلها  أنثوية  صيغ  هي  مما  واالبتسامات  والنظرات 
على  أنفسهم  عن  أحاديثهم  ويف  معهم  اللقاءات  يف  الشباب 

شاشات التلفزيون")12(.  
الشابات،  عند  كما  الشباب  عند  التأنيث  صورة  "تتعزز  وهكذا 
وهي صورة مرسومة رمسة ثقافية حمكمة، ولن تكون خيارا 
فرديا وذوقيا بقدر ما ستكون ضرورة ثقافية اجتماعية ألنها 
مستوحاة عرب الفرض اإلعالمي، وكما كانت الصورة املؤنثة 
مرسومة شعريا يف القديم حسب نسق ثقايف مقرر، فان التأنيث 
يتعرض لرسم ثقايف نسقي يرتسخ عرب الصورة ويتم تعميمه 
حتى يصبح فرضا وقانونا ال ميكن تغافله")13(. وما السلوك إال 

انعكاس لنوع العقل وطريقة التفكري, فكل إناء مبا فيه ينضح.
إن ختنث العقل وإثارة العاطفة أمر بالغ اخلطورة, فهو يساهم 
يف "حترير التيار االنفعالي والعاطفي العام, والذي ال يستطيع 
بثورة  أشبه  وهذا  مبساره")14(,  يقينية  بصورة  يتنبأ  أن  احد 

تقودها عصابة من اجملانني بسبب تغييب العقل.
3- العقل املسطح 

خالل  من  العقل  تسطيح  على  اإلعالم  وسائل  شبكات  تعمل 
يف  التعمق  دون  املهمة,  واملواضيع  للقضايا  السطحية  املعاجلة 
النقاش والتدقيق يف التفاصيل اليت تغوص بالعقل إىل أعماق 
الفكر, وبالتالي ترتكه دائما على السطح, ومبرور الوقت يألف 
واألحداث  املواضيع  تناول  عليه  ويصعب  السلوك,  هذا  العقل 

بتحليل معمق.
عامة,  بصفة  اإلعالمية  املنتوجات  معظم  أن  إىل  مرده  وذلك 

من خمتلف املواد الثقافية "ال تلقي سوى القليل من الضوء على 
األسباب احلقيقية, ثم تستعيض عن االستيضاح العميق لتلك 

األسباب بكم كبري من الفعل السطحي")15(.
كما أنها تركز وباختصار على "كل هذا الذي ميكن أن خيلق 
كفاءة  أي  يتطلب  ال  والذي  بسيط,  استطالع  حبب  اهتماما 
التسطيح  على  يتعود  العقل  فان  وبالتالي  مسبقا")16(,  خاصة 
والتفكري البسيط ومبرور الوقت يتحول إىل عقل سطحي. الن 
األحداث املتفرقة تهدف إىل "خلق اهتمام بالغ مبداهنة الغرائز 
األطفال  خطف  مثل  )مبوضوعات  بدائية  األكثر  والشهوات 
اجلماهريي(,  السخط  من  نوع  خلق  على  القادرة  والفضائح 
بل ميكن أن تؤدي إىل أشكال من التعبئة العاطفية واخلريية 
متاما أو إىل كل ما هو غريزي لكن عدواني وقريب من اإلعدام 

الرمزي التعسفي")17(.
4- العقل العاصي 

تطفئ  واملعصية  نورا,  للعقل  فان  العقل,  تفسد  املعاصي  "إن 
َبعض  وقال  ونقص.  ضعف  نوره  طفئ  وإذا  والبد,  العقل,  نور 
فانه  ظاهر  وهذا  عقله.  يغيب  حتى  احد  اهلل  عصى  ما  السلف: 
لو حضر عقله حلجزه عن املعصية, وهو يف قبضة الرب تعاىل 
وحتت قهره, وهو مطلع عليه, ويف داره وعلى بساطه, ومالئكته 
شهود عليه ناظرون إليه, وواعظ القران ينهاه, وواعظ  اإلميان 
يفوته  والذي  ينهاه,  النار  وواعظ  ينهاه,  املوت  وواعظ  ينهاه, 
حيصل  ما  أضعاف  أضعاف  واآلخرة  الدنيا  خري  من  باملعصية 
له من السرور واللذة بها, فهل يقدم على االستهانة بذلك كله 

واالستخفاف به ذو عقل سليم")18(. 
إن نشر املعاصي من فيديوهات فاضحة, وأغاني ماجنة, وصور 
اإلعالم,  وسائل  خمتلف  يف  باحلياء,  خملة  ولقطات  خادشة, 
خاصة من طرف أعداء هذه األمة من الكفار الذين ال يؤمنون 
أصال بوجود النار اليت ستعذبهم يوم القيامة, ليدعو إىل الشك 
هدفهم  هل  املعاصي؟  يف  إيقاعنا  وراء  من  هدفهم  ما  والريبة, 
أن ندخل النار؟ طبعا ال, ألنهم ال يؤمنون بها أصال. إذن ما هو 
اهلدف من وراء نشر املعاصي؟ إن اإلجابة واضحة متاما, فهي 
متمثلة يف إفساد عقولنا وختريبها وتدمريها حتى تسهل قيادتنا, 
اليت  والسيطرة علينا كاحليوانات  فينا,  التحكم  ويتمكنوا من 
وإمنا  ذاتها  حد  يف  للمعصية  ليس  املعاصي  فنشر  هلا.  عقل  ال 

ملفعوهلا السحري يف إفساد العقول. 
السلبية  اآلثار  أن  احلديثة  الدراسات  إحدى  أكدت  حيث 
لشبكات التواصل االجتماعي اليت احتلت املرتبة األوىل متثلت 
"التمكن من إجراء عالقات غري شرعية مع اجلنس اآلخر,  يف 
وهذه  الصالة")19(,  تأخري  مثل:  الدينية  الشعائر  يف  واإلهمال 

النتيجة تدعم الطرح السابق.
5- العقل االستهالكي 

واألشياء  والتسلية  الرتفيه  على  تركز  اإلعالم  وسائل  إن 
وال  ال تسمن  وأخبار  واختالسات,  وجرائم  فضائح  من  التافهة 
ال  ألنه  النقدي  العقل  وأد  إىل  يؤدي  ما  وهذا  جوع,  من  تغين 
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حمرك املنظومة القيمية يف ظل االحتالل اإلعالمي – مقاربة حتليلية – 

العملية  ملمارسة  حيتاجها  اليت  املفيدة  املعلومات  على  حيصل 
للمعلومات,  السليب  االستقبال  على  يعمل  وبالتالي  النقدية, 
وكما هو معروف يف العلوم الطبيعية أن العضو الذي ال يعمل 
يضمحل, فكذلك العقل الذي ال يعمل يضمحل ويضعف شيئا 
فشيئا حتى يصبح خامال عاطال عن النقد البناء والتفكري الناقد, 
متحوال بذلك إىل عقل يستهلك كل ما يتعرض له دون أدنى 

نقد.
اإلعالم على  نتيجة لرتكيز وسائل  "أن اجلمهور يفقد  كما 
الطابع  ذات  واملواد  واإلثارة  اخلفيفة  واملواد  والرتفيه  التسلية 
املعرفة اليت تساهم يف تطوير  اجلنسي حقه يف احلصول على 

قدراته العقلية والثقافية")20(. 
كما أن صناعة التسلية والرتفيه حمملة بالقيم حيث "تضخ 
والرتفيه,  التسلية  من  خمتلفة  ألوانا  االتصال  وسائل  صناعة 
منكرة طوال الوقت وجود أي تأثري فيما وراء اهلروب املؤقت من 
الواقع وحالة االسرتخاء املنتشية")21(.  لكن تأثريها على القيم 
يفوق كل التوقعات, الن الفرد يلجا إىل الرتفيه والتسلية بعد 
فيسرتخي  اليومية,  والضغوطات  الشاق,  العمل  من  االنتهاء 
ملشاهدتها, فاالسرتخاء يعترب من أهم األساليب لتمرير املعلومات 
عقله  يكون  املتعب  الشخص  أن  كما  املستهدف,  العقل  إىل 
مرهق وبالتالي فانه غري قادر على النقد فيعمد إىل االستهالك 
كانت  إذا  خاصة  وقيم,  أفكار  من  له  يتعرض  ملا  الالعقالني 
اشد  يكون  تأثريها  الن  خيالي,  طابع  يف  مضمرة  القيم  هذه 
وأقوى على حد قول اريك بارنو الذي يرى أن مفهوم الرتفيه هو 
"مفهوم شديد اخلطورة, إذ تتمثل الفكرة األساسية للرتفيه يف 
انه ال يتصل من بعيد أو من قريب بالقضايا اجلادة للعامل, وإمنا 
أن هناك  الفراغ, واحلقيقة  أو ملء ساعة من  هو جمرد شغل 
إيديولوجية مضمرة بالفعل يف كل أنواع القصص اخليالية. 
فعنصر اخليال يفوق يف األهمية العنصر الواقعي يف تشكيل آراء 

الناس")22(. ألنه خياطب الالوعي بطريقة غري مباشرة.
6- العقل املشتت )الطوفان املعلوماتي( 

الواليات  تستخدمها  إسرتاتيجية  هي  املعلوماتي  الطوفان 
املعلومات, فهي  الغربية للتعامل مع  املتحدة األمريكية وأوربا 
تعين "إغراق الشعوب باملعلومات حيث يتم حتميل عقول الناس 
معلومات  اغلبها  يف  وهي  املرتابطة,  غري  املعلومات  من  بالكثري 
تكون  األحيان  من  الكثري  ويف  منخفضة,  نوعية  ذات  مسلية 

متناقضة, وتعطي االنطباع بأنها موضوعية")23(. 
فظاهر هذه الوسائل هو توفري اكرب قدر من املعلومات, وبسرعة 
فائقة, ويف شتى اجملاالت, لكن باطنها شيء آخر متاما, فمعظم 
وصعبة  ومتناقضة,  صحيحة,  وغري  تافهة,  املعلومات  هذه 
اإلصابة  إىل  تؤدي  وبالتالي  بعضا,  بعضها  وينفي  التحليل, 
كما  تفيده,  مما  أكثر  العقل  تضر  اليت  املعلوماتية  بالسمنة 
تضر السمنة باجلسم, كما أن السرعة يف تدفق املعلومات تزيد 
الطني بلة, حيث تضعف قدرة العقل على الفهم, وتوهن طاقته 
األخري  هذا  جيعل  مما  املنطقي,  حتليله  وتشتت  االستيعابية, 

يقف عاجزا أمام هذا الطوفان املعلوماتي.
والعيون,  الرمد  أمراض  يف  األخصائي  دافيس  يؤكد 
كاليفورنيا  جامعة  يف  العصبية  البيولوجيا  يف  واالختصاصي 
املضللة  واملعلومات  والبصرية  الشفهية  املعلومات  "وابل  أن 
أذهاننا")24(.  يف  ومستمر  دائم  تلف  إحداث  احتمال  يف  تتسبب 

فكثرة املعلومات تعمل على ختريب العقل.
والواقع "أن الرأي القائل أن اجملتمع الغين باملعلومات, واملدعوم 
االجتماعية  أمراضنا  على  يقضي  سوف  احلديث  اآللي  بعتاده 
الراهنة هو رأي جائر ومضلل يف آن واحد, فهو جائر حني يتصور 
أن أطفال األقليات يتغلبون بطريقة سحرية, عندما يواجهون 
نضد الكمبيوتر, على سنوات احلرمان املرتاكمة عرب األجيال, 
وهو مضلل وخمادع حني يدع االنشغال بالتكنولوجيا والتقنيات 
االلكرتونية حيجب الدعائم املؤسساتية اليت تظل مسئولة عن 

اجتاه وبؤرة نشاط االستخدامات اآللية احلديثة")25(.
املبادئ  بأحد  خيل  وتناقضها  املعلومات  تلك  ترابط  عدم  إن 
بالنشاط  يتعلق  فيما  للتطبيق  الصاحلة  للعلم  املنهجية 
باالعرتاف  املتعلقة  البيئية  "احلتمية  يف  واملتمثل  اإلنساني, 
بالرتابط الداخلي, وعندما يتم جتاهل كلية قضية اجتماعية 
ما, عمدا, وتقدم نقاط متفرقة متعلقة بها بوصفها )معلومات( 
العجز  األحوال  أحسن  يف  وهي  مقدما,  مضمونة  النتائج  فان 
بالنسبة ألغلب  والالمباالة  الشعور,  وفتور  الفهم واجلهل,  عن 

الناس")26(.
كما تسعى وسائل اإلعالم إىل تشتيت العقل وتشويش التفكري 
عن طريق الرتكيز على األحداث املتفرقة اليت يصعب الربط 
احليز-  كل  يكن  مل  –إن  الصدارة  مكان  "خمصصة  بينها  
من  كثري  ويف  الرياضية")27(.  لألخبار  أو  املتفرقة  لألحداث 
األحيان تكون هذه األحداث متناقضة وجد متباعدة ومتنافرة ال 
يستطيع العقل الربط بينها وال حتليلها وال فهمها, معتمدة يف 
ذلك على مبدآ التجزيء والتقطيع الذي يضعف العقل ويشتته 
تشتيت  على  تعمل  اليت  الربامج  أمثلة  ومن  الوقت,  نفس  يف 
تعتمد  اليت  اآلخر,  والرأي  الرأي  أو  احلوار  برامج  جند  العقل 
على استعراض العديد من اآلراء اليت تكون يف الغالب متعارضة 
الرأي  واستخراج  بينها,  املوازنة  وتزيد من صعوبة  ومتناقضة 

الصائب من بني عشرات اآلراء املتباينة.
7- العقل اجلائع )اجملاعة املعلوماتية(

املعلومات  "نقص  على  اإلسرتاتيجية  هذه  تقوم 
إمداد  وعدم  التجهيل,  على  تقوم  وهي   ,disinformation
أي  صحيحة")28(.  قرارات  الختاذ  الالزمة  باملعلومات  الناس 
الصحيحة  املعلومات  نقص  يف  تتمثل  املعلوماتية  اجملاعة  أن 
اما  قراراته,  لبناء  الفرد  حيتاجها  اليت  واملفيدة  واحلقيقية 
كثرة املعلومات غري املفيدة, واليت ال معنى هلا, وال يتمكن من 
معلومات  فهي  وسليم,  واضح  موقف  اختاذ  من  الفرد  خالهلا 

السيل. كغثاء 
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8- العقل املدمن

والعلوم  العقلية  الصحة  مدير  ماهلوترا,  مسري  الدكتور  قال 
الن  الكوكايني,  إدمان  يشبه  بوك  فيس  إدمان  أن  السلوكية 
هناك بعض املواد الكيميائية العصبية كالدوبامني اليت تعمل 
عرب مسارات الكفاءة يف الدماغ وهي املسئولة عن احلفاظ على 
سلوك الشخص من اإلدمان, الن مستقبالت الدوبامني مرتبطة 
فإذا  واإلدراك,  كاالستمتاع  العصبية  العمليات  من  بالعديد 
اإلدمان  عنها  ينتج  طبيعية  غري  الدوبامني  مستقبالت  كانت 
ماهلوترا  وأضاف  للشخص,  ونفسي  عصيب  اضطراب  وحدوث 
أن أعراض إدمان فيس بوك تشبه أعراض إدمان املواد املخدرة, 
حيث حيدث خلل يف نظام اللوزة العصبية ما جيعل هذا اإلدمان 
إىل  باإلضافة  املختلفة")29(.  اإلدمان  أنواع  من  لعديد  مماثال 
إدمان مشاهدة التلفزيون واالنرتنت, حيث أصبح البعض منا ال 

يستطيع العيش دونهما.
9- العقل االفرتاضي

أظهرت دراسة عربية أن إدمان الشباب على االستخدام املفرط 
عالقة  إلقامة  املطلوبة  املهارات  فقدان  إىل  أدى  للشبكات 
االتصال  وتراجع  الواقعية,  االجتماعية  البيئة  يف  اجتماعية 
يهدد  ما  وهذا  الشبكات")30(,  عرب  التواصل  مقابل  يف  الشخصي 
وإقامة  كالتعاون  والدينية  االجتماعية  القيم  من  الكثري 
العالقات االجتماعية, وصلة الرحم, والقدرة على التفاعل مع 
اآلخرين مساعدتهم, حيث يتم حتويل العقل الواقعي إىل عقل 
العامل االفرتاضي, ويقف عاجزا عن  افرتاضي يتكيف فقط يف 

خمتلف القضايا احلقيقية اليت تطرح يف الواقع احلقيقي.
 )Digital Surgeons( وهذا ما تؤكده "نتائج دراسة شركة 
يسمى:  ما  وجود  أثبتت  اليت   ,2010 سنة  أجريت  اليت 
الشبكات  استخدام  نتيجة  تكون  الذي  االفرتاضي(,  )الضمري 

.)31( االجتماعية" 
هو  بورلني  تعبري  حد  على  الرقمي  أو  االفرتاضي  العقل  إن 
العقل على دراية  أو أن هذا  "ناشط عقليا ولكنه جاهل ثقافيا, 
واسعة وعالية بنفسه وباآلخرين من ناحية االقرتاب الرقمي 
بشكل  اتساعه  على  بالعامل  وجاهل  الصرب  نافذ  ولكنه  الفوري, 
فان  االفرتاضي جاهل ثقافيا  العقل  أن  الدهشة")32(. ومبا  يثري 
خاصة  احملك,  على  للمجتمع  القيمية  املنظومة  جيعل  هذا 
املنظومة  مرسخات  من  مرسخ  تعترب  الثقافة  أن  علمنا  إذا 

القيمية.
10- العقل السليب

ويعترب  اإلعالمية,  للوسائل  الفقري  العمود  هي  السلبية  إن   
إشاعة  جمال  يف  تأثريا  واألبعد  األحدث  "الوسيلة  التلفزيون 
الواسع  البدني  )التهميد(  على  يقتصر  ال  واألمر  السلبية... 
النطاق لعدد ال حصر له من ماليني األجساد. فتحجيم النشاط 
من  الالنهائي  للعدد  النهائية  احملصلة  ميثل  والذي  العقلي, 
ساعات اإلرسال اململوءة بربامج مبلدة للعقول, يفوق أي حساب 

التسكيين  التأثري  قياس  أو  حصر  ميكن  ال  كذلك  تقدير,  أو 
الذي يتعرض له الوعي النقدي")33(.

إشاعة  على  يعمل  املتفرقة  األحداث  على  الرتكيز  أن  كما 
السلبية ألنها "ميكن أن تعبأ وتشحن بتورطات ومضامني سياسية 

وأخالقية قادرة على إثارة مشاعر قوية غالبا سلبية" )34(.
)إشارة  سلبية  بطريقة  يفكر  صاحبه  جيعل  السليب  العقل  إن 
وان  حتى  األعلى  حنو  تقدم  أي  حيقق  لن  وبالتالي  سالبة(, 
كانت مجيع ظروفه مواتية واجيابية )إشارة موجبة( فيحدث 
بينهما جتاذب فينزع دائما حنو األسفل, اما إذا غري من طريقة 
تفكريه حنو االجيابي )إشارة موجبة( ومبساعدة ظروفه املواتية 
)إشارة موجبة( فانه حيدث بينه وبني ظروفه تنافر )إشارتني 
مع  والرقي,  النجاح  سلم  أعلى  إىل  يقفز  وبالتالي  موجبتني( 
فهي  األرضية  اجلاذبية  تشبه  الظرفية  اجلاذبية  أن  العلم 

جتذب الفرد دائما حنو األسفل.
ينفر منه اجلميع,  الذي حيمل عقال سلبيا  الشخص  أن  كما 
طريقة  اختالف  بسبب  االجيابي  الشخص  مع  يتوافق  ال  فهو 
التفكري, كما انه ال يتفق حتى مع الشخص السليب مثله, وهذا 
بدليل الفيزياء, فكما هو معروف انه حيدث تنافر بني إشارتني 
البعض,  بعضها  من  تنفر  السلبية  العقول  فكذلك  سالبتني, 
ومعاناتهم,  آالمهم  وزيادة  أصحابها  عزل  يف  بذلك  مساهمة 
وهذا ما ينعكس سلبا على القيم االجتماعية من تفاعل وتعاون 

وعالقات وغريها من القيم.
خامتة

الذي  البشري  العقل  أهمية  تتبني  ذكره,  سبق  ما  على  بناء 
أكرمنا به اهلل عز وجل, وميزنا به عن سائر املخلوقات األخرى, 
ومن عجائبه انه يتكون من أكثر من مئة مليار خلية عصبية 
مسئولة عن التفكري, ترتبط مع بعضها البعض وفق نظام شبكي 
لتسهيل نقل املعلومات والتفاعالت والعمليات الذهنية, لتشكل 
تفوق  الروابط,  من  املليارات  مليارات  من  يتكون  شبكيا  نظاما 
اإلعالمية  الشبكات  خمتلف  وسرعتها  وهندستها  تطورها  يف 
واالتصالية مباليني األضعاف, فعلى اإلنسان العاقل أن يستغل 

هذه النعمة وال يرتكها عرضة لالستغالل والتخريب.
الدارسني, وحرك  اهتمام  العقل بهذه األهمية جذب  وملا كان 
رغبة املسيطرين للتحكم فيه وتوجيهه, فاعتمدوا عديد اآلليات, 
وكثري االسرتاتيجيات, لتضليل العقل البشري, وإضعاف قدرته 
اإلبداع واإلنتاج, وصرف  البناء, وضرب ملكته يف  التفكري  على 
اهتمامه بالقضايا اليت تفيد األمة إىل سفاسف األمور وتفاهة 
يصاب  أن  على  عملوا  بل  فحسب,  بهذا  يكتفوا  ومل  األشياء, 
بالكثري من األمراض والعلل من اإلدمان االلكرتوني واملخدرات 
االلكرتونية اليت تهاجم اخلاليا العصبية بنفس الطريقة اليت 

تهامجها املخدرات الطبيعية.
االستعمال  إىل  الشباب  وخاصة  اجلميع  ندعو  املنرب  هذا  من 
بصفة  اإلعالم  ولوسائل  عامة,  بصفة  للتكنولوجيا  العقالني 
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الذين  أعدائنا  أيدي  يف  سهلة  فريسة  نكون  ال  حتى  خاصة, 
يتسنى  حتى  الطرق,  بشتى  وتعطيلها  عقولنا  لتدمري  يسعون 

هلم قيادتنا كما يقاد القطيع من الغنم.
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