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ملعلومات  واسًعا  بابًا  فتحت  اإلنرتنت  شبكة  أّن  شّك  ال 

واملستجّدات  واألخبار  املعلومات  من  هائٌل  زخٌم  هائلة، 

حجمه  يتجاوز  ال  صغري  جهاز  عرب  وكلّها  يوميًّا،  إلينا  تصل 

لكن ماذا نريد  أيدينا،  العامل- فعالً- بني  اليد، لقد بات  كّف 

نحن من هذا العامل؟

إّن تجاهل اإلجابة عن هذا السؤال يشبه الوقوف يف مصعد 

دون أن تقّرر إىل أين ستذهب، إذا طلبه أحد لألعىل صعدت، 

وإذا طلبه أحد لألسفل نزلت.

” باتت تحكمه قيمه الخاّصة به، أصبح  ويف مجتمع “رقميٍّ

ا، هل يا ترى هو العداء املوروث  السؤال عن مصري قيمنا ملحًّ

لكّل جديد؟ حيث ينقسم الناس إىل قسمني: قسم يعيش دور 

اعتباره  حّد  إىل  الجديد  يعادي  وقسم  أقصاه،  إىل  “املنبهر” 

مؤامرة، رمبا من مخلوقات فضائيّة. وال بّد يف مقام الجواب أن 

نتابع املعطيات العلميّة ونقارنها بتجاربنا امللموسة.

فإّن  والعقليّة،  النفسيّة  بالتأثريات  يرتبط  ما  يف  أّما 

التضحية بيشء من  بأّن عليك  اليوم تكاد تُجمع  اإلحصاءات 

ويف  الرقمّي،  العامل  استخدام  عند  والعقليّة  النفسيّة  صحتك 

أحسن األحوال عليك أن تختار بعد كّل استخدام لهذا العامل 

وقتًا تخّصصه لتعويض صحتك العقليّة والجسدية والنفسيّة. 

والحديث عن مرور سليم يف العامل الرقمّي أصبح من املايض، 

والخيار يعود إليك...؟!

علي أحمدهل تعيد اإلنترنت تشكيَلنا؟
إعاليم وأستاذ جامعي ـ لبن�ان
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تأّمل واحذر...

 يقوم دماغنا بإفراز مجموعة من الهرمونات خالل التعامل 

مع األحداث، وأحد أبرز املؤثّرات التي يتعّرض لها اليوم هي 

الدوبامني،  هو  الهرمونات  هذه  أخطر  وأحد  الرقمّي،  العامل 

حيث يعّد محّفًزا الكتساب العادات الجديدة، هذا يف الحاالت 

الطبيعيّة، لكّنه حني يتجاوز املعّدالت الطبيعيّة، فإنّه يسبّب 

اإلدمان، وهذا ما تفعله بعض التطبيقات واأللعاب، خصوًصا 

أو  التفكري  تحفيز  دون  اآلنيّة،  املتعة  إاّل  تقّدم  ال  التي  تلك 

دون عمل جامعّي، متاًما مثل لعبة كاندي كراش، وقد جرى 

تصميم مواقع التواصل االجتامعّي تحديًدا لتحفز الدوبامني، 

عرب تقديم جرعات من املتعة اللحظيّة تشبه 

مفعولها  ينتهي  “الهلوسة”  حبوب  تناول 

رسيًعا، فيطلب الدماغ املزيد. 

حسًنا، سرنتدي اآلن قبّعة التخّفي، 

وسنذهب للتجول يف البيوت، لن 

يرانا أحد لكّننا سرنى كّل يشء، 

املكان،  يلف  مطبق  صمت 

هادئني  األطفال  أصبح  لقد 

طاملا  مزعجني  يعودوا  مل  جًدا، 

األجهزة الذكيّة بني أيديهم، لكن ماذا عن 

آثار ذلك نفسيًّا وجسديًّا؟ 

تشري توصيات مؤمتر أطبّاء األطفال العاملّي 7)20 إىل أنّه مينع 

منًعا باتًّا استخدام الشاشات الذكيّة لألطفال تحت السنتني؛ ملا 

لذلك من تأثري سلبّي عىل نّوهم النفيّس والجسدّي السليم، 

وال يحبّذ استخدامها لفرتات طويلة ملن هم أكرب سنًّا. وحول 

الهدوء البالغ  الذي يسود األرُس اليوم، فإّن ذلك ال يبرّش بالخري، 

ففي الوقت الذي تعّد فيه املشاحنة نتيجة طبيعيّة لالقرتاب، 

أشارت  فقد  سلياًم،  أمًرا  كلّيًّا  املشاحنات  غياب  يعّد  ال  قد 

الزواج السعيد والناجح!  أّن املشاحنات عالمة  الدراسات إىل 

جزًءا  تعّد  التي  منها  الطفيفة  تلك  هنا  باملشاحنات  ويُقَصد 

أساسيًّا من عمليّة التواصل واالختالف، ومتّهد لحالة أعمق من 

التكاتف داخل األرس.  

الصمت  يعّد  أال  للحّب،  صوتًا  تعّد  املشاحنة  أّن  وطاملا 

األجساد  تكون  حيث  خطر؟  ناقوس  األرسة،  داخل  الطويل 

متقاربة والقلوب متباعدة؟ 

 استعّد للقيام جبولة... ثّم قّرر

كتابه   يف  إلرود  هال  يشري 

الذي  الصباح”،  “معجزة 

العادات  فيه  جمع 

بني  املشرتكة  الصباحيّة 

أّن  إىل  الناجحني  أبرز 

أهّمها كان االستيقاظ باكًرا، 

الصالة  )أو  التأّمل  عن  فضالً 

ا هي تأكيد  مثالً)، وأشار إىل عادة مهّمة جدًّ

)هويتك،  الحياة  يف  الشخصيّة  الرسالة 

الفعل  هذا  أّن  الكاتب  وذكَر  وأهدافك). 

صاحبه-  ومينح  األعمى،  االنجراف  من  مينع 

أيًضا- البصرية والتحّكم، واملسؤوليّة. والنتيجة الطبيعيّة 

لذلك ستكون “النجاح” واإلنجاز واإلبداع.

 لكن إذا كّنا نغفو ونصحو عىل مواقع التواصل لنتفّقد عدد 

اإلعجابات وردود فعل اآلخرين تجاهنا، فأّي هوية هذه التي 

يتّم صقلها؟ وأّي نجاح؟

تفعل  ماذا  لرنى  نكمل  سوف  جولتن�ا...  تنت�ِه  لم  مهاًل 
اإلنرتنت يف عقولنا؟

ال  تكاد  للهواتف،  املتصّفحني  أصابع  راقب  جولتنا،  لنكمل 

أشارت  وقد  برسعة؛  وهبوطًا  صعوًدا  الشاشة  متسح  تثبت، 
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بعض الدراسات إىل أنّه إذا كان صمود املستخدم ليشاهد فيديو 

عىل يوتيوب هو دقائق قليلة، فإّن صموده أمام منشور معنّي 

املنشورات  والدليل هو وضع  فقط.  لثواٍن  فيسبوك هو  عىل 

املطولة عىل الفيسبوك املثري للشفقة. هذه عمليّة تغرّي ممنهج 

يف العقل، لن تجد متصّفًحا مدمًنا عىل مواقع التواصل ومحبًّا 

والسبب  واحد،  قلب  يجتمعان يف  ال  األمران  للقراءة، هذان 

إّن  بل  املستخدمني،  لوقت  التواصل  مواقع  التهام  فقط  ليس 

سبب هجران مدمني مواقع التواصل للمطالعة هو أّن إطالة 

استخدام اإلنرتنت تقوم بإعادة تشكيل دماغك باملعنى الحريّف 

للكلمة، فتدمن التشتّت وفقدان القدرة عىل الرتكيز حتى 

حني تكون بعيًدا عن اإلنرتنت.

الشباب  يطمح  التي  واألهداف  املشاريع  من  كثري  هناك   

لتحقيقها، وقد ال تتطلّب منهم إاّل مجهوًدا لوقت قليل، لكن 

جزًءا كبرًيا منهم ال يستطيع الصمود لساعة كاملة عىل مرشوع 

أو مهّمة واحدة، أو تخصيص ساعة يوميًّا ملرشوعهم وااللتزام 

وكثريون  امللل،  ورسعة  التشتت  إدمان  بسبب  وذلك  بذلك، 

يتفّقدون هواتفهم خالل العمل بشكل تلقايّئ ال إرادّي، وقد 

أشارت الدراسات إىل أّن مجّرد وجود الهاتف الذيكّ قريبًا من 

الشخص يعترب من املشتّتات.

يف  اإلنرتنت  تفعل  “ماذا  كتابه  يف  كار  نيكوالس  يشري  كام 

نيكوالس  الضحلة The shallows”، ويقصد  املناطق  عقولنا؟ 

املستنقعات  يف  العميقة  غري  األماكن  الضحلة  باألماكن 

والبحريات، ويشري إىل أّن هذا هو ما فعلته اإلنرتنت يف عقولنا، 

حيث برَمَجتها عىل التفكري السطحّي، بسبب طبيعة املنشورات 

فيها،  والتعّمق  للرتكيز  املجال  إفساح  وتنّوعها دون  ورسعتها 

حتى املقالة املفيدة عىل مواقع التواصل لن تعطينا إاّل خالصة 

الذي  وهو  ما،  أمر  حول  كامل  كتاب  قراءة  بخالف  بسيطة، 

األمر منطقّي  املعلومات. وهذا  للتعمق وحفظ  العقل  يحّفز 

املرونة  وهي  دماغنا،  بها  يتمتّع  أساسيّة  صفة  أخذنا  ما  إذا 

بها  نقوم  التي  لألفعال  العصبيّة  العقد  تقّوي  التي  العصبيّة، 

بكرثة وتضعف العقد العصبيّة لألمور التي نهملها. 

مواقع  على  صغرية  جبولة  رأيك  ما  املزيد؟  تريد  هل 
التواصل؟

واألصدقاء  فيسبوك،  حساب  نفتح  نحن  ها  حسًنا،   

يستفّزك  هناك  يشء  كّل  لديهم،  ما  نرشوا  قد  الفيسبوكيّون 

تفكر؟”  مباذا  “فالن  بعبارة  يستقبلك  فيسبوك  لتتكلّم، حتى 

يشء،  كّل  له  نقول  أن  يريدنا  بتذاٍك،  معنا  يحّقق  املحتال 

شعورنا، همومنا، نقاط ضعفنا وقّوتنا، نوٌع من التعّري الفكرّي 

والنفيّس؛ “ماذا تفّكر اآلن” وماذا تشعر هو األمر الوحيد الذي 

تستطيع اإلبقاء عليه مستوًرا ولو اجتمعت قّوة العامل لكشفه، 

من  صغرية   جرعة  لالنكشاف،  يستدرجك  الفيسبوك  لكن 

الدوبامني يعطيها لك، خمسون إعجابًا، مئة إعجاب،  لقد بات 

لديك كثري من املعجبني، هيا قل أكرث، اكشف املزيد..

الوسائط  تصميم  يف  أستاذ  وهو  كارول”  “دايفيد  يقول 

اإلعالميّة media design ومشارك يف إعداد الوثائقّي الشهري 

“االخرتاق العظيم The great hack” : “كنت أدّرس اإلعالم 
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البيانات  أّن  وعرفت  التطبيقات،  وبناء  الرقمّي 

تتبّخر..  اإلنرتنت مل تكن  بنشاطنا عىل  املرتبطة 

وإذ تعّمقت يف البحث أدركت أّن آثارنا الرقميّة 

هذه تُجمع وتُحفظ.. أصبحنا اآلن السلعة، ولكّننا 

كّنا مغرمني بهدية التواصل املجايّن هذه لدرجة 

واألحكام*  الرشوط  بقراءة  أحد  يهتّم  مل  أنّه 

.”Terms and conditions

أحرار  نحن  هل  بقّوة:  سؤاالً  يطرح  وهذا 

ا عىل اإلنرتنت؟ هل يشّكل العامل الرقمّي يف  حقًّ

هل  عليها؟  يبدو  التي  الحّريّة  مساحة  الحقيقة 

السياسيّة وخياراتنا  توّجهاتنا  يؤثّر عىل  مثّة من 

من  لكثري  صادًما  الجواب  يأيت  رمبا  االنتخابيّة؟ 

إذا  هذه،  االجتامعّي  التواصل  بحفلة  املنبهرين 

صفر،  اإلنرتنت  عىل  خصوصيّتهم  أّن  عرفوا  ما 

ويف  آرائهم  عىل  للتأثري  تستخدم  بياناتهم  وأّن 

توجيههم، 

تفاعاليت،  “إّن جميع  كارول:  دايفيد  ويضيف 

عىل  وأبحايث  االئتامنيّة،  لبطاقتي  استخدامي 

كلّها  تُجمع  وإعجابايت  ومواقعي  اإلنرتنت، 

بهويّتي،  وتُرفق  بها  قيامي  لحظة 

ستشرتي  التي  الجهة  )يقصد  الشاري  مينح  ما 

هذه املعلومات من الرشكة األّم) ولوًجا مبارًشا 

بهذه  الشارون  يتسلّح  وإذ  العاطفّي،  نبيض  إىل 

املعلومات يتنافسون لجذب انتباهي، فيغّذونني 

بدفق ثابت من املضمون املصّمم خصيًصا يل، وال 

يراه سواي، وهذا صحيح ويحدث مع كلٍّ مّنا، ما 

يعجبني، ما أشعره، ما يلفت انتباهي، وما هي 

حدودي وما يلزم يك أتخطاها”! 

نقّرر  التي  للقيَم  إًذا  النهاية  يف  األمر  يعود 

اإلنرتنت  عن  التخيّل  قرار  يكون  ال  قد  تبّنيها، 

يتطلّب  هناك  نقضيه  وقت  كّل  لكن  منطقيًّا، 

مجهوًدا باملقابل للحفاظ عىل أنشطتنا السليمة، 

وعمق  التفكري،  عمق  مستوى  عىل  سيّام  وال 

مواقع  عىل  ا  جدًّ نشطاء  نكون  ال  ليك  عالقاتنا. 

أقّل  محمود:  مصطفى  قال  كام  لكن  التواصل، 

أقّل  رحمة، أقّل مودة، أقّل عطًفا، أقّل شهامة، 

مروءة وأقّل صفاًء من اإلنسان املتخلّف.




