التكنولوجيا ...فائدةٌ أم َ
خطر؟
آن ماري ش ّكور

∗

إنّ مبتغاي من خالل المقال االجتماعيّ ھذا أن أعب َّر عن رأي ٍ شخصيّ
ً
قناعة يومًا بعد يوم .وقد يبدو
لطالما ت ّم انتقا ُده ،ومع ذلك لم يتغيّر ،بل را َح يشت ُّد
ّ
يستحق الكالم عليه ح ّتى ،ولك ّنني أرغبُ بقوّ ة
موضوعًا في غاية البساطة أو ال
في تسليط الضوء على بعض مخاطره ،أَح ّسي ًّة كانت أم معنويّة.
ً
مكانة مھمّة في عصرنا ھذا ،ومن
من الواضح أنّ التكنولوجيا باتت تحت ّل
ي
الجليّ أ ّنھا تق ّد ُم
أسرع الخدمات وأد َّقھا أحيا ًنا .ولكن إلى أين ستوصِ لُنا؟ وإلى أ ّ
َ
ُربك؛ فھل ھو
م ًدى ستتطوّ ر؟ وبأيّ ا ّتجاه؟ إنّ
َ
تأثيرھا في عقل اإلنسان لَمُخيفٌ وم ِ
يستخدمھا لحاجاته الدراسيّة أو ال ِم َھنيّة ،أم يعتم ُد عليھا في ك ّل شيء وي ّت ُ
خذھا
ً
ضجره؟ ھل سيأتي يوم وتصبح ملجأه
وطريقة لتمضية وقته وقتل
أساسًا لحياته،
َ
األخير؟
سوف أتح ّد ُ
ث عن فئ ٍة معيّنة من اإللكترونيّات تلقى رواجً ا عظيمًا في أيّامنا
ھذه :الھواتف الن ّقالة وبعض اآلالت التي تتج ّد ُد بسرع ٍة ال ُتقاس  ،فنراھا تج ِّد ُد

∗ﻣﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ ﻗﺴﻢ اﻟﺘﺼﺤﻴﺢ واﻟﱰﲨﺔ ﰲ دار اﳌﺸﺮق .ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﱵ ﻧﻘﻠﺘﻬﺎ إﱃ اﻟﻌﺮﺑﻴّﺔ وﺗﺼﺪر ﻗﺮﻳﺒًﺎ :ﻳﺴﻮع أﺧﻮﻧﺎ،
ﻣﺪﻋﻮون إﻟﻰ اﻟﻘﺪاﺳﺔ .ﻛﻤﺎ ﻧﻘﻠﺖ إﱃ اﻟﻌﺮﺑﻴّﺔ ﻣﻘﺎﻻت ﺛﻘﺎﻓﻴّﺔ وأدﺑﻴّﺔ ودﻳﻨﻴّﺔ ﺻﺪرت ﰲ ﳎﻠّﺔ اﻟﻤﺸﺮق.
وﺧﻄﺄة ّ

١

بشكل مستمرّ إلى اقتناء األحدَث واألف َعل
نف ت َِلو اآلخر ممّا يح ِّفز المُستھلِك
الصِ َ
ٍ
واألسرع ،وھو ،بدوره ،خو ًفا من أن يھزأ به سواه ،يُسرع ليو ّفر لنفسه
"الموديل" األخير الذي يحتوي على أكبر عد ٍد من اإلمكانيّات التكنولوجيّة
ولكن ...ح ّتى ھذه الساعة .ففي الشھر التالي قد يظھ ُر "موديل" جديد إن لم
يحصل عليه ،ال يكون "على الموضة" .وأح ّد ُد ،في ھذا الحديث ،أنّ ھدفي ليس
التقليل من أھ ّميّة التكنولوجيا وفائدتھا على اإلطالق ،وال انتقاد المنافع والحلول
التي تق ّدمھا ونفي ُد منھا جميعًا ك ّل يوم ،بل ما أقصده ھو طريقة استعمالھا؛ علينا
أن نجي َد التمييز بين الحاجات الضروريّة والكماليّات ،وھذا بالضبط ما يسي ُء
الناسُ القيا َم به ،أو بالحريّ يرفضونه ،إذ أصب َح الكثيرون أَسرى الشاشة
وضحايا السھولة التي تؤمّنھا .فلِ َم ھذا اإلدمان؟ لِ َم نعتم ُد على ذلك النوع من
الناس
الكماليّات لنح ّد َد مكانتنا االجتماعيّة ومكانة اآلخرين بصورة خاصّة؟ نرى
َ
يحك ُم بعضُھم على بعض بحسب اآلالت الجديدة ھذه والسيّارات الفخمة؛
ُسرعون لشرائھا ،وھكذا يُعلون شأ َنھم بين اآلخرين ،وكأنّ قيمتھم كلَّھا متو ّقفة
في ِ
على المظاھر الما ّديّة!!
إدمان ھؤالء األحداث على
وماذا عن األوالد؟ إ ّننا نالحظ ،أكثر فأكثر،
َ
الشاشات الصغيرة والھواتف الن ّقالة العصر ّية؛ فھُم يكادون ال يھتمّون بغيرھا من
والمرح .أصبحت تحت ّل المكانة األولى في عقولھم وفي حياتھم
وسائل التسلية
َ
ُ
االجتماعيّة .قد يج ُد بعضُكم أ ّني أبالغ ،ولكن ھذه ھي الحقيقة المُرّة؛ فاألوال ُد
يتنافسون ويتباھون في ما بينھم ،واآلباء ال يجرؤون على رفض شراء ما يلزم،
وإال ّ خج َل أبناؤھم أمام أصدقائھم وا ُّت ِھموا "بالف َشل" .وإنّ ھذه الظاھرة تبدو
ُّ
يستحق األم ُر ولو قليالً من التفكير؟
طبيعي ًّة اليوم ألنّ الجميع معنيٌّ بھا ،ولكن أال
َمن يسأ ُل عن المخاطر التي قد تنج ُم عن ذلك؟ و َمن يق ّدم الحلول؟ ترى ول ًدا في
عيد ميالده ،أو في عيد الميالد ،أو أيّ مناسبة أخرى ،إن حصل على ھد ّي ٍة ليست
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نظر إليھا بازدراء ووضعھا جانبًا ،ح ّتى إ ّنه قد يطلبھا مسب ًقا
من اإللكترونيّات،
َ
الملون.
من الشخص اآلخر ،وھكذا ،يتو ّق ُع ما سيجده بين يدَيه بعد تمزيق الورق
َّ
ّ
يستحق االھتمام .فأين
وفي رأيي ،ھذا أم ٌر مؤسِ ف ألنّ نوع الھدايا أصب َح واح ًدا
اختفت تلك األلعاب التي كان أسالفُنا يصنعونھا بأيديھم ويستمتعون بھا؟ لقد كانوا
وتفكيرھم فيفتخرون بما ابتكروه ويعرفون قيم َته! أمّا اآلالت
يستعملون ذكا َءھم
َ
العصريّة فھُم لم يفعلوا شي ًئا البتكارھا ،بل أتت إليھم في علب ٍة مُغل َقة ،وھي تق ّد ُم
ً
سھولة ك ّل يوم مع ظھور االختراعات الجديدة ،فال
بشكل يشت ّد
إليھم الخدمات
ٍ
تتطلّبُ منھم أيَّ مجھو ٍد جسديّ .
متزايد ،بحيث إ ّنھم
تدھور
أمّا حياة ھؤالء األوالد االجتماعيّة والعائليّة ففي
ِ
ٍ
َي ْن َزوون في ُغرفھم ويمضون ساعا ٍ
ت طويلة أمام تلك الشاشات المُسيئة إلى
عيونھم .فال يعودون يعرفون مجالس َة الوال َدين ،وال مشاھدة برامج تلفزيونيّة
برفقتھما ،وال ممارسة أيّ نشاطا ٍ
ت أخرى كالعزف على آل ٍة موسيقيّة –
والموسيقى ّ
ُ
َ
تھذبُ
نطاق
اإلحساس والذوق الرفيع .لقد صار
األخالق وتنمّي
َ
التسلية عندھم محصورً ا؛ فح ّتى عندما يلتقون أصدقا َءھم في المطاعم أو الصاالت
السينمائيّة ،ال ينف ّكون ينظرون إلى ھواتفھم ويكتبون الرسائل السريعة المليئة
باألخطاء اإلمالئيّة والرموز التي ال تتر ّد ُد في الظھور على أوراق مسابقاتھم
المدرسيّة .فما الذي يتعلّمُه ھؤالء؟ وإلى أين ي ّتجھون؟ كيف يُعيرون ما يقوله
المعلِّم في الصفّ أھ ّمي ًّة ،وعيو ُنھم ال ُت ُ
فارق الشاشة الصغيرة ھذه؟ )علمًا بأنّ
حملھا مسمو ٌ
ئس النِظام!(.
وب َ
ح في المدرسةِ ،
شير إلى مكانة الكتاب ودوره
وأو ّد بصورة خاصّة ،في ھذا الحديث ،أن أ ُ َ
في مجتمعنا ھذا .يبدو أ ّنه أصبح وسيلة تعلُّم إجباريّة ُتستخدَم في المدارس،
والجامعات أحيا ًنا ،بھدف الحصول على العالمات الكافية في بعض االمتحانات.
ولكنّ الحقيقة غي ُر ذلك! فالكتاب  ،وكما قيل مرارً ا وتكرارً اُّ ،
أعز رفيق  .يعلِّمنا

٣

اإلفادة من خبرة سوانا ،ويق ّد ُم إلينا المعلومات العلميّة والقصص المُثيرة التي
وغيرنا في النقاشات وال َمجالِس .كما يجعلُنا نستمت ُع بأجمل األساليب
نتقاسمھا
َ
الصبر واالنتظار ،ح ّتى الوصول إلى
الف ّنيّة واألدبيّة ،ولھا أصحابُھا .إ ّنه يُعلّمُنا
َ
نھاية الحكاية أو الرواية .لذا فمن المؤسف أن نستبدل بالكتب الوسائ َل
ُ
نحتفظ بالكتاب لِما
بشكل قاطِ ع .من المفترض إيجا ُد ح ٍّل و َسط ،بحيث
التكنولوجيّة
ٍ
يق ّدمُه إلينا من فائدة وثقافة ،ونلجأ إلى اإللكترونيّات عند الحاجة .فما تنقلُه الكتب
ً
ُخبرُه ُك ّتابُنا العظماء في سِ َيرھم الذاتيّة يمكن تطبيقه
ليس
موضة قديمة ،وما ي ِ
اليوم ،إذ إنّ اإلنسان ھو ھو ،والطبيعة اللبنانيّة ھي ھي ،إن التزمنا بالحفاظ عليھا
كما يجبً .إذا ،ل َم ال يمضي األطفا ُل فص َل الصيف في الجبل ،يكتشفون الجما َل
الطبيعيّ ويق ّدرون قيم َة ك ّل شجرة وك ّل صخرة وك ّل َنبع ماء؟ ل َم ال يشجّ عُھم
بعض األلعاب
آباؤھم على التم ّتع بالصبر وھم يمشون بين األشجار ويخترعون
َ
صغرھم؟ فل َم يكتفون بأخ ِذھم إلى المتاجر
المُفيدة والرياضيّة؟ أل ْم يفعلوا ذلك في
ِ
جدران باردة ال أري َج لھا وال لَون؟
الكبرى والمحدودة التي تحصرھم بين
ٍ
ُ
كنت
إ ّنني أذك ُر طفولتي التي أمضي ُتھا بين بيروت ومنطقة برمّانا؛ وكم
لنقضي أكثر
ألھو برفقة شقيقتيَّ وابن عمّي وبعض أوالد الحيّ في الجبل! لم نكن
َ
من ساع َتين ،على أبعد َح ّد ،داخل البيت ،طوال العطلة الصيفيّة ،ما عدا في حال
إنھاء بعض الدروس المتوجّ َبة علينا .وكانت أوقا ُتنا تتراو ُح بين االھتمام بكال ٍ
ب
وجمع الحلَزون بعد تساقُط
وقِططٍ صغيرة قريبة من منازلنا ،وركوب الد ّراجاتَ ،
ُ
زلت أذك ُر رائح َة القشّ المبلول المتساقِط
أوّ ل قطرات المطر في أيلول . ...ما
من شجر الصنوبر! في الواقع ،ليس على األمور أن تتغيّر ،فما من سب ٍ
ب ليجد
الناسُ  ،اليوم ،أنّ ھذا النوع من التسلية يضِ رُّ األوال َد أو يض ّي ُع وقتھم الثمين.
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في الختام ،أقو ُل إنّ التكنولوجيا ،في نظري ،سيفٌ ذو ح َّدين؛ من
الضروريّ إتقان استعمالھا واللجوء إليھا لتؤم َّن لنا الحلو َل العمليّة الالزمة .أمّا
إن أسأنا استخدامھا وبالَغنا في اال ّتكال عليھا فستنقلبُ علينا ،كما ھي الحال في
الكثير من المظاھر اإلنسانيّة والنشاطات ،أذكر منھا :الشخصيّة القويّة التي
َّ
المنظمة التي تتحوّ ل
تتحوّ ُل إلى قليلة التھذيب في بعض المواقف ،وألعاب القِتال
إلى وسيل ٍة سريعة ألذيّة اآلخرين ،وكذلك الحرّ يّة الفرديّة التي تؤول باإلنسان إلى
َ
التمييز واالختيار،
ب الحماقات والتحلّي بسلوكٍ من أسوأ ما يكون .فل ُن ِجد
ارتكا ِ
َ
التوفيق بين القِيم الفعليّة وك ّل ما ھو ثانويّ في حياتنا.
ول ُنتقِن

٥

