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سنة،  13- 12يالحظ االولياء والمربون تغير دال في سلوك االطفال بداية من السن       

وهذا التغير قد يبدوا نوع من التمرد والعناد ورفض التعاليم الوالدية، و تسارع هذا النوع من 

السلوك لدى االطفال في سن مبكرة يرتبط بشكل يمكن فهمه ضمن الهزات المتتالية في 

، والمجال العام هو المحيط الثقافي واالجتماعي واالقتصادي للفرد والمؤسسات  المجال العام

االسرية والتربوية ومؤسسات تقديم الخدمة المختلفة، ومن التحديات النفسية االجتماعية للفرد 

واالسرة تراجع الدور التقليدي لمؤسسات التربية والرعاية مثل االسرة النووية والممتدة 

رجعيات التي كانت في غالبها شفاهية و ساكنة و ال يشوبها التغيير اال بشكل وتعقد مسار الم

اصبحت متسارعة   com.بطيء ، بينما المرجعيات المعاصرة التي من ابرزها الدوت كوم 

ومشوهة ومتتالية واحيانا متناقضة، ومن ثم تعاظم الضعف الملحوظ في مؤسسات الدولة 

ك العالم الذي اصبح عصي عن العد وزادت التعقيدات القطرية في العالم الثالث وهو ذل

االجتماعية والنفسية ومن مظاهرها العنف وتعاطي المخدرات وجنوح االحداث ، وضعف 

خدمة االستشارة والعالج النفسي، حيث تعتبر هذه الخدمة ذات تكلفة عالية من حيث اعداد 

عية في هذه البلدان نحو التقليل الكوادر وتقديم الخدمة وتجهيز المؤسسات، والنزعة المجتم

من أهمية هذه المؤسسات ودورها في احداث حالة التوزان في المجتمع، ومن ثم يمكن توقع 

حالة هذه المجتمعات ضمن الخمس الى ست سنوات القادمة من حيث تزايد نسبة ومدى 

ابات م و ازدياد حجم العنف واالضطر 2018 – 2000االضطرابات النفسية للجيل العمري 

المجتمعية وتفكك دور االسرة والمؤسسات االجتماعية التقليدية ، ومالم تقوم هذه الدول 

بوضع الخطط والبرامج العاجلة لتحسين دور الخدمات المقدمة من مؤسسات الدولة المتهالكة 
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ستكون هذه المجتمعات عرضة للصراع والعنف، والعنف المضاد وستزداد نسبة التسرب 

مهارات سوق العمل و تعاطي المخدرات وترويجها واالقبال على استخدام الدراسي وتدني 

السالح غير القانوني ، وسيزيد من تعاظم هذه المشكالت تراجع دور المؤسسات الدولية مثل 

االمم المتحدة من حيث نقص التمويل واالزمات المالية واالقتصادية المتتالية، ويعتبر 

على الموارد االقتصادية للبلدان الذي يمثل الجيل العمري الصراع السياسي الوطني للسيطرة 

وقوده االساسي نقطة البداية لتصدع هذه المجتمعات ، ذلك الجيل العمري  2010 – 1990

الذي نشأ في مرحلة بداية العولمة وتراخي قبضة االنظمة الديكتاتورية الحاكمة وبداية 

ف نتيجة عقود كبيرة من الكبت و هزالة ارهاصات الثورات والرفض والتغير المرتبط بالعن

اطروحات المرجعيات التقليدية، و من ابرز المشكالت الرئيسة في هذه المرحلة استنزاف 

الخطاب الوعظي ضمن محاولة رسم متتاليات أفقدها التغير الزمني محتواها واصبحت 

ع لهذه المقالة خطابات شكالنية تحمل التناقض والتالشي في مكوناتها، وربما توجه االصاب

بانها مدت خطوط التشاؤم ووسعت نطاق التناقض ضمن هذه المجتمعات، ولكنها في حقيقتها 

تحاول رصد مقاربة متخصصة قد تتضمن رسومات مجهرية لمشكالت يصعب رصدها 

وتحديد معالمها، كما انها محاولة متواضعة لوضع مالمح لفهم التغير المجتمعي الحادث بعيدا 

القسرية السياسية لتفسير االحداث، كما ال يمكننا تناسي دور دول الشمال  عن االحادية

والشركات المتعددة الجنسية وتوسع سوق االستهالك، حيث تعاني مجتمعات الشمال من 

ازمات مالية واقتصادية تجعلها تلهث ألعاده تشكيل العالم لمزيد من استنزاف الموارد 

عاون مع النخب المجتمعية لهذه البلدان، ومن ثم وجب الطبيعية لدى هذه الدول، وذلك بالت

على الدول المعنية والمنظمات االقليمية أن تركز بشكل ملح وعاجل على تفاصيل المشكالت 

المتوالية لهذه المجتمعات الشابة والمتأزمة، وعلى دول الشمال الغنية والمؤسسات الدولية ان 

الموجه من الجنوب لن يتوقف وسيزداد من حيث تعي ان سيل الهجرة غير القانونية والعنف 

الكم والكيف ما دامت تصدر االزمات والصراع والحروب الى هذه الدول، وقد يكون ما 

يحدث في جنوب الكرة االرضية ايذانا بانهيار االمبراطوريات الشمالية تحت ضربات العنف 
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ن يفيد االستخدام والفوضى، وسيكون مصدر رئيسي يهدد االمن والسلم العالميين، ول

المزدوج لمفاهيم الحريات والديمقراطية وحقوق االنسان والتعددية مالم تقدم مساعدات لهذه 

المجتمعات الناشئة على تطوير نمط الحاكمية ضمن سياقها الثقافي ، كما انه خلق مزيد من 

الحراك بؤر التوتر والصراع وكم هائل من الالجئين والجوعى والمشردين، ونعتقد ان هذه 

االجتماعي في دول الجنوب هو تعزيزا مدمر لحركة االستقطاب نحو المركز، حيث تزداد 

  ...حرارة المركز وتبرد تدريجيا االطراف ايذانا ببدء االنفجار العظيم
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