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ونحضر أنفسنا لعصرٍ قادمٍ  مج على وسائل تواصلهى هذا العصر ونتبرأن نعتاد علنبغي علينا هل ي 
  !؟فقط  اجتماعي افتراضي ذو تواصٍل

جيلنا لم يتأقلم بشكل جيد كفاية مع وسائل التواصل الحالية، ولكن الجيل القادم هل سيتكيف وسيسعد أو 
  !سيشقى به ؟

  :ينهنالك جيلفي هذه األيام 
والواتسآب و وو إلخ ، ومن  والتويتر الفيسبوكوسائل التواصل االجتماعية ك اختبر الحياة بدونجيل 

فلم يجد أمامه على الدنيا ه يفتح عينآخر جديد وهنالك جيل . االفتراضيالتواصلي ثم دخل هذا العالم 
إلى  نسبةً الزوكربيرجي،االفتراضي  هافي نمط تواصل واحدةً ختبر حياةًإال هذه الوسائل، فهو اآلن ي

ولو عدنا إلى حياة مارك . 2004في  Mark Zuckerberg مخترع الفيسبوك مارك زوكربيرج
لوجدنا مؤشرات هامة لها دالالت عند المحللين النفسيين واالجتماعيين كونه ملك امبراطورية 

  .الفيسبوك ومؤخراً امبراطورية  الواتسآب
حياته الواقعية على الصعيد االجتماعي يعرف أن هذا الشاب اتجه إلى اختراع الفيسبوك بعد فشل في 

من حيث إنشاء الصداقات، وعلى الصعيد العاطفي من خالل عالقات الحب الفاشلة، فكان اختراعه 
  !!!..المذهل الذي وصل العالم كله بكله 

لو استعرضنا حياة مارك لوجدناه ذلك الصبي الوحيد من أسرة يهودية، كان األب شخص بسيط يعمل 
  .في عيادة بسيطة ويديرها بنفسه حتى اآلنكطبيب أسنان

وكان مارك ضحية السخرية . مارك كأبيه بسيط يحب األلبسة البسيطة الفضفاضة والحذاء المطاطي
وفي نفس الوقت هو صاحب فكاهة ساخرة، وكان فتى كمبيوتر بامتياز، فلم يكن بارعاً مع . المستمرة

 17بالفتيات الصينيات من عمر  المعروف إعجابه مع أنه من. الفتيات ولم يواعد فتيات في حياته
  .سنة

  )من يستخدم الفيسبوك بسطاء ألنهم وثقوا بي): ( يعني عني وعنك(قال عن مستخدمي الفيسبوك 
انتابته نوبة قلق مفاجئة حيث wall street journalلصحيفة ولستريت جورنال  وأثناء مقابلة تلفزيونية

، ومن !!ت،فتعرق و بدت عليه عالمات القلق االجتماعي واالرتباك كانت المقابلة تبث على اإلنترني
مع أن شعاره المكتوب .المعروف لمن يعرف مارك أنه عندما يواجه موقف صعب يميل إلى الفرار

وهو نفسه ال يسمح ألحد أن يدخل بيته أو أن يجري معه "بناء عالم منفتح ومتصل"على جاكيته هو 
على كشف تفاصيل حياتنا نفسه يرفض أن يطلع أحد على تفاصيل حياته الشخص الذي يشجعنا .مقابلة

  !!!!.وشعاره بناء عالم منفتح ومتصل
  .موظف ولكن ال يزال منزله باآلجار 3000مليار دوالر وفيها  730قيمة شركته 

هذا هو مارك زوكربيرج العبقري ولكن المنطوي على نفسه، ملك ومالك التواصل االجتماعي في 
  ..رية الفيسبوكومؤخراً امبراطورية الواتسآب ولكن لديه قلق اجتماعي وخوف من اآلخرينامبراطو

  مؤسسموقعالفيسبوك -  ماركزوكربرج - فيلموثائقي
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http://www.youtube.com/watch?v=QUupYrb_YDQ  
  

  !هل سينطبع الجيل القادم بسمات شخصيةمارك ليصبح الجميع زوكربيرجي ؟
  !؟والتفرد هي الحالة الطبيعية للجيل القادم  هل سيكون االنزواءبمعنى 

  
ويضعف  تضمر فيها األلسنةال محالة، عصرٍ  قادمٍ لعصرٍتكيفا من اآلن أن نحضر أنفسنا هل علينا 
نحو األمام هي على مساحة ضيقة من الدنيا  مقتصراًلقلة استعمالهما، ويصبح النظر وذلك  فيها السمع

، وقد يتحول سمعنا أي الكيبورد ألستناعملياً قد تصبح ، التي keyboardالكيبورد واألسفل فقط حيث 
  !!!إلى بصرنا لنصبح نسمع بما نرى 

المشاعر لن تُقال بل ستكتب أو ستتحول إلى نقاط و ووجوه وعالمات ترقيم ورموز خاصة تخبرك 
ة عميقة إلى آخره من الرموز السخيفة التي تختصر وتبخس حاالت إنسانية شعوري ....☺���بها

  ...ومكثّفة 
  . األفكار لن يتم التحاور المباشر بها إال في ساحات وقاعات افتراضية

  .سيكون كل شيء افتراضي حتى الحياة والموت
  !كيف ستكون الحياة افتراضية ؟

ال نشعر بوجودهم أبدا إال من خالل وسائل  ولكن عملياً ،لما نعيش وسط أحياء في أسرتنا وعملنا
  .التواصل

  !؟ موت افتراضياًالف سيكون وكي
أثره باق ال وتغريدات وتعليقات، ف هو فينا بما قدم وآثاره من بوستاتولكن يبقى  ،عندما يموت أحدنا

  .يزول وال يتلف وال يمحى على الشبكة العنكبوتية العجيبة
تخلو حتى  مجرد لقاءات جافة جداً ية ستكونلواقعاالصداقات أما . ستصبح كل الصداقات افتراضية

الدافئة أو العاصفة، مثالً الغضب سيكون افتراضياً ومشفراً مكتوباً  المشاعرلهيب من شهود 
  ..�ومرسوماً

  ..الحب بل وحتى الزواج ربما سيصبح افتراضي .... العالقات .. الزيارات 
  !.. كيف ؟

واالجتماعي، ولكنها بها نفسي فضالً أن أقنعك عزيزي القارئ والمختص النفسي  ال أملك إجابة أقنع
  ...ستكون في رحم مقبالت األيام  - "المفاجأة"أي اإلجابة المقنعة -

إلى حاالت طبيعية، الجديد DSM-5عندها ربما ستتحول بعض االضطرابات النفسية الحالية في 
-DSMفي أو ربما األمر ليس ببعيد، DSM-10وبعض الحاالت الطبيعية إلى اضطرابات نفسية في 

6.  
أو القلق صبح الرهاب قد ي :يد النمو والتفاعل والذكاء والمهارات االجتماعية خاصةًفعلى صع

  .، وعكسها هو االضطراب أو سوء التكيفال تستدعي أي عالج االجتماعي هي حالة طبيعية
هما من الوالدين لطفلراد هي التطور المAutismعند األطفال  أو الذاتوية الحالة التوحديةبل وحتى 

والتواصل اللغوي والسلوك اإلبداعي هي السمات للطفل الجيد التفاعل االجتماعي أي وعكسه  ،الغالي
االجتماعي المفترض أو  عزلتهما على أجهزة التواصل/ خلوتهما من أجل مزعجة للوالدين ال

  !!!االفتراضي 
لوطنية اللشخصية المثالية  سماتستكون هي ال  Avoidant personality الشخصية التجنبيةسمات 

في  متقوقعاً فبدونها لن يستطيع أن يعمل الشخص ألمته ووطنه ولنفسه إال وهو منعزالً ،المنشودة
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  .عالمه االفتراضي
  الفصامانيةوحتى   obsessive personalityوالوسواسية إذن السمات التجنبية

schizotypalوالفصميةSchizoid  في المجتمع مبدعة المنتجة الهي السمات المحققة للذات ربما ستكون
  .القادم

ألن ، أو غير محددة المعالم متماهية في الالمحدوديةمفتوحة األسرة على سوية األسرة ستكون حدود 
يشاركون  مجهولين أو ولنقل افتراضيينأو أفراد تضخم كثيرا ليضاف لها عناصر ياألسرة سمفهوم 

التي ستصبح أكثر فاعلية  التواصليتداخلون على األسرة من خالل وسائل .تفاصيل حياتنا عن بعد
  .ونفوذا داخل جدران البيت اآلمن

قتصر على أم وأب وأوالد، بل سيضاف لها أعضاء آخرين مطلعين على تعد التركيبة األسرية تفلن 
  .األسرية شيء نادر وغير اعتياديالخصوصيةلتصبح !!. وعلى الالشيء  كل شيء

همهمات الظاهر المنقطع ب الصمتواالجتماعية العائلية ات الجلسأكثر واكثر ليسود تترسخ الفرديةس
مع -أو هكذا يبدو-الشيق حديثوطقطقات األصابع على الكيبورد أو على الجهاز أو التاب حيث ال

أو .. الثنائي أو الثالثي اإلنساني األسري الحديث ، عوضاً عن !!!من النايلون النفطي الفاخرجهاز
  .الجماعي

  !في المستقبل القريب أو البعيد ؟سري أو الوظيفي أو الوطني األكيف سيكون الحوار 
على شكل تغريدات من هذا وتغريدات من ذاك ، وإعادة ببغاوية لهذه أو أصبح ربما سيكون 

  .التغريدات
  .ليقول كل واحد اليك أو ديساليك ثم يعلّق عليه ،أو سيكون على شكل بوست يقال

  !.. كيف ؟
أي - إجابة أقنعك بها عزيزي القارئ والمختص النفسي واالجتماعي، ولكنها أعود وأقول أنا ال أملك 

  ...في رحم مقبالت األيام  -اإلجابة المقنعة
  

الحميمي من جرب العصرين عصر التواصل و ربما سيكون أكثر البشر تعاسة في العصر القادم ه
ف اضطراب التوافق والتكيبكل أشكال  ونيصابقد  مألنه. الجاف الحقيقي ثم التواصل االفتراضي

فردي ذاتوي افتراضي خيالي في نفس الوقت ولكنه جدا ومتماهي الحدود،والتأقلم مع مجتمع متضخم 
في حالة إنكار سمجة أو تحاكي مبالغ به مع  ونسيدخل -وأنا وأنت منهم-هؤالء  فصاماني، أو أن

  .ترونيةاإللكوالفصامانية)  أو التوحد االجتماعي( االجتماعية الذاتوية
  :سؤال عابر حائر
شكل من هذه هل عللهم و! عللهم الجسدية والنفسية؟ - بوعي أو بدون وعي – بأيديهم هل يصنع البشر

فهم مع الحالة الراهنة؟أشكال تكي!  
ثم هل سنتعامل كمختصين نفسيين واجتماعيين مع هذه الظاهرة المقبلة كمراقب وننتظر النتائج 

أم ثمة !  األسرية والبنية المجتمعية ثم نضع خطط المعالجة ؟ اتوالعالق المرضية على الصحة النفسية
  !اآلن ؟هنا و إجراءات وقائية فاعلة يمكن القيام بها

  !هل نستطيع أو نملك ذلك ؟
ا لهذا العالم االفتراضي سند الطريق بأنفنمه -أيضاًبوعي أو بدون وعي  –ربما نكون اآلن لأو 

أم هو تواصلية أو ظاهرة وبائية نفسية اجتماعية راه اآلن على أنه كارثة أالذي الزوكربرجي البحت، و
  !!!!...ثورة في سياق ثورات الربيع العالمي ؟

 2014- 2-25الرياض 
  ***    ***< <
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