
7 النفس املطمئنة

ورويدا رويدًا انتشر )املوبايل( إنتشار النار 
معظم  متناول  فى  اآلن  وأصبح  الهشيم،  فى 
إذا  أنك  والواقع  املصرى.  مجتمعنا  أفراد 
بشوارعنا  السائرين  فى  بدقة  النظر  أمعنت 
فى املدن أو القرى، فلسوف ترى - عجبًا - من 
البقاع  مألت  التى  واملسموعة  املرئية  املشاهد 
صغيرة  البشر  من  كرنفال  أمامك  تجد  حيث 
على  أيديهم  يضعون  ونساؤه  رجاله  وكبيرة 
أذانهم منهمكني فى مكاملات موبايلية حتى ولو 
كان بعضهم راكبًا سيارته. إنها آفة استخدام 
املخترعات  بشأن  مجتمعنا  فى  جديد  كل 
التى  العصر  تكنولوجيا  نتاج  من  الحديثة 
من  فكم  هدفها  أو  محلها  غير  فى  تستخدم 
حاالت قتل أو اختطاف لبعض األشخاص عن 
أسريا  تهدمت  بيوت  من  وكم  املوبايل،  طريق 
بسبب هذا الشيطان الصغير وكم من صفقات 
واقتصادى عقدت عن طريق  فساد إجتماعى 
الجهاز املدمر، وكم من حوادث سرقات  هذا 
جنح  فى  عتاة  مجرمون  بها  قام  واغتصاب 
الفتاك،  املحمول  جهار  ودعم  بمباركة  الليل 
إال  عادة  يستخدم  ال  املحمول  جهاز  أن  وأرى 
كاستدعاء  السامية  اإلنسانية  األهداف  فى 
صحراوى،  طريق  فى  مريض  إلنقاذ  طبيب 
بأهالينا  اتصال  أو  قادم،  خطر  من  تنبيه  أو 
وأبنائنا املغتربني فى بالد أجنبية لإلطمئنان 
يكون  وقد  املختلفة  املناسبات  فى  التهانى  أو 
لعقد  الجهاز  هذا  عبر  إنسانيا  التواصل 
اقتصادية،  معامالت  إبرام  أو  تجارية  صفقة 

وكل هذا خير ومنافع للناس جميعا، كما أرى 
املوبايالت  بني  الصلة  وطيدة  عالقة  ثمة  ان 
فى  العالقة  هذه  تكمن  حيث  واإلشاعات 
مفاسد وشرور املوبايل من ناحية، وما تقوم به 
اإلشاعات من هدم وإحباط وخفض املعنويات 
ونشر الخوف والتوترات فى املجتمع من ناحية 

أخرى.
مطلوب  خبر  إنها  نقول  اإلشاعة  وعن 
تصديقه بتناقله من أشخاص معينون ويسرى 
وعادة  املتجانس  اإلجتماعى  الوسط  فى 
معايير  غياب  فى  ويزدهر  املنطوقة،  بالكلمة 
يحيط  وما  أهمية  من  له  ما  وبقدر  التصديق 
االنفعالية  التوترات  وتهدىء  غموض،  من  به 
القائمة بإفراغها لفظيًا إفراغًا يحقق التفريج 
اإلشاعة  تصديق  ويتعلق  التوترات،  هذه  عن 
وإطالقها بإسقاط مروج اإلشاعة أو مصدقها 
اإلثم  مشاعر  من  وباإلفالت  األخرين  على 

وبالتفكير الراغب.
وتصنف اإلشاعات بحسب سرعة انتشارها 
حوله  تدور  الذى  واملوضوع  دورتها  زمن  أو 
ورائها  املحتملة  والدوافع  العقلية  والحالة 
تصديقها  واحتمال  اإلجتماعية،  وآثارها 
مروج  شخصية  أن  املعروف  ومن  عدمه.  أو 
االنفعالى  االتزان  بعدم  تتسم  اإلشاعات 

والقلق الشديد، واإلحباط وعدم اإلنتماء.
أنواع اإلشاعات

مروعة  قصص  هى  الخوف:  إشاعات   -  1
تنذر  الخوف،  مصدرها  وخيالية  وبشعة 

ال  قلقا  وتولد  الناس  ثقة  من  وتقلل  بالخطر 
داعى له وتؤدى إلى اإلنهزامية.

تنمو  إشاعات  هى  الزاحفة:  اإلشاعات   -  2
السرية  من  جو  فى  انتشارها  ويتسع  ببطىء 

حتى يكاد كل فرد يسمع بها.
الهدامة: وهى إشاعات تؤدى  - اإلشاعات   3
وتصور  املجتمعات،  بعض  وهدم  فوضى  إلى 

غدر بعض الناس وتجردهم من اإلنسانية.
-4 اإلشاعات الغاطسة: وهى إشاعات تنتشر 
تعود  ثم  أو تختفى  ثم تغطس  الوقت  فترة من 

لتطفو فى وقت الحق حني تسمح الظروف.
هذه  وهدف  السلوك:  سوء  إشاعات   -  5
العامة  الشخصيات  بعض  إغتيال  اإلشاعات 
سلوكهم  وخطايا  أخطاء  على  التركيز  مع 
والعداء  الكراهية  ونشر  واألسرى،  الشخصى 
بنجاحهم  يتعلق  ما  كل  وطمس  ضدهم 

وأمجادهم.
والتفكر  الراغب:  التفكير  إشاعات   -  6
الراغب هو تفكير يرى أن كل شىء يجرى وفق 
الرغبات  توجهه  تفكير  وهو  املرء،  يشتهى  ما 
الشخصية للمرء أو للجماعة أكثر من العوامل 
املوضوعية والعقالنية، واقترن هذا النوع من 
سذاجة  على  تنطوى  التى  باإلشاعات  التفكير 
وتوليد  العزم  ضعف  إلى  تؤدى  قد  وتفاؤل 
اإلستنامة، ويدفع إلى تباطؤ وتلكؤ فى الجهود 

والبذل والتضحية.
7 - اإلشاعات املعنوية: وهى تقدم بعبارات 
إخبارية تحت عناوين »يشاع أن« أو »شاع وذاع 
أكيدة«،  »وقائع  أو  »يقولون«  أو  البقاع«  ومأل 
عنوان  تحت  تذاع  التى  اإلشاعات  وتلقى 
اإلشاعات  تلقى  بينما  التصديق،  »وقائع« 

املذاعة تحت عنوان »إشاعات« تصديقا أقل.
وهذا ويمكن القول أنه إذا كان املوبايل نتاج 
تكنولوجيا العصر، فإن اإلشاعة - سيكولوجيا 
الهدف منها  تأليف أخبار كاذبة  أو   - إبتكار   -
أوساط  فى  انتشارها  عبر  تصديقها  محاولة 
أو  العشوائية  كاملجتمعات  معينة  إجتماعية 

األقليات اإلجتماعية املضطهدة.
تخبئه  ماذا  السطور،  هذه  كاتب  ويتسائل 
جعبتها  فى  القادمة  العصور  تكنولوجيا  لنا 
جديدة  إبداعات  أو  حديثة  اختراعات  من 
الله  وشرورها؟..  بخيرها  الناس  يستخدمها 

أعلم وله فى خلقه شئون وشجون.

عصر املوبايالت واإلشاعات
حياتنا  فى  ظهر  الزمان،  من  تقريبا  عقدين  منذ 
اإلجتماعية ما يسمى »املحمول« أو »املوبايل« أو كما يطلقون 
للتقدم  كنتاج  وذلك  »الجوال«  العربى  عاملنا  فى  عليه 
ظهور  وأثناء  اإلتصاالت،  عالم  فى  السريع  التكنولوجى 
بالوجاهة  ملكيته  أو  إقتناؤه  إرتبط  اإلتصالى،  الجهاز  هذا 
علية  على   - وقتذاك   - استخدامه  واقتصر  اإلجتماعية، 

القوم من صفوة املجتمع. 
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