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يعتمد األداء السلس للحياة االجتماعية دائًما على االعتراف بحدود أساسية معينة 
دون  ،أو نسيء إلى الناس ،ببساطة أن نقول أو نفعل أي شيء نتمناه للسلوك. ال يمكننا

 النتهاك بالعار الشعور تطوير نتعلم. ذلك إلى وما ،العزلة والنبذ -أن نتحمل عواقب 
 بطبيعة نميل فإننا ،ذلك على عالوة. صريح بشكل أنانيين وكوننا االجتماعية القوانين

يمكن  ،وخلف ظهورهم -البشر في وجودهم  إخواننا تجاه بالتعاطف الشعور إلى الحال
؛ كما أننا نخشى إثارة ب الشعور بالكرهيصع   فعلياً ولكن مواجهتهم  ،أن نكون أشراًرا تماًما

تميل الحياة  ،والتعاطف الطبيعي ،وإحساسنا بالعار ،الصراع. وبسبب القيود والقوانين
 .بشكل أو بآخر ونحن البشر نتعايش ،االجتماعية إلى تنظيم نفسها

أو  ،أو االلتزام بالقواعد ،ماذا سيحدث إذا لم يعد علينا االعتراف بالحدود ،ومع ذلك
مواجهة عواقب السلوك المعادي للمجتمع؟ ماذا لو لم يعد علينا الشعور بالخجل لكوننا 
عنيفين أو مسيئين؟ وماذا لو أزلنا عنصر الوجود الجسدي للناس الذي غالًبا ما يثنينا 
عن السلوك الوقح؟ أولئك الذين يجدون صعوبة في تنظيم أنفسهم والتحكم في ميولهم 

 والحياة الالمحدودةفجأة يد طليقة لالنغماس في أنانيتهم  السامة سيكون لديهم
 .قبيحة تصبح أن يمكن االجتماعية

حيث  ،هذا هو السيناريو الذي نواجهه على وسائل التواصل االجتماعي ،من نواٍح عديدة
وحاجة قليلة للتنظيم الذاتي وعدم وجود  ،ال توجد قوانين أو حدود حقيقية لاللتزام بها

اجهته. ال يقتصر األمر على أن الناس ال يدفعون أي ثمن مقابل السلوك الفظ مادي لمو 
أيًضا  ن شعرو يمشابه التفكير الذوي من بل يمكنهم أيًضا العثور على أشخاص  ،السام

بالضيق والقيود بسبب القيود المهذبة للحياة االجتماعية. يمكنهم تكوين نوع من القبيلة 
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على وسائل  بالتصرف بحريةهذه األنواع ل بالسماحالسامة ذاتية التحقق من صحتها. 
 .أن تدمر التجربة لبقيتناغالًبا يمكن  ،التواصل االجتماعي

 ،هل ندافع عن أنفسنا ضد انتهاكاتهم -نتركنا مع معضلة  ،في التعامل مع هذه األنواع
أم ننسحب ونسمح لهم بالتصدي لنا دون عقاب؟ غالًبا ما تعتمد  ،أو نخاطر بقتال قبيح

جابة على هذه المعضلة على الطبيعة الدقيقة للشخص السام الذي نتعامل معه. فيما اإل
يلي األنواع السبعة األكثر شيوًعا التي نواجهها على وسائل التواصل االجتماعي 

 واالستراتيجيات األكثر مالءمة لمكافحتها أو إدارتها.

 

 سد السري االح -1

وأصبح متاًحا للعامة. في مرحلة  ،معينربما حققنا بعض النجاح في مجال أو مشروع 
نجد أنفسنا تحت هجوم موجه من صديق أو متابع لنا على وسائل التواصل  ،فجأة ،ما

االجتماعي. قد يكون هذا الشخص مجرد صديق افتراضي ولكن غالًبا ما يكون في نفس 
وب في المجال الذي نحن فيه. ربما يحاولون اإلشارة إلى التناقضات في عملنا أو العي

فإن  ،شخصيتنا أو الثغرات في سمعتنا. ألنهم يميلون إلى االنتماء إلى دائرتنا أو بيئتنا
كنا نتساءل من أين يأتي هذا الهجوم؟ قد نشعر بمسحة من ر  هذا يجرحنا أكثر. لقد ت  

الرغبة في الدفاع عن أنفسنا وندافع عن موقفنا فينا ولكن بعد ذلك تبدأ  ،الشك الذاتي
ال يسعنا إال الشعور  ،في النهاية ،معركة ذهاًبا وإياًبا. ومع ذلكالدأ وتب ،بطريقة ساخنة

مما أثار  ،طعمهم التهمنابعض الشيء والندم على المشاركة. قد نشعر وكأننا  سوءبال
 .معركة كانوا يريدونها طوال الوقت
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المشكلة هنا هي ارتباكنا الفعلي فيما يتعلق بمصدر وسبب هذا الهجوم. ما يجب أن 
ولكنه في الواقع ينبع من  ،و أن األمر ال يتعلق بالحقيقة أو الجدال الحقيقيندركه ه

 ينلنا أو تابع أصدقاءتحت ستار النقد الصالح. غالًبا ما يصبح الناس  ،الحسد الخالص
ما حققوه. إنهم يرغبون سًرا الذي يفوق نجاحنا  منلنا مع وجود تيار خفي من االستياء 

أي خطأ من جانبنا يمكنهم  ولديهم القدرة على استشعار؛ نزالنا إلى أسفلإلفي فرصة 
 .استغالله

نحن البشر عرضة بشكل طبيعي  ،كما أصف في كتابي "قوانين الطبيعة البشرية"
؛ إنه يأتي من حاجتنا الدائمة لمقارنة مكانتنا باآلخرين. ومن بين أولئك للشعور بالحسد

يًرا من سلوكهم. يمكن للحسد أن يحفز قدًرا كب ،الذين ال يشعرون باألمان بشكل خاص
في مهاجمة األشخاص األقوياء  -يجب أن يكون الحسد حذرًا  ،لكن في العالم الحقيقي

 ،وإذا كان التناقض بين المهاجم والهدف واضًحا للغاية ،في مجالهم يمكنهم دفع الثمن
إنه عاطفة قبيحة  - اً محرج هإثباتو يمكن تمييزه بسهولة فجذر الهجوم  وبما أنهفالحسد 

عبة مختلفة على وسائل التواصل االجتماعي. غالًبا ما يكون من لعرضها. لكن الل
وبالتالي يصعب رؤية الحسد  ،الصعب قياس الوضع النسبي للشخص الذي يهاجمنا

مقابل مهاجمة األقران أو  كمصدر. ال يقتصر األمر على عدم وجود عواقب يجب دفعها
حتى  ،ام في القيام بذلكسد السري أن يكتسب كل أنواع االهتمابل يمكن للح ،نيناجحال

صنع اسم ألنفسهم. وغالًبا ما يجدون هجماتهم مدعومة من قبل حشد من يمكنهم 
 .الذين يستمتعون بفرصة القضاء على شخص قوي  ينسدازمالئهم الح

يمكننا أن نجد أنه من األسهل التحكم في  ،فهم أن الحسد هو أصل الهجومعبر ال
 دينسان لدينا. نحن نتفهم أن الحعواطفنا وقمع أي شعور بالشك الذاتي أو الذنب قد يكو 
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فهم يخسرون أقل مما نخسره في الخالف  -وال يستحقون المصارعة معهم  ون خطير 
العام. يمكننا منع أنفسنا من أخذ الط عم بمجرد أن ندرك طبيعة الهجوم. إذا تسببوا في 

مع  -فيمكننا اختيار الدفاع عن أنفسنا بطريقة مهذبة وباردة  ،ضرر فعلي السمنا
وترك هذا ككلمتنا األخيرة في هذا الشأن. إذا لزم  ،ارة إلى عدم عقالنية تفكيرهماإلش

ظهر بعض الفكاهة التي ون   ،ونتفق معهم اسمًيا ،ينيمكننا دائًما أن نبدو نادم ،األمر
فإن الوعي بما يحدث بالفعل هو  ،د حسدهم. على أي حالي  وتحدئ وته ،تستنكر الذات

 ات.مفتاح وجود مثل هذه الخيار 

 

 المعتدي السلبي -2

نشارك في بعض المناقشات عبر اإلنترنت عندما يظهر حتًما صوت ينبثق من تعليق  قد
 لكن الطريقة التي ،وهو إجراء شرعي تماًما ،تحت جلدنا. إنهم يعارضون حجتنا ينزلق

 ون حاوليوبأفكارنا دون أن نفهم حًقا ما  بنا ؤن ستهز ي هميفعلون بها ذلك بطريقة ما تجعل
في وصف  والمشحونة لةيستخدمون جميع أنواع الكلمات المحم   ،قوله. على سبيل المثال

طوال الوقت يتظاهرون  -ميكافيلي  ،مناهض للتقدم ،غير أخالقي ،ساخر -موقفنا 
غامضة فهي  ،عن كثب انتقاداتهم إذا تم فحصموضوعية. بالتجادل معنا بطريقة 

والتي يصعب الدفاع عن أنفسنا ضدها. ماذا يقولون  ،مليئة بالتعميمات الزلقةو  ،حةوملم  
إذا جادلنا بأن االحتباس الحراري هو أعظم  -حقا؟ أو يوسعون حجتنا إلى درجة سخيفة 

"أفترض أنك قررت  ،فسوف يردون  ،خطر نواجهه ويجب علينا اتخاذ إجراءات ضده
". أو قد عربات التي تجرها الدوابالالعيش في كهف أو العودة لركوب حصان و 
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مثل الثناء علينا على مقدار األموال التي  - بمالحظة ساخرةيمتدحوننا بطريقة توحي 
 .مما يعني أن هذا هو ما دفعنا لكتابته في المقام األول ،يجنيها كتابنا

يستخدمون الذنب القديم من  ،قي الساميافتراض وضع من التفوق األخالمن خالل  ،أو
 ةدعنا نقول مصمم -نطرح شخصية تاريخية  ،خالل تكتيك االرتباط. على سبيل المثال

لتوضيح كيف قام شخص ما بصياغة عالمة تجارية ببراعة.  - كوكو شانيل األزياء
مية سيتدخلون لتوعية الجميع بأن شانيل كانت متعاطفة مع النازية خالل الحرب العال

مما يعني أننا نغض الطرف عن عيوب في شخصيتها ونوافق عليها ضمنًيا.  -الثانية 
إذا حاولنا الدفاع عن أنفسنا من خالل توضيح أننا كنا نركز فقط على نجاحها كسيدة 

وغالًبا ما نفعل ذلك مع شخصيات تاريخية أخرى  ،أعمال والدروس التي نتعلمها من ذلك
بابلو بيكاسو جون ف.  ،نابليون بونابرت -وهة في الماضي لديها بعض األعمال المشب

سوف يتهموننا بتغيير الموضوع والتهرب من السؤال  -كينيدي على سبيل المثال 
نعلم أننا نتعامل مع أنواع عدوانية سلبية من خالل مدى غضبنا  ،األخالقي. في النهاية

يستخدمون السخرية والفكاهة في تكتيكاتهم.  مراوغتهمنا نشعر به ومدى و الذي يجعل
مع جمهور أكبر على وسائل التواصل االجتماعي كما لو أن ذلك  للتالعب كغطاء

فإنهم  ،جعل حجتهم أفضل. بغض النظر عن مدى صعوبة محاولتنا لمواجهتهمي
 (Whatever)العبارة العدوانية السلبية  بما يعادل ،نايلعيحصلون على الكلمة األخيرة 

 .محاولة لف أذرعنا حول الريحالجدال معهم يشبه "أًيا كان". 

الحسد غالًبا ما يحفزهم. ولكن على  نأعتدي السلبي مشابه تماًما للنوع األول في إن الم
يحب هذا النوع الحفاظ على مظهر  ،سد الذي يمكن أن يكون شريًرا للغايةاعكس الح

ويلعبون  ،فقط منخرط في الجدل. إنهم يجعلون هجومهم غير مباشر -عادل ومتحضر 
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حيث نفقد أعصابنا.  اً وإياب اً ذهابنقاش في  الستدراجناويسعون  ،الجمهورعلى وتر دائًما 
األشخاص الذين يتحدثون ويتجادلون بهذه الطريقة يتم نبذهم بسرعة  ،في الحياة الواقعية

رون الناس بمرور الوقت. لكن على من الواضح أنهم مزعجون ووقحون. إنهم ينف   -
ال يتعين على أحد التعامل معهم بشكل يومي. يمكن أن  ،وسائل التواصل االجتماعي

 .في شجاعتهم ويجدون جمهوًرا ينمنعش ن بدو ي

بشكل  معهم التعامليجب أال نقع في فخ  ،مباشرال سلوبهم غيرأو بمعرفة هذا النوع 
اكشف بهدوء طبيعة  ،مباشر. حارب النار بالنار. دون أن تكون عدوانًيا أو غاضًبا

ذنبهم  ة آ مر سلوب الأوحاكي ب الهجوم من خالل مناقشة التكتيك الذي يستخدمونه. اعكس
وتقلب  مراوغتهمحجة رجل القش بطريقة تكشف طبيعة من خالل باط أو من خالل االرت

 تسخر من أفكارهم.و  ،عليهم الطاولة

 

 المثقف المشاكس -3

ثقة كبيرة. أسلوبهم في الكتابة وقائي ب ون ص يشعاشخأنجد أنفسنا في نقاش أو نقاش مع 
 -نعوم تشومسكي على سبيل المثال  -للغاية. ربما يشيرون إلى شخصيات ثقافية بارزة 

كما لو أن ذلك قدس أفكارهم. أو يدعمون بياناتهم الموثوقة بالكثير من اإلحصاءات 
سريع جًدا بالنسبة لنا لتحديها أو  - جداً في تتابع سريع  ،والدراسات واالقتباسات الشهيرة

 -األكاديمية والعلمية  -التحقق منها. يستخدمون الكثير من العموميات والمصطلحات 
سلطة لدرجة أن التي يبدو أنها تتعارض مع موقفنا. إنهم يجادلون بمثل هذه القناعة وال

عتقدين أنهم يتعاملون مع مفكر ثقيل م ،بالحرجأو  عجابإليشعروا باغيرهم قد كثيرين 
 .الوزن 
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نمور من  مفه -بالخوف من مثل هذه األنواع  يجب أال نسمح ألنفسنا أبًدا أن نشعر
لكن إذا  ،ورق. يمكن أن يعطوا انطباًعا بالثقل الفكري على وسائل التواصل االجتماعي

يحققوا أي شيء  فسنرى شخًصا مليًئا بعدم األمان. لم ،ا من النظر خلف الستارتمكن  
. أولئك الذين حققوا نجاًحا علماءأو  ينأو أكاديمي ابككت   -جوهري في مجال األفكار 

من التصريحات المطلقة. هؤالء  ومرهقون حقيقًيا غالًبا ما يكونون أكثر حذرًا في حججهم 
المشاكسون يستمتعون بالوعي بأن العالم لم يتعرف بعد على عبقريتهم. في الحياة 

ألنه من الواضح أنهم  -يبدو فرض آرائهم بهذه السلطة والعنف أمًرا سخيًفا  قد ،الواقعية
العظمة الفكرية. سيكون  هي الحياة من شأنه أن يضمن مثل هذال يشغلون أي منصب ف

. لكن على وسائل ومتضارباً التناقض بين لهجتهم ووضعهم الفعلي مثيًرا للضحك 
وراء  ،رنا عن كثب إلى أفكارهم الفعليةالتواصل االجتماعي يمكنهم إخفاء ذلك. إذا نظ

من فعل ذلك  المرهوبين الناس. إنهم يعتمدون على رداءتهمفسنرى  ،كل هذا الضجيج
 .لديهم السلطة ووجهبنبرتهم 

في التعامل مع هذا النوع يجب أن نرى من خالل الوضع. إنهم يفتقرون إلى روح 
ل من االستهزاء من جانبنا لذا فإن القلي ،ال سيما فيما يتعلق بأفكارهم ،الدعابة بشكل عام

سيثير حنقهم ويدفعهم إلى التصريحات الحمقاء. انخرط في نوع النقاش الذي يخشونه 
وأجبرهم على دعم تصريحاتهم بشيء  ،واستجوب مصادرهم ،عمومياتهم ىوتحد   ،معهم

 .مفهوم وراء كل المصطلحات. اجعلهم يكشفون عما يقولونه حًقا لفضح أفكارهم للجميع
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 العدالة االجتماعية حاربم -4

 -سياسي أو غير سياسي  -بدأ ببراءة كافية. ندخل في مناقشة حول أي موضوع يقد 
نتعرض للهجوم الهائل من شخص  ،فجأة ،ونقدم ما نعتبره بياًنا غير ضار أو بديهًيا. ثم

ون والوقوف ضد التقدم. ربما لم يتم تصميم تعليقنا ليك ،يتهمنا بعدم الحساسية الغاشمة
؛ أو كان لديه درجة من السخرية. أو أنه يحتوي ولكنه فكرة عابرة ،بمثابة بيان نهائي

ط. نا اإلسهاب فيها في مثل هذا الوسعلى سياق مرتبط بسلسلة من الحجج التي ال يمكن
لكن الشخص الذي يتهمنا بارتكاب خطيئة أخالقية فظيعة افترض أننا نقوم بتأكيد نهائي 

لسخرية أو السياق. لقد أعطوه تفسيرًا يبدو أنه يتناسب مع سخطهم بدون ا ،ألفكارنا
 .الصالح

 ،اآلن فجأة نجد أنفسنا تحت هجوم مجموعة كاملة من المحاربين الذين يتراكمون علينا
مما يجعل حياتنا االفتراضية بائسة. إذا حاولنا الدفاع عن أنفسنا بأي شيء أقل من 

حتى االعتذار  ،غضبهم على عدم حساسيتنا. في الواقع نثيرفإننا  ،عالي النبرةاعتذار 
ومثيرة للغضب بشكل خاص للتعامل معها ألنها  مراوغةلن يخمد رد فعلهم. هذه األنواع 

فهي إلى جانب الخير ونحن إلى  -تخفي كل شيء بمصطلحات األسود واألبيض 
 ،لى قضيتهملكنهم أفرطوا في التعرف ع ،جانب الشر. قد يكونون صادقين مع معتقداتهم

لدرجة أنهم يشعرون بأنهم مؤهلون ألن يكونوا أكثر عنًفا وإهانة وبال حساسية من أي 
الحقيقة هي أنهم شديدو الحساسية للهجوم لدرجة أنهم شيء قد نكون قد عبرنا عنه. 

يستطيعون تمييز اإلهانة في أي شيء تقريًبا قد يقوله الناس والتي تختلف اختالًفا طفيًفا 
يمنحهم الشعور بالغضب واإلهانة نوًعا من اإلثارة  ،الواقع مع عقيدتهم الصارمة. في
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وطريقة للتنفيس عن كل استيائهم الشخصي وإحباطهم. يمكن أن يصبح نوًعا  ،السرية
 من إدمان الغضب.

ر كل شخص تقريًبا بفضل صالحها هذه األنواع وتنف   هينت  قد  ،في العالم الواقعي
وبدعم من حشد من زمالئهم  ،وتوبيخها وتفوقها األخالقي. لكن عبر اإلنترنت

يمكنهم التصرف بحصانة نسبية. غالًبا ما ال يكون اختيار الدفاع عن أنفسنا  ،المحاربين
سيجدون  ،ات السلبيةهو اإلجراء األكثر حكمة. بمجرد أن يصفونا ببعض المصطلح

طرًقا لتحريف كل ما نكتبه ليناسب تفسيرهم. أحد الردود المحتملة هو الدعابة. نظًرا 
ن في رد فعلهم وربما يبدون فإنهم سيبالغو  ،ألنهم يفتقرون إلى روح الدعابة عموًما

لك. األفضل  الحشدقد يكون تكتيًكا خطيًرا للغاية بمجرد إطالق  ذلكلكن حتى  ،ينسخيف
وا ك وينقض  نحتى ينسو  وتنتظرهم ،ربما مع اعتذار خفيف ،و االنسحاب بهدوء مبكًراه

 .على ضحيتهم التالية
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 فخال  الم   -5

يبدو هذا النوع مسلًيا نسبًيا. في أي مناقشة هم دائًما من يفضح زيف أفكار  ،في البداية
عض هم قد تبدو منعشة بتس المعتقدات التقليدية. حتى سخرير عن عكويعب   ،الناس

الشيء. لكن بعد فترة يتضح أن هذا هو كل ما لديهم. إنهم ببساطة يحبون أن يكونوا 
أي تناقضات في حجتنا  ستشعارالقدرة على اويثيرون العداء. لديهم  ،ضد كل شيء

وتضخيمها بشكل غير متناسب. ليس لديهم قيم حقيقية أو أفكار خاصة بهم. وهم 
 .ذكاءوبين ال ،يخلطون بين روح السخرية والتناقض

إال  ،ستالحظ مع هذا النوع أنه على الرغم من أنه يمكن أن يكون حاًدا جًدا في نكاتهم
أنهم ال يتعاملون بلطف مع أي نكتة على حسابهم. ذلك ألنهم يشعرون في أعماقهم 

بوضعية دفاعية  ذلكبأنهم يفتقرون إلى الجوهر ويجب عليهم اإلفراط في التعويض عن 
 .غاضبة

لنزع فتيل  .الدفاع عند بجنون  يتصرفوامثل هذه األنواع. يمكن أن من الصعب جدال 
مع تغيير حجتهم بشكل  ،تأكد من االتفاق معهم فعلًيا ،طبيعتهم المتناقضة المزعجة

ن يمحاصر  صبحواأو فهم اآلن يتناقضون مع آرائهم السابقة.  كوإذا تناقضوا مع ،طفيف
 .في شبكتهم الخاصة

 

 عاهرة االنتباه -6

يبتسمون دائًما  ،يبدو أننا نتفاعل مع شخص رائع حًقا. في صورهم ،منشوراتهممن خالل 
ويبدو أنهم يقضون وقًتا رائًعا. يأخذون إجازاتهم إلى األماكن الغريبة األكثر إثارة. 
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. إنهم يعملون على روايتهم الرابعة أثناء القضايايحرصون دائًما على دعم أفضل وأحدث 
نفس الوقت يبدأون أيًضا بعض المشاريع التجارية الجديدة الساخنة. وفي  ،تربية األطفال

ويقدمون النصائح.  ،يضعون دائًما اقتباسات تروج للموقف اإليجابي والقيم الروحية
 .يمكنهم أيًضا نشر مقاطع فيديو وصور استفزازية تجعلها تبدو أصلية وجريئة

يبدأ  ،المنشورات والصور وقراءة قصصهم بعد الجولة الثالثة أو الرابعة من مشاهدة هذه
 -األمر في أن يصبح مزعًجا بعض الشيء. على مستوى ما ال يسعهم إال إثارة مخاوفنا 

". وبدأت ناهيك عن بدء عمل تجاري  ،"هل أحظى بوقت جيد؟ لم أكتب رواية واحدة
بعض الشيء. إذا  علينا تبدو أفكارهم جوفاء ومجبرة - لى داخلناإالتسلل "نصيحتهم" في 

 يتحول انزعاجنا إلى حسد وعداء. ،ذا األمراستمر ه

في قوانين الطبيعة  2الحقيقة هي أننا نتعامل مع شخص نرجسي عميق )انظر الفصل 
الشعور (. لديهم فراغ داخلي وحاجة مستمرة إلى ذلكالبشرية لمعرفة المزيد عن 

واالعتراف الذي يجب ملؤه باستمرار من خالل لفت االنتباه من  باالستحقاق الذاتي
 لتمويهة من المتابعين )حتى لو كان عليهم شراء بعض األصدقاء والمتابعين مجموع

االحتيال عمليات نواع مثل هذه األ نرى بسرعة من خالل ،أرقامهم(. في الحياة الواقعية
ن وغير سعداء و . هم مجرد مبتذليجازفون بشيءبالكاد ؛ هم لم ينجزوا ما يتباهون به -

تهم لجذب االنتباه يائسة للغاية ولكن في بالكاد روحيون. محاوال ،مثل أي شخص آخر
يعرفون كيف يصنعون وهم اإلثارة هم من الصعب تمييز هذا الواقع.  ،العالم االفتراضي

 .واإلنجاز والنقاء األخالقي

يجب أن نشعر بالسوء بسبب  ،؛ في الواقعهذا النوع ليس مدمًرا أو ضاًرا مثل اآلخرين
فراغهم الداخلي الذي يحفزهم. األخطار الوحيدة هي الشعور بعدم األمان والحسد الذي 
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وقطعهم من  ،من األفضل إلغاء صداقتهم ،فينا. بمجرد حدوث االنزعاج ثاراي  يمكن أن 
 .وعدم إخضاع أنفسنا لمفاهيمهم المزعجة ،دون علمهم ،موجز األخبار لدينا

 

 
 

 العدمياالنترنت د متصي   -7

يمكن أن ننخرط في مناقشة عبر اإلنترنت حول السياسة أو بعض القضايا الثقافية 
بعض األخبار الشخصية. فجأة يتدخل صوت بتعليق بأو نشارك داخل دائرتنا  ،الحساسة

الشعور باالنزعاج بساءة إلينا. اإلو  ناقة يبدو أنها مصممة خصيًصا لصدمأو صورة مسو  
 ،التوبيخ -فإن دافعنا الطبيعي هو الرد بالمثل  ،دمن هذا التطفل والغضب الشدي

 .وإلقاء اإلهانات ،والتشهير

الذين  -العدمي الروح التي نجدها في بعض الذكور المراهقين  د االنترنتمتصي  يشبه 
فهم يعوضون عن ذلك من خالل  ،ن و غيرون وغير آمنيشعرون في أعماقهم بأنهم ص

السعي إليذاء الناس وتدمير كل شيء ذي قيمة. هذه هي طريقتهم لجذب االنتباه 
ويوفر لهم  ،والشعور بأنهم أكبر. إنه الشكل الوحيد من القوة الذي يمكن أن يتمتعوا به

 .صبحون بارعين فيهاوالتي ي ،همتاستفزاز الناس وحتى إثارة كراهي إلثارة منحرفةإثارة 
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يدفع البالغون الذين يتسببون في مثل هذا الضرر العاطفي  ،في الحياة الواقعية
بالتعليقات أو األفعال ثمًنا حقيقًيا ومؤلًما. لذا فإن األمر يتطلب قدًرا ال بأس به من 

مع معرفة المخاطر التي ينطوي عليها ذلك. لكن  ،الجرأة والوقاحة للتصرف بهذه الطريقة
الهوية  يمجهولبكونهم مثل هذا العصب. لعب هذه اللعبة على اإلنترنت ال يتطلب 

سن المراهقة يمكن أن تشعر  بعيشمع مثل هذه الرغبات  الً الروح خج حتى أكثر ،بأمان
يجذب عالم اإلنترنت  ،. ولهذا السببرد وتدم  لتتمر   المدفونةرغباتهم  خراجإباإلثارة من 

 .ة مثل المغناطيسهذه األرواح المستاءة والمقموع

لكن ال  ،العدمي بأنه يتصرف لخدمة قضية أو قائد ما د االنترنتمتصي  قد يتظاهر 
وقناعاتهم المفترضة القوية هي ببساطة وسيلة لتبرير وتغطية سلوكهم  القضيةتنخدع. 

التعسفي. إنهم يحبون أن يتعاملوا مع األشخاص الذين قد يأخذون أنفسهم على محمل 
أهداف ناضجة  -حساسية تجاه بعض القضايا  الجد بعض الشيء أو يظهرون 

ون أنفسهم ضد أي آالم من التعاطف أو الذنب من خالل الشعور للفوضى. إنهم يقو  
 بأنهم متفوقون بشكل كبير على أهدافهم. قد يزعمون أنهم يفعلون ذلك من أجل

الدعابة  ال يملكون روحوأولئك الذين يتعرضون لإلهانة هم ببساطة  ،"الفكاهة"
االفتراضي ألي من هؤالء  خلف القناع -. هذا مثير للسخرية بالصوابومهووسون 

من الغضب وسوف ينتقلون إلى حالة  ،ن توجد طبقات من انعدام األمن العميقيالمتصيد
عن طريق كشف جروحهم. تذكر أنه خلف الجبهة الرجولية  ةإذا قلب أي شخص الطاول

 .فاء الهويةتوجد روح مرتعشة وجبانة ال يمكن أن تزدهر إال في إخ

ال يمكننا عموًما  ،ن". لكن حتى مع العلم بذلكيم جميًعا عبارة "ال تطعم المتصيدنعل
مقاومة توبيخهم أو إلقاء المحاضرات أو الشكوى لآلخرين أو رد إهاناتهم. ما يجب علينا 
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 ،أن نواجه إهاناتهم بصمت مطلق -فعله بداًل من ذلك هو أن نكون راديكاليين مثلهم 
ن وجودهم ذاته. ال ت ظهر لهم أدنى عالمة على الجرح أو األذى. )حاول إرسال متجاهلي

رسائل إلى اآلخرين لتفعل الشيء نفسه.( قد يشجع ذلك المتصيدون على المضي قدًما 
سوف ينسلون  ،في المزيد من التعليقات والصور. رد نيرانهم بمزيد من الصمت. قريباً 

على  وسلطة تصعيددهرون من خالل الحصول على ويتمتمون ألنفسهم. إنهم يز  ،بعيداً 
لقد أظهرت أنهم أصغر  ،وهذا يجعلهم يشعرون بأنهم مهمون. بداًل من ذلك -مشاعرك 

 أعمق مخاوفهم. بالتصويب على ،جوكمن أن يزع
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