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���ت ا�������؟ ���� ا����� �� هـ	ا ا��ـ�ال،   �� ا� ��+�ذا ()'و ا��!% أآ"! � � 
�� ا2ر�0، � ا/.-�ف. 

�� => أو�;ـ: ا�ـ	(�   ()'و أن ا��9س / (-�7�6ن ا/.-�ف �4�� ��A9?، �	ا @'ه? أآ"! �<�
=� ��A أ.!ى، �!اه? �Fـ?  . ا6C�D)...Eه? =6ا�<A? و�B�A�6? ا+�!��4 وا/�-���� وا�'(��9

       ،?Aـ' =ـ� ا+�ـ��4 وا�<ـ!وق ��9ـ)I� Jـ�K�>� � !�-�= LF �ا+Q��7، وأ���Pً� ا�N!ورة، 
�6ن =ـ� أ�ـJ @�وزهـ�،      ���6دوا =� �'('، و�F? ا+Q��7 وا�N!ورة�T-ل =� (�ـ	� Uإ ،�ًN)أ

� \���B ا�-��9] وا/.-�ف، و�Z>9 ا�Y�6 اJX وا/�<!اج J�] ^ .وآ`_? � ���P ��6! ا�-��

ـ� (دون a: (-67ل ا/.-�ف إQ. ��!� U)� ���!% وا��'وان 9'=� (�ـ�� ا�<ـ!د   ��cا (
��ً� 6�f=ً� إU إ��Qء آJ 4!د g)��h (-) /     ـ�دات�i9= <= ?j�9ـ6ر% ���7ـ�ة و\)��ـ� ا�

�k �=�) lت ا���9Dوا� ?�Dوا� '���D-وا�. 

    m�4ـ nـ��!اف اp-�> ا�ـ	ي �`� �9��P6�\�9 و��(j�9 ور���P q���gأ r(�!� ،<(T���
m��(�T-=ا/�-�ـ�ء    . و �ـD() ،إ=����ت و�'رات و\��ـ�ت �= m��-s '� �= ?j!4 ،t�-و���

�	ا، �' �6ا�m ا6g !.uاء آ�ن =� �<J�� �(�9��� . Z واP' =�9 ا/�-��^ =�`�� �6ه!(�
 ��h �� إذا .!ج � ا+`�6ف ��cا ا/�-��ء " آ<!"أو " ا��79"ا	k) !"أن ��6ن أآ ��w

m���P �ً>9 ( ��h J�x) ي (9-�^ أو	ا� y�-z+ا !.uا}?"أو، وه6 ا2ر�0، ا." 

���� ��6)� ا2 y�6) أن 'P2 ��w / ���cل ا�<!د أو ا��P �AT��9ـ�،  (��4ر و���|�
=� ا+�!وف أن ا��42ر ا���T�9 ه�=� �'ًا � ���<�9 =ـ> ذوا�9ـ�   ). ا~��9، د(��9 وj{ه�

J"�4 ه	% ا��42ر أو ا�6Dا�q . و=> ا���A9�� ،�9� �T �' ��6ن أP' أه? ا+�A'ات ���!%
 ���� J"� ة'=�cه��9 ا	ا�"�����D' ا-�د ا��9س �� إgـ)�غ  ". ا�x!"و" ا�{"��Iو " 

��ً� =� ا�6Dا�q ا�	ه�9ـ� أو ا�42ـ�ر   Tا� [��AN? ا�)� ��K<�ت، =�Iات، أ4��ل، ���ت 
��4!� .ا/�-����-ا���T�9 ا�I� J�x� lءًا أA-=6i9= �= �ً�g�g? ا+

�ق اXـ'(L  آ"{ ا�-'اول � ا��D'(� اD�Diversity �g ��� �)}.2' أ�7� 6A>=م ا/.-�ف 
       yـ�-z+ـ! ا.uـ�ك وا�-�ـ�=0 =ـ> اx+ا nـ��)� ا�Granbard, 19979��4ـ�س �-�<ـ6ن   . (

���(T�� �ً�D�DP �ًإذا @!د�� =� ا�-���Dـ�ت  . ���<T!ة، وه	ا ا/.-�ف T+�� J"w�� إ�'ا
ا/�-���� وا�"��4�D، و��ر��9 ا/.-�ف =� =6i9ر 9g YF �4!ى ��6ـ6ح آـ? هـ6    -ا�9<���

J�h    !ـ.uـ�� ا�4ـ��D)0 (��ـ� �   . و�-> ���� وا2ذن وا�	وق و��J �6ا4	 ا���ـ�ن إU ا�
-ا�!���� وا�!و�� وا��D�DP �A9�� ،��T�9 / �ـIال ���ـ'ة ـ� وـ^ ا���ـ�ن ا�9<�ـ̂      

� �J ار�)�ط ا���X إU ا/�-��ء واX ���X�� �=2<� ا�)�Dء ا�ـl �<ـ6ق    �K�. ،^ا/�-��
 .�<��9 وا�����cأ��� آJ ا��D? ا

�� / �' =� ا/�-)�% إU أ_� =�Dد(! ��ـ)��،  �h �4ت 4!د(� أو�و9'=� �-7'ث � ا.-
و�`_� / �)�' ��w J� ،rD4 أن ��Dرب و�y�N إ��P Uة ا��9س .�ات �gرة � (�A'وه� =ـ�  

J(� . �= �ً(��j ،ف��<6ذ � و�m آ��w ،���"r�9) " }j I��7 ا�6Dل �`ن ا�-��=J => ا/.-
ـ'ة �wـ� أن �ـ)� ��Aـ� آـJ أaـ��ل        �� Jـ�x) ،��ا�-6اJK ا�����^ ا�)�9ء، وk	ا ا+

 .ا�-r��9 ا�	ه� ا+-I�7 واDX' وا��!% وا/�-�Dم

�-��f q9و/ت ا�-�A� �= :1 ( q)!D أ.!ى، ��' ا/.-��4ت �� ا��9س =� ا��6ا=J ا+��!ة
�ت؛ ��c6 ا�<!دا��) ��2 ا� ^�إن . X<� ���� أ�� ا��zx وهm-)6 ا/�-���ـ� ) �3؛ ���

�!�� ���-<6ق وا��2ـ�  x) m���ـ6ه! ا/.ـ-�ف    –ا=-�آx� �9^ء =� / ��w � .!(� ا6QXل 
    ?AP6ـ�\ tو���-ـ� ،?A)'وا��!% �ـ '�Xا !�x= ،�ً(��j ،}") ي	ا2=! ا� ،?A9�99 و����

و@'ر ا��aرة إU أن =�Qدر ا/.ـ-�ف  . .-�ف�� أg)�ب ه	ا ا/) ���ً�(�-D��� أو ا��NDء 
، و�69Aـ� هـ	ا   ...)K<�ت ورا~��، .�C ،��Qza �|�Qت ا�-���� و~�4�Dـ� (=-69� �'ًا 

�A-����ت ا������� و\)��6N(ً� ¢6ه! ا� JQ-� �����P ورة}K �� J�'). 

�� ��: ا/.-�4ـ�ت ا+�ـ-�ة � ا�ـ    I6ال، ��ول ه�9 ا��آ�P2ا J��   ـ'رQـ^ آ���cا ^6
^ وا�9<6ر أو ا��!% ��cاع اI9��"¤ أو �6=�ً�" ا� �ً��!اE ...� .! ا+y�-z د(�9ً� أو 

 ^��Dوا� ^���X6ر اi9+وا �!�'ة ا�-)�(� � ا�)�9ء ا+�� ��( Льобон, 1993, с. 62). 
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ـ�ت �wـ�    و� ��gق �? ا�Z>9 ا�<�رق ��cا�<!د و�� ا42ـ!اد وا �ا�	ي ('رس ا�<!وق 
! ا��!%، ��� در�� ا/ر�)�ط ه	% �x+ �(P�Q= Yو��� �T(�!= �4ت�ا�6Dل �`ن ه	% ا/.-

�ت، وه^ ��cت �� ا42!اد أو ا����� ا� �ًC�P ��=� '��-�6ـy  ) أي در�ـ� ا/ر�)ـ�ط  (�
��: 

�<�A؛P'وده� ا�6ا����، و�� ا���X ا/ �N� ف أو��� ا�a ')I� l'ة ا/.-��-� 

��؛ ���cا+���� ا�<!د(� وا J��x� � دور ه	% ا/.-��4ت أو ا�<!وق 

�� ا.-��4ت ����6�6ـ�،   � Zg`-� lت ا����cا42!اد أو ا �� ��ا+���4 ا/�-��
 .\)��D، ا~��9، د(��9، أ('(���6�6

 }D7-وا� !ADز ا�I�� l�4ت ا��وا�-'={ وإ(�Dع ا2ذى وا��y9 و�fو�ـ� إ�Qـ�ء   إن ا/.-
�-� ا��ـ!% و��<ـ� ��.ـ-�ف و6sذ�ـً� =�!�4ـً�      . اu.! »)��6 دا|�ً� ����!%) ،��وk	ا ا+

 y9��' ا2.{ =� �� أ!اض أو �Aiـ!ات ا�)�را�6(ـ� وا��ـ�د(�   )ا/�-�Dم(��) JK2و�� ، .
�DP � yx�-g ي!x(ا� )ر�-�� ��)!g ��� أن   و��J =!ا� �z�-ق �ـ��� ا�\ـ �®!= }j �D

�ت ¯ 4;ـ�ت ) g2)�ب و6ا=J /_�|��(ا��9س دا|�ً� (6��D9ن �h ¯ ���h ت�-�� Uإ... ،Eا
ـ'ة  �� I��-6ة وا�D��� س��Pا� Uإ ���Xوا :��-�� �I96ن ا+��4�9 أو ا��� �= �ً(��jو

أن  –�ـ� أgـ�س gـ)q أو دا4ـ> واPـ'      و�دة =� (-? ��(! ه	% ا/���Dم . ه	ا ا/���Dم
�� أن (-�)q آA9= J? � .! ��2ذى وا�N!ر، و���-�x) t{ ا/��Dـ�م  ) �ًN�� ?AN�(�!ه6ا �
� ��Q'ام I9ا��!% وا� ^���� ه	% ا���X إU ا�-4�9! وا+6ا��A و��-�^ =�m ا/.-��4ت =

 .وا�Q!اع

0 �ـ�ه!ة �<�ـ�� =ـ� و�)�(B�9ـ�     (A'ف ا�)L7 ا�L�P �= ،^�>9 �6ه!%، إU ['(ـ' =�=ـ  
��و� أي ا.-)�ر ����Qzx (-? @��> ا42!اد ��� 4;�ت q�P ا��ـ��ت  . ا�<!د(� وا/�-��

   J|ـ�gا/.-)�رات ا�9<�ـ�� وو ��(T� ���� ا��D|�6ن �) J��D+و�� ،?A9�� ���4 آ��x+ا
� ا�<!وق ا�<!د(� � ��ه!ة =� yx��� ����cس ا��Dا ه6 ا+'...ا�	ه m9= 	>9) ي	ا� J.

�م  Y�64 m� Zgي أ	ا�-�!(¤ ا� Z>9ا� ?�1879 (Minton, Schneider, 1980)    . 

   �Aـ-��ـ�ت و��c�4ت �� ا�� ه	% ا+�`�� ه^ ا/.- �9�A) �= أن Uرة ه�9 إ�aو@'ر ا�
� إ\�ر ا�<!وق ا�<!د(ـ� إ/ =ـ� �ـ�ب    Y(Qا� lت ا��g9' ا�'را y�6-� �� ا	� ،%!���� 

 .ار�)�\�����a��� �A ا���=� ���6�6ع

    

وبالتالي، . بسبب التفوق الذي كان نتيجة طبيعية غير معلنة من قبل الغرب
صار الشرق أنموذجاً لالخـتالف والالعقالنيـة والسـذاجة والتفاهـة،     
وبالمقابل، أضحى الغرب مثاالً للفضيلة والعقالنية والتطـور الـذي تـم    

ويرى سعيد بأن االستشـراق فـي ظـل    . يناالعتراف به من قبل اآلخر
االستعمار تحول إلى منظومة فكرية معدلة باستخدام مجموعة من المعارف 
المتصلة به والتي في معظم األحيان تخدم بقاء هذا االستعمار واستمراريته 

(Said, 1997).  

واالنفعالية التي خبرها  اإلنسانيةهنا قد يكون من المفيد مقاربة الحالة 
لقد أفصح عن االضطهاد الـذي كـان   . رد سعيد في الشرق والغربادوا

يتعرض له من اآلخر الغربي سواء في القدس والقاهرة أو في الواليـات  
يتضح كيـف اقتـرن   " خارج المكان"مثالً، في كتابه . المتحدة األمريكية

فعنـد  . اآلخر الغربي لدى سعيد الطفل بإحساسه بالنفي واإلحباط والظلم
مدرسته في القدس كان الجنود البريطانيون يفتشـون حقيبتـه   عودته من 

، وهو "مصدر شغب محتمل"بصفته " طوالً وعرضا"المدرسية ويتفحصونه 
" نادي الجزيرة"لم ينس كيف اعترضه الحارس االنكليزي عند اقترابه من 

ال تجاوب يا ولد، غادر المكـان، غـادره   ...ماذا تفعل هنا يا ولد: "قائالً
سـعيد،  " (منوع على العرب ارتياد هذا المكان، وأنت عربـي بسرعة، م

وعندما هاجر سعيد إلى الواليات المتحدة األمريكية تجذّر  ).72.، ص2000
شعوره بالالانتماء للمكان، وتعزز شعوره بالنفي واالضطهاد، فعلى الرغم 

وهي  – ) Mount Hermon Schoolماونت هرمون(من تفوقه في مدرسة 
وكانت تضم عدداً من التالميذ السـود الموهـوبين فـي    مدرسة للبيض 

تمت معاملته كواحد من الملونين وحرم شرف إلقـاء خطبـة    –الرياضة 
  ).2000سعيد، (التخرج 

 

  �؟ــــــــــــ� ا
	ــــــــــ� هـــــــــــ� -3-1 

 Julia رسمت يوليا كرستيفا  "Strangers to Ourselves"في كتابها 
Kristevaأوالً، يستشعر الفرد : "ذة في جامعة باريس الصورة التاليةاألستا

خصوصيته، تلك العيون، الشفاه، عظام الوجنتين، تلك البشرة المختلفة عما 
أحبـه،  "..."لدى اآلخرين، كل ذاك يميزه ويذكّره بوجود شخص ما هناك

أقتله، ألنني اآلن أفضل خصوصيتي "..." عندما أكون ملحوظاً على األقل
اآلخر هو انفصام ال مفر من اللقاء به، إنه  .(Kristeva, 1991, p. 3)" فقط

تعيين لحدودنا وانعكاس آني شفاف لمرحلة المرآة التي تحدث عنها جـاك  
يطور الطفل بين الشهر السادس  -  Jacques Lacan)1981-1901(الكان 

والثامن من عمره قدرته على التعرف إلى صورته في مرآة ذاته، األمـر  
ي يجعله أكثر إحساساً بالوحدة الجسدية المتكاملة، كما يمنحه الـوعي  الذ

إذاً، . (Lacan, 1977, pp. 1-7)فكرة االختالف و االنفصام عـن الغيـر   
فنحن نمر في عالقتنا مع اآلخر مرحلة المرآة، أي أننا نتواجه مع صورة 

مـن  " عـرض "واآلخر هو . الخاص بنا عن أناه" األنا"أنفسنا حتى نميز 
أعراض عملية التغرب، كما أنه مفهوم فرضي تكمن محدداته الواقعية في 

وعلى الرغم من أن اآلخر يرمز بشكل عام . المذهبين الكولينيالي والقومي
وفـي  . لالختالف، فإنه يشكل حسب الفكر االمبريالي منظومة أيديولوجية

لى هذا السياق، يصف إدوارد سعيد اآلخر في استشراقه كتمظهر للحاجة إ
فهو يعتبر االستشراق قوة فكرية . تبرير عالقات القوة القائمة واستمرارها

سابقة على المذهب الكولونيالي انطالقـاً مـن تعزيـز الفكـر الشـرقي      
واآلسيوي؛ حالة يتم فيها احتواء السلطة المعرفية واإلرث المعرفي والقدرة 

 ,Rivkin, Ryan, 1998)المعرفية السامية وتقديمها عبر األطر التي تحكمها
p. 880) .  لذا، تحول الشرق إلى موضوع ال بد من الحكم عليه ودراسته  
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قد يتشابه اآلخر معنا، لكننا نتخذ موقفاً عدائياً منه، وهذا في الغالـب  
يعود ألفكار نمطية جامدة متوارثة عنه تجعلنا نعاني من عقدة خوف تجاهه 

الوقت  نفسفنرفضه ونعزله، أو من عقدة نقص فنسعى لتقليده ونكرهه في 
  .لتفوقه

كيف تؤثر األحكام المسبقة المتجذرة في وعي الجماعة على الحالـة  
العقلية للفرد؟ وكيف تتحول إلى أفكار جامدة مستقرة لدى الفـرد  -النفسية

  تدعم تحيزات الجماعة؟ 

نفس الفردي يأتي قبل كل شيء، في الوقت الذي أكد فيه على أن علم ال
، )فرد أو جماعـة (أولى فرويد أهمية خاصة لدراسة العالقات مع اآلخر 

األمر الذي جعل علم النفس االجتماعي بدوره أولوية على التوازي مع علم 
  .النفس الفردي

في الحياة العقلية للفرد هناك شخص آخر منـدرج دائمـاً كنمـوذج،    
يقع علم الـنفس الفـردي أوالً، لكـن     كموضوع، كمساعد، كخصم، لهذا

بالمعنى الواسع للكلمة، فإن هذه األولوية تمتد، في نفس الوقت، لتشمل علم 
  .)Freud, 1921, p 69(النفس االجتماعي 

وبناء على ذلك، فإن العمليات التفاعلية بين الفرد وجماعته تؤدي إلى 
هذه األخيرة منفصلة و. بروز بنية داخلية أطلق عليها فرويد األنا المثالية

وقـد  . (Freud, 1921, pp. 129-133)عن األنا وتقع في درجة أعلى منها 
نشأت فكرة فرويد كتطوير لما تحدث عنه العالم البريطاني هافيلوك ايليس 

Havelock Ellis قبل الحرب العالمية األولى كان فرويـد  . حول النرجسية
تحليـل الـذهان العقلـي     في عملهما على Jungمندفعاً مع يونغ  )1914(

psychosis  ؛ وقد قادته التحليالت التي قام بها لحالة شـريبيرSchreber3 
على كل حـال،  . إلى دراسة النرجسية المتأصلة لدى المصاب بالبارانويا

وفي . فرويد أصبح أكثر اهتماماً بالكيفية التي يمكن استدرار الليبدو عبرها
ركيز على شخص ما خارجي يتحـول  هذا السياق اعتبر أن االهتمام والت

ويؤدي ". االستغراق في الذات"إلى شكل من إعادة االستثمار في الذات أو 
وبهـذا  . االهتمام المبالغ فيه بالذات إلى خلق صورة مفضلة ومحببة عنها

المعنى، تتحول مشاعر الحب تجاه الموضوعات الخارجية المحببة لتصب 
حول الجانب المحبب الخـاص مـن   لكن هذه الفكرة . أو تذوب في الذات

. إلـى سـوداوية وكآبـة    )Freud, 1917(الذات تحول في عمل الحق له 
وعندما تصل الكآبة إلى درجة باثالوجية، فإن الذات تصبح مـن جديـد   

  .موضوع الحب، مع أنها يمكن أن تتحول في ذات الوقت إلى مركز الكره

الجانب المنفصل عن  أبدى فرويد اهتماماً كبيراً بهذا )1922(وفي عام 
 -داخلية للعالقات المباشرة مع أشخاص آخرين " مخلفات"وهو يمثل . األنا

 Freud, 1923, p(" الموضوع السـابقة  4راسب لتكثفات"األنا بهذا المعنى 
ذات ) أشخاص آخرين(وتبقى هذه العالقات مع موضوعات خارجية ). 29

يث تمكنه من تحديد ذاته بينهم تأثير كبير في حياة الفرد النفسية والعقلية، ح
مثالً، التواصل مع جدي وجدتي يسـتتبع  . على قاعدة األدوار االجتماعية

التي اسـتمدها مـن   " النموذج"الوقوف مطوالً على مواقف ترتبط بالوالد 
وكمدرس جامعي ألقي . والدي، وبالتالي بطريقتهما في التواصل مع أبنائي

مدرسي أو حتى بنموذج معلمي فـي  محاضرة على طالبي متأثراً بنموذج 
وتبدو هذه النماذج مجموعة البدائل التي ألجأ إليها بحسب . الخ...المدرسة
وفي صيغة النموذج، أستطيع أن أكيف نفسـي وفقـاً المعـايير    . الموقف

  .والقواعد التي استمدها منه، وبالتالي إقامة عالقة اجتماعية مع اآلخر

اً جداً، لطالما يتأثر الفرد بعدد من النماذج يبدو مفهوم األنا المثالية مائع
وكل نموذج يخلف جوانب تتحول إلى مكونات مـن العـالم   . خالل حياته

بمعنى، تبقى الرواسب السابقة لتكثفات الموضوع قابلة أو . الداخلي للفرد
العـالم  (عرضة الستمرار التعديل أو التغيير من قبل أشـخاص آخـرين   

 ).الخارجي

والسمات واالهتمامات المشتركة أكثر تمظهراً في مخيالتنا يصبح التجانس  
وفي هـذا  . عندما يضعف اإلحساس بوجود فروق جوهرية بيننا وبين اآلخر

على هذا المصدر للهويـة الذاتيـة،    Linda Colleyاإلطار، أكدت ليندا كولي 
وبنت فكرتها على مستوى قومي معتبرة أن الهوية الوطنية وانبثـاق مفهـوم   

فرنسـا  (في بريطانيا كان أبرز نتيجة للمواجهة مع اآلخر الكـاثوليكي  " ةاألم"
ثم أوضحت كولي وجهة نظرها باإلشارة إلى لوحة الفنـان ديفيـد   ). نابليون
متقاعدو تشيلسي يقرؤون مذكرات معركـة ووترلـو   " David Wilkieويلكي 
ـ "مشيرة إلى أن " 1822 ي الصراع مع آخر خطير وعدائي انتهى إلى التغاض

عن االنقسامات الداخلية وتشجيع الوحدة، مما جعل األمر ممكناً لفنان اسكتلندي 
- أن يرسم شوارع لندن في مشهد احتفالي بالنصر الذي حققه شخص انغلـو 

  . (Colley, 1992, p. 366)"ايرلندي هو دوق ويلينغتون

وفي روما القديمة، كان هناك معارضة كبيرة لقبول ترشـح اآلخـر   
المقاطعات الرومانية في فرنسا، ( Gaulsاجر من شمال ووسط االثني المه

وهي مسألة تشبه ما يجري اليوم مع اآلخر االثني . للسلطة) قبائل السلت
أو الجنسي الذي يرغب في تصدر السلطة في الواليات المتحدة األمريكية، 
حيث دارت وال تزال العديد من النقاشات حول موضوع وصول أسود أو 

ويروي المؤرخ الروماني كورنيليـوس  . الرئاسة في هذا البلد امرأة لسدة
استيراد "أن مبرر االعتراض على ) م117-م56حوالي ( Tacitusتاسيتوس  

أو مشاركتهم في السلطة كان  (Tacitus, 1996, p. 242)" جحافل األجانب
يكمن في أن هؤالء سيزيدون البطالة، ناهيك عن أنهم قد يحطـون مـن   

ـ (ذين قاتلوا ضدهم وانتصروا عليهم سابقاً شرف أولئك ال  Gaulsضد الـ
في حال اتخذوا ألنفسهم موقعاً ) الذين كانوا يطالبون بالمشاركة في السلطة

بعدها، صارت حجة الحفاظ على الهوية الرومانية واهية جداً . في السلطة
يكونون بشتى الوسائل ...دعوهم:"بسبب التنوع الكبير الذي طرأ على روما

اناً للمواطنية الرومانية، لكن يجب عدم التفريط مطلقاً بعظمة مجلـس  عنو
  .(Tacitus, 1996, p. 243)" الشيوخ ورمزيته

وهكذا، اكتسب مجلس الشيوخ الروماني مكانته مـن خـالل تفـرده    
وحصريته وانطالقاً من مبدأ أن القيمة الذاتية لإلمبراطوريـة الرومانيـة   

-ومن مدخل نفسـي . يجري في سبيلهاالذي " شالل الدماء"تكتسب عبر 
بتهديـد التوجـه    اإلحساساجتماعي يمكن القول بأن قلق الهوية ينشأ من 

القيمي االجتماعي لجماعة تشكلت وفقاً لمفهومٍ ذاتي اصطلح عليه أفرادها 
) م54-م.ق 13(لقد وعد اإلمبراطـور الرومـاني كلوديـوس سـيزر      –

Claudius Caesar  ة الوطنية التي تجعل تفـوق  يعتمد نفس السياس" بأن
  .(Tacitus, 1996)أولى األولويات " روما

وزمالؤها فـي   Jolanda Jettenمن ناحية أخرى، أشارت يوالندا جيتين 
 Similarity as a source ofالتشـابه كمصـدر لالخـتالف     "ورقتهم البحثية 
differentiation  " اعة شعور جماعة ما بالتهديد عندما تصبح جم"إلى خاصية

على  )1922(وقد وصفت من قبل سيغموند فرويد ". أخرى شديدة التشابه معها
ال شك في أن .  (Jetten, 2001, p. 622)" نرجسية االختالفات الصغيرة"أنها 

جوهر أي أمة يكمن في السمات واألهداف العامة المشتركة بين أفرادها، لكن 
مكن القول بأن الفرد أحيانا هذا ال يعني بالمطلق أن هؤالء غير مختلفين، بل ي

األمر يكمن في مدى فهمنا لـذواتنا الفرديـة والجماعيـة    . آخر بالنسبة لذاته
قد يشـكل  . ومستوى التهديد الذي تشكله ذات اآلخر الفردية والجماعية أيضاً

الفرد من نفس الجماعة التي ينتمي إليها آخراً خطراً على فـرد مـن نفـس    
ها، وقد يشكل اآلخـر القـومي خطـراً علـى     جماعته أو على الجماعة برمت

الجماعة التي ننتمي إليها لمجرد اإلحساس بأن هويتنا الجماعية مهددة، حينهـا  
  ".الهم- الهو"تنصهر أنا الفرد في أنا جماعته في مواجهة تهديد 

الجماعة يقوم على مـدى إحساسـنا   - الفرد أو اآلخر- إذاً، موقفنا من اآلخر
لقضايا المرتبطة بأهدافنا، قيمنا، عقيـدتنا، اهتماماتنـا،   بتماهيه أو انفصامه عن ا

  .الخ...مصالحنا، مستوى تطورنا على الصعيدين الروحي والمادي
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ولعل التحدي األكبر في هذا السياق يكمن في السعي للمقاربة بين 
عن الحقيقة المثبتة حول انتفاء  االختالفات العرقية ونظيراتها الثقافية بعيداً

  .(Жакар, 1996) "الصافي"مفهوم الساللة أو العرق 

ولعل المشكلة األساسية التي ينبغي تجاوزها هنا عدم وجود إجماع حول 
وعلى نحو أدق، يتسبب الطابع  .(Willerman, 1979)" العرق"مفهوم 

التي تعنى  التشعبي لهذه المسألة في المراوحة بين العديد من العلوم
مثالً، في العلوم االجتماعية تتم معالجة مفهوم العرق انطالقاً من . بدراستها

وبالتالي، فإن العرق . التنوع البيولوجي المحصور في إطار التماثل الجيني
تحديد أو انقسام أفراد النوع الواحد حسب محدداتهم أو خصائصهم الجينية 

وفي . (Minton, Schneider, 1980, p. 424)إلى فئات فرعية متنوعة 
توجه آخر، يمكن تحديد األعراق حسب تجمعات الناس المناطقية على 
قاعدة أصلهم الجيني الذي يتمظهر من خالل سمات أو عالمات ترتبط 
بالمظهر الخارجي يتقاسمها أفراد جماعة محددة خالفاً ألفراد الجماعات 

  .(Йорданов, 1991, с. 3)األخرى 

خيص المبادئ العامة التي تحكم تصنيف األعراق حسب وهكذا، يمكن تل
مؤشرات تشريحية؛ : رؤية ممثلي نظرية الفروقات العرقية، بما يلي

ومن هذا المنطلق،  .(Йорданов, 1991)تراتبية هرمية؛ انتماء مناطقي 
يتحدد النمط العرقي، قبل كل شيء، تبعاً للمكونات التشريحية 

الجسدي، الطول، طول الرأس وعرضه، والفيزيولوجية، خاصة التكوين 
طول الوجه وعرضه، لون البشرة، الشعر، العيون، الزمرة الدموية 

وهكذا، يعتقد أصحاب هذا الرأي بأن . (Ханко, Лацуза, 1991)وغيرها 
األعراق مجتمعات أصيلة تتباين على قاعدة وجود أو انتفاء محددات جينية 

  .(Willerman, 1979)بعينها 

المقابلة، شهدت تسعينيات القرن المنصرم العديد من الدراسات في الجهة 
لباحثين اعترضوا على ما يسمى بالفروق العرقية في الخصائص 

 ;Yee et al, 1993$#ً"،(البيولوجية وعالقتها أو ارتباطها بقدرات اإلنسان 
Жакар, 1996; Леви-Строс, 1996  .( ففي عام)نشرت مقالة ) 1993

تصدر عن الرابطة النفسية  – American Psychologistعلمية في مجلة 
بشدة منظري  (Yee et al., 1993)انتقد فيها الباحثون  – APAاألمريكية 

تبعاً للخصائص الجينية  الفروق العرقية وفكرتهم حول تحديد النمط العرقي
التي تسمح بالترتيب أو التصنيف الهرمي للقدرات التي يملكها األفراد 

مون لهذا العرق أو ذاك، مع العلم بأن هذه الفكرة القت قبوالً الذين ينت
معنوياً ومادياً ورواجاً كبير منذ القرن الخامس عشر وال تزال مؤشراتها 

وزمالؤه بأن مثل هذه التصنيفات  A. Yeeويؤمن يي . واضحة حتى اليوم
" نةالحاض"اجتماعية سلبية للغاية، بل هي -أو التقسيمات تترك آثاراً نفسية

وقد نادوا بتعديل مفهوم . لألفكار النمطية الجامدة السلبية عن اآلخر العرقي
  .المتداول على نحو خطير وخاطئ في وثائق اليونسكو" العرق"

لماذا تهتم العلوم النفسية ببحث مشكلة األنماط العرقية؟ يمكن تحديد أهم 
  :العوامل وراء ذلك بما يلي

بين المتغيرات المستقلة في  كواحد من" العرق"أساساً، يندرج  -
  ؛(Yee et al., 1993)بعض الدراسات واألبحاث النفسية 

تعد االختالفات العرقية من أهم األسس التي تتشكل وفقها  -
فبعد الحرب العالمية . القوالب الذهنية الجامدة أو األفكار النمطية السلبية

لمشكلة بالتكاثف، الثانية، وتحديداً منذ ستينيات القرن المنصرم أخذت هذه ا
وهي اليوم تجد صداً قوياً في الدول الغربية، خاصة الواليات المتحدة 
األمريكية وانكلترا وألمانيا وفرنسا وبصيغ وأشكال جديدة كالخوف من 

ويمكن القول بأن الحديث ). اإلسالموفوبيا(األجنبي، والخوف من اإلسالم 
" ة والحرية والديمقراطيةللحضار"اإلسالم ومعاداته " خطر"عن " المجنون"

يشكل اصطالحا العقالنياً كشف ويكشف عن حقبة جديدة في تاريخ التمييز 

لم ينصب اهتمام فرويد على مسألة تحوالت األنا المثالية لدى الشخص  
إنها ليسـت  . فقط، بل تعداها إلى التركيز على تجلياتها في حياة الجماعة

من األدوار، بل هـي أسـاس   فقط طريقة يكتسب الناس عبرها مجموعة 
فأفرد جماعـة مـا يتالقـون أو ينصـهرون     . لوحدة الجماعة وتضامنها

ويلتحمون ألن ذات أو نفس األنا المثالية تشكل مرجعية بالنسبة لهم جميعاً، 
وهكذا، تصـبح  ". نحن الجماعة المثالية"بمعنى، تتحول األنا المثالية إلى 
وحدة، كما يصـبح االنتمـاء أو   م" مثل"وحدة الجماعة قائمة على قاعدة 

  .أو استدماج هذه النماذج" بتشاركية"إلى هذه الجماعة مشروط " الالانتماء"

بخصـائص أو  " نحن الجماعـة المثاليـة  "تتميز األنا المثالية أو باألحرى 
إنه نموذج معياري بالنسبة ألفراد الجماعة، بمعنـى  . سمات النموذج الجمعي
ه المقارنة هي وظيفة أساسية لألنا األعلـى الـذي   هذ. أنهم يقارنون ذواتهم به

حيالهـا مسـتنداًً إلـى    " يسلك بخشونة شديدة"يقسو في لحظة ما على األنا أو 
 ,Freud)وفي هذا السياق، اعتبـر فرويـد    ". نحن الجماعة المثالية"معايير 

1930, p.130)  على قاعدة مفهوم االضطهاد الـذاتي الـذي   (أن تحقير الذات
يرتبط بعوامل داخلية تقع فـي   ")Melanie Klein  5ميالني كالين"ه تحدثت عن

أن  (Klein, 1958)وأكثر من ذلك، تعتقد كالين . أساس األنا األعلى األخالقي
بمعنـى، يمـارس األنـا    .  األنا األعلى هو الجزء الالمتسامح من الشخصية

  .(Bion, 1959, p. 314)األعلى دوراً غير متسامح، بل مدمر لألنا   

إلى التدمير الذاتي البدائي " األنا األعلى المدمرة لألنا"تعود جذور فكرة 
" الغرائـز "بـأن   )1930(وقد سلم فرويد نفسه . الناجم عن غريزة الموت

  .العدوانية اإلنسانية ترتبط أصالً باإلحساس بالذنب الذي تثيره األنا األعلى

تحار صراحة، لكنه قد ال يمثل العنف الداخلي الموجه ضد الذات االن
على العالقات الجيدة لألنا، وعلى الحب، وعلى الحاجـة للبقـاء   " هجوم"
)Riesenberg-Malcolm,1999 .( لهذا تنظم األنا نفسها من أجل الكفاح أو

تقسم األنا نفسها على . (Rosenfeld, 1971)مواجهة هذا الغضب الداخلي 
ـ ) دوافع(خط طبيعي منشطر بين مشاعر  هـذا  . رى سـلبية ايجابية وأخ

ليس بين الرغبات فقط، بل بـين أجـزاء    –االنقسام يخلق صراعاً داخلياً 
في الوقـت الـذي   " الذات السلبية"وعلى هذا النحو تنفصل . الذات أيضاً

الذات "بعد ذلك تتصل ". الغريزة"تضعف فيه حدة التوتر الذي يخلقه ضغط 
ن على أكثر جوانب حيـاة  بالجوانب االيجابية للذات الكلية، لتهيم" السلبية

يضغط " آخر غريب"الفرد تعزيزاً، وبالتالي، تصبح الجوانب السلبية كأنا 
التـي تنكـأ الجـرح    " اإلبـرة "على نحو مؤلم، األمر الذي يجعلها كمثل 

  .(Williams, 1998)باستمرار 
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تالفات العرقية من بين مسائل علم النفس الفارق األكثر تعقيداً، تعد االخ
  :وذلك لألسباب التالية

يتطلب بحث هذه المشكلة مدخالً تكاملياً، وعلى الرغم من  •
اتضاح مالمحه في اآلونة األخير، إال أنه ال توجد بعد إجابات واضحة 

 حيال هذه المشكلة؛

تؤكد األولى على : اًحتى اآلن، هناك وجهتا نظر تتباينان تمام •
حتمية وجود العرق وإشراطه بيولوجياً، في حين تشدد الثانية على 
سخف هذا اإلدعاء وأن الحديث عن اختالفات عرقية مسألة مصطنعة 

 أو مختلقة بنية مبيتة؛

خالل القرن التاسع عشر وبداية " العرقية"كرس أنصار مذهب  •
فسيرهم للفروق الفردية القرن العشرين مفاهيم الوراثة والجينات في ت
 والجماعية بالعالقة مع المنبت أو األس العرقي؛

هناك ضبابية واضحة في المحددات المستخدمة لتفسير االختالفات 
  .(Minton, Schneider, 1980; Willerman, 1979)العرقية واالثنية 
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العالم من كواشف الالتسامح بين األعراق تكاد ال تخلو دولة أو بلد في 
واالثنيات فيها، وتكفي قراءة بسيطة في تاريخ الصراعات العرقية واالثنية 

  .لالستدالل على ذلك

لقد كشفت العديد من األبحاث النفسية ذات الصلة عن فروق عرقية 
تعد الواليات المتحدة األمريكية من . تبعاً لمؤشرات معرفية أو سلوكية

االثنية والعرقية في العالم، األمر الذي جعل األبحاث " التجمعات"أكبر 
المرتبطة بالسمات أو الخصائص أو العالقات بين هذه االثنيات أو األعراق 

تقصت بعض هذه الدراسات جوانب ذات . مسألة تقليد علمي في هذه الدولة
عالقة بالجينات، وأخرى بحثت الفروق في طبيعة األمراض، وثالثة 

مثالً، بينت إحدى الدراسات التي استخدمت . الخ...ولت حاصل الذكاءتنا
من الجينات } %29و  22{بأنه ما بين ) تحليل الدم(تقنية تحليل األمصال 

من  }%20{التي يحملها السود ال تنتمي إلى اإلرث الجيني للسود، وحوالي 
 ,Minton)جينات البيض األمريكان لها نفس الخلفية الجينية للسود 

Schneider, 1980).  وفي بحث آخر اتضح وجود اختالف في الطبيعة
التكرارية لألمراض التي تصيب الجماعات العرقية المختلفة، حيث تبين أن 
البيض مقارنة بالسود أكثر إقداماً على االنتحار، وأكثر إصابة باللوكيميا 

 ، وبأمراض القلب وسرطان الثدي، في حين يعاني السود)سرطان الدم(
أكثر ما يعانون مقارنة بالبيض من اإلعاقات الجسدية المختلفة ومرض 

  .(Willerman, 1979)السكري واألنيميا ومرض السل 

وفي ذات اإلطار، تركزت الكثير من األبحاث في مجال علم النفس 
الفارق على موضوع الفروق في حاصل الذكاء بين الجماعات العرقية 

فعلى سبيل المثال، . ه الفروق لصالح البيضالمختلفة، وغالباً ما كانت هذ
عند دراسة دور الوراثة في الذكاء التي طبقت على توائم متماثلة وغير 
متماثلة استنتج العديد من الباحثين أن العالقة بين المتغيرين أكثر وضوحاً 

 ,Willerman, 1979; Minton)لدى البيض مقارنة باألعراق األخرى 
Schneider, 1980)  .ا أشارت نتائج دراسات أخرى إلى وجود فروق كم

من االبتدائية حتى (دالة بين تالميذ وطالب المؤسسات التعليمية المختلفة 
في القدرات العقلية، علماً أن هذه الفروق كانت دائماً لصالح ) الجامعة
أيضاً، في عدد من الدراسات التي تقصت حاصل الذكاء في . البيض

اتضح أن الفروق في معدل الذكاء من " المختلطة"عينات من أطفال األسر 
زوجات ألمانيات وأزواج أمريكان ال تعود وظيفياً إلى العرق الذي ينتمي 

، في حين (Willerman, 1979; Minton, Schneider, 1980)إليه األب 
من زواج مختلط في الواليات المتحدة (يرتفع حاصل الذكاء لدى أطفال 

على مقاييس الذكاء مقارنة بنظرائهم ألمهات ألمهات بيض ) األمريكية
وبالمقابل، بينت بعض األبحاث وجود عالقة بين الفروق في حاصل . سود

وقد أشارت النتائج إلى أن . الذكاء لدى البيض والسود ومكان إقامتهم
األطفال البيض والسود الذين يعيشون في جنوب الواليات المتحدة سجلوا 

ة مع نظرائهم الذين يقطنون في الشمال، كما حاصل ذكاء أدنى بالمقارن
تبين أن المهاجرين من أبناء الجنوب باتجاه الشمال أفصحوا عن معدالت 
ذكاء عالية وقدرات أكبر في االستفادة من فرص العمل وتحقيق الذات في 

  .(Minton, Schneider, 1980)الشمال 

كاء، فاعتبروا لقد حاول الوراثيون التقليل من شأن دور البيئة في الذ
أن التأثير التراكمي للبيئة لم يحدث فروقاً ملحوظاً في حواصل ذكاء 
األطفال الذين يعيشون في بيئات فقيرة وغير محفزة ونظرائهم من البيئات 

طبعاً، هذه النتائج متناقضة وال يمكن االعتداد بها، خاصة . الغنية والمحفزة
ا الصدد يدعم أو يشير إلى وأننا لن نجد في معطيات معظم األبحاث بهذ

ارتفاع حاصل الذكاء لدى السود مقارنة باألعراق األخرى في الواليات 
 ,Minton, Schneider)لهذا، يرى العديد من الباحثين . المتحدة األمريكية

بأن االختالفات الثقافية هي العامل األهم في تفسير هذه المسألة،  (1980
 روق اللغوية، فالسود يتكلمون بلكنة وعلى نحو خاص ما يرتبط منها بالف

العنصري الغربي الحديث، دون أن ننكر وجود أنظمة وجماعات  
إسالمية ظالمية ومجردة من كل ما له عالقة بالحضارة والقيم اإلنسانية 

  ؛"الكره-الشر"تسهم على نحو مباشر أو غير مباشر في تأجيج هذا 

م النفس بالكشف في ظل ضبابية المصطلحات والمفاهيم يعنى عل -
 .جماعية-شخصية والبين-عن جوهر الصراعات البين

 .Aلقد توقف يي وزمالؤه عند أفكار ونتائج أبحاث آرثر جنسن 

Jensen من حاصل الذكاء يعود للوراثة، كما } %80{ التي أشارت إلى أن
لمعطيات دراساته على  C. Burtسيريل بيرت " تزوير"تناولوا موضوع 

ثم دعوا الرابطة النفسية األمريكية . كاره وفرضياتهنحو يتوافق مع أف
لتشكيل لجنة تنحصر مهمتها في التوصل إلى معالجة نهائية لمشكلة 

بدورها، أتاحت المجلة نفسها . (Yee et al., 1993) العرقية كمفهوم علمي
الفرصة أمام  American Psychologistالتي نشرت مقال يي وزمالئه 
 American)االنتقادات الموجهة لهم جنسن وبيرت للرد على 

Psychologist, 1995, 50(1), pp. 40-45). لكن دون طائل، حيث بقي ،
  .الجدل مستمراً ولم ينتهي

ومع تفاقم ظاهرة العنصرية بدأت اليونسكو البحث من جديد عن 
لقد طرح مفهوم العنصرية على أساس . وجهات نظر المتخصصين حولها

كون من مجموعات متمايزة يشترك أفراد كل الجنس البشري م )1: أن
يمكن تصنيف هذه  )2أعراق؛  –واحدة منها بخصائص بيولوجية معينة 

األعراق على سلم أو مقياس تبعاً للقدرات التي تختزنها كل مجموعة 
هذا الطرح كان محط انتقاد شديد من قبل  .(Жакар, 1996, с. 22)عرقية 

الناس في جماعات " بوتقة"على ، حيث اعترض األخير 6ألبير جاكار
وأشار إلى أن . عرقية استناداً إلى مؤشرات ومعايير بيولوجية أو جينية

مفهوم العرق لم يعد صالحاً للتداول على هذا النحو، وقد اعتبر أن هناك 
فروق أو اختالفات مميزة بين الجماعات البشرية على أساس الخصائص 

عية، لكن تمازج هذه الجماعات االجتما-البيولوجية والسمات الشخصية
غاية في " صافية"أو ساللة " نقي"وتفاعلها جعل إمكانية الحديث عن عرق 

الالعقالنية، إذ يقتضي هذا األمر عزل أفراد هذه الجماعة أو تلك على 
نحو تام وفق تسلسل زمني متصل دون االحتكاك بأفراد الجماعات األخرى 

  .(Жакар, 1996, с. 24)مطلقاً  

إلى تفضيل الحديث  7ستروس- ى نحو مشابه، ذهب كلود ليفيوعل
فهو يرى بأن اإلنسان ال ينمو أو . عن ثقافات بدالً من أعراق أو اثنيات

يتطور بنفس المعدل في كل مكان، بل يكتسب مالمح التنوع المجتمعي 
بكلمات أخرى، ال يمكن النظر للتنوع الفكري والجمالي . الحضاري

تتابعية مع أي مخطط بيولوجي - عالقة سببية واالجتماعي في إطار
ظاهرة مرتبطة، قبل ) التنوع(إنه . لبعض خصائص الجماعات البشرية

- ويعتقد ليفي. أي شيء، أو موازية لما يجري في الوسط المحيط
" الئحة"ستروس بأن اإلسهام الفعلي أو الحقيقي للثقافات ال يكمن في 

 ,Леви-Строс) تنوع ومداهانجازاتها، بل في طبيعة التمايز أو ال
1996, с. 30-31).  

وفي سياق متصل، ال يخفى على أحد الدور الكبير الذي لعبه داروين 
لكن . في التأسيس لمسألة الفروق العرقية F. Galtonوفرنسيس غالتون 

بقصد أم بغير قصد أخذ هذا المفهوم أبعاداً سلبية للغاية على أرض الواقع، 
كره واالحتقار لآلخر العرقي، ليس ألسباب ترتبط فصار مرادفاً للشك وال

. بالتفوق والنقص فقط، بل لمجرد انتمائه إلى جماعة أخرى مختلفة، أيضاً
وال يثق بكل من يختلف عنه، فينأى عنه ويقطع " العرقوي"وعليه، يكره 

كل السبل التي قد يفتحها اآلخر المختلف للتواصل معه، ناهيك عن أنه قد 
ئه أو إلغائه بكافة الوسائل المتاحة، حتى لو كانت غير يقدم على إقصا

  .أخالقية
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هنا، نحن بحاجة إلى تحديد بعض المفاهيم ومعالجتها حتى نتمكن من 
  .ماهية االختالفات الثقافية وعواملها توضيح

ثقافية التي خالل العقود األخيرة، أخذت األبحاث والدراسات عبر ال
، وربما يعود السبب في واضحاركزت على متغير االثنية منحاً تصاعدياً 

  .ذلك إلى طبيعته الصراعية

يتعلق مصطلح الجماعة االثنية بالثقافة الفرعية المتمايزة في إطار 
مجتمعها، والتي يؤمن أفرادها باختالفهم عن اآلخرين، وتستند هويتهم أو 

كالمعتقد الديني، ولون البشرة وسيمياء وحدتهم إلى مؤشرات محددة 
 اإلغريقيومنذ زمن بعيد تحدث المؤرخ . الوجه، واألس القومي وغيرها

عن صفات ) م.ق 425حوالي  -م .ق Herodotus )484الكبير هيرودوت 
: أنظر في" (الشرق األوسط"وعادات متباينة لدى أبناء الثقافات الفرعية في 

Gergen, 1984.( عالم النفس واالجتماع واألنثربولوجيا  من جهته، قدم
تعريفاً مشابهاً للجماعة االثنية، حيث  M. Tuminاألمريكي ملفين تومين 

حددها على أنها مجموعة من األفراد يمتلكون أو يتشاركون واحدة أو أكثر 
 )4؛ القومية )3العرق؛  )2الدين؛  )1: من الخصائص أو الصفات التالية

  ).Harding et al., 1968, p. 5: نقالً عن(افية اللغة والتقاليد الثق

واقعياً، تتشكل لدى أفراد الجماعات الثقافية المختلفة أنماطاً محددة من 
االتجاهات أشرنا إليها في فصول وفقرات سابقة باألحكام المسبقة التي 

وينقلب أي اتجاه اجتماعي إلى . تتضمن تقييمات سلبية حيال اآلخر االثني
ندما يخرج عن إطار معيار العقالنية وعن مفهوم العدل حكم مسبق ع

بكلمات أخرى، يقود االنحراف عن معيار العقالنية . والمساواة اإلنسانية
إلى قناعات مسبقة وتعميمات متطرفة، وأفكار نمطية، ورفض للمنطق أو 

كما يؤدي تجاهل معيار العدل . حقيقة األمور المغايرة لمثل هذا التوجه
معرفياً على نحو يخدم مصلحة معينة إلى " فبركته"اإلنسانية أو والمساواة 

  .ترسيخ عوامل االختالف والتمييز العنصري

، األمر الذي "إنسانياً"تتأسس القناعات المسبقة على االفتقار لفهم اآلخر 
وهكذا، . سلبياً، وبالتالي مشاعر عدائية والتسامح معه انفعاليايكسبها سياقاً 

سبق حيال أفراد جماعة اثنية ما عن اتجاه يفتقر إلى يعبر الحكم الم
المحاكمة العقلية وإلى منطق العدل والتسامح، وينعكس في مفردات أو 

وفي هذه الحالة، يقوم السلوك الجماعي على . تعبيرات لفظية أو سلوكية
أفراد الجماعات االثنينة المختلفة " يتقاذفها"المسبقة التي  األحكامقاعدة من 

  .ضهم البعضضد بع

قد يكون لألحكام المسبقة ناحية ايجابية واحدة تنحصر في االلتفاف حول 
 .Gالجماعة وإظهار الدعم ألفرادها، لكن، وكما جاء على لسان ألبورت 

W. Allport )1954(،  تمثل األحكام المسبقة اتجاهاً اجتماعياً سلبياً ال يحمل
: أنظر أيضاً في(تلف بين ثناياه إال الرفض والنفور من اآلخر المخ

Jones, 1972, pp. 2-3 .(  

سلبي ) رأي(على تقييم  8وعلى نحو أكثر تفصيالً، ينطوي الحكم المسبق
 .Jones, 1972, p)ألفراد جماعة اثنية أو دينية أو قومية أو ثقافية مختلفة 

 Webster’s New Twentieth Centuryورد في قاموس الويبسترز  .(61
Dictionary )1965( ستة تعاريف للحكم المسبق:  

حكم أو رأي تشكل دون أن يستند إلى حقائق أو معطيات  -
  واضحة؛ قناعة مسبقة؛ استحسان أو، غالباً عدم استحسان؛

 حكم أو رأي يتجاهل الحقائق أو الوقائع المناقضة له؛ -

 ميل نحو تقييمات وآراء سلبية؛ -

، دينياً، تجاه اآلخر المختلف عرقياً) حقد(شك، التسامح أو كره  -
 الخ؛...أيديولوجياً، مهنياً

انكليزية خاصة بهم وحدهم، لذا يجب التعامل بحذر شديد من كل  
التعميمات المرتبطة بالمحددات الوراثية لالختالفات العرقية في حاصل 
الذكاء، لطالما ارتبطت وامتزجت تاريخياً بلغة التمييز العنصري، حتى 

  .فس وغيره، لألسفلدى بعض العلماء في مجال علم الن

وما سبق حول حاصل الذكاء ينسحب أيضاً على الفروق في االنجاز 
المدرسي والمهني، حيث تعج الدراسات واألبحاث في هذا اإلطار بنتائج 
مماثلة تؤكد على وجود عالقة موجبة بين الفروق في التحصيل الدراسي 

 ,Minton)للسود والبيض ومستويات القلق ومركز الضبط          
Schneider, 1980).  فظهر السود أقل استقاللية وأكثر قلقاً وأضعف دافعية

االلتحاق بالتعليم، (لالنجاز،  وقد تم رد ذلك على عوامل األسرة والمدرسة 
أفكاره أو (، وسمات المعلم ...)الضغط االجتماعي، المناخ المدرسي

خصائصه أحكامه المسبقة، اتجاهاته نحو قضية التعليم والتالميذ، 
 .Minton, F. Schneider  Hويضيف مينتون وشنايدر ...). الشخصية

أن تكاثف األفكار النمطية العرقية في الواليات المتحدة األمريكية  )1980(
، بدرجة معينة، لإلحساس بالتمييز "أي أسود"قادت إلى حقيقة تعرض 

ين العنصري ضده، لكن هذا لم يمنع من تأكيد النتائج على أن الراشد
السود، رغم تقديرهم المنخفض للذات، أكثر رضا عن حياتهم مقارنة 

  .بنظرائهم البيض

بكل األحوال، وبغض النظر عن الدراسات التي تناولت الفروق بين 
السود والبيض في الواليات المتحدة، فإن الدراسات التي أكدت على 

يئة العوامل الوراثية تكاد ال تقارن بتلك التي ركزت على أثر الب
(Lazarus, 1974).  

�ــــــا�	��� -3-3�  ��ـــــــ% وا��ـــــــ�ت ا�$#���ــــــــ� ا�"!� ــــــــ�ت 

بداية ال بد من اإلشارة إلى أننا نقصد بالجماعة الثقافية تلك المجموعة 
من األفراد الذين يتقاسمون الوجود والعادات والتقاليد والعراف والقيم 

ماء االجتماعي أو الديني أو المناطقي أو القومي واألس االثني واالنت
  .ويتميزون بأسلوب حياة خاص

)                1955-1883( يعتقد الفيلسوف االسباني خوسيه اورتيغا اي غاسيت

José Ortega y Gasset )1989 ( بأن الثقافة تتحدد انطالقاً من مجموعة
، علماً )المجتمع(عة معايير وقواعد تنطبق على كل فرد من أفراد الجما

بأن درجة تطورهم تعكس مدى توحدهم أو انعدام التوازن في العالقات 
بأن المفهوم  R. Benedictبدورها، ترى روث بينيديكت . القائمة فيما بينهم

الذي يكتسب " العرف"األساسي الذي يؤطر االختالفات الثقافية بوضوح هو 
استمرار مع منظومة القيم في كل حدث معناً فريداً، ويتسق تماماً وب

ال شك في أن دراسة  .(Benedict, 1959, p. 2) والعادات والتقاليد 
الثقافات والتعرف إليها عن كثب يسهم إلى حد كبير في إيضاح إشكاليات 

، لطالما يمثل الشك الذي يعتري فرد "الغبية"العرقية أو القومية " العنجهية"
الوحيد المتوفرة " االتصالي"توجه من جماعة ما تجاه اآلخر المختلف ال

 ;Benedict, 1959)حياله في ظروف التمييز العنصري والقومي 
Lazarus, 1974).  

أيضاً، يسهم بحث التنوع الثقافي، على نحو كبير، في الكشف عن 
ستروس على -طبيعة األفكار النمطية العرقية، وفي هذا الصدد يؤكد ليفي

استجبنا على نحو مقنع ضد قضايا العنصرية ال نستطيع اإلدعاء بأننا : "أنه
الثقافي، لطالما يرتبط األخير  –أو التعددية  –ما لم نبحث كنه االختالف 
  .(Леви-Строс, 1996, с. 30)" عضوياً بالتمييز العنصري

رغم واقعيته وضرورته وجماليته، يمثل التنوع الثقافي في بعده 
ي فهو محرض على التناقض الوظيفي االختالف بين الثقافات، وبالتال

  .والتنافر وردات الفعل التي تنم عن الرفض والنبذ والعدائية
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وأكثر من ذلك، تمثل األحكام المسبقة والتعصب كاتجاه اجتماعي 
ومن وجهة نظر المدخل . أعراض الضطرابات نفسية فردية وجمعية

يل النفسي، فإن التعبير الصريح عن التعصب واألحكام الديناميكي أو التحل
تقلص من حدة الصراع الداخلي " اثنياً"المسبقة السلبية تجاه اآلخر المختلف 

عبر استخدامه، غالباً، آللية أو لميكانيزم " المنمط"التي يعاني منها الفرد 
  .(Mayo, Lafrance, 1977)" اإلسقاط"

نمطية والتعصب، قد يكون مفيداً، ولطالما توسعنا بالحديث عن ال
 ,Martin, Westie)بالمقابل، التطرق عرضاً إلى الشخصية المتسامحة 

ولعل أفضل ما يذكر حولها من صفات يندرج في سياق النتائج  .(1959
و  J. Martinالميدانية التي تمخضت عن االختبار الذي طبقه مارتين 

  :في هذا الصدد  F. Westie ويستي

، وأكثر مرونة اجتماعياً، ...)للقومية، للعرق، للثقافة( أقل تعصباً -
بمعنى ليس لديها اتجاهات ثابتة حيال أعضاء جماعتها أو أعضاء 

  الجماعات األخرى؛

تقبل الرأي والرأي اآلخر على قاعدة االحتمالية والنسبية  -
والتفكير العقالني المنطقي، في حين تفصل الشخصية المتطرفة أو 

 ما تماماً؛المتعصبة بينه

تبحث عن المنطق والتفسير العقالني في محتوى األحكام الدينية  -
بها كواقع قائم غير  اإليمانالمسبقة، بينما تنزع الشخصية المتعصبة إلى 

 قابل للجدل أو حتى المناقشة؛

تقيم عالقاتها التبادلية على أساس تقاسم الوجود والتفاؤل بالمستقبل  - 
د اآلخر، في حين تنزع الشخصية المتعصبة إلى بضرورة وجو واإليمانوالثقة 

 الشك باآلخر وعدم الثقة به وتسعى إلى منافسته تمهيداً إلقصائه؛

نيوفيل (الشخصية المتسامحة انبساطية وتحب الجديد وتقبل عليه  -
Neophiliac  أوNeophile(،  في حين تخاف الشخصية المتعصبة من

 ).Neophobiaفوب نيو(الجديد وتدبر عنه وتنغلق على نفسها 

أحد أهم مكونات الحكم المسبق " إطالق القيمة"يمثل عنصر  -
 M. Rokeachوفي هذا السياق يشير روكيتش . كاتجاه اجتماعي

(Rokeach, Kleijunas, 1972)  يهود،  –" الهم"إلى أن أعضاء جماعة
لم يكونوا موضع احتقار أو نفي ونبذ نتيجة االختالف  –سود، مكسيكيون 

عن " كغرباء"أو في لون البشرة أو القومية، بل ألنه تم تقييمهم الديني 
بتعبير آخر، . المنظومة السلوكية والقيمية في الواليات المتحدة األمريكية

تتجسد هذه االختالفات في أحكام مسبقة، في حين يضفي حكم القيمة عليها 
  ".ال يعجبني –يعجبني "سبغة انفعالية 

ا، عادة، بأن اآلخر االثني يمتلك توجهات يؤمن أعضاء جماعة اثنية م
وأفكار تختلف جوهرياً عما لديه، األمر الذي يفسر ببساطة اتساع مدى 

بكلمات أخرى، . المسافة االجتماعية بين أعضاء الجماعتين المختلفتين
يشكل انعدام التجانس والتناغم واالتساق في المواقف واآلراء والقيم 

 .(Harding, et al., 1969)جة التباعد االجتماعي وغيرها محدداً أساسياً لدر
المتطرفة، (وفي هذا اإلطار، تكمن إحدى أهم سمات الشخصية النمطية 

في الموقف السلبي الثابت من اآلخر المختلف الذي ينعكس ) المتعصبة
بإحدى تجلياته في النفور واالبتعاد وزيادة المسافة االجتماعية إلى حد 

  .(Lazarus, 1991)حول العزلة االجتماعية  يمكن أن نتحدث عندها

الحديث عن  (Adorno, et al., 1950, p. 102)يفضل بعض الباحثين 
بدالً من األحكام المسبقة، إذ  Ethnocentrismالتمحور االثني أو االثنوية 

ال "على الحكم المسبق، في حين يسود اتجاه " ال يعجبني"يطغى موقف 
 .ويةبالنسبة لالثن" أقبل، أنفر

 أذى، إهانة تصدر عن بعض اآلراء أو أفعال شخص حيال آخر؛ -  

 .تجنب، انعزال، حذر من اآلخر -

ترتبط األحكام المسبقة على نحو وثيق باألفكار النمطية، ويمكن   
القول بأنها شكل من أشكالها، لطالما تشكل هذه األفكار وجهات نظر 

نتشر على نطاق سطحية تماماً حيال بعض الفئات أو المؤسسات، وهي ت
عادة، لكن ليس دائماً، تترافق األفكار النمطية . واسع في مختلف البيئات

القبول والرفض؛ التسامح والالتسامح؛  –بأحكام مسبقة، بمعنى حاالت من 
وهكذا، تصبح األفكار النمطية  .(Tajfel, 1981, p. 145)الحب والكره  

. بية أفراد الجماعةذات طابع اجتماعي عندما يتشاركها معظم أو غال
  :ويحسب ألبورت، تتسم عملية التنميط بعدد من الخصائص

تشكيل مجموعات واسعة من فئات األفكار والمعارف تتصل  -
  بعملية تكيفنا مع مفردات حياتنا اليومية؛

تقليص الفئات الفرعية من األفكار إلى أقصى حد ممكن  -
 وتجميعها في فئات أساسية؛

 اً للموضوعات المتصلة بها؛تحديد ماهية األشياء تبع -

 تجنيس كل محتوى يتصف بخاصية فكرية أو انفعالية؛ -

قد تكون هذه األنماط أو األجناس أو الفئات أكثر أو أقل عقالنية  -
 ).Tajfel, 1981, p. 145: أنظر في(

أو اصطفاء " انتخاب"وتدلل العملية المعرفية بالنسبة للفكرة النمطية على 
ولن نغفل . لواردة من البيئة أو الوسط االجتماعيعند تفسير المعلومات ا

 عن ذكر أن األفكار النمطية تتصل بالسمات والخصائص والقيم الفردية 
(Tajfel, 1981; Арънсън, 1984).  

وإذاً، ينبع األثر السلبي لألفكار النمطية التي تنعكس في السلوك اللفظي 
فية الراسخة وغير اللفظي للشخص من المخططات أو العناصر المعر

مسبقاً في بنائه المعرفي، مما يعني زيادة احتمال تصادمه مع اآلخر 
المختلف الذي تنطوي منظومته المعرفية على أفكار نمطية وقوالب ذهنية 

وهكذا، يمكن القول بأن سلوك الفرد من جماعة اثنية معينة حيال . مختلفة
  :جماعات اثنية أخرى يتأسس على

  منظومة التفاعل الرمزي معه؛ ثقافة قبول اآلخر عبر -

انتشار األفكار أو األحكام المسبقة الواقعية أو المشوهة حيال  -
 اآلخر المختلف ورسوخها في المخططات المعرفية لألنا؛

 .الموقف االجتماعي الذي يتواجد فيه األنا واآلخر معاً -

وعليه، فإن مسألة االعتراف أو تقييم الفرد والجماعة تتوقف على هذه 
  .(Riddleberger, Motz, 1957)روط الش

ويقود تراكم األحكام المسبقة السلبية حيال اآلخر االثني وتمظهرها على 
شكل موديالت سلوكية شخصية وجماعية إلى بروز مالمح التمييز 

وما أن تنجدل هذه األحكام والموديالت السلوكية ذات الصلة . العنصري
لقوة والتأثير على اآلخرين سواء ممارسة ا(مع القوة المكتسبة من السلطة 

يتحول التمييز ) بالفعل أو التحريض ضد اآلخر، أو باستخدام القوة الجسدية
. العنصري إلى أبشع شكل للعنف على اإلطالق، إذ يقود إلى دمار مفزع

أو التعصب االثني /وهكذا، تعد العنصرية نتاجاً لألحكام المسبقة و
ر االثني المختلف  الذي يعتبره األنا أقل ضد اآلخ) القوة(واستخدام السلطة 

، علماً أن العنصرية قد تكون فردية، أو (Jones, 1972, p. 117)شأناً منه 
  .جماعية، أو مؤسساتية، أو ثقافية
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إن أي عضو في جماعة، بغض النظر عن موقعه أو مكانته، يمثل 
والتأثير االجتماعي في حالة األقلية واألغلبية . جاالً للتأثرمصدراً للتأثير وم

يحدث باتجاهين، بمعنى هناك عالقات تأثير وتأثر متبادلة في كل وضع أو 
من جهة أخرى، يتسم التأثير االجتماعي بالتزامنية، فقد تفرض . موقف

 األغلبية وقادتها نفوذها بالقوة المباشرة أو غير المباشرة على أعضائها،
وبنفس الوقت على أفراد األقليات الموجودة حتى ال ينحرف أعضاء 
األغلبية عن التوجهات والقيم واألعراف المصطلح عليها، وبهدف تكييف 

  .(Moscovici, 1976)أعضاء األقليات مع هذه التوجهات والقيم واألعراف 

إلى ) Sears, et al., 1985: مثالً(وفي سياق آخر، ينظر بعض الباحثين 
ألفكار النمطية والعنصرية على أنها مكونات للتنافر الجماعي الذي يتجذر ا

 –الكره فيه حتى بين أبناء الجماعات التي تنتمي ألس اثني وثقافي واحد 
  .مثالً، بين األلماني الشرقي والغربي، االسباني والبرتغالي

من جهتها، تعد التقاليد واألعراف الدينية أحد أهم مصادر األحكام 
. (Фройд, 1993)مسبقة، وهي أساس من أسس نزوعية أفراد أية جماعة ال

ولعل التجربة التاريخية تبين أن التفكير الديني بغض النظر عن الجوهر 
الذي يحمله الدين كان وال يزال سبباً أو دافعاً مستتراً وراء الكثير من 

  .الصراعات الجماعية

�%، ا.','���-�% وا����ا�-�-ا�	����ت ا�,'+�%، ا���(�د'% -3-4 �!  

ثقافي - هناك العديد من األسباب التي تقع في أساس الكره البين
كالحروب، واالستعباد، واالحتالل، واالختالف الديني واأليديولوجي 
والسياسي، واحتقار األغلبية لألقليات ومحاولة إقصائهم، والسعي لفرض 

  .الثقافية أو تدميرها القيم الثقافية المختلفة بالقوة، وسرقة الرموز

عندما تسعى جماعة ما إلى فرض قيمها على الجماعات األخرى 
مثالً، أدت محاولة الغرب، وال . بالقوة، فإن الكره عاقبة ال مناص منها

فسه كنموذج حضاري إلى الكثير من الدمار والقضاء على نتزال، لفرض 
ونة بالكره حشالعديد من الثقافات، كما خلفت مناطق تشكل اليوم عقد م

  .والصراع في أنحاء مختلفة من العالم

وبهدف النهب المنظم للمصادر الطبيعية والبشرية، أو استمرار 
سطوتهم وسلطتهم، أو السعي المجنون للسيطرة والقوة، استخدم العديد من 

الديني، األمر الذي يعني بأن الدين " نفاقهم"ظالميتهم أو " عشاق الهيمنة"
قد يستمر كمحرك أو محرض أو مبرر وذريعة و/ لعب وما يزال

  .حاجته للقوة والسيطرة إلشباع" نهمه"يستخدمها القوي في 

أو " الديني"ال نقصد هنا التركيز على محاكمة الدين ودوره أو إظهار توجه 
للدين ودوره في الحضارة اإلنسانية، بل نريد اإلشارة إلى الدور السلبي " كاره"

ني في العالقات اإلنسانية، واألفكار الجامدة واألحكام المسبقة للتنافر والتناحر الدي
  .السلبية حيال اآلخر الديني المختلف التي تقبع في أساس كرهه

وهكذا، ما يهمنا هو بعض الحقائق والموضوعات ذات الصلة 
يكمن في  –جماعي -بين) 1: بالالتسامح الديني الذي يولد نوعين من الكره

راد جماعة دينية أو أخرى، وعليه تنبني األحكام الالشعور الجمعي ألف
الدينية المسبقة حيال أولئك الذين ال يؤمنون بنفس المعتقد، أو ال ينتمون 

ويتمظهر هذا النوع بوضوح في الصراعات . إلى ذات الجماعة الدينية
التي حدثت وال تزال تحدث بين أنصار الديانات الرئيسية أو بين أنصار 

، مثالً، األلبان (Benedict, 1959)المختلفين في مذاهبها  الديانة الواحدة
أو، الكاثوليك والبروتستانت في ايرلندا، / والصرب، الروس والشيشان

ويمكن  –داخل الجماعة الواحدة  )2. الخ...السنة والشيعة في العراق
االختالف في طريقة التدين أو تمثل التقاليد ) أ: تحديده بمؤشرات من قبيل

هنا نحن نتحدث عن . االختالف في درجة التدين )اف الدينية؛ بواألعر
أو غير متجانسة مكونة من أفراد اثنيات أو أعراق (جماعات متجانسة 

 .)وقوميات مختلفة لكن يربطها دين واحد

ذكرنا في المقدمة أن سومنر أول من استخدم مصطلح االثنوية  
فكرتين تنعكسان في  وينطوي هذا المصطلح في واقع األمر على ).1906(

  :نزعتين

 النظر إلى جماعتي كجماعة مرجعية قياساً بالجماعات األخرى؛ -

 .االعتقاد بتفوق جماعتي على باقي الجماعات -

من وجهة نظر علم االجتماع، واألنثربولوجيا الثقافية، وعلم   
النفس االجتماعي ال يكتسب العرق وال الوراثة والجينات أهمية تذكر في 

ق، بل التنظيمات االجتماعية، وتفاعل النماذج االجتماعية، هذا السيا
والسمات الشخصية لألفراد، مما يؤكد، قبل كل شيء، على أهمية إدراك 

مثالً، . الفروق داخل الجماعة قبل التركيز على االختالفات مع خارجها
عالقة ارتباط موجبة  (Adorno, et al., 1950, p. 5)وجد ادورنو وزمالؤه 

ة المحافظة داخل الجماعة وحدة تمظهرات االثنوية بغض النظر بين شد
  .عن درجة التطور االقتصادي لهذه الجماعة

بكل األحوال، قد يكون البحث عن فروق بين األحكام المسبقة 
واالثنوية مضيعة للوقت، لطالما تمثل االثنوية أحكاماً مسبقة لجماعة اثنية 

  .الثنية األخرىحيال ذاتها الجمعية وتجاه الجماعات ا

اليوم، تبدو األحكام المسبقة واألفكار النمطية السلبية والتعصب 
والتطرف أكثر بشاعة في تأثيرها بحياتنا اليوم في ظل التقدم التقني 
والمعلوماتي الهائل الذي جعل نشر أو تعميم مثل هذه األفكار أو الظواهر 

  .    وترسيخها أسهل بكثير

الً معاصراً من أشكال االثنوية يتصف، يعد الخوف من األجانب شك
 ;Tajfel, 1981)قبل كل شيء، بالنفور والشك والكره للغريب أو األجنبي 

Lipset, 1963) . يحرك سلوكاً بربرياً وحشياً " البارانوي"ومثل هذا االتجاه
مشروطاً بسياسات بعض الدول التي تسوق القيم اإلنسانية " صامتاً أحياناً"

ويجسد هذا الكره وهذا السلوك شكالً . ع وتقتل وتحتل واقعياًإعالمياً وتقم
  .متحوالً للتمييز العنصري في أكثر صيغه همجية

. ومن بين المصطلحات ذات الصلة، يمكننا الحديث عن األقلية االثنية
األخيرة تمثل فئة فرعية من مجتمع يتميز أفرادها بخصائص جسدية ف

ب الكامنة وراء النظرة الدونية التي وسمات ثقافية خاصة تعد أحد األسبا
والعضوية في هذه الجماعة تنتقل من جيل آلخر . تبديها األغلبية حيالها

بالعادات والتقاليد والقيم واألعراف المصطلح عليها، ولعل واحد " محملة"
من أهم مالمح هذه تقاليد هذه األقلية وأعرافها عقد الزواج بين أفرادها 

طبعاً، هناك أقليات مندمجة ومتفاعلة في السياق  .(Baron, 1984)حصراً 
االجتماعي لألغلبية، لكن السمات الخاصة بأعضائها تبقى عنصراً مميزاً 

السياسية -ومثل هذه األخيرة تسعى لتحقيق أهدافها االجتماعية. لها كأقليات
وبالمقابل، تجد . التي تتجسد في الوجود والعيش بسالم إلى جانب األغلبية

آخر من األقليات منغلقاً على ذاته الجماعية، وطامح إلى االنفصال أو  نوعاً
االستقالل السياسي واالجتماعي والثقافي عن األغلبية، بل بعض هذه 

 ,Baron)في السيطرة على األغلبية نفسها " جامحة"األقليات تظهر رغبة 
1984; Yancey, et al., 1976).  

اً ما تسعى إلى فرض سيطرتها من المنطقي القول بأن األغلبية غالب
وسطوتها، حيث يبدي أفرادها اعتداداً عالياً بالذات كتعبير عن االنتماء لها، في 
حين يميل أعضاء األقليات للخنوع والمسايرة واالنصياع، وتتمظهر لديهم 

ص الجماعية، وكره تجاه أنفسهم والجماعة التي ينتمون قمؤشرات عقد الن
  .(Lewin, 1967; Volpato, 1990)حدث العكس تماماً لكن، أحياناً، ي. إليها

وعلى الرغم من عدم وضوح أو ماهية واضحة أو متمايزة لسلوك 
بعض األقليات نتيجة ذوبانها وتكاملها مع مجتمع األغلبية، إال أن األخيرة 

  .تبقى تدركها كجماعة متجانسة مختلفة
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لذواتهم " تحقير"رة االجتماعية، وأحياناً تشير بعض سلوكاتهم إلى والمساي
ويدعى الضغط المطبق من أعلى الهرم االجتماعي إلى . الفردية والجماعية

أدناه بالسلطة، وقد تتحول األخيرة، في هذا السياق، إلى خبرة من نوع 
إنها تتجسد في مجموعة أوامر تنجم عن وظائف ذات . عنفي أو تدميري

فالناس عموماً . شخصية-ة بدور المكانة االجتماعية في العالقات البينصل
يبدون مخاوف حيال السلطة، لذا تجد الغالبية منهم يسلكون مسلك المسايرة 

في " أعلى"والتقرب من مصادرها ليستمدوا موقفاً ما أو ليشعروا بمكانة 
لدى  من جهة أخرى، يستتر في الالشعور الجمعي. الحيز الذي يشغلونه

عنه مباشرة،  اإلفصاحاألفراد كره ألصحاب السلطة مغلف بخوف من 
فيتحول إلى صيغ تشكل منفساً للتعبير عنه، كما في األمثال الشعبية، مثالً، 

  ".اليد التي ال تقدر عليها، قبلها ثم ادع عليها بالكسر"

والفرد كعضو في جماعة ما يمتلك، أيضاً، ما يسمى بالمكانة الشخصية 
(Шибутани, 1969)وعليه، . ، تحدد موقعه على هرم العالقات داخل جماعته

  .أو الكره) التقدير واالحترام(يصبح الفرد من جديد موضوعاً للحب 

وفي سياق متصل، ال بد من اإلشارة إلى حالة أكثر تعقيداً حول إشباع 
إنه إنسان ". الطرفي"الفرد لحاجته إلى المكانة، ونقصد هنا حالة الشخص 

 .Парк, 1991, с)نتمي لمجتمعين مختلفين أو لجماعتين متنافرتين ثقافياً ي
وهو على عالقة قوية بالعالم الذي يحيط به، لكنه ليس منمطاً في . (52

واإلنسان الطرفي شخصية محكومة بطابعها ودوافعها . إطاره تماماً
مانين إنه فرد ينمو في ز. وأهدافها وطموحاتها التي تستمد قيمتها من ذاته

ومكانين مختلفين ويعيش مستقالً عن الصراعات القافية واالثنية وغيرها، 
ويتميز نسبياً بحساسية ) مواطن العالم" (العالم"ويبدو كمن ينتمي إلى 

حضارية مرهفة ودرجة ذكاء عالية، فهو ثمرة لقبول اآلخر والتكيف معه 
د إلى تذبذب على نحو خالق، علماً أنه قد يعاني من صراعات داخلية تعو

إحساسه باالنتماء، وكما هو معروف، فإن الحاجة إلى االنتماء متجذرة في 
  .اإلنسان كونها تمنحه قدراً كبيراً من الشعور باألمن والطمأنينة

وبالعودة إلى األعراف الدينية واأليديولوجيات، يمكن القول بأن 
" الشحن"األحكام المسبقة والصور النمطية القابعة في أساسها سهلة 

في لحظات أو مواقف (والتفعيل، حيث تنقلب الجماعات المختلفة بفعلها 
  ".غوغاء"إلى ) معينة

إن التمحور واالنغالق على فكرة أو معتقد والتعصب له يعني ببساطة 
  .نفوراً من اآلخر وسعياً إلقصائه

نظرياً، األيديولوجية دليل على السلطة، وبالمفهوم النفسي، حسب 
تمثل منظومات من ) J. Plamenaz )67 "ً89 :Tajfel, 1981بالميناتس  

أو (األفكار والقناعات أو على نحو أدق اتجاهات اجتماعية تميز جماعة 
  .عن غيرها، وهي ترتبط عضوياً بالسلوك االجتماعي) مجتمع

وعندما نتحدث عن التحزب األيديولوجي ، فإن الصورة األوضح التي 
" الهم"و" النحن: "المعادلة غير القابلة للفك تلكتتبادر فوراً للذهن هي 
من أكثر العوامل ) األيديولوجية(يبدو أنها . والمواجهة بين الطرفين

فقد كانت العقائد . وضوحاً في الكره العميق والرغبة باالنتقام
واأليديولوجيات، وال تزال رغم الحديث اليوم عن العوامل الثقافية، أكثر 

  . اناة الشعوب حيثما وجدتاألسباب تأثيراً في مع

يتقاسمون أوضاعاً ) أحزاب(تشمل األيديولوجيات جماعات كبيرة من الناس 
لذا، تشكل جوانب الصراع . اقتصادية متشابهة ويشكلون طبقات بعينها- اجتماعية

الهوية الطبقية، : قضية هامة جداً ألسباب، من قبيل اإلنتاجوامتالك أدوات 
  .(Kelley, 1992)ولوجية السياسية االنتماء الحزبي، واأليدي

بكل األحوال، عندما يدرك الفرد أن االنتماء الذي يدين به إلى جماعة 
ما يحول بينه وبين تحقيقه ألهدافه، فقد يصاب باإلحباط ويعتريه الكره 
لجماعته ولجماعة اآلخر حسداً في حال كانت تضمن أو تساعد أفرادها 

 .على تحقيق ذواتهم

متطرفاً من التعلق بمعتقد أو ) مرضياً(الديني نمطاً ويعد التعصب  
ديانة ما وكره لمعتقد أو ديانة أخرى، حيث يتم إقصاء كل الحلول الممكنة 
عن ساحة التواصل مع اآلخر الديني، أي أن تقاسم الوجود معه مسألة غير 

ولعلنا اليوم نشهد بوضوح انتشار أبشع صور التعصب الديني الذي . ممكنة
السنة (ي أساس القتل والتدمير بين أبناء الثقافة الواحدة في العراق يكمن ف
" متوحش"، وكيف يحول الكره اإلنسان المتطرف دينياً إلى قاتل )والشيعة

دوراً ) األيديولوجية(بالتأكيد، تلعب العوامل السياسية . لموضوع كرهه
باتجاه أساسياً في تسييس الدين، لكن اإلنسان العادي البسيط ال يتحرك 

إقصاء اآلخر إال لما يحمله من أفكار نمطية وأحكام مسبقة سلبية تم شحنها 
  .وتأجيجها في لحظة وموقف سمح بالتعبير عنها كفعل عنفي

، تنادي الديانات المختلفة بالمحبة واإلخاء والمساواة، من جهة، "ظاهرياً"ولو 
السلطة واحتقار لكن تمثل أنصار كل ديانة لمتعلقاتها ينقلب إلى صراع على 

  .أو القضاء عليه، من جهة أخرى إلقصائهلمعتقد اآلخر ورموزه، وإلى سعي 

وإذا أمعنا النظر في التقسيم الجغرافي بأي مكان، سنجد أنه يقوم، دون 
بمعنى أنه تقسيم ديني قبل أن يكون . تعميم، وفق معايير االنتماء الديني

الشعور باالنتماء الذي يخبره  جغرافياً ، لكن المعنى األعمق له متجذر في
أفراد منطقة أو حيز ما يطمحون إلى التمايز والتميز عن جماعة أخرى تعيش 

. وهذا االنتماء والتجمع هو، قبل كل شيء، ثقافي. في مكان آخر قريب أو بعيد
عندما تنتشر ثقافات فرعية في مكان ما، فإن األخير يتحول إلى خصوصية 

وبالتالي، يؤدي استمرار البحث عن . جغرافية- وثقافية نسبية أو حدود ديناميكية
التمايز والتميز إلى استمرار تقسيم المكان لمناطق وقرى وأحياء وشوارع، بل 
ويتجلى حتى في العالقات الشخصية كمسائل االرتباط والزواج والصداقة 

كلما اتضحت " المتمايزين"ويبدو أنه كلما كانت المسافة أفرب بين . وغيرها
" الكاره"وبهذا المعنى، تتعمق مشاعر الكره كلما كان . شرات الكرهمؤ
اجتماعياً أو تاريخياً أو (على مسافة قريبة من بعضهما البعض " المكروه"و

ألن الهدف األخير يكمن في االنتقام من اآلخر، األمر الذي يزيد من ) جغرافياً
  ".متناول اليد"احتمال تحققه عندما يكون في 

االجتماعية، ببساطة، من -ى، تنبع االختالفات االقتصاديةمن جهة أخر
االجتماعي الذي - الفروق بين الناس بأي مجتمع في الوضع االقتصادي

ينعكس كواحد من أكثر المعايير تأثيراً في التفاوت الطبقي، وكعقبة يصعب 
تجاوزها كونها تضيق األفق وتقلص حجم المسالك والمسارات باتجاه 

بالطبع، يرتبط الوضع . يم الحضارية والتطورات االجتماعيةالتفاعل مع الق
االجتماعي بحجم الدخل، أما المكانة االجتماعية، فهي تتجلى -االقتصادي

المهني الذي يتأثر، بدوره، بالترتيب الهرمي المهني " البرستيج"في 
قد ال نجد تطابقاً بين االثنين، لكن في الغالب . في مجتمع ما) اإلداري(

  .أعلى اجتماعيةالدخل العالي مكانة يضمن 

ولعل السبب األساسي الذي يؤجج مشاعر الكره على قاعدة الوضع 
  .(Тилкиджиев, 1998)بعدم المساواة  اإلحساساالجتماعي يكمن في - االقتصادي

يعني التفاوت الطبقي عملية فرز ألفراد المجتمع إلى جماعات أو 
جتماعي والمكانة اال-جماعات فرعية حسب الوضع االقتصادي

وعلى هذا النحو تظهر العديد من التشكيالت االجتماعية في . االجتماعية
وانتماء . إطار ما يعرف بالجماعات أو الفئات الطبقية، أو ببساطة الطبقات

األفراد إلى واحدة من هذه الطبقات يحدد إلى درجة كبيرة موقفهم 
بل قد  ،(Sherif, 1966)واتجاهاتهم نحو نظرائهم من الطبقات األخرى 

  .يؤسس لتمظهر الكره والصراع فيما بينهم

بدورها، تتصل المكانة االجتماعية بالبنية الهرمية أو التراتبية 
إنها تحدد موقع الفرد في منظومة العالقات االجتماعية . االجتماعية

فردية أو - بين(عندما تكون االختالفات التراتبية ). الرسمية وغير الرسمية(
مثالً، . متطرفة جداً، فإن مظاهر المقارنة االجتماعية تتقلص) اعيةجم-بين

يسلم األفراد أو الجماعات الذين يحتلون مواقع دنيا على سلم الهرم 
 االجتماعي بالواقع القائم، وغالباً ما يسلكون وفقاً لمعطيات االنصياع
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�m ا��'(' =� ا+��<�ت ا�l آ�ن }� �`~{ �ـ��¶  

� �6Tر ا���6م ا/�-���� ا+��K!ة، =���ـ?  : "
ــ�\{  g2ــ'ات (ا ــ� »� �؛ 1968؛ 1967؛ 1964: أر�

ــ!أ  )1971 ــ>، ا�ـــ ــ!، اCـــ ؛ )1993(؛ ا�iـــ
  ).1973؛ 1958(ا�2"!����6�6 ا�)6�9(� 

8
  ������ �h!� �(�+ا ?�XاPrejudgment 

 ��9���� ا����� ا� ��6D9+اPraejudicium ،
 ��� L�Pprae "�(�=" }xو� ،judicium  Uإ

 ".!رأ�P? أو أ�"

  ��ا-ـــــــــــــ0 ا�+ـــــــــــــ/

1

�ـ? ا�ـZ>9، آ��ـ� ا����ـ�،        ?�� �='رس 
�x=د ���ـ?   . ��= ��� در�� ا�ـ'آ-6را%  JQP

�� ��46K، �� �ر(� �م =�� �= Z>92005ا� . m�
ا��'(' =� ا�F2ث وا�'را�gت ا+x9ـ6رة ���� ـ�   
ا�)� �ر(� � أ'اد �-�<� =� ا��-ـ�ب ا��ـ69ي   

c ��46K ��، إU ) آ-�ب �? ا�ـZ>9 ا��ـ69ي  (�=
 �� I|�P ا����؛ �Q-z+ت ا�pا �= ')'����q ا�
��|Iة ��=�� ��46K، آ��ـ� ا�<��ـ<� ��¹ـ�زات    
ـ'اد �Dـ�ر(!    º� ـ�ركa ؛Z>9ا� ?� �ا�)�رزة 

. أ�Fث و\6P ��9ل ا�J>T واg2!ة وا+!أة � 6gر(�

2

ـ�
	  ا���� أو اا�<JQ ا�"��L =� آ-�ب  ���
Kـ�«  . �`��y د. ا�-��^-=6i9ر �<�^: 
� ا���

ص ( 2010د=xـ�،  : �!(:، .6Tات ��x9! وا�-6ز(>
75-103.(  

3
��D� ا���D^ ا2+��^ دا��J �ـ�ول aـ!(){     

)1842-1911  (�ً�(Q �ً���ث ��دات -~ � �ً��>�
 �� ��و��' . 1902و  �1893<��� � ا�<�ة ا�6ا�

�ج�آ-q =	آ!ا�m ا�l �9ـ� ��Aـ�    أن ا�-A� ا�
� آ-����6P mل ا�)�را�6(� �/6T= ')4!و   .  

4
   yــ ــCathexe     lا�-�" ــ�ه�? ا� ــ' ا+< Pأ

وهـ6 �ـ6ع =ـ�    . ��A-9�N  ا�i9!(� ا�<!و('(ـ� 
ا�-��?، أ�aر �ـm �6+ـ�ن إU ��6ـm ا+ـ!ء �ـ6      

6�6�ت =���9 دون gـ6اه� �aـ)�ع دا4ـ> =ـ�    = .
ن � \!(� ا�-x9;� و�-J�x ا�-�"<�ت 9' ا����

�� .ا/�-��
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�� '���� -	$�.'#�(�� )*�+�� '����,
�� '���� -	$�.'#�(�� )*�+�� '����,
�� '���� -	$�.""""        

 /0 1 '#2�� -	$�. 345 �+�� � ،  '#�7 '# �8�  �9:��� 1 ;<� -�2�� ����  '�� �  /����� =(�� 1 ' 
>.  

� �@�8�� )�,�5 A5 ـ����
�� �B0 '�C��'���8
C�� '#2�+�� 'D#E� F�G�5 '@�4 �C�� /H� ;I ،'#��+�� '#����� )*�+�� '��8� 

 ��#J�K L��M 'N��� �O5 	�	+�� P�� �� QR���� S�
C<��  '#��,� /2�+�� TU��� F�(+��� -�V�� '#2�� -W�� �+� X,U
CI �B��

/!�+�� /��+�� ،�� !� Y*
�!� Z��.  

��J�75 1 '#����� )*�+��� '+@� [���� W�J ��+� Z\�J ����]�^� ��� �JI��J�75 1 '#����� )*�+��� '+@� [���� W�J ��+� Z\�J ����]�^� ��� �JI��J�75 1 '#����� )*�+��� '+@� [���� W�J ��+� Z\�J ����]�^� ��� �JI��J�75 1 '#����� )*�+��� '+@� [���� W�J ��+� Z\�J ����]�^� ��� �JI....        

A��J_� 'O� '@�+!� ��+�� -���� �
�`A��J_� 'O� '@�+!� ��+�� -���� �
�`A��J_� 'O� '@�+!� ��+�� -���� �
�`A��J_� 'O� '@�+!� ��+�� -���� �
�`        
/4a�� b�c �*
4���/4a�� b�c �*
4���/4a�� b�c �*
4���/4a�� b�c �*
4���        

���� )*�+�� '��N "#$�'#��+�� '#�  
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