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Summary: The terrorist attack on September 11 th , 2001 shattered the illusion 
that in a technical-rational world of the future fa natical hate will become a 
calculable factor. The coactions between fundamenta list spirit and weapons of 
mass destruction accrue to undreamed threatening sc enarios. A profound 
analysis of the phenomenon “fanaticism” is today mo re urgently needed than 
ever before. This essay wants to give an overview a bout nature and contents of 
the fanatical, work out the unconscious motives beh ind extreme convictions. In 
the second segment an epigenetic theory is develope d by the gradual growth of 
a radical potential in the stages of the life cycle  as it can harden under 
special historical and biographic conditions in fan atical attitudes.  
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التنوير و في مقدمتهم فولتير بعدم التسامح و االنتقام  لقد شهر مفكرو
. و عدم الحب عند المتعصبين واالندفاع المغلف بالكره للتعصب المقدس 

إال أن محاولة تحقيق النظام السياسي المحكوم بالمنطق بالقوة، أو فصل 
  .الغامض  يوقظ أشباح جديدة-الروح عن جذرها الالعقالني

وحفالت الردح القومجي في العصر الراهن و ومع المحاكم الثورية 
الكابوسية للدول الشمولية و الحرب الشاملة حل التعصب  تالسيناريوها

الديني محل التعصب السياسي، و غالباً ما كان هذا التعصب الديني 
ويبدو أن . متجاوزاً التعصب السياسي بالبشاعة و االستعداد البارد للتدمير

لنفسه منبعاً جديداً كلية، ويظهر بوحشية جبارة  اإلرهاب الراهن قد اتخذ
فما العمل ضد ظاهرة تتنصل من كل قيم . حاصداً عدداً كبيراً من األرواح

هي دمار مستحيل و تؤجج " فالحرب ضد اإلرهاب. "التسامح و الالعنف؟
  . ذلك التعصب بالذات الذي تريد محاربته

المعنى ينبغي أن  كما ينبغي للنضال ضد الفقر و الحرمان و فقدان
يتحول لواجب عالمي بمقدار الدراسة األعمق الستعداداتنا للتعصب 

إذ أن ". من يده في النار غير الذي يده في الماء"ولكن . والعنف الالعقالنية
التعصب في اإلنسان بالذات يتجلى بأشكال و ألوان مختلفة، ويرتبط بدوافع 

من الصعب الوصول إلى متنوعة و قد يتستر بمظهر حذق، بحيث يكون 
ومن المؤكد أن . تعريفات وتفسيرات علمية موحدة أو حتى تقديم وصفات

نشوء وتفاقم الظواهر التعصبية يرتبط بدرجة كبيرة بالفقر و التفقير و 
األزمات االقتصادية، إال أنه ال برجوازيي منظمة األلوية الحمراء وال 

جيدة كانوا مدفوعين بأية معتدو الحادي عشر من سبتمبر ذوي األوضاع ال
 . أزمة اقتصادية في أفعالهم الجنونية

تمثل األصولية الدينية الممتدة عبر العالم  و األخبار اليومية المرعبة  
حول العنف الناجم عن اإلرهاب إحدى الظواهر الباعثة على القلق في 

فأي حقد تعصبي  غير معقول  يدفع أناس، ينطقون باسم اهللا، . عصرنا
تحويل طائرة ركاب إلى صواريخ كروز أو يجزون رؤوس األبرياء  إلى

  أمام الكاميرا  أو يطلقون النار على ظهور أطفال مدرسة هاربين؟ 

علينا أن .  يتملكنا الخوف و الغضب فيما يتعلق بتحقيق آخر إمكانات الشر
نتعلم كره السلوك الشرير، من دون أن نتحول بأنفسنا إلى مبررين فظيعين أو 

في العالم الثالث هي " القوى الشريرة"فجعل ). بارانوئيين(قضاة زوريين 
وحدها المسؤولة عن تفجر الوضع العالمي الراهن، وكأنه لم يحدث في أوروبا 
حرق للسحرة أو الهمجية الفاشية أو وكأن أسلحة الدمار الشامل لم تطبخ في 

  . ةمطابخ سم القوى الكبرى، سوف يمثل ادعاء خطيراً بالعصم

فاالعتراف بميولنا التعصبية كلها البد وأن يشكل اليوم الشرط 
  . األساسي لكل حوار إنساني

ولكن ما الذي يكمن خلف النزعة اإلنسانية للتعصب؟ كيف يمكن أن 
تتكرر باسم الدين أشد أشكال العنف، ما الذي يحول مناضلو الحرية إلى 

  ها؟  متعصبين قساة، هل تقود الجماهير نفسها إلى حتف

باثولوجية (مرضية و بغض النظر عما إذا كانت الجرائم و الضالل تبدو 
pathological(  أو جرمية، فعلينا أال نقلل من قيمة جانب التأثر الديني

وباألصل كان .  'fanum"تكمن " التعصب"ففي الكلمة .  المنحرف
"fanatici" ة من هم الذين تحولوا في محيط المعبد من قبل عفريت إلى حال

 Conditioللحالة اإلنسانية "فاألمر يتعلق بإمكانية رهيبة . الحماس المستعر
humana"، باالنزالق في شر اليرحم، قهري و مطلق إلى حد ما .  
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األزمات واالرتباك والشك ينبثق المتعصب األصولي، الذي يعاش منقذاً، 
. ة واحدة المعنى واالتجاه إلى الوجود المهشم المبعثركالضوء، يعيد بضرب

المتزايد يجعل مثل هؤالء األشخاص أنفسهم " هذيان التفاهة"و في نوع من 
بال شرط أدوات في يد جهة مؤلَّهة، مستعدون لبذل كل الجهود 

ويصبح .   والمكروهات في سبيل الحصول على الحماية واالعتراف
مع ". الحركة"، "القائد"دمة الجماعة، موضوع الوالء التعصبي هو خ

التنازل عن التفكير المستقل و الخلجات الضميرية المستقلة و ليس من 

  .النادر مع إزالة مطردة لكوابح النزوعات الجنائية

المستحوذون بالعاطفة، الذين ، �
	��� ا��ا��و ال بد هنا من تمييز 
ة، اعتقاد ما أو أخالقاً أنه من يصونون شيئاً ما عظيماً، فكرة قائم نيرو

فكل شيء .  معينة و يدافعون عنه و يعملون على نشره بتأثيرهم المتحمس
ينبغي له أن يسير مائة بالمائة بشكل دقيق وأصيل، عندئذ يمكن للفكرة أن 

ولنتأمل الوالء المطلق للشكل لدى الفنانين واإليمان . تتفتح بكمالها الكلي
العناد أو االستبياع، الذي يحاول فيه  الحرفي لدى المرائين بالدين و

و هنا يتجلى بصورة .  اإليديولوجيين إخضاع  الواقع المنفر لطوباويتهم
خاصة أحد مصادر التعصب المتمثل في  االنقسام بين األجزاء الناضجة و 

فمتعصبو الواجب غالباً ما يمتلكون حكماً شخصياً . األكثر بدائية للضمير
إال أنه . و إحساساً مرتفعاً بالقيمة aestheticism تفعة متمايزاً و جمالية مر

يستثير حنقاً  Improvisationحتى أبسط االنحرافات، أقل أمر مرتجل 
شديداً و انتقاداً الذعاً من األنا األعلى، غالباً وصوالً إلى نقطة يبدأ فيها 

ويمكن ألخالقيو . بافتراس قيمة الفكرة resentment الكره و االمتعاض 
. المبادئ المتعصبون في قمة الجماعة أن يحدثوا تطورات وخيمة العواقب

  Robespierreأو روبسبير  Calvinو يمثل كالفين  
2

نموذجان أوليان  
  . إلثارة الوحشية الباردة في خدمة مثل أعلى طاهر تعصبي

بالمقابل يظهر تعصب مستحث أو مستثار  ا��
	���ن ا�����نولدى 
induce لبدائي في شكله اprimitive إنهم .  األشد وحشية على األغلب

التقليديون، الجالدون، مجرمو المكاتب و األتباع المنفذون، الذين " األتباع"
يوصون بفعل أي شي بال شروط و من دون أي استناد معمق لعالم القيم و 

التعصب هو النزعة نحو . يحققون بهذا المعنى و األهمية لوجودهم التافه
لسلطة تحت كل الظروف، تنفيذ مهمة معطاة بأكبر سرعة قدر إرضاء ا

و غالباً ما ترتبط لدى هذه . اإلمكان، بفاعلية من دون أي تفكير
و . الشخصيات اإلرادة الحماسية السادية بالطموح للسلطة و شهوة الكسب

يختلف األمر لدى متعصبو الواجب فهم أسرع استعداداً لتبديل الجبهات، و 
م فيما بعد، إذا ما بدت لهم السلطة التي كانوا يقدسونها بشكل إنكار ماضيه
وغالباً يشكل المتعصبون القهريون في األنظمة الشمولية . أعمى ضعيفة

  infallibility ideal of dictator المصفاة الداعمة بين فكرة عصمة الطاغية
أي  و بين الواقعية الفجة لعالم القتل، ينفذون من دون اعتراض، من دون

فمن بين زبانية أمن الدولة النازيين في . إحساس بالضحية العمل القذر

العالم الذهاني لمعسكرات االعتقال كان هناك خبثاء
3

 intelligenceأذكياء  
Cynic  جميعهم خضعوا بال . و في الوقت نفسه سيكوباثيون متوحشون
ن يفترض له ، جميعهم أغلقوا المنطق النقدي، الذي كا"إلرادة القائد"شروط 

ورؤية هؤالء البشر على أنهم مجرد . أن يسجل مباشرة جنونية أعمالهم
لقد . عجلة صغيرة في آلة كبيرة قد يعني التماهي مع تبرير أنفسهم الشاكي

 Eichmannأو آيشمان   Hoessكان محترفوا الوحشية من نحو هوس 
تهم الشاذة ، سخروا كل طاقتهم و خياال Perfectionist of Evilكمال الشر 

  . في تنظيم المذابح الجماعية
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في كل مكان تمثل فيه االتجاهات واألهداف  ا�
	�� ا������يوجد 
 المتطرفة جوهر إيديولوجية المجموعة و متبنية باطراد متزايد العنف نحو 

بهذا الشكل إلى درجة أنهم  و مازال حتى اآلن أولئك الذين يتحجرون 
و قد . يبدءون برؤية الموت والقتل وسيلة مشروعة لجهادهم بعض من قلة

يستطيع التحليل النفسي وعلم االجتماع واالنثروبولوجيا الثقافية و علماء 
التاريخ أن يقدموا مساهمتهم المثمرة في السؤال عن االستعداد النفسي 

الكامنة خلف االنفجار التعصبي  بالتحديد و عن الدوافع الالشعورية
المفاجئ إال أنه يظل هناك شك في أن ينزلق المرء في خطر التقليل من 

ولكن ترك الظاهرة في مجال القوى . هول األمر و اإلساءة للضحايا
ويظل واجبنا بفتح . الغيبية قد يعني الغدر بأحد أوجب المطالب للتفسير

سانية األعمق و األكثر وحشية، سراديب الفهم المنطقي في العواطف اإلن
  .  مع معرفتنا بأننا سنعثر يوماً ما على منطقة الشر المفجع

���–� ـــــــ� ا�
	�ــــــــ��ه�  � ــــــ�ت ا�
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هناك عدد كبير من الظواهر يتم اليوم التعبير عنها تحت مصطلح 

Fanatismالتعصبية "أو "   Fanaticالتعصب "
1

مل عند فإرادة التح 
الرياضي المفرط، و الخطبة الورعة لمغال طائفي أو تبرم المواطن 
العادي، أو الشغب في ملعب كرة قدم غربي أو ردة الفعل الجماهيرية 

ولكن ما الذي ينتمي في السلوك . الغاضبة بعد صالة الجمعة عند المسلمين
لية المتطرف إلى التعصب الفعلي ومتى تتحول القناعة السليمة إلى أصو

fundamentalism  ،متزمتة و هل التعصب هو نوع من األصولية المفرطة
  يشبه الهياج في جانبه العنيف؟ 

فجوهر التعصب هو االستحواذ بقناعات عاطفية متصلبة بشدة، تعشش 
في لب الهوية و تتجلى نحو الخارج بعدم التسامح من دون أي استعداد 

رافق مع زوال الكبح نحو العنف للحوار و الحلول الوسط، و غالباً ما تت
و بشكل أكثر مما هو األمر في األصولية يتعلق األمر . المتزايد باطراد

بِنَفس مرتفع مطلق الذاتية، –باستكشاف الحقيقة عند الخصم، و مناقشته 
و قد ميزت أبحاث التعصب بين . وتعقُّبه و تدميره في الحالة المتطرفة

هيري و التعصب الديني و السياسي و التعصب الفردي و الجماعي والجما
" البارد"و " الحامي"األخالقي، وصنفت أشكال التعصب من نحو التعصب 

" الواضحة"و" العميقة"أو بنى الشخصية  ".  الصريح"و "  الصامت"و 
وعليه فإن  ).Bolterauer,1989; Hole 1955; Conzen,2005قارن (

هي وليدة االستعداد  يينالمتعصبين األصولندفاعية المتعصبة لدى اال
الداخلي على األغلب، أي سمات معينة من الشخصية بالتوليف مع مصير 

وغالباً و في موقف داخلي أو خارجي متأزم . دافعي أو أسري محدد
إن اإلحساس بأن اإلنسان . تداهمها رؤية أو تكليف أو رسالة متحيزة ثائرة
. يمنح ظهوره إيحائية عاليةهو وسيلة لقوة عليا، أنه صوت اهللا، كثيراً ما 

فكثيراً ما كان التأثر الحار باألفكار قد حرك تغيرات فنية وسياسية و 
وطبقاً للرأي الهيجلي بأنه ال شيء عظيم في تاريخ البشرية قد . علمية

، فالبد لنا من عدم إنكار مقدار الحنق و )معاناة(حدث من دون عاطفة 
و . سة و الكارزميين السياسيينالبحث عن التوافه  في الشخصيات المقد

من ناحية أخرى تجد البرودة و غضب اإلرادة و االندفاع بالكره لدى 
و بالتحديد . المتعصبين األصوليين بواعث متجددة باستمرار لمآسي كبرى

في مواقف األزمات تتلقف الشخصيات الديماغوغية بمتالزمة النرجسية 
المبادرة، و تستمد  )Kernberg ,1998قارن ( malign Narcismالخبيثة 

الجماهير العريضة شعوراً  resentment من التأثير بمخاوف و استياء 
  . شاذاً بالقوة، و تتحول دائماً في عصورها إلى مبشرة بالشر

- فهنا يتم غرس الخلجات: ويختلف عن ذلك المتعصبون األصوليون
الل و يحصل انفجار التعصب من خ. العاطفية من الخارج في هويتهم

االتصال بحركة متطرفة أو هيئة تبدو كارزمية و تحظى عندئذ بديناميكيتها 
و غالباً مايتعلق األمر ببشر، مهددين بالفراغ النرجسي أو . الخاصة

معذبين من أنا أعلى سادي، بحاجة عميقة لالنتماء و اإليمان  و إن كانت 
  و بالتحديد في أوقات . في الوقت نفسه مستحوذة باالستياء
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حماسية هدف كل الديماغوجيات
6

  demagogy )فـي  )  مهيجو الجماهير
العقالنية  –جميع العصور و أخذ في القرن العشرين صفة التجربة العلمية 

لالجتماعـات الثقافيـة    the High tech irrationalismالتقنية المتطـورة  
  .-الفاشية

�	
  �ــــــــ� و ا'&%$ــــــــ� و ا�#��"ـــــــــ� ا�! ـــــــــا�

الذي يستنزف نفسه في مكافحة الشك و استئصال التعصب الديني يبدو 
. الشر، وكأنه الشكل البدائي أو األصلي للتعصب اإلنساني و شعلة التاريخ

في سـبيل   monotheist Religion و بالذات فإن جهاد الديانات التوحيدية 
و دماء وخلف جراحـاً   hecatombs الوحيد الصحيح كلف مجازر  الدين

و لكـن حتـى   . عميقة في النفس الجمعية لليهود و المسيحين والعـرب 
ولنتذكر هنا المذابح بـين السـيخ   –الديانات اآلسيوية التي تبدو متسامحة 

أظهرت انحرافات عميقة  -Aum-Sectوالهندوس أو إرهاب طائفة األوم 
ومن المؤكد فإن جزء كبير من الشطط يقـوم  . ي لإليمانفي الميل البشر

التعاليم الدينية ألغراض غيـر    instrumentalizationعلى سوء استخدام 
و ليس هناك من شيء يمكن تهييجه واستثارته فـي  . شريفة أوالً وأخيراً

أوقات األزمة مثل جرح المشاعر الدينية؛ فليس هناك أي مطلب بالسلطة 
ة أشد منعة من تلك التي يتم تشريعها من اهللا؛ و ليس هناك أو أنا  الجماع

أو " اإللحـاد "أو " بالكفر"من صورة للعدو يمكن تشويهها أكثر من رميها 
يضاف إلى ذلك أنه يكمن في جوهر الخبرة الدينية ". باستحواذها بالشيطان"

ذاتها شيء من التطرف، في شكل ال يجيز أي شـك أو تشـكيك علـى    
يؤمن بحقيقة اهللا فإن الدفاع و نشر الدين غالباً ما يصـبح    ومن. اإلطالق

ولكن متى تتحول العقيدة إلى الخرافة، و التدين الصحي . ملزماً بالنسبة له
  إلى التطرف، و الزهد إلى مازوخية معذبة لذات؟ 

فمن حيث المبدأ  إذا كانت التعاليم الدينية تريد تقوية الحياة، تقوية مبدأ 
قـارن  (ضد الشذوذ الممكن لطبيعة الدافع اإلنسانية  Generativeالتوالد 

Erikson, 1981 ( ،  سـميرغل  -فإن الدين باألصل كما يـرى شاسـيغوت
Chasseguet-Smirgel (1989)  أقوى حصن ضد سيطرة وسيادة الشر .

إال أن النزعة بالذات نحو تصوير و تجسيد الشر علـى هيئـة الجـن و    
إذ أنه . مكن أن يؤدي إلى انقسامات خطيرةالشياطين واألرواح الشريرة ي

يصبح من السهولة بمكان إطالق شبهة االرتبـاط بقـوى الشـر علـى     
األشخاص أو على جماعات إنسانية كاملة غير محبوبة و يصبحون وقت 

والنصوص الدينية المقدسة تحـث علـى   . الجد معرضون لالنتقام البدائي
تحذر من ادعـاء العصـمة و   اإليثار وحب الغير و التسامح و الرحمة و 

سوء استغالل السلطة و اإلسقاط سيء النية، وهي نصـوص دائمـاً مـا    
فال يوجد أي دين يستطيع منع أن . يتجاهلها المتطرفون على سبيل المفارقة

يقوم أفراد متطرفون بنسج صورة للعالم من قطع دينية، يتحول فيهـا اهللا  
عبة، وكأنه أنا أعلى سادي متسامحة إلى هيئة والدية مر-من حقيقة محبة

وبشكل أقرب ما يكون للحتمية البد للمتعصبين الدينيين . مسقط على السماء
أن يسقطوا الشر الكامن في صدورهم والشك الذاتي و نزوعاتهم الدافعية و 

فإذا ما شـجعت  . نزعاتهم التمردية على اآلخرين و يقامونه هناك بالنيابة
هللا " عبيد أوفياء"فإنهم يشاركون بوصفهم  تركيبة تاريخية ما على الجهاد،

وما زالت حتى اآلن برودة وغـدر مالحقـة   . على الخط األمامي للجبهة
و  االسحرة و االستجوابات، و اليقين الراسخ للمـدعي و هلـع الضـحاي   

السادية المتصاعدة  للممارسـات التعذيبيـة و االعتـراف اإلجبـاري و     
إلى جائحة تتجاوز كل قدراتنا على  االتهامات التي جعلت الهذيان يتحول

  .  التصور

في النتيجة التاريخية الوخيمة للتعصب الديني، االضطهاد و المذابح و 
الناس  -باعتبارها المالك الوحيد للحقيقة–الحروب المقدسة صهرت العقيدة 

عدم التسامح المتطرف، حيث يسري مبدأ الدفاع عـن   attitudeفي اتجاه 
 فيتشابك الكره مع السادية . ة التبني، ضد أعداء الدينقضية اهللا، الدائم

و المبدأ الساري هنا هو المبدأ المطلق في مكافحة الشر . الداخل والخارج 
باعتبار المجموعة رأس حربة الخير، ومن أجل ذلك البد للفرد أن يخضع، 

وبالتحديد . أن يسخر كل طاقاته ويضع نفسه تحت تصرف المبدأ المشترك
ائف أو المذاهب الدينية والسياسية أو في دوائر القيادة في السلطة في الطو

  originary Fanatismالمطلقة نالحظ تضارب وخيم بين التعصب األصولي 
. ألتباعه  induced Fanatism) المحدث(للزعيم و بين التعصب المستحث 

فهؤالء األتباع يدعمونه في هوامات العظمة و في التحريف الزوري 
للواقع، يستغلون مخاوفه وضعفه، يتنافسون في تنفيذ إرادته ) بارانوئيال(

مقابل هذا تتم حمايتهم من القائد، وتعزيزهم ويمكنهم أن . بطاعة متعجلة
وبما . يعززوا من قيمة أنفسهم بشكل نرجسي مصطنع تحت ألق عزه الهدام
ب ضد أنه ال يمكن على اإلطالق تحقيق هدف العدالة الكاملة، تصبح الحر

. صورة العدو أشد وحشية باطراد، و فقدان اإلطار الواقعي أكثر بروزاً
ولنتأمل -وليس من النادر أن يتوه تعصب الجماعة في حيرة ويأس وينفجر 

أو حمامات الدم التي يسببها القاتل " نهاية الزمن"الذبح الجماعي لطوائف 
  .  في تصفية أخيرة مدمرة - )Amok آموك(الراكض 

موعات متطرفة أخرى تعتبر نفسها على أنها منظمات وهناك مج
في الوقت   creative Networkنضال و مؤسسات تأهيل وشبكات خالقة 

و تسعى بعناد نحو هدف التحرر من السيطرة الخارجية و تقرير . نفسه
المصير الوطني و غالباً ما ال يستطيع المرء في البداية وصف أعضاء 

فبعضهم يوحي مظهره بالهدوء و . ين العميانمثل هذه الجماعات بالمتعصب
إال . الذكاء والمتعاطف وال يطالبون إال بالعدالة ألنفسهم ولشعبهم المقهور

  .أنه بداية عندما يشتعل موضوع الكفاح تتفجر فيهم القسوة النفسية

و التعصب الجماعي المدعوم و المنمى منهجياً من المنظمات 
و لنتأمل هنا فرق البلطجة شبه . شياً و غداراًاالستبدادية غالباً ما يكون وح

العسكرية ووحدات الدعاية و المراقبة و التصفية ألمن الدولة النازي أو 
األلماني الشرقي أو األجهزة األمنية األخرى الذين  قاموا بتصفية كل 
المعارضين والمقاومين وغير المرغوب فيهم، ومن ثم عملوا على تأمين 

وغالباً حتى ضحايا اإلهانة و التدريب العسكري يأتي . الهدوء  للدكتاتور
- يوم يتماهون فيه مع أعضاء مثل هذه المنظمات بصورة شبه إلهية

مستكبرة مع هوامات السلطة المطلقة، جاعلين من ضحاياهم مساحات 

إسقاط
5

أنهم يالحقونها و "  بحق"للخجل و مشاعر النقص التي يبدو  
  . هميعذبونها ويدمرونها في ضحايا

عندما تستحوذ على مجموعات  ا�
	�� ا����ه��يو نتحدث عن 
و قد . كبيرة من الناس حاالت مشاعر عاطفية هائجة و قناعات عمياء

يكون التوكيد مرة أكثر على الحماس الهوسي في لحظة الحمية و الهياج و 
بدءاً من الغاضبين الراقصين في العصور الوسطى و –الحماس والصخب 

وس العربدة التضحية بالنفس في العروض الغنائية اإلليكترونية انتهاء بطق
أو يغمر االستنكار والغضب و الحقد على الجمهور، الذي يمكن . لعصرنا

و في حاالت الجمهور . أن يتحول بسهولة إلى عنف فاسق و سعار تدمير
فأي بؤرة أو . يكون خطر العدوى بالخوف من المتعصبين أكبر ما يكون

ية من المشاعر البدائية تكتسح المشاعر األخالقية وتعطل دوامة جماع
وكل ما تم بناؤه وتشكله عبر عقود من الهوية المتمايزة في . المنطق

 ,Mitscherlichقارن (الشخصية يبدو في ضربة واحدة في مهب الريح 
إن ما يقلب الجمهور في األوضاع االستثنائية ليس الشعور بالصلة  ).1977

فحسب، وإنما كذلك نرجسية مفرطة  (Freud,1922)لليبدوي أو االرتباط ا
-grandiose Groupsالذات الجمعية المتضخمة "الشدة، قدسية تقريباً، 

Self "(Kohut,1973) و ارتفاعها من خالل اإلحساس بالقرب الجسدي و ،
ولكن الشعور الجمعي  .(Kakar,1997)" المجموعة الفيزيائية"مشاعر قوة 

سرعان ما ينتهي على سبيل المفارقة باستعداد تخديري بالقوة بالذات 
  لقد كان تحويل الجماهير إلى قوة صادمة سياسية وتعصبية . للخضوع
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للمدعي
8

و كذلك المالحقة السياسية و الحروب القرن العشرين الصليبية . 
تنظيف "أو  " Race hygieneوقاية عرقية "  Cynicاعتبرت تبخيسياً 

وفي القرآن نظمت العالقة بين الجنسين بشكل  ".ethnic cleaning عرقي 
صارم، حيث عدت و تعد االنحرافات و الفسق والتمرد و الجنسية المثلية 

و بشكل يكاد يكون أقرب . على أنها مخالفة شديدة هللا وأحكامه القطعية
غرب هو مكان الفساد واالختالط للنمطية يقسم اإلسالميون الجدد بأن ال

والتهافت، على أنه سم يحاول  promiscuityغير الشرعي بين الجنسين  
وفي الواقع . يفسده من الداخل"اختراق العالم اإلسالمي الذي يخاف اهللا و 

يمكن للظهور المفاجئ للصرامة األخالقية الذاتية، وبالتحديد لدى 
 fanaticalطور األولي من التعصب اإلرهابيين العرب، أن يكون عالمة لل

Prodromal Phases  . العتداءات " العقل المنفذ"فقد انسحب محمد عطا
سبتمبر من الدراسة إلى عالم الصلوات والطقوس الدينية، وابتعد بشكل  11

وهنا تظهر . مربك عن النساء، و حدد في وصيته أال تمس جثته امرأة
الحميمية و العطاء،  جعله ينعزل  بوادر شك بدائي بالخوف من الجنسية و

  .و ربما أسهم في تصلبه التعصبي

��#() *�+ �  ا�
	�� �* و��� ا� �1 ا�
0/�/�� ا� )#�� +�.)- ا"
�!اد

بغض النظر عن الكيفية التي نفسر فيها التعصب من وجهة نظر 
التحليل النفسي، سواء بوصفها انحراف وظائف العقاب لألنا األعلى أو 

ين عكسي ضد الحقد والكره والحسد أو الخجل، أو بوصفه بوصفها تكو
فإن ما يستثير –نكوص جمعي عند وجود تهديد بفقدان التعاضد الجماعي 

فالناس . اإلحساس التعصبي شخصياً، يظل دائماً الشعور بتهديد الهوية
يستجيبون بتعصب خصوصاً عندما يتم االعتداء على قيمهم األساسية أو 

عندئذ سرعان ما تنفجر . هاتهم الدينية أو التقليل من قيمتهاوالءاتهم أو اتجا
، والتي هي phylogenetic أنماط االستجابات الراسخة في التطور العرقي 

أقل تخصيصاً و أكثر قابلية لالستغالل بشكل ال متناه لدى اإلنسان من 
و بكلمات التحليل . الهرب المطابقة لدى الحيوانات العليا-طقوس الدفاع

نفسي فإن األنا في مواقف الخوف الشديد و الخجل أو الغضب ينقلب إلى ال
الفصاماني، و يقسم -)البارانوئي(مستوى الوظائف الدنيا للموقف الزوري 

و كل . العالم، و أحياناً بطريقة عشوائية كلية إلى فئات خيرة وفئات شريرة
الداخلي  ما هو إيجابي و حقيقي وموثوق يتم حصره بالذات أو في اإلطار

للجماعة الخاصة؛ في حين يتم إسقاط كل ما هو متناقض و مهدد  نحو 
الخارج على قوى الشر العميق، التي يتم تحميلها مسؤولية الشر كلها، التي 
تعد مقاومتها الحاسمة الخطوة األولى من أجل ترميم ضياع الهوية 

تنا المزاجية و ومثل هذه االستبدادات البين نفسية تنتمي في تعكرا. المشلولة
فكل إنسان يمكن أن ينزلق في . عنادنا إلى الحياة النفسية الطبيعية

، في حماس غير عقلي أو (Conzen, 2005) ا"
��+�ت ا()	���� 2	����
المرجع (طويل  �4ر ���ر 2	���في غضب انفعالي أو أن يتصلب في 

عندما ولكن علينا أال نتحدث عن تغير تعصبي في الشخصية إال ). السابق
تستحوذ على جوهر الذات قناعات راسخة ال تتزعزع وبصورة دائمة، و 
تستقطب كل الطاقة النفسية نحوها و تغير بشكل متطرف هوية الشخصية 

مزمنة مفادها شيء ما مطلق الخير  apocalyptic بنوع من خبرة رؤيوية 
  .مهدد بشيء مطلق الشر -إرادة اهللا، اللحمة الوطنية، مبدأ العدالة–

ال بد من محاربة . واليعود هناك مكان للتأجيل والصبر واالنتظار و الحل
الشر بكل الوسائل، و االنتصار للخير، عندئذ تصبح الحياة ممكنة بكرامة 

و بوعي مرعب بالرسالة و استياء رهيب في الوقت نفسه، . وحرية ولياقة
حيح في يتابع المتعصب هدفه، ويتقوقع بشكل غير قابل للتعليم و التص
ويصبح . صورة للعالم ، ال يوجد فيها أية أصوات رمادية أو أية تناقضات

بما -على مبدأ شرير واحد، و احد فقط،  رإسقاط كل الغضب، كل احتقا
جامداً كلية و حصرياً بالمطلق و  -يشبه نوع من البيت الزجاجي من الكره

 لخارج التي يمكنها وبما أنه اليعود يسمح  للمعلومات من ا. ذهانياً تقريباً

و األقليات و مجموعات الخصوم، التي ينبغي " الكفار"الالمتناهية ضد  
المادة "تحقيرها و إهانتها و استغاللها و تدميرها بال تبصر بوصفها 

في زمن فرسان    Voltaireفقد خطر على بال فولتير ". الحاملة للشر
". بدماء اليهودكل أوروبا تزحف نحو آسيا و طريقها مشرب "الصليب 

وفي الواقع فإن التعاليم الدينية قد جعلت األمر صعباً في جميع العصور 
إال أن مقاومة العنف تصبح . من خالل كبحها للميول التدميرية عند البشر

أكبر بكثير عندما تشجع السلطات الدينية هذا العنف أو تسكت عنه على 
  .  األقل

إلى تحقيق أهداف دنيوية ا�
	�� ا�#��"� و على عكس ذلك يهدف 
العنيفة، التي، بالتصاهر مع التعصب الديني، تكتسب - بالطرق المتطرفة

 mystic  صفة شيء جليل، عظيم، حتمي، سام بشكل صوفي 
transcendence  والتي تتم التضحية في سبيلها بانتظام، وعلى عكس كل

تعلق بالعزة وسيان فيما إذا كان األمر ي. التأكيدات، بحرية وكرامة الفرد
" بالحفاظ على النقاء العرقي"الوطنية أم بالتحرر من السيطرة الخارجية أم 

فإن التعصب السياسي في القرن –كفاح ثوري عالمي " بآخر"لعرق ما أم 
العشرين خلق لنفسه شياطين جدد كان البد من محوها في صراع على 

وعي إيديولوجي فقادة  مدفوعين باالستبداد المطلق وب. الحياة و الموت
متعصب بالرسالة ، مثل ستالين أو ماو،  سلبوا إرادة شعوب كاملة، 

هدامة،  تالجماهير لسيناريوها -بكل اإلمكانات التقنية للحداثة –استغلوا 
وبما أنه لم يكن من الجائز أن يعاني النظام . وبنوا  أجهزة قمع وحشية

ي من البحث عن االشتراكي من نقاط ضعف، فقد كان البد و بشكل حتم
المعادي للثورة الواجب تقصي أثره في كل " البعبع"الفشل في األفراد، في 

ويشهد الترحيل اإلجباري بال تبصر و الفالحين المجوعين، عمليات . مكان
االستعراض التي تظهر العقوبات الصارمة على الضحايا، الماليين من 

يشهد بنظام مهول كل هذا  –المرحلين و المصفين إلى معسكرات العمل 
غير أن كل هذا  لم يتجاوز حدثاً، ما . تنكر كلية لحرية و سعادة األفراد

Auschwitzأوشفتز  -زالت كل الكلمات حتى اآلن تعجز عن وصفه
7

و  -
اإلزالة الصناعية الواعية لشعب كامل، ليس لسبب اقتصادي ما، وإنما 

األوقات كان  ولم يكن هناك أي وقت من. كنتيجة وحيدة لهذيان عنصري
" إلرهابي اإلنسانية أدولف هتلر"فيها شك بالنوايا مطلقة الشر 

(Stierlin,1975) . وحتى اليوم ال يوجد اتفاق حول أي من أهدافه السياسية
الموضوع "أو النزعة، " مجال حياة"الهذيانية كانت أكثر إلحاحاً لديه، غزو 

أما طروحات الذنب . ، تدميره في هؤالء"عدو العنصر اليهودي"، "الشرير
  opportunism إال أن االنتهازية . الجمعية فلم يعد أحد اليوم ينادي بها

والميل لالنقياد األعمى، اإلنكار و المشاركة الحماسية لكثير من األلمان 
  . أثار فيما بعد االستغراب بشكل مرعب" العاديين"

والزهد المبالغة بالنزعة نحو النزاهة  +��
	�� ا'&%$�ويقصد 
و ليس من . األخالقيين باالرتباط مع المكافحة الشهوانية و الميوعة والفسق

النادر أن يعني الكبت الجنسي و ضغط المثل األخالقية المرهقة و عدم 
القدرة على الحب أو تحريم الحب االنزالق في تطورات متطرفة 

عية إلى و بالنسبة لرسل األخالق القهريين تتحول الحياة الداف. للشخصية
واقع دائم الكرب مشوب بالخطيئة، و يمكن للمعبر نحو الذهان أن يصبح 

بالذنب  أو إخصاء ذاتي  archaic مطاطاً على شكل هذيان بدائي
ويعد التعصب األخالقي دائماً مكنون أساسي من التعصب . استحواذي

الديني و يخدم كذلك في التعصب السياسي بانتظام في التمييز 
Discrimination   فموضوع الكره عند المتعصب هو دائماً . ضد الخصم

سطح إسقاط لكل ما هو قذر و شرجي ومقرف و التحقير اللفظي يجعل 
لقد تم اتهام سحرة القرون الوسطى ". تنظيفي"التغلب عليه يتحول إلى فعل 

بكامل الطيف المقزز من الشذوذات الجنسية، وصوالً إلى النقطة التي بدأت 
  ء الممارس عليهن اإلرهاب المقيت بالتماهي مع الهوامات الشاذة فيها النسا
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. فقط كحجة للنوايا التدميرية  Idealالمدمر يستغل التعصب اإلنساني المثل 
إنما البد من ,فالعدو، موضوع الحقد، ال يجوز هديه، إيقافه عند حدوده، 

الرؤى "إنها تلك . ة باعتباره وصمة عار، طاعون مهددتدميره منذ البداي
رؤى هتلر و بول بوت، التي ما زالت تفتح   active apocalypticالفاعلة 

و في . أبواب الجحيم على طريق البحث عن عوالم مثالية، مطلقة الصفاء
وظيفة محو الموضوع "الواقع  يبدو أن دافع الموت الخالص، 

Desobjectalization function  (Green,2000)   تمزيق كل عمليات
الحياة، النصر على الشر و العبثية الكلية، هو المتصرف  في مصانع 

  ".killing fieldsاإلبادة، في الحقول القاتلة 

فهل ما زال االستحواذ بمثل هذه األفكار االستبدادية و التدميرية  قابالً 
يتعلق األمر في النهاية بمفرز للفهم بالمقاييس العلمية النفسية السوية، أال 

لقد أثار هذا السؤال اهتمام كتاب . عملية نفسية ذهانية غير مفهومة كلية؟
فبمقدار ما تنساب أجزاء مرضية لإلنسان فـي  . سيرة هتلر بشكل خاص

القناعات المتطرفة و تصبح في حالة االنحراف التعصبي دائماً مطـردة  
فالمعاناة العصابية تسبب . نذ البدايةالتعصب ليس مرضاً نفسياً م –القيادة 

التناقض و عدم الثقة والوهن، ويتجلى الهذيان الفصامي علـى المالحـظ   
في حـين أن  . الخارجي بشكل مستغرب، وهو يعزل المريض عن محيطه

المتعصب بالمقابل، على األقل الموهوبين منهم، غالباً ما يمتلكون إحساساً 
ويعرفون كيف يجـذبون الجمـاهير    رهيباً برغبات و مخاوف اآلخرين،

وتهييجها واستثارتها وفي الوقت نفسه كيف يفسدون، ويجيـدون توريـة   
و بالتحديد فإن القادة الهدامون يستغلون أجزاءهم . تطرف نواياهم بحذاقة

فيـؤثر  . و نزعات الهو البدائية في خدمة رسالتهم) الباثولوجية(المرضية 
و التحريض القهري بشكل حزمي، و  الهيجان الهستيري بشكل كارزمي،

ويكاد المرء يود الكالم عن .  بشكل مقدس) البارانوئي(الصمود الزوري 
، عن قناعة المآل الشاذة التي ال تتزعزع كلية، و التي تتم "الهذيان السليم"

ويستطيع المتعصب أن يستخدم . متابعتها بأقصى درجة من المنطق و الدقة
ق من نفسه في خدمة رسالته، هنا يكون في قمـة  ببرودة الطاقة التي تنبث

إال أنه غير قادر على التشكيك بالمنطقية انقسامه الخاص، على . العقالنية
والنتيجة هي دائماً التأرجح المربك بين الحـاالت  . التفكير بدقة بمبرراته

النفسية المختلفة، بين أشكال التفكير و آليات الدفاع األكثر نضجاً و األقل 
من سالمة النية إلى الشك الغاضـب، مـن التقـويم    " الوثبة"ية، تلك بدائ

ولنتأمل ذلك االنقسـام فـي   . المنطقي للوضع إلى اإلسقاط البدئي للذنب
، الخلـيط مـن التـوق البـاطني       Joseph Goebbelsجوزيف غوبيلز 

 selfو الحيوية المحدثـة ذاتيـاً     nihilistic    للخالص و اليأس العدمي 
induced Euphoria  و البعد الكلبيCynical Distantination وكره الذات ،
وكواحد من أكثر  قادة النازي جميعهم واقعيـة رأى  . و االمتعاض الناخر

بعد ستالينغراد حساسية وضع الحرب و ضعف هتلر الواضح، ليتمكن من 
  . تصحيح هذا الفهم في أقرب فرصة من خالل مزيد من التصديق

   ��>وزة +�.)�� ا���9� ا'��8 �/
	�� ا7(#�(�ا��6� ا��!�5� ا�

لم تثمر حتى اآلن كل محاوالت عزو التطورات الشخصية المتطرفة 
بشكل صارم إلى صراعات طفولية محـددة أو خبـرات انصـدامية أو    

إذ لن تتمكن .  familiarly Delegationتشكيالت أسرية أو تفويض أسري 
التحديد الشامل للعوامل الكثيـرة و   أي نظرية علمية في يوم من األيام في

إال أن ذلك ال .  الصدف و التحوالت التي تصب مثالً في سيرة إرهابية ما
يعني أنه ينبغي النظر إلى كل تحقيق للسيرة الذاتيـة علـى أنـه عـديم     

  .  useless-speculative افتراضي  -الجدوى

مات النمو تظهر المواضيع األساسية، اآلليات األساسية للتعصب في أز
ففي كل إنسان تتشكل منذ وقت مبكر بشـكل  . االجتماعية النفسية للطفولة

تتشبك أول مرة في المراهقة و  ،radical Potential$=�ة �
�9<=�   تتابعي 
 وصور أيديولوجية ) عاطفية(المراهقة المتأخرة على رؤى انفعالية 

واضيع الم"أن تبرئ صورة العدو بالمرور، وتقوم صورة العدو بشفط  
لالشعور من الداخل في شكل من المغناطيس البين نفسي، يصبح " الشريرة

فتنشأ دائرة زورية . األمر أكثر تهديداً، ويتكاثف إلى غول محبب للخياالت
فكلما أصبح العدو في الخيال أكثر شراً، فالبد من : نمطية) باناروئية(

عاكسة مقاومته بشكل أشد، و من جهتها تعزز ردة فعل العدو الم
وفي الوقت نفسه يتم بشكل مطرد إدراج مواضيع ال . اإلسقاطات الذاتية

النساء، –ذنب لها، والتي ترتبط بصورة فعلية أو مفترضة بصورة العدو 
في تجسيد الشر وفي الحالة الجدية يتحولون إلى  -األطفال، كبار السن

نعدام وما يبدو للمحيط على أنه قمة ا. ضحايا نزعة ال ترحم لالنتقام
  .  الضمير، يعد بالنسبة للمتعصب تكليف إلهي، واجب مقدس

وبالفعل فإنه يكمن في جوهر كثير من االنحرافات التعصبية للشخصية 
 (Hole,1995)" السقوط الشـيطاني "رهيبة للضمير، ) باثولوجيا(إمراضية 

فعند وجـود إدعـاء هائـل    . من مثل أخالقي مرتفع إلى حقد ال حدود له
م انتزاع قيمة محددة من الطيف الكلي للقيم و الجري ورائهـا  بالعصمة يت

بتطرف شاذ، في حين تخفت القيم األخـرى كالتسـامح و التعـاطف و    
فلنتأمل حماة الحيوان المحاربين أو مناهضي اإلجهـاض الـذين   . الرحمة

يبدؤون في النهاية بالقتل بأنفسهم، أي يفعلون بالتحديد ذلك الذي يتهمون به 
فاألنا و األنا األعلى ينصهران معاً في دور المنـتقم أو  . ههمموضوع كر

محرر اإلنسانية أو محارب اهللا إلى اتجاه عظامي يحصن ضد التعـاطف  
وباسم أسمى مبدأ أخالقي يالحق المتعصـب عـدو   . وكل مشاعر الذنب

رؤياه بالجزء البدئي من األنا األعلى الطفولي، و يتحول في إطار محكمة 
وفـي  . ى المدعي العام و القاضي و الجالد في الوقت نفسـه ال ترحم إل

أحسن األحوال يعتبر القتل و االغتيال  كضرر مصاحب للكفاح الثوري، 
على أقذر وجه على  –البشرية أو " للحشرات" "واقية للعرق"على أنه إزالة 

و هكذا يقال أن مالحق السحرة ريميغيوس . عالج للضحايا أنفسهم–أنها 
Remigius      قد اتهم نفسه في نهاية حياته بأنه قد أحـرق أيضـاً أطفـال

  . السحرة و طهرهم للحياة األبدية

و مهما شدد المتعصبون على نكراهم لذاتهم فيما يقومون بـه، فـإن   
محركات أفعالهم الدافعية هي دائماً الحقد، الشعوري والالشعوري، المفهوم 

شبه األمـر فـي شـذوذات    و بما ي. وغير المفهوم، البارد و غير البارد
الجنسية التي يتسلل إليها الحقد و السادية باطراد متزايد، يبدو أنـه مـن   
الممكن أيضاً أن ينحرف التطبيق السليم للمثل األعلى، وصوالً إلى نقطة ال 

و من المؤكد، أن الحقد يظل . يصبح فيها المثل األعلى سوى حجة للتدمير
و المعتزل مغلقاً، علـى عـذاب   ) األخرس(في أشكال التعصب الصامت 

أو مـن  –المثل األعلى الزاهد للذات، على الخوف المرعب مـن النـار   
وبداية عندما يتم التشكيك بالمنظومة اإليديولوجية لمثل . االنصياع للشيطان

و يميـل  . هؤالء الناس ينفجر البعض منهم بغضـب نرجسـي ال يكـبح   
يد الشرير، إذا مـا أغلـق   التعصب اإلنساني منذ البداية لمزيد من التصع

وبغض النظر . المثل األعلى، للتعويض عن اإلهانة الشخصية أو الوطنية
، فـي الصـراعات الدينيـة    "العداوات الموروثة"عن مقدار ما يكمن في 

و الشـرف و   patriotismوالعرقية المزمنة من قيم من نحـو الوطنيـة   
لى جانب الصراع على الكرامة و االستعداد للتضحية، فإن األمر الحاسم، إ

الدائمين، هو  revanche thematicالمكاسب االقتصادية و الثأر واالنتقام 
. رد اإلهانة للعدو المشيطن و السيطرة عليه بطريقـة سـادية وتحقيـره   

وبشكل خاص عندما تبدأ مجموعتان من الشعب، تدعي كل واحدة منهـا  
راع يهدد بالتصعيد إلى بأحقيتها لوحدها في البلد، باستغالل اهللا، فإن الص
و ال يمكن للصراع أن . دائرة عبثية من النزعة لالنتقام و الثأر والقصاص

، كلية "الكفار"الدخيل، " الشر"ينتهي بالنسبة للمتعصبين إال عندما يتم سحق 
و بما يشبه االتفاق الالشـعوري  . من مجموعتهم نفسها ومن المنطقة ككل

بأول أعمال العنف، عندما تبدأ تلوح في  يبدأ المتطرفون من كال الجانبين
  و في شكله الشرير . األفق بوادر المصالحة و نجاح مباحثات السالم
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العنصريين و المعادين للسامية من كل األلوان هو وهم العالقة 
Relationship phantasma لخاصة فتعاش الجماعة ا. الطفولية الباكرة

بشكل ال شعوري على أنها أمجية
11

أم حامية ومثالية، ينصهر معها المرء  
بجبروت تكافلي، يجعله عظيماً، سامياً، جليالً، خالداً و ينبغي الدفاع عنها 

  ".المنحطة"و " القذرة"بكل الوسائل ضد تهديدات األشكال 

ويمثـل   .خبرة العنصريين للعـالم " قلق االختالط"فتحدد الريبة الرهيبة، 
الغرباء، األجانب، من خالل مجرد حقيقة اختالفهم فحسب،  أذى للنرجسـية  
الذاتية، و إما عليهم االندماج الكلي أو يكافحوا بقسوة و إهمال مطرد التعصب 

كفاحي"و كثيراً ما نجد في  ).Bohleber,1992قارن (
12

صور عـن اليهـود   " 
ق العـرق اآلري  بوصفهم سوس وقوارض وحشرات وطفيليات تهدد بـاخترا 

و بتدميره من الداخل، استعارة مجازية من الحشرات، جعلـت فـي   " الصافي"
  ". وقاية عرقية"النهاية المذابح الجماعية تتحول إلى عملية 

إنه ألمر مرعب، كيف نكصت جموع غفيرة من الجماهير من منظور 
بدو، و ي. األزمات التاريخية في انقسامات و مشاعر مالحقة المرحلة الفمية

وكأن الفرد في أوقات الهلع الجمـاعي   (Volkan,1999)كما يرى فولكان 
الجماعـات الكبيـرة،   -هوية" خيمة"المتسلل ببطء يبحث عن الحماية في 

من جديـد  ) امتأل(الخيمة إذا جاز التعبير، قد انشغل " عمود"وكأن القائد، 
ئيين و في مثل هذه المواقـف يطـرح الغوغـا   . بالثقة الطفولية المطلقة

إنهم ". كمجبرين للثقة األساسية المجروحة"أنفسهم بسهولة ) الديماغوجيين(
يروجون أساطير عن تجانس و لحمة و عظمة جماعتهم الخاصة، يوجهون 
الحقد بوعود ساذجة نحو صور األعداء المختارين و يبدون من خالل ذلك 

ناقضـات  و تتفجـر الت . بأنهم قد أزالوا كل الصراعات و التفكك كالبرق
العرقية أو الدينية من جديد، الفروق الصغيرة واألصغر في الثياب، أو في 
الطقوس اليومية أو في اللهجة تستخدم لوضع خطوط الحدود بين الموثوق 

و يتحدث إيريكسون عن معبـر الكالنيـة   . وغير الموثوق، الخير والشر
لتـي يـتم   النفسية إلى االستبداد، النكوص إلى نوع من خبرة العصبية، ا

بالنظر لتحديد معين عشـوائي  : "المطلق limitedالتأكيد فيها على الضيق 
للحدود ال يجوز، لما ينتمي في الداخل أن يخرج للخارج، و ليس مسموحاً 

وغالباً ما تكفي . (P.80,1981)" لما هو في الخارج، أن يدخل إلى الداخل
ينفجر عنـف  ل-"عدائية"هجوم عنيف، تحرك في منطقة  –إشارة صغيرة 

فال يشعر الفرد نفسه عندئذ غير جزء من . بدائي و تشويه هذياني للواقع
جماعته المهددة، و يترك نفسه في الحاالت المتطرفة تنجذب إلى الوحشية، 

و لنتأمل .  إلى أمور لم يكن قادراً على القيام أبداً بها في األوقات المعتدلة
مل األصدقاء و الجيران بعضـهم  الحرب األهلية اليوغوسالفية، حيث عا

بين ليلة وضحاها كأعداء ألداء و تحول المجتمع متعدد األعراق إلى جحيم 
و أحياناً وبالسرعة . القنص و معسكرات االعتقال و االغتصاب الجماعي

نفسها يمكن للمجتمعات أن تتحرك من حالة االستبدادية ثانية إلـى حالـة   
امتة لأللمان الغـربيين إلـى المبـادئ    ولنتأمل هنا العودة الص. الكالنية

و االغتراب عن الماضي الدموي، على الرغم  1945الديمقراطية بعد عام 
من أن بعض االتجاهات التسلطية و القناعات المتطرفة قد ظلت عالقة في 

  . رؤوس الكبار وورثَتْها بشكل مربك إلى الجيل التالي

�	
  �ء ــــــــــــــ�ر ا��0ـــــــــ� و(ــــــــــا�

إلى جانب الشك األساسي هناك مصدر ثان للتطرف و التعصب فـي  
يتمثل في الشعور  infantileاإلنسان كامن بعمق في الحياة الروحية الطفلية 

فغالباً ما نجد خلف قسوة معارك االنتقام الخاصة . المعذب والمدمر بالحياء
و . الح المستضعفينيعد اإلرهاب س. أو الجمعية انجراحات نرجسية شديدة

الالشعوري لدى الديماغوجيين مـن نحـو    shame حول موضوع الحياء
لقد وصف المحللون النفسـيون  . أدولف هتلر هناك الكثير من الطروحات

أو  Wurmserأو فورمسر   Eriksonأو إيريكسون   Freudمن نحو فرويد 
 معذبالحياء على أنه الشعور ال Hilgersأو هيلغرس   Volkanفولكان 

ضمن ظروف  حياتية –محترمة و يمكن أن تتأزم لدى القليل من األفراد  
  .إلى تصلب تعصبي -وتاريخية خاصة

و يبدو أن الجذور المبكرة واألولية للحقد والتطرف اإلنسانيين  تعود 
إلى وقت مبكر جداً قبل تطور اللغة، إلى حاالت الغضب و االغتراب في 

 Visionتكمن رؤى المتعصب المثالية ففي سن الرضاعة . سن الرضاعة
of  Fanaticers‘utopia    على نحو السالسة النكوصية، البحث عن عـالم

، الصافي  primary-narcisticاألولي –التكافل األصلي األمومي النرجسي
و موضوع الحقد عند المتعصب في أعمق األعماق هـو  . كلية والمنسجم

، الشيء المقتحم للتكافل، المسمم لـه،  "الطيب فقط"الشيء المهدد للتكافل 
الرهيبة لبـدايات   ةوقد أكد كل ممثلو التحليل النفسي على الهشاش. المدمر

و فقط عندما يغلب جو من األمـان  . وجود األنا و إقامة االتصال بالعالم
الحاني على المخاوف و حاالت األلم التي ال يمكن تجنبها لسن الرضاعة، 

ية األصلية، تلك الثقة األصلية بأن اإلنسـان نفسـه   تنبت هنا تلك التفاؤل
 (Erikson, 1981; P.98)" كحجر أساس للشخصية الحيوية"والحياة بخير، 

و علينا . أساس كل القدرة الالحقة على الحب، كل األخالق و األمل الديني
دائماً في صعوبات و أزمات الحياة أن نصارع ضد الشك األصلي، ضـد  

يرة و الغضب،  التي من شأنها أن تولـد االسـتعداد   مشاعر اليأس و الح
لالنقسام األولي والتطـرف واإلسـقاط المشـحون بالحقـد و اإلغـواء      

  .  الديماغوجي

  potential-fanaticalويبدو وكـأن النـاس المتعصـبين الممكنـين    
من قبـل صـراعات الثقـة،      elementaryمضغوطين بشكل أكثر أولية 

صعوبات، أقاموا بصورة سليمة النية اتصاالت  وكأنهم قد عانوا مبكراً من
وليس من النادر أن يسبق االنفجار التعصبي فقدان شديد .  ومشاعر عميقة

للثقة، فتزيد الميالنخوليا الداخلية و التمزق الخارجي الشعور المرتبـك،  
.  الحائر، بعدم القدرة على مواصلة الحياة في عالم غير كامل بهذا الشكل

الفكرة المنقذة أو الشخص الذي يوحي بالكارزمية،  باألمل  وتأتي مواجهة
و المعنى إلى الهوية الممزقة كالبرق من جديد، ولـيس مـن النـادر أن    

ومنـذ تلـك   ". بالوالدة الثانية"، "باإلشعاع"، "بالكشف"، "بالحلول"يوصف 
. اللحظة يرتبط قهر ال يرحم من اإليمان بالرؤيا الذاتية مع شك مرعـب 

الرهيبة، التـي  ) البارانوئية(لمميز هنا هو تلك اليقظة الزورية والشيء ا
يتفحص بها الناس المتعصبون محيطهم على أقل عالمة مـن الفتـور و   

، رئيس جهاز أمـن  Reinhard Heydrichوبعد راينهارد هيدريش . الشك
 Heinrich Himmlerالدولة، الذي كان متفوقاً على رئيسه هاينرش هيملر 

مبدع الشك األعلـى  "  cynical Efficiencyالقدرة الشكاكة  في البرودة و
over suspect ."   وبالفعل فقد اتخذ في العوالم المستبدة الشك األصـلي و

قهر التأكد و المراقبة و الوشاية سمات كافكاوية
9

كل شيء مضطرب ، . 
فوضوي، عفوي، منفر بالقوة مشكوك به، في النهاية الحياة بالمطلق تصبح 

  .  بها مشكوكاً

هو أكثر  organize Religion وفي جميع العصور كان الدين المنظم  
غير –. من قوى الثقة األصلية لإلنسان بأمان واستمرارية الوجود اإلنساني

. أنه تمكن كذلك في أوقات األزمات من تأجيج شـك أصـلي مسـتعص    
طمأنينـة  وبالتحديد فإنه يبدو أن األنصار و المتعصبين كثيراً ما تنقصهم 

ويبحثون في التمسك القهـري بالعقيـدة و   . وسكينة الثقة الدينية الحقيقية
وتبدو إشارات .  القواعد والطقوس عن الحماية من الشك و القلق الوجودي

الخشوع و الخضوع، ذلك الذي يمارس بوصفه الطاعـة هللا و للسـلطة   
حة مـع  الدينية، بشكل ال شعوري دائماً على أنها نوع من طقوس المصال

الوالدين المجتافين
10

و يعني االنحراف و لو قليالً عن . المعاقبين الشريرين 
ومـن  . مطالبهما، الرمي في عالم مرعب من عدم األمن و الشك األصلي

ناحية أخرى يبدو أن التسامح وال منطق التعصب السياسي يتغذى أيضـاً  
  ن و إن ما يجمع كل الشوفينيي. من الهوامات والمخاوف المبكرة
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و ليس من النادر أن تبرهن اإلهانة النرجسية الجمعية في المواجهات 
مع الجماعات الكبيرة المتخاصمة على أنها أكثر أهمية من الحرمان أو 

فغالباً ما تندفن ذكريات الهزائم الوطنية أو المذابح أو . الظلم االقتصادي
لعادل للسالم أو مس الرموز الدينية عميقاً في ذاكرة الشعوب الفرض غير ا

بوصفها تخجيل  fanatic mythologize الجمعية المؤسطرة تعصبياً
و بالتحديد في مواقف األزمات يحرك . انصدامي، واجب والء للثأر

التي تنبعث قي  ،(Volkan,1999)" هذه الصدمة المختارة"الديماغوجيين 
 "  Time Collapseاالنهيار الزمني "شكل نوع من خبرة الجماهير على 

ويتم . ، دفعة واحدة بشكل حي، وكأنها حدثت اآلن)المرجع السابق(
استعمال عدم السماح بهزيمة أخرى و تخجيل جديد من العدو، كنقطة 
اصطياد هلع متسلل و يمكن أن ينقلب بشكل مفاجئ إلى مزاج من 

  .االستعداد للدفاع و الهجوم التعصبي

ومن الطبيعي أن يسبب القمع و االستغالل و اإلمالء الخارجي الدائم 
إذ ليس هناك . حالة من الخيبة العميقة والخجل المزمن لدى البشر المتزنين

و  cynicism من سيطرة خارجية، ال تتحول في يوم من األيام إلى التهكم 
الي و مثل هذا العنف المقيت ينتج اإلرهاب القومي واالنفص. التوحش

العرقي، و الدافع األساسي بداية الوالء المفرط لإلطار المرجعي الخاص،  
األم الالشعورية التي قمعت و ُأخجِلَت و شوهت من القوى -وأمجية
وغالباً ما يعد اإلرهابيون أنفسهم على أنهم مندوبون من األكثرية . الشريرة

يتوق إلى االرتياح  إن الظلم المكابد. الصامتة، منتقمين لجماعتهم المهانة
يجعل كل عمل " كضحية متمتعة بامتيازات"الكلي، إال أن الدور الخاص 

" اليأس الحازم"و ليس من النادر أن يضيق نوع من . عنف يبدو مبرراً
و في . عند المتطرفين إلى الكفاح األبدي life Perspectiveمنظور الحياة 

تأمل سيناريو الصراع لن–سلسلة العنف المتصاعد و التخجيل المتبادل 
تنزلق على األغلب كل الشعوب في  -الغارق باليأس في المدينة المقدسة

و يتحدث كانسيبر . حالة عقلية رهيبة من االمتعاض المزمن
(Kancyper,2000)  مبدأ العذاب "عنPrinciple of   agony"،  حيث تذوب

  . ةالحدود بين الخير والشر، الظالم والمظلوم، القاتل و الضحي
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نفسه  radicalize Oedipus Complexيبرهن مركب أوديب المتطرف 
. باستمرار كمصدر طفولي ثالث للعنف و التعصب في الحياة اإلنسـانية 

فحتى في تراجيديا العصور القديمة ظهر كيف يمكن للدراما حول الحـب  
و بمقدار ما . السلطة و الملك أن تقلب الناس إلى جنون تعصبيوالغيرة و 

االبن، األخ وأخيه تحدد التاريخ و ما زالت، فإن في -كانت نزاعات األب
النزعة نحو المطالبة المطلقة باألحقية الذاتية و اإلنكار الكلـي للخصـم   
تبرهن دائماً على أنها جزء من الديناميكيـة الذاتيـة للتنـافس و الكـره     

  . األوديبيين

فباألصل رأى فرويد أن مكمن عالقة الحب الدراماتيكية بين الطفل 
ووالديه المحكومة بالفشل هو في مركب أوديب، الذي هو الخطوة 
المركزية للنضج و حجر العثرة األساسي في الوقت نفسه في النمو 

ففي كل روح طفولية تترك التربية على مبدأ الواقع رواسب . اإلنساني
الصراعات ) أي الرواسب(العصيان و مشاعر الذنب كما تشحن على 

. الراهنة لإلنسان من أجل القوة والسلطة والمنافسة بقوة تدميرية العقالنية
و في الواقع يمكن للغضب من الظلم االجتماعي والسياسي أن يالحق دائماً 
أشخاصاً محددين فقط، وليس القانونية الخاصة لعالقات السلطة القائمة 

ودائماً، عندما تنزلق التناقضات االجتماعية بين . بذاتها أو البنى االقتصادية
الفقر والغنى، بين ذوي االمتيازات و المحرومين في عنف مطلق، يمكن 

فخوف الطغاة . أن يكون قتل الوالدين أو الطفل النتيجة المأساوية النهائية
جتماعية و من ثورة المقموعين حددت في المجتمعات ذات الفروق اال

   implantation إن ازدراع . الطبقية الكبيرة بشكل خاص المناخ العام

باالستسالم و الخضوع و التنازل وتسويد الوجه و حددوا جذور  
ومن . الخجل في مشاعر االستسالم و الصغر في السنة الثانية من العمر

مثل محفز المؤكد فإن التخجيل المعير في التنشئة االجتماعية الطفولية ي
نمو، و اليمكن التفكير بالكرامة الشخصية واالندماج الثقافي من دون 

إال أن التخجيل الشديد يترسخ لدى األطفال و . الشعور السليم بالحياء
اليافعين على شكل جراح نرجسية مستعصية في الذات، ويمكن أن يصبح 

تجاهات و بعض اال. سبباً في الخجل المزمن و االمتعاض المتجذر عميقاً
النمطية للمتعصب، الدفاع الصائر إلى تسارع عن االستقاللية الذاتية، 
ووضعية العناد المطلق، و تجنب الحوار الكلي يبدو أنها تمتلك جذورها 

في صراعات السلطة في السنة الثانية من  ontogeny التطورية الفردية 
لنظر كلية حتى وغالباً، إذا ما حصلت عند  الناس غير الملفتين ل. الحياة

 fanatical-aomkسعرية  -ذلك الحين المعاوضة تعصبية

decompensation
13

  . ، عندئذ ينفجر مقدار هائل من  الحياء المتراكم

حيث يخرج المعني عن . يمتلئ األدب العالمي بنمط المنتقم التعصبي
ويبدو العالم . السكة نتيجة إساءة نرجسية ما، ظلم تهتز بنظرهم له السماء

فتبدأ . وكأنه انقلب رأساً على عقب، و تتعطل كل مبادئ الحياة الكريمة
ويصبح المستقبل . الرغبة بالثأر باالستحواذ على كل التفكير والطموحات

غير ممكن التصور، إال إذا تم جعل اآلخر، عدو الحياة،  نفسه في وضعية 
فقد . تياالستسالم واالنتصار عليه كشاهد مدى الحياة على التخجيل الذا

جعل الظلم الموضوعي والشعور الالحق بالالحول تجاه القضاء الفاسد 
البار في حالة متطرفة من غضب   Michael Kohlhaasميشائيل كولهاس 

وعندما توفيت زوجته عالوة على ذلك خرج عن طوره بشكل . الحياء
و بدأ حرباً خاصة في سبيل حقه، فأحرق في غضب ) بارانوئي(زوري 

إن تماهي . عور قرى ومدناً كاملة، اعتقد أن عدوه موجود فيهانرجسي مس

ميخائيل(مع رئيس المالئكة ميكائيل    Kohlhaasكولهاس 
14

، وظهوره )
كمبشر للفقراء و المحرومين كان من الناحية الموضوعية تبريراً  

Rationalization   لرغباته في االنتقام تدل على االنتفاخ غير المحدود
وبداية و عند احتجاج مارتين لوثر أنهى طور عبوره . مةلذاته الضخ

  . والنقدية الذاتية ثانية-التعصبي الشديد و فسح المجال أكثر للقوى النقدية

التربية المتسلطة بشكل متطرف التي تريد كسر عناد الطفل تعمل 
وغالباً ما ينمو عندئذ لدى الطفل . بكل أشكال اإلذالل و التخجيل

ألن يصبح هو نفسه كبيراً من أجل االنتقام من  الرغبة الحارقة
إن ما يدفع كثير من الدكتاتوريين في أعماقهم، يبدو . المواضيع القاسية

وليس من النادر أهم غالباً ما يعانون . موضوع حياء رهيب و انتقام
من انفصال طفولي شديد، تم جلد مشاعرهم المبكرة بالكرامة و تقدير 

ثة، عدم قدرتهم على التعاطف و اإلنسانية تؤثر نرجسيتهم الخبي. الذات
بطريقة شاذة في مواقف األزمة على الجماهير المرتبكة بشكل جذاب 

و بالتماهي مع ذات مرضية متضخمة عليهم إسقاط المشاعر . جداً
التعصبية للطفل الصغير و العجز والتفاهة على مجموعات األعداء 

كان .  هم هم المخجلة في هؤالءالعزل، و كأنهم يقاتلون و استئصال ذات
أدولف هتلر طوال عمره غير قادر على الحب والحنان و المرح، كان 

حتى أشد المقربين منه لم يمنحهم أي . يسيطر على نفسه بشكل مربك
االستعراض الدائم "مدخل إلى حياته الداخلية، ظهوره كان نوعاً من 

تعصبية  شكل رسالة (Fest, 1973; P.709)" أمام جمهور ضخم
لعقيدته ، انتقامه باالنتقام من موضوع الكره "األساس الصواني"

لليهودية االقتصادية العالمية، كبش الفداء لكل فشله الشخصي و في 
و حتى في خطابات . ألمانيا" لعروسه"الوقت نفسه العار الهوامي 

الحرب الثالثة، التي لمح فيها هتلر إلى الهولوكوست، فقد ذكر أيضاً 
، في الوقت الذي لم "إخراسها"، قريباً ما سيتم "قهقهة اليهود"أن  كيف

 Matussekقارن (تكن قد خطرت على بال أحدهم فكرة، السخرية منه 
et. al,2000.(   
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ومن الطبيعي فإنه علينا في هذا الموضوع بالتحديد أن نمتنع عن تعميم 
تحليلية النفسية بشكل غير نقدي على الثقافات غير الغربية، التفسيرات ال

حيث أن االستعداد للخضوع، الذي قد يصل في الحاالت المتطرفة إلى 
فاإلنسان المسلم حتى . التضحية بالنفس، يعد مكوناً بديهياً للتقاليد المشتركة

اليوم يعد أكثر بكثير جزءاً من مجتمع و عقيدة عليه احترام قوانينه 
و الوالء المطلق . توزيع األدوار فيه و ال يستطيع االنفصال عنه بسهولةو

لألسرة و السلطة الدينية واحترام وطاعة االبن لألب ليست تعبيراً عن 
أو شهوانية مثلية مستترة، وإنما أساس حامل لثقافة " مركب أوديبي سلبي"

كثيراً في ومن ثم فإن صراع األجيال ال يحل . محافظة مطيعة إلرادة اهللا
التسابق والتنافس، وإنما في االنتظام والخضوع، في تماه مبكر، األمر 

و في . الذي يولد استعداداً كبيراً نحو إسقاط الصراع األوديبي على الخارج
الراهنة بالذات االنقسام  Islamismالواقع فإننا نعيش في اإلسالمية 

تتمركز في   Idealizationفكل المثل . المتطرف خصوصاً لصورة األب
وكل الحقد . اهللا، الذي يعد ترتيبه للعالم هو الضمانة الوحيدة لبقاء اإلنسانية

، و السلطة المستكبرة و الحكام الفاسدين الذين خانوا اهللا "الشر"يتوجه نحو 
جميعهم، واستسلموا للفجور الغربي، وبشكل خاص على السياسيين 

مريكي جورج بوش حرباً صليبية الغربيين الذين يقودون بقيادة الرئيس األ
  . جديدة على اإلسالم و قيمه

  �ف ـــــــــــــ� +��
9ـــــــــــــ� و ا��/ـــــــــــــا���اه�

واحدة من التحويالت األخرى، والتي ربما تكون األهم، بالنسبة 
فليس هناك أية . للتطورات المتطرفة في الشخصية تحدث في المراهقة

 Idealلحياة يكون فيها اإلنسان حساساً للرؤى المثالية مرحلة من مراحل ا
Vision   بهذا الشكل كما في هذه المرحلة،  و في الوقت نفسه سهل

ففي هيجان . radical  doctrineاإلغواء من خالل العقائد المتطرفة 
المزاج و التناقض بين الميل و النفور يمر المراهقون بكل الصراعات 

و التحمس .  ثقة و االستقاللية والخجل و الذنب ثانيةالطفولية في سبيل ال
للمثل العليا و األفكار، و أحالم اليقظة بعوالم مثالية تعني سنادة للنرجسية 

و بالتحديد . الشابة المزعزعة ويمكن من ناحية أخرى تأزيم أزمة الهوية
لدى اليافعين المرفوضين والمجروحين كثيراً يجلب التماهي مع الشعارات 

لمتطرفة و القادة الالتصالحيين الترتيب االصطناعي إلى الهوية المتطرفة، ا
ولنتأمل في التحزبات . في الوقت نفسه الفشل والضعف" يفرغ"و 

المشحونة بالحقد في تعامالت اليافعين، حيث يتم البحث عن العدوانية 
تكافل الخصم "ففي نوع من . والعنف بشكل قهري إلى حد كبير

adversary-Symbioses "  الرقص القاتل "أو منdeadly dance"  يتم
إسقاط أجزاء الذات المحتقرة و غير المحمولة و الضعيفة على صورة 
العدو الخارجي المتضيقة إيديولوجياً، و محاربتها في الضحية المعتدى 

و عليه يعيد التعصب المخزون  ).Bohleber,2002قارن (عليها وتدميرها 
damp ليمينيين الشبان و التماهي مع الشعارات المناهضة للمتطرفين ا

و العنصرية، ترتيب الذات من جديد على   sexistللسامية و الجنسانية 
إن الوعي بكون المرء  .Borderline-Kindlyمالئم -مستوى حدودي

ألمانيا، يعني نوع من إعالء الشأن النرجسي المتكلف، و يصهر التضامن 
فينتهي العزم على الحفاظ على هذا ". دحميمية من الحق"الهش في 

األجنبية و أعداء المجتمع " الطفيليات"صافياً ضد " "الموضوع المثالي"
برنامج، رغاءه االبتدائي إذا جاز التعبير، ما يربط في الصياغات - بعقلية

و بالطريقة نفسها يقود اإلسالم . المعقدة للمثقفين اليمنيين الحديثين بالحقد
بة لبعض الشبان العرب المقتلعين من جذورهم في المراكز المتطرف بالنس

. الصناعية األوروبية إلى التوجه في صراعات الهوية و الحميمية المكبوتة
ويقدم التماهي مع اهللا وتعاليمه تحديداً واضحاً للخير والشر، ويفتح 
اتصاالت جماعية متماسكة، ويحول الشعور بالخضوع تجاه الغرب إلى 

و بمقدار ما كان وما . األخالقي الحانق superiorityتفوق  اتجاه من ال
زال تطور الشبان األوروبيين الذين يصحون فجأة على جذورهم اإلسالمية 

تعاليم صارمة في األنا األعلى يهدف إلى منع أفكار النقد بمشاعر ذنب  
شديدة، و كان الدور الذي لعبه الدين المنظم في هذا التحويل إلى قاصر 

ناهيك عن أنه حتى السلطة القمعية لم تتمكن من . ياً في الغالبمخز
ودائماً ما كثف مركب . استئصال شوكة الشك واالعتراض عليها كلية

ومن خالل بقاء نقدهم واقعياً أو . أوديب من الرؤى الثورية عند المتمردين
ففي . انزالقه بكره تعصبي مطرد لألب، فقد تحدد مصير شعوب كاملة

الكبرى، الدموية، يكون دافع االنتقام أشد من تحقيق األهداف الثورات 
 Place la deوسواء علناً في ميدان الكونكورد .  السياسية األساسية

Concord   أم مختبئاً في األقبية القذرة ليكاترينبورغ
15

Yekaterinburg  
فالثوريون يتماهون . ففي النتيجة يهدف الغضب الثوري إلى قتل الوالدين-
الضبط مع تلك االتجاهات التسلطية بالتحديد، التي كانوا قد حاربوها قبالً ب

و . ويشنون في طور من السعار هجمة من الرعب االنتقامي الذي ال يرحم
باطراد متزايد يتحول الممثلين السابقين للطبقة العليا إلى مذنبين، أعداء 

صغار لهم، الشعب، إلى مواضيع ينبغي تصفيتها، و كذلك المساعدين ال
و بالذات . التي يكافح فيهم المرء بينه وبين نفسه االنتهازية الذاتية فيه هو

فإن الشطط الجماهيري المتطرف، إشباع نزعة الكره، تخنق كل الهوامات 
السياسية، تقضي على طاقة التطوير البناء و تجعل من الفقراء و 

  . المحرومين من جديد كومبارس في لعبة السلطة

فإن إرادة الدفاع الحاسمة عن السلطة المعاشة على أنها  وبالعكس
مقدسة هي كذلك بوابة دخول واسعة للتطور المتطرف للشخصية، و 
السؤال، من الذي سبب الويالت أكثر في التاريخ، الكره األعمى لألب أم 

ففي كل مكان انتشرت فيه الصراعات األوديبية . اإلجالل األعمى له؟
األنا األعلى بشكل صارم جداً، بصورة حسودة  بقسوة شديدة، و نمى

وبالتحديد فإن . ومتعصبة،  ينمو الميل للخضوع األعمى و التبعية العمياء
لدى المتحمسين جداً وشديدي الوالء والشديدي التدين تتقدم النزعة 
التعصبية الدفاع عن الموروث و الثابت و إرادة اهللا بكل الوسائل إلى 

و غالبا ما يتم استغالله من الطغاة بصورة  -دمحور االقتناع الجام
فالحيرة من عقلية التبعية المشؤومة للفاشية جعلت من حركة . خطيرة
إذ اليمكن أن .  تبحث عن الخير  في مكافحة مبدأ السلطة بالمطلق 1968
، ال يترك نفسه تصاب بالعمى من سلطة مستكبرة، "وعي نقدي جديد"ينشأ 

و بتخدير من . رة بالمطلق من السيطرة فقطإال في إطار تربية متحر
األيديولوجيات التي برهنت عدم صالحيتها تاريخياً منذ أمد بعيد، رأي 

و لكن عندما . المرء نفسه قريباً جداً من هدف حضارة عالمية من الحب
تفرقعت األحالم، و انهارت كذلك حركة االحتجاج بالسرعة نفسها التي 

غيرة نحو وعي مطرد التطرف بالرسالة انبثقت بها، تسلقت جماعة ص
وبهذيانٍ بحربٍ نهائية رؤيوية . بوجوب اإلقدام على الثورة اآلن

apocalyptic   بألوية الجيش "بين قوى الشر والخير، تحولت ما يسمى
في إرهاب انتقامي متسع الرقعة، في  " Rote Armee Fraktionاألحمر 

للظروف الفاشية تقريباً، ) يكاتيركار(برودة و دقة أعمال القتل إلى صورة 
 Andreasفزعيم العصابة أندرياس بادر . التي ادعى المرء مكافحتها

Baader،  الذي ترعرع بدون أب، جسد كجانح صغير يافع كل نرجسية
وعندما ترقى إلى قائد اإلرهاب األلماني .  تضع كل سلطة موضع الشك

وعشيقته غودرون إنسلين و اعتبر هو . اليساري، لم يعد يتحمل أي تناقض
Gudrun Ensslin  أن االعتراضات واالعتبارات السياسية عبارة عن

. و األمر الحاسم كان هو اإلرادة المطلقة للفعل. نقص في الحزم الثوري
وكل أعضاء الجيش األحمر قد انتسبوا باألصل من أجل تحرير األنا من 

. اآلمرة الفظة Baaderر العبودية و الوصاية السلطوية، و تحملوا نغمة باد
ومثل كثير من المتهوسين السياسيين لم يكن لتمرده التعصبي أي هدف 

وفي . ملموس، ظلت فلسفته الحياتية في النهاية متشبثة بمبدأ الحدود له للذة
أوديبي مطرد  agitationباتجاه اهتياج  Baaderالنهاية ترقى بادر 

من فلول اإلرهابيين من تدمير عظامي، كان مقتنعاً من أنه سيتمكن بكومة 
  . نظام ألمانيا االتحادية و الناتو و النظام الرأسمالي كله
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التبديل الشخصي غير المفهوم لالتجاه، ذلك التشرب الكلي لإلنسان بطاقته 
ـ    ة المتطرفة؟ لقد استطاعت الفرضيات العلم نفـس أعماقيـة و الديناميكي

األسرية و الطبية النفسية إلقاء الضوء على بعض من ذلك وطرحت مـن  
فدائماً هناك تفاعل خاص جداً بين الدوافع طويلة . جهة أخرى ألغازاً جديدة

ومتوسطة وطويلة األمد، وغالباً ما تحسم صدف صغيرة و أصغر، فيمـا  
جد قبل و غالباً ما ن. إذا كان مصير إنسان ما سيتصلب باتجاه تطرفي أم ال

ــي  ــاق التعصــبي الفعل ــذاري االنبث   Prodromal Phasesطــور إن

(Conzen,2005) ، و تستحوذ الخطة المقبضة على . زمن التذبذب القاتل
الشخصية، إال أنه ما زال يوجد قوى معاكسـة، وارتباطـات بـالمحيط    

سبتمبر  11ويزعم بأن زياد جرار، قائد طائرة القتل الرابعة في .  الموثوق
بذب حتى اللحظة األخيرة بـين نمـط الحيـاة الغربـي و طريـق      قد تذ

و أحياناً يكتمل التصلب بشكل متسلل، كما حصل أحياناً فـي  . االستشهاد
وفـي وقـت مـن    . ساحة التطرف اليساري لسبعينيات القرن العشـرين 

األوقات، على سبيل المثال عند أول اسـتخدام للسـالح، تنقلـب فكـرة     
يالحظ المعني بأنه قد مضى في طريق ال عودة الالشرعية إلى جد دامي، 

وما يكون جـاهزاً  . و في حاالت أخرى يحدث تبديل مفاجئ لالتجاه. عنه
ولنفكر هنا بهروب أرولريكه . كنمط معرفي، يستحوذ فجأة على الشخصية

المشهورة نحـو  " القفزة"من معهد دالمر، تلك  Ulrike Meinhofماينهوف 
يمكن لما يصفه المتعصبون بأنـه انبثـاق    ومن ناحية أخرى. الالشرعية

خبـرة  "و عليـه فـإن   . مفاجئ للرؤيا، أن يكون جزءاً من أسطرة الذات
المزعومة لهتلر قد تم دحضها بوضوح في هذه األثنـاء كقائـد   " باسيفالك

  . خرافة

و من المنظور التحليلي النفسي يعني انبثاق التعصب إعادة بناء كلي 
فالقناعة التعصبية تزحف باتجـاه لـب   . لنرجسيةللذات و إلدارة الطاقة ا

وتزحف عناصر . الهوية، تصبح محور و مفصل خبرة متغيرة كلياً للعالم
كانت حتى اآلن هامشية و سلبية من الذات، أي عدم التسامح والغضب و 

و ينقطـع  . الفظاظة إلى المركز، وتجعل من المطلب متطرفاً بشكل شديد
قاء أو التصورات القديمة عن العالم، الذي مـا  االرتباط باألسرة أو األصد

وينساب الليبدو . زال يمسك بالمتطرف،  وغالباً ما يتحول إلى احتقار الذع
و . إذا جاز التعبير من المواضيع و يتمركز في رفع شأن المهمة الذاتيـة 

المثال، أن يتذبذب، أن -يتحول النجاح في الرسالة الذاتية إلى جوهر األنا
و يعمل األنا هنا كمسـاعد  . ح النقد الوحيد تقريباً لألنا األعلىيفشل، يصب

تنفيذ بال توقف، ولكنه ال يعود قادراً على االعتـراض النقـدي و علـى    
و بصورة غير مفهومة بالنسبة للمحيط فإن المعني قـد  . تصحيح المسار

وتقفر  القدرة على الحب بشكل كامل، هذا . سار في طريق بطولي منفرد
و على الزوجات إما أن يخضعن كلية للمفهوم . ت موجودة باألصلإذا كان

و لعله يمكننا أن . الشاذ عن الواقع أو أن يتم صدهن بشكل مشحون بالكره
منحرفة، القرار لها، تدفع الناس    Generativityنتحدث هنا عن توالدية 

قدرة إنهم يريدون إصالح العالم في كليته، إال أنهم يفتقدون لل. المتعصبين
على اإلحساس، على تحمل التناقضات، على عمل الخير الملموس، حتى 

وكل الممثلين المشهورين للجيـل األول مـن األلويـة    . لو كان متواضعاً
الحمراء األلمانية ضحوا بعالقاتهم بأوالدهم في سبيل عظمـة رسـالتهم   

ل، وفي حين أرادوا جعل أن العالم أفضل بالنسبة ألجيال المسـتقب . الذاتية
  . فإنهم تخلو بشكل متطرف عن مسؤوليتهم الخاصة األساسية

و من غير الممكن التنبؤ بالكيفية التي سينمو التعصب فيها في مجرى 
فمـا زالـت   . حياة الرشد الالحق، هل سيتفاقم أم سيصبح عادة أم يتلطف

الشخصيات المتعصبة قادرة حتى اليوم تلقى اإلجالل حتى اليوم بوصـفها  
و شخصيات كارزمية، و قادرة على توكيد ذاتها و تضع ختمها  مثالً عليا

-Pinochetمتالزمـة بينوشـيت   "–لقد مات هؤالء شخصياً . على العالم
Syndrome "    بشعور من الرضا الداخلي، و اسـتطاعوا تعتـيم جـوانبهم

 وغالباً ما يتهذب التعصب بعد . الهدامة، مثل أتباعهم، من ميزان حياتهم

هوية إرهابية غير مفهوم، فإنه يتجلى دائماً في مقدمة التأثر و ينزلقون في  
من خالل دعاة متطرفين، انغماس في قناعة دينية متطرفة، و التقوقع في 

  .تعصب جماعي متضيق

من ناحية أخرى فإن الحماس اإليديولوجي و الالوسطية و االسـتقامة  
ثقافـة إلـى    وتحتاج كل. عند المراهقين نوع من اإلنعاش والحافز للتقدم

النقدي، الذين يكونوا غير راضين عن التناقضات -الشبان مختلفي التفكير
و " الطبيعـي "و التطور التاريخي لمجتمعاتهم، والذين يثورون ضد الظلم 

و بالتحديد في األوقات . يلفتون النظر إلى مصير المحرومين و المستبعدين
 " loyal Rebelsمخلصون المتمردون ال"االجتماعية االنتقالية يكون هؤالء 

(Erikson,1981) إن عدم الرضـا  . رأس حربة تحول الوعي االجتماعي
باألوضاع السياسية واالجتماعية السيئة يستفز دفعة واحدة فصائل كاملـة  

وهنا وفـي الموقـع   . من الشبان، ويقود إلى عصيان و احتجاج واسعين
رة الحفاظ على الحرج بين االنزعاج المحق و الهياج المرضي، بين ضرو

) تافهـة (التقاليد وخطر التحجر المؤسساتي غالباً ما تقرر مسائل صغيرة 
فإذا ما تم تشويه مبدأ االحتجاج الضـروري  . المصير االجتماعي الالحق

للحياة من قبل السلطات الراشدة بشدة، فإن صراع األجيال سوف يشـحن  
حتجاج الـذي  بالخيبة و اإلسقاط و الغضب، تحل هوامات العنف محل اال

كما هو الحال في تمرد الشباب في عقد الستينيات مـن  –ابتدأ بشكل لعبي 
وبالتحديد عندئذ يمكن أن يحصـل أن بضـعة شـبان    . -القرن العشرين

ويتوهون في وهـم عنـف    "Identity of Worthهوية الحنق "ينزلقون في 
األلماني  وتاريخ الجيش األحمر. تحرير اإلنسانية وصوالً إلى فقدان الواقع

RAF  أو األلوية الحمراء اإليطالية أو الجيش األحمر اليابانيJapanese 
Red Army   يظهر، مثله مثل المثل العليا التحررية أو البيئية أو السـلمية

أنها تستطيع أن تنحرف فـي تعصـب جمـاعي     ،) Pacifismالالعنفية (
  . مسعور و رؤى تدمير سادية

مثلة في استغالل قـدرة الشـباب علـى    تمثل الظاهرة المتناقضة المت
التحمس و الحماس الشبابي من خالل المؤسسات االسـتبدادية و القـادة   

فمن مراهقي . المهوسين بجنون العظمة أحد الوجوه المأساوية لموضوعنا
الحمالت الصليبية التي كانت تستغل األطفال مروراً بشبيبة هتلر وصوالً 

فقد كان دائماً يتم إصابة الشـبان  –طفال إلى جنود آية اهللا الخميني من األ
بعدوى اإليديولوجية المشحونة بالحقد و التضحية بهم بـال تبصـر فـي    

و من المؤكد، فإن جزء كبير من عمى البصيرة . الحسابات الباردة للسلطة
ولنتأمل هنا فـي األطفـال   . هذا هو نتيجة للدعاية وغسيل وحشي للدماغ

لعرب المجندين بشكل إجبـاري، الـذين يـتم    اليتامى المنتقين و الشبان ا
إعدادهم في معسكرات خاصة للحرب المقدسـة و تحـويلهم إلـى آالت    

إال أنه من ناحية أخرى فإن رغبة الشبان هي االنطالق نحو شيء . للموت
من هيئة تبدو كارزمية، وهي رغبة " اختيارهم"أسمى، و أن يتم تمييزهم و

و لنفكر هنا بـأفالم   ).Erlich,2003ارن ق(يتم استغاللها بطريقة إجرامية 
الفيديو المصورة التي يقوم فيها الشبان الفلسطينيون بتوديع أهلهم قبل تنفيذ 
عملياتهم االنتحارية، الذين يقسمون بفخر، بأنهم لم يعودوا يتحملون إذالل 
االحتالل اإلسرائيلي، و أن حياتهم لم يصبح لها اتجاه و معنى إال عنـدما  

يمثـل     Ego-Idealالمثالي -إن الوعي، بأن األنا. السلطة الدينيةالتقوا ب
" اإلسمنت"مجتمعهم، بأنهم مصطفون من اهللا، من المثل العليا الدينية، يشبه 

(Volkan,1999)، إن طقـوس  . الذي يعيد ترتيب الهوية المفتتة من جديد
حالة من اإليحاء الذاتي و الخطب الدينية حولت المرشحين قبل العملية إلى 

ناهيك عن أنهم بالنظر . ، الخاضع كلية إلرادة اهللا"للشهيد"الوعي الخاص 
و التضحية بالنفس . لموتهم يذكرون أصدقائهم وأسرهم أن يظلوا صامدين

و في الواقع فإن األقارب ينكـرون  . تصبح وكأنها تتويج و ذروة حياتهم
  ". عرس"ألمهم و يفسرون العملية على أنها 

  � ــــــــــ�ء ا�
	��ــــــــــ� و اEر�2ـــــــــ�ق ا�
	�ـــــــــا(�6

 ولكن ما الذي يسبب لدى القليل فقط التصلب التعصبي الحقيقي، ذلك 
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فكثير من اإلرهابيين تخلوا بعد سنوات طويلة من . الشاذة-تجلياته التهدمية
السجن  عن إيديولوجيتهم، ونظروا لهياجهم العنيف فيما بعد على أنه يشبه 

وبعضهم بدأ حياة جديدة كلية، وتـولى  . المرحلة غير الحقيقية في حياتهم
سـن، و  و آخرين أصبحوا كسيحين، وتالءموا مـع كبـر ال  . المسؤولية

عوضوا صراعاتهم الباكرة ثانية، أو انحدروا من جديد، مثـل  إرهـابي   
فـي وضـعية    Horst Mahlerالجيش األحمر السابق هورسـت مـالر   

و في التطور الشاذ الواضح فإن التغير . إيديولوجية معاكسة بشكل متطرف
 Savonarolaسافوناروال ". وجود نحو الموت"التعصبي في الشخصية هو 

سبير أو هتلر أو أندرياس بادر أو سيد قطب، جميعهم أفرطوا في أو روبي
و . مطالبهم إلى درجة أنهم في النهاية قد قادوا أنفسهم إلى حتفهم بأيـديهم 

المطلـق، انتقمـوا   " مبدأ الشر"جزء مر وجزء بطولي قاتلوا حتى النهاية 
  .بشكل الشعوري من عالم برهن نفسه على أنه غير جدير برؤاهم

  � ــــــــــــــــــــ&��2

هل ستستطيع البشرية استئصال نزعتها نحو التعصب و العنف، أو 
على األقل صده؟ و هذا السؤال يبدو اليوم أشد مصيرية من حل التحديات 

فالوضع العالمي هو وضع متفجر، و المسألة . االقتصادية و البيئية الكبرى
لتحقيق مسائل  اإلنسانية القديمة جداً، من يتحالف مع من وضد من

اقتصادية و التنفيس عن الحقد، لم تصبح في أي وقت أشد غموضاً مثلما 
وقلما يمكننا أن نستمر في الوقت الراهن تصور وجود سيناريو . هي اآلن

إال أن مجموعات صغيرة، و ". صراع الحضارات"صراع عالمي كبير، 
تسبب  صغيرة جداً، تحمل قناعات دينية وشبه دينية شاذة يمكنها أن

" بدكتاتورية الحكمة"و يكاد المرء يجزم، بالمطالبة . كوارث كبيرة
(Freud,1927) إال أنه لن . ، ضد عاطفة لم نعد اليوم قادرين على تحقيقها

تقوم في المنظور القريب أية أخالق مشتركة، أي هوية جامعة للشمل 
يحتمل  بل على العكس فالنضال من أجل المواد األولية الناضبة. العالمي

وكل شيء . أن يزيد من حماس األنانيين القوميين و المتطرفين الدينيين
إال أنه . غير توقعنا ألزمات شديدة قادمة، سيكون نوع من تشويه الرؤية

ومع ذلك ليس هناك من بديل عن حوار الحضارات و األديان، عن 
  . الدمقرطة التدريجية لهذا العالم

قدرة على التنبؤ به في الناس و و بمقدار تنوع التعصب و عدم ال
الجماعات، فإن آليات تشكيل األحكام المسبقة و التمييز العنصري و 

وقد . المالحقة تمتد عبر كل الحضارات و العصور دائماً بشكل مشابه
توفرت  للعقل اإلنساني الكثير من المعرفة حول إمكانات االنزالق الذاتي، 

فمن ينشر اليوم الخرافات، . باألعذار ونحن لم نعد نستطيع اليوم أن نتعلل
و . ويؤجج صورته األعداء عليه أن يعرف ما الذي يسببه في حالة الجد

ليس هناك من مفكر قد شعر بمسؤوليته نحو التنوير بحزم و في الوقت 
ففي عام . Freudنفسه أبرز من دون أوهام عجز الحكمة مثل فرويد 

نسانية من طاقة تدميرها كان قد تنبأ بشكل مسبق بمخاوف اإل 1930
لقد تمادى الناس اآلن من خالل السيطرة على قوى الطبيعة إلى : "الذاتي

درجة أنه أصبح من السهل عليهم بمساعدتها، استئصال بعضهم بعضاً 
إنهم يعرفون ذلك، ومن هنا جزء كبير لتوترهم الراهن، . حتى آخر رجل

  :وبالطبع يتابع" لتعاستهم، لمزاجهم القلق

 "but it is to be expected that the other of the two 'Heavenly 
Powers', eternal Eros, will make an effort to assert himself in the 
struggle with his equally immortal adversary. But who can 
foresee with what success and with what result? (Freud, 1930; 
P. 506).؟ 

 يروسإ ،’القوتين السماويتين’ألحد هاتين يكون  أنمن المتوقع  ولكن
. الخالد مثلها هافي الصراع مع عدوإثبات ذاتها تبذل جهدا من اجل  أن ،األبدية

فما ". ؟)506: ؛ ص1930فرويد ، (النتيجة؟ ولنجاح باولكن من يستطيع التنبؤ 
  راهن أيضاً؟ الذي يمكن للمرء إضافته لكلمات فرويد في وضعنا ال
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 Y0 Qر�M5أ Yd���3ء، و)X آ� GB� �3و�<�د
� أن 3'D اEn�ة واn*ص  0�رDl � 43أM5�ر 

و�s'Dd 4� �#t . 4M اbr�ن q�5 و�<��o�, p�ل
آ��42 آ�ن '$��� ,�e\�<�ر ا�-�s، أي أن 
 uB�b أن Y>E�-' e vE^ ن ,$� أن�-�rا
اrرادة ا%Dة ��B ,6، أ0� آ� ا�O'4 �<=�� ن 

آ�ن s�� �7 وا\��ره� ��7  اw5xن  اn*ص
 .إ�@�ء ا�$��

,��w ا�TD$<6  ا��M�ب ا���سا�� آ��42 
 YH] أن Rf {6 وا�EB-6 وا�>�D@ذات ا� Wوoا
{� ا�-EB�ت اoرZ<6، و�7 |& 40 \*ل هOا 

 60 MJ �>M@�, DM26ا�>dاD7 >l  �[>=T  ?5D�
 .,=a0�V� ا��@�د

� ا��Dن ا���D@� 40 ا�<*دي 7�م أ�J أ,Dز 
رT�ل ا�� رة ا��D2-<6 رو,-�B�>-M0 8<�ن 

ROBESPIERRE MAXMILIEN  1758- 1794 
 u�O, �0 ا�-<��<~، و,�أ #\ GB� ء�H���,
�r�, �5�J �aره�ب J<� آ��? ��<�6 أ����� 

��) 40.000(ا��H�ء �GB أر,$~ أ�] X. 
4

 "BMا� RهO��� �<�ب، . �-�6 إW اX "BMو ا�
6'D@ا�� Y56 ا��وا�>d � ك�MX . 6ر���وا

 6>�BMد ا�*>��w3-? , � ا��Dن ا�Dا,Y ��7 ا
 ن ا��ر�6 ا��BM<6 أو �� ��6 ا�< ��
 ~>�BM6 ا�} ��3<� ,ا�>#�@B� 6� )6 ه>�BMا�

6>7*\oا�� ا �B� &'D#ر ا����Je�, . 

آ��? �3�O 0 7] ا��Je�ر 40 ا�$�دات 
6B>H2ك ا��aا�� Wإ uذ� �a$565 و�7 د��� وا�

و,����� �5ن ا�=�س ا�O'4 '���هB ن 7 ا�� 
�  �& 'sBEأ�, اo\*ق وا�J *, 6B>H2<�ء a>B�

 ��=, 6>�BMا�=��6 ا� q�3D3و ~>�BMا� �ا�
u6 و89 ذ�>���oوا ����40 ا�-��ت  ا��E ر ا�

6>�B-ا� . 
5

'$Dف ا��r�ط ,Projection : ��wا��r�ط   
 40 ���-3 ��إ�M�ر ا�< ل واM5o�ر ا�Oا6>3 

4'D\�� �و��وه Rذ� D��@0 . 89 D��@��5
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ا��ا\B<6 إW اn�رج �2t إJ-�س ا�r-�ن 
 Wد إ �' D\� R��T 40 89 أ�� ،���>�,

6��-�. اrدراك ا�@ Q واvd�n وWr اMJo�م ا
أ0� ا�r-�ن ا�=�Y0 �0�$�'  a5 �Z ا��r�ط 
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���B�و60، وf=�� إM0��<6 ا���*�� 40 ��7 
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 . ا��r�ط
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(Online) . ا�$�دVolume 23, Number 2 / 
(99-119) Juni-2007- 

2
  &BE#�Fanatism  R-J اد5�ت ��'�ةD0

� ا �ل ا�-<��( (ا��$#R، ا��B  : ا�-<�ق
،  ا���eة � ا5o$�ل و ا��#5D�ت، )وا��'�

 62� sBE3 �ط، آ�D2��Fan   GBا%��س ا
~��$�� ا �ل ا��2 وا�Z�'D(، أو ا�o#�ر  ا

)4'�'�� ...... �s'D2 0$~) ا
3

  RهO0 )2<=<6 ه��Mا�)A>-0 {���-3وD, 
 )-�D2ا� &B#�B� �->�w3 ن آ��42'$�ى T ،

 )0�� ~, YZ8 �7 و\oا اOم و 1536وآ�ن ه
وا�Oي ) �0�دئ اbr�ن ا�-<A((م �2��0 1559

�8'4 40 أه� 0� آ�R � ا%Dآ6 Mا� Q�$'
 .ا�و3-����<6

B� 42��ر آ�� GE\ Gp� ,  p'ل وا��� �Dا�
~E-9أو   � Q   ا�x ا��wآ<� �GB 0� ا��
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و�و�
������������������������	�א��ط���������������������������א�����������������������������د��@ @

 

�ً>B\ا��=<6 دا QOه R'D@3 . 4'*ى 0<*�( آD3و
 ،6� 2E6 ه�60 و20<�ة � ا�>B�� ف�>�Teأن ا
آ ¤� �2EB� &>�3 ا��<$�ب ا�$��، � 

�ً� M� Y0-� ا���M ��، و' �T دا�. ا���ا'6
وD3ى آ*'4 ). أ�DV أد��Q(أe وه  ا��r�ط 

آu�O أن ا�Te<�ف وا��r�ط ¥� أول ��<��ن 
���a0� ا��2E آB�w ب r,$�د آ� 0� ه  �-'
 Y>Z0 ا �$T ف�>�Teات، وإن ه�ف اO4 ا�� ��0
 W8ة، 40 \*ل إد\�{� إE\ 89 )Tر�nا �ا�$�

Oء 40 ا��T �aB$Tات وOاتا� . 

 R�-, رج��B� �ره�a_4 إMb e {ا� D��@��5
 �ad�إ�� u�O4 آMb e {ف 40 ا�$��ب وا� nا

� aa>T 3� إW ذات ا�@��  ��A<<�ه��' . ��
'�دي إW ا:�0�ت ا�Oات وD��@0 ا�=�� 

. واeآ�¦�ب وإ5D#3 W�ت ا��A�ر'6 و`�8 ا�Oات
 4� �ZDأن أ���ب ��م ا� Wإ ��وه=� '=DV ا�@

<�ة 4�M3 5<� دا\�B، و'���2 ا�@���6 إW ا%
ا���A �4 أ���ب ��م ا�ZD� �4 ا%<�ة � 

 . اn�رج

 �>T 3 �و� ا�@�M ا�-B" 40 ا�Te<�ف '�
ا�-B ك وا�@��D ا�$�وا�<6 ,# رة T��0ة 

أ0� ا�@�M اfr�,( . و,@�Z �� �M ا�Oات
�*�T<�ف � 0 ا6aT 0 ا7] ا%<�ة ا8Enة، a5 ة 

Y0 0 ا7] ا�\D'4 و40 \*ل هOا  ا����ه(
 ��=B� اعD#ع 0 ا7] ا��H\4 إMb )ا����ه
 6>��M0ء إD�� و40 � '���� ا>B-ا3( ا�Oا�

 . آ �� �<p .�ً� دا��ً�

و'R$B ا�Te<�ف دورًا �a0ً� � ا%<�ة ا�=2-<6 
6>#�وآ�ن .  اoوW وا�#6A وا�Dض و,=�ء ا�@
 )@�='85 &BE#� Ferencziأول 40 وYZ هOا ا

 �>B� sBdوأ ،�B>#23 � 4'*و3 �$? 0<*�( آ
ا�} 3$� دIncorparation  ،�0أ,Dاه�م 3-�<6 
و�7 أآ� �D5 �>Bو'� � . ا��0�ج، g-�ي

 �>� ¨*>�B� ه��((درا���Oآ�¦�ب ا�eا( ،
 . وو�J e �$Zً� �0�,� ا��r�ط

11
  6>0 a2�ا�# رة �   Imagoأ�<6، ا�# رة ا

،ا��# د )imago(0@��6 40 آ6�B أ�aB� ا�*3<�
 4� ����� Z ع ا�, q�3D0 0# ر �>�a=0� آ� ©

إ�� ا�# رة ا�s'Dd . 89 6>0 a2 ا��@�,�
Image ( )a5ا�# رة (أ0� اbr<� . ا��د'6

6� �B�و اT�br  أو . ا�# رة ا�$<��<6 ا
ا�o<6 ه( ا�# رة ا�Oه=<6 ا�} ©�uB � ع 40 

p'ا���� . 
12

 �DB آ��ب { 
13

J��6 : ا����3 ا�Dاآª، أو ا����3 ا�-$ ر 
 &,O, ��40 ا�-$D أو اN= ن '� م a>5� ا�@
آ� Dd � [�' 40'�� و� e/ إW أن '��� أو 

�-2=, DA�=' . 
14

  � 6��\ 6��M0 �� �>���>0 6M�*�ر�<p ا
6>A>-�,�7�60  ا�M=<-6 ا���E<6و `��2  ا

��>0 6M�*��<� � ا�< م O3آ�رًا �p>�D ا
و40�3 ا�E�7 DaX  6->=M(ا����( �@D 40 آ� 

 Y>�N �>���اoرl ذآ-<�D, 6��6 ا�*ك 0<
 D@, يO6 وأ�� 0*ك ا��<�60 ا�M�*���d�ت ا

>E0*ت ا��J 7�م 40 ا�=- ة &>-�R 7��*/ {4 ا
 )4(.ا0o ات

اo\*7( ا�-q�=� "B 40 ا5o$�ل و ا��#5D�ت 
 �M@3 � �� 40 ا�D'�ء و ا�=2�ق � ا�}

ا�-<��6 و ا�} :�ف إW اA��e اذ �GB و�( 
ا�N�ه8 ,��� أD9اض أ���<6 و �3� ��دة 
��ام و���� اo\*ق ، و ,~ أه�اف ���,
ا��3w' �>T 9�b( ا� � ل إW ا�-6EB و 
اآ�-�ب ا�@$�<6 ��ى ا�N�ه8، و`�<s ا�»رب 

>#�6 و ا���DTة �#�¬ ا�o��<6 ا���E<6 و ا�@
 �:�$BE3 ه8 و��Nا�� ا�� . ا Wء إ �Bو ا�

 [BJ 62 ��ى ا�=�س وB��ا� Z$<6 و ا�Dوا�R ا
اbr�ن ا�M�ذب ,�r\*ص �R$@B ، إن ا�����ة 
اT 9�b�B� 6>����Te<� ه( وT د ��d�ت 
 ���� , e ~Jد�Mا� GB� �:DE>� 6 ©�رسB��-0

 s'Dd 4� و �, DX���ا�nاع ا�-<��( ا�$=] ا
��,<6 و � ا����'6 ��eء ا%�*ت ا�=lأ
� ا��Z�2�ت �ه8'6 رT$<6 و >V=3 ا�< 0<6 و

 6>�'D� .ا��o�ل ا��

��م ا�< م ا���رة �-��$® ا�, 6>T 9�bا��
 s'Dd 4� �:D#ا�=�س و� �>H$3 R-آ GB�
 �a->��Jw, R$Bوا� �a2dرة � ا��ا��

�$�*�( وD��@0ه� و�<s'Dd 4� p ا% ار ا
 GB� ا���در ���، وا��T 9�b( ه  ا�@a$0
 �ً0��ا� � ل إW ا�-6EB ا�-<��<0 6-�
 � �MA�' أن Y>E�-' �>J ، 6>,�Enرا�3 ا�a0
 Wإ �a$5�' إ�<� وأن ~$��-�ا�e�$2ت ا
 40 �9D��,  ه Q�'D' يOا� Q�geك � اDAا��
وT د ا����رات آ�8ة TD3 6>� Z 0& ��م 

اQ�ge ، و'Dى ا�$�'� 40 ا��DAك � هOا 
ا�DM2'4 أن ا��e )T 9�b,� أن 'M ن 2#�0ً� 
أ�*/ ,#2�ت آ�ر'�0�3<6 و,#2�ت 7<�د'6 ، وأن 
'M ن �X'� ا���6 ,=2-� و7�درًا �GB أن '=�� 
 �} DaV' �>¯ 4'D\�� 6��ذ�u ا�@$ ر ,��
 �وآY=��0 ��w ©�0ً� ,#�ق 0� '� �� {� ر9

<� ، ودا��ً� ��B� �0 ا���م ,�'] 0� '��
'$�ف ا��GB� )T 9�b وD3 �7رGB� �3 ا�Dؤ'6 
ا�-���E\o 6>B�ر `�ق ,��@$R وY>E�-' e أن 
'Dاه� ، 5<��  ا�=�س ���M�B وراءA>� Q�رب 
� دو¤� أ¤� `�ول B$' {ن ا��>�E7 ى ا� �°
� ، وا��M' )T 9�b ن a>B� ةDE>-وا� �Da7ه

6EB-ا� Wل إ � ��, �ً��a0 �ً40  دا�� D�أآ
اه����0 ,��#�¬ ا�$�م ، وM' � 40 ن 0-�$�ًا 
دو0� ���� �<���ت ذات � اR7 و\<�6 ,��=-�6 
 s�A�� ا�-<���ت QOإذا 0� آ��? ه R$@B�
ه��5 ا�@�#( � ا� � ل إW ا�-6EB أو ا����ء 

 �a>5. 
7

 أDM-$0 �Jات اr,�دة ا�=�ز'6   
8

 ا�=��R أو ا���( ا�$�م  
9

�(  ا�=�-�وي D5ا�p آ�M5� �-�6 إW ا�Dوا 
Franz Kafka  ��)1883  و�7 ©́<�ت ) 1924ـ

 .�l�رsB7 D' #�, Q ا�r-�ن ا%�'�

2- 10
���رة �introjection : 4ا�Te<�ف   

 Y>Zا �� اY>Z و�2�ت QO} 6$,�3 ا ��>\ ��©
GB�oا ��oأو ا ��oءًا 40 ا�T &�#3 �>¯ . 

�D2ق ,<=� وا. ا�Te<�ف �0e�, �a>�@3 4Mb#�ص
 [>Bو,~ ا����ه( ه  أن ا����ه( � ع 40 ا���

  a5 ف�>�Te6 6����0 أ0� ا>=�� )Tر�nا 
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