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�� ��� ا��ود �� ا����� وا����م ا������ و	��� ��ـ�  � ����ر�� ا! اج ا���م �
�� �';: 789�ً� إ�$�4ر ه2- ا������ وا�1ة /. و%�- ا�ـ$,+ل  . ا�)'& و��� ا�%$��ع�<

����و����� ا�?�� هB -2?ي ��دة �@?<�ـ� =��ـ� رو��)�ـ� ا�    . ا����� �����م ا��
 ��$Cض ا?�� :E��@?ح L?ورة ا�$���J$���$/ H K ��?أي ا���م H ا���ت ا!'�7�� آ �Nا
�Jـ�ر وا�$Qآـ� /ـ. /�P�$ـO ��ـ�وا>�       Rت ا��Sـ;� T�@$�!�ا%�Jت دا�U�� او �Uر%�� 

��V�W ت��S;� X�� .ا!Yآ�ة ��$��اد- �$

��P? ا! اج ا���م H ه2- ا� Z(�� ���ول ور]� ��P? ا!ـ اج  ا��Eرات ا��?��� ا!$+1
ا��?�[ ا���م ����: �+K1 ا�$S?آ�ت وا�$_�ره� ا���ـ�^[ ا�ـ?<� H \��4�ـ� ا�ـ�ول     

�Jآ� :�آ�� ان ا��>�ع ا�_�رع ا��?�[ �$Q<�� ه2- ا��Eرات <Yآـ�  . ا��?��� اذا ` �
��P? ا! اج ا���م 2hا ا�_�رع و���(4$� g�O /�4أ ا�$,ـ�f ��ـe ا�)dـ? �ـ. �c<ـ�ات      

�T ا�$,�fا�'����T1�7 أو  �i jا� �L. 

�� ا��?��� آ�>� �kS4 ه2- ا�<�م �. ا���ـ�^: ا�آEـ? >����ـ� �?�ـ� ا!ـ اج      d�ا�
      Oـ$>�N lدي اYـ��_8����i m�� ا�)�dم �;ـ��� Vـ�رة iـ�  �J(/ ره� وأه��J�R ا���م

On����� �. و� ` O%ت ا�?أي ا���م و/ ا�J%�$� �>������� H ذ�o ان و��^: ا�?�� ا�$
  jا�ـ ��(��_�J ا�'���ت �@��J�/ K ا��)���ت ا�; jا� ��ا��?� �����ه2- ا���dS ا�

�>���� .'s��J ه2ا ا���Jر ��دة /� �U �J��rرج �qل رؤ<� و��^: ا�?�� ا�$

�$;[ إ�$�?اء Bـ�رب هـ2ا   �ا!��Q ه)� ��H :U ا�nر ا�@T ا�)'[ ا��P?ي واv/w و
��� ���E?و����%�� ا��ول ا��?��� ا!�)�ـ�  ا�'?ع ��� �Lء /�?>�$P/ .    ا!?اآـ kـ�1

����ت ا�?�� ه2- %�ه�� 2h �ً/�x- ا!�@��ت ا��E?و����%��� T�\أ l�$� jا� ��آf/ا� .
 .وه� %J: أآ��O ا�$z?�� ا�/fآ�� H ا��?اق

  
لقد سجلت المالحظات الطبية انتشار داء االرتجاف الهيستيري بـين  

هم عـن  قاللمان خالل الحرب العالمية االولى بحيث كـان يعـي  الجنود ا
فيما أثبتت الفحوصات الطبية الدقيقة غياب ايـة خلفيـة   . مواصلة القتال

وبينما كان االطباء العسكريون االلمان يتوقعون . عضوية لهذا االرتجاف
مواجهة داء االرتجاف مجدداً في اوساط جنودهم فوجئـوا بغيـاب هـذا    

 –اً في مقابل ظهور امراض واضطرابات من النوع النفس العارض نهائي
وهي اصابات يمكـن تبريرهـا بالشـدة المصـاحبة     . جسدي بين الجنود

  .للمعارك

بعد دراسات مقارنة معمقة تبين لالطبـاء النفسـيين العسـكريين ان    
مستوى التحشيد القومي في الحرب االولى كان ضعيفاً وان الجنـود لـم   

اما في . نسحاب من ميدان المعركة الي سبب كانيكونوا محرجين من اال
الحرب الثانية فقد كان مستوى االندفاع القومي عالياً ما جعـل الجنـود   
يخجلون من االنسحاب ويتحملون شدائد المعارك لغاية اصـابة بعضـهم   

ذلك ان الجنـود االلمـان   . بردود الفعل الجسدية الناجمة عن هذه الشدائد
. زاحة الظلم الالحق بالمانيا نتيجة معاهدة فرسايدخلوا الحرب الثانية ال

حيـث  . مع مالحظة ان الفارق بين الحربين كان عقدين من الزمن فقـط 
شاركت اعداد كبيرة من الجنود االلمان في الحربين معاً لكن المختلف هنا 
كانت معايشة هؤالء الجنود لظـروف الحـرب واقتنـاعهم بمبرراتهـا     

 .وضرورتها

  �ـــــــــ� ا����ــــا��او� –
 ــــ�	��� اــــا���ـ 

في هذه الحاالت االنفعالية الجماهيرية تضمحل اهمية النتائج القائمـة  
الضـحية  /على الرصد ثنائي البعد القائم على مباديء ثنائيـات العنـف  

اذ تحتاج الدراسات الوضاع مماثلة . التمرد وغيرها من الثنائيات/ والنظام
يجعلها مكتملـة وقـادرة علـى اظهـار الرؤيـة       الى البعد الثالث الذي

ويتمثل هذا البعد الثالث باسـلوب معايشـة   . الهولوغرافية لهذه االوضاع
انهـا الزاويـة   . االقتصادية المنتجة لالحداث –الجمهور للحظة السياسية 

  .التي يتم تجاهلها في العادة) المسافة غير المرئية في مرآة الرصد(الميتة 

الذي نعطي . الرصد التقليدية عن مقاربة هذا البعد الثالث هنا تعجز اساليب
عليه مثاالً احد اهم االحجيات العلمية التي طرحت على صعيد الطب النفسـي  

أثناء الحرب العالمية األولى ردود فعـل   سجل األطباء األلمانالعسكري حيث 
كارثية لدى الجنود األلمان مـن نـوع الهيسـتيريا ومنهـا داء االرتجـاف      

أما في الحرب العالمية الثانية فقد سجل هؤالء األطباء ردود فعل . الهيستيري
الـدم  لدى الجنود األلمان من نوع القرحة وارتفاع ضغط  سيكوسوماتية كارثية

لماذا تبدلت ردود : السؤال هناوطرح . وغيرها من ردود الفعل السيكوسوماتية
  .فعل  الجندي األلماني واختلفت بهذه الصورة؟

ختالف ردود الفعل امام الكارثة يعكس اختالف معايشـة الجنـود   وا
واخـتالف  . لضغوط الكارثة المتمثلة بالحرب وخطـر المـوت خاللهـا   

 .المعايشة في هذه الحالة هو تحديداً ما نقصده بالبعد الثالث

Arabpsynet e.Journal:  N°29-30 – Winter  & Spring 2011  
 

ـــ���ــــــ�  
	�ـــــ� ����ــــ ــــــ� �����ــــ ــ�� :  ـــــ�� ������ـ 
���  30-��29ـ�ــ & ���2011 
30AnnexeTopicNabulsy.pdf-www.arabpsynet.com/Documents/j29 

1    




و�و:��������������א������������دد�
��������������������א�����������������س�א����
���������������א����������������� �

 

تمرد االفراد عبر ايمن الظواهري واتباعه من مواطنيه ليعود فيتجلى 
وهو ما تؤكده . بالثورة المصرية التي هدفت الى تثبيت الهوية المصرية

ومعها دول موريتانيا كما تصنف ثورة تونس . توجهات قيادات هذه الثورة
   . والمغرب وجزر القمر في هذه الفئة

حيث يتظاهر الصراع من خالل هوس  :Manicا������ت ا������  -ج
فـي  بداية هذا الهوس الذي يتفشى . التطرف القومي أو العرقي أو الديني

تملك القوة غيـر  وهذه الكيانات  .قابلة لالتساع مجموعات صغيرة نسبياً
ورغم تعددية الكيانات العربية القابلـة  . تمتع بها المهووسالعادية التي ي

للتصنيف في هذه الفئة اال ان االحباطات العربية المتواليـة والحصـار   
االقتصادي المفروض على هذه الكيانات وانفتاح بعضها الالمشروط على 

إال ان . السياسات االميركية يؤجل تصنيف اي كيان عربي في هذه الفئـة 
ورة الليبية وسلوك النظام إزاءها يوحي بالعودة لتصنيف ليبيـا  اندالع الث

  .ضمن هذه الفئة الهوسية

حيث ال خلفيات امراضية حقيقية  :Hystericا�������ت ا����������    -د
اآلخرين  المنافسين وانما هو الصراع على السلطة أو على السيطرة على

ـ  . وعلى مقدراتهم اون الخليجـي  وتدرج في هذه الفئة بلدان مجلـس التع
وتتنافس على صدارة هذه الفئة كل من دولة . باستثناء السعودية والبحرين

  .قطـر وإمارتي دبي وأبو ظبي

في هذه الحالة علينا أن ال نهمل مسألة االغواء الهيستيري ونجاحاتـه  
حيث يمثل اليمن الموحد الحالي احـد اهـم   . في السيطرة على اآلخرين
نمهل احتماالت بداية  الكما أن علينا أ. لكياناتاالمثلة العربية على هذه ا

بمعنى تحول الكيان اليمني الموحـد مـن   . الذهان تحت ستار الهيستيريا
  .هيستيري الى واحدة من الفئات سابقة الذكر

���  �راتــــــــ� ا�	ــــــــ�ول �%$��ــــــــ� ا�ـــــ#�"!�  ــــ�

عديد من المالحظـات  يقودنا التصنيف المعروض أعاله الى طرح ال
وهذه " لحضانة الثوراتالعربية تشخيص قابلية الدول  "المبدئية في عملية 

  :المالحظات هي التالية

ضرورة التشخيص التفريقي بين كـل مـن الحالـة السـعودية      – 1
بما يعنـي  . والبحرينية وبينهما وبين كل من االمارات والكويت وقطـر

ول يستتبع اختالف قابليتهـا لحضـانة   وجود اختالفات بنيوية بين هذه الد
  .الثورات الداخلية االفتراضية

قابلية بعض الدول العربية للمراوحة بين فئة تصنيفية وأخـرى   – 2
كما بحسب انتمائه للجماعات . إعتماداً على سلوك نظامها السياسي الحاكم

  .المتناقضة المكونة للدولة

انة الثـورات االفتراضـية   عدم قابلية قائمة من الدول العربية لحض – 3
. بحيث يتحول اي تحرك سياسي فيها الى صراع بين مكوناتهـا المتناقضـة  

حيث نالحظ تحول الثورة البحرينية الى المذهبية والثورة اليمنية ومثلها الليبية 
وهذه المالحظة تسمح باستبعاد الدول المدرجة في فئة المنفصمة . الى القبائلية

لكن مـع  . من والجزائر واالردن والسعودية والبحرينوهي لبنان وسوريا والي
االشارة الى ان مناعة هذه البلدان تجاه الثورات االفتراضية ال تعنـي مناعـة   

  .انظمة الحكم فيها تجاه االضطرابات السياسية األخرى

اما عن بقية عناصر التشخيص التفريقي لقابلية حضـانة الثـورات   
  :االفتراضية فهي

ة االنثروبولوجية االساسية للدولة المعنية مع تعريـف  تحديد البني – 1
عناصر طائفية او مذهبيـة او  . عناصر االختالف بين جماعاتها المكونة

 .عرقية او قبائلية أو غيرها

السياسية هو االتحاد  –اللحظة االقتصادية  معايشة مثال آخر على أثر
نهاية الثمانينات تبدل اللحظة  شهدتالسوفياتي ومعه أوروبا الشرقية التي 

وانتشرت حركات التمرد  الصراعات فيهاالسياسية فانفجرت  -االقتصادية
ومع تسجيلنا الهمية دور المخابرات االميركيـة فـي   . والثورات الملونة

تحريك هذه الثورات ودعمها فاننا نالحظ ان هذا التدخل كـان متواجـداً   
. لسابقة لكنه لم يكن يتمتع بالفعاليةبصورة اكثر كثافة خالل في السنوات ا

ومعهـا   السياسية -اللحظة االقتصادية وانما هو استمد فعاليته من تغيرات
  .تغيرات أساليب المعايشة لدى شعوب تلك البلدان

وتأكيدنا على هذا المثال يعود الى محاولة اختصار البعد الثالث وتجنب 
التي تبين انها صـالحة  . الخوض فيه عبر طرح نظرية الدومينو السياسي

للتطبيق في الحالة المعروضة كون جميع الثورات الملونة إتجهت نحـو  
وهو ما ال ينطبق مثالً علـى  . انظمة تعتمد نظام حكم عقائدي بعد سقوطه

الدول العربية حيث يشكل االسالم احد ركائزها السياسـية غيـر القابلـة    
السياسـية لالنظمـة   للتجاوز عداك عن االختالف الجذري في التوجهات 

  .العربية الحاكمة

  �ــــــ�ت ا��ـ�"�ــــــ- �!����ـــــ, ا�����+�ا*ــــا��()�

االضطرابات السياسية في المنطقة العربية لو دققنا النظر لوجدنا أن    
 الكيانات التي ظهرت كنتيجة مصطنعة للحرب العالمية األولىانطلقت من 

فالتغيرات الجغرافية التـي  . )ف حلقاتهابالد الشام التاريخي ولبنان اضع(
-حصلت عقب هذه الحرب لم تكن مجرد تغيير في اللحظة االقتصـادية 

دون ان يعني ذلك أن . في تاريخ الزمن مصطنعاً السياسية بل كانت تغييراً
فـي   االضطرابات السياسيةبمنأى عن  العربيةبلدان التوازن واالزدهار 

ترك معظم الدول العربيـة دون تحديـد   خاصة وان االستعمار . المستقبل
بحيث تبقى الخالفات الحدودية مصـادر  . دقيق لحدودها البرية والبحرية
  .تهديد دائم إلستقرار هذه الدول

وما يصح في المنطقة العربية يصح على مناطق العـالم بمـا فيهـا    
ولغايـة  ) 1991(حوادث لوس أنجلوس إذ ان . الواليات المتحدة االميركية

االضطرابات باحتماالت نشوب  اتهي انذار) 2001(سـينسيناتي حوادث 
-ميركية اذا ما تغيرت اللحظة االقتصاديةاألهلية األحرب السياسية لغاية ال
  . في اميركا السياسية الراهنة

وبالعودة الى المنطقة العربية يمكن توزيع كياناتها السياسـية علـى   
  :الفئات التالية

وهي الكيانات التي تعاني تناقضات  :Schizoideا������ت ا��).(��  -أ
وهي تهدد بانفجار نوبات عنف من نوع . أو فكرية/ أو دينية و/عرقية و 

بتفاوت تمييزي بـين فئاتهـا   السياسية المتمثلة  -الشيزوفرانيا االقتصادية
وهو تفاوت يتعلق بالحقوق والواجبـات ومسـتويات الـدخل    . المتناقضة

الحروب األهلية وعمليات العنف واالغتياالت  ويمكنه ان يؤدي الى نشوب
وتصنف في هذه الفئة كل الدول التي سبق لها وان شهدت حروباً . وغيرها

لبنـان وسـوريا والـيمن    (أهلية بما فيها تلك المؤدية لتوحيد هذه الدول 
والجزائر واالردن والسعودية والبحرين عربياً والواليات المتحدة وايرلندا 

  ).وبلجيكا عالمياً

وتعاني مـن تهديـد هويتهـا     :Depressiveا������ت ا/����ر��  -ب
وشخصيتها القومية مما يدفعها الى اليأس بحيث يمكنها أن تعمل على ايذاء 

قيام األفراد بارتكاب أعمـال  ل" ذاتها واآلخرين بطريقة عشوائية، وصوال
وهي  .السياسية - انتقامية ضد العدو المفترض حسب اللحظة االقتصادية

كما ينطبق هذا التصنيف على مصـر تحـت   . حالة العراق بعد االحتالل
 فتجلى . ادارة مبارك التي تبنت توجهات سياسية تهدد الهوية المصرية
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هذا وتتضاعف انعكاسات هذه . األسـوأ لمصير بالده ومصيره الشخصي
المشاعر ،وقدرتها على التسبب باالضطراب السياسي، بقدر كونها مشاعر 
واقعية تعكس معاناة الجمهور الفعلية من اوضاع حياتية ومعنوية صـعبة  

 .ةوممكنة التوصيف بانها اضطهادي

-    ������واالنتقام هو ردة الفعل الطبيعية  �.�#2 ر+��ـ�ت ا/���1ـ�م ا�
للمظلوم تجاه الظالم حتى في الحاالت التي يكون فيها الظلم متخيالً وغير 

 .واقعي

حيث االحساس بالتهديد  6�ـ��3 ا�����5 ا�).��� وا/���3���4  -
 بتعجيل موته فتنفجـر يشعر الشخص االضهاد واالستهداف  رومعه شعو

لكنه يعجز عـن تعقيلهـا بـإدراك طبيعتهـا     . لديه الوساوس المرضية
الوسواسية فيتحول خوفه من المرض الى خوف من الجنون، ثم يتـراوح  

هـذه الهيكليـة   . الجنـون  المريض بين الخوف من الموت والخوف من
أمـا عـن   . االمراضية المختصرة هي التي نصادفها في عيادة الصـدمة 

  : ويمكننا اختصارها بـتعقيداتها فهي متشعبة 

تتظاهر على الصعيد الجمعي عبر االنتشـار   :�����1ات ����������   -أ
الوبائي لظواهر غير مألوفة في المجتمعات المعنية كمثل ظواهر انتشـار  
ادمان المخدرات والمسممات وظواهر السلوك الغرائزي الخـارج علـى   

   .ل وغيرهامألوف التحفظ االجتماعي المعتاد وظاهرة الدعارة الحال

وتتظاهر بضغوط غيـر مألوفـة علـى     :����1ات �������6��� -ب
الخدمات الطبية مصحوبة بشكاوى امراضية غير اعتيادية وغير مصنفة 

   .في اطار المراجعات الطبية التقليدية

تتظاهر بحالة التململ وعدم الرضـى عـن    :�����1ات ا���3���4   -ج
وبة بكشف حساب قديم عـن  مصح. مستوى الرعاية واألمن االجتماعيين

حاالت الظلم االجتماعي والفساد مع المباالة فرديـة تجـاه المسـؤوليات    
الفردية واالستعداد إلزاحة التهم عن مسببيها الحقيقيـين نحـو السـلطة    

   .باعتبارها الالعب العاجز في مواجهة المسببين الحقيقيين

حايا الصـدمة  ضل المواقف االعتيادية والمفاجئةبهذا ننهي حديثنا عن 
والتغييرات االجتماعية الناجمة عن الصدمات المعنوية الجماعية التي تمس 

ونحن نتساءل عن مدى التزامنا بالقسم األبقراطي بالمجتمعات وبهيكليتها 
وعن الضوابط األخالقية القابلة للتعميم والتي تحدد دور الطبيب النفسي في 

 . ةحل الصراع وفي التدخل في الحاالت الكارثي

بما يتضـمن  . تحديد التوجهات السياسية االعتيادية للدولة المعنية – 2
  .تحديد تموقعها في التوازنات الجيوسياسية القائمة في المنطقة

تحديد اتجاهات اعادة تموقع الدولة في التغيرات الطارئة مؤخراً  – 3
اعـة  وتحديداً الموقف من االندف. على التوازنات الجيوسياسية في المنطقة

باعتبار هذه االندفاعـة احـد   . الجيوسياسية التركية االخيرة في المنطقة
عبر إحيائها للطموحات الكامنة فـي  . المولدات الرئيسية للثورات العربية

  . الشارع العربي

ورصد حـدوث متغيـرات    الراهنة السياسي تحديد عالئم السلوك - 4
وك النظام المصري مثال ذلك متغيرات سل. سريعة طارئة في هذا السلوك

وايضـاً انقـالب السـلوك    . في الفترة االخيرة مضافة لمتغيراته السابقة
  .السياسي الليبي المفاجيء تجاه الواليات المتحدة والغرب عموماً

نمطية عالقة النظام الحاكم في الدولة بجمهوره ومقدار مجاراتـه   – 5
الحـاكم  حيث تعتبر سـيولة التواصـل بـين    . لتوجهات الشارع العربي

وحيث تعتبر مسايرة النظـام لمشـاعر   . والمحكوم عنصر مناعة وقائية
. الشارع العربي جواز مرور للقبول العربي بالنسـبة لمـواطني الدولـة   

وتزداد أهمية هذا القبول العربي االوسع في حالة الدول العربية الفقيـرة  
نظام  مثال ذلك تحميل. التي يتوزع مواطنوها للعمل في دول عربية أخرى

سـواء  (مبارك مسؤولية إزدراء المصريين العاملين في الدول العربيـة  
). بسبب الشعبية مواقف النظام او بسبب إهماله الدفاع عن حقوق مواطنيه

التي ظهرت آثارها . وهي مسؤولية شكلت احد محركات الثورة المصرية
  .نقبل تنحي مبارك عبر تغيير لهجة الشارع العربي إزاء مصر والمصريي

  �راتــــ< ا�	ــــ� 6ـــ� ا��#�=�ـــ� ا��>�4ـــا/���ا��;�

من أن تستند الـى معرفـة وثيقـة بهيكليـة      ذه االستراتيجيةال بد له
السياسي وعالقتها بالثغرات الهيكلية في النظـام السياسـي    االضطراب

وكذلك عالقتها بإهتزاز هيبة النظام وتعرضه لوضعيات التنازل القسري 
الخارجي وغيرها من عوامل المساس بهيبة النظام واظهار عجزه  والتهديد

. بما يفقده القدرة على طمأنة الداخل بتأمين حمايته وحماية البلد ومواطنيه
  :ونختصر خطوات االستراتيجية المقترحة على الوجه التالي

- -���وهي اولى المظاهر التي تسـتوجب   6�ـ��3 ا/A@��د ا�
بـين  وضعية الضحية  جات ضد النظام من تعميمالعالج اذ تنطلق االحتجا
هـي  و. هي وضعية بارانويائية بمعنى الكلمـة و. مواطني الدولة المعنية

توقع  بشارع الدولة المعنية نحو تدفع التيالمشاعر االضطهادية تترافق مع 
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