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 "جوهر الكراهية: "االفرتاضات األساسية حول

 فتح هذا امللف اآلن هكذا على مصراعيه؟ملاذا 

وأى أولوية هلذا املوضوع املثري للجدل حىت يفرض نفسه هبذه
 الصورة الثرية الدالة واملفيدة إن شاء اهللا؟

أن نتكلم عن احلب، وفن احلب، وضرورة احلب، أمل يكن األوىل
 ؟)والذى منه(والعطاء والتضحية 

اللتزام بضرورة االستجابةمل يكن األمر مقصودًا متاما، لكنه ا
حلرآية احلوار الذى يوجهنا بقدر ما نقوده، آما البد من احرتام

 . صدق املداخالت بطريقة تناسب هدفنا بشكل أو بآخر

الىت بني أيدينا حىت" النصوص"فكرت قبل االنتقال إىل عرض 
، أن أآمل"التنظري"، وليس من خالل "التجريب"اآلن من خالل 

جتارب"اخلاصة بالبحث عن منهج، وهى بعنوان  3/6/2008يومية 
ملن) ف املزعجبرغم التكثي(وهى شديدة األمهية " حتريك الوجدان

شاء أن يتابعنا بدقة، وأن يشارآنا مبسئولية، فقد وردت
آما) سؤاال 25(فيها التساؤالت اخلاصة مباهية الوجدان عموما 

)خطوات 9(وردت فيها أيضا حتفظات حول منهج التنظري املكتىب 
 . ىف مقابل التجريب اخلرباتى

آلراء، أنرأيت بعد ذلك وقبل الدخول ىف مناقشة النصوص مث ا
: أقدم مسودة الفروض بشأن الكراهية حتديدا على الوجه التاىل 

 االفرتاضات األساسية والتوجه العام

الكراهية هى إحدى جتليات التطور النمائى لغريزة  )1(
 ).والباطن(العدوان حني يلتحم بدرجة ما من الوعى الظاهر 

د أيةال توج(مبا أن العدوان إجياىب من حيث املبدأ   )2(
فإن الكراهية الىت هى) ملاذا ُخلَقت؟: غريزة سلبية، وإال

 !.إحدى جتليات العدوان هى إجيابية أيضا من حيث املبدأ آذلك

مقارنةالعدوان ليس له منفذ طبيعى إجياىب معلن،   )3(
دوره ىف االبداع ال" فرض"وحىت بتبىن  ،2008-3-19باجلنس يومية 
 .يكفى الستيعابه
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من أهم جتليات توظيف الكراهية هى إمكانية أن )4(
تستوعب العدوان، جنبا إىل جنب مع توظيفه ىف املراحل األوىل

 ).مرحلة التفكيك(لإلبداع 

الكراهية برنامج بقائى أّوىل أوضح من احلب، لكنه )5(
مقارنة باحلب(دائرة االعرتاف الشعورى بشكل مباشر  أبعد عن

 ).الذى هو التجلى احلميم اللتحام اجلنس بالوعى املسئول أيضا

يسهل فصل) حته حلوه وحته وحشه(جتزىء االنسان   )6(
 .الكراهية عن احلب آضّدين، مما يعطل جدل النمو

التناوب بني الكراهية واحلب يسهِّل أيضا االعرتاف  )7(
ما، الواحد تلو اآلخر، مع اختالف وظيفة آلٍّ منهما حسب طورهب
ظهورمها بالتبادل غري املنتظم، وهذا مقبول، لكنه) نوبة(

 .ليس غاية املراد

هو) أحب الناس وأآره طبعهم(فصل االنسان عن طبعه   )8(
جتزىء أيضا يسهم ىف فصل الكراهية عن احلب، وإن آان ميكن أن

 .عض الوقتيكون تربيرا وجيها ب

فإن اتساع الوعى البشرى 8، 7، 6إذا صحت الفروض    )9(
على مسار النمو الفردى هو الذى يسمح جبدل بني الكراهية واحلب،

 .لصاحل بعضهما البعض" آل منهما معًا"تتحدد من خالله وظيفة 

اجتماع الكراهية مع احلب جتاه شخص بذاته دون )10(
جى حتب تكره تيجى تكره حتبتي(تذبذب سريع، أو تناقض ُمشّل 

ambivalence ( آكل غري جمزأ " اآلخر"هو الضمان حلب)الصفقة
 ).Package Bargain –على بعضها 

حتمل هذا التناقض مع استمرار حرآية العالقة بني  )11(
اثنني على مستوى نضج متقارب، ومها ميارسان نفس املسئولية،

عالقة ما ىف االجتاههو الوسيلة القادرة على حتفيز ارتقاء 
 .الواعد) النمائى(التطورى 

ىف أن يلتحم) حىت مبجرد التّصور(ال يوجد أمل قريب   )12(
احلب بالكراهية ليصبحا وجدانا جديدا ال نعرف له امسا وال
شكال ىف الوقت احلاىل لتصور االنسان املعاصر، وإن آان االحتمال

 . واردا على امتداد مسرية التطور

إلصرار على فصل الكراهية عن احلب حىت يصبحا عكسا   )13(
بعضهما هو ميكانزم وارد، ومثل آل امليكانزمات، البد أن له

 !). أو منظرة(دور دفاعى تكيفى مناسب، فال معىن لرفضه تشنجا 

ميكانزم –هذا امليكانزم وتضخيمه   التوقف عند  )14(
تمرمثل أى ميكانزم هو إعاقة أآيدة لو اس -االستقطاب

 .وأصبح هو احلل الدائم

، مثل أى) االستقطاب(تفكيك هذا امليكانزم    )15(
ميكانزم ، املفروض أنه يتم دوريا من خالل حرآية اإليقاع

،)تبادل البسط واالمتالء الستيعاب التضاد وحفز اجلدل(احليوى 
 .فضال عن أمهية فرص النمو احلقيقى
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األلفاظ الدالة على الكراهية أعجز عن استيعاب )16(
 )2008-6-3أنظر يومية (. يقة أبعادها حق

األلفاظ الدالة على احلب هى عاجزة أيضا لكنها )17(
 .أآثر خداعا وتضليال مع أهنا أرق وأقدر تسكينا

واإلقناع باأللفاظ والنظرياتتناول مناقشة القضية  )18(
أقل قدرة على آشف احلقيقة) رمبا مثلما أفعل اآلن( واإلثبات

آما حناول( باملعايشة اخلرباتية مع وعى مشاركِمن لو غامرنا 
 ).بطرق باب هذا املنهج

ليس مطلوبا حسم هذه القضية ىف أى اجتاه، بقدر ما  )19(
 . إبقاء امللف مفتوحا ) أو مفيد(هو ضرورى 

 وبعد

جع إىل حماولة التحقق من معظم هذه االفرتاضات،نأمل أن نر
من خالل آل" الفرض العامل"الىت قد يصل بعضها إىل مستوى 

النصوص واآلراء الىت وصلت إلينا ونشرنا بعضها، وأيضا من
 .خالل ما سوف نواىل نشره ومناقشة بعضه

* * * 

 . تراجع عن الرتاجع، وإشارة إىل الندوة 

من التوصية 2008-6-11ىف يومية بعد ما أشرنا إليه 
املرضى واملعاجلونبالعدول عن حماولة جتريب اللعبة الىت لعبها 

لتصور صعوبتها، جاءتنا حماوالت ىف العالج اجلمعى 10-6-2008
 .ناجحة أثبتت أن ختوفنا آان ىف غري حمله

 وبالتاىل وجب الرتاجع

 فمن شاء أن يساهم بالطريقة الىت يراها فليفعل 

 )أآمل.." .... (ميكن ملا أعرف أآرهك أقدر : "اللعبة

 : ملحوظة 

يوم اجلمعة 2008 سوف تكون الندوة العلمية لشهر يوليو
وقد جنرى فيها" الكراهية"يوليو عن نفس املوضوع  4املوافق 

 . عمليا مزيد من التجريب على جمموعات أآرب 

قاعة احملاضرات"ظهرًا،  3.30والدعوة عامة الساعة 
 .مدينة املقطم 10شارع " مبستشفى دار املقطم للصحة النفسية

مصر ىف عيون" :وهى بعنوان  وسيعقبها الندوة الثقافية
مبناسبة إصدار جريدة، )وما قبلها(وما بعدها  1981مواليد 

املصرى اليوم مللف خاص هبذا العنوان رأينا أن حناول ىف
ندوتنا أن نستمع للمزيد من هذه األجيال وأن نستمع أيضا

 إىل مالديهم من أصداء هلواجسنا وأحكامنا 
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