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� ـ�ن        {
�9ـ� ا%�ـ�ب اI ,ـ��
ف !# ا��1 ـ, ا1$�ـ , آـm*ة و!�1��
��9 ا�O Aا

N2!# ! �ا �د ا�-��, ��91 آ�vا إ� :  و��و
��KS :�دKO؟   �! 
S� G0�1 , إm�:3ا ,Oا^� ا3:�+�اد�8�ل ا+�F = ا6�O �6ذا 


ًا؟ LZ 
mى أآ
iت أ���� = aS1O 3 و DFS��, !# ا;L6ا�;���ت ا �F� = ا�ره�ب aS1O  �6ذا
�6ذا �4�0&3 ا����ن �ـة �01/ـ&� ����ـ� إ- ,ـ+ آـ�" و * �ـة أ�ـى         ─

 �� 7���89ة ���

─ 
 A@ ا?<اءات ا;+ا��؟ 

─  B�
�C�� �&/�&0أو ا� �ه�&D6أو ا �&E�+أو ا� �&F�6ذا H��I اAFG&�ت ا��


J&A؟  KA�6ا ف ا��P�M+ي ا�Dي ��N إ/�Mط ا����� 


ـ� ا?%0ـ�%&� Qـ�      ─REا� SـA� �E��Tا� �ر���U8وا� �ى ا����ر��Mا� Vه ��

 ا���ف؟

  3���A؟�� ا�Dي ]�XA�Y B��&Z �EA ا7/��+اد � ─
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א�����������������������������د����و�و���������������������������
א��ط��������������������������@ @
 

آ&S _�^ �� [�� أ�ـى �ـ+ى 
ـ+د \ـ+ود �ـ� ا�Gـاد �Iـ�رات ��Iـ�&� *          ─


Aـ@ و[ـ�ب      Bاا���c&�، ذ�X ا���3A و ا�����A� K&a� �H��& ا�Gـ ���Mـ


�ت وا��ا[��ت ا�� d  ��eE� f� ا�M+ا/�؟�EMا� D&dEI 

─  � gأآ H��% أن �EETh S&وآ ��R�ر�Tا� i�j ��MCharisma  �E0d%أ ��Qو �ا;+ا�

�&P�>�kA� ار و إ���م اl��ه"؟    ��Demagogy ا?<اءات ا4�6+دة �9/��

�-9ً� ' :ـ�اء =   n&9 آ�%�0وآ�ن ��� أن أ�Y �# ا�-��, �9O] ��اZ ،,O%��2 أ�;�ل !
 N���أو آ  ،N�$2 ع�f��ل ا6� N&3�L! أو DEF�اـ<ي   إ��ـX إ�آ0ـ�ن  ��ل آ���N �# ا


� , و@�ر �� �1�ان F� N��

� ا;���"& oe2010= "  ا�� . 
�ع f�
NA ا�ـpdE و ا���3Aو ا����3�L آ�ن ! * B��ر�\ B�
�C�� �&�cد * ا����l1ـ<   ا!

   KـL�/ورأوا ا�ـ<ور  . ��اN&�O، و�}� -"ءًا آ+*ًا !# أ�;�ل ا���K ا1$�ـ K اJوا0ـ� وا
,1!�%9
، &�l ا�� , اA  @ـ+}�   ا�9n&� ا�A0�6�وراءb =  اLا0�L;, ��� ا�1F وا


O, �ـo &�ر9Vـ�   S+�
b اK ;�J و:++� %
ه� ��a%�ل x��$, !# ا�Le وا?Z >1! ,O
S+ا
 .ا%m* !# ا�6:�


ى أن O KEE��6ا �F� ا?%�0%&�� أن q�ر�I�    3ا����ـ q�ـ�رI J0ـd% $Fوأن ه� * ا�� ،
�Z
�ره] ^� &�++�ا  �D0�E أآN++: �� o آـ� اJو�ـ�د و     نا6��E� = [ا����� اi�/ف أ

K F;�W K p���% � .ا
 �� 
m�91 !�8, أآ! ,O�^��Cه
ة ا�DEF و &$�*ه� و ا ,Oا�<ر , ;�F&�F ا��F6, ا


&+�ـ, �%ـ� !Cـ�ه
 ا�+ Fـ, ا��2ـ�2     . آ�ن �� N ا�eل �� اsن! , +EF�Z  ,ـQO
 ,، ا6
, L�16و �* ا , L�16ا ،,Oر�F�/�رO, اFSو g%1ـ�9 أن &Cـ� !}�$ـ, أو    . وا�� ;,، ا

 Nر آ�ـ�
اد أو ا�;���ت أو ا�;9ZJر ا��� ،,?-a�! 

ـ� ���Aـف و    . &$1?REا� Kـg�EIو

T�I&^  ا�T�Gر ا�����&� �ـ�  إ3 أ�0M%8� . [�O N2م وا?/�Mط �� أ
��ق ا�pdE ا?%�0%&�

و k !# ا�1در أن a& [�O- ?�9 !# ا56:��ت ا�ـ���O, و ا:ـ�}/_�    �t�s و ا���ر�q،ا
�ا�I ا�2��2 ,. ��!��9F�K� #! �ًf آ� ا;� 
mآJا ��ن ا�DEF ه%O و ر��  . 


ف وا�DEF ا�0�LFي MZن ��
� �C� Kه
ة ا{
�] !# ا3ه�;�م ��;�ء اk$1 او��� ا

ب [Fـ�ا ا3ه�;ـ�م ا%ـ�= �را:ـ, هـ<b اCـ�ه
ة درا:ـ, ��; ـ,          ��;�ء اk$1 ا�O

, ��f�! . �^�، &�;mـ� ^�ـ, اe �ـ, =    "ا1$�ـ� "وه�1ك أ:+�ب آm*ة آ�!��i  ,1 ه<ا ا6
 [�F
��"&��* ا{�اه
 2$� , وا-�;�� , �fر�, = -<وره� = �1 , و@ـ; ]  "  اc ,:را�

ه<b ا�Cه
ة و�� ��9 ا��8 � ا�F;ـ� � ـY   اd;�U و�N� 1 اJ:�: ,، وا��ف !# !�Lر�, 
 �&N ا�:I�L , وا�aو�O , ا��@, اA ��د � ـ�ة آـ� !ـ# �ـ�ول     � �EF�
 ا%$l��g ا

 ا���* ا3���6ا:��mرة ا%6+�ت و&�q f أن Td1 ـً� أم : �:ـ ً� أم     ا�Oاء أآـ�ن د�، :ـ
�ن �N اJ:�:� ا�QLء%O أن #%g 3  �ًO
0�S� أم �ً !�
 ا%�!# = ا�F[ وإ�/ء  ^S��� ا

 �آ�;, ا� أو ا:��Fدة آ
ا!, اDFS أو �X L ا�Fا, أو اe$�ظ ��� و��ة اJ!,  وإ�� ه
�&^ أو ا�v i�jرب �&J ا��6ف ا�� واMu+ ا����T * أ
��J0d% JF، ذ�X ا��ـ ا�ـDي 7   

V]ا'�ر wا��� @A
 J�M0&� J��]ا�� s&��0��^ , 0�1p = ،  9ـ� Z �mg ،,FI   "ا�ـ+ا�^ ا'ـ

KA�6ا �- ـ, ا�و�;�& ـ, أو   اKA�6، وا'�رج ا���O�Oأو ا� #O�
 = ا%$، و�v ه<ا ا

&� ��MA� وF+ا/� XU �;��� 7اSF*ة U JA&� HE�&� NP86د ا��ا�0  . 


ب = دا0
ة ا��Zع، aZ@+�18 �� أ2$�ـF� = �1ـ� ا�J ـ�ن و�Eـ�رة     F�2 آ
S� t �L 3
1ـ� =    �FZا��2ـ�2 ,، و��ـ� ردود أ 
�اهC
 ا�iة !# أ
�^� ا�6ا�c #� dZه! = ,Oر�F�
�ى ا%ـoى،  L
وف ا� �: , وا�E�^3دO, و&��� اC
 إG ا!Jل �"و ا/i #! ع�Z���و, ا

O, ا56ا!
ة إG در-, أ�12 أو��1 أO*�! �12a� �1�$2# ��!, أه�اف : �: , C2 �1&
 و:8
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@א�����������������������������د�
���و�و���������������������������
א��ط�������������������������� @
 

�رOً� 2ـoر أو    F12ـ� �3ـa�18 وآ+@aZ ،,�F$16ا , +���iر- , وراق �1 دور ا8Q , ا
�ر�� �� �1 و��� �F;�W&�1 وأ!�11 ا3-�;ـ���  �i ة، �2رك ¡# أ2$��1 !�ى
�2ا�c #� dZه

��$1 . وا
9�ل اUآ�، ا��1ي ا���ل ا � !"� 
%S�ا@ـ� !ـ�   أ&�Lم ��O و!�زال �F� سa O ] ي>

  �
 ¡ـmاه�;�!� أآ N-ي و>
اف ��� ه<ا ا�Fد ا���� �$ �%��?"ت ا56:��ت �# �;�N، و
NF���O #! �-أن أ ¢yأ ,$��x ,Oزاو #! 
m9] أآZو X;أ� Y� . ء/!"� 
%Sآ;� أ&�Lم ��

�ا !�����] اA أ��1 ا�Fد !�^ #O> z8& {I ��ـ�هة �TI ��A��  wن 9+ا�� yاgأآ �و��


��E، _$ أي �	ر Vن ا������T�?�9 +��.  
 �EL وا� !# وراء ا

                  
  2010 ة ـة العربيـوم النفسيـة العلـلشبك" مـار إبراهيـعبد الست" ورـزة البروفيسـجائ

  
 k :a& [%!/إ� £Z
SO"�&9دور�O ا:] ��;�  وا;� A�RP�] "ة T�U� ا���Aم ا�0dE&� ا��

�ن -�0"ة " أ
8م ا���Aم ا�0dE&� ا��ب"!# %�[�RPة ا�	و�&�0ر 
�+ ا���0ر "  2010
 �&9 ".ا9اه&T��� N� ا���Aم ا�0dE&� ا��

, ��
وط اS�?�0"ة = دور�� اJوG وXZ ا q�� :��q�Z [%;�F2 ,+:�16 ��ب ا

9&� {��� * ا��q1y �A ا��0"ة  -  �&�c�� ر���� �A&A] ت��+� $�+F �&0dEم ا�

�&9 2009 -2000ا����� ا�G"ة = ) ��] DI- k$2 2$��(  ا���Aم ا�0dE&� ا��

-  q��
D�I XZ اO " 0"ة�?� q�ّي ر>و���O !�ى ا�Z�f, اA :�ه] ©� �;�N " اF;� ا
#� ,�E$!و ,mO�� , ;�� ة*�� ���8E! ،, �
F�م ا1$� , ا�F�ر ا�& =  NI�S2 ª1&

 N&�$�را&N و !5S1! ،�;�F ) !���E��! d ( ا

ات ا�D " آ^ /��E"&��1 ا��0"ة !5^�ـ�   -y5! 0" ©� ��� ه�!» أ���$�و&��] 

 k$1
 ا<ي  3(ا1$�� أو ��] اy56را�Qe "0�$&�8;� ا�E! ,%+SرL2 �O� وإ^�!, ا
 )..:�;N Z q1 ا��0"ة 

� ا��0"ة !#   -a�&"ر�T��A� R� " d!" ره�+F �&��� ة{��T�1000 دو7ر." 
 07/2010/ 30إ- <���  2010/ 901/04+ا�� ��  q�$O2010 ��ب ا��q ��0"ة  -

- V�cU HUnا� �+MI ,�� 1
� q ا_ �zت و ا56:��ت E�S �ت دون ��;9] أو ��& �+LO 3 ،
 [91� 
 ���2010� ��/�	 �FO# ��� ا$�0" ����0"ة   -

& �:
�Tا��� p&Pر N/�9 HUnت ا��dA�  �9� 0ور ,%+S (و &%�ن ���"ا!# ��� ��1وا�2 ا
�X0�p ا�%�و2 , ).L& 3+� إ3 ا

arabpsynet@gmail.com 
turky.jamel@gnet.tn 

�ن %�&"N&T_ �El ةRP�lا ",%+S� ,Oر�S�:ا� , ;�F !# أ��Qء ا_ z, ا
 [9�O�Q� ون�L$O [0"ة إ3 أ��?� q���S+%, ا ,Oر�S�:ا� , ;�F��Q�J Xء ا_ z, ا

 � !# ه z, �1, �% ] ا��0"ة�.  
�اه���! Gإ �^
O 3 إن !� ^�م !# أ�;�ل ,%+S� , ;�F .�?D ا��0"ة إذا ^�رت ا_ z, ا

Q$&وا��3ام 
O�L�
 ا6�دة وا��S! أ@�ق �+L& ا�� 

Z,دF6�1ا وا: [�! 

Vآnل ا��Z ا�+آ��ر 
�&9 رT�U p&P� ا���Aم ا�0dE&� ا��
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: 
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��������������������وאن��������������������−


��������ق،
�و�����������د������
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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.  

�cA� : 11ز�"ع ا���اء  ]�� o;�+:2001 £L��ه] اm;�6� = أN2 = ��[ ا}� ا- ا
  �EF��ف q+EO ا�Le ا: �2/LF�2  ��!/. ����ً�-= ��[ ا}� ا�L£ا/LFZ;# &$��� . ا

,F^��! *� �O�� ه�ت�O�1ر : �Lm+2ا �!�S&+�و و . ذه1 , !��
Z, و أ:�8, ا��!* ا
�م ا6 
 إ��eً� !# أي و^� !�Qاmأآ �EF�
 ا%$�ه
 ا� ,Oا�<ر ,��F . ,�L6ا b>و ه

 ,1!�%�رO, اF�/�ل -�ه
 و ���ى ا�DEF و&�q f ا�واdZ ا� 
C1&��F إG إ�Lء ا
,Z
� . ��i ا���1Lت ا6��;1
L�� ,O , �# اC2 
O��م ���L2 ف�: �2�mو= ا�"ء ا
���3�;� , ا �vر��
وف &�رV , و اc �� �91%g � و آ ،, &� eا �ا�
�ار ا6Iف = أ


DEF& bا�� Gإ D�E�& دة أن�� , &� � ¬Oر�&. 
 

لقد شهر مفكرو التنوير و في مقدمتهم فولتير بعدم التسامح و االنتقام 
. و عدم الحب عند المتعصبين واالندفاع المغلف بالكره للتعصب المقدس 

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

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

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

اإلرهاب الراهن قد اتخذ لنفسه منبعاً جديداً كلية، ويظهر بوحشية جبارة 
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

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

إذ أن ". ي الماءمن يده في النار غير الذي يده ف"ولكن . والعنف الالعقالنية
التعصب في اإلنسان بالذات يتجلى بأشكال و ألوان مختلفة، ويرتبط بدوافع 
متنوعة و قد يتستر بمظهر حذق، بحيث يكون من الصعب الوصول إلى 

ومن المؤكد أن . تعريفات وتفسيرات علمية موحدة أو حتى تقديم وصفات
فقر و التفقير و نشوء وتفاقم الظواهر التعصبية يرتبط بدرجة كبيرة بال

األزمات االقتصادية، إال أنه ال برجوازيي منظمة األلوية الحمراء وال 
معتدو الحادي عشر من سبتمبر ذوي األوضاع الجيدة كانوا مدفوعين بأية 

 . أزمة اقتصادية في أفعالهم الجنونية

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

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

  أمام الكاميرا  أو يطلقون النار على ظهور أطفال مدرسة هاربين؟ 

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

في العالم الثالث هي " القوى الشريرة"فجعل ). بارانوئيين(قضاة زوريين 
با وحدها المسؤولة عن تفجر الوضع العالمي الراهن، وكأنه لم يحدث في أورو

حرق للسحرة أو الهمجية الفاشية أو وكأن أسلحة الدمار الشامل لم تطبخ في 
  . مطابخ سم القوى الكبرى، سوف يمثل ادعاء خطيراً بالعصمة

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

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

  متعصبين قساة، هل تقود الجماهير نفسها إلى حتفها؟  

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

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

 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، 
. كالضوء، يعيد بضربة واحدة المعنى واالتجاه إلى الوجود المهشم المبعثر

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

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

التنازل عن التفكير المستقل و الخلجات الضميرية المستقلة و ليس من 

  .وعات الجنائيةالنادر مع إزالة مطردة لكوابح النز

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

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

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

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

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

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

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  
  . ة الوحشية الباردة في خدمة مثل أعلى طاهر تعصبيإلثار

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

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

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

و غالباً ما ترتبط لدى هذه . اإلمكان، بفاعلية من دون أي تفكير
و . ماسية السادية بالطموح للسلطة و شهوة الكسبالشخصيات اإلرادة الح

يختلف األمر لدى متعصبو الواجب فهم أسرع استعداداً لتبديل الجبهات، و 
إنكار ماضيهم فيما بعد، إذا ما بدت لهم السلطة التي كانوا يقدسونها بشكل 

وغالباً يشكل المتعصبون القهريون في األنظمة الشمولية . أعمى ضعيفة
  infallibility ideal of dictator داعمة بين فكرة عصمة الطاغيةالمصفاة ال

و بين الواقعية الفجة لعالم القتل، ينفذون من دون اعتراض، من دون أي 
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
، جميعهم أغلقوا المنطق النقدي، الذي كان يفترض له "إلرادة القائد"شروط 

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

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

  . في تنظيم المذابح الجماعية

�	
  �يــــــــــ� وا����ه�ــــــــــ� ا�����ـــــــا�

التجاهات واألهداف في كل مكان تمثل فيه ا ا�
	�� ا������يوجد 
 المتطرفة جوهر إيديولوجية المجموعة و متبنية باطراد متزايد العنف نحو 

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

وبولوجيا الثقافية و علماء يستطيع التحليل النفسي وعلم االجتماع واالنثر
التاريخ أن يقدموا مساهمتهم المثمرة في السؤال عن االستعداد النفسي 
بالتحديد و عن الدوافع الالشعورية الكامنة خلف االنفجار التعصبي 
المفاجئ إال أنه يظل هناك شك في أن ينزلق المرء في خطر التقليل من 

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

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

���–� ـــــــ� ا�
	�ــــــــ��ه�  � ــــــ����ت ا�
	ــــــا�

هناك عدد كبير من الظواهر يتم اليوم التعبير عنها تحت مصطلح 

Fanatismالتعصبية "أو "   Fanaticالتعصب "
1

فإرادة التحمل عند  
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 . ضبة بعد صالة الجمعة عند المسلمينالغا
المتطرف إلى التعصب الفعلي ومتى تتحول القناعة السليمة إلى أصولية 

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

طفية متصلبة بشدة، تعشش فجوهر التعصب هو االستحواذ بقناعات عا
في لب الهوية و تتجلى نحو الخارج بعدم التسامح من دون أي استعداد 
للحوار و الحلول الوسط، و غالباً ما تترافق مع زوال الكبح نحو العنف 

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
التعصب الفردي و الجماعي والجماهيري و التعصب الديني و السياسي و 

" البارد"و " الحامي"األخالقي، وصنفت أشكال التعصب من نحو التعصب 
" الواضحة"و" العميقة"ية  أو بنى الشخص".  الصريح"و "  الصامت"و 
وعليه فإن  ).Bolterauer,1989; Hole 1955; Conzen,2005قارن (

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

ارجي متأزم وغالباً و في موقف داخلي أو خ. دافعي أو أسري محدد
إن اإلحساس بأن اإلنسان . تداهمها رؤية أو تكليف أو رسالة متحيزة ثائرة

. هو وسيلة لقوة عليا، أنه صوت اهللا، كثيراً ما يمنح ظهوره إيحائية عالية
فكثيراً ما كان التأثر الحار باألفكار قد حرك تغيرات فنية وسياسية و 

ظيم في تاريخ البشرية قد وطبقاً للرأي الهيجلي بأنه ال شيء ع. علمية
، فالبد لنا من عدم إنكار مقدار الحنق و )معاناة(حدث من دون عاطفة 

و . البحث عن التوافه  في الشخصيات المقدسة و الكارزميين السياسيين
من ناحية أخرى تجد البرودة و غضب اإلرادة و االندفاع بالكره لدى 

و بالتحديد . لمآسي كبرىالمتعصبين األصوليين بواعث متجددة باستمرار 
في مواقف األزمات تتلقف الشخصيات الديماغوغية بمتالزمة النرجسية 

المبادرة، و تستمد  )Kernberg ,1998قارن ( malign Narcismالخبيثة 
الجماهير العريضة شعوراً  resentment من التأثير بمخاوف و استياء 

  . شرة بالشرشاذاً بالقوة، و تتحول دائماً في عصورها إلى مب

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

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

و معذبين من أنا أعلى سادي، بحاجة عميقة لالنتماء و اإليمان  النرجسي أ
  و بالتحديد في أوقات . و إن كانت في الوقت نفسه مستحوذة باالستياء
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حماسية هدف كل الديماغوجيات
6
  demagogy )فـي  )  مهيجو الجماهير

العقالنية  –ين صفة التجربة العلمية جميع العصور و أخذ في القرن العشر
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 
. ل البدائي أو األصلي للتعصب اإلنساني و شعلة التاريخالشر، وكأنه الشك

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

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

أظهرت انحرافات عميقة  -Aum-Sectوالهندوس أو إرهاب طائفة األوم 
ومن المؤكد فإن جزء كبير من الشطط يقـوم  . في الميل البشري لإليمان

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 
أو أنا  الجماعة أشد منعة من تلك التي يتم تشريعها من اهللا؛ و ليس هناك 

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

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

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

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 . الشياطين واألرواح الشريرة يمكن أن يؤدي إلى انقسامات خطيرة

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

والنصوص الدينية المقدسة تحـث علـى   . الجد معرضون لالنتقام البدائي
اإليثار وحب الغير و التسامح و الرحمة و تحذر من ادعـاء العصـمة و   
سوء استغالل السلطة و اإلسقاط سيء النية، وهي نصـوص دائمـاً مـا    

ين يستطيع منع أن فال يوجد أي د. يتجاهلها المتطرفون على سبيل المفارقة
يقوم أفراد متطرفون بنسج صورة للعالم من قطع دينية، يتحول فيهـا اهللا  

متسامحة إلى هيئة والدية مرعبة، وكأنه أنا أعلى سادي -من حقيقة محبة
وبشكل أقرب ما يكون للحتميـة البـد للمتعصـبين    . مسقط على السماء

ذاتي و نزوعاتهم الدينيين أن يسقطوا الشر الكامن في صدورهم والشك ال
فإذا ما . الدافعية و نزعاتهم التمردية على اآلخرين و يقامونه هناك بالنيابة

عبيـد  "شجعت تركيبة تاريخية ما على الجهاد، فإنهم يشاركون بوصـفهم  
وما زالت حتى اآلن برودة وغـدر  . هللا على الخط األمامي للجبهة" أوفياء

 الراسخ للمدعي و هلع الضحايمالحقة السحرة و االستجوابات، و اليقين ا
و السادية المتصاعدة  للممارسات التعذيبية و االعتـراف اإلجبـاري و   
االتهامات التي جعلت الهذيان يتحول إلى جائحة تتجاوز كل قدراتنا على 

  .  التصور

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

عدم التسامح المتطرف، حيث يسري مبدأ الدفاع عـن   attitudeفي اتجاه 
 فيتشابك الكره مع السادية . قضية اهللا، الدائمة التبني، ضد أعداء الدين

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

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

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

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

مقابل هذا تتم حمايتهم من القائد، وتعزيزهم ويمكنهم أن . بطاعة متعجلة
وبما . عززوا من قيمة أنفسهم بشكل نرجسي مصطنع تحت ألق عزه الهدامي

أنه ال يمكن على اإلطالق تحقيق هدف العدالة الكاملة، تصبح الحرب ضد 
. صورة العدو أشد وحشية باطراد، و فقدان اإلطار الواقعي أكثر بروزاً

ل ولنتأم- 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 

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

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

فبعضهم يوحي مظهره بالهدوء و . مثل هذه الجماعات بالمتعصبين العميان
إال . الذكاء والمتعاطف وال يطالبون إال بالعدالة ألنفسهم ولشعبهم المقهور

  .موضوع الكفاح تتفجر فيهم القسوة النفسيةأنه بداية عندما يشتعل 

و التعصب الجماعي المدعوم و المنمى منهجياً من المنظمات 
و لنتأمل هنا فرق البلطجة شبه . االستبدادية غالباً ما يكون وحشياً و غداراً

العسكرية ووحدات الدعاية و المراقبة و التصفية ألمن الدولة النازي أو 
جهزة األمنية األخرى الذين  قاموا بتصفية كل األلماني الشرقي أو األ

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
المطلقة، جاعلين من ضحاياهم مساحات  مستكبرة مع هوامات السلطة

إسقاط
5

أنهم يالحقونها و "  بحق"للخجل و مشاعر النقص التي يبدو  
  . يعذبونها ويدمرونها في ضحاياهم

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

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

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

و في حاالت الجمهور . هولة إلى عنف فاسق و سعار تدميرأن يتحول بس
فأي بؤرة أو . يكون خطر العدوى بالخوف من المتعصبين أكبر ما يكون

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

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

فحسب، وإنما كذلك نرجسية مفرطة  (Freud,1922)أو االرتباط الليبدوي 
-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 

بالقوة بالذات سرعان ما ينتهي على سبيل المفارقة باستعداد تخديري 
  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 
مرد و الجنسية المثلية صارم، حيث عدت و تعد االنحرافات و الفسق والت

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

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 
 fanaticalاإلرهابيين العرب، أن يكون عالمة للطور األولي من التعصب 

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

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

  .و ربما أسهم في تصلبه التعصبي

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

نظر عن الكيفية التي نفسر فيها التعصب من وجهة نظر بغض ال
التحليل النفسي، سواء بوصفها انحراف وظائف العقاب لألنا األعلى أو 
بوصفها تكوين عكسي ضد الحقد والكره والحسد أو الخجل، أو بوصفه 

فإن ما يستثير –نكوص جمعي عند وجود تهديد بفقدان التعاضد الجماعي 
فالناس . اً، يظل دائماً الشعور بتهديد الهويةاإلحساس التعصبي شخصي

يستجيبون بتعصب خصوصاً عندما يتم االعتداء على قيمهم األساسية أو 
عندئذ سرعان ما تنفجر . والءاتهم أو اتجاهاتهم الدينية أو التقليل من قيمتها
، والتي هي phylogenetic أنماط االستجابات الراسخة في التطور العرقي 

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

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

و كل . الم، و أحياناً بطريقة عشوائية كلية إلى فئات خيرة وفئات شريرةالع
ما هو إيجابي و حقيقي وموثوق يتم حصره بالذات أو في اإلطار الداخلي 
للجماعة الخاصة؛ في حين يتم إسقاط كل ما هو متناقض و مهدد  نحو 

التي  الخارج على قوى الشر العميق، التي يتم تحميلها مسؤولية الشر كلها،
تعد مقاومتها الحاسمة الخطوة األولى من أجل ترميم ضياع الهوية 

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

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

ولكن علينا أال نتحدث عن تغير تعصبي في الشخصية إال عندما ). 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 من خبرة رؤيوية  بنوع
.  مهدد بشيء مطلق الشر -إرادة اهللا، اللحمة الوطنية، مبدأ العدالة–

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

و بوعي مرعب بالرسالة و استياء رهيب في الوقت نفسه، . وحرية ولياقة
يتابع المتعصب هدفه، ويتقوقع بشكل غير قابل للتعليم و التصحيح في 

ويصبح . صورة للعالم ، ال يوجد فيها أية أصوات رمادية أو أية تناقضات
ا بم-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
 وبما أنه اليعود يسمح  للمعلومات من الخارج التي يمكنها . ذهانياً تقريباً

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

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

وفي الواقع فإن التعاليم الدينية قد جعلت األمر صعباً في جميع العصور 
اومة العنف تصبح إال أن مق. 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

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

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

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

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

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

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

كل هذا يشهد بنظام مهول  –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 

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

(Stierlin,1975) .سياسية وحتى اليوم ال يوجد اتفاق حول أي من أهدافه ال
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

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

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

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

و بالنسبة لرسل األخالق القهريين تتحول الحياة الدافعية إلى . 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 . واذياستح

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"عل التغلب عليه يتحول إلى ف

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

الرؤى "إنها تلك . تدميره منذ البداية باعتباره وصمة عار، طاعون مهدد
رؤى هتلر و بول بوت، التي ما زالت تفتح   active apocalypticالفاعلة 

و في . ريق البحث عن عوالم مثالية، مطلقة الصفاءأبواب الجحيم على ط
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 
للفهم بالمقاييس العلمية النفسية السوية، أال يتعلق األمر في النهاية بمفرز 

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

القناعات المتطرفة و تصبح في حالة االنحراف التعصبي دائماً مطـردة  
فالمعاناة العصابية تسبب . التعصب ليس مرضاً نفسياً منذ البداية –القيادة 

التناقض و عدم الثقة والوهن، ويتجلى الهذيان الفصامي علـى المالحـظ   
في حـين أن  . يض عن محيطهالخارجي بشكل مستغرب، وهو يعزل المر

المتعصب بالمقابل، على األقل الموهوبين منهم، غالباً ما يمتلكون إحساساً 
رهيباً برغبات و مخاوف اآلخرين، ويعرفون كيف يجـذبون الجمـاهير   
وتهييجها واستثارتها وفي الوقت نفسه كيف يفسدون، ويجيـدون توريـة   

ة الهدامون يستغلون أجزاءهم و بالتحديد فإن القاد. تطرف نواياهم بحذاقة
فيـؤثر  . و نزعات الهو البدائية في خدمة رسالتهم) الباثولوجية(المرضية 

الهيجان الهستيري بشكل كارزمي، و التحريض القهري بشكل حزمي، و 
ويكاد المرء يود الكالم عن .  بشكل مقدس) البارانوئي(الصمود الزوري 

ذة التي ال تتزعزع كلية، و التي تتم ، عن قناعة المآل الشا"الهذيان السليم"
ويستطيع المتعصب أن يستخدم . متابعتها بأقصى درجة من المنطق و الدقة

ببرودة الطاقة التي تنبثق من نفسه في خدمة رسالته، هنا يكون في قمـة  
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"بدائية، تلك 
ولنتأمل ذلك االنقسـام فـي   . المنطقي للوضع إلى اإلسقاط البدئي للذنب

، الخلـيط مـن التـوق البـاطني       Joseph Goebbelsيلز جوزيف غوب
 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

نغراد حساسية وضع الحرب و ضعف هتلر الواضح، ليتمكن من بعد ستالي
  . تصحيح هذا الفهم في أقرب فرصة من خالل مزيد من التصديق
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لم تثمر حتى اآلن كل محاوالت عزو التطورات الشخصية المتطرفة 
ـ  ددة أو خبـرات انصـدامية أو   بشكل صارم إلى صراعات طفولية مح

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

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

  .  useless-speculative افتراضي  -الجدوى

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

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

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

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

مقاومته بشكل أشد، و من جهتها تعزز ردة فعل العدو المعاكسة 
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

وما يبدو للمحيط على أنه قمة انعدام . 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، ) ولوجياباث(إمراضية 

فعند وجـود إدعـاء هائـل    . من مثل أخالقي مرتفع إلى حقد ال حدود له
بالعصمة يتم انتزاع قيمة محددة من الطيف الكلي للقيم و الجري ورائهـا  
بتطرف شاذ، في حين تخفت القيم األخـرى كالتسـامح و التعـاطف و    

الحيوان المحاربين أو مناهضي اإلجهـاض الـذين    فلنتأمل حماة. الرحمة
يبدؤون في النهاية بالقتل بأنفسهم، أي يفعلون بالتحديد ذلك الذي يتهمون به 

فاألنا و األنا األعلى ينصهران معاً في دور المنـتقم أو  . موضوع كرههم
محرر اإلنسانية أو محارب اهللا إلى اتجاه عظامي يحصن ضد التعـاطف  

وباسم أسمى مبدأ أخالقي يالحق المتعصـب عـدو   . ذنبوكل مشاعر ال
رؤياه بالجزء البدئي من األنا األعلى الطفولي، و يتحول في إطار محكمة 

وفـي  . ال ترحم إلى المدعي العام و القاضي و الجالد في الوقت نفسـه 
أحسن األحوال يعتبر القتل و االغتيال  كضرر مصاحب للكفاح الثوري، 

على أقذر وجه على  –البشرية أو " للحشرات" "ية للعرقواق"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

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

و بما يشبه األمـر فـي شـذوذات    . وغير المفهوم، البارد و غير البارد
الجنسية التي يتسلل إليها الحقد و السادية باطراد متزايد، يبدو أنـه مـن   

على، وصوالً إلى نقطة ال الممكن أيضاً أن ينحرف التطبيق السليم للمثل األ
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   

منظومة اإليديولوجية لمثل وبداية عندما يتم التشكيك بال. االنصياع للشيطان
و يميـل  . هؤالء الناس ينفجر البعض منهم بغضـب نرجسـي ال يكـبح   

التعصب اإلنساني منذ البداية لمزيد من التصعيد الشرير، إذا مـا أغلـق   
وبغض النظر . المثل األعلى، للتعويض عن اإلهانة الشخصية أو الوطنية

صـراعات الدينيـة   ، فـي ال "العداوات الموروثة"عن مقدار ما يكمن في 
و الشـرف و   patriotismوالعرقية المزمنة من قيم من نحـو الوطنيـة   

الكرامة و االستعداد للتضحية، فإن األمر الحاسم، إلى جانب الصراع على 
الدائمين، هو  revanche thematicالمكاسب االقتصادية و الثأر واالنتقام 

. سـادية وتحقيـره   رد اإلهانة للعدو المشيطن و السيطرة عليه بطريقـة 
وبشكل خاص عندما تبدأ مجموعتان من الشعب، تدعي كل واحدة منهـا  
بأحقيتها لوحدها في البلد، باستغالل اهللا، فإن الصراع يهدد بالتصعيد إلى 

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
يبدأ المتطرفون من كال الجانبين بأول أعمال العنف، عندما تبدأ تلوح في 

  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 فتعاش الجماعة الخاصة . الطفولية الباكرة

بشكل ال شعوري على أنها أمجية
11

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

  ".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  

مطرد التعصب  الذاتية، و إما عليهم االندماج الكلي أو يكافحوا بقسوة و إهمال

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

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

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 
و يبدو، . 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"ن القائد، وكأ
و في مثل هذه المواقـف يطـرح الغوغـائيين    . بالثقة الطفولية المطلقة

إنهم ". كمجبرين للثقة األساسية المجروحة"أنفسهم بسهولة ) الديماغوجيين(
ون يروجون أساطير عن تجانس و لحمة و عظمة جماعتهم الخاصة، يوجه

الحقد بوعود ساذجة نحو صور األعداء المختارين و يبدون من خالل ذلك 
و تتفجـر التناقضـات   . بأنهم قد أزالوا كل الصراعات و التفكك كالبرق

العرقية أو الدينية من جديد، الفروق الصغيرة واألصغر في الثياب، أو في 
موثوق الطقوس اليومية أو في اللهجة تستخدم لوضع خطوط الحدود بين ال

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

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

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

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

و لنتأمل .  إلى أمور لم يكن قادراً على القيام أبداً بها في األوقات المعتدلة
الحرب األهلية اليوغوسالفية، حيث عامل األصدقاء و الجيران بعضـهم  
بين ليلة وضحاها كأعداء ألداء و تحول المجتمع متعدد األعراق إلى جحيم 

و أحياناً وبالسرعة . جماعيالقنص و معسكرات االعتقال و االغتصاب ال
نفسها يمكن للمجتمعات أن تتحرك من حالة االستبدادية ثانية إلـى حالـة   

ولنتأمل هنا العودة الصامتة لأللمان الغـربيين إلـى المبـادئ    . الكالنية
و االغتراب عن الماضي الدموي، على الرغم  1945الديمقراطية بعد عام 

اعات المتطرفة قد ظلت عالقة في من أن بعض االتجاهات التسلطية و القن
  . رؤوس الكبار وورثَتْها بشكل مربك إلى الجيل التالي
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إلى جانب الشك األساسي هناك مصدر ثان للتطرف و التعصب فـي  
لشعور يتمثل في ا infantileاإلنسان كامن بعمق في الحياة الروحية الطفلية 

فغالباً ما نجد خلف قسوة معارك االنتقام الخاصة . المعذب والمدمر بالحياء
و . يعد اإلرهاب سالح المستضعفين. أو الجمعية انجراحات نرجسية شديدة

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

أو  Wurmserأو فورمسر   Eriksonأو إيريكسون   Freudمن نحو فرويد 
 الحياء على أنه الشعور المعذب Hilgersأو هيلغرس   Volkanفولكان 

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

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

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

، الصافي  primary-narcistic األولي–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  . لعالموجود األنا و إقامة االتصال با
الحاني على المخاوف و حاالت األلم التي ال يمكن تجنبها لسن الرضاعة، 
تنبت هنا تلك التفاؤلية األصلية، تلك الثقة األصلية بأن اإلنسـان نفسـه   

 (Erikson, 1981; P.98)" كحجر أساس للشخصية الحيوية"والحياة بخير، 
و علينا . على الحب، كل األخالق و األمل الديني أساس كل القدرة الالحقة

دائماً في صعوبات و أزمات الحياة أن نصارع ضد الشك األصلي، ضـد  
مشاعر اليأس و الحيرة و الغضب،  التي من شأنها أن تولـد االسـتعداد   
لالنقسام األولي والتطـرف واإلسـقاط المشـحون بالحقـد و اإلغـواء      

  .  الديماغوجي

  potential-fanaticalس المتعصـبين الممكنـين  ويبدو وكـأن النـا  
من قبـل صـراعات الثقـة،      elementaryمضغوطين بشكل أكثر أولية 

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

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

وتأتي مواجهة الفكرة المنقذة أو الشخص الذي يوحي بالكارزمية،  باألمل 
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(والشيء المميز هنا هو تلك اليقظة الزورية 
يتفحص بها الناس المتعصبون محيطهم على أقل عالمة مـن الفتـور و   

، رئيس جهاز أمـن  Reinhard Heydrichنهارد هيدريش وبعد راي. الشك
 Heinrich Himmlerالدولة، الذي كان متفوقاً على رئيسه هاينرش هيملر 

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

المراقبة و الوشاية سمات كافكاوية قهر التأكد و
9

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

  .  مشكوكاً بها

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    
وبالتحديد فإنه يبدو أن األنصار و المتعصبين كثيراً ما تنقصهم طمأنينـة  

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

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

الوالدين المجتافين
10
و يعني االنحراف و لو قليالً عن . المعاقبين الشريرين 

ومـن  . يمطالبهما، الرمي في عالم مرعب من عدم األمن و الشك األصل
ناحية أخرى يبدو أن التسامح وال منطق التعصب السياسي يتغذى أيضـاً  

  إن ما يجمع كل الشوفينيين و . من الهوامات والمخاوف المبكرة
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و ليس من النادر أن تبرهن اإلهانة النرجسية الجمعية في المواجهات 
تخاصمة على أنها أكثر أهمية من الحرمان أو مع الجماعات الكبيرة الم

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

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

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

ويتم . ، دفعة واحدة بشكل حي، وكأنها حدثت اآلن)المرجع السابق(
رى و تخجيل جديد من العدو، كنقطة استعمال عدم السماح بهزيمة أخ

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 ن سيطرة خارجية، ال تتحول في يوم من األيام إلى التهكم م
و مثل هذا العنف المقيت ينتج اإلرهاب القومي واالنفصالي . 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 . لشريرةا
إن الظلم المكابد يتوق إلى االرتياح . الصامتة، منتقمين لجماعتهم المهانة

يجعل كل عمل " كضحية متمتعة بامتيازات"الكلي، إال أن الدور الخاص 
" يأس الحازمال"و ليس من النادر أن يضيق نوع من . عنف يبدو مبرراً

و في . عند المتطرفين إلى الكفاح األبدي life Perspectiveمنظور الحياة 
لنتأمل سيناريو الصراع –سلسلة العنف المتصاعد و التخجيل المتبادل 

تنزلق على األغلب كل الشعوب في  -الغارق باليأس في المدينة المقدسة
يبر و يتحدث كانس. حالة عقلية رهيبة من االمتعاض المزمن

(Kancyper,2000)  مبدأ العذاب "عنPrinciple of   agony"،  حيث تذوب
  . الحدود بين الخير والشر، الظالم والمظلوم، القاتل و الضحية

�	
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نفسه  radicalize Oedipus Complexيبرهن مركب أوديب المتطرف 
. صدر طفولي ثالث للعنف و التعصب في الحياة اإلنسـانية باستمرار كم

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

االبن، األخ وأخيه تحدد التاريخ و ما زالت، فإن في -كانت نزاعات األب
و المطالبة المطلقة باألحقية الذاتية و اإلنكار الكلـي للخصـم   النزعة نح

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 

ركزية للنضج و حجر العثرة األساسي في الوقت نفسه في النمو الم
ففي كل روح طفولية تترك التربية على مبدأ الواقع رواسب . اإلنساني

الصراعات ) أي الرواسب(على العصيان و مشاعر الذنب كما تشحن 
. الراهنة لإلنسان من أجل القوة والسلطة والمنافسة بقوة تدميرية العقالنية

قع يمكن للغضب من الظلم االجتماعي والسياسي أن يالحق دائماً و في الوا
أشخاصاً محددين فقط، وليس القانونية الخاصة لعالقات السلطة القائمة 

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

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

   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

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

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

و بعض االتجاهات . سبباً في الخجل المزمن و االمتعاض المتجذر عميقاً
النمطية للمتعصب، الدفاع الصائر إلى تسارع عن االستقاللية الذاتية، 

ورها ووضعية العناد المطلق، و تجنب الحوار الكلي يبدو أنها تمتلك جذ
في صراعات السلطة في السنة الثانية من  ontogeny التطورية الفردية 

وغالباً، إذا ما حصلت عند  الناس غير الملفتين للنظر كلية حتى . الحياة
 fanatical-aomkسعرية  -ذلك الحين المعاوضة تعصبية

decompensation
13

  . ، عندئذ ينفجر مقدار هائل من  الحياء المتراكم

حيث يخرج المعني عن . ألدب العالمي بنمط المنتقم التعصبييمتلئ ا
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

ير ممكن التصور، إال إذا تم جعل اآلخر، عدو الحياة،  نفسه في وضعية غ
فقد . االستسالم واالنتصار عليه كشاهد مدى الحياة على التخجيل الذاتي

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 . حياءال
و بدأ حرباً خاصة في سبيل حقه، فأحرق في غضب ) بارانوئي(زوري 

إن تماهي . نرجسي مسعور قرى ومدناً كاملة، اعتقد أن عدوه موجود فيها

ميخائيل(مع رئيس المالئكة ميكائيل    Kohlhaasكولهاس 
14
، وظهوره )

و المحرومين كان من الناحية الموضوعية تبريراً   كمبشر للفقراء
Rationalization   لرغباته في االنتقام تدل على االنتفاخ غير المحدود

وبداية و عند احتجاج مارتين لوثر أنهى طور عبوره . لذاته الضخمة
  . والنقدية الذاتية ثانية-التعصبي الشديد و فسح المجال أكثر للقوى النقدية

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

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

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

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

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

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

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

شكل رسالة تعصبية  (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"قت نفسه العار الهوامي الو

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

 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 
التفسيرات التحليلية النفسية بشكل غير نقدي على الثقافات غير الغربية، 
حيث أن االستعداد للخضوع، الذي قد يصل في الحاالت المتطرفة إلى 

فاإلنسان المسلم حتى . يعد مكوناً بديهياً للتقاليد المشتركةالتضحية بالنفس، 
اليوم يعد أكثر بكثير جزءاً من مجتمع و عقيدة عليه احترام قوانينه 

و الوالء المطلق . وتوزيع األدوار فيه و ال يستطيع االنفصال عنه بسهولة
لألسرة و السلطة الدينية واحترام وطاعة االبن لألب ليست تعبيراً عن 

أو شهوانية مثلية مستترة، وإنما أساس حامل لثقافة " مركب أوديبي سلبي"
ومن ثم فإن صراع األجيال ال يحل كثيراً في . محافظة مطيعة إلرادة اهللا

التسابق والتنافس، وإنما في االنتظام والخضوع، في تماه مبكر، األمر 
و في . لخارجالذي يولد استعداداً كبيراً نحو إسقاط الصراع األوديبي على ا

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
م الفاسدين الذين خانوا اهللا ، و السلطة المستكبرة و الحكا"الشر"يتوجه نحو 

جميعهم، واستسلموا للفجور الغربي، وبشكل خاص على السياسيين 
الغربيين الذين يقودون بقيادة الرئيس األمريكي جورج بوش حرباً صليبية 

  . جديدة على اإلسالم و قيمه
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حويالت األخرى، والتي ربما تكون األهم، بالنسبة واحدة من الت
فليس هناك أية . للتطورات المتطرفة في الشخصية تحدث في المراهقة

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

ففي هيجان . radical  doctrineئد المتطرفة اإلغواء من خالل العقا
المزاج و التناقض بين الميل و النفور يمر المراهقون بكل الصراعات 

و التحمس .  الطفولية في سبيل الثقة و االستقاللية والخجل و الذنب ثانية
للمثل العليا و األفكار، و أحالم اليقظة بعوالم مثالية تعني سنادة للنرجسية 

و بالتحديد . زعزعة ويمكن من ناحية أخرى تأزيم أزمة الهويةالشابة الم
لدى اليافعين المرفوضين والمجروحين كثيراً يجلب التماهي مع الشعارات 
المتطرفة و القادة الالتصالحيين الترتيب االصطناعي إلى الهوية المتطرفة، 

ولنتأمل في التحزبات . في الوقت نفسه الفشل والضعف" يفرغ"و 
ة بالحقد في تعامالت اليافعين، حيث يتم البحث عن العدوانية المشحون

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 
إيديولوجياً، و محاربتها في الضحية المعتدى  العدو الخارجي المتضيقة

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

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 ". حميمية من الحقد"الهش في 

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

و بالطريقة نفسها يقود اإلسالم . المعقدة للمثقفين اليمنيين الحديثين بالحقد
المتطرف بالنسبة لبعض الشبان العرب المقتلعين من جذورهم في المراكز 
. الصناعية األوروبية إلى التوجه في صراعات الهوية و الحميمية المكبوتة

مع اهللا وتعاليمه تحديداً واضحاً للخير والشر، ويفتح  ويقدم التماهي
اتصاالت جماعية متماسكة، ويحول الشعور بالخضوع تجاه الغرب إلى 

و بمقدار ما كان وما . األخالقي الحانق superiorityاتجاه من التفوق  
زال تطور الشبان األوروبيين الذين يصحون فجأة على جذورهم اإلسالمية 

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

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

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

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

Concord  ختبئاً في األقبية القذرة ليكاترينبورغ أم م
15

Yekaterinburg  
فالثوريون يتماهون . ففي النتيجة يهدف الغضب الثوري إلى قتل الوالدين-

بالضبط مع تلك االتجاهات التسلطية بالتحديد، التي كانوا قد حاربوها قبالً 
 و. ويشنون في طور من السعار هجمة من الرعب االنتقامي الذي ال يرحم

باطراد متزايد يتحول الممثلين السابقين للطبقة العليا إلى مذنبين، أعداء 
الشعب، إلى مواضيع ينبغي تصفيتها، و كذلك المساعدين الصغار لهم، 

و بالذات . التي يكافح فيهم المرء بينه وبين نفسه االنتهازية الذاتية فيه هو
ق كل الهوامات فإن الشطط الجماهيري المتطرف، إشباع نزعة الكره، تخن

السياسية، تقضي على طاقة التطوير البناء و تجعل من الفقراء و 
  . المحرومين من جديد كومبارس في لعبة السلطة

وبالعكس فإن إرادة الدفاع الحاسمة عن السلطة المعاشة على أنها 
مقدسة هي كذلك بوابة دخول واسعة للتطور المتطرف للشخصية، و 

يالت أكثر في التاريخ، الكره األعمى لألب أم السؤال، من الذي سبب الو
ففي كل مكان انتشرت فيه الصراعات األوديبية . اإلجالل األعمى له؟

بقسوة شديدة، و نمى األنا األعلى بشكل صارم جداً، بصورة حسودة 
وبالتحديد فإن . ومتعصبة،  ينمو الميل للخضوع األعمى و التبعية العمياء

دي الوالء والشديدي التدين تتقدم النزعة لدى المتحمسين جداً وشدي
التعصبية الدفاع عن الموروث و الثابت و إرادة اهللا بكل الوسائل إلى 

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

و بتخدير من . إال في إطار تربية متحررة بالمطلق من السيطرة فقط
األيديولوجيات التي برهنت عدم صالحيتها تاريخياً منذ أمد بعيد، رأي 

و لكن عندما . حضارة عالمية من الحب المرء نفسه قريباً جداً من هدف
تفرقعت األحالم، و انهارت كذلك حركة االحتجاج بالسرعة نفسها التي 
انبثقت بها، تسلقت جماعة صغيرة نحو وعي مطرد التطرف بالرسالة 

وبهذيانٍ بحربٍ نهائية رؤيوية . بوجوب اإلقدام على الثورة اآلن
apocalyptic  بألوية الجيش "ت ما يسمى بين قوى الشر والخير، تحول

في إرهاب انتقامي متسع الرقعة، في  " Rote Armee Fraktionاألحمر 
للظروف الفاشية تقريباً، ) كاريكاتير(برودة و دقة أعمال القتل إلى صورة 

 Andreasفزعيم العصابة أندرياس بادر . التي ادعى المرء مكافحتها
Baader، ير يافع كل نرجسية الذي ترعرع بدون أب، جسد كجانح صغ

وعندما ترقى إلى قائد اإلرهاب األلماني .  تضع كل سلطة موضع الشك
و اعتبر هو وعشيقته غودرون إنسلين . اليساري، لم يعد يتحمل أي تناقض

Gudrun Ensslin  أن االعتراضات واالعتبارات السياسية عبارة عن
. لمطلقة للفعلو األمر الحاسم كان هو اإلرادة ا. نقص في الحزم الثوري

وكل أعضاء الجيش األحمر قد انتسبوا باألصل من أجل تحرير األنا من 
اآلمرة  Baaderالعبودية و الوصاية السلطوية، و تحملوا نغمة بادر 

ومثل كثير من المتهوسين السياسيين لم يكن لتمرده التعصبي أي . الفظة
دأ الحدود له هدف ملموس، ظلت فلسفته الحياتية في النهاية متشبثة بمب

أوديبي  agitationباتجاه اهتياج  Baaderوفي النهاية ترقى بادر . للذة
مطرد عظامي، كان مقتنعاً من أنه سيتمكن بكومة من فلول اإلرهابيين من 

  . تدمير نظام ألمانيا االتحادية و الناتو و النظام الرأسمالي كله
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ل الشخصي غير المفهوم لالتجاه، ذلك التشرب الكلي لإلنسان بطاقته التبدي
المتطرفة؟ لقد استطاعت الفرضيات العلم نفـس أعماقيـة و الديناميكيـة    
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  

و غالباً ما نجد قبل . 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
ال أنه ما زال يوجد قوى معاكسـة، وارتباطـات بـالمحيط    الشخصية، إ

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

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

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

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

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

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

  . خرافة

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

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

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

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

المثال، أن يتذبذب، أن -يتحول النجاح في الرسالة الذاتية إلى جوهر األنا
و يعمل األنا هنا كمسـاعد  . يفشل، يصبح النقد الوحيد تقريباً لألنا األعلى

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

وتقفر  القدرة على الحب بشكل كامل، هذا . سار في طريق بطولي منفرد
و على الزوجات إما أن يخضعن كلية للمفهوم . إذا كانت موجودة باألصل

و لعله يمكننا أن . الشاذ عن الواقع أو أن يتم صدهن بشكل مشحون بالكره
منحرفة، القرار لها، تدفع الناس    Generativityعن توالدية  نتحدث هنا
إنهم يريدون إصالح العالم في كليته، إال أنهم يفتقدون للقدرة . المتعصبين

على اإلحساس، على تحمل التناقضات، على عمل الخير الملموس، حتى 
وكل الممثلين المشهورين للجيـل األول مـن األلويـة    . لو كان متواضعاً

اء األلمانية ضحوا بعالقاتهم بأوالدهم في سبيل عظمـة رسـالتهم   الحمر
وفي حين أرادوا جعل أن العالم أفضل بالنسبة ألجيال المسـتقبل،  . الذاتية

  . فإنهم تخلو بشكل متطرف عن مسؤوليتهم الخاصة األساسية

و من غير الممكن التنبؤ بالكيفية التي سينمو التعصب فيها في مجرى 
فمـا زالـت   . حق، هل سيتفاقم أم سيصبح عادة أم يتلطفحياة الرشد الال

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

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

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

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

  .متضيق تعصب جماعي

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

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

و بالتحديد في األوقات . يلفتون النظر إلى مصير المحرومين و المستبعدين
 " loyal Rebelsالمتمردون المخلصون "االجتماعية االنتقالية يكون هؤالء 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

فمن مراهقي . وية لموضوعناالمهوسين بجنون العظمة أحد الوجوه المأسا
الحمالت الصليبية التي كانت تستغل األطفال مروراً بشبيبة هتلر وصوالً 

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

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

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

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

و لنفكر هنا بـأفالم   ).Erlich,2003قارن (يتم استغاللها بطريقة إجرامية 
الفيديو المصورة التي يقوم فيها الشبان الفلسطينيون بتوديع أهلهم قبل تنفيذ 

ذين يقسمون بفخر، بأنهم لم يعودوا يتحملون إذالل عملياتهم االنتحارية، ال
االحتالل اإلسرائيلي، و أن حياتهم لم يصبح لها اتجاه و معنى إال عنـدما  

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

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

ناهيك عن أنهم بالنظر . ، الخاضع كلية إلرادة اهللا"للشهيد"الوعي الخاص 
بالنفس و التضحية . 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(�>

 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

Arabpsynet e.Journal:  N°25-26 – Winter  & Spring 2010  
 

ـــ� ــــــ� ������ــــ 
�ـ���� ــ��   :  ��ــــــ�  ���ـــــ� ����ـــــــــ� ـــ��     -26-  ��25ـ�ــ ــ�      &��ـــــ ــــ 2010���ــ 

     18    
 
 




א�����������������������������د����و�و���������������������������
א��ط��������������������������@ @
 

 d! bر�%Zأ dI�L�&ء، و�� �آ ��� N&و: �د

أZ%�ر p�
 ا���ة وا�/ص  !�ر&# Oo& أن =


XO ا��gن �LZ و �J�� k;�لI #� �E� . #%و
آ�$# آ�ن i3�� �L�FO� �ر اX+�6، أي أن 
 l��g أن d ���O 3 ®�V أن �F� ا���2ن
�ن �1 : #O>��,، أ!� آ� ا��
ة eا�رادة ا

آ�ن ^� :+X واi��ره] ^+�  ا�aZن  ا�/ص
]�F .إ�S2ء ا

 #$�N2a ا6
-F ,  ا%��ب ا�L6سا��o آ�
 dQ� أن Dv A
� , وا���, واSاJوG ذات ا
_� ا����ت اJرf ,، و^� �i #! q/ل ه<ا 

 ,!�%� � %S�� 
%$
اI ,ا^� p  =� 1-  �Z
�
 .��C1!�9 ا�S�6د


 ا6 /دي ^�م أ�� أ�
ز S� #!�m
ن اL= ا

�2 , رو��+* !%� ;� �ن $�رة اmر-�ل ا

ROBESPIERRE MAXMILIEN  1758- 1794 
 l�!N ا� �: K، و��أ �<Ei ��� ء�QL��
 N�Z�� �9� ���ره�ب � Y آ��2 2� ?, أ�;�

 � .��ª) 40.000(ا�QLء ��� أر�KF أ
4 ��%و ا%�� ��ª � �ب، . �2+, إG ا6<هD ا

,O
S+وا�6ر:, . �%�ك = I +, ا�واdZ ا
 , +�%
ا�d ^+� ا6 /د ا
ن اL&a:�� , = ا

�2� ��,= ا;W أو , +�% ن ا�6ر:, ا
 K +�%ا%�+ , ه� ±, �E�S , اA &�; " ,ا

, ^/iJا�� ا�L� qO
E . ���L��3ر ا
آ��2 &��< !�^� ا�L��3ر !# ا�Fدات 
,� Q$ واZ�Lm, و^� د9FZ] ذl إG ا2��9ك ا

و����' MZن ا�1س ا<O #O�?�ه��ن ^�ا�� 
�� O q+  [9��Xأ@, اiJ/ق وا$Q �, �/ � �ء 

 ªL1� , +�%ا:] ا%�+ K و&
&+� ا1"�, ا
l�ر ا�Lm= وا2�2J , و�* ذ��!# ا�;�ت  ا

, +�� . ا
5


ف ا�:�Lط �Projection : N2aا�:�Lط   FO
 #! N++�& �6 , &ا>إ2%�ر ا6 �ل واZJ%�ر ا

#O
i³
 ذD2 و�"وه� ��S! . *� 
��S6�Z
��,، آ��Fوا2 , أو ا�
E$�ت ا1$� , ا6

ذات اL ;, ا��+ , آ�+��، أو اE$�ت 
 ª�S�ب Z �9 اg A��%�9 ا�
ا���O, �* ا6

O# و�2+��9 isص ا���J�9 ��� أI�L:إ [�O

[9 
 !# �*ه] . إmط أآ�L:ا� �f
و�O���م ا6
�* أN2 ). ا+�را2��O(وه� ±, � "ة = ا"ور 

, �ن = ��3ت ��دة �%O أن #%g  D1?�!$ �ًا 

ؤO, ا656, 
 اJ[ وا��O�9 وا��S!

ª�S�/3�F$2ت ا��+ , ا<ا& ,  . µ #!و
ªL1�ر ��FS
ا��ت اd1g . , �$1 اEL1Z� ا

ا�ا�i , إG ا��رج �$¶ إ���س ا���2ن 
 Gد إ�LO 
i� D2�- #! N2أ *� ،N�; L�

,L+�6م ا�%�Jا Gو� ®Iوا�� b�S6ا�دراك ا .
9� !�F�O� d! ا�:�Lط Z ·f�1أ!� ا���2ن ا
 NFZ�Oا� �، و �L2 = b����Oو ,O

و2, و��
 �+^ #! N�;�Lو!,، وN+1v إ!%�2 , ا:�}/

#O
isل . ا/i #! d ���O ·f�1وا���2ن ا
��9Oت وا�L  ;�ت S�ا�a!� إدراك ا
ا�دراآ , و&8E �98 وا+Y8 �# أ:+�ب 

 . ا�:�Lط
� ا 6��g��DF� £F& , 2�2 : - � اO ,;آ�– 

 �0�^–  D�/�6ا �:� � �Oل ��� ا�L  ]  –ا

� Kancyper, L (2000) Das Gedächtnis des 
Grolls und das Gedächtnis des Schmerzes. 
Psyche 54: 954-972 

� Kernberg, OF.(1998): Wut und Hass. 
Über die Bedeutung von Aggression bei  
Persönlich keitsstörungen und sexuellen 
Perversionen. Klett-Cotta, Stuttgart 

� Kohut, H (1973) Narzissmus. Suhrkamp, 
Frankfurt aM 

� Matussek, P, Matussek, P, Marbach, J 
(2000) Hitler. Karriere eines Wahns.  
Herbig, München 

� Mitscherlich, A. (1977): 
Massenpsychologie und Ich-Analyse – ein 
Lebensalter später. Psyche 31, 516-539 

� Richter, HE (1995) Denken gegen 
Anpassung. Hoffmann & Campe, Hamburg 

� Stierlin, H (1975) Adolf Hitler. 
Familienperspektiven. Suhrkamp, 
Frankfurt aM 

� Volkan, VD (1999) Das Versagen der 
Diplomatie. Zur Ps ychoanalyse 
nationaler, ethnischer und religiöser 
Konflikte. Psychosozial-Verlag, Gießen 

� Wirth, H- J (2001) Hitlers Enkel oder 
Kinder der Demokratie? Die 68-er-
Generation, die RAF und die Fischer-
Debatte. Psychosozial-Verlag, Gießen 

Gا� ــــــ Fا�ــــــ��  
�;�Lل 1 ��@Jان ا�1F Psychoanalyse: ا

eines unheimlichen Phänomens) 
(Fanatismus Fanaticism – Psychoanalysis 

of an eerie phenomenon . 
,�W :ا ��8 �1$��  !1��ى اForum der 

Psychoanalyse .
��1 / Springer Berlin: ا
Heidelberg . ,Oور�� ���
^] ا�و' ا6ا

�1) 0178-7667: �
ةاPrint( 1437-0751 
(Online) . د�F / Volume 23, Number 2ا
(99-119) Juni-2007- 

2  q��E6Fanatism  D�� ة�O�� ت�Zاد
!
� : ا� �ق�{= ا�Uل ا� �:� (ا�DEF، ا
£O�
�Zت، )واE�،  ا6}�3ة = ا�FZJل و ا

 ,$@ X��& �;ط، آ
���   Fanاe;�س ا$6
K+?F6ر  ا�E2Jأو ا ،�f�O
= ا�Uل ا$£ وا

)#O�O56ا (KF! XO
$ ...... 
3

  D1 , ه� !<ه $�%
و&���A2 !� �8ا� 
 ��2
$�;q�E ا N� :a& ى"FO#$�ن آ�- ،

 �!�� K� dfو �^ *iJم و 1536وآ�ن ه<ا ا
1559 N$وا<ي ) !+�دئ ا��gن ا�6 �8(م !5


آ, eا = D�أه] !� آ #! #O*m%bo�FO ا
 .اoو&���2� ,

�� #$i �k�� :�ر آ���  kO�L�ل وا:
ا
K�أو��  �± bo�آ � ��� !� ا�a�   ا�= ا
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�ً �i1 , دا+
DO ه<b اS& . #O/ى ! /�2 آ
و&
 ،,�$�أن ا3-� �ف �;� , ه�!, و!$ �ة = ا
 = ،]�F��$� ا:� �Fب ا q �& ���آ

,Oا�+�-� دا0. اOو ،N;ً� !N�%� d ا%6;� 

 أدb�2(أ3 وه� ا�:�Lط C2أ .( #O/ى آ
و&

آ<l أن ا3-� �ف وا�:�Lط �� أول � ��ن 
 ��ب ���Fد آ� !� ه�:aآ �$��O���!9;� ا
 d fا�! �F- ات، وإن ه�ف ا3-� �ف>!5[ �# ا
 Gإ �_�iل إد/i #! ،ة*�i *� �-ا��ر ]�Fا

> . اتا<ات و-�9�F -"ء !# ا
 D+�� رج���
 اg 3 A%# إ�9cره� ��S6�Z
 �9I�L:إ lا��ف !# ا�LFب واg 3 A%# آ<

�8  �ه�  ª�S�- �99 إG ذات ا& [�O . ��
 ªL1
 ا��S!ات و>5Oدي إG ا��!�ت ا


�Zت ا2��8رO, و�L* ا<اتE& Gب وإ�z�وا3آ .
 #� �f

 اª�S إG أن أ:+�ب ��م اC1O �1وه

eا Gإ ,��?S �ة &%;# N Z داN�i، و�L�$O ا

�f �# اe �ة = ا+Y8 �# أ:+�ب ��م ا

 . ا��رج
 N -�& [�O ا3-� �ف #! ���و= اS%� ا
�رة -�!�ة E� , 2وا�F
 ا��S6ك وا���ا

أ!� اS%� ا����v . و�%S� ��f ' ا<ات
9�ة Z ،*ة�ة ا�� eا^� ا�/-� �ف = !�ا-9, !


O# و!# i/ل ه<ا  ا�;�ه�isا^� ا�! d!
 �L1�
اع Eا�;�ه� g%# إ�Qiع !�ا^� ا
ا<ا&� ا�� ] و!# L�O µ+� ا6
ء إ!2�% , 

 L� kً� دا0;ً� N2� . آ
 , �$1وDF�O ا3-� �ف دورًا !9;ً� = اe �ة ا

, E�Sوآ�ن .  اJوG وا8E, وا6
ض و��1ء ا
 �S�1O*Z q��E6ه<ا ا dfأول !# وFerenczi 

 N �� X�Iوأ ،N� E$& = #O/�2 آ/ ! �F:�و&
اF& A£ د!·،  Incorparationأ�
اه�م &�; , 

و�O = . ا�2!�ج، ���يZ N �� و^� أآ�

 � �¾/ ;� N�:ه��2(درا>، )ا3آ��zب ا
 . وو��L! �ًL� 3 NFf� ا�:�Lط

11  , !��رة ا9$6E�رة =   ImagoأW ,، اEا
£ &/�د )L�S!)imago, !# آ�;, أ@��9 اEL6ا،

 #� �m;6ع ا�f�6�� �+&
�ر !E! � my ��91 آ!
N��S�
XO اI . *� , !��رة ا9$6EإN2 ا

,Oا�6د . · gرة (أ!� ا��EImage ( �9Zا
,:��رة اF �2 , ا�6;E� أو . ا-�gو ا�

2�ع !#  l��y A�رة ا<ه1 , اEاWJ , ه� ا
kO�L� . ا

12

 آ��ب _ �� 
�ر 13F�6ا �&�L
اآ�، أو ا, : ا�L&� ا��

 q�>� ª�S�م Z �9 اLO ن�
 أو ا�1F�!# ا

NLO و@�3. إG أن LO�� أو I = �LO #! �آ

N�$1� 
8�1O . 
14

  = ,@�i ,2�%! Nرk 0 ا0�� ! ,%0/6 � 
�M^�!,  ا%1 �, اL+� ,و ��$�  ا�6 8 ,


k 0 ا%0/6, ! ���م &<آ�رًا  0 � = ا

 !# آ� S� �2�m1% �,  �9
 ^+��او&5!# ا

 d ;� � 0�� ! �0:, ا6/ك
�ذآ� , �pرJا
 
S� ي>I};�ت ا0/6%, وأN2 !/ك اL �!, ا

 ��1�ة ��!/ت اD ^�0/. _# اq �6 ^�م !# ا
�ات!J4(.ا( 


�Zت E�1;� !# ا�FZJل و ا ���اiJ/^� ا
A
�Oء و ا1$�ق = ا��2 !# ا �%S& 

ا� �:, و اA ��ف إG ا3:�8�اذ ��� و�� 
ا�;�ه* ��:] أ�
اض أ2�2 , و &�] ��دة 
��:���ام و:�0� اiJ/ق ، و �K أه�اف 
�ل إG ا���, و @��- � aO&� ا��g�ا
�ى ا�;�ه*، و�X L ا�6رب  , +FSاآ���ب ا

 E�S, و ا6��-
ة ��E¿ ا2�2J , ا�+L , و ا
 ���F��& ا�;�ه* و . Yا��+�ء إG ا?�و ا


وا:D ا$��6, �ى ا�1س و ��� �Ff , و اا
ا��gن ا%�ذب ���i/ص �DFS ، إن ا���Lة 
�- � ه� و-�د �L+Iت ��g��ا3-�;�� , 
 �0�:�� 3 Kد��%!��}�, �yرس : �
�� ��� ا

 XO
I #� و �� 
ا��اع ا� �:� ا�1F ا6+��
 ,O���أ�1pء اe;/ت ا23���� , و = ا
�! , و &C1 ] ا�f�$�2ت ��ه*O, ر-F , و  ا

 , +O
�� .ا�J;�ل ا

�م ا�Lرة  �- , ��F6¢ ا�6���م ا��g�ا
 XO
I #� [�
E2�1س و��� آ�QF& D � ا
 [9� :��a� DF�ا:��mرة ��اI$9] وا

�ار اeا XO
I #� k 
ه] و��S!�2 و/LF
�-� ه� اª�S ا�Lدر ��� ��g�!9F]، وا
 �ً!����! , :� ��ل إG ا���, ا@�ا
 = [%8�O أن d ���O Y � ، , ���ا� N&�9را!
 G9] إFZ�O وأن N ا3�F$2ت اKF;��6 إ
 #! [�
�� �
b�O هO ي>8
ك = اb��3 ا�ا

-q ��م & , ��f�و-�د ا��+�رات آm*ة !

8
ك = ه<ا �
ى ا�O�F !# اOو ، b��3ا
 �ً$E�! ن�%O ��3 أن �-���g�ا%$6
O# أن ا
أ@/. �E$�ت آ�رO"!�& , و�E$�ت ^ �دO, ، وأن 
 �L1O و^�درًا ��� أن N�$1� ,Lm�ن ���O ا%O
 [_ 
9CO Y � #O
i³ ,Lm�ر ��FSذl ا
N _] ر�] �LO �! ق�E� �ً!�y d1�L! N2aوآ

��O �! �O"� م�� N ، وداN;�� �! �ً;0 ا
 ,Oؤ
�-� ��� و&
 ^�ر&N ��� ا��g�FO"ف ا
اiJ , �+L��6��ر ��ق ��DFS و��O 3� d أن 
 �8رب  bوراء ��%��� ا�1س �� Z ، اه�
O
�ى ا�} �ن ا�FO A] دو�] أ�� ��ول ^ [©
�ن %O �-���g�
ة �� 9] ، وا� �9
ه] وا^

,����ل إG ا@�
 !#  دا9! �ً;0�;ً� ��mأآ
�ن !���Fًا %O µ #!م ، و�F�E¿ ا�� N!�;�اه
 ,+�1�� ,; iو D^ا�دو!� �+£ : �:�ت ذات �
 XL8�: ت�:� ��DFS إذا !� آ��2 ه<b ا
�ل إG ا���, أو ا+�Lء @�ه�NZ ا�E�S = ا

 �9 Z. 
7   ,O�1ز
ات ا���دة ا%�F! أ�� 
8

 اD0�1 أو ا���6 ا�Fم  
9


وا 
اk2 آ�Z%� �2+, إG اZ 1;��وي�0  ا
Franz Kafka  "2)1883  ت ) 1924ـ"Â y �^و

YO�eا���2ن ا X�^ 
O�E�� bر�p�. 
2- 10

�+�رة �# : introjectionا3-� �ف   
 d fا�6�اd f و@$�ت &��b>_ ,F ا6 '� i �my

���J�2 اJ�2 أو اJءًا !# ا"- q+E& Y � . 


ق � N1 وا. ا3-� �ف �E�!3�� N9 +S& #%gص$
 � �{�و�K ا�;�ه� ه� أن ا�;�ه� 2�ع !# ا

 �9Z 1 , !"�"�, أ!� ا3-� �ف+ ا��ر-� 
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وא.-�������������������������������א��+�������������������,
א����و�و����������������/�����������������������������������+1
 



 



 



 



د.��#���������������
,������������������0
2
−

(�����������מ
א�&%�������������س 




 


 
     


 &}�}/. = اF/^�ت ا�2��2 ,؟ &%;# ا�-��, ��� هـ<ا ا�ـ5ال،   mأآ b
%�6ذا O+�و ا
 .��� اJر-q، = اi3�/ف

 Z ف/�i3ن ا��;8�O 3 �1س
 &$��/. !d أوzـl اـ<O   #O+�و أن اmا ��ه] أآ> ،[91 � �;
, 1O�
Z , وا3-�;�� , واF6��9] ا-��ه] !�ا^$9] و&±�LO...Ãاه] �%ـ]  . ا

ى، &i9, أ- #!


 �# &$�@ـ � &"Oـ� !ـ# ا�6ـ�Z, وا$ـ
وق � 1ـ9]،       ;��! Y� = ،ورة
Qا8�E6,، وأ� �2ً� ا

ورةQ�دوا !# -��O، و�%] ا8�E6, واF �ن !ـ# أ-ـ� ��وزهـ�،      F ��ـ�O �! ل>� Gإ ،�ًQOأ

�^� اe� وا$23
اج
 ا-�;��� �;� = I ��� ا��1^� واi3�/ف، و�k$1 ا&�& ,�� = [�aوآ. 

b وا�Fوان ��O �!�1ـ�F ا$ـ
د   %� ,+Ei ,�
& Gف إ/�i3ل ا�8�O l� ا�;��ـ, (دون (


د Z �ء آ�E^إ Gإ �ً!�;� �ً F:),��� (�O 3     ـ�داتF�8 ـ�ة وF +Iـ, ا bر�C1! d! [��1ـ
�© #!5O A � واL ] وا���1Lت ا�L� .وا

    Nـ Z « ـF2 ـ<ي
اف اd;�U ا�a� �1&���;I�1 ور�+�&�1 و&� � D 
&+� أ:�& ،d+���
N&�+���!ـ� ا23�;ـ�ء    . وL+O ،ـ�ت^�Iإ!%��2ت و^�رات و #! N%��� �^ �! [�
Z ،'��و��

,O
�ه- ,a�! ���;�-3وا�� !�1 ا �% ,+�1�� . k$2 #! اء آ�ن�: 
isا N-ا�<ا، ^� 2
 ,����ف = a6ج �# ا
i 81#"ا�;��, إذا
 (©<ا ا23�;�ء " آ$
"أو " اmن أآ�g%# أن %2

N� � �ً$1� ( ,��� �%SO 1�;� أوO ي>
 ا�6��� اisا ،q-رJا � ".ا_]"أو، وه
Jا ,+�^ , �;� �^�O أن ��J #%g 3 ,��;د أو ا�
$���0 ـ,،  (Z%�ر و&1; ��9 � �ل ا


وف أن اZJ%�ر ا1;� , ه�!, -�ًا = &% $�1 !ـd ذوا&1ـ�   ). ا1p ,، د1O , و�*ه�F6ا #!
b
%��ن أ�� أه] ا6;�9ات %& �^ �91% ،�1� K� ا� d!و . D�اLm;Z� ه<b اZJ%�ر أو ا

 , � �my ه1 , ا��!�ة>
"و" ا�*"F"و " �;� ,"اS�L ا���د ا�1س ��� إ:ـ+�غ  ". ا
�اD ا<ه1 ـ, أو اZJ%ـ�ر   L@$�ت، ! "ات، أ�FZل، 2 �ت ��� �9QF] ا+�F ا2�/^ً� !# ا

, Z
F69] ا�!�C1! #! �ً :�:ءًا أ"- �%S& A .ا3-�;�� ,-ا1;� , ا
�8 !9$�م اi3�/ف fأ �LDiversity  : #;f #O*iJا #O�LF�ق اeـ�YO  آm* ا��اول = ا

1ـ�س x��$ـ�ن   . (Granbard, 1997)�# اFـ » اS6ـ�ك وا��ـ�!q !ـd اisـ
 ا�6��ـ�       �Z
,F +�� �ً L L� �ًإ��ا� X��6�� �mg ف/�i3ة، وه<ا ا
�$إذا �
د�2 !# ا�L  ;ـ�ت  . ��

, �$11
ى ��fـ�ح آـ] هـ�    -ا: �� £Z ر�C1! #! ف/�i3و^�ر��1 ا ،, Z�Lmا3-�;�� , وا
� �    
2�اZ< ا��2ـ�ن إG اFـ�[ اisـ �%�KF واJذن وا<وق و d�ـ# =   . و�;%O q+LZـ�

L L� �91%, 3 &ـ"ال �F ـ�ة �ـ# و�ـ� ا��2ـ�ن ا1$�ـ�       ،, �;1
و&K وا
&��, وا-ا
اc = ,@�i ،���;�-3� ار&+�ط ا�e-, إG ا23�;�ء واe ,-�e�� #!J$¶ ا+�Lء اـA &$ـ�ق   

$1 , وا�;� ,أ� , آ� اL ] ا. 

 �2ـ+ ,،  Oد�L! أ�� Gإ b�+�233 �� !# ا , ���
دO, أو Z ت�Z/�iو��1!� 2��8ث �# ا
و�� ،�LZ ���+& 3 ��a� g%# أن &�Lرب و&Q � إG � �ة ا�1س oiات :�رة [ �9FOوه� !ـ#  

�+^ . �! �ً+�ل �aن ا�!�F� d! اi3�/ف، ��L%#، g%# ا"�;1O " *� "-�8آ N-ذ = و�$2
�ا@� ا��2��2 ا+�1ء، و©<ا اSO ،¢F6ـ%� ^��ـ�ة g%ـ# أن &ـ+¢ �� 9ـ� آـ� أ�ـ%�ل        �ا


b وا�L�23م% .ا�1; � ا<ه£ ا6�8 " وا�Le وا
�ا!� ا6 �
ةF
ى، &�F ا�Z/�i3ت �K ا�1س !# اi1: !# -9, أ ( DO
L��?D1 ��و3ت ا


داK�2 ( 2 ا�;���ت؛ $� ا¡ �F��إن . e$¶ ^ ;, أ�2 اª�S وه�N�O ا3-�;�� ـ, ) 3,؛ 
�ق وا�J ـ,  $��� �2
FSO N �� ل�Eeا #O
i³ #%g 3 �! ء�S-ـ�ه
 اi3ـ�/ف    –ا!�/آ�1 

    [9��ـ�9O]، و���ـ�' I;ـ b
%
 ا��e وا��S! ،�ً+�� ،*mO ي>
 ا!J�11 و� 91]، ا �
و��ر ا���رة إG أن !�Eدر اi3ـ�/ف  . i�/ف��� أ:+�ب ه<ا ا3) �;� ً�(�ª �L أو ا�QLء 

، و&1��9ـ� هـ<ا   ...)@$�ت وراE�� ª0�Ei ،, p ,، ±�ت ا-�;�� , وZ�Lp ـ, (!�1��, -�ًا 
�9�F +Iت ا�2��2 , و�^/F�ه
 اÇ �ًO�Q� �E�& , &� � ورة*@ ��� ��O. 
�ال، ¡�ول ه�1 ا�آ " ��� &�l اZ/�i3ـ�ت ا�6ـ��ة = اـ   �Jا �ـ�ر   �%E;ـ� آF;ا� ���

 b
%$1�ر أو ا�1"اع ا�;��� وا"�{
 ا�6��� د1O ً� أو �
^ ً� أو ^�! ً�" اi³... Ãا
 �; L�ر اe �&� واC16وا =
F6�1ء ا+)��� ^���ة ا�+�O# = ا Льобон, 1993, с. 62). 
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د و�K اZJـ
اد وا�;��ـ�ت g%ـ#    و= : �ق ��] اk$1 ا$�رق $
وق = ا$ا<ي �Oرس ا
 b>در-, ا3ر&+�ط ه #% ،b
%
 ا��S6 ,+��E! �� �ل �aن ه<b ا�Z/�i3ت !
&+�, وLا


اد أو ا�;���ت، وه� ZJا K� ت�^/F�^ـ�  ) أي در-ـ, ا3ر&+ـ�ط  (&�F ��!/. ��±ً� = ا�&
���: 

, ا3 ��eو��� ا ،, F^ا� -�;�� , ا�O"& A ��ة اi3�/ف أو &FQ$�9؛��وده� ا


دO, وا�;�� ,؛ �$
وق = &S% � ا6%�2, ا$ دور ه<b ا�Z/�i3ت أو ا

�- ـ,،   ��
اد أو ا�;���ت اk:a�& A ��� ا�Z/�iت � ZJا K� , ��;�-3ا ,Z��6ا
, -��O�O1 ,، أO1 ,، دpا ،, L+I. 
 *L8�9
 واLوا��!* وإ�LOع اJذى وا�1F و��وـ, إ^Eـ�ء   إن ا�Z/�i3ت اF& A"ز ا

b
%, دا0;ً� ���+W 
isـً�      . ا Z
F! �ًذ-ـ�و©<ا اo�FO ،¢F6 ا%ـ
b وc $ـ, /iـ�/ف و�
 �1F�. ، و��@J� �FO اK� #! *iJ أ�
اض أو 9Cyـ
ات ا+�را2�Oـ� وا�ـ�دO,   )ا�L�23م(

 L� #� �S%�: ي
S+���رO¬ ا ,FO
: ,F-ا
! �F
�, ��� ا�Iـ/ق &ـ���ª = أن   و! *� ,L
�ن ;�L1O �ً;0�1س دا����ت zZ µـ�ت ) J:+�ب و��ا!� 0��3 ,(ا µ , ���اÃ، ...إG &%�/ت 

�ة وا�; " ^��ـ�ة  L��;�l وا�e-, إG ا����س �� ,�"1�ن ا�Z�16, أو ا%& �! �ً+و��

 ه<b ا��L23م �. ه<ا ا��L23مOo& [�O �! وا�ـ�      و��دة dـZأو دا D+أن  –�ـ� أ:ـ�س :ـ


ر، و����' SO* ا�L23ـ�م  Q
 ��Jذى واi³
ه�ا �FO �ًQF� [9QF£ أن D+��O آ� !91] %O
��Eام  ,�"1
b وا%
 وا6�ا-9, و&%��� !NF ا�Z/�i3ت !�2�F اZ�1�, إG ا�eا b>ه =


اعE .وا
�ه
b، إO�� Gـ� !/!ـ  - Y � #! ،��$1c qـ�ه
ة 2$�ـ , !ـ� و&+���1Oـ�     �9Oف ا+Y8 ا


دO, وا3-�;�� ,$
اد �zZ #;fت ��D ا�ـ;�ت  . اZJا d ;� [�O , E�S�و�o أي اi�+�ر 
�ن ��� &�+ X اi3�+�رات ا1$�ـ , وو:ـ�0�   ;0�Lا�S6آ, Z ;� � 91]، و����L6� �F�O ا


د�c = ,Oه
ة !�$
وق ا$i� ا<ي N1! >$1O ه<ا ه� ا�6...اL �س ا�;�� , �%�S �# ا
��2 ��م Z N k:ي أ>
�O ا?� .    (Minton, Schneider, 1980) ��1879] اk$1 ا

, ه� ا�Z/�i3ت �K ا�;��ـ�ت و�/^�ـ�9   a�6ا b>9;�1 = هO �! أن Gو��ر ا���رة ه�1 إ

دOـ, إ3 !ـ# �ـ�ب   $
وق ا$�^� ��1 ا�را:�ت اA اE2+� = إ�Iر ا�2 #<ا  ،b
%�� 

�عf�;� ,!�F�9 ����%� , اI�+&ار. 

    

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 المتحـدة األمريكيـة    ).72.، ص2000
تجذّر شعوره بالالانتماء للمكان، وتعزز شعوره بالنفي واالضطهاد، فعلى 

 – ) Mount Hermon Schoolماونت هرمون(الرغم من تفوقه في مدرسة 
وكانت تضم عدداً من التالميذ السود الموهوبين فـي  وهي مدرسة للبيض 

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

 

  �؟ــــــــــــ� اK&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 

3-2- 
&E$ـــــــــــــا�	ـــــــــــ%ف ا�Nــــــــــــــــــ� وا�O�  

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 

  .(Жакар, 1996, с. 24)األخرى 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).  

3-3- >%
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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
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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 )78 $ً9: :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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5  Melanie Klein / !  #ـO/1960-1882) (�2 آ :
 #O�%�
آ"ت درا:��� ��� ا& ،�@Jا ,Oو��� ,m���

IÎ$ـ�ل  ��$1[ &ـ�رس ��ـ] اـk$1 أو ا�ـD     . ا
     GوJ6 ـ, ا�F%# ^+ ـ� ا2ـ�3ع اeـ
ب ا ،��$1ا
��8 ـ�     �� b

و�O و�ـ}$� ��ـ� أpـ$ .3�L! أت
^
. ا1$��، و��أت &��O ��� [�Fي :ـ��2وز 1O*Zـ"ي  

9m� �+�ول ��م آJ�1921 ا  �$�1�ان �� اF�The 
Development of a Child . اه�م
µ د��ه� آ�رل أ�


ت ©� $ـ�ة !ـ# اـ"!#، وآ
:ـ�     L�:�Z ،K
� Gإ

اهـ�م  �a� ة
pa�! ��$12$��9 6;�ر:, ا��8 � ا

N&����وآ .  
أ:ـ��ذ :ـ��A. Jaquard    = Xأـ+* -�آـ�ر    6

�1ت = اF!�- �9F6, ��رkO و-1 �، &
أس ^�] ا� 
kOر�� = , Zا
��g���Îث ا �;�F!ـ# أهـ]   . ا

  ). 1992(أ�;�N، أ:��رة اe �ة 
-Claude Lèvi) �ـ�اوس (:ـ�وس  -آ��د  $ـ�  7

Strauss �F!�- ��2 وأ:��ذ
Z �-���
m2أ ]�� .
  ÏN ا�O�F !# ا56$�ت اA آ�ن _� &pa* �ـ�


ة، !@�F6م ا3-�;�� , ا��F�ر ا�& =./m :  [ـ��
 *Iــ� :Jــ�ات (ا �W ,ــ F؛ 1968؛ 1967؛ 1964: أر�

ــ
أ  )1971 ــd، ا^ـــ ــ
، ا±ـــ ؛ )1993(؛ اC2ـــ
 ,O� 1+�- � ا��
m2J1973؛ 1958(ا.(  

8
  ,;�%� ,�
& X+�6ا [%eاPrejudgment 

 , 1 &/, �# ا%�;, ا�L16اPraejudicium ،
 £F& Y �prae "X+�!" *S&و ،judicium  Gإ


رأ�%] أو أ^"." 

Gا� ـــــــــــــ Fا�ـــــــــــــ��  
1

!�رس = ^�] ��ـ] اـk$1، آ� ـ, ا�� ـ,،       
XS!د ,F!�- .   [ـ�� = bرا��E� ��� در-, اـ�آ�

�Z �، ��}�ر�O ��م @ ,F!�- #! k$1N . 2005ا
ا�O�F !# ا��Jث وا�را:�ت اS16ـ�رة ���}ـ,   
ا+�}�رO, = أ��اد x��$, !# ا%�ـ�ب ا�ـ1�ي   

� � Z�@ ,F!�)  ي�، إG ) آ��ب ��] اـk$1 ا�ـ1
-�D2 ا�O�F !# اU/ت اE��6, ا�%;,؛ ��0" ��� 
�Z �، آ� ـ, ا$��ـ$, /�ـ�زات    @ ,F!�- 0"ة�-
    
Oـ�رL& ـ�اد�M� ؛ �ـ�ركk$1ا+�رزة = ��] ا

�Oر�
ة وا6
أة = ::Jوا �$�1 , ��ل اIأ��ث و .
2

Y !# آ��ب  �mi أو اا$E� اTا�  H0ـ��I8�
�ر s� :��$2 ا��C1!-���;�-د. ا � a& .  ¿ـ�@

dOز��
 واS1��ات �i ،lO
� :  ،XـS!ص ( 2010د
75-103.(  

3
     *+O
&��L ا�f�L ا�2�6J دا2 � �ـ�ول �ـ

)1842-1911  (�ً +E� �ً-/�- ث � �دات/p = �ً �$2
 K� ,F^ا�و��F . 1902و  21893$� , = ا$�ة ا

آ�D !<آ
ا&N اA �1ـ� �� 9ـ�    أن ا2��9 اF/ج
�O��ل ا+�را2� N&����3. = آ��! �Oو
Z   .  

4
ــ�    m%�ــCathexe     Aا ــ�ه ] ا ــ� ا$6 أ�


وO�Oـ, $
O, اC1وهـ� 2ـ�ع !ـ#    . &Q;1��9  ا
      ��-ـN ا6ـ
ء ¡ـ& G6ـ�ن إ�& Nأ��ر �ـ ،[�F�ا

���ت !F 1, دون :ـ�اه� ��ـ+�ع داZـd !ـ�    f�! .

XO ا�zS1, و&�S%� ا�%m$�ت ��1 ا���2I #� ن

 .ا3-�;�� ,

                  
  ـور أحمـــــد عكاشــــــــةــــة البروفســــتهنئـ

��
�� ��� !"�� 
#$�� ���% &'(��    )*&�� +� ,
-.� /�0
��)*&�� +� ,
-.� /�0
��)*&�� +� ,
-.� /�0
��)*&�� +� ,
-.� /�0
��   
  األستاذ الدكتور أحمد عكاشة

�� ����34 ���2��" " " "     ــــ�ـ�ـ�ـ�ـ
��5 �� ������ 6�0&7���2�� 34���� ��
��5 �� ������ 6�0&7���2�� 34���� ��
��5 �� ������ 6�0&7���2�� 34���� ��
��5 �� ������ 6�0&7""""        
� 89 : ��;�! 6�0&7 <=> ���
-� ،  ���� ��-#@�  &AB*&� : C�D� 6
;�� �'���  ��
-�  8�$'�� E2�� : �- F.  

% +H
@�� 3�5�> I> ��
���'&�J9 ��K �� ـ*&@ K"� ��;���� �L�M� �&N!> �H&= �K&�� 8O& CP ،���
��� ���$'�� 34���� ���@� 
 &'�Q&R S�&T �U&�! �	> ������ V��-��� WX&$�� Y& KD�� � ����5� 8;���� Z[���� �&2��&� 6
\�� ��;�! 6]�� ��� �5[ KP ,J��

8.&���� 8�
��� ،,
-.� ^4 �.� _�!.  
&'Q&��> : ���$'�� 34���&� ��H* `*��� ]�Q ����� _a
Q ���&b�c�� ��� &QP&'Q&��> : ���$'�� 34���&� ��H* `*��� ]�Q ����� _a
Q ���&b�c�� ��� &QP&'Q&��> : ���$'�� 34���&� ��H* `*��� ]�Q ����� _a
Q ���&b�c�� ��� &QP&'Q&��> : ���$'�� 34���&� ��H* `*��� ]�Q ����� _a
Q ���&b�c�� ��� &QP....        

I&�Q�� �	*� �H
�.�� ����� 6*&'� � �dI&�Q�� �	*� �H
�.�� ����� 6*&'� � �dI&�Q�� �	*� �H
�.�� ����� 6*&'� � �dI&�Q�� �	*� �H
�.�� ����� 6*&'� � �d        
8=e�� f&g *4 =���8=e�� f&g *4 =���8=e�� f&g *4 =���8=e�� f&g *4 =���        

$'�� 34���� ���U /�0*���
��� ���  
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+&��:    

�9�  , f�6ا ,� �L1�ات ا�
ف ��ة أ &"ا�Oا6}
ب i/ل ا���� ,�+&
�;�ل ا�1F ا6
F� أ�
زه� &$?*ات  ،£O��  16اO�!2003 , �
�ار ا+ �Qء آoى ا�6ن ا6}��.  Dذه Aا

,z6ا ��
، وه� اF;� �ت -
8f qO ��9 أز�Ð #! �O, وأر��Z �; Z �E�� KFق ��د ا�

آ" ا1O�6,، 2$<ه� أ� D2�-Jا-� ا�
ة ا2��8ر�O ا�$?*O, اA ا:��Z�9 أ!�آ# &S� ,Fر�


ة %Z #� �;9F-ا
& �F� �1نp2$�9]، � 1;� �� اJ [ه*?$& �F� [9$�� [91! ة
S� £pأ �L
*?$�2� ?, أ:+�ب &����� �L L, ا+Y8 اX;F6، و!# � �91 !� @
ح �N أ���� !# أن  ا

N�$2 *?$& #� b�1pة ه� !� أ
p�1�! روا أ�/ء�@ #O>
N^�Z ا� ��6 � N�1O�F!.  b>ه

آ�ت ا6��
my ,Z� أ:�:� = أ:��©� وو:�0� eل آ+* = !��ر ا�ا�$?*ات اA �ذ8�� �2

N ���  &1$ <ه� و�?] �O�8fه�،/C� �L�O ال"O 3 /O�I ���L2 رت�pا وأ*mادا آ�! �أ:�
 ��� K!�
ار &�F, !# ا�%Z �F� ,@�i ،م� ا�9S6 ا� �:� وا�O£ وا3-�;��� �� ا

�i,�!اه� ا��
  .$ ��9 !# ا�?# i/ل ا$�ة اiJ*ة و���ل ذآ
 *�  , -��أن ذ�F! #! �1F1g ] lودة اi #! ���$�! = «+1/ل ا��;�د !�Lر�, : %

�$�* �m � �F �ت ا�Cه
ة ا2�Ñ�L& #! �^/ &$�* ا�6ارس ا1$� , ا�6��$,  ,Z
@
 E�S ,!�F, ا6��
ف ا23��8ري، !d ا���رة إG أ�12 :�ف ��Cه
ة، وا+Y8 = ا�ª0�E ا


 (�zZ �^�� £m��2 �; Z ،�LZت ا6��
KZ ) ا23��8ري(2
آ" ��� ا6��
ف ا$16< C16ا
وإن آ�L�F2 �1 -�ز!K أن !m� ه%<ا �� /ت &����� ا�را:, ...). وا�6�� و ا6;�ل

d! #O
� �zZ dت ا6��
KZ، ا��� 1,  وا+Y8 ا6+�� #! Y8+;�دا ��� &1L �ت و!�1ه· ا
�ر وا�Eeر ا<ي &$
Nf ا����ت C16ا�6ى ا = l
 ذZ�
@K، �* أن ��م &اF;�� ا
�!�ت و!F� �ت �# �F! #! qر� �! = Y8+�� �$�%2 �1�Fv ،, QLاJ!1 , ��� !�$�ت ا

   .!�$�ت !1$<ي &�l ا��Jاث

0 � , وإذا آ�ن ا�5ال ا��ه
ي ا<ي O�+�در إG ا<ه# ه� �# !�ه , ا�واdZ ا

Jوlz ا23��8رKO ؟ MZن ا��اب ا+��9O ا<ي 12��N1! X ه� أن ه<b ا�Cه
ة ا�F�6دة 

 !# داdZ وا��mورا�90 أآ �LO ل�%�Jوا N-وJق = . ا

ر�2 أ2 3��^ , ��f�
ورة !Qو

 , 6�F
:, ��� ا�:/م ا6�}*ات ا�و ,، ا_?;, ا(&�1و�1 ه<ا ��l ا�واdZ اS
K;��6وا : , !�L
 FO· ��23%��رات وا_"اSZ ،[0� ا�?�رب اfد و���WJ�� �Z�� ¬Oر�&

,Oر�� �1I ,، ا ; 1 , و ا�ا!� ا� �: , ...)واF� �QOق أ
��2 #اd;L و (، و 
�ق ا���2نLت و��O
eب ا� � ،�:� �اJز!,، (، و 3 �# ا�واdZ ا�E�^3دO, ...)ا3:�+�اد ا

,��+
، اL$
 و!�ن )، و 3 �# ا3-�;�� , أ(... �QOاL$9�ر أ�"!, اc ،ي
:Jا l%$�ا
q $EX+: �! l وأن &�1و�N ا�O�F !# ا�را:�ت وا%����ت �M:�9ب آ+*..). ا>Z .  

  Gق أو3 إ
��/2��8رi #! KO/ل ا , E�S�� !� :1��1وN ه� ا��دات وا�ª0�E ا
�O�F� ��1O, ا�ار ا+ �Qء،  16!# ا�ª0�E ا�S6آ, �K !1$<ي &$?*ات  اO�!-  #! Aا

 , �
Fا56آ� أ�] �S�Oرآ�ن d! �9 Z !1$<ي ه?;�ت ا2��8رO, = ا�O�F !# ا+��ان ا

ى ��D ا�O�F !# ا�را:�ت وا��8 /تiJوا�:/! , ا-  Gإ �@����و�2 ه�ف وا�� ه� ا

E�S�رة !
آ+, @G3:��1د إ�� KOآ,  , ا23��8ر�S6ا ª0�Eا� �و��  �O�� . 


ف���Cه
ة ا , -��% ��^� �x *�$& �1��� ا�L6ر��ت ا�1: l :^+� ذ

انحراف سلوكي  وخصائص عديدة ، ليتحول إلى من األفراد ألسباب
إعادة تشكيل عبر " األدلجة " بفعل عامل  التلقين و  اآلخر تجاهتدميري 

بناؤه  ةعادتتم عملية إثم  ،مجتمعهعن  عن ذاته والفرد  عزل ب يتمسي نف
 الفكرية اتالثنائيآخر، وعادة ما تؤطر تلك العملية  من جديد بفكر وسلوك

، "المعروف والمنكر"، "اللم والحاالحر"، "الحق والباطل" : المعروفة
 "...المؤمن والكافر"

 1. �#(

�0ر�ـــــا��
�7<� �ةـــ� ��1هـــــ� ا�#�����Nـــــا�)Eـــــ* ا*  

بالرغم من أن مقالنا هذا يهم الحديث عن الخصائص العامة للمتطرفين 
االنتحاريين، وسنقوم فيه باالستدالل بنماذج من حاالت منفذي تفجيرات 

نا نرى أنه ال بأس من التعريج على التفسير إنإال . الدار البيضاء
التطرف ليس  ب، حيث نعتقد أنالسيكولوجي لظاهرة التطرف أو التعص

  من طرف  العديد  إليه بل يتم اعتناقه و اإلنجداب .نتاج شخصية محددة
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 (عن طريق ما يعرف ب إذالله واالعتداء عليهقام بخالل النيل ممن 
عن ) كراهية وعدوان( ، أي تفريغ ما يكتنف الذات من كبت )التنفيس

وما   ).1986زيعور، ( طريق عميلتي النقل واإلبدال دفاعا عن الذات 
وهنا تكمن أهمية الوعظ  -يميز المتطرفين هو غياب الوسطية لديهم 

لتحقيق االنتصار للذات و حالً واحدا  إال ون يجدفهم ال  -واإلرشاد الديني 
  .التطرف هو

المتطرف له و هناك من التحليليين من يربط بين التطرف والعصاب، ف
شخصية عصابية نتيجة شعوره بعدم األمان والتوتر الناجمين عن عوامل 
شتى كاإلحباط والحرمان، وهو ما يؤدي بهم  توجيه عدوانهم في اتجاه من 

.                                                                                            يرون فيه المسؤول عن ذلك
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سيكولوجية، حيث قامت المعرفية أحدث المدارس ال قاربةتعتبر الم 
 التحليليةالبنائية وو السلوكية قارباتفي الم عفتجاوز مواطن الضعلى 

فأصبحت المعرفة هي الظاهرة السيكولوجية بامتياز ، ألنها  ،على السواء
بنية (وإما كحالة  ،إنتاج المعرفة واستعمالها) كنشاط(بالذهن إما خاصة 
بدل السلوك  المعرفة الذكاء و النفس هو مأصبح موضوع عل، و )المعرفة

، الذهنية كالتذكر العملياتويقصد بالمعرفة جميع ما يتعلق ب. أو الوجدان
 ...التخيل، معالجة المعلوماتالتفكير، اإلدراك،  االنتباه،

كيف  :وبالتالي سلوكه إلنسانا تفكيرحدد عمليات التي أضحت توهي ال
متسامح أم  سلمي ؟هل هو سلوك عدواني أم  ؟ كيف يسلك سلوكاً مايفكر؟ 
  . ؟أم مرن ومتطرف متعصب ؟  متشدد

تعتبر المقاربة المعرفية التطرف واألفكار النمطية نتيجة لعملية و 
عي، أو عملية من عمليات المعالجة العادية لعمليات اإلدراك االجتما

بمعنى أن التطرف ليس سلوكا وليس نزعة  ).2006احمد زايد، (التصنيف 
الشعورية خفية، بل هو موضوع معرفي و شأن ذهني غالبا ما يشمل 
أحكاما معينة، وتعبيرا عن مشاعر تميل في أحيان كثيرة إلى أن تكون 

  .?(bloom ,1989عابرة أو مؤقتة يمكن مراجعتها والتخلي عنها

وتتعدد في تفسير ذلك العديد من النظريات والمقاربات ذات التوجه 
نظريـة "بتناول  )2006احمد زايد، (المعرفي غير أننا سنكتفي مع 

كبديل لتفسير ميل  )Rokeach ،2006(يقدمها  التي" نســق المعتقـــد
للتعصب، خاصة حين افترض أن التطابق في معتقدات األفراد   الشخصية

اتجاهاتهم نحو جماعة أخرى كما أن إدراك الفروق  -في جزء كبير -ديحد
في أنساق المعتقد له داللة كبيرة في تأسيس التعصب، الذي يعتبر أنه ال 

  .يتم بسبب االختالفات الفيزيولوجية بل باختالفات القيم والمعتقدات

أن نسق المعتقد يشمل كل ) ، المرجع السابقRokeach (ويعتبر
والحاالت والتوقعات والفروض الشعورية والالشعورية التي  المعتقدات

يقبلها الفرد ويعدها حقيقة العالم الذي يعيش فيه، وأنه يتكون من ثالثة 
كما يرى أن . محاور رئيسية متفاعلة هي المعرفة والتعصب والسلطة

درجة التسامح مع اآلخرين تمثل جانبا واحدا منه، وان أسلوب قبول أو 
 عينة يرتبط بالمكونات األخرى، ومن ثمة يمكن استنتاجرفض فكرة م

األشخاص انطالقا من طرق تعاملهم مع أشخاص الفكر المغاير توجهات 
، ال يستطيع تقبل وتفهم )منغلق الذهن(فالشخص ذو التفكر الجامد. لفكرهم

األفكار المخالفة له، بينما الشخص المنفتح يمكنه أن تقبل ويتفهم ذلك دون 
  . الرغم من تناقض أو تعارض األفكارصعوبات ب

وإذا شئنا تلخيص هذا  التوجه المعرفي أمكننا القول أن السبب 
الرئيسي للتعصب هو اختالف وجهات النظر، حيث ينتج عنه ميل اإلفراد 

  . إلى كره األفراد الذين يختلفون عنهم وهو ما يشكل نواة التعصب

 

ها المختلفة باختالف وقد قدمت السيكولوجيا وال تزال، تفسيرات 
براديغمات مقارباتها للظواهر اإلنسانية بصفة عامة وظاهرة التطرف على 

ون أن المتطرفين أو االنتحاريين يعتقدفإذا كان الكثيرين . وجه الخصوص
في  اتمن اضطراب أو يعقل ن خللم على الخصوص أشخاص يعانون

فإن  .الشخصية أو ذوي شخصيات غير سوية على المستوى النفسي
ا نفسي السيكولوجيا ترى عكس ذلك من خالل اعتبارهم أشخاص مستقرين

وذهنيا أي أنهم أناس أسوياء، و ذلك ما أكده أستاذ علم النفس السياسي 
)Post( الكراهية المتأصلةالجماعية، الهوية " له تحت عنوان    مقال  في 
ى استبعاد الجماعات اإلرهابية تعمل بصورة منهجية عل بتأكيده على أن "

خطرا أمنيا  تشكل ألن هذه الفئة قليا أو عاطفيا،مضطربين ع أشخاص
  .عليها

وفيما يلي نقدم جزء من التفسير السيكولوجي لظاهرة االنتحاري 
المتطرف لدى أهم المدارس المعاصرة وهي السلوكية والتحليلية ثم 

  .المعرفية
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كل سلوك وأن  ،سلوك إنساني تطرفالإذا انطلقنا من مسلمة أن 
فإن . اإلنسانهذا إنساني هو سلوك مكتسب من المحيط الذي يعيش فيه 

ز يتعز برع يتم العنف ثبيتت المدرسة السلوكية تؤكد ذلك بل و تعتبر أن
 الطفاأ ضد يستعمل العنف الطفل الذيحيث أن . لسلوك العدوانيلالبيئة 

هذا السلوك هو الذي مكنه من أهدافه واشبع  أن عتبري ما يريدويحصل 
 وسيلةنجد هذا الطفل يتخذ من االعتداء فمن الطبيعي   لدى  رغباته،

  .االحترام واالنتماء  وخاصة إذا وفر له ذلك مآربه قيحقلت

لتقليد في تعلم السلوك وتؤكد السلوكية أيضا على أهمية عامل ا
ذلك جليا في حاالت الجماعات المتطرفة، فأنماط التربية ال  يبدوالعدواني و

تخلو من العنف والمدرسة واإلعالم والمجتمع بصفة عامة، على المستوى 
الدولي العنف يغزو مختلف القارات، الجماعات المتطرفة تتكاثر وعنفها 

  . يزداد بشكل مطرد هنا وهناك، بالعالمين اإلسالمي والعربي

للظواهر عامة وللعنف بشكل خاص، كان السلوكي تفسير بيد أن ال
 موضع نقد وتجاوز على اعتبار أنه سطحي وخارجي وال يمس

خاصة في حالة الجماعات المتطرفة التي تعتمد السرية التامة ،رجوهال
، مما سيفسح المجال لمقاربات أخرى طال تفسيرها عمق "التقية"وأساليب 

   .وك الخارجيالنفس اإلنسانية عوض الوقوف عند السل
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أن " سيجموند فرويد " تعتبر مقاربة التحليل النفسي، خاصة مع رائدها 
اإلرهاب هو سلوك عدواني مصدره الغرائز التي يولد اإلنسان العنف و

ذلك مسؤولتان عن غريزتان أنه توجد و ة،النفسي تركيبتهوهو يحملها في 
، وقد لجأ فرويد آللهة اإلغريق لتسمية هاتين الموت والحياة تيغريز وهما

عبر صراعهما  تتحكماناللتان " الثاناتوس"و " اإليروس:  "الغريزتين تباعا
التي تهدف إلى هي " يروسإ"  لحياة  أوفغريزة ا. في تشكيل السلوكالدائم 

ثاناتوس " بينما غريزة الموت أو  ،ةحفظ الذات و تحقيق البقاء و حب الحيا
ؤدي إلى االنتحار ت ومعارضة الحياة، بحيثتدفع إلى العدوان هي التي " 

        . اآلخرين وإيذاءالقتل  العنف و دفع إلىوالحرب مما يأو العدوان 

ية على أن هناك صراع دائم بين دوافع الحياة التحليلالمقاربة ؤكد ت و
عالج أعمال العنف يكون عن طريق ، وأن والموت أي بين الغريزتين

ة التحكم يالذي يسعى إلى مساعدة الفرد على اكتشاف كيفالتحليلي  هامنهج
الفرد  بأنكما تعتبر  .و ضبط الدوافع الالشعورية للعدوان والتغلب عليها

، يتشكل لديه )تحقير الذات(تعرض للقمع و الكبت أحتقر في صغره والذي 
  من  )لذاته  رد اعتباره(عامل مع اآلخر يدفعه إلى في الت انتقاميأسلوب 
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  : هذا التدني هو في الواقع هدف ونتيجة في نفس الوقت لتلك الجماعات  

هدف ألن هذه الجماعات ال تستقطب أفرادها عبثا، بل وفق معايير 
لين لمشاريع انتحاريين أو محكمة تهدف أول ما تهدف إلى استقطاب المؤه

، لذلك يكون التركيز على الجهلة واألميين ومحدودي "قنابل بشرية " 
 .الثقافة والوعي

نتيجة لكون مدرسة الجماعة تعتمد تكوين إيديولوجي صارم، عماده طاعة 
 .ومنهجه التلقين والتنفيذ وال مجال فيه لشيء اسمه النقاش أو الجدال" األمير" 

ر البد من اإلشارة إلى المؤسسات التعليمية لدى هاته وفي هذا اإلطا
مراكز " الجماعات حيث يتعلق األمر بمراكز للتكوين اإليديولوجي تسمى

، تقتصر في أول األمر على إقامة صالة الجماعة في وقتها "تقوية اإليمان 
وبانتظام شديد، وفي مرحلة ثانية حفظ القرآن الكريم و األحاديث النبوية 

فة إلى تبادل الكتب واألشرطة التي تمجد المجاهدين في أفغانستان باإلضا
  "...المجاهد حطاب"و" عشاق الشهادة: "والشيشان كأشرطة

ثم في مرحلة أرقى يتم االنتقال إلى دروس حول فريضة الجهاد في 
المجتمع الفاسد الذي يسوده الفسق والفجور ويغيب فيه الحكم بما شرع اهللا 

  .يتأتى تطبيقه طبعا في رأيهم إال بالعنفوأنزل، والذي لن 

وقد عمد بعض المحامون أثناء مرافعاتهم عن االنتحاريين الناجين إلى 
الدفاع عنهم من خالل التركيز على مسألة تدني مستواهم المعرفي 
فاعتبروا أن منهم من لم يفهم حقيقة األمر بالمعروف و النهي عن المنكر، 

التي أتهم " السلفية الجهادية" باسم جماعة  ومنهم من لم يسبق له أن سمع
  .باالنتماء إليها إال أثناء المحاكمة

والحقيقة أن هذه المدرسة يشهد لها بالنجاح على األقل فيما يسطره 
مهندسوها ومنظروها بالرغم من بساطة وسائلها وإمكانيتها المتواضعة، 

ووسائله جمة، مقابل فشل ذريع لنظام تعليمي يتوفر على إمكانيات ضخمة 
لكنه لم ينجح في الوقوف أمام ذلك الفكر ومحاربته بندية، بل على النقيض 
صار النظام التعليمي يقدم له وقوده وحطبه من بين جحافل المتسربين 

  .والمطرودين والفاشلين دراسيا

وقد أثبتت الدراسات أنه كلما زاد المستوى المعرفي لألفراد وإلمامهم 
كلما قل التطرف، كما تشير نفس الدراسات أن التعليم بالحقائق والمعارف 

فإذا . أحد اآلمال المرجوة لبسط سيادة وانتشار اتجاهات التسامح والمحبة
كانت األفكار النمطية قائمة على تشويه المعرفة، فإن التعرف على الوقائع 

كما الحظت أبحاث أخرى أن ،)2006احمد زايد، (يساعد على تصحيحها 
، )williams,1981(العليا من التعليم تساهم في نشر التسامحالمستويات 

وتذهب أخرى إلى أن التسامح يرتبط بالمستوى التعليمي والتربوي أكثر 
  ).1989معتز، (من مظاهر المكانة االجتماعية 
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الشخصية، ومن أسبابها ما ى لد يدفاع يزمميكان تعتبر االنعزالية بمثابة
باإلضافة إلى " تقدير الذات " أو " صورة الذات"يعرف في السيكولوجيا ب 
وقد أكدت بعض الدراسات أن االنعزال الكلي . عوامل الحرمان و اإلحباط

أو الجزئي من السمات األكثر انتشارا في صفوف االنتحاريين الذي بدوره 
لمجتمع، مما يؤدي في النهاية إلى يؤدي إلى الشعور باالغتراب داخل ا

  . تحقير الذات

وهو ما تؤكده تصريحات محيط انتحاريي الدار البيضاء فهم في 
الغالب خجولين و انطوائيين و منعزلين، بل أن أحد االنتحاريين الناجيين 
الذين تم اعتقالهما في مسرح الجريمة حسب من كانوا يعرفونه عن قرب، 

ه لم تكن له أية عالقة بمحيطه االجتماعي، كان منعزال إلى درجة أن
 ...وانتحاري آخر سبق هجرته زوجته  بسبب جفائه وعزلته
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من البديهي أن المتطرف ال يولد متطرفا بالفطرة، بل يصير كذلك 
التطرف ليس نتاج ق التعلم ، كما أن عبر التنشئة االجتماعية وعن طري

و ال يمكن ألي أحد  ،أيضا نفسية وال هو سمة شخصية أو شخصية محددة
الجزم بأن هاته الشخصية أو تلك ستصير متطرفة أو إرهابية، بيد أن 

  . هناك مجموعة من الخصائص التي من الممكن أن تجتمع لدى هؤالء

حور الذي نتساءل فيه وهو ما سنحاول الكشف عنه من خالل هذا الم
عن ماهية الخصائص والمحددات التي اجتمعت في انتحاريي الدار 

  !!!. البيضاء ؟ لكنهم تفرقوا على إثرها 
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أن الجماعات الدينية  )2005حامد طاهر،(أثبتت الوقائع والدراسات 
و المنتسبين إليها بعناية شديدة، خاصة إذا كان الهدف إعداد  تختار أفرادها

، وعادة ما تتم دراسة محيط وظروف الوافد "مشاريع قنابل موقوتة " 
الجديد مع االعتماد على جملة من المعايير التي ينبغي توفرها قبل الموافقة 

  .على انضمامه للجماعة

ات على فئة الشباب ومن المالحظ في هذا اإلطار تركيز هاته الجماع 
بسبب جلي يتمثل في سهولة التأثير عليهم وبرمجتهم إيديولوجيا وعقائديا 

ويبدو ذلك واضحا بشكل جلي . ثم توجيههم نحو الغايات المرسومة بسهولة
لدى انتحاريي عمليات الدار البيضاء، فكلهم شبابا في مقتبل العمر تتراوح 

ن أوساط فقيرة تسكن دور سنة، ينحدرون م 32و  19أعمارهم ما بين 
الصفيح واألحياء المهمشة المحرومة من أبسط شروط الحياة اإلنسانية 

  . الكريمة

أنه ليس من الصدفة أن يكون معظم االنتحاريين  )colin،2002(ويعتبر
من الرجال الشباب، مستدال بنماذج مختلفة للسلوك اإلنساني وبعض 

ير الدافع النفسي بالعودة إلى علم الدراسات المؤيدة لطرحه والتي تميل لتفس
األحياء أو الفيزيولوجيا التي تفرق بين اإلناث والذكور، كما تفرق بين 
الكبار والشباب الذين لم يكتمل بعد نموهم الذهني وبالتالي من السهل أن 

" غسيل الدماغ"يقعوا تحت التأثير الديني واألفكار المتطرفة أو تحت تأثير 
في حين أن كبار السن والشيوخ يكونوا  -نعتهكما يحلوا للبعض  -

راسخي العقيدة ومستقري الفكر والعادات وبالتالي يصير من الصعب 
  .تغييرهم أو التأثير فيهم

منفذ الهجوم االنتحاري الدموي الذي "  رابح شلح "بيد أن حالة 
وهو شيخ يبلغ األربعة  -استهدف مبنى األمم المتحدة بالجزائر العاصمة 

يأتي  تطرح استفهاما عريضا حول هاته السمة ؟؟؟ و -ين ربيعاوالست
إنه الجهل : الجواب سريعا على لسان أحد أبناءه في برنامج تلفزيوني سابق

  .وانعدام الوعي، وهو ما نعتبره الخاصية الثانية النتحاريي الدار البيضاء

2.2. �.��  �ــــ� وا��	�<ــ�ى ا�!را"ـــ� ا��#
ــ2!(: �ــ� ا�>�(�ــا�

أغلب منفذي تفجيرات الدار البيضاء تركوا مقاعد الدراسة مبكرا في 
السنوات األولى من تعليمهم، ولم يتعد تكوينهم المراحل األولى من التعليم 
االبتدائي أو اإلعدادي، ومن بينهم من ولج شعب التكوين المهني لفشله في 

شارة إلى أهمية لذلك كان من البديهي اإل .االستمرار في أسالك التعليم
الذي أدى بهؤالء ويؤدي بأمثالهم إلى أن يصبحوا ضحايا  معرفيالعامل ال

مشايخها التي تصبح  بآراء وفتاوى الجماعات المتطرفة، حيث يكتفون
  .!عقيدتهم المطلقة

 إن تدني المستويات المعرفية  لالنتحاريين وألفراد خاليا الجماعات
ة، المعرفي همقانسعلى مستوى أ ودالمتطرفة عامة،  ينتج حالة من الجم

األنساق التي تنتج بدورها حالة من الرفض ألي تبادل أو حوار مع 
  .اآلخر/  المعرفية المغايرة
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@���و�و���������������������������
א��ط��������������������������
א�����������������������������د� @
 

الجهاد في النصارى " المتطرفين المنظرين أو المخططين يتبنون شعارات 
ير المنكر في واقع مليء بالظلم و الفسق تغي" أو     ... " وغير المسلمين

 -فإن االنتحاريين ،..."إقامة دولة اإلسالم والخالفة" أو"  ..والفجور
 : "مأنهعلى  )1998القرضاوي(يبرمجون كما قال  -باإلضافة إلى ما سبق

جماعة معها الحق كله وليس بعدها إال الضالل،  وأن دخول الجنة والنجاة 
فهو تبعها، وأنها وحدها الفرقة الناجية ومن عداها من النار حكر على من ا

  ".من الهالكين

ومن المعروف أيضا أن هناك إجماع واضح على ارتباط التطرف 
باألفكار النمطية، تلك المعتقدات الفكرية الجامدة التي يعتنقها فرد أو 

و الناتجة باألساس عن تشوه اإلدراك الذي ، ?(devine ,1989جماعة ما
األشخاص ممن يسهل ينجذب إليه ه عن االفتقار للحقيقة، حيث ينتج بدور

استقطابهم وتجنيدهم ألسباب وعوامل شتى منها ما يرتبط بمحيطهم و منها 
ما يرتبط بذاوتهم وشخصياتهم كما سبقت اإلشارة إلى ذلك في المحاور 
السابقة، فيما قد ال تتوافق تلك األفكار النمطية مع خصائص شخصية 

  .أخرى

لواقع أن ما ينبغي التركيز عليه للوقاية أو لمحاربة التطرف الديني وا  
في اعتقادنا،  هو البحث عن أفضل السبل لتغيير األفكار النمطية، خاصة 
. تلك التي تستند على التأويل الخاطئ أو الضيق للنصوص الدينية
 باإلضافة إلى نشر التعاليم الدينية السمحة والحنيفة، عبر توفير وتقديم
رجال دين قادرين على مقارعة الحجة بالحجة والنص بالنص والنازلة 

  . بأختها

وبعبارة صريحة ينبغي العمل على تصحيح المفاهيم، عبر العمل على 
تغيير األفكار والبنيات المعرفية المتطرفة وتقديم الحجة الدامغة على 

: قبيل مجانبة العديد من األفكار النمطية  لحقيقة الدين اإلسالمي، من
اعتبار قتل األجانب "، أو "استباحة األرواح واألموال"أو " تكفير المجتمع"

وليس فقط اعتماد المقاربة "... تطبيق شرع اهللا "أو " جهاد في سبيل اهللا
األمنية اإلستئصالية التي قد ال تعطي إال نتائج آنية فقط، ولعل تجارب 

  . أجنبية عديدة تزكي ذلك

أنه كان من الضروري أن يشرع فيه منذ مدة  هذا العمل الذي نعتقد
ألن األمر يتعلق على ما  - هو عمل أساسي ومن األهمية بمكان -طويلة

يبدو بسوء فهم لتعاليم الدين، وبغياب شبه مطلق لمصادر المعلومة ولرجال 
  . و علماء الدين الوازنين و الموثوقين عن الساحة الفقهية

رى فيها نقط التشابه بين هي إذن مجموعة من الخصائص التي ن
شخصيات انتحاريي الدار البيضاء، ولكن البد من تسجيلنا في هذا 
المستوى مالحظة جوهرية دفعتنا إلى التساؤل عن ماهية محددات اختالف 

أو . المنظر، المخطط والمنفذ؟: األدوار بين المتطرفين باختالف مواقعهم
ضاء يشتركون في أغلب بتعبير أدق ما دام أغلب انتحاريي الدار البي

مول " الخصائص الشخصية مع بعض المخططين كعبد الحق الملقب 
المتهم الرئيسي بتدبير التفجيرات وهو الذي توفي أثناء  -"السباط 
لماذا لم يضع نفسه من بين المنفذين؟ و ماهي العوامل التي   -التحقيق

المنفذين؟ أم جعلته يخطط وال ينفذ ؟ هل لم يتوقع نجاة أو تراجع أي من 
هل كان يعتبر نفسه أكثر ذكاء من االنتحاريين وبالتالي يرى أنه من 

  ... األفضل بقاءه للتخطيط لتفجيرات قادمة ؟ ربما

تلك إذن مجموعة من األسئلة المشروعة التي تستحق فعال اإلجابة لفهم 
  .أفضل لهذه الظاهرة؟؟؟

وحات القائلة وبالرغم من ذلك فإننا نسجل معارضتنا لجميع األطر 
 باستحالة تحديد خصائص المتطرفين االنتحاريين، على اعتبار أنه ال توجد

صورة مركبة تتضمن الخصائص المشتركة الثابتة في الشخصية، وإن كنا 
 نستطيع الجزم مع أحد علماء النفس بأنه فقط في الوقت الحاضر لم 

لة سلوك كل هذه الصفات تدل على أن االنتحاريين كانوا يعيشون حا 
صدرها م ختلفةاالنعزال مظاهر ماجتماعي غير طبيعي، حيث يتخذ 

 وأن المجتمع على ضالل منحرف و عدو أنهالنظرة إلى اآلخر على 
  .ومن ثمة فال غاية ترجى منهوغير قابل لإلصالح 

وهي أفكار تعمد الجماعات على ترسيخها من خالل تنميط أفرادها بشكل  
الفاجر والكافر في اعتقادهم  - المجتمع / م مع اآلخريلغي ذواتهم ويقطع عالقته

 كفري تالفتوى التمن  اآلخر انطالقاتقبل  ال المتطرفةالدينية  فااليدولوجيا –
  .الجنة الذي مصيره النار، في حين أن الجماعة إلى    المجتمع

ومن المالحظ أن أفراد هاته الجماعات يشهدون حالة من  االبتعاد عن 
قاء والحياة العامة، مما يكرس االقتناع بقرار االنتقام عبر األسرة واألصد
وهو الطرح الذي تؤكده عدة دراسات خلصت إلى أن أحد . عمل انتحاري

أسباب ظاهرة االنتحاريين المتطرفين تكمن في انعدام القدرة على التغيير 
  ).wikan،2001(وفقدان األمل في هذا التغيير   االجتماعي، 

ساليب المتطرفة أ في الشخصية هاته، كما ينميها سمة العزلةيغذي و
بصاحبها والتي تعمل الجماعة على تأطيرها وتكريسها،  التفكير الخاصة

حيث أن من المعروف . بين المتطرف والمجتمع مستفيدة من عدم التواصل
جد ذاتها في الوحدة التي بل ت االختالط، تفضل عدمالنفسية  تهن بنيأ

جماعي للمتطرفين إلى خارج  فردية أو خروجتتمظهر من خالل عزلة 
  .المدينة أو إلى األحراش والغابات

4.2- �.��  �ـــــــأو روح ا����� �ــــــــــا��� :�ـــــــ� ا��ا+	ــــــــــا�

إذا كان دافع االنتماء لجماعة ما وتحقيق هوية اجتماعية إيجابية أمرا 
عمال مشرفا  ت المتطرفة يعداجماعلل طبيعيا لدى األفراد، فإن االنتماء

إليها، لسبب بسيط يرتبط بفشله السابق  لدى الفرد المنتمي وذي قيمة عالية
  . في عالقاته االجتماعية

أننا يمكن أن نفسر السلوك االنتحاري انطالقا من  )wintrove(ويرى 
فكرة التضامن داخل الجماعة، إذ أنه يتنازل عن ذاتيته شيئا فشيئا مقابل 

أن التصنيف  )Tajfel,1971(وقد بينت دراسة. االنتماء إليهاشعوره ب
االجتماعي لألفراد المنتمون لجماعة ما يؤدي إلى خلق هوية اجتماعية 

لذلك يمكننا . خاصة بهم، حيث يعد أمر قبول العضوية بمثابة تحقيق الذات
الجزم بأن االنتحاري شخص عادة ما يفضل التضحية بنفسه من اجل 

الذي فقده في المجتمع كما أشرنا  -ة و تحقيقا للتقدير الذاتي غايات الجماع
" أو "  فاسق " و انتقاما للهوية الجماعية من مجتمع    - في السمة السابقة 

"  سمىما ي التطرف ثمرة ، لذلك تشير إحدى الدراسات إلى أن"مرتد 
تشكل الجماعة  تطويرها على مدى التي يتم"  هوية جماعيةال
)2003,Victor.(  

5.2- �.��  �نـــــــــــــا��0�: �ـــــــــ� ا����#ـــــا�

ال يرتبط الحرمان بجملة المتطلبات المادية المرتبطة بعوامل الفقر 
والبطالة فقط كما يعتقد الكثيرون، بل يشمل أيضا الحاجيات النفسية 
. والمعنوية التي لم يتم إشباعها، كما يشمل القمع الذي تعاني منه الذات

ذلك كان من الطبيعي أن تربط السيكولوجيا التحليلية سلوك التطرف ل
بمجموع الخبرات السلبية التي رسخت لدى الفرد نتيجة الحرمان الذي 

حرية تعبير، مكانة، (كانت سلطة المجتمع أو سلطة اآلباء السبب فيه 
عدم الشعور ب أو عدم الثقة في المجتمعمن  ، وينتج عنه نوع...)تقدير
الذي أجمعت دراسات  النفسي وهو ما يؤدي إلى اإلحباط إليهاء االنتم

  .عديدة على وقوفه وراء التطرف

6.2- �.��  �ــــــــــ�ر ا� ��7ــــــــــــا'<N: �ــــــــــ� ا�#�د"ـــــــــــا�

إيديولوجي يستمد  منهج فكري الديني التطرفمن المعروف أن 
  وإذا كان لكذل ،ر اصحابهانظ معروفة وجهة فكريةجذوره من مصادر 
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تحليل السمات  نتوصل إلى تركيبة لشخصية المتطرف االنتحاري تقوم على 
  .والخصائص المشتركة الثابتة بين مختلف شخصيات االنتحاريين

و ذلك ما نرجعه في نظرنا ألسباب ذاتية وأخرى موضوعية ترتبط 
الذي قضى، وصعوبة " المتطرف المنتحر"بالظاهرة كاستحالة دراسة 

وتعود تلك . تمكن من التراجع وجرى اعتقالهدراسة من أخفق أو من 
الصعوبة أيضا ألسباب أمنية تتعلق بعدم ترخيص السلطات األمنية لهكذا 
دراسات حتى اآلن، ونتمنى أن يتأتى ذلك لنا وللباحثين في المستقبل 
القريب خاصة مع وجود انتحاريين اثنين ناجيين من مجموعة الدار 

  .يهما حتى اليومالبيضاء لم ينفذ حكم اإلعدام ف
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حصار خارجي يتمثل بدول الغرب الكبرى، وحصار داخلي يتمثل : الخانقة 
وأن . السياسية، وحصار الحركات والتيارات اليسارية والعلمانية باألنظمة 

  كانت  نزعة اإلنسان الى البقاء تدفعه الى فك الحصار عن نفسه بأية وسيلة

يشكّل اإلسالم مشروع حضارة وتحديا ثقافيا لحضارة الغرب  •
الى التفتيش عما هو سلبي في اإلسالم ) الغرب (وثقافته،مما دفعه

وتضخيمه بأساليب شكّلت استفزازا لإلسالميين األصوليين، أو إساءة 
  .لمقدساتهم 

إن اإلسالميين الذين اعتمدوا العنف وسيلة لتحقيق أهدافهم،  •
وا أو التحق بهم أفراد محترفون للجريمة، وآخرون منحرفون نفسيا، استعان

وان اختلفت "  ءقتل األبريا"فعل الجريمة ) األصناف الثالثة ( يجمعهم 
 .أهدافهم 

في العراق، أي ترك ) السيفون ( إن اعتماد أمريكا لنظرية  •
حدود العراق مفتوحه ليتجمع فيه أعداؤها، ثم اإلجهاز عليهم، كان أحد 
األسباب الرئيسة في شيوع االرهاب  في العراق، فضال على غطرستها 

  .واسترخاص حياتهم  وسوء تعاملها مع العراقيين

  للتأمل.. أراء من دون تفاصيل -1

.  ال يولد اإلنسان إرهابيا بالفطرة، إنما تصنعه مؤسساته االجتماعية * 
 –أو . ن صنعناه وإذا ظهر من  بيننا  إرهابي فهذا يعني أننا نحن الذي

  .ساهمنا في صنعه  –بعبارة أخف 

إن االرهاب  ليس وليد القرن العشرين، بل هو سلوك قديم  رافق 
القراصنة، الصعاليك، : البشرية  عبر تاريخها  الطويل بمسميات متنوعة 

السيما في بغداد أيام الفتنة بين األمين والمأمون ( العيارون، الشطّار .... 
هاب لم يظهر فقط في أرض العرب واإلسالم، إنما في أوربا وأن االر) . 

  .1799و  1789فرنسا بين عامي  –في سبيل المثال  –أيضا، ومنها 

 خإن القاسم  المشترك لظهور االرهاب بمسمياته المختلفة عبر تاري
معدمون  وفقراء  وجياع  :  البشرية، يتحدد بانقسام الناس الى فريقين 

يشكلون األكثرية، وزعماء وحكّام وأغنياء  وعاطلون  ومهمشون 
. واإلنصاف  ةفي نظام يفتقر إلى العدال.. ومترفون  يشكلون األقلية  

غطرسة واستعالء دول كبرى في : يضاف لها عامل حديث معاصر هو 
  .العالم،  وسعيها الى فرض قيمها  وتسفيه قيم اآلخر

  واع من األطواق إن اإلسالميين وجدوا أنفسهم  محاصرين بثالثة أن
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ومن ثم . والحيوانات والجن والعفاريت كي ينام الطفل أو يطيع أو يهدأ 
وأن العصا والحيوان والشيطان ...ينتقل التخويف الى التهديد بالضرب 

أدوات قمع للطفل ومثيرات للرعب تؤدي في النهاية الى قتل روح النقد 
  .بداع واغتيال روح الحرية في نفوس الناشئة واإل

وفي بحث عن تأثير وسائل تربية الطفل في العائلة البرجوازية 
الحضرية ، يرى الباحث شرابي أن األب يضطهد الصبي فيما تسحق األم 

أما البنت فتدفعها العائلة منذ . شخصيته عن طريق اإلفراط في حمايته 
وان هذا . ها عبء وغير مرغوب فيها طفولتها المبكرة الى الشعور بأن

اإلفراط في الحماية وهذه السلطوية في العقاب يؤديان الى شعور األبناء 
 –وأن نظام العائلة عندنا . بالعجز واالتكالية  والتهرب من المسؤولية 

على ما فيه من حسنات كاحترام الكبار وحماية أفراد العائلة بعضهم بعضا 
التنابذ والخالف أكثر مما يقوم على التعاون  يقوم على –في الملمات 

وأن الغيرة والحسد يسودان عالقات أفراد العائلة أكثر مما . والوئام 
وأن أوالدنا يتعلمون منذ الصغر كيف يجري . تسودها المحبة والتسامح 

وأنهم في تنافسهم . اغتياب األصدقاء واألقرباء ، ومن أين تؤكل الكتف 
فها يتعلمون بشكل تلقائي كراهية األشقاء وعدهم على محبة األم وعط

  .منافسين يجب التحسب لهم 

وأفادت دراسة الدمرداش التي أجراها في مصر بأن األمهات 
المصريات يعتمدن األسلوب التقليدي القديم في تربية األطفال المتمثل 

وأن األم المصرية تنظر الى حرية الطفل في التعبير ..بأسلوب الشدة 
وأفادت دراسة أجرتها . لمناقشة بوصفها جرأة شديدة ال يسمحن بها وا

جامعة اإلسكندرية بأن أحد األركان األساسية للتنشئة االجتماعية يتمحور 
في مبدأ تطبيع الطفل العربي مع األوضاع والخضوع للكبار ، سواء أكان 

  .ذلك عن طريق التسلط أم طريق الرعاية الزائدة 

عد فيعزو ليس فقط اخفاقات الفرد العربي في وهنالك من يذهب اب
أمور شخصية من قبيل االعتقاد بالخرافة والتفكير السلفي ،بل حتى 
النكسات الكبيرة التي أصابت األمة العربية، وتحديدا نكسة الخامس من 

، يعزوها الى أساليب تنشئة ورعاية األسرة العربية  67حزيران عام 
  .ث شرابي ألطفالها ، على ما يرى الباح

ويخلص الباحثون محمد عماد إسماعيل ورشدي فام منصور ونجيب 
اسكندر في مصر ، وقاسم عزاق وحسناء الحمزاوي في تونس الى أن 
أساليب التنشئة األسرية العربية تسعى الى أن تخلق الطاعة واألدب عند 
الطفل عن طريق العقاب البدني ، ثم خلق المخاوف لديه عن طريق 

فيما توصل كاتب هذا الموضوع في دراسته ألساليب . رافية كائنات خ
تنشئة األمهات في بغداد وقرية عراقية قريبة من مدينة الفلوجة الى شيوع 

  : معتقدات خاطئة وخرافية عندهن ، من بينها مثال 

  .ذبح خروف أو عجل فّجران دم يؤدي الى طرد الشر  •

فراش الطفل وضع السكين التي يقطع بها الحبل السري تحت  •
 .لمدة أربعين يوما ، تحمي الطفل وأمه من الشر والحسد 

تعليق خضرمة أو شذرة ، أو قطعة من الذهب على شكل هالل  •
 . بشعر رأس الطفل ، تقيه من عين الحسود وتساقط الشعر 

رمي الحبل السري في حوش الحالل يجعل الطفل مستقبال   •
 .عله يتولع بالدراسة ميسور الحال ، ورميه في ساحة المدرسة يج

  تعـليـق 

 GوJ1, اf�e�9 ا$@�� , �
F
ة ا:Jإن ا

�� ، &F » اi�"ا3ت وا:�/��ت F�LF� ا

 , Z�Lpو: �: , و ,Oد�E�^ا-�;�� , وا  

إن اإلرهاب ال يمارسه فقط من يوصف باإلسالميين األصوليين  • 
أيضا،  أو التكفيريين أو أية جماعات بعناوين أخرى، إنما الحكومات

وأبرز مثال معاصر عمليات األنفال في العراق . وبأسلوب أشمل وأبشع 
وال توجد اآلن ضمانات تجعلنا نطمئن بيقين ثابت أن الحكومات العراقية .

 .المقبلة سوف لن ترتكب أعماال إرهابية 

فال . إن االنتحاريين من اإلرهابيين مخلصون تماما لمعتقداتهم  •
وال . قد من أن يضحي الفرد بحياته من أجله يوجد اكثر إخالصا للمعت

مثال، ) عمر المختار ( بين  –من حيث الفعل النفسي واالدراكي  –فرق 
وبين إرهابي يشد نفسه بحزام ناسف ليفجرها بين حشد من الناس، فكالهما 

والفرق يكمن في نوعية .  تدمير الذات وإفناؤها: ينتهيان الى نهاية واحدة 
.. اسي الذي يخير بين اإلعدام وبين التخلي عن معتقدهفالسي. المعتقد 

ويختار اإلعدام، إنما يضحي بنفسه من اجل هدف واقعي يراه  يحمل 
الخير للناس، وال يلحق مشهد إعدامه أذى باآلخرين إنما التعاطف معه، 
فيما يؤدي تدمير االرهابي االنتحاري لذاته الى ارتكاب جريمة بقتل نفوس 

ق  األذى بآخرين، من اجل هدف خيالي نسجه معتقد يراه بريئة، والحا
وعليه فأن الخلل ليس في اإلنسان بحد ذاته، . اآلخرون وهميا أو باطال 

 .إنما في طبيعة معتقده 

  :والسؤال الذي يشكل تحديا لنا هو 

كيف تشكّل هذا المعتقد لدى أفراد في مجتمعاتنا  الى الدرجة التي ال 
وده فقط، إنما يفني معه أرواحا بريئة من أبناء قومه يفني الفرد فيها وج

يستهدفهم عن قصد، وال يعد فعله هذا جريمة، بالرغم من أنه يعلم بأن من 
  !قتل نفسا بريئة كأنما قتل الناس أجمعين ؟

  ا��Z"#ــــــ�ت - 2

) تفكيره وسلوكه ( نرى ، نحن السيكولوجيين ، أن شخصية اإلنسان 
. األسرة والمدرسة والسلطة : هي " مؤسسات "ث يسهم في تكوينها  ثال

وفيما يلي توصيف موجـز لـدور هـذه المصادر في تشكيل شخصية 
  .المواطن العربي 

  ا'"ـــــــــــــــــــ�ة .1.2

يولد الطفل العربي في حضن وبيت يشكّالن لديه توجها نحو التفكير 
يستعرض  إذ يخلص من.الخرافي وشخصية فيها اختالالت سلوكية 

في مقدمها أن األسرة " مخيفة " الدراسات النفسية واالجتماعية الى نتائج 
العقاب : العربية متهمة في أن أساليب تنشئتها للطفل العربي تقوم على 

الجسدي والترهيب والتهديد والقمع السلطوي ، وأنها تركّز على مبدأ 
. باحث بركاتالحماية  والطاعة والخوف من األخطار ،على وفق رأي ال

فيما يرى الباحث مصطفى حجازي أن الطفل العربي يعيش في عالم من 
. العنف المفروض في داخل األسرة ، الذي يجسد اعتباطية السلطة األبوية 

إن األسرة العربية تعاني من السلطة األبوية :ويدعم رأيهما باحثان بقولهما 
  . الصارمة ،تتمثل في قهر األبناء ووأد حرية الرأي

وترى باحثتان من قطر عربي آخر أن الهدف الرئيس للتنشئة 
خلق الذات التواصلية التي : االجتماعية في المجتمعات العربية يتمثل في 

  . يؤدي تحقيقها الى تعزيز عالقات السلطة األبوية 

ويخلص الباحث وطفة الى أن اآلباء في إطار األسر العربية المتسلطة 
باالزدراء واالحتقار والسخرية والتهكم وتوجيه  يستخدمون القمع النفسي

األلفاظ النابية ، وكذلك القمع الجسدي بالضرب والحرمان والسجن والمنع 
وفي المعنى نفسه توصل الباحث شرابي الى أن التنشئة العربية تنمي .  

فيما . أساليب التخجيل والتهكم والتبخيس وخلق اإلحساس بالدونية والنقص 
  علي زيعور أن األم العربية تلجأ الى التخويف باألب  يرى الباحث
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االغتراب عن : سنلتقط إشكاليتين فقط هما . حالة من التشابك المعقّد 
السلطة ، وتعدد الرؤى وضبابية المستقبل ، ونوجز الحديث عنهما بلغة 

  . تالبرقيا

، فالدراسات تشير الى أن المجتمع  لسلطةاالغتراب عن اففيما يخص 
العربي واقع مغرب يحيل الشعب ، وبخاصة طبقاته وفئاته المحرومة 

وأن . والمرأة ، الى كائنات عاجزة ال تقوى على مواجهة تحديات العصر 
السلطة حاصرت اإلنسان العربي فاضطرته لالشتغال بتدبير شؤونه 

نها عمدت الى تهميشه وإفقاره الخاصة وتحسين أوضاعه المعيشية ، وأ
  .وسحق قدراته االبداعية ، على ما يرى الباحث بركات 

وطفة ، النقيب ، شرابي ، رضا ، وغيرهم  أن : ويرى الباحثون 
األوضاع العربية أحالت اإلنسان العربي الى كائن مغترب عن نفسه 

دال ومجتمعه ومؤسساته ، واضطرته ألن يساوم ويتكيف مع واقعه األليم ب
وأن السلطة العربية حولت الفرد العربي الى كائن يعمل في . من تغييره 

خدمتها دون أن تعمل لصالحه وتحسين أوضاعه المادية واإلنسانية واغناء 
حياته ، وأنها جعلته عاجزا وفقيرا ومهمشا ال يقوى على اإلسهام في خدمة 

  .مجتمعه

الناجمة عن االغتراب ،  وما يهمنا هنا هو التنبيه الى اآلثار النفسية
، " powerlessness" شعور الفرد المغترب بالعجز : ومن أخطرها 

وإحساسه بأنه ال يمتلك السيطرة على مصيره ، األمر الذي يدفعه الى أن 
فضال على فقدانه المعنى أو . يكون قدريا ومياال الى التفكير الخرافي 

في المجتمع ، وشعوره الهدف من الحياة ، والبعد عن القيم األساسية 
  . بالعزلة والوحدة الذي قد يصل الى اإلحساس بالنبذ

فان الدراسات تشير الى تعدد  باستشراف العربي لمستقبلهوفيما يتعلق 
بشكل وضعت ...رؤى السلطات الفلسفية والسياسية والفكرية واالقتصادية 

  . الفرد العربي في منطقة رمادية وحاصرته فيها 

، هنالك تيار سلفي قوي يدعو الى استعادة " فلسفي ، مثالففي المجال ال
الذات العربية من ماضيها  المجيد  وتوكيد نفسها في مواجهة التحدي 

وكل يأتي ". العصرنة " الحضاري، مقابل رؤية تدعو الى الحداثة و 
بحجج ساندة لموقفه وداحضة الموقف األخر ، حتى لتبدو الحجج الساندة 

فالرجوع الى . ومقبولة، برغم ما بينها من تناقضات والداحضة معقولة
تعني العولمة " العصرنة " الماضي نكوص في عالم اليوم، والحداثة أو 

ومن يدعو الى المعقولية والتوازن بينهما، كما يفعل . وضياع الهوية 
الدكتور محمد عابد الجابري، تبدو له الرؤية منطقية على صعيد ما ينبغي 

  .لية أو مستحيلة على صعيد ما هو كائنأن يكون، وخيا

وقد ينتهي األمر الى ما توصل إليه بركات من أن الفرد العربي صار 
بين القديم والحديث من دون أن " في معظم المجتمعات العربية موزعا

، وأن النزوع الى كل من السلفية وتقليد الغرب يشكل "منهما حقا" يكون أيا
  .من االغتراب عن الذات" نوعا

، "مجيدا" ومحنة نفسية أخرى يعيشها الفرد العربي هي انه يملك تاريخا
( وبين هاتين الصورتين . ويحمل في الوقت نفسه صورة سلبية عن ذاته

فتاريخه يحدثه باألمجاد والزهو، فيما . يعيش حالة مأزقية) الحالين 
  .حاضره يصفعه باالنكسارات وبما يحاول أن يذلّه

محنة، أن بعض السلطات في المجتمع العربي وما يزيد من هذه ال
، )اإلسقاط ( تعمق إحساس الفرد العربي بمشاعر اإلحباط وتمارس آلية 

  .بأن تتنصل عن مسئوليتها وترميها على قوى خارجية

إن تعدد الرؤى حالة إيجابية ومطلوبة في تغيير الحاضر الى ما هو 
  ( ى في مجتمعاتنا، غير إن اإلشكالية هي انك اذا أحصيت الرؤ. أفضل
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تشير الدراسات الى أن النظم المدرسية العربية تسعى الى الضبط  
االجتماعي، بدال من تكريس الحرية المترتبة على المعرفة ، والى توليد 

وأن . المسايرة واالنصياع لمعايير الجماعة للمحافظة على ما هو قائم 
العربية الرسمية تقوم على تكريس عالقات السلطة  األنظمة التربوية

وأن ما . الخاصة بالنظام األبوي ، وتعمل على إعادة  إنتاج هذه العالقات 
يتعرض له األطفال من قهر وتسلط تربوي يضعهم في دائرة استالب 
شاملة تكرس مظاهر القصور والسلبية كافة في الشخصية اإلنسانية ، على 

علي " فيما يذهب باحثان آخران . طفه والنقيب ما يرى الباحثان و
الى أبعد من ذلك فيصفان نظام التعليم العربي بأنه تقليدي يقوم " والراهب 

على سجن عقل التلميذ في حذاء صيني ضيق يمنعه من االنطالق 
أن شيوع ) الناقة(وبمعنى مقارب يرى الباحث . واالنتشار والشمول 

لتعليم المدرسي بل يتعداها الى مؤسسات التلقين ال يقتصر على ساحة ا
التي  سالتعليم العالي ، وأن الجامعات العربية ظلت أسيرة لطرائق التدري

ألفها الطالب سابقا ، وليس من الميسور تغيرها بما يتناسب مع الدراسة 
  . الجامعية القائمة على البحث والمراجع وما يتطلبه من مهارات 
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  ن السلطة والفرد في المجتمع العربي في تتعدد إشكاليات العالقة بي
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) محركات السلوك ومحددات أهدافه(والمتفحص للمنظومات القيمية 
لدى اإلرهابيين العرب، يخرج بنتيجة أنها  نتاج هذه المصادر المحلية 

، ومصدر بوصفه مصدرا للتثقيف الديني" الجامع"الثالثة، مضاف لها 
خارجي استفزازي عدواني تحريضي قادح لزناد اإلرهاب هو آخر 

فضال على محاولة اإلعالم الغربي تصوير اإلسالم بأنه كان .  "أمريكا"
قد  أشاع ثقافة انتشاره بالسيف وليس بالحوار، وأن المنادين به اآلن 

ما  غير أن ما يعنينا هنا هو .  ملتزمون بهذا النهج، وغيرها من التهم 
  . صنعته أيدينا

ال سيما " األسرة العربية"فالدراسات النفسية االجتماعية تشير الى أن 
وهي األوسع في أمة  في األوساط الفقيرة والمتوسطة والمتدنية ثقافيا،

تنشئ أطفالها على العقاب الجسدي والترهيب والتهديد   ،اإلسالم والعرب
يل والسخرية والتهكم وخلق والتحقير والتخج االزدراء والقهر النفسي و

اإلحساس بالدونية الذي يفضي إلى عقدة الشعور بالنقص ووأد حرية الرأي 
فضال عن أن البعد السلطوي في الثقافة العربية يبدأ مع األطفال وهم في . 

فاألم تمارس أسلوب تخويف األطفال باألب والحيوانات و الجن .  المهد
وان والشيطان أدوات تستخدم لقمع فالعصا والحي. كي يناموا ويطيعوا 

ومثيرات للرعب تفضي الى اغتيال أو خنق روح الحرية في  ،األطفال
  .نفوس الناشئة وتغلق نوافذ تفكيرهم في السؤال والحوار

ونميل نحن النفسيين إلى االعتقاد بأن المنحرفين والمجرمين و 
ل الذين عاشوا المتمردين على النظام والقانون يأتون من بين هؤالء األطفا

فالذي أحتقر في صغره وكان موضوعا للسخرية والقمع .  هذه الخبرات
يتشكل "  أعني قمع صوت األنا"وكان ممسوخ الهوية ... النفسي والفكري

لديه أسلوب عصابي في التعامل مع اآلخرين يدفعه من بدايات شبابه إلى 
ن خالل النيل م" األنا"لنفسه واعالء صوت " اعتباره رد"أن يعمل على 

وبتكرار .  ممن يتخذه ضحية من هؤالء اآلخرين بإذالله واالعتداء عليه
في " البطل"وصوال ألن يكون بحجم صورة " األنا"الضحايا يجري تضخيم 

  . التي تكون عند العصابي بال حدود ،ذهن صاحبه

بمعنى أنه يفقد المرونة  ،واإلرهابي ـــ في اجتهادنا ــ عصابي
حال واحدا لكل قضية يسيطر عليه إال ع األمور وال يجد في التعامل م

ويجعله حرونا  ،يقوم به أنبمعنى يجبره على  ،قسرياهذا الحل ويكون 
  . عنيدا حتى لو كان فيه فناؤه

ويعد النظام التربوي بمؤسساته التعليمية من االبتدائية إلى الجامعة 
والطلبة، وأول من يحدد   القناة األكثر تأثيرا في تشكيل القيم لدى التالميذ

والباحث في األنظمة التربوية العربية يجد . لهم الطريق الى ثقافة معينة 
وتسعى  ،أنها تقوم على تكريس عالقات السلطة الخاصة بالنظام األبوي

.   الى الضبط االجتماعي بدال من توظيف الحرية المترتبة عن المعرفة
الذاكرة الذي ينتج بالضرورة عقال  فالتعليم عندنا يقوم على التلقين وحشو

.  يأخذ باألمور كما لو كانت مسلمات دون أن يتحاور معها بفكر ناقد
واحدة  ،وإجباره على تبنيه ،فتلقين الطالب تفسيرا واحدا أو رأيا واحدا

من السمات السلطوية البارزة في مناهجنا التربوية التي نجم عنها أن 
الخضوع والعجز، وغلق كل نوافذ  تعود على) حتى الجامعي(الطالب 

.   عقله إال النافذة التي تضخ عليه المعلومات ليودعها في مخازن الذاكرة
ال " تستقبل" وبهذا صاغ النظام التربوي العربي عقوال عودها على أن 

وجعل من هذه العقول أشبه بحصان العربة، ال ترى " . تحاور"على أن 
.  إن استدارت فبتوجيه من سائسهاإال الذي أمامها في خط مستقيم، و

حقد ضد لها من أصحاب الفتاوى المتشبع بثقافة ال" السائس"ولألسف فأن 
سلطة أو قوة يرى فيها أنها طاغية أو باغية وأنه ال سبيل الى إيقافها عند 

النفوس المحبطة  ولهذا السبب فأنه سهل على. حدها إال بالعنف  
لقي الفتاوى والعمل بها تّواحدا لكل أزمة ، التي ال ترى إال حالّ  العقولو

  . دون نقاش

، فانك ستصل، من بين استنتاجاتك، )وهي عسيرة على أن يجمعهما جامع  
وانه اذا انشغل بها فانه قد . الى أن الفرد العربي يصاب بالدوار منها

وألنه ال يريد هذا وال ذاك، فانه .  يتعرض بسببها الى اضطراب عقلي
يرافق ذلك . ن ينأى بنفسه عنها في حالة يأس منها ومن المستقبليلجأ الى أ

التقيؤ ( أن أجهزة اإلعالم العربي أوصلت الفرد العربي الى حالة من 
إن األمة العربية " لكثرة تردادها لما يزيد عن خمسين سنة مقولة ) الفكري 

ها ، برغم تعاقب األزمنة وتنوع السلطات، وكأن" تمر اآلن بأزمة خطيرة 
مبرمجة لتيئيس الفرد العربي من أمته ومستقبلها، ألن التكرار وعلى مدى 

" اآلن " ، حالة اإلقناع بأن "هذا الزمن الطويل، كفيل بأن يولّد، سيكولوجيا
 .هذه مزمنة وال خالص لألمة منها
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بدو للسياسيين كمن يغرد خارج تالرهاب إن مقارنة السيكولوجيين، ل
والسبب هو . اهتماما  هموبصريح العبارة فأنهم ال يعيرون لكالم. السرب 

التي ))   األهداف ((أن السياسيين يختزلون االرهاب بمسألة واحدة هي  
ويركزون في إبراز شرعية النظام السياسي . يسعى االرهاب الى تحقيقها 

القائم وإنسانيته وأخالقياته، وإظهار قبح اإلرهاب ووحشيته  وما سيحّل 
–ركّز فيما ي. لسلطة وأخذها منهم عن ا  بالناس من بالء  اذا ما أزاحهم

التي أدت الى ظهوره والعوامل التي جعلت )) األسباب((في  – ونالنفسانيي
سياسية  :  منه أن يكون بحجم ظاهرة دولية ذات أبعاد وعناوين متعددة  

وفي رأينا،  إن الذي . ودينية  واجتماعية ونفسية وأخالقية واقتصادية 
وهذا ...يمكنه اقتراح سبل أو أساليب لعالجهايقف على أسباب أية ظاهرة  

  .ما تهدف أليه هذه الورقة 

إلى انه توجد في  ، ننظرنحن المعنيين بالعلوم النفسية والسلوكية إننا،
هي التي تحرك سلوك الفرد وتوجهه نحو " منظومة قيم" داخل أي إنسان 

ا انك ترى فكم.  بالسيارة " الداينمو " أهداف محددة، تماما مثلما يفعل 
كذلك " الداينمو" وال ترى الذي حركها ) وحركتها سلوك( السيارة تتحرك 
ولذلك فان .  التي تحرك سلوك الفرد" المنظومة القيمية" فأنت ال ترى 
عن المنحرف الفنان رجل الدين عن رجل السياسة عن (  : اختالف الناس

مة القيمية إنما يعود إلى أن شبكة المنظو......... ) عن اإلرهابي 
  . وتفاعليا بياتكون مختلفة لديهم نوعيا وكميا وترات ،والثقافية الناجمة عنها

بالفطرة بهذه المنظومة القيمية " ونرى أيضا أن اإلنسان ال يولد مزودا
النظام  واألسرة  ـ1 :إنما يكتسبها من خالل ثالثة مصادر أساسية هي 

  . )نظام الحكم (السلطة  و) المدرسة ( التربوي 

Arabpsynet e.Journal:  N°25-26 – Winter  & Spring 2010  
 

ـــ� ــــــ� ������ــــ 
�ـ���� ــ��   :  ��ــــــ�  ���ـــــ� ����ـــــــــ� ـــ��     -26-  ��25ـ�ــ ــ�      &��ـــــ ــــ 2010���ــ  

     39    




א�����������������������������د����و�و���������������������������
א��ط��������������������������@ @
 

وقتل معاوية عمر الخزاعي ورفع رأسه على رمح من الموصل حتى 
ورمى هشام بن عبد . دمشق، ثم رموا رأسه في حجر زوجته الرهينة 
ورمي رأس مروان بن . الملك رأس اإلمام زيد بن علي في حجر والدته 

ورمى أبو جعفر المنصور . نته محمد آخر خلفاء بني أمية في حجر اب
. رأس إبراهيم أخي النفس الزكية في حجر والده عبد اهللا بن الحسن 

ورمي رأس ابن الفرات في . ورمي رأس المعتز باهللا في حجر جاريته 
والقائمة طويلة،  فحكام ...حجر والده الوزير قبل ضرب عنق األخير 

صوم  بخزائن في العرب واإلسالم كانوا يتفردون بحفظ  رؤوس الخ
  !.مقرات إقامتهم 

ثقافة  ((و  ))دين السلطة  ((وال يختلف التخريج الفقهي للذبح في 
التي أشاعها السلف عن ذبح  ))حالل الدم ((وفتاوى القائلين بـ  )) العنف 

الخلف لشباب من الكورد والشيعة في الفلوجة، وذبح عميدة كلية الحقوق 
د الذبح األخرى، التي ال نملك إزاءها وزوجها في الموصل، ومئات مشاه

حين جاءوا به الى منصة ) الحسين بن منصور ( سوى موقف الحالّج 
أن النابشين في ...وشر البلية . اإلعدام، فصعد وضحك حتى دمعت عيناه 

موروثنا  الفقهي عن ما يحرق الحاضر، يفتي به ليس فقط بعض من يضع 
قيادات أحزاب يدعون الى العدالة العمامة على رأسه، بل وأكاديميون و

  !.والفضيلة 

  ـ�ــــــــــ&��2ــــ

  :نكرر ما بدأنا به 

األسرة : إن االرهابي ال يولد إرهابيا، إنما نحن الذين صنعناه 
 .والمدرسة والجامع والسلطة  التي لم تقم العدل بين الناس 

" لمدرسة المتمثلة باألسرة وا) فكرا وسلوكا ( إن مصادر بناء الشخصية 
ما تزال في " النظام السياسي واالجتماعي " والسلطة " النظام التربوي 

الفرد  العالم العربي دون دورها المطلوب في تكوين العقل العلمي لدى
 .العربي في معالجة ما يتعرض له من مشكالت ومواجهة تحديات العصر 

إن الواقع العربي مشحون بالضغوط السياسية واالقتصادية  •
جتماعية والنفسية ، وان الناس الفقراء ومحدودي الثقافة هم األكثر واال

عرضة لهذه الضغوط ، واألكثر عددا في هذا الواقع ، واألمس حاجة 
 .لمعالجتها علميا وعمليا 

إن مرجعيات اإلرشاد القائمة على الوسائل الخرافية في معالجة  •
سرية والحياتية ، هي األمراض العقلية واالضطرابات النفسية والمشكالت األ

 . األكثر رواجا وانتشارا في العالم العربي من المرجعيات العلمية في اإلرشاد 

إن المرجعيات العلمية في اإلرشاد العربي تتطور ببطء ، وال  •
. تحظى بالدعم المادي المطلوب من مؤسسات الدولة أو القطاع الخاص 

على التفكير الخرافي وأنه من دون هذا فان مرجعيات اإلرشاد القائمة 
ستتوسع وتنتشر أكثر بين الناس ، وتجعل دور المرجعيات العلمية في 

وأن الخاسر الوحيد . اإلرشاد ضمن حدود الجامعات والمؤسسات العلمية 
في هذه العملية هو اإلنسان العربي ، التي تفضي الى أن يبقي العالم 

 . العربي متخلفا لدهر قادم قد يطول 

 :لعربي قول بليغ وفي أدبنا ا
  ألقاه في اليم مكتوفا وقال له         إياك إياك أن تبتل بالماء

  : مقولة بليغة  أيضا وفي اإلنجيل

  ! "؟ إذا فسد الملح فبماذا نملح" 

فذلك هو مرض العرب المزمن منذ ما يزيد  ،أما موضوع السلطة
منها " لطالتس"فقد كانت وال تزال أقرب إلى .  عن ألف وثالثمائة سنة

ذلك أن السلطة في المفهومين الفلسفي واألخالقي ".  السلطة"إلى 
( ،  وضرورة نفسية ) لتنظيم أمور المجتمع( ضرورة اجتماعية 

معاني "  التسلط"،  فيما يتضمن مفهوم )لتحقيق العدالة بين الناس
هو و...  ، واإلرهابالقهر، واإلكراه، والتشديد، والعنفو الظلم،

فضال عن أن السلطة .  اقع الحال في مجتمعاتنا العربية األقرب  لو
ومعروف أن المجتمع الذي .  لدينا تتفرد بالثروة والبذخ والترف السفيه

يضع قيمة كبيرة على األمور المادية، تتمتع فيها فقط جماعات قليلة في 
تأكل لحم الغزالن المطّعم برائحة الهيل فيما يأكل الفقراء خبز  السلطة

فأنه تبرز في  ،)كما حصل في العراق خالل سنوات الحصار ( لة النخا
هذا المجتمع حالة اإلحساس بانعدام العدالة االجتماعية لدى الجماعات 

فيظهر بينهم من يعمد الى تجاوز قيم المجتمع ونظامه  ،المحرومة منها
  . ليأخذ حقه بسيفه

مشابهة والمفارقة أن عامة العرب رسمت صورة عن السلطة العربية 
الذي يحل ) سي السيد في ثالثية نجيب محفوظ (  لصورة أحمد عبد الجواد

فنشأت حالة من  .  م على أهل بيته اللهو الحاللويحر ،لنفسه اللهو الحرام
الفرد العربي عن سلطته، نجم عنها فقدان المعنى أو الهدف من "  اغتراب"

م والحديث، سواء الحياة، فصار معظم الشباب العربي موزعا بين القدي
أو اتجه آخر إلى تقليد الغرب، فكال الحالين  ،نزع قسم منهم إلى السلفية

  . يمثل االغتراب عن السلطة والمجتمع والذات

ومحنة نفسية ثقافية وقيمية أخرى يعيشها الشاب العربي، هي أنه يملك 
وبين هاتين .  تاريخا مجيدا و يحمل في الوقت نفسه صورة سلبية عن ذاته

فتاريخه يحدثه باألمجاد فيما .  يعيش حالة مأزقية )  الحالين( الصورتين
وما  يزيد من هذه . وبما يحاول أن يذلّه  تباالنكسارياحاضره يصفعه 

المحنه أن السلطة في مجتمعاتنا العربية تعمق إحساس الفرد بمشاعر 
ها ليتها وترميؤوبأن تتنصل عن مس"  اإلسقاط  "ة اإلحباط، وتمارس آلي

أما أن يستكين لها و  :على قوى خارجية،  فوضعته في حالة نفسية مأزقيه
يقبل باألمر الواقع بأي تخريج نفسي مخفف، واما أن يخاصمها ويبحث 

أهل "و " الجامع" ولقد وجدها في ...أخرى، يجد فيها ذاته" سلطة"عن 
  ".الفتوى

،  من التاريخ قد التقط بعض أئمة الجوامع من الذين أفتوا بقطع الرؤوسف
ما يشبع الحاجات النفسية لدى بعض الشباب العرب  وفقهه اإلسالمي

" الجهاد" هم على ويحرض ،المتشبعين بثقافة اإلحباط واالنكسار النفسي
انعدام العدالة االجتماعية  تخلخل أو لتغيير واقع متخم فعال بالظلم  و

غريزة  ميثير لديه مايرون فيها األصالة والهوية،فاحتقنوا بوتحلل من قيم 
الضفة األوسع من الدين التي تدعو إلى  واوأهمل. ة االنتقام يالعدوان وشرع

ومتى يكون الجهاد  ،التسامح والحوار واصالح الحال بالتي هي احسن
فكانت  بت قوى اإلصالح الديني وصارت مهمشة،وغي. فرضا موجبا

انوا منشغلين بالفكر فوضى الفتاوى التي انشغل بها  الناس اآلن بعد أن ك
  .والثقافة  والسياسة 

 قطع رؤوس الخصوم وذبحهم ذبح الشاة، ليس جديدا في وللحقيقة فأن
وما كان . فقد ذبح السلف ابن بنت نبيهم . اإلسالمي العربي و تاريخنا

فالذين نحروا رأس الحسين كانوا أبناء . الذابحون من عامة الناس 
( وطافوا بالرؤوس . صحابة أيضا  صحابة، وجرى المشهد أمام أنظار

  .في أمصار العرب واإلسالم ) الحسين وأصحابه 
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  هذه   بين   الفرق   عن   بهدوء   نتعرف   أن   علينا .  الطيبة   ظاهرة   النية   حسنة

  ،  الدين   حصص فى  يجرى    ما   وبين   الرنانة   والخطب ،  المعلنة   النشاطات 

،  وحماسة عمى    األكثر   األصولية   التجمعات فى    ثم ،  العبادة   دور   وداخل
،  إليها   وصلنا التى    النفاق   حالة   عن   ولمسؤ   هو   الفرق   هذا .  شاسع   فرق   هو 
  يتمادون   هم   ثم ،  يصدقونا   يعودون   فال   أوالدنا وعى    عمق إلى    تصل والتى  
  بما  ) مثلنا (  مثلهم   ليس   من   كل   يلغون حتى    داخلنا   من   إليهم   وصل   فيما 
  األحياء   من   آخر   نوع   وكأنه ،  المختلف "  خراآل "  من   رعب   من   عليه   يترتب 
  هذا   من   التخلص   ضرورة   تقفز   ثم   ومن ،  فرقتي   فقط   وليس ،  نوعي   يهدد 
  منه   نتخلص ،  بقائي على    خطرا  -  بإلغائه  -  أصبح الذى     الغريب "  الشيء "
   .) حروببال (  جماعات   أو  ) باإلرهاب (فرادى  

 _ــــــــا�	�+ S ـــــــــو4)/ ،  �ـــــــــــا�S 2�N ــــإ+ 
  لعلنا   المسألة   جوهر فى    نغوص   ونحن   بحق   نتصارح   أن   يمكن   هل

  ثم ،  نحترمه   ثم   نقبله   لعلنا ،  ؟ "الطبيعى "  تعصبنا   عمق   جذور على    نتعرف 
 يكون؟   أن   يمكن   ما   خالل   من   ننمو   مث ،  نروضه   ثم ،  نفهمه 

  فيما الرخاوى  يحيى    محمد بابنى    اقتداء ،  شخصى   موقف   من   هنا   أبدأ
فى    وهو ،  قال   ما إلقرارى    فقط   ليس ، 2005  مايو   سطور   مجلة فى    نشره 
  ما   وصله   كيف على    التعرف   محاولة فى    أيضا   ولكن ،  الموضوع   نفس 
،  بطريقته   كل ،  ذلك   مثل   إلخوته   وصل   هل ترى    ويا ،  مثلى   أب   من   وصله 
     كان   مما   نقلل   أن   بنا   المحيط   الصغير   والمجتمع   وأنا   أمه :  نجحنا   وكيف 

 Sـــــــــا���S a ـــــــأ"�2`2
  ال أننى  مرضاى  علمنى  :  أساسا حرفى    منطلق   نم :  البداية   من   أبدأ

  موضع   وهو ،  موضعهم نفسى    وضعت   إذا   إال   موقفهم   أحترم   أن   يمكن 
  ربنا   أنه   يعتقد   من   أتقمص   أن  -  مثال  -  يمكن   كيف   إذ ،  بحق   صعب 
  أن   عليه   مسؤولة؟   بجدية   المهنة   هذه يتعاطى    أن   يريد   من   لكن   سبحانه؟ 
  كان   مهما   شفائهم فى    آمال ،  لمرضاه   احتراما   صعب   هو   ما   كل   يحاول 
  مع   النهج   نفس   أمارس وجدتنى  ،  واع   قصد   ودون ،  المنطلق   هذا   من ،  الثمن 
أوقعـنى    ما   فكثيرا ،  أبدا ،  ال ،  أسهل   مسألة   أنها   القارئ    يظن   وقد ،  األسوياء 
  أن لى    أين   من   ثم ،  أحيانا غيرى    ومع ،  غالبا نفسى    مع ،  الحرج فى    ذلك 
  عليهم   أسقط   أن   إال   أفعل   ال أننى    احتمال   مع   تقمصهم فى    نجحت أننى    أزعم 
 عنهم؟ تصورى  

  ادعاء   من   أغلبنا   يزعمه   ما   فتعرية   رفض إلى    اجعةالمر   هذه بى    أدت
  بين   التفرقة   ضرورة إلى    منبها   مرارا   ذلك فى    كتبت   وقد ،  اآلخر   قبول 
 )2(  و   المبتسم   التفويت  )1(  مثل (  اآلخر   قبول   نسميه   لما   السطحية   األساليب 
 ،) وغيرها ،  النعامي   اإلنكار  )4( و   المناور   التأجيل  )3(  و الظاهرى    التحمل 
  الحوار   مجرد   ال (  آخر بشرى  وعى    مع   بذاته بشرى  وعى    جدل   عمق   وبين 
وفى  ،  الصحف   صفحات على    بها   نقوم التى    التمثيليات   إن . ) والمناقشات 
  تكون   قد ،  الثقافات   أو   الحضارات   حوار   ياناوأح ،  األديان   حوارات   ندوات 
  ال   إننا ،  قبوله   وليس   اآلخر نفى    من   مزيد   عن   بآخر   أو   بشكل   مسؤولة 
       كلمات   تسويق   خالل   من   األعمق البشرى  الوعى  على    نضحك   أن   نستطيع 
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  والخداع   والحشر   والتفريغ   التمهيد   هذا .  الجماعية   الخدعة   لنجاح   مطمئنين  
  حشرا   حشرت   طفيلية   أفكار   نمو   من   إال   التفكير   شلل إلى  يؤدى  الذى    هو 
   . الفطرة   حركية   عن   بديال 

�� �ــــــ��و(   ]ـــــأ$   �ـــــــا'.b   �بــــا�
  فراغ فى    تحدث التى    بالفرقعات   نفاجأ   حين   ذلك   بعد   نعجب   أال   علينا

  لماذا ).  حروبا   أو (  إرهابا   نسميه   فيما   مفعلنة تتجلى  والتى  ،  العقل / الوعي 
  هذه   فأكثر   أكثر   األصغر   شبابنا فى  )  المتفجر   الفراغ (  الوضع   هذا   يتزايد 
  فراغا   أكثر   األصغر   عقول   تصبح   أن إلى    األمور   انتهت   كيف   األيام؟ 
  محجبات   شابات لعيادتى  يأتى    ما   كثيرا   فاألكبر؟   األكبر   من   نقدا   وأعجز 
  ال ،  وصغيرات   كبيرات   متدينات   فاضالت   جميعا   وهن ،  سافرات   وأمهاتن 
إنى    بل ،  وتدينا   التزاما   أكثر   أصبح   الجديد   الجيل   بأن   ذلك   تفسير إلى    لأمي 
  وأخطر ،  تفكيرا   وأبلد ،  مرونة   أقل   اصبح   األصغر   أن   الحال   واقع   من   أالحظ 
  أن   مع ،  تدينا   أقل   بأنهن   الصغيرات   المحجبات   اتهام   أعمم   أن   أريد   ال ،  فراغا 
  ال (  التعليمات   بعض أعطى    حين :  مثال ،  اإلكلينيكية مالحظاتى  فى    وارد   ذلك 
  الصغيرة   من   وأطلب ،  المعرفي   العالج   خطوات   من   خطوة فى  )  األدعية 
،  العشاء   صالة   وبعد )  الفجر   أو (  الصبح   صالة   بعد   ترددها   أن   المحجبة 
أى  !!  أصال   تؤديها   ال   أنها   أو ،  الفروض   أداء على    منتظمة   غير   بأنها   فأفاجأ 
مدى    وبين   التدين   مظهر   بين حقيقى  طردى    تناسب   هناك   يعد   لم .  واهللا 
قبلى    ذلك   الحظ   قد   الراجز طفلى    أن   يبدو   المنكر   ترك   أو   بالعبادات   االلتزام 
  : يدندن  -ورائى    من  -مضى    إذ 

  " 
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"  الغير "  يخص   الوقت   نفس وفى    المنكر   يستعذب   ممن   سخريته   أكتشف   
  . سقر   ونار   القبر   بعذاب 

  البنها عندى    مريض   أم   تدعو   حين :  أخري   مرة   العيادة إلى    عودة
،  أسرع   استجابة فى    أمال   الدعاء   تعمم   أن   األفضل   أن   باسما   أنبهها   بالشفاء 
  فعل فى    سنا   ألكبرا   األم   تتردد   فال "  زيه واللى    هوه "  لدعائها   تضيف   بأن 
  فأوقفهن ، " والمسلمين   هو "  عندهن   من   يضفن   سنا   األصغر   أن   إال ،  ذلك 
،  بالضبط   عندنا   لألصغر   حدث   ماذا   ؟ " يخفوا   بالش النصارى  " و ،  متسائال 
 الخالص؟   وكيف   بهم؟   فعلنا   ماذا 

  أمسك   كنت ،  الراقص   الراجز   هذا ،  بداخلي   الطفل   لعبث   انتبهت   حين
طريقتى    فأتذكر   بمفاتيحه   يعبث إصبعى    وكان ،  ترانسستور   صغير   بمذياع 
،  للخارج سفرى    أثناء   العالم على    واالنفتاح   التعصب   كسر فى    الخاصة 
  :  قائال طفلى    رجز على    ردا   الشاعر فى    فيستيقظ 
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منى    طالبا معى    راقصا   يكمل   فراح   الحوار   بهذا    فرح   قد طفلى    أن   ييدو
  : بدوره يغنى    راح ،  طروب   حفل فى    وكأننا   أعيد   أن 
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  مع   صامت   حوار   خالل   من   المتشنج   التعصب   موجة   تكسرت   هكذا  
  :" صغير   مذياع 
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  هـذه    عايشت أننى    شك   ال .  انغالق   أو   تعصب   من   إليه ينتهى    أن   يمكن 
  وإنمـا  ،  األكاديمية   أو   الحرفية بصفتى    ليس حقيقى    بتحد   التربوية   المشكلة 
  بمقـال  فرحتى    جاءت   هنا   من   ربما ،  أكثر   ال   أمهم   مع   مسؤوال   أبا بصفتى  
   . اآلن   أكتب   ما كتابتى  فى    استلهمته حتى    محمد 

  أصال   لغتها   عرفأ   ال   بلد فى    وخاصة ،  للخارج   أسافر   كنت   حين
  أو ،  الظرفاء   الناس   هؤالء   أمام   مشدوها   أقف   كنت )  إيطاليا   أو ،  مثال   أسبانيا (
  ال أنى    مع   السهولة   بهذه   البعض   بعضهم   يفهمون   كيف   وأتعجب ،  ذلك   غير 
  هذه   أيضا   يفهمون   هناك   فالاألط حتى  :  لنفسى   قلت ،  ينطقونه   مما   حرفا   أفهم 
  مدرسا   يعمل   لشخص   غريبا   التساؤل   هذا لى    بدا ،  جدا   الصعبة   اللغة 
  كنت إننى    ثم ،  التخصص   لنفس   يوميا   وممارسا ،  النفسي   الطب فى    بالجامعة 
  أن   الحقيقية   الدهشة   هذه   من   قدرت . عمرى   من   الرابع   العقد    منتصف فى  
  من   نوبة وفى  ،  التساؤل   هذا   مثل على    قادرا   نشطا   زال   ما بداخلى  طفلى  
)  الشعر   ال (  الرجز   من   خليط حضرنى  ،  الصغيرة   الفرحات   هذه   نوبات 
  صور .   تسجيله فى     أتردد   ولم الشقى    الطفل   هذا   عن   صادر   أنه   تصورت 
  دهشة   من وصلنى    ما   عكس   تمارس   ثلة بداخلى     الطفل   هذا   خيال لى  
  يردد   هذا طفلى    فراح ،  تردد   دون   معا   والحقيقة   الجنة   تحتكر   ثلة ،  فرحة 
  : تقول   راقصة   أغنية   لسانهم على  

 " � ���2   ��9دة   �� �   !2َ�FLـ�   �?"�2   ���!  ،
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  لهم   تسمح التى  هى    الميالد   شهادة   أن   كيف مثلى    يتعجب   كان طفلى    لعل
  يثبته   ما   بمجرد   هكذا   غيرنا   دون   الجنة فى    موقعا   نحجز   أن  -  لنا  -
  عبث   أمر   يقف   لم ").  سطور "فى    محمد   ذكر   كما (  الشهادة   تلك فى    ينالوالد 
  التميز   هذا   يدعم   ما   أن   يكمل   راح   بل ،  ذلك   عند   الراجز   الطفل   هذا 
  االنضمام   هو ،  الميالد   شهادة فى    الوالدان   دونه   ما   صدفة   بفضل ،  الموهوم 
  تعمق   فأكبر   أكبر   بثلة   االحتماء   ثم ،  المصادفة   نفس   تعيش   ألسرة التلقائى  
  : يكمل طفلى  فمضى  ،  الموقف   نفس 

 " ,ُ�m،  ا6}�1َ   ا�Z    Ô #8Eدد   ^�1ـَ�   !�   ^��Û   ا
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  الفخر   بهذا تتباهى  التى    الخاصة   الثللية   هذه   عند   األمر   يقف   ال   ثم   
  وجنته   ربنا   رحمة على     الوصاية فى    التدخل إلى    األمر يتمادى    بل ،  األبله 
)  بالصدفة   ولو (مثلى    دمتَ   ما "  يقول   حالهم   ولسان : غيرهم   دون   يحتلونها 
  من   الصبية   هؤالء   لمثل   يصل   ما   هذا ، " دونهم   جنتنا إلى  ى مع   آخذك   سوف 
طفلى  يمضى  ،  العالمين   رب إلى    الرجوع   دون   وعالنية   سرا   المفسرين 
  : أيضا   الموقف   هذا   تعرية فى    العابث 

  و!�      ا�F+�Z     ª1 ،    ا&+d   و^�ل   ا�O"1�   -�ء "  
  ." إÃ ...   اd?Q6   اLF� Ô    و&aر-d±    ، qأ 

  األخيرة   العبارة   تأملت   حين لكننى  ،  حبتين الشقى    الطفل   هذا   زودها ..  
  كان   هل ،  العكس   وليس ،  العقل   داخل   يتأرجح الذى    هو   المضجع   أن   تعجبت 
  المهدهدة   السكينة   تلك   يترجح الذى    المضجع   بذلك   الطفل   ذلك يعنى  
  األفضل   أنهم   نوهمهم   ونحن   أطفالنا   عقول فى    نحشرها التى    المزعومة 
  العقل   داخل   المحل فى    الثابتة   المترجحة   الحركة   تلك   أن   يبدو   ثم ،  واألصح 
  أصاب   ما   أن   أظن .  الخالقة؟   النامية   العقل   حركية   محل   تحل التى  هى  
،  الشلل حتى  العقلى  التراخى    من   نوع   هو ،  عامة   ومجتمعنا ،  خاصة   شبابنا 
الوعى    لفراغ   استغالال   ثم ،  ناحية   من   المسبق   التسليم   لفرط   نتيجة   هذا   يحدث 
  .أخرى   ناحية   من المتمادى  

  بإصرار ،  ونحن ،  صحيح   اتجاه فى    يعمل   البسيط   الصغير   الاألطف   عقل   
  نذهب   ثم ،  مخاوفنا   من   فيها   نحشره   بما   فطرته   نشوه   نروح   خائف غبى  

     عليه    نتفرج   ثم ،  الزائفة   الفخر   بأغنيات   نهننه   ونحن   وشماال   يمينا   نهزه
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  بما   نفعل   ماذا   لنعرف   مالحقة   ومتابعة ،  دقيق   فحص إلى    يحتاج
  ينزله   لم   ما   فيه   نحشر   إذ ،  اهللا   خلقه   كما ،  البشري   العقل فى  .  دينا   نتصوره 
   . اجتهادنا   ومحدودية   نامخاوف   علينا   تمليه   ما   بنتيجة   نمأله   وإنما ،  سبحانه 

  أشار   حين   البرنامج   نفس فى    جاء   ما   فأعيد   السياسة   تمييع   عن   أما
  الشباب   فيه   يعيش الذى    الفراغ   أن إلى    حمودة   عادل   األستاذ   النابه الصحفى  
  الحزب   خالل   من   سياسيةال   بالممارسات   السماح   من   بمزيد   يمأل   أن   يمكن 
:  الهواء على    ونحن   تلقائيا   عليه   أرد بى    وإذا ،  كأمثلة   الوفد   حزب   أو الوطنى  
، " أصال   الوفد   حزب   أو الوطنى    الحزب   اسمها   حاجة   فيه يبقى    لما   مش "
، " كويسين   ماشيين   كنا   حناا   ما "  المهذب   المذيع   بقول   البرنامج لينتهى  
،  عالنية   الحوار   هذا   فيها   تبادلنا التى    الحرية   مساحة   واحترمت ،  احترمته 
  . طيبة   بداية   لعلها :  نفسي فى    وقلت 

  خالل   من تتأتى    ال   الشباب وعى    تمأل   أن   يمكن التى    السياسة   ممارسة
  الوفد   حزب   خالل   من   وال ،  التنظيمي   هيكله   ضخامة   بكل ى الوطن   الحزب 
  كنت   إن ،  حسنة   ونوايا   خضراء   صحيفة فى    يتمثل الذى    وتراثه   تاريخه   بكل 
  ممارسة   عن   لتغنيهم   الشباب وعى    السياسة   تمأل   كيف   تقيس   أن   تريد 
،  والنوادي ،  الخاصة   والجلسات ،  المقاهي فى    اعنه   فابحث   اإلرهاب 
  االنتخاب   صناديق   أمام   رصدها تدعى    أن   قبل ،  والجامعات   والمدارس 
  شارع   وجود   عدم   نتيجة  -  اآلن   شبابنا   بين   تمارس التى    السياسة .  المشبوهة 
  الجماعات   واجتماعات   مساجدال فى    تمارس التى  هى   -حقيقى  سياسى  
  . يملؤه   ال   الفراغ يغذى    بديل   وكالهما ،  المحظورة 

 �جــــــــــــــ�>/   �اغـــــــ<
  ليست   أنها   مع ،  تماما   متشائمة   تبدو التى    النظرة   هذه   عن   أعتذر   أن   البد

  نجيب   أن   نحاول   ونحن   حتمية   ايةبد   مجرد   ألنها نظرى    وجهة   من   كذلك 
على    وهو   المتخثر   مجتمعنا وعى    سطح على    الفقاقيع   تلك   ظهور   سبب   عن 
  االحتفاظ على    قادر   ذلك   كل   برغم أننى    وأعترف   أقر .  والتعفن   الفساد   وشك 
  البرنامج   ذلك فى  جرى    وما ،  المقال   هذا   ونشر   كتابة   بدليل   وأيضا ،  باألمل 
  . الزمن   طال   مهما   والمحاولة   اإلصرار   فلنواصل ،  الهواء على  

  بأنه   عامة   والمجتمع ،  خاصة   الشباب   حال   إليه   آل   ما   وصف   يمكن
  أن   اتجاه فى    تهدنج   أن   علينا   فإن وبالتالى  ، " للتفجر   جاهز   مثلوج   فراغ "
،  دافئة   إحاطة فى    منهم   نقترب    وكيف ،  الفراغ   هذا   نمأل   كيف   نعرف 
  أن   دون   تفكيرهم   جمدت التى    الثلوج   إلذابة   محاولة فى  ،  مسؤول   واحترام 
  أو ،  ذلك فى    نفكر   أن   يمكن   كيف   عليكم   باهللا   ولكن ،  التخثر   من   وعيهم   تحفظ 
 أصال؟   به   نتمتع   ال  -  الكبار  -  ونحن ،  فيه   نأمل حتى  

 Fـــــــا���S e ــــــا���   *ــــــأ
  للمريض   أسألها التى    الروتينية   األسئلة   بين   أضع   أن   مؤخرا   اضطررت

  القرآن   إذاعة   فيها   يفتح التى    الساعات   عدد   عن   سؤاال عيادتى  فى    وأهله 
  من   كثير وفى  ،  بذلك   عالقة   لها   ليس   حالته   كانت   لو حتى    ذلك   أفعل ،  الكريم 
إلى    جنبا ،  والليل   النهار   طول   مفتوحة   بأنها   فخورين   األهل ينبرى    الحاالت 
  القرآن   إذاعة   فقرات   بين   وقت   من   يفيض   ما   لمأل   الدينية   الشرائط   مع   جنب 
الوعى  فى    حضوره   الكريم   للقرآن   أن إلى    واألهل   المريض   أنبه ،  الكريم 
،  ناحية   من   خطيرة   مسؤولية   يتطلب   حضور   وهو ،  متميز   بشكل البشرى  
  ما   شارحا   وأضيف ،  أخري   ناحية   من   مبدعا   استلهاما   يستجلب   قد   كما 
،  نسمعه   ونحن   به   أمرنا الذى  "  واالستماع   اإلنصات "معنى    من وصلنى  
 الكريمتين   باآليتين   وأهله مريضى    وأذكــر 

  لرأيته   جبل على    القرآن   هذا   أنزلنا   لو "  ثم  " ثقيال   قوال   عليك سنلقى    إنا "  
  دون   األصوات   تكرار   أن   شارحا  -" اهللا   خشية   من   متصدعا   خاشعا 
  سبحانه   اهللا   كالم   يهمش   قد ،  هكذا   راتب   بشكل الوعى    خلفية فى  ،  إنصات 
  بشكل الوعى    يخدر   هو   الوقت   نفس وفى  ،  خشيته   من   به   نتصدع   ال   ونحن 
   تعليماتى    جرعة   أضبط وحتى  ،  نقد   دون   فيه يلقى    ما   لتفريخ   رضةع   يجعله 
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  .أنه  - وطفلى    أنا -   سويا   فندعو   االنفتاح   هذا   لصالح   اللحن   نهاية إلى    أطمئن
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  لما النفسى  (  التفسير   عن   الشاب   المذيع سألنى  "  بيتك   البيت "  برنامج فى 
  بمعظم   تلصق التى  )  النفسي (  الصفة   هذه   من   أنزعج   عادة   أنا ).  حدث 
  اإلسراع   خشية   وذلك ،  لمبرراتها احترامى    مع ،  إلي   توجه التى    ألسئلةا 
  أعقد   المسألة   بأن   السائل   اإلبن   أجبت ،  ودمتم   فالنصائح   فالتبرير   بالتشخيص 
  عن   ناهيك ،  محددة   نفسية   بحالة   نفسرها   أو ،  بذاته   سبب إلى    نعزوها   أن   من 
فى    ننظر   أن   تعلمنا   كانت أمى    إن   له   قلت ،  والتحليل   بالتشخيص   اإلسراع 
)  آنذاك   الرفاهية   هذه   مثل   لدينا   يكن   لم  - ثالجة   دون " ( البايتة "  الملوخية 
  الفقاقيع   ههذ   أن   باعتبار ،  متفجرة   فقاعات   أية   سطحها على    كان   إن   لنالحظ 
أمى  تأتى  حتى    منها   األكل   نتجنب   أن   علينا   وكان ،  فسادها   دليل هى  
  الفقاقيع   هذه   إن   قلت .  صحتنا على    حرصا   بعيدا   عادة   تلقيها   ثم ،  وتشمها 
  ألنه ،  خرياأل   تلو   الواحدة "  نفقعها "  بأن   نعاملها   ال   الملوخية   سطح على  
إلى    بذلك   أشير   كنت ،  حمضت   قد   الملوخية   أن   طالما   غيرها   يظهر   سوف 
  بشكل   العام الوعى    تخثر   اتجاه فى    يسير   مجتمعنا   أن إلى    االنتباه   ضرورة 
  متعدد   هو   قرن   نصف   من   أكثر   منذ   المجتمع   هذا فى    الحادث .  بآخر   أو 
  وتفاهة ،  الصفوة   وانفصال ،  التعليم   سطحية :  يشمل   بما   والمستويات   األبعاد 
  ثم   ومن ،  القرارت   اتخاذ فى    المشاركة   وضعف ،  البيانات   وكذب ،  اإلعالم 
  الفرحة   قلة   ذلك إلى    أضف ،  قرار أى    نتيجة   مسؤولية أى    تحمل   عن التخلى  
  التلقائية   الجماعية األغانى    اختفاء   ضمن ،  العمل أغانى    واختفاء ،  الجماعية 
التلقائى  الشعبى    الرقص نفى    أول   من (  الجسد   مع   الخصام تمادى    ثم ،  عموما 
  حركية   خالل   من   الموالد فى    اهللا   ذكر   طقوس على    التحفظ حتى  ،  الجماعي 
  يحسد   وشطارة   مزايا   واعتبارها   السلبية   القيم   بانتشار   األمر   يتفاقم ، ) الجسد 
  بسماد   تكاثره   الهبوا   وقد الجماعى   الوعى    تخثر   فيتسارع   عليها   صاحبها 
تى ح   المصالح فى    الرشوة حتى    المدارس فى    الغش   من   الفاسدة   القيم 
  للمصالح   الرسمية   المواقع   استغالل حتى    المراكز إلى    الملتبس   الوصول 
 . والثللية   الشخصية 

 %ثـــــا�>   �ــــــــا����;
  و   التربية   سوء  )1:( هي   ثالثة   لمصائب   نتيجة   ذلك   كل   نضع   أن   يمكن

  . سياسةال   تمييع  )3(  و   التعليم   فساد  )2(

  فقد ،  فاألوسع   األصغر   والمجتمع   األسرة   مهمة   أساسا هى  التى  :  التربية   أما   
  . والصدفة   بالستر   مرهون   أطفالنا   نمو   ناتج   صار حتى    بها   االهتمام   تراجع 

  رقاماأل   وبرغم   واقعه   عمق فى   -  عندنا يجرى    كما   التعليم   أما   
  البرنامج فى  .  قلته   من البشرى    العقل على    أضر   أصبح   فقد  -  والتصريحات 
  الوقاية   أن إلى    فريد   نصر .  د   السابق المفتى    فضيلة   نبه ،  سالفا   إليه   المشار 
على    معه اتفاقى    ومع ،  صحيحا   تعليما   الدين   تعليم هى    األحداث   هذه   مثل   من 
  ما   أو (  التفكير   إطالق   أن على    أصررت أننى    إال ،  المبدأ   حيث   من   ذلك 
،  وأضمن   أهم   أو   األهمية   نفس فى    هو )  التفكير   طريقة   أطفالنا   تعليم   أسميته 
  إال   ليس   فاإليمان ،  ليمالس   الدين إلى    سيوصل الذى    هو   السليم   التفكير   ألن 
  من   الجاهز   الدين   تعليم   أما ،  التفكير   وسالمة   الفطرة   لطالقة الطبيعى    النتاج 
     أمر   فهذا ،  المتجدد اإللهى  الوحى    استلهام   دون   الثابتة   التفسيرات   خالل 
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الذى    بهذا   عالقتك   لتحديد   األشرف   البداية   هو   تحديدا   ودينك   وأصلك
  بناء   جدل   الحتمال   الحقيقة   البداية   نقطة   إنها ،  أعلنت   مثلما   بدوره   أعلــن 
  االسم   وفحص   والتجسس   للحدس   األمر   نترك   أن   أما ،  المستويات   كل على  

  جوازات    ضابط أى  وعى  على    بسهولة   يمر   ال "  محمد "  ماس   أصبح (
  . تصنعا وأغبى    ادعاء   اخبث   فهذا )   أمريكي 

  من   ردحا   بترديدها   فرحنا   طالما   شعارات   فحص   نعيد   أن   علينا  : را+	�
  ثم   لكن ،  أطلقت   نحي   دورها   أدت   قد    الشعارات   هذه   تكون   قد .  الزمن 
  هللا   الدين "  شعار   مثال   خذ . انتهى   قد االفتراضى    عمرها   يكون   أن   احتمال 
  بخبطة   المسألة أنهى    وكأنه   يقال ،  براق   شعار   هو ، " للجميع   والوطن 
يعنى    كان   ظهر   حين   أنه   أظن ،  تعجبت   أتأمله   رحت   عندما لكننى  ،  مزدوجة 
فبالتالى  ،  اهللا   عليه   يحاسبنا الذى    الدين   بشؤون   لتختص   الدينية   السلطة   إزاحة 
  ومزيحا   اهللا على    واحد   كل   حساب   أن إلى    مشيرا   هللا   الدين   تعبير   يكون 
  إن ،  الجميع   ملك   هو  الذى   الوطن   إدارة   شؤون فى    الدينية   السلطة   لتدخل 
  فهو ،  األلفاظ   ظاهر   به توحى    كما   أو ،  حينه فى  اإليجابى    التفسير   هذا   صح 
  : والبديل   النقد   وإليكم ).  األقل على    أنا فحصى  (  الفحص   بعد   كذلك   يعد   لم 

  هللا   هو   والوطن ،  عاليت   الحق إلى    المتوجهين   للناس   هو   الدين   إن
  الحق   عن   وكيلة   ليست   ألنها   الدينية   السلطة   عن   بعيدا   األشمل بالمعنى  
  بال   التطور   مسيرة على    التأكيد بمعنى    هللا   هو   اهللا   خلقه   ما   كل   إن ،  سبحانه 
  هللا   هم )  الجميع (  الوطن   وناس   لوطنا   يكون   ثم   ومن ،  شأنه   جل   نحوه ،  نهاية 
  ). سبحانه   ينكرونه   من   فيهم   بما (  أيضا 

على    للجميع   هو   الدين   أن   هو   السمعة   حسنة   المقولة   لهذه   البديل   إن
  هللا    هو ،  عليه   ومن   هو   الوطن   وأن ،  إيمانهم   طريق   ألنه   أديانهم   اختالف 
  نهايته   نتبين    ال   كنا   وإن ،  الطويل المدى  على    مشترك   ضام   حق إلى    سعيا 
  .  مدنية   أو   دينية   سلطة أى    من   تدخل   دون   جميعا   حقنا   هذا ،  األن 

  عن   الدين   فصل   نجاح   لزعم   باالستسالم نرضى    أال   علينا  : &��#�
،  ناحية   من )  الناخبين (  البشر   نفوس   داخل يجرى    ما إلى    االنتباه   دون   لةالدو 
  انتخابات أى  (  االنتخابات   مطبخ فى    وعالنية   سرا   المشاركين   فرق   وبين 
  رجال   من   حصر   بال   عددا   الفرق   هذه   تتضمن   حيث )  العالم مستوى  على  
  المتدينين   أصوات   للمرشح   يبيعون   مؤاخذة   وال   ووكالئهم   والطوائف   الدين 
،  المخالفين   ضد   وتعزيزه   والمغرور   المغترب   نشاطهم على    المواقفة   مقابل 
  أمر   الدين   بأن   القول   إن .  بوش   دبليو   السيد   واسألوا ،  وعالنية   سرا   ذلك   يتم 
الخلفى    الباب   من   السياسة فى    يتدخل   أنه   تأكيد   ذاته فى    هو   بحت ى شخص 
  ). كذلك؟   أليس " ( بحت شخصى  "  هو   الناخب   ألن 
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فإنى    فيه   وإعادةالنظر ،  تجنبه ينبغى    ما   بعض على    نبهت   قد   كنت   فإذا

  وبصراحة ،  عمله   يمكن الذى    ما   أطرح   أن   يحتمل   يعد   لم   المقال   نأ أرى  
،  فورا   اآلن   تطبيقها   يمكن   محددة   نقطا   أعرف   ال ألننى    هروبية   فرصة هى  
  هو   ال   مجتمع فى    نعيش   أصبحنا   أننا   تعلن    سوداء   لنظرة   استسلم   أن أخشى  
  وبعض   ووعود   وخطب   بيانات   هو   المطروح   كل   وأن ،  مبدع   هو   وال   نتجم 
  وأنه ،  االنتخابات   وقبيل السياسى    االحتقان   مناسبات فى    والعالوات   الخدمات 
  ثم   ومن ،  للتخثر   عرضة   المجتمع وعى    يزداد   سوف   هذا   مثل   مناخ فى  
على    قادرة وهى   -  وجماعات فرادى   -  اإلرهاب   فقاقيع   ادتزد   سوف 
  تلو   الواحدة   فقعها   حاولنا   مهما   مختلفة   أشكال فى    سطحه على    الظهور 
  . وهكذا   حامضا   أصبح   الطبيخ   دام   ما األخرى  

  متألما   متفائال نفسى    رأعتب   وأنا   الصورة   بهذه   المقال أنهى    أن   يمكن   ال
  مما مرضاى    مع   أمارسه   ما   بعض إلى    ألجأ   سوف   لهذا ،  الوقت   طول   عنيدا 
  معا   الشاعر ووعيى  ،  الراجز طفلى    من   استلهمه ،  معرفي   عالج يسمى  

  : يلي   ما   القارئ على    فآعرض ، ) المقال   أول   أنظر (

  

  ربع   بنفسه   يقرأ   أن )  عامة   المريض   أو (  الشاب   من   أطلب فهمى    يساء   وال 
  ساعة   لربع   صباح   كل   يستمع   وأن ،  أقل   وال   أكثر   ال ،  يوم   بعد   يوما   حزب 
  مباشرة   وذاك   هذا   مسؤولية   يتحمل   وأن ، ) مرتال   ليس (  مجود   مصحف   تالوة 
فى    يعينه   بما   وصله   ما   يستلهم   لعله ،  خارجه   من   تفسير إلى    اللجوء   دون 
  عن   بديال   فيه   حشروها التى    السكينة   ألرجوحة   االستسالم   دون   عقله   تحريك 
  يعمر الذى    الوقت ،  ذلك   خالل   ومن ،  ذلك   بعد   يجد   لعله   ثم ،  الفطرية   حركيته 
  . جميعا   والناس   اهللا   وأرض   نفسه   وبه   فيه 

  بأقل   المستمرة   التالوة   هذه   مثل   استعمال   لسوء   والشباب   األسر   لجوء   إن
  قادر سخى    بشكل   الشاب وعى    يسمد   إنما   واالستلهام   المسؤولية   من   قدر 
  بذرة أى    أن   النتيجة   فتكون ،  فيه تلقى     مناسبة   عابرة   بذرة أى    إنبات على  
  النبات   مثل   تتفرع   ثم ،  بسرعة   تنبت   ما   سرعان   ملوث   جو فى    طائرة 
  نحو   السليم   التفكير على    القادرة   المساحة   كل   لتحتل   والحشائش الطفيلى  
  .وتعالى   سبحانه   الحق 
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  ندرة   أن إلى    التنبيه   من   البد ،  ينتهي   أن   يمكن   ال الذى    المقال   إنهاء   قبل

  يتجه   حين   وذلك ،  اآلخر   الطرف أقصى  على    آخر   حل إلى    يلجأ   شبابنا   من 
  تفصيل إلى    اآلن   هنا   لسبي   ال أخرى    بطفيالت   وعيه   فراغ   ملء إلى  
  ليست   حلول وهى  ، " الصياعة " و   المخدرات وهى    أال ،  ومخاطرها   أضراها 
  الحظت إننى    ثم .  عادة   ومكلفة ،  محدودة   زالت   ما   كانت   وإن ،  سلبية   أقل 
  بشكل السطحى     التدين   خدر إلى    المخدرات   غيبوبة   من   االنتقال   سهولة 
  . كثيرة   فروقا   أجد   أن   دون   الشخص   نفس   عند   وخطير   زائف 

،  الفوري   للتطبيق   قابال   عمليا   حال   أطرح   أن   العجالة   هذه فى    مجال   ال
  التربية   من   بدءا   تقريبا   شيء   كل فى  جذرى    تغيير إلى    يحتاج   فاألمر 
  تتوجه حتى    اهللا   خلقها   كما   السليمة   الفطرة   تنمية إلى    منتهيا   التعليمو 
  كدحا   ربها إلى    تكدح وهى  ،  التشنج   أو   بالتبعية   وليس ،  واإلبداع   باالستلهام 
هى   -  ةبالمصادف   عادة  -  معينة   ديانة   من   فيه   أنفسنا   وجدنا   ما   إن ،  لتالقيه 
  ضام   أمر   وهو ،  والتزام   عبادات   من   نمارسه   ما   يدعمها ،  والزمة   مفيدة   بداية 
  المسيرة   فوقها   تتشكل   أن   يمكن التى    القاعدة   تمثل   جميعا   النها ،  وموجــه 
  .وتعالى   سبحانه   الحق   وجه إلى    المبدعة 

حتى    وال ،  خطابية   نصائح   تقديم إلى    أميل   وال   زجاه   حل عندى    ليس
  إليه   أنبه   أن   أستطيع   ما   كل .  يعنيها   ما   إال   يعنيها   ال التى    للسلطة   توصيات 
  االجتهاد   من   لمزيد   انتظارا ،  حاال   تجنبه ينبغى    ما   هو   المقال   هذا   نهاية فى  
  . الواقع   أرض على    عمله ينبغى    ما   بعض إلى    نصل   لعلنا ،  والعمل   اعواإلبد 

Eذلك   نفعل   ال   أننا   حين فى    اآلخر   قبول   ادعاء   نتجنب   أن   علينا  : أو  
  إدخال فى    سبحانه   اهللا   عن   ننوب   داخلنا   داخل فى    إننا   بل ،  وفعال   حقيقة 
فى  ،  وعي   بغير   أو بوعى  ،  البطال على    العمال على    النار   بعضا   بعضنا 
  البابا   سؤال   ويمكن (  المستديرة   الموائد   حول   الحوار   فيه   نواصل الذى    الوقت 
  !!) ذلك فى    الجديد 

��)�g :  أو موقعى    عن للتخلى     دعوة   ليس   اآلخر   قبول   أن   نفهم   أن   علينا  
أتخلى    أن   من   خوفا   فقط   ليس ،  الميالد   بصدفة   فيه نفسى    وجدت الذى  موقفى  
  نذكر   زلنا   ما   ونحن (  خاصة   عالنية   أو   سرا مثلى  "  اآلخر "   يفعل   ال    ثم ،  أنا 
  لآلخر الحقيقى    القبول   إن  ،) العاص   بن   وعمرو األشعرى  موسى  أبى    لعبة 
  مع ،  فيه " غيرى "  مما   للتعلم   سعيا   وبداية   احتراما   فيه   أنا   بما   بالتمسك   يبدأ 
  هذا ،  الصدفة   بمحض   فيه   هو   فيما   نفسه   وجد   قد   كلينا   أن   االعتراف 
  أو   التجاهل   أو   التفويت   أو   جاملةالم   شكل   يأخذ   أن ينبغى    ال   االحترام 
  حقيقة   اآلخر   ذلك   موقع   من   الفهم   ومحاولة   التقدير   شكل   وإنما ،  اإلنكار 
  ) ذلك   أمكن   ما (  وفعال 

�<��g :  فى    الدينية   صفتنا بنفى    الرمال فى    رأسنا نخفى    أن   هو   المطلوب   ليس
 لونك   إعالن   إن ،  والموضوعية   السماح   ممارسة   نتصنع   ونحن   الرسمية   أوراقنا 
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  إذاعة   من   أو ،  جماعته   شيخ   من   سمعها فتوى    من   فعلته   تبرر   اإلجابة 
  التساؤل   هذا   مارس   نكا   لو   لكنه ،  رسمي مفتى    من حتى    أو ،  متشنجة 
  كان   فربما ،  الذكر   سالف المعرفى    التدريب فى    حاال   عرضتُه   كما   صغيرا 
  اهللا   أمام   الوقت   طول   مسؤول   شخصيا   أنه   تؤكد التى    الكريمة   اآلية إلى    انتبه 
أعطى    قد   كان   إذا   هذا ،  مصدرها   كان   أيا فتاوى    من   يصله   عما   سبحانه 
  أفتوا   من   كل   من   ينتظره   ما ،  بوعيه   يستلهم   أو ،  بنفسه   ليفهم   الفرصة   نفسه 
  . السليم   والمنطق   الفطرة   يخالف   بما 

�ْا     اêo&َ   #O>ëّأ    إذ "   ÝFâ+ì&أ   #ْ!ِ   #âO>ë�ْا     اÝFÚ+ë&أ   Úو  
  وÚََ̂�ل ..   أ�Ú+ß:JبLَ&َ   æ[â9â�   è�Û�ÜFë   وÚ   ّاÜFَ<ابÚ   رÜَأوèْا 
 #َO>ِë�ْا   اÝFâ+ì&أ   �َ   ë�1َ   َأن
Üأ   َآ
íُة   َÚ+�1َZَ   [Ý91ْ!ِ   �Ú;َآ  

íُءوا Ú+&َ   �ë1!ِ  "  

 اCF ]   ا�   @�ق

�   - �W, ا_/ل 2�O-2005 
  

 ىـــمعرف   الجـــع 
  ،  القارئ عزيزى 

  حجم فى    الترانسستور   حبذا   يا (  الصغير   بمذياعك   أمسك :  فضلك   من
  تشترك   الطيبة   أمهما   واجعل ،  ابنتك   أو   وابنك   أنت   ببطء   مفتاحه   وأدر  ) الكف 
،  الواسع   العالم   من   ما   موقع   من   قادم   تفهمه   ال   رطان   عند   وقفت   وكلما ،  معك 
  النار   يدخل   سوف   الصوت   هذا   صاحب   هل :  ابنك   يسألك   أن   قبل   نفسك   إسأل 
  ابنك   اسأل   ثم   الكفاية؟ )  دينك   عن (  عنه   علم   لو حتى  ،  دينك إلى    ينضم   لم   إن 
  هاو   دين   رجل   من   سمعها   مرجعية إلى    ذاه   رده   ينسب   أال   شرط   لرده   واستمع 
  " إيه؟   بأمارة "   إجابة   كل إلى    وأضف :  بهدوء   إجاباتك   راجع .  محترف   أو 

   . ذلك   بغير   أفتاك   من إلى    الرجوع   دون ،  ذلك   إفعل

بشندى    حسن   أن   لو :  هكذا   العالج   هذا لجدوى    توضيحا   نشرح   دعونا
  األزهر فى     ضحيته   كانت   إن   الجنة   لدخول   يستعد   وهو   نفسه   سأل   مثال 
   جاءته   ربما   فعلها؟   كما   فعلته   سيواصل   كان   فهل   ال؟   أم   إليها   معه   ستذهب 

                  

َََArabpsynet Psychiatrist Guide 
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www.arabpsynet.com/cv/CV.htm 
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َََArabpsynet Books Guide 
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 �����������������א��زא� 


boufoulab@yahoo.fr 

     
�- �  :�ـــــ�8,��
و�m2Jا Y8+أ-
�O ه<b ا�را:, = إ�Iر �Y �� إ�
اف !
آ" ا

, Z�Lmا$F� ا3¡
ا= ذي ا�اdZ ا�:/!� =  ��ا!�: �� �1�ان)crasc(ا3-�;�� , وا

��O , "ا�"ا0-2002/2004  

 :ا�ـ�ـeـ�ـ�ى
1�&
��ت ا7[����Eا� : 

1-1  Ñدورآ� ,O
C2 . 
1-2  "2�
O, ��ر:C2 . 
�ن  1-3&
! ,O
C2 . 
1-4   ,O
C2"ارد� ". أوه�#"و " آ�
1-5  kرآ�! ,O
C2 . 

O, ��رك   1-6C2(Park) . 

O, ا��3ا  1-7C2ب . 

2- �&0dEت ا����Eا� . 
2-1  , � �8�
O, اC1 ا

!�ن  2-2eا��+�ط و ا ,O
C2 
�آ ,  2-3��
O, اC2 . 

��ت ا�0&�/&� و ا���ر�&� -3�Eا� . 
3-1  , ^
S
O, اC1
O, ا�:/! ,(اC1 ). ا
3-2  , �
{
O, اC1
!�ن ا� �:�(اeا ,O
C2( 
- �E�/جـــــإ� . 
 sــــ� و �ا[ــه�ا� -

  
إن اإلنحراف حسب دوركايم ظاهرة سوية، و هو مرتبط بالمجتمع و 
ثقافته، و اإلنحراف ال معنى له إال إذا قورب داخل المجتمع و الثقافة 

  .الحاصل فيهما

تلعب الثقافة دورا كبيرا في تحديد صحة أو خطأ سلوك األفراد، يقول 
و ال يوجد  ال توجد مجتمعات بال إجرام متطور نـسبيا،: " دوركايم 

شعب ال تنتهك األخالق فيه يوميا، إن الجريمة شيء ضروري و يستحيل 
أن تكون غائبة، إن الظروف األساسية للتنظيم اإلجتماعي تؤدي منطقيا 

  ".إلى الجريمة 

و هي سابقة تعني إنعدام  )ألف(إن األنوميا كلمة منحوتة أصلها كلمتين 
قد أخذ علماء اإلجتماع هذا تعني غياب الكلمة، و ل )نوميا(الشيء، و 

المصطلح    و إستعملوه بمعنى آخر و هو الحالة اإلجتماعية التي تتميز 
  .بغياب المعايير

يرى دوركايم أن اإلنسان ال يستطيع أن يتوافق مع نفسه و اآلخرين 
  .إال إذا توافقت حاجاته مع وسائله

2.1.           :ـــــ� +�ر"�(ــــــــ(�1
جتماع بارسونز إلى المدرسة الوظيفية التي تقوم على ينتمي عالم اإل

أن التوازن و اإلستقرار هما األساس في المجتمع و أن "مسلمة مفادها 
  ".  إفتقادهما هو اإلستثناء 

يري بارسونز أن الحركات المتطرفة تظهر نتيجة عدم التوازن و عدم 
  لسياسية في اإلستقرار في المجتمع، كما تظهر بسبب فشل و تعثر النظم ا

إختلف التفكير في االنحراف إلختالف تخصص و مشارب المنظرين 
له و قد حاول الباحث في هذا الفصل التطرق إلى ثالث أنواع من 

  :النظريات المفسرة لالنحراف و هي 

1.   �ــــــــــــ�ت ا�5
����ــــــــــا� �1
1.1.    [ـــــــ� دورآ�ـــــ(�1

و  ء اإلجتماع القالئل الذين إهتموا باإلنحرافيعد دوركايم من علما
و  م، 1897الجريمة، فقد أجرى أول دراسة علمية لظاهرة اإلنتحار سنة 

فسر اإلنتحار خاصة و اإلنحراف عامة بوجود ما يعرف باألنوميا أو 
  .)ANOMIE(إنعدام المعايير

يرى دوركايم أن تفكك البناء المعياري و ضعف قوة الضبط يعرض 
األفراد إلى الفوضى و خروجهم عن المعايير المقبولة في المجتمع سلوك 

إن إستقرار العالقات اإلجتماعية . مما يعرضهم إلى اإلنحراف و التطرف
يقوم على وجود بناء معياري مرتبط بالسلوك، بحيث يكون هناك قبول و 

  .إتفاق جماعي على هذا البناء

على مستوى الوسائل و (ن أثناء األنوميا يفقد اإلنسان إحساسه باألم
، فالشخص السوي عند دوركايم هو الشخص األخالقي )األحداث في آن واحد

أي الذي يدمج العناصر المعيارية و يتقمصها، حيث تنبع طاعته للقواعد 
المعيارية من عنصري الرغبة و الرهبة معا، فحسب دوركايم دائما يجد الفرد 

و تحقيق للذات، و هكذا فالنظام األنومي من طاعته للمعايير اإلجتماعية سعادة 
  .يقابله النظام األخالقي، فاألول متفكك و الثاني منضبط

  إن المجتمع يمارس ضغطا على أفراده الذين يملكون طموحا كبيرا، 
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المنحرف يعتبر من وجهة نظر إجتماعية تدليل على عدم اإلنسجام بين 
لطموحات و الوسائل الضرورية لتحقيقها، يرى مرتون أن الطبقة ا

اإلجتماعية الدنيا هي التي يقع على عاتقها الضغط اإلجتماعي األكبر، و 
  .هكذا يربط مرتون بين األنوميا      و البناء الطبقي

و يتخذ مرتون نفس وجهة نظر ماركس حول الطبقة المعرضة أكثر 
يا أما دوركايم فيرى أن الطبقة الغنية هي التي لإلنحراف و هي الطبقة الدن

  .تتعرض أكثر لإلنحراف

4.1.   (CLOWARD & OHLIN)"*ــــــــأوه/"و" آ/�ارد"� ـــــــ(�1
يتخذ هذان العالمان وجهة نظر إقتصادية حيث يربطون اإلنحراف و 
التطرف بالطبقات اإلجتماعية الدنيا، فقد الحظ أن بعض المناطق 

نتج إنحراف أقل من مناطق أخرى، و هذا اإلنخفاض في الحضرية ت
معدالت اإلنحراف يعود إلى كون المناطق األكثر إنحرافا يعيش شبابها في 
إطار ثقافة فرعية معينة يمكن وصفها بثقافة الجريمة المنظمة، أي أن 
أنماط السلوك المنحرف يتطلب وجود ظروف و فرص خاصة لحدوثه، و 

 ".نظرية بناء  الفرصة " ية لهذا تسمى هذه النظر

يعتقد هذان الباحثان أن ال هناك تكافئ في الفرص بل الواقع 
اإلجتماعي يبين أن أفراد المجتمع متمايزين طبقيا و إجتماعيا، و يزداد هذا 
التناقض بين الطموحات و الفرص كلما انخفض موقع الفرد طبقيا، فأفراد 

صعود إلى األعلى، و لما توصد الطبقة الدنيا يجدون صعوبة و عراقيل لل
أمام األفراد أبواب النجاح ال يجدون فرصة للتراجع عن طموحاتهم نتيجة 
الضغط اإلجتماعي، فيبرز عندهم إحساس باالغتراب عن المعايير 

  .االجتماعية فيدفعهم هذا إلى تبني سلوك متطرف و منحرف

5.1.   i ـــــــــــ� ��رآـــــــــــ(�1
العنف هو الوسيلة األساسية للتغيير اإلجتماعي، كما يرى ماركس أن 

يلعب الدين دورا هاما في تحرير األسرة، إن الحركات الدينية هي عبارة 
  .عن ثورات إجتماعية تتمرد على األوضاع و تساعد على تغييرها

صراع "إن القاعدة النظرية التي تقوم عليها أفكار ماركس هي قاعدة 
اإلجتماعي ناتج عن الصراع الطبقي بين الطبقة  ، أي أن الحراك"الطبقات

البرجوازية و الطبقة الفقيرة، و يمكن اإلستزادة من أفكار كارل ماركس 
  ".رأس المال"بالرجوع إلى كتابه 

�1� +�رك  .6.1)PARK    
تقوم نظرية بارك على مفهوم الهامشية اإلجتماعية                          

(Marginalité sociale) ، الذي يطلق على الشخص الذي يعيش و يساهم في
: "  )م1991(حياة و ثقافة شعبين متمايزين، و من جهته يعرفه محمد الجوهري

  ".على أنه الفرد الذي ال يشعر باإلندماج الكامل في المجتمع الذي يعيش فيه 

أن الهامشيون مغتربون و " كربكوف"و "ستوبكوبست"و يرى 
  :علماء اإلجتماع األفراد المعرضون للهامشية و همعدوانيون،  و لقد حدد 

  .المراهقون - 
  .أفراد الطبقة الوسطى - 
 .أفراد هبطوا سلم التدرج اإلجتماعي - 

 .مهاجرون من قرية إلى مدينة - 
 :و يمتاز الهامشيون حسب ثروة إسحاق بما يلي 

  .غير منتمون إلى المجتمع - 

 . لهم شخصية مضادة للمجتمع - 

ير عن هامشيتهم و عن فقدان يلجؤون إلى التطرف للتعب - 
  .دورهم في المجتمع

  .اللجوء إلى الدين لتحقيق إشباع إنفعالي -

مواجهة المشكالت اإلجتماعية و اإلقتصادية، إن الحركات اإلجتماعية  
المتطرفة هي وليدة التغيرات التي تراكمت في مجتمع معين أصبحت قيمه 

  .و معاييره ال تشبع حاجات أفراده

  :ربع شروط لظهور الحركات اإلجتماعية المتطرفة حدد بارسونز أ

وجود عوامل تدفع إلى اإلغتراب لدى األفراد، أي إحساس  - 
األفراد بأن النظام اإلجتماعي الذي يعيشون فيه أصبح بحاجة إلى تغيير، 

  .إلخ....فهؤالء األفراد يعانون من مشاكل عديدة كالبطالة و الفقر و الظلم 
ثقافة فرعية و منحرفة، حيث نجد ظهور و تكون جماعة ذات  - 

  .أن هذه الجماعة منتظمة في نشاطاتها تحت قيادة زعيم أو قائد كفئ
إعتماد هذه الجماعة الفرعية على إديولوجية أو مذهب ديني  - 

 .يمكنها من إكتساب الشرعية عند عامة الناس
 .وجود مشاكل إجتماعية و إقتصادية فشلت النظم السياسية في حلها - 

" أيضا بارسونز إلى األنوميا التي تنشأ في المجتمع من كما تطرق 
عوامل موقفية كالتغير التكنولوجي و الحراك و التمثيل العرقي في عالقة 

، يعرف بارسونز "مباشرة ضعيفة نسبيا لألنماط اإليديولجية التبريرية 
ام األنوميا على أنها غياب التكاملية البنائية لعملية التفاعل أو اإلنهيار الت

للنظام المعياري، كما يشير إلى مفهوم اإلغتراب في مقال له بعنوان 
لما  )1968(و قد نشره في دائرة المعارف العالمية " النسق اإلجتماعي"

تطرق إلى التكامل و التوافق بين بناء الشخصية    و بناء النسق 
اإلجتماعي من خالل قيام األفراد بأدوارهم اإلجتماعية التي تشير إلى 

  .سلوك الفاعل في عالقته مع اآلخرين

3.1.  : �ن ــــــــ� ��2ـــــ(�1
يعد مرتون من علماء اإلجتماع األمريكيين الذين إهتموا و طوروا 
نظرية دوركايم اإلجتماعية و خاصة مفهوم األنوميا، يتضمن مفهوم 

  :مرتون لألنوميا عنصرين أساسين 

بغي على الفرد أن يلتزم الصراع بين المعايير اإلجتماعية التي ين - 
بها في أداءه لدوره اإلجتماعي أثناء سعيه لتحقيق األهداف التي تقف 

  .على قمة التدرج القيمي في المجتمع
عدم كفاية الوسائل المتوفرة و المسموح بها و المشروعة لبلوغ  - 

 .تلك األهداف
إن وجود أهداف و وسائل غير متوافقة يؤدي إلى ظهور حالة 

حيث يخرج بعض األفراد عن المعايير و القواعد األخالقية األنوميا، ب
  .واإلجتماعية السائدة في مجتمعهم

كما يتطرق مرتون إلى مختلف ردود األفعال التي يقوم بها الفرد لما 
يعيش في مجتمع أنومي، و حسبه هناك خمس تصرفات ممكنة و هي كلها 

  :منحرفة إال نموذج واحد و هو سوي و هي كاآلتي 

 اNTu ا��/�P^ اGه+اف �Aكا�0
, �m�!ل ا���ي ^+�ل ^+: 
�O�?�81
ف ر�� ^+�ل ا! 

ف ر�Z ر�� ا�2��اءeE� 

د;�81
ف رd! �Z &} * ر�Z ا! 

, :�L�81
ف ^+�ل ر�Z ا! 

و يالحظ من الجدول أن جل تصرفات األفراد في المجتمع األنومي 
ا يعرف بالتمرد، حيث هي تصرفات منحرفة و لعل أكثرها إنحرفا هو م

نجد األفراد في هذه الحالة يرفضون أهداف ثقافتهم كما يرفضون وسائل 
تحقيقها، و هم ال يتوقفون عند هذا بل يعملون جاهدين لتغيير هذه األنظمة 

  .اإلجتماعية، و هؤالء المتمردون يسمونهم أيضا المغتربون

  أن السلوك  إن الفرضية األساسية في نظرية مرتون في األنوميا هي
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المدمرة،و تعني أن لإلنسان دافعية فطرية للعدوانية و التطرف، و تكون 
هذه العدوانية موجهة في األصل الى الذات ثم تنقلب تحت ظروف معينة 

فهي عدوانية أو : : و تأخذ غريزة الموت مظاهر شتى . الى اآلخرين
  .و ساديةعنف أو قتل أ

تضطرب حياة اإلنسان النفسية لما يختل توازن العالقات بين مختلف 
عناصر الجهاز النفسي، فاألنا مطالب بإحداث توافق بين الهو و األنا 
األعلى، أي بين نزوات الفرد و ضميره الخلقي، و أي عطل في هذه 

  .المهمة يعرض السلوك إلى اإلضطراب و المرض

سيون تقديم حوصلة عن شخصية المتطرف فقالوا لقد حاول المحللون النف
بأنه إنسان يقدس إيديولوجية معينة أوجدها بحثه و نزوعه إلى المطلق على 

  .   مستوى األفكار في مختلف المجاالت الدينية و اإلجتماعية و السياسية

تعزز بشحن وجدانية تأخذ   (Absolutisme)هذه النزعة إلى المطلق 
تستحوذ على حياته النفسية   (Passion absolue)شكل رغبة مطلقة

فتصبح هي المحركة ألفكاره و أعماله، كذلك يعتقد المتطرف أنه يملك 
  ).األبيض و األسود(الحقيقة كلها و يطور فكر ال يعرف إال األطراف 

و على الصعيد اإلجتماعي يجعل المتطرف اآلخرين مسؤولين عن 
لد عنده رد فعل سريع عنيف و لتطور أفكاره يو )كبح(عيوبهم و أي حد 

إنفعالي، و يشكل الغضب و الكره و الثأر و العدوان و التحرش و 
  .اإلستفزاز أهم المظاهر اإلنفعالية عنده

  :يمتاز المتطرف بخمس خصائص هي 

 - 	aا'(ــ kمما يجعل الهو و األنا األعلى و صورة  : �ـــــ
  .الذات و الذات تستغل هذا الضعف

لدرجة يصبح المتطرف يشعر أنه يملك صورة ذات مضخمة  - 
  .الحقيقة، كل الحقيقة

تكون مندفعة و حيوية  :� ـــــــ� ا�	!وا(�ــ:وات ا��ـــ( - 
اإلجتماعية، ) اإلتجاهات(بإستمرار،  ألنها تسقط ضد كل الميوالت 
  .السياسية أو الدينية التي ال تتوافق و إتجاهاته

لى ثغرات، فهو منقاذ قوي لكنه يحتوى ع: S ــــ� ا'�/ــــا'( - 
وراء المثاليات المطلقة، و هذا يجعله واثق من نفسه و من إمتالكه 
للعدل و الحق المطلقين، و هو كذلك غير عابئ بمصالح اآلخرين و ال 

  .بالممنوعات الخلقية، كما أنه ال يحس بالذنب

امتصت   (Exalté)إن الشخصية مكتسبة لذات إيديولوجية متوهجة  - 
  .األنا األعلى و تسير الهو و تعطيه معنى مضاد للمجتمعاألنا و غزت 

إن المتطرف ذو نرجسية إيديولوجية ليست مرضية في أصلها و  - 
 لها سمات مضادة للمجتمع، فهذه البنية النرجسية هي المسؤولة على سلوك

بنية أولية، أي تطورت و نمت منذ الطفولة، و ما يثيرها  - 
 .و العنف العائلي الخبرات المعاشة كالحرمان العاطفي

أي بتواجد   (Cohabitation)بنية ثانوية تتطور بالمعايشة  - 
  .الشخص مع مجموعة من المتطرفين

و يسهل إيقاع المراهقين و الصغار في التطرف بسبب وجود مستوى 
  .و مشاكل الهوية )القلق(جيد لتقدير الذات، الحصر 

ام أمان للمتطرفين و مهما يكن فإن التطرف الذي يحدث مع الجماعة هو صم
  .الجدد و في نفس الوقت هو فرصة يعيشونها كحلم للتحرر في أحاسيسهم

و إذا كان سيجموند فرويد يرجع العدوانية الى غريزة الموت، فإن 
المحلل النفسي كارل أبرهام يرى أن الميل الى العنف هو عبارة عن نزوة 

  . لموضوعأو السيطرة على ا )التهديم(جزئية تهدف الى التحطيم 

7.1. 
ـــــــــــــ(�1m5ا �اب ـــــــــ� 
1.7.1 .(هو شعور الفرد باإلستياء و التذمر " اإلغتراب  : -ـــــ2	�

و إحساس الفرد بفقدان المعايير .... و اإلحساس بالعزلة    و الوحدة 
اإلجتماعية التي تضبط السلوك وفقدان اإلحترام لها بما يؤدي به إلى عدم 

  ".ة على ضبط سلوكه القدر


ــــــــأ( .2.7.1m5ابـــــــ�اع ا�  


   - أmـــــإ من مظاهر   : (Aliénation Religieuse) �ـــ�اب د
اإلغتراب الديني في المجتمعات المعاصرة محاولة إسقاط اإلنسان لكل 
قوى العقل و اإلرادة و المسؤولية و الرغبة و الفاعلية على اإلله المعبود، 

يصبح اإلنسان خاليا من كل رغبة أو إرادة، خاليا من كل مسؤولية، بحيث 
  .عاطال على التفكير الرشيد


    - بm5ــا�
يعني  :(Alienation Economique)  �ديـــ�اب ا$5
إنفصال المنتج أو العامل عن المنتج الكلي للعمل في جوانبه الفيزيقية و 

المغترب إقتصاديا هو مستلب القدرة اإلنسان . اإلقتصادية        و اإلجتماعية
حيث يعامل كأنه  ،(Chosification)على العمل و اإلنتاج، و هو أيضا تشيئ 

طاقة العمل لديه سلعة لها سعر و قيمة في سوق البيع و . سلعة تباع و تشترى
  .الشراء، و من ثم يتحول إلى شيء خال من إنسانيته، فاقد لهويته


   - حm5)�  ـــ�اب ا�#��"ــــاAlienation Politiqueيشبه اإلغتراب  :(
الديني من حيث الجواهر، و تكون القوى المؤثرة في اإلغتراب السياسي 
هو الحاكم أو الزعيم أو النظام السياسي في صورة نظام فردي أو سلطة 

بين الحاكم  )غير تبادلية(فاإلغتراب السياسي عالقة غير جدلية . إستبدادية
يخلع على الحاكم أو يخلع المحكوم على الحاكم كل ما  و المحكوم، فيها

  .يملك من قوى و إمكانات و يعيش أداة مستلب العقل و اإلرادة

كما يتزايد اإلحساس . في اإلغتراب السياسي تشبع السلبية و الالمباالة
بالعجز و الضآلة و اليأس و من ثم تنتشر األمراض اإلجتماعية كالفقر و 

  .و التطرف و العنف و تعاطي المخذرات و اإلنتحار التخلف  و الجريمة


    - دm5هو ناتج طبيعي للمحصلة :  �ــــــــــ�اب ا� )#ــــــا
  .)....سياسي  - إقتصادي -ديني(النهائية لإلغتراب في كل أنواعه السابقة 

فالصراع بين الذات و الموضوع أو الموقف اإلجتماعي القائم في 
في العالقة التي تهدف إلى التوفيق بين مطالب المجتمع يولد إضطرابا 

الفرد و حاجاته     و إمكاناته من جانب و بين الواقع و أبعاده المختلفة 
من جانب آخر و من ثم ينعكس على عالقة الفرد بمجتمعه فيخلق أنواعا 

  .من المشكالت اإلجتماعية التي تثبت عيوبا في البناء اإلجتماعي

 2 .  � ــــ�ت ا� )#�ـــــــــــا� �1
إن من طبيعة اإلنسان السوي أن يكون معتدال في كل شيء، فإذا 

  .تطرف دخل مجال الالسواء و المرض

إن التطرف ظاهرة معقدة في عللها و نتائجها، و يمكن حصر أهم 
  :النظريات النفسية للتطرف فيما يلي 

1.2.     �ــــــــــ� ا�
0/�/�ــــــــا� �1
  : يد أن الشخصية مركبة من ثالث عناصر يرى سيجموند فرو

  .و هو مخزن و مستودع النزوات و الرغبات: الهو  - 
  .و هو المنشغل بتكييف الفرد أخالقيا و إجتماعيا: األنا  - 
  .و هو ضمير الفرد األخالقي و القيمي: األنا األعلى  - 

  :إعتقد فرويد أن هناك غريزتين تحكمان سلوك اإلنسان و هما 

 .(eros)تسمى أيضا غريزة الحب  غريزة الحياة و - 
 و تسمى أيضا الغريزة  (Thanatos)غريزة الموت  - 
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يرى سكينر و هو أحد أقطاب السلوكية أن جميع أنواع السلوك 
اإلنساني ناتج تقريبا عن تعزيز إستجابات األفراد، و كلما تدعم أو تعزز 

السلوك إزداد فرص هذا السلوك للظهور من جديد،  شكل معين من أشكال
فالتعزيز إذن هو كل حدث يمكن أن يعقب إستجابة و تزيد من إحتمال 

  .حدوثها، و هو تعزيز موجب أو سالب

3. �� �ـــ�ت ا�#��"�ــــــا� �1  : � ـــــــو ا�
�ر
تنشأ الحركات المتطرفة بسبب إنهيار الروابط اإلجتماعية في المجتمع 
و ظهور حالة من التسيب بين أفراده، لقد إفترض أنتوني أبرشال 

(OBERSCHALL, E. 1985)  فرضيتين لظهور الحركات المتطرفة و هما 

تظهر الحركات المتطرفة في المجتمعات :  الفرضية األولى - 
التي تنعدم أو تقل فيها الجماعات الوسيطة بين عامة الشعب و حكامه، 

عات الوسيطة في الجمعيات التطوعية و المهنية و و تتمثل هذه الجما
الدينية، كما تلعب هذه الجماعات الوسيطة دور كبير في الضبط 

  .اإلجتماعي

وجود أفراد مقربين في الجماعات المتوسطة :  الفرضية الثانية - 
و هؤالء ال يرتبطون و ال يشاركون في أي تنظيم في المجتمع و من 

  .ام للحركات المتطرفةثم يصبحون أكثر عرضة لالنضم

  :و يمكن تلخيص أهم النظريات السياسية التاريخية للتطرف فيما يلي  
 

1.3. يرى أصحاب  ) :ا� �1� ا5"%���(:  �ــــ� ا���$�ــــــا� �1
هذه النظرية أن الحركات المتطرفة في التاريخ اإلسالمي كالقرامطة و 

فهم عبيد أو موالي أو عمال الخوارج ينتمون إلى طبقات دنيا في المجتمع 
  .أو فالحين أو فقراء

  
2.3. الحرمان في  ):(�1� ا��0��ن ا�#��"�(� ـ
� ا��b+�ـــــا� �1

عمومه هو عدم إشباع ما يراه الفرد ضروريا لحياته، أما الحرمان 
السياسي فهو شعور الفرد باإلستياء تجاه األنظمة السياسية و اإلقتصادية و 

يدفعه إلى التجمع مع غيره من المحرومين في محاولة اإلجتماعية مما 
  .إلرغام السلطة و المؤسسات السياسية على تحسين ظروفه 

إن العنف و التطرف من منظور سياسي هو اإلستخدام الفعلي للقوة أو 
  .التهديد بها بغية تحقيق أهداف سياسية و إجتماعية لدى ممارسيها

  :�ج ــــــــــــــــإ"ـ
ـ ـ
ـ
إسقاط هذه النظريات على الواقع الجزائري يجعلنا نتوصل إلى إن 

نتيجة  أن كل هذه النظريات صالحة لتفسير ظاهرة التطرف الديني في 
  .  المجتمع الجزائري

فعلى المستوى السياسي عاشت الجزائر عقود غابت فيها الديموقراطية      
جاته إلى و حرم فيها المواطن من الحرية السياسية و من تحقيق حا

  .االعتراف     و  الرضى عمن يحكمه  و يسير أموره

و على الصعيد النفسي يعيش الفرد الجزائري إحباطات تلوى 
اإلحباطات  نتيجة التغيرات االجتماعية و اإلقتصادية في الداخل و  

العراق، فلسطين (الصراعات و الحروب التي يكون معني بها في الخارج 
صعيد اإلجتماعي شهدت الجزائر في العقود األخيرة ، و على ال)إلخ.......

تفككا ال مثيل له فقد فقدت األسرة إنسجامها و قدرة ضبطها و انتشرت 
دعارة، (اآلفات االجتماعية من فقر و بطالة و مخدرات و إنحراف 

، مما )الخ..............السرقة، اإلعتداءات، الرشوة، المحاباة و العصبية 
هرة التطرف عند األفراد بمختلف توجهاتهم و ساعد على ظهور ظا

  . قناعتهم

 2.2 .  �ن ــــ�ط و ا��0�ــــــــــ� ا�q5ــــــــ(�1
اإلحباط حالة تعاق فيها الرغبات  : 2	�k ا��q5ط. 1.2.2

األساسية أو الدوافع أو المصالح الخاص بالفرد، و هو أيضا إعتقاد الفرد 
  .بإستحالة تحقيقها

ضا هو العملية التي تتضمن إدراك الفرد لعائق يحول دون و اإلحباط أي
  .إشباع حاجاته أو تحقيق أهدافه أو توقع حدوث هذا العائق في المستقبل

2.2.2. هو إنعدام الفرصة لتحقيق و :  �ن ـــــــــــk ا��0�ــــ2	�
إشباع الحاجات التي تطلبها اإلنسان، و قد يكون الحرمان بيولوجيا 

الغذاء و النوم و الجنس،    و قد يكون الحرمان معنويا  كالحرمان من
  .كالحرمان من الحب و العطف و الحنان

لقد إهتم كثير من العلماء بالعالقة التي تربط الطفل بعالمه الخارجي 
خاصة األم    و عرفوا أن أي إضطراب في هذه العالقة يعرض الطفل 

  .مستقبال ألمراض  و إنحرافات عدة

لعلماء الذين إهتموا بدراسة أثر الحرمان و اإلحباط على و من أشهر ا
  ".رينيه سبيتز"و " جون بولبي"حياة اإلنسان، نجد العالمين 

اإلرتباط    نظريته المشهورة بإسم نظرية" جون بولبي"لقد وضع 
(Theorie d’attachement)   التي تنص على مرور الطفل بمرحلتين في
  : عالقته بأمه و العالم الخارجي

  .مرحلة التوجه نحو األم دون قدرة على تمييز وجهها عن الوجوه األخرى - 

مرحلة تكوين عالقة موجهة نحو الهدف بحيث يصبح الطفل  - 
  .أكثر إرتباطا مع األم و يبذل جهده لكسب رضاها

األطفال الذين يعانون من حرمان " رينيه سبينز"و من جهته درس 
  :همية والدي، و توصل الى نتائج في غاية األ

تتعرض الطفولة إلضطرابات نفسية حادة و أليمة بسبب  - 
العالقات التي لم يتم إشباعها بين األم و الطفل، ففي الغالب تكون 

  .العالقة أم طفل غير مالئمة إن لم تكن معدومة

  .تلعب األم دورا كبيرا في نشأة الطفل نشأة سوية - 

.       عنفا لما تحبط حاجاتهإن اإلنسان ليس عدواني بطبعه و إنما يتفجر عدوانه 

  .فالحرمان يؤدي الى اإلحباط و اإلحباط يؤدي الى العدوانية والتطرف

و التطرف بدوره يخلق حرمانا و إحباطا عند مقترفيه، و هكذا يسقط 
  .المتطرف في حلقة مفرغة ال يستطيع الفكاك منها

3.2.   �  ـــــــــــــ� ا�#/�آ�ـــــــا� �1
"           باندورا"و " سكينر"و " واطسن"ظرية كثيرون كـ أصحاب هذه الن

و غيرهم، و حسبهم يتعلم الفرد السلوك العدواني نتيجة " ميلغرام"و 
إكتسابه و تعلمه ذلك من المحيط، إن إستخدام العنف و العدوان هو 

  .إستجابة موضوعية لمثيرات خارجية أو داخلية

كا ثم إنتشرت الى مختلف لقد إشتهرت النظرية السلوكية في أمري
كما  ،(Imitation) فتعلم الفرد السلوك المنحرف عن طريق التقليد . الدول

يتعلم الفرد السلوك العدواني من البيئة التي يوجد فيها و ذلك عن طريق 
  .(Observation)المالحظة

إن التعلم عند السلوكين هو إقتران شرطي بين مثير و اإلستجابة و 
لية تدعيم اإلستجابات الموجبة و إنطفاء اإلستجابات ذلك من خالل عم

السالبة، فالتعلم كذلك هو تغير ثابت نسبي في سلوك الكائن الحي، يحدث 
نتيجة الممارسة و ال يرجع لعوامل النضج الجسمي أو نتيجة لتغيرات 

 .مؤقتة، كعامل التعب أو إرتفاع درجة الحرارة
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  دةـــة الجديــة الهجريــة بالسنـــي الشبكـــتهان

[%� �F�2/ ة�O�- ,O
;^ ,1�� Kz19! [%F!1431  �;� ل�:
 N أQZ�  اE/ة ��(وذآ
ى ه?
ة ا

آ�ن = !�N1I ) وا�/مS6ق ©� ا�f A
 د��ة اXe اS1... 

  �;� N Z فÒ
��� و�1�ر N Z وا<ي ��أ �L��� N Z اه�-
 ر:�ل ا�  ا6�I# ا<ي رأى ا
, و&+� }�9�:
 ...أ!�2, ا
   NL� = ي ^�ل>وا� إ%X '" أرض وأ,3 أرض ا� إ- " ه�-
 ا6�I# ا

[$ا�� �� XE� $] ...، و��7 أ%V أ�

   +�Ï ر:�, ا��gن ���:/م إG اK6�Fه�[... 
، F2] 3 ه?
ة �;��;K !# !%,، ^+�, اK;��6 و " 7 ه4ة �9+ ا�H�d؛ ��T [��د و%&�" F2] أن 

,���
�2 ه<ا ��-, إ�F�  [9?� ... G ا$�q  إG ^ �م اE� = �1� ه4ة �� %�ع%# أ�£... 
 �I���%ا�9 و اn>زاد%� ا T� ة ...ه4

 �E�F8�%ق ا�
 ...ه4ة رآ�د  و�Zد 
VAM أ

 �E�a� ق�
 ...ه4ة ا�Rام ,�aري أ

   �F$2 ] �1 ... و إن �� ��11 وأآ;O�1 د�م أt ا� O  ،�1س� �-
iأ!, أ *� ��: *i ن�ه� %2
�1O�1 ا�:/م د �fو ر N�;F2 . 

        �Qل و�/�� [+�+ة�� N اE/ة وا�/م و ��اD9 ^d�Q  ,Oآى ه4ة ا��F �E/"1431 "    ،
�م ا1$� , / أ��ده� ا� �� %]�F�� �1  ���* وا ;# واoآ, و ه�ا�2 و إ�Oآ]  N Z �6 رFZ, ا

K6�F� .ه^ �� زال �&�ر ه4ة �� %�ع £� P�F�� i...  ،*ا 
 ^ ا'" و ا����ءآ^ 
�م و أ%�N �" و أهو 

 

Vآnل ا��Z ا�+آ��ر 
, �
F�م ا1$� , ا�F  �+%, ا
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¬Oر��
Ò ا! ��� ,O
S+�ى !��Eر�, و �K  ��9ت ا^ K� ,O��"وات و�
وب و@
ا��ت د!
�ر�Oت آ��F�& �2 آ� !�91 اIاo!ذه�إ��ب وا6;�l اG دا0
ة $2FS�:d وإ�Qiع ا�. G ا

) !�Lو2 �(إآ���8 - �ش أ:%�1ر ا%+* آ� ا+��ان وا�E!Jر ا6;��ة !��K !�:�دو2 � 

^� !�*ه�FO ا-�99 أو�O #! �آ lن و . وا_�1 وآ��2 &$£ و���i" %1- د�S� و�"ت

+91Oن و���LO [ان �: � وه��� [CF! ��ن = اJرض د!�رًا & ;�رl1 وه�3آm FOن و�^
�ن و �

ا��iو . #! K �@Jا �%O
و= أورو�� ا�6 8 , و�� c� ا%1 �,، أ� �ت اKO/6 !# :%�ن أ!

��Lرة ا���Oة، µ أ�L+9] ا�2%� " = إآ;�ل  k+!��
 آZ���O
^+� ا�:+�ن �DL إآ��Sف آ
l�$
 اG ا!Jا �، �� و@�0�:�
 و��ء ا��ري � 91] !9;, ا���دة �%� اS1� [© . 

 l �%6ا = K �@Jن ا�%��ى ا�:�F;�رk$2 ,O ا� �:�ت ا/إ�f , 2��2 اLوا&+�F ا
� وا�1pء ا�6 ا�:�F;�ري اJور��، أ�FQi . و�L , دول أ!
O%� ا/& 1 , وآ�1ا وأ:�ا

�ة �L
LO � وأ!
O%� ا/& a� , 1^�� أ2�اع ا�1F واZب �: � وأ�F� ى�L
ة ا� �
, F +�
وات اmD91 ا �91 � �; Z ��Z�1& A
 . اF�:3;�رO,، اS+ورا�� اKO/6 !# ا


ة وا�6�ك I��Jع ا�;Iل وأ�
وب اA آ��9�FS& �2 2"وات و! eوات وا"{l�& �O�8f ا
وار&%+� -
اF 1� [0, و�Wزر ��� , ا:��9QF� �Z�9 ا���دة . واe%�م و^�دة ا� �ش

�%�ا�0 د1O , أو !<ه+ ,اI 1 , أوpت أ���;U ,�! . 

اك &Jي ا�Oر!# ��� أJن !# ا�
O# إ��دة ا�6 �ن و�E2 ا�6 SF
ن اLو�! �9��d ا

K 2�;mF�$�ة �K . ا ,O
�آ�:�  1945-1938و= ا2�6 � ^�!� ا�1زO, ا_����<ا�q ا_
Holocaust و 
?{�ن وا �� S9�د وا�/ف وا 
ى   Homosexualsا�f �ً �1- K �m6 ا:Jوا


وس، را�� KO/! ,�: �9� 8f إ��2ن^�م :����M� Kدة :+KO/! ,F  1933-1932و= :1, . ا
�9FO] �� ا6�ت?�� K 2ا
ا<ي ه�ف  1948ور�] @�ور ! �mق ا3!] ا6��8ة �Fم . !# اJوآ

#%
ار &�l ا�
ا�f [0 ا���2ن، %& d1! Gا S� [0ا
- #! �2�mF, ار&%+� = ا�E1 ا
�Oد�
 إ:��Z�9 ا���دة ا�;�� , ��%�ن = آ;+;eا�;* ا �+^ #! �f�6ن ا
Lو^�م . ا

�رد = آ�رد:��ن%
اق �<ا�q ا2J$�ل !��Z�9ً� إ��دة اFو= . ا�C1م ا�آ��&�ري = ا
� �f ا�%�ن !# ^+�0&���� , !# ^+� !�L&�� ا_ qت !<ا�
- � LO
Zأ = ��&��� ا

�ر !# ^+� . روا�2اZم = إ^� ] دار� و3&"ال إر&%�ب ا6<ا�q ا�;�� , !��;
ة �e ه<ا ا
�دا2 ,��!, ا%eا #! ,!��ات ا�1?��O ا��6^ . 

 K%;  � 0�Zرا NZÒ

dO، و��+;� ��
اض اF�:ء !�ورد = ا��f ���)1900-1959 (
Raphael Lemkin  , ��;ن ا��3دة ا�aZGenocide ه�" : ،YO�eه� اâر��& = ,g�^ ,:ر��

���ت ^�! ,، و��د ;W ة� e , :�:Jت ا�!�L6ا *!�& Gف ا�� �!Jا ,�O�I اءات
و&�Q;# إ-
���ت �aآ;��9;U *!�� ".ا9$6�م ��و3ت ا


اد ^�� ZJ1, !# ا F! 1$<ة�! ,��;W د !���� أو
Z ن�%!M� k  N2أ N� [��6ا #!
O/6اك أ��اد آ+*ة !# ا

ى آ�!�,، دون إ�L
، و&�!* ا�6ن واS+K أو �� ا�z6ت !# ا

ا�1س و&�رO�9] = &1$ < اJوا!
 واL �م �Mر&%�ب -
ا0] اL�� أو ا���دة ا�;�� , دون 
 �L�& #O>$1�ذ وا���, اN !# ^+� أ@�8ب ا � ���و�� أو إدراك !91] ��ل !� t ا

[91! 
�ر اf�6 ,، و3 " ه�3آ�"أو " & ;�رl1"أو " اe?�ج"أو " 2*ون"/ Z. اJوا!EF= ا
 £"أو ا$��� " ه��
"ا"� ] ا�1زي �:�! " , ���
�� " @�ام ��#"أو اE
k 0 اأو ا

"· Z�:��دي " ! �+;%�ت"أو ا"� ] ا+��!, روا�2ا " �%� k 0ي !��2"أو ر
=  "ه��

 اYO�e، 2$<وا -
ا0;9EF
اد ��� �9] أو �# ��_] !# اZأ �2$�9] أو !# ^+a� ىo%] ا

,��� . ر-�3ت ا
و��1 ا�;F# = اJ:+�ب ا�L& A وراء إر&%�ب &�l ا�
ا0] واF +I ���� A, آ� وا��ة 

وف ا� �: , وا�-�;�� , ا0�L;, و^� C
 ا<ي ��N Z �p واEF� �ًL+I ى
iJ�91 �# ا!

2Jا ,F +I�9 وpو�� D2�Ç إن ه�1ك qQ�O ،ا ��1$ <ه��!�^ #O>C;, وا/�+K ا%+�ر ا
F+� أدورًا  , -���ا!� وأ��Fد : %� ,��;W ،,Oد�E�^وا�-�;�� , وا� , :� ��ا!� اFا
�ر EF
ا0] ا���دة ا�;�� , �o ا- d ��ا!� !�Sآ, = إر&%�ب Fآ Ò�F&ُ�9، وpر0 �, = ��و

�Lm�ء ��� ا��اD2 ا�Z .�91! , :�:3تو= آ� ا�F;�Uت واQ .و:�81ول ه�1 &�� � ا
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تدرك السلطة المستبدة سيكولوجية الجماهير جيداً وتعي بأن الجماهير 
ستثور بوجهها متى ما توافرت الظروف المناسبة وحينها يكون من 

ن السلطة المستبدة  إلذلك ف. جهزة السلطة الوقوف بوجههاأالصعب على 
ظهار نفسها بمظاهر مغاييرة إتلجأ الى وسائل أخرى لتشويه الحقائق و

نتكاسات والهزائم التي تمنى ن اإلأخطاءها والتقليل من شأللواقع ولتبرير 
هداف، جل هذه األوتسخر أل. جهزة القمعية التي تمتلكهااألفضالً عن  ،بها

  . دمغة وتخدير عقول الجماهيرمارسة غسل األعالمية التي تقوم بمآلتها اإل

عالم في تزييف وعي نظمة التوتاليتارية تستخدم اإلن األإومن المعروف 
قناعهم بالوقوف الى جانب النظام وتأجج نار العدائية لديهم ضد إالجماهير و

ستغالل العوامل السيكولوجية إويلجأ الحكام عادة الى . عداء السلطةأ
نها ستصبح متناغمة مع إذا ما نجحوا في ذلك فإذ مخططاتهم، فجتماعية لتنفياإل

نظمة دبيات النخبة الحاكمة في األأعالم وإالنظر الى  عندو. جتماعيةالقيم اإل
نها تصور بوضوح تام إبادة الجماعية، نرى ستبدادية التي ارتكبت اإلاإل

نما إو ضحايا جرائمها، كمتمردين وتصفهم ليس فقط بصفات الحقارة والرذيلة
  .عداءتعتبرهم أشراراً وتضعهم في مرتبة األ

ض على إثارة الكراهية يحر ،عالم القومي الصربي مثالًكان اإل
حدث التاريخية والراهنة لبث حالة الخوف العرقية عن طريق تزييف األ

فيما كان يتم تحذير طالب المدارس من . لدى الصرب وزرع روح العداء
دروساً عن معارك قديمة جرت في كوسوفو خطورة المسلمين ويلقنونهم 

أما النظام الدكتاتوري البائد في العراق فقد دأب . في القرن الرابع عشر
عتبار الكورد بمثابة الكفار الذي دعا االسالم الى القضاء عليهم إعلى 

وفق ما جاء في  ،طفالهم ونساءهم غنائم حربأعتبار ممتلكاتهم وحتى إو
وضاع طالق مسميات لتشويه حقائق األفضالً عن إ سورة االنفال القرآنية،

يران وكالب يجب سحق رؤوسهم إونعت الكورد بسليلي الخيانة وعمالء 
يهام العراقيين بمشروعية إجواء ووغيرها من الصفات البذيئة لتعبئة األ

  . جراميةسياساتهم اإل

. تسيطر نظرة الدونية على السلطة الشمولية تجاه أعدائها ومناؤييهاو
قتصادية، بل تقوم وإلصاق الدونية التمت بصلة بالجوانب العسكرية أو اإل

وبتكريس النظرة الدونية يموت الضمير . على أساس فكري وأيديولوجي
نساني وتؤدي الى ترسيخ العنصرية خالقي ويغيب الشعور اإلوالواعز األ

بادة الشعوب، ورغم ذلك فأن قادة السلطة الشمولية يشعرون بأنهم إو
وهذه النظرة الدونية كانت هي نظرة هتلر وقادة . حضارياً دون عمالًيؤ

الحزب النازي تجاه اليهود والغجر والسالف والمثليين جنسياً في محرقة 
الهولوكوست، وكانت هي نظرة صدام حسين وقادة البعث والعروبويون 

نفال، و كانت هي نظرة ميلوسوفيج والقوميين تجاه الكورد في مذابح األ
صرب تجاه البوسنيين والكروات، ونظرة زعماء الهوتو تجاه المواطنين ال

  .  من قبائل التوتسي في رواندا

نظام صدام حسين البائد الذي خطط إلي بادة الكورد وتدمير البنية عد
نموذجاً افي كوردستان،  Ecosystemيكولوجي قتصادية والنسق اإلاإل

نظمة كونه من أشد األفي تميز و. صارخاً للسلطة الدكتاتورية الشمولية
ستبداد ضد نواع القمع واإلأبشع أالشمولية عنفاً ودموية، وكان يمارس 

وكثيراً ما كان يلجأ الى . نسان العادي ناهيك عن السياسي المعارضاإل
ية أفكار أحد ما، أتلك الممارسات بهدف الترويع فقط، لكي اليدر في خلد 

ذان األوغريبة كقطع اللسان التعسفية ال قراراتمثل ال تعارض سياسة النظام
وشملت . النظام أثناء الحرب مع إيران هاصدرالذي أ ووشم الجباه

  :ممارسات النظام كذلك

نتماء يقاع في شرك دائرة المسؤولية واإلتباع سياسة التوريط واإلإ -
نواط ومن ثم وسمة واألهداف الرئيسة في منح األحيث كان أحد األ ،للنظام

عن ذلك على المأل عن طريق وسائل االعالم، هو تحسس الفرد  عالناإل
  الذي يكافأ بأنه أصبح جزءاً من النظام ومقرباً ومتعاوناً وشريكاً في تنفيذ
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أكثر والدكتاتورية من ) التوتاليتارية(نظمة الشمولية عد السلطة في األتُ
ستبداداً وبطشاً بالمعارضين لها، حيث تنتهج أشد أساليب العنف إنواع السلطة أ

أو لطاعتها خضاع الناس إوتحاول . ستمرارهاإستبداد في سبيل ضمان واإل
فراد يتأثرون بمجاالت السلطة حيث إن األ. كسب والئهم بكافة الوسائل

-  1890(ليفين لماني كيورت ويتوحدون معها، إذ يؤكد عالم النفس األ

1947(Kurt Lewin   فراد يختلفون ن األإعلى النفسية، مؤسس نظرية المجال
ن السلوك وظيفة المجال إختالف المجال الذى يتواجدون فيه، أي إفيما بينهم ب

فراد الذين يعملون مع السلطة التوليتارية أو فاأل. وقت حدوث السلوك الموجود
وتؤثر مجاالت  ،ن بصفات خاصةيتطبعو ،من هم ضمن حلقاتها الرئيسة

شخاص السلطة في إحداث تغييرات فى سمات شخصياتهم وخاصة في األ
  . نتهازيةالضعفاء الذين يتسمون بسمات الشخصية المتقلبة واإل

ستبدادية خصائص وسمات سيكولوجية تتميز بها عن وللسلطة اإل
ى أساليب الخوف والحذر وفقدان الثقة بالجماهير، واللجوء ال: مثل غيرها

ستخدام أشكال العنف ضد المناوئين لها، و ضيق الخناق إالخداع والمكر و
على كل من اليظهر الوالء لها وبالتالي عزلهم بعيداً عن دائرة النفوذ 

نتقام من كل من و كذلك تميل السلطة المستبدة الى نزعة اإل. والتأثير
السلطة الى ذه مثل هتلجأ  في حين. يحاول النيل منها أو يهدد وجودها

دعاء بتطبيق العدالة والحرية، تسعى في نفس الوقت  الى إخفاء مظاهر اإل
السلوك للسلطة  و يؤدي مثل هذانانيتها وحرصها على المصالح الذاتية أ

  . زدواجية لديهاظهور اإلالى 

نظمة الشمولية، نظمة الديموقراطية، تلجأ السلطة في األوعلى عكس األ
حكام فراد وشرائح المجتمع إلأنواع العنف والقسوة ضد أقسى أستعمال إالى 

صدار القرارات والقوانين التعسفية وفرض إوكثيراً ما تقوم ب. قبضتها
جهزتها القمعية وتعمل أحاالت الطوارئ ومنح الصالحيات الواسعة الى 

التي (على خلق جدار من العزلة بينها وبين الجماهير وتزداد الفجوة بينهما 
إتساعاً الى أن تنتهي بظهور ) تكون نفسية أكثر من كونها مادية غالباً ما

  . غتراب بين السلطة والجماهيرحالة من اإل

نما إنها تدرك إنها لم تنتخب وإن السلطة الشمولية التثق بالجماهير أل
نها تعيش هاجس الخوف والتهديد إفرضت نفسها عنوة على الجماهير، لذا ف

ي فرد أو فئة من شأنها إثارة أو بادرة من ستمرار وتحسب لكل حركة أإب
وتلجأ . خرينالجماهير، وتواجهها بكل بطش وإرهاب لبث الرعب لدى اآل

ساليب النفسية لترويعهم أو الى وسائل الترغيب ستخدام األإأحياناً كثيرة الى 
وتلجأ أجهزة السلطة الشمولية و مسؤوليها الى أساليب التمويه .  لكسب والءهم

والمكر والتحايل و تشديد المراقبة والتجسس على الجماهير بدالً من والخداع 
الصراحة والشفافية والدخول في الحوار معهم، بسبب التزمت الفكري 

)Dogma( خر وال تقيم وزناً الذي يسيطر عليها حيث ال تعترف بالرأي اآل
    .خر هي أحد أهم سماتهاقصاء وإلغاء اآل، بل إن اإلخرينلآل

كسب الحزب النازي شعبيةً  ،Moscovici) 1984(وفيسي يقول موسك
ستمراهم في تكرار خطاباتهم وشعاراتهم لمدة إلمان، نتيجة كبيرة لدى األ

وعندما تغيرت الحالة اإلجتماعية وتالئمت أكثر . عشرون سنة تقريباً
. دعاءاتهمإصبحت الناس أكثر ميالً لقبول أوتوافقت مع خطابهم الثابت، 

لمان بداً الى أن بدوا لألأنازيون في الكف عن  هذا االسلوب ولم يتردد ال
نه وعلى وفق نظرية تأثير إف Lataneأما التاني . وكأنهم على صواب
يرى، أن التأثير   Dynamic Social Impact Theoryالدينامية اإلجتماعية 

تجاهات الشخص، وإعتقاداته، وسلوكه، يتقرر إ الذي يخلفه اآلخرين على
) جتماعيالمادي أو اإل(ومدى القرب ) الموقع والخبرة(السلطة بواسطة 

ن اإلعتقادات تنتشر وتصبح إوبمرورالوقت، ف. وعدد من مصادر التأثير
  .أكثر وضوحاً وقبوالً لدى الجماهير
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  :ةنماط الشخصية الثالثوفيما يلي تعريف موجز أل

���� � ـــــــــــا� ��#� �ــــــــا�

إن الفرد ذو الشخصية النرجسية هو من يكون لديه شعور مفرط بحب 
فضل عجاب الشديد بنفسه وبمواهبه وقدراته، ويتصور بأنه هو األالذات واإل

يل الثناء في كل شئ وهو المبدع والمبتكر والفنان ويتوقع من الناس تقديره وكَ
 . نفسهفق ما يتصوره هو عن عجاب بشخصيته وبداء اإلإوالمدح له و

����   �ـــــــــ� ا����N<�//�ـــــــــــا�

الفرد ذو الشخصية الميكافيللية هو ذلك الشخص الذي له مواصفات 
 – 1469(نيكوال ميكافيللي يطالي تلك الشخصية التي أوصى به المؤلف اإل

يحاول تحقيق  ومثل هذا الفرد". ميراأل"وحدد سماته في كتاب  )1527
ن الشخص إأي " الغاية تبرر الوسيلة"هدافه بكل الوسائل وشعاره هو أ

 . الثمنبلغ الميكافيللي يهمه الوصول الى الغاية أو الهدف الذي يريده مهما 

����  � ـــــــــ� ا�#��g�+�Nـــــــــــا�

واليهمه , الذي ال يراعي النظام والقوانينالفرد وهي شخصية 
الخروج على كل العادات والتقاليد والقوانين المصلحة العامة ويتمتع في 

  .هواءه ورغباتهأشباع إنفسه و ومثل هذا الشخص اليهمه االّ .المرعية

يطاليا، إإن القادة التوتاليتاريين من أمثال هتلر في المانيا، موسوليني في  
كمبوديا، بينوشيه في في بولبوت  ستالين في روسيا، سبانيا،إفرانكو  في 
من القادة م حسين في العراق، ميلوسوفيج في صربيا، وغيرهم شيللي، صدا

بوجود صفات الشخصيات  نتميزويفي بلدان أخرى من العالم، التوتاليتاريين 
ختالف الثقافات والبيئة إرغم ، شارة اليها لديهمالثالث التي سبقت اإل

المدنية  لم يكتفوا بالسيطرة على أعلى مواقع السلطةإنهم ف. دانهملجتماعية لباإل
نما كانوا إمور والشؤون والقضايا، ووالعسكرية والحزبية ومسك زمام كل األ

هواءهم يتحكمون في سن القوانين والتشريعات التي غالباً ما كانت تأتي وفق أل
حداث صحاب العظمة والفخامة وصانعوا األأوكانوا هم الغيرهم، . ونزواتهم

 وليس للجماهير االّ. مر والنهيرض ولهم األوالمعجزات ويمثلون اهللا في األ
   .الطاعة والخضوع لسلطانهم

عمليات بأنه ليست مصادفة أن نرى  Rummel) 1996(يرى رومل و
حدثت في الدول غير ، بادة الجماعية والحروب في القرن العشريناإل

بادة رتكبت فيها اإلأهم مميزات الدول التي أحد أوإن . الديموقراطية
ن تأثير هؤالء إ. نظمة وحكومات توتاليتاريةدة ألالجماعية هي وجود قا

ثقافة "ل أو تعظيم المقومات القائمة ضمن المجتمع الى القادة يكون في تحو
). Staub،1989( كما يطلق عليها ستاوب " monolithic cultureعمالقة 

فمثل هذه الثقافات غالباً ماتكون لها تاريخ من الخضوع للدولة والحكام 
وتلعب . ريين فضالً عن ضعف روح التسامح مع التنوع الثقافيالتوتاليتا

الجماعي القادة التوتاليتاريين دوراً كبيراً في تحريك الثقافة نحو العنف 
نهاء المعارضة وتمتين إوغالباً ما يتم ذلك بهدف تقوية السلطة وتمركزها و

  .يديولوجية هدامةأقتصاد لمصالح ذاتية وخلق بنية تحتية واإل

��N�"ا�ــــــــــــــ��� �	وانــــــــــــــــ!  
الدراسات الحديثة أن الالوعي الفرويدي ال يعطي تفسيراً  أظهرت

نسان على المستويين الفردي اإل عندشكال العنف المتطرفة مقنعاً أل
ويبدو أن جذور ظاهرة العنف تصل الى ما هو أعمق من . والجماعي

د عليها نظرية التحليل النفسي ولى التي يؤكمستوى فترة الوالدة األ
مصادر مهمة أخرى  ،بينما كشفت البحوث الخاصة بالوعي.  الفرويدي

ظاهرة سلوكية منتشرة  Aggressionويمثل العدوان . للعنف والعدوان
وطال العدوان حتى  .فراد والدول والمجتمعات على السواءيمارسها األ

ادة بعض عناصرها وثلويث بإالطبيعة، حيث لم تفلت من العدوان المتمثل ب
  .البعض االخر

وكان هذا من شأنه أن يجعل منه فرداً . سياسات السلطة وممارساتها
الدفاع عنها الن مصيره  حابيل السلطة والمفر منه االّأممسوخاً واقعاً في 

  .رتبط بمصير السلطةأ

ب عدامات علنية أمام الجمهور في الساحات العامة والمالعإالقيام بحمالت  - 
وكان . طالق الزغاريدإجبار الناس على التصفيق والنساء على إالرياضية و

بناءهم أو أخوانهم أبالغ عن النظام يقوم بتشجيع الناس بمنحهم أنواط الشجاعة لإل
الخدمة العسكرية والذهاب الى بلتحاق المناهضين للسلطة الحاكمة أو الرافضين اإل
  . جتماعيةخ القيم اإلفسجبهات الحرب، وكان لذلك دور كبير في ت

عالمية على عرض المشاهد المروعة للمعارك جهزة النظام اإلأدأبت  - 
يران في برامج إثناء الحرب مع أيرانيين شالء القتلى من الجنود اإلألوالحربية 

. غلبطفال على األتلفزيونية وخاصة عند المساء وفي فترات برامج األ
طفال عدوانية لدى الناس وخاصة األوالهدف كان واضحاً في زرع الروح ال

  .لخلق جيل متشرب بأفكار شوفينية وعدوانية ،والمراهقين منهم

شجع النظام أفراد الجيش على النهب والسلب عند الدخول الى المدن  -
ثناء غزوها للكويت، حيث كانت لهذه الممارسات التي زرعتها أيرانية واإل

وبرزت . امل من العراقييننعكاسات على جيل كإالسلطة الدكتاتورية 
ثناء سقوط النظام في عمليات النهب والسلب التي طالت كل أفرازاتها إ

ستثناء وزارة النفط التي كانت الوزارة إالمؤسسات والمرافق الحكومية ب
  .الوحيدة التي وفرت القوات االمريكية الحماية لها

�����N�"ـــــــــــ���e �ــــــــــ�m�7ا� �ــــــــــــــــ�  
دواراً كبيرة في ما تجري من أن لقادة الشعوب وحكام الدول إالشك 

ن القادة الذين تسببوا في حدوث إظهرت الدراسات أوقد . أحداث في بلدانهم
بادة الجماعية سواءاً ضد رتكبوا جرائم اإلإالحروب والمآسي لشعوبهم أو 
خلل خرى، كانوا يعانون من األبلدان الشعوب بلدانهم أو شعوب 

تلك الدراسات وجود أنماط شخصية  وتؤكد. ضطرابات في شخصيتهمإو
وفي هذا . معينة لدى هؤالء القادة الذين يميلون إلى السلوك اإلستبدادى

الى ثالثة أنواع من الشخصيات   Kowalski)2001(السياق يشير كوالسكي 
  :خضاعها للتجربة وهذه االنواع هينتباه الباحثين إلإجلبت 

    Narcissismسية النرج:: 
   Machiavellianismالميكافيللية :: 
   Psychopathicالسيكوباثية :: 

نواع الثالثة التي يطلق عليها األختالف في منشأ تلك ورغم اإل
 The المظلمالثالوث  )Paulhus & Williams,2002باولهوس و وليم، (

Dark Triad of personality ،يزاتفأن تلك الشخصيات تشترك بعدة مم .
جتماعي مع نزعات سلوكية نواع الثالثة تتصف بخاصية الحقد اإلفكل األ
وبرهنت . زدواجية، والعدوانيةرتقاء بالذات، والبرود العاطفي، واإلنحو اإل
خيرة للمقاييس غير الكلينيكية لكل المتغييرات الثالثة على ألاات التطور

، والنرجسية وجود عالقة مترابطة بين الميكافيللية والسيكوباثية
  :  بالسيكوباثية، والميكافيللية بالنرجسية وكما موضح في الشكل التالي
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جواء السياسية والنفسية المواقع العليا للسلطة، الذين يخلقون الظروف واأل
لتنفيذ الجرائم الكبرى؟ وماهي الدواعي وراء الرضوخ والطاعة العمياء 

لك االوامر؟ هل هي الروح العدوانية لديهم؟ أم هي الخوف والرهبة؟ أو لت
صحاب أنانية والطمع بنيل مكاسب مادية أو معنوية من هي االنتهازية واأل

  النفوذ والسلطة؟

بتعاد عن التفكير العميق تشير الدراسات الى أن الناس يميلون الى اإل
شر على حياتهم  ويتابعون مور التي ليست لها تأثير مباحول القضايا واأل

المعلومات التي تعكس معقتداتهم بدالً من تلك التي تنافي نظرتهم الواقعية 
فراد غالباً ما يلقون اللوم بادة الجماعية، فأن األولتفسير اإل. الى االمور

حقاد المتأصلة لدى وامر أو ينسبونها الى األعلى القادة الذين يصدرون األ
على أن الطقوس والمعايير، سواء  )1989(يفين و يؤكد ل. طرفي النزاع

جتماعية، تساعد على إدامة إتعاونية أو  في مؤسسات تربوية أو دينية، أو
وغالباً ما تكون هناك عقوبات شديدة تتراوح . متثال والطاعةاإللتزام واإل

إلى العنف الجسدي عند عدم اإللتزام بتلك  ،بين النبذ والتوبيخ
فراد الجماعة للضغوط بغية المشاركة أوهكذا يتعرض . المعاييرالتقليدية

  . متثالهمإفي أعمال الكراهية والعنف، وهم يعرفون تماماً نتائج عدم 

على  ،حول الطاعة Milgram) 1975-1965(رام كدت دراسات ميلكَأ
ويقول . التأثير القوي الذي يمكن لنوع السلطة أن يضعه على سلوكنا

عداد كبيرة من البشر أيين الناس للقتل وإعدام إذا كان تعرض مال: رامميلكَ
فكار شخص ما،  إال أنه ليس بالمستطاع تنفيذها على أيأتي حسب ما يمليه 

  .عداد كبيرة من األشخاص لألوامرأهذا النطاق الواسع لوال خضوع 

شارة الى دور الثقافة والدين في المجتمع في ترسيخ البد من اإلهنا و
فحسب . ستبداديةا عندما تستغل لصالح السلطة اإلالطاعة والخضوع السيم

 Fritz 1988-1896 فريتز هيدر(لـ   attribution) العزو(نظرية التنسيب 
Heider( ال ، حول تنسيب أو عزو الفرد سلوكياته الى أسباب خارج عنه

تلجأ الكثير من الناس الى تبرير خضوعهم سيطرة له  عليها، حيث 
ستبدادية ويقومون بتنفيذ جرائم بشعة دون اإل نظمةوامر األوإذعانهم أل

قناعاتهم تحت ذرائع وتبريرات شتى وينسبون ذلك الى كونهم مأمورين 
وامر السلطة فعالهم واذعانهم ألأوعليهم تنفيذ الواجب وهناك ممن ينسبون 

يا أيها الذين آمنوا أطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول وأولي  "ية القرآنية الى اآل
ية عتبار أن السلطة هي اولي االمر الذي تشير اليها اآلإ، على "م األمر منك

  .طاعتها فرض حسب ما نصت عليهإوان 

)الجماهير(وع ــــة الجمــــــسيكولوجي  
تصوراته عن سيكولوجية  Gustav Le Bonوستاف ليوبون يتناول كَ

العنوان،  1895BCDEالجماهير في ظل السلطة في كتاب له نشره عام 
حدثتها الثورة الفرنسية، وكان ليوبون أثر الفوضى التي إت قيمة بتحليال

يخاطب الحكام ويحذرهم من غضب الجماهير، ويقول أن الجماهير حينما 
ن الجمهور يصبح إتنتفض فان الروح الجماعية هي التي تتحكم بهم و

لكنها متراصة ، يتألف من عناصر متنافرة ، ورغم إنهككائن بدائي واحد
هداف آنية، وتتالشى شخصية الفرد الواعية عند أجل أ الصفوف من

نية آلفكار والعواطف انخراطها بين صفوف الجماهير التي تسيرها األإ
أول ويعتبر كتاب سيكولوجية الجماهير . وتطغى عليها النزعات العدوانية

دراسة في علم النفس االجتماعي ظهرت حول ثقافة الجماهير 
موند فرويد بعنوان لجانب ظهور دراسة سيكَورسخت هذا ا .وسيكولوجيتها

ويشير جاي كونين  . 1921في عام " ناسيكولوجية الجماعة وتحليل األ"
)2000(Jay Gonen   طالع بنظرية ليوبون وكذلك إأن هتلر كان على الى

لم تكن تعبئة الجماهير "ويقول كونين  . بدراسة فرويد والدراسات المشابهة
حرى رهاب فحسب وإنما كانت باآلل الخوف واإلستعماإمن قبل النازية ب

التي كانت تتضمن  ،يديولوجية النازية المستهدفةبسبب الخطابات األ
  لماني تحت النازية لم فالوعي والالوعي للشعب األ ."جوانب سيكولوجية

العدوان مفهوم غامض الى حد ما لتداخله مع مفاهيم سايكولوجية إن  
 Banduraوالعدوان في نظر باندورا . رهابأخرى كالعدائية والعنف واال
 .حداث الضرر الشخصي أو تدمير ممتلكاتإهو السلوك الذي يؤدي الى 

والتي يقصد بها   HostilityواJKLاAggression FGHوهناك فرق بين العدوان 
أما العنف فهو . الميول التي تحرك العدوان كالحقد والكراهية والغضب 

  .وهو نهاية مطاف السلوك العدواني ،تعمالهاسد بأاستعمال القوة أو التهدي

حباط بين اإل Dollard and Miller (1939)يربط دوالرد وميللر 
والسلوك العدواني ويعتقد بأن السلوك العدواني بصوره المختلفة يرجع الى 

ن العوامل التي تؤدي الى تعقيد الظروف الحياتية إ. حباطاتأنواع من اإل
حباط، وتمثل لم تعتد مثل هذه الظروف تشعرهم باإل لدى المجتمعات التي

فقد ارتبطت معظم عمليات . ننشار مظاهر العنف والعدوانإأكبر تهديد ب
ستقرار ومشاعر زمات عدم اإلأبادة الجماعية في القرن العشرين باإل
 .رضية لتغييرات في بنية تلك المجتمعاتحباط، التي من شأنها تهيئة األاإل
قتصادية وسياسية و إفرازات إزمات أظهرت الى الوجود  ،نتيجة الحروبو

جتماعية في السنوات التي سبقت أو صاحبت جرائم االبادة إنفسية و
  . الجماعية االنفة الذكر

إن العدوان مرفوض في كثير من أشكاله لدى المجتمعات ولكنه يكون 
لحرية مقبوالً عندما يكون الهدف منه الحفاظ على الذات وتحقيق الوجود وا

خفاء السلوك والنزعات العدوانية إلذا يلجأ كثير من الناس الى . والبقاء
فعلى سبيل المثال، دعي المشاركين . يجابيةإالسلبية تحت شعارات وأهداف 

سترجاع في الحرب الصليبية الى التضحية بحياتهم من أجل المسيح إل
ودولوجية في ستغل هتلر الحوافز المثيإو. تباع محمدأرض المقدسة من األ

الذي يمثل الرمز " الصليب المعقوف"ستعماله إري وفي التفوق للعنصر اآل
ري نفسهم ومن ينتمي الى العنصر اآلأعتبر النازيون إو .اآلري القديم

خرى كالسالف واليهود والغجر يلوثون المانيا عراق األمتفوقون وإن األ
وفي االمبراطورية . وكانوا يشبهون اليهود بالفئران التي تنشر الطاعون

رمنية رمن خطراً داخلياً وعمالء للقوات الروسية واألعتبر األأالعثمانية 
عتبروا قبائل الهوتو متفوقين على إو قادة الهوتو في رواندا . المحتلة

بادة ثناء اإلأ)  حيث كانوا يوصفون التوتسيين بالصراصير(التوتسي 
  .1994الجماعية التي جرت لهم في عام 

نفال القرآنية لتبرير نفال على سورة األالطاغية صدام في مذابح األ ستندإو 
برياء في كوردستان القيام بجرائمه في تلك العمليات ضد األوأهدافه العدوانية 

كان رموز النظام البعثي سالم، والذين جعلهم في مقام الكفار والمشركين عند اإل
. ون علناً بسحق رؤوسهمينعتون الكورد بشتى أنواع الصفات البذيئة ويصرح

يديولوجية عنصرية التي تحمل في إوهكذا هي النزعات القومية المبنية على 
جوهرها التمييز والتحييز العرقي وااليمان بالتفوق القومي، ويعد ذلك من 

  .بادة الجماعيةرتكاب جرائم اإلإسباب الرئيسة للعدوان واأل

رتكبت من قبل أالعشرين بادة الجماعية في القرن إن اكثر جرائم اإل 
و هذا يدل على . الدول التي لها تاريخ حافل بالعنف والنزاعات العدوانية

 ،نما يمكن أن يشمل كذلكإفراد وأن السلوك العدواني اليقتصر على األ
فكار وقبول الطرف االخر، ففي غياب التفاهم وتبادل  األ. الدول والشعوب

بأن جماعة ما تشكل خطراً  فأن الدول ذات التوجه العدواني تفترض
، وبما أن العدوانية تطغى على سلوك ويتوقعون منها الكراهية والعدوان

قادتها، فأنهم يلجأون الى إبادة  مصادر الخطر الذي يهدد مصيرهم وكيانهم  
  . دون إكتراث لنتائج جرائمهم

�����N�"ا���7ــــــــــــ �ــــــــــــــــ�  
الى الذهن وتفرض نفسها عند التفكير في هناك أسئلة كثيرة تبادر 

بادة مجاميع كبيرة إسباب التي تؤدي الى حدوث الجرائم التي تستهدف األ
الف من الناس ممن ليسوا فى مواقع نصياع اآلإماهي دواعي : من البشر

 السلطة، لرغبات والميول العدوانية ألصحاب القرارات واالوامر في 
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حكام إذا ما لم يتم إنسانية خطيرة أخرى قد تكون لها آثاراً كارثية على اإل
 .سلحة والمعدات الحربية بشكل مذهلفقد تطورت األ. السيطرة عليها

ضعاف وأصبحت فالقدرة التدميرية للصواريخ والقنابل زادت عشرات األ
 عدولم ت. م العالميسلحة النووية تشكل خطراً كبيراً على السالنتاج األإ
بل دخلت دول أخرى في  ،نتاجها تقتصر على الدول الصناعية الكبرىإ

نشاء المفاعالت إفي كذلك جراء التجارب عليها وإنتاجها وإمضمار 
فيما التزال هناك بؤر . النووية، كالهند وباكستان وكوريا الشمالية وإيران

المنافسة االقتصادية  إنوكما  .للنزاعات والصراعات السياسية والعرقية
بين الدول على أشدها، واليزال هناك قادة وزعماء وحكام دكتاتوريين 
وأنظمة شمولية تتحكم في مصير الشعوب، وتسيطر عليهم حب الذات 

اذا ما و. م مصير الماليين من الناسمهوالنزوات والميول العدوانية واليه
أن البشرية و ،ةغاية الخطورستكون في مر حتدمت الصراعات فأن األإ

  . ستواجه كوارث حقيقة كبرى اليمكن التكهن بنتائجها

بحاث والدراسات قصى الجهود في القيام باألأمر تكثيف يتطلب األ 
الخاصة بالجوانب السيكولوجية المتعددة التي تلعب أدوراً كبيرة في 

نفعاالت والمساهمة في التقليل من حدة الصراعات وضبط اإل ،التشخيص
إضافة الى العمل على نشر التوعية العامة على . في الدوافع والتحكم

عالمية كافة، وضرورة إدخال برامج مستوى عالمي بواسطة القنوات اإل
خاصة في المناهج التعليمية على جميع المستويات لتساهم في زيادة الوعي 

والدعوة الى اللجؤ الى العقل  ،حقاد والعنفونشر روح التسامح ونبذ األ
. مة في تحويل مجرى الصراع عند نشوب الخالفات والنزاعاتوالحك

عطاء المزيد من الصالحيات إن خلق نظام عالمي جديد و إوكذلك ف
خراجها من دائرة إللمؤسسات الدولية المهتمة بفض النزاعات الدولية و

همية لكي ال تواجه الشعوب مر في غاية األأهيمنة الدول الكبرى لهو 
وبهدف قطع دابر  ،نسانيةالمآسي والكوارث اإلالمزيد من الحروب و

ثناء نشوب أبرياء بادة الجماعية وقتل األالممارسات التي ستنجم عنها اإل
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 ب المثالي وبفكرة فرويد عن األلمان برجل واحد يكن يمثل غير تعلق األ 
ideal father.    

تفاق عتبار الجماهير ككيان ذات العقل الجمعي، مثلما تتجمع باإلإيمكن 
نها تتعرض الى تهديد أفرادها، تتفرق عندما تدرك بأعضاء أوالتألف بين 

هتمامهم إستبدادية بالعقل الجمعي نتيجة وتهتم قادة السلطة اإل. مباشر
لجماهير، وذلك لكي تمرر سياساتها العدائية ضد الجماهير بسيكولوجية ا

ويسهل لها السيطرة علي تحركها وتفريق شملها قبل أن تشكل تهديداً جدياً 
 . للسلطة

بادة الجماعية الى خلق الذرائع لتبرير كثيراً ما يلجأ مرتكبي جرائم اإل
لكثير من أن ا. جرائمهم بالقاء التبعية واللوم على الجماعات المستهدفة

البحوث ركزت على فهم العالقة بين التحامل والعنف ووضعت عدة 
قدم المحاوالت لفهم تلك أومن . نظريات التي خلصت الى شرح هذه العالقة

 Reneرينيه كيرارد "لـ " كبش الفداء"العالقة هي نظرية تعرف بـ
Girard "ور باط، كما في حالة تدهحالتي تفترض أنه عندما تشعر الناس باإل

نهم يتوجهون بالقاء اللوم على جماعات مهمشة في داخل إقتصاد  فاإل
ن في مواقع السلطة العليا يوعلى أساس ذلك فأن الموجود. المجتمع

جتماعية مع الجماهير على نطاق واسع اإل-ساليب النفسيةيستخدمون األ
نشاء مؤسسات حكومية جديدة إحكام السيطرة على السلطة أو يقومون بإل

رامج سياسية خاصة ويحكمون السيطرة على قنوات الدعاية ذات ب
وكمثال على تلك الممارسات التي تقوم بها السلطات في تمرير . عالمواإل

، قامت الطائرات العراقية بقصف مدينة الجماعية بادةرتكاب جرائم اإلإ
حلبجة بالغازات السامة، ولجأ النظام العراقي مستخدما كافة الوسائل 

كعمالء المناوئة للنظام الى اظهار قوات البشمركة  ،المية منهاعوخاصة اإل
القوات  أنحتالل المدينة وعلى يرانية إلتهامهم بجلب القوات اإلإجنبي ولأل

سترداد المدينة دفاعاً عن الوطن العراقية قامت بالرد على هجماتهم إل
 كيمياويةسلحة الستعمال األإنتقاماً منهم على عمالتهم، دون أن تشير الى إو

رتكاب جرائم إوتحت نفس الذرائع قامت القوات العراقية ب. المحرمة دولياً
ستعمال إوهكذا وعند . 1988نفال عام بادة الجماعية في حمالت األاإل

ستبعاد إقصاء ببادة الجماعية، تكتمل عملية اإلالعنف الجماعي أو القيام باأل
شر منذ تلك اللحظة، وهم خالق، فال ينظر اليهم كبالضحايا من دائرة األ

  .عضاء متفسخة يتوجب بترهاأفناءهم أو إليسوا اال ديدان ضارة البد من 

 false consensus effectالعامل المهم اآلخر هو تأثير اإلجماع الخاطئ 
جماع تجاهاتهم َأو إعتقاداتهم ستتم اإلإعندما تعتقد الناس بشكل خاطئ بأن 

، إن "Bandura باندورا "طبقاً لـ . ينعليها من قبل أغلبية الناس اآلخر
عتقادات الجماعية تعطي تبريراً إجتماعياً للتحرر األخالقي، إلامثل هذه 

  .وبالتالي تخدم  كبوادر للعنف الجماعي

الضحايا، : طرافومن خالل نظريته يناقش باندورا دور كل األ
ن عالج وقد أكد بأ. المتفرجونالناس مرتكبي الجرائم، المساهمون فيها، و

وغالباً . حتمال تحولهم الى مرتكبي جرائمإالضحايا، أمر أساسي للتقليل من 
-Socio" نظرية الحافز الثقافي اإلجتماعي"ما يشار الى نظريته بـ 

cultural Motivation Theory ّتعدد التأثيرات المتفاعلة  ز علىألنها ترك
رية على التغييرات وتركز النظ. زدياد حدة عنف المجموعةإالتي تؤدي الى 

  .لدى الفرد والمجموعة، وكيفية تفاعل العوامل المؤثرة

  *؟ـــــ� ��Nـــــــ�، أ�ـــــــ�دة ا������ــــــــا5+ �بــــــإرN2 �ديـــــــه] 2)
. قطعت البشرية شوطاً كبيراً من التقدم والتطور في كل المجاالت

قدم التكنولوجي وسرعة تبادل فالتقدم الهائل الذي تشهده العالم السيما الت
المعلومات التي شهدت قفزات كبيرة و ساهمت في التطورات الحاصلة في 

نسان همية لتحقيق الرفاهية لإلخرى لهو أمر في غاية األاأل الحقول كل
جتماعية قتصادية واإلوخاصة في تحسين مستوياته اإل ،والعيش بسالم

 ، فان هذا التقدم شمل نواحي ولكن في الجانب آالخر. والصحية والتعليمية
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إلى ثبات العـالم تـنعكس فـي    ) الصهيوني نموذجاً(ونظرة الفاشي 
الصورة المنمذجة التي يقدمها عن اآلخر، فالعرب والمسلمون في نظره، 

ير لالشمئزاز، كسـالى  متخلفون، بدو مغامرون، محبون للجنس بشكل مث
وخاملون، وشرقيون عموماً، والفلسطينيون في الذهنية الصهيونية إن لـم  

ديداناً أو صراصير حسب الحاخام عوفاديا يوسف، فهم إرهابيون،  ايكونو
  .قتلة، مخبولون، أفاع وكالب، معادون للسالم

 )conformity() المجاراة(واستكماال لنظرة أشمل يركز روكيتش على 
الشخص يستجيب كما تريد منه الجماعة أو طبقا لتوقعاتها، وهـو ال   فإن

بينه وبين (يعتقد فيما يفعله بصورة واقعية، فهو يساير الجماعة دون اتفاق 
  .)6(خاصة معها) نفسه

يحيل هذا المنطق إلى نقص في المرونة الفكرية، يرتكز على ثوابت 
دانيـة وشـحنات ال   ومسلمات ال تقبل النقاش ألنها محاطة بـدالالت وج 

  .تجعل كل نقاش مهدد لثبات الحياة ومعناها ةشعوري

ترتبط هذه الصفة بسلوك االستبرار الذي يتبعه الفاشي وهي عمليـة  
نفسية عالئقية تهدف إلى تبرير العدوان على الغير من خالل تأثيره، كما 
يحدث، رد فعل براءة للذات، وعندما تضطرب شخصية الفاشي وتتبـدد  

ألسباب موضوعية أو ذاتية فان السلوك المتوقع هو البحث بكـل  سكينته 
الوسائل عن إعادة النظام للعالم الذي ينهار من حوله واستعادة السـكينة  
واألمن الداخلي، فيبحث عن آخرين مطابقين له، يجدهم في عشـيرته أو  
حزبه أو شيعته، ويشكل هؤالء اآلخرون صورة تكـاد تكـون امتـداداً    

حسب تعبير ميالني ) الحضن الطيب(م الحامية، ويلعبون دور بيولوجيا لأل
  .)7(كلين

حيث يسود التماثل ويطغى نقاء المجموعة، ويتجسد النظام الطبيعي، و 
نالحظ من جديد أن المجموعة التي تضيق بأي نقد تشـعر أنهـا مهـددة    

  .نرجسيا عندما يخاطر أحد بمناقشة قناعاتها أو بإبراز نقاط ضعفها

مفيدا أن نلفت النظر إلى أن من يقرأ تحليل لوكاتش المذهل قد يكون 
للمعاناة األلمانية إثر هزيمة ألمانيا في الحرب العالمية  ةلآلثار السيكولوجي

أيلـول، لقـد    11األولى، يلحظ بين السطور تاريخ الواليات المتحدة بعد 
أنتجت هزيمة الحرب األولى هتلر وحزبه النازي، موسـوليني وحزبـه   

اشي وتحولت األنا المضطربة األلمانية واإليطالية إلى نظـام فاشـي   الف
والمؤشرات جميعها تحيل إلى هذه األنا المضطربة نفسها المسيطرة على 

أيلول فيصبح التحرش بالفاشية أشـبه بإيقـاظ    11المجتمع األمريكي بعد 
التي تنـتج عـن هـذا    ) بتحفظ(وحش نائم وربما تكون الحسنة الوحيدة 

عن مهاجمة العالم المنظم للفاشية هي أنه في لحظة البحث عن  التحرش،
االنتظام وإعادة الضبط لنظامه وسلوكه يكشف عن وجهه الحقيقي وتتبدد 
دفعة واحدة جميع األقنعة المستعارة التي تم الركون إليها لالختباء خلفهـا  

  .في لحظات الهدنة مع العالم النازع للتمرد

�e�(ــــــــــا���
  :!ادًاــــــــ� ا"
�ــــــــــره� +��

  أن الفعل المؤسس لالستبداد هو فعل ) اجتماعي –النفس (يشير التحليل 

في تحليل صار يعتبر كالسيكياً للفاشية  انطلق أدورنو اإليطالي فـي  
مـن فرضـية مفادهـا أن االعتقـادات االجتماعيـة       )1(مقياسه الشهير

ا متماسكا يعبر عن نزعات عميقة واالقتصادية والسياسية تشكل نمطا واسع
في الشخصية، وفسروا البناء الشخصي ألصحاب الشخصية التسلطية من 

التي تتوق إلى بناء قيمي سليم مما يدفع لتعويض ذلك ) األنا(خالل ضعف 
بالبحث عن مصادر خارجية يستندون إليها في خلق بناء قيمـي شـكلي   

ن قـدرة ذاتيـة حقيقيـة    خاص بهم، وان كان في حقيقة األمر ال يعبر ع
وهكذا بإمكاننا تلخيص سمات الشخصية التسلطية عنـد أدورنـو   . متميزة

بالتقليدية وااللتزام بقيم الطبقة الوسطى المحافظة والقبول غير : وزمالئه
النقدي بالسلطات ورفض ومعاقبة الخارجين على القيم التقليدية ومعارضة 

وإسقاط الدوافع االنفعاليـة   ةنمطيالتفكير التأملي  والتمسك بالمزاجية وال
على الخارج واالفتتان بالقوة واحتقار العلم والتركيز المفرط  ةوالال شعوري

  .)2(على القضايا الجنسية 

لقياس ) أدورنو وزمالئه(وقد انتقد روكيتش االستناد إلى هذا المقياس 
ن الفاشية ألنه نشر أصال على أساس أنه مقياس للتسلطية ، وقد اعتبـر أ 

االنتقال من الفاشية إلى التسلطية يمثل انتقاال من الخـاص إلـى العـام،    
تسـلطية  (فالتسلطية عند ميلتون روكيتش أوسع من الفاشية  التي يعتبرها 

وهو يرى أن مقياس الفاشية يقيس جانبا واحـدا مـن جوانـب     )3()يمينية
  .التسلطية مركزا في تحليله على التصلب والجمود

ى عجز نسبي عن تغيير الشخص لسلوكه واتجاهاته ويشير التصلب إل
عندما تتطلب الظروف الموضوعية ذلك والتمسك بطرائق غير مالئمـة  
للسلوك والشعور، و التصلب يمثل مقاومة اللجوء إلى أنواع جديدة مـن  

عدم تحمل (ويتصل التصلب بمفاهيم أخرى أهمها .  )4(االستجابات التكيفية
انكل برونشفيك والمقصـود بـه الرغبـة    الذي تحدث عنه فر) الفوضى

بالتعامل مع كل شيء على أنه أبيض وأسود وهكذا يقسم الفاشي العالم إلى 
  .أقسام، فهناك أنا واآلخر، نحن والغوييم

مقاومة التغيير بالنسبة لألنساق «ويرتبط التصلب بمفهوم الجمود أي 
ي تعيق صاحبها كلية المعتقدات فالجمود خاصية للنسق الكلي للمعتقدات الت

فمرجع سلوك الذهن الجامد هو النسق الكلي لألفكـار   )5(عن إحداث تغيير
  .أكثر منه فكرة واحدة

ويشير مفهوم الجمود عند روكيتش إلـى مجموعـة مـن المظـاهر     
السلوكية المعرفية المتعلقة باألفكار والمعتقدات المنتظمة في نسق ذهنـي  

تفكير مرتبطة بأيدلوجية، بصرف فهو طريقة منغلقة على ال. مغلق مسبقاً
النظر عن مضمونها، وبنظرة تسلطية في الحياة وعدم احتمال األشخاص 

  .الذين يختلفون ويعارضون المعتقدات الخاصة بأصحابها

يرتبط الجمود بنظرة الفاشي إلى ثبات العالم، فالعالم عنده كيان ثابت 
رد التكيـف  يتعين عليه مج) للمصادفة(معطى مسبق، وهو على صورته 

معه، وأي خروج عن هذه القاعدة تحيل الفاشي إلى االضطراب والبحـث  
عن موازنة فورية وإعادة تقويم الستعادة المنظور المالئـم والمـألوف،   

  .وهكذا بعد استخدام كل الحيل تلجأ الفاشية إلى العنف المتسم إرهابا
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ظ أصحاب هذا النمط على السيطرة على اآلخرين من الخارجية ويحاف
خالل وسائل تتراوح بين اإلرعاب واإلرهاب اللفظي وصوال إلى سوء 
المعاملة الجسدية، وغالبا ما يستمتعون بإيالم ضحاياهم أو إهانتهم وفي 

وهكذا تصبح . الغالب يقيدون حرية األشخاص مع ولع شديد باألسلحة
الشغف بالحيازة على رقابة موجود حي « )13(السادية حسب إيريك فروم

، فإرغام أحد أن يتحمل األلم واإلذالل دون أن يكون بوسعه »رقابة مطلقة
  .الدفاع عن نفسه يكون مظهرا من مظاهر الرقابة المطلقة

 -الذي تكرر كثيرا فـي الحقيقـة  –لقد شاهد العالم بأسره ذلك المظهر
يحـا وأرغمـت عشـرات    عندما اقتحمت القوات اإلسرائيلية سـجن أر 

األشخاص العزل على الوقوف عراة أمام عدسات التلفزة في تلذذ واضح 
بعذاب الضحية وبدون أي مبرر سوى اإلذالل والرغبة في إظهار التحكم 
الكامل عبر تحطيم أرواح البشر، وأكثر من ذلك فـي سـلوك تصـوير    

ا وإسرائيل الفاشيين المعروفة في الهند وألماني تالضحايا وهي من سلوكيا
  .والشيشان واألمريكتين والعراق

كل هذا يشير إلى ضعف الشخصية الفاشية في أعماقها، فالقوة تعنـي  
شخصية واثقة من نفسها مرنة تقبـل النقـد مـن اآلخـرين، منطقيـة      
وديمقراطية، تحترم إمكانات الغير، بينما الشخصية الفاشية تتستر خلـف  

ن وعدم إظهار ضعفها، عـاجزة  جمودها وسلطويتها من أجل قمع اآلخري
عن النقاش المرن الديمقراطي وعاجزة عن تقبل اآلخرين وتقبل الحقـائق  
المنطقية وتصبح القوة هي المرجع األساس للعالقة بحق اآلخرين والموقف 

  .منهم

  :]ــــــــ� <� إ"�ا;�ــــــ�م ا�)�eــــــــ� �/ 1ــــــ� ا� )#�ــــــــــا�� �
ه سئل الكاتب البيروني الكبير ماريو فارغاس يوسا في إحدى مقابالت

يمكن القول أن الشعوب والطغاة يتقاسمون مسؤولية األنظمة «فيما إذا كان 
هل كان باستطاعة فرانكو أن يكون موجودا دون «فأجاب » االستبدادية؟ 

األسبان، هتلر دون األلمان، ماو دون الصينيين؟ بإمكان جميع الشعوب في 
ظام استبدادي أن تقاوم، ولكن الحقيقة أن أغلب الـديكتاتوريين  بداية أي ن

ينجحون لبرهة في جذب وإغراء أكبر شريحة من الجماهير، وإذا استثنينا 
الدعم العسكري نجد أن الطغاة يأتون ألننا نطلبهم، كان تروجيللو شـعبيا  
 جداً إلى درجة أن الشعب الدومينيكي لو كان التقى القتلة ليلـة اغتيالـه  
الفترسهم، ما أريد توضيحه أن الديكتاتورية ليست فقط اإلذالل والتعذيب 

  .)14(»والقهر وإنما هي أيضا انهيار بطيء لمجتمع بأكمله

أظن أن قارئا حصيفا بإمكانه أن يطور بقليل من الـتمعن أطروحـة   
يوسا اآلنفة، فبالنسبة للنموذج اإلسرائيلي ليس األمر مجرد ديكتاتور جاء 

الحكم وإنما هو موضوع مجموعة بشرية كاملة تجمعـت مـن   إلى سدة 
أطراف الدنيا لتقيم دكتاتوريتها على أنقاض شعب آخر، وهكذا لـم يكـن   
انتخاب فاشي كشارون أو ليبرمان أو شاؤول موفاز أو بيـرس مجـرد   
صدفة في تاريخ السياسة الشعبية اإلسرائيلية، وإنما هي النتيجة الطبيعية 

من هذا النوع، لقد حصلت األحزاب المعاديـة كليـاً    التي يفرزها مجتمع
صوتاً فـي الكنيسـت    50للشعب الفلسطيني والسالم  على ما يزيد على 

مقعـدا،   12السابعة عشرة، إذ حصل شاس الحزب الديني الرجعي على 
مقعدا و الحزب الفاشي الذي ال يخجل  12والليكود اليميني المتطرف على 

مقعداً، واالتحـاد الـوطني    11ئيل بيتنا على من اإلعالن عن نفسه إسرا
مقاعد وحزب المتقاعدين بقيادة مجرم الحرب ايتان على  9والمفدال على 

مقعدا دون ذكر الفاشـيين فـي كـديما     120مقاعد وهذا كله من أصل  6
هنغبـي  والعمل وميرتس أمثال موفاز وديختر ويعالون وبيرس وتساهي 

  .وغيرهم كثير

تتحول جموع غفيرة من الناس إلى منظومة منضبطة ولكن كيف يمكن أن 
  افتتان«للقتل واإلرهاب والكراهية؟ لقد ذكرت حنة أرندت إن 

يكتسب االستبداد معناه السيئ من كونه اغتصاباً واحتكارا للحق المشترك  
يقوم على االستحواذ واالستيالء والسـيطرة علـى    لمع اآلخرين، فهو فع

  .)8(شيء هو حق مشترك مع الغير

واالستبداد في إفادته معنى االنفراد فإنه يتضمن دون شك نفي اآلخر 
  وعدم االعتراف به مشاركا في الحق العام

واالستبداد يحول العالقات بين األفراد من عالقات تحكمها وتنظمهـا  
  .قوة الحق إلى عالقات تضبطها محض القوة

لية بمحتواهـا  نجد توافقا كبيرا وشبه تطابق ما بين االستبداد والشمو
الفاشي، فإذا كانت الشمولية ترتكز على عنصر التركـز حـول الـذات    

ما يعني الميل إلى رد كل شيء إلى الذات، فهـي أيضـا   ) اإليكوسنترية(
ترتكز على اإلثنوسنترية ما يحيل إلى ميل للحكم على كل شيء بمعـايير  

  .)9(الرهط االجتماعي الذي ينتمي إليه الفرد

أن المؤسسة االستبدادية هي مفهوم نوعي  )10(س فيبرأو كما يلحظ ماك
يجمع سمات لطبقة كاملة من المؤسسات المتخصصة في الـتحفظ علـى   

وفي مقال نشره الفيلسـوف  . األشخاص والضبط االستبدادي لنمط حياتهم
استعمل صفة » األسس الفلسفية للفاشية«اإليطالي جيوفاني جنتيلي بعنوان 

بمعنى اإلحاطة والشمول واحتواء كل شيء في  totalitarianالتوتاليتارية 
  .)11(صفة للنظام الفاشي

أما االستبداد بمعناه النفس فرويدي فقد لحظ أنه يستعمل بالترادف مع 
مفهوم  المتسـلط، باعتبـاره شخصـية مرضـية، تتصـف بالزوريـة       

بمعنى االتصاف بالتوقع الـدائم أن اآلخـرون   )  paranoidالبارانوئيدية (
ون من قيمة الفرد، أو يحاولون إلحاق األذى به أو تهديده، على شك ينتقص

دائم بإخالص وصدق المحيطين به دون مبرر وفرط باليقظـة واالنتبـاه   
واالنزالق بسرعة إلى الحنق ووهم الشهرة وعدم التسامح مع أي سـلوك  
يتم تقييمه على أنه مهين، وعدم الثقة باآلخرين بسبب الخوف الدائم مـن  

 اية استغالل أي معلومة ضده، نالحظ هنا تطابقا تاما مع سـيكولوجي إمكان
الحصار والبحث عن األمن واختراع األعذار لتشديد الحصـار الـداخلي   

لقد رأينا أن الصهيونية تضيق بأي نقد، . واتخاذ موقف عدائي تجاه الخارج
وتغضب بشدة إزاءه فيصبح الناقد إذا كان يهوديا وكارها لذاته، ومرتـدا  

) يال سـام (عن قيم الشعب اليهودي، أما إذا لم يكن يهوديا فهو ببساطة 
ويعلم الجميع كيف تستخدم الصهيونية المحرقة بشـكل تجـاري أرعـن    
الحتكار المأساة وتظهير نفسها باستمرار محتكرة دور الضحية لليهـود،  

  .مبررة سلوكها مسلك الجالد بهذا االحتكار الوقح

رى من صفات هذه الشخصية، وباختالطهـا  أما النرجسية فهي صفة أخ
بالتعصب بأشكاله تعطي نتائج كارثية، لتتميز بالتعجرف والنقص في التعاطف 
وفرط الحساسية تجاه آراء اآلخرين و إعزاء العنصر االيجابي للنفس وإسقاط 
النوازع السلبية على المختلف الذي ال ينتمي للرهط فتبـالغ فـي إنجازاتهـا    

من اآلخرين أن يعترفوا لها بالجميل بصورة خاصة بمبـرر   وحسناتها وتتوقع
على النجاح والشهرة والتألق هذا النمط من الناس غالبا ما  ذأو بدونه ، وتستحو

يمتلك مشاعر مزعزعة بالقيمة الذاتية وتعتبر آراء اآلخرين واعتـرافهم بـه   
ذالل مهمة جدا، ويستجيب ألي نقد سلبي، بالغضب أو بمشاعر اإلهانـة أو اإل 

ويميل هذا النمط الستغالل اآلخرين و استخدامهم جسرا لتحقيق أهدافه الخاصة 
لذلك تعمل الفاشية على خلق  )12(مع نقص في التعاطف معهم أو الحساسية لهم

) األنا واآلخـر (المسافة مع اآلخرين والبعد عنهم، فكلما ازدادت المسافة بين 
  .كلما اطمأنت األنا وخف قلقها

نتحدث هنا عن الفاشية (من جهة أخرى سمة الزمة للفاشية والسادية 
، بتعبيرها عن سـلوك  ) كنظام وبنية وليس عن أفراد منتمين إلى الفاشية

عدواني وعنيف وقاس تجاه اآلخرين من اجل تحقيق السيطرة في العالقات 

 

Arabpsynet e.Journal:  N°25-26 – Winter  & Spring 2010  
 

ـــ���ــــــ�  ���ـــ ــــــ� ������ــــ 
�ـ���� ــ��   :  ــ� ����ـــــــــ� ـــ��     -26-  ��25ـ�ــ ــ�      &��ـــــ ــــ 2010���ــ 

   58   



@���و�و���������������������������
א��ط��������������������������
א�����������������������������د�
 

  �رةــــــــv أ"7ـــــــــــ�N(2: �دةـــــــــ!ة ا��#ــــــــــ��
واحـد  ارتبطت األسطورة المسماة بهذا االسم بقصة رواها مـؤرخ   

يدعى يوسيفوس فالفيوس من التابعية الرومانية وقد رافق الجـيش فـي   
روايتان للمسادة،  وهناك. )21(دحملته على فلسطين في القرن األول للميال
ها يوسـيفوس وإن لـم تكـن    واحدة سائدة، مختلقة مزيفة، وأخرى روا

  .بالضرورة حقيقية لكنها تلتزم بمعايير التأريخ الكالسيكي الرصين

أن مجموعة من العبرانيين تحسـبوا  : ومفاد القصة حسب يوسيفوس
لمواجهة الرومان فصعدوا إلى جبل مسعدة قرب البحر الميت مع عوائلهم 

شخصـا،   960من نساء وأطفال، وتحصنوا في قلعة أعاله وبلغ تعدادهم 
وتضيف الرواية أن هؤالء فضلوا االنتحار وقتل نسائهم وأطفالهم بأيديهم 

  .اذا ما اقتحم الرومان القلعة على االستسالم

أن هؤالء كانوا مجرمين ) المؤرخ الوحيد للحادثة(وقد أشار يوسيفوس
وقطاع طرق، وهم من جماعة السيكاري المتعصبة اليهودية التي ازدهرت 

) م73-66(بح يعرف بالثورة الكبـرى ضـد الرومـان    في زمن ما أص
ودعت إلى ممارسة اإلرهاب واالغتياالت، وارتكبت مجزرة عين جـدي  

إنها عصابة من القتلة هلكت «ضد الفلسطينيين آنذاك، ووصفها يوسيفوس
  .)22(»في أعلى المسادة

رغم وضوح النص التاريخي حول حقيقة المجموعة التي هلكت فـي  
قادة إسرائيل ومؤرخيها وكتاب صهاينة حولوا القصة إلى  المسادة إال أن

أركيولــوجي : درامــا شــعبية إســرائيلية عبــر التحــرك باتجــاهين
ورغم فشل اإلثباتات الحفرية وخبو الحماس العلمي للقصة إال .وفولكلوري

أن الصهاينة واصلوا حماسهم الفولكلوري عبر العمل على استثمار قصة 
راما شعبية تستقطب عواطف اليهود وغير اليهود المسادة وتحويلها إلى د

ترمز إلى ) أسطورة قومية(فتحولت القصة إلى . من ذوي اإليمان التوراتي
وتشبع نوعا من الشرعية التاريخية على وجـود  ) نهوض قومي يهودي(

دولة إسرائيل، ما يولد قناعة لدى المستوطنين اليهود بأنهم أحفاد مـاض  
ال تتم إال بتعزيز سيادة دولـة  ) الماضي المجيد(مجيد، وأن استعادة هذا 

إسرائيل وضمان استمرارها، وكرمز له هذا البعد تولد قصـة المسـادة   
إحساسا بالتناغم والتضامن بين المستوطنين القادمين من خلفيات حضارية 

وقد مارست الرواية األسطورية التأثير على ماليين اإلسرائيليين . متباعدة
  .معروفة في النخبتين السياسية والعسكرية بمن فيهم شخصيات

في تجربة شخصية الكتشاف حقيقة المسادة أتيح لنحمان بـن يهـودا   
المؤرخ اإلسرائيلي أن يكتشف أنه قد تم استغالله وخداعه في نظام التربية 
اإلسرائيلي وفي الجيش وفي منظومة معرفية متكاملة حيث يقـول إنـه   

تكن خاطئة وحسب، بل كانت شـديدة  لم «حصل عن المسادة على معرفة 
لم تكن المسادة مجرد حكاية تروى بـل زودت  «حيث . )23(»التحيز أيضاً

هوية جيلي من اليهود اإلسرائيليين بعنصر هام من عناصر تعريف هويتنا 
  .»اليهودية واإلسرائيلية

 هويشير بن يهودا هنا إلى منظومة المعتقدات الهامة التي  تم تسريبها ل
اآلالف غيره واتضح إنها قائمة على سلسلة من الغش والمـزاعم  ولمئات 

المغرضة والمزيفة أيضاً، هذه المنظومة ال تشكل بناء بالغ األهمية لتطوير 
  .عقول الشباب فحسب بل تشكل حجر األساس لشعب برمته

ولقد شكك الكثير من العلماء ليس في صحة النسخة الصهيونية مـن  
اية يوسيفوس األصلية، وأبرز هؤالء عـالم  الرواية فقط بل في صحة رو

اآلثار اليهودية  شعيا كوهين الذي أشار إلى أنه شخصيا عثر على سـت  
عشرة رواية مشابهة لرواية يوسيفوس ترجع إلـى حضـارات مختلفـة    

و األسلوب الملحمي الذي . وتنتمي إلى نفس العصر الذي عايشه المؤرخ
ناهيـك عـن أن    )24(الفتـرة  استخدمه يوسيفوس كان هو الغالب في تلك

  .يوسيفوس شخصيا لم يكن شخصا جديرا بالثقة

الدهماء بالشر والجريمة افتتاناً أكيداً ليس باألمر الجديد، إذ طالما ثبـت  
لئن كان ذلك غير جميل "أن الرعاع يرحبون بأعمال العنف قائلين بإعجاب 

لإلجابة في تحليلهـا  تقدم مشروعا  حنة آرندت )15(»" فإنه بالغ القوة بالتأكيد
أحـد  ) آيخمـان (حيث عندما تمت محاكمـة   )16(»لتفاهة أو بساطة الشر«

جالوزة النظام النازي الذي لم تكن عالقته سلبية تماما بالصهيونية وقادتها، 
والذي تسبب بموت اآلالف في غرف الغاز، بحث الكثيرون عـن الخطـأ   

كـان  «يجدوا شيئاً، فالرجل  األساسي في التركيبة النفسية لهذا اإلنسان، فلم
، كان بيروقراطيا ينفذ التعليمات على أفضل شكل ممكـن،  »يقوم بعمله فقط

على العكس تماما، الرجل كان منظما ونظيفا ولطيفا في تعامله، يذكرنا هذا 
دماثة ولطافـة وحسـن   «الوصف بتعليق يوسي سريد  زعيم ميرتس على 

ينهما، ولكن ليبرمان ليس مجـرد  الفاشي ليبرمان بعد عشاء حميم ب» أخالق
أن هذا التحليل قـد  وال بد من االعتراف . أداة للنظام بل جزء ال يتجزأ منه

ولكن استكماال لتحليل أرندت أثبتت . يفارق تحليلنا السابق لشخصية الفاشي
أن معظم النـاس   )17() مدى االنصياع للسلطة(تجارب ستانلي ملغرام حول 

ا إلى وحوش من الناحية األخالقية، يعذبون األبرياء العاديين يمكن أن يتحولو
بدون روادع أخالقية تذكر، إذا وضعوا في ظروف مناسبة من حيث طاعة 
السلطة، تصرفات الجنود اإلسرائيليين الشبان الذين ال تتجـاوز أعمـارهم   
الثامنة عشرة على الحواجز التي يقيمها الجيش اإلسرائيلي من تنكيل وتعذيب 

  .فلسطينيين تندرج تحت هذا التحليلوإهانة لل

وقد توصل البروفيسور دانيئيل بارطال من جامعة تل أبيب ورئـيس  
الشـعب   -1: إلى النتائج التالية )18(المنظمة العالمية لعلم النفس السياسي

اليهودي في إسرائيل غير طبيعي، مفرق ويعاني من انقسام حاد، معسكر 
ومعسـكر  ) في الشـرق األوسـط،  ال حل للنزاع (قومي جبري يقول بـ 

حمائمي مضغوط هستيري وكالهما يهرب من الواقع، األول يتنكر لعالقة 
عـن السـبب    -2. السالم والثاني يهرب من المسؤولية إلى عالم الخيال

النفسي للخوف من التغيير يقول بارطال أن إسرائيل استثمرت الكثير في 
اقتصادية ومعيشية وتم تشديد النزاع مع العالم العربي من ناحية عسكرية و

أسهل أن نواصل «أيدلوجية تفسر وتبرر هذا السلوك، من الصعوبة تغييرها
رؤية السلبيات لدى الخصم من أن نبذل جهدا لرؤية ألوان رمادية داخـل  

فـي تجربـة وضـع المجتمـع     « استذكر بارل طال -3. »اللون األسود
ان أنجزها فـي السـابق   أبحاثا ك» اإلسرائيلي على أريكة المحلل النفسي

ودلت على أن األطفال اليهود منذ عمر الثانية والنصف يتكـون لـديهم   
تصور سلبي عن العرب ويبقى العربي في تصـورهم مفـردة مالزمـة    

وقد فحص منذ أكثر من عشر سنوات كتب التدريس . لصفات سلبية شريرة
د عام العبرية فوجد أنها ال تنفك تكرس النزاع وتمجده، وفي فحص متجد

وجد أن كتب التدريس العبرية ما تزال تعاني من التثبت بالماضي،  2002
  .»يبدو أن السالم بقي خارج حدود المدرسة«ويقول 

  :�ــــــــــــــ! ا�����(�ــــــــــ��
العقد بأنها ليست أشياء غريبة ملقاة فـي أعمـاق    )19()هيسنر(يعرف 

مـات مـن التصـرفات    الوجود، وقابلة للصعود إلى سطحه، بـل منظو 
الحاضرة بصورة مستمرة، هي أجزاء من التصرف لم تكن أبدا موضـع  
االندماج بصورة تامة، معزولة أو مجزأة، مستمرة مثلما كانت قد أثيـرت  

  .متصلبة جاهزة على نحو مستمر ألن تنطلق

األولى شمولها أوضاعا أخرى غيـر  : ثمة ظاهرتان ترتبطان بالعقدة
بصورة مباشرة، والثانية هي انطـالق رد الفعـل   األوضاع التي تثيرها 

  .لمجرد إشارة تلخص وضعا متميزاً

تنزع العقدة إلى نقل العدوى إلى كلية الوجود، مثل هذا التشوه للواقع 
وللسلوك العقدي مميزان أساسيان األول انه سلوك مفرط يتجاوز الحـد،  

ك ذو قوالب مثال إضافة إلضفاء المأساوية على الوضع، والثاني انه سلو
 )20(جامدة رتيب ومتكرر
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  <ــ�ادة ا��0wـــ� وa	ـــk ا�� )ــــS: ا�����آ�"ــ\
فرصة إللقاء الضوء على حالة فريدة من ) تالهولوكوس(تعتبر دراسة 

وسياسية واقتصادية في  ةسياق مختلط شديد التعقيد من عوامل سيكولوجي
  !!أيدلوجي تضليلي نادرإطار 

هي ) بالعبرية شؤآة(الكارثة «تشير القصة الرسمية اإلسرائيلية إلى أن 
الفظائع التي حلت بالشعب اليهودي إبان الحكم النازي في أوربا في الفترة 

 8عندما أصبح هتلر مستشارا أللمانيا وحتـى   1933كانون ثاني  30من 
  .ت الحرب في أورباعندما انته) يوم النصر( 1945مايو أيار 

التي ليست موضـوع هـذا    تو بغض النظر عن حقيقة الهولوكوس
 تالبحث، ولكن المهم هنا هو الطريقة التي تم خاللها استبطان الهولوكوس

وإظهـار  . كمركب داخلي وعنصر أساسي في الشخصية اليهودية الحديثة
تم تصـوير المحرقـة مـن قبـل     ) وكما في موضوع المسادة(كيف انه 

هيونية بشكل أيدلوجي ينطبق عليه ما قاله جون ستيوارت مـل منـذ   الص
الحقائق التي ال توضع موضـع التحـدي المسـتمر    «زمن بعيد عن أن 

عن أن تمتلك وقع الحقيقة، ألن تلك الحقائق » ستتوقف في نهاية المطاف
  .)28(»ضخمت حتى غدت باطال

اسات اإلجراميـة  ولم تستخدم حكاية اإلبادة النازية لليهود لتبرير السي
فحسب، بل أيضا إلعادة صـياغة   )29(لدولة إسرائيل كما يذهب فنكلشتاين

الهوية اليهودية وتشغيل ماكينة بوتقة الصهر المروعة، التي ال تقل بشاعة 
الهتلرية، وقد يبدو هذا حكما ) غرف الغاز(عن  -وان رمزيا -في الحقيقة 

غيـر أن دراسـة تـاريخ     أخالقيا ال يليق بدراسة تتوخى العلم منهجـا، 
الجماعات اليهودية المهاجرة إلى إسرائيل وخصوصا اليهود الشـرقيين،  
وعمليات محو ذاكرتهم وتاريخهم وإعادة إنتـاجهم كـأجزاء مـن آلـة     

  .)30(الصهيونية التي ال ترحم تثبت هذا الحكم الذي ذهبنا إليه

ور ذكرى اإلبادة النازية بعد أن مررت من خالل موش«هكذا أصبحت 
  .)31(»أيدلوجي أداة فعالة في يد القيادة اإلسرائيلية واليهود في الخارج

الـوعي  «وقد الحظ الكاتب اإلسرائيلي المعروف يواس ايفرون  أن 
عملية تلقين دعائية رسمية، تمخض عنهـا  «هو في الواقع »بالهولوكست

شعارات وتصورات زائفة عن العالم، وليس هدفها فهم الماضـي علـى   
  .»بل التالعب بالحاضر اإلطالق

وقد صيغ الهيكل األيدلوجي للهولوكست على ما يذهب فنكلشتاين على 
ـ : مركزيين، األول) دوغماوين(مذهبين جامدين  تشـكل   تأن الهولوكوس

والثـاني أن  ) الفـرادة (حدثا تاريخيا فريدا بصورة مطلقة في تأكيد على 
  .ها األغيار لليهودتشكل ذروة كراهية أبدية ال عقالنية يكن تالهولوكوس

تعبيراً ) تالهولوكوس(وهنا بالضبط يأتي القبول الصهيوني بمصطلح 
من قبل النازيين حيث أن في هذا القبول تأكيـد  ) إبادة اليهود(عن عملية 

على المذهبين اآلنفين، فالنازيون األغيار عبـروا عـن ذروة الكراهيـة    
) كضـحية (ختيار اليهود من جهة، وا) مطلقة ةال سامي(الالعقالنية لليهود 

لإلبادة النازية تعبر عن فرادة اليهود الذين حرقوا ألنهم أكثـر الشـعوب   
  ).قربان مقدس بل األكثر قدسية(قداسة 

في البنية الذهنية لليهـود   توهنا يبرز االستقطاب العنيف للهولوكس
عن المعاد اختراعهم صهيونيا، ما يعني تمجيداً للكارثة واحتفاالً بها كتعبير 

الفرادة، وكنتيجة للفرادة من جهة وما بين رفض لها لما تمثله من ذكرى 
اليهودي الضعيف في المنفى، المساق إلى الـذبح بـدون مقاومـة ومـا     
يتعارض به هذا المفهوم مع فكرة العبري الجديـد الرائـد االسـتيطاني    

 المحارب، وكان أيخمان النازي الشهير في محاكمته األكثر شهرة بعد 

الذين اتخذوا موقفا  1975ان برنارد لويس أحد أوائل الباحثين منذ وك
صارما من رواية المسادة، وهو بانتمائـه إلـى المنظـور االسـتداللي     
االجتماعي في تفسير الذاكرة الجمعية يؤكد أن الرواية الحديثـة للمسـادة   

بـدورها قـدمت   . »التاريخ المختلق«تشكل إحدى الحاالت في ما يدعوه 
ما يمكن اعتباره أول محاولة تفصيلية لفهـم الروايـة    1979عام شارغل 

األسطورة للمسادة كأسطورة سياسية تقوم على حدث تاريخي محـدد ثـم   
تستخدم التحليل الوظيفي حسب كتابات دوركهايم ومالينوفسكي للقـول أن  
أسطورة المسادة لعبت دورا حاسما في المجتمع اإلسرائيلي كوسيلة لتحقيق 

حيث أن التماهي مع المسادة . االجتماعية والدمج في المقام األولالشرعية 
يؤكد ادعاء اليهود بالشرعية على هذه األرض حسب أطروحـة  برونـر   

التي  تفيد أن أسطورة المسادة مثلت غالفـا خارجيـا   ) 1984(وغورفين 
كما أسهمت في خلق االنضباط االجتماعي وبلـورة الهويـة    الأليدولوجي

ومية وبلورة صلة روحية قوية مع يهود اعتبرهم اإلسرائيليون الفردية والق
محاربين شجعان قبل ألفي عام ممـا مـنحهم اإلحسـاس باالسـتمرارية     

  .والتواصل مع الماضي البعيد ومع األعمال السامية البطولية

طرحت أنيتا شابيرا فرضـية أساسـها    1992وفي كتاب صادر عام 
انية بقصة المسـادة وتوظيفهـا كـان    القول أن استعانة الصهيونية العلم

  . )25(المقصود منه إضفاء الشرعية على استخدام العنف

لدى قادة إسرائيل تكشـف   ةولعل ذلك يتجلى في أن النوازع الالواعي
حيـث تأخـذ   . عن أزمة مع الذات وتشير إلى نزوع نحو انتحار جماعي

ماثل بـين  تدفع قادة إسرائيل نحو تحقيق ت) قوة محركة(األسطورة طابع 
  .مصير أبطال األسطورة ومصيرهم

وفي سبيل هذا التماثل يعيش هؤالء القادة في حالة هوس للربط بـين  
واقع خيالي ماض وواقع حالي ال بد من جعله بطوليا، وكان الصـحافي  
األمريكي ستيوارت ألسوب في النيوزويك إبان السبعينيات أول من الحظ 

اسي والدبلوماسي نحو محاكاة الحالة نزوع قادة إسرائيل في مسلكهم السي
جاء ذلك في معرض تعليقـه علـى   . االنتحارية الماثلة في قصة المسادة

وقد ردت . مواقفهم المتشددة أثناء المفاوضات مع مصر أواسط السبعينيات
غولدا مائي على ذلك الصحفي في مؤتمر صحفي أثناء زيارتها لواشنطن 

 تا عقدة المسادة، وعقدة الهولوكوسنعم يا سيد ألسوب نحن عندن«فقالت 
  .)26(»وعقدة أفران الغاز

  :�ـــــــــــــــــــــ�ادة ا��0wـــــــــــــ<
تعتبر فكرة الضحية مسألة حاسمة في تمثيل الواقع اليهودي والهويـة  

الذي استند بحزم إلى « )27(اليهودية من زاوية مشروع التحرير الصهيوني
ود من منفاهم ومن عـذاب المنفـى عبـر    أسطورة ضرورة تخليص اليه

أصبح كل مطلع يعرف زيف هذه األسـاطير  » جمعهم في أرض الميعاد
ولكن تحليلها باستمرار يبقى ضروريا لكشف وقاحة الصهيونية وزيفها في 

  .سبيل دحضها النهائي

ورغم ولع مؤرخي الصهيونية وأنصارها بروايـة تـاريخ اليهـود    
وشاملة، إال أن فكرة أنه باإلمكان روايـة   كضحايا أبديين لكراهية دائمة

اليهودية، »القومية«تاريخ ضحايا آخرين، بل وأن جزءا منهم هم ضحايا 
تثير معارضة عنيفة، ففي حالة المؤرخين الليبراليين تصيبهم مثـل هـذه   
الطروحات بعمى أبستمولوجي والى بلبلة فكرية، وتنكشف عندها عدميتهم 

وحاتهم للمنهج العلمي، وهكذا ينكشف الخطاب وال عقالنيتهم ومفارقة طر
الصهيوني، وما يلحق به عن أعراض عدم الراحة من مجـرد فكـرة أن   
اليهود أنفسهم أنتجوا ضحايا، والتفسير السائد للتاريخ ال يفسـح مجـاال   
للحديث عن اليهود كمضطهدين جماعيين على امتداد سـنوات التـاريخ   

 .ستمراره اإلسرائيلي هو ضحية فقطالصهيوني منطلقا من أن اليهودي وا
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خروقات القانون الدولي التي قام بها رجالنـا وكلهـا جلبـت مصـائب     
خطيرة،بالمحصلة حددت مجرى األحداث كلها وأسهمت في خلق أزمـة  

هذا ما أدخل االستيطانية الصهيونية في حلقة مفرغة مـن عقليـة   »األمن
صار التي تغذي الدوران والعدوان الذي يعمق عقلية الحصار، ووصف الح

الحلف الحيوي لنا الذي يسـاعدنا  «موشيه دايان عقلية الحصار هذه بأنها 
على االحتفاظ بدرجة عالية من التوتر بين سكان إسرائيل، كمـا داخـل   
الجيش ومن أجل تحفيز الشباب للذهاب إلى النقب، علينا أن نصرح بأنه 

  .»طرفي خ

) 1984(عقلية الحصار هذه تخلق ما يسميه جورج أورويل في روايته 

المؤسسة على التفكير المزدوج  ةعناصر بنية ثقافة الخوف باعتبارها البني
وهي تقوم على أن تعرف وأن ال تعرف، أن تعي حقيقـة صـادقة كـل    
الصدق، وترى بدال منها كذبات موضوعة بعناية، أن يكون لـديك فـي   

فسها وجهتا نظر متباينتان وأن تعتقد وتؤمن بكلتيهما وأن تستخدم اللحظة ن
المنطق ضد المنطق وتنكر الفناء وادعاءه، وتؤمن أن الديمقراطية غيـر  

  .)36(ممكنة وفي نفس الوقت تدعي أنك حاميها

ولتعزيز عقلية الحصار تلجأ الفاشية الصهيونية إلى طرق عدة نكتفي 
فعنـدما تقـرر وزارة   .  يش واإلعالمبنموذجين واضحين في مجالي الج

المالية القطع من ميزانية األمن ال تمر أيام حتى يبدأ جنراالت الجيش من 
األمن سيتأذى وأننا علـى أبـواب   «مختلف األفرع بالنواح واالدعاء أن 

سنقلص األنشطة العسكرية إذا ما قلصـتم  «وتتمة االسطوانة  )37(»حرب
أما اإلعالم الصـهيوني  » ي عتاد جديدالميزانية وسنتوقف عن التزود بأ

فمهمته حماية المجتمع من أي معرفة للسياق الذي ينتح المآسي الفلسطينية 
فال يوجد ذكر لالحتالل واإلهانات وعمليات االغتيال واالعتقال الجماعي 

وهكذا حـين   )38(وهدم البيوت والمجاعة التي ولدت الهجمات االنتحارية
بحذر شديد فإنه ليس من الغرابة بمكـان أن يـتم   يكون العقل العام مغلقا 

قبول السياج دون شروط من قبل معظم اإلسرائيليين ألنـه لـه معادلـة    
سحرية، هذا الجدار لذي يزيد اإلحساس الهائل بالعزلة ويعـزز عقليـة   

  .الحصار التي غذت السياسات العدائية المتصلبة لجميع حكومات إسرائيل

لصالحها بعد أن تجعـل مـن نفسـها     ةيتلك المحرمات ترهنها الفاش
الحارسة لها والمدافعة عنها ومن خاللهـا وباسـمها تفـرض سـلطتها     

بالموروث من المحرمات، بل تبتكر في الغالـب   يوتمارسها، وقد ال تكتف
محرمات جديدة أخرى مضافة وخاصة بها في لحظـة تاريخيـة معينـة    

  .ب وسيطرةوتجعل منها بمرور الوقت وباالستثمار قوة قمع ورع
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قد أثار الكثير من الدهشة عندما صرح بـأن  ) إسرائيل(اختطافه إلى 
ن مقاومة، وفـي  سلوك الضحايا اليهود كان مدهشا حين القوا حتفهم بدو

النقاشات الالحقة نظر الجيل الجديد من أبناء االستيطان الصهيوني إلى هذا 
الـذي يجـب   (السلوك باعتباره سلوكا نموذجيا ليهودي الجيتو الضعيف 

  .مقابل العبراني الجديد القوي) هاستئصال

االستقطاب العنيف يبرز في معادلة مستحيلة إذ كيف يمكن استئصال 
إلـى هويـة    توفي اآلن ذاته استمرار تحويل الهولوكوس هذه الشخصية،

  لمواطن الدولة اليهودية ولدولة في حد ذاتها؟

في الحقيقة فان فكرتي الفرادة وكراهية األغيار لليهود، رغم كونهمـا  
إال أن أياً منهما لم تبرز علـى  ) تالهولوكوس(واسطتي العقد في أدبيات 

  .يقية حول الهولوكوست النازيةاإلطالق في األبحاث األكاديمية الحق

هو جزء مـن المنظومـة المخترعـة     تواالدعاء بفرادة الهولوكوس
إذ ليسـت معانـاة   ) الشعب الكاهن(و ) شعب اهللا المختار(المتكاملة حول 

فريدة بل كون اليهود، واليهود تحديـداً،   تاليهود هي ما جعل الهولوكوس
ن اليهود مميزون وليس مميزة أل تهم من عانوا، بمعنى آخر الهولوكوس

وهذا ما ينزع األهمية عن أي حادثة مشابهة أو أكثر فظاعة عانت . العكس
  .منها مجموعة بشرية أخرى على مر التاريخ

وقد عبر ايزمار شورش رئيس المعهد الالهوتي اليهـودي بسـخرية   
نسـخة علمانيـة   «الذعة عن ادعاءات فرادة الهولوكوست بوصفها بأنها 

  .)32(»)الشعب المختار(ة االصطفاء بغيضة عن فكر

ومن المعروف أن الحركة الصهيونية في سـعيها لالسـتيالء علـى    
 ةفلسطين استخدمت إلى جانب القوة المادية الغاشمة أدوات فكرية مزدوج

ذات طابع ديني وعلماني يعبر الخلط االنتقائي فيما بينها عن طبيعة تفكير 
الغامضـة،  ) يهوا(عاد ووعود فاشي صريح، فإلى جانب فكرة أرض المي

، اسـتغلت  )إله(المفتقدة ألي حس أخالقي، أو ملمح للعدالة المتوقعة من 
الجامدة القائلة بكراهية األغيار األبدية لليهـود   تأيضا مذهبية الهولوكوس

لتبرر ضرورة وجود دولة يهودية، ولتفسير العداء الموجه إلسرائيل، حيث 
الدولة اليهودية هي الملجـأ  «كار تصبح وبمقتضى هذه المنظومة من األف

ويعلـق  » للالسـامية اإلجراميـة  ) المحتوم(الوحيد أمام التفجر اآلني و 
إذا كان العالم بأجمعه يريد اليهـود  «فنكلشتاين ساخرا على هذه الدعاوى 

أمواتاً، فالعجيب في الحقيقة هو أنهم ما يزالون أحياء، بل هم على عكس 
  . )33(»يتضورون جوعا قسم كبير من البشرية ال

هذه الدعاوى كما ذكرنا لتبريـر العدوانيـة الصـهيونية     تواستخدم
المستمرة، عبر منح تعويض كامل إلسرائيل فإذا كان األغيـار عـازمين   
كحالهم أبداً على قتل اليهود، فلهؤالء األخيرون كل الحق في حماية أنفسهم 

سرائيلية المروعة على في أعقاب االعتداءات اإل(وبالطريقة التي يرونها 
والتي بلغت ذروتها بالمذبحة التي ذهب ضحيتها مئة  1996لبنان في العام 

من المدنيين في قانا، الحظ الكاتب الصحفي اإلسرائيلي آري شـافيت أن  
ألن لدينا اللجنة المعاديـة  «بإمكان إسرائيل التصرف متمتعة بالحصانة، 

  .)34()»وستللتشهير ومتحف ياد فاشيم ومتحف الهولوك

  ��ـــــــ!ة ا���0.ـــــ�

ترتبط عقدة الهولوكوست وفرادة الضحية بوثوق بعقلية الحصار، وقد 
العسكرية في –عن لجوء المؤسسة السياسية  )35(كتب شاريت في يومياته

إسرائيل إلى خلق عقلية الحصار بين المستوطنين ورفد خرافـة التهديـد   
كنت أتأمل في السلسـلة  «نف والعدوان العربي بإبادتهم وبالتالي تبرر الع

الطويلة من األحداث المفبركة واألعمال العدائية ضدنا التي اخترعناهـا  
 والكثير من الصدامات التي افتعلناها، والتي كلفتنا الكثير من الدماء، وفي 
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S+
ات اKO/6 �*ه] !# اS�. 
    

  :في العراق، أخذ التعصب ثالث صور واضحة، هي

1 -  �	
  :�ــــــــــــ� ا�5
���ــــــــــا�
محدودية التزاوج القائم  على أساس العرق أو الدين  ويحصل هذا في

بعض و.   الكردية ال  تعطي امرأة لعربي  بعض العشائرف. أو الطائفة 
المسيحي يتزوج  غير مقبول أنو .تعطي امرأة لكردي ال العربية  العشائر

وقد يحصل أن  .واألسرة المسيحية ال تعطي امرأة لمسلم  .مسلمة من 
، ولكن بعد أن تترك دينها وتدخل في  مرأة مسيحيةيتزوج مسلم من ا

، إال في حاالت نادرة يكون فيها النضج الثقافي لدى الطرفين في  اإلسالم
، وان  وقل الشيء نفسه فيما يتعلق باألديان األخرى . أعلى درجاته 

  . حصلت حاالت فهي من النوادر

ي ال تعطي ذات طابع سنّ امدن إذا تحدثنا بصراحة أكثر فأن هنالك و
سر  وهنالك أ .ي ذات طابع شيعي ال تعطي امرأة لسنّ امدنو. امرأة لشيعي 
أي الذين يرجعون بنسبهم إلى  -))  السادة ((اسم يطلق عليها في العراق 
بل أن هناك  . )) سيداً ((ال تعطي امرأة إال لمن كان  -) ص(النبي محمد

زواج بناتها في داخل  ، تحصر في عشيرة معينة )) السادة ((من  اًاسر
 ((وال تعطي امرأة لشخص آخر حتى لو كان من  ، نسبها أو عشيرتها

  . ))!تبور((ولن تعطيها بالمطلق حتى لو  ، )) السادة

إال أن له  ، ن هذا النوع من التعصب ليس فيه أذى عاماوبالرغم من 
 (( على )) لألنا ((سلبية تتعلق بتفضيل اجتماعي واعتباري  ةآثارا نفسي

وليس مبرراً، فضال عن انه غير منطقي  ، قد ال يكون صحيحاً )) اآلخر
مختارا أو "  أبو العيال " وكان من النتائج المؤلمة لهذا التعصب أن أقدم .

بسبب االحتراب الطائفي " أم العيال " مجبرا أو مضطرا  الى تطليق زوجته 
  . وما بعده  2005ن عام بين السنّة والشيعة ، السيما في أحياء بغداد بدءا م

2  -  �	
  .�ــــــ� ا��Z"#ــــــــــــا�
ويقصد به احتكار مواقع اتخاذ القرار في السلطة والمراكز الحساسة 

ن أويشير واقع الحال إلى . والمؤثرة في مؤسسات الدولة لطائفة معينة
طائفة من هذه المواقع والمراكز شغلها أشخاص من  %)75(اكثر من 

لغاية سقوط النظام في ) 1921(نذ تأسيس الدولة العراقية عام م، معينة 
  .  بارياوهذا النوع من التعصب مؤذي اقتصادياً واعت. )  2003(

  �#/7ــ�ي
	�ــــ� اا� – 3
وفيه يأخذ التعصب شكل الحروب التي تصل أحيانا إلى حد اإلبادة 

ي مورس من لذا، التعصب العرقي ضد األكراد،  وابرز حاالته .البشرية 
 .قبل  السلطات العربية التي توالت الحكم على العراق في تاريخه الحديث 

  . مؤخراالمقابر الجماعية  عنه الذي كشفت ، م التعصب الطائفيث

 موجودة في كل المجتمعات ، ةظاهرة عالمي  prejudiceوالتعصب 
بها فقد تكون أسبا.  متعددة األسباب والمصادر والصور التي تظهر فيها

وقد تكون مصادرها سياسية أو اقتصادية أو  ...دينية أو طائفية أو عرقية 
وقد تحدث بصور بسيطة تأخذ شكل تجنب االختالط أو عدم … اجتماعية 

  .في إبادة بشرية جماعية … ، إلى صور قاتمة ومرعبة الزواج

كان السبب الرئيس  ، ، وتاريخ الشرق األوسط وفي تاريخ البشرية
كان  ، ففي سبيل المثال .هو التعصب  ، الحروب والنـزاعات للكثير من

مجتمع الهنود في شمال أمريكا قد انخفض من ثالثة ماليين في القرن السابع 
، بسبب القتل الذي  عشر إلى حوالي ستمائة ألف في القرن العشرين

ن اكثر من ستة ماليين يهودي أوتشير كتب التاريخ إلى . تعرضوا إليه 
 ))تنظيف أو تنقية((بحجة ) 1940(قبل النازيين في األربعينات  قتلوا من

انه بالرغم من  )Hrsch,1995هيرش (ق أحد الباحثين ويعلّ. العرق األوربي 
وبعد تحرير معسكرات  ، مرور اكثر من نصف قرن على استئصال النازية

 ، زال مستمراً دون أن تنكسر له شوكهيما ((االعتقال فأن السلوك المتعصب 
ظل  ، ففي ما كان يعرف بيوغسالفيا .ودون أن يلقى العقاب أو يتم تداركه 

  . )) التعذيب والقتل واالغتصاب والتجويع يجري كممارسة يومية

استوردت أمريكا أفارقة وجرى التعامل معهم  ، وفي زمن من تاريخها
وحتى النصف األول من . وجزءاً من الملكية الشخصية  ، بوصفهم عبيداً

بموجب  ، كان معظم األفارقة األمريكيين يتم عزلهم ، قرن العشرينال
وظلوا حتى … عن المطاعم ودور السينما وحافالت نقل الركاب  ، القانون

وليس األفارقة  .يعيش معظمهم تحت خط الفقر   ، بعد إلغاء قانون العزل
لتعصب العنصري في الواليات لاألمريكيين األصليين هم الذين تعرضوا 

، يعيشون تحت خط الفقر  إنما أيضا من أعراق أخرى  ، لمتحدة فحسبا
  . وليس أمامهم سوى العمل الخدمي

شهدت رواند وبوروندي نزاعاً اخذ شكل اإلبادة ) 1995(وفي التسعينات 
وكان الفرق أو . بين جماعتين هما التوتسي والهوتو genocideالبشرية 

، ولكنهم الطبقة االجتماعية  لعدديةوهم األقلية ا (االختالف بين التوتسي 
والهوتو، هو في المستوى االجتماعي وليس فرقاً في )  االقتصادية العليا

،  وقد حدثت حرب أهلية بين رواند و بروندي .اللغة أو العرق أو الثقافة 
ن االختالف أ، لدرجة  ن أجياال منهم كانوا يتزاوجون فيما بينهماأبالرغم من 

  .ة الجسدية ما عاد ملحوظاً بين أفراد الجماعتين في الشكل والبني

شهدت  لبنان حرباً أهلية بسبب التعصب الديني ) 1975(وفي السبعينات 
في كل المجتمعات )   و التحيز و التمييز (ويوجد التعصب  .والطائفي 

  .وان اختلفت أسبابه وصوره أو حاالته  ، العربية من دون استثناء
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،  ففي سبيل المثال .سيتصرفون جميعهم من دون استثناء بطريقة معينة 
وبتعاون  ، نحن نتوقع من النساء أن يتصرفن جميعهن بطرائق مهذبة

، فيما نتوقع من الرجال أن يتصرف جميعهم بأساليب  وعطف وشفقة
سواء كان رجالً ،  ن الفرداوما ينجم عن هذا  .خشنة وعدوانية وتنافسية 

إذا تصرف بطريقة ال تتطابق مع الصورة النمطية التي نحملها  ، أم امرأة
  .عن الجنس الذي ينتمي إليه، فإننا سننظر له كما لو كان شاذاً

فإن الصور النمطية يمكن أن تكون قوة محددة لألشخاص ،  وعليه
  .الذين ال يتطابق سلوكهم مع توقعاتنا الضيقة 

فعلى وفق  .لصور النمطية تقود إلى عزو خاطئ إن ا : والثالث
نظرية العزو القائمة على فكرة أن الناس يكونون مدفوعين الكتشاف 

ن يجعلوا معنى لتصرفاتهم ألاألسباب األساسية للسلوك كجزء من جهودهم 
وصولنا إلى تعليالت سببية لما يصدر عن اآلخرين وعن أنفسنا  لمن خال

، فإنه غالباً ما يعزى السبب إلى  تية المختلفةمن سلوك في المواقف الحيا
وخارجي  ، داخلي أو ذاتي يخص الشخص القائم بالسلوك :مصدرين 

  .يخص اآلخرين أو الموقف الذي نكون فيه 

وما يحصل لدى الفرد المتعصب انه يعزو الصفات اإليجابية إلى 
ى ، ويعزو الصفات السلبية إل شخصه والى جماعته التي ينتمي إليها

  .لتي يختلف عنها في القومية أو الطائفة أو الدين االجماعة األخرى 

انه في حالة حصول خالف أو نـزاع بين جماعته  ، والمؤذي في ذلك
والجماعة األخرى فإنه يحمل الجماعة األخرى مسؤولية ما حدث من أذى 

حتى لو كانت جماعته شريكاً بنصيب  ، رئ جماعته منهايبو أو أضرار،
  . في أسباب ما حدثاكبر 

إن علماء النفس االجتماعي انشغلوا لعقود من : ونستزيد أكثر فنقول 
الزمن بدراسة الصور النمطية ، وتوصلوا الى أن انطباعاتنا األولى عن 

فحيثما ندرك موضوعا أو . اآلخر تنشأ أو تقوم أساسا على توقعاتنا المسبقة 
ل مقارنة المعلومات القادمة إلينا حدثا ما فأننا نقوم داخليا بتصنيفه من خال

بما تخزنه ذاكرتنا من موضوعات أو حوادث سابقة مماثلة ،استقرت فيها 
عن الكيفية ) نظرية (ويعني المخطط  .  Schemasعلى شكل مخططات 

الناس، األشياء، (  التي يعمل بها العالم المادي واالجتماعي ، بأن تقسم 
تأخذ صيغة مكون معرفي تساعدنا على الى أصناف ) الحوادث، والمواقف 

وبهذا يكون المخطط ، معارف . إدراك وتنظيم ومعالجة المعلومات 
وكما تستعمل المخططات . ومعتقدات منظّمة بخصوص عالمنا االجتماعي 

في التعامل مع األشياء والحوادث الجديدة ، بأن نبحث في الذاكرة عن 
عملها أيضا مع الناس الذين نقابلهم أو المخطط األكثر اتساقا معها ، فأننا نست

: فنحن نصنف األفراد على أساس خصائص معينة مثل . نعيش معهم 
( أو بعالقتهم بهويتنا االجتماعية مثل ... العرق ، الجندر أو الجنس ، العمر 

بل أننا نصنفهم أحيانا حتى على أساس المنشأ أو االنتماء ) . نحن مقابل هم 
ك في العراقيين عندما يقابل أحدهم شخصا يقول له أنه تأمل ذل. الجغرافي 

فأنه ...البصرة أو سامراء أو الموصل أو العمارة أو الناصرية : من 
يتصرف معه بمعالجة المعلومة بناء على الصنف االجتماعي أو الجغرافي 

  .أو أي صفة أخرى تكون لها دالة على انتماء الشخص ...أو العرقي 

الصور النمطية تعمل فينا وتقرر سلوكنا بنشاط والذي ال نعلمه أن 
في العراقيين عندما  –مرة أخرى  –تأمل ذلك ) . أوتوماتيكي ( تلقائي 

شمر مثال ، أو زوبعي ، أو : يتعرف أحدهم على شخص يقول له انه من 
، أو تكريتي ، أو بصري ، أو عاني ، أو كوفي ، أو مصالوي ...ياسري 

ريقة معينة ، حتى ليصبح األمر في تصنيفم ،فأنه يتصرف معه بط...
يشبه ...) المدينة، أو العشيرة، أو الجنس، أو العرق : ( للناس على أساس 

أعني عملية تلقائية أو تعودية ، تعمل على ... عملية قيادتهم للسيارة 
   .مستوى يكون خارج درايتنا به 

لتي تعيشها اآلن ويقودنا التحليل الى أن الحالة السيكولوجية الخطيرة ا 
طائفتا السنّة والشيعة في العراق ، أن إحداهما كانت في السلطة واألخرى 
في المعارضة على مدى ألف وثالثمائة عام ، وأن ما حصل بينهما بعد 

هو تبادل لألدوار يشبه في فعله النفسي تبادل الدورين بين من  9/4/2003
ويشبه في . أمر وينهي كان بيده األمر فصار مهمشا  ،وصار المهمش ي

  ". الجالّد " و " الضحية "تبادل الدورين بين "  البارانويه"خطورة وساوسه 

ولكي نفهم  األبعاد النفسية واالجتماعية والثقافية للتعصب والصورة 
، بهدف الوصول إلى مبتغانا المتمثل  النمطية وما يترتب عليها من نتائج

، ينبغي تحديد مفهومي  منها الحد باقتراح أساليب أو وسائل لخفضها أو
  .التعصب والصورة النمطية 

)   Prejudice( إن المعنى الحرفي لكلمة التعصب في اللغة اإلنجليزية  
فيما ينظر علماء النفس االجتماعي للتعصب على انه   . هو الحكم المسبق

، قائم على أساس انتمائه إلى جماعة لها  اتجاه سلبي غير مبرر نحو فرد
أو اتجاه عدائي نحو جماعة معينة قائم على  ، دين أو طائفة أو عرق مختلف

ويعني أيضا النظرة المتدنية لجماعة أو خفض قيمتها . أساس االنتماء إليها 
كما يعني أيضا  . أو قدراتها أو سلوكها أو صفاتها ليس لها أساس منطقي

ذي قائم وهو اتجاه مؤ . إصدار حكم غير موضوعي بشأن جماعة معينة
على تعميمات غير دقيقة بخصوص جماعة على أساس اللون أو العرق أو 

، يتضمن شيئا  أو أي فرق أو اختالف آخر قابل للمالحظة ، الدين أو الجنس
  .سلبيا قائما على اعتقاد الشخص بشأن جماعة أخرى غير جماعته 

   �؟ــــــــ�ء ه`ا ا�
	�ــــــ� (�ـــــــ�� "�. 1.3
بوصفها ))    Stereotypes  الصور النمطية ((من في والجواب يك

تعميمات غير : التي تعني تحديدا المكون المعرفي لالتجاه التعصبي ، و
وقد .. ، وال تستثني أحدا منها  دقيقة يحملها الفرد بخصوص جماعة معينة

والتعميم اإليجابي يتضمن  . تكون هذه التعميمات إيجابية وقد تكون سلبية
، لة يضفيها الفرد على جماعته التي ينتمي إليها ضة أو مفصفة جيد

أذكياء أو ) س ( ن جميع المنتمين إلى إ: فيقول ) س ( ولنفترض أنها 
فيما يتضمن التعميم السلبي صفة سلبية أو غير مفضلة . طيبون مثال 

ها الفرد على الجماعة األخرى التي تختلف عن جماعته في العرق أو فييض
إن جميع المنتمين إلى : فيقول ) ص ( ولنفترض أنها  ، لطائفةالدين أو ا

( وهكذا يتبين لنا أن الصور النمطية  . هم أغبياء وشريرون مثال ) ص(
Stereotypes  (- ة من عالم الطباعة التي تعني روهي في األصل  مستعا

سواء كانت إيجابية  أم سلبية هي   -هالقالب الذي يصعب تغيره بعد صنع
  :تكون مؤذيه لثالثة أسباب  أنهاو  ، خاطئة أو غير دقيقه أحكام

إن الصور النمطية تسلب قدرتنا على التعامل مع كل عضو  : األول
ذلك ان المضمون النفسي للصور  .على انه فرد بحد ذاته  ماعةفي الج

يحملها  النمطية االجتماعية يعني تصورات مجردة بالغة التبسيط  والتعميم 
فعندما نحمل صورة نمطية . اعتهم أو عن جماعة أخرى الناس عن جم

فإننا نميل إلى أن نتعامل مع كل عضو فيها كما لو كان  ، عن جماعة
، بغض النظر عما إذا كان هذا الشخص  شخصاً يحمل كل صفات الجماعة

وحتى لو كانت الصورة النمطية صحيحة .  يحمل تلك الصفات أم ال
فإن الكثير من أفراد تلك الجماعة  ، عينةجزئياً أو قائمة على حقيقة م

  .سوف يختلفون عن الصورة النمطية لجماعتهم بأمور جوهرية 

ننا إذا كانت لدينا صورة  أإن أحد أشكال األذى الذي ينجم عن ذلك هو 
فإن  نمطية عن جماعة عرقية أو طائفية معينة بأنها قليلة الذكاء مثالً،

أن الفرص التربوية و الوظيفية لجميع النتيجة الخطيرة المترتبة عليها 
  . ة إن لم تكون معدومةلأفراد تلك الجماعة ستكون قلي

الصور النمطية تقود إلى توقعات ضيقة بخصوص السلوك  إن:  الثاني
  فصورنا النمطية تقودنا إلى أن نتوقع بأن أفراد جماعة معينة  .
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جانب السلبي في الهوية االجتماعية يبرز عندما يعمد غير أن ال
واعتبار الجماعة التي  ةإعالء مكان صاحبها، شعوريا أو ال شعوريا ، الى 

  .وتفضيلها  على الجماعات األخرى  ينتمي إليها،

أن الجماعات المرجعية العرقية تميل  ، ب في مجتمعنا العراقيغالوال
،  السلبي من هذه الهوية في تنشئة أطفالهاإلى أن تهتم اكثر بتغذية الجانب 

والتركيز عليه في خطاباتها  ، وتعزيزه في الحديث اليومي للراشدين منهم
بأن تعمد إلى تضخيم ما أصابها من حيف أو  والدينية السياسية والثقافية

او  ،)بمعنى انهم طيبون واآلخرون أشرار  (ظلم من الجماعات  األخرى 
اريخها والزهو به،ال بصيغة تبيان حقيقة موضوعيه اإلكثار من تمجيد ت

أفضليتها على  ، تصريحاً او تلميحاً  واعتزاز مستحق إنما بصيغة تحمل،
من   هةمنز  ، عبر تاريخها الطويل ، وإنها كانت ، الجماعات األخرى

وهذا لسان   !. ، وإن كانت ارتكبته فأن اآلخرين كانوا هم السبب كل خطأ
حتى   ، ظالمة كانت أم مظلومة  ، ات في كل المجتمعاتحال كل الجماع

  .!لتحسبها سجية في البشر 

وما لم ينضج وعينا الى مستوى إدراك أن حق اآلخر مشروع 
كمشروعية حقنا ، ونرتقي تلقائيا الى سلوك مهذب  يحترم الهوية 

حرب ( االجتماعية لآلخر، فأن الحال يؤول الى ما يمكن تسميته 
يصير ) االلتهاب ( والمشكلة أن المعتقد اذا ما أصيب  بـ . ) المعتقدات 

في عدوى ) نحن مقابل هم ( ينتشر بين ..التعصب ) فيروس ( هو  
هستيرية تشعل حربا تكون أشد ضراوة وأكثر سخفا من حروب 

  .األيديولوجيات 

  -ــ] &)wـ� و"�ــــ�ر ا� ��7ــــ� وا��ـــ�ب ا�
	�ــأ"�. 3.3
ونعيد إلى .  طية المكون المعرفي التجاه التعصبتمثل الصور النم
تعميمات أو أحكام غير : تعني   StereotypeاFGNODLالذهن بأن الصورة 

موضوعيه بخصوص جماعة معينه، ال تستثني من أفرادها أحدا، بالرغم 
 Discriminationويمثل التمييز  . من وجود اختالفات حقيقة فيما بينهم 

سلبياً أو  عدائيا أو فعالً :زيويعني التمي. جاه التعصب ن السلوكي التالمكو
مؤذياً غير مبرر نحو أفراد من جماعة قائم أساساً على عضويتهم في تلك 

وهذا يعني أن أي إنسان يمكن أن يكون  .وليس لسبب آخر   الجماعة،
  . هدفاً للتعصب

  :هي  فضي إلى التعصبتويمكن تحديد أربعة جوانب في الحياة االجتماعية 

على  (w)� ا��	 Sوالطريقة التي من خاللها  بها، ()�Nالطريقة التي 
والطريقة التي ، بها موارد العيش والثروة ��2Gوالطريقة التي  األشياء،

[<�
  . لمعايير والقواعد االجتماعيةابها  (

إن عملية اإلدراك أو التعرف االجتماعي مهمة في خلق الصور 
والخطوة األولى في نشوء التعصب  .تعصب النمطية التي تفضي إلى ال

 أوتبدأ بتصنيف بعض األفراد في جماعة واحدة على وفق صفات 
ووضع اآلخرين في جماعة أخرى على وفق صفاتها   ، خصائص معينة

فالفكرة األساسية في اإلدراك االجتماعي هي أن . خصائصها المختلفة  أو
، ومقابلتها 2��+��تينها من تجميع التنبيهات يكون قائماً على أساس ما ب

ومن هذه الفكرة تنشأ عملية  . ا&
%<�تبتنبيهات على أساس ما بينها  من 
داخل  ((عقلية أخرى تقسم الناس الى ما اصطلح على تسميته بـ 

ومن هذه العملية  . )) Out-group خارج الجماعة ((و  ))F8POQLIn- groupا
ا نريد وهو مصطلح منّ ، )) اEدراآ� ا�0ََ�ل ((ينجم ما نريد ان نسميه بـ 

  :ن ويكون هذا الحول على نوعي .ان ندخله في ثقافتنا 

يرينا ما هو  والفي جماعاتنا  إ��+�يرينا  ما هو  : دا&/�حول 
  .فيها  "/��

والذي ال نعلم به أيضا ، أن الصور النمطية تعمل ترابطات أو 
ير موجودة في الواقع ، اقترانات وهمية بين أحداث أو موضوعات غ

خذ، في . تدفعنا الى أن نعمل استدالالت نبني عليه أحكاما غير دقيقة 
:( سبيل المثال، الترابطات أو االقترانات الوهمية اآلتية عند العراقيين  
 -المصالوي والبخل ، البصراوي وخفة الدم ، الكوفي والغدر، الشروكي

  ..)يمي والفطارة وقلة الذوق، الدل - العمارتلي بشكل أخص

في الكثير من تصرفاتنا ونحن  تتحكّمواألمر من ذلك أن هذه األوهام  
وأننا لن نكون في مأمن من الكارثة حتى لو وصفنا أنفسنا !. عنها غافلون 

قوال وفعال ، فيما  ةوتحدثنا عبر القنوات الفضائية بأننا نعشق الديمقراطي
النخاع  نحن في بيوتنا ومع أهلينا متعصبون حد.!  

2.3. �	
  Ethnocentrism �ــــ� ا�	�$ــــــــــا�
وتعنى . التعصب العرقي اخطر أنواع التعصب و أكثرها أذى  يعد

الجماعة التي  تفضيل، النزعة لدى الفرد نحو Ethnocentrismالعرقية 
ونظرته إلى جماعته على أنها . ينتمي إليها على باقي الجماعات األخرى 

وتميل الجماعة العرقية . والحكم على اآلخرين بمقاييسها  ، مركز كل شئ
، وتنظر بازدراء إلى الغرباء  إلى ان تضع نفسها فوق الجماعات األخرى

  .ن طريقتها في الحياة هي الطريقة الصحيحة أد قوتعت ، عنها

 وثمة حقيقة نفسية خافية عن الناس هي انهم يحابون جماعتهم العرقية،
إذ يرون أنفسهم بأنهم  .ئها بمنظار غاية في المحاباة وينظرون إلى أعضا

والعامل  .وانهم محبوبون للغاية   ، وسلوكاً مهذباً ، يمتلكون صفات لطيفة
المزاجي في هذه الحقيقة النفسية هي ان الناس ينـزعون إلى تصنيف 

وانه من هذا التقسيم .  )) هم (( و )) نحن ((عالمهم االجتماعي الى صنفين 
  .يز يالتعصب و الصراع و التحيز و التم ينشأ

ن أفراد الجماعة العرقية ينزعون الى رؤية اوما يدعو للدهشة والتأمل 
فيما يرون قدراً  فيما بينهم كأفراد، )ال التشابه (  قدر كبير من االختالف

أخذ صفة نل .بين أفراد الجماعة األخرى ) ال االختالف ( اكبر من التشابه 
فانهم يرون في  ، فعندما يطبقونها على أنفسهم .المثال  الكرم في سبيل

 ، يلوبخ،  ، ونصف كريم أعضاء الجماعة التي ينتمون إليها من هو كريم
فهم يرون  ، أما إذا طبقوها على أفراد جماعة عرقية أخرى.  ل جداًبخيو

مثل  ، وقس على ذلك خصائص أخرى .بخالء دون استثناء  ، فيهم جميعاً
(  . وما يعاكسها من صفات  … الشجاعة ،، األمانة الصدق ، الذكاء :

  ) .تفحص نفسك وتفحصها بين العراقيين 

هي حاجة اإلنسان إلى   ، وعلينا أن نعترف بحقيقة نفسية أخرى
األولى تمثل كينونته ووجوده . واحدة للذات وأخرى اجتماعية  :  هويتين 

قومية، (  جماعة مرجعيةفي  عضويتهوالثانية تمثل . الخاص به )  ناهأ (و
ونشير هنا الى أن االعتزاز بالقومية أو الدين أو ...) . دينية، مذهبية 

الحاجة الى هوية اجتماعية  : المذهب ، يحقق حاجتين نفسيتين لدى اإلنسان 
والحاجة الى االنتماء ، وهما حاجتان إنسانيتان مشروعتان ، شرط أن ال 

يقود الى االستعالء ، أو اإلحساس بالنقص تكونا مصابتين بالتضخم الذي 
) . البارانويا ( الذي يفضي الى الشعور باالضطهاد ، وكالهما من صنف 

وأبشع ما في البارانويا أنها اذا ما تمكنت من صاحبها فأنه يصاب بهذيان 
، ولن يرتاح إال بعد أن يفعلها ، وهذا ما ) ألتغدى به قبل أن يتعشى بي ( 

" العراقيين ، لدرجة أن القتل صار يستهدف من أسمه يحصل اآلن بين 
  " !.كاكا سيروان"و " حيدر "و " عمر 

ان للعربي الحق في أن يعتز بعروبته ، والحق نفسه للكردي في أن 
وكما للسنّي الحق في . يعتز بكرديته ، وكذا التركماني والقوميات األخرى 

يمان بمذهبه ، وكذا اإليمان بمذهبه ، فأن للشيعي الحق نفسه في اإل
 .اليزيدي ومن هو على مذهب آو دين آخر 
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الحالة التي يصل فيها ( والرابعة ، أن نضج الوعي السياسي  •
الكردي عربيا والعربي كرديا والسنّي شيعيا :  العراقي الى أن ينتخب 

أعني ..قوانين النضج البيولوجي يبدو أنه يخضع لنفس ..." والشيعي سنّيا 
هو اآلن في مرحلة الرضاعة من " الشعب " وأن . أن يتم عبر مراحل

 . وعيه باالنتخابات الديمقراطية 

القفز بالزانة " بدوي " ومع أنه من غير المعقول أن نطلب من رضيع 
ومطلوب ..، فأن الكثير من  السياسيين العراقيين يدعون أن هذا ممكن ! 

في الممارسة ..، مع أن أفضلهم نضجا لم يصل بعد مرحلة الحداثة أيضا 
  .، برغم أنه يجيد صناعة الكالم بامتياز 

كتب المطالعة  :ني تحديداً عا (مناهجنا الدراسية وبالعودة الى  
 عليها أن تنتبه انف) …والتربية الوطنية والديمقراطية وحقوق اإلنسان

، خاصة  وتعمل على محوها منها ، التي أشرنا الى عدد لصور النمطيةل
أنت سنّي لو :" بعد أن شاع بين تالميذ المدارس سؤال بعضهم لبعض 

وهو أمر مخجل وخطير جدا على مستقبل الجيل القادم ، ينبغي !".شيعي ؟
وان تلتقط موضوعات تعتمد الحوار  على مناهجنا الدراسية معالجتها ،

ويكون ذلك بتعاون .  رادوسيلة لحل النـزعات بين الجماعات واألف
فالتربويون يجيدون اختيار مثل  . المحافظاتالثقافة في بغداد و مؤسسات

السيما المعنيون منهم بثقافة  (هذه الموضوعات، فيما المهتمون بالثقافة 
، وسعة الخيال  يمتلكون األسلوب المشوق في صياغة مفرداتها) األطفال 

ي مسألة غاية في األهمية هي ان وعليها ان تركز ف.  في جمالية صورها
اعتبارها بعد أن هوت من مكانتها السامية بفعل  )) ا���0ة ((تعيد لقيمة 

 .ثم أجهز عليها اإلرهاب ببشاعة الوحوش الضواري   حروب كارثية ،
المتحضر  ((فضالً عن رخص حياة العراقي بعيون العسكري األجنبي 

  .))  !جداً

ق االختالط واالتصال الحميم فيما بينهم ويبقى على الناس تعزيز وتعمي
ما لم يشعر الجميع بأنهم   -كما ينبغي  -غير ان هذا لن يكون  .

ليحيوا   ، الثروة  بينهم بالعدالة توزع وان  متساوون في المكانات،
بعد   ،ة الصالت االجتماعية القديمة المعروفة عنهم بروح عصرية جديد

الجلوس في  الهجرة أو بر الناس علىاجالذي أرعبها انعدام األمن  أن
، أو القبول بالموت على أنه قدر محتوم ، برغم يقينهم أنهم يلقون بيوتهم 

  !.في أي شارع يمشون ..بأنفسهم الى التهلكة 

  .أخـيراً

أننا بجميعاً  (	
�فهي أن  ، إن نقطة الشروع في تحقيق هذا المشروع
اعني انحيازنا الى  .. )) �دراآا�0ََ�ل ا5 (( :ما اصطلحنا عليه مصابون ب

الغير  عين المحب للمحبوب ، والى ، جماعتنا ونظرتنا لهم بعين الرضا
حقاً في  را��m*وان نكون   .، عين الكاره للمكروه   بعين تبدي المساوئ

أحوجها أن ال …جمل المنافع وأرقى الصفات أففي ذلك .  تصحيحه 
  !. )) ل ��]أ�q ((من العراقيين بأنه  السياسييوصف 

والحقيقة أنني ال أستثني من هذا الحول أحدا ، فهو مرض شائع في 
العقل العربي واإلسالمي ، ما يزال يشكل أحد أهم أسباب مآسينا وتخلفنا 

وأنه ما لم يتم عالجه بإعادة صياغة ثقافتنا وخطاباتنا الدينية . أيضا 
والصحافة التقليدية في  والسياسية واإلعالمية ، واسهام  المواقع اإللكترونية

... تحرير الوعي الشعبي من أوهام ومعتقدات معبئة بالحقد والكراهية 
فأكثر مشاهد الكوميديا سخرية . فأننا سنبقى نتعارك والعالم يضحك علينا 

 !. ، تلك التي يتعارك فيها مجاميع من الحوالن 

 
* ,Z�Lm�
ا^� F�;?�k ا �� :a�
 اy56ا = �Lأ  

16/5/2007-14اJردن   –�;�ن   

واالختالف فيما بيننا هو في  و الواقع إننا جميعاً مصابون بهذا الحول، 
  . الدرجة ليس إال

فأن   و إذا كان تصحيح الحول البصري يتم من خالل عدسات معينة،
  :من خالل  أيضايمكن تصحيحه  )) حولنا العقلي ((

  .التربية  �

  . الثقافة �

  . االختالط �

  . العدالة �
فإننا نعني بها كل أشكال التعليم الرسمي  ، ففيما يخص التربية

لم االجتماعي بمجاالته والتع  ، في المدارس و التنشئة األسرية
مه مثل أي سلوك فانه يتم تعلّ ، التعصب سلوك أنوبما . المختلفة 

يحمالن صورة نمطية  - في سبيل المثال  - فأذا كان الوالدان .  آخر
فأن … الدين والعرق ا أوة تختلف معها في الطائفة سلبية عن جماع

، ويتصرفون بنفس  أطفالهما سيحملون الصورة النمطية نفسها
وإذا ما وجدوا تعزيزا لها من أقرانهم فأن تلك الصورة  .الطريقة 

  . ويصعب من ثم تعديلها ، ستتقوى لديهم

المجتمع العراقي أن عقله محشو بصور نمطية ال  على مالحظ وال
ففضالً عن الصور النمطية المتعلقة  .تحصى، وبشكل عجيب غريب 

المرأة والرجل بالمفهومين النفسي  (بالعرق والدين والطائفة والجندر 
 .فأن فيه صوراً نمطية أخرى قائمة على أساس المدينة … ) واالجتماعي

 ، البصراوي :وكذا  ، لدينا عنه صورة نمطية  )) المصالوي (( فـ
أربيل  لديهم صورة   وأهل ...والدليمي ،ه ، وناصري والعاني ، والنجفي

وبعضهم على " ،  أيضاوالعكس موجود   ، نمطية عن  أهل السليمانية
  .!".بعض يقول النكات 

ابن : لة و األغرب انك تجد صوراً نمطية قائمة على أساس المح
ا وكله (كظماوي، معظماوي  ، ابن الشواكه ، ابن باب الشيخ ، الفضل

وما يجعلك تندهش أنهم يعّدون أنفسهم … ) أحياء سكنية في بغداد
بالرغم من انهم يسكنون في   ، مختلفين تماماً بعضهم عن بعض

 (( وال تجد تفسيراً لذلك سوى انهم مصابون بـ.  محالت متجاورة
  . )) الحول العقلي

   و�g� أر+ F��1q%ت 

في رذيلة التعصب ما "  الموروث السيكولوجي البدوي" األولى ، إن  •
يزال يتحكم بنا الشعوريا ، برغم أننا غادرنا الجمال والحمير الى 
المرسيدس واأليرباص ، وأننا تركنا بنات العشيرة السمراوات وتزوجنا 

فضال عن أننا نجهل بأن هذا التعصب . الشقراوات عابرات المحيطات 
خر والخوف من الشك باآل" بارانويا " مصحوب برذيلة أخرى هي هاجس 

 . غدره 

الثانية ، أن عقولنا ،نحن العراقيين بالذات ، تتحكم بها ما نجم عن  •
أحداث مضى عليها قرون ال ما يمليه علينا الحاضر من أحداث وإدراك 

وأن الالشعور الجمعي للعامة من الناس قولب عقولهم من ألف .  معاصر 
فاتهم السياسية سنة على حوار السيف بدال من حوار الكلمة في خال

 .والفكرية 

: الثالثة ،إن العربي عموما مصاب بهوس الملكية الشخصية لثالثة  •
أعني أنه اذا حصل على السلطة فان قيمه التي  . وا�#/7� ا���أة وا'رض

ورثها من ألف سنة تدفعه الى  أن يعظ عليها بأسنانه ، وينفرد بها انفراده 
 . بزوجته
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أن المسلمين يودون القضاء عليهم ويظهر ذلك في ويري المسيحيون 
طريقة تعامل المسيحيون داخل المجتمع لمصري حيث يتعاملون علي أنهم 

وأنهم مختلفون عن محيطهم ) لهم طقوس وعادات مميزة (جماعة اثنية 
ظهور االنطواء ( الوطني من ناحية ومتحدين كجماعة من ناحية أخري 

  ).ائفية لديهم علي الذات وتعميق النزعة الط

  |رــــ� ا�>ــــــ� <ـــ* وا���mـــ* ا��7<��ــــ* +�ـــــ!اء ا��N�ـــا�	 -2

فالمسلمون يرون أن المسيحيين انتصروا عليهم في مشكلتي وفاء  
قسطنطين وماري عبد اهللا ، والبد من الثأر للدين طالما أن الدولة لم تفعل 

ن باستقطاب الشباب المسيحي ذلك، والمسيحيون يرون أن المسلمين يقومو
( نحو اإلسالم  فأرادوا الثأر من ذلك بالطعن في الدين اإلسالمي 

  ).المسرحية 

  - ــــــF � ـــــ!م ا�
�ا�ــــــ�أي و�ــــــ� ا�ــــ�ار �/ـــــــا5. -3

  : وذلك لألسباب اآلتية 

ع كال الطرفيين يري أن األخر هو البادي بالعدوان وأن التراج) أ ( 
  .ضعف وتخاذل

   �ــــــــــــــــــ] ا'ز�ــــــــــ02/�

، ديني من حيث )طائفي ( هو صراع علي المستوي المجتمعي 
الموضوع، علني من حيث درجة الظهور، متعدد األطراف، عنيف 

  .الدرجة، وهو صراع معلوماتي، قيمي، عالقاتي من حيث السبب

قاد المعلومات الصحيحة، عن نقص المعلومات، افت ةناتج[  �	/����2
  )].خروج البابا وشيخ األزهر لتأكيد الوحدة الوطنية ( استخدام أسلوب التعمية 

ألنه قائم علي عداء كامن بين الطرفيين وافتراضات سلبية (  ��2�$%
  ).من كليهما تجاه األخر 

  .ألنه مرتبط بالعقيدة الدينية مما جعله يتأجج(  $���

��
  ار ا'ز�� �)
�ة ؟�� ا�`ي أدي إ�� ا"


�ا�aت ا�#/��� ( * ـــ* ا��7<��ــــ�ت +�ـــــ�ء ا�	%$ـــ" -1>Eا(  

فالمسلمون يفترضون أن المسيحيين عمالء ومأجورين وأكد علي ذلك 
استخدام أمريكا لورقة المسيحيين عند أي أزمة مع الحكومة المصرية مما 

  .ء العهد العثمانيأعاد إلي األذهان استخدام أوربا للمارونيين أثنا
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وهو ما يجد صدي لدي الذكور ، وال يمثل تهديدا لألسرة ومصدر الرزق 
بصورة مباشرة وهي القضايا األكثر اهتماما لدي اإلناث ، كما أن الذكور 

  .مسموح لهم بحرية  أكبر في التعبير عن أرائهم 

4- �
  �ر ـــــــــ� اN)5ـــــــ� ��0/ـــــــــ�!ام ا�!وـــــــــا"

مما أثار حفيظة كال ) النائب العام صرح بأنه ال توجد مسرحية ( 
الطرفيين، وأدي غلي التشكيك الدائم في نوايا الدولة، وأكد ما يعتبر من 

  .سمات الطابع القومي المصري

5- �
  � ـــــوا�
	�� �رــــــــ� اN)5ـــــــ� ��0/
ــــــــ!ام ا�!و�ــــــا"

أدي إلي اتهام ) تأكيد شيخ األزهر والبابا علي عدم وجود فتنة ( 
  .الدولة بالجبن وعدم قدرتها علي مواجهة األزمات

6- ��qا'<ـــــــ �ــــــ�w	+ ــــــــ�اد	ـــــــــ[ �� }  

حيث تتغير الصفات الشخصية لدي األفراد ): سيكولوجية التظاهر ( 
  .الخوف، مما يجعل توقع مسار المظاهرة محل شكفتحل الشجاعة محل 

  �ــــــ� ا��!(�ـــــــــ�دات ا�#��"�ـــــــــF دور ا���ـــــــــ�2ا� -7

( في صفوف كال الطرفيين ، وانتقال مركز الثقل إلي القيادات الدينية 
، مما ) القساوسة أصحاب المسرحية ، اإلخوان هم من أنهوا االعتصام 

  .ة ويؤكد عدم الثقة بالسلطةيزكي روح الطائفي

: نجد أن الدولة كانت هي المستهدفة من الطرفيين ومن كل ما سبق
فالمسلمون يرون أنها تحمي األقباط، واألقباط يريدون قياس مدي التزام 

  .السلطة بحمايتهم

فهي نظرية االبن المدلل، االبن المنبوذ، فاالبن المدلل هو الذي يقيس 
ب بالخطأ، واالبن المنبوذ هو الذي يستفز األب إلي أي مدي يسمح له األ

  .ليظهر عجزه عن المواجهة

  ـــــــولالحل

األفكار وحدها مهما بلغت من تشوهات انفعالية وفكرية ال تؤدي إلي 
ظهور أو ممارسة العنف ، فلكي تتحول الفكرة إلي سلوك تحتاج إلي توافر 

والموقفية ، فكراهية  العديد من الخصائص والسمات النفسية واالجتماعية
االنسحاب ، أو ( األخر قد تؤدي إلي العنف ، كما قد تؤدي إلي السلبية 

  ).المقاطعة 

�� اEه
��م +�'�2 k 	ء �/� ا��w�/و� :  

خاصة الشباب ) األكثر قابلية الستثارة العنف ( لفئات المهمشة ا -1
ومحاولة ، الفقراء ، العاطلون، وذلك للتعرف علي مثيرات العنف لديهم 

  .خفض هذه المثيرات

الحوار الصحي االيجابي إلعطاء كل الفئات الحق في التعبير  -2
وقبول األفكار مهما كانت درجة االختالف معها أو النفور منها، مما يقل 

  .من حدوث العنف

التدريب علي المهارات االجتماعية، ومهارات التواصل،  -3
  .ومهارات الحوار

قلل حدة وتكرار السلوكيات العقاب الفوري للمخطأ، مما ي -4
  .العنيفة

اإلصالح السياسي بال خوف أو  :ا�#��"��مسئولية السلطة  -5
  .تردد، مقاومة التزوير، إلغاء القوانين المقيدة للحريات

 

كال الطرفيين يري أن األخر هو الخارج عن األصول ) ب (  
  .الصحيحة بينما هو الملتزم بها

  .ن يتغير مهما حاول إيهامنا بالتغييركال الطرفين يري أن األخر ل) ج ( 

كال الطرفيين يري أن األخر سواء كان مفكرا أو منفذا أو ) د ( 
معارضا لفكر جماعته هو عدو ، وأن ما يحدث من تنوع في المواقف هو 

  .من قبيل الخداع

  ) ا�
0)�: ( �/ــــــ� ����ــــــ� ا����ه�ــــــ� � ــــــا�/	-4

، ويرد )لمسيحيون ال يمثلون سوي األقلية ا( المسلمون يقولون 
  )نحن أصحاب البلد و المسلمون سرقوا مصر من القبط (المسيحيون 

يجب أن ننقي من صفوفنا المتخاذلون الذين يدعون إلي الحوار معهم، 
  .فهم إما سذج مضللون أو عمالء مندسون، أو ضعاف ترعبهم المواجهة

5- �q5ـــــــا!�  *ـــــــ!ي ا��7<��ــــــــ! �ـــــــ�ط ا�

  .وهو نوعين إحباط عام، وأخر خاص 

لدي الطرفيين يتمثل في فقدان األمل في المستقبل علي  ا��q5ط ا�	�م
  ).االجتماعية، االقتصادية، السياسية ( كل المستويات 

لدي المسيحيين في إحساسهم بأنهم مواطنون  ا��q5ط ا���صويمثل 
ال فائدة ترجي من الحكومة خاصة بعد ظهور من الدرجة الثانية ، وأنه 

ترشيحات الحزب الوطني لمجلس الشعب ووجود فقط اثنان من األقباط ، 
مما جعلهم يشعرون بالخديعة فقاموا بمحاولة إحراج السلطة وإظهارها 
بصورة غير القادرة علي حماية مواطنيها خاصة مع قرب انعقاد مؤتمر 

  .أقباط المهجر

خاص لدي المسلمون في رؤيتهم االنصياع الكامل ويمثل اإلحباط ال
للغرب في تنفيذ كل األوامر ، وخوف الحكومة الدائم والشديد من استخدام 
ورقة األقباط مما يجعلهم يخالفوا القانون والدستور من أجل إرضاء الغرب 

  ).مشكلة وفاء قسطنطين ( 

6- �mـــــ�	بـــــــــ�ب ا��   

ولة تهتم بالتحكم في رد الفعل أكثر من كال الطرفيين يعلم أن الد
اهتمامها بالفعل نفسه مما يجعلها تلجأ إلي  المساومة  كحل وحيد للتخلص 

  .من األزمة بشرط عدم خسارة الطرفيين 

�/0
  �ـــــــــــ� ��ز�ــــــ] ا��N)ــــــا�

  �بـــــــــــ%ب ا���ــــــــا�7  -1

ي أن العنف سمة شبابية ، هم من حركوا المظاهرة وهو ما يشير إل 
وأنه يخرج دائما من المتعلمين فهم الذين بدئوا في نشر األسطوانة التي 
تحتوي علي المسرحية ، كما أن الشباب هم األكثر انشغاال بقضايا الوطن 
، وسماتهم النفسية تجعلهم أكثر انفعاال ، وأقل قدرة علي ضبط النفس 

هم ( يتهم المحبطة للمستقبل والتحكم في الغضب ، وساعد علي ذلك رؤ
  ).األكثر تأثرا بالمستقبل 

��ص ذوي -2e'المستويات االجتماعية واالقتصادية المتوسطة  ا
  ):العمال، الحرفيين، الطالب (  والدنيا

هم األكثر تواجدا في المظاهرة، وهو ما يشير إلي عمومية الشعور 
  .باإلحباط والرغبة في التغيير

 :  الذكور -3

  المشاركات من اإلناث ، وذلك ألنها قضية تمس الفكر  كانوا أضعاف 
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إشاعة قيم التسامح والصدق والعدل والرحمة  :ا�5%ممسئولية  -1
  .وغيرها من األخالقيات

إشاعة قيم المحبة وقبول األخر :  المؤسسات الدينيةمسئولية  -2
  .االستقطابي المختلف ، محاربة الفكر الديني

  .الحوار والتسامح والفكر الديني السمح: األسرةمسئولية  -3

االلتزام بالمعاهدات الدولية الخاصة : ا'� ��مسئولية السلطة  -4
بحقوق اإلنسان، التعامل بحياد تام مع كل المواطنين، محاسبة المتجاوزين 

  .من رجال الشرطة

مهارات استعادة الدور التربوي، تنمية  :ا��!ارسمسئولية  -5
 .التواصل بين الطالب، وفتح أبواب المناقشة بينهم وتنميتها
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 K+& ي>9
ي واL�اس ا:�
اب ا�fة ���2 !# ا��Z ,
ض = ه<ا ا�L6ل درا:, ��F1:

-d إG ا���Lدا�� ا�S�6دة �F� ªV �; Z اF/ج ا1$�� ا<ي O D+�N أن ا �FQi

 #O� .ا

N-/� ق
I و NE �S& , $ اب وآ
�f3ه<ا ا �O
F�� 2+�أ ,�eض ا
 .و^+� �

من   % 90إلى  50افترضته نظرية التحليل النفسي فقد وجدت أن بين 
المصابين بالوسواس القهري ليس لديهم سمات الشخصية الوسواسية 

ية و أن الغالبية العظمى ممن لديهم شخصية وسواسية قهرية لم القهر
 (.Freeston,et al,1996) .يصابوا أبدا باضطراب الوسواس القهري

ــ�اض .4 ــ ــ ــ   �يـــــــــــ�اس ا���ـــــــــ�ل ا��"ـــــــــأو أNe أ�

األفكار المتسلطة و يكون معظمها تشككية أو فلسفية أو اتهامية أو 
جنسية و االنشغال بفكرة ثابتة تتسلط و تحرض على القيام عدوانية أو 

بسلوك قهري أو إثبات صورة معينة لمنظر حميد أو كريه يشغل الفرد و 
  .يقلقه

  .المعاودة الفطرية و التفكير االجتراري

التفكير الخرافي البدائي و اإليمان بالسحر و الشعوذة و األحجبة و 
الشر و توقع أسوء االحتماالت و  األفكار السوداء و التشاؤم و توقع

  .الكوارث

االنطواء و االكتئاب و الهم و حرمان النفس من أشياء و متع كثيرة و 
سوء التوافق االجتماعي و قلة الميول و االهتمام نتيجة التركيز على 

  .األفكار المتسلطة و السلوك القهري

و الجمود  الضمير الحي الزائد عن الحد و الشعور المبالغ فيه بالذنب
و عدم التسامح و العناد و الجدية المفرطة و الكمالية و الحذلقة و الدقة 

  .الزائدة

القلق إذا وقع الفرد في المحظور و خرج عن القيود و الحدود و 
  .التحريمات التي فرضها على نفسه فكرا وسلوكا

  .الطقوس الحركية مثل المشي بطريقة معينة و عد األشياء أو لمسها

  .و النظافة و التدقيق النظام

  .الروتينية و الرتابة

  ) 512    (ص.1997 زه2ان 

5. Gــ ــ ــ ــ ــ ���    �يـــــــــــــــ�اس ا���ـــــــــا��" 2

يعتبر الفكر وسواسيا و السلوك قهريا عند تكرار وقوعه و ظهور 
القلق و التوتر عند مقاومته و إعاقة أو منع الفرد من تأدية عمله اليومي و 

 .ثير على كفاءته و سوء توافقه االجتماعيالتأ

 1.   �يـــــــــــ�اس ا���ـــــــــk ا��"ـــــــ2	�

سلوك جبري يظهر بتكرار و قوة لدى  ا����فكر متسلط و  ا��"�اس
المريض و يالزمه و يستحوذ عليه و يفرض نفسه عليه و ال يستطيع 

خفه و ال مقاومته على الرغم من وعي المريض و تبصره بغرابته و س
و يشعر بالقلق و التوتر إذا قاوم ما , معنوية مضمونه و عدم فائدته

  ,توسوس به له نفسه

  . و يشعر بإلحاح داخلي للقيام به 

 (509ص .1997زهران ),

 (كوترو و جماعته 91Cotraux &alص.1983.  ).

2. ����  �ــــــــــــــــ� ا��"�ا"�ـــــــــا�

  رية بالصفات اآلتيةالقه ةتتسم الشخصية الو سواسي:

1.2. ����Nــــــــــا�� :  

المبالغة في االهتمام بالتفاصيل و الترتيب و التنظيم و لو على حساب  
  .  النتيجة النهائية

  :�د ـــــــــــــا�	  .2.2

اإلصرار على أداء األشياء كما تراها هي و حسب القواعد التي  
  .وضعتها

  :� ـــــــــــ�ود ا�	�4)ــــــــا�� .3.2

  .لديها صعوبة في التعبير عن المشاعر الدافئة 

4.2. �  :v ـــــــــــــــا�

  .التردد في اتخاذ القرارات خشية القيام بخطأ 

  :%ق ــــــــا'& .5.2

 .يقظة الضمير إلى أقصى حد

(François le lord et al.1995. p104)  

���� ا�� "�ا"� .3�  ا��"�اس ا����ي ا����� وا�7aاب �ا�	%$� +�* ا�

  بينت الدراسات االبيديمولوجية أن العالقة بينهما اقل ارتباطا مما 
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كما عانت من الوسواس فيما يخص الوضوء و الصالة والصوم في 
زادت .الذي ضرب شرق الجزائر العاصمة  2003اليوم الموالي لزلزال 

بدأت تعاني من  2005ر الوقت و في سنة األعراض حدة مع مرو
و الخوف من ان تصبح كافرة و االعتقاد في الردة بسبب  وساوس كفرية
و لكي تتوب من الردة حسب اعتقادها تغتسل و تغسل . هذه الوساوس

  .مالبسها

  �اضـــــــــــــــــا'�. 1.8

  تعاني المفحوصة منذ اربع سنوات من الوساوس القهرية التالية

  تفتيشال

  الغسل

  طقوس تكرار االستنجاء و الوضوء و الصالة

  مقاومة األفكار و الصور الجنسية

 الوساوس الكفرية

تقضي المفحوصة وقتا معتبرا في التفتيش عن السوائل و اإلفرازات 
المهبلية وحتى أثناء النوم تنهض لمراقبة السوائل فإذا وجدتها نامت ألنها 

لم تجد شيئا تقضي الليل في قررت االغتسال في الصبح وإذا 
  .تتجنب القيلولة في النهار حتى ال تضطر الى الغسل.المراقبة

بعد كل صالة تقوم من التأكد من جفاف المهبل ألنها إذا وجدت أي 
رغم أنها تمكث في المرحاض نصف ساعة .إفراز تعيد الوضوء و الصالة

حتى .دمين وهي تكرر االستنجاء و االغتسال من الصرة إلى أطراف الق
  .تزيل كل شك في وجود أي إفرازات أو قطرات من البول

تعاني المفحوصة من الوساوس الجنسية التي تتسلط عليها حتى أثناء 
الى درجة أنها ال تقرا في الحافلة أي كتاب إذا كانت الحافلة ,الصالة

ومنعها تقوم بخدش  امختلطة الن الصور الجنسية تتسلط عليها و لمقاومته
  .أو رقبتها لتحويل انتباهها إلى األلم بدل الصور الجنسية وجهها

9 .���ـــــــــــ�4�
  Gــــــــــ� ا�

بعد االستماع بكل اهتمام للمفحوصة لكسب ثقتها طلبنا منها التعاون 
من اجل الوصول إلى تحديد المشكلة للوصول إلى حلها ولتحقيق هذا 

  الهدف استخدمنا التقنيات التالية

  لمراقبة الذاتيةتقنية ا

  والتي تتطلب اإلجابة على األسئلة التالية

  متى تظهر األعراض؟

  فيما تتمثل هذه األعراض؟

  في أي الظروف تظهر؟

  ماذا يحدث من قبل و ماذا يحدث من بعد؟

  ما هي األفكار التي تفكر فيها في تلك األوقات بالذات؟

  كيف اثر هذا المشكل على حياتها؟

صة الى كيفية تطبيق تقنية المراقبة الذاتية و ذلك وقد تم توجيه المفحو
  .باإلجابة على األسئلة السابقة عند كل نوبة قلق

 

  512ص.1997.المرجع السابق 

تحدد الجمعية األمريكية للطب العقلي في تصنيفها الرابع تشخيص 
اضطراب الوسواس القهري إذا تجاوز ت الوساوس و األفعال القهرية مدة 

 (.Freeston,et al,1996) .ساعة في اليوم

 �ـــــــــــــ� ا�#/�آـــــــــــ%ج ا��	�<ــــــــا�	 .6

تعتبر النظرية السلوكية الطقوس القهرية نتيجة للتعود ولذلك هي 
تستخدم تقنية سلب الحساسية المنتظم و تقنيات التعريض و منع 

مستوى أما العالج المعرفي فيعتبر الوسواس نتيجة لخلل على .االستجابة
. معالجة المعلومات كما يركز على بنية أفكار واعتقادات الفرد الوسواسي

  و يهدف العالج المعرفي إلى 

تعليم الفرد مالحظة أفكاره و مشاعره و مساعدته على مناقشة طرق 
 François le lord et al.1995. p104 ) (.تفكيره الالمنطقية

(Freeston,Market al ,.1996.) 

  �ـــــــــــــ�ض ا���0ــــــــــــ�.1.6

سنة طلبت مساعدتنا  20اآلنسة أ طالبة في اإلعالم اآللي عمرها 
  بسبب ما تعانيه من وسواس قهري

  �ــــــــــــ� ا�	�;/ــــــــــــا���0. 2.6

 5هي الثالثة في الترتيب الميالدي من أسرة متكونة من األب و األم و 
 أوالد اثنين ذكور وثالثة إناث

  .شتغل األب كموظف بسيط أما األم فهي ماكثة بالبيتي

  �ــــــــــــــــ� و ا���اه�ـــــــــــا�7)�� .7

 5كانت طفولة عادية ماعدا حادثة تعرضت لها حينما كان عمرها 
سنوات و التي بمجرد تذكرها بدأت تبكي و ترتجف كأنها ارتكبت جرما ال 

مثل في أن أخاها األكبر منها يغتفر وقد ذكرتها في المقابلة األولى و تت
عندما ينام الجميع يعتلي ظهرها و من شدة , سنوات 10والذي كان عمره 

  .حرجها كانت تتظاهر بالنوم ملتحفة برداء من رأسها إلى أخمص قدميها 

وهي تشعر بالذنب كلما تذكرت هذه الحادثة خصوصا وهي من أسرة 
سماع الموسيقى و قد كان  متدينة فاألب شديد التدين إلى درجة منعهم من

يأخذها معه إلى المسجد و هي في المرحلة االبتدائية ثم توقفت عن الذهاب 
إلى المسجد في مرحلة الدراسة المتوسطة وحينها اجبرها أبوها على لبس 
الحجاب وبعدها عاودت الذهاب إلى المسجد في المرحلة الثانوية فقد 

عن ذي قبل و خاصة بالحجاب و اصبحث أكثر التزاما و اقتناعا بالتدين 
  .امتنعت عن مشاهدة التلفزة و سماع الموسيقى

  �ــــــــــــــــا�!را" .1.7

في  20من  15كانت دائما متفوقة في دراستها فقد حصلت على عالمة 
  سنة 17البكالوريا وهي في سن 

  �ـــــــــــــ�ة ا�	�4)�ـــــــا��0 .2.7

تجاه الذكور بناء على تربيتها الدينية لقد كانت دائما تكبت مشاعرها ا
  المحافظة

  �ـــــــــــــــــــ6 ا����aـــــــــــــــا�#�ا+.  8

لقد عانت المفحوصة من قلق الموت بعد وفاة جدتها حيث كانت أول 
حادثة موت في العائلة ثم تحسنت حالتها بانشغالها بتحضير شهادة 

  .البكالوريا
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  �ـــــــــــــــــ�)��aا. 13

بعد عدة مقابالت عيادية و تحليل معطيات المراقبة الذاتية تم وضع 
  الفرضية التالية كتفسير الضطراب الوسواس القهري عند هذه المفحوصة

إن اضطراب الوسواس القهري عند المفحوصة هو استجابة للضغوط 
ا يتطلبه االلتزام بالدين كما تدركه هي التي تتعرض لها في الدراسة و م

  .خصوصا في مجال الجنس

  �ــــــــــــ� ا�	%�ـــــــــا���(�� .14

بعد و ضع التشخيص بدأنا في تطبيق البرنامج العالجي الذي تضمن 
  التقنيات التالية

  �ـــــــــ�ء ا��	�<ــــــــ�دة ا�� ـــــــــا� .15

صوص الجنس و تفسير األحداث تصحيح األفكار الالعقالنية بخ
  .الضاغطة مثل الحصول على عالمات ضعيفة في االمتحانات

التخلص التدريجي من األفعال القهرية مثل إنقاص الوقت الذي تقضيه 
  .دقائق كل مرة حتى تصل الى المعدل العادي 5في االستنجاء ب 

  مقاومة االستجابة القهرية

يجابية في شخصيتها من اجل لفت انتباه المفحوصة إلى األشياء اال
  إعادة الثقة بالنفس

  قراءة كتاب تأكيد الذات ل كونجي 

16. ;�
�ــــــــــــا�   

بعد عدة جلسات بدأت المفحوصة تستجيب للعالج حيث كان أول 
عرض تخلصت منه رغم انه األصعب الذي يسبب لها الحرج والمشقة 

رات في اليوم فكلما شكت والذي يتمثل في االغتسال يوميا بل أحيانا عدة م
وقد شرحنا لها كيف أن هذه اإلفرازات .في نزول سائل من فرجها تغتسل

المهبلية هي طبيعية عند المرأة من الناحية الفيزيولوجية أما من الناحية 
الدينية فقد شرحنا لها كيف أن الشريعة اإلسالمية ال تعتبر الغسل واجبا إال 

تقتنع ومن ثم تناقص االغتسال إلى أن  في حالة حدوث النشوة مما جعلها
  .انطفأ و أصبح عاديا

العرض الثاني من حيث ترتيب االختفاء الصور الجنسية بحيث  
شرحنا لها انه من الطبيعي أن تفكر في الجنس طالما انه دافع قوي خلقه 
اهللا سبحانه وتعالى في اإلنسان لتعمير األرض وانه هو سبحانه الذي حدد 

ما الممنوع في هذا الموضوع فاألفكار و األحاسيس  ما المسموح و
الجنسية هي جد طبيعية خصوصا في هذه السن حيث  تكون الرغبة 
الجنسية في أوجها بينما ال يختلف اثنان أن الزنا هو ما حرمه الشرع 

  .الحنيف

لقد حرر هذا الشرح المفحوصة من مشاعر الذنب التي كانت تنتابها 
الجنسية وقد انعكس هذا االرتياح على سلوكها في كلما راودتها األفكار 

الحافلة واألماكن المختلطة حيث لم تعد تمنع أو تقاوم هذه األفكار بل ال 
  .تعيرها انتباها مما أدي إلى انطفائها

, بالنسبة لقلقها عندما تحصل على عالمات ضعيفة مقارنة بزمالئها
ها بالعالمات التي تحصل ناقشنا صورة الذات و قيمتها لديها و مدى ارتباط

وبدأنا في البحث عن صدق هذه األفكار و مدى , عليها في االمتحانات
فهل فعال  العالمة هي من تحدد قيمه أي طالب؟ و هل هناك .معقوليتها 

تفسيرات بديلة للعالمات الضعيفة غير التفسير المرتبط بالعجز الذاتي؟ 
فهي , يشها مقارنة بزمالئهاوهنا بدأت تتحدث عن الظروف المادية التي تع

 و رغم ذلك , لم تستطع الحصول على  حاسوب محمول إال بشق األنفس

 11 .;�
  �ـــــــــ� ا�`ا�2ــــــــ� ا���ا$�ـــــــ(

تظهر األعراض المذكورة أعاله كل يوم بل عدة مرات في اليوم و قد 
  اثر هذا المشكل على كل مجاالت حياتها كما سنبين في ما يلي

  ياتها النفسيةح

تشعر باالكتئاب و التعب و التعاسة رغم ما تجده من تفهم من طرف 
  أهلها

  حياتها االجتماعية

ال تشارك في اي نشاط اجتماعي كالخروج مع صديقاتها أو زيارة 
  األهل خوفا من تعاليقهم التي تحرجها و تزيد من ألمها

  حياتها الدراسية

ذي تتطلب الدراسة فيه تفرغا كامال  بما أنها طالبة في اإلعالم اآللي ال
فهي تعاني من تضييع الوقت في األفعال القهرية كتكرار الغسل وغيره من 
األعراض األخرى و تبذل جهدا كبيرا من اجل التركيز في دراستها 
لسيطرة الوساوس عليها  وهي ال تشارك في القسم بسبب فقدانها الثقة في 

إلجابة فان الوساوس تتسلط عليها فيما نفسها و حتى في حالة تيقنها من ا
  يخص الفتنه في حال إعجاب الذكور بها 

  .فتمتنع عن اإلجابة

  �تـــــــــ] ا��	�7ـــــــــ02/�. 12

تبين لنا من خالل المقابلة العيادية و معطيات المراقبة الذاتية أن 
و المريضة تعاني من التوتر في مجالين هامين في حياتها و هما الدراسة 

  . الدين 

  �ــــــــــــــــــأوE ا�!را" .1.12

تتميز المفحوصة بحبها الشديد للدراسة تقول ليس لي شيء آخر اهتم 
فقد كانت متفوقة دائما خالل مسارها الدراسي فهي األولى أو من بين .به 

  .األوائل 

و لكنها اآلن في مدرسة اإلعالم اآللي وجدت نفسها مع المتفوقين فقط 
فالمنافسة شديدة و قاسية وهي ال تتقبل أن تجد نفسها في غير المراتب مثلها 

األولى كما تعودت دائما من قبل و قد الحظنا االرتباط بين حصولها على 
  . عالمات ضعيفة و نوبات القلق التي تنتابها مما يجعل الوسواس القهري يشتد

2.12.  �)�gــــــــــ  *ـــــــــــ� ا�!

رد تحدث المفحوصة عن معاناتها مع الوسواس في أول حصة بمج
القهري منذ اربع سنوات بدأت تبكي وترتجف خوفا من اهللا وفي هذه 

  الوضعية المحرجة لى كعيادية طرحت عليها السؤال التالي

  من اهللا الغفور الرحيم الى هذا الحد؟ نماذا اقترفت من ذنب يجعلك تخافي

بخمس سنوات والذي كان  فبدأت تتحدث عن قصة أخيها الذي يكبرها
ينهض في الليل ليتمدد فوق ظهرها و هي تتظاهر بالنوم خجال مما كان 

مع ذكرها أنها كانت تغطي نفسها برداء من ) يفعل بها مجرد تمدد ال أكثر
رأسها إلى أخمص قدميها فهذه الحادثة قد أيقظت جانبها الجنسي مبكرا فقد 

مر اقل من خمس مرات على كان عمرها خمس سنوات و قد تكرر هذا األ
  .ما تذكر

و في مرحلة المراهقة بدأت تمارس العادة السرية و عندما أصبحت 
ملتزمة في الثانوية بدأت تشعر بالذنب و تقاوم رغباتها الجنسية بل حتى مجرد 
التفكير في الجنس التي كلما قاومتها ازدادت تسلطا عليها ولهذا السبب هي 

  . و ازداد هذا الخوف حدة بعد الزلزال تخاف من اهللا خوفا شديدا
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تجته هو متدني النوعية مقارنة بما يملكه زمالؤها من احدث ما أن 
ولذلك هي تعزي تفوقهم أحيانا عليها في العالمات , تكنولوجيا الحواسيب

فلو أنها كانت تملك حاسوبا مثل حواسيبهم , إلى إمكانياتهم المادية المساعدة
وفي سياق حديثها شعرنا أنها تكبت . لما نازعها احد على المرتبة األولى

أن ال تشتكي ألنها  و هي تحاول,مشاعر المرارة من الفقر الذي تعانيه 
مؤمنة و المؤمن يرضى بقضاء اهللا و لكنها في أعماق نفسها تتمنى لو 
كانت الظروف مختلفة إلى درجة السخط على اهللا و قول أشياء غير 

و أحيانا الشك فيه و في واجباته التي افترضها ما , مناسبة في حق جاللته 
لكي تتطهر تقوم  يسمى بالوساوس الكفرية مما يجعلها تشعر بالذنب و

بالطقوس القهرية الخاصة بالنظافة واالغتسال و تكرار االستنجاء و تكرار 
  .الوضوء

17 .�2�� �ـــــــــــــــــــا�

جلسة عالجية تحسنت حالتها كثيرا حيث تقول  30بعد حوالي .
المفحوصة أنها تشعر بتحسن كبير و أنها تفكر في العمل لمساعدة أهلها و 

اج حيث تقول أريد أن أعيش ال أريد أن تقتصر حياتي على تفكر في الزو
  .الدراسة فقط 

 �ـــــــــF ا�	�+�ـــــــــــا���ا�.18
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� Belmihoub keltoum.(2009), thérapie  
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Extremism is a universal social illness; which is likely to have 
plagued human society since its inception. While in recent years 
the focus in the Western media and certain academic circles has 
been on its resurgence in Arab and/or Moslem societies, 
historical and contemporary evidence reveals that extremism 
transcends cultural, religious or ethnic particularities. In this 
article, we argue that common psychological processes are at 
play in the formation of extreme attitudes and beliefs in 
individuals, whether the context is religious, racial, ethnic, 
national, regional, tribal, etc. Trying to understand the common 
psychological and mental framework of an extremist are seldom 
attempted for fear of being perceived as "justifying" his (or–less 
likely–her) actions or even condoning his cause. We attempt to 
explore the cognitive psychological makeup of a prototypical, 
archetypal or stereotypical extremist and examine the issue of 
early learning, through education or indoctrination, in the 
formation of radical views. We use the discourse of current 
public figures known for their radical rhetoric to exemplify the 
errors of logic (cognitive distortions) that accompany most if not 
all forms of prejudices from racism to religious intolerance. We 
also discuss the possibility of later modification, through natural 
and interventional processes, of extremist ideology and 
behavior. 

LINGUISTIC OVERVIEW 

The discourse on extremism [Arabic: SUّKVLف واXّNVLا] includes 
a number of words, sometimes interchangeably, to describe 
attitudes or actions that are perceived as at odds with 
mainstream values: fundamentalism, radicalism, racism, 
xenophobia, terrorism, etc. These terms, except possibly for 
radicalism, which was adopted by a number of political 
formations in the 20th Century (The French Radical Party or 
‘Parti Radical’) carry an intrinsic negative connotation in modern 
language. 

In Islamic Fundamentalism, Youssef Choueiri (1990) 
acknowledged that Fundamentalism is a vague term with a 
Protestant origin, referring to the “literal yet creative 
interpretation of the Bible.” Choueiri redefined fundamentalism to 
indicate “a certain intellectual stance that claims to derive 
political principles from a timeless, divine text.” Indeed, while the 
word Fundamental refers to ‘the most important or basics part of 
a subject or activity’ (Collins essential English dictionary 2006) 
the term fundamentalist is virtually unheard of by 1950 and 
emerges in the United states in the second part of the 20th 
century (from Wikipedia, reference needed). Fanatic derives 
from the Latin word, fanaticus: inspired by a deity, frenzied, or 
marked by excessive enthusiasm and often intense uncritical 
devotion. Extreme: Existing in a very high degree; going to great 
or exaggerated lengths: Synonymous with “Radical.” Radical 
from Latin radic-, radix root: of, relating to, or growing from the 
root of a plant; of or relating to the origin, marked by a  

 considerable departure from the usual or traditional; tending or 
disposed to make extreme changes in existing views, habits, 
conditions, or institutions; relating to, or constituting a political 
group associated with views, practices, and policies of extreme 
change; advocating extreme measures to retain or restore a 
political state of affairs (e.g. the radical right). 

Xenophobia is derived from the Greek words xeno (foreigner 
or stranger) and phobia (fear, panic). Although it literally means 
fear of strangers and could have easily joined other phobias 
(Agoraphobia, Arachnophobia) in Psychiatric classification, it 
instead became synonymous to hate of foreigners or strangers; 
it is common for fear and hate to walk hand in hand and the 
original linguistic relation link to other terms that carry a 
pathological meaning is significant beyond coincidence.  

A COMMON PATHWAY TO EXTREMISM 

A number of factors act in combination to generate a set of 
extremist beliefs and attitudes. Some of these are external and 
other internal. Our focus is on the common pathway that these 
factors lead to. The common path (the proximate cause) is a 
rigid cognitive style characterized by lack of choice. Although the 
extremist thinks that his thoughts, words and actions are an 
exercise in free choice, in reality his conclusions are the result of 
firmly established mental processes that have been shaping 
since birth through years of overt and subtle indoctrination. It is 
widely recognized that core beliefs are established within the 
early years of life through a combination of emotional and factual 
experiences. On this point, Cognitive Psychologists and 
Psychoanalysts agree, regardless of whether the process 
happens unconsciously or at a more accessible level. 

The formation of the extremist will most probably involve 
interplay between his genetic make-up, his early experience and 
the environment. Following the Second World War, a number of 
US psychologists attempted to explain the passivity if not the 
collusion of a number of ordinary Germans and lower ranking 
military with the well know events that scarred that period. They 
concluded that certain personality types were more prone to 
extremist views (or following orders with extreme 
consequences). In that way the Germans were not unique and, 
common sense, in the absence of verifiable scientific evidence, 
would dictate that every society contains among its midst 
individuals with the potential for extremist attitudes given the 
correct indoctrination and the suitable circumstances. In order to 
establish their identity, humans are naturally directed towards in-
group/out-group discrimination. Extremists in a way only take 
this normal social phenomenon to its extreme conclusion partly 
because of the rigid cognitive framework through which they 
operate. 

In a new millennium and in the golden age of communication 
and access to information one would have expected extremism 
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to start a gradual decline. Unfortunately judging by the state 
of affairs over the past nine years, extremism is on the rise and 
defining a number of conflicts and confrontations around the 
globe. 

THE EARLY YEARS  

By the time most children reach the age of abstract 
reasoning (consensus is that it starts around age 12), they 
typically would have gone through as many years of education 
but also indoctrination. The process of indoctrination may be 
given more subtle names as well: acculturation, socialization, 
assimilation, tutoring, rearing, upbringing. Parents may be the 
ones with the responsibility for the process but they are by no 
means its only agents. Laying down the ground principles 
through which the future adult will relate to the world does not 
exclusively take place within officially recognized educational 
frameworks. In fact, schools—and parents—are facing tough 
competition from other sources of education as varied and as 
big as life itself. If parents have control over TV hours, they have 
little control over content. To get their children “socialized” 
beyond the class room, parents depend on extracurricular 
activities, some are school based, some not. Growing access to 
the Internet and mobile phones at an early age has more 
recently added another dimension to be reckoned with. 

In most cases, the default intention is to reproduce the 
established cultural, social and religious template proper to the 
family or the broader social group within the child’s mind 
allowing only for minor variations.  The latter is being taught by 
often well intentioned tutors what typically he or she has no 
choice at this level of maturity but to accept as fact. This include 
the or she parents faith, but also views on what is right and 
wrong, true or false, good or bad etc. By the time the child 
reaches an age allowing him more independent reasoning, it is 
difficult to undo these effects and introduce him to flexibility of 
thought and open mindedness. While we are describing the 
traditional approach to education, more sophisticated and liberal 
systems remain the exception rather than the norm for the 
majority of children across the globe, including in the Western 
world. 

Cognitive principles applied to extremist attitudes  

Cognitive Therapy, also known as CBT when combined with 
behavioral approaches rely on the assumption that feelings, 
thoughts and behavior are interconnected elements that define 
our self perception and our interaction with our social 
environment. Thoughts, being the most accessible of these 
elements, are the target of the therapy. Cognitive distortions, 
which are in fact errors in logic that may lead to false 
conclusions and erroneous beliefs, are also challenged and 
rectified. We will cover the most common of these distortions 
and illustrate those using speeches and declarations from a 
number of public figures broadly considered to hold extremist 
views, even within their own community. 

1. “E ITHER-OR”  FALLACIES  

The prototypical extremist is very comfortable with dichotomous 
thinking, also known as ‘Black and White thinking’, ‘all or nothing 
thinking’ or the ‘either-or fallacy’–If you are not a friend then you 
must be a foe- He finds shades of grey meaningless and 
compromises threatening. 

Example: “What this is coming down to is who runs the 
country. It's us against them. It's the good guys versus the bad 
guys. It's the God-fearing people against the pagans, and some 
of the pagans are going to church.” (Terry, 1992). 

 2. OVERGENERALIZATIONS  

This is connected to the either/or fallacy mentioned above. 
The extremist believes that since some members of a certain 
group have certain characteristics then they must all have that 
characteristic. This applies both to his in-group and the out-
group. 

Example: “A Jew cannot look a Muslim in the eye or pass 
him knowing they have oppressed a Muslim or some other Jew 
had oppressed a Muslim elsewhere.” (Abu Hamza, n.d.)  

Example: “If you don't want a Christian nation, then go to one 
of the many nations that are heathen already, rather than 
perverting ours. You're welcome to come, but leave your 
religions, your bibles, all your other things back where you came 
from. Islam and America are opposites. They hate us. They want 
to kill us.  I'm not anti-Jewish or anti-Catholic. I'm anti-Islam 
because that religion right there is anti-American.” (Fugate, 
2002). 

3. EMOTIONAL REASONING  

The extremist establishes his stance based on his likes and 
dislikes as opposed to a dispassionate weighing of pros and 
cons. ‘Hate’ as an extreme emotional state features prominently 
extremists’ discourse. This works very well as a recruiting 
strategy since the ‘heart’ is much more accessible than the 
‘mind’ at any stage of maturity.  

Example: “Every Muslim, the minute he can start 
differentiating, carries hate towards Americans, Jews, and 
Christians; this is part of our ideology. Ever since I can recall I 
felt at war with the Americans and had feelings of animosity and 
hate toward them.” (Osama Bin Laden, 1998). 

Example: “I want you to just let a wave of intolerance wash 
over you. I want you to let a wave of hatred wash over you. Yes, 
hate is good... Our goal is a Christian nation. We have a biblical 
duty; we are called on by God to conquer this country. We don't 
want equal time. We don't want pluralism.” (Terry, 1993). 

4. MENTAL FILTER & DISQUALIFYING THE POSITIVE  

Regularly, extremists select from a conversation or an 
interaction what is consistent with their preconceived views and 
reinforces their already established beliefs while discarding what 
is not. Alternative explanations and outcomes are consciously or 
subconsciously dismissed or ignored. There seems to be a deep 
seated mistrust of anything positive by “the other.” An extreme 
mindset is threatened and thrown out of balance by a change in 
circumstances and a new narrative that is at odds with their 
negative stance of the other.  

Example: “Obama is like a wolf with claws deep in your flesh 
and asking you to give up your defense because he wants 
peace with you."Obama " is only a blood-spiller of Muslims like 
his predecessor, (George W.) Bush.” (Al-Zawahiri, 2009) 

5. “S HOULD/MUST”  FALLACIES  

Extremists speak in terms of rules and principles that imply 
absolute truth without the need for justification.  To emphasize 
their points of view, their discourse is punctuated with “should,” 
“must,” “have to,” or “ought to” statements.  

“We must use the doctrine of religious liberty to gain 
independence for Christian schools until we train up a 
generation of people who know that there is no religious 
neutrality, no neutral law, no neutral education, and no neutral 
civil government. Then they will be getting busy in constructing a  
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Bible-based social, political and religious order which finally 
denies the religious liberty of the enemies of God.” (North, 1982) 

The long-term goal of Christians in politics should be to gain 
exclusive control over the franchise. Those who refuse to submit 
publicly to the eternal sanctions of God by submitting to His 
Church's public marks of the covenant - baptism and holy 
communion - must be denied citizenship, just as they were in 
ancient Israel. (North, 1989)  

‘To push the enemy - the greatest kufr - out of the country is 
a prime duty. No other duty after Belief is more important than 
[this] duty. Utmost effort should be made to prepare and 
instigate the umma [communitiy of Muslims] against the enemy, 
the American-Israeli alliance - occupying the country of the two 
Holy Places...’ (Bin Laden, 1996). 

6. PERSONALIZATION ,  MISATTRIBUTION & PARANOIA  

The perception of threat as personal, imminent and 
existential is common to extremists. Misattribution and 
misappraisal of reality border on paranoia. Phrases such as “my 
people” and “my culture” are common. 

Example: “I send recordings to Cairo in which I call upon my 
people to attack tourists.” (Abdul-Rahman, n.d.). 

 Example: “The Muslims refuse our culture and try to impose 
their culture on us. I reject them, and this is not only my duty 
toward my culture-it is toward my values, my principles, my 
civilization.” (Oriana Fallaci, 2001) 

7. LABELING AND MISLABELING  

Common to extremists everywhere is the tendency to reduce 
complex identities to labels that suit their purposes. In the 
following declaration, the ‘Unbeliever’ label includes billions of 
individuals who share no common characteristics except for 
Omar Bakri’s perception of them. Any attempts at refining the 
classification would add layers that the extremist is actively 
seeking to avoid. 

We don't make a distinction between civilians and non-
civilians, innocents and non-innocents. Only between Muslims 
and unbelievers. And the life of an unbeliever has no value. It 
has no sanctity. Omar Muhammad Bakri, 2004) 

8. JUMPING TO CONCLUSIONS 

Extremist rhetoric usually avoids justifying attitudes or 
providing rational constructs for recalcitrant beliefs. Instead of 
rational reasoning, extremists’ rhetoric relies on readily 
packaged conclusions or headings are reinforced as absolute 
undeniable truths. 

“Christianity offers the only viable, reasonable, definitive 
answer to the questions of 'Where did I come from?' 'Why am I 
here?' 'Where am I going?' 'Does life have any meaningful 
purpose?' Only Christianity offers a way to understand that 
physical and moral border. Only Christianity offers a 
comprehensive worldview that covers all areas of life and 
thought, every aspect of creation. Only Christianity offers a way 
to live in response to the realities that we find in this world -- only 
Christianity.” (DeLay, 2002). 

Such rhetoric leaves little room for skepticism, dissenting 
views or dialectical argumentation to the opposite. This cognitive 
distortion is closely tied to the “either/or” fallacy and 
dichotomous thinking. 

9. MAGNIFICATION AND MINIMIZATION 

Exaggerating, catastrophizing, magnifying and minimizing 
(as convenient) are very common qualities of irrational minds. 

 This is not only a quality of extreme minds but also found in 
our daily lives and styles of thinking and relating. Here is an 
example of how the mundane and pervasive sexual desire is 
turned into an existential fight against the other.  

“I send recordings to Cairo in which I call upon my people to 
attack tourists. I explain to them that we must stop tourism to 
Egypt. Tourism is a plague. [Western] women come dressed in 
provocative clothing in order to arouse the believers. Tourists 
use drugs; they party all night in the clubs and casinos, and feel 
up the belly dancers. And our people [the Egyptians] their eyes 
are popping out from envy in trying to imitate the infidel tourists.” 
(Abdul-Rahman, n.d.). 

Almost all the other cognitive distortions can be subheadings 
under this general heading of exaggeration. The quotation 
above has almost all the cognitive distortions previously 
mentioned. The use of the expression “my people” by sheikh 
Abdul-Rahman is typical of intolerant minds (and grandiose 
minds). “Tourism is a plague” is a gross exaggeration and 
discounts the many positives of tourists, including the badly 
needed financial return. There is a childish simplicity, ignorance, 
and may be a sign of low intelligence in the statement “tourists 
use drugs.”     

Here is another example of blowing reality out of proportion 
to an apocalyptic dimension: “Europe is no longer Europe, it is 
Eurabia, a colony of Islam, where the Islamic invasion does not 
proceed only in a physical sense, but also in a mental and 
cultural sense.” (Oriana Fallaci n.d.) 

PRACTICAL IMPLICATIONS  

It would be naïve to expect that human civilization will soon 
achieve tolerance and moderation by a sudden exercise of 
rational thinking. Grievances, conflicts, xenophobia and 
intolerant extremism won’t disappear overnight. While political, 
socio-economical and sometimes military solutions might have a 
role in dealing with extremism and its consequences, the 
contribution of the psychological and educational dimensions to 
the solution are often neglected. It is unfortunate that future 
generations are indoctrinated with intolerance and hate not only 
in the “backward” countries but also in the “first world” countries 
as well.  

The psychological elements that breed extremist intolerant 
views may also be part of the solution. This can be achieved 
mostly through prevention and–to a lesser degree–treatment. 
Prevention is a long term but very effective strategy, mainly 
through adopting an educational approach that emphasizes the 
development of critical and independent thought in children. 
Curricula and teaching methods in the Arab world emphasized 
for decades memorizing as learning tool (and in religious 
education emphasized blind obedience and submission to 
absolute concepts). The adoption of alternative teaching 
methods and curricula require a liberal attitude but not 
necessarily one that contradicts the basic foundations of non-
Western social structures. 

Early adolescence is the stage at which children start 
grasping abstract concepts and this period may be a prime time 
to start teaching them the skills of critical thinking and how to 
apply those skills to the texts they read, the speeches they hear 
and the movies they watch. This can only be done by educators 
at ease with the concept of critical thinking and the challenges it 
proposes to dogmas of all sorts. Education does not only involve 
the formal education received in schools, community colleges, 
and universities; informal educations takes place within 
extended families, through the television and cinema, through 
the internet, and other multimedia, as well as in the mosques, 
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churches, synagogues and temples. The education of Imams is 
very important since the pulpit continues to play a role in 
radicalizing youth. It is not enough to have a high school 
graduate go through a short training to become an Imam. One 
may argue that future Imams should at least hold a bachelor’s 
degree including courses in psychology, which may equip them 
better to positively influence future generations and relate to the 
complexities of modern life.   

In terms of those who already hold extremist views, the issue 
is more complex and open for debate. While some in the field of 
behavior (and thought) modification may feel it is a hopeless 
pursuit to change those over the age of 30 or even 20, there are 
optimists who feel that there is room to undo indoctrination. 
Saudi Arabia is already adopting a “rehabilitation” approach to 
its imprisoned Moslem extremists/Jihadists, although little is 
known of its theoretical basis and its level of success. 

In addition to a modern educational system, a holistic and 
multidisciplinary approach to the problem of established 
extremism involves finding practical solutions to the political and 
economical conditions that have fuelled it for centuries.  
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