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 إ�ــ�ام �� ���ـ�ي ا��ـ�ر � �
�ــ: ا�
	ـ� ا���ــ� 

د �
آ� او �ة ����رض �� �ة أ�
ى أي ا���� �� و�� �� � ���ر
د �-��� و,+�ء وه)ا �� '&%$� #�ور" ا! �� �د�$��&��ن ��+�د��ن �� �/.ض و
ه ��دي ووا��> ; ا�97ر:� ا9�3%&�، ,�7-��� �6 ��ود و45� ا3-&2
ة  %&�1 

 �&�3ا7-��� ا4-7=� أو ا�&B ا�47=>، أي  وه)ا �� �-A9 @/�ه&? ا<=.و#
�-C�1 ا&, ?D�$� E3ا. 

 ?�� �� �ًH3�I J=أ �� ?I

وج  %A ا3/
دا=&�؛ 3�#Mا N&��/� أ�� �-Cا
4
 أ=J . ا3
#O# P اC-� وا3/
د/= ،�-Q 
�-� ,Sن",�$��� =/4 " T�7 UV9آ�

&W �  XVH$� ط�Z�3S3 �%#�� [I ،�&ذا� 
اهDا<=/��<ت آ JH-^ U4_�� 9&�  �م

دي. اb%Z3 اE3 ���)ر  %&$� :aه�, [I c3ذ �� �-Cا : J=9ً�، إfدا g&/� 1,

ء ��h-� ; ا�47ن�= ،Jذا� �^ N/i . ،ا3-%�2 #���&�ز ��وه 6)ا #�3)ات �
?I
kو� "
4kض و�lو
k�9 و�Zk�. 

�m��-� ��م ^
آ� �/� �� �ً�S2=إ �&#
رات ا�3V3ا3_�ب . #�أت ا �-�
 # <-=���1ا�3ل .  B�Bي آ�ن �-
��1 و�p�, ،"�-� ; ،J-/= ; م ا3$�ر
�أ

J3 ���%3
,g اX%27 و� Bإ! ر� �-Cه)ا ا . J�� �91�%� "�-�أq%�r ا3$]ان 
 b 
ف وا3Mوزت ا�t ���i Jره� #)ا�+� b-ل 7-��� اآ��uا �p-/� ،فMا

Oر��Z3ًا. ا�-�رة �6 V3ت ا���� اv. ورة �V%3 ر�w�6x�1 و���
ت ,&J ه/ .
1
 #�� اyنZ� �3 ةZ# و�_�رك ?p�Z� �-� .�wر �6 

 J{ر�� J3 ،د��

د J���4� J3 ا�w�M وا3//� �-C آ�
pي #�أت آB�B 
آ� #�
 �-�ا3_�|>؛ �1$43 :
 �ن �� ~q2 =/-�1 و��ر}�1 ا�Mص NH|� <43 ر�Bًا ����4 

رة =/-�1V3ر�. ا�� �� � 
آ� ��,� q3� �9h�7ا P$ا� <#
� ا�D$3م ا�3
q� .اJ# �p&2� ��97 وJ7��# و�
آ� 3%��ر�� ; =/� ا3

د ا! ا��3&] ا9%7س Z� <ا�� و; :&�ق ا���3 ا�7دي وهرة ; ا3V3ث ا��
�Z�> �ا7&�ان �2�3ل �&� ا7&�د� U�p�, ا��
ة ���V4 . وا�-س %3� Uو; آ

�ً$4� NH|اع و�
: ا=�Bاع =|
 ��91 آ�ن �w]ًا ,1 '|f��B&, U&ً� ,&�1 ا3|
ة اJ�B%� . �&:�&-3 أ�-�د 3%�,�ع  � ���B او :&�ج او �&�انZ3ا J�B%�

���-�ة ��د�� و� A%  �ً9fة داB4�
 .ا7


ة X%2�3 اS43م h$رة ���ج إ! ا�V3�, ،�1 و�-�ه�HH:رة وV3ا ��H� �-Cا

ات اB$� <43 b+�3ل وا��6ف وا! ا3)راع 3.�/�  �3&D= !اء وإً� ; ا6

رة و�9&�1 و��ا,� V3ا UZ$� <43 O وا3)ار O��-3وإ! ا ?|Mا A%  �Z �|3آ�
 .���ج ا�H$� �-C ا�
آ�..  �1$
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 B�Bي �� اM+�ر، ا:���ده�؛  �دت ,|�در��؛ ا .ض# � �+# �&i
، �wدرت ا3_
 g,وآ�ن �� ر J3�HZ�:ا �-H� ��>ة ; و
+�J��/w ا3_
i&�، ر,g رf&� #%�ة #

J%&�_�.J-/= ق

��1. ا�
ق =/-J3 U&� c. ه��د ^��,. 

 B�Bي ,�N ا6ة ا�H�: E3%� اD3%? وا�9Z3 وا3)ل وا���1ن ا43
ا��# �-� .
�ً�
p: b%Z$� ،���3ل اlpق و��.' �-�
 ا��-�د. �
آ� #-&�2، p:  �H�ا��3


ة f�V3وا . �fو�� b��I د
/� �-�رة �� V3ا q�
ت، �wو �-��wر ��%3&] 
 ��
-� �6 �h�3 <#
����q ا3-���ت وا=/%_A%  q ا���اد ا���3 ا�3�, g,ورا

�H�%و�. 

اC-� ا�.ق �-UHZ�-� [&�� ; bH ا<و�iن ا�3
#&�؛ �q3 =�ر" آ
ة �%� 

ة ا! �=� ا��3+�# �� q�

,q أ�-�ده� ���� E3ا O��&3رة اV# �HH-�� �9w

 X3�$�3 
�
p�3ان ا�&� ; q2� �&� 2&� ا��ود��� <-=
ة ا�D$3م ا�3f�V3ا
 �3�� �-�
ب �
 ا�Dp%3 ا�H:�$7 �$) أن D�$و� 
+p�� q=آ� E3ا ��رة ا%3�

 .:�&� �� ا7ت

 &=رة ا7|
�� إذن �$) #�ا�� �V31��2010&� ا  �Dp%3�1 أي ا&, U�� E3ا

 ; ا�:4$�ر�� #�����3 :�&� ذو ا�9V3=&� وا�3_
�� ر#&�ً�، ; ��Z2$ :&�ي 
#�� أن  � ��)�JH �� ا7ت  %A أ��ي ا�$� O� �aي ا3_
�i ا3%)ان أرادا 

ن ا23ارئ=�� b�@ J_&�/� . "�H&� � �#�&= أو إذن J_&�/�3 bH: �  ?6�:

O&i  و���� #+
#J �� ا7ت أ��مr ا إن1د ا�3&�ن ا�(3� ��3r �� ����3ا

 PZ-, ،a&-3�# <���ر ر: ; J:ا رأ2#
���a� �Z، ود� U�
#�"  #����ي وا�ر�
 ; J:ا رأ#
�" إ! ا�Z�3ر ا�uور، � Hp:ا�رض و A%  J%p-# اأر�� و���

?%ّ: ; J:ا رأ#
���H%3 <fBب، �  �%M أدي �� ا�Z�3ر و;  ا�H3ب ا����ي، وه
U��7ران ا��آ�ن ه$�ك #�7|�د,� ا�$�ن �� ا��Hiء �9� "و��#� ا3_1د . 

 c3ذ ?Iوى، ور��ا�7ا���� وا3%)�� ��و< إ=��ش �%JH و�&�س =J+H و43� دون 
J%�� �� ب 3%��آ�
+3�# J&%  ن ; ا< ��اء�&i
، ���3 أ�$�ء "ا:�9
 ا3_

أ=� �£ ه�:&J&% " cH أ��ه? و��ل  ، ,
د"أ=� @ت"ا3+
ب آ�ن �|
خ و�-��&� 
ت¤ �7 [I ." A%  "Z3ا���دو" ��1?، و#�� ر#� :� �  �دوا ��دا وأ �

 ".ا�رض

 � آ%$� " $�ه� ��م واI Uf$&? أ�$�ء  J%9 ; د#> #��:&� �p/w أو �9
�&�: �3�� "&=� 
1r ; q=.=>�4 اHr A%  كH-&, < �9��
ان /; ا7�� ا<�B�

��ت ا3ا:�� اE3 . �+��$ً� �� ا3_�ب ا7|
ي ���3 :�&�, م 2010�h��>ا q�#���
 A%  �p/|3ل اS� �� ?&$I Ufرة آ�9 د � واV3وره� ¤1&�ًا <=�<ع ا�# q%V�

 ; b+�3م اك إ! ��Dه
ات �H-&, �� .م��$�2011
  �م  �25

� &�د ا$�# ا�"�ن و��ر


 ا�+�رات  
ا�� ; ا��Z&Z �7�23 �-�ءq3، آ&� 9%3Vب إ��ى أآ�pwأ ،O�
|

 وا3)ل وا3/-�د؟ �� ا�����3 وا�2%3 Z/3ا �� ��ل ©)ا ا3HZ3ا �ًrوإده�
 �=�4�:S3 �ً,اد
� q3lن، ��
واb�(1�3 واN��-�3، ا3|/�ت اE3 ����9 ©� ا7|
 bH-%3 �@ر U# ،c3(رؤ��$� 6? آ bH-# PZ, �&3 ،ا7.دي ��
ًا %3D= 
1Z3وا
 ; O=�1ه? و�

ون إ! أ=/-A%  ?1 أ»? ��%#A%  O أ�D$� روا�w ?«ي أ
هCا

ا ,&�1 آ
ا��1?�
I E31$9&� اCة ا
fا�3ا c%� �� وج
M6? ; ا Uو< أ�  .

 وأ¬&��1 |� �=�4� �� bH-# �ً�&� ب
وا=-bp ه)ا ا3_�ر A%  �=�17�# ا�3

�&#
 .و#-J#�_� bH ا�=�9D ا�3
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 ��
,$� ; H3$�ن ه)ا ا3_�ر #�=��Zص ا43
ا�� �&�ًا 3)ا ���q ا=�/� 14 
43� �� �U| #�� °�ح �رة �=�، اE3 �6 اU+/3 ا�:�:> ; . 2005®ذار ; ا��3م 


" أ�+ً� l&�&: �@ا! ا�#�، أده£ ا���3 ور <#
ف  $� ا7اi� ا�3Mا B��� 
آ-
c3(# <�� q�.: آ� وول
� [r�H�, . 


؛ _H3أن }+� �6 ا �9&%&� 45t ا��
� N°�# q��� �Z%, 
أ�� �رة �Hrب �|
 q3د" 5± ا�r�_3ت و��رة اC-� ا�3
#> ,�=�|��r bً� ����ًا #w ة ��]ت�h,
 ; P%�{ ب ا3)ي�hp%3 Bر� �ا��3ز � U#�$� ��ار V3ا:�����1 ا E3ا �p/%3ا

د�� و<:���دة ا�
�� وا43
ا��=H�3و�� ا�Z7 ر��r !ره�ب إ��# O&#

 ا�3D .

ة ا�r�_3ت آS ²ن  � أول �رة �-��7 ; f�V3د ا3/�&� ا�-�ر ا�w q2Iو

9ن ©�  %D$� A&� ��4ن �
آ1? �
,&ً� . ا��3ر��f�Z3ص ا
' �/&D= رةأول �

ف =�Hf�I �,�D �$) أ�� #�&�  �&^. 


آ� وH�� ���i]�� ه�f%� وq%W و��q2 ا� ��
� qH-ان واآ��-�د 3��#�
 �Z&9  ��
ة  � ا�,�4ر ا3-&�:&� و � ا3$��4 ا17+lH�7ا���ي ا3_��رات ا
رة V3د ا�-��� و#�أت ا��43]ا ��pH  � أاT�7 و�q3 أ3ان ا�3%? ا7|
ي �

رة ا�HZ$7 ا3�&�ة  ; ا7&�ان  w ت
1³�, �1 %A �� أ ��Z 43> }�ف ; �$
g�HH3ن: ا&�S:ب ا! !! إ»? ا�

 ا<�Wا� 
رة ا3/��ة ذات ا3_�w q2Z�3وا

ن وا7-%�9ت ا��3د��ت �&, �H&Z� ة��, q�
اm92� <43 µ&6� اO/f�M وا:��
�&� وا3_��رات وا3$�4ت واSuت ��
وا7درن وا��,�Dت وا�H_3ب #�<�)�� ا3

م وو:

ة ��. و.وا3� �#�r د�-����� وا . 

4#
ا�� �-���دة و#
وح ا$�3/ان 25;  ���� �-� XVH=ا 
; ا�|�ل �� . �$��
 J��&ي ��]ت ه

��ل؛ و�w ¶ أن ا7|=ا#� ا3_�ب ا3)ي ��رس و��&£ ; ���$� �
و�_&�J وأ=�w Jر ����ًا #$/-J و ,�رًا #�=�Jf�9؛ و3&� ه)ا ,�w U# PZر 

J&3ون إ
D$� ن2#
��Z ��%/� و�h ²#ب ا��$43 . 

1
ه? ,�hة �|�ر . و#��] �-� ا�H_3ب ا7|
ي، ��] :%آ1?Dرت ه&��? و��wو
 O&#

�� �Z%&�" و�� ا�3�yا A%  ر�wي و
إ�6م 3%���، و·ذ�� �H_%3ب ا�3|


ش آ�ن �� #%¸ ; . #&$1? ا�(3� �7�i �%�=�ه?p�3ا�3را:�ت �_] إ! أن ا q=آ�

 ��ًا �2
ًا|� c&ش =�ه
p�3�4ل اr�9 أ� A%  �-h%3 �ZfS3ا [I �-�S7ءت ا��، و

�&�S43وا��7آ-�ت ا �Z�S7وا �H��3ا �ل .  �� آ�ن �V] اV43] �� ا�3-�ؤ<ت �
 
3�#
I? �� أن ��Dه �&�ال ا3-$ات ا�7i �&�S�ا� O�
آ&�ت ا7|%: <=��


ن ,�9 ا3)ي ��ث 3&. ا���3� آ�=B� ; qا�� �-�9�%Z� ل��
U�h ا7|
�O ا3
  �9 آ�ن ا�Z��� g�H3 أ»�  �دة :%آ&� ���w%� ,&1?؟

رة  �qC �����9$� ا7
�+�، اE3 ز�
ت 9Q&� ا=اع ا�3$� وا<�2vط ; V3ا
4=�ت � O# �%Z$�7وب ا
ا3-$ات ا�3_
�� ا�7�&�، و �ا ا<����ل وا�

اU�Z3 ا�3_اf> و�/h] ا�f�$43 ا3)ي �����9$� ا���7دة و �ا ³اه
 ا�ره�ب و
 ¶B$7ر وا�3$� ا�p�=>، آ�ن ه$�ك ا �وا3&9 
fاBCوا 
3�i$� و�iل ا�3
اق و�|

. ا3)ي �_U9 اU/23 وا7
أة �+�ف ا! ذc3 آ%J ا��3اf&� ; �&� أ=اع ا3-%ك
�%� و�q3 ا3_�ب i دZ  الi b�(��3وا U&4$�3اع ا��ر:q ا�=�9D �&� أ=


ة ا3_�|&� أ�-�ده� ا�3p� �+�
�Bة و��  ���p�، "�&� –�&�� "#&� ا! 
�&H  د�-� .أ


ش p�3إ=�_�ر ا ; bH-3ا �4� � <-$Cا qH439&� أن اh%3 رة أآ�تV3ا �43
��U ا�&�ة < ��2ق إ=J آqH ا�
��ت وا�9Z3، �&� . اU# ،<-$C آ�ن اbH-3 ه

نH�
I�12ون و+� ?«�# O$iا
 #�g ا7�_�  �h&�= >إ c3ذ �1?، و� �4$iو ; 
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%3_�ر #��م ا�=��9ء %3i�، و#$�ء  %A ذa��� ،c3ون ا3$-�ء  �وات 6?، 
ا=ن  � ا< ��اء  %&1��� S, . �&9Cد أن ا
��&� ����Z ا3/; �UV ه)ا ا3

A%  º,�' S ا�97%�4ت ا����3، و< ,: أ �اؤ"، و�����A%  ?1�� U ه)ا ا�:�س

�� أو آ
ا��1? �� دا�J��&� q ر�&|� وآ
ا��J ��ا:��yة ا�&� A%  ص
' .

 E3ا 
�-�" ��_b-^ »S4 ه)" ا7_�  �H2$و� »S&3ذ J-/= A%  ي�� و�2$Z�&,
"�-� .��h-� ; ه&��J و; 

�&� ; ��
رات �_/> و���¼، وه)ا �� آ�JH أ�� ا�D�7هV3ان ا

�
p�3ي:"ا
رة ه �9C U&� ا7_�آU اb�_%3 �&-/$3 ا7|V3ا=�|�ر ا" bوآ� ،

ا:  "®�
 أ�+ً�p|� روا� ." �&Hw q��
wو"�$� ��# qZ# 
|� O:�� ." ا:���د
J� .اJH%� �-C ا3)ي آ�ن ��ر
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alrahwan@yahoo.com  
      

 

ووفقا لهذا العجز الدماغي تضعف مهارات حل المشاكل ويتبلد 
ولذلك يكون األفراد في , اإلحساس باآلخر واآلخرين وتتفاقم األنانية

  .المجتمع بحالة إضطراب وتشويش وغياب أمان

وفي المجتمعات التي يهيمن عليها اإلستبداد والطغيان تتوفر عوامل 
  :ء دورها في تقرير السلوك ومنهاعديدة لتدمير القشرة الدماغية وإلغا

ـــــــــــــــــــا
	���: أو�  

هو نوع من  األساليب اإلستبدادية لتخريس التفكير وشل قدرات 
العصيبات الدماغية على تحقيق التواصل والترابط الفعال الالزم للتقدم 

ألن الجهل يمنع القشرة الدماغية من المنبهات . واإلستمرار في الحياة
حفزات المعرفية الضرورية لنشاطاتها والحفاظ على مجتمعها المتفاعل والم

وفي هذا يكون الجهل من العوامل . مع محيطه بقدرات متفوقة ومتقدمة
  .القوية إلدامة حالة التأخر

  �ـــــــــــ� ا
�	�ا��ـــــــــــــــا
��ا�: �ــــــــــ����

القة الهايبوثالمس الشدائد تتسبب في إضطرابات هرمونية وخلل في ع
فقشرة الغدة , )المحور الثالثي(والغدة النخامية والكظرية ) الحصين(

الكظرية تتحفز  بواسطة األدرينوكورتيكوتروبك الهرمون الذي تفرزه 
وإفرازات , وعندما يستمر التعرض للشدائد . الغدة النخامية

هرمونية  ينجم عن ذلك تغيرات, الكلوكوكورتيكويد تكون عالية ومتواصلة 
. تؤثر في اإلستجابات اإلرتجاعية السالبة التي تخمد نشاط المحور الثالثي

وهذه . ومن المالحظ أيضا أن التعرض للشدائد يرفع نسبة الدوبامين
التغيرات وما تؤدي إليه من تأثيرات تساهم في تدمير القشرة الدماغية 

  .وإضعاف دورها وفعاليتها

�
���: �ـــــــــــــ��
  �نـــــــــــــــــا

فالحرمان , الحرمان هو عزل المخلوق عن المؤثرات المتحركة في محيطه 
ولهذا فأن المنبهات , يؤدي إلى بناء حواجز إنفعالية ما بين اإلنسان ومحيطه 

الالزمة لتحفيز القشرة الدماغية ستكون واهنة وذات تاثير مضظرب وربما 
يبية باثولوجية ذات نتائج معوقة مما قد يدفع إلى بناء دوائر عص, مشوش 

  .للترابط العصيبي الالزم للتفاعل مع المحيط بنجاح وسالمة

�  �ونـــــــــــــا
	�"	�!	�: �ــــــــــــــرا�

, هرمون معروف القدرة على منع القشرة الدماغية من القيام بدورها 
ت نسبته وكلما زاد, ألنه يريد التعبير عن دوره وقدرته في إدامة النوع 

واختنق في البشر فأنه يساهم في إنحرافات سلوكية خطيرة وعلى رأسها 
وفي مجتمعنا يتم تضييق . العنف والعدوان والجنوح الرغبوي الفوار

مما يؤدي , الخناق على هذا الهرمون الشرس وسد النوافذ واألبواب أمامه 
ة من التحفز إلى مقاومة ضارة وتأثيرات دماغية سلبية تمنع القشرة الدماغي

 .والنشاط والنمو السليم

ساق (من المعروف أن العوامل التي تزيد من نشاطات البرين ستيم  
, وزياد هرمون التيستوستيرون , كالشدة المتواصلة , ) الدماغ

كما أن ضعف القابيلية . وإضطرابات السيروتونين والنورأدرينالين
يؤدي إلى زيادة . الدماغية  والقشرة) لمبك سيستم( التنظيمية للجهاز الحافي

  .العنف واإلستجابات اإلنعكاسية اإلنفعالية واإلندفاعية

تنمو فيه قدرات القشرة الدماغية وما تحتها , والدماغ عندما يتطور 
, على الضبط والتنظيم للسيطرة على المناطق األولية أو البدائية في الدماغ

كون للتجارب الحركية وي. أو ما نسميها باألجزاء السفلية من الدماغ
  .والحسية والذهنية والعاطفية واإلجتماعية دور أساسي في النمو والتطور

وعندما يصل البشر إلى مرحلة الدماغ الناضج  الذي تتحكم فيه القشرة 
وهذا يعني أن . الدماغية بما تحتها من المراكز واألجهزة والدوائر العصبية

طة وفقا لتقديرات القشرة اإلستجابات تكون محكومة ومنظمة ومنضب
  .الدماغية كالتفاعل مع اإلحباطات

وكما هو معلوم فأن القابلية على ضبط اإلستجابات تكون ضعيفة عند 
وكلما تقدم الطفل في العمر إمتلك قدرات الضبط والتحكم , األطفال 

وهذا يتحقق بالمعرفة والتعلم التي تحفز اإلرتباطات العصيبية , بإستجاباته 
  .دمة والمتصلة بالقشرة الدماغيةالمتق

ومن المالحظ أن إصابة القشرة الدماغية باألضرار بسبب الخرف أو 
فجميع . الجلطة الدماغية أو السكر الشديد يدفع إلى نكوص في السلوك
تتحرر  , اإلستجابات والتفاعالت التي يتم تنظيمها بواسطة المناطق األولية 

قبل سلطة القشرة الدماغية التي وتكون غير مكبوحة أو موجهة من 
  .تعطلت

ولهذا فأن حرماان البشر من عوامل وظروف تطوير القشرة الدماغية 
وقوتها ونموها يؤدي إلى ضمورها وضعف تحكمها وقدرات سيطرتها 

وهذا يعني أن البشر سيمتلك قشرة , على المراكز الدماغية التي دونها 
صل لما تحت القشرة والجهاز دماغية غير متطورة أو معاصرة وكذلك  يح

وهذا يدفع إلى إستمرار اإلستجابات األولية والسلوكيات الغير . الحافي
فتكون التفاعالت إنفعالية آنية مما , صحيحة أو الغير ناضجة أو الالحكيمة

  .يؤدي إلى صراعات حامية ودامية

ومن أخطر العوامل التي إذا تفاعلت تحطم قدرات القشرة الدماغية 
وينجم , هي اإلهمال والتجهيل وتواكب الشدائد , ا في ضبط السوك ودوره

بسبب حساسية البرين ستيم , عنها العنف وغياب تأنيب الضمير 
وعندما يضطرب البرين ستيم . للسيروتونين والنورأدرينالين والدوبامين

. يتحقق القلق واإلكتئاب وفقدان قدرات ضبط العواطف والهياج الحركي
يطرة على هذه التفاعالت لضعف القشرة الدماغية وعجزها وال يمكن الس

  .عن التحكم والتعبير
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�:��������������א������������دد����������������−�3−���و�و���������������
�א����������������س�א�� �

 

  �ــــــــــ( ا
)�$�ــــــــــا
'�ا!: �ـــــــــــ�دي $�ـــــــــــ#

فهي تأمر وال بد من الطاعة , الكراسي تميل إلى بناء عقلية التنفيذ 
. وفي حقيقة ما تريده أنها تسعى إلى إلغاء التفكير أو منعه, والتبعية 

والناس في مجتمعات الكراسي الفاعلة تكون متأخرة في تفكيرها عن 
  .ولهذا فهي تتأخر وتعجز عن المواكبة, غيرها من المجتمعات 

  �ـــــــــ�ف ا
�,ـــــــــإ*�: �ــــــــــــ( $�ــــــــــ���

وفي , يهتمون باللغة وقدراتهم الخطابية ضعيفة  الطغاة والمستبدون ال
ألنهم يسعون إلى التجهيل وإضعاف الثقافة , زمنهم تتآكل اللغة األم 

, فالمثقف عدوهم وال بد من زيادة عدد األميين والجهلة , كوسيلة للحكم 
وهذه جريمة ضد اإلنسانية ترتكب بحق الشعب الذي يصبح عاجزا عن 

وكما هو معروف فأن . ولهذا يتبع ويطيع, وإرادته التعبير عن دوره ورأيه
  .اللغة من أهم عناصر تقوية قدرات التفكير البشري وتنمية الدماغ


��ـــــــــــا
��: �ــــــــــ. $�ــــــــــ���
   �ـــــ� وا��0ـــــ�ل ا
"��ـــــــ

في األنظمة الديمقراطية العقول تنشط وتتحفز وفي األنظمة المستبدة 
فتراه يلجأ , ذلك أن اإلستبداد يملي على الشعب وال يشاركه , تخمد وتتبلد 

وال يسمح بالتأمل والدراسة والتحليل , إلى الحلول الجاهزة واآلنية 
وهو , بل أن الذي يبدر عنه هو األصوب , والمشاركة والتقصي والفهم 

ء وفي هذا حرمان لعقول الناس من معززات النما. القانون والدستور
  .والتطور

  �ـــــــــ�ت ا2و
�ــــــــــا0
�: �ـــــــــــ1 $�ـــــــــــرا�

بسبب ما يعانيه اإلنسان من جور الطغيان يصاب بنكوص شديد يدفع 
به إلى إستحضار اآلليات الدفاعية األولية ويعتقله في دوامتها وما يترتب 

ات التفاعل عنها من نتائج وتفاعالت مضطربة ومربكة وبعيدة عن قدر
وهذا يؤثر على الحالة النفسية والسلوكية والعقلية , الواعي مع الحياة 

ويضعهم في محنة السقوط في خنادق الدونية وضعف الثقة بالنفس , للناس 
  .وعدم إمتالك مهارات المواجهة والحل

  �ربــــــــــ�ان ا
	�ــــــــ67: �ــــــــــ5 $�ــــــــــ��4

وتضمحل خبراتهم ,تتحدد تجارب الناس , انية في األنظمة الطغي
بسبب العماء الطغياني الناجم عن , وقابلياتهم على الفهم واإلدراك الصحيح

التي هي , الخنق والمنع ووضع الناس في طابور رؤية وإرادة النظام 
وبضعف . عبارة عن طريق واحد ال يمكن اإللتفات فيه إلى أي الجهات

ماغية الكثير من مؤهالت النمو والترابط الفعال التجارب تفقد القشرة الد
  .الالزم لبناء حياة أفضل

���ــــــــ�:: �ـــــــــ�دس $�ـــــــ!	
�ـــــــــ�م ا�
  �<قــــــــــ> ا

, التعليم في األنظمة المستبدة يتميز بكونه واجهة دعائية لفكر النظام 
د إلى مصدر للمعرفة ويتحول ذلك الفر, ويكون مرهونا بالفرد المستبد 

واألمثلة واضحة وعديدة . واإللهام وال يجوز التفكير بغير ما يفكر ويرى
وبسبب المناهج المستبدة فأن الدماغ يتحجم ويتقيد وتضعف , على ذلك 

قدراته اإلبتكارية واإلبداعية ألنه أصبح رهينة للنظام ومصادر الحرية 
  .الالزمة للتفكير والخلق

  �ــــــــــــا
�6: �ـــــــــ�1 $ـــــــــ!��

القهر يتسبب في صراعات داخلية شديدة ويساهم في تحرير 
الموصالت الدماغية الضارة والهرمونات السلبية التي تحقق إضطرابات 
, متنوعة وعلى مختلف المستويات البايولوجية والبايوكيميائة والفسيولوجية 

أثيراتها من تيرات داخل وبهذا يتعرض الدماغ ألضرارها وما ينجم عن ت
  .بروتينات ذات تأثيرات غير نافعةالخاليا ومن إنتاج ل

ـــــــــــا
	?��: �ـــــــــ��4"  

من العوامل السائدة والمهارات الالزمة لبناء الدوائر الدماغية المنحرفة 
وأسرها في , وإصابة القشرة الدماغية بإضطرابات التواصل والتفاعل 

والتي , ها على منع اإلستجابات المنفلتة اآلنية الطباع دوائر ال قدرة ل
. يسعى إليها المضللون لكي يستعبدوا اآلخرين ويصادروا وجودهم

ألنه , وللتضليل تأثيرات نيوروبايولوجية خطيرة ومدمرة للفرد والمجتمع 
يعتقل البشر في دوائر متسيدة ذات إنحرافية عالية ونفقية صارمة ال يمكنه 

وتحرم , فتكون فاعلة في تقرير اإلستجابات النمطية الثابتة , ها التحرر من
  .الدماغ من محاولة الوعي واإلدراك الصائب

���: �ــــــــــ!�د!	
��@)ـــــــــــا
  (ــــــــــــ� ا

وهذا يعني أن الدوائر التي من المفروض أن تتحكم بها القشرة 
قدرات القشرة الدماغية ستكون ذات نشاط شديد ومتفوق على , الدماغية 

كلما إزدادت , وكلما تنامت هذه الطاقة العاطفية , في التحكم والضبط 
العزلة ما بين مراكز الدماغ وإنفلتت المراكز السفلية وتحررت من قبضة 

فتكون اإلستجابات والتفاعالت مجردة من الحكمة . القشرة الدماغية
  .بوالصواب مما يؤدي إلى تنامي اإلضطراب والخرا

�  Bالــــــــــ� وا
"ــــ1 ا
	)'�ــــــــ�A: �ـــــــــ!��

, التساؤل والتفكير يعني تنمية التواصل والتفاعل في القشرة الدماغية 
وتنمية اإلرتباطات والدوائر الالزمة لقدرات الوعي واإلدراك األفضل 

 وعندما يرتفي تفكير. وبزيادتها ستكون قوة الفهم وشموليته أرقى وأحكم
بل أنه يسعد بالرتع , واإلستبداد ال يريد أناسا أقوياء , اإلنسان يكون أقوى 

فهما من أدوات التحكم بالبشر حالما , الذين ال يعرفون إال كلمتي بلى ونعم 
  .تتوفر أسباب ترويجهما وصناعة األدمغة بآالتهما

A�6: �ـــــــــــــ���
  1ــــــــــــــا

ر المكبوت تتحقق فيه تفاعالت سلبية والبش, القمع يؤدي للكبت 
وإضطرابات هرمونية تصيب دماغه بأضرار متنوعة وذات نتائج سلوكية 

فالكبت يثير آليات دفاعية . معقدة ومتأزمة مع الذات والموضوع والمحيط
ويحدث تغيرات دماغية تمنع جالء البصيرة وتضفي على اإلستجابات 

ومن تداعيات الكبت . لقشرة الدماغيةطابعا منحرفا وآنيا ال يرتبط بإرادة ا
إنحباس الطاقة النفسية وفورانها في مرجل األعماق المخنوقة فتكون مؤهلة 

  .لإلنفجار في أي وقت تنبعج فيه

�!�Cـــــــــ� :��6ــــــــ�
���Eــــــــ�داة ا
  �ـــــــــ�ل ا

ولديها , العقول العاقلة هي التي تستخدم القشرة الدماغية في تفاعالتها 
ولهذا فأن , القدرة الكافية على التحكم بما تحتها من المراكز الدماغية 

تفاعالتها تكون ناضجة وذات مردودات إيجابية وتصب في نهر المصلحة 
وعليه فأنها ال . ويمكنها أن توظف طاقاتها العقلية ألغراض طيبة, العامة 

كثير من األنظمة وال, تصلح للحياة في أجواء اإلستبداد وظروف الطغيان 
المستبدة تحارب العقول العاقلة ألنها تعيق توجهاتها في إضعاف العقل 

  .وتقوية اإلنفعال

F�$اـــــــــ� :Gو�	

�7��H$�ـــــــــا Iـــــــــــ�  

ألنها ال تمنحها , اإلندفاعية تعني تعطيل قدرات القشرة الدماغية 
تصبح ذات طبيعة  وإنما, الفرصة الالزمة للمشاركة في القرار 
وبهذا تضمر القشرة الدماغية , أوتوماتيكية مانعة للتفكير والوعي الفعال 

لعدم توفر الفرصة الالزمة لتحفيزها وتمكينها من بناء اإلرتباطت الكفيلة 
  .بقوتها
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  �عـــــــــ�ف ا2وKــــــــإ!	�J: �ونــــــــــ$�

ن أبشع ما يساهم فيه الطغيان هو تعزيز وتسويغ حاالت إستلطاف م
األوجاع واآلالم وعدم التفكير بالفرح والسعادة والبهجة ألنهما من إحتكار 

ويتم عبر الوسائل المتوفرة والتي يتحكم بها الطغيان . النظام وأعوانه
ة إعداد الناس وبشكل يومي لكي يكونوا في حالة من المقاساة والمعانا

التي تضعهم في صراعات ذاتية وموضوعية ال مخرج , الصعبة القاهرة 
, حتى يستسلموا للكآبة واألحزان ويستمرؤونها وال يعرفون غيرها , منها 

  .وبذلك يصابون بالعديد من اإلضطرابات البدنية والنفسية والعقلية

وفي , ولربما يحتاج الموضوع إلى بحث مسهب ودراسات مستفيضة 
إشارة إلى بعض النتائج التي يتسبب فيها الطغيان والتي لها دور ما تقدم 

وما ينجم عن ذلك , كبير في السلوك البشري في المجتمع المقهور بالطغاة 
  .من تداعيات ودوران في حلقات مفرغة من العناء والهوان والضياع

  �فــــــــــا
N: �ــــــــــM $�ـــــــــــــ���

يؤدي إلى سلسلة من التفاعالت الهرمونية الخوف كما هو معروف 
ويؤثر على الغدة الكظرية والجهاز السمبثاوي ويصاحب ذلك تغييرات 
دماغية تتحكم بالعاطفة والقدرات الذهنية والذاكرة ويصيب العصيبات 

  .الدماغية بأضرار وإضطرابات تواصلية كثيرة

!�Cـــــــــــ1 $�ــــــــــــ� :�
  Oــــــــــــــا

, ألنه الوسيلة المثلى للحكم , ي مجتمعات الطغيان يتعاظم الشك ف
حتى ليشك البشر بنقسه , وبسبب العيون الراصدة المبثوثة في أرجاء البالد 

وحالة الشك تكون مترافقة بالخوف المتواصل وما ينجم عنه من أضرار , 
  .دماغية وسلوكية معروفة
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آن الظاهرة الحديثة للفعل االرهابي االنتحاري تختلف عن العمليات 
االنتحارية االخرى المذكورة في تاريخ اليهود و التي تطرق اليها 

حرب هيرودوتس، االعمال االنتحارية للطيارين اليابانيين قبل انتهاء ال
العالمية الثانية، االمواج البشرية لبسيج إيران أثناء حرب الخليج االولى، و 

ان . العمليات االنتحارية لحزب أهللا ضد الجيش األمريكي في لبنان
االعمال المشار اليها تمت أثناء حرب بين طائفتين و كانت االهداف 

بي فيتميز بان هدف الفعل اإلرها ٢٠٠١آما ما حدث بعد .  عسكرية
االنتحاري ناس  من المدنيين أبرياء كما حدث في نيويورك، مدريد، 

تطورت هذه االعمال االرهابية و بدأت تستهدف اقوام .  موسكو و لندن
بشرية ال تختلف بالمرة عن هوية اإلرهابي نفسه، و هذا هو الحال في 

  .العراق، أفغانستان، و الجزائر

 �لــــــــــــــــ�ذج ا
�6ــــــــ��

لدراسة اية ظاهرة بشرية او عمل بشري يمكن استعمال النموذج 
 :النفسي العصبي التالي الذي يتقسم الى مراحل ثالث

 .Reception مرحلة االستقبال الحسي سواء كان بصري او سمعي ١

 .Representation مرحل التمثيل  العصبي النفسي في الدماغ ٢

 .Response مرحلة التنفيذ أو الرد ٣

رحلة االستقبال الحسي تتعلق بالثقافة، و التعليم، و المحيط العائلي آن م
آما المرحلة الثانية فهي أكثر تعقيداً و لكنها في . الذي نشأ فيه االنسان

آما المرحلة الثالثة . نهاية االمر جزًأ ال يتجزأ من الشخصية المتكاملة للفرد
تكاب الجريمة فهي  اقل المراحل تعقيداً و تتعلق  بالتخطيط و ار

لذلك عند الحديث عن ظاهرة االرهاب االنتحاري ال بد من ان . االرهابية
 .نبتدأ بالمرحلة النهائية و االقل تعقيداً

 Rــــــــــــــ� ا
	A)�ــــــــــــــ��#�

ال شك ان معظم البشر ينظر الى العمل و التنفيذ االرهابي االنتحاري  
النسبة لإلرهابي االنتحاري فهو على اما ب. علي انه فعل غير عقالني

العكس تماما  حين دخوله  هذه المرحلة  حيث ينطبق عليه تعريف 
ان العقالنية  تعني فقط انه مهما كان : وهو ٢٠٠٦العقالنية لونتروب عام 

و هذا بالذات ما . الهدف، فإن الفرد يختار أفضل الوسائل للوصول اليه
  .يفعله

رهابي مرحلة التنفيذ  فان قراره اصبح ثابتاً عند دخول االنتحاري اال
كذلك يمكن االستنتاج بان السرعة التي يحسم فيها .  مهما طال الوقت

االنسان قرارات مستقبلية هي ثابتة نسبياً مع الوقت و زخم االندفاع في 
  .حسم القرار يكون ثابتاً

 ـــــــ�ـــــــــ���6ــــ 

ن االسالمي في االلفية الثالثة أصبحت ظاهرة االرهاب مرادفة للدي 
رغم ان جميع المجتمعات البشرية و مختلف الطوائف الدينية من إبراهيمية 
و غير إبراهيمية شهدت و عانت من االرهاب في مرحلة ما من تاريخها، 
.  ويمكن ألي فرد من التطلع الى سيرة اإلرهاب في كتب التاريخ المتعددة

في اللغات الالتينية مرادف لكلمة ارهابي  هذه االيام ترى تعبير اإلسالمي
إسالمي و علي ضوء ذلك يمكن تعريف كلمة إسالمي بانه فرد يتمسك 
بعقيدة إسالمية متطرفة، سلفية في محتواها، و لديه الطموح في القيام بعمل 

لذلك ان كلمة مسلم في اللغات الالتينية غير . إرهابي و التضحية بحياته
 .لتعبير يختلط عند الكثير من عامة الناس في أورباكلمة إسالمي، و لكن ا

تطرق الكثير من الكتاب لظاهرة االسالم االرهابي، و  ٢٠٠١بعد عام 
تم تخصيص وقت خاص لها في مؤتمرات الجمعية أألمريكية للطب 
النفسي و ترى معظم الحديث يتطرق الى كون اإلرهابيين الذين نفذوا 

بين باضطراب الشخصية، شيوع مجزرة الحادي عشر من أيلول مصا
أمراض القلق و الكآبة بين السكان، التصريحات الرسمية الغير مسؤولة و 
تأثيرها على عامة الناس، و اتفاق شبه تام ان القائمين بهذه األعمال 

رغم كل ذلك يبقى هناك أكثر من . مصابين باضطراب الشخصية الحيادية
ذكور، : ابيين تتميز بكونهمسؤال تحير الجميع و هي أن شخصيات اإلره

تلقوا ثقافة غربية،  من طبقات اجتماعية متوسطة أو فوق المتوسطة، و 
 .كونهم ذو أتصال بالفكر السلفي االسالمي أو باألصح الوهابي

صدرت الكثير من المؤلفات تتحدث عن االسالم و صراع 
الكثير من هذه المؤلفات ال تستحق الذكر، و استغل بعض . الحضارات

العرب هذه الفرصة ألغراض مادية بحتة يتحدثون عن القتل و االرهاب 
كونه  جزء ال يتجزأ من القرآن الكريم و السنة النبوية و بدأت  آذان البشر 

على العكس من ذلك . بسماع قبيح الكالم بالحديث عن العقيدة االسالمية
موقفاً  ترى ان الكثير من المتنورين من يهود و نصارى في الغرب أتخذوا

حضارياً بالرد على الشتائم العربية و محاولة الحوار  و التآخي حتى ان 
أحد الحاخامات كتب مقاالً فضح فيه تطاوالت  امرأة عربية  على العقيدة 

بالطبع الكل على المام بان أحد االفواه العربية النسائية لم . االسالمية
    .خلصوا من عقيدتهمتتورع بالتلميح بضرورة أبادة المسلمين ان لم يت

كذلك حدث اختالط بين بعض المفكرين  عند دراسة ظاهرة االغتيال 
السياسي للطائفة االسماعيلية و التي تطرق اليها المرحوم عباس محمد 

تحولت كلمة االساسن الالتينية . العقاد و كتب عنها االستاذ برنارد لويس
لحشيش قبل العمل الى حشاش في العربية ،  و ولدت أسطورة تعاطي ا

االغتيالي و توزيع الحسن الصباح للحشيش بين أتباعه و كأنه تاجر 
 .مخدرات في القرن الواحد و العشرين
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أن االعراض المرضية النرجسية  يمكن تمييزها  من خالل دراسة 
قية  لإلنسان النرجسي   هو آن المأساة الحقي. العالقات الفردية لإلنسان

تحرره من آية عاطفة حب تجاه االخرين، عدم تقديره لمشاعرهم، عدم 
االهتمام بآراء غيره من البشر و غياب التسامح في عالقاته الفردية 

رغم ان جميع البشر يستغل غيره بين حين و أخر ، لكن . الطويلة االمد
ما  خالي من  الشخص النرجسي يتصور غيره من الناس مجرد شيء

المشاعر  و ما عليه اال ان يستعمله و يتخلص منه متى يشاء، دون ان 
 .يدرك بان البشر االخرين لديهم وجود منفصل، مستقل، و احتياجات معينة

السؤال الذي يطرح نفسه في هذه المرحلة هو ما هو نوع  النرجسية 
ف االفراد يمكن تصني. التي تحتل التمثيل الذهني و شخصية االرهابي ؟

  :المصابين بالنرجسية الى صنفين

 .النرجسي الغافل عن غيره ١

 .النرجسي الكثير الحذر من غيره ٢

ترى النرجسي الغافل عن غيره  ال يعير اي انتباه لغيره، متكبراً على 
غيره لدرجة الشراسة، غارق في أعماق نفسه، و لكنه في عين الوقت 

تراه دوما يرسل . نتباه لنفسهينهمك في محاولة بعد أخرى لجذب اال
كل . الموعظة بعد االخرى تجاه االخرين دون استقبال آية نصيحة منهم

 .ذلك نتاجه بان هذا االنسان النرجسي ال يهمه بالمرة تأذية االخرين

آما النرجسي الكثير الحذر من غيره فهو كثير االنتباه الى رد فعل 
.  يه االنتباه لألخرين دون نفسهاالخرين ألفعاله، كثير الخجل و يفضل توج

يؤدي ذلك الى انعزاله، و لكن رغم ذلك تراه كثير البحث عن آراء 
االخرين و بالذات انتقاداتهم، رغم انه دوماً يتجنبهم  خوفاً من الشعور 

 .بالخجل و العار

يمكن الجزم في هذه المرحلة بان  نرجسية االرهابي االنتحاري أكثر  
بينما النرجسي الكثير الحذر يتواجد في . ل عن غيرهقرباً لشخصية الغاف

كذلك يمكن الجزم بان . البشر المشغولين بالطقوس الدينية لدرجة االفراط
شخصية أسامة بن الدن أقرب الى النرجسي الكثير الحذر اما من مولهم 
لتنفيذ المجازر أقرب الى النرجسي الغافل عن غيره، و ان كان هذا الرأي 

 .نقطة جدال

يحدث الكثير من الخلط بين الشخصية النرجسية و الشخصية الحيادية 
  :رغم ان هناك بعض الصفات المشتركة و هي

 .الحساسية النتقاد االخرين و رفضهم  ١

 .الغضب ٢

 .االعتقاد بالتأهيل ٣

 :لكن صفات الشخصية النرجسية تتميز

 .صورة ذاتية متعالية ١

 .االحساس بالتفوق على االخرين ٢

 .حاجة الى اعجاب االخرين بهال ٣

 .القلق بشان مركزه بين االخرين ٤

 :آما الشخصية الحيادية فتختلف بكونها

 .متهورة  ١

 .ال تطيق الوحدة  ٢

 .الخوف من ترك االخرين ٣

  .القلق بشأن  بقبول االخرين و رعايتهم ٤

بعد دخول الفرد في مرحلة التنفيذ يكون عند ذلك قد حسم حالة التنافر 
ان التنافر الفكري  يرتبط . فكري التي قد تتولد في المراحل السابقةال

بوجود صفات و افكار سلبية و إيجابية في ذات الوقت داخل االنسان، مما 
تؤدي الى حدوث توتر شديد يحاول الفرد التخلص منه بأية وسيلة و حتى 

 .اذا استلزم ذلك  تحوير شامل لما يدركه من  المحيط الذي يعيش فيه
يصاحب ذلك بان الفرد قد وصل حين ذاك الى تغيير افكاره و أقنع نفسه 
بان القرار الذي أتخذه  هو القرار الصحيح  فقط و ال وجود لقرار اخر 

 ). ١٩٨٨كاميرون ( بديل

آما مرحلة التنفيذ الفعلية فهي تحتاج الي حالة من التمييز  النفسي للذات 
بشيوع مختلف الطقوس التي تمارس ترى ذلك بوضوح . البشرية  من محيطها

قبل عملية التنفيذ و جميعها تساعد االرهابي في الدخول الى المرحلة التنفيذية 
عرضت احدى وسائل األعالم قبل عدة سنوات فلماً وثائقياً إلرهابي . النهائية

في الجزيرة العربية تقام له حفلة زفاف في اليوم الذي سبق  تنفيذ فعله 
رهابي  والكل يتحدث بانه سيلتقي غداً بالرسول الكريم و يتناول االنتحاري اال

بالطبع ممارسة الطقوس تساعد في عزل الشعور و العاطفة .  طعام الغذاء معه
كذلك أظن ان الجميع قد شاهد أكثر . عن الفعل الذي سيؤدي الى فناء حتمي

يلقي كلمته من تصوير فيديو بثته وسائل األعالم العربية عن إرهابي انتحاري 
قبل فعله المشين ، و ان كان في نظري ان بث مثل هذه االفالم ال يعكس اال 

  .مدى تخلف وسائل األعالم ذاتها

�STـــــــــ� ا
	���ــــــ��#�
 (ـــــــــــ( ا
A)"ــــــــــ ا
في هذه المرحلة يكون المفهوم الحضاري للفرد للعالم الذي حوله قد 

تكونت عند الفرد فكرة ثابتة واحدة و . قاش أبداًتغير و غير خاضع للن
آن ليس من الصواب تشبيه مثل . تزداد رغبته في بناء و تقوية هذه الفكرة

هذه الفكرة بأفكار تسلطية، ذهانيه او وسواسية قهرية، حيث ان مثل هذه 
االفكار تؤدي الى معاناة الفرد و من يعيش حوله و يصاحبها  أعراض 

ترى ان منفذي . مكانية الفرد من ممارسة حياته اليوميةسلبية تقلل من أ
األعمال االنتحارية االرهابية في لندن كانواً أفرادا يمارسون اعمالهم و 
واجباتهم العائلية بصورة طبيعية تماما رغم دخولهم مرحلة التنفيذ أعاله 

غير ان عقيدتهم أصبحت ثابتة المعنى  و مستقرة حول . قبل عدة سنوات
ان مفهومهم الحضاري  . النظام االجتماعي  الذي هو حولهم طبيعة

يساعدهم في التخلص من الشعور بالذنب تجاه ضحاياهم  و يوفر لهم 
الفرد حينها يمكن الجزم بان شخصيته أصبحت . الشرعية في قتل االخرين

متميزة بحب الذات  فقط فال  هو يشعر بالذنب تجاه ضحاياه و ال اتجاه 
 .سيعمل بهم الدهر بعد فنائه عائلته و ماذا

في هذه المرحلة يمكن االستنتاج بان االرهابي  بدأ يسيطر عليه حب 
الذات اما يسمى بالنرجسية باحثاً عن خلود اسمه و فعله، ومكاسب ال عد 

آن حب الذات ليس .  لها و ال حصر في حياة أخرى توصف باألبدية
الذات الطبيعي، ولكن بالسهولة تصنيفه بحالة مرضية وتمييزه من حب 

ولكن .   يمكن دراسته كبعد نفسي متواجد عند جميع البشر وبنسب مختلفة
رغم كل ذلك فإن كلمة نرجسي قلما تُستعمل للمديح وتراها تطلق دوماً 

في يومنا هذا  .   بموازاة مصطلحات أخرى مثل العدوانية و الهستيرية
ة نرجسية و عقولنا يتحدث الكثير من المفكرين باننا نعيش في حضار

  البشرية ضائعة في متابعة حضارة سطحية تُركز على المظهر  دون
االصالة، و جراحات تجميلية ال حدود لها في الشرق و الغرب، متابعة و 
مثالية النجوم، و االنشغال  بنتائج  مسابقات رياضية و فكرية وفنية  

 ..أجنبيةغنائية  مثل برنامج نجم الخليج المشابه لعدة برامج 

أن هذه الحضارة النرجسية واضحة للعيان من خالل اإلعالم العالمي، و 
العربي بالذات، حين الحديث عن ضحايا االرهاب و التأكيد على الرقم 
الصحيح للقتلى و استعمال التعابير المختلفة من انتحاري و استشهادي، 

  .والضحية اما قتيل او شهيد اعتمادا على الهوية و الجنسية
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غير ان العامل الديني ليس هو العامل االول و األخير، بل هناك 
كانت وفاء أدريس اول .  عوامل اقتصادية و بيئية أشار اليها بعض الكتاب

كانت أمرأه  على قدر عالي . أمرأه فلسطينية تقوم بعمل انتحاري إرهابي
تطلقت  و كانت مصابة بالعقم و استنتج الكثير و تزوجت و . من الذكاء

بانها أمرأه فقدت  موقعها االجتماعي ضمن المجتمع ) ٢٠٠٣(منهم فكتور 
  .الفلسطيني و لم تكن معروفة بشدة تمسكها بعقيدة دينية إسالمية

الطبع ان العمليات االنتحارية االرهابية ليست حصراً على المسلمين و 
ترى ان العمليات االنتحارية معروفة . لبية العظمىان كانوا يشكلون الغا

عند التاميل في سريالنكا التي تتميز بنسبة الصدارة في  األعمال االرهابية 
االنتحارية التي يقوم بتنفيذها النساء، و ان كان النساء يشكلون الغالبية 

    .العظمي للمنفذين بين الشيشان و حزب العمال الكردستاني

عوامل مادية تتمثل بهبة االالف من الدوالرات لعائلة هنالك ايضاً 
االرهابي االنتحاري بعد تنفيذه العملية و افضل مثال على ذلك 
التصريحات العلنية للحكومة العراقية أيام صدام حسين بتبرعها لكل من 
يقوم بمثل هذه االعمال في فلسطين، و تدفق االنتحاري بعد االخر من 

 .مريكياليمن و قت الغزو اال

هنالك ايضاً من يقوم بهذا الفعل الشنيع تحت التهديد و القهر و هي 
ظاهرة مشهورة عند التاميل، كذلك هنالك من هم على درجة من التخلف 
الفطري الذي يتم استغاللهم بسرعة و ان كان الكثير من محاوالتهم تبوء 

 .بالفشل

�UN
 �ـــــــــــــــــــا

ث عن النرجسية الى رائعة شكسبير الليلة الجميع يتطرق عند الحدي 
الثانية عشر عندما تخاطب أوليفيا ذلك النرجسي موالفليوا  وتذكره بان 
مريض بحب ذاته و ال يمكن الحد ان يتذوق شخصه اال أذا كانت شهيته 

كي تكون كريما لغيرك، خاليا من كل ذنب، وتفعل ما تشاء . مقرفة بائسة
هذا هو االنتحاري االرهابي . امك بقنابل مدفعبحرية، فعند ذاك تستبدل سه

 .كما نعرفه

كنت يوماً  عضواً في جلسة قانونية للنظر في استئناف احد المرضي 
قرار عالجه االجباري في المصحة النفسية، و تأخر المريض و طبيبه و 

سألني القاضي رئيس الجلسة ، و هو رجل قانون و قس . محامي الدفاع
: أجبته بصراحة. ما هو االسالم يا سداد؟: سؤال واحدمدني بروتستانتي، 

)  ع(االمام جعفر بن محمد) ص(ما أفهمه عن االسالم ما ذكره حفيد محمد
ليس في القرآن : من سورة األعراف قائالً ١٩٩حين تحدث عن اآلية 

فهي تأمر بإخذ العفو و المراد به . أجمع لمكارم األخالق من هذه اآلية
يء  و عدم التشدد و التعسير، و امرت بالعرف و هو التيسير في كل ش

الخير وكل ما فيه نفع و صالح، و باإلعراض عن الجاهلين  و هو الحلم 
خذ العرف، و أمر بالمعروف، و ” : هذا هو اإلسالم. و األناة عند الغضب
ما أجمل كالم نقول به نحن أيضاً، و هذه : أجابني. “أعرض عن الجاهلين

 .داس االحد المقبلاآلية  موضوع ق

 .أ���در 	�� ا����
  

MB ChB  MD FRCP FRCPsych  
  

 �لـــــــــــــ� ا�!	S6ــــــــــ��#�

آن هذه المرحلة هي أكثر المراحل أشكاالً، و هي تتعلق بتطور الفرد 
في مختلف مراحل حياته و  تحوله الى شخصية نرجسية  غافلة عن 

كذلك .  ر نفسها و تدمير االخرينغيرها من الناس و النتيجة هي تدمي
تتفاعل العوامل االجتماعية، التعليمية، العائلية، الدينية، و االقتصادية 
بعضها مع بعض لتحويل الفرد الى شخصية نرجسية قابلة على التدمير و 

 .لها اعتقاد ال يقبل النقاش بانه متوجه نحو حياة خالدة

أدراكه بانه قد توقف عند  ان التطور النفسي لألفراد النرجسيين يمكن
آن . مرحلة  يحتاج فيها االنسان الستيعاب  تفاعل االخرين في محيطه 

أدراك و استيعاب افعال االخرين  يساعد الفرد على االنتقال من مرحلة 
عندما تكون هذه . ذات بشرية  متجزئة الى مرحلة ذات بشرية متكاملة

تؤدي بالتالي  الى تجزئة التفاعالت  غير موجودة و غير صحية فهي قد 
اكثر االسباب شيوعاً  هو عدم تفهم الوالدين لحاجات الطفل النفسية  . الذات

و عدم توفير الفرصة له  للتطور النفسي الصحي و غياب االمثلة البشرية 
مع الوقت  تتحول هذه الذات  المشوشة متعالية . الصحيحة لكي يقتدي بها

 : لى التدمير من جراء جمع مضطرب منعلى غيرها و لديها القابلية  ع

 .ذات مثالية •

 .أهداف مثالية •

 .ذات حقيقية •

عندها تكون النتيجة ذات نرجسية ثابتة مصحوبة  باالنا القوية و لكنها  
 .تلجأ الى وسائل دفاع نفسية بدائية و مدمرة

آن هذه الصورة المضطربة للتطور النفسي للذات يصاحبه مشهد كثير 
قد يكون . هد االب الغائب أوالً  و بعدها  آالم الغائبةالتكرار و هو مش

االب موجود في حياة الطفل و االم تكافح من آجل العيش و لكن قلما ترى 
عند ذاك يكون الفرد في حالة تهيؤ . وحدة عائلية متماسكة عاطفياً و  فكرياً

 .الستقبال االب البديل و الذي قد يكون رجل دين أو عقيدة دينية

البحاث تركز  بان العمل االرهابي  االنتحاري  يتميز معظم ا
 :بالصفات التالية

 .االنتماء الى شريحة معينة من البشر ١

 .و جود أهداف سياسية و اجتماعية ٢

 .الرغبة في الخلود االبدي ٣

آن الصفة الثالثة و االخيرة هي التي تتعلق بالدين االسالمي و اصبحت 
رغبة في الخلود االبدي لها عالقة مباشرة آن هذه ال. موضع نقاش و جدال

بمفهوم الشهادة االسالمي، ففضالً  عن  الفرد سيتحول الى  شهيد و 
سيكون رمزا دينيا و خالداً لوالديه الذي فشل طوال عمره في غرس 
عطفهم و صورتهم  في ذاته،  بل يضاف الى ذلك نتائج مادية في االخرة 

 .نىما هي االن  اال قاب قوسين أو أد

ال شك ان الفكر الديني يحمل في طياته عدم المرونة، و هو ذات زخم 
كذلك  فان من يتاجرون بالعقائد . قوي و مصدره كوني ال يقبل النقاش

ال تخلو اي جهة أعالم . الدينية ال يمكن عدهم أو حصرهم في هذا الوقت
و  من برامج دينية تبث المواعظ و بل تطلق القوانين التشريعية لحياة 

تصرفات الفرد الشخصية التي يجب تكون ضمن أطار ال يجوز لألخرين 
كذلك يكثر رجال الدين من استعمال التعبير بعد االخر لتهميش . التدخل فيه

بالطبع ال .  غير المسلمين مثل الكفار و أهل الذمة و الهندوسي الوثني
ي يغيب عن ذاكرة الكثير بان البعض نجح في اضافة ركن الشهادة ال

  .أركان االسالم حتى أصبح المسلم يتصور بانه اهم االركان قاطبة

Arabpsynet e.Journal:  N°32- 33  Autumn & Winter  2012  
 

ـــــ�  ــ� ���ـــــــــ�
 ������ــ ــــ��   : ���ــــــ�  �����ـــــ ـــ�        33-�32ـ� ــ��     &���ــــــ 2012��ــــــــــــــ 

     267    




�:��������������א������������دد����������������−�3−���و�و���������������
�א����������������س�א�� �

 

Çè�]†e{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{m<Ü{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{f�Ö]<l]…ç{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{e†ÃÖ]<h^{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{ê 
 ـ'ا���OــN، ا��Mــــ' وا��Lا)ـــــ

< <

ßÚ{{{{{{{{{{{{Ê<î{{{é{{{{{{{{{{{{{{{<š^< <
×Â{{{{{{{{{{{{{{{{{ËßÖ]<Ü{{{{{{{{{{{{{{ßfÖ<H‹{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{á^ 

ُmonafayad@hotmail.com 
     
 

النموذجي االيجابي الذي شكله تحرير جنوب لبنان  وفيما عدا المثال
بحيث نزع صفة الجيش الذي ال يقهر عن العدو  2000في العام 

االسرائيلي وأعطى دفعاً وأمالً في تحرير فلسطين؛ سرعان ما شكّل تفجير 
وما تاله من احتالل للعراق في العام  2001البرجين في سبتمبر في العام 

،  2007و 2006لبنان وعلى غزة عامي  وحرب إسرائيل على 2003
صفعة وصدمة للمواطن في العالم العربي، بعد لحظات النشوة األولى 
للبعض، الذي وجد نفسه عاجزاً تماماً بين سنداني بن الدن واألنظمة 

 . العربية المتواطئة وبوش وإسرائيل

ام من ناحية أخرى نجد أن األزمة االقتصادية العالمية المستمرة منذ الع
ضاعفت من عدم االستقرار االقتصادي وساهمت في استفحال  2008

البطالة في ظل إدارة غير عادلة لالقتصاد تتوجها الطبقات الحاكمة بفحش 
ساهم ذلك كله في إيصال العالم العربي قد . تباهيها بثرواتها وفسادها

وهو كان أصالً في الحضيض . وصل إلى مستوى من التأخر غير مسبوق
 . اية األلفية بحسب التقارير اإلنمائية لألمم المتحدة منذ بد

�����؟
��ب ا�
 آ�ن ا
"Bال ا
�ا�> �	��C Wر ا

ويبدو أن إرادة التغيير كانت كامنة والرغبة في االنتفاض على هذا 
لقد بلغت صورة . الواقع تتصاعد بشكل متزايد منذ بداية األلفية الثالثة

االنحطاط لم تعد مقبولة؛ فالعربي يصدم العربي في أذهان العالم حداً من 
يومياً في صورته في اإلعالم الغربي واألفالم الهوليودية إذ يتحول فيها 
الى همجي بمالمح ومالبس بدوية يمتلك القصور والسيارات الفارهة 

او هو فقير إرهابي يحمل سالحاً ليقتل به الغربي او . واليخوت الفخمة
 .االسرائيلي المسكين

الصورة كانت من بين األسباب التي ساهمت في بروز الحركات وهذه 
األصولية لإلسالم السياسي بعد فشل االنظمة ذات الصبغة العلمانية في 

في المقابل . حرية ووحدة واشتراكية: القيام بأي من المهام التي طرحتها
شكّل صعود االسالم السياسي نوعاً من التأثر بالثورة اإليرانية؛ التي 

ت هي أيضاً للتصدي لممارسات األنظمة الجائرة فلم توصل سوى تنطح
إلى التعصب والتحجر أو االرهاب وأثبتت فشلها في تجارب الحكم 
اإلسالمي التي أرسته من إيران إلى السودان، ما جعل أول تصريح لراشد 
الغنوشي عندما وطأ أرض تونس بعد الثورة وبعدما بقي عشرين عاماً في 

 !!أنا لست الخميني: يالمنفى اللندن

االسالميون يصلون اآلن الى البرلمان بواسطة االنتخاب وعلينا إيالء 
الثقة بالشعوب وبالشباب الذي أشعل الثورات في أن يقوموا بحماية 
الثورات وفي عدم السماح  باالستبداد الديني كبديل عن االستبداد الهجين 

 .السابق

 

شاشة مثقوبة بفتحتين بين  في تجربة شهيرة في الفيزياء، توضع 
صحيفة فوتوغرافية ومصدر إنارة يسمح بإرسال فوتونات ضوئية واحدة 

عندما تُعكس الفوتونات نحو الثقوب من المستحيل .  واحدة نحو الشاشة
إن . معرفة اي ثقب سوف تقطع هذه القسيمة وال اين سوف تحط تماماً

لكن بعد . غير متوقعةحركة الفوتون من وجهة  النظر هذه تبدو صدفوية و
إرسال حوالي األلف منها يالحظ انها ال تترك بقعة صدفوية على الصفيحة 

من هنا االستنتاج أن الطابع . الفوتوغرافية، بل تشكل صورة منظمة تماماً
الصدفوي لكل قسيمة معزولة يخبئ بالفعل درجة تنظيم عالية ال يمكن 

اتفق . ينظم السلوك بعمق" يباجاذباً غر"يبدو األمر كأن هناك . تفسيرها
الفيزيائيون على وجود ثابت كوني إضافي هو التواقت المتزامن 

)Synchronicity (ةفي عالم الفيزياء يبدو كل جزيء . كمكمل لمبدأ السببي
كأنه يعرف تماماً ما سوف تفعله الجزيئات االخرى في نفس الوقت، مع 

 .انها بعيدة عنه بشكل عياني

ستعانة بالفيزياء لتفسير سيكولوجية السلوك االنساني إذا أردنا اال
فنطبق قانون التواقت المتزامن على مفهوم الالوعي الجماعي الذي أدخله 

، يمكننا فهم Le bonيونغ إضافة إلى سيكولوجية الحشود التي بلورها 
فنحن إذا كنا ال نستطيع أن نتوقع سلوك . بعض ما يجري في العالم العربي

المجتمعات العربية كل على حدة، لكن يبدو أن هناك تراكم  األفراد او
سببي أطلق وعياً داخلياً ومحركاً قوياً جعلها تدخل في هذا الحراك 

 .المتزامن الذي نعاينه

لم أجد سوى هذا المدخل لتفسير تزامن الثورات الشبابية واالنتفاضات 
ن كان الوضع شبه المتزامنة والمتناغمة في عدد من البلدان العربية بعد أ

ميؤوس منه وبعد أن كنا نتعرض للخيبات مرة تلو أخرى كلما انتظرنا أن 
يتحرك الشارع العربي وينتفض على واقعه وإذا به كان يعود إلى جموده 

 . حتى ظنناه أبدياً

لقد تعرض العالم العربي إلى صدمات عدة شكلت خلفية للدخول في 
ستبداد وعنف االنظمة العسكرية حلقة مفرغة من االنحطاط وأخضعته لال

واألمنية التي أتت كنتيجة الحتالل فلسطين عبر انقالبات متزامنة، سميت 
، في العديد من البلدان العربية على األنظمة التي كانت "ثورات"زوراً 

ملكية في معظمها وأرسيت أنظمة أمنية ريعية زعمت لنفسها هدف تحرير 
أما . 67متواترة ليس أقلها هزيمة عام فلسطين فأوصلت إلى سلسلة هزائم 

عن نهوض تلك األنظمة بالبلدان العربية فلم يوصل سوى الى قهر شعوبها 
وعلى كثرة استعمال . وحرمانها أي عدالة اجتماعية أو تنمية أو أي تحرير

الحكام العرب ونخبهم لكلمة ديموقراطية، يصفعنا الواقع  بما هو معاكس 
منع : وللقمع وجوه عدة. لفساد وغياب الديموقراطيةتماماً، سيادة القمع وا

الكتب، غياب حرية الرأي والحرية السياسية والشخصية والتعدي على 
كافة الحقوق األساسية مع استخدام السجن والتعذيب والتنكيل كأداة حكم 

 . وسيطرة
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يتملك البشر، يسميه رايش  هذا السلوك الوضيع المتعصب الذي
ويجد أن هيمنته تعد أكبر خطر يهدد الحياة الطبيعية " الطاعون االنفعالي"

السليمة؛ ألن المصاب بهذا المرض يعتقد أن جميع نظرائه يمتلكون سماته 
نفسها، أي أنهم يكذبون ويخدعون ويخونون وال يصبون إال الى امتالك 

، جبان وخائف وغير "رجل صغير" في كل منا في فترة معينة. السلطة
مسؤول يظل يهرب وال يستطيع النظر الى نفسه؛ يخاف النقد الذاتي ألنه 
ال يجرؤ على تخيل نفسه بشكل مختلف، وال يجرؤ سوى على اتباع 
المعايير المفروضة عليه، ال يجرؤ على أن يكون له رأي ألنه يحتقر نفسه 

يخاف . يظل ككلب مضروبوال يجرؤ على أن يكون حراً، بل يقبل أن 
أن يعلن على المأل أن العالم ملكي؟ وبلدي أنا أقرر مصيره؟ يظل الرجل 
الصغير فينا يخفي صغارته خلف أحالم القوة والعظمة، خلف عظمة رجال 

إنه فخور . آخرين، رؤساء ببدل عسكرية مموهة وقادة ادعوا االنتصارات
إنه . ه شرطي نفسهأن. ببعض قادة الحرب، لكنه ليس فخوراً بنفسه

 . المسؤول الوحيد عن عبوديته

يبدو هذا ما فهمته أجيال الشباب العربي، قرروا قتل الرجل الصغير 
انتهى عصر الرجل الصغير . في أنفسهم، قرروا امتالك أنفسهم وبالدهم

في العالم العربي وانطلق عصر البشر األحرار، الذين يريدون جميع أنواع 
: يريدون امتالك أنفسهم وأوطانهم مجدداَ. من العنفالحرية وحتى التحرر 

قالت صبية  11\3\18في حوار مع الشباب على محطة بي بي سي في 
 .فلم تكن مصر ملكهم". حاسين مصر بتاعتنا"مصرية 

الماس "يشير ماك لوهان، صاحب أهم مؤلف عن وسائل االتصال الحديثة 
الصاعق في إحداث التغيير في ، الى أن العامل األساسي الذي لعب دور "ميديا

أميركا والتسبب في تحرير السود من عبوديتهم وفقرهم في الستينات، كان 
اختراع التلفزيون ودخوله إلى كل منزل ناقالً أنماط العيش التي لم تكن في 
متناول السود ومظهراً لهم الهوة التي كانت تفصلهم عن مواطنيهم في البلد 

المتوسطة المدى، التغيير الكبير الذي بدأ يتبلور منذ وكان من تداعياته . نفسه
ذلك الحين، والحقوق التي اكتسبها السود تدريجياً إلى أن وصل االمر بعد 

 .أربعين عاماً إلى ارتقاء أوباما سدة الرئاسة

تطورت وسائل االتصال منذ ذلك الحين بشكل غير مسبوق، وجعلت 
وكأن البرق يسبق ! ن وحاالًاآل: التفاعل بمثل سرعة البرق، فهو آني

 .صوته، والتغيير حاصل قبل أن نعيه

لنتخيل ان الثورة في تونس ومن ثم في مصر، حصلتا من دون أن 
يتمكن اإلعالم من بث وقائعهما عبر الصوت والصورة أوالً بأول وخالل 
تتابع األحداث، فماذا كان ليحصل؟ مجازر تفوق الوصف، وكما وسبق أن 

اة في بادية الثانينات، والتي شلت حركة السوريين حصل في حلب وحم
وإال فما الذي يمنع أنظمة االستبداد من . حتى حوادث درعا الراهنة

استخدام مدافعها وصواريخها، التي يحرسها الغرب الديموقراطي، ضد 
المتظاهرين؟ ما الذي يمنعها من تقطيع أوصال المدن والمحافظات وإبقائها 

ة، شاعرةً بالعجز وقلة الحيلة، متخليةً عن مطالبها جزراً معزولة ومقطع
األكثر من مشروعة، بل التي تأخرت عن رفعها؟ فتقطع الطرق والهواتف 
وكل وسيلة لالتصال او االنتقال، وتتم السيطرة على الوضع ويعود كلٌّ 
الى منزله، فتتمكن السلطات البوليسية من اصطياد الجميع واحداً واحداً 

ي السجون أو اقتناصهم عبر االغتياالت وأنواع الموت والزج بهم ف
 ! الغامض والمشبوه، إذا لم يكن شنقاً بتهمة الخيانة

، وسائط حديثة منعت حتى النظام "تويتر"والـ" فايسبوك"االنترنت والـ
اإليراني، المغلق على نفسه والمروج لبروباغندا الديموقراطية والحكم 

داً جداً في إشباع شهيته في القتل وقمع بإرادة الشعب، من الذهاب بعي
التظاهرات، بالرغم من أن االعدامات مستمرة لمن أعلنوا ثورتهم 

 وهذا دون نسيان دور الفضائيات العربية. الخضراء، وبعيداً من االعالم

 ,Gراد��ـــــــــA$U
 Yـــــــــــــــ> ا

حرير يناير في ميدان الت 25عندما كنت أتابع صور شباب ثورة 
وعدم ردهم حتى على عنف الشرطة أو البلطجية لم " سلمية، سلمية"وشعارهم 

تكن تغادرني فكرة انهم يردون على جميع الكليشيهات المجحفة التي لحقت 
إن ممارسات األجيال الشابة في المجتمعات العربية . بصورتهم في العالم

بالعنف الدموي؛ بينما  ترسي مفهوماً جديداً بمعنى الثورات التي ارتبطت دائماً
الثورات العربية ترسي مفهوماً جديداً لثورات سلمية ومدنية واستطاع شباب 

كما استطاع . ميدان التحرير تشكيل مرجعية للعالم في التمسك بالالعنف
المجتمع اليمني بالرغم من تعدد االنتماءات القبلية التي تتغلغل في نسيجه 

ام علي عبداهللا صالح لجره الى العنف االجتماعي مقاومة كل محاوالت نظ
 .وخاصة أنه بلد يفوق فيه عدد قطع السالح الفردي عدد سكانه

أنه براديغم الالعنف والسلمية الذي يرسيه الربيع الذي يناضل الشباب 
صار العنف مصدر خجل حتى للثوار .  العربي لخلقه والحفاظ عليه

في مطلع السبعينات وعندما  والراديكاليين بعد أن كان موضع فخر واعتزاز
. 1975نسيان  13تفجر العنف في لبنان واندلعت الحرب األهلية رسمياً في 

حينها لم يشعر أحد بالخجل في القتل على الهوية وفي التهجير وفي التقاط 
اآلن يصار . الصور فوق رؤؤس وصدور الجثث المشوهة دون أي احتشام

وال يجرؤ من قام بذلك على االعتراف  إلى إدانة تعذيب وإلهانة جسد القذافي
به، وتتنصل األطراف المتنازعة من العنف الممارس في مختلف البلدان 

 .العربية يرمي كل طرف على األخر لجوءه إلى العنف

إنه تطور هام ونوعي هذا الذي ترسيه ثورات العالم العربي، عدم استخدام 
وارع إنطالقاً من دعوات وأن ينزل الشعب بكل فئاته إلى الش. العنف بوعي

تسري عبر النواقل االلكترونية هو أمر جديد ومبدع صار مرجعاً لمختلف 
الشعب يريد التغيير سلمياً ويستطيع ذلك؛ وال ينجر : شعوب العالم وشبابها

بسهولة إلى حمل السالح وإعالن الحرب المقدسة سواء في اليمن حيث عدد 
ي سوريا حيث موزاييك المذاهب األسلحة أكثر من تعداد السكان أو ف

 .أشهر 9والطوائف واألعراق بالرغم من العنف اليومي الوحشي منذ 

لقد سئم الشباب العربي وصفه باإلرهاب والعنف وهو يريد أن يعكس 
اآلن صورة مغايرة لعربي ثائر ضد االستبداد وراغب بأخذ األمور بيده 

مع الوقت لتولد  سلمياً وممارسة حداثة عربية مبتكرة سوف تتبلور
ديموقراطية تفتح آفاق جديدة أمام العالم العربي بطوائفه وشعوبه وأديانه 

 .عاماً 60من أجل استعادة حرية وكرامة مصادرتين منذ اكثر من 

لطالما استغربتُ كيف أن شعوبنا تقبل هذه األوضاع المزرية على 
ال بد : وأقول جميع الصعد؟ كيف تقبل هذا االستعباد الذي تكبل نفسها به؟

ولطالما سمعتُ تعليقات تهزأ من . أن تثور، وال بد أن يتغير الوضع
 . ، بسبب اليأس المتجذر في النفوس"سذاجتي"، أي "تفاؤلي"

عالم النفس األلماني رايش، المأخوذ بالحرية، وهو أحد أهم المحللين 
اليه الفرويديين؛ خاب أمله مما آلت  –النفسيين والمنظّرين الماركسيين 

األمور في االتحاد السوفياتي، ففضح الفاشية الحمراء للنازية مثلما فضح 
الفاشية السوداء للسوفيات كما جميع أشكال الفاشية والمجتمع التسلطي 

، خزان "إستمع أيها الرجل الصغير"وسماها في كتابه غير األكاديمي، 
راً لماذا راقب رايش طويالً كمشاهد ساذج ، ليفهم أخي. البؤس الكبير

، أي "الرجل الصغير"يتصرف البشر كما يفعلون، مكتشفاً برعب ما يكابده 
اإلنسان العادي، وما يفرضه على نفسه، وكيف يتعذب ويثور، وكيف 
يعجب بأعدائه ويغتال أصدقاءه، وكيف أنه في اللحظة التي يصل فيها الى 

أسوأ  السلطة كممثل عن الشعب، يسيء استخدام سلطته ويمارسها بشكل
ونموذج القذافي فاق أي . مما كان يقوم به بعض أسياد الطبقات العليا

تصور لما يبلغه الرجل الصغير الذي وصل إلى السلطة بإنقالب عسكري 
  .من إجرام وجنون مطلقين
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وأهم ما كرسه الشباب المصري المنتفض، الممارسات المدنية 
" سلمية، سلمية"متمدنة النموذجية بدءاً من النظافة مروراً بهتاف وال

أعطتنا ثورتا تونس ومصر درساً في أن التغيير الجذري وتحقيق . الشهير
وأظهرتا أن قوة الالعنف . العدالة يمكن أن يتما من دون عنف أو كراهية

 . أقوى وأعدل من كل عنف، وأنها هي األخالق في عينها

ليس ألنهم راضون عن . شتم االمبريالية والصهيونية وغابت شعارات
العالقة المهينة والمجحفة التي أقامها النظام المصري مع اسرائيل، 
وسكوته المريب عن تعاملها الوحشي مع الفلسطينيين، بل ألن لعنها 
والمطالبة بحرقها، فيما يتم التعامل معها سراً واالستماتة في عقد السالم 

قد صفقات السالح، بل ألن الشتم ودوس االعالم ال معها وحتى في ع
المطلوب إلزام إسرائيل الخضوع لمنطق ! يفيدان سوى تنفيس الغضب

القانون الدولي واحترام االتفاقات والقرارات الدولية وإعطاء الفلسطينيين 
فهم الشباب ان الهتاف ال يعدل . حقوقهم المشروعة ودولتهم الكاملة السيادة

ى هذا، بل العمل على تحقيق مطالبنا بالوسائل المشروعة ميزان القو
وألننا ال يمكن أن نطالب الدول بأن نُعامل . والقانونية قبل استخدام العنف

بعدل واحترام طالما أن هذا االحترام غير متوافر للمواطن العربي في 
أوطانه، وطالما لم نقم بتحقيق العدالة بيننا نحن المواطنين العرب 

األحرار في بلدانهم هم . عين لظلم ذوي القربى، فلن تتحرر فلسطينالخاض
وهذا ما تطلبه . األقوياء، لذا المهمة األولى أن نكون أحراراً في أوطاننا

وتؤكده الثورة الشبابية المدنية السلمية الناضجة، عبر المزج بين المطالب 
. الفاسدينالمعيشية ومطالب االصالح السياسي ومكافحة الفساد ومحاكمة 

 .يناير ويبدو أنهم لن يتراجعوا عن تحقيقه 25وهذا ما يعيه شباب ثورة 

وائل غنيم الذي وصف النظام المصري بأنه يمتلك منظومة متكاملة 
. إلعدام كرامة المصريين؛ لم يعن له هذا ولرفاقه االنتقام أو تصفية الحسابات

حقهم من أناس كثر، لكنهم يقول وائل غنيم، أنهم ربما يرغبون في قلوبهم بأخذ 
على وعي تام بأنه ليس وقت تصفية الحساب وال تقسيم الكعكة وال فرض 

ثورة ال تريد بعد اآلن حكاماً . إنه فقط وقت المطالبة بالحقوق. االيديولوجيات
وزعماء كاريزميين يقمعون الشعب ويسامحهم، يرتكبون األخطاء المميتة 

لم . ن لهم سحراً علينا وتبهرنا خطاباتهم البليغةونتركهم يأخذوننا الى الهاوية أل
يريد هذا الشباب ممثلين سياسيين يقومون . نعد نريد خطابة وال بروباغندا

الشرطة في خدمة الشعب، : يكرر شباب الثورة المصرية. بمهامهم ويرحلون
لم تعد شعوبنا . السياسيون المنتخبون هم كذلك لخدمة الشعب، وليس العكس

قبل بأن تكون مهدورة الكرامة وتقبل بخدمة الحكام الذين يحكمون إلى العربية ت
الذي يصلنا بالعالم حقاً " فايسبوك"والـ" تويتر"إنه عصر االنترنت والـ! األبد

 .وشكّل أداة التحرر

 .العالم العربي يتطلع اآلن الى المستقبل، لتخطي الماضي القريب المظلم

بوك والتويتر وغوغل إلى كل التي أوصلت معلومات وصور الفايس  
لقد صرنا عالماً واحداً صغيراً وهذا ما . منزل وإلى كل مواطن على الكرة
 .يحمي الثورات الراهنة ويشجعها

قبل اآلن كان التغير في التاريخ، الذي هو أحد نواميس الطبيعة 
الجوهرية، يحصل ببطء وتلزمه عشرات بل مئات السنين ليأتي 

 .رونسبارتاكوس واحد كل ق

تبدل الوضع اآلن، فالتغيير صار يحدث في غمضة عين، وما يبدو 
هناك شروط جديدة للحياة لم يعد مقبوالً التغاضي . مفاجئاً لن يعود كذلك

الحق في الكرامة، : عنها؛ وهناك حقوق أساسية لإلنسان ال يمكن تجاهلها
لة ويشمل الغذاء والسكن والدواء والتعليم والحقوق السياسية الكام

الشباب العربي يعاين كيف يعيش أمثاله في . والحريات على أنواعها
البلدان الحرة وال يرى سبباً لجعله شبيهاً بإنسان العصور الحجرية، 
ويحصل على أقل مما تحصل عليه الحيوانات في الدول الغنية التي 

 . مع حكّامنا وتحمي المصالح المشتركة" بديموقراطية"تتواصل 

دمته لنا الثورات العربية هي صب مطالبها على إن أفضل ما ق
حاجاتها الداخلية من حريات وإصالح وقضاء على الفساد وتنمية وتربية 
من دون شعارات رنانة من دون حمل أعالم الدول الغربية وحرقها من 
دون دوس العلم االسرائيلي كحل سحري لعاجز أمام إجرام الدولة 

  . العنصرية ضد الشعب الفلسطيني

قد يطول زمن التغيير في منطقتنا، فاألنظمة تمرست بالقمع، والقائمون 
عليها لديهم كم خرافي من االمتيازات بحيث ال يمكن لعاقل ان يتخيل أن 

لكن الشرارة بدأت والسيناريوات متعددة . من الممكن إزاحتها بسهولة
ئات بالطبع؛ بتعدد البلدان وباختالف تكوينها وباختالف مميزات الف

فهذا التغيير أسهل في بلد متعلم حيث . االجتماعية المعنية بحمل التغيير
من هنا سهولة التغيير الذي فاجأنا . حجم طبقته الوسطى واسع وعريض

في تونس، من دون ان ننسى أنها بلد ذو شعب صغير من حيث عدد 
أما في مصر فسيكون المخاض أصعب وسيأخذ التغيير وقتاً . السكان

النظام نفسه متمرس بالحكم وقد طور آليات متعددة للسيطرة على أطول، ف
الشارع، والبلد فقير، فالمالحظ أن ثورته ال تزال بعيدة عن األرياف التي 
انطلقت منها ثورة تونس، وهي تطاول شريحة المدن ذات الحجم الكبير 

. هاوالفئات الوسطى المتعلمة التي ال تجد أفقاً لحياتها سوى الهرب من بلد
في الخليج حيث القبائل وعامل الطائفية الوضع أكثر تعقيداً وكذلك في 

على كل حال، تشير األحداث المستمرة الى أن شرارة التغيير . اليمن
انطلقت، وأن قمع هذه الثورات اآلن لن يجدي نفعاً إال في تأخير التغيير 

 . وفي جعله دامياً وعنيفاً

بله وسيقتل بعده أيضاً في أماكن لقد قُتل المئات في يوم الغضب وق
أخرى كما يحصل في اليمن وسوريا والبحرين ولكن ذلك لن يوقف 

معليش يا بلدي : "من الشعارات المعبرة التي شاهدتها ما يلي. التغيير
لقد بدأت حقبة التغيير ومن األفضل بالطبع أن تحصل ". اتأخرت عليكي

د، سواء أكان صغيراً أم ذلك يتطلب من كل مستب. بشكل سلمي وبالتدريج
الرجل "كبيراً، فاسداً أم مختبئاً تحت شعارات وطنية كبيرة، أن يعرف أن 

: بدءاً من تونس. لم يعد كذلك، لقد انتفض ثائراً ورافضاً عبوديته" الصغير
 ".الشعب يريد إسقاط النظام"

بأي اسم كان، وال للنظام الرئاسي، ونعم " الشعب يريد رحيل الرئيس"
برلماني وقواني انتخاب ديموقراطية، ال لعودة التسلط، نعم لحرية  لنظام

، مع دعوات "التعبير، نعم لحرية المرأة، ال لتدخّل الجيش، ال لتسييس الدين
  . الى فصل الدين عن الدولة
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الحجاب أو النقاب أو أضحية العيد، وال يقبل االختالف الفكري والسياسي 
معه، و في نفس الوقت يضغط علينا لنتخلى عن قيمتها وقناعاتنا 
وتصوراتنا، ويمارس علينا حروبا نفسية بترسانته اإلعالمية والدعائية من 

ه ويدافع خالل محاولة إلصاق تهمة اإلرهاب والتطرف على كل من يخالف
على هويته وخصوصيته الثقافية أو يسن قوانين للحفاظ على كيانه من 
الشعوب والجماعات، أو يدافع عن  وجوده وتميزه وكرامته وحقوقه 
الطبيعية التي أسس لها هذا الغرب نفسه قوانين دولية  تحت اسم حقوق 

جاب فما الفرق بين ما فعله الطالبان في أفغانستان بفرض الح( اإلنسان؟
على النساء وما فعلته وتفعله فرنسا بمنعه على النساء ومحاصرتها لكل ما 

  ).يخالفها ثقافيا وحضاؤيا؟

كما أن عقلية الغرب تريد منا أن نتبنى ثقافته وقيمه ومبادئه ونستسلم 
له ليفعل بنا ما يشاء من بطش وتقتيل وحرمان إقتصادي وصناعي 

ودويالت وقبائل وعروش، و  وتكنولوجي، وتفتيت إلى جماعات ومذاهب
يطالبنا أن ال نحتج عليه وال نعاتبه أو نعارضه حتى يقبل بنا وبالتالي 
يعطينا وسام التسامح واالعتدال والتحضر، وفي نفس الوقت يشفع عنا 

و ودن ذلك يصنفنا . باإلقامة أو التأشيرة للدخول إلى ترابه والعيش معه
وغيرها من األوصاف التي ضمن المغضوب عليهم أو ضمن محور الشر 

  . ينتجها ويلصقها بكل من يدافع عن كرامته ويعامله الند للند

مظاهر تطرف الغرب االستعماري وإجرامه الدولي و تواطؤ حكام 
ولماذا يشدد الغرب كل اإلجراءات ضدنا حفاظا على : العرب معه 

بال لتكون بلداننا وكاالت  مصالحه االقتصادية والسياسية ويضغط علينا
بواب و سوق مفتوحة بال ضوابط و ويمنع نفس الدول بالضغط والتهديد 
من أن تتخذ إجراءات سيادية مماثلة كما يتخذها هو نفسه لحامية مصالحه؟  

غرب استعماري يسن قوانين لتمجيد تاريخه اإلرهابي و الدفاع عن  
ر جرائمه الالإنسانية، وعرب يخافون حتى من التفكير في طلب االعتذا

أليس من الغباء والجبن أن نرى الدول االستعمارية : والتعويض والمحاكمة
تسن قوانين تمجد تاريخها وتصوره على أنه نشر للحضارة وتجرم كل من 
يعارضها، كما تسن قوانين تحرم مناقشة حقائق تاريخية وتجرم من يحاول 

اب إره(حتى التشكيك فيها أو البحث عن حقائق تاريخية جديدة حولها 
مثلما يحدث مع المحرقة اليهودية واإلبادة األرمينية التي )فكري بامتياز

في المقابل نجد دوال عربية . حاولوا إلصاقها بالعثمانيين لكونهم مسلمين
قاست ويالت االستعمار وذاقت مرارته وهوانه ومازالت ممارساته 

ن تجرمه االذاللية و انعكاساته إلى يومنا الحالي، تستحي  بل تخاف في أ
وتتابعه قضائيا والبعض منها يتردد حتى في طلب االعتذار والتعويض كما 
فٌعل بالنازيين الذين توبعوا وحوكموا وأعدموا بال شفقة وال تسامح وال 
رحمة والبعض اآلخر ال تخطر على باله مثل هذه األمور ويعتبرها من 

ؤوليه في هذا فيقدم حكام العرب ومس. الماضي الغابر الذي يجب أن ننساه
الشأن تبريرات مختلفة ظاهرها مصالح سياسية واقتصادية وروح التسامح 

وكأن الضحية . واالعتدال، لكن باطنها جبن فكري وعقائدي وضعف نفسي
أصبح أكثر تحضرا من المجرم المتطرف وغير المتسامح حتى مع بني 

يعني . زيينجنسه في قضايا الخيانة كما فعلت فرنسا مع المتعاونين مع النا
وكأن العرب ينتظرون من المجرم المتطرف أن يعطيهم شهادة براءة 

  . التسامح و االعتدال معه

والغريب في األمر عندما نحلل الوقائع اليومية والتاريخية لهذا 
العصر، نتساءل لماذا ال يتسامح الغرب مع مظاهر ثقافتنا العربية 

  اء في قضية المرأة أواإلسالمية سواء في كل جوانبها وخصائصها سو
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وتشن غارات عسكرية يعاقب فيها الجميع باإلبادة والتدمير والحصار 
  .االقتصادي والدبلوماسي وغيرها من اإلجراءات

وكأن اإلنسان الغربي أعطى لنفس الحق بالعيش بكرامة وعزة دون 
فالمجرم الغربي يدافع عن . ك تحضراغيره من الشعوب، ويعتبرون ذل

جريمته ويبرر جرائم غيره  من الحلفاء بامتياز، وال أحد يجرؤ على 
محاسبته ومتابعته، مادامت الهيئة األممية من صنعه لتبرير سياساته 
العدوانية واإلجرامية وقوانينه ال تطبق إال على الدول المستعمرة 

تخالفها أو تنافسها أو تريد أن  والمستضعفة والنامية و على تلك التي
ففي نظر . تفرض وجودها واستقالليتها علميا وثقافيا واقتصاديا وعسكريا

الغرب مثل هذا النوع من التفكير والتدبير يعتبر أمرا مزعجا ومقلقا، ألنه 
  .يضعف هيمنته و جبروته

إن منطق االستعمار الجديد : أمريكا تبرمج عقول العرب كما تشاء
ور الوسائل التكنولوجية في مجال المعلوماتية واالتصال حيث تطور بتط

أصبح التحكم في الدول يتم عن طريق البرمجة العصبية أحسن بكثير من 
وعلى هذا األساس نالحظ أن المسؤولين العرب . الوجود الفعلي فيها

يتكلمون بالمفاهيم والمصطلحات التي يبرمجها لهم األمريكيون و 
ربيون و منعوا عنهم استعمال مفاهيم المقاومة والجهاد االسرائيليون والغ

  Formatageا����غوتسمية األشياء بأسمائها الحقيقية في إطار عملية غسيل 
لعقولهم، بدليل أنهم أصبحوا يرون العدو صديقا والصديق عدوا وكأن 

فإيران في . مصالح العرب والمسلمين تكمن فيما تراه وتقرره هذه الدول
مريكي المتبني من قبل العرب تشكل خطرا على أمن العرب، أما المنطق األ

وجود أمريكا في منطقة الخليج عسكريا واقتصاديا أمرا يعزز من أمن 
كما أن إسرائيل صديقة العرب وجودها . العرب ويزيدها استقاللية واعتزازا

شرعي تاريخيا أكثر من شرعية وجود إيران المسلمة بين العرب جغرافيا 
كما أن دفاع إيران عن مصالحها االستراتيجية . خيا وحضارياوتاري

والحيوية االقتصادية والسياسية والثقافية أمام االحتالل األمريكي والنفوذ 
االسرائيلي والغربي في منطقة الخليج والبحر األبيض المتوسط، برمجته 

ي الدول الغربية إعالميا ودبلوماسيا للعرب على أنه توسع للنفوذ الفارس
يصور تحرك تركيا إلحداث ) الغرب(كما أنه . والشيعي على حساب السنة

التوازن االستراتيجي لصالح قضايا المسلمين وإثبات وجودها والحفاظ على 
مصالحها أمام الهيمنة الغربية برمج كذلك للعرب على أنه إحياء 
لألمبراطورية العثمانية على حساب العروبة ، وكأن األمبراطورية 

يكية والتوسع االسرائيلي والنفوذ الفرنسي واألنجليزي يخدم العروبة األمر
ونتيجة لذلك، .  ويطورها أكثر ويزيد من استقاللية الدول العربية واالسالمية

فأصبح العرب يعرقلون هاتين الدولتين في كل مساعيهما لرد االعتبار 
ون لقب للمسلمين بكل الوسائل تنفيذا لما هم مبرمجون عليه، حتى ينال

منطق متناقض بين غرب استعماري متطرف . االعتدال و محبي السالم
يهوى و يغذي الحروب والعدوان ويبرر اإلجرام وعرب يحب السالم 

وأمريكا تصفع دوريا القضايا العربية  .ويفرح بلقب االعتدالواالستسالم 
معها بالفيتو وال تعترف إال بإسرائيل كصديقة تفعل ما تشاء والعرب يتبعون 

وغيرها من المبررات الناتجة الميكانيزمات ... سياسة عدم اإلزعاج والتفهم
فماذا بقي من كرامة للمسؤولين العرب . الدفاعية لإلنسان المهزوم نفسيا 

الذين مازالوا يصدقون الروايات الغربية وسيناريوهاته ووعوده الكاذبة 
ه في القضية والمتكررة ويتواطئون معه في تنفيذ مخططاته وأالعيب

الفلسطينية و أسلحة الدمار الشامل العراقية واآلن مع إيران والسودان ولبنان 
وغدا سيتواطئون ضد سوريا و تركيا والجزائر ولباكستان وغيرها من 
الدول التي تحترم نفسها وتحترم القيم االنسانية و تريد فرض وجودها 

  .والدفاع عن مصالحها أمام هيمنة غربية مذللة

 متى تبقى دولنا مسرحا لكل الحروب والفتن، وشعوبنا وقودا لها إلى
  بال شفقة وال رحمة، ألم تستثر فينا الثورات الشعبية روح التحدي؟ ألم

و لماذا نجد من العرب من يرضخ ويستسلم له  ويتبنى تبريرات الدول 
الغربية رغم إدراكهم و علمهم بزيفها وبطالنها وتهديدها لمصلح شعوبنا؟  
أليس ذلك نوع من القابلية للذل والهوان واالستسالم؟ ولماذا يضع الغرب 
االستعماري لنفسه حق التدخل في شؤون الدول األخرى تحت عناوين 
حقوق اإلنسان، الحريات الفردية، حقوق األقليات والحريات الدينية ويمنع 
على دول أخرى أن تبدي مواقف أو مالحظات حول شؤون تلك الدول أو 

لق على تصرفاتها، بل يختلق لها تهما مختلفة ثم نجد من العرب من يع
يسايره في منطقه ويدافع على طرح هذا المجرم الجالد بحماسة أكثر؟ 
مثلما يحدث مع إيران التي تتعامل مع الغرب بمنطق الند للند وتدافع على 

  . مصالحها وتعمل على فضح سياساته االستكبارية

التسامح وحرية التعبير وإبداء الرأي وحرية فهذا الغرب الذي يدعي 
النقد ال يستطيع حتى أن يصبر على سماع انتقادات ومالحظات حول 
سياساته وتصرفاته و ازدواجية معاييره في معالجة القضايا الدولية بصفة 
عامة والقضايا العربية واالسالمية بصفة خاصة، مثلما حدث في هيئة 

ء وممثلي الدول الغربية من قاعة األمم المتحدة عند خروج رؤسا
المؤتمرات ورفضهم متابعة خطاب رئيس إيران عندما كان يعري سياسات 
الغرب االستعماري وتناقضاته وازدواجية معاييره في التعامل مع مختلف 

و في نفس الوقت نجد هذه الدول تلفق لهذه الدولة النامية . القضايا الدولية
التهامات التي تندرج ضمن الحرب النفسية والمنافسة لمصالح الغرب كل ا

فمن هو المتطرف هنا؟ أي أن الغرب ال يرضى إال . الطويلة المدى
بالمبجلين له والمنبطحين والمستسلمين لقراراته وإرادته، وبالذين يحاولون 

  . أن يفكروا حسب توجيهاتهم وقوالبهم و قيمهم

ات معارضة في و لماذا تمول الدول الغربية بالمال والسالح جماع
دول مستقلة وذات سيادة وتنظم انقالبات عسكرية تمارس اإلبادة الجماعية 

العراق،أفغانستان،الصومال،السودان، رواندا، فنزويال (مثلما يحدث في
و في نفس الوقت يصنف جماعات أخرى في دول ) وغيرها.....،باناما 

ن حقها تحت االحتالل والعدوان تمارس حقها الطبيعي في الدفاع ع
المشروع الذي يكفله القانون الدولي و اإلنساني بأنها جماعات إرهابية 
وتحاصرها إعالميا وامنيا واقتصاديا وماليا،  ويسير في فلكها بل يتواطأ 
معها الحكام العرب بالرغم من أنها المعنية بالدفاع عن شرف وكرمة 

العراق شعوبها مثلما حدث في فلسطين مع حركات المقاومة ولبنان و
ولماذا مثال فرنسا،اسبانيا وأنجلترا وأمريكا . وأفغانستان على سبيل المثال

تمنع الحركات االنفصالية بالقوة والنار والتدمير في دولها وال تكتفي 
بتدعيم حركات مشابهة في دول أخرى بل تصف من يحاربها ويقمعها في 

السياسي وتصنف هذه الدول بأنها تقمع الحريات وتمارس عليها االبتزاز 
طريقة معالجتها لمثل هذه المشكالت بنفس الطرق األمنية التي عالجوا هم 
مشكالتهم بأنه جرائم حرب؟  و لماذا عندما تقتل القوات الغربية األمريكية 
والفرنسية واالسرائلية و األنجليزية المدنيين والصحفيين و أعوان اإلغاثة 

ورواندا والتي تصنف ضمن  في العراق وأفغانستان وفلسطين ولبنان
الجرائم ضد اإلنسانية والتي شاهدها كل العالم عبر شاشات التلفزيون في 
المباشر يبررها الغرب االستعماري تارة بأنها أخطاء تنفيذية وتارة بحق 
الدفاع عن النفس وتارة بأن هؤالء يأوون إرهابيين وتارة بعناوين جديدة 

فتمر األحداث بال ضجة .  كبهامكيفة حسب طبيعة الجريمة ومن ارت
وفي نفس الوقت نجد  من . إعالمية، و دون تنديد وال محاسبة وال عقاب

الحكام العرب من يتجاوزها ويسكت عنها بل يبررها بنفس المصطلحات 
والعناوين ويمنع إثارتها والتشهير بها إعالميا بدعاوي دبلوماسية وسياسية 

نحطاط والذل الذي وصل إليه واقعنا تدل على مستوى االنهزام النفسي واال
العربي؟ وفي المقابل عندما يموت مواطن غربي واحد أو يحتجز أو يرهن 
من قبل المقاومة الفلسطينية واللبنانية أو العراقية نجد كل العالم يتحرك 
  وكل الهيئات الدولية الرسمية وغير الرسمية تندد وتصدر قوانين وقرارات 
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فعندما نتفطن لكل ذلك ونستوعب كل التناقضات التي تتخبط فيها 
مجتمعاتنا نستطيع إعادة التوازن االستراتيجي وبالتالي العيش مرفوعي 

  .  الرأس بين األمم السيدة

تعزز فينا الثقة بالنفس أكثر؟ ألم تبصرنا هذه الثورات بما يحاك ضدنا من 
لو األخرى لتستنزف ثرواتنا حتى نبقى دائما نتخبط في سيناريوهات ت

  حلقات مفرغة من المشكالت المدمرة؟

                  
Arabpsynet Papers Search 
By Arabic, English & French words 

 

 
www.arabpsynet.com/paper/default.asp 

Form Add Papers (For Subscribers) 

http://localhost/paper/PapForm.htm 

 

Arabpsynet Thesis Search 
 

 
 

www.arabpsynet.com/These/default.asp 
Form Add Thesis Summary(For Subscribers) 

www.arabpsynet.com/these/ThesForm.htm 

                  

Arabpsynet Psychiatrists 
 

Arabic Edition 

 http://www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-Ists.Ar.asp 

English Edition 

http://www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-Ists.asp 

French Edition 

http://www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-Ists.Fr.asp 

 

Arabpsynet Psychologists 
 

Arabic Edition 

http://www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-Gists.Ar.asp 

English Edition 

http://www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-Gists.asp 

French Edition 

.Fr.aspGists-http://www.arabpsynet.com/HomePage/Psy  

                  

Arabpsynet Psychiatrists Search 
 

 

 
www.a rabpsyne t . com/CV/de fau l t . a sp  

 

Arabpsynet Psychologists Search 
 

 

  
 

www.a r abpsyne t .com/CV/de f au l tPsycho l og is ts . asp  

Arabpsynet e.Journal:  N°32- 33  Autumn & Winter  2012  
 

ـــــ�  ــ� ���ـــــــــ�
 ������ــ ــــ��   : ���ــــــ�  �����ـــــ ـــ�        33-�32ـ� ــ��     &���ــــــ 2012��ــــــــــــــ 

     273    
 

www.arabpsynet.com/paper/default.asp
http://localhost/paper/PapForm.htm
www.arabpsynet.com/These/default.asp
www.arabpsynet.com/these/ThesForm.htm
 http://www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-Ists.Ar.asp
http://www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-Ists.asp
http://www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-Ists.Fr.asp
http://www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-Gists.Ar.asp
http://www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-Gists.asp
http://www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-Gists.Fr.asp
www.arabpsynet.com/CV/default.asp
www.arabpsynet.com/CV/defaultPsychologists.asp



�:��������������א������������دد����������������−�3−���و�و���������������
�א����������������س�א�� �

 

×ŠÖ]{{{{{{{{{{{éjŠ�]<Õç{{{{{{{{{{{{{{×Â<ë†{{{{{{{{{{{{Š¹]<î{{{{{{{{{{‰^éŠÖ]<|†{{{{{{{{{{{{e†ÃÖ]<ê{{{{{{{{{{{{{{{{{ê< <
..."���� �	 
����� ��
� ������� ����� ��� ��	���� ��� ! ��"�
� ��#��� $!%���" 

 
 

< <

�<J{{{‰{{{{{q<�]‚{{{{{{{{{ÛéÛjÖ]<�]ç{{{{{{{{<êF<I<�j‰]{{{{{{{{Ú_<ë…^{{{{{{{{ËßÖ]<š]†{{{{{{{<‹ - Ò{{{{{{{Í�…^<JÓ×Û¹]{{{{{{{vj¹]<í{{{{{{ì‚ < <
sudad.jawad@btinternet.com   

 

     

....   �&'( ) *��+
� �,#-� ��#. ) ً�0#1 2�34�� 5� 67��� 89�� ��-:��� �%�7�� ��� *�+ ;<�� 5��

+#-� =��� %2���� >? 5� 5��! @ ��+#-A� B#C  ) �#1�D� E)
� F ��� �!�& ��� ��4� 6G
� F ��� H#, I ��

J#G
� E� ��� K ��L"�� %�)2M�� ���3��  . �)�D! N�O F( ������ ��4! @ 6G
� F ��� P���� ��4! @ 6G
� F ��� P���� ��4! @ 6G
� F ��� P���� ��4! @ 6G
� F ��� P�.... 
 

 .العاطفة مفرط ١

 .تمثيلي ٢

 .لالنتباه مثير ٣

 أولية مكاسب على الحصول دوماً فهو ستيرياله السلوك غاية آم
أما الشخصية . بحتة شخصية و المدى بعيدة ثانوية مكاسب يتبعها عاطفية،

  :الهستيرية فهي تتصف بما يلي

 .عواطف متعددة  و مفرطة •

 .الطمع المفرط •

 .التهور •

 .ممارسة االغواء بأنواعه •

 .عالقات مع االخرين يطغي عليها الشعور بالعظمة •

 .نا العليا و الضمير االنسانيتراخي اال •

  .نقل الرغبات الجنسية بسرعة و اعتبارها امال مشروعة •

  الهستيري السلوك دراسة  الى لالنتباه الفرد يدعوا الذي السبب آما    
 السلوك ان. الجميع على الخير و بالفائدة تعم قلما الناتجة المكاسب ان هو

 سيرة بدراسة  مالحظته يمكن و جداً، قديم السياسي المسرح في الهستيري
 من الدينية االساطير كليوبترا، و انتوني أسطورة المقدوني، االسكندر

 الهستيري السلوك عن الكالم ان بالطبع. اسالمية و مسيحية و يهودية
 بعض يثيرقد   دينية شخصيات الى بالذات و حديثاً، و قديماً تاريخيا،
 السلوك هذا تفحص من بأس ال لكن و الغضب، منها و السلبية العواطف

 .التاريخ مشاهد بعض من

"�
  (ـــــــــــــــــا
,�� �حـــــــــــــــــا

 مقعد تبوؤا العالم انحاء جميع في الطغاة ان ترى شرينعال القرن في 
 الويالت جلبوا و السياسي المسرح على الهستيري السلوك في الصدارة

 بخطبه الجماهير يثير هتلر ولفأد كان. المطاف نهاية في شعوبهم على
 إطارها في الدرجات أعلي و البالغة من درجة على كانت التي الرنانة

   الذات تدمير و الثانية العالمية بالحرب االمر انتهى. التمثيلي و العاطفي

 ـــ�ــــــــــــ���6ــ 

 الشرق و اوالً العربية الشعوب عام هو ٢٠١١ عام بان شك ال
 يوماً تكون قد ربما عالمية اقتصادية أزمة هناك ان رغم .ثانياً االوسط

 الى القيادة تسليم و األرضية الكرة من الغربي القطب زعامة  نهاية بداية
 العالم أحداث لكن و الشعبية، الصين جمهورية بزعامة الشرقي القطب
 جنوب ديون االقتصادية، االسواق أخبار جنب الى جنباً تراها العربي
 الى دخلت. الغربي العالم في التقشفية اإلجراءات و ليونان،ا و أوربا
 جديد تصنيف العرب، ربيع مثل جديدة مصطلحات العالمية اللغات معاجم
  .مليونيه مظاهرات و الجمعة، أليام

 الثورة بعد  العربي العالم في جذرية تغيرات حدوث الجميع توقع
 بعد حدث الذي لكن اً،نسبي العنف بغياب تميزت التي التونسية الشعبية
 و االحداث بسرعة غربا و شرقاً النقاد من الكثير فاجئ التونسية الثورة
 االول الفصل نهاية بعد منها االخير الفصل عرض تم مسرحية كأنها

 باألدوار للقيام الفني الكادر جمع من يتمكن لم المسرحية مخرج  و مباشرة
 لم االخير الفصل ان بدواي ذلك كل بعد.  االخرى الفصول في الالزمة
  .بعد ينتهي

 بطل غياب هو الحديث العربي السياسي المسرح في المالحظ آن
 سلبية ظاهرة بانها القائد غياب الى ينظر النقاد من البعض و ،المسرحية

 وصاية مع مقنعة دكتاتورية عودة الى  وبالتالي الفوضى الى تؤدي قد
 مدى على االسالمي و العرب يخللتار المتتبع آن. جديد نوع من غربية

 بكون واحدة وتيرة على كان السياسي المسرح بان يدرك الثالثة االلفيات
 المسرح يكتظ البطل والية أيامفي . المسرحيةيتعلق  ببطل  كله العرض

 الى  النقاد يتطرق رحيله بعد و الشعب، طبقات جميع من بالمشاهدين
 بطل من االخضر الضوء اهدةمش بعد عيوبه الى بعدها و اوالً عظمته
 عن فقط يتحدث االسالمي العربي التاريخ ترى لذلك. الجديد المسرح

 دراسة اما. ذلك وغير مجتهدين تابعين، صحابة، زعماء، خلفاء، تاريخ
 .لها ذكر فال للسكان االجتماعية الجوانب

 السياسية المسارح ابطال سلوك متابعة هي المقالة هذه من الغاية آن
 اداء منه يتطلب المسرحية بطل أن  بما. التاريخ من متعددة تراتف على

 الذي الهستيري بالسلوك يتصف بالتالي فهو شخصه، الى الجماهير يجذب
  :بالتالي يتميز
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 الالتي  االسالمية الفئات  من الغالة بعض من اال هستيريا سلوكاً تشاهد
 .سواء حد علي العربي و المصري مشاهدال تثير

 و ليبيا في القذافي معمر والدة الناصرية الحركة تأثير صاحب
 كوكب على مثيل لها يسبق لم لدرجة  الهستيري السلوك في التطرف
 البشر من الكبير و للصغير واضحاً أصبح السلوك هذا آن. االرض

 النساء من حرس االخضر، الكتاب نشر في السخرية من نوع وصاحبه
 السلوك معالم أحد كان. إقليميا و عالمياً اإلرهاب في وتورطه لحمايته،

 و أفريقيا في الحكم أنظمة لقلب محاولة من ألكثر تمويله للقذافي الهستيري
 للشعب معاناة بعد القذافي آمر انتهى. بالفشل باءت المؤامرات تلك كل لكن

 ما بعد آمره انتهى و النفس مخادعة عن يتوقف ولم أشهر استمرت الليبي
 .اوسطية الشرق بدرسدن تُلقب سرت أصبحت

 في مالحظته يمكن و ليبيا و بمصر محصوراً ليس الهستيري السلوك آن
 و المحيط الى الخليج من عربي بلد كل في السياسية المؤسسة تصرفات
 في السياسي لموقعها مصر في وضوحاً أكثر كان لكنه و متفاوتة بدرجات

 معمر لتصرفات العالمية المضاعفات جراء من ليبيا في و العربي، مالعال
 .القذافي

"�
  (ــــــــــــا]�Gا� �حــــــــــــا

  الهستيري السلوك بان بسهولة يستنتج البهلوي البيت لتاريخ المتتبع آن
. االسالمية أيران جمهورية ووالدة و الثورة قيام في سبباً كان أيران لحكام

 شديد محتواه لكن و يتغير لم الهستيري السلوك أطار فان هذا ومناي في آما
 بعد تصريح اصدار عن يتورع ال  الحالي االيراني الرئيس. االختالف

 العالم دول أكثر أيران أصبحت الوقت مرور مع و هستيرية، بصورة أخر
 بان أثبتت اإليرانية التجربة آن.  الشمالية كوريا و كوبا حال حالها عزلة

 هذا يؤدي بالتالي و سليم، غير الديمقراطية مع االسالمي الدين اجتماع
 يصحبه الشخصية في اضطراب من يعانون زعماء إجناب الى الزواج
 .حوله لمن مدمر هستيري سلوك

"�
  (ــــــــــا
	�آ �حــــــــا

 تاريخه في االيراني المسرح من النقيض على فهو التركي المسرح آما
 العسكر، تدخل دون حرة انتخابات قيام الي و أتاتورك ةدكتاتوري منذ

 فوز هو النتيجة كانت. الزمان من االخير العقد في األوربي الضغط جراء
 اللجوء و سلطانها بسط نحو تدريجياً تتجه بدأت التي االسالمية الحركة

 كان. العربي العالم في سياسية و تجارية ألغراض الهستيري السلوك الى
 و مؤخراً العربية للبالد زيارته في مكشوفاً الردوغان لهستيريا السلوك
  .الكردية االقلية لحقوق انكاره في قدما ماضي الوقت عين في ولكنه

"�
��اE �حـــا
  (ـــا

 يستحق و أعاله ورد مما أقدم فهو العراق في الهستيري السلوك آما
 فيصل نب غازي الملك سلوك في الوضوح شديد كان و بمفرده مقاالً
 محاطاً يزال الرغم ذلك  لكنه و التعريف، عن غنية تصرفاته و ،األول
 عبد ذلك بعد تبعه. هذا يومنا الى العراق أهل أذهان في المثالية من بهالة

 الى الكويت لضم دعوته و المسرحية خطاباته في  متمثالً قاسم الكريم
 العكس على .رئيس محكمة الثورة  المهداوي، و شاركه في ذلك العراق

 أمور قاد من أفضل هو الذي و ،البزاز الرحمن عبد يكن لم ذلك من
 بسلوك يتصف اآلراء، باجتماع العراق تاريخ في التنفيذية السلطة

 السلوك يجيد من أفضل حسين صدام يصبح و االيام تمر. هستيري
  .للوطن الشامل تدميره و ملبسه و وفعله كالمه في الهستيري

 

 للسلوك االنتباه ضرورة الشعب آدرك بعدها و وقتها، مانيةاالل البشرية 
 دون البشرية بالذات االيمان و التطرف على القضاء السياسي، الهستيري

 ونستون فهو لهتلر النقيض آما. اإللهية العناية و الدين اساطير الى اللجوء
 تجربته من اتعظ و  الهستيري السلوك الى يفتقر كان الذي تشرشل
 من عالية مرتبة على االخيركان . االولى الحرب ايام الفاشلة ةالسياسي
 بروعة تتميز التي مؤلفاته يقرأ حين اال الفرد يستوعبها ال  الفكر و الثقافة
  .و عذوبته الكالم

 تصرفاته و االبن بوش جورج ان شك فال الثالثة االلفية في آما
 نهاية معلناً  المروحية الطائرة من نزل حين القصوة وصلت الهستيرية

 االمم في باول كولن مسرحية ذلك سبق بالطبع.  ٢٠٠٣ في الحرب
 بعد الصورة عرض و الشامل الدمار أسلحة عن الكالم في المتحدة
 بوش جورج تصرفات تتوقف لم. عنها الكشف يتم لم ألسلحة األخرى

 من اقتصادي عجز الى المتحدة الواليات جر الوقت مع و الهستيرية
 .للعالج المطلوبة النقاهة فترة و عالجه  طريقة عن تكهنال الصعب

 الذي الهستيري السلوك ممارسة من االمريكي اليمين يتوقف لم بالطبع
 في للعيان واضح هو و تطرفه، درجة مع مباشرة بصورة يتناسب

  .بارتي التي باسم المعروف تحالفها و بالن السيدة ممارسات

 النظام يفرضها الذي القيود كل فرغم حالياً االوربية القارة في آما
 و المسرح ابطال أداء على يطغي يزال ال الهستيري السلوك فان ، الديمقراطي

 بعد أزمة الى إيطاليا جر في نجح الذي برلسكوني السيد القائمة رأس على
 التطرف الى  يميل يمين من كالهما. فرنسا في ساركوزي السيد و أخرى،
 .الكواليس خلف من التطرف الشديد اليمين الى و علناً، اليميني

"�
���ـــا
  (ـــ( ا�!�Uـــ�ح ا

 أسطورة كانت بالهستيرية وصفها يمكن التي التصرفات اكثر من
 دمشق في االخر و الحين بين رفعه و) رض(عثمان الفاضل الشيخ قميص
 و االمر، له وآل  مسعاه في  معاوية نجح بالطبع. الجماهير عاطفة ألثارة
 االمبراطورية و العربي العالم في الوراثية الملكية نظام دخل بفضله

 حروب التصرف هذا عن الناتجة  السلبية المكاسب كانت.  االسالمية
 الدموي االسالمي التاريخ دراسة عند حصر ال و لها عد ال إقليمية و أهلية
 مىتس ما على بالتركيز تاريخياً عنه النظر غض و االموية الدولة أيام

 هذا يومنا الي قائماً يزال ال الوراثي الملكي النظام آن.  االسالمية بالفتوح
 وشك على المتوارثة الملكية العروش ان الى إشارة من هناك ليس و

  دينية أساطير الى استند أذا نجاحاً أكثر تراه السلطة توارث.   السقوط
 و الدينية ينالمؤسست بين السلطة اشتراك و السلمي التعايش على تركز

 .الكريم الرسول الى القرابة ادعاء كذلك و المدنية،

 السياسي المسرح سيد جمال عبد الناصر الراحل المصري الرئيس كان
 الصعيد على العربية القومية فكرة نشر و والدة في نجح الذي بخطابه
 في واضحاً ليس الناصر عبد لجمال الهستيري التصرف كان. الشعبي
 حرب في مصر دخلت بالطبع و السياسية، قرارته في لكن و فقط خطابه

 يمكن أحد فال ،السادات أنور آما. للشعب الشقاء اال تجلب لم  أخرى بعد
 دور ذلك بعد تبوأ ما سرعان لكنه و القنال، عبور في دوره ينسى ان

 السلوك صلو و المصري، المسرحي العرض صالة فتحأعادة  بعد البطل
 وصف البعض ان رغم.  تايلر إلليزابيث استقباله في اقصاه الهستيري

 جائزة  على حصل بفضله و أيامها الهستيري بالسلوك ابيب تل الى رحلته
في   بالباردة ليست االسرائيلية العربية العالقات ان غير للسالم، نوبل

 سيرة نفس على مبارك حسني مع االمر استمر. البعض يتصور كمايومنا 
 االن به المطاف انتهى و القنال، عبور في دور له نكا ان رغم السادات،

   ال و المصري السياسي المسرح في بطل فال االن آما.  عليه هو ما الى
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 من الناتج السلوك ولكن المراهقة عمر منذ الفرد شخصية تتكون  ٣
 العوامل و، الفكر الديني،  ةاالجتماعي بالظروف يتحدد  الشخصية مميزات
 على يساعد ذاته بحد السلطة مقعد على الجلوس ان شك ال.   الفردية
 تراقب التي التشريعية المؤسسات غياب مع  الهستيري السلوك في االفراط

   .التنفيذية الهيئات تنظم و

 أثناء الفرد بها يمر تجارب جراء من تولد الهستيرية الشخصية ان   ٤
 المرأة و الرجل بين فرق ال و االم، و باألب عالقته نتيجة ولةالطف فترة
 بتجربة مباشرة عالقة له  المتطرف المسرحي السلوك آن. المجال هذا في

 االحتياجات ان  ذلك عن ينتج. بشخصه االعتراف بعدم تتميز طفولة
. العاطفية احتياجاته الى االنتباه دون تهميشه الى تؤدي للطفل التطورية

 يجري ما تتميز يستطيعون ال  الوقت مع االفراد هؤالء ان ترى لذلك
 في نجاحاً الناس أكثر هم الوقت عين في لكنهم و  ، داخلهم في عاطفياً
 .الطفولة منذ بها معترف الغير عواطفهم مالحظة على حولهم من إجبار

 K�	A	!تــــــــــــــا�  

 غياب الى االخر و الحين بين االشارة من االعالم وسائل تكثر ١
 لكن. حالياً مصر أو ليبيا او تونس في سواء جاذبية ذات مؤثرة شخصيات

 تتصف ال شخصياتيرى  بالذات االنتقالي الوطني المجلس لقيادة المتتبع
 هذه. االتزان و بالهدوء تتميز ذلك من العكس على انما و هستيري بسلوك
 يحد  أخري شخصيات ستظهر ربما و مرضية، ليست و صحية ظاهرة

  .مدني ديمقراطي نظام سلوكها و تصرفاتها من

.  بسهولة أعاله الهستيري السلوك تفسير في الخوض الصعب من ٢
 بان الجزم السهولة  من ليس ولكنالهستيري سهل التمييز  السلوك ان رغم

 وضوحاً أكثر هو ما لكن. مرضية   هستيرية شخصيات أعاله الشخصيات
 الشخصية مميزات ظهور على يساعد سلطةال مقعد على الجلوس ان

 تؤهلها متينة فكرية قاعدة بغياب جميعهم الطغاة يتصف كذلك. الهستيرية
 جميع سيرة في للعيان واضح وهو سليمة بصورة شعوبها مسار لتغيير
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المحافظة على بقاءه و سالمته، و استمراريته، و عبره تنساب النفس في 
لغة معبر عن المتناقضات الموجبة و السالبة كالسرور و المعاناة، كحاالت 

رى تنطبق كحقائق اإلحباط و فقدان األمل في األشياء و األفكار، لغة أخ
في الواقع و يصبح فناؤه محقق للقداسة التي تحل محل فنائه كتضحية من 

  .اجل الحرية

" مسار العالج"عندما ننظر الى نهاية التشخيص و بداية العالج نجد ان 
بدا بأربع أشياء و هي في نفس الوقت أربع مركبات تحمل من الرمزية ما 

الجسد، النار، الحرية، : لها كل مركبيجعلها منسجمة مع المعاني التي يحم
فإحراق الجسد بالنار كان مماثال لالحتراق الرمزي للعبودية، . العبودية

فإحراق الجسد هو تحقيق للفناء و إحراق العبودية هو تحقيق إلحياء 
الحرية أي البقاء، فالمعنى انه ال معنى للجسد بدون حرية اال من خالل 

دم و رمزية الجسد هي الوحدة و البناء، فعندها فرمزية النار هي اله. فنائه
يصبح وجود الجسد و هو مستعبد في حالة موت رمزي و لكي يحي يجب 
ان يموت، ففعل الموت في حد ذاته فعل للحياة، فقتل الجسد هو قتل 
للعبودية و القهر و الظلم و هو لغة و كالم عن مرارة العيش و فقدان 

فإحراق البوعزيزي لجسد كان ال مفر . جلهالمعنى الحقيقي الذي وجد من ا
من ان يسجل كرمز للعديد من الناس التي تحترق يوميا من الداخل لكنها 
لم تجد القدرة على المرور الى الفعل فهو بمجرد ان أشعل النار في جسده 
فقد أشعل النار في عقول الناس و في أنفسهم و أصبحت معادلة إشعال 

  .ودية و القهر و ميالد للحريةالنار مرتبطة بإحراق العب

فهو مثال واضح عن مدى الهشاشة التي يعاني منها الفرد العربي و 
المواطن العربي حيث ان تركيبه أصبحت هشة حتى الشعوره أصابته 
عدوى اإلخفاء و اإلحباط لذلك ال نستبعد هذه السلوكات ألنها فعال تشير 

مقراطية على البنية النفسية الى مفعوالت الفرعونية الطفلية المضادة للدي
يفعل " للفرد العربي و لمواطن العربي لذلك جاءت تلك العبارة البسيطة 

الن الحرية تضمن . و الحديث قياس" الجاهل بأمته ما ال يفعله العدو بعدوه
الصحة و األلفة و هي مشاعر نفسية يستجيب لها الجسد من خالل تبني 

م ما تعزز فيه الكرامة و الوقار و تلوح القيم السامية التي تتميز بها بحج
أنوارها على وجهه بحمرة مشعة معلنة حالة االستقرار ، و ليس ببؤس و 
حزن ال يدري متى بدا و متى ينتهي، حيث كلما تخلص من جزء اعتراه 

 .كل و انطفأت شموعا كانت تواسيه في ظلمته

رة في فهذا البناء أصبح هشيما منتهي الصالحية، لم تعد له القد
المحافظة على ذاته، من خالل جملة من اإلخفاقات و االحباطات، كعدم 
تحقيق الحاجات األساسية لكينونته كالبطالة، الغالء، قمع الحريات، 
اإلحساس بالدونية انعدام العدل الذي هو أساس الملك، بمعنى واقع مولد 

ا مؤسسات فالسياسة و االقتصاد و األمن كله. لألمراض النفسية و العصبية
. فاعلة لضمان االستقرار بالدرجة األولى للفرد و المجتمع و األمة ككل

فهذا الجسد وجد نفسه في كل هذه الظروف جسدا منهارا و كيانا محتقرا 
 منعدم الكرامة ال يحقق كفاف يومه مستقبله وهم، أحالمه كوابيس دراسته

ما هو في " ثورات سلمية"اعتقد ان ما تشهده الساحة العربية من  
الحقيقة اال مؤشر من مؤشرات بروز قيمة الوعي السياسي الجديد الذي 

ينبئ بوحدة في التفكير او انه عبارة عن ان هذه الشعوب لم تعد تحتمل  
من خالل صناديق االنتخابات " حكم الشعب"سياسة سلطة القهر باسم الفتة 

نوع من التوهم  التي توصف على أنها لعبة سياسية ال أكثر و ال اقل، فهي
التي أفرغته من كيانه " وهم الممارسة السياسية"لحقيقة أصبحت جوهر 

 ".الدونكشوتي" كإنسان و جعلته عبدا لمشروعها 

فعمل الثورة كمفهوم إجرائي لفعل التغيير السلمي، هو وصف لحالة  
هذه الشعوب و هي تحترق يوميا من الداخل، حيث الشعور بالقهر هو 

و هو إقرار لحال هذه الشعوب و هي تتطلع . اوح مكانه فيهالزمن الذي ير
الى يوم و غد يكون القهر قد استنفذ طاقته، و تصبح الحرية هي الروح 

فالديمقراطية هي حرية الشعب في الحكم و ليس . التي تغذي احالمه
الحاكم ذلك ان هذه الشعوب خرجت من استعمار مارس عليها الذل و 

لكلمات على وصفه ليتبدد استقالله على حكام القهر حيث اعجز حتى ا
حافظوا على روح االستعمار في قلوبهم و تعلموا منه كيف يبددوا عنه ما 
ناضل عنه منذ سنين، و جعلت جودة الديمقراطية و الحنكة السياسية في 

من هنا تبدأ قصة السياسة مع الجسد، حين استبد الظلم و . رغيف الخبز
و ولدت ...... الحريات و أغلق الحوار حول انعدم العدل، و صودرت 

عندها جاءت " ال أريكم إال ما أرى"الفرعونية في رحم الديمقراطية العربية 
لحظة التغيير، كان للنار و الجسد ائتالف ووحدة ضد سياسة القهر و 

الوجه االخر لهذه الحقيقة هو ان جسد الوطن العربي اصيب . الظلم
الذي " الورم"ثله كمثل الجسد الواحد ينتشر فيه بامراض خبيثة من الداخل م

ال يظهر اال عندما يصل بصاحبه الى النهاية غير المنتظرة، عندها يحرره 
األلم و يظهره عمل الطبيب و لكن في هذه المرحلة يصبح الجسد ال 
يتناسب مع طبيعة و شدة المرض، و تصبح حظوظ العالج ضئيلة لتعقد 

رجاء الجسد، عندها يصبح غير قادر على حالته و مدى انتشاره في أ
التحمل و من ثم يشخص المرض على انه مرض خبيث، و يبدأ العالج 

إذا . بجملة من الترميمات و اإلصالحات و استئصال األعضاء المصابة
. جعلنا مماثلة بسيطة حول جسد األمة العربية سنعلمكم من الورام تعاني

قد تم استئصال األورام، أما في هذا ما حدث في تونس و مصر و ليبيا ف
اليمن فقد تعرض هذا العضو الى العالج الكيميائي من خالل المماطلة و 
التعنت نتيجة طبيعة الورم، و سوريا عضو آخر هو اآلن في حالة 
اإلنعاش و هو يتألم و ال يجد مسكنا آلالمه و آماله رغم جهود العديد من 

 .األطباء

اثلة بين الجسد المعلول و حال األمة و أنا أحاول أن اعبر على مم
العربية و اإلسالمية، استوقفني حديث لرسول اهللا  صلى اهللا عليه و سلم 

مثل المؤمنين في توادهم و تراحمهم و تعاطفهم كمثل الجسد " حين يقول 
". الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر و الحمى

  المختلفة تنتج وظائف مختلفة هدفها  فالجسد مركب كامل من األعضاء
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نحن ال نبرر و ال نزكي ما قام به هذا األخير . حال مما عاناه البوعزيزي

و لكننا مدعوون لفهم هذا السلوك من وجهة نظرنا لفهم تلك العالقة بين 
 .ين جدلية الفناء و البقاءالنار و الجسد و السياسة، كيف تم انسجامهم ب

أمية، فكل هذه المتناقضات ولدت لديه حيرة و تذمرا لم يكن للجسد قدرة 
في نفس . على تحملها، فلكي يتخلص منها كان يجب أن يتخلص من الجسد

الوقت هذا الجسد رغم انه احترق فقد أحيا أجسادا أخرى لم تكن في أحسن 

                  
  ـــة للعلـــــــوم النفسيــــةالمجلـــة العربيـ
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يسعى  االنسان.  ؤوليةيوازي نزاع الفراق و العزلة نزاع الحرية و المس
كسر القيود و الفوز بالحرية و لكن الحرية بدون مسؤولية تجاه  الىدوماً 

 األخيرةالنزاعات الوجودية .  الذات البشرية و من حولها هي عملية ابادة
هي مراحل ال  المسؤوليةالمتمثلة بالفراق مقابل العزلة و الحرية مقابل 

من مرحلة الطفولة  الى مرحلة  العبور أنسان النجاح في  ألييمكن 
ان فشل .  لم يتجاوزها بصورة سلمية أذاالبلوغ بصورة صحية و سليمة 

األنسان في مواجهة و استيعاب هذه النزاعات و التحديات فسيبقى طوال 
على . تم له االرتباط بشريكة حياته أذاعمره ال يستطيع فراق والديه حتى 

ي العالم العربي هو عام فراق و فان عامنا هذا ف ضوء هذا المفهوم 
  .نزاعات وجودية ال تزال في بداية طريقها مع استقبال عام جديد

���ــــ(

ـــــ> ا��
  ASCـــــــ( ا

التاريخ العربي  منذ عدة قرون يعاني من الضياع و ارتباك الهوية 
نسان في يومنا هذا يحمل أن اال. العرقية و صراعها مع الهوية الدينية

هويته، و االنسان العربي أجبره الطغاة على  ألثباتمن الوثائق  الكثير
حمل العديد منها فاصبح جواز سفره قطرياً و اجازة السوق دينية و العكس 

تبنى العالم العربي المستعمر الغربي اوالً و بعدها تولى . صحيح أحياناً
عربي هو عام الربيع ال ٢٠١١العام . مسؤولية التبني مجموعة من الطغاة 

منذ بدايته الى آخر يوم فيه،  حيث ثار الطفل  على االب الطاغية في 
 .  تونس و قلده االبناء شرقاً و غرباً

بحدوث عملية فراق بعض الشعوب العربية من  ٢٠١١تميز عام    
قاهر و : االباء الذين تبنوها بالقوة يمكن وصف كل منهم بعبارتين ال أكثر

ظاهرة نفسية تراها في العوائل التي تعاني  أن القهر و الطغيان. طاغية
. من اضطراب في نظام االتصال بين اعضائها و في تركيبتها البشرية

على عكس ما يتصور الكثير فان القهر و الطغيان هي صفات  قد تكون 
من صفات احد االبناء في داخل النظام العائلي او من صفات االب او 

تيجة تمرد االبناء او االباء عبر عملية متى ما حدث ذلك   تكون الن. االم
فراق قد تكون قاسية و مدمرة، و لكنها أحياناً السبيل الوحيد الرتباط 

لكن هناك . صحي بإنسان آخر و الحصول على الحرية في الفكر و العمل
  :نتائج أخرى و هي

فشل الفراق في العثور على شريك منتهياً بعزلة أشد قسوة من  ١
  .ماضيه

على الحرية قبل استيعاب مفهوم المسؤولية التي ال بد  الحصول ٢
  .منها مصاحبة االولى

ان النجاح او الفشل في مواجهة النزاعات الوجودية أعاله قد يؤدي 
الى فشل العثور على معنى للوجود االنساني و بالتالي ال يتبقى غير هدف 

  .واحد ال بد من التوجه نحوه و هو نهاية هذا الوجود

 

عوام في تاريخ البشرية يجري فيها من االحداث اشبه بما حدث هناك أ 
هذه االحداث ال عالقة لها بأالعيب . في اسطورة الطوفان و سفينة نوح

الطبيعة و مفاجآتها و انما هي أحداث تتعلق باإلنسان او بعبارة ادق 
أحد هذه االعوام في تاريخ البشر  كان عام . بإنجازات الكائن البشري

في ذلك العام  حدث في امريكا عصيان ضد .  التقويم الحديثمن  ١٧٧٦
أما في بريطانيا فنشر . النظام الضريبي تحول بعدها الى ثورة جماهيرية

الكاتب االسكتلندي آدم سميث كتابه الشهير  ثروات االمم و الذي وضع 
. فيه مبادئ االقتصاد السياسي الذي ال تزال تعمل به معظم دول العالم

اك ثورة ثقافية حين نشر المؤرخ كابون  كتابه في عن تدهور و كانت هن
سقوط االمبراطورية الرومانية  موضحاً للناس كيف يجب ان تحمي االمم 

أما الثورة الكبرى و هي العلمية فقد . نفسها و تتعلم من أخطاء الماضي
كانت بفضل انجاز ذلك الرجل الذي ال يجهل اسمه أي انسان لديه المام 

رباء  و هو السيد جيمس وات  حين تمكن من حل لغز تحويل طاقة بالكه
في : الفحم الى قوة بخارية و تسلم انجازه  ماثيو بولتون الشهير بقوله

  .ما كان يعنيه الطاقة. القوة... حوزتي ما يريده العالم اجمع 

كان ذلك نقطة تحول  التطور االجتماعي في تاريخ العالم الغربي و بدا 
الربيعي في   ٢٠١١السؤال هو هل عام . الكرة االرضية باسرها يهيمن على

جابة ان اإل. العالم العربي هو عام بداية التطور االجتماعي لألقطار العربية  ؟
على هذا السؤال يتطلب  وضع هذا العام في أطار نفسي اجتماعي و دراسته 

  .عبر النزاعات الوجودية االنسان و المجموعات البشرية

  �ـــــــــــ�ت ا
��KدGـــــــــأ
A\ا$

و المجتمعات  األنسانالفراق عملية نفسية فردية و جماعية يمر بها 
. بصورة مستمرة، وال بد من تجاوزها بصورة سليمة من اجل حياة أفضل

 :نتفحصه من عدة جوانب و هي أنلكي نفهم الفراق علينا 

 .العملية ذاتها ١

 .نتائج العملية ٢

 .ة الجوانب النفسي ٣

الفراق هو جزء من عدة نزاعات وجودية تواجه الفرد في مراحل 
 :حرجة من حياته و التي يمكن جمعها و حصرها بما يلي

 .نزاع الفراق و العزلة ١

 .نزاع الحرية و المسؤولية ٢

 .معنى الحياة و الوجود ٣

 .نهاية الحياة و الوجود ٤

ه على التطور و بثقة تساعد الى األماملكي يمضي األنسان في حياته 
اإلنجاز، عليه أن يتجاوز الخوف و القلق من فراق ما و من يفارقه دون الشعور 

  . مجهول و عزلة تقضي عليه االنتقال الى عالمبان  نتيجة العملية   بالخوف
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كذلك و . كانهااالوربية تدريجياً، و هي عملية فراق قد تكون قاسية على س

دعت كوريا الشمالية طاغية و جلس على العرش طاغية اجرى من 
أما أيران فقد . عمليات التجميل ما يكفي حتى أصبح شبيه جده كم آل سونغ

ال احد يعلم ان . فارقت العالم العربي و االسالمي و هي في عزلة قاسية
تساعده كان أوباما سيستجيب لنصيحة مستشاريه و يوجه ضربة عسكرية 

هناك ايضاً من . بالفوز في انتخابات السادس من تشرين الثاني المقبل
يخمن بان ايران ستلعب اللعبة ذاتها أيام كارتر و تتهور بالتدخل بشؤون 

  .العراق

أما الواليات المتحدة فهي بانتظار انتخابات رئاسية و بدأت بعملية 
أما على . ثة أعوامفراق أفغانستان على امل انهاء هذا الفراق بعد ثال

الصعيد االقتصادي فهي في طريقها الى فراق دورها كأعظم قوة اقتصادية 
و بدأت تسلم مقعد قيادة اقتصاد العالم باسره الى شرق الكرة االرضية 

  . متمثالً بالصين

تصدر الغرب التطور العالمي لألرض منذ االف السنين و بدأت الكتلة 
على الشواطئ الغربية للمحيط االطلسي  الغربية تتجه غرباُ حتى استقرت

 2012هل يا ترى ستتغير االمور مستقبالً ؟ العام . في القرن العشرين
  . ربما سيكون فيه الجواب

 .ولكننا سنودع عاماً كان ربيعاً تونسيا عربياً

  ا
)ـــــــــــ�اق $���ـــــــً� $�
��ــــــــــــــــــ� 

.  تاريخ يوماً بأنها الربيع العربي فارقت تونس طاغيتها و سيثبت ال
كذلك  مصر و ليبيا ودعت طغاتها، و لكن  البعض االخر ال يزال في 

فارق السودان جنوبه و فارق العالم العربي القضية . صراع داخلي
فارق العراق والده الذي تبناه منذ ثمانية أعوام  ٢٠١١في عام . الفلسطينية

ية الذي أسرف في قسوته لمدة تقارب بعد ان تولى أمره من أالب  الطاغ
كانت عملية التبني و فراق األب الطاغية  االولى . ربع قرن من الزمان

مليئة بالعنف و شهدت صراعات دموية القت الضوء على عقد نفسية 
بعدها  بدأت عملية الفراق .  اجتماعية تم كبتها عبر العديد من عقود الزمن

نقاش، فالبعض من أهل العراق و اصبحت موضع  األمريكيالعراقي 
يخشى عواقبها، و هناك من يتحدث اليوم بان العراق ربما سيواجه عزلة 

 .تدفعه باتجاه تبنيه من أب أخر 

تركيا . على العالم العربي ٢٠١١لم تقتصر ظاهرة الفراق في العام   
بدأت بفراق القارة االوربية بعد ان رفض االتحاد االوربي تبنيها ألسباب 

أما االخيرة فقد أثبتت بانها . ية نادت بها فرنسا و المانيا و اليونانعرق
في هذا العام يمر . اسوأ ما تبناه اليورو، و بدأت تفارق العملة الموحدة

االتحاد االوربي بأشد ازمة مالية أثبتت بان مشروع الوحدة االقتصادية 
العملة  عبر عملة موحدة فاشل بكل معنى الكلمة و الجميع ينتظر سقوط

  أما المملكة المتحدة فهي بدأت بفراق القارة . الموحدة عاجالً ام آجالً
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المحسوبين على الجالّد حتى لو كانوا خارج   من" باالقتصاص"تعميميا 
  .السلطة،بل حتى لو كانوا من المغضوب عليهم

خاصية متأصلة في الطبيعة البشرية،فانها " الحيف "وألن سيكولوجيا 
لى ان تفعل به ما فعل بها،وتصل تدفع الضحية حين تتمكن من الجالّد ا

ابشع مشاهدها حين يكون أخذ الحيف يخص جماعة من جماعة وليس فردا 
ولك ان تتذكر ..مفاجيء في تبادل األدوار" انقالب"من فرد،وحين يحصل 

ان ثالثة آالف روحا من السنة والشيعة زهقت في شهر واحد من عام 
2007.!  

حمد هللا،وعلينا أن نمنّي الناس بما اجتزنا الكارثة وال:سيقول كثيرون   
سيكولوجية    وتلك أمانينا ايضا ،لكننا ننبه الى ثالث قضايا.هو جميل

ان الفرقاء السياسيين،وتحديدا :تحكمت بالفعل السياسي العراقي،األولى
أئتالف دولة القانون والعراقية تتحكم بهم البرانويا السياسية القائمة 

ان حياة : والثانية.خر حين تحين الفرصةعلى التربص والنيل من اآل
أشبه بأرجوحة تأرجحت " عمر جيل" العراقيين كانت عبر ثالثين سنة 

،أو أزمة ال ....ضغوط،الضغوط،ضغوط،الضغوط(من) رايحه جايه( 
،وأن حياة كهذه ال يمكن ان تراهن عليها، لعدم ...)أزمة،أزمة ال أزمة

ان :والثالثة.يعته الى مفاجئاتاستقرارها االنفعالي الذي يفضي بطب
وهي عملية "..التماهي"تتحكم بهم آلية    الغالبية المطلقة من العراقيين

نفسية تعمل الشعوريا على تشكيل سلوك االنسان بما يطابق سلوك 
او قائدا، سواء كان من األحياء او من " قدوة"شخص آخر يعده 

ونتمنى  نعجب بهومع أننا جميعا نتماهى باسلوب شخص آخر .األموات
ان نكون مثله في هذه الصفة او تلك،اال ان المسحوقين والمغيب وعيهم 

صنف يتماهى بالضحية واآلخر يتماهى :يتوزوعون على صنفين
  .بالجالّد

سلطة :(ان التماهي يخلق ازدواجية بين سلطتين داخل الفرد ..واالشكالية 
هما الى ان يكون يفضي الصراع بين)..المتماهى به وسلطة األنا الشخصي

لسبب اجتماعي هو ان المتماهى به يوحد ..لسلطة المتماهى به  القرار
الجماعة ويزيدها قوة في اوقات األزمات،ويفعل الكره الذي يتنامى الى 
حقد يدفع سيكولوجيا الى االنتقام حين تتعرض الجماعة الى االحباط 

خرى التفوق عليها واضطراب الشعور باالمن النفسي ومحاولة الجماعة اال
والمفارقة ان الديمقراطية والتماهي ضدان ال يلتقيان،ألن . اعتباريا

مستقلة غير ذائبة في ذات " ذات"الديمقراطية تريد ان يكون المواطن له 
فيما ذوات معظم العراقيين الذين يقررون الفائز في االنتخابات ..اخرى

فعالهم وانفعاالتهم مع تسيطران على ا..ذائبة بين ذات جالّد وذات ضحية
والكارثة أن عددا من السياسيين !..ان كليهما صار في عداد التاريخ

يعمد،حين يواجه أزمة تهدد سلطته وامتيازاته ، الى اشعال عود البخور 
العقل الجمعي " عطره"ذاك المعجون بسيكولوجيا الضحية والجالد لينعش 

 .!سموم قاتله" شم"لجمهور مغيب وعيه أدمن على 

قد ننفرد نحن السيكولوجيين باعطاء دور كبير لخبرات ماضية في  
صياغة أحداث حاضرة، بعكس السياسيين الذين يحصرون ادراكهم ببعدي 

فأحد أهم أسباب . الحاضر والمستقبل في تحليل ما يجري من أحداث
الذي " مجلس الحكم " ازمتنا وفواجعنا المستمرة يعود الى يوم تأسس فيه 

يا تعدد الوالءات الى طوائف واديان واعراق واحزاب كرس رسم
على حساب الوالء للعراق في طقس كان عود بخوره معجون ..وتكتالت

السياسيون بين الناس " عطره " اشاع ..بسيكولوجيا الضحية والجالّد
فكان ما كان من فواجع تعدت المائة مأتما في ..المعبئين بثقافة المظلومية

كان هذا ليحدث لو ان السياسيين أخذوا بنصيحة أهل وما .اليوم الواحد
: ( الرأي في االجتماع وعلم النفس السياسي التي صيغت في حينه بتحذير 

ان المجتمع الذي فيه طائفتان تستحوذ احداهما على السلطة بمساعدة اجنبية 
وتتعرض األخرى الى االحباط السياسي واالقتصادي والنفسي ، فان الحال 

واألخطر أنه ال ..وهذا ما حصل )..ضي الى االحتراب الطائفي بينهما يف
بل أن الناس تضع أياديها اآلن ..توجد اآلن ضمانة اكيدة بأنه لن يتكرر

عن اتفاق ولو بالحد األدنى   على قلوبها بعد أن تأكد لهم أن قادتهم عجزوا
وقبلوا ،وفي هذا ما يخجل، بوساطة من يظهر لهم حسن النوايا ويضمر 

ومع ان األسباب المعروفة لعدم اتفاقهم تعود الى انهم .عراقيين أسوأهالل
الشخصية والفئوية أكثر من التفكير   يفكرون بحاضرهم ومصالحهم

  بمستقبل وطن وحياة ماليين فان هنالك سببا سيكولوجيا فكريا هو أن
الخالفات بين السياسيين كانت هي التي تتحكم بهم طوال تسع 

  االيقاع الفكري مصحوب بالقلق يجبر الدماغ  لى هذاوتعود ع.سنوات
على برمجة عملياته العقلية في مراكز اتخاذ القرار الخاصة بالخالفات 

 وتحويله،. .السلبيةالخاصة بالعدوان واالنفعاالت  وتفعيل المراكز
وظل كل فريف يضمر لآلخر عكس ما  !.الى مدمن عليها الشعوريا،

". وجوه متآلفه وقلوب متخالفه:"المثل القائل يظهره في حال ينطبق عليه
وهنا تحضرنا وصفة نفسية قالتها العرب قبل مئات السنين سبقوا بها علماء 

،وتعني لو ان كل جماعة كشفت ما بها من "لو تكاشفتم ما تدافنتم:"النفس
عيوب للجماعة االخرى لما حصل بين الجماعتين نزاع او احتراب 

العتراف بالعيوب حالة صحية تريح النفس والسبب،هو ان ا..وضحايا
وللخليفة عمر بن الخطاب قول ..وتعقلن التفكير وتضبط السلوك

  .رحم اهللا امرءا أهداني عيوبي:مأثور

تلك حقيقة سيكولوجية لو ان السياسيين انتبهوا لها لما حصل ما  
حين ذبح العراقيون بعضهم بعضا وتفرق  )2008- 2006(حصل في 

من فر خارج الوطن مرعوبا وبين من عاش فيه األحياء بين 
فريق الجالّد وفريق الضحية،يغذيهما ..وصاروا فريقين متضادين.مذعورا

تاريخ سياسي صور لهم ان السلطة كانت بيد السنة الفا واربعمئة 
حيث  2003الى عام " الضحية"فيما الشيعة كانت " الجالّد" عاما،وأنها كانت 

في معادلة نفسية ..هي الجالّد والسنّة هي الضحية تبادلت االدوار وصارت
تداولها العقل الجمعي لجماهير الفريقين بأن من يمسك السلطة يكون 

  حكما " عقلهما الجمعي"،مصدرا " الضحية"ومن يكون خارجها هو " الجالّد"
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االنتكاسة للثورة حين  تمكنت فلول نظام االستبداد السابق من ادخال 
  .الثورة عمدا أو جهال في نفق مظلم و حالة جمود معقدة

في كل ربوع الوطن العربي  الى االنسان العربي الثائر وكل التقدير
ان التاريخ يعيد نفسه ألن : و نداء الى الجميع.. لى الخليج من المحيط ا

والمتخلفون هم الذين  يكررون  .. البعض ال يصغي اليه في المرة االولى
و علينا ان .. لنتعلم من أخطائنا .. أخطاءهم وال يعون دروس الماضي 

تتحقق أهدافنا ونحصل على حقنا في الحرية   نستمر في حالة الثورة حتى
و أمل في ..ياة الكريمة التي تليق بمكانة االنسان المصري و العربيوالح

  ..غد مشرق مع نسمات االمل والحرية 
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 �T� M� .._	اآ  )"(� _�SJآ )�E�� Mو�:  

  صرخة مدوية في االرض عند بدء الخليقة.. ماذا فعلت بأخيك؟ 
أتصور أنها هزت كيان أحد ابنى آدم  بعد أن قتل أخاه  ثم راح يتطلع في 

  ؟ !ذهول  ليفكر  ماذا بعد

سؤال أتوجه به الى الذين يمارسون القتل  في ميدان التحرير وأنحاء 
السلطة .. مصر في مشهد غير مسبوق لم نكن نظن أن يصل اليه الحال 

ا عن رأيهم النقاذ الثورة تتعامل مع متظاهرين سلميين  خرجوا تعبير
  .المصرية التي هزت العالم من االنتكاس

نحني رؤوسنا تقديراً واحتراماً ألولئك و .. كل التحية واالعزاز للشهداء 
الذين  "لورد اللى فتّح فى جناين مصرا": الشباب الرائعين ممن نطلق عليهم

ثم عادوا  .. رتقدموا الصفوف ورفعوا رايات االحتجاج  النبيل في ثورة يناي
الى ميدان التحرير مرة اخرى  يقدمون في جرأة نادرة االرواح والدماء من 

مازالت تدوى  متحمسة أصوات  شباب تحركهم األحالم، وانهم  أجل الحرية،
مشدودة، ، ،  سواعد  ، و»الشعب يريد إسقاط النظام«: فى سماء الميدان 

شهيد ، وأحالم  يتلو  يد، شهمصر والدماء أيضاً مازالت تسيل على أرض
الشباب تزداد  والفجوة بينهم وبين الواقفين أمام حلمهم تزداد اتساعاً وتملؤها 

لقد قدموا لنا . .الوطن  قدموا أنفسهم فداء الشهداء.. األرواحتزهق . الدماء
 .نموذجا رائعا وانتشلونا من  اليأس الى االمل 

 ì…çnÖ]<l^éÚçè<JJ1<><V{{{{{{{{{{{Šòjfi<÷<]ç{{{{{>< <
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 �T� M� .._	اآ  )"(� _�SJآ )�E�� Mو�: 

و أدت في النهاية الى ما يحدث اآلن بعد  , أ أو أخطاء وقعت خط
شهور من انطالق الثورة المصرية العظيمة  في يناير  9اكثر من 

قبل أي كالم  البد أن نحني رؤوسنا تقديراً واحتراماً ألولئك و .. الماضي
الشباب الرائعين الذين تقدموا الصفوف ورفعوا رايات االحتجاج  النبيل في 

ثم عادوا  الى ميدان التحرير مرة اخرى  يقدمون في جرأة .. ة ينايرثور
نادرة االرواح والدماء من أجل الحرية، لقد قدموا لنا نموذجا رائعا 

  .وانتشلونا من  اليأس الى االمل 

تحرك الساكن وانتفضت الجموع مرة .. واالن تتابع  االحداث بسرعة 
والمشكلة .. ت الكثير منا باالحباطاخرى  بعد انكسارات الثورة التي  اصاب

تشبه العالج الجراحي لجراح ملوثة بالميكروبات دون تنظيف جيد أدى 
ورغم ... الى مضاعفات انتشار العدوى  تتطلب اعادة العملية من جديد

 –من وجهة نظري  فال تزال الصورة .. ونحن  في قلب االحداث.. ذلك 
  .. االطالقليست سلبية على   -انا الطبيب النفسي 

 ...نعم ورغم كل ما شهدته االحداث في مصر من االمور المؤسفة
وحرب نفسية لتفريغ مضمون ..ترويع .. قمع ..دماء شهداء وجرحى

وحتى التشكيك في الثورة .. الثورة استخدمت فيها كل الوسائل من القتل
يرا اكثر وتفوق كث لكني ال أزال أرى أن الجوانب االيجابية!!!!.. والثوار 

وطاقات الشباب .. والشعب الزال حيا.. ارادة  تتفجر.. كل السلبيات
منذ ايام ..عادت لتعلن عن نفسها بعد شهور من الهدوء والشد والجذب

  .. روح جديدة تبشر بمستقبل مشرق.. الثورة االولى

جو الضباب وااللتباس  -وحين أتأمل الواقع من حولي هذه االيام رغم 
ولحظات نادرة حافلة بالمشاعر  ..حالة ابداعبالفعل  اجد انها التزال  -

من _ وعلينا  ..والمعنويات العالية.. االيجابية و الثقة بالنفس والوطن
ان نكون مع الناس وأهلنا من حولنا   - موقعنا نحن االطباء النفسيين

والدعوة الى التماسك ..  وبث االمل والثقة والطمأنينة .. لمساعدتهم 
  يتدفق فيه نهر الحياة بعد هذه .. ونبشر  بقدوم غد أفضل..شورباطة الجأ
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 .إطالق يد البلطجية وفلول النظام والسماح لهم بتنظيم صفوفهم  -

الحيلولة دون عودة الشرطة إلى عملها مع السماح لها بقمع   -
 .المحتجين والقتل  

 .عالم الموالي للنظام، وتزييف الحقائقإالبقاء على  اإل  -

 .غض الطرف عن معاقبة المتورطين في جرائم الفساد والنهب والقتل - 

المسؤوليه عن مقتل و اصابة المواطنين  في ميادين وساحات   -
  .االحتجاج السلمي

أنه األقوى ) وكل ميادين مصر -ميدان التحرير  (أثبت الميدان 
والدفاع عنها وعن مكتسبات الشعب المصري،  واألجدر في حماية الثورة،

  كما أثبت أنه األقدر على تحريك االحداث و إدارة الصراع ضد قواعد

وال شك أن ثورة مصر  أعادت .. النظام ورموزه والثورة المضادة
ولكل ساحات ..المبادرة والبريق لقوة االنسان العربي الثائر في كل موقع 

العربية، وأظهرت قوتها في انتزاع  االحتجاج والميادين و الشوارع
 .الحقوق والتصدي لكل الوان القهر واالستبداد

وهل  المرحلة األولى من ..فهل نحن على موعد مع الثورة الثانية؟ 
ومانراه االن .. قد مرت إلى غير رجعة؟» إرحل: ثورة الغضب«: الثورة

« : رحلة الثالثةثم  الم..»إسقاط بقايا النظام« : هو بداية المرحلة الثانية
 ؟»انتزاع الحرية وتحقيق أهداف الثورة

والذين  .. ال يجب ان ننسى دماء الشهداء الذين سقطوا في ثورة يناير 
وهم .. فبراير و لم تجف بعد ١١فاضت أرواحهم أيضا بعد الثورة منذ  

الذين صنعوا واحدة من أعظم الثورات فى التاريخ البد أن تستمر حتى 
 .تتحقق االهداف

ومن موقعي  كمواطن عربي مصري وطبيب نفسي  في قلب االحداث 
أرى ان على  كل منا  أن يستعيد فى ذاكرته مشهد ميدان التحرير  في 

والمشاهد التاريخية لشباب الثورة ومعه كل شعب ..أيام الثورة المجيدة
مصر حين كان المتظاهرون يمارسون حقهم فى الثورة على نظام 

و هذا المشهد التاريخي الذي .. بعد كسر حاجز الخوف االستبداد الظالم
كان من بين أهم المشاهد التى بهرت العالم وأضفت بعداً حضارياً على 

وثورات الربيع العربي التي  تحرك فيها .. شعب مصر و الثورة المصرية
 .االنسان العربي مطالبا في جسارة واصرار بحقه في الحرية والحباة

 :آخر الكالم

 ":شوقي" ر من شع
ـِلَتْ تذليـال  قل للشبابِ اليوم بورِك غرسكم        دنت القطوفُ وذُلّ

 حيـوا من الشهداء كلَّ مغَيـبٍ        وضعوا على أحجـاره إكليـال

 ÝøÓÖ]<†}aV>^è^vÿ–Ö^şÒ<şÔŽÖ^Ûş¹]<�fÿè<÷ÿæ>< <

ð]†Ã�Ö]<�Úù<l^ée_<å„â<JJ_†ÏßÖ<JØÚ`jßÖæ<JJ†m`jÞæ<êÓfßÖæJJJ  
  فَِإن رمتُم نَعيم الدهرِ فَاشْقَوا" 

  ِإذا اَألحرار لَم يسقوا ويسقوا"

  وال يدني الحقوقَ وال يحقُّ"

  وفي اَألسرى فدى لَهم وعتقُ"

  بِكُلِّ يد مضرجة يدقُّ"

  ياةَأو ح وتم ينب قَفتُمو"  

  "ومن يسقى ويشرب بِالمنايا

حاياوكَالض ماِلكبني المال ي"  

  "فَفي القَتلى ِلَأجياٍل حياةٌ

باب مراءالح ةرِّيِللحو "
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فماذا حدث ..وجاءت ذكرى ثورة الشعب المصري العظيمة.. عام مضى 
االول أن .. يناير، ، كان  أمامنا أكثر من اختيار ٢٥في عيد الثورة االول يوم 

نستجيب لمن يدعونا لنحتفل بالمناسبة مع الدولة و االعالم و المؤسسات 
والثاني أن نؤثر السالمة ونستمتع باالجازة مع  الحذر  و البقاء فى .. الرسمية

أما االختيار الثالث فانه .. جة دون مشاركة البيت للمتابعة و االكتفاء بالفر
ليس فقط  إلى ميدان التحرير بل الى أى .. المشاركة بالنزول الى الشارع

 . .تجمع في أى موقع لالحتجاج والتظاهر مع شباب الثورة 

كان االختيار االمثل  من وجهة نظري لكى نكون في الجانب االيجابي   
أعني به االنضمام إلى صفوف جموع و.. والصدق مع النفس هو الثالث 

و . . المواطنين المطالبين باستكمال تحقيق أهداف ثورة عظيمة لم تتحقق بعد
النها ليست ثورة الشباب الذين تقدموا الصفوف  وحدهم  بل ثورة شعب 
بأكمله فمن المنطقي  أن يخرج الشعب كله إلى الشارع و الميادين فى كل 

و تصميما على استكمالها ونجاحها وتمكينها من المحافظات اعتزازا بثورته، 
 .بلوغ االهداف  النبيلة التي قامت من أجلها

جاءت لحظة الحقيقة التي أفاق عليها .. في هذه المناسبة
وماالسلبيات .. ما اإلنجازات التي تحققت ؟:   ليكون التساؤل..المصريون

ولم  –رة لم تنجح و اذا كانت الثو..التي ظهرت  خالل الفترة االنتقالية ؟
 -:           وقد الحظنا مايلي..؟؟!فما تفسير ما يحدث -تفشل أيضا  

و األبقاء على حكومة محل شك ..تخبط وارتباك في القرارات   -
لبعض الوقت، وهي آخر حكومات النظام السابق ثم حكومة بعدها مجردة 

 .وثالثة اليرضى عنها احد.. من أية صالحية

وإعادة العمل بقانون الطوارئ، , ية على الثوارالحرب النفس  - 
  .والزج باألبرياء في السجون في محاكمات عسكرية
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 األوسط الشرقفي   اإلسالميسياسي جاد للمرأة في العالم العربي و 
العامة لجائزة نوبل  اللجنةلذلك حرصت . مقارنة بغرب و شرق المنطقة

من  األلفيةفي هذه  ويمنية إيرانيةعلى منح جائزة نوبل بجدارة المرأة 
  .العصر

ن ثقل الرجل سياسياً أكثر من المرأة عموما و في جميع أنحاء العالم أ
، و هذا اإلسالميو لكن الفارق بين الجنسين أكثر بكثير في العالم العربي 

  .من سوء حظ المجتمعات عموماً وخاصة العربية

�: �ـــــا
�����زن ـــــــــ� ا
ـــــــــــ$���S
���� �ـــــــــــا
  (ــــــــــا

، أو عرفياً عملية اجتماعياً قانونياً،أن االرتباط بين الرجل و المرأة 
وعاء يحتويه من متاعب الدنيا و  لىاكل أنسان يحتاج . صحية للجنسين

أثباتاً  األكثرما ال جدال فيه علمياً بان العامل االجتماعي . مشاكل الحياة
ينطبق ذلك . بعالقة دافئة صحية ارتباطهم الفرد بالكآبة هو عد إلصابة

دراسات العوامل االجتماعية  أنعلى الرجل و المرأة على حد سواء، غير 
في العقود الثالثة  المرأة عالمياًكانت أكثر تركيزاً على  الكآبةفي مرض 

رغم ذلك يبدوا بان الرجل أكثر وقاية من المرأة .  الماضية من العصر
ولكن . العقد السادس الىالعقد الثالث من العمر من  االكتئابمن مرض 
وخاصة الكحول أكثر شيوعاً عند   اإلدمان أمراضبان  اإلشارةمن المهم 

الرجال في هذه الفترة من العمر، وعلى ضود ذلك يتوازن الرجل و المرأة 
  .في مجال االضطرابات النفسية العاطفية

أت تتغير عالميا في آن العملية الوقائية لالرتباط بين الجنسين بد
لكن . بالصعود مع تطور المجتمعات سن الزواج و بدأعصرنا هذا 

 األسيويةهذا التغيير أكثر وضوحاً في المجتمعات  أنمن ذلك  األغرب
التي تقدس الزواج و التي طالما تحدثت بانه أحد أسباب نجاحها اقتصادياً 

أصبح سن ). ٣(، تايوان، كوريا الجنوبية و هونغ كونغ اليابان: وهي
ما يقارب . عاماً للرجل ٣٣و عاماً للمرأة  ٣٠الزواج في هذه البالد  

 انخفاضصاحب ذلك . األربعينالخمس من النساء غير متزوجات في سن 
اقل من طفلين هذه  الىأطفال للمرأة في الستينيات  ٥من   األنجابمعدل 
اشرة بارتفاع مب عالقتهذلك بان االعراض عن الزواج  الىيضاف . األيام

  .التحصيل العلمي للمرأة

، ولكن أحد أسبابها اجتماعياآن هذه الظاهرة هي نتاج لنجاح المرأة 
فهي تنجب . المتراكمة علي المرأة في العصر الحديث المسؤولياتهو 

من ذلك في العالم  األكثراألطفال، ترعاهم، تجلب دخال مادياً للعائلة و 
 أن إذاًال عجب . والديها في الشيخوخةالشرقي و الغربي تتحمل رعاية 

  .ترى المرأة بدأت تتجنب الزواج مع التطور االجتماعي

الرجل حتى يومنا هذا  الىكفة الميزان ال تزال تميل   أننالحظ 
 أخرىماكن أبالطبع ما يحدث في شرق آسيا ال يستبعد حدوثه في . عالمياً

 .ومنه العالم العربي

 الى، أو تستمع األنترنتب،  موقع على قلما تتفحص صحيفة في الغر 
المساواة بين  الىيتطرق  أآلخرو كان الحديث بين الحين و  أالنشرة أنباء 

دائم هناك صراع  بانللجمهور  األعالمأحياناً يصور .  الرجل و المرأة
الجنسين و كأنه حلبة صراع بين محاربين، وكل جولة من هذا  بين

  .  ، المادية، السياسية بل و حتى الطبيةالصراع تمس الحياة االجتماعية

الحديث عن المساواة بين الرجل و المرأة قلما يتوقف في  أنال شك 
يخوض .  ، القانونية، الدينية و التشريعيةاألدبيةجميع المجاالت العلمية، 

الكثير من الناس، و بمختلف طبقاتهم االجتماعية، العرقية، و الدينية، في 
. االستقطاب واضحاً في أراء الرجال، و كذلك النساءهذا المجال و ترى 

العامة تاريخياً يمكن تلخيصها بان ثقل الرجل واضح للعيان على  القاعدة
 القضائية فيميزان الحقوق االجتماعية، المادية، فرص العمل، بل و حتى 

أثبات هذه  أنحتى في الغرب ترى . بشاعة و هي االغتصاب الجرائمأكثر 
قاعة المحاكم  الىشعة صعب، و الكثير من الجرائم ال تصل الجريمة الب

فان الضحية قلما من  اإلسالميآما في العالم العربي و . الجنائية و المدنية
عهد قريب يسقط الحق  الىو في القضاء المصري و  يمد يدها العون،

  . طلب المغتصب الزواج من ضحيته أذاالجنائي 

،  ال أمرأه األخربين، أحدهما رجل و بعد تلك المقدمة البسيطة للمحار
من مرة قبل  الحديث عن صراعهم في  ألكثربد من وقوفهم على الميزان 

  .حلبة الحياة

�: Wـــــــــ�زن أ2و
ــــــــــ� ا
ـــــــ$���S
  (ــــ� ا
"��!ـــــــــــا

هذا . في العالم الغربي أقل حظاً من الرجل اجتماعياموقع المرأة  أن
إن  الىالمتوفرة علنياً والتي تشير  اإلحصائياتواضح من خالل  تاجاالستن

. عالية أقل بكثير من الرجال أداريهعدد النساء الالتي يشغلن مناصب 
يمكن  فحص الحقائب الوزارية في جمع البالد الغربية  األمرلتبسيط 
السياسية  األحزاببان الميزان يميل لصالح الرجل، و أن كانت  وتالحظ
شخصية نسائية في المناصب العليا  واألخر إبرازبين الحين  تحرص

 تاتشرمنذ غياب ماركريت  أمرأهفي بريطانيا لم تبرز . لتتفادى االنتقاد
حظ المرأة . التي تركت أثارها في كل جانب من الحياة السياسية البريطانية

كانت المدام رويال أكثر ثقافة وموهبة من  أنفي فرنسا أقل من ذلك، و 
الذي أشتهر اليوم بانه  ساركوزيمنافسها على الرئاسة الفرنسية آلمسيو 

فحزب كديمة تقوده  إسرائيلآما في .  أقل الزعماء شعبية في تاريخ فرنسا
آما . أيضاً أمرأه الىتسليم الرئاسة  الىو حزب العمال في طريقه  أمرآه

 تصاديةاقفي ظل اشد أزمة  ميركل أنجيالفان قيادة  األوربي االتحاد
 اإليطاليعالمية قلما تتعرض لالنتقاد، وما عليك اال ان تقارنها بمثيلها 
  . الذي يميل دوماً الى التهور، واليوناني الخالي من كل كفاءة تذكر

فإن ثقل المرأة سياسياً أقل بكثير حتى  اإلسالميآما في العالم العربي 
علم موقع الراحالت الكل ي. في الشرق اإلسالميوغير  اإلسالميمن العالم 

ليس هناك وجود  أن الصراحة. غاندي وبوتو في سياسة شبه القارة الهندية
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كانت مجالس أدب و فن رفيع على  )١( المنورةفي المدينة ) ع(الحسين
غير أن التراث . قورنت بمجالس عصرنا هذا أنعالية من الرقي  درجه
التي ساعدت في تهميش موقع المرأة  األساطيرال يخلو من  المياإلس

، المسيحية، و الدينية اليهوديةاالجتماعي  مما ورد في النصوص 
  .على حد سواء  اإلسالمية

لعبت دورها في تهميش دور المرأة و  من هذه األساطير الكثيرأن 
لقمة في فرض القيود في مجال الحرية الشخصية تدريجياً، و التي بلغت ا

أعلن  ٢٠١١في السادس و العشرين من أيلول عام . الحديثالعصر 
العاهل السعودي بان للمرأة حق التصويت، بل و حتى الترشيح، 
لالنتخابات في المجالس البلدية التي ال تمتلك سلطة تشريعية و تنفيذية و 

في اليوم التالي . من خالل الفضائيات العربية إعالمياتم الترويج لها 
لم تتأخر هيئة  سيارتها وامرأة  تقود  بإدانةالقضاء السعودي أمراً  أصدر
البريطانية بوضعه على رؤوس العناوين حتي باشرت المحطات  اإلذاعة

  .العفو الملكي بإعالنالعربية بعدها بيوم 

العربي  يحاول دوماً التركيز على  األعالم بانفي أتجاه أخر نرى 
غير مستقل و   األعالمهذا  أنغير . معاصرةالمرأة العربية ال إنجازات

في تهميش دور المرأة و ربما لم يكن متعمداً في  مما ساعدممول حكوميا  
قاضية،  أمرأهتعيين  الىالعربي أشار  األعالمعلي سبيل المثال ترى . ذلك

الخبر   لم يكن  مقنعاً علي اقل تقدير  إبرازو لكن الطريقة التي تم فيها 
عن بثه شرقاً وغرباً والنيل من الجمهور  اإللكترونيةلمواقع ولم تتأخر ا

  .العربي

  :ذات قطبين األيامآن التغيرات التي تحدث في العالم العربي هذه 

أو التيار الغربي الذي ينادي بديمقراطية و حقوق أنسان تم  القطب ١
تثبيتها في العشرين سنة الماضية في العالم الغربي و الشرقي غير 

  .مياإلسال

 الثوراتفي  أحياناًيحتل موقع الصدارة  اإلسالميالقطب أو التيار  ٢
  . العربية وان لم يكن له دوراً في قيامها

سيواجه مسألة حقوق   اإلسالميفان المجتمع العربي  األمرفي نهاية 
التجربة التركية  أنيقول  البعض. عالمياً اإلنسانالمرأة و عالقتها بحقوق 

 أنالبعض قد نسى  أني تجاوز هذه المحنة، غير الحديثة ستساعد ف
عاماً و بعد قيام دولة علمانية، بل و  ٩٠التجربة التركية عمرها بدأ قبل 

في السنوات القليلة  إسالمياأشد علمانية من االتحاد السوفيتي ، بدأت تتجه 
وال يمكن تعميم هذه التجربة، و تقليدها قد يكون مأساوياً آن . الماضية فقط

  .جع العالم العربي تاريخه وتفحصه جيداًرا

تدمير جميع القيود التي تشل من مشاركة  العربين على المجتمع ا
المرأة في بناء المجتمع الحديث، فبدونها ليس هناك أمل وعليه المبادرة 

  .و أوربية أمريكيةتوصيات  انتظاردون 

Tدرــــــــــــــــــ��  
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�ـــــــــــ� ا
ــــــ$��� ��
���ـــــــا
"�: �ــــــــ�زن ا
  (ـــــ�ك ا

بل حقيقة ال تق. مصائب العالم االقتصادية من فعل الرجل أنبال شك 
الشك في تهور العاملين في القطاع المصرفي  من نيويورك، عبوراً بلندن، 

دبي االقتصادية فهي  مأساةينطبق على  األمركذلك . و نهاية في سويسرا
تترأس   أنال عجب أذا . نتيجة أعمال رجال فقط وال ذنب للمرأة فيها

ال حدود  صندوق النقد العالمي، فقد اثبت الرجال ان تهورهم أمرأهاليوم 
له، و ان كفة الميزان تميل الى المرأة وال حاجة الى عملية الوزن اصالً 

  .الى يومنا هذا ٢٠٠٨بعد الكوارِث االقتصادية من عام 

 أألولى المرحلة. مراحل مختلفة بثالثةلإلجهاد يمر أن التعرض 
. لتهيؤ الفرد للصراع الذهني و البدني األدرينالينهورمون  إفرازيصاحبها 

هرمون الكورتيزول بأنواعه الذي يهيأ  إفرازالثانية يصاحبها  لمرحلةا
آما  .واالندفاعالفرد السترجاع ذكريات تجاربه الماضية والتهيؤ للعمل 

 أنتاج، فهي مضاعفات لكثرة   األنسانالمرحلة الثالثة التي قلما يصل أليها 
الجسم مسبباً السلبي علي كافة أعضاء  التأثيراألخير وبالتالي  الهورمون

  .  و ضعف المقاومة الجسدية األخرالمرض بعد 

و االندفاع المفرط قد  ت الكورتزولانآن التأثير الناتج عن  هورما
التهور والمغامرة وخصوصاً من جراء تأثير احد  الىيؤدي بدوره 

تختلف عن  المرأة. )٢( نالتستوستيروالكورتزول و هو  هورمونات
نسبياً وبالتالي   فلأاألخير الهورمون  أنتاجون الرجل في هذا المضمار لك

بعيداً عن العمل .  من الرجل قلاالعمل المتهور  الىلجوئها   احتمال
تصرف رجال السياسة المتهور جلب الويالت على  أنالمصرفي  ترى 

في منصب قيادي تصرفت بشكل متهور،  أمرأهشعوبهم، ولكن قلما ترى 
 اقتصاديةيبدوا صائبا في ظروف سياسية و كثيراً ما  لألمورولكن حزمها 

الوظائف العليا  في القشرة المخية للمرأة  أنذلك  الىيضاف .  صعبة
، وان كان ذلك نتيجة غير )٤(تتميز عن الرجل  بانها أكثر ميالً للتعاطف 

في عدم لجود  إضافيا، ولكنه قد يكون عامالً الهرمونيةمباشرة للوظائف 
  . واإلجهادتحت الضغوط للفعل المتهور  المرأة

 أكثروزن المرأة على ميزان السلوك العملي  أنعلى ضوء ذلك ترى 
  .ثقالً

K�

ـــــــ و ا
�ـــــــــــا��
���ــــــــ�أة 7( ا
  (ـــــــ> ا

آن الحديث عن المساواة بين الرجل و  اإلسالميأما في  العالم العربي 
مية مما يثير الكثير من في مسيرته بالشريعة اإلسال يصطدمالمرأة  

، و اإلسالميالعواطف و الهواجس التي تتعارض أصالً مع سماحة الدين 
 األمريبدأ الحديث بالتوجه نحو االستقطاب و الحكم بعدم الخوض في هذا 

من  األولى األلفيةفي  اإلسالم أن الحقيقة.  لتعارضه مع نصوص دينية
رية في ذلك الوقت، و لكنها المرأة حقوقا تعتبر ثو أعطى األرضتاريخ 

في وقتها، آما اليوم فترى هذه التشريعات  إقرارهاقواعد و حقوق تم 
 األلفيةتختلف كثيراً  عما حققته المرأة عالمياً منذ القرن التاسع العشر من 

تسمع بين الحين عن دعوات  لمراجعة حقوق . الثانية للعصر الحديث
، األنثىانونية، ووصاية الذكر على الميراث، تعدد الزوجات، الشهادة الق

  .ولكنها طالما تفقد الزخم المطلوب بعد فترة وجيزة

، اإلسالميينتقد موقع الكثير من النساء في التراث  أنال أحد يمكن 
. و الكفاح مع زوجها اإلخالصمثال الذكاء و ) رض(فالسيدة خديجة 

دة ما السيا). ع(علي األمامو كفاحها مع ) رض(الزهراءكذلك 
فكانت مصدر لكثير من التشريعات في ما يخص الرجل و ) رض(عائشة
في مرحلة صدر  اجتماعياموقع المرأة  بان االستنتاجكذلك يمكن . المرأة

  ، عبر متابعة ما دونه صاحب األغاني،  إن مجالس سكينة بنت اإلسالم
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فحين اطيح ). ثقافة االحتماء(ألن وعيها كان في حينه مغيبا بفعل . قومية
افتقد الناس االمان وصاروا يبحثون عن قوة ) وليس النظام فقط(بالدولة 

وهذه حقيقة سيكولوجية ..تحميهم فوجدوها في الطائفة والقومية والعشيرة
  .ناجمة عن حاجة االنسان الى البقاء

فمع ان البرلمان الحالي افضل من سابقه، ). 2010(انية  في عام والث
لكن افضليته ال تعود للجماهير بل الى الكتل السياسية التي انتقت قوائم 

الطائفة : بمرشحيها عملت ماكنتها الدعائية بالعزف على االوتار ذاتها
ئين والقومية والعشيرة، دفعت الجماهير المغيب وعيها الى أن تستبعد كفو

نائبا من بين ستة اآلف مرشحا اكتشفوا فيما بعد ان  )325(وتأتي بـ 
  !.فعظوا اصابعهم البنفسجية ندما..خذلوهم..كثيرين من  الذين جاءوا بهم

واذا كان البرلمان السابق مصابا بمرض الطائفية فأن البرلمان الحالي 
مصاب بمرض المحاصصة، ولهذا فأنه اضاع كسابقه فرصة اكتشاف 

ضايا فساد مالي واداري متعلقة بوزراء ومسؤولين كبار،وغض الطرف ق
عن خفض الرواتب والمخصصات الخيالية للرئاسات الثالث والوزراء 
والدرجات الخاصة، وفشل في تحقيق حياة كريمة لشعب كريم،وأبقى 

وزاد عليه تشكيله حكومة  ..في صيف الزمهرير) المهفة(الجماهير على 
مترهلة،عدد وزرائها ) راكة كما يتداولها السياسيونشراهة،وليست ش(

  !ضعف حكومة مصر التي نفوسها ثمانون مليونا

ان الديمقراطية ال تعني، في االنتخابات، ان المرء ينتخب بحرية بل 
وهذا لن يحصل اال حين يمتلك وعيا يدرك فيه  ..ان ينتخب من هو االكفأ

ية، وأنه اكبر من عشيرة أن صوته االنتخابي  مسؤولية وطنية واخالق
  .وطائفة وقومية  ألنه يقرر مصير وطن وحال شعب

ترى هل سيستعيد ثلثا العراقيين وعيهم في ..ومع كل هذه الخيبات
أم أنهم سيعظّون أصابعهم البنفسجية ثالثة برغم معرفتهم  2014انتخابات 

ة ان العاقل ال يلدغ من جحر واحد مرتين؟  وهل ستستفيد الشعوب العربي
التي اسقطت طغاتها من تجربة العراق ولن يعظوا أصابعهم ندما حين 

 !ينتخبون أول برلمان ديمقراطي في حياتهم؟

  

 .سيستفز هذا العنوان كالّ من السياسيين والبسطاء من العراقيين 
فالسياسيون يعظّمون الجماهير في خطاباتهم ويضفون على ماليينها افضل 

تهم للسلطة بل ألن ديمومة بقائهم فيها ليس فقط ألنها أوصل الصفات،
ولهذا فهم  يجزلون المديح للجماهير ويفضلونها على انفسهم  .مرهونة بها

والبسطاء يعدون هذا الوصف انتقاصا من ذكائهم . في احاديثهم االعالمية
فيما يرون انفسهم انهم يعرفون خفايا االمور، وان الجماهير منزهة من 

 ..رتكب من الرذائل ما هو افضع من رذائل السياسيينمع انها ت ..االخطاء
في ) هتلر(ولك ان تستشهد من التاريخ بالجماهير االلمانية التي جاءت بـ 

مع ان الشعب االلماني يعد من  %75انتخابات ديمقراطية بنسبة تعدت 
  !.اذكى الشعوب

قدم لعلماء النفس واالجتماع  )2008 – 2003(وما حدث للعراقيين بين 
اذا سقطت خيمة الدولة  :عن الطبيعة البشرية خالصتها  والسياسة حقيقة

اهل الوطن، أصيب الناس بالذعر  األمنية وال توجد خيمة اخرى تجمع
وتفرقوا بين من يلجأ الى عشيرة او مرجعية دينية  او تجمع مدني او 

تحول سيكولوجي خطير هو وعن هذه الحقيقة نجم . للحماية" طلبا ..سكني
 ..ل الشعور باالنتماء الى العراق وتحولّه الى القوة التي تحمي الفردتعطّ

أفضى بالتبعية الى أن يتحكّم في صوت الناخب العراقي في انتخابات 
وجاء ببرلمانين معظم أعضائه ال يتمتعون بصفة ).2010(و ) 2005(عامي 

بدليل التظاهرات التي حدثت في معظم المدن العراقية  ممثل الشعب،
تجاجا على الفساد الذي اوصل العراق الى أن يكون ثالث أفسد دولة في اح

ومدنه   وحكومته أسوأ حكومة في العالم في ادارتها لشؤون الناس، العالم ،
كما لو كانت قبل نصف قرن مع أنه أغنى دولة في العالم وبرلمانه منتخب 

  !.ديمقراطيا

ه في تالعراقي اذا تمثلان لدينا ما يشبه النظرية  خالصتها ان المجتمع 
فان ثلثه القريب من القمة والقليل  هرم، ولكل مجتمع هرمه االجتماعي،

عدديا يبقى يمتلك وعيه في ظروف التغيير واالزمات والثورات، غير انه 
ال يكون فاعال في مسار احداثها، فيما ثلثاه القريبان من القاعدة واالكبر 

في االزمات  التي يشتد فيها يكون وعيها مغيبا ) الجماهير(حجما 
الصراع، فيتعطل لديها العقل المنطقي ويتحكم بها العقل االنفعالي،وتكون 

وهذا ما حدث في مناسبتين حاسمتين كان يمكن ..هي الفاعلة في األحداث
  . ان تغيرا حال تسع سنين مضت ومسار حاضر العراق ومستقبله

هي التي جاءت باعضاء  فالجماهير ).2005( المناسبة األولى كانت عام
برلمان كانوا يأملون منهم تحقيق احالمهم، وما ادركوا حينها ان عقلهم 

  االنفعالي جاء بمن ال يفهم بالسياسة اكثر من كونها عشيرة او طائفة او 
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3-  l���^j� �J%�� �"�&-� �9����� ��������� ��Z��� ��vE�� �-�9- ,- l�!�5? �u ��%?�{5��� �����I� �$J%�� ��%" 5I �J%�� ����5�� lO����
l��J" o- �?�#�� 

4-  ��$ 0� �?A-$����� �hor�o0� ������� ���Cj� ،���#�� ���50� N$"�j ��O$� �w�%�� x���?������� ���7	 

5- |�Q� �7�w ���^ ��( x5- ����%�� ��-$���� �j ��r�owE� *���L�� ���#5�-  $O$� �r�5��� ��#� �w�%�� �$9? 

6- P� ��{"�� '��J5� �����!"#�� *�!��� F�¡ �!( ،�"{!"� �����% �� �?��&5�P� ��{"�� '��J5� �&�"� �O��#I� �����% �� *�!��� F�¡ �?��&5�
!"#��S!ّ�¢� =%� ,- =?�#� ��w�A�� *�w B �w�%�� £"%?� �"G� B �!5#I� ��Z�"� �9�� |�2 � �����. 

7- �"{!"� 4�A��E� c�$�#�� x"� F�$I� ��r� M	 �&����� ��>��� �/���I� F�� l�7$�.  

8- '^�Z ��h7�� �¤�5( �j� ,� ��%#� �"G� B �C��$�� ���¥�.  

9- I� ����� C�#� P�¤�J>� �O$��.  

10 - �&�� ��� �$J%�� ,� ����- �¦���-  F��� P. 
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Instructions to AuthoInstructions to AuthoInstructions to AuthoInstructions to Authorsrsrsrs     ������’��äÛa@†�������Çaì�����ÓŠ@ @
 

ـــ�   ـــــــ� ����$5 ـــ��$��ـ ـــــــ� ����$5 ـــ��$��ـ ـــــــ� ����$5 ـــ��$��ـ ـــــــ� ����$5  ::::�$��ـ

   )0�� '�P� �(Q? �J%�� § B F7��I� M	 ���DE� ���)¨9� ( =K- S�$� S� �&��� ���� �w�%�� �j ��i!"�) ،�D���1985 ( �j)Sartorius, 1981(  �2	�
���j �(Q� ��© M	 S��� ,- SKw�%�� C�� c�(  =K- M��� ��!"� 'h#�� SKw�%��) ،��oI� ،S^�D ،4�"����� ،4�$�C1995( F7�I� ���� ��#5�P� ����� �2	� ،

 =K- c��0k� *��� �w�%"� )0�� '�P� �(Q?) ،c��0k � 4�$�C1999 ( �j)Sartorius etal., 1981(  '�P� �(Q? �K(<� �5� SKw�%�� C�� c�( �2	�
� �w�%"� )0�� =K- c��0k � *��) ،c��0k � ،ª�C�-���1999 ( �j )Skinner, etal., 1965( ,?)�> S�$� S� �%59I� §��� FO$? `�%5�P� ���� ، " "

=K- �h�- �%59I� ��J�o�� ����j �(Q��) : ،� w $�j1990 : 43(  

       �h�� �(Q? �J%�� �?�« B F7��I� �!r�� C$7�F7��I� F��F7��I� F��F7��I� F��F7��I� F�� )Dj ���  ��i!"� )0�� '�P� ��w ـ =�"�- '���� c�C ـ �?�¬j �%���� ����� �J%�� - B �h��	
4�¥� $J��� x"� F7�- =( ����� �(Q�� �^�#� ��%�7�� F7��I� '� P�j ����#�� F7��I� 4�<�� �w�%�� �j:   

-ً���5( F7�I� c$�? �-���:  
           ��iI� '��)�&��� ��� (5��� c�$�� N�)�"G� �j �#% �� (�"%�� '�� :*�K- ،�D���� '�� : ،�¯j  /> ،C��-)2001( B ��r�owE� �������   ��ـ����� �$"#��

��^�9�� ،����!57P�� �?$�A��� :�?�oI� $"°��  

-�"t B �K� F7�I� c$�? �-���:   
     �w�%�� '��)�&��� ��� (�� �"G� ،�"G� '�� ،�J%�� c�$��=K- ،��J�o : ��?� ،4-� 9��)2002( .       ،��$�ـ� ��#���ـ �� ��ـ= ��"�}ـt ،4"ـ "� )��، �12#"�' ��ـ5

87 -  114  

  1- N�5( B �K� F7�I� c$�? �-���:  

     �w�%�� '��)�&��� ��� (�"%�� '�� ،N�5��� c�$�� ،N�5��� �#- '�� ،�J%�� c�$�� :�J%�� �h"�&? ��� ��J�o�� ،�D����   

1- E��� =��j B =�"�5�� ��w x"� �!��- �h#O�� �J%�� - B �"�"�5- ����<� n-�$�� M	 ���D§�    ـ��� xـo�j M	 n-�$�� ��o50� �����- F- �¤ �C�� ���
F7��I�� �C�oI�� ���� �gL� =%� �J%�� �?�« B n-�$�� ��ou �>��� ��-$"#I� �(Q�� ،,�±   

2- �� �?�« B �w/I� FO�F7��I� �!r�� �#� �J% 

■ �?�Z��� ��!"#�� �P�9I�� ���������?�Z��� ��!"#�� �P�9I�� ���������?�Z��� ��!"#�� �P�9I�� ���������?�Z��� ��!"#�� �P�9I�� ��������::::                

                      � �j 4ـ���� -ـ, �7��I#ـ� �����ـ� cj ������ـ� 9I� �j��ـ� �#ـ�² ��ـ�� -ـ, ��ـ�?� �� ـ� ���I �2	 �&�"� �?�Z��� �P�9I�� �������� =%9�      ـ�O�� ـ���� �hـ�u ��"ـ' ��ـ�
�&���-� ������� ³��^j� �-�9I� ,!�5?          �C�� ـ��� n-�$ـ�� �� 	l-�g5�� M ���<ـ$* ��#"!�ـ� B ���5��ـ� ��$��ـ� �7��IـF �)5��ـ��OE�� �Q^ ،�h�� ������ �?´�� ���9��

���$5�� ���$� B  

■ �h5#7��-� ��?�L� �5��� ����h5#7��-� ��?�L� �5��� ����h5#7��-� ��?�L� �5��� ����h5#7��-� ��?�L� �5��� ���:  

���¥� .��&�� ����$� �2	 �^�9� ��?�L� �5�"� SKw�%�� ��#7��- �"G� �&��:   

1 -  �?�w N�5��� �P�t �wj §¡ ���� ²�#?� ،�&���4����� =�"J5�� �j 4����� 1/#�� ،����� '"� ،4����� � ��  

2 - l���%"�� l�����q	� �hw� ? ��� ������ '^j� N�5��� ��?$5¢ F7��I� ���#5��  

3 - µ� \$5��#�� � ،�&��� ���� ،�D���� '��� �h�� �& ��� �"%��� N�5��� c�$��� ��iI� '�� x"�N�5��� ��J�> C��. 

      ��7 N$"�<� �#7��I� �?�9� ���5( 

■  ���piI�� ������� ,� ��!"#�� �?��95�� ���piI�� ������� ,� ��!"#�� �?��95�� ���piI�� ������� ,� ��!"#�� �?��95�� ���piI�� ������� ,� ��!"#�� �?��95��:::: 

                       �#�� C/%ـ�� B ـ4 ��ـ� �#9ـ���95��?� ��#"!�� �, ���piI� ����ـ���� ��z"9ـ�� ������ـ�� t Bـ�* �"ـ' ��ـ��� � �� ـ� ����� �"G� �&��    ـ�&� �. cj ?� ـx  ��ـ� �j ¶ـ( ��#���ـ
���>$5��� �����9�� '^j� �h{r�5� �-�9I� ����� ���o�� �������� �9"z� �j ������ �j �piI� ��%0j 'Z�-� =-�( =�&� �?�95��   

              ��o50P�� �"#5� �?��� �&���I �h�� ���&� ��� ������� B ��$z� �O�} �"G� �&�� �!(. 
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